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ஸ்ரீ 

முக்வுடை, 

ஸ்ரீமஹாபாசதத்தின் * ! பெரும்பலம்” என்று ஸ்ரீ வேதலி 

யாலபைகவானே கூறியிருக்க சாக் இபர்வத்தின் தமிழ்மொ ழிபெயர்ப் 

பான பூர்த்தியாக வெளியான விஷயம் யாவருக்கும் பெரும£ழ்ச 

சியை விரைக்குமென்பதில் ஸர்தேகமில்லை. மிகப்பெரிய தும் கடின 

முமான இப்பர்வத்தில் எளிதிற் பொருள்விளங்காத சு3லாகங்கள் 

மற்றப்பர்வங்களைக் காட்டிலும் ௮.இகமாகவுள்ளன. ராஜதர்மமும், 

,தபத்தர்மமும், மோக்ஷதர்மமுமாகிய பாமதாமங்களைச் சொல்லுகிற 

பாகமானதால் இதில் விஷயமும் மிக்ககடினமானது, பிரஸித் இபெற்ற 
பெரியபண்டிதர்கசள மோக்ஷதர்மத்தில் ௮கேகவிடங்களில் உண் 

மைப் பொருள் விளங்கவில்லையென்று கூறுவார்களானால் இதைப் 

பற்றி சான் சொல்லவும் 2வண்டுமா ? மஹாபாரதத்தை மொழிபெயா 

த்து இவளியிட உத்தேசித்து, என்விருப்பக்தை முதலில் சிலபெரி 

யோர்களிடத்தில் விஜ்ஞாபித்தபோது, அவர்கள், * சாஈதிபர்வத்தை 

மொழிபெயர்ப்பது ம்ரமமானகாரியம்; அதலுளளும் மோக்ஷ்தர்ம 

மொழிபெயர்ப்பு ௮திக மாரமமாயிருக்கும், ச.ஐ.தலால், அதுகிறை 

வேறினல் தான் மஹாபாரதமொழிபெயாப்பு நிறைவேறின ராக 

நம்பலாம் என்று சொன்னார்கள். அவர்கள் சொன்னதின் உண்மை 

அனுபுவத்தில் எனக்கு நன்கு விளங்கிற்று, இந்தப்பாவத்தில்? 

வேலையினால் என்புத்திக்கும் சரீரத் துக்கும் உண்டான ஸ்ாரமமும், 

ஏற்பட்ட பொருட்செலவும் மற்றப்பர்வங்கள் எல்லாவற்றின் வேலை 

Je gue உளளவற்றிலும் குறைக்கவையல்ல, இப்பா்வத்தைச் சீக் 

ரம் பூர் த்தி செய்ய2வண்டியதைப்பற்றிப் பல பெரியோர்கள் ௮டக் 

கடி. கடிதங்கள் எழுதியும் விசாரித்தும் என் மனத்திற்கு மிக்க ஊக் 

கத்தை அளித் துவர்தார்கள். பாரதம் முழுவ தம மொழிபெயர்த் 

கானதோடு கடினமான பர்வங்களும் அச்சிட்ட வெளியாகியிட்ட 

படியால், வெளிவரா* மற்றப்பர்வங்களும் ஸர்வேறவானுடைய 
சீருபையாநும் பெரியோர்களுடைய அனுக்செகத்தாலும் இனி 
விரைவில் வெளிவருமென் று உறுதியாசச் சொல்லலாம், 

* ஆதிபர்வம் பச்சம் ௧௪, வரி 
வவவவம ee



(lp Ha OD T. 
\ 

இப்பர்வத்தின் பொருட்சிெப்புக்கேற்ப, தீக்கபண்டி, காகளைக் 

கெண்டு இதனை மொழிபெயர்க்க விரும்பி, மும்பீகோணம ௮த்ை 

gout பண்டி,தராகவிருக்த மஹாவித்வான் ப்சம்மஸ்ரீ, வேதாந்த 

கேலரி மஹாமஹோபாத்யாயர பைங்கரகாட கணப.இ Ere ரிக 

ofan sans கேட்டுக்கொண்டேன், அவர்கள் பேரிதும் மனமுவந்து 

மொழிபெயர்ச்சத்தொடக்க 240 - ஆவது அத்தியாயம்வரையில் 

மொழிபெயர்தது உதவிஞர்கள். 

சிலகாலஞசென்றபிறகு அவர்கள் துறவறம்பூண்டு ஸித்தியடை 

நீதமையால் எஞ்சிகின்றலும் மிக்க கடினமுமானபாகததை யாரைக் 

கொண்டு மொழிபெயர்ப்பதெனப் பெருக்கவலையற்றுக் சாச்தீபாவ 

வேலையைப் பலகாள் கிறுத்திவைக்கவும் சேர்ந்தது. 

இர்கிலைமையில், ஜே. ௮த்வைத ஸபாபண்டி தரா இப்பொழுது 

விளங்கும் மஹாவித்வான் ப்சம்மஸ்ரீ கருங்குளம் கிருஷ்ண சாஸ் இரி 

களவர்கள் என வேண்டுமி்காளுக்கணொல்ச, காலதாமதத்தால் எனக்கு 

மிகுக்க பொருள் ஈஷ்டமும் பலவிதமான ஸம்ா£மங்களும் உண்டானதை 

உணர்ந்து இசவும் பகலும் ஓய்வின்றி உழைத்து 240-gag அகத்தி 

யாயத்துச்கு 2மலுள்ள பாகத்தை அ.இவிசைவில் மொழிபெயர்த் 

அக்தொடுத்து என்கவலையை SHH GOT KON. QAM SOREL Ww பெருங் 

கருளையினலேே, சாக்திபர்வத்தை முற்றிலும் வெளியிட கான் 

+E 5 @) மனன், 
%, 

மஹாபாரத மொழிபெயர்ப்பானது பல சிறந்த பண்டி தர்களை 

யம் உகவிக்காக மற்றும்பலரையும் வைத்துக்கொண்டு பலவ நட ஙூ 

கள் செய்யவேண்டிய பெருங்காரி பமென்பதையும், 25 GS GES 

படிபொரு ருளுதவியில்லாமல் தான் மிகவும் ஸ்்1பப்பட்டுக்கொண்டிருக்த 

தையும் அறிது கும்பசீகாணம் பிரம்மஸ்ரீ 1101065600 1௩, சுந்தர 

ராமையசவர்கள் ரீ. &ட ரூபா. 8200-ம் ப்ரமமஸ்ரீ .ஐனாபிள திவானக 

பகதூர் ஜஸ்டிஸ் 1, சதாசிவையாவர்கள் ரபா 100-ம் nen Gren. 

யளித்து உதவினாகள, 

இப்பெருங்காரியகதை மேல்௩டகத இயலாமல் 1914-இம் ஜ் 

ஜனவரி மாஸத்தில், ஸமாசசாப்பத் இரிகைகள் மூலமாக கான் ஒரு 

விண்ணப்பஞ்செய்திருஈ£தன். ௮.தனைப்பார்த்தபிற க சென்னை எக் 

றிக்யகூல கெளன்ளில மெம்பர் ப.ஹாகனழ் பொரும் இய 1108741௦_ 

Mr B.S. ஸ்வாமி லயரவர்கள், C1, By CS. Te ரூபா 100-ம்
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கொழும்பிலுளள Hoh’ble Mr. P. இராமகாத முதலியாசவர்கள் 

ரூபா 200-ம் உதஜிப்ரிழ் தீ ஊக்கமஸித்தார்கள். 

ஆண்டிய ட்டி ஜமீன் தாசவர்களாயெ ஸமான், 5, ந]4.. 

M. CTs பெத்தாச்9! செட்டியார் அவர்கள், 3, 8. &. 8. பீஷ்ழீபர் 

வத்தை அச்சிட்டு வெளியிடச்செல்லும் ரூபா 1000உம் தாங்களே 

'கொடுத்து உதவுவதாக வாக்களித்து முன்னதாக நல்லஸமயத் தில் 

ரூமா 500 அளலுப்பி என் மனக்கவலையை அகற்றிப் பெரும்புண் 

ணியத்தைக் கைச்கொண்டார்கள். 

இதக்குமுன் எனக்கு முட்டுப்பாடுகள் நோர்த ஸமயங்களில் 

கைம்மாறுகருதாது வேண்டிய இரவிய ஸஹாயஞ்செய்து உத்ஸாகப் 

(டுத்திய பிரபுகொமணிகளைப்பற்றி யான் அவ்வப்போது உரிய 

“இடங்களில் கூறியிருப்பதை யாவரும் பார்த்திருக்கலாம், 

மேற்கூறிய தமிழ்காட்டினசையன்றி அயல் காட்டாசாகிய 

௦ சராப்பிய கனவான்கள் சிலரும் என்னுடைய அளெளகரியங்கம்£ 

யறிந்து மனமிரங்கி ஆதரித்து வருகிறார்கள் 

இந்தப் பரமோபகாரிகளுடையபேருதவிபினாவலேயே இர்தமஹா 

இதிஹாஸமானது தமிழுலூற் கப் பயனுள்ளதாக அகிறபடியால் ஈம 

தமிழ் நாட்டாரனைவரும் இவர்களிடதத ஈன்றிபாராட்டக் கட்மை 

புற்றிருக்கிறார்கள். 

தேசாபிமானமும் பாஷாபிமானமும் உள்ள பல கனவான்கள் 

தங்கள் தங்களால் இயன்ற ௨.தலிஈளைச் செய்வதாக வாக்களித் இருக்கி 

றார்கள்” அவர்கள் பெபரையும் செய்யும் உதவியையும் பின்னா வெளி 

பிடு2வன். இப்பெருங்காரியத் தில தங்கள் தங்களால் இயன்ற உதவிக 

ளாசசெய்து எனக சுஊக்கமளித்தும் தமிமுலிர் குப் பேருசவிபுரிந்து 

ao ககபுச்களுக்கும கையொப்பக்காரர்களுக்கும் என் மனப்பூர்வ 

மீன io Mus CF gig ges pen. 

Qa were : 

in, வீ. இராமானுஜாசாரியன்.



ஞீ: 

நீருமஹாபாரதம். 

௪உர ந திபர் வம், 

all ap wi ane & on &. 

மோக்ஷதர்மம். 
அத்யாயம். 

178 ஒரு பிராம்மணருச்கும் ஸேனஜித்துச்கும் நடந்த 
ஸம்பாஷணையும் பிங்களோபாச்யானமும் 

114 சாலம் விரைந்து செல்லுதலால் ஈன்மைக்குச்சார 

ணமானசை விரைவில் செய்யவேண்டுமென்ப 

சைப்பற்றி ஒருபிசாவுக்கும் புதீரனுக்கும்கடர்ச 
ஸம்பாஷணை ves tee tes 

17 சம்யாகர், வறுமைமேன்மைக்கும் பொருள்துன் 

பத்துக்கும் காரணமென்பதைப்பற்றிப் பீஷ் 

மருக்குச் சொல்லியது 

170 மோக்ஷத்துச்சாக அடையத்தக்க 19% துகுணங்க 

ளும் மற்யென்பவரின் வரலாறும் Pon 

மஙதியானவர் விரக்தியே ஸு௦ககாரணீமென்றும் 

ஆசையைவெழுத்தும் செய்வம் பெரிதென் 

றம் கூறியது .. வக 

Gum gut ஆசையைவிடுவதே லசமென்று கூறி 

யது... vee 

177 916 BCU ஸுசத்திற்குச் எாணமென்னும் das 
யத்தில் ப்ரஹ்லாதருக்கும அ௮ஜசரவ்ரதமுள்ள 

முனிவருக்கும்கடச்த ஸம்பாஷணை 
1/8 அறிவே ஸுகத்திற்குச்சாரணமென்னும் விஷயத் 

இல் இரதிரனுக்கும் காற்யபனுக்கும ஈடஈத 

ஸம்பாஷணை ஃஃ 

119 முன்ஜன்மத்தில் செய்யும் நல்வினை நிவினைகள் 
பின்ஜன்மத்தில் பயனைத்தருதலால் சர்மமே 

* செய்யவேண்டுமென்பது 

செய்வினை செய்தவனையே அடையுமென்பது ... 

80-190 ப்ருகுவுக்கும் பரீத்வாஜருக்கும் கடந்த ஷ்ம்பா, 
ஷணை... one we 8 
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191 
192 

193 

194 

195 
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197 

252. DF BD up wovusowes os 

பூமிமுசலியலற்றின் உற்பத்திமுசலியன' 

ஸ். சாவரங்களும் 8 பூதங்களாலானவையென் 

பதம் அவற்றிற்கும் உயிர்முசலியன உண்டெ 

ன்பதும் ee bes 
சரீ ரத்திலுள்ள பிராணன் முதலியவற்றின் ச்ரரி 

யங்கள், ee 

சரீர்ததைச்சாட்டிலும் வேருச ஜீவன் ஏதென்று 

பர,தவாஜர் ஆக்பித்தது eee 

சரீ ரத்ைச்சாட்டி லும் ஜீவன் வேறென்பது 

பிராம்மணர்சள் தம்தம் இஷ்டப்படியான ஈடக்கை 

களால் குணவேறுபாடடைந்த து 

ப்சாம்மணர்முதவியவர்களின் லக்ணமும் வை 

ராச்யமே மோக்சதிற்குக்காரணமென்பதும் .. 

உண்மையின் இறப்பு... eee 

மெய் ஸ்வர்ச்கத் திற்கும் பொய் n18 6B igus பரம் 

பரைக்காரணமென்பது oes 

இவ்வுலக துக்கும் ஸ்வர்ச்சத்துக்குமுள்ள வேற் 

மை ல oes 

ஹோமம் அதயயனம் தானம் தலம் இவற்றின் 

பயை ves bee ree 
நான்கு அல்ரமதர்மஙகள் ese eos 

ஹிமாசலத்துக்கு வடக்கிலுள்ள உலகம் ஸ்வர்க்கம் 

போன்றதென்பதும் ௮து பண்யசாலிகளால் 

அடையத்தக்சதென்பதும் 

நல்ல ஆசாரஙகள் 

ஆச்மததீவம் பூதங்களின் கார்யங்கள் முக்குணமுத 

லியவற்றின் செயல்கள் முதலியன 

தீயான யோகம் 

ஜபத்தின் பயன் ... wes tee 

ஜபிச்குமுறை க we wes 

ஜபத்தை முறைப்படி செய்யாதவனுக்குள்ள தாழ் 

கதிமு சலியன 

எல்லா ததேவர்களின் ஸ்சானஙகளும் பசமாதமா 

வின் ஸ்தானத்தினும் இழிகசவையென்ப தும் 

பரமாத்மஸ்தானத்தின் இறப்பும் eee 

ரு ஜபப்பாம்மணருக்குச் சாயத்திற், தர்மமுதலி 

யவர்களுடன் 5ட,ச ஸம்வாதம் 

பக்கம் 
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பொய்யின்” இழிவீம் ஸச்யச்தின் இறப்பும் 
198 ஜபப்ராம்மணனும் இக்ஷ்வருவும் மோக்ஷழடை ந்த 

e ௮ம் ஜபத்தின் பயனும் 

199-204” ப்ருஹஸ்ப இக்கும் மனுவுக்கும ஞானமுதலியவழ் 

றைப்பற்றிசடந்த ஸம்பாஷஹணை 

கர்மஞானமார்ககங்களின் விவரணம் 

ஜீவாத்மா பரமாசமாச்களின் லக்ஷணரமுதலியன... 

பரமாத்மாவை அ௮றியும்வசையும் ௮தனிடமிருக்ே 

எல்லாம் உண்டாடு ௮சனிடமே ஒடுககுகின் றன 
* வென்பதும் 

20௦ நிபகதனர் தம்தாய்க்கு ஸம்ஸாரசதை ௮ரணயமா 

கச் சொல்லியது ... 

ஸம்ஸார சச ரலக்ஷணம் 

நாரதருக்கும் ஸாவித்ரிககும் ஈடந்த ஸம்வாதம 

சாரர் தவஞ்செய்து விஷ்ணுவைச் தர்சத்சது ... 

206 விஷ்ண உலசகஙகளைப்படைததமுறையும் அவ 
ருடைய ௮வதாரமுதலியவையும் 

201 மரீடமுசலான ஸருஷ்டிகர்ததர்களும் ஒவ்வொரு 

“ இச்கிலுமுள்ள ரிஷிசளும் 

208 விஷ்ணுவின் ௨ராகாவசாரசசை 

200 நாரதர் வாஸ? தவரின் பெருமையை அறிக்சது 

210 விஷ்ணுவானவர் மனிதன் மரணசாலசஇல ஜபிக் 
கசக்க மந்திரத்தை சாரதருககு ௨பசேசிசதது 

நாரதர் விஷ்ணுவைச துஇத்தது .., 

211 கருடன் விஷ்ணுவின் மாசாசமியசதைப் பீஷ்ம 

ஒ௫க்குச் சொல்லியது was 

212-214 ஒரு குருவானவா தீம்சிஷ்யனுக்கு இத்மதத்லத்தை 

உபதேடித்தது, ் 
2 ஷூ பாமாதிமற்ஞானமிலலாசவர்கள் படும்துன்பமும் 

9அ.த்.தன்பம் விலககசகசஈ உபாயமும் 

916 ப்ரம்மசர்யமுதலியவற்றின் சிறப்பு 

217 வைராச்யெமுதலிய மோக்காரணஙகள 

218-219 பசமாத்மாவை அறியும்வலக 

220 பஞ்ச?சர் ஜனகருக்கு காளதிகமசமு சலியவற்றை 

உக்கண்டிதிதுசசொல்லியது 

222 பஞ்சகர் கர்மபலன் களை ஜனகருகக௪ சொலலிய 

த்... உ, wes ட் ன 

928 மி.இி$லயெரிர்சதும் ஜனகர் கவலையர்றிருர் ததும் 
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அத்யாயம், 

22% இல்லறத்திலிருக்மேே முசு, மபறுவ,தழகு சான 

மான ஸுவர்ச்சலையின் கஸத .. 

220 அடக்சகமுள்ளவனுடைய லக்ஷணமும் அடக்சத் 

J இன் இறப்பும் .., bee 
220 தவம் உபவாஸமுதலியவற்றின் முறையும் | பயனும் 

227 ஸகத்குமாசர் மூணிவர்களுச்குப் பகவத்ஸ்வரூபத் 

சை உபதேசித்தது es ees 

2209 ஞானம் மோக்ஷ்ஸாதனமென்பதையும் அதை௮அடை. 

யும்வகையையும்பற்றி இக்இரனுக்கும் ப்ரஹ்லா 

தீனுக்கும் நடந்த ஸம்பாஷணை ., 
230 - 282 இந்திரன் பலியை இசழ்ரததும் சாலத்தின்னன் 

மையைப்பற்றி இந்திரனுக்கும் பலிக்கும் ஈடந்த 

ஸம்பாஷணையும் ... வை 

இர்திரலுக்கும் Nap dE GELS லம்பாஷணை 

யம் லக்மிவஹித்தற்கும் விலகு ற்கும் காரணங் 

களும்... see eee 

28௦ மோக்ஷஸாதனத்தைப்பற்றி இந்திரனுக்கும் ஈமு௫ச் 

கும் ௩டர்த ஸம்பாஷணை ட 

29% ஆபத்தில் தைர்யமே ஸு௦கத்.துக்குச் சாரணமென் 
பதைப்பற்றி இந்திரனுக்கும் பலிக்கும் ஈடக்ச 

ஸம்பாஷீணை . 

@apid) தான் அறாசரைவிட்டுவிலயெசாரணத்தை 

இச்திசனுக்குச்சொல்லிய.து 

2௦0 ப்ரம்மழ்ஞானிகளின்லக்ஷ்ண த்சைப்பற்றித் தேவல 

ருக்கும் ஜை€ஷேல்யருச்கும்௩டஈத ஸம்பா ஷணை 

பார்வ த$ீபரமேஸ்வரர் ஜை€ஷூவ்யரைப் பரீக்ஷித் 

தீது... wee vee wee 

291 சற்குணங்கள் உலகைவசப்படுச் மென்னும் விஷ 
யத்தில் நாரதரின் பெருமையைப்பற்றி உர 

ளேனனுக்கும் வாஸ*ேசவருக்கும் ஈடர்த ஸம் 

பாரஷணை eee eee 

நாச,சர் வாஸுதேவருக்கு .utume Ou gy 

288 - 200 வ்யாஸர் சுகருககுப் பலவிஷயஙகளைஉபதேூத்சது 
உலகஉற்பத்திமுசலியன bes து 

ப். சளயமு,தலியன 

ப் சாம்மண சர்மமு, சலியன பப 

ராம்மணமைப்பூஜித்து மேன்மைகெழ்றவர்சள் 

2 சாமமணதர்மமும் ஞான கின் சிறப்பும் 

235 

eos 

பக்கம் 
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அத்யாயம். பககம். 

ஞானழே மோகூஸ்ாசனமென்பதுமுதலியன ... 8715 - 879 
பிராணிகளின் உயர்வுசாழ்வும் ஞான த்தின்ிறப்பும் 880 - 882 

மதம்யுகருதலியவற்றின் வேற்றுமைமுதலியன.,., 882 - 884 
'ப்ரம்மஜ்ஞான,ச்தை அடையும்வழிமுதலியன ... 885 - 889 
யோகச்தின் முறை ... உ 888 - 891 
கர்மஞானங்களின் வேற்றுமைமு தலியன ... 891-898 

பசம்மசர்யுத்தின் முறையும் பெருமையும் ... 894 -896 
ச்ருஹஸ்ததர்மம்.. 4890. 8699 
வானப்சஸ்சசர்மம்.. vee .. 899 - 902 

லயாஸதர்மம் .., ... 902 - 906 

ஆத்மாவையும் வசைமுதலியன .. 906 - 908 

UGFLsSpsSuah Nex @cortsar ... 908 - 910 

ஆத்மாவே எல்லாமாய் எல்லாவற்றையும் செய்த 
சென்பது ... ட 910-912 

ஞானிகளின் பெருமை வ .. 918-914 
ஆதீமஜ்ஞானம் .. see . 914-916 

வைசாச்யமே மோக்ஷஸாதனமென்பது ௨ 917-918 
பஞ்சபூ சமுதலியவற்றின் குணங்கள் ௨ 919.920 

Cura stow ee we. 920-921 
காமமுசலியவற்றை வெல்வது அலசியமென்பத 921 - 929 

. 201 பஞ்சபூதங்கள் மனம் புத்திஇவற்றின் குணங்கள் 928 - 924 

262-264 மாரதர் மருத்யுவின் வரலாற்றை அகம்பனனுக்கூச் 

சொல்லியது ss. ட்டில் - 099 

ப்ரம்மதேவர் சோபத்தியால் பிரஜைகளை எரித்த 

தும் ௮தனைதீ தணிப்பதற்காக ௬,தரர் அவரிடம் 

(சென்றதும் ல ee ww. = 925 - 926 

G sat crow? goons CanugesudéeCaon’ 

டியதும் ௮வர் ௮டச்யெதும் aes we «926 - 927 

,ம்ருதயுவின் பிறப்பு ess des 997 

ப்ராணிகளைக்கொல்லும் விஷயத்தில் ப்ரம்மதேவ 

ருக்கும் ம்ருத்யுவுக்கும் ௩டகத ஸம்வாசம் ... 928.981 

நோய்களின் உற்பததியும் ௮வை ம்ருச்மயுவுக்கு த் 

துணையானதும் ... aes be 931 
20௦ தர்மததின் லக்ஷணம்.. we 932 - 934 
206 தழ்மபுத்ரர் தர்மத்தின் Seoremiorpiu is 

grup sag... . w. 984 - 935 

267-270 ஜாஜலி தர்மநிமித்தமாகக் சரவமடைக்து கலாசா. 

சனிடம் சென்றது... bee 4096 . 087



er AMas.ufnyORons, 

பத்யாயம். 

ஜாஜலிச்கும் துலாதாரனுக்கும் தரிமகிகித்ந்டாக, 

நடந்த ஸழ்பாஷணை . . 

271 கொலையையும் சரீசத்துக்குவாட்ட சசையம் செய் 
யாமல் தர்மத்சைச் செய்யவேண்டுமென்பது .. 

272 காரியத்தை ஆசாய்ர்து செய்யவேணடுமென்ப தும் 

சிரகாரியின் கதையும் 

பிதாவின் சிறப்பு 

cot Sita ar திறப்பு 

ஆசாய்ச்து செய்வசன் சிறப்பு 

278 பிரஜைகளைச துன்பப்படுத்தாமல் காககும் Sas 

யத்தில் ஸச்யவானுக்கும் சயுமச்ளேனனுக்கும் 

நட ஸம்பாஷணை ves oes 

274-276 பசுவைச்கொல்லாமல் யாகஞ்செய்ய வேண்டுமென் 
பதும் கபிலருக்கும் ஸ்பயூமரஸ்மிககும நடந்த 

ஸம்பாஹணையும் வ வட 

277 அறம்பொருளின்பங்கஞள அறமே GpssO gen 
பதைப்பற்றிய குண்டதாரன் கை . 

278 கொலைக்குச் சாரணமாசலால் யாகம் இழிககசென் 

பதைப்பற்றி நாரதர்சொல்லிய le 

, ப்சாம்மணர்கதை , ய 

279 பாலம் தர்மம் வைராகயம் மோக்ஷமூசலியன 

280 'மோக்தீதித்குரிய உபாயங்கள் 
281 பிராணிகளின் பிறப்பிறப்புசகளைப்பறறி நாரதருக 

கும் தேவலருககும் கடக் ச ஸம்பாவஷஹணை 

282 ஜனகன் ஆசையை வீெசே ஸுச்சாரணமென் 
பதை மாண்டவ்யருககுச் சொல்லியது 

288 கற்கஇக்குரியதை உடனே செய்யவேண்டுமென் 
பதைப் பற்றி ஒரு சஈதைககும் தாயனுக்கும 
நடந்த ஸம்பாஷணை 

284 ப்.ரம்மசதை அடைவதற்குரிய ஆசாரமுசலியன .. , 

௮99 அறிவே ஸுகதுக்கங்களுக்குச் காரணமென்ப 

தைப்பற்றிச் சுக்ரருக்கும வ்ருசரனுக்கும் ஈடந்த 

ஸம்பாஷணை vee 

286 veseurst Sar anal cw மனமையையும் பிறப் 

பின் சணக்கையும் ஜீவர்களின் வாணம் கதிமுச 

Sua pen cud Fee aie வ்ருத்சனுக்கும் 

சொல்லியது bes 

287 - 288 இரதரனுக்கும் வ்ருசஇரனுக்கும் யுத்தம் 

908 . 

பக்க் 

940 - 951 

959 - 058 

953 - 959 
954 - 055 
955 - 957 

959 

960 - 968 

964 - 978 

979 - 988 

983 - 985 

Q&S - 057 
Y58 - 989 

069 - 902 

195 - 994 

094, 092 

1000 

. 100] - 1008 

.. 1008 - 1009 

1012 - 1015
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அத்யாயம், 

289 

290 

295 

206-804 

2 ஸஷூமங்கா் 

வ்ருத்சிதனுக்கு ஜ்வரம் வரத தம் ஒர்க் விருசி 

இரனைக்கொன்றதும் ves 

இக்இரனை ப்ரம்மஹத்தி அடைந்தது 

ப்சம்மசேவர் ப்ரம்மஹத்தியை அச்சினிமுதலிய 

நால்வருக்குப் பங்கிட்டது 

நீர்க்கு.மிழிசள் பருகத்தகாவென்பழ: 

சங்கரர் சக்யாகச்சை அழித்தது ... 

சங்கரர்வேர்வையிலுண்டான இ யாசத்தையெறீ£ 

தீததம் ப்ரம்மசேவர் கோபத்தீயை அடக்கும் 

படி ௮வரை வேண்டியதும் .ஃ 

ஜவரமானது எதுஎதணனிடத்தில் எப்படிஎப்படி. 

அமைந்ததசென்பது 

திக்ஷயாசச்தில் சங்கரரை 

she Card sap... 

seer சங்கரரை gospuntas Genadugw 

aae oan 

௮ழையாமைச்காகத் 

உமையும் சங்கரரும் பேசிச்சொண்டதும் 

வீரபத்திரா உணடாூத் தகூயாகத்சை அழித்த து 

வீரபத்திர தம்மை இன்னாரென்று தஷனுக்குத் 

செரீவிச்் தச சவனைவணஙகச சொல்லியது 

திக்ன் சஙசரரை ஸவாஸர காமத்தால் துதிசதது 

சங்கரா சக்னுக்கு வரமளிசசது ... 

Hamann gas ug gs கேட்£லசளின் 

பயன்... வ வ 

ஆதீமா, புத்தி, பூசங்கள, இக்இரியங்கள், குணம் 

சன்முசலிபவம்றின் விவரணம் ,, 

குரிய காசணச்சை மாரதருக்குச் சொல்லியது 

நாசசர் மமேன்மையடை சற்குரிய சாரணங்களைக் 
காலவருக்குச் சொல்லியது 

சருடன் ஸகரனுக்கு வைராக்யமுகலிய மோக்ஷ 
பாயங்களை உபசேசித்தது 

உசஈஸ் சுகரரென்னும் பெயரை அடைர்சசதை 

சூலம் பிமாகமானது ... sae cee 

பசாசரை vee ve oes 

ved run te 5A «8s om veut 

wor wet துகசெசப்படதசக்க நிலைமையை 

௮டைவசென்பது wee 
. * a * . ௩ * * 

இயன்றவரை சர்மஞ் செய்வத மேன்மைக்கு 

துககமுசலியன சொடசாமலிருச சற். 

oF 

பக்கம். 

1018 - 1015 

1010 

1016 - 1018 
1019 

1022 

1022 - 1023 

1023 

1025 - 1026 

1026 - 1027 

1027 - 1028 

1028 - 1029 

1080 11042 

1042 - 1043 

1048 - 1044 

1045 - 10-48 

1049 - 1050 

1051 - 1055 

1056 - 1959 

1060 - 1085 

1061 

1006 - 1051 

1063 . 1007 

1069
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|த்யாயம். பக்கம். 

கசாரணமென்னும் விஷயத்தில் ிலரை” 2௩ 
கரித்தது ¢ ves eee ... 1068 - 1069 

வர்ண சர்மங்கள் னி wee 1070௪ 1072 
யார் யார் எந்த எந்த வகையில் ஈட்டிய பொருள் 

சிறர்ததென்பது .. bee . 1011-1072 

இரிபுசகதம் வ ves ப 1078” 
தவச்தின் பெருகை ... eee 1074-1877 

வர்ணங்களின் பிரிவுகள் eee க 1018 

கோத்ரங்களின் வரலாறு 1078 - 1079 

வர்ணங்களின் சணித்தனிதர்மஙகளும் பொதுவா ° 

னதர்மங்களும் ஃஃ ... 1079 - 1080 

வினையே தோஷத்துச்குக் சாரணமென்பத bes 1080 

தீற்சொலையால் வரும் தில்குகள் ய 1082 
யார் யார் எது எதனினும் மேலானவரென்பது ... 1083 
௭௮ எதனால்வரும் மரணம் இழிவானசென்பது... 1088 

மனிதனுக்கு அஜ்ஞானமே பசையென்பது  ... 1088 
மணிதப்பிறப்பின் உயர்வு ட bas 1084 

பலவித மோகோ்ஷோபாயங்கள் வட உ 1085 - 10809 
905 உண்மை அடகசகமுசலியவற்றைப்பற்றி ஸாத்யர் 

களுக்கும் ஹம்ஸத்திற்கும்௩டஈ், ச ஸம்பாஷணை 1089 - 1004 

306 யோகழுறையும் யோகிகளின் சிறப்பும் .. 1094 - 1099 
801 ஸாகயெச்தின்*முறையும் Apps . 1100-1109 
308 வஸிஷ்டர் க்ராகரங்களின் லகூணத்சை ஜனக 

னுக்குச் சொல்லிய து bee 1110 - 1113 
809 வஸிஷ்டர் ஜீவர்கள் ௮ஜ்ஞான த இனால் படும்துன் 

பூங்களை ஜனசனுக்குச் சொல்லியது ._ ௭113-1117 

810 வஹிஷ்டர் பிராணிகளுக்குச் சரீரமூம் உருவமுத 

லியவையும் உண்டாகும்வகையை ஜனகலுக் 

குச் சொல்லியது ., 118. 1421 

911 லஸிஷ்டர் யோசமுறை வலக லியதத் 

ஹை ஜனகனுக்குச் சொல்லிய து .. 1122 - 1126 
812 வஸிஷ்டர் வித்தை அவிச்தைசளைப்பற்றி ஜனக 

ent ee சொல்லியது . . 1126. 1140 

816 வஸஹிஷ்டர் ஞானாஜ்ஞானங்களையும் உபசேசம்பெற 
த்தக்சவர் சசாதலவமையும் ஜனசனுச்குச் சொல் 

லியது ய 1180 - 1184 
814 ஈஸ்ரானிஜீர் ஈன்மைக்குரியவத்ை* வளாமானுக் 

கச் சொல்லியது ... oes .. LL8S - 1187
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வுத்யாயம். 

81௦ யாஜ்ஞுவஓூயர் பிரகிருதி விரு இகளையும் படை 

ப்புமுறையையும் ஜனகனுச்குச் சொல்லியது 
916 யாஜ்ஞவல்கயர் அவ்யக்தமுதலியவற்றின் காலக் 

சணக்சையும் ஸ்ருஷ்டியையும் ஜனசனுக்கும் 

சொல்லியது ட ves 
அப யாஜ்ஞவல்ச்யர் பிரளயத்இன்முறையை ஜனகனுச் 

குச் சொல்லியது ... ave 

918 யாஜ்ஞவல்க்யர் ௮த்யாத்மமுதலியவற்றைபும் முக் 
குணங்களையும் ஜனகனுக்குச் சொல்லியது .,, 

019 யரஜ்ஞவல்£யர் குணங்களுக்கும் வினைகளுக்கும் 

உரியகதிசளை ஜனகலுக்குச் சொல்லியது 

920 யாஜ்ஞவல்க்யர் ஸாங்ச்யமதத்சை ஜனகனுக்குச் 

சொல்லியது 

921. யாஜ்ஞவல்ச்யர் யோகத்தை ஜனகனுக்குச் சொல் 

வலியது... kas ves 

622 யாஜ்ஞவல்க்யர் ஜீவன் வெளிப்படும் உழுப்புக்ச 

ளால்வரும் பயனையும் மரணக்குறிகளையும் ஜன 

கலுக்குச் சொல்லியது 

eee 

828 யாஜ்ஞவல்ச்யர் விற்வாவஸ-ஈவின சேளவிகளுக் 

குத் தாம்விடையளித்தசை ஜனகனுக்குச் 

சொல்லியது 

624 பஞ்சரிசா மூப்பு இதப்புககளைச்சாண்ட் ரி 

யை ஜனகனுககுச சொல்லியது ன 
825 ஜனகனுக்கும் ஸ ஈலபைக்கும் முக்சலகஷணமுத 

லியவற்றைப்பற்றி ஈடஈச ஸம்லாசம் வ 

820 ஆரி அவ்யக்தமுதலியவற்றைச் சொல்லும்படி 

ஈபிலரைச்கெட்ட து ene wes 

827 சபிலர் அவ்யக்சமு தலியவற்றை ஆஸாரித்குச் 
சொலலியது . 

928 கபிலர் தச்வங்சள்முதவியவற்றை தணாிக்குச் 

சொல்லியது 

829 வ்யாஸம் உலகம் அசிச்சியமென்பதையும் ப்சம்ம 
ஜ்ஞான த தினால் மமாகம்பெறுவது அவயெ 

மென்பசையும் சுகருச்குச் சொல்லியது 

960 வினை, செய்தவனையே சென்றடையுமென்பது 

முதலியன 
881 ல்யாஸர் புதீரலுக்காக தவஞ்செய்த தம் reati 

Ged Hess wu... ves 

Ge 

பக்கம், 

1188 - 1190 

1189 - 1141 

1141 - 1142 

1143 - 1144 

1145 - 1146 

1146 - 1148 

1148 - 1150 

1160 - 1152 

1154 - 1160 

1102 - 1108 

1165 - 1179 

1180 

1180 - 1188 
* 

1188 . 1164 

1184 - 1103 

1192 - 1194 

.. Ti95 . 1190



9 விஷடிஹு௰எகை, 

[த்யாயம். 

j- 

092 சுகருடைய பிறப்பும் உபகயன முதலியவையும் ., 

889 வ்யாஸர் ஈகரை ஜனகனிடப் செல்லச்சொல்லியத 

சுகர் ஜனகனிடம் சென்றது 
894 ஜனகன் சுசரைப் பூஜிததது 

சுகர் ஜனகனிடம் வோஷர்மம்சளைச்சொல்ும 

படி கேட்டது 

ஜனசன் சுகருக்கு ப்ரம்மஜ்ஞான த்தை உபசே 

$165. .. 
835 ஸுப்ரம்மணயர் உலகை அவமதித்துக் கூறியது 

விஷ்ணு, சக்தியை அசைத்த௯ ... 
ஸுமக்துமுதலியோர் வ்யாஸரிடம் வேதமோதிய 

தும் வ்யாஸர் அவர்களுக்கு வாமளித்த.தும் .ஃ 

890 ஸுமந்துமுதலியோர் ல்யாஸரிடம் விடைபெற 

றுச் சென்றது 

மாரதமர் ஏத௪ தற்கு எது௭.து தோஷமென்பதையும் 

பிசாரன்கதையையும் சொல்லி வ்யாஸரசை வேச 
மோதச்சொல்லிய து ட 

வ்யாஸர் பெருங்காற்றடிக்கையில் வேதமோசச் 

கூடாதகாரணச்தைச் சுகருக்குச் சொல்லியது 

ஏழுவாயுச்களின் வசலாத 

339 மாசதர் சுகருக்கு உலச இயல்புகளை ச்சொல்லி மோ 

கோரபாயத்தை உபதேூத்தது . oes 

சுகர் வைராகயம் அடைந்து கைலைசென்றது 

340 சுகர் யோகஞ்செய்.துஸ்வர்கசத்துககுப்புறப்பட்ட து 
சுசர் தம்பிதாறுழை,தசால் மறுமொழிசொல்லும் 

படி தேவர்களுககுச சொல்லியது 

841 ல்யாஸர் சுகசைத்தேடி வருஈஇியது 
சங்கரர் வ்யாளருக்கு வரமளித்த து 

842 ஈரகாராயணர் தவஞசெய்தது 

காரதர் பதரிசாஸ்ர௦ம்வாத து cue 

நா.சாயணரிஷி தாம்பூஜிப்பவரை மாரதருக்குச் சொ 

ல்லியது , vee 

888 நாரதர் ஸ்வேதச்வீபஞ்சென்றது was 

பாஞ்சராத்ரசாஸ்இிரத்தின் வரலாற 

844 உபரிசரலஸு யாககுசெய்தது  .. ய 
ப்ருஹஸ்பதி ஹரியின்மேல சோபிதசது 

ச்சர் காராயணருடைய மஹிமையை ப்ருஹஸ் 

ப.இிக்குச் சொல்லியது 

பக்கம். 

1196 - 1198 
1199 

.. 1199. 1201 
1202 

1208 

1208 - 1206 
1207 
1207 

1208 - 1210 

1210 - 1211 

1212 . 1214 

121& - 1910 
1214 - 1216 

1217 - 1227 
1997 . 1920 
1229 - 1280 

1231 
1993 
1234 
(985 
1256 

1237 - 1288 
1989 

1240 - 1243 
1243 - 1244, 
1244 . 1245 

1245 - 1248



Papuan ORs. சுக 

அத்யாயம். பக்கம், 

945 இர்இரள் * யாகஞ்செய்ததம்௨ ப்ருஹஸ்பதிக்கும் 
சேவர்களுக்கும் யாசபசவைப்பற்றியவிவாசமும் 1249 

உபரிசரவஸு பொய்சொன்னதும் ரிஷிகள் ௮வ 

னைச் சபித்ததும் ... வ ப 4250 
சேவர்கள் உபரிசரவஸ-ுக்குவரமளித்துச்சென்றது 1251 

உபரிசரவஸ-௦ ஹரியைப் பூஜித்துச் சாபத்தி 

னின்று விடுபட்டது vee w. 1251 - 1252 

346 நாரதர் நாராயணரைத் துதித்தது ... 1253 - 1260 

941 நாராயணர் மாரதருக்குச காட்சியளித்தது wee 1260 
“romwend தாம் OrwgenGagy முதலியவற்றை 

சாரதருக்குச் சொல்லியது த 1262 - 1266 

948 நாராயணர் தம் ௮வதாரங்களை காரதருக்குச் சொல் 

லியது we ட 1200. 1271 

பாஞ்சசாத்ர வரலாற்றைப் படித்தல். கேட்டல்ுச 

லியவற்றின் பயன் ௨. 1272-1218 

89 ப்ரம்மாமுதலியோர் தவம்புரிரததும் நாராயணர் 

வரமளித்ததும் ... ve .. 1277-1281 

300 வாஸுதேவர் தமதுமகசிமையையும் தமது நாமங் 

களின் அர்த்தவிசேஷத்சையும் அர்ஜுனலுச் 

கு௪ சொல்லியது ... , ட 1294. 1288 

8௦1 வாஸாதேவர் உலகத்தின் படைப்புமுறையையும் 

ப்சாம்மணர் மஹிமையையும் ௮ர்ஜ.னனுகிகுச் 

சொல்லியது ves 1288 - 1299 

892 வாஸுதசேவர் தம நாமஙகளின அர்த்தலிசேஷங்க 
ளையும் ருத்ரருக்கும் காராயணருக்கும் போ 

ப ரிடநததையும் வாஜுனனுக்குச சொலலியது... 1299 - 1806 

859 நாரசர் ஸ்2வச்கீபசதிலிருது இரும்பிப் பதரி 
காஸ் ரமம்வகததும் அங்கு ஈரராராயணருடன் 

ஸம்பாஷித்ததும் ... , ௨. 1808. 1812 

854 ஏூராசாயணர் பகவானுடைய மஹிமையைச் சொல் 

லியதும் நாசதர் சவஞ்செய்ததும் 1312 - gif 
990 ஈரமாராயணர் பிதிருசார்யம் மிகச A nssQ ser p 

நாரதருககுச் சொல்லியது ves ட 189.௨ 1810 

பிண்டஙகளின் வரலாறு . . 1815 - 13816 

800 ஏசசர் தம்தஸ்ரமம்சென் ற.து bas bee 1817 

நாராயணரின் மஹிமை bes ww. 1817 - 1319 

357 சாசாயணர் ப். ரமகாவைப்படைச்சதும் மறதுகசைட 
பர் வேதசதை& சவர்கததும் ... ‘oo. 1821



2௨ விஷயஸ-டடகை. 

ரத்மாயம். 

ப்சம்மதேவர் வேதச துர்காசவருந்தி, ஹரியைத் 

அ.திததது ன 
நாராயணர் மதுசைடபரைச்கொன்று வேத சதை 

மீட்டு ப்.ரம்மாவுக்குச் கொடுத்தது 

398 ஏகார்திதர்மத் தின்வ.ரலாறு 

859 வ்யாளர் விஷ்ணுவுக்குப்புத்ரரான வரலாறு 

60-361 ப.ரமாதீமாவின்மஹிமையைப்பற்றி “எம்மாவக்கும 
ச்கரருக்கும்கடரக்த ஸம்பாஷணை 

802 நாரதர் இர்தொனிடம்வர் ததும் ௮வன் ௮வரைக் 

கதைசொல்லச்சொல்லியதும் 

808 ஒருபிராம்மணர்லீட்டுக்கு ஒர் ௮ இந வந்ததும் ௮வர் 

அ௮வசை உபசரிதததும் we 

804 பிராம்மணர் மோகேரபாயத்மைச்கேட்க, அதிதி 

தமக்கும் ௮து அடசசனானிகுச்சிததாசச் சொல 

லியது . 

805 ௮.இ.தி, ப்ராம்ணரைப் ) பத்மனிடம் போசச்சொல் 

லியது . 

3066 அதிதி விடைபெற்றுச் சென்றதும் ப்சாம்மணர் 

நாசனிடம் சென்றதும் 

367 பிசாம்மணர் மாசனுக்குத சம்வாவைத த தெரிவிக்கும் 

படிசொலலி மணலதிட்டில வஹித்தது 

368 நாகனைசீ2சாககவாகள் போஜனம்செயயும்படி ப்ரா 

ம்மணருககுச சொலலியதும் ௮வர் மறுத்ததும் 

809 சாகன்வ5சதும் அ௨ன்மனைவி அவனை ப்ராம்மண 
ரிடம் போசச்சொன்னதும் 

810 மாகன் கோபித்சதும் அவன்மனைவி அவனை ஸமா 

தரனம்செய்து ப்ராம்மணரிடம் போசசசொல் 

லியதும் ees eee 

811 நாகன் பிராம்மணரைச்சணடு பேசியது ட. 

912 மாகன் ஸுர்யனிடச் துள்ளஅ௮ திசயஙகளை ப்ராம 

மணருககுச் சொலலிய.து ப 

318 ஸூர்யன் சன்னிடம்ப்ரவேடுஈத சேஜரின்வர 

லாற்றைச் சொல்லியது bee 

31/4 ப்சாமமணர் காசனிடம்விடைபெறறுச சென்றது 

815 ப்ராம்மணருக்கும் சாகனுச்கும்௩டகதஸம்வாத। ௨ 
லஇில்வகதமுறை ., 

ட ச். 

சாந்திபர் லம் வீஷயஸுூசிகை மம்ற்ற்று, 

பக்கம். 

1321 - 1328 

"1894 
1827 - 1884 
1385 - 1339 

1841 . 1944 

1345 

1345 - 1346 

1346 - 1348 

1348 - 1349 

13491350 

1351 

1352 - 1353 

1353 - 1854 

1354 - 1355 
1 958. 1557 

1358 - 1859 

1359 
1360 

1801



ஸ்ரீ 

ஸ்ரீ மஹர் பார தம். 

சாந்திபர்வம். 

விஷயஸூூகை, 

5069 

மோக்ஷ்தர்மம். 
அத்யாயம். 

173 ஒரு பிராம்மணருக்கும் ஸேனஹி தீதுக்கும் ஈடந்த 
ஸம்பாஷணையும் பிங்களோபாக்யானமும் டட 

174 காலம் விரைஈது செலலுசலால் கன்மைக்குக்காரண 

மானதை விரைவில செய்யவேண்டுமென்.பதைப் 

பதறி ஒருபிதாலக்கும் புதரனுக்கும்-டக்த லம்பா 

175 சம்யாகர், வறுமை மேன்ஃமக்கும் பொருள் தன் 

பத.ஐுக்கும் காரணமென்பசைப்பற்றிப பீஷம 

ருக்குச சொலலிய.து eae bee 

170 மோஃஷிதீதுக்காக அடையக்தக்க ஐதுகுணங்களும் 

மட்கியென்பவரின் வரலாறும் sig ய 

மங்கயொனவர் விரகதியே மககாரணமென்றும் 

ஆசையைவெறுததும் தெ.ப்வஃ Qu gs. pub 

கூறியது wes wes ae 

ல்பாத்யர் இசையையபி3வெசே ஸமஃகமென்று டூ தியது 

177 அிரக்தியே ற கதஇத்குக் காரனணமெ.ர்னாம் லிவ் 

யதலெை.. பீராலாகருக்கும் து. ETT g porar 

pea ME GD DUT as or 
ae 

௩49 - by Gua! ஸ் ங்கி இ௫குக்கார மென்னும் oasis Red 

இந்திரனுக்கும் காஸூ.பபலுக்கும்? ச் தஸம்பாவ னை 

179 முன் oye wg Bao Qs ய்யும் bev & or கிலினகள் 

பின்ஜன்மத்தலை.. UW Ss Agr சர்மமே 

செய்யவேண்டுமமய்ட த ல bee 

செய்விஃ Oru ger wGus 0 Qo ogy sae 

(80-190 ட்ருகு.க்கும் பதத்வாஜருக்கும் ஈத ouput: kor 

உலகஉற்பத்தியு சலியவை eae uf, 

பூமிழுதலியவற்றின் உற்பத்திமுதலியபீ£ வடி 

fh. 

பக்கம், 

990 - 595 

596 - 599 

600 - 601 

£02 

602 - 600௩ 

607 - 008 

008 - 414 

612 -“bib 

617 - 619 
618 

819 . 049 
619 - 692 
093 - 694



விஷயஸு சிகை, 

தயாயம். 

191 

104 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

19-204 vu 

ஸ். தாவரங்களும் ஐர்.தபூ தவகளாலானவையென்ப தம் 
அவத்றித்கூம உயிர்முதலியன உண்டென்பதும்... 

சரீரத்திலுள்ள பிராணன்முதலியவற்றின் காரியங்கள் 

சரீரதிதைக்காட்டி. லும் வேறாக ஜீவன் ஏதென்று 

பரத்வாஜர் ஆஷ்ஷமபித்தது 

சரீரத்தைக்காட்டி லும் ஜீவன் வேறென்பது 

பிராம்மணர்கள் தம்தம் இஷ்டப்படி யான நடக்கை 
களால் குணவேறுபாடடைந்தது,.. 

ப்ராம்மணர்மு தலியவர்களின் லக்ஷணமும் வைராக் 
யமே மோக்ஷத்தித்குக்காரணமென்பதும் 

உண்மையின் இறப்பு... ய 

மெய் ஸ்வர்க்கத்தித்கும் பொய் நரகத்திற்கும் பரம் 
பரைக்காரணமெமன்பது டி wee 

இவவுலகத் துக்கும் ஸவர்க்கத் துக்குமுள்ளவேத்றுமை 

ஹோமம் அத்யயனம் தானம் தவம் இவத்றின்பயன் 

நான்கு ஆஸ்ராரமதர்மங்கள் 

ஹிமாசலத்துக்கு வடக்கிலுள்ள உலகம் ஸவர்க்கம் 

போன்ததென்பதும், sg புண்யசாலிகளால் 

அடைய ததக்கதென்பதும் 

நல்ல ஆசாரங்கள் க 

ஆதீமதத்வம் ப்ரீதங்களின் கார்யங்கள் முக்குணமூத 

லியவத்தின் செயல்கள்மு தலியன vee 

தீயானயோகசம் 

ஜபத்தின் பயன் 
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காலத தினவன் 
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திரனைக்கொன் றதும் ஸு 

இந்திரனை பீரம்மஹத்தி அடைரந்த.து 

ப்ரம்மதேவர் ப்ரம்மஹத்தியை அக்னிமுதலிய 

கால்வருக்குப் பங்கட்டது 

நீர்க்குமிழிகள் பருகத்தகாவென்ப.து 
சங்கரர் தக்டயாகதச்தை அழித்தது of 

சங்கரர்வேர்வையிலுண்டான £ யாகத்தையெரி 

் தததும் ப்ரம்மசேவர் கோபத$யை அடக்கும் 

படி. அவரை வேண்டியதும் 

ஐவரமானது எதுஎதனிடத்தில் எப்படி எப்படி 

அமைக்ததென்பது _ eee 

தக்ஷயாகத்தில் சகரரை அழையாமைக்காகத் 

ததீசி கோபித்தது வ க 

திச்ஷூன் சங்கரரை அல-யமாகச் சொலலியதும் 

உமையும் சங்காரும் பேச்க்கொணடதும் 

மரபத்திர் உணடாசெ சஃ-ஃயாகத்தை அமித்தது 

வீரபத்திரர் தம்மை இன்னாரென்று தகஞுக்குத் 

தெரிவித்துர் சம்காரை வணங்கச் சொல்லியது 

த.்ஷன் சங்காரை ஸஹஸ்ரசகாமத்தால் துதிச்சத 

சங்கரர் தகஷ்ஜக்கு வரபளித்தது ... 

திவஸ்ஹஸ்ரகாம a டட தீதல் கேட்டலகளின் 

பயன் ee 

ஆச்மா, புத்தி, பூக்க; இகதிரியல்கள் ள், குண 

கள்ரா தலியவத்றின் வியாணம் . 

ஸமங்கர் துக்கமுதலியன சொ “stad SFL 

குரிய காரணத்தை மாரதருக்கும் சொல்லியது... 

மேன்மையடை தற்குரிய காரணர்களைக் நராதர் 

லிய த ETM MBSE 

பாயங்களை உபசே்சதது 

உச௩ஸ் ஈக்ரரெனனும் பெயரை அடைச்த்கதை ... 

சூலம் பிசாகமாபா து 

பராசர தை 

ஸ்சேயஸாக்குரிய காணவ்கள் 

யார் யார் தக்டுக்கப்படச்தக்க சிலைமையை டவ 
சென்பறு oan eae ave 

ள் 

பக்கம். 
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, 1022 
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. 1026 - 1027 

1027 - 1028 

1028 01029 

1030 - 1042 

. 1042 - 108s 

. 1043 - 1044 

. 1045 - 1048 
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உ 10௦1 1002 
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. 1056 - 1059 
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Hagwont சிகை. 

8314 ஒரூமுனிவர் நன்மைக்குரியவற்றை பஸுமானுக் 

குச் சொகிலியது... ves we 1185 

அத்யாயம். பக்கம், 

இயன்றவரை தர்மஞ் செய்வதே மேன்மைக்கும் 
காரணமென்னும் விஷயத் BS சிலரை ௨ an 
கரித்தது vee os . 1068, 1069 

வர்ணதர்மங்கள் .., ves »-» LO70 - 1072 
யார் யார் எந்த எந்த வகையில் ஈட்டிய பொருள் 

சிதர்சதென்பது .., wee .. 1071 ~ 1072 

Phage a ய 1073 
தவத்தின் பெருமை... ees ..» LO74 - 1077 

வர்ணங்களின் பிரிவுகள் 1078 

கோத்ரங்களின் வரலாறு vee . 1078 - 1079 

வர்ணங்களின் தனித்தனி கர்மல்களும் aura 

தர்மங்களும் ey . 1079 - 1080 

வினையே தோஷத்துக்குக் சாரணமென்பத 1080 

த.ற்கொலையால் வரும் இங்குகள் ... 1083 
யார் யார் எது எதனிலும் மேலானவரென்பது ... 1088 

எது எதனால்வரும் மரணம் இழிவானதென்பது... 1083 

மனிதனுக்கு அஜஞானமே பகையென்ப.து 1088 

மனிதப்பிறப்பின் உயர்வு . 1084 

பலவித மோக்மோபாயங்கள் vee 1085 - 1089 

(305 உண்மை அடக்கமுதலியவத்றைப்பற்றி ஸாத்யர் 

களுக்கும் ஹம்ஸத் இத்கும்சடடக்த ஸம்பாஷணை 

906 யோகமூறையும் யோடிகளின் இறப்பும் ... 1094 - 1099 

807 ஸாங்கயத்தின் முறையும் சிதப்பும் . 1100 - 1109 

908 வஷஹிஷ்டர் அடர ஈஷரங்களின் ல;டண த்தை ஜனக 

றுக்கூச் சொல்லியது was 111. 11 13 

909 விடர் ஜீவர்கள் அதான த் தினால் uo gre ‘ 
பங்களை ஜனகருக்குச சொல்லியது we 1113 - 1117 

910 வயிஷ்டர் ப் 1ராணிகளுக்குச் சாரமும் உற வா!.த 

லியமையும்  உண்டாகும்வகையை ஜனகர் 

குச் சொல்லியது ... க உ தி117 1181 

911 வவிஷ்டர் யோகமதை ஸாங்க்யமதமு actu, ற் 

றை ஜனகருக்குச் சொல்லியது . 1122 - 1196 

312 வவிிஷ்டர் வித்தை அலித்தைகளைப்பற்றி நனக 
ருக்குச சொல்லிய து wee . 1126 - 1130 

௦18 வவிஷ்டர் நநானாஜாநானங்களையும் உபதேசம்பெத LOB 
கக்கவர் சகாதவரையும் awarnsae Qn 

Sw oy Lee வ 1140. 1134 

- 1187



வி ஷுூபஸுூூதை. ௯ 

அத்யாயம், பக்கம். 

315 யாஜரூகலீக்யர் பிர௫ரஇ வி௫ருஇிகளையும் படை 
ப்புமுறையையும் ஜனகஞைககுச் சொல்லியது ... 1188. 1189 

௧10 யாஜஞவல்க்யர் அவ்யக்தமுசலியவற்றின் காலக் 

கணக்கையும் ஸருஷ்டியையும் ஜனகருக்குச் 

சொல்லியது. .., bee ... 1189 - 1141 

317 யாஜஞவல்க்யர் பிரஎயதஇி., முறையை ஜனகருக் 

கூச சொல்லியது. .. vee --» J14] - 1142 

916 யாஜஞவலக்யர் அகயாத்மமுதலியவற்றையும் மூக 

உ. குணயம்களையும் ஜனகருக்குச் சொலலியது ... 1143 - 1144 

319 யாஜைலக்யர் குணா்களாககும் வினைகளுக்கும் 

உரியகஇகளை ஜஐனகருககுர் சொலலியது ... 1145 - 1146 

920 யாஜஞவலக்யர் ஸாங்கயமசத்தை ஐனகருக்குச 

சொலலியது.. ... ves ... 1146 - 1148 

821 யாறருவல்க்யர் யோகததை gorénaar சொல 

லியு vee vee ... 1148 - 1150 

322 WIT FAUT ae ara Pp உறுபபக்க 

ளாலவரும் பயனயம் மரணக்குறிகளையும் னக 

ருக்குச் சொலலிய gi wee .. 1150 - 1159 
333 wre aosur oyoeracn ளில் கே £லிகருககுத 

தகாம்விடைய:மி சதகை , வகருகஞாசொல்யது 1164 1160 

394 பழச கா மூப்பு இரப்ப ன ததாணருழ வகைக்ப 

ஜனகருக்குச சொல்லியது wae .-. 1162 - 1163 

325 Savor BW or LD OW DOP OL Berd CPE FV op oR? 9 aw 

வரிரைப்பச ர் உட ஸ்வாகதம் 1105. 1179 

826 ஸரி அவ்யக மு தலிய2 தறஜைச சொல்லும். ம 

கபிலரைக்மேட்ட வ .. லஸ் 1180 

2971 கபிலர் aweay gluco ror go ha ae 

“ சொல்லிய wee eee ... LISO - 1183 

398 aNor FANE BN CP 3 OIE TOL ig PERE . 

சொல்லிய... vas w LISS - 118k 

399 யாஸர் உலசம் த ௪ பெயெமென்ட ஸ்ப ab LPDoO 

ragnred Ran மோ - WAL wer yy Haws 

மென்பதையும் எகரகரு௪ சொலலிய து 1194. 1122 

980 ஸீன, செய்தவனையே செ. gp படிமெ. பி 

முதலியன eee wee . dlod- 11¢d 

991 ல்யாளர் புத்ரஜ சீகாகத உம எசெய்சமும் கமகரா. 

வரம் அளி தும் ves உ... 1100 - 1196 

ஆ



40 விஷயஸுகுகை, 

அத்யாயம். பக்கம், 

332 சுகருடைய பிரப்பும் உபஈயனமு தலியவையும், வ 1196 - 1198 

999 வயாளர் சுகரை ஐனகரிடம் செலைச்சொல்லியது 1100 

சுகர் ஐஜனகரிடம் சென்றது ட ௨1199. 1801 

3384 ஐனகர் கரைப் பூஜித்த து wee eo 1202 

சுகர் ஜனகரிடம் மோரூ, தர்மங்களைசசொலலும் 

படி கேடடது ... bee ves 1203 

ஜனகா சகருக்கு ப்ரம்மா ததை உபதேசகசது 1208 - 1906 

835 ஸஃப்ரம்மணயர் உலகை அவமசிததுக் கூறியது 1207 

விஷ்ணு, சசதியை அசைக்க... வட 1207 

ஸு௩மக தராசலியோர். 6யாளரிடம் வேதமோதிய 

அம் யாஸர் அவர்சளூக்கசூ வரமனிததநும் ... 1208 - 1210 

880 ஸு௩மகநுமுசலியோ வ்யாஸரிடம் ஏிடைபொறுச் 

சென்றது ய wee 110. 1211 

காரசர் ௭௧௭ தகு ௮ ௮௪ நு தோடீஃமென்பதையும் 

பிசாரின்சதையையும் சொஃலி ங்யாலரை வேத 

மோதச சொலலியது ட 1219. 121 

ஃயாஸா பெருங்கார்றடிகசையில வேசமோசக் 

கூடாசசாரணகசைச அகமுககுச சொலலியங 121 - 1910 

எழமூவாயுக்சளின் உரலாற wee w. 121d - 1216 

991-990 மாரசா “கருக்கு உலக இயலபுச ௭சசொலலி மோ 

செசாபாயததை உடசேசாது... . 1217 - 1297 

SEN OUTTEWD HO 5! MEL சென்ற ப | 12237 - 1329 

340 ser GurecGsw go wo rdag gael igo y 199] . 1920 
கா திம் LET YO APE GM oe ewer, சொலலும் 

படி தேலாசராசசச டொ மியது wee 1231 

341 Gum ஈகரைதசேடி. awe fw gy பட் ] 288 

ச௩கரர் ஃயாஸறுச்சூ ௦ ர்மளித ஈது aes L234 

342 agenonwenn gacQswe» ... wes 1935 

நாரதர் பதர்காறாரமம்பதது  ... வ 1936 

சாராய ர்வ தாம்பூதபபவரை மாரதருகமூச சொ 
பெய து! oes tae ws L237 - 1938 

949 மாரதா றவேதசட்டபுசென ற்று... vee 1239 

LinGLé OTe cere G 79 fe வாலாறு wee L240 - 1943) 

344 உபரிசரவய. யாசரூசெயதறு bes woe bddd ~ Lydd 
Le giten Lif, path wbeciGuney Come J ay wee LYad ~ 1945 

ஏக்தா BUTT Meow — LD elivote Dood பழுது 

“பறுகஜச சொலவியது ene wee L245 = 1948



விஷயஸுூசிதை--*' 

அத்யாயம், 

948 இரதிரள்* யாகஞ்செய்ததும். ப்ருஹஸ்பதிக்கும் 
தேவர்களுக்கும் யாகபதவைட்பத்றியவிலா தமும் 

உபரிசரவஸு பொய்சொன்னதும் ரிஷிகள் அவ 
னைச் சபித்ததும் ... vas wes 

Gsaraor 2 Uderain ase arne? $.gFO 51 gs 

eulsrac ஹரியைப் பூஜித்துச் சாபத்இனினறு 

விடுபட்ட ந, a 

346 காரதர் மாராயணரைத துதித்தது ... ட 

347 நாராயணர் நாரதருக்குக் காடசியளித்சத 

“நாராயணர் தாம் செய்த ஸ்ருஷ.டி மூதலியவ்றை 

நாரதருக்கு௪ சொல்லியது ட 

948 நாராயணர் தம் அவதாரங்களை கார தருக்குச் சொல் 

uw a . 

பாஞ்சராதர வரலாறறைப் படித்த கேட்டலமுத 

லியவற்றின் பயன் 

319 பரம்மாமுதலியோர் சவம்புரிர்ததும நாராயணர் 

வாமளிதததும் ... eas 

350 வாஸுதேவா தமது மகிமையையும் தமது காமங் 

களின் அர்ததவிசேவித்தையும் ஆர்ஜுனனுக 

குச சொல்லியது... vee 

351 வாஸுதேவர் உலகதின் படைப்புமுரையையும் 

பராம்மணர் மஹறிமையையும் தாத ணஜக்ஞுச 
சொலலியது,,, 

359 வாஸுதேவர் தம் மாமங்களி் அாச்சலிசேஷர்க 
யும் ருதரருக்கும் நாராயணருக்கும் போர் 

ஈட ததையும் அர்ஜுனஞக்குச கொலலியத ,.. 

909 நாரதர் றாமேதத்கியததிலிருநது இரும்பிப usd 

கான்ரமம்வ௩கதம் அங்கு நரசாராயணருடன் 

ஸம்பாஷிததமும்... வ eee 

354 டிரகாராயணர் பகவானுடைய மஹிமையைச் சொல் 

லியதும் காரசார தவஞ்செய்ததும் ப 

355 ஈரசாராயணர் பிதிருகார்யம் மிகச ஈ'ஈந்சசென்று 
நாரதருச்சுச் சொலலியது ட bes 

பிண்டங்களின வரலாறு ese 

366 Srrgr gb ஆய0ரமம்சென்றது. ... vas 

நாராயணரின் மஹிமை 

367 நாராயணர் பரம்காலைப்டடைதததம் மழு ant 
வேதததைக கவர்கத.தம் eee ves 

, 1951 - 1959 

"1953 - 1260 

1260 

- 1962 - 1266 

. 1266 - 1971 

1972 - 1273 

. 1277 - 1281 

1284 «1288 

1288 - 1299 

12௦9 - 1806 

1809 - 1519 

1918. 14 

1315 - 1316 

... 1315 - 1316 

1317 

Ten - 1319 

1921



௧௨ விஷயஸூ௫ுகை. 

அத்யாயம், பக்கம். 

ப்ரம்மதேவர் வேதத்துக்காகவருச் இ ஹரியை க 
GBS SHR bes eee ... 1321 - 1323 

நாராயணர் மதுகைடபஎரக்கொன்று வேதத்தை 

மீடடு பீரம்மாவுக்குக் கொடுத்த.து vee 1334 

858 qari Barns Goraronp wee ve 1327 - 1334 

359 ஃ்யாளர் விஷ்ணுவுக்குப் புதரரான வரலாறு... 19886 - 1989 

860-801 பரமாசமாவின்மஹிமையைப்பற்றி பிரம்மாவுக்கும் 
'சங்கரருச்கும்டடாத ஸம்பாஷணை w. 1341 - 13844 

362 நாரசர் இர்திரனிடம்வர்சதும் அலன் அவலக் 

சதை சொலலச சொல்லியதும், , த 1345 

363 ஒருபிராம்மணர்லடடுக்கு ஓர் 82 வநத.தும் அவர் 

அவரை உடசரித்ச தும் eee ... 1845 - 1346 

864 பிராம்மணர் மோபே பாய ததைக்கேட்சு, அதிதி 

தீமககும் அது ஸாதேகமாபிருகிக் தாகச் சொல 

லியது we . ... 1346 - 1348 

305 அதிதி, ப்ராம்மணரைப் பத்மனிடம் போகச்சொல் 

லிய து wee wee ... 1348 - 1349 

306 அதிதி பிடைபெற்று௪ செனறதும் பீராம்மணர் 
நாகனிடம் சென்றதும் bes ... 1349 - 1350 

967 பிராம்மனர் நாகறக்குகி தம்உரவைத் தெரிவிக்கும் 

1 படிசெர௩லி மனாலஇடடில வித்தது eee 1351 

868 நாகனைசசோர்தவாக௱ போபனம்செய்யும்படி பீரா 
ம்மணருக்கு5 சொலலியதும் அவா மறுத்ததும் 1353 - 130௦ 

369 நாகன்வந்ததம் அவ. மனைலி அவன ப்ராம்மண 

ரிடம் டோகசசொன்பாமும்..... vee 1858 ~ 1354 

970 காகம் கோபிதததும் அவய்மனவி அவனை ஸமா 

தானம்செய்து பராம்மணரிடம் போகசசொல் 

லியதும் தி ன 19ம். 1820 

971 நாகன் பிராம்மமணரைசசணடு பேது ... 1856 - 1357 

979 நாகன் ஸஈர்யரிடததுள்ள அதிசயங்களை பராம் 

மணருக்குச௪ சொலலிய.து ces wes 1358 - 1859 

975 ஸுர்யம் தன்னிடம் பாரவேசித்த தேஜஸஹின்வர 

லாசரைச் சொய்லியது eee tes 1859 

874 ப்ராம்மணர் நாசனிடம்விடை பெசறுச்சென்றது ,.,, 1360 

875 ப்ராம்மணரு, சமம் நாகஜச்ரூம் கடந்த ஸம்வாதம் 
உலூல வாதமுறை ese see 196]. 

5 சாந்திபர்வம் மோக்டிதரீமம் வ்ஷயஸுூசிகை முற்றீற்று. 

௮௪௧௪ அஷரர்திகதலுகககவட



ஸ்ரீ 8 

ரீமஹாபாரதம், 

சாந் தீபாவம். 

  

நூற்றேழுபத்துமுன்றாவது அத்தியாயம். 

@ LD 1 Sj & T LD LD. 
விரவி 

(பீஷ்மா, ஒரபிராம்மணநக்தம் ஸேனஜித்தென்றும் அரசறுக்கம் 

நடந்த ஸம்பாஷணையையும் அந்தப்பிராம்மணர் ஸேனஜித்துக்தச் 

சோல்லிய பிங்களோபாக்கீயானத்தையும் சோல்வியது.) 

யுதிஷ்டிரர், ' பூஜ்யர்களிற்கிறக்கவ?ேோ ! ராஜதர்மங்களைப்பற் 

நியவைகளும் சுபங்களுமான தர்மஙகள் பிதாமஹரான உம்மால் 

சொல்லப்பட்டன, நீர் ஆஸ் ரம்களுக்குரிய மிகச்சிறந்தகான தர்மத் 
தையும் சொல்லவேண்டும் ?? என்னுசொன்னார், 

பீஷ்மர், * ஸ்வர்க்கலோகத்துற்குக் காரணமானதும் ஸத்யமான 

பயனை உண்டபுபண்ணுவதுமான தர்மமானது எல்லாவிடத்திலும் 
விதிக்கப்பட்டி ருக்கிறது, இலவவுலகில பலதுவாரங்களுள்ள தர்மத் 

தின்செய்கையானது பயனநறதாகிறதிலலை. பரதர்களிலுத்தலனே! 

எந்தஎந்தமனிதன் எந்தஎக்தவிஷயக்தில் சிச்சுபத்ததஅடைகிறுனோ 
அவனவன் அந்த௮க்தவிஷய, த்தையே அறிவான்; வேறுவிஷூயீதஃத 

அறியமாட்டான், உலகத்துற்கு ஸாசனமான பொருள்கள் ஏந்தஎந்த 

விதமாக அலாரமானபொருள்களாக அதி யப்படுகின்றனவோ HES 
அந்தவிதடாக அக்தப்பொருள்களில வெறுப்புண்டாகும். இ.திற சக் 

தேகமில்லை. யுதிஷ்டி.1! இவ்விகமாக உலஃககைப் பலதோஷமுள்ள 

தென்று நிச்சயம்செய்துகொண்டபின் புர்கியுள்ளமனிதன் தன்னு 

டையமோக்ஷஷத்திறகுக்காணமானஉ ழிமிலமுயற்சி செய்யவேண்டும்'' 

என்றுசெரின்னார். யுதஸ்டிரர், * பிதாமஹூ2 ! பொருள்கஷ்டமாை 

லும் மனைவியோ மகலே த௫்யோ ம/ணமடைந்சாலும் உண்டா 

கும்சோகத்தை விலக்கி கொள்ளக்கூடிய புத்தியை எனக்கு உபதே 

சக்கவேண்டும் '? என்றுசேட்கு பீஷ்மர் சொலலத்தொடங்இஞார். 

ம பொருள்கஷ்டமானலும் காரமோ புத்தானோ சுதையோ 

மரணமடைந்தாலும் மனிதன், : அந்தோ (௮ச்மாவைச்தவிரமற் 
றது) துக்கம்' என்று ஆடச் வாசி. ப) துக்கொண்டு *சோகம் ம்விலகும்வழி 

யைச்செய்துகொள்ளவேண்டும், இவவிஷயக்திலும் மேனைஜித்தென் 
mr 1



௫௯௦ ஸ்ரீ் ஹாபாரதம், 

னும்அரசணிடம் அவனுக்குமித்தூரனை ஒருபிராம்மணர்வந்துகூ றிய 

பழைய இவ்விதிஹாஸத்தை உ. தாஹரிக்இருர்கள், " ுத்ரசோகத்தால் 
மிசத்தாபமடைந்தவவம் சோகத்தால் (கைகால்முதலியவை) அசை 

வற்றவ.னம்அறிவுமமுங்கியமனமுள்ளவனுமான ளேனஜித்தென்னும் 
அ. ரசனைக்கண்டு ஒருபிராம்மணர் ஒருவசனத்கைச்சொல்லத்தொடங் 

இனர். 'அரசனே! நீ அறிவில்லாமல ஏன் மோஹமடைஇழரய்! உன் ; 
னைக்குறித்துச் சோகப்படக்கூடிய ரீ ஏன்மற்றொன்றைப்பறறிச் சோ 

கப்படுகிரய்?' ஒருஸமயம் உன்னைப்பற்றிச் சோகப்படும் ஜனங்களும் 

சோகப்படத்தக்கவர்களாய் அந்தக்கதியை அடைவார்கள். அரசனே! 
நீயூம் கானும் கான்குபுறத்திலும் உன்னையடுத்து உபாஹிக்கும் மற்று 

மூள்ளவர்களுமான நாம்அனைவரும் எங்கிருந்துவந்தோமோ அவ் 

விடத்திற்கே செல்3வாம்' என்றுசொன்னார், ணேனஜித், 'தவத் 

தைப் பொருளாசக்சொண்டபிராம்மணசே ! எதை அடைந்து நீர் 

சோகப்படாமலிருக்கிறீரோ உம்முடைய அந்தப்புத்து எது? ஆலோ 
சனை எது? ஸமாதி எது ? ஞானம் எது ? சாஸ்இரம் எது ?? என்று 

கேட்டான். பிராம்மணர் சொலலக்ஷிதாடங்கினார், * இவ்வுலகில் 
அந்தஅக்தக்கர்மங்களுக்குத்தக்கபடி. உத்தமமும் அகமமும் மத்தி 

யமமுமான பிராணிகள்யாவும் துக்கத கால் நிரம்பியிருப்பதைப் பாரா, 

 இந்து;கமாவும் என்னுடையகன்று; அலலது, பூரிமுமுமையும் 
என்னுடையது, ஏனக்குஎவ்விதமோ அவ்விதமே மற்றவர்களுக்கும்! 

எனது அறிந்துகொண்டசாரணததால் ஈஎனக்குர்சேரகமிலலை, கான் 

இந்தப்புததயைதடைந்கு ஸந்தொவூப்படவுமிலவே ; சோகப்படவு 

மில்லை, எவ்விதம் பெரியகடலில கட்டையும்சட்டையும் சேர்க்கை 

அடையமோ, Cert ga Sor Soe oun yess alt பிராணிகளின் சேர்க் 

கையிருக்கிறது, புதராாளும் பெளதார்களும் ஞா துகளும் பந்துக் 

களும் அவ்விதமேயிருக்கிறாகள், அவர்களிடம் ஸ்ரேஹ சை தச் 

செய்யக்கூடாது, அவர்சளைவீட்டிபபிரிவது bg ru மன்றோ 1 அறியப் 
அடாதகாரணத்திலிருக்து வக்நபு இன் இரும்பவும் அறியப்! டாக் 

காரீணத்தைஅடை ந்தான், வன் உன்னை அறியவிலலை, நீ அவனை 

அறியவில்லை, GF தற்காக நீ சாகபபடுதிமுய் * துக்சமானது ஸு பத் 

தன்முடிவ் லுண்டாகும், ஸுஎமான ந துக்க ன்! முடியிலுண்டா 

கும், ஸுகத்தலிருக்து துர்கமூண்டாகிற ந, தும்ஈஜ்திலிருக்து, 
ஸுசமுண்டாகிறது. ஸுாதத்ற்குறடுத்தது.. க்கமும் க்கல் 
தற்கு HOSS மே கழு.மாமிருக்கும். மீனிதர்களுக்கு ஸுகமும் 
துக்கமும் தேர்உருளைபோலச் சுறறிவருகின்றவ, நீ ஸுகத்திலிரு ‘



சா ந தபர் வாம. ௫௯௧ 

ந்து தூக்கத்ை சுடைங்இருக்கிறாய் ; ம்பவும் ஸுகத்தைஅடை 

ப படம கன்டம் oid tebe yon @vomen ta 4 
எப்பொழுதும் ஸுகத்தையே அடைறெவனுசில்லை, ஸுகத்திற்குச் 

சரீரமே இருப்பிடமாகிறது, துக்கத்துற்கும் சரீ ॥ 2மஇருப்பிடமாகி 

றது, ஆசையால், தேஹியானஜீவன் சரீரமெடுத்து எந்தக்கர்மத் 

தைச்செய்கிருனோ அந்தக்கர்மத் இன்பயனைச் சரீரத்தையெடுத்தே 

அனுபவிக்கிறான். ஜீவனததிற்ருக்காரணமான ஸுிக்ஷமசரீரமும் 

அந்தச்சரீரத்துடன் கூடவே உண்டாகிறது, ஸ்.தூலீழும் ஸூக்ஷம 

மூம்என்திற இரண்டுசரீரங்களும்சேர்ந் துகொண்டே பலவிதமாயிருக் 

தின்றன. இரண்டும்சேர்த்து காசமடைகின்றன, ஜனங்கள் பலவித 

மான ஸ்நேஹமென்னும் கயிறுகளால விஷயங்களை உள்ளத்தில்கட் 

டிக்கொண்டு விரும்பியதைச்செய்துகொள்ளாமல மணல்களால்போ 

ட்டகரைகள் ஜலசுதால் (கரைவது) போல (௮.வ்விஷயங்களால் துன் 

பப்படுதிரர்கள், * ஸ்சேஹமுள்ளகாரணத்தால் எள்ளானது செக்கார் 

களால் ஆக்ரமிக்துப் பீடிக்கப்பகுவதுபோல, உலகம்யாவும் பிறப் 

பென்னும்சச்காததில 3 ஸ்கேஹமருக்குங்காணத்தால் அஜஞானச் 

தாலுண்டாகும்துன்பஙகளால ஆக்ரமிக்துப் பீடிச்கப்பகெிறது, மனி 

தன், மனைவிமுதலியவர்ஈளைப் போஷிக்கவேண்டி. ஐசுபமான சர்மத் 

தைச் சோக்கிறான், அக்கமனிசன் ? ஒருவகை இவவுலகிலுமி மேலு 
லகிலும் நுன்பங்களைஅடைகிறான், புநதி' /ர்களடலும் தாரங்களிட 

மும் மறறக்குடும்பஙகள டமும் அசைபறறிய மனிதர்கள்யாவரும் 

வனததிலுள்ள கிழயானைகளைபமபாலச் சோகமன்னும் சேறறுக்கட 

லிலலு ழ்னெவர்களாகிருராள். ப்.புமவ 1 புக்கும் பொருளுக், 

கும் ஞாஜ்ரூக்கும் ௮ம்பந்தகளுக்கும் காசமுண்டாலை காட்டுத் 

திக்கொபபான மீப்பெரியதுக்கஃசை நுடைகிறார்கள், ஸுகமும்துக் 

கமும் பிறப்பும் இறப்பும். கியயாவும் சசெய்வச்தை அடுச் அருக்கின் 

னை, ட் ஹு ஹகுதஇலலா தவனும் ஸுாஹருததுளளவனும், சத்துரு 

வுள்ளவனும் 16 HAJ open வனும், அறிவுள்ளவனும் HY Dav VAY! த 

வனும், செய்வத்தால ௮1/3 பைலின், வ ஹிதர்கள் ஸு 
. ~~ . . , . ௩ . . ம . e 
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(௫௬௨ ஸ்ரீபஹாபா ரதம், 

கத்தைச் செய்வதற்கு ஸமமர்த்தர்களல்லர், புத்தியான.து பொருள் 

களுக்குக் காரணமாடற தில்லை, பொருளானது GW BRE CHE EET I 

ணமாகிறதில்லை, புத்தியானது தனத்தை அடைவதற்குக் காண 

மன்று, மூடத்தன்மை ஸம்பத்தில்லாமற்செய்கிறதன்று, அறிவிற் 

சிறந்தவன் உலகஸ்ருஷ்டியினுண்மையை அறிகிறான் ; மற்றவன் 
அறியமாட்டான், புத்தியள்ளவனோே மூடனோ, சூரனோ பயந்தவ 

னோ, கவியோ அசடனோ, பலமுள்ளவனோ பலவீனனோ, அடை யத 

தக்கபாக்யமுளா வனை ஸுகமானனு அடைகிறது, பசுவானது கன் 

றிற்கும் இடையனுக்கும் யஜமானனுக்கும் இருடனுக்கும் சொந்த 
மரகும், எவன் ஒருபசுவின்பாலைக்குடிக்கருனோ அப்பசவான துஅவ 

னுடையதென்பது நிச்சயம், உலகில் எவர்கள் மிகவும்மூடர்களோ, 

எவர்கள் அறிவின்மேலானரிலையை அடைந்தவர்களோ அந்தமனிதர் 

கள் ஸுகமாகச் செழிக்கிறார்கள், இடையிலுள்ளமனிதன் கஷ்டப் 

படுகருன், அறிவுள்ளவர்கள் புருஷார்த்தஙகளுள் முந்தினதர்மத் 

திலும் கடைசியானமோக்ஷ£த்திலும் ஸந்தோவுமுள்ளவர்களாயிருப் 

பார்கள், அவர்கள் இடையிலுள்ள பொருள்காமங்களில் ஸந்தோலப் 

படமாட்டார்கள். தர்மத்தையும் மோக்ஷத்தையும்அடைவது ஸுக 
மென்றும் இடையிலுள்ள பொருள்காமங்கள் துக்கமென்றும் (அறி 

வுள்ளவர்கள்) கூறுகிறார்கள், மூடனாயிருபபவன் தன்கர்மங்களைச் 

சிந்தியாமல் கம்டளத்தால் மூட: ப்பவெதுபோல மிகுந்தஅஜ்ஞான 

த்தால மூடப்பட்டு ஸுகமாகஉறங்குவான், எவர்கள் மேலான 

அறிவைஅடைந்தவர்களும் ஸுகதுககமுதலிய த்வந்துவங்களிலிரு 

ந்து விலகியவர்களும் மதஸர மீல்லாதவர்களுமாமிருக்கிறார்களோ 

அவர்களை இன்பங்களும் துன்பஙகளும் ஒருபொழுதும். துன்பப் 

படுததமாட்டா, ஈல்லஅறிவை அடையாமலும் மூடத்தன்மையி 

லிருந்து விலகியும்ருக்கிறவர்கள் கரைகடந்து ஸந்தோலுப்படுவோர் 

கள் ; தாபத்தையுமடைவார்கள், அதிவிலலாதவர்களும் மிக்கஅஹங் 

காரத்தால தருப்தியடைந்தவர்களுமானமூடர்கள் தேவ்லோகத்து 

லுள்ள தேவக்கூட்டங்கள்டோல எப்போதும் ஸந்தோஷூமுள்ளவர் 

களாயிருப்பார்கள். (முதலில) ஸுகமாககோற்றும் சோம்பலானது 
முடிவில் துக்கமாகும் ; துக்கமாகத்2 தாறதும்முயறசியானது ஸுக 

ததை உண்டுபண்ணுவதறகுக் கா *ணமாகும், அணிமாமுநலியஸித் 

துயும் மூயதச்யுளளவனிடம் லக்ஷ மியுட வி வஸஹிக்கும் ; சோம்பேறி 

பிடம்ராது, ஸு ee Guo துக்மோ ப்ரியமா ௮ பரியுமோ வருவதை 

யலலாம் மனத்த nar ஈர்விலலாமல அனுபவிக்கவேண்டும், சோக 2



சாந்திபாவம், ௫௬௩ 

திற்டெடமானடல்லாயிசங்களும் பயத்திற்கடமான பல.நூறுகளும் ஓவ் 

வொருசாளிலுமீ Stam பிடிக்கின்றன ; அதிவுள்ளவனைப் பிடிக் 

கிற தில்லை, புத்துயள்ளவனும் ௮ 'நிவையடைச்தீவனும் (சாஸ்திரங்க 

ளைக்) கேட்கவிருப்பமுள்ளவனும் அஹங்காரமற்றவ னும் அடக்கமுீள் 

ளவனும் இந்திரியங்களைவென்றவனுமானமனிதனைச் சோகமானது 

தொடருகிறதில்லை, அறிவுள்ளவன் இக்தப்புத்துியையடைந்து பரி 

சுத்தமானமனத்துடன் ஸஞ்சரிக்கவேண்டும். 1சக்லம் ? க்ருஷ்ணம் 

என்னும்வழிகளையறிந்தவனும் தெய்வம்ஆஸ-ரம்என். ஸ்வபாவங் 

களிலிருந்து வெளிப்பட்டவனும் பிறப்புஇறப்புக்களை அறிந்தவனு 

மானமனிதனைச் சோகமானதுதொடத்தக்கதன்று,சோகமும்பயமும்- 

கோபமும் சீரமமும் எதைக்காரணமாகக்கொண்டு உண்டாகின் றன 

வோ அது தன்அங்கங்களில்ஒன்ரானுலும் அதை விலக்கவேண்டும். 

ஆசைப்படத்தக்கவிஷயங்களுள் எதைஎதை மனிதன விலக்கிக் 

கொள்ளுகறானோே அதுஅது பூர்ணஸுகத்திற்குக் காரணமாகும், 

ஆசையைத் தொடர்ச்துசெல்லுந்தன்மையுள்ளமனிசன் ௮வ்வாசை 

களை அனுஸரித்தே நாசமடைவான், மானிடஉலகத்திலுள்ளவிஷய 

ஸுகமும் தேவலோகத்திலுள்ளபெரியஸ-சமும் ஆசையைனி ட்ட 

தனாலுண்டாகும் ஸுகத்தின் பதினாறிலொருபாகதத் ற் கும்தப்பல்ல. 
சுபமானதோ அசபமானதோ முன்பிறப்பிலுள்ள சரீரத்தாலசெயியப் 

பட்டகர்மமானது அ றிவுள்ளவனானாலும் மூடனானா ஓம் சூரனானாவும் 

அத்தக்கர்மத்தைச்செய்தமனிதனை அடையும், இவ்வித தமேகாணப் 

(Oh ப்ரியங்களும் அப்ரியங்களும் துக்கவகளுக் ஸுகங்களும் ஜீவர் 

களிடம், சுறறிக்கொண்டிருக்கின்றன. மனிதன் துந்தப்புத்தியை 

ஈன்றாகஅடைந்து நற்குணங்களுடன்கூடியவனாகிச் சோகப்படாம 

லிருக்கவேண்டும் ; ஆசைப்படத்தக்க எலலாவிஷயங்களையும் வெறு 
க்க்வேண்டும் ; கோபத்தைப் புறததில கள்ளவேண்டும், இந்சக் 

கோபமான: மனத்தில்உண்டாகி வளர்ச்சிதுடைந்கால மனத்தி 

லுண்டானமிருத்யுவாகும், பிராணிகளுக்குச் சரீரத்திலுள்ளகோப 

மென்பது அ ழிஞர்களால இவ்விதம்சொலலப்படுகிற லு, மணிதன், 

ஆமையானது தன் ஆஙகங்களை அடக்கிககொள்வதுமீபாலக்காமங்களை 

யெல்லாம் உள்ளத்துல எப்பொழுது அடக்கிக்கொள்ளுகிறானே ப் 

கொழு து தாகைவிளங்கும் FL! Joh த் ன்ப7ாசமானது உள்ளக் 5, 

G லையே தெளிஃ /வாகவிளககம், ஒருவனா துலானது. சி, ரி காமிருககாலும் 
பரதனை அறவ meant ணன எ. ஒன வ கெட em ee 

ட சுகலம் வெண்மை ; மூக கககுக்காரணமான து. 6 

2 கருஷூணம் -கரமை 1; ஸம்ஸாரதிதருக்காரலி மாபா,



௫௬௯௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

( என்னுடையது? என்ற அபிமானத்துடன் கருதப்படிமாயின், அது 

வே நாசத்தைஅடையுங்காலத்தில் (அவ க்குதி] நாபத்தையுண்டு 

பண்ணுவதற்குக் கர்ரணமாகிற.து, இந்தமனிதன் எப்பொழுது ஒன் 

றிலும் பயமில்லாதவனாயிருக்கிறானோ, எப்பொழுது இவனிீடமிருக்து 

ஒருவரும் பயமடை யாமலிருக்கிறார்களோ எப்பொழுது இவன் ஒன் 

றையும் விரும்பாமலும் பகையாமலுமிருக்கிறானோ அப்பொழுது, ப்ர 

ம்மமாகிறான், மனிஉன், ஸதயம் பொய், சோகம் ஆனந்தம், பயம் 

அபயம், ப்ரியம் அப்ரியம் இந்தஇரட்டைகளை விலக்கக்கொண்டபின் 

மிகவும்சாந்தமானமனமுள்ளவளாயிருப்பான், மனிதன் எப்பொழுது 

- அறிவுள்ளவனாகிச் செய்கையாலும் மனத்தாலும் வாக்காலும் எல்லா 

ப்ராணிகளிடத்திலும் அுன்பததைச்செய்யாமலிருக்கிறானோ அப்பொ 

முது ப்ரம்மமாகிறான். துஷ்டபுததியுள்ளவர்களுக்கு விலக்கக்கடின 

மானதும் கிழததன்மையைஅடையும் மனிதனுக்கும் குறைவடை 

யாததும் ஆயுளின்முடிவுவரையி லுமுள்ளசோகமுமான ஆசையை 

விலக்கக்கொள்ளுறவனுக்கு ஸாகமுண்டு, அரசனே ! இந்தவிஷ 

யததில் மிங்களையென்னும் வேசியானவள் ஈஷ்டமுள்ளகாலததிலும் 

தான் ஸனாதனமானஸ VS FOO S அடைந்ததைக்குறித்துப் பாடிய 

காதைகளைக் கேள். பிஙகளையென்னும்வேசியானவள் ஸஙகேதஸ்த 

லதீதல் ஆசைகாயகனால வீலக்கபபட்டவளாயிருக்தாள், உடனே 
* o 

ட . . * ௩ ௩ Cy ட . . ச் 

வுப்பொழுது கடடத்தை அடைந்த பிங்களையானவள் கன்புததயைச் 

$மரூபத்தில) நிலைபெறச்செய்துகொள 2 சாந்தமாக (அத்மருபத்த ற ய்துகொண்டாள, அவள் 

1 நான் பீ த்துக்கொண்டவளாகிப் பீத்தனலலாதநாயகனை (விரும் 

பிக்கொண்டு) நெகி ம்வஹித்துக்கொண்டிருந்தேன். அருதிலுள்ள 

இந்தநாயகனை முதலில நான் தெரிச்வுகொள்ளவிகலை, ஒரு தூணுள் 

ளதும் ஒனபதுத்வார ௩களுள்ள துமானவீட்டை ஷூடிக்கொள்ளுகி 
கவத வதைசவவ வைகை, 

  

1 (ப சாரமு கான் நால்காரமானடரமாசமாயை வெரு காலம் மதைத 

துக்கொணடிருகதேன, ருதயகோசசந்ல ஆனநதற்தைம் கொடுதத்க 
கொண்டிருக்கும் இவரை முந்து நான துறயவல 3.” எனபது கீழையஉரை, 

9 இங்க, வடெவ் நு சசொலமப்பம்வத ௪ TDi GL gy) பரை யத 

தூஞ்னது தாக CUB ௪ ரதலத. தா௩க்கசொைழ UU பிரா 

BCI OT 5 ட்டு, தர்ர யே! டர் ay Gd bole g, Hd த் WT WILD இரண பரிய py 

ப்ராம்மக 22 டம் இழு சாஸபட(ம் பரசமய, த. இரமையாபதுபிரச 

னத்த்மும் இது செளிடாகிவாநகும்.. இுகதலிட்டி ரு aunt Db Go GOT As § 

Bebe & tl, oF mbt, tC, del, 6 MUdelos WG! (1, le Ut Ege sg ரள இர 

exe Gib MTL, YL OP SiO OT Sper GEO ப சனைழும். சொல், du, கா) 

டக்னு, துவம், ப்ப Ly Lig be, சாமம், காம்மவனி தலும் lh PBA OT pal 

லம் பழய உவர் கூறுகிறது,



சாந்திபாவட, (நி௯ூ.நி 

றேன். இங்குவரும் விரும்பத்தகாதவனானமனிகனை மாயகனென்று 

எவள் அபிமாணிட்யாள் ? ஆசைவேஷத்துடன்கூடினவர்களும் உண் 

மையில்ஆசையில்லாதவர்களும்மானிடஉ ர௬ுவங்கோண்டவர்களுமான 

வஞ்சகர்கள் இரும்பவும் என்னை வஞசிக்கமாட்டார்கள். கான் அறி 
வுள்ளவளாயிருக்கிறேன் ; விழித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். தெய் 

வத்தாலும் முன்செய்தவினையாலும் துன்பமாயிருப்பதும் ஸுகமாக 

மூடி யும், நான் நல்லஅறிவுள்ளவஞம் விஷூயங்களிலிருக்அு விலகிய 

வளுமாயிருக்கிறேன். நான் இப்பொழுது இந்டரியங்களை வெல்லா 

தவளாயிருக்கவில்லை, அசையில்லாகவன் ஸுகமாகஉறக்குவான், 

அசையில்லாமை .மிகவும்ஸாகமாகும்? என்றுசொன்னாள், புங்களை, 

யானவள் விஷயபோகத்தைப்பற்றிய ஆசையை இலலாககாகச்செய்து 

கொண்டு ஸுகமாகஉறங்கிளை' என்றுசொன்னார், இவ்விதங்களும் 

மற்றவைகளும்யுக் தயள்ளவைளுமானபிராம்மணரூடையவசனங்க 

ளால் 1/சோகத்தைவிலக்கித் தைரியமுள்ளவஞனாசச் செய்யப்பட்ட 

ஸேனஜிக்தென்னம் அரசன் ஸுகமாக ஸந்தோஷமடைந்தான் ?? 
என்றுசொன்ஞனார். 

நூற்றேழுபத்துமான்காவத அத்தியாயம், 

மோக்ஷ்தர்மம், (தொடர்ச்சி, 
0G 

(பீஷ்மர், காலம்வேகமாகசீசேல்லுஙதால் ஸ்ட்ரயஸ -க்கு ஸாதன 

மாயிநப்பதைச் 1 க்கீரம் செய்துகொர்ளவேண்டிமேன்கீற 
வஷயத்கில் ஒரதகப்பலுக்கும் புத்சறுக்கும்நடந்த 

ஸம்பாஷணையைக் கூறியது.) 

॥/இிஷ்டிரர், 'பிராமஹமே ! இக்ஈக்காலமானறு எலலாப்பிரா 
ஊிகளுக்கும்சாசாத்கைர்கொடுப்பநும் (பாவறை யம்] மீரிச்செல்லு 
மஅமாயிருக் கும்பொழுகு (மனிதன்) எவவிகற்ரோ பை அடைய 
வண்டும்? சனை எனக்கு உப3கு௫க்கவேண்டும்” என்றுகேட்க, 
/ஷ்மர் சொலலகுகொட ங்கிளார், 

“Gauss opus Gay wp ஒருசநரைக்கும் YFG! ME ALDBL_EF Sld 
ஈஷணையான பமைய இவ்வி ர் வாகரை ௨ தாஹரிக்கிறார்கள், ய: ஸி 

வடா! அனி அறிர்துகொள், ஏ! பார்க்க ! வேகமோ BI HY 
டாமுயற்சியுள்ள wi (my சாம்மணருக் குமேதாவியென்றுபெயருள்ள 
ஸம் கல்லபு ரு இயுள் ளவனுமான POGUES திரன் @ ருந்தான், மோஷ 

Seren es meu Lette வய 

1 ஆத்ம தவத நில் நீரது க BB ULC! என்பது டழைய2 ஓர,



௫௬௯௭௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

தர்மங்களைப்பற்றியவிஷயங்களில்லஸாமர்த்தியமுள்ளவனும்உலகஈடை 

க்குரிய தந்இ.ரத்இல்ஸமர்த் தனுமானஅர்தப்புத் Bintan: த்யயனஞ் 

செய்வதில்மிகப்பற்று கலுள்ளதக்ஷ்தயைநோக்கு, * தந்தையே! மனி 

தீர்களின் ஆயுள் சீக்கிரமாக காசமடைகிறது, ஆகையால்,” இதை 

ஆ றிந்தவனான £ரபுருஷன் எசைச்செய் கொள்ளவேண்டும் ! பிதா 

Bay | எவ்விதம் நான் தர்மத்தைச்செய்துகொள்ளுவேனோ அவ் 

விதம் ஈல்லபபனுள்ளகானஅந்தத்தர்மத்தை எனக்கு முறையாக 

உபதே௫க்கவேண்டும்' என்றுகேட்டான். பிதா, ! மகனே ! ப்ரம்ம 

சர்யாச்ரமத்கிலிருந்து வேதங்களைக்கற்றபின் (க்ருஹஸ்தாஸா£மம் 

சென்று] பரிசத்திபெறவேண்டிப் பித்ருக்களுக்காகப் புத்திரர்களை 

விரும்பவேண்டும் ; ௮ சானவி௫இப்படி. மூன்றுஅச்னிகளையும் உண்டு 

பண்ணிக்கொண்டு விஇிப்படி யாகங்களைச்செய்தவனாகி அரண்யஞ் 

சென்று பிறகு முனியாமிருக்க? வண்டும் என்றுசொன்னார். புத்தி 

சன், உலகமானது நான்குபுறத்திலும் இவ்விதம்சூழப்பட்டும் கொல் 

லப்பட்டுமிருக்ஈவும் சில பமுதின்றிச் சென்றுகொண்டிருக்கவும் தீர 

புருஷன்போல என்னபேசுஇிநீர் ?? எனறுகேட்டான். பிதா, ‘ewe 
மானது எவ்விதம் ௦ கொலலப்பட்டிருக்றெது 1 எதனால் நான்குபுறத் 
இலும்சூழப்பட்டிருக்கிறது ? எவைகள் பழுதின் ரிச்சென்றுகொண் 

டி.றாக்கின்றன ? என்ன எனக்குப் பயத்தையுண்டெபண்ணுஇருய் 2 
என்றுசொன்னர். புத்திரன் சொல்லத்தொடங்கனான். ' உலகமா 

னது ிருத்.புவால் கொல்லப்ப.் _-டதும் கிழத்தனச்தால் நான்குபுறத் 

தலும்குழப்பட்ட துமாயிருக்கெறது, இரவும்பகலும் இதோ (பிராணி 

களன்அயுளை அபஹரித்துக்கொண்டு) செல்லுஇன் றன, ஐயா ! ஏன் 

இதைத் தெரிந் துகொள்ளவில்லை * இரவுகரம் பமுதந்றவைகளாய் 
எப்பொழுதும் வந்துகொண்டும் போய்க்கொண்டுமிருக்கின்றனவே, 

1 மிருத்யுவானவன்(பிராணிகளைப்பிடி யாமல) நிற்கிரனென்பதில்லை, 

இதை நான் உள்ளபடி அ BBS றன்.  வலையால்பிடி.க்கப்பட்டவன 

போல ஸஷசரிக துக்கொண்டிருக்கும் கான் எவ்வீதம் நியமடையாம 

லிருக்கக்கூடும்? தவ் வார்இ ரவும்சென்றவுடன் ஆயுளான.து மிகவும் 

குறைவுபடுகிற தாதலி.ன், அக்காள்பயன றறதாயிறறென்று ஸமர்த்தனா 

மிருப்பவன்.அ ந்ந்துகொள்ளவேண்டும், இஷ்டங்கள் அடையப்படாம 

லிருக் கும்பொமுத BIL ருக்யுலானவன் மனிதனை ர தொடருகிருள், 

அப்பொழுது ஆழமில்லாத ஜலததிலி ருக்கும். 201 SLITED மாவன்ஸுக த் 
  

1 இல்கு, ! பிதாசொதுறோர்' என்பது “பொரு ததமின்மையால் விடப் 

பட்டத்.



Fr BS uT adn, 3௬௭ 

தையடை வான். ! செந்நாயான 3, பெண்ஆடிகளின்ரு துகாலத்தைத் 

ம கடிக்கொண்ஷரு*ரும் ஆட்டையெ௫கறுச்செல்வதுபோல மிருத்யு 
வானவன், கர்மபலன்களை நகேடிகிறவஸூம் வேறிடத்இற்சென்ற மன 

முன்ளவவமானமனிதனை எடு) துர்சொண்டு செல்லுகிறான். சது 

றாரேயளோ.௮தை இப்பொ ?சசெய் துகொள்ளும், இக்காலமான து 

உம்மை மீறிச்செலலவேண்டாம். கார்யங்கள்செய்யப்படாமலிருக்கும் 

பொழுதே நிருக்யுவானவன் (வச இழுப்பான். நாளைக்குச்செய்ய 

வேண்டியவேலையை இன்றுசெய்ககொள்ள வேண்சில். மாலையில் 

செய்யவேண்டி. யைக் காலையிலசெப்யவேண்டும். ஏனெனில், மிரு 

க்யுவானவன் இந்தமனிகளுர்கர் செப்பபபட்டதையும் செ.ப்யப்படா 

மலிருப்பளையும் எ 3ர்பார்கிகிறவன கலன், எவனுக்கு இப்பொழுது 

மிருக்யுவின்சாலம்வருகிற்ிாசன்று - வன்ன DB upset? சிறுவ ஷயிருக் 

கும்பொமு? க சர்மக்தைச்செப்பும் வபாவமுள்ளவஐயிருக்கவேண் 

டும், ஆயுளான த நிலைய நன்ோ ? நர்மததைச்செய்கால் இவ்வுல 

AN GIF pup Mai, றந்தபின்னும்ளாசமுண்டாகும், அவி 

மீவகந்தாலபறறப்பட்டமளிமன் YH TM sha BTS YLD பெண்டிர்க 

ளுக்காகவும் மூ பளையுள்ளவருட்ர். செப்பத்தச்சை டம்செய்யக்தகா 

சுழையும்ளெய் வு MTL Fray ப வண்டிபாமாகத்சைக் கொடுக்கிுன், 

புர ரர கா யு! ப்பான LY oF nih od ஷம் (விஷ ப்பாககளிருப் புற 

முரவுள்ளமனமுள் எவனுமான அ நமி ட DEBE : மாண்டு க் 

கும்ரிருஎக்டைபு புளிய று கிப் / 3. “ர் ௫௨. புலானவன்எ சித் 
௪ சபா ச் . ஆ 

aide ரணை fy at yy) a 1 OP OT ZS us of gar [87/22 ௮ ம்ம Fi BR Nev ஷம் பா 

கூடி பி 1 ஞ் ங் nage ane Was, UT வருமாயிகுர் கும்ப Ips 4 4 புளியானது 

thy," roy பி டர ரூ ont ர 2 } (தி r + 7 பசுவை? பதிப்பு எாபோல நப சால வனை பமிெகித்றுக்ககர 
% 

wo Ora ay Papo. (Poo Detar oo gy Danek சப்பவேண் 

Bidy 0 Mop be upset 211 வம் ப்பா ர 0 TRB n cb" 31 Si By 

Gano? nlp yom Pt Toto ok UR TRE AP ஏரம்பக்குமாள் எமிகளை. (ம 

Hyori ஒன்ன ரரி பதட்ட செப்ப ய ட்பரர்மற்ளைன் 
பபனையடைபாரவனும்.. சப்னா த? ட ரக்கரிபயருள்ளவனும் நிலங் 

Fon PHD hay . bot SUD A! fi oP wee 4, 00F 4 2, ஸதா பானி 

நனை Non Ad fo T ory mp A a pods, wah அல வ்கிறான் பலமில் 

லர் லையும் { pe oo a ft by by! u ம் பயக வனையம், ட் பனா 

Nib பண்டி? ஏயும், eT RO TIRED TSS யும் 

WoO WTO ab ato iat ழ் AL CSD na POTATO பிம் கவ Deron’ 

DFM yb 192601, ட்ரூ uy yin * (ooh ன்புறம் பெடில் டம் அ௮ம்பலகார 

சஙகளாலுண்டாருநதுக் உ மும் அரி Hom bho wT 18 72 மாண்டிருக் 

'L 2



Oy LGD Opt LT 7 g tb. 

கும்பொமுது ஏன் ஒன்றுமில்லாதவர்போல் நிற்கிறீர்! சரீரமடைந்த 

மனிதனைப் பிறட்படைந்தபொழுதே நாசஞ்செய்யவேண்டி அந்தகன் 

தொடருகருன்; கழசிகனமும் தொடருகிறது, ஸ்தாவரஜங்கமங்க 

ளான் இப்பொருள்கள், அந்தகன் ஜரைஇவ்விரண்டாலும் தெர்டாப் 

பட்டி. ரூன்றன, கிராமத்தில் வஹிப்பவனுக்கு (பிள்ளை பெண்டிர் 

மூதலியவறறிலுள்ள) ஆசையென்பதுதான் மிருத்யுவின்முகமாகும். 

1 அரண்யமென்பதுகான் இந்திரியமென்னும் பசுக்களைக்கட்டத்தக்க 

கொட்டிலாகுமேன்று வேதம் உபதேசிக்கறது, (அகையால்) இரா 

மத்திலிருப்பவனுக்கு (சிற்றின்பங்களைப்பற்றிய) ஆசையானத தன் 
சைக்கட்டத்தக்க கயிருகும், புண்ணியசாலிகள் இக்கயிற்றை அறு 

தீதுவிட்டுச்செல்லுகிறார்கள், பாபிகளாயிருப்பவர்கள் இக்கயிற்றை 

அறுக்கிறார்களில்லை, எவன் மனக்தாலும் வாக்காலும் சரீரத்தாலும் 

மறறக்காரணங்களாலும் பிராணிகளைத் துன்பப்படுத் தாமலிருக்கிரு 

னோ அவன் உயிரையும் பொருள்களையும் அபஹரிக்கத்தக்கபிராணிக 

ளாலும் துன்பப்படுத்தப்படமாட்டான். (இழத்தனம் வ்யாதிமுத 

லியஉருவமுள்ளதாக)வரும்மிருத்யுவின்ஸேனையை 9ைத்இியம்ஒன்றா 

லல்லாமல் ஒருவனும் ஒருபொழுதும் தடுக்கவல்லவனல்லன், ஸத்ய 

மல்லாததை விலக்கவேண்டும். மோக்ஷமானது ஸத்யத்தையே.டுத் 

ததாமீருக்கிறது. ஆகையால், ஸத்யததிறகுத்தக்க வ்ரதங்களைச்செய் 

இறவனும் ஸத்யமானயோகத்கை மிகமுக்கியமாகக்கொண்டவனும் 

ஸத்யமானசாஸ்துர த்தைஅடைந்தவனும்எப்பொழுலும் அடக்கமுள் 

ளவனுமாயிருக்துகொண்டு ஸத்யத்தாலேயே மிருத்யுவை வெல்ல 

வேண்டும், மோக்ஷமும் மிருத்யுவமானஇ£ண்டும் சரீரத்தில் நிலை 

பெற்றிருகின்றன, மிருக்யுவானது அவிவேகக்கால் வருகிறது, 

ஸத்யத்தால் மோக்ஷமூண்டாடிற த, நான் ௨றிம்ஸைசெய்யாதவனும் 

ஸத்யத்தைவிரும்புகிறவனம் காமத்தையும் கோபத்தையும் வெளி 

யில்விலக்கியவனும் ஸுகத்தையும்துக்கக்தையும் ஸமமாகக்சொண் 
டவனும் *க்ஷேமமுள்ளவனுமாயிருக்குகொண்டு 4சேவீனைப்போல 
(மிருத்யுவை விலக்கிக்கொள்ளுகி றன், நிவ்ருச்இிமார்க்கக்தில பழ 
க்கமென் ஷம்யாகத்தில் பற்றுள்ளவனும் 6 இக்கிரியரிக்ர ஹமுள்ளவ 

னும் ப்ரம்மஜ்ஞான! மென்னும்பாகத்தல் Ao Osa ற்வைனும் வாக்கு 

மனம் சரீரங்களுக்குள்ள ஜபம் த்யானம் ஸகானம்என்ற யாகங்க 
  

1 தயானஞ்செய்யத்தக்க தனிமையா இடம் அரண்யமென் றுசெஃ ர்ல 

os JBB ps). ஸ் 2 பிரம்ம, ரானம், 
‘ ; ; ட இ ’ க ‘ . 

ட ் பிதர் “மப் ஸ் :கததைவிரும்புத ஐவன். எனபதும், 4 'ஹிரணய 

கர்ப்பன்போல' எனபதும் பழையஉரை,



சாத் திபா வாம, ௫௬௯௯௬ 

ளஞூள்ளவனுமான மேனியாயிருந்துகொண்டு உத்தசாயணம்என்னும் 
பிரம்மலோகஃழிக்குத் தக்கவனாபிருக்கப்போடுறேன். அறிவுள்ளவ 
னான என்போன்றவன் ஐறிம்ஸையுள்ளவைகள்ம் அழியத்தக்க பய 
அள்ள்வைகளும் 1 பசுக்களால்செய்யத்தக்கவைகளுமான யாருங்க 

ளப் பிசாசமானது 8 தன்சரீரதடின் நாசமென் வும்யாகங்களைச் செய் 

வ துபோல எவ்விதம் செய்யத்தக்கவறாவான்? எந்தமனிதனுடைய 
ண்க்கும் மனமும் எப்பொழுதும் நன்ருக தீயானத் துக்குக்கக்கவை 

களாயிருக்கின்றனவோ எவனுக்குக் நவமும் தயாகழும் ஸத்யமு 

மிருக்கின்றனவோ அக்தமனிதனே யாவ ற்றையுமடைவான். ஞானத் 

திற்கொட்பானகண்ணிலலை, ஸதயததிறகொபபான தவமிலலை,ஆசைக் 

கொப்பான துக்கமில்லை, த்யாகத்திறகொப்பானஸுக.மிலலை, ஆத்ம் 

ரூபத்திலிருந்தே அத்மருூபத்துடன்ஜனித்த நான் ஆத்மரூபததுல் 
நிலைபெற்றவளனாயிருக்கிறேன், கான் ஸந்சஇயில்லாதவனாயிருந்தா லும் 

ஆம்மரூபத்திலேயே இருக்கப்போடிறேன். ப்தையானது என்னைத 
(துக்கத்திலிருந்து) மீட்டவைக்கத்தக்கதன்று, பிராமணனுக்குத் 

தனிமை ஸமகிலை ஸத்யம், சீலம், மர்பாை, ஹிம்ஸையிலலாமை, ௬ஜ- 
வாயிருப்பது, அச்கஅந்தக்காமங்களிலிருஈது உழிவடைவது இவைக 

ளுக்குச்சரியான பொருளிலலை, ஓ ! பிராம்மணே ! மரிக்கட்போகிற 
உமக்குப் பொருள்களால்என்னபயன் $ பந்துக்களாலும் உமக்கு 

என்னபயன் ? சாரங்களால உமக்கு என்னபபன ! உம்முடையு பிதா 

வும் பாட்டனாரும் எங்கேபோஞர்கள்? ஹ்ருதயகுகையில ப்ரவேசிதது 

ருக்கும்ஆ சமருபததைத ப மீடிக்கொள்ளும் "கன்றுசொன்னான், ௮ ut 

சனே ! புத்தி னுடைய இக்தவசனத்தைக்கேட்டலும், ப தாவானவர் 
ஈவ்விதஞ்செய்துகொண்டாசே அவ்விதம் நீயும் ஸதயமென்னும்தர் 

மத்தை மிகப் பெரிதாகக்கொண்டவ £டவஞயிரு ்” என்னுகூறினார். 

நாறறேடுபத்தைந்தாவத அத்தியாயம், 

மோக்ஷதாமம், (தொடர்ச்சி) 
G9 + 

(மீ Apia, பிராமி கருக்கு வறுமை ம மைக்கும், ேசல்வம் 
6. துன்பத் தீற்கும் காரணமாகுமேன் DLO. ஷயத்தில 
சம்யாகரீ சோல்லியகதக் கூறியது.) 

(திஷ்டி. ரர், “i a 3th vih olf ol வர்க் ளும் 7 ழைகளும் கத்தமக் 

ரத்துக்கு மிலி முளளவா Tro MUP bho bt ரண்டு. ஜிவில்கிழுர்கள், பிதா 

(து L வளி: Jet PY h@O bl fp தபசி! ய்ட்ர்டட வர. "ச (மி வடு wa te Ligne 

2 | பிராசம், விஷம் அகர்பூ ஹலியவதிருல தல் ச “ரத்தைலிரும் vToo HS 
னு பழையஉரை, 

8 Sava gig flew 8" என்டது POD; SFA பதம் $rove ர தைல ஸரி 

திதவர்கள் என்பறு பழையவுரை,



௬௦௦ ஸ்ரீம்ஹாபா ரதம், 

மஹே ! அவர்களுக்கு ஸுக தக்கங்கள்வருவ௮ எப்படி. ! ௮௦௫7 

ஏத்தன்மையது ?”' என்றுகேட். க, பிஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கினார். 

பஇவ்விஷயத்திலும் சரந்இிமார்ச்சத்தை. அடைந்து மேக்திபெற்ற 

1 சம்யாகசென்னம்பிராம்மணரால் சொல்லப்பட்ட பழையஇவ்விதி 

ஜாஸத்தை உதாஹரிக்கிறார்கள். முன்கலச் தில கெட்டதாரத்தா லும் 

கெட்டஆடையாலும் பசியாலும் துன்பப்படிகிறவரும் வைராசியச் eh J ற 
அடைக் கவருமான ஒருபிராம்மணர் என்ன சகோக்கிச். சொல்லஜ் 

தொடஙகினார், *இவ்வலகக்குல பிறவியடைந்தமனிதனுக்குப் பிறந் 

ததுமுதல் பலவிதமானஸுகஙகளும் AIH WT ORL வக்துகொண் 

டருக்சூம், HE FOV PE HIDE Bee ஒருவழியானது இக்கமனி 

தனை அடைந்நுசொண்டிருக்கும், (அிலும்) ஸுகதைஅடைந்து 

ஸந்தோஷபபடக்கூடாது, நுக்க சதையடை_ஈ்றுக் தாபப்படக்கூடாறு, 

ரீ ஆசையநற மனமுள்ளவனாயிருந்தும் ரப்2பாபழுதும்கமையைஎடுத் 

துக்கொண்டு ஆசமாவுக்குரிய ச்ரோயலஸச் செய்துகொள்ளாமலிருக் 

கிறாய்; ஆத்மஸந்தோஷூத்தையும் அடையாமலிருசகிறூய, நீ ஒரு 

a SOTO OUT OLD ல்லாமல் ஸகூகரா கசெயதுசகொண்டு ஸுகத்தை தீ OSH OF ன் ம் த்தை 

அனுபவிப்பாய், ஆன்று; 'பிலலாதவனைமனிதன் ஸாுகமாகஉறங்கு 

வான் ; ஸுகமாகஎமுந்திருப்பான், உலகத்தில் SoH Bib van" ou! 

மையான து, ஸுகழும் கல்வ திவீட்சிவிலசாத3ம் கஷமமும் இடை 
யூறிறலாததுமரீமிருககிறது, இது ஈரறுருக்களிலலாத். வழியும் 

(ஆசைகொண்டவர்கஞக்கு) அடையர்கடினமும் ஸாதுக்களுக்கு 

எளியதுமாயிருக்கிறது. மூன் முஉடல்கங்களையும் கண்டவனான நான், 

எலலாவீஷயஙகள”லும் ௯வசாச்கிய/ை அ3)ந்தவனும் மரித்து! 

யள்ளவனுமான ஏழைங்க ஆப்பாயிரு பவன. இவீவுலசஙகளில 

காணேன். ஏழைததனஹதையும் பாஜய$கதயும் Grose hit AC) 

பார்த்தேன், PDES AoA Mpoll MoI 06.)) தனமான ராஜ்ய கைவிட 

மேலானதாயிருக்து, வறுமைர்மும் ராஜய/ hihi ர ees ou iA 
BCT GE 581 FLIMIL BY G1, Sl டுள்ள மரின் மிருத்யுவின் 

வாயிலீருபபவன்போல பபொழூ வும் பயருூளஎவணாடியேயிருக்க 
வேண்டும். 32பாருளை திதளனவ் LG அருலிருக் ஏவிபெட்டவனும் 

அசையநறவணுமான கம்பம் றவிடம் யும் i ௫. ர்க ளும் 

ப்ருதயுவும் பவறு பட புறும் 4 ந்ருயு வலவ ப்ரா்ய்ட் டர், oll} 

பொழு Bil fy of பூம்பாவை மிபபவ ஒம்பாய Yo thot Wedron (feb sb) 

LoL தகி ua Bs au wh rie ழம் Ayal Oa hotly fi be ut tl [பயா ப, ch 4. “fl wor, 
eee woe ன ண ட ட 

ம் ச்பாகா ' என்பு ( Be அபாடம், 2 (say அபாட்



FT & Bebb d quip. Frog 

வனும் அடக்கமுள்ளவனுமான அக்தஏழைமனிதனை த்தான் தேவர் 

கள் மிகவுங்கொண்டாடுகிரூர்கள். 'பொருளூள்ளவன், கோபத்தாலும் 

பே சாசையாலும்ப ற்றப்பட்டவனும் அ.றிவழிக்திவனும் கோணலான 

பார்வையள்ளவனும் காயந்தமுகமுள்ளவனும் புருவக்கோணலுஷளி 

மூகமுள்ளவனும் பாபியும் கோபங்கொண்டுிசீழ் ப ல்உ ஈசளைக்கடிப் 

ப்லனும் க்ரூரமாகட்பேசகிறவலுமாயிருப்பான், அவன் பூமியைத் 

தானஞ்செய்யவிருப்பங்கொண்டாலும் எவன் stony வ்ரு 

Cri TB இருபபறு (ல 

டிதனலல£கமனிகனை மோசமுள்ளவஞாச்செய்யும், காநறானது 

ப்பமடை வான்? எப்பொழுதும், ஸஎம்பக்து....ன் 

சரத்காலத்திலுள்ளமேகக்தை அபஹரிபபதுபோல அக்சஸம்பத த 

னது அவனுடையமனக்கதை அபஹரிக்கும், மேலும், அழகுள்ளவ 

னென்றும் பொருளுள்ளவனென்றுமுள்ள அமானமானது இந்த 

அவிவேகியை வர்சடையும், “சான் ஈுறழுலரதிறபிறகவளமிருர்கி 

றன் ; at} Je |யுள்ளவனாமிருச்கிே னை, கான் ஸாதாராணமான மனித 

னலலேன் ” என்னும் இக்கஷூன்றுகா ரணங்களாலும் அக்தஅவிவேகி 

யின்மனமான து (தர்ம இலி ருந்து) தவுதலடையும், (௪ நரின்பத 

இல்) மிக்கயதறுதலுள்ளமனமுள்ளவன் தத் சதுவைக் 

கப்பட்ட பொருள் முதலியமபாக வகா அதித ததுவிட்டு குறைவடை 

ந்து பிநர்பொருள்களை எடுப்பதை நலலசென்றுகினபபான்,  நீறியர 

தையைமீறிச்சென்றவனும் அஙகங்கிருக்து fear eR) ஏமிப்ப 

வனுமான அத்தறுவிலேகியை, ம்ருக மவட!ஈள் அம்புகளால் 

வ்டிப்பதுபோல அ.ரருர்கள் தாசி. கிறுதிநண்டிபபராகள், ப்வ்வித தமான 

இந்ததுமுக்கங்களும் சரீ ததை ஜாடாஈ அவரும் பல மானந்த 

அந்தத்துக்கஙககு ம் நிவவுலகில மிகை ப. meg crear, ரக் 
இன்றன.நிலையற்றபொருவ்களுடன்கூடியி BE ot லாவாழ்ச்சைஐய 
1 இசழ்க்துதள் எ! விட்டே » aus படா Y BALKO De, on! SHLD ek செல்குப் 

புததியால பரிகாத்தைெய்கு? PIA IAD, 2 Tah வ) 

கடாமல (twoof oor ) ஸுகமடையமாட்। பான் ட LIT BT) விடா 

மலஉததமகதுயை௮டையமாட்டான்) (பபாருள் வி பாமலபய்ல் 

லா குவகைப்படுக்கமாட்டான் ; மனிசன்] யாவுறையும்வட் டப்ன், 
௩ ஸுகமுள்ளலனாயிருப்பான்' CFT Dio OTST OO od) M OH wl oy DTM 

மானது முன்காலசுஜலஅஸடலயு? ல சம்பா rove பிரம் 

ம்ண்ரால oP 08T yuh hae, Wit Al, On weedy, ts தா் hott at aw lou 

uo) bodl py} MT bLEM wl அழு பப beat Lot (விவக ட after ay 

சொன்றார், 

L Gane miu.



௬௭௦௨ ஸ்ரீமஹாப ரதம். 

நாற்றேழுபத்தாராவது அத்தியாறம், 

Cin tp STOW. (தொடர்ச்சி. 

Vr 

(பீஷ்மர், விரக்தியானது ஸகீத்திற்கு ஸாதனமேன்னும் 

விஷயத்தில் மங்கீயின்உபதேசத்தையும் போதயரின் 

உபதேசத்தையும்கூறியது.) 

பு இன்டர், ॥ பொருளிலுள்ளபேராசையால் பீடிக்கப்பட்ட 

மனிகன் பலதொழிலகளைச்செய் தும் பொருளைஅடை யாலல் போவா 

"னகில் காதைச்செய்துஸுகமடையக்கூடும்!”? என்றுகேட்சு பிஷ்மர் 

சொல்லத்தொடங்கினார், 

ஐ! பாரத! யாவற்றிலும் ஸமமானபுததியும் ஆயாஸரில்லா 

மையும் ஸதயவசனமும் வைராக்யமும் கார்யத் இல்விருப்பமில்லா 
மையும் எவளுக்கிருக்கினறனவோ அந்தமனிதன் ஸுகழமுள்ளவனா 
பிருப்பான், தவ்வைந்துமே மோக்ஷத்தறகாக அடையத்தக்கவை 

களென்று பெரிமயார்கள் கூறுகிறார்கள், ஸாதுக்களுக்கு 6 வவைந் 

தும், ஸ்வர்ச்கமூம் தாமமும் மிகஉததமமான ஸுகழுமாகின்றன 

இவ்விஷயத்திலும் மங்கியென்பவரால் வைபாக்.பக்துடன் சொல்லப் 

பட்ட பழை யடவவிதிஹாஸத்ம 5 உதாஹரிக்கிறார்கள், யுஞ்டிர! 
.@ 

அசினை - அறிந்துகொள் பொருளின்விருப்பமுள்ள மங்கியானவர் பல 

முறை தொழிலகளைச்செய்து பயனடையாகவராளார், அவா பழக்கத 

தீக்ச இரண்டுகன்றைச் சிற்துபொருளைக்கொண்டு வாங்கினார், (தபே 

து சதடி.யில்) ஈன்முகக்கட்டப்பட்டவைகளும் பழாக?வணிீடியதற 

காக வெளியில ீடப்பட்டவைகளுமான அக்தஇண்கேனறுகளும் 
(qi 4 mo பது . - , oe ட 7 யி பத இஷ oo, ர 

புத்தருக்கும் ஒர்ஒட்டகததை நசிவிலவைத்து ௫ ருபுறத்திலும் 
ரக ரு . ச . ச ௩ ட 

வேகமாகவே 5 டின, அவவ ரண்சென்றுகளும் ப்டரின்பக்கத்திற 
சு . க க ச ட “ட பச உ ஆ 2 

சூச்சரியாகவந்தவுடன் ஒட்டகமானது கோபர்துடன் i முக் இருந், Fl 

அந்தத் ரண்டுகன்றுகளையும் தூக்கிக்கொண்டு us 44, வெரத்துடன் 
சு சு 

ஒட 2 திட ஙவ்றம். துன்ப பக் னப் துவது ற அவ 2வொட் Lh bd aay ர்ப் 

பட்டவை ஈம் மரிக்கக்கூடியவை ரமான அந்த டல்ின்றுகளை 

யும் கண்டதும் LL பறியானவா இ) OVO F oO! இடம் yy (௮) 7 Payor blo} பீ! Ry 
‘a ‘ / ரீ ~ 

ஷா. 

* ஸமாத்தஞனைமனிகறும் ஈம்ப்ச்சேககொண்டு முயற்சியுடன் 

range தொழிடேச்செய்தாலும் விதயால்கிடைக்காத பெ [ரள 

வீரும்புவீதற்கு நருபொழுலும் முடியாது, முதலில பொருள்களில்



சாந்திபர்வமீ. ௬௦௩. 

லாதவளும் ஜாக் 'ரதையுள்ளவனும் (பொருளுக்காக) வேலைசெய்கிற 

வனுமானஎனகீகு" ஒட்டகம் இக்கன்றுகளைத் தரக்கிக்கொண்ட தால் 

தெய்வம்செய்த த இத் தன்பத்தைப்பாருங்கள், என்னுடைய கன்றுகள் 

ஓட்டகத்தீரல் தூக்கப்பட்டெவீடு கலையடையக் களம்பிக்கிளம்பிக் lend 

தாளம்போலவும் *உன்மாதத்திலகப்பட்ட நரிபோலவும் கஷ்டத்துட 

னே செல்லுகின்றன. என்னுடையபிரியமானசன்றுகள் ஒட்டகத்திற் 

கு மணிகள்போலத் தொங்குகின்றன, இது கேவலம்தெப்வத் தாலா 

இய காரியந்தான். பலாக்காரமாகச்செய்வதில் பெளருஷீமான து பய 

ள்ளதே.௮ன்று, பெளருஷமென்ப ௫ ஒருஸமயத்துல் இருக்கக்கூடு 

மானாலும் அதுவும் விசாரிக்கப்பட்டால் தெய்வத்தை அடுக்தகாகவே 
இருக்கும். ஆகையால், ஸுகத்கைஅடைய லிருப்பமுள்ளமனிதன் 

இவ்வுலகில் வைராக்கியத்கையே அடையவேண்டும், பொருள்களை த் 

தேவெதில் ஆசையில்லாமல் வைராக்கியம்பெற்றமனிதன் ஸுகமாக 

உறங்குவான், ஜனகருடையவீட்டிலிருக்து பெரியஅரண்யத்திறகுப் 

புறப்பட்டவரும் எலலாவற்றிலுரிருக்து விடிபட்டவருமான சுகர், 

'காமங்கள் எவறறையும் அடை கிறவனும் இக்காமங்கள் எவ௱றையும் 

விடுகிறவனுமாகிய ( இவர்சளில) எலலாக்காமங்களையும் அடைப வனை 

விடஅவைகளைவீடுபவன் சிறக்கவனாவான்' என்று ஈன்முகச்சொல்லி 

னர், அச்சர்யம் ! விரும்பக்சக்க எலலாக2தாதிலகளன்் 372 லையை 
யும் அடைந்தவன் இதுவை ரயில ஒருவனும் ஒலை, LOBE 5 oy) 54 

சத்திலும்௨, பிரிவும் அரைபெருகிர்கொண்டிருஃ்கு உ, அரைய உற 
ட் 3 

மனம ! | தொழி Vo MILI EAT OHS Ha Ud, ao rR ம் பு 
. உ ecmyve ப 

con நீ பலமுறை youn 54 Ceuta Sov கியம் அடைப 

வீலலையே! பொருள்ல Yoo OTT DBL! Hs ROIS Sut 

மலிருக்கவிரும்ி என்னுடன் இவ்விகம் ஸர்கொஷ்ச நட எ யா 
* ர ட 8 

யாகில நீ வளை எனா FO IO TOD புடன் செர்ர்சமவண்டாம், பேரம் 

a 
Be 

வும் தாசமவட் ப் mo +1) வே. னோம் ழ்! IT (al TRIE ளை awl! பண! ஆரு 

நர்சேர்க் நு வைச் GIT STS 3! Po bch ரும்பவம் , 

‘ 

1 சாகச 4 அரிதிடிமே ஒப ஸ். என். OER GPL fet Las 

ஆர தீடரையைச்கேட டே ஓய சாகம் தெய கமா தவ கைக டூ 
{ ~ 

ப பப்பழ்செகொலட bri mong oe ec upsiem fate காகா படம 
த டர ௮ த tog Garon lows a, Bor Sara டுரனி ஆய் ௨ மரபாக இலல ௨ 

ங் ௩ * ர * ௩ ப ல rt . _¢ 

ரியோ ழேவிரு உரமும் தெய /கமாய ஒரேமையாம்.. te xe ட்ரீ 
ச் \ ரு ் ட் ௫ ' bari, fy oe a ர 
ழ்மொழி சாகா. if hes iy ” இழி ட fy ட் த நன rots uct at doe RO ' Pe " 

a (diatom gy Ubvet oo ஓன்ரையொன்ழறு பா ஜாதிய உ. பாட படக்க 
ச ச ம t க ச ௫ 1 ee 
சொள்வது ) சிலர், 'மிருகஙகளை, ட Vy donb OMe Lime TD oben! ,



௬௦௪ ப்ரீமஹாபா ரதம், 

தப்பொருளாசையை ஏப்பொழுஅவிடப்போடரய் ? அந்தோ ! என் 

டை அவிவேகமன்றோ கான் உன் னுடையவி௫ரயாட்டிற்குத் குக்கு 

மிருகமானேன், நீ தியையில்லாமல்எப்பொழுதும் (என்னைப்) பலவித 

மான அன்பங்களுடன் சேர்த் துவைக்கிழுய், மனிதன் பிறரிடம் இவ்வி 
கமான அடி. மைத்ஈன்மையை ஒருஸமயம் அடையாமலிருக்கமுடியா 

தோ? முன்னுள்ளவர்களும் பின்னளைளவர்களும் ஒருபொழுதும் கர 

ங்களின்முடிவை அடைந்கவர்களல்லர்,ஆகையால், எல்லாத்தொழில் 

களையும் கள்ளிவிட்டு நான் அறிவுள்ளவனாகி£றன்; விழித் துக்கொண் 

ஒ.ருக்கிறேன். என்னுடையமனமானது பலதுன்பங்களால் பிடிக்கப் 

பட்டும் நூறுவிகமாகச் சிதறிப்போகாமலிருக்கிறதே! இது நிச்சய 

மாக வஜ்ரத்தின்ஸாரத்தால் செய்யப்பட்டு மிகவும் உறுதஇயாயிருக் 

சிறது, காமமே! உன்னையும் உனக்கு ப்ரியமாயிருக்கும்வஸ் துவையும் 

கான் விலக்குகிறேன்,நான்உன்னுடையபிரியத்தைத் தேடிக்கொண்டு 

ஆக்மாவிற்குரியஸாகக்சை அறியாமறபோனேன், எ! காமமே! 

உனக்குக் ராரணக்தைத்தெரிந்நுகொண்டேன், ஸங்கல்பத்திலிருக் 

கன்ம நீ உண்டாகிறுப், நான் உனக்குக்காணமான ஸககல்பத் 

தைச் செய்கிறடுலலை, 8 வேருடன் ஈசிக்கப்போகிறுய், தனத்தை 

விரும்புவது ஐுகமன்று, அதை துடைந்தபின்னும் (சிகப்பெரியசிந் 

கையுண்டாகிற ஏ, அடைக்கபொருளின்காசமான நு நிருதயுவுக்கு 

ஒப்பா து, 1 அடைபப்பட்டபொருஞம் இருக்குமோ இராதோ, 

சரீரகறைப் பிறனுந்கு அடிமையாகக்கள்ளுவதுிலும் ௮தைஅடை.இற 

தில்லை அல்விகமான பொருளைக்காட்டிலும் மிக்க துன்பமானது 

பாது 7 அடை *தபாருளாதும் ஸக்தாஷூமடைகிறதிலலை, இரும் 

பவும் அசையே Fi “றன். 6 ஊஜிமையானகங்காஜலம்!8. ஈலப்பொரு 

ளானது ஆசையைப் பெருக லேசெய்யும். இவ்வாசையென்பது என் 

னைக்சொஷலத்தச்ச காமிருக்கிறகு, நான். நுறிவுள்ளவனாகிறேன். 

காமமே" என்னையீடு, என்னுடைய சரீரசழை அடைந்துருக்கிற 

(பருதி நுதலிய புதக்கூட்டமானறு இ ஜடம் பால... இச்சரீ 

THB By போகட்டிம்; YOM bl, OW -OALL' DL ITod இதில்வஹிக் 

கட்டும், காம 06) bL JUL Bours 900 na அணுஸரித்தவைக ளம் இச் 

சரீரம் லுள்ளவைக ரமான உங்க டம் எனகக ப்ரியமில்லை, ஆகை 

யால, காண ம பக ச லகாரையும் நளி wit ott) ஸத்வகு ஊத்தையே 

அடையப்போடிமறன், கான் என்னுஸ_ய சரீரத்திலும் மனத்தி 

லும் எல்லாப்பிநாணிகளையும் பார்க்கு கும்படி 'மய/காபயாஸத்தில் புக்தி 

£யையும்பிரம்மவிசார 1நுல்சிததந்தையும் ப்ரம்மத்தினிடம் மனத்தை



சாந் இபர்வம, ௬௦௫ 

யும் நிலைநிறு த்திச்சொண்டு இரும்பவும் நீ என்னை இட. 

களில் சேர் த்துலைக்காமலிருக்கும்படி பற்றுதலில்லாதவ . 

மில்லா ய் னுமாடி உலகங்களில் வ னயாட தவனும் ஸுஈமுள்ளவ மா 

றேன். ஐ! காமமே ! உன்னால் ஏவப்படும் எனக்கு வேறுகடும்... 

எப்பொழுதும் பேராசைக்கும் சோகதஇற்கும் சிரமத்திறகும் ao. 

கிரரணமாகிரய், பொருள்ளிக்குக்காலத்திலுண்டாகும் பெரிய துக்க 

மானது எல்லாவநறையும்விட மிகப்பெரியதென்று நினைக்கிறேன். 

பொருளிலிருந்துவிலயயமனிகனை ஞாஇிகளும் MSG ரர்களும் ௮வ 

மஇக்கிருர்கள், பொருளிலலாகவஷக்குப் பலவாயிரம் அவமஇப்புக் 

களாலுண்டாகும் ரிகக்கஷ்டமான தோஷங்களுண்டு, பொருளில் 

தம் துக்கங் 

பாக, 

சிறிது ஸுகபாகமிருப்பதும் துக்கங்களாலுண்டுபண்ணப்படுகிறது, 

பொருளானது இவனுடையதென்றகாரணத்தால் மனிதனை முதலில் 

இருடர்கள் அடிக்கிறார்கள் ; பலவிதமான தண்டனைகளாலும் துன் 

பப்படுத் துகிருர்கள் ; எப்பொழுதும் பயத்தை உண்டுபண்ணுகிருர் 

கள், பொருளில்ஆசைபற்றியிருப்பது துக்கமென்று நெடுங்காலமாக 

என்னால் அறியப்பட்டது, ஏ! காமமே ! நீ எதைஎகைப் பிடிக்க 

ரூயோ அதை௮ஸத.3ய விரும்பிக்கொண்டுசெல்லுகிராய) உண்மை 

யைஅறியாகவனும் ஸத்கோஷப்படுத்கமுடியாக பாலகனும் தீயைப் 

போலக் திருப்தியடையாகவனுமாவிருப், க சளிதில சிடைப்பதையும் 

அறியவேயிலலை. கிடைக்கஅரிதையும் நீ ஆறியவேயில்லை. மாதா 

ளம்போலப் பூர்த்தியடையக்ககாச நீ என்னைத துக்கங்களுடன் 

சேர்த்துவைக்க விரும்புகிருய், ஏ 1 காமமே ! இரும்பவும் உன்னால் 

இப்பெடிழு து நான் அடையக்கூடியவனல்லன், யதிருச்சையாக கேர் 

ந்த இரவியகர்சதகால வெறுப்புறது கான் பெரிய நிவ்ருத்தியைஅடை 

ந்து இப்பொழுது ! காமங்களைர் ந ந்துயா தவனா nF HAC Morr, இவ் 

வுலகில மிக்கதுன்பஙகளை கான் பொது இ ருக்கிறேன். புத்தியில் 

லாதகான் தெரிந்துகொள்ள வில்லை, பொருள்காசத்தால் அவம் 

கப்பட்டகான் எலலா அங்கங்களிலும் காபமிலலாமல் படுத்தருக்கி 

றேன். ஏ! காமமே! மனசதினுள்ளயாவற்றையும் விலக்கிவிட்டு 

உன்னைக்கள்ளிவிடுகியோன், எ! காமமே ! மூக்கில்கயிறுபோட்டு 

அடக்யெ காளையுடன் விளையாவெதுபோல என்னுடன்கூட 8 இரு 

8ீபவும் விளையாடப்போடுறஇல்லை, நிக்திக்கிறவர்களை. கான் பொ 

அக் தர்கொள்ளே கன், (பிறரால்) ஹிம்ஹிக்கப்பட்ட கான் (அவர் 

ளை) ஹிம்ஹிக்கப்டே ஈகிறவில்லை, பகைக்கும்படி பஈப்பட்ட நான் 
னை வை ணை -— 

ட போகங்களை, 

   



4 f ° 
௬௦௭ ரீமஹாபர ரதம், 

அந்தஅப்ரியத்தைப் பாராட்டரமல் பிரியமாகப்பேசுவேன். இருப்இி 

யுள்ளவனும் தன்னிலையிலுள்ள இ இக்இரியங்களுள்ளவனும் எப்பொழமு 

ம் டைத்ததுகொண்டு சீவிப்பவ னுமான BIST THE GIES OH 
வானஉன்னைக் இருப்இயுள்ளவசைச்செய்யப்போகிறதில்லை. வையாக் 
யத்தையும் ஸுகத்தையும் திருப்தியையும் இக்திரியங்களின் அடக் 
கத்தையும் ஸத்யத்தையும் கர்மேக்்இரியங்களினடக்கத்தையும் பொறு 

மையையும்எல்லாப் ராணிகளிடக்திலுமுள்ள தயையையும்சரணமென் 

றடைந்தவஞகை என்னை அறிந்துகொள், ஆகையால், (மோக்ஷத்திர ற் 

குச்) செல்லும் என்னைக் காமமும் லோபமும் தருஷ்ணையும் கார்ப் 

பண்யமும் விட்டுவிலகவேண்டும். இப்பொழுது காமகதையும் லோ 

பத்தையும் கோபத்தையும் க்ரூரத்தனத்தையும் தள்ளிவிட்டு ஸத்வ 

குணத்திலிருக்கிறேன். இப்பொழுது லோபத்இறசடானரிலையை 

அடைந்து புத்தியிலலாமல் கரன் துக்கக்தை அடையமாட்டேன். 

காமங்களுள் எவன் எதை விடிகிரானோ அவனுக்கு YP ஸுகத் 

தைப் பெருகச்செய்வதாகும், காமத் இற$டபட்டுச்செல்லுகிறவன் 

எப்பொழுதும் துக்கத்கதையே௮ுடைவான். காமத்தைச்சேர்ந்தவற் 

றையும் (அதற்குக்காரணமான) ரஜோருணக்தையும் மனிதன் விலக் 

இக்கொள்ளவேண்டும். துக்கமும் லஜ்ஜையிலலாமையும் ஸந்தோஓு, 

மில்லாமையும் காமக்சோதங்களீலிருக்து உண்டாகின்றனவாகும், 

மூசு வேனிறகரீலத்இஜ் குனீர்க்கமசிுவைஅடைவ துபோலப்ரம்மக்தை 

அடைந்த இக்தகான் கர்மஙகளிலிருந்து உழிவையடைகிறேன் ; துக் 

கங்களில்லா தவனாஇி2றன் ; 227ஸ அமாயிருக்கிறேன், இவ்வுலகத் 

இலுள்ள விஷயஸுகம்வ நலவோ தேவலோகக்இலுள்ள பேரின்பம் 

எதுவோ இவ்விரண்டு ஸுகஙகளம் அசையையிவெகால் உண் 

_ாகும்ஸுகத்திறகுப் பதி ஷறிலாருபாககஇற் கம் ஒப்பாகா, நான் 

உத்தமமான சதருபோன்றதும் ஸ் நாவேஹறக் லிருந்து 1 ஏழாவது 

மான காம$தைக்கொன்று சொல்லமுடியாக ப்1ம்மமென்ம்பட்ட 

ணத்தையடைக்து அரசன்போலவஸிஈ்கி?றன்'? என்று செ £ன்னார், 

இந்தப்புத்தியை அடைந்து வைபாக்யம்பெற்ற மங்கியானவர் எல்லாக் 

காமங்களையும்தள்ளிவிட்டு ப்ரம்மத்தை நடைக்து பேரான னந்தத்தை 

அடைர்தார், கன்றுக்குட்டிகள் காசமடைந்தகாரணக்கால் மங்கி 

யானவர் மோக்ஷ£த் த்தை. அடைந்தார். நுவர் சாமத்திறகுவு லமான 

  

பிசய வவலங்கககளிகுள்னை விட ஷப மனைணகளாயசவகை 

  

அகவய சதை 

அன்னமய, பராம மயல், Gat, Buin, மிரு நானமயம், இஅவாந்த 
as ள் ் 

ச se sores ச உட 
ப்பம், மரனிக்தீ Ly 02 தத்வம் எயா Tey 5 Dye a மஹத ச iG காம 

மென்று, பொல்லபபடம்,
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அஜ்ஞானத்தை அறுத்தார், அதனால் உத்தமமானகதியை அடைந் 

தார், இவ்விஷயதீதிலும் விதேஹதேச்த்துக்குஅரசரும் மிக்கஅடக்க 

மூள்ளவருமான ஜனகரால்டாடப்பட்டதும் மே£க்ஷத்தைப்பற்றியது 
ந . * ௩ e a e * e 

மான * இந்த சீலோகத்தையும் உதாஹரிக்கிரார்கள், அதன்பெ ர 

ளாவது:-- என்னுடைய பொருளானது அளவில்லாத.துபோலிருப் 

Bold எனக்கு ஒன்றுமில்லை, மிதிலையானது எரிக்கப்பட்டாலும் 

என்னுடையதொன்றும் எரிக்கப்பகிதிறதிலலை” என்பது, இதேவிஷ 

யத்தில் வைராக்யத்தைப்பறறிப் போத்யராலசொலலட்பீட்ட இந்த 
றாலோகத் ம் உதாஹரிக்கிறார்கள், யுநிஷ்டிர அதையும் ந் லாகத்தையும் உதாஹரிக்கிறுர்கள், யுதிஷ்டிர அதையும் அறிந்து 
கொள். நஹுாஷன்புதானான அரசன் வைராக்யத்தால் சாந்தியை 

அடைந்தவரும் சாஸ்தாஅறிவால் த்ருப்தியுள்ளவரும் சாந்தருமான 
பேர்த்பரென்னும் ரிஷியைநோக்கி, “ப்ராஜ்ஞர்களிற்பெரியவசே ! நீர் 

எந்தஅறிவை அடைந்து சாந்தியுள்ளவரும்ஸுஈகமுள்ளவருமாய் ஸஞ 

சறிக்கிறீர்? சாந்தியைப்பற்றிய உபதேசத்தை எனக்கு அறிவிக்க 

வேண்டும்” என்றுவினவினான். போதயர், 'நான்உபதேசம்பெற்றிருக் 

தறேன். இவ்வுலகில ஒருவனுக்கும் நான் உ பதேசஞசெய்கிறதிலலை, 

அவ்வுபதேசத்துற்குரியலகஷணத்தை நான் சொல்லுகிறேன், அதன் 

கருத்தைத் காகத் தெரிந்துகொள்ளவேண் டும், பிங்களைஎன்னும் 
வேசி, அணில், ஸர்ப்பம், வனததிலுள்ள வண்டுகளன்சுழற்சி, லக்ஷ 

க , . 4 னம் எட்ட “A 8 - a ௪ 5 ட ௪ 

யத்தை அடிப்பவன், யுவ ஸு வ்வாதுபேர்களும் எனக்குக் கரக்க 

ளாகிறார்கள்? என்று சொன்னா, அரசனே! இசையானது பலமுள்ள 

தாகும், ஆசையிலலாமை பெரியஸ-கமாகும், பிஙகளையென்னும் 

வேசியானவள் ஆசையைஆசையிலலாசுதாகச்செய்துகொண்டு ஸுக 

மாகஉ நங்கினாள். மாம்ஸதுடன்கூடிய அணிலைக்கண்டு மாம்ஸமில் 
லாதவைகள் அடிக்கக் நாடங்கவும். அந்தமாம்ஸத்தைவிட்டதால் 

அணிலானது ஷுகமாஃவளர்ந்தது, வீட்டைஉண்பெண்ணிக்கொள் 

வழு துக்க்க தின்பொருட் டன்றி ௮௬ யொழுதும் ஸுகத்துன்பொருட் 
* ee ர ௪ . க் ச க ச 

டன்று, ஸர்ப்பமானது பிறனால் செய்யபபட்ட வீட்டில்புகுந்து 

கொண்டு ாுகமாகவளர்கிறது.  மூனிகளாயிருப்பவர்கள் வண்டுக 

ளென்னும் பகதிகள்போலப் பிராணிகளுக்கு தரோஹமலலாமலே 

பிச்சையெடுக்கும்விருக்டியை ஒடைந்து ஸுாலமாகஇவிக்கிருர்கள், 

குண்டானரு எலலாப்பூகளிலிருக அம் ளாரக்ை ந எடிததுக்கொள் 

வதுபோல 3 நிவுள்ளமணிகன் சிரிதும்பெரிதுமான சாஸ்ஃபங்களி 
i . on த 

லிருந்துனார த்தையெடுத்துக்வொளள வண்கீம், Yokoi HOH BG 

கும் ஒருமனிதன் அம்பின்லகஷியமறல ஈன்று&ப்பற்றுதலுள்ள மன 
=



௬௦௮) ஸ்ரீமிஹாபாரதம், 

மூள்ளவனாக அருடிற்செல்லும் அரசனையும் அறிகிறதில்லை. பலபேர் 

களுக்கு எப்டொழுதும் கலகமுண்டு, இரண்டிபேர்களிருந்தால் 

பேச்சு நிச்சயமாகவரும். ஆகையால், 'தருபெண்ணின்கையி; லுள்ள 

உறைவளையல்போல ஒருவனாக ஸஞரிக்கப்போகிறேன்? “ என்று 

சொன்னார் ”? என்றார். 

நூற்றேழுபத்தேழாவது அத்தியாயம, 

மேமா க்ஷ்த ரீமம், (தோடர்ச்சி,) 

கூடிடு . 

( பீஷ்மர், ப்ரபஞ்சம் அநீத்யமேன்றறிந்துண்டாகும் விரக்தியா 
னது ஸுகத்தீற்குக் காரணமென்னும் வஷயத்தில் பர 

மாணமாக பீரஹலாதநகீரம் அஜகாவாதழள்ளழனிவ 
நக்கும் நடந்தலம்பாஷணையைக் கூறியது,) 

புதில் டிரர், ''ஓழுக்கஙகளை அறிந்தவ 2. ! மனிதன் எந்த 

நடக்கையால் சோகமில்லாமல பூமியில ஸளசரிக்கக்கூடும் ? மனி 

தன் ௭௮ தீச்செய்துகொண்டு உலகததில உததமமானகதுியைப்பெறு 

வான்?!" என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொலலத்தொடஙகினார், 

1 இவ்விஷயத்தலும் ப்ரஹ்லாதருக்கும் அஜகரவ்ருததியிலுள்ள 

ஒருமுனிவருக்கும் கடந்தஸம்பாவஃணயான பழையஇவவிதிஹாஸத் 
3 » . ௪ (அ ௩ . : ) _ ௩ 

தை , உதாஹரிச்கிறார்கள். புத்தியள்ளவரும் அறிவுள்ளவர்களில 

மிகச்சிறந்தவருமான ப்ரஹலாதராஜா. உறுயொனமன ஈாள்ளவரும் ய் த் க ச் 7 (மீ 4 

(ராகத்வேஷங்களின்) துன்பமில்லாதவருமாய ஸஞசரிக்கும் ஒரு 

பிராம்மணரை நோக்கி ப்ர. மனஞசெய்யத தாடஙகினர், பிரறம்மண 

சே ! தம்கிலையிலிருப்பவரும் சக்தயுள்ளவரும் தமையுள்ளவரும் 

அடக்கமுள்ளவரும் காரியலீருப்பம்லலாதவரும் அஸுூியையில்லாத 

வரும் ஸத்த யவாககுள்ளவரும் வெகுமானம் பெற்றவரும்ஈல்லறிவுள் 

ளவருமான ! நீர் உலகததல பாலகன் பால ஸஞ்சரிக்கிறீர், நீர் லாபத் 

தைவ் ரும்பவே இலலை; பொருள் கஷ்ட ஙகச லும் சோகம&டையவிலலை, 

எப்பொழுதும் இருப் புளளவாபடோல பன்றையும் நினையாதவரா 

யிருக்கிறீர் காமததன வேகத்தால ப். ரவைகள் அபஹரிக்கபபடும் 

பொழுது மனம்லவாதவ உர்டோலவும் அறமும் பொருளும் இன்பமுமா 

1 55 பென் சாவ 4 பப்டி முரி EMEC E (ng தெரியாப VSI bw 

கருட Cr Meer lh GIF Wit ad Gan chs (பட சொல் Glib ao ae fo gta GUM GI ஷக் 

ப Sieh nue EVE £ . பரம் மபடி ஒசை யுன் ர வவாம்ன அயள். தாலோ 

வ களை உடை துவிட உ. துவரம் முல். வகியிய லவதறுக்கொணடா 

பொன்று ஸ்ர் பாகவததற்ல ப.ரபபிது' எனபது பழையபுய ர. 
ர்
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இயகாரியங்களில் மூயத்சியில்லா தவர்போலவும் காணப்படுகிநீர், தர் 
மத்தையும் தனத்தையும் நீர் அடையமுயலவில்லை, காமத்திலும் நீர் 

இருக்கவில்லை ; இந்இரியங்களுக்குரிய விஷயங்கீளை ப்ரியமாக நினை 

யாமல்” அவைகளிலிருக்குவிடுபட்டவராய் ஸாக்ஷிபோல ஸஞ்சநீக் 

இநீர், முனிவரே ! உம்முடையஅறிவு எது? சாஸ்திரம் எது? வ்ரூ 

நிதி எனு 1 பிராம்டணசே ! இவ்வுலகில் எதை ாசேயளென் நுகினைக் 

கிறீரோ அதை எனக்குச் சொல்லவேண்டும்' என்றுகேட்டார், 

இவ்விதம் கேட்கப்பட்டவரும் அ நிவுள்ளவரும் உலகத்திற 

குரிய தர்மவிதியைஅறிந்தவருமான அக்தப்ராம்மணர் எனியதும் 

படொருளுள்ளதுமான வசனத்தால் ப்ரஹலாதரைகோக்கிச் சொலலத் 

தொடங்கினார், ' ஓ! ப்ரஹ்லாத ! காரணமின்றிப் பிராணிகளுக்குண் 

டாகும் பிறப்பையும் ருறையையும் வளர்ச்சியையும் விநாசததையும் 

பார் கான் சக்தோஷூமடைகிறதுமிலலை ; துர்கமடை கிறதுமில்லை. 

(பிராணிகளிடம்) ப்ரவ்ருத் கள் ஸ்வபாவத்தாலேயே இருக்கின்றன 

வென்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், ஸ்வபாவததைப்பறறி உண் 

டாகும்ப்ரவருத்திகள்யாவும் ஒருவனாலும் செய்யக்தக்கவைகளல்ல, 

ப் ரஹலாத ! சேர்க்கைகள் பிரிவையே முக்கியமாகக் கொண்டவைக 

ளென்றும்கூட்டங்கள் முடிவிலகாசமடைகன்றவைகளென்றும் தெரி 
? ச e ௬ கு ௪ $ 

ந்துகொள். ஒன்றிலும் மனததைவைக்சக்கூடாது. குணங்க 

LCT FY UME MLO காசமுள்ளவைகளுமான,பிராஎசிகளைப்பாமு்கிற 

வனும் பிறப்பு இறப்புக்களை அறிக்தவனுமானமனிதனுக்குச் செய்ய 

வேண்டியது என்னடுருக்கிறது 1! மிபரியகடலிலுள்ள ஜலக் த் 

லுண்டஎனவைகளான பெரியச £ரங்களுக்கும் சிரியச7ரங்களுக்கும் 

விகாசத்தை* முறையே பார்க்கி?றன். அஸுமவந்தமன | பூபிபில 
பிறந்தவைகளானஜஙகமங்களும் ஸ்சாவரங்களுமானப் ரணிகளணைத 

இற்கும் கேரில மிருக்யுவைப் பார்க்கிறேன், ஆகாய தல்லஞசறிக்கிற 

வர்களும் அறிகபலமுள்ளவர்கரமான YMC ITEMS AD 2 FW 
ச ச உ ச் oO உ ~ ௩ 

மானப றவைகளுக்கும் காலத்தைமீருமல் மிருத.பு கிளம்புகிறான், 

தேவலோகத்தில ஸஞசரிப்பவைகளும் சிதியகலகளும் பெரியவை 

களுமான ஒளிகளும் காலந்தவருமல விழுவதை காண்கிமறன், இவ் 

விதம் கிருத்யுவால் தொடாப்பட்டபி ராணிகள் கன்ருபைபார்ச்கிறவ 

லூம் 1யாவற்றையும்பொதுலாகறுறிக்தவனுமானசகான்ய்பமவண்டி 
. ௪ - e ந ௪ 

பகைச்செய்துகொண்டி ஹுரு மாக N ங் கூவிய Sar டய தரள SDF dhl & d 
c ஷ் ° 

ல ங் os ல - = ~ tee ee nee 

ட. . Sth a age ் Sete on eae ot ed 1 * எலலாவற்மிதஞம் பொதுவான பரமம் பதழைதையலன் vad 

பழு மேறுபூாடம்,



Fit BO ஸரீமஹாபாரதம். 
é 

கிடைத்த மிகப்பெரி தானஆகார திதையும் புஜிக்கிம றன், திரும்ப 
வும், போஜனமி லலாதவனாகவே பலாள்களும் ' பீடுக்கறேன், இரு 

ம்பவும், பலகுணங்களுடன்கூடியதும் பலவகையுமான அன்னத்தை 

சணக்கும் போஜனம்செய்விக்கிறார்கள், திரும்பவும் சிறிதும், இரு 

ம்ப அதிலும்சிறிதும்,மறுமமயம்ஒன்றும்கிடையாமலுமீருக்கும், ஒரு 

ஸமயம் கொய்யையும்தின்பேன் ; பிண்ணாக்கையுக்கின் 7பன் ; 1 சால் 

யன்னத்தையும் மாம்ஸங்களையும் புஜிப்பேன் ; திரும்பவும் பலவித 
மானபக்ஷியங்களையும் பக்ஷிப்பேன், ஒருஸமயம் கட்டிலில்படுப்பேன் ; 

இரும்பவும் பூமியிலுமுறங்குவேன். ஒருமமயத்தில் மாடியிலும் 

எனக்குப் படிக்கை கிடைக்கும் மாவுரிகளையும் சணலால்செய்யப் 

LIL Lavan GI ளையும் பட்டுக்களையும் தோல்களையும் தரிப்பேன் ; 

ஒருஸமயத்தில் பெரியன்லைபெற்ற ஆடைகளையும் உடுப்பேன் ; தெய் 

விசமாய்வந்ததும் தர்மவழிவிட்டு விலகாத துமானபோச்யவஸ் துவை 

நான் சிராகரிபபஇலலை; கிடைக்கம்கவரிதான இவவிதவஸதுவைவிரு 

ம்புகி இறதுமீலலை ; அசைவறறதும் அழிவிலலாததும் சுபழும் சோக 

மீல்லாததும் பரிஎததமும் இப்பிலலாததும் அறிஞர்கள்விரும்பத் 
தக்கலையில் ௬ுபபலும் மூ.டர்களால்விரும்பப்படாததும் அனுஷ்டிக் 

கப்படாத தமான இந்த 3அஜகரவ்ரதத்தைப பரிஈத்தனாிச் செய்து 
கொண்டிருக்க? 3றன், உறுகுயானபுத்தியுள்ளவனும் ஸ்வதர்மத்தி 
லிரு *துநழுலாஜல அழ் மிகக்குறைந்த உலஈவாழ்க்கையுள்ளவனும் 

பராபரமானப்.. மமதை அ.தீந்தல னும்பயத்தையும் பேராசையையும் 

அவீவேகததையும் மறறுமுள்ள ?2தாஷஙகளையும்போக்கியவனும் பரி 

சுத்தனுமாகி ௮க்த அஜகரவர தத்தைச்செய் நுகொண்டிருக்இறேன் ; 

ஒருவசைபபடாதகனிகஞும் ப-ஷியஙகளும் போஜ்யங்களும் குடிக் 

கத்தக்கவைகளுமுசா ளதும் வீதிமின்பரிபாகத்தால வெவவேரான 

தேசகாலங்களேள்ள தும் மனத ற்குஸ-ஊமும் லோபிகளால் அனுஷ் 

டிக்கப்படாததுமான இக்தஅஜகரவ.ர தததைப பரிசுத்தனுிச் செய்து 

கொண்டிருக்கிறேன் ; ' இதுவேண்டும் இ றுவேண்டிம்' என்ற பேரா 

சையாஃபிடிக்கப்பட்டதும் பொருளைஅடையாததும் சோகப்படுவநு 

மானஉ௨3௭த௯த நன்மூகக் கவனிததுப்பார்தது உண்டான தத்துவ 

ஞானத்துடன் ந ந்த௮ுஜக வ! தததைப் பரிசுத்தனாகிச் செய்துபொண் 

டிருக்கிறேன்; பேரனை அடைய வேண்டியமாசணத்தால நற குண 
1 சம்டாகெல 

2 9 உரமேன்பதும், டபாம்பு, அறு “3 uit YO, VOnib Dub's புஜ்பப 

five M DOD Berra rele டு தரி தது நரும்செலயுகிதத லப், அழுபோ 

லற ப்பத அகார தமாரும்.



சாரிஇபர்வம். ௬௧௧ 

லாதப்ரபுவை அடித்துப் பலவிதமாகக் கஷ்டப்படும் இந்தஉலகத்தை 
நன்றாகப்பார்த்து வை ராக்யத்தில் விருப்பமுள்ள எவனும் மன த்தைஜயி 
தீதவனும் நல்லஅடக்கமுள்ளவனும் பரிசத் ததனுமாய் இந்த அஜகரவ வர 
தத்தைச்செய்துகொண்டிருக்கே 2றன், ஸுகமும் துக்கமும் பொருள் 
கஷ்டமும் பொருள்லாபமும் உ தீஸாஹமும் சோர்வும் மரணமும் ஜீவ 
னமும் செய்வத்தால் கிலைபெற் ரனவாயிருக்குமென்று உண்மையாகத் 
தெரிந்துகொண்ொன் பரிசத்தனாட இக்தஅஜ்கரவ்ரதத்தைச் செய்து 
கொண்டிருக்கிறேன். பயமும் இசையும் அவிவேசமும் அஹங்கார 
மும்போனவனும் ை தீரியத்துடனும் அலோசனையுடனும் நிச்சயத் 

டனும்கூடியவனும் கல்லஅடக்கமுள்ளவனுமானகான் இட்டவந்து 

கிடைத்ததைப் புஜிக்கும் மலைப்பாம்புகளைப்பார்த்து இந்த அஜகரவ்£ 

தத்தைட் பரிசத்தனாடிச் செப்துகொண்டிருக்கிறேன். படுப்பதிலும் 
உட்காருவஇலும் ரியமமில்லாதவனும், இயறகையில் இந்திரியங்களின் 

அடக்கமும் கியமமும் வ்ரதமும் ஸத்யவசனமும் பரிசுக்இயுமுடை 
யவனும், பயன்களின் சேர்க்கையைவிட்டவனும்.ஈல்லஸ*$ே தாஷுமுள் 
ளவனும், பரிசுத்தனைன நான் இந்த அஜுர6 வ்ருக்தியைச் செய்து 
சொண்டிருக்கிறேன், 1அசைப்படச்தர்கவஸ் துர்களைலீ ?ரும்பி முடி 

வில் துன்பமடைகிற௮ம் ஆக்மரூபத்தைவிட்டுிவீலயதும் ஆகைகொ 
ண்டும் வரையறையிலலாத துமானமனக்கைகண்டுஅறிவடைதந்து 

நான் அக்கமனத்தை ஆத்மருபக்தில்முடிவுபெற றி (ma Lie. அக்க 
வேண்டி. இந்தஅஜகரவ்£ தந்தைப் பரிசந்தனுிச் செய்துசொண்டிரு 
க்திறேன். புத்தியையும்மனத்சையும் உஸைரிக் ஏச்செலலாமல் (ல 
லறக்த&) விரும்பத்சக்கஸ ஈகம் அரிதாமிருப்பதும் அல்விகளாகம் 

கலையற்றசாமிருப்ப துமாகிய அவ்விரண்டை பும் கன்றாகக்கண்டசான் 
இரக்தஅஜகாவாகத்கைப் பரிசக்ககைர்செய் FIO ராண்டி ருக்கிறேன், 

இந்த அஜகாவ் ரகமான புக்றிசாலிகளும் சும்கீர்க்யைவெலஃ பிடு 

கிறவர்களூம் கம்மகத்தையும்பிறமதங்களையும்ப உரி ஆங்காககு இறு 
இது௭ன்று மீகர்சடினமாகக் தர்க்ககாளைச் சொல்லுவர்சளுமான 
கவிகளாலும் பெரும்பாலும் ே காண்டாடப்பட்டி ருக்கிறது, 2 வவுல 

இல் அறிவில்லாத மனிகர்களால் வெவ்வேருஈகிச்சயஞ்செப்பப்பட்ட 
தும் முடிவுபெருகதும் சிச்சயக்கையும்கோஷங்களின் ௬ யையம் 
அடையாக துமான இர ௩மசபேரந்கை நாச. கதிற் டிக்காணமேன்று 
தெரிந்துகொண்டு கான் Loree ங்களை யும்போ TWIT GOULD of NEB 

A வச் வெத வகைக் கைதகள் 

1 (நுரபியராசக ராலும் பலம ன்டந்காாலும் வில் Leen ye எனடைது 

பழைய உழுத,



௬௧௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

விட்டு மனிதர்களிடம் விளையாடிக்கொண்டிருக்கறேன்” என்று 
சொன்னார், பெரியபுத் தியுள்ளஎந்தமனிதன் அசையைவிலக்கிக்கொ 
ண்டு இவ்வுலூல் அஜகாக்கால்செப்யப்படும்வ்£ தத்தைச்செய்கிறானோ 
புவன் பயமும் பேசாசையும் அவிவேகமும் கோபமு- நில்லீதீவனும் 

ஸுசமுள்ளவனுமாக இவ்விர தத்துற்குரிய ஸந்தோஷத்துடன் ஸஞ் 

சரிப்பான்' என்று சொன்னார், 

  

நுற்றேழுபத்தேட்டாவது அத்தியாயம், 

மேமோக்ஷதார்மம், (தோடர்ச்சி) 
* ஷர வி 

, அறிவுதான் ஸுகத்திந்குகீகாரணம் என்னும் விஷயத் 
£6 அந்திரனுக்கும் கா்யபநக்கும் நடந்த ஸம்பா 

ஷணையைச் சோல்வியது,) 

டப 

(பீஷ்மர் 

புதஸ்டார், “பிசாமண?ே! மனிதனுக்கு (அஜகரவ்ரகத்து 

லுள்ளகிலைஎ மக்கு பர்துச்சளோ கர்மமோ பொருளோ அதிலோ 
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மெரிக்ஷத்தற்குர் காரணமாகும், அறிவானது ஸ்வர்க்சமென்ப.ு 
OUT HTT HEH yt பலியும் ப்ரண்லாதரும் கமுரியும் மங்கியம் 
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கிறது * இவ்கிஷபத்துறும் தந்தாணுர்கும் ஈாற்யபரு நக் ரும் நடந்த 
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சா நிதிபர் வம். ௬௧௩ 

{ ஒ! காற்யப ! எல்லாப்பிராணிகளும் எல்லாவிதத்தாலும் 
௫ 

மானிடப்பிறவிரை "விரும்பு இன்றன, மானிடப்பிறவிபிலும் பிராம் 
* ட் * மணத்தன்மையை யாவருமே கொண்டாடுகிராகள். நீ மானிடப் 

* 6 . ° ® ச ச . ' 

பிறவியும்”அ இலும்பிராம்மணனும் அடுிலும்2வதங்களைக்கற்றவனுமா 

யிருக்கிறாய், அடைவதறகுமிக்க அரிதான இப்பிறவியைஅடைந்தும் 

அறியாமையால் நீ மரிப்பது ககுஇயன்று, எலலாம் அபிமானத் 

துடன்கூடியதானால் லா 'மாகும்' என்றுகூறும் வேதம் உண்மையே, 

காஸ்யப ! மிகவும் ஸக்கோஷி!தத்தக்க ரூப; மூள்ளவஞ்மிருக்கிறாம், 

பேராசைகொண்டு இப்பிறவியை அவமதிககிறாயே? அந்தோ! இவ் 

வுலகில் எவர்களுக்குக் கைக ரூர்கன்றனவோ அவர்களுக்குக் காரிய 

ஹித்யெண்டு, இவவலலை எந்தபபிறவிகளக்கும் சைகளிருக்கெறன 
me ய் 2 i OF © கு றி 

வோ அகசப்பிறவிகளல 89னுசையுள்ளவளாயிருக்கிறேன், உனக் 
கப டொருலைஆசை.மிருபபநுமே TU எங்களுக்குக் கையுள்ளபிறவி 

களில் ஆசையிருக்கிறது,வாயை௮அடைவதைவிட வேறுபெரியலாபம் 

ஒன்.று॥. ல்ல, போரபமண ட ககயழிலவா நருப்பதால் காஙகள் (தைத்த) 

தேள்ளை ௮சிர்சமுடியா சவர்ச ளாயிருக்கிடேம் ; அங்கத்தில கடிக்கும் 

பலவிதமானஜந் நக்கக். சொலலாமலிருக்கிறோம், இவ்விதமின் றி 
இ எவர்களுல்கு உ) [ol hte 9 ர வைளும் பத நுவிரல்ளுள்ளவை 
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௬௧௫ ஸ்ரீமஹாபர ரதம், 

னைப் பிடுங்கித்தன்னன்றன, இவைகளையெடு தெ தறியத்தக்கசக்த 
எனக்கில்லை. கையில்லாமையால் எனக்குள்ள இந்தஅவஸ்தையைப் 

பார், செய்யத்தகாதபா வமாகுமென்றும் இதையும்விட மிகவும்பாவ 

மான வேறுபிறப்பில் விழாமலிருக்கவேண்டுமென்றும் எண்ணிமட் 
டும் கான் இர்கச்சரீரத்தை விடாமலிருக்கறேன், பாவப்பிறவிகளின் 
நடுவில் நான் ஈரிப்பிறவியை அடைக் இருக்கிறேன். இசைச்காட்டி லும் 

மிகப்பாவமுள்ளவைகளான வேறுபலகெட்டபிறவிகளிருக்கின்றன. 
சிலர் பிறவியிலேயே மிக்கசுபமுள்ளவர்களாயிருக்கறொர்கள், வேறு 

சிலர் மிகவும்துக்கமுள்ளவர்களாயிருக்கிரர்கள், இவ்வுலகில் ஒரிடத் 
இலும் ஒருவனுக்கும் ஸ*ுகமேஉறு இயாயிருப்பதை கான் காணேன், 

மனிதர்கள் பிரபுத்தன்மையை அடைந்து பின் ராஜ்யத்தைவிரும்பு 
இரூர்கள்; பிறகு, ராஜ்யத்திலிருக்து தேவத்கன்மையைவிரும்புஇரர் 
கள், தேவத்தன்மையிலிருக்து இந்தரபதத்தையும் விரும்புகரர்கள், 
நீ உன்னிஷ்டம்போல் ப்்ரபுவாகவேயாகலாம்; ஆகிலும், ராஜாவாக 

மாட்டாய்; தேவகையுமாகமாட்டாய்; (ஒருஸமயம்) தேவத்தன்மை 
யையுமடைந்து இந் இரபதவியையும் அடைந்தாலும் ஸந்கோஷமடை 
யலே மாட்டாய். விரும்பியவஸ் துவை அடைந்றும் இருப்தியுண்டா 

கிறதில்லை, 1தாகமானது தண்ணீரால சாக் நி,அடைகிறடுல்லை, தீயா 

ன து ஸ.மிததுக்களால் மிகவும்ஜ்வலிப்பதுபோல அந்த அசை இரும் 

பவுஃ் அதிகமா&ஜ்வலித்கும், உன்னிடகடுலேயே சோசமும் இருக் 
இறது. அதுபோல உன்னிடகதில் ஸந்தோஷமூமிருக்கிற து, ஸுகம் 

துக்கம்இரண்டுமிருக்கின்றனவே; அவ்விஷயக்கல் அமுூகையெள்ன? 
எல்லாவிதமான காமங்களுக்கு தம் ஈர்மங்களுக்கும் மூலமாணாருவிக் 

கூட்டத்தையும்புத்;யையும் பறவைகளைக் கூட்டிலடைரிபதுபோலச் 
சரீரத்தில அடைகத்துத்தசைந்துசொ.ன்டிருப்பவனுச் ரப் பயமிராது, 
இரண்டாவதுதலை அறுபடிமென்ப.து ஒரிட ர. நிலுமில்லை, மூன்றா 

வதுகையைஅறுப்பகென்ப துமில்லை. அகையால், ப.பமிலலை, ருசியை 

அறியாத மனிதனுக்கு ஒருவ ஷயக்கு லும் 37௨ ண்டா்காது, தொடு 

வதாலும் பார்ப்பதாலும் கேட்பதாலுமன் 3 ஆசை? ண்டாமிறது, 

கள்ளையும்லட்வாகமென்றபறைவகளின் மாம்ஸத்ரையும் நீ நினைக்கிற 

வனல்லன், அவ்வி ரண்டையும்விடச் சிறகரதானபஃஷஷயம் ந்ன் றம் 

pA SB gue over காற்யப ! முன்௨உன்ளுல் புகிக்கப்। படாதவைகளு் 

மற்றுமுள்ளவை 'ரளுமானபிராணிகளி 'டடுகள்ள பக்ஷியங்களும் போல் 
கடல அ மல தலையைத்தகப யத வக லைல வாவக மக் கவட டட 

  

1 Sun Gun Be ஷமாகும் erp; அதை கிலிர்த்திக்கும். மருக்திறலன் 
தி த் தண்ணீரால் ,சணிவ தில்லை,



சாறீதிபர்வம், சாக 

யங்களும்எவைகளோ அவைகளின்கினைப்பே உனக்கில்லை. உண்ணா 
மலிருப்பதும் தொடாமலிருப்பதும் பாராமலிருப்பதுமாகிய இவ்வித 

சியமமானது மனிதனுக்கு ஸ்சேயளென்றுகினைக்கிறேன். avis 5am 

மில்லை, * கையுள்ளவர்கள், பலமுள்ளவர்களும் தனமுள்ளவர்களுமா 

கிறார்களென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. மனிதர்கள் மனிதர்களாலேயே 

தாஸத்தன்மையை அடையும்படிசெய்யப்பட்டு அடி.த்தல் கட்டெல் 

ழமூதலிய: துன்பங்களால் இரும்பவும் தரும்டவும் பீடிக்கப்படுஇிழுர்கள், 

அவ்விதமானமனிதாகளும், வீளையாடுகிறவர்களும் ஸந்ே தாஷிக்கிறவர் 

களும் சிரிக்கிறவர்களுமாயிருக்கிறார்கள். மறறுஞசிலர், புஜபலமுள்ள 

வர்களும் கல்வியில்தேர்ச்சியுள்ளவர்களும் பெரிய மனமுள்ளவர்களு 

மாயிருந்தும் இகழ்ச்சியுள்ளதும் துன்பமுள்ளதுமான பாவவிருத்தி 

யைஅடுத் திருக்கிறார்கள், அவர்கள் வேறுஜீவன த்தையும் அடுத்தருப் 

பதில் உதஸாஹமுள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள், ௮ஃது அவர்களின் 

செய்கையால அவ்விதம்உறுதியாச உண்டாக்கத்தக்கதாகறெது, 1 புல் 
கஸனும் சண்டாளனுங்கூடத தன்சரீரததை விடவிரும்புகிற இல்லை. 

அவன்தன்னுடையதானஅந்தபபிறவியில ஸந்தோவூமுள்ளவனாயிருக் 

இரான். மாயை எவ்வீ தம்ருக்கிறதென்பதைப் பார், காவற்யப ! கை 

யில்லாதவர்களும் ஒருபக்கம் போனவர்களும் கோயுள்ளவர்களுமான 

மனிதர்களைப் பார்க்கும்பொழுது நீ உன்பிறப்பில ஸம்; பூர்ணனும் 

அடையவேண்டி.। ய்லை களைஆடைக்கவனுமாயிருக்கிழுய், பயமிவ்லாத 

தும் பணியிலலாததுமான பிராம்மணசீரமும் பூர்ணமானஅங்கக்வ 

நம் உனக்குஇருக் தும் உலகங்களில் அவமதக்கப்படாம லும் உன் 

ஜாதக்குக் குறைவை? ண்பெண்ணுவதான உண்மையான ஓர்௮ப 

வாதததாலும் நிந்துக்கட் படாமலுமீருக்லும் நீ சரீரத்தை விடத்துணி 

வது நகுதியன்று, பி ரம்மணரிஷியே !ரீ தர்மத்தைச்செய்யவேண்டி. 

எழுந்திரு, ல! பிராம்மண! என்னுடையடிவ்வசனத்தை கீ கேட்டு 

நழ்புவாயாகில (வேதக் hove பகேகிதததர்மக்தின் முக்கியமான பய 

னையய அடை லாய், நீ அஜா நையிலலாதவனாய் வேதமோதுவதை 

யும் அலஃ்கினிரைம பாஹிப்பதையும் வயர்கையும் இந்துரியங்களின் 

௮டக்கத்தையும் தான தையும் எப்பா றறிக்கொள், நீ தருவவையும் 

உழாகச்செய்யவிரும்பாய க, Bobl(Yjer அச்துயயனஞசெய்தவர்களும் 

மாகு செய்வையும் ப சியவ்பபதை யும் ஆடைச்தவர்களுமாயிருல்கிற 

வர்கள் எபபடிச் மசாகபபசிவாகள? அலைது, அசபமானகாரியததை 
வெ கிய iment அதததாவவையம்... teense’ 

  

1 சூதரஹுகீயு, அத ரியமியினிடம் பாரம்தவன, , 

3 நணிலக்றப பிராமண ஸதுரீயினிடம் பிரந்தவன்,



௬௧௭௬ ஸ்ரீம்ஹாபர் சதம், 

யும் சிந்இப்பார்கள்! ஈல்ல இதியில் நல்லகக்ஷ;ததுரத்தில் ஈல்லமுகூர்த் 
தத்தில் பிறந்தவர்கள் நற்காரியக்களைச்செய்ய விருப்பமுள்ளவர்க 

ளாய்ப் பெரியஸாுகத்தை தப்பெறுவார்கள் ; சக்திக்குத்தக்கபடி. யாகத் 

தையும்தானத்தையும்செய்வதிலும் ஸந்ததி உண்டுபண்ணுவதிலும் 

ழேயலுவார்கள், ஆஸு ரமான நஈக்ஷததிரங்களில் கெட்டஇதியில் 

கெட்டமுகூர்த்தததில் பிறநதவர்களான மறறுஞசிலர் யாகங்களும் 

பிரஜைகளும் லலாதவர்களாகி ஆஸுரப்பிறவியில விழுகிறார்கள், ஐ! 
பிராம்மண ! நான், வேதஙகளைநிந்திப்பவனும் யுக்இுபேசகிறவனும் 

பயனற்றதான 1ஆன்வீக்ஷிமியன்னும் தாக்ஈவித்தையில் பற்றுதலுள் 

ளவனும் யுக்துவாதங்களையேபேசுகிறவலும் ஸதஸுகளில் (சாஸ்தி 

ரத்தைவிட்டு) யுக்துயைப்பேசுகிறவளும் வதவசனங்களைச் சொல் 

லும்பொழுது பிராம்மணாகளைக் கடுமையாசவும் அஇகமாகவும் பேசு 

இறவனும் காஸ்திகனும் யாவறறலும் எந்தேஹமுள்ளவனும் ஞூர்க் 

கனம் தன்னைபபண்டி தனென்று கினைப்பவனுமான போலிப்பண்டி. 

தனாகியிருந்தேன், ஐ! பிராம்மண ! அவ்வி தம்ருந்ததற்குப்பயனாக 

எனக்கு இந்தரரிப்பிறவியுண்டாயிறறு, நரியானகான் இரும்பவும் 

மானிடப்பிறவியை௮அடைவேனோ 1! பல நூறுகளானகாட்களாலும் ஒரு 

ஸமயம் அஃது அவ்விதம்சகேருமா * ஸந்தோலுமுள்ளவனும் அஜாக் 

சதையில்லாதவலம் யாகததலும் தானதத லும் தவத்திலும் பறறுத 

லுள்சாவனும் ஆறயவேண்டியதை வுறிகநுகொண்டவனும் அப்படி 

யே வீலக்கததக்கதை வீலககக்கொள்ளுகிறவனுமாயிருப்பேனா ?' 

என்றுசொல்லிறலறு, உடனே, காறயபனெனனும் அநதமுனி ar (ips 

தருந்து ன் யப்படைஈது. அக்தாரியைப்பார்த நு, . அந்தோ | நீ புத்தி 

யும் ஸாமர்ததயமுமுள்ள தாயிருக்கிராய' என்று 2சான்னான், (பிறகு) 

அவன் தீர்க்கமான ஞானக்கண்டுல அகதநரியைப்பார்தது, தேவர் 

களின்தேவனும் சசீதேவயின் பதயுமான இ௩தரனென்று ஈண்டு 

னே,காறயபன அவனை மிசலும் பூதித னான், பிறந, 
௮ந்த௫ந்துரனால அனுமது பறுகொடுங்கப்பேறறு ழ் நன்வீடுபோய்ச்சேர்க் 

தான்! என்றுசொன்ஸஞார், 

கொண்டான். உட 

சகல வலையகம் எதன் ஆ, 

அதவ வட சவக் ntti mene neanapeetreceieaioe ant oe sree Me ha to வல்ல ல அரக வனக் வம வம சனி, நல ம. கதவி tn Mt Nettie ome terreno 

4 Oo + , rf ॥ ஈடு . 
1 சேதுவை ரீ ௧௮ 4 பாதிய த்வத் கந yible H gh BUC, OMT gf itoflear zi! 

நர் 

என்பது பழைய(லமீ.



er 6 Pudge wo. Or & GT 

நாற்றேழுபத்தோன்பதாவது அத்தியாயம. 

மோக்தர்மம். (தொபரச்சி, 

CIF 

(பீஷ்மர் ரன்ஜன்மக் தில்சேய்நநல் பனையும் $வனையும் பின்ஜன்மத்தல் 

அததற்குரியபபுன்கபாகீகோடப்பது நச்சயமாகலால அுஸ்மம் தர்ம 

கார்யததையேசேய்யவேண்டிடமவறு சோல்லீயது.) 
் 

(|திஷ்டி ரர், 4 பிதாமஹ 1 தானமும் யாகமும் அப்படியே 

செயயப்பட்டதவமும் ஆசிரியர்களுக்குச்செய்யும். பணிவிடையும் 

(பயணுள்ளவைகளாக) இருக்குமாகில அவறறை எனக் குஉபதேசிக்க 

வேண்டும் ?” என்றுகேட்கு, பீஷ்மா சொலலதொடங்கனார், 

1 அரசர்களிலமிகச்சிறக்கவனே ! இவ்வுலகிலுளளதைஅறிவது 

போல மேலுலகலிருப்பதையும் நானறிவேன், இவ்வுலகில் கெட்ட 

கர்மங்களைச்செய்கிறவர்கள். எவ்விகம் எதைச் செய்கிறார்களோ 

அதையும் அவ்வித தயுங்சேள், தஇன்பத ற ருக்காணமான காஸ் 

ததில் செல்லுகிறது. மனிதன் பாவ 
னி 

இக்யபுகதியால மனமானது பாவக 

மானசெய்கையைச்சசய்5பின் ஃபரியதுக்கக துல ப். வேசிக்கிள் 

பாவததைச்செய்தமனிதர்கள் Ari க்ஷ்கிருலிருஆ தர்ப்ப க்ஷ தை 
ச சது க + ் ௪ ட ச ச | . ௦. 1 _ » ச 

யும், துன்பத்துலிருக்து ௮ன்பசுதையும், படகு 3 லிருக்துபபத்தையும், 
= . . ' ௪ . க ரு . wt . 

LO Teter & Ba (E.G) D1 Coat FOO FULD HOP _ Cy) GEDA எலமுர்கள்ளஸ் 

இகர்களும் அடககமுளவர்களும் ஸத்வகுண 2 திலிருடபவாகளும் 

புண்.ப om தச்செய்தவர்களுமானமனிகாகள 2 கலை, oe ருஈது உத 

ஸவததையும், ஸவர்க்கச தலீருஈஅ. ஸவாக்கமலை தயும், ஸுக தீதிலிரு 

நீது ஸுகத்தையும் அடைகிழுர்கள், காண்ட் &~ SoM கைவலஙகுடன் 

பாம்புகள £லும் தி ருடாகளை Twenga BN GNaV + oro “4 துஷ்டயானைக 

ஞள்ளவைகளுமான ௮மண்ய |ங்கணியரெலலுகிறுர்- எ. Gm sar 

வேறு என்ன வேண்டும் ! r ஜெவர்கள! LO. அன்புள்ளவர்களும் 38 oy 
nr ச ‘ ச் a 

BE) DY! Hil Bb athtD ம்மா து கடம்ப) வ் Lpotl wil olf OIE L வ் wo of 

மாத்தா அஞசெய்கிறவர்களுமான 0௦, vl hor, Dod! he rane ் wh 

Gu MEN oT 2] ODD. ALL hitb நும் பக்ஷ பவ்ய நிஸா ஈசர் மணமும்... ஒுமால் 
ச ௩ ம ய 0 ர . 

செய்யப் Dib Mod! chou Hod heh tb GILL oor (9 HOWL BT LOST சி 
4 . + ‘ ச 

வழியை அப Bag Mo, வவர வடர்ஒதி. பம் ஹுுக்கவு றுக் 
௬௯ உ 8் a ~ ங் ப் சு ் டி . 

காரணமென்றுபகாணன் Molt பய அலார இன்பங் னாயக 
௬ ச . t ர ப ’ ச » 

களும் பறவையளுள்கொசருக்றும் பபால மிட ளுன் க 3 கிருர் 

கள், எந்த௭ந்தமணிதனால ol dhol BSNL — 91 PSI 5 fo SLOT EI



Ft BDI ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தஅந்தமுன்செய்தவினையானது அந்தஅந்த 
மனிதன்மிகவேகமாகஐடி.னாலும் அவ்வவனை த்தொடர்ந்துஒடும்; படுத் 

இருந்தால்படுக்கும் ; நின்றால் அருகல்கிற்கும் ; சென்றால்தொடர்ந்து 

செல்லும் ; வேலைசெய்தால் வேலைசெய்யும், முன்செய்தகாமமானது 

கிழல்போல மனிதனை ததொடர்ந்தேநிற்கும், எந்தஎந்தமனிதனால் 
மூன்பிறப்பில எக்தஎந்தக்கர்மம் எவ்விதம் வவிதம் செய்யப்பட்ட, 

தோ அந்தஅக்தமனிதன் தன்தன்னாலசெய்யப்பட்ட அந்தந்தக் 
கர்மததையயே எப்பொழுதும் அப்படி அப்படி அனுபவிக்கிறான், அ தர் 

ஷ்டகதாலபாதுகாக்கப்பட்டதும் தம்தம்மிடம்வைக்கப்பட்டதுமான 

அவரவர்களின் கர்மங்களுக்குரியபயனைக் காலமானது, உலகலகாணப் 

படும் பிராணிக்கூட்ட ததிற்கு கான்குபுறத்திலுமிருந்தும் இழுத்துச் 

சேர்த்துவைக்கிறது, பூக்களும் கனிகளும் ஒருவனாலேவப்படாம 

லிருந்தாலும் தமக்குரியயாலததை எவ்விதம் மீராமலிருக்கன்றனவோ 

அதுபோல முன்பிறபபலசெய்யப்பட்ட கர்மமும் தனக்குரியகாலத் 

தைம்ற்ச்செல்லுகிறதிலலை. ஸம்மானமும் அவமானமும் லாபமும் 

நஷ்டமும் ஆபததும் ஸம்பதலும் கர்மஙகளின்முடி வில இரும்பவும் 

தரும்பவும் செய்யப்பட்டகர்மங்களை அனுஸரிததுஉண்டாகும், முற 

பிநப்பல்தன்னாக-செய்யப்பட்டஸ-*கததையும் தன்னால்செய்யப்பட்ட 

துக்கத்தையும் மனிதன் கர்ப்பமென்னும்படிக்கையைஅடைந்து அனு 

பவிஷகிறுன். இரமையி2லாயெளவனததிலோ முதுமை.பி£லா எந்தச் 

சுபத்தையும் ௮சுபததையும் செய்கிறானோ அதை ஓவ்வொருபிறப்பி 
லும் அந்த அந்தப்பருவத்தில௮னுபவிக்கிறான், கன்றான.து ஆயிரம் 

பசுக்களன்ஈடுவீலிருககும் தன்தாயை ஏவவிதமடைகிறதே, அது 
போல முன்பிறப்பலசெய்யபபட்டகர்மமானது செய் தமனிதனை 

அடைகறது, முதலில கன்றாகஅமுக்கடைந்ததடையானது பிறகு 
ஜலத்தால சத; அடைவதுபோல முதலில கெட்டகர்மததைச்செய்த 

மனிதனும் ப்றமு புன்யகாமத்தால பரிசத் தியைஅடைவான், சரீர 

மானது தவழ ராவபரிசுத நிஅடைகிறது, தவ ததால பெ௫மைஉண்டா 
கிறு, உபவாஸஙகளால (பிகத தாபமடைந்தவாகளுச்கு இடைவிடா த 
நீண்ட ஙகமுண்டாமும், தபோவனததுல ரீண்டகாலஞுசெய்யப் 

பட்ட தவத லஉண்டாகும் புண்ணிய மால  பாபங்களைவிலக்கிக் 

கொண்டவர்கக£கல் மலா இடங்களும் ஈன்றாக ஹிததுபெறும், 
ஆகாயத் தல பறவைகளின் அடிச் சுவடும் நீரிலம்ன்களின் அடிச்சுவடிம் 

எவவ த ங்காணபப/சிக/றத வலைமயா அதுபோல 1 பிர ம்மஜ்ஞான ததை 
பவை வதைக் அவக ae = tnt fh Te tee eth ke eee nt வாய 

அ ச் என் ர. வடை வடை 

  

எவ்வ து ட வ 

£ வேறுபாடம்.



சாந்நிபர்வம், ௬௧௯ 

அடைச்தவர்களின்வஜியான து காணப்படிற இல்லை, வேறுள்ள 

அக்க்ஷேபங்களர்ீ லும்கு/ ற் *றங்களைச்சொல் லுவகா வும்பயனில்லை, (ஆகை 

யால்] ஹாமர்க்கியச் AIL _ன்கூடி௰ | தும் கனக்கு aren ௪௯ம் aw குழு 

மான கர்ம்க்தைச்செய் சகொள்ளவேண்டும்?? என்றுசொன்னார். 

  

நாற்றேண்பதாவது அதீசியாயம். 

Cin t dp ST in th. (Cam t ae.) 
AS gr 

(ரர், பரகுமஹரி5$ யாணர் பாக்ராரைகீ ௩ உலகக்கின் 
ஸ்ஈஷ்ுகீரமந் தைக் கூரியநைச் சோல்லியது,) 

Adz ot,  ஸ்காவரஜங்கமங்களள்ள இவ்வுலகருமுதம் 

எடுலிருக் ௭ உக்பக்யேடைடன்றது ? ப்ரளயகாலக்கில் எந்சவஸ் 
துவைஅடை இறது ? ஒ! பிதாமஹூ?ர ! நுதனை எனக்கு உபசேக்க 

வேண்டும், கடல், அகாயம், மலை, மேகம், புரி, அக்னி, காற்று 
இவைகநடன்கூடிய இவ்வலகமானகு யாரால் படைக்கப்பட்டது? 

எவ்விகம் பிராணிகள் ஸ்ருஷ்டி சஈப்பட்டன 1 ஜா கெளின்பிரிவுகள் 

எவ்விசம்ஏற்பட்டன ? அக்கு ஜாடுகளுக்குரியசக்தியும் அசுக்இயம் 

தர்மமும் அகர்மமம் எவ்விகருண்டாபின? உயிசோடிரப்பவர்களின் 
ஜீவலன் எவ்விகிருக்கெறது ? மரிச்தவர்கள் எவ்விடர்ிர்குச்செல்லு 

இரார்கள் ? இவ்வுலஇலிருந்து மேவலகை எவ்வி லடைகிறால்கள்? 

இலையாவஈறையும் நீர் எங்களுக்கு உபகேசிக்கவேண்டும் ' என்று 

கேட்க, ல ALOT 5 சொல்ல சட AT _ஙஇஞார், 

நவ்விஷயக்இலம் ப்ச்னஞ்செய்கபர கீவாஜரூக்கு ப்ருகுவால் 

சொல்லப்பட்டதும் [பிகச்சிறக்கதுமான பழையடுவ்வி௫ஹாஸக்கை 

உகாஹரிக்இரரர்சள், சைலைமலையின்௫க கடல் ஒளியால்த்வலிப்பவர் 
போல் உட்கார்ச்இருக்கும் ப்ர குமணரிஷியைக்கண்டு பார்வாஜரான 

வர் கடல், அகாயம், மலை, மேசம், பூசி, அக்கி, காற்று இவைகளுடன் 

கூடி. யடுல்வுலகமானது யாரால் படைக்கப்பட்ட நு?ல்விசம் பிராணி 

கள் ஸ்ருவ்டிக்கப்பட்டன? ஜாடுகளின் பிரிவுகள் எவ்விசும் ஏற்பட் 
டன? அக்கு ஜா௫ிகளுக்குரியசுக்டியும் அசகிடுயும் கர்மம் அதர்ம 

மூம் எவ்விகமுண்டாயின ? உயிரோடிருப்பவர்களினள்ீவன் எல்விக 

மிருக்ெ ௫ ? மரிக்சவர்கள் எவ்விடர் இர் கச்செல்லுகிஞர்கள் ? இஃ 

கனைக்ை ரயும் NV D TF Fill] ம் மேலுலகத் ஈயம் நீர் சொல்லு 

வேண்டும் ? என்றுகேட்டனர், டூவ்விசம் ஐயரு, mm பரச்வாஜரால் 

வினவப்பட்டவரும் பூஜ்யரும்*ப்ரம்மே தவர்போன்றவருமான அந்த



Fry, ub DOM TY TT g LD, 

ப்ருகுவென்னும் ப்ரம்மரிஷியானவர் (றக, அந்தப்பா ச்வாஜர்பொரு 

ட்டு யாவற்றையும் சொலல் தாடங்கினார், 'உலசீத்லத உருவமாகக் 

கொண்டவரும் உள்ளிருக்கும் அ ச்மரூபியும் ஸநாகனரும் விகாரமில் 

லாதவரும் அழிவில்லாகவரும் ஸுூக்ஷ_மரூபியும் பற்றுமலில்லாத 

வரும் எங்கும்கிறைந்தவரும் ப்ரபுவுமான ஸ்ரீமக்நாராயணரிருந்தார், 

ப்.ரகிருஇியைச்காட்டி லும் வேரானவரும் எப்பொழுதும் பொறிகஷக் 

Gu புலப்படாதவரு நமான அக்சப்பிரபுவானவர் ஸ்ருஷ்டி க்கவிருப்ப 

ள் som au rT சும்முடையஆயிரத்திலொருபாகத்திலிருந்து ஒருபுரு 

ஷூனையண்பெண்ணினர், பிராணிகள் எவரிட. க்இலிருக் அ பிறப்படைந் 

தனவோ,எவரிடத்தில்கிலைபறறிருக்கின்றனவோ, எவரிடத்தில் லய 

த்தை௮அடைகன்றனவோ அவ்விதக்காரணரும் அவ்யக்கரென்றுப்ர 

ஷிக்குபெறறவரும் எப்பொ துமிருப்பவரும் கமதுபிறப்பு இறப்புக் 

குக்காரணமானடடமும் வேற்றுமையும் கிழத்தனமும் மரணமும் 
குறைவும் இலலா தவரும் பூர்ணருமானேவரும் மஹரிஷிகளால் அறி 
யப்பட்டவருமாகிய 3௫5 மானஸரென்றுஒருவர் முசலிலிருக்தார், 
அக்கமானஸ.தவா முகலில மஹ ூஎன்னும்பெயருள்ளவசை ஸ்ருஷ் 

டித்தார், பிறகு, புஜ்யரானுந்தமஹானும் அங்கார த்தைப்படைத் 

கா, எஃலாப்பிராணிகளையும் தரிர்கும்நிறமையுள்ள அறறங்கார 

மென்னும்ப்பபுவானவா பீ ரஹிர்தமானஅகாயககை ஸ்ருஷ்டித்தார். 

ASUS Hy ஈர் நஜ ஜலமும் ஜல நுலிருந்து நுகீனியும் வாயுவும் உண் 

டாயின. பறகு, ச்னிவாயுக்களின்? சாக்ககயால் பூமியானது உண் 

டாயிநறு,அந்தப்பு மியிலிருக் ஏ தாகைலவெளிவந்த( அறங்காரமென்ற 

ப்ரபுவானவா] spol Foil HPSS தவ்யமான தாமரைமலரை உண்டு 

பண்ணிஞர், அர்த ாமரைமலரிலிருக்நு Cov Hr (BON (Up ol an ou WL 

று நிவுர்லரயமு சலியவத றின் கிழ போன்றவருமான பிரம்மதேவர் 

தான் ர், ரு ) ஜர், FM. கலவர. SLAB ரூம், அஹங்காரமென்றுப்/ ஹித்தி 

பெறறவரும் 1 லலாஉலகற்களையும் தீன்உருவமாகக்சொண்டவி! ராட் 

புருஷனை 1! புட 8 ஐவரும் பெரிய? தஜஸுள்ளவருமாண பிரம்ம? இவ 

ருடைய ௨ ௫வஙச யாகும், மலைகள் அவருடைய லும்பும், பூமி 

யானது அவருடைய மதஸாம் மாம்ஸமுமாகும், கடல்கள் அவ 

ருடைய உரம், அகாயம் வயிறும், காற்றான நு மூச்சும், அச்னியா 

னது ஜும், அணுகள் அவருடையகாரம்புகளுமாகின்றன, ஸூர் 
யனும் சக்காணும் அவருடையாண்களென்பது ப்ரஹிசகம், மேலே 
யுள்ள? தவலாஈமான து. அவருடை பர்ழளாம், புரியானது பாதங் 
அவயவம் வர்ணம் 

  

ee ete 

1 “லார இமாசல Suspaus ene a 'ரமாகககொண்டவரும் நாலு 

வகையா salar Potten. திதீவரும் ' என்பறு பழையஉரை,



உ o* 

சாத் நிபாவம். ௬௨௧ 

களும், திக்குச்கள் (அவருக்குக்) கைகளுமாகின்றன, 1அளவில்லாத 

உருவமாள்ள அவர், ௨றித்இபெர் த்றவர்களா லும் அறியக்கூடாதவரென் 
பதில் ஸந்தேஹமில்லை, எல்லாப்பிராணிகளின்பிறப்பிற்கும் வேண்டி. 

அஹங்காரீத்தைப்படைத்தவர் எவசோ, எவரிடமிருந்து உலகமுண் 
டாயிற்றோ அவர் அனந்தரென்றுபிரஹித்துபெற்றவரும் எல்லாஉல 
கங்களையும் உருவமாகக்கொண்ட அஜங்காரத்இிலிருப்பவரும் மனத் 
தைஜயியாதவர்களால் அ தியக்கூடாதவருமான ஸ்ரீவிஷ், ணுபகவானா 
கருர், நீ எதைக்கேட்டாயோ ஆஃ உனக்குச்சொல்லப்பட்டது! 

என்றுசொன்னார், பரத்வாஜர், 'இவ்வுலகல் ஆகாயத்திற்கும் இக்குக் 

களுக்கும் பூதலகத்இற்கும் வாயுவுக்கும் அளவுகள் எவை? நான் பிரார்த் 

இக்கிறேன். நீர் என்ஸந்தேஹமறச் சொல்லவேண்டும்' என்று 
கேட்க, ப்ருகு சொல்லத்தொடங்கினார். 

'ஹித்தர்களாலும் சாரணர்களாலும் அடையப்பட்டதும் அழ 
குள்ளதும் பலஉலகங்களால் நிறைந்ததுமான இவ்வாகாயமான து 

அளவில்லாதது, இதன்முடிவானது அறியப்படுகிற இல்லை. ஸூர்ய 
னுடைய ஒளிசெல்லும் த்திறகுமேலும் ஸுூர்யனும்சந்தானும் 

காணப்படாத இடத்துற்குக்கீழும் ஸுூர்யனுடைய ஓளிபோன்ற 

ஒளியுள்ளவர்களும் அகர்கியின் தேஜஸுக்கொப்பான தேலஸுள்ள 
வர்களும் தாமாகவேவிளங்குகிறவர்களுமான தேவர்களிருக்கிறார்கள். 

கெளாவத்தைக் கொடுப்பவனே ! ப்.ரஹித்தமான தேகஸுள்ளஷுக் 
தத் தேவர்களும் செல்லர்கூடாதலும் முடி.வில்லாததுமாயிருப்பதால் 

அகாயத்இன்முடிவைக் கண்டவர்களில்லையென்று அறிந்துகொள், 

அளவிடமுடியாகதான இவ்வாகாசமானது தாமேவிளங்குகிறவர் 

களும் ஈன்றுகஜ்வலிக்கிறவர்களுமான அக்க க்தேவர்களால் மேன் 

மேலும் ஆக்ரமிக்கப்பட்டி ருக்கிறது. : அதுபோல்] பூம்யின்முடிவில் 
கடல்களும் கடல்களின்முடிவில இருளும் இருளின்முடி வில்ஜலமும் 
ஜலத்இற்குப்பிறகு அக்ணியும்இுருக்கின்றனவென்று கூறுகிருர்கள், 

பாதாளத்தின்சடைசியில ஜலமும் ஜல ஈதிற்குப்பிறகு ஸர்ப்பங்களுக் 

, கதுபர்களும் HU HE ANI MAO HD 1H D BEF (plo RETUS HD 

குப் பிறகு இரும்பவும் ஜலமுமிருக்கின்றன. இல்விதமாக ஆகாயச் 

இற்கும் ஜலத்திறகும் அக்கினிக்கும் வாயுவுக்குமுள்ள அளவானது 

தேவர்களா லும் அறியமுடியாததாபிருக்கிறது, அக்னி வாயு ஜலம் 

பூதலம் இவைகளின் ருபங்களும் ஆகாயம்போன்றவைகள்சாம். 

இவைகள், உண்மையை அறியாரகா. 1 ணற்தால் வேறாகத்தோன்று 
அ படவைவைகவபசள்ன்ள்கயமளைம் வண பணியால் அன்னை! 

1 இறிக்கமுடியாதஉருவமுள் எதுவா! என்பது வேழுபாடஹ், 
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௬௨௨ ஸ்ரீ ம ஹாபாாரதம், 

கின்றன. மூவுலகமென்னும் கடலுக்கும் விதிப்படி அளவிருப்பகது 

டோலப் பலவிதமானசாஸ் தரங்களில் முனிவர்களும் "கூறுகிறார்கள். 

காணமுடியாததாலும் அறியமுடியாததாலும் அளவு எவனால் சொல் 

லக்கூடும் ? ஹித்தர்களும் தேவர்களும் செல்லத்தக்க ஆகாயமானது 
அளவுள்ளதாயிருக்குமாகில் அப்பொழுது ( இவ்வாகாயத்துற்குக்கார 

ணரும்) அனந்தரென்று பெயருள்ளவரும் அப்பெயருக்குச்சரியான 

பெரியஉருவமுள்ளவருமான மானஸபு௬ஷருக்கு ப்ரஹித்தமானஅன 

நீதசென்னும் பெயரானது பொருளறறதாகும். எப்பொழுது திவ்ய 

மான அவ்வனந்தருடைய உருவமானது திரும்பவும் லயத்தையும் 

வளர்ச்சியையும் அடைகிறதோ அப்பொழுது வேறு எவன் அவ் 

வுருவத்தை அறியத்தக்கவனாவான் ? எவன் அந்த அனந்தபுருஷர் 

போன்றவனோ அவனும் அதன் அளவை அறியத்தக்கவனல்லன், 

அந்தத் தாமரைமலரிலிருந்து உண்டானவரும் எல்லாம இிந்தவரும் 

சரீரமுள்ளவரும் ப்ர.ுவும் ப்ஜைகளுக்குப்பதயும் மிக்கஉ த்தமரும் 

தர்மம்சிறைந்தவருமான பிரம்மாவானவர் முந்தினவராயிருந்தார் 
என்று சொன்னார், பாத்வாஜர், 'ப்ரம்மாவானவர் தாமரைமலரிலிரு 

ந்துஉண்டாள வராயிருப்பாரானால தாமரைமலரான து (அவருக்கும்) 

முஈதினதாகிறது, நீர் ப்ரம்மாவை முந்தினவராசுக்கூறுஇறீர், இஇல் 

எனக்கு ஸந்தேஹக்தான்? என்றுசொன்னார், ப்ருகு, 'இவ்வுல 
இல்,.மானஸபுக்ஷருடைய எந்தஉருவம் பீரம்மதேவத் தன்மையை 
அடைந்ததோ அவ்வுருவம்' ருக்கும் ஆஸனைமுறையைக்கருகுப் பூமி 

யானது தாமரைமலரொன்று சொலலப்படுகிற து.ஆகாயத்திற்கிளம்பி 
நிற்கும் மேருமலையானது அந்தப் பூம்யென்னும் தா மறரைமலரின் 
1 கர்ணிகையாகும், உலகத் நீறு ப் ரபுவான ப்ரம்மதேவர் அதன் 

நடுவிலிருந்துகொண்டு உலகங்களையும் மான௯ர்களான தேவர்களை 
யும் பலவிதமானபிராணிகளையும் ஸருஷ்டிக்கிறுர்' என்றுசொன்னார், 

  

நூற்றேண்பத்தோராவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷ்தர மு, (தோடர்ச்ச்.) 
ச்சோ 

(ப்ரதவானவர் பரத்வாஜநக்கு' மேநமலைபிலிரக்தம் பிரம்மதேவர் 

ஜல।நதவீயஙற்றைப் படைத்தழறையைச் சோல்லியது,) 

பரதவாஜர், * மேருமலையின் அ.டி.யிலிருக்கும் அந்தப்பிரக்ம 
தேவர் எவ்விதம் ப்ரஜைகளைஸ்௬ஃடித்தார் ! ப்ரர்னஞசெய்யும் என 

க்கு இதையெல்லாம் உள்ளபடி. சொல்ல2வண்டும்' என்றுகேட்டார், 
      வகவளகதையவ மக ௯ வயலை அவ்வரவவஷகுற்டை. 

1 தாமரைப் பூவின் நடுவிலிருக்கும்காய்,
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சாந்திபரவம். ௬௨௩ 

ப்ருகு, 'மானளபு௬௨ ரான அந்தப்சம்டுதே தவர்மு.தலில் பிராணிகளின் 
படைப்பை மனத்தால் செய்தார், பிராணிகளைன்றுக சதிக்கவேண்டி. 

மூதலில் ஜலமானது உண்பெண்ணப்பட்டது, அந்தஜலமானது எல் 

லாப்பிராணிகளுக்கும் உயிராயிருக்கிறது, ப்.ரஜைகள் அந்தஜலத் 
தால் வளர்ச்சிஅடைகின்றன. ப்ீரஜைகள் அதனால்விடப்பட்டவைக 

ளர்ய் நகாசமடைகின்றன, இவ்வுலகம்யாவும் அதனால்சூழப்பட்டிருக் 

இன்றன. பூமியும் மலைகளும் மேகங்களும் உருவமுள்ளமற்றவைகளு 
மான யாவும் ஜலத்தாலுண்டானவையென்று தெரிந்துகொள்ளவே 

ண்டும், ஜலமே அந்தஉருவங்களுள்ளதாக அசைவற்றுநிற்கின்றது" 

என்றுசொன்னார், பரத்வாஜர், 'ஜலம் எப்படி. உண்டாயிற்று? அக்நி 

யும் வாயுவும் எப்படி உண்டாயின! பூமியானது எவ்விதம் ஸ்ருஷ்டிக் 

கப்பட்டது! இவ்விஷயத்தில் எனக்கு ஸந்தேஹம் பெரிதாயிருக் 

கிறது” என்றுசொன்னார், ப்ருகு சொல்லத்தொடங்கினார். 

த! ப்ராம்மண! முன்காலஈதில ஒருப்ரம்மகல்பத்தில் ப்ரம்ம 

ரிஷிகள் சேர்க்தபொழு து மஹாதமாக்களான அவர்களுக்கு உலகங்க 

ளின் உத்பத்தியைபபறறி ஸக்மதசமுண்டாயிறறு, அந்த ப்.ராம்மணர் 

கள் மெளனத்தை௮அடைந்து அசைவற்றவர்களும் ஆகாரத்தைவிட்ட 

வர்களும் காற்றைஉண்பவர்களுமாக நூது£சவவருஷம் ஞானடிஷ் 

டையை அடைந்துருந்தார்கள், வேதரூபமானவாக்கானது அவர்க 

ளனை வர்களின்செவியையும் அடைந்தது, அப்பொழுது ஆயத் 

இலிருந்து இவ்யமானஒருவாக்கு உண்டாயிற்று, முன்காலத்தில் 
ஆகாசமானது அண்கமயகதை அடைந்ததும், சப்தம் ல்லாததும், 

(அசையாத) மலைபோன்றகும், சந்திரனும் ஸூர்யனும் வாயுவும் நாச 

மடைந்ததுமாகஃ் தூக்கமடைந்ததுபோலிருந்தது. ௮வ்விதஆகா 

சத்திலிருந்து இருளிலிருக்று வேரோர்இருஷ்ண்டானதுபோல ஜல 

மூண்டாயிற்று, அக்தஜ av aa Wp ED HTH வாயஉணடாயிற்று, இவ் 

வுலகில் ஓ ஓட்டையில்லா தபாத்துி.மானது சப்தமிலலாததாய்க்காணப் 

படும், அப்பாத்தி ரம் ஜலததால௫றைஃகப்படும்பொழுது அதிலுள்ள 

வாயுவானது (கிளம்பிச்) ௪ததசை எவவிதமுண்டுபண்ணுமோ அது 

போல இடைவெளியில்லாமல ஆகாயதத தன்ஈரிவொனது ஜலத்தால 

தசைய: படும்பொமுது ஈடலின்றுட தை த்ப்பில ஈதுசொண்டு சப்தத் 

துட்ன் வாயுவான.௮ு கிளம்பி றறு, கடலின்மோதலாலுண்டான அக் 

காறறானது வீரிக்கொண்டிருச்சிறது, அ௮ஃதுஆகாடமென்னும் இட 

த்தை அடைந்து ஒய்வடையாமலிருக்கிறது. அக்குக்காற்றும் ஜல 

மும் ஒன்றோடொன்றுஉரை யும்பொமுது அதலிருந்து ஜவலிக்கும்



௭௬௨௪ ஸரீமஹாபா ரதம், 

தேஜஸுள்ளதும் அதிகபலமுள்ளதும் நீண்டஜ்வாலைகளுள்ளது 

மான அக்னியானது ஆகாயத்தை இருளில்லாததாகச்செய். தகொண்டு 

உண்டாயிற்று, அக்னியானது காற்றுடன்சோந்துகொண்டு ஆகா 

யத்திலிருந்து ஜலத்தைக் 1கெட்டியாகச்செய்கிறது, அக்னிவாயுக் 

களின்சேர்க்கையால் அந்தஜலமானது கெட்டியாமிருக்குந்தன்மை 

யைஅடைகிறது, அந்தஅகாயத்திலிருக்துவிழமுந்த ஜலத்திலுள்ள 

ஸ்ரேஹமென்னும் குணமானது செட்டியாயிருக்குந்தன்மையை 

அடைந்து பூமித்தன்மையைஅடைந்திருக்கிறது. பூமியானது ரஸங் 

களுக்கும் எல்லாவிதமானமணங்களுக்கும் ஸ்கேஹங்களுக்கும் அட் 

படியே பிராணிகளுக்கும் காரணமென்றுதெரிக் தகொள்ளவேண்டும், 

இந்தப்பூமியில் யாவுமுண்டாகின்றன” என்றுசொன்னார், 

நூற்றேண் பத்திரண்டாவது அத்தியாயம். 

Cit ap 5 Tin in, (Sprites) 

e506 ௮ 

(மாடிதலிய ஸ்தாவாங்களூம் ஐந்துபூதங்களாலும் நிறைந்தன வேன்றும் 
அவைகருக்தம் ஜீவன்ழுதலீயவை உண்டேன்றும் சோல்லியது.) 

ட o + e * . ஆ . ry 6 ர 

ப.ஈத்வாஜர், 'இவ்வுலகங்கள் எநஈதப்பூதங்களால் வ்யாபிக்கப் 

பட்டிருக்கன் நீள வோடி எவைகள் மஹா பூதங்களென்றது பெயருள்ள 

வைகளோ, எவைகளை முன்காலத்தில் ப்.ரம்மதேவர் உ ண்பெண்ணினா 

ரோ அந்தப்பூதங்கள் oto gor wor avi dale ps . பெரியபுத்தி 

யுள்ள அந்தப் ரம்மே தவர் பல்லாயிரம் பராணிகளைப்படை த் இருக்கும் 

பொழுது ஜக்தேபூதஙகளென்பது எவவதம் பொஞுத்தமுள்ள தா 

கும்?” என்றுகேட்டார், ப்ருகு, மஹத்டதன் ஸம்பதம் கணக்கில் 

லாதவைகளைச் சொலும், பூதம்என்றபசுதது குப் பிறப்படைந்த 

வைகளென்று பொருளாகும், அக்காணததால மஹாபூதமென்ற 
இப்பதம் அவைகளுக்குப்பொருததமுள்ள காகும், ராணிகளின் 

சரீரம் ஐந்துபூதங்களாலுண்டிபண்ணப்பட்டதாகிற, லு, இச்சரீரத்தி 

லுள்ள சேஷ்டையான து வாயுவும், இடைவெளியானது ஆகாயமும், 

சூடானது அக்னியும், தரவமானது ஜலமும்) கடினமான து பூரி யமா 

இன்றன, இவ்விதம் ஸ்தாவரஜயகமஙகளெ.லலாம் இ இவவைந்துபூதுங்க 

ஞூடன்கூடியவைழாபிருக்கே றன. இக்தரியஙகளெனப் பெயர்வாய் 

நதவைகளான செ வ் 'யும் மூர்கும் நாசி மும், bed (மும் eh 8007 8g LL ஜந்து 
வதசவ்காஸ்ம்வள ஏய ரஷபிமனரைக வரிக். 

சனத சம பச்சக் வட cone me RL 

1 'ஸ்மூத்கூஷ் UG’ Cl Gn La Bue, ODL , 

  

ஆதரவள ளையாக் கர!



FT BIG UT a id. ௬௨௫ 
a e se * a 3 க ந. a ச e பூ தங்களைச்சேர்ச்தவைகள்தாம் என்றுசொன்னார். பரத்வாஜர், 

‘ ஸதாவ.ரங்களும் ஜங்கமங்களும் ஐந்துபூ தங்களுடன்கூடியவைக 
ளென்றால் ஸ்தாவரங்களின்சரீ! த்தில் ஐந்துபூதங்கள் காணப்படவில் 

டை ° ட . 
. லையே 1 உண்மையில் சூடும் சேஷ்டையுமிலலா தவைகளும் கடினமு 

மான மாங்களின்சரீர த்தில் ஐக்துப தங்களும் காணப்படவில்லையே ? 
அவைகள் கேட்பதில்லை; பார்க்கிறது.மிலலை; மண தையும் ரஸத்தை 
யும் அறிகறெதுமில்லை : ஸ்பர்ச த்தையும் அறி இலலை, ஆசையால, 

. e a . * ‘ e * அவைகள் எவ்விதம் ஐந்துபூதங்களுடனும் கூடியவைகளாகும்? த்ர 
வமும் சூடும் பூமியும் வாயுவுமிலலாததாலும், ஆகாயம் அவைகளில் 
காணப்படாததாலும் மரங்களுக்குப் பஞ்சபூ தங்களன் சேர்க்கையில் 
லையே ?? என்றுகேட்டார், 

ப்ருகு சொல்லத்தொடங்கஞார், ' கெட்டியாயிருந்தாலும் மரங் 
களுக்கும் ஆகாயமிருக்கறத ; aves குஹமிலலை, (அக்காரணம்பற் 
றியே) அம்மரங்களுக்கு எப்பொழுறும் பூவுல் சனியும் வெளிப்படு 
வது பொருத்தமுள்ளதாயிருக்கிறது. ௨ pom sare நிறமும்வாடு 
கிறது, பட்டையும் கனியும் பூவும் வாடுகிறம் உதிர்கிறதுமாயிரக் றது யும் பூ ற்கும் உதிர்கிறதுமாகிரு 
கின்றன, ஆகையால, இம்மரஙகளுக்கு எபர்சமிருக்கிற அ. காரு, 
அக்கி, இடி இவைகளின் அதிர்ச்சிளால் சனியும் புவும்உதர்கின் றன, 
தலியானது செவியாலன்றோ 41 ஐறிச்கப்ட£ம், ஆகையால மரற்கள் 
செவியுள்ளவைகளாயி ருக்கின்றன, கொ ஓயானது மர 7 தைச்ஸ a 4 
கொள்ளுகிறது ; ௮ல்லாவிடதக லும் CFM QB Nh’, எண்ணில்லாத 
வனுக்கு வழிகாணப்பகிகிறத் லலையே ! அகையால மாறன் கலர 
ஹுள்ளவைகளாயிருச்சின்றன. அவ்னிதம் சத்தமும் அசத் முமான 

பலவிதமணங்களாலும் ாபங்களாலும் மரங்கள் CBr PVT Somos 
ளும் பூக்களுள்ளவைகளும,கின்றன, ஆரசையால, மாங்கள் eps 
குூள்ளவைகளாயிருகச்கின்றன. வேர்களால சண்ணிரைக்குடிப்பதா 
வும் வ்யாதிகள்காணப்படு 

ந் ॥ 4 
வசாலும் வயாதகளுச்குச் சிலித்ஸை.பி௬ 

* ௪ ர ~ | 6 ச பபதாலும் மாஙகளுக்கு காவ்ரு விற 3, மனிதன் சாமரைக ரண்டை 
க * பட , . வாயில்வைஈது BOIP VIDAL நுபோல மரமானது & TY DL oot 

கூடியகாகி வேர்களால நீரைக்குடிஃஈகிறது. ெ ஈகறுக்கங்களை அறிவ 
தாலும் வெட்டப்பட்டமு. தனர்பபதாலும் மர எகளுக்குள் எனிவனே 

ன ‘ ‘ ao 2 பர ay \ + ச 2) da மறன, வைலம h ஸ் அறிவு எப்ஷே வென்பது சி், ஆ ககம ‘A 
. * . ந * டி * ர * * ஆ ஈ ௬ தால (AQ. HBL படும் HY ht pled Mau ch OT Ly dle ஞி தப ச்ச்சி TALOLILD 

செய்கின்றன. ஆரம் சலம் கூவி COT DH shh ம ங்களுக்கு 

ஸ்ரேஹாஹ் வளார்ச்சியுமுண்டாகின்றன, UBL bon WTA LW றிகும்



௬௨௭௬ பநீமஹாபராரதம். 

சரீரத்தில் ஐந்துபூதங்களில் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேயிருக்கின் 

றன, அவைகளால், சரீரம் நடைபெறுகிறது, இந்தச்சரீரத்திலுள்ள 

சோல் மாம்ஸம் எலும்புகள் மஜ்ஜை ஈரம்பு என்றஇவ்வைந்தும் பூமி 

யின்உருவமாகும், தேகமுள்ளவஞக்குள்ளதேஜஸும் கோபமும் 

கண்ணும் சூடும் ஆஹாரத்தை ஜீர்ணமாகச்செய்யும் அக்நியுமாகிய 

ஐந்தும் அக்னியின் உருவங்களாகும், செவி, மூக்கின்தவாரம், வாய், 

ஹ்ருதயம், குடல் என்ற சரீரத்திலுள்ள இவ்வைக்துபாகங்களும் 

பிராணிகளுக்கு ஆகாயத்திலிருந்துண்டாகின்றன. ஜலங்கள் பிரா 

ணிகளின்சரீரத்தில் எப்பொழுதும் ச்லேஷ்மம், பித்தம், , வேர்வை, 

வஸை, உதரம்என்னும் ஐந்துவிதங்களாயிருக்கின்றன. பிராணியா 

னது ப்ராணனென்னும்வாயுவால் அசைவுள்ளதாகிறது; வ்யான 

னென்னும்வாயுவால் பலமாகச்செய்யும் வேலையைச் செய்கிறது; 
அபானனென்னும் வாயுவால் &ழாகச்செல்லுகிறது ; ஸஎமானனென் 

னும் வாயுவால் ஸமமாயிருக்கிறது;உ தானனென்னும்வாயுவால் மூச்ச 

விடுறது, மார்புமுதலிய (வாக்கின்) இடங்களின் வேற்றுமையால் 

பேசுறது, இவ்விதம் ஐந்துவிதமான இந்தவாயுக்கள் இவ்வுலகில் 

பிராணியைச்சேஷ்டையுள்ளனவாகச்செய்கின்றன.சரீரியானது பூமி 

ரூபமான ஆக்கினால் மணமென்னுங் குணங்களை அறிகிறது; ஜலரூப 

மானகாவால ரஸத்தை அறிகிற து;ஜ்யோ இருபமானகண்ணால் ரூபங்க 

ளைப்பரர்க்கெறகுடி வாபுரூபமானத்வக்கால் ஸ்பர்சத்தை அறிதிறது, 

ப். ராணியானது ஆகாயரூபமானசெவியால் சப்தத்தைக்கேட்டுறது. 

கந்தம், ஸ்பர்சம், ரஸம், ரூபம், சப்தம் (இவவைந்தும்] இவ்வைந்து 

பூதங்களின் ரூ-சங்களென்றுசொலலப்படுகின்றன, மணமென்ற௮ந் 

தக்குணததின்விரிவாகச்சொலலப்படும்பேதங்களைச்சொல் லுகிறேன், 

வீரும்பப்பகிம்மணம், விரும்பததகாதகாற்தம், இனிப்புள்ள து,உறைப் 
புள்ளது, மற்றவைகளை அடக்குந்துறமையுள்ள து, பலவகைவாளனைச் 

சேர்க்கையுள்ள.ஐ, ஸ்நேஹகுணத்துடன்கூடியது, காசமூள்ளக, 

சுத்தமாயிருப்பது என்று இப்படி. ஒன்பதுவிதமாகப் பூமியிலுள்ள 

மண ?மன்றகுணத்துன் வேற்றுமையைத் தெரிந்துகொள்ளவேண் 

டும், கண்களால் (பூமியிலுள்ள) ரூபததைக்காண்கிருன். வாயு 
ரூபமான தவக்” என்னும்இந்தரியததால் ஸ்பர்சத்தை அறிகிருன், 
சப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம், ரஸம். என்ற குணங்களும் (பூமிமிலுள்ளன வப 

Boles : ஈன் ayy ofl ae கக்) கூறப்பசவன்றன. ரஸத்துன்அறிலையும் உபதேரிக்கிறேன், 

அதைச் சொல்லும்என்னிடமிருந்து கேள், ரளமானது பிரஹித்த 

மானபுத்துபுள்ள பண்டி தர்களாலபலவிதமாகக்கூ றட்படு தஸ், ஜலத்



சாந்திபாவம், சாட எ 

இன் உ குவமான£ஸமானது இனிப்பு, உப்பு, கசப்பு, அவர்ப்பு, 

புளிப்பு, உனை றப்புஎன்று இல்விதம் ஆறுவி தப்பிரிவுள்ள காகச் சொல் 

லப்படுதிறது, அக்னியானது சப்தம், ஸ்பர்சம், 'ரூபம்என்ற மூன்று 
குணங்களுள்ளதாகச் சொல்லப்படுஇிற.து, ௮க்னிஉருவமான கண்ணா 
னத ரூபங்களைப்பார்க்கெறது, ரூபமும் பலவிதமாகச்சொல்லப்பகுி 

றது, அக்னியின்குணமான ரூபமானது குட்டை, 8ீளம், பருமை, 

சதுரம், சிறித, உருண்டை வடி.வமுள்ளது, வெளுப்பு, கறுப்பு, சிவ 

ப்பு, மஞ்சள், 1 நீலச்சிவப்பு, கெட்டியாயிருப்பது, பிசுக்கூள்ளது, மெ 
முக்குள்ளது, சொசொரப்புள்ள, மெதுவாயுங் கெட்டியாயுமிருப் 

பதுஎன்றுஇவ்விகம் பஇனுறுவிதமானவேற்றுமையுள்ள தாகக்கூறப் 
படுகறஅ, வாயுவானது, சப்தம் ஸ்பர்சம்என்ற இரண்டுகுணமுள்ள 

தாக அறியத்தக்கது, அவைகளில், ஸ்பர்சகுணமானது வாயுவுக்கு 

மேக்கியமாகும். ஸ்பர்சமூம் பலவிதமாகச் சொல்லப்படுகிறது, சீதம், 

உஷ்ணம், ஸுகம், துக்கம், 8 ஸ்ரேஹமுள்ளது, ஸ் 9ஹமில்லாது, 
4 கரடுமாரடு, மிருதுவானது, தீக்ஷ்ணமான து, லகுவான து, 5மிகவுங் 

கனமானதுஎன்று இவ்விதம் வாயுவின்குணமான ஸ்பர்சமானது 

பன்னிரண்டுவகையுள்ள தாகச் சொல்லப்படுகிறது, அவ்வைந்துபூத 

ங்களில் அகாயமானது ஒரேகுணமுள்ள சாகும், அக்குணமானது 

சப்தமென்றேசொல்லப்படுகிற து. அந்தச்சப்தத்திற கள்ள பலவகைப் 

பட்டவிரிவைச் Fre aya nas. ஆட்ஜம், ரிஷபம், காந்தாரம், 

மத்யமம், கைவகம், பஞ்சமம், நிஷாகம் are ன்றுஆகாசர் Bee he 

கண்டாகும்சப்தமென்ஈகுணம் ஏழுவகையுள்ள தாகச் சொல்லப்படு 
Ang. சப்தமானது 0 எல்லாவிடத்இலுமிருந்தாலும் பேரிமுகலிய 

வாத் இயங்களில் மூன்றுஸ்வாங்களுடன் கூடியதாக வெ ஃப்படுகிற ௮. 

(நிருகங்கம், பேரி, சங்கம், மேகம், சதம், (மற்ற) ப்ராணி, பிராணி 

யல்லாகது இவைகளினுடையகாகக் கேட்கப்படும் சப்கரும் ஷட்ஜ 

முதலிய இந்சுஎலலாஸ்வரங்களையும் சேர்க்கதென்றற சொலலப்பகி 

இறது, ஆகராயக்திலிருச்கண்டான சப்தமானது இவ்விதம் பலவித 
உருவமுள்ள ௧ காகிறது, ஆகாயத், HOGS! உண்டாகும் சப் BBD 

1 மயிலே நகையின் நிதம்போன் றத. 3 வேறு mM OST. OTL 3 3. 
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பதுபொரு௱, ' . hing rg’ என்த தால, குவரா Diol et a Got DRG we il 
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ilo, ஆகையால், வாயுவி var ARID புரி |ரிரணடெவ்றும் பழைய உமை படு! 
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௭௨ ரீ மஹாபாசதம், 

வெளியிலுள்ள காற்றின் குணமான ஸ்பர்சமானது தடைசெய்யாமலி 
ருக்குமாகில் மனிதன் அறிவான்; வாயுவின்ஸ்பர்சங்கள் சப்தம்தடைப் 

படும்படி. விரோதமாயிருக்குமாடில் அதைஅறியமாட்டான், சரீரத் 

இறகுக்காரணமான அந்த ஐந்துபூதங்களும் எப்பொழும் அந்த 

ஜந்துபூதங்களாலுமே வருத்தியடைகின்றனவாகும். ஜலமும் அக்ணி 

யம் காற்றும் எப்பொழுதும் பிராணிகளிடம் விழித்துக்கொண்டிருக் 

இன்றன. பி.ராணன்களை வ்யாபித்துக்கொண்டு இச்சரீரத்இலிருக்கும் 

இந்தப்பூதஙகள் சரீரத்திறகுமூலமாகின்றன? என்றுசொன்னார், 

  

நூற்றேண் பத்துமுனறாவது அத்தியாயம். 

மமோக்ஷ்தர்மம், (தோடர்ச்சி,) 

குடியி 
(சரீரத்திலுர்ள ப்ராணன்டிதலியவற்றின் காரியவிசேஷங் 

களைச் சோல்லியது.) 

பரத்வாஜர், 'சரீரத்துலுள்ள 1 அக்னியானது பார்த்திவமான 

சரீரத்சை டைந்து எவ்விதமிருக்கிறது 1! வாயுவானது சரீரத்தில் 

வெவ்வேறான இடர்களிலிருக்அகொண்டு சரீரத்தை எவ்விதம்நடத் 

கிறது ?' என்றுசேட்க, ப்ருகு சொல்லத்தொடங்கினார், 

ட தோஷூில்ல rs ப்ராம்மண : ! பலமுள்ளவாயுவானது பிராணி 

களின் சரீரங்களை எவ்விகம்சடைபெறச்செய்றெதோ அவ்விதம்வாயு 

வின்கதியையும் நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன். சரீஈத்தைரக்ஷித்து 

வரும் ஆக்கியானது 2 சிரணஸை.டைந்துருக்கிறது, பிராணவாயுவா 

னது சிரஹிலும் அக்னியிலுமீருந்துகொண்டு தன்மவலையைச்செய் 

கிறது, அந்நப்ராணனைது பிராணியும் எல்லாப்பிராணிகளின் ஆத் 

மாவான ஸதைனபு௬. மாகிக். அந்தப்பிராணன் மனமும் 

புத்தயும் அஹஙகாரழும் பூதங்களும் மறறவிஷயங்களுமாயிருக்கு 

நது,இவவீதம் 6 வவுலகிஓள்ளபிராணிகளெலலாம் பிரரணவாயுவால் 

பரிபாலிக்கப்பரிகின்றன, அுந்தவாயுவானதுஸமானருபியாய்க் கோஷ் 

டத்தலீருக்துகொண்டு ஸமானனுக்குரிய 'வேலையைச்செய்துகொண் 

tp. (HEB து, AY த்த ராசயத் இன் அடியயயும் மலாசயத்தையும் WE 

நியையும் அடைந்துமி காண்டிருக்கும் அபானவாயுவான ழ் மத்தி 

  

1 Ga, “yas et g fs, * SEM gon |” ot புது ழையஉரை, “வ் 

2 இங்ரு, “ஈழ ' என்றல் ' பரராதமா ' என்பது பழையஉரை, 

3 கூடல்) அதாவது, இங்கு ச! ரத்தம் மதயபாகம்,



Fr 6,9 LT ato, ௬௨௬ 

சத்தையும் மலத்தையும் வெளியிற்செல்லும்படி. செய்துகொண்டிருக் 
கிறது, சரீரசா£ங் தரத்தில் மைர்த்தர்களான ஜனங்கள், யற்சி 
தொழில் பலம்என்றமூன்றுகாரியங்களிலும் ஒன்றாயிருப்பது ஏ.து 
வோ அது"உகானவாயுவென்று உபதேசிக்கிறார்கள். அதுபோல மனி 
தீர்களின்சரீரங்களிலுள்ள எல்லாஸந் இகளி லுமிருக்கும் வாயுவானது 
வ்யானனென்று சொல்லப்படுகிற ௫. த்வக்குமுதலிய எழுதாதுக் 
களிலும் பரவியிருக்கும் அக்கியான து 1ஸமானவாயுவால் ஏவப்பட்டு 
அன்னாஸங்களையும் ஏழுதாதுக்களையும் தோஷங்களையும் பரிண 
மிக்கச்செய்துகொண்டி ருக்க து, பிராணவாயுவுக்கும் அபானவாயுவுக் 
கும்ஈசிவிலுள்ள இடத்தைஅடைந்து அவ்விரண்வொயுக்களுடனும் 
கூடிய அக்ரியானது ஆகாரத்தை ஈன்ருகப் பாகஞ்செய்கிற து, மூக 
மூதல் குதஸ்தானம் !வரையிலுள்ள பிராணன்செல்லும் மார்க்க 
மானது கடைசியில் குதமென்றுபெயருள்ளதாகிறது, இது (பிரா 
ணன்செல்லத்தக்க) பெரியவழியாகும், அலிருந்து பிராணிகளு 
க்குச் சரீரத்திலுள்ளபிராணன் செல்லத்தக்கவழிகளான எல்லா 
நாடிகளும் உண்டாகின்றன, பிராணவாயுவின்சேர்க்கையிருப்பதால் 
(எல்லாவிடத்திலும் அஃகியின்) ஸம்பந்தமுண்டாகிறது,சூடென்பது 
எதுவோ அஃது அக்கியென்று தெரிக்துகொள்ளவேண்டும். அந்த 
அக்ியொனது பிராணிகளின் ஆகார க்தைப் பாகஞ்செய்கற த. பிராண 
னைது அக்நியின்வேகக்கால் செல்லத்தக்கதிறமையள்ள தா௫றது. 
அது குதஸ்தானத்தின்கடை சியில் தீடைப்பட்டுத் இரும்புற து, 
அந்தப்ராணனை து உயரவந்து இரும்பவும் அக்நியைப்பரவச்செய்இ 
றது, நாபியின்5ழ்ப்பாஈம் பக்வாசயம் என்றும் அதன் மேல்பாகம் 
0 அமாசயமென்றும் சொல்லப்பகிம் சரீரக்திலுள்ளஎல்லாப்ராணன் 
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ை TNT BES ds CT ym EOE உடரம், மாமஸ, மேதஸ், எலும்பு, 
மற்ஜை, ஈக்லம்' என்பவைக ராகும், 

, வாதம், பிதசம், சுபமான த ன நுமாம், ஊீடராக்னிய னது Qc 

வேழுதா துககளித்மிரக்கித த. அவைகல் ஒம்வொ TO MUD பாகஞ்செய்து 

அதிறஅ ரிலு ர எமலததை! ம் ஸாரபாகச்சைபும்பிரித்துச் ச₹ரஏதைப் டரிபா 

லிக் து, அவைகடரில 'சவக' என்லம்முதலதாதுல் உரமானது ஸார 
மாகவும் மலமானது கணணிடு எ எமலமாகஃம் வேறு படுன் ரன. இப்படியே 

ர் க . ட ம் ; 

பின்னுள்ளதாதுச்சகள முத நினுள்ளசா அக்களின் ஸாரமாகும். © Org Post 

மலல்கபமும், மாம்ஸத்தின்மலம் 9௪ம், மேசஸின்மலம்வேர்வையு 6, எலு 
ம்பின்மலம்மயி ரம், BEND, மயடையின் 5௮ம் ஸ்ஷோபம் தகும், இதம் 

லிவரம் சரகஸம்ஹிறை We aotrongt rp, தசொன்। சல. ஒச்தியாய கீ 

ஜில் தெளிவாகக்௯ நப்படுசிஈ.து. Gow எடம், 
‘ ச * ' டி ந . . 

5 டாகமான.ஐகாரமிருக்கும் இடம். 6 umsnrens yer oS ms yi deth,



௬௩௦ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

களும் நாபியின்ஈடுவில் இடமுள்ளவைகளாயிருக்கன்றன, ஹ்ருத 

யத் திலிருந்து மேலுங் 6€மும் குறுக்காகவும் வெளிப்படும்காடிகள்யா 

வும் 1பத்துவிதமான ப் ராணவாயுக்களால் ஏவப்பட்டு அகாரத்தின் 

ஸாரங்களை அந்தஅந்தஇடத்தில் சேர்ப்பிக்கின்றன. 3இது யோகங் 

களுக்குரியவழியாகிற த, ச்ரமத்தை ஜயித்தவர்களும் ஸமபுத் இயுள் 

ளவர்களுமான எந்தக்தீரர்கள் தலையில்செல்லும்ஸ-*ஈஷு௩ம்னை என்ற 

காடியில் மனத்தைச்செவலுத்தினார்களோ அவர்கள் இந்தவழியாக 

ப். ரம்மபதத்தைஅடைஇருர்கள், இவ்விதம் பிராணிகளுடைய எல்லா 

விதமானப்.ராணவாயுவிலும் அபானவாயுவிலும் அக்கியானது வைக் 

கப்பட்டி ருக்கிறது, அந்தஅக்கியான.து ஸ்தாலியில்வைக்கப்பட்ட து 

போல அந்தப். ராணவாயுவுள்ளவிடத்தில் எப்பொழுதுமிருக்கிற து? 

என்றுசொன்னார், 

நாற்றேண் பத்துநான்காவது அத்தியாயம். 

மீமாக்ஷூதர்மம். (தோடர்ச்சி.) 
FITS 

('சரரத்தைக்காட்டிலும் வேறக ஜீவன்எகு' என்று 

பாதவாஜர் க்ஷ்பித்தது.) 

பரத்வாஜர் கேட்கத்தொடங்கினார். 'ப்ராணவாயுவானது 
8் க் ர் (னு பச் , , , ் 

ஜீவீச்சச்செய்வதும் அந்தப்ராணவாயுவே சேஷ்டைகளை ச்செய்வ தும் 
மூச்சுவி டிவதும் பேசுவதுமாயிருஃ்குமாகில் அப்பொழுது ஜீவனென் 

பது பயனறறதாகும், உஷ்ணமாயிருப்பதென்பது அக்கியின்உ1வ 
e a ச + க ச் ய் . 

மாயும் அவ்வர் சியே பாசளசெய்வதாயும் அச்ரியானது அரத்தை 
ச 

ச * ‘ s . * * on ப் யு ° . 

ஜீர்ணஞ்செய்வகாயும் இருக்குமாகில் ௮ப்2பாழுது ஜீவன் பயனற்ற 

தாகும். மாணததை௮டைகி றபீ ணியின் சீவ ரூ காணப்பதிற 
a . ey . = 7 ம ர ட ்் 1 a தேயிலலை, (அச்ரமயதத்ல) வாயுமட்டிய இச்சராத்தைவ் கிகிறது, 

சூடென்பது நகாசமடைகிற த.அன் றியும் வானை 3 ப் ராணவாய வை 

வீட வேருமிருகதுகொண்டு பிராணணை முக்கியமாசக்கொண்டதா? 
பி 4 7! ee . 

அலல் வேறநுமையிலலாமல ப்.ராஎவாயு௮ oor (OF TEGO. OGL. 1b 

த்தா! வேருபிருக்குமாகில சுழலகாறறும். காணப்படுவதுபோலப் தி 

பிராணவாயுச்கூட்டங்களுடன் சேர்ந் துசெலலுகிறகாகக் காணப்படும், 
ப் 

1 பராண, Bl ect , GUT EG! உழவர், eM Dear wa, In {Tits BUGS, 

ப்பட. 
சேவதத்த) சனழூசய என்பா, 

i 
] ர ear f 

® 

2 nselbelp poo குதம்வரையிது ரவ யானு" wre lope eo 

«° 

8 வேதபாடம்,



7 & & UT a LW. ௭ 8௩௧ 

ஜீவன் வேற்றுமையின் நிச் சேர்க்கையடைந்திருக்கின் பிராணவாயு 

நசிக்கும்பொழுதி 2 அதனுடன்கூட. ஜீவனும் காசமடையும், இணற்று 

ஜலத்தில் வேறுஜலமும் அக்னியில் ீபமும் சேர்க்கப்பமொடில் அவ்வி 

ரண்டும் அவற்றுடன் நடப்பதுபோல ¢ ஜீவனானது ப்.ராணவாயு அக்னி 

இவைகளினுருவமுள்ள தானால் அவைகளுடன் ஈசிக்கும், அவைகளை 

விட வேருயிருக்தால் கடலில்போட்டதண்ணீர்க்குடம் அப்பெருங் 
கடல்விலகியபின் வேருகக்காணப்பபெவெதுபோலப் பிராணவாயுவை 

விட. வேருகக்காணப்படும், ஐந்துபூ தங்களுக்கும்பொ.திவான இச் 

சரீரத்தில் ஜீவனென்பதுஏ த? அவ்வைந்துபூ தஙகளுள் ஒன்றில்லா 

விட்டால் நான்குக்குச் சேர்க்கையிருப்பதில்லை, 1இருப்பிடமில்லா 

விட்டால ஜலம்காசமடைகிறது. மூச்சை அடக்குவதால் வாயுகாச 

மடைகிறது, 3குடல்பிளந்துபோலதால் ஆகாசம்காசமடைகற.து. 

ஆகாரமில்லாததால் அக்னியான கு காசமடைகிறது, நோய்களாலும் 

உயிர்போவதாலும் பூமி சிதறிப்போகிறது, (இவ்விதம்) இவ்வைந்து 

பூதங்களில் ஏதாவதொன்று நாசமடையுமானால் சரீரம் மாணத்தை 

அடைகிறது.அச்சரீரம் மாணத்தைநுடைந்தால ஜீவனைது எதைத 

தொடர்ந்துஓடுகிறது * திவன் பதை அற்கிறது ? எதைக் கேட் 

இறது ! எதைப் பேசுகிறது ! ஒருமனிதன், 'இகதப்பசுவானது பர 

லோகததிலிருக்குமென்னை த் துன்பங்களிலிருஈலுமீட்டுவைக்கபபோ 

கிறது என்றுகருதிப பசவைத கானஞசெய்துவீட்டு ஒரிக்கிறானே; 

HESS HOU TCM GI st aur ஊப்ட்டுவைச்சப்போகிறது: பசுவும் அதைப 

பெறலுக்கொண்டவ வும் கொகிததவனும் இவவுலகி3லயே ஸமமாக 

நாசமடைகிறார்களே ; அப்பொழுது அவர்களுக்கு எங்கிருந்து சேர் 

க்கையுண்டாகும்! பறவைகளாலபுதிக்கப்பட்டவனுக்கும் மலையின் 

உச்சியிலிருந்து விழுக்கவணுக்கும் இயாலஎரிக்கப்பட்டவனுக்கும் 

திரும்பவும் ௭ தலிருக் துதிவனமுண்டாகும் 1! வெட்டட்பட்டமாத்தன் 

வேரானது முளையாமல2பாலை அந்தமர ததிலுண்டானவிதைகள் 

முளைக்கின்றன” மரிததலன் எங்கே தரும்பவும் வருகிறான்! (ஆகை 

யால) விகைமட்டும் முன்காலகதில் உண்டுபண்ணப்பட்டிருக்கிறது, 

இந்தவிதையானது சரீ மாய்பபரிண மிக்கிறது, மரிததவர்களனைவர் 

களும் நாசமடைகிறாகள்; இருவ தயிலிருக்துண்டான Cova up 

விஷத் முளை, ‘hy Britches ot 9. (U5 ae நது” ௭ ன்னு சான்ட னார். 6 

ந பஒகாரமிலரைய' டட... w 37] on i gay Qt Wet, 

. ர 2 *வாயுபு தலியவசுலருடலஅயைக்கப்பமை தால்... வப... பழைய 

உர்,



௬௩௨ ஸப்ரீமஹாபிரரதம். 

நூற்றேண்பத்தைந்தாவது அத்தியாயம். 
Pip T Tap 5 T tp LD. (தொடர்ச்சி.) 

6-506 

(ப்நகு, சரீரத்தைக்காட்டிலும் ஜீவன் வேறக 
இருக்கீறதேன்று வளக்கியது.) 

ப்ருகு, 'ஜீவர்களுக்கும் தானத்திற்கும் செய்தகர்மத்துற்கும் 

நாசமில்லை, ஜீவன் வேறுசரீரத்தை அடைஇறான்; இச்சரிரமட்டும் 

நாசமடைகறெ.து. விறகுகள் எரிக்கப்பட்டபின் அக்கியானது காச 

மடையாமலிருப்பதுபோலச் சரீரம்சாசமடையும்பொழுது அச்சரித் 

தை அடைந்திருக்கும் ஜீவன் காசமடைகிறதிலலை' என்றுசொன்னார், 

பரத்வாஜர், 'அக்நிக்குமாசமிலலாததுபோல 1அந்தஜீவனுக்கு 

நாசமில்லா திருந்தால் விறகுஉபயோகமடைந்தமுடிவில அந்த MS 
இனி காணப்படுகிறதில்லையே; வழியும் ப்ரமாணமும் இருப்பிடமும் 

காணப்படாததும் விறகில்லாமல் அவிந்துபோனதுமான அந்தக் 

னியை நாசமடைந்ததென்றே கான றிகி2றன்? என்றுசொல்ல, பிருகு 
சொல்லத்தொடங்கினார், 

(ஜீவனுக்கும் வீறகிலிருந்த ஆக்னிக்கும் எப்பொழுதும் நாசங் 

இடையாது, விறகுகள் உபயோகமடைந்த பிறகும் ௮க்னியானது 

இருக்துகொண்டே காணப்படாமலிருக்கிறது. வேறுஇடமிலலாத 

அந்த௮க்னி ஆகாயத்தை அடைந்துகொண்டிருக்குங்காணத்தால் 

௮றியக்கூடா ததாயிருக்கிறது, அதுபோலச் சரீர த்தைவிட்டபின் 

ஜீவன் ஆகாயத்தை அடைந்ததாயிருக்கிறது, அது ஸுூஷிமமாயி 

ருப்பதால் விறகில்லாதஅக்னி2பால ஆறியப்படுகிறழில்லை. ௮க் 

னிபோல் ப்ரகாசத்தன்மையுள்ளதாக இந்திரியங்களைத் தரிப்பது 

எதுவோ அது ஜீவன்என்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். ப்ராண 

வாயுவீனால் தரிக்கப்படும் ௮அக்னியானது அந்தவாயு நாசமடைவதால் 

நாசமடையும், சரிரதத லுள்ள அந்த அகளியானது நாசமடைந்த 

வுடன் அதிவறற.௮ர்சர்ரமானது கீழேவிழுக்து பூ.மியுருவத்தையடை.. 
யும், ஜங்கமங்களம் ஸ்தாவரங்களுமான எலலாப்ராணிகளின் சரீர 
தீதிற்கும் பூமியன்றோ இடமாயிருக்கெது? காறருனது ஆகாயத் 

தைத் தொடர்ந்துசெல்லுகிறது, அக்கினியானது அந்தக்காறறைத 

தொடர்ந்துசெல்லுகிறது. HEFL GM must காற்று ayceohepesr gue 

தன்றாயிருக்குந்தன்மையுண்டு, ஜலம் பூரி ol @ft ற Bi ரண்டும் பூமியில் 
தா ஒலைவளிவாகமய னவை ஷைகு ரமைகாளைரை சளிக் எட ரவா உகம் 

1 வேறுபாடம்,



Fr 6, HU tai, ௭௩ 

நிலைபெற்றிருக்கின்றன, ஆகாயமுள்ளவிடத்தில் காற்றும் காற்றுள்ள 

விடத்தில் அகனியுமிருக்கன்றன. “அவை வடிவமில்லாதவைக 

ளென்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், ஜலமும் "பூமியும் மூர்த்இயுள் 
ளவைக்ளாகும் ் என்றுசொன்னார். 

பரத்வாஜர் சொல்லத்தொடங்கினார், ! பாபமறறவரே ! சரீர 

மாகப்பரிணமித்த உருவங்களில் பூமியும் ஜலமும் அச்ணியும் காற் 
றும் ஆகாயமும்போல ஜீவனும்இருக்குமாகில அஃது அந்தச்சரீர 

த்தில் என்னலக்ஷணமாள்ள தாயிருக்கிறது ? இதை என்க்கு உபதே 
இக்கவேண்டும், ஐந் துபூ தங்களின் உருவமுமாள்ளதும் ஐக். துவிஷயங் 

களிலும் ஆசையுள்ளதும் அவ்விஷயங்களை அறிவிக்கத்தக்க ஐந்து 

படொறிகளுடன்கூடியதுமான பிராணிகளின்சரீரத்தில ஜீவன் எவ் 

விதமாயிருக்கிறதென்பதைத் தெரிக்துகொள்ளவிரும்புகிறேன்.உ திர 
மாம்ஸங்களின் சேர்க்கையுள்ளதும் மேதஸ காம்பு எலும்புகளின் 

கூட்டமுள்ளதுமான சரீரமானது பிளக்கப்படும்பொமுது ஜீவன் 

காணட்படுவதேயிலலை. பஞச௪பூதஙகளாலாகிய சரீரமானது கிவனில் 

லாததாயிருக்குமாகில் சர3 த்தைப்பறறிய தும் மனத்தைப்பற்றியது 
மான துன்பமுண்டாகும்2௦ /பாமுது அந்தத்துன்பத்தை எவன் அறி 

இறவனென்று கேட்கலாம், மஹரிஷிஃய ! மனம்ஸரியாமிரு தால 
சொல்லியமொழியை மீவன் செவிகளாலகேட்கிறது, மனம் வை றி 

டம்சென் நிருந்தால் அதைக்கட்கிறதில்லை, , கைநால, ஜிவன்பய 

னற்றதாகிறது ; மனத்துடன்கூடிய கண்ணை பார்க்கத்தச்கயாவற் 

ஞறயும் பார்க்கிறது, அநதமனமானது சிர்சையுள்ளதாயிருக்கும் 

பொழுது (ஜீவன்) பார்ததுக்கொண்டிருஈதாலும் பார்க்கிற இலலை, 

நித்திரையின்வசமடைந்தவன் பாரக்கிறதலல ; மணத்தை றிகிற 

இலலை ; கேட்கிறதில்லை ; பேசுகிறதில்லை; ஸ்பர்சககையும் ரஸத்தை 
யும் அறிகிற இல்லை. (ஆகையால) இச்சரீரத்தல எது ஸக்கோஷ்க்தை 

யும் கோபத்தையும் அடை.கிறது ் அறு சோகத்தையும் பயக தயும் 

அடைகிறது? எது விரும்புவதும் தயா னம்செய்வ ௮ம் பகைப்பதும் 

வசன த்தைப்பேசுவதுமாயிரு (கிறது of TT WAL, Lim கு சொல 

லத்தொடங்கினார். 
! ஐம்புலன்களுக்கும்பொதுவான ஒருமனமானது Grrl ss 

இல் மூக்கெமானதன்று, ௨ MAD Monon ஐர்அச்மாலானற சரித் 

தை வஹித்துக்சொண்டி ௫ கிறது, ஆக்சுஆக்மா மண மையும் அத் 

தையும் சப்தத்ை FULD ஸ்பர்சத்தையும் ரூபத்ை கயம் மறக் குண 
களையும் ௮ நிதிறது. ஐந்துபூதங்களாலுமாகிய Vests ayer ந்த



௬௩௪ பர் மஹாப்ரரதம, 

பூதங்களின் ஸத்வகுணத்தாலுமுண்டான மனத்தையும் பார்த்துக் 

கொண்டிருக்கும் அந்தராத்மாவானது மனத்தின்வழியாக எல்லாஅங் 

கங்களிலும் வ்யாபித்திருக்கிறது, ௮ஃது இச்சரீரத்துலுள்ள ுக்கங் 

களையும் ஸுகங்களையும்அறிகிறது, (தகத்திலுள்ள ஆத்மா அஈதமன 

த்தைவீட்டுப்பிரிந்தால ஒன்றையும் அறிஏிறஇல்லை, எப்பொழுது ஜக் 

அுபூதங்களின்சேர்க்கையானசரீரத்தில் ரூபமும் ஸ்பர்சமும் சூடும் 

இல்லாமற்போகுமோ அப்பொழுது சரீரத்திலுள்ளஅக்னியான து 

அவிந்துபோயாதும் ஆத்மாவானது சரீரத்தைத்தள்ளிவிட்நொசமடை 

இறதில்லை. பிராணிகளுக்குள்ள ஸூக்ஷமசரீரமானது ஜலஉருவமா 

யிருக்கிறது, இந்தச்சரீரமுழுமையுமே ஜலத்தை முக்கியமாகக்கொ 

CTL A), உலகத்தைப்படைத்த ப்ரம்மாவானவர் எல்லாப். ரரணிகளிட 

த்திலும் அந்தஸூக்ஷமசரீரத்திலுள்ளமனததில் ஸம்பந்தப்பட்ட 

ஆத்மாவாயிருக்கிறார்,ப்ரகிருதியைச்சேர்ந்தஸத்வம் ரஜஸ் தமஸ்என்ற 

குணங்களுடன்கூடிய ஆகமாவானது கேஷ் ரஜ்ஜனென்றுசொல் 

லப்படுகிறது, அக் தக்குணங்களிலிருக்தவிபெட்டஆ தமாவானது பர 

மாத்மாவென்றுசொல்லப்பகிகிறது, எலலாஉலசங்களையும் பரிணமிக் 

கச்செய்யும்அதை ஆத்மாவென்று தெரிந்துகொள், அது, ஜலபிந்து 

வானது தாமரையிலையிலிருப்பதுபோல அந்தச்சரீரத்திலிருந்துகொ 

ண்டிருக்கிறது. க்ஷ தரஜ்ஞனாயிருக்கும்௮ந்தஅத்மாவை எல்லாஉல 

கங்களுக்கும் ஹீ.தததைச்செய்யும்ரமாதமரு.அயும் அழிவில்லாதது 

மாகதீ தீ தெரிக்துகோள். “ஸத்வம் ரஜஸ் தமஸ்என்றெஇவைகளை ஜீவ 

னுடையகுணங்களென்றறிர்லுகொள்ளவேண்டும், புததியுடன்கூடிய 

இச்சர் ரம் ஜீவைஅனுபவக்கப்படுகிறதென்று சொலலுகிழுர்கள், 

igen | சசீரம்யாவறறைபும் சேஷ்டையள்ளதாகச்செய்கிறதும் 

செஷ்டையுள்ளதுமாயீருக்கிறது, 1 க்ஷேத்தாரத்ைத அறிந்தவர்கள் 

ஏழுல க்களையும்படைததவாஎவசோ அவர் அந்தஜிவரூபத்தைவிட 

வேறென்றுகூறுகி ரூர்கள், SFI SDM ) துகாசமுண்டானாலும் ஜிவ்னுக் 

குகாசம் ல்லை,அற்யாதவர்கள் மீவன்மரித்ததென். றுசொஃ்வது பொய். 

ஜீவன 2ஊவறுசர் ரத்தைஅடைந்து ப் ரயாணப்படுகிற து, பஞ்ச பூதங் 

சள ர்ன்்உருவமான சரீ 1 த்தைன துதான் இக்தழீவனுக்கு மாணமெ 

ன்றுசொலலபபடிகறது. இவ்வீதம் அதமாவான து எலலாப்பிராணி 
களிடங்கள் றம் (02, றச்கப்பட் [.... தும் iT DOT Ht i ர்க தமாக ஸஞசரித் 

கிறது, ஆது 2. அ்மையைக்காளைத்தக்க TH: ற் யுள்ளவர்ககால் கூர் 

மையுள்ளதும் ஸு,க்ஷூ மமுமான புத்; தயால்மட் ரிம் றி Busia றது, 
ர் ர் — நடக படட பவை Maen 

1 ௪773. 

 



ம 8 பி 

சாந் தஇிபாவம், ௭௩௫ 

லகுவானஆகாரருள்ளவனும் பரிசத்தமானபுச் தயுள்ளவனும் இரவு 

களின்மு தலி ஓும்கடையி லும் எப்பொமு தும் ஸமாதியிலிருப்பவனு 
மான அ றிவுள்ளவன் அந்தஅத்மாவைப் புத் இயில்பார்ப்பான். மனத் 

இ ற்குண்டானதெளிவால் மனிதன் சுபமும் அசபமுமானகர்மத்தைத் 

தள்ளிவிட்டுத் தெளிந்தபுத்தியடன் ஆக்மரூபத் இலிருக் துகொண்டு 

அழிவற்றஸுகத்தைஅடைவான்,மன த்இில்ஸம்பந்தப்பட்ட ஜ்யோதி 

ரூபமான சரீ ரங்களில் ஜீவனென்றுசொல்லப்படுதி றது, இகந்தஜீவ 

ரூபியான பிரம்மாவிடமிருந்து இந்தஸ்ருஷ்டியானது உண்டாயிற்ே 

ன்பது ஆத்மாவை நிர்ணயஞ்செய்தவர்களின் அபிப்பிராயம், 

  

நூற்றேண்பத்தாறாவது அத்தியாயம். 

மோக்ஷதர்மம், (தொடர்ச்சி) 
oye 

(பராம்மணர்கள் தம்தம்டுஷ்டப்படியானநடக்;க்களால் வர்ண 

வேறுபாடடைந்ததைச் சோல்லியது.) 

ஸ்ருஷ்டி பின்கொடச்கத்தில் ப்2புவானப்.ரம்மாவானவர் தம் 
மூடைய தேஜஸுகளாலுண்டபெண்ணப்பட்டவர்களும் ஸூர்யன், 
அக்கி௫இவர்களின் எந்தபொண்றகாந்தயுள்ளவர்களூம் in Tsou Selec 

களுமான பரஜாபதஇிகளையேமுசலில்படைசுதார், அச ரிசூபபி De Us 

யத்தையும் கர்மச்தையும் தவககையும் FID A FD மாஷைவகக்சையும் 

(அ சன்மூலமான) ஆஅசாரக்கையும் ௦ Crane gon சயும் 2 ண்பெண்ணி 

னார், பீராம்மணர்களிலமிசச்சிறக்கவனே ! மிவர்களையும் தானவர் 

கமாயும் கக்கர்வர்களையும் தை சயர்களையும் அஸுார்களையும் பெரிய 
உர்கர்களையும் பக்ஷர்களையும் ராக்ஷஸர்சளையும் காகர்களையும் பிசாசர் 

களையும் அப்படியே பிராம்மணர்கள், அஷகிகிரியர்கள், வையயர்கள், 

சூ. ௩மர்ள்என்மிற மனுஷ்யர்களையும் மறதுமாள்ளபிராஷிச்கூட்டங் 

களின்ற்குரு நியையும் 'டைத்தார், ப்ராம்மணர்களுக் 5 Ao oust exam 

1 (பூரா மக் ௭. 1 LB YOD} Org. திஅசயாயம் ட அரு லோக 2 பில டரா 

ம்மண ஸ்ரீ GU hwy) fg & வேறு உ றியி! 1s FFM NM ea Sou Tipitbes Tk 

ரொட்ற பொ ாரகொள௱ளடடப்டது) பழையஉரைடம் இட்டமயே யி சழ ; 

ப்ராம்மஸா (புதி. யோ ரகசொல... eg ID. 22 LTE YP, TOT, wh AL) sub 

இதை நதியாகும், 

உ 3 இவ்விடசிலவெண், விரமென் தாடை ஸத்வ குலா Ged G~2' a Guned, 

தால் oG; gl (oh OBS" | ம் we oth lun; Thy ore SG hes BAVEETG, ரக்னா 

மும் கருகிசம். CoH eg en Goto (ம் சொலைப்பக் இர யா, 2௦ 2 தலிய 

(ey eda! ங்களை இவ்வ a rT. bias சன இரங்களில CUR BBD, Qe aun 

மிடம்கள் ழம் இட்மனமேகொள்க,



௬௩௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

மும் க்ஷ£த்இரியர்களுக்குச் செக்கிறமும் வையயர்களுக்கு மஞ்சள்நிற 

மேம் சூத்ரர்க। ளுக்குக் கருகிற மும்உண்டு' என்றுசொன்னார், பரத்வா 

ஜர், 'நான்கு 1வர்ணங்களுக்கும் வெர்ணமானது வர்ணத்தால்பிரிக் 

கப்படுமாகஇில் எல்லாவர்ணங்களுக்கும்வர்ணஸங்கரமிருப்பதாகக்காண 

ப்படிகிறதே;; காமமும் கோபமும் லோபமும் பயமும் சோகமும் சந் 
சையும் பசியும் ஸ்ரமமும் (ப்சாம்மணர்களான) ஈம்மெல்லோர்களுக் 

கும்உண்டா ரதின்றன ; எதனால் வர்ணம்பிரிக்கப்படுிகிறது? வேர்வை 

யையும் மூத்திர குகையும் மலக்தையும்ற்லேஷ்மததையும்பித்தத்தை 
யும் உஇரத்தையும் எல்லாப் ராணிகளுடையசரீரமும்பெருகச்செய் 

இறது ; எதைக்கொண்டு வர்ணம் பிரிக்கப்படுகிறது ? ஜங்கமங்களுள் 

ளும் ஸ்தாவசங்க நள்ளும் கணக்கெடெக்தகாதவைகளானஜா இகளிருக் 

இன்றன வே: பலவிதமானவர்ணமுள்ள அவைகளுக்கு எதனால்வர்ண 

ரிச்சயம் ஏற்படுகிறஅ??என்றுகேட்க, ப்ருருசொல்லத்தொடங்கினார், 
‘ இவ்வுலகமெல்லாம் 3பரம்மதேவரிடமிருந்துஉண்டான.து, வர் 

ணங்களுக்குள்ளவிசே வரில்லை. முதலில் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டப்ராம் 

மணர்கள் சம்கர்மங்களால் பலவர்ணங்களை அடைந்கார்கள், விஷய 

போகங்களில ப்ரீகியுள்ளவர்களும் க்ரூரர்களும் கோபமுள்ளவர்க 

களும் OUT AW kr ar aug ரியமுள்ளவர்களும் ஸ்வ தர்மக்தைவிட்டவர் 

களும் சிவந்த அங்கள்ளவர்களுமான அந்தப்சாம்மணர்கள் க்ஷத் 

இரியராஇக்ககாமையை அடைசக்கி ருக்கிறார்கள், பசுக்களை க்கொண்டு 

கீவிப்பவர்களும் மஞ்சள்நிற மள்ளவர்களும் கருஷியைக்கொண்டு 

சீவிப்பவர்ச்ளும் ஸ்வதர்மங்களை அனுஷ்டியாகவர்க சமான ப்ராம் 

மணர்கள் வைற்யஜாகிக்கன்மையை அடைந்இிருக்கிறார்கஸ், ஹிம் 

ஸைஃபிலும் பொய்யிலும் ப்ரியமுள்ளவர்களும் லோபிகளும் எல்லாத் 

தொழிலை.பும் அடைக் துல 'ப்பவர்க ளும் கருரிறமுள்ளவர்களும் பரி 

HH HG OO (ESI WLIO BOLT OT 116 10 MLL wert ot சூத்ர 
  re 

1 ஜாதி) உ கணம், 

$ இஃ “தல், 'உல௪௫௦ ம்ல்லாம் பராம்மணஜா?।யாகஇ ரத த் என்று 

இர். பொ௱ ஈசொ ளசி ரர்க.ா. பழையஉரையிமும். அம்விதம்காணப்படு 

இது. & po reer த. png ble, OTM DOL எனத ig dine p go. 
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* 
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அதற்கு | WMD yt ay Cent நொ யய சகா: remo as 'யாகரலாசாஸ்இரத் 

Eines ்ரோதமாஎ De வயாகரண ச்திய 'பராம்மோ, தெ" என்றஸ த் 

ரத்தால். மாதே பண்பறைத்த உர. வேறபொராரந ர் ரயிட தீதில்மடடும், ‘Carn 

ம்ம் என்த டத. 1 Une were,  ாதியைக்கூ, oN. தீ. 'பராம்மணா' என்ற 

நபம்ல்லாம் % ப்ரா என்த. அபம்பொரர்ந்சா 4 ரன் An Lr OB pgs 
அகையால், ‘ ராம்மம்; ம், என்த தீது இற்கு, ப்ரம்தா ஏிடமிருக் துஉண்டானதெ 

ன்தே பொருள்கொ.ர்வ,து தான் பொருத்தமாகும்,
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ஜா இத்தன்மையை அடைந்தருக்கிலுர்கள்.. இவ்விதமான இந்தக்கர் 

மங்களால் வேற்றுமையடைச்தவர்களான பிராழ்மணர்கள் வேறு வர் 

ணதிஷதஅடைந்திருக்கிறார்கள், தர்மமும் யாகஞ்செய்வதும் இவர்க 
ளுக்கு எப்பொழுதும் தீடுக்கப்படுதிற இல்லை, இவ்விதம், (ப்.ராம்மணர் 

களுக்குக்) சர்மத்தின்வேற்றுமையால் இக்தநான்குவர்ணங்களும் ஏற் 

பட்டி ருக்சின்றன.முதலில்பிரம்மதேவரால் வேசுமென்றவாக்கான து 

இவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது, இவர்கள் போ ஈசையால் (அந்தவே 

தத்தை) அறியக்கூடாதரிலைமையை அடைந்்இருக்கிறார்கள், வேதத் 

இல்கூறிய தர்மத்திலிருக்றெவர்களும் வேதத்தையும் விரதங்களையும் 
நியமங்களையும் எப்பொழுதும் தரிப்பவர்களுமான பிராம்மணர்க 

ளுடையதவம் நாசமடைகிறஇல்லை, 1ஏந்தப்பிராம்மணர்கள் ப்ராம் 

மணப்பிறவியானது சிறந்ததாகப்படைக்கப்பட்டதென்று தெறிந்து 
கொள்ளவில்லையோ அவர்கள் ௪ மானபிராம்மணர்களாகூர்கள், அவர் 

களுக்கு அர்த அந்தப்பிறவியிலுள்ள பலவிதமான வே.தஜா திகளுண் 

டாகும், அவர்கள் அறிவும் விசேஷஅறிவும் காசமடைந்தவர்களும் 
தம்மிஷ்டம்போன்றஅசா/மும்செய்கை.புமுள்ளவர்களுமாஇிப்பிசாசர் 

களும் ராக்ஷஸர்களும் ப்ரேதர்களம் பலவிகமானமி௰லச்சஜா இகளு 
மாகிறார்கள், வேகக்நிலகூ நிய ஸம்ஸ்காரங்களைப்2 2பற்றவர்களும் 

கும்ஜாதக்குரியகர்மங்களில் நிச்சயமுள்ளவர்களுமான மனிதர்கள் 
மூன்னோர்களானரிஷிகளால் தம்தவததால் , பின்னிள்ளரிஷிகளாக 

ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுகிறார்கள், கர்மானுஷ்டானத்தைமுக்கியகாரணமாகக் 

கொண்டதும் மனக்தால்செய்யப் பட்டதுமான ஆர்தஸ்ருஷ்டியா 

னது ஷ் இமதவ ரானப் ஈம்ம?ீகவரிடமிருந்து உண்டானதும் பரம்மத் 

தை மூலமாகக்கொண்டதும் அழிவிலலாகதும் குறைவில்லாதது 

மாயிருக்கிறது” என்றுசொன்ஞனார், 

நூற்றேண்பத்தேழாவது அத்தியாயம். 

Ou a Tap த Tintin (தோடர்ச்சி.) 

Gl go Fh 

(OFS, பாத்வாஜருக்கு ப்ராம்மணர்முதலியவர்களின் லக்ஷணத் 
தையும் வைராகீயமானது மோக்ஷ்த்திற்குக்காரண(மேன் 

பதையும் சொலவியது.) 

(ப.ரத்வாஜர், 'ப்ராம்மணர்களில்உத்தமமே! எந்தக்கர்மத்துட 

னிருப்பவன் பிராம்மணடீயான்! பந்தக்கர்மத் துடனிருட் பவன் க்ஷ, த் 
கலவலககவளதவயாகதயய்கலாமவ வகி வமலு, க மவ வடிவைக் வ ie opm bag tate tame “ eer nines seinem வெசுகவரதகை யவர் 

1 *ஸருஷ்டி க்கபடடடஉ௰௰ ததை பீரம்மருடமென் ர மியா தவர்கள்” என் 

பது பை உரை, 8 வேறுபாடம், 
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௭௬௩௩௮ ப்ரீமஹாபாரதம், 

இரியனாவான் ? எந்கக்கர்மக்துடனிருப்பவன் வைஸ்யனாவான் 1 எந் 

தக்கர்மக்துடனிருப்பவன் சூக்தரனாவான் ? பேசுகிறவர்களிற்சிறந்த 

வரே ! பிரம்மரிஷீயே ! அதைச்சொல்லவேண்டும்? என்று கேட்க, 
fp 

ப்ருகு சொல்லத்தொடங்கினார், 

'ஜாசுகர்மாரகலிய ஸம்ஸ்காரக்களைப்பெற்றவணும் பறிசுக்கனும் 

வேகாக்யபனனள்செப்கவனும் 1. றுகர்மங்களில்கிலைபெற்றவனும் ப்ரி 

சுக்இயிலும் அ௱ாச்டஇலும் ஈன்ராஈ இருப்பவனும் அகுஇகளுக்கிட்ட 

(மிச்சக்சைப்புளிப்பவனும் குருக்களிடம் ப்ரிஇியுள்ளவணும் எப்பொழு 

தும் வ்ரகாமள்ளவனும் ஸக்டியச்கைப்பெரிதாகக் கொண்டவனுமாக 

crac Ream oy அவனே பிராமணனேன்று சொல்லப்படுகிரன். 

ஸத்யமூம் கானும் த்ரோஹமரின்மையும் க்ரூரமின்மையும் பொறு 
மையும் தயையும் ஈவமூம் ௭வனிடல்காணப்படின்றனவோ அவன் 

ப்ராம்மணனென்று சொல்லப்பகிடுரன், க்ஷக்டரியர்களுக்குரிய யுக 

கமென்னும் கர்மக்கைச்செய்கிறவனறும் வேகாக்யயனாள்ளவனும் 

பிராம்மணர்களுச்சுக். சொரிப்பரிலும் பாஞஜைகளிடரிருந்து வரி 

யைப்டெறுவஇிலும் உத்ஸாஹமூள்ளவணுமாகி எவனிருக்கிராம oy 

அவனே க்ஷத்இரியனென்று கொல்லப்படுகிரன், க்ருஷிபிலும் பசுக் 

காத்தலிலும் வர்த்தகத் லும் எப்பொழுதும் பரிச ந கைப்பு, குன்ற 
வனும் வேதாக்யயனாமள்ள வனுமாயிருப்பவ BAT BT BUS OD) அவன் வைப் 

யனைன்து பெபருள்ளபவைிரன், எப்பொழுதும் எல்லாவற்றையும் 

பக்ஷிப்பதில் உத்ஸாஹமுள்ளவஷம் எல்லாக்கொழிலையபும் செய்கிற 
வளம் சுத்தியில்லாகவஷம் '9வசுக்கைவிட் வனும் அசாரரில்லாத 

வனுமாயிருப்பவனெவ? அவனை கக்ரனென்று சொல்ல்ப், ர] 
ry 

ரன், மூன்கூறிய EM BUILY FOP wa] yp (bh mF oP லும் க காணக் 

தக்கனவாகும், இவை ப்ரம் பணன்தலிய வன் glenn a4, oP றம் 

PAL BW CHa AL KITT கூக் ரை வேிருப்பானென்படுல்லை, 

மிராம்மணனும்பிராம்மணாக விருப் ாணென்ப ல்லை, XY GOI Gd, 

TAVVTAIT MFT Syd Yon Fan yn Strid hon nyt ae Berroon 
Bib, GVA THAD அப்படியே (DET F505 அடக்குவதும் பரிச ந்த 

மன்று தெரிக் அகொள்ள ?வண்டிம். uO 1466 ஸக்வெடிப்புதற்காக 
~ ~ அச அவல் adenine ealatiemitntientied 

1 ராத gia tres ஸதயோபா 1) பயம், டோரமம், Baa somes, 

HF Byrn, டை Dev feu ம் என்று ஓய்வொரகா பம் செய்யா கூழியகர்மங்கள் 

இறு. ஸ்கான சையும் ot bee wos Go, ரக்த கொண்டு மவ வேவ த்தைச 

சிதப்பில்லாத தாக்கி Soden தெ. ர்ச்) வை பணிவாக ர) யாகல்செய்தல, 
பாகம்செய்யிததல்* வேதம் தல, Gai sd y Bh gov, தானா செயல், தானம் 
Qu por ered cor cya gyi
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வளர்ச்சியடையும்லோபத்தையும் கோபத்தையும் மிச்சமின்றி Devs 
கிக்கொள்ளவேண்டும். எப்பொழுதும் ஸம்பத்தைக் கோபத்திலிரு 

நீது ரஷதிக்கவேண்டும், தவத்தை மத்ஸப த்திலிருந்து ரக்ஷிக்கவேண் 

டும், வித்யையை மானம் அவமானம் இல்விரண்டிலிருந்தும் காக்க 

வேண்டும், ஆத்மாவை அஜாக்ரதையிலிருக்து காக்கவேண்டு௩*, ஐ! 
பிர்ம்மண! எக்தமனிகனுடையமுயறசிகள் யாவும் ஆசையென்னும் 

பந்தத்திலிருந்து விலகியிருக்கின்றனவோ, எவன்செய்யும் ஹோமம் 

யாவும் பயனைவிடக் சகாரணமாகுமோ அவன் இயாகியும் புத்தியுள்ள 

வனுமாகிருன், மனிதன் ஹிம்ளைசெய்யும் ஸ்வபாவமில்லாமல எல் 

லாப்ராணிகளுக்கும் மித்டு னாயிருக்கும்வழிபில செலலுகிறவனாயிரு 

ககவேண்டும், ஆசைப்படத்தக்க பொருளை தகள்ளிவிட்டுப் புத்தியால் 

இக்நிரியங்களைவென்றவளாயிருக்க?வண்டும், இவ்வுலகம் மேலுலகம் 

இவவிரண்டிலும் 1]அமைவலலாக பதக்தைஅடையவேண்டும், ஜபி 
க்ஈமுடியாதபசததை ஜயிக்கவிருப்பமுள்ளவன் அப்பொழு தும் தவ 

மும் இந்திரியயாளினடக்கமும் மனவடக்சமுமுள்ளவனும் ஆசைக் 

குக்காணமானவைகளல பறறிலலாசவனும் தயானத்திலிருக்கிற 
வனுமாமிருக்கலேண்டும், SATSH இந்தரியகக ரக்குப்புலப்படுகிற 

Car YA YR aM ரமென்பனுதண்ணம், இக்தரியங்களுக்குப 

புலட்படாக.றம் லிஙகசரரமென்றமனக்கால அலலது ஊஹததால 

ஆறநியகதக்துமா விருப்ப அவயக் மென்று தீரிக்துசெள்ள 

வேண்டும், மனிதன் (2வதகதலும் குருவசன- லும்] ஈம்பிக்கையு 
டஜிருமகும்படி மனததை உறு நிபபகத்துக்த சகாள்ள 2வண்கிம், அவ 

நம்பிக்கிகயிறசெல்லககூடாது. மனத்தைப் பிராணனில அடக்கவே 

ண்டும், பிராண்ணை ப்ரம்மதழுவ ஆட ர்கவேண்டும், வேறொன்றையும் 

சந்தியாமலிருக்க?வண்டும். வை ஈக்யததாலயே மோக்ஷமடைய 

வேண்டும். அவவிகம்ருக்கும்பிராம்மணன் அரசவழியாலேயே ஆன 
நதகுபமானப்ரம்மதை அடைகிரரன், of LIS டாமுலும் பரிசுத்தயும் 

நலலஆசாப மேம் பிாணிுபடம் தயையும் உள்ளவளாயிருக்கவேண் 

டும். ௮து ப்ராம்மணா2ளனலகஷ மாகும், 
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1 1 a wot Moron gg LOMO! LIT aT hwo ய்யவேணிடும்' எின்டடதி பழைய 
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நாற்றேண்பத்தேட்டாவது அத்தியாயம், 

மேோக்ஷதர்மம். (தோடர்ச்சி.) 
ஸ்கை 

(ப்நக, உண்மையானது ஸ்வர்க்கத்திற்கும் போயயானது நரகத்திற்கும் 
பரம்பரையாகக்காணமாதமேன்பதையும் போய்யாலுண் 
டாதம் துன்பங்களையும் டுவவுலகத்திற்கும் ஸ்வர்க்கத்திந் 

குழழள்ளவேற்றுமையையும் பாத்வாஜநக்தக்கூறியது.) 

ஸத்யமானது வேதமாகிறது, ஸத்யம் தவமாகறது, ஸத் 

யம் ப்ரஜைகளைஉண்டுபண்ணுகிறது, ஸத்யத்தால் உலகம்பரிடாலிக் 

கப்படுகிறது, ஸத்யத்தால் உலகம் ஸ்வர்க்கலோகத்தை அடைகிறது, 

பொய்யானது அஜ்ஞானத்தின் உருவமாகும், அஜ்ஞானத்தால் உல 

கம் கீழேபோகும்படி செய்யப்படுகிறது, அஜ்ஞானத்தால் விழுங் 

கப்பட்டவர்கள் அஜ்ஞானத்தால்மறைக்கப்பட்ட ஒளியென்னுக் தர் 
மத்தைப் பார்க்கெறதிலலை, ப்ரகாசமென்பது ஸ்வர்க்கமென்றுசொ 

ல்லுகிருர்கள். அஜ்ஞானமென்பதே ஈரகமென்றும்சொல்லுகிழுர்கள். 

ஸத்யம்,பொய் இவ்விரண்டுஞசேர்ந்து புருஷர்களால் இரண்டுமுள்ள 

மனிதப்பிறவியடையப்படுிறது, உலகத்திலுள்ள அந்தமானிடப் 

பிறவியில் ஸதயம், பொய், தர்மம், அதர்மம், ப்ரகாசம், அஞ்ஞா 

னம், அப்படியே ஸுகம்,துக்கம்என்ற இவ்வீ தமானஈடையிருக்கும், 
அவைகளில் எதுஸத்யமோ அதுதர்மம், எதுதர்மமோ அது ப்ர 

காசம், எது ப்ரகாசமோ அதுஸுகமென்றும், அவைகளில் எது 

பொய்யோ அதுஅதர்மம், எதுஅதர்மமோ ௮து அஜ்ஞானம், எது 

அஜ்ஞானமோ அது அுக்கமென்றும்சொலலப்படுகின்றன, இவ்விஷூ 

யத்தில் சொல்லப்பகிகிறதாவது, சரீரத்திவுள்ளவைகளும் மனத் 

திலுள்ளவைகளுமான துக்கங்களுடனும் துக்கமாய்முடி வடையும் 

ஸுகங்களுடனுககூடிய உலகங்களின்ஸ்ருஷ்டியை நன்ருகப்பார்க் 

கும்பண்டி.தர்கள் அவிவேகமடையமாட்டார்கள், அறிவுள்ளவன் 

அவ்விதப்பிறவியிலுள்ள அக்கத்துலிருந்து விபெடவேண்டியதற்காக 

மூயலவேண்டும். இவ்வுலகத்திலும் மேலுலகததிலும் பிராணிகளுக் 

குண்டாகும்ஸாுகமானது நிலை பெறறதேயன்று, ராஹுவாலவிமு 

ங்கப்பட்டசந்தஇரனுடையஒளியானது எவ்விதம்ப்ரகாசிப்ப இல்லையோ 

அவ்விதமே அஞஞானத்தால்விழங்கப்பட்டபிராணிகளின் (பரமாக்த் 

தமான) ஸுகஈமானது ப்ரகாசியாமல நோசமடைகிறது, அவ்வித 

1 கஸ்யதே', என்பதுவேறபாடம்! இதர்கு  மதைகதிருக்றெது' என் 

பதி பழையவுரை,
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மான விஷயஸுகமானது சரீரத்தைப்பற்றியதென்றும் மனத்தைப் 

பற்றியதென்றும் இரண்டுவிதமாகச் சொல்லப்படுகிற து, இவ்வுலகத் 

இலும் மேலுலகத்திலும் செய்யப்படும்எல்லாமுயீற்சிகளும் ஸுகத் 
இற்குவேண்டியென்றே சொல்லப்படுகின்றன. அறம்பொருள்இன்ப 

மென்ற த்ரிவர்க்கத்தின்பயன் இவ்விதஸுகததைவ்ட வேறுஅதிக 

விசேஷுமாகதஇருப்பதில்லை, அவ்விதமான இந்தவஷயஸுகமானது 

உலகத்திற்கு விரும்பததக்கவிசேவகணமாகிறது. அறம்பொருள் 

களைப்பற்றிய முயற்சியானது அந்தஸுகத்திற்குக் காரணமாகிறது, 

அறம்பொருள் உண்டாவதும் அவற்றிற்குள்ளமுயறசியும் ஸுகத் 

ைட்பயனாகக்கொண்டவை ” என்றுசொன்னார், 

பரத்வாஜர், 'ஸுகங்களுக்கு உண்மையானகநிலைமையுண்டென்று 

உம்மால்சொல்லப்பட்டதை நாம்அறியவிலலை.  தவத்திலரிலைபெற 

நிருக்கும்இந்தரிஷிகளுக்கு விசேஷகுணமுள்ள தும் விரும்பத்தக்க 

தமான இந்தஸுகமானது அடையக்கூடாததன்றே ; அவாகள் இந்த 

ஸுகத்தை விரும்பவில்லை ய; மூன்றுஉலகங்களையும்படைத்த ப்ரபு 

வானப்ரம்மதேவர் தனியே தவ;ததலிருக்கிறாபென்று கேள்விப்படுஇ 

ஹோம், அவர் ப்ரம்மசாரியாயிருந்துகொண்டு சிறறின்பஸுகங்களில் 

மனத்தைவைக்காதவராயிருக்கிறாரே ; அன்றியும், உமாவிமின்பதி 

யானபகவான்விஸ்வேஸ்வரர் அருகிலவந்தகாமனைச் Ff raver sar 
CHE BIT OGL WEOFU EIS 7 5 Yor, SUITED, இந்தப்பயளுன து மஹாத் 

மாக்களால் அங்கீகரிக்கப்படவிலலையென்றும் இகறகுள்ளகுணக்கூட் 

டழானது அவவளவு வீசேஷமுள்ளசன்றென்றும் சொலலுகிறோம். 

பூஜ்யரானநீர் இதை அமியவில்லையா $ ஸுகங்களுக் உண்மையான 

நிலைமையுண்டென்று பூஜ்யரயான உம்மா லசொலலப்பட்டது, புண்யத் 

தால் ஸுகம்௮டையப்படிகிநதென்றும் பாபத்தால துக்கம்அடையப் 

படுறதென்றும் பயனுண்டாவது இர ண்டிவ் தமென்றுஉலக த்தில 

ப்ரஹித் தியிருக்கி DCs’ சான்றுகேட்க, ப்ருகு சசொால்லததொட ங்கினார், 

‘ இவ்விஷ்ய த் தில் சொல்லப்படுகிற தாவது, பொய்யிலிருகது 

அஜ்ஞானமுண்டாடறது, பிறகு, அஜஞானத்தால விழுக்கப்பட்டி 
மனித்கள் ௮ தர்மத்தையே தொடர்ந்துசெலலுவார்கள்) தர்மத்தைச் 

செய்யமாட்டார்கள்; கோபம், பபேசாசை, அவிவேகம், மதமுதலிய 

தோஷங்களால்மறைக்கப்பட்டஜனங்கள் இந்தஉலகததிலும் மேலுல 
கத்துலும் ஸுகத் தனுடையமாட்டார்கள். (அவர்கள்) பலவிதமான 

நோய்களாலும் புண்களாலும் வலிகளாலும் தாபக்கலாலும் வ்யாபிக் 

கப்பவொர்கள், கொலை, கட்டு, தடை, துன்பஞ்தலியவைகளாலும்
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பசி தாகம் ஸ் ரமங்களாலுண்டாகும்துன்பங்களாலும்வரு த்தப்பவொர் ் oe: 
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பயங்களாலும் சரீரத்தைப்பற றிய இுன்பங்களாலும் தாபமடைவரர் 
ந . e ச 6 ச ௫ ந ॥ 

கள், பந்துக்களின்காசததாலும் பொருள்காசத்தாலும் அவைகளை 
விட்செவிலருவ சாலும் : ண்டாவனவும், ஜராமாணங்களா லுண்டாவன 

வும், மற்றுமுள்ளனவுமான மனததைப்பற் ரியசோகங்களாலும் துன்ப 

மடைவார்கள். ஈரீரததைப்பற்றியவைகளும் மனததைபபற் றியவை 
6 . 

களமான இந்தச்துக்கக்களாலதொடசப்படாதது எதுவோ அதை 

ஈகமென் றறிக்துகொள்ளவேண்டும், இந்தததோலங்கள். ஸ்வர்க்க 
லோகத்திலுண்டாவஇலலை, அக்தஸ்வர்க்கலோகத்திலோ ஈலலஸுக 

மானகாற்,றம் நலலவாஸனையுள்ளமணமும் உள்ளன, அவ்விடத்தில் 

பசி.பும்தாகமும்சளைப்பும்லலை ; கிழததனமலலை ; பாதகமிலலை. எப் 

பொழுதும் ௮வர்ஃகலேரகத தில ஸுசந்தான, இவவலகத்தில ஸுகம் 

துக்கம் இரண்டுமுண்டு. நரகத்தில லுக்கம் ஒன்றுதான் என்று 

சொல்லுகருர்கள். ஸுகமானது உததமமானபதமாகும். (ஆலை 

இ euayan dou) 7 லலாப்பி; ஈணிகளையும் உண்டுபண்ண ததக்கபூமியும் அப் 
படிமய ஸ்தர்கரம் இருக்கிறார்கள், அந்தலோகதஇல, ப்சம்மதேவ 

சென்றபுர௬ுஒ.ரும் தேஜோமயமானபிஜமும் உண்டென்றரிவிக்கிறார் 

aM. & eyo SITS முன்காலத லல பரம்ம2கவரால இவ்வுலகம் கிர் 
ரு ள் * a 4 5 னஃ * t ° தி . . 
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பட்டலைகளாயச் சுறற்வருறுன்றன ? என்றுன் வர், 

நூழ்றேண்பத்2தான்பதாவது அத்தியாயம, 
9 ( con 
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மபுக.ரக்குரயதா மங்கையும் Oo Fro way. f 

7 தவாதர், 'ரானது நக்கும் நன்றாகர் செய்யப்பட _தர்மகது 
a டி டி a [ஆ க் 4 * 4 ட . e 

a ம் நறுக் or UWE அவ வரகும் வ 5m isons the துக் கும் 

தஹேோமத;) ந ,ம் என்னபயன்சொல்ஃப்பக்கிற்து coor att nf, 

ரம... ஜோமதால் பாபம்வ்லருி 3 ; ந ப்ர,  ஜோமததா வ்லகுகறது,  வேகாத்யயனந் 

களால் உ. த்தமமாணசாந்து2 ண்டாகறறு, । தானத்தால்போ முண்டா 

றது, தவததாஷ யாவறை ஐயும் நுடைவானென்மு!சரல்லுகிடுர்கள், 
75 தானமானது பர! லோச தற றகென்றும் இவவுலகத்துற்கெஷ்றும் இ
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ண்டுவிதமென்றுசொல்லுகிறார்கள் , ரைதுக்களின்பொருட்டுக் கொடு 

க்கப்படுகிறது சிறிகாலைம் அது பரலோகக்கிற்கு வந்துசேருகிற து, 

அஸா குக்களிட ம் அளிக்கப்படுகிற 5 கசானமானது இவ்வுலகக்இல் புஜிக் 

கப்படுகி றத, எவ்விசமான கானஞ்செய்யப்படுதிநசோ அவ்விதமான 
பயனணுண்டாகிறதென்று சொல்லப்பசிதிறஅ ? என்றுசொன்னார், பரத் 

வார், ! எவனுக்கு எந்தத்கர்மம் அசரிக்கவேண்டியஅ? கர்மக்கின் 
லக்ஷணமென்ன 7? கர்மம் எக்கனைவிசமாயிரூச்சிற ஏ? அகசை நீர் 

சொல்ல8வேண்டும்' என்றுகேட்டார், ப்ருகு, ' கமக்குரியகர்மத் 
தைச்செய்வஇல் ஈறயற்கியுள்ளவர்களாயிருக்கிற அறிஎர்களுக்கு ஸ்வர் 

க்சமென்னும் பயன்டிடைச்கும், எவன் வேறுவிகமாயிருக்கற2 

அவன் அவிவேகமடைூரரன் ' என்றுசொன்னார், பரத்வாஜர், 'மூன் 

காலத்இிலுள்ளபிரம்மரிஷிகளால் விிக்கப்பட்டிருக்ச கான்குஆறார 

மங்களில் அசுகற்குள்ள அசா£ச்கசை உள்ளபடி. ரீர்சொல்ல வேண்டும்” 

என்று கேட்க, ப்ருகு சொல்லக்? கொடங்இனார், 

( உலசங்களுக்கு எறிசுச்கைச்செப்ிறலான பகவான் ப்ரம்ம 

தேவரால், கர்மங்களை கன்னகக்காக்க வேண்டி ஈறசவிலேயே அஸ்ரமங் 

கள் நான்காக ப)கூக்கப்பட்டிகுச்கின்றனன, வவைகளள், குருகுலக் 

தில்வாஸஞ்செய்வூகரதசலாவ அறுண்ரமமென் ௨ நாஜரிர்திரர்தள், 

அக்கஅறாாரமக்கல ஈல்லசானசெளசம், ஸம்ஸ்காரம், நியமம், வ்ரகம் 

இவைகளில் ஈன்க அடங்கியயணாள்ளவன் போண்சி ஸர்க்பகால 

ங்களிலும் ஸுூர்யளையும் வக்ணியையும் மக்கக் /சுவர்கிளயும் துடி 

கெய் தாச்சுக்கையும் சோம் iba wt Ra AS நாநவைவணங் 

சுவகாலவிம் வேகாப்பாஸஞ்செய்வ காலும் சேவேரார்ககவிசாரம்ெய்வ 

காலும் பரிரக்கமாகச்கெப்பப்பட்ட அந்கராசமாவை.புகடயவளனும், 

நூன்றுகாலங்களிலும் ன்கானன்ரெய்வல, பிரம்மார்யம், அர்னியை 

அராடிசகல, அசார்ய ருக்குப்பணிவிடை, ரிக்யம் பிக்ஷையெடிப்பகு, 

HY BA FY. 901 | BLP HAUS o ல்லாரியமங்ஈளையும் அக்கரார்மாவிடம் கர்ப் 

பண்ணு செய்கவ ணும், அருனின்வாக்யச்கைச் சொன்னபடி செய்வல் 

வேறுகரு உநிலலாசவனும், ஆசார்ய நடைய மை ௮1 சால கிடை 

HGH Fim Ke பெரிசா ர்கொண்டவளுமாயிரு வேண்டும், இது 

oP ABUL TAHA od HUD 300 ncypi Mem ர்றிறது, வகன்பொருளாவது ரொம் of 
மண்ைன்முதலிய மூன்றுவருணக்காரில் லருவனை எவன் கருவை 

ஈன்றாகறு ரர டி ழ். ச்] வ 4 pod க றுடைகி, னை அலன் வை ry க லக 

மென்னும்பயனை அவை இரான், அவன்மனமும் of SRB YO. _கிது? 

என்பது, ' கார்ஹஸ்க்யம் என்பது OHO LTH FIT HUD 'மமேன்று
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சொல்லுகிறார்கள், அந்தஆஸ்ரமத்டுன் ஈல்லஆசாரத்.இற்குரியலக்ஷ 
ணம்யாவற்றையும், தொடர்ச்சியாகக்கூறுகறேன், ப்ரம்மசர்யத்தை 

மடித்து 'ஸமாவர்த்கனம்' என்ற ஸம்ஸ்காரம்பெற்றவர்களும் நல்ல 
ஆசாரமள்ளவர்களும் மனைவியுடன்சேர்ந்து செய்யத்தக்கதர் மத்தின் 

பயனை விரும்பிறவர்களுமாயிருப்பவர்களுக்கு க்ருஹஸ் தாஸ் ரமம் 

விஇக்கப்படிகிற து, க்ருஹஸ்சணா மிருப்பவன் அறம்பொருள்இன்பங் 

களின்பயலுக்காக (இந்த) தீரிவர்க்கத்திற்கு ஸாதன த்தைவிரும்பி 

வேதாத்யயனத்கால் இடை க்தபெருமையாலோப்.ரம்மரிஷிகளால்செய் 
யப்பட்ட வழியாலோ குற்றமில்லாத கர்மத்தால் தனங்களைஸம்பாதி 

த்து ஹவ்யகவ்யங்களிலுள்ள நியமங்களரடனும் தேவபூஜை ஸமாதி 

இவைகளின் அனும ரஹத்தால் விஇப்படிகிடைத் தபொருளுடனும்க்ரு 

ஹஸ்தாஸ்ரமத்கை நடக்திக்கொள்ளவேண்டும். அஃது எல்லா ஆஸ்ர 

மக்களுக்கும் வூலமென்று ௨ தாஹரிக்கறார்கள், எவர்கள் குருகுலத் 

இல் வஹிஃகிறவர்களும் ஸக்யாஹிகளும் ஸங்கல்பித்த வ்.ரதங்கள் கிய 
மங்கள் என்றகர்மங்களைச் செய்கிறவர்களுமாயிருக்கிறார்களோ அவர் 

களுக்கும் இக்க க்ருஹஸ்காற ரமத்திலிருக்2த பிக்ஷையும் பலியும் 
கானங்களும்கிடை.க்கின்றன, வானப்ரஸ்காறாரமத் இலிருப்பவர்களுக் 

கும் த்ரவ்யம் 8) ரப்ப இல்லை, ஸா துக்களான இவர்கள் பெரும்பாலும் 

குற்றமற்றதும் பத்பமூமான அன்னத்கைப்புஜிப்பவர்களும் வேதாப் 

யாணம் செய்கிறவர்கஷுமாய்த் தீர்த்தங்கறக்குச்செல்லவும் நல்லதே 

சங்களைத் தரிசன செய்பவும் பூமியில் ஸஞ்சரிப்பார்கள், அவர்களு 

க்கு எமுந்திருப்ப ரம் எகிர்கொண்டு செல்வதும் ஈமஸ்கரிப்பசும் 

அள பையின் றி ஈன்மொழிகூறு தலும் இயன்றவரையில் ஸீ ஈகமான 

துஸனமூம் ஸுகமான। /சிச்ரையும் உணவளிக்கலும் மர்யாதையும் 

க்ருணை கல்செய்பத்ரக்சவைகள், இதுவிஷயத்கிலும் ஒருற்லோ 

கமிருர்கிறது... அரன்பொருளாவது;அ' ஒர் ஓ இிரியானவன் ஏந்த 

க்ருஹள்தனுடைய வீட்டிலிருக்மு தன் அசைபங்கமடைந்தவ றகித் 

இரும்பிச் செ லுகிர ன அவனுக் ஏன்பா! ந்தைக்சொடுத்து 
வீட்டு 3வன்புண்./௪த எடுத் ந$்கொண்டுசெலலுகிரான்" என்பது, 
அன்றியும், 8 நதச்ரு ஹஸ் தாயா ரமததல்யாகல்களை ர்செய்வதால்தேவர் 

களும், கர்ப்பணஞஷசெய்வதால பருக்களும், வேத சிததையைச்கற்ப 

தாலும் கேட்ப நாலும் சரிபபதாலும்ரிதிகரம் ப்ஜையைஉண்டெண் 

ஹுவதால் ப்ரம் 2ஐவரும் ஸந்தோத்முடைரர்கள், இந்த க்ருஹல் 

தாம் ரமவிதயகந்ல் (வேறு) இரண்டு பலோகங்களுமிருக்க் றன, 

ஆவதறின்பொருளாவது:--'எல்லாப்சாணிகளுச்கும் சேவு ள்ளவை
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களும் செவிக்குஇனிமையுமான மொழிகளைச்சொல்லவேண்டும்.இந்த 
க்ருஹஸ்தாஸ்? மக்இல் (பிறரைக்) குற்றஞசொல்லுவதும் அபவாதம் 

பேசுவதும் கடுஞசொல்லும் நிந்இச்கப்பட்டவையாகும், அவமரியா 

தையும் அஹங்காரமும் டம்பமும் மிகவும் நிக்திக்கப்பட்டவையாகும், 

ஹிம்ஸையில்லாமையும் கோபமிலலாமையும் ஸத்யவசனமும் எல்லா 

ஆஸ் ரமங்களுக்கும் பொதுவான தவமாகும்' என்பது, அன்றியும், 

இந்தச் மத்தில் மாலை, அபாணம், ஆடை, அப்யங்கம் இவைகளின் 

இடைவிடாதபோகமும் கூத்தும் பாட்டும் வாத்பங்களும் செவிக்கு 

ஸுகழும், கண்களுக்கு அழகான வஸ் துக்களின்காட்சியும்கிடைக்கும். 

1 பக்ஷயம், 3போஜ்யம், லேஹ்யம், 4பேயம், *சோஷ்யம்என்ற பல 
விதமான அஹாரல்ஈளின்போகமும் சன்னிஷடப்படிஸஞ்சாரத்தால் 

ஸந்தோஷூமும் காமஸ ஈகலாபமும் கிடைக்கும், இக்கவிஷயத்திலும் 
இரண்டுிறாலோகங்கள் இருக்கின், றன, அவற்றின்பொருளாவது:-!எந்த 
மனிதஷக்கு க்குஹஸ் காஸ்ரம க்நில் எப்பொழுதும் அறம் பொருள் 

இன்பம்என்றத்ரிவர்க்ஈமான துகறகுணகசக் துடன்ஹித் *யடைகிறதோ 

அவன் இவ்வுலகில் ஸசையசனை அனுபவிததபின் சிஷ்டர்சளுக்குரிய 

கதியைஅடைவான். எக்கக்ருஹஸ்தன் உள்சத்தைலீவனமாகச்கொ 

ண்டவனும் தனக் பள்ள கர்மா ஈச்செப்வகல ப௱றுள்ளவனும் காம 

GUTH DRM on (Lp, ியைவிட்ட அனுமாயிருக்கி னோ அவனுக்கு 

ஸவர்க்கம்கிடைப்ப.ற. நுரிசன்று” என்பது, 

நாறறுத்தோண்ணாறாவது அத்தியாயம். 

Cnt dop Fu inn. (Cartes) 

ஸூ. 5௫ ரயி 

(ப்ரதுரானர், பாவா க்கு பாஎப்ரஸ்தாச் மக்கும் ரூந்யாஸாசர 

மிக்குடாராரால புணமதாடோ ஸிப் பிப்பபு WOU UTI திற்கு 

Md Fy en wrt WaT SS ற்குஙமமானதன்றும் 

9புண்யத்சேய்டவாக ரால் அடைய தக்க 

மூன்று கோல ியது.) 

வானபாணயர் பினா. நிஷிகள்குர்மமகை . அணுணறித்துக் 

புண்ட உளானதுர்மிகுங் சையும் நதகளையும் கொண்டிரு கிருரர்களி 
னஞசரிபபார்சள்;. அவாகள் மலையருவி ளை யு! ந் அடை U [வீல் அரு. 

ட்ட இ ச ் ¥ Oo 

14, ப ம்க் ம்க் வடட... அத். piste BAL De a oh shot மாமை, 

3 தொகையலட லி பல, 4 பானகடி லியலை, 
ர 4 

் முழும்பு  சலிபலை, 

*1



௬௫௭ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

விசாலமானவைகளும் மான், எருமை, பன்றி,புலி, 1ஸ்ர௬ுமர ம், யானை 

இவைகளால்கிை றந்தவைகளுமான அ.ரண்யங்களில் தவஞ்செ ய்துகொ 

ண்டி ஸஞ்சரிப்பார்கள்; இராம க்திற்குக்கக்க ஆடைகளையும் ஆஹாரங் 

களையும் போகங்களையம்விட்டவர்களும், பலவிதங்களும் கணக்குள்ள 
வைகளும் வனக்இிலுண்டானவைகளுமான ஒஷ;திகளையும் கனி 

களையும் கிழங்குகளையும் இலைகளையும் உறுயொான ஆகாரமாகக்கொ 

ண்டவர்களும், நிற்திறவர்களும், உட்காருடிறவர்களும், தரையிலும் 

கல்லிலும் புழூதியிலும் பருக்கைக்கல்லிலும் மணலிலும் சாம்பலிலும் 

படுப்பவர்களும், காணலாலும் கச௪த்காலும் கோலாலும் மாவுரியாலும் 

மறைக்கப்பட்டஅங்கங்களுள்ளவர்களும், சிகையையும் மீசையையும் 

நகங்களையும் ரோமங்களையும் கரிப்பவர்களும், காலங்களில்கநியமமாக 

ஸ்கானஞ்செய்கிறவர்களும், காலக்சவருமல் பலியையும் ஹோமத்தை 

யுஞ்செய்கிறவர்களும்,ஸமித் க்களை பம்குசங்களையும் புஷ்பங்களையும் 

கொண்டுவருவது பூஜிப்பது இடங்களைச்சுத்திசெய்வ.து இவைகளின் 

மேடி.வில் ம். ரமபரிஹாஞ்செய் அகொள்ளுகிறவர்களும், குளிர்வெப் 

பம் மழை சாற்றுக்களால் ஈன்ராசச்காய்க் சவைகளும் வெடித்தவை 

களுமான எல்லா.அங்கங்களின் சால்சளையுமுடையவர்களும், பலவித 

மானகியமங்களாலும் யோகாப்பாளந்களாலம் சர்மானுஷடானங்களா 

லும்குறைக்துபோனவைகளும் ஈன்றாகக்சாய்ந்கவைகளுமான மாம் 

ஸம் உ இரம்ஜோல் எலும்பு) வைகளை டையவர்களும், தைர்யத்தைப் 

பெரிதாசக்கொண்டவர்களுமாகி ஸத்வமிருத்கலால் சரீரங்களைவஹறி 

த்.துக்கொண்டுமிருப்பார்கள்.இந்கவானப்ரஸ்காச்ரமக்கைப்பறறி ஒரு 

றா்லோகமூமிருக்கிறது, அகன்பொருளாவது:--!பிரம்மரிசதிகளால் 

விதச்கப்பட்டஇர்சவானப்ரஸ்தகர்மக்சை எவன் நியமக்துடன் அனு 

ay sam San sever was) ஈல 7 கோஷங்களைவரிப்பான்; ஜயிக் 

கத்தகாத உலகங்களையும்ஜயிப்பான்' என்பத, அுறவிககருடையஅசா 
ரமோவென்றால் வ்விதமாகும், அகாவகு:- பொருளையும் காரத்தை 

யும் பச்சைய தலியவரறைபும்கீக்கிவி இம். அசைப்பட க்சுக்கவஸ் 

துக்களில் தமக்சள்ள அபிமானமென்னுக்பாசங்களை உ கறிவிட்டும்ஸக் 

யாஸம்அடைவார்கள். மண்ணாங்ஈட்டியையும்கல்லையும்பொன்னையும் 

ஸமமாகக்கொண்டவர்ககம், அரம்பொருள்காமங்களைப்பற்றியவை 

களானமுயற்சிகளில் பற் றுசலில்லா குபுக் ம |ள்ளவர்களும், சத்ருவை 

யும் (நிச்ரனையும் ௨ தாவீனனையும் ளமமராப்பார்க்கிறவர்களும், ஸ்தா 

வரங்களும் ஜங்கமங்ககரம் ஜராயுஜம்.௮ண்டஜம்ஸ்வேசஜம்உக்பிற் 
வவட சகது * 

1 ௲ாாஈ எசமான்,



சாந்துபாவம். ௬௪௪ 

ஜங்களுமானபிராணிகளுக்கு வாக்காலும் மனத்தாலும் கர்மத்தா 

லும் த்ரோஹஞ்செய்யாதவர்களும், வீ டி.ல்லாதவர்களும், வஹிக்க 

வேண்டி. மலையிலும் மணல் இட்டு லும் மாத்தடியிலும் தேவாலயங் 
களிலும் ஸஞ்சரிப்பவர்களுமாயிருந்துகொண்டுககரத்தையாவது கரா 

மத்தையாவது அடையவேண்டும்,க௧ர த்இல்ஐந்துஇரவும் பசொமத்தில் 

ஓர்இரவும்இருப்பவர்களாய்ப் பி ரவேசித்து உயிரை ததரிக்கவேண்டி. 

மாறுபடாதகர்மங்களுள்ளவர்களான தீவிஜ £இகளின்வீகெளை அடை 

யவேண்டும். யா௫க்கப்படாமல பா த்திரதில்விழுந்தபிக்ஷையைப் 

புஜிப்பவர்களும் காமம் கோபம் கர்வம் லோபம் அவிவேகம் இனத் 

தனம் டம்பம் நிந்தை அபிமானம் ஹிம்ஸை இவைகளிலிருக்துவில 

இனவர்களுமாயிருக்கவேண்டும். இந்த ஸந்யாளாமா ரமத்தைப்பற்றி 

ற்லோகங்களுமிருக்கின்றன. அவறறின்பொருளாவது:-எவன் எல் 

லாப்சாணிகளுக்கும்அபயமளிதது மூனியாய்ஸஞசரிக்கின்றானோ அவ 
னுக்கு எல்லாப்.ராணிகளிடத்தலிருந்தும் எந்தச்சமயத்தலும் பய 

Caron Glove, crust அக்னிமஹாத்திரததைத் Soret s 5 gs 

லேயேமுடிவுபெற்றதாகச்செயதுகொண்டு பிக்ஷைவாககக் கிடைத த 
அன்னங்களென்னும் ஊவிஸுகளால சரீரத்திலுள்ள அக்னியைத் 

(திருப்திசெய்யவேண்டி.த) Dow IPS Hw ஹோமஞ்செய்கிறுனோ 
அவன் ன் அக்னிசயனமென்ற கர்மததைசசெய்தவனால அடையப்படும் 

உலகஙகளை அடைகிருன், at வன் பரிசததனும ஈலலகூறுதியுஷளபுத் 
இக யையுடைய பவனுமாய் விறகிலலாத அ£ஈனிமீபால மகவும்சாந்தமா 
டிருக்கும் மோக்ஷததுற்குரியயகயாஸாயாரமத்தைச் சொலலியபடி 
செய்துகொள்ளுகிறானோ அரசுடாம்மணன் ப்சம்மலோகத்தை 

அடைகிறான்" என்பது? என்றுசொன்னார், 

1 பரத்வாஜர், (இக்கஉலகத்தைவ் 'டவேறானஉலகம்உண்டென்று 

கேட்கிறோம், அஃது அதியப்பமெறக துலலை. அதை சான் அறிந்து 

கொள்ளவிரும்புகிறேன். அதனை கீ சொல்லவேண்டும்' என்று 
கேட்க, ப்ருகு சொல்ல தாடஙலினார், 

arn அவவ, ரகக் அவையவை அணக வளைவு கவைல செய,  பளதவவகவள வைக் அவிய வர்கா எனை பவட. 
ene 

bus ய இலி டா . பூ , : 
1 SUM sal eal, Qe Sip Psi (ot ch Lf. LARD இவ லஃத்தைல் ட் மிது ன 

பரமாதம, ALILOM cot வேதடக்லி: 9] GELB. ட க்கி சித, அத் சான் H Me 3 

கொள்ளல் ௬ம்! (BC pe’ ௦௨% கேட.) ery 'பரமாதம.. 1பததைககாணது 

SEF QL od! BT த் fib gh iD oF VOM eb Gols] கருடனும். அட்டு ய்லும் இமயமலை 

யென் ௮ம்மேபு Phil)  பயெயாறும் யோக் சாஸஹமமிகள்ல மச aay 0௩2 3) உரிகை 

யின் ane S's ats 1 இம்ரான் t ] m Xp, dou ட CAH QDS o Pea, * ava Bon gros g Boo 

புணணியசாலிக ரால YO ERE இத பரமாதமமிலரீகமிருககிததென்று 
சொல்லப்டடுகத் என்றுசொன்ஞா” -. பது பழையஉரை,



௬௫௪௮ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

் எல்லாக்குணங்களுடனும் கூடியதும் புண்ணியமுமான இமய 

மலையின்உரதரபாகத்தில் புண்ணியமும் க்ஷேமமூள்ள தும் விரும்பத் 

தக்கதுமான அந்தலோகம் பாலோகம்என்று சொல்லப்படுஇிறது, 
. a ச * ௩ . ௪ . உ * & e e 

அவ்வுலகத்திலிருக்கும்மணிதர்கள் பரிசுத்தர்களும் மிகத்தெளிந்தவர் 

களும் லோபமோகஙகளை விட்டவர்களும் பாவச்செய்கையில்லாதவர் 

களும் உபத்ரவமில்லா தவர்களுமாயிருக்கிறார்கள். அந்தஉலகம் ஸுனீர் 

கீகலோகத்திற்குச்சமமான3ு. சபமானகுணங்கள் அவவுலகத்திலு 

ள்ளனவென்றுசொல்லப்படுகின் ற.அவ்வுலசத்தில் மருத்யுஉண்டா 

இற தில்லை; வ்யாதிகளும் (மனிதனைக) தொடுஇறெஇல்லை ₹ பர தாரங் 

களில் ஆசைஉண்டாகிறதில்வ அக்குள்ளஜனல்கள் தம்தாசத்தில் பற 

அள்ளவர்களாயிருப்பார்கள். அவ்வுலகக்திலஃருவனைஒருவன் அடிப்ப 

தென்பதில்லை; திரவியஙகளல் வியப்புண்டாவந் நில்லை; பரசோக்ஷமான 
பய ஒள்ளதர்மமேசிலல * . ஸக்2தகமுமஉண்டாகிற நலலை ; செய்த 

கர்மத்தின்பயமீனா தத யஷஷமாகன்றுகக்காணப்படுகிறது ; சிலர் 

வாஹனஙகளும் ஆளனங்களும் போஜன ஙகளுமுமாளவர்களும் மாடி. 

களுடன்கூடியவீசெளை அடைந்தவர்களும் எலலாப்போகங்களாலும் 

சூழப்பட்டவர்களும் ஸ்வர்ணாபரண உஈளால அலங்கரிக்கப்பட்டவர் 

ESHOP GHA SOM. சிலருக்கு உயிரைத்தரிக்க பவண்டியதறகுப் 

போதுமானமட்டிமருப்பதாகக்காணப்படுகிற ஐ ; சிலர் பெரியஸ்ரமத் 

GUNS IT HIM WOOT Bho சய் அுகொண்டிருக்கிறார்கள,. இந்தஉலகக 

Ba, சிலர் தர்மத்ை தப்பெரிதாக- சகொண்டவாகளாயிகுககிழுர்கள், 

சிலமனிதர்கள் ஹம்ளைசெய்வறவர்களாயிகுர விரர்கள். சிலர் ஸுக 
ச் _ ww 

மூள்ளவாகளும் சிலர் துக்கமுள்ள வாசகரும் சலா டபாருளிலலா ஈவர் 
‘ YW ARAL 7 Ol Te, . VA ப ம். ச ர GOED LM WEF oul 2பாருளூள்ளவ ஈளூமாலிரு /விார்கள. இதல் 

ச்ரமமும் பயமும் ௮விவேகமும் பசியும் உ நக்கமும்உண்டாகிற் றன) 

எந்தஆசையால ஆறீவிலலாதவர்கள்.. அனிமவகமடைவார்களோ 
௪ ‘ ச ் ஜட . ழ் ~ “> . 

பொருளாலுண்டாகும் கற் WOVTLI CLL Lost pied ரூ 9/0, வ 

வுலகில, தர்மம் அதர்மம் 081 L.A LD 60) Ht LL MD dsouit id 568) is Oot BHI 

வீதமாயீருக்கிறது. கல் St வுள்ள எவன் , விவா ர டை யும் அறிக 

னோ அவன் பாபத்தாவ! ந்தப்படமாட்டான்.. வரசகம், அவமா 
* oO . வட்டு சறட. ச் ய் 7 ’ ட 

னம், தருட்டு, Bil ap F Bou, Won f ய், iM (ty eH! 6D! பு) சச 

2 oo co, ச் ந ரு ந அ 
ஸை, காட் IF Tov. QU Gor, அபர ao oO Gull பதப் இ ற அ] அமி 

னுடையதவம் மூ, (4,9) Mau obit. யும், Sy oy fh Aull ot அவளி இ, லக அனு 

டியாமலிருக்கிரு. டர அவணுடை (தவம் if} கவும் வளர்சீசியடையும், 
ஆ 

தர்மம் அத்ர்ம ம்என்றகர்மகறைப்பம்ய பயன் தமானசிநதை இலவுல



சாந்திபாவம, ௬௪௯ 

கத்திலுண்டு, இலுகர்மத்தற்குரியபூரியாகும், இவ்வுலகத்துல்சுபம் 

அசுபம்என்றகர்மத்தைச்செய்தபின் செய்தமனிகன் சுபகர்மங்களால் 
‘ ’ 

“6 ° e ௪ ௩ ௩ . ச க » ச 

க்ஷேமத்தையும் அல்லாதகர்மங்களால் துன்பத்தையும் அடைகிறான், 
ய் ச் உட . ச ச ச 

முன்காலத்தில் ப்ரம்மதேவரும் மறறதகேவர்களும் ஆப்படியே ரிஷி 

க்கூட்டங்களும் இவ்வுலககலசெய்கயாஈககாலும் கவக்காலும் பரி 

சுத்திபெறறு ப்ரம்மமலாககதை ,அுடைந்துருக்கிறார்சள , பூரிசின்வட 
பாகமானது எல்லாவறறையுங்காட்டிலும் 6௪ புண்யமாயும் சபமாயு 

ச . on e a ச . ௫ ° * 

(மிருக்கிறது, இவ்வுலகததல புண்யத்தைச்செய்தமனிகர்கள் அவ 

விடத்திலபிறப்படைஅிரூர்கள்.  வேறுிலா செட்டகர்மங்களைச் 

செய்து பசு பறவைமுதலியபிறவிகளில பிறக்கிறார்கள், அதுபோல் 

பூதலத்திலுள்ளவேறுசிலர் லோபமோகஙகளுடையவர்களும் ஒரு 
. . ட ௪ ப ௩ ௯ 6 

வரையொருவர்வீமுக்குவதில ஆசை.புள்ளவர்களுமாய்ஆயுள் முடிந்து 

நாசமடைகிறுர்கள். அவர்கள் இவவுலகததலப ஈற்றிக்கொண் 
டி.ருப்பாகள்; வட திசையைஅடைகிற நுலலை, எவர்கள் ரியமழமுள்ள 

வர்களும் பாம்மசாரிச மாயக் குருக்களை உபாஹிக்கிருர் மீளா அறி 

வுள்ளவர்களான அவர் ஈள் ஏலலாஉலகஙகளையும்பா 3யவழியை அறி 

கிறார்கள், இவவிதம் பா ம்மமீதவரலஉண்பேண்ணபபட்ட இந்தச் 
ண் ( ‘ SD er F 

திர்மமானது (ALOT என்றை LO FE LEILA. i. US த 
௪, . . ‘ a ல , e. 
இற குள்ளதாமககையும் ஏதர்மகபையும் எவன் ர. றுகிருனே அவன் 

LG Lol on uo Azo of SHI Me FIST IMM, | ௮ சமனணடி' நிவலுகம் 

ப்குருமணரிஷியால 2) ad ப்பட்! AU PLL TH TLI DP oll of OUCH LET OT 

ப ச்வாஜர் விசேஷமா PILL Hh Lov MAHL oN ULI DDR OTL 

பருகுவைப்புளி?/ ரா. அசன்! உலக்சமுன் ஐச HIS யானது 

உன “hs AY Ips DL DBA 7b 4 CFTVM MILL ob. UD Oh tar DOU 
* ௫ wn ௪ ர * ™ “yt டக ~~ ல் 

யவனே! தரு! ol. Jo LD of GIA bl fon Rol tie Lo SOT DochL Lorn , 
o ‘ ' 

நூற்றுக்தோணணாரறறோராவத அத்தியாயம், 
’ ் . x 9 

2 ig 7 dnp ல் Tipit, (நொடார்மம.) 

sty “ஷி 

(பிட்மா, நல்லசாமஙக எக்கூறயது,) 
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டட 
௬௫௦ ஸரீமஹாபாரதம, 

| அயோக்யர்கள் கெட்டஆசாரமுள்ளவர்களும் கெட்ட௩டை 

யுள்ளவர்களும் கெட்டபுத்தியுள்ளவர்களும் ஸாஹஸத்தில்விருப்ப 

முள்ளவர்களுமாயிருப்பார்களென்பதும் ஸாதுக்கள் ஆசாரத்தை 

அடையாளமாகக்கொண்டவர்களென்பதும் ப்ரஹித்தம், எந்தமனிதர் 

கள் ராஜமார்க்கத்திலும் பசுக்களின்ஈடிவிலும் தான்யசுஇன் ஈடுவிலும் 

சிவாலயத்திலும் அக்னிசாலையிலும் ஜலக்கரையிலும் மலத்தைய௰ம் 

மூத்திரத் தயும் செய்யாமலிருக்கிறார்களோ அவர்கள் நல்லவர்கள், 

1 அவஸ்யமர்கச்செய்துகொள்ளவேண்டி௰ பரிசத் தயைச்செய்.துகொ 

ண்டு ஆசமனனசெய்தபின் ஈதியில்இறங்கி ஸ்கானஞசெய்யவேண் 

டும், அதன்பிறகு, 3 தவர்களைக்குறித்துத தர்ப்பணஞசெய்வது மனி 

தர்களுக்குத்தர்மமென்று (பெரியோர்கள்) கூறுகருர்கள். எப்பொழு 

தும் ஸூர்யனைத் து திசெய்யவேண்டும், ஸூர்யன்உஇக்குககாலத் 

தில் ௨ றங்காமலிருககவேண்டும். மாலையிலும்காலையிலும் ஸந்த்யா 

காலத்தில (காயதரியை) ஜபிக்கவேண்டும், மு. தலஸக்தியிலரின்றுகொ 

ண்டும் ௮ துபோலமாலைஸந்தியில (உட்கார்ஈதுகொண்டும்) ஜபிக்க 

ண்டும், 2ஐந்து௮ஙகஙகளில ஈரமுள்ளவனும் கிழக்குமுகமுள்ளவனும் 
மெளனத்தைஅடைகதவனுமாகிப் போஜனத்தைச செய்யவேண்டும், 
அன்ன த்தையும் பக்ஷியஙகளையும்கிந்துக்கக்கூடாது, மிக்க ஈசியுள்ளன 

வென்று புஜிக்கவேண்டும். ரமானகையுள்ளவனாகி எழுந்திருக்க 
வேண்டும். ரவில்காலிலா முள்ள வனாகிப்படிக்கக்கூடா து, தேவரிஷி 

யானகதராக்வர்இவ்ஜிதம் ஆசார ததின்ல-்ஷண த்தைச்சொன்னார். 

அக்னியையும் காளையையும் தேவதையையும் பசுவிருக்குமிடத்தை 

யும் நா றசந்தியையும் தர்ம்ஷ்டனானப் ரம்மணனையும் எப்பொழுதும் 

ப்ர தகஷிணஞசெய்யவேண்டிம். YF GF AOS. GLb எல்லாஏவனளிகளு 

க்கும் பக்துஜனத்தறகும் வலைக்காரனுக்கும் வேற்றுமையில்லாத 

தானபோஜனம் மனிதனுக்குச் சிறந்ததாகும், மனிதர்களுக்குக் 

காலையிலும் மாலையிலும் போஜனம் வேதததாலவ் திக்கப்படுகிறது. 

இடையில போஜனம் விதிக்கப்பட்டதாகக் காணாம், அந்தவி இப் 

படி. இருப்பவன் உபவாஸு தனபயனுள்ளவனாவான்; அதுபோல 

ஹோமத்தறகுரியகாலத் தல் கஷோமஞசெய்கிறவனும் !ருதுகாலக 
ப கக். இஅவவள் கரனை, வால யவ, ance Mee   
l'‘'Gueererg’ aw prema muh Qronb gern aithe,gited ஓன்று 

Cel ld ae a . 

8 காலஇரண(,, சையீரளாடூ, முகம்துள்று BH GS Hoare, 

3 வேறடாடம்) 'போபுனமானளமுமு வில் போசனம் செய்துசொளிா 
+ of ச ., / 

வேண்டும் என்பது Fz", பு 

4 ஸ்த்தபாலில/்யிரநது ஸ்காளம்செய்தபின் ட. டள. பன்னீரண்கோட் 

களிவ லிலசஞல் நிக. நாவ தடுக்கபபடாத நருகாள் ரதுகாலமென்று சொ லைப் 

4 

rin,



சாந் இபர்வம். ௬௧ 

தில்மட்டும்(தாரத்தினிடம்)செல்லுகிறவனும் வேறு ஸ்திரீகளில்லாத 
் 

வனும் கல்ல அறிவுள்ளவ னுமாயிருப்பவன் ப்ரம்மசாரிபோன்றவன 

வான்.பிராம்மணர்கள்உண்டுமிச்சமான அன்னமான த காயின்மனம் 

போலவும் அ மிருகம்போலவும் (ப்ரம்மாவிலை) செய்யப்பட்டிருக்கி 

ஐது. அந்தஅன்னத்தை எந்தஜனங்கள் அன்புடன் அடை இ௫ர்களோ 

அக்தஸாதுக்கள் ஸத்யமானப்ஈம்மக்கை அடை௫இளர்கள், எக்சுமனி 

தீன் மண்கட்டிகளைஉடைக்கிறவனும் புற்களைக்கெளடி றவனும் ஈகக் 

தைக்கடி.க்கறவனும் எப்பொழுதும் எச்சிலுள்ளவஸும் பேராசைசொ 

ண்டவனுழாயிருக்கிரானே அவன் இவ்வுலகில் நீண்டஆயுளைஅடைய 
மாட்டான். மாம்ஸத்தைப்புளிப்பஇலிருக்துவிலக, மக்இரத்தா ல்பரி 

சுத்திசெய்யப்பட்டமாம்ஸக்கைமட்டும் புஜிக்கவேண்டும். வீணாக 

மாம்ஸத்தைப் புஜிக்கலாகாது, 1புறக்கிவுள்ளமாம்ஸக்தை விலக்க 

வேண்டும். கன்கேசத்திலோ பாதேசக்கிலோ அ௫ூியாமிருப்பவனை 
ஆகா ரமில்லாமலிருக்கும்படி. செய்யக்கூடா௪. காம்யமான கர்மங் 

களைச்செய் தபயனை அடைந்கால் அகைப் பெரியோர்களிடம் கொடுக்க 

வேண்டும், பெரியோர்களுக்கு அணனைமளிக்கவும் அவர்களைவணங்கு 
ஆசீர்வ௫க்கச்செய்யவும் வேண்டும், பெரியோர்களைப்புஜிக்கால் ஆயு 

ஞம் £ர்க்இயும் ஸம்பக் தும்கூடி பிருப்பான், உ ௫க்குங்காலக்இ வள்ள 

Stabe cn mid க்கச்கூடாது, UTWFPEO ULL. IMont_uPevavr தஸ் aif 

யையும் பார்க்கக்கூடாது, புணர்ச்சியென்பை எப்மொழுதும் தர்ம 
வழிவிட்டுவிலகாமல் ஈஹஸ்யத்கிலேயே செய்யவேண்டும், குரு 

வானவர் தர்ச்சங்களுள் ரணண்யமானதீர்க்சமாவார். AF GacKer 

அக்னிமானது உசதமமான ஈத்இயாகும், பெரியோர்களால்செய்யப் 
பவெனவெவ்லாம் கர்மவழிபாகும், பசவின்வாலைக்தொடுவதும் புண் 

யமாகும். இனக்கோறும் பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் (பிராம்மணர் 

களை) ஸுகப்1றானஞசெய்யவேண்டும், காலையிலும்மாலையிலும் ப்ராம் 

மணர்களுஈகு ஈமஸ்காரள்செய்யவேண்டிமென்று ௨ பசேிக்கப்பட் 

9. க்இறது, * கேவாலயசக்கிலும் பசர்களின்ஈடுவிலும் ப்ராம்மணர் 

களின்நடுவிவும் காமானுவடானமையக்கிலும் வே காத்யயனகாலக் 

இலும் போஜனன்செய்யும்பொமுதும் வலக்கையை *வெளியிலெடுக் 

oe mea * காலையிலும் மாலையிலும். ப்ராம்மணர்களை 

af Gr படி. , ரிப்பது வி லையுள்ளவன். ர களுள் 2 க்சுமமானனிலையுள்ள 
  

1 sn sont ' *என்பதுமலம்) | ச்ராத்தச்தில மிச்சமானமாம் 

ஸ்த்தை' என்பதுபழையஉரை, ் 

8 ! யஜ்ஞஜோடலீதியாயிருக்கவேண்டும்' என்பது பழையஉரை;



௬௫௨ ஸ்ர்ீமஹாபாரதம். 

காகவிளங்கும்; ஸம்பத்துள்ளகிருஷிகளுள் உத்தமமானகிருஷியா 

யும்விளங்கும் ; அ இகமாகத்கான்யங்களை சேர்ப்பதுபோலவுமாகும், 

எப்பொழு ஐம் பேர்ஜனமளிச்கும்பொழுது அளிப்பவன் “ஸம்பச்கம்' 

என்றுசொல்லவேண்டும், பெற்றுக்கொள்பவன் “ஸ-ஷம்பக்கம்" 

என்று சொல்லவேண்டும். குடிக்கலலமளிக்கால் அளிக்கவ்ன் (கர்ப் 

பணம்” என்றும் பெ௱றுக்கொண்டவன்  'ஸாுகர்ப்பணம்” என்றலும் 

பாயமமைளிக்கும்பொழுகம் அதுபோல் களஞசியையும் சிக்ரான்னக் 

கையும் களிர் குற்பொழு தம் அளிக்கவன் 'ஸ்ாரிகம்' என்றும் 

பெற்றுக்கொண்டவன் [ஸுஸறாரிகம்' என்றும் சொல்லவேண்டும், 

க்ஷெ)ளான்செய் ஈகொள்ளகிறவளையும் அப்படி யே அும்முடிறவனை 

யம் ஸ்சானளசெய்கிறவனையும் போஜனனஞ்செய்ட ஐவனையும் எல்லா 
நோயாளிசளையம் காணம்பொரகு, (அயுஷ்யம்' என்றுசொல்வ.த 

ஸந்தோஷிக்கக்கர்காகும். ஸரிர்புச்டகெடிர்ராரகமாக  ஹக்இரம் 

விடக்கூடாக,  கன்னுடையமலவக்சைப்பார்ச்கக்கூடாது, புக்இரர் 

களடனும் எ்க்ரீிமிடைணும் படிக்கையையும் போஜன ச்கையும்வில 

க்சவேண்டும், வாரதோர்சளின் பெயரைச்சொல்லுவகையும் அவர்களை 

ப்பற்றி நீயென்றுசொலலுவளைபும் விலக்க2வேண்டும், 8மானமனி 

கர்களைப்பற்ரிபம் ஸமமானமனிகர்களைப்பறறியும். இவ்விரண்டை 

யும்' சொலலுவக குறறமாகா௮, ட்டஈடையுள்ளமனிகர்களின் 

மனத்திலுள் ஏ. கெட் ட எண்ணை கை அவர்சளின்றாக்குரி வெளி 

யிட்டுச்சொல்லும், பல்ஜனஙா amen nan soul) 5. கெறிந்துகொண்டட 
(பாப் த்தை) பறைக்கிறமனிகர்கள் காமடைகிரார்கள்.  பலசலவி 

சளைக்கல்நாதம.ரிதர்கள் அகரிக்து செய்யப்பட்ட பா! [நடை மறைக் 

இராகள், இெகப்பாமியை மனிதர்சள்சாணாவீட்டாலும் தேவர்கள் 

நிச்சயமா ரண்பார்சள், 1பாவக்கால் மறைக்கட்பட்டபாவமான று 

பாஃகப ப : சாடார் ஏசோண்டிருா்மும். நரமககாலமரைச்சப்படுத் 

தர்மமான று Bt ip som oa as தொடர்ச் து கொண்டிருர் ௫ம், இவ் 

SYA TOL ஐ... சண வண் மாள் ப சய் ப பாவை mura sb (ys chien abr 

அந்தப்பா வப 1 Flav 3 3 J him, os 2 ரரறுமா ரி (1h! ர் Joh; ool, a 

ய் நமிதா உ பயம், ரா புலானவனி வரம் சந்நானேப் 

பீடிக்குறுப்ற அல தம் பப படிமன்னுபராமுமான நு. Df molt OUT 

வனைப் பீடிர் பம், பராபர பாட்னா  பபட்ட பபவய்ம னற (1 

Bb Man 168 wll 3 வப ம் ரப்பி த 1 ObT pall அல்கு, கொண் 
க at 

1 4 பால் ஒதி இன்பன், ட் ! யூ தியப ம் பூ , ol tit | பம் * BMD goo g 

ேரியி டாம உரக்கவே டப எண்டும் LMG), Hau eB



Fr & FH ti a ip, ௬௫௩ 

டாடுகிறதல்லை, மரணமானது (அதை) ,எதிர்பாராது, அறிவுள்ள 

வர்கள் எல்லாப்ராணிகளுககும் மனத்தால்செய்யப்படுவகைத் தர்ம 
மென்நுசொல்லுகிறார்கள். ஆகை.பால்,எல்லாப்சாணிகளிடங்களிலும் 

மனத்தால்சேஒிமத்தைர்செய்யவேண்டும், தர்மத்தை ஒருவஷகைவே 

செய்யவேண்டும், தர்மத்டுற்கு வேறுஸஹாயமிருப்பதென்ப தில்லை, 

மன தீதில் கர்மமில்லாமலிருக்கையில் வெறுவிதியைமாத்இரம்அடை 
ந்துகிடைக்கஹாயமானது ன்னசெப்யக்கூடும்?தர்மமானது மனி 
தர்களுக்குக் சாரணமாகிறது ; தேவலோகந்திலுள்ள ே தவர்களுக்கு 
அம்ருகமாகிறது, மறுபிறப்பில தர்மத்தாலுண்டான ஸுகம் அந்தத் 

கர்மத்தைச்செய்தமனிதர்ஈ-ளால் இடைவிடாமல் அனுபவிக்கப்படு 

கிறது” என்றுசொன்னார், 

நூற்றுக்சோண்ணாற்றிரண்டாவது அத்தியாயம். 

மோரோரக்தாரமம், (தோடர்ச்சி,) 

Fw! 

(ரீஷ்மரி, புத்மததஙச் தையும் தங்கி கார்யங்களையும் முக் 

நணஙக ரின்சேயங்க பபும்பந்ிர் சோல்வியது.) 

யுடில்டிார் பிப மற? ! )வவுலகில்மணீசனுல்கு ஒத்மாைப் 

புஜின் அிக்டுந்ர ப தர்ரகாகர். ரோல்லப்படிகிற அக்யாக்மமேன்பது 

OF By? WS) B) a KKoM aD 4 நடன எனக்கு உபதேசிக்கவேண் 

சிம், ப் ம்ஐ.நபிபாடிருப்பவ27' அராவரம்ஜங்கமம்என்ற இவ்வுலகம் 

பாவும் ஏகமிருஈ ர உர்பர்ருயடைகக து? ப்ரளயகாலத்தில் எதில் 

BET DD i? நு டம் நிர் எனக்குஉபகேக்கவேண்டும்'? 

ஈன்று சேட்டு FT ip) VETO HTL BAT, 

ov arti noo) 7 என்னிடம் ப்பர்னஞ்செய்கிறதும் 

மேன்மைகயச் ப் women wow மிரர்சிரக தும் எபமும் ஆசார்யர் 

களால் ஈன் கூவினந்ி சாட்டப்பட்ட துமான க்யாத்மமென்ற இந்த 

apy het F (ற out A wont) ந! [க ப்பு அ] பங்கரநடன் கான் உனக்கு 

விரிவாகர் சொலலுமி றன். உலா கலை மனிசன். நுதைதறிக்தால் 

சிதியையும் ளெளர்பறையபும் அடைவான், அவனுக்குஇஷடமான 

பபன்களின்லா [றம் ற ரர] Tag, புஸ்ஸி அல்லாப்பிராணிகளுக்கும் 

ஹிதமான நுமாமிருக்கிறது. WIT Soar | உறுஇயாளழிலைபுள்ளதும் 

மாசற்றதுமான ஆஈமாவை அ௮ரஞானமென்னும்இருளானலு எப் 
சாபு



௬௫௪ ஸ்ரீமஹாபா ரதம். 

பொழுதும் இவ்விதம்மறைத் துக்கொண்டு அந்தஆத்மருபத்தில் தோ 

ன்றுகிறது, சந்தன் எவ்விதமோ அவ்விதமே அந்த ஆத்மருபமிருக் 

கிறது, அதைத்தெரிக்அகொணி' டஇக்தமனிதன் பாவங்கள், BASEL 

பெற்று ப்ரம்மரூபத்தை அடையத்தக்கவனாகிறான், அண்ட த்திற்கு 

அவசணமாயிருப்பவைகளின் அப்புறத்திலுள்ளஇருள்போல அஜ் 
ஞானமிருக்கிறது. பூமியும் வாயுவும் ஆகாயமும் ஜலமும் ஐதோாவ 

தானதேஸுமானமஹாபூதங்களானவைகள் எல்லாப் ராணிகளுடை 

யஉத்பத்திக்கும் லயத்திற்கும்காரணமாயிருக்கின்றநன, அந்தமஹா 

பூதங்கள் கடலினுடையஅலைகள்போல எந்தப்பூ தங்களிலிருக்து உத் 

பத்தியடைந்தனவோ அந்தப்பூதங்களிலேயே திரும்பவும் திரும்பவும் 

லயப்படுகின்றன, ஆமையானது தன் அங்கங்களை வெளியில்பரவச் 
செய்து இரும்பவும் ஈருக்கிக்கொள்ளுகிற துபோல ஜக்துபூதங்களை 

யும் உருவமாகக்கொண்ட ஆத்மாவானது அந்தப்பூ தங்களை உத்பத்தி 

செய்து திரும்பவும் சுருக்கிக்கொள்ளுகிற து, பரகர்களில்கிறந்தவ 

னே! சரீரத்தில் அந்தப்பூதஙகளின்குணங்கள் ஒன்அசேர்ந்துகொண் 

ட.ருக்கின்றன. அந்தக்குணங்களானவை எப்பொழுதும் லயமடை 

இன்றவைகளும் உத்பத்தியடைகின்றவைகளுமாயிருக்கின்றன. (சரீ 

ரத்தில்) எஃதுஇல்லாவிட்டால கேட்பதும் பார்ப்பதும் ப்ரகாசிப்பது 

.ல்லையோ இவை எதை.ஆஐடுத்துருக்கன்றன3வோாஅ௮ஃ து.௮க்காரணம் 

பற்றி அத்பசத்மமென்று சொல்லப்படுகிறது. அஃது ஒரே உருவ 

முள்ளதென்று சொல்லபடுிவ தும் பலவிதமானப்ரஜ்ஜைகளுடன்கூடி 

யதுமான அறிவாயிருக்கிறது. அவ்விகமிருக்கும்பொழுது சொல்லு 

தறசரிதான ௮ந்தஅஆக்மாவில் உன்னுடையவாக்கானறு விபாருத்த 

மேள்ளதாகாது, புஜிக்கத்தகுக்தவர்கள்விஷயமாக (௪ சப்தமுதலிய) 

மிகப்பெரியகுணங்கள் ஆகாயக்டிலிருந்தவலவோ உண்டாடின்றன. 

இவ்விதம் ஸ்தாவாமும் ஜங்கமழமான இவ்வுலகம்முமுமையும் அந்த 

ஆத்மஉருவமாகவேயிருக்கிறது, ப்ரளயகாலத்திலும் அந்ததத்மா 

விற்செல்லுகிறது. இரும்பவும் நதுலிருந்து உத்பீத்தியடைூறெ து, 
பூதங்களை உருவமாகந்கொண்டபரமாத்மா மஹா பூசங்களைப்படைத் 

துத் இரும்பவும் லயமடையச்செய்கி௱ இரரர். பூதங்களைப்படைக ஙு ரமாத் 

மா ஐந்துமஹாபூத ஈகளையும் at eum IT Toh Gert த்தி லும்்உண்டுபண் 

CSU REBT, அந்நமஹாபூ கங்களிலுள்ள வேற்றுமையை ¢ seu 
னானது பாக்கத் இல்லை, சப்தமும் செளியும் இடைவெளிகளுமாகிய 

மூன்றும் ஆகாய த்திலிருந்து உண்டானவை, ஸ்பர்சம், சேஷ்டை, 

த்வக்குஎன்றமூன்றும் வாயுவிலிருந்து உண்டானவையாகக்கருதப்



சாந்இிபர் வம, Sr BG) 

UA Bom mar, தீஜஸ், ரூபம் சண் (உணவுழுதலியவை) பாகமாவதற்குக் 

காரணமானசூ6ன்று மூன்றுவிதமாகச் சொல்லப்படெறது, ரஸம், 

ஈரம், நாஎன்றமூன்றும் ஜலத்தின் முணங்களென்று சொல்லப்படுின் 
றன. மணம், மூக்கு, சரீரம்இந்தமூன்றும் பூமியின்குணங்களாடின் 

றன, மஹாபூதங்கள் ஐந்தே, மனம் ஆருவதென்றுசொல்லப்படு 

கிறது, ஓ! பாரத ! இந்திரியங்களும் மனமும் இந்தஜீவனுக்கு ஞான 

த்துற்குக்காரணங்களாயிருக்கின்றன. புத் தியென்பது ஏழாவதென் 

றும் க்ஷேத்ரஜ்ஜனைலீவனோ எட்டாவதென்றும்சொல்றுகிரர்கள், 

் கண்ணான பார்க்கவேண்டியதறகாகவே, மனமானது ஸந்தேஹத் 

தைஉண்டுபண்ணுடிறது, புத் தியானது நிச்சயத்தைச்செய்கிறதாயி 

ருக்கிறது. க்ஷேத்ரஜ்ஞுனைஜீவன்ஸாக்ஷிபோலிருக்துகொண்டிருக்கி 

றது. புததியானது சைதன்யசக் தயால் வ்யாபிக்கப்பட்டுச் சேதனை 

யென்று ப்ரஹித் திபெற்றதாயிருக்கிறது, அவ்விதமிருக்கும்டொழுது 

ஜீவனை அசேசனையைவிடவேறுானதாட அறிந்துகொண்டி.ருக்கறதெ 

ன்றுகாணப்படுகிறது, தமோகுணமென்னும் அஜ்ஞானமான துசரீரத் 

தைவிடவதம் விடாததுமாகக் காணப்படுதிறது, ஸாக்ஷியானஆத்மா 

வானது அவ்விதறஜ்ஞானத்தை அறிவதும் அல்லது அதைவிலக்கு 

வதுமாயிருக்கிறது, இரண்டுஉள்ளங்கால்களுக்கும்மே லுள்ள இந்தச் 

சரீரத்தை எ.து கீழும்2மேலும்௮றிந்துகொண்டிருக்கிறதோ இந்தஆத் 

மரூபத்தால உள்ளிலுள்ள இதுயாவும்வயாபிக்கப்பட்டி ருக்கி, it) தன்று 

தெரிந்துகொள், இவ்வுலகிலுள்ளபுருஷர்கள் இ 'ந்திரியக் ங்களைமுழுமை 

யையும் ஜையிக்கவேண்டும், ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ்என்கிற குணஙகளை 

யும்வெல்லவேண்டும், அக்தஞூன்றுகுணககளும் அக்தஇக் இரியங்களை 

ஆச்ரயிக்கவைகளாயிரும்கின்றன, மனிதன் இதை நீர்துகொண்டு 

பிராணிகளுக்குள்ள?. தபகத பையும் லயத்தையும் தன்புத்தியால் பார் 

த்துக்கொண்டால் மெள்ளமெள்ள உத்தமமானஆத்மானந்தத்தைப் 

பெறுவான். புத்தியானது, ஸதவம்ரஜஸ்தமஸ்என்ற முக்குணங் 

களாலும் பலவிதமாகஇமுக்கப்படுகிறது, இந்திரியங்கள் ஐந்தும் ஆரு 

வதானமனமுமாகிய யாவும் புத்தியின்உருவமே, புத்தியில்லாவிட் 

டால் அக்குணங்கள் ௮ நுலிருக்.நுஉண்டாகும்! இவ்விதமிருப்பதைப் 

பார்க்க ஸ்தாவாங்களும், ஜங்கமங்களுமான இவ்வுலகமனைகதும் 

புத் $திமயமாகவேஆகிற ல். (புக்தியானது. லயமடைந்தால்) உலஃம் 
சரக் ரண. aannanme க வவ Netter apne அவலதகவவ்ஷ்னலை வனவன்கைக்கவையவமைய படளிக 

  

1 இற்வபோலமைதிற இச sifu pas oi அம்திறும் கதவி, bu was gy Neg காக 

Daieor uO gille yildes roi Gaiodor (RD, 

8 (அமியவேணடும்' என்பதுவேலுபாடம,



௬௫௬ ஸப்ரீமஹாபா சதம், 

லயமடைகறது.(புத்தஉத்பத்தியடைந்தால்) உலகம்உற்பத்துஅடைகி 
றது, அக்காரணம்பறறியே“புத்தியானது வேதஙிஈளில் இவ்விதம் உப 

தேசிக்கப்பெிற௮, புத்தியானது எந்தஉருவத்துடன் பார்க்கிறதோ 

அந்தஉருவம் கண்ணாகிறது, எந்தஉருவங்கொண்டு கேட்கிறதோ 
அக்தஉருவம் செவியென்று சொல்லப்படுகிறது. மணத்தைஅறியும் 

டொழுது ஆதை மூக்கென்றுசொல்லுகிறார்கள், நாக்குவடி வமாக 

அது ரதைதைஅறிகிறது, த்வக் உருவமாக ௮து ஸ்பர்சத்தைத்தெரி 

ந்துகொள்ளுகிறது. புத்தியானது ஐரேகாலத்தல் பலஇந்திரியங் 

களின் உருவமான வேறதுமையைஆடைகிறது. எக்தஉருவத்துடன் 
ஓ 

ஒருபொருளைநினைக்கிததோ அந்ரஉருவம் மனமாகிறது, ஜந்துவித 

மான வெவ்வேறுபொருள்கள் புத்தபின் இடங்களாகின்றன. அவை 

களை ஜந்துஇந்தரியங்கமளன்று சொலலுகிழுர்கள், அவ்விந்துரியங 

களைப் புததியானது காணப்படாமல டித் தூக்கொண்டி ருக்கிறது, 

புததயானது ஆத்மாவினாலபிடிக்கபபட்டதாய் ஸதீவருதலிய மூன் 

௮ குணஙகளலும் இருந்துகொண்டிருக்கிறது,அஃதுதரஸமய த தில 

ஸந்தோஷூகதையடைகிறது ; ஒருஸமயததல சோகப்பகிகிறது, ஒரு 

ஸமயததல் ஸுகததுடன்கூடாமலும் துக்கத துடன் கூடாமலுமிருக் 

இறது, இவவிதம் மணிதர்களன்மனதகதலுள்ள மூன்று கணககளிலு 

ம்ருப்பதும் எலலாவஸ்துக்களன உழுவமுமான அபபடிபபட்டுர் 

தபபுத்தயான து,கதகளுக்குப்ப யும்பெரியலைகளுளதுமான கட 
e ~ * wh ¢ cs ~ ச 

லாளைது அரத யின் ிபரியஅலையைம் றயிருபபதுபோல நநதஷூன்று 

குணங்களையும்மீற் அதமரூபததலறதிருக்கும், இவ்விதம் வேறது 

மையிலலாத ஆதமருபததையடைநத புக்தியானது மனமென்றதஉரு 
வ ~ 4 ° 

வததலஸு்க்ஷமமாயருக் கம். 1 Ded, (HoT LBS HEL) Fo sag 

தொடககும் ॥ஜோகுணமானழு புதயம்ன் v (tho hoo ho) HTL spl 

கொண்டிருககும். அப்பொழுது அ॥பஜாமுணத்தாலமிதாடாபபட்ட 
அந்தபபுததயானது of லவர் த,5 ர்ய்வல்ல் யு. விளி செல் வும்படி. 

செய்யும், பறகு, தத ரயஙகள வதயய/ றன் ஏூலடண்மையான 
ஆறவும புருஷ்தோதம(ா ஆலம் முதலிய 11. அ தாலதமோஞு ல 
தாலுண்டாகும ஸமூயாயயான? பபமமதானமும்உண்டாமனறன, 

Btw od i ' iv 4 1 1 ‘ Luft Fy Ld GOT gh) GI Dioll பூட் அசி 120000 JH Bi yes (LPL மம ஹு) 

மானது தமோுணழமுமயல து of 62 CY HOO] gh jo007 யகரம் மூன்றுஉ 

வமாயருககன் நன. ay Od OM aU ho பூர் bp OB Lodi i in woth Uy btu Deo 

வா அவளில் ம துரம் பகரிலயஙகளையும். முழுழ்மழொட 

ர்க துமலரணி ம ய்ழுமம௦0 00], ஓ. பாப as gh ON our shila Lj Ab shiltsi oat ou fy)



சாந்திபர்வம். ௬௫௭௪ 

யனைத்தும் உனச்கு விரிவாகச்சொல்லப்பட்டது, அறிவுள்ளமனிதன் 

இந்திரியங்களையெல்லாம் வெல்லவேண்டும். ஸத்வம், ரஜஸ், சமஸ் 

(என்றமூன்றுகுணங்களும்) எப்பொழுதும் பி.ரரணிகளை அடுத்தவைக 

ளாயிர்க்கின்றன. ஓ ! பாரத ! ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்ற 

மூன்றுவிகமான 1(2வகனையானது எல்லாப்ராணிகளிடங்களிலுமே 

காணப்படுகிறது, ஸுகத்தைத தொடாந்து கொண்டிருக்கும் ஸத்வ 

குணமும் துக்ககதைப்பற்றியகானரஜோ குணமும் தமோகுணத்துட 
ன்கூடி. உலகஈடையிலிருக்துசொண்டிருக்கின்றன,அவைகளிலசரீரத் 
திலோ மனததுலோ எதுபிரியததுடன்கூடியதாயிருக்கிறதோ அது 

ஸதலகுண ததிலிருந்துண்டான2 பாருளாயிருக்கிறதென்று தெறிந்து 

கொண்டு அதை அவ்விதம் உபேகைஷைசெய்யவேண்டும், பீறகு, எது 

துக்சத்துடன்கூடியதும் தனக்கு அப்ரியததைர்செய்கிறதுமாயிருக் 

கிறதோ அதை ரஜோகுணம்ஈடைபெறறிருக்கிறதென்றே கினைததுக் 

கோபத்துடன்சிந்தியாமலிருக்கவேண்டும், பிறகு, எது மோஹதது 

டன் FLW BLD இக்திரியஙகளுக்குப்புலப்படாதவ ஷயக்சளுள்ளதும் 

ஊஹிக்கததகாததும் அறியக்கூடடாகதுமாயிருசக்ற3தா அதைத் 

தமோகுணமென்றனு நிச்சயஞசெய்துகொள்ள2வண்சிம், ஸந்தோ 

ஷம், பரியம்,அனக்தம், ஸுகம், மன % ல் கல்ல அடக்கம்என்றஇந்த 

ஸாதலிககுணஙகள்மீச௮.ர௬மையாக உண்டாகின்றன, ஸக்£தாக்மீல் 

லாமையும் பரிதாபமும் சோகமும் போசையும் பொருமையும் ரழிஜா 
~ . . த 

குணததனடையாளங்ாளாகும், MENUS LT! OBO ரதாலும்காபண 

 லலாமலும் காணப்படுகின்றன. அபிமானமும் அவீமவகமும் ஆஜா 
* e . * 8 4 a ஷி . 

கரரையும் GNaH Cp ! சோம்பலும் மறறும்பலவிதங்கஷமான தாமஸ 

குணங்கள் 8ீஎவும் பாகயர்குறைவாலுண்டாகின்றன. “எட்டாதவிஷ 

யஜதல அசலலுவ 1.8 பலனகமாகச் சசெலலுந்தன்மையையும் இன 

LOT SUM TLIC FULD DE தஹ. தையும் உருவமாககசொண்ட துமான 

DAT LNG hi of UEMSS) CVV. Ld Lon Mf HTM HSDDIDT Doss 

இ வவுலகிலும இ.றநததப்னனும் ஸ கமுவளவனாபிருப்பான, ஸடக்ஷ 
மமானபுதழு: மீக்ஷூத் ஜ்ஞான ஆத்மா இ வவிப ண்ரட குழல் Hh BS 

வேறதுமையைப பா, இவை எிழலானமுனபுதழயானது பங 

களை உண்டுபண்ணுகிறது. மறமழமுன்றுனஷதமாவானது அஹங்காம 

1 வேதனை = தும. பவம்; 

2 * அடையயுமியாதவ் வயலும் இசைய வழு எவிடலழுபழைய யமம், 
* 6 ' 

ம் * பல வூயஙுகவர் மல் ஒமெ 9 LDU oh od vo OV sod shoal wad வவ்வ்பற் wl of 

பது! பழைய உமை, .



or BO} 'ஸரீம்ஹாபாரதம், 

ழேதலியகுணங்களைஉண்புெபண்ணிடூறதில்லை, 'கொசுவும் அத்திமாத் 
இன்காயும் எப்பொழுதும்சேோரந்துகொண்டிருப்பதியோல இந்த ஆத் 
மாவும் புத்தியும் ஒன்றோடொன்.து சேர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன. 
ஆத்மா புத்து இவவிரண்டுகளின்சேர்க்கையானது அத்திக்காய்க்கும் 
கொசவுக்குமுள்ள சேர்க்கைபோலாகும், இயற்கையில் வேறான ஆத் 
மா புத்தி இவ்விரண்டும் எப்பொழுதும் சேர்க்கையை அடைந்து 

கொண்டிருக்கின்றன. மீனும் ஜலமும் எவ்விதம் சேர்ந்துகொண்் 
டிருக்கின்ரனவோ அதுபோலவே அந்தப்புத்இயும் ஆத்மாவும் சேர் 

ந்துகொண்டிருக்கின்றன. (புததுயிலுள்ள) குணங்களானவை ஆத் 

மாவைஅறிகிறஇல்லை. அந்தஆதமாவானது (புத்தியிலுள்ள ) குணங் 

களை முழுதும் அறிகிறது, குணங்களுக்குஸாக்ஷியான அந்தஆஅத்மா 

வானது பார்க்கப்படுங்குணங்களைத் தன்னுடன்சேர்க்தவைகளாக 

நினைக்கிறது, தீபம்போலுள்ளபரமாத்மாவானது சேஷ்டையில்லாத 

வைகளும்௮ நிவீலலாதவைகளும்புத்தியைஎழாவ தாகக்கொண்டவை 

களுமான (ஆறு) இந்தரியங்களின் வழியாயத் தீபததின்கார்மமான 

விஷயப்்ரகாசததைச்செய்கிறது, புததயானது குணங்களை உண்டு 

பண்ணுகிறது, க்ஷேரஜ்ஞ்னைஆதமாஅவைகளைப்பார்த்துக்கொண் 

டிருக்கிறது. புததி க்ஷேத்ரஜ்ஞன்என்னும்அவ்விரண்டுக்குமுள்ள இந் 
தச்சேர்க்யைனது அனாதுயாயிருக்கிறது. புத்தியென்னும் ஸத்வத் 
இற்கு இருப்பிடம்லலை, க்ஷேதரஜ்ஞ்னை ஆதமாவிறகும் இடமா 

யிருப்ப் தொ ன்றுமிலலைுத் தியானது மன ததைவெளிப்படுத்துகிறது, 

ஒருபொழுதும் குணங்களைவெளிப்படுத துகிறதிலலை, எப்பொழுது 

மனிதன் அந்தக்குணங்களீன்கிரணங்கள்போன்ற இந்திரியங்களை 

மனததாவ நன்குஅடக்குகிறாமனா அபபொழுது குடததிலப்ரகாசிக் 
கும்தீபம்2பபால இவனுடைய ஆத்மா பரகாசமாகிறது. ௮ வன்இயற் 

கையிலுண்டானகர்மாவைததள்ளிவிட்டு எப்பொழுதும் ஆத்மாவில் 

ப்ரீதுயுள்ளவனும் மூனியுமாயிருக்கிரானோ அவன் அந்தக் கர் 

த்யாகத்தால் எலலாப்ராணிகளின்அத்மருபியாயுமிருந்துிகாண்டு உத் 

தமமானகதயைஅடைவான். ஜலத்தலஸஞசரிக்கும்அன்னப்பறவை 

யானது எவ்வதம் (அந்த) ஜலஃ துடன் ஒட்டுதலிலலாமலிருச்கிறதோ 

அவ்வ தமம ஆத்மருபத்தன் அறிவை அடைக்கலன் பி.ராணிகளிடங் 

களில பற்றுதலின் றிப்ருப்பான். 9) வள தம் பறறுதலிலலாதஸ்வபாவ 

முள்ள இந்தது மரூபததைம தன்பு; தயால் ப தரிந்துசொண்டமனி 

தன் விளையாடிக்கொண்டிருப்பான், சேரீகபபடாமலும் ஸந்ம்தாஒப் 

படாமலும் மாதஸ்ர்யரில்லாமலும் அவன் ஸ.ஞசரித்துக்கொண்டிருப் 2 ்



Fr 6 RUT a tb, ௬௫௯ 
பான், ஆத்மரூபத்தின் ஸ்வபாவஅறிவுடன்கூடி யஅந்தமனிதன் ஏப் 
டொழுதும் வேண்டியடொருள்களை, எட்டுக்கால் பூச்சியானது நாலை உண்டுபண்ணுவதுபோல உண்பெண்ணுகிருன், குணங்களானவை 
கள் நூல்கள்போலென்று தெறிக் துகொள்ளவேண்டும். (ஞானத்தால்) நாசமடைக்ககுணங்கள் நிவிருத்த அடைவதில்லை, நிவிருத்தயானது 
ப்ரத்யக்ஷத்தால் தியப்படுகிறஇில்லை, அஃது அனுமானத்தால் பரோ க்ஷ£மாகஹித்இிக்கிறது என்று இவ்வி தம் 'சிலவாஇகள்நிர்ணயஞ்செய் 

கர்கள், மற்றுமுள்ளசிலவாஇகள் குணங்களுக்கு நிவிருத் இியென் 
றேநிச்சமிக்கறொர்கள். இவ்விரண்டையும் ஈன்றாகவிசாரி த் (இதைத் 
தீன்) புத்திக்குத்தக்கபடி. ரிச்சயஞ்செய்துகொள்ளவேண்டும், இவ் விதம்உறுஇயுள்ள தும் புத தியால்செய்யப்பட்டவேறறு மையை மூக்ய மாகக் சொண்ட ௮மான இந்த ஹ்ருதய க் ரந்நியென்னும் அஞஞானத் தைவிலக்கிக்கொண்டு ஸுசமாகஇருக்கவேண்டும். ஸந்தேகஙகள் 
அறுபட்டவஞாய்ச் சோகப்படாமலிருக்ஈவேண்டும், அமுக்குள்ளமனி தீர்கள், நிறைந் கஈடியில்இறங்கு ஸ்ானம்செய்து பரிசத் தியை அடை வதுபோல இக்ஈஞானத்தை அடைந்தவர்கள் நல்ல றிவுள்ளவர்களாஇ மர்களென்றுதெரிக்துகொள்.ஆனால் பெரியஈஇமில்விமுந்கவ4் அதன் கரையைக்கண்டு(அதைஅடையவேண்டி. தி) காபமடைவான். அந்தத் 
      எம்ப. ஜதி 

1 * அத்மஞான தசால குணங்க௱ரரிக்சன்றன' என் தமிஷய தில வெல் 
வேறுகொள்கைகளுண்டு, இச்தக்குணங்கள் SEU WTO BL LM. OK rey 
போனாலும் அவைகரில்லாமலபோவ Ba, லாமலபேச்மாடல * 93 sé 
குணங்கக் காரணமாசக்கொணட உலகம் மத்தஜீவர்களுச்சும் புவ பஉடடடாமல் 
போசவேண் ம். ஆகை யால, அவ்விதம்சொலலுவ.ஐ ப்ர Suva Se aSCor த 

மாகும், ஞான ததை டைச்சலிவனிட மும் அந த்க்குண SIT 5) TE COTBa ஞானம்' பயனர்த தாரும், இகையால, நானியானஜீவனிடமி ஈது விலகத் 
Gerba மர்ரலாகீடமிருக்னே ரனவெள்று யோசமு 22 இிற்கொரகை, 
குணமகள் பூல 2சங்களுள ளனவாகையால் கானமுளள வீடை ச சேர்க த 
குணக்கள இலலாமச்டோடன்தன. மறதறதும்சங்கள் ஞானமிலலா சஜீவர்களி 
டம் முன்போலிருக் ன்றன. குணங்களின்டாசமான அ EN ESQ mb 
பாதமென்றும் இருவகைப்படும், இமைகளில், ப்ரளாயகாலத்தில கராயட்கள 
யாவும்லயமடை ஈது ஸத்மும், ரஜஸ், சமஸ் என் far menus ஒடு us 
யிநட்பது Adling இயெடர்றுசொம்லப்படிம், நிலிருச்திரி யில எப் கனல் 
கள் இரும்பவும் ப்ச்பம்“ததைஉண பண்டும், ஞானத்தால் வய ர்க She 
Goblea Neu பா தீமென் றுசொலல, பதத, இதில. எவர்கள் Pawn 
லேபோடுன்றன. இரும் வும் பரபடிசம் உணடாகிறகெள், டல, பென் 
௮ வேதாகிக.ரிர்கொகை,  இகைகத் தளிவாச Seri g 3 bros 
யஞ்செய்துசொ.மாவேண்டும் என்பதுகரு Ba. 

3 ஆத்மாவின் படம்க 1 *பு சீதியிவடையவையென்றம் /சிகயிவடைய 
குணங்கள் ததமாலினுடையவையென்றும் மன ததிலுள்ரகிகமம் ' என்பது 
பழையவுசை, , 

'



௬௭ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

தாபம்கரையைஅடைந்தாலஇசா.து, உண்மையாகஅத்மாவை௮ றிந்த 

மனிதனே தாபமடையமாட்டான்;மூக்யப்பயனனைஆக்மாவைஆறிந்த 
ந் * ச டி! * & நி ௪ 

உடனேயே (ஸம்ஸாரக்தைத்) காண்டினவனைிறான், இவ்விதம் ஆத் 

மாவைப்பற்றி எவர்கள்தெரிக்அுகொள்ளுறார்களோ அவர்கள் அஜ் 

ஞானஸம்பக்த.மி லலாகஉத் கமமானஞானத்தைஅடை கிரூர்கள், மனி 

தன் இர்கஜ்ஞானகதைுடைந்து பிராணிகளின் உத்பத இயையும் 

லயத்தையும் முழுதும் மெள்ளமெள்ளக்தன்புத்தியால்தெரிந்துகொ 
~ 4 oor i t 

ண்டு ௨. த்கமமானவைராக்யத்தை.அடைஇருன், அறம்பொருள் இன் 

பம்என்றமூன்றும் அரித்யமென்றுஅறிந்தவன் அகந்தமூ்றையும் 

நன்ராகத்தெரிந்தகொண்டு மனத்தால் (ஆத்மாவை) விசாரித்து த்யா 

னம்செய்கிறவனும் உண்மையானஆக்மரூபத்தைக்கண்ட வனும் உல 
of f 

கத்தைப்பறறிய உத்ஸாஹத் நிலிருக்குவிலகியவனுமாய முத்தியை 

அடை.சிறான், வெவ்வேருனஅந்க.௮ர்சுவிஷயங்களில்விடப்பட்டவை 
ச ரி ம் mu 2 ட . க . 

களும் த௫ூக்கமுடியாகவைகளுமான இந்திரியங்களை அடக்கத்தக்க 

புத்திபில்லா சுவர்களால் ஆத்மாவானது அறியக்கூடியதாகிற இல்லை. 

இந்தஅத்மாவைஆறிந்தபின் அறிவுள்ளவனாவான், அறிவிற்கு வேறு 

என்னலக்ஷணம்ருக்கிறது? இக்ததறிவை அடைந்து (உலகத்தை) 
இல்லாமல்செப்துகொள்ளுகிறான்;வேறுவிதமாகவும் (பிறர்களுக்குக்] 

காணப்படசிவான். புகையால்மறைக்கப்பட்டஅக்னியானது ஜ்வாலை 

யைவெளயிட, ஈதுபோல (புத்ரா வெளியிடுகிற இல்லையென்றும் 

எல்லாவிடத திலும் சகடைப்பசிகிறடில்லையென்றும் எதைச்சொல்லு 

இருர்க ளோ சர்ரத்திற்குப்படியான அந்தஅத்மாவானது தெளிவுள்ள 

தாகும்பொழுறு மனிகன் இவ்வித மாக்ஷநிலையைப் பார்கிறான். 
or a ௩ + . . ச € + 

1 இந்திரியங்ஈருக்குப் புலப்படாகருப்பதாலும் ஸூக்ஷமமாயிருப் 

பதாலும் மோக்ஷத்தின்வழியான நு வெளிப்படுகிற இல்லை, 3இந்த 

ஆத்மரூபத்தை 42௦ தரிந்துசொண்டபின் அறிஞர்கள் செய்யவேண்டி. 
ab ‘ 

WEN GF FL FY GBM BOT! தாகரினைக்கிரார்கள், ஆத்மநபக்ைைஅ றிந்து 

கொள்ளாதவர்காநச்கு மிகப்பெரியயயமுண்டாவுபேர்ல அதை 

Dy றிந்தவர்க LAL | LAs ADO GW, அதை அறிந்தவர்களுள் 
ச * pS _ ய CNL ப்ச் ட் , 

ஒருவனுக் முமட்டில '2மலான ஈஇயென்ப இலலை, குணம்ருக் குமிடச் 

இலன் Og ஙமானமீலவாறக யென்றுகூறுகிழுர்கள் வன் பயனைக் 

கருதாமல கர்மத்கர்செய்கர 2 அலன் முன்பிறப்பிலசெய்யப் 

பட்டபாபத்தையும் வவமகிக்கொள்கருகிறுன் ுன்பிறப்பிலுள்ளலும் 
+ 

தெல் erence seen atmts வலக ஆவ். அண, + om சனன்ததைவாவச் on se eer APOE பட வவவளவ மப நதனஸ்வதுவட 

  

ச் i . 
} 8 gy nape inti lL g இட்டப், அற op Tbs ' ச் ட ் 

ப இன அரைஸவோகம் வ் _பபட்டது,



Fr 6 KUT ws th. ௬௬௧ 

இப்பிறவியிலுள் எ மாடுய இந்தஇரண்டுகர்மங்களும் ஆத்மாவை 

அறிந்தஅவனுச்கு எவ்விதத்திலும் 1 அப்ரியத்தைஉண்டுபண்ணத் தக் 
கனவல்ல ; 3 ப்ரியத்தைஎங்கிருக்துஉ்ண்டுபண்ணும் ? அறிவுள்ளமனி 

தன் கோபமூதலியவற்றால் தன்பப்படும்மனிகனை நிந்இப்பான், அறி 
வுள்ளவனால் நிக்இக்கப்படத்தக்க அந்தமனிதனுக்கு அவன்வினையா 

னு இவ்வுலகில் எல்லாவிகமானபிறவியையும் உண்பெண்ணும், பல 
விகமான அக்தஅந்தவிஷயங்களைப்பற்றிச் சோகப்படுகிறவர்களும் 

கூச்சலிடுகிறவர்களுமான உலகக்இலுள்ள ஸம்ஸாரிஜனங்களைப் பார். 
ஸாதுக்கள் * அடையத்தக்க 3இரண்டுவிதமானஅக்தப்பதத்தை எவர் 

கள் அறிகிரறார்களோ அச்தறிவுள்ளவர்கள் அந்தவிஷயங்களில் 
சோகப்படாதவர்களாயிருப்பதையும் பார், 

நூறு த்தோண்ணூற்றுமுன் றவது அத்தியாயம். 

Cnt dpe ST Wid. (தோடர்ச்சி, 
கம் ௫௫ 

(பீஷ்மர் தீயானயோகத்தை உபதேசித்தது. ) 

எ ! பார்க்க ! இவ்வுலகிலுள்ளமஹரிஷிகள் எந்தக்யானயோக 

த்தைஅறிந்துசாச்வகமானஹிக்டுயைப்பெற் நிருக்கிறார்களோகான்கு 

விகமான .அக்கக்யானயோஈர்கை இப்பொழுது உனக்குச்சொலலு 

கிறேன். க்யானமானது எவ்விதம் ஈன்றாக Yeo ss sion 

அவ்விதம்மோக்ஷக்டுற்சென்றமனமூள்ளவர்களும்ஞானத்தில்கிருப் 
இயூள்ளவர்களும் மரிஷிகளுமானயாகிகள் செய்கிறார்கள். பார் 

தக! பிறிப்பென்னுக் காஷம் ரி நக்குறைைடைந்தவர்களும்உண்மை 
யான ஆ.மருப வில் உறுயடைக ஈவர்களும் ஸம்ஸாரதோஷத்த 

லிருந்து விடிபட்ப_வர்ஈளுமாயிரப்பவர்கள் திரும்பவும் பிறப்படைய 

மாட்டார்கள், மணிஈர்கள் சரம்உஞ்ணமதலிய அவக்துவங்களிலிரு 

ந்து வெளிப்பட்டவர்க ளும் எப்பொழமூ வம் எசக்வகுணக்திலிருப்பவர் 

களும் எப்பொழுதும் மோக்ஷ கைம் ஈயிக்தவர்களுமாய் ஸ்இரீமுத 

லிய விஷயங்களின் ai Dit i லலாகலைகளும் *்விரோ இகளில்லாத 
Mt mene படல ~ FNRI TTR பவ வவ மலவைய கை tia emer ள்ைதையயவவக்யை, wo eames 

j பஈதமென்ட ஓம், $மோ. மென்பதும் பழையஅரையின் கரதத 
* 

8 உபாஸனைசெய்டர வாசா  ரம்மலோகம்சென  அடையும்ட சம்ஒன்று; 

இருக்குமிடத் திலேயே கானிக ரா. இடைய பிம் மோ-ஷபதம் ஒன்று. 

* 'வ்யாதி, மனத்திர்கு ஒன், gb giro! POS ML Bore gun d, HBTS 

ரதை, சோம்பல், இசை, ப்ராகடு, ஸமாதியைதடைய ராமலி 1b SI, அடைஈத 

ஸமாதியில் உற 'இயில்லாமலி நத” என்ற ஒன்பதும் யோகீ BEE விசோதி 
களாகு, (யோகஸ தரம், நதலயாதம், 80 - வது ஸூத்ரம்.) 
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௬௭௨ ஸ்ரீமஹாபா சதம், 

வைகளும் மனத்டுற்குச் சாந்இியை உண்டுபண்ணுபவைகளுமான 

இடங்களை அடுத்தலர்கள £மிருக்கவேண்டும், அவ்விடங்களில் த்யானம் 

பண்ணத்தக்கவஸ்.துவுடன் ஈன்றாகச்சேர்ந்கசமனத்தை ஒரேவிஷஓயத் 

இல் நிலைபெற்றதாயிருக்கச்செய்யவேண்டும். அந்தவிஷயக்இல் த்யா 

னத்தால் மனக்கை ஈன்றாகத்தகைந்துகிறுத் துவதால் மனிதன் ஞான 

மூள்ளவனூரன். 1எப்பொமூ அம்விஷயத்்தில்பற்றுள்ளவணானஎவன் 

3 நான்குவிதமான பூகவஸ் துக்களில் ஸமாஇிஅடைகிறானோ அவன் 

அக்தவஸ் துக்களின்உண்மையை.அ றிக் துகொண்டு அந்தவிஷயங்களில் 

சுற்றிக்கொண்டிருப்பான். இந்இரியக்கூட்டக்தைமனத்துல்ஒன்றாகச் 

சேரும்படிசெய்து கட்டைபோல (ஸமாஇயிலிருப்பவனும்) யோக 

மறிந்தவவமான மூனியானவன் செவியால் சப்தத்கைக்£ஹிக்கமாட் 

டான் ; தீவக்கால் ஸ்பர்சத்தை அறியமாட்டான் ;கண்ணால் ரூபத்தை 

அறியமாட்டான் ; நாவால் ரஸங்களைஅறியமாட்டான் ; மூக்கால் 

மோக்கத்தக்கயாவற்றையும் அறியமாட்டான் ; (அவற்றை) விலக்கு 

விடுவான். ,யோகபலம்பெற்றவன் ஜந்து௫ந்இரியங்களின்வகுப்பை 
யுக துன்பப்படுத்துகிறவைகளான சப்தமூதலிய இந்தவிஷயங்களை 

விரும்பக்கூடாது, பிறகு, ஸாமர்த்தியமுள்ளவன் ஐந்துஇந்இரியங் 

களின்கூட்டத்தையும்மனத்திலஒன்றாகச்சேரும்படிசெய்து ஐந்துஇக் 

இரியங்களுடன்கூட வெளியிலோவெதானமனகதை ஸமாதியிலிருக் 

கும்படி செம்வான். £ரனைமனிதன் விஷயங்களில்ஒடும்தன்மையுள் 

ளதும், பிடிப்பற்றதும், ஐநத இந்திரியங்களையும் வதியாகக்கொண்ட 

தும்,ஸ்தரமில்லாதவஸ் துக்களிலும்ஸ் இரமாயிருப்ப துமானமன தத 

முதலில் த்யானவழியில் நிலைபெறும்படி செய்யவேண்டும், *இக்கமனி 

தன் எப்பொழுது இந்திரியங்களையும் மனததையும்நி ர்ட்டி ஒன்றாகச் 

சேரும்படி செய்கருனே அப்பொழுது இது முகன்மையானத்யான 

வழியாகிறதென்று என்லைசொல்லப்பட்ட ந. ஏந்து இந்தஇிரியங்களு 

டனும் இறாவதானஆத்மாவுடனுங்கூடிய அர்கமணிகணுடைய முந்த 

மனம் அவ்விதம் முதலில க்யானததில தகையப்படீடும் மோ க்தில் 

மின்னல்சலிப்பதுபோல ஈ௫ிவிலவெளிக்கிள ம் / oli a) TL 

கும். ( தாமரை) இலையிலிருக்கும். சசைலமானநீர்க் ரியானது நான்கு 
சவம் A ee ne et mtr canned NRE een con teil eterna Wet 

ர ‘ark guns gen தீர்மார்.த்தசாம' மோ.ஷிுமெ எமும் கான் முவிதமான புரு 
ஷார்த்தங்கருள் எப்பொழுதும் பொருளில் onga ssa roel mane 

அவன HEB IDEAS தங்களின் அவ்மி சமான உண்மையை உயி சபின்டும் 

பொருள்களிலேயேச த்றிக்கொண்டிரபபான்” என்றும்பொம ரண்டு, 

3 'ஸ்தூலம், ஸ3.ஷமம், ஸ 93ஷமதரம், ஸ;ஷமதமம்' என்ற சான்கு 
& smear.



Fr 6 PUT aw bw, Sir Sir 

புறத்திலும் சலித்துக்கொண்டிருப்பதுபோல தயானத்திலிருக்கும் 

இந்தமனிதனுடையமனமானது தீயானவழியில்சலித் துக்கொண்டி.ரு 
க்கும், மனமானது ஒருக்ஷணம் தீயானவழியில் கிலைபெற்றதா கிற் 
கும். திரும்பவும் பிராணவாயுவைப்போல ப். ராணவாயுவின்வழியான 
நாடியை நாடியதாயிருக்கும், த்யானயோகத்தைத்தெரிக்துகொண்ட 

மணிதன் (இதில்) வெதுப்பில்லாமலும் வருத்தமில்லாமலும் சோம்ப 
லில்லாமஃ லம் மத்ஸமில்லாமலும் இரும்பவும் மனத்தை, த்யானத் 

டன் சேர்த்துவைக்கவேண்டும், முதலாவதான த்யானவழியை 
அடைந்து ஸமா கிபிலிரும்கும்யோடிக்கு ஆரம்பத்தில் 1விசாரஸமாதி 

யும் விதர்க்கலமாஜியும் விவேகஸமாதியுமுண்டாகும், யோடியானவன் 

மனத்தில் துன்பமுள்ளவனானாலும் ஸமா இதியைச்செய்யவேண்டும்; 

வெறுப்பைஅடையக்கூடாது, தனக்கு கன்மையைச்செய்துகொள்ள 

வேண்டும், புழுதி, சாம்பல், சாணம் இவைகளின் குவிக்கப்பட்ட 

குவியல்கள் நீரால்னைக்கப்பட்டவைகளானால் உடனே ஒருவடி.வஞ் 

செய்யக்கூடியநிலையை எவ்விதம் அடைகிறதில்லையோ, இவைகளின் 

காய்ந்தபொடியானது (ஈனைத்தும் ஊறவைக்கப்படாமற்போனால் 

கொஞ்சம்பிசுக்குள்ளதாய்எவ்விதமிருக்குமோ, க் ரமமாக அ.துயாவும் 

மெள்ளமெள்ள 2 ர௬ுண்டைசெய்யததக்ககிலையையும்அடையுமோஅவ் 

விதமேழ் ந்திரிபங்களின்கூட்ட த்தைமெல்லமெல்ல ஈன்றாக லயமடை 

யச்செய்யவேண்டும், காலக்சமத்தலஇதைஈக்கும்படி செய்யவேண் 

டும், இவ்வி சம்செய்யுமவன் மிகவும்ஈன்ராகச்சாந்தியைஅடைவான், 

பாரக! மனக்தையும் ஐந்துஇந்தரியங்களின் வகுப்பையும் தாமாகவே 

இவளிதக் முஈலில தயானவழியில் நிக்யமானயோகத்தால் நிலைக்கும் 

படிசெய்து சர்க்கயை அடையவேண்டும், அது பெளருவத்தாலும் 

எவ்வீசக கெய்வக்நாலும் அடையமுடியாது, அவனுக்கு ஸமாதி 

ஸுகம் உண்டாகும், துன்பங்கள் வரமாட்டா, ௮ந்தஸமாதிஸுகத் 

துடன்கூடியிருப்பவஃர் ந்யானரிஷ்டையில் விளையாடிக்கொண்டிருப் 

பான், இவவிரீமாக யோகிகள் துன் பமில்லாதகான அந்தமோக்ஷத் 
ரு என்றுசொன்னார், 

மணலைத் வண்மை. 

தை அடைகிரூர்கள் 

we mene eee wee center me aaa na 

1 பரமா, மாவைப்! சறியலமா 9. ve wo gual som nb: Wg WENT BB. 0 
கூடிய பழைய த்ய மாம் ஒன் ௮; BH) 40 VGA OV uns nnn 

SAM ட்டிய பழிழைட்பத மிய வறு) இல LDN VRE BTM ப ததைப 

பதறிய மா பிஒன்று, இலைக்: சீட “eg பவி தாச்கமாதியெட் றும் இரண 

டாவழு olla ttf wiht bs யெலமும். ஜன்றாவழுவிலேக்ஸமா இன ௮ம சொலலப் 

படுடின் தன,



௬௭௬௪ ஸரீமஹாபா ரதம். 

நூற்றுத்தோண்ணாற்றுமான்காவது அத்தியாயம், 

ேமோக்ஷ்தர்மம், (தொடர்ச்சி,) 
ஷி 

(பீஷ்மர், ஜபத்தின்பயனையும் அதன்அனுஷ்டான்விதியையும்கூறியது.) 

புதிஷ்டிரர், 'பூஜ்யசே ! நான்குஆசீ்ரமங்களின்தர்மமும் அப் 

படியே ராஜதர்மங்களும் உம்மால்உபசேசிக்கப்பட்டன, பெரியபுத்து 
ய்ள்ளவரே!பலவிடங்களிலுள்ளவைகளும்வெவ்வேறுவிதங்களுமான 

இதுஹாளங்களும் தர்மத்துட ஈ்கூடிய கதைகளும் உம்மிடமிருந்து 

கேட்கப்பட்டன, ஆனால, எனக்கு ஒருஸந்தேகமிருக்கிறது, அதை 

நீர் சொல்லவேண்டும். பாரதரே ! ஜபஞசெய்கிறவர்களுக்குப் பயன் 

இடைப்பதைக் கேட்கவிரும்புகிறேன். ஜபஞ்செய்கிறவர்களுக்கு 

என்னபயன் சொல்லப்பட்டி ருக்கிறது ! ஜபிக்கிறவர்கள் எந்தஉலூல் 
நிலைபெறுவார்கள் ! தோஷம்லலாதவமோ ; ஜபத்தின்விதியை முழு 

மையும் நீர் எனக்கு உபதேசிக்கவேண்டும், ஜபிக்கிறவர்கள்செய்யும் 

இந்தவிதியானது ஞானததைச்சோர்ததா ? யோகத்தைச்சேர்ந்ததா ? 

கர்மத்தின்விதியா ? அல்லது இஃது ஒருயாகவி இதானா 1? இந்தஜப 

மானது யாதென்றுசொல்லப்பசிகிற து: இஃதனை த்தையும் நீர் எனக்கு 

உப்தேசிக்கவேண்டும். நீர் யாவறறையும் ஆறீந்தவரென்றுஎன்னால 

கருதப்படுகிறீர்”" என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லததொடக்கினார், 

'இவ்விஷயததுலும் ஒருப். ராம்மணனுக்கும் 1யமனுக்கும் கால 

னுக்கும் மீருத்யுவுக்கும் இ கஷவாகுவுக்கும் முனகாலததில் தர்ம 

காரணத்தைப்பறறிய வ்வாதவ் கயத்தல௩டந்த பழையஇ Deyo awn 

ஸத்தை உதாஹரிக்கிருர்கள், வேதாந்தததல ஜபஜ்தைவிவெதே 

சொலலப்பட்டிருக்கிறது, ஞான பாகததுலிருககும் சாந்தபுருஷர் 

கள் வேதங்களலிருஈதும் வெதாக்கஙகளலிருந்தும் விலட ப்ரம்ம 
ரூபத திலிருக்கிராகள், ஸமபு, $தயுள்ளவர்களான மூனிவர்களால 

ஞானமென்றும் யோகமென்றும் ௮வகள்சொல்லப்பட்டிருக்கின் 
றன வோ அந்தஇரண்டிவழிமளூம் (ஜன் யை (அப்பப் 3 தவைகளும் 

YF han porous ரமாயிருச் கின்றன. YT oot! G இந்தவிஷயத்துல் 
oe a Rete amen anion 

  

1 புண் ய்பாபககளின்பய வாக்கொடுலை “ade Caton மடார்) ஆயுண்ன அடா 

OEE ee HLS BE wh Bon 5 Ga nD dt ab Gul Hae பப! ரீர்விவாயுவைவிலக 

கும்தேவதை மிருத்யு, 

2 (வே oul Esti ey or ae விடா?! tah fan யம தி நவ்ய/பரம் threat haf 

தயை PEAT PEON I ட வவைக்ளும்.. பரிம்மததிவமுகியதா 2பாயமு யை 

கடமாயிருச்சன தவ பன்பதுவேறுபாடம,



eq 6 Gur a th, ௬௭௫ 

காரண Be pu Gaara சொல்லுகிறேன். அரசனே! ஜப 
யஜ்ஞத் ் இன்இந்தவீ யானது க்ரமமாகவிஇிக்கப்பட்டி ருக்க து, ஜப 

யஜ்ஞமென்றசுபமான து மற்றொன்றின் பிடிப்புடன்கூடிய் தன்று 
தெரிக்துகொள்ளவேண்டும்.இந்த௫ரண்வெ ழிகளிலும்மன த்திறகுள்ள 

ஸமாதிநிலையும், இந்திரியங்களின்ஜயமும், ஸத்யவசனமும், அக்னி 

பூஜையும், 1ஜனங்களில்லாவிடங்களைஸேவிப்பதும், தயானமும், விஷ 

யங்களிலுள்ளதோஷஒங்களை அலோசிப்பதும், அடக்கமும், பொறுமை 

யும், அஸுூயையில்லாமையும், கணக்குள்ளஆசா மும், க/ஷயஙகளை 
விலக்குதலும், மிதவசனமும், இந்தரியங்களின் அடக்கமுமாகிய இந் 

தத்தர்மங்கள் ஜபயஜ்ஞத் இறகுரியபயனைக்கொகடுக்கததக்க ஸஹாயங் 

களாகும், இனி ஜபயஜ்ஞத்தைச்செய்யும்ப்ரம்மசாரிக்கு எவவீதம் 

8 கர்மம்விலகுகுறதோ நிவீருத்நுக்குக்காணமான அவ்விதததர்மத் 

தைக் கேள், SIEVE I Stam | ! ஜபமும் தயானமும் விருப்பும் 

வெறுப்பும் ஸந்தோஷமும் அந்தமோக்ஷவி ஷயத்தில் தகுதியானவை 

யல்ல, ஏனெனில், அது நன்முகஅறிந்துகொள்ள த்தக்கதாகும், எப் 
பொழுதும் ஜபத்தைவிருததசெய்து காண்டும் ப்ரம்மசர்யத்துற 

குரியமந்தாரதல தஜபித்தக்கொண் மிம்ருபபவன் மோக்ஷமென்றபய 

னிலபுத்தியுள்ளமன த் அுடன்ஜபிக்கிறவனாலை பரமாதமாவை௮அடை 

வான், ஜபிக்கிறவன்கிலையையும் ஜபதகையும்கூறும்.2 கபபடி. ப்ரண 

வத்து _ன்சேர்க்கப்பட்டகாய தரியான ந சீறந்50 த்ன்ுசொலலப்பகி 
றது, ச்ருஇிகளிலும் ஸ்ம 'ருதிகளிலும்சொரிலபபட்டதும் பளத்த 

மம் உசிதமுமான மறதுமுள்ளமந்த' ர்மும் கிறநஈததா ஸம், முன்கூறப 

பட்ட ஹதயவசனமுதலிய இந்தததர்மம்யாவறறையும் மசசமன்றி 

மோக்ஷத்த ந் ற்கு ஸாதகமாக மாறறிக்கொள்ளவேண்கும் Msp KPC 

ஸுகிஷமமுமான Qatar au un கலவழியையும் ஐ உடை ட யூறின்றி நி௮டை 

ந்து குசபபு, றகூட்ட, சத லிருப்பவ னும்கைய ல) HF DE SHH வனும் 

1 சுததமானஆஹாரகக... Wr Ly vl od QD டார ரணகு, 

2 Ga pie, 

3 'குசமென்றால ஸசமென் தபுத்கர்போல அடிப. ஈது அனி லுச்ச 

சாடிகளாகும், FET gb ழு ரள ஏருதயமெல் !ல்மாம்பிை டமான. மேலும 

உழும் மூன்றும்பினும் ames {og Hs sD GUD Bors VWwTYe su 

பட்டி. ருக்கிதலு. Spd ALIA BW TMI. hs Nn be 8 kod CLOT pot 0 

கரசிக்கரா, ௮ம்... தமாவபரமா BLOM 9D HOKE 91 O's பயிமுத்சமேனடும்' என 

பது இயகு பழைய சையிவக்ப திதி. பம் 1B hin (முறையைஉடதே! sera 

இடமாகையால கையியூம் Buty, Daly» gy iit Ter La SD HFN 

பரிச தீதமான ஒருவகைபபு தகடு ராப Dial gud own பாலே bay iD uT இம மரின் 

கமாஸ்,



௬௭௭௬ ஸரீ மஹாப்ரரதம், 

தலையில்குசப்புற்களுள்ளவனும் குசப்புற்களால்நான்குடறத்திலும் 

குழட்பட்டவனும் அப்படியே குசப்புற்களால்மறைககப்பட்டு அவற் 

றின் ஈடுவிலிருப்பல்னுமாயிருக்கவேண்டும், வெளியிலுள்ளவிஷயங் 
களை நமஸ்கரித்து விலக்கவேண்டும், உள்ளிலுள்ளவிஷியங்களையும் 

சிந் தியாமலிருக்கவேண்டும், மனத்தால் ஸமரிலையைஉண்டுபண்ணிக் 

கொண்டு மனததுலேமயே மனத்தைநிலைக்கச்செய்தவனும் ஹிதமான 

மந்துரத்தைஜபிப்பவனுமாயிர ந்துகொண்டு அந்தமமைபுத்தியடனே 

ப்.ரம்மத்தை த்யானளசெய்யவேண்டும், அலலது, மந்தர த்தின்பலத் 

தைஅடைந்து ப்ரம்மத்தைப்பற்றிய தியானத்தைஉண்டுெபண்ணிக் 

கொள்ளவேண்டும், ஸமாதியில் ஈன்றாகரிலைபெற்றவன் பிறகு மந் 

தரத்தையும் விலக்கக்கொள்ளவேண்டும். அல்லது, ஸாமர்த்திய 

மூள்ளமனிதன் தனக்கிஷ்டமானமந்திரத்தை முதலில்ப்ரணவமுள்ள 

தாக ஜபிக்கவேண்டும், 1எந்தவஸ் துவிலேயேமனம்விழுக்துகொண் 

டி.ருக்கிறதோ அதில் மனத்தைரிலைக்கச்செய்யவேண்டும். அதுவும் 

ஸமாதிக்குக்காரணமாகும், மந்தீரவிஷயத் இலோ, விஇப்படி காயத்ரீ 

மந்த ரததை ஜபிக்கவேண்டும், *தவத்தால்பரிசுத்தபெற்றமனமுள்ள 

வனும் 4அடக்கமுள்ளவனும் *பகையும்ஸ்நேஹமும்விலகியவனும் 

ஆசையும் அவிவேகமுமறறவனும் குளிர்வெப்பமுதலிய த்வந்துவங் 

களிலிருந்துவிலயயவனுமாயிருப்பவன் சோகத்தையும் விஷயங்களில் 
பற்றதுதலையும் அடையமாட்டான், அவன் செய்யவேண்டியவைகளைச் 

செய்திறவனுமஉலன், “செய்யததகாதவைசகளைச் செடய்இிறவனுமல்ல 

னென்பதுதண்ணம், மனத்தைஅஹஙகாரத்துடன்சேர்ந்ததாய் எந்த 
வீஷயததிலும் ப்ரயாணப்படச்செய்யாமலிருக்கவேண்டும், பொரு 

ளைப்பெறுவதில்முயற்சியுள்ளவனும் (பீறரை) அவபுதக்கிறவனும் 

காரியம்வலாதவனுமாயிருக்கக்கூடாது, தயானஞசெய்வதைப்பெரி 

தாகக்கொண்டவனும் அதில்முயறசியுள்ளவனும் தயானஞ்செய்கிற 
வனும் தயானத்தால்ஈச்சயமானஞானமுள்ளவனுமாயிருப்பவன் தயா 

னத்தல் ஸமாதயைஉண்பெண்ணிக்கொண்டு காலக்ரஐத்தில் அந்த 
வெட்ட NTR களில்... மயா, மவ வலய ன யல, 
  

1 தனசவேடமானவ-துவை தயானரூசெய்வதும். ஸமாதியைஅடை 

யத்தக்கஉடாயமானதா, ..தயோகமென்று யோகசாஸ்ந.ரததில உபதேடுக்கப் 

பட்டி ஈக்கதத, யதா, மசதயாகாத்வா' எனபது திரம், 

2 “ஸம்ஜர் தரப்." என்ப துறலம், 

    

8 ‘ean 40D ob it வட என்ட t ph Joba fell iy, 

. t * . 

$ 'இடத்ரியவிக ளை பயி த வயம்! என்ப யப்பமழய உரை, 
ர் * t ப ம. 

் “எலலிபர்துனிகருசமுமது ப யமளிக கும்யோக்களை போல பரமம ததை 
ச + , . 

அதியவேணைடுமேன் தவ்ருபபமு.ள்பாவலும' என்பதுபழையடஉரை,



சாந் திபர்வம், ௬௬௭ 

த்யானத்தையும் விடலேண்டும், யாவற்றையும்விலகச்செய்௮கொண் 
டவனும் அந்தநிலையில்ஸ-ஈகமுள்ளவமான அந் கதயோகியானவன் 

விருப்புமில்லாதவனாய் ப்ராணன்களை விலக்குவான் ; ப்ரம்மரூபமான 

சரீரத்தைஅடைவான், ஸமா இயுள்ளவன்மரணத்தைஅடைவதற்காக 

நினைத்து 1நிர்விசல்பஸமாஇியுள்ளவளாயிருக்கவேண்டும், அவன் எல் 

லாஉ& லகங்களையும்மீறிச்சென்னு முறையேபரமாத்மாவைஅடை வான், 

அல்லது, அந்தஸமா இயில்பிரம்மரூபத்தின்அனுபவத்ை தஷிரும்பாமல் 

போனால் தேவயானமென்னும் மார்க்கத்திலிருக் துகொண்டு (ப்ரம்ம 

லோகத்திந்குக்) ளெம்பிப்?போவான். வேறுஒரிடத்திலும் பிறப்பை 

அடையவேமாட்டான், 1(அத்மஞானத்தை நன்றாகஅடைந்து சாந்த 

யுள்ளவனும் துன்பமற்றவனும் ரஜோகுணமற்றவனுமாயிருப்பவன்) 

மோக்ஷரூபமான சுத்தஅத்மாவை அடை$ஞுன் !? என்றுசொன்னார். 

நாற்றுத்தோண்ணாற்றைந் தாவது அத்தியாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி, 
மித 

(பீஷ்மர், விதிப்படிஜபம்சேய்யாதவனுக்குள்ளபயனை க கூறியது.) 

புஇஷ்டரர், 1 இவ்வுலகில் ஜபம்செய்றெவர்களுக்கு ஈற்கஇ 
களுள் உக்தமமானகதிகடைக்குமென்பதுகொல்லப்படிடது, _ அவர் 
களுக்கு இக்சஒரேகடஇகானா ? அல்லது வேறுக௫ியையும் அடைகிரூர் 
களா 1?” என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லக்கொடங்கினார், 

“புருஷர்களில்கிறந் சுவனே ! ப்ரபுவே! அரசமீன ! ஐபம்செய் 
கிறவர்களுக்குள்ள (வேறு) கஇயையும் அதாவது அவர்கள்பலகரகத் 
கைஆடையும்ருறையையும் கவனக் துடன்கேள், ஜபம்செய்யும் எந்த 

மனிகன் முன்கூரிய டுக்கரியமக்சைக் கூறியபடி அனுஆடிக்கவில்லை 
யோ, ௫௫ல் ஒரு! பாகக்கைமட்டும்ரெய்கொனேை அவன் ஈரகக்கை 

அடைவான், அவமூப்புடனும் ஸந்கோஷுரில்லாமலும் பிரிய மில் 
லாமலும் ஜபம்செய்கிவன் கரகச்கசை அடைவானென்ப 4சக்கேக 

மில்லை. அஹங்காரமடைட௱வர்களனைவர்களுமே சாகக்தை அடை 
வார்கள். டிறர்களை அலமானஞ்செ ய்யும்மனிஈன் வருங்காலக்குல் ஈர 

ணைக் Ben F புடைஇறவனவான், அவிலவேகரள்ளஎந்தமனிகள் பய 

கருகஇியே ஜபக்ளைகச்செய்கரொனே அுர்சமனிதன் ஓலனுக்கு. எந்த 

எந்தப்பயனில் விருப்! ம்னிமுக்கி( ருக்க 5 BM, அக்கு ஆர் AUN OBS HS 

  

அவவவயவள்ட சிய்கள் a nessa tereabs ett 

1 *ஏவ்வகைப்பற்றையுப துறந்து  எனிறுமாம். “மேறுபா.ம்,



௬௭௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

தக்கபிறவியை அடைவான். மேலும், ஜபஞ்செய்கிறவன் அணிமா 

ரே கலியலச்வர்யங்களில் பற்றதலுடன் எந்தஜச்வர்யக்துில் ஆசை 

பெற்றிருக்கிருனோ அக்சலச்வர்பகஇன் அசையே அவளுக்கு நரகமா 

கும். அக்சுமனிதன் அவ்வாசையிலிருந்துவிடுலைபெறமாட்டான்: 
ஜபஸஞ்செய்யும்எக்கமனிகன் .வுவிவேகரூள்ளவனாகி அசையுடன் ஜபக் 

சைச்செய்ரொனே அவன் எக்தஎந்தவிஷயத்துில் அவனக்கு ஆசை 

விமுக்இருக்கெறகோ அக்க அந்கவிஷயச்டுற்குக்கக்கபடி. பிறப்பான், 

கெட்ட புக் இயுள்ளவ னும்விஷயங்களின் கோஷங்களை அறியாசவனுமா 

யிருப்பவன் சச்சலமானமன தை அடுத் துகிற்பான் ; பயண்ன் 1பெரு 

மையை.அுடைவான்; காசுக்சையும் அடைவான். கல்விஅ றிவில்லாமல் 

ஜபஸ்செய்யும்சறுவன் மோஸக்கை அடைவான், அவன் அவிவேகத் 

தால் எச்சுகரகத்தில்சென் றுசோகப்பவொனேஅக்தகரகத்தை அடை 
வான், ஜபம்செய்யும்எவன் வைசாக்யம்நிரம்பாமல் பலாத்காரமாகப் 

போகங்களைவிலக்கிவிட்டுப் பிடிவாதமுூள்ளவனாய்ச் செய்வேனென்று 
ஜபத்தைச்செப்கரம அவன் ஈரகந்கைஅடைகிறான், உக்பத்து 

யில்லாககம் யாவற்றிலும்மேலானம் இந்திரியங்களுக்குப்புலப் 

படாததும் ப்ணவர்டுலிருப்பஅமான ப்ரம்மத்கைஅடைந்தவனை 

ஜபிப்பவன் ரவ்வுலகில் சரீரத்கை அடையக்கக்ககாணமே௫ * அறி 

வின் சூற்றக்கால் பலகாசங்கள் கூறப்படுகின்றன. சிறந்ததான ஜப 

மூறைபும் அலுகப்பற்றிப இந்தத் கோஷங்களும் சொல்லப்பட்டன ?? 

என்,று சொன்னார், 

நூற்றுத்தோண்ணாற்றாறாவது அத்தியாயம். 

மேமோ opp BT 1D ID. (Gameé.)” 

கரும 

(1 மர, எல்லா$0தவர் க ரின்ஸ்கானங்களும் பாமாத்மாவின் 

wate iar சிககீதறைந்நதறவேன்று சோலலிப் 

பாமாதமாபன் Ets DH புகம்ந்தது.] 

up Reg 9.9%, “SaaS ! ஜபிப்பவன் எவ்விகநரகக்கை அடை 

இன் ? என 5 மீரிவாசச்சொலல வேண்டும், எனக்குக் 3ச,தாஹல 

மாயிருச்கிறது. Yon ரீர்சொலலவேண்டும்? என்று கேட்க, பீஷ்மர் 
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1 * பதிம் ur ye pen, 

ay rs, ட ச ல் ள் ரர், : ச் ர ட * டி 3 ஐ .மென்பரம். ஈர்காரிபத்தைச்செய்தவன் ஈ௩ரக மழை துடைரேனென் 
பதைக்கேட்ட மியப்புணடாடிநதெ.ர்பதுக ரத்து,



சாந் இபர்வம். ௬௭௯ 

“தோஷமில்லாதவனே! தர்மந் தின் அம்௪த்தால் பிறவிஅடைந்த 
வனாயிருக்கிருய்*; இயற்கையில் தர்மத்னீதஅறிந்தவ.னுமாயிருக்கிராய், 

கர்மத்துற்குமுலமான வேதத்தை ஆதாரமாகக்சொெண்டவசனத்தைக் 
கவனத்துடன் கேள்,அப்பா! ராஜனே! மரணமில்லாதசரீரமுள்ள தே 

வர்களுடையவைகளும் பலவிதமான அகிருஇயும் நிறமுமுள்ளவை 

களும் பலவிதமானபயன்களுள்ளவைகளுமான இந்தஸ்தானங்களும், 
இஷ்டம்போல்லஸலஞ்சரிப்பவைகளும் இவ்யமுமான விமானங்களும், 

ஸபைகளும் பலவிதமானஉ.த்யானங்களும் தெளிவானஜஒஞாள்ள தாம 
ரைக்குளங்களும், நான்ரு இக்பாலகர்கள் சுக்ரன் ப்ருணஸ்பஇ மருத் 
க்கள் விறாவேதேவர்கள் ஸாக்யா்கள் அஸ்வினீதேவர்கள் ருத்ரர் 

கள் ஆஇத்யர்கள் வஸுக்கள் இவர்களுடையஸ்கானங்களும், மற்றத் 

தேவர்களுடையஸ்கானங்களும்பரமாக்மாவின்ஸ்தானத்தை அபேக்ஷி 
க்க நாகங்களென்றுசொல்லப்ப௫ிம், பரமாக்மரூபமானது, விராசபய 

மில்லாகதும் ஒருகாரணத்தாவமூண்டாகாததும் அவித்யைமூதலிய 

1 ஐந்துக்லேசங்களாவுமுண்டானபய தால் சூழப்படாததும் விருப்பு 

வெறுப்புமு நலிய 7 ட்டைகளிலிரும், HOU gb முக்குணங்களி 
Sot தும்விலகி பதும் புரி USP 9 மென்னும்எட்டுக்களாலும் விடப் 

ட்டும் ,நு.ரியப்பசிவ அறிவு அறிகிற றவன்என்றமூன். றின்தன்மை 
சளாலும்விடப்பட்ட ஐம் கான் குவிகமான அறிவுகளுக்கும் விஷயமா 

காகும் அத்தகான் HF கம் ிடிஃயமாவுகு௱ குக்ககுக்க காரணங்களில் 

  

1 ai கயை, a Pog, 714. ம், தலை ‘BD, es: மேசம். ்பன/உ௫இவை 

கரி Dl a யாயும் அ “சரமா யமி அக்கா மிப i, By} 7.0 J Fone. லாத் Loss 

Bey eos ann FPO OVID ஸுகமெறும் அதமாவென்றும் 
ர் ர் 

தேர்ப் m% று உ. ரன மாஸா ப B21 SUNS ey “5ம் 7 Swine ஆதமாலின் 

Asc& Cupp uk ak. PET OT eed யும் ுருபோல் தோர்றுவது அஸ் 
‘ 

Dan crear nb, ள் apt SPC Poss - DUS CI gT Oe! ab 

an ம்டொழுு. மன ததலிறு ருகதுவெளிவரத் 
சக்கநுமான.25 ராகம் எண்டு 4 இரசிய LOT PB AT SB éGaagio Te UD, 

Ale mre ரகருககும் இ பறகையி ஸ்ட ர். ஷஹி LOM onl பம் தபிசிவேசமென் 

அப்படிப்பட்ட. யம்மைக் 

றும் சொல்லப்படும், 

மாது wma sR இஃ ரியவகா௩ம மனமும் த்தம் பராணவாயுவம் 
கர்மங்களும் இடை கி வாஸ ஈயம் இலி அயையுமா. 

Bg hag, F nf, ois, SS, எலன் 2 இதி ன் சான்காகும். கண் 

மூசபிய இஃ இரியல்களா ,ன்டாபும் ரானம் தருஷடியாகும், சட்சத்சாலுண் 
டறகும் நானம் சு தியா; கும். அறமானததா௮ணமாகும் ஞானம் மதியாகும், 

மன த்தானுணடாகும பானல் வி SoM Um AD, . து 

4 {Do gts. oh goa கூல் Ww ema gs CMa & ஷஞான கதிர பூ 

முள்ளவஸ்து விஷயமா, patos er Fw PH sor ணம் கரியை 

இவைகளிலொன்னுர்ளது. விஷயமர்கும், சாணப்பட் இரவல அடைக்கொ 
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௬௭௦ ib Dan runs gS to, 

லாததும் ஸந்தோஷமில்லாததும் ஆனந்தமில்லாத.தும் சோகமில்லா 

ததும் ச்ரமமில்லாததுமாயிருக்கறது, காலமாலாத, அந்தரூபத்தில் 

1 முடிவடைகிறது, காலமானது அந்தப்பாமாத்மாவினிடத்தில் ப்ரபு 

வாடுறதில்லை. அரசனே |! அவர் காலத்இற்குப்ரபுவாயிருக்கிறார்; அ.து 
போல் யாவற்றிற்கும் ஈச்வர ராயிருக்கிறார். பரமாத்மாவின் இந்தஸ்தா 
னந்தான் ஜபத்தைச்செய்யும் மஹாத்மாவுக்குரியதாகும். அரசர் 

களிலுத்தமனே ! அந்தஸ்தானத்திலுள்ளபரமாத்மாவை த்யானஞ் 

செய்கிறவரும் ஈல்லலமாஇபெற்றவருமான ஹிரண்யகர்ப்பர் அதன் 

ஸாயுஜ்யத்தைப்பெறுவார், அந்தப்பரமாத்மரூபத்திற்சென்று ஆத்ம 
ரூபத்தைத்தவிர வேறில்லா தநிலையை அடைந்தவன் சோகப்படமாட் 

டான், உத்தமமானஸ்தானமானது இவ்விதமாயிருக்கிறது. அவ்வித 

மானஅத்தத்தேவர்களின்பதங்கள் நரகங்களாகின்றன, அவ்விதமான 

இந்த கரகங்கள்யாவுமே உள்ளபடி.சொல்லப்பட்டன, உயர்ந்ததான 
அர்தப்பரமாத்மஸ்தானத்திற்கு இல்வுலகிலுள்ளமற்றஎல்லாம் ௩ரக 

மென்றுபெயருள்ளவைகளாகின்றன.'' என்றுசொன்னார். 

நூற்றுத் தோண்ணூற்றேழாவது அத்தியாயம். 

மோக்ஷூதர்மம். (0தோடர்ச்சி,) 

esos 

MGapis, ஜபஜ்ரேய்யும் உரப்ராம்மணறுக்குத் தர்மடிதலிய 

வர்களுடன் நடந்த ஸம்வாதத்தைச் சோல்லியது,) 

க ச் . ச . ச ௩ a e 1. 

MB pes of, “காலன், ம்ருத்யு, யமன்இவர்ரளுந்கும் இக்ஷ 

வா. குவென்னும் அரசனுக்கு ௫ம் GURL LLL GOT ED'S GLO ab ul GLOBES 

தக pate tein tev சொல்லப்பட்டது, அகனை நீர் சால்லவேண்டும்?? 

என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கினார். 

'இவ்விஷயத்திலும் இகஷவாகுவென்றஅரசனுக்கும் ஸூர்ய 

குமாரனானயமனுக்கும் ஒருப்சாம்மணனக்கும் காலஆர்கும் ம்ருத்யு 

வுக்கும் கடந்தலம்பாஷணையான பழையஇவ்வி 2 ஹாஸத்தை ௨.தா 
  
ண்டு SYSTOLE ஸஎம்பந தப்பட்ட வேறுவஸ் துவை அதிவதென்மும் அழமான 

ஞானதஇத்க ஒவர து டையஸம்பகசறாடாள *ேறுவஸ்துவே. கஷூயமா 
கும். பரமாத்மாவானது ம் பமிய ரதசாஓம் ஜாதி, குணம், கரியை இம்ரான் று 

களில் ஐன்றுமீயப்பாசசாம் ஸம்பா தீ திரைதடையா தீ அவங்க ,பமானதா 
Lo is wage 2 அறி.பசருக்கும் மி௨நடமாச A BEE SON Ll. தாமோ we 
Bre Mu ges: மான்காவதான நானத்தர்கும் துறுவிவ,யமன்று, 

1 'உண்டாேதெர்பது' வேறுபாடம்,



சாந் திபாவம், ௬௭௧ 

ஹரிக்கிறார்கள்., அவர்களுக்கு அந்தஸழ்பாஷணையானது எவ்விடத் 
ல GT BBM I enor ° ர் * e * e ந. e a த ஈரணத்த ல் எவ்விதம் தர்மவாதத்அடன்கூடி நடந்ததோ 

அதை ,அவவிதம் என்னிடமிருந்துதெரிந்துகொள், கெளசிககோத் 

இரம்தில்பிறந்தவனும் பிப்பலாதருடையபுத்ரனும்அறிவுள்ளவர்களிற் 

சிறந்தவனும் 1ஆறுஅங்கங்களையும்அறிந்தவனும் பெரிய ய௪ஸுள்ள 

வனும் தர்மதமுக்கமுள்ளவனுமான அத்தகைய ஒருப் சாம்மணன் 
ஜபஞ்செய்துகொண்டிருந்தான், அவனுக்கு ஆதுஅங்கங்களிலும் 

உண்மையானஞானமிருந்தது, வேதங்களில்கிறமையுள்ள் அந்தப்ரா 
ம்மணன் *இமயமலையின்பக்கத்தைஅடைந்து அடக்கமுள்ளவளனாய்க் 

காயத்ரிமந்துரக்தைஜபித்து வேதத்தில்சொல்லிய தவத்தைச்செய்து 

கொண்டிருந்தான், ஜபிக்துக்கொண்டிருக்கும் அந்தப்சாம்மணனுக்கு 
அவ்விதநியமத்துடன் ஆயிரம்வருஷங்கள்சென்றன, அப்பொழுது 

நான் ப்ரீதியுள்ளவளாயிருக்கிறேன்' என்றுசொல்லி காயத்ரீதேவி 
ச . ச ச க ரூ ௩ ௩ a * e ° 

யால் அந்தப்ராம்மணனுக்கு நேரில் தர்சனமளிக்கப்பட்டது, அந்த 

ப்ராம்மணன் ஐபிக்கப்படும் மந்திரத்தை மெளனத்துடன் ஆவிருத்து 

செய்துகொண்டு ஆந்தக்காயத்ரீதேவியைநோக்கிச் சிறிதும்பேசாம 

லிருந்தான். தேவியானவள் அப்பொழுது அந்தப்ராம்மணனிடத்தி 

ள்ளகருணையால மிகப்ரீதயள்ளவளாளை, பிறகு, வேதங்களின் 
a ் © * > ம 6 av ் ச் © * இ Oy ‘2 ர் . 

தாயான காயக்ரீ2தவி அந்தப்ராம்மணன்செய்யும் அத்தஜபத்தை மீகச் 
. க ச ர ச 9 . . . க ௪ 

சிறந்ததாசக் கொண்ட டி.னாள். 3ஆப்பொழுஆ தர்மபுத் இயுள்ள அந்த 
உ க் ச் ms -« 6 e ப oem ச் a உ a 

ப்ராம்மணன் ஜபிக்கவேண்டியசைப்பூர்க்தசெய்தபின் எழுக்துருந்து 

கடியத்ரீதேவியின்கால்களில் தலையால்வணக௫்டு வி முந்தான், தேவி! 

என்பாகயத்தால் நீ ப்ரஸாதமுள்ளவளாஞய் ; எனக்குத்தர்சன 
a * 9 ௬ a * * ச * ட. ச 

மளிக்கவும் உந்தாய், & என்னிடம் ஆன்புள்ளவளாயிருப்பாயாகில் 

என்மனம் ஜபக் திலேயே விருப்பமுள்ளதாயிருக்கவேண்டும்' என்று 

இவ்வசனத்தையும் சொன்னான், ஸாவித்ரீகேவியானவள், 'அநத்தண 

ரிஷியே ! நீ வதைவிரும்புகிறுய் ! உனக்கிஷ்டமான எதை நான் 

செய்யவேண்டும் ? சொல்லு; ஜபிக்கிறவர்களுள் மிகச்சிறந்தவனே | 

அல்தினைத்தும் உனக்குண்டாகும்' என்றுசொன்னாள், தேவியால் 

இவ்விதம்சொலஃப்பட்டவனும் கர்ம ங்களைஅ மிந்தவனுமான அக்க 
. 2 ச * உ ௪ . eo 5 

ப்ராம்மமை wat அ! ot JA (Lp oh) மேவியைகொக்கி, 10 ப்ள மூர்த்தயே | 
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௬௭௨ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

த்திவடையவேண்டும். என்மனத்தற்குள்ளளமாதரிலையானது ஒவ் 

வொருகாளும் வளரவேண்டும்' என்றுகேட்டுக்கொண்டான், பிறகு, 

தேவியானவள், அவ்விருப்பம் அவ்விதமே ித் திச்கும்”. என்று 

இனிமையாகவிடையளித்தாள், பிறகு, அக்தப்ராம்மணனுக்கு ப்ரியத் 

சைச்செய்யும்விருப்பத்துடன் தேவியானவள், 'எந்த 1ஈரகத்தை 

ப்ராம்மணச்ரேஷ்டர்கள் அடைந்துருக்கிறார்களோ அந்தகரகத்தை 

நீ அடையவேமாட்டாய், சோம்பலில்லாமல் சாச்வகமானபரமாத்ம 

ஸ்தானத்தை நீ அடையப்போகிறாய், இங்கு என்னிடம் உன்னால் 

எது ட்சார்த்தக்கப்பட்டதோ அதுவும் உனக்கு ஈன்குஷீந திக்கும், 

அடக்கமுள்ளவனும் ஒரேபுகதியுள்ளவனுமாய் ஜபித்துக்கொண்டி.ர௬, 

தீர்மமானது உன்னை வந்தடையும், காலனும், ம்ருத்யுவும், யமனும் 

உன்னருஇில்வருவார்கள், அவர்களுக்கும் உனக்கும் இவவிடத்தில் 

தர்மத்தைப்பற்றிய விவாதமுமுண்டாகும்" என்று வேறு ace 

னத்தையும்சொன்னாள். இவ்விதம்சொல்லிவீட்டுப் பகவதியானகாய 

தீரியானவள் த தன்னிருட்பிடஞசன்றாள், பிராம்மணனும் எப்பொழு 

ம் அடக்கமுள்ளவனும் கோபத்மைவென்றவனும் ஸத்யமானப்ர 

தஜ்ஜையுள்ளவனும் அஸு யையிலலாதவமாய் ஆவவீ, or JBM QO 

தேவவருஷங்கள் ஜப்த்துக்சொண்டிருந்தான், பிறகு, அந்தரியமமா 

னதுடிறைவேறியவுடன், அறிவுள்ளஆந்தப்சாம்மணனிடம்ப்ரீதுயுள்ள 

தர்மமானது அப்பொழுது கேரி௨வஈது ஆந்தப்பிராம்மணனுக்குந்தர் 

சனமளிதது, (pet ப்ராம்மண! தர்மமான.என்னப்பார், நான் உன்னைப் 

பார்க்கவிரும்பீவந்தருக்கிமன், அந்தஜபத்நறரப்பயன் எதுலோ 

அ துஉன்னலைன்றாக அடையப்பட்ட. முப, 30 சபும்என்னிடபிருக்த 

கேள், எந்தஉலகங்கள் தேவர்களுக் பரியவைகளோ அந்தஉலகஙகள் 

மானி டர்களுக்குரியலைக பளாா அவவுலகங கள்யாவும் ¢ 051 GD) UV RATS 

கப்பட்டன, ஸாதுவே! தேவர்க.ருக்கும் இடஙகள்யாவ றறையுக்தா 

ண்டி. மேலேசெல்லப்2பாகிழுப், ரீதி2ய! உயிரைப்போகிக்கொள்; 

உனக்கின் டமான உஃகங்களை அடை, உன்றுகடயழிானசரீ? 7202 

விலக்கிக்கொண்டு, பீ.றகு, நலல? லகங்பமை நீ அடைவாய்! ஏன்று 

சொல்லிற்று, ப்ராம்மணன், தம்மம்; பலக ரால் எனா அகிவேண் 

டியதலலை, நீ ஸுகமாசப்பபா, ப்ரபு.வ. பல்நுர்கங்களைப்பொறு தரு 
wy a * ச் * t + a oo, 
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Fr 6 QUT a to, ௬௭௩ 

் சிறந்தபுத் தியுள்ளவனே 'உன்னுடையமனத்தை உறுஇயாகச்செய்து 

கொண்டு சரீரத்தைவிடு, உனக்கு இச்சரீரத்துடன் சேர்க்கை 

எதற்காத 1 ரீ எப்படி. அவிவேகத்தைஅடை இ௫ய் ! ஐயா ! நிஷிகளிற 

சிறந்தவனே ! சரீரமானது அவச்யம் உன்னால் விடக்கூடியதாகும். 

ஒ! பிராம்மண! ஸ்வர்க்கத்திற்கு ஏறு, தோலுமில்லாதவனே ! 

உனக்கு எது ப்ரியமாகஇருக்கிறது ?? என்றுசொல்லிறறு, பிராம் 

மணன், 'தர்மமே ! என்னசொல்லப்பட்டது ? என் (சரீரம்) வேண் 

டாமென்றுசொல்லுகிரய்! எளக்கு இந்தச்சரீரமிருக்கும்பொமு து நீ 

என்னை, 'ஐ ! பிராம்மணா !' என்றழைத்து, 'சரீரத்தைவீடு' என்று 
எதறகாகச்சொல்லுகிழுய் / ப்ரபுவே ! சர்ரமில்லாமல் ஸ்வர்க்கலோ 

கத்தில் வஹிப்பதில் கான் ப்ரியப்படவில்லை, தர்ம?ம ! நீ போ, சரீர 

மில்லாமல் ஸ்வர்க்கலோகத்திறகுச்செல்ல எனக்கு விருப்பமில்லை" 
என்றுசொன்னான். தர்மமானது, 'சரீரததல மனத்தைலைப்பதில் 

பயனில்லை. சரீரத்தைத்தள்ளிவிட்டு ஸுகமூள்ளவனாயிரு, ரஜோ 

குணமறறவைகளான உலகங்களை அடை, அவ்வுலகங்களிறசென்று 

நீ சோகப்படாமலிருப்பாய்" என்றுசொல்லிறறு, ப்ராம்மணன், 'த ! 
மிக்கபாக்யம்பெறறவனே ! நான் ஜபஞ்செய்துகொண்டு ஸந்தோஷ 

மாகஇருக்கிறேன். ஸநாதனமானஉலகங்கள்வேண்டாம், நான் ஸ்வர் 

க்கத்தை (அடையவேண்டுமாலை) சரீர த்துடனேல௮ ' டையவேண்டும், 

வேறுவிதமாகவேண்டாம்! என்றுசொன் னான். தர்மமனு)_ ‘hag 

களில்பிகச்சிறக்தவனெ ! ! 2னச்கு இலவிதம் சாரததுல MGA ப்ரிய 

மிருக்கிறது, ஓ! ப்ராம்மண ! நீ சரீரத்தை விடவரும்பாமல்போனு 

லும் காலனும் மீருத்யுவும் யமனும் இமதா உன் அருகில வச்திருக் 

இஞர்கள்; பரீர்" ஊன்றுசொல்லிறறு, ப்ரபுவே ! பிறகு, யமனும்கால 

னும் மீருக்யுவுமாகிய மூன்றுபேர்களும் மீச்சபாக்யமூள்ள அத்தப்பா 

ம்மணனருகரசென்று இ வவசனத்தைச்சொலஃ தொட க்கினார்கள், 

யமன், 'நன்றாகர்செய்யப்பட்டதும் கலல௩டையள்ளமான மீக்மத் 

தவத்திறகு 1சிஈர்சிறந்ததானபபன் 2 னள்பூ. MUBy BBLS) யம 

ணை நான் உனக்குச் சொலலுமிறேன்” என்றுசொன்னான், காகன், 

'உணமையாசச்செய்யப்பட்ட இந்தஜபத விலா Yh FLU Ted LLM நீ 

ஆவை -நீறிரும்விமூம், ஸிவர்க்கக்கசையபைய  உனர்மு. இறு பாமை, 

கலனனைகான் 2 பன அடை 2) சகிலன்" or yl ey! RRS RNAS Pe a) 

ம்யுவானவன், 'ஈர்மமழிக் )வ்னோ ! என்னே பவி புள்னலனுப ibd 
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௬௭௪ ஸ்ரீமஹாபா சரதம், 

போவதற்காகக் காலனால் ஏவப்பட்டி ருக்கிறேன்” என்றுசொன்னான், 

ப்.ம்மணன், 'மஹாத்மாவானயமலும் காலனும் ம்ருத்யுவும் தர்மமு 

மாகியஉங்களுக்கு - நல்வரலா உங்களுக்கு என்னகார்யத்கை நான் 

செய்யவேண்டும்? என்றுசொல்லி, அவ்விடத்தில்சேர்ந் துகொண்டிரு 

க்கும்பொழுது அவர்களுக்கு அர்க்யத்தையும் பாத்யத்தையும் அளி 

GL 'என்சச்இக்குத்தக்கதான எதை உங்களுக்கு நான் செய்ய வே 

ண்டும்' என்று மிகவும் ப்ரீ தியள்ளவனாடு, 'தம்கார்யங்களில் முயற்சி 

யுள்ளவர்களும்பி றர்களுக்குஉபத்ரவத்தைஉண்பெண்ணுடுறவர்களும் 

உலகத்திற்குப்பொதுவாயிருப்பவர்களும் மிக்கபூஜ்யர்களுமான நீங் 

கள் எதற்காக வந்தீர்கள் ; சொல்லுங்கள்" என்.று(கேட்டான், யமன், 
'நாங்கள் இவ்விதம் மிகக்குரூரர்களும் ப்ரம்மதேவருடைய கட்டளை 

யைமுன்னிட்டுச்செலலுகிறவர்களும் (அவ.ரால்)ஏவப்பட்ஜெடுகிறவர் 

களும் (எங்கள்) கர்மங்களின் விதியைத்தொடர்ந்திருப்பவர்களுமாயி 

ருக்கிறோம்' என்றுசொன்னான், ப்ரபுவே ! பிறகு, அதேளமயத்தில் 

தீர்த்தயாத்திரைக்குவந்கவனானஇக்ஷவாகுராஜன் அவர்கள்சேர்ந்தி 

ருக்கிறஇடத்இற்குவந்தான், பிறகு, அரசர்களில்மிகச்சிறந்தஅந்தராஜ 

ரிஷியானவன்அனைவர்களையும்கமஸ்கரித்துஈன்முகப்பூஜைசெய்து எல் 

லாரையும் குசலப்ரச்னஞசெய்தான், பிறகு, அந்தப்ராம்மணன்ஆந்த 

இக்ஷ்வாகு ராஜனுக்கு ஆஸனத்தையும் அதுபோலவே அர்க்யத்தை 

யும் பாத்யத்ஜதயும்அளித்தபின் குசலப்ரச்னஞ்செய்ஐு, (இ! மஹா 

ராஜனே ! உனக்கு நல்வரவா ? இங்கு எதைஎதை நீ விரும்புஇிருய்? 

சொல், என்னுடையசக்திக்குத்தக்கபடி. எதை நான் இங்கேசெய்ய 

வேண்டும் ; அதை நீ எனக்குச் சொல்! என்றவசனத்தையும்சொன் 

னான், ஆரசனானவன், 'கான் அசன். நீர் 1ஆறுகர்மங்களிலும்உறுஇ 

யாகஇருக்கும்பிராம்மணர், உமக்குச்சிறிதுபொருளைக்கொடுக்கிறேன். 

எதுவேண்டுமோ அதை எனக்குச்சொல்லும்! என்றுசொன்னான், 

ப்ராம்மணன், 'அரசனே! ப்சாம்மணன்ப்.வ்ருத்தியள்ளவனென்றும் 

நிவ்ருத்தியுள்ளவனென்றும் இரண்டுவிதமாவான். ௮ள்னுடையதர்ம 

மூம் இரண்டுவிதமாகக்கருதப்படுகிறது, நான் ட்7 இக்ரஹத்திலிருந்து 

நிவ்ருத்துயடைந்தவனாயிருக்கிதேன். அரசனே ! எவர்கள் ப்ரவ்ருத்தி 

யிலிருக்கிறார்க ளே அவர்கள்பொருட்டுத் தானங்களைக்கொடு, கான் 

தானத்மைப் பெறதுச்கொள்ளுகிறவனலலன், உனக்கு வேண்டு 

தென்ன ! ் எதை மான் கொடுக்க வேண்டும் ! அபசர்களில் மிகச்சிறக் 
soe dere ne pennies 

1 அத்யயனம், அதயாபமம், யஜனம், யாஜனம், தானம், ப்ர திக 
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தவனே ! 8ீ சொல்லு, தவத்தால் எதை கான் ஸாஇக்கவேண்டும் ?' 
என்றுசொன்னான்; அரசன், 'நான் க்ஷத்ரியன், ஒரிடத்இலும், 'கொடு? 

என்றவசனத்தை கான் அறிந்தவனல்லன். ப்ராம்மணோத்தமரே ! 
ஆனால், 'யுத்தத்தைக்கொடு' என்று இவ்விதம் சொல் லுகிறவனாகி 

றேன் என்றுசொன்னான். ப்ராம்மணன், அரசனே! நாங்கள்எவ்வி 
தம், ஸ்வதர்மத்தில்ஸந்தோஷ்முள்ளவர்களாமிருக்கறோமோ அது 

போல் நீயும் ஸ்வதர்மத்தால் ஸந்தோஷமடைஇரரய். ஈமக்கு ஒரு 
வருக்கொருவர் மறுமொழியில்லை, எது இ௲்டமோ அதச்செய்து 

கொள்' ஏன்றுசொன்னான், அரசன், 'ஒ! ப்ராம்மணசே ! முத 

லில், “என்சக்திக்குத்தக்கபடி. கான் கொடுக்கிறேன்! என்று உம்மால் 

சொல்லப்பட்டது.கான் உம்மிடம் யாசிக்கிறேன், இந்தஜபத்துற்குள்ள 
பயனை எனக்குக்கொடுக்கவேண்டும்' என்றுகேட்டான். ப்ராம் 

மணன், '8ீ, 'என்னுடையவாக்கானது எப்பொழுதும் யுத்தத்தைக் 

கேட்டுறது' என்றுபுகழ்ந்துபேசுகரயே, என்னுடன்கூட யுத்தமோ 

கிடையாது, திரும்பவும் ஏதற்காக பா௫ிக்கிடய் ?? என்றுசொன் 

னான். அரசன், 'புராம்மணர்கள் வாக்கை வஜ்ராயதமாகக்கொ 

ண்டவர்களென்றுசொல்லப்படுகிழுர்கள், க்ஷத்இரியர்கள் கையால் 
ஜீவிக்கிறவர்களென்றுசொல்லப்படுகிறார்கள், ஆகையால், வ! ப்ராம் 

மண்! உம்முடன் குரூரமான இந்தவாக்குயுத்தம் எனக்குவேண்டும்' 

என்றுசொன்னான், ப்.ராம்மணன், 'இப்பொழுது THIET ERS FSS 

படி. எதைக்கொடுக்கவேண்டும்! என்னுடையப்॥ இஜ்ஞைஇவ்வி கமிரு 

EG og. அசசற்ரேஷ்டனே ! கேள், கொடுக்கிறேன், சக்இயிருக் 

கும்பெடமுது தாமஸஹிக்கவேண்டாம்? என்றுசொன்னான். அரசன், 

நீர் கொடுக்கபிருப்பமுள்ளவ.ராயிருட்பீரானால் ஜபம்செய்யும்உம்மால் 

நூறுவருஷங்கள் எதுபூர்ணமாகஜபிக்கப்பட்டதோ அடையப்பட்ட 

அதன்பயனை எனக்குக் கொடும்' என்றுகேட்டான். பிராம்மணன், 
'என்னால் எதுஜபிக்கப்பட்டதோ அதன்சிறந்தபயனைப் பெற்றுக்கொ 

ள்ளலாம், நீ ஸந்தேஹமில்லாமல் அக்கஜபத்தின்பா நிப்பயனைப்பெற் 

அுக்கொள்; அல்லது, அரசனே! நீ இந்தஜபத்திற்குள்ளபயன்யாவற் 

றையும்விரும்புவாயாகில் என்னுடையஜபச்துற்குரியயயன்யாவ௱றை 
யுமே இஷ்டப்படி பெற்றுக்கொள்” என்றுசொன்னான். அரசன், 

'ஏன்னால் எந்தஜபத்தின்பயன் யாசிக்கப்பட்டதோ அ௮ஃதனைத்தும் 

வேண்டாம். உமக்குச் சுபமுண்டாகட்டும். கான் போகின்றேன். 

உமக்கு கேஷேமமுண்டாகட்டும், அத்தஜபத்தித்குரியபயன் என்ன 

வென்பகைச் சொல்லும்' என்றுகேட்டான், பிராம்மணன், 'என்



Sr OF Sr ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ஞால்ஜபிக்கப்பட்ட தும் உனக்கு அளிச்சப்பட்டதும் எதுவோ அந்த 

ஜபத்தின்பயன் என்னகிடைக்குமென்பதை கான றியவில்லை, இந்தத் 

தர்மமும் காலனும் யமனும் மிருக்யுவும் இதற்குஸாக்ஷிகள்? என்று 

சொன்னான். அரசன், (அறியப்படா தஇந்தத்தர்மத்தின் பயனான.து 
எனக்கு என்னசெய்யப்போ௫றது? ஜபத்தாலுண்டானதர்மத்தின் 

பயனை நீர் எனக்குச்சொல்லாவிட்டால் அந்தப்பயனை ப்ராம்மணரான 

நீர்அுடையும், ஸந்தேகத்துடன்கூடியஅதை நான்விரும்புகிறவனல் 

லன்' என்றுசொன்னான். ப்ராம்மணன் சொல்லத்தொடங்கினன், 
'பிறனுக்களிக்ததசை நான்பெற்றுக்கொள்ளமாட்டேன், , ஜபத்தின் 

பயனான து என்னால் வாக்கால்கொடுக்கப்பட்டது. ராஜரிஷியே! இப் 

பொழுது என்னுடையதும் உன்னுடையதுமானவசனம் பாமாணந் 

தானே! பாகமானது ஒருதடவைகிடைக்கும், கன்னிகையானவள் 

ஒரு தடவைதான் கொடுக்கப்பவாள், கொடுக்கிமறேனென்பது ஒரே 

தடவை, இம்மூன்றும் ஒவ்வொருதடவைதான், ஜபிக்கும்விஷயத் 
தில் ஒருஸமயத்திலும் பயனைப்பற்றியஎண்ணத்தை சான் முந்திச் 
செய்தவனல்லன், அ.ரசப்புலியே ! ஜபத்தின்பயனை கான் எவ்விதம் 

அறிவேன். 'கொடு' என்றுஉன்னால் சொல்லப்பட்டது. என்னால் பய 

ணைது வாக்கால்கொடுிக்கப்பட்டது. வாக்கை கான் பொய்யாகச் 

செய்யமாட்டேன். ஸத்தியத்தைக்காப்பாற்று; உறு தியுள்ளவளாயிரு, 

அரசனே!அவ்விகம் இல்லாமல், இப்படிச்சொல்லும்என்னுடையவச 

னத்தை நீசெய்யாவிட்டால் உனக்குப் பொய்யால் செய்யப்பட்ட 

பெரியஅதர்மம் உண்டாகும், பகைவர்களை அடக்குகறவனே! பொய் 
யானவசன ந்தைச்சொல்லுவதுஉனக்கு யுக்தமன்று,அதுபோல் என் 

லும் சொல்லியதைப் பொய்யாகச்செய்யமுடியாது, ₹மூதலில்விசா 

ரியாமல், கொடுக்கிறேன்! என்று என்னால் ப்ரஇஜ்ஜைசெய்யப் 

பட்டது. மீ ஸத்யத்திலஉறுதியுள்ளவனானால் அதை விசாரியாமல் 
பெறறுக்கொள்ளவேண்டும், அரச£ன ! இவ்விடத்திற்குவக்தன்றோ 

என்னிடம் நீ ஜபத்திற்குரியபயனை யாசித்தாய்! என்னால்கொடுக்கப் 

பட்ட அப்பயனைப்பெற்றுக்கொள்; ஸத்தியத்தில் உறுதியுள்ளவனாட 
யும் இர, அரசனை! பொய்பசுவதைப்பெரிதாகக்கொண்ட மனிதது 

க்கு இவ்வுலகமில்லை : பாரலோகமுமில்லை, அவன் தன்முன்னோர்களை 

(த். துன்பத்திலிருந்து) மீள்விக்கமாட்டான், மறறவர்களை எங்கனம் 

மீள்விப்பான் ? புருஷர்களிற்சிறந்தவனே ! ஸத்யமானது இவ்வுல 

கத்திலும் மேலுலகத்திலும் எப்படி. மனிதனை மீளச்செய்யுமோ.து 

போல யாமமும் அத்யபனமம் தானமும் நியமங்களும் மீளச்செய்
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யா, நூறுவருஆங்களாலும் அபிரம்வரஷங்களாலும் எந்தத்தவங் 

கள் செய்யப்பட்டிருக்கின் றனவோ, எந்தத்தவத்தைச்செய்யப்போ 

கிறுர்களோ அவை ஸக்யத்தைவிட விசேஷமுள்ளனவல்ல, ஸத் 
யம்ஒன்றே பரமாத்மருபமாகும், ஸ்த்யம்ஒன்றே பெரியதவமாகும், 

ஸத்யம்ஒன்றே பெரியயாகமாகும், ஸத்யம்ஒன்றே பெரியசாஸ்இர 

மாகும், ளத்யமானது வேதங்களில் விளங்கிக்கொண்டி ருக்கிறது, 

சிறந்தபயனைனைது ஸத்யத்திலிருக்கறதென்றுநினைக்கப்படுதந து, தவ 

மும் தர்மமும் தமமுமாகியயாவும் ஸத்தியத்இல்சிலைபெற்றிருக்கின் 

றன, ஸத்ய்மானது வேதங்களும் அவற்றின் அங்கங்களுமாகின்றது, 
ஸத்யமானது யாகங்களும் (அவைகளின்) விஇயுமாகுறது, ஸத்யமா 

னது வாதானுஷ்டானமாகிறது, ஓங்காரமானது ஸத்யமாகவேயிருக் 
கிறது, பிராணிகளின்பிறப்பு ஸத்யமாகவேயிருக்கறது, ஸந்ததி 

யும் ஸத்யமாகவேயிருக்கிறது, ஸத்யத்தால் காற்றுவீசறது, ஸத் 

யத்தால் ஸூாயன்ப்.ரகாசிக்கிறது, ஸத்யத்தால் அக்கியானதுஎரி 
கிறது, ஸ்வர்க்கமான3; ஸத்யத்தால் கிலைபெற்றிருக்கிறது, ஸத்ப 

மானஅ யாகமும் தவழும் வேதங்களும் 1ஸ்2தாபங்களும் மந்இரங்க 

ளும் ஸரஸ்வஜஇயுமாகிறது, கர்மமும் ஸத்யமும்தராசில்வைக்கப்பட் 

டனவென்று எங்களுக்குக் கேள்வியுண்டு, ஸமமானநிலையில்தூக் 

கும்பொழமுது எலை ஸதயமுள்ளதோ ஆது தோழ்க்தது, எதில் 

தர்மமுள்ளதோ அதுஸக்யமுள்ளது. யாவு ஸத்பத்தீல்வளீர்ச்சி 

அடைகின்றன. அரசனே ! நீ எதறகாகப் பொய்யானகார்யத்தைச் 
செய்யவிரும்புடிரு மூய்? ஸத்யத்நில்றுதியானஎண்ணத்தைச் செய்து 

கொள், "சன ! பொய்யைச்செய்யாதே, நீழ கொடு! என்ற 
வசனக்தைப்பொய்யாகவும் அசபமாகவும் என்செய்கிழாய் ? அரச 

னே! என்னாற்கொடுக்சப்பட்டஜபத்தின்பயனை நீவிரும்பாமல்போவா 

யாகில் ஸ்வதர்மங்களில்கின்றும் வழுவியவனாவாய்; ( அதற்குள்ள] உல 
கங்களை அடைவாய், அக்£ ககரித்தபின் கொடுக்கவிருப்பமில்லாகவ 

ஞம் யாசித்தபின் பெற்றுக்கொள்ளவிருப்பமில்லாதவனுமாகிய இரு 

CUTE GED பொய்யுள்ளவர்களாலறுரிகள். ஆகையால், நீ பொய்சொல் 

லத்தக்கவனல்லன்' என் சொன்னான். அரசன், 'ப்ராம்மணரே! 

யுந்தஞ்செய்வ தும் ரக்ஷிப்ப துமன்றோ  க்ஷதிஇரியர்களுக் குள்ள தர் 

நர் க்ஷத்திரிய/கள் தானஞ்செய்கிறவர்களென்றுசொல்லப்படு 

அிருர்கள். நான். உம்மிட மிருந்து எப்படி டி. (தானக்கதை) பெற்றுக் 
ஷ் 

  

  
1 ரிக்டல்லாமல ஸாமவேத ததன் இடை யிலவரும் அக்ஷரங்கள் ள்._ 

8 “அஇகம்' என்பதுமுலம், 
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௬௭௮௮ ஸ்ரீமஹாபரரதம், 

கொள்வேன்! என்றுசொன்னான். பிராம்மணண், 'புரசனே ! நான் 

உன்னைப் பெற்றுக்கொள்ளென்று ப்ரார்த்தித்தவனுமல்லன் : உன் 

னுடையவீட்டிற்கு வந்தவனுமல்லன், நீ இவ்விடத்இற்குவந்துயாசி 

த்துத் இரும்பவும் ஏன்பெற்றுக்கொள்ளாமலிருக்கிறாய் ? என்று 

சொன்னான், தர்மம், 'உங்களிருவர்களுக்கும் விவாதமில்லாமலிருக் 

கட்டும், என்னை இங்குவந்த தர்மமென்றுதெரிந்துகொள்ளுங்கள். 

ப்ராம்மணன் தானஞ்செய்தபயன்களையுடையவனும் அரசன்ஸத்திய 

த்்திற்குள்ளபயன்களையுடையவனுமாயிருக்கட்டும்? என்றுசொல்லி 

ற்று, ஸ்வர்க்கம், 'அரசற்சேஷ்டனே ! என்னை உருவமுள்ளதாக 

நேரில்வந்த ஸ்வர்க்கமென்று தெரிந்துகொள், உங்களிருவர்களுக் 

கும் விவாதமில்லாமலிருக்கட்டும், நீங்கள் இருவர்களும் ஸமமானபய 

னுள்ளவர்களா.பிருங்கள்” என்றுசொல்லிற்று, அரசன், ஏனக்கு 

ஸ்வர்க்கத்தால் செய்யவேண்டியகார்யமில்லை, ஸ்வர்க்கமே ! நீ வந்த 
படியே திரும்பிப்போகலாம். ப்ராம்மணர் 1 தானஞ்செய்யவிரும்பு 

வா.சாஇில் என்னாற்செய்யப்பட்டகர்மங்களின்பயனைப் பெற்றுக்கொள் 

ளட்டும்' என்றுசொன்னான். ப்ராம்மணன், அறியாமையால் இள 

மைப்பருவத்தில் என்னால் கைந்டீட்டப்பட்டிருக்குமானாலும் இப் 
பொழுது காயத்ரியைஜபித்துக்கொண்டு நிவ்ருத்தியென்றுசொல்லப் 

படும்தர்மத்தை உடாஹித்துக்கொண்டி.ருக்கிறேன். அரசனே! நெடுங் 

காலமாக நிவ்ருத்இயிலிருக்கும்என்னை எப்படி. ஆசையுள்ளவஞாகச் 

செய்வாய், கானே வேண்டியதைச்செய்துகொள்வேன். அரசனே! 

தவத்தையும் வேதாத்யயனத்தையும் ஸ்வபாவமாகச் செய்கிறவனும் 

ப்.ரஇக்ரஹத்திலிருந்து விலலெவனுமானகான் ண்னிடமிருந்து 

பயனை விரும்பவில்லை' என்றுசொன்னான்.௮.சன், 'ஓ! ப்சாம்மணசே! 

ஜபத் துற்குள்ள உத்தமமானபயனான.து உம்மாலகொடுக்கப்பட்டதாகு 

மானால் நம்மிருவருடைய ஜபத்திற்குமுள்ளபயனெ.துவோ அது நம் 

மிருவர்களுக்கும் சேர்ந்ததாயிருக்கட்டும், ப்சாம்மணர்கள் ப்ரதக்ர 

ஹத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்கள், ராஜகுலத்திலுதித்தலர்கள் தானஞ் 

செய்கறவர்களாயிருப்பார்கள், ஐ! ப்ராம்மணரே! தர்மத்தின்பயன் 

கொடுப்பதாக அக்ககரிக்கப்பட்ட தானால் அந்தப்பயனானது ஈம்மிரு 

வர்களுக்கும் சேர்ந்த தாகவேயிருக்கட்டும் ; அல்லது ஈம்மிருவர்களு 
க்கும் சேர்ந்துபுஜிக்கத்தக்கதாயிருக்கமவண்டாம், என்னுடைய 

பயனை நீர் அடையும், உமக்கு என்விஷூயத்தில அக் ரஹமிருக்கு 

மானால் என்ஞூல்; செய்யப்பட்டதர்மத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும்? 
  

1 (பெத்றுக்கொள்ள' என்பது வேறுபாடம், இதுவேபொருத்தமுள்ள.து,



சாந் இபர்வம், ௬௭௯ 

என்றுசொன்னான், பிறகு, விகாரமானவேஷஒ.முள்ளவர்களும் இழிந்த 

ஆடையுள்ளவர்களுூமான இரண்டுபுழுஷர்கள் ஒருவரையொருவர் 
கட்டிப்பிடி க்துக்கொண்டு வந்தார்கள் ; அவர்களில் ஒருவன், 'என 

க்கு நீகொடுக்கவேண்டியதில்லை என்றும், மற்றொருவன், 'சான் 
கொடுக்கவேண்டாம்? என்றும், இவ்விஷயத்இல் ஈம்மிருவர்களுக்கும் 
இவ்விதம் விவாதமிருக்கிறது, சிக்ஷைசெய்யத்தக்க அரசன் இதோ 
இருக்கிறான், நான் ஸத்யம்சொல்லுகறேன. 'நீ இதைஎனக்குக் 

கொடுக்கவேண்டாம் ? என்றும், 'இவ்விஷயத்தில் நீடொய்சொல்லு 
கிமுய; கான் உனக்குக் கடன்கொடுக்கவேண்டும் ? என்றும் பேசிக் 

கொண்டார்கள், அவ்விருவர்களும் மிகவும்தாபமுள்ளவர்களாய் அர 

சனைகோக்கி, 'நாங்களிருவர்களும் இவ்விஷயத்தில் குற்றமுள்ளவர் 
களாகாமலிருக்கும்படி. பரீக்ஷிக்கத்தக்கவர்களாகிறோம் ? என்ற இவ் 

வசனத்தையும் சொன்னார்கள், 

விரூபனைவன், 'புருஷப்புலியே ! நான் ஒருபசுவிற்குள்ள 

பயனை இந்தவிக்ருதனுக்குக்கொடுக்கவேண்டும், அரசனே ! நான் 

கொடுத்தாலும் இந்தவிக்ருதன் பெற்றுக்கொள்றஇல்லை ? என்று 

சொன்னான். விக்ருதன், அரசனே! இந்தவிரூபனானவன் எனக்கு 

ஒன்றுங்கொடுக்கவேண்டிய இல்லை, ௮ரசனே! இவன் ஸத்யம்போலத் 

தோன்றும்படி, பொய்யை உன்னிட ம்சொல்லுகிருன் ' என்றுசொன் 

னான். அரசன், ஏ! விரூபனே ! இவனுக்கு நீ என்னகொடுக்க 
வேண்டும் ! எனக்குச்சொல்லு, நான்கேட்€ அவ்விதமீசெய்கிறேன், 

இவவிதம் எனச்கு மனமிருக்கிறது ' என்றுகேட்டான், விரூபன் 

சொல்லத்தொடங்கினான். (அரசனே ! கவனித்துக்கேள், ராஜ 

ரிஷியே ! நான் இந்தவிக்ருதனுக்கு எதை எவ்விதம்கொடுக்கவேண் 

டுமோ அதுமுழுமையையுங்கேள், அரசனே ! குற்றமில்லாதவனே ! 

ராஜரிஷியே ! முன்னொருமமயத்தல்தர்மத்தை௮டையவேண்டி, தவ 

த்தையும் வேதாத்யயனத்தகையும் இயற்கையாகஉடையவனான ஒரு 

ப்.ராம்மணன்பொருட்டு அழகான ஒருபசுவானது இந்தவிக்குதனால் 

தானஞசெய்யப்பட்டது. ௮ரசனே! அந்தப்பசவின்தானத்திற்குள்ள 

பயனை மான் இந்தவிக்ருதனிடம்வந்து யாசித்தேன், விக்ருமனும் 

பரிசுத்தியுள்ளமனத்துடன்அழை எனக்கு அளிததான், பிறகு, ஆதம 

சத இக்காகப் புண்ணியகாமமானநு ஏன்னாலசெய்யப்பட்டது, ராஜ 

னே ! கன்னு! _ன்கூடியவைகளும் அதிகமாகக்கறக்கும்தன்மையுளள 

வைகளுமான ரண்கிமா*ம்பமிக்களை விலைககுவாககி அப்பசுக்களை 
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உஞசவிருக்துசெய்யும் ஒருவனுக்குக் கொடுத்தேன், ப்சபுவே ! கான்



௬௮௦ ‘uf wan tum 9 gs tb, 

இவனிடமிருக்துபெற்றுக்கொண்டு இரட்டி.ப்பானஅந்தப்பயனை இப் 

பொழுது இவனுக்கு விஇப்ப்டி. ச்ரத்தையுடன் ' இஞ்ப்பிக்கொடுக்கி 
றேன், புருஷட்புலியே ! இவ்விதம்௩டந் இருக்கறது, இதில்யார்சத்து 

யுள்ளவன்? யார்தோஷூமுள்ளவன்? அரசனே! நாங்கள் இவ்விதமான 
விவாதத்துடன் 'இவ்விடத்திலுள்ளஉன்னை வந்து அடைந்திருக்க 
றோம். தர்மத்தைச்செய்வாயோ, அதர்மத்தைச்செய்வாயோ எங்க 
ளிருவர்களையும் அடக்க நீ ஸமாதானஞ்செய்ய!2வண்டும், இவன்கொ 

மித்ததைப்போல கான்கொடுப்பதை இவன்விரும்பாமற்போனால் இல் 

விஷயத்தில நீ உறுதியுள்ளவனாயிருக்துகொண்டு இப்பொழுது எங் 

களை நல்லவழியிலிருக்கும்படி. செய்யவேண்டும் * என்றுசொன்னான். 

௮.ரசன், 'கொடுக்கப்படும்கடனை நீ என் இப்பொழுது பெற்றுக்கொ 

ள்ளாமலிருக்கிறாய்? அவ்விதம் நீ தாமதியாமல் பெறறுக்கொள், பெற் 

அக்கொண்டே உன்னால் அனுமஇகொடுக்கப்படவேண்டும் ? என்று 

சொன்னான். விக்ருதன், இவன் கொடுக்கவேண்டுமென்று கேட்டுக் 

சொண்டான், அப்படியே கொடுக்கிறேனென்று என்னால்சொல்லப் 

பட்டது, இந்தவிஷயத்தில் இவன் எனக்குக்கொடுக்கவேண்டி.யவ 

னல்உன். இவன்எவ்விடத்துறருப்போகவிரும்புகிருனோ அங்குபோ 

கட்டும் ' என்றுசொன்னான், அரசன், 'இவன்கொடுக்கும்பொழுது 
நீபெற்றுக்கொள்ளாமலிருக்கிறாய், இது சரியன்றென்று எனக்குத் 

தோன்றுகிறது, நீ தண்டிக்கத்தக்கவனென்றே என்னுடையஆஅபிப் 

பிராயம், இத.றசந்தேக$மயில்லை' என்றுசொன்னான், விக்ருதன், 

(ராஜரிஷியே ! என்னால் இவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது, அதைத் 

திரும்பவும் நான் எப்படி. பெற்றுக்கொள்ளுவேன் * இ ந்தவிஷயத் 

தில எனக்கு என்னகுற்றமிருக்கிறது ! பரபு2வ ! விசடரித்துஎனக் 
குத் தண்டனையைச்கட்டளையிட" என்றுசொன்னான். விரூபன், 'என் 

னால் கொடுக்கப்படிகிறதை எவவிதத்துலும் நீ பெற்றுக்கொள்ளா 

மலிருப்பாயாடில் தர்மத்தைப்பரிபாலிக்கும் இந்த அரசன் உன்னை 

அடக்குவான்” என்றுசொன்னான். விக்ருதன் 'உன்னாஷ் வலியயாசிக் 

கப்பட்டு என்னால் கொடுக்கப்பட்டது, அதனை இப்பொழுது Gi eu 

விதம்பெறறுக்கொள்வேன் ் நீ போசலாம்; உனக்கு அனுமதி 

கொடுக்கிறேன் ? என்றுசொன்னான். ப்ராம்மான், 'அரரனே ! 

இவர்கள் இருவர்களாலும் உசால்லப்பட்ட நிநவசனம் ௦ 60) Layo 

ட்சப்பட்டதா 1 என்றை உனக்கு வறுசொடுபபதாக ப்ாறிஜ்ை ச உ . ‘ தீ ¢ 5) Jy ‘a ட ் glen 

6 

செய்யப்பட்டதோ 93 வச்சாரியாமல்பறறு- கொள்? என்றுசொன் 

னான், அசன், *மிகீபபெரியதும் கடினமுமான இவ்விருவர்களின்
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கார்யமும் தொடங்கப்பட்டிருப்பதைட்பார்த்தால், ஜபம்செய்யும் 
ப்.ராம்மணருக்கு வீறுஇிசெய்துகொடுத்த்தாகிற ௮, இஃது எவ்வித 
மாகப்போகிறதோ! ஜபப்ராம்மண.ரால்கொடுக்கப்படவதை ஈான்பெற் 
அக்கொள்ளாமற்போனால் இப்பொழுது கான் பெரியபாபத்துடன் 
சேர்ந்தவனாகாமலிருப்பதுஎங்கனம் 7? என்றுகினை நீதான், அந்தராஜ 
ரிஷியானவன் அவ்விருவர்களையும்கோக்ு, [நீங்கள் கார்யத்கைச் 
செய்துகொண்டவர்களாகவே போவீர்கள். இப்பொழுது இவ்விடத் 

திலுள்ள என்னைஅடைந்து அரசர்களுக்குள்ள தர்மமானது பொய் 

யாகவேண்டாம். அரசர்களுக்குத் தம்தர்மத்தைரக்ஷித்துக்கொள்ள 

வேண்டுமென்பது நிச்சயம், புத்தியில்லாதஎன்னைக் கடினமான 
ப். ராம்மண தர்மமானது பிடித்துக்கொண்டது” என்றுசொன்னான். 

ப்ராம்மணன், 'யாசிக்கப்பட்டதைக்கொடுப்பதாக நான் அங்கேரித் 

இருக்கிறேன். நான் அதைத் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன், பெற்று 
க்கொள், அரசனே ! நீபெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் ஸந்தேஹமில்லா 
மல உன்னைச் சபிப்பேன்? என்றுசொன்னான். அரசன், (அரசர் 
களுக்குரிய தர்மத்தைநிர்திக்கவேண்டும், அக்தத்தர்மக்ைப்பறறிய 
கார்யத்தின்நிச்சயம் இவ்விஷயத்தில் இவ்விதமிருக்கிறது. (பெறறுக் 
கொண்டாலும்) எவ்விதம் ( சாஜதர்மத்திறகு)ஸரியாகஇருக்குமென்று 
தெரிந்துகொண்டு நான் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும், ஓ! ப்ராம் 
மணச?ே ! என்னுடைய இந்தக்கையானது நூதனமாக ப்சதிக்ரஹத 

இற்காக நீட்டப்பட்டி ருக்கிறது, எனக்காக ஈதைததரிதீதுக்கோண் 
ஒருக்கிறிரொ அதை இப்பொழுது கொடுக்கலாம்' என்றுசொன்னான, 

ப்.ராம்மணன், 'காயத்ரியைஜப்க்கும் என்னால் எந்தக்குணம் எவ்வள 

வுசெய்யப்பட்டிருக்குமோ ௮து சிறிதும் என்னிடத்திலிருக்கு 
மானால் அதுமுழுமையும் நீ பெற்றுக்கொள்' என்றுசொன்னான், 
அரசன், ஓ! பி ராம்மணோத்தமசே! என்னுடையகையிலவிழுக்தஇந்த 

ஜலமானது நமக்கு ஸமமாயிருக்கட்டும் ; சேர்ந்ததாகவே இருக்கட் 

டும், நீர் பெற்றுக்கொள்ளும்! என்றுசொன்னான், விரூபன், 'தவி 

ஜர்களில்உத்தமனே ! எங்களை உங்கள்மனத்திலுண்டானதை அதிய 

விரும்பிய காமக்ரோதங் ளென்று நீ  ெரித்துகெ காள், எங்களால நீ 

இவ்விகம்செய்யப்பட்டாயு, இப்பயன் சேர்க்திருக்கட்டமென்று உன் 

(ws yO VICNFTEVEVLH SLL காரணத்தால உனக்கும்ஜிவனுக்கும்லமைமானஉல 

கஙகள் கிடைக்கும். இவன்சிர நிலும்கொடுக்கவேண்டியவனல்லன்.உன 

BNL Lif em aay. OF LUN IIL Lal. காலம், தாமம், மீழுீத்பு காமம் 69 

8ஙகளிருவர்கள் ஆகியயாவரும் ஒருவரோடெ.சருமிா சேர்ந்துருப்



௭௮௨ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

பதைப் பகுத்துப்பார்க்கும்பொழுது அறிவுள்ளஉனக்குப் 1பரீக்ஷை 

செய்யப்பட்டதாகிறது. எல்லாவற்றிற்கும்மேலுள்ளதும் பிறப்பில் 

லாதப்ரம்மத்திவடையதும் ஒப்பற்றதும் த்வந்துவங்களில்லாததும் 

அமுச்கெலாத உருவமுள்ள துமான ஸ்தானமான து உங்களிருவர்களு 

க்ரும்இருக்சட்டும், நாங்கள் எல்லோர்களும் (எங்களுக்குள்ள) அந்த 

அந்த உலகங்களுக்குச் செல்லுகிறோம். நீ எந்தஉலகங்களை விரும்பு 

இராயோ உன்கர்மக்தால் ஜயிக்கப்பட்ட. அந்தஉலகங்களை அடை. 

என்றுசொன்னான். பிறகு, தர்மம் மமன்முகலியஅவர்கள் அரசனை 

யும் ப்ராம்மணனையும் கோக்கு, “நீங்களிருவர்களும் எங்களுடைய சிர 

ளென்று சொல்லப்படுவதும் ப்ரம்மலோகமென்று சொல்லப்படுவது 

மான பதத்திலிருக்கிறீர்கள், உங்களிருவர்களாலும் நாங்கள் ஜயிக் 

கப்பட்டோம், உங்களிருவர்களுடையவிருப்பமும் ஸந்தேஹமின்றி 

விரும்பியதை அடைந்ததாயிறறு? என்றுசொன்னார்கள். ஜபிப்பவர் 

களடையும்பயஞம், ஜபம்செய்பவனால் நற்கஇயும் பதவியும் உலகங்க 

ளும் ஜிக்சப்படுகின்றமுறையும் என்னால் உனக்கு நன்றாகக் காண் 

பிக்கப்பட்டன, காயத்ரீமந்துரத்தைஜபிப்பவன்உ த்தமஸ் தான த்திலிரு 

க்கும் ப்ரம்மாவை அடைவான் ; அல்லது, அக்னிலோகத்தைஅடை 
வான் ; அலலது, ஸுூர்யலோகத்தை௮டைவான், அவன் அந்தஉல 

கங்களில தேஜோமயமானஉருவத்துடன் விளையாடிக்கொண்டி ருக் 

கும்பொழுது அக்தததேவர்களுக்குள்ளகுணங்களைக்கண்டு ஆசை 

யால் மோக்மடைந்துசிநதித்துக்கொண்டி௫ப்பான், இவ்விதமே சந் 

தரகோகத்திலும் வாயுலோகத்திலும் அவ்வுலகத்திலுள்ள அந்தத் 

தேவர்களின குணங்களை அடையவிருப்பமுள்ளவனும் ஆசையுடைய 

வனும் பூம்போலகனமானதும் ஆகாயம்போல லகுவரனதுமானசரீர 

த்தை௮அடைந்தவனுமாகி வஹிப்பான், பிறகு, அவன் அந்தக்குணங் 

களிலும் அசையிலலாமல ஸந்தேஹமின் றிப் பரமாத்மாவை அடை 

வான். அவன் அழிவற்றதான பரமாத்மரூபத்தைவிரும்பிக்கொண்டு 

இரும்பவும் ஆதையே பாவேடிப்பான், மோக்ஷ£$ததிலும்மோக்ஷமான 

ரூபததை அடை ஈதவனும் ஆசையடங்கியவனும் அஹங்காரமற்றவ 

னும் ப்ரம்மமானவனுமானஅவன் தவந்துவங்களில்லாதவனும் ஸுக 

மூள்ளவனும் சாந்தனும் உபதீர வமிலலா தவனுமாயிருப்பான் ; மறு 

பிறப்பில்லாகதும் ஒன்றான தும் அக்ஷாமென்றுபெயருள்ளதும்துக்க 

மீலலாதறும் ஜரையிலலாததும் சாந்தமும் ப்ரம்மத்தின்ஸ்தான்மு 

மான அத்தபட£) ததைநுடைவான். நா குல்க்ஷ்ரங்களையும் விட்டு 
பணதைவைய வவ வ்வுஙட ன வய வனம் 

ந ே.றுபாடம், 4 பாதயகடம், ௮லுமானம், சபதம், மனம் என்பன,
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விலகியதும் அப்படியே 1அறுதோஷங்களில்லாத தும் பேதினுறுவஸ் 

துக்களிலிருந்துவிலகிய துமான அத்தப்புருவரூபத்தை அடைந்தபின் 

எங்கும்நிறைக்கரூபத்தையடைவான், அல்லது, அசையுள்ளபுத்து 

யுடன் இதைவிரும்பாமலிருப்பானாகில் எல்லாட்போகத்தையும்அடை 

யத்தக்கவனாவான், எதைவிரும்புகிரு3னே அதை மனத்தால்அடை 

வான், அல்லது,எல்லாஉலகங்களை யும்கரகம்போலப்டார்ப்பான்,ஆசை 

யில்லாதவனும்எல்லாவற்றி லுமிருந்தும்விடப்பட்டவனுமாய் அந் sur 

ம்மரூபத்திலேயே ஸுஈகமாகஸந்தோஷிப்பான், மஹாராஜனே ! இவ் 

விதமாக ஜ்பிப்பவனுக்குள்ள இக்தக்கதி எவ்விதமிருக்கிநதோ, இது 

முழுதும் உனக்குச்சொல்லப்பட்டது. திரும்பவும் எகைக்கேட்க 

விரும்புகிருய் 7” என்றுசொன்னார், 

நூற்றுத்தோண்ணாற்றேட்டாவது அத்தியாயம். 

மோஷக்ஷதர்மம். (தொடரீச்சி,) 
FOG =F 

(பீஷ்மர், ஜபப்ராம்மணனும் டுக்ஷவாதவும் மோக்ஷமடைநீ 
ததையும் ஜபத்தின்பலனையும் சோல்வியநகு..) 

புதிஷ்டிாரர், 'பிதாமஹசே! அந்தவிரூபன் அவ்விதம் சொன்ன 

பிறகு, அந்தப்ராம்மணனும் அரசனும் அப்பொமுது என்ன மறு 

மொழிகூறினார்கள்! அதனை எனக்ருச்சொல்லவேண்டும். அல்லது, 

உம்மால்சொல்லப்பட்ட உலகத்திற்கு அவர்கள்சென்றா ளே அவ் 

வுலகத்தில்அவர்களுக்குஎன்னஸம்பாஷணைஉண்டாயிற்று? அவர்கள் 

Gi ‘cron Ges guise? என்றுலேட்க, சீஷ்மர்சொல்லத்தொடல்கினர் 

பஜபம்செய்யும் அந்தப்சாம்மணன் (விருபனுடைய அந்தவச 

னம்) சரியென்றுஅங்கீகரித்துப் பூஜிக்கத்தக்கவர்களான தர்மத்தை 

யும் யமனையும் காலனையும்மிருத்யுவையும் ஸ்வர்க்கத்தைபம் ஈன்றா 

கப் பூஜித்து முதலில் அவ்விடத்தில்சேர்ந்தவர்களான மற்றுமுள்ள 

ப்ராம்மணஸ்ோஷ்டர்களனைவர்களையும் தலையால்வணங்குப் பூஜித்து 

அ. ரசனைகோகட, ஓ! ராஜரிஷி! இந்தஜபத்தின்பயணுடன்கூடி 

முக்கியமானரிலையை அடைந்துகொள், கான் உன்னால் அனுமதிகொ 
டுக்கப்பெற்றுத் இரும்பவும்ஜபித்துக்கொண்டிருக்கிறேன், மிக்க 

பலமுள்ள அரசனே! எனக்கு முந்தியே காயத்ரீதேவியால், உனக்கு 

ஜபவிஷயத்தில் எப்பொழுதும் ச்ரக்கைஉண்ட ரகட்டும்' என்று வரம் 
  

8 பரி தாகம்என்த ப்ராண தர்மம் இரணடும், கோசம் மோகம்என் தமனோ 

தர்மம் இரண்டும், ஜரை மாணம்என்ற ச£ரதர்மம் இரணடூமோம். ன கு 

2 ¢ ஞானேச் திரியங்கள் ஐம் தி; கர்மேர்திரியம்கள் ஓக. ஆ) பராணகாயுக்கள் 

ஐது; மனம்தன் று) ஆகட்பஇனாறு,



௬௮௪ ஸரீ மஹாபாரதம், 

அளிக்கப்பட்டி ருக்கறது' என்றுசொன்னான், அரசன், (ஓ ! ப்ராம் 

மணசே ! உமதுமந்த்ரஹித்தியானதுஇவ்விதம் பயனுள்ளதாயிருந்து 

உமக்கும் ஜபிக்கவேண்டியதற்கு” ச்ரத்தையிருக்குமாகில், அதை 

அடையும், என்றுைடன்கூட ஜபத்இற்குரியபயனைப் பெற்றுக்கொள் 

ளும்' என்றுசொன்னான், ப்ராம்மணன், 'இவ்விடத்தில் எல்லோர்க 

ளின்ஸக்கிதியிலும் மிகப்பெரியமுயற்சி செய்யப்பட்டது. நம்மிருவர் 

களுக்கும் எவ்வுலகத்த ற்குச்செல்லத்தக்கதோ அதில் நாமிருவரும் 

சேர்ந்து ஸஎமமானபயனுள்ளவர்களாகவே செல்லுவோம் என்று 

சொன்னான். அவ்விஷயத்தில் அவ்விருவர்களுக்குமுள்ளஉறு இயைத் 

தெரிந்துகொண்டு தேவர்களுக்காசனானஇந்துரன் இக்பாலகர்களுட 

னும் மற்றத்தேவர்களுடனுங்கூட அவ்விடத்திற்கு வந்தான், ஸாத் 

யர்களும் விஸ்வேதேவர்களும் மருத்துக்களும் மிகப்பெரிய 1வாத் 

யங்களும் ஆறுகளும் மலைகளும் கடல்களும் பலவிதமானதீர்த்தங்க 

ளும் தவங்களும் கர்மங்களின்பயனைக்கூறும்விஇயும் வேதங்களும் 

ஸ்தோபங்களும் ஸரஸ்வதியும் நாரதரும் பர்வதரும் விச்வாவஸுவும் 

ஹாஹாவும் ஹுூ$ஹுூவும் பரிவாரக்கூட்டங்களுடன்கூடிய சித்ர 

ஸேனனென்னும் கந்தர்வனும் காகர்களும் ஹித்தர்களும் முனிகளும் 

அங்குவந்தார்கள். தேவர்களின்தேவரும் ப்ரஜைகளுக்குப்பதுயும் 

தேவர்களுக்கீஸ்வாரும் வேதரூடியும் அழிவற்றவருமான ப்ரம்மாவும் 

வந்தார். அ ப ந்தலையுள்ளவரும் அதிவிறகெட்டாதவரும் தேவரு 

மான ஸ்ரீவில் &ணுபகவானும் வந்தார், ப்ரபுவே ! ஆகாயத்தில பேரி 

வாத்யங்களும் ம்ருதங்கங்களும் வாசிக்கப்பட்டன, அவ்விடத்தில் 

அந்தம ஹாத்மாக்களூக்கு த த வ்யமானபுஷ்பவருஷங்களுமுண்டாயின. 

அங்கங்கு கான்குபுறங்களிலும் அப்ஸுமடர்தைகளின்கூட்ட, ங்களும் 

நர்ந்தனஞ்செ.ப்தன, பிறகு, உருவமுள்ளஸ்வர்க்சமானது பீசாம் 

மணனையும் (அரசனையும்) நோக்க, 'பெரியபாக்யம்பெறற ப்சாம் 
மண ர ! நீர் நல்லஹித்துயைப்பெறநீர், அரசனே! நீயும் அதுபோல் 

ஹித்தியைப்பெற்றாய்' என்ற வசனத்தைச்ரொல்லிற்று, ஒ! அர 

சனே! பிறகு, ஒருவருக்கொருவர் உபகாரத்தால்சேர்ந்தவர்களான 

அந்தப்ராம்மணன் அரசன் இருவர்களுமே விஷயங்களைவிலக்கத்தக்க 

பொறிகளின்ல.பத்தைச்செய்நுகொண்டார்கள், அவர்கள் ப்சாணனை 

யும் அபான*னயும் வ்யானனையும் உதானனையும் ஸமானனையும் மனத் 
  

1 வேறுபாடம், 

2 ஜீவனுக்கும் பரம்.௰த்திற்குமுள்ா தபேதததைச்சொல்லும் வேதாச் 

தங்கள் என்பது பழை. பஉரை,



FT 6 Rut aw ௬௮௫ 

இல் நிலைக்கும்படி செய்து மனத்தை பூ.ராணனில் நிலைக்கச்செய்து 

கொண்டார்கள். பிறகு, அவர்கள் பத்மாஸனஞ்செய்துகொண்டு புரு 

வங்களுக்குக்கீமுள்ள மூக்கு நுணியைப்பார்த் துக்கொண்டு மெள்ள 

மெள்ள அப்பொழுது புருவங்களுக்கும் கண்களுக்குமுள்ள ஸந்து 

ஸ்தானத்தில்மனத்தைநிலைக்கச்செய்துகொண்டார்கள். பிறகு, ௮சை 

வ ந்நசரீரங்களுடன்கூடியவர்களும் உறுஇயானபார்வையுள்ளவர்க 

ளும் ஸமாதியிலிருப்பவர்களும் ஆனைச்தைஜயித்தவர்களுமான 
அவர்கள் ப் ரம்மரந்த்ரஸ்தானத்தில் மனத்தை லயிக்கும்படி. செய்து 

கொண்டார்கள், பிறகு, மஹாத்மாவானப்ராம்மணனுடைய ப்£ம்மாந் 

தீரத்தைப்பிளந்துகொண்டு மிகப்பெரிதான ஜ்யோதியின்ஜ்வாலையா 
ன து(வெளிவந்ஆ) ஸ்வர்க்கத்துற்குச்சென்ற ௧. அப்பொழு.துஎல்லாத் 
இக்குக்களிலும் மிகப்பெரிகான ஹா ! ஹா ! வென்னும்சப்தமூண்டா 
யிற்று, புகழப்படிம்அக்கதஒளியானது அப்பொழுது ப்ரம்மதேவரிடம் 

ப்ரவேசித்தத, அரசனே ! ப்ரம்மதேவரும் உடனே௭ திர்கொண்டு 

சென்றுஒட்டைஅளவுள்ளபுருஷவடி வமான அவ்வொளியைநல்வரவு 

கூறினர், இரும்பவும் புன்னளைசெய்து, 'ஐபிப்பவர்களுக்கும் யோடிக 
ஞுக்கும் ஸமமானபயனுண்டென்ப இல ஸக்.? கஜறமில்லை, யோகிகளுக் 

கும் ஜபிப்பவர்களுக்குமுள்ளபயன் ப்ரக்யக்ஷமாகக்காணப்படுகிற து, 

ஆகிலும், எ தர்கொண்டழைப்பது யோகிகளைவிட ஜபிப்பவர்களுக்கு 

விசேஷமான பயனென்று நிச்சயிக்கப்பட்டிருழ்ிறது? உண்று இனி 

மையான வேறுஓகுவசனத்தையும் சொன்னார். பிறகு, அந்தப் ரம்ம 

தேவரானவர், 'என்னிடக்இல்வஹிக்கலாம்' என்றுசொல்லி வாயைத் 
இறந்தார், "உடனே, ப்ராம்மணன் துன்பமில்லாமல் இந்தப் சம்மதேவ 

ரின் வாயிற்புகுக் சான், ப்ராம்மணற்ரேஷ்டன் எவ்விதம்புகுக்தானே 

அவ்விதம் அதேவிஜிப்படி அரசனும் அப்பொழு. அ பகவானான ப்ரம்ம 
தேவரிடம்புகுக்கான், பிறகு, சேவர்கள் ப்ரம்ம தவரைவணங்கி, 

 ஜபிப்பவர்களுக்குவேண்டி (81 இர்கொண்வெருவதென்னும்) இம் 

மூயற்சிசெய்பப்பட்டது. இசை அறியவேண்டியே காங்கள்வந்தோம், 

இவ்விருவர்களும் ஸமமாகவே உம்மாலபூஜைசெய்யப்பட்டவர்களும் 

ஸமமானபயனுடன் கூடியவர்களுமானார்கள், யோகிக்கும் ஐபிப்பவ 

க்கும் ளுமமானதும் நிகப்பெரிதுமானபயனான; இப்பொழுது 

கானீரப்பட்டது, எல்லாஉலகங்களையுக்காண்டிப் பிரொர்த்இக்கத்தக்க 

ஸுகமுள்ளவிடத் இற்கு இவர்கள் செல்லுவார்கள்! உ என்றுசொன் 
creme   

1 யோகத்திற்குரிய பலவகை இஸனங்கள்) ‘oS gr yor@ecr என்பது 
‘ ட 4 ௩ க ஆ 

வேறுபாடம் ; அதற்கு, சித்தத்தை பித்சலர்கா' என்பது பழையஉரை, 
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Sr Sir ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

னார்கள், ப்ரம்மதேவ.ரானவர், (பெரியஸ்மிருஇியைப்படி க்கிற வனும் 

அப்படியே சுபமான உபஸ்மிரு இியைப்படி.க்கிறவனுமாகிய அவ்விரு 

வர்களும் இந்தவிஇப்படி என்உலகத்தைஅடை வார்கள், யோகத்தில் 

பக்தியுள்ளவனாயிருக்கறவனும் சரீரத்தின்முடிவில் இந்தவிதுப்படி. 

என்னுடைய உலகங்களை அடைவான்; இஇில்ஸந்தேஹமில்லை, கான் 
போகிறேன்; கார்யஹித்திக்காக அவரவர்களின் இடங்களுக்குப்போக 

லாம்" என்றுசொன்னார், இவ்விதம்சொன்னபின், அந்தப்ரம்மதேவ 

சானவர் அப்பொழுது அவ்விடத்திலேயேஅந்தர்த்தானத்தைஅடைக் 

தார், பிறகு, விடைபெற்றுக்கொண்டு தேவர்களும் தம்தம்இடத்திற் 

குச்சென்றார்கள், அரசனே ! அவ்விடத்திலுள்ள அக்தமஹாத்மாக்க 

ளனைவர்களும் தர்மத்தைப்புகழ்ந்துகொண்டு மிக்கலந்தோவ.முள்ள 

மனத்துடன் பின்தொடர்ந்துசென்றார்கள். மஹாராஜனே! ஜபிப்ப 

வர்களுக்குள்ள இந்தப்பயனும் இந்தக்கதஇயும் சாஸ்இரப்படி. சொல் 

லப்பட்டன. திரும்பவும் எதைக்கேட்.கவிரும்புகிறாய் !?? என்றுசொ 

ன்னார், 

நூற்றுத்தோண்ணூற்றோன்பதாவது அத்தியாயம். 

சோக்ஷதர்மம, (தோடர்ச்ச்.) 
விதி 

(கரீமம் ஜானம் ப்ரம்மம்டுவைகளைப்பந்றி ப்நஹஸ்பதிக்தம் 
முவுக்கும்நடத்த ஸம்பாஷணை,) 

யுதிஷ்டிரர், “பிதாமறணரே ! ஞானயோகத்துந்கும் வேதங் 
களுக்கும் அக்னிஹோத்ரமுதலியகியமத்திறகும்என்னபயன்! ஜீவனை 

எவ்விதம்தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் ? அதனை எனச்குசி சொல்ல 
வேண்டும்'? என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கினார், இவ் 

விஷயத்திலும் மனுப்ரஜாபஇக்கும் மஹரிஷியானட்ருஹஸ்ப௫க்கும் 

நடந்த ஸம்பாஷணையான பழைய இவ்விதிஹாஸத்தை உதாஷரிக்க 

ரூர்கள், தேவரிஷிக்கூட்டங்களுள் மிகச்சி றந்தவரும் மஹரிஷியு 

மானப்ருஹஸ்ப தஇியானவர் சிஷ்யராடு ப்ரஜைகளுக்கு மிகவும் பூஜ்ய 
ரும் ப்ரஜைகளுக்குப்பதியுமானமனுவைக் குருவாகவணங்கிப்பழைய 

கான இந்தப்ரச்னத்தைக் கேட்கத்தொடங்கினார், 

( பகவானே ! கர்மகாண்டமானது எதை அறியவேண்டிய௰கார 

ணத்திற்காக பீரவ்ருத்திருக்கிறதோ, எதை ஜ்ஞானத்தஇிற்குய்பய 

னென்று ப்.ராம்மணர்கள் கூறுகிரார்கஜனோ, எ.து மக் இரத்திலுள்ள சப் 

தங்களால்வெளிபிடப்படாததாயிருக்கறதோ, அதை எனக்கு உள்ள 

படி. உபதே?க்கவேண்டும், ஸ்2தோத்துரங்களையும் சாஸ்இரங்களையும்



சாந்திபர்வம். ௬௮௪ 

வேதங்களையும் மந்திரங்களையும் அ திந்தவர்களானமஹான்களால் பல 

விதமானயாகங்களாலும் பசுக்களின்தானங்களாலும் எந்தப்பயன் 
அடையக்கருதப்படுகிநதோ அப்பயுன் என்ன ? ௮ஃதுஎவ்விதமிருக் 

றது? அஃது எல்விடத்தில்கிடைக்கும் ! பகவானே ! பூமியும் பூம் 

யிலுண்டானபிராணிகளும் காற்றும் ஆகாயம் ஜலமும் ஜலத்தை 

இடமாகக்கொண்டப்ராணிகளும் ஸ்வர்க்கமும் ஸ்வர்க்கத்தைஇட 

மாகக்கொண்டப்ராணிகளும் எதிலிருக்துபிறப்படை.ந்தனவோ முத 

லிலுள்ள அந்தக்காரணத்தை எனக்குஉபதேடக்கவேண்டும், மனி 

தன் என தவுடையவேண்டி ஜ்ஞான த்தைவிரும்புகிரானோஅ௮ந்தவஸ்.து 

வுக்காக ஜஞானத்தைப்பற்றியப்ரவிருத்தியுண்டாகிறது. நான் புரா 

தனமான அகந்தப்பரவஸ்துவை அறியவில்லை, (ஆகையால், ஆறியா 

மல்) பொய்யானப் விருத்தியை கான் எவ்விதம்செய்வேன் ? நான், 

ரிக்ஸாமங்களின்கூட்டங்களையும் யஜுஸுகளையும் சந்தஸுகளையும் 

1 நக்ஷத்ரவித்யையையும் கிருக்தத்தையும் வ்யாகாணத்தையும் கல்ப 

ஸுூத்ரங்களையும் சிக்ஷையையும் கற்றும், உலகங்களுக்குக்காரண 
மானவஸ்துவை அறியவில்லை. அகையால், பூஜ்யரானரீ£ இஃதனை 

த்தையும் எனக்குப் பொதுவானசப்தங்களாலும் வீசேலசப்தங்களா 

லும் உபதேசிக்கவேண்டும். பூஜ்யரானநீர் ஜீவனுனது சரீரத்திலிரு 
ந்து எவ்விதம்விலகுகிறதோ இரும்பும் வேறுசரீரத்தை எவ்விதம் 

HO DLC கர்மத்திறகு என்னபயனிருக்கிறதோ ஜ்ஞானத்துற் 

குப்பயனெதுவோ இவற்றையெல்லாம் எனக்கு உபதேிக்ககவண் 

டும்" என்றுகேட்டார். மனு, 'எவனுக்கு எதுஎது ப்ரியமுள்ளதோ 

அவனுக்கு அதைஅதை ஸுகமென்று சொல்லுகிறார்கள், இஷ்ட 

மில்லாததுஎதுவோ அதையே துக்கமென்றுகூறுஇரர்கள், இஷ்ட 

மாயிருப்பது எனக்குக் கிடைக்கவேண்டும், இஷ்டமில்லாதது என 

க்கு வேண்டாம்! என்னும்இவ்வாசையை கிறைவேற்றவேண்டி் கர் 

மங்களின்விதியானது நடைபெற்றிருக்கறது, இஷ்டமும் ௮னிஷ்ட 

மும் எனக்குவேண்டாமென்ற இந்தரிலையைஅடையவேண்டி ஞான 

த்தின் விதியானது நடை பெற்றிருக்கிறது, வேதத்தில்கூறிய-ர்மவஜி 

கள் ஆசையுள்ளவனைப்பறறினவாயிருக்கின்றன. இவ்வாசைகளிலிரு 

ந்துவிடப்பட்டவன் பாடானபொருளை அடைவான். ஸுகத்தைவி 

௬ும்பும்மனிதன் பலவிதமான கர்மவழியில் ப் பவிருத்தித த்து நரகக்கை 

அடை இமுன்' என் அுசொன்னார், ப்ருஹஸ்பது, 'வேண்டியதும் வேண் 

ட் ததும், (Ipod); mou! _ஸுக்மும் ஸுகமில்லாத அம்ரயிரும்கின் றன, 
வய மெய வயு சம மெல ம். ஜெனன ஆட்டு வை 

  

ee ee a as 

a 

1 ஜ்யோதிஷம்,



௬௮௮ ஸீமஹாபாசதம். 

(ஸுகத்தைவிரும்புவதும் துக்கத்தைவெறுப்பதுமாகிய) இதுதான் 

(மனிதனுடைய) விருப்பம், அதைக் கர்மங்களாலடைூருன் ? என்று 
சொன்னார், மனு சொல்லத்தொடங்கிளார், 'இவ்விதஅசைக்காகக் கர் 
மங்களின்விதியானது ஈடைபெற்றிருக்கிறது, இவ்வாசைகள்லிருந்து 

விடுபட்டவன்ப.ரமான வஸ்துவைஅடைவான்.கர்மவழியானதுஅசை 

யுள்ளபுத்தியுடையவர்களை ஸக்தோஷிக்கச்செய்யும், இவ்வாசைகளிலி 
ருந்து விடுபட்டுப் பரமானவஸ் துவை அடையவேண்டும், ஆசையற்ற 

மனமுதலியவற்றைக்கொண்டு செய்யப்படும் கர்மங்களால் விளங்கு 

இறவனும் மனத் தில்ப்ரகாசமென்னும் சுந்தியைஅடைந்தவனுமாய்த் 

தர்மத்தில்ப்ரவ்ருத்தித்தவன் மோக்ஷ்ஸுகத்தைவிரும்பத்தக்கவனா 
வான், ஆசையறறவர்கள் எந்தப்பதத்தை அடைகிருர்களோ பசமான 

அந்தப்பதமான து கர்மங்களுக்குரியபயனிலிருந்து Su si Go 

ப்.ரஜைகள் மனத்தாலும் கர்மத்தாலும் படைக்கப்பட்டி ருக்கின்றன, 

மனம் கர்மம் இவ்விரண்டுமே உலகங்களால்அனுஷ்.டிக்கப்படும் நல் 

வழிகளாகும், கர்மமானது நிலையற்றபயனுள்ள தானாலும் சாச்வத 

மானபயனுள்ள தாகவும் (வேதங்களில்) காணப்பகெறது, அதறகு 

மனத்தால் கர்மங்களின்பயன்களைவீடுவது காரணமாடிறதல்லாமல்வே 
தில்லை, விஷயமும் அதன்போகழும் ஆசையின்வடிவங்களாக வேதத் 
இல்கூறப்படுகின்றன. இவவாசைகளிலிருந்துவிபெட்டவன் பரவஸ் 

துவைஅடைவான். பலவிதமானகர்மங்களின்பயனில் ஸுகத்தை 

அடையவீ௫ம்பும்அவிவேியானமனிதன் ப.ரவஸ்துவை அடையமா 

ட்டான்,௮க்தவஸ்துவான து காமஙஎளுக்குள்ளபயனிலிருந்துவிலகிய 

வேழுனபயனன்மோ ! பரமானப்்சம்மமானது ஆசையறறவர்களுக் 
கன்மே அடையத்தக்கதாகிறது ! தன்உருவத்தாலமனிதர்களுக்கு 
நாயகன் போல்வீளங்கும்கண்ணானது இரவுபோனவுடன் இருளால் 

மறைக்கப்படாதஉருவமுள்ளதாய் (விலக்கத்தக்க முள்முதலியவற 

றைப் பார்ப்பதுபோலப புததியானது விவேகமென்னும்குணத்துட 

ன்கூடியதாய் விலக்கத்தக்க அசுபமானகர்மத்தைப் பார்க்கிறது, மனி 

தீர்கள் ஸர்ப்பங்களையும் தர்ப்பத்துன்முளேகளையும் கணெறறையும் அறி 

ந்தபின் வீலக்கிக்கொள்ளுகிழுர்கள், அறியாத காரணத்தால மூடர்கள் 

அவைகளில்விழுலிமுர்கள், ௮ றிவீ Goll eG LI? எஏவவித தம் சிறந் 

தீதாயிருக்கிறதென்று பார், வதுப்படி பமயோகுக்கப்பமமே எல்லாம 
இரமும் கூ தியப்டிஎகுள்ள யாக யகளும sy; DUM /வகளிலுளள தகஷினே௱ 

களும் மிகுது யான ௮0! wl PUN Ly ம்(யா alt {Boslo0) Hoos wd 1) றிய)மனத் 

Bip குள்ள த்யான(ு.மாய்ய து உறுப்பு /ககளா) ள்ள கர்மத தைப் பய



சாந் தஇிபாவம். ௬௮௯ 

ள்ள தாகச்சொல்லுகிறுர்கள், வேதங்கள் கர்மத்தை மூன்றுகுண 
முள்ளதாகக்கூறுன்றன, கர்மமானது மந்திர த்தையன்றோ மூன் 
னிட்ட தாயிருக்கிறது, அக்காரணழ்பற்றி மந்திரமான இ முக்கு 
மூள்ளதாகிறது, (அதன் மூலமான) விதியானது ன்றுகுணமுள்ள 
தாகிறது, கர்மமானது அதைச்செய்கிறவன்மன ததிலுள்ளனுணத் 
தால் மூன்றுவிதமாகறெது, அந்தக்கர்மத்தின் 'பயனைப்புஜிக்கும்ஜீவ 
னும் அதுபோல முக்குணமுள்ள தாகிறது, அழகும் பரிசத்தி By 
முள்ள சப்தங்கள், ரூபங்கள், ஸ்பர்சங்கள், ரஸங்கள்) *கந்தங்கள் 
என்ற கர்ஒத்திற்குரிபஇப்பயனை து ஈல்வினையாலடையத்தக்க 3 26 in 
லுலகத்தில்ஸித்திக்கும். மனிதன் மரணத் தீஅடையாமலிருக் தம் 

பொழுதே ஞானத்திற்குத்திறமையுள்ளவனாவான். மனிதன் சரீரத் த் 
தால் எந்தஎந்தக்கர்மத்தைச்செய்கிரானோ அதனதன் பயனைச் சரீரத் 
துடன்கூடியவனாகியே அனுபவிப்பான். சரீரமே ஸுகத$இற்கிட 

மாகிறது, சரீரமே துக்கத்துறகும்இடமாகறது, வாக்கால் ஒரு 

சிறிதுகர்மத்தைச்செய்யினும் அதைமுழு.தும் வாக்காலேயே அனுப 
விக்கிறான், மனத்தால் ஒருசிறிதுகர்மத்தைச்செய்யினும் அதை 

அவன் மனத்தையடைந்தே அனுபவிக்கிறான். கர்மங்களின்பயனில் 
பறறுதலுள்ள இக்தமனிதன் பயனைவிரும்பி எந்தஎந்தவிதமான குண 

தீதுடன்கூடி.யகர்மத்தைச்செய்கிரானோ இவன் அந்தஅந்தவிதமான 
குணத்தால் ஏவப்பட்டுச் ஈபமும் ௮சபமுமானகர்மத்தின்பயனைப் 
புஜிக்கிரான். மீனைனைது ப்ரவாஹத்தை அனு£ைரித்து Tle SHAW 
ஐதோஅவ்விதம் மனிதன்முதலிலசெய்யப்பட்டகர்மக்தை௮னு னுஸரித 

துச் செல்லுகிறான், இந்தஜீவனைவன் சுபமானகர்மத தின்பயனில் 
மிகவும்ஸங்கோஷமடைகிறுன் ; பாபமானகர்மததின்பயனிலோ மிக 
வும்ஸந்தோஷமில்லாமலிருக்கிருன், இவ்வலகமனை த்தும் ஏ திலிருந்து 
பிறப்படைஏறதோ, புத்தியுள்ளவர்கள் எதைறிக்து சாந்தியை 

அடைருர்களோ,௭ தானது வேதவாக்குக்களாலும் விளங்கச்செய்ய 
முடியாததோ,, எது பராமானடொருளோ அந்தவள் மு சொலலப்பவெ 
தைக்கேள், பலவி தமானரஸக்களிலிரும் தும் வாலனைகளிலி 'ருக்தும் 

விசிபட்ட தம் சப் தமில்லா, ததும் ஸ்பர்சயிலலா த்தும் ரூபயி௦ லலாத விம் 

ந ஸ் யகம், க்கம், மோஹம்ளம் த இம்முன்றுபயனகளும் y ப்தி as Ue 

வம், சூடி தமஸஎன் த ரணிநக். ப்ப 2ம்யவையாகும், kuti ee: 

காரணவ்களாவாகாமங்கரும் அலக் வல்! Ao opi shu 0 by HUD ல்ல சிம்மி 

கு, ளம திரமிகளும் அவ்வ Ne ல விப! யு ஈளமனிதால௫ூம அபபட பே He 

BOB குணங்க ரளவாக. VAR ATE wl vol Lg! ih dh gl, 

2 லேறுபாடம். 8 வேழுபாடம்,



௬௯௦ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

கர்மேந்இரியங்களுக்கு விஷயமாகாததும் ஞானேந்திரியங்களுக்குப் 

புலப்படாததும் ஜாதியில்லாததும் ஒன்றுமான அந்தவஸ்துவான து 

ப்ரஜைகளுக்குவேண்டிச் சப்தமுதலியஜந்துவிஷயங்களையும் உண்டு 

பண்ணிறறு. 5) பெண்ணுமன்று ; அணுமன்று 5 நப்ம்ஸகமு 

மன்று; ஸத்துமன்று ; அஸத்துமன்று ; ஸதஸத்துமன்று; ப்சம்மத் 

தைஅறிந்தமனிதர்கள் எதைப்பார்க்கறார்களோ அந்த அக்ஷ£ரவஸ்து 

வானது நசிக்கிற நல்லையென்று தெரிந்துகொள், 

  

இருநாரறுவது அத்தியாயம். 

மோக்தர்மம். (தொடர்ச்சி) 

ese 

(ப்நஹஸ்பதிக்கும் மனுவுக்கும் ஸம்பாஷ்ணைத் தோடர்ச்சி,) 

௮ க்ஷ£ரமானபாமாத்மருபத்திலிருந்து ஆகாயமும், அவ்வாகா 

யத்திலிருக்துவாயுவும் அந்தவாயுவிலிருந்துஅக்னியும் ௮ந்தஅக்னியி 

லிருந்துஜலமும் ஜலத்இலிருந்துபூமியும் உண்டாயின, பூமியிலிரு 
ந்து ஸ்தாவரஜங்கமமானஉலகமுண்।டாகிறது, இவ்வுலகங்கள் (ார்த் 
இவமான) சரீரங்களால் ஜலத்தையேஅடைந்து, ஜலத்திலிருக்து அக் 

னியையும் அதிலிருந்து வாயுவையும் அதிலிருந்து ஆகாயத்தையும் 

பரமாத்மரூ |த்தையும்அடைகின்றன., பாமாத்மரூபத்தை அறியாத 
வர்கள் அதிலிருந்து தஇரும்புகிழார்கள். அறிந்தவர்கள் பரமாத்மாவை 

அடைகிறூா£கள், அந்தப்பாமாத்மாவானது சூடிள்ளதுமன்று ; ரூளி 

ருள்ளதுமன்று ; மிருதுவுமன்று; கடினமுமன்று ; புளிப்புமன்று ; 

துவர்ப்புமன்று; இனிப்புமன்று; கசப்புமன்று; சப்தமுள்ள துமன்று; 

மணமுள்ளதுமன்று; ரூபமுள்ளதுமன்று, அந்தப்பரமாத்மாவானது 

இவைகளை அறியத்தக்க ஸ்வபாவமுள்ளலுமன்று, சரீரமானது ஸ்பர் 

சத்தையும், ராவானது ரஸததையும், மூக்கானதுமணத்தையும், செவி 
சப்தததையும், கண் ரூபத்தையும்அ றிசின்றன, ஆத்மாவைப்பற்றிய 

யோகத்தை அறியாதமனிதர்கள் அந்தப்ப மாத்மரூபத்தை அறிய 

மாட்டார்கள். ஸத் இலிருந்துநாவையும், மணத்திலிருந்து மூக்கையும், 

சப்தத துலிருக்துசெவியையும், ஸ்பா்ச தீதிலிருக் துத்வக்கையும், ரூபத் 

திலிருக நு௩ண்ணையும்விலக்கிக்கொண்டு அதன்பிறகு, அந்தப்பாமாத 

மாவின்ஸ்வபாவத்தைப்பார்க்கிறான், எதற்காக எதைக்குறித்து எந்த 
ஸதான நதால் எந்தக்சர்ததாவானவன் எவ்விடத்தல் எக்தமுயற்சி 

ச்செய்கிறாமஜே், எ திலிருந்துபிடி த். றுக்கொண்டு எந்தக்கர்மத்தைச



சாந் திபாவம், ௬௯௧ 

செய்கிறானோ, 1 அவையாவும் எதைக்காரணமாகக்கொண்டனவோ, 
அக்காரணத்தைத் தன்னுருவமாகஅடைய தீதக்க பரமாத்மாவென்று 

சொல்லுகிறார்கள், 1எது வ்யாபகமான ஈசுவரரூபமும் அதைஉபாஹிக் 

கத்தக்க ஜீவரூபமுமாயிற்றோ, எ.து வேதத்தால் ப்ரதிபாஇக்கப்படு 

இறதோ, எ.து உலகத்தில் நிலைபெற்றிருக்கிறதோ,௭.து எல்லாவற்திற் 
கும், காரணமும் உண்மையாகச் செய்வ துமாயிருக்கிறதோ அது கார 

ணமாகும். இதையொழிக்தமற்றவையெல்லாம் காசியமாகும்.ஒருமனி 
தன் நன்றாகச்செய்யப்பட்டபலகர்மங்களால சுபத்தையும் அசுபத்தை 

யும் விரோதமில்லாமல் எவ்விதம் அடைகிறானோ அதுபோலஇக்தஅறி 

வானபாமாத்மரூபமான து சுபங்களும் அசுபங்களுமான சரீரங்களில் 

தன்கர்மங்களால்கட்டப்பட்டிருக்கிற து, (மரத்தின் நுனியில் நன்றாக 

விளங்கும்தபமானது தான்விளங்கிக்கொண்டு எவ்விதம்எ இரிலுள்ள 
வேறுபொருளுக்கும் ப்ரகாசத்தைச்செய்கதிற்தோ அதுபோல இச்சரீ 

சத்தில் ஜஞானமென்னும் தீபத்தால் விளக்கமடையும்ஜந்துஇந்திரி 

யங்களென்னும்மரங்கள் தம்மைவிட வேருனப்ரகாசமுள்ளவைகளா 

இயே இருக்கின்றன. ஓர் அரசனைச்சேர்ந்த இறமையுள்ளவர்களான 
பல அமாத்தியர்கள் யுக்தியுள்ளவர்களாய் எவ்விதம்வெவ்வேறுப் மா 

ணத்தைச்சொல்லுவார்களோ அப்படியே சரீரங்களில் .ஐந்துஇந்திரி 

யங்களும் ஜ்ஞானரூபியான பரமாத்மாவின் அம்சங்களாயிருக்கின் 

றன, அந்தப்பரமாத்மாவானவர் அந்தஇந்துரியங்களைவிட மேலான 

வரசாயிருக்கிறார், அக்னிக்கு ஜ்வாலைகளும் வாயுவுக்கு வேகங்களும் 

ஸுூர்யனுக்குக்கிரணங்களும் ஆறுகளுக்கு ஜலங்களும் எவ்விதம்போ 

வதும் வருவதும் இருப்பதுமாயிருக்கின்றனவோ அப்படியே ஆத் 

மாக்களுக்குச் சரீரங்கள் போவதும் வருவதும் இருப்பதுமாயிக் 

இன்றன, ஒருமனிதன் கோடாலியை எடுத் துவெட்வெதால் கட்டையி 

லுள்ளபுகையையும் நெருப்பையும் காணமுடியாததுபோலச் சரீரத் 

தையும் வயிற்றையும் கையையும் காலையும் அறுப்பதால் அச்சரீரத் 

தைவிட வேடுனஆத்மாவைக் காண்டிருர்களிலலை, அந்தக்கட்டைகளை 

யே கடைந்து அவற்றி லுள்ளபுகையையும் அக்னியையும் எவ்விதம் 

காணமுடியுமோ அதுபோல நல்லபுத்தியள்ளமனிகன்த்ஞானமடை 
        

1 எ.து எல்லாவதீரையிம் வியாபித்ச.ஏம் எல்லாவரறிர்கும் ஆ. சாரமுமா 

யிருக்தெதேர், எ.து உலகததில் மா தஇிரபபொருளாக நிலைபெரறிருக்செதோ, 

எது எலலாவத்திற்கும் மூலமோ, எலு சிதகத புருஷார்ததத்ழைக்கொடுப் 
பதோ அதுதான் காரணவஸ்5, ச 

8 (பரம் ஆத்மகார்' என்பது வேறுபாடம்) 'உயர்கததும் தான்ஒன்றே 

எல்லாவற்றையுஞ்செய்வலும்' என்பது பழையஉரை,



௬௬௨ ஸப்ரீமஹாபா ரதம், 

ந்து உபாயத்தால் இந்இரியங்களுக்குப்புலப்பசிம்விஷமங்களுடன்கூட 

ஒசேஸமயத்இல் அந்தப்பரமாத்மாவின்ஸ்வபாவத்தைக் காண்டுருன், 

ஸ்வப்னாவஸ்தையின் இடையில் *தன்னுடையசரீரத்தைப் பூமியில் 

விமுந்ததாகவும் தன்னைவிடவேரான தாகவும் எவ்விதம்பார்க்கரானோ 

அதுபோலச் செவிமுதலியபொறிகளுடன்கூடியதும் நல்லமனமாள் 

ளதும் நல்லபுத்தியுள்ளதுமான ஆத்மாவானது ஒருசரீரத்திலிருக்து 

அதைவிடவேழுனசரீரத்இற்குச் செல்லுகிறது, சரீரத்துடன்கூடிய 

இத்தப்பரமாக்மாவானது பிறப்பு இறப்பு வளர்ச்சி குல றகளுடன்ஸம் 

பந்தப்பட்டதன்று, இந்தஅத்மாவானது 1வேறுசரீரத்தைத்தோன் 

றச்செய்யத்தக்க கர்மமிருப்பதால் இந்தச்சரீரம் (பிணமானதும்) 

காணப்படாமலே வேறுசரீரத்தை அடைகிறது, ஆத்மாவின்ஸ்வரூப 

த்தைக் கண்முதலியபொறிகளால் காணமுடியாது. அது போசங் 

ளில் சிறிதும்பற்றுதலை அடைகிறதுமில்லை. அப்பொ ஜிகளைக்கொண்டு 

தனக்குள்ளகாரியத்தைச்செய்துகொள்ளுகறெ.துமில்லை, அந்தப்பொறி 

கள் ௮ந்தஆ ச்மாவைக்காண்பஇல்லை, ஆத்மாவானது அப்பொ றிகளைப் 

பார்க்கிறது, (இரும்புமுதலிய) பொருள் தன்னை அடுத்து ஜ்வலிக்கும் 

அக்னியினுடைய மிக்கதாபத்தாலுண்டாகும் அந்தஅக்னிஉருவத் 

தைஅடைவதும் உண்மையில், அவ்வி தவேறானரூப த்தையும் குணத் 

தையும் அடையாததுமாமிருப்பதுபோலவே இக்தஆத்மாவினுடைய 

ரூபமான தட ஈரீரத்தில்காணப்படிகிறது. அவ்விதம் மனிதன் சரீரத் 

கைச்கள்ளிவீட்டுப் பிறர்கள்காணக்கூடாத வேறுசரீர த்இல் ப்ரவேசி 

க்இரன்,கன்சரீரத்தை மஹாபூதங்களில்கள்ளிவிட்டு வேறுசரீர த்தை 

அடைந்தஉருவந்தையே பொறுக்கிறான், (மாணமடையும்) சரியான 

வன் நான்குபுறத்திலுமுள்ள ஆகாயத்தையும் வாயுவையும் அக்னி 

பையும் ஜலத்தையும் அப்படியேபூமியையும் (தன்சரீரத்தால்) அடை 

இரான், செலிமுகலிய ஐம்பொறிகளோ, வேறுஇடமில்லாதவைக 

ளாய்க் கர்மககளலிருக் துகொண்டு ஐந்துகுணங்களையும் ஆச்ரயிக்கன் 

றன, அவளில், செவியானது ஆகாசத்தின்கணமர்னசப்தத்தை 

யும், ஷக்கானது பு.பிரின்குணமானமணச்க தயும், கண்ணானது அக் 

னியின்கணமானருபத்தையும், நாலான து ஜலத்தின்குணமானஸத் 

தை பும்,வாயுின்கூரனத்வக்கான றஸ்பர்சமென்னும்குணக்தையும் 

அடைந்தருக்கின்றன, இவ்வைக்துகுணங்களும் மஹாபூதங்களிலிரு 

ர உரு ட் + . . உ ம ’ * 5 

க்கின்றன, இர ரியங்களுக்குப்புலபப்பட் தகக ஐநதுகுணங்களும் 
  
  

1 *பலஸநம் யோகா த என்பது வேறுபாடம் 'ஸுகதுக்கங்களைக்கொடுக் 

கும் கர்மஸ்பக்தத்தால்' என்பது பழைபஉரை,



&r 6 Gur a ip, ௬௯௩ 

அப்படியே இக்இரிழங்களுமாகிய எல்லாம் மனத்தைஅடுத்அச்செல் 
லுகின்றனவாம். மனமானது புத்தியையும், புத்தயானது அத்மா 

வையும் அடுத்திருக்கன்றன, (பொறிகள்) சுபமானாலும் அசுபமானா 
லும் எந்தக்கர்மம் இவனால்செய்யப்பட்ட தாயிருக்கிகதோ அதையே 
மரித்தபின் வேறுசரீரத்துல் எடுத்துக்கொள்ளுின்றன, ஜலத்தை 

இருப்பிடமாகக்கொண்டபிராணிகள் ப்ரவாஹம்செல்லுவதை அனு 

ஸரித்துச் செல்லுவதுபோலப் 1பெரியவைகளும் சிறியவைகளுமான 
ப்ராணிகள்மன த்தைஅனுஸரித்துச்செல்லுகின்றன.நிலைய்ற்றபொய்ப் 

பொருளாளைது எவ்விதம் உண்மைப்பொருள்போலக் கண்களுக்குப் 

புலப்படிகிநதோ, நுட்பமானவஸ்து எவ்விதம் பெரியஉருவமுள்ளது 
போலத்தோன்.நுகிறகோஅவ்விதமே தீரபுருஷன் மிக்க தாபமுள்ள 

வன்போலிருக்தாலும் உண்மையில் மோஹத்தில்விழமாட்டான்; அப் 
படியே புத்தக்குவிஷயமானபரமாத்மாவையும் அடைவான், 

இருநாற்றோராவது அத்தியாயம. 

மா Sap & TD ம். (தொடரீச்சி.) 

ஸ்டடி 

(ப்நவறஸ்பதிக்கம் மறுவுக்கும் ஸம்பாஷணைத் தோடர்ச்சி,) 

வெளியிற்சென்ற ூந்திரியங்களால் வெகுகாலத்திற்கு முந்தி 

அறியப்பட்டவிஷயங்களைப் பிறகு அந்த இந்தி த ரியங்கள் ool Song 

அடைந்துருக்கும்பொழுஅ எதுகன்முகரினைக்கிறதோ [த்தியுடன் 

ஸம்பக்சஜ்ை த வடைந்த OY Hl LI LOT SLOT OUT GD, மையத்திலும் 

வெவ்வேரானகாலக்திலும் அருகிலிருந்துஅநுபவிக்கப்பட்ட இந்திரி 

யங்களுக்குரியவிஷயங்களை முழுமையையும் ப்ரகாசப்படுத் தக்கொண்் 

டும் அப்படியே கிலையற்நலைகளும் வெவ்்?வரானவைகளுமான ஜாக் 

ரம் ஸ்வப்னம் ஸ ஷாப் /சன்றமான்றனு அவஸ்தைகளையும் அறிந்து 
    

(விஷயமிபுதிமுதலியவைக 1! ஏனபது பழை பஉரை, 

8 4 பாச்ரசா உ ஸசையில் prey AD BALL மானாஓம் முதலில் அதனால் 

அவுபலிச்சகப்பட்டகை ஆமமாரி? LB Ry yl! எ௮ ILE BIE I அ) அலலது, எல்லா 

இர் திரியங்கரூம் ஸ்ப தீமை so ib FP VDLILOM oof ஸ்வபனாவஸழை யில எல்லா 

விஷயங்களையும் ஆ, சமாதிக், நுசொண்டிரக்கிது' என்றுமாம், 

உ 8! யாதொரு, 3, BLOM ONT OF து நான் AL Pe higyarer Qa § PR ue $56 Gus 
விஷயங்களை முழுமையையும் ஓரே (ரஸ ய 6 Ao yr கொள். ராமல் முறை 

யாகவே தகுந்தகாலத்இ௦ அவைக.ன ௮ br தகொண்டு ஸஞ்சரிகசதோ அகத 

ஆதீமாவான து ச்சர (கால் ஒன்றாயும் பரமாதமாவரயுடிறுக்றெத' என் 

பது வேறுபாடம், 

* 1, 14



௬௯௪ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

கொண்டு அவைகளில் ஸஞ்சரித் அக்கொண்டுமிருப்பதால் 6555 

மாவானது ஒன்றாயும் பாமாத்மரூபியாயுமிருக்கிறது, அந்தஆத்மா 

வானது அந்தஒவ்வோர்௮வஸ்தையிலுமுள்ள ரஜஸ் தமஸ் மூன்றாவ 
தானளத்வம்என்று வெவ்வேருனஉருவமுள்ளகுணங்களைப் பற்றுத 

லின்றி அறிந்துகொண்டிருக்கிறது, அந்தஆத்மாவானது அந்தக் 

குணங்களால் கட்டப்பட்டதன்று, அஃது உலகத்தைச் கட்டொள 
தாகச்செய்கிறது, பாமாத்மாவானது இச்சரீரத்இுலுள்ள முக்குணங் 
களையும் அஸைரித்துச்செல்லுறெதன்று, அவ்விதமே, கட்டைகளி 

லிருந்துகொண்டு அவைகளை ஏரிக்கும்௮ச்னியை வாயவானது ப்ரகா அ ம 4 
சிக்கும்படிசெய்வதுபோலச் சரீரியானஅக்மாவானது விஷயங்களில் 

பற்றுதலுள்ள இந்திரியங்களை ப்ரகாசப்படுத்துக்சொண்டி ருக்கிறது. 

இந்திரியங்களை ப்ரகாசிக்கச்செய்யும் இந்திரியம்போன்ற ஆத்மாவின் 
உருவத்தைக் கண்ணால்காணமுடியாது; த்வக்காலும் அறியமுடியாது, 

அது செவியை ஸாதனமாகக்கொண்டு அறியப்பசிவ மன்று, (எந்த 

வேதத்தாலும் மனத்தாலும் ஆத்மாவை அறியவேண்டுமென்று வே 

தம்உபதேசிக்கிறதோ) அந்தவேதமும் மனமும் முடி.வில்காசமடை 

இன்றன, அவ்விதம் மாவை வேதாக்கவிசாரத்தால் இரண்டாவ 
தி Hy தீ ர ஆதி தீ ‘ 8் 5” ச 

இில்லாததாகத் தெரிக்துகொள்ளுகறுன், செவிமுகலியகருவிகள் 

தாமே தம்தம்உருவத்தைக்காண தீதக்கவையல்ல, யாவற்றையும் அறி 

ந்ததும் யாவற்றையும்பார்க்கிறறும் ஜீவரூபியுமானபரமாச்மா அவ் 

விந்திரியங்களைப்பார்க்கிறது, இமயமலையின்பக்கமும் சந்தாரமண்ட 

லத்தின்பின்புறமும் எவ்விசமென்று மனிதர்களால்காணப்பட்ட(£த 

இல்லை. அக்சாரணத்தால் அவைூல்லாகனவாமோ ? அவ்வாறே 

எல்லாச்சரீரங்களிலும் ஐந்துபூதங்களம்கும் அக்மாவும்ஸூ.மமும் 

அ றிவைஉருவமாகக்கொண்ட துமான இந்தப்பாமாக்மா கண்களால் 

ஒருஸமமயத்திலும்காணப்படாததாயினும் அக்காரணத்தால் இஃது 

இல்லாததாகாது, உலசமானது சக்தரமண்டலத்இில் ப்ர தபிம்பமா 

கக்தோன்றும் 1ஜகத்தைக் களங்கமென்றுகண்டுகொள்£டாலும் ஜகத் 

தென்று 3அறியாதகபோல, ஆத்மாவின் .அறிவிருக்கற து, அனால், 

உண்மையான அ றிவுஉண்டாஈவில்லை, அந்தஅ க்மத்ஞானமான துமுக் 

யமானபயனில்லாததகாகாது, அறிஞர்கள் ரூப்முள்ளவ்ருக்ஷம்தை உத் 

பத்திகாலத்திலும் முடிவுக்கால்இிலும் உருவில்லா ஈதால் (அவ்வித 
க வலவ Aenea ரம 

  

1 வேறுபாடம், ர் 

2 ( இதமாரானது ஜீவஈடமாய்த்தோன்,நூஈ.து; பரமாதமரபமாய்த் 

செரி.பகில்லை' என்பறு கருத்து
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ரூபமில்லாத shat) புத்தியால் கண்டதொள்ளுகிழுர்கள், உதயாஸ்த 
மயங்களைஅறிந்துகொண்டு ப்ரத்யக்ஷமான ரவியின் கதியையும்தெரி 

க்துகொள்ளுகிரூர்கள், அப்படிமே ஈன்முகத்தெரிந்துகொண்டவர் 

கள் தூர த்திலிருக்கும்ஆ த்மருபத்தைப் புத திவிளங்கும்காரணத்தால் 

அறிந்துகொள்ளுருர்கள், அருகிலிருப்பதும் அறியத்தக்கதுமான 

ப்ரபஞ்சத்தை ஜ்ஞானரூபமாகச்சொல்லப்படும்ஆ த்மாவில் 1 லயிக்கச் 

செய்யவிரும்புகிறார்கள், உபாயமிலலாமல ஒருபொருளும்ஹித் SREB 

இல்லை. ஜலத்திலுள்ளவைகளைக்கொண்டு ஜீவிப்பவர்கள் ப்லகயிதுக 
ஞுள்ளவலைகளால் மீன்களைப்பிடிப்பதுபோலவும் மிருகங்களால் மிரு 

கங்களும் பறவைகளால் பறவைகளும் யானைகளால்யானைகளும் பிடிக் 

கப்பகிவ.துபோலவும் அறியததச்கது அறிவால் க்ரஹிக்கப்படுகிறது, 
பாம்பின்கால்களைப் பாம்புஒன்றுதான் பாரக்கிறதென்று காணப்படு 

இறது, அதுபோல, ஸ்தூலசரிரங்களிலுள்ள ஸூக்ஷமசரீரத்திலிரு 

ப்பதும் அறியத்தக்கதுமான அத்மாவை அறிவால்பார்க்கவேண்டும், 

இக்துரியங்களை இந்இரியங்களாலேயே அறியமுயற்சியாததுபோலவே 

இச்சர்ரத்தில் கடைசியானபுத்தியானது தன்னை அறியத்தக்கதன்று, 

அந்தப்புகதியால (உண்மை பில) பாரமாகமரூபததைப் பார்க்கமுடி. 

யாது, அமாவாஸ்யாதுதியில் சநழிரனிருக்தாலும் அடையாளமில் 

லாமையால் காணப்படுகிற இல்லை. ஆனை, .அகறகுகாசமென்ப திலலை, 

அதுபோல, ஆதமாஇருப்பதாகத்தெரிக் கொள், மண்டலம் நாச 

மடைந்த திருப்பதாலன்றோ ஆ மா வாஸ்யையன் wy! சந்த ் ரன்காணப்படு 

இறதில்லை, அ துபோல, சரீரத்தைவி ட்டிலீலதிய இந்தஅதமாவானது 

காணப்படுகிற லல, வேறுமண்டலத்தைஅடைந்து சந்தரனானவன் 
இரும்பவும் விள ங்குவதுபோல அக்மாவானது வேறுசரீரத்தை 

HCO. fl 56 9ம்பவும்விளங்குகிற 3), பிறப்பும் வளர்ச்சியும் நாசமும் 

இந்தச்சரீச தற்கு ப் த்பக்ஷமாகக்காணப்படிகின்றன, சந்த்ரமண்ட 

லத்திற்குள்ளகான அக்குவளர்ச்சியும் அழிவும் சரீரக்துற்கல்லாமல் 

அச்சரிரத்திலுள்ள ஆக்மாவிறடில்லை. அமாவாஸ்யையன்று (காணப் 

படாமற்போனாலும்। இரும்பவும் மண்டலமுள்ளவனாடிச் சந்இரன்கா 

னென்றுகாணப்பவெ.நுபோலப பிறப்பும்வளர்ச்சியும் அழிவுமிருந்தா 

லும் அதுதானென்றுகால்க ப்படும், ராசூவானது சந்துரனை உண்மை 
மிஓ தொட்டதாயும் விட்டதாயும் க ணப்படாத துபோலத் தேகமா 

னது கே றியா னி. நக்மாலைள் சிவ. HILD தெ nBeu. நமாயிருச் கிறதிலலை 

யென் oO ஜெ ரிக். pho! ‘hil ள், அம் ர்க Bi குவான். ‘gl சந் ர ட _னும் ave rw 
யு a Neer ஒய் wnt உட் on aetna rennet 

1 வேறபாடம், 

    

வகலையடுதுவகைள் வல் சரன் படனனர மலம யகலகாள் 

 



௬௬௯௭ ஸ்ரீ மஹாப் ரதம். 

னுடனும் சேர்க்கைஅடைர் தபொழுது எல்விதம்கரணப்படுகி oC gr 

அதுபோல ஜ்ஞானரூபியான அந்தஆத்மாவானது சரீரத்துடன் சேர் 

க்கைஅடைந்து காணப்படுிறது, சந்இரனையும் ஸூர்யனையும்விட்டு 

விலடியபின் அக்தராகுவானவன் எவ்விதம்காணப்படுகிறதில்லையோ 

அதுபோலச் சரீரத்தைவிட்டுவிலகியபின் சரீரியானஆத்மா காணப் 

படுகிறதில்லை, அமாவாஸ்யையன்.று (ஸூர்யனை) அடைந்த சந்த்ரன், 

பிறகு, எவ்விதம் நக்ஷத்இரங்களுடன் சேருகிருனோ அதபோல் இந் 

தீச் சரீரத்லெருந்து விபெட்ட அத்மாலானத கர்மக்களின்பயனான 

வேதசரீரங்களுடன் சேர்க்கைஅடைகிறது, - 
டலா அவ்வவர். 

இருநாற்றிரண்டாவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷ்தரமம, (தோடர்ச்சி.) 
eSNG 

(ப்ரஹஸ்பதிக்கும் மறுவுக்கும் ஸம்பாரணைத் தோடர்ச்சி,) 

பரத்யக்ஷமான இந்தஸதூலசரீரமானது ஸ்வப்னகாலத்தில் உற 

க்கமடைந்இருக்கிறது. புத்தியெனனும்ஸூக்ஷமசரீரமானது இச் 

சரீரத்தில் பற்றுதலிலலாமல் ஸஞ்சரிக்கிற அ ; இதுபோல ஸம்ஸார 

மூண்டாகிறது, ஸ்வப்னசாலததல ஸஃசக்ஷமசரீரமானஇந்இரியங்க 

ஞூடன்கூடிய ஜ்ஞானரூபியான ஆத்மாவானது ஸு௩ஷுப்இயில்அந்த 

ஸுூக்ஷமசரீரத்ை தலீட ட்டு விலகியிருப்பது போல மோக்ஷமுண்டாகி 
றது, தெளிக தஜலத் இல் கண்ணுலைப் இப்ம்பத்கைக்காண்பதுபோலத் 

தெளிந்தஇந்தரியங்களுள்ளமனிதன் அறிபவேண்டியஅஆத்மரூபத்ஐத 

ஜ்ஞானததால்௮றிவான், அந்தஜலமானது கலங்கிமிருக்கும்பொமுது 
அம்மனீதனே எவ்விதம்உருவததைக்கா.ன்கிருனிலலயோ அது 

போல இந்துரியங்கள் கலக்கமு எள தாயிருக்கும்பொமுது அறியவே 

ண்டியஆத்மாவைப் புததயாலஅற்யமுடியாது.௮விவேகமானது அஜ் 

ஞானததாலுண்பெண்ணப்படுகிறது, அவ்வேகத்தால் மனம் தோஷ 

மூள்ளதாகிறது, மனம் கூறறமுள்ள சானால் மன தலதீச்சார்ந்த ஐந்து 

இக்இரியக்களம் மகக்குறநமுள்ளனவாகின்றன, அஜ்ஞானம் நிரம் 

பியவஐ.ம் வ்ஃயங்களிலருமுகியவனுமாயிருப்பவன்அத்மாவைஅறிய 

மாட்டான், அவனே பரிசுததமான புத்தயுள்ளவனானால (அறிலுள்ள 

தோஷங்களை 5)தெரிகதுகொண்டே வீ ஷயஙகளிலிருக் துவிலக்கமடை 

வான், இவவுலகில் மனிதனுச்முப பாபததால வுஷூயஙகளிலுள்ள 

ஆக்கள் முகேறவுஉண்டாகிற நுலலை.' ப பபொழுது பாபமானது 
நாசமடைகிற$ {ole 4 LOLI (yg! விஷயஙகளிலுளள ஆச் விலகத்
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தொடங்கும், சிபங்களையும் அசுபங்களையம் உண்டுபண்ணத்தக்கதும் 

உள்ளத்திலிருப்பதுமான பாபமானது ஞானத்தால்கொளுக்தப்படு 

மாகில் அக்தமனிதன் திரும்பவும் பிறப்பைஅடையமாட்டான், விஓ 

யங்களிஃ்பற்றுதலாலும் அதில் சாச்வசுத்தன்மையைஅடைக்இருப்ப 

தாலும் ௮ தற்குமாருனஸ--கத்தை மனத்தால்விரும்பிக்கொண்டி ரப் 

பவன் பரமாத்மாவைஅடையமாட்டான், புருஷர்களுக்குப் பாபகர் 

மம்சாசமடைந்தபின் ஜ்ஞானமுண்டாகும், பிறகு, கண்ணாடிபோலதக் 

தெளிவடைந்தபுத்தியில் ஆத்மாவைப்பார்க்கிறான், மனிதன் வில, 

யங்களிற்சென்ற இந்திரியயகளால் க்கமுள்ளவனாவான் ; அதி 
லிருந்து அடக்கப்பட்ட அவ்விந்திரியங்களாலேயே ஸுசமுள்ளவ 

னாவான், ஆகையால், இக்திரியங்களென்னும் தஇருடர்களிடமிருந்து 

ஆத்மாவைப் புத்தியால் அடக்கி ரக்ஷிக்துக்கொள்ளவேண்டும். இந் 

இரியங்களைவிட மனம் முந்தியதாகும், அந்தமனந்தைவிடப் புத்தி 

யானது மிகப்பெரிது, புத்தியைவிட ஜீவன் மிகப்பெரிது, ஜீவனை 

விடப் பரமாத்மா பிகப்பெரிது. அல்யத்தமானபர மாத்மாவிலிருந்து 

ஜீவனும், அந்தஜீவனிடமிருக் 3 புத்தியும், ஆந்தப்புத தியிலிருக்து 

மனமும் உண்டாகின்றன, மனமானக செலிர முதலிய இந்திரியங்க 

களுடன்கூடிச்சப்கமுதலியவிஷயங்களைச் சிறக்தசிதன் oir sunt dB gp, 

சப்தமுதலிய அந்தவிஷயங்களையும் ஆவைகளுக்கிடமான எலலாவஸ் 

துக்களையும் விலக்கிக்கொள்ளுகிறவளும், ஆமையானது நன் அங்க 

களை அடக்கிக்கொள்வதுபோல வெள்யில்கசென்ற இத ரியங்களை அட 

க்கிக்கொள்ளுகிறவனுமானவன் 1 பிரக்ருதியிலிருந்து உண்டானவை 

களும் பானம்ஸஞசரிக்கும் கிராமஙகள்போன்றவைகளுமான ஆத்த 

விஷயங்களை விலக்கக்சொண்டு மோக்ஷ்கதை.உடைகிறான். உதய 

மடைந்தஸூர்யன் கர௭ஙகளின்கூட்டத்தை வெள்ம்டிகிதுபோல 

வும் ௮ந்தஸூர்யனு௨டயம.ன்டலம் காணப்பசிகிறதலலாமல் மண்ட 
லத்திலிருப்பவர் காணப்படாததுபோலவும் FHI OTT BI HTT THOS 

தாயும் சரீரத்தைவிடவேறான௮,தமாவான.து எப்பொழுதும் காணப் 

படாததாயுமிருக்கின்றன, 7.9/6, 4av இிர்யமீன அள் ;மயகதை அடை 

யும்பொழு.தஅந்தக்கரிணமண்டலகதைதிீ இன்னிடததல அடக்கிக் 

கொள்ளுகிறான். “அதுகயோல,உள்ளிலுள்ள Y BLOT AI ool gr Fit] Fangs 

அடைக்று இந்திரியக்களென்னும்செணங்களால அந்து 1ந்திரியஙகள் 

அல அுபவிக்கது, தக்க ஜந்துவிடத்யஙபளை யும்அடைர், bl Li Dy HED Rs 

‘I வேறுபாடம். ட்ட ‘me, ss பாடமான ஒழுஸலோகம் ப டட்டடட ஆட 
ச A 

3 இக்கு ௮ விக்பாடமால அல) Uo urbe டடடீ oh



௬௬௯௮. ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

மாவானஅு மறையும்பொழுது அந்தஇக்இரியக்கூட்புங்களைத் தன்னி 

டத்தில் அடக்கிக்கொண்டு செல்லுகிறது, பொணத்தொகு இகளில்லா 

மல்போனவுடன் அக்காரணம்பற்றி இந்தஸூர்யன் இல்லாமற்போ 

காது, ப்சவிருத் இமார்க்கத்இற்குரிய தர்மத்தைஅடைந்தஇந்தஜீவன் 

கர்மத்தால்காண்பிக்கப்பட்டவழியில் அந்தக்கரா்மத்தால் திரும்பவும் 

இரும்பவும் இழுக்கபபட்டவனாகிக் கர்மததஇற்குரியபயனை அடைகி 

மூன், விஷயபோகங்களிலிருக் துவிலகுகிறஜீவனுக்குஆசைன்றைத் 

தவிர விஷயங்கள் விலக்கமடையும், இந்தஜீவனுக்குள்ளஅந்தஆசை 

யும்பாமாத்மாவைக்கண்டதும் விலக்கமடையும், புத்தியாவா.து காமங் 

க௲ாச்செய்யக் காரணமான விஷயஆசைகளைவிட்டுவிலகியதாய் எப் 

பொழுது மனத்திலிருக்கெறதோ அப்பொழுது அந்தமனமும்ப்ரம்மத் 

தைஅடைந்து அந்தப்ரம்மத்திலேயே லயத்தைஅடைகிறது, புத்தி 

யானது தொடாததும் கேளாததும் புஜியாததும் பாராததும் மோவா 

த தும்ஆலோசனையில்லா தீதுமானப.மாத்மாவை அடைகிறது, பரமா 

த்மாவினிடமீருந்து சிவனும் அந்தஜீிவனிடமிருந்து புத்தியும்அந்தப் 

புத்தியிடமிருக்து மனமும்உண்டாயின, ஆத்மாவினிடயிருந்துபுத்த 

உண்டாயிற்று, ஞானருபியானஆத்மா அவ்யக்தமென்றுசொல்லப்படு 

இறது, அகதஆதமாவினிடமிருந்து புத்தியுண்டாயிற்றென்று அதை 

அறிந்தவர்கள் நினைக்கிரர்கள், பிறகு, அந்தப் புத்தியிலிருந்துமனம் 

உண்டாயிற்றென்றுகரு தப்படிகிறது, அர்தமனத்தலிருந்து ஜந்தான 

இந்திரியங்களின் உருவுகள் உண்டாயின, (இந்திரியங்களை விட) 

மனம் சிறக்கதென்று கினைக்கப்பரிகிறது. அந்தமனத்தைவிடப் புத் 

தியானது மிகச்சிறந்ததாகிறது, அந்தப்புததுயையும்விட, ஜ்ஞான 

ரூபியானஆத்மா அறக் நதென்று சொல்லப்படுகிறது, ஆகையால், 

அவைகளைவிடஆத்மாவானலு ஸுூஷமமாகிறது, அந்த ஆத்மாவை 

விடச் சிறந்ததொன்றுமிலலை, இந்த இந்திரியங்கள்யாவும் மனத்தால 

விஷயங்களை அறிகின்றன, 1 இந்துரியங்களின்உருவங்கள் மனத்தில் 

முழுகியிருக்கன்றன.மனமானது ஸங்கல்பத்தைஅடைக்தருக்கிறது, 

ஸங்கல்பமானது புத்தியைறுடைந்திருக்கிறது, புத்தியானது மே 

லானஆத்மருபர்தை அடை நஇிருக்கிறது, இந்திரியங்களால் மனத் 

தைக்காணமுடியாது, மனமானது YS Deny dam ger, புத்தி 

யானது ஸ5$--ஷமமானஅ ரமாவை.* றிகிற தில்லை.ஸுஷமமானஆத் 

மாவோ அவைகளைப்பார்க்கிற று, 

  

ட serum, Menara mete, we மனற ம் வடட ல் இடு ரவை உ 
1 4 விஷயங்கள் ம ஈத்தில் முழுகயி, WBA at foot, மனமானது Lg Momus 

ட e . ' io ஸ் ப ௫ ர ங் 
துடை 07௪ Re fle ‘ ப்ரி ப்ரியம் த் % ud A OT ௮.௮5 இருக்கிரது, ஸீவனானது 

பரமா தமால்வ அடை இிருக்கோது' எனபது பழையஉரை,



இருநூற்றுமுன்றாவது அத்தியாமம், 

மோக்ஷதர்மம், (தொடர்ச்சி,) 
“பூம 

(ப்நவஸ்பதிக்தம் மறுவுக்கம் ஸம்பாஷணைக் தொடர்ச்சி,) 

சரீரத்தைப்பற்றியதும் மனத்தைப்பற்றியதுமான துக்கங்க 

ளால் துன்பமுண்டாயிருக்கும்பொழுது எந்தத்துக்கத்தைவிலக்கத் 

தக்கமூயற்சிசெய்ய முடியவில்லையோ அச்தத்துக்கத்தைச் சிந்தியாம 

லிருக்கவேண்டும், சிந்தியாமலிருப்பதென்பது துக்கத்திற்குமருக் 

தாகும். துக்கமானது சிந்இக்கப்பமொகில் (மனிதனைத்) தொடர்ந்து 

கொண்டி.ருக்கும்; இரும்பவும்வளர்ச்சியடையும், மனத்டுலுண்டான 

துக்கத்தை அறிவாலும் சரீரத்திலுண்டான துக்கத்தை ஒளஷ்தங்க 

ளாலும் விலக்கிக்கொள்ளவேண்டும், இஃது அறிவிறகுள்ளஸாமர்த் 

இயமாகும், சிறுவர்களுக்குமமமானரிலையை அடையக்கூடாது, 

அறிவுள்ளவன் யெளவனப்பருவமும் அழகும் ஜீவித்திருப்பதும் இர 

வியங்களின்சேர்க்கையும் ஆரோக்கியமும் அன்பர்களுடன்வஹிப்ப 
தும் நிலைபில்லாதனவென்று தெரிந்துகொண்டு அவைகளில் ஆசை 

வையாமலிருக்கவேண்டும், தேசத்திறகுப்போதுவானஇக்கத்தைப் 
பற்றிச் சோகப்பவெதற்கு ஒருவன் சகூ௫ியுள்ளவனல்லன், அதை 
விலக்கத்தக்க உபாயத்தைப்பார்ப்பானாகில் சோகட்படாமல்பரிஹரிக்க 

வேண்டும். உயிரோடிருப்பதில் ஸுகக்கைகச்காட்டி லு4* கக்கமே 

மிகவும் அ இகமென்பதில் ஸந்தேஹமிலலை, அவி வேகத்சால் இந் 

இரியங்களுக்குவிஷயமானபொருள்களில் ஆசைபற்றியிருப்பவனுக் 

குத் துன்பமுஜ் மரணமும் உண்டாகும், ஸுகதுக்கங்களிரண்டை 

யும் எந்தமனிகன்விலர்கிக்கொள்ளுகிறானோ அவன்அழிவில்லாத ப்7 

ம்மத்தை, அடைவான். ௮வ்விதமானபண்டி. தர்கள் சோகமடையமாட் 

டார்கள், பொருள்களானவை ஈஷ்டச்துடன் சேருகின்றன. க்ஷி 

ப்பது லும் அவைகள் ஸுகமிலலாசவை; இுக்கப்பட்டாலும் கிடைக் 

இறதுமில்லை ; இக்கப்பொருள்களின்காஈத்தைச் சிந்தியாமலிருக்க 

வேண்டும், அறிவானஅர்மாவான.து அ .றியப்படிந்கன்மையை அடைக் 

இருக்கநதென்று தெரி நுகொள். ஆகையால், மனம் ஆத்மாவைச் 

சேர்ந்தசாகக்தோன்றுகிறது, மனமானது அறிவிற்குக்காணமான 

இநதிரியங்களுடன் சேர்க்கதானால் அதிலிருந்து விஷயங்களைப்பற் 
நியஅ.றிவு உண்டாகும், கர்ஐங்களைப்பற்றிய வாளனைகளுடன்கூடிய 
புத்தியானது (அந்தவானனைகளைவிட்டு] மனனவ்ருத்திபிலிருக்கும் 

பொழுது தயான2பாகசமன்னும ஸ் மாதிபால் ப்ரம்மிமவுறியப்படு



௭௦௦ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

இறது. இந்தப்புத்தியானது இக்இரியங்களுடன்கூடிமு.தாயிருக்தகொ 

ண்டு விஷயங்களைப்பற்றியே செல்லுகிறது, மலையின்சிகரத்இலிருந்து 

ஜலம்தவெதுபோலப் புத்தியானது அஜ்ஞானத்திலிருந்து நான்கு 

புறத்திலும்ஜ௫இிறது, எல்லாவறறிற்கும்முக்தின தும் கிர்க் குணமான 

அம் த்பானம்பண்ண த்தக்கதுமான ப்ரம்மருபத்தை மனம்அடைகிற 

பொழுது உரைகல்லில் பொன்னின்கிறம்விளங்குவதுபோல மனத் 

இல் ப்ரம்மமானது நன்ருகவிளங்குகிறது, மனமானது முதலில் 

அதில் லயீமடைந்தகாமிருக்கும், புத்இியுடன்சேர்க்து இந்திரியங் 

களுக்கெஇரிலுள்ளவிஷயங்களை அறிவிப்பதும் அதற்குங்கரீரணமான 

குணங் அ பெஷிப்ப துமானமனமான துகுணரில்லா தப்ரம்மத்தை 

அ.நிவிப்பதில் ஸாமர்த்யமுள்ளதன்று, மனத்திறகுவழியான இந்த 

இந்ிரியங்கள்யாவற்றையும் மறைத்து மனோவ்ருத்தியிலிருக்துகொ 
ண்டு அம்மனத்தையும் ஒ2ரவஸ்துவைப்பார்க்கத்தக்ககாரமையுள்ள 

தாகச் செய்துகொண்டு அந்தப்பரமாத்மாவைஅ௮ நியவேண்டும், ஸூ 

க்ஷமமான பூதங்கள் லபமடையும்பொழுறு இவைகளின்கார்யங்க 

ளான ஸ். தாலபூசங்கள் லயமடைகின்றதுபோலப் புத்தியானது தன் 

கார்யஙங்களானஇக்கிரியங்களை லயப்படுத்திக்கொண்டு அஹங்காரத் 
இல் லயமடைகிறது, நிச்சயமென்ற தன்குணத்துடன்கூடியதும் 

உள்ளில்ஸஞ்சரிப்பதுமான அக்தப்புத்தியானது மனத்தில் லயமடை 

கிறபொ, ips! மனமாக3வேஆ கிறது, த்யானத்திறசென்றமனமானது 

விஷயங் “டட ன்கூட ழக்குணங்களுள்ளப் ரக்ருதியில எப்பொழுது 

ல.பமடைகிற?தோ அப்பொழுது எல்லாக்குணங்களையும் விட்டுவிட்டு 

நிர்க்குணமானப்்ரம்மத்தை அடைகிறது, ஸூக்ஷ்மமானப்ரம்மத்தை 

அறியும்: தூயத்தில் இவ்வுலலல ஸ.ரியான ந்ருஷ்டாந்தநில்லை, எந்த 

விஷயத் இல் சொல்ல ஈதக்க பதப்ரயோகமிலலையோ அந்தவிஷயத்தை 

6 எவன் அ நியமுடியும் ? தபயானத்தாலும் மனனமென்னும்யுக் இயாலும் 
FLO SLOT இப்பூ ங்களாலும் ஜாஇிசர்மத்தாலும் வேதாந்தச்1வணத்தா 

லும் பரிசத்தி2பற்றமனத்தாலும் ப்॥ம்மத்தைஅடைமவிரும்பவேண் 

நம், முக்முணங்களை யும்விட்டிவிலபெவன் ௮க்கஜ்ஞானவழியைவெளி 

யிலுள்ளவிஷ பங்களிலும் அடைந் கொண்டிருக்கிறான், ப்ரக்ரு தியி 

லுள்ளமூணங்கள் ௨ ண்மையில் இல்லாததால் நு றியவேண்டிய அந்த 

ப்ரம்மமான ஐ யுக ந்களுக்கெட்டாத நாகும்.புத்தியான துகுணங்களில் 

லாமலிருக் துசொண்டு ப்ரம்மத்டை.அடையும் ; குணங்களுடன்கூடி. 

மிருட்பதால் ப்ரம் மத்த னிடமிருக் துவிலக்கமடையும், ௮க்னிமானு 

கட்டைககிலைஸஞ்சரிப்பதுபோலப் புத்தியானது குணங்களில்ஸஞ்
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சரிக்கத்தக்கசிவிமூஷ்ள தாகும், எப்பொழூது ஐந்துஇந்திரியங்களும் 
தம்வேலைகளிலிருந்து விடுபட்டவைகளாயிருக்கன்றனவோ அப்பொ 
ழூ. (குணங்களால்) விபெட்டகும் பீ. க்ருதியை விடவேறான துமான 
அந்தப்பரப்ரம்மம் விளங்கும், இவ்விதம் எலலாஜீவர்களும் ப்ரக்ருஇ 
பிலிருந்துஉண்டாகிருர்கள்;ப்ரக்ருஇவிலகியவுடன்வி லக்சமடைஇருர் 
கள்,, அப்பொழுது ஸவர்க்கத்துக் சூம் போகிறார்களில்லை. ஜீவன் 
ப்ரக்ருதிபுத்கி விஷயங்கள் இந்திரியங்கள் ஐஹங்காசம் அபிமானம் 
அகிய , இவைகளின்கூட்டம் பூகமென்ம்ைபெயருள்ள தாகிறது, இக் 
கூட்டத்தின் முதலானஸ்ருவ்.டி.பான து பரகானமென் றமூலகாரணக 
திலிருந்து உண்டாகிறது, இரண்ட _ரவதுஸ்ருஷ்டியானது இரண்டு 

வஸ்துக்களின்சேர்க்கையால வெளியாகி இந்திரியமுதலிய பொது 
வானபொருள்களை ஆடங்கிடடக்கச்செய்கிறது, தர்மத்தைவிட Stor 
க்ஷம் சிறந்ததாகும்,௮அதுபோலத் தர்மமும் அதர்மத்தைவிடச் சிறந்த 
தாகும். ஆசையுள்ளவன் பாரச்குதியை அடைவான், வைராச்யம் 

பெற்றவன் ஞானமுள்ளவனாவான். 

  

இருநாற்றுநானகாவது அத்தியாயம. 

௩ 

ம்மா Fup Ti LD. (தொடர்ச்சி. 

ஸூ 

(ப்நவறஸ்பகி கீதம் மனுவுக்தம் ஸம்பாஷ.... , தோட...., 

ந்தவஸ்துவானவ தருஷ்டாந்தக் துடன் உபசேசிக்கமுடியா 
ததோ அஃது எப்பொழும் 2. பதேசிக்கமுடியா ததென்றே நினைக் 

இன், சரீரத்தைவிடவேருனதும் அருகிலிருக்கும்ஸாரத்தை எவ் 

விதத்திலும் அறியாததுமான நிழல்போன்ற இச்சரீரக்தில் இந்த 

ஆத்மாவானது இருக்கிறது, Ys தச்சரீரத்தின்நிழலானது சரீரமில் 

லாமலுண்டாகிற ல்லை, சரீரமானது அந்த நிழலன்றிஇருக்கிறது. 

9 துபோலவே CYP VBI odor! ANSvITLOSV இச்சரீரமிருக்கமுடியா து, இந் 

தச்சரீபமில்லாமல காரணமானபரமாத்மாஇருக்கும். பாமாத்வை 

ALO Hager hr Naty, Ob ry porated ஜீவாத்மாவென்றும் 

।பரமாத்மாவென்றும் பிரிக்சுப்பட்டி க்கிறது, அகனை வாள்தவமெ 

ன்று இலர் எண்ணுகிறார்கள், மறுஞ்சிலர் பொய்யென்று Hor sa opt 

1 வேறுபாடம், 

॥ தன்மாதஇரைகள மது, சர மேந சரியககள்ஜஐக்லு,  எழனேோக இரியங்கள் 
மந்து, மனம், ௮ஹலகாரம் இவைகள் டொதுவான பொருள்கள் 

*L 1



௭௦௨ ப்ரீமஹாபா ரதம். 

கள், அறிவள்ளவனே! இரண்டுவிகமும் எனக்குஸம்தமே, மோக்ஷ 

ததுற்குக்காணமானஞானமூண்டானால் இது ஸமாதானமுள்ளதா 

கும், இந்த்ரியங்களை ஈன்றாய்றுடக்கக்கொண்டு முக்இபெற்றவர் 

களால் அந்தஆத்மாவும் காணப்படுகிறது, எவர்களுக்கும்காணக் 

கூடியதல்லாத இக்தஆதக்மாவான து மின்னல்போல்விளங்கும், ஆனால், 

அக்தஅத்மாவானது ப்ராம்மணனுக்கு ஈன்குகாணத்தக்கதாகலிருக் 

கிறது, (பரமாத்மாவானவ ர் எத்தரும் ஸாகஷியாயிருப்பவரும் ஸூர் 

யன்போல பிளங்குறெவருமாயிருக்கிறாரென்று வேதம் 2 UG sas 

றது, இந்தவேதம் அழிவில்லாதது, ஆகையாலு, ப.ரமாதீமா ஒருவ 

ரென்றே தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், அக்தப்பரமாத்மாவின் (ஸ்ர 

ஷ்டிமுதலிய) செய்கையானது பயனைக்கரு தஇஉண்டாகிறஇல்லை, சிற 

ந்தபுத்தியுள்ளவன், அவர் அவ்விதமிருக்கிறுரொன்று உண்மையைத் 

தெரிந்துகொள்ள வண்டும், ப்ராணவாயுவுக்கு ௮ஃதுஇருக்கும்இட 

ங்களின்வேறறுமையைக்கொண்டு பேத.மிருப்பதுபோல அந்தப்பம 

மாத்மாவுக்குப் பேதம்இருக்கெறதென்று கூறப்படுகிறது, இடங்களின் 

வேற்றுமையாலுண்டான அவ்விகபேசுந்தான் அவரிடமிருக்கிறது 

அறிவுள்ளவனே! ௮ந்தஅக்தக்குணஙகளின்விசேஒ. த்தால் பலபெயர்ச 
ஞூடன்கூடியவரும் அழிவிலலாகவருமான பரமாதமாவை இவ்விதம் 

அறிந்துகொள், அந்தப்பரமாதமா எல்லாவறறிறகும் ஈச்வரரும் வல 

லாம்தாழுநமிருப்பவரும் எலலாவறறையும்ஈடை பெறச்செய்கிறவரும் 

எல்லாஉருவழுமுள்ளவரும் எலலாச்சச்இயுமுள்ளலரும் எல்லாவற 

நிற கும்காரணத்திறகுக்காணரும் எல்லோர்களுக்கும் பொதுவான 

வரும் எலலாமஹாத்மாககளாலும்உபாஹிக்கத்தக்கவரும் ஸாஸுதே 

வசென்றுப்ரஹிததுபெற்றவருமாயிருக்கிமுர்.௮வரைதுறிந்தமோக்ஷ 

மடை.பவேண்டும், எப்பொழுது ஐந்துவிஷயங்களுடன்கூடி௰ ஐந்து 

ஐ ந்த்ரியஙகளும் மனததுடன்கூடஅடகுகியிருக்கின்றனவோ அப் 

பொழு து மணியிலகோக்கப்பட்டத.லைப்பபோல அந்தப்பரமாதமா 
வைப் பார்ப்பான், அந்தா 2வ சங்கத்திலும் (pS Mager gly Ley 

ழங்களிலும் வெள்ளியிலும் மண்ணால்செய்யப்பட்டதலுமிருப்பது 

போல அரதப..ம்மமானது பசுக்களிலும் குதபைகளிலும் மனிதர்கள் 

லும் யானைமான்முதலிய ம்ருகஙகளாலும் :புழுக்களிலும் பறவைகள் 

லும் 1தன்கரமங்களால பறறுதலுள்ள உருவமுள்ள தாயிருக்கிறது, 

இந்தஆசமாலான 3 எந்தஎந்தச்சரீரஐ திறகாக ஈந்தஎந்தக்கர்மத் 
ஆட சவ. வதய. 

1 உமாமையில் ( ரம்மமே ஜீ oF Gul) பமாயிரப பதால் ஜீயாகாரக்கு ov BM 

கள ப்ரம்பீததன கர்மங்களென் று சொலஃபபடுகின் தன,
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தைச்செய்கிறநோ , அந்தஅந்தச்சரீரத்தால் அந்தஅந்தக்கர்மத்தின் 

பயனை அனுபவிக்கெது, ஒஓரேோஸமுள்ளபூமியானது ஓஒஷதஇிகளின் 

ரூபத்தை அனுஸரித்துச்செல்லுிறதுபோல உள்ளிலுள்ளஆத்மா 
வை ஸாக்ஷியாகக்கொண்டபுத்தியானது கர்மங்களை அனுஸரித்துச் 

செல்லுகிறது, விஷயங்களின் அறிவைமுன்னிட்டுஅுவைகளில்ஆசை 
உண்டாடறது, ஆசையைமுன்னிட்டுமுயறசியும்முயறசியைமுன்னிட் 

டுக்கர்மமும் கர்மத்தைமுன்னிட்டுப் பிறகு ௮ தன்பயனும் உண்டா 

கின்றன. பயனானது கர்மததின்உருவமுள்ளதென்றும் காமம் அறியப் 

படும்விஷூங்களின்உருவமுள்ளசென்றும் அந்தவிஷயம் .இறியும்புத் 

இயின்உருவமுள்ளதென்றும் புத்தியானது ஸதது அஸத்து இவை 

களின்உருவமுள்ளதென்றும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், 1.றிவு 

களும் பயன்களும் அறியப்படும் ஷயஙகளும்௮ப்படியேகர்மங்களும் 

நாசமடைந்து முடிந்தபின்னளைளபயன் எதுவோ அஃது அறியத் 

தக்கபரமாத்மரூபத்தில் கிவபெறற ஞானமென்று தெரிந்துகொள்ள 

வேண்டும். ஸமாஜியிலிருக்கும்யோடுள் எங்குமிருப்பதும் எப்பொ 

முதுமுள்ளதுமான பரமாதமரூபதகை அறிகிறார்கள். முக் குணங் 

களிலும் சென்றபுகதியுள்ளமூடர்கள் புத்தியிலிருக்கும் அந்தப்பர 

மாத்மாவைப் பார்க்கமாட்டார்கள். இவவுலகில் பூமியின் உருவத்தை 

விட ஜலத்தின் உருவம் மிகப்பெரிது, ஜலககைவிடத் தேஜஸ் மிகப் 

பெரிது, தேஜஸைவிட. வாயுபெரிது, வாயுவைவிட ஆகாமழ்பேரில. 

நுந்ததுகாயத்தை..ி/ட மனம் (ந்க்ப்பெரிது, மனத்தைவிடப் புததி 

பெரிது, புத்தியைவிட.ஈ௩. சாலம்பெரிதென்றுசொலலபபடுகிறது, 

இவ்௮ிலகூமெல்லாம் ௮ந்தவிஷணுவின்௨ ௬ுவமோ YB Fol oy LIE 

வான். கால த்ையும்ல் டப) பெரியவா, அந்தத்தேவருக்கு ஆதியு 

(ரில்லை; ஈடுவுமிலலை; முடி வுமிலலை, ஆகுயும்ஈடுவும்முடி.வும்ல்லாத 

சாரணத்தால் அவா அழிவறறவார யிருக்கிறார், அவா ௮லலாததுக் 

ஈறுகளை யும்தாண்டி.ச்செல் லுகிறார், துர்கமானது முடிவுள் ளதென்று 

சொல்லப்படுதி ந, அவர் பரப்பம்மமென்றும் (அடையத்தகுக்க) 

ஸ்தானமென்றும் பாமபகமென்றும் கூறப்பச்கிறார். (மனிதர்கள்) 

 அந்தப்பாமபதத்தை. அடைந்தபின் காலகதுிற்குள்ளாகும்சிலையிலிரு 

ச்துவிடுபட்டு மமாக்ஷகுகறுடைந்தவர்களுமாகிருர்சள், இர்தமுக் 

தர்ஏள், குணமிலலாதகாரணத தால அக்தக்குணக்களைவட ே வரான 
lee ee ee அம வ ண ae 

1 இங்கு «oy lat LUA oor அரைஸ்லோகம்ிடப dhe — She 

3 '்ஷயர்களிறபென ந டர இிஇப்புன OUT என்ப SB பழைய உமை, 

9 1துவரை அுறிஈதப்ன்' எடு பழைய உரை,



GT OF ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

ப் ரம்மத்தைஅடைந்து குளங்களிலும் ப்ரம்மரூபமாழ் ப்.ரகாசிக்கிருர் 

கள், கிவ்ருத்தியென்றுசொல்லப்படும் தர்மமானது முடிவில்லாத 

மோக்ஷத்திற்குக் காரணமாகிறது, !1ரிக்குக்களும் யஜுஸுகளும் 

ஸாமங்களும் சரீரங்களைஅடைந்தவைகளாகி நாவின் நுனிகளில ஈடை 

பெறுகின்றன. அவைகள் முயறசியால்ஸாதிக்கத்தக்கவைகளும் அழி 
வுள்ளவைகளுமாயிருக்கின்றன. ப்ரம்மமானது இவ்விதம் சரீரத்ை 

அடைக்கபொருளாலுண்டாகிறதென்று ஈருதப்படுதிறதில்லை. அக்த 
ப்சம்மமானீது மூயற்சியாலஸாதஇிக்கததச்கதன்று, அது அதுியும்நடி 

வும்முடிவுமுள்ளதன்று, ரிக்குக்களுக்கும் ஸாமங்களுக்கூம் யஜு 

ஸுகளுக்கும் ஆதியான கூ றப்பிகிறது. அதியுள்ளவைகளுக்கு 

தேடிவும்காணப்படுகிறத, ப்ரம்மத்திறகு ஆ தியானது கூறப்படுகிற 

இல்லை. ஆழறியில்லாததாலும்முடிவில்லாததாலும்ஆந்தப்ரம்மமான து 
அழிவில்லாததம் விகாரமிலலாததுமாயிருக்கிறது, விகாரமிலலா இரு 

ப்பதால துக்கமில்லாகதாயிருக்கிறது. துக்கரில்லாதுருப்பதால பர 
பரம்மருபத்தில் மானம் அவமானமுதலிய கவந்த்வங்களில்லை, அத 

ருஷ்டத்தை அடைந்து உபாயமிலலாமல்போவதாலும் 3கர்மங்களைப் 
    

1 'இவத்றின் அத்யயனமுதலியதாமங்கள்' என்பது பழைய உரை, 

2 பமுயற்சியிலலாமலே மோஃஷஸாதனமான ஞானம் கிடைககுமெனறு 

நீனைபபது 'அதருஷடததையடைகது' எனறுசொலலபபமிகறு, இதுமான்கு 

லிதமாகும். முதலில் பரக்ரு திவேழ ஆதமாவேறுஎன்று சாஸதரலிசாரததால் 

ப$ராடி ண பானததையடைநது பிறகு தயானத்தை அபயஷியாமலே பிரத 

யஷஹமானஞானம் வாதுலிடுமென்று ஸந்தே! ஷமாயிருப்பது மு.தலாவதாகும், 

இத ப்ரக்ருதிதுஷ்டியென்றும் அம்பஸ்எ - அம் சொலலப்பம்இறது, பிறகு, 

இம்மடடி லபயனுண டாவதாயிரு£ தால் ஆயாஸமின் றிஅனை வரும் முத்தர்க ளாகக் 

கூடும், ஸச்யாஸவிதியும் அபபொழு.து பயனதறதாகும். ஆகையால், ஸஈயால 

மிருகதால்போதும்) தீயானம்வேண்டாம் என்றிருப்பது இரண்டாவதாகும், 

இது உபாதான .துஷடியென்றும் ௯லிலமெனறும் சொல்லப்படூம், பிதகு, ஸம் 

யாலமும் ஒரு காலவிசேஷ.த் திலமட்டும் மோடி ததிநகுக காரணமாகும், பர 

பரட்புடன் வீணுனவருததமடைவதில பயனில்லையெ.று ஸமாதானம்செய்து 

கொண்டு மெளனமாயிருப்பது பன்ருவதாகும். இது காலதுஷ்டியென்றும் 

ஒகமெனறும் சொலலப்படும், பிறகு, க: வும் மூன பிறலியிறுள்ளபாக்யவசத 

தால பயனைககொடுககத்தக்கதாகும்) ஆகையால், டாக்யம்வேண்டும்; தயானம் 

எதறகாகஎன் றநி-னப்புடனிருப்பது கானகாவதாகும், இசு பாக்யதுஷ்டி 

யென்றும் வர்ஷமென்றும் சொல்லப்படும், இவை நான்காலும் மோலகேவா 

பாயததிந்கு இடையூறுநேரும். இவைகளில மான்காவதான பாக்ய துஷ.டி. 

யானது மூலததில் அதருஷ்டமென்றுசொலலபபடுத.௮௫, இழுகொணடு முரலி 

லுள் ஈன் தையும் Ost Gar ar Geyer (bib என்பது பழையஉரை, 

8 1 தர்மங்களைபபறமியவிபரீத அபிபராயமேல்ரால உண்மையானவைரா 

கயமிலலாமல இவ ழகருததாலுண்டாகும்வைராகயமென்.றுபொருள், அது 

நந்துவிதமரிஷம, அவறதில, பொருளைததேடுவதிலதுன்பமிருக்தெதுஎன்று



சாந்துபாவம், எ௦இ 

பற்றியவிபரீத.அபிப்ராயத்தாலும் மனிதந்கள் அந்தப்்ரம்மத்தை அடை 

பக்கூடியவழியைப் பார்க்கிறார்களில்லை, விஷயங்களிலுள்ளபற்றுத 

லாலும் சர்றவதமானபதத்தில் ஸரீதேஹத்தாலும் மனத்தால்வேறு 

பயனைவிரும்பிக்கொண்டி ருப்பவன் பரப்ரம்மத்தை ௮டைகிறதில்லை, 

குணங்களில்விருப்பமுள்ள மறறும்சிலஜனங்கள் GB) heron Gaver 

களைப்பார்த்து விரும்புகிறார்கள் ருணரில்லாதகாரணக்தால் பாமாக 

மாவைவிரும்புகிறதேயில்லை. எக்ஈசமனிதன் (வெளியிலுள்ஷ) காழ்ச்க 

குணங்களுடன் இருக்கிறானோ அவன் இக்க (௨ தம) குண ங்களை எவ் 
விதம றிவான்? பரமாத்மாவின் அம்சங்களான முூணங்களைக்கொண்டி 

அனுமானததாலன்றோ பாமாக்மாவைக் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். 
ஸுூக்ஷமமானமனத்கால அதை அறிகிரோம். வசனத்கால ௮கைச் 

சொல்ல காங்கள் திறமையுள்ளவர்களலலோம். மனத்கால அறியத் 

தக்கபொருளானது மனத்சைப்போன்ற பெளதிகமாயிருக்கிற௮, 

காணப்படிம்பொருளானது அதைக்காண்கிறதான ஆத்மரூபமாகிறது. 

ஆக்மஜ்ஞானததாலபுத்தியையும் புத்தியால்மனகதையும் மனத்தால் 

பொறிகளின்கூட்டத்சையும் சத்தமாகச்செய்தபின் அழிவறறபரமாத் 

மாவையடைகிறுன், ஆத்மவிசாரத்தாலுண்டான அறிவால்கிறைக்த 

வனும் த்யானத்கால வேறுவ்ருத்திஇல்லாதவனும் அவ்விதமேஆசை 

கள அற்றவனுமாயிருப்பவன் 1கிர்ககுணஆக்மாவை அடைகிருன், 

வாயுவானது கட்டைகளின் உள்ளிலிருக்கும்,அக்கியை விட்டேவிலகு 

வதுபோல உலாத்திலஆசைபற்றியிருபபவர்கள் பரமாகமாவைவிட்டு 

விஒகுகிறார்கள். மனமானது விஷயங்களை ஆத்மாவில் லயிக்கச்செய் 

யும்பொழு Gl புத், தியைவிட மேலானபாமா தமாவையடைவதறகும் 

தெரிகதுகொணடு அக்காரணதசால அமச்லுண்டாரும்வெறுபபானத மூ 3 
லாவது. இகறகுப பாரமென்றுபெயா, பிறகு, அரசன் இருடா , ஈதலிய 

வாகளால பொருஸ்ரககுகேரும்காசம் டெரிய நுனபமாயிருககிததென் றுகினை 

தது அதிலு... டாகும்வெறுப்பு இரணடாவசாகும். இதறக ஸுடாரமெனு 

பெயா. மனித . புஜிப்பதாலும் பொருளுக்குணடாகுமசாசமானது துன்பமா 
யிருக்கிகதென்று னை தது அதிலுணடாகும்வெறபபான து ஜேன்ருவதாகும், 

இதற்குப் பாராபாரமென்றுபெயா, பொருடசெலவாலுவட ர்கும்டோகமும் 

அழிவுளளதாயிருக்குதென்று நின தது அதிலுண்டாகும் வெறுபடான து 

நான்காவதாகும், இதற்கு ௮௮௪ தமாம்பலஎன் அபெயர், பிராணிகர சதன் 
பபபடுத்தாமல அவ்விதபோகம்உண்டாகாதாகையால போகத்தில் ஸ்ரீம்ஸை 

யென்ற தோஷமிருக்கறதென்றுகினைதது gf லுண்டாகும் வெறுப்பான 
ஐ தாவதாகும், இதர்கு உத்தமாம்பஸ்என்று பெயர். இநத துவைராக்கியல் 

களும் மோஷஷோபாயததித்கு” விரோதமாகும். இவைக ளி ஸலாக்கயஸப கசி 
என்றும் கரநதத்தில @ தளிவாய்க்கூறபபட்டி ர௧க௫ன் தின் ீன்யது பழைய 
உரை, 1 வேறுபாடம், 2 வேலுபாடம்,



GF odin ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அக்கவிஷயங்களை ஆத்மாவைவிட வேருகப்பார்க்கும்பொழுது எப் 

பொழுதும் புத்திக்குக்ீமான உலசவாழ்க்கையைஆடைவதற்கும் 

தகுதியுள்ளதாகிறது, இந்தவிதியைத்தெரிந்துகொண்டு விஷயங்களை 
ஆத்மாவில லயிக்கச்செய்ததொடஙகியமனிதன் ப்ரம்மரூபத்தை 
அடைகிறான். புருஷன், இந்தரியஙகளுக்குப்புலப்படா த உருவமுள் 

ளவனும் புலப்படாத கர்மங்களுள்ளவனுமாயிருக்கிறுன். அவன் 

முடிவுக்காலத்திலும் இந்தீரியங்களுக்குப்புலப்படாக நிலைமையை 

அடை. இழுன், இந்தஅத்மாவானது அந்த இந் இரியங்களே வளர்ச்சி 

அடைஙக்காலும் வாட்டமடைந்தாவூம் காமமல்லாதஉ ருவ்மாள்ளதா 

யிருக்கிறது. இந்தஅத்மாவானது எலலாஇந்த்சியங்களாலும் ஈன்ூ 

ஏவப்பட்டஅம் சரீரத்தைதடைந்ததும் ஐந்துபூதங்களையும் ஆதார 

மாய்க்கொண்ட துமாயிருக்கிற 3; ஆகிலும், அழிவறற அந்தப்பரமாத 
மாவைவிட்டுவீலகிக் கர்மத்தாலும் தன்ஸாமர்த்தியத்தாலும் செல 

லத்தச்சககன்று, மனிதன் இந்தபபூமியின்முடி வைப்பார்க்கிற இலலை, 

ஆகிலும், இந்தப்பூமிக்கு முடிவிருக்கவேண்டும், (இவ்விதமே துக்க 

பரம்பரைக்கும் முடிவு௫ருக்கவேண்டுமென்று) தெரிந்துகொள், இவ 

வுலகில்ஆசைபற்றிபிருப்பவன் பர மாதமரூபத்தையடையமாட்ட ன், 
SLM MAM MB FOOSE காநமுனது கமைசேரச்செய்வதுபோல(ஈலல 
கர்மமான ௮) பபமாதமாவையடையச்செய்யும், ஸுூர்யணானவன் ஒளி 

களால்உஷனாககிரம்பச்செய்து பிறகு கரணங்களின்கூட்டங்கள றறவ 
னும் முணமில்லாதவனுமாவதுபோல, இந்தஆத்மாவான.து ஞான 

முள்ளதானபின் 1விசேஷஙகளிலலா ததாய்க் குணமீல்லாத தும் அழி 

வில்லாகதுமான பரம்மத்தை.நை சிற, முன்னுடை யப்பஉாகதும் 

புண்யசாலிகளுக்குரியசிறந்தகதுயும் ஒரு காரணத்காலுமுண்டாகாத 
னும் (மறறவைகளின் ) உ றபத் திலயஙகளுக்குஇருபபி! மும் அழிவில 

லாததும் ஸநாகனமும் மோக்ஷஸவரூபமும் விகாரமில்லாததும் 

ஸ்திரமானதுமான பரமாதமாவை அறிநதவுடன் வேத்ததில ப்£ 

ஹித்துபெறறதும் ௨ ததமமுமானமோக்ஷத்தைஅடைருன்? என்று 

சொன்னார்?' என்றனர், 

8) 

  

1 'நிர்விசேதவாக'' என்பதுமூலம். ' ஆஹங்காரமறாதாய்' என்பது 

பழையஉரை””.
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இருநாற்றைந் தாவது அத்தியாயம. 

மீமாக்ஷ்ூதரமம். (தொடர்ச்சி) 

F908 SI 

(மீஷிமர், யுதிஷ்டிரநக்கு நிபந்தனெொன்பவர் தமதுதாய்க்கு ஸம்ஸாாத் 

தை அரண்யமாகச் சோல்வியதையும் நா£தநக்கும் ஸாவித்ரிக்கும் 

நீடந்த ஸம்வாதத்தையும் நாரதர் தவச்சேய்து பரீவிஷ்ணு 

பகவானைத் தரிசித்ததையும் சோல்லியது.) உ” 

Gepost, * பிதாமஹரே ! அ.றிஞர்களிற்கிறக்தவரே | தூக் 
கத்தாலும்சோகக்காலும் கன்பமுள்ளஸம்ஸா ரசம்ரத்தில் ஜனங்களு 

க்கு வெறுப்புண்டாகவில்லையே ; இது என்னசாரணம் ?'? என்று 

கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லக்தொடங்இஞார். 

” அரசர்களிலுத்தமனே ! இவ்விஷயததுிலும் நிபந்தனரென்ற 

மூனிக்கும் அவர்அன்னையான?போகவதுச்ரும் நடந்த ஸம்பாஷணை 

யான பழையஇவ்வி திஹவாஸத்தை உதாஹரிக்கிறார்கள், புதர ரானநிப 

ந்தனரென்றமுனியானவர் மூயற்சியறறவரும் ஜீவன.பிலலாதவரும் 

வேலையில்பறறில்லா தவரும் காய்க்தகரம்புகிறைந்த சரீரமுள்ளவருமா 
இத் துன்பக்துடனிருப்பதைக்கண்டி அப்பொழுது (அவர்) காயான 

போகவஇயானவள், 'ஏ ! ஊட ! எழுந்திரு, பொரு அடையத்தக்க 

வழியிலப௱றுதலில்லா கவனம் .ரித்ரர்களான।ஏனிதர்களுட *(நேசமில 

லாதவனுமாகி ஏன் தூங்குக்கொண்டிருக்கிராய்! உனக்குக் ககப்பனால் 

ஸம்பாதிக்கப்பட்டபொருள் என்னடஇருக்கிறது ?” என்றுசொன்னாள், 
. க ச ச . ௩ ( * ற ே | . உ ட 

நிபந்தனா சொல்லத்தொட.ங்கினார். ! அன்னையே! எனக்குத தந்ைத 
் ன் ச, + ௪ ( _ ட ் . ' 

யால ளம்பாறுக்சப்பட்ட து Seq pum Hoa DSI, Bloo Gi இவவுலகி 

லுள்ள துக்கங்களெலலாவற்றிற்கும் இருப்பிடமாயிருக்கிற ௮, ௮தைத 
உ ° . ் . oa 9 ro ச ச nq * * * 

தொலைக்க வேண்டி முயற்சிசெய்யப்பபோகிறேன். அர்தவிஷூயத் DY நீ 

ீசாகபபடாதே, (பிகக்ரூ ரமானஇக்கச்சரீ£மான ந) தந்தையால் அளிக் 

கப்பட்டது, ஸதஹ.ரிலலை, ஆக்தகதரகையையடைஈதகா ரணத்தா 

லேயே அழிவிலலாதபொருளிருக்கிறது, பெரிய இகதஸம்ஸாசத்து 

லிருககும்ஒருவன் பொருள்விருப்பசதுடன் கொடியவிலங்குகளால் 
. உ ந . . * ம் . . ௪ 

நிறைந்ததும் செலலத தக்ததுமான பெரியஅரண்யத்திற்குச்சென் 
மூன்,  அந்தமனிதன் மீக்கபயங்கா மும் /சிகப்புசிபபவையுமான ஸிம் 

மங்களாலும் வேங்கைகளாலும் யானைகளாலும் சான்குபுநத்திலும் 

சூழப்பட்டஅந்தஅரண்யததைக்கண்டு பயமடைந்தான், ௮ந்தஅரண் 
. . . . ® ¢e * ட ட rt ச 2] 

யத்திலலஞசரிக்கும்௮ந்தமனிதன் இஙகுமஙகும்தடிக்வெண்டு புக



oT OH ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

லிடத்கைவிரும்பித் திக்குக்களனை ததையும் பார்த் து$கொண்டுவில ர 
வாகஒடினான். பிறகு, அந்தஅரண்யமானது வளர்ச்சியடை.ந்தும் 

நான்குபுறத்திலும் வலையாலமமைக்கப்பட்டுமிருப்பதைக் கண்டான். 

அந்தஅரண்யத் நன்ஈடுவில் புறகளால்மறைக்கப்பட்டதும் நிறைந்த 

கொடிகளாக்குழ பட்ச நான்குபுறத்திலும் ஈன்ருகமறைக்கப்பட் 

டதுமான ஒருகணெறு இருக்கது, ஜனங்களில்லா கஅக்தவனத்தில் 

அந்தப்ாம்மணன் அந்தக்கணெற்றில விமுந்தான் ; கொடிஈளின் கூட 
டத்தால் சூழப்பட்_ஆக்தக்கணெற றில்தொத்திக்கொண்டான், அவன் 
அவ்லிடதஇில் அதிசபலமுள்ளஒருமங்கையால் கைகளாலக௪ஞுஆலிங 

கனம்செய்யப்பட்டுத் தலை£மும் கால்மேலுமாகத்தொங்கினான், அதே 

இணறறில் ஏற மிகக்கடினமானஒருசாவலமாம் கீழேஉண்டாயிருந் 

தது, அர்தக்ணெறறின்கரையில் பலவிதமானதும் கொடிகளாலும் 

பூக்களாலும்நிறைந்ததும் அகாயத்தையளாவியதுமான அக்கமர ததை 

யும் ( அ௫ல்) மிகப்பெரியஒருகனியையும் கண்டான். பலஉருவங்க 

ஞள்ளவண்டுகள் அந்தமாகதிலஇருக்சன, அபபொழுது அந்தவண்டு 

கள்சேர்சததேன்களின்தாரையானது அதிகமாய்ப்பெருகத்தொட 

ங்கிற்று, கொககிக்கொண்டிருக்கும் அக்தமனிதன் இடைவிடாமல் 

அந்தததாரையைக்குடித்தான், ஸஙகடத்திலிருந்துகொண்டு அதைக் 

குடிக்கும் தந்தமனிதனுக்கு ஆசையான து ஒழிவடையவில்லை, இரு 

ம்பவும்இரும்பவும் திருப்தியடையாத அச்தமனிதன் எப்பொழுதும் 

அந்தததாரையையடைய விருப்பமுள்ளவனாயிருநதான். இவ்விதம் 

அந்தப்சாம்மணன் அந்தக்கிணறறில மறுபடியும் மிகவும் துக்கத் 

துடன் வஹிததுக்சொண்டிருக்கிறுன். என்னை அந்தததகாமானது 

கொடுக்கத்தக்கதாயிருக்கிறது. நீ விரும்புவாயாகில் tors HOGI) 

க்கிறேன்' என்றுசொன்னார், பிறகு, அக்கப்ராம்மணர் அந்தப்பொரு 

ளைப்பறறிப்ரார்த்திக்கப்பட்டு .அதைக்கொடுத்தபின் முக்தியையடைந் 

தார். அவளும் பொருளைப்பற்றியஸங்கல்பததை விலக்கிவிட்டு உத் 

தமமானகஈதியைப்பொ ருள். அ.ரசர்களிலுததமனே ! இவ்விதம் ஸம் 

ஸாரமென்றசக்ரதஇின் ஸ்வரூபத்தையறிக்கவர்கள் பெரியவைராக்க 

கையடைந்து 2உத்தமமானபதத்தை அடைகருர்கள்!? என்று 

சொன்னார், 

யுதிஷ்டிரர், * ஸம்ஸாரமமன்னும்சக் 1 ததின்ஸவருபம் இவ்விக 

மென்று எனக்கு அறியக்கூடவில்லை. அறிவுள்ளவசே ! மஹாத்மா 

வான அந்சப்.ராம்மணரால் தகப்பனாலஸம்டா இக்கப்பட்ட பொருளெ 
ச & ° 4 " ச a ந e ந 

ன்று சொல்லப்பட்ட அது எது! அரண்யமென்றுசொல்லப்பட்டது
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எது? யானைபென்ப.து ௭௮1 அந்தக்ணெறு எது! பிதாமஹரே ! 

பெரியமசமும் து g லுள்ளமதகனும்என்ன! என்னுடைய இந்தஸந்தே 

ஹத்ை த விலக்கவேண்டும், பொருள்என்றபதத்தால் என்னசொல்லப் 
படுறது? அந்தப்ராம்மணரால் பொருளானது எவ்விகமடையப்பட் 
டு! இந்தக்கதையிலுள்ளஇது என்ன 1”? என்றுகேட்க, பீஷ்மர் 
சொல்லத்தொடங்கினார்.“பார,க! இந்தக்கதைமுழுதும் மோக்ஷத்தை 
அறிந்தவர்களால் உதாஹரிச்சப்பட்டது, (மனிதன்) இந்தக்கதை 
யால் ஈல்லஅறிவையடைவான், ஸம்ஸாரபந்தமும் நசிக்கும்,அரண்ய 

மென்றுசொல்லப்பட்டது எதுவோ ௮.து பெரியஸம்ஸாரம்தான்,. 

அ இல்நிலையுள்ளவைகளானதுஷ்டயானைகள் நோய்களென்றுசொல் 
லப்படுகின்றன.ரூபத்தையும்மேனியையும்சசிக்கச்செய்கிறவளும்மிக்க 
பயங்கரமுள்ளவளுமானஸ்இிரீயென்பது கிழத்தனமென்று அறிவிற் 

சிறந்தவர்கள் சொல்லுகிழுர்கள், அந்தக்கிழத்தனத்தால் உலகமானது 

ஆலிங்கனம் செய்யப்பட்டி ருக்கிறது, அர்தக்கிணெறறிலிருக்கும்பெரிய 

பாம்பென்பது காலம்தான். மாமென்பது மிருத்யு, அந்தமாத்தின் 

அக்தக்கனியான ஐ தன்னால்செய்யப்பட்டகர்மங்களின்பயனாகும், அர 

சளே ! கறுத்தவைகளும்வெளுக்கவைகளுமான எலிகளென்று 

சொல்லப்பட்டவைகள் இரவுகளும்பகலகளுமாகும், பன்னிரண்டு 

கால்களுடன்கூடிய தும்அறுமுகங்களுள்ளஉருவமுள்ளதுமானயானை 

யானது வர்ஷமென்* சொல்லபபடுறது, பக்ஷங்களும்மாஸங்களும் 

குதுக்களும் முகங்களாகின்றன, இது ஸம்ஸார்மென்னும் சகீரீத்தின் 
ஸ்வரூபமென்று என்னால்சொல்லப்பட்ட ௮, HIF SET ! இவ்விதம் 

அடையம்பட்ட பொருள்போன்ற அந்தஸம்ஸாரஸ்வரூபத்தை CHS 

கும்படிசெய்துகொள். அசசனே! இதை துறிந்தபின் அந்தப்ராம்மண 
ருடைய தாயானவள் பெதியவைராக்கியத்தையடைந்தாள், அந்த 

ப்.ராம்மணர்கூறிய விடுப்படி. ரிகவும்மேலான சிறந்தபதத்தையடைந் 
தார், இந்தமோக்ஷத்தையடையவேண்டியகாரணத்திற்காகப் பொரு 

ளைத்தரிக்கவும் தரிக்கும்படி செய்பவும்செய்தார், ஆகையால், சுத்த 

மானமோக்ஷஷத்தை 8 ௮டையவேண்டும், ஜ்யோதிரூபமானமோக்ஷ 

மானது தவத்தால்அடையத்தக்கது. தேவர்களிறகிறந்தவரும் தேவ 

இயின்புத்ரருமான ஸ்ரீகிறாுஷ்ணபகவான் ௮ந்தமோ க்ஷரூபியாயிருக்கி 
ரர், பெருமையைக்கொடுப்பவனே ! அந்தக்ருஷ்ணபகவானுடைய 

அனுக்கிர ஹத்தால் லுக்கமில்லாதவனாவாய், அந்தக்ருஷ்ணபகவான் 

இருவசே உலகங்களுக்குர்கர்த்தாவும் ஞானிகளுக்குஉத்தமக இயுமா 

யிருக்கிறார். தேவர்களும் தேவர்களுக்குப்பதியான' இக்கும் ரத் 

* 1, 16



௭௧௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம, 

கர்களும் அவ்விதமே௮ஸ்வினீ தேவர்களும் டோகத்வதயும் மோக்ஷத் 

SUD Hes (மற்ற) ஜனங்களும் இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணருபத்தைச் 

ச.ரணமடைந்து தம்தம்பதத்தைஅடைந்இருக்கிறார்கள், அப்படிப் 

பட்டஇந்தக்ருஷ்ணபகவான் ப்.ராணிகளின் உள்ளிலுள்ள ஆத்மாவும் 

அழிவில்லாதபதத்தையுடையவருமாயிருக்கிறார்,னக்குஇவரைப்பற் 

றியஉண்மையானஅறிவுஉண்டாகும்படி.'இந்தப்பகவானுடைய சிறந்த 

நிலையைக்கேள், ப்ரபுவானஸ்ரீவிஷ்ணுவானவர் முன்காலத்தில் நாரத 
ருக்குத் தஸ்ஸ்வரூபத்ை கக்காண்பித்துத் தாம் எதைச்சொன்னாரோ 

அதை நீதெரிந்துகொள், தேவரிஷியும் உண்மையுள்ளவரும் ப்ரபுவும் 

சோபையுள்ளவருமானகாரத.ரானவர் முன்காலத்தில் தீர்த்தயாத்ரை 

செய்துகொண்டு பூமிமுழுமையும்ஸஞ்சரித்தார், அவர் இம௰யமலைச்சா 

சலையடைந்து பலமுறைவிசாரித்து அவ்விடத்தில் தாமரைமலர்களா 

லும் நீலோத்பலங்களாலும்நிறைந்துள்ள ஒருகுளத்தைக்கண்டார். 

அரசனே! அந்தக்குளக்கரையில் எல்லாஆபரணங்களாலும்அலங் 

கரிக்கப்பட்டவளும் காந் தியால்விளங்குறவளும் நீலோத்பலங்களைக் 

சொண்டுவிளை யாடுகிறவளுமான ஒருகன்னிகையைக்கண்டார், அந்தப் 

பெண்ணானவள் மஹாத்மாவான நாரதரைக்கண்டு, ஓ! நாரத! 
என்றழைத்தாள், நாரத. ரானவர்-அந்தப்பெண்ணின் ஸமீபஞ்சென்று 

மனத்தில்வியப்படைந்அநின்றார், அழகானஅடையுள்ளவளும் பெரிய 

பாக்யம்பெற்றவளுமான அந்தக்கன்னிகையானவள் பார்த்துக்கொ 

ண்டிருக்கும் அந்தகாரதரைக்சண்டு புன்னகையுடன் பலதரம்கொட் 

டாவிவிட்டாள், அக்க முகத்திலிரு*து புருஷஉருவமுள்ளதும் ரத் 

நப்புள்ளிகளால் நிறைந்த அங்கஙகளுள்ளஅம் எல்லா ஆபணங்களா 

லும் அலங்கரிக்கப்பட்டதும் ஸூர்யனுக்கொப்பான 24ரவமாள்ள தும் 

தலையில் ஒருமணியைத்தாங்கிய துமானஉன்று உண்டாயிறறு, இரும்ப 

வும் அதன்உருவத்துற்குச்சமமானவேொன்றும் பலவிதஆபரணங் 

களுடன்கூடிய மூன்றாவதும் உண்டாபின, மஹாராஜனே ! பலவித 

மான ஒலிகளூள்ள அந்தமூன்றும் அந்தக்கன்னிலகயை வலஞ் 

செய்துவிட்டு கின்றன. பிறகு, ப்ரம்மரிஷியான நாரதர் அழகான 

அந்தக்கன்னிகையை நாக்கி, மிக்கமங்களமுள்ளவளே ! தாமரைமல 

ருக்கும்சக்தாரனுக்கும் ஸமமானமுகமுூள்ளவளே ! ஏ! மஹாதேவி ! 

நீயார் ? உன்னை நான் அறியவில்லை. குற்றமில்லாதவளே! உண்மை 

யைச்சொல்! என்று முற்றும் வினவினார், கன்னிகையானவள், 'ஓ! 

ப்ரம்மரிஷியே ! கேள், நான் ஸாவித்ரியென்று பெயருள்ளவள், 

உனக்கு அத்ஷமழுண்டாகட்டும், சான் என்னசெய்யவேண்டும் ?



சாந்திபாவம், எக்க 

1, . 
உன்மனத்திலிருப்பது௭ துவோ அதைச்சொல்” என்றுசொன்னாள், 

நாரதர், ஓ! ஸாவித்ரியே ! உன்னைநான் ஈமஸ்கரிக்கிறேன், குற்ற 

மில்லாதவளே ! கான் பயனுள்ளவனானேன். ஓ! சேவி! அழகுள்ள 

வளே! நீ என்னுடைய இந்தஸந்தேஹத்தஇற்கு விடையளிச்கவேண் 

டும், முதலிலுண்டான புருஷஉருவமுள்ள இது என்ன 1? ஓ! மஹா 
தேவி! ஈட்டிகள் என்ன! தலையில் ஓளி உருவமுள்ளதாயிருந்த.து 

என்ன !' என்று கேட்டார், கன்னிகையானவள், முனியே! 

மூதலில் உண்டானது ருக்வேதமும் வேறொன்று யஜீுர்வேத 

மூம் மூன்டுவது ஸாமவேதமுமாகின்றன, உனக்கு ஸந்தேஹம்வில 

கட்டும், யாகத்தின்பயனை அடைந்த வேதங்கள் (பிந்து) புள்ளிகளு 

டன் கூடி.யிருக்கன்றன, பேசொளியாய்க் காணப்பட்டது (பாமாத்ம) 

ஜ்யோதுயென்று அறிஞர்களால் சொல்லப்படுகிறது, ரிஷியே! அது 

என்னாலும் அறியத்தக்கது? என்றுசொல்லிவிட்டு அந்தர்த்தானத் 

தையடைர்தாள், புருஷ 2ரஷ்டனே! பிறகு, பெரியபுத்தியுள்ள 

அக்தராசதரானவர் ஆச்சர்யமடைந்து நெடுமீேரம் த்யானத்துடனிருக் 
தும் அதைஅறியவில்லை, பிறகு, மிக்ககாந்தியுள்ளவரும் புருஓப் 

புலியுமான அந்தரா॥ தரானவர் அந்தஅச்சர்யத்தையறியவிரும்பி ஸ்கா 

னம்செய்து வாக்கையும் இந்திரியங்களையுமடக்கித் துதிசெய்யத்தொ 

ட.ங்இனார், பிறகு, நூறுவருஷங்கள் நிறைந்தவுடன், உலகங்களைஉண்டு 

பண்ணுகிறவரும் உலகங்களை உருவமாகக்கொண்டவருமான விஷ் 
ணுபகவான் ரிஷிபினிடமுள்ள மிக்கஅன்பினால் எ திரிலதோன்றினார், 

அவ்விதம்வந்தவரும் உலகங்களுக்குப் பதியும் எல்லாவற் றின்காரண 

த்திற்கும்காரணரும் எல்லாத்தேவர்களின்கிரீடங்களிலுமுள்ளஸுுவர் 

ணததால் சிவந்த இரண்டு பாதங்களுள்ளவரும் கருடனுடையகால் 

பட்ட அடையாளத்தால்விளங்கும் முழங்காலுள்ளவரும் பீதாம்பாத் 
துடன்விளஙகும்பொன்மாலைகட்டிய இடையுள்ளவரும்ஸ்ரீவத்ஸமுள் 

ளமார்புள்ளவரும் அழகானகெளஸ்துபமணியணிக்த கமுத் அள்ளவ 

ரும் புன்சிரிப்புள்ளமுககமலமுள்ளவரும் சலிக்கிறரீண்டகண்களுள் 

ளவரும் வில்லைப்போலவளைந்த இருபுருவங்களால்விளங்குகிறவரும் 

பலவிதமானசிறக்தரத்கங்களாலும் வைரங்களாலும் விளங்கும் மகர 

குண்டலமுள்ளவரும் இக்த1 8லமஎிக்கொப்பான மேனியுள் ளவரு : 

G தரள்வளை களாலும் கிரீட தாலும்விளங்குகிறவரும்இந்தாரன்முகலிய 

தேவர்களாலும் ரிஷிக்கூட்டஙகளாலும் நுறழிக்கப்படிகிறவருமான 

௮ந்தஸ்ரீஹரியை நார தரானவர் ஜயசப்தத்துடன் தலையாலமமஸ்கரித் 

தார், பிறகு, எல்லாப்சாணிகளுக்கும்ற வாரும் லக்ஷஷியடன்சு டிய



௭௧௨ ஸீமஹாபாரதம, 

வருமான அந்தவிஷ்ணுபகவான் பூமியில்விமுந்து கமஸ்கரித்த கார 

தைநோக்கி மேகத்தின் த்வனிபோலக் கம்மீரமானவாக்குடன், 'ரிஷி 

யே! உனக்கு க்ஷேமமுண்டாகட்டும், நல்லகியமமுள்ளவனே! வாத் 

தைப்பெற்றுக்கொள், உன்மனத்திலிருப்பதை ஸந்தேஹமின்றிக் 
கொடுக்கிறேன்! என்றுசொன்ஞனார், அந்தகாரதரிஷியம் பரபரப்புடன் 

சங்கத்தையும் சக் ரத்தையம் கதாயுதத்தையும்தரித்தவரும் ஹ்ருத 
யத்தில் தோன்றியிருக்தவருமான அந்தப்பகவானைசோக்கி ஜயசட்தத் 

துடன், 2 லகங்களுக்குப்பதியே ! அச்சுதசே ! அனுக்ரஹிக்கவேண் 

டும். நான்சொல்லவிரும்பியது உம்மால்அறியப்பட்டதுமான். ஓ! 

ஹ்ருஷீகேச0ேே ! ஆகையால், அனுக்£ஹிக்கவேண்டும். ஹரியே! 

நான் அதைக்கேட்க விரும்புகிறேன்' என்றுசொன்னார், பிறகு, 

மஹாவிஷ்ணுவானவர் புன்னகையுடன் காரதரைசோக்கி, (வேதங்க 

களின் தலையில் உன்னால் காணப்பட்ட ௮ந்த௨ ௬ுவமுள்ள என்னை த்வ 

ந்த்வங்களிலிருந்துவிலகியவர்களும் அஹஙகர மற்றவர்களும் பரிசத் 

தர்களும் பரிசுத்தமான த்ருஷ்டியுள்ளவர்களஞுமான யோகிகள் எப் 

பொழுதும் பார்க்கிறார்கள். இல்வீஷயத்தில எதைவிரும்புகிராயோ 

அதை அவர்சளிடம் கேள், ஐ! தேவரிஷியே ! எந்தயோ௫கள் 

ப்.சாஜ்ஞர்களிற்சிறந்தவர்களோ, எவர்கள் என்னுடைய அவதாரங்க 

ளென்துகிச்சயிக்கட்பட்டவர்களோ அவர்களுடைய அனுக்ரஹத்தை 

என்னுடைய அனுக்கிரகமென்று தெரிக்துகொள்? என்றுசொன்னார், 

உலகங்களைப்படைப்பவரான அக்கவிவணுபகவான் இவ்விதம்சொல் 

லிவிட்டுச் சென்றார், அலையால், இக்குரியங்களுக்கு ஈண்வாரும் தேவ 

இயின்புதரருமானஸ்ரீவாஸுஈேவரைச்சாணமடை, மஹரிஷிகள் இந் 

தீக்கோவிந்தரை ஆராத! முக்நபெறறிருக்கிறார்கள். இவர் (உல 

கங்களைப்) படைப்பவரும் ஸம்ஹரிப்பவரும் எல்லாவற்றின்காரணத் 

தற்கும் காரணருமாயிருச்சிறார், அரசனே! என்னாலும் இது நாரத 

ரிடமிருந்தே கேட்கப்பட்டது நற அதை நீ தெரிந்துகொள் ; பூஜ்ய 

சான நாரதமுனிவர் தாமாகமவ சொன்னார், எலலாவிதமானஸம்ஸார 

துக்கத்தையும் விலக்கக்காரணமான விஷ்ணுபகவானை வேறுஇடத் 

இல் மனத்தைச்செலுத்தாமல ஏவர்கள் ஆ சாதிக்கிறார்களோ அவர் 

கள் அடைவதற்கு மிகவும் ஆரிசான ஸாயுஜ்யததை அடைருர்க 

ளென்று எப்பொழுதும் (பெரியோரகள்] உள்ளத்தலிருப்பதை விரி 

வாய்க்கூறுகிராகள,” என்றுமசால் ஞர்,



சாந் திபரவம், ௭௧௩ 

இருநாற்றாறாவது ஆத்தியாயம். 
மோக்ஷதர்மம் (தோடரீச்சி.) 

FOF 

(பீஷ்மர், வஷ்ணு உலகங்களைப்படைத்த। பறை ஈயயும் நாதரால்சோல் 

லப்பட்ட வீஷ்ணுவின்அவதாரமதவிய பெரமையையும் சோல்வியது.) 

யுதிஷ்டரர், “பிதாமணசே! பேறிவுடையவர்களில்பெரியவசே! 

ட. தர்களில்மிகச்சிறக்கவசே ! தாமரைமலர்போன்றாண்களுள்ளவ 
௩ ட் ச 6 உ ௪ . ச ச க * 

ரும் அழிவில்லாதவரும் கர்த்தரும் உதபத்தியில்லாதவரும் எங்கும் 

நிறைந்தவரும் ப்ராணிகளின் உத்பத் இலயங்களுக்குக்காரணரும் இக் 

த்ரியங்களுக்கு ஈர வாரரும் கோவிந்தரும் வெல்லப்படாதவரும் 

காராயணருமான ஸ்ரீகேசவரைப்பற்றி உண்மையாய்க்கேட்கவிரும்பு 

இறேன்?? என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கினார், 

1 இந்தவிஷயமான து ஜமகச்னியின் கூமாரரானராமரும் தேவ 

ரிஷியானராரதரும் வ்யாஸரும் சொல்லிக்சொண்டிருக்கும்பொழுது 

கேட்கப்பட்டது. அப்பா ! அஹிதரும் தேவலரும் பெரியதவமுள்ள 

வால்மீகுயும் மார்க்கண்டேயரும் ஸ்ரீகோவிந்தரிடததில 1பெரிய ஆச் 

சர்யத்தைச் சொல்லுகிறார்கள். அரசனே! ஸ்ரீகசவருடையகுணங் 

கள்என்னால்வர்ணிக்கக்கூடியவையலல, இக்திரியங்களுக்காறவாரும் 

பரத்திலும்பாருமான ஸ்ரீவாஸுதேவர் இவ்ஆதமானவர், ட ஈகர்களில் 

மிகச்சிறந்தவனே ! ஸ்ரீகேசவர் 3பகவானென்றும் *ரஸ்வாசென்றும் 
4 ரபுவென்றும் புருஷரென்றும் ஸர்வொன்றும் 3விபுவென்றும்பல 

ச் ச . = ௫ ச 

விதமாக வேதத்தில் கேட்டோம், மஹாபாஹுவே ! யுதிஷ்டிர ! 

ஆனாலும், உலசத்திலுள்ளப்ம்மணர்கள், மஹாத்மாவும் சார்ங்க 

மென்னும்வில்லுள்ளவருமான ஸ்ரீவாஸுகேவரிடததுல் எந்தக்குண 

ங்களைச் சொல்லுகிறார்களோ அவைகளைக்கேள். மனிதர்களுக்குஇந்து 

ரனே! புராணங்களை அறிந்தஜனங்கள் பரீகோவிந்தரிடத்தல் 

எந்தக் குண ங்களைச் சொல்லுகிறார்களோ அவைகளெ ல்லாவதறையுங் 

கேட்டு கான்சொல்லுகிறேன். ப்சாணிகளுக்கு ஆத்மாவும் மஹாத் 

  

  
1 ' FG MTU ILOMTooT LD QUOM gD கை" என்பது பழைய.ரை, 

2 (நிறை தஜபஸ்்லாயமும் மானமும் யாஸ ஸம் ஸ்ரீயும் வைராகயமும் gn 

மழுமுள்ளவர்' என்பது பழையரை, 

8 'அந்தர்யாமி' என்பது பழைய.ுரை, 

4 “அரசன்போல வெளியிலிருநதுரக்ஷிபபவர்' என்பது பழையகசை, 

o வயாபகர்' என்பது பழையவுரை,



௭௧௪ ஸரீமஹாபாரதம், 

மாவுமான புருஷோத்தமரானவர் ஆகாயம் வாயு... ஜ்யோதிஸ் ஜலம் 

பூமிஎன்றமஹாபூதங்களைப்படைத்தார், எல்லாப்பிராணிகளுக்குமாற் 
வாரும் ப்ரபுவும் மஹாத்மாவுமான அந்தப்புருஷோத்தமரானவர் பூமி 

யைப்படைத்தபின் ஜலத்திலேயே சயனம்பண்ணிக்கொண்டி. ருந்தார். 

எல்லாத் தேஜஸுகளின்்௨ ௬ுவமுமுள்ளவரும் சுபமான அந்த ஜல 
மமன்றசயனத்தில் சயணித்இருப்பவருமான அந்தப்புருஷோத்த.௰ர் 

எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் முூதலிலுண்டானவரும் எல்லாப்பிராணி 

களுக்கும் “இருப்பிடமுமானஸங்கர்வணரை மனத்தால் சிந்தித் 

தாசென்றுகேள்விப்படிட2ரம். அவர் நிகமும்2 லகங்களையும் சென்ற 

தும் வரப்போகிறதுமான இரண்டையும்தரிக்கிழுர்; அந்தஸங்கர் ஷண 

ரைப் படைததபின் எலலாத்தேஜஸுகளையும் விளங்கச்செய்கிறவ 

ரான ப் ரதயும்னரைப் படைத்தார், பி DG, எல்லாச்சக்தியுமுள்ளவ 

ரும் பெரியகாந்தியுள்ளவருமான அகிருத்தர் உண்டானார்,அகாயத்தை 

அடைந்தவரும் ஜலத்தில் யோகரித்சைசெய்பவருமான ப்ரபுஎவரோ 

அவரிடமிருந்து மிகப்பெரியதேதஸுள்ளவர்களும் ஸ்ருஷ்டி.ஸ்துத 

ஸம்ஹாரம்என்றகார்யங்களுள்ளவர்களுமான ப்ரம்மாவிஷ்ணுமஹே 

றாவாரர்என்ற அந்த மூன்று திவர்களும் உண்டானார்கள், 

பிறகு, மஹாத்மாவும் மதநாபாஹுவுமான அந்தஸங்கர்ஷ 

ணர்உண்டானவுடன், காபியில்ஸ6ர்யனுக்கொப்பான ஒருஇவ்யமான 

பத்மம் உண்டாயிறறு, அப்பா! அந்தத்தாமரைமலரில் எல்லாப்ராணி 

களுக்கும்பிதாமஹரும் பூஜ்பருமான அந்தப் ரம்மதேவர் இக்குக்களை 

விளங்கச்செய்றுகொண்டு உண்டானார். மஹாபாஹுவும் மஹத் 
மாவுமான அந்தப் மமதேவர்உண்டானபிறகு, தமோகுண்த்திலி 

ருந்து முதலிலுண்டான மதுவென்னும் பெரியஅஸ்-உ.ரனுண்டா 

னான், க்ரூரனும் க்ரரமானசெய்கையுள்ளவனும் க்ரூரமானபுத்தியை 

அடைந்தவனுமான அந்தஅஸுரனைஸரீபுருஷோத்தமரானவர் ப்ரம்ம 

தேவருக்குப் பெருமையைச்செய்வதற்காகக் கொன்றுர். அப்பா ! 

மதுவென்னும் அந்த அஸ-யானைக்கொன்ற காரணத்தால தேவர்கள் 

அஸ-௩ரரகள்மனிதர்களனைவர்களும், பக்தர்களனைவர்களையும் பாது 

காக்கும் பகவானை மதுஸூதனென்று கருதுகிருாகள், பி DG; 

ப்ரம்மதேவானவர், மரீசி அத்ரி அஙகிரஸ் புலஸதியர் புலஹர் க்.ர.து 

தக்ஷர் என்ற வழு “மானஸபுதரர்களைப் படைத்தார், அப்பா! அவர் 

அப மான் மனித்நிலிருந்துண்டானவரும் களில முதலிலுண்டா 

  

1 *ஸருஷடு.ததா' எனபது வேழபாடம், 

மன தீதால்படைக்கபபட்டவாகள்,
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G தாஜோரூபியும் _சிறந்தப்ரம்மத்ஞானியும் முதலிலுண்டானவரு 

மான கற்யபசென்னும்புத்ரரை உண்பெண்ணினார், ப்ரம்மதேவரான 

வர் மரீசிக்கும் மூதலிலுண்டானஒருவரைத் தம்பெருவிரலிலிருக்து 

படைத்தார். பாரதர்களில்மிகச்சிறர்கவனே ! அவர் சக்ஷரென்றுப்ர 

ஹித்திபெற்ற ஸ்ருஷ்டிகர்த்தராயிருந்தார். பாரத! அந்தத்தக்ஷப் ரஜா 

பதிக்கு முதலில் பதின்மூன்றுகன்னிசைகளுண்டானார்கள். இஇ 

யென்பவள் அந்தக்கன்னிகைகளுள் மூத்தவள், அப்பா! எல் 

லாத்தர்மங்களின் விசேஷங்களையும் அறிந்தவரும் பரிசுத்தமான 
கர்த்தியளவரும் பெரியபுகமுள்ளவரும் மரீசியின்புதாருமான 

கறயபரானவர் அந்தக்கன்னிகைகளனைவருக்கும் பதியாயிருக்தார். 

பெரியடாக்யம்பெற்றவரும் தர்மங்களை அறிந்தவருமான சுக்ஷப்ரஜா 
பதியே அந்தக்கன்னிகைகளுக்குக் $தங்கைகளான பத்துப்பெண் 

களையும்உண்பெண்ணித் தர்மதேவதையின்பொருட்டி௮ளிககார், ஐ! 

ரத! தர்மத்திற்கு, வளாக்களும் அளவற்றதேஜஸுள்ளருதரர் 

களும் விஸ்வேதேவர்களும் ஸாத்யர்களும் மருதவான்சளுமானபுதாரர் 

கள் உண்டானார்கள், அக்தப்பத் துப்பெண்களை த்தவிர அவர்களுக் 

குத் தங்கையர் வேறு இருபத்தேமுபெல வரகள் பிறந்தார்கள். பெரிய 

பாக்யம்பெற்றஸோமன் அப்பெண்களனைவருக்கும் பதியானான். 1மற் 

றப்பெண்கள் கந்தர்வர்களையும் குதிசைகளையும் ப்ராம்மணர்களையும் 

பசுக்களையும் கிம்புருஷர்களை யும் மத்ஸ்யங்களையும் கொடிசெடிகளை 
யும் மாங்களையும் உண்டபெபண்ணினார்கள், ஆதிதியானவள”“மதவர்க 

ளில்மிகச்சிறந்தவர்களும் பெரியபலமுள்ளவர்களுமான ஆஇத்யர் 

களை உண்டுெபண்ணிஞள், கோவிக்தரானவிஷ்ணுவானவர் வாமனாவ 

தாசம்செய்து! அவர்களுக்குக்கலைவருமானார், அவருடையபராக்ரமத் 

தால் தேவர்களுக்குள்ள எம்பத்தானது மீகச்செழிப்படைக்கது, 

தனுவின்குமாபர்களும் இதியின்குமாரர்களுமான அஸுரஸஹந்தஇ 

களும் தோல்விஅடைந்தன. தகனுவானவள் விப்ரசித்தமுதலிய 

அஸு-௩ர்களை உண்பெண்ணினாள். திதியோ பெரியபலமுள்ளஎல்லா 

அஸுரர்களையும் உண்பெண்ணிஞள். பிறகு, விஷ்ணுபகவானணான 

வர் உலகங்களுக்குப்பயத்தைஉண்பெண்ணுகிறவனும் எல்லாப்பிரா 

ணிகளையும் அபஹரிக்கிறவனுமான ம்ருக்யுவைப்படைக்கதார், மது 

ஸுூதன.ரானவர் பகலையும் இரவையும் ௬ுதுவுக்குக்தக்ககாலத்தை 

யும் மூற்பகலையும் பிற்பகலையும் யாவ hen muy Sto படைத்தார். அந்தப் 

பகவானானவர் 8லங்களையடைந்து மேகங்களையும் அவ்விதமே ஸ்கா 
    

1 கமுயபரின்பத்றிகள், 8 'நுலோசித்து' என்பது பாடம்,



௭௧௬ ஸீமஹாபாரதம், 

வரங்களையும் ஐங்கமங்களையும் உண்பெண்ணினார், அர் ! அதிகதேஜ 

ஸுடன்கூடிய 1பூமிமுழுமையையும் படைத்தார், யுஇஸ்டிர ! பிறகு, 

பெரியபாக்கியம்பெற்றவரும் பிரபுவுமான ஸ்ரீவாஸுஈதேவரசே இரும்ப 

வும் மிகச்சிறந்த 3நூறுப்ராம்மணர்களைத் தம்முகத் இலிருந்தே படை 

ச்தார், பாதர்களிற்சிறந்தவனே ! ஸரீகேசவர் கைகளிலிருந்து நூறு 

க்ஷத்ரியர்களையும் தொடைகளிலிருந்து நூறுவைஸ்யர்களையும் பாதங் 

களிலிருந்து நூறுசூத்ரர்களையும் படைத்தார், இவ்விதம் பெரிய 

தவமுள்ள அக்தப்பகவான் நான்குவர்ணங்களையும் உண்டுபண்ணிய 

பின் தாம் வேதவித்தைகளை வெளியிடத்தக்கவரும் அளவற்றகாந்தி 

யுள்ளவரும் எல்லாப்ராணிகளையும்படைப்பவரும் அஇிபதியுமானப்.ர 

ம்மதேவரைப் படைத்தார், அந்தப்பகவான் பூதங்களுக்கும் 3ஸப்த 

மாதாக்களுக்கும் பீரமதகணங்களுக்கும்அதபதியான ருத்ரரையும் 

படைத்தார் ; பாபிகளைச்சிக்ஷிப்பவரும் பித்ருக்களுக்குப்பதியும் மை 

மாயிருப்பவருமான தர்மராஜரையும் படைத்தார், எல்லாப்ராணிக 

ளுக்கும்ஆத்மாவான பகவானானவர் நிதிகளுக்குப்பதியானகுபே னை 

யும் படைத்தார் ; ஜலங்களுக்காசனும் ஜலத்திலுள்ளப்ராணிகளுக் 

குப்பதியமானவருணனையும் படைத்தார், ப்ரபுவானவர் எல்லாத் 

தேவர்களுக்கும்பதியானஇந்தரனையும் படைத்தார், மனிதர்களுக்கு 

எவ்வளவு எவ்வளவுகாலம் சரீரத்தைத்தரிக்கவேண்டுமென்றஆவலிரு 

ந்ததோ அவ்வளவுஅவ்வளவுகாலம் அவர்கள் ஜீவித்திருந்தார்கள், 

யமன்செயயும்பயம்உண்டகவில்லை, பரதர்களிறரிறந்தவனே ! இவர் 
களுக்கு ஆண்பெண்களுக்குரிய சேர்க்கையென்னும் தர்மமானது 

இல்லை. ஸங்கல்பத்தாலேயே இவர்களுக்குக் கர்ப்பமுண்டாயிற்று, 

பிறகு, தே தாயுககாலத்தில் தொடுவதால ப்.ரஜைஉண்டாயிற்று, ஆர 

சனே ! அக்காலத்திலுள்ளவர்களுக்கும் ஆண்பெண்களுக்குரியசேர் 

க்கையென்னும்தர்மமானது இருக்கவில்லை. அரசனே ! ஆண்பெண் 

களின் சேர்க்கையென்னும்தர்மமானது ப்.ரஜைகளுக்கு த்வாபாயுக 

த்திலுண்டாயிற்று, அரசனே! அப்படியே கலியுகத்திலுள்ள ஜனங் 

கள் த்வந்த்வதர்மத்ைஅடைந்தார்கள், அப்பா ! இவ்விதம் உலகங் 

களைப்படைத்தஇந்தவிஷ்ணுவானவர் ப்.ராணிகளுக்குப்பதுயென்றும் 

அவற்றை ஈன்கு காப்பவரென்றும் சொல்ல்ப்படுகிறார், கெளந்தேய! 
        

1 'ப்ருஇிீம் ' என்பது மூலம் : ' பூமிமிலுள்ளஎல்லாப்பிராணிகளையும், ' 

என்பது பழையப்ரை, 

2! சதம் ' என்பது மூலம்) ' அனந்தமான ' என்பது பழைடஉரை, 

8 ப்ராட்பமு தலியஎழுவர்.



சாந் திபர்வம். ௭௧௭ 

1 நரகத்தைஎ தாபார்ப்பவர்களையும் சொல்லுகிறேன், அதைக்கேள், 
உனக்குக் கப்பங்கட்டுகிறவர்களும் தென்தேசத்இற்பிறந்தவர்களு 
மான ஆர்தீரர்கள்,புளிந்தர்கள், சப.ரர்கள், சூசுபர்கள்,மத்ரகர்கள், அனை 
வரும் அவ்விதமாஇருர்கள், காம்போஜர்கள், காந்தாரர்கள், சரொதர் 
கள், பர்ப்பார்களென்னும் வடதேசக்இல் பி றந்தவர்களையும் சொல்லு 

கிறேள். அப்பா ! அரசனே ! இவர்கள் பாபத்தைச்செய்இிறவர்களும் 
கொக்கு கழுகு சண்டாளன் இவர்களுக்குச்சமமான தர்மமுள்ளவர் 
களுமாகி இப்பூமியில் ஸஞசரிக்கிறார்கள். அப்பா! இகர்கள் க்ருத 
யுகத்தில் இப்பூமியில்ஸஞ்சரிக்கறவர்களல்லர். பரதர்களிற் சிறந்த 

வனே ! தரேதாயுகமுதல் அந்தஜனங்கள் வருத்து அடைருர்கள், 
பிறகு, யுகத்துன்முடிவிலுண்டான தும் மிக்கபயங்கசமுமான அவ்வித 
ஸந்த்யாகாலம்நேர்க்தவுடன், (அஸுரர்கள்) ஒருவரையொருவர் அடு 

தீது அரசர்களானார்கள், தேவரான அக்தப்பகவானே அஸுாரர்க 
ளைக்கொல்லுவதற்காக இந்த்ரஉருவத்தைஎடுத்துக்கொண்டு பூமியில் 

சஞ்சரித்தார். பூமியானது. (யுத்தமென்னும்யாகத்துற்கு) வேதி 

யென்னும்கிலையைஅடைந்த,௮. இவ்விதமிருக்கும்பொழுதே பூமியை 

ரசதிக்கவேண்டி. முறையே நரஹிம்மமுதலிய ஸ்ரீவிஷ்ணுவின்௮வதா 
சங்கள் உண்டாயினவென்றுகூறப்பகிகின்றன. புருஷோத்தமரான 
ஸ்ரீவிஷ்ணுவானவர் பூமியிலுள்ளதுக்கததைவிலக்குவதற்காக, ப் 

ம்மா இக்தீரன்முதலியவர்களால் துதிக்கப்பட்டு அந்தஅந்தச்கார்யங்க 
ளுக்குத்தக்க௮அவதாரததைச்செய்துதிரண்யகடிபுவென்ற௮அஸ-வனை 
யும் ௮வ்விதமே ஹிரண்யாக்ஷனென்றஅஸுரனையும் பெரியஅஸுர 
னை. ராவனையும்கொன்றுவிட்டு இதோ மஹாயோகியானஸ்ரீகர௬ஃ 
cor end Haro! மணாராஜுனை ! பெரியதேஜஸுள்ளவரும் ஜனங் 

களால் விரும்பப்படிகிறவரும் கம்பிரபுகதுயுள்ளவருமான ஸ்ரீஹரி 

யானவர் தம்முடையஆங்கத்திலிருக்து ore A." கறுத்ததுமான 

இரண்மெயிர்களை எடுகறு௭றிக்கார், உலஈத்தைஉ ௬ுவமாகக்கொண் 
டவரும் உத்தமகுமான pref ono இவவுலகில் வஸு 

தேவருக்கு த் தெவூயிடத ததலபிறக்து சரிரமுள்ளவ.ாகி உனக்கு ளம் 

பந்இியாயிருக்கிறுர், ம்! புருஷப்பு லியே ! யோகிகளுக்குஸ்வாரும் 

மனத்துக்கெட்டாதவரும் * சிந்திக்கமுடியாகவருமான ஜகத்பதியான 

Gut Yai sel FH HOG zn, இவர் ஸாதாரணமனணிதோ.ஆல்லர். அவ் 

யக்தமுதல் விசேஷம்வமையி, ஓள்ள § தும் பலஅளவும். (பொருளுமுள் 

1 இங்கு மூலத்இல் ரிரடேட வாக் என்திருக்கெலு ; ; பழையவுரையில் 

'நிரயேக்ஷ£க்” என்திருக்றது ; அக்சட்பாடமே கொள்ளப்பட்ட 

* 1,197



எது ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

ளதுமான இவ்வுலகமெல்லாம் பரீஹரியிவடையீலையே, இதை 

நாசமுள்ளதென்றே தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், அழிவில்லாத 

தும் நித்பராூமான ஸ்ரீஹரியின் அந்கஉருவம் வே.றுஇருக்கறது, 

வெவ்வேரானஉருவமானது உலசக்கைப்பற்றியதாகும், ஒப்பற்ற 

தானஅக்கஉருவத்தைத் தெரிக்அகொள், மோக்ஷமானது உன்னால் 

ஜயிக்கப்பட்டதாகும், oH ர௬வம்சான் தசார்ஹகுலத்தில இத்த 

வரும் லக்ஷமியுடன்கூடியவரும் ஸுரீவத்ஸமென்னும்அடையாளமுள் 

ளவருமானஸ்ரீகிருஷ்ணனாகிறது இக்கப்பாமாத்மாவினுடைய?தஹ 

மானது பூ தங்களின்௨ க்பச்இயால்்உண்டானஉருவமுள்ளதன்று, இவ் 

விடக்தில் தேஹமுள்ளவராயிருக்குற இந்தவிஷ்ணுபசவான் மாயா 

மயமான ஹரியாகிருர், உன்னுடையபாலோகத்தை ரக்ஷித்துக்கொ 

ள்ளவேண்டி, ஸஞதனமானலித்பரூபகதை தயானம்பண்ணு, எவர் 

கள் பக்திபில்லாகவர்களோ அவர்கள கான்குவேதங்களாலும் அவை 

களின் அங்கங்களாலும் மீமாம்ஸையாலும் ந்யாயசாஸ்த்ரத்தாலும் 

இதிஹாளங்களாலும் புராணங்களாலும் மனுமுதலியதர்மசாஸ்த்ரங் 

களாலும் இவரைப்பற்றிக்கூறும்எல்லாவேதாந்தங்களாலும் எவ்விதத் 

இலும் நித்பரானஇந்தப்பாமாத்மாவை அடையமாட்டார்கள், பீரா 

ணிகளின்அ.த்மரூபியானபகவான் எல்லாப்சாணிகளிடங்களிலும் அவ் 

வவற்றின்புக்கியை அடைந்இருக்கிறுர், ஆகையால், அறிவுள்ள 8 

எப்டொமுதும் சோம்; லில்லாகவனாடி இந்தப்பரமாத்மாவையே தீயா 

னம்பண்ணு, குருக்சளில்றிகச்சிறர்கவனே ! பரமாத்மாவின் இக்க 

அவதாரமானது இல்விகமான௫, எல்லாவுவாங்களையும்சண்ட தவ 

ரிஷியான நாரதரானவர் இவ்விசும்சொன்னார். அரசனே! பிறகு, 

காரதரானவர் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய சிறக்தகான சாண்வரத்தகன்மை 

யை உள்ளபடி அறிந்தார். மஹாபாஹுவே ! புரசுர் ஞ்டனே ! 
இவ்விதம் இர்குவாஸு மி நவர் மதநாபாஷுவும் ங“தயமானபராமாம 

மூள்ளவரும் சித்திர்கத்தகாதவரும் காமரைமலாமேடோன்ற கண்கள் 

off BU FLT GOT பரீகேரவர கிமு, இவர் மவலம் மானிடாலலர், ந வர் 

இவ்விதமானபு௬ஷராயிருக்கிரார், இவ எப்பொழுதும் யார் அறி 

யதசக்கவன் ? அரசனே ! உனக்கு இதனைச் சொன்னேன். இரும்ப 

வும் எதைக்கேட்சவிரும்புகிறாய் 1? என்று வினவிய,



சாந்திபாவம், ௭௧௯ 

இருநாற்றேழாவது அத்தியாயம். 

மமாக்ஷதர் மம். (தோடர்ச்சி.) 

eb FERS 

(பீஷ்மர், மாசிழதலிய ஸ்ஈஷ்டிகர்த்தர்களையும் உவ்வோந 

திகீக்லூறள்ள ரிஷிகளையும் கூறியது.) 

யுதிஷ்டிரர், “பா தற்மோஷ்டரே ! எவர்கள் முன்பு ப்ரஜைகளுக் 

குப்பதிகளாக இருந்தார்கள் ? திக்குககள் ஒவ்வொன்றிலும் பெரிய 

பாக்யம்பெறற எந்தரிஷிகள் இருந்தார்கள் ??? என்றுகேட்கு, பீஷ்மர் 
சொல்லத்தொடங்கிளார், 

' பரதர்களில்மிகச்சிறந்தவனே ! எவர்கள் ப்ரஜைகளுக்குப் 

பஇகள்? எக்கரிஷிகள் இக் குக்களிற்கூறப்படுஇரர்கள்!? என்று நீ என் 

னிடம்வினவியதைக்கேள், தாமாகஉண்டானவரும் பூஜ்யரும் ஸனா 

தனருமானப்ரம்மாஒருவர் ஆ.தியிலுள்ளவர், ஸ்வயம்புவான ஆந்த 

ப்ரம்மதேவருக்கு மரீசி அத்ரி அங்கிரஸ் புலஸ்த்யர் புலஹர் க்ர.து 
பெரியபாக்கியம் பெற்ற வஹிஷ்டர்என்ற மஹாச்மாக்களும் அந்த 

ப்சம்மாவுக்ரு ஒப்பானவர்களுமான ஏழுபுக்ரர்கள் உண்டானார்கள், 

இவர்கள், ஏழுப்ரம்மாங்களென்று புராணத்தில் நிச்சயிக்சப்பட் 
டிருச்றொர்கள், இதறகும?மல் ப் ரஜாபதிகளனைவர்களையுமே சொலலு 

கி£றன், அத்ரிவம்சத் நிலபிறந்தவரும் ப்ரம்மதேவரைக்காணமாகக் 

கொண்டவரும் ஸஞனரும் பூஜ்யருமான ப்ராசனபர்ஹி என்பவர் 

இருந்தார். ப்ரசேதஹின்புத்ரரான அவரிடமிரு$து பத்துப்பெயர்கள் 

உண்டானார்கள். அக்தப்பத்துப்பெயர்களுள் தக்ஷரென்று ப்ரஹித்த 

சான ஸ்ருஷ்டி.கர்த்தரும் ஒருபுதரர். அவருக்கு உலகத்தில் 'தக்ஷர்' 
என்றும், £க' என்றும் இரண்டுபெயர்களுண்டு,மரீசிமின்புத்ரர்கஸ்ய 

பர், அவருக்கு இரண்டுபெயர்கள் கூறப்படிகின்றன, சிலர் ௮ரிஷ்ட 
கேமியென்றும் மற்றும்சிலர் கம்யபென்றும் கூறுகின்றார்கள், காக்கி 
யுள்ளவனும் வீர்பமுள்ள வனும் ராஜனமானஸோமன் அதரியின் 

ஒளாஸபுத்ஈன். அவன் தெவர்களுமஃ்குரியயுகககளில ஆயிரம்யுகங்கள் 

விளங்கிக்கொண்டிருப்பான், பாபுவே! பூஜயனனைஅர்யமாவும் இகர 

அத்ரியின்புதரர்களான மற்றவர்களும் உலகங்களைப் படைப்பவாக 

ளென்றும் கட்டளையிடுகிறவர்களென்றும் சொலலப்படுகிறார்ஃள், 

உறுதியுள்ளவனே ! சசபிந்துவுக்குப் ப இனாபிசம்பார்யைகளுண்டு. 
அப்பொழுது லுவ்வொழுடார்யையிடததலும் யிரம் நயிபம்புத்ரர் 

கள் உண்டானார்கள், இவ்விதம் மஹாதமாவான வநத சசபிந்து



௭௨௦ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

வுக்கு 1நூறுலக்ஷம்புத்ரர்களிருந்தார்கள், அவர்கள் மவறுஒருவசை 

யும் பாஜைகளுக்குப்பதியாகவிரும்பவில்லை, முன்னோர்களான ப்ராம் 

மணர்கள், ப்ரஜைகள் சசபிந்துவிடமிருந்து உண்டாயினவென்று 

சொல்லுகிறார்கள், அத வ்ருக்ணியின்குல த்துக்குக்காரணமான தும் 
பெரியதுமானப்ரஜாபதஇயின் குலமாகும். கீர்த்துபெற்றஸ்ருஷ்டிகர்த் 

தீர்கள் இவ்விதம் கூறப்பட்டார்கள். பெரியயோகியும் பெரியமனமாள் 

ளவரும் ஆத்மரூபத்தைஅறிக்தவருமான சசபிந்துவென்னும் ராஜ 

ரிஷியானவர் பதினாயிரம்பார்யைகளின் நடூிவிலிருந்துகொண்டிருக் 

தார், யோகியானஅவர் ஸமாதியை அடைந்து பிறகு ஸாயுஜயத்தைப் 

பெற்றார், இதற்குமேல் மூன்று௨ லகங்களுக்கும் ஈறரவரர்களானதேவ 
ர்களைச்சொல்லுகிறேன். பகன் அம்சன் அர்யமா மித்ரன் வருணன் 

ஸவிதா தாதா பெரியபலமுள்ள விலஸ்வான் தவஷ்டா பூஷா இந்த்ரன் 

விஷ்ணுஎன்ற இக்தப்பன்னிரண்டு ஆடஇத்யர்களும் க்யபரின்புத்ரர் 

களாகிரூர்கள், நாஸத்யனென்றும் தஸ்ரனென்றும் அஸ்வினீதேவர் 

கள் இரண்டுபேர்கள், இவர்கள் எட்டாவதுப்ரஜாபஇியான மார்த் 

தாண்டரின்புத்ரர்கள். த்வஷ்டாவின்புதாரனும் பெரியயச௪ஸுள்ளவ 

னும் காந்தியுள்ளவனுமான விஸ்வரூபன் அஜைகபாத் அஹிர்ப்புத்ஸி 

யன் விரூபாக்ஷன் ரைவதன் ஹான் பஹுரூபன் தேவர்களுக்கு ஈச 

னை தீரியம்பகன் ஸாவிதான் ஜயந்தன் தோல்வியடையாதபினாகி 

என்றஇந்தப்பதுஜெருவரும் மூன்றுஉலகங்களுக்கும் ஈசர்களான 

ருத்ரர்களன்று சொல்ல்ப்பகிகிறுர்கள. பெரியபாக்யம்பெற்ற எட்டு 

வஸுக்களும் முன்னமே சொலலப்பட்டி ருக்கிறார்கள், இவ்விதமான 
இந்தத்தேவர்கள் மனுப் ரஜாபதிபினிட। மிருந்து உண்டானவர்கள் 

தாம். அவர்கள் தேவர்களென்றும் பிதருக்களெல்றும் இரண்ட 

வகையுள்ளவர்களாக முன்பு கூறப்பட்டிருக்கிறுர்கள், 3தேேவர்க 
ளின்கூட்டமானது தனித்தனியாக ரிபுக்களென்றும் மருத்துக்க 

ளென்றும் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதம் இந்த விற்வேதேவர்களும் 

அப்படியே அஸ்வினீதேவர்களும் சொல்லப்படுகிரார்கள். அந்தத் 

தேவர்களுள் ஆதித்யர்கள் க்ஷ£த்ரியர்களென்றும் அவ்வாறே மருத் 

துக்கள் வைஊாயர்களென்றும் உக்ரமானதவத்திலிருக்கும் அற்வினீ 

தேவர்கள் சூத்ரர்களென்றும் கூறப்படுகிறார்கள் அங்கரஸ்என்னும் 

G தவர்கள் ப். ராம்மணர்களென்று கூ. றப்படிகர்களென்பது ரிச்சயம், 

இவ்வி தம் எல்லாததேவர்களுக்குமுள்ள இந்தரான்குவர்ணங்களும் 

சொல்லப்பட்டன, இந்ததிே தவர்களைக் காலையில வழுந்திருந்து 
  

    

1 'சதஸஹஸ்ரா Age” என்பதும், 2 Bere அரைப0லோகம் விடப்பட்டது,



சாந்திபாவம், ௭௨௧ 

ஸ்தோத்ரம்செயபவுன் தன்னிடம் உண்பானதும் 1பிறரால்செய்யப் 

பட்டதுமான எல்லாப்பாவத்திலிருக்தும் விரெருன், 

அப்பா | யவக்ரீதர் ரைப்யர் அர்வாவஸு பராவஸ-* உசிக்கினு 

டைய புத்ரரான க-ஷீவான் ஆங்காஸரானபலர் பர்தஙிஷத்சென்னும் 

மேதாதிதியின்புத்ரரான கண்வமுனிஎன்று மூன்றுஉலகங்களையும் 

படைக்கத்தக்க இந்தஏமுரிஷிகளும் கிழக்குத்திக்லெஇருக்கிருர்கள், 

உன்முசர் விமுசர் வீர்யமுள்ள ஸ்வஸ்த்பாத்சேயர் ப்ரமுசர் இத்ம 

வாஹர் பூஜ்யரானத்ருடவ்ரதர் மித்சாவருணர்களின்புத்ரரும் ப்ரதாப 

முள்ளவருமான அகஸ்த்யர்ஆ௫யெ இந்தப்ரம்மரிஷிஈள்எப்பொழுதும் 

தென்திக்கிலிருக்கிறார்கள், உஷங்கு தெளம்யரானகவஷர் வீர்யமுள்ள 
பரிவ்யாதர் ஏகதர் தீவிதர் தீரிதர் அத்ரியின் புதீரும் ஈல்வியுள்ள 
ப்.ரபுவுமானதுர்வாஸர் இந்தமஹாத்மாக்களான மஹரிஷிகள் மேற் 

குத்திக்கை அடைந்திருக்கிறார்கள், அத்ரி வவஹிஷ்டர் மஹரிஷியான 

காஸ்யபர் கெளதமர் பரத்வாஜர் குசிககுலத்திலுண்டான விஸ்வா 

மித்ரர் மஹாத்மாவான ரிசகரின்புத்ரரும் பூஜ்பருமானஜமகக்கி இந்த 

ஏமுரிஷிகளும் வடக்குததிக்கை அடைந்துருக்கிறுர்கள், ஒவ்வொரு 

இக்கிலுமிருப்பவர்களும் தக்ஷ்ணமானதேஜஸ-ள்ளவர்களும் உலகங் 

களைப்படைப்பவர்களும் மஹாத்மாக்களும் ஸாக்ஷீபூ தர்களுமான 

இவர்களனைவர்களும் சொல்லப்பட்டார்கள். இவ்விதம் மஹாத்மாக் 
ட ௪ _ « , oO =, . உ [இ] ௪ ச் 4 ச 

களான இந்தரிஷிகள் தனித்தணிமய திக்குக்களிலிருக்கிறார்கள், இவர் 

களைக் ஈர்த்தனம்செய்பவன் எலலாப்பாவத்திலிருக்தும் வீடுபடு 

இரான், எந்தஎந்தத்துக்குக்களில இவர்களிருக்கிறுர்களோ அந்த 
அந்தத்துக்கைச் சாணமடைந்தவன், எலலாப்பாவங்களிலிருந்தும் 

விடுபசிகிரான் ) அவ்விதமே கே்ஷேமமுள்ளவனுமாகிறான் ?? என்று 

சொன்னார், 

os . ட ன் . : ட்டு cme 

1 (பிறனுடையசேர்க்கையாலுண்டானது” என்பது பழையகரை, 
 



ree ஸ்ரீமஹாபா ரதம். 

1இருநாற்றேட்டாவது அத்தியாயம், 

ீமாக்ஷதர்மம். (தோடர்ச்சி,) 
க்ப் 

(பீஷ்மர், யுதிஷ்டரநக்கு ப்ரீவிஷ்ணுபகவானுடைய 

வராஷஹாவதாரத்தைச் சோல்லியது,) 

புஇஷ்டிரர், * பிதாமஹரே ! ப்சாஜ்ஞர்களில்பெரியவசே / யுத் 

தத்தல உண்மையானபராக் ரமமுள்ளவே ! அழிவில்லாதவரும் ஈஸ் 

வருமா ன ஸ்ரீவாஸ ஈதேவரைப்பற் றிய மிகப்பெரிதானபராக்ரமத்தை 

யும் அவர் முன்செய்தசெய்கையையும் முழுதும்கேட்க விரும்பு 

GG mer, புருஷர்களிற்சிறந்தவரே! அவையனைத்தையும் உள்ளபடி. 

நீர் எனக்கு உபதேசிக்கவேண்டும், பெரியபலமுள்ளவசே ! ப்ரபு 

வானவாஸுஈதேவர் எந்தக்கார்பத்தைஈத்தவேண்டி. விலங்குகளின் 

ஜன்மத்தைஅடைந்து எவ்விதம் உருவத்தைத் தரிததிருந்தார் ! 

அதைச்சொல்லவேண்டும்"' என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங் 

இனார், 
1 முன்காலத்தில வேட்டைக்குச்சென்றகான் மார்க்கண்டேய 

ருடையஆம்்ரமத்திலிருக்ே தன் ; அவவிடத தல் ஆயிரக்கணக்காக 

உட்கார்க்இருக்கும்ரிஷிக்கூட்டங்களைக் கண்டேன். பிறகு, அந்தரிஷி 

கள் எனக்கு மதுபர்க்கத்துடன் மர்யாதை செய்தார்கள், நான் அந்த 

மர்யாஷதயைப் பெற்றுக்கொண்டு ரிஷிகளைச் சந்தோஷிக்கச்செய் 

தேன், அவ்விடத்தில கற்யபென்றமஹரிஷியால இந்தக்கதைசொல் 

லப்பட்டது, மனத்திற்கு மிகுந்தசக்தோஷத்தை உண்டபெண்ணத் 

தக்க சிறந்த௮ந்தக்கதையை இப்பொழுது ஒரேமனத்து&ன்கேள். 

முன்காலத்தில் தானவர்களுள் முக்யர்களும் கோபலோபங்களுள்ள 

வர்களும் பலத்தாலகொழுததவர்களுமான நரகன்முதலிய நூற்றுக் 

கணக்கான பெரிய அஸுரர்களும் அவ்விதமே யுத்தத்தில் மிகக் 

கொழுப்புள்ள மற்றுமுள்ளபலஅஸுரர்களும் தேவர்களுடைய மிக 

உத்தமமான அந்தஸம்பததில பொருமையுள்ளவர்கச்ராயிருக்தார்கள். 

அப்பொழுது மிகவும்பயஙக.ரர்களான நரகன்முதலிய அஸுர்கள் 

தேவர்களைஅடக்கவேண்டி ஹி. ண்யாக்ஷனையடைந்து பெரியமுயறசி 

  

1 இந்தஅதயாயததிரகு ஆ தாபபூமிவிகரடனமென்றுபெயா. 
ப்ரா 

ணிகளின் உள்ள ததில் உலாலிககொணடிருககும் காமமுதலியவைகளை விலகச் 

கத்தககஉபாயத்தை உபதேிககும்காரணததால இட்பெயாவ%தது ' என்பது 

பழையஉரை. "ஜலததிறுளளேசெனத பூமியை எகேகவேணடி.௪ செயத 

வராஹாவ.தாரமென்னும் லீலையைக கூறுவதால் இப்பெயா வநததென்று 

பொருள்செரள்ளலாம்,



சாந் இபர்வம், ௨௩ 

யைசசெயதார்கள்., அப்பொழுது மிகவம்பயங்கானணானஹிரண்யாக்ஷ 

னைவன் லக்ஷம்வர்ஷங்கள் காற்றைப் புஜித்துக்கொண்டிருந்தான். 
பிறகு, ப்ரம்மதேவறிட மிருந்து இந்இக்கத்தசாகனவும் ஒப்பற்றனவு 

மான வரங்களை நூற்றுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவும் பெற் 

ரான். அரசே ! பிறகு, கானவர்களால் பீ.டக்கப்படுதிறவர்களும் 

ஆங்காங்கு. துன்பப்படுகிறவர்க ரமான தேவர்களும் அப்படியே தேவ 

ரிஷிகளும் ஸுகத்தையடையவில்லை, அந்ததிதேவர்கள் பூமியானது 

பயங்கரமான உருவழமுள்ளவர்களும் பெரியபலமுள்ளகர்களுமான 

அஸுஉரர்களால் நிறைந்ததும் மிகத்துன்பழள்ளதும் பார த்கால்பிடிச் 

கப்படுவதும் ஸந்தோவூமில்லாததும் துக்குள்ளதும் கடலில் மிக 

வும் முழுகுவதுமாயிருப்பதைக்கண்டார்கள். அப்பொழுது பூமி 

தேவியானவள் யாவற்றையுமெடுத்துக்கொண்டு பாதாளத்தில் வஹித் 

துக்கொண்டிருந்தாள், பிறகு, மூன்றுஉலகங்களும், எங்கும்பயிர்க் 

கூட்டங்களும் (வேதாக்யயனமும் யாகமுமிலலாகவையாயின, பிறகு, 

தேவர்கள் மிகவும்பயந்து ப்ஈம்மதேவரைகோக்கி, பீரம்மாவே! 

அஸ்்*ரர்களால் செய்யப்படும் துன்பத்தை நாங்கள் எப்படிப் பொருப் 

போம்? பகவானே ! இகங்தப்பூரியானது ஹஊிரண்யாக்ஷனுல் பிடிக்கப் 

பட்டது. ஜலமிருத்தலால் செல்லத்தகாத அவ்விடத் இல்செல்வதங்கு 

நாங்கள் இறமையுள்ளவர்களாயில்லை' என்ற இவ்வசனத்தைச்சொன் 

னார்கள். பூஜ்யரானப்ரம்மதேவரானவர் அந்தத்தேவர்களை நோக்கு, 

(பெரியதேஜஸுள்ள இந்தஅகஸ்த்யரானவர் அந்தஜலத்தை வேக 

மாகக்குடிப்பார், அக்கரிஷியையே க்ருபையுள்ளவராய்ச் செய்து 

கொள்ளிவேண்டும்'. என்றுசொன்னார். அந்கத்தேவர்களும் அவ் 

விகமேசெய்கிறோமென்றுசொல்லிவிட்டு ஸக்தோஷத்துடன் அகஸ் 

த்பமூனிவரைநோக்கு, 'ப்ரம்மரி ஷியே! உலகங்களை நீர் ரச்ஷிக்கவேண் 
டிம், இக்தஜலத்தை ந௫க் கும்படி செய்யும்" என்றுசொன்னார்கள். 

பூஜ்யசானஅக்த அகஸ்த்யமுனிவர், அவ்விதமே ஆகட்டும் என்று 

சொல்லிவிட்டு ப்ரளயகாலத்திலுள் எஅக்னிச்குஓப்பானகாந்தியுடன் 

மேகக்கூட்டத்தைத்யானம்செய்துகொண்டு க்ஷணத்தில் அந்தஜலத் 

தைச் குடித்தார், கடலானது வற்றும்படி. செய்யப்பட். டவுடன் ரிஷி 

ஸுரேஷ்டர்களுடன்கூடிபதேவர்கள்,ப்ரம்மதேவமைஈமஸ்கரித்து, ‘ur 

புவே ! அகஸ்த்யமுனிவரால் ஜலமானது சோவிக்கும்படி. செய்யப் 

பட்டத. இரும்பவும் நாங்கள் என்னசெய்யவேண்டுமென்பதைச் 

சொல்லவேண்டும்! என்றுசேட்டார்கள், ப்ஈம்மதேவரானவர் அந்தத் 

தேவர்களை கோக், *இந்தவிஷயத்தில் என்னால் ஒ௫ுவிதி உண்டு



௭௨௪ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

பண்ணப்பட்டிருக்கிறது, வரமும் பலமும் மதமும்கிறைந்தவர்களும் 
(பிகவும்மூடர்களுமான அக்தஅஸ-ஊர்கள், இந்த்ரியங்களுக்குப்புலப் 

படாகவரும் சேவர்களாலும் எதிர்ச்கத்தகாதவரும் தேவருமான 

வராஹரூபமுள்ள ஸரீவிஷ்ணுபகவானை அறிஒிழுர்களில்லை. இந்தப் 

பகவானானவர் எவ்விடத்தில் க்ரூரர்களும் அதமர்களுமான அந்த 

அஸுரர்கள் பூரிமின்உள்ளிலிருக் துகொண்டு ஆயிரக்கணக்காக வஹி 

க்கிரார்களோ  அவ்விடத்திறரு வேகமாய்ச்சென்று (அவர்களைக்) 

கொல்லப்போ௫இரர்' என்றுகூ றினர். அதைக்கேட்டுத் தேவற்ரேஷ் 
டர்கள் ஸந்தோஷித்தார்கள், 

பிறசூ, பெரியதேஜஸுள்ள ஸ்ரீவிஷ்ணுவானவர் வராஹரூப 

த்தையடைந்து பூமிக்குள்புகுக்து அஸுரர்களை எதுர்த்துச்சென்ருர், 

மனிதவடி.வமல்லா 5௨ ர௬ுவத்தைக்கண்டவுடன், அஸுரர்களனைவரும் 

வேகமாய்ச்சேர்ந்துகொண்டு அல யம்செய்து 1 காலத்தால் மோஹ 

மடைந்து நின்றார்கள், பிறகு, அந்தஅஸ-பமர்கள் அருகில்ஓடி. வரா 

ஹத்தை ஸமமாய்ட்பிடி த்தார்கள் ; மிக்ககோபத்துடன் அந்தவரா 

ஹத்சை நான்குபுறத்திலும் பிடி.த்.துஇழுத் தார்கள். ப்ரபுவே! அப் 

பொழுது பெரியசரீரமுள்ளவர்களும் பெரியவீர்யத்தாலும் பலத்தா 
லும்உயர்க்தவர்களுமான HES HW ரஸ்பேஷ்டர்கள் அந்தவராஹத் 

இற்கு ஒன்றையும்செய்யத் தறமையுள்ளவர்களாகவில்லை, பிறகு, 

அந்த அஸர த்தலைவர்கள் வியப்பையும் அப்படியே பயக்தையும் 

அடைந்தார்கள். ஆயிரக்கணக்கான அவர்கள் தம்மை ஸந்தேஹ 

நிலையைஅடைந்ததாகவும் நினைத்தார்கள். பர தர்களில்மிகச்சிறந்த 

வனே ! பிறகு, தேவர்களுக் சமேலானதேவரும் யோகரூபியும் யோக 

த்தைநடத்தும்ஸார இயுமான ௮ந்தப்பகவான் *தைத்யர்களையும் தான 

வர்களையும் கலங்கச்செய்து அப்பொழுது யோகத்தையடைந்து 

பெரியகூச்சலையண்டுபண்ணினார், அந்தஒலியால் எல்லாஉலகங்களும் 
பத.துத இக்குக்களும் (மிக்ககலியுள்ளனவாயின, அக்தப்பெர்யகூச்ச 

லின் ஒலியால உலகங்களுக்குக் கலக்கமுண்டாயிறறுட எல்லாததுக் 

குக்களும்இந்தரன்மு தலியேேவர்களும் மிகுந்த? மமடைந்தார்கள், 

ஸ்தாவாமும் ஜங்கமமுமான உலகமானது அந் தலலியால் அப் 

பொழுது மு£ச்சையடைந்து சிறிதும்௮சைவில்லாததாயிருந்தது, 

பிறகு, HES HOV ITE அனைவர்களும் அக்தஒலியால் பயமடைந் 
  

1. ஒருசொல் விடபபட்ட து, 

2 § தியின் குமாரர்களான அஸ-மரர்கள், 

3 தனுவிஃகுமாரர்களான Hoop Ker,
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தவர்களும் ஸ்ரீவிஷ்ணுவின்கேஜலால் 1சிகவும்மூர்ச்சையடைந்தவர் 
களும் உயிர்போனவர்களுமாகவே விழுந்தார்கள். பயந்த?தவர் 

களைப்பார்த்துப் பிதாமஸணரான ப்ா£ம்மே தவர், (ஓஒ! தேவஸ்ரேஷ்டர் 

களே ! பயமடையாதீர்கள், யோகோவரரான அந்தப்பகவானானவர் 

வ. ராஹரூபத்தையடைந்து கூச்சலிட்டுக்கொண்டு இங்குவருகிறுர் 
என்லுசொன்னார், இவ்விதம்சொல்லிவிட்டுப் பிறகு பிதாமஹரான 
ப்ரம்மதேவரும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் முக்தியைஅடையவேண்டி 

பரீவிஷ்ணுவை ஈமஸ்கரித்தார்கள், பிறகு, பெரியதேஜஸுள்ள 
வரும் வராஹரூபியுமான ஸ்ரீஹரியானவர் ப்ரம்மதேவரை ஸந்தோ 

ஷப்படுத் இவிட்டுப் பாதாளம்சென்று, தேவர்களுக்குவிரோதகளான 

அஸுரர்களுடைய மாம்ளங்களையும் மேகஸுகளையும் எலும்புக்கூட் 
படங்களையும் குளம்புகளால்பிளக்கார், பெரியயோகியும் உலகங்களைப் 

படைக்கிறவரும் உலகங்களுக்குஆதமாவுமான ஸ்ரீபத்மகாபரானவர் 

பெரிய அக்தச்சப்தத்தால் 1ஸகாசனென்றுகூறப்பட்டார். பிறகு, 
தேவர்களெல்லாரும் பிதாமதறரிடம் ஓடினர், அவரிடம்போய் உல 
கங்களுக்குப்பதியும் மஹாக்மாவுமான ப்ரம்மதேவரைநோக்கி, 'தேவ 

சே | இந்தச்சப்கம் எவவிகம் உண்டாயிற்று ? ப் ரபுவே ! இதை 

நாங்கள் அறியவில்லை, இது என்ன 1 இக்கச்சப்தமானது யாருடை 

யது? இந்தச்சப்தத்தால் உலசமானது தடுமாறிநிற்கிறதே? அத 

னுடையதேஜஸால் தேவர்களும் அஸுரர்களும் மறர்ச்ன ஈயடைக் 

இருக்கிறார்களே 1!” என்றுகேட்டார்கள். ஒ ! மஹாபாஹுவே ! இவ் 

விநமிருக்கும்பொமுது வராணரூபத்தையடைச்கஸீவிஷ்ணுவானவர் 

மஹர்ஷிகளால் துஜிக்கப்பட்கெ சளம்பினார். மிக்கதைர்யசாலிக 

ளான ஹிரண்யாக்ஷணக்கும் ஸ்ரீவிஷ்ணுவுக்கும் எல்லாவுலகங்களும் 

மிகவும்சலங்கக்காரணமும் சிறச்கதுமான யுத்தம்உண்டாயிற்று, பூமி 
யின்உள்ளிலிருக்கும் ஐரிரண்யாக்ஷனை ஸ்ரீஹரியானவர் கொன்றார், 

அதைக்கேட்டுப் பெரியதேஜஸுாள்ள ப்ரம்மதேவரானவர் (தேவர் 

களை கோக்க) இனிமையாகச் சொல்லகத்தொடங்கினா, 

'அஸுரபதிகளைக்கொன்றுவிட்டுப் பெரியசரீரமுள்ளவரும் பெ 

நியபலமுள்ளவரும் யோகிகளில்பெரியவரும் உலகங்களுக்கு ஆத்மா 

வும் உலகங்களைப்படைப்பவரும் எல்லாவுலகங்களுக்குமாஸ்வரரும் 
போயும் முனியும் ஆத்மாவுக்குஆச்மாவுமான தேவசானவர் இதோ 

இருக்கிருர், ஸ்திரமாயிருங்கள், எல்லாஇடையூறுகளையும் விலக் 
    

1 இங்கு, ஸநாஉ£: என்ப,ஐ, 1(ஸராத68 என்று ஆயிற்று என பது பழைய 

வுரை, 

* 1,169



௭௨௭௬ ஸரீமஹாபரரதம்,. 

கத்தக்கவரும் அளவற்றகாந்தியுள்ளவருமான ஸ்ரீவாஸுதேவர் மிகச் 

சிறந்ததும் பிறரால்செய்யமுடியாததுமான இக்கார்யத்தைச்செய்து 

விட்டு இதோ இருக்கிறார், பெரியபாக்யம்பெற்றவரும் -பெரிய 

காந்தியுள்ளவரும் பெரியயோ௫ியும் புராணரும் புருஷர்களில்உத்த 

மருமான ஸ்ரீபத்மகாபரானவர் தம்உருவத்தையடைந்திருக்கிரூர், 

தேவஸ்ரேஷ்டர்கள் தாபப்படவேண்டாம் ; பயப்படவேண்டாம்; 
சோகப்படவேண்டாம், இந்தப்பகவானானவர், விதியும் பெருமை 

யுள்ளவரும் (உலகங்களுக்கு) காசத்கைச்செய்யத்தக்க காலமுமாகு 

ரர், உலகங்களைத்தரிக்கெறவரும் மஹாத்மாவுமான அந்தத்தேவ 

ரால் ஒருகாதம் விடப்பட்டது: மஹாபாஹுவான அத்தகைய இக் 

தப்பகவான் எல்லாவுலகங்களாலும் ஈமஸ்கரிக்கப்பட்டவரும் அழி 

வில்லாதவரும் தாமரைமலர்போன்றசண்களுள்ளவரும் எல்லாப்ரா 
ணிகளுக்கும் முதன்மையானவரும் ரஸ்வாருமாகிறார்' என்றுசொன் 

னார்” என்றுர், 

  

இருநாற்றோன்பதாவது அத்தியாயம். 

மோக்தர்மம். (தோடர்ச்சி,) 

ச்சி 

(_7ஷ்மர் வாஸு$தவரினபேநமை ஐயச் சோல்லியது.) 

யுதிஷ்டிரர், ிதாமஸணரே ! பிராஜ்ஞர்களில் பெரியவரே ! திரு 
ம்பவுமே மஹாத்மாவான கேசவருடைய மஹறிமையை உண்மைமாய் 

நீர் சொல்லவேண்டும், பாரதமே! ஈ ந் ணிவாஸுஈறேவரை இவ்விதம் 

பார்த் தும் கேட்டும் நான் த்ருப்தியடையவில்லை. மஹாபாஹுவே ! 

ஆகையால், எனக்கு இதை நீர் சொல்லவேண்டிம்'? என்றுகேட்க, 

பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கினார், 

அரசனே! பாவங்களைவிலக்குவகான ஸ்ரீ வாஸு?தவருடைய 

இந்தக்கசையைக்கேள், முன்காலத்தில் நாரதர் எனக்குச் சொல் 

லியகதையை கான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன். தேவரிஷியான நாரத 

சானவர் முன்காலத்தில் ஸ்ரீறஹரியிவடையதத்வத்தை அுறியவேண்டு 

மென்று சிந்இுத்துக்கொண்டி சுபமும் இவ்யமுமான இமயமலையில் 

மூச்சுவிடாமலும் ஆஹாரமில்லாமலும் நன்ருகமனதக்தைபடக்டுக் 

கொண்டும் இந்த்ரியங்களைவென்றும் நா.நதேவவர்ஷம் ஸைனமான 
ப்ரம்மத்தை ச்யானம்பண்ணிக்கொண்டிருக்தார், பிறகு, முனிற்ரே 

ஆ்டசானஅந்தகாரதரைப்பற்றி ஆகாயத்தில் மேகத்ின்ஒலிபோலக்
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கம்பீரமானதும் இவ்யமானதும் வெளியிலுள்ளதும், 'மூனிற்ரேஷ், 

டர்களிலுத்தமனே! 8 எதற்காக த்யான்த்தைஅடைந்துகொண்டிருக் 

கிறாய்! நான் உனக்கு ஞானத்தையோ தர்மருதலியவற்றையோ 
அளிக்கிறேன், நீ என்னிடம் வேண்டிக்கொள்' என்றதுமான ௮௪ 
ரீரிவாக்கானது உண்டாயிற்று, அதைக்கேட்டு அவர் ஆலோசித்துப் 

பரபரப்புள்ளமனமுள்ளவாக, இது ஏதாயிருக்கலாம்!? என்று சக் 

ததிது வேறான அந்தப்புருஷ்ரைக்குறித்து, 'நீ யார் ? நீ நடுவிலிருந்து 
கொண்டு என்னைப்பறறி வார்த்தைசொலலி அண்டத்தை பிளக் 

இறும், , வேறுஉருவம் உனக்குக்காணப்படவில்லை. 8 இவ்விதமா 

யிருந்துகொண்டிருக்கிறாய்' என்றுசொன்னார், அந்தப்புருவரான 

வர், இரும்பவும் அந்த நாரதமுனியைகோக்கி, (நான், மிகப்பெரியவ 

னை அனந்தன், மூடர்கள் என்னைஅறியமாட்டார்கள், ஞானிகள் 

மட்டில் என்னை அறிவார்கள்” என்றுசொன்னார், ஸ்ரீமானானகாரத 

முனிவர் ஈமஸ்ஈரித்து வணக்கத்துடன் அந்தப்புருவரைகோக்கி, 

'நான் உம்மைத் தெரிந்துகொள்ளவிரும்புகிறேன். உம்முடையஉண் 

மையை எனக்கு உபதேிக்கவேண்டும்? என்றுசொன்னார். அந்த 

நாரதருடைய அந்தவசனத்தைக்கேட்டபின் உலகபஇயானவர் கார 

தரைகோக்கி, 'ஞானத்தால என்னைத்தெரிந்துகொள்,  வேறுவிதமாகள் 

தெரிந்துகொள்ள உனக்குச் ஈக்திகிடையாது” என்றுசொன்னார். 

நார தர், 'ஒ! அனந்தரே ! உமமுடையஉருவத்தைத் தெரிந்துகொள் 

ளத்தக்க அக்தஞானம் எவ்விதமானது 1 நீர் என்னிடம் அனுக்ரஹ 

முள்ளவசானுல் அதனை என்ரு உபதேசிக்கவேண்டும்? என்றுகேட் 

Conn, லுபதியானவர், 'ஓ! முணிஃய ! அகந்தஉருவத்தைப்பற்றிய 

ஞானமான து வேற்றுமையில்லாததும் பெரியதும் 1மங்களகரமும் 

சிறந்ததுமானது, அக்தஞானத்தைக்கொண்டு நீ உனக்குவேண்டிய 
HUT FET FOO GS தெரிந்துகொள், அந்தஞான மானது இவ்வுலகில் 

மறைந்துகொண்டிருக்கிறது, அது ஈத்தமானது, மற்றது பொய், 

மூனிகளில்மிகச்சிறந்தவனே ! சுருக்கமாய் இதுமுழுதும் உனக்குச் 

சொல்லப்பட்ட து என்றுசொன்னார், நாரதரானவர், 'லோககுரு 

வே ! உம்முடையஉண்மை ஈதுவோ அதை 8ர் எனக்கு உபதேசிக்க 
வேண்டும், அழிவில்லாதவரே ! உம்மைத்தெரிந்துகொள்ள விரும்பு 

இழறன், நீர அவ்விதமாயிருக்கிதீா!' என்றுகேட்டார், பிறகு, 

எலலாப்பிராணிகளுக்கும்ராரரான பகவா னுனவர் சிரித்துக்கொண்டு 

மேகத்தி ின்ஒலிபோ, லக் கும்பிரமானலாக் நால், ‘gp! porto | ! என 
வகையை ம கலைய சைகளஷுகிய அமு வன்மையும் அவனைத் 

1 ஒருசொல a ee



௭௨௮ ஸப்ரீமஹாபரரதம்;. 

க்கு. வாயுமில்லை; செவியுமில்லை; நாவுமில்லை; மூக்குமில்லை ; 

கண்ணுமில்லை; Base dove அவ்விதமிருக்கும்பொழுது சரீரமில் 
லாதநான் என்னைப்பறறி எவவிதம்சொல்லுவேன்!? என்றுசொன் 

னார். அதைத்தெரிந்துகொண்டு “ஆச்சர்யமடைந்த நாரதமுனியான 

வர் அந்தஉலகபதியை ஈமஸ்கரித்து, (முதலில நீர் உம்மைப்பற்றி, 

கான் அனந்தன்; மிகப்பெரியவன்; நான் பலவிதமாயிருப்பவன்' 

என்று ப்ரீதியுடன் எனக்குச்சொன்னது எப்படி?” என்றுகேட் 

டார், பகவானானவர் திரும்பவும் அக்தரிஷியைநோக்கி, (த! நாரத ! 

உனக்கும்இ£திரியங்கள் இருக்கின்றன. நீ உன்ஆத்மாவைத் தெரி 

ந்துகொள்ளத்துறமையுள்ளவனானால் இதை எனக்குச் சொல்லு, 

முனியே ! உன்னுடையஆதமா உனக்கு ௮ தியப்பட்ட தாகுமானால் 

அதனால் என்னையும் நீ அறிவாய், ஈம்மீருவர்களுக்கும்ஸா தனமொன் 

றே! என்றுசொன்னா. இவவிதம் சொல்லிவிட்டுத் தேவரானபக 

வான் பிறகு ஒன்றும்சொல்லாமலிருக்தார், 

அந்தநார தமூனியும், 'இந்தப்ரபுவானவர் எங்கேபோனார்!'என்று 

நெடுநோம் ஆச்சர்யமுள்ளவரும் வருத்தமுள்ளவரும் மிக்கமயக்க 

மடைந்தமனமுள்ளவருமானார், 'மதவரானபகவான், (நான் அனந் 

தீன் ; மிகப்பேரியவன்' என்று என்னை கோக்கிச்சொன்னார், ஆகை 

யால், எல்லாவற்றிலும் எது அனந்தழும் மிகப்பெரிதுமாயிருக்கற 
தென்று கான் அறியவேண்டும், இந்தப்பூமியானவள் யார் ? இவள் 

அனந்தையென்ற பெயருள்ளவளாயிருக்கிறாள், இந்தப்பூமியில் ப்ரா 

ணிகள்உண்டாகின்றனவும் லயிச்கின்றனவுமாயிருக்கின்றன, ஆகை 

யால், அந்தப்பூமியானவள் நிச்சயமாய்ப் பெரியவள்தான், ஆமை 

யால், இந்தப்பூமி2தவியைக் கேட்டு?றன், இந்தப்பூமியானவள் 

நிச்சயமாய் எனக்குச் சொல்லுவள்? என்று நிச்சயஞசெய்தார், 

பரீமானான அந்தகார தமுனிவர் இவ்விதம் தமக்குள்ரிச்சயம்செய்து 

கொண்டு பூதலத்தில ப்ரவேசித்துப பூமியை நமஸகரிதது, ஓ! பூமி 

தேவியே! நீ ஆச்சர்யமாயிருக்கிறும் ; பாக்யமுள்ளவளுமாயிருக் 

Gow, நீ பெரியவள், அழகுள்ளவளை ! நீ எவவிதமிருக்கரு 

யோ அவ்விதமானஉன்சே இப்பொழுது நான் தெரிந்துகொள்ள 

விரும்புகிறேன்' என்று சொன்னார். sen wien. Ov பூமிதேவி 

யானவள், சிரித்நுர்கொண்டு, ஐ! பராம்மண்:91 நான் பெரியவளூ 

மலலேன், மிகப்பூஜ்ய2 ! அ ையுமல்லேன். ச/ட£க்முக்கா ரன 

மான கந்தஸ்வரூபதறைக்கே ஈம் என்றுசொன்னாள், பிறகு, நராத 

முனிவர் அ,்தக்கந்தமென்னும்ததவ5 . நமஸ்கரித்து இதைக்
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கேட்டார், ௮௬ 'எனக்கும்காரணமானஜலமானது என்னையும்விட 

மிகப்பெரிது என்றுசொல்லிற்று. அக்தராசதமூனிவர் mpgs eG 

னிடம்சென்று ஈமஸ்கரித்து, 'அழிவில்லாதஸமுத்ரமே ! நீ ஆச் 
சர்யமாயிருக்கிறாய், நீ பாக்யமுள்ளவனும் ிகப்பெரியவனும் 

அனந்தனுமாயிருக்கிறாய், நீ எவ்விதமான உருவமுள்ளவன்? உன்னை 

நான் தெரிந்துகொள்ளவிரும்புகிமீறன்' எனறுசொனனூா, ௩தஇக 
ளின்சாதனாுனஸமுத்ரமான துஇவவசனத்தைக்கேட்டு நார கமுனியை 

நோக்கி, 'எனக்குக்காரணமான £ஈஸஸ்வரூபமான து மிதவும் பெரி 

தென்று தேறிந்துகொள்ளும், வித்வானே ! முனிவர்களில மிகவும் 

பூஜ்யரே ! ஆகையால், நீ£ மிகப்பெரிதான அக்தாஸஸ்வரூபத்தைக் 

கேளும் ' என்றுசொல்லிற்று, பிறகு, முனிவர் யோகசக்திக்குத் 

தக்கபடி. அந்தஜலத்தின் காரணத்தைத் தெரிந்துகொண்டு ஜலத் 

தின் தத்வத்திலிருந்து ஜலரூபியானரஸத்தை ஈமஸ்கரித்து, “ அழி 

வில்லாத ॥ஸமே ! நீ ஆச்சர்யமாயும் பாக்யமுள்ள தாயும் இருக்கிழுய், 

நீ மிகப்பெரிதும் அனந்தமுமாயிருக்கிறாய். நீ எவ்விதஉருவமுள்ள 

தென்று உன்னைக்கேட்க விரும்புகிறேன்' என்றுசொன்னார், 

பிறகு, சஸஸ்வருபமுள்ள அந்தததத்வமானது முனிவரைகோக்கி, 
( ப்ராம்மணரே ! எனக்கும் காரணமும் தேஜோருபியுமான அக் 

னியைக் கேளும், மிகப்பூஜ்யரே ! நான் நிகப்பெரிதுமல்லேன் : 

அனந்தமுமலலேன்” என்று பலதாஞ்சொல்லிறறு, பிறகு, வியப் 

புறறமனமுள்ளமுனியானவர் யஜ்ஞரூபியும்௩ பூஜிக்கததக்கஸ்தான 

மூம் எல்லாப்ராணிகளாலும் ஈமஸ்கறிக்கப்பட்டவருமான அக்னியை 

நமலகரித்து, ' அழிவிலலாதவசே ! நீர் ஆச்சர்யரும் பாக்யம்பெற்ற 

வருமாயிருக்கிறீர், நீர் அனந்தரும் மிகப்பெரியவருமாயிருக்கிதீர், 

நீர் எவ்விதஉருவமுள்ளவரென்று உல்மைத்தெரிக்துகொள்ள விரும்பு 

GG peor’ ஏன்றுகேட்டார். பிறகு, அக்னிபகவானானவர் GAS 

துக்கொண்டு முனிவரைகோக்கி, 'பராம்மணசே ! நான் மிகப்பெரிய 

வனுமல்லேன், மிகச்சிறந்தவரே ! அனந்தனுமலலேன். முனிகளிற் 

சிறந்தவ் ! என்க்குக் காசணமானரூபம்௪உதுவோ அதைககேளும் ' 

என்றுசொன்னார். பிறகு, பேசுகிறவர்களிற்கிறந்தவரான அந்தகா1 த 
ரானவர, யோகமுறைபபடியே அறியபபட்ட அந்தருபதழில Oy Cou 

Ay gi கூபாதமாலைஈமஸ்கரித்து, 'அழிவில்லாதரூபாசமாவே ! நீ 

ஆச்சர்பமானவனும் பாக்யம்பெறறவனுமாயிருக்கிறாய், கீ அனந்த 

னும் மிகப்பெரியவனுமாயிருக்கிருய், நீ எவ்விகஉ௬ஙமுள்ளவனெ 

ன்றது உன்னைத் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன் ந ஏன்றுகேட்ட



௭௩௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

னர், ரூபாத்மாவானது சிரித்துக்கொண்டு அந்தமுனிவரைநோக்கி, 
் ப்ராம்மணசே ! வாயுவானது எனக்குக்காரணமாயிருக்கிறது, முனி 

களிற்சிறந்தவே ! அதைச் கேளும், அந்தவாயுவானது என்னை 

விடமிகப்பெரிதம் ஆனந்தமும் அதெபலமுள்ளதும் சக்தியுள்ளது 

மாயிருக்கிறது ? என்று விடைஅளித்தது, முனிகளில்மிகச்சிறந்த 

வரும் யோசஹித்துபெற்றவரும் பெரியயோகியும் ஞானம் விசேஷ 

ஞானம்இவைகளின்கரையையடைந்தவரும் பூஜ்யருமான ௮ந்தராரத 

சரனவர்' வாயுவைஈமஸ்கரித்து, ' அழிவில்லாதவாயுவே ! நீ ஆச்சர்ய 

மாயும் பாக்யம்பெற்றவனாயுமிருக்கிரய், நீ அனர்சனும் அிகப்பெரிய 
வனுமாயிருக்கிறாய், நீ எவ்வித உருவமுள்ளவனென்று உன்னை த் 

தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன்” என்றுகேட்டனர். பிறகு, வாயு 

வானது முனிகளிற்சிறந்தநார தரைநோக்கி, ' பூஜ்யரே ! இப்பொழுது 

எனக்குக்காரணமான ஸ்பர்சாத்மாவைக் கேளும், அது என்னைவிட 

மிகப்பெரிதும் அனந்தமும் சக்தியுள்ள துமாயிருக்கிறது? என்று 

சொல்லிறறு, பிறகு, இக்நத வாயுவின்வசனத்கைக்கேட்டு அந்தநாத 

ரானவர் ஸ்பர்சாத்மாவைகோக்கி, ! அழிவில்லாத ஸ்பர்சாத்மாவே ! 
நீ ஆச்சர்யமுள்ளவனும் பாக்யம்பெறறவனுமாயிருக்கிறாய். நீ அன 

ந்தனும் மிகப்பெரியவனுமாயிருக்கிறாய், நீ எவ்வித உருவருள்ளவ 

னென்று உன்னை ததெரிக்துகொள்ள விரும்புகிறேன்? என்று கேட்ட 

னர். அந்த நாதருடைய வசனத்தைக்கேட்டு ஸ்பர்சாத்மாவானது 

முனிவரைகோக்கி, “ப்பாம்மணசே ! நான் மிகப்பெரியவனுமல்லேன், 

மிகச்சிறந்தவே! அனந்தனும் அல்லேன், முனிகளிற்சிறந்தவசே! 

என்னைவிட மிகபபெரிதும் எல்லாவுலகங்களையும் வ்யாபித்த த்தும் 

அழி /விலலா ததும் எனக்குக்காணமுமான அந்த, ஆகாசத்தைச் 

கேளும்? என்று சொலலிற்று, வாக்யங்களைக்கேட்பதில் ஸமர்த்தரும் 

ஸ்ரீமானுமான நாரதரானவர் அந்தவசனததைக்கேட்டு ஆகாயததி 

னருகிறசென்று ஈமஸ்கரித்து அஞசலிசெய்துகொண்டு, ! அழிவில 

லாதஆகாசமே : ! 8 ஆச்சர்யமும் பாக்யம்பெற்றவனுமாயிருக்கிறாய், 

நீஅனந்தனும் மிகப்பெரியவனுமாயிருக்கிறாய், கீ எவ்வி தஉருவமுள்ள 

வனென்று உன்னைத்தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன் ' என்று 

வீனவினர். ஆகாசமானது சிரித்துக்கொண்டு அந்தமுனிஸ்மேஷ்ட 

ரைநோக்கி, 'ஒ! ப்ராம்மணரே! நான் மிகப்பெரியவனல்லேன், சப்த 

மானது எனர்ருக்காரணமாகிறது, முனிகளிறசிறந்தவசே ! Ly a 

என்னைக்காட் ர லும் ிகப்பெரிது, ஆதைக்கேளும் * என்று சொல் 

லிறறு, பிர, "ஆராயத்தலபுருந்து உயிர்மெய்யெழுத்துக்களுடன்
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கூடி. பதும் பலகாரஏங்களால்அலங்கரிக்கப்பட்டதும் மிக்கரஹஸ்ய 

மூம் (உலகத்திற்குக்) காரணமும் அழிவில்லாகதும் வேதமென்று 

கூறப்பஜவெதுமான சப்தாத்மாவைகச் கண்டார், கண்டு, 'அழிவில்லாத 

சப்தாத்மாவே ! நீ ஆச்சர்யமும் பாக்யம் பெற்றதுமாயிருக்கிருய், 

டீ அனந்தமும் மிகப்பெரிதுமாயிருக்கிறாய், நீ எவ்விதஉருவமுடை 

யாயென்று உன்னைக்கேட்க விரும்புகிறேன்”? என்றுகேட்டனர், 

வேதாத்மாலானது முனிற்ரேஷ்டரானராரதரைகோக்கு, 'முனிகளிற் 

சிறந்தவசே ! என்னைக்காரணமாசக்கொண்டு ப்ரம்மதேவ்ரானவர் 

யாவையும் அ றிக்இருக்கிறார். கான் ப்ம்மதேவரின் புத்திஸ் கானகத்தை 

அடைக்இருக்கிறேன், அகையால், தாமரைமலரில்பிறக்தவரான 

ப்ரம்மாவானவர் என்னைவிட மிகப்பெரியவரும் பெரியபுத்இயுள்ள 

வருமாயிருக்கிறூர், முனிகளிற்சிறந்தவரே ! எல்லாக்காரணங்களுக் 

கும்காரணரான அக்தப்ரம்மதேவரைக் கேளும்' என்றுசொலலிற்று 

பிறகு,முனிற்ரேஷ்டரானகார தர் ப்£ம்மலோகம்சென்று ரிஷிற்ரேஷ் 

டர்களால் ஸேவிக்கப்படிகிறவரும் மஹாத்மாவும் இக்பாலர்களாலும் 

தேவக்கூட்டங்களாலும் ஸமுத்இரங்களாலும் ஈஇகளாலும் ஐந்து 

பூதங்களின் தத் துவங்களாலும் மலைகளாலும் கர்தர்வர்களாலும் 

அப்ஸாரஸுகளாலும் ஜ்யோஇக்கூட்டங்களாலும் ஸ்துஇரளாலும் 

ஸ்தோமங்களாலும் கீ ரஹங்களாலும் ஸ்தோபங்களாலும் வேதங்க 

ளாலும் 1 ஆராஇக்கப்படுகிறவரும் உலகங்களுக்குப்பதியும் பாத்தி 

னும்பரரும் நான்குழுகங்களால அலங்கரிக்கப்பட்டவரும் உலகங்க 

ளும்காறாவரரும் ஹிரண்யகர்ப்பருமான ப்ரம்மதேவரை ஈமஸ்க 

ரித்து வீணச்கத்துடன் சைகட்டிகின்று அவரைரோர்கி, 'அழிவில் 

லாதப்ரம்மதேவரே ! நீர் அச்சரியராயும் பாக்கியம்பெற்றவராயுமிருக் 

இறீர், நீர் ௮னந்தரும் .மிகப்பெரியவருமாயிருக்கிறீர், நீர் எவ்வித 

உருவமுள்ளவசென்று உம்மைத்தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன் 

என்.றுசொன்னார். அதைக்கேட்டு எல்லா உலகங்களுக்கும்பிதாம 

ஹரும் பூஜ்யருமான ப்ரம்மதேவரானவர் சிரித்துக்கொண்டு நாரத 

முனிவரைரோச்?க் கர்மங்களுக்குமுலமான (அஜ்ஞான த்தை) விலக் 
கத்தக்க இவ்வசனக்தைச் சொல்லத்கொடங்கினார். 'ப்ராம்மணசே ! 
நான் மிகப்பெரியவனுமல்லேன். மிகப்பூஜ்பமா |அனச்கனுமல்லேன், 

எனக்கும் எல்காஉலகங்களுக்கும் ப௫ுபாயிருப்பவரும் மிகப்பெரிய 

வரும் எல்லாஉலகங்களையும் ரக்ஷிக்கிறவருமாயிருப்பவர் நந்தகோப 

ரின்குலத்இல் கோபகுமார்ர்களால் சூழப்பட்டுக் 'கோபாலவேஷத் 
    

  

1 இரட்டித.துவரு தலால் இங்கு ஒருசொல் விடப்படீட த .



௭௩௨ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

துடன் இருக்கிறார், அவர் என் உருவத்தையடைக்து உலகங்களின் 

ஸ்ருஷ்டியைச்செய்கிருர், ஸ்ரீமானைஅவர் ஈசானஉருவத்தையடை 
ந்து ஸம்ஹரிக்கிறார், இந்த ஸ்ரீவிஷ்ணுவானவர் தம்உருவத்துடனி 

ருக். தகொண்டு எப்போதும் பரிபாலிச்கிறார், அந்தஹரியானவர் 

எனக்குக்காரணர், ஓ! முனிறமேோஷ்டசே ! அந்தஹரியைக் கேளும், 

அவர் அனந்தரும் மிகப்பெரியவருமா௫ருர்' என்றுசொன்னார். , 

பிறகு, ரிஷிகளில் பெரியவரும் பூஜ்யருமான சாரத.ரானவர் பிர 

ம்மலோகத்திலிருந்து இறங்கி ஈந்தகோபரின்குலத்திலிருப்பவரும், 

உலகங்களுக்குப்பஇயும், சிறுவர்களுக்குரிய விளையாட்டில் பற்றுள்ள 

வரும், கன்றுக்கூட்டங்களால்அலங்கரிக்கப்பட்டவரும், ( அவைகளை) 

ஊட்டவிட்டபின் கட்டுகறவரும், புமுதிகளால் அழுக்கடைந்தமுக 

முள்ளவரும், சிறந்தவரும், ஒடுகிறவர்களும் நகைக்கிறவர்களும் கூத் 

தாடுகிறவர்களும் கையைக்கொட்டுகிறவர்களும் வேணுகானம் செய் 

இறவர்களுமான பலபேர்களால் நான்குபுறத்திலும் சூழப்பட்டவரு 

மான இந்தக்ருஷ்ணருபியாயிருக்கும் விஷ்ணுபகவானைக்கண்டு நமஸ் 
கரித்து இக்கப்பகவானைகோக்கி, ‘bi ஆச்சர்யரும் பாக்யம்பெற்ற 

வருமாயிருச்கிறீர் ; அனந்தரும் மிகப்பெரியவருமாயிருக்கிறீர் ; (யாவ 

ற்றையும்) அறிகிறவரும் அழிவில்லாதவருமாயிருக்கிறீர், உம்மை 

எவ்விதஉருவமுள்ளவரென்று தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன் ? 

என்றுகேட்டார், பிறகு, பகவானானவர் நகைத்து நாரகரைகோக்கிச் 

சொல்லத்தொடங்கினர். 'என்னைவிட மிகச்?றந் தது ஒன்றும் 

இல்லை. எல்லாம் என்னிடத்தில் நிலைபெற்றிருக்கன்றன, என்னை 

விட மிகப்பெரியது வேளொன்றுமிலலை. நானே மிகப்பெரியவன், 

ஆகாயத் திலிருக்துகொண்டும் முதலில் நானே உனக்குச்சொன் 

னேன், ஒருமனிதனும் என்னைஅ நிகிருனில்லை, என்னுடையமாயை 

யை மீண்சிசெல்வ.து கடினம். வேறிடத்தில்பறறில்லா தபக் இயுள்ள 

யோகிகள் என்னை அறிகிறார்கள். நீ எனக்குப் பிரியனும் பக்கனுமா 

யிருக்கிறாய், 8 என்னுடையதத்வத்தைப் பார், உீந்தஞானத்தால் 

தத்வத்தைஅறிவாயோ ௮ந்தஞானத்தை உனக்கு அளிக்கிறேன், 
1 என்னை௮.றிய உபாயமானயோகத்தில் பற்றுள்ளமனமுடையவர்க 

ளும் பக் தியுள்ளவர்களுமான மற்றவர்களுக்கும் திவ்யஜ்ஞானத்தைக் 

கொடுக்கிறேன். அந்தஞானத்தால் அவர்கள் என்னுடையபதத்தை 

அடைலருர்கள்” என்றுசொன்னார், இவ்விதம்சொல்லிவிட்டு, ஸ்ரீ 

ஹரியானக்ருஷ்ணபகவான் நந்தகோபருடையவீட்டில் சேர்ந்தார். 
  

1 ஒரு்லோகம் விடப்பட்டது,



* உட ச் டி 

சாந்துபாவம். or Mi 

அரசனே ! மிகஉத்தமமான விஷ்ணுவின் இந்தத்தத்வம் உனக்குச் 
சொல்லப்பட்டது. .மிக்கபூஜ்யனே ! 8, (ஸ்ரீக்ருஷ்ணா!" என்றுஜபித் 
துக்கொண்டு நீண்டகண்களுள்ள இந்தப்பகவானைப் பஜனம்பண்ணு, 

என்னையும் அவ்வாறே உன்னையும் மோகிச்கும்படி செய்துகொண்டு 

இந்தப்பகவான் என்னால் சொல்லப்படுகின்றவைகளைச் கேட்இஞூர், 
மஹாபாஹுவே ! தர்மாத்மாவான பகவான் பக்தர்களை ரக்ஷிக்கிளர். 
(இதில்) வேறுவிதமில்லை'” என்று சொன்னார், 

  

இரநாற்றுப்பத்தாவது அத்தியாயம், 

ீமாக்ஷ்தர்ம 1, (தோடர்ச்சி.) 

oe 

(ஸ்ரீ விஷ்ணுவானவர், மனீதன் மாணகாலத்தில் ஜஐபிக்கத்தக்க 

மந்திரத்தை நாரதரக்கு உபதேசித்தது.) 
புதிஷ்டிரர், 'பிகாமஹணரே ! ப்ராஜ்ஞர்களிற்பெரியவசே ! எல் 

லாச்சாஸ்இரங்களிலும் ஸமர்த்கரே ! தத் வத்தைவிசாறிப்பவர்களும் 
மோக்ஷக்கை விரும்புகிறவர்களுமாயிருப்பவர்களுக்கு மரணகாலக் 
இல் ஜபிக்கவேண்டியது எது ? குருக்களில் பிகச்சிறந்தவரே ! மாண 

காலம் வரும்பொழு.த! எதைகினைப்பவன் உத்தமமான ஸ்இதியைப் 

பெறுவான் 1 இதை உண்மையாய்க் கேட்கவிரும்புகிறேன்?' என்று 

கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லக்தொடங்கினார். 

உ ப கூற்றமறறவனே : உன்னால் கேட்கப்பட்ட கேள்வியானது 

நுணுக்கமான தும் ஈன்மையானதும் உனக்குக்ககுதியான துமாயி 

ருக்கிறது. அரசனே ! முன்காலத்தில் கார தரால்கேட்கப்பட்டதைக் 
HUMAN CACHAN, நாரதரானவர் முன்காலத்தில் ஸ்ரீவக்ஸம்என்ற 

அடையாளமுள்ளவரும் உலகத்திறகுக்காணரும் உலகத்திற்கு 

ஸாக்ஷியும் அழிவில்லாதவரும் சேவருமான ஸ்ரீகாராயணரசைக் கேட் 
ஈத்தொடங்இனார். ' அழிவில்லாததும் பீரகிருதியைவிடவேறான 

தும் குணங்களிலலாகதும் உச்தமமானபசமும் ப்ரம்மதேவருக்குச் 

பாரணமான தாமரைமலருக்கு உற்பக்கிளதானமுமான பரப்ரம்மத் 

தத் தெரிக்துகொள்ளவேண்டுமென்று சொல்லுகிறார்கள், சென்ற 

வைகளுக்கும் வருபவைகளுக்கும் ஈசரான பகவானே ! ஈம்பிக்கை 

யுள்ளவர்களும் இந்இரியங்களை வென்றவர்களும் பக்௫ீயுள்ளவர்களும் 

மோக்ஷத்தை விரும்புகிறவர்களுமான யோகிகளால் நீர் எவ்விதம் 

த்யானம்பண்ணத்தக்கவ ராடதீர் ! மனிதன் ஒவ்வொருள்ளும் காலை 
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௭௩௩௪ ஸ்ரீமஹா பாரதம், 

யில்எழுந்திருந்து எந்தஜபததைஜஐபிக்கவேண்டும்! பெரியதேஜஸ-கள் 

ளவசே ! மரிக்கும்பொழுது விசேஷமாய் எதை ஸ்மரிக்கவேண்டும் ? 

ஸமாதியிலிருந்துகொண்டு எவ்விதம் த்யானம்செய்யவேண்டும் * 
ஸஞதைனமானதத்வத்தை £ர் சொல்லவேண்டும்! என்று கேட்டார். 
நார தர்சொல்லியகைக்கேட்டு, தேவர்களுக்கூசரும் வரங்களை அளிப 

பவரும் பிரபுவுமான ஸரீவிஷ்ணுபகவான் அவரைநோக்டுச் சொல் 

லத்தொடங்கினார், 

மனிதன் மரணகாலத்தில் எதைஜபித்து என்னுடையரூப 

த்தையடையத்தக்கவனாகிரானோ அக்தத்திவ்பமான அனுஸ்மருதியை 

இப்பொழுது உனக்குச்சொல்லுகிறேன், நாரத ! முதலில் ஓங்காரத் 

தையுச்சரித்துப் பிறகு என்னை ஈமஸ்கரித்து ஒரேமனமுள்ளவஞம் 

பரிசுத்தனுமாயிருந்துகொண்டு, (ஒம் நமோபகவதேவாஸு௩தேவாய ? 

என்னும் இந்தமந்தாத்தை ஜபிக்கவேண்டும் ? என்றுசொன்னார். 

இவ்விதம்சொல்லக்கேட்டகா£ தரானவர்ஈமஸ்கரித்து அஞ்சலிசெய்து 

கொண்டு எல்லாச்சேவர்களுக்குமாசரும் வ்யாபகரும் ஸர்வாத்மா 

வும் ப்ரபுவுமான ஸ்ரீஹரியைநோக்கிச் சொல்லத்தொடங்கினார், 

! அழிவில்லாதவரும் சாற்வதரும் உலகங்களைப்படைச்கும்தேவரும் 
புருஷர்களில்உச்தமரும் குறைவில்லாதவரும் பரமபதரூபியுமான 

ஸ்ரீஹரியை அஞ்சலிசெய்துகொண்டு சரணமடைகறேன். புராகன 

ரும் ப்ஈபுவும் அழிவில்லா தவரும் உலகங்களுக்குஸாக்ஷியும் தாமரைச் 

கண்ணரும் அடியார்களுக்கள்பரும் ஈசருமான ஸ்ரீவிஷ்ணுவைச் 

சரணமடை$றேன், உலகங்களுக்குகாதரும் ஆயிரம்கண்களுள்ள 

வரும் ஆச்சர்யரும் பரமபதரூபியும் சென்றதுவருவதுமிகழ்வ.து 

இவைகளுக்குப்ரபுவுமான ஸ்ரீவிஷ்ணுபகவானை கான்! சரணமடைகி 

றேன்,எல்லாஉலகங்களையும் படைப்பவரும் முடிவில்லா தவரும் எல் 

லாவிடத்திலும்முகமுள்ளவரும் இக்தரியங்களுக்குசரும் உண்மைப் 

பொருளும் அழிவில்லாதவருமான ஸ்ரீபத்மமாபரைச் சரணமடைஇ 
ரேன், ஹிரண்யகர்ப்பரும் பூரர்ப்பரும் அம்ருதரும் வ.ரத்திலும் பர 
ரும் ப்ரபுவுக்கும்ப்ரபுவும் அதியுமந்தமுமில்லாதவரும் ஸுூர்யனு 

டைய ஒளிபோன்றகளியுள்ளவருமான அந்தஹரியைச் சரணமடை 
இறேன், ஆமிம்தலையுள்ளவரும் மஹரிஷியும் உண்மையாய்ப்பாவிக் 

கப்படுகிறவரும் ஸூக்ஷ£மரும் அசைவற்றவரும் சிறந்தவரும் அபய 

மளிப்பவருமான புருஷ்ரைச் ச௪ரணமடைகிறேன், புசாணரிஷியும் 

யோகரூபியும் ஸனாதனரும் எல்லாததத்வங்களுக்கும் இருப்பிடமும் 

நிலைபெற்றஷூம் ' ஈசருமான கா.ராயணரைச் ச௪ரணமடைடரேன்,



சா ந் இபர் வும், ஏ௩டு 

எவர் ஏல்லாப்.ராணிகளுக்கும் ப்ரபுவோ,ஃ எவ.ரால் இவ்வுலகெல்லாம் 

வயாபிக்கப்பட்டி ருக்கிறதோ மேலானவர்களுச்கும் ோனவர்களுக் 

கும் குருவும் தேவருமான அக்தவிஷ்ணுபகவான் எனக்கு அனுக்ர 
ஹம்செய்யவேண்டும், ஸஞதனரும் தாமரைமலரைக்காரணமாகச் 

கொண்டவருமான ப்ரம்மதேவர் எவரிடமிருக்து உண்டானாரோ ப்ர 

மதேவருக்குக் காரணரும் விஸ்வரூபியுமான அந்தவிஷ்ணுபகவான் 

எனக்கு அனுக்ரஹம்செய்யவேண்டும்,.முன்பு ப்ரளயம்வந்தபொழுது 

an ira ரங்களும் ஜங்கமங்களும் காசமடைந்து ப்ரம்மாமுதலானவர் 

கள் லயமடைந்து மேலானதும் $ழானதுமான உலகம்காசமடைந்து 

ஐந்துபூதங்கள்வரையிலுமுள்ளஉலகத்திற்கு அழிவுண்டானபொழு 

தும் ப்ரகிரு திஸம்பந்தமில்லாதவரும் மஹானும் விற வரூபியுமான 

எந்தப்பகவான் ஒருவராயிருந்தாமோ அக்தவிஷ்ணுவானவர் எனக்கு 

அனுக்ரஹம் செய்யவேண்டும், 1நான்குகளாலும் கான்குகளாலும் 

இரண்டுகளாலும் ஐந்துகளாலும் இரும்பவும்இரண்டுகளாலும் எவர் 

மஹொமம்செய்து த்ருப்இசெய்விக்கப்படுிகராரோ அச்ச விஷ்ணுவான 
வர் எனக்கு அனுச்ரஹம்செய்யவேண்டும். பர்ஜன்பரூபியும் பூமியும் 

ஒஷ்துயும் காலமும் தர்மமும் க்ரியையும் அக்ரியையும்குணங்களுக்கு 

இருப்பிடமுமான அந்தப்பொன்வர்ணமுள்ள வாஸுதேவரானவர் 

எனக்கு அனுக்ர ஹம்செய்யவேண்டும், அக்னி சந்த்ரன் ஸூர்யன் 

கக்ஷத்துரங்கள் ப்ரம்மா ருத்ரர் இந்தீரன் யோகிகள் இவர்களுடைய 

ஒளிகளை எவர் விளங்கச்செய்கிராரோ துந்தவிஷ் ணுவானவர் எனக்கு 

அனுக்ர ஹம்செய்யவேள் டும், யோகங்களுச்கு ஸ்தானமாயிருப்ப 

wor! எல்லாவற்றிறகும் ஸ்கானமாயிருப்பவசே ! வரமளிப்பவரே ! 

உமக்கு நமஸ்காரம், ஐ! யஜ்ஞகர்ப்பசே ! ஹிரண்யாங்க2ர ! ஜேந்து 

பஜ்ஞரூபியே ! உமக்கு ஈமஸ்காரம், 8கொன்குமூர்த்தியள்ளவே ! 

பரந்தாமரே!லக்ஷமீரிவாஸசே!பெரியோர்களாலபூஜிக்கப்பட்டவசே ! 
எல்லாவற்றிற்குமிருப்பிடமானவசே! ப்ரதானத்தையுண்டுபண்ணின 

வசே ! வாஸுஈதேவசே ! உமக்கு நமஸ்காரம், பிறப்பில்லாதவரும் 

துன்பமில்லா தமார்க்கரூபியும் மூர்த்தியில்லாதவரும் உலகத்தைத் 

திருமேனியாகவுடையவருமானவசே! விசித்தாரமான உலகங்களைப் 
  

  

1 அப்ராவய, ௮ல் அபுர்செொொஷட, யஐ, யேயஜாமஹே, வஷட் என்ற 

ஐ துமந்தரங்களை இவ்விடத்தில் முரையே பொருள்களாகக்கொள்க, 

3 தேவயஓஞம், பிதருயஜஞம், மனுஷயயஜஞம், ப்ரம்மயஉஞம், பூத 

யஜஞம் எனபன, 

9 ஸங்கர்ஷணர் ப்ரதயும்னா வாஸாதேவா அகிருததர், ௫



௭௩௬ ஸ்ரீ பஹாபாரதம். 

படைப்பவரே ! 1ஐந்துகாலங்களையும்அறிந்தவசே! ஞானக்கடலே ! 

உமக்கு ஈகமஸ்காரம், காணப்படும் உலகமானது அவ்யக்தத்தி 

லிருந்து பிறப்படைந்திருக்கிறது, அந்தஅவ்யக்தத்தைவிட எவர் 

மேலானவரும் அழிவில்லாதவருமாயிருக்கறாசோ எவரைவிட வேறு 
பரமில்லையோ அவரை நான் சரணமடைந்தவளாயிருக்கிறேன், ப்ர 

தானமல்லாதவரும், மஹானும், அறிவுள்ளவனும் ௨. த்பத்இியில்லாத 

வனுமான 3புருஷனலலாதவரும், இவ்விரண்டி.றகம் மிகவும்யபேலான 

வருமாய் ஏவர் இருக்கிறாரோ அவரைச் சரணமடைந்தவனாகிறேன். 
ப் ம்மா ஈசானர்முதலியவர்கள் எந்தப்ரபுவைப்பறறி எப்போழுதும் 

சிந்திப்பவர்களாயிருந்தும் நிச்சயதகைகத்தெரிந் துகொள்ளவில்லையோ 

அவரைச்சரணமடைக்தவனாகிறேன், இந்தரியங்களைவென் றவர்களும் 

ஞானத்தையும் த்யானத்தையும் ம்கப்பபரியன வாகக்கொண்டவர்களு 

மான மஹாத்மாக்கள் எவரையடைந்து தரும்புகிருர்களில்லையோ 

அவரைச்சரணமடைந்தவனாகிறேன். எந்தப்பபுவானவர் உலகமனை ௪ 

தையும் தமது ஓர்அம்சத்தால வ்யாபிததுக்கொண்டிருக்கறாரோ அறி 
பத்தகாதவரும் குணங்களில்லாதவரும் நிதயருமான அந்தப் ரபுவைச் 

சரணமடைந்தவமுகிறேன்,௭ வர் சந்தரன் ஸூர்யன் அக்னிஎன்ற தே 

ஜோருபியாயும்ஈக்ஷரமென்றதேஜோரூபியாயும்அகாயத்திலவிளங்கு 

இராுரோ அக்தமஹாத்மாவானவர் அனுகஃர றிக்கவேண்டும். குணங் 

களுக்குஆதியும் குணமில்லாதவரும் முதலிலிருப்பவரும் லக்ஷூரி 

யுடன்கூடியவரும் உற்ப தியிலலாதவரும் அறிவுள்ளவரும் ஸூ க்ஷ 
மரும் எல்லாவிடத்துலுமிருப்பவரும் யோகியுமான அந்தமஹாத்மா 

வானர் அனுக்ரஹிக்கவேண்டும், ஸாங்க்யர்களும் யோகிகளும் மீறறு 

மூள்ளஹிததிபெற்றபெரியரிஷிகளும் எவரை அறிந்து முக்தறுடைகி 

ரூர்களோ அந்சமஹாத்மாவானவர் ஆனு தறிக்கவேண்டும், இந்தரி 

யங்களுக்குபபுலப்படா தவரும் நியந்தாவும் சிந்தைக்முஎட்டாதவரும் 

கார்யகாரணங்களைவிட வேருனவரும் (தரிடத்திலும்) இருப்பில்லாத 

வரும் ப்ரக்ருதியைவிடமிகச்சிறந்தவருமானக் தமஹா த்மாவானவர் 
அனுக்ரஹிக்கவேண்டும், எவர் கேஷ தரஜ்ஞராமிருக்துகொண்டு ஐ ஐந்து 

( இந்திரியங்கசிளன்ற ) முகங்களால்ஐந்துவிதமாய் ப்.ரக்ருதியை அனுப 

aero மஹானானஎவா குணங்களையுமனுபபிக்கிறுரோ அந்த 
ஹாத்மாவானவர் அதுக aw) க்சவேண்டும், ஸுடர்யனுடையமத் 

1 அத்யதனம்௮ன தயதனம்என் று இநதக தகாலம்இர ண்டு, நிகழ்காலம் 

ஒன்று, அதயதலம்அன தயதனம்எ.ம்.று வரு மகாலம்இரணடு ௮௧ ஐந்து, 

2 ஜீவன், 
ஸ்.



Fr 5 HUT at. of BGI 

இயில் சந்த்ரனீருக்கிறான். அந்தச்சந்த்ர னுடையநடுிவில் ஐந்துபூதங் 

களைவிட வேறான எந்தத்தேஜஸ்விளங்குிறதோ அந்தத்தேஜோரூபி 

யான மஹாத்மா அனுக்ரஹிக்கட்டும், ஓ! ஸர்வரூபியே ! எல்லா 

விடத்துலும் கண்களும் தலைகளும் முகங்களுமுள்ளவசே ! எல்லா 

விடத்துலும் உமக்கு நமஸ்காரம். விகாரமில்லாதவரே ! உமக்கு 

ஈமஸ்காரம்,5ர் ஸாக்ஷியும் க்ஷேதாம்என்றசரீரத்துல நிலைபெற்ற இரு 

ப்புள்ளவருமாயிருக்கிறீர், இக்த்ரியஙகளின் வழியைக்கடந்த உருவ 

முள்ளவசே ! உமக்கு ஈமஸகாரம், நீர் காணப்படும் அஷையாளங்க 

ளால் அ[றியப்பகிகிறவரலலீர், உம்மை எவர்கள் அறியவில்லையோ 

அவர்கள் ஸம்ஸாரததில் ஸஞசரிப்பார்கள், காமததிலிருக்தும்கோப 

குதுலிருந்தும் விசிபட்டவர்களும் கேசமும் பளையுமற்றவர்களும் 

பக்தர்களைப்பூஜிப்பவர்களும் மறுபிறப்பில்லாதவர்களுமான ப்மாம் 

மணர்கள் உம்மை அறிகிறார்கள். ஏகாந்தபக்தியுள்ளவர்களும்ஸுகம் 

நுக்கமுதலிய திவந்த்வங்களிலிருந்து வீபெட்டவர்களும் நிஷ்காம 
மாய்க்கர்மஙகளைச் செய்கிறவர்களும் ஞானததீயால கர்மக்களை எரி 

வர்களும் விசேஷமாய் த்யானம்செய்கிறவர்களுமாயிருப்பவர்கள் உம் 

மை அடைகிழுர்கள், சரீர ததிலிருப்பவரும் சரீஉமிலலாதவரும்எலலா 

பராணிகளிடததுலும் மமைமாபிருபபவருமானஉம்மைப் புண்யபாவங் 

களிலிருந்துவிபெட்டவர்களான பக்தர்கள் அடைகிழுர்கள், மாயை 

யும் புத்தியும் அஹங்காரமும் மனமும் வந்துபூதஙகளும் இந்திரி 

பஙகளும் உம்மிட.த்நிலிருக்கன்றன, அவைகளில நீர் இருக்கின் நீர், 

அண்மையில்) அவைகளில நீர் இல்லை. அவைகளும் உம்மிடத்து 

லிலலை, வர்கள் ஐக்யத்தையும் 2பதககையும் பலவாயிருசுதலையும் 

ிகரிந்தகொள்ளுகிருர்களோ அவர்கள் பாகதையடைகிழுர்கள், நீர் 

அல்லாப்பிராணிகளிடத்திலும் ஸமமாயிருக்கிறீர்,௨ மக்குப்பகையுள்ள 

வனுமிலலை, சேசமுள்ளவனுமிலலை, நான் மனம்வேறிடத்தில்செல் 

லாத பக்தியுடன் மமைமாயிருக்குந்தன்மையை விரும்புகிறேன். ஸதா 

வாமும் ஜங்கமமுமான இந்தஉலசம்யாவும் கான்குவிகமானப் ராணிக் 

கூட்டமும் உம்மால் (உண்டுபண்ணப்பட்டு)நூலில்மணிக்கூட்டஙகள் 

போல அவை உம்மிடத் இலேயே கொக்கபட்டிருக்சின்றன. Bt 

படைக்கிறவரும் புஜிக்கிறவரும் கூடஸதரும் அதக்வமும் ததவ 

மென்று பெயருள்ளவருமாயிருக்கிறீர், அகாத்தாவும் காரணரும் 

அசைவிலலா தவரும் சரீரத்தில்வேருனவருமாயிருக்கிறீர், உமக்குப் 

பூதங்களில் ஸம்பந் தமில்லை, நீர் பூதங்களென்றபடொருள்கள்ன்குணங்



oT i. Dy ஸ்ரீமஹாபாரதம, 

களை விட மேலானவர். அஜங்காரத்துடனும் புத்குயடனும் மூன்று 

குணங்களுடனும் உமக்கு ஸம்பந்தமில்லை, மோக்ஷத்துற்குரிய தர்ம 
மூமிலலை, முயறசியுமில்லை, பிஈவியுமில்லை, எங்குமிருப்பவரே! ஜரா 
மரணங்களிலிருந்து விபெடவேண்டி, உம்மைச் சரணமடைந்திருக் 

கிறேன். ஒ.! ஜகச்காதரே ! நீர் ஈன்வாராயிருக்கிறீர், அகையால, 

சிறந்தவளென்று கூறபபடுகிறீர், தேவரே ! தேவர்களுக்சேரே ! 

பக்தர்களுக்கு எ ுஹிதமோ அதை நீர் சிந்திக்கவேண்டும், விஷயங் 

களுடனும் இந்தரியங்களுடனும் எனக்குத திரும்பவும் சேர்ககை 

வேண்டாம், மணமானது பூமியையடையட்டும். அவவிதம் ரஸ்மா 

னது ஜலத்தையடையட்டும், ரூபமானது அக்னியையடையட்டும். 

ஸ்பர்சமானது வாயுவையடையட்டும், சப்தமானது ஆகாயத்தை 

அடையட்டும், மனமானது அஹங்காரததையடையட்டும், இந்தரி 

யங்களும் சம்தம்காரியங்களிஉசெலலட்டும், பூமியானது ஜலத்தை 

அடையட்டும், ஜலம் அக்னியையும், அக்னி வாயுவையும், வாயு ஆகா 

யத்தையும, ஆகாயம் மனத்தையும்அடையட்டும்,எலலாப் மாணிகளுக் 

கும் அன கலகதின தயுண்பெண்ணும் மனமானது அஹங்காரத்தை 

அடையட்டும்! அச்சுதபே! பிறகு, அஹங்காரமானது புத்தியையும் 

புத்தியானது ப்ரதானததையும் அடையட்டும். பாதானமானது தன் 

னிலையையடைந்து (9 முணஙகளின் ஸமமானசிலையில்இருக்கும்போது 

எல்லாஇக்திரியஙகள்லிருக்தும் கு குணங்களலிருந்தும் பூதஙகளிலிருக் 

தும் கான் விலகுவேன். (உலகக்களுக்குப்]) பிதாவே ! !ப்ரகிருதிஸம் 

பந்தமற்றதான உமது பரமபதததை நான் விரும்புகியறன்,' எனக்கு 

உம்முடன் ஏகீபாவமுண்டாகட்டும், எனக்குத் திரும்பவும் பிறப்பு 

வேண்டாம், உம்மிடத்தில புததியுள்ளவனும் உம்மிடத்தில்சென்ற 

ப்ராணனுள்ளவனும் உம்மிடத்தில பக்தியுள்ளவனும் உம்மைமிகமுக் 

யமாகக்கொண்டவனுமான கான் மாணம்வரும்பொழுது உம்மையே 

நினைக்கவேண்டும், முன்சரீரததால் ஸம்பாஇுக்கப்பட்ட நோய்கள் 

என்னை அடையட்டும். துக்கங்களும்துன்பப்படுத்தட்டூம், என்னு 

டையகடன் என்னை வீடவேண்டும்.தேவர்களுக்சேபே !உம்மைத் தயா 

னிக்கிறேன், எனக்சூத இரும்பவும் பிறவிவேண்டாம், ஆகையால், 

கர்மங்களென்ற கடனானது எனக்கு வேண்டாமென்று சொல்லுகு 

றேன். முன்பிற்வியில சேர்க்கப்பட்டவம்ரஇிகள்யாவும் ௭ என்னே வந்து 
  

11 நிஷகேவலம்' என்பது மூலம்,



FT & RUT a LD, ௭௩௯ 

1 அடையட்டும், சான் கடனில்லாதவனாதி (ரீ விஷ்ணுவின் அந்தப் 

பாரமபதகதை அடையவிரும்புகிறேன் ? என்று சொன்னார் 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லத்தொடங்இனார், 'ஐந்துகர்மேக்த்ரியங்களை 

யும் ஐந்துஞானேர்த்ரியங்களையும் ஈன்ராய் அடக்கிப் பத்.துஇகந்இரியங் 

களையும் மனத்திலும் மனத்தை அஹங்காரததுலும் அஹங்காரத் 

தைப் புத்தியிலும் புத்தியை ஆகமாவிலும் எவன் லயிக்கச்செய்கிழு 

னோ பூஜ்யனான அந்தப்புருஷனுக்கு நானும் எனக்கு அவனும் எப் 

பொழுதுமிருக்கிறவர்களாகிறோம், நான் அவனுக்குக், காணாமல் 

போகு றலீனல்லேன், அவனும் எனக்குக் காணாமல் போகிறவனலலன், 

புத்தியையும் பொறிகளையும் அடக்கிக்கொண்டு பார்க்கவேண்டும், 

பரத்துலும் பாமானபொருளைப் புத்தியால் அறிந்துகொள்ளவேண் 

டிம். இவ்வுலகமெல்லாம்வியாபித் இருக்கிற நான் எவனுர்சூ, [இவர் 

என்னுடையவர்? என்று புலப்படுிகிமறமீனோ அவன் தன்புச்தியால் 

ஆத்மாவில்பறறுதலடைந்து பரமாக்மாவைநினைப்பான். பிறகு, புத் 

இயையும்விட (2மலானஸ்வரூபத்ை அறிந்து! இரும்பவும் பிறவியை 

அடையமாட்டான். மாணஸமயம்வரும்பொழுது எவன் என்னை 
இவ்விதம்கினைக்கிருனோ அவன் பாவமானஒமுக்சமுள்ளவனானாலும் 

Horse Genus பெறுவான். விஷணுவைப்பறறியதும் இவ்யமுமான 

'ஓம்சமோபகவதேதஸ்மை தேஹிநாம்பாமாத்மகே;நாராயயை பக்தா 

நாம் ஏகநிஷ்டாய சாறவதே! என்கிற இக்க அனுஸ்ம்ருதியை, படுத்தி 

ருந்தாலும் எழுக்இருந்காலும் மிகவும்கவனத்துடன் படிக்கவேண் 

டும்; எங்கிருந்தாலும் ஈன்ருய் அப்யஹிக்கவேண்டும், பெளர்ணமாஹி 

யிலும் அமாவாஸ்யையி லும் துவாதசியிலும் விசேஷமாகப்படிக்க 

வண்டும், ஸமாக்தையள்ளவர்களான என்னுடைய பக்தர்களையும் 

விசேலுமாகச்கேட்கும்படி. செய்ய வண்டும். அவ்விகமனிதன் யாகம் 

கானம் தவம் என்றகர்மங்களை அஹகங்காரத்தையடைந்துசெய்காலும் 

அதன்பயனையும் மறுபிறவியையும் அடையமாட்டான், பித்ருக்களை 

யும் தேவர்களையும் பூஜிப்பவனும் ஜபிப்பவணம் ஹோமம்செய்கிற 

வனும் பலியைக்கொடுக்கிறவனும் அக்னியை ஜ்வாலைசெய்கிறவனு 

மான எவன் என்னைநினைக்கிறானோ அவன் சிறந்தகயையடைவான், 

பிராணிகளுக்கு யாகமும் கானமும் தவமும் பரிசுத தமானவை;ஆளை 

யால், ஆசையற்றவனாகி யாகத்தையும் தானசுகையும் தவத்தையும் 

செய்யவேண்டும், ஒ! காரத! சிரத்தையுள்ளவனும் என்னுடைய 
  

  

1 இற்கு ஒருசொல விடப்பட்டு, ,



௭௪௦ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

பக்தனுமான எவன் நமலன்காரமென்றுமட்டிஞ், சொல்லுகறானே 

சண்டாளனாணாலும் அவனுக்கு அழிவில்லாதஉலகம்உண்டாகும். ஸம். 

தீதையுள்ளவர்களும் அடஈகிய மனமுள்ளவர்களும் என்னை அடுத்த 

வர்களுமான எந்தப்பக்கர்கள் விதியைமுன்னிட்டு என்னைப் பூஜிக்க 

ரூர்களோ அவர்கள் என்னை அடை கிருர்களென்பஇில ஸந்தேகமுண் 

டோ ? இவ்வுலகில் கர்மங்கள் உறபச்இயும் நாசமுமுள்ளவைகளா 

கும், என்னிடத்தில் பக்தியள்ளவன் மோக்ஷமடைவான். தேவ 

ரிஷியே ! ஆகையால், £ எப்பொழுதும் சோம்பலில்லாமல என்னையே 

க்யானம்பண்ணு ; அதனால், வித்தியையடைவாய்; என்ஷைய பக 

கதையும் காண்பாய், அறிவில்லாதவனுக்கு ஞானத்தையும் தர்மோப 

தேசத்தையும் அளிக்கிறவனுடையபயனுக்குப் பூ. சிமுழூமையையும் 

கானம்செய்வதாலுண்டாகும் பயனும் சரியானகன்று, ஆகையால், 

பிறவியென்னும்பந்தக்காலுண்டயாகும்பயத்தை விலக்கததக்க ஞான 

த்தை ஸாதுக்களுக்கு அளிக்கவேண்டிம், மனிதர்களிற சிறந்தவனே ! 

இவ்விதம் அளிப்பதால் ற சேயஸையும் வீர்யத்தையும் அடைவான். 

ஏவன் பத்துலக்ஷம் அற்வமேதயாகஙகளைச் செய்கிறானோ அவனும் 

என்னுடையபக்கர்களால் எந்தப்பகம் அடையப்படுகிறதோ அந்தப் 

பதததை அடையமாட்டான் ? என்று சொன்னார், 

Boa கமுள்ளவனே ! இவ்விதம் முன்காலத்தில் நாரதரென் 

னும்அந்கத்சேவரிஷியால வினவப்பட்ட இந்தப்பகவான் எதை உப 

தேசித்தாரோ அ.து உனக்குர்சொலலப்பட்டது, நீயும் ஒரேமன 

முள்ளவனாயிருக்துகொண்டு குணங்களைக்கடந்துநிறகும் , அறியச் 

தக்கபொருளை தயானம்பண்ணு ; அழிவிலலாதபரமாக்மாவை முழு 

னத்துடனும் பஜனம்பண், று. ஸபரீநாரரயணரால் சொல்லப்பட்ட 

இவ்யமான இந்தவசனததைக் கேட்டபின் காரதரானவர் தேவரிடத் 

இலமிக்கபக்இயுள்ளவராகி 6 ஒரோ உறு யானரிலையையடைச்கார், ரிஷி 

யும் தேவருமான பஸ்ரீநா.ராயணரைப் பததுவர்ஷங்கள், வேறுகாரியங்க 

ளிலலாமல் பஜித்துக்கொண்டு இதைஜபிப்பவன் ஸ்ரீவிஷ்ணுவி 

னுடைய அந்தப்பாமபதகதையடைவான், எவனுக்கு ஸ்ரீஜனார்க் 

தனரிடம் பக்நுயிருக்கிறதோ அவனுக்குப் பலமந்த்ரங்களால் என்ன 

பயன் ? (eC Lom நாராயணாய ' என்ற மந்த ரமான து எல்லாப்பயன்சளை 

யும்கொடுக்கத்தக்க து. ரதறஸ்யமும் சிறந்ததுமான இந்த அனுஸ் 

நிரு தியைக்கறமுல் ஸப மனிகன் நிலைபெற நிவை அடைவான்.அவன் 

துக்கங்களைத்தள்ளிவிட்டு ஸங்கடத்திலிருந்துவிலக ஆசையில்லாதவ



சா நீ திபர்வம், ௭௪௧ 

e ச ° . 9 ௪ 5 ச னும் தாபமில்லாதபனும் ஸுகமுள்ளவனுமாயிருப்பான் ?? என்று 
சொன்னார். 
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இருநாற்றுப்பதினோராவத அத்தியாயம், 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 
“பிம் த 

(பீஷ்மர், கநடலை தமக்குஉபதேசிக்கப்பட்ட ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் 

மாவஷாத் மியததைச் சோல்லியது,) 

(புதிஞ்டிரர், * தேவர்களிலும் அஸுரர்களிலும் மனிதர்களி 

லும் ரிஷி ரேஷ்டர்களிலும் அறிவுள்ளஎவன் ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் அந்த 
உண்மையைச் சொல்லியபடி. அறிந்இருக்கறான் 1? இவையனைத்தை 
யும் நீர் எனக்குச் சொல்லவேண்டும், உண்மையில் எனக்கு த்ருப்த 

யுண்டாகவில்லை. பாரதர்களில் மிகச்சிறந்தவசே ! நீர் யாவற்றையும் 
அ றிந்தவராயிருக்கிறீிொென்பது எனது கருத்து ” என்றுகேட்க, பிஷ் 

மர் சொல்லத்தொடங்இனார், 

அரசனே ! உன்னால் கான் எந்தவிஷயத்தைப்பற்றிக் கேட் 
கப்பட்டேனோே அந்தவிஷயத்தில் எனக்கு முன்காலத்தில் நடந்த 

தைக்கேள், அரசர்களிலுத்தமனே ! முன்காலத்தில் கருடனுக்கும் 
எனக்கும் ஸம்வாதம் உண்டாயிற்று, ஒ ! பாரத ! முன்பு கான் கங்கா 

நதியின் தீவிலுட்கார்ந்துகொண்கி தவத்தைபடைந்து ஸ்ரீவாஸு 
தேவ்சை முக்யகதியாகக்சொண்டு பத்துவர்ஷங்கள் அவரையே தயா 
னித்து ஸ்2தோத்இரம்செய்து ஈமஸ்கரித்து யாகம்செய்துவக்தேன், 

அழிவில்லாதவனே ! உலகங்களைப்பரிசுத்திபண் ணுகிறவளும் என்னை 

யுண்பெண்ணினமாதாவுமான அரஈதக்கங்காதேவியும் என்னைரக்ஷிக்க 
வேண்டி என்னருடில் உட்கார்ந்துகொண்டிருக்தாள், அந்தமமையத் 

தில் ஆச்சர்யரும் ஸ்ரீமானும் எல்லாவேதங்களின்உருவமுமானவரும் 

ப்.சபுவும் ப றவைகளில.மிகச்சி றந்தவரும் மேருமலையையும் மந்தரமலை 

யையும்போன்றவரும் பரிசுத்தமானபுத்தியுள்ளவரும் பெரியபுகழுள் 

ளவருமான கருடபகவான் கங்கையைப்பார்க்கவேண்டி. வந்தார், அப் 
படி.வந்த மஹாத்மாவான.அவரை சான் எதிர்கொண்டுசென்று ப்ரா 
ர்த்தி த்து முலை றப்படி. நமஸ்கரித்து அஞ்சலிசெய்துகொண்டு நின் 

றேன், ஸ்ரீமானான அக்தக் கருடபகவானும் பெரியபாக்யம்பெற்ற 

கங்காதேவியை மகழ்விழ் 3 அவளால்பூஜிக்கப்பெற்று அருகில் ஆஸ 

னத்தில் உட்காரக் தார், பிறகு, பேசிக்கொண்டிருல்கையில், சான் 
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௪௪௨ ஸ்ரீமஹாபாசதம், 

அந்தக்கருடனைநோக்கு, (ஓ !'வேதருபியே ! வின/தபின்குமாரரே ! 

பெரியவீர்யமும் பலமூம் பெற்றவரே ! இந்த்ரியங்களுக்குறாவரரும் 

நா.ராயணருமான ஸ்ரீஹரியை ௦ எப்பொழுதும் வஹித்துவரும் நீர் 

அந்தஜஞர்த்தனர் எவ்விதஉருவமுள்ளவரென்பதைச் சொல்ல அறி 
வீர், மிக்கபூஜ்யரே ! அவருடையஉண்மையானகிலையை கர் எனக் 

கும் சொல்லவேண்டும் ' என்று ப்ரார்த்தக்கத, வைனதேயர் (சொல் 

லத்தொடங்கினார். 

(ஓ! பீஷ்ம! இவ்விஷயத்தில் முன்காலத்தில்கடந்ததை 8 

மூறைப்படி. கேள். மிக்கபூஜ்யர்களும் மானஸஸாஹின்உத்தாதீரத் 

இல்வஸிப்பவர்களும் ஹித்திபெற்றவர்களும் ப்ராஜ்ஞர்களில்கிறந்தவர் 

களும் ஸ்ரீவாஸுதேவரைழமுக்யக தியாகக்கொண்டவர்களுமான பல 

ரிஷிகள் என்னைநோக்கி, (ஓ! பக்ஷந்தூனே ! வாஸுதேவரின் 

உண்மையான பாமபதத்தை நீ அறிகிருய், உனக்குஸமமாய் அவ 

ருக்கு அருகிலிருப்பவனும் ப்ரியமாயிருப்பவனுமில்லை, ஆகை 

யால், அதைச் சொல்! என்று கேட்டார்கள். நான் அவர்கள்வசனத் 

தைக்கேட்டபின் பூஜ்யரான ஸ்ரீஹரியை நமஸ்கரித்து எனக்கும் 

ஸ்ரீமக்காயணருக்கும்சடந்ததை உள்ளபடி. சொல்லத்தொடங்கு 

னேன், 'முனிறேஷ்டர்களே ! கேளுங்கள், முன்காலத்தில் நான் 

ஸோமலதைபை அபஹறரித்து& கொண்டு BUF BRATS ae 

பொழுது அவ்விடத்தில்) 'பெரியகையுள்ளவனே | நல்லது! நல்லது! 

உன்னைக்கண்டதால் நான் ஸந்காஷூமடைந்தேன். பச்ஷ£ர்த்ரளை 

கருடனே | இப்பொழுது என்னிடச்றுலிருந்து வப ததைப்பெறறுக் 

கொள். கான் (உன்னுடைய) ஃண்மையானபக் இயைத்தெர்ந்து 

கொண்டு உன்னைப்பற்றி உக்தமமானவசனததைச்சொல்லுஇிறேன் ' 

என்றவசனச்தைக்கேட்டேன். அப்பொழுது, தஇரும்பவும் பகவா 

னைவர் என்னைகோக்கி, 'நான் பெரியவீர்யம்பெறற ரிஷி, என்னை 

நீ அறி.பவிலலை, மூட ! என்னைப்பற்றி அஸூயைப்படுகிறுப்? என்று 

உறுதியாய்ச்சொன்னார். முனிவர்களிறசிறந்தவர்களே ! அதைக் 

கேட்டுக் கர்வமடைந்தகான் 2தவக்கூட்டஙகளின்நடுவில், ' ரிஷியே ! 

முதலில் நீர் என்னிடததிலிரு&து வ! த்தைப்பெறறுக்கொள்ளும், 

அ தன்பிறகு, நான் உம்மிடததிலிருந்து வரகதைப்பெற்றுக்கொள்ளு 

தறேன் ? என்றுஇவ்விதம்சொன்னேன், அதல், பூஜ்யரும் ஸ்ரீ.மா 

னும் ஸ்ரீவத்ளமென்றஅடையாளமுள்ளவருமான தேவரானவர், 

பக்ஷீக்தானே ! இப்பொழுது மதல நீ எப்பொழுதும் எனக்கு 

1 ry தி' என்து பாடங்கொள்ளப்பட்டது, 
       



Fa 6 QUT ae, or oF Mi. 

வாகனமாயிருக்கவேண்டும், பறவைகீளுக்சேனே ! இப்பொழுது 
உன்னிடத்திலிருந்து இந்தவரத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன்' 
என்றுசொன்னார், கான் அவரைப்பார்த்து, அவ்விதமே ஆகட்டும்” 

என்றுசொல்லி ஆஹங்காரமில்லாமலிருப்பவரும் வ்யாபகரும் மாயை 

யுள்ளவருமான ஸ்ரீஹரியை ஜயிக்கவேண்டுமென்ற விருப்பத்துடன், 

'ரிஷிரசேஷ்டர்களிலுத்தமரே ! இப்பொழுது நான் உம்மிடத்தி 
லிருந்து வாத்தைப்பெற்றுங்கொள்கிறேன், கான் உமக்கு மேலிருக்க 

வேண்டும், எனக்கு இந்தவரததைக் கொடும்! என்இுகேட்டேன். 
ப்ரபுவும் ஸுரீநாராயணருமான ஹரி சிரித்துக்கொண்டு, (பக்ஷீஸ்வ 
சனே 1! அப்படியே ஆகட்டும், எப்பொழுதும் நீயே எனக்கு த்வஜ 

மாகவுமிரு, பக்ஷந்த்ரனே ! எப்பொழுதும் எனக்குமேல் நீ இருகக 

லாம்? என்றுசொன்னார், இவ்விதம் சொல்லியபின், பூஜ்யயான தேவ 

ரானவர், சங்கத்தையும் சக் த்தையும் கதாயுதத்தையும் தரிப்பவரும் 

ஆயிரம் கால்களுள்ளவரும் ஸ்ரீமானும் ஆயிரம்ஸூர்யர்களுக்கு 

ஒப்பானவரும் ஆயிரம்தலைகளுள்ளவரும் ஆயிரம்கண்களுள்ள 

வரும் மஹானும் அஆயிரம்கிரீடங்களுள்ளவரும் சிந்திக்கத்தகாத 

வரும் ஆயிரம்முகங்களுள்ளவரும் ப்ரபுவும், மின்னலகூட்டத் 

துற்குஒப்பானவைகளும் தஇிவ்யமுமான பலவிதஆபரணக்கூட்டங்க 

ளால் விளங்குகிறவருமான புருஷராக ஓரிடத்தில் தோன்றினார்,௮ந்த 

ஹரியானவர் ஓரிடத்தில் கான்குகைகளுண்வராகத் தோன்றினார் ; 

ஓரிடத்தில் சிந்திக்கத்தகாத ஜ்2யோதிருபமாய்த் தோன்றினார்; ஒரி 

டத்தில , என்தோளிலிருக் நுசொண்டிருந்தார், இவ்விதம் எனக்கு 

விளங்கும் தேவரானவர் அவ்விடத்திலேயே அந்தாத்தானத்தை 

அடைந்தார். மூனிற்ரேஷ்டர்களே ! பிறகு, வியப்புற்றவனான நான் 

மிகஉத்தமமான கார்யத்தைச்செய்து என்னுடன்்கூட என்அன்னை 

யை இந்தக் கத்ருவினிடத்திலிருந்துவிகிவித்துத் திரும்பவும், 
(முந்தி என்னைச்சொன்னவர் யார் 1 என்னால் சிந்திக்கக்கூடாத 

அவர் யார்? அந்தப்பகவான் எவ்விதமாயிருக்கிறூர் 1? என்று அவ 

ரையே நினைத்துக்கொண்டிருக்கேன். பிறகு, தேவர்களுக்குத் தேவ 

ரும் என்தோளில் உட்சார்ந்திருப்பவருமான தாமரைக்கண்ணரை 

ஆச்சர்யத்துடன் நான் கண்டேன், இஃது என்ன!” என்ற 

இந்தையுள்ளவனும் வியப்படைந்த மனமுள்ளவனுமான நான், 

அவர் எந்தஎந்தஇடத்திறகுச் செல்லவிரும்பினாரோ அந்தஅந்த இட 

த்திற்கு அவருடைய எண்ணப்படி. பரவசனாகச்சென்றேன், திரும்



௭௫௪௪ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

பவும் பெரியபாக்யம்பெற்றவர்களும் ஒருகல்பம் ஜீவிப்பவர்களும் 

இச்இரனுடன்கூடியவர்களுமான ப்ரம்மாமுதலிய தேவர்களால் துதி 

க்கப்பசிகிறவனும் அவ.வர்களால் வெவ்வேருகப்பூஜிக்கப்படிகிறவ 

னுமான நானும் ஸர்வரூபியான அந்தப்பகவானைச் சுமந்துகொண்டு 

ஜலத்தினுள்சென்றேன். ரத்னமயமும் சுபமும் திவ்யமுமான பாற் 

கடலின் வடகரையில மஹாத்மாவாள அந்தஸரீஹரியினடைய 

வைகர்ணழமன்னும் ஆஃயததற்குச் சென்றேன். அது தஇவ்யமும், 

தேதஜோமயமும், செல்வம் நிரம்பியதும், தேவர்களாலும் இந்திக்கத் 

தகாததும், பலவிடங்களிலிருப்பவைகளும் தேஜோமயமும் வாயு 

மயமுமான தூண்களுள்ளகதும், காந்தயுள்ளஸ்வர்ணத்தால் எங்கும் 

அலங்கரிக்கப்பட்ட தும், திவ்பமானஒளியுள்ளதும், வாத்யங்களாலும் 
கானங்களாலும் விளங்குவதுமாமிருந்தது, கான் அவ்விடத்தில் சப் 

தத்தைக்கேட்டேனேயொழிய வேறுமனிதனையும் இடத்தையும் 

கால்கள்வைத்தஅடையாளத்தையும் எவ்விடத்தும் காணேன். அவ் 

விடத்தில் நான் நடுக்கமடைந்து அஞ்சலிசெய்துகொண்டிருந்தேன், 

பிறகு, ப்ரம்மாமுதலியதேவர்களும் அவ்விதமே திக்பாலர்களும் 

ஸனைந்தனர்முதலியமுனிவர்களும்அவ்வீடத்தையடுத் துப்பிழைப்பவர் 

களான மற்றுமுள்ளவர்களும் ௮ந்தஆலயத்துற்கு வந்தார்கள், அப் 

பொழுது, தேவஸ்பே ஷ்டர்களும் கந்தர்வற்சேஷ்டர்களும்ஸபையின் 
வாயிற்படியில் ப்ரம்மதே வரைமுன்னிட்டுக்கொண்டு அஞ்சலிசெய்து 

கொண்டிருந்தார்கள், பிறகு, அச்சமயத்தில் பாற்கடலின் திவலை 

களால் விழித்துக்கொள்ளும்படி செய்யப்பட்டு விளங்குகிறவர்போல 

ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவானவர் அவ்விடத்தில விளங்கினார், ஆயிரம் படங் 
களின் வரிசைகளையுடையவனும் ஸுூக்ஷமமாயிருப்பவனுமான ஆதி 

சேஷனையும், அவன்மேல் நீண்டெருண்ட வைகளும் பருமனுள்ளவை 

களும் ஸமமாயிருப்பவைகளும் தோள்வளைகளாலும் கங்கணங்களா 

லும் விளங்குகிதவைகளுமான கான்குகைகளையுடையவரும் பீதாம் 

பரம்தரித்தவரும் கெளஸ்துபமணியால்விளங்குகறவரும் லக்ஷ்மீ 

தேவிவஸிக்கிறமார்பையடையவரும் சிறிதுதிறந்தகண்ணுள்ளவரும் 

எல்லாவற்றின்காரணத்திற்கும் காரணருமான அந்த ஸ்ரீ ஜனார்த்தன 

சையும் நான் ஆகாயத்தில் ஸந்தோஷ;ததுடன்கண்டேன், அவர் பாற் 

கடலின்மேற்பாகத்திலுள்ள சறந்தகறுத்தமேகம்போலத் தோன்றி 

னர், அங்கு ஒருவனும் பேசுறதில்லை,' 1 ஒருவனைஒருவன்சொல்லு 
  

& 

1 கூதியதுகூறலால், இங்கு மூன்றுசொற்கள் விடப்பட்டன,
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இறதுமில்லை. ப் ரம்மாமுதல் ஸ்தம்பமேன்னும் ஜந்துவரையில் 

சப்திக்கக்கூடாதென்று கோபத்துடன் புருவங்களை நெரித்துக் 

கொண்டு, கோணலானகண்ணுள்ள பலவிதப்பூதக்கூட்டங்கள் அங்கு 
இருந்தன, பிறகு, சிந்திக்கத்தகாத ஸ்ரீமான் ஹரியானவர் ப்ரம்ம 
தேவடைப்பார்த்து உலகங்களுக்கு ஹிதத்தைச்செய்யும்விருப்பத் 

துடன், '8ீங்கள் போகலாம்? என்றுசொலலி அவரைப்புறப்படும்பட. 

செய்துவிட்டு, பிறகு, என்னைநோக்க, 'கருட!' என்றுசொல்லி 
அழைத்தார், உடனே, நான் எஇரில்சென்று ஈமஸ்கரித்து' அஞ்சலி 

செய்துகொண்டு Ban weir. அவர் என்னை, 'வா? என்றுசொல்லி 
விட்டி வடடிழக்கானவழியில் செல்லத்தொடக்குனார், அவர் மிகவும் 

மெதுவாகவே போகிறவர்போலக் காணப்பட்டார், நான், பதினா 

யிரம் லக்ஷம் பத்துலக்ஷம் அப்படியே கோடியென்னும் யோ 

ஜனைதூரம் எப்பொழுதும் அங்கங்கு சென்றுகொண்டேயிருக்தேன். 

பிறகு, 'ஐ! தேரே ! உண்மையில நான் பக்தன், கஷ்டப் 

படுகிறேன். என்னை ஈக்ஷிக்கவேண்டும்' என்றுசொன்னேன். ௮க்த 
மாதவரானவர் திரும்பவும், 'கருடனே! வா? என்றுசொன் 

னார். பிறஞூ, நானும் இரும்பவும் ஆகாயததுல் ஓடிக்கொண்டு சென் 

றேன். பிறகு, நூறுகோடியோஜனைதூரம் மறைவுள்ள கோர 

மானஇடத்துற்கு வாதார், அவ்விடததில் இருள்உருவமுள்ள 

வைகளும் மலைபோலவிளங்குகின்றவைகஷம் ஒரேவிதமான பத 

மஙகள்போன்றவைகளுமான பூதங்களைக் கண்டேன், உடனே, 

கான் பயமடைந்தவனானேன். பிறகு, கோரரூபியான ஒருகிஙகான் 

நூறுயோஜனைரீளமுள்ள என்னைக் கையிலஎடுதது அவ்விடத்தி 

லிருந்து மண்ணாங்கட்டியைப்போல வீசியெறிகதான், அப்பொழுது 

நான் அந்த இருளைவி UBS oe ஆகாயத்தையடைந்ே தன், அவ்விடத் 

இல் இடியின் ஓசைக்கொப்பான ஹுஙகாரதவனியானது செவியி 

னுள் கேட்கப்பட்டது. உடனே, நான் பலபூதங்களால சூழப்பட் 

டேன், பிறகு, நான்; 'தேவர்களின்தேவசே ! தாமபைக்கண்ணரே ! 

ஈஸ்வாரே ! நீர் என்னை ரக்ஷிக்கவேண்டும்? என்று சொன்னேன், 

அப்பொழுது அவ்விடத்தில் ஸ்ரீவிஷ்ணுவும் என்னைப்பற்றிச் சொன் 

னார், பயகங்கானானஒருவன் என்னையெடுத்து ஒருகுகையின் த்வா 

ரத்தில் எறிக்தான். ஒருக்ஷணத் $் இல் நான் அக்னியைவிலகிச்சென்று 

வாயுமண்டலத்தைக்கண்டேன், அவ்விடத்தில் ஆகாயத்தில் என்னை 

எறியவேண்டுமென்றவிருப்பத்துட ன் வந்தவனைக்கண்டு நான் லக்



Or Fr ub ib om TUT T g ID. 

sgn og NaOsran@ IaG nor, gman Go Horuaep SG) 

லிருக்கிறவர்களை விளங்கச்செய்கிறவரும் பயங்கரருமானபரமாத்மாவி 

னால் கண்டு கோபிக்கப்பட்டபயங்கரனானஒருவன் என்னைவிட்டெறிக் 

தான், அங்கு ஆயிரம்ஸூர்யர்களுக்கொப்பான பலகருடக்கூட்டத் 

தைக் கண்டேன். பிறகு, அவர்கள் என்னைக்கண்டு, 'அந்தோ ! அல்ப 

ஆயுளுள்ள.தும் மிசப்பலவீனமுள்ள துமான பக்ஷியான.து வந்திருக்கி 

றது? என்று என்னைக்குறித்து மனத்தில வியப்படைந்து சொன்னார் 

கள்,கான் அவ்விட தீதில்ஆயிரம்யோஜனைரீளமுள்ளவரும் ஆபி TOY, GB) 

த்யர்களுக்குஒப்பான ஒளியுள்ளவரும் ஆயிரம்கருடர்களின்மேல் ஏறி 

க்கொண்டவருமான ஸ்ரீமக்காராயணரைக்கண்டேன், பெரியபலமுள் 

ளவர்களான அந்தக்கருடர்கள், 'ஒ ! தேவரே ! இது மிகவும்விந்தை, 

சரீரத்தால எஙகள்குலததில் உண்டானதுபோன்ற.தும் (நிகஅல்பபல 

முள்ளதும் மிகஅலபசரீரமுள்ளதுமான இ.து என்னபக்ஷி இவ்விடத் 

தில் வந்திருக்கிறது !? என்று சொன்னார்கள். அதைக்கேட்டு, கான் 

கர்வமழிந்தவனும் பயமுள்ளவனும் லஜஜையுள்ளவனும் விவேக 

மடைந்தவனும் நடுக்கமடைந்தவனுமானேன், பிறகு, திரும்பவும், 

கருட! வா! என்றசப்தத்தையேகட்டேன். உடனே, கான் செல் 

லத்தொடங்கினேன், பிறகு, திரும்பவும் நூறுபரார்த்தயோஜனை 

தூரம்சென்று அவ்விடததில உததமமானஸ்தானத்துலிருக்கும் ப்ச 

ம்மதேவரைக்சண்டேன் அன்றியும், அவவிடத்தில் நூறுகோடிப்ர 

ம்மதேவர்களையும் கண்டேன். ஸ்ரிவிஷணுபகவானானவர் திரும்பவும் 

வா' என்று கம்பீரமாகச்சொன்னார், பிறகு, ஒரு பெரியகூட்டத்னதைக் 

1 கண்டேன், விளாம்பழததிறகொப்டானதும் இருளால மிகச் சூழப் 

பட்டதுமான பலஅண்டத்தைக்கண்டேன், ஸ்ரீமானானஹரியானவர் 

அந்த அண்டத்தலிருந்துகொண்டு ஓர் அண்டத்தைப் பேஇத்தார், 

தஇரும்பவும் ஒருபெரியபூதமான து என்னைப்பிடித்து எடுத்தெ றிந் 

தது. அதன்இடையில் ஏழுஸமுத்திரங்களையும் ப்ரம்மதேவரையும் 

அவ்விதமே தேவர்களையும் எங்கள்கருடக்கூட்டத்தையும் (எங்கள்) 

தாயையும் அந்தஅந்தவிடத்தில் கண்டேன். உண்மையைத்தேட 

விருப்பமுள்ள நான் இ ,வ்விதம் அனுபவமடைந்தேன், முனிகளில் 

மிகள்சிறந்தவர்க ளை : என்னைப்பல்லக்குக்குஒப்பாகத தெரிந்துகொள் 
ளுங்கள் ' என்று இவவ் தம் மூன்காலத்தில எனக்கு எது உண்டா 

னதோ அதை பராம்மணர்களுக்குச்சொன்னேன். மிகப்பூஜ்யனே | 
  

  
  

  

“4 இரணடு சொர்கள விடடபட்டன,
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ஓ ! பீஷ்ம! அஃதனைத்தையும் உனக்கு நியாயப்படி. சொன்னேன், 

யோகிகள், சிறந்தஞானத்தைக்கண்டு அந்த ஸ்ரீஹரியைக் சாண்டுமுர் 

கள், ஞானத்தால் அடையத்தக்க இந்தப் பாமபுருல.ரானவர் வேறு 

விதமாய்அடையக்கூடிய உருவமுள்ளவால்லர், பூஜ்யரான ஸரிஹரி 

யானவர் ஓஒரேநிலையுள்ளபக்தியால் அடையத்தக்கவசாவர்? என்று 

சொன்னார்,  பூஜ்யரும் பக்ஷிகளுக்கராசரும் ப்ரபுவுமான வைன 

தேயர் இவ்விதம்சொல்லிவிட்டு என்தாயாரான கங்காதேவியைக் 

கேட்டுக்கொண்டு அவ்விடத்திலேயே அந்தர்த்தானத்தையடைந் 
தார், அரசற்ரேஷ்டனே ! அகையால், ஸர்வரூபியும் தானத்தை 

யுண்பெண்ணினவருமான ஸ்ரீவாஸுகேவர் ஞானத்தாலும் பக்இ 

யாலும் எளிதில் அடையத்தக்கவர், வேறுவிதமாக அடையத்தக்க 

வால்லரென்பது என் அபிப்பிராயம்!” என்றுகூறினர், 

  

இருநூற்றுப்பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம், 

ம்மா ரஷி த ர்மம், (தோடரீச்சி,) 

pos 
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புதிஷ்டிரர், “தந்தையே ! பரதுலத்திலுஇித்தவரே ! நீர் 

மோக்ஷ்கதற்குரியமுக்கமானயோகக்கை எனக்கு உபதேூக்கவேண் 
டம், பேசுகிறவர்களிற் சிறந்தவரே ! அதை மான் உண்மையாகத் 
டு Ar 1 ச டி ° இ * 0 ச த் Q | ல் உ ர உ ஓ 

கரிந்து 2காள்ளவிரும்புகிறேன். மிகப்பூஜ்யசே ! ஞானத்தின்உண் 

மையில நிலைபெறவேண்டித் இரும்பவும் நான் வாஸ 2தவசென்று 

பெயர்வாய்ந்த சிந்திக்கத்தகாத பொருளைப்பற்றி உம்மிடம் கேட் 

கிறேன், ஆகையால், சொல்லவேண்டும்!” என்றுகேட்க, பீஷ்மர் 

சொலலத்தொடங்கிளார், 
ச ப . ‘ * . ட ச 

் இவ்விஷயத்திலும் மோக்ஷத்தைப்பறறியதும் ஒருகுருவடன் 

சிஷ்யனுக்குண்டானஸம்பாஷணையுமானபமைய இவவி திஹாஸத்தை 

உதாஹரிக்கிறார்கள். மேதா விகளிலசிறக்கவனும் க்ஷேமக்தைவிரு 

ம்புகிறவனும் மிக்க அடக்கமுள்ளவனுமான ஒருசிஷயனானவன் இக் 

த்ரியங்களை வென்றவரும் ஸத்யளந்தரும் மஹா மாவும் கேஜஸுக 

ளின் கூட்டம்போன்றவரும்ஃரிஷிகளில் (பிகச்சிறக்ரவளும் உட்கார்ந் 

இருப்பவரும் பீமாம்மணருமான ஓர் ஆசார்யரையடைக்து அவர்அி 

களைவணங்டிக் சைகூப்பிரின்றுகொண்டு கேட்கத்தொடங்கிறான்,



or PO} ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

'பூஜ்பசே ! என்னுடைய பணிவிடையால் நீர் ஸ்ந்தோலமுள்ளவரா 

யிருப்பிராபின் எனக்குஇருக்கஒருபெரியஸந்தேஹத்தை நீர் விரித் 

துரைக்கவேண்டும், நான் எதிலிருந்து உண்டானேன் ! St org 

லிருக்துஉண்டானீர்! இவ்விஷயத்தில் எது மேலானதோ அதை 
நன்றாக நீர் சொல்லவேண்டும், ப்ராம்மணர்களில் மிகச்சிறந்தவமே ! 
எல்லாப் சாணிகளும் ஸமமாயிருக்கும்பொழுது, கீன்குரடைபெறு 

இன்றஉத்பக்இகளும்விகாசங்களும் வெவ்வேறுவிதமாக உண்டாகின் 
றனவென்ப.து எவ்விதம்! வேதங்களில் 1வெவ்வேருயுள்ளவாக்யமும் 
உலகத்திலுள்ளபொ துவான ஸ்ம்ரு இவாக்யமும்எவ்விதம்? அறிவுள்ள 

வ? ! இவறறையெல்லாம் உள்ளபடி, விரிவாக உசைக்கவேண்டும்! 

என்றுகேட்க, குரு சொல்லத்தொடங்கினார், 

(ப். ராஜ்ஞர்களில்பெரியவனை ஓஒ ! சிஷ்ய ! வேத. ரஹஸ்யமும் 

எல்லாப்ராணிகளின்சரீரத்திலுமுள்ளதும் வேதங்களுக்குகிதிபோன் 

றதுமான இப்பெரிய தத்வத்தைக் கேள், ஸ்ரீவாஸு௩தேவரானவர்உல 

கத்திலுள்ள இவ்வெல்லா உருவமுமள்ளவரும் வேதத்தின்டுகமான 

ப்ரணவரூபியும் ஸத்யம் தானம் தவம் யாகம் பொறுமை அடக்கம் 
கேர்மைஇவைகளால்அடையத்தக்கவருமாயிருக்கிறார்.ஸனாதனபர௬ுஷ 

ரான ஸ்ரீவிஷ்ணுவையே(உலகங்களின்)உத்பத்தியையும் ப்ளயத்தை 
யும்செய்வ தும் க்ஷமருபியும்சாற்வதமுமானப்ரம்மமென்றுவேத 

மறிந்தவர்கள் ௪௫ துஇருர்கள், இப்படி ப்பட்டஇந்தப்ரம்மமானது வ்ரு 

ஷ்ணிகுலத் திலுதித்ததாயிருக்கிறது, அதைப்பற்றியஇதுஹாஸத்தை 
சன்னிடத்இிலிருக்துகேள், பிராம்மணன் ப்ராம்மணர்களால் உப்தே 

சம் பெறத்தக்கவனாகிறான், க்ஷத் திரியன்க்ஷ த்ரியர்களால் கேட் பிக்கத் 

தக்கவனாஇிறான், வைஸ்யன் வைஸ்யர்களால் கேட்பிக்கத் தக்கவனாக 
மூன், பெரியமனமுள்ள சூத்ரன் சூத்ரர்களால் கேட்பிக்கத்தக்கவனா 

இருன், தேவர்களுக்குத்தேவரும் ஒப்பற்றதேஜஸுள்ளவருமான ஸ்ரீ 
விஷ்ணுவினுடையதும் மங்களமும் உத்தமமும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனென் 
னும் ரூபமுள்ள.துமான மதஙிமையை நீ கேட்கவேண்டும், ஸ்ரீவிஷ்ணு 

வின் பரமபதமானது,அழிவற்ற அம் சிறந்ததும் நித்யமும் அடையாள 

ங்களில்லாத.தும் ௮ழுக்கில்லாததும் மரணமில்லாததும் சோபையுள் 

ளதமானமோக்ஷமாயிருக்கிறது.ஸம்ஸார தசையில் அதுவேற்றுமை 

யுள்ளதுபோலிருக்கறது, வேற்றுமையுள்ளதும் முக்குணங்களையும் 

உண்டுபண் 'ணுகிறதுமான ப்ரதானமெல் னும் மாயையானது அந்தப் 
  re ee 

1 gaQam cng இிகளுக்குமட் டில் ஒவ்வொருகர்மத்தைப் பகுத்துக்கூறு 
வ 'தாயுள்ள து என்றுபொருள,



Fr 6 FUT ai, ௭௪௯ 

பரமாத்மஸ்வரூபத்தில் எப்பொழுதும் பற்றுள்ளதன்று, அதில் 

பற்றுள்ள இந்தஜீவனென் னும்புருஷன் வேறானவன், எப்பொழுதும் 

புருஷனால் அடையப்பட்டதும் வ்யாபகமும் உலகத்துற்குக்காரண 
மும் காலீரூபமுள்ள துமான ப்ரதகானமான, மிக்கசக்துபெற்ற 

ஸ்ரீவிஷ்ணுரூபத்தால் விகாரமுள்ளதாகச் செய்யப்பட்டு வெவ்வே 

மூன பலபூதங்களை உண்டுபண்ணுகிறது, புருவணைனைவன் ஸாக்ஷியா 

யிருந்துகொண்டு உண்மையில்லாத அக்க ப்ரதானத்தைப்பார்த்து 

வே றுமையில்லாதவனா லை லும் அந்தப்ரதானத்தில்புகுந்து ” அதன் 
சேர்க்கைக்குத்தக்கபடி பே இபட்டல-்ஷணமுள்ளவனாப் நடைபெறு 
இரான், ஆஇயும் அக்கருுமில்லாகலும் இருப்பதையும் இல்லாமல்போவ 
தையும் தன்லக்ஷணமாகக்கொண்டதுமான பீரதானமென்னும் கால 
சக்ரமானதுமூன்றுஉலகத்து லுமுள்ளஎல்லாப்.ரொணிகளிடங்களி லும் 

உருளைபோலச் சுறறிக்கொண்டிருக்கிறது, புருஷர்களிற்கிறந்தவனே ! 

எந்தப்ரம்மமானது அழிவில்லாததம் ஸூ.க்ஷமரூபியும் மோக்ஷரூபி 

யும் சாற்வதமுமாயிருக்கிற3தா அதைப் புருஷோத்தமரான ஸ்ரீகேச 
வென்று சொல்லுகிருர்கள், அழிவிலலாதகும் சிக்இக்கத்தகாதது 

மான அக்கருபமான தூ வே றறுமையுள்ளரூபத்துடன் காணப்படு 

கிறது, காலமென்றுசொல்லப்பவெதைப் பார், அஃது எப்பொழு 

தும் சூடிள்ளதுமன்று ; மிக்ககுரி நள்ள மன்று, இந்தக்குணங் 

கள் அதனி_த்திலில்லை. ஆகையினால, (அந்தக்காலம்), அப்படி 
(குளிரும்வெப்பமும் இல்லாமல) பிரவர்க்திக்கிறது, [இதோ சூனளிர் 

காலம்வந்தது; இதோ உஷ்ணகாலம் வந்தது? என்று ஸூர்யோதயத் 

தைப்பற்றி*எல்லாப்பிராணிகளும் சொலலுகின்றன. 1குணங்களனை த் 

தும் காலத்தைப்பற்றி வருவதும் 2பாவறுமாயிருக்கின்றன, எக்கால 

ழம் ப்ரக்ருதியிலிருப்பவனும் சாலக்குடன்கூடியவனுமான மனித 

னால் (அ.ணுபவிக் ஈப்படிவ.தும்) குணககளால் (உண்பெண்ணப்பரவெது 

மான) ஸுகமும் துச்கமும் த ஃவஜ்ஜானத்தில் ஸமர்த்தனாமிருப்ப 
வனை அடையா, 'மூலப்சக்குதி யானது எப்பொழுதும் புருவனால் 

ஆஸ்ரயிக்கப்பட்டு (உலகங்ளை) 2 உண்டுபண்ணுகிறது, அழிவில்லாத 
பரமாத்மாவானவர் பித்ருச் களையும் தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் யக்ஷ 

ர்களையும் 1 ராக்ஷஸர்களையும். நாகர்சளையும் ௮௪ eater yb மனிதர் 

களையிம் மனத்தால் படை க்டிமுர், அதுபோலவே வேதங்களையும் 

சாஸ்த்ரங்களையும் ப்ரளயகாலச்தில் ப்ரக்ருதியையடைக்தவைகளும் 
் Dinan 
  pecnmpereneeerin aati ae academe etme கக ஆசன சய 

etter eter nem mn eh ate mL aarti Am A 

L ‘evereurt ' என்று பாடங்கொள்ளப்பட்ட a, 

* 1, al



or ‘Blo -ஸ்ரீமீஹாபாரதம் 

சாற்வதமுமான ௨. லகத்துற்குரியதர்மங்களயும் கல்பத்தி தின்ஆதுகாலத் 
தில் இரும்பவும் படைத்தார். ஒவ்வொரு வர்ஷூத்திலும் ருதுக்களில் 

ருதுக்களுக்குத்தக்க பலஉருவங்களுள்ள அடையாளங்கள் அந்த 

அந்தவிதங்களாகவே காணப்படுவ நுபோல யுகங்களின் ஆதஇகாலங்க 

ளில் வஸ்துக்கள் காணப்படுகின்றன, கல்பத்தின் அஇகாலங்களில் 
எப்பொழுது காலத்தின் சசர்க்கையால ௭௮௪ து தோன்றுமோ அப் 

பொழுது அது அதுவும் வ்யவஹாரததுற்குக் காரணமாயுண்டாகும் 

ஞானமாகும், அவ்விகவறிவை உண்டெபண்ணவேண்டி. அதற்குக் 

காரணருபமாக இந்தவேதம் கூறப்படுகிறது, இந்தவேதங்கள் அத்யய 

னம் செய்யாத காரணத்தால் மறைவடைந்தனபோலாயின, ப்ரளய 

காலகதில் எலலாப்பிராணிகளும் நப்பகால் பலவிதமானசாஸ்த்ரங் 

களும் சாசமடைந்தனவாகும், ஆயினும், ஜிவர்களின்ஸ்வரூபம் நித்ய 

மாகையால் வேறு ஆண்டம் இருக்கும்பொழுது சாஸ்த்ரங்களும் 

நித்யமாயிருக்கலாம், மஹாப்ரளயகாலத்இல் மறைவடைந்தவேதங் 

களையும் இஇஹாஸங்களை.பும் உலாஈடையின் அதிகார த்தைவஹித்த 

வர்களும் பெரியரிஷிகளுமான ப்ராம்மணர்கள் தவத்தால் முதலில் 

ப்ரம்மதேவரால்அனு&ர ஹிக்கப்பெறது ப்ரம்மசேவரின்கட்டளையால் 
அடைசந்கார்கள். பூஜ்யரானப் ம்ம. தவர் வேதங்களையறிந்துசொன் 

னார். வேதாங்கங்களை ப்ருஹஸ்பதயும் உலகத்துற்கிதமான நீதி 

சாஸ்த்ரத்தைச் சுக்ரரும் கூறினார்கள், ஸஙகதசாள ந்ரமென்னும் காந் 

தர்வவேதத்தை நாரதரும் தீனுரவேதகதைப் பரத்வாஜரும் 3மதவர் 

களுடையதும் 7ரிஷிகளுடையகு,மான சரித்ரத்தைக் கர்க்கரும் 

வைத்யசாஸ்தரத்தை க்ருஷ்ணா யரும் அறிந்தார்கள். கெளதம 

ரானவர் நா MIT TAM முழுமையையும் உண்மையாய் அறிந்தார், 

வேதக்களையறிந்தவரும் ப்ரம்மசதையறிந்தவரும் ப்ரபுவமான ஸ்ரீ 

வ்யாஸரானவர் வேதாந்தத்தையும் ஈர்மயோத்தையும் ஆுறிந்தார். 
ப்ருகுவானவர் சிலபசாஸத்ரததை அறிச்தார், அந்த அந்ந வாக 

ளால் பலதர்க்கசாஸ்த்ரஙகளும் கூறப்பட்டன, ஈறு யுக்ரியுடனும் 

ஆகமத்துடனும் ஸதாசாரத்.துடனும் கூறப்பட்டதோ ௮ஃ துறு தரிக் 

கப்படுகிறது. உதபதியில்லாத அகதப்பாப்ரம்மந்தைத் நேவர்களும் 
ரிஷிகளும் அ றிஏிழுர்களிலலை, பூஜ்யரும் உ லகத்தையண்டுபண்ணின 

வரும் ப்£புவுமான ஸ்ரீசாசாயண வருவர் HEFT LDF F 4 HE 
opt. poof re சரயணரிடமிருந்து நி “தில் கூட்டங்களும் முக்யர்களான 

தைலைய களம் களையைக் அணவககவவா தகன, me யடி. அ அனிய. அர்ஷின் ஐ tnt ee ne 

1 Cai gust ni, 2.8 QGwr Hagin, 
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தேவர்களும் அஸுாரர்களும் முன்காலத்இலிருந்தராஜரிஷிகளும் துக் 
கங்களுக்கு மருந்துபோன்ற பரப்ரம்மத்தை அறிந்தார்கள். வ்யாஸ 

மஹரிஷியிடமிருக்து என்னால் எதுஅடையப்பட்டதோ அதை நான் 

உனக்குச்சொல்லுகிறேன், ப்ரக்ருதியானது எப்பொழுது ஈசனென் 

ம்புருஷனால் ஆலோசிக்கப்பட்டபொருள்சளளை உண்டுபண்ணத் 

தொடஙகுகிறதோ அப்2பொாமுது (சர்மம் அதர்மம் என்ற) காரணஙக 
ஞுடன்கூடிய உலகமானது இகதப்ரக்ருதியினிடத்திலிருந்து. முத 

லிலஉண்டாகிறது, ஒருவிளககிலிருந்து வேறுவிளக்குக்கள்' ஆயிரக் 

கணக்காக உண்டாவதுபோல ப்ரகருதியானது (உலகங்களை) உண்டு 

பண்ணுகிறது. தன்பெருமையிலிருந்துகுறைவடைகிறதிலலை, அவ் 

யக்தமென்னும் ப்ஈகீரு யிலிருந்து கர்மததைக் காரணமாகக்கொண்டு 

புத்தியென்னும் மகத் சத்வமுண்டாகிறது.௮து அகங்கார த்தையுண்டு 

பண்ணுகிறது, அகங்காரத்திலிமுந்து ஆகாசமென்னும் சப்ததன்மாத் 

ரையுண்டாகிறது. அந்தச்சப்தத் இலிருந்துஸ க்ஷமமானஸ்பர்சமுண் 

டாகிறது,அக்தஸ்பர்சத்திலிருந்து ஸூிக்ஷமரூபமும் அந்த ஸுூக்ஷம 

ரூபத்திலிருந்து ஸூஷமாஸமும் ரஸதன்மாத்ரையிலிருக்து கந்த 

தீன்மாத்ரையுமுண்டாகின்றன,  இந்தஎட்டும் மூலகாரணங்களா 

இன்றன. உலகமானது இவைகளில நிலைபெறறிருக்கிறது, இவைகளி 

லிருந்து ண்டானவைகளான ஜஐக்துஞானேந்தரியககள் ஐந்துகர்மே 

ந்த்ரியங்கள் ஐக் துவிஷயங்கள் மனம் தன்று இ$தப்ப இஞாறும் காரியங் 

களாகின்றன. செவியும் தவக்கும்கண்களும்காவும் மூக்கும் ஞானேந் 

இரியங்கள், காலாளும் பாயுவும் உபஸ்தமும் கைகளும் வாக்கும் கர் 

மேந்திரியங்கள்,ஈப்தமும் ம.பர்சமும் ரூபமும் ॥ஸழும் கந்தமும் விஷ 

யங்கள். அவைகள்சிக்கு கறிண்ணறலபத்தாலஉ ண்டாகின்றன, அவை 

களில மனமானது எலலாவி க்கிலும்செலலுவதும் வயாபக ழமாகி 

றது, ட 15 AIG) ந்தரியஙக ஷம் அவைகளின்பற்றுத MEE சாரணங் 

களானவிஷயங்களும் இவ விகம் 2சாலலப்பட் டன, மனமான v4) இருக் 

இறதாஇல்லையாஎன் று இ! ஸண்சிவிதமாய்ப் பறறுதலென்னும்விகலபத 

இல்இருக்கி றதென்றுசொலலப்படுகிறது, புத்தியானஅ நிச்சயமென் 

னுங்குணமுள்ள ஜு, அணர்காரமானது அபிமானத்தடன்கூடி.யது, 

கர்மமானதுசரீ॥ த்கையடைவதற்குபாகானகாசணமான அவ்யகதத் 

CHF LITA HS VEE FOTO தல்லாமல் தான் உபாதானகாரணமாகிறதி 

ல்லை,இந்தராவானது ஸல SUMS தற்குஉபயோகப்படுகிற து, அது 

போலவே வாக்கானது பேசுவதில் உபயோசப்படுகிை, மனமானது



ar Ge. ஸ்ரீமஹாபாரசதம், 

பலவிதமான ௫இந்த்ரியங்களுடன் சேர்க்கையடைவறும் எல்லாஇந்திரி 
யங்களையும் விட்டுவிலகுவதுமாயிருக்கிறதென்று தெரிந்துகொள்ள 

வேண்டும், வெவ்வேரறானதேவர்களுடன்கூடிய இந்தப் 1பதினாறும் 

சரீரங்களில்(பரமாத்வை)உபாஹிப்பவனும் அறிவுகளுக்குக் கர்த்தாவு 

மான ஜீவனைஉபாஹிக்கின்றன. எல்லாப். ராணிகளிலுமுள்ள அவ்விந் 

த்ரியங்களுள் எப்பொழுதும் நாவானது ஜலச்தின்கார்யமூம் மணத் 

தைய நியும்மூக்கானது பூமியின்காரியமும் செவிகள் ஆகாயததின் 

கார்யமும்' கண்ணானது தேஜஹின்கார்யமும் த்வக்கு வாயவின்கார்ய 

மூமாகத் தரிந்தகொள்ளவேண்டும், மனத்தை ஸத்வகுணத்தின் 

காரியமென்றும் ஸத்வமானது அவ்யக்தத்தின்காரியமென்றும் கூறு 

இருர்கள், ஆகையால், அறிவுள்ளவன் எலலாப்பூதங்களுக்கும் சாரண 

மான அவ்யக்தத்திலிருக்கும் ஈற்வரரை அறிந்துகொள்ளவேண்டும், 

ரஜோகுணமில்லாத எந்தத்தேவரைப் பரமபதமென்றுகூறுகிழுர் 

களோ அவரை அடுத்துநிறகும் அவ்யக்தமுதலிய இப்பொருள்களான 

வைகள் சராசரங்களுடன்கூடிய ௨.லகமனை ச்தையும் வஹிக்கின்றன. 

இந்தட்பொருள்களுடன்கூடியதும் ஒன்பதுத்வாரங்களுள்ளதும் புண் 

யமுமான சரீரமென்னும்பு த்தை வயாபித்துக்கொண்டு வ்யாபகரான 

பரமாத்மா சபனயம்செய்கிறார் புரத்தல்சயனம்செய்கிரரென்ற கார 
ணத்தால் அவர் புருஷரென்றுசொலலப்படுகிறார், அவர் ஜரையில்லாத 

வரும், மரணமில்லாதடிும்,கார்பரூரிியன்றும்காரணருபியென்றும் 

இரண்டுவிதமாய் உபசேசிக்கப்பகுகிறவரும், வ்யாபகரும், குணங்க 

ஞூடன்கூடியவரும், ஸுூக்ஷமரும், எலலாப்பூ தஙகளின் குணங்களுக் 

கும் ஆஸ் ரயருமாயிருக்கிமுர், சிற்தோ ட பல்ல நபெரிதோ 2 தபமானது 

எவ்விதம் ப்ரகாசஉருவமுள்ளதோ அவ்விதம் எலலாபராணிசளிடங் 

களிலும் புருஷனை ஞானருப்யென்று தெரிக்அகொள்ளவேண்டும், 

செவியானது கேட்கவேண்டியகசைக் பேட்டும்படி செய்விக்றெறு, 

அந்தப்புருஷன் சேட்கிமுன் ; அவன் பார்க்கிறான், இக்சுச்சசீரமான து 

அவ னுக்குஸாதகமாயிருக்கிறது, எல்லாக்கர்மஙகக்பும் செய்கிறவன் 

அவன், கட்டையிலிருககும் ௮க்னியான து அக்கட்டைபிளக்கப்பவெ 

தால் காணப்படாத துபோலவே சரீரததிலிருக்கும் ஆத்மாவானது 

யோகமென்னுமழுபாயமிலலாமல காணப்பசிகிறநுலலை, உபாயததால் 

கட்டையைக்கடை.ந்தால் அகனியானது காணப்பகெ.துபோலவே சரி 
nese nee ie Snes ய ட ய்ய 

4  இத்ரியங்காபத.து பூதங்க ாயுகது பனம்ஓன்் று ஆசப்பதிஞறு' என 

பது பழையவை இகதரியங்களபதது பராண கள்ஐந.து மனம்ஒன்று என் 

லும் கொள் ளலாம்.
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சத்திலிருக்கும்ஆ த்மாவும் யோகத்தானேயே காணப்படுகிறது, ஆறு 

களில்ஜலங்களும் ஸுிர்யனிடத்திலகிரணங்களும் சேர்ச்துகொண்டு 

தொட.ர்ந்தவைகளாக எவ்விதம் .செல்லுகின்றனவோ அவ்விதம் 

சரீரிகளுக்குச் சரீரங்கள் செல்லுகின்றன, அத்மாவான து சனாவடன் 

சேர்க்கையடையும்பொழுது சரீரத்தைத்கள்ளிவிட்டு ஐக்துஇந்திரி 

யங்கஞுடனும் செல்லுவதுபோலவே வேறுசரீரத்தில்செல்லுற 

தென்று அறியவேண்டும், யாவும் கர்மத்தால வ்யாபிச்கப்படுசின் 

றன; ர்மத்தாலே உண்டாடின்றன. தன்னால்செய்யப்பட்ட தும் 

மிக்கபலமுள்ளது.மான கர்மததால அதமாவானது வேதுசரீர தில் 

கொண்டுபோகப்படுகிறது. அந்தறுதமாவானது ஒருசரீரத்தைத் 
தள்ளிவிட்டு ௮ திலிருந்து வேறுசரீரத்சை அடைகிறதுபோல தீ தன் 

கர்மங்களால பிறப்படையும் அந்தப்சாணிக்கூட்டத்தைப்பறறியும் 
கூறுகிறேன், 

இருநாற்றுப்பதின்முன் ரவது அத்தியாயம, 
மோக்ஷதர்மம், (தோடர்ச்சி.) 

CHO 63 

(ஒர குநலானவர் தம்சீஷ்யஅுக்கு ஆத்மதந்வத்தை 
உபதேச்த்தந.; கோடரச்ச் ,) 

ஸ்தாவ ரங்களும் ஜங்கமஙகளுமாஷ நன்குவிதப்ராணிகளும் 

ஸுூக்ஷ்மமான பிறப்புடையவைகளென்றும் ஸூகூ;மமான இறப் 

படையவைகளென்றும் கூறுகிருர்கள, மனமானது அவ்யக்தமான 

லக்ஷண்முள்ளதென்றும் ப்ரக்ருதியின்ஸ்வரூபத்சை ரதன்உருவமா 

கக்கொண்டதென்றும் தெரிக்துகொள்ளவேண்டும், பெரியஅர௪மர 
மானது ஆரசமரத இன்வி த்தினுள்ளருந்ததும் அவ்யக்தமாய் உண் 

டானதுமாகக்காணப்பரிவதுபோல அவ்யக்தக்திலிருக்4: உலகத்தின் 
உத்பத்தியுண்டாகறெ.து, காந் தமணியின்ஸமீபத்திலிருக்கு,ம் இரும் 

பான.து (அந்தமணியை) அனுஸரிதுச செலவதுபோல அவயக்குத 

இலிருந்துண்டான புத்தியானது ஆத்மாவைஅனுஸஊரித் சச்செல்லு 

றது, அதுபோல மனமானது ஆக்சுப்புத்தியை௮னுளரித்துச் 
செலலுகிறது, அறிவில்லாகஇரும்பானது காந்தமணியையன ரித் 

துச்செல்வதுபோலப் பூர்வவாஸனையைக் காரணமாகச்கொண்ட கர் 

மங்களாலுண்டாகும் தர்மாதர்மங்களென்னும்பொருள்களும் இவை 

போன் றமற்றவையும் தேசத்ை தயனுலரி த்.துச்செலி லுகின்றன. அவ் 

வாறே அஜ்ஞானத்தாலுண்டானடொருள்கள், ஷூத்காவானஜீவனுக்



௭௫௫௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

குக்காரணமானப்ரம்மத்ையனுஸரித்துச் செல்லுதிறவைகளும் அறி 
வில்லாகவைகளும் அறிவுள்ளஜீவனுக்குக் சாரணமானப்ரம்மத்தி 

னிடமிருக்து வெளிவக்தவைகளுமாயிருக்கின்றன, முதலில் ஜீவ 

னைத்தவிரப் பூமியும் ஆகாயமும் ஸ்வர்க்கமும் பிராணிகளும் 3 ரிஷி 

களும் 32தவர்களும் அஸுரர்களும் மற்றும் ஒன்றுமில்லை. அவை 

கள் ஜீவனையடையவுமிலலை, ஜீவனுக்கு இவைகளுடன் சேர்க்கை 

யானது அஜ்ஞானத்நாலுண்டாகிறதென்று (வேதங்களில) கூறப் 

பட்டிருக்கு,  இந்தச்சேர்க்கை 3அனாஇயும் அஜ்ஞானமுள்ள 

வரையில அழிவிலலாததும் எல்லாஜீவர்களிடமுறிருப்பதும் மனத் 

தைக் காரணமாசகக்கொண்டதும் உறுதியானலக்ஷணமில்லாத தம் 

ஜன்மாந்தரவாஸனையென்ற காரணத்தால் வேறுபடுகிறதுமாயிருக் 
இறது, அந்தஜீவரூபமானது முன்வாஸனைஎன்றகாரணத்துடன் 

கூடிக்கொண்டு கர்மங்களைச் சேரச்செய்துகொள்கறது, அந்தக் 
கர்மத்தால் இந்தவாஸனை தொடர்ந்துவருகிறது. இஃது முதலும் 

மூடிவுமில்லாத பெரியசக்ரமாயிருக்கிறது, *அவ்யக்தமானவாஸனை 
யைக் குடமாகவும் வ்யக்தமானசரீரமுதலியவைகளை ஆர்களாகவும் 

ஞானம்கர்மமுதலிய கார்யங்களைச் சுறறிலுமுள்ளவடடையாகவும் 
ஆசையென் றபசையுள்ளரஜோகுணத்தை அச்சாக௨ம்கொண்ட ஸம் 

ஸாரசக்ரமானது கே்ஷேத்ரஜ்ஞனானஜீவனால் ரறப்பட்டு உறுதியா 
யிருக்கிறது, எண்ணெயென்னும் ஸ்கேகமுள்ளதாயிருப்பதால் எள் 

ளானது செக்கார்சளால், மூக்கப்பபவவெதுபோல இல்வுலகம்பாவும் 
ஆசையென் னணும்ஸகேகமுள்ள தாயிருப்பதனைலை அஜ்ஞானத்தாலுண் 

டாகும்போகங்களால் ஆக்ரமித்து இந்தஸம்ஸாரசக்ரததில் பீடிக்கப் 
படுகிறது. 3இந்தஉலகமானது போகவிருப்பத்தா லுண்டான அடு 

மானத்தால் பிடிக்கப்பட்டுக் கர்மத்தைச்செய்கிறது, அந்தக்கர்ம 
மானது ரஅுஜ்ஞானத்துறகும் சரீரத்திறகும் சேர்க்சையுண்டாவதற் 

க் கரரணமென்று உபதேிக்கப்பகிகிறது, கோரணமானது கார் 
யத்தைப் 7 போய் வடைிற இலலை, அதுபோலக் கார்யமும் கார 

ee     

  

1 (ப்ராணவ்க௱ ' என்பது பழையயுரை, 

9 'ஸுராஸ ரா) ' என்பது மூலம்) (தேவஇயற்கைகருரிசகற்குணங்க 
ளும் HOT DU POSE EMU gut Gchoou ங்களும் ' என்பதுபழையஉரை, 

8 வேறடாடம், 
8 அதிகபாடமான ஒர௫ற்லோகம் விடபபட்ட அ, 

56 இங்கு அதிகயாடமான மன் தரைபரலோகம் “விடபப டன; 
6 இங்கு அதிசயாடமான அரைஸ்லோசம் விடபபட்ட து. , 
7 (தார்யமும் காரணமும் பசு.௮ம் குரரையும்போல வெவ்வேரன உருவ 

மூள்ளலைகளென்௫ தாக்கே்கள். ௧௫ அகிறு்கள, சிலர் கா ர் யகாரணங் 
களுக்குப் பேதமும் அபேதமும் உண்டென்று கூறுகிறூர்கள், இவ்விரண்டு 5 
சாஸ்தா யமல்லவென்றி இவ்லிடத் இ லுள்ள கருத்து ' என்பது பழையவுரை,



Fr 6 RUT a wD, or BG 

CFO FU ADH, abariuwsn sr scoorgs Ho HSA oo aor, 

இதரகாரணங்களுடன்கூடி.ய காலமான து(அவைகளைவெளிபண்ணக்) 

காரணமாகிறது, எப்பொழு தம் புருஷலை அடையப்பட்ட ப்ரக்ருஇ 

களும் விகாரங்களும் கர்மாவென்ற காரணத்கால் ஏவப்பட்டவை 

களாகி ஒன்றையொன்று தொடர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன, முன் 

சரீரத்திலிருந்து நமுவியதீவன், ஸத்வம் ரஜஸ் தமஸ்என்ற குணங் 

களுட்ன்கூடின (இந்திரியம் மனமுதலி!ய) பொருள்களுடன்கூடிய 

வனும் (மறுபிறப்புக்குகி) காரணமான கர்மம் அவித்தை வாளனை 

இவைகளின் பலத்துடன்கூடியவனுமாகிப் புழுநியானது வாயுவால் 

ஏவப்பட்டுச் செல்லுவதுபோல க்ஷேத்ரதஜ்்னை பரமாதமாவை 

அனுளரித்துச் செல்லுகிறான், அந்த ஆதமாவானது மனமுத 

லிய அந்தப்பொருள்களுடன் சேர்க்கையடைகிறதில்லை. அந்தப் 

பொருள்களும் மஹாத்மாவான அந்த ஆகமாவுடன் சேர்க்கை 

அடைகிறதிலலை. அறிவுள்ளவன் புமுிகளின் சேர்க்கையில்லாத 

அந்த வாயுவானது எவ்விதம் புழுஇகளுடன் கூடியதாயிருக்கிறதோ 
அதுபோல மனத்துக்கும் ஆக்மாவுர்கமுள்ள இக்கவேறறுமை 

யைத் தெரிக்துகொள்ளவேண்சிம், மனமுதலியவைகளுடன்கூடிய 

வனனை அந்த ஜீவன் அப்யாஸத்தால் துரும்பவும் ஸவபாவமான ஆத்ம 

ரூபத்கை அறிபமாட்டான், ஆக்மவிஷயத்திலுண்டாகும் இந்த 

ஸந்தேஹக்கதைச் சி றந்தசானவே, தமான் AHMED HENS, FEL 

வர்ததிலக்ஷணத்தைச் செய்துகொண்ட அரசனுக்குத் தனக்குரிய 

தர்மத்தைச் செய்யுஙகாலத்திலுள்ள அறிவுபோல ஸுகம்பெறவும் 

துக்கத்தைவிலக்கவும் உபாயங்களை உபதேசிக்கும் கர்மவிதிகளில் 

அ, நிவிருக்கவேண்டும், தீயில எரிக்கப்பட்ட விதைகள் இரும்பவும் 
சளயாததுபோல ஞானத்தால எரிக்கப்பட்ட 1கிலேசங்களுடன் 

இரும்பவும் ஆத்மா "சேர்க்கையடைகிறதில்லை, 

1 மகுட ரதரிதத ரச. வுக்குரிய ராஜஸ 9யயாகமென்னு5 தாமத்தில ப்ர 

வருத்ததத விஷேிபான அரசன் அக்காலத்தில் சரீரத்திலுளள சாஜல ணச் 

களை ஆசமாவுக்கிருப்பதுபோல.ப் பாவிப்பவணானாலும் அச்சரீரம் போனபின் 
உணடாகும் அகத யாகததி.் பயை அடையும்காலத்தில gb FO ஷணங்கள் 

ஆதமா௮கலெமையென்றனு உணமையை முன்னமேயே தெரிகதுகொள்வது 
போலக் காமங்களைசசெப்யுங்காலததில அகதமாயுக்குச௪ ச£ராதிகளுடன்சேர்க் 
கையிநபபதுபோலப்பாலிப்பதிலு ப அமகாமங்களின் பயனயடையும் கால த் 

தில் அவவிதச்சோர்க்கை ஆதமாலுகலெலையென்பது உண்மையென்பதிலும் 
கர்மகாண்டங்களுக்குக. கருத்து, என, . தெரி தகொள்ளவேன்டும், 

4. அவித்தை அகங்காரம் ராகம் தவேஷம் மரணபயம் இவைகள் இலே 
சங்கள், 

    
 



ந் 

௭௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

இருநாற்றுப்பதினான்காவது அத்தியாயம். 

மோக்தாமம், (தோடர்ச்சி.) 

FESS 

(25 HH MTA FF iw HSH ஆத்மநதவத்தைக் 

கூறியது; தோடர்ச்சி,) 

ப்ரல்ருத்திகாமத் இலிருப்பவர்களுக்கு (வேறுவிருப்பமின்றி) 

ப்ரவ்ருதஇுிென்.றம் தர்மம் காணப்படுவதுபோல ஞானரிஷ்டை. 

யிலுல்ளவர்களுஃ்கு.. வேறுபொருளில் விருப்பரிராது, வேதங் 

களையறிந்தவர்களும் வேதத்தில் கூறப்பட்ட விதஇிளில் நிலைபெற்ற 

வர்சளும் துர்லபர்கள், அவர்கள் மோக்ஷமென்னும் பயன் பெரிதா 

யிருப்பதால் அதனைச்சருஇ மிகர்சிறந்த ஞானவழியை விரும்பு 

இழுர்கள், சிலர் வேதத்தின்கருத்து ஞானவழியில் நிலைபெற்றிருப் 

LOG YOUN Ar, MISA ஆசரிக்கப்பட்டி ருப்பதால் இந்த 

ஞானவழியானது இகழதசதுக்கதன்று, எதையடைந்து பரகதியென் 

னும் மோக்ஷததையடைகிரானோ அஃது இர்த ஞானமாகிறது, சரீ 

சத்தில் அடிமானமுள்ளவன் அவிவேகத்கால் ராஜஸ தாமஸங்க 

ளான காமம் கோபமுதலிய ருணங்களுடன்கூடி. எலலாப்பொருள் 

களையும் அடை.யமுயல்வான், அசையால், சரீரத்தைவிட்டு விலகுவ 

தாகிய மோக்ஷ£ச்தை ௮௭: _யவிரும்புகிறவன் அசத்தமானகர்மத் 

தைச் செய்யாமலிருக்சவேண்டும் ; கர்மங்களாலுண்டாகும்சித்த 

சுத்தியென்ற மோக்ஷ வழியைச்செய்துகொள்ளவேண்டி. அழகான 

உலசங்களை அடையவிரும்பாமலிருக்கவேண்டும், புடம்பொட்ட 

பொன்னைது இரும்புடன்சேர்க்கப்பட்டால் விளங்காமல்போவ.து 

போல மனத்திலுள்ள அமுக்குப்போகாதவனிடம் உபதேசிக்கப்படும் 

ஞானமானது விளங்காது, ஆதமாவின்குணத்ையடைந்தசிலர் ஸம் 

ஸாரசக்ரமென்ற பந்தத்திலிருந்து விபெட்டவர்களாகிரார்கள். மற்ற 

வர்கள் கஷ்டமான தவந்தவங்கரடன்கூடியவர்களும் அப்படியே 
துக்கத்தையே பெரிதாயடைகிறவர்களுமாயிருப்பார்கள், அவர்கள் 

தம் 1கர்மத் திற்குஒத்ததானபிறவியில் இரும்பவும் இரும்பவும் பிறக் 

இறவர்களும் எப்பொமுதும் கோபத்தாலும் லோபத்தாலும் மதத்தா 

லும் பிடிக்கப்பட்டவர்களும் அறிவறத மனமுள்ளவர்களுமாமிருப் 

பார்கள், மரத்தின்ரீண்டரிழலானது நிலையுள்ள தாயில்லாச துபோல 
(ஸம்ஸாரத்திலுள்ள] குணங்களும் நினைக்கத்கக்கவைகளாயிருக்கின் 
  

1 ஒருசொல விடப்பட்டது,



சாந் திபர்வம, or (or 

றனவென்று அறிஞர்கள் ௮ றிஒிஞுர்கள்"பேராசையால் காமத்தையும் 
கோபத்தையும்தொடர்ந்து தர்மவழியைமீறிச்சென்று அதர்மத்தைச் 

செய்கிறவன் மூலத்துடன் நாசமடைகிழுன்,சஞ்சலமான மனமுள்ள 
வன் உறுதியானஞானத்தையடையாமல் சஞ்சலமான பொருள்களை 

அடைவான்.அகையால், சப்தமுதலியவிஷயங்களை மிக்கதசையுடன் 

அடையமுயலாமலிருக்கவேண்டும். (அன்றியும்) கோபமும் ஸர் 
தோஷ்மும் துன்பமும் ஒன்றையொன்று அடுத் தண்டாகும், யாவற் 
றையும்-வறிந்த மனிதன் குணங்களை ௮டையவேண்டும், கோபம் ஸக் 
தோஷம் ஸுகம் துக்கம் விருப்பு வெறுப்புமுதலான த்வந்த்வங்களை 

வெல்லவேண்டும். ஸக்வம் ரஜஸ் தமஸ்என்ற குணங்களுள்ளதும் 
ஐந்த தங்களையும்உருவமாகக்கொண்டதுமான சரீரத்தில் இந்தமனி 
தன் எதைத் துஇக்கிறான் ! இகழ்ச்சியாய்ப்பேசிக்கொண்டு எதை நிக் 

இக்கிறான்! அ றிவில்லாதவர்கள் ஸ்பர்சம் ரூபம் ரஸமுதலியவைகளில் 
பற்றுதலையடைகிறார்கள், மாறுபட்டஞானத்தால் தம் சரீரத்தைப் 

பூமியிலிருந்துண்டானகார்யமென்று அறிகிறார்களில்லை. மண்ணால் 

செய்யப்பட்டவீடானது மண்ணாலேயே எவ்விதம்பூசப்பசதிறதோ 
அதுபோலப் பூமியிலிருந்துண்டான இச்சரீரமானது பூமியின்கார்ய 

மான அன்னத்தால் காசமின்றி ஜீவிக்கிறது, தேனும்எண்ணெயும் 
பாலும் நெய்யும் மாம்ஸங்களும் உப்பும் வெல்லமும் தான்யங்களும் 
கனிகளும் கிழங்குகளும் ஜலத்துடன்ஃடிய பூமியின்கார்யங்கள், 

அரண்யந்தையடைந்தமனிதன் எவ்விதம் உக்ஸாஹத்தையடையாம 

லும், ருசியில்லாததும் சரீரயாத்ரைக்குரியதும் அல்பமுமான ஆஹா 

ரத்தைப்புஜித் துக்கொண்டுமிருப்பானோ அவ்விதமே ஸம்ஸாரமென் 

னும்அரண்யத்தையடைந்தமனிதன்விசேஷமானம் ரமமுள்ளவனும், 

சோயாளியானவன் மருந்தையுண்ணுவதுபோலச் சரீரயாத்ரைக்கு 

மட்டில் வேண்டியஅஹாரத்கை உண்ணுகிறவனுமாயிருக்கவேண் 

டும், ஸம்ஸாரமார்க்கத்தால் விஷயங்களையடையவேண்டிச்செல்ப 

வன், வழியைவிட்டுமீறி ஸஞசாம்செய்பவன் துஷ்டமிருகங்களுக்கு 

இசையாவதுபோலாவான், ஆகையால், விஷயஸுகத்தைக்கருதக் 
கொண்டு செல்லாமலிருக்கவேண்டும் ; சென்றால் தப்புவழியிற் 

செல்வான். ஆகையால்; துன்பமில்லாதவழியையடைந்து அதைத் 

தொடர்ச்சியாய் ஸ்மரிக்கவேண்டும், அரண்யத்தில் பலஇலைகளும் 

கனிகளுமுள்ளவைகளான பலமரங்களிருக்கின்றன. அவற்றைப் 

புஜிக்கும் முனிவர்களும் இருக்கின்றனர், அகையால், அசண்யமா 

னது மிகச்சிறந்ததாகிறது, சாஸ்இரங்களாலும் யக இகளாலும் புக 
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௭௫௮ ஸரீ மஹாபாரதம், 

மாலும் பராக்ரமத்தாலும் ஸ்த்யத்தாலும் சுத்தியாலும் நேர்மையா 

லும் 1த்யாகத்தாலும் கேஜஸாலும் நன்னடக்கையாலும் பொறுமை 

யாலும் தைர்யத்தாலும் புத்தியாலும் மனத்தாலும் ஆலோசனையாலும் 

முறையாக எல்லாப்பொருள்களையும் கிடைததமட்டில் அனுபவிக்க 

வேண்டும், சாந்தியைவிரும்பும்மனிதன் கம்பீரமானபுத் இயுடன்இந் 

த்ரியங்களை ஈன்றாயடக்கவேண்டும், ஜந்துக்கள் ஸத்வத்தாலும் ரஜ 

ஸாலும்தமஸாலும் அவிவேகத்தையடைந்து அஜ்ஞான த்தால்உருளை 
போல மிசவும் சுற்றிக்கொண்டி.ருக்கின்றன. ஆகையால், அஜ்ஞான 

த்தாலுண்டாகும் குற்றங்களை நன்முய்ப் பரீக்ஷைசெய்யவேண்டும். 
அஜ்ஞானத்தாலுண்டாகும் அஹங்காரத்தை எப்பொழுதும் விலக்க 

(வண்டும், மஹாபூ தங்களும் இக்துரியங்களும் ஸத்வம் ரஜஸ் தமஸ் 

என்ற குணங்களும் சரீரத்திறகுக்காணமென்று தெரிந்துகொள், 

ஆகையால், இவைகள் பகவானல்ல, அந்தப்பகவானையும் அருகில் 

செல்லச்கடினமான ம்ருத்யுவையும் உபாயத்துடன்சொல்லுகிறேன், 

ரற்வரருடன்கூடியமூன்றுஉலகமும் அஹங்காரத்தில் நிலைபெற்றிருக் 

இன்றன, ஓரேநிலையுள்ளகாலமான.து இவ்வுலகில் அந்தஅந்தரு துக் 

களுக்குரிய குணங்களைக்காண்பிக்கிறதுபோல ப்ராணிகளிடங்களில் 
அஹங்காரமானது கெர்மங்களைச்செய்விக்கக் காரணமாயிருக்கிற 
தென்று தெரிந்துகொள்ள வண்சிம், ஈசமஸானது அவிவேகத்தை 

யுண்பெண்ணுவதும் குக் GID அஜ்ஞானத்தலிருந்துண்டானதுமா 

யிருப்பதென்று கெரிந்துகொள்ளவேண்டும், பிறகு, பெரியஅஹங்கார 
மானது ப்ரக்ருநயின்குணங்களிலிருந்து உண்டாயிற்று, அஹங்கா 

ரத்திற்குப்பிறகு நரும்பவும் பாக்ருதிபின்குணங்களிலிருந்த பூதக் 

கூட்டம்உண்டாயிறறென்று கூறப்படிறது, அக்தக்குணக்களையும் 

கேள், அந்தமூன்றுகுணங்களனை "தும் இன்பத்துடனும் துன்பத் 

துடனும்கூடியவைகளென்று தெர்ந்துகொள். ஸ்வம் ஜஸ் தமஸ் 

என்ற குணங்களின் கார்யககளை ச் தெரிந்துகொள், தெளிவு ஸந்தோ 

ஷத்தாலுண்டாகும்ப்ரியம் மயமிலலாமை தைர்யம் ஸினைப்புஇவை 

கள் ஸத்வகுணத்தின்கார்யங்களென்றறிய2வண்டும். ராஜஸகுணங் 
களையும் தாமஸகுணங்களையும் கேள், ஸந்தோஷமில்லாமை பொழு 

மை ஆதைர்யம் விஷயமுதலியவைகளில் .தீருப்தியில்லாமைஎள் ற 

இவைகள் சஜோகுணத்தின்கார்யங்கள், பிறகு, திமோகுணகார்யல் 

களையும் கேள், அவிவேகம் மயக்கம் துக்கம் தூக்கம் சோம்பல 

அஜாக்ரதை வருத்தம் கார்யங்களில்தள்ர்ச்சியாமிருப்பது இவை 
      

  

1  வைராக்யம்'' என்பது பழையஉரை, 2 வேறுபாடம்,



சாந் திபர்வம். ௪௫௯௬ 

தமோகுணத்தின்கார்யங்கள், காமம் கோபம் அஜாக்ாரசை பேராசை 

அவிவேகம் பயம் சோர்வு வருத்தம் சோகம் ஊக்கமில்லாமை அபி 

மானம் கர்வம் நாஸ்திக்யம் இவைமூதலான தோஷங்களின்பலாபலத் 

தைப் பரீக்ஷைசெய்து இவைகளில் ஒவ்வொன்றும் மற்றவைகளைத் 

தொடர்ந்திருப்பதையும் மனத்தில் இவைகளுக்குள்ளகிலையையும் கவ 

னித்.துப்பார்க்கவேண்டும், இவ்வுலகம் எதில் கிலைபெறறிருக்கிறதோ 

எதுழிருக்கும்பொழுது ஈநல்லஅறிவுவெளியில்செல்லுகற?தா அந்த 

அஹங்காரமானது எல்லாப்பூதங்களையும்விட மேலானதென்று ஏப் 

பொழுதும் பார்க்கவேண்டும், ஸூக்ஷமமான தன்புத்தியால் எப் 

பொழுது இவ்விதம்பார்க்கிறவனாகிரானோ அப்பொழுதுதான் அதன் 

உருவம் நிர்மலமாய்த் தகானாகத்தோன்றும்? என்றுசொன்னார். 

சிஷ்யன், ! (முன்னோர்களால்) எந்தத்தோஷங்கள் மனத்தால் 

விலக்கப்பட்டன? எவைகள் புத்தியால் பலவீனமாக்கப்பட்டன ? 
எவைகள் திரும்பவும் திரும்பவும் வருகின்றன ! எவைகள் அவி 

வேகத்தால் 1அசைவற்றனபோலிருக்கின்றன ? அறிவுள்ளவன் 

புத்தியாலும் யுக்தகளாலும் எவைகளின் பலாபலத்தைக்கவனிக்க 

வேண்டும் ? ப்ரபுவே'! இவையாவற்றையும் நான் அறிந்துகொள்ளும் 
படி. எனக்கு உபதேசிக்கவேண்டும், அறிவுள்ளவசே ! கேட்கவிருப்ப 

மூள்ளஎன்பொருட்டு இதைப் புத்இயில்நிச்சபித்தபடி, சொல்ல 
வேண்டும். அறிவுள்ளவர்கள் ஒவ்வொரு$£காஷசதிலும் தொடக்கத் 

இலும் முடிவிலும் அதன்நீக்கத்திலும் எவ்விதம் யுக்திசொலலப் 

படுமோ அவ்விதம்கூறுவார்களே? என்றுகேட்க குருசொல்லத்தொட 

ங்இனார். 'தோஷங்கள் மூலத்தில் அறுக்கப்பவெதால விசேஷமாய்ச் 
சுத்திபெற்றமனமுள்ள வனாபிருப்பவன் முக்துயடைவான், இரும்பா 
னதுஇரும்பா லுண்பெபண்ணப்பட்ட விலங்கை எவ்விதம் அறு த்துவிட் 

டுத் தானும் முூனையற்றுப்போடுறதோ அதுபோல ஞானவாஸனை 

யுள்ளபுத்தியானது கூடப்பிறந்தவைகளும்ரஜோகுணத் தாலுண்டான 

வைகளுமான. தோஷங்களை காசம்செய்து ௮வைகளுடன்கூடத் 
தானும் நாசமடைகறது, கூடப்பிறந்தவைகளான தாமஸ தோஷங் 

களால் அழுக்குள்ளபுத்தியுடையவன் காசமடைவான். பரிசுத்த 

மானபுத்இயுள்ளப்்சாம்மணன் ஸத்வகுணத்திலிருந்துகொண்டு ஸம 

பங்களிலுண்டாகும் ராஜஸதாமஸதோஷங்களைப் புத்தியாலேயே 

விலக்கக்கொள்ளவேண்டும். நலலபுததியையடைந்து பரிசுத்தமான 

மனமுள்ளவனாயிருப்பலன் மனத்தால BU (த்தியையும் வீலக்க 

1 ‘ower prenwserGune’ 6 என்பது gi Ga. ஆபாடம், 

  

செலவா குவவு
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வேண்டும், ராஜஸமுதலிய அந்தத்தோஷமெல்லாம் சசீரிகளுக்கு 
(சரீரத்தையடையக்) காரணமாகிறது, அறிவுள்ளவனுக்கு ஸத்வ 

குணமானது பீரம்மத்தையடையக் காரணமாகிறது, ஆகையால், 

புத்தியுள்ளவன் ஏஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் விலக்க 

வேண்டும். ரஜஸாலும் தமஸாலும் விபெட்ட ஸத்வகுணமானது ௧௪ 
டற்றரிலையையடையும், ராஜஸதாமஸங்களான உணவுகளையும் எப் 

பொழுதும் விலக்கவேண்டும். அவிவேகத்திலிருந்து விலகச்செய் 

யாதவைகளான அந்ததஆகாரங்கள் ப்.ரம்மத்சை அடையவிடா, மந் 
இரத் துடன்கூடி.ப யாகததிலுள்ள மாம்ஸமுதலியவைகளிலும் பாவ 
மூண்டென்று சிலர் கூறுவார்கள். (அது சரியன்று,)௮ந்தமாம்ஸமுத 
லியவைதாம் பரிசுத்தமானதர்மத்தைப் பரிபாலிக்கவும் சித்தசத்து 
வழியாக வைரசாக்யத்தைப்பெறவும் காரணமாகின்றன, ரஜோகுணத் 

துடன்கூடிய மனிதன் போகங்களுள் எவைகளும் பொருள்களுள்ள 
வைகளுமான கார்யங்களைச்செய்வான்; போகங்களனை த்தையும்இடை 
விடாமல அபைவிக்கமுூயல்வான், தமோகுணத்தால் (பிறருக்குத்) 
துன்பத்தையுண்டுெபண்ணுவதில் உத்ஸாஹமுள்ளவனும் சோம்பலுட 
னும் உறக்கத்துடனும்கூடி யவனுமாயிருக்துகொண்டு பேராசையுள் 
ளவைகளும் கோபத்தாலுண்டானவைகளுமான கார்யங்களைச் செய் 
வான். ஸத்வகுணத்துலிருப்பவன் ஸாத்விகமும் பரிசுத்தமுமானபொ 

ருள்களையடைவதறகுப் பார்ப்பான், ஸத்வகுணத்தையடைந்த அந்த 

மனிதன் பரிசுத்தனும் ஸு த்துள்ளவனும் ாரத்தையும்வித்தையு 
மூள்ளவனுமாயிருப்பான்' என்றுசொன்னார். 

  

இருநாற்றுப்பதினைந்தாவது அத்தியாயம். 

மோக்ஷதர்மம்,. (தோடர்ச்சி,) 
a 

( பரமாத்மத்ஜானமில்லாதவர்கள் படும்துன்பத்தையும் அத் 
துன்பம்வீலகத்தகீக உபாயத்தையும் சோல்லியது.) 

் புரதர்களிற்சிறந்தவனே ! ரஜோகுணத்தாலும் தமோகுணத் 

தாலும் மோஹம் உண்பெண்ணப்படுகிறது, கோபம்4லோபம் பயம் 
      

1 (குருசொல்லத்தொடங்கஞொா' என்றபாடம் ஸரியன்ற, 'ட.ரதர்ஷப |’ 
என்றுஅழைத்து, உபதேசிக்கப்படும்வசனம் குருவின்உபதேசமாதல் பொருக் 

தத. . 
2 உணமைபபொருளின உருவம் மஜைதல, ஆது வேறுபொருளின் 

உருவமாய்ச்தோர்றுதல இவ்விரண்டும் மோஹமென்ற கூறப்படும், இசை 

களில் முதலிலுள்ளது ஆவரணசக்கதியின் கரா யமென்றும் இரண்டாவது 

விகேஷேபசக்தியின கரீர்பமென்றும் இவ்விரணடுசக இகளும் முதையே தமல் 

ரஜஸ் என் ற் பதங்களால கூறபபடுக தனவென்றும் தெரி தகொள்க,
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கர்வம் இவைகளைவிலக்கிக்கொள்வ தால் மனி தீன் பரிசத்தனாவான்,பரி 

சுத்தர்களானவர்கள் சிறந்தவரும் பரமாத்மாவும் தேவரும் ௮திவில்லா 

தவரும்குறைவில்லாதவரும்ள 9க்ஷமமானஸ்இஇயுள்ளவரும் தேவர் 

களில்மிகப் பூஜ்யருமானஅந்தவிஷ்ணுவை அறிகிறார்கள். அந்தவிஷ்ணு 

வின்மாயையால் மறைக்கப்பட்ட அகங்கங்களுள்ளவர்களும் ஞானத்தி 

லிருந்து ஈமுவினவர்களும் போகங்களில்லா சவர்களுமானமனிதர்கள், 

பிறகு, பத்தியிலுள்ளபெரியஅவிவேகத்தால் ஆை சபைஅடை இருரர் 

கள்; ஆமையிலிருக்து சோபத்தையடைந்து அதன்பிறகு லோபத்தை 

யும் மோஹத்தையுமடை இருர்கள், அவற்றிலிருக்து அபிமானத்தை 

யும் கரீவத்தையும் அகங்கார திதையும் அடைகிருர்கள், அந்தஅகங்கா 

ரத்திலிருந்து கார்யங்கள் உண்டாகின்றன. கார்யங்களால ஸ்மஈஹப் 
பற்றையும் ஸ்நேஹத்திலிருந்து பிறகு சோகத்தையும் அடைவருர் 

கள்,அதன்பிறகு, துக்கத்திறகுக் காரணமான முபறசியுள்ளவர்களும் 

பிறப்பிலும் இழந்தனத்திலும் முயறசிசெய்துகொண்டவர்களுமாடு 

ரூர்கள். பிறப்பில், சுக்லத்தாலும் சோணிதத்தாலும் உண்டான கும் 

மலமூத்இரங்களின்கசிவுள்ள தும்உஇ.ரத்தின் உத்பநதியால கசடிள்ள 

துமான கர்ப்பபாஸததையடைஅிறூர்கள், ஆசைகளுக்கு வசப்பட்டவ 

னும் அவைகளால் கட்டப்பட்டவனும் அவைகளையேதொடர்ந்து 

நான்குபுறத்திலும் ஸஞ்சர்ப்பவனும் நரகக்குழியிலிருப்பவனும் 

ஆசையென்றகயிறுகளால கட்டப்பட்டவாஷம் புண்யபாவங்களால் 

ஏவப்பட்டஅங்கங்களுள்ளவனுமாகி அவன் புமுலைப்போலப் பிறக் 

கிறான், கொசுகுகளாலும் மூட்டுப்பூச்சிகளாலும் ஈடிக்கப்பட்டவ 

னும் சித்ரவதைபோன்ற துன்பமுள்ளவம் பலவிதகோய்களால் 

நிறைந்தவனுமாகிவருந்தி பெளவனப்பருவத்தை அடைகிருன்,.பிறவி 

களுக்குத்தக்க கர்மங்களுக்கபெட்டுச் செல்லுகிறவனணான அந்தமனி 

தன் பெண்என்டுறநரகததைப் பெறறுக்கொண்டு ஈன்தன்ஸுகத் 

தை அடையவேண்டுமென்ற ஆசையால திரும்பவும் கயிறு 

போலக் கர்மத்தை நீளவிடிகிறுன். பட்டணத்திற்கும் நிலத் 
துற்கும்வேண்டிப் படும்துன்பம் சொலலமுடியாது, அந்தஸம 

யத்தில் (அவனை) இகழ்ந்துபேசம் மனிதன் யார்! அவன் 

மிகவும் சரகத்தில் தபிக்கச்செய்யப்பவொன், அதிலிருந்து இழெத் 

தனத்துற்குச் சென்றால் அதிலும் திரும்பவும் கர்மததைச்செய்யத் 

தொடங்குவான், பிறகும், பகவான் லுதிக்கப்பவொாரே £வெனில (அஃ 

இல்லை), உனக்கு அதிகமாய் என்னசொலலப்டோடி? றன்? ஸம்ஸார 

மென்ற் யந்த்ரத்தை நடைபெறச்செய்கிறவர்கள் இயண்களென்று



௬௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், அவர்கள் ப்ரக்ருதியென்னும் மாயையி 
னுடைய கே்ஷத்ரங்களாயிருக்கிரார்கள். அந்தக்ஷேத் ரத்தில் மனிதர் 

கள் க்ஷேத்ரஜ்ஞரூபியாயிருக்கிறார்கள். ஆகையால்தான், மனிதன் 

ஸாமான்யமாயும் விசேஷமாயும் அவர்களை விலக்கவேண்டும், 1க்ரத் 
யைபோன்ற கோரமானஉருவமுள்ள இந்தப்பெண்கள் அவிவேடு 

களை மயக்குவார்கள், ஆகையால், ஸகதனமாயிருக்கும் இத்திரியங் 
களின்உருவமானது ரஜோகுணத்தில் ஸஞூழ்கியிருக்கெறதுசீ பெண் 
வடிவமுராளதான அசையென்னும்காரணத்திலிருந்து நிராணிகள் 

ஜனிக்கன்றன, தன்தேகத்திலிருந்துண்டானவைகளும் மனித 

னென்று பெயரில்லாதவைகளுமானகிருமிகளை அங்கத்திலிருந்து 

விலக்குவதுபோலத் தானல்லா தவைகளும் மனிதனென்றுபெயருள்ள 
வைகளுமானமக்களாகியகிருமிகளையும் விலக்கவேண்டும், இயற்கையி 

னாலோ கர்மவசத்தினாலோ சரீரத்இிலுள்ளசுக்லத் இதிலிருந்தும் வேர் 

வையிலிருந்தும் ஜந்துக்கள் உண்டாகின்றன. புத்தியள்ளவன் அவ 
ற்றைஉபேக்ஷிக்கவேண்டும். ரஜோகுணமானது தமோகுணத்தில லய 

த்தைஅடைடகிறது,ஸதவ சணமும் ரஜோகுணத்தில் லயப்பட்டிருக்கி 
றது, (இவ்விதமானலயஸ்தானமும்) புத்திக்கும் அகங்காரத்திற்கும் 

காரணமுமான அஞஞானமானது ஞானஸ்வரூபத்தில் லயப்பகுி 

இறது, சரிரிகளுக்கு (சரீரமுண்டாகும்விஷயத்தில் ௮வ்விதஅஞ் 
ஞானத்தைக காரண ன்றுகூறுகிருர்கள். அந்த ௮ஞ்ஞானத்திற 

கும் மூலமானஞானமானது ஜீவனென்றுபெயருள்ள தாயிருக்கற து, 

காலத்துடன்கூடியகர்மத்தால ஸம்ஸாசத்தில் சழலுத லுண்டாகி மது, 

இந்தஜீவன் கனவில சரீரமுள்ளவன்போலமனததால் எள்விதம்விளை 
யாடுதிரானோ அதுபோலக் கர்மங்களைஉள்ளிலகொண்டகுணங்களால் 

(தாயின்) கர்ப்பததில் காணப்படிகிறான். (கர்ப்பத் திலிருக்குமிவன்) 

காரணபூதமானகர்மத்தால் எக்தஏந்தஇந்திரியததைகோக்கி ஆசை 
யுறறமனத்தினால ஏவப்படுகிறு£ோ அந்தஅக்தஇக்திரியமானது அகங் 
காரத்தலிருந்து (இவனுக்கு) உண்டாகிறது, ஷிஷயபாவனையுடன் 

கூடியமனமுள்ளஇக் தஜீவனுக்குச் சப்தங்களி லுள்ளஆசையால செவ் 

உண்டாகிறது, அதுபோல ரூபத்திலுள்ள ஆசையால் கண்ணும் 

மணத்தைஅறியும்ஆசையால் மூக்கும் , ஸ்பர்சத்திற்காக ?த்வக்கும் 

அ துபோலச் சரீரம்சடைபெற றவேண்டிப் பிராணன், அபா 
பப்ப ப்ப ட்ட 

1] துன் பம்செய்யும் ஒருபெண் தேவை >. “பகைவர்களைக்கொல்வத ற்காக 

we Brg Bee படைககபபீட்ட ஒருசகதி எனபது பழையஉரை, 

2 Gal git D. 

   



Fr 6 Huw ath, ௭௬௩. 

னன், வியானன், , உதானன், ஸமானன்என்னும் ஐந்துவித 
மானவாயுவுமுண்டாகசின்றன, மனிதன் ஈன்றாகஉண்டானவை 

களும் கர்மத்தாலுண்டானவைகளும் ஆஇயிலும்முடி.விலும்மத்தியி 

லும்துக்கமுள்ளவைகளும் சரீரத்தைச்சேர்ந்தவைகளும்மனத்தைச் 
சேர்ந்கவைகளுமான அங்கங்களுடன் 1ப்ரம்மத்இனாற்சூழப்பட்டுப் 
பிறக்கிறான், (சரீரத்தை) அடைவதால் துக்கமுண்டாகிறதென்று 
தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், அக்தத்துக்கமானது (சரீரத்தில்) அபி 

மானத்தாலம் சரீரத்தைவீவெதென்னும்மாணத்தாலும் ' வளர்ச்சி 

அடைகிறது. அக்காரணங்களிலிருந்து உண்டாகும் துக்கத்தைத் 

தடைசெய்துகொள்ளவேண்டும், அதன் தடையை அறிந்தவன் 

முத்திபெதுவான், இந்திரியங்களுக்கு உற்பத்தி லயம்இரண்டும் 
ர்ஜோகுண த்தில்தான்என்று பரீக்ஷைசெய்.து சாஸ்திர மென்னும்கண் 

ணுல் உள்ளபடி. அறிந்துகொண்டு ஸஞ்சரிக்கவேண்டும், ஞானேக் 
தரியங்கள் இந்திரியங்களுக்குரியவிஷயங்களை (அடைந்தாலும்) 

ஆசையற்றமனிதனைப் பற்றுகறஇல்லை, பொறிகள் 3விலகப்போ 
னல் ஜீவனனைவன் திரும்பவும் சரீரத்தை அடையத்தக்கவனாக 

மாட்டான். 
eel 

இருநாற்றுப்பதினாறாவது அத்தியாயம, 
மோ8க்தர்மம். (டர்ச்சி,) 

க்ப் 

(பரமாத்மாவை அறிவதற்கு உபாயமான பிரம்மசர்யழதலியவந்றை 

விளக்கயது.) 

இந்திரியங்களை வெல்லும் விஷயத்தில் உபாயத்தை உள்ளபடி. 

சொல்லுகிறேன், அரசனே! சாஸ்இரமென்னும் கண்ணால்தத்வஜ்ஞா 

னத்தைஅடைந்து (சமரமுதலியகுணங்களை) அனுஷ்டிப்பவன் உத்தம 

கதியைப்பெறுவான். எல்லாப்பிராணிகளுள்ளும் மனிதன் மிகச் 

சிறர்தவனென்று.சொல்லப்படுகிழுன். மனிதர்களுள்பிராம்மணர்களை 

யும் ப்ராம்மணர்களுள் மந்திரங்களைக்கண்டரிஷிகளையும் மிகச்சிறந்த 

வர்களென்து கூறுஇருர்கள், அக்தப்சாம்மணர்கள் எல்லாப்பிராணி 

களுக்கும் ஆத்மாவைப்பேன்றவர்களும்எல்லாவறறையும்அ றிந்தவர் 

களும் எல்லாவறறையும்கண்ட வர்களும் வேதங்களையும் சாஸ்திரங் 

களையும் அறிந்தவர்களும் தத்வார்த்தங்களில் கிச்சயமடைந்தவர்களு 

மாயிருப்பார்கள், கண்ணில்லாததருவன் வழியில் கஷ்ட்ங்களையடை 
  

1 'சரீரத்துடன்' என்பது வேறுபாடம், 3 வேறுபாடம்,



௭௬௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

வதுபோல ஞானமில்லாதவன் உலகத்தில் கஷ்டங்களை அடைவான். 

ஆகையால், 1ஞானத்கையடைந்தவர்கள் மேலானவர்களாூரர்கள், 

தர்மத்தில்விருப்பமுள்ளவர்கள் சாஸ்இிரத்தில்சொல்லியபடி. அந்த 
அந்தத்தர்மங்களை உபாஹிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு 3மனமொழிமெய் 

களின் பரிசுத்த, பொறுமை, ஸத்யம், தைர்யம் மறதஇியில்லாமை 

இந்தக்குணங்களைத்தவிர வேது *பொதுவானபொருளில்லை, தர்ம 

மறிந்தவர்கள் எலலாத் தர்மங்களிலும் எபமானகுணங்களை , அறிவிக்க 

மூர்சகள், 4ப்ரம்மததின்ஸ்வரூபம்போன்ற இந்தப்ரம்மச*யமென்று 
கூறப்பகிறகர்மமான.து எல்லாக் தர்மங்களையும்விட மேலானது, அத 

னால் பாகஇியென்னும்மோக்ஷக்தை அடைகஇருர்கள், அந்தப்ரம்ம 

ரூபமானது லிங்கசரீரத்தின்பற்றுதலில்லா ததும், சப்தமும்ஸ்பர்சமு 

மில்லாகசுதும், செவியென்னும்உபாதியால் சப்தத்தைப்பறறியஅறிவு 
ரூபமும், கண்ணென்றஉபா இயால் ரூபங்களின் அறிவுமாயிருக்இற து, 

வாக்காலசொல்லத்தககவிஷூயமுள்ள ஐ.ம்(இக்திரியங்களின்) ஸம்பந்த 

மில்லாததும் மனத்திலுள்ளதும் கல்மஃமிலலாததுமானப்ரம்மசர் 

யத்தைப் புத் யால நிச்சயம்செய்யவேண்டும், (பரம்மசர்யத்தில்) 

ஒழுங்காகடடப்பவன் ப்ம்மலோகத்தையடைவான், நடுநிலைமையுள் 
ளவன் தேவர்களையடைவான், தாழ்க்ததிலைமையை அடைந்தவன் 

அறிவுள்ள பிரா ம்மணுுசேகடஞகைப்பிறப்பான்.ப்ரம்மசர்யத்தையனு 

ஜூடிப்பது மிசக்கடினம்.* அதற்குத்தக்கபாயத்தை என்னிடம் 

கேள், பிராம்மணன் மிசக்கோபமுள்ளதும் வேகமுள்ளதுமானமன 

த்தை அடக்கவேண்டும் ; பெண்களைப்பறறியகதைகளைக் கேட்கக் 

கூடாது, அலடையிலலா2பெண்களைப் பார்க்கக்கூடாது,” எவ்வித 

மாவது இக்தப்பெண்களைக்கண்டால வன்மையற்றவர்களுக்கு ரஜோ 

குணத்தால் காமம் உண்டாகும், காமமுண்டானவனானால் க்ருச்ர 

மென்னும்விர தத்றைச் செய்யவேண்டும், ஒருகாளைக்குமூன்றுமுறை 

ஜலத்தில் முழூகவேண்டும். லத் திலமுழுகிக்கொண்டேமனத்தால 

அகமர்ஷணமென் னும்மந்திரத்தை மூன்றுமுறை பிக்கவேண்டும், 

பண்டி.தனைவன் இவ்விதம் உள்ளிஃஉஉண்டான சஜோகுணஸ்வரூப 

மானபாவத்தை அறிவுடன்கூடிய, தும் £ீண்டஆலோசனையுள்ள து 

மானமனததால ௨ ரிக்கவேண்டும். மலத் த்மூடன்கூடிய குணபமென் 
  
  இஅககையமய. மையம் அவலக் கனவை ராமா 

1 ப்ரம்மததை அ. ந்கதவர்கள்' என்பது பழையஉரை. 

9 தாமமிலலாமை மனதஇன்சு த்தி, பொய்சொலலாமை மொழியின் 

சுத்தி, கொலலாமை மெய்யின்சுத்தி' என்பது பழை ப உரை, 

8 மோக்ஷம் என்பது பழையஉரை, 

4 ப்ரம்மதஃதயடைய ஸாதனமான என்பது கருத் து,



சரந்துபாவம், aT Ow 'B) 

னும்பையான 3இ௯_வெளியில்லாமல்கட்டப்பட்டி ருக்கறதுபோலச் 

சரீரத்தை *௮டைந்கஅ க்மாவானது சரிீரமென்ற பந்தமுள்ளதென்று 
அறிந்துகொள்ளவேண்டும், அர்க்கந்தமான மலத்துடன்கூடியதும் 

ஒட்டைபில்லாக அுமானஒன் றில் கட்டப்பட் டிருந்த ஒருஜர் அப்படி 

யிருக்குோ அப்படிகிருப்பகாகவே தேகக்இல்புகுக்தத அமைக்கப் 

பட்டி ரு4கிறஅ க்மாவையும் அறியவேண்டும், மலங்களால்கிறைந்த 
அம், நழலேஷ்மங்களின் அம்சங்களால்கிறைக்கப்பட் ஓ ருக்கிறதுமான 

அக்கப்பீாண்டத்தை மனிதன் பார்க்கவிரும்பமாட்டான் 5 : தொடமூய 

ல்வானென்பது எங்கே ? மலங்களால்கிறைந்ததும் வெளியில்வேர்வை 

நீரால்சூழப்பட்ட தும் அருவருர்கச்தக்கதுமானஅண்பெண்களுடைய 

சரீ ரமென்னும்பாண்டமானது ஈரகமென்ப ஐஅறிவுள்ளவர்களுடைய 

கொள்கை, ஓட்டைக்குடக்இலுள்ளலலமானது நிச்சயம் papacy 

போவ தபோலப் பிராணிகளின்சரீரங்களினுள்ளிருக்கும் ஜலமான.து 

ஒமுகுகறது, ம்லேஷ்மரும் கண்ணீரும் மூத்திரத்தின்பிந்துவும் 

மலமும் சுக்லமும் பிசக்குள்ள கபக்கூட்டக்இன்பெருக்கமும்உண் 

டாகின்றன. மனமே ! (இவைகளிலிருந்து) விடிவி, ரஸங்கள், 

காடிக்கூட்டங்களின்வழியாக மனிகர்களின் வாசுத்தையும் பித்தத் 

தையும் சுபற்கையும் உதத்தையும் தோலையும் மாம்ஸத்தையும் 

நரம்பையும் எலும்பையும் மஜ்ஜையையுமுடைய சரீரத்தைத் இரு 

ப்திசெய்கின்றன, ஜந் துஇந்திரியங்களும்குமுரிய சக்தியை அளி 

ப்பவைகளான 1பத்துகாடிகள் இச்சரீரத்டில இருக்கன் றனவென்று 

தெறிந்துகொள்ளவேண்டும், அந்தப் பதிறுநாடிகளிலுமிருந்து ஸு 

க்ஷமமானவேறுநாடிகள் ஆமிரக்கணக்காக உண்டாகின்றன, இவ் 
விதம் அறுஈள் கடலைத்திருப்திசெய்வதுபோல, ரஸமென்னும் ஜல 

முள்ள இந்த நாடிஈள்என்னும்ஈஇுகள் சேகமென்னும்கடலைக் கால 

தீஇற்குக்கக்கபடி, இருப்துசெய்கின்றன. அவைகளுள், ஹ்ருதய 
மென்றமாம்ஸபிண்டத்தின்ஈடிவில் மனத்தைத்தகரிப்பதான ஒருசாடி. 

யானது காமதிகாலுண்டாகும்மனி சர்களின்சுக்லக்தை எல்லா அங் 

கங்களிலிருந்தும் வி௫ிறது எலலாஅங்கங்களிலும் படர்ந்தவைக 

ளூம் அக்ரும?னாகாடியைத்சொடர்க்கவைகளுமான நாடிகள் பிரகாச 

மென்னும்குணத்தைத் தாஙகிக்கொண்டு கண்களிற்செல்லுகஇன் றன, 
பழில்மறைக்இருக்கும்கெய்யானது மததுக்களால் கடைந்து வெளி 

பிடப்படுகிற போலச் சுக்லமான.து சரீரத்த லுள்ளஸங்கல்பத்தா 
  

1. (Lp Ar i, Bus வாதமுக லிய பதழுப்பாரங்களாத இருப் 'திசெய்் வைக 
. கு 

ளான பத்துமாடிகள். ° 
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௭௬௭ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

லுண்டானமத்துக்களால் கடைந்து வெளியிடப்படுகிறது, இவ்வி 

தம் கனவிலும் மனத்திலுள்ள ஸங்கலபத்காலுண்டாகும் காமமா 

னது உண்டாகிறபொழுது இந்தமனிசனடைய மூைஹராடி. 

கள் (ஸ்திரீசரிரத்தன்) பற்றுதலிலலாமலை உண்டாகும்சக்லத் 

தைச் சரீரத்திலிருந்து வெளியிடுகின்றன, புல்யபரான அத்ரிமஹ 

ரிஷியானவர் அந்தச்சுக்லத்நின்உற்பத்தியை அறிகிருர், 1புருஷர் 

களின்பீஜமான சுக்லமானது இக்இரனைக் தேவதையாகக்கிகாண் 

டது, அகையால், அது இந்இிரியமென்று சொல்லப்படுகிற, சுக்ல 

மானது (வேறுஇடத்துறகுச்) செல்லுவதே பிராணிகளின் ஜாஇிஸங் 
கரத்திற்குக்காரணமென்று தெரிந்துகொள்ளுகிறவர்கள் காமமற்ற 

வர்களும் தோஷங்களை எரிததவர்களுமாகிச்சரீரோற்பக்தியைஅடைய 

மாட்டார்கள், சரீரம்சடைபெறவேண்டியதற்குரிய கர்மக்கைமட்டில் 

செய்கிறவனும் (யோகசக்தியுள்ள ) மன ந்காலேயே முக்குணங்களும் 

ஸமமாயிருக்கும் நிலைமைக்கு வரும்படிசெய்து முடிவுக்காலத்தில் 

? பிராணன்களை மமவைஹகாடியில செல்லும் படி. செய்கிறவனுமாயி 

ருப்பவன் முக் கஅஅடைகிறான்.மனந்தான் பலவிதமாயுண்டாகிறதென் 

னும்அறிவானது மனத்திற்கு உண்டாகவேண்டும். அவ்விதமஹாத் 

மாக்களின்மனமான து மக்திரஹித்தியுள்ளஅம் பிரகாசமூள்ள தம்நித் 

யமும் ரஜோகுணமில்லாததுமாகிற ௮, ஆகையால், அச்நமனத்தை 

நாசம்செய்யவேண்டிச் எஜ்தமானகர்மத்தைச் செயயவேண்டும், சரீ 

ரத்திற்குக் காரணமானது இந்தக்கர்மததுிலுண்டானதாயிருக்கிற து, 
அறிவள்ளபுத்கிமாணைவன் அவ்விகக்கர்மத்பைநினையாமலும் செய் 

யாமலுமிருக்கவேண்டும். ரஜஸையும் தமஸையும்வி _பின்(மனிதன்] 

இவ்வுலகத்தில் தாழ்ர்தக தியைஅடையமாட்டான். இளமைப்பருவத் 

தில் அடையப்படும்.அறிவானது கிழத்தன கதாலவலியிலலாதநிலையை 

அடைந்ததாகலாம். ஈன்றாகப்பக்குவமானபுத்தியுர் எவன்முன்னுள்ள 

பாக்கியத்தால் மனத்குலுள்ளபலததை அடை முன். மனிதன் இவ் 

விதம் மக்களிடத்திலும் மனைவிகளிடத்துலும் ஞாதுகளிடத்றிலும் 

ஸம்பந்தகளிடத்இுலும் உ றவினர்களிட இலும் மனகதில் ஆசையை 

அடை கிறான் ; வியாகிழுகலியவை ளால் பீடிரபைபட்டி அங்குமிங் 

கும்ஓடி. அல்பஸுகத்கையும் அடையாமல பல நாகங்களால கஷ்டப் 

பட்டுப் பிறகு வெறுப்பைஅடைந்து ஞானமென் ஸம்மாத்தைடுத் 
எவையும் பயம a pee ten nein ca nen eens ange ty   

  

1 (தரிமீஜம்! என்று பாடங்கொண்டு, * நன்னங்களி ரஸம், மனோேவஹ 
6 ட _ க a e e ? ச 

நாடி, காமம் இக தற எ்தையும் காரணமாகக்கொண்ட சுக்லமானது' என்பது 

பழையஉரை, 2 வேறுபாடம்,



Fr & Rua ara, ௭௬௭ 

துப் பிறகு ஸுகழ்தைப்பெறுவான், மிகவும்கஷ்டமானவ ழியைத் 

தாண்டியபின் உறுநுயான நற்கருணங்களுள்ளஇடத்ை கப்பார்ப்பது 

போலத் G தாஷங்களைவிட்டு விலசச்சென் றவன் மோக்ஷ த்தையடை... 

இருன், 

இருநாற்றுப்பதினேழாவது அத்தியாயம். 

ம்மா பஷ த ரீ .॥ம். (தோடர்ச்சி.) 
7 = OG 

(வைராகீயடிதவிய மோக்ஷகாரணங்கள்.) 

பிராணிகள் முடிவில்கஷ்டமானவிஷயங்களில் பற்றுதலுள்ள 

லைகளாயிருக்துகொண்டு கஷ்டப்படுகின்றன. இவைகளில்பற்றுத 

லில்லாதமஹாத்மாக்கள் உத்கமமானகதியை அடைகிறுர்கள், புத்தி 
யுள்ளவன் உலகமானஅ ஜனனம், மரணம், கிழத்தனம், துக்கங்கள், 

கோய்கள், மனத்திலுள்ளவுன்பங்கள்இவைஈளால் நிரம்பியிருப் 

பதைக்கண்டு மோக்ஷ£த் ரிற்காக முயலவேண்டும் ; வாக்காலும் மனத் 

தாலும் சரீரத்தாலும்பரிசத்கனும் அகங்காரமில்லாதவனுமாயிருக்க 

வேண்டும்; மிக்கஅடக்கமுள்ளவனும் அறிவுள்ளவனும் பிச்சை 

எடுப்பவனும் விருப்பமில்லா கவனுமாகி ுகமாகஸஞ்சரிக்கவேண் 

டும், மோக்ஷத்தை படைந்தவர் ஈளுஃஞூ ஸம்ஸாபாசங்கள் அடங்கிய 

ஷைசளாயிருக்கன்றன. அந்தப்பாசங்களை வெளியிட த்தக்க ( அஜ்ஞா 

னத்தின்] ஸ்வரூபத்தை அறிவ து கடினமென்றுதெரிந்துகொண்டிருக் 

தாலும் அவிவேசமுள்ளமனிசன் அக்தக்ஷஙண்மே அபிமானத்தை 

அடைவான், இவ்விதம்பார்ப்பறும் பந்துக்களிட த்தில்ஸ்கேகசிக்தை 

யுள்ள தும் பேதரூபத துடனிருப்பதுமானஆக்மாவை நான் உள்ள 

படி. இலலாததாககினைக்கிறேன். அன்றியும், பிராணிகளிடம் தயை 

பாராட்டெதாலும் மனத்துற்குஅபிமானமுண்டாகிறதென்றுதெரிந்து 

கொள்ளவேண்டும். உலஈமானது கர்மத்ரின்பயனென்றுதெரிக்து 

கொண்டு பிராணிகளிடம்தயை செய்வதிலும் உபேக்ஷைசெய்யவேண் 

டிம். BAAD or Quer இிியோ எுசெய்யப்! ட்டி ருக்கிறதோ அதை 

உலகம்) அடையும், ஆகையால, புத்நுயாலும் செம்கைகளாலும் 

ஈல் வினைகளை யே செய்யவேண்டும், ஹஹிம்ஸையில்லாமை உண்மை 

யுரைப்பது எல்லாப்பிமாணிகளிடச் க்துலும்கேர்மை பொதுமை YTS 

சதையிலலாமைடுவைகள் எக்கமனிதனிடமீருக்கண்னவோ அவன்



௭௭௬௮ ஸரீ மஹாபாரதம், 

ஸுகமுள்ளவனாயிருப்பான், 1திறந்த.தும் எல்லாப்பி.ராணிகளுக்கும் 

ஸுகத்தையளிப்பதுமான  இந்தத்தர்மமானது அச்கத்திலிருக்து 
விலகுவிப்பதென்று தெரிந்துகொள்ளுகிற உண்டிமயைஅறிந்தவன் 

ஸுகமுள்ளவனாவான், அகையால், புத்தியால் ஸமாதானமுள்ள 

னத்தைப் பிராணிசளிடம் வைககவேண்டும். கேடு நினைக்கக் 

கூடாது. ஒன்றையும் விரும்பக்கூடாது, ?தகாததையும்இகழ்ச்சியான 

தையும் நிந்இிக்கக்கூடாது, அன்றியும், பமுதில்லாகமுயற்டியுடன் 

மனத்தை gang Bev G1Cariia.s erin வண்டும், நயாமொழி 
கூறுவகால் அழகானஞானம் உண்டாஈத்கொடங்கும். கூறத்தக்க 

வசனத்தைப் பகுத்தறிந்துகொண்டு சர்மததுன்ஸ9ிக்ஷமததையும் 

தெரிந்துகொண்டு உண்மையுள்ளனும் கேடிலலாததும் பிதர்குற்றத் 

தைவெளியிடாததுமான வசனத்தைச் சொலலவேண்டும், வஞ்சக 

மில்லாததும் குரூரமில்லாகதும் கேடில்லாகதும் பிறர்குறறததைவெ 
ளிமிடாததும் இவைபோன்றதுமான வசனத்தைச் சலித்தலிலலாத 
மனத்துடன் .மிதமாய்ப் பேசவேண்டும், ஸம்ஸார கதின்சிலையான து 

சொல்லால் கிலைபெறுகிற தன்றோ! வை ாகயத்துடன் பேசுவானாகில் 
நல்லபுத்தியால்ஆனுக்ர ஹிக்சப்பட்ட மனததுடன் தமோகுணத்தா 

லுண்டான (தன்னுடைய) கர்மத்தைச் சொல்லிச் கொள்ளலாம். 

ரஜோகுணத்தையடைந்த கஈருவிகளுடன கர்மங்களையைகிறவன் 

இவ்வுலகில் துக்கத்தைய6...ந்து நகரத்திற குரியவனாவான். ஆகை 

யால், மனத்தாலும் வாக்காலும் சரீரத்தாலும் தனக்குகைரியததை 

உண்பெண்ணிக்கொள்ளவேண்டும். விபரீ Storm சென்று அறிந்து 

கொண்டும் (அதில்செல்லுகிவடைய] நிறைந்; ௰மயானது 

இருடர்களால் அபஹரிக்கப்பசிவ தபோல ஸம்ஸா;ை அறிந்து 

கொண்டும் (அதில்செலலுகிற! ஆறிவீலலா வர்கள் (அரைகளால்) 
அபஹரிக்கப்படுகிருர்கள், ஸம்ஸாசமார்க்கததை . படைந்இருப்ப 

வன் விபரீதவழியைவிடவேண்டும், அவ்விகவிபரீததுக்கலெ (சென்ற 

வனே) திருடர்களைக்கொன் ஐபின எவ்விரம் ச்பமான திக்கைதுடை 

இிருனோ ௮ துபோல (ஸம்ஸாசத்திலிருப்பவன்) ராஜஸ காமஸங்களான 
கர்மங்களைவிட்டபின் கேஷேமதையடை வான். சேஷ்டைகளைவிட்ட 

வனும் அசைப்படத்தக்க eer லிருந்தும்விபெட்டவ 
னும் ஜனங்களில் UT க்வி டமி த்தூ] லி வளரி பவனும் oD லாவ ஆனர் 

wee ee owe tee eee eee ee 

1 ழு Soom மா. இருப Geom ai Ge ராமு சசமிஉஸலாமையால விடப் 

பட்டன. 
‘ [) 1 . ச ச 3 தகாததை பரப பக்கூடாழு, (சள சலதயும். உரவவதையும்பறறிச் 

சிந் இக்கக்கூடாது' என்பது பழையஉரை,



Fr 6 HUT ave. ௭௬௯ 

முள்ளவனும் (மனத்தின்ஏகாச்ரபாவமென்ற) தவமுள்ளவனும் இங் 

இரியங்களையடச்கினவனும் ஞானகதால கஇலேசங்களை 6 ரிக்கவனும் 

ஸமா திக்குரியஅங்கங்களை அனுஷ்டிப்படில் உற்சாகமுள்ளவனுமான 
புத்தியுள்ளமனிதன் அசைவற்றகான மனக்தால மேலான அந்தப்ர 

ம்மத்தை ஸந்தேகமில்லாமல் அடைகிறான், நகைரியமாள்ளவனும் 

புத்தியுள்ளவனுமானமணிதன் ஸந்மீதகமீன்றிப் புுநியை நடக்கக் 

கொள்ளவேண்டும், புத்தியால்மனரையும் தன்னுடையமன சால் 

Bogs s2aray அடக்கிக்கொள்ளவேண்டும்,  அசைவ்ற்றதான 

மனத்தை அந்தப்பரமாதீமாவிட தல் லயிக்கும்படிசெய்அு ஸமா இ 

யில் உறசாகத்துடனிருட்பவனுக்கு அந்தப்சம்மமானது நன்கூ 

விளங்கும். எல்லாப்பொருள்களின் உட்பொருளுமானபி.ரம்மததில் 

நிலைபெற்றிருப்பதை எகாந்தகிலைஎன்து தெரிந்துகொள், காரண 

ஸ்வரூபமானப்ரம்.மத்தன்விசேவூங்லையைக்கூட விசேஷங்களில்லாத 

சுத்தப்ரம்மரூபமாக (ப்பெரியோர்கள்) ஆறிகிறார்கள், அல்லது, அவ் 

விதமானபரமாத்மரூபததில் நிலைபெறறிருக்கச்சக்டுயறறவனாயிருப் 
பானாகில ஸமாதயிலபுத்தியுள்ளவனாகி வருங்காலததில கக்வதகை 

வெளியிடத்தக்கயோகமுறையைச் செய்யத்தொடங்கவேண்டும், இக் 

இரியங்களையடக்கக்கொண்டவனும் மனத்தைத்தன்வரமாகச்செய்து 

கொண்டவனுமான இந்தயோகிக்கு அநதடுக் $ரியதேவதைகள் பிர 

காசிக்கிறார்கள். அவர்கள் ஸக்தோஷரு..ரவர்களாகி அந்தாரவர 

ரைப்பற்றிச் செலலுகிருர்கள், அந்தத்தேவதைகளுடன் ஓன்றுசேர் 
நீதமனமுள்ளவனுச்கு௮ந்தப்ரம்மமானஅ ஈன்குவிளங்கும், காலக்கிர 

மத்தில் *ஐத்வகுணமும்விலகியவுடன் அவன் ப்ரம்மடாவத்திற்குத் 

தீக்கவனாகிரான். யோகியானவன் பிறருக்குமிவளியா கம்கிலைமையிலி 

ருக்கக்கூடாது, யோகஉபாயங்களைத மிதாடங்கவேண்டும்; யோக 

உபாயத்திற்குரியஆசாரம் ௭ ௪ GET நுதைஅுறைச் செய்தகொ 

ள்ளவேண்டும் ; அவல், சுண்டல, பிண்ணா4ரு, காய்கள், பிட்டு, மா, 

கிழங்கு, கனி, பூச்ஷணம் இவைகளைப் பரியாயமாக உப ம2ியாகப்படுத் 

இக்கொள்ளவேண்டும் ; ஸாத்விகளுபிருக்நுகொண்டு ௭3. யோகாப் 

யாஸத்துற்கு அனுகூலமாயிருக்கிறதோ அதைபபரீக்திகதுத் தேசத் 

தற்கும்காலத து றகும்தக்க SY eb I HLL MD ODD a அ அஸரிக்கவேண்டும். 

கர்மத்திற்குவேண்டி. (யோததை திற்கு) Gyoor ty மிெய்யக்கூடாது, 

அக்னியைப்போல ஞானத்தை மெள்ளமெள்ள வள : )சிசெய்யவேண் 

டும், அவ்விதம் ஞானதகாலவிலவகச்் செய்யப இட்பம்மமானது 

ஸுூர்யன்போல ஈன்கு பிரகாசிக்கும், ஞானருசியானஅகமாவை



௭௭௦ ஸ்ரீ பஹாபா ரதம். 

அத நிருக்கும்அஜ்ஞானமார்னது (ஜாக் முதலான) மூன்று௮அவஸ் 

தைகளைப் பிடிக்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஞானரூபியான ஆதமாவா 

னது புத்டியால்தொடசப்பட்டு அஜ்ஞானத்தாலுண்டாகும்மயக்கத் 
தால் பிரகாசமற்றதுபோலிருக்கிறது, மூன்று அவஸ்தைகளை விட 

வேராயிருக்கும் அக்மாவை அக்த௮வஸ்தைகளுடன் பற்றுதலுள்ள 

தாகரினைப்பவனும் சாற்வதமானசததஆத்மாவைக் தூஷிப்பவனுமா 

னவன் அக்தஅத்மாவை அ றியமாட்டான், Cp SBT ID) EWEN GSM ON 

வேழுனகிலையும் அக்கஅவஸ்தைகளுடன் பற்றுதலுள்ளநிலையுமான 

அல்விரண்டனுள் மோக்ஷூததுறகுரியநிலையைஅறிந்தவனும்ஆசையற் 
றவலனுமானமனிகன் முக்தியடைகிறான், காலத்தைவென்றவன்கிழத் 

தனத்தையும்மாணததையும்வென்று அழிவில்லாததும் மாறுபாடற 

றதும் மோக்ஷருபமும் ஸநாதனமுமானப்ரம்மத்தை அடைகிருன், 

  

இருநாூற்றுப்பதி னேட்டாவது அத்தியாயம், 

2 8 உமாக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

GF QS வி 

(பாமாத்மாவை அறியும்வகை,) 

கல்மஷூரில்லாமல் எப்பொழுதும் ப்ரம்மார்யமென்றயோஈத் 

தைச்செய்யவிரும்புகிறவல? நித்துரையிலுள்ள குற்றத்தைக்கண்டு 

கொண்டு நித்திரையை முழுமையும் விலக்டிக்கொள்ளவேண்டும், 

மனிதன் நித்திரையில் ரஜோகுணத்தாலும் தமோகுணத்தாலும் 

ழாகச்செய்யப்படுகிறான் ; தன்னினைப்பில்லாதவனாகி 'வேறுசரீ 

ரத்தையடைந்தவன்போல ஸஞ்சரிக்கிறான், அத்மாவைவிசாரிப்பதற் 

காக இடைவிடாமல் ஞானப்பயிற்சியுடனிருந்தால் மனிதன் விழித் 
துக்கொண்டிருப்பான். விசேஷமாய் ஞாளத்தில்விடாமுயற்சியிருக் 

தால் அநர்தமனிதன் அப்பொழுதும் இரவின் றி விழித்துக்கொண் 

டஓ.ருப்பான், இவ்விஷயத் ரில், ! கனவில் விஷயக்களுடன்கூடியது 

போலுள்ள (9தகமுதலிய) இப்பொருள் எ .துவாயிருக்கலாம் ? நன் 

(Th லயசதையடை ந்த இந்துரியங்களையுடைய மனிகன் சரீரமுள்ள 

வன்போலிருக்கிருனே” என்து சிலர் வினவுகிழுர்கள், இவ்வினவிறகு 

விடை கூறப்பகுிதிறது, (2 மயாகிகளும்குத்தலைவரான ஸ்ரீஹரியானவர் 

இவ்ன் ஆயத்தை எவ்விதம் நறிகிராரோ அவன் 'தம் இலத யுக்றிக்குப் 

௦ ிபாருத்தமானே பாரு ஞள்ளதாக மஹரிஷிகள் கூறுகிறார்கள், இக் 

இரியங்க ஞக்குண்டானஸ் ரமததால கனவுண்டாகிறதென்று கூறு



சாந்திபாவம், aT OF & 

இறார்கள். — (2-iwmap g1) மனமானது எல்லாவிஷயங்களையும் 

அடைந்ததாயிருக்கிற து, இக்இரியங்கள் அந்தமஷேருபங்களென்று 

சொல்லுகிறார்கள், அந்தஇந்இரியங்கள் அவ்விதநிலையை அடைந் 
இருக்கின்றன. இலர் எப்பொழுதுமுள்ள மூன்றுஅவஸ்தைகளும் 

உண்மையல்லவென்றுசொல்லுவத கூடாது. முதலாவ தானஜாக் 
சாவஸ்கையிலிருக்கும் இக்தஜீவன் எப்பொழுதும் மூன்றுஅவஸ்தை 

யையும்* 1அறிகிறான், வேரானஇரண்டு அவஸ்தைகளை அடை ந்கபின் 

எவ்விதஃதிலும் அறிவுள் எவனாடில்லை, ஸ்வப்சாவஸ்தையை அடைக்க 

இக்தஜீவன் ஸ்வப்ஈம்என்றுமட்டில் ௦ தெரிந்துகொள்ளுகிறானென்றும் 

சொல்லுகிஞர்கள். அது யுக் இக்குச்சரியானதன்று. மூன்று அவஸ் 

தையும் மோஹரூபமானவை, ஆத்மாவானது மூன்று அவஸ்கையி 

லிருந்தும் எப்பொழு HIGBIOG mG sr அப்பொழுது (உண்மையில) 

இல்லாகஅவஸ்தைகளுள்ளதாகச் செய்யப்பட்டேனென்று தெரிந்து 

கொள்ளுகிறது. ஸ்வப்ஈத்தில் மனத்திற்கு லயரில்லா இருப்பதால் 

அதல் அந்த அக்கவிஷயமிருக்கிறது. '2வறுகாரியத் இலபற்றுதலுள்ள 

மனமுள்ளவனான ஜாக்ராவஸ்தையிலுள்ளமனிதனுக்கும் ஸங்கலப 

முண்டாடிறது, அப்பொழுது எவ்விதம் மனக்இல் விரும்பப்டடும் 

போகிருக்கிறகோ அதுபோல ஸ்வப்வைஸ்தையிலுள்ள (போகம் 

LOTT FOF YO இருக்கிறதென்று திருஷ்டாந்தம் கூறுகிருர்கள், 

அசைபற்றியமனமுள்ளவன் கணக்கில்லாத ஜன்மங்களின்வாஸனை 

யால் அக்தப்போகத்தையடைவான், உத்தமபுருஷணான அந்தஅத்மா 

மணத்தில் மறைந்திருக்கும்யாவற்றையும் அறிகிறான், ஸத்வம் ரஜஸ் 

தமஸ்என்றகுணங்களுள் ஏந்தக்குணமானது இந்தப்பிராணியின் 

கர்மத்தால் வெளியாகும்படி. செய்யப்பட்டகோ, மனம் எவ்வித 

வாளனையுள்ளகாயிருக்கிற?தா அதைஅசைப் பிராணிகள் விரும்பு 

இன்றன, பிறகு, _.டனேபயனைஉண்டபெண்ணத்தக்க அவ்விஷயதவ நக் 
காரணக்குற்குத்தக்கபடி ரஜோகுணங்களாவது தமோகுணங்களா 

வது ஸத்வகுணங்களாவது தொடருகின்றன, பிறகு, ரஜோமுணத் 

தாலும் தமோகணச்காலும் உண்டானமனோபாவங்களால் ஸம்பக்க 

மில்லாதவைகளும் வாகழும் பித்தமும் கபமும் மேலிட்டவைகளு 

மானசரீரங்களைப் பார்க்கிறார்கள்; அவ்விதமான சரீரத்தைவிலக்கு 

ug கடினமென்றும் சொல்லுகிறார்கள். தெளிவுள்ள இத்திரியங் 
களால் ஏந்கஎக்கவிஷய 4 ந்தை மனத்திலுள்ளதாக ஸங்கல்பிர்கிறா 

னோ YON F OF ஸ்வப்கம்விலயெபின்னும் மனம் Sani? தாஷமுள் 
    

1 ‘Cag & என்று பாடம் கொள்ளப்பட்டது, 8 வேறுபாடம்,



௭௭௨ ஸ்ரீ ம்ஹாபாரதம், 

ளதாகப் பார்க்கிறது, மன்மான து. அத்மாவின்மகிமையால் எல் 

லாப்பிராணிகளிடத்இலும் தீபம்போல வியாபகமாயிருக்கிறது, எல் 

லாத்தேவசைகளும் அத்மாவினிட க்இலிருக்கன்றனவென்.நு அந்த 

அதிமாவைத் தெரிர்துகொள்ளவேண்டும், (ஸ்வப்கத்துற்கு) வழியும் 
மானிட? ௬வழுமானள் தூலசரீ£ர கதைமன த்தில்மறைந்திருக்கும்படி. 

செய் சொண்டு ஸ் கூலஸுிக்ஷமங்களுக்குக் காரணமும் இந்இரியங் 

களுக்குப்ப (லப்படாததுமான இந்தக்காணசரிரத்தில் ஸாக்ஷிபமாய் 

ஸு அப்டியை அடைகிறான், (அப்பொழுது) இந்தஆத்ண்வான து 

தோற்றப்படிம் வேறறுமைத்தன்மையைவிட்டுவிலி ஜ்ஞானரூபியாக 

மட்டில் காணப்படுகிறது. அந்த அத்மாவை எல்லாப்பிராணிகளு 

டையமனத் இலுமிருப்ப தும்மன த்திற்கும் ஸத்வமுதலியகுணங்களுக் 

கும்மேலான மாக அ.நிடிருர்கள்.. ஏவன் ஸங்கலபத்தாலாறாவரருக் 

கூரிய (அணிமாமுகலிய) குணத்தை மனத்தால் அடையவிரும்புகி 

மூனே ௮வன் மன ௫ின்பரிசத்டியால் அக்தக்குணத்கை அடை 

வான், எல்லாத்தேவகைகளும் மனத்திலிருக்கிருர்கள். இவ்வித 

மானமன த்கைக் தவத்தால ஸூர்யனைப்போலத் தமளைவிட்டிவிலகி 

மிருப்பகாஈச் செய்யவேண்டும். மூன்று?_லகங்களுக்கும் காரணமான 

ஜீவன் கமோகுணக்டன்முடி.வில் மஹாவ ரரை அடைகிறான், தவ 

மானது சேவர்களாலும் தவத்தைக்கெடுக்கும் தமோகுணமானது 

அஸுர்களாலும் ஆற் ரகிககப்பட்டிருக்கின்றன, இக்தப்ரம்மமான.து 

தேவகுணஙாளாலும் ஙஸுரகுணங்களாலும் மறைக்கப்பட்டிருக்கி 
றது, அத்தப்ரம்மாை ஞானஸ்வருபமென்றுசொல்லுகிழுர்கள்..ஸத் 

வம், ரஜஸ், கமஸ் என்பவைகள் கேவாஸுரர்களின்குணங்களென்று 

அறிவிக்கிறார்கள். ( வவைகளில்) ஸக்வச்தைத் தேவர்களின் குண 

மென்றும் மறறடரண்டுருணங்களையும் அளைரர்களைச்சேர்க்தவைக 
ளென்றும் தெரிச் துகொள்ளவேண்டும்,ஸகத்வழும் மனமும் புத்தியும் 

தேவர்களென்று சொலலப்பகிகின்றன, 1மறைக் இருக்கும். த்மாவா 

னது கச௫சளால ஈன்குவிலக்கப்பட்டால தன்னிலைலிருப்பதாகும், 

உலகங்களும் குரிய ஸு ஷு*ப்திமு நலியலாகச்சொல்லப்பட்டவை ௧௪ 

டுசளென்.௮ கருதப்படுகின்றன, அவைகள்விட்டுவிலகியதும் பரிசத் 

தமூம் சரீ பில: எளிலும்ே வளியிலுமிரப்பறும் எப்பொழுதும் 

ஆனந்தரூ! (மும் அழிவில்லாத நமாமிருந்துகொண்டு அந்தப்பாமாத் 

மாவை அடையவேண்டும், மிகவும் கல்மஷமற்ற ப்ரம்மசர்யமானது 
       

1 இங்கு, நூலபுங்தகத்தில் "லசொற்களில்லாததால ஒருமலோகம் 

விடப்பட்டது.



FT 6 RUT apt, ௭௭௩ 

இவ்விதமுபதேசிக்கப்பட்டது, எல்லாவ நிறிலும்பற்று தலில்லா ததும் 
விஷ்ணுவெனப்பெயருள்ள தும் சஏிந்தைக்கெட்டாததும் உலகத்தில் 

ஆர்சறியமுமான ய் தப்பயமபஈமானது அறிவால் எங்கும் விளங்கு 

கிறது, இ] நியானத்தலை தெளிந்தபுக்கியுள்ள வர்ளளானளவர்கள் ஞான 

ரூபியும் நாசமில்லாதறும் ஜோ இருபியும் குறைவில்லாததுமான 

அந்தப்பரப்॥ ம்மத்தைஅ றிகிறார்களோஅவர்கள் சிறந்தகதியைப்பெறு 
கிமுர்கள், யுக்துயுடன் இவ்வசாவுவலயில் உபதேசிக்கமுடியும், 

ஞானஃசின்னாலாலு 1ப்ரதயாஹாரததாலாவது இந்துரியங்களுக் 

குப் புலப்படா தபிரம்மத்தைத தெறிந்துகொள்ளக்கூடும், 

  

இருநாற்றுப்பத்தோன்ப தாவது அத்தியாயம்: 

மோக்ஷதாமம், (தோடரீச்சி.) 

கடட 

(பரமாத்மானை அறியும்வகைத்தோடர் ச்சி.) 

உ ரகமரானரிஷியால வ்யக்்கமென்றும் அவ்யக்தமென்றும்உப 

தேசிக்கப்பட்ட தத் வமாகிய 9அக்கான்கையும் எவன் அறியவில்லையோ 

அவன் பாப்ரம்மசமை அறியமாட்டான், வ்யக்தத்தை மிருத்யுவின் 

வழியென்றும் அவ்யக்தக்கை அழிவில்லாதபதமென்றும் அறிந்து 

கொள்ளவேண்டும், காராயணுொன்னும் நிஷியானவர் நிவ்ருத்தி 

மார்க்கத்குற்குரியகர்மக்சைக் கூறினர், ஸ்காவரஜங்கமங்களுடன் 

கூடியஞன்றுஉலகமும் இந்தரிவ்ருத்துதர்மதீதில்தான் நிலைபெற்றிருக் 
கும் ony Dun க்கத்துற்கு ரிய தரமமானது இந்திரியங்களுக்குப் 

புலப்படா தும் சாற்வகமுமான ப்ரம்மமாகும், ப்ரவ்ருக் மார்க்கத் 
இறகுரியதர்மத்தைப் பிரம்மா கூறினர், ப்ரவ்ருத்தியானது தஇரும்ப 
வும் பிறப்புள்ள காகும், நிவ்ருத்தியானது உத்தமகதியான மோக்ஷ 

மாகும். நில்ருத்திமார்க்ககதைப்பெரிதாகக்கொண்டவனும் ஞான 
த்தின்உண்மையில் முயற்சியுள்ளவனும் எப்பொழுதும் சுபாசுபங் 

களைப் பகுத் :ப்பார்ப்பபனுமான முூனியானவன் அந்தப்பரமகஇ 

யைப் பெறுவான். அந்தவிஷூயத்தில் அவ்யக்தமென்னும்பிரதானம் 

ஜீவன்இவ்விசண்டையும் அவ்யக்கம்புருவன்இல்விரண்டைவிட வே 
ட உ, உட . க 

மூன தும்மிகப்பெரி துமாமிருப்பது எ.துவோ அக்தப்பரமாக்மாவையும் 
  

1 இக தீரியஙசளை உள்ள த்தில்அடக்க ஒரேமஜனோரூபமாயிருக்கும்படி. 

செய் தல; இர திரியங்களை ஒரறுவழிப்படு த தல். 

8 ப்ரக்ருதி புருஷர்களுக்குரியத்துமை வேற்றுமை இரண்டும், ஜீவா 
SOT, பரமாத்மாக்களுக்குரிய ஒற்றுமை வேற்றுமைஇரண்கோயெ சான்கு, 

* 1, 24



௭௭௪ ஸ்ரீமஹாபாசதம், 

அறிந்துகொள்ளவேண்டும். ஸமர்த்தளாமிருப்பவன் அந்தவிசே 

ஒத்தை ஈன்றாகக் தெர்ந் துகொள்ளவேண்டும், ப்ரக்ருஇயும் ஜீவனு 

மாகியஇவ்விரண்டும் ஆதியும் அந்தமுரில்லாதவைகள், இரண்டும் 

அடையாளமில்லாதவைகள், இரண்டும் அழிவில்லாகவைகளும் 

தொடர்ந்திருப்பவைகளும் பெரியவைகளைவிட மிகப்பெரியவைகளு 

மாயிருசகசன்றன. இரண்டுக்கும் இது இவ்விதம் பொதுவானது. 

வேறுவிசேஷுமுமிருக்கிறது, பிரகருதயானத காரியங்கதாஉண்டு 

பண்ணும். தன்மையுள்ளதும் அவ்வாறேஷான்று கூணங்களை.பும்உருவ 

மாகக்கொண்டதுமாயிருக்கிறதென்றும் புருவணுடைய லக்ஷணமா 

னது இதைவிடவேறானகும் Gn இரு ிகினுடை யகாரியங்களுக்கு 

ஸாக்ஷியும் குணங்களில்லா ததுமாயிருக்கிறதென்றும் தெறிந்து 

கொள்ளவேண்டும். கே்ஷேத்சஜ்ஞூனன் னும்ஜீவனைக் கர்த்தாவாகவும் 

குணங்களால்மறைக்கப்பட்டவரைவும்கூறுகிறுர்கள், 1ஜீவன்ஈஸ்வ.ர 

னென்ற இந்தப்பருஷீர்கள் பிரத்யக்ஷ£மாகப்பார்க்கத்தகாதவர்களும் 

அனுமானத்துற்குரிய அடையாளமில்லாததால் பற்றுதலில்லாதவர் 

களுமாயிருக்கிழுர்கள், (ஜீவன்) பிரக்ரு இிமின்ஸம்பர் தத்தையே௮டை 

யாளமாயும் பிறப்பிற்குக்காணமாயும் உடையவன், கர்த்தாவான 

ஜீவன் கர்மங்களையுண்பெண்ணக்காரணமானகருவிகளால்எக்களந்சக் 

கர்மத்தை எவ்வி தம்செய்கிறானோ அந்த. அச்சுக் கேர்மத்துடன் அவ்வி 

தம் காணப்படுகிருன், “ன்யார்! இது என்ன! அது என்ன? 

என்று பலபெயர்களால்கூறப்படிகரன், என்னுடையசரீரமென்று - 

சொல்லுகிருன். ஆகையால, (ஜீவன் ) அறிவில்லா தவனும் எப்பொழு 

தும் மறைக்கப்பட்டவனுமாயிருந்இருன், தலைப்பாடையுள்ளவன் 

மூன்று வஸ்இிரங்களால் மறைக்கப்பட்டி ௬ப்ப து போலடுந்தஜீவனான 

வன் ஸத்வம் ஜஸ்தமஸ்என்கிறமான்றுகுணங்உளாலும்மறைக்கப்பட் 

டி.ருக்கிறான். அந்தப்புருவனானவன் வேறுகக்தோன்றும்பரமாத்ம 

வஸ்துவை எப்பொழுது வேற்றுமையிலலாமல இ தரிந்துகொள்ளு 

இரானோ அட்பொழுதுதான் இவன் பறறுகலிலலா3பிமமாதமாவாகவே 

ஆரான். ஆத்மாவானது பேதத்ை த௮மிவிக்கும் கர்மயோகததஇில 

சிலவிடத்தில் வஸாக்கள் ருத்ரர்முதலியகூட் டங்களில தனக்குள்ள 
அனுபவத்தாலும் போகததாலும் பல.பிதமாய் வேறறுமைப்படு 

Gog. இவ்விதம் பலவிதமாயிருககும் இக்கப்பாமாதமாவானது 

பிறகு சுருக்கமாய் ஒசேரூபத்துடனிருப்பதாகக் காணப்படு றது, 
a, ee a   

1 இக்கு ௮திகபாடமான ஒருஸ்லோசம் விடப்பட்ட து, 

8 வேறுபாடம்,



சாத்துபாவ*, எஏ௫ 

ஆகையால், இக்தக்காணங்களால் மறைந்திருக்கும் கான்கையும் 

அறிந்துகொள்ளவேண்டும், இக்தஜீவன் நஈன்றாய்அவ்விததறிவுள் 

ளவனானாலை முடிவுக்காலகரல் மோஹத்தையடையாமலிருப்பான், 

1 தேவலோகத இலுள்ள ஸம்பத்தை அடையவிருப்பமுள்ள ஜீவன் 

பரிசததறி மனத்தாலும் சரீரரதைப்பறறிய கடிமையானகியமங் 

களாலும் கசடற்றகவததைச் செய்யவேண்டும். மூன்றுஉலகங்க 
ளும் % ள்னிருந்து.ிளங்புவதான வத்தால் சூழப் பட்டிரக்கின் 

றன. ஸூரிர்யனும் சந்திரனும் தவததால அகாயத்தில விளங்குஇருர் 

கள், மறறுமுள்ள தர்மத்தின்பொதுகிலையும் குவமென்று சொல்லப்படு 

இறது, பிரகாசமான தவததினுடையதாகும், உலசத்தில் ஞான 

மானது தவமென்றுசொலலப்படுகிற து, எநதக்காமம் ரஜஸையும் 

தமஸையும் விலக்கத்தக்க?தோ அ.து தவ்த்திறகுரிய முக்கியலக்ஷண 

மாகும். 3பிரம்மசர்யமும் கொலலாமையும் சரீர ததிற்குள்ளதவமெ 

ன்றுசொல்லப்படுதின்ஐன. காவையும்மன ததையும் ஈன்றாகஅடக்கு 

தலாவது மனத்தாலசெய்யும்தவமென்று சொல்லப்படுகிறது, சாஸ் 

இர விஇகளை அறிந்தபி ரம்மணாகளிடமிருந்து ஆகார கதைப்பெற்றுக 

கொள்வது இறந்ததாகும், ஆகாரத்தின்கியமததால் இந்தஜீவனுக்கு 

ரஜோகுணத்தாலுண்டாரும்பாவமானது விலகும். இந்தஜீவனுடைய 

கருவிகளும் விஷயங்களில வைராக்யத்தை அடையும், ஆகையால, 

இந்தச்சரீரத்திற்கு வேண்டியமட்டில பெறறுக்கொள்ளவேண்டும். 
முடி.வுக்காலத்தில பரபரப்பில்லாமல் மெள்ளப் பெருமுயறசியுடன் 

(தவத்தைச்) செய்யவேண்டும், இவ்விதமுயற்சியுடன் கூடிய மனத் 

தால ஞானமுண்டாயும், இகத ஜீவனானவன் 3ரஜோகுணத்தி 

லிருந்து விலகினவனானால ஸுூிக்ஷமசரீரமுள்ளவனாகிச் சப்தம் 

் போல ஸஞசரிப்பான்.வைமாக்யத்தால பிறப்புள்ளஸ் தூலஸூக்ஷம 

சரீரங்களால தடுக்கப்படாதமனமுள்ளவன் காரணசரீரத்திலிருப் 

பான், சரீரமுள்ளவமையில தவறுதலின்றித் ( தவஞ்செய்வதால) 

மூன்றுசரீபங்களஞீம்விலகி மோக்ஷமடைவான். பிராணிகளின்பிறப 

பும் இறப்பும் எபபொழுதும் (அஜ்ஞானமென்னும்) காரணமுள்ள 

வையாயிருக்கும், பாமா தமாவைப்ப றறியஞானமுண்டாகும்பொழு.து 

தான் ஜனனமாணரியமம் * தொ....ராமலிருக்கும், எவர்கள் ர சரீரமுத 
  

1 இகு அ திகபாடமான அமளைமாலோகம் ௮ிடபபடடது. 
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4 வேறுபாடம், ் வேறுபாடம்,



௭௪௬ ப்ரீபஹாபாரதம, 

லியஅனாத்மாவில் அத்மாவென்ற விபரீதஞான.்இலிருக்கறார்களோ 

அவர்கள் உலகப்பொருளின்உற்பத்தியிலும் அழஜிவிலும்சென்ற புத்தி 

யுள்ளவர்களாயிருப்பார்கள், தைரியத்தால் சரீரங்களை உறுஇயுள்ள 

வைகளாகச்செய்துகொண்டவர்களும் புததியாலஅடக்கப்பட்டமன 

மூள்ளவர்களும் இந்திரியங்களுக்கிருப்பிடமான ஸ்தூலசரீரததை 

விட்டெவிலனெவர்களுமானசிலர் ஸுூக்ஷமமாயிருப்பதால்  ந்.தஇந் 

இரியங்களை உபாஹிக்கிருர்கள், அவையாவறறைபும் சாஸ்டிரப்படி. 

அறிந்து 1 அவ றறையே தியானம்செய்கிரர்கள். இயானம்பண்ணும் 

புத்தியுள்ளவனைஒருவன்பரமாசமாவைககவிரவேறுஇடமிலலாமல 
தேகங்களின்முடிவிலுள்ள..ரமாத்மாவை.௮ஸரித்துக்கொண்டிருப் 

பான், ஒருவன் ?தாரணையு ன்கூடியவளாயிருப்பான், சிலர் பாமாத் 

மாவை உபாஹிக்கிரார்கள், சிலர் விதகைகளில அக்ஷாமென்று-ூறப் 

பட்டவரும் ப ரருமானதேவரை க்தொடர்ந்து இுயானம்செய்கிறர்கள். 

தவத்தால் பாவங்களை எரித்தசிலர் முடிவுக்காலத்தில அவரை உபா 

ஷிக்கிரார்கள். மஹாத்மாக்களானடவர்களனைவரும் உ ததமமானகது 

யைஅடைகிறார்கள். அக்தஉபாணனைங்களாக்குள்ள ஸூக்ஷமமான 

வேற்றுமையைச் சாஸ்இிரக்கண்ணாலஅறிந்துகொள்ள வேண்டும், கார 

ணசரீரமென்னும்பிரகருதியைக் கடைசியிலுள்ளகாக அறியவேண் 
டும். அபிமானம்விட் பெவிலியவனும்துறவியும்காரணையில்பறறுள்ள 

மனமுள்ளவனுமாயிருப்பவனை ஆகாசமென் ஷம்பரமாதமாவுக்கு அ௫ 

த்தபடி.யிலிருப்பவனாகத தெரிந்துகொள்ளவேண்டிம், உபாஸதிக 

னில ஈல்லபற்றுள்ளமனமுள்ளவர்கள் மானிட உலகத்திலிருந்து விடு 

படுகிரார்கள், பிறகு, ரஜோகுணமறறவர்களும் 4/4 ம்மமரீனவர்களு 

மாகி உத்தமமானகதியை ஆடை அிழுர்கள். இவ்விதம்தரேபி॥ம்மததை 

அடையக்காரணமானஉபாஸனா௫ றயை வே தமறிந்தஜனங்கள் கூறு 

இருர்கள், அறிவுக்குத்தக்கபடி உபாஹிக்கும்அனைவரும் உததம 

கதியை அடை கிழுர்கள். அவர்களுக்குக் கசடறநததும் தெளிவுள் 

ளதுமானஞானம் உண்டாகிறது, அவர்களும் உதமைமான உலகங் 

களை அடை ருர்கள், ஞானததின்பலத ர.ற.கத்சுக்கபடி. சத் இிபெறு 

இரர்கள், ஆசையற்றவர்களும் ஞான தால நர. இயடைந்தவர்களு 

மாயிருப்பவர்கள் பரிசு கர்களாக உறபதியிலலாதவரும் அவ் 

யக்தமென்று பெயருள்ளவரும் தேவலோகத்ரலிருப்பவருமான 
    

1 வேறுபாடம், 

2 ச॥/ஸதிரபபடி. ஓரிடதில மனத்த BOB OMI YI, 

8 ஸகுணபரம்மம்,



சாந்திபரவாம். 1௭௭௪ 

பரீவிஷ்ணுபகவாளை நல்ல எண்ணத்தால் அடை_இருர்கள். அவர்கள் 

புத்தியிலிருக்கும் ஸ்ரீஹரியை அறிந்துகொண்டு yh vargas 
ளாகித் இரும்பவும் ஸம்ஸாரசகை அடைகியுர்களிலலை, குறைவறற 

தும் அழிவற்ற தும். ததமமுமான அந்தப்பரததையடைக்துஆனக்கு 

மடைகிருர்கள். இக்சகானமென்பது இவளவு நான். இவ்வுலக 

மானது இருப்பதும் இலலாசதுமாயிருக்கிறது.௨லகமன ம தம ஆசை 

யால்கட்டப்பட் "@ o _குளைபோலச் சறறி்கொண்டிருக்கின்ற ம GIT 

மரை த்மண்டில் உள்ளிலிருககும் .. அசன் நூலானது ‘oT USS HiDor AVM 

விடத்திலுிருக்சகிறதோ அநுபோல ஆசையென்னும் நூலான 41 (UP 55 

லும்முடிவுமில்லாமல் எப்பொழுதும் சரீரத்தை அடைந்நருங்கிற து, 

தைக்கும்மனிகன் ஆடையில் _நூலை ஊ௫ியால எவவிதம்£ ஒட் சிரு 3,60) 

அவ்விதம் ஸம்ஸாரமென்னும் நூலானது அசையென்னும் ஊசியால 

ஓட்டப்படுகிறது ; அங்குமிஙகும்எடுத்துச்சர்தது ஐர்உருவததை 

யும் உண்பெண்ணுகிறது, எவன் காரியத்தையும் காரணத்தையும் 

ஸஞதைன சானபுருஷரையும் உள்ளபடி அறிகிராமனா.? வன்அசையற்று 

மோக௯்ஷமடைவான், அவன் வியாபகமும் நிலையுள்ளதுமான அகமா 

வின்உண்மையான ஸ்திதியை எப்பொழுதும் அடைகிருன். (இல்வி 

தம்) பகவானானகாராயணரிஷியானவர் உலகததிறகுகன்மையும் மோ 

அஷத்துறகுக்காணமுமான இந்தநிவ்ருத்திதர்மத்தைப் பிராணிகளிட 

த்திலுள்ள அருளால் உபதே௫த்தார்?” என்றுசொன்னார், 

  

இருநாற்றிருபதாவது அத்தியாயம். 

Ging cp STO iy, (தொடர்ச்சி) 

GIST 

(பஜ்சசிகர் ஜனகநக்கு நாஸ்திகமதமழதலியவற்றைக் 
Kory FHF © Frew gi.) 

பு.நிஷ்டிரர், நன்னடக்கையை அறிந்தவரும் ஜனகருலகுறி 

லுஇககவரும் 7ரிடுலைக்கு அ௫ிபதியும் மோசஷ.தர்மங்பளை அறிந்த 
வரும் புத்திமானுமானஜனதேவர் போகங்களை க்தள்ளிவி.” A) எவ்வித 

நடக்கையால் மோக்ஷகதை அடைத்தார் 1? என்றுகேட்சு, (ஷ்மர் 

சொல்ல ததொடரங்கினா, 

4 மோக்ஷ£தர்மங்களையறிந்த நந்த ஜனம் தீன் எந்த நடக்கலை 
யால பெரிய ஸுகமான மோக்ஷ்குகை அடைந், நரவினா அவவ ஷயதுதுி 

லும்பழையஇவ்விதி ஹாஸக்தை உ STOO EPH Bam, yr Ewart! aor 

தேவனென்னும் ஜனசன் மிதிலாபுரியில சரீரம்போன பின்காலததி



OF OF Sf ஸ்ரீமஹாபாரதம். 
லுள்ள விஷயங்களை ஈன் ஜய் ஆலோ ப்பஇல் முமற்சியுள்ளவனாயிருக் 
தான், அலனுடைய வீட்டில் பலவிதமான பாஷண்டமகங்களைக் 

கண்டி ப்பவர்ஈசளும் வெவ்வேறான தர்மங்களைக் காண்பிப்பவர்களு 

மான நூறு ஆசிரியர்கள் எப்பொழுதும் வஹித்துக்கொண்டிருக்கார் 

கள், அவன் வந்த ,ஐிரியர்கள்சொல்லுகறபடி இறந்தபின் ஆத்மா 

இருச்சின்றதென்ற நிச்சயத்திலும் மறுபிறப்பைபபற்றியறிச்சயத்து 

லும் மிக ஸர ரோஷப்படுகிறடுல்லை. அவன்வேசமார்க்கத்திகிருக்து 

கொண்டு ஆக்மதத்வவிஷபகதில மிகவும் விசேஷமாக ஸக்மீதாஷப் 
பூலொன், நுப்பொழுத பஞ்சசிகரென்று பெயருள்ளவரும்கபிலையின் 

தீதிரருமான பெரியமுனிவர் பூமிமுமுமையும் சற்றிஸன்சரிததுக் 

பாண்டு பிறகு (பிர நிலைக்குச்சென்றார். அவர் ஸந்யாணதைர்மங்களனை க் 

துக்கும் தத்வஜ்ஞானந்தின் நிச்சயத்திற்குமுள்ளபயனை ஈன்கு நிச் 

சயம்செய் தகொண்டவர்; த்வந்துவங்களைவிட்டு விலகியவர்; ஸந்தேக 

மற்றவர்,சிஷிகளுள்அவர்ஒருவரை மனிதர்கள்விஷயததநிலவ ருப்பமற 

றவசென்றும் நிலைபெறற தும் அழிவில்லாதகதும் அடைய மிகவரியத 

மான மோக்ஷ்ஸுகத்தைக் தேடிகிறவசென்றும் சொல்லுகிறுூர்கள், 

ஸாங்கியர்கள் அவரை ௨ க்கமரிஷியான கபிலப்பிரஜாபரியென்றுசொ 

ல்வார்கள். கபிலர் கேரில் அந்தப்பஞ்சசிகர் உருவத்துடன்வர்து ஆச்ச 
நியக்தை உண்பெண்ணுகிறார்., அவரைஆஸு௩ரியின்முதல்சிஷ்பரான 

சிரஜிவியென்றும்கூ நுஇழுரீகள், அவர் ti துபிரவாகங்களுள்ளவிடக 

தில் ஆயிரம்வருஷம்செய்யத்தக்க ஸத்ரயாகத்தைச் செய்துசொண் 

டிருக்கிறார்,  ஐக்துபிரவாகமுள்ளவிடகத்தில் ஸ்கானம்செய்தவகும் 

ஐந்துநாள்செய்யவேண்டிய பேஞசராத் தாமென்றயாகத்தில் ஸமர்த்த 

ரும் ஜக் நுகோசங்களைப்பற்றிய உபாஸனைங்களை ச்செய்தவரும் “ஐந்து 

குணங்களள்ளவரும் பஞசசிகரென்று சொலலப்படுகிறவருமான 

அவர் கபிலமதத்தைச்சேர்ந்த பெரியமுனிக்கூட்டம் உட்கார்ந்திருக் 

கும் இடத்தினருகில்வந்து புருஷர்களிடமிருப்பலும் இக்திரியங்களுக் 
குப்புலப்படாத.தும் பாமார்த்தமுமானபிரம்மத்தைஅறிவித்தார்.ஸத்ர 

யாகம்செப்தபின் தவததால திரும்பவும் நன்குவினவப்பட்டஆஸுரி 
யானவர்  இவ்யநுருஷ்டியால கேஷேத்ரக்ஷே தாஜ்ஞர்களைப்பற்றிய 
பகுத்தறிவை அறிவித்தார், ஆள ஈறியானவர் அந்த முணிக்கூட்டத் 

இல் ஒரே அக்ஷ£ரமான தும் பலஉ ௬வமுள்ள தாசக்காணப்படதும் 

1 ரநானேம இரியங்கெ SM BOF COLD ஜந்துபி ரவாகம்களு ன் கூடின. மனம் 

என ௪ இடததில மாளஸயாகம்செயசாரெமபது பொருள. 

8 (படசராதரலிசாரத: ' என்டது மூலம், 

8 சமம், தமம், உபரதஇ, திதிஷ்ை, ஸமாதானம், 

  வரப லை யலை யயய் வம் யய 

 



FT Bb HUT arty, ௭௭௯ 

அழிவில்லாததுமாளப்ரம்மக்தை ௮ நிவித்தார். அந்தஆஸ-ரியி 

னுடையசிஷயரான பஞ்சசிகமுனிவர் மானிடப்பெண்ணின்பாலால் 

வளர்க்கப்பட்டவர், கபிலையென்றுபிரஹித்திபெறறவளும்குடும்பத்தி 

லுள்ளவளுமான ஒருபிராம்மணப்பெண் இருந்தாள், அவர் அந்தப். 

பெண்ணுக்குப் புத்திர.ராயிருக்கும் தன்மையையடைந்து அவளிடம் 

ஸ்தன்யபானம்செய்தார், அதனால, அவர் காபிலேயரென்றபிரஹித்தி 

யையும் ஞானரிலையுள்ளபுத்தியையும் அடைக்கார், இவ்விதம் கபிலை 

யின் புத்சரானபஞச௫கமுனிவரின்உற்பக் இயையும் அவருக்குள்ள 

காபிலேயரென்றபிரஹித்தியையும்எல்லாவிஷயங்களையும்பற் றியமிக்க 

உத்தமமான அறிவையும் எனக்குப் பகவான் சொன்னார், அர்தப் 

பஞ்சசிகரானவர் அருகில்வக்து தர்மமறிந்தவர்களுள் மிகச்ரிறந்தவ 

னும் ஜனகவம்சத் இில்பிறறதவனுமான ஜனதேவன், ஆசிரியர்களிடம் 

ஸமானமாயிருப்பதைத்தெரிர்துகொண்டு பலயுக் இகளால் sgn a yA 

யர்களையும் மோ௫க்கும்படி செய்தார், ௮ரசனே ! புககிமானான பஞ்ச 
சிகழுனிவர் ௮ந்த ஆசிரியாகளனைவரையும் விலக்கவேண்டுமென்று 

குணமுள்ளபலயுக்திகளை அவர்களுக்குச் சொல்லினர். ஜனகனா 

கபிலையின்புத்தரரான பஞ்சசிகரைக்மண்டதால் அவரிடம் மிகுந்த 

பக்தியுடன் நாறுஅசிரியர்ககையும்தள்ளிவிட்டு அவர்பன்செலலலா 
னன். தர்மப்படி. ஈமஸ்கரிததவனும் மிகவும் ஸமர்த்தனுமான அந்த 

ஜனதேவன்பொருட்டு 8 ஞானகாண்ட்ததில் அறிவிக்கபபடுவது 
எதுவோ அந்த உததமமானமோக்ஷ்கதைஅவரும் சொன்னார், ஜன 

னத்தில் ஆசையிலலா இருக்கும் முறையைச்சொலலியபின் அவர் கர்ம 
வழியைப/பறறிய வைராசக்யத்தை உபதேசிததார், கர்மததைப்பற் 

நிய வைராக்யததை உபதேசித்தபின் எலலாஉலகங்கவைபபற்றிய 

வைராக்யததையும் உபதேசித்தார், கர்மங்களைச்செய்வதும் கர்மங் 

களினபயனுண்டாவதும் எதைக் காரணமாகக்கொண்டவையோ அவ் 

விதமும் நம்பத்தகாததும் நாசமூள்ளதும் சஞ்சலமும் நிலையற்றது 

மான மோஹத்தையும் சொல்லத்தொடங்கினார், ' விகாசமானது ப்.ர 

தயகஷ மாயிருப்பதாலும் பிரதயக்ஷப்பிரமாணமானது உலகங்களை 

ஸாகதியாகககொண்ட. சாயிருப்பதாலும் ஆசமப்பிரமாணத்தால் சரீ 

ரத்ஹைவீட வேறுஆசுபா இருக்கிநதென்று சொல்லுகிறவாதியும் 

தோல்வியடைகிமுன், எப்பொழுதும் ஆத்மாவிற்குத்துன்பமும் மர 
  

1 அதிகபாடமான அரைப0லோகம் விடடபட்டது. , 

3 4 மாரக்கணடேயர்: அல்லது, ஸஈச்குமாரர்' என்பது பழையஉசை, 

் வேறுபாடம்.



௭.௮௦ ்ரீமஹாபாரதம், 

ச் ம ப ச . 

ணமும் இழகதனமும் கோயும் இயறகையே, , ஆகையால், அவி 

வேகரதால் (சரீரத்தைக்காட்டிலும்) ஆத்மாவை வேருக நினைப் 
பற தப்பானமகமாகும், மேலும், எது உலகத்தில் யுக்இக்கு ஓச் ற 6 ஸம், மேலும், எது உலகத்தில் யுக்திக்கு ஓத்த 
தாயிருக்கவில்லையோ அரையும் சொல்லுவதுண்டு, இந்த அரசன் 
இழத்தனமீல்லாதவனும் மரணமில்லா தவனுமாயிருக்கவேண்டுமென் 

று சொல்லுகிறார்கள். இவனும் அப்படியே நினைக் துக்கொள்ளுகி 

மூன், அது பால ஆகமமும் அக்மாவேறுஎன்று கூறுகிற து, இருக் 

Bm aan.» ஜம் இல்லையென்றும் இவ்விதஸந்ே கத் இிலதகககார்ணமில் (36 05 
லாஇிருக்கும்பொழுது ந்தஅனுமான ததைப்பற றிக்கொண்டு உலகத் 

இலுள்ளவியவகாரத்திறகு கல்லசிச்சயத்தைச் சொல்லமுடியும் ? ஆக 

மம் அனுமானம்என இவ்விரண்டுக்கும் பிரத்யக்ஷ்மன்றோ மூலமா 

யிருக்கிறது ! ஆகமமானநு பிரத்யக்ஷத்தால் பாஇக்கப்படுகிற து, 

அனுமானக்தால உண்டாகும்சிச்சயமோ சிறிதும்இல்லை, ஏதோ 

ஒருவிதமான இந்த அமானததல் சிக்தைப்படுகிறவனாலும் ஸாஇக் 

கத்தக்கதொன்றுமிலலை, அகையால், சரீரத்தைவிடஜீவனென்பவன் 

வேறிலலையென்று நாஸ்திகர்களின்மதக்தில்கூறப்பகிறது, ஆல 
மாத்தின்வித்தில அதற்கருள்ளகா ரணமும்,பசவின் ஆகார ததில வெவ் 

வேருன பாலும் நெய்யும், வாலனையுள்ளபலவஸ்துக்களின்பாகத்தில் 

மதசக்நுயும், இரண்டுட்டைகளின் சேர்க்கையால் தீயின்உற்பத்தி 

யும், தர்ககமதத்தில் ஆக்டர்மனம்இவைகளின்சேர்க்கையால உண் 

டாும்ஸ்மிரு என்ற ஞானமும், இரும்பை அசையச்செய்யும்காந்த 
மணியும் விபின்ஒளியுடன் OF 116 தியைஉண்பெண்ணும்ஸூர்ய 

காந்கமென்னம்மஸியம் இயில நீரைக்குஷிக்கும் இறமையுயிருப்ப து 

போலச் சரீரமே ஆத்மாவாக இருக்கலாம், அனாலும், மரணததஇிற 

குப்பின் சரீரத்தில் நான்குபூசங்களுக்குகாசமுண்டாவதும் தேவதை 

களின்பிரார்த்கனையும் மரித்ததும்முன்செய்தகர்மங்கள்பயனற்றுப் 

போவதும் ஒருப் றப்பிலசெய்யா ந$கர்மங்களின்பயனுண்டாவறும் சரீ 

சத்தைவிட அ த்மாவேறுஎன்றவிஷயத்தில பிமாணமென்பது நிச்ச 
யம், 8ழ்ச்சொன்ன இருஷ்டாந்தங்கள் பிரமாணங்களாகிற இல்லை, இக் 

BF ov Brea ரக்தங்களெல்லாம் ஜடலஸ் துவைப்பற்றியவைகளா 
யிருக்கன்றன.ஜடமலலா சவஸ் அுவிற்கு ஜடீவஸ்துவுடன்கூட (காரிய 

காபணங்களுக்குள்ள) ஐறறுமை பொருததமுள்ளதன்று. சிலர் 
அவித்தை, கர்மங்கள், சேஷ்டை, தோஷங்கள் | இவைகளை ஸேவித் 

தலையும் லோபத்தையும் மோகத்தையும் மறுபிறப்பிற்குக்காண 

மென்று RMD Gis, அவர்கள் அவித்தையை க்ஷேத்தாமென்



Fr 6 Mus & to, எக 

றும் அப்படியே முன்செய்யப்பட்டகர்மத்தைப் பீஜமென்றும் ஆசை 
யை உண்பெண்ணுவதை ஸ்நேகமென்றும் சொல்லுகிறூர்கள், 
இது அவர்களுடையமதத்தில் மறுபிறப்பிற்குக் காரணமாகும், 

இந்த அவித்தைமுதலியவை 1ஸூக்ஷமமாயிருக்கும்பொழுது 
சைசன்யமற்றதும் மரணதர்மமுள்ளதுமான சரீரமானது நாச 

மடைந்தால் அதிலிருந்து வேறுசரீரமுண்டாகிறது, அவித்தைமுத 
லியவை ஞானத்தால்காசமடைந்தால் LY HI அழிவில்லாத மோக்ஷ 
மென்றும் சொல்லுகிருர்கள்; (இதுவும் ஸரியன்று.) ஸ்வரூபத்தாலும் 

ஜாதியாலும் சபகர்மங்களாலும் அவற்றின் பயன்களாலும் இது 

வேழுயிருக்கிறபொழுது இதில் அதுதான் என்ற 3பிரத்யபிஜ்ஞை 

என்றஞானம் எவ்விதம் உண்டாகக்கூடும்! விரும்பப்படாதபயனுண் 
டாவதும் எவ்விதம் கூடும்? இப்படி.மிருக்தால் தானத்தாலும் கல்வி 
யாலும் தவத்தாலும் பலத்தாலும் என்ன பிரியமுண்டாகக்கூடும் ? 

எந்தஎந்தக்கர்மம் செய்யப்பகிறதோ அது அது அனைத்தும் வேறு 
ஒருவனை அடைகறதே; இவ்விதமிருந்தால இவன் இவ்விடத்து 

லேயே வேது ஒருவன் செய்தகர்மங்களால துக்கமுள்ளவஞகவும் 

ஸுகமுள்ளவனாகவும் ஆகக்கூடிமென்பது நிச்சயமாய்த் தெரியக் 

கூடுமே; க்ஷணிகஜ்ஞானரூபியான ஆத்மாவானது தான் ஈரித்து 

மேன்மேலும் வெவ்வேறான ஆத்மாவை உண்பெண்ணுகிறதென்று 
சொன்னால் உலக்கைகளால் சரீரத்தை அஒிக்கும்பொழுது வேறுசரீ 
ரம் உண்டாவதைக் காணோமே; ஆகையால், இந்தமதம் ஸரியான 
தன்று, BG aon ருதுக்களும் வருஷமும் சீதமும் உஷ்ணமும் 
விருப்பும் வெறுப்பும் எவ்விதம் சென்றது காணப்டடுகிறதில்லையோ 
அதுபோல மோக்ஷமுமாகும், கிழத்தனத்தாலும் நாசத்தையுண்டு 
பண்ணும் ம்ருத்யுவாலும் சூழப்பட்டவனுக்கு வீட்டினுடையவஸ்து 

வைப்போலப் பலவீனமாயிருப்பது முந்த முந்து நாசமடையும், இக் 
இரியங்களும் மனமும் வாயுவும் உதிரமும் மாம்ஸமும் எலும்பும்வரி 
சையாகவே நாசமடைகின்றன; தம்காணத்தையும் அடைகன்றன, 
உலகயாத்திரை நடப்பதும் தானதர்மங்களின் பயனுண்டாவதும் 

அததற்குள்ளவேதவசனங்களும் லோகவியவகாரங்களும் நசிக்குமே 

யென்று இவ்விதமான பலயுக் இகள் மனத்திலுண்டாகின்றன. 4'இது 

உண்மையானது; இது உண்மையானது! என்று யாதொன்றும்காணப் 
      

1 வேறு பாடம். . 2 வேறு பாடம். 

8 முன்கண்டதைப் பின்னம் காணும்பொழுறு முன்கண்ட தாகவும் நினை 

ப்பது, 4 வேறு பாடம். 
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௭௮௨ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

படுகிறதில்லை. இவ்விதம் ஆலோிப்பவர்களும் -அக்தஅந்தவிலயத் 

தைப்பற்றி ஒடுதிறவர்சளுமான அவர்களின்புத்தியானது ஓரிடத்தில் 

பிரவேசஞ்செய்கிறது ; மரத்தைப்போல அதில்தானே ஜீர்ணமடை 

கஇற.து, இவ்விதம் ஈன்மைகளாலும் தீமைகளாலும் கஷ்டப்படும்ஜந் 

துக்கள்யாவும் யானைச்காரர்களால் யானைகள் இழுக்கப்பவெ துபோல 

வேதங்களால்இழுக்கப்படிகின்றன, ஆசையானது ஆசைப்படும்வஸ் 
துக்களைப்புஜிப்பதால் ஒருபொழுதும் சமனமடையாது; அக்னியா 

னது கெய்யால்வளருவதுபோலத் இரும்பவுமே வளரும், “பெரும் 

பாலும் இந்தஜனங்கள் அறிவற்றுப் பொருள்களையும் மிகவும் ஸு 

கத்தைத்தரத்தக்க வேறுவிஷயங்களையும் விரும்புகிறார்கள், அவர் 
கள் ஸுகத்தைவிட்டு மிகப்பெரிதானதுன்பத்தைஅடைந்து ம்ருத்யு 

வின்வசம்செல்லுகிறார்கள். நிலையற்றஉயிருள்ளவனும் நரிக்கிறவனு 

மாயிருக்கறவனுக்குப் பந்துக்களாலும் மித்திரர்களாலும் மற்நப்பொ 

ருள்களாலும் யாதுபயன் ? எவன் யாவற்றையுமேவிட்டுச்செல்லுகிரு 
னோ அவன் க்ஷணத்தில்சென்று திரும்பாமலுமிருப்பான், பூமியும் 

ஆகாயமும் ஜலமும் அக்னியும் வாயுவும் எப்பொழுதும் சரீரத்தைப் 

பாதுகாக்கன்றனஎன்ற இவ்விஷயத்தைத் தெரிந்துகொண்டபின் 
ஆசை எவ்விதம் உண்டாகக்கூடும் ! ஈசிக்கும்தன்மையுள்ள இவனுக் 

குச்செய்யவேண்டிய கர்மம் இல்லை! என்று சொன்னார், இவ்விதம் 

கபடமில்லாததும் வேறுகருத்தில்லாததும் மிகவும்ஸுகமுள்ளதும் 

தன்னைஸாகதிபாகக் கொண்ட லிமான வசனத்தைக்கேட்டு ஜனதேவ 
னென்னும் ௮1சன் வியப்புறறுப் பின்வருமாறு இரும்பவும்வினவத் 

தொடங்கினான், 

1॥இருநாறறிருபத்திரண்டாவது அத்தியாயம, 

மோக்ஷதாமம். ;தோடரீச்சி,) 
அதிரு வி 

(பஜ்சரீ கர் கர்மபலன்களை ஜனகனுச்கச் சோல்லியது,) 

அ ரசனானஜனகன் உத்தமரானபஞசசிகரிஷியால் அறிவிக்கப் 

பட்டுத் இரும்பவும் சரீரத்தைவிட்டு விலகியபொழுதுள்ள பிறப்பை 

யும் பிறப்பிலலாத மோக்ஷத்தையும்பறறிக் கேட்கத்தொடங்கினான். 
  

1 இரு நாத்றிருபததோராவதுஅதயாயம், ஒருபுஸ்தகத்திலமட்ட்மேகாண 
ப்படுவதாக நீமூல்புஸ்தகத்தில் கூறிபிருப்பதசலும் அதிலபெரும்டாலும் முன் 

பின் அத்யாயங்களிலுள்ள பலற்லோகங்களே ஒருமாதிரி சேர்க்கப்பட்டதா 
கக் காணப்பட்டதாலும் விடப்பட்டது.
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் பூஜ்யரே ! சரீரத்தைவிட்டபின் ஒருவனுக்கும் விசேஷமானஅறிவு 

இல்லாமல்போனால் இவ்விதமிருக்கும்பொழுது அஜ்ஞானம்தான் 
என்னசெய்யக்கூடும் ! ஞானம்தான் என்னசெய்யக்கூடும் ? பிராம் 

மணஸ்சேஷ்டரே ! இசைப் பாரும், யாவும் விராசத்தில் முடிவுபெ 
௮ம், ஜாக்ரதையுள்ளவனோ அஜாக்ரதையுள்ளவனோஎன்னவிசேஷ த்” 

தைச் செய்யப்போகிறான் 1 பஞசபூதங்களிலபற்றுதலில்லாமையோ 
அல்லது விகாசத்தையடையத்தக்க அவைகளில்பற்றுதலோ எதற் 

காகத் தத் வஜ்ஞானத்தை உண்பெண்ணிக்கொள்ளீவேண்டும் ? 

இதில் உண்மையானரிச்சயம் எது!” என்று கேட்டான். அஜ்ஞானத் 
தால்மறைக்கப்பட்டவனும், கோயாளிபோலமயக்கங்கொண்டவனு 

மான ஜனதேவனைத் இரும்பவும் ஈன்மொழிகளால்ஸமாதானம் 
செய்து அறிவுள்ளபஞ்சசிகர் சொல்லத்தொடங்கினார்.'இந்தமோக்ஷ 

விஷயத்தில் விகாசத்தில்முடிவென்பதில்லை ; விசேலுஜ்ஞானத்இல் 
மூடிவென்ப துமில்லை. சரீரம் இந்திரியங்கள் மனம் இவைகளின் இச் 
சேர்க்கையானது கர்மங்களிலலஒன்றைஒன்று அடுத்திருந்தாலும்வெவ் 
வேருகவிருக்கிறது, ஆகாயம் வாயு ௮க்னி ஜலம் பூமியென்றஜந்து 

பூதங்களும் அக்தச்சரீரமுதலியவைகளுக்குக் காரணமாயிருக்கின் 

தன, அந்தஜந்துபூதங்கள் இயறகையால்சேர்ந்து நிலைபெற்திருக் 
இன்றன. ஸ்வபாவத்தால விலூச்செல்லுகன்றன. சரீரத்திலுள்ள 
இடைவெளி ஆகாயமும், பிராணன் வாயுவும், சூடு அக்னியும், ஈச 

மூள்ள.து ஜலமும், கடினமானவை பூமியைச்சேர்ந்தனவுமாயிருக் 

இன்றன. இவ்விதம் ஐந்துபூதங்களின் சேர்க்கையான இச்சரீரமும் 

பலவி*மாயிருக்கிறது.கான் என்றபதத்தின்பொருளும் பிராம்மணர்க 
ளுக்குஉத்தமமானதும் புத்தியின்உருவத்துடன்சோந்ததும்வாக்குக் 

களுக்குஎட்டாததும் நித்யமாமிருப்பதும் எதுவோ ௮.து இவ்விதம் 

தெரிந்துகொள்ள த்தக்கதாகும், ஞானமானது, அறிவு அறியத்தக் 
கது அப்படியே அறிவிறகுக்காரணம்என்று மூன்றுவிதமாகச் 

சொல்லப்படுகிறது, கர்மங்களனைத்திற்கும் காரணமானவைகளின் 

சுருக்கம், புத்தி ஜாடராக்னி பிராணவாயு என்று மூன்றுவிதமாகும், 

இந்தமூன் நிலிருந்தும் இந்திரியங்களும் அவைகளுக்கு விஷயங்க 

ளானசப்தமுதலியவைகளும் அக்தவிஷயங்களின் அறிவும் சேதனை 

_ யென்னும்புத்இிவிருத்தியும் மனமும் பிராணனும் ௮பானனும் மற் 

றக்காரியங்களும் வெளியாகின்றன, பிராணன் மூதலியவைகளின் 

காரியங்களும் ஞானேக் இரியங்களின்காரியங்களும்” ஆத்மாவில் சேர்க் 

கையை அடைந்தவையல்ல, அவைகள்ஆத்மாவின்புத்தான்போன்ற



௭௮௪ ஸரீமஹ்ாபாரதம். 

மனத்தைக் காரணமாகக்கொண்டவைகள், பரனாஷ அந்தப்புருஷன் 
அறிவே வடிவமாயிருக்கிறான், செவி த்வக்கு நா கண் மூக்கு 
என்ற இந்தஜந்து இந்திரியங்களும் மனத்தைக்காரணமாகக்கொண்டு 

செல்லுன்றவைகளும் அதற்குட்பட்டவைகளுமாயிருக்கின்றன, 
* அவைகளில் சேதனையென்னும்புத்தயானது அத்மசைதன்யத்துட 
னிருந்துகொண்டு 1மன்றுவிதமாய் நிலைபெற்றிருக்கிறது, அந்தப் 

புத்தியை ஸுகமென்றும் துக்கமென்றும் ஸுஈ௪.லுக்கமல்லாததென் 

௮ம் கூறுகிரூர்கள், சப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம், ரஸம், கந்தம் என்ற 

ஐந்தும் அவைகளுக்கிருப்பிடமான திரவியங்களுமானஆறும்மாணம் 

வரையில் ஞானத்தை உண்டுபண்ணக்காரணமாக இருக்கின்றன, 
கர்மவழியும் அதைவிடிகிற ஸக்யாஸவழியும் எல்லாவற்றிலுமுள்ள 

தத்வப்பொருளின் நிச்சயமும் அந்தஇக்தஇுரியங்களை அடுத்திருக்கின் 

றன, அவைகளில் தத்வரிச்சயமென்பதை உத்தமமென்றும்மோக்ஷ£த் 

இற்குக்காரணமென்றும் ரஜோகுணத்தைக் கடந்துநிற்கும் பிரபு 

வென்றும் கூறுகிறார்கள். எப்பொழுதும் ரஜோகுணத்தில் செல் 

லும் மனமானது வைராக்யத்தால் ௮ந்த அதத்வவழியிலிருக்கும். 

அந்தமனமானது தெளிவடைந்தால் புத்தியானது அழிவற்றதும் 

வியாபகமுமான பிரம்மத்தை ஈன்றாய்ததெரிக்துகொள்ளும். குணங் 

களின்சேர்க்கையான இந்தச்சரீரத்தை, 'நான்? என்றஎண்ணத்துடன் 

பார்க்கிறவனும் ஈல்ல அறிவில்லாதவனுமாயிருக்கிறவனுக்கு முடி. 

வில்லாத துக்கமான.து குறையாமலே இருக்கும், ஆகையால், அறி 

வுள்ளபுத்திமானானவன் இந்தச்சரீரமுதலியவைகளில் பற்றுதலில் 

லாமலிருக்கவேண்டும், காணப்படுவன எல்லாம் ஆத்மாவல்ல, 

ஆகையால், அது நானென்றவஸ்துவாகவாவது என்னுடையதென்ற 

வஸ்துவாகவாவ.து இருக்கவிலலை. ஆகையால், தோன்றும்துன்பங் 

களின்தொடர்ச்சியானது எதை ஆதாரமாகக் கொண்டதாயிருக்கக் 

கூடும் ! இவ்விஷயத்தில் மனத்தைச்சந்தேகமில்லாமல் தெளிவிப்ப 
தான 3மோக்ஷசாஸ்இரமானது மிகஉத்தமமாகும், உன்னுடையமோ 
க்ஷத்துற்குக்காரணமாக GI சொலலப்படப்போகிறதோ அதைக் 

கேள். மோக்ஷத்துற்காக மூயறசிசெய்யுமனைவருக்கும் கர்மமுத 

லியவற்றைவிவெதுதான் சிறந்ததாகும், விலகாத துன்பத்துடன் 
கூடியவைகளான பிரபஞ்சங்களின்சேர்க்கையானது துன்பத்தைக் 
        

1 “வேண்டுமென்றும் வேண்டாமென்றும் இரண்டுமில்லாததென்றும் 
மூன்று விதமாகப் புத் திக்கு உபயோகமூணடா?ன்றது' என்பது பழைய 
உரை', இதனடுத்த ஸுறலோகத்தில் சொல்லியபடி மூன்று விதமென்று கொள் 
வத நலம், 2 வேறுபாடம்,
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கொடுப்பதும் கெட்டஅமாகும், இரவியத்தை விடுவதற்காகக்கூறப் 
படும் கர்மங்களும் போகங்களைவிவெதற்காக விதிக்கப்படும் விரதங் 
களும் ஸுகத்தைவிவெதறகாக விதிக்கப்படும்தவமும் யோகமும் 
அனைத்தையும்விவெதில முடிவடைகின்றன. துக்கத்தை விலக்கிக் 

கொள்ளவேண்டியதற்காக இரண்டாவதில்லாமல் எலலாவற்றையும் 

விடவேண்டுமென்ற இயாகவழியானது இவ்விதம் உபேசிக்கப்பட் 

டது. இயாகமில்லாவிட்டால் துன்பமுண்டாகும், புண்ணியமானது 

நரித்துப் பாவமும்விலகத் தவச்தைக்காணமாகக்கொண்ட 8 உறு Guy 

ள்ள பயனும்போனால் கிழத்தனம் மரணம் பயம் இவைகளிலிருக்துவிடு 

பட்டு மனிதன் ஆகாயம்போல விசேஷூமற்றவனாடிப் பகித்துருப்பான், 

புத் தியிலிருப்பவைகளும் மனத்தை ஆருவதாகக்கொண்டவைகளு 

மான ஐந்துஞா2னக்்இரியங்களைச்சொல்லியபின் 1மனத்தைஅருவதா 

கக்கொண்டலந்துகர்மேந்இரியங்களையும் சொல்லுகிறேன், கைகளைக் 

கர்மங்களைச் சசய்யும் இந்இரிபங்களென்று தெரிந் துகொள்ளவேண் 

டும், கமனத்திற்குரியஇக்தரியம் கால்கள், கர்ப்பத்தை உண்பெண்ணு 

வதற்கும் ஆனந்தத்திற்கும் உரியஇக்இுரியம் சேபஸ், விவவெதற் 

குள்ளஇக்தஇரியம் பாயு, வெவ்வேரானசப்தங்களைச்சொல்லுவதற்காக 

வாக்கு, இந்த ஐந்து இந்துரியங்களுடன்கூடி.பிருப்பது மனமென்று 

அறிவிக்கிறார்கள். இவ்விதமான இந்தப்பதினோர்இக்தரியங்களையும் 

புத்தியால் *சீக்கரம் விலக்கிக்கொள்ளவேண்டும், காதுகள் சப்தம் 

மனம் இந்தமூன்றும் கேட்கிறதற குக்காரணமாயிருப்பள, அப்ப 

டியே தொலவெதஇுலும் அதுபோலப் பார்ப்பதிலும் அதுபோலவே 

சுவைப்பதிலு£ம் மோப்பதிலும் மும்மூன்றுண்டு, இவ்விதம் இந்த 

ஐந்துமூன்றுகளான ஸாதனங்கள் அந்தஅந்தஅறிவிற்குக் காரணங் 

களாகின்றன, மூன்றுவிதமான இந்தஸலாதனமானஅ அந்த ஞான 

த்தை உண்பெண்ணுவதற்காகவே முறையே வந்துகொண்டிருக் 

கிறது, ஸாத்விகம் ராஜஸம் தாமஸமென்று அந்தஸாதனங்கள் 

மூன்றுவிதம், அவைகளிலிருந்து எல்லாவற்றையும்ஸாஇிக்கத்தக்க 

மூன்றுவிதமான அனுபவங்களுண்டாகின்றன, *ஸ5ே தாலம், பிரிஇ, 
    

1 (பிராணனை ' என்பது வேறுபாடம், 

8 வேறுபாடம், 2 வேறுபாடம். 

4 இஷ்டமானவஸ்துவைக கேட்பது பார்ப்பது அடைவது அனுப 
பிபபது இவைகளிலுண்டாகும் ஏதெதவிருதிகள மூதையே உஸந்தோஷ 

முதலிய நான்குமாகும். அனுபவித்ததிலும் அனுபவியாத திலும், ஒரேவிதமான 

மனத்தின்ரிலை உபசாந்த யாகும்,



௭௮௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

ஆனந்தம், ஸுகம், மனத்தற்குஉபசாந்து / இவை காரணமில்லா 

மலோ ஒருகாரணத்திலிருந்தோ உண்டாவது ஸாத்விககுணமாகும், 

ஸந்தோஷூமில்லாமை பரிதாபம் பேராசை சோகம் பொறாமை இவை 

கள் ரஜோகுணத்தின் அடையாளங்களாகும், அவைகள் ஸ்வபாவத் 

தாலும் சிலகாரணங்களாலும் காணப்படுகின்றன. அவிவேகமும் 

மோகமும் அஜாக்ரதையும் தூக்கமும் சோம்பலும் மற்றும்பலவிதமு 

மான ,தமோகுணத்திலிருந்து உண்டானகுணங்கள் இயற்கையாலும் 

காரணங்களாலும் உண்டாகின்றன. அவைகளில் சரீரத்திலோ மனத் 

துலோ ஸுகததைத்தருவதாயிருக்கிறது ஸத்வகுணத்தாலுண்டான 
பொருளென்று அதை அடையலிரும்பவேண்டும், தாபமுள்ளதும் 

தனக்கு வெறுப்பைச்செய்கிறதுமாயிருப்ப்தை அந்தக்காரணத்தால் 

ரஜோகுணம் உண்டாயிருக்கிறதென்று நினைக்கவேண்டும், அது 

போலச் சரீரத்திலோ மனத்திலோ எது மோகத்துடன்கூடியதும் 

இன்னதென்றுஊடுக்கத்தகாததும் அறியத்தகா ததுமாயிருக்கிறதோ 

அதைத் தமோகுணமென்று நிச்சயிக்கவேண்டும், ஆகாயத்தை 

அடைந்தசெவியும் செவியைஅடைந்திருக்கும்சப்தமும்ஆகாயமென் 

னும் பூதஉருவந்தாம், சப்தத்தை அறியும்பொமுது ஆகாயம்செவி 

இவ்விரண்டும் வேழுகஅறியப்படுகிறதல்லை ; அறநியப்படாமலிருப் 

பதுமிலலை, இதுபோல த்வக்கும் கண்களும் நாவும் ஐந்தாவதான 

மூக்கும் முறையே ஸ்பர்சம் ரூபம் ரஸம் மணம் இவைகள் 

தாம், அவைகளும் சித்தத்தைவிட வேறல்ல, .அந்தச்சித்தமும் மனம் 

தான், ஐந்துவிஷயங்கள் ஐந்துஇக்இிரியங்கள் இவைகளுக்குள்ள 

கேட்பதுமுதலியகாரியங்களில் தரேஸமயத்தில் வியாபிக்கும்திறமை 

சித்தத் துக்கிருப்பதால் இந்தப்பத்திலும் அதுஇருக்கிறது, சித்தத் 
தைப் பதினோராவதாகத் தெரிந்துகொள், புத்தஎன்பது பன்னிரண் 

டாவதாகும், இந்தப்பன்னிரண்டின்காரியங்களும் ஒருஸமயமில்லாம 

லிருப்பது (அதாவதுவிசேஷஞானமில்லாஇருப்பது) தமோகுணத் 

தாலுண்டான$த திசையாகும், அப்பொழுது ஆதிமாவிற்குநாசமில்லை. 

அவைகளின்காரியங்கள் ஒருமமயத்திலிருக்கும்பொழுது உண்டா 

வது உலகவியவகாரமாகும், இந்திரியங்களை விலக்கிச்சென்றாலும் 

ஜாக்ரத்தசையில் முதலில அனுபவிக்கப்பட்ட விஷயங்களின்வாஸனை 

வந்திருப்பதால் அந்தவிஷபங்களைக்கண்டு சிந்தித் துக்கொண்டென்று 

குணங்களுள்ளவனாகவே சுற்றுகிறுன், (இது ஸ்வப்ஈம்,) தமோ 

குணத்தால்அடிக்கப்பட்டசித்தமானது விரைவாக 1லயத்தைஅடை 
  

4 வேறு பாடம்,



சா நீதிபர்வம், GT Dy oF 

ந்து சரீரத்தில் நிலையற்றதானஎந்தஒழிவைச்செய்கிறதோ அதைத் 

தமோகுணத்தாலுண்டான நித்ராஸுகமென்று சொல்லுகிருர்கள், 

வேதத்தாலுபதேடக்கப்பட்டதும் துக்கத்தை 1அனுபவியாததுமான 

அந்தமோக்ஷத்திலும் பொய்யான தும் அவ்யக்தமுமான தமஸுடன் 

கூடிய ஸுலுாப் இயில்போலிருக்கும். இவ்விதம் விலக்கப்பட்டதும் 

தம்கர்மங்களைக் சாரணமாசக்கொண்டதுமான இந்தப் ரபஞ்சமானது 

(அஞ்ஞானமுள்ள சிலருக்கு உறு இயாயிருக்கிறது; (ஞானமுள்ள) சில 

ருக்கு விலகுகிறது, கான்என்னும்இப்பொருளானது வேது இடத்தில் 
நிலையுள்ளதன்று, எவனுக்கு இது எப்பொழுதும் உறுதுியாயிருக் 

இறமதா அவனே அறிவுள்ளவன்.இதைவிடவேரறானசரீ£ தர்மமானது 
எல்லாப்சாணிகளிடத்திலும் எப்பொழுதும் உறுதியாயிருக்கிற து, 

இதே ௮னுமானத்தால்அந்தத்தர்மத்தை விலக்கக்கொள்ளவேண்டும், 

மனிதன் ஞானத்தால் மோக்ஷமடைிருன், தர்மபுத்தியுள்ளவன் 

ஞானமுள்ளவனாவான், உலகமானது தர்மத்தால் நிலைபெற்றிருக்கச் 

செய்யப்படுகிறது, யாவும் தர்மத்தில் நிலைபெற்றிருக்கின்றன, தர்ம 

மானது எல்லாஇஷ்டங்களையும்உண்புெபண்ணுவதும் யாவற்றிற்கும் 

காரணமுமாயிருக்கிறது, உலகில் யாவும் காணப்படுகின்றன, எவ் 

விதத்திலும் ௮து எல்லோருக்கும் இஷ்டமாடிறதில்லை. ஆகையால், 

யாவற்றையும் இயாகம்செய்தால் பரமாத்மாவின்அருள்உண்டாகறது, 

உலகங்களில்காணப்படும் டொருளைவிடக் காணப்படாததும் ஒப்பற்ற 

துமான ஒருவஸ்து எங்குமிருக்கிறது, அத்மவிசாரம்செய்கிறவர்கள் 

ஜந்துபூ கங்களின் சேர்க்கையான இச்சரீரத்தை க்ஷேத்தாமென்று 

சொல்லுகிறார்கள், மனத்திலிருந்துகொண்டு விளங்கும்பொருளெது 

வோ அது க்ஷேத்ரஜ்ஞனென்று சொல்லப்படுகிறது,அஜ்ஞானமென் 

னும்ஸ்வபாவத்தால்சேர்ந்துகொண்டி ருக்கும் எல்லாப் ராணிகளிடங்க 

ளிலும்அவற்றிற்குள்ளகாரணங்களிலும் இவ்விதமிருக்கும்பொமுது 

(ஆத்மாவிற்கு)மாசமென்பது ஏது ? (பிரபஞ்சமானது) எவ்விதம்நிலை 

யுள்ள தாயிருக்கக்கூடும் ? கடலில்சென்றஈஇகளானவை தம்நிலையை 
வேருகவைத்துகொள்ளமுடியாமல் தம்உருவங்களையும் பெயர்களை 
யும் வீவெதுபோலப் பிரபஞ்சத்திற்கு காசமுண்டாகற.து. எல்லாவிட 

தீ.திலும் ஜீவனானவன் வேறுவஸ் துவுடன்சேர்ந்து காணப்படுகருன், 

இவ்விதமிருக்கும்பொழுது அந்த வஸ்துக்களைவிட்டு விலகயபின் 

இரும்பவும் விசேஷ அ றிவு எவ்விதமிருக்கக்கூடும்]அஜாக்ரதையில்லா 

மல் ஆத்மாவைத்ே தடுகிறவனும் மோக்ஷ்த்துக்குக்காரணமான இந்த 
  

1 வேறு பாடம்,



௭௮௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

வித்தையைத்தெரிந்துகொள்ளுகிறவனுமானவன் ஜலத்தால் நனைக் 

கப்பட்டதாமரை இலையானது அதனுடன் பற்றுதலில்லாமலிருப்பது 

போல வேண்டாசவைகளான கர்மங்களின்பயன்களுடன் பற்று 

தலில்லாமலிருப்பான், இந்தமனிதன் பிரஜைகளைக் காரணமாகக் 

கொண்டவைகளும் தேவர்களைப்பற்றியவைகளும் உறுஇயுள்ள 

வைகளுமான பலபாசங்களிலிருந்து விபெட்டு ஸுகதுக்கங்களை 

விடகிறபொழுது 1 லிங்கசரீரமற்றவனும் முக்திபெற்றவனுமாகி உத் 

தமகஇனய அடைகிறான். வேதப்பிரமாணத்தால் வெளியான சம 

தமாதிகளான மோக்ஷ்ஸாதனங்களால் புண்ணியம் நூத்துப்பாவமும் 

நீங்க அவைகளைக் காரணமாகக்கொண்டபயனும் நிக்க, மூப்பு 
இறப்புப்பயங்களற்றவனாடிப் படுத் இருப்பான், இவ்விதம்மஹத்தென் 

னும்ஸகுணப்பிரம்மத்துலும் வைராக்யமடைந்தவர்களாடிப் பற்று 

தலில்லாததும் லிங்கசரீரமிலலாததும் எங்கும்விளங்குவ.துமான 

பரமாத்மாவை அடைந்து அனுபவிக்கிறரார்கள், ஊர்ணநாபிஎன் 

னும் (எட்டுக்கால்) பூச்சியானது நாலால்கட்டப்பட்டவீட்டில் சந் 

றிக்கொண்டு எவ்விதம்நிற்கதிறதோ அதுபோல அவித்தையால்வீழ் 

த்தப்பட்டஜீவன் நிற்கிறான், அந்தப்பூச்சியானது அந்த வீட் 

டை.விவெதுபோல முக்திபெற்றவன் துக்கத்தைவிடுகிறான், அவன் 

துக்கமான மலையில்விழுந்தமண்கட்டி.போலச் சிதறுகிறது, ௫௫ 

வென்னும் விலங்கானது பழையதானதன்கொம்பைத்தள்ளிவிட்டுப் 
பாராமல்செல்லுகற துபோலவும் பாம்பானது தன் பழையதோலைத் 

தள்ளிவிட்டுப் பாராமல்செல்லுகிற துபோலவும் முக் இபெற்றவன், துக் 

கத்தைவிட்டுச் செலலுகிறான். ஐலத்தில்விமுறெமரத்மைத் தள்ளி 

விட்டு அ இல்பட்டுக்கொள்ளாமல் பக்ஷியான.து ஓவெ.துபோல இந்த 
முக்திபெறறவன் லிங்கசரீரமற்று ஸுகதுக்கங்களைத் தள்ளிவிட்டுச் 

சிறந்தததியைஅடைகிறான், பலவிதமானஎல்லாஸங்கல்பங்களிலிருக் 

தும் விபெட்டவன், 'நானே எல்லாஉ ருவமுமாயிருக்கிறேன். கான் 

எல்லாப்பொருளிலுமிருக்கிறேன், நானே உள்ளிலுமிருக்கிறேன், 

நானே ஜீவன்? என்ற இந்தக்கவியைப் பாடிக்கொண்டிருப்பான், 

அன்றியும் மீதிலாபதியானஜனகனால் தன்னகமான.து தீயால் சூழப் 

பட்டபோது, 'இதில் என்னுடைய உமியும் எரிக்கப்படவில்லை் 

என்று பாடப்பட்டிருக்கிறது, அரசனும் தானே இவ்விதம்சொன் 
        

1 பிராணன் நத, இகஇரியம் பத்து, மனம் புத்தி இண்டு, ஆகப்பதி 

னேமும் சா ரமென்னப்படும், 

2 ததகபாடமான அரைஸ்்லோகம் விடப்பட்டது,
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னான்! என்றுசொன்னாூர், பஞ்ச?கெரால்சொல்லப்பட்ட தும் மோக்ஷக் 

தைப்பற்றியதுமான இவ்வுபதேசம்டு ஈமூமையையும் தான்ஈன் குகவனி 

த்துப்பார்த்து அதன்கருத்கை நிச்சயம்செப்தகொண்ட விதேகரா 
ஜன் சோகங்களைவிட்டு உத்கமமானஸாகமுள்ளவனாடுக்களிப்புற் றிரு 
நீதான். அரசனே! மோக்ஷ£த்தைநிச்சயம்செய்வதான இவ்வுபதேசத் 
தைப் படி.க்கறவனும் எப்பொழுதும் சிந் 'இக்கிறவனுமானவன் கபில 

ரின்்?ஷ்யரான பஞ்சசிகாசார்யசை.அடைகச்த மிதிலாபதியான ஜன 

தேவன்போலதக் துக்கங்களைஅனுபவிக்சமாட்டான்; துக்கிரில்லாதவ 

னாகி மூக்தியையும்பெறுவான்?? என்றுசொன்னார். 

இருநாற்றிருபத்துமுன்றாவது அத்தியாயம். 

மமா Foe rion, (நோடர்ச்சி,) 

விபி 

( பிதிலைஎரிந்ததும் ஜனகன்கஙலையற்றிரந்ததும்,) 

யுதிஷ்டிரர், அறிஞர்களில் பெரியவரே ! தர்மபுத்தியுள்ள 

ரிதிலாபதிமானவன் .மிதிலாபுரி எரிக்கப்பட்டதைக்கண்டும் தான் 

எரிக்கப்பசிகிறவனல்லனென்று சொன்னது என்ன காரணம்]? 

என்றுகேட்க, பீஷூமர் சொல்லத்தொடங்கினார், 
 அரசப்புலியே ! மிதிலை முன்காலத்தில் எதற்காக எரிக்கப் 

பட்டதென்பதைக் கேள், பெரியபுததியுள்ளவனே ! அந்த (மிஇலை 

யானது இீயால் எரிக்கப்பட்டது, அதை என்னிடமிருந்துகேள், 

ஜனதேவனென்னும் அந்தஜனகன் மனத்தில் ஈன்றுகவிசாரித்துக் 
கர்மங்களைத் இியானம்பண்ணிக்கொண்டு ஸர்வபாவனைபெற்று HES 

எண்ணத்துடன் ஸஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கான். ஆக்மாவை அறிந் 
தவனும் அறிவுடையோர்களிற சிறந்தவனுமானஜனகன் யாகம்செய் 

யும்பொழுதும் தானம்செய்யும்பொழு.தும் ஹோமம்பண்ணும்டொழு 

தும் இந்தப்பூமியைப்பாதுகாக்கும்பொழுதும் ப.ரமாத்மமயமான 

நிலைமையுடன் இருந்தான். எல்லாஉலகங்களுக்கும் ஈசரான பிரபு 

வானவர் தாமே அந்த ஜனகன்மனத்திலுள்ளஸங்கலபத்தை அறிய 

விருப்பங்கொண்டார், பெரிய புததியுள்ள அவர் பிராம்மணஉரு 
வற்துடன் அந்தமிதிலையில் சிறிது வேண்டாதகாரியத்தைச்செய் 

தார், அவர் பிராம்மணஸ்சேஷ்டர்களால்பிடிக்கப்பட்டு ௮ரசனி 

டம் அறிவிக்கப்பட்டார். அரசன் அக்குற்றத்தைக்காரணமாகக்கருது, 

ஐ! பிராம்மணரே ! எவ்விதத்துலும் உமக்குத் தண்டனையை நான் 
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விதிக்கமாட்டேன், என்னுடையபூமியின் எல்லை ளவான என் ராஜ் 

யத்தைவிட்டு வெளியிற்செல்லும்? என்றுசொன்னான், அதைக்கேட் 

டுப் பிராம்மணரும் அரசனிடம்சென்று, அரசனே ! சொன்னபடி. 

செய்கிறேன். எனக்குத்தெரியும்படி சொல், உன்னுடைய பூமிக்கு 
எல்லை ௭1 எனக்கு இப்பொழுது நியாயமாகச்சொல்? என்று 

கேட்டார், அதைக்கேட்டு மிதிலாபதியான அரசன் அதைத் தத்வ 

ஞானத்துடன்தெரிந்துகொண்டு வெட்கத்தால்முகம்கவிழ்ந்து பிராம் 

மணரைசொக்கி ஒருபேச்சம்பேசாமலிருந்தான், பிராம்மணரான 

வர், (ராஜேந்தூானே ! சொல்லு, உன்ராஜ்யத்திலிருந்து துரத்தப் 

பட்டவனாடச் செல்லுகிறேன்” என்று பரபரப்புடன் ௮ ரசனைநோக் 

இத் இரும்பவும் இரும்பவும் வினவினர், பிறகு, அரசன் பின்வருமாறு 

ஆலோசனை செய்துகொண்டு பிராம்மண ஸ்ரேஷ்டரைநோக்க, 'ஓ! 

பிராம்மணரே! இந்தப்பூமியில் எனக்கு இருப்பிடமுமில்லை, அல்லது, 

பூமிமுழுமையும் என்னுடையது; நீர் சென்றாலும்செல்லும் ; நின்றா 

லும் நில்லும், என்னுடையபுத்தி இவ்விதநிச்சயத்துடனிருக்கிறது” 

என்றுசொன்னான், மிதிலாபதியானஅந்தஅரசனால் இவ்விதம்சொல் 

லப்பட்டஅந்தப்பிராம்மணோத்தமர் மஹாத்மாவும் மந்இரிகளால்சூழ 

ப்பட்டவனுமான அந்தஅரசனைநோக்கு, “நீ எப்பொழு தும்இவ்விதம் 

ஸ்ரீபத்மசாபருடைய பக்ஷத்தில் நிலையுள்ளவன். அந்தோ ! ந மிகவும் 

இருதார்த்தனாயிருக்கிறாய். கான் போகிறேன், உனக்கு கே்ஷேமமுண் 

டாகட்டும்'என்றுசொன்னார், இவ்விதம் சொலலிவிட்டுப்பிராம்மணர் 

ஜனகனுடையஎண்ணத்தைப்பிசாம்மணஸ்ரேஷ்டர்களுக்குஅறிவிக்க 

வேண்டுமென்றவிருப்பத்துடன் சென்றார். பகவானானவர் தாம்அந்த 

ஜனகனுடைய மிதிலையைத் இயால் எரித்தார். மிதிலாபுரிஎரிக்கப் 

படுவதைக்கண்டும் ஜனகராஜன் சலிக்சவிலலை, ஜனங்கள்கேட்கும் 

பொழு.து அந்த அரசன், “அந்தோ ! என்னுடையதனம் அழிவில்லா 

தீது, எனக்கு வேண்டத்தக்கது ஒன்றுமிலலை. மிதிலாபுரி எரிக்கப் 

படுவதால் என்னுடையதொன்றும்எரிக்கப்படவிலமை' என்ற இவ்வ௪ 

னத்தைச்சொன்னான், இவ்விதம்சொல்லுகிற அந்தஅரசனுடையமன 

த்தலுள்ளஎண்ணத்தைக்கெட்டுக்கேட்டுப் பிராம்மணோத்தமரானவர் 

அந்தமிதிலாபுரியைத் திரும்பவும் பிழைக்கும்படி செய்தார் ; தம் 

மையும்காண்பித்தார், திரும்பவும், (ஓ! நாரஇபனே ! தர்மத்தில் 

உண்மையானஎண்ணமிருச்கட்டும், உன்னுடையபுத்தி அர்த்தத்தில் 

இருக்கட்டும். விஷயங்களில் வைராக்யமுள்ளவனாகி ஸத்யத்திலிரு, 

உனக்கு க்ஷேமமுண்டாகட்டும். நான் போடறேன்” என்றுசொல்லி
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அவனுக்கு வரத்தையும்அளித்தார், இவ்விதம் ௮அந்தஅசசனைகோக்கச் 
சொல்லியபின் பகவானானவர் அவ்விடத்திலேயே அந்தர்த்தானத்தை 

அடைந்தார், அரசனே ! இந்தஜனசன்கதையை உனக்குச் சொன் 

னேன். தரும்பவும் எதைக்கேட்கவிரும்புகிழுய் 1??? என்றுகேட்டார், 

  

இருநாற்றிருபத்துநான்காவது அத்தியாயம். 
CWT dap FT WD, (தோடர்ச்சி) 

GIS 

(இல்லறத் திலிரந்தேமக்திபேறுவதற்குஉதாரணமான 
ஸுவர்ச்சலைகதை,) 

யுதிஷ்டிரர், * பிரபுவே ! ஒருவன், மனைவியுடன் நியமமுள்ளவ 

னாக இல்லறத்திலிருந்து எல்லாஸம்ஸாரங்களையும் தாண்டினவனும் 
துவந்துவங்களனை த்தையும் விலக்கிக்கொண்டவனுமாயிருப்பானாகில் 

அவனை எனக்குச் சொல்லவேண்டும், பிராஜ்ஞர்களிற்பெரியவசே ! 
அவ்விதமஹானானபுருஷன் அரியன் ?? என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல் 
லத்தொடங்கினார், 

” அரசனே ! 8 என்னிடம்வினவியதும் ஸம்ஸாரபயத்திற்கு 
மருந்துபோன்றதும் பரிசத்தமுமான இந்தஇதிஹாஸத்தை நடந்த 
படிகேள். எல்லாச்சாஸ்இிரங்களின் அர்த்தத்துலும் ஸமர்த்தரும் 
ஆசாரமுள்ளவரும் தர்மமுள்ளவரும் எப்பொழுதும் தேவர்களையும் 
பி.ராம்மணர்களையும்பூஜிப்பவருமானதேவலரென்னும்ஒருபிரம்மரிஷி 

இருந்தார். அவருக்கு அதிகக்குள்ளமாயிரா தவளும் அ திகக்கிரு௪ 
மாயிராதவளும் அதிகஉயரமாயிராதவளும் ஈல்ல£ர்த்தியுள்ளவளும் 

அழகானலக்ஷணமுள்ளவளுமான ஸுவர்ச்சலையென்னும்ஒருபெண் 

இருந்தாள், அப்பெண் விவாகத்து ற்குரியஸமயத்தையடைந்த தும் 

தந்தையான ரிஷியானவர் அதைப்பற்றி, 'வேதத்தைக்கற்றவரும்வித் 

வானும் குடும்பமில்லாதவரும் பிரியமாய்ப்பேசுறவரும் பெரியதவம் 

பெற்றவருமான் சிறந்தஒருபிராமமணர் இவளுக்கு எங்கிருந்துப தியா 

கக்டைப்பார்!' என்று சிக்தித்துக்கொண்டி ருந்தார். இவ்விதம்்9ந்தித் 

துக்கொண்டிருக்கும்அவரைப்பார்த்து ஷர்வர்ச்சலையானவள், அறி 

ஞர்களிறசிறந்ததந்தையே! பொட்டையும் பொட்டையில்லாதவருமா 
யிருப்பவருக்கு என்னைக்கொடுக்கவேண்டும்அறிவள்ளவசே! எப்போ 

தும் இவ்விதம் நினை ததுக்கொண்டி.ரும், ரிஷியே! இது என்னுடைய 

விருப்பம்? என்று ரஹஸ்யசதுலசொன்னாள். தந்தையானவர், குழ 

ந்தாய்! இப்பொழுது உன்னுடையவிருப்பமான து 'நிறைவேறறக்கூடி
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யதன்றென்று எனக்குத் தோன்றுகிறது, பொட்டைத்தன்மையென் 

அம பொட்டையிலலாமைபென்றும்சொல்லும்இதுஎனக்குவிகாரமா 

யிருக்கிறது, அழகியகண்ணுளளவளே ! பிததுக்கொண்டவள்போல 

அமககளமானவார்ததையைப் பேசுகிறாயே! என்றுசொன்னார், ஸு 

வர்ச்சலை, நான் பித்துப்பிடித்தவளலலேன். இப்பொழு.து ஸரியான 

புத்தியைமுன்னிட்டு உமக்குச் சொலலுகி£றன், அவ்விதமான 
பதுஇருப்பாராகில வேதங்களைஅறிக்த அவர் என்னைக்காக்கட்டும், நீர் 

என்னை ந்தப் பிராம்மணருக்குக் கொடுக்கவிரும்புகிறீரோ அவரை 

இவ்விடததுறகு அழைத்துவாரும், அவர்களுள் என்னுடைய இஷ 

டம்போல அவ்விதமானபிராம்மணரைப் பதியாக ஏறறுக்கொள்ளு 

கிறேன்? என்றுசொன்னாள், நிஷியானவர், ' அப்படி.யேஆகட்டும்' 

என்று அக்கன்னிசைச்குச்சொல்லிவிட்டுச்சிஷ்யர்களைகோக்கி, 'சிஷ் 

யர்களே ! வேதத்தையறிந்தவர்களும பிறப்பிலும்குலத்திலும் பரிசுத் 

இயுள்ளவர்களும் தாய்வழியிலும் தகப்பன்வழியிலும் பரிசுத்தர்க 

ளும் ஆசார ததல்சுத்தியுள்ளவர்களும் அழகுள்ளவர்களும் கோயற்ற 

வர்களும் ஈல்லபுததியுள்ளவர்களும் சீலமும் பலமும் குணமுமுள்ள 

வர்களும் கோத்திரஙகளின்கலப்பிலலாதவர்களும் வேதாத்தியயனத் 

இற்குரிய விரதங்களுள்ளவர்களும் பிரம்மசர்யம்முடி.தீதவர்களும் 
தாய்தந்தைகளுடன் கூடினவாகளும் என் கன்னிகையை விவாகம் 

செய்யவிருப்பமுள்ளவர்களுமானபிராம்மணர்களைப்பார்ததுச்சீக்கிரம் 

அழைததுவாருஙகள்? என்றுகட்டளையிட்டார், அதைக்கேட்டவுட 

னே,சிஃயர்கள்ஆறாரமஙகளிலும்அஙகுமிங் குமுள்ள கிராமங்களிலும் 

விரைந்துசென்று பிராம்மணர்களிடம்தெரிவிததார்கள், ஆரசனே! 

அக்தப்பிராம்மணோதமாகளான பலமுனிவர்களும் ரிஷியின்பெரு 

மையையும் கன்னிகையின்பெருமையையும் தெரிந்துகொண்டு தேவ 

லரின்ஆஸ் ரமத்தையடைகதார்கள், சிறநதவரும் (ஸுஈவர்ச்சலையின்) 

தீந்தையுமானதேவலா அப்பொழுது முனிவர்களையும் முனிகுமாமர் 

களையும் நியாயம்போலக் கெளாரவித்து விஇப்படி.பூஜித்துக் கன்னியை 

நோக்கி, 'பெண்ணே ! இங்குவந்த இந்த முனீவர்கள் ஸந்தஇிகளிட 

த்.தில விருப்பமுள்ளவர்களும் வேதங்களும்வேதாங்கங்களும் நிறைந் 

தவர்களும் நற்குலததிலுதிததவர்களும் கொண்டாடத்தக்க குண 

முூள்ளவர்களுமாயிருக்கிருர்கள், கலயாணி ! நீ இவர்களுள் பெரிய 

விரதமுள்ள Gr ib Bou 9 Gear வரரும்புகிறுயோ அரஈதக்குமாரனே இப்பொ 

முது வரித்துக்கொள, அழகியே ! அவன்பொருட்டு நான் உன்னைக் 

கொடுக்கிறேன் ' என்றுசொனஞ்ர், ் அப்படி யேனகட்டும் ? என்று
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சொல்லிவிட்டு அப்பொழுது அழகுள்ளவளும் உருச்கினதங்கம் 

போன்ற மேனியுள்ளவளும் எல்லாலக்ஷணமும்பொருக்தியவஞம் 

கீர்த்தியுள்ளவளுமான ஸுவர்ச்சலையானவள் பிராம்மணர்களின் 
ஸபையைப்பாரத்துத் சவத்தையே பொருளாகக்கொண்ட அவர்களை 

நமஸ்கரித்து, 'இந்தலபையில பொட்டையும் பொட்டையிலலாதவரு 

மானபிராம்மணரிருப்பாராகில, அவர் எனக்கு வார்? என்றவசனத் 

தைச் சொன்னாள், அதைக்கேட்டு அங்குள்ளமுணிவர்கள் ஒருவரை 

ஒருவர்பார்த்துக்கொண்டு ஒன்றும் பேசவில்லை, வெவ்வேருனதேசங் 

களில்வஹிப்பவர்களும் ரிஷிகளில் (சிகச்சிறக்தவர்களும் பெரியபாக்கி 

யம்பெறறவர்களுமான பிராம்மணர்கள் கன்னிகையை அறிவில்லாதவ 

ளென்று நினைத்துத் கேவலமுனிவரை மனத்தில இகழ்க்துகொண்டு 

கோபித்து வந்தபடியே ஒரும்பிச்சென்றுர்கள். கன்னிகையான 

ஸுவர்ச்சலையென்றும் பெண்ணும் தசப்பன்வீட்டில்இருக்துகொண் 

டி. ருந்தாள். பிறகு, ஒருஸமயத்தில பிரால்மணர்களுக்கு கன்மைசெய் 

பவரும் வித்வானும் நீதியிலஸமர்கதரும் 1/ஊஹாபோஹங்களின் 

மூறையைஇறிநதவரும் பிரம்மசர்யமுள்ள2 ௬ம் வேதங்களைக்கற்ற 

வரும் வேதத்தின் உண்மையை றிக்தவரும் தர்மானுஷ்டானத்தில் 

ஸமர்த்தரும் ஆத்மகத்வத்தைபபகுததறிக்தவரும் தாய்தந்தையுள்ளவ 

ரும் நறகுணக்கடலும் ற0வேதகே துவெனப்பிர ஹித் திபெற்றவருமா 

ன நிஷியானவர் இந்தவரலாறறைக்கேட்டு அ கவுடன்கன்னிகையை 

விரும்பி வேகமாக அவ்விடத்தில கேவலரிடம்வக்துசேர்ந்தார், உத் 

தாலகரின்புத்தாரும் பெரியரியமமுள்ளவருமான 0 வேதகேதுவைச் 

கண்டு நியாயப்படி. நன்குபூஜித்தபின், தேவலசானவர், 'பெரியபாக் 
இயம்பெற்றபெண்ணே: இதோ ரிஷிபுததிரா வந்திருக்கிறார், அறி 

வுள்ளவர்களில பெரியவரும் வேதங்களிலும்வேதாங்கங்களிலும்கல ர 

கண்டவருமானஇவரை வரித்துக்கொள்' ௭ ன்றுசொன்னார். கன் 

னிகையானவள் அதைக்கேட்டுக் கோபஙகொண்டு ரிஷிபுத்தொளை 

Adie git sonst, பிரம் மரிஷியானறவேதகேது அக்தக்கன்னி 

கையைகோக்கிச் சொலலததொடஙகினார், 'கல்யாணி! நான் வந் 

இருக்கிறேன், கான் இவவுலகில் உண்மையில பொட்டையாயிருக் 

AG mor, எப்பொழுதும் அவ்விதமே நினை சதுக்கொண்டிருக்கிறேன். 

அதுபோல ஸம 2 தகமின்றி நீண்டகண்ணுள்ளவனுமாக என்னை 

அறிந்துகொள், பெண்மணியே! என்னை வரித்துக்கெ.ன் குறறமில 

லாதவளே ! நான் உன்னை uA GANS watt. இவ்வுலகமானது of 
cee a wen eaten eit chat AAAI A டை அகார் ee ete 2. en sian seme 

1 ஸபாபாவம் 14 - ம் பக்கம் , ஞூறிபபிரகாணச.
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தக்கண்ணால் எப்பொழுதும் பார்க்கவும் அடையவும் அதுபோ 

லத்தொடவும் மணத்தைஅறியவும் பேசவும் செய்கிறதோ, எந் 
தக்கண்ணால் கர்மங்கள்செய்விக்கப்படுிகின்றனவோ, எந்தக்கண்ணால் 
மனம் ஸங்கல்பிக்கவும் புத்தியானது உண்மையைஅறியவும் செய் 

கிறதோ அவ்வித ஆத்மஞானக்கண்ணிஉலாதவன் பிறவிச் குரூடனெ 
ன்துசொல்லப்படுகிறுன். எந்தஞானக்சண்ணிருக்கும்பொமுது பார் 

தீதும் கேட்டும் தொட்டும் மணத்தையறிந்தும் ர௬ுசியைஅறிந்தும் 

இவ்வுலகம் செல்லுகிறதோ, அதுபோல எப்பொழுதும் எந்தக் 

கண்ணுடன்கூடியிருக்கிறதோ  அந்தக்கண்ணானது எனக்கில்லை, 
அஆகையால, நான் குருடன், கல்யாணி ! அக்காரணத்தால் 6 

இப்பொழுது என்னைவரித்துக்கொள், உலகதிருஷ்டியுடன் நித்ய 

கைமித்திகமுதலியகர்மங்களை நான் செய்கிறேன், அவையாவையும் 

ஆத்மதஇருஷ்டியுடன எப்பொழுதும் பற்றுதலில்லாமலிருக்கும்படி 

செய்துகொள்ளுறேன். காரியமானபிரபஞ்சத்தையும் அதற்குக்கார 

ணமானபமாத்மாவையும் பாவித்துக்கொண்டு நான் சமையிலலாத 

வனும் சாக்தனுமாயிருக்கிறேன், கர்மத்தைச்செய்வதால் மிருத்யுவை 

விலக்கிக்கொண்டும் விசதையால மோக்ஷரூபமும் முந்தியே அடை 

யப்பட்ட துமான அ௮ந்தஅத்மருபத்தைப்பார்த்துக்கொண்டும் இவ்வுல 

இல்பொருமையில்லாமல் வஹிக்கிறேன், கல்யாணி'உன்னுடையஎண் 
ணப்படி. நீ விலைக்குவாங்கப்பட்டவள், உனக்கு நான் பர்த்தாவாடு 

றேன், 6 என்னை வரித்துக்கொள்' என்று சொன்னார், பிறகு, ஸு 

வர்ச்சலையானவள் பிராம்மணோத்தமரான அந்தற்வேதகேதுவைப் 

பார்த்து, “அறிவுள்ளவசே ! நீர் மனத்தால் வரிக்கப்பட் ட்வராஇிதீர், 

மற்றக்கர்மங்களைச் செய்யவேண்டியவர் எனது பிதா, எனக்கு 

வேண்டி. என்தந்தையைக் கேளும், இது வேதத்தில்கூறிய விதி 

யின்முறையாகும்” என்றுசொன்னாள், அதை அறிந்து அவள்தந்தை 
யும் முனிகளிலமிகச்சிறந்தவருமானதேவலர், அவ்விதமே உத்தாலக 
ருடன்கூட அந்தற்வேதகேதுவை ஈன்குபூஜித்து முனிவர்களின் 

எ.இரில தாபையை முன்னிட்டுக் கன்னிகையை அளித்தார், அவ் 

விடத்திலிருப்பவர்கள் அந்தற்வேத்கேதுவைக்கண்டு, [ஹ்ருதய 

புண்டரீகத்துல்வஹிப்பவரும் எலலாட்பிர ரணிகளுக்கும்ஆ த்மபூதரும் 

மதுவென்னும் அஸுரனைக் கொன்றவருமான ஸ்ரீஹரியானவர் 

ஸறாவேதகேதுஉருவமாகி இதோ நிறடுமுர் என்றுசொல்லிக்கொண் 

டார்கள், முனிவர்களற சிறக்கதேவலர், 'தேவசானஸ்ரீமாதவர் அருள் 

செய்யவேண்டும், என்னுடைய இந்தப்பெண்ணானவள் உமக்குப்



சாந்தபர்வம், ௭௯% 

பத்ணியாயிருக்கட்டும, உம்முடன் சேர்ந்து தர்மங்களைச்செய்யும் 

பத்னியாக அழகுள்ளகன்னிகையை உமக்கு அளிக்கிறேன்? என்று 
சொல்லி அக்தற்வேதசேதுவுக்குக் கன்னிகையைக் கொடுத்தார், 

பெரிய£ர்த்திபெற்ற ற“ வேதகேது அக்தக்கன்னிகையைப்பெற்றுக் 

கொண்டு நியாயப்படி.விவாகஞ்செய்து அதில் விதிபோலத்தொடங்கி 

விவாஹத்துற்குரியதும் மிகஉத்தமமுமான அனுஷ்டான த்தைமுனிக 

ளால் மூடி.வுபெறச்செய்து இருஹஸ்தாம் மத்தில் வஹித்துக்கொண் 

டிருந்தார், கிருஹஸ்காறா.ரமத்தில் வஹிப்பவரும் அறிவுள்ள வருமான 
அந்தற்வேசகேது பார்யையான அக்தஸுவர்ச்சலையைகோக்கி, 

் அழகுள்ளவளே ! வேதங்களிலசொல்லப்பட்ட. கர்மங்களனைத்தை 

யும் என்னுடையஸஹதர்மசாரியான 8 என்னுடன்கூட நியாயப்படி 

செய். நான்என்டிறஎண்ணத்துடன் நான் இருக்கிறேன், அது 

போலவே நீயும் இருக்கிறுய், ஆசையால், கர்மங்களைச் செய் ; நானும் 

உன்னுடன்செய்கிறேன். அதற்குப்பிறகு,நீ என்னுடையதன்றென்ற 

எண்ணத்துடன் அந்தக்கர்மங்களை ஞானமென்னும் யில் லயிக்கச் 

செய்து பஸ்மமாகும்படி செய்யவேண்டும், இவ்விதம் எப்பொழு 
தும் உன்னாலும் என்னாலும் செய்யப்படவேண்மிம், lambs 

மனிதன் எதைஎதைச் செய்கராுனோஅதைஅதையே மற்றவர்களும் 

செய்யத்தொடங்குவர், ஆகையால், உலாம்ஹித்திபெறவேண்டியும் 

தனக்குஹித்தியண்டாகவேண்டியும் கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும்' 

என்றுசொன்னார், இல்விதம்சொல்லியபின் பிராஜ்ஞர்களிற்பெரிய 

வரும் எல்லாஅறிவுகளுக்கும் ஒசேஇடமுமான அந்தறவேதகேது 

வானவர் புத்இிக்கும்க்ஷேத்ரஜ்ஞணக்குமுள்ள ஒற்றுமைபோலத் தம 

கீருச்சசியான அந்தமனைவியைஅடை.ந்து அவளிடத்தில் புத்தர் 

களைஉண்டுபண்ணி யாகங்களால் தேவர்களுக்குத் திருப்திசெய்த 

பின் எப்பொழுதும் ஆத்மஜ்ஞானத்தைப் பெரிதாகக்கொண்ட 

வரும் துவந்துவங்களிலிருந்து விடிபட்டவரும் ஆபிமானிக்கத்தக்க 

பொருள்களை விட டவருமாயிருக்தார். ஸந்தோஷத்துடன்கூட இவ் 

வுலகில் ஸஞ்சரிப்பவர்களும் ஸாக்ஷி3போன்றவர்களுமான அந்தப்பது 

யம் பாரியையும் வேறுஉலகத்தை அடைந்தவர்கள்போலிருந்தார்கள், 

பிறகு, ஒருஸமயத்தில் ஸுவர்ச்சலையானவள் பர்த்காவான வேத 

கேனுவைநோக்கு, ' ஒ! பிராம்மமணாத்தம?ர ! நீர் யார்? அதை 

எனக்குச் சொல்லவேண்டும்' என்றுவினவினள், பூஜ்யரும் பேசும் 

இறமையுள்ளவருமான ஸ்வேதகேது அக்தஸுவர்ச்சலையைகோக்கி, 

  

  

  

  

1 ஒருசொலஃடப்பட்டது.



௭௯௬௭௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

நான் உன்னால் அறியப்பட்டவஞகிருக்கிறேன். சந்கேகமில்லை, 
‘ பிராம்மசணாந்தம!? என்று என்னை அழைத் அவிட்டுத் இரும்பவும் 

என்னகேட்டிருப் *' என்றுசொன்னார். அக்தஸுவர்ச்சலையானவள் 

மஹாத்மாலான அக்தற்வேதகேதுவைசோக்கி, (மனத்தில்படுத் 

இருக்கும்அக்மாவைக் கேட்குறேன் என்றுசொன்னாள், அதைக் 

கேட்டு ற வேதகேது அவளைகோக்கி, பெண்ணே ! அவர் பேச 
மாட்டார்" என்று விடை... அளி. Kent, 'அக்மாவைப் பெயரும்பிறப்பு 

முள்ளதாக் நினைப்பாயாகில் அது பொய்யாகும், பிறப்பிருக்கும் 

பொழுது சரீரமென்னும்பந்சமுமிருக்கிதது, இச்சரீரத்தில், 'கான் 7 

என்னும்இர்தஎண்ணமானது உன்னிடத்திலும் நிலைபெற்றிருக்கி 

றது, 'நீயும் நான் ; நானும் நான்; யாவும் நான்? என்பதே (உண் 

மையில்] இருக்கற த, உண்மையான அந்தப்பொருளானத இந்தச் 

சரிரத்துலில்லை, எதர்காகக் கேட்கிறாய் ?? என்றும் சொன்னார், 

பிறகு, தர்மங்களைச்செய்யும் அக்கஸுவர்ச்சலையானவள் சிரித்துக் 
கொண்டு ஸந்தோலூமடைர்தாள். அரசனே ! அச்சமயத்தில் சரித் 

துக்கொண்டு பர்த்தாவைநோக்கி, 'பொருத்தமில்லாதபலசொற்க 

ளால் யாதுபயன் ? பிரம்மரிஷி2ய ! எப்பொழும் கர்மக்கூட்டங்க 

ளால் ஞானத்தைஇழந்தவராயிருக்கிறீர், அறிவிற்பெரியவசே ! மான் 

எவ்விதம் உம்மைக்கொடர்க்து நியமமுள்ளவளாயிருக்கி£றனே அவ் 
விதம் நீர் அர்கஞானந்சை எனக்கு உபதேடிக்கவேண்டும்! என்று 

சொன்னாள். ற வேதகேது சொல்லத்தொடங்கினார், 'சிறந்தமனிதன் 

Gran aT EE FURS ©) ௮ைஅதையே மற்றுமுள்ளஜனங்களும் 

செய்யத்கொடங்குவார்கள், ஆந்தக்காரணத்தால் இவ்வுலகம்நிலைபெற் 
நதிருக்கெ.து ; இல்லாவிடில் ஸங்கீர்ணமாடிவிடும், தர்மமானது ஸல் 

இர்ணமாணால் ஜாஇயும் ஸங்கரத்தையடையும் ஸங்கரமுண்டானால் 

(பெரியது சிறியதைவிழுங்குவதான) மீன்களுக்குரியரியாயம் ஈடை 

பெறும். கல்யாணி ! இவ்வுலகைப்படைத்தவரும் மஹாத்மாவுமான 
ஸ்ரீஹரிக்கு அது அடிஷ்டமாகும். அழகியே ! உஃக்ங்களின் இந்தப் 

படைப்பானது உத்தமரானகடவுளின் விளையாட்டாகும், உலகத்தில் 

எல்வளவுமணல்கள் இருக்கக்கூடிமோ அவ்வளவேஇக்தஸ்ரீஹரியின் 

விபூதிளும் உண்டு ; மாயைகளும் அவ்வளவு உண்டு; இந்தமாயை 

களின்சக்திகளும் அவ்வளவுஉண்டு, இவ்விதம், 'பெருங்காட்டில்ஆத் 

மா அகப்பட்ட TUN HEB DB, அதுல்பிறப்புஇறப்பென் ஸம்ஸம்ஸா.ர 

த்தை ௮ நிவென்றகத்தியால் வெட்டிவிட்டு எலன்செல்லுகிறானோ 

அவனை அறிவுள்ளவன், அவன் எனக்கு சேசமுள்ளவன், அவன்
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கானே, ஸந்தேகமில்லை? என்று அக்தரீஹரிமின் உறு இமொழி. 

மூடர்களும் கெட்டபுத்துயுள்ளவர்களும்தர்மங்களுக்குஸங்கரத்தைச் 
செய்கிறவர்களும் உலகமரியாை தயைமாற்றுகிறவர்களுமான நீசர்கள் 

ஆஸுரப்பிறவியைஅடைந்து நாகத்டுல்செல் வூ௫ரர்களென்று தேவ 

ரின்கட்டளை, அகையால், பூஜ்யையான உன்னாலேயும் உலகத்தில் 
ஸந்தேகமில்லாமல் அது காப்பாற்றத்ககுந்க த, உலக மரியாதை 

யைக்காப்பாறற2வண்டி. நான் இவ்விகமிருக்துகொண்டி ருக்கிறேன் ? 

என்றுசொன்னார், ஸுவர்ச்சலை, ' முனிகளிற்சிறந்தகா2 2 ! இவ் 

வுலகில் எது சப்தமென்றுசொல்லப்படுகிறஅ ? அர்க்தமென்பது 

எது 1! இவைகளை வெவ்வேறான லக்ஷணத்துடனும் ஸ்வரூபத்துட 

னும் சொல்லவேண்டும் ? என்றுகேட்டாள், ற்வேதகேது, ' எழுத் 

அக்களை மாறுதலுடனுச்சரிப்பசால் வெளியாவது எதுவோ 

அதைச் சப்தமென்றறியவேண்டும். அந்தச்சப்தத்தால் அறிவிக்கப் 

படிவது எதுவோ அது அர்க்தமென்றுசொல்லப்படுகிறது ? என்று 

சொன்னார், ஸுவர்ச்சலை, ' இந்தச்சப்தத் இற்கும் அர்த்தத்திற்கும் 

ஸம்பந்தமிருக்கிறதா ! இல்லையா 1 சப்தமுள்ளவிடத்தில் அர்த்தமூ 

மிருக்குமாகில் அவைகளுக்குள்ளஸம்பந்தத்தை உள்ளபடி. எனக்குச் 
சொல்லவேண்டும்! என்றுகேட்டாள். ற“ வேதகேது, 'சப்தத்த ற்கும் 

அர்த்தத்திற்கும் சித்பமானஸம்பந்தமேஇலலை, தாமரைஇலையில் நீரி 

ருக்கிறதுபோல அக்தஸம்பந்தமிருக்கிறதென்று தெரிந்துகொள் ? 

என்றுசொன்னார், ஸுவர்ச்சலை, 'சப்தத்தின்ரிலையானது அர்த்தத் 
தைப்பற்றியதன்றோ? அந்தரிலையான.து ஸம்பந்தமில்லாமல் இராதே? 

அறிஞர்கரில்பெரியவசே! உத்தம! அர்த்தத்தின்ஸம்பந்தமில்லாம 

லிருக்குமாகில் அதைச்சொல்லவேண்டும்' என்றுகேட்டாள். VOCs 

கேது, * அந்தஸம்பந்தமானது விசேலமாயிருக்குமானால் அர்த்தத் 

தைஅறிவிக்கும்கன்மைஎன்றலம்பந்தம் இருக்கிறதென்று சொல்ல 

லாம். எப்பொழுதும் சப்தத்தைஉச்சரிப்பதால் அர்த்தம் அறியப் 

படுகிறது ? என்றுசொன்னார், ஸுவர்ச்சலை, ' அர்த்தமானது சப் 
தத்திற்குஇருப்பெமென்.று எனக்குச் சொல்லப்பட்டது, அவ்வித 

மானஅர்த்தமானது சப்தததுடன்பற்றுதலுள்ள தாயிருந்தும் பற்றுத 

லில்லாததாயிருக்கிறதெலிறு இவ்விஷயத் தில் கூறுவது விசோதமா 

யிருக்கறது ' என்றுசொன்னாள், ஸ்வேதகேது, ' இவ்விஷயத்தில் 

விரோ தமாய்ச்சொல்லப்படவில்லை, உலகமானது ஆகாபமின் IDG 

க்கமூடியாது, ஆடலும், அ இல் ஸம்பந்தமேயில்லை. இதுவும்அதுபோ 

லென்றுதெரிந்துகொள்ளவேண்டும்' என்றுசொன்ஞார். ஸ-௦வர்ச்சலை, 
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௭௬௮ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

'நான்என்னும் இந்தப்பதமான ௮ எப்பொழும் ஆத்மாவைப் 

பற்றிக்கொண்ட தாயிருக்கிறகென்பது தெளிவாயிருக்கிறது, சப் 

தங்கள் அந்தஆத்மவஸ் குவைப்பறறியலையாயிருக்கிற இல்லையென்று 

கூறுவது பொய்யாகவேண்டும்? என்றுசொன்னாள். ற வேதகேது, 

*நல்லவிரதமுள்ளவளே ! கான் என்றசப்தமானது அஹங்காரச்தைப் 

பற்றியகாகும் ; ஆக்மவஸ்துவைப் பற்றியதன் ௬, குணங்களுடன் 

கூடியபொருளை அறிவிக்குந்திறமையுள்ள சப்தங்கள் சிந்தைக்கெட் 

4 

உட, . ச . . 

டாததும் 'பரமுமான அத்மப்பொருளைப் பற்றியவைகளல்ல ? 

என்றுசொன்னார், ஸ-வர்ச்சலை, 1 ! முனிகளிற்கிறக்கவரே ! இவ் 

விரண்டில் அஹங்காரமென்பது எது? அத்மாவென்பது எது? 

இவ்விதமிருக்குமாகில் நியாயப்படி. ௮அகை எனக்கு உபதேசிக்க 

வேண்டும் ? என்றுகேட்டாள். றவேதகேது, (மண்ணால் உண்டு 

பண்ணப்பட்டபொருளில் எவ்விதம் கடத்தன்மை இருக்கிறதோ 

அவ்விதம் இந்த அத்மலஸ்துவில் அஹங்காரமென்னும்பொருள் 

கற்பிச்கப்பட்டி ருக்கிறது, சிர்தைச்கெட்டாததும் பரமுமாயிருப்பது 

உண்மையானஆசுமப்பொருளாகும், நீ, நான், இது? என்பவை 

எலலாம் பரமானஆத்மவஸ்துவில நம்மால் கற்பிக்கப்பட்டி.ருக்கின் 

றன. ஆசையால், சப்தங்கள் அத்மாவில பறறுதலுள்ளவைகளல்ல 

வென்பஇல் விரோதமேயில்லை. பயக்கஸ்வபாவமுள்ளபெண்ணே ! 

ஆகையால், எல்லாவிதத்காலும் மனசுதுடன்கூடிய வாக்ருச்கள் ஆக் 
மாவிலிலலை. அகாயத்தைதடைந்தகஉலகமானது (உண்மையில)பற் 

அுதலிலலாவிட்டாலும் பறறுதலுள்ள காகக் காணப்படுவதுபோல 

ஆதமாவைப்பறறியகாரியமுமீருக்கிறது. யாவும் அகாயத்லெ பற 

அுதலுள்ளவைகளல்ல, காரியமும் எப்பொமுதும் அத்மாவிலபற்றுக 

லுள்ளதன்று, பரிஎத்தமான ௮ந்தப்பரப்1ம்மமானது உபமானமில் 

லாப்பொருளாதலால அறிவிக்கக்கூடியதன்று; காணப்படுஇறதும் 
அன்று. ஆகிலும், YH Av Fld காணப்படுகிறதென்று என் 

கருத்து என்றுசொன்னா, ஸுவர்ச்சலை, * ஆகாயமானது விகாச 

மில்லாததும் மூர்கதியிலலாகதும் அவயவமில்லாதறும் எங்குமிருப் 

பதுமாச எப்பொழுதும் காணப்படுகிறது, நீர்கூறிய சைதன்ய 
ர் 

உருவமான ஆகமாவானது காணப்படுகிறதில்லையே ? என்று கேட் 

டாள். ஸ்வேதகேது, ' ஆகாயதஇலிருக்கும் வாயுவைத் துவக்கு 

  

    

1 இங்கு எழமூலபுலதகத திலுள்ளபிழைகளைப் பழையபுஸ்சகததிலுள௮ 

உதாரணத்தை... பார்த்து, திருத்தி இவ்விதம் எமுதபபட்ட து. ombud sur 

பரணமென்ற இிரர்தத்தில 104, 109-ம் பக்கங்களில் பார்க்க,



சாந்திபாவம, ௭௬௯௯ 

இந்திரியத்கால் இரும்பவும் இரும்பவும் தொட்டறிகிறான். அதி 
லுள்ளமணத்தை மோந்துபார்க்கிறான். அதுபோல அதிலுள்ள 

சேஜஸையும் இருளையும் இரணக்கூட்டத்தையும் மேகக்கூட்டத்தை 
யும் மழையையும் ஈக்ஷத் இரக்கூட்டத்தையும் கண்ணால் காண்கிறான் 
ஆகாயமமோ காணப்படுகிறதில்லை, ஸத்ருபமானப்ரம்மமோ ஆகாசதீ் 

தஇற்கும்துகாசமென்று நிச்சயிக்கப்பட்டி ருக்கிறது.  அந்தப்ரம்மத் 
துல்இவைகளெல்லாம் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கின் றன. அந்தப்பாமாத்மா 
ஸத்யரும் ஸ்ரீவிஷ்ணுவுமாயிருக்கிருர், குணங்களைக்கூறு£ம் பெயர்ச் 

சொற்களானவை பரமாத்மாவினிடத்தில ஆசோபிக்கப்படுதின்றன. 

எங்கும்கிறைந்த பாமாத்மாவானவர் கண்ணாலும் மனத்தாலும் வேறு 

ஈருவிகளாலும் அறியப்படுிதிறவால்லர் ; வாக்காலும் சொல்லக்கூடி. 

யவ.ரலலர் ; ஸூக்ஷமமானபுத்தியால் சிந்இக்கப்படுகிறார், பெரிய 

குடமும் சிறியகுடமும் பூமியில நிலைபெறறவைகளாயிருப்பதுபோல 

காணப்படும் பிரபஞ்சமுமுதும் மிச்சமின்றி அந்தப்பரமாத்மாவினி 

டம் நிலைபெறறிருக்கிறது, அது பெண்ணுமன்று ; ஆணுமன்று ; 

அலியுமன்று, அது ஞானம்ஒன்றையே உருவமாகக்கொண்டது. 

அதில் எல்லாம் நிலைபெறறிருக்கின்றன, பூமியின்சிலபாகத்தின் சேர் 

க்கையாலும் சிலவஸதுக்களின்பாகங்களின் 2சர்க்கையாலும் ஜலத 

தில ருசியின்வேறறுமை தோன்றுகிறதுபோல ப்ரக்ருதியின்ஸம் 

பந்தத்தால ஆத்மாவிற்கு வேறறுமை தோனறுகறது, தண்ணீரைக் 

குடிப்பவன் இருப்தி அடைவதுபோல (மனிதன்) அந்தப்பரமாத் 

மாவை ஆறிவிக்கும்வேதவாக்கியங்களைத்தெரிந்துகொண்டு எப்பொ 

மூதும் ஈல்லாஅறிவையும் அடைவான், அந்தஅறிவால அந்த ஆத்ம 

ஸுகமானது பெருகும்” என்று சொன்னார், ஸ-வர்ச்சலை, சிந் 

தைக்குஉட்டாதபரமாதமா வேதத்தால் அறியத்தக்கவரென்று பெள 

ராணிகர்கள் கூறுகிறூர்கள். இந்தச்சொலலால் என்னஸாதிக்கத்தக்க 

தாருமென்று எனக்குத தோன்றுகிறது, உலகத்தில பொருளில் 

லாதசப்தம் எவ்விதமிருக்கிறதோ அவ்விதமே இதுவும்இருக்கலா 

மென்று எனக்கூத தோன்றுகிறது, குறறமில்லாதவமே | இவ்விதம் 

பார்த்து நியாயப்படி. எனக்கு நீர் உபதேசிக்2வேண்டும் ' என்று 

சொன்னாள், ஸ்வேதகேது, (பரிசுத்தமானபரமாதமவஸ்து வேதத் 

தால் அறியத்தக்கதென்றுகூறும் சிறந்தவேதமானது உண்மையே, 

வேதமானது விரோதமாயிருப்பதால பரமாத்மாவை, (இது? என்று 

உபதேசிக்கிறதில்லை, அதறமு அருகிலுள்ள அடையாளங்களிலிரு 

ந்துகொண்டு உடதேிக்ெலு, உததமியே ! உலகததிலுள்ளசபத



9/00 ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

மும் பொருளறறதாயிருப்பதில்லை, ஒன்றோடொன்றுபொருத்தமீல் 

லாதசப்தங்களைப் பொருளில்லாதவைகளென்னறு உலகத்திலுள்ளவர் 
கள் கருதுகிறார்கள். பரமாத்மாவைப்பற்றியசப் த௲கள் அப்படியிரு 
ப்பவைகளல்ல, அழகுள்ளவளே ! அதுபோல (பரமாத்மாவிற்கு) 

வாக்குக்களுக்கு விஓஷயமில்லாதுருக்குந்கன்மை யுக்தமாகும், ஸாத 

னத்தைஉபதேடிப்பதாலும் வழியைஸூசனஞ்செய்வதாலும் உப 
லக்ஷணமுறையுடனும்மறறவைகளைவிலக்கும்முறையுடனும். அவரை 

அறிவிப்பதாலும் பரிசுச்தரானபரமாத்மா வேதத்தால அறியத்தக்க 

வசராகிராரென்பது என்னுடைய உறுதியானஎண்ணம், நல்ல ஆசார 

மூள்ளவளே | தெளிவானஞானமானது ஆத்மாவைப்பறறிய தயா 

னத்தாலுண்டாகறெதென்று தெரிந்துகொள், அந்தஞானததால் உத் 

தமகதியை அடைகிறார்கள், 1இந்தப்பரமாத்மாவினுடையஜஸ்வர்ய 

மான.து பலஉருவமுள்ளதாகக் காணப்படுகிறது, அழகுள்ளவளே ! 

வாயு அந்தப்பரமாத்மாவை அறிகிறதில்லை, சூரியனும் அவரை அறி 

இறதில்லை, அக்னியும் அவரை அறிகிறதில்லை, அந்தப்பரமாத்மாவால் 

உலகமே நிறைந்இருக்கிறது, அந்தப்பாமாத்மாஇந்தமனத்தில்இருக்து 

கொண்டு விளங்குகிறார். ஆச்மஜ்ஞானமென்பது இவ்வளவுதான். 
இவ்வளவைத்தான் கான் அறிகிறேன். ஈம்மிருவருக்கும் அதில் வேற் 

ுமையில்லை, ஆகையால், வேற்றுமையானது அஜ்ஞானததால்அகங் 

காரத்திலுண்டுபண்ணப்பட்டிருக்கறது ? என்று சொன்னார். இவ்வி 

தம் பர்த்தா உண்மையாக உபதேசிக்கக் கேட்டி ஸந்தோஷழுற்ற 

ஸுுவர்ச்சலை எப்பொழுதும் (அவருக்குப்) பணிவிடைசெய்கி றவளும் 

தத்வஜ்ஞானத்தை அடைந்தவளுமாயிருந்தாள், த | ! அரசனே | பர்த் 

தாவான ற வேதகேதுவும் அவளைஉ தவியாகக்கொண்டு நிததியஙைபி 

த் திககர்மங்களைநடத்தி எங்கும்கிறைர்துவீளங்குகிறவரும் மஹாத் 

மாவும் பரமாத்மாவுமான ஸ்ரீ கோவிந்தரிடம் கர்மங்களை அர்ப்பணம் 

செய்து பரமாதம மயமானபாவனையுடன் நெடுக்காலமிருக்து உத்தம 

கதியைப்பெறருர், அரசனே ! சரொஹஸ்தாஸ்ரமத்தை அடைந்து 

தம்பதிகள் உத்தமகதியை அடைந்தார்கள், ரீகேட்டபடியால் இதனை 

உனக்கு உபதேசிததேன்'!' என்றுசொன்னார், 

  

1 ஓருறலோகம் விடப்! ட்டது,
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இரநாற்றிருபத்தைந்தாவது அத்தியாயம், 

மமோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி! 

CID 

(அடகீக் ரள்ளவநுடைய லக்ஷணடம் அடக்கத்தின் சிறப்பும்.) 

புதிஷ்டி ரர் ஓ! பார தரே | எதைச் செய்கிறவன் ஸுகட. 

பெறுவான் 1! எதைச் செய்கிறவன் துன்பம் அடைவான் 1 6 சைச் 

செய்கிறவன் ஹித்துபெற்று உலகில பயமில்லாதவனாடு ஸஞசரிப் 

பான் 1? என்று கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கனார், 

''வேதத்தைக்கண்ட பெரியோர்கள் எல்லாஜாஇகளுக்கும் விசே 

ஷுமாகப் பிராம்மணனுக்கும் 1தமம் ஒன்றையே மிகச்சிறந்ததெனக் 

கூறுகிறார்கள், தமமில்லாதவனுச்ரூக் சர்மங்களின் ஷித் தியானது 

உள்ளபடி. உண்டாகிறதில்லை. கர்மமும் தவழும் தேவர்களும் யாவும் 

தமத்தில நிலைபெற்றிருக்கின்றன. தமமானது தேஜஸைப்பெருகச் 

செய்யும். தமமான.து பரிசததமென்றுசொலலப்படுகிறது, தமமுள்ள 

புருஷன் பாவமில்லாதவனும் பயமில்லாதவனுமாகிப் பெருமையை 

அடைவான், தமமுள்ளவன்ஸுகமாக ௨ றங்குவான்;ஸுகமாகவிழித் 

அக்கொள்ளுவான் ; ஸுகமாக உலகில்உலாவுவான். அவன்மனமும் 

தெளிவுள்ளதாயிருக்கும், தேஜஸானது தமத்தால் நிலைபெறதிருக் 

கிறது, கொடுமையுள்ளவன் தமத்தைமீறிச் செலலுவான், அவன் 

வெவ்வேறான காமமுதலிய பலபகைகளை எப்பொழுதும் மனத் 

இல் காணுவான், மாம்ஸங்களை உண்ணும் கொடிய விலங்குகளிட 

மிருந்து பயம் உண்டாவதுபோலத் தமமில்லாதவர்களிடமிருந்து 

பிராணிகளுக்கு எப்பொழுதும் பயமுண்டாகும், அவர்களை அடக்க 

வேண்டியதற்காக ப்.ரம்மதேவர் அரசனைப் படைததார், எல்லா 

ஆஸ் ரமங்களிலும் தமமேசிறந்ததாகும், ௮வ்வாற்ரமங்களில தர்மத் 

Sma) அடையப்படும் பயன் எதுவோ ௮.து தமமுள்ளவனிடம் ௮இக 

மாக உண்டாகுமென்று உபதேசிக்கப்படுகிறது, எந்தக்குணங்களின் 

கூட்டம் தமமாகுமோ அந்தக்குணங்களுக்குரிய குறிகளைக் கூறுகி 

றேன், அவைகளாவன: --இருபணத்தன்மையிலலாமை, பரபரப்பில் 

லாமை, ஸந்தோஷம், ரத்தை, கோபமில்லாமை, நேர்மை, எப்பொ 

முதும் ௮ இகவசனம் பேசாமை, கர்வமில்லாமை, பெரியோர்களைப் 

பூஜிப்பது, அஸூயையில்லாமை, பூததயை, கோட்சொலலாமை, 
  

  

1 540-ம் பக்கம் குதிப்பித்காண்க, 
8 ௮திகபாடமான அரையலோசம் விடப்பட்டது,



௦௨ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

ஊர்வம்பு பொய் புகமாமை இகழாமை இவற்றை விடுதல் ஆகிய 
இவைகளாம். 1மோக்ஷத்தில் விருப்பமுள்ளவனும் அனுபவஸமயங் 

களில வருங்காலத்தை விரும்பாதவனும் பகையைச் செய்யாதவனும் 

உண்மையான உபசா.ரமுள்ளவனும் நிந்தையிலும் ஸ்துஇயிலும் ஸம 

மாயிருப்பவனும் ஈன்னடக்கையுள்ளவனும் ஈல்லசீலமுள்ளவனும் 

தெளிந்தபுத்தயுள்ளவனும் தைரியமுள்ளவனும் பரிசச்சனுமாயிருப் 

பவன் இவ்வுலகில் பூஜையைப்பெற்று இறந்தபின்னும் ஸ்வர்க்கத்தை 

அடை கருன் ; எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் அரிதான பொருளை அளிப் 

பவனும் ஸுஈமுள்ளவனுமா௫க் களிப்பான், ஏல்லரப்பிராணிகளுக் 

கும் ஈன்மையைச் செய்வதில முயற்சியுள்ளவனும் மனிதரைப் பகை 

யாதவனுமாயிருக்கிறவன் பெரியமடிவைப்போலக் கலக்கமடையாமல 
மிக்க அறிவுள்ளவனும் இருப்தியுள்ளவனுமாூத் தெளிந்இருப்பான், 

பிராணிகளிடமிருந்து எவனுக்குபபயமில்லையோ, எல்லாப்பிராணி 

களுக்கும் எவனிடமீருந்து பயமில்லையோ புத்தியுள்ளவனும் தம 

முள்ளவனுமான அந்தப்புருஷன் எல்லாப்பிராணிஈளாலும் பூஜிக்கத் 

தக்கவனாகிரான், பெரியலாபத்தில ஸந்தோஷமடையாமலும் பெரிய 
கஷ்டத்தில் சோகப்படாமலும் எப்பொழுதும் விசாலமான புத்தியு... 

னிருக்கும் பிராம்மணன் தமமுள்ளவனென்று சொலலப்படுகிருன், 

நல்ல கர்மங்களுள்ளவனும் சாஸ தரஜ்ஞானமாள்ளவனும் பரிசுத்தஞம் 

எப்பொழுதும் தமமுள்ளவனுமாயிருப்பவன் அந்தத் தமத்துற்குரிய 

பெரியபயனை அனுபவிப்பான். அஸுூயையில்லாமை, பொறுமை, 

சாந்தி, ஸந்தோஷம், ப்ரியவசனம், ஸதயம், கொடை, ஸ். ரமமிலலாம 

லிருப்பது இவை அுஷ்டபுத்தியுள்ளவர்களுடைய வழியல்ல, காமம், 

கோபம், லோபம், பிறனிடம் அணியை, தற்புகழ்ச்சி, ovo grap 
மில்லாமை, பொய், அவி2வகம் இவை கெட்டபுத்தியுள்ளவர்களின் 

வழியாகும், பிராம்மணன் காமததையும்கோபத்தையும் தன்வசததில 

அடச்டிக்கொண்டு பிரம்மசாரியும் இத்தரியங்களைவென்றவனும் 

கொடிதான அவிவேகத்தைவன்று மிகக் கூர்மையான நியமமுள்ள 

வனுமாகிக் சாலத்தை எதிர்பார்ததுக்கொண்டு அபாயமிலலாதவன் 

போலத தைரியத்துடன் உலகங்களில் ஸஞசரிக்கவேண்டும்'” என்று 

சொன்னார், 

  

ம வேறுடாடம், 
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இருநாற்றிருபத் தாறாவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷூதர்மம். (தோடரீச்சி, 
விரும 

(தவம் உபவாஸ்டமிதலியவற்றின்டுறையும் பயறும்,) 

(புடுஷ்டிர், “ஒ ! பிகாமற?ர ! பிராம்மணர்கள் விடகளில் 
॥ 4 t ர் fan 

கூறிய பயனில் விருப்பங்கொண்டுி விரகக்நுடன் கூடியவுர்களாடித் 

Gg தவதைகளுக்கு இட்டுமிச்சமான மாம்ஸமுதலியஆகாச த்தைப் புஜிக் 

இருர்களே, அது எப்ப..!?” என்று கட்க, பீஷ்மர் சொல்லலானார், 

॥ யுதிஷ்டிரா! வேதமல்லாதவிடத்தில் (அதாவது தந் இரங்களில்) 

கூறியவிரதமுள்ளவர்களாடுப் புஜிப்பவர்கள் தமக்கு௫ டமான காரி 

பத்தைச்செய்யும் குற்றமள்ளவர்களாவார்கள். வேதத்தில் கூறிய 

விரதங்களிலிருந்துகொண்டு புஜிப்பவர்கள் கர்மங்களின் பயனில் 
பேராசைகொண்டவர்களாகிருர்கள்?? என்றுசொன்னார். யுஇஷ்டிரர், 

“ஓ ! மஹாராஜரே! அவிவே௫கள்உண்ணாமலிருப்பதைத்தவமென்று 

கூறுகிழுர்கள். இது தவமா? அல்லது, எது தவமாகும்?!” என்றுகே 

ட்க, பீஷ்மர்சொல்லக்தொடங்கினார், 'ஸாதாரணஜனங்கள் ஒருமாத 

மாவது ஒருபக்ஷமாவது உண்ணாமலிருப்பதைத் கவமென்று 

நினைக்கிறார்கள். அக்மவித்தைச்குவிரோகமானஉபவாஸத்தைக் தவ 

மென்று ஸாதுக்கள் கரு துகிறதில்லை. ஸக்யாஸமென்னும்தியாகமும் 

பிராணிகளுக்குஉபகாரம்செய்வதும் உத்தமமானதவமென்று உபதே 

சிக்கப்படுகின்றன. ஒ! பாரத! குகிம்பத்திலிருப்பவனானாலும் தீர்மத் 

தைப்பெரிதாகக்கொண்ட, அக்தப்பிராம்மணனைவன் எப்பொழுதும் 

உபவாஸமுள்ளவனும் எப்பொமுதும்பிரம்மசாரியும் எப்பொழுதும் 

முனியும் எப்பொழுதும்தெய்வமும் எப்பொழுதும் கூக்கமில்லாத 

வனும் எப்உபாமுதும் மாம்ஸத்தைப்புஜியாதவனும் எப்பொழுதும் 

பரிசுத்தியுள்ளவனும் எப்பொழுதும் அம்ருதத்தைப் புஜிப்பவனும் 
» ந. ர ௪ . e ௫. ச. 2 

எப்பொழுதும் விஷத்தைப்புஜியாதவனும் எப்பொழுதும் விகஸத் 

தைப்புஜிப்பவனும் எப்பொழுதும் அதுிதிகளிடம்அன்புள்ளவனும் 
ளப்! > Ard ள்ளவனும் எப்பொழுதும் தேவர்களையும் எப்பொழுதும் As on Sys ளவணு Ye se டு புட 

பரொம்மணர்களையும் பூஜிப்பவனுமாயிருப்பான்”? என்றுசொன் 

னார், யுஇஷ்டிரர், ' எப்பொழுதும் உபவாஸமுள்ளவனாயிருப்பது 

எப்படி. ? எப்பொழுதும் பிரம்மசாரியாயிருப்பது எப்பழ. 1 விகஸத் 

தைப்புஜிப்பவனாபீருபபது எப்படி. 1 எப்பொழுதும் அதிதிகளிடத் 

இல் பிரீதியுள்ளவனாயிருப்பது எப்படி. ? என்றுகேட்க, பீஷ்மர்



Hor பநீம ஹாபாரதம, 

சொல்லத் தொடங்கினார், '* காலை ஆகாரத்திற்கும் மாலைஆகாரத்திற் 

கும்ுடைகேரத்தில் இரும்பவும்போஜனம்செய்யாமலிருப்பவன் எப் 

பொழுதும் உபவாஸமுள்ளவனாலஒழுன், ரு.துகாலத்இில்மட்டும் பாரி 

_யையிடம்செல்லுகிற பிராம்மணன் எப்பொழுதும் பிரம்மசாரியாகி 

மூன், எப்பொழுதும் ஞானமுள்ள அவன் ஸத்யவாதியாகிருன். 

லீணானமாம்ளக்தைப் புஜியாமலிருப்பவன் எப்பொழுதும் மாம்ஸத் 
தைபுஜியாகவகைருன், எப்பொழுதும் தானம்செய்கிறவன் எப் 

பொழுதும் பரிசுத்தியுள்ளவனாகிறான். பகலில் உறங்காமலிருப்பவன் 

எப்பொழுதும் தூக்கமில்லாதவனாகிழுன், ஒ! யு.இஷ்டிர ! வேலைக் 

காரர்களும் அதிஇகளும் போஜனம்செய்தபின் எப்பொழுதும் புஜிக் 

இறவன் அம்ருதம்ஒன்றையே புஜிக்கிறவனென்று தெரிந்துகொள், 

அவர்கள் போஜனம்செய்யாமலிருக்கும்பொழுது புஜிக்கும்பிராம்ம 

ணன் விஷத்தைப் புஜிக்கிறான். அஇதிகளுக்கு அன்னமளியாமல் 

போஜனம்செய்யாதவன் எப்பொழுதும் அதஇதிகளிடம்பிரீ இயள்ளவ 

கிரன், தேவர்களுக்கு அன்னமளியாமல் புஜியாதவன் தேவதை 

யாகிறான், தேவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் வேலைக்காசர்களுக்கும் 

அஇஇகளுக்கும் அளித்தமிச்சத்தை எவன் புஜிக்கிருனே அவனை 

விசஸத்தைப் புஜிக்கிறவனென்றுகூறுகிறார்கள்,அவர்களுக்கு ப்ரம்ம 

சேவருடன்கூட அவரிருக்குமிடத்தில் முடிவில்லாத உலகங்கள் 

உண்டாகின்றன, அப்ஸாஸ்தஇுரீகளுடன் தேவர்கள்அவனருகில்வந்து 

சற்றிக்கொள்வார்கள், எவர்கள் தேவர்களுடனும் பித்ருக்களுடனும் 

புஜிக்கரார்களோ அவர்கள் புத்திரர்களுடணம் பெளத்திரர்களுட 

னும் ஸந்தோஷமடைகின்றனர். அவர்களுக்கு மிக உத்தம்மான கதி 

உண்டாகும்” என்று சொன்னார், 

  

இருநூற்றிருபத்தேதழாவது அத்தியாயம், 

மமோக்ஷ்தரமம், (தோடரீச்ச்.) 

Ie 

(ஸநத்தமாரர் மனிவர்க.ரக்கப் பகவத்ஸ்வநபந்தை உபதேசித்தது.) 

யுதிஷ்டிரர், “அரசே! உலகத்தில் சிலர் இரண்டுவிதமும் சிலர் 

மூன்றுவிதமும் சிலர் பலவிதமுமாகச்சொலலுகிறார்கள், நம்பிக்கை 

இல்லை. வே.௮! வழியும் காணப்படவில்லை. அந்தப்ரம்மமும் காணப் 

படுகிறதில்லை, சாஸ்திரங்களும் பலவிதமாயிருக்கின்றன. சொல்லப் 

படுகின்றவையும் வெவ்வேறு விதமாமிருக்கின்றன, பிதொமஹசே |
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நான் எதைப் பிடிக்துக்கொண்டிருப்பேன்? அதை எனக்குச்.சொல்ல 
வேண்டும்'? என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கனார். தம் 

தம்தர்மத்தில் முயற்சியுள்ளவர்களும் சாஸ்திரங்களில் விசேஷ 

ஸாமர்த் இயம்பெற்றவர்களும் மஹாக்மாக்களுமான பண்டிதர்கள் 

உலகத்திலிருக்கிரார்கள், அவர்களில் யார் வித்வான், யார் தத்வ 

ஜ்ஞானி என்பதில் எல்லோருடைய உண்மையையும் தெரிந்து 

கொண்டு எவ்விதம் விருப்பமோ அவ்விதமிருக்கவேண்டும், இவ் 
விஷயத்தில் முன்காலத்தில் நடந்ததும் ஞானநிஷ்டையிலுள்ள 

புத்துயள்ளவர்களான ரிஷிகளின் பெரியவிவாதத்துடன் கூடி. 

யதுமான பழைய இதுஹாஸமிருக்கிறது. இமயமலைச்சார்பில் மிகக் 

கையான நியமமுள்ள பலரிஷிகள்டஇருக்தார்கள். அவர்களில், 
ஆருயிரம்பெயர்கள் கூட்டமாகக் கூடியிருந்தார்கள், அக்கூட்டத்தில் 
சிலர் உலகத்தை நிலையுள்ளதென்றும் சிலர் ஈற்வானுடன்கூடிய 

தென்றும் ஈஸறாவரனில்லையென்றும் மூலமானகாரணமில்லையென் 
அம் இவ்வுலகமெல்லாம் இவ்விதகமேடுல்லையென்றும் சொல்லத்தொ 

டங்கினார்கள். சில பிராம்மணர்கள் ஸ்வபாவமென்றும் இலர் கர்ம 

மென்றும் மற்றும்சிலர் மனிதர்களின் மூயற்சியென்றும் சிலர் தெய்வ 

மென்றும் ஸ்வபாவமுகலியதே அதுகானென்றும் கூறினார்கள். அர 

சனே ! பலவிதமாக நாறுயுக்கிகளுடன்கூடியவர்களும் பலசாஸ்இரங் 

களை நடை பெறச்செய்தவர்களுமான பிராம்மணர்கள் ஸ்வபாவத்தால் 

ஒருவரைஒருவர் வெல்லவேண்டுமென்ற விருப்பங்கொண்டவர்களா 

னார்கள். பிறகு, வாஇப்ரவாஇசளுடன்கூடியதும் பாத்திரங்களை 

யும் தண்டங்களையும் அடிக்கலாதனமாகக்கொண்டதும் மாவுரிகளை 

யும் தோல்களையும் வஸ்திரங்களையும் கிழிப்பதுமான பெரியசண் 

டையானது ரிஷிகளுள் உண்டாயிற்று, பிறகு, கோபத்தையடை 

65 சிலபிராம்மணோத்தமர்கள் சாந்தர்களானார்கள், அனைவரும் 

வஹிஷ்டரை நோக்க, நீர் ஸஎனாதனமான பிரம்மத்தை எங்களுக்கு 

உபதேசிக்கவேண்டும்' என்றுகேட்டார்கள். பிரபுவான அந்த வஹி 

ஷ்டரும் அந்தரிஷிகளைகோக்கி, :பிராம்மணற்ரேஷ்டர்களே ! நான் 

அறியவில்லை என்று விடைகூறினர், அந்தப் பிராம்மணர்களனை 
வரும் நாரதமுனிவபைரோக்க, 'பெரிய பாக்யம்பெற்றவரே ! நீர் 

எங்களுக்கு உபதேசிக்கவேண்டும், நீர் உண்மையை அஆறிந்தவரா 

யிருக்கறீர்' என்றுகேட்டார்கள். பிறகு, பூஜ்யான அந்தகாரத 

ரானவர் அந்தப்பிராம்மணர்களைநோக்ு, 'பி.ராம்மணர்களே ! நானும் 

அறியவில்லை. காம் சேர்ந்துகொண்டு எவ்விடத்திற்குச் செல்லு
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வோம்? இவ்வுலகில் யார் அறிவுள்ளவர் ? எவரிடத்தில் அவி(வேக 

/மில்லாமல் ஆச்சரியமானமோக்ஷம் இருக்கிற அ 7? என்று கேட்டார். 

அந்தப்பிராம்மணர்கள், 'ஓ ! பிராம்மணர்களே ! ஸாக்என்னும் முனி 

யின்இருப்பீடம்சென்று கேளுங்கள். அவர் சொல்லுவரா' என்ற 
அசரீரியினவடைய அந்தச்சொல்லைச் கேட்டார்கள், பிராம்மண 

ற்சேஷ்டர்களுள் மிகப்பூஜ்யரும் வேதராசிகளால் அலங்கரிக்கப் 

பட்டவருமான விபாண்டகரென்னும்ஒருமுனிவர் அந்தஅசரீரிபுரு 
ஷரைரோ்க்கு, “ரர் யார்! பலஅர்த்தங்களைப்பற்றிய கலகத்இனிடையில் 

வார்த்தைசொல்லிக்கொண்டு காணப்படாமலிருக்கிறீர்? என்றுகேட் 

டார், பிறகு, அந்தப்பூஜ்யரான அசரீரியானவர் அந்தவிபாண்ட 
கரைநோக்கி, (ஒ! மஹாமுனிவரே ! நீர் பண்டிதர், வேதமறிந்த 
வர்கள் எவரை எப்பொழுதும் ஓசேஉருவமுள்ளவரும் அழிவில்லா த 

வருமான புராணரிஷியென்றுகூறுகிறார்களோ அந்தஸநாத் என்னும் 

ரிஷியென்று என்னை அறிந்துகொள்ளும்' என்ற இவ்வசனத்தைச் 

சொன்னார். தர்மபுத்திர ! மஹாத்மாவான இந்தவிபாண்டகரானவர் 
திரும்பவும் அந்தஅசரீரிபுருஷரைநோக்கு, ! ஸ்வரூபத்தைப்பற்றிய 

நிலையைச்சொல்லும், ரிஷிகளிற்கிறந்தவசே ! எங்களுக்கு கீர் ஒருவர் 
இருக்கிறீர், காரணஸ்வரூபமானது ஸத்தா 7? இலலையா ? அல்லது 

வேறுஎவ்விதமிருக்கிறது 7? என்றுகேட்டார். பிறகு, மஹாத்மாவும் 

அசரீரியுமான ஆஇபுருவரானவர் ிகவும்கம்பீரமாய்ப் டேக் 

கொண்டு சொல்லத்தொடங்கினார். மனத்தால் தம்ஸ்வரூபத்தைத் 

தெரிந்து அனுபவித்தவரான அந்தப்புருஷர் முனிவர்களைப்பார்க்து, 

எனக்குச் செவிகளும் முகமும் வாயுமில்லை. கால்களும் ” கைகளும் 

கால்நுனிகளுமிலலை' என்று ஸத்யஸ்வரூபத்கைச்சொன்னார், பிறகு, 

முனிவர்கள், ஓ ! ரிஷியே ! இப்படிப்பட்ட உமக்கு நினைக்கும் இற 

மையுள்ள மனமும் (மற்ற அங்கங்களும்) இல்லாவிட்டால் எப்படி. 

இவ்வசனத்தைப் பேூநீர் 1? என்று கேட்டார்கள். பிறகு, பிராம்ம 

ணோத்தமர்கள் அதறகு மறுமொழியைக் கேட்கவில்லை. ஆங் 

காங்கு ஆகாயத்தைப் பார்க்கிறவர்களும் ஈகைக்கிறவர்களுமான 
அந்த நிஷிஸ்ரேஷ்டர்கள் அச்சரியமென்றெண்ணிக் கூட்டஙக 

ளுடன் ஸுத்குமாரரால் விளங்குவதும் உத்தமமுமான இமயமலை 

யைகோக்டுச் சென்ருர்கள், அந்த மலையில் ஏறி, தியானத்தலிருக்து 

கொண்டு வேதங்களின் முடி.விலிருப்பவரும் பூஜ்யருமான ஸநத் 

குமாரதேவரைக் கண்டார்கள், அசசர்களுட்சிறர்தவனே! பிறகு, ஒரு 

வருஷம்நிறைந்தபின் பிராம்மணர்கள் பிரகரு இயிலிருப்பவரும்முனி
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களில் பெரியவருமான ஸநாத்குமாரரைக்கண்டு நமஸ்கரித்துநின்றார் 

கள். ஞானத்தால் பாவங்களை விலக்கினவரும் பூஜ்யருமான எநத்கு 

மார ரானவர் வந்தமுனிகளைகோக்கு, 'ஒ ! முனிக்கூட்டங்களே ! ௮௪ 

ரீரபுருஷருடைய அந்தவசனமானது என்னால் அறி௰்ப்பட்டது. 

முனிரரரேஷ்டர்களே ! இப்பொழுது வேண்டியதைடுவ் டம்போலக் 

கேளுங்கள் என்றுசொன்னார். முனிகளிற்பெரியவரும் பிராம்ம 

ணோத்தமரும் ஞானத்திற்குகிறுயும் மிகப்பரிசுத்தருமான அந்தஸகத் 

குமாரரைநோக்கி முனிவர்கள் கையை அஞ்சலிபந்தம்செய்துகொ 

ண்டு, 'ஓ! குமாரரே! ஞானகிதயும் சிறந்தவரும் வியவரூபியுமான 

ஈசமை நாங்கள் எவ்விதம் பூஜிப்போம் 1 பகவானே ! எங்களுக்குச் 

Ad gs how அனுக்ரஹிக்கவேண்டும், முனிகளிறபெரியவசே ! 

ஸாதுக்கள் தேனுக்கொப்பாகவிளங்கும் மோக்ஷஸுகத்தின்பொ 

ருட்டு விற்வரூபமானஎந்தவஸ்துவை அடையவேண்டுமென் று 
கூறுகிறார்களோ அந்தவஸ் துவைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டும், மஹா 

னுபாவசே! அதுஎன்ன !? என்று கேட்டார்கள், பலவாயிரம் 

கல்விகளுள்ளவர்களுள் ஸதயமானகாரணவஸ்துவை அறிந்தவரும் 

அஇல்பற்றுதலுள்ளவரும் மஹாத்மாவும் பூஜ்யருமான அந்த 

ஸுத்குமாரர் ௮ந்தமுனிகளாலவினவப்பட்டுப் பரமாத்மாவின் ஆஜ் 

ஞையுடன், 'பரிசததவஸ்துவான அந்தப்பாமாத்மாவைபபற் மிக்கே 
ளுங்கள்? என்றுசொலலத்தொடங்கினார். 'ஓ ! பிராம்மணோத்தமர் 

களே ! ௮சரீசபுருஷர் முன்பு உஙகளிடததில எவ்விதம்சொன்னாரோ 

அந்தவாக்யமானது அவ்விதம் உண்மையே, சொலலியதை நீங்கள் 

அறியவிலலை, கேளுங்கள், (உலகத்திற்கு) உயர்ந்ததானகாரணம் 

இருக்கறது. எவ்விதம்ஆறியப்படிகிறதென்றால் ஒவ்வொருசாளிலும் 

1 பாகவிசேஷமானது காணப்படுகிறது, அவ்வித பாகத்துடன்கூடிய 

யாவற்றையும் சேர்ததுவைப்பது காரணமாகிறது. எல்லாருக்கும் 

கண்ணிலுள்ளபுருஷனானவன் இவ்விஷயத்தில் *திருஷ்டாந்தமாகி 

மூன், கண்ணுள்சாவர்களுக்குக் கண்ணாடி. யிலகாணப்பவெது திருஷ் 

டாந்தமாகலாம். (மறறவர்களுக்கும் ஞானத்தில் அச்தஸ்வரூபம் 

ஸாக்ஷியாயிருக்கிறது, அந்தஆதமாவே யாவறறரையும் அறிகிறதும் 

பயமிலலாததும் சலன மிலீலாததுமாயிருககிறது, (உண்மையில) பற் 
வண்ணான் ~ டென் eevee A ec etn eee a     

  

vy சரிரமு தலியவைசட்குணடாகும் ரூபரஸாதஇிகளின்வேற்றுமை பாக 

மிசேஷம் என்று சொல்லப்பட, 
8 தண்ணலிட அதற்குஸாச்நியாயிருபபது எலவ்விதம்வேரானதோ அறு 

போல உலகத்தைவிட அதத்குஸாக்ஷியாயிருப்பது வேதென்று அறியவேண் 
டும்,



௮௦௮ ஸரீமஹாபரரதம்;. 

அதலுடனில்லாமலிருந்தாலும், 'கான் எங்கு இருக்கிறேன் ? நான் 

யாருடையவனல்லேன்? கான் எதனுடன்சேர்ந்திருக்கிமீறன்?? என்று 
தெரிந்துகொள்ளுறது, அது பலயுகங்களுக்குப்பின்காலத்திலும் 

வியாபித்துிருக்கெறது, அந்தஆத்மா வெவ்வேறிருப்பதாகத் தோன்று 

இறது, அது உண்மையன்று, ஒன்ராயிருக்கும்வாயுவானது எவ்வி 

தம் பலவிதமாம்ச்சொல்லப்டிகிறதோ அவ்விதம் சொல்வதற்கு 

இடத்தின்வேற்றுமை காரணமாகிறது, ௮து எவ்விதமென்றால் புலி 

யிடத்திலும் மானிடத்திலும் மனிசனிடத்திலும் பிராம்மணனிடத் 

Gob மூங்கிலிலும்இருப்பதானவாயுவானது வெவ்வேருகறது. 

ஆலும், அது ஒன்றே, அதுபோல இந்தஆத்மாலானது பாமாத் 

மாவாயிருந்தும் வேறான துபோலத் தோன்றுகிறது. இவ்விதம் அந்த 

ஆத்மாவே யாவற்றையும் அடைந்திருக்கிறது, பார்ப்பதும் கேட்ப 

துமாமிருக்கிற ஆத்மாவானது மோந்துபார்க்கிற துமில்லை; பேசுகிறது 

மில்லை, சரீரமென்னும்சக்கரத்திலிருப்பதும் பெரியஉருவமுள்ளது 
மான அந்தஆத்மாவிறகு கான்குபுறத்திலுமுள்ள பத துஇக்திரியங்க 

ளும் ஸுூிர்யகரணஙகள் எவ்விதம் வெளியில்வந்து அந்தஸூர்ய 

னைத் தொடர்ந்துசெலலுகின்றனவோ அவ்விதம் அந்தப்பிரபுவான 
ஆதமாவைத் தொடர்ந்துசெல்லுகின்றன. ஸஸுிர்யனுனவன் ஓவ் 

வொருரளும் ௮ஸ்தமயத்தை ௮டைகிறான்; திரும்பவும் இக்குக்களில் 

உதயமா$ருன், உதயம் அஸ்தமயம்என்ற அவ்விரண்டும் ரவியினிட 

தீ திலிருப்பவைகளல்ல ; அதுபோலச் சரீரியானஅஆத்மாவைத தெரி 

ந்துகொள்ளுங்கள், [பொன்போல ஜோதிரூபமாக விளங்கும் நிலை 

யுள்ளதும் புத்தியிலிருப்பதுமான ஆத்மாவென்னும் வுந்தத்தீபத் 

தைத் தன்மனத்தாலேயேஅறிந்து பாமபசமென்னும்மோக்ஷ்த்தை 

அடையவேண்டும். வண்டானது முக்திழுந்இக்கற்கப்பட்டசுறறு 

தலையே அனுஸநிததிருப்பதுபோல ஆகதமாலுமிருக்கிறது, எவன் 

ஆத்மாவைப் பொய்யான அபிமானமுள்ளதென்று தரிந்துகொள்ளு 

இமுனோ அவன் அவிவேகத்தையும் குறையையும் கடையமட்டான். 

இக்தஆதமாவைக் கண்ணால்காண்பவன் ஒருவனுமில்லை. கறுப்பு 

வெளுப்பிலலா ததும் உண்மைபபொருளும் புத்தியாகியகுகைபிலிரு 
ப்பதும் அறிவென்னும்தேவியின்கையிலிருப்பதுமான அந்தஆதம 

ரூபத்தை மனத்திறகுஅடங்கியபுததுயால அறியவேண்டும், யாகம் 

செய்கிறவனும்மந்து£ த்தால் பூஜைசெய்கிறவனுமானபிராம்மணோத் த 

மனும் பிரம்ீமதைஅறிந்தவனுக்கொயபான நிலையிலஇருப்பவனல் 
இவகைஷதயயயயாவ யாய rm       

  

  

  

1 தருறறலோசம் விடப்பட்டது.
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லன், மற்றவர்கஜைப்பற்றி என்ன ? தர்மமுள்ளவனல்லாதவதனும் 

அதர்மமுள்ளவனல்லாதவனும் துவக்துவங்களை விட்டுவிலகியவனும் 

மாத்ஸர்யமில்லாதவனும் ஞானத்தில் இருப்இியுள்ளவனுமாயிருப்ப 

வன் மோக்ஷத்தில் புத்தியைச்செலுத்திச்கொண்டு ஸுகமாக உறங்கு 

வான், ஸந்தேகமில்லை, பிரபுவான இந்தப்பசமாத்மாவானவர் இய 

விதம் மாயையால் உலகங்களின்படைப்பைச் செய்கிறார். இந்தஆத் 

மாவானது அவிவேகமடைந்தபுத்தியுள்ளதாகித் தனக்கும்காரண 

மானபரமாத்மாவை அறிகிறதிலலை. அந்தஅத்மாவானது தான் 

பார்ப்பதும் பார்க்கப்பட்டவைகளைததுயானம்செய்வதும் மனனஞ் 

செய்வதும் அறிவதுமாயிருக்கிறது. உலாங்களைப் படைத்தவரும் 

முடிவில்லாதவருமானபரமாத்மாவை அறிகிறவன் யார் ! எவ்வளவு 

சொல்லக்கூரிமோ அவ்வளவு என்னால சொல்லப்பட்டது, முனி 

ராசேஷ்டர்களே ! நீங்கள் போகலாம் ? என்துசொன்னார், இவ்விதம் 

உபதேசித்தவரும் ஞானக்கடலிலுண்டானவருமான ஸுத்குமா 

ரரைக்கண்டு வணங்கியபின் அரதப்்ராம்மணோேததமர்கள் மகிழ்ச்சி 

யுடன் திரும்பிச்சென்ரார்கள். குஈதியின்ரூமாரனே ! ஆகையால், 

நீயும் ஞானயோகத்தைப் பெரிதாகக்கொள், அ.ரசர்களிறபெரிய 

வனே ! ஞானமானது இவ்விதம் எலலாத் லுர்கங்களையும் நசக்கச் 

செய்யத்தக்கதாகும், இது மூன்காலத்தில பெறியமுணிவர்களுள் 

உத்தமரும் மஹாத்மாவும் புராணபுருவருமான நிஷியால் பெரிய 

துக்கங்களுக்கிருப்பிடமான மனிதாகளைக் காப்பாறறவேண்டி. உண்டு 

பண்ணப்பட்டது, அது நிச்சயம்? என்றுசொன்னார், 

  

1 இருநாற்றிருபத்தோனபதாவது அத்தியாயம. 

மோக்ஷதாமம். (தோடர்ச்சி.) 

a 

(ஞானம் மோக்ஷஸாதனமேன்ப ததயும் அதைஅடையும்வ நகயையும் 

பற்றி இந்திரனுக்கும் ப்சஹலாதவுக்கும் ஸம்பாஷணை .) 

யுதிஷ்டிரர், “Oo! பாரதரே ! இவ்வுலகில சுபமானாலும் அசுப 

மானாலும் கர்மமென்பது மனிதனைப் பயனுடன் சேரும்படி. செய் 

இறது, அந்தக் கர்மத்துற்கு மனிதன் (உண்மையில) சர்த்தாவாகி 

  

  nee en treme tte a reaper வனவைைை யை உவை 

] இரு ழ் ற் மிரு பதே தடடாவது' அதம ாயமுழுமை (ம் இரு i" ரி திரு 

பததுகான்காவதுஅததியாயதகிதுளளசதையாசவே இருபபதால விடபடட் 

டி. ’



௮௧௦ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

ரூனா, அலலது, இல்லையா என்பது ஸந்தேகம், பிதாமஹரே ! இதை 

உண்மையாக உம்மிடத்திலிருந்து கேட்கவிரும்புகிறேன் ?? என்று 

கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கனார், 
'' யுதிஷ்டிர! இவ்விஷயத்திலும் ப்ர ஹ்லாதருக்கும்இந்துரனுக் 

கும்ஈகடந்தஸம்பாஷணையான பழையஇவ்விதிஹாஸத்தை உதாஹரி 

SB pian, விஷயப்பறறிலலாதவரும் பாவங்களைவிலக்கியவரும் நற் 

குலத்துற்பிறந்தவரும் பலகலவிகளுள்ளவரும்சோம்பலிலலா தவரும் 

அகங்காரயிலலாதவரும் ஸத்வகுண ததிலிருப்பவரும் இந்திரியங்களை 

அடக்கியவரும் இகழ்ச்சியையும் புகழ்ச்சியையும் ஸமமாகக்கொண்ட 

வரும் அடக்கமுள்ளவரும் சூன்யமானவீடுபோன்றசரீர முள்ளவரும் 

தாவரங்களும்ஜங்கமங்களுமானபிராணிகளின் பிறப்பையும் இறப்பை 

யும்அறிந்தவரும் வெறுப்புள்ளவைகளில்கோபமிலலாதவரும் விருப் 

புள்ளவைகளில ஸந்தோஷ.மிலலாதவரும் பொன் மண் இரண்டிலும் 

ஸமமானபார்வையுள்ளவரும் ஆத்மஸ்வரூபத்திலும்மோக்ஷத்திலும் 

ஞானத்திலும் தைரியம்கொண்டவரும் நிச்சயமடைந்தவரும்பிராணி 

களுக்குழமுன்னுள்ளதையும் பின்னுள்ளதையும் அறிந்தவரும் யாவற் 

றையும் அறிந்தவரும் எல்லாவற்றையும் கண்டவரும் இந்திரியங் 

களுக்குப்புலப்படாத உருவத்துடன் எங்கும் நிறைந்துவிளங்கும் 

மஹாத்மாவான ஸரீகோவிந்தரிடம் மனத்தை Bor Aor gus Sen ou 

ரும் எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் பிரியததைச் செய்கிறவரும் பாகவத 

ரும் பக்தியுள்ளவரும் எப்பொமுதும் நாராயணரை மிகமேலா 

சக்கொண்டவரும் பரமாத்மாவைத் தியானம்செய்கிறவரும் ஹி. 

ண்யகசிபுவின்புத்திரரும் இந்தரியங்களை அடக்கனெவரும் ஒரு 

வருமில்லாவிடத்தில் உட்கார்ந்தருப்பவருமான ப். ரஹ்லாதரிடம் 

சென்று அவர்புத்தயை அறியவேண்டுமென்ற விருப்பங்கொண்ட 

இந்தான் இவ்விதம் சொல்லத்தொடங்கினான், ' எந்தக்குணங் 

களுள்ளமனிதன் உலகத்திலுள்ளமனிதர்களுக்கு ஸம்மதனாகஇருப் 

பானோ அந்தக்குணங்கள் யாவும் உம்மிடத்தில் நிலைபெற்றிருப்ப 

தைக் காண்கிறேன், ஆனால், உமதுபுத்துயானது இப்பொழுது சிறு 

குழந்தைகளுக்கு ஒப்பாகக் காணபபடுகிறது, ஆத்மாவை அறிந்து 

கொண் டி.௬ஃகும் நீர் இவவுலகில எதை ற॥மேயஸஎன்று நினைக்கின் 

நீர்? பிரஹ்லாதமா! கயிலுகளாலகட்டப்பட்டும் உமதுபதததிலிருந்து 

ஈழுவியும் பகைவர்களுக்குவசப்பட்டும் ஸம்பததுலிருந்துவிலகியும் 

சோகப்படும்நிலைமையிலிருக்கும் நா சோகப்படாமலிருக்கிறீ, இதி 

யின்வம்சத்தில்பியந்த ப்ரஹ்லாதமே ! ஈல்லஅறிவை௮அடைந்ததாலோ
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அல்லது தைரியநுள்ளவராபிருப்பகாலோ உமக்குள்ளகஷ்டக்கைக் 

கண்டும் துக்கமில்லாதவராயிருக்கிறீர்! என்றுகேட்டான், இவ்விதம் 

அந்தஇக்தரனால்கேட்கப்பட்டவரும் தீரரும் நிச்சயமூள்ளவருமான 

ப்ரஹ்லாதர் மென்மையான சொல்லால் தம்புக்கியை ஈன்கு வெளி 

யிட்டுச் சொல்லத்தொடங்கினார். 'ப்ராணிகளுக்குள்ளபிரவிருத்டுயை 

யும் கிவிருத்தியையும் அறியாகவஷக்கு அவிவேசுக்சால் தடைஉண் 

டாகும், அவற்றை அறிக்தவனுக்குத் தடை உண்டாவதில்லை. எல் 

லாப் பிரொணிகளிடமும் ரகஸ்யமாயிருப்ப தும் இபானம் ப்ண்ணத்தக் 

கும் அழிவில்லாததும் எப்பொழுதுமிருப்ப தும் தடுக்கத்தகாத தும் 

உபமானமற்றதும் எல்லா உருவமுள்ள அம் பரத்இலும்பாமுமான 

பிரம்மமானது எல்லாவிடத்இலும் மறைவுள்ளதாயிருக்கறது. ௮.இ 
லிருந்து இவ்வுலகம் உண்டாகிறது, அந்தப் ரம்மம்உருவமுள்ளதா 

யிருக்தும் உலகம் பலலக்ஷணங்களுடன்கூடியிருப்பகைப்பார்.உலகங் 

களைப்படைத்தவரும் விஷ்ணுவென்று சொல்லப்பட்டவருமான 

அந்தப்பரமாத்மா பாதுகாக்கிறார், 1/எல்லாப்பொருள்களின்உண்மை 

யும் அவ்வாறே எல்லாவற்றின் இன்மையும் இயல்பாக உண்டானவை 

களும் போகின்றவைகளுமாயிருக்கின்றன, மனிதன்செய்துகொள் 

ளத்தக்க பயன்ஒன்றுமில்லை. மனிதன் செய்யத்தக்கயயன் இலலா 
மலிருக்கும்பொழு.து ஒருவனும் தான் ஒன்றைச் செய்கிறவனா 

யிலலை. தானே செய்கறவளாயிருப்பானாகில் அவனுக்கு ஒருமமயம் 

அபிமானம் உண்டாகக்கூடும், எவன் நன்மையையோ தமை 

யையோ தான் செய்கிறகாக நினைகசிருனோேோ அவனுடையபுத்தி 

குற்றமுள்ளதென்றும் உண்மையை அறியாததென்றும் என்னு 

டைய கருத்து, ஓ! இந்தானே! மனிதன் தனக்குள்ள க்ஷூம 

திதைச்செய்துகொள்ள நிச்சயம் கர்த்தாவாயிருப்பானால அவனு 

டைய முயறிகள் பயனுள்ளவைசகளாகும், ஒருமையத்திலும் பயனற் 

றவையாயிருக்கலாகா. முயற்டிசெய்பவர்களுககும் விருப்பமில்லாதது 

உண்டாகிறதும் விரும்புவது உண்டாகாமலிருப்பதும் காணப்படுகின் 

றன; ஆகையால், புருஷன் செய்துகொள்ளத்சுக்க பயன் ஏ.து? முயற்சி 

யிலலாமலே சிலருக்கு வேண்டாதது உண்டாவகையும் வேண்டு 

வது உண்டாகாமலிருப்பநையும் காண்கிமோம், அகையால், அது 

ஸ்வபாவத்தால் உண்டாகிறது. மிக்க அழகுள்ளவர்களும் மிக்க 

புத்திசாலிகளஷமான சிலர் குரூபிகளும் அல்பபுததியுள் எவர்களு 
டு . . ச eo. க 

மாயிருப்பவர்களிட மிருக து பொருள்வரவை விரும்புகிறவர்களா 
  

1 சிலசொற்கள் இலலாததால் இங்கு அரைஸ்லோகம் விடபபட்டத,



DSO ஸ்ரீவஹாபா ரதம். 

கக் காணப்படுஇரர்கள். சுபமும் அசுபரூமானச குணங்கள்யாவும், 

ஸ்வபாவத்தால் ஏவப்பட்டுவருகிறபொழுது அதில் அந்த மனித 
னுக்கு அபிமானிக்கக்கக்க காரணம் என்னவிருக்கிறது 1! ஸ்வபாவத் 

காலேயே 1யாவும் ௨ண்டாகின்றனவென்று எனக்கு நிச்சயமாகத் 

தோன்றுகிறது. என்னுடையபுத்தியானது 3அத்மாவில் சிலைபெற் 

றிருக்கிறது அதைவிட வேறுவித।பில்லை, இவ்வுலகில் சுபாசுபமான 

பயனைஅடைவ று கர்மத்தால்உண்டாவதென்று சிலர் கருதுகிறார்கள். 

கர்மங்களுக்குரிய விஷயமனைத்தையும் கான் கூறுகிறேன், அதைக் 

கேள், 8போயஸச்கைப் புஜிக்கும் ஒருவன் எவ்விதம் அன்னமிருப் 
பதை அறிவிக்கிர/னோ அதுபோலக் கர்மங்கள்யாவும் ஸ்வபாவத் 

தையே அறிவிக்கும் அடையாளமாகும், காரியங்களையே அறிந்து 

காரணமும் பரமுமான ப்ரம்மக்தை அறியாதவனுக்கு அவிவேகத் 

தால் (மோக்ஷகத்குற்குத்] தடைஉண்டாகும், பிரம்மத்தையே அறிந்த 

வனுக்குத் தடையில்லை. இவ்வுலகத்திலுள்ள பொருள்கள் யாவும் 

ஸ்வபாவத்கால் உண்டாகின்றனவென்று உறுஇியாய்த் தெரிந்து 

கொண்டவனுக்குக் கர்வமாவ தூ அடிமானமாவது என்ன செய்யக்கூ 

டும்? தர்மத்நின்ுறைகளையும் பிராணிகளுக்குள்ள அநித்யத்தன்மை 

யையும் கான் அறிகிறேன், ஒ! இக்தானே! ஆகையால், கான் சோகப் 
படாமலிருக்கிறேன். இவ்வுலமமனைத்துமே முடவுள்ளதாகும். மம 

கையில்லாதவனும் அஹங்காரமற்றவனும் அசையற்றவனும் பந்தத்து 

லிருக்அுவிபெட்டவனும் அுன்பமில்லா கவனுமானநான் விலல்இருக்கு 

கொண்டு பிராணிகளின் இறப்பையும் பிறப்பையும் பார்க்இே றன், ஓ! 

இந்திரனே! ஞான ககையடைந்தவனும் அடக்கமுள்ளவனும் ஆசை 

யற்றவனும் ஸங்கல்பமில்லாதவனும் யோகநிலையை அடைந்திருப்ப 

தால் ( பிரம்மத்தைப்)பார்க்கிறவனுமான எனக்கு வருத்தபில்லை, 

எனக்குக் காரணத்டுலும் காரியத்திலும் விருப்புமில்லை ; வெறுப்பு 

(மில்லை, இப்பொழுது எனக்கு வி2ராதத்தைச் செய்கிறவனான பகை 

வனையும் காணேன், ஐ ! இந்தி ரனே ! ஸ்வர்க்கத்இலும் பாதாளத்தி 
    ee ee பப. nent ee weet ட ட ce 

1 (மோக்ஷம் அத்மதரானம்யாயும் ம இயற்கையால் உண்டாவன' என்பது 

பழைய ரை, 

2 இசைக்காட்டி ஓம் வேகத் தைரியமாவது ஈல்லஅதிவாவது எனக்கு 

இலலைஎன்றும் கொள்ளலாம். 

3 பாயஸத்தைப் புழித்தேனென்று ஒருவன் சொல்லுமிடத்தில் அதற் 
கும் மூலமாய் ஒன்னமிருக்தெதெம்று தோன்றுவதுபோலக் கர்மத்தால் 

பயன் உண்டாடிததென்று சொலலுமிடததிலம் அக்கர்மத்திற்கும் மூலமான 
ஸ்வபரவமிருக்கறதென்று தெரிர்சகொள்ளவேண்டுமென்பது கருத்து,



FT Mute wo, ௮௧௩ 

லும் பூமியிலும்,நான் விருப்பமுள்ளவனல்லேன். அறியவேண்டிய 

இலும் அறிவிலும் அறியாமையிலும் (எனக்கு) வேற்றுமைஇல்லை! 
என்றுசொன்னார், இக்டான், ஒ! ப்ரஹ்லாதரே! இந்தப்புத்தியானது 
எந்தஉபாயத்தால் அடையப்படமோ, எந்த௨உ பாயத்தால் சாந்திறடை 
யப்படிமோ அந்தஉபாயசுதைக் கேட்கும்எனக்கு நீர் நன்றாகச் 

சொல்லவேண்டும்'என்றுகேட்க)ப்ரஹ்லாதர் சொல்லத்தொடங்கனார், 

இந்திரனே ! ௬ுஜுவாயிருப்பதாலும் அஜாக்ரதையில்லாதிருப்பதா 

லும் மனத்தெளிவினாலும் புத்தியுள்ளவனாயிருபபதாலும்' ஆசாரியர்க 

ளுக்குச்செய்யும்பணிவிடையாலும் மனிதன் 1] பெருமையை அடை 

வான் ; ஸ்வபாவத்தால் நல்லபுத்தியை அடைகிறான்; ஸ்வபாவத்தால் 

சாந்தியை அடைகிறான் ; எதைஎதைப்பார்க்கிரானோே அவையாவும் 

ஸ்வபாவத்தாலேயே உண்டாகின்றன, துறவியானவன் வேற்றுமை 

யையே அறியமாட்டான், குருவின்முகத்இலிருந்து வேதாந்தவாக்்இ 

யத்தைக்கேட்டு அவ்வாக்கியத்தின்பொருளைப்பற் ரியஅறிவை மனத் 

தால்பார்த்துக்கொண்டு பகுதகறிவால் அடையப்பட்டஆத்மாவையே 

தொடர்ந்துபார்க்கிறான் ; பிறகு, வைராக்யத்தை அடை கருன் ; பயத் 
தால் (தனக்கு) உண்டாகும்எல்லாத்துக்கங்களிலிருந்தும் காப்பாற்று 

கறவரானபாமாத்மாவை௮அடை கிரான்.பிறகு,அந்தப்பரமா த்மஸ-கத் 

தைத் தேடிகிருன் ; ஸத்புருஷர்களுடன் சேர்க்கையைச் செய்து 

கொள்ளுகிறான், ஸத்புருஒர்-ள் பரமாத்மஸுகத்தையுண்டுபண்ணு 

வதற்குப் போதுமானவர்களாகிறுர்கள், ஸத்துக்களினருகிலிருந்து 

லக்ஷ்ணத்துடன் ஈல்லவழியைத்தெரிந் தகொண்டு எல்லாப்பற்றுதலி 

லிருந்தும் விபெட்டுப் பரமாத்மாவை அடைகிறான், விஷயவிருப்பத் 

தால்செய்யப்படும் கர்மமானறு ரஜோகுணமூள்ளதும் பயத்தைத்தரு 

வதமாகும், அந்தக்காரியத்தால் மனிதன் முறையே தர்மக்குறைவை 

அடைவான், இரும்பவும் அச்சதரானபரமாத்மாவிடத் தில் பக்இயில் 

லாதவனாகவே இருப்பான், உபதேசிக்கும் ஆசிரியரிடத்திலும் நிலை 

யற்றவஞைவே விபெட்டுச் செல்லுவான். எப்பொழுதும் இவனுக் 

குக் கருவிகளுக்குப்புலப்படும்விஷயத்தில் பிரீதியுண்டாகும்; ஸம் 

ஸாசத்திலும் பி ரீதியுண்டாகும். எப்பொழுதும் அறிவில்லாமையால் 

அவனுக்கு ஆத்மாவும் ஹித்இபெறாது, பித்கனுடைய நிலையுள்ளவனா 

மிருப்பான், இரமமாய் இவ்விதமே செல்லுவான், எப்பொழுதும் 

HASH) வளரும், எவ்விதத்திலும் சாந்தி உண்டாகாது, விஷயத் 

தைப்பற்றிச்செல்லும் இவனுக்கு மோச்ஷவிருப்படுண்டாகாது, 

1 மோக்ஷத்தை என்பது பழையஉரை,



௮௧௪ ஸச்ரீமஹாபாரதம், 

போலியுக்இகளில் மிக்கஈம்பிக்கையுடன் விஷூயங்சளிலுள்ளகுணங்க 

ளைத் துஇப்பான், அபிமானமும்சர்வமுமுள்ளவனாகச் சாஸ்இரங்க 

ளைக் கேட்கவேமாட்டான், போகமும் அவனை அடையாது, அழி 

வற்ற.தும் உயர்ந்தஉலகங்களைப்படைத்ததும் ஞானஉருவழுள்ள தும் 

தானாகவேவிளங்குவ துமான !ப்ரம்மத்தையும் ௮வன் அறியமாட் 

டான். அக்காரணத்கால் தன்வினைகளால் சுற்றிவிடப்பட்। . பலபிறவி 

களையடைந்து பெரிய அவிவேகக்துடன்கூடியவனுமாகி ஸம்ஸாரத் 

தின் கரையைக்கடந்இருப்பபரை அறியமாட்டான், அசாரியரை 
அடைவதால் வணக்கச்தையடைநக்து (பிரம்மத்தை) அறியவேண் 
டும், பிறகு, அசாரியசென்றுபிரஹித்திபெறறவர் முறையாக இவனை 

அனுகூலமான தர்மங்களைச்சேர்க்கும்படி. செய்வார், பலாஸுயானை 

யும் விருத்தொனையும் கொன்றஇந்தாரனே ! அந்தத்தாமத்தால் இந்த 
மனிதன் உறுஇியுடன் நிலைபெற்றிருக்கிறான், அதனால் உண்டா 

கும் ஞானமென்னும்வாயுவால் முன்பிறவிகளிலுள்ள கர்மக்கூட்ட 
மென்னும் பஞ்சுட்பொதுயானக பறக்கும்படி. செய்யப்படுகிறது, 

இவ்விதம் ஈன்னடக்கையில்முயற்சியுள்ளவனும் எம்ஸாரத்தைவிலக் 

இக்கொள்ளுறெவனுமாயிருப்பவன் எப்பொழுதும் பிருருரிஷியைப் 

போல (உலகத்தில்) விரும்பத்தக்கவிஷயத்தையே அறுத்துவிடுகி 

ரான், ஒ! இந்தாரனே! இக்தமனிதன் வைராக்யகதைஅடையக்கூடாத 

அந்தக்காமமானது உள்ளிலிருப்பதாகக் கூறபபடுதிறது. அந்தக் 

காமத்திற்கு ஒத்தரிலையை விலக்கவேண்டும், அகதக்காமத்தால் செய் 

யப்படும்கர்மத்தாலேயே முதலாவதான (ஸுஷுப்திஅவஸ்தையை) 

அடைகஒழுன், இரண்டாவதானஸ்வப்னாவஸ்தையையும் கர்மத்தால் 

அடை இழுன். இந்தஜீவன் க்க க றுரியங்களுடன் பிர சயக்ஷமென் 
னும் ஜாக்ராவஸ்தையிலிருப்பவராகிறுன், ஸுஷுப்தியென்ற பெய 

ருள்ளதும் நான்காவதுமான ௫௩௩, த்மாவானது ஆவசண'சிமன்னும் 

மாயையுடன் கூடியதன்று, ஆளிலும், அச்கறுத்மாவானது, கிரியை 

யில்லாததும் பாததிலும்பாமுமான பந்தப் பாமாத். மாவைப்பறறி 

உலக௩டைட்படி. மனததை௮ட_க்கத்சக்க போகவழியுடன். புஜிப்ப 

தும் ஹோமம்செய்வ ஆம் அடக்கமுள்ள நுமாயிருக்கவேண்டும், யோ 

கத் இன்வளர்ச்சியண்டாகும்பொழுது பொதுவான தோறறம்இருப்ப 

தால் சைதன்யஉருவமுள்ளபுத்துபின்விருதறியைப் பரமாத்மாவின் 

மாயையென்று தெரிந்துகொள்ளுகிமுன், தீல்பன்னம்பொருளானது 

அதன்டொறிபோன்றதும் அதைவிட வேறுமாக இருக்கிறதுபோல 

1 'ஸ்வதஸ்ஹித்தம்' என்பது இரண்டுமூறைவருதலால விடபபட்ட து,



சாந் திபர்ஓம். aS) 

அறிவில்லாதசிறுஒர்களுக்கு ஆத்மப்பொருளானது வேருகக் கூறப் 
படுகிறது. உண்மையில் ஸாஇக்கத்தக்கதொன்றும் இல்லாஇருக்கும் 

பொழுஅ ஈட்புபகைமுதலியவைகள் எப்படி? தேவேக்தஇூனே! அவை 

களில்லாதபொழுது சோகமுதலியவை களுமில்லை, பூஜ்யனே ! Bea 
விதம்தெரிர்துகொள், ஸமமானபுதீஇியை அடையவேண்டும், தேவ 

பதியே ! இவ்விதம் உபாயம் உபகேிக்கப்பட்டது, கோணல்வழியில் 

செல்லவேண்டாம், உன் அறிவால் பார்த்துக்கொள், கர்மமானது 

ஞானிகளைப் பிரவிருத்திக்கச்செய்யாது, அனால், இந்த்” ஞானிக்கு 

இந்தச்சரீரத்திலுள்ள ப்பாரப்தம் இருக்கிறவரையில கர்மம் அடங் 

காது, அந்தப்ராரப்தத்தின்முடி.வில் ஞானியானவன்அந்தக்கர்மத்தை 

அடையவேமாட்டானென்பது என்னுடையகருத்து. 1/வெவ்வேறான 

இடங்களிலிருக்கும்இக்கவாகிக்துரியமான து தோலுஸ்தான த்இல் நிலை 

பெற்றிருப்பதுபோலப் பொருள்கள் புத்தியை அடைந்தஇருக் 

இன்றன. புச் யானது எப்பொழுதும் ஆத்மாவை அடைந்துருக் 

இறது. பலவிதமானஸஙகலபங்களனை த்திலுமிருந்து விபெட்டதும் 

பரங்களுக்குப்பரமுமான ப ரமாதமரூபியும் வீயாபகரும் மஹாத்மாவு 

மான ஸரீவிஷ்ணுவானவர் வேதாந்தத்தை அறிந்தவர்களால் இவ் 

விதம் கானம்பண்ணப்பகுிகிறர், எப்பொழுதும் அவரிடம் குண 

மிருப்பதிலலை, மஹாதமாவான அந்த விஷணுவானவர் உலகங்களில 

ஜாதிகளிலும் அவறறைஅகி,த விசேஷணப்பொருளகளிலும்வஹித் 
துக்கொண்டிருப்பதால வாஸுதேவமிரன்று கூறபபடுகிறார், குணங் 

களுக்குததக்கபடியும் கர்மங்களுக்குத்தக்கபடியும் எலலாஉலகத்திற் 
கும் எல்லாப்பயனையும் அவமே அளிக்கிறார், இவருடையஉருவமா 

னது பார்க்ககதக்மநிலையில நியபதன்று, ஒருவனும் இவரைக் கண் 

ணால்பார்ப்பதிலலை. இவவுலகில ஸமாதிபெறறபுத்தியுள்ளவன் பக்தி 

யாலும் தைரியததாலும் ஞானஸ்வருபமுள்ளஇவரை எங்கும் பார்க் 

இருன், பெரியோகள் அதை எனக்கு அறிவிக்கிருர்கள், இந்தி 

னே! மஹாதமாவான அக்தப்பகவானே மதறவிஷயத்தையும்அளித 

தார், இந்திரனே ! எனக்குள்ள. பாயததை இவன்தம் தெரிந்து 

கொள், ஆகையால், எபபொழுதும் எனக்கு உலகமேஇல்லை' என்று 

சொன்னார். அஸு1பறியானபரஹ்லாதர் இவ்விதம்சொலல இந்திரன் 

கேட்டு ஆச்ஈரியமடைகதான், அப சமன ! அப்பொழுது அன்பு மே 

லிட்டு அவர்வசனததைக் கெளரவிக்கவும்செய்தான், மூன்று உலகங 
  se ee ceeenemnnnmantn ete eee mat கம எக் 

1 இங்கு ஒழும்லோகம் லிடபபட்ட து, 

2 மோவாய்,



௮௧௭௬ ஸரீமஹாபாரதம். 

களுக்கும்பதியான அந்தஇந்துரன் அப்பொழுது உறுஸு*ரர்களுக்கு 

அரசரானப்ரஹ்லாதரைப்பூஜித்து அவரிடம்விடைபெற்றுக்கொண்டு 

தன்னிருப்பிடம்சென்றான்?' என்றுசொன்னார். 

  

இருநாற்றுழுப்பதாவது அத்தியாயம். 

மோக்ஷ்தாமம். (Cortés) 

GS FS 

(இந்திரன் பலிஈயடுகழ்ந்ததும் காலத் சின்னன் மையைப்பற்றி டுந்திர 

னுக்கும் பலிக்கும் ஸ்ம்பாஷணையும்,) 

யுதிஷ்டிரர், பிதாமஹரசே ! காலதண்டத்தால்துன்பப்படுத்தப் 

பட்டவனும் ஸம்பத்துவிலகினவனுமான அரசன் எந்தப்புத்தியுடன் 

பூமியில் ஸஞ்சரிக்கவேண்டுமமென்பதை எனக்கு உபதேரிக்கவேண் 

டும்”? என்று கேட்க, பீஷ்மர் சொலலத்தொடங்கனார், **இவ்வில 

யத்திலும் இந்இரனுக்கும் விசாசனன்புததிானை பலிக்கும் நடந்த 

ஸம்பாஷணையான பழையஇவவிகுஹாஸககதை உதாஹரிக்கிறார்கள், 

இந்திரன் எல்லா அஸுரர்சளையும் வென்றபின் பிரம்மதேவரருகில் 
வந்து ஈமஸ்கரித்துக் கைகூப்பிக்கொண்டு பலியைப்பற்றிக் கேட்கத் 
தொடங்கினான், 'ஓ ! பிரம்மதேவரே! எவன் தானம்செய்யும் 

பொழுது ஒருகாலும்பொருள்குறைக்த தில்லை2யா அந்தப் பலியை 
நான் அறியவில்லை, பலியை எனக்கு நீர் சொல்லவேண்டும், அந்தப் 

பலி வாயுவும் வருணனுமாயிருந்தான். அவனே ரவி; சந் தரனும் 

அவனே; அவன் அக்கினியாய் உலகங்களை த்தபிக்கச்செப்தான்; அவன் 
ஜலமாயுமிருந்தான், அந்தப்பலியை கான் அறியவில்லை, பிரம்மதே 

வசே! பலியைப்பறறி எனக்குச் சொலலும், அந்தப்பலியே௮ஸ் தமய 
த்தை அடைந்தான், அவன் இக்கூக்களை விளங்கச்செய்தான் அவன் 

சோம்பலின்றிக் காலத்துக்கு த்தக்கபடி மழைகளைப் பெய்வித்தான், 
ச ட்டது ட, த 6 டட 

அந்தப்பலியை கான் அறியவல்லை, ப்பம்மாவே ! பலியை எனக்குச் 
சொலலவேண்டும்' என்றுகேட்டான். பிரம்மதேவர், 'இந்தாரனே! 

அந்தப்பலியைப்பற்றி நீமகட்பது உனக்கு அழகன்று, ஆனால், 

கேட்டால் பொய்யை௪செலலக்கூடாது, ஆகையால, பலியைப்பற்றி 

உனக்குச் சொல்லுகி?றன். சசீபதுயே ! அவன் ஓட்டகங்களிலோ 

பசுக்களிலோ கமுதைகளிலோ அல்லது குதுபைகளிலோ மிகஉயர்ந்த 

ஜந்துவாடுப்பாழானவீட்டிலிருப்பான்? என்றுசொன்னார், இந்திரன், 

! பிரம்மதேவசே ! 'பலி பாழானவீட்டில் சென் நிருப்பானாகில்அக்தப்



சாந்திபாவம், ௮௧௭ 

பலியைகான் சொல்லட்டிமா? அல்லத, கொல்லவேண்டாமா? பிரம்ம 

தேவரே ! அதைப்பற்றி நீர் எனக்கு விடையளிக்கவேண்டும்' என்று 

கேட்டான். பிரம்மதேவர் , இந்திரனே ! நீ பலியைச் கொல்லாதே. 

பலியானவன் வதம்செய்யத்தக்கவனல்லன், இந்தினே ! வாஸ 

வனே! ஆனால், 8 இஷ்டம்போல நியாயத்கைக்கேட்எலாம் ? என்று 

சொன்னார், பூஜ்யரான பிரம்மதேவர் இவ்விகம்சொல்லக் கேட்ட 

மஹேந்துரன் அப்பொழுது ஐராவதத்டின்பிடரியில றிக்கொண்டு 

காந்தியுடன் பூமியில் ஸஞ்சரிக்கத்தொடங்கினான், பிறகு, அத்இந்இ 

ரன் பூஜ்யரானபிரம்மதேவரால் சொல்லப்பட்டபடி. பாழானவீட்டில் 

குடிகொண்டவனும் கழுதைவேஒ.த்துடனிருப்பவனமானபலியைக் 
கண்டு சொல்லத்தொடங்கினான், ! அஸுரனே ! கழுதைப்பிறவியை 

அடைந்து உமிகளைத தஇன்பவஞாமிருக்கிறாய், இப்பிறவி உனக்குச் 

சரியானதன்று, நீ சோகப்படுதிருயா * அல்ல, சோகப்படாமலிருக் 

இருயா? அந்தோ! சத்துருக்களுக்குவசப்பட்ட வனும் ஸம்பத்தையும் 

மித்திரர்களையும் விட்டுிவிலரெனவனும் ஐஸ்வரியத்திலிருக்தும் பராக் 

இரமத்திலிருந்தும்கமுவிக் காமைல்போனவனுமான உன்னைப்பார்க் 

கிறேன். நீ ஐயிரம்வாகனங்களுடன் ஞா இகளால்குழப்பட்டு உலகங் 

களைததபிக்கச்செய்கிறவனும் உன்னையேதலைமையாகநினை த்து எங்க 

ளனைவர்களையும் மதியாதவனுமாகச் சென்றாயே, அஸாுரர்கள் 

உன்னை எதுர்பார்த்துக்கொண்டே உன்னுடையகட்டளைப்படிஈடந் 

தார்கள், நீ அரசாளும்பொழுது பூமியானது உழப்படாமலே தான்ய 

முதலியவைகளைக் கொடுப்பதாயிருக்கது, இப்பொழுது உன்னுடைய 

கஷ்டம் இவ்வி தமாயிருக்கிறது. நீசோகப்படுகிறுயா?அவ்ல ௫,சோகப் 

படாமலிருக்கிறாயா ? கடலின்முன்களையில் விசேஷமாகப் பூஜித் 

துக்கொண்டு ஞாதிகளுக்குப் பொருளை அளிப்பவனாபிருந்தபொழு து 

உன்னுடையமனம் எவ்விதமிருந்தது? லக்ஷ£மியுடன்விளங்கும் உன் 

னுடையவீட்டில் ஆயிரக்கணக்கான தேவஸ்திரீகள் அனைவரும் 

தாமரைமாலையுள்ளவர்களும் பொன்னிறம்போன்ற மேனியுள்ளவர் 

களுமாடுப் பலவருஷக்கூட்டங்கள் நர்த்தனம்செய்தார்களே, அஸுர 

வேந்தனே ! அப்பொழுதும் இப்பொழுதும் உனதுமனம் எவ்விதம் 

இருக்கிறது ! தங்கத்தாலசெய்யப்பட்டலும் 9 த்ினங்களால அலங் 

கரிக்கப்பட்டதும் மிகப்பெரிதுமான குடை உனக்கு இருந்தது, 

அவ்விடத்தில் ஆரு பிரம்கந்தர்வர்கள் ஏழுவனு। பாகி நர்த்தனம்செய் 

தார்கள், டீ 8 யாகம்பண்ணும்பொழுது மூழுமையும் தங்கமும் மிகப் 
எவவ. அவவ வும் அல ம சனக   

  

? 
1 வேறுபாடம்,



HED ஸ்ீமஹாபாரதம்., 

பெரிதுமானயூபம் இருந்தது, ஆயிரம்லக்ஷம்பசுக்களை த் தானம் 

செய்தாய், அஸுானே ! அப்பொழுது மனம் எவ்விதமிருந்தது 1 

யாகம்செய்கிறவனாகிச் 1சம்யையென்னும் தடியை எறியும்விதிப்படி. 

பூமிமுமுமையையும் விலக்கித் தொடர்ந்துசென்றபொழுது உனது 

மனத்தில் என்னஇருக்தது 1 உன்னுடைய பொற்பாத்திரத்தைக் கா 

ணேன்; குடையையும்காணேன்; விரிறியையும் காணேன், ௮ஸ-௩7 

வேந்தனே!பிரம்மதேவ.ரால்அளிக்கப்பட்டஉன்னுடையமாலையையும் 

காணேன்! என்றுசொன்னான். பிறகு, வாஸவனால் சொல்லப்பட்ட 

மொழியைக்கேட்டு நகைத்து அந்தப்பலியானவன் ஆழ்ந்தஅபிமான 

முள்ள தேவராஜனைநோக்கிச் சொல்லத்தொடங்கிறான், 'தேவக் 

கூட்டத்தின் தலைவனே! அக்தோ! இவ்விஷயத்தில்உனக்குஎவ்வளவு 

அவிவேகம் ? தேவர்களுக்கு அரசனானஉனக்கு இவ்விதம்பேசுவது 

யுக்தமன்று, கஷ்டம்,பொ ற்பாத்துர த்தையும்குடையையும் விசிறியை 

யும் நீ பார்க்கிருயிலலை. வாஸவ! பிரம்மதேவரால் அளிக்கப்பட்டஎன் 

னுடைய மாலையையும் நீ காணப்போகிறாயில்லை, குகையில்வைக்கப் 

பட்டஎன்னுடையரத் இனங்களை & வினவுகிறாய்,எப்பொழுதுஎனக்கு 

நற்காலம்வருமோ அப்பொழுது நீ அவைகளைப் பார்ப்பாய், நற்பய 

னுக்குக்காரணமான உருவமுள்ளஹித்தியை நீ அறியவில்லை, ஓ ! 

வாஸவ! யாவும் காலத்தாலவரும்; நற்காலத்தில் போகா, மிகரிறைந்த 

பொருளுள்ள ரீ பொருளிலலா தஎன்னப்பற்றிப்புகழவிரும்புகிருயே, 

இது உன்னுடை ய£ர்ந இக்கும் குலததஇிற்கும் தக்கதன்று, ஞானத் 

தைக்கற்றவர்களும் ஞானத்தால் இருப்தியுள்ளவர்களும் பொறுமை 

யுள்ளவர்களும் ஸாதுக்களுமான அறிஞர்கள் துக்கங்களில் சோகப் 

படமாட்டாகள்; ஸம்பததுக்களிலும் ஸந்தோஷப்படமாட்டார்கள் 

புரந்தானே ! நீயா அவிவேகமுள்ளபுததியால புகழ்க்துகொள்ளுகி 

முய். எப்பொழுது என்னைப்போல நீ ஆவாயோ அப்பொழுது நீ இவ 

விதம் பேசமாட்டாய, ஐஸ்வர்யக்கொழுப்பால மதமுள்ள நீ என் 

னைப்பறறிச் சிறிதும் தெரிக்துகொள்ளவிலலை, ௨ ராஜ்யததிலிருக்து 

வெளிவநதபடியால் நான் வெல்லப்படாதவனென்பதிலலை' என்று 

சொன்னான். 
em Choma siates 

    

  

Lsnunsg SAAD Sg முப்பததாறுஅயகஞுலம் நீளமுள்ள தடி 

சம்யைஎன்று சொ லப்படும், ஏது பலசாலியான ஓருவனால எறியப்பட்டு 

எவ்வளவு, ரம்சென்று விழுகததோ அவவளவுவரைககும் ஒருயாகம்செய்வ 

E268 தகுதியான இடம், இவ்விதம் பலயாகங்களைச்செய்.து பூமிமுமுமை 

யையும் யாகசரீலையாக்க அவற்றைவிட்டு விலனெம்” என்பது பழையஉரை. 

 



சாந் திபாவம், ௮௧௯ 

இருநாற்றுமுப்பத்தோராவது அத்தியாயம். 

மோக்ஷதாமம், (தோடர்ச்சி.) 

6G 

(காலத் தின்வன் மையைப்பற்றி டூந்திரனுக்கும் பலிக்கும் 

LOL Tay Coors Cartes.) 

ஓ ! பாரத! இரும்பவும் சீறுகன்ற அரவம்போன்ற அக்தப்பலி 
யைநோக்கி இந்திரன் சிரித்துக்கொண்டு நன்கு 1 பேசுவதர்காகப் 

பின்வருமாறு சொல்லத்தொடங்கனான்.  அயிரம்வாகனத்துடன் 

ஞாதிகளால்கூழப்பட்டவனும் உலகங்களை மிகத்தபிக்கச்ரெய்பவனும் 

எங்களனைவரையும் பொருட்டாகக் கொள்ளாதவனுமாக நீ செல் 

லுவாயே, ஓ!பலியே! ஞாஇகளாலும் மித்திரர்களாலும் விலக்கப்பட்ட 

வான நீ மிக்கதுன்பமுள்ள உன்னுடைய இக்தஅவள்ையைக்கண்டு 

சோகப்படுகிராயா ? அல்லது, சோகப்படாமலிருக்கிறாயா ? முதலில் 

உலகங்களைத் தன்வசமாக்குக்கொண்டு ஒப்பறறஸந்தோஒ.த்தையடை 

ந்து இப்பொழுது இந்தத்துன்பத்தைப்பற்றிச் சோகப்படுகிருயா 7 

அல்ல, சோகப்படாமலிருக்கிறாயா 1? என்றுமேட்டான். பலி 

சொல்லத்தொடங்கினான், ' தேவர்களுக்கரசனே ! கர்வததையும் 

அபிமானத்தையும் தள்ளிவிட்டு என்னால் முன்செய்யப்பட்ட பெரிய 

கர்மத்தையும் உன்னைப்பற்றியஸ்இதியையும் வசப்படாதகாலத்தின் 

வேற்றுமையையும் உலகத்தின்பெருமையையும் அறியாமல் ஜீவன் 

சுற்றுவதையும் என்னிடமிருந்து கேள், ஓ இந்$ாரனே ! இவ்வுல 

கில் காலத்தின் 3 மாறுதலில் எல்லாம் நிலையற்றனவாயிருப்பதைக் 

கண்டு நான் சோகப்படாமலிருக்கிறேன், இவ்வுலகமனைத்தும் மூடி. 

வுள்ள தாயிருக்கிறது. தேவாஇுபனே ! பிராணிகளுக்குள்ள இந்தச் 

சரீரங்களும் முடிவுள்ளவையாயிருக்கின்றன. ஒ! இந்திரனே ! அகை 

யால், நான் சோகப்படாமலிருக்கிறேன். இந்தக்கமுதைப்பிறவியா 

னது என்னுடையகுற்றத்தாலன்று, உயிரும் சரீரமும் பிறவியில் 

கூடப்பிறந்தவைகளாயிருர்கின்றன. இரண்டும் சேர்ந்து வளருஒன் 

றன, இரண்டும் சேர்ந்து ஈசிக்கின்றன. இவ்விதம் கான் அறிவுள்ள 

வனாயிருக்கும்காரணத்தால் இவ்விசகமானசரீரத்தைஅடைந்தும் நான் 

பரவசஞைத் துன்பப்படாமலிருக்கிறேன், அறிவுள்ளஎனக்குத் 

துன்பமேது ? பிரவாஹங்களுக்குக் கடலானது முடிவாயிருப்பறு 

போலப் பிராணிகளுக்குகாசமான து முடிவாமிருக்கிறது, வச்சிரத் 
  

a 1 வேறுபாடம், 4 மவறுபாடம், '



௮௨௦ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

தைத்கரிப்பவனே! இதனை ஈன்கு௮.றிந்த மனிதர்கள் அவிவேகத்தை 
அடையமாட்டார்கள், சஜோகுணத்தாலுண்டாகும் அவிவேகத்தைப் 

பெரிதாகக்கொண்டு இவ்விதம் அறியாமல் மடுகெட்டவர்கள் துன் 

பத்தைஅடைந்து சஞ்டப்படுகிழுர்கள், மணிதன் புத்தியை அடைவ 

தால் எல்லாப்பாவத்தையும் விலக்கக்கொள்ளுகிறான், பாவம்வில 

இயவன் ஸத்வகுண ம்பெறுவான். ஸத்வகுணத் சிலிருப்பவன் நல்ல 

தெளிவுள்ளவனாவான். ஆகையால், இரும்பவும் இரும்பவும் உண் 

டாவனவும் ஈரிப்பனவுமாயிருப்பவைகளான பொருள்களால் ஏவப் 

பட்டுக் இருபணர்கள் அுன்பப்படுகிருர்கள். பொருள்ஷித்துப்பதை 

யும் பொருள்காசத்தையும் ஜீவிப்பதையும் மரிப்பதையும் ஸு*கத்தை 
யும் துக்கத்தையும் மற்றப்பயனையும் நான் பகைக்கவுமில்லை ; விரும் 

பவுமில்லை, ஒருமனிதனைக்கொல்லுகிறஒருவன் தான்கொல்லப்பட் 

டவஞாகவே கொல்லப்பட்டவனைக் கொல்லுகிறான், எவன் கொல்லு 

இரானோ, எவன் கொல்லப்படுகிரா£ீனோே அவ்விருவரும் அறிகிறார்க 

ளில்லை, இக்இரனே ! 1கொன்றபின்னும் வென்றபின்னும் பெளருஷ 

முள்ளவன்போலிருக்கிறமனிதன் உண்மையில் கர்த்தாவேஅல்லன், 

கர்த்தாவாயிருப்பதுதான் அதைச் செய்கிறது, உலகத்துற்குள்ள 

இறப்புபிறப்புஇவ்விசண்டையும் யார் செய்கிரூர் ? உண்பெண்ணப் 

பட்டலஸ்துவாலே?ய அக்தஉலகம் உண்டுபண்ணப்படுகிறது, அந்த 

வஸ்துவுக்கும் வேறுஒருவர் கர்த்தாவாயிருக்கிறார், பிராணிகள், பூமி 

அக்கினி ஆகாயம் ஜலம் ஐந்தாவதானவாயு இவைகளைக் காரண 

மாகக்கொண்டிருக்கின்றன.  அவறறில் என்னசோகமிருக்கறது ? 

தன்வலிமையால் பெரிதானகாலமானது அதிகப் படிப்புள்ளவனானா 

லும் அலபப்படி.ப்புள்ளவனானா லும் பலசாலியானாலும் பலவீனனானா 

லும் அழஞுள்ளவனானாலும் குரூபியானாலும் ஈல்லவனானாலும் கெட் 
டவனானலும் ௭ லலோரையும் தன்வசமாக்கிக்கொள்ளுகறது. அவ் 

வுலகம் காலத்தின்வஈத்தைதுடைந்தால் அறிவுள்ளஎனக்கு என்ன 

சோகமிருக்கற து * மனிதன் முதலில் எரிக்கப்பட்டதையே பிறகு 

எரிக்கிருன் ) அடிச்கப்பட்டதையே பிறகும் அடிக்கிறான், நாச 

மடைந்ததே ஈசிக்கிறது, அடையவேண்டியதையே அடைருன், 

ஆச்சரியமானன் தியைச் சிந்தித்தால காலமாகிறஇந்தக்கட லுக்குத் தீவு 

இல்லை, அக்கரை ஏது ? இக்கரையும் காணப்படுகிறதில்லை. இதன் 

முடிவை நான் காணேன், இகந்தாரனே ! காலமானது நான் பார்க்கும் 
  

  

3 மிகால்பவம் வெல்பலனும் உண்மையில் ஆசமாவல்லர், ஆத்மா 
டி 

வானது ஒன்றையும் செய்கறதிலலை' என்பது பழையஉரை,



Fn 6 HUT aj. ௮௨௧ 

பொழுது பிராணிகளை நடக்கும்படி செய்யாமலிருக்குமாகில் ஸர் 

தோஷமும் கர்வமும் கோபமும் எனக்கு இருக்கும். ஜனங்களில் 

லாதவீட்டில் கழுதையின் உருவத்தை எடுத்து உமியைத்தின்று 
கொண்டி ருக்குறஎன்னைத் தெரிந்துகொண்டு நீ வந்து நிந்தைபேசு 
இழுய், விரும்பினால் கான் என்னுடைய ருவங்களைப் பலவிதமாக 

மாற்றிக்கொள்ளுவேன். பயங்காமானஎன்னுடைய அந்த உருவங் 

களைக்கண்டு நீயே ஓவொய், காலம் யாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளு 
கிறது, காலம் யாவற்றையும் கொடுக்கிறது, யாவும் காலத்தால் 
செய்யப்படுகின்றன. இந்சொனே ! பெளருஷத்தைக் கொண்டாடா 
தே, இந்திர! முன்காலத்தில் கான்கோபங்கொண்டால் எல்லாம் மிக 

நடுங்கும், எல்லாத்தேவர்களும் உன்னுடன்கூட ஓடுவார்கள். இக் 

இர ! இவ்வுலகத்திற்குரியயனாதனமான தர்மத்தை நான் அறிவேன், 
நீயும் இவ்விதம் ஆலோசித்துப் பார். நீயாகக் கர்வத்தை அடை 
யாதே, பிரபுத்தன்மையும் பசாக்கரமமும் ஒருபொழுதும் ஆத்மாவில் 

நிலைபெற்றவையல்ல, உன்னுடையமனம் இளமைப்பருவத்திலேயே 

இருக்கிறது; முன்போலவே இப்பொழுதும் இருக்கறது, இந்தி 

ரனே ! நன்முகப்பார், ஞானக்இற்குரியபுத்தியை அடை, தேவர்களும் 

மனிதர்களும் பித்ருக்களும் கந்தர்வர்களும் உசகர்களும் ராக்ஷஸர்க 

ளும் யாவர்களும் என்வசத்திலிருந்தார்கள். வாஸவனே ! அவற்றை 

யெல்லாம் நீ அறிவாய்,புத்துபிலுள்ளமத்ஸ.த்தால் ௮விவேகமடைந்த 

வர்களானாலும், 'விரோசனன்புத்துூனானபலி இருக்கறதிக்குக்கே 

ஈமஸ்காரம்”, என்றுசொல்லிக்கொண்டு என்னை அடைந்தார்கள். நான் 

அதைப்பற்றிச் சோகப்படுகிறதில்லை, இச்தூானே ! எனக்குண்டான 
குறையைப்பற்றி நான் சோகப்படுகிறதில்லை. என்னுடையபுத்த 

யானது இவ்விதம் உறுஇயுள்ளதாயிருக்கறது, நான் தெய்வவசத் 

இல் நிற்கிறேன். நற்குலத்தில் பிறந்தவனும் அழகுள்ளவனும் பரா 

க்ரமமுள்ளவனுமாயிருப்பவன் தன்இனத்தார்களுடன் துக்கப்பட்டு 

ஜீவிப்பவஞாகக் காணப்படுகிழுன், அது அவ்விதமிருக்கவேண்டிய 
தாயிருக்கிறது, இந்தாரனே ! கெட்டகுலத்தில் பிறந்தவனும் மூட 

னும் துஃடனுமாயிருப்பவன் இனத்தார்களுடன் ஸுகமாய் ஜீவிப் 

பவனாகக் காணப்படுகிறான், அது அவ்விதம் வரவேண்டியவி இயா 

இறு, இந்திர | நிறைந்தஅழகுள்ளவளும் லக்ஷணம்பொருந்தியவளு 
மாயிருப்பவள் பாக்கெயமில்லாதவளாகக் காணப்படுகிறாள், லக்ஷண 
மில்லாதவளும் குரூபியுமான ஒருத்தி நல்லபாக்கெமுள்ளவளாகவும் 

காணப்படுகிறாள். இந்தூனே ! இது என்னால் செய்யப்பட்டதன்று. 
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/2.2. ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

இக்தானே ! இ.து உன்னால் செய்யப்பட்டதுமன்று, வஜ்ராயுதமுள்ள 

வனே! நீ இவ்விதநிலையைஅடைந் இருப்ப தும் நாங்கள் இவ்விதரிலையை 

அடைந்திருப்பதும் உன்னுடைய செயலல்ல; மற்றவர்களுடைய 

செயலுமல்ல ; ஓ ! இரந்தானே! என்னுடையசெய்கையென்பது ஏது' 

ஸம்பத்தோ விபத்தோ காலத்இன்வேற்றுமையாலேயே செய்யப்படு 

கின்றன, நீ தேவர்களுக்காசஞாயிருக் துவிளங்குறவனும் ஸம்பத் 

துள்ளவனும் காந்தியுள்ளவனும் எனக்குமேல்கர்ஜிப்பவனுமாயிருப் 

பதைப் "பார்க்றேன், காலமானது என்னை மீ ஜிநிற்பதாபில்லாவிட் 

டால் நான் இவ்விதமிருக்கவேமுடியாது, வஜ்ராயுதத்துடன்கூடி. 

யிருந்தாலும் உன்னை இப்பொழுது நான் ஒருருத்தால் வீழ்த்திவிடு 

வேன், ஆனால், இது பராக்கிரமத்துற்குரியகாலமன்று, சாச்தியை 
அடையத்தச்ககாலம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. காலம் எல்லா 

வற்றையும் நிலைபெறச்செய்கிறது, அப்படியே காலம் யாவற்றையும் 

பமுக்கச்செய்கறது. அஸு௩ரர்களுக்கரசனும் பலசாலியும் கர்ஜிப்ப 

வனும் மிக்கபராக்கரமமுள்ளவனுமானஎன்னையே காலம் வந்து 

அடையுமாகில் வேறுஎவனிடம் வராமலிருக்கும் 1! தேவராஜனே ! 
என்னுடையஒருதேஜஸால் மஹாத்மாக்களும் பன்னிரண்டு ஆஇத் 

இயர்களுமான உங்களனைவரின் தேஜஸுகளும் தரிக்கப்பட்டன, ஓ! 

வாஸவனே ! நானே ஜலங்களைஎரிப்பவனுந் SAA neu ston) aj 

தேன், மூன்றுஉலகங்களையும் நானே தபிக்கச்செய்?கன், நானே 

மின்னலைஉண்பெண்ணினேன். கான் காப்பவனும் அழிப்பவனும் 

கொடுப்பவனும் வாங்குபவஞம் அடக்குபவனும் கட்டளையிபெவனும் 

உலகங்களில்பிரபுவும் ஈஸ்வரனுமாயிருந்தேன், ௮மராஇபனே! என் 

னுடைய அந்தப்பிரபுத்தன்மையானது இப்பொழுது விலகிவிட்டது, 

காலத்தின் (பகல் இரவுமு தலியவையான] ளேனையால் YOu secs 

பட்டஎனக்கு யாவும் தோன்றவில்லை, சசீசேவிமின்பதஇியே ! நான் 

கர்த்தாவல்லேன். நீயும் கர்த்தாவல்லை, மற்றவஷம் கர்த்தாவல்லன், 
இந்திரனே! உலகங்கள் தற்செயலாக வெவ்வேருள்காலச் ல அனுப 

விக்கப்படுதின்றன, வேதமறிந்தஜன ங்கள் காகரூயொன பிரம்மத்தை, 

மாஸத்தையும் பக்ஷத்தையும் வீடாகர்கொண்டதும் இரவாலும் 

பகலாலும் சூழப்பட்டதும் ருதுக்களைத்" துவாரமாகக்கொண்டதும் 

பிராணவாயுவை முகமாகக்கொண்டதுமாகக் கூறுகிறார்கள், சில 

ஜனங்கள் தம்புத்் தயால் இவ்வுலகம்யாவும் தியானம்பண்ணத் 

தக்கதெனக் கூறுகிறார்கள், 1இவ்விதத்யானத்திற்கு ஐந்துஉ௬ 

இ 1 இங்கு அரைஸ்லோகம் விடப்பட்டது,



சாந் திபர்வம். ௮௨௩ 

வத்துடன்கூடிய ஜர்துகோசங்களையே விஷஓயங்களென்று கருது 

கிறேன், விருத்துரனைக்கொன்றவனே ! பிறகு, முடி.வுக்காலத்தில் 

அவ்வைக்தையும் அவைசளுடன்கூடியிருப்பவனையும் காணேன். யுக் 

இிகளுக்கெட்டாததும் சாஸ் இரங்களாலும்௮ நியக்கடினமான தும்பெ 

ரியகடலபோல எங்கும் நிறைந்ததும் முதலும்முடிவுமில்லா ததுமான 

பிரம்மத்தையே அழிவில்லாதஜீவனென்றும் அழிவுள்ளபிரபஞ்சமெ 

ன்றும் சொல்லுகிறார்கள். அந்தப்பிரம்மமானது தான்உபாதியின்பற் 
அதலில்லாத தாயினும் புத்தியின் ஸத்வகுணங்களிலிருந்துகொண்டு 

தன்னை அறிவிக்கிறதாகிறது, எவர்கள் உண்மையைக்கண்டவர் 

களோ அக்தஜனங்கள் இந்த ஆத்மாவை நித்தயமானபிரம்மமென்றே 
நினைக்கிறார்கள், ஐந்துவிதமான இரந்திரியங்கள்யாவும் எதைத் 

தொடர்ந்து அறிகிற திலலையோ அதைக் காலமென்றுதெரிக்துகொள். 

இவ்வுலகமனைத்தும் அதன்வசத்திலிருக்கிறது, பூஜ்யமானகாலமா 

னது பூதஙகளுக்குள்ள வேறறுமையைச்செய்கிறதென்று இவ்வள 

வைக்கூடத் தெரிந்துகொள்ளமுடியாது, காலத்தைக்காட்டிலும் 

இவ்விதசக்றியுள்ள வேறுபதார்த்தம் இல்லாததாலும் இவ்விதம் கெடு 

தலை அறிவிக்கக்கூடியவேருபதார்த்தம் இல்லாததாலும் எல்லாப்பிரா 

ணிகளும் அடையத்தக்க அக்காலத்தைஅடையாமலஎங்குபோகமுடி 

யும் ? ஓெறவலாலும் ௮க்காலத்தைத தள்ளமுடியாது, கின்ருலும் 

அ இலிருந்து விலகமாட்டான், ஐந்துவிதமான இந்திரியங்கள்யாவும் 

அதைக் காண்டுறஇலலை, சிலர் இக்காலத்தை அக்கினியென்று 

சொல் லுகிறுர்கள் ; சிலர் பிரம்மாவென்றுசொல்லுகிரூர்கள். மற் 

அஞ்ிலர் ஒன்முயிருக்கும்இக்காலத்தை ர௬ுதுக்களென்றும் மாதங்க 

ளென்றும் பஃஷங்களென்றும்தினங்களென்றும்க்ஷணங்களென்ும் 

காலையென்றும் மாலையென்றும் ஈடுப்பகலென்றும் முகூர்த்தமென் 

றும் பலவிதமாகக் கூறுகிறார்கள், இவ்வுலகம்யாவும் எதன்ஏசத்தி 
லிருக்கிறதோ அதைக் காலமென்று தெரிந்துகொள், ச€பதியான 

இந்துரனே! உன்னைப்போல வன்மையும்பராக்கரமமும்பொருக்திய 
பலவாயிரம்இக்இரர்கள் காலஞசென்முர்கள், ஐ! இந்தானே! தேவர் 

களுக்காசனும் மிக்கபலமுள்ளவலும் பயங்கரமானஸேனையுள்ளவலு 

மானஉன்னையும் காலம்வரும்பொழுது பெரியவீரியமுள்ள ௮க்கால 
மானது மிகவும் அடக்கிவைக்கும், ௮க்காலமானது இவ்வுலகமனைத் 

தையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறது, ஓ! இக்தானே ! ஆகையால்) 
உறுதியுள்ளவனாயிரு, அக்காலமானது என்னாலும் உன்னாலும் முன் 

னோர்களாலும் மீறிச்செல்லக்கூடியதன்று, மிகஉத்தமமான இல



வ 

DLP Lb inant uns gs to, 

சாஜ்யலக்ஷமியைஅடைந்து, 'என்னிடத்தில் ஸம்பத்து இருக்கிறது? 
என்று நினைப்பதுபொய், இக்தலக்ஷமியானவள் ஒரிடத்திலும் நிலைத் 
இருக்கிறவளல்லள், உன்னைவிடமிகச்சிறந்தவர்களான பல்லாயிரமிர் 

இரர்களிடத்தில் இவள் இருக்இருக்கிறாள். தேவர்களுக்கதுபனே! சஞ் 

சலமுள்ள இந்தலக்ஷ்மியானவள் என்னையும்விட்டு உன்னை அடைந்து 
ருக்கிறாள், இந்தாரனே ! இவ்விதம் இரும்பவும்கினையாதே, ர சாந்த 

ளாயிரு, நீயும் இவ்விதமிருப்பதைக்கண்டால் லக்ஷமியானவள் காலத் 

தால் ஏவப்பட்டு விரைவாக வேஜொருவனிடம் செல்லுவாள், ஓ! இக் 

இரனே ! உனக்குக் கர்வம்வேண்டாம், இந்தானே ! பொறுத்துக் 

கொள். தேவபதியே! அவ்விதமானகாலம்வக்அவிட்டதென்றுதெரிக் 

துகொள், தேவராஜனே ! நீ ஏன் வெட்கமில்லாமல் புகழ்க்துகொள் 

ளுகருய் ? எல்லாஅஸு*ரர்களுக்குமதிபனும் எல்லாத்தேவர்களையும் 

நடுங்கச்செய்தவனும் பிரம்மலோகத்தையும் ஜயித்தவனுமாயிருந்த 

வன் இவ்விதமிருக்கிரான். வருங்காலத்துலுள்ளகதியை எவன் கண் 

டான் 2? என்றுசொன்னான். 

  

இருநாற்றுமுப்பத்திரண்டாவது அத்தியாயம். 

Cnt a 7 DW, (தோடர்ச்சி,) 

கக ட 

(காலத்தின்வன்மையைப்பற்றீ டுந்திரறுக்கம் பலிக்கம்ஸ்ம்பாஷணைத் 

தோடர்ச்சீயும் டூந்திரனுக்கும் லக்ஷ்மிக்தம் ஸம்பாஷணையும்.) 

பிறகு, இந்தெனானவ ன் அப்பொழுது மஹாத்மாவானபலியின் 

'சரீரத்திலிருந்து வெளியேகளம்புகிறவளும் தேஜஸுள்ளவளும் தன் 
னுருவமுள்ளவளுமானலக்ஷ£மியைக் கண்டான். காந்தியால் விளங்கும் 

அந்த லக்ஷமியைக் கண்டவுடன், பாகனென்னும்௮ஸ-உனைஅடக்கி 

னவனும்பூஜ்யனுமானஇந்இரன் வியப்பால் மலர்க் தகண்ணுள்ளவனா 

இப் பலியைநோக்கி, ஓ ! பலியே ! தன்காந்தியால்விளங்குகறவளும் 

தோள்வளையும் மகுடமும் அழகுமுள்ளவளுமாக உன்னிடமிருந்து 
வெளியிற்செல்லுகிறஇவள் யார்!” என்றுகேட்டான், பலி, ! இவளை 

அள-*ரப்பெண்ணென்றும்தெய்வப்பெண்ணென்௮ம்மானிடப்பெண் 
ணென்றும் நான் அறியவில்லை, கீ இவளைக்கேட்டாலும்ஸரி ; கேளா 

விட்டாலும் ஸரி. ஓஒ! இந்திரனே ! இஷ்டம்போலச் செய் ! என்று 

சொன்னான். இக்திரன், *அழகுள்ளவளும் மகுடமுள்ளவளுமாடிப் 

பலிபினிடமிருந்து வெளியிற்செல்லும் நீ யார் ? அழகானிரிப்புள்ள



சாந்திபர்ஙவம். oF) 

aGer! 9 Aurparcmse உன்பெயஸரச் சொல், நீ யார்? அஸ-௩ர 

ம்ரேஷ்டனான பலியைவிட்டுக் காந்தியால் விளங்கிக்கொண்டு இவ் 

விதம் என்னருகில் நிற்கிருயே, பெண்ணே | கேட்கும் எனக்கு 

அதைச்சொல்? என்று கேட்டான். லக்ஷ்மி, (விரோசனன் என்னை 

அறியவில்லை, விசோசனனுடைய புத் இ.ரனான இந்தப்பலியும் என்னை 

அறியவில்லை. ஐ! வாஸவனே! துஸ்ஸஹைுயென்றும் விது 

த்ஸையென்றும் பூ தியென்றும் லக்ஷமியென்றும் ஸ்ரீயென்றும் என் 

னைச் சொல்லுவார்கள், ஓ! இந்திரனே ! நீ என்னை அறியமாட்டாய், 

தேவர்களனைவரும் என்னை அறியமாட்டார்கள் ? என்றுசொன் 

னாள். இந்துரன், 'ஓ! துஸ்ஸஹையே ! நெடுங்காலம்வஹித்தவளா 

யிருந்தும் நீ இந்தப்பலியை விஏகிருயே, இது என்ன? ம எனக் 

காக விடுகிறாயா? அல்லது, பலிக்காகவா !? என்று கேட்டான். 

லக்ஷமி, 'பிரம்மாவும் என்னை எவ்விதத்திலும் கட்டளையிடத்தக்கவ 

ரல்லர்; விதாதாவும் கட்டளையிடத்தக்கவரல்லர். இந்தொனே ! கால 

மானது மாறிற்று, இந்இானே ! இவ்விதம் 8 அவமதிக்கவேண் 

டாம் ? என்றுசொன்னாள், இந்திரன், 'மகுடம்தரித்தவளே | பலி 

யானவன் உன்னால் எவ்விதம் எ தறகாகத் தள்ளப்பட்டான் ? என்னை 

நீ எவ்விதம் விடாமலிருப்பாய்! இனியபுன்னகையுள்ளவளே ! அதை 

எனக்குச் சொல்லவேண்டும் ? என்றுகேட்டான். லக்ஷமி, ஸத்யத் 
இலும் தானத்திலும் விரதத்திலும் தவத்திலும் பராக்கெமத்திலும் 

தர்மத்திலும் கான் நிலைபெற்றவளாயிருக்கிறேன், பலியானவன் 
அவைகளிலிருக்து விலகினவனானான், இந்தப்பலியானவன் முதலில் 

பிராம்மணர்களுக்கு ஈன்மைசெய்பவனும் உண்மைபேசுகிறவனும் 

இந்திரியங்களை வென்றவனுமாயிருந்து பிறகு பிராம்மணர்களிடம் 

அஸுூயைப்பட்டான், அசுத்தனாயிருந்துகொண்டு கெய்யைத் 

தொட்டான், எப்பொழுதும் யாகஞசெய்யும் தன்மையுள்ளவ 

னாயிருக்துகொண்டு என்னையே நேரில் பூஜித்தான், பிறகு, அதை 

விட்டு மூடபுததியுள்ளவனும் காலத்தால் துன்பப்படுத்தப்பட் 

டவனுமானான், ஓ! இந்திரனே! ஆகையால, அவனிடமிருந்து 

விலகினேன். ஓ! வாஸவனே ! உன்னிடத்தில வஹிக்கப்போகி 

றேன். அஜாக்.ரதையின் றித் தவத்தாலும் பராக்ரமத்தாலும் கான் 

தரிக்கத்தக்கவளாடிறேன் 1 என்றுசொன்னாள், இந்திரன், 'தாம 

ரைமலரில் குடி.பிருப்பவளே ! ஒருவனாக உன்னைவகஇிக்கச் சக்தி 
பெற்றபுருஷன் தேவர்களிலும் மனிதர்களிலும் எல்லாப்பிராணி 

களிலும் எவனிருக்கிறான்!” என்று கேட்டான். லக்ஷ, புரந்தர?



௮௨௭ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

என்னை ஒருவனாகப் பொறுக்கச் சக்இுபெற்றவன் ஒருதேவனு 

மில்லை; சந்தர்வணுமில்லை; அஸ-உரனுமில்லை; சாக்ஷஸனுமல்லை”என்று 

சொன்னாள், இந்இரன், 'அழகுள்ளவளே ! நீ என்னிடத்தில் எப் 

பொழுதுமிருக்கும்விதத்தை எனக்குச் சொல்லவேண்டும், 8 சொல் 

லுகிறபடி. அதை கான் செய்றேன், நீ அதை உண்மையாகச் சொல்ல 

வேண்டும் ? என்றுகேட்டான், லக்ஷூமி, 'தேவேந்தரனே ! | நான் எவ் 

விதம் உன்னிடத்தில் எப்பொழுதும் சிலைபெற்றிருப்பேனென்பதைத் 

தெரிந் துசொள், வேதவிதுப்படி. என்னை கான்குவிதமாகப்பங்கிட்டு 

வைத்துக்கொள்? என்றுசொன்னாள், இந்திரன், 'சக்துக்கும் பலத்தி 

ற்கும்தக்கபடி கான் உன்னைத்தாங்குகிறேன். ஒ! லக்ஷமி/ஆனால், உன் 

னருகில் எப்2பாழுதும் எனக்கு அபசா ரமுண்டாகாமலிருச்சலேண் 

டும், மனிதர்களைப் பூமிதான் வடக்கும் திறமையுள்ளவளும் பிராணி 

களை உண்டுபண்ணுகிறவளுமாயிருக்கிறாள். அவள் உன்னுடைய 

ஒருபாகத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளட்டும். அவள் இ றமையுள்ளவள் 

தானென்பது என்கருத்து” என்றுசொன்னான். லக்ஷமி, (பூமியில் 

நிலைபெற்றதாக என்னுடையஒருபாகமானது இதோ வைக்கப்பட் 

டது, ஓஒ! இந்தாரனே ! ஆகையால, என்னுடையஇரண்டாவதான 

பாகததை நஈன்குலைக்கப்பட்டதாகச் செய்துகொள் ' என்றுசொன் 

ஞள். இந்இரன், [மனிதர்களை ஓடுகின்றஜலம்தான் வளர்க்கிறது. 

அது உன்னுடைய ஒருபாகததைப் பொறுத்துக்கொள்ளட்டும், ஜலம் 

டொறுக்குந்திறமையுள்ளது ' என்றுசொன்னான். லக்ஷ்மி, 'ஜலத்தில் 

சலையெத்றதாக என்னுடையஒருபாகமானது இதோ வைக்கப்பட் 
டது, ஓ! இகதிரனே ! ஆகையால், என்னுடையஹன்றராவதானபாகத் 

தை நன்கு உறுதியுள்ள தாகச் செய்துகொள் ? என்று சொன்னாள். 

இந்துசன், 'வேதங்களும் யாகங்களும் தேவர்களும் நிலைபெற் 

இிருக்கிற அக்னியானது உன்னுடைய மூன்றாவதான பாகத்தை 

ஈல்ல உறுதியுடன் தாங்கட்டும்? என்று சொன்னான், லக்ஷ௰ி, அக்கி 

னியில நிலைபெற்றதாக என்னுடையஒருபாகமான து இ தா வைக்கப் 

பட்டது, ஓ! இந்தானே! ஆகையால, என்னுடைய நான்காவது பாக 

த்தை ஈலல-உதுதியுள்ளதாகச் செய்துகொள்? என்று சொன்னாள். 

இந்துரன், 'மனிதர்களுள் ஸாதுக்களும் பிராம்மணர்களுக்( கு ஈன்மை 

செய்பவர்களும் ஸத்யம் பேசுகிறவர்களுமாயிருக்கிறவர்கள் உன்னு 

டையஒருபாகதசைப் பொறு த்துக்கொள்ளட்டும்,ஸாதுக்கள் பொறுக் 

குந்துறமையுள்ளவர்கள்? என்றுசொன்னான், லக்ஷ்மி, ஸா துக்களிடம் 

நிலைபெற்றதாக என்னுடையஒருபாகமானது இதோ உறுஇபெற்



சாந் திபர்வம், ௮௨௭ 

றது, ஓ! இந்திரனே ! என்னைப் பிராணிகளிடம் இவ்விதம்உறு இ 

பெற்றவளாக ஏப்பொழுதும் நீ தாங்கக்கொள்? என்று சொன் 

னாள், இந்திரன், 'எவர்கள் பூமியின் சுத்தியைச் செய்துகொண்டு 

பிறகு ஜலங்களால் பிராணிகளைத் இருப்இசெய்கிறவர்களும் அக் 

னியில் யாகஞ் செய்கிறவர்களுமாயிருக்கறொர்சளோ அவர்களுககு 

நீ அழிவில்லாதவளாயிருக்கிறய், இவ்விதம் என்னால் உறுதிசெய் 

யப்பட்டவளும் பூஜிக்கத்தக்கவளுமான உன்னைப் பிராணிகளுள் 

எவன் விரோதிக்கிரானோ அவன் எனக்குப் பகையாவான். என் 

வசனத்தை யாவரும் கேட்கட்டும் என்றுசொன்னான். *அப் 

படியே ஆகட்டும்' என்றுசொல்லிவிட்டு எல்லா உலகங்களாலும் 

ஈமஸ்கரிக்கப்பட்ட அந்தலக்ஷரியானவள் (பலியினிடமிருக்து) ஈழு 

வினாள். அந்தலக்ஷமீதேவியானவள் இந்திரனை சக்ஷிக்தாள், பிறகு, 

லக்ஷ்மியால் விடப்பட்டவனும் அஸுர்களுக்கரசனுமான பலியான 

வன், 'ஸூர்யனைவன் 98ழ்த்இுசையில் எவ்வளவு பிரகாசிக்கிரானோ 

அவ்வளவுகென்றிசையிலும் அவ்வளவே மேறறிசையிலும் ௮துபோ 

ல வடஇசையிலும் பிரகாசிப்பான், அவ்வாறு பகல்நடிவில் ஸூர்யன் 

அஸ் தமயமடையாமலிருக்கிறபொழுது தேவர்களுக்கும் ௮ஸு*ரர்க 

ளுக்கும் திரும்பவும் யுத்தமுண்டாகப்போகிற அ, அப்பொழுறு கான் 

உங்களை வெல்லப்போடிறேன், ஸூர்யன் நடிவிலிருந்துகொண்டு 

எல்லா உலகங்களையும் பிரகாசஞ்செய்கறபொழுது தேவர்களுக்கும் 

அணஈரர்களுக்கும் உண்டாகும் சண்டையில் நான் உன்னை வெல்லப் 

போடுறேன்' என்று சொன்னான், இக்திரன், 'ஓ! பலிமய ! உன் 

னைக் கொல்லக்கூடாதென்று நான் பிரம்மதேவரா£ல் கட்டளையிடப் 

பட்டி ௬க்கிமறன், ஆமையால், கான் உன்தலையில் வஜ்ராயகத்தைப் 

போடாமலிருச்கிறேன். அஸுரர்களுக்கா சனே! இஷ்டம் போலப்போ 

கலாம், பெரியஅள ரனே!உனக்கும்க்ஷமமுண்டாகட்டும், ரவியான 

வன் ஈடுவிலிருக்துகொண்டு ஒருபொழுதும் பிரகாசிக்கப்போடுறஇ 

ல்லை.முன்னமே பிரம்மதேவரால் இந்தரவிக்கு ஸம.பம் உறுஇப்படுத் 
தப்பட்டி.ருக்கிறது. இந்து ரவியானவன் ஸத்தியமாகப் பிரஜைகளைப் 

பிரகாசப்படுத்திக்கொண்டு எப்பொழு.தும் சற்றிக்கொண்டி ப்பான், 
அவனுக்கு ஆ றுமாதங்எள் உக்தராயணமும் ஆறுமாதங்கள் தக்ஷி 

  

  ret tie re a 

1 அஇிசபாடமான ஒருண்லோகம் விடப்பட்ட து. 

2 மேருமலையின் மேற்புத்தின் நடுவில் பிரம்மலோகமும் அசன் சழக்கு 

முதலிய நான்குதிககுகளிலும் இடதிரன், யமன் Here Gurr Qa reefer 

பட்டணங்களுமிருக்குன் தன, இவைகள் மேருமலையைச்ஈ.ற்றிவமும் ரலியால்



௮௨௮ ஸரீமஹாபாரதம். 

ணாயனமுமாகும், ரவியானவன் அச்கஅயனப்படி, உலகங்களில் குளி 

ரையும்வெய்பிலையும் உண்பெண்ணிக்கொண்டு செல்லுகிறான்'என்று 

சொன்னான். ஓ! பாரத! இந்இரனால் இவ்விதம்சொல்லப்பட்டவ 

னும் அஸாுரர்களுக்கதிபனுமான பலியானவன் தென் திசையைநோக் 

'கிச்சென்றான், இக்தூரனோ வடஇிசையை நோக்இப்புறப்பட்டான், 

இவ்விதம் பலியால்பாடப்பட்டதும் அனகங்காரமென்துபெயரிடப் 

பட்டதுமான இவ்வசனத்சைக் கேட்டபின் இந்துரனைவன் அப் 

பொழுது ஆகாயவழியில் சென்றான்'? என்று சொன்னார். 

இருநூற்றுமுப்பத்துமுன்றாவது அத்தியாயம். 

மேோக்ஷதர்மம், (தொடர்ச்சி, 

NE) 

(சோகத்தைவீட்டுப் பாமாத்மாவை தீயானிப்பது மோக்ஷ்ஸ்[தன 

மேன்பதைப்பற்றி இந்திரனுக்கும்நழசிக்கும் ஸம்பாஷணை,) 

புதஞ்டார், துயரங்களில் மூழ்கியிருப்பவனுக்கு எது ஈன் 

மையைத்தருவதாகும் ? அதை எனக்குச் சொல்லவேண்டும், ஓ! புஜ 

பலமூள்ளவசே! உறுஇயாயிருக்கவேண்டி.த் திரும்பவும் அதனை எனக் 

குச் சொல்லவேண்டும்'” என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங் 

Gent. 
ஓ! யுதிவ்டிரனே! இவ்விஷயத்திலும் இக்துரனுக்கும்ஈரு?ிக் 

கும்௩டந்த ஸம்பாவணையான பழைய இவ்விதிஹாஸத்தை உதாகரிக் 

இருர்கள், ல௯்ஷமியைவிட்டுவிலகியவனும் கடலைப்போலக்கலக்கத் 

தகாதவனும் பிராணிகளின் பிறப்பிறப்புக்களை அறிந்தவனுமான ஈமு? 
( யைக்கண்டு இந்திரனானவன், 'த! ஈமுசியே ! கயிறுகளால்கட்டப்பட் 
  

பிரகாசிக்கின்ரன, அபபட்டணங்களிலவஹிப்பவர்களுக்கு ரலிமின் தரிசனம் 
உதயமும் அவன் காணைலபோவது அஸ்தமயமூமாகும், அப்பட்ட ணங்களுள் 
இழக்க ரவலிஉதயமானால மேற்றிசையிலுள்ளவர்களுக்கு அஸ்தமயமும் 
வட தீசையில ஈடுப்பகலும் ரெ.நீல இரவின்மத்தியமமுமாக இருக்கும், இது 
போல மதரத்திசைகளிலும் செரிஈதுகொள்ளவேண்டும். இவைகளில் பிரம்ம 
தேவரின் ஒரு பகலுக்குரிய காலங்களைப் பஇனாருகப் பங்டட்டு அவைகளில் 
ஒரு பாககாலத்சால இரதிரககரததஇத்கழிவும் இரண்டு நாகு. எட்டூப்பா 
கற்களால் முறையே ஸம்யமலீமுதலிபவைகளுக்கழிவும் உண்டாகும், 
அக்தஸமய துல இட்பட்டணங்களில ரலியைக் காண்பதும் கானதைதும் 
இல்லாமல்போவ,அபற்றி உசயாஸ்தமயங்களில்லை, அப்பொழுது ரலி நடுப் 
பகலிலிருப்பவனாிருன், அது நிகழும் வைவல்.தமனுவின் காலஞ்சென்று 
ஸாவர்ணிமனுவின் காலமாகும். அச்சமய தீதில் தான் இர்திரபதவியை அடை, 

யக்கூடுமென்பது பலியின் கருத்து” என்பது பழைய உரை,



சாந் திபாவம், ௮௨௯. 

டவனும் ஸ்தான த்இிலிருக் துமுவினவனும் பகைவர்களுக்குவசப் 

பட்டவனும் ஸம்பத்தைவிட்டுவிலகியவனுமான$ சோகப்படுகிராயா ? 

அல்லது, சோகப்படாமலிருக்கிறாயா ?? என்றுகேட்டான், நமுசி 

சொல்லத்தொடங்கினான், 1' விலக்கத்தகாதசோகத்தால் சரீரம் மிச, 
வாடுகிறது. பகைவர்கள் மிகவும்களிக்கரர்கள், சோகத்தைவிலக்கிக் 

கொள்ளத் துணையுமில்லை, ஓ! இர்இரனே ! ஆகையால், கான் சோ 

கப்படவில்லை. இவையாவுமே முடிவுள்ளனவாகும், தேவர்களுக்கே 
னே ! சோகப்படிவதால் உருவம்கெடும், சோகப்பவெதால் ஸம்பத்தி 

லிருந்து நமுவுவான், சோகப்பவெதால் ஆயுளும் தர்மமும் குறை 

யும், ஆகையால், அறிவுள்ளவன் வந்த துக்கத்தைத்தள்ளிவிட்டுமனத் 
இற்குஸுகமும் மனத்திலிருப்பதுமான க்ஷேமத்தை மனத்தால் 

நினைக்கவேண்டும், மளிதன் மனத்தை எப்படி எப்படி. க்ஷேமத்தில் 

செலுத்துஇரானோ அப்படி. அப்படியே எல்லாப்பொருள்களும் இவ 

னுக்குஈன்்குஹித்திக்கும், இவ்விஷயத்தில் ஐயமில்லை, கட்டளையிடும் 

கடவுள் ஒருவசேயல்லாமல் இரண்டாம்கடவுளில்லை, கர்ப்பத்இல்படுத் 

இருக்கும்மனிதனைக் க வுள்கட்டளையிடுகிறார், நான் அவரால் ஏவப் 
பட்டுப் பள்ளத்தைநோக்டு ஜலம்செல்வதுபோல அவர்ஏவியபடி.செல் 

லுகிறேன், உண்மையையும் உண்மையல்லாததையும் அறிந்தான் 

3 ஸரேயஸை மிகப்பெரிதென்று தெரிந்துகொண்டிருக்கிறேன், ஆகி 

லும் நான் அதைச்செய்கி ற ெலை, மாடி.களிலும்குழிகளிலும் 4இக்குக் 

கவளிலும் எவ்விதம் ஏவப்பட்டவனாகிறேனோ அவ்விதம்செய்துகொ 

ண்டு செல்லுகிறேன், இந்தமனிதன் எந்தஎக்கவிதம் அடையவேண் 
டிமோ அக்தஅக்தவிதமே அடைகிறுன், எது எவ்விதம் வரவேண்டு 
மோ ௮. அவ்விதமேவருகறது, தெய்வத்தால் எந்தஎந்தக்கர்ப்பத்து 

லேயே இரும்பவும்இரும்பவும் எவப்படிகரானோ ௮து அதிலேயே 

வஹிக்கறொன், எதிலிருக்கத் தான் விரும்புகிருனோ அதிலிருக்கிற இல் 
லை, 'எனக்குகேர்ந்திருக்கிற இந்தரிலைஎனக்குஇவ்விதம் வரவேண்டி. 

யதே! என்ற எண்ணமானது எப்பொழுதும் எவனுக்கிருக்கிறதோ 

அவன் ஒருபொழுதும் சோகப்படமாட்டான். காலத்தின்வேற்றுமை 
யாலுண்டாகும் ஸுக துக்கங்களால் பீடி.க்கப்பசிறவர்களுக்குத்துன் 
பமில்லை, ஆனால், ஆக்கத் நிலிருப்பவனுக்கு, 'ரான் கர்த்தா? என் 

ere cmnen 
  

    

1 வேறு டாடம், 

3 பர்தத்தையும் மோசடி த்தையும் என்பது வேறபாடம். 

9 (மோஷத்தை' என்பது பழைய உரை, 

4 (அசையைச் கொண்டு' என்பது பழைய உரை, 

*(,91



A %0 ஸ்ரீமஹாபா ரதம். 

னும்எண்ணமே துக்கமாகும், உலசத்இல் தன்பங்களானவை, ரிஷி 

களையும் தேவர்களையும் பெரிய௮ஸ-௨ர்களையும் மூன்றுவேதங்களை 

யும் கற்றபெரியோர்களையும் காட்டிலிருக்கும் முனிவர்களையும் மற்ற 

எவர்களையுந்தகான் அடைஇறதல்லை?ஆனால், ஈன்மை$மைகளை அறிந்த 

வர்கள் பாபரப்படையமாட்டார்கள், அறிவுள்ளவன் கோபத்தையும் 

அபிமானத்தையும் அடையமாட்டான். அவன் துக்கமுள்ளவனுமல் 

லன்; சந்தோஷுமுள்ளவ னுமல்லன்; பொருள்ஈஷ்டங்களிலும் துக்கங் 

களிலும் சோகப்படுதிறவனுமல்லன்; இமயமலைபால ene ou Maver 

பாவத்துடனிருப்பான், எவனைப் பொருள்களின் பெரியலாபமானது 

ஸந்தோஓப்படுத்தாமலிருக்குமோ, அப்படியே ஸமயத்திலுண்டா 

குக்துன்பமும் அவி3வகத்தை அடையும்படி. செய்யாமலிருக்குமோ, 

எவன் ஸுகத்தையும் அப்படியே துக்கத்தையும் பறறுதலில்லாமல் 

அனுபவிக்கிறானோ அவன் உயர்ந்தமணிகளாவான். மனிதன் எந்தஎந்த 

அவஸ்தையை அடைவ?னனோ அந்தஅக்தஅவஸ்தையிலும் தாபத்தை 

அடையாதவனாக இருக்கவேண்டும், இவ்விதம் வளருவ.தும் மனத்து 

லுண்டாவதும்10 ரமத்தைஉண்பெண்ணுவதுமான சோகத்தைச்சரீ7 

த்திலிருந்து தாரவிலக்கிக்கொள்ளுறவனுமிருக்கவேண்டும், எந்தஸ 

பையை அடைவதான.து எப்பொழுதும் தர்மத்தைப்பறறிய பயத்தை 

உண்டுபண்ணுகிறதுல்லையோ ௮. நல்ல ?2ஸபையுமன் நட 8பரிஷத்து 

மன்று; 4ஸதஸுமன்று, தர்மத் இன்உண்மையைத் தெரிந்துகொண்டு 

நடக்கும் அறிவுள்ளவன் சிறந்தமனிகனாவான், அறிவிற்சிறந்தோர் 

களுடையகாரியங்களின்முடி வைத் தெரிக்துகொள்வ :;/ மிடர்சடினம், 

இழத்தனமடைந்த கெளதமர் ஸ் தானச்திலிரு ருக்துநமுவி அவ்வளவு 

கஷ்டமானஅபத்தை அடைந்தும் அவிவேகமடையாமலிருந்தார், 

ஆகையால், அறிவிற்சிறக்சவன் அவிவேகமடையத்தக்ககாலத்திலும் 

அவிவேகமடையமாட்டான், மனிதன் மந்இரங்களின் பலத்தாலும் 

வீரியத்தாலும் புத்தியாலும் ஆண்மையாலும் சீலத்தாலும் ஈன்னடக் 
கையாலும் ஸம்பத்தாலும் அடையக்தகாதகை அடையமாட்டான், 
இவ்விதம் நறகுலத்டில் பிறக்ரஎனக்கு முற்காலத்தில தெய்வம் 

எதைக் கட்டளையிட்டி ருக்கற2தா அறைய நான்அனுபவிக்கி?றன், 

ம்ருத்யுவானவன் எனக்கு என்னசெய்யக் கூடும் 1! ஸுகங்களோ 
௨ வெவவாகையயவப.. மதினைமாைதைமைவய யவை     

$ வேறு பாடம், 

8 லோகவியவகாரம்களை விசாரிக்கும்கூட்டம், 

3 ஸ்ம்ரு இகளைப்பற்தி விசாரிக்கும்கூட்டம், 

4 வேதத்தைப்பற்றி விசாரிக்கும்கூட்டம்,



சாந் இிபாவம். DY GS 

துக்கக்களோ அடையத்தக்கவைகளையே அடை ரன், செல்லத் 
தக்கவிடங்களுக்கே  செல்லுகிறான்,  கிடைக்கத்தக்கவைகளே 
கிடைக்கின்றன, இதனை முமுதுூம்தெரிந்துகொண்டு அவிவேக 

மடையாமலிருக்கிறமனிதன் எல்லாத்துக்கங்களிலும் க்ஷேமமூள்ள 

வனும் பாக்கியமனைத்து முள்ளவனுமாயிருப்பான்? என்றுசொல்” 

னான்”! என்றுரர், 

  

இருநாற்றுமுப்பத்தநான்காவது அத்தியாயம். 5 

மோக்ஷதாமம். (தோடர்ச்சி,) 
60g 

(ஆபத்தில் தைரீயமே ஸ.கத்துக்கக் காணமே்பதைப் 
பற்றி இந்திரனுக்கும் பலிக்கும் ஸம்பாஷணை,) 

புதிஷ்டிரர், ! ௮ரசசே ! உறவினர்களின்காசத்திலோஅல்லது 

ராஜ்யங்களின் நாசத்திலோ கஷ்டமான ஆபத்தில் ஞூழ்னெ மனித 

னுக்கு றரேயஸ் எது? பரதர்களிறசிறந்தவசே ! இவ்வுலகத்தில் 

உத்தமமாக உபதேிப்பவர் 8ீரன்மோே 1 இவ்விஷயத்தை உம்மிடம் 

கேட்கிறேன், அதனை நீர் எனக்குச் சொல்லவேண்டும் ?? என்று 

கேட்க, பீஷ்மர் சொலலத்தொடஙகினார், 

॥ அரசனே ! மக்கள பெண்டிர் ஸுகங்கள் பொருள் இவைகளை 

விட்டு விலகியவனும் ஈஷ்ட.மானவிபத்துல் மூற்கினவனுமாயிருப்பவ 

னுக்குத் தைரியமானது க்ஷேமத்தைச் செய்யத்தக்கதாகும், தைரிய 

முள்ளவனுக்குச் சரீரமானது அழியாது, சோகமில்லாமலிருப்பது 

ஸுகத்தைக்கொடுக்கும் ; மிகச்சிறந்த கோயற்றகிலையையுந்தரும், 

சரீரத்துற்கு ஆரோக்கியமிருக்கால் அந்தமனிதன் இரும்பவும் ஸம்பத் 

தை அடைவான், அப்பா! ஸத்வகுணம்பொருந்திய சிலையைஅடைந் 
திருக்கிற அறிவித்சிறந்தவனுக்கு ஸம்பத்தும் தைரியமும் காரியங் 

களில் உறுஇயுமுண்டாமும். ஒ! யுதிஷ்டி.ர ! திரும்பவும் இவ்விஷயத் 
திலும் பலிக்கும்இந்தி॥ னுக்கும்சடந்த ஸம்பாஷணையான பழைய இவ் 
விதிஹாஸத்தை உதாஹாரிக்கிருர்கள். தேவர்களுக்கும் அஸர் 
களுக்கும்யுத்தமான துமுடிவுபெறயும், )ைைததியர்களுக்கும் தானவர் 

களுக்கும் நாசமூண்டாசவும், உலகங்கள் விஷ்ணுவால் ஆக்கிர மிக்கப் 

படவும், இந்திரன் தவர்களுக்கரசனாகவும், தேவர்கள் யாகங்களால் 
ஆரா இக்கப்படவும், நான்குஜாதிகளும் கலப்பின்றி நிலையிலிருக்க 

வும், மூன்று உலகங்களும் செழிப்பாயிருக்கவும், பிரம்மதேவர் பிரீதி 

யுடனிருக்கவுமுள்ளகாலததில் ருத்ரர்கள், வஸுக்கள், அதித்யர்கள்;



Df Fi. 2. ப்ரீமஹாபாரதம், 

அஸ்வினீதேவர்கள், கந்தர்வர்கள், காகற்ரேஷ்ுடர்கள், ஹித்தாகள் 

இவர்களாலும் மற்றரிஷிகளாலும் சூழப்பட்டவனும் பிரபுவுமான 

இந்திரன் நான்குதந்தங்களுள்ளதும் நன்குபழக்கப்பட்டதும் யானை 

களில் சிறந்ததும் காந்தியுள்ளதுமான ஐராவதத்இுலேறிக்கொண்டு 

“மூன்றுஉலகங்களையும் (பார்க்கவேண்டிப்) புறப்பட்டான். வஜ்ராயுத 
மேந்துிய அவன் ஒருகால் கடலினருடில் ஒருமலையின் குகையில் 

விரோசனன்புக்தரனான பலியைக் கண்டு அவனருகில் சென்றான், 

ஐ.ராவதத்டின் கழுத்திலிருப்பவனும் தேவக்கூட்டங்களால் சூழப் 

பட்டவனும் தேவர்களுக்கரசனுமான அந்த இந்தரனைச்சண்டு 

அளஸ-ரபதியானபலியானவன் சோகப்படவுமில்லை; பயப்படவுமில்லை, 

அந்தப்பலியானவன் பயமில்லாமலும் வேறுவிகாரமில்லாமலுமிருப் 

பதைக்கண்டு சிறந்தயானையின்மீது௪உ.றின இந்தூனானவன் இவ்விதம் 

சொல்லத்தொடங்கினான். 

'ஓ! அஸுரனே! சூரதகன்மையாலா ௮ல்லது பெரியோர்க 

னின் ஸேவையாலா அல்லது தவஞ்செய்தருப்பதாலா 8 பயப்படா 

மலிருக்கிருய் ! எவ்விதத்திலும் இவ்வாறிருப்பது மிகக்கடினம். 

விரோசனனின் புத்தரனே ! பகைவர்களுக்கு வசமானவனும் மிக 

உத்தமமான பதத்தலிருந்து ஈமுவினவனுமான நீ சோகப்படவேண் 

டிய நிலைமையிலும் எதைக்கொண்டு சோகப்படாமலிருக்கறாய்! ஜாஇ 

களுள் மிகமேன்மையை அடைந்து மிக உத்தமமானபோகங்களையும் 

புஜித்துக்கொண்டிருந்த நீ ரத்தினங்களும் ராஜ்யங்களும் அபகரிக் 

கப்பட்டிம் என்னகாரணத்தால் சோகப்படாமலிருக்கிராய் ? சொல், 

தகப்பன்பாட்டன்பரம்பரையாகவக்த பதததில முன்பாஸ்ர்வானாயிரு 

ந்து இட்பொழுது பகைவர்களால் அந்தப்பதவி அபசரிக்கப்பட்டி ரப் 

பதையுங்கண்டு ஏன் 8 சோகப்படாமலிருக்கிமுய் ? வருணனுடைய 

பாசங்களால் கட்டப்பட்டும் வஜ்ராயுதத்தால மிக அிக்கப்பட்டும் 

தாரங்களும் தனங்களும் அபகரிக்கப்பட்டும் நீ என்னகாசணத்தால் 

சோகப்படாமலிருக்கிழுய் ? சொல், ஸம்பத்து க9த்மும் வைபவத்து 

லிருந்து நழுவியும் நீமசாகப்படாமலிருபபதென்பது அரிது, மூன்று 

உலகங்களென்னும் ராஜ்யம் அழிந்இருக்கும்பொழுது வேறு எவன் 

உயிரோடிருக்க விரும்புவான் !? என்று சொன்னான், விரோசனன் 
புத்தர னை பலியானவன் இவ்விதமும் வேறுவிதமுமாகத் தன்னை 

அவமதித்துக் கஷ்டமும் குரூரமுமாகப் பேசுவதைக்கேட்டும் 

பரபரப்பில்லாமல் மறுமொழி கூறலானான். ஓ! இந்தானே ! 

நான் மிகவும் அடங்கிமிருக்கும்பொழுது தறபுகழ்ச்சியால் உன
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க்கு யாதுபயன் ? ஒ! புரந்தானே ! நீ வஜ்ராயுதத்தை எடுத்துக் 

கொண்டு நிற்பதைக் காண்கிறேன், முன்பு நீ சக்தியற்றவனாயிருக் 

தாய்; கஷ்டப்பட்டுச் சக்தியுள்ளரிலையை அடைந்தருக்கிமுய், உன் 
னைத்தவிர வேறு எவன் மிகக்களமையான இல்விதவசனத்தைப் 

பேசத்தக்கவன் 1 சத்ருவின் வசதகதிலிருப்பவனும் ஈன் கையை” 

அடைந்தவனுமான வீரனுக்குச் சக்தியுள்ளவளுயிருஈதும் தயைசெய 

கஇறவனையே புருஷனென்று அறிந்துகொள்ளுகிழுர்கள், யுத்தஙக 

ஸில் விவாதப்படும்மிரண்டுபேர்களுள் ஒருவனேவெற்றிஅல்டவதும் 

மற்றொருவனே தோல்வியடைவதும் நிச்ச யமிலலையல்லவா? அஸுஈ 

ரர்களுள் சிறந்தவனை என்னிடத்தில உனக்கு இநத ஸ்வபாவம் 

வேண்டாம், எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் ஈசளாயிருந்த கான் பராக்கிர 

மத்தால் பலாத்காரமாக வெல்லப்பட்டேன்., வஜ்ராயுகமுள்ளவனே ! 

நீ இவ்விதகிலையைஅடை ந்இருப்பது ஏன் ! நாங்கள் இவ்விதநிலையை 

அடைநக்திருப்பதும் ஏன்! இது எங்களால் செய்யப்பட்டதன்று, ஓ! 

இந்த! இது உன்னால் செய்யப்பட்ட துமன்று, நான் முன்பு எவ்வித 

மிருந்தேனோ அவ்விகம் நீ இப்பொழுது இருக்கிறாய், இப்பொழுது 

நாங்கள் எவ்விதமிருக்கிறோமோ அவ்விதம் நீயும்இருஃஈப்போகிறுய், 

நான் கெட்டகாரியம்செய்ததாக நீ வவமதிக்கவேண்டாம். மனிதன் 

காலத்தின் வேறறுமையால் ஸுககதையும் துக்கத்தையும் அடைகி 

ரான், ஒ! இந்திர! நீ கர்மத்தால் இந்தாபதவியை அடைந்தவனல்லை; 

காலத்தின்வேற்றுமையால அடைந்திருக்கிறுய். காறமானது என்னை 

இக்காலத்தில் செல்லும்படி செய்கிறது, உன்னையும் இக்காலந்தான் 

செல்லச்செய்கறது, ஆகையால், இப்பொழுது நீ இருப்பதுபோல 

நான் இல்லை, நாங்கள் இருப்பதுபோல நீயுமிலலை, தாய்தந்தைக 

ளின் பணிவிடையும் தேவதைகளின் பூஜையும் வேறுநற்குணம் 

பொருகந்இியடடக்கையும் மனிதனுக்டு ஸுகததைத்கருவனவல்ல, 

காலத்தால்துன்பப்பதெதப்பட்ட மனிதனைக் கலவியும் தவழும் தான 

மூம் ஈண்பர்களுமப் உறவினர்களும் காப்பாறறக தஇிறமையுள்ளவர்களல் 

லர், மனிதர்கள் வருங்காலத்திலுள்ள துன்பகதைப் புத்திவலிமை 

ஒன் றிலைல்லாமல் பலநூறுஇடையூறுகள்செய்தும் தடிக்கச்சக்தி 

யுள்ளவர்களல்லர், காலத்தின் வேற்றுமைகளால அன்பப்படுத்தப் 

படுகிறவர்களைக் காப்பாற்றுகிறவனிலலை, த! இந்தானே! ஆனால், 

' நான் கர்த்தா ? என்று நினைப்பது துக்கமாகும், கர்த்தாவாயி 

ருப்பதுஉண்மையானால கர்த்தாவானவன் ஒருபொழுதும் உண்டு 

பண்ணப்படமாட்டான, கர்த்தாவானவன்உண்டுபண்ணப்படுகிறகார
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ணத்தால் கர்த்தாவும் சக்திபெற்றவனல்லன், கரலத்தால் நான் உன் 
னை ஜயித்தேன், காலத்தால் உன்னால் நான் ஐயிக்கப்பட்டேன், 
காலமானது போஇிறவர்களைப் போகும்படிசெய்கறத, காலமானது 
பிராணிகளைக் கணக்கிடுகிறது, ஒ! இந்திரனே! அவிவேகமுள்ளபுத்தி 
யுடன்பிதற்றுகிற நீ அறியவில்லை. இலர் உன்னை உன்கர்மத்தால் 
மிகச்சிறந்ததன்மையை அடைந்தாயென்றுஈன்குமஇிக்கிருர்கள், உலக 
நடைகளை அறிந்தஎன் போன்றவன்காலத்தால்துன்பப்படுத்சப்பட்டு 
எவ்விதம்மீசாகமடைவான்? அல்லது, அவிவேகமடைவான்? அல்லது, 
புத்திக்கேரிள்ளவனாவான்! காலத்தால்சூழப்பட்டஎனச்சோ என் 
போன்றவனுக்கோ புத்தியானதுதன்பக்ை ததடைந்து உடைந்த கப் 
பல்போல எவ்விதம்கஷ்டமடையும் ? ஒ! இந்தானே ! நானும் நீயும் 
இனிவாப்போகிற வேறுஇந்இரர்களனைவரும் பலநூறு இக்திரர்கள் 
சென்றவழியில செல்லப்போடுரோம், காலம்வரும்பொழுது சிறந்த 
ஸம்பத்துடன் இவ்விதம்ளிளங்குகிறவனும்எ திர்க்க ததகாதவனுமான 
உன்னையும் காலமானது என்னைப்போலச் செய்யப்போகிறது, தேவர் 
களுக்குரியயுகக்தோறும் பலவாயிசம் இந்திர்கள் காலஞ்சென் றிருக் 
இருர்கள், காலமானது மீறிச்செலலததகாததன்றோ ? இந்தப்பத 
வியைஅடைந்துஉன்னை எல்லாப்பிராணிகளிட த்து மிருப்பவரும் அழி 
விஉலாதவருமான பிரம்மதேவபைப்போலக்கொண்டாடிக்கொ alt on) 
மூய், இந்தப்பதவியானது எவனுக்கும் அசைவில்லாததுமன்று ; 
அழிவில்லாதலுமன்று, ஆனாள், நீ ௮வி2வகபுத்இியுடன், ் எனக்கு 
இந்தப்பதவி வந்தது ? என்று நினைக்டுமும், ஈம்பததசாததை நம்பு 
இரய், உறுதுயிலலாததை உறு தமென்றும்நினைக்கிருய்/ ஓ! ஹு 
சேற்வரா !காலததால்கூழப்பட்டபுததியுள்ளவன் எப்பொமுதும்இவ் 
விதமிருப்பான், ' இது என்னுடையது ? என்று அவி3வகக தால் நீ 
ரரஜ்யலீகஷமியை அடையவிரும்புகிறாய, உனக்கும் இவள் ரிலைபெற் 
றவளல்லவள்; எங்களுக்கும்அலலள்; மற்றவர்களுக்கும் ௮ல்வள், வேறு 
பலபேர்களை மீறிக்கொண்டு இப்பொழுது இவள் உள்னிடத்துல வந்து 
ருக்கிறுள், ஓ! இந்திரனே ! ப்ள்வான ததன்னிருபபிடத்தைவிட்டுத் 
இரும்பவும் வேறுஇடததுிற்குச் செலவதுபோல உற தியிலலாத 
இந்தலக்ஷி மியானவள் ௪ றி.துகாலம்உன்னிடத்திலிருந்தபின் தரும்ப 
வும் வேழொருவனிடம் செல்லப்போகிருள், தேவ. ॥ஜர்களாயிருந்தும் 
காலஞ்சென் றிருககிறவர்களை எண்ண நான் சகதுயுள்ளவனஉலேன். 
ஓ! இந்தரனே: உன்னைவிட வேறுபலபேர்கஞம் இருக்கப்போகிருர் 
கள், இக்தப்பூமியான.து மரங்கள் கொடிகள் செடிகள்இவைகளுள்
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ளதும், அறு மலை 1அகரம் இவைகளுள்ள துமாயிருக்கிறது, முன் 

காலத்தில் இந்தப்பூமியானது எவர்களாலனுபவிக்கப்பட்டதோ அவர் 

களை இப்பொழுது காணேன். ப்ருது, ஐலன், மயன், பீமன், ST 

கன், சம்பரன், "அராவ௰ரீவன், புலோமா, ஸ்வர்ப்பானு, ஒப்பற்றகாந்து 

யுள்ளப்ரஹ்லாதன், ஈமூசி, கக்ஷன், விப்ர௫த்து, விரோசனன், 
ஹ்ரீரிஷேவன், ஸுஹோத்ரன், பூரிஹா, புஷ்பவான், வ்ருஷன், 

ஸத்யேவ-, வ்ருஃபன், பாஹ்ு, கபிலாஸ்வன், விரூபகன், பாணன், 

கார்த்தஸ்வரன், வஹ்ரி, விற வதம்ஷ்ட்ஈன், நைருருட, ஸங்கோசன், 

வரீதாக்ஷன், வராகாஸ்வன், ௬ுசிப்ஈபன்,விஸ்வஜித், ப்ரஇரூபன், வ்௬ு 

ஷாண்டன், விஷ்கரன், மது, ஹிரண்யகசிபு, கைடபன்என்ந இதி 

யின் குமாரர்களும் தனுவின்குமாரர்களுமான அவர்களனைவரும் 

அஸ-ு*ர்களோகட இருந்தார்கள். இன்னும், காம்கேட்டிருக்கிற 

வேறுதைக்யபதிகளும் தானவபதிகளும் வேறுபலபேர்களும் மூன் 

னுள்ளவர்களும் அதற்கு மூன்னுள்ளவர்களுமான பல அஸர ராஜர் 

கள் பூமியைவிட்டுச் சென்றுர்கள். யாவரும் காலத்தால் அடிக்கப்பட் 

டார்கள். காலமானது ரிக்கவலிமையுள்ளகன்றோ 1 யாவரும் நூறு 

யாகங்களைச்செய்இருக்கிறார்கள், 8 ஒருவன் தான் நாறுயாகம்செய் 

தவனல்லை, யர்வரும் தர்மத்தைப் பெரிதாகக்கொண்டவர்களாயிருக் 

தார்கள், எல்லாரும் எப்பொழுதும் யாகஞ்செய்கிறவர்கள், எல் 

லாரும் ஆகாயத்தில் ஸஞ்சரிப்பவர்கள், எல்லாரும் எ.இர்த்துப் போர் 

புரியவல்லவர்கள், எல்லாரும் நல்ல சரீரமுள்ளவர்கள். எல்லாரும் 

பரிகம்போன்ற கையுள்ளவர்கள். எல்லாரும் பலமாயைகளில வல்ல 

வர்கள், அவர்களெல்லாரும் விரும்பியபடி. உருவமெடுக்கத்தக்கவர் 

கள், எல்லாரும் யுத்தத்தை அடைந்து தோல்வி௫டைந்தவர்களாகக் 

கேட்கப்படவில்லை, எல்லாரும் ஸத்யக்தையே பெரிய விரதமாகக் 

கொண்டவர்கள், எலலாரும் இஷ்டம்போல விளையாடிக்கொண்டி 

ருச்தவர்கள், எல்லாரும் வேதத்திலகூறிய விரதங்களைப் பெரிதாகக் 

கொண்டவர்கள் ,' எல்லாரும் பல சாஸ்திரங்களுள்ளவர்கள், எல்லா 

ரும் ஈற்வார்களாகி வேண்டியலமூவரியகதை அடைசர்திருக்கார்கள், 
மஹாத்மாக்களான அவர்களுக்கு ஐஸ்வர்யமிருக்கிறததென்னம் அகங் 

காரமானது மூன்னிருந்ததுலலை, எல்லாரும் தச்கபடி. சானமளிப் 
பவர்கள், எல்லாரும் மசஸாமீல்லாதவர்சள், எலலாரும்எல்லாப்பிரா 

ணிகளிடங்களிலும் நியாயப்படி இருந்தார்கள், எல்லாரும் கஹ்யப 
ரின்புத்தரர்களும் தாக்ஷ£யணியினிடமுண்டானவர்களும் பெரிய 
  

1 தங்கம் ரச்தினமுதலியவைகளை வெட்டி எடுக்குமிடம்,



DB. Fir ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

பலருள்ளவர்களும் விளங்குபவர்களும் மிகவும் தபிக்கச்செய்கற 

வர்களுமாயிருக்கார்கள். எல்லாரும் காலத்தால் ஸம்ஹரிக்கப்ப 

ட்டார்கள். ஒ! இக்டானே ! நீயும் இப்பூமியைஆண்டபின் எப் 

_பொழு ஐ இரும்பவும் விடப்போராயோ அப்பொழுது உனக்கு 

உண்டாகும்சோகக்கை அடக்கிக்கொள்ளச் சக்தியற்றவனாயிருக்கப் 

போகிருய், அசைப்ப_த்தக்கபோகங்களில் ஆசையைவிடு, ஸம் 

பத்தாலுண்டான டக்க மகக்தை விடு, உன்ராஜ்யத்துறகு அழிவுண் 

டாகும்போமு நீ இவ்விதமிருந்கால் சோகத்தை ஈன்குபொறுப் 

பாய், சோகம்லரும்பொமுதும் நீ சோகப்படாதே, ஸந்தோஓம் 

வரும்பொழு.ஐம் ஸந்தோஒ.ப்படாதே, சென்றதையும் வரப்போவ 

தைபும் தள்ளிலிட்டு நிகமுவதுடன்கூடியிரு, இந்தானே ! காலமா 

ன.அ சோம்பலில்லாமல் எப்பொழுதும் ஜாக்ரதையுள்ளவனானை என் 

னையே வந்கடையமாகில் உன்னையும்வந்தடைய வெகுகேரமாகா து, 

பொறுக்தஅக்கொள், ௨! தேவேந்திரனே ! பயப்படுத்துகறவன் 

போல வாக்குக்களால் இப்பொழு து என்னைச் சிறுமைப்படுத் துகிருய், 

ரான் அடங்கியிருப்பதுகொண்டு நீ உன்னைப் பெருமையுள்ளவஞனாகக் 

a Bae, ஸந்தேகமில்லை, ஓ! தேவேந்தஇரனே ! சாலமான து, 

முதலில் என்னை அடைந்த, பிறகு, உன்னைத் தொடர்ந்தோடிவரப் 

போடுறது, அகையால், முதலில் காலத்தால் அடிக்கப்பட்டஎன்னி 

டத்தில் நீ கர்ஜிக்கறாய், யுத்தக்தில் கோபங்கொண்டஎன்முன் நிற் 
கத்திறமையுள்ளவன் உலகத்தில் ஒருவனுண்டோ! ஆனால், வன்மை 

யுள்ளகாலமானது என்னை அடைந்தது, ஓ ! வாஸவ ! ஆகையால், 

நிற்கிறாய், பெரியபராக்கொமம்பெற்றஎன்னுடைய அங்கக்கமிளல்லாம் 

சக்தியற்றவைகளாயின, ஆயிரம்வருஷங்களின்முடிவென்பது வேக 

மாய்உண்டாகந்தக்கதாகும், நான் இந்துரபதத்திலிருந்து நழுவி 

னேன், நீ இப்பொது தேவலோகத்தில் இந்திரனாயிருக்கிறாய், 
(OB ஆச்சர்பமானஇக்தஜீவலோகத்தில் காலத்தின்வேறுபாடே உபா 

ஹிக்கததர்கநு, எரைச்செய்து நீ இப்பொழுது இந்இரனானாய் ? 

HANG), எதைச்செய்து நாங்கள் ஈமுவினோம்! செய்வதும் கெடுப்ப 

தும் காலம, மரறயாவும் காரணமல்ல, இவ்விதம் அறிவுள்ள 

வன் ஈஷ்டகச்தையும் மரணத்தையும் ஜஹ்வரியத்தையும் WCE FOO 

யும் துக்கததையும்கன்மையையும் தமையையும் மிகவும்அடைந்தாலும் 

ஸந்தோலப்படாமலும் சோகப்படாமலும் இருக்கவேண்டும், ஒ! இக் 

இரனே ! நீயே எங்களை.அறிகுறவனன்றோ! ஓ! வாஸவனே ! உன்னை 

யும் நான் ௮ றிவேன். என்னிடத்தில் ஏன் புகழ்ச்துகொள்ளுகிருய் ?



Fr 6 GUT a to. ௮௩௭ 

என் காலத்தால் வெட்கமில்லாதவனாயிருக்கராய் 1 யுத்தங்களில் என் 

னுடையசெளரியத்தையும் என்னால் மிகயுத்தஞ் செய்யப்பட்டதையும் 

கேரில் நீயே முந்திஅறிவாயன்றோ ? ஒ! ச€பதியே ! அ இத்யர்களும் 

ருத்தார்களும் ஸாத்தியர்களும் வஸாுக்களும் மருத்துக்களும் 

மேக்கு என்னால் வெல்லப்பட்டார்கள், ஒ! இந்இரனே ! சேவர்களுக” 

கும் அஸா*ரர்களுக்கும் வந்கயுக்கக்தில் ஒன்றுசேர்ந்துவந்தகேவர் 

கள் என்னால் விரைவில் பங்கப்படுத்தப்பட்டார்கள், நீயே அறிவாய். 

காடுகளும் காட்டிலுள்ள ஜந்துக்களும் சிகரங்களுமுள்ள பலமலைகள் 

பலமுறை என்னால் யுத்தத்நில உன்கலையில் போடப்பட்டு உடைக் 

இருக்கின்றன, என்னால் என்னசெய்யக்கூடும் ? காலமானது மீறிச் 

செல்லத்தகாததன்றோ ? வஜ்ராயுதக் துடன்கூடி.யிருக்கும் உன்னையும் 

நான் ஒருகுத்தால்கொல்ல மனவலியில்லா தவனல்லேன். ஆனால்இ து 

பராக்கரமத்திற்குரிப் காலமன்று, இது பொறுமைக்குரியகாலம் 

வந்திருக்கிறது, ஐ ! இந்தானே ! ஆகையால், உன்னால டொதுக்கப் 

படாதவனானாலும் நான் உன்னைப் பொறுக்கறேன், இந்இரனே ! 

காலமுடிவடைந்ததும், காலத்தீயால் சூழப்பட்டவனும் காலபாசத் 

தால்கட்டப்பட்டவனுமான என்னிடம்வந்து நிச்சயமாகப் புகழ்ந்து 

கொள்ளுகிழுய், உலகத்துலை காண்டமுடியாதவனும் கறுத்தவ 

னும் பயங்கரணுமான அந்தக்காலபுருஷன், பசுவைக் கயிற்முல் கட்டு 

வதுபோல என்னைக் கட்டிக்கொண்டு நிற்கிறான். லாபம், நஷ்டம், 

ஸுகம், துக்சம், ஆசை, கோபம், பிறப்பு, இறப்பு, கொலை, பந்தம், 

மோக்ஷம் யாவும்காலத்தால் அடையப்படுகின்றன, நான் கர்த்தாவல் 
லேன், நீ கர்த்தாவல்லை. எப்பொழுதும் சக்துபெற்றகாலமானது 

மரநஇிலுண்டான கணியைப்போல எனனைப் பமுக்கச்செய்கிற து, 

மனிதன் எவைகளைச்செய்து காலத்தால் ஸுகங்களுடன் சேருக 

ரூனோ அவைகளைச் செய்த திரும்பவும் காலத்தால் துக்கங்களுடன் 
Cama, காலத்தைஅறிந்தவன் காலத்தால்தொடரப்பட்டா லும் 

சோகப்படத்தக்கவனல்லன். ஓ! இந்தானே ! ஆகையால், கான் 

சோகப்படாமலிருக்கிறேன், சோகம்வந்தால (அதைவிலக்க) ஸஹா 

யம் இடையாது, சோகப்படகிறவனுடையசோகமானது எப்பொ 

முது துன்பத்தைக் குறைக்கவில்லையோ அப்பொழுது சோகப் 

படுகிறவனுக்கு ஸாமர்த்தியமில்லை. ஆகையால், நான் இப்பொழுது 

சோகப்படாமலிருக்கிறேன்? என்றுசொன்னான், பலி இவ்விதம் 

சொலல, ஆயிரங்கண்ணுள்ளவனும் பூஜ்யனும் நூறுயாகங்களைச் 

செய்தவனுமான இந்தரன் கோபத்தைக் குறைத்துக்கொண்டு பின் 
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௮௩௮ பநீமஹாபா ரதம். 

வருமாறு சொல்லத்தொடங்கினான், "வஜ்ராயுசுத்தை ஏந்தஇுயகையை 

யும் வருணனுடையபாசங்களையும்கண்டு எவனுடைய புத்தியானது 

நடுங்காது ? கொல்லவிருப்பமுள்ளயமனுடைய புத்தியும் நடுங்கும், 

உண்மையைக்கண்ட தும் அசைவற்றதுமான 5 ன்னுடையஅந்தப்புத் 

“தியானது நடுங்காமலிருக்கிறது, ஸத்யமான பராக்ரெமமுள்ளவன! 

தைரியத்தால் நீ பேசிக்கொண்டு பயரிலலாமலிருக்கிருய், உலகம் 

பிரயாணத்துடனிருப்பரைக்கண்டால் உலாக்திலுள்ள௪ந்தப்பிராணி 

தான் பொருள்களிலோ சரீரத்திலோ ஈம்பிக்கைவைக்க உறசாஈப் 

படும் ? நானும் இவ்வுலகத்தை நிலைமில்லாததென்றும், கோரமும் 

மறைக்கதும் எப்பொழு குமிருப்பதும் அழிவில்லாகதுமான காலத் 

தீயில்வைக்கப்பட்டசென்றும் அறிகிமறன், சிநியவைகளானாலும் 

பெரியவைகளானாலும் முதர்ச்சியடையும்பிராணிகளுள் காலத்தால் 

தொடாப்பட்டஎதற்கும் இவ்வுலகில் பரிகாரமில்லை, தனக்குமேற 

பட்டதிலலாததும் அஜாக்ரசையில்லாததும் எப்பொழுதும் பிராணி 

களைப்பழுக்கச்செய்வதும் விலகாகதுமானகாலத்தின்முடிவை அடை 

6g விடுபடுகிறவனில்லை, பிராணிகள் அஜாக்ரதையாயிருக்கும்பொ 

மூது காலமான.து அஜாக்ரதையில்லாமல் விழித்துக்கொண்டி ருக்கி 

றது, சென்றதானகாலமானது ஏவனாலும் முயறசியாலும் இதற்கு 

மூன் காணப்பட்டதன்று, பழைய தும் நிலையுள்ளதும் எல்லாப் 

பிராணிகளுக்குஞ்சமமானதம் கர்மமுமானகாலமானது பரிகரிக்கத 

தக்கதன்று, இக்காலத்திற்கு மீறுதலுமிலலை, வட்டிக்இட்டுப் 

பிழைப்பவன் வட்டியைச்சேர்ப்பதுபோலக் காலமானது பகல், இரவு, 

மாஸம், க்ஷணம், கா௲ஷ்டை, லவம், கலை இவைகளைச் !சசர்ச்கிறது, 

காலம்வந்தால், அறறின்வேகமான.து மாத்சைப் பிடுங்குவதுபோல, 

'இதை இப்பொழுது செய்கிமறன், நுதை நாளைச்சூச் செய்யப் 

போடஇிறேன்? என்றுசொலலிக்கொண்டிருப்பவனை அபகரிக்கிறது, 

'இப்பொழுதுதான் இவன் என்ஞல் பார்ச்கப்பட்ட ரான். அதற 

குள் எப்படி மரித்கான் * என்று மாலத்கால *அபகரிக்ஈப்பரிம் 

மனிதர்களின் பயனறறவசனம் கேட்கப்படுகிறது. பொருள்களும் 

போகங்களும் பதவியும் ஜாுவர்யமும் நாசமடைகின்றன, Sav Sar 

கத்தின்உயிரானது காலத்தால வந்து கொண்டுபோகப்படுகிற து 

உயர்ந்தவைகள் முடிவில விமுதலுள்ளவைகளாகும்,உண்மைப்பொரு 

ளானது இன்மைப்பொருளாகும், எலலாம் அழிவுள்ளவையும் நிலை 

யில்லாதவைகளுமாயிருக்கின்றன, அகிலும், இவ்வித கிச்சயமுண்டா 

வது கடினம், அரைவற்றதும் உண்மையைக்கண்டதுமான உன்



சாந்திபாவம், ௮௩௯ 

னுடைய அந்தப்புத்தியானது பயமில்லாமலிருக்கிறது. ் நானும் 

முந்துஇருந்தேன்' என்று மனத்திலும் கினைக்இறவனில்லை, மிகவும் 

பலமுள்ளகாலமானது பெரியவன்சிறியவனென்பதில்லாமல் இவ்வுல 

சத்தை ஆக்கிரமித்து நாசஞ்செய்யும்பொழுது ஈசிக்கிறவன் அறிகி 

றதில்லை. உலகமானது ரஈர்ஷை, அபிமானம், லோபம், காமட், 

கோபம், பயம், பிரியம், மோஹம், கர்வம் இவைகளிலபதறுதலுள் 

ளதாி மிகஅவிவேகமடைகிறது, நீயோ பொருள்களின்உண்மை 

யை அறிந்தவனும் வித்வானும் ஞானமும்தவமுமுள்ளவுனுமாகிக் 

கையிலுள்ள நெல்லிக்கனியைப்போலக் காலத்தை மிகததெளிவா 

கப் பார்க்கிருய், விரோசனன்புத்தாரனே ! காலம்செல்லுதலின்உண் 

மையை அறிகர்நவனும் எலலாச்சாஸதிரங்களிலும்ஸமர்த்தனுமான 8 

இருதார்த்தனும் அறிவுளளவர்களால் கொண்டாடததக்கவனுமாக 

இருக்கிழுய், இவ்வுலகமனைத்தும் உன்னால் புத்தியால் முமுதும் அறி 

யப்பட்டதென்று நினைக்கிறேன். யாவற்றிலிருக்அம்விபெட்டு விளை 

யாடிக்கொண்டிருக்கும் நீ ஒன்றிலும் வருத்தப்படிகிறவனாயிலலை. 

இந்இரியங்களைவென்ற உன்னை ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் தொ 

டரவில்லை, நீ ஸுகமும் துக்கமுமற்றதான ஆதமாவை உபாஹிக்கி 
ய், எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் மித்திரனும் வைரமற்றவனும் அட 

கூயமனமுள்ளவனுமான உன்னைக்கண்டு என்னுடையபுத்தியானது 

உன்னிடத்தில தயையுள்ளதாயிற்று, இவ்விதமானஅறிவுள்ளவனை 

விலக்குமுகலியவைகளால கான் துன்புறுத்தவிரும்புகிறவனல்லேன், 

உன்னிடததில தயையும் கொடுமையில்லா இருப்பதும் எனக்குப் 

பெரியதர்மம். உன்னிடததிலுளள இந்தவருணபாசங்கள் காளடை 

வில் விடுபட்டவைகளாகும். பூஜ்யனான ௮ஸ-ுரனே ! பிரஜைகளின் 

உபசாரததால உனக்கு GC ஏஷுமமுண்டாகட்டும், எப்பொழுது மருமக 

ளானவள் கிழவியானமாமியைப் பரிசாரகததொழிலில ஏவுவளோ, 

மகனும் அவிவேகத்தால தந்ைதயை வேலைகளில் ஏவுவனோ, 

சூத் இரர்களும் , பிராம்மணர்களைக்கொண்டு பாதசத்தியைச் செய் 

வித்துக்கொள்வார்களோ, ஆவர்கள் பயமின்றிப் பிராம்மணப் 

பெண்ணை மனைவியாகஅடைவார்களோ, புருஷர்கள் சேரக்கூடாத 
பெண்களுடன் சேருவார்களோ, வெண்கலப்பாத்தரஙகளால் குபபை 
கொட்டெதையும் கெட்டபாத்துரங்களால பலியையும் செய்வார் 

களோ, எப்பொழுது சான்குஜாதிகளும் முழுமையும் வரம்பற 

றலைவயாகுமோ அப்பொழுது ஒவவொருபாசமும் உன்னிடத்தி 

லிருந்து முறையே வி$தல்பெறும், என்னிடத்துலிருந்து உனக்குப்



௮௪௦ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

பயமில்லை, ஸமயத்தை எதர்பார்த்துக்கொண்டி௫, துன்பமில்லாத 

வனும் கவலையற்றமனமுள்ளவனும் பிணியறறவனும் ஸுகமுள்ள 

வனுமாயிரு? என்றுசொன்னான், பூஜ்யனைஇக்துூரனானவன் அந்தப் 
பலியைட்பார்த்து இவ்விதம்சொல்லிவிட்டு உயர்க£ யானையான ஜரா 

'வதத்திலேறிக்கொண்டு இரும்பிச்சென்றான். தேவாதிபனானவன் 

எல்லா அஸ-ர்களையும்வென்று மிசவும்களித்தான் ; ஒரே அரசனாயு 

மிருந்தான். ஸ்தாவரஜங்கமங்களான எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் ஈ௪ 

னை ௮௩% இந்துாரனை மஹரிஷிகள் உடனே போற்றினார்கள், அக்னி 

யும் யாகத்தில் ஹவிலைப் பொறுததான், அவ்விதம் ஈசனான இந்திர 
னும் அளிக்கப்பட்ட ஹவிஸைப் பெற்றுக்கொண்டான்,எல்லாவிடங் 

களிலுமுள்ள சிறந்த பிராம்மணர்களால து.திச்சப்படுகிறவனும் மிக 

வும் விளங்கும் தேஜஸுள்ளவனும் நாறுயாகங்களைச் செய்தவனும் 

ஈசனுமான இந்இரன் மனம் பிகவடங்கிக் களிப்புற்றுத் கன்னிருப்பிட 

மான ஸ்வர்க்கத்தை அடைந்து ஸக்தோஷித்தான்”' என்றுசொன்னார், 

சுவையை கையளி. 

இருநூற்றுமுப்பத்தைந்தாவது அத்தியாயம். 
மா ஸ்ட் தீ ராமம் (தோடர்ச்சி,) 

ஸூ சூ 

(லக்ஷிமியானவிள் தான் ஆஸ- ரரைவிட்டி விலகியகாரணத்தை 
டுந்த்ரனுக்தச் சோல்கியது,) 

புதிஷ்டிரர், * அரசசே ! புருஷன் கேஷே மத்தை அடைவதகுற் 

கும் துன்பத்தை அடைவதறகுமுள்ள முன்கு ற்களை எனக்குச் 

சொலலவேண்டும் ?? என்று கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங் 

தினார், 
உனக்கு க்ஷேமமூண்டாகட்டும். மனிதன் க்ஷேமசதை அடை 

வதறகும் அவ்விதமே துன்பதகை அடைவதற்குமுள்ள முன்குறி 

களை மனமே சொலலும், இவவிஷயத்துலும் இந்இரனக்கும் லக்ஷூமி 

க்கும் ஈடந்த ஸம்பாஷவணையான பழைய இறுஹாஸத்தை உதாஹரிக் 

இரர்கள். ஓ! யுதிஷ்டிரா ! அதைத தெரிந்துகொள், பெரியதவத்தின் 

விருத்தியால் மேலானதும் கீழான துமான ” இரண்டு உலகங்களையும் 

பார்ப்பவரும், பிரம்மலோகத்தில் வஹிப்பவர்-ளான ரிஷிகளுக்கொப் 

பான நிலையை அடைந்து பிரம்மதேவரைப்போல (ரிக்கதளியுள்ள 

வரும், பாவங்கள் விலகியவரும், பெரியதலமுள்ளவருமான நாரத 

முனிவர் காலத்திறகுததக்கபடி. மூன்று௨ லகங்களிலும் ஸஞ்சரித்துக்



சாந் திபாவம், ௮௪௧ 

கொண்டிருந்தார், ௪ருமையம் காலையில்எழுந்து பரிஈத் தமான ஜலத் 
தில் ஸ்சானஞ்செய்யவிரும்பித் துருவமண்டலக்இன் துவார த்திலிருக் 
கும் கங்கைக்குச்சென்றார், அவ்விடதஇலிறங்கி மேருமலையினருகி 
லுண்டான தும் ஸ்ரீசாராயணரின்பாதத் இலிருந்து ஈழுவியதுமான கங் 
கையைக்கண்டஅந்தகாரதர் மனத்தில களிப்புறறு அல்விடக்தற்குச் 
சென்ருர், தேவர்களால் நிறைந்ததும் சிறியபொன்மணலுள்ள தும் 

ஸாலம், தாலம், அுவகர்ணம், சந்தனம்என்ற மரக்கூட்டஙகளா 
லும் மறறும்பலமரங்களாலும் பலபுஷ்பங்களாலும் அலங்க௱க்கப்பட் 

டதும் அன்னப்புட்களும் காரண்டவங்களுமுள்ளதுமான ௧௫கை 

பில் தீவைஅடைந்து நீராடித் தேவர்களுக்குத் தர்ப்பண ளசெய்து 
தர்மபுத்தியுள்ள அவர் மணறகுன்றை அடைந்து ப்ரம்மமயமாய்விளங் 

இக்கொண்டு ஐ.ிக்கத்தக்கமக்றிர த்தை ஜபிக்கத்தொடங்கினார், ஆயி 

சங்கண்ணுள்ளவனும் சம்பராஸுரனையும் பாகாஸு.ரனையும் கொன்ற 

வனுமான இந்திரனும் தேவர்களாலும் ரிஷிகளாலும் அடையப் 
பட்ட அந்தக்கங்காகதிமின் கரையைகோக்கி வந்தான், பரிசுத்த 

மானபுத்துயுள்ள அவ்விருவரும் நீராடிச் ஈருக்கமாக ஜபத்தைச் 

செய்து சிறியபொன்மணலுள்ள கங்காஈதியின் மண்முட்டிலிருக்துஈல 

லொழுச்கமுள்ள தேவரிஷிகளால் சொல்லப்பட்டகதை ளைப் பேசிக் 

கொண்டிருந்தார்கள், ஏகாக்ரபுத்தியடன் அவ்விகம் உட்கார்ந்த அவ் 

விருவரும் மஹரிஷிகளால் சொல்லப்பட் டவைகளும் முன்னோர்க 

ளால் ஈடத்தப்பட் டவைகளுமான கதைகளைச் சொல்லிக்கொண்டிருக் 
தார்கள், பிறகு,கரணக்கூட்டங்கள் முன்வெளிவ.ர நிறைந்தமண்டலத் 

௬ $ 6 2 ௫ . ச் . ச 

துடன் உதயமாகிறஸூர்யனைக்கண்டு அவ்விருவரும் எழுந்துநின்று 
துதித்தார்கள், ஜனங்களில்லாத பரிசுத்ததேசத்தில் விளையாடிக் 
கொண்டு ஸந்தோஷக் துட னிருந்த ௮வ்விருவரும் ஸூர்யன் உஇத்த 

ஸமயத்தில ஒளிக்கூட்டங்களாலிலை றஈசதும் பலகிரணஙகளால் அலங் 

கரிக்கப்பட்டதும் அந்தஸிர்யனுக்கு காலிகுபுறத்திவும் ஆகாயத் 
இல் வேறுஸுூர்யன் உதப்பதூபோன்ததுமான ஜோதியைக்ஈண் 

டார்கள், ரவியின் தேஜஸாுக்கொபபானலும் மின்னலின் ஒளி 
போன்ற காந்தியுள்ளதுமான சோதியானது ஆகாயக்தில காணப்பட் 

டது ஓ! பாரத! அதுஅவ்விருவருக்குமருகில்வருவ தாகவும் காணப் 

பட்டது. அந்தஒளியாலும் ஸுூிர்யனலும் விளங்குவகானஆகாய 

மானது அப்பொழுது காந்திகளால் ஒப்பிலலாததும் மூன்று உலகங்க 

ளையும் பிரகாசிக்கச்செய்வதுமாக Pon oo, அந்சகதேஜஸைக் 

கண்டு கைகூப்பிக்கொண்டுநின்ற பராக் மசாலிகளான௮வ்விருவரும்



௮௪௨ பரி மஹாபாரதம், 

சிறிதுநேரத்தில் ஆச்சர்யமான ஒருஇவ்யவிமானத்தைக் கண்டார்கள், 

அப்பொழுது அந்தவிமானத்திலிருப்பவளும் ஒளியுள்ளவளும் உல 

கத்தால்விரும்பத்தக்கவளும் உயர்ந்தமங்களரூபியும் உலகத்தைப் 

படைத்தவளும் அழகுள்ளவளும் உலகத்திற்குத்தாயும் அழிவில்லாத 

வளும் அருகிலவிளங்கும் அழகுள்ளஅப்ஸ.ரஸ-*களால் பூஜிக்கப்படுகி 

றவளும் பெரியவளும் ஸுர்யன்போலவிளங்குகிறவளும் அக்நியின் 

ஜ்வாலைபோன் றவளும் ஈக்ஷூத்திரம்போன்ற ஆபரணங்களுள்ளவளும் 

நகஷ தீரச்கூட்டம்போன்றமாலையுள்ளவளும் தாமரைமலரின் இதழில் 
இருப்பவளுமான லக்ஷமிதேவியை கேரில்கண்டார்கள்,பெண்களுள் 

(8கஉத்தமியானஅந்தலக்ஷமியானவள் விமானத் இன்மேலிருக்து இற 

ங்கி மூன்றுஉலகங்களுக்கும்சணான இந்திரனையும் நாரதமுனிவரை 

யும் நோக்கிவந்தாள். இந்தரனும் நாரதரால்பின்தொடாப்பட்டு நே 

ரில அந்தலக்ஷமியினருகில வந்தான். எலலாம்அறிந்தஅக்தஇந்இரன் 

அஞ்சலிசெய்துகொண்டு லக்ஷ.மிதேவியினீடம் தன்னை த்கானேதெரி 

வித்து அந்தலக்ஷமிக்கு லப்பறறபூஜையையும் செய்தான், அரசனே! 

தேவராஜனனைவன் லக்ஷமியைரோச்கி, 'அழகானபுன்ிரிப்புள்ள 

வளே ! நீயார்! என்னகாரியத்திறகாக வந்தாய்? எஙகிருக்துவருட 
ய்? அழகுள்ளபெண்ணே! உனக்கு எவ்விடத்திறகுச்செலலவேண் 

டும் ? என்று இவ்விதம்கேட்க, லக்ஷ£மி சொலலத்தொடங்கினாள், 
பரிசுத்தமான மூன்றுலகங்களிலுமுள்ள ஸ்தாவரஜங்கமஙகளனைத் 

தும் நான் தங்களிடமிருக்கவேண்டுமென்று விரும்பி மிகவும் 

மூயறசிசெய்கின்றன, தாமரைமலர்மாலை அணிக்தவளும் பத்மை 

யென்றுபெயருள்ளவளுமான அக்தலக்ஷமியான சான் ரீவியின் இெ 

ணங்களால்மலர்ந்த தாமரைமலரில எலலாப் பிராணிகளுடைய 
ஸம்பத்திறகாகவும் உண்டானேன். ஓ! 

வனே ! கான் லக்ஷமி, பூது, ஸ்ரீ, ரத்தை, மேதை, என்னதி, 
GAD, WHE, தருதி, ஸித்தி, ஸம்பூதி, ஸ்வாஹா, ஸ்வதா, 

ஸம்ஸ்துஇ, நியதி, க்ருதி என்ற உருவமுவ்ளஎளாயிருக்கிறேன், 

நான், வெல்லும்துறமையுள்ளவர்களும் இயற்கையில்தாமமுள்ளவர் 

களுமான அரசர்களின்படைமுகததிலும் தவஜங்களிலும் தேசங் 

களிலும் நகரஙகளிலும் வஹிக்கிறேன்! பலாஸுரனைக்கொன்ற 
வனே ! ஜயிக்கும் துறமையுள்ளவனும் சூரனும் போர்களில 

புறங்காட்டாதவனுமான உததமமனிதனீடததில் கான் எப்பொழு 

தும் வஹிப்பேன், அ பபொழுதும் தர்மமுள்ளவனும் பெரியபுதது 

யுள்ளவனும் பிராம்மணர்களுக்குகன்மைசெய்பவனும் ஸத்யம்பேசு 

பலாஸுரனைக்கொன்ற



Fr 6 GU rat. ௮௪௩. 

இறவனும் அடக்கருள்ளவனும் கொடுக்கும்ஸ்வபாவருள்ளவனுமான 

மனிதனிடத்தில் நான் எப்பொழுதும் வஹிப்பேன், முக்இஉண்மை 

யானதர்மமிருந்தகாரணக்காலஅஸ-ரர்களிடத் இல்வஹித்துக்கொண் 

டிருந்தேன், அவர்கள் விபரீதமாயிருப்பகைக்தெரிக் தகொண்டு உன் 

னிட.த்தில் வஹிக்கவேண்டுமென்று விருப்பங்கொண்ூ?டன்” என்று 

சொன்னாள். இக்ஜான், 'சிறக்கமுகமுள்ளவமே ! எவ்விகமான௩டச் 

கையுள்ள அஸஈ*ரர்கனி_ம் நீ வஹிக்றுக்கொண்டிருக்காய் ? எதைக் 

கண்டபின் அஸாுுார்களைக்கள்ளிவிட்டு நீ இங்குவந்தாய் .”? என்று 

Gale, லக்ஷமி சொல்லக்கொட.ங்கிஞள், 

் ஸ்வதர்மக்தைச்செய்கிறவர்களும் தைரியககைவிட்டுவிலகாத 

வர்களும் ஸவர்க்கத்துறரூரியவழியில் செல்லுகிறவர்களுமான பிரா 

ணிகளிடத்தில் சான் பற்றுதலுள்ளவள், ஆந்கஅஸ ஈரர்களுக்குத 

தானமும் அத்யயனமும் யாகமும் பூஜையும் குருக்கள், அஇதி 

கள், பித்ருக்கள், தேவதைகள் இவர்களின்பூஜையும் எப்பொழுதும் 

இருந்தன, ஈன்குசுத்தம்பண்ணப்பட்டகுகைகளாகிய வீடுகளுள்ள 

வர்களும் மாதர்களைவென்றவர்களும் அக்னியிலஹோமம்செய் 

இறவர்களும் பெரியோர்களுக்குப்பணிவிடைசெய்கிறவர்களும் அட 

க்கமுள்ளவர்களும் பிரொாம்மணர்களுக்குஹிதர்களும் ஸதயம்சொல்லு 
இறவர்களும் ாரக்தையுள் எவர்களும் கோபக்தைவென்றவாக 

ஞம் கொடுக்கும்இயற்கையுள்ளவர்களும் அஸுியையற்றவர்க 

ளும் மக்களையும் பெண்டிரையும் இனத்தார்களையும் காப்பாற்று 

இறவர்களும் ஈர்ஷைடுல்லாதவர்களுமாகிருந்தார்கள், அவர்கள் 

பொருமையால் ஒருவரைஒருவர் ஒருபொழுதும் (அடக்கவிரும்புகிற 
இல்லை.  தீரர்களான.௮வர்சள் ஒருபொழுதும் பிறர்ஸம்பத்துக்க 
ளால் காபப்படுகிறகில்லை, கொடுக்கிறவர்களும் சேர்க்கிறவர்களும் 
பூஜ்யர்களும் துக்கசுதை அ றிகிறவர்களும் மிக்ககருணையுள்ளவர்களும் 
கேராயிருப்பவர்களும் உற இயானபக்தியுள்ளவர்களும் இக் இரியங்களை 

வென்றவர்களும், வேலைக்காசர்களையும் மந்இிரிகளையும் ஸந்தோஷப் 
படுக் தறவாகளும் ஈன்றியறிவுள்ளவர்சளும் பிரியமாய்ப்பேசுிற 
வர்களும் யோக்யகைக்குத்தக்கபடி. வெருமதியளிப்பவர்களும் வெட் 
கக்துடன் நட.ப்பவர்களும் உறுதியானவிர கங்களுள்ளவர்களும் எப் 

பொழுதும் பர்வகால ங்களில் ஈன்ருக ஸ்கானஞ்செய்கிறவர்களும் 

நலல பூச்சள்ளவர்களும் நலல அலங்காரமுள்ளவர்களும் உபவாஸத 

தையும் தவர்கையும் செய்யும் ஸ்வபாவமுள்ளவர்களும் ஈம்பத்தக்க 

வர்களும் வேசுமோ துகிறவர் களுமாயிருக்கார்கள்,  ரவியுஇக்கும் 

பொழுது இவர்கள் உறங்கெனவர்களல்லர் ; விடியற்காலத்தில்படுத்துத்



௮௪௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

தூங்கினவர்களே அல்லர்; எப்பொழுதும் இரவில் தபிரையும் ஸத்து 

மாயையும் (புஜியாமல்) விலக்இனொர்கள் ; காலையில் நெய்யைப்பார்த் 

அப் பரிசத்தர்களும் வேதமோ து௱வர்களுமாக மங்களவண்துக் 

களைப் பார்த்தார்கள்; பிராம்மணர்களையும் பூஜித்தார்கள், எப்பொழு 

அம் தர்மத்தைவிட்டுவிலகாமல கொடுக்கிறவர்களும் எப்பொழு 

தும் வாங்காகவர்களும் இரவிலபாதிஉ றங்குகிறவர்களும் பகலிலக. றங் 

காதவர்களும் ஏழைகளுகும் கயெறறவர்களுக்கும் முதுயோர்க 

ளுக்கும். பலவீனர்ஈளுக் கும் கோயாளிகளுக்கும் ஸ்இரிகளுக்கும் 

எப்பொழுதும் இரக்கமுற்றுத் தானத்தை ஸந்தோஷமாகச் செய் 

கிறவர்களும் தர்மமார்க்கத்தினின்று விலகாதவர்களுமாயிருந்து 

கொண்டு ஸ௩கமாகவே அவர்கள் காலத்தைப்போக்கினார்கள். பயந் 
தவனையும் தூன்பமூள்ளவனையும் நடுக்கமுள்ளவனையும் பயத்தால் 

கஞ்டப்படுகிறவனையும் நோயால்துன்பப்படுகிநவனையும் பொருள்௮ப 
கரிக்கப்பட்டவனையும் விசனமுள்ளவனையும் அவர்கள் எப்பொழு 

தும் தேறறிஞர்கள் ) தர்மக்கையே தொடர்ந்துகொண்டிருப்பார் 

கள், ஒருவரை ஒருவர் துன்பப்படித் துகிறதில்லை, காரியங்களில் 

அனுகூலர்களும் குருக்களையும் பெரியோர்களையும் மீஸேவிப்பவர்க 

ளுமாயிருந்தார்கள்; எத்ருக்களவும் தேவர்களையும் அதிதிகளையும் 

ஆசிரியர்களையும் பூஜித்தார்கள் ; எப்பொழுதும் ஸத்தியத்திலும் 

தவத்திலும் உறுஇயுள்ளவர்களாகி (அதுநிகஞக்கிட்ட) மிச்சத்தை 

உண்பார்கள்; மிககிறைந்த அன்னத்தை ஒருவராக உண்பதில்லை; 

பாஸ்திரீகளிடம்செல்.லுகற தில்லை; தயைவிஷயத்தில் தம்மிடத்தில் 

போல எல்லாப்பிராணிகளிடக்இிலுமிருந்தார்கள்,  ஆசாயத்திலும் 

பகக்களிலும் பர்வகாலங்களிலும் தருதியில்லாதஇடத்திலும் சக்இ 

லத்தைவிட அவர்கள் ஒருபொழுதும் விரும்புகிற இல்லை, எப்பொழு 

தும் தானமும் ஸாமர்த்யமும் எப்பொழுதும் நேர்மையும் உற்சாக 

மும் அகங்-2.ரமில்லாமையும் மிக்ககேசமும் பொறுமையும்ஸத்யமும் 

1 தவமும் சுதஇயும் தயையும் குரூரமற்ற இன்செரல்லும் மித்திரர் 

களீடம்கெட்டஎண்ணமில்லாமையுமாகிய யாவும் அவர்களிடமிருந் 
தன, பிரபு£வ! தூக்கமும் சோம்பலும் ஸந்?தாஷமில்லாமையும் 

அஸுூயையும் ௮ஜாக்ரதையும் உற்சாகமில்லாமையும் வருத்தமும் 
ஆசையும் அவர்களைச் தொடாவிலலை, இவ்விதகுணங்களுள்ளஅ௭- 

சர்களிடம் பிரஜைகளின் ஸ்ருஷ்டி காலம்முதல (அவர்களுக்கு) குணக் 

கேடுவரும்வரையில முன்பு நான் வஹி அக்கொண்டிருந்தேன். ன், 
  வெய்ட் ப மணவை யச். 

      

1 இரண்டுமுறை வருதலால், ஒருசொல் விடட்பட்டது..



சாந் திபர்வம், அசடு 

பிறகு, காலத்தின் $வேற்றுமையினாலும் குணக்கேட்டாலும் காமக் 

குரோதங்களுக்குவசப் பட்டமனமுள்ளவர்களான அந்த அஸுபர்க 

ஞூக்குக் தர்மம்போனகைக் கண்டேன். அவர்கள் ஸபையிலிருந்து 

சொண்டு. நல்லககைகளைச்சொல்லுகிற ஸாதுச்களானபெரியோர் 

களைப் பரிஹஸஹித்தார்கள் ; எல்லாப்பெரியோர்களிடமும் சிறந்த குரு 

க்களிடமும் அஸபியைப்பட்டார்கள். ஸாதுக்களானபெரியோர்கள் 

வரும்போது சிறுவர்கள் முன்போல எழுந்துபூஜியாமல் உட்கார்ந்து 

கொண்டிருக்தார்கள், தந்தையிருக்கும்பொழுசே மகன் ' ஆளுகை 

அடைவான். விசோஇகளுக்கு அடிமைப்பட்டும் வெட்கமில்லாமல் 

புகழ்க் துகொள்ளுவார்கள், தர்மம்விட்டகன்றதம் இகழப்பட்டது 

மான தொழிலால் மிக்கபொருள்களை அடைஇறவர்சகளான அந்த 

அஸுரர்களுக்கு அந்தப்பொருள்களிலஆசையான து உண்டாயிற்று, 
இரவில் கூச்சலிட்டுப்பேசுவார்கள், அங்கு அக்னியானது குறைந்து 

ஜ்வலித்தது, புந்துரர்கள் தந்தைகளை மீறிச்சென்றார்கள், பெண் 

களும் கணவர்களை மீறிச்சென்றார்கள். அன்னையையும் பிதாவையும் 
பெரியோரையும் ஆசாரியரையும் அஇிஜியையும் குருவையும் குருக்க 

ளென்று கொண்டாடவில்லை, சிறுவர்களைக் காப்பாறறவில்லை, பிச் 

சையிடாமலும் பலிகொடாமலும் பூஜையில்லாமலும் பிஇருக்கள், 

தேவர்கள், அதிதிகள், குருக்கள் இவர்களுக்குப்பங்கிடாமலும் தாங் 
கள் அன்னங்களைப் புஜிப்பாஉள், அவர்கரடைய சமையற்காரர் 

கள் மனமொழிமெய்களால் பரிசத்தியைச் செய்துகொள்ளவில்லை, 

புஜிக்கத்தக்கவஸ்துவானத ஈடப்படாமலிருக்சு து, அவிவே௫க 

ளானஅவர்கள் சிறுவர்கள் பார்த் துக்கொண்டிருக்கும்பொழுது அன் 
னங்களைப்புஜிப்பார்கள். அவர்களுக்கு ஒவ்வொருவேலைக்காரனும் 

இரண்தொஹியுமிருக்கார்கள். சிலஅஸ*ரர்கள் மூன்றுபசுக்களுள்ள 
வர்களும் சிலர் நான்.நஆடிகளுள்ளவர்களும் சிலர் ஐந்துஎருமை 

களுள்ளவர்களும் சிலர் ஆறுகுஇரை ஈளுள்ளவர்களும் சிலர்ஏழுயானை 

களுள்ளவர்களுமாயிருக்கார்கள், இரவில்கயிரையும் ஸத்துமாவை 

யும் எப்பொழுதும் விலக்கவில்லை, புல்தியறறஅவர்கள் ஈன்றபத்து 

சாள்களுள் பசுக்களின்பாலைக் குடி.க்தார்கள், இரமமாகக் கறக்கச் 

செய்வதில்லை, கன்றுக்குள்ளபால்களையும் குடிப்பார்கள், கஇயற்ற 
வளும் துன்பமுள்ளவளுமானமனைவியை எப்பொழுதும் அடிக்க 

வும் தட்டவும்செய்வார்கள், பிராம்மணர்கள் சூத் தரர்களின் அன்ன 

த்தால்போஷிக்கப்படுகிறவர்களம் வெட்கமில்லாதவர்களுமாயிருப் 

பார்கள், இறைந்துடக்கும் கான்யங்களைக் குடும்பத்திலிருப்பவள் 
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௮௪௭௬ ஸ்ரீமஹாபா ரதம். 

கவனிப்பதில்லை, மனிதர்கள், பூனை கோழி நாய் இவைகளுடன் 
விளையாடுவார்கள். கெட்டபுத்தியுள்ள அவர்கரடையவீட்டில் மூள் 
ஞூள்ளமரங்களும் அவரைமுகலியகொடி நகரம் அப்படியே யாகத்திற் 
குரியமரங்களும் இருந்தன, எப்பொழுதும் சிணற் றில்முமுகுவ௫ல் 
பறதுதலுள்ளவர்களும் பர்வகாலத்தில் புணர்ச்சிசெய்கிறவர்களுமா 
யிருந்தார்கள். இரவில் எள்ளைப் புிப்பார்கள் ; எண்ணெய்தேய்த்து 
முழுகிக்கொண்டும் படுப்பார்கள் தான்றி புன்கு இக்கமரங்களின் 
அடி.யிலுளள நிழலில் வஷிப்பார்கள், அவிவேகங்கொண்ட அவர் 
கள் அலரிப்பூவைக் தரிப்பார்கள் காமரமைவிசைகளை த் இன்பார்கள். 

மோஹங்கொண்டு புஷ்பசுதை மோந்தபார்ப்பார்கள். அப்படியே 
அவிவேகங்கொண்டஅஸு*ார்கள் எப்பொழுதும் காலத்திலுண்ண 
மாட்டார்கள். ஸ்ரீவிஷ்ணுவை எப் ஈமு தும் பகைப்பவர்களான 
அஸ-ரஜனங்கள் அவர்பெருமையை நிக்இிப்பார்கள், அஙகு ஓவ் 
வொருவீட்டிலும் முன்போல G ஈறாம தாமமும் வேதலஒலியுமில்லை, 
அப்படியே யாகங்களும் கடப்பதில்லை.அசார்யசிஷ்பமுறையும்இல்லை, 
1 பிராம்மணர்களுக்குஈன்மைசேய்பவரும் தேவர்களுக்குத்தலைவரு 
மான ஸ்ரீவிஷ்ணுவைத் தள்ளிவிட்டுப் பாஷ்ண்டனை அடுத்தார்கள், 
ஹவ்யமும்கவ்யமுரில்லாதவர்களும் ஞானமும் வக்இயயனமுமில்லா 
தவர்களும் தேவள்வத்கைஎடுப்பஇிலவிருப்பமுர்ளவர்களும் பிராம் 
மணர்களின் பொருள்களில் விருப்பமுள்ளவர்களுமானார்கள், தேவா 
லயங்களெலலாம் (போற்றுதலிலலா சுவைகளும் மங்களவாத்யங்களில் 
லாதவைகளுமாபின, கான்யங்கள் சிசுறிக்கெடக்கன. காகங்களும் 
எலிகளும் புஜிக்கின்றன. பாலான. மூடப்படாமலிருக்கின்ற து, 
அசுத்தியுள்ளவர்களும் நெப்யைததொடுகிரர்கள், குக்காலி, மண் 
வெட்டி, கூடை, இறைந்தகான்யம், வெண்கலப்பாத்துரம், மற்றும் 
உபகரணமாயுள்ள இரவியம் யாவையும் கூடும்பததிலிருப்பவர் கவ 
ணிப்பதிலலை, பிராகாரககளும் வீடுகளும் பழூ காயிருப்பவைகளை 
அவர்கள் ஈன்றாகக் கட்கெதில்லை. அறபர்களும் சம்ஸ்கார மற்றவர் 
களுமான ஸ்திரீகள் வயிறுவளர்க்குறவா 5 ளம் பரிஎத்தியும் ஆசார 
மூமற்றவர்களும் வெட்கமிலலாதவர்களம் போஈுககால் வஞ்சிக்கப் 
பட்டவர்களுமாயிருக்தார்கள். அங்குள்ளஸ்இரிஈகள் வீ ட்டின் பல 
கணிகளிலிருப்பவர்களும் இரண்டுகைஈளாலுமே தலையைச் சொறி 
இன்றவர்களுமாயிருக்தார்கள். நறகுலத்திலபிறந்த லக்ஷணமுள்ள 
ஸ்திரீகளும் மாமிக்கும்மாமனுக்கும் ஈடுவில்வெட்கமில்லாமல் பர்த் 
  
      

1 இங்கு ஒருபாதம் விடப்பட்டது.



சாந் இபாவம், NP ST 

தாவைக் கபடமாகட்பார்க்கிறார்கள். பசக்களைக்கட்டிவைத்து அவை 

களைப் புல்லாலும் தண்ணீராலும் அகரிப்ப 5ல்லை, சிறுவர்கள் பார்த் 

துக்கொண்டி.ருகங்கும்பொழுது இன்பண்டகதைத் தாம் இன்ருர்கள். 

அவர்கள், வேலைக்காரர்கள் யாவரையும் இருப்இசெய்யாமல் புஜித் 

தார்கள். பாயஸக்தைபும் எள்ளன்னததையும் மாம்ஸத்தையும் இப் 

பங்களையும் முறுக் ருக்களையும் தமக்கு வேண்டிப் பாகம்செய்தார்கள். 

1 வீணான மாம்ஸககளைப் புஜித்நார்கள், ஸூர்யன் உதித்தபிற 

கும் உறங்கினார்கள், அனைவரும் விடியற்காலையில் படுத் திருந்தார் 

கள், இரவும் பகலும் ஒவ் 9வாருவீட்டிலும் ஒயாதகலகமுள்ளவர் 

களாயிருக்தார்கள், தாம் கெட்டவர்களாயிருந்தும் ஈன்னடக்கை 

யுள்ளவர்களை அவ்விடத்தில பூஜிக்கிறார்களிலலை, தஇயசெயலகளைச் 

செய்துகொண்டு ஆஸற்மததிலிருப்பவர்களை மிகவும்பகைத்தார்கள். 

ஒன்றுக்கொன்றுஸஙகரஙகளுண்டாமின, பரிஈத்தியில்லை,வேதத்தை 

நன்குணர்ந்த பிராம்மணர்களும் வேதமில்லாதவர்களும்வெகுமானத் 

இலும் அவமானத்திலும் சிறிதும் விசேஷமிலலாதவர்களானார்கள், 

வேலைக்காரர்கள் துர்ஜனர்களால செய்யப்படும் விதிப்படி. ஈடை, 

உடை, ஆபரணம், எண்ணம், நிறபது, பார்ப்பது இவைகளைக் 

கொண்டாடினார்கள். ஸ்திரீகள் புருஷவேஷமும் புருஷர்கள் ஸ்திரீ 

வேஷ்ழும்பூண்டுபிளையாட்டுககளிலும்போகஙகளிலும்பெரியஸந்தோ 
ஷத்தை அடைந்தாகள், பிரபுக்களால முந்திப் பெரியோர்களுக்குக் 

கொடுக்கப்பட்டபாகங்களை இவர்கள் காஸ்தஇிகர்களாயிருப்பதால் ஸ்ரீ 

மான்களாயிருக்தும் நிறுத்திவிட்டார்கள், சிலஇடத்தில் மித்துரனால் 

விரும்பப்படும் இரவியத்தைபும்தாமடையவிரும்பித்தொடர்ந்தார்கள். 
ஓர்உரோமத்தின்முனை அளவுள்ள தம்பொருளுக்காக அந்தமித்துரன் 

தனத்தைக் கெடுததார்கள். பிராம்மணஜாதிகளிலிருப்பவர்கள் பிறர் 

பொருளைஎடுப்பதில ௬௫ியுள்ளவர்களும் வர்த்தகஞசெய்கிறவர்களு 

மாகக் காணப்பட்டார்கள். சூததுரர்களும் தவத்தையேதனமாகக் 
கொண்டவர்களரினாகள், சிலர் விரதம்லலாமல அத்தியயனஞசெய் 

தார்கள். மறதுஞசிலா (அததியயனம்ன்றி) வ்ணாக விரதத்தைச் 
செய்தார்கள், சிஷ்யன் குருவுக்குப் பணிவிடைசெய்யாதிருந்தான், 

குருவும் சிஷ்யனுக்குத் தோழனாயிருந்தான், தாயும் தந்ைதையும் உத் 

ஸவத்தைமுடி ததவர்களைப்போல றரமமுள்ளவர்களும் ஸாமர்த்திய 

மில்லாதநிலையிலிருப்பவர்களும் கிழவர்களுமாயிருந்துகொண்டு மக்க 

ளிடம் அன்னத்தைப் பிரார்ததிக்கிறார்கள். அங்கு காம்மாயத்தில   
  

1 யாக ததில உபயோெகப்படாத,



HPD ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

கடல்போன்றவர்களும் வேதமறிக்ஈவர்க ளமான அறிஞர்கள் இருஷி 

(ழதலிய தொழிலகளில் பறறுதலு எளவர்களாயிருந்தார்கள். ஜூர்க்கர் 

கள் றாராத்தங்களில் புஜித்தார்கள், சாலையிலும் மாலைபிலும் சிஷ்யர் 

கள் ஏவப்பட்டாலும் ₹ரவிய 2வலைகளையும் ஸுகப்பிரறனத்தையும் 

வேறுகாரியத்தையும் செய்யவிலலை. நுதச்சிஷ்யர்களுக்குக் கருக் 

கள் வேலைசெய்தார்கள், மரும£ள் மாமன்மாரகன்முன்னிலையில் 

ஏவலாட்களைக் கட்டளையிட்டாள்; பாததாவையும் கட்டளையிகிவாள்; 

அழைத்தும் பேசுவாள். பிதாவானவன் ஜாஃ்ரதையுடன் புததரன் 
மனப்படிஈடந்துகொண்மிவந்தான்;மீக்கபசபாபபுடன் (தனத்தையும்) 

பங்கிட்டான் ; மிகத்துன்பமான வாஸததையும் செய்துவந்தான். 

ஈண்பர்களென்று வெகுமதிக்கப்பட்டவர்களும் தீப்பறறியெரிவதா 

லும் இருடர்களாலும்௮.ரசர்களாலும் பொருள் ௮பகரிக்கப்பகுவதைக் 

கண்டு துவேஷததால பரிஹஹி;த தார்க.ா, அனைவரும் ஈன்றிகெட்ட 

வர்களும் காஸ்திகர்களும் பாபிகளும் குருவின்தாரததைத்தொடரு 

இறவர்களுமாயிருக்தார்கள், புததிராகள் தாய்தகதைகளைத்தள்ளி 

விட்டு, *என்கர்மககால் காள் உண்_பானேன் ' என்றுசொலலிக் 

கொண்டு மாமனாரை அணுரிப்பவாகளானார்கள், புஜிக்கததகாத 

வைகளைப் புஜிப்பதில உறசாகமுள்ளவர்களும் வமைகடந்தவர்க 

ளும் சோபைகெட்டவர்களுமானார்கள். 2தமேேந்தூனே ! காலம் 

வேறுபடவும் அக்ததுஸுரர்கள் இவைமுகலியகாரியங்களைச்செய்ய 

வும் அவர்களிடம் நான்வஹிக்காகூடாதென்று sro ws தோன்றி 

றறு, சசீபதியே ! ஆகையால, வலியவந்தஎன்னை நீ ஸந்தோஷமாகக் 

கொண்டாடு, தேவபதியே ! உன்னாலபூஜிக்கப்படும்என்னைத தேவர் 

களும் பூஜிப்பார்கள். கான் வசிககிதஇடத நில் என்னுடன்கூடி.இருப் 

பவர்களும் என்னிடம்சேசமுள்ளவர்களும் என்னைஅடுத்தவர்களும் 

எட்டாமவளானஜயாதேவீயுடன்கூடியவாகளுமான எழுதேவிகளும் 

வாஸஞசெய்வாகள், பாகாஸ-னைஅடக்கியவே ! ஆசை,றாரத்தை, 

தீருஇ, க்ஷாந்து, விஜிதி, ஸன்னத, க்ஷமைஇவவெழுவருக்கும் 

மூன்செலலும்எட்டாமவளானவிருதது இந்தஎட்டுத்தேவிகளும் நா 

னும் அஸஈ௩ரர்களைததள்னவீட்டுத தர்மததுல்உறுதியுள்ளமனத்து 

டன் தேவர்களிடம் வஹிப்போமேன்றுஉங்களிடம்வந்தோம்? என்று 

சொன்னாள். 

இவ்விதவசன ததைச்சொன்ன லக்ஷமீதேவியைப்பறறித் தேவ 

ரிஷியானகார தரும் விருத்திாஸ-பானைக்கொன்ற வாஸவனும் பிரீதி 

யுடன் ஸந்தோஷிததராகள், உடனே அ௮க்கினிக்குத்தோழனானவாயு



சாந்திபாவம். ௮௪௯ 

அழகியமணமும் ஸ₹ுகமானஸ்பர்சமுழுள்ளவனும் எலிலா இக்௫ரியங் 

களுக்கும் ஸுகத்தைக்கொடுப்பவனுமாகக கேவர்களின்வழியில் 

(ஆகாயத்தில்) வீரினன். லஷ.சியடனிருக்கும்இக்4 ரனைப்பார்க்கவிரு 

ப்பங்கொண்டதேவர்கள் பெரும்பாலும்பிரார்கிதிர்கச ஈ௩ஈறும் பரி 

சுத்தமுமானவிடக்குல் கின்றார்கள், பிற குல யுடனும்பிரியரான 

நாரரதமஹரிஷியுடனும்கூடிய?தவபியான 5௩: MIF IT BH Hens 

கட்டியதேருடன் ஸ்வாக்கசுதை அடைக் ஈ மெவர்களால (Hoa 

பெறறுஸபையில்சென்றான். பிற க, இது டையஎண்ணத்தையும் 

லக்ஷமீதேவியிணடையஎண்ணக்நதையும் மனரதால? ரிந்துகொண் 

டவரும் தேவர்களால்பார்க்கப்பகிம் பெளருஷமுள்ளவருமான நாரத 

சானவர் அங்குமஹரிஷிகளின்மங்களமானவா வை லசஷமீகேவிக்குக் 

கூறினார்..டனே,பிரகாகிக்கும்கெவலோகமான நூ பிராமரான பிர 

ம்மசேவநிருக்குமிடததில் QLD HHO பொழிக்கது, துந்துபி 

வாத்தியங்கள் அடிக்கப்படாமலே சப்கன,. அப்படியே Ka qe 

களும் தெளிந்துவிளங்கின. இர்கிரனும் ௬ உவுக்ளுத் தக்கபடி. பயிர் 

களுக்கு மழைபெய்வித்தான். ஒருவனும் ஈர்மவழியிலிருந்.து சலிக்க 

வில்லை.பூமியானது ரததினமுஃங்டாகும்பலவிடங்ளை ஆபரணமாகக் 

கொண்ட தாயிற்று, தேவர்களுச்குண்டானஜயத்தில அழகானபெரிய 

கோஷங்களுடன்கூடியவர்களும் கறகாரியககளால  விளங்குஇறவர் 

களும் பெரியமனமுள்ளவர்களுமானமனிதர்களும் புண்யசாலிகளுக் 

குத்தக்க நலவழிபில நிலைபெறறு விளங்கிஷர்கள், மனிதர்களும் 

தேவர்களும் கின்னார்களும் யக்ஷர்களும் ராக்ஷஸர்களும் ஸம்பத்து 

நிறைக்தவாகளும் நலலமனமுள்ளவர்களுமாயிருக்கார்கள், ஒரு 

பொழுதும் காற்றுல்அலைக்கப்பட்ட மரதலிருந்தும் அகாலத்தில் 

பூவும் விமுவதிலலை, கனிவிமுவகேது * பசக்கள் பாலகொடுப்ப 

வைகளும் இஷ்டப்படி. கறப்பவைகளுமாயிருக்தன, ஒருவணிடமும் 

கடுஞ்சொல உண்டாகவிலலை, எலலாஇஷ்டங்களையும்அளிக்கததக்க 

இந்திரன்முதலிய்தேவர்களால் லக்ஷமீ 2தவிக்ஃ ச்செய்யப்பட்ட இங் 

தப்பூஜையைப் பிராம்மணஸதஹிலிருந்துசொண்டு படிக்கிறவர்கள் 

இஷ்டபூர்த்தியடன் லக்ஷ்மியை ௮டைகிழுர்கள், குருக்களிற சிறந்த 

வனே! ஸம்பத்துறகும் ஆபத்தறகும் பெரியதிருஷ்டாந்தமாக உன் 

னால்கேட்கப்பட்டதுமுமுதும் இப்பொழுது என்னால சொல்லப்பட் 
டது, பரீக்ஷைசெய்து 8 உண்மையைத தெரிந்துகொள்ளத்தக்க 

வனாகிறாய், ஜனங்கள் ஞானேந்திரியங்களுக்கும் புலப்படாதகிலையி 

லிருப்டவரும் தமக்கூவிஷயமானஎல்லாவிடததிலும் வாஸஞ்செய்கிற



௮௫௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

வரும் பெரியபாவங்களைவிலக்குகிறவருமான பரஹரியை மிகுதியா 

கத்தியானஞ்செய்து பூஜித்துப் பாவங்களை விலகடிக்கொண்டவர்களா 

வார்கள். எப்பொழுதும் யமகியமங்களுடன் கூடியவர்களும் ஸ்ரீவிஷ் 

ணுவின் உண்மையான ரூபத்தைபபார்க்கிறவர்களும் தேவர்களின்வழி 

யைதுஹணைரிர் ஏ மோக்ஷமார்க்ககதிலசெல்லுகிறவர்களுமாயிருப்ப 

வர்கள் உயர்ந்தபதவியை (முக்தியை) அடைகிறார்கள், அ.சசர்தலை 

வனே ! எப்பொழுதும் இவ்விதம் ஜ..ந்தையம்ஹோமத்தையும் பெரி 

தாகக்கொண்டவனும் ஸ்ரீவாஸ-ீதவரிடம் எப்பொழுதும் பக்தி 

யுள்ளவம் ஞானதகையும் தயானத்தையும் பநிகடுக்குயமாகக்கொ 

ண்டவனும் எப்பொழு அும்தானஞசெய்வதில. ற்சாக மூள்ளவனுமாக 

நீ பிரஜை ளைப்பரிபாலனஞ்செய், நீ எப்பொழுதும் ஸ்ரீவாஸு௩தேவ 

ரிடம் பறறுதலுள்ள வனாயிருக்துகொண்டு ஞானத்தையும் தியானத் 

நையும் முக்கியமாகக்கொண்டவர்களை விசேஷமாகப் பூஜைபண்ணு ; 

எப்பொழுதும் ஆராதிததுவா?? என்றுசொன்னார் 

இருநாற்றுமுப்பத்தாருவது அத்தியாயம். 

ேோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

சுமி சமி 

(ப்ரம்மத்கானிகளின் லாஷணத்தைப்பற்றித் தேவலாக்கம் 
ஜை$ீஷலயாக்தம் ஸம்பாஷணையும் பாரீவதிபர 

மேஸண்வரர் ஜைசீஷவய காப் பரீக்ஷித்ததும்,) 

யுதிஷ்டிரர், 

ளதுமான ப்ரம்மகதின்பதம் து 1? அதை எவவிதஇயறகையும் எவ் 

வித! .க்சை யும் எவ்விதவித்தையும் எவ்வி தபராக்கிரமமுமுள்ளவன் 

அடைவான் ?”? என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லக்தொடககிஞர், 

1( பிரகிருதியைக்காட்டி லும்மேலான தும் நிலையுள் 

மோக்ஷ கர்மங்களிலகிலையுள்ளவனும் லகுவானஆகா முள்ள 

வனும் இக்துரியங்களைவென்றவனுமாயிருபபவன் பிரகிரு துயைவிட 

மேலானதும் என்றும்அழியாததுமான அகஈசப்ரம்மத்தின்ஸ்சானத் 

தை அடைகிறான், ஒ! பாரக! இவ்விஷயததுலும் ஜை€வ்யருக் 

கும் ஆஹிகருக்கும்கடந்த ஸம்பாஷணையான பழைய இவ்விதுஹாஸ 

த்தை உதாகரிக்கிறார்கள். அரசரிஈசிறக்சவனே ! மஹாதேவருக்கும் 

தேவிக்கும்ஈடுவில் 5ட.கத.தும் பாவங்களைவிலக் கவதும் ஞானத்தைக் 

கொடுப்பதுமான இவ்விதிஹஸத்தை உள்ளபடி கேள, அஹிதசென் 

னும்தேவலர் பெரியபுத்தியுள்ள வரும் தர்மசாஸ்இரககளை ஈன்கு௮றிந்



Fr 6 Pus at, அ௮டுக 

தவரும் கோபமில்லரதவரும் ஸந்தோஷமில்லா ஈவருமான ஜை€லவ் 

யரைக்கண்டு, நீர் துஇிக்கப்பட்டாலும் எந் கோஷப்படுகிற தில்லை ; 

நிர் இக்கப்பட்டாலும் கோபிக்கிறடில்லை. உம்முடைய அறிவுஎன்ன ? 

இது எங்கிருக்துகடைத்கது? உம்மூடைய வக்க, அறிவிற்கு மக்கிய 
மானஇடம் எது?” என்றுகேட்டா, இவ்விகம் அக்குக்கேவலாஸ் 

கேட்கப்பட்டவரும் பெரியகவாதள்ளவருமான அக்கஜைஷவ்யர் 

அந்தத்கேவலரைகோக்கி ஸக்சேகரில்லாக கம் பொருள்ரிறைச்கபத 
மூள்ளதும் பரிசுச்தமுமான பெரியவசனக்கைச் சொல்லக்கொடங் 

இனார். 'ஒ ! பிராம்மணசே ! என்னிடம்கேட்கிறலும் புண்பமான கர் 

மங்களைச்செய்பவர்களுக்குரியக இயும் பெரியரிலையும் சாக்கியுமான 

அதை நான் உமக்கு உபசேசிக்கிறேன். கேவலரே! நிந்இப்பவர்க 
ளிடத்திலும் கொண்டாடுகிறவர்களிடத்திலும் எப்பொழு நும் ஸமமா 
யிருந்துகொண்டு எவர்கள் அகை விலக்குகிரார்களோ அவர்களின் 

நடக்கையையும் புண்ணியத்தையும் சொல்லுகிறேன். அவர்கள் 

அஹிதமான செய்கையைர்சொன்னைம் சொல்லுகிறவனைப்பற்றி 

யாதொன்றும் பேசமாட்டார்கள், ஈல்லபுக்தியுள்ளவர்கள் அப்ப 
வனையும் திருப்பி அடிக்க விரும்பமாட்டார்கள்; கிட்டாதபொருளைப் 

பற்றிச் சோகப்படமாட்டார்கள்; ஸமயத்தில் கிட்டியகைச்செய்வார் 

கள்; சென்றவைசளைப்பற்றியும் சோகப்படமாட்டார்கள்; அவைகளை 

நினைக்கவுமாட்டார்கள், தேவலரே ! சக்தியும்உறு இியான விர தமுமுள் 
ளவர்கள் பொருள்விருப்பக்துடன்வந்தபெரியோர்களுக்குக் தம்சக் 

இக்குக்தக்கபடி. உபகாரஞ்செய்வார்கள், வித்தையில்முஇர்ச்சி அடைந் 
தவர்களும் கோபத்தைஜயித்தவர்களும் இக்இரியங்களைவென்ரவர்க 

ளும் பிராஜ்ஞர்களில் பெரியவர்களுமாயிருப்பவர்கள் மனத்சாலும் 

செய்சையாலும் வாக்காலும் ஒருவனுக்கும் விசோதக்கைச் செய்ய 

மாட்டார்கள்; பொறாமையற்றவர்களாயிருக்துகொண்டு ஒருவரைஒரு 
வர் ஒருபொழுதும் துன்பஞ் செய்யமாட்டார்கள். தீரர்கள் பிறர்ஸம் 

பத்.துக்களைக்கண்டு ஒருபொமு.தும் தாபப்படமாட்டார்கள் ; பிறனைப் 

பற்றியரிர்தையையும் ஸ்.துதியையும் சிறிதும் பேசமாட்டார்கள் ; புக 

ழாலும் நஇிகழாலும் ஒரு பொழு தும் வேறுபடமாட்டார்கள். எவர் 

கள் எல்லாவிஷயத்திலும் அடங்கியவர்களும் எல்லாப்பிராணிகளின் 

ஒறிதத்திலும் பிரியமுள்ளவர்களுமாயிருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒரு 
வனைப்பற்றியும் கோபிக்கவும் ஸந்தோஷிக்கவும் விசோதஞ்செய்யவ 

மாட்டார்ரள், ஹ்ருதயக்ரந்தியென்னும் அஜ்ஞானத்தைவிலக்கிவிட்டு 

ஸுகமாக உலாவிக்கொண்டிருப்பார்கள், மற்றப்பிராணிகளுக்கும்



௮௨ ஸீமஹாபாரதம். 

பக் தக்களாயிருக்கிற இவர்களுக்கு வேறுபக்துக்களில்லை. எவர்கள் 

ஒருவனுக்கும் விரோடுகளல்ல?ரா அவர்களுக்கு விரோஇகளுமில்லை, 

இவ்விகம்௩ _கிமனிதர்கள் எப்பொழுதும் ஸுகமாக ஜீவிப்பார் 

கள், தர்மக்தை அனுரிக்கிறவர்கள் தர்மமறிக்கவர்களும் பிராம் 

ம..ஈர்களில் மிச உத்தமர்களுமானவர்கள். இக்தவழியிலிருக்து ஈமு 

வினவர்கள் எந்? சாஷந்தையும் துக்-கதையும் அடைவார்கள், அவ் 

வழியை, yoo! BESTT ஏவனைப்பறறி எப்படி. நுஸூியைப்படிவேன்? 

நிந்இக்கம் பட்டாலும் கொண்டாடப்பட்டாலும் என்னகா£ணத்துற் 

காக ஸந்நோவூப்பரிவேன் * மனிதர்கள் எதைஎதை விரும்புஇரர் 

களோ விரும்புங்காணத்தால அதை அகை நுடைகிறூர்கள். நிந்தை 

யாலும் ஸ்ஙூடியாலும் குறைவும் வளர்ச்சியும் எனச்கு உண்டாவ 

இல்லை. உண்மையை வறிச்கவன் அம்ருக ந் தில்போல அவமானத்துல் 

மிக்கக்ருப்து அடைவான், அறிவுள்ளவன் விஷத்தில்போல எப் 

பொழுதும் ஸம்மான ௫ல் ஈடுக்கமடைவான். .அவமஇிக்கப்படுகிற 

வன் எல்லாப்பாவங்களிலிருந்தும்விபெட்டு இவ்வுலகம்மேலுலகமிர 

GTI. DUD GW FONE. MA UT, crass அவமநுக்கிறவனோ அவன் 

(அதை) அறிவான், பரஈஇியைவிரும்புகிற அறிவுள்ள சிலஜனங்கள் 

இந்தவிர தக்கை அடைந்து றுகஈமாகச் செழிப்பார்கள், எல்லாவிஷ 

யங்களிலுமிருக் அம் எல்லாஸங்கல்பங்களையும் அடக்கி இக்இரியங்களை 

வென்றவன் பிர Dian Hom யவிடமேலான தும் அழிபாததுமானபிரம்ம 

பதக்சைப் பெறுவான். பரகதியை அடைந்த இவனுடையபதத்தைத் 

தேவர்களும் கக்சர்வர்களும் பிசாசர்களும் ராக்ஷஸர்களும் அடையத் 

குக்குவர்களல்லர்? என்று சொன்னார், அக்கஜைஷவ்யமனிவரின் 

இக்தவசனக்கைக் சட்ட (2கவலர் எலலா கீவந்துவங்களிலிருக்தும் 

விட்டு அவருக் க ௮டிமையானசிஷ்யரானார், அரசனே ! எல்லா 

அறிவையுமடைநக்க 5 ஙு றிவுள்ளஜைஷவ்யமுனிவருடைய முன்னட 

ந்தவேறுல் th B50) HEIL yD சவன்மாகக்கேள். 

எலலாஉலகங்களு கும்றவர ரும் எல்லாஉலகங்களாலும் பூஜிக் 

கப்படிகிறவரும் ஐந்துபூநங்கள், சூரியன், சந்தன், ஆத்மா என 

எட்டு மூர்த்திகளுள்ளவரும் உலகங்களை ச்சரீரமாகக் கொண்டவரும் 
எட்றெஸ்வர்யங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட வரும்விரும்பினவறறை 

யெல்லாம் அடைவதால் விளககுகிறவருமாக எவரைக் கூறுஇருர் 

களோ, எவரைஅடைந்தவர்களுக்குத் துன்பமும் சோகமும் பயமும் 

இல்லையோ ஸ்தாவரஜங்கமமான இவ்வுலகம்இயறகையாகஎவருடைய 

சக்தியோ ஸர்வரூபியானஅந்தப்பரமேற்வரரானவர் மேருமலையின்
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வடகிழக்கில் எல்லாஈத்தினங்களாலும்அலங்கரிக்கப்பட்டதும் சந் 
தைக்குஎட்டாதம் பரிசுத்தமும் எல்லாருதுக்களிலுமுள்ள புஷ்பங் 

களுடன்கூடி ய தும்மாங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தும் எப்பொழுதும் 

இவ்யமானகாற்றுல்வீசப்பட்ட துமான ஒரிடக்இில்சென்று பலபூதக் 
கூட்டங்களுடன்கூடியவரும் எல்லாக் 2சவர்களாலும் ஈமஸ்கரிக்கப் 

பட்டவருமாகி விளையாடி க்கொண்டிருக்தார். அவ்விடத்தில் வித்தியா 

தரர் கந்தர்வர் அப்ஸாஸுகள் இவர்களின் கூட்டங்களும் , இக்பாலர் 

களும் ஸமுத்துரங்களும் ஆறுகளும் மலைகளும் குளங்களும் ரிஷி 

களும் வால௫ல்யர்களும் யாகங்களும் ஸ்தோபங்களும் ஸ்ருஷ்டிகர்த்தர் 

களும் தேவரானபரமேறவரரை உபாஸித்துக்கொண்டிருக்தார்கள், 
அவ்விடத்தில் தேவர்களில்பெரியவரும் விருஷபக்கொடியுள்ளவரும் 

சந்தன், ஸூர்யன், ௮ர்னி இவர்களைக்சண்ணாகக்கொண்டவரு 

மான ஸ்ரீருத்திரரானவர் உமாேவியுடன்இருந்தார், இவவிதம் 

அவ்விடத்திலிருப்பவரும் மேலானாற்வாருமான ருத்ரரைகோக்கிப் 

பூமிரூபியும் காந்தியுள்ளவளுமான உமாதேவியானவள் வணக்கத் 

துடன் வினவலாளள். “த! பகவானே! பொருள் எ.து! பொருளின் 

சக்தி எது ? நீர் இதை எனக்குச் சொலலவேண்டும். பிரார்த்இக்கு 

றேன்” என்றுகேட்டாள். அந்தஉமாதேவி இவ்வி தம்கேட்க, பூஜ்ய 

ரான அந்தப்பாமேறவார் சொல்லத்தொடங்கினார், கான் பொருள்; 

பொருளின்சக்இ நீ, கான் புஜிப்பவன், புஜிக்கத்தக்கவஸ்து நீ, பெரிய 

பாக்கியம்பெறறவளே ! நீபிரகிருஇி, நான் பான், கான் விஷ்ணு, சான் 

பிரம்மா, நூன் யஜ்ஞன். பெண்ணே! ஆகையால், கம்மிருவருக்கும் 

உண்மையில் வேற்றுமையில்லை, ஆகிலும், உனக்கு வேற்றுமையை 

அறிகிறேன், நீ என்னிடம் ௭ தக் கேட்டிமுய் !? என்றுகேட்டார், 

பிறகு, இவ்விதம்சொல்லக்கேட்டஉமாதேவியானவள், இவ்விஈண்ட 

னுள் உயர்ந்ததைச் சொல்லவேண்டும். த! மஹாதேவ?ே ! உமக்கு 

நமஸ்காரம். உயர்ந்ததைச் சொல்லவேண்டும்! என்றுகேட்டாள், 

அவர்களுக்குகடுவிலிருப்பவரும் அறிவுள்ளவரும் முனிவறிற்பெரிய 

வரும் வஸ-உருவமுள்ளவருமான ஜை€ஷவ்யரானவர் சிரித்துக் 

கொண்டு, (பொருள்தான் உயர்ந்தது, அதைவிடவேறு சிறந்ததில்லை, 

வேரானசக்தியானறு அக்தப்பொருளில் லயப்பட்டது, உருண்டை 

யான பூமியும் அதிலும் பலவிசேஷத்.துடன் விரிவடைந்திருக்கிறது” 

என்று கர்ஜித்துக்கொண்டு சொன்னார், அவ்வசனத்தைக்கேட்டு 

உமாதேவியானவள், ' யார் இவன் 1 இப்பொழுது என்னுடைய 

வசனத்தைத் தடுத்துப்பேசினான் ' என்று கோபத்துடன் சங்க 
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ரிடம் கேட்டாள், அதைச்சேட்டவுடன் புக்இயுள்ளவரும் தேவக் 

கூட்டத்தினை அறிவள்ளவரும் யோசகக்காலுண்டானஜஹ்வர்யங்க 

ளுடன்கூடினவரும் முூனிவரிறபெரிபவருமானஜைலேவ்யர் அவ் 

லிடத்திலிருக் அவெளிப்பட்டுத் தம்அஸ்ரமத்டிறகுச் சென்ருர்.பிறகு, 
எல்லாப்பாவங்களையும் அபகரிப்பவரும் புஜ்யருமானசங்கர.ரானவர் 

உமாதேவியைகோக்கி ஈகைக்து, 'ஜை$ஷவ்யனென்னம்பெரியமுனி 

வன் மிசவும் சாந்கமானபுத்இியுள்ளவன், ஜை£ஷூவ்யனென்று 

பிரஹித்திபெற்றபெரியமுனியானவன் என்னுடையபச்சுனும் தோழ 

னும் சிஷ்யனுமாகிரான். அமுகுள்ளவளே ! அவன் சொல்லிவிட்டு 

வெளியிற்சென்றான்' என்று சொன்னார், அதைக்கேட்டபின் மிக்க 
கோபங்கொண்ட அந்த உமாதேவியானவள், ! அக்சுமூனி செய்தது 

நியாயமன்று, ஒ! கேவரே ! நான் உம்மால் அவமதிக்கப்பட்டேன், 

மூனியாலும் அவ்விதம்செய்யப்பட்டேன், தேவர்களுக்குத்தலைவசே! 

இடையில்வந்த அம்முனிவசனம் கேட்கப்படவில்லை, ஆகையால், 

அதனை அரிவிக்கவேண்டும்' என்றுசேட்டாள், பிகைத்தைத்தரிக் 

கும்பகவான் ஸ்ரீமஹாசேவர் அதைக்கேட்டு, * அசையறறவனும் 

யோடுயுமான அக்தமுனிவன் என்னை அடைந்து எப்பொழுதும்துவக் 

துவங்களிலிருந்துவிலகியவனம் அறிவுள்ளவனும் ஒரேவிகமானஇய 

ற்கையுள்ளவனுமாயிருக்கிறான், ஐ ! சேவிமய' நசையால, அவனைப் 

பொறுக்கவேண்டும், அவன் உன்னாலும் க்ஷிக்கத்தச்கவன்' என்று 

சொன்னார். இவ்விதம்சொல்லக்கேட்ட அந்கஉமாசேவியானவள், 

் அந்தகனைஅழித்தவரே! மஹாத்மாவானஅந்தமுனியின்௫சையற்ற 

தன்மையை நான்பார்க்கவிரும்புகிறேன்? என்றுசொன்னாள், உலகங் 

களுக்குப்பதியும் சேவச்கூட்டங்களாலும் ஈக்கர்வக்கூட்டங்களாலும் 

துதிக்கப்படுகிறவரும்சேவருமானபரமேஸ்வார்அவளைகோக்கு, *அப் 

Lup Cu Guo’ என்றுசொல்லி விருஷபகு திலேறிக்கொண்டு பரி 

சுத்தமானபுத்தியுள்ளவரும் முனிவரிறபெரியவருமான அந்தஜை€ 

ஒவ்யர்இருக்கிற இடத் திற்கு வோமாகவகஈகார், ௨உப்பொழுது பெரிய 

புகமுள்ள அக்தமுனிவர் சரீரத்ட மற அ௦கொள்ள வேண்டி. இங் 

கும்அங்கும் கக்சைகளை ததேடிக்சொண்டு ளஞசரிக்கையில் ஸீமஹா 

தேவரசைக்சண்டு எஇர்சென்று தக்கபடி பூஜிச்தபின் தரும்பவும் 

மூன்போலக் கந்தையை கசியாலும் நூலாலும் தைத்துக்கொண் 

டிருந்தார், பகவானானசம்புவும் அவரைநோக்கி, ' முனியே ! உன 

க்கு நான் எதைக்கொடுக்கவேண்டும்? ஜை£ஷவ்ய ! நீ விரும்புகிற 

எல்லாவற்றையும் என்னிடமிருந்து பெற்றுக்கொள் ? என்றுசொன்



சாந்துபர்வம். 9 5B 

னார், முனிசளீற்சிறந்தஜை€வவ்யரும் தேவர்களின் தேவரானசம்பு 

வைப்பாசாமலே, 'ஒ! வ்ருஷபக்கொடியுள்ளவசே ! உம்மிடமிருந்து 
அடையப்படா ததை நான் 1ணேன். நான் இருதார்த்தனும் பரிபூர் 

ணனுமாயிருக்கிறேன், உமக்குக் காரியமிருந்தால போகலாம் ! என்று 
சான்றை. சங்கரமரா அிரித்துக்மகொாண்டு நிரும்பவும் அம் ட ன ம் சிரி மி @ & வும் அம்முூனி 

வரைநோக்கி, (வரத்ரைப பெறறுக்கொள். அவசியம் என்னிடமிரு 

ந்து வரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும், ரிகஉத்தமமானவரத் 

தைக் கேள்  என்றுசொன்னா, ஜைசஷூவயரும் அந்தச்சங்கரரை 

நோக்க, ஓஒ! மஹா?தவ? ! ஊ௫ியிலுள்ள நாலைத்தொடர்ந்துசெல் 

லுகிறவணானஎன்வசனத்தையும் நீர்கேட்கவேண்டும் ' என்றுசொன் 

னார். பிறகு, சங்கபபகவானும் கெளசீமேவியைப்பார்த்துச் சிரித்துக் 

கொண்டு எகந்£காவமுள்ளவரும் எலலாத்தேவர்களாலும்ஈகமஸ்கரிக் 
e * fz) ௩ (கு) ட ro ore ee ட. (8) | 

கப்பட்டவருமாகித தம்.மிடம்போய்ச்சேர்ந்தார். அரசனே ! நீவின 

வியகாரணததால இக்கதை உனக்குச் சொலலப்பட்டது, அந்த 

யோகிகள் துவந்துவஙகளைவிட்டு விலகியவர்களும் நித்தியர்களும் 

எல்லாவிதததாலும் தாமே சக்இிபெறறவர்களுமாயிருப்பார்கள் '* 

என்றுசொன்னார், 

  

இருநாற்றுபு.ப்பத்தேழாவது அத்தியாயம். 

C Lo T dag ST WD (2. (தோடர்ச்சி,) 

FI 

(நற்குணங்கள் உலகை வசப்படூத்துமேன்றும் விஷயத்தில் நா 

5 hot GLB மையைப்பற்ற் உகாஸேனனுக்கும் வாஸஃதேவ 
நக்கும்நடந்த ஸம்பாஷணையும், நாரதர் வாஸ்௩-தேவ 

நக்கு உபாயங்கூறியதும்.) 

யு இிஷ்டிார், “எலலாஉலகததுற்கும்பிரியனும் எல்லாப்பிராணிக 

ளாலும் கொண்டாடப்படுகிறவனும் எலலாக்குணங்களுமுள்ளவனு 

மாகப் பூமியில்  எந்தமனிதனிருக்கிறான் 2? என்றுகேட்க, பீஷ்மர் 

சொல்லததொடஙகினார். 
(4 LIT Fagot OP Mb Favor | இவ்விஷயத்இல் கேட்கும்உனக்கு 

நாரதரைப்பறறி உக்ரணேனனுக்கும் ஸ்ரீகேசவருக்கும்கடந்த ஸம்பா 

ஷ்ணையைச் சொல்லுகிறேன். உக்ரணேனன், உலகமானது எவரைப் 

பற்றிச் சொலலுவதில பிரியப்பசிகிறதோ அந்தகாரதர் நற்குணம் 

நிறைந்தவரென்றுநினைக்கி?றன். கேட்கும்எனக்கு அதைச் சொலல 

வேண்டும்? என்றுகேட்டான். வாஸுதேலர் சொல்லததொடங்கி



௮௫௬ ஸரீமஹாபாரதம், 

னார். 'குஞுசர்களுக்கு அதிபதியானஅசசரே ! கான் அறிந்தமட்டில் 

இறந்தநாரதரின்குணங்களைச் சுருக்கமாகச் சொல்லுகிறேன். என் 
னிடமிருந்து கேளும், ஈன்னடக்கைஇருக்கிறதென்ற காரணத்தால் 

அந்தநாரதருக்குத் தேகத்தைவீழ்த்தததக்க அகங்காரமிலலை, அவர் 
உறுஇயானகல்வியும் ஈன்னடக்கையுமுள்ளவர் ; ஆகையால், எங்கும் 
பூஜிக்கப்படுகிறார், உற்சாகமிலலாமையும் கோபமும் சபலத்தன்மை 

யும் பயமும் கார தரிடமிலலை. அவர் தாமஸஸ்வபாவமிலலாதவரும் 

சூரருமாகவர். அஆகையால, அவர் எ௩ரும் நிச்சயம் பூஜிக்கப்படு 

இழுர், அவர் உபாஹிக்கத்தக்கவர், சாமததாலோ அலலது லோபத 
தாலோ இவர்வாக்லெ வித்தியாஸமுண்டாகிறதுலலை, ஆகையால், 

எங்கும் பூஜிக்கப்படுகிறார், அசமவித்தையின்உண்மையை அறிந்த 

வரும் பொறுமையுள்ளவரும்சக்கியுள்ளவரும்இந்திரியங்களைவென்ற 

வரும் நேராயிருப்பவரும் உண்மையைப்2பசுகிறவருமாயிருக்கிறா, 
ஆகையால், எங்கும் பூஜிக்கப்படிகிழுர், தேஜளாலும்கீர்ததியாலும் 

புத்தியாலும் ஞானத்தாலும் வணக்கததாலும் பிறவியாலும் தவத் 

தாலும் ௮வர் பெரியவர், ஆகையால, எங்கும் பூஜிக்கப்படெருர், 

நல்லஸ்வபாவமுள்ளவரும் ஸுகமாகப்படுபபவரும் ஸுகமாகப்புஜிப் 

பவரும் ௩லலஅன்புள்ளவரும் பரிசுததரும்௩லலவார்த்தையுள்ளவரும் 
பொழுமை இல்லாதவருமாயிருக்கிறார், ஆகையால், எங்கும் பூஜிக்கப் 

படிகிறார் ; மிகவும் நன்மையைச் செயகிளுர், அவரிடத்தில பாவ 

மில்லை, அவர் பிறர்துன்பஙகளில பிரியப்படுகிற இல்லை, ஆகையால, 

எங்கும் பூஜிக்கப்படிகிரார், வேறங்களில ஒதப்படும் உபாக்யானங்களி 

லுள்ள பொருள்களைக் கானஞசெய்லிறுர், பொறுமையுள்ளவரும் அவ 
மதுப்பிலலாதவருமாயிருக்கிறார், ஆகையால, எங்கும் பூஜிக்கப்படு 

இருர், ஸமகிலையிலிருப்பதால எவ்விதததலும் ஈண்பனுமிலலை; பகை 

வனுமீலலை. மனத் திறகூ ௮னுகூலமாகப பேசுகிறார், ஆகையால, எங் 

கும் பூஜிக்கப்படிகிழுர், பலகலவிகளுள்ளவரும் ஆச்சரியமானகதைக 

ளுள்ளவரும் பண்டி தரும் சோம்பலிலலாதவரும்। கள்ள த்தனமில் 

லாதவரும் தைன்யமிஉலாதவரும் கோபம்லலாதவரும் லோபமிலலா 

தவருமாயிருக்கிறார், ஆகையால், எங்கும் பூஜிக்கப்படிகிழுர், தனத்தி 

லாவ வேதறுபொருளிலாவது காமததிலாவ்லு அவருக்கு இதுவரை 

யில் கலசமுண்டான தில்லை, தோஷங்கள் அவரிடம் ஈன்கு அறுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால, எங்கும்பூஜிக்கப்படுகிழுர், உறுதியான 

பக்தியுள்ளவரும் நிந்திக்கத்தகாத புததியுள்ளவரும் கல்வியுள்ள 

வரும் கொடுமையறறவரும் அவிவேகமென்ஸும் ே தாஓமில்லாதவரு



Fr 6 Must a to, ௮௫௭ 

மாயிருக்கிறார். அலுகயால், எங்கும் பூஜிக்கப்படுகிறார். பற்றத்தக்க 
எல்லாவற்றிலும் பறறுதலற்றவரும் பற்றுதலுள்ள புததியுள்ளவர் 

போலக்காணத்தக்கவரும் ஸந்தேகரீலலாதவரும் ஈன்கு பேசுகிற 

வருமாயிருக்கிறார். ஆசையால், எங்கும் புஜிக்கப்படுகிருர், அவரு 

டைய ஸமாதியானது பயனைவேண்டியன்று, ௭ ஈதச்சமயத்திலும் 

தம்மைக்கொண்டாடுகிறஇலலை. பொருாமையறறவரும் இன்சொல் 

சொல்லுகிறவருமாயிருக்கிறார்,௮கையால, எஙகும் பூஜிககப்படுகிருர். 

அவருக்கு அகங்காரத்தில் பறறுதலிலலை. புததியானது 'ஈீன்னடக் 

கையில் உறுதிபெற்றிருக்கிறது, வேததறின் அர்ததஙகளைப் பகுத் 

தறிந்தவரும் யாகததை அறிந்தவரும் யோகத்தை ௮ றிந்நவரும் கவி 

யும் பக்தயுள்ளவரும் எப்பொழுதும் அறிவுள்ளவருமாயிருக்கிறார், 

ஆகையால, எங்கும் பூஜிக்கப்படுகிரார், மூன்றுகுணங்களுள்ளவரும் 

குணங்களை அனுபவிப்பவரும்ஜந் துயஜஞரூபியுமான பரமாகமாவை 

உள்சாபடி. அவர் அறிகிறார், ஆகையால், எங்கும் பூஜிககபபடு ரர். 

1 உலகத்தின் பலவிதமானமனத்தையும் அவர் வெறுததுக்கொள்ளா 

மல் பார்க்கிறார்; ஈட்புச்செய்யும்ல் த்தையில துறமையுள்ளவர், ஆகை 
யால், எங்கும் பூஜிக்கப்படுகிறார். ஒருவிதமான சாஸ்திரத்திலும் குற் 

றம்பேசுகிறதிலலை, தம் நீதிபபடி. ஜீவிக்கிறார். பமுதுலலாதகாலமுள் 

ளவரும் மனத்தை அடக்கினவருமாயிருக்கிறார், ஆகையால், எங்கும் 

பூஜிக்கப்படுகிமுர், 0. ரமப்பட்ட வரும் ஞானப்பயிறசியுள்ளவரும் ஸமா 

தியிலபோதுமென்றெண்ணாதவரும் விடாமுயறசியுளளவரும் அஜாக் 

ரதையில்லாதவருமாயிருக்கிறுர்; ஆகையால, ௭ஙகும் பூஜிக்கப்படுதி 

டூர், பிறரால நல்லகார்யத்தில தூண்டபபட்டால் செய்வதில் கூச்ச 

மில்லாதவரும் அதில் ரத்தையுள்ளவரும் பிறர்ர ஹஸ்யஙகளைவெளி 

பிடாதவருமாயிருக்கிறார், ஆகையால, எங்கும் பூஜிக்கபபடுகிறார், அர் 

த்தலாபங்களில ஸந்தோஷிப்பதிலலை. கஷ்டததுலும் துக்கப்படுகிற 

இல்லை. உறுதியுள்ளதும் பறறுதலிலலாததுமான புததியுள்ளவரா 
யிருக்கிறார். ஆகையால், ஏங்கும் பூஜிககப்பகிடருர், எல்லாக்குணங்க 

ளும் நிறைந்தவரும் ஸமர்ததரும் பரிசததரும் துன்பமிலலாதவரும் 

காலத்தைஆறிந்தவரும் பிரியததை ஆறிந்தவருமான அந்த நாரதரை 
யார் பிரியமாகக்கொள்ளமடட்டான்!' என்று சொன்னா. 

இவ்விதம் சொலலக்கேட்ட உகரளேனன் அந்தநாரதரை மிக 

வும் கொண்டாடிக்சொண்டு வீட்டிலிருந்து (வெளியில) சென்ரான், 

வாஸுதேவர் அவ்வ் தமே இரத்தனஙகளால அலஙககரிக்கப்பட்ட 
அவனாக einen nate meres Smee எ: பைக டல் பெய 
  

சதவ ழ், 

1 கூறிய துகூறலால் ஒருற்லோகம் விடபபடடது,



௮௫௮ ஸ்ரீ மஹ. பாரதம, 

கட்டிலில ஏகாந்தமாயிருந்தார், ஒரு ஊமயம் பூஜ்யயான காரகமகா 
முனிவர் அஙருவந்தார். ஸ்ரீஜனார்த்த ஈர் அவரை முறைப்படி பூஜித் 

துப் பேசாமலிருந்தார், இந்த ஸ்ரிாஸுதேவர் வருத்தமுள்ளவர் 

போலிருப்பசைக்கண்டு, ஓ! ரோசவசே! ஜனார்கதனசே ! இது 

என்ன 1! இநுவளாயில இலலாதமனவருக்தம் உமக்கு இருக்கிறது, 

கோவிக்த2 ! நகனை எனக்கு நீர் விவரமாகச் சொலலவேண்டும்' 

என்ற வசனக்றைச் சொன்னார், ஸ்ரீவாஸுதேவர் சொலலததொடங் 

கினார். bo | | நார திமிர இப்பொழு து என்னுடைய மூக்கியமான ஒரு 

விஷய ஈநண்பனல்லாதவன் ஜெரிந்துகொள்ளத்தக்கவனல்லன், 

பண்டி தனலலாககண்பனும் நட்பில்லாதபண்டிகலம் தெரிந்துகொள் 

OFF FMM VM, ஈண்பரும் விதவானும் மனத்தைஜயிததவருமான 

நீர கேட்கத்தககவர். மனத்திலுள்ள அுக்கததையும் நீர்கட்கத்தக்க 

வர். ஜஸ்வர்யமென்றசொலலுடன் நான் ஞா அிகளுக்கு அடிமை 

செய் சகொண்டிருக்கிறேன். ஞாதகளும் ஸம்பந்திகளும் பந்துக்க PO C5T DOM றூ 
ளும் எப்பொழுதும் கோபங்கொண்டு (என்னைப்). பகைக்கிருர்கள். 

ஆகிலும், தேவமீலோகநதிலுள்ளபோகஙகள் அவர்களுக்கு வெவவே 

மூக என்னால அளிக்கப்பட்டி ருக்கின்றன, ௮வ்விதமிருந்தும் என்னை 

யும் ஒருவா மற்றொருவரையும் பகைத.துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்? 

என்றுசொன்னார். நாரதர், 'இரும்பலலாதஆயுதததால் தடவிததுடை 

த்து இவர்களின்காவை எடுித்துவீடும். அதன்பிறகு, பேசமாட்டார் 

கள்? என்றுசொன்னார், பகவான்," சிறகதமுனிவர்களிலுத்தமசே! இவர் 

களின்காவை அுறுக்கததக்க இரும்பலலாத ஆயுதத்தை எப்படி அடை 
வேன்? அதனை எனக்கு உளளபடி. சொலலவேண்டும்' என்று கேட் 

டார், நாரதா, 'பள், பொன், ஆடைகள், சக்தினமுதலியதனத்தை 
. ச / ~ ’ 

விசேஷமாக இவர்களின்வாயிலபோடும், இது இரும்பலலாத ஆயுத 

மாகும், 1ஸுஹ்ருத்னுக்கள், ஸம்பந்திகள், 3மததிரர்கள, கருக்கள், 

ஸ்வஜனங்கள் இவாகளுக்கு இது ஆயுதமெல அுசொலஃபபகிகற து, 

அவவாயுதத தால திரும்பவும்திரும்பவும்அறுககலேண்டும், இவர்களு 
க்கு உம்முடையபொருள்களை அள்பபதும்ஈன் மொழிகளும் சிறந்தன 

வாகும்,_ம்மைஸமாததசென்று தெரிந்துகொண் 4 அதமனிீதர்களும் 

மிகமெச்ஈவாகள! என்றுசொன்னார். பிறகு கார தழமுனிவரின்வசள த 

தாலஏவபபட்டவரும்பெரிய2தஜஸுள்ளவருமான பகவான் சிரித்து, 

மூனிவரிறபேரியவசானஈா தரை மகவும் பூஜிதது அவ்வி தமேசெய் 
தார், மண்டல பூஃயரும்ப ர ம்மரிஷியுமான நார தரானவர் இவ் 

  

      

» 2, 385-0 பககம் குறிப்பிரகாணக,
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விதமானபிரபாவமுன்ளவர், அரசர்களிற்டிறக்கவனே ! நீ என்னிடம் 
கேட்டது சொல்லப்பட்டது. எல்லாக்கர்மங்களுர் கும்சன்மையான 

விஷயத்தில்முயற்சியுள்ளவர்களும்உண்மையான சகர்மக்கைமிகப்பெரி 

தாகக்கொண்டவர்களும் ஞான கஇலும்விசேஷஞான க்கி லும்மமந்த் 

தர்களுமாயிருப்பவர்கள் உலகத் இற்குப் பிரிபமானரிலையை அடை 

வார்கள்!' என்.றுசொன்னார், 

இருநாற்றுமப்பத்தேட்டாவது அத்தியாமம். 

மோ க்ஷ்த Tip in, (Carrs sf.) 
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(வயாஸ்ர்உலகத்கின்உ தபத்திழதவியவற்றைர் ௪ கஈக்குச்சோலவியது_) 

யுதிஷ்டிரர், “ஓ! கெளாவரே ! எல்லாப்பிராணிகளின்உற்பத் 
இக்கும் லய த்துக்கும் காரணமாயிருப்பசைத தெரிந்துகொள்ள 

விரும்புகிறேன். இயானம் கர்மம் காலம் ஒவவொருயுகக் கிலுமுள்ள 

ஆயுள் உலகத்தின்தக்வம் பி ராணிாளின்லம்பத்து ஆபத்து அகிய 

இவைகளை முழுமையும் கெரிந்துகொள்ளவிரும்புிரேன், இந்த 

உற்பத்தியும் முடிவும் திலிருந்து ஈடைபெறுகின்றன? 1ஸாதுக் 

களிறடிறந்தவரே ! இப்பொழுது! எங்கள்விஷயத்தில் உமக்கு அனு 

க்ரகபுத்திஇருக்குமாலை இசை ௨ ம்மிடத்தில கேட்டுறேன், இதை 

நீர் எனக்கா உபசேசிக்கவேண்டும். மூகலில் சொல்லப்பட்டதும் 

உத்தமமுடானப்ருகுவின்வச௪னச்தையும்பிறகு பிரம்மரிஷியானபரத் 
வாஜரின்வசனத்தையும் கேட்டு என்னுடையபுத்ரியான.து சிறந்த 

தும் உயர்க்கதர்மர்சைப்பற்றியதும் உக்தமமான நிலையிலிருப்பது 

மாமிற்று, ஆகையால, இரும்பவும் கேட்கி/றன். அகனை நீர் சொல்ல 

வேண்டும்”? என்றுகேட்௪, பீஷ்மர் சொலலலானர், 

(புஜ்பானவ்யாஸர் தம்புதீரர்கேட்டபொழு துசொன்ன அந்தப் 

பழையஇதிஹாஸக்தை இவ்விஷயத்்இல கான் உனக்குச் சொல்லு 
இறேன், வ்யாஸரின்புத்ரரானசகரானவர் அங்கங்களுடனும் உப 

நிஷத்துச்களுடனும் எல்லாவேதங்களையும் ௮ தயயனஞ்செய்தபின் 

தர்மங்களின் ஸுூக்ஷமத்தைத்தெரிக்து மோக்ஷகிஷ்டைக்குரிய 

கர்மத்தைத்தேடிக்கொண்டு அறம்பொருள்களைப்பறறிய ஸந்தேகங் 

களைஅதுத்தவரான இருஷ்ணத்வைபாயனசென்னும் வ்யாஸரிடம் 

சென்று ஸந்சேகமுள்ள இவ்விஷயத்தைக் கேட்கத்தொடங்கினார், 

  

  

1 ௮தஇிகபாடமான ஒருஸ்றலோசம் விடப்பட்ட.
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'காலக்டுன் அறிவில்கிர்சயமுள்ளவரும் 'பூதக்கூட்டங்களைப் படைத்த 

வருமானாஞ்வரரையும் பிராம்மணன்செய்யத்தக்ககையும்குறித்து 

நீர்சொல்லவேண்டும்! என்.றுசேட்டார், சென்றதையும்வருவதையும் 

அறிந்தவரும் யாவற்றையும் .நறிக்கவரும் எல்லாத்தர்மங்களையும் 

அறிந்தவரும் பிகாவுமான வ்யாஸர்கேட்பவரும் புக்ரருமான அந்சச் 

சுகருக்குர் சொல்லக்தொடங்கினார். 'அருமைப்புசல்வனே ! நீ கேட் 

கிறதை உள்ளபடி. சொல்லுகிறேன், கவனமாகக் கேள், முதலில் 

காரியமென்றும் பிறகு காரணமென்றும் அல்லது முதலில் காரண 

மென்றும் பிறகுகாரியமென்றும் இரண்டுவிதமாக அறியப்படுவ தும் 

மறைக்கப்பட்டதுமான இவ்வுலகமானது விசாரித்கால் ஸத்யமும் 

மிகவும்மங்கள(.மான பிரம்மமென்று அறிவிக்கப்படிகிறது. அதனை 

அறிவுள்ளவர்கள் அறிகிறார்கள், ஆ௫காலத்தில் தேஜோருபியும் 

உற்பத்டியில்லாகதும் உலகங்களுக்குக்கா ரணமும் ஆச்சரியமுமான 

பிரம்மமே இருந்தத, ஆஇயிலிருக்கும் காணத்தாலேயே அதை 

அறிக்கவர்கள் ப் ரதானமென்றுகூறுகிறார்கள், மூன் றுகுணங்களுள்ள 

தும் ஸரீவிஷ்ணுவினுடையதுமான அந்தமஹாமாயையை ப்.ரக்ருஇ 

என்றறிவிக்கிரொர்கள். இவ்விதமான அந்தப்ரம்மமானது ஆதியும் 

மூடிவுமில்லாகதும் காணப்படாத தும் விகா ரமில்லாததும் ஸ்திரமான 

தும் ஊடிக்கக்ககாகதும் அறியத்ககாததும் காரியங்களுக்குக்காரண 

மூமாக மூலில் இருக்கது, அதுதான் மூன்றுகுணங்களையும் உருவ 

மாகக்கொண்டதும் மூன்றுசாலங்களிலும் ஸஙுக்ஷமமுமான பிர 

தானமென்பூ சொல்லப்படுகிறது, கன்குசேர்க்கமாயையின் குணத் 

துடன்கூடிய நம் சன்னிலையிலிருப்பதும்வ்யாபகமுமான அக்தப்ரம்ம 

மானது கன்னிச்சையால் மாறுதலடை ந்தது, மூன்றுசக்திகளை 

உருவமாகக்கொண்டதும் காரணருபியம் எப்பொழுதும் ஞானரூபி 

யான பாமாத்மாவென்னும் அஇஷ்டானத்துடன்கூடியதும் ஸ்வா 

தந்த்ரியமில்லாக தும் ஸ்வபாவமென்னும் பெயரை அடைந்ததும் 

மோகஉருவத்தைக்தரிப்ப துமான அந்தப்ரம்மத்தின்பிரகருதியானது 

பலவிதமான ஜீவனுடையபோகத்திற்கும்வேண்டி வெளிவந்தது,மன 

மானது ஸுந்ரிதிமாத்தாத்தால் மணத்தைநுகரும்இந்துரியத்தைச் 

சலிக்கச்செய்வதற்குக் காணமாயிருப்ப துபோலப் பரத்திலும் பர 

ரான பரமாத்மாவானவர் யாவற்றுக்கும் காரணரசென்று கூறப்படு 

இரர், அவர் அந்தப்பிரதானத்தைஉண்பெண்ணி அதுற்புகுக்து அத 
    

1 அதிகபாட ரன இரண்டரை ஸ்றலோசங்கள் டொறாஈதாமையால் விடப்
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ணுள்ளிருந்துகொண்டு அகைச் சலிக்கச்செய்தார், பிரதானமென்ற 

தத்வத்திலிருக்து ஸாக்விகராஜஸகாமஸமென்னும் மூன்றுவிகமான 

மஹத்கானது உண்டாயிற்று, அது பெரிதாயிருப்பதால் மஹத் 

என்று சொல்லப்பகிகறது. உண்டானமகக்கக்வமானக காலஉரு 

வத்தால் மறைக்கப்பட்டு ப்கானதக்வக்கை நன்ரப்மறைத் துக் 

கொண்க. அக்காலமானஅ பரமாச்மாவின் அம்சமாகும், அது 

புருஷ்னைன்றும் அளவிடதக்சுகாக உருவமுள்ளதென்றும் சொல்லப் 

படிகிறது.பிர கான ஈஇலிருந்துஉண்டான இந்தமஹக்கான்நுமூன்று 

குணங்களள்ளசென்று வேதம் பதேசிக்கிறது. அக்சமஹக்கச் 

வத்இலிருந்து ஸாக்விகசாதஸகாமஸமென்னும் மூன்றுஉருவமுள்ள 

தும் மூன்றுவேற்றுமையுள்ள தமான இக்க அகங்காரமானகு உண் 

டாயிறறு, தாமஸமான இந்சு அகங்காரமானது பூதாதியென்று 

பெயருள்ளதாகிறது, புதங்களுக்கு ஆறியாயிருப்பதால் தாமஸ 

அகங்காமானவ பூதாடுயென்.நு சொல்லப்படுகிற து, பிறகு, அந்தப் 

பூதாதியானது வேர்றுமையை அடைந்து சப்த௲ன்மாத்இுரத்தை 

உண்டுபண்ணிற்று, அக்கத்தன்மாகடிரையானது சப்தத்தைஉருவ 

மாகக்கொண்ட. ஆகாயசதை உண்டுபண்ணிறறு, சப்தலக்ஷண்மான 

ஆகாசமானஅு சப்கதன்மாத்தாக்கை மறைத்தது, அக்க ஆகாயத் 

தால ஈன்முகச் சலிக்கச்செய்யப்படரிம் சப்தமானது ஸ்பர்சதன்மாத் 

இரத்தை உண்டுபண்ணிறறு, ஸூ .ஆஷமசப்தமுள்ள அவ்வாகாசமா 

ன.து ஸ்பர்சசன்மாகுரையை மறைசதது, அவவாகாசத்தால சலிக் 

கும்படி. செய்யப்பட்ட ஸ்பர்சமான ஐ வாயுவை உண்டுபண்ணிறறு, 

ஸ்பர்சரூபமுள்ளவாயுவானது அப்பொழுது ரூபதன்மாத்தாத்தை 

உண்டுபண்ணி அதை மறைத்தது, அக்கு ஸ்பர்சத்தால் ஈன்ரு சலிக் 

கச்செய்யப்பட்டரூபமானது அக்கியை உண்பெண்ணிறறு, பிறகு, 

ஸுூக்ஷமமானரூபமானது அக்நியைஉண்டுபண்ணி நன்குமறைத் 

தது, அந்தருபத்தால நன்கு சலிக்கச்ரெய்யப்பட்ட அக்னியானது 

ரஸதன்மாத்திததை உண்டுபண்ணிற்று,ஸூக்ஷுமரூபத்தை அடை 

ந்த அக்னியானது ரஸத்ன்மாத்துிரத்தை மறைத்தது, அந்ஈ அக்னி 

யால் ஈன்கு சலிக்கச்செய்யப்படுிம் ரஸமானது ஜலத்தைஉண்டுபண் 

ணிற்று, ஸுூக்ஷமமான் : ரஸமானது திரும்பவும் அந்த ஜலத்தை 

ஈன்கு மறைத்தது, அந்த ரஸத்தால் ஈன்குசலிக்கச்செய்யப்படும்ஜல 

மானது கந்ததன்மாத்திரையை உண்பெண்ணிற்று. அக்கஜலமான.து 

பிறகு ஸுூக்ஷமமானகந்சத்தை மறைத்தது, அந்த ஜலத்தால் 

ஈன்ருகச் சலிக்சச்செய்யப்பகிம் கந்தமான.து கடினத்தன்மையை 
* 1, 58
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உண்பெண்ணிற்று, ஸுஷீமமானகக்ககஇலிருந்துஉண்டான அக் 

GS கடின தன்மையிலிருந்து பூரி உண்டாயிறறு, இது முழு 
துமே ஜலஉ ௬வழமுள்ள துதான். ஜலம்இரும் பவும்கடினத்தன்மையை 

அடைக்கது, பிறகு, பூமிமுதலிய இந்தப் பூதங்களுண்டாமின 

வென்று வேதஞசொலலுகிறது, இக்கப்புகககளஞுடைய சரீரம் 

அன்னமென்றே நுறிஞர்கள் ஈருகுடிருர்கள்,  அச்கப  பூரக் 

களிலுள்ள ஸுரிஅஒ மபாகங்கள் சன்மாக்திரைகளெணறு சொலலப் 

LOBE Dor, தே ஜதோாரூபமானபதுடந்திரியங்களைக் காரியத்தன் 

மையை அடை_ந்ததேவர்களென்று சொல்லுகிறார்கள், மனமானது 

இவைகளில் பதுளோரவகாகும், இவ்விகம் விகாரத்கன்மையை 

அடைக்க (இந்திரியஙகளாகிற) தேவர்கள் சொல்லப்பகிகருர்கள், 

பலவேற்றுமையுடனிருக்கும்காலமானது .அக்கஇந்திரியங்களுக்கு 

மாறுபாட்டைச்செய்யக் காரணமாகிறது, பூகஙகளுக்குஆ தமாவான 

பரமாதமாவானவர் குணங்களின் வேறறுமையுள்ளவசாயிருக்கிறார், 

அவர் ஒருவராயிருக்கும் மூன்றுவிதமான வே௱றுமையுள்ளவசாஇப் 

பலவிகமானகாரியங்களைச் செய்கிறார், பிரம்மாவாயிருந்து பிராணி 

களைப் படைக்கிறார், அழிவறறநாராயணராயிகுக்து பறிபாலிக்கிருர், 

உலகஙகளைஉருவமாகககொண்டருத்ரருபியாகி எம்ஜறரிக்கிறார். காரி 

யங்களில்ஸாமர்ததயமுள்வ இவர் சாலமாகிமுா, ஈம்வாரூபியானகால 

மும், சிந்தைக்குஎட்டாதலும் மூன் துகுணங்களை? ௬ுவமாகக்கொண் 

டதும் ஸனாகனமுமாயிருககிறது. இது இந்மீரியங்களுக்குப் புலப் 

படாதது, இது சிந்தைககு எட்டாதது, இது வவெவ்வேறுலகூடிண 

மூள்ள தாயிருக்கிறது, வேறறுமையிலலாததாகக் கேட்கப்படும் இவ 

வுலகம் காலரூப தால் வேறதுமையுள் oll SDD HI, ஆ துயுமந்தமுமில 

லாததும் உறபததியிவலாத தம் வயமம் ஷூக்ஷமமும் கிழததன 

மில்லாததும் உறுஇயுள்ளதும் ஊமிச்சமுடியாகதும் ஆறியக்கூடா 

சதுமானபிரம்மமானது மு௱லிலிருக்தது, பதனைந்துகம் ஷஙகள் 

ஒருகாஷ்டையாகும். மூபபதுகாஷ்டைகளை ஒருகலை வெயென்று கணக 

கிடவேண்டும், முப்பதுசலைகளும் ஒருகஷையில பதலை$ருபாகமும் 

கொண்டது தருமுகூர்த்தமாகும், முப்பதுமுகூாரத்தங்கொண்ட து 

ஒருபகலும் இரவுமாகுமென்று முனிசளால கணக்கிடப்பட்டி ருக்கி 

றது, முப்பதுஇரவுபகல் கருமாஸமென்று கூறப்படும், பன் 

னிரண்மோதங்கொண்டது ஒருவருஷம், தக்ஷணுயனம் உததராய 

ணம்என்ற இரண்டுமீசர்ந்து ஒருவருஒுமென்று கணக்க றிந்தவர்கள் 

கூறுகிறார்கள். மானிடஉலகத்துற்குரியஇரவுபகல்களை ஸூர்யன்
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பகுச்துக்கொடுக்கிறான். இரவானது உறக்சச்திறகாகவும் பகலா 
னது send Galina nsrant வருகின்றன. ஒருமாகமானது 
ப் திருச்சுளுக்குரிய இ இரவும் பகலுமாகும், அவைகளின் பிரிவுகளை, 

சுக்லபக்ஷமான துவேலைகளைச்செய்கறதறகுரியபகத லும்கிருஷ்ணபக்ஷ 

மானது உறங்குவசறகுரியடஇரவுமென்று அறியவேண்டும்,ஒருவருஷ 

மானது தேவர்களுக்குரிய இரவும் பகலுமாகும் அவைகளின் 

பிரிமீவா, உத்தராயணம்பகலும் ககதிணாயனம் இரவுமாகும், முதலில 

தேலலோகத்துக்குரிய நீ.ரவுபகல்களாலுண்டாகும் வருஷத்தின் முடி. 

வின்கணக்கைக்கொண்டுபிரம்மதேவருக்குரிய இரவுபகல்களை ச்சொல் 

ஷகிமறன், கருகயுகம் 427 தாயுகம் துவாபரயுகம்கலியுகம் இவைகளி 

அள்ள தேவர்களின்வர்ஷங்களை முறையே கூறுகிறேன். கிருதயுக 

மான நாலாயிரம்வருஒங்களென்று கூறுகிறார்கள். அந்தயுகத்தின் 

் ஸந்தியாகாலம் கானூறுவருஷஙகளும் அப்படியே 9ைந்தியாம்சம் 

நானூறுவருஷஙகளுமாகும், அகைவிடவேருனமூன்றுயுகங்களிலும் 

அவைகளின்ஸந்தியைகளிலும் ஸக்நுயாம்சஙகளிலும் ஒவ்வொன்று 

குறையச் கூறியஆயிரம்வருவஙகளும் நூறுவருஷங்களுமாகும், இந்த 

யுகங்கள் அழிவறறவையும் ௭தசைனமுமானஉலகஙகளைக் சரிக்கின் 

தன, அபபா! அழிவற்றசாறவதபிரம்மருபியான இது பிரம்மததை 

அ.றிந்தவர்களுக்குக தெரியும், நான்குஅம்சஙகளுடன்கூடியதும் 
பூரணைமுமானதர்மமும் ஸதயமும் கிருதயுகததிலிருக்கின்றன. அந்த 

யுகததில அதர்மததுடன்நடைபெறுவதொனுமிலலை, வேறுயுகங 

களில தர்மமானது முறையே தவவொருபாகமாகக்குறைவடை௫இற 

தென்று வேதததால வெளியாகிறது, ஸதயமும் செளசமும் ஆயு 

ளும் தர்மமும் ஒவ்வொருபாகமாகக் குறைவடைகின்றன. இருட்டு, 

பொய், வஞசகம்இவைகளால அதர்மமும் மேலிடிகிறது, இருதயுக 

ததிலிருபபவர்கள் கோயறறவர்களும் இஷடமானபொருள்களின் 

ஷிதுயெலலாம்பெறறவர்களும் கானூறுவருஷங்கள் ஜீவிப்பவர்களு 
மாயிருந்தார்கள்? இமீரதாயுகததுல இவர்களின்ஆயுள் ஒருபாகம் 
குறைவடைகிறது, யுகந்தோறும் வேதவாதஙகளும் இவ்வுலகில 
குறைவடைடஇன் றனவென்று எஙகளுக்குக் கேள்வி, ஆயுளும் அனு 

&.ரகசக் திகளும் வே தத்தி£ற்குரியயயனும் குறைவடைகன்றன, இருத 

யுகததில தர்மங்கள்வேறு, சக்திக்குத்தக்கபடி. செய்யப்பவெது 

போன்றதாமங்கள் திரேத தாயுக புகுத்த லும் துவாபரயுகதத திலு நிலும் கலியுகத் 
  

1 யுகத்துக்கு முன்னுள்ளகாலம். 

2 யபுகததுக்குப பின்னுள்ள காலம்,



௮௬௪ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

திலும் வெவ்வேறாக இருக்கின்றன.கிருதயுக்த்துல் தவம் பெரிதாகும், 

இரதையில ஸத்யம் உத்தமமாகும், துவாபாயுகததில யாகத்தையே 

சொலலுகிறார்கள். கலியில் தானமே சிறந்தது, இ வவிதம யுகங்களின் 

கணக்குப் பன்னீ ராமிரம்வருஷங்களென்று கவிசள் அறிவிக்கிறார்கள், 

அந்தயுகங்கள் ஆயிரச்சடவை FD Hey ௮௮ பிரம்மதேவருக் கரிய 

ஒருபகலென்று சசாலலப்படிகிறது, பிரம்மதேவரின் ராதரியும் அதே 

கணக்குள்ள தாகும், ர௪ரான அந்தபரம்மதேவர் இரவின்தொடக்கத 

இல் உலக்ததைக் தம்மிடம் லயிக்கும்படிசெய்துற உறங்கியபின் இர 

வின்முடிவில விழிகதுக்கொள்ளுகிறார். ஆயிரம் யுகஙகளின் முடி. 

வைப் பிரம்மதேவரின் பகலென்றும் ஆயிரம்யுகங்களின் முடிவையே 

இரவென்றும் இரவுபசுலகளை அறிந்தஜனங்கள் அறிவிக்கிறார்கள், 

விழிததுக்கொண்ட ரொம்மதேவர் இரவுசென்றதும் அழிக்தமஹத் 

தத்துவத்தைப் படைக்கிறார், அதிலிருந்து ஸ நூலஉருவமுள்ளமன 

முண்டாகிறது, மனமான அ படைக்கவேண்டுமென்ற விருப்பததால் 

ஏவப்பட்பெபெ படைப்பைசசெய்கிறது, அதுலிருந்து ஆகாயமுண் 

டாகிறது. ஆகாயத்தின்குணம் சப்தமென்று சொல்லப்படுகிறது; 

வேற்றுமையை அடைந்த அகாயததிலிருந்து எலலாக்கந்தககளையும் 

கொணர்வகும் பரிசததமும் பலமுள்ள துமான வாயு உண்டாகிறது, 

அந்த வாயுவின் குணம் ஸபர்சமென்றுசொலலப்படுகிறது, வேற்று 

மையை அடைந்த வாயுவினிடமிருந்தும் பிரகாசமுள்ள தும்பரிசகத 
மூம் அழகுள்ளதுமான அக்கினி உண்டாகிறது. அகன் குணம் 

ரூபமென்று சொல்லப்பமிகிறது, விகாசப்பட் . அக்னிபிடமிருக் 

தும் ரஸமுள்ள ஜலமுண்டாகிறறு. ஜலத்தலீருந்து கந்தமென்னும் 

குணததைத்சரிக்கும் Ly toe ண்டாகிறது. இவவ தம் முதலான பூதங் 

களின்உறபத்தி சொல்லப்படுகிற. 1 முகலாவது பூக தின்குணங் 

கள் மேன்மமலானபூதததை அடைகின்றன, புவைகளுள் ஓவ் 

வொன் றிலுமுள்ள குணங்களனைத்தும் ௮ தன தன்காரியததைஅடை 

யுமென்று சொலலப்படுகின்றன. சிலர் அறியாமைபால மணத்தை 

(ஜலத்திலுகண்டு ஜலத்திலிருபபதாகக் கூறுலார்களாயினும் அதைப் 

பூமியில்மட்டுமிருப்பதாகவும் அதிலிருந்து ஜலத்தையும் வாயுவை 

யும் அடைந்திருப்பதாகவும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும், ஏழுவித 

மான உருவமுள்ளவைகளும் வெவ்வேறாகப் பலவிதலீரியங்க 

ளுள்ளவைகளுமான "இவை-ள்முழுமையும் தன்று சச ாமலபிராணி 
  

1 துதிகபாடமான ஏமுறலோகங்கள கூறியதுகூ. றலால விடபபடடன. 

2 மஹத அஹங்காரம் ஐர்.துபூதங்கள,



Fa 6 MutT aly, ௮௬3 

களைப் படைக்கத் இரமையுள்ளவைசகளாகவிலலை, பெரியஉருவமுள்ள 

அவைகள் சேர்ந்து ஒன்றோடொன்று கலக்கு சரீரரிலையை அடைந் 

தன, அதனால், (௮க்மா) புருஷனென்றுசொலலபபடுகிறான். சரீ 

சத்தைஅடைந்தகாரணத்சால சரீரியாகிறான், 1. நனாறு அம்சமுள்ள 
ஸுூக்ஷமசரீசமானது  ஜூர்த்தியுள்ளதாயிருகமிற,  கர்மங்களு 

டன் மஹாபூதஙகளும் அமதஅடைகின்றன. அதிசாஃகாவாயிருப் 

பவர் எல்லாப்பூ தங்களையும் ஈடிக துக்கொண்டு சவளரெய்யவேண்டி 

அந்தமஹாபூததீதைப படைக்கிறார். அவரையே ஸருஷ்்.டி.கா [ககன் 

றுசொலலுகிறார்கள். * அவரே பிராணிகளை உண்டுபன்௨ரஇழுரர், 

அவரே பரமபுருஷர்,பிறப்பிலலாத பிரம்மதேவர், தேவாகஈறம் ரிஷிக 

ஞும் பித்ருக்களும் 3மானிடர்களும்மறதஉ லகஙகளும் நதிகளும் கடல 

களும் திக்குக்களும் மலைகளும் மாஙகளும் மானிடர்சளும் கின்னார் 

களும் சாக்ஷஸர்சளும் பசுக்களும் பக்ஷிகளும் மிருகஙகஞும் பாம்பு 

களுமாகியஅழிவிலலாதனவும் அழிவுள்ளனவுமான ஸதாவரஜஙகமங் 

களிரண்டையும் உண்டுபண்ணுகிறுாா, அவர்களுள் எவர்கள் எந்தக் 

கர்மங்களை முன்ஸருல் டியில் அடைந்துருந்தார்கமளா நிரம்பவும் 

தரும்பவும்ஸருகூடிககப்படிம்அவாகள் அந்தக்மாமங்களாயே அடை 

யும்படி. செய்யப்படிகிருர்கள், அந்தஅக்தவாஸனையுள்ளவர்களாயிரு 

ஈதுகொண்டு ஹங்ம்ஸை, அஹிம்ஸை, மென்மை, கொடுமை, தர்மம், 

அதர்மம், ஸதயம், பொய்இிவைகளை அடைஇழுர்கள், ஆகையால, 

அது அவர்களுக்குப் பிரியமாகிறது, மஹாபூதஙகளிலும் இந்தரி 

யங்களுக்குரியவிஷயஙகளிலும் சரீரங்களிலுமுள்ள வேற்றுமையை 

யும் பூதங்களுக்குரிய உபயோகததையும் பிரம்ம?தவ?ே. படைக்க 

ரர், கர்மததைறிந்தரிலர் மனிதமுயறசியென்ரும் வேறுசிலர் 

தெய்வமென்றும் பூதஙகளைச்சிந்திபபவர்கள். இயறகைென்றும் 

சொலலுகிழுர்கள், * பெளருஷமென்னும்கர்மமம் தெயவமும் இயற 

சையும் பயனைக்சொடுபபதில ஒன்று சேர்ந்துருக்கின்றன. இம்மூன் 

றும் வெவவேருரீபிருப்பவையலல, இவைகளுக்கு எவ்விதததுலும் 

பிரிதலிலலை, இவ்விதம் இ௫தக்கர்மமும் தெயவமும் பூதஙகளின் 

இயற்கையும் இவவுலகதலை த உண்டபெண்ணுகின்றன.. கர்மத த்த ் திலிருப் 
  

  

1 ஞானேகதிரி யம் pb si, anGune fufluith Sb Si, பிராணன்களஜது, 

மனம் அன்ன, 
8 'அவரே சரீரததில பிரவேசுகரா ' எனபது பழையஉரை, 

2 இது இரண்டுமுறை வருகிறது, மனுககளென்றும் கொள்ளலாம். 

4 ! முயதரியும் தெயவமும் இயற்கையைசசா£ாகது பலனகொடபபவை ? 
என்பது பழையவுரை,
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பவர்கள் சந்தேடஇிக்கத்தக்கபடியே சொல்லுவார்மள், ஸத்வகுணத்தி 

லிருக்கும்ஞானிகள் எஙரும்ஒன்றானபிரம்மத்தைக் காரணமாகக்கண் 

டி ருக்கிறார்கள், அக்கப்ரம்மஜ்ஞானத்தால பிராணிகளுக்கு மோக்ஷ 

முண்டாகும், அந்தப்ரம்மத்ஞானத்திறகுச் சமமும் தமமும் ஸாகக 

மாகும், மனந்தாலவிரும்புகிற 8போகஙகளை பெல்லாம் அந்தப்பிரம்ம 

ஜஞான கரல அடைவான், உலகங்களை ௨ ண்பெண்ணுகிறப்ரம்மத 

தைம் தவத்தால அடைவான், பிரம்மககன்மைபெறறமனிதன் எல 

லாப்பிராணிகளுக்கும் ஈசனாஇிறான், ரிஷிகள் தவத்தால இரவும்பக 

லும் லேதங்களைச் குறரார்கள், ஆயும் அககமுமிலலாததும் நிக் 

தியமுமான வேதவாக்கானது பிரம்மதேவரால வெளியிடப்பட்ட. து, 

ரிஷிகளின்பெயர்களையும் வலேததகைப்பறறிய அவர்களின் அ றிவுகளை 

யும் பூதங்களின்நாமருபக்ரியைகளையும் வேதமா எிலிருக்கே முகலில 

அக்தாஸற்வார் உண்பெண்ணாகிரர். நிஷிகளுக்குள்ள பெயர்களையும் 
வேதஙகளைப்பறறிய அவர்களின் அறிவுாளையுமே பிரளயசாலத்துறகுப் 

பின் உண்டான மறறரிஷிகளுக்கு ப்ரம்மகேவர் உண்பெண்ணுகிறார். 

வேதுங்களில ஆத்மாவுக்குள்ள மோக்ஷஹிததியானது வேதாததிய 
யனம்,கருகஸ்தாறரம௰,வானப்ரஸகம்,பொுவான கர்மம் யாகங்கள், 

கீர்த்தியைககாகதக்கதர்மம், கர்மாஙகஙகளைபபறறிய உபாண்றுயும் 

சரீர ததிலுள்ளமனமுதலியவைகளை ப்பம்மமாஃப பாவிததுச்செய்யப் 

படும் உபாஸ் இயும் ஆதமரூபமாகப் பாவிததுச்செய்யப்படும் பரமாத 

மோபாஸ்துியுமாகிய மூன்றுவி௮. பாஸ்இகள், மமாக்ஷம் என்னு பதது 

வறிகளாக உபதேசிக்கப்படுகிற ௮, வேதததைஅறிந்தவர்களால ஆறி 

யக்கடினமென்று வேதஙஈளிலகூறபபடிவதும் வேதாந்தஙகளிலமிகத 

தெளிவாய்உ பதேசிக்கபபவெ துமானபிரம்மம் முன்சொன்னரெமவ ழி 

யாகவே அறியப்படும், சரீரியானஜீவனுக்குத அவந்துவங்களூடன் 

கூடிய இவ்வேற்றுமையான து கர்மகதாலுஃண்டான து, ஆத்மஷித்து 

யென்னும் மோக்ஷரூபியானபுருவன் பிரம்மஜ்ஞானத சால.ுவ?வற 

றுமையை விலக்கிக்கொள் ஞகிருன், பிரணவமென்ற சப்தப்சம்மம் 

பரப்ரம்மம்என்ற இரண்டுிபிரம்மங்களையும் தெரிஈதுகொள்ளவேண் 

டம். சப்தப்ரம்மததைத் தியானிப்பதில ஸமர்த்தனைவன் பாப்ரம் 

மத்தை அறிவான், க்ஷ£த்இரியாகள்ஹிம்ஸையை யாகமாகக்கொண்ட 

வர்களென்றும்,வைஸ்யர்கள் ஹவிஸை யாகமாகக்கொண்டவர்களென் 

தும், சூத்திரர்கள் பணிவிடையை யாகமாகககொண்டவர்களென்றும், 

பிராம்மணர்கள தவத்தை யாகமாகக்கொண்டவர்களென்றும் சொல் 
லப்படுகிருர்கள், யாகஙகளைச்செய்வதற்குரிய இவ்விதியானது தரே
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sryssHovcrorg), கிருசயுஈக்தில் இவ்விஜியிலலாமலே பிரவ்ருத் 

திப்பார்கள், துவாபாயுகததிலும்அப்படியே கலியுகத்திலும் யஜ்ஞங் 

கள் நகாசமடைகின்றன, கிருதயுஈக்டிலுள்ளமனிதர்கள் வேறுபடாத 

கர்மமுள்ளவர்்ஈளாகிக் காம்யமானயாகங்களைத் சவங்சளால் வேர 

கத்கெரிந்துகொண்கி விலக்கிவிட்டு ரக், யஜான், ஸாமம்என்ற 

மவதுககளைக் (கறபதுடமி) சவத்தையுஞசெய்கிறுர்கள், நிதா 

யுஈத்தலோ, வேதங்கள்யாவும் ஸ்சாலாஙுகளும் ஜம எழளுமான 

ப்சாணிகளைஎலலாம் சிகஈவலிமையுஉன் அடக்குிறவைகளாகக 
மதான்றின. துர தாயக தில சேர்கதிருந்தவேத HOLL WS 

CLD வர்ணா ற மகளும் ஆயுளின் குறைவால் துவாபாயுக ரில பிரி 

வடைகின்றன. கலியுகசுதில தர்மம்சாசமடைவதால யாகங்களுடன் 

மீவதங்கள்யாவும் மிகவும்காசமடையும், அவைகள் காணப்படுவனவும் 
சாணப்படாதனவுமாயிருக்கும், கர்மமென்பது இரு நயுஈத்தில மனத் 

தைஜயித்தவர்களும் தவமுள்ளவர்களும் சாள் ) /ஙகளுள்ள வர்களு 

மானபிராம்மணர்களிடம் நிலைபெறறதாகக் காணப்படுகிறது, அந்தத் 

கர்மமானது ஒவ்வொருயுகக திலும் அகர்மத்தின் வளர்சசிக்கு Sha 

Uy FOmam Any, Mug seng & VC SACIIG Menoron Gaus 

வாதங்களும் சாஸ்ஜிரததில்சொலலியபடி. காசமடைகின்றன, ஸ்தாவ 

சஙகளும் ஜஙகமங்களுமான பிராணிகள்யாவும் மழைக்காலதஇல் 

மழைக்குத்கக்கபடி. எப்படி மிகஅஇகமாகுமோ அப்படியே ஒவ் 

வொருயுகத்திலும் தர்மஙகளும் அதர்மங்களும் உண்டாடின்றன, 

ஓவ்வொரு ர ஐக்களிலும் வெவ்வேறு உருவங்களுள்ள அடையாளங் 

கள் இரும்பவும்இரும்பவும் சமக்குத்காமே காணப்படுகிற துபோலப் 

பிரம்மா ருத்ரர்முதலானவர்களிடம் முதலும்முடி.வுபில்லாதகாலத் 

தின்வேறறுமையும் வைக்கப்பட்டிருக்கற த, முதலில் உனக்கு 
உபதேசிக்கப்பட்ட அந்தக்காலரூபியானபிரம்மமே பிரஜைகளை உண்டு 

பண்ணவும் ஸம்.ஹரிக்கவும்செய்கிறது. பெரும்பாலும் இயறகை 

யாக தவந்துவஙகளுடன் கூடியவைகளாயிருக்கிற பிராணிகளைப் 

போஷிப்பதும் ?தரிப்பதுமாயிருப்பது காலமென்றே சொல்லப்படு 
கிறது ஸ்ருஷ்டி, காலம், கர்மா, வேதங்கள், கர்மததைச்செய்பவன், 

கர்மத்டுற்குள்ளமுயறசி, கர்மதின்பயன் இவையாவும் காலமே, 

மகனே ! 8 என்னிடம்கேட்டதை உனக்கு உபதேசித்தேன், 

    
1 வேறுபாடம், 8 வேறுபாடம்,



| Fr Dy ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

இருநாற்றுமுப்.த்தோன்பதாவது அத்தியாயம், 

மாஷைதர்மம். (தோடர்ச்சி) 

FP QOH 

+ (வியாஸர் சிரனயழநவியவந்றைப்பறற்ர் சுகநகீதச்சோல்லியது.) 

CMa nc GIL Oy oot அவக்ஈக்கல் ஈற்வார். இவ்வுலகத் 

கைக HTP Hy சிகணடிக்ஷமமாக wOiaFoOFUaD Dion s 

தைச் சொலலுகிறன், அப்பொழு அகாயக்இல் ஸூர்யனும் 

அக்னியின் ஏழுஜ்வாலலைக ரம்உலகத்தை எரிக்கின்றன. அப்பொழுது 

இவவுலஈம், ஸரிர்யன் ஙுக்னணிஇவர்க ருடைய ஒளிஈகளால் முழுமையும் 

நிறைக்க Anat ஜ்வலிர்கிறது. பூரிபிலுள்ள ஜங்கமங்களும் ஸ்தா 

வரஙகளுமானபிராணிகள் முதலில் லயப்படகிகின்றன, அவைகள் பூமி 

யின்உருவக்தை அடைகின்றன. பிற ௫, ஸ்தகாவரமும் ஜங்கமமான 

யாவும்லயமடை_. BH Nmap து மாராம்புல லுமில்லாத பூ ரியானதுஆமை 

யின்முஅுகுபோலக் காணபபடிகிறது, பூரியின் குணமானகந்தத்தை 

யும் எப்பொமுது ஜலம் பறறுமிறமதா அப்பொழுது கந்தம்போன 

பூமியான லயக்தை அடையக்கக்கதாகிறது. அப்பொழுது ஜலம் 

அலைகரைள்ளதும் பெரிய சத்கமுள்ளதுமாகப பெருகுகிறது, அது 

இவ்வுகைமனைக்கும் நி ற்துக்கொண்டு நிற்கவும் ஸஞ்சரிக்கவும் 

செய்கிற. அப்பா ! எப்பொழுது ஜலக்கின்குணஙகளையம் அக்னி 
எடுததுக்கொள்ளுகிநதோ அபபொழுது குணம்2பான ஜலம் ஜோது 

யில் லயபபடிகிற த, எப்பொழு துஆகாயத்தின்ஈடுவிலிருக்பும்7 வியை 

அக்னியின் ஜ்வாலைகள் சுற்றிக்கொள்ளுகின்றனவோ அப்பொழுது 

இவ்வுலகம்யாவும் ஆகாயமும் ஜ்வாலைகளால் நிறைந்து மிகவும் எரி 

இன்றன, தோடுயின்்குணமானருபத்தையும் எப்பொமுது வாயுஎடுத் 
இறதோ அப்பொழுது ஜோது மிகவும் அவிந்துபோகிறது, பெரி 

தானசாற்று ிகவும்வீஎகிறது. பிறகு, வாயுவானல தன்பிறவிக்குக் 
காரணமூம் மூலமமானஆகாயத்தை அடைச்து திசைகளிலும் கீழும் 

மேலும் குறுக்குமாக மிகவும் வீசுகிறது, வாயுவின்குணமான ஸ்பர் 
சத்தையும் எப்பொழுது ஆகாயம் விமுங்குகிநதோ அப்பொழுது 

காறது மிகவும் லபப்படுகிறது, ரூபம், ரஸம், ஸ்பர்சம், கந்தம் இவை 

களில்லாத.தும் மூர்ததியிலலாததுமான ஆகாசம் மிகவும் சப்தமுள்ள 

தாதி நிற்கிறது. ஆகாயமானது எல்லா உலகங்களிலும்சென்ற சப்த 

குணமுள்ளதா நிற்கிறது,ஆகாயத்தின்குணமான சபதததை ஸ்தூல 
மாகக் காணத்தக்க உருவமுள்ள மனமானது எப்பொழு இவிமுங்கு



சா நீ திபர்வம், ௮௬௯ 

இறதோ அப்பொழுது பிரளயகாலத்தில அவ்வாகாசமும் லயப்படுஇ 
றது, வ்யக்தமானமனக்இின்உருவம் வயக்சகுமும் அவ்யக்கருமா 

யிருக்கிறது, இற விராட்டென்ஸம் பிரம்மசேவரைப்பற்றிய பிர 

ளயம், அக்கமனச்கை வியாபகமான குணமுள்ள ஸமஷ்டிமனக் 
இல பிரவேசிக் கும்படி செய்து FSR TTA pw குகிருன், மனமானே 

சந்திரனிடத்தில் லபப்பட்டவுடன் இக்ஈ அகுமாவுக்குப் பெருமை 

உண்டாகிறது ; விசாரமென்னும் விருக்கியுள்ளசிசுகக்கைவிமுங்கு 

இற ஸங்கல்ப ஊருவமான நக்க மமஷ்டிமனந்ரை வெருககலத்தால் 

யோகியானவன் சுன் வசமாக்கிக்கொள் ரூிரான். ஸங்கலபத்தை 
வசமாக்டிக்கொள்ளுவது (மிக உக்கமமான ஞானமாகும், அந்த 

ஞானத்தையும் காலம் olf Ip WHAM SI, அக்காலக்தையும் சக் 5) விமு 

ங்குகிறசென்று வேதம் உபசேரிக்கிறது. சக்கியைக் காலம்விமு 

ங்குகிறதென்பதில்லை. அக்காலக்கையும் பிரம்மஜ்ஞானமுள்ளவன் 

தன்வச௪மாக்கிக்கொள்ளுருான், அப்பொழுது பிரம்மஜ்ஞானமுள்ள 

வன் ஆகாயக்இின். கணமான நாதத்கையும் (அதாவது சப்தப்£ம்மத் 

தையும்) ஆதமரப கலை லயிந்கச்செய்கிறான். அர்த அரந்மருபம் 

ஸூக்ஷ்மமான பரபரம்மமாகும். அது சாற்வதமும் மிகஉத்தமமு 

மாகும், இவவிமம் எலலாவஸ் நுக்களையும் பிரம்மமம லயப்படுந்தக் 

கொள்ளுகிறது, இது இவ்விதமே உண்மையான து. ஸந்தேகமிலலை, 

பர மாத்மரூபிகளானயோடிகளால வித்தையில் பிக ஆவல்கொண்டவ 

னும் உபதேக்கக்கக்கவனுமான சிஷ்யனைக்ஈண்டு உள்ளபடி இது 

உபதேசிக்கப்பட்டி ருக்கிறது, இவ்விதம் ஸ்ருஷ்டிப்பிரளயங்கஞம் 

சப்தப்ரம்ம்மென்ற பிரணவமும் ஸூக்ஷம மான பரப்ரம்மமும்இரும் 

பவும் தரும்பவும் ஆயிரம் யுகங்களுக்குப்பின் துவக்கத்தில் பகல் 

இரவுகளும் சொல்லப்பட்டன. 

இருநூற்றுநாற்பதாவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷதர்மம், (தொடர்ச்சி) 

FIAT 9 

(வயாஸர் பிராம்மணர்களின் தரீமரதலியவற்றைச் 

சுகறக்குச் சொல்லியது.) 

தி பூதக்கூட்டங்களைப்பறறிக் கேட்டதை மான் இவ்விதம் 

சொன்னேன். பிராம்மணனுக்குச் செய்யத்தக்கது எதுவோ அதை 

இப்பொழுது உனக்கு உபதேக்கிறேன், இக்தப்பிராம்மணனுக்கு 
ஜாதகர்மழுதலிய சஷிணையுள்ள கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும், 

* 1, 96



௮௪௭௦ ஸீ மஹாபாரதம், 

வேதங்களின் கரைகண்ட ஆிரியரிடம் ஸமாவர்த்தனம்வரையில் 

வஸஷிக்கவேண்டும். குருவுக்குப்பணிவிடைசெய்வஇல் உறசாகமுள்ள 

வளாயிருந்துகொண்டு எலலாவேதங்க/ளயும் கற்றபின் வேதத்தின் 

அர்சகமானயாகத்தைத் தெரிந்துகொண்டு குருவுக்குரிய கடனைத் 
இடத்தபின்பு ஸமாவர்ததனஞ்செய்துகொள்ள வேண்டும், அசார்ய 

சால அனுமதிகொடுக்கபபெறறும், அவன் பிரஜைகளைஉண்பெண்ணு 

வதறகாகத் தாரங்களுடனே அலலது குருவினருகில் பிரம்மசர்யத் 

துூடனோ 'வனத்திலோ அல்லது ஸந்யாஹிதர்மக்துடனோ கான்கில் 

ஓர் ஆஸ். ரமததை அடைந்து சரீரததைவிடும்வரையில் விதிப்படி 

இருக்கவேண்டும், இந்தக்கிருகஸ்தனென்பவன் எல்லா ஆஸ்ரமங் 

களின் தர்மங்களுக்கும் மூலமென்றுசொலலப்பகிகிறுன், அக்தக்கிரு 

கஸ்தாற் ரமத்தில பாவஙகளைப்போக்கிக்கொண்டு பரிசத்தனுனவன் 

ஏ லலாஆஸ்் ரமங்களிலும்ஹிக் பெறுவான், பிரஜை யுள்ளவனும்2வத 

ங்களைக்கறறவனும் யாகஞசெய்பவனுமாகி மூன்றுருணங்களிலிருக் 

தும் விபெட்டவனும் தன் கர்மங்களால் பரிசத்தனுமாயிருப்பவன், 

பிறகு வேறுஆஸற்ரமங்களைஅடையவே.ண்டும்.பூமியிலஎக்தஇடத்தை 

(பிகப்பரிசுத்த மென்று தெரிக்துகொள்ளுகிறா2 ன அவ்விடத்தில் 

வஹிக்கவேண்டும், அவ்விடத்தில்இருந்துகொண்டு உக்கமமானகர்த் 

இயை அடைவதஇல நம்பத்தக்ககிலையை அடையமுயலவேண்டும், 

!பிகபபெரியதவததாலும் கலவிகளைமுடிவுபெறச்செய்வதாலும் யாகத் 

தாலும் தானங்களாலும் பிராம்மணர்களுக்குக் கீர்த்திபெருகுகிறது, 

இக்தமனிதனுக்கு எதுவரையில புகழ்ச்சியை உண்டெபண்ணத்தக்க 

கீர்த்தி இவ்வுலகிலிருக்கிறகோ அதுவரையில புண்ணியஞ்செய்தவர்க 
ளுக்குததக்கவையும் ௮ழிவறறவையுமானஉலகங்களை மணிதன்அடை 

வான். அத்யயனம் செய்யவும் வேண்டும், அத்யயனத்தைச் செய் 

விக்கவும் வேண்டும், யாகங்களைச்செய்யவும் யாகங்களை ச்செய்விக்க 
வும்வேண்டும். வீணான ப்£இக்ரகத்தைப் பெறலாகாத, வீணாக 

எலவிதத்திலும் சானஞ_27ய்யலாசாது யாகஞ்செய்விக்கத்தக்க 

மனிதனிடமிருந்தோ சிஷ்யனிடமீருக்?தா ஈன்னிகையிடமிருந்தோ 

மிக்க பொருள் வருமாகில் யாகஞ்செய்யவும் தானஞசெய்யவும் 

வேண்டும், எவ்விதத்திலும் ஒருவகைப புஜிக்கக்கூடாது, இருகத் 

தில் வஷஹிப்பவனை இந்தப் பிராம்மணனுக்கு வேறு புண் 

யம் சொல்லப்படவில்லை, தேவர்கள், ரிஷிகள், பித்ருக்கள், 

குருக்கள் இவர்களுக்கும் கிழவர்கள், நோயாளிகள், பசியுள்ள 

வர்கள் இவர்களுக்கும் (௪த்துருவுக்குப்பயந்து) மறைந்இருப்பவர்



சாந்திப்ரவம், DYaT 

களம் தாபமுள்ளவீர்களுமாகத தன்னிடத்திலிருக்கவிரும்புகிறவர் 
களுக்கும் சக்இக்குத்தக்கபடியோ சக்இக்குமீரியோ இரவியங்களையும் 

பக்குவமான அன்னத்கையும் அளிக்கவேண்டும், தானத்திற்குக்தகு 

இயுள்ள பூஜ்யர்களுக்கு அளிக்கதககாதது ஒன்றுமிலலை, மஹாத் 

மாவானகாம்யபரின் பொருட்டு ப்[ஹ்மாகன் உச்சைம் ரவமென்னும் 

குதிரையைக்கொடுததுக் தேவர்களகொண்டாடத்கக்க உலகங்களை 

அடைச்தான், உண்மைபேசடறவரும் பெரியரியமமுள்ளவருமான 
சுகராசார்பரும் 'நன் 2மாழிகூறித் தம்உயிரால் பிராம்மணன்உ்மிரைக் 

காப்பாற்றி ஸ்வர்க்கக்தை அடை சர்கார், ஸங்கருதியின்புத்ரனனைரந்து 

தேவனும் மஹாகமாவூன வஹிஷடரின் பொருட்டுக் குளிர்ந்ததும் 

சலெதுமானஜலத்தைக்கொடுதது ஸ்வர்க்கலோகத்தில் பூஜிக்கப்படு 

கருன், அறிவுள்ள ஆக்ரேயனென்னும் அரசன் பூஜ்பரான௫இந்த்ச 

த்ருமிக்குப் பலவகைப்பொருளை அளித்து அழிவிலலாத உலகங்களை 

அடைந்தான். உரீனான்புதானானசிபி பிராம்மணருக்காகத் தன் 

அங்கங்களையும் ப்ரிய/ைரனைஜளஸபுத்ரனையும் அளித்ததால் இங்கிரு 

ந்து தேவலோகத்தின்மேற்புறத்நிறகுச் சென்றான், காசிராஜனான 

ப்ரதர்த்கனன் பிமாம்மணன்பொருட்டுத் தன்கண்களை அளித்து இவ் 

வுலிலும் மேலுலகிலும் ஒப்பற்றகார்ததியைப் பெறருான், தேவா 

ல்ருகனைவன் எட்டுக்கம்பிகளுள்ள தும் தஙகத்தால்செய்யப்பட்ட 

ம் மிகப்பெருமையுள்ளதும் ஆச்சரியமுமான குடையைக்கொடு 
த்து ராஜ்யத்துடன்கூடக் தேவலோகமடைந்தான், பெரியதேஜஸு 

ள்ளவரும், அத்ரிமின்குமா ரருமானஸாகக்ருஇயானவர் சிஷ்யர்களு 

க்கு கிர்க்குணமானபாம்மதை தஉபதேசித்து மிகஉத்தமமான உலகங 

களை அடைந்தார், பராக்்ரமமுள்ள அம்பரீஷன் பதினோர் அர்ப்புதம் 

எண்ணிக்கையுள்ளபசுக்களைப் பிராம்மணர்களுக்குக் கொடுத்து ராஜ 

யத்துடன் தேவலோகமடைந்தான், பிராம்மணர்களுக்குவேண்டி 
ஸாவித்ரிஎன்பவள் திவ்யமான குண்டலங்களையும் ஜனமேஜயன் சரீ 

ரத்தையும் ௮ளித்து உத்தமஉலகத்தைப் பெற்றுர்கள், எல்லாரத்தி 

னங்களையும்அளித்த வ்ருஷாதர்ப்பியும், பிரியமானஸ் திரீகளையும் அழ 

கானஇருகத்தையும் அளித்த யுவனாஸ்வனும் தேவலோகஞ்சென்றார் 

கள், விதேகதேசத்தி றகுதுஇபதியான நிமியானவன் ராஜ்யத்தையும், 

பரசுராமர்பூமியையும், கயன் பட்டணங்களுள்ள பூமியையும் பிராம்ம 

ணர்களுக்கு அளித்து நறக இபெற்முர்கள். பிராணிகளைப்படைக்கத் 

தக்க வஹிஷ்டர், பிரம்மதேவர் பிரஜைகளைச் காப்பாறறுவதுபோல, 

மேகம் 'மழைபெய்யாதிருக்கும்பொழுது எல்லாப்பிராணிசளையும்



OF 2. Ln Dannlin dT g ib. 

ஜீவிக்கும்படி செய்தார், கரந்தமன்புகதிரனை மருத்தனென்னும்௮ச 

சன் அங்கிரஸுக்குக் கன்னியைகதானஞசெய்து வேகமாகத் தேவ 

லோகமடைந்தான். புத்தியுள்ளவர்களிறசிறந்தவம் பாஞசாலதேச 

தீடுறகுஅதுபதியுமான பிரம்மகககனென்னும் வாசன் பிராம்மண 
ற்சேஷ்டர்களுக்குச் சஙககிதுயைக்கொடு 1-3. உததமலோகஙகளை 

அடைந்தான். மித்ரஸஸனென்னம் அரசனும் மதயந்தியென்னும் 

தன்மனைவியை மஹாதமாவானவஹிஷ்டருள் அளித்து அவருடன் 

ஸ்வர்க்கமடைந்தான், பெரியகீர்ததபெறறஸஹஎுஜிததென்னும் ராஜ 

ரிஷியானவன் பிராம்மணருச்காகப் பிரியமான பிராணனையும்கொடு 

த்துமிகஉத்தமமானலோகஙகளை அடைந்தான், ச ததயும்னனென்னும் 

அசசன் போக்யவஸ்துக்கள்யாவும்கிறைததும் ஸ்வர்ணமயமுமான 

வீட்டை முத்சலருக்குஅளித்து ஸவர்க்கலோகஞ்சென்றான்,  த்யூதி 

மானென்னும்பெயருடன் பிரஹிதகனும் பாக் மசாலியுமானஸாலவ 
தேசத்தரசன் ரிசகரின்பொருட்டு ராஜயகதைக்கொடுதது மிகஉத்தம 

மான உலகங்களை அடைந்தான். பிரபுவானலோமபாதனென்னும் 

ராஜரிஷி ரிறயஸருககரின்பொருட்டுப் பெண்ணானசாந்தையை அளி 

த்ததால் பெரியபோகங்களனைததையும் அடைந்தான், மதிராஸ்வ 

னென்னும்ராஜரிஷிமிகதுழகான இடையுள்ளகன்னிகையைஹிரண்ய 

ஹஸ்த தருக்குக்கொடுத.துத தேவாகளால வுழிக்கபபடும் உலகங்களை 

அடைந்தான். பெரியதேஜஸுளள ப்ரளேனஜிததென்னும் அ.ரசன் 

கன்றுகளுடன்கூடியலக்ஷம்பசுக்களை த தானஞசெய்து மிகஉயர்ந்த 

உலகஙகளை ஆடைந்தான், இவவிதம் ௮டவகியமனமுள்ள வர்களும் 

இந்தி பிபங்களை வென்றவர்களுமானஇவாகளும் மற்றுமுள்ளவர்களு 

மான பலமஹாத்மாக்கள் தானததாலும் தவத்தாலும் ஸவர்க்கத்தை 
அடைந்தார்கள். பூமியுள்ளவமையில அவர்களுடையசர்த் இநிலைபெற் 
நிருக்கும். தானஙகளாலும் யாகஙகளாலும் பிரஜைகளை உண்டு 
பண்ணுவதாலும் இவாகள் ஓ குவலோஃமடைநீதார்கள் , 

  

இருநூறறு நாற்பத்தோராவது அத்தியாயம். 

2மாகஷஷூதர்மம. (தோடர்ச்ச்,) 
oan ரஷி 

(வயாஸர் பீராமமணர்காின் pis அதயும் காவத்தின் சிறப்பையும் 
சுகநக்குச் சோலலியது.) 

1 ஐஉ_ததமமான நிலைமையை அடைந்தவன் வேதஙகளில் கூறிய 

தசமி என்னம் உத்தையை னி: சாரிக்கவேண்டும். ஆறுகர்மங்களிலும்     
1 *கமகாணடநசளை weir ஆறிகதவன் நானகாணடததைபம் பாக்க 

வேணடும்' எனறும் கொ.டலாம், 

 



சா ந்திபாவம், ௮ஏசு 

நிலைபெற்றவனும் பூஜ்யனுமாயிருப்பவன் ருக்கு, யஜுஸ், ஸாமம், 

அதர்வணம் என்ற இந்ச வேதாக்ஷ£ரங்களிலேயே நிலைபெற்றிருப் 

பான், வேதத்தில்கூறிய விஷயங்களில் மமர்த்தர்களும் அக்மவிசா 

ரத்தில் மமர்த்தர்களும் ஞானமுள்ளவர்களும் பெரியபாஃ்யம் பெற்ற 

வர்களுமானவர்கள் ஸ்ருக்டிபிரளயங்களை அறிகிருர்ஈள், ஜிவ்விததர் 

மத்துடனிருக்கவேண்டும், விஇப்படி காரியங்களைச் செய்யவேண்டும், 

பிராம்மணன் பிராணிகளுச்சகுத் அன்பமின்றி Sever ions அடைய 
விரும்பவேண்டும். ஸாதுக்களிடமிருந்து ஈலல அறிவுவந்தவலும் 

சிஷ்டனும் சாஸ்இரங்களில் ஸமர்த்தனும் உலஈகதல தன் தர்மப் 

பஜ. கர்மங்களைச் செய்கிறவனும் (தர்மங்களின்) ஸங்காமிலலாத 

வனுமாயிருக்கவேண்டும், இருஹஸ்தனாயிருக்கும் அந்தப்பிராம்ம 

ணன் அந்தஆறுகர்மங்களிலும் உறு தியாயிருக்கவேண்டும். எப்பொ 

மூதும் ற ரத்தையுள்ளவளாக ]ஐந்துயஜ்ஞங்களையும் செய்யவேண் 

டும், தைரியமுள்ளவனும் அஜாக்ரதையில்லாதவனும் அடக்கமுள்ள 

வனும் தர்மமறிந்தவனும் புத்தியுள்ளவனும் ஸந்தோஷகதையும் 

மதத்தையும் கோபத்தையும் விட்டவனுமான பிராம்மணன் துன்ப 

மடையமாட்டான். தானம், அத்யயனம், யாகம், தவம், வெட்கம், 

ருஜுவாயிருப்பது, அடக்கம் இவைகளால தேஜஸ மிகவும் வளரு 

Gog), பாவமும் குறைகிறது, பாவத்தைவிலக்கியவ னம் புததியுள்ள 

வனும் லகுவான ஆகாரமுள்ளவனும் இந்திரியங்களை வென்றவனு 

மாகக் காமததையும் கோபச்கையும்வசமாக்கிக்கொண்டு பாமாத்ம 
பதத்தை அடையவிரும்ப2வண்டும்,அக்னிகளையும் பராம்மணர்களை 

யும் தேவர்களையும் பூஜிக்கவும் ஈமன்கரிக்கவம்வேண்டும் அமங்கள 

மானவார்ததையையும் அதர்மமானஹிம்ஸையையும் விலக்கவேண் 

டும். பிராம்மணனுககு மிகவும்பழமையான இக்தவருத.நி விதிக்கப் 

LOGOS. ஈலலஞானத்தைஅடைவதுடன் கர்மஙகளை ச்செய்பவன் 

கர்மங்களில் ஹித்தபெறுவான், ஐக்துஇக்திரியங்களென்னும் ஜல 

முூள்ளதும் லோபமென்னுங்கரையுள்ளதும் கோபமென்னும்சேறுள் 

ளதும் தாண்டமிசக்கடினமானகிம் எதிர்ததுச்செலலத்தசாததும் 

பயங்கரமுமான நதியைப் புத்தியுள்ளவன் தாண்வொன். மிக்கஅவி 

வேகத்தை உண்டுபண்ணத்தக்க காலம் எப்பொழுதும் ஜாக்ரதையா 

யிருப்பதாகத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், பெரியதும் விஇகளில் 

உபதேசிக்கப்புவதும் வலிமையுள்ளதும்தடையில்லாத.து.வானஸ்வ 
பாவமென்னும்பிஈவாகத்தால், உண்டானஉலகம்எப்பொழுதும்இழுக் 

    
ate rere mente 

1 ஆதிபாவம் 999-ம்பக்கம் குறிபபிதகாண்க,



௮௭௪ ஸரீ மஹர்பாரதம், 

கப்படுகிறது, காலமென்னும்தலமுள்ளதும் பெசியதும் எப்பொழுது 

முள்ளவருஷமென்னும் சுழலுள்ள.தும் மாதமென்றஅலை.புள்ளதும் 

ருறுவென்றவேகமுள்ளதும் பக்ஷமென்னும் புற்பூண்கெஞுள்ளகும் 

கண்மூவெதுஇிறப்பசென்னும் நுரையுள்ளதும் இரவுகளென்றவேக 

தேள்ளதும் காமமென்றருதலையளள கும் பயங்கரமான தும் !2வதமும் 

யாகமுமாகிறசெப்பமுள்ள தும் கர்மமென்றதவுள்ளதும் போகம்பொ 

ருள் இவைகளைப்பற்றியபிராணிகளின்கூச்சலுள்ள தும்உண்மையான 

வேதவாக்கால்கூறிய மோக்ஷமென்னுஙகரையுள்ள தும் பலவிதமான 

ஹிம்ஸையென்னும்மரங்களை இழுப்பதும் பிமம்மத்தால்செய்யப்பட் 

டதுமான யுகமென்ஞம்பிரவாகத்தால ப்ரம்மதேவராலபடைக்கப் 

பட்டபிராணிகள் யமனிருப்பிட த்திற்கு இழுக்ஃப்படுகின்றன. அறி 

வுள்ளவர்களான தீரர்கள் அறிவென்னும்தெப்பங்களைக்கொண்டு இந்த 

வெள்ளத்தைக் தாண்டுவிருர்கள், தெப்பமிலலாதவர்களான அறிவில் 

லாதவர்கள் என்னசெய்யப்போகிரார்கள் ? அறிவுள்ளவனே தாண்டு 

வான், அறிவிலலாத வேறுமனிரன் தாண்டமாட்டானென்பது 

பொருத்தமே, அறிவிற்சிறகதவன் எல்லாவிடக்தஇலும் தூரத்திலுள்ள 

குணதோஷங்களையும் பார்ப்பான், அறிவில்லாதவனோ ஆசையுள்ள 

மனமுள்ளவனும் சஞ்சலமானசித்தமுள்ளவனும் அற்பபுத்தியுள்ள 

வனுமாக ஸந்தேகததால இதைக் தாண்டமாட்டான், உட்கார்ந்து 

கொண்டேயிருப்பவன் செல்லமாட்டானன்மீரா? அவிவேகமுள்ள 

வன் ஞானமென்னும்தெப்புிலலாமையால பெருங்குற்றத்தையும் 

அறியமாட்டான், ஆசையென்னும்மு தலையாலபடிக்கப்பட்ட இந்த 

அவிவேகிக்கு ஞானமும் தெப்பமாகா.து, ஆகையால், பகு தத றிவுள்ள 

வன் முழுகாமல்கிளம்பவேண்டி மயற்சிசெய்யவேண்டும், பிராம் 
மணளுக்குரிய தர்மமுள்ளவனாபிருப்ப துவே அவனுக்குக் கிளம்பத் 

தக்கஉபாயமாகும். மூன்றுதலைமுறையாகப் பரிசத்தமான குலத்தில் 
பிறந்தவனும் (அத்யயனம் யாகம் தானம்என) மூன்றுகர்மங்களைச் 

செய்கறவனும் (அத்யாபனம் யாஜனம் ப்ரதஇக்ரகம்ர்ன) மூன்றுகர் 

மங்களில்ஸந்தேகமுள்ளவனுமாகி ஞானத்தால் தாண்டிச்செல்லும் 
விதமாக அதிலிருந்து மேலைசெல்லமுயறசிசெய்யவேண்டும். ஸம்ஸ 

காரங்கசைாப்பெறறவனும்அடக்கமுள்ளவனும் நியமமுள்ளவனும் மன 

த்தைஆடக்கியவனும் அறிவுள்ளவனுமாயிருப்பவனுக்குத் தடை 

யின்றி இவ்வுலகிலும்மேலுலகிலும் ஹிததியுண்டாகும், கருகஸ்தனா 

யிருப்பவன் கோபமும் அஸூயைபுமிலலாதவனகி அக்தததர்மங் 

களிலிருக்கவேண்டும். எப்பொழுதும் அதிதிகளுக்கிட்டமிச்ச த்தைப்



சாந்திபரவம், ௮/௭(௫ 

புஜிப்பவனும் ஐந்துயஜ்ஞங்களையும் செய்பவனுமாயிருச்கவேண்டும், 

பெரியோர்களின் தர்மப்படி. ஈடக்கவேண்டும், விஇப்படி. கர்மத்தைச் 
செய்யவேண்டும், உலகத்திறகுவிரோகமில்லாகதும் இகழ்ச்சியில் 

லாததுமானஜீவனத்தை அடைய விரும்பவேண்டும், சாஸ்இர 

ஞானத்தின்உண்மையைத்தெரி* த சாண்டவனும் பெரியோர்களின் 

ஆசாரங்களைஈன்கு அறிந்தவனும் தன்தர்மப்படி கர்மங்களை ச்செய்கிற 

வனும் கர்மத்தில் ஸங்கரமிலலாதவனும் கர்மமுள்ளவனும் ஸ்ரரத்தை 

யுள்ளவனும் பெரும்பாலும்அடக்கமுள்ளவனம் அஸுியையில்லாத 

வனும் தர்மாதர்மங்களின்விசேஷங்களை அறிக்கவனுமாயிருப்பவன் 

காண்டக்கடினமான௱எல்லாத்துன்பங்களையும் சாண்டுவான், தைரிய 

முள்ளவனும் அஜாக்ரதையில்லாகவனும் அடக்கமுள்ளவனும் தர் 

மங்களைஅறிந்தவனும் புத்தியுள்ளவனும் ஸக்கோஷமும் மதமும் 

கோபமும்அறறவனுமானபிராம்மணன் துன்பப்படமாட்டான்.பழை 

யதானஇந்தஒழமுக்கம் பிராம்மணனுக்கு விறிக்கப்படுகிறது, அறி 

வின்பெருமையுடன் கர்மங்களைச்செய்கிறவன் எல்லாவிஷயத்திலும் 

ஷித்திபெறுவான், அறிவிலலாதவன் தர்மவிருப்பத்துடன் அகர் 

மத்தைச் செய்வான், தர்மத்தையோ தர்மம்போன்றதையோ அவன் 
சோகமூள்ளவன்போலச் செய்வான், தர்மத்தைச்செய்கிறேனென்று 

அதர்மத்தைச் செய்வான், அகர்மததில்விருப்பமுள்ளவனாகூத் தர்மத் 

தைச் செய்வான். அறிவிற்சிறியவனானஅவன் இரண்கொமங்களையும் 
நன்ராகத்தெரிந்துகொள்ளாமல் பிறப்பவனும் இறப்பவனுமாயிருப் 

பான், 

இருநாற்றுநாற்பதீதிரண்டாவது அத்தியாயம். 

Curt de ST WW. (தோடர்ச்சி,) 
FOG 

(வயாஸர்,கானம்மோக்ஷ்காரணமேன்பகைச்சுகநக்குச்சோல்வியது,) 

மனிதன் * 1 மனத்தால மூழ்குகிறவனும் கிளம்புகிறவனுமாக 
இழுக்கப்படுகிருன், அவன் ஸாதனத்தை அடைந்தபின் மோக்ஷ£த் 

தை அடையவிரும்புவானாரில் ஞானமென்னும் தெப்பமுள்ளவனா 

மிருக்கவேண்டும், அறிவுள்ளவர்கள் ஞானத்தாலஉண்பெண்ணப் 

பட்டதெப்பங்களால் அறிவிலலாதவர்களைக் கமபையேறச்செய்கிறுர் 
கள், அறிவில்லாதவர்கள் தம்மையோ மற்றவர்களையோ எவ்விதத்தி 

லும் கபையேறச்செய்யத்தக்கவர்களல்லர், காமமுதலியதோஷங்களை 
        

1 ! தாலப்ரவாஹத்தால் ' என்பது வேறுபாடம்,



௮௪௬ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

அதுத்தமுனியானவன் யோகத்தில் முயற்சியுள்ளவனாகித் *1 தேசம், 

2 கர்மா, 3அனளுராகம், 4*இ.ரவியம், உபாயம், 8அபாயம், "நிச்சயம், 

 கண்முதலியவை, ஆகாரம், 10ஸம்ஹாரம், 11மனம், 18தரிசனம் 
எனப்பன்னிரண்டிஸாதனங்களை க் தேடிக்கொள்ளவேண்டும். உத்தம 

8 . ௪ * ச் * ச க ந. 

மானனளானந்தைவிரும்புகிறவன் புத்திமினல்ை வாக்கையும் மனத்தை 

யும் அடக்கவேண்டும், தனக்குமோக்ஷத்தைவிரும்புகிறவன்ஞானத் 

இனால் புத்கியை அடக்கிக்கொள்ளவேண்டும். இக்தவாக்குழுதலிய 

வைகளை ஙுடச்கும்வழியை மனிதன் கண்டானாகில் அவன் மிகக் 

கொடியவனைலும், எல்லாவேதங்களையும் அறிர்தவனாைம், வேத 

மோதாதபிராம்மணனானாலும், தர்மமறிக்து விஇப்படி. யாகத்தைச் 
செய்தவனாலும், மிகவும் பாவத்தைச்செய்கிறவனைலும், புரு 

ஷூப்புலியானாலும், மிகவும்பயப்படுகிறவனானாலும், தாண்டமிகக்கடி. 

னமான ஜரைமாணமென்னும்கடலை இவ்விதம் தாண்டுகிறான், இவ் 

விதயோகமுறைப்படி. முழுவதும்அப்யாஸஞசெய்பவனானாலும்்இதை 
அறியவிருப்பமுள்ளவஞானறலும் அவன் முடிவில சப்தப்ரம்மத்தை 

மீறிச்செல்லுவான், கர்மத்தைஇருப்பிடமாகக்கொண்டதும் வெட் 
கத்தை 13வரூதமாகக்கொண்டதும் (முன்கூறிய) உபாயாபாயக்களை 

மூக்கணையாகர்கொண்டதும் அபானமென்னும்௮ச்சுள்ளதும் பிராண 

னென்னும் நுகழமுள்ளதும் ப்ரஜ்ஜஞையென்றஆபுஞஷள்ளதும் ஜீவ 

னென்றபிடிப்புள்ளதும் ஜாக்ரதையென்ற சேர்க்கையுள்ளதும் ஈன்ன 

டக்கையோடிருப்பதென்னும் கட்டுள்ளதும் பார்ப்பது, கேட்பது, 

தொடுவது, மோப்ப.து இவைகளைக் குதிரையாகக்கொண்டதும் (நற் 

குணங்களைப்பறறிய) அறிவைக் குடமாகக்கொண்டதும் எல்லாச்சாஸ் 

இரஙகளையும் சாட்டையாகக்கொண்டதும் ஞானத்தை ஸார தியாகக் 

சொண்டதும் க்ஷேத்ரஜ்ஞனென்னும் ஆத்மாவால் ஏறிக்கொள்ளப் 

பட்டதும் அழகுள்ளதும் உறுஇயுள்ள தும் VOT Fon Fowl அடக் 

கதகையும் முன்னிட்ட தும் இயாகமென்னும் கடிவாளமுள்ளதும் 

க்ஷேமத்ை த்த தருவதும் பரிசுத்தமானவழிபிலசெலலுவதும் இயான 

* வேறுபாடம். 1 முரகலமுதலியன இல்லாதபரிசுததமான இடம், 
2 யோகததிறகுவிரோதமில்லாதகடை, 3 நேசத்துடன்கூடிய சிஷயன். 

4 ஜலமுதலியடை, 5 யோகததிற்கு அங்பமான தஇலனமுதலியவை, 

6 யோகததிர்கு இடைபூறூனவைகளை விலக்குதல். 

£ சாஸ்திரத்திலும் குருவின்உபதேசத்திலும் டெரியமம்பிககை, 
8 இவைகளின் அடக்கம், 9 பரிசுததமான உணவு, 

10 விஷயபோகங்களிலிருகது விலகுதல், 11 அதன் அடக்கம், 

12 பிறப்பு இநப்பு முதலியவைசளைத் தே ஆமேனத் தெரிஈதுகொள்வது, 
13 ரத.த்தைக் காப்பதாயெ ஓர் உறுப்பு, 

   



Fr 6 QUT a to. Dy TF 

மென்னும்தேசச்தைகோக்கிச்செல்லுவலம் (மோக்ஷவிருப்பமு ள்ள) 

ஜீவனால்ஒட்டப்படுவதும் இவ்யமுமான யோகரதமான.து பரமாத்மா 

வென்னும் லோகத்தின் அருகில் விளங்குது, இனி, மிகவும் 
சீக்கரமாகப் பரமாத்மாவை அடையவேண்சிமென்ற மனமுள்ளவ 

னும் இவ்விதரதத்தைஒட்டவிரும்புகிறவ னுமாயிரு
ப்பவனுக்குவிஷா 

வாகச்செல்லக்தக்கவிதியை L119 FAB DHT, வாக்குமுதலியவை 

களைஅடக்கியவனே முழுமையும் அடைடின்றவையும் ் தூரத்திலும் 

அருகிலுமுள்ள, விஷயங்களைப்பற றியவையுமான ஏமுதர.ரணைகள் 

வேத இருக்கின்றன. ஆலை, அவைகள் தாமதமுூள்ளவைகள். யோகி 

யானவன் ப்ருஇவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் இவைகளைப்பற்றிய 

ஜஸாவர்யத்தை மூறையே அடைவதுபோல அகங்காரம், புத்தி, அவ் 

யக்தம்இவைகளைப்பற்றிய ஐாவர்யததையும் முறையேஅடைகிறான். 

யுக்தியுடன் யோகத்தை அப்யஹிப்பவ னுக்குண்டாகத்தக்கஅ னுபவக் 

இரமங்களையும் அப்படியே யோகத் இலிருக்துகொண்டு தன்சரீரத்தி 

னுள்ளிருக்கும் தக்வத்ை தப்பார்க்கிறயோகியின்வருக் இயையும் சொல் 

லுகிறேன், ஆத்மாவிறருரிய இவ்விதரூபங்கள் ஸுூக்ஷமமாகையால் 

அவைகளை யோகாப்பியாணைதால ஸ் தூலசரீரத்திலிருக்துவிபெட்ட 

வனே பார்ப்பான். புகைபோன்றபனியானது எவ்விதம் ஆகாயத்தில் 

வியாபிக்குமோ அவ்விதம் ஸ்தூலசரீ.ர த்திலிருக்துவிடுபட்ட யோகி 

யின்பார்த்தவமானஸுூிக்ஷ£மரூபம்உலகத்ை தவ்யாபிப்ப
தாயிருக் கும். 

பிறகு, புகைபோன்ற அந்தரூபும் மறைந்த தும் இரண்டாவது ரூபம் 

தோன்றும், அப்போது ஆகாயத்திலுள்ள ஜலரூபத்தைப்போல 

யோூயொனவன் அந்தச் சரீரத்திலேயே ஜலரூபத்தைப் பார்க்கிறான் . 

ஜலரூபத்தின் தோறறத்தையும் மீ நிச்செல்லும்பொழுது இந்த யோ 

GEGS தேஜோரூபம் பிரகாசிக்கிறது, இக்தயோடுக்குத்தோன்றும் 

அக்தத்தேஜோருபம்விலகினபின் ஸுஒக்ஷமமும் அழிவிலலாததுமான 

வாயுவின்ரூபம் மஞ்சள்வஸ்ர இம்போல அந்தயோகிக்குக் குறைவின் 

றிப் பிரகாசிக்கிறது, அந்தவாயுரூபம்விலகியபின் ஆகாசரூபம் தோன் 

DAS, ஆகாசருபம்விலகியபின் அந்தயோகிக்குப் புத்தியின்ரூபம் 

பிரகாசிக்கிறது, ஆந்தயோகிக்கு ஆட்டுமயிரின்ரூபத் இற்குச்சரி 

யானகிறமுள்ளதாகப் புத்தியின்ரூபம் பி காக்கிறது, பிறகு, பரி 

1 சரீரததிற்கு வெளியிலுள்ளதும் உளளிலுள்ளதும் என்றுகருதது. 

9 ஐந்துபூதங்கள் அகங்காரம் பு௮தி இவைகளைப்பற்றிய தாரணைகள் ஏழு, 

ஏழுஎன்பதற்குப் பலவிதமான தாரணைகளென்று டொருளகொள்ளவேணடும், 

(தாரணைஎன்பது ஒருவிஷயததில மனத்தை நிறுத்திவைப்பது' என்பது 

பழையஉரை, 

* 1, 94 

    

   



D) oT <9} ஸ்ரீமஹாபராரதம். 

சுத்தமான ஆகாசஸ்தானத்தில் லயமடைந்து . நத யோடியானவன் 

அகங்காரத்தில் பிரகாசிக்கிறான், ப்ரம்மத்னை / அடைகறெயோகிக்குக் 

1 கறுத்ததும் அகங்காரத்தின் லயஸ்தானமுமான ஆகாயமும் உப 

தேசிக்கப்பட்டி ருக்கிறது, இவ்விதஹித்திகளுண்டானபின் உண்டா 

கும்பிரயோஜனங்களை என்னிடமிருந் துகேள், பூமியைஜயித்த இனா 

லுண்டானஜஸ்வர்யங்களுள்ளவனுக்கு இஷ்டப்படிஸ்ருஷ்டிக்கும் 

சக்தி உண்டாகிறது, அந்தயோகியானவன் பிரம்மதேவரைப்போ 

லக் கலத்கமில்லாதவனாகித் தன்சரீரத்திலிருந்து பிரஜைகளை உண்டு 

பண்ணுகிறான். வாயுவின்ஜயதகாலுண்டாகும் ஐஸாவர்யம்வந்தால் 
கையாலோ காலாலோ கட்டைவிரல்நுனிமாததரத்தாலோ பூமியை 

நிங்கச்செய்வான். ஆகாசஜயத்தை அடைந்தவன் ஆகாயத்துறகுச் 

சரியான ரூபமுள்ளவனாயிருப்பதால் ஆகாயத்தில் விளங்குவான்; தன் 
ஆரு இயில 3அக்தர்த்தானசக்தியடையவனுமாவான், ஜலத்தை 

ஜயிதசவன் இஷ்டப்படி. த.டாகமுதலியவற்றின்ஜலங்களைக்குடிக்கச் 
சக்தியுள்ளவனாவான். தேஜலைஜயித்தால இக்கயோடுியின் தைஜஸ 

மானரூபமானது காணப்படுவ துமிலலை; அபபடி.யே அவிவதுமிலலை, 

அகங்காரம்ஈன்குஜயிக்கப்பட்டால  இந்தஜந்துபூ தங்களும் இந்த 

யோடக்கு வசமாகச்செலலுவனவாகவிருக்கும்.  இந்தஆறுக்கும் 

ஆத்மாவானபுத்தியானது ஜயிக்கப்பகிமானால (அணிமாமுதலிய) 

ஜஸ்வர்யமுடையவனாவான், தோஷமிலலாதஅறிவானது பூர்ணமாக 
இக்தயோகியை அதெதிருக்கும். அவ்விதமே புத்தமுதலியவைக 

ஞூடன்சேர்ந்த ஸ்தூலமாகக்காணப்படும்ஆக்மரூபத்தை வ்யக்த 

மென்றுபெயர்கொண்ட இவ்வுலகமானது எந்தப்ரம்மததிலிருந்து 
வெளிவர்ததோ அந்தஸூக்ஷமமான பீரம்மரூபமாகத தெரிந்து 

கொள்ளுகிறான், அவைகளின் ஸுக்ஷமமானப்ரம்மததைப்பற்றிய 

வித்தையை என்னிடமிருந்து விரிவாகக்கேள், அப்படியே 3ஸாங்க்ய 

சாஸ்திரத்திலசொல்லியதும் ஸ்தூலமானபிசபஞசத்தைப்பற்றியது 

மானவிஷயத்தையும் முதலில் என்னிடமிருந்து , தெரிந்துகொள், 

யோகம், ஸாங்க்யம் இரண்டிலும் வேறறுமையின் நி இருபத்தைந்து 

ததவங்கள் ஸமமாயிருக்கின்றன., அவைகளிலுள்ள விசேஷத்தை 

என்னிடமிருந்து கேள், உற்பததி, "வளர்ச்சி, ஜரை, மாணம்என்ற 

கான் குலக்ஷணங்களுடன் கூடி யதுவ்யக்தமென்றுசொல்லப்படுகிறது. 

இதைவிட வேருமயிரூப்பது அவ்யக்தமென்று சொல்லப்படுஇறது, 

வேதத்தில கூறிய ஷித்தாந்தங்களிலும் இரண்டு ஆத்மாக்கள் உதா 
eo... 
  

1 வேறுபாடம், 2 வேறுபாடம், ் வேறுபாடம்,



சாந் திபரவம், ௮௭௯ 

கரிக்கப்படுிகின்றன., அவைகளில் முதலானதை (முன்கூறிய) நான்கு 

லக்ஷணங்களுள்ளதும் அவ்யக்தத்திலிருந்துஉண்டானதும் wrong 

விதமானபுருஷார்த்தங்களுக்குக்காரணமுமான புத்தியென்று சொல் 

லுகிறார்கள், மற்றொன்றான புத்தியென்னும்ஸக்வம் க்ஷே SIRO} 

னென்னும்ஜீவன் இவ்விரண்டும் அவ்யக்தலக்ஷணமுள்ளவையாகும். 

வேதங்களில்சொலலப்படும்இரண்டுஆக்மாக்களும் விஷயங்களில் பற் 

அதலுள்ளவைகளாயிருக்கின்றன. விஷயங்களை விலக்கி அவைகளி 

லிருந்து வேருக்ஆக்மாவைஅறிவ.து ஞானமுள்ளவர்களின்ல க்ஷண 

மென்று தெரிந்துகொள், அவன் .இபிமானமிலலாதவனும் 

அகங்காரமில்லாதவனும் துவந்துவங்களிலிருந்து விலியவனும் 

ஸந்தேகங்களை அறுத்தவனுமாயிருபபான் ; கோயிக்கவும்மாட் 

டான் ; பகைக்கவும்மாட்டான் ற; பொய்யானசொறகளைப் பேச 

மாட்டான் ; நிந்நிக்கப்பட்டாலும் அடிக்கப்பட்டாலும் wes 

கத்தைப்பாவிப்பதல்லாமல கேடுகினைக்கமாட்டான் ; கடுஞ்சொல், 

கொடியசெய்கை, மனத்தில்கெட்டஎண்ணம் இம்மூன்றையும்விலக் 

இனவனும் எல்லாப்பிராணிகளிடங்களிலும் ஒரேநிலையுள்ளவனுமா 

யிருந்துகொண்டு ப்ரம்மதேவரைப்போன் றவனாயிருப்பான்; விருப்ப 

மூள்ளவனல்லாதவனும் விருப்பமிலலா தவனலலாதவனும் சரீரயாத் 

ரைமட்டில் நிலையுள்ளவனும் சாபலயமில்லாதவனும் பயமற்றவனும் 

அடக்கமுள்ளவனும் ஒருவிதவேஷமுமில்லாதவனும் வேஷமில்லாத 

வனலலாதவனுமாயிருப்பான், இவன்மனம் ஏகாக்ர த்தன்மையிலலா 

இராது, பழுதில்லாத ஸங்கலபமுடையவனாயிருப்பான், எலலாப் 

பிராணிகளிடமும் ஒபேவிதமானஸ்கேகமுள்ளவனும் மண்கட்டியை 

யும் கல்லையும் பொன்னையும் ஸமமாகக்கருதுபவனும் விருப்புவெறுப் 

புக்களில்ஸமமாயிருப்பவனும் தைரியமுள்ளவனும் தன்னைப்பறறிய 

நிந்தைஸ் துதகளைஸமமாகக்கொண்டவனும் எலலாப்போகங்களிலும் 

விருப்பமற்றவனும் உறுதுயானபிரம்மசரியவ்[ தழுள்ளவனும் எலலா 

ப்ராணிகளுக்கும்” கேடிசெய்யாதவனுமான இவ்விதஞானியானவன் 
மூக்தியடை௫ிறுன். யோகததிலிருந்து எந்தக்காரணங்களால் எவ் 
விதம் முக்தி அடைகிறார்களென்று தெரிந்துகொள், யோகத்தா 

லுண்டாகும் அ௮ணிமாரு£தலிய ஐஸ்வர்யத்தைவிட்டு விலினவன் 
மூக்தி அடைஇரறான். இவ்விதம் (அக்த௮க்தஹித்தாக்தத்தின்) அபிப் 
பிராயப்படி உண்டாகும் அறிவானது ஸந்தகமின்றி உனக்கு உப 
தே?க்கப்பட்டது, இவ்விதமிருப்பவன் துவக்துவங்களிலிருக்து வீடு 
பட்டவனாவான்; பரமாத்மாவையும் அடைவான்,



௮/௮)0 ஸரீமஹாபாரதம். 

இருநாற்றுகாற்பத்துமுன்றாவது அத்தியாயம். 

மோக்ஷதர்மம், (தோடர்ச்சி.) 
சக 

(வயாஸ்ர் பிரா ரிகரின்உயர்வுதாட்வையும் ஞானத்தின் சிறப்பையும் 
" ஈுகநக்தச் சோல்லியது.) 

குருவின்உபதேசத்தை.அடைந்தபின் தீரபுருஷன் ஞானமென் 

னும்தெப்பத்தைப்பெறறுக்கொண்டு மூழ்கினாலும் கிளம்பினாலும் 
தீன் னுடையமோக்ஷத்தற்குச் காரணமானவித்தைஓஒன்றையே அடுத் 
தவனாயிருக்கவேண்டும்' என்றுசொன்னார், சுகர், ' அந்தஞானம் 
௪.து? (ஜனனமாணங்கள்) இரண்டையும்விலக்கத்தக்கவித்தை ௭! 

பிரவ்ருத் இரூபமானதர்மமா ! அல்லது, நிவ்ருத்தியா!' என்றுகேட்க, 

வயாஸர் சொல்லத்தொடங்கினார். 'காசணத்தின் ஸத்தையில்லாமலே 

ஸ்வபாவத்தால்உலசம்இருக்கிறதென் றுபார்க்கும்மூடனானவன் புத்தி 
யில்லா தவர்களும் 1யுக்திதெரியாதவர்களுமான எல்லாச்சிஷ்யர்களை 

யும் ஸக்தோஷிக்கச்செய்கிரான். அவன் யாதொருபயனையும் அடைய 

மாட்டான், (ப் ரத்யக்ஷமாகக்காணப்படாததால ஈற்வரன் இல்லையென் 

அம் அந்தந்த வஸ்துக்களின்) ஸ்வபாவமே காரணமென்றும் ஒரே 

உறுதியாக எவர்கள கருதுகிறார்களோ அவர்கள் 3முஞ்சையென் 

னும் புல்லைச்சோதித்து அதனள்ளிருக்கும் இதழையும் வேறுஎதை 

யும் அடையமாட்டார்கள், இந்தப்பக்ஷததைப்பிடி.த்துக்கொண்டு 

ஸ்வபாவமேகா சணமென்றறிக்து விலகு அற்பபுத்தியுள்ளவர்கள் 

க்ஷேமத்தை அடையமாட்டார்கள். மூடச்செய்கையுள்ளவர்களின் 

மனத்திலுதிக்கும் ஸ்வபாவவாதமானது விஞசத்திறகே காரணமா 

கும், ஸ்வபாவவாதம்பரிடாவவாதம்என்ற இவவிரண்டுவாதஙகளிலுமு 

ள்ளகுற்றம் இவ்விதம் பகுத்துக்கூறப்படுகுறது. இவ்வுலகில் உழுதல் 
மூதலியதொழில்களும் பமிர்களைச்சேர்ப்பதும் வாகனம் ஆஸனம் 

வீடு இவைகளும் அறிவுள்ளவர்களால் சிறந்தனவாகச் செய்யப்படு 
இன்றன, தோட்டங்கள், வீடுகள், கோய்கள், மருந்து இவைகளைப் 

பற்றி அறிவுள்ளவர்கள் ஈன்ருகச்சொலலுகிருர்கள், அறிவுள்ளவர் 

களால் இவைகள் செய்யப்படுகின்றன. , அறிவானது பொருள்க 

ளுடன் சேரும்படி செய்யும், அறி னது க்ஷேமத்தை அடையச் 

செய்யும், அறிவிற்சிறந்த லக்ஷணமுள்ள அ௮சசர்கள் அறிவினால் ராஜ் 

யத்தை அனுபவிக்கின்றனர், பிராணிகளுக்குள்ளமேன்மையும் தாழ் 
  

  

1 வேறுபாடம், 4 வேறுபாடம்



சாந் தஇபர்வம், ௮௮௧ 

வும் அறிவாலேயே காணப்படுகின்றன, அப்பா |! வித்தையால் உண்டு 

பண்ணப்பட்டபிராணிகளுக்கு இவ்வுலகில் வித்கைஒன்றேசிறந்தகஇு 

யாகும். பலவிதமானபிராணிகளனைக்குற்கும் ஜராயுஜம், அண்டஜம், 

உத்பிஜ்ஜம், ஸ்2வகஜம் என்று நான்குவிதமான ஜன்மமிருப்பதாகத் 

தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், ஸ்காவரங்களைவிட ஜங்கமங்கள் சிறந்த 

வைகளென்றுஅறியவேண்டும், சேஷ்டையென்பது ( அறிவின்) விசே 

ஷத்தை அறிவித்து ஜங்கமங்களைச் சிறந்தவைகளாகச்செய்யுமென் 

பது பொருத்தமாள்ளதுதான். இரண்கொல்களுள்ளவைகளொன்றும் 

பலகால்களுள்ளவைகளென்றும் ஜங்கமங்களை இரண்டுவிகமாகச் 

சொல்லுகிறார்கள். பலகால்களுள்ளபிராணிரளைவிட இரண்கொல்க 

ளஞுள்ளபிராணிகளெலலாம் சிறந்தவைகளாகும். இரண்கொலுள்ள 
பிராணிகளையும் பூமிமிலுள்ளமானிடர்களென்றும் ஆகாயத்தில் ஸஞ் 

சரிப்பவைகளென்றும் இரண்டுவிதமாகக் கூறுகிறார்கள், அவைக 

ளில் பூரியில் ஸஞ்சரிப்பவைகள் சிறக்கவைகள், அவைகளே அன் 

னங்களைப் புஜிக்கெறன, பூமியிலிருப்ப்வைகளையும் மத்இியமங்க 

ளென்றும் உத்தமங்களென்றும் இஃண்பெவிகமாகச்சொல்லுகிரர்கள், 
தம் ஜாஇக்குரியதர்மங்களைச் செய்யுங்காணத்தால் மத்தியமங்களும் 

சிறந்தவைகளாகும். மததியமங்களும் தர்மத்தை அறிர்தவைகளென் 

றும் அறியாகவைகளென்றும் இரண்டுவிதமென் நுசொல் லுகிருர்கள், 

அவைகளில், தர்மமறிந்தவைகள் காரியாகாரியங்களை அறிந்தகாரணத் 

தால் சிறந்தவைகளாகும், தர்மமறிந்தபிராணிகளும் வேதமறிந்த 

வைகளென்றும் அறியாதவைகளென்றும் இரண்டுவிகமென்றுசொல் 
லுஇிருர்கள் அவைகளில, வேகம் இவர்களிடம் நிலை பெற்றிருகதலால் 
வேதமறிந்தவர்கள் சிறந்தவர்கள், வேதமறிந்தவர்களும் வேதத்தை 

ஒதவிப்பவர்களென்றும் ௮ஃதுஇலலாதவர்களென்றும் இரண்டுவித 

மென்றது சொல்லுகிறார்கள். அவர்களில் எல்லாத்தர்மங்களையும்அ றி 
யுங்காரணத்தால ஓதுவிப்பவர்கள் சிறந்தவர்கள், தர்மங்கள் அவை 
களின்பயன்கள் இவைகளுடன் வேதங்கள் அவர்களாலேயே அறி 

யப்படிகின்றன, வேதங்கள்யாவும் தர்மங்களுடன் ஓதுவிப்பவர்க 
ளிடமிருந்து வெளியாகின்றன, ஒதுவிப்பவர்களும் ஆத்மாவை.அ.றிர் 
தவர்களென்றும் அல்லாதகர்களென்றும் இருவகையசென்று கூறு 

கிறூர்கள், அவர்களில், பிறப்புபிநப்பிலலாமைகளை நிச்சயஞ்செய்த 

காரணத்தால் ஆத்மாவைஅறிந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள், ப்சவ்ருத்தி 

ரிவ்ருத்தியென்னும் இரண்டுதர்மத்தை எவன்அறிகிறாஷனே ௮வன் 
பொதுவாக எல்லாம்அறிந்தவன், அவன் அனைத்தையும் விசேஷ 

*.L, 38



bl DY. ஸ்ரீமஹாபாசதம், 

மாய் அறிந்தவன். ௮வன் உண்மையான௮ னுக்சஹமுள்ளவனும் பமூ 

இல்லா தஸங்கல்பமுள்ளவனும்உண்மைப்பொருளானவனும் பரிசுத்த 
னும் ஈற்வரனுமாகிறான், சப்தப்ரம்மத்தில் (அகாவது வேதத்தில்) 

நல்லஸாமர்த் இயமுள்ளவனும் பரப்ரம்மத்தில நிச்சயம்செய்துகொண் 

ட்வனும் தர்மத்தின் அறிவில் உறுதியுள்ளவனுமானஅவனைத் தேவர் 

கள் பிராம்மணனென்று அறிகிறார்கள், யஜ்ஞத்திலும் தேவதைகளி 

டத்திலுமிருப்பதும் உள்ளிலிருப்பதும் வெளியிலிருப்பதுமான ப்ரம் 

மத்தை அ.றிறெவர்களைப் பூஜிக்கறோம். அவர்கள் தேவர்கள், அப்பா ! 

அவர்கள்தாம் பிராம்மணர்கள், இவ்வுலகமனை கதம் காணத்துடன் 

கூட அவர்களிடம் வைக்கப்பட்டதாயிருக்கிறது அவர்களுடைய 

பெருமைக்கு ஒப்பானது ஒன்றுமிலலை, அவர்சள், உறபத்தி இரு 

ப்பு முடிவுகளையும் கர்மங்களையும் முழுமையும் மீரிச்சென்று நான்கு 

விதமான பிராணிகளனை சஇற்கும் ஈறவார்களும் ஸ்வதந்த்ரமான 

ஸாமர்த்தியம்பெற்றவர்களுமாயிருப்பாாகள், 
சவகு வதனசையவகஷமைக 

இருநாந்றுநாறபத்துநான்காவது அத்தியாயம, 

மமோக்ஷதாமம், (தொடர்ச்சி) 

RI 

(வ்யார் மதம்யுகரதலியவந்றின் வேற்றுமையைச் 

சுகாக்தச் சோல்வியது,) 

அனாதியான ஐந்த (ஞானரிலை பெற்றிருப்பதான) விருத்தி 

யானத। பி.ராம்மணலனுக்கு விதிக்கப்பட்டி ருக்கிறது, ஞால வான்தான் 

கர்மங்களை ச்செய்கிறவனாகி எல்லாவற்றிலும் ஹித்துயை௮அடைஇருன் 

ஆனால், கர்மாவில் இவ்விகம் ஸக்சேகம்ஏற்படாமலிருக்குமேயானால் 

கர்மாவானது 1ஹித்திஎ யக்கொடுக்கும். (அந்த ஸந்தேசம் எவ்வித 

மென்றால்) கர்மாலான.து ஸவபாவமா,அல்லது ஞானஸாதனமாவென் 

பதுவே, அவ்விதஸந்தேசத்தல் கர்மாவானது பசம்மத்தையுத்தே 

சித்து ஞானஸா*சனமென்கிறபக்ஷசதில 3௮து வேதவிதியாகும், 

யுக்தியினாுலும் சாஸ்திரத்தில்காணபபட்டிருக்கிற முறையினாலும் 

அதை விரிவாகஉ மைப்பேன் ; கேள், கர்மங்கவில் சிலமனுஷ்யர்கள் 

புருஷ்ணுடைய ஸாமர்ததியததைக் காரணமாகவும், சிலர் தெய்வத் 

தைக் காரணமாகவும், வேறுசிலர் ஸ்வபாவத்தைக் காரணமாகவும் 

சொல்லுகிறார்கள், பலப்ராப்தியின் ஸ்வபாவத்தையனுஸரித்துப் பெள 
  

1 ேறுபாடம், 9 வேறுபாடம்,
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ருஷம்,கர்மாதெய்வகஇம்மூன்றும்சேர்ந்து ஸமமானகாரணமென்று 

சிலர் சொல்லுகிறராகள். இம்மூன் றிலும் ஒன்று பிர கானமென்றும் 

மற்றவை அப் தானமென்றும் சிலர் சொலலுகிருர்கள். கர்மத்தையே 

மூக்யமாகக்கொண்ட1ஆருகதர்கள் விவயத்தை இதுஒருமமயயிருப்ப 

தால் இவ்வி தமென்றும் ஒருமைய/மிலலாத தால் vet nda 26,0 ub 

றும், டேஸமயத்தல்இருக்கிறதென்றும்இல்லாதசென்றும்ஏற்படாத 

தாலிரண்டுவிதமும் இலலையென்றும், கிரமமாக இருக்கிறதென்பதும் 

இல்லையென்பது.ம்ஏறபடுவதால இிரண்டுவி தமும்இ லலையென்ப) இலலை 

யென்றும் சொலலுகிருர்கள், ஸத்வகுணம் மிகுந்தயோகுிகள் ஸகலத் 

இற்கும் ஸமமான ப்ஈம்மத்தையே காரணமாகப் பார்க்கிறார்கள், தே 

தாயுகத்துலும் துவாபரயுகததுலும் கலியுகததிலும் ஜனித்தவர்கள் 

ஸந்தேகமுள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள், கிருதயுகததுலுண்டானவர் 

கள் தவத்தில்மிகுந்தவாகளும் ஸம்சயமற்றவர்களும் ஸத்வகுணம் 

பொருக்தினவர்களுமாயிருககிறார்கள், கிருதயுகததில எல்லாரும் 

ருக், யஜுஸ், ஸாமமென்னும் மூன்றுவேதஙகளிலும் பேதத்தைப் 

பாசாதவர்களாகிவிருப்புவெறுபபுககளை விலக்கி 3தவத்தைச்செய்கி 

மூர்கள், தவத்துறகுமவண்டியதர்மமுள்ளவனும் எபபொழமுதும்தவஞ் 

செய்பவனும் ஈல்லநிச்சயமுடையவனுமானமனிதன் அந்தததவத் 

தனால் மனத்திலவிரும்புகிற ஸகலகாமங்களையும் அடைகிறான், ஜகத் 

தைஸ்ருஷ்டிக்கிறப தவஸ.துவானப்1ம்மததைத் தவத்தினால் ௮டை 

கருன், அவ்விதமானவனாகி அதனால எலலாப்பிராணிகளுக்கும் பிரபு 

வாகிறுன், அந்தட்பம்மமானது கர்மகாண்டங்களில சொலலப்பட்டி. 

ருக்கிறது, 'ஆனால, ௮து காமகாண்டததைமாததிரமறிந்தவர்களுக்கு 

அறியமுடியாது, உபகிஷ;தஙகளிமலாவென்றால அந்தப்ரம்மமானது 

தெளிவாகச் சொலலப்பட்டிருககறது, 1௮து கர்மயோகததுல அறி 

யப்படுகிற இலலை, க்ஷ தது. ரியாகள ஹிம்ஸாரூபமானயாகமுடையவர்க 

ளென்றும் வைபரயாகள ஹவாப்பாகமுடையவாகளென்றும் சூததிரா 

கள்பணிவிடைமை மய யஜஞமாகவுடையவர்களென்மழும் பிராம்மணர் 

கள் ஜபயஜ்ஞூமுள்ளவாகளென்லும் எண்ணப்பகிகிழுர்கள, வேதாத 

யயனததினாலேயே பிராம்மணர் கிருதார்த்தராகெவிவொர், மற்றக் 
கர்மங்களை ச்செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் (வேதார்த்தமான ப்ரம்ம 
  

1 *தர்மஸ்தா$' என்பது மூலம், (ஜைனர்கள' என்பது பழையவுரை, 

8 வேறுபாடம், 
8 (தபஸ்' என்பதுமூலம்) “ஞானம்' என்பது பழையவுரை, மேலே 

'தவம்' என்று வருமிடஙகளிலும் இகஙனமே கொளக, 

4 வேறுபாடம்,



௮௮௪ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

ஞானத்தினால்) எல்லாப்பிராணிகளிடத்திலும்£ அன்பைச் செலுத் 

இனவன் பி.ராம்மணனஞாகச்சொல்லப்படுடருன். திசேதாயுகத்தின் ஆதி 

யில் வேதங்களும் யாகங்களும் வர்ணாஸ் ரமஙகளும் ிரிவற்றிருந்தன: 

துவாபரயுகத்தில் மனுஷ்யர்களுக்கு ஆயுள்குறைகறெபடியால் அவை 

கள் பிரிக்கப்படுகின்றன, துவாபரயுகத்தில வேதங்கள் மிகவும் சிதறி 

விடுஇின்றன; கலியுகத்திலும் ௮ப்படி.யே காணப்படுகின்றன, கலியின் 

முடிவிலோவென்றால வேதக௩கள் (சிலவிடததில்) காணப்பட்டும் (சில 

விடத்தில) காணப்படாமலும் இருக்கின்றன.ஈலியில அவரவர்களுக்கு 

உரியதர்மங்களும் கோக்கள், பூமி, ஜலஙகள், ஒஷ£இகள் இவைகளு 

டைய சஸங்களும் அதர்மத இனால் பீடிக்கப்பட்டு நரித.துவிடகன் றன. 

வேதங்களும் வைதிகதர்மங்களும் அமாரமங்களும் அதர்மத்தால் 

மறைந்துவிடுகின்றன, ஸ்வதாமங்களும் ஸ்தாவரங்களும் ஜங்கமங்க 

ளும்விகார கதையடைகின்றன, 1மழையான து பூமியிலுள்ள எலலாப் 

பிராணிகளையும் போஷிக்கிறதுபோல, ஓவ்9வொருயுகததிலும் வேதங் 

கள் யமமுதலான யோகாங்கங்களை ப் போஷிக்கின்றன, காலமானது 

நானாவிதமாகஏறபட்டி ருக்கிறது. என்னால உனக்குழுன்சொல்லப்பட் 

டதும்பிரஜைகளைஉண்டுபண்ணுடுறறும்பக்ஷிக்கிறதுமான(பரமாத்ம 

ரூபமான) காலமானது ஆதியந்தமறறது, பூதஙகளுடைய உறபத் 

தயையும பாலனத்தையும் ஸம்ஹார ததையும் செய்வதும் நியந்தாவு 

மாயிருக்கிற அப்படி ப்பட்டகாலததில ஒன்றுக்கொன்று தொடர்ச்சி 

யாக கிரம்பஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டபூதஙகள் ஸவபாவத்தோடுகூடவே 

இருக்கின்றன, காலமே ஸ்ருஷ்டி, அதுவே துஷ்டி, அதுவே 

வேதம், அதுவே கர்ததா, அதுவே காரியம், அதுவே கர்மாவின் 

பயன். குழாதாய ! நீ என்னை எந்தவ்ஷயததைக்கேட்டாயோ அந்த 

விஷயத்தை உனக்குச் சொன்னேன்! என்று சொன்னா, 

இருநூற்றுகாறபத்தைந் தாவது அத்தியாயம, 

மோக்ஷதாமம். (தோடர்ச்சி) 

ஏ SHOE 

(வயாஸர் பாம்மஜ்கானததை அடையும்வழியைச் 

சுகநக்குச் சோல்லியது.) 

(இவ்விதம் சொலலக்கேட்ட சகமுனிவர், ரிஷி ரேஷ்டரான 

வ்யாஸருடைய இந்தஉபதேசததைச் சிலாகிதது மோக்ஷதர்மார்த் 
வயப் வலு வதாக பஅனதணடை வதையை ய் மய அவ உட்க ஷம nn enamel வ அவவானைரைவையயமக, ப   

1 Cay pum, 4 வேறுபாடம்,



சாந்துபர் வம, அழு 

தங்களுடன்கூடின இவ்விஷயததைக் கேட்கத்தொடங்கனார், ' பிரஜ் 

ஞையுள்ளவனும் யாகசீலனும் ஞானத்சைச்சம்பா துத்கவனும் அஸு$ 

யையில்லாதவனுமாயிருக்கிற ஸ்2ராத்ரியன் பிரத்யக்ஷ£த நினாலும் யு 

துயினுலும் அறியப்படாததும் வேதங்களாலும் இவவீதமென்று 

குறிப்பிட்டுக்காட்டமுடியா ததுமான ப்ரம்மததை தவ ற்துனாலா். பிர 

ம்மசர்யத் தினாலா ஸந்யாஸத ஹனாலா புத்தியின் சக்திமிஸலா ஞான 

மார்க்கம் அலலது யோகமாக்கததில எபபடி அற்கிமுன் 1 நான் உங 

களைக்சேட்குறேன், நீங்கள் சொலலவேணடும், புருஷர்கள் எந்த 

உபாயத்தனால் மனத்தையும் தந்துரியஙகளையும் ஒரேவஷயத்துல் 

நிலைத்து நிற்கும்படி. செய்கிறார்கள் ! அந்த விஷயததையும் நீஙகள் 

விரிவாகச் சொல்ல2வண்டும் ? என்று கேட்டார், வயாஸா, 'வித்தை, 

தவம், ஐம்பொறிகளை அடக்கல, லோபததைததள் தல ஒவைகளில 

லாமல் ஒருவனும் ஹித்தயடையமாட்டான், ஸகலமான மஹாபூதங 

களும் ஈண்வரனுடைய முதலஸ்ர௬ுஷடியிலுண்டானவைகள், அவை 

கள் பிராணிகளுடைய 1கூட்டததில சரீ. ராபிமானிகள்டைத யல அறிக 

மாகப் பிரவேசிததிருக்கின்றன, அது எவனதமென்முல, சரீரிகளுக் 
குப் பூமியிலிருந்து தேகமும ஜலததலிருகது உதமமும் மேயுவிலிரு 

ந்து கண்களுமுண்டாயினவென்று ரிஷிகளால கருதபபடுகின்றன, 

வாயுவானது பிராணாபானங்களைபபறறியிருக்கிறது. (காஷிகைமுத 

லான) துவாரங்களில ஆகாயமும், பாதததில விஷ்ணுவும், பலததுல 

இந்தானும் பிரவேசிததுருககிழுர்கள, உதரததில அகணி பிரவேச 

த்துப் புஜிக்கவிரும்புகிறுன், காதுகள்ல துகதேவதைகள போத்து 

சேந்திரியீமாகவும், காவில ஸுூஸவதுி வாகிஈதுரியமாகவுமிருக்கிறார் 

கள். மெய், வாய், கண், மூககு, செவி இவவைகதும் புழுஷனுகமு 

விஷயததினனுபவத்த/'றகுக் காரணமானதால “ஞாமனேதுிர்யஙக 

ளென்று சொலலப்படிகின்றநன, சபதம், ஸபர்சம், ரூபம, ஸம 

கந்தம் இவ்வைந்தும் இ௫திரியஙகளுக்கு வஷயஙகள, இக் ஜிரியஙகள் 

மனததுடன் ஸம்பந்தபபட்குத தனிததனிமே தஙகள விஷயயகளை த 

தெரிவிக்கின்றன, ஸா.ரதியானவன் தனக்குவசபபட்ட குதுளைகளை 
ஏவுவதுபோல மனமானது இந்துரியயகளை (விஷயஙகள ல) ஏவுகி 

றது, மனததையும், ஹருதயததைஅடைந்தஜ்வன எபபொழுல.ம 

ஏவுகிரான், ஆகையால, துகதுரியஙகளையும் வ்ஷயஙகளை யும் ஸமஹ 

ரிப்பதிலும் ஸ்ருஷ்டிப்பதிலும் மனமானது அ.துகாரமுடையது, 
அதுபோல மனிதனுடைய ஸம்ஹாரததிலும ஸருவடியிலும் புத 

1 வேழுபாடம், 3 'கைமில' எனபது பழையவுரை, 3 வேறுபாடம, 

  

 



௮௮௬ ஸரீமஹாபாரதம, 

இயை உபாதியாகவுடையஜீவன் அஇகாரி, இந்திரியங்கள், விஷயங் 

கள், உஷ்ணம் சீதமுதலிய இயற்கை, புத் இவ்ருத்தி, மனம், பிரா 

ணன், அபானன், ஜீவன் (இவைகளெல்லாம்) எப்பொழுதும் பிராணி 

களுடைய தேகங்களிலிருக்கின்றன. !புத்திக்கு3 தாரமிலலை, இந்தப் 

பதிஞறுகுணங்களும் புத்தியின் விருத்தயே, புத்தியை வாளனையா 

னது ஸ்ருஷ்டிக்கிறமு ; குணங்களை ஒருவிதக்தாலும் ஸ்ருஷ் 

டி.க்றஇலலை, இவ்விதம் பறினாுறு குணங்களால சூழப்பட்ட 

பதினேழர்வதான அந்தர்யாமியை மனத்தையடக்கியயனை வேதி 

யன் மனத்தினால தன்புததுயில பார்க்கிறான், இந்தச்சைதன்ய 

மான ஆத்மாவானது கண்ணுக்குப்புலப்படாகத ; எலலா இந்திரி 

யங்சளாலும் அறியமுடியாத. ane ப ஆதமாவானது 

மனமாகிற தீபததினால் பிரகாசிக்கிறது, ஆத்மாவானஅ சப்தம், ஸ்பர் 

சம், ரூபம், ஸம், கந்தம் என்னும் down sacle தது, (அகை 

யால) காசமதற த, *4அ.து சரீ7இக்திரியஙகளின் றிச் சரீரங்களிலிருக்து 

கொண்டு பார்க்கிறது, அது வயக்தமிலலாதது, மரிக்கும் தன்மை 

யுள்ள எல்லாச்சரீரங்களிலும் வைக்கப்பட்டதும் மரணமற்றதுமான 

அல்யக்தமான அக்மாவைச் சாஸ்தாரத்தையனுஸரித்துப் பார்க்கிற 

வன் சரீரநாசத்துன்பிறகு பிரம்மமாகவே ஆகிறதற்குத தக்கவனாட 

ரன். பண்டிதர்களானவர்சள், விதவானும் ஈ௨லவம்சத்திலுதித்த 

வனுமாயிருக்கிற பிராம்மணனிடததிலும் பசுவீனிடத்திலும் யானையி 

னிடத்திலும் நாபினிடத்திலும் காமின் மாம்ஸத்தைப் பாகம்செய்யும் 

சீசனிடத்திலும் ஸமமான ப்ரம்மதிருஷ்டியுடையவர்களாயிருக்கிறூர் 

கள், இவ்வுலகத்தையெலலாம் சூழ்ந்தருக்கிற மிகப்பெரிதான .அந்த 

ஒசே ஆதமாலானது ஸ்தாவ.ரங்களும் ஜஙகமங்களுமான ஸகல பூதங் 

களிலும் வஹிக்கிறது, எப்பொழுது ஜீவனானவன் தன்ஸவரூபத்தை 

எலலாபபிராணிகளிடததிலும் எலலா பிராணிகளையும் தன்னிடத்து 

லும் ee 9 @) அப்பொழுது “ப்ரம்மமாகிறான், என்னுடைய 
  

நுதி ர்யாமிககு இகததசேகாஇிரூபமான லா ஆகாரமுமிலலை, இகத 

gqusepSuore ஜீவன் ௮௦2 sogtutbacg a) Geaz.exntes alc, HE ET 

யாமி தைஜஸாஹங்காரதமலிருகது உணடான அஇகதரியஙகளைப படைக்க 

ரூன், தனக்கு விசேஷணமான ஜீவனைபபடைபபதென்பது இலலை ' என்றும் 

கொளளலாம், 

9 அது சரீரஇகதிரியங்களின்றி இருபது, அந்த அகதர்யாமியைத் தம் 

தம் சரீரககளுககுளளேயே பார்ககவேணடும் ' என்றும் கொளளலாம், 

3 (ப்ரம்மஸம்பதீயதே' எனபது மூகம்,



சாநீதிபாவம, ௮௮௭ 

அத்மாவில் அத்மாஎவ்வளவாயிருக்கிுதோ வேறு ஆகச்மாவிலும் 

ஆத்மா அவ்வளவாயிருக்கறது ? என்று எவன் எப்பொழுதும் 

ABYSS) அவன் மூக்தியை அடையத்தக்கவனவான். எல் 

லாப்பிராணிகளுக்கும் ஆத்மபூதனும் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் 

ஹிதனும் மார்க்கமற்றவனும் பிரம்மமாவதற்கு விருப்பமுள்ளவனு 

மான ஞானிபினுடையமார்க்கத் இல் தேவர்களும் மயக்ககதை அடை 

கிறார்கள், ஆகாயத்தில் ப௯திகளின்ஈ இயும் ஜலத்தில் மத்ஸ்யங்களின் 

கதியும் அறியப்படாமைபோலப் பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களுடையகது 

யானது அறியப்படுகிறஇல்லை. காலமானது ஸகலமானபூகங்களையும் 

தானாகவே தன்னிடத்திம்லயே ஜீரணமாகும்படிசெய்கிறது, அவ் 
விதகாலமும் எந்தப்பரமாக்மாவினிடததில ஜீர்ணமாகிறமதோ அரதப் 

பரமாத்மாவை இவ்வுலகில் ஒருவனும் அறியமுடியாது, மேலும் 

கீழும் குறுக்கிலும் நடுவிலும் போகிறதல்லாததும் ஓரிடத்திலிருக் 

தும் ஒன்றையும் கிரகிக்காததுமான பரமாத்மாவினுள், இந்த ஸகல 

லோகங்களும் இருக்கின்றன. இவைகளில் யாகொன்லும் அவனுக்கு 

வெளியிலிலலை, ஒருவன், மனம்போன்றவேகத்துடன் காணிலிருக்து 

விபெட்டபாணம்போல ஆயிரம்வருஷங்கள்ஈடக்தாலும் காரணமான 

ஆத்மாவினுடைய முடிவை அடையமாட்ட ரன், ஸூிக்ஷமமான அந்த 

ஆத்மாவைக்காட்டி லும் ஸூக்ஷமமானபொருளிலலை; அதைக்காட்டி 

லும் ஸ்தூலமுமிலலை, அது எங்கும் கால்களும் கைகளும் ஈண்களும் 

தலைகளும் முகங்களும் காதுகளுமுள்ள தாயிருக்கிறபடி.யால், உலகத் 

இலுள்ள எல்லாவறறையும் வ்யாபித்துக்கொண்டிருக்கிறது, அது 

அணுவிறிகும்அணு ; பெரிஇற்கும்பெரிது, ௮து ஸகலபூதங்களி 
அள்ளேயும் நிலையாயிருந்தும் காணப்படுகிற இல்லை, ஆக்மாவிற்கு 
அக்ஷ£மென்றும், க்ஷ£மென்றும் இரண்டுவிதமானபிரிவுகள் ஏறபட் 

டிருக்கன்றன, அவைசகளில ஈசிக்கின்ற ஜடமான க்ஷ£மானது ஸகல 

பூதங்களிலுமிருக்கிறது, சைதன்யமான அக்ஷ£மானது அழிவறற 

ஸ்வயம்பிரகாசமான ஸ்வரூபத்திலிருக்கிறது. அந்த அக்ஷ£மானது 

ஸ்தாவரஜங்கமங்களான ஸகலபூதங்களுக்குமாசனாயும் ஒன்பது 

துவாரங்களுடைய சரீரத்தைஅடைந்து 1ஹம்ஸமாயும் உலனமறறதா 
யும் பாவசமிலலாததாயுமிருக்டறது, தத்வத்தைஅறிந்தவர்கள் பிறவி 
பில்லாததான அக்ஷ£ரத்துற் ஆச் சரீரத்தின்டாச 1 குறைபடுதல் மாறு 

தல்முதலியவைகளை அடைவதகாலும் புதியசரீரங்களை அடைவதினா 
லும் ஹம்ஸத்கன்மையென்றுசொல்லுகிறார்கள், ஹம்ஸமாகச்சொவ 
      

1 சலனமுள்ளது,



௮௮௮ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

லப்பட்டஜீவனும் ஈசனைஅக்ஷ£மும் விகாரமறறபிரம்மரூபமான 

அக்ஷரச்தான். அந்தக்கூடஸ்தமான பிரம்மத்தை துறிந்தவன் அதை 

அடைந்து ஜனனமரணங்களை விலக்கிஃகொள் ரூருன், 

eed 

இருகாற்றநாற்பத்தாறாவது அத்தியாய, 
Curt dp oT 1p tp. (தோடர்ச்சி,) 
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(வயாஸர் யோகக் சின்டறையைச் சுகரக்குச் சோல்லியது.) 

ஸத்புக்ரா ! என்னிடம்சேட்டஉனக்கு இப்பொழுது வாஸ்தவ 

மான ஞானிகளுடையகர்மத்ை உள்ளபடி சொன்னேன், இனிமேல் 

யோகத்தின்காரியததை முழுதும் சொல்லப்போகிறேன், அதனையும் 

கேட்கக்கடவாய், குழந்தாய் ! புக்கு மனம் இக்இரியங்கள்எல்லாம் 

சேர்ந்து (பிரவிருக்இயறறு) ஒன்ரயிருப்பதுவே கெடுதலற்ற ஆத் 

மாவினுடைய உக்கமமான ஞானஸ்வரூபம், அப்படிப்பட்ட இந்த 

அத்மஸ்வரூபமான து மனத்தையும் இக்திரியங்களையும் நிக்ரகித்தவ 

ம் நியானசீலமூடையவனும் ஆத்மாவில் பற்றுத அள்ளவனும்(யம 

நிபமமுதலான) சக்தகாமங்களுள்ளவனுமாயிருக்கெறவிதவானால் அறி 

யக்கூடியது, வித்வான்௧ள் யோகதோஷங்களாககினைக்கற காமம், 

குசோதம், லோபம், பயம், ஸவப்னம்என்ற ஐந்தையும் வேருடன் 

அறுக்கவேண்டும், (அப்படி யெனில,) தீரணானபுருஷன் Lo 5 Go 5% 7 

ஹக்தால குரோதகத்கையும் ஸங்கலபத்தையும்விலக்கிக் காமததையும் 

வெலலுவான் : புக்திபிவுடையால்லவிசாரத்தினால நிகநதிரையைவெ 

ல்ல வல்லவணாவான், கைரியத்தால ஆண்கு றியையும் உதரத்தையும் 

ரகஷிக்கவேண்டும், நேத்ஜிரத்தால கைகால்களைக் காக்கவேண்டும், 
கண்காதுகளை மனததால ரக்ஷிக்கவேண்டும் மனத்தையும் வாக்கை 

யும் செய்கையிலை ஈக்ஷிக்கவேண்டும், ஜாகாதையினால் பயத்தை 

யும் பெரியோர்களின்பணிவிடையினால லோபததையும் விலக்கவேண் 

டும், இவ்விதம் எப்பொமுலும் சோம்பலில்லா தவனாகி இந்தயோக 

மலங்களை விலக்கவேண்டும். அக்கிணிகளையும் பிராம்மணர்களையும் 

பூஜிச்கவேண்டும், தேவதைகளையும் வணஙகவேண்டும், அசுபமும் 

துன்பத்துக்குக்காரணமும் மனத்தைவருத்துகிறதுமான வார்த்தை 

யைச் சொலலக்கூடாது. ஸ்தாவரஜங்கமமாயுள்ள இந்தவுலகமனைத் 

தும் எந்தஸூிதராத்மாவினுடையவிரிவோ அப்படிப்பட்ட தேஜோ 

மயமான அந்தஸூத்ராத்மாவானது (இவ்வுலகத்துக்குக்) காரணம்,
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தியானம், வேதாத்இயயனம், தானம், ஸத்கியம், லஜ்ஜை, நேர்மை, 

பொறுமை, «fF, அசாரச்தாலுண்டானசுச்டு, இந்திரியங்களின் 

சிக்ஷை இவைகளால் ஸக்வகுணம் விருக்குபடைகஏற து, ௮ பாவதி 

தையும் நிவிருக்கிசெய்கிறது, இப்படிப்பட்ட குணங்கள்பொருக்இய 

புருஷனுக்கு ஸகலஅர்க நங்களும் ஹிக்டிக்கன்றன, ஞானமும் விரு 

த்தியடைகிறத, இவன் எலலாப்பிராணிகளிடக்இலும் மமபுத்இயுள் 

ளவனும் தாகைக்கிடைக்சஜாவியத் இல் ஸந்கோஷிக்கெறவனுமா 

யிருக்கவேண்டும், இவன் பா௮கிவிருக்வயை அடைக்கவனும் ஸத்வ 

குணம்மேலிட்டவனும் மிதமானஆகா ரமுள்ளவனும் இந்இரியங்களை 

அடக்கினவனுமாயிருக்துகொண்டு காமக்கு'?ராதங்களை வசஞ்செய்து 

மகத்தக்வக்திற்குக் காரணமானபிரகானக்கை வசனள்செய்யவேண் 

டும், மனத்றையும் இந்கஇிரியங்களையும் விஷயங்களிலிருக் துதிருப்பி 

ஒருமகபபடிததி மூன்இரவிலும் பின்ட£விலும் ஸமாதியிலிருக்து 

1 புத்தியில் மனத்தை நிறுத்தவேண்டும், ஐந்து இந்திரியங்களள்ள 

இந்தப்பிராணியினுடையபுகறியான து, ஒர்இந்திரியம் £ துவாருள்ள 

Eien அதன்வழியாகத சகோ௱பையிறடைய பாதத்இின்வழியாக 

ஜலம் ஒவெதுபோல வெளியில் ஓடுற. து. ஆகையால, யோகமறிந்த 

வன்,செம்படவன் கெட்டதானமக்ஸ்யத்தை முதலில்பிடிப்பதுபோல 

மனத்தை முதலில் வசப்படுத் ந£ேண்டும்;பிறகு, ரோத்ரத்தையும், 
அதன்பிறகு கேத்ரத்தையும், பிறகு ரணனைத்தையும், பிறகு க்ராணத் 

தையும் வசப்படுத்தவேண்டும். யஇியானவன், இவ்விதம் இக்துரியங் 

களை நுடக்கி மனத்தில மிலைபெறச்செய்யவேண்டும், அவ்விதமே 

ஸங்கல்பங்களையுந்தள்ளிவிட்டு மனக்கையும் புக் இயில்கிறு த்தவேண் 

டும், யஇயானவன் ஐந்துஇந்துரியங்களையும் சேர்த்து மனத்தில் ஸ்தா 
பிக்கவேண்டும், எப்பொழுது மனமுதலானஇந்தஆறும் நிலைபெற்றுப் 

பிறகு புததியில் லயித்றக் கலங்காமலுமிருக்குமோ அப்பொழுது 

மகத்தத்வமானது பிரகாசிக்கின்றது, அப்படியே (ஞானவடி.வமான) 
ஆதமாவும் ஸூ-ஷமமானபுத்தியில புகையில்லா தஅக்கினிபோலவும் 

மிகவும் பிரகாசிக்கிறஸ டர்யன்2பாலவும் ஆகாயததில மின்னல்ஒளி 

போலவும் காணப்படுகிமது, அக்தறகமா வியாபகமாயிருப்பதால 

எலலாம் ஆத்மாவிடததுலும் ஆத்மா எலலாப் ிபாருள்களிடத்திலும் 
காணப்பமிகின்றன. எந்தப்பிராம்மணர்கள் மனத்தை வசீகரணஞ் 
  

1 'இதமகி' என்பது லம்) இர்தஅத்யாயத்தில இதமசப்தம் வரும் 

இடந்தோறும், 'புசதி' என்று பழையவுரை கூறுகிறது, 

8 விஷயபபற்றுள்ள தானால என்பது, 

* 1, 99



DY Fa0 ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

செய்தவர்களும் தைரியவான்களும் பே றிவுள்ள வர்களும் ஸகலமான 
பிராணிகளுடைய ஹிநத்திலும் பற்றுதலுள்ள வர்களுமாமிருக்கிறுூர் 

களோ அந்த மஹாக்மாக்களே அக்க ஆத்மாவைப் பார்க்கிறார்கள், 
இவ்விதம் 1உரளவுள்ளகாலம் கடமையானவிரத க்தோடுஏகாந்தத்துல் 

ஒருவஞையிருந்துகொண்டு யோகத்தைஆசரிக்தவன் சுச்தகமான ஆத்ம 

ஸ்வரூபத்திற்கு ஸமமானகிலையை அடைவான், தத்வவித்தானவன் 

யோகக்கால் லயம், விக்ஷேபம், கலக்கம், ஈல்லவாஸனையின் ஆக்ரா 

ணம், கேள்வி, பார்வை, ரஸத்இிலும் ஸ்பர்ச நலம் சீதத்திலும் 

உஷ்ணத்திலும் ஆச்சரியங்கள், வாயுவுக்கச்”மானமான 3ஆக்ருகு, 

ஸகலசாஸ் இிரங்களுடைய அர்ததஸ்புரணம், ஈவ்யஸ்இரீஸங்கமமுத 

லானவைகள் ஆ௫ய ஸளெவாளை அடைந்தும் லக்ஷயஞசெய்யாமல் 

புத்தியிலேயே உபஸம்்ஊாரஞசெய்யவேண்டும், (காலை முன்ராத்துரி 

பின்.ராத்இரி) மான்றுகாலங்களிலும் நியமமா . மெளனியாயிருக்கு 

யோகதூல் அப்யாஸக்ரைச்செய்பவேண்டும், பாண்டங்களில் பற் 

அதலுள்ளவன் அவைகளை உள் அுங்ஈணக்டிற சேர்த்துவைப்பது 

போல யோகாப்யாஹிபானவன் இரஈநுரியக்கூட்டத்தை ஹிருதயத்லெ 

அடக்கப் பர்வசத்கின்சகரத்திலோ, அல்லு கோபுரத்திலோ, விரு 

சகஷூத்டுன்நுனியிலோ யோகத்தைச்செய்பவேண்டும், தினந்தோறும் 

a ரலக்ஷயசிதைப்பிடிக்துக்கொண்டுதியான ௨ செய்யவேண்டும், மன 

த்தை யோகத்இினின்றும் விலகாமலிருக்கச் ரொ பய3வேண்டும், யோகி 

யானவன் எந்கஎந்)உபாயத் திணை சஞாலமான ஈனத்சைடக்கமூடி, 

யுமோ அக்க துந்தஉபாயத்தைக் கைக்கொள்ளவேண்டும் ; அதிலிருக் 

தம் சலிக்கக்கூடாது ஏகாகாரமுள்ளவன் குன்யமானகுகைகளையும் 

சேவாலயங்களையும் ரூன்யமானக்குகங்களையும் தனக் தஇருப்பிட 

மாகச் செய்துகொள்ள வண்டும், லாக்கினாலும் செய்கையினாலும் 

மனத்இனாலும் ஒன்றிலும் பற்றுவைக்கக்கூடா ௮, எல்லாவற்றிலும் 
உதாஹீனனும் குறைவான அகாரமுள்ளவனுமாயிருக்துகொண்டு 

லாபாலாபங்களில ஸமமாயிரு-கமவண்டும். ஈன்னை நிந்திப்பவன் 

துதிபபவன் இருவரிடததிலும் மமமாயிருக்து சுபாசுபங்களை நினை 

யாமலிருக்கவேண்டும், லாபத்திலஸந்தோஷிப்பதும் லாபமிலலாத 

காலத்தில கவலைப்படுவதும் ஆகா, வாயுலவப்போல ஐரிடததிலும் 

பற்றுதலிலலாதவனாக ஸகலப்பிராணிகளிடத்திலும் ஸமமாயிருக்க 

வேண்டும், இவ்விதம் *அடங்கினசித்தமுள்ளவனும் ஸாதுவும் எல 
Ree ee ee 

  

1 (இறுமா சகாலம்' என்று ஸ்ருதி கூறுகிறது, 9 வேறுபாடம், 

3 துகாயமுதலியவற்மில கமனம்,
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லாப்பிராணிகளையும் 'உன்றுபோலப் பார்ச்கிறவனும் ஆ௮மாதம்விடா 

மல் யோகாப்மியாஸம் செய்சிறவனுமாயிருக்கிறவனுக்குப் பிரணவ 

மானது சன் அர்சதக நடன் ஈன்கு வளங்குகிறது, (பொருள்விருப் 

பத்தால்) ஜனங்கள் மகவும் வருக்துவதைப் பார்தது ஒட்டாஞசில்லி 

யையும் பொன்னையும் ஈஎமமாபெண்ணி நங்க யோகமரார்ஈத்டில பற் 

LF Oy Gor (பொருல் விஷய த] ௮) தழிவையடைய சேண்சிம்; கோக 

த்தை அடையக்கூடாது. ஜாதியில ருறைநதவனும் தாமததையே 

விருப்பத் துடன் செய்கிற ஸ்தரீயும் ஒரந்த யோகமாாகக; திதர்ல உயர் 

ந்த கதியை அடைவார்கள். மன தை ஜயித்த யோடியானவன் 

பிறவியற்றதும் அனாதுயும் ஜரையறறதும் அழிவறறதுமாயிருக்கிற 

பசமாத்மாவை அசைவறற ந ிரியகுகளால ஊ.டிதது அறிவான்: 

௮ணுவிற்கும் அணுவும் Lop $f, மஹததும் 1ஓலறிலும் பற 

ரூததுமான அந்த தீ ஆதமாவைப புத்து பிலை பார்க்கிறான், உள்ளபடி. 

(என்னால) சொல்லபபட்ட மஹாதமாவான 3மஹரிஷிபினுடைய 

வசனத்தைக் குருவீனுபதேசததையனுஸரித து மன ததுறால அலோ 

தித்து யுக்தியிலை நிச்சபிதது 1மனேவைசமுளளவர்கள பிரம்மப்பிர 

ளயம்வரையில இந்தப பிரம்மாவுக்கு ஒத்த நிலைமையை அடைகிறார் 

கள்” என்றுசொன்னார். 

இருமாறறுநாறபததேழாவது அத்தியாயம. 

மமாக்தரமம். (தோடர்ச்சி,) 

ee) 

(வ்யாஸர், கர்மத் கயும் கானத்தையும்ப 
கநக சீ சோலலியது,) 

DE 

சுகா, 'காமாவைச்செய்யெ ௪ றம் விடென்றும் இவ்விதம் வேத 

வசனமிருப்பதனால மனிதர்கள் ௭ தையினால் எந்தக் கதியை புடை 

இருர்கள் 1 கர்மாவிலை எந்சஈ சதியை அடைகிறார்கள் ? இதைச் 

கேட்க விரும்புகிறேன். ௮ ர் எனக்கு வீரிவாகச்சொலலவேண் 

டும். இவைகள் ஒன்று (கொன்று வேறுபட்டவையும் விசோகமான 

வயுமாமிருக்கன்றனவே 1? என்முகேட்டார், 

(சுகர்) இவ்விதம் கேட்க, பராசரபுதஇரரான வ்யாஸர் தம் புத 

இரரை நோக்குப் பின்வருமாறு மறுமொழி சொல்லலானார்; (மூறை(மே 
அழிவ தும் அழியாத, தமான இந்தக் கர்மமார்க்கததை தயும் ஞான 

  அலி கதிதித்வ தனைய கவதானா அவத சசடைய காய பயக் கதாகக. ம்ம மெல் வை யய பம 

1 வேறுபாடம், 8 பதஞசல்! மஹரிஷி, 8 வேறுபாடம்,



௮) ௬டெ ஸ்ரீமஹாபரரதம், 

மார்க்கத்தையும் விரித் துச்சொல்வேன், '..ததையினால் மலுஷ்யர்கள் 

எந்தக்கதியை அடைகின்றார்கள், கர்மாவினால் எந்தக்கதியை அடை. 

இன்ருர்கள்' என்கிற இரண்டி.னுடைப வித்தியாஸமான ௫ அறிதற்கு 
அருமையான து, ஆகையால, மனத்தை ஸாவதானஞ ?சய்துகொண்டு 

கேட்கக்கடவாய், ஆனால, தர்மமிருக்கிறதெல்று சொல்லிவிட்டு இக் 

தத்தர்மவிஷயததிலேய இலலையென்று சொ. லுகிறவனுடைய பக்ஷ 

த்துிற்குசசமானமாக என்னுடைய வாக்கியம் தோன்றும், ப்ரவிருது 

ருபமான் தர்மம்ஓன்று நிவிருத்தரூபமானதொன்று என வேதங்கள் 

சிலைபெறுவதற்குக் காரணமான இ.ண்டுமார்க்கங்கள் உண்டு, பிராணி 

யானது கர்மாவிலை பந்தத்தை அடைறது ; ஞானததினாலோ விடு 

படுகிறது, அகையால, ஸம்ஸாரத்ஜன கலையைக்கண்டவர்களான 

யதிகள் கர்மாவைச் செய்கிறதிலலை, காமாவ்னால் மனிதன் மரித்து 

மறுபடியும் 1பதினாது குணங்களுள்ள சரீரததை அடைகிறுன், வித 

தையினால் விகாரமறறவனும நாசமற்றவனுமாகி நித்தியமான பிரம்ம 

மாகிரான், சில மனிதாகள் அலபபுதநியினால் கர்மாவைச் சிலாகிக் 

இருர்கள், அதனால், அவர்கள அனேகர்களைச் சந்தோலப்பகெதுக் 

கொண்டு வழிபடுகிறார்கள், மிக்க அறிவுபெறறுத் தர்மத்தின் மேன் 

மையையறிந்தவாகள் நதயில ஜலபானஞசெய்தவன் எவ்விதம் 

இணறறைச் சிலாகிக்கமாடடாலே அவவிதம் கர்மத்தைச் சிலாகிக் 

இறதிலலை, மனிதன் ஸுகலுக்கங்களையும் ஜனனமரணங்களையும் 

கர்மாவிறகுப் பலனாக அடைகிமுன, எந்தப பிரம்மததுல சேர்ந்து 

துக்கத்தை அடைகிற திலலையோ, எ திலசேர்ந்து மரிககிறதில்லையோ, 

எதிலசேர்ஈது! பிறக்திறதுலலையோ, எதிஸசேர்ந்து ஞூப்பை அடை. 

இற இல்லையோ, எதில்சேர்ந்து வளருகிறதிலலையோ, எந்த ஸவரூபத் 

தில்பரமமும் வாக்குக்கும் மனத்திறகும் எட்டாத.தும் சலனமற்றவும் 

விகா.ரமிலலாததும் கேடு, ஆயாஸம், மாணம் இவைகளற்றலும் பேத 

மில்லாததுமான அந்தப் பிரம்மமானது இருக்கிறதோ, எதில ஸுக 

துக்கஙகளாலும் மானஸகர்மத்தினாலும் பாதுக்கப்ப்பிகிறதிலலையோ, 

எதில் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாப்பிராணிஈளிடத் திலும் ஸமமாகவும் 

சினேகமுள்ளவர்களாகவும் ஈன்மையையே செய்பவர்சளாகவுமிருக் 

இரார்களோ அந்தப் “பிரம்ம ஸ்வரூபததை விததையிலை அடை 

Apert, குழந்தாய் ! வித்யாமயனான புருஷன் வேறு, கர்மமயனான 
        

1 ஞானேகதிரியம் ஐது, கர்மேகதிரியம் ஐந்து, பிராணன் ஐது, அந்தக் 
காணம் தன்று, 

9 (தத்! என்பது மூலம்) 'மோக்ஷநிலைமையை' என்மும் கொள்ளலாம்,
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புருஷன்வேறு, நிழ்யனும் ஞானமென்னும் குணத்தையே உருவமா 

கக்கொண்டவனுமான அந்த விதயாமயனான புருஷனை அமாவாஸ் 

யையில் ஸுூக்ஷமமான ஒருாலை.புடனிருக்கும் சந்திரனென்று 

தெரிந்துகொள், 1மஹரிஷியினல் சொல்லப்பட்ட. அவ்விகமான 

இந்த விஷயமானது அசாபத் நில் வளைவான நால்போஃப நிதி 

தாயுண்டான சந்திரனைப்பா£ழ்து விஸ்காரமாக அனுமானிக்கப் 

படுகிறது, அபபா | 3ந்தச்சகறிரனை மனசுரின் ஸமஷடி.ரூப 

னும் கலைகளின்ஸமூகததுலை பரிபூர்ணனும் மூர்த்சைமானுமா 

யிருக்கிறபடி யால் கர்மபலருபனணாக ஆ தியக்க_வாய், பாத ரத்றில் 

வைக்கப்பட்டஅக்னிபோல எபபொழுதும் அந்தச் *சந்துரனிடத் இல் 

அமைந்திருக்கிறதேவனை நித இயம ஸர்வஸஙகததியாகததுலை மனத் 

தைஜயித்தவனுன ஆதமாவாக ஆறி, மேகததில ஜலத்துவலைபோல 

அந்தச் /சந்திரனிடத் திலிருக்கினறம தவனை நிதியம் 3யோகததால 

மனத்தைஜயித்தவளைஜீவனாகத தெரிச்துகொள், தமஸ் ரஜஸ் 

ஸத்வங்களைஜீவன்குணமாகவும் ஜிவனைபபிர தயகாதீமா.பின் குணமாக 

வும் பிரத்யகாத்மாவைப் பரமாதமாவன்குணமாகவும் அறியக்கட 

வாய். க்ஷேக்ரவித்துக்களானவர்கள் அசே னத்தை ஜீவன் குணமாக 

வும் ஜீவனை ப்ரவிருத தியுள்ளவனெ ன்லும்வல்லாவற்றைபும்சேஷ்டிக் 

கும்படிசெய்கிறவனென்.றும் ஏழமுலோகங்களையும் SUIS Fo, oor Sa 

னைக்காட்டிலும் பானென்றும் சொல் லுகிராகள்” என்றுகொன்ஞனார், 

இருநாற்றுநாறபத்தேட்டாவது அத்தியாயம, 

மோக்ஷதாமம். (தோடர்ச்சி,) 

பிடரி 

(வ்யாஸர் பாரம்மசர்யத் நின்பேரமையைச் சுகநக்குச் சோல்வியது,) 

சுகர், 'ஸகலஸாதாரணமாகக் கடவுளிடக்திலிருந்துண்டான ) 
பிரதானம்முத ற்கொண்டு ஏற்பட்....ஸருஷ்டியையும் நவனவளுக்கும் 

தனித்தனியே விஷயங்களுடன்கூடிய இக்திரியககளுடையரூபமான 
ரச அவையவை யவன வல் டட வத்து கைய ஆர வம். 

1 'ப்ருஹதாரண் Wi STUNG பாஜஞவல௫ூயரால' எனப துபடையவுரை, 
‘ ச - yd - 8 கலைகளின் ஸமூகத இலை Bib en வளுன (eo திரளை) பதினொரு 

விகாரங்களை ஸ்வரூபமாசச்சொணடவனும் சரீரியும Sting Bp, ere uot 

வனுமான புருஷனாக அதி' எனப. கொளளலாம், 
ஈட a ந. * 

8 (புரூஷனிடததில்' என்றும் கொள்லாம், 

4 (கர்மபுருஷனிடத்தில்' என்றும் கொள்ளலாம், 

் 'கர்மதேகத் இல் காமபோகததினால உட்படுததககொரளபபட.ட” பன் 

றும் கொள்ளலாம்,



Dj Fn F (ரீ மஹாபாரதம், 

புத்தியின் ளா1மர்த்இயத் தினுல செய்யப்பட்ட 1 அடுகஸ்ருஷ்டியையும் 

சேட்டேன், இவ்வுலகில எர்தவிருத் நஇியைப்பிடி த் துக்கொண்டு ஸத் 

துக்கள் பிரவிருத்திக்கிறார்களோ அகக.ுக்கக் காலததிற குரியதான 

ஸத்துக்களுடைய அந்தவிருத்தியை மறுபடியும் நீங்கள் சொல்ல 

வேண்டுமென்று விரும்புகிறேன், சர்மங்களைச்செய்யென்றும் விட்டு 
விடென்றும் வேகத் $லசொல்லப்பட்டவசன கதை நான் எவ்விதம் 

அறிவேன் 1 பதையும் விரிவாக (ப௮படியுஈ) சொலலவேண்டும், 

நான் பூராவான உ ௨-ஞுடையசிக்ஷையிலை உலகவலாறறின் உண் 

மையை ஆறிந்தவனும் பரிசுத்தனுமாகி... புதகத தேர்ச்சியடை ந்து 

தேகமுடிவில் நிர்விகாமான ஆத்மாவைப் பார்ப்பேன்! என்று சொன் 

னார், வ்யாஸர், 'இக்தவிருததியானஓ முன்காலத வல பிரம்மாவ்னால 

ஸ்வயமாக உண்ட £க்கப்பட்டது, இ நதலிருத்தி மிகவும் முனனோர்க 

ளும் ஸத்துக்களுமானமஹரிஷிஈளால ஆசரிக்கப்பட்._து, பிரம்மரிஷி 

கள் பிரம்மசரியததினால உலகங்களை ஸா.ுஈகிறுர்கள், (ஆயினை) 

ஆதிமாவினுடைய ற॥ம2ரயஸை மனத்தினால ஹ்ருதயத்துலுள்ள ஆசு 

மாவினிடத்திலதேடிக்கொண்டு வன ததிலகனிகிழங் குகளைபபக்ஷிதது 

மிகபபெரியதவததை௮னுஷ்டித்தும், புண்ணியஸதலஙகளிலஸஞசரி 

த்தும், பிராணிகளுக்கு ததுன்பம்செயயாமலும்,புகையிலலாததும் உல 

க்கைச்சததமிலலாததுமானபோஜனகாலததல்பிக்ஷைசெய்துகொண் 
டும், வானபரஸ்தாஸாமத்தலிருககிறவன் பிரம்மமாவதறகுததக்கவ 

னாகிழுன், நீயும் சபாசுபஙகளை விலர்இவிட்டு ஒருவரையும் துது 

யாதவனும் ஈமஸகரியாதவனும் ௭ தனாலாவது பசியைறிவ்குததசெய் 

தறெவனுமாயிருந்துகொணடு வனத்தில ஒருவனாக ஸஞசீரிக்கக்கட 
வாய்? என்றுசொன்னார். சுகர், “இசச வேதவசனமானது லோகவிய 

வகாரத்தில விசரோதிக்கின்றதே ! (கர்மாவைச் செயயென்கும் தள் 

ளென்றுஞ) சொலலுகிறவ௪னஙாள் பிரமாணஙகளானால ஒன்றுக் 

கொன்று விமீராதமருப்பதால எவ்விதம் சாஸ்திரஙகளாகும் 1 அப்.ச 

மாணஙகானாலும் எவ்விதம் சாஸதுாங்களாகும் 7 ,ஆகையால், இவ் 

வ்பண்டும் எபபடி. பிரமாணமாகும் ! கர்மங்களுக்கு வி்ராதமிலலா 

மல மோக்ஷம் எவவிதம் ஏறபச்கிறது 1! இதைககேட்க விரும்புகி 

றேன்” என்றா, சுகா இவ்வி தம்கேட்க, (யோஜனகந்தியின் புத்தி. 

ரான வ்யாளமுனிவர் அளவற்றதேஜஸாள்ள புத்திரரான சுகருடைய 

வசனததைப்புகழ்ந்து அவசைகோக்க மறுபடியும் பின்வருமாறு மறு 

மொழிகூறலானார். 'பிரம்மசாரி கிருகஸ்தன் வானப்பிரஸ்தன் ஸன் 
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யாஹி இவர்களெல்லாரும் சாஸ்இரக்இல் சொன்னபடி. அனுஷ்டிக் 
தால உக்தமகதியை அடைகிளுர்கள், யாராவது ஒருவனே சகான்கு 
ஆஸ்ரமங்களையும் காமக்கு?ராதங்களில்லாமல் விஇப்படி அலஷ்டித் 
காலும் அவன் பாலோகத்தில் பூஜிக்கப். .டஇரன், இக்கான்கு அமர 
மங்களாகிற நான்குபடியுள்ள ஒர் ஏணியான து பிரம்மக்கினிடக்தில் 
சாத்தப்பட்டிருக்கிற து, இக்கு ஏணியில் ஏறினவன் பிரம்மலோகத் 
இல் பூஜிக்ஈபபடுகரான் அஇிகாரியானவன் பிரம்மசாரியா௫க் கன் 

னாயுளிக் காலிலொருபாககாலம் அஸரியையில்லாகவனச்கும் சர் 

மார்க்கங்களில ஸமர்க்களைவும் கருலினிடத்சிலாவது குருவின் 

புச்திரனி_கசிலாவது வாஸஞ்செய்யவேண்டும். ,கருலின்டிருகத் 
இல் (குரு சயனம்செப்க) பிறகு பத்து (அவருக்கு) மு.ன்லை ௭ மூச் 

இருக்: வேண்டும், சிஷ்பணலேயோ (வேலைக்கானாலேயோ எக்க 

எந்தக்காரியம் செய்யத்தக்கநரோ  அந்தறுக்சுக்காரிய தகையெல் 

லாம் செய்துவிட்டு, 'செய்துவிட்டேன்' என்று சொல்லிக்கொண்டு 

குருவின்பக்கத்தில் நிற்கவேண்டும், எலலாக்காரியங்களிலும் ஸமர்த் 

கனாகி (2வலைக்கா£னாயிருக்து எலலாக்காரியங்களையும் செய்யவேண் 

டிம், முன்னுக்குவா விருப்பமுள்ள பிரம்மசாரியானவன் எல்லா 

வேலைகளையும் செய்தபின் குருவினிடக்கில அகதியயனன்செய்ய 

(வேண்டும், வலப்பக்கமாக ஸமீபத்தில் இருக்கவேண்டும், குரு 

அழைத்தவுடன் அவரிடம் செல்லவேண்டும், சுததனும் ூமர்த் 

தனம் குணசாலியுமாயிருக்துகொண்டு ஸமயம்பார்க்துத் தன் இஷ 

டத்தைக் குறிப்பாகக் தெரிவிக்கவேண்டும். ஜிதேந்திரியனாமிரு 
ந்துகொண்டு நேத்தரத்திலை ஸாவதானமாகக் குருவைப் பார்க்க 

வேண்டும். தரு புஜியாமலிருக் கம்பொழுது (கான்) புஜிக்கக் 

கூடாது, அவர் தீர்த்தபானஞசெய்யாமலிருக்கும்பொழூ.து (தான்) 

தீர்த்கபானம் செய்யக்கூடாது, அவா ௨ ட்காராமலிருக்க, தான் 
உட்சாசக்கூ டாது, அவர் ிததீரை செய்யாமலிருக்க, தான் நித திரை 

செயயவுஙகூடாலு,  'நிமிர்ந்தகைகளால அவர்பாதங்களை மெலலப் 

பிடிக்கவேண்டும், இடட்பாதத்தை இடக்கையினறைலும் வலபபாதத் 
தை வலக்ஒ;கபினாலும் பிடிக்கவேண்டும். குருவை வண௫கிவிட்டு, 

'ஓ! பகவானே ! என்னை ழதுவிக்கவேண்டும்' என்று சொல்லவேண் 
டும், (பகவானே! ஐ! ரூருவே! டுக்கக் காரியக்தைச் செய்யப் 
போடுறேன், இதை நான் செய்துவிட்டேன். பின்னும் எதை 
8ங்கள் சொலலுவீர்களோ அதையும் செய்வேன்” என்று எலலா 
  

  

1 உளளங்கைகளால் என்பது,



DY Fo Fir ஸ்ரீடமஹாபா ரதம், 

வற்றையும்தெரிவித்து அனும இபெற்றுக்கொண்டு 1விஇப்படிசெய்ய 

வேண்டும் ; செய்துவிட்டு மறுபடியும் அவற்றையெல்லாம் குருவி 

ரிடம் தெரிவிக்க£வண்டும், பிரம்மசாரியானவன் அனுபவியாத 

கந்தங்களையும் ஈஸங்களையும் அவன் பிரம்மசரியவிரதத்தை முடித்து 

விட்டு அனுபவிச்ஈகட்டுமென்பது சர்மங்களில் நிச்சயிக்கப்பட்டி ரக் 

இறத, பிரம்மசாரிக்கு எந்கவக்சதரியமங்கள் 3விரிவாசுச் சொல்லப் 

பட்டிருக்கின்றன வோ அவைகளெல்லாவற்றையும் ஒவ் வொருகாளும் 

அனுஷ்டிக்க வேண்டும். கருவைவிட்டு அகலவுங்கூடாது, இவ்வி 

ஐம் சிஷ்யனை வுந்தப்பிரம்மசாரியானவன் குருவுக்குத் தன்சக்திக் 

குதகக்கபடி பிரியச்தைஉண்பெண்ணி வ லலாஆஸ்ரமங்களிலும் இப் 

படியே யோக்கியமான செய்கையுடனிருக்கவேண்டும், சிஷ்யனான 

வன் வேகவிரகம் உபவாஸம்இவைகளால தனது ஆயுளில் சான்கி 
os . 5 7 _ a ௪ 0 1 ர 

லொன்று சென்றபிறகு GHAI க௯திணைகொடுத்து விதிப்படி. 

விரதத்தை முடிக்கவேண்டும், பிறகு, வி௫ப்படி கொள்ளப்பட்ட 
9 ௮ க . . ச . 

மனைவியோடு அஃகினிகளை அ தானஞசெய்து முயறசியுடன் விரதங் 

களைச்செய் கொண்டு ஆயுளின் இரண்டாவ துபாகத்தில கிருகஸ்தனா 

யிருக்கவேண்சிம், 

  

இருநூற்றுநாற்பத்தோன்பதாவது அத்தியாயம, 

@ 2 7 ஸரி D T ih in, (தாடர்ச்சி,) 
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(வியாஸர் 4 ஈஷஸ்கதரீமநத்தைச் சுகநக்தச் சோலலவியது.) 

அ௱ரிகாரியானவன் ஆயுளினிரண்டாவதுபாகத் இல தர்மமாக 

அடைந்த காரகதுடன் அக்கினியை ஆதானஞசெய்து நல்லவிரத 

மூள்ள இருஹஸ் ஈனாயிருந்துகொண்டு இலலத்தில் வஹிக்க2வண்டும், 

இருகஸ்தனுக் த விசுவான்௧களால நான்குபிழைககும்வழிகள் கருதப் 

பட்டிருக்கின்றன, வாளில் குதரில கான்யமூடையவன் முதல் 
விருத்தியுள்ளவன், ஒருகுடம்கான்யமுள்ளவன் இரண்டாவதுவிருத் 

இயுள்ளவன். ஒருகாள்ஆகார ஈதுற்குள்ளவன் மூன்றாவதுவீருதது 

யுள்ளவன், புழுவீன்விரு த௲யுடையவன் நான்காவதுவிருத்தியுள்ள 

வன், இவர்சளில மேன்மேலவசொலலபபட்டவன் சிறந்தவனாகிறான். 

அவன் தன்தர்மக்தால எல்லா? லஃங்களையும ஜயித்தவன், ஒருகிரு 

ஹஸ்தனானஉன் (யாகஞ்செய்தல, யாகஞ்செய்வித்தல், அதஇயயனஞ் 

1 வேறுபாடம், 4 வேறுபாடம், 
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செய்தல், அத்தியயண்ஞசெய்வித்தல, கானஞ்செய்கல, தானம்வாக் 
குதல்) இவ்வாறுகர்மங்களையும் நடத்துகிறான். மற்றொருவன் (யாகம் 

அத்துயயனம் சானம்) இம்ஜன்றில பிரவிருத்டுக்கிறான், அவர் 
களில் மறறவன் (அச்தியபனம், கானம்) நிவ்விரண்டிஞலும் பிரலி 

ருத்திக்கிறான், நான்காமவன் பி ஈம்மஸத்இுர 2மன்கிற வுத்தியயனத் 

இல் நிலைத்திருக்கிருன், (பெரியோர்கள்) இொுஹஸ்தகர்மங்களை மிக 

௮ம் பெரியவைகளா£ஃச் சொல்லுகிரர்-ள, இருஹஸ்தன் தனக்காகப் 

பாகஞசெய்யக்க்டா த, வீணாகப் பசுவை மிம்ஹிக்கவுஈ்கூடாது, 
(பசுமுசுலான) பிராணியோ அல்ல (அசசுமுகலான) ஸ்தாவரவிரு 
க்ஷ்மோ (சேதன) மந்திரத்தால் ஸம்ஸ்காரத்துற்குத்தக்கவை, ஒரு 

நாளும் பகலிலும் முன்னீரவிலும் பின்னிரவிலும் நிந்திரைசெய்யக் 

கூடாத,  இரண்கொலகதின்மக்இிபில போஜனஞசெய்யக்கூடாது, 

ருதுகாலந்தவிர மறறக்காலததில மனைவியை அழைக்கவுங்கூடாது, 

இருஹஸ்தனுடைய வீட்டில(வந்க)பிராம்மணன் ஒருவனும் பூஜிக்கப் 

படாமலும் போஜனஞ செய்யாமலும் வஹிக்கக்கூடா.து, அவ்விதமே 

அவனுடைய ஹறவ்ய ஈவ்பங்களை வடக்கற அதிதிகள் எப்பொழு 

தும் பூஜிக்கத்தக்கவர்கள். பிராம்மணர்கள் வேதாசுதியயன விரதத் 

தை அனுஷ்டித்து முடித்துவிட்டு வேதங்களை ஆவ்ருத்தி செய்து 

கொண்டும் தங்களுக்குரிய சர்மாவினால் ஜீவித் தக்கொண்டும் இந்திரி 
யங்களை அடக்கிக் தஙகள் கர்மங்களையும் தவத்தையும் "செய்து 

கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய ஹவ்யமும் கவ்யமும் பூஜைக் 

காகவே ஷிஇக்கப்பட்டிருக்கின்றனா இக்கக் கிருணஸ்தாறாரமத்தில் 
ககம்வளர்த்துக்கொண்டு அலைகிநவனுக்கும் டம்பமாகக் கர்மாவைச் 

செய்கிறவனுக்கும் (அறிக் குமாரு) அக்கினிமீஹா$ரத்தை விட்ட 

வனுக்கும் குருவினி.டத்ில பொய்யாக நடக்கிறவனுக்கும் (௪ண் 

டாளன்முகலான) அல்லாப் பிராணிகளுக்கும் விபாகமுண்டு, 

கருஹளன் Hal FS சமையல் செய்யாதலர்களான பிரம்ம 

சாரிகஷக்கும் ஸ்ன்யாஹிகஈடநக், கும் அுன்னமளிக்கவேண்டும், ஒவ் 

வொருகாளும் கிருஹஸ்சன் விகஸததைப புஜிகறவஞகவும் ௮மிரு 

தததைப் USSG Dou கைவுமிருக்கவேண்டும், யாகத்தின் மிச்சம் 

அமிடீ தமாகும். அழைப் 'புஜிப்ப, து ஹவிஸுக்சொப்பாகும், வேலைக் 

காரர்களுக்கு அளிதத மிச் 'ச்சததைப்புதிக்கிறவ. ச விகஸத்தைப் 

பஜிக்கிறவனாகச் சொல்லுகிருர்கள். வேலைக்காரர் அருந்தினசேலம் 

விகஸம், யாகத்தன் சேஷம் அமிருதம், கிருஹஸ்தன் தன் தாரத் 

தினிடம் ரமித்துக்கொண்டு மனத்தை அடக்கி அஸுூயையின்றி 
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இந்திரியங்களை ஜயித்து ரித்விக், உபாத்தியாயான், ஆசாரியன், ௮ம் 

Lore, GG, தன்னை அடுத்தவன், பிராயமுதிர்ந்தவன், இளைஞன், 

ரோ, வைத்தியன், ஞாறி, ஸம்பந்ந, பந்து, மாதா, பிதா, 

ஸமான கோத்சத்தில் பிறந்தபெண், ஸகோதான், புத்தன், மனைவி, 

புததிரி, வேலைக்காரர்கள் இவர்களுடன் கலகஞ்செய்யக்கூடாது. 

இக்கக் கலகங்களை விட்டால் எல்லாப் பாவங்களாலும் விடப்படு 

வான், இவர்களால் (பாகவிஷயத்தில) கலகமில்லாமல் ]ஜயிக்கப் 

பட்டவன் எல்லாவுலகங்களையும் ஜமிப்பான். 'ஸந்தேகமில்லை, 

ஆசாரியன் பிரம்மலோகத்துக்குத் தலைவன், பிதா ஷிருஷ்டிகர்த்தர் 

களின் லோகத்திற்கு அபத, அதிதி இந்இரலோகத்திற்கும் 

ரித்விக்குக்கள் தேவலோகத்துற்கும் தன்கோத்தாத்தில் பிறந்த 
பெண்கள் அப்ஸாஹின்லோகத்திறகும் ஞாதிகள் விபவேதேவர் 

களின்லோகத்இற்கும் தன்னைச் சோர்ந்தபக் துக்கள் திக்குக்களுக்கும் 

தாயும் அம்மானும் பூலோகத்துக்கும் இழவரும் இளையவரும் ரோகு 

களும் இளைத்தவரும் ஆகாசத்துக்கும் 3பிரபுக்கள், மூத்த தமையன் 

பிதாவுக்கு ஸமானம், மனைவியும் மகனும் தன்சரீரமே, தொண்டர் 

கள் தன்னுடைய நிழல், பெண்ணானவள் (தீனன்போல) மிக்க ௧௬ 
ணைக்குஉரியவள், அகையால், இவர்களால கடிந்துவிலக்கப்பட்டா 

லும் வருத்தமின்றி எப்பொமுதும் பொறுக்கவேண்டும், வித்வா 

னைவன் இருககிருத்தியத்தில் ஜாக்கொதையுள்ளவனும் சிரமத்தைப் 

பாராட்டாதவனுமாயிருந்துகொண்டு நித்தியமாகத் தர்மத்தையே 

செய்யவேண்டும், தனத்தில் ஆசையைவைத்துக்கொண்டு கர்மங்களை 

யும் தர்மத்தையும் சிறிதும் செய்யக்கூடாது, கஇருஹஸ்தவிருத்திகள் 

மூவகைப்படும், அவைகளுள் மேன்மேலுள்ளதைப்பாமகஇயென்று 

சொல்லுகிருர்கள், அவ்விதமே அக்கான்கு ஆஸ் ரமங்களையும் மேன் 

மேலுள்ளவைகள் உயர்ந்தகதியென்றும் சொல்லுகிருர்கள், மேலே 

வரவிருப்பமுள்ளவன் (சாஸ்திரத்தில்) சொல்லப்பட்ட சியமங்களெல 
லாவற்றையும் செய்யவேண்டும், கும்பத்தில் தானியமுள்ளவர்களும் 

உஞ்சசிலமென்னும்ஒவ்வொருகாள்விருத்இதியைஉடையவர்களும் புரூ 
வின்விருததியை அடைந்தவர்களுமான பூஜிக்கததக்க இவர்கள் எந்த 

சாஜ்யத்தில வஹிக்கிறார்களோ அந்த.ாஜ்யம் மிகவஞ் செழிப்புள்ள 
  

1 “பாகமிலலாமல செய்யப்பட்டவன்' என்பது பழையவுரை, 

8 இவ்விதம் ஆசாரியன்முதலானவர்கள் ௮ந்த௮ர்த உலகத்துக்குத் தலை 

வர்களாயிருப்பதால ௮வர்களுடன கலகஞ்செய்யாதவன் ௮5 எலலாவலசங் 

களையுமடைவான்,



சாந்திபாவம், ௮௬௯ 

தாகும். எவன் மன்த்தல வருத்தமின் றி இந்தக் கருஹஸ்தவிருத்தி 
களை ஈடததிவருகிருனோ அவன் தனதுபித்ருபிதாமஹர்களான 

மூன்னோர்கள்பதின்மசையும் சன்பின்னுள்ளவர்களானபதின்மரையும் 

பரிசுத்தர்களாகச் செய்கிறான், ஆவன் சக்காவர்த்தகளுடைய உல 

கங்களுக்குஒப்பானகதியை அடைவான், அலலது, இந்திரியஜய 

மூள்ளவர்களுக்குள்ளகதி விஇக்கப்பட்டி ருக்கிறது, உதாரமன 

முள்ளகிருகஸ்தர்களுக்கு நலமுள்ள ஸ்வர்க்கம் விதிக்கப்பமெறது, 

விமானத்துடன்கூடியதும் வேதத் துல்காணப்பட்டதுமான ஸ்வர்க்கம் 

மிகவும் அழகானது, அடக்கமுள்ள மனமுடைய இருஹஸ்தர்களுக்கு 

ஸ்வர்க்கலோகத்துல் நிலையானஸ்இதி ஏற்படுகிறது, பிரம்மாவினால 

இது படியாகஎற்படுத்தப்பட்டது. நூறையாக (இந்த) இரண்டாவது 

ஆற ரமத்தைஅடைந்துஅனுஷ்டிப்பதனால் ஸ்வர்ச்கத்தில் பூஜிக்கப் 

படுகிழுன், இதற்குமேல் புத் ி7.மித் இரா தஇஸங்கததைவிட்ட வர்களும் 

(தவத்தால்) சரீரத்தைவாட்டுகிறவர்களுமான வனவாஹிகளுடைய 

தும் கருஹஸ்தாகளைக்காட்டி லும்ரிறந்ததும் மிகவும் உதாரருமான 

ஆஸ்ரமத்தை மூன்றாவதாகச் சொல்லுகிருர்கள், அதைக் கேள், 

  

இருநாற்றைமபதாவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷதர்மம், (தொடர்ச்சி,) 
௩௨90௩௮ 

(வ்யாஸர் வானப்£ஸ்த தர்மத்தைச் சுகரக்தச் சோல்லியது,) 

இ | யுதிஷ்டி.. ! பெரியோர்களால்சொல்லப்பட்ட கிருஹஸ்தர் 
களின் விருத்தியானது உனக்குச் சொலலப்பட்டது, அதன்பிறகு 

சொல்லப்பட்டிருக்கிறுகை அறியக்கடவாய், அது முன்காலத்தில் 
வ்யாஸசால் மஹானுடாவரான தமறுபுத்திரருக்குச் சொல்லப்பட்டது. 

வ்யாஸர், ' புத்தானே ! கிரமமாக இரண்டாவதுவிருத்தியைத் தள்ளி 

விட்டுப் பத்னிமுதலானவர்களுடன்சேர்ந்து நிறைவேற்றக்கூடிய விர 

தத் தினால் சரமத்தைஅடைந்தவர்களும் எலலாஉலகங்களை யும்கொடுக் 

இற ஆஸ் ரமஸ்வரூபர்களும் நன் குஆலோசித்து மிவிருத்துத்தவர்களும் 

புண்ணியதேசவாஷஹிகளுமான வானப்£ஸ்தாறாரமத்தை அடைந்தவா 
களுடைய உத்தமமான மூன்றாவதுவிருத் இியைக் கேள். உனக்கு 

மங்களமுண்டாகும், கருஹஸ்தனானவன் எப்பொழுது சரீரத்தில் 

தோற்சுருக்கத்தையும் ஈரையையும் பெளத்துரனையும் பார்ப்பானோ 

அப்பொழுது வனததையே அடையவேண்டும், ஆயுளின்மூன்றாவ.து



௯௦௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம, 

பாகம் வானப்பிரஸ்தாற்சமத்தில் வஹிக்கவேண்டும், கேவதைகளைப் 

பூஜித்துக்கொண்டு அந்த அக்கினிகளை?ப வழிபடவேண்டும், சியம 

மூள்ளவனும் ஓ?ரவிதமான ஆகாரமுள்ளவனும் !ஆருவ துகாலக்தில் 

அன்னத்தை அருக்துிறவனும் சுவறிலலாதவனுமாயிருக்க?வண்டும்; 

இவஜுக்கும் அக்கினிஹோததிரம்௮. து பசுக்களும் உவைக மள; 

எல்லாயாகஸாகனஙகளும் அவைகளே, உழவின்றி «Glan is 550 01% 

ளான கெல, யவம், தினை, சாமை இவைகளை இந்த அஸ்ரமத்திலு 

அக்கிஹோத்இரமுதலான ஸந்துயாகங்களிலும் பவிண் களாக? 

கொடுக்கவேண்டும் இந்தவானப்பிரஸ்தாயாரமததிலும் இரதகான்கு 

விருத்திகள் கரு தப்பகிகின்றன, யஜ்ஞவிதியைநடத்துகிறதற்காகவும் 

அதுிதிபூஜைக்காகவும் சிலர் அந்தறந்தலமயத்தில தேடி உடனே 

அலம்பிக் கவிழகலிழுர்கள். சிலர் ஓருமாஸததுற்கும் மறறுஞளுசலர் 

ஒருவருஷ்ததிற்கும் சிலர் பன்னிர.ண்கி வருஷத்திறகும் தேடிவைத 

துக்கொள்ளுகிறுர்கள். வருஷாகாலத்தல ஆகாயவெளியிலும் பனிக் 

காலத்தில் ஜலத்திலும் வேனி௰காலததில பஞசாக்கினிமத்தியிலும் 

அடிக்கடி தவஞ்செய்கிரமுகள் $) பூமிபில சயனிக்கிறுர்கள் ; கால் 

துனிகளாலும் நிற்கிழுர்கள் ; கின்றுகொண்டும் (பலவகை) ஆளனைங் 

களைப்போட்டுக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள் ; மூன்றுகாலஙகளிலும் 

ஸ்கானஞசெய்கிறார்கள், சிலர் பற்களையே உரலாகவுடையவர்கள், 

சிலர் கலலினால்தேப்த்து அரிசியாக்குகிறார்கள், சிலர் சுக்கிலபக்ஷத் 

இல் ஒருமவளை உஷ்ணமாள்ளகளஞசியைப் பானஞ்செய்கிறூர்கள், 

சிலர் கிருஷ்ணபக்ஷத்தில அவ்விதமே பானஞ்செய்கிருர்கள் ; அல 

லது முன்வழக்கப்படி. ௮ன்னத்தையாவது புஜிக்கிறார்கள், 4வைகா 

னஸமதத்தை௮அடைந்து உறுதியான விரதமுள்ளசிலர் கிழங்குகளா 

லும் சிலர்பழங்களாலும் சிலர்புஷ்பங்களாலும் நியாயமாகக் காலத் 

தை நடத்துகிறார்கள். மனத்தை வசபபடிததினவர்களான அவர்க 

ளுக்கு இவைகளும் வேறுஅனேகவித வ்ரதரியமங்களும் ஏற்பட்டி, 

ருக்கின்றன, உபரிஷூத்துலசொலலப்பட்ட நான்காவ தாஸ். ரமிகளுக் 

குரிய சாந்திமுதலானதர்மங்கள் எலலாருக்மும் பொதுவாக ஸ்மிருதி 

களில் சொலலப்படுகின்றன, அப்பா! கிருஹஸ்தர்களுக்கும் வானப் 

பிரஸ்தர்களுக்கும் பொதுவான சமமுதலியவற்றைக்காட்டி லும்விசே 
ஷமாயிருக்கிறதர்மமானது தத்வததைஉ௰ர் ந்த பிராம்மணர்களால் 
இந்த யுகத்திலும் ஈடந்துவருகிற து, அகஸ்தி யர், ஸப்தரிஷிகள், 

Mee ee ee Eas eee — eee eee een te tet 

1 பகல் பதினெட்டே. முக்கால் சாழிகைக்குமேல, 
2 வானட்ரஸ்தாஸாரமம், 
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மதுச்சந்தர், அ௱மர்ஷ்ணர், ஸாங்க்ருதி, ஸுதிவாதண்டி, முயற்சி 

யுள்ள யதாலாஸர், அக்ருதண்ரமர், அதோேோவீர்யர், கால்யர், தாண்டி. 

யர், மேதாஇதி, புகர், பலவான், கர்ணசிர்வாஹர், சூன்யபாலர், 

இருக ரமாடுவர்கள் சர்மத்தில மிக்கபண்டிகர்சள், அவர்கள் கர்மத் 
1) [ ர் 22 19. அ/ த். 

தால் ஸ்வர்க்கத்கை அடைந்தார்கள், குழந்தாய்! கூட்டமாகச்சேர்கத 

யாவரும் பிரத்யக்டஷிமாகக தர்ம௩கை அறிக்கவர்கள், உச்காமான சுவ 

மூடையவர்களும் தர்மத்தன் சக்தியை அறிக்கவர்களுமான நிஷி 
° ௪ ஆ ௬ » * ௪ 

களுள் இவர்களும் அளவறற (வேறு அனேக பி.ராம்மணர்களும் வன 

ததை அடைந்தார்கள், அவர்களில சிலர் வைகாணர்கள், இலர் 

வாலகில்யர்கள், மற்றவர்கள் ஸைகதர்கள். அவர்கள் தர்மத்தையே 

நித்தியமாகக்கைச்கொண்டவர்களும் கர்மங்களால் விஷயானந்தத்தை 

விட்டவர்களும் இக்கிரியங்களை ஜயித் வர்க ளுமாகிச் சென்றுவிட் 

டார்கள், தர்மத்கைப் பிரத்பக்ஷ£மாய்அறிந்து வளத்தை அடைந்த 

வர்களான அவர்களெல்லாரும் அஸ்வினிமுதலான ஈக்ஷக் இரங்களைக் 
காட்டிலும் வேறானவைகளும் ஒன் றினாலும் கெடுக்கமுடி.யாதவை 

களுமான ஜோ'இக்கூட்டங்களாகக் காணபபடுகிழுர்கள், ஜரையிலை 
உட ப் oO FG) iG . ௪ ௪ ௩ ளி உ 

தளர்ச்சியடைந்து வியாகுயினால பீடிக்கப்பட்டவன் தனது ஆயுளின் 

நான்காவதுபாகத்தில வானப்பிரஸ்தாஸ்ாரமத்தை விடவேண்டும், பிற 

கு, எல்லாப்பொருள்களையும் த௲ஷிணையாகக்கொண்டதும் (ஒருகாளில் 

மூடிக்சக்கூடியதுமான) ஸத்யஸ்காரம் (பிராஜாபத்யம் அலலது Sons 

தாதவி) என்னும் இஷ்டியைச்செய்துவிட்டு ஸ்திரீமுதலான யாவரை 

யும் இயாகம்பண்ணி அக்கினிகளை ஆதமாவில ஸமாரோபணஞ்செ 

ய்துகொண்டு தனக்கு ஜீவாராத்தம்முதலானவைகளைச்செய்து ஆத் 

மாவில் பற்றுதலுள்ளவனும் ஆத்மாவில் கரீடையுள்ளவனும் ஆத்/௰ர 

வை ஆற்ரயித்தவனுமாயிருக்கவேண்டும். (வைராக்கியக் ரூறைவிருந் 
தால்) 3ஸாத்யஸ்கமென்னும் யாகங்களையும் தர்சாதி இக;டிகளையும் 

எப்பொழுதும் செய்யவேண்டும், எப்பொழுலு யாகசிலர்களுக்கு 

யாகானுஷ்டானத்தால அத்மாவில் யோகமானது ஏற்பசிகற3தா அப் 

பொழுது மூனதுஅக்கினிகளையும் சரீர நாசபரியந்தம் ஆத்மாவிலேயே 

நன்கு அடக்கிக்கொள்ளவேண்டும், மந்திரங்களை உச்சரித்துக்கொ 
e » உ ஸ்ட ப ச a . ச ச . 

ண்டு அன்னத்தை நித்தியா பிராணன்களின்பொருட்டு ஐந்துஅல் 

லது ஆது ஆஹு இகளை ச்செய்யவேண்டும், வானப்பிரஸ்தனைமுனி 

வன் கேசம், சோமம், ஈகம் இவைகளை லபனஞ்செய்துகொண்டு கர் 

மங்களினால் பரிசத்தகை அந்த ஆறாரமததிலிருந்தும் பரிசுத்தமான 
  

1 வேறுபாடம், 8 பரம்மயஜஞமூதலானவை,



௯௦௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ஸக்யாஸாற்ரமத்தை அடையவேண்டும், ஸூலப்பிராணிகளுக்கும் 

அபயத்தைக்கொடுத்துவிட்டு ஸக்யாஸத்தை௮டைந்த பிராம்மண 

க்குத் தேஜோமயமான உலகங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவன் மரி 
த்தபிறகு அழிவற்றபயனையும் அடைவான், ௩லலசீலமும் ௮னுஷ் 
டானமுமூள்ளவனும் பாவமற்றவனும் ஆக்மஜ்ஞானமுள்ளவனுமான 

மனிதன் இம்மைமறுமைக்குரிய ஸாதன ச்சைச் செய்யவிரும்புகற 

இல்லை, கோபமும் மோகமும் ஈட்பும் பசையுமில்லாமல் உதாஹீனன் 
போலிகுக்கமேவேண்டும், யஇியானவன் தனக்குரியவேதம், ஸூத்ரம், 

ஹோமம், மந்தாம் இவைகளில் சக்தியுடன் நித்தியமாய் ஈடந்துவரு 

இற யமழுதலிய யோகங்களில் மனவருத்தமடையக்கூடாது, அப் 

படி.ப்பட்ட ஆத்மயோகிக்கு இஷ்டப்படி கஇகிடைக்கும், ஜிதேந்திரி 

யனும் தர்மத்தில் பறறுதலுள்ளவனுமாயிருக்கிற அவன்விஷயத்தில் 

(ஈற்க தியடைவ இல)ஸந்தேகமிலலை, இதற்குமேல் நலல குணங்களால் 

மிகவும் மேலானதும் அதிகமான நியமங்களையுடையதும் சிறந்த 

தும் மூன்று ஆறரமங்களுக்கும் தலைமையானதும் நான்காவதாகச் 

சொல்லப்பட்டதும் பரமகதிக்குக்காணமாகச் சொல்லப்பட்டதுமா 

யிருக்கிற பரமா ரமமென்கிற ஸக்யாஸததைச் சொல்லுவேன்; 
கேட்கக்கடவாய்' என்றுசொன்னார், 

இருநூ றறைம்புத்தோராவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷதாரமம், (தொடர்ச்சி,) 

ஸ்ம 

(வயாஸர் ஸநீயாஸதர்மத்தைச் சுகநக்ருச் சோலவியது,) 

சுகர், 'பரமபதத்தை விரும்புகிறவன், வானப் ஸ்தாஸ்ரமத்தில் 

போலவே, ஸர்யாஸாஸாமத்திலிருக்கும் தன்னாத்மாவை எவ்விதம் 

தன் சக்தியால் அந்தப்பதவியை அடையும்படி செய்யக்கூடும்! 

என்று கேட்க, வ்யாஸர் சொல்லலானார், 

'மேந்துன ஆமாரமங்களிரண்டினாலும் சததயைஅடைந்து அதன் 

பிறகு பாமார்த்தமான மோக்ஷத்திறகாக எரதக்காரியம் செய்ய 

வேண்டுமோ அதை ஒமேமனததுடன் கேள் (முச்தின) மூன்றுபடி 
களிலும் மனத்தின் மலத்தை நிவ்ருத்துசெய்து பிறகு சிறந்ததும் 

தனக்குமேல ஒரு ஸ்தானமுமில்லாததுமான ஸந்யாஸததை அடைய 

வேண்டும், ஆகையால், நீயும் 6 வ்விதமே அப்யாஸஞ்செய்யவேண் 

டும், அந்த விதத்தைச் சொலலுகரேன் ; கேள், ஸக்யாஹஸியான



சாந் நபரவம், ௬௦ ௩ 

வன் ஹித்தியை .வையவேண்டி. ஸஹாயமில்லாமல் ஒருவனகைவே 

தனக்குரிய தர்மத்தை ஐசரிக்கவேண்டும், எவன் ஆத்மாவைப்பார்க் 

இறவனாக ஒருவகைவே ஸஞ்ரரிக்கிருஷே அவன் ஒன்றையும் விடு 
இறதில்லை ; குறைவையும் அடைஇறதில்லை, அக்கினியில்லாமலும் 

இருகமில்லாமலு.மிருக் துகொண்டு அன்னத்திற் ராகக் இராமத்தை 

அடையவேண்டும். மெளனத்துடன் ஆக்மாவைச் சிக்தித்துக்கொ 

ண்டு அந்தத்தினத்இுற்குமாக்டரம் ஆகாரம் ஸம்பாஇக்கவேண்டும், 

அதிலும் ஒருகாளக்கு ஒருவேளை ஓ?ரவிகமாக லேசான ஆகாசஞ் 

செய்ய2வண்சிம், ஒர) மாத்தடி, கந்தை, தனித்திருத்தல், எலலாப் 

பிராணிகளிடத்திலும் உபேக்ஷை இவ்வளவும் பிக்ஷ£ாகனான ஸக்யா 

ஹிக்கு லக்ஷணம், எவன்விஷபத்டுல் சொல்லப்பட்ட (கிந்தையான) 

வார்த்தைகள் சணெற்றில் பாடப்பட்ட கல்லுகள்போல (உள்ளேயே) 

போய்விசிகின்றன2வா, சொன்னவனைக்குறித்து மாறிவருிறஇல் 

லை2யாஅவன்தான்மோக்ஷாறாரமமானஸன்யாஸாறாரமத்தில்வஹிக்க 

வேண்டும், (ஒன்றையும் ஆவலுடன்) பார்க்கவே கூடாது, ஒருபோ 

லும் ஒருவனுடைய அபவாதததைவயும் கேட்கவுங்கூடாது, அதிலும் 

விசசஷமாகப் பிராம்மணர்களுடைய அபவாதத்தைக் சேட்கவே 

கூடாது ; ஒருவிதத்தாலும் சொல்லவுங்கூடாது, பிராம்மணனுக்கு 

எது க்ஷேமவார்த்தையாகுமோ அதையே எப்பொழுதும் சொல்ல 

வேண்டும், தன்னை நிந்திக்கும்பொழுது அதைத் தனக்கு காஷ்த 
மாகக்கொண்டு மெளனமாயிருக்கவேண்டும், எந்தஒருவனால், ஆகா 

சம் எப்பொழுதும் பூர்ணம்போலாகிறததோ, எவனால சூன்யமான 

பிரதேசம் ஜனங்கள் நிறைந்ததுபோலாகிறதோ அவனைத் தேவர் 

கள் பிராம்மணனென்று நினைக்கிறார்கள், எதையாவது உடுத்து எத 

னாலாவது பசியைப் போக்கிக்கொண்டு எங்சேயாவது சயனித் 

துக்கொண்டிருப்பவன் எவனோ அவனைத் தேவர்கள் பிராம்மண 
னென்து கினைம்கிருர்கள், எவன் கூட்டத்தைக்கண்டால் பாம்பைக் 

கண்டதுபோலவும் ஸம்மானததை அடைந்தால் மாணகதை அடைந் 

ததுபோலவும் ஸ்தரீகளைக்கண்டால் பிமீதத்தைப்பார்க்கிறதுபோல 

வும் பயப்படுகிரு னை அவனைத் தேவர்கள் பிராம்மணஞாக நினைக்கிருர் 
கள், எவன் வெ.கு.மானிக்கப்பட்டும் ஸந்தோஷியாமலும் ௮அவமஇக்கப் 

பட்டும்கோபியாமலும்எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் அபயத்கைக்கொடுக் 

இறவஞாயிருக்கறானோ அவனைத் தேவர்கள் பிராம்மணஞாக நினைக்கு 

ரர்கள். துறவியானவன் மாணத்தைப் பிரார்த்தியாமலும் ஜீவனத் 

தையும் பிரார்த்தியாமலும், வேலைக்காரன் யஜமானன்கட்டளையை



௬௦௪ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

எதிர்பார்ப்பதுபோலக் காலத்தை எதிர்பாீர்த.துக்கொண்டி.ருக்க 

வேண்டும், படியானவன் தோஷமற்ற சததமுள்ளவனும் தோஷமற்ற 

வாக்குள்ளவனும் எலலாப்பாவங்களிலிருக் தும் விடிபட்டவனுமாயிரு 

க்கவேண்டும். LY HD)! LIB UGH VT HOY GSO H/o any BGLII SLD It 

எவனுக்கு எல்லாப்பிராணிகளி! த நிலிருக் ஏம் பபமிலலையோ, எவனி 

டமிருக்து எல்லாப்பொரணிகளுக்கும் பயரிலலையோமோகமற்றஅவனு 

LG Hr றநிலிருந்தும் பயமிருக்கிறதிலலை, எப்படி யானையின் காலடி, 

யில் மற்றப்பிராணிகளுடைய காலடிகள் அடங்குமோ அப்படியே 

திறவிபினுடையபதந்தில்இக்திரன்றுரலானவர்க ஞுடையகசைலபதந் 

களும் அடங்கிவிசிகின்றன. இப்படியே தர்மரிரிததமான எல்லாம் 

கொலலாமையில் சொல்லப்பசிகின்றன. எவன் கொலையைச் செய்யா 

மலிருக்கறானே அவன் ஒருகாலும் காசமடையமாட்டான், ஹிம்ஸை 

செய்பாதவனும் எலலாவற்றிலு& ஸமமானவனும் ஸத்யவாஇயும் 

தைரியமுடையவனும் இக்கிரியஙகளை தடக்கினவனும் எலலாப்பிரா 

ணிகளுக்கும் ரக்ஷ்கறுமா யிருக்கிறவன் உததமமான கறுயைஅடைகி 

மூன், இவ்விதம் பே றிவால் திருப் நிபடைந்தவனும் பயமறறவனும் 

ஒன்றையும் விரும்பாதவனுமாயிருக்கிறவனை மிருதயுவென்பது மீறு 

இறதுல்லை. அவன் மிருத்யுவை அடைகிற திலலை, ஸகல ஸம்பந்தங் 

களும் விட்டவறும் ஆகாயம்போலிருக்கிறவனும் தனமிலலாதவனும் 

ஸகாய£சிலலாமல திரிகிறவனும் சாக் ஈனுமாயிருக்கற முனியைத் 

தேவர்கள் பிராம்மணகை நினைக்கிறார்கள். எவனுடைய ஜீவனம் 

தர்மத்திற்காகவோ, எவணறுடைய தர்மம் ஹரிபின் பிரீதுககாகவோ, 

எவனுக்கு இரவுபால்கள் புண்ணிபத்துற்காகவோ அவனைத தேவர் 

கள் பிராம்மணனார கினைக்கிருர்கள், ஒன்றையும் பிரார்த்தியாதவனும் 

ஒன்றையும் செய்யாதவணும் ஒருவரையும் ஈமஸ்கரியாமலும் துதி 

யாமலுமிருக்கிறவனம் ஸகலபகசஙகளுமற்றவனுமாயிருக்கிறவனைத் 

தேவர்கள் பிராம், ரை நினைய்கிறார்ஈள், எல்லாப்பிராணிகளும் 

ஸுகததில ஸந்தோஷமடைகின்றன; துக் 1 HBG (அகவும் நடுங்கு 

இன்றன, ஆசையால், ப07த்தையுடன்கூடிய பதியானவன் பிராணி 

களுக்குப் ப பத்தைஉண்கி.்ு.ன்ணுவல வருத்தமூள்ளவனாடிக் கர்மங் 

களைச் செய்யக்கூடாதன்௦(ு 1 இகமீலாக தில எலலாப்பிராணிக 

ளுக்கும் அபயமென்ற தக௲ணையினுடைய கானமானது எல்லாத் 

தானங்களுக்கும் மேறபட்டது, அகையால், எவன் முதலில் கொல 

லுதலென்னுமசெய்கையை விடிகிமுனோ ஆவன் பிரஜைகளிடமிருக்து 

அனந்தமான அபயத்தை அடைகிறான், ஆத்மயாஜியான யதியான
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வன் முகக்அுவாரக்இினுல் கொடுக்கப்பட. பிராணாகு இிஹவிளை! 
ு ச் ௫ . . e e உ 

மேறாமம்பண்ணுகிறான். சரரசாமான ஐச்றக்கு சாமியும் இருப் 

பிடமுமான 1வைஸ்வாகரானைவன் எனக்கு அவயவங்களான அவ 

னுடைய அங்கத்தையும் நல்லதும் பெட்டதுமாயிருக்கிற கர்டித் 

தையும் கைலச்கையும் DY DL DAP ST, க்கவைற்வாகாண் ஹ்ருதயத் 

ஜில் ஒர் ஒட்டைஅளவிவ சாபிர்கசு? ல இருசக்கிருனே அவனிடத் 

இல் (ொணவா ய இந்திரியமூகலா ன்வைகளை அதக்மயாஜியானவன் 
$ ‘ ‘ ப 

ஹோமம் செய்கிறான், ேறாமம் செய்யப்பட்ட அவனுடைய அக் 
5 ௩ . க க ௬ 

oi ane sinatra சேலர்கள்முகலான எல்லாப்பிராணிகளுடைய 

ஆக்மாவிலுமிருக்கிற து, ஈவிர, ஸுிக்ஷமபூ தங்கள்மூன்றையும்உபா 

இயாகவுளடயஹிரண்யகர்ப்பனையும் ப௯திம்போாலச் சரீரத்தில் அமர்ந்த 

மேன் துருணங்களோகெடியாறவாையும் மேலானப.ரமாத்மஸ்வரூப 

க்கையும் அறிகிறவாகள் எ௰லா2 லகஙகளிலும் பூஜிக்கப்படுகிறார்கள், 

அவர்களுச்கு ஸமர்ததர்களானகேவர்ஈள் அமிருதத்கை அளிக்கிறார் 

கள். எவன் வேதங்களையும் ஜாநதையும் ஈர்மகிஇயையும் அதன்பல 

னைலவர்க்கமுகலானவரறையும்பர மாத்மஸ்வரூபச்தையும்பின்னும் 

எல்லாவற்றையும் தன கபிரதீயகாத்மாவினிடத் தலேே ய @ றிகி 

ரோ அவனை எப்பொழுலும் (2 வர்ஈள் (பூஜிகக) விரும்புகிறார்கள், 

பிரகாசமாமிருக்கிறகரணங்கள்போன்ற இதந்திரியவ்யாபாரங்களுள்ள 

எவன் பூமியிலும் அகாயததிலும் ஸம்பக்தமில்லாத தும் அறியமுடி. 

யாகதும்ஞானவடிவமும்ப்ரம்மாண்டத்தில அவிர்ப்பவித்ததும்௮ங்க 

தேவதைகளாகிய சிறகுகளுள்ள.து.மான அண்டத்தின் நடுவிலுள்ள 
பக்திபோன்ற பிரதயகாதம ஸ்வருபததைத் தனதுசரீரத்தில் ஹ்ரு 

தயாகாசத்துல் அறிகிருனோ அவனைத் தேவர்கள் விரும்புகிருர்கள், 

எந்தக்காலமாகிற சகர த்தினுடையவாயில் இந்த எலலா உலகமும் 

விமுகததோ (எபபொழுதும்) சுற்றிவருகிறதும் ௫ தீறிப்போகாத 

அம் ஜனங்களுடைய ஆயுளைக்குறுகச்செய்கிறதும் ஆறுருதுக்களா 

இற குடத்தையுடையதும் பன்னி [ண்டு மாதஙகளாகற ஆரக்கால்களை 

யுடையதும் ௮மாவாஸை பூர்ணிமை மாதப்பிறப்புக்களாஇற கணுக் 

சளுடையதுமாயிருக்கிற அந்தககாலசக்ரமான ஆத்மஸ்வரூபமானது 
. ட . * ச ர * on a 

ஹ்ருதயகுகையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற ட “இந்தலோகத்தில ஸு 

ஷுப்தஇஸ்தான்தை அடைந்த எந்தஜீவன் ஜகத்இற்குச் சரீரமோ 

அவன் ஸ் தூலஸூக்ஷ£மான ஸகலலோகக்களையும் வியாபித்திருக் 
இரான், ௮ந்தஜீவனானவன் தன்னால்வியாபிக்கப்பட்ட ௮ந்தஇரண்டு 
    

  

1 அந்தாயாமியான ஈற்வரனென்பது, 2 வேறுபாடம், 
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௯௦௭ ஸ்ரீமஹாபராரதம், 

சரீர ச்திலுமிருந்துகொண்டு பிரொண2கவை தள ஹிதமாகத்திரு 

ப்ஜிசெய்கிரன், அச்சத் 2சவசைகளும் இருப்கியடைக் து அவணு 
டையமுகக்தைத் இருப் 9ிெய்கிராகள். பிரம்மத்தை உபாஹிப்பவன் 
தேஜோமயனும் நித்பனும் பழமையானவனுமாடிப் பயமற்றவைக 

ஞம் அழிவ௱றவைகளுமாயிருக்கிற உலகங்களை அடைகிறான், எவ 

eA HG ராணிகள் ஒருகாலும் பயசதை அடைவதில்லையோ 

அவன் ஒருபோதும் ஒருபிராணிக்கும் பபப்பசிகிறதில்லை, எவன் 

மற்றவர்சலால நிக்இர்கப்ப ட ரவனும் மற்றவர்களைத் தானும் we 

RE GT hoy BLOT BPS oy) அக்மவேதியன் பாமாத்மாவைப் பித் 

யக்ஷமாகப் பார்ப்பான். (அசலை) புஜ்சானம௱றவனும் களங்கமறற 

வனுமாயிருக்கிக௮வன் 1இகப rive வுள்ள பாக்யத்கசை அடைகிற 

இல்லை, இக் நப்பிக்ஷுகவ் குரோதமோகங்களில்லாமலஒட்்டாஞிலலி 
யையும் சுஙககசைபும் ஸமமமாக்கரு௫ச் Cons DBAS FU DS 

லும் கலக(ுழிவலாம௰ நிந்தை ஸ்துதி இரண்டும் நீஉகி விருப்புவெறு 

ப்புக்களற்று உகாஷனன் போல ஸஞாரிப்பான் 

இருநாறறைம்பத்திரணடாவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷ்தரமம், (நோடர்ச்சி) 

EW H0FES 

(வியாஸர் ஆதமாவை அமியும்வ ஈகயைச் சுகாக்கு* சோல்லியது,) 

(உனம்இந்திரிபமுகலான। மாபாவிகாரஙகளால ஜீவன் ஸம் 

ஸாரியாகச் செய்யப்பட்டிராகிறுன், அவைகள் இவன அறிகிற 

திலலை, இவனும் ஆவைகளை அறிவான், அந்தலீவன் இந்தலோ 

கத்தில் மனமுதலான ஆது இக்கிரியயகளாலும் வசப்பட்டவைகளும் 

பலமுள்ளவைகளுமாயிருக்கிற கலலமுதிசைகளாலே ஸாரதிபோல 

இந்தஈல்லாக்காரியத்தையும் செய்கிருன்,  *ழிரியஙகளைக்காட்டி 

லும் விஷயஙகள் மேலானலைகள், விஷய ஙக.ளக்காட்டிலும் மனம் 

மேலானது, மனத்தைக்காட்டிலும் புசறி மேலானது, புத்தி 

யைக்காட்டிலும் ஆத்மா மேலானது. நஅுமைக்காட்டிலும் மூலப் 

  

  

1 இலை அழியுஉசன்மையவ கலால,எவறம் அழியாத ba WTI bg Boo gp 
௮டைஉான என் தபம , 

ர் . * * ௩ ந ந 

8 'ஹிரண்யகாப்பபுத்தி' என்பது பழையவரை, 

9 *அவயக்தம்' எவ்பதுமலம்,  'சரீரம்' என்றுபொருள்கூறுவது ப்ரம்ம 
ஸ$த்ரம் ராமானுஜபாஷ்பம்,



சரந்திபாவம், ௬௦௮ 

பிர இருதி மேலான I, அதைக்காட்டிலும் பரமாத்மா மேலானவன், 

பரமாமாவுக்கு மேறபட்டது. வேறுஇல்லை, அவன் கான் எல்லை, 

அவன்கான் மோக்ஷஸ்வருபன், இவ்விதம் அமா ஏல்லாப்பிராணிக 

ளிடத்துலும் மறைக் ?ருக்கிறபடியால பிரதாதிர் மிறல்லை, ஆனால், 
ஸுூிக்ஷமதர்சிளான கானிகளால் மேலானதும் anv) cap மமுமரீன 

புத்திபினலை பார்க்ஈப்படுகிறன், மனமுதலான ஆறுநுக்விரியங்களை 

ம் விஷயங்களையும் தாரணசக்குயிலை அந்சராகமாவி௰ கசி செம்ம வெ. ் 4 ் த் : ௪ pa றல area gen லயிக்கச் 
ப வானி ௮ மைசி ப யயமல் விம்பையினா௭ "பழக்கப் 

பட்டமனத்தைத் தயானதழினால் தச் சாக்கமானமனமுடைய 

வனாகி 1ஆத்மாவைத்தவிர வேறாஸ்லரனறறிருக்கிறவன் அதனை 
மோக்ஷ்பதமடை வான்,எல்லாஇந்இரியங்களுக்கும்சசமானமன த்தை 
யும் சஞ்சலமானகினை வையுமுடையமனி $னோவென்றால (காமத்தில்) 
ஆத்மாவைக்கொடுததசினால்மிருகயுவை௮௭ டகிழுன், எல்லாஸங்கல் 
பங்களையும்தள்ளீவிட்டூச் சி: கதைப் புத தியில் பிரவேரிக்கச்செய்ய 

வேண்டும். சித்தக்தைப புதறஙில்செலுச்இவிட்டுர் காலககைகக்கச் 

செய்கிறவனாயிருககஃவண்டும்,பதியானவன் Bes nd fos Aga a Goer 

சுபத்தைடம் அசுபக்தையும் வீகெழுன்,ந வவுலகல தெளிலானசித்க 

முள்ளவன்ஆத்மாவிலக்லைபெறது௮ழிவாதஸுகத்தை அட இருன், 

சித்தத்தின் தெள்வினுடைய லக்ஷ£ணமோவென்றால் தருப்தியுள்ள 

வன் எப்படி. ஸ ௩கமாகரித்திரைசெய்வானோ, காறறிலலாதநீடத்தில் 
தூண்டப்பட்டதீபம் எவ்விதம்்அசையாதோ அப்படி முன்இரவிலும் 

பின்இரனிலும் மனத்தைஆத்மாவில்சேர்ப்பித்துக்கொண்டு லேசான 

ஆகாரமுள்ளவனும் மிகவும் சுதிதமானமனமுள்ளவனுமாடுக் தன்னி 

டத்தில் தன்னைப்பார்க்கிரானென்பதுவே, ஐ ! புசு$ரனே! உபதேச 

ரூபமான இந்தச்சாஸ தரமானது எல்லாவேதங்களுடைய ரகஸ்யமும் 

வேதத்தைத்தவி.ர மற்றச்சப்தங்களாலும் பிர ததுயக்ஷ£னுமானங்களா 

லும் ௮றியப்படாததும் தன் அனுபவத்திழுலேயே அறியக்கூடிய 
மாயிருக்கி றது, இரவியம்போன்ற ுந்தவஸ்தஐுவான து தர்மத்தைப்பற 

நின எல்லாச்சரித்தரஙகளிலும் விசித்தரமான கலதகளிலும் காணப் 

படுகிறதோ ஆந்த அமிருதமான து அனேக ரிக்குக்களைக் கடைந்து 

எடுக்கப்பட்டது. ஒ! புததாரனே! தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் எடுக் 
கப்படுவ தபோலவும் கட்டையிலிருந்து அக்கினி எடுக்கப்பவெ.து 
போலவும் வித்வான் ஞ௫டையஞானமானது ப்ரமாணத்திலிருக்து ௨ டு 

க்கப்பட்டது, குழக்தாய் ! உத்தமாஇகாரிக்கு உபதேிக்கப்பட்ட இஈ 
  

  

  

1 வேறுபாடம்,



Gan) DY ஸ்ரீமஹாபாரரதம, 

தீச்சாஸ்திமானது ஸஞாதகர்களுக்குச் சொல்லக்கூடியது. அப்படிப் 

பட்ட இந்தச்சாஸ்இரமானது சமம், தவம், தமம், வேதாத்தயயனம், 

(குருவை) அனுசரித்தல் இவைகளிலலாதவனும் அஸியையும் ஒழுங் 

கின்மையுமுள்ளவனும் சொன்னகைச் செய்யாதவலும் தர்க்கசாஸ் 

திர த்தால் கெடுக்கப்பட்டவனும் காள்சொலலுகிறவனுமாயிருக்கிற 

வனுக்குச் சொலலத்தக்கதிலலை, எலலாமையும் புகம்சிறவனும் எல 

லாரா ம்பு ழப்பசிறவனும் சாக்தணும் தவமுள்ளவனும் பிரியமா 

யிருக்கிறீ புத்திரனுந் கும் தன்னை அணுமரிநரு சிஷ்பறுக்கும் இறு 

சொல்லத்தக்கனு, இக்தரகஸ்யமான காமமான ந மறறவனுக்கு ஒரு 

விதத்தாலும் சொல்லததக்கதிலலை, ஒருகால ஒருமனிதன் இக்தச் 

சாஸ்துரத்துறகாக மத நினங்களாலகிறைந்த இரதப்பூமிமுமுமையும் 

கொடுததாலும் ததவதகை நறிககுவன் அகைக்காட்டிலும் இதுவே 

பெரிதென்று நினைக்கவேண்டும் கையால, மஹரிஷிகளால் ஸேவி 

க்கப்பட்ட அந்தச்சாஸஇிாமானு வேதாந்தங்களில சொலலப்பட் 

டி ருக்கிறது,மிகவும் ரசஸ்யமானவிஷயத்மி.தயுடையதும் ௮௫தஅ நமா 

வைப் பற்றியதுமான சாஸ்திமானது ஸாதாரண மணிதர்களுக்கு 

எட்டாததாயிருக்கிறது, இனி எதை என்னை நீ கேட்கிருயோ அதை 

உனக்கு நான் நன்குசொல்லு?வன், ட! குழந்தாய்! இகன்மேல் 

உன்மனத்தில எது இருக்கிறதோ, எந்தவிஷயத்தில் உனக்குச் 

சில இடங்களில் ஸஈதேகமிருக்கறேதோ அதைக் கேட்கலாம், இதோ 

நரன் உன்முன்னே இருக்கிறேன். உனக்கு நான் மறுபடியும் 
என்னசொல்லவேண்டும்!” என்று வினவினர், ॥ 

இருநாற்றைமபத்தமூனறாவகு அத்தியாயம். 
மமா Top Bb iT ib (2, (தோடார்ச்சி,) 

6S 0GE35 
r 9 பி உ 0 * 9 o ஓ 

(வயாஸர், ஐந்து ூதழதலியவற்றன் கணஙகளச் ககநக்தச் 
சோலலியது.) 

சுகர், ஓ! ஸமலகுணங்களும் பொருக்திய மூனிசிகாமணி3ே! 

ஆ.த்மாவைப்பறறிய சாஸதிரசதை அற்குருக்கிறபடி. அந்த அத் 

யாத்மசாஸ்திரத்தை மறுபடியுமே எனாகு விரிவாகச் சொலலவேண் 
டும்? என்றுகேட்ச, வ்யாஸர் கூறலானார், 

(குழந்தாய் ! இந்தஉலகத்தில் மனிதனுடைய அதயாத்மததை 

கான் உனக்குச் சொல்லப்போகிறேன், அதனுடைய இந்தவிரிவைக் 
கேள் பிசாணிகளுக்குக் கடலின் அலைகள்போலப் பூமி, அப்பு,



சாந்திபாவம், ௬௯௦௯ 

தேய, வாயு, அகாயம் என்ற ஜந்து மஹாபூ நங்கள் ஏறபடுத்ஃப்பட் 
டிருக்சின்றன. அமையானது தன் அவயவகாளை வெளியிலநீட்டி. 

மறுபடி. ஈருக்கிக்கொள் ஞூூற துபோல இவ்வலகில் அலபமானசரீரங் 

களில் மஹாபூதங்கள் ஜனன மரணாகிவிகாகதைச் செய்கின்றன 

இக்தம்காரணத்தால ஸ்தாவாஜங்கமங்களான SPH Rev LOO" H GID 

மஹாபூகவடிவமாகமவ இருக்கிற உ, அக்குச் சரிக ரலேயே YS 

விதமே ஸருஸ்டிவிஷயத் திலும் பிரளயவிஷய ௪ லும் விரிவாகச் 

சொலலப்பசிகிறது. குழக்காய! மஹா பூகஙகள்ளக் க எலலப்பிரா 

ணிகனிலுரிருக்கின்றன, பிராணிகளைப் படை ர்ரிற பரம்மாவானவர் 

ஏக் தப்பிசாணியின்ன் ஆயததல எகதக்கர்மததைப் பார்த் CIT YD 

குத்தக் டி. அந்தப் பிராணியிட கதிலும் பூசங்களுபடைய வித்யாஸத் 

தைச்செய்தார்? எண்று! சொன்னார், சார், 'சரீரங்களில்செய்த வித்தியா 

ஸததைப் புருஷன் எவ்விதம் அறியக்கூடும்? சில இ இந்திரியங்கள்; சில 

குணங்கள், அவைகளையும் எவ்விதம் அறியமுடியும் ? என்றுகேட் 

டார், வ்யாஸா, இதை உனக்கு, உள்ளபடி. கிரமமாகச் சொல்லு 

வேன், அது எவ்விதமாயிருக்கிறகென்பதையும் அசனுடைய தத் 

வம் எவ்விதமிருக்கிறகென்பதையும் உ HOy மனமாகக் கேட்கக் 

கடவாய். சப்தம், 0 :ராதரம், துவாரங்கள் என்னும் ery. sds ul ஆகா 

பததிலிருக் து உண்டானவை பிராணன், சேவடை, பபர்சம் என 

மூன்றும் வாயுவினுடைய கர்மங்கள். தேயுவானது ரூபம், கேத்ரம், 

உகுரத்திலிருக்கும் அக்னி என மூன்றுவிதமாகச் செய்யப்படுஇிற து, 

ரஸம், ரஸூநந்தரியம், ஸகேகம் என ன்றும் ஜலத்தின் தர்மங்கள், 

கந்தம், நாஹிகை, சரீரம் என மூன்றும் பூமியின் கர்மங்கள், ரோ 

த்ரம், த்வக், நேத்ரம், நா, நாஹிகைஎன ஐக்லும் இந்தீரியக்கூட்டம், 

பஞ்சபூ தஙகளின் விகாரமானது இலவிதம் மிவரணம் செய்யப்பட் 

டது, வாயுவிலிருக்து ஸபர்சமும், அப்புவிலிருந்து ஸமம், தேயுவி 

லிருந்து ரூபமும்; உண்ட Tudor lou sot Ln Vole me. VIBE sir Moor சப்தம் 

ஆகாயத்திலிருந்து உண்டான, கந்தமானது பூமியின் குணமாகக் 

கருதப்படுகிறது. மனம், புதத, வாளனை இம்மூன்றும் மனோமயங் 

bar, OM fv 1 BROW HLCLDM 0 led Cy BUGS உண்டான இவைகள் 

அக்தக்குணங்களை விட்டி. ௬ப்ப, ர கில்லை, 6, வ்வுலகில் ஆமையானது தன் 

அவயவங்களை வெளியில்நீட்டி உள்ளே அடக்கிக்கொள்ளுகிறது 

போலவே புத்தயானது இம்இரியம் கூட்டத்தை ஸருல்டித.து (மது 

படியும் தன்னிடத்தில) ஒடுங்சச்செய்கிறது, பாதத்திற்குமேல் 

தலைக்குக் கமுள்ளதை அறிகிறதென்கிற அகந்தக்காரியததில உத்தம



௬௧0 ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

மான புத்தியானது இருக, புத்தியான்று சப்தமுசுலான 

குணங்களின் ஸ்வருப)வத ஆடைகிறது. புந்தயே மனமுதலான 

எல்லா இககரியங்கஷமாகிக. . புததிமிவலாத விஷயத்தில குணங 

கல் ந? மனிதனிட மல் (க்றிரியஙக ம்தாசவும் மனம் ஆருூவ 
காகவும் சேரலலஃபபடுகின்றன.  பு;தியை ஏழாவகாாவும் ஜீவனை 

எப்டாவதாகளும் ''சாலலுகிரர்கள், கண் ரூபசுதை அறிவதற்கே 

உண்டானது. மனம் ஸம்சயகதை உண்டாககுவற று, புத்தியான து 

நிச்சயகதச் செயகிறடு, க்ஷ்காஜ்னான் ஸாக்ஷியாகச்சொல்லப்படு 

இழுன், ரஜ தமணஸதலவம் ஐம்மூன்றும் (புர்வவாஸனையான) தன் 

காரணதினால உண்டாகின்றன, ஆகி மணங்கள் எல்லாப்பிராணி 

களி தலும் எமமாயிருக்கின்றன, அந்தக் குணங்களை ஊகித்து 

அறியவேண்டும், அவைகள். ஏை ஆமாலீல ப்ரீதியும் மிக்க 

சாந்நுயும் சதருியுமுள்ள ஈரப் பார்ப்பான். அதை ஸக்வமாக 

நிச்சயிககவேண்டூம், எது சரிரதறபிலா. மனஈஇலோ ஸந்தாபத 

நுடன் பாரவ்ருககுயுள்ளசாகிறமகா அளை ரதஸாகக்கண்ககொள்ள 
வேண்கிம், எனு மோகதத டன் கூடியும் பரகாசமற்றிஷயத்தை 

யுடையவும் ஊகி4 ஈழுடியாநறும் அறியமுடி டாகதுமாயிருக்கிறதோ 

அரசைத் தமனென்று நிச்சயிக்கவேண்டிம் ஸந்தோஷம், ப்ரீதி, 

ஆனந்தம், ிமபாலனை, மனக்ரின்தெலில இலவைமூதலானஸாத்விக 

குணங்கள் காண i Ween SUM காசணமிலலாமலோ உண்டாகின்் நன, 

அபிமானம, பொய்யுரைத்கல, கோபம், மோம், பொருமை: இவை 

கள் சஜோரணஈதன் அடையாளங்கள், அவைகள் காரணத்தாலும் 

காரணமிலலாமலும் ஏறபமிகன்றன. அப்படியே மோகம், அஜாக் 

சதை,நித்மை, சோம்பல, நுமியாமை குவாள் எப்படியாவது அடிக் 

கடி. உண்டாக றன, ஆவைகள தமஹின்னாணங்களாக அறியத் 

தக்கவை, 
க 

  

இருநூற்றைம்பத்துநான்காவது அ த்தியா யம, 

மீமோாக்ஷூதாமம். (தோடாச்சி.) 

FoF OFS, 
(வயாஸா, Qpbunit sad oA ovTtps t எல்லாவற்றையும்சேய்சிற 

தேன்பதைம் /கநக்கக் சோல்வியது,) 

Dav inter gs) (ஸங்கலபத்தால்) பதார்ததத்தை உண்டாக்கு 

Ang, புததயானது அதை நிச்சயிச்கிறத, அகங்காரமானது பிரி 

யத்தையும் ௮ப்ரியததையும் NGG), இம்மூன்றும் கர்மத்தினால்



சாந்திபாவம் ௬௧௧ 

உண்டானவை, இக்திரிபங்களைக்காட்டிலும் விஷயங்கள் மேலான 

வைகள், விஷீபங்களைக்காட்டிலும் மனம் 3மலான ௫, மனாக்றைர் 

சாட்டிலும் புத்தி மமலான 3, புக ॥பைஃரட்டிலும் ஆத்மா (லா 

னதென்று ஓப்புக்கொள்ளப்பட்ட ௫. மனிரணுக்குப். புதி நியே 

ஆத்மா. புத்திய அர்மாவுக் 3. WTR, அது ஏப்ப, முது 

பதார்தகசத்தை நானைமமா ர்சிசய்கிற நா அப்பொழு மணமாகி 

றது, இத்தரியங்கள் பலவிககாரிருர்கி படியால் புத்ற்பான 3) அடிக் 

கடி. விகாரசசை நுடைகிறது, பு ப்பான சப்த ர்நைக்கேட்டுற 

தாக 02ராததிமமாகிறறு; ஸ்பரிசிக்கிற சாக த்வர்காகச்ரொலலப்படு 

கிறது; பார்க்கிறகாக பந ாமாறிறது, ரஸச்தை அுறிகிறசாக ரன 

மாகிறது; கக்கசமை வுறரிகிறகாகக் இராணமாடறது, (டுப்படி.) புக் 

இயானது வெல்வெறாக ிகாரரகை அடைகிறது, புந்தியின்விகா 

ரங்களை இக்நிரியங்களென்று சொல்லுகிறாள், அவைகளில புரு 

GIP (BBY GOT HY BOT காணப்படாதவமை இருக்கிறான், Ly AD ONAL. A க்கில் புத் 

குயானது. இருந்துகொண்டு. avi dol by TRIM நாமஸவிருத் இகளில் 

இருக்கிறது, மனிதன் ஒருகால ஸர்2தாஷக்தை அ௮டைகிருன், ஒரு 

ஸமயம் துர்கிக்கவுஞ்செய்கிரான், ஓருஸமபம் ஸுநழும் க்கமும் 

இலலாமலுமிருக்கிறான், ளத்வரஜஸ்சமோகணருபமான 9) HILY Fi 

தியானது, ஈதிகளை யெலலாம்ஏறபதும் அலைகளுள்ள துமானஸமுத்திர 

மான பெரியகரையை ஆடுதஇிருப்ப நூ்பால மூன் றுகு௭சீங்களை 

யும் அடுத் திருக்கிறது, எப்பொழுது ஒருபொருளை விரும்புகிறானோ 

அப்பொழுது ௮ மனமாற, தனித்தனியான இக்ர.இக்டிரியங் 

களின்அதாரஙகளைப் புக்நிபிலேய அறியவேண்டிம், இக்சஎவ்லா 

இந்துரியஙகளும் முழுதும் காமமாக ஜயிகா த்தக்கவைகள், எப்பொ 

முது THF‘ GAUDI oT gy புக் 2பாடிசேருகிறோ அப்பொழுது 

(௮கதஇந்தி சியததிலை UE Bou pic) Logo தின் ஸங்சலபரூபமு 

மனபதார்த்தத் A wv புததியானது பிரிவைய (யாத தாயிருக்கற து, 

பிரவ்ருததிஸ்வபாலமான 1295 ni ae & மும் . வுனுஸரிக்கிற 3 எந்தப் 
பதார்ததங்கள் (உலகததில) இருக்கிற்றனவோ அவைக் செலலாம் 

இம்மூன்றதுகுணஙகளி2லயே ஆரக்காலகள் வண்டிசசக்க?.. ன் வட் 

டையை அனுஷரிபப துபோல அைரித்தவைகளாகச் செல்லு 

கின்றன, மனமா து, உகாஷீன மள்ளவைகளும் வீஷயக்களின் 

ஸம்பந்தத்திற்குதஈக்ஃபடி. வெளியில ஸஞசரிச்கின் றவைகளும் புத் 

தியை ஸாரமாகவுடையவைகளுமான இந்திரியங்களால் தீபம்போலந் 

தன்னிஷ்டப்படி. பிரகாசத்தைச்செய்கிறது, இந்தஜகத்தானது இவ



௬௯௧௨ நீமஹாபார ரதம், 

வித ஸ்வபாவத்துடன்கூடியதென்று அறிந்தவித்வான் ஒருகாளும் 

மோகம், சோகம், ஸந்கோஷம், மாத்ஸளர்யம்இல.வகளை அடைகிற 

தில்லை, விஷபத்இிற செலலுகின்ற வைகரரம் பி ரவ்ருத்தியள்ளவைக 

ளு ம் நீதியற்றவைகளும் ம ஃவைச.மிலலாதவர்களுக்கு அடங்காகுவை 

களுமாகிரும்க ற இரகிட்யங்களால ஆக்மாவலானது பார்க்கமுடிகிற 

இல்லை, எப் o பொழுது புருஷன் இக்டுிரியங்ககரடைய வயாபாரங்களை 

மனக கினால் நன்கு நுடக்குகிறா ன அப்பொழுது ( இவ னுடையஆத்மா 

வானது Bugg ரகாசம்செப்பப்பட்ட உருவம்போலப் பிரகாசிக் 

இறது, 1இருள் ரீங்கியபொமுது எஎலாப்பிராணிகளுக்கும் எலலாப் 

பொருள்களும் விளககுவதுபோலவே இரையும் நிச்சயிக்கவேண்டும், 

எவ்வி கும் ஜலத்திலஸனஞ்சரிக்கின்றநீப்பறவையான து ஜலத்தின்ஸம் 

பந்தத்தை அடைகிற நல்லையா அவ்விசமே முக்கனையோகியான 

வன் குணதோஷங்களின்ஸம்பக்கத்தை அடைகிற நலலை, அப்படியே 

பண்டிகளைவன் விஷயங்களை அறுபவிக்தாலும் எலலாப்பொருள் 

களிலும் பற்று தலறறவனாயிருப்பகால் கோஷஙகளை தஒருவிதத்துலும் 

Ao Angad, எலலாப்பிராணிகளுக்கும் ஆதமபூகனும் விஷயங் 

கஞுடை பகூட்டத்நில பற்றுதலில்லா தவனுமாயிருஈகிற எவனுக்கு 

முன்செய்துவந்த 5ர்மாலைவிட்டு எப்பொழுதும் ஆத்மாளில் பற்றுத 

லிருக்சிகோ (அவன் புண்யபாவங்களை உடைகிறதல்லை.) ஆத்மாவா 

னது புத்தியை வியாபிக்கிற அ ; ஒருகால ஊிஷய௩ நகளையும் வியாபிக் 

இறது, விஷயங்கள் ஆதமாவை அறிகிறமெ.ல, dion விஷயங் 

களை எப்பொழுதும் அறிகிறது, அதமாவானஅ விஜயங்களைப் 

பார்ச்திற தும் YRS YR DING. பை _ர்நறதுமாபிரம்கிறறு, an ©) ap 

மமானகே்ஷேகாச்ஷை தரஜஞங்களுடைய இந்தவித்துயாசத்தை அ றியக் 

கடவாய், இவற்றுள் ஒன்று விஷயஙககப்படைக்கிறது, மற் 

ரென்று விஷயங்களைப் படைச்கிறலலை,  இயறகையினாலே இவ் 

விரண்டும் வெவ்வேறு. ஈளவைகள் ; எப்பொழுதும் சேர்க்தவைக 

ளாயுமீருக்கின்றன, மத்ஸ்யமான து ஜலத்தைக்காட்டிலும் வேரறானா 

லும் ஜலத்நடன்சேர்க்சே இருக்கிறதுபோல ஆவைகளும் சேர்ந்தே 
இருக்கின்றன. 9 க்துப்பழமும் கொசுவும் சேர்ந்தும் வேறுமாயிருப் 

பதுபோலலும் ஈர்ககும் முஞசமும் சேர்க் ம் வேறுமாயிருப்பது 

போலவும் சரீஆதமாக்கள் சேர்ந்திருக்தாலும் தன்று மற்றொன்றில் 

இருப்பவைகளுமாயிருக்கின்றன, 

  

  
4 1 வேறுபாடம், 
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இருநூற்றைமபத்தைக் தாவது அத்தியாயம். 
௦ 4 

Cid dp FTW. (தொடர்ச்சி) 

50D 

(வயாஸர், கானிகரின் பேரு ௦ பச் ருகரக்கச் சோல்லியது. 

புத்தியானது ஸத்வாஜஸ் ஈமோகுணங்களைப் படைக்கிறது, 

க்ஷேத்ீரஜ்ஞ்ன் அவைகளை அட ரன், நியந்தாவான க்ஷேத்ர 

ஜ்ஞனானவன் 2 காஷினன்் போல ஸகைலமானகுணங்களையும் விகா 

சத்தை அடையும்படி செய்கிரான, விஷயங்களைப் படைக்கிற அந்தப் 
புத்தியான.து பூர்வவாஸஷனையுடன் கூடியது, (ஊர்ணகாபியென்னும்) 

எட்டுக்காற் பூச்சியானது எவவிதம் நாலை ஸ்ருஷ்டிக்கிறதோ அவ் 

விதமே (இந்த க்ஷேதரஜ்ஷைனைவன்) விஷயங்களை ஸ்ருஷ்டிக்கிறான், 

நாசத்தை அடைந்த பதார்த்தஙகள் இல்லாமறபோவதில்லை. (பின் 
னையென்னவென்மால்) அவைகளுடைய பிரவிர்த்தியானது அறியப் 

படிஏறதிலலை, இவ்விதம் சிலா நிச்சயிக்கறொர்கள். மறறுஞ்சிலர் 

1 நிவிருத்து என்று தீர்மாணிக்கிறார்கள். இவ்விரண்டு விதத்தையும் 

புத்திக்குத் தக்கபடி. விசாரிததுத் தாமானிக்கவேண்டும். ஜேனனத் 
தையடைந்த ஆத்மாவும் இவ்வித2ம ஆவான், மனிதன் ஆகதியந்தமற் 

ற்தும் நித்யமூமான ஆதமாவை அறிந்து எப்பொழுதும் குசோதம், 

ஸந்தோஷம், மாத்ஸரியம் இவைக£ள அடையாமல் ஸஞ்சரிக்கவேண் 

டும், இவ்விதம் புதி சிந்தை இவைகளால வியாபிக்கப்பட்டதும் 

உதறுதியுள்ளதுமான ஹ்ருதயக்சகறியை அறுத்துவிட்டித் துக்கமும் 

ஸம்சயமுமில்லாதவனாக ஸுகமாயிருக்கவேண்டும், எவ்விதம் பூம் 

யிலிருந்து தவறிப் பெரிதான பிர வாகழுன்ள நஇயில் ஆழ்ந்தவர்கள் 

துன்பத்தை பூடைவாகளோ அவவிதமீம இவ்வுலகில் மூழ்ெ 
அஜ்ஞானிகள் தூன்பததை நடைவார்களென்று அறியக்கடவாய், 

வித்வான் துன்பத்தை அடைவ.நிலலை, சிர்க்குணமும் ஞானவடி.வ 

முமான தன்னுடைய ஆத்மாவை .எடைகிற தத்வஜ்ஞானியானவன் 

கரையில் நடக்கிருன். இவ்விதம் .பணிதன் எலலாவற்றையும் ஆறி 

ந்து பிராணிகளுடைய ஜனனமரண மகளையும் வைஷம்யததையும் 

நன்றாக ஆராய்ந்து சிறந்த அடக்கத்தை அடைகிழுன், ஆதம 

ஜ்ஞானம் அடக்கம் இவ்விரண்டும் விசேஷமாகப் பிராம்மணனுககு 
    

1 இல்லாமலபோவது, 

8 ஆத்மாவுகரு நாசமெள்பது, ௮5 க௪சரரத்தில .பிரவிரததிபிலலாை : 
யென்பது கருத்து, ் 
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ஜன்ம ஸாமர்த்தியமாயிருக்கன்றன. அவை குமைவற்ற (மோக்ஷஸாத 

னங்கள். இதனை அறிந்தவன் வித்வானாவான், இதைத்தவிர வித்வா 

னுக்கு வேறு லக்ஷணம் ஏது? வித்வான்௧உளானவர்கள் இதை அறி 

ந்து கிருதார்த்தர்களாகி மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள், அவித் 

வர்ன்களுக்குப் பரலோகத்தில் உண்டாகிற மிகபபெரியபயம் வித் 

வான்களுக்கு உண்டாகிறதில்லை, வித்வானுக்கு௨ண்டாகிற அழிவற்ற 

சிறந்தகதியானது மற்றஒருவனுக்கும் உண்டாகிறதில்லை. மனிதன் 

தோலம்ள்ளஉலகததைப்பார்ததுப் பொருமை அுடைகிருன் ; அதை 

௮தைப்பார்த்துத் துக்டுக்கவும்செய்கிருன், எவாகள் சோகமானது 

உண்பெண்ணப்படுகிறதென்றும் சோகில்லாமையானது ஸ்வபாவ 

மாயுள்ளதென்றும் அறிகிருர்களோ ஸமர்த்தர்களான அந்தவிதீவான் 

களை ௮க்தவிலயத்தில துக்ககுதைதுடையாதவா களாக அறி, வித் 

வானைவன் பயனில்விருப்பமின்றி எந்தக்காமாவைச் செய்கிறானோ 

அந்தக்கர்மாவானது அவனுடையபூர்வகர்மாவை காசஞசெய்கிறது, 

அந்தஇரண்டிவிதகர்மாவும், கர்மாவைச் செய்நகிறவனான அவனுக்கு 

இவ்வுலூல் விருப்பத்தையும் உண்டுபண்ணுகிறத லலை ; வெறுப்பை 

யும் உண்டெபண்ணுகிறதிலலை'' என்.று சொன்னார், 

  

இருநாற்றைமபத்தாறாவது அத்தியாயம, 
மோக்ஷதாமம். (தோடர்ச்சி,) 

௪௮0 க்ஷி 

(வயாஸர் ஆதமஜ்நானத்தைச் குகநக்குச் சோல்வியது.) 

சுகர், * இவ்வுலகில எந்தத்தர்மத்துறகுமீமலாக ஓருதர்மமும் 

இல்லையோ, எலலாத்தர்மங்களையும்காட்டிலும் சிறந்த அந்தத் தர் 

மத்தை நீங்கள் எனக்கு நன்முகச்சொலலமவண்டும்! என்றுகேட்க, 

வ்யாஸர் சொல்லலானார், 

 புராதனமும் ரிஷிகளால புகழப்பட்டதும் எலலாத்தர்மங்களை 

யுங்காட்டிலும் சிறந்தறுமானதர்மததை உனக்கு ஈன்முகச்சொல 

வேன் அதை இப்பொழுது ஐஒரேமனமாகக் கேட்கக்கடவாய், பலாத் 

காரமாகச்செலலுகின்றவைகளும் எங்கும்விமுவதையே இயல்பாகவு 

டையவைகளுமானஇந்திரியஙகளைப புத்தியினால முயற்சிசெய்து தந் 
ang FU PARSE zr அடக்குவது போலஅடக்க மனத்தையும் இந்திரி 

யங்களையும் ஒருவழிப்படுத்துவது பெரியதவம், அது மிகவும் 

உயர்ந்தது, அந்தத்தர்மமானது எல்லாத்தர்மங்களையுங்காட்டி லும்
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சிறந்ததாகச் சொலலப்படுகிறது, மனத்தை ஆருவதாகவுடைய அந்த 

எல்லா இந்துரியககளையும் தாரணசக்இயினலை தரித்துக்சொண்டு பல 

விதசிந்தனைகளைச் செய்யாமல் ஆத்மாவில் இருப்தியடைந்தவன்போ 

லிருக்கவேண்டும், எப்டொமுது விஷயங்களிலிருக்து இரும்பி இந்திரி 

யங்கள் தம்மிருப்டெததில் இருக்கப்போகின்தனவோ அப்டொழீது 

நீ உன்னுடைய (| ஈ தியினாலே சாண வகமான ப ரமாத்மாவைப் பார்ப் 

பாய், மனோலசமுடையலர்களும் மஹாத்மாக்களுமான பிராம்மணர் 

கள் எல்லாவற்ற்றகும் ஆதமாவும் புகையில்லாத அக்கினிபோன்றது 

மாயிருக்கிற அந்தப் பரமாத்மாவைப் பார்க்கிறார்கள்.புஷ்பமும் பழமு 

முள்ளதும் அனேககளைகளுடைய தமான பெரியமாமானது (எனது 

மலர் எங்கே! கணி எஙகே!' என்று) தன்னுடையமலர்களை அறிகி 

றதஇல்லை. அப்படியே புத்தியானது, 'எங்கிருந்து வந்தேன்? எஙகே 

போகப்போகிறேன்!? என்று அறிகிறதஇல்லை, இந்தச்சரீரத்தில் இந் 
தீப் புத்தியைக்காட்டிலும் வேராக அந்தராத்மா இருக்கிறான், ௮வன் 

எல்லாவற்றையும் பாராக்கிறான், அவன் தன்னுடைய ஸ்வரூபமாயும் 

மிகவும்பிரகாசமாயுரிருக்கிறஞானமாகிறதீபத் தினால ஆத்மாவைப்பார் 

க்கிமுன். எல்லாவறறையும் அறிந்தவனாயிருக்கிறரி அதமாவினால் ஆத் 

மாவைப்பார்த்து உபாதியயறவனும் சட்டைகழறறிய ஸர்ப்பம்போல 

எல்லாப்பாவங்களினின்றும் வீபெட்டவனுமாகக்கடவாய், ஓ! குழந் 

தாய்! இவ்வுலகில நீ சிறதபுத்தியைஅடைந்து பாவமும், தூபமும் 

அ றற வனாக, மாயையிலிருந்து உண்டானதும், எங்கும்பெருகுவ 

தும், உலகங்களை இழு சதக்கொண்டுசெலவகும், பயங்கரமும், பஞ 

சேந்திரியங்களாகற மூதலைகளையும் மனமும் அதன்விருத்தியுமாகிற 

கரைகளையும் லோபமோகஙகளாகிற காணலகளையும் காமக்குசோதங்க 

சாூற நீர்ப்பாம்புகளையும் ஸக்யமாகிற தீர்த்தததையும் பொய்யாகிற 

கலகத்தையும் பெரிய கோபமாகிற சேறறையும் காமமாகற முதலை 
களையும் மிக்க வேகசதையுமுடையதும், வாஸனையாகிற ஆழத்தால் 

இறங்கமுடியாததும், மனோவாமில்லாதவர்களால தாண்டமுடியா 

த்தும், பேச்சுக்களாகிய சுழலுள்ளலும், அணுசமுடியாததும், 

தனது சர்மத்துறை உண்டான தும், நஇகளில சிறந்ததும், ஸம்ஸார 

ஸாகசததில் சேருகிறதுமான ௮ந்த மதறாகதயைப் புத்தியினால் 

தாண்டக்கடவாய், புத்திமான்களும் தைரியசாலிகளும் மனோ 

வசமுள்ளவர்களுமானவர்கள் எந்த நதியைத் தாண்டுஈருர்களோ 

அதைத்தாண்டிப் பாவககளற்று எங்கும் பற்றுவிட்டுச் எததனும் 
ஆத்மாவை ௮ நிந்தவனுமாகிப் பே றிவை௮ுடைந்து பிரம்மமாகப்



௯௧௭ ஸ்ரீ மஹாபாரதம, 

போகிழுய். எலலாத்துன்பஙகளையும் தாண்டினவனும் கலக்கமற்றுத் 

தெளிவான மனமுள்ளவனுமாகி, மலையிலஇருக்றெவன் பூமியிலிருக் 

இறபொருள்களைப் பார்ப்பதுபோல எலலாப்பிராணிகளையும் பார்க்கக் 

கடவாய், சினமும் களிபபும் பிறவுயிர்க்குத் துன்பம்செய்வதுற் புத 

இயமிலலாதவனாகிப பிறகு எ லலாட பிபாணிகளுலடய ஜனனமரணங் 

களையும் பார்பபாய, இவவிதமான ர்மததை எலலாபபிராணிகளுக் 

கும்உயர்ந்ததர்மமாகக தாமிஷ்டாகளுள் சிறந்தவர்களும் விதவான் 

களும் ௨ண்மையை அறிந்தவர்களுமான மஹரிஷிகள் நினைக்கிரூர்கள், 

புத்திரா ! வியாபகனான ஆதமாவினுடைய இக்கஞானோபதேசததைச் 

சுத்தனும் ஹிதனும் அனுசரிக்கறவனுமானவனக்குச் சொல்லவேண் 

டும், குழக்தாய்! எனது அனுபவளாக-்ஷியானதும் மீகவிரைவாக யான் 

உனக்குச் சொன்னதுமான அஆமஜஞானமானது எல்லாரகஸ்யங் 

களுக்கும் மிகவும் பெரியா ஹஸயம், இந்தப்பிரம்மமானது பெண்ணு 

மன்று ; ஆணுமன்று ; அலியுமன்மு, அது துக்சமறறதும் ஸுக 

மறறும் ஹூன்றுகாலத்தி லுமுளள பொருஞுமாயிருக்கிறது, இதை 

அ.றிந்தால புருஷ்னானாலும் ஸ்தர்யானாலும் மற.ஜன்மாவை அடைகிற 

இலலை. ப்.ரம்மமதை அடைவதறகாக இந்ததசாமமானது சொலலப் 

பட்டது. ஓ! புதானே! இந்த எலலாமழதங்களும் இருக்கிறபடியே என் 

லை உண்மையாகச் சொலலபபட்டன, அந்தமதஙகள் உள்ளவையு 

மாதின்னை;இலலா தவையுமாகில ஈன, ஓ!ஸதபுதரனே!ஆகையால்இப் 

பொழுது சொல்லப்பட்ட. இதைப பிரீ தியுளளவனும் குணசாலியும் 

இந்திரிய நிக்சரகமுள்ளவனுமான புத. னால் கேட்மப்பட்டு விருப்ப 

முள்ள மனத்துடன் உண்மையாக அவனுக்குச் சொலலவேண்டும், 

இருநூற்றைமபத்தேழாவது அத்தியாயம, 

மமோக்்தாமாம். முதோடர்ச்ச்,) 
SS SeG 

*(வ்யாஸர், வைராகீயமே மோ ரூடிஸாதனமேன்பதைச் 
சுகாக்கச் சொல்லியது.) 

கந்தங்களையாவது LOMB WINGS) ஸுகத்தையாவது அனு 

சரிக்கவும்கூடாது ; அதை௮தை |॥றுக்கவுங்கூடாது, மானம், ?கீர் 
மலய ஆக கலகல எ 
  

  

1  நீத்யமும் ௮கிசதயமு மான எஃலாம எப்படி. நனோ சகப்படுதின் றன 

கோ) (இயத்கையில) எப்படியிரு௧8:4 ரன வோ அபபடியே என்னால் சொல்லப் 

பட்டன' சன்றுங்கொ௱ளகாம், 

9 பராக்ரமச்தால்கா2.து,



சாந்துபர்வம், ௬௧௭ 

தீதி, 1யசஸ்இவைகளை விரும்பவும்கூடாது, அதுதான் வித்வானா 

யிருக்கிறபிராம்மணனுடைய ஆசாரம், பிரம்மசரியத்தோடு கூருபணி 

விடைசெய்கிறவனாகி ருக்கு, யஜுஸ், ஸாமமூகலான ஸகலவேதங் 
களையும் அத்துயயனம்செய்யவேண்டும். எவன் வேஃவேதாங்க 

பாரஙகதனும் எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் பக்தவைப்போலிருக்கிற 

வனும் எவலாவறறையும் ஆறிச்சவனும் காமமற்றவனுமாயிருக்கி 

மூனோ அவன் ஒருபோதும் மரிக்கிறதிலலை. அவன் அகளுல் பிராம் 

மணனலலனென்கிறதுலலை, பலவிதமானஇ 3p. டிகளையும் போதுமான 

தனதிணேயுடைய யாகங்களையும் செய்தும் ஞானமிலலாதவிஷ்யத்தில் 

பிராம்மண்யத்தை அடைகிற இலலை, இவன் பயத்தை நுடையாமலும் 

இவனிடத் திலிருந்தும் ஒருபிராணியும் பயமடையாமலும் ஈ; வன்விரு 

ப்பு வெறுப்பநறவனாகவும் இருக்கால பிரம்மததை அலடைஇருன். 

ஸகலமான பிராணிகளிடததிலும் காமாவினாலும் வாக்கினாலும் மனத் 

இதனாலும் பாவர்செய்கை செய்யாதபோது ப்ரம்மத்தை அடைகிறான், 

இது காமததினாலுண்டான பச்தனமேயொழிய வறு பந்தனம் அன் 

று, காமபந்தததிலிருந்து விபெட்டவன் ப்ரம்மமாவதறகுஉரியவனாடு 

மூன், புகைநிறமுள்ள மேகத்தினின்று விடுபட்ட சந்திரன்போலக் 

காமததிலிருக்து விபெட்ட தான் ரஜோகுணமிலலாமல காலத்தை 

எஇர்பார்த்துத தைரியததுடனிருக்கிறான், ஜலமான.து எங்கும் நிறை 
ந்ததும் அசையாக ஏலைமையுளள மான ஸறழுத்தாரத்கை ௮டைவது 

போல எவனிடத்தில ஸகல காமங்களும் அடககுகின்றனவோ 

அவன் மோக்ஷ சுதை அடைகிறான், காமங்களை விரும்புவன் 

மோக்ஷத்தை அடைகிற தில்லை, காமம் அடங்கினவன் விருப்பங்கள் 

நிரம்பினவளனாயிருக்கிறான். BILD மத்தில பறதறுதலுள்ளவன் அப்படி, 

இருப்பதிலலை, REGS மேதேகியானவன காமத்தால் ஸ்வர்க ததை 

அடை.இருன், ?2வதததினுடைய ர்கஸ்யம்ஸதயம்;ஸத்யத்தினுடைய 

ரகஸ்யம் அடக்கம். அடக்கத்தின் ரகஸ்யம் தானம்; தான த்துன் 

ரகஸ்யம் தவம்; தவததின் ரகஸ்யம் ஸர்யாஸம்; ஸக்யாணைைழின்ரகள! 

யம் ஸுகம்) ஸகைத்தின் ரகஸ்யம் *ஸகுாணப்ம்மபாவம் ; ஆதன் 

ரகஸ்யம்4 நிர்ககுணபர£ம்மபாவம், ஆசை, சோகம், ஸககல்பம் இவை 

களாலுண்டான ப0.ரமத்தைத தாண்டின புததயானது ஸந்தோஷத்து 
னால் உத்தமமான FBG doy Cor FOS அடைகிறது, சோகமின்மை, 

மமதழையின்மை, இந்திரியததன் . அடக்கம், மனதத்ன் $ ஓழ்வு, ஆதம 

1 கொடையாலநதது. 9 ஸ்வர்க்கம்! 9 £எப.து மூலம், 

2 வேறுபாடம், & *எமம்' எண்பது பூலம, 

 



௬௧௮) ஸ்ரீமஹாப்ாாரதம், 

ஜ்ஞானம்,செளசம் இந்தஅறுலக்ஷணங்களுள்ள மனிதன் மறுபடியும் 

பூர்ணனாவான், ஸத்வகுணமுள்ள இந்த ஆறினாலும் £்ரவணமனன 

நிதிக்யாஸமென்னாம் இம்மூன் நினாலும் அறிவுடையோர்களால் ஆறி 

யப்பட்ட பரமாத்மாவை அறிகறெவர்களைப் பெரியோர்கள் இங்கேயே 

மூ£க்தர்களாக நினைக்கிறார்கள், ப்ரதயகாத்மாவை அறிந்து ஞானி 

யானவன் உற்பத்தியற்றதும் ,அழிவற்றதும் ஸ்வபாவஹித்தமும் 

ஸாதனமற்ற தும் விகாரமநறதுமாயிருக்கிற ஸுகத்தை நுடைகிறான்;. 

மனத்தை ஸஞ்சரிக்கவிடாமல் ஸர்லவிசகதாலும் ் நிலைக்கச்செய்து 

அகஞலை அடைகிறஸந்தோஷமானது மனத நின்ரிலைமில்லாவிட்ட ரல 

தனக்கு ஸம்பாதிக்கமுடியாது, எந்தப்ிரம்மததினால புஜியாதவ 

னும் திருப்தியடைகிறானோ, ௭ தனால் தரவயமிலலா தவனும் இருப்தி 

யடைகிருனோ, ௭ தனால் சரீரததில் பசையற்றவனும் பலக்தை அடை 

இருனோ, அந்தப்ரம்மத்தை அறிந்தவனே வேதத்தை அறிந்தவன், 

எந்தச்சிஷ்டனான பிராம்மணன் தன்னுடைய இந்திரியத்வாரங் 

களை அடைத்துப் பறறுதலில்லாதவனாடிப் பிரமமதயானஞசெய்து 

கொண்டிருக்கறானோ அவன் ஆத்மாதியென்று சொல்லப்படுகிழான், 

பாதத்வத்தில ஸமாதியுள்ளவனும் காமமற்றவனும் கிலைபெற்றவனு 

மாயிருக்கறெவனைச் சந் திரமண்டலம் போல மேன்மேலும் விருத்த 

அடைசிறஸாகமானது அடைகிறது, ஐந்துபூதங்களின் தன்மாத் 

இரைகளையும் ஸதவமுதலான குணங்களையும் விட்டவனான முனிக்கு 

ஸுூர்யனால் இருள்சீஙகுவ.து்பால ஸுகத்தினால் துக்சமானது 

நீங்கிவிடுகறது, கர்மாவைத் தாண்டினவலும் (ஸத்வாது) குணங் 

களின் க்ஷயதசைத் தாண்டினவனும் விஷயங்களால் ஸம்பந்திக்கப் 

படாதவனுமான பிராம்மணனை ஜராமாணங்கள் அடைகிறஇல்லை, 

அவன் எலலாவற நிலிருந்தும்விபெட்டு ஸமரிலையிலிருச்சிறபொழுது 

சரீரத்திலிருந்துகொண்டே இந்த ரியங்களையும் விஷயங்களையும் அதி 

க்ரரிததுக்கொண்டிருக்கிறான், பரமகாரணத்தை அடைந்து காரி 

யததன்மையை௮ தக் மித்தவனும் ட ததிறகும்பாமானப்ரம்மத்தை 

ஈன்ராக அடைந்தவனுமாயிருப்பவனுக்கத் இரும்பிவருதல் இல்லை,



சாந் இபர்வம், ௯௧௬ 

இருநாழ்றைம்பத்தேட்டாவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷதர்மம், (தாடர்ச்சி) 

9௦௨9 

(வயாஸர், ஐந்துபுதங்கரின்குணங்களையும் சுகரகீகச் சோல்லியது.) 

1தர்மார்த்தங்களையும் (ஸுகதுக்கமுதலிய) த்வந்துவங்களையும் 

அடைந்திருக்சாலும் மோக்ஷத்இல்விருப்பமுள்ளசிஷ்யனுக்குக் குண 

வானாயிருக்கிறகுசாரியன் முதலில் பெரிதான இந்தஅத்யாத்மவில 

யத்தைச் சொலலவேண்டும், ஆகாயம், வாயு, தேயு, அப்பு, ஐந்தா 

வதான பிருதிவி, இருப்பு, இல்லாமை, காலம் இவைகளெல்லாம் 

பாஞ்சபெள திகமான எல்லாப்பிராணிகளிடத்துலும் இருக்கின்றன. 

ஆகாசமானது இடைவெளிஸ்வரூபம், ஸ்சோத்திரேந்திரியமானது 

ஆகாசத்துன்காரியம், சாஸ்தாத்தஇன்விதியை அ றிந்தழமுனியானவன் 

சப்தத்தை அதனுடையகுணமாக அறியவேண்டிம், கமனததை வாயு 

வின்ஸ்வரூபமும் பிராணுபானங்களையும் ஸ்பர்சத்தையும் துவக்கக் இரி 

யத்தையும் வாயுமயமமாக அறியவேண்டும். பிரகாசமும் தாபமும் 

ஜீர்ணமும் தேஜஸ், புத்திமானானவன் கேத்துரத்தைத் தேஜோமய 

மாகவும் ரூபததை அதன்குணமாகவும் அது கமஸைநாசஞ்செய்கிற 

தாகவும் அறியவேண்டும், வேர்வையும் இரவமும் பசையும் அப்பு 

வினுடையவையென்று சொலலப்படுகின்றன, சக்தமும் மஜ்ஜையும் 

மற்றும்பசையுள்ளவை.பும் ஜலவிகாரமென்று அறியவேண்டும், ரஸ 

னேந்திரியமும் நாவும் ரஸமும் அப்புவினுடையகுணமாகச் சொலலப் 

படுகின்றன், கடினவஸ்ுவும் எலும்பும் LID ORL நகங்களும் பிரு 

நிவிபின் பதார்த்தங்கள், மீசை, உரோமம், தலைமயிர், நரம்பு, ஸ்வா 

ஸக்குழாய, தோல் (இவைகளும்) பிருஇிவி2ய, கிராணமென்கிற 

பெயருள்ள இந்திரியமானது மூக்கென்றுசொலலப்படுகிறது, இதன் 

விஷயமானகந்தமம் பிருதிவிமயமென்று அறியவேண்டும்,மேலுள்ள 

பூதங்களில €ழ்ப்நுகங்களின்ஞுணஙகள் எல்லாம் இருக்கின்றன, 8மு 

ள்ளபூதங்களில மமலுள்ளபூதங்களின் குணங்கள்இலலை, Mb gals 

மான பூதக்கூட்டங்களுடையபாரம்பரையை முனிகள் அறிகிறார்கள், 

இவைகளுக்கு (௭லலாம்))மனம்ஒன்பதகாவதும் புததியானது பத்தா 

வதுமாகச் சொலலப்படுகின்றன. பதிமீனாராவது அந்தசாதமா, அந்த 

சாத்மாக்களெல்லாம் உயர்க்தனவாகச் சொலலஃபபடுகின்றன, புத்தி 

யானது நிச்சயரூபமாயிருக்கிறது. மனம் ஸங்கல்பரூபமாயிருக்கிறது, 
    

1 வேறுடாடம்,



௬௨௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

சரீரத்தைஅறிகிறவனான அக்தஜீவனைவன் கர்மபலகூுபமானகாரண 

த்தலை அறியத்தகுந்தவன். காலரூபமானஇந்தக்கொள்கைகளெல்லா 

வற்றாலும் எல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டதாகப் புத்தியினால் கலக்கமின் 
றிப் பார்க்கிறவன் மோககதை அடைகிறதில்லை, 

  

இருநூற்றைம்பத்தோன்பதாவது அத்தியாயம், 

மோக தாமம். (தோடர்ச்ச்,) 

சுகி) 

(வயாஸர், போகதர்மத்தைச் சுகாக்தச் சோல்லியது.) 

aw an veh a த்தினின்றும் விபெட்டதும் ஸுூக்ஷமமுமாயிருக் 

இற (லிங்க)சரீரியைச் சாஸ்இ॥த்தை அறிந்தவர்கள் சாஸ்திர த்தில 

சொல்லப்பட்ட (யோகமுதலான) கர்மங்களால் நஈன்முகப் பார்க்கிறார் 

கள், (நம்மால) பார்க்கப்படிகிற ஸுூர்யகிரணங்கள்சேர்ஈது ஸஞ் 

சரிக்கின்றன ; போகின்றன ; நிறகவுஞ் செய்கின்றன, அப்படியே 

ஸ்தூலதேஹங்களால் விடப்பட்ட லிங்கசரீரஙகள் மனுஷையர்களுக்கு 
விஷயமில்லாகவைகளாக லோகங்களில் சஞசரிக்கன்றன. யோகி 

யான சாஸ்திரவித்வானோவென்ருல எப்படி ஜலத்தில ஸூர்யனு 

டைய பிரஇபிம்பமானது காணப்படுகிறதோ அப்படியே (தன்னு 

டைய) பிரதிபிம்பமான லிங்கசரீரத்தைப் பார்க்கிறான். ஸுூகஷம 

மான அந்தலிங்கங்கள சரீரத்இலிருந்தும் விடப்பட்டவைகளாயிருக் 

இன்றன. ஆகையினால், இந்திரியவசமுளள தத்வஜ்ஞானிகள் (அவை 

களை) உண்டை யாகப் பார்க்கிழுர்கள், தம்மால் ஸங்சலபிக்கப்பட்ட 

தும் கர்மத்தாலுண்டானுமான காமமுதலானவறறை விட்டவர் 

களும் பிரதானதத னுடைய சேர்க்கையிலிருர்து 4வீடெட்டவர்களு 

மான எலல! Sian Sieh ete நால்கும்போதும் விழித்துக்கொண் 

டிருக்கும்2போ 3. ம் இந்தலிங்காக்மாவானது பகலிலபோலவே இரவி 

லும் இரவில்போல2வ பகலிலும் வசத இலிருக்கிறது, எப்போ 

தும் 8சிந்பை ஜராமரணமறறவனுமாயிருக்கிற அந்த யோகியினு 

டையஜீவன் எப்பொழுறும் (மஹந்தத்வம் அஹங்காரம் ஐக்நுதன் 

மாதநிரைகள் என்கிற) ஏமுஸுூக்ஷமகுணங்களுமுள்ள தாடி நிக்யம் 

(ஸகல 2லாஈஙகளிலும்) ஸஞசரிக்கிறது. மனம், புததி இவைகளால 

ஜயிக்கப்பட்டவனும் கனவிலும் தன் தகம் பிறர்தேகநகளைப்பார்த்து 

ஸுததுக்கங்களை ௮ pial pag கைழுன் ் அந்த. ஸ்வபனத்தி லும் துக் 
         mieten tts repeat eer தக கசனை, வைகையை வதன ைஅமையாக காளானை யா் 

1 வேறுபாடம், 9 வேறுபாடம், 8 4 தசித்யனும்' என்பு பழையவுரை,



சாந் இபர்வம். ௬௨௧ 

கத்தை அடைகிறான்; ஸுகத்தையும் அடைகிறான்; அந்தஸ்வப்ஈத் 

இலும் குரோதலோபங்களைச்செய்து விசனக்கை அடைஇராுன்;அள 

வற்றபொருள்களைப்பெற்று ஸந்கோஷக்கையும் அடைஇரான்; அந்த 

ஸ்வப்ஈத்திலும் புண்ணியத்கைச் செய்கிறொன்; விழித் துக்கொண் 

ட.ருக்கிறவன்போலவும் பார்க்கரன், இக்க ஜீவன் கர்ப்பத்தை 

அடைந்து எப்பொழுதும் உகரக்கனலினிடையில்இருந்து பக்து 

மாதம் குக்ஷியில் வஹிக்துக்கொண்டிருக்தும் அன்னம் போல ஜீர்ண 

மா௫றதஇல்லை. சரீரங்களில் ஷ்ரூகயக்இுலிருக்கிறவம் பாமேற் 

வானது அம்சமாயிருக்கிறவனுமான இந்த ஜீவாத்மாவைக் தமோ 

குண ரஜோருணங்களால் வியாயிக்கப்பட்டவர்கள் பார்க்கிறஇில்லை, 

யோகசாஸ் இரத்தில் ஸ் ரத்தையுடையவர்களாகித் தம்ஆத்மாவை 

அடையவிருப்பமுூள்ளவர்கள் தமஸ் ரஜஸுகளால்விடுபட்டு அறி 

வற்ற ஸ் தூலசரீரங்களும் எுிக்ஷமசரீ ங்களும் வைரம்போலுள்ள 

காரணசரீரங்களுமானவைகளில் அந்தஅக்மாவைப் பார்க்கிறார்கள், 

சாண்டில்யரானவர் தனித்தனியாக ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட கான்குஆஸ்.ச 
மங்களின் தர்மங்களிலும் இந்த ஸமாதியோகத்தையே ஸமமாகச் 

சொன்னார், இக்திரியம், விஷயம், மனம், புத்தி, மகத்தத்வம், அவ் 

யக்தம், புருஷன் இவ்வேழையும் ஸர்வஜ்ஞஞயிருக்கை, திருப்தி, 

அனாதியானஅறிவு, தன்வசனாயிருக்கை, எப்போதும் அழிஙில்லாத 

ஞானம், அனக்தசக்கு இவ்வாறு.அங்கங்களுமுள்ள மஹேஞஸ்வானை 

யும்அறிந்து பிரதானத்தின்பரிணங்களையும் அறிந்தவன் பாப்சம் 

மத்தைப் 'பார்க்கிறான். 

இருநாற்றறுபதாவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷதர்மம், (தொடர்ச்சி) 
GHD 

(வ்மாஸர், காமடதலியலந்றை வேல்வது அவசியமேன்று 
சுகநக்தச் சோல்லியது.) 

ஹ்ருதயத்தில் மோகமான வித்தில்முளைத்ததும் குசோத மா 

னங்களாடற பெரியஅடிக்களேைகளுள்ளதும் உலகவிசாரமான பட்டை 

யையுடையதும் ஆச்சரியமுமான காமமாகிற ஒருவிருக்ஷம் இருக் 

Ang, அதற்கு அஜ்ஞானமானது மூலம்; அஜாக்ரதையானது 

பாத்தி, அது அஸுூயைகளாகிற இலைகளுடையது ; பூர்வபாபமா 

கிறவைமுள்ள லு; அவா சிந்தையென்சிறெபெருங்கைகளையுடைய௫,



HLA ஸ்ரீமஹாபா சதம். 
ப் 

சோகங்களாகறெ வலார்களைஉடையது; பயமாகிறமுளையுள்ளது; மோக 

ததைஉண்பெண்ணுடற காமகாகங்களாகிறகொடி களால் சுற்றப்பட் 

(ரதிமுகலியவையாகிற) பலத்தைஅளிக்குற அக்தமஹாவிரு 

க்ஷ£ம்தைச் சூழ்ந்துகொண்டு மிக்கதுசையுள்ளவர்கள் அதன்பலனில் 
விருப்பமுற்்று நீண்டவைகளான (வாசனைகளாகிற) பாசங்களுடன் 

அ தனைப்பற்றுஜெர்கள், அச்தப்பாசங்களைப்பிடி த் துக்கொண்டு அந்த 

விருக்ஷ£ந்தை (க்கட்டி) இமுக்கிறவன் ஜரை, மரலரம்இவ்விரண்டி. 

லுண்டான துக்கங்களுடைய முடிவை அடைவான், ௮ றிவில்லா 

தவன் ஸங்கல்பத்துடன் அதில் ஏறுகிறான் ; 1அந்தவிருக்ஷத்தை 

அடிக்கிறான். அது அவனால் அடிக்கப்பட்டு, விமுங்கப்பட்ட விஷ 

மானது சரோகியை அழிப்பதுபோல அவனையே அழிக்கிறது, முயற்சி 

யுள்ளவன்வேரூன்றினஅந்தமாத்தின்வேரையோகஹித்தியாகிறபலத் 
டன் ஸமபுத்தியாகிறசிறந்தகத் தியினல் அறுக்தெறிகரான், இவ்வி 

தமானகாமத்தின் அதிகமானபரவுகலையும் காமத்தைப்பற்றினசாஸ்இ 

சத்தின் இந்தவிஷயத்தையும் அறிபவன் விசேஷ துக்கங்களை த்தாண்டு 

வான், சரீரத்தை ஒருபட்டணமாகச் சொல்லுகிறார்கள். அதற்குப் 

புத்தியான; இ.ராணியாகக் கருதப்படுகிறது, அந்தப்பட்டணத்தில் 

மனமான து சரீரத்திலிரு௩துகொண்டு புத்இக்குக் கார்யங்களைச்சிந்தி 

க்கிற மந்திரியாக இருக்கறது, டக்இரியங்கள் பட்டணத்தின் ஜனங் 
கள், அவைகளுக்காகவே மனத்இுற்குப் பெரிதானபிரவிருத்தி உண் 

டாகிறது,அந்தப்பட்டணத்டில் தமஸென்றும் ரஜஸென்றும் கடுமை 

யான இரண்டுதோஷங்களிருக்கன்றன, 9எந்தஅர்த்தத்தைப் பட்ட 

ணத்தின் ௮தஇபஇகளுடன் பட்டணத்துஜனங்கள் அடுக்கிறார்களோ 
அந்தஅர்த்தத்தையே இரண்டுதோஷங்களும் தப்புவழியாகஅக்கன் 
றன. புத்தியானது கெடுக்சமுடியாதகாயிருக்தாலும் அர்த்தவிஷ 

யத்தில் மனத்தோடுஓறறுமையை *$அடைூறது. இந்திரியங்களா 

கிற பட்டணவாஹிகளும் மனத்தால் திருப்துயடை.ஏன்றன.ஆதலால், 
அவைகளுடைய நிலைமையும் சலித் தவிடுகிற.து, எந்தஅர்த்கத்கைப் 

புத்தி ஹிசமென்று தீர்மானிக்கிகோ அது கெ௫லைவிளைவித்து 
நசிஃகிற து, பட்டணவாஹிகளடைய மந்திராலோசனையில் ல்லாதபுத்த 

யின்அந்தஅர்த்தமானது கரமமாககசிக்கிறது, எந்ததுர்த்தத்தை 

மனம் தனியாகஸங்கற்பிக்கிறதோ ௮ ஐவும் ஈத். துவிடுகறது. மனம் 

புத்தியைக்காட்டி லும் வேருகத் தனிமையாகிவிடுகிறது, அக் தப் 
      

1 * அறிவுள்ளவன் அதைஅழிக்பென்' என்றும் , கொள்ளலாம், 

9 (யத' என்று பாடம் கொள்ளப்பட்டது, 9 வேறுபாடம்,



Fa 6 HUT aw, ௯௨௩ 

புதீதியில் பிர இபிம்பித்தவனும் ஒன்றுமில்லாதவனுமான இந்த 

ஆத்மாவை ரஜோகுணம் சூழ்கெறது, ஆகையால், மனம் ரஜஸுடன் 

சேர்ந்து ஸ்னேகஞ்செய்துகொள்ளுறது, பிறகு, அவனையும் பட் 

டணத்துஜனங்களையும் எடுத்து ரஜஷினிடம் கொடுத்துவிடுகிறது” 

என்றுசொன்னார். 

  

இருநாற்றறுபத்தோராவது அத்தியாயம், 

CLT dp ST WL. (தோடர்ச்சி,) 
65 068 

(பீஷ்மர் ஐந்துபூதங்களின் தணங்களையும் சோல்லியது,) 

“ஓ! புத்திரனே! குற்றமற்றவனே! த்வைபாயனருடையமுகத் 

இலிருந்து வெளிவந்த பூதஙகளின் குணங்களசுடைய அளவை மறுபடி. 

யும் மிகுதியான 3ஆக.ரவுடன் கேட்கக்கடவாய், ஜ்வலிக்கின்றஅக்க 

னிக்கொப்பான வ்யாஸபகவான் புகைபோன்ற அறிவீனர்களிடம் 

அன்புடன்சொன்னார். ஓ! புத்தர! ஆகையால், கானும் உறுதியான 

சாஸ் இரத்தை மறுபடி.யும்சொல்வேன், அசையாமை, கனம், கடினத் 

தன்மை, உண்டாக்குந்தன்மை, கந்தம், பாரம், (கந்தத்தைஏறறுக் 

கொள்ளும்) சக்தி, நெருக்கம், ஆதாரமாயிருத்தல், தரித்தல்ஆகிய 

இவைகள் பூமியினுடையகுணங்கள், குளிர்ச்சி, ரஸம், நனைத்தல்,த்ர 

வத்வம், பசை, மென்மை, ரஸனேந்நிரியம், பெருகுதல், (அரிசிமுத 
லியவவைகளைப்) பாகஞ்செய்தல்இவைகள்நீரினுடையகுணங்கள், நெரு 

ங்கமுடியரீமை, பிரகாசம்,உஷ்ணம், சமைத்தல், பிரகாசிக்கச்செய்தல், 

சுசி, செந்நிறம், சக்செொகமனம், உக்கிரத்தன்மை, எப்பொழுதும் மே 

லேசெல்லுதல்இவைகள்தேயுவியினடையகுணங்கள்,சீதமும்உஷ்ண 

மூம் இல்லாதஸ்பரிசம், வாகிந்திரியஸ்தானம், (கமனத்தில்) ஸ்வதந்த 

ரத்தன்மை, வன்மை, வேகம், மூத்திரமுதலானவற்றைவிடுதல், Fev 

னம், சேஷ்டை, ப்.ராணனாயிருத்தல, உற்பத்திநாசங்கள் இவைகள் 

வாயுவின்குணங்கள், சப்தம், வியாபித்திருத்தல், துவாரத்தன்மை, 

(தான்மற்மொன்றுக்கு) ஆதாரமாயில்லாமை, (தனக்கு) ஓர் ஆதாசமில் 

லாமை, விளக்கமில்லாஇருத்தல், விகாரமின்மை, தடுக்காமலிருத்தல், 

ற்ரோத்இரம், (சரீரங்களிலுள்ள) துவாரங்கள் இவைகள் ஆகாயத்தின் 

குணங்கள், (இப்படி) ஐந்துபூதங்களிலும் கண்டறியப்பட்டகுணக் 
  

  

-% தன்னைப்பிறன்போலக் சு தியது, 

9 (ஸரரூலாகயா' என்பதுமூலம்) 'இத்தசைய நு தமகித்சையை அதிர்தோ 
மேஎன்றெ எண்ணத்தோடு' என்பது பழையவுசை,



௬௨௪ ஸப்ரீமஹாபாரதம, 
ர் 

கள் ஐம்பதென்றுசொல்லப்பட்டன. பயன்விஷயத்தில் ஆராய்தல், 

நினைத்தல், ப்ரமம், மனோதம், பொறுமை, வைராக்கியமுதலியவை, 

விருப்பு வெறுப்புமுதலானவை, வேகம், நிலையில்லாமை இந்த ஒன்ப 

தும் மனத்தின்குணங்கள். இஞ்டாநிஷ்டவிருத்திகாசம், உத்ஸாஹம், 

சத்தத்தைநிறுத்தல், ஸந்தேகம், யதார்த்தமானஅறிவு இவ்வைந்தை 

யும் புத்திமின்குணங்களாகப் பண்டிதர்கள் நினைச்கிறுர்கள்'' என்றார் 

யுதிஷ்டிரர், ' புத்தியானது எப்படி ஐந் துகுணங்களுடையது ! 

1 இந்திரியங்களின்ஜந்துகுணங்கள் எப்படி. ? பிதாமஹ ! ஸூக்ஷம 

மாக அறியக்கூடிய இந்த எல்லாவிஷயத்தையும் எனக்குச் சொல்ல 

வேண்டும்!” என்றுகேட்க, பீஷ்மர், ஓ! புத்தரே! பூதங்கள் புத்தி 

யின்குணங்களுடன்சேர்ந்த௮வைகளின் குணங்கள் ஆகஅ.றுபதையும் 

மூலப்பிரஇரு இியினால்ல் ௬ஷ்.டி.க்கப்பட்டவைகளாகவும்பூ தங்களைப்பற் 

நினவைகளாகவும் சொல்லுகிருர்கள், அக்ஷ£ப்ரம்மத்தாலபடைக்கப் 

பட்டவைகளைப் பிரம்மத்தில்பறறினவைகளாகச் சொல்லுகிறார்கள். 

ஆனால், அதை இவ்வுலகில் ரித்தியமாகச்சொல்லுகிறெ இலலை, புத்த 

ரனே! அது உனக்கு 3 வேதவிருத்தமாகப் பிறரால் சொலலப்பட் 

டது. ஆராயுமிடத்தில் ௮து குற்றமுள்ளது, ஆகையால் இப்பொ 
மூது இவ்வுலலை *பிரம்மததவம்முழுமையையும் அடைந்துபிரம்மத் 

இன் பிரபாவத்தால் சாந்தமான புததியைஉடையவஞைகக்கடவாய?? 

என்றுசொன்னார், 

இருநாற்றறுபத்திரண்டாவது அத்தியாயம், 

சமோக்ஷதர்மம். (ோடர்ச்சி,) 
C=O FB 

(நாரதர், ப்ரம்மதேவர் கோபத்தீயால் ப்[ஜைகளைஎரத்ததையும் 

நத ரர் அதைத்தணிப்பதற்காக அவரீடம்2சன்றதையும் 
அகம்பனனுக்தச் சோல்லியது,) 

யுதிஷ்டிரர், “ளேனைகளின்ஈடுவில் உமிர்ரீங்வெவர்களாடுப் பூத 

லத்தில்படுத்திருக்கெ மிக்கவலிமையுள்ள இர்த.ஐ.சர்கள் ஒவ்வொரு 

வரும் பயங்கரமானபடைகளும்ப இனாயிரம்யானைபலமுமுள்ளவர்கள், 

இவர்கள் ஸமமான பராக் ரமமும் பலமுழுள்ளவர்களான மனிதர் 
  

  

1 பி ச்த்தரியாகுணா8' என்று பாடம் கொளளப்பட்டது, 

~ +9 Dag, அகாகமம்', என்று மாற்றட்பட்ட த. 

8 வேறுபாட.ம், 4 'வலிமையும் படையும்' என்றும் சொளசலாம்,



சாந்துபர்வம், ௬௨௫ 

களால் யுத்தத்தில் அடிக்கப்பட்டார்கள், முன்காலத்தில் யுத்தத் 

தில் இவவித மனிதர்களைக் கொலலத்தக்கவரை நான் காணேன், 
இவர்கள் பராக்ரமம் நிறைந்தவர்களும் பிர தாபமும் பலமுமுள்ளவர் 

களுமாயீருக்தார்கள், ஆயினும் அறிவிறரிறந்தவர்களான இவர்களும் 

உயிரிழந்து படுத்திருக்கிறார்கள், உயிர்போன இவர்களைப்ப றறி மரித்த 

வர்களென்றும் ஒருசொல உண்டாயிறறு, பெரும்பாலும் பயஙகச 

மான பராக்ரமமுள்ள இவ்வரசர்கள் மரிததார்கள், அஆவ்விஆயத்தில் 

எனக்கு ஐயமுண்டாகிறது, மரித்தவர்களென்னும் சொல் 

எந்தக்காரணத்தாலுண்டாகிறது, எதறகு எதிலிருந்து மிருதியு 

உண்டாகிறது ? ே தவர்களுக்கொப்பானவசே! பிதாமஹரே] மிருத்யு 

வானவன் இவ்வுலகிலுள்ள பிரஜைகளை ஏன் அபகரிக்கிறுன்! அதை 

எனக்குச் சொல்லவேண்டும் ?? என்று வினவ, பீஷ்மர் சொல்லத் 

தொடங்கினார். 
அப்பா ! முன்காலத்தில கிருதயுகத்தில் அகம்பனனென்னும் 

ஐர் அரசனிருந்தான், அவன் யுத்தத்தில் பகைவனுக்கு வசப்பட்ட 

வனும் வாகனங்கள் அழிந்தவலுமானான். அவனுக்குப் பலத்தில் 

ஸ்ரீநாராயணருக்குச்சரியான ஹரியென்னும் ஒரு புத்த.ரனிருந்தான், 

அவன் ளேனைகளுடனும் காலாட்களுடனும் யுத்தததில் பகைவர்க 

ளால் கொல்லப்பட்டான், பகைவர்களுக்கு வசப்பட்டவனுழ் புத் 

இரசோகமடைந்தவனுமான ௮ந்தஅ.சசன் மிக்க சாந்தியை ௮டைக் 

தான், அவன் தற்செயலாகப் பூமியில் நாரதரைக்கண்டான். அவ் 

வரசன் யுதீதத்தில் பகைவர்கள் தன்னைப்பிடி த் துக்கொண்டதையும் 

புத்தன் மரித்ததையும்முழுதும் ஈடந்தபடி. அவரிடம் சொன்னான். 

பிறகு, தவத்தையே தனமாகக்கொண்ட நாரதரானவர் அவனுடைய 

அந்த வார்த்தையைக்கேட்டு அப்பொழுது புததிரசோகத்தை நீக்கக் 

கூடிய பின்வரும் கதையைச் சொல்லலானார், 

அரசனே! பூ.சிக்கு௮ இபனே! மிகவிரிவானபெரியஇக்கதையை 

நடந்தபடியும் கான் கேட்டபடியும் என்னிடமிருந்து கேள், பெரிய 

தேஜஸுள்ள பிதாமஹரானவர் படைப்புக்காலத்தில் பிரஜைகளைப் 
படைத்தபின் (மிகவும் இழவர்களும் பலருமான ப்ரஜைகளைப் 

பார்த்துப்) பொருமையுள்ளவரானார், நிலைமைதவருதவனே ! எங் 

கும் பிராணிகளால் மறைக்கப்படாதஇடம் சிறிதுமில்லை, as 

சனே! மூன்றுஉலகங்களும் மூச்சுவிட இடமில்லாதவையும் மீககெரு 

ங்்யவையுமாயிருந்தன. பூபதியே ! அந்தப்பிரம்மதேவருக்கு உல 

கத்இன் ஸம்தமா.ரத்தைப்பற்றிச் சிந்தை உண்டாயிற்று. சிந்தையை



௬௨௭௬ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

அடைந்த பிரம்மதேவர் அழித்தற்குரியகாரணத்தை அறியவில்லை. 

மதறாசாஜனே ! அந்தப்பிரம்மதேவருடைய இந்திரியங்களிலிருக்து 

கோபத்தால் அக்கினி எெம்பிற்று, ௮ரசனே ! அந்தப் பிரம்மதேவ 

சாளுவர் அந்த அக்கினியால் எல்லாத்திக்குக்களையும் எரித்தார், Ms 

சனே! பகவானானபிரம்மதேவருடைய கோபத்தாலுண்டான அக்கினி 

யானது பிறகு பூமி, அந்தரிக்ஷம், ஸ்வர்க்கம்என்ற சராச.ரங்களுடன் 

கூடியஉலகத்தை எரித்தது. பிரம்மதேவர் கோபங்கொண்டதும், 

பெரியகோபத்தின்வேகத்தால் ஸ்தாவரங்களும் ஜங்கமங்களுமான 

பிராணிகள் அப்பொழுது எரிக்கப்பட்டன. பிறகு, 3வதங்களுக்கும் 

யாகங்களுக்கும் பதியும் ஜடையுள்ளவரும் ஸ்தாணுவும் பாபத்தை 

அபஹரிப்பவரும் தேவருமானசிவபெருமான் ஸத்யலோகவாஹியான 

பிரம்மதேவரைச்சாணமடைந்தார். பிரஜைகளின்டன்மையைவிரும்பி 

அந்தஸ் தாணுவானவர் வந்ததும், ஜ்வலிப்பவர்போன்ற பிரம்மதேவர் 

அப்பொழுது அவரைநோக்கி வானனிக்கவிரும்பி, 'சம்புவே! இப் 

பொழுது என்னவிருப்பத்தை நான்செயயவேண்டும்! நீர் வரம்பெறத் 

தீக்கவராகிறீரென்று நான் நினைகிறேன், உம்முடையமனத்தில என் 

னவிருப்பமிருக்கிறதோ அதை நான் செய்வேன்! என்று சொன்னார், 

  

இருநாழ்றறுபத்துமுன்றாவது அத்தியாயம, 

மோக்தரமம், (தொடர்ச்சி) 
6 ௮0குவி 

(நாரதர், ப்ரம்மதேவர் மநதயுவைப்படைத்துப் பிரஜைகளைக் 
கோலலஎஏவயதை அகம்பனனுக்கச் சோல்லியது,) 

ஸ்தாணு, 'பிரபுவே ! கான் இங்குவந்தகாரியம் பிரஜைகளின் 

படைப்புக்காக என்று தெரிந்துகொள்ளும், இந்தப்பிரஜைகள் உம் 

மால் படைக்கப்பட்டவைகளலலவா? ப் பிதாமஹரே! இந்தப்பிரஜைகளி 

டத்தில் நீர் கோபிககவேண்டாம். தேவரே! உமது தேஜலென்னும் 

தீயால் பிரஜைகள் எல்லாம் எரிக்கப்பசிகின்றன, அவைகளைக்கண்டு 

எனக்குத் தயைஉண்டாறறு, உலகத்துற்குப் பிரபுவே! இந்தப் பிர 

ஜைகளைபபற்றி நீர் கோபிக்கவேண்டாம்! என்து சொன்னார். பிரம்மா, 

“நான் கோபிக்கவிலலை, பிரஜைகளிருக்கவேண்டாமென்றவிருப்பமும் 

எனக்கில்லை, ஆல், பூமிக்குச் சமையில்லாமலிருக்கவேண்டியதர் 

காக ஸம்ஹாரம் விரும்பப்படுகிறது, த! மஹாதேவரே! எப்பொழு 
Ran ete ஆனதை அனவ கனை 

  

  

1 வேறுபாடம்,



Fr 6 QUT a tb. ௬௨௭ 

தும் பாரத்தால் துன்பமடைந்து அதல் ஜலத்தில்முமூகுகற இக்கப் 

பூமிதேவியானவள் (பிரஜைகளை) அ.திக்கவேண்டி, என்னைத் தாண்டி. 

னாள். புக்இயால் பலவிகமாய் விசாரித்தும், வளர்ந்த இந்தப்பிரஜை 

களின் ஸம்ஹாரத்இற்குக்காணக்தை கானறியாதபொழுது எ௫ுக் 

குச் சினமுண்டாயிற்று" என்று சொன்னார். ஸ்தாணு, 'தேவர்களுச் 

குக் தலைவரே ! நீர் அுழிப்பகை விட்டுவிரி%, கோபம் வேண்டாம், 

ஸ்தாவரங்களும் ஜஜங்கமங்களுமான பிரஜைகளை நாசஞ்செய்புவேண் 

டாம், எல்லாக்குளங்களும் புல்பூண்சிகள் பாவும் ஸ்தாவரஜங்கமங் 

களும் நான்குவிகமான பிராணிக்கூட்டங்களுமாகிற எல்லாஜகத் தும் 

அகாலத்தில் பற்றிக்கொண்டு சாம்பலாயின. பூஜ்பரான பகவானே ! 
தயைசெய்யும், என்னை இக்தவான் கேட்கப்பரிகிற.து, இந்தப்பிரஜை 

கள் நசித்துவிட்டால் எவ்விதத்திலும் இரும்ப வாமாட்டா, Bons 

யால், இக்கோபத்தை உம்முடைய சேஜஹிைலையே அடக்இக்கொள் 

ளும், ஓ! பிதாமஹ?! பிராணிகளுக்கு ஹிதத்தைச்செய்வதற்காக 

நன்மையில் விருப்பத்துடன் இச்தப் பிராணிகளெல்லாம் எரிக்கப் 

படாமலிருக்கும்படியான வேறுடபாயத்தைக் கருதும், பிரஜைகள் 

வம்சமில்லாமல் சாசமடையவேண்டாம். நான் புத்தானாக நினைக்கப் 

ப௫ிகிமறன், என்னை ஸம்ஹாரத்தில் ஏவினால் நான் அஸுரர்களுடன் 

சேர்க்கப்பட்டித் தாபத்தையடைவேன், லோகத்தின் ஈன்மையை 

விரும்பினஉம்மால் தேவர்களின்மத்த.பில் சேர்க்கப்பட்டி ருக்கிறேன், 
உலகதிதுக்குத்தலைவே! ஸ்தாவரமும் ஜங்கமமமான இவ்வுலகம் உம் 

மிடத்திலிறு$.து உண்டானதன்றோ ! சிறந்ததேவசே ! பிரஜைகள் 

1 இரும்பவும் உண்டாகும்படி. அருள்புரிய உம்மைவேண்டுகிறேன்” 

என்றுசொன்னார், பிரம்மகேவர் ஸ்சாணுவின் வசனத்தைக்கேட்ட 

பின் வாக்கையும் மனத்தையும் நடக்கி அந்தஅக்கினியைத் இரும்ப 

வும் தம்அக்கராத்மாவில் ஒடுங்கச்செய்கார். பிறகு, உலகங்களில் 

பூஜிக்கப்படிறவரும் பாவானும் பிரபுவுமான பிரம்ம3தவர் அக்சு௮க் 

இனியை அடக்கிக்கொண்டு பிறப்பையும் இறப்பையும் உண்டுபண்ணி 
னார். கோபத்தாலுண்டான அக்தறுக்கினிபை அவர் அடக்கும்பொ 

முது கறுப்பும் சிவப்புமான ஆடைஉடுத்தவளும் கண்சளின்கடவில் 

கறுத்தவளும் இவ்பமானகுண்டலம் பூண்டவளும் இவ்யமான ஆபர 

ணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவளுமான ஒருபெண் மஹாத்மாவான 

அவருடைய எல்லாஇக்கிரியங்களினின்றும் தோன்றிஞள், இக்இரி 

யங்களிலிருந் அ வெளியில்வக்த.தும் அவள் தென் இசையில் மின்றாள், 
  

1 4இறச்து இறந்து பிறக்கவே ஊடும்" என்பது பழையவுரை,



௬௨௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

உலகங்களுக்குக் தலைவர்களான (பிரம்ம£தவர், ஸ்தாணு) இரண்டு 

தேவர்களும் அந்கப்பெண்ணைக் கண்டார்கள், பூபதியே ! அப்பொ 

முது உலகங்களுக்கு ஆஇகா ரணரும் ஈசருமான ப்ரம்மதேவர் அந்தப் 

பெண்ணை, 'ஓ! மிருக்யுவே!” என்றுஅழைத் ௧, 'இந்தப்பிஜைகளைக் 

கொல், கோபங்கொண்டஎன்னலை ஸம்ஹாரஞ்செய்யவேண்டுமென்ற 

புத்தியுடன் நினைக்கப்பட்டாயன்றோ ? ஆசையால், அறிவுள்ளவர் 

களும் அறிவீனர்களுமான எல்லாப்பிரஜைகளையும் நீ ஸம்ஹாரஞ் 

செய்ய2வண்டும், பெண்ணே ! வேற்றுமையின்றி நீ பிரஜைகளை 

ஸம்ஹாரஞ்செய், என்கட்டளையால் நீபெரியன்மையை அடைவாயி 

என்றுசொன்னார், இவ்விதம்சொல்லப்பட்டவளும் தாமரைமாலைபூண் 
டவளும் சிறியபெண்ணுமான மிருத்யுதேவியானவள் துக்கத்துடன் 
கண்ணீர்விட்டுக்கொண்டு மிகவும் சிர் இத்தாள், உலகபஇியான பிரம்ம 

தேவர் மானிடர்களின் நன்மைக்காகத் தம்கைகளால் அந்தக் கண் 

ணீரையேந்தித் திரும்பவும் வேண்டினார். 
  

இருநூற்றறுபத்தநான்காவது அத்தியாயம், 

CDT Sp STOW (Cartes) 
60 FD 

(நாரதர், ப்ம்மதேவாக்தம் மநத்யுவுக்கும்நடந்த ஸம்வாதத்தை 
அகம்பனறுக்குச் சோல்லியது,) | 

நீண்டகண்ணுள்ள .அந்தப்பெண்ணானவள் அப்பெ/ முது தானா 

கவே துக்கத்கைவிலக்கிக்கொண்டு ௭ திர்முகமாய்க்கைகூப்பி ப்ரம்ம 

தேவரைரோக்டுச் சொல்லத்தொடங்கினாள். ' பேசுகிறவர்களிற் சிறந் 

தவே ! உம்மால்படைக்கப்பட்ட என்னைப்போன்றபெண்ணானவள் 

எப்படி. கொடியசெய்கையுள்ளவளும் எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் பயத் 

தைச்செய்கிறவளுமாகக்கூடும் 1 நான் அகர்மத்திற்குப் பயப்படு 
இறேன், தர்மத்தைவிட்டு நீங்காததொழிலை எனக்குக் கட்டளையி 

டும், ஈறாவரரே ! நான் பயப்படிகிமறன், நீர் இனியபார்வையால் 

என்னைப் பார்க்கவேண்டும், சிறுவர்களோ கஇழவர்களோ ஈடுப்பிரா 

யததஇல் இருப்பவர்களோ குற்றமிலலாதபிராணிகளை கான் கொல்ல 

மாட்டேன். பிராணிகளுக் கத்தலைவ ர! உமக்குமஸ்காரம், எனக்கு 

அனுக்கெொகள்செய்ய?வண்டும், பிரியர்களானமக்களையும் நேயர்களை 

யும் உடன்பிறந்தார்களையும் தாய்களையும் தந்தைகளையும் கொல்ல 

மாட்டேன், இவ்விதம் மரிப்பார்களாகில் அவர்களைச்சேர்ந்தவர்கள்



சா நீதிபர்வம். ௬௯௨௯ 

என்னை வைவார்கள்," கான் அவர்களிடம் பயப்படுகிறேன். துன்பப் 
பட்டவர்களின் கண்ணீரின்கரைவானது அளவற்றவருஷங்கள் என் 

னத் தபிக்கச்செய்யும், அவர்களிடமிருந்து மிகவும்பயந்து நான் 

உம்மைச் சரணமடைகிறேன், (2தவரே! பாவச்செய்கையுள்ளவர்கள் 

யமன்வீட்டில் வீழ்த்தப்படிகிறார்கர், ஒ! வாதே! உமது அனுக் 

இரகத்தை வேண்டுகி£றன். பிரபுவே ! எனக்கு அனுக்ரஹஞ்செய்ய 

வேண்டும். உ.லகங்களுக்குப் பிதாமஹரே ! உம்மிடமிருந்து நான் 

இந்தவாத்தை அடையவிரும்புரேன்,மஹேற்வரரே! உமகீனுக்கர 
கத்கால் நான் தவஞ்செய்யவிரும்புகிறேன்? என்றுசொன்னாள். பிதா 

மஹர், (கோபங்கொண்ட என்னல் ஸம்ஹாரஞ்செய்யவேண்டுமெ 
ன்றஎண்ணத்தாலன்றோ நீ சிக்இக்கப்பட்டாய்? ஆகையால், எல்லாப் 

பிரஜைகளையும் நீ ஸம்ஹா£ஞசெய், இர்ரக்கவேண்டாம், இது 

அவசியம் இவ்விதமே ஆகவேண்டும், இது வேறுவிதமாகாது, குற் 

றமில்லாதவளே ! புகழத்தச்சக அங்கமுள்ளவளே | என்வசனத்தைச் 

சொன்னபடிசெய்! என்றார். ஓ! புறபலமுடையவனே ! பகைவர்க 
ளின்ககரங்களை வெல்பவனே! இவ்விதம்சொல்லப்பட்டமிருத்புவான 
வள் பேசாமல் பிரம்மாவுக்கு எதிரில வணக்கத்துடன் நின்றாள். 
பிறகு,பிரம்மாவினால் ௮.டி.க்கடிசொல்லப்பட்டஅந்தப்பெண் வலிமை 

குன்றி மெளனமாயிருந்தாள். அதன்பிறகு, உலகங்களின் ஈஸ்வரர் 
களுக்கும் ஈற்வர॥ன பிரம்மாவானவர் தமக்குள்ளேதாமாகவே கோ 
பத்தை அடக்கினார், லோககாக.ரானஅவர் புன்சிரிப்புடன் எலலா 
உலகங்களையும் பார்த்தார், ஒருவராலும் ஜயிக்கமுடியாத அந்தப்பக 
வான் சேரிபம்தெளிந்தவுடனே அந்தக்கன்னிகையானவள் அவ 
டைய ஸமீபத்திலிருந்து சென்றாளென்று மமச்குக் கேள்வி, அரசர் 

களிற் ஏிறந்தவனே ! அப்பொழுது பிரஜைகளின் ஸம்ஹாரத்தை ஒத் 

துக்கொள்ளாமல் பிரம்மாவைவிட்டுவிலகு, மிருத்புவானவள் விரை 

வாகக் 1கோதீர்த்தத்தைக்குறிக்துச் சென்றாள். அவ்விடத்தில் அந 
தத்ே தவியானவள் ம் ந்றவர்களால் செய்பமுடி யாத பெருக்தவத்ை த்ச் 

செய்தாள், ஆயபி.ரத்தைக்நாறுமகாடி. லக்கமுளளவ௫ஓஒங்கள் ஒரு 

காலால் நின்றாள், அவ்விடத்தில் அவ்வாறு மிகவும் செய்யமுடியாத 
தவத்ை தச்செய்கிற அவளை கோக்க மிக்ககாக் தியுள்ள ப் ர ம்மாவானவர் 
மறுபடியும், ஓ! மிருத்யுவே | நான் சொல்வதைச் செய்' என்று 

சொன்னார், 
அப்பா ! கெளரவத்தை அளிப்பவனே ! அதை அவள் அலக்ஷி 

யஞ்செய்து விரைவுடன் மறுபடியும் இருபது பதுமலக்கமுள்ள வரு 

1 ஸப்தபுரிகளில் ஒன்றாயெ மாயாஎன்ஜும் ஸ்த்லதஇல் உள்ளது, 
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௯௨௦ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

ஷங்கள் அப்படியே ஒருகாலாலேயே நின்றாள், அப்பா! மறுபடி. 
யும் அவள் பதுிஞயிசம்பதுமங்கள் மிருகங்களோடு சஞ்சரித்தாள், 
மணிதரிற் சிறக்கவனே | சிறந்தபு த்தியுள்ளவ?னை ! அரசனே! பிறகு, 

மறுபடியும் இருபதிஞபிரம்பதுமங்கள் காற்றை பக்ஷித் துக்கொண்டு 

சிறந்தமெளஎனத்திலிருக்காள். ஓ! அரசனை ! எண்ணாயிரம்வருஷங் 

கள் ஜலத்தில் தவஞ்செய்தாள். அரசர்களுள் மிகர்சிறந்தவனே பிறகு, 

அந்தக்கன்னிகை கண்டகிஈதியை அடைநக்காள், அவ்விடத்தில் 
காற்றையும் ஜலத்தையும் ஆகாரமாகஈகொண்டு மறுபடியும் தவத் 

தைச்செய்தாள், பிறகு, மகாபாக்கியவடியான அக்தக்கன்னிகை கங் 

கையையும் மேருவையும் அடைந்தாள். அவ்விடத்தில் பிரஜைக 

ளுக்கு ஈன்மையைவிரும்9க் கட்டைபோல அசையாமல் நின்றாள். 
அசசரிற் சிறந்தவனே ! பிறகு, இமயமலையின் கொடுமூடி.யில் தேவர் 

கள் எந்தஇடத்தில் யாகஞ்செய்தார்களோ அக்தகடடத்தில ஒருகால் 

கட்டைவிரலால் நின்றுகொண்டு பதினாபிரம்கோடிவருஷம் சவஞ் 

செய்தாள். அலை மூயறசியினை பிரம்மாவையும் ஸந்தோவிக்கச் 
செய்தாள்,பிறகு, உலகங்களுக்கெலலாம் ப்ரபிகாமஹரான ப்ரம்மாவா 

னவர் அவ்விடம்வக்து அவளைகோக்கி, 'பெண்ணே ! ஏன் இப்படி 

நிற்கரய்? நான்சொன்னகைச் செய்யலாம்' என்றுசொன்னார். பிறகு, 

மறுபடியும் ம்ருத்யுவானவள் பசவானானபிதாமறரைநோக்க, ‘gp | 

தேவே ! கான் பிரஜைகளை ஸம்ஹரிக்கமாட்டேன். இரும்பவும் 

நான் உம்மைத் தயைசெய்யப் பிரார்த்திக்கி3 3 Dam என்றுசொன்னாள், 

அப்பொழுது தேவர்களுக்குத்தேவரான பிதாமஹர் அதர்மத் இல்பயந் 

தவளும் மறுபடியும் யாசிக்கிறவளஞுமான அவளைத்தடுித்துப் பின்வரு 

மாறு சொல்லலானார். 'ஓ! மிருத்யு£2வ ! உனக்கு அதர்மமிலலை, 

மங்களகுணமுள்ளவளே ! இக்தப்பிரஜைகளை அழிக்கக்கடவை, கல் 

யாணகுணமுள்ளவ ளை ! இப்பிரபஞ்சத்தில என்னால்சொல்லப்பட் 
டதொன்றும் பொய்யாகாது, இப்பொழு?த அழிவற்ததர்மமும் 
உன்னை அடையப்போடுறது, கானும் சேவர்கள£மே உன்னுடைய 

நன்மையில் எப்௦ிபாழுதும் சாட்டமுள்ளவர்களாயிருக்கி?ோம்,இதை 

யோடுதைத்தவிரமற்றதை3யபா உன்மனத்தாலடச்சிக்கப்பட்டஎல்லா 

விருப்பத்தையும் கொடுப்பேன், (கோயிஞைபிடிக்கப்பட்ட பிரஜை 
கள் உன் மேல் குற்றஞ்சொல்லமாட்டா, நீ புருஷர்களிடத்தில் புருஷ 

ரூபமாகவும் ஸ்திரீகளிடத்தில் ஸ்தரீருபமாகவும் அலிகளிடத்தில் 
அலிஉருவமாகவும் ஆவாய்! என்றார், ஓ! மஹாராஜனே! இவ்விதம் 

சொல்லக்கேட்ட அந்த ம்ருத்பு,அழிவில்லாதவரும் தேவர்களுக்கு ஈச



சாந்துபாவம். ௬௯௩.௧ 

ரும் மஹாத்மாவுமான் பிரம்மாவைப்பார்த்து மறுபடியும் கரங்குவித் 

துக்கொண்டு, 'நான் ஸம்ஹரிக்கமாட்டேன் ' என்றுசொன்னாள். 

அப்பொழுது பிரம்மா அவளைநோக்கி, ‘ மங்களகுணமுள்ளவளே ! 

ஓ ! ம்ருத்யுவே ! மானிடர்களை ஸம்ஹாரம்செய்யக்கடவாய். உனக்கு 

அதர்மம்ஏற்படாதபடி. கான் தியானஞசெய்வேன், பெண்ணே நீ 

இந்த (ஸம்ஹாசத.இிறகுதி) திறமையுள்ளவளும் தகுஇயுள்ளவளும் 

(அதற்காக) முன்உண்டானவளும் கட்டளையிடப்பட்டவளும் தோஷ 

மறறவளுமாயிருக்கிழுய், ஆகையால், கான்கருதியதை நீ செய்யக் 

கடவாய், ம்ருத்யுவே ! முன்பு உன்கண்களிலிருக்துவிமுக்தனவும் 
என்னால்கைகளில்ஏக்தப்பட்டனவுமான .அந்தக்கண்ணீர்த் திவலைகள் 

காலம்வந்தபோது பயங்கரமான நோய்களாக மனிதர்களைப்பீடிக்கும், 

எல்லாப்பிராணிகளிடத்திலும் முடிவுக்காலத்தில 8 காமக்குசோதங் 

களைச் சேர்த்தனுப்பு, இப்படிச்செய்தால் பயனைக்கொடுக்குக் தர் 

மம் உன்னை அடையும், (எல்லாரிடமும்) ஒேவிதமாயிருக்கிற 8 

அதர்மத்தையும் அடையமாட்டாய், பிறகு நீ இப்படியே தர்மத் 

தைக் காப்பாய், உன்னை அதர்மததில முமுகும்படி. செய்யவுமாட் 

டாய், ஈல்லவளே ! ஆகையால், 8 தானாகவந்ததானஇஷ்டததைத் 

திருப்தியாக அங்கேரித்துக்கொள், அப்படிப்பட்டநீ இவ்வுலகில் 

ஜந்துக்களை ஸம்ஹாரம்செய் ' என்றுசொன்னார். அப்பொழுது 

ம்ருத்புவென்றுபெயருடை ய 1அந்தப்பெண்ணானவள் சாபதிீகிற்குப் 

பயந்து பிரம்மாவைப்பார்த்து, £ஸரி' என்று ஒப்புக்கொண்டாள், 

பிறகு, ஆவள் எப்பொழுதும் காமக்குரோதங்களை அடையும்படி. 

செய்து முடிவுக்காலத்தில் பிராணிகளுடையபிராணன்களைக் கொல் 

லுகிறாள், மனிதர்கள் (மறற) ப்ராணிகள்ஆகிய எல்லாருடைய 

முடிவுக்காலத்திலும் சரீரங்கள்அடை௫ற அந்தவியாதிகள், ம்ருத்யுவி 

னுடைய கண்ணீர்களே. ஆகையால், புத்தியினால் ௮றிக்து துக்கத்தை 

அடையாதே, ரரஜஸ்பேஷ்டனே! பிராணிகளின்எலலாஇக்திரியங்க 

ளும் நித்திசைக்காலத்தில் பிரம்மத்தை௮டைந்து மறுபடி திரும்பும், 

அப்படியே எல்லாமனிதர்களும் உயிர்முடிவில பாலோகம்சென்று 

இந்இரியங்கள்போலத திரும்பிவருகின்றனர், பயங்கரனும் பயங்கர 

மான சப் தமுள்ளவனும் பிக்க து நமையுள்ளவ னும் எலலாப்பிராணிக 

ளுக்கும் பிராணனுமான வாயுவானவன் பிராணிகளுடைய தேசமுடி. 

வில் இரும்புிறஇல்லை, ஆகையால், வாயுவானவன் சிறந்தவனும் 
ஞு .......     

  

1 *தமுதா' என்னும்சொல விடப்பட்டது,



௯௩௨ ஸப்ரீமஹாபாரதம். 

இக்திரியங்களுக்குப்பிரபுவுமாயிருக்கிறவன், 1எல்லாத்தேவர்களும், 

மர்த்யர் ? என்டுற பெயருள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள், எல்லா மர்த் 

யர்களும்,'தேவர்'என்றபெயருள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள், சாஜஷிம் 

மமே! ஆசையால், புத்து£னைக்குறித்துத் துக்கிக்காதே, உன்னுடைய 

புத்ரன் ஸ்வர்க்கத்தைதுடைந்து ஸந்தோஷப்படுகிழுன். இவ்விதம் 

பிமம்மதேவரால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட மிருத்யுவானவள் காலம்வந்த 

வுடன் தக்கபடி. பிரஜைகளை ஸம்ஹரிக்கிறாள். அவளுடைய கண்ணீ 

சான வியாதிகளும் இவ்வுலகில் காலம்வந்தவுடன் ஜந்துக்களை ஸம் 

ஹரிக்கின்றன ! என்றுசொன்னார் "' என்றார், 
  

இருநாற்றறுபத்தைந் தாவது அத்தியாயம, 

மேோஷ்தரமம். (தோடர்ச்சி,) 
FTI FD 

(Sito #6 ov cto} Cow" LO, ) 

தர்மபுத்திரர், ' பிதாமஹரே ! இந்த மனுஷ்யர்களெலலாரும் 

தர்மத்தைப்பற்றி ஸந்தேடுக்கிறார்கள், தர்மமென்பது ௭.து ? தர்மம் 

எங்கிருந்து உண்டாயிற்று ? அதை எனக்குச் சொல்லும், இந்தத் 

தர்மம் இவ்வுலகில் பயனுடையதா ? அலலது பாலோகத்தில் பயனு 

டையதாகுமா 1 அல்லது இவ்விரண்டு உலகத்திலும் பயனுடையதா? 
பிதாமஹரசே ! அதையும் எனக்குச் சொல்லும் ? என்றுகேட்க, பீஷ் 

மர் சொல்லத் தொடங்கினார், 

ஸதாசாரம், ஸ்மிருஇ, வேதம் இம்மூன்றும் தர்மத்தில பிரமா 

ணம், வித்வான்கள் உபகாரத்தையும் நாலாவது தர்மலக்ஷணமாகச் 

சொல்லுகிறார்கள், விதியில் சொல்லப்படாதகர்மங்களை, களர்ரிலத் 

தில்விதைக்கப்பட்டவித்தென்று நிச்சயிக்கிரார்கள், இவ்வுலகில் உலக 

நடைக்காகத் தர்மத்திற்கு நியமம் செய்யப்டட்டி ருக்கிறது, தர்மமா 

னது மண்ணுலகம் விண்ணுலகம் இரண்டிலும் ஸுகத்தைக்கொடுக் 

இறது, (ன்) பாவியாயுள்ளவன் ஈலலதர்மத்தை அடையாமல்பாவ 

த்தில் பற்றுகிறான், பாவத்ஒதச் செய்கிறவர்கள் பாவத்திலிருந்து 

விடுபடுதிற திலலையென்று சிலர் சொலலுகிறுர்கள், தர்மத்தை றிந்த 

வன் எப்படி. (தர்மத்தைச்செய்தவன்) ஆகிருனோ அப்படி. (ஆபத்தில் 

அதர்மத்தைவாதிப்பவனும்) தர்மத்தைச் சொன்னவனாகிறுன், தன் 

னுடைய நன்னடக்கையே தர்மத்துற்குசிலை, (ஆகையால்,) ஆசாரத 

ட 3 கரமதேவாசள் புண்யம்ாசிதது மனிதர்களாவதும் மனிதர்கள் புண்யத் 

தால தேவர்களாவதும் கருதது,



சாந்திபாவம், ௯௩௩. 

தையேபற்றிக்கொண்டு வஸிக்கவேண்டும். அதர்மத்தையுடையவ 

னான திருடன் பிறர்பொருளைக்கவர்கிரான், ௮ந்தத்திருடன் பிறர் 

பொருளைக் கவர்க்துகொண்டு அராதகமான ஐருதேசத்தில் (அக்தத் 

தனத்தால்) ஸ-கமடைகிருன், இவனுடையகளத்தைப் பிறர் கவரும் 

பொழுது அரசனைத தேடிகிரான், அப்பொழுது எவர்கள் தம்சொக் 

தட்பொருள்களால ஸட்2தாஷிக்கிறார்களோ அவர்களை மேலாககினைக் 

கருன், சுத்தனானவன் பயமும் கூச்சமூமிலலாமல ௮உூண்மனை வாயிலை 

அடைகிறான், தீன்னுள்ளத் துல சிறிதும் தீயசெய்கையிருப்பதாகப் 

பார்க்கிற இல்லை. (அப்படிப்போலவ) உண்மையைச் சொல்லுவது 

நல்லது, உண்மைக்கு மேறபட்டதுஇல்லை, எல்லாம் ஸத்யத்தால 

தரிக்கப்படிகின்றன, எல்லாம் ஸத்யத்தில் நிலைபெறறிருக்கின்றன, 
குரூர்களானபாவிகளும்மறைவில்செய்தபாவத்தைச்செய்சபடி வெளி 

யிட்டால் அந்த ஸத்யத்தைக்கைக்கொண்டே துரோகமில்லாமலும் 

தம்காரியத்திற்குக்கடில்லாமலும் ஸஞசரிக்கிறார்கள், அவர்கள் செய் 

ததை மறைத்துக்கொண்டு தைர்யததையடைவார்களானலை நாசத்தை 

அடைவார்கள். ஸந்தேகமில்லை. பிறர்பொருளைக் கவாக்கூடாதென்று 

தர்மத்தை உணர்ந்தோர்கள் நினைக்கிறார்கள், பலமுள்ளவர்கள் அந் 

தத் தர்மத்தைச் சக்துயற்றவர்களால் ஏற்பதெதப்பட்டதாக நினைக்க 

மூர்கள், எப்பொழுது அவர்களுக்கு த்தெய்வாதீனமாகப் பலக்குறைவு 

உண்டாகிறதோ அப்பொழுது அந்தத்தர்மம் அவர்களுக்கேசவிருப்ப 

மாகிறது, ஸுகிகளாயிருந்தாலும் (ஒருவரும்) எப்பொழுதும் பல 

வான்களாதிறதில்லை, ஆகையால், 8 ஒருபொழுதும் புதியைத் தீய 

வழியில் செலுத்தக்கூடாது, இப்படி.யிருப்பவனுக்குத் துஷ்டர்களிட 

மிருந்தும் பயமிலலை ; இருடர்களிடமிருந்தும்பயயில்லை ; அரசனிட 

மிருந்தும் பயமிலலை, ஆகையால, ஒருவனுக்கும் ஒருதங்கும் செய் 

யாமல் சுத்தனாயிருந்துகொண்டு பயமிலலாதவஞகை வஹிக்ஈவேண்டும். 

திருடனானவன், கசாமத்தையடைந்தமான்போல எல்லாரிடத் தலிருக் 
தும் பயத்தை அடைருன், பிறர்விஷயத்நில் பலவிதமாகச் செய்ய: 
பட்டபாவத்தை நினைத்துக்மொள்ளுகிறான், சுததமாயுள்ளவன் ஏப் 
பொழுதும் எல்லாரிடதக்திலும் பயமில்லாமல ஸந்தோஷத்துடன் 

போகிறான் ; கன்னால் பிறருக் குச்செய்யப்। ட்ட ஓழுவிகமான தீங்கை 

யும் கினைக்கிறதிலலை, தானஞசய்யவேண்டுமென்ற இக்தததர்மமா 

னது பிராணிகளுடைய நன்மையில விருப்பமுள்ளவாகளால் சொல் 

லப்பட்டது, பணக்காரர்கள் அந்தத்தர்மத்தை ஏழைகளால் ஏற்படுத் 

தப்பட்டதாக நினைக்கிறார்கள், எப்பொமுறு இவர்களுக்குத் தெய்வ



௯௩௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம, 

வசத்தால வறுமை (வருகின்ற?தா) அப்பொழுது இவர்களுக்கே 

(அது) விருப்பமாயிருக்கிறது ஸுகமாயிருந்தவர்களும் கடைசி 

வரையிலும் பொருளுள்ளவர்களாயிருக்கமாட்டார்கள், பிறரால் கனக் 

குச்செய்யப்பட்ட அப்ரியமான ஒருகர்மத்தைவிரும்பாதவன் அப்ரிய 

மாக்னைத்க அந்தக்கர்மத்தைப் பிறருக்குச் செய்யக்கூடாது, எவன் 

பிறனுடையமனைவிக்கு 1ஜாரனாவனோ அவன் யாரை என்னசொ 

ல்லத்தகுஇியுள்ளவன்? பிறனொருவன் தன்மனைவிக்கு ஜாரனாகஏற்படு 

வானாளால்' அப்பொழுது அவன் பொலுக்கமாட்டானென்பது என் 

எண்ணம், எவன் தான்உயிர்வாழவிரும்புகிரானோ அவன் பிறனை ஏப்ப 

டி.த்துன்பம்செய்யலாம்! எறைஎதைத் தனக்கு விரும்புவானோ அதை 
அதைப் பிறனுக்கும் நினைக்கவேண்டும், மிக்க செல்வமுள்ளவன் 

தனது போக்யவஸ்துக்களில தரித்திரர்களான பிறருக்கும் பாகம் 

கொடுக்கவேண்டும், (ஏழைகளைக் காப்பதான) இக்தக்காரணத்தால் 
பிரம்மதேவரால் வட்டிஜீவனமானது ஏறபடுததப்பட்டது, எந்தகல் 

வழியில தேவர்கள் மகிழ்ச்சியடைவார்களோ அகந்தவழியில் இருக்க 

வேண்டும், அல்லது, லோபமார்க்கத்திலிருந்தாலும் தர்மமான 

(லோபமார்க்கததுல்) இருப்பது நலம், பிறருக்குததுன்பமின் றிக் 
எடைத்த எல்லாவற்றையும் விதவான்கள் புண்யமாகச் சொல்லுவிருர் 

கள், ஒ! யுஇஸ்டிர ! தர்மாதர்மங்களுடைய இந்தலக்ஷணத்தின் வித 

த்தைபபார், ஸூக்ஷமமான தர்மத்நுறகாகவே ஏறபட்டதும் உத் 

தமமானதும் உலகத்துக்கு ஈன்மையைச் செய்வதுமான பெரியோர்க 

ருடைய ஆசாரமானது முன்காலத்தில பிரம்மதேவரால் வி 'இக்கப்பட் 

டது, ஓ ! குருகுலத்தலைவனே ! இக்சததர்மலக்ஷ்ண்ததை உனக்குச் 
சொன்னேன், ஆகையால், ஒருவிதத்தாலும் 8 உன்னுடைய புத் 
இயை அதர்மத்தில் செலுத்தலாகாது ”' என்றுசொன்னார். 

  

இருநூற்றறுபத்தாருவது அத்தியாயம, 
மோக்ஷதாமம, (தோடர்ச்சீ.) 

GHG! 
(யுதீஷ்டார், தர்மத்தின் பிரமாணத்தைப்பற்றிப் பிஷ்மரிடம் 

சேஷயித்தது.) 

புதி;ூடிரர், *ஸுூிகுூமமான தர்மலக்ஷ£ண்மானது உம்மால 

நன்குஉரைக்கபபட்டது, எனக்கு ஒருவிதமான எண்ணம் உண்டா 

யிருக்கிறது, அதை யுக்நயுடன் எதெதுச்சொலலுவேன், என் 
  

1 சோரபு௬ஷன்



சாந்திபர்வம், ௯௩௫ 

மனததிலிருந்த அக்கம் கேள்விகளுக்கு உம்மால் உத்தரம் சொல் 

லப்பட்டது,ஒ! அரசசே! இப்பொழுது வேரான௫து ஒன்றைச்சொல் 

லப்போகிறேன், ஆக்ரகத்இஞல், குகர்க்கமாகக்கேட்ஈவில்லை, ஓ! 

பாரதமே ! இந்தப்பிசாணிகள் தஙகளைக்சாங்களேயல்லவோ ஜீவிச் 

சுச்செய்துகமொள்ளுகன்றன; ஸ்ருஷ்டியையம் மாணக்தை யும்செய் தூ 

கொள்கின்றன, கர்மமான அ வேதக்தினால் 0! டிம் அறியக்கூடிய 

தன்று, பொதுவான நிலைபிலுள்ளவனுக்குக் தர்மம்வேறு, ஆபத்து 
லுள்ளவனுக்குத் தர்மம்வேறு, அபத்துக்களோவென்முல்” எப்படி. 

வேதத்தினால் அறியமுடியும் ? பெரியோர்களின்ஆசாசம் தர்மமாக 
ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டி ருக்கிறது,  பெரியோர்களோ அசாரத்தை 

அடையாளமாசவுடையவர்கள், செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடா 

ததும். எப்படி. அறியமுடியும்? பெரியோர்களின் அசாரமானது லக்ஷ 

ணயில்லாததாயிருக்கறெது, ப்சாக்ருதனைஒருவன் தர்மரூபமாக அதர் 

மத்தைர்செய்கிறவஞகக் காணப்படுகிறான்,மேலான ஒருவன் அதர்ம 

ரூபமாகத் தர்மத்ைசர்செய்கிறவரகவும் காணப்படுகிறான். கவிரவும், 

சாஸ்இரபண்டி. தர்களால் இக்தத்தர்மத் இற்குப்பிரமாணமாகச்சொல்ல 

ப்படிகிற வேதவா கங்கள் ரிவ்வுலகத்இல் யுகத்திறகுக் தக்கபடி. குறை 

இன்றனஎன்று ஈமக்குக்கேள்வி, தர்மங்கள் இருசயுகத்தில் வேது ; 

இரசேதாயுகத்தில் வேறு; துவாபாயுகத்தில் வேறு ; கலியுகத்தில் 

வேறு, (அகையால, தர்மங்கள்)சக் இக்குக்கக்கபடி. செய்யப்பீட்டவை 

போலிருக்கின்றன, 3அம்பைவசனம்ஸத்யமென்பது ஜனங்களின் 

கொள்கை ஆம்னாயங்களினின்றும் ஸகலவிஷயங்களையும்தெரிவிக்கிற 

வேதங்கள்வந்தன, அந்தவேதங்ஈள் எல்லாவிஷயத்இலும்பிரமாணமா 

னால், இக்சுச்தர்மவிஷயத் இலும் பிரமாணமாயிருக்கன்றனவன்றோ! 

ஒருபிரமாணம் மற்றொருபிரமாணத்தோடு விரோதித்தால் அது எப் 

படி. சாஸ்இிரமாகும் ? செய்யப்படுகிற தர்மத்தின்ரிலைமையான எப் 

பொழு.து வலியவர்களான துஷ்டர்களால் விகாரக்தைஅடையும்படி. 

செய்யப்பமிறதோ அப்பொமுது அகச்தரிஷைமையும் நக்கறது, 

இந்தத்சர்மத்தை ௮ நியவும்செய்கிறோம் ; ஒருகால் அறிதிறது 

மில்லை. (சொன்னால) அறியவும்முடியும்; அறியஷம்முடியாது ; 
கத்திமுளையைஃகாட்டிலும் ஸுடி-ஷமமாயிருக்கிறது ; பர்வதத் 

கைக்காட்டிலும் பெரிதாயுமிருக்குறது, கந்தர்வ நகரம்போன்ற 
    

1 அன்ன இலை ஜீவிககின் நன' என்பது பழைய ரையின் கருத்து, 

9 ப்ரத்யகஷமாயும் அபர தயகஷமாயுமிருக்தெ வேசங்கள, 

8 மாயாககரம்,



௬௯௩௭ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

தர்மமான.து முதலில் (ஸத்யம்போலக்) காணப்படுகிறது ; வித்வான் 

கள் நுட்பமாகப்பார்த்கால் மறுபடி காணப்படிகிறதுல்லை, த! 

பாரே ! பசமந்தைபின் அருகிலிருக்கிற சிறுகுளங்களும் கழனிக் 

குப்பாய்கற வாய்க்காலிலிருக்கிறமரிக்களும்டுறைவ துபோல ஸ்மிருஇ 
மில்சாற்வசமாகச்கொலலபபட்டகர்மமான து.ரிகவும்குறைவடைந்த 

தாகக் காணப்படுகிறஇலலை, சிலர் காமதஇனலும் சிலர் பயத்தின 

லும் அப்படியே சிலர் வேறுகாரணங்களிலும் தர்மத்தைச் செய் 
இழுர்கள்் வேரானபலஅஸக் துக்களும் (டம்பத் துக்காக) ரத்தை 

யில்லாமல் ஆசார க்தையடை௫இருர்கள்..அ து விரைவில் தர்மமாடுவிடு 

கிறது, 1னாதுக்களிடத்தலோவென்றால் அது உலகத்தால் Wop mh 

றப்பரிதிறது, இவர்களை மூடர்கள் பிச்தர்களாகச்சொல்லுகிருர்கள்; 

மேலும், பரிஹஸஹிக்கவும் செய்கிழுர்கள், மஹாஜனங்கள் தங்கள் 

தர்மத்தினின்றும்மாறி ராஜதர்மத்தை ௮டைந்துருக்கிறார்கள், எல் 

லாருக்கும் நன்மையாக ஒருவிதஆசாரமும் ஏற்படிகித இல்லையன்றோ! 

அந்கறுசாரத்தினாலேயே "ஒருவன் மமர்த்கனாகிரான், அது 4மற் 
ஜொருவனுக்கு விசோகமாகிற, அக்க 5அசாரமுள்ளவ 2ன ஸ்வபா 

வத்நினாலேயே எப்பொமுதம் ஒேவிதமாமிருச்கிரான், எதனா 

லேயே ஒருவன் மூன்னுக்குவருகிரானோ அதுவே மற்றவர்களைப் 

பாதிக்கிறது, அசையால், எல்லாஆசா.ங்களுக்கும் ஒஓசேவிகமான 

நிலைபைஇல்லையென்று ஊடக்கவேண்டும். முறகாலக்தில வித்வான் 

களால் நெடிற்காலம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டதர்மமான த சொல்லப்பட்ட. 
ருக்கிறது, பழமையான அகந்தஆசாச த்தினால் சாற்வதமான ஒரு மர் 

யாதை ஏற்பட்டிருக்கிறது”?? என்றுசொன்னார், 

இருநூற்றறுபத்சேழாவ து அத்தியாயம். 
“0 ச ௪ உட 

COT dap தர்மம், (தோடர்ச்ச்) 
நிச ஆ 

(ஜாஜவீழ 38317 தரீமநம்த்தமாக க் கர்வமடைந்து 

துலாதா£ன டம் சேன்ற ,) 

பீஷ்மர், ''இந்தவிஷயச்தஇலும் தர்மரி.சித்தம் ஜாஜலிக்கும் 

துலாதாரனேன்டுற ஒருவைபாயனுக்கும். உண்டான ஸம்வாதரூப 

மான பழைய ஐர்இஇஹாஸத்கைச் சொல்லுகிருர்கள், ஒருவனத்துல் 

ஜாஜலியென்டுறஒருவேதியர் இருக்கார். வனத்தில் ஸஞசரிப்பவ 
  

1 வேறுபாடம், 2 “ப்ரலாடம்' என்பது மூலம், 

9 விஸுரவாமித்ரர், 4 பரசுராமர், 9 வஹிஷ்டர்,



சாந் இபாவம். கூர ஏ 

ரும் மிகுந்த தவமுடையவரும் புத்திமானுமாகிய அந்த முனிவர் 

maps Bs WD TC FE FOO Fusco 15H) Ges வருஷங்கள் நியமத்தோ 

டும் மிகவும் மிதமானஆகாரதே தூடுமிருந்து மரவுரியையும் மான் 

தோலையும்உடுத்து ஜடைகளைத்தரித்துச் சரீரத்தில் அழுக்குமிகுஇ 

யாகப்படியத் தவஞ்செய்தார், ஓ! பூபதியே ! மிகுந்த தேஜஸுன்ள 

ஜலவாஹியும் ப்ரம்மரிஷியுமானஅவர் ஒருகால் உலகங்களைப் பார்ப் 

பதற்காக மனோவேகமாக ஸஞ்சரித்தார். அந்த முனிவர் ஒரு 

ஸமயம் ஜலமத்தியிலிருந்துகொண்டு, ஸமுத்திர த்தால் சூழப்பட்ட 

அம் சிறிதும் பெரிதுமான காகெளுள்ளதுமான பூமியைப் பார்தது, 

் இவ்வுலகத்தில் சராசரங்களுள் ஜலத்இலும் ஆகாயத்திலும் எனக்குச் 

சமானமாக என்னுடன் கூடவருபவன் ஒருவனும் இல்லை ? என்று 
நினைத்தார், ஓ! பாரதனே ! அப்பொழுது அவர் goings udev 

பிசாசங்களால்பார்க்கப்பட்டுக்கொண்டு, "என்னால் தர்மமானது அடை 

யப்பட்டது” என்று ஆகாயத்தில் தோள்தட்டினார், (உடனே)பிசா 

சுகள் அவரைகநோக்கி, ' நீர் இவ்விதம் சொலவதற்கு யோக்கியால் 

லீர். வாராணஹியில் துலாதாரனென்னும்ஒருவன் வியாபாரத்தொ 

ழிலுள்ளவனும் மிக்கபுகழ்பெற்றவனுமாயிருக்கிறான். பிராம்மணோத் 

தமரே ! அவனும் நீர் சொலவதுபோலச் சொல்லுகறதில்லை' என்று 

சொல்லின, பூதங்களால் இவ்வாறுசொல்லப்பட்டவரும் மிக்கதவத் 
தையுடையவருமான ஜாஜலியானவர், 'ஞானவானும் புகழுடையவனு 

மானஅந்தத்துலாதாரனை நான் பார்க்கவேண்டும்! என்று மறுமொழி 

கூறினர், (உடனே, ) பூதங்கள் ஸமுத்தாரத்தினின்றும் கிளம்பி, இவ் 

விதம்சொன்ன அச்தமுனிவரைகோக்கு, ( ஓ! மிராம்மணோத்தமசே! 
இந்தவழியைஅடைந்து நடக்கக்கடவீர்' என்றுசொலலின, பூதங் 

கள்இவ்விதஞ்சொல்லக் கேட்டஜாஜலியானவர் அப்பொழுது மன 

வருத்தத்துடன் நடந்தார், வா.ராணஹியில் துலாதாரனைஅடைந்து 

பின்வருமாறு சொல்லலாளார்? என்முர், யுதிஷ்டிரர், “ஐயா! 

முன்பு ஜாஜலியினால் ஒருவராலும் செய்யமுடியாத என்னகர்மம் 

செய்யப்பட்டது? எந்தக்கர்மத்கால மேலானஹித்தியை அடைந்தார்! 
அதை எனக்கு விரிவாகச் சொலலவேண்டும்” என்று கேட்டனர், 

பீஷ்மர், '* அந்த ஜாஜலியானவர் மிகவும் கோரமான தவமு 

டையவரானார், மிக்கதவமுள்ளவரும் வானப்பிரஸ்தவிதியை அறிந்த 

வருமான ஜாஜலிஎன்கிறஅந்தப்பிராம்மணர் காலையிலும் மாலையிலும் 

நதீஸ்கானத்தில் விருப்பமுள்ளவரும் செவ்வையாகஅக்னிகளை ஆசா 

இக்கெறவரும் வேதாத்யயனமுள்ளவருமாயிறாக்துகொண்டு பிரம்ம 

* 1, 45



௯௬௩௮ ஸ்ரீமஹாபா ரதம், 

தேஜஸால் விளங்கினார், அவர் வனத்தஇல்4 தவத்திலிருந்துகொ 

ண்டு அதர்மத்தைக் கண்ணாலும் பார்க்கவில்லை, அவர் கார்காலத்தில் 

வெளியிலபடுத் தும் பணிக்காலத்தில் ஜலமத்தியிலிருக்தும் வேனிற் 

காலத்தில் காற்றையும்வெயிலையும் பொறுத்துக்கொண்டும் அதர் 

மத்தை அடையாமலிருக்தார். அவர் பூமியில அசேகவித கஷ்டமான 

இடங்களில் படுததுப் புண்டிகொண்டிருந்தார், பிறகு, ஒருகால் 

அந்தமுனிவர் மழைக்காலத்இில் வெளியிலிருக்துகொண்டு அடிக்கடி, 

ஆகாயத்தில்கின்றுவிமும் மழைஜலத்தைத் சும்தலைமில் தாங்கினார். 

ஓ! பிரபுவே ! அப்படிஈனைந்ததுனால் அவருடையஜடைகள் நனைந்து 
ஒன்றாயின , பாபமற்றவரானஅவர் நித்யம்வனஸஞசாரத்தால்கதுத்து 

விட்டார், ஒருகால் அவர் அகாரம்விட்டுக் காற்றைப்புசித்து மிகுந்த 

தவத்திலிருந்துகொண்டு ஜாக்ரதையுடன் கட்டைபோல நின்றார், 

ஒருமிபாமுதும் சலிக்கவில்லை, ஒ! பாதகுலத்திலுடுத்தஅரச20! 

கட்டைபோலாகிச் சேஷடையறறிருக்கிற அவருடையதலையில் இர 

ண்டுகுருவிகள் (சேர்ந்து) ஒருகூட்டைக் கட்டின, கருணையுள்ள 

அந்தப்பிராம்மணமுனிவர் அக்கஜடைகளில புல்லாலும் நூலாலும் 

கூகெட்டுகிற ஆணும்பெண்ணுமான அவைகளைக் கவனியாமலை 

இருந்தார், அவைகள், அவர்கட்டைபோலாகி மிகுந்த தவத்துடன் 

அசையாமலிருந்தபொழுது, எனிதிலமம்பிக்கையடைந்து அக்தக்கூட் 

டில் ஸகைமாகவஹிதசன, ராஜனே! பிறகு, கார்காலம்சென்று சாத் 

காலம்வர அக்கப்பக்ஷிகள் காமககால மோகிஜ்வுக் கர்ப்பாதானவிதியி 

னால் அவரிடம்ஈம்பிக்கையோடு அந்தச்சிர த்ரில முட்டைகளை உண்டு 

பண்ணின, இவ்ரமான விரகுமுள் ளவரும் தேஜஸுள்ளவருமான 

அந்த அந்தணர் அவைகளை அறிந்தார், அறிந்தும், மிகுந்தகாந்தி 

யுள்ள அந்தஜாஜலி சலிக்கவில்லை. எப்பொழுதும் தர்மத்தில் மனம் 

பற்றிய அவர் அதர்மத்தை விரும்பவில்லை. ஒ! பிரபுவே ! அதனால் 

அவைகள் அபபொழுது ஒவவொருநாளும் வந்து அவருடையதலை 

யில இளைப்பாறி ஸந்தோஷூகதுடன் வஹித்தன. பீ ற்கு, முட்டைகள் 

(pEtbs குஞ்சுகள் உண்டாயின ; அங.கயே விருத்தியையுமடைந் 

தன, ஜாஜலியும் அசையாமலிருக்தார், வீரதங்கொண்டு தர்மசித்தமு 

டையஅவர்குருவிஈளின்முட்டைகளை க்காப்பநற்காக ஜாகரதையுடன் 

அசைவற்று அபபடியே நின்முர். ஓ! ரா மஜேக்துரனே! பிறகு, அந்தக் 

குஞ்சுகளுக்குக் காலத்தில் சறகுகள் உண்டாயின. அக்தமூனிவரும் 

அந்தக்குருவிக்குஞ்சுகளுக்குசீசிறகுகருண்டானதை அறிந்தார். புத் 

இமான்களிற்கசிறந்தவ௫ம் உறுதியான விரதமூடையவருமானஜாஜலி



Fn 6 RUT as wo, ௬௩௯ 

பிறகு ஒருகால் அந்தப்பகதிகளைப்பார்த்துப் பரமஸந்தோவூமடைந் 
தார், அப்படியே மேன்மேலும் விருத்தியடைந்துவருசின்ற அவை 

களைப்பார்த்தும் ஸந்தோஷூத்தை அடைந்தார். பஈ்ஷிகளும் பயமில்லா 

மல் குஞ்சுகளுடன் அவர்தலையில் வஹித்தன, அந்தஜாஜலியென்ிற 

வேதியரும் அவைகள் சிறகுமுளைத்து மாலைதோறும் ஆகாயத்தில் 

பறந்து இரும்பிவருவதையம் பாரததார்; அசையாமலுமிருக்தார், 

ஒருகால் அவைகள தாய்தந்கைகளால விடப்பட்டு அடிக்கடி. வருவ 
தும் போவதுமர்யிருந்தன: ஜாஜலியும் அசையாமலே இருக்தார், 

ஓ ! அரசனே ! அப்படியே அக்தக்குஞசகள் பகல்முமுவதும்போய் 

விட்டு மறுபடியும் அங்கேமயவஹிப்பதறகாக ஸாயஙகாலம் திரும்பி 

வந்தன, ஒருஸமயம் பக்ஷிகள ஐக்துநாள் வெளியில்சற்றிவிட்டு 

ஆருவதுநாள் வந்தன. ஜாஜலி௮ுசையவில்லை, இறகுமுகத்த ஆக் 

தப்பகஷிகள் வரவர மிக துநிககாட்கள் இரும்பிவராமலே இருந்தன. 

௮ரசனே ! ஒருஸமயத்தில பறந்துபோன அப்பறவைகள் ஒருமாதம் 

வரையிலும் இரும்பிவ.ர'2வேயிலலை, பிறகு, அந்தஜாஜலியும் வேறி 

டம்சென்ரார், அவைகள் பறக்தும்பானபிற ௫ ஜாஜலி ஆச்சரியத்தை 

அடைந்து, 'நான் ஹித்தனேன்? என்று நினைத்தார், பிறகு, அவ 

ரைக் கர்வமான ௮ சூழ்ந்துகொண்டது, உறுதியான விரதமுடைய 

வரும்தம்மைமெச்சிக்கொள்ளுகிறவருமான அவர் அப்படியேவெளிக் 

இளம்பின பக்ஷிகளைப்பார்த் விட்டு உடனே ரம்மை மிகவும்புகழ்ந்து 

கொண்டு ஸந்தோஷித்தார். பிறகு, சிறந்த தவமுள்ள அவா நதியில் 

நீராடி. அக்கினியைத Da gos Ug உதயமாகிற ஸூர்யனுக்கு எதி 

ரில்வந்தார், ஜபம்செய்கிறவர்களிலசிறந்தவமான அவர் ௮ப்படி குருவி 

களைத்தலையில் பரிபாலித்ததால, என்னாலதர்மம் அடையப்பட்டது” 

என்று வெளியில்கின்றுசொலலிததோள்தட்டினார், பிறகு, ஆகாயததி 

ல ஒருவாக்கு உண்டாயிறறு, அதையும் ஜாஜலிகேட்டார், அதென்ன 
வென்ஞுல், 'ஓ ! ஜாஜலிமய ! தர்மததால bt துலாதாரனுக்கு ஐப்பாக 

மாட்டீர், மஹாபித்திமானான துலாதாரன் மாசியில இருக்கிறான், ஓ! 

ப்ராம்மணரே! அவனோ மீரெொபபடிசொலலுகிநிரோ அப்படி சொலலத் 

தக்கவனல்லன்? என்பது. wp | அரசனே ! (அதைக்கேட்டு) அந்த 

மூனிவர் பொருமைகொண்டு துலாதாரனைபபார்க்கவேண்டுமென்றெ 

விருப்பத்தால் எவ்விட ததில ஸாயங்காலமாகுமோ அவ்விடததில 

தாமஹித்துக்கொண்டு பூமியில் ஸஞசரிகதார் ; வெகுகாலம்டடந்து 

காரிப்பட்டணத்தை அடைந்தார், (அவ்விடத்தில்) வியாபாரஞ்செய் 

இற துலாதாரனையும் கண்டார், மூலதன த்தாலஜீவிக்கெறறுவனும் வரு



௬௯௪௦ ஸரீ மஹாபாரதம். 

இறஅந்தவேதியரைப்பார்த். து உடனேளழுநக்துர மிகுந்தஸந்தோவூத் 

துடன் க்ஷேமம்விசாரித்துப் பூஜித்கனன், பிறகு, துலாதாரன், 'த! 

பிராம்மணே! நீர்வரும்மீபாதே நான் அறிந்தேன், ஸந்தேகமில்லை, 

ஓ! பிராம்மணோத்தமரே! நான்சொல்லுகிறவார்த்தையைக் கேளும், 

ஸுத்இரப்பி[தேசத்தை அடைந்து நீர் பெரியதவஞ்செய்தீர், நீர் 

முந்தி ஒருவிதத்தாலும் தர்மத்தின்பேரையும் அறியாமலிருக்தீர், ஐ ! 

பிராம்மணசே! பிறகு, தவத்தால் ஹவித்துயடைந்தஉம்முடையதலையில் 

சிக்இரம்,ப்க்ஷிகள் உண்டாயின, பிராம்மணசே ! அவைகளும் உம் 

மால் காக்கப்பட்டன, அவைகள் சிறகுமுளைத்து வெளியில் ஸஞ்சரிக 

கப் போனபொழுது நீர், அந்தக்குருவிகளாலுண்டான தர்மத்தை 
நினைத்தீர், பிராம்மணமசேஷ்டமே பிறகு என்விஷ்யமாக ஆகாயத்தி 

லுண்டானவார்ததையைநீர்கேட்டீர், உடனே நீர்பொருமைஅடைந்து 

இங்கேவந்தீர், பிராம்மணமமேஷ்டசே ! உமக்கு என்னவிருப்பத் 

தை நான் செய்யவேண்டும்! அதைச்சொல்லும்' என்றுசொன்னான். 

இரு நூற்றறுபத்தேட்டாவது அத்தியாயம். 

மோக்ஷதாமம். (தோடர்ச்சி.) 

RHE HM 

'ஜாஜலிக்கும் துலாதாரனுக்கும் தாமநிமீத்தமாகநடந்த 

ஸம்பாஷணை,) 

ட பூத்திமானான௮க்தத்துலாதாரன் இவ்விதம்சொல்ல, புத்திசாலி 

யான ஜாஜலியென்றமுனிவர் அபபொழு.து அவனைகோக்கு ஒருவார் 

த்தை சொல்லலானார், 'ஓ ! வைபரயபுத்ரா! ரஸமுள்ள எல்லாவஸ்துக் 

களையும் எல்லாவாஸனைப்பொருள்களையும் விருக்ஷங்களையும் ஓத 

களையும் விற்கின்றஉனக்கு, சிறந்ததும் ிலைதததுமான இந்தஞான 

மானது எதனை உண்டாயிறறு ( மிக்கஅறிவுள்ளவ்னே ! இந்தவிஷ 

யத்தையெலலாம்எனக்குச்சொல'என்றுவினவினர்,புகழ்பெற்றவேதி 

யர் இவ்விதம் கேட்க, தர்மார்த்தங்களின் உண்மையைஉணர்ந்த துலா 
தாரனென்டற வைஸ்யன் தர்மங்களுடைய ஸூக்ஷமங்களைச் சொல்ல 

லானான், 'ஓ! ஜாஜலியே! ஜனங்கள் எல்லாப்பிராணிகளுக்கும்கன்மை 

யும் எல்லாரிடத்திலும் ஸ்கேகத்துற்குக்காரணமும் அனாதியுமாகச் 

சொல்லுகிறதும், ரகஸயமும், ஸநாதனமுமான தர்மத்தை கான் அறி 

வேன், ஐ! ஜாஜலியே! எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் துரோகமிலலாம



சாந்திபர்வம், ௬௪௧ 

லாவது அல்ல (அவசியமானால்) அற்பதுசோகத்துடனாவது இருக் 

கும்ஜீவனம்தான் சிறந்த தர்மம், அதனால் கான் ஜீவிக்கிறேன், கான் 

சிறியகுச்சிகளாலும் புற்களாலும் வீகெட்டிக்கொண்டி.ருக்கிறேன், 

ஓ ! பிராம்மணறாரேஷ்டரே! நான் செம்பஞ்சு, பத்மகம், தங்கம், 

உயர்ந்ததும்தாழ்ந்ததுமானவாளனைப்பொருள்கள், கள் கவிரப்பலீவித 

மானஅந்தஅந்தரஸபதார்த்தங்கள் இவைகளைஎல்லாம் கபடமின்றிப் 

பிறரிடமிருந்து விலைக்குவாங்கு விறகிறேன், ஒ! ஜாஜலியே! செய் 

கையினாலும் வாக்கினா லும் மனத்தினாலும் எல்லாப் ரொணிகளுக்கும் 

மித்தரனும் அவைகளுடையஹறிதத்தில் பறறு தலுள்ளவனுமா,ிருக் 

இறவன்தான் தர்மத்தையறிந்தவன், ஓ! ஜாஜலியே! கான் ஒருவனை 

யும் அனுஸரிக்நறெதுமில்லை; 1விரோதிக்கெதுமில்லை; ?துவேஷிக்கிற 

து.மிலலை; விரும்புகிறதுமிலலை; எலலாப்பிராணிகளிடத்துலும் ஸம 

மாக இருக்கிறேன், என்னுடையவிரதத்தைப் பாரும், ஜாஜலியே! 

என்னுடையதராசும் எல்லாவிஷயத்திலும் ஸமமாகவேஇருக்கிற து, 

நான் பிறருடையசெய்கைகளைப் புகழ்கிறதுமில்லை; இகழ்கிற து.மிலலை; 

பிராம்மணறோஷ்டசே! (மேகத்காலுண்டாகும்) ஆகாயத்தினுடைய 

விசிததுரங்களைப்போல உலகத்தினுடைய வி௫ித்இரங்களைப்பார்த்துக் 

கொண்டிருக்கிறேன், ஜாஜலியே! எனக்கு எல்லாப்பிராணிகளிடத்து 

லும் ஸமமான அருள் இருக்கறது, இஷ்டவஸ்;அரிஷ்டவஸ்து (இர 

ண்டும்) அறறவனானஎன்னால் விருப்புவெறுப்புஇரண்டும் வேளியில 

விலக்கப்பட்டன, இவ்விதம் என்னை நீர் அறியக்கடவீர், ஓ! புத்த 

சாலிகளிலத்தமரான ஜாஜலியே! என்னை எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் 

ஸமமாகவும் ஒட்டாஞசில்லியையும் பொன்னையும் ஸமமாக எண்ணு 

பவஞாகவும் நினைக்கக்கடவீர், குருடரும் செவிடரும் பித்தரும் தேவர் 

களால் அடைக்கப்பட்ட?துவார தீதையுடையவர்களாகப் பிழைப்புமட் 

டூமே பயகைவுடையவர்களாயிருப்பதுபோல ஞானியான என்கிலைமை 

யும் இருக்கிறது, , பிராயமுதிர்ந்தவர்களும் கோயாளிகளும் வலியற்ற 

வர்களும் விஷயங்களிலவிருப்பமிலலாமலிருப்ப அபோலவேளஎனக்கும் 

அர்ததத்திலும் காமததிலும் போகத்திலும் விருபபமிலலை, ஓ! பிராம் 

மணசே ! எப்பொழுது புருஷன் ஒன்றினின்௮ும் பயத்தையடைகிற 

இல்லையோ, எப்பொழுது இவனிடமிருந்தும் ஒன்றும் பயத்தையடை 

1 வாக்னொாலும செய்கைமீனாலும் பகைடாராட்டுவது. 

8 மனததினால் பகைபாராட்டுவழு , 3 இச்திரியங்கள்,



௬௪௨ ஸ்ரீ மஹாப் சதம், 

லும் இருக்கின்றானோ அப்பொழுது ஹித்தியைந்டைகழுன். எப்பொ 

முனி காயத்தினாலும் வாக்கிறாலும் மனத்தினாலும் ஒருபிராணியிடத் 

திலும் கெட்டஎண்ணக்தைச் செய்யவில்லையோ அப்பொழுது பிரம் 

மதிதைஅடைகிழுன், எலலாப்பிராணிகளுக்கும் பயத்தைஉண்டுபண் 

ணாமலிருப்பவணடைய சுர்மத்திற்குச்சரியான தர்மம் இதற்குமுன் 

னும் இப்பொழுதும் இணிமேலும்இலலை, அவன் அபயமானஸ் நானத் 

தை(பிரம்மக்கை] அடைவான். ரூரமானவார்த்தை தயும்கடினச் ரிக்ஷை 

யமுடைய அவணிடமிருக்நு எல்லா உலகமும் மிஞுத்யுவின்வாயைக் 

கண்தெடுங்குவது/2பால நகஙெகுகிறதோ அவன் ிக்கபயகதை அடை. 

வான்,வி௫ிப்படியிருக்கிறவர்களும் முதியவர்களும் புக்கரபெளத்துரர் 

களுள்ளவர்களும் ஒருவரையும் துன்பம்செய்யா தவர்களுமாயிருக்கிற 

பெரியோர்களுடைய நடக்கையை Grid oy eee. bE sap, நித்ய 

மாண தர்மமானது (சிலபாகதகில்வேறுபட்ட]) ஸதாசா£ த்தால புரண்டு 

நஷ்டமாகிவிட்டது, அதனால விச்வானும் கவசியும் காமக்குசோதங் 

களைவென்நபலவானுங்கூட. மோகிக்கும்படி செய்யப்பசிகிறார்கள். ஓ! 

ஜாஜலியே ! புசுதமான் ஆசாரததினா2லயே விரைவாகத தர்மத்தை 

அடைவான், ஈலலகர்மங்களால இடங்கித் துசோகசிந்தனையில்லா 

மல் ஈடந்துவருபவனுக்கு, இவ்வுலசக்தில, ஈதியில தானாகவே மித 

ந்துவருகிற ஒருகட்டையான.து தானாகவே மிதக்துவருகிற மறறஜொரு 

கட்டைபுடன் சேருகிறறும், பிறகு அ தில் அங்கங்கிருந்து மற்றும் 

சிலகட்டைகளும் குச்சிருப்பைகூள ஈகளும் சேரவேண்டுமென்கிற 

விருப்பமில்லாமல ஒருகால் த தாமாகவேவந் அசர தம்போல(பு BL 

மிததிராஇகளின்சேர்க்கையும் உண்ட கிறது,) ஓ! முனிவ? | எவ 

னிடமிருந்து ஒருபோதும் ஒருவிதத்தாலும் ஒருபிராணியும் பயந்து 

நடுங்காமலிருக்கிறதோ அவன் எப்பொழுதும் எல்லாப்பிராணிகளிட 

மிருஈதும் பயமிலலாமையை அடைவான், ஓ! வித்வானே! குரைக் 

இன்ற செந்காயினிடமிருந்து எலலாஉலகமும் நடுங்குவ துபோலவும் 

எல்லாஜலஜந்துக்களும் கரையையடைந்து நடுங்குவது போலவும் 

எவனிடத்தில் எலலாப்பிராணியும் ஈடுங்குமோ ( அவன்அபயத்தை 

அடையமாட்டான்.) ஆசாரம் இவ்விதம் ஏறபட்டி. ருத்தலால், எவன் 

ஜனக்சட்டும் தனமுமுள்வவனாயிருக்கிரானோ அவனே ஈல்ல பாக்ய 

மூள்ளவன், அப்படியே அவனே உத்தமன், ஆகையால், அற்பப் 

பயனைச் சிந்தித்தவர்களும் எல்லாம்அறிந்தவர்களும் ஸமர்த்தர்களு 

மானகவிகள் அவர்களையே கீர்த்திச்காகச் சாஸ்திரங்களில வர்ணிக் 
இன்றார்கள். தவங்களாலும் யாகத்தாலும் தானங்களாலும் ஞான



For Bb & Lig ai Wb, ௬௯௪௬. 

மானவார்த்தைகளாலும் இவ்வுலகில் எந்தஎந்தப்பயனை அடைஅிருர் 

களோ அந்தப்பயனெல்லாம் அபயதானத்ிற்கும் இடைக்கும், உல 

கத்தில் எலலாப்பிராணிகளுக்கும் அபயககஷிணையைக்கொடுக்கிறவன் 

ஸத்யமென்கிற யாகங்களை ச்செய்கிறவனாகி அபயதகதிணையையடை 

வான். (ரொணிகளுக்குச் துன்பம்செய்யாமலிருப்பதைப்பார்க்லேம் 

உயர்ந்ததர்மம் ஒன் றும்இல்லை, ஓ ! மகாமுனீவ 27 ! ஏவனிடமிருக்து 

ஒருபிராணியும் ஒருகாலும் ஒருவிததகாலும் நடுங்கு திலலையோ 

அவன் எல்லாப்பிராணிகளிடமிருந்தும் அபயத்தை அடை இரான், 

எவனிடமிருந்து உலகமான வீட்டிலுள்ள பாம்பினிடம்ஈடுங்குவது 

போல நடுங்குகிறதோ அவன் இம்மையிலும் மறுமையிலும் தர்மத் 

தைதடைவான, எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் அக்மபூதனும் எல்லாப் 

பிராணிகளையும் (தன்னிடகதுல) பார்க்கிறவனும் நடையவேண்டிய 

கதியிலலாதவனும் பிரம்மசதையடைய லிருப்பமுள்ளவனுமாயிருப் 

பவனுடையமார்க்கததில் (2கவர்களும் அறியாமல் மயங்குகிறுர்கள், 

ஸகலபூதங்களுக்கும் செய்யும் அபயதானத்தை எல்லாத்தானங்களுக் 

கும் உத்தமமாகச் சொல்லுகிறார்கள். ஓ! ஜாஜலியே! உமக்கு உண் 

மையைச் சொல்லுகிறேன், என்னுடைய (வார்த்தையை) ஈம்பும், 

ஒருவனே செல்வமுள்ளவஞைஇருந்து பிறகு வறுமையை அடைக 

முன், வினைகரநடைய நாசத்நைப்பார்த்து ஜனங்கள் எப்பாமுதும் 

நிந்தக்கிருர்கள். காரணமின்றித் தர்மமானத இலலையன்ஜே ? ஜாக 

லியே ! தர்மம் ஸூக்ஷமமாகவன்ோ இருக்கிறது? வேதத்தில ஹித் 

தீத் இற்காகவும் ஸாத்யத்துற்காகவும் தர்மம் சொல்லப்பட்டி.ருக் 

இறது, மிகவும் மறைவானதர்மமான க ஸூக்ஷமமான சால் ஈன்றாக 

அறியமுடிகிறதிலலை, ஒருவிதமான ஆசாரத்தைக்கண்டு மற்றொரு 

விதமாக அறிகிறான். எருதின் விருஷணங்களைச் சே௫க்கிறவர்களும், 

மூக்கைக் குத்துகிறவர்களும், அதைப் பெரியசமைகளைச் சுமக்கச் 

செய்கிறவர்களும், சட்டுகிறவர்களும், வசப்படித் ௮கிறவர்களும், பிரா 

ணிசளைக்கொன்று இன்னுறெலர்சளுமானவர்களை என் தூஷிககிறீ 

ரில்லை? மனிதர்கள், மனிதர்களையே தாஸா£ாகச்செய்துகொண்டு 

அனுபலிக்கின்னுர்ஈள் ; இரவும் பாலும் அடிபினாலுப் கட்டிலைம் 

நிர்ப்பந்தத் இணாலும் வேலைவாக்குகிரார்கள். கன்னைஅடிப்பரலும் 

கட்வெதிலும் என்னவுக்கம் 5 ண்டாமுமோ அதையும் அறிவான். 

ஐந்து இந்துரியங்களே ரடுகூடின சோணிகளில் ஸூர்டன், சந்திரன், 

வாயு, பிரம்மா, பிராணன், இரது, யமன் (முதலிய) எல்லாக்தெய்வகங் 

களும் வஹிக்கின்றன, அந்தஜீவன்களை விற்கிறவலுக்கு இறந்தபிரா



௬௪௪ ஸ்ரீமஹாபரரதம், 

ணிகள்விஷ£யத்தில் லோசனை ஏ௮ 1? வெள்ளரடு அக்னி; செம்ம 

றிக்கடா வருணன் ; குதிரை ஸூர்யன்; பூமி விராட்; பசுவும் 

கன்றும் சந்தாரன் ; இவைகளைவிற்றவன் ஹித்தியையடையான், ஐ ! 

பிராம்மணரே ! தைலத்திலும் நெய்யிலும் தேனிலும் ரஸங்களிலும் 

ஒஷீதிகளிலும் என்னவிசாரம ! உலங்கும்கொசகுமில்லா தவிடத்தில் 

ஸுகமாகவளர்க்கப்பட்ட பசுக்களை, அவை தம்தாய்க்கு அன்பான 

வையென்துதெரிக்தும், மனிதர்கள் பலவாறு பலாத்காரம்செய்து பல 

கொசுக்களால்நிறைந்தவையும் மிக்கசேறுள்ளவையுமான இடங்களை 

அடைவிக்கிறார்கள், சலகாளைகள் விதஇியில்லாமலே சுமையால் வருத் 

தப்பட்டு நடுங்குகின்றன. அந்தச்செய்கையைவிட 1 ப்ரூணஹத்தி 

யம் பெரிதென்று நான் நினைக்கவில்லை, சிலர் பயிர்த்தொழிலை நல்ல 

தென்று 'ரினைக்கின்றனர். அந்தத்தொழிலும் மிக்ககொடி தாயிருப் 

பது, கொழுவுடன்சேர்ந்த கலப்பைகளால பூமியையும் அதிலுள்ள 

ஜந்துக்களையும் உழவன் துன்பம்செய்கிறான் ; அப்படியே பச தாகம் 

களைப்பு இவைகளால இளைத்தவையும் நுகத்தடி.பில் பூட்டப்பட்ட 

வையுமான எருதுகளையும் துன்பம்செய்கிறான். கோக்களுக்கு அக்ந் 

யங்கள் (-கொல்லத்தகாதவை) என்று பெயர், எவன் இவற்றைக் 

கொல்லத் தக்கவன் ? எவன் வீணாகக் கோவைத்துன்புறுத் துகிரானோ 

அவன் பெரியதீங்கைச் செய்தவனாவான். மோக்ஷத்தில முயற்சி 

யுள்ளரிஷிகள் (தங்கள் பூஜைக்காகப் பசு௨வயும் விருஷ்பத்தையும் 

ஹிம்ஸைசெய்த) ௩ஹு*ஷூனிடத்தில், 'மாகாவான பசவையும் பிதா 

வான விருஷபத்தையும் கொன்முய், ஓ! ஈணுஷனே ! கெட்டசாரி 

யத்தைச் செய்தாய், உன்னால் நாங்கள் துக்கத்தை அடையப்போகி 

றோம் ? என்னும் இதைக் தெரிவித்தார்கள், ஒ ! ஜாஜலியே ! புகழ் 

பெறறவர்களும் மஹாபாக்யவான்்௧ளுமான அந்தரிஷிகள் அந்தப் 
பாவத்தை நாற்றொருசோகங்களாகச்செய்து எல்லாப்பிராணிகளிடத் 
இலும் தள்ளிஞர்கள், உண்மையான ஆர்த்தததைக்கண்டவர்களும் 
மஹாத்மாக்களுமான எல்லாமுனிவர்களும் ஈஹுஷனை ப்ரூண 
ஹத்தி செய்தவஞகச் சொல்லுகிருர்கள், அவன் இருஹத்தில் நாங் 
கள் போஜனம்செய்யமாட்டோம் ? என்று சொலலிவிட்டு யஇகளும் 

சாந்தர்களுமான ரிஷிகள் ஞானத்தினால் ஈறற௩ஷனை அகேக்ஷபித்தார் 

கள், ஓ! ஜாஜலியே ! அவ்வாறு பரம்பரையாகவந்த ஆசாரத்துட 

னிருப்பதால நீர் ஸமர்த்தராயிருந்தும் இப்பொழு.து அமங்களமும் 

கோரமுமான இப்படிப்பட்ட ஆசாரங்களை அறியவில்லை, காரணத்து 
  

1 40-ம் பக்கம் குறிப்பிற் காண்க,



சாந்திபர் வம், Fo FG) 

னால் தர்மத்தைத் தேடவேண்டும், கேவலம் 1லோசாசாரத்தை ஆச 
ரிக்கக்கூடாது. ஜாஜலியே! எனக்குத் துன்பஞ்செய்கறவனும் 

புகழ்கிறவனுமாகிய இருவர்விஷயத்டிலும் கேளும். அவர்களிருவ 

ரும் எனக்கு ஸமமானவர்களே, எனக்கு விருப்பும் வெறுப்புமில்லை. 
இப்படிப்பட்ட இந்தத்தர்மத்தைப் புத்திமான்கள் கொண்டாடுஇிரர் 

கள், இக்தத்தர்மம் யுக்ிக்குஒத்தது ; எப்பொழுதும் தர்மசலர்க 

ளாலும் யஇகளாலும் கூரியபுத்தியால்௮றியப்பெற்று அனுஷ்டிக்கப் 

படிஇற து? என்றுசொன்னான். 

இருநூற்றறுபத்தோன்பதாவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷதர்மர், (தோடர்ச்சி.) 

Fr OGL 

(ஜாஜலிக்கும் துலாதாரனுக்கும் தரீமநிமித்தமாகந்டந்த 

ஸ்ம்பாஷணைத் தோடரசீசி,) 

ஜாஜலியானவர், ' தராசுபிடிக்கிறவனானஉன்னால நடத்தப்பகி 

இறதர்மமானது பிராணிகளுடைய ஸ்வர்க்கமார்க்கத்தையும் ஜீவன 

வியாபாரத்தையும் தடைசெய்யும், கிருஷிபிஷலைன்ரோ அன்னமுண் 
டாகறது ? அதனால் நீயும் ஜீவிக்கிறுய், ஓ! வைண்யனே ! பசுக்களா 

லும் பயிர்களாலும் மானிடர்கள் வீவிக்கிறுர்கள். அவைகளால் யாக 

மூம் உண்டாகிறது, நீ காஸ் கவாகமேபேசுகிருய், இந்தஉலகமானது 
திருஷி ஒன்றைமட்டிம்லிட் டாலே ஜீவியாதே' என்றுசொன்னார், 

துலாகாரன், த! | ஜாஜலியய! (தர்மமான) பிழைப்பைச் சொல் 

லப்போகி£றன், ஓ! பிராம்மணரே! நான் நாஸ்இகனல்லேன். நான் 

யாகத்தையும் நிந்திக்கவில்லை, யஜ்ஞத்தை௮ றிந்தவனோ மிசவும் துர் 

லபன், பிராம்மணரே ! யஜ்ஞத்துக்கு நமஸ்காரம், எந்தஜனங்கள் 

யஜ்ஞத்தை அறிக்தவர்களோ அவர்களுக்கு நமஸ்காரம், பிராம்மணர் 

கள் தங்கள்யஜ்ஞச் தவிட்டு க்ஷ£த்ரியர்களுடைய யஜ்ஞத்தை ௮னுஷ் 

டிக்கிறார்கள், ஒ.! பிராம்மணமே ! லோபிகளும் பணத்தில் மிகவும் 

பற்றுள்ளவர்களுமானகாஸ் இ.ர்களால வேதவாதத்தை அறியாதவர்க 

ளுக்குப் டெ ரய்யானது ஷத்யம்போல ஏற்படுத்தப்பட்டி ருக்கிறது. 

(அதியாதவன்) ' நீ இது கொடுக்கவேண்டும் ; இது கொடுக்கவேண் 

டும்? என்டுறதைத்தவிர வேமொன்றையும் (அவனுக்குச்) செய்ய 

விரும்புகிற தில்லை. ஆகையால், (கொடா தனிஷயத்தில் பொருளுக்கு) 
செய்யக் அயயவ கவ யைககியகவமை பங்ண் னா 
  
  

$ 1 வேறுபாடம்,



௬௪ ப்ரீ மஹாபாரதம், 

திருட்டி ஏறபடிகிறது, ஓ! ஜாஜலி ப! அவனு*டயகர்மங்கள மாறு 

பட்ட கர்மங்களாசின்றன, முறையாகச்செய்யப்பரிற ஹவிஹிஞல் 
தேவதைகள் ஸந்தோஷிம்கிறூர்கள், கமஸ்நாப தீதினாலும் amo aul) 30) 

லும் வேதாதயயனத்தினாலும் தான்யமு ஈலானவைகளினாலும் தவ 
தைகளுக்குச் சாஸ் தரப்பிரமாணப்படி பூஜையானது ஏறபடும், 1இஸஷ் 

டம் 3பூர்த்தமென்னும் இவைகளாலும் தீ3போருக்குத் “Suis Sl 

உண்டாகிறது, லோபியிடமிருக்து லோபி உண்டாகிறான். ஸமபுத்தி 

யள்ளவன்ிடமிருக்து ஸமபுத்தியுள்ளவன் உண்டாகீறுன், யஜமானர் 

களும் ரித்விக்குக்களும் எப்படித் அறளை (நடததிக்கொய்ளுகிறூர் 

களோ) அப்படிய அவர்களின்ஸக்ச துகளும் உண்டாகின்றன ஆகா 

யத்திலிருக்து எததமானஜலம் உண்டாவது போல  யஜ்ஞத்திலிருந்து 

பிரஜை உண்டாகிறது, ஒ! பிராம்மண£ர! அக்ணியில்போடப்பட்ட 

ஆஹு யானது ஆ தித்யனை அடைகிறது. AR Such A Keg 

மழைஉண்டாகிறது, மழையினால் அன்னம்.உண்டாகிறது, அன்னத் 

தலை பிரஜைகளுண்டாகின்னன, பலூனைக்கருதாமல யஜ்ஞத்கைச் 

செய்துவந்த முன்னோர்கள் அக்தயஜ்ஞ ர இல விரும்பியஅனை த்தை 

யும் அடைக்தாகள். பூபி உழபபடாமலை பலன்தருவதாயிருந்தது, 

அசீர்வாதங்களாலமய கொடிகள் உண்டாயின, அந்த முன்னோர் 

கள் யாகங்களிலும் தங்களிட நதிலும் இரு பபனயும் கினைக்கவிலலை, 

யாகபலனில ஸூ$?தகப்பட்கெகொண்டி யாகஞசெப்பவர்கள் *இுஸா 

துக்களும் டம் மடையவர்களும் லோபிகளும் தனத்தைய பிரயோ 

ஜனமாகவுடை பவாசளுமாகிழுர்கள். வேதப்ரமாணத்தைக் ' மூதர்கி 

கத்நிலை கெரிக்கிறவன் அளபப ஈம நடுல பாவிகளை w லோகங் 

களை அடைவான், ஓ! பிராம். மணம் 21 ஆட! அ.ச இக்துஉலகத் 

இல் எட்பொழுதும் அறிவிலலாதவனும் கெட்டசிநநமுள்ளவனுமா 

வான், பிராம்மணனானவன், இது அயம் செய்யதந நந து 

என்று செய்யவேண்டிய க'மாவைச் 6 ய்கிற ம, Yl 1 F NFU 

யாவிடில பயத்த சினைச்கிறா or, » 0% 5p பிரம்மம் ஒன் 2ஐஇருக் 

இறதென்று கினைஃகிழுன்; மறற அமற்யம், பெபயற்கூடியகென்று 

நினைக்கிறதுலலை. இப்படிபபட்டவனுபடைய கூலர/மிலலாத கர்மாவும் 

பெரிதென்று கேட்டிருக்கிமமும், வெளித்த எல்லாப்பிமாணிக 

ஞக்கும் உபகாசமூம் பயனைவிரும்புவஜல ஸங் கோசமுமிருக்கின்றன. 

ஸத்யத்தையும் தமத்தையும் யாகமாகவுடையவர்களும் லோபமற்ற 
  

1 வாசம், 2 குளம்வெட்டுவது மூசலிய.௦ , 
8 வேறுபாடம், | 4 வேறுபாடம்,



Ft நாதிபரவம.. ௬௪௭ 

வர்களும் அக்ம_%யானமுளளவர்சரும் ஆந் ரமமயத்திற்கு வேண்டி. 

யதுபோக 1ரிச்சகல ஈம் எள்ளிவி$ கிகவாக ஞரயிருக்கிற ஸகலஜன 

எகளும் ம*ஸரமில்லாதவர்களாவார்கள், சரீரம் கமா இவற்றின் 

தத்வத்தகை அறிந்சுவர்்ஈளும் கமர்குரிப wee, ney) நிஷ்டையுள்ள 

வர்களும் பிரம்மத்ைச்சேர்ந்க வேதம்ஃக (பி,/ரஏலகமை) ஜீபித் 

கிறவர்களுமாயிருர்வாகள் மற்றவர்களையும் ஸக்தோவிக்கச்செய் 

வார்கள், MRC revo old ஸநலதேவதைகளின் ஸ்வருபமும் பசா 

பரங்களான ஸகலப் பாம்மஸ்வரூபமும் பிரம்ம சப்பதஹியதுமா 

(பிருக்கிறது, ஒ! ஜாஜலிமீய! அந்கப்ரொணெலககை  உபாஹிக்கற 

வன் திருப்தியை அடை௫இறபாது (2தவர்கள் தருப்பை அடை.இரு 

ர்கள்; 3 ஸகல சஸங்களாலும் இருப்தியடைந்தவன் பின்பு ஓன்றை 

யும் விரும்பான், ப்ரம்மஜ்ஞான சநிறால தருப்துயடைதவளுக்கு 

ஸுகத்தைக்கொடுர்சின்ற நித்யதிருப்தியான உண்டாகிறது, ஆகை 

யால், அவன் அறைகதவிர வேறு ஒன்றையும் விரும்பான். தர் 

மத்தை அதாரமாகவுடையவர்கள் தர்ம தாறுண்டான ஸுகத்தை 

யுடையவர்களும் அப்படிய எலலாமுயற்சியையுமுடையவர்களு 

மாபிருக்கருர்கள், விமவயொானவன, ! உண்மையில் ஈமக்கு இதறகு 

மேலானது மன்று இருக்கின்றது? ஈன்று நினைக்கிறான். சாஸ் 

முரஜ்ஞானமும் அனுபவமுமுடைய சிலர் மிகவும் புண்ணியத்தைக் 

கொடுக்கின்றதும் பரிசுக்கமுள்ளதும் பரிசுதீதர்களான பேரியோர் 

களுடைய பாம்பை ரயில வைக்கப்பட்ட துமான (ஸம்ஸாரஸமு த்நுரத் 

துன்) அக்கரையை அடைய விரும்புகிமுர்கள். அந்தஸாத்விகர்களோ 

வென்றால் எதுல்சென்று சோகத்தை அடைகிறதலலையோ, (மறு 

படி.) ஈமுவுறெதில்லையோ, வருத்தததை அடைகிறதில்லையோ அப் 
படப்பட்ட பிரம்மத்தின் பதத்தை இவ்வுலகிலேயே அடை அிருர் 

கள். அவர்கள் ஸ்வர்க்கததை விரும்புகிறதேயிலலை ; அதற்காக 

யாகம் செயப்கிறதுமிலலை, பிரம்மத்தைமய பொருளாகக்கொண்டு 

இயன்றமட்டும் ஹிம்ஸையின்றி ஸத்துக்களுடைய மார்க்கததையே 
தொடருகிழுர்கள். அவாள் விருகஷங்களையும் ஓக்தகளையும் கணி 

இழஙகுகளையும் ௮ றிகிழுர்கள், லோப்களும் பயனை வீ ரும்புகிறவாகளு 

மான ரித்விகமுக்கள் இவர்களுக்கு யாகஞ்செய்விக்கிறதுலலை, காமத 

இன் முடிவையடை3, அகத்ப பராம்மணாகள் பிரளஜகளை அனுக்கிப 
  

1 'D FLIE Gui ஏனபது POW, உளள ழைககொடுபபவா' எனழம 

கொள ளலாம். 

2 இரணடுசொத்கள் வடப்பட்டன,



Fa HOY ஸ்ரீமஹாபாரத.ம, 

இப்பதில் விருப்பத்தால் தம்மையே இரவியபஸ்கச்செய்்துகொண்டு 

யாகத்தைச் செய்கிறார்கள். ஆகையால், லோபிகளான ரித்விக்குக்கள் 

ஆசைகொண்ட அவ்விதமனீதர்களுக்கு யாகஞ்செய்விக்றொர்கள் 

ஓஒ! ஜாஜலியே! (ஸாதுக்கள்) தம்தர்மத்கைச் செய்வதனாலேயே 
பிரஃீஜகளை ஸ்வர்க்கத்தை அடைவிக்கிறார்கள்? என்டுற என்னுடைய 

புத்தி எல்லாருடைய விஷயங்களிலும் ஸமமாகவிருக்கிறது, இ! 

மஹாமுனிவ : ! மனக்தைவசம்செய்த பண்டிதர்கள் எப்பொழுதும் 

யஜ்ஞத் இிலேயிருக்குற காரணத்டுனால் தேவயானமென்கிற மார்க்கத் 
தினுலை போகிழுர்கள், ஓஒ! ஜாஜலியே ! உள்ளபடியே இருவரும் 

தேவயானமென்லும் மார்க்கத்தால போடுமுர்கள், அவர்களில் ஒரு 

வனுக்குத் தரும்பிவருவ.துஉண்டு, மனத்தை அடக்கெவனுக்குத் 

இரும்பி கருதலிலலை, இவர்களுக்கு மனத்தின் ஸங்கற்ப ஹித்தி 

களால் எருதுகள் தாமாகவே வந்துசேருகின்றன ; வ௫க்கவும் செய் 

கின்றன ; பசுக்களும் தாமாகவே கறக்கின்றன, அவர்கள் தாங் 

களே சங்கற்பத்தினால் யூபக்களைப்பெற்று எளிதிலடையப்பட்ட 

தகஷிணையுடன் யாகஞசெய்கறார்கள். அவ்வாறு ஆதமத்யானத்தோ 

டிருப்பவன் கோவை ஆலம்டனம்செய்யத் தகுதியுள்ளவன், பிராம் 

மணமே ! ஆனாலும், அவர்கள் தானியஙகளால் யாகஞ்செய்வார்கள், 

அப்படிப்பட்டவர்கள் ஸ் ரத்தையுடன் கோவைக்கட்டி. யாகஞ்செய்ய 
மாட்டார்கள், அந்த உண்மையை உனச்குச் சொல்லுகிறேன். ஒன் 
றையும் பிரார்ததியாதவனும் ஒன்றையும் ஆ£ம்பியா தவனும் ஒருவ 
சையும் ஈமஸ்கரியாதவனும் துஇயாதவலனும் குறைவற்றவனும் கர் 

மம் ஈசித்தவனுமான அவனைத் தேவர்கள் பிராம்மணஞாக கினைக்கிருர் 

கள், ஒ! ஜாஜலியே! அத்யயனம் செய்வியாமலும் யாகஞ்செய்யாமலும் 
பிராம்மணனிடத்தில் தானஞசெய்யாமலும் காம்யவிருத்தியையடைய 

விரும்புகிறவன் என்னகதியடைகிழுன்! இந்தத் தெய்வயஜ்ஞத் 

தைச்செய்கிறவனோவென்றால் யஜ்ஞத்திற்குத்தக்கபடி. பயனை அடை 
வான்? என்று சொன்னான். ஜாஜலி, 'ஐ ! வைஸ்ய* முனிகளுடைய 

தத் வத்தை நாம் கேட்டதில்லை, ஆகையால், இந்தக்கஷ்டமானவிஷ 
யத்தைஉன்னிடங்கேட்கிறேன். முன்முன்னுள்ளவர்கள் ஆத்மலாபத் 
துக்குரியலும் பசுக்கள் துன்பத்தை அடையாததுமான இந்தத்தர்மத் 
தைக் கவனித்ததில்லை, அப்படி. கவனித்தவர்களும் இந்தக்கர்மாவுக்கு 
மேலான அந்தயோகதர்மத்தை நடக்கும்படி. செய்யவுமில்லை, இவ் 
விதமிருந்தால் ஆதமாவாகறெ பூமியில செய்யப்படும்யாகத்தை அறி 
வீனர்கள் செயயமாட்டார்கள், அப்படியிருந்தால் எந்தக்கர்மாவினால்



சாந்துபாவம், ௬௪௯ 

ஸுகத்தை அடைவான் 1! ஒ! மகாபுத்திசாலியே ! அதைர் சொல், 

உன்னுடையவார்த்தையை கான் மிகவும் coy ven’ cron Ose sr 

னார், துலாதாரன், 'பஜ்ஞங்களானாலும் யஜ்ஞங்களல்லாவிட்டாலும் 

பசுக்கள் ஒன்றிலும் ஹிம்ஸைக்கு.ரியவைகளில்லை, கோவானது 

நெய்பினாலும் பாலினாலும் தயிரிஷலும் ஏட்டிலைம் கோலினும் 

வாலினாலும் கொம்பினொலும் பாகக் இனாலும் உபகரித.த யாகத்தை 

நசிறைவேறறவேசெய்கிறது, (அவைகளை யாரததில்) உபயாலித்துப் 

பத்னீவிரதத்துடன் விரியோடு ஈன்குசெய்கறவன் இந்தக்? வயாக 

தைச்செய்து அதற்குரியயயனை அடைவான், புரோடாசயாசமானது 

ஸகலபசுயாகங்களுக்கும் மேலானபரிசக்தமாகச் சொல்லப்படுகிறது. 

எல்லாஈதிகளும் ( wires dG DG Hw) ஸரஸ்வதிஈஇிகளாகின்றன. எல்லா 

மலைகளும் பரிசுத்தமே, ஓ! ஜாஜலிமய! 1அத்மாவே - யாகபூமி, 

இடத்தைத் தேடவேண்டாம், ஒ! ஜாஜலியே ! இப்படிப்பட்ட இக் 

தீத்தர்மங்களை இம்மையில்அலுஷ்டிக்கிறவலும் காரணங்களினால் தர் 

மத்தைத்தேெறவனுமாயிருப்பவன் சுபமானலோகங்களை அடை 

கிரான்? என்முன், காணங்களோகூடினவையும் எப்போதும் பெரி 

யோர்களால (ஸேவிக்கப்பட்டவையுமான இந்தத்தர்மங்களைத் துலா 

தாரன் மாலாகித்தான், 

  

இருநாற்றேழுபதாவது அத்தியாயம, 

மமமோாக்ஷதாமம். (தோடர்ச்சி, 
FH 

(ஜாஜலிக்கும் துலாதாரனுக்கும் தரமநிமித்தமாகநடந்த 
ஸ்ம்பாஷணை ததோடர்ச்சி,) 

துலாதாரன், ' நல்லலாதனங்களினாலேயோ கெட்டஸாதனங் 

களினாலேயோ இக்தமார்க்கததை அடைந்திருக்கிறீர், (அவ்வி 

யத்தில்) அறைவஞானததை உண்சிபண்ணிக்கொளளும், பிறகு, 

அது இவ்விதமென்பதை அறிவீர், உம்முடைய தலையிலுண்டான 

பருந்துகளும் இதரஜாஇிகளுமாகிற பலவிதமான இந்தப்பக்ஷிகள் எங் 

கும் ஸஞ்சரிக்கின்றனவலலவா ? ப்ராம்மணோேத்தமரே ! அங்கங்கு 

குடிகொண்டி.ருக்றெ இந்தப்பக்ஷிகளை அழைததுப் பாரும், உம் 

முூடையசரீரத் இல் எங்கும் கைகளாலும் கால்களாலும் பற்றிக்கொண் 

டி.ருந்தஇவைகளை யோசியும், உம்மால் பரிபாலிக்கப்பட்டபக்ஷிகள் 

உம்மைத் தந் தையாகரினைக்கின்றன. ஐ ! ஜாஜலியே ! பிதாவான 
ed   

  

1 வேறுபாடம்,



௯௫௦ ப்ரீ மஹாபாரதம், 

நீர் குழர்கைகளானஇவைகளைள் சாநமசுகமின் றி அழையும் ் எண்று 

சொன்னான். உடனே ந்சஜாஜலி தர்மக னால அக்கப்பக்ஷிகளை 
அழைச்க, (அவை) நீர்ம, "ப்பா றிய வார்மசைகளால் மறுமொழி 

சொல்லினா, துலாரான், *ஒ! பிராம்மணமா! ! கொகலாமைமூத 

லான்வையே நம்மைக்மு.ம் மறுமைககும் போுமானசர்மம், மொலை 

யானத! ப்ராசகையக் (கடுக்கும் அது கெட்டால் அந்தமனிக 

னைக்செடுக்மும், (ovr mene a bol oe meseTan oreo மி vos efor 

யுடையவர்சளும் ஆடங்கிறவர்களும் சாந்த, யுடை ய்வர்களு ் இது 

வ்நுட்என்று யாகநதறைச்செய்கிறவ முமாரிருபபவாகளுடைய ய்ஜ் 

Gb ஒருகாலும் நுஙககேரிஈசப்படாமல போவதிலலை. ஐ! பிராம் 

மை ! பரரகரையோ ன்றால் எவ, நணமுள்ளலநேம ஸுெய 

னுடையப்! ரிரியுமான சவரை, 0 ர்நையானது ஹ.ருூஸ, வாகு, 

மனஇ வளை உண்டெபண்ணுமிற ஏட ப பிபானைமும்செய்செலு, 

ஆ *கையால,6 OUT BV Bo %/மானமக் ஜப க பும மனத்த aan 

மான தெவதாறியான ஈதையும் ஸரசையானது காக்கிறது, ஓ! 

ஜாதலியே! ஸர 9-3௮3ம்க௮ சவிஷலகஞ்டமா னை வாக்ரும் மனமும் 

யஜ்ஞாழம் ஈச்ஷி ஈக்தர்கவைகளல்ல, இக்கவிலுயற்துல பறமையை 

அிக்கபெரிபயார்ஈகள் பிரம்மாவிறாலசொலலப்பட்ட றா ௦லாகங்களைச் 

சொல்லுகிருர்கள, { அவற்றின்பொருவ, 07 த்தைமிலலாமல சத்தனா 
௩ 

யிருப்பவணுடைபிபா களையும் ச்ம் பில்லாமல பபச சுதையுள்ளவனு 

டையபொருளையும் தேவர்கள் ஸம LeHbicoor தார்கள். சுத்தனான 

லோபயினுடையஅன்னத்தையும் வட்டியினாவஜீவிப்பவமனை நா தாவி 

னுடை பறுன்னத்கையும் நேவாகள் 5சாரித்நு பரண்டையும் ஸம 

மாகச்செய்தார்கள். அந்தரளேவர் ளே மக்கிப் பிரம்மதேவர், ' நீங் 

கள் விபரீதமாகசசெய்தீரகல் ? என்றுசொனனார். தாதாவினுடைய 

அன்னம் ஸ்ர்பத்தையினாலபரிஎததம். ச்ருபணனுடையஅன்னம் துற 

॥ த்தையினலை மொரிக்கப்பட்டிறாநகிறு.. வட்டியினால் ஜீவிக்சின்ற 

தாதாவினுடைய அன்னம் புசிரகததக்கது 5 லோட்யினுடைய அன் 

னம் புசிககத்நகாதது. UIT yom haa a Lewedt Sy (MOUs Gor மேவர்க 

wih; ஹவ்ஸைக்கொகுிக்கக திரு றுபிவலா தவன். ஆவனுடையஅன் 

னம்கான் புஜிக்கத்தக்கறுவலையென்று தர்மடததை அறிந்த வர்கள் நினைக் 

இழுர்கள். அம்ரததையான த கொடியபாவம். ற்ரததையானது 

பாவத்தினின் ஓம் வடுவிச்சிறத., ஸுரத்தையுள்ளபருஷன், ஸர்ப்ப 

மானது ஜீர்ணமானதே தாலைவீ சிவ போலப் பாவத்தை விடுகிருன், 

ரதரதையுடன் கூடின 'தோஷவிருததுயானது பரிசத்தம்செட்கறெ கர்



FT & RUT aio. ௬ட௫க் 

மங்களுக்கெல்லாம் மமலான ஏவன் ஆசாரகோஷ.மில்லாமல் ஸ்ர 

FOO BUY! CH HES oy அவன் பரிசக்கனே, அவனுக்குத் தவத் 
தால்செட் td யது என்னஜிருக்கிற 9? அனுஷ்டானச்இலைம் 

என்ன ? அத்மாவினால்தான் என்ன ? இக்தப்புருஷன் ஸாரத்தையை 

யேஉ ருவமாகவுடையவன், அவன் எக்கர் HOD FH GUM Y.-B (Oy OG) 

அவன் குன்மயமாயள்ளவன், இவ்விதம் நர்மமானது தகர்மார்க் கங் 

களைக்கண்ட பெரியோர்களாஉ ஈன்றராச். சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 

நாங்கள் தர்மத்ையறியவிருப்பச அடன் Sie si amt [என்கிற முனிவ 

ரிடமிருக்து கர்மந்சை அறிந்துகொண்டோம், ஓ ' அறிளி WP 06 5 

வரே ! ஸாறாந்கையைவை ந்கக்கடவீா, அதுலை எதறுபர மோ அதை 

அடைவீர்?” என்றுசொல்ல, ஜாஜலி, 'வைஸ்யசே! நாஙகள் முனிவர்க 

ஞூடைய ததவத்தைக கேட்டநிலலை,  இந்தந்தக்வத்சைக ம்மிடம் 

Cal Aimar, முன்னேமுன்னேயுள்ள வர்கள். இதைக் கவனிக்க 

விலலை, (கவனித சாலும்) அக்சமுனிவர்கள் மேலான இந்க விய 

த்தை ஸ்தாபனஞ செய்யலவிலலை, ஐ! சியாபாரியய! பஃக்கள் ஸாசன 

மான (பாலமுதலிய) LARGE வஸ்துக்௩ளாக்சொடுதது ஸஹ கத்தை 

அடையும், கர்மறுஇில அவைகளை உபயாடப்படி GA ous பத்தி 

யின் விரதத்தகோடி விருப்படி தர்மகமைச் செய்கிமுன். vol sans 

யுடையவனும் 01 த்சையுடன் அறு ஷடிக்கிவணமான அவன் தர் 

மாத்மாவலலனு ?? என்று மேட்க, வலாதாரன், 'ஒ! ஜாஜலியே ! தன் 

டைய மார்க்கததல் ஈிருந்தவன பெரியவ தான்? என்றுசொன் 

on ODE MUMISTAD GSD WaNTYS Biot 1 ene ஆர 

ஜாஜலி யும் KPI HTT SOD NVA BEE DA அடைந்து. ங்கள் கர்ம 

Lio FD உண்ச்பண்ணப்பட்ட தங்கள் குக்கள் 9 தானத்தை 

அவைது ஸூஙகமாகா Koil H Hail TH, இவ் தம் BIT GAL 60,39) 

பலவிகமான அர்ககுத்துடன் சரொலப்பட்ட ந பல். சகம் நன்றாக 

நிந்இுக்கவும்பட்டத; பமமையான ஈமம் சொல்லப்பட்ட, ட! 

ருதீபுத்தி ரா 1 பிரஹித்தமான ல்ர்யக்சையுடைய அந 55 துலா நார 

சதுடைய வாக்கிய. ஜாஜலியானனார். கேட்டுச் சாக் யையே 

வக்பு. ந்தார், 1) Mat பம். Lied HI மு. எல்லைபாலும் ஒப்புக் 

கொள்ளப்பட்ட அர்ஃர1 உடட னும் நருஷ்டாந்து IG HE yh Fl oie 

உள்ளபடி. சொலலப்பட்டது, மறுபடியும் ஈகைக்கேட்க வி HDL; 

மிருய் 1? எனறு சொன்னார், 
ரத ஒலு மாண 

மரபாக லைவ். teste tt ore ee வெண்டை வை     rarest mentee 

1 கூறியது கூதலால், அதி/பாடமான ஒரு பரலோகம் வீடப்பட்டது,



௬௫௨ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

இருநா a agus 

மோக்ஷதர்மம், (தோடர்சீசி.) 

GHOST 

(கோலையையும் சரீரத்துக்கு வாட்டந்தையும் சேய்யாமல் 

தர்மத்தைச் சேய்யவேண்டுமேன்பது,) 

பு திஷ்டி ரர், * ஒருவிதமான ஹிம்ணையையுஞ செய்யாதவர்கள் 

தம் 1சரீரத்தையும் ஆபத்துக்களையும் அறிகிற இல்லை, தொழில் இல் 

லாதவனுக்குச் சரீரயாத்திரை எவ்விதம் ௩_க்கும் ??' என்றுகேட்க, 

பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கிளார், 

் சரீரம் வாடாமலும் மிருத்யுவுக்கு வசப்படாமலுமிருக்கும்படி. 

கர்மத்தில். பிர.விருத்இிக்கவேண்டும், செய்யும் முறையை அறிந்து 

தர்மத்தை அசரிக்கவேண்டும் இக்க விஷயததுலு ம விசக்யு 

வென்ற அரசனால் பிராணிஈளிடத்தில் தயையிலை சொல்லப்பட்ட 

புராதனமான டுரிஹாஸ3மான்று சொல்லுகிறார்கள், அந்த அரசன் 
யஜ்ஞசாலையில் யூபக்சை முறிகதுக்கொண்டு நிற் ரம் விருவஒபத்தை 

யும் தொழுவக்தில் (| துன்பத்தையடைகையில்) விருஷபங்களுடைய 

மிகுதியான சப்தத்கையும் பார்த்து, 'கோக்களுக்கு க்ஷேமமுண்டாக 

வேண்டும்? என்று பரொர்ச்தித்கான், அது உலகங்களில் நிலையான 

வார்த்தையாகிவிட்ட g.  கோஹிம்ஸை நடந்துகொண்டிருந்தபடி 

யால் இது ஆசீர்வாகமாகக் கற்பிக்கப்பட்ட து, வரைகடந்தவர்களும் 

(மிசவும் மூடர்களும் பிரம்மரில்லையென்கிறவர்களும் ஆத்மாவில் 

ச் சுகமூள்ளவர்களும் பிராணிஹிம்ஸையுள்ள கர்மத்தினாலேயே 

புகழைவிரும்புகியவர்களுமான மனிதர்களால (யாகத்தில ஹிம்ஸை 

யானது பெரிகாகச் சொலலப்ப.ட்டிருக்கிற , த்மாத்மாவான மனு 

ஸுல கர்மங்களிலும் 2கொாலலரமையையே சொன்னார், தங்கள் இஞ் 

டப்படி, நடக்றெ மனிதர்கள் யாசமில்லாமலும் பசச்களை வதைக் 

இருர்கள், ஆடை பால, கெரிகதவன் பிரமாணக்கைக்கொண்டு ஸூ 
க்ஷமமான தர்மத்தைச் செய்யவேண்டும், (பிரமாணத்தில்) ஸகல தர் 

மகக ரிலும் கொல்லாமையே பெரிதாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக் 

கிறது, ஆமையால, என்யாஸக்துடன் கிரசாமஸமீபரழில வஸித்துக் 

கொண்டு உறு தியான நியமக்துடன் கர்மகாண்டத்தில சொல்லப் 

ட்ட ஹிம்ஸையைக்கள்ளிவிட்டு,'இது ஆசாரம்? என்று ஆசரியாமல் 
  

1 *பிதல்யையும் துன்பங்களையும் அடையமாட்டார்கள்' என்பது, 
ச ப ௬ 

2 Seep! என்பது வேறுபாடம்,
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இருக்கவேண்டும், கர்மபலத்தில் விருப்பமுள்ளவர்கள் அற்பர்கள், 

மனுஷ்யர்கள் யூபங்களுக்காக விருக்ஷங்களை வெட்டுகிருர்கள் ; 

வீஷகை மாம்ஸங்களைப் ப-ஷிக்கிறார்கள், ஆனால், இந்தத்தர்மம் புக 

ழப்படிகிறஇல்லை, தாூர்த்தர்களால் கள், மீன், தேன், மாம்ஸம், 
ஆஸவம் (சாராயம்,) இலான்னம் இவை (மூகலானவை) உண்ணப் 

படுகின்றன, இவைகள் வேதங்களில சொல்லப்படவில்லை, காமத் 

இனாலும் லோபத்தினாலும் மோகத்தினாலும் இவைகளில் விருப்பம் 

வைக்கப்படுஇறது, பிராம்மணர்கள் எல்லாயாகங்களிலு! 1வியா 

பகரான பரமாத்மாவே பூஜிக்கத்தக்கவளென்று சொல்லுகிருர்கள், 

பாயஸங்களாலும் புஷ்பங்களாலுமே ௮வருடையபூஜை சொல்லப் 

படுறது. வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட விருக்ஷங்களும், யாகத்துக்கு 
உரியவையென்று சொல்லப்பட்ட விருக்ஷங்களும், சிறந்தீபலமுள்ள 

வைகளும் சுத்தியுள்ளவைகளுமான “விருஷ்பங்களால் செய்யவேண் 

ழ.ய மற்றஎல்லாச்செய்கைகளும் தேவபூஜைக்குரியவையே, (ஆகை 

யால், ஹறிம்ஸையில்லாமல் தேவரைப் பூஜிக்கவேண்டும்)?” என்று 

சொன்னார், தர்மபுத்இரர், ''ஹிம்ஸைசெய்யாமலிருக்கிறவனுடைய 

சரீரமும் ஆபத்துக்களும் விவாஇக்கின்றன. ப்ரவ்ருத்தியே இலலாத 
வனுக்குச் சரீரயாத்ரை எவ்விதம்நடக்கும் ??? என்றுகேட்க, பிஷ் 

மர், * சரீரம்வாடாமலும் மரணத்தை அடையாமலும் இருக்கும்படி 

யான தொழில்களில் இருக்கவேண்டும். செய்யவேண்டிய முறையை 

அறிந்து தர்மத்தை ஆசரிக்கவேண்டும்” என்றுசொன்னார், 

  

இருநாற்றேழுபத்திரண்டாவது அத்தியாயம், 

சோக்ஷ்தாமம், (தோடர்ச்சி,) 
ஷி 

(காரியத்தை ஆராய்ந்துசேய்யும் விஷயத்தில் 
உதாரணமான சிரகாரியின் கதை,) 

தர்மபுத்திரர், * கார்ப த்தை விசைவாகவோ தாமஸமாகவோ 

எப்படி. பரீக்ஷிக்கவேண்டும் ? எலலாவிதத்இனாலும் நிச்சமிக்கமுடி. 
யாத இந்தக்கார்யத்தில் எவ்களுக்கு நீரோ உத்தமசான குரு? என்று 

கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லலானார், 

 இந்தவிலயத்துலும் (பண்டி சர்கள்) அங்கொஸகுலத்இலுதஇித்த 

இரகாரிமினுடைய பூர்வசரித்தாரமாகிய பழைய இதுஹாஸத்தைச் 

1 (விஷ்ணுமேவ' என்பது மூலம், 8 *உணைஷ?' என்பது மூலம், 

* 1, &7



௯௫௫ பநீமஹாபா ரதம், 

சொல்லுகிருர்கள், கெளதமருக்கு அனேகம் புத்இிரர்களுண்டானார் 

கள், அவர்களனை வருள்ளும் இளையவரானபுசக்கிரர் சிரகாரிஎன்பவர், 

1 ஓ! சரகாநியே! உமக்கு மங்களமுண்டாகக்கடவது, go! Arar 

ரியே ! உமக்கு மங்களமுண்டாகக்கடவது, மேதாவியான சரகாரி 

யானவர் கர்மங்களில் குறறத்தைச் செய்கிற ல்லை, அறிவிறடிறந்த 

அந்தச்சோகாரி கெள தமருடையபுத்ரர், அவர் ஸகைலகாரியங்களை 

யும் நெடுங்காலம் ஈன்ருகஆலோசித் துத் தொடங்குவார் ; விஷயங் 

களை நெடுநோம் யோடிப்பார் ; நெடுகோம் நூங்காமலிருப்பார் ; அப் 

படியே கித்ைசெய்வார் ; நெரிங்காலம் காரியத்தைச் செய்து 

சொண்டிருப்பார், அதனை அவர் சிரகாரியென்று சொல்லபபடுகிருர், 

அதனால் அவர், தீர்க்காலோசனையில்லாத புக இக்குறைவுள்ள ஜனங் 

களால் சோம்பேறித்தனத்தை ௮டைந்தவசென்றும் துர்ப்புத்திக்கார 
சென்றும் சொல்லப்படுவிரார். அப்படியிருக்க, ஒருமையம் மாதா 

வான (அஹல்யைக்கு) வியபிசாரமேற்பட்டபொமுது கோபமடைந்த 

அவர்பிகா மற்றப்புத்தார்களைவிட்டுச் சரகாரியைப்பார்க்து, ' உன் 

தாயைக் கொல்' என்றுசொன்னார், ஜபிக்கிறவர்களுள் ுசேஷ்டரும் 

மஹாபாக்கியவானுமான கெளதமரென்ஞம்பிராம்மணர் இவ்விதஞ் 

சொல்லிவிட்டு ஆலோசியாமல் உடனே வனக்திற்குச் சென்னார், 
ஸ்வபாவக்இனாலே3ய சிரகாரியான அந்கப்புத்டுரர் வெகுகாலம் தாம 

இத்து, ஸப்படியே யாகட்டும்? என்று கொலலிவிட்டுச் சரகாரியான 

படியால் நெடுங்காலம் ஊன்றி ஆலோசிக்கலாளார், 

( பிதாவின் கட்டளையை எப்படி நான் செய்வேன் ! , மாதாவை 

எப்படிக் கொல்லாமலும்இருப்பேன் ? துர்ஜனனைப்போல இந்தத 

தர்மஸங்கடத்தில் எப்படி முமுகாமலிருப்பேன் ? பிதாவின்கட்ட 

ளையோ பெரியதாமம், மாகாவைக்காப்பறு ஸ்வதர்மம், ஆனால், 

தாய்தந்தையர்களுக்கனேமான புத்திரதகன்மையானது ஏன்னை 

விட்டு நீங்காமலிருக்கவேண்டும், ஸ்இரீமாத்ரமன்றித் தாயுமானவ 
ளைக்கொன்றுவிட்டி எவன்தான் ஒருபோதாவது ஈன்மையடைவான்? 

பதொவைஅவமதுத்து எவன் புகழைநுடைவான்! பிதாவை அவமதுி 
யாமலிருப்பரநுஉசிதம்,மா தாவை-ஷிப்ப துஸ்வதர்மம்,உ௫ிதமும்செய் 

யத்தக்கதுமானஇவ்விரண்டுதர்மங்களையும்' எப்படி சிறிதும் விடாம 

லிருப்பேன் ? பிதாவானவன் தன்னுடையசீலம் ஆசாரம் கோத்ரம் 
ne பவளக் 

1 ஆதரலி ஞல பீஷூர் கதையின்தொடக்கத இல சிரகாரியைப்புகழக.து 

அவருக்கு மங்களத்தைப பிரா£தஇக்றொர், 

8 ! பெயர்' என்பது பழையவுரை, 

   



Ft 6 RUT a to, ௯௫௫ 

குலம் இவைகளை ச்சரிப்பதறகாகத் தன்ஆத்மாவை மனைவியினிடம் 

வைக்கிருன், அப்படிப்பட்டசான்மா தாவினாலும்பிதாவினாலும்புத்இர 

னாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிமறன். ஆகையால, எனக்கு விசாரமா 

னது ஏன் ஏறபடாது 1! இருவரை யம் சரிரத்றி ற்கும் காரணழாக 

நினைக்கிதேன், ஜாதகர்மத்திலும் 'உபகர்மததிலும் பிதா சொல்லு 

கிறது பிதாவினடைய கெளரவகதை நிச்சமிக்கற விஷயத்தில் 
போதுமான பலழாயிருக்கிறது, சரிரத்தைப் போஷித்து வேதத்தை 

ஒுவிப்பதால் பிதாவானவர் இறந்தருரு ) அவரே மேகலானதர்மம், 

பிதாசொல்லுகிறதே வேநங்களிலும் நிச்சயிக்கப்பட்ட கர்மமாயிருக் 

கிறது, புத்ரன் பிதாவின்அன்பிற்குஉரியவனாயிருக்கிறுன், பிதாவோ 

புத்தாரனுக்கு எல்லாமாயுமிருக்கிறுர், பிதாகருவசே FIT (Lp HOTT 

தானஞ்செய்யக்கூடிய எல்லாப்பொருள்களையும் கொடுக்கிறார், ஆகை 

யால், பிதாவினுடையவசனம் (அவறாயம்) செய்யத்தக்கது ; ஒரு 

போதும் விசாரிக்கந்தக்கதில்லை, பிதாவின்கட்டளையைச் செய்கிற 
வனுடைய பாதகமானகாரசியங்களுஙகூடப் பரிசத்தமான காரியங்களா 

கின்றன, பாக்கியத்தின் அனுபவத்திலும் யாகததுலும் ஸகலமான 

உலகவியவஹாரத்திலும் ககர்ப்பாதானம் 2மக்தோன்னயனமுதலான 

வற்றிலும் பிதாவே தர்மம்; பிதாவே ஸ்வர்க்கம் ; பிதாவன் மு 

மேலானதவம் ? பிகா ப்ரீதியடைந்தால எல்லாத்தேவதைகளும் ப்ரீ 

தியடைஇிருூர்கள், பிதா புகதிரனைக்குறித்துச்சொலலுகிற ஆசீர்வா 

தீங்களெல்லாம் அவனை அடைகின்றன, பிதா ஸந்தாஷிப்பதே புத். 

னுடைய எல்லாப்பாவங்களுக்கும் பிராயச்சித்தம், புஷ்பமானது காம் 

பிலிருந்து உதிர்கிறது, பழமானது மரத்திலிருந்து உதிர்கிறது, புத 

இரஸ்நேகத்திலை, கலேசத்தைஅடைந்தாலும் பிதா புத்துரனை விடி 

கிறதிலலை,. புத்திரனுக்குப் பிதாவினிடத்திலுள்ள இச்தக்கெளரவ 

மானது ஆலோசுககப்பட்டது, பிதா அற்பமான ஸ்கானமில்லை, 

இணி மாதாவைப்பறறிச் சிந்தப்பேன், நான் மனிதததன்மையை 

அடைகையிலுண்டான பஞ்சபூதவிகாரமானகூட்டத்துக்கு (சரீரத் 

துக்கு) என்னுடைய மாதா அக்னிக்கு௮ரணிம்பாலக் காரணமான 

வள். தாய், ஜனங்களுடையதேகத்திறகு ௮ரணிபோன்றவள், துன் 
பம்அடைந்த ஸகலப்பிராணிகளுக்கும் மாதா ஸுககா.ரணம், மாதா 

விருந்தால் புத்திரன் ஸகாதன் ; : இலலாவிட்டால அக தன், தன 
  

1‘ உபஈயநத்திதகுள் ததை தேசாமதர.ப போயிரு ன்! இிரு்பியக தால 

  

புத்ரனுடைய தலையைபபிடி உலுக்கொணடு ஜபிப்பது எனபது பழைய உரை, 

2 வேறுபாடம், 8 தாபபவரையுடையவன்,



௬௫௭ ஸநரீமஹாபாதம், 

மில்லாதவனானாலும், 'அம்மா !' என்று அழைத்துக்கொண்டு வீட்டி. 

னுள்புகுகிறவன் துன்பத்தை அடைகிறஇல்லை. கிழத்தனம் அவ 

னுக்குக் குறைவைச்செய்யாது, மாதாவைஅடுத்திருக்கிற அவன் 

புத்கெபெளத்திரர்களுடனிருந்தாலும் நூறுபிராயம் நிரம்பியிருந்தா 

லும் இரண்டுபிராயக்குழந்தை போன்றவனே. ஸமர்த்தனானாலும் 

ஸாமர்த்தியமிலலாதவனாணாலும் இளைத்தவனானாலும் பருத்தவனானா 

லும் (எப்படி யிருந்தாலும்) மாதா புத்திரனை சக்ஷிக்கிறாள். தாயைத் 

தவிர மற்றவர்கள் முறைப்படி போஷிக்கமாட்டார்கள், எப்போது 

மாதாவின் வியோகம் உண்டாகிறகோ அப்பொழுதுதான் புத்ரன் 

கஇிழவனாஒிரான் ; அப்பொழு வா் துக்கச்தையடைந்தவனாகிருன். அப் 

பொழுது, அவனுக்கு உலகம் (எல்லாம்) சூன்யமாகிறது, மாதா 

வுக்குச்சமமான மிழலு.பில்லை, மாதாவுர்குச்சமமான கதஇயுமில்லை, 
மா தாவுக்குச்சமமான ரக்ஷகமுமில்லை, மாதாவுக்குச்சமமானஅன்புக் 

குரியவருமிவலை. மாதாவானவள் குக்ஷியில்தரித்ததால், *தாத்ரீ' 

என்றும், ரன்றதால், 'ஜாக' என்றும், அங்கங்களை விருத்திசெய்த 

தால, “அம்பா? என்றும், 1வீரனைப்பெறறதால், 'வீரஸூ' என்றும், 

சிசவுக்குச் சற்ரரஷைசெய்வதால, 'சுற்ரூ” என்றும் சொல்லப்படு 

இருள். மாகாவானவள் புத்தரனுடைய மறமழொருதேகம். (கண் 

முதலிய) துவாரங்களுள்ள தலையையுடையவனும் அறிவுள்ளவனு 

மான எவன் மாதாவைக்கொல்லுவான் ? தம்பதிகளுடைய வீரியஸம் 

பந்தத்தில் (புத்ரனுண்டாகவேண்டுமென்கிற) விருப்பம் மாதா 

வுக்கும் பிதாவுக்சூம் ஸமம். ஆனால, உண்மையான ஆர்த்தமானது 

மாதாவினிடத்திலிருக்கிறது, புத்திரனுடையகோத்சத்தைத் தாய் 

அறிகிறாள். அவன் யாருடையவனோ அவனை மாதாஅறிஒறாள், 

மாதாவுக்குத் தான்சுமந்ததனாலேயே சந்தோஷமும் ஸ்கேகமும் 

உண்டாயிருக்கின்றன, குழந்தைகள் பிதாவினுடையவைகள். புரு 

ஷர்கள் ஸ்இரீகளைத் தாமாகவேபாணிக்கரகணம்செய்து கூடவேதர் 

மத்தையும் அனுவஃடிக்கையில் வேறுஸ்திரீகளை அடைந்தால் அப்போ 

தும் அவாகள் 3விடத்தக்கவர்களில்லை. ஸ்திரீயைப்பரிப்பதால் (போ 

ஷிப்பதால்)அன்றோபர்த்தா? அப்படி யேபாலனத்தினால் (காப்பதனால்) 

அன்றோ பதி? அந்தத்தர்மங்களில்லாவிட்டால் பர்த் தாவுமல்லன் ; 

பதியுமல்லனே. இப்படியிருக்கையில் ஸ் இரீயானவள் குற்றமுடையவ 
ளாகிறதில்லை. புருஷன்தான் குற்றமுள்ளவனாகிருன். (பரதாரகமன 

    

1 ஆண் குழந்தை. 

2 ' பூஜிகக ததக்கவர்களில்லை' என்பது மேறுபாடம்,



சாநஇபாவம். ௬௫ஏ 

ரூபமான) கொடியபாவத்தைச்செய்கறெபுருஷனுக்கே தோஷம் மிகு 
தயாயுள்ளது, ஸ்திரீக்கோ பர்த்தாவே சிறக்கவன், அவனே பரம 

தெய்வமாக நினைக்கப்பகெருன், அவனுடையரூபக்திறகு மிகவும்மை 

மானரூபத்தைக்கொண்டவனுக்குத் தன்னைக் கொடுக்காள், ஆகை 

யால், ஸ்இரீகளுக்குக் குற்றமில்லை, புருஷனே அபசாதியாகிறுன், 

ஸகலகாரியங்களிலும் பராதனைகளாதலால் ஸ.ரரீகள் அபமாதமுள்ள 

வர்களல்லர், ஸ்இரீயினாலே இன்பவிருத்திக்காகக் கேட்சப்பட்ட வாத 

தை நினைப்பித்தஇந்திரனுக்கே அதர்மம் நிச்சயம், சந்சேகமிலலை, 

இவ்விதம் அதிகமான கெள. ரவததிலிருக்கிறஸதுர்களை அவர்களிலும் 

மாதாவை வதம்செய்யக்கூடாதென்று விதிவிலக்குக்களிலலாத பசுக் 

களும்அறியும், பிதாவை இன்றுகச்சேர்ந்த தேவதைகளுடைய ஸூ 

கமாகநினைக்கிழுர்கள், (புத்தின்) மாதாவை மனிதர்கள்” தேவதை 

கள்ஆ௫யெ இருவரிடத்துமுள்ள ஸ்னேகததோ௫ அடைகிறான்” என்று 
ஆலோசித்தார், சிரகாரியானதால் அவர் இவ்விதம் வெகுவாக 

ஆலோசனைசெய்யும்பொழுது நீண்டகாலஞ சென்றுவிட்டது, பிறகு, 

அவருடைய பிதாவானவர் வந்தார், அதிமேதாவியும் மிக்கஅறி 

வுடையவரும் தவததிலிருக்கிறவருமான கெளதமா அவ்வளவுகாலத் 

தறகுப்பிறகு பத்னியினடைய அனுசிதமான மரணத்தையோசித் 

துச் சாஸ்துரஞானத்ினாலும் மமேதைர்யத்தனாலுமுண்டானதெளி 

வினால் பச்சாத்தாபத்தையடைந்து துக்கத்தால் கண்ணீர்சொரிந்து 

மிகவும் ஸந்தாபத்தையடைந்து புலம்பினார், * மூன்று லோகங்களுக் 
கும் தலைவனான இக்இரன் பிராம்மணவேஷம்பூண்டு அதிதியின் விர 

தத்்தைக் கைக்கொண்டு என்னுடைய ஆபரமம் வந்தான், அவன் 

என்னால் ஈல்லவார்த்தைகளால் மகிழ்விக்ஈப்பட்டுக் குசலப்பிர 

ன த்தினாலும் பூஜிக்கப்பட்டான் ; நியாயப்படி. என்னால் அர்க்கிய 

மும் பாத்தியமும் கொடுக்கப்பெற்றான். அப்படிச்சொன்னால் ப்ரீது 

யடைவானென்று, 'கான் உன்னைச் சேர்க்கவன்” என்றும் சொன் 

னேன், இதில் அனர்த்தம் ஏறபட்டதனால ஸ்இிரீயினிடத்தில் குற்ற 

மில்லை, ஆகையால், ஸ்திரீயும் குற்றம்செய்யவிலலை, கானும் குற் 

றம்செய்யவில்லை. வழிப்போக்கனான இந்திரனும் குறறம்செய்ய 

வில்லை, தர்மத்தினுடைய தவறுதலே குற்றம்செய்தது, (ூனிவர் 

கள், 'பொறாமையாலுண்டான அுக்ககதை அஜாக்ரதையால்? என்று 
சொல்லுகிறார்கள், கான் பொழுமையால் கெடுக்கப்பட்டு, பதிவி 

தையும் ஸ்தரீயும் வீட்டிவேலைகளில் கவலையால் Buss Bs விக 

கும்படி. செய்யப்பட்டவளும் பரிக்க (போஹிக்கத்) த ] தக்கவளானதால்



௬௯௫௮ ஸரீமஹாபாரதம், 

பாரியையுமாயிருப்பவளைக் கொன்றுவிட்டுத் துன்பக்கடலில முழுக 

விட்டேன், யார் என்னைக் கரையேறறப்போகிருர் 1 சரகாரி என்ற 

எண்ணத் ரல :தாரபுததியுள்ள புத்தான் என்னால் கட்டளையிடப் 

பட்டான், அவன் இப்பொழமும் சிரகாரியாகிருப்பானாலை என் 

னைப்! பாவத்திலிருந்து காப்பான். ஒ! சரகாரியே! உனக்கு மங்கள 

மூண்டாகட்டும், ஐ! சிரகாரியே ! உனக்கு மஙாளமுண்டாகட்டும், 

8ீ இந்தல ஷயத்தில் இப்பொழுது சிரகாரியாமிருந்தால் உள்ளபடி 8ீ 

சிரகாரிகான், என்னையும் உன் தாயையும் உன்னால் தேடப்பட்ட 

தவததையும் உன்னையும் பாதகங்களினின்றும் காபபாறறு, இப்பொ 

முது சிரகாரியாயிருக்கக்கடவாம். நீ மஹாபுகிமானாகையால் உனக் 

கூசி காமதெெறுச்செய்வது உடன்பிறக்சுதாயிருக்கிறது, உன்னு 
டைய அக்சுகதன்மை அப்படியே ஸபலமாகட்மெ, இப்பொழுது நீ 
சிரகாரியாயிருக்கவேண்டும், மாதாவினால் நீ வெருகாலம் பிரார்த்துக் 

கப்பட்டாய் ; கர்ப்பகதுல தரிக்கப்பட்டாப், ஓ! சரகாரியே ! நீ உன் 

னுடைய 4 ரகாரித்தன கதை பைலமாகச்செய், வருத்தகதால் நஈம்மி 

டம்வரத் தாம க்கிறான். அவன் எஙகளிருவருஈகும் நெடிநாளைக் 

குண்டான துக்சததை நினைந்து வெருசாலம் தூஙகுகிறானோ! BOOTH? 

கப்பார்த்துத 5 தாமஹித்துச்செய்கறவனே !! என்றார், அரசனே! இவ் 

விதம் மஹரிஷியான கெளதமர் அபபொழுது வுக்கத்தை அடைந் 

தார்; பீறகு பக்கததில நிறகிற சிரசாரியென்கிற புததிரரைப்பார்த் 

தார், சரகாரியோ பிதாவைப்பார்த்து மிகக துக்ககுதுடன் ஆயு௪த்தை 

எறிந்துவிட்டுத் தலையால் அவரைவணஙகி ஸமாத HUGH HON FLY GO WILD 

படி.செய்ய எததனிததார், பிறகு, கெள மர், பூரியில ஸாஷடாங்கமாக 

விழுந்துகிடக்கிற புததுரரையும் (எஜ்ஜையால ரிஉைபோல) அசைவற்் 

திருக்கின்ற மனைவியையும்பார்கது மிககமகிழ்ச்சியை அடைந்தார். 

அந்த மஹாதமாவானவர் மனைவியைச் சேர்ததுக்கொள்ளவில்லை. 

ஜன மில்லாதவிடத்தல் ஆமா. ரமத்திலிருக்கறஅவரால் புத்ரீனும் ஸமா 

தானம் செய்யப்பட வில்லை. ஆயுதபா ணியும் அடக்கமூள்ளவலும் 

செய்யவேண்டியகார்யததில ஸமர்ததனுமான பத்திசனிடதத ல, தம் 

காரியங்கள ஞக்காகவெளியிலபோு ,ம் ஸமயததஇல், (மாதாவை) கொல் 

லக்கடவாய் ? என்று ஆஜ்ஞஜை செய்யப்பட்டது. த தமமுடைய பாதங் 

களில்வணங்கினபுத தரனைப்பார்ப )துப்பயத துனா [nr ஆயுதசதைப்பிடி.த் 

தருப்பதலுண்டான பாபரப்பை மறைக்கிறுனென்றுபிதாவுக்குவ ண் 

ணமுண்டாயிறது. பிறகு, பிதாவானவர் சிரகாரியை நெடுயேம் புகழ் 
ந்து நெடுகோம் உச்சிமோந்து நெடுபேம் இரண்டுகைகளாலும்
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ஆலிங்கனஞ்செய்து, “நெரிங்காலம் சீவிக்கக்கடவாய் ' என்று சொன் 

னார். மிக்கதுறிவுள்ளவரான அ.தக்கெளதகமர் இவ்விதம் அன்பையும் 

சந்தோஷத்தையும் (சாந்துமுதலான) (குணங்களையும் அடைந்து புத்தி 
. 6 © t க ௪ | ௪ 

ரனைப்புகழ்க்அ, 'ஒ! சிரகாரி! உனக்கு மங்களமுண்டாகுக. வெகுகாள் 

சிரகாரியாயிருக்கக்கடவாய், பார்க்கஇணியவனே ! உன்காரியம்சாம்ஸ 

மாயிருக்குமானால் வெருகாலம்கான் துக்கக்கையடையாமலிருப்பேன்' 

என்றுர்,(இவ்விகச்சொலலிவிட்டி) முனிசிகாமணியும்விக்வானுமான 

கெளதமர் சில றாலோகங்களையும் சொன்னார், (அவற்£ ன்பொருள்,] 

் காமகுத்துச்செய்கின்ற தஇீரர்களிட.ந்டுல் குணங்களும் காரியங்களின் 

முறைகளும் இதசர்கள்வக் ௮ அடையும்தன்மையும் இருக்கின்றன. 

வெகுகாள் ஆராய்க்து (ஒருவனை) மிதாணாக்கிக்கொள்ளவேண்டும். செய் 

ததை(விடுகிறகானால்)வெ.ருகாள் எண்ணி விட வேண்டும்,வெகுகாலம் 

ஆராய்ச் 3 நண்பஞகைச்செய்யப்பட்டவன் வெருகாலம் பழகுவத DHS 

திகுதியுள்ளவன், அன்பு, கர்வம், மானம் துரோகம், பாவச்செய்கை, 

த்துச்செய்கிறவன் சிலாஇக் அப்ரியம் இவைகளைச்செய்வரில தாம; 

கப்படுகிருன். உறவினா, ஈண்பர், வேலைக்காரர்கள், ஸ். இரீஜனம் 

காமதித்றுச்செய்கிறவன் 

இலாூக்கப்படிஒ௫ன்” என்பது, op! பாரத! யுதிஷ்டிரா | இவ்விதம் 

அந்தக்கெளதமர் அப்பொழுது புததானுடைய செய்கையினாலும் 

தாமஹிக்துச்செய்யும் தன்மையினாலும் பிரீதியை ஆடைந்தார், ஆகை 

இவர்களுடைய மறைவானருற்றங்களில் 

யால், இப்படியே மனிகன் எல்லாக்காரியங்களிலும் ஈன்குஆலோ 

சித்துப் பொறுதது நிச்சயித்தால் பரிதாபதகை ஆடையமாட்டான், 

தாமஸமானது கோபத்தைஆடக்கும், தாமஸமானது, *இதுூ காரி 
யம், இது அகாரியம்” என்று கர்மத்கை நியமனஞசெய்யும், பச்சாத் 

தாபத்தைச்செய்கிற ஒருகர்மமும் தக்கதன்று, வெகுகாள் பெரியோர் 

களை அடுத்இருக்கவேண்டும், வெகுகாலம் இதரர்களைப் பூஜிக்கவும் 
வேண்டும், வெகுகாலம் தர்மத்தைச் செய்யவேண்டும், ஒருவிஷயக் 

கைப் பலகாள் ஆராயவேண்டும், நெடுங்காலம் வித்வான்௧ளுடன் 
பழகி நெடுங்காலம் சிஷ்டர்களை துடுத்து கெடிங்கலம் மனத்தை 

அடச்இனால் கெரிஙகாலம் அவமரியாதையை அடையாமலிருப்பான். 
தர்மமான வார்சுகையை மற்முருவனுக்குச் சொன்னாலும் வெகு 
காலம் பிரரானம் செய்யப்பட்சிச் சொல்லவேண்டும், அப்படியானால் 
வெகுகாலம் பரிதாபத்தை அடையாமலிருப்பான். மிகுக்த வழு 
டைய கெளதமர் பலவருஷங்கள் அகத்தவானப்பிரஸ் தாஸ் ரமச்தில்லமு 

இப் பிறகு புத்துரசோடு ஸ்வர்க்கத்தைடைந்தார்!? என்றுசொன்னார்,



௬௭௦ ஸ்ரீ மஹாபாரதம், 

இருநாற்றேழுபத்துமுன்றாவது அத்தியாயம், 

மோக்ஷதாமம், (தோடர்ச்சி) 

3௦0-௬௩௮ 

(பிரஜைகளைக் நுன்பப்படுத்தாமல் காகீகும்விஷயத்தில் 

ஸ்தீ்யவாறுக்கும் தீயுமத்ஸேனறுக்கும்நடந்த 

ஸ்ம்பாஷணை,) 

யுழிஷ்டி.ரர், ஓஒ! பிதாமரரே ! அரசனான்வன் (ஹிம்ஸை 

யின்றி) எப்படி. பிரஜைகளை ரக்ஷிப்பான் ? (ரிபாலித்தால்) எப்படி. 

ஒரு ஜந்துவையும் வருத்தப்படுத்காமலிருப்பான் ? ஓஒ! ஹாதுஃ்களில 

இறந்தவரே ! உம்மைக் கேட்டுறேன் ; அதைச் சொல்லவேண்டும்” 

என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லலானார், 
இந்த விஷயத்திலும் த்யுமக்ளேனனுக்கு ஸத்யவானென்கிற 

அரசனுடன் நடந்த ஸம்வாகரூபமான ஒரு பழமையான இதுஹா 

ஸததைச் சொல்லுகிறார்கள். பிகாவான த்யுமத்ளேனனுடைய கட் 

டளையால் ( கொலைக்குயோக்கெயமானவர்கள்) கொலைக்குக்கொண்டுபோ 

கப்படிம்டொழுது ஸத்யவானெைவன் ஒருவராலும் சொல்லப்படாத 
(தர் 

மம் அதர்மமாகும், அதர்மமும் தர்மமாகும், கொலையயென்பது தர்ம 

வசனத்தைச் சொன்னானென்று நமக்குக் கேள்வி, ஸத்யவான், 

மாகுமென்னும் இது பொருந்தாது' என்றான், க்யுமத்ளேனன், 'த ! 

ஸத்யவானே! ( தருடர்களைக்) கொல்லாமை தர்மமென்றால் ஒரு மய 

மாவது எது அதர்மமாகும் ? இருடர்கள் கொலைசெய்யப்படாவிட் 

டால் (அதுவே அதர்மமாவதால்) தர்மாதர்மங்கள் கலக்துபோகும்; 
த! ஸத்பவானே ; கலியுகத்தில, 'இது என்னுடையது, இது இவனு 

டையது” என்கிற பிரவ்ருத்தி ஏந்படாது; உலகியல் நடவாது, 

(இந்தவிஷயம்] உனக்குந்தெரிந்தால் எனக்டிச் சொல்” என்றான், 

ஸத்யவான், (மூன் அவர்ணஊங்களான  எல்லோர்கரமே பிராம் 

மணாகளுக்கு அடங்கினவர்களாகச்  செய்யத்தக்கவர்கள். தாம 
பாச சுதுனாைலை கட்ணெடவர்களுள் MPU HTL அபராரத்தைச் 

செய்யமட்டான். அவர்களுள் எவனெவன் அபசாரத்தைச் செய் 

னோ அவனவனை அந்தணன் அரசனிடக் தல், 'இவன் என்சொல் 

லைக் கேட்கவிலலை' என்று சொல்லவேண்டும். உடனே அரசன் 

அவனுக்கு (சிக்ஷையை) விதிக்கவேண்டும். 1அதுலும் சரீரகாசமில் 

லாத சை-்ஷை மய செய்யத்தக்கது, குற்றங்களையும் நீதிசாஸ் தரத்தை 
ஆகவ ககைகாய 
  

    

4 

1 வேறுடாடம்,



FT &) ts a lp. ௯௭௧ 

யும் விதிப்படி ஈன்கு33லாசியாமல வே௱விதமான (௮தமானது) 

செய்யத்தக்கசன் ற. அரசன் இருடர்களையும் Hoh gars 

ளான பலரையும் கொலலு௫ிருன். கொல்லபபட்ட அம் நமணிதன்கூல 

மாக அவனுடையமனைவியும் தாயும் தர்தையு புத்திரனும் கெடுக் 

கப்பெராகள், ஆகையால, பிறன் குற றம்செய்தபபோ.தூ அரசன் 

சிக்ஷையை நியாயமாகச் செய்யவேண்டும் கெடடானிதன்்கூட ஒரு 

ஸமயம் நலலவனுடைய ஒழுக்கததகையும் அடைூழுன். தீமியராக 
ளிடத்தினின றுர் நல்லஸந்கஇியும் உண்டாகிறதன் ர ஆகையால், 
மூலராசமானது செயயத்தக்ககலலை இது ஸநாதனமான தர்மமா 

காது பயமுறுத்தல், கறைசெப்கல, IY DELILE LP FHT GB GO WDM TD 

வதமில்லாமலே சிக்ஷையானது எிதிம்கப்பட்டிருக்ெறு புரோகிதர் 

களுடையஸபைபில அக்க க்திருடர்கள் கொலைஎவனும் இசைஷயால 

கிலைசபபடுத்தத்கக்கவர்கவில்லை. அக்தத்திருட/கள பு3ராகதரைச 

சாண மாகக்கூறி, ஐ பிர பர்மராரே ! இணி2மல் சாங்கள் ஒருபாவ 

பாம்செய்யலவிலலை?. எகாறுசொல்லிக்கொண்டு அடைகிறபொழுது 

அவர்களைவிட்டுவிடவேண்டுமென்னு பிரம்மாவின் HQC தண் 

டம், மான்தோல் இவைசளை நகரித்துக்கொண்டு முண்டி தனாயிருக் 

கிற பிராம்மணஸர்யாஹியும் (குற றஞ்செய்கால) இிசைஷந்கு த்தக்கவ 

னாகிறன், பெரியவர்சளும் அடிக்கடி சூற்றஞ்செய்தால பெரிய 

இசையை அடையவேண்டும் ருதல்கடவையிலப்போல விடத்தக்க 

வர்களல்லர்”? என் றுசொன்னான். தயுமத்2ஸேனல்.. * எந்தஎர்தமையத் 

Bo குடிகளைச் இஷிபபறு தக்கதாகு2யா,  எவ்வளவுஎவ்வ 
௩ ° க ‘ ட “oO ந 

ளவுசிஷை குற்றத்தின் அளவுக்கு ௮திகப்படாமலிருக்குமோா அந்த 
அர்சஸமயத்தில அவவள | அவவளவு சக்ஷை தர்மமாகச சொல்லப் 
படுகிறது கொல்லத்தம்கவார்களைக் கொல்லாவிட்டால் எல்லாரும£ம 

அவமதிப்பார்கள். முன்னோர்கஞூம் அவாகளுக்கு முன்னோர்களும், 

மென்மைக்குண முள்ளவர்களும் மிகுக்கஸத்யஸக்தாகளும் அற்ப 

துரோகமும் அய கரபழுருள் எவாகளுமாயிருக் தமையால் எளி 

இல் சஇஃஷிக்கக்கூடியவர் சல ரயிருக்தராகள் முதலில 14இக்? என்ற 

சொல்லே சியைஷயாயிருக்தது பிறகு, வாயால்வைதல சிகை்ஷையா 

யிருந்தது, அதன்பிறகு, பொருளை வாங்குதல சிக்ஷையாயிற்று. 

இபபொழுது கொலையானது Rasy i HEM a சலெஜனங்களை 

வதத்தினால்கூடத் இருக்கமுடிறெஇலலை. வேகமானது, ( திருடன் 
௪ * உ . * ர . க ௬ . * 

மனுஷ்யாகளுக்கும நலலவனலைன ; தெவாகளுக்கும் நல்லவனலலைன) 

ட... 1/7 எனபதுபோன்றநிர்தைமொழி, 
11) 48



௯௬௨ ப்ரீமஹாபாரதம். 

கந் தர்வர்களுக்கும் (சிதெருக்களுக்கும் சல்லவனல்ஒன? என்று சொல்லு 
கிறது யா யாசைசசேர்ந்தவன்? ஒருவனும் ( ஒருவனையும்) சேர்ந்தவ 

னல்லன். திருடன் மயானத்திலிருக் து பக்குவமானபண்டத்தைக்கூட 

எடுத் துக்கொள்ளுகிறான்; சொசுகளையும் தெய்வமாகக் கொண்டாடு 

இரான். கெட்டபுத்தியுளள அந்தத்திருடர்கள்விஷயத்தில எவன் 

ஒருவிதநியமம்செய்வான்?? என்றுசொன்னான் ஸத்யவான், 4அர் 

தத்திருடர்களைக் கொல்லாமை ஸா அக்களாகச்செய்து காப்பதற் 
குக் கூடாவிட்டால எதாவது ஒருபூதபவயமெண்டுற யாகத்தைச் 

செய்யவிரும்ரி அவர்களின்கொலையை௪ செய் 1அரசர்கள் உலகம் 

நடப்பதற்காக மிகச்ஈறந்ததவத்தைச செய்கிறார்கள். அபபடிப் 

பட்டலாசர்களிடமிருந்தும் அவர்கள் லஜ்ஜையை அடை௫இருர்கள்; 

நடுங்கும்படி செய்யப்பட்டு அவர்களைப3பாலத் தவழுடையவாகளு 
மாகிரார்கள் ஸுகஒிருதமுடையவாகள் காமத்திலை தஇயசெய்கை 
யுள்ளவர்களை ஹிம்ஹிக்கறதிலலை. அரசர்கள் ஸுூருதத்தினுலேயே 

மிகவும் (சராறைகளைச இகஷித்கிரார்கள். இவவிதமிருந்தால் உலகம் 

மேன் மேலும் ஈசன்மையைக்கொடுக்கக்கூடிப ஒழுக்கச்சை அடையும்? 

என்றுசொன்னான் தயுமத்ஸேனன, (தனனை ஸமாகானஞ்செய்து 

கொள்ளாமல பிறரைஸமா தானஞ்செயயரினைக்கறெவனும் விஷயங் 
களிற்செல்லுகற இந்திரியங்களுக்குவசமாயிருக்கிறவனுமானவனை 

மனிதாகள் பரிகாஸம்செய்கிறார்கள. டம்பத்தாலுண்டானமோஹத் 
தால் ௮ச்சனுக்கு அலுசதமானகாரியத்தைச செய்கிறவன் எல்லாஉபா 

யங்களாலும் சுஷிக்கத்தக்கவன். அபபடியானை Maro wigs 

பாவத்திலிருக்தும் விரிபவொன் கெட்டசெய்கையுள்ளவனை அடக்க 
வேண்டுமென்கிற எண்ணமுடையவன் முதலில தன்னையே அடக்கிக் 

கொள்ள வேண்டும். தனக்கு நெருங்கின பந்துக்களைக்கூடப பெரிய 

தக்ைகளால இிக்ஷிக்கவேண்டும் லோபத்காலுண்டான மோகத் 
தால் ஏதாவது ௮யோக்பத்தனத்தைசசெய்கிறறரசனும் எல்லாஉபா 

யங்களாலும் அ௮டக்கத்தக்கவன், அபபடி அடக்கினுல் அவன் ந் 

தப்பாவத்திலிருர் தும் விுபவொன். எந்தத்தேசத்தில் பாவத்தைச 

செய்கிற இழிந் தவன் பெரிய துக்கத்தையடையவில்லையோ gies 

தேச ததில் பாவங்கள் விருச்தியடைசின்றன தர்மமும் குறைஏறது 
  

1 “அரசர்கள் தம்ராஜ்ய£ இல் இருடர்களிருப்பதற்காக லஜ்ஜையை அடை, 
இருர்கள். ௮,தற்காகவே அவர்கள் தவம்செய்கிரார்கள், ௮சசனிடமுள்ள பயத் 

தினால் குடி.கள்சல்லவர்களாகிரறார்கள், ௮ரசர்கள் தீமைசெய்பவர்களைத் தம்விரு 

ப்பத்திற்காசக் கொல்வ இல்லை! என்.ச.து பழைய உரை,



சாந் திபர்வம். ௯௬௩ 

நிச்சயம். இவ்லிதம் ௧ சீலரும் வித்வானுமான பிராம்மணர் ரச்சயம். இவலிதம் கருணாரலரும் வித்வானுமான ஒருபிரா 
எனக்கு உபதேசித்தா அபபா! இபபடியே முன்னோர்களான 

பிதாமஹர்களும் எனக்குச் சமாதானஞ்செய்து மிகவும்சருணையினால் 

உபதேசித்தார்கள் அரசன் இந்தபபூமண்டலக்கைக் கிருதயுகத்தில் 

முர்தினகல்பத்தின£வலே (அதாவது திக்தண்டத்தின?லே) ஜயிக்க 
ச . க . ச . . . 11 

வேண்டும் தி3ரதாயுகத்தில் ஒருபாதம்குறைந்த தர்மத்தனொலேயா 

வது ஈடக்க?2வண்டும துவாபாயுகத்தில இரண்டுபா கத்தோடு கூடின 

தாமத்தோடாவது நடக்க வேண்டும் Q) aur an கலியுகத்திலா 

வெளில கா நிபங்குதாமத்தாலாவது நடக்கவேண்டும் கலியுகமுண் 

டான பிறகு அரசனுடைய கெட்டஓழுக்கத்தாலும் காலவிசேஷத்தா 

௮ம் தாமத்தின்பதினறிைலொருபாகமிருக்கும். ஓ! ஸத்யவானே ! 

அலைது முசல்கலபத்இனா லம் தாமத்தி [HE கலபபுஉண்டாகுமானால 

த புளையும் சக்தியையும் காலத்தையும் பாரத்துர கிகைஃயை விதிக்க 

வேண்டும தாமத்தின்பெரிதானபலமான து ஸத்பத்தைக்கைவிடாத 

படி. செய்யவேண்டுமென்று /சரொணிகளிடமுள்ள அருளால் ஸ்வாயம் 

புவமனு சொன்னார்? என்றுகூ நினான் ?? என் றசொன்னார் 

  

இருநூற்றேழுபத்துகான் காவது அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம். (நோடர்ச்சி) 
அவவுக்கு வயலை 

(பசுவைக்கோல்லாமல் யாகம்சேய்யவேண்டுமே்பகைப்பற்றிக் 
ந் 

"கபிலநக்கும் ஸ்யூமாற்மிக்தம் நடந்தலம்பாஷணை.,) 

யுதிஷ்டிரர், wc up | பிதாமஹ ! (ரிராணிகளுக்குவி?ராதமில 

லாதளன்யாஸமான து (ஜஸ்ரவாயம், ஞானம, ர்த்தி, சாந்தி, வைராக் 

யம், தர்மம்என்றுசொல்லபபட்ட) ஆறுகுணங்களுடையஸமூகத்தைச் 

செய்வறெ.து (ஹேம்ஸையுள்ள தும்ஹிம்ஸையிலலா ததுமாகிய) இரண் 

யம் அடைந்ததாமங்களை எனக்குச௪ சொல்லும் பிதாமஹரே | டையும் ௮ ட் மு ௮ oo ஹர 
(ஒரேபயனுக்குக் காரணமானதா ல) ஒன் றுக்கொள் று நெருங்கெவை 

களாயிருக்கிற கருகஸ்ததர்மம் யோகதர்மம் இவ்விரண்டிலும் எது 

சிறந்தது??? என் கட்ட, பீஷ்மர் சொல்லலானார். 

£இரண்டுதாமங்களும் பெரியபாக்கிெயத்தினலை உண்டான் றன. 

இரண்டும்௮ னுஷ்டிக்க பரமமுள்ளவைகள் இரண்டும் பெரும்பயனை 

௮ளிப்பவைகள். இரண்டும் பெரி£யார்களால்சரிக்கப்பட்டி ௬க்கின் 
  

  

1் இல்லறம் துறவறம் ் ஏன்றும்நொள்ளலாம்,



௬௯௬௪ ப்ரீ மஹாபாரதம். 

றன. அப்படி.ப்பட்ட இவவிரண்டினுடைய ிராமாண்யத்தையும்உனக் 

குச் சொல்லுகியறன். ஐ! குந்இியின்புத்ர ! தர்மார்த்தங்களில்ஸர் 
தேகம்நீங்கும்படி ஒரேமன த்துடன் கேட்சக்கடவாய் இந்தவிஷ 

யத்திலும் கபிலமுனிவருக்கும் ஒருகோவுக்கும் நடக் தஸம்வா தமான 
பழையஇதிஹாஸத்தைச சொலலுகிறார்கள ஐூயுதிஷ்டிர! அதை 

அ.நியக்கடலாம ய். முன்காலத்தில ஈஸாஷனைனைவன் பழமையான தும் 

அிவற்றதும் உறுதியுளளதுமான அம்னாயத்தைக் கவனித்துக் 

கொண்டு தவஷ்டாவுக்காகல் கோவை 1அலம்பனம்செய்தானென்று 

நாம் கேட்டிருக்கும் ௮கதபபடி ஹிம்ஸையில் உபயோகிக்கப் 

பட்ட அந்தக்கோவை நலலசித் கமுடையவரும் ஸத்வகுணம்பொருக் 

இயவரும் இயானத்திலபற்றுள்ளவரும் ஞானவானும் ஆஹாரநியம 

முூள்ளவருமான கபிலமுனிலா பார்த்தார் சிறக்ததும் நிஷ்டைபொ 

OP Bu gin ஒரிடத் திலும் பயமற்ற துமான புத்தியையுடைய அந்தக் 

கபிலமுனிவர் அப்பொழுது, மவதங்களே!? என்று இனமானஸ்வாத் முனிவர் அப்பொழு.௮, 42% ” என்று நீ | 
தோடுகூடிய ஸத்யமான வா ததையை ஒருமுறை சொன்னா ஸ்யூம 

ரடட்மிஎன்றமுனிவர் அந்தப்பசுவிலுள்புகுர்து கலைரைசோக்க, 
( இச்சரியம் ' Ca ganar hi திக்கபபடுமானால மற்றத்தர்மங்கள் GI 

னால் ஒபபுக்கொளளப்படும்? தைரியசாலிகளும் வேகஜ்ஞானமாஇற 

கண்ணுள்ளவர்களுமான முனிவர்கள் எல்லாவேதத்தையும் எந்நாளும் 

ஆத்மஜஞானமுளள ஈறாவரருடையவசனமாக நினைக்கிறார்கள் பய 

னில அசையற்றவரும் விருபபுவெறுப்பில்லாத தவரும் ஒருவிஷய த்த 
c 

ட 

லும் முயற்சியிலலாதவருமான ஈ்ஸ்ரீவா ருக்கு வேதங்களில இப்படிச் 

சொல்லவேண்டுமென்ற எண்ணமானது ஏ.து?? என்றுசொன்னார் 

கபிலர், கான் பவதங்களை நிர் இக்கவிலலை $ ஒருவிஷயத்திலும் விஷம 

மாகபபேசவுமில்லை தனித்தனியாயிருக்கிற அர்ூரமிகளுடையகர்மங் 

கள் ஒரேபயலுடையவைகளென்ற நமக்குக்கேள்வி ஸன்யாஹியும் 

உத்தமகதியை ௮டையவேசெய்கிருன் *) வானபரஸ்தனும் அடைஇ 

மூன்; கிருகஸ்தன பிரம்மசாரி இவவிருவரும் அடைகிறார்கள் தேவ 

யானங்களென்௫த அழியா தமார்க்கங்கள ( இவவிதம்) கான்காக ஒப் 

புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கன்றன இவைகளுக்குப பயன்விஷய த்தில் 

பலாபலரூபமான உயாவும் தாழவும் சொலலபபட்டிருக்கின்றன இவ 

விதமறிந்துகொண்டு எல்லாவிஷயங்களையும் தொடங்கவேண்டுபொ 

ன்று ஒருவேதவசனமிருக்கிறது மற்றோரிடத்தில் ஒன்றையும் 

தொடங்கவேண்டாமென்று நிஷ்டையைத்ெ தரிவிக்றை ற வேதவாக்கிய 
      

1தர்மத திற்காக ஏற்படுற பசு பசுஹிம்ஸை,



fn 6 Gut atop. ௯௬௭௫ 

மானது கேட்கபபடுகிற அ ஆனால். ஆரம்பியாதலிஷயத்தில் கோஷ 

மில்லயென்பது ஹித்தம். ஆரம்பித்தலில் பெரிய3தாஷம் எற்படு 

இறது. இ௮விதமிருக்கறசாஸ்திரதஇன் பலாபலம் அ றியக்கூடியதா 

பில்லை இக்தவிஷபத்தில கரஸ் இரங்களைவிட்டுக் கொல்லாமை 

யைககாட்டிலும் மலானகென்று பாத்யக்ஷபாக ஓபபபும்கொள்ள ப 

பட்டதர்மம்ஒன ற இருந்து அதை அ மிவீராலை சொல்லு? என்ற 

சொன்னார். ஸூ பராமி, வர்க்க ததிலவிருபபராள் வ வன் யாகஞ் 

செய்ய வண்டுபென்று எப்பொழுதும் கம். கூறுகிற நூ மூன் 

னமம பயனை வ றபடு & Russi oly LAM B11 ao! Sl வில தரிக்கபபட்டி ருக் 

இற து? வெள்ளா0, குஇரை, செம்மறியாடு, oar, பஷிக்கூட்டங்கள், 

இராமத்திலுண்டான றஷஇகள , வன ச்திலுண்டான உஷா இவைக 

ளெல்லாம் பிராணனுக் கு 5 அகாரபென்று DOIG Fe OF Dg Hl! 

படியே a 1G) ai (HBT enh காலயிலும் மாலையிலும் ௮அன்னமானது 

சதேடபபடுகிறறு பாக்களும் கான்யமுா யாகம் நிற்கு அங்கமொன் று 

வதம் சொலலுகிறது. பிரம்மா இவைகளை யஜ்ஞ த் மதாடு படைத் 

தார். அந கயாகத்திலை (ரெபுலவான அவா தேவர்களைப பூஜித்தார். 

ஆகையா ல, எவவழாயிரும்கிற (யாசஸாதன மான) பிராணிகளெல 

லாம். ஓன்வொன்றும். மாலானவைகள் கா, அடு, மனிதன், 

நாய, குதிரை, கோமவறுகழுதை, கழுதை இக வழுபசுக்களும் 

ஸாதுக்களால கராம்யல்டளென்று சொல்லபபடுதன்றன ஸிம்மம், 

புலி, பன்றி, எருபைக்கடா, யாணை, மான், மூள்ளம்பன் ரி இந்த 

ஏழும்,ஆர ண்யங்களாக நினைக்கபபடுகின்றன பாகங்களிலஉபயோ 

இக்கபபட் _வையெலலாம் உததமமென்று பெயர்பெறறவையாகச் 

சொல்லுகிரர்கள்.. இதுூதா ன (ன் ளோகளாலும் அவர்களுக்கும் 

முச்தினவர்சள। லும் ஒபபுக்கொளளபபட்டிருக்கிது. சன்னுடைய 

சக்தியையறிச்தவனுனவ௮ன் தான பிராணிகளை ஒரும்பாதும் தொடா 
. ச ச n t 

மலிருப்பா oP யாக 54 Bot es olny HSMM LUI SS OHO ஈனுஷ்யாக 

ளும் Pas DORN Bewstop ங்களும் ஸலாக்கத்தை பய அடைக றன, 

யாகத்தைலிட்டால உக்கு ஸ்வர்க்கம்இலலை. ஒஷதிகள, பசக்கள, 

விருகஷங்கள், கொடிகள், நெய், பால், தயிர், ஹனிஸ், பூமி, இக்குக் 

கள், பயாத்கை, காலம் இவைகள பன்னிரண்டும், ருக்கு, யஜுஸ், 

ஸாமம், ரித் துவிக்கும்கள்;' இவைகள் சோச்து பதினாறு அகன்றன 

அக்னி, கிருகபதியாக அறியத்தக்கது. அது பதநினேழாவதாகச 

சொல்லபபற அ. இலை கள ய; ஐஞத்திற்கு அங்கங்கள் பஜ்ஞம் 

1 அபிகால்க்ஷந்தே ' எனபது மூலம்,



௯௬௭ ப்ரீ மஹாபாரதம். 

மூலமென்று வேதம் சொல்லுற து, கொவானது நெய், பால், தயிர், 

கோமயம், ஆடை; மீதால, வால்கள், கொம்பு, கால் இவைகளால் 

யாகத்தை நிறை3வற்றமவ செய்கிறது. இவ்விதம் யாகத்திற்கு 
வி.திக்கப்படுிகின் நவையெலலாம் ஒவ்வொன்றும் ரித்விக்குக்களோடும் 

தக்ஷிணை களோடும் சோந்து யஜஞத்தை பிறைவேற்றவே செய 

கன்ரன இன்னமும் இவைகளெலலாம் சொந் தும் யஜ்ஞத்தை நிறை 

வேற்றுின்றன. யாகங்களுக்காகவன்றோ. இவைகள் படைக்கப 
பட்டன? அர்தபபடி உண்மையாகே மவதம ௯ ne og இபபடியே 

முன்னோர்களுக்கும் முன.னார்களான மானிதாகளெலலாரும் செப் 

இருக்கிறார்கள், எவன் பலத்தை விரூம்பாமல யாகங்களால ஆரா 
திக்கவெண்டுமென் 20) யாகம் செய்களும்னா அவன் 'ஒன்றையும் 

ஹிம்ஹிக்கிறவனும் ஆரம்பிம்சிறவலும் துரோகம்செய்றெவனுமாகிற 

திலலை இவைகளெல்லாம் விதிவாக்கியசதால பாகாககங்களாகவேே 

உள்ளபடி. சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் விதியில் சேர்ந்தவைகளாகி 
ஒன்றைஓன்ற BIT DU MF செய்கின்றன  காமகாண்டங்களை 

நிலைகிறுத்துதன்ற மஹரிஷியான பாரமேப்வரரால் கெளியிடப 

பட்ட ஆம்னாயத்தை (ிரத்யகஷ£பபிரத்தியஷஷ சுருதிஸமுதாயத்தை) 

நான் அறிகி3றன். வித்வானகள் /ிராம்மணத்தை ஆராய்ந்து பார் 

SD ௮ந்த ஆம்னாயத்தைக்கண்டு மிச்சயிக்கராகள யஜஞம் பிராம் 

மணத்தில விதிக்கபபட்டது; பிராம்மணாகளுக்கு அாபபணம் செய் 

யப்பட்டது எப்பொழுதும் உலகைமுமுமையும் யாகத்தை அடுத் 

இருக்கறது யாகமும் உலகத்தை அடுத்திருக்கறது வேதத்திற் 

குக்காணமான ழம அன்பதையும், ஈம:, ஸ்வாஹா, ஸ்தா, வஷட் 

இவைகளையும் (யாகத்தை) தன் சக்திக்குத் தக்கபடி செய்தாவது 

அதில் பிரயோக௫ிக்கிறவனுக்கு மூன்று உலகங்களிலும் பாலோக 

பயத்தைப் பெரியோர்கள் நினைக்கிற திலலை? என்று (வேதங்கள் சொல் 

அகன்றன; இவவுலகத்தில ஹித்தர்களான பரமரிஷிகளும் சொல்லு 

கஇருர்கள், எவனிட க்் விதிவாக்கியத் தலை விதிக்கப்பட்ட ருக்கு, 

யஜுஸ், ஸாமம், ஸ்தோத்திரம் இவைகளெ லலரமிருக்கன் mast aut 

அவனே இவவுலகில இருபிறபபுடையவனாவான். ஓ! பிராம்மணரே! 

௮க்கினியா தான த்தில எதுஉண்டாக தெ தனறம் ஸோமயாகத்திலும் 

எது உண்டாகிறகென்றும் மற் நமஹாயாகங்களாலும் எது உண்டா 

இறதென்றும் அறிவுள்ளவரான நீரே அறிகறீர். ஐ! பிராம்மணரே! 

ஆகையால, யோசிக்காமல் யாகம் செய்யவும் வேண்டும்; செய்விக்க 

வும் வேண்டும் யாககா்மத்தினால் பூஜிக்கெறவலுக்கு மசணத்திற்



சாந்திபர்வம, ௯௭௬௭ 

குப் பிறகு பெரிதான ஸ்வர்க்கபலம் உண்டாகிறது. யாகஞ்செய் 

யாதவர்களுக்கு இவவுலகமும் இலலை; பா?லாகழும் இல்லையென்பது 

ரிச்சயம். வேதத்திலுண்டான Hi FFM FHOS DH Ob Haig sos 

அப்பொழுது (யாகஞ்செய்த வனுக்கு ஸ்வர்க்கயலம் யாகஞ்செய்யாத 

வனுக்கு ஸ்வாக்கபலம்இல்லை என் றி) இவவிரண்டும் சிரமாணமாகும்? 

என் றசொன்னார் 

ககக மகளு யாகம் 

இர்நூற்றேழுபத்தைந்தாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 
சல அவதத்குவயய 

(பிலநக்தம் ஸ்யூமார்மீக்கம் நடந்தலம்பாஷணை நே நாடர்ச்சி) 

கபிலர், இவவளவையும் இராய்ந்து பார்க்கிற துறவிகள் ஞான 

மார்க்கத்தை அடைந்து (மோ-ஷத்தை) அடைகிறுரகள். அவர்க 

ளுக்கு. எலலா உலகங்க.ரிலும் ஒருதடையுமில்லை வித்வான்கள் 

(ஸுக துக்கமு தலிய) தவற் தூவமிலலா தவர்கணாம (ஒருவரையும் ஒரு 

விதமான சாரியத்திற்கா கவும்) வணஙசாதவர்கணு் ஸங்கற்பங்களு 

டைய ஸம்பந்தமில்லா வர்களும் உளளும் |/றமும் சுத்தர்களும் எல் 

ஊபபாவங்களிலிருர தம் விடுபட்டவர்களுமாகி ஸஞசரிக்கரர்கள். 

மொக்ஷத்தையும் ஸந்ரியாஸத்தையும் புத்தியில் ரிசசயம் பணணுஇற 

வர்களும் பிரம்மத்தை3ய தியானஞசெய்கின்றவாகளும் 19ரம்மத் 

தைம் இருபிடமாகவுடையவாகளும் பிரம்மமானவர்களும் (அத 

னை தமேர்குணத்தின் காரியமான) சோகமிலலாதவர்களும் ரஜோ 

குணமிலலாதவாகளுமாயிருக்கிறவர்களுக்கு நித்யஹித்தமான உல 

கங்கள் எற்படுஇன்றன உத்தமமான கதியை அடைந்த அவர்களுக் 

கும் இருகஸ்ததாமத்தில என்னபபனிருக்கிற து?? என் றுசொன்னார். 

ஸ்யூமாப। மி, (இவாகளுக்குப ப.ரமறிஷ்டை இருக்குமானால் இவர்களுக் 

கே பரமததி உண்ட குமானால(ஒழுவிதப்ிரவிருத்இயும் மற்ற ஆஸ் 

மத்திலிலலா தபடியால) கிருகஸ்தர்களை அடுக்காமல் ஜாஆமமாமமும் 

ஈடக்ெதிலலை, எல்லாபபிராணிகளும் காயையடுத்து ஜீவிக்கன் 

றதூபால மற்றஅஸா்ர மங்கள் கருகஸ்தா ப ரமத்தை அடுத்துக்கொண் 

டி.ருக்கினறன  கிருகஸ்கன் தான் யாகஞ்செய்கிருல.  கிழுகஸ் 

தனே தவஞ்செய்கிருன். எவளவு தாமங்கள் இருக்கின்றன Saw 

அவவளவு தீர்மங்களுக்கும இர்ருகஸ் தாஸ்ரீரம௰ம மூலம் முனிவரே! 

  

      
1 (முர! என்று பாடம் சொள்ளப்சிட்ட து,



௯௭௮ ப்ரீ மஹாபாரதம். 

எல்லாப்பிராணிகளும் உற்பத்திமுறையில் உண்டாயிருக்கின்றன. 

அதானதுமற்ற அபப்ரமத்தில் சிறிதும்இல்லையன் ௫? ஒஷதிகளுக்கு 
வெளிப்பட்டு ஒருபிராணியும் இலலாக காரணத்இனால் 1புல்லுகள் 

ஒஷதிகள், வெளியிலும் மலையிலுமுண்டான மற்றச செடி கொடி 

முதலான எல்லாவற்றிற்கும் திருகஸ்காம்ரமமே மூலம் கருகல் 

தாஸ்ராமத்தினல் மோக்ஷமானது இடையாதென்றற எவனுடைய 

வார்த்தைதான் ஸத்யமாகும்? ஸ்ராத்தையற்றவர்களும் அறிவீனர் 

களும் எசஷ்மமான அலோசனையிலலாதவர்களும் சோம்பேறிகளும் 

(அதனால்) ஒன்றிலும் *சையிலாதல/களும் அசேமத்தையடைக்த 

வர்களும் தங்கள் பாவச்செய்கையால (கூன்குருடர்கள ரச) கஷ்டத் 

தை அடைந்தவர்களுமான அவித்வான்௧ளால் சார்திக்குக்காண 

மானஓழிவானது ஸர்யாஸத்திலென்று நினைக்கபபட்டிருக்கறெ து. 

மூன் றுஉலகங்களுக்குமே காரணமும் அனாதியும் ஸ்திரமும் வல்லை 

யும் பகவானுமானபிராம்மணன் பிறச்ததுமுதல் பூஜிக்கபபடுகிறுன். 

முதலிலேயே தவிஜர்களிடம் கர்பபாதானமந்திரங்கள பிரவருத்திக் 

இன்றனவல்லவா? வேதமரக்திரங்கள் வேதமின் றிநிசசயிக்கமுடியாத 
வைகளான ஸ்வர்க்கமுதலானவைகளிலும் (மழைமுதலான) பிரத் 

யக்ஷமானவிஷபங்களிலும் பற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன$ பித்ருக்க 

ளுடன்சேர்ப்பதற்காக ஏற்பட்டசரீர தகன த்திலும்சரந்தபிற குண் 

டான தர்ப்பணஸ்ரராத்தங்களிலும் கோதானம், விருஷபத்தினுத்ஸர் 

ஜனம், ஜலத்தில் பிண்டங்களைக்கரைத்தல் இவைகளிலும் பிரவருத் 

இக்கன்றன. அர்சசிஷ்மான்கள், பர்ஹிஷத்துக்கள், ரெவயாதர்கள் 

முதலான பிதருக்களும்மர்திரங்களும்மாண த்தை ௮டைச் தவனுடைய 

(தகனம்முதலானவற்றை) ஸம்மதிக்ொகள் அவைகளுக்கு மந்தி 

ரங்கள் காரணம். இவவிதம் வேதங்கள் முறையிடுகையில ஒருவ 

னுக்கு மோக்ஷமான து எதனாலஉண்டாகிற து? மலுஷ்பர்கள், பித்ருக் 
கள், தேவர்கள், அதிதிகள், இவர்கள்விஷயத்தில் கடன்காரர்களா 

யிருப்பதால் தனமறந்றவர்களும் சோம்பேறிகளுமானபண்டி தர்களால் 

வேதத்திலுண்டானஅாத்தவாதத்தினுடைய உண்மை றிவில்லாமல் 

ஸத்யம்போல 4ஏற்படுத்தப்பட்டமோக்ஷமான ௪ பிபாய்யாகும். வேத 

சாஸ்திரங்களைக்கொண்டு யாகம்செய்கற ரொம்மணன் பாவங்களால் 
    

1 வேறுபாடம், 

2 இருகஸ்ததர்மத்தால் மழைபெய்து புல்பூண்டுகள் உண்டாகின்றன 

என்பது கருத்து, 
3 வேறுபாடம், 4 வேறுபாடம்,



& 0 6 & ut a ip. ௯௬௯ 

பற்றப்படுறெதில்லை ) (காகத்திற்கு) இழுக்கப்படுறெ துமில்லை. யாகஞ் 
செய்கிறவன் பசுக்கஞுடன் உயர்ந்தகதியை son Bap. Gye, 
மறுபடி காமங்களை நினைக்கிறதில்லை. புருஷன் வேதங்களை ௮வமதி 

த் தலினாலும் வஞ்சனையினாலும் மாயையினாலும் பெரியக தியை ௮டை 

இறதில்லை, 1பிராம்மணன் பிரம்மத்தை ௮டைூரான் ? என்றுசொன் 

னார், கபிலர், : பூத்திமான்களுக்கு, தர்சயாகம் பூர்ணமாஸயாகம் 
அக்னிஹோத்ரம் சாதூமாஸ்யம் இவைகளெல்லாம் எற்பட்டிருக்கின் 
றன. அவைகளில் ஸனாதன மான *தர்மமான து இருக்கிறத” ஒருவித 

மானமுயற்சியுமில்லாதவர்களும் நல்லதைரியமுடையவர்களும் உள் 

ளும்புறமும் சுத்தர்களும் பிரம்மஜ்ஞான முடையவர்களுமான அந்தப் 

பிராம்மணர்களே தேவதைகளை ௮மிருதங்கள் திருபதிசெய்வதுபோ 

லத் திருப்திசெய்கிறார்கள், எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் ஆத்மாவானவ 

னும் எலலாப்பிராணிகளையும் (ஒன் றுபோலப்) பார்க்கிறவனும் சலன 

மில்லாதவலும் பிரம்மத்தைவிரும்புிறவனுமான வித்வானுடையமார் 

க்கத்தில் தேவாகளுங்கூட மோகத்தை அடை௫இருர்கள், கைகள்முத 
லான சான்குதுவார க்களையுடையவனும் சரீரம், இந்திரியம், மனம், 

புத்தி என்கிற கோன்குமுகங்களையுடையவனுமானபுருஷன 4வேத 

வாக்யத்தால் விராட், ஹிரண்யகர்ப்பன், அந்தர்யாமி, சு த்தமென்சிற 

நான்குவிதமாக ஜீவன் ௮டைஇருன், கைகளும் வாக்கும்உ தரமும்குறி 
யும்௮ந்தத்3தவர்களுக்கு வாயில்கள் அர் தவாயில்களைக் காக்கவிரும்ப 

வேண்டும். புத்திமானானவன் சொக்கட்டான்காய்களால்விளையாடக் 

கூடா ; பிறனுடையபொருளைக் கவரக்கூடாது; ௨ றவினனல்லாதவ 

னுடையஹ்விலஸைக் இரக்கக்கூடாது ; (அதாவது, ௮வனுக்குயாகம் 

செய்விக்கக்கூடா,து;) கோபத்தையடைந்து ஒருவரையும் அடிக்கவே 

கூடாது. அப்படியிருந்தால், இவனுடைய ௮ர்தக்கால்கைகள் நன்கு 

ரக்ஷிக்கப்பட்டனவாகும் கடுஞ்சொல் சொல்லக்கூடாது. வீண்வார் 

த்தை சொல்லக்கூடாது கோள்சொல்லக்கூடாது. ஜனங்களைக் 

குறித்து அபவாதம் சொல்லக்கூடாது, ஸத்யத்தையே விரதமாகக் 

கொள்ளவேண்டும். ௮ஜாக்.ரதையில்லாமல் மிதமாசப் பேசவேண்டும். 

அப்படியானால் ௮வனுடையவாக்கு நன்கு காக்கப்பட்டதாகும். 

ஆகாரம்செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது ௮திகஆகாரம்செய்யவும் 

கூடாது, ஜிஹ்வாசாபல்யமில்லாமலிருக்கவேண்டும் பெரியோர்க 
  

  

1 வைஇசகர்மாவைச் செய்பவன், 3 வேறுபாடம், 
8 யோசஸா தனங்களை, 8 வேறுபாடம், 
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௯௭௦ ஸ்ரீமஹாபாரசதம். 

ளால் ஆசாரத்திற்காக ௮டையப்பட்டவஞகை இருக்கவேண்டும். சரீர 

யாத்ரைக்குவேண்டிய.ஆகார த்தை அடையவேண்டும். அப்படியானால் 

அ வனுடையஉதர்வாயில்கன்குகாக்கப்பட்டதாகும். பிறன்மனைவியை 

விரும்பக்கூடாது. ௬.துவில்லாதகாலத்தில் தன்ஸ்திரீயையும் அழைக் 

கக்க டாது. தான் பத்நீவிர தமுள்ளவனாக இருக்கவேண்டும். ௮வ 

விதமானால் இவனுடையகுறி ரக்ஷிக்சப்பட்டதாகும், எந்தப்புத்தி 

சாலியினுடையகுறி உதரம் கைகள் நான்காவதானவாக்கு இந் 

நான்குவ்யில்களும் முழுதும் நன்குரச்ஷிக்கப்படுகின்றனவோ அவன் 

தான் இருிறபபுடையவன். அவாரங்களைக்காப்பாற்றாதவலுக்கு 

எல்லாம் பயனற்றவை விடும். அவனுக்குத் தவத்தினால் என்ன 

பயன் ? யாகத்தினல் என்ன பயன் 1 சரீரத்தினால்தான் எனன 

பயன்? உத்தரீயமில்லாமல் ஒருவஸ் திரமுடையவனும் விரிபபில்லா 

மல் சயனம் செய்றெவனும் சைகளை த்தலையணை யாகவுடையவனும் 

சமனத்தை அடைகிறவனுமானவனைத் தேவர்கள் பிராம்மணனாக 

நினைக்றொர்கள் எல்லாரும் ச? தாஷ்ணமு தலான த்வந் துவங்களில் 

களித் துக்கொண்டிருக்கும்பொழுது பிறருடைய (ஸுக துக்கங்களை) 

நினையாமல் தனியாயிருந்து (ஆத்மாவில) ஸத் துக்கொண்டிருக் 

கும் முனிவனை த் தேவர்கள் பிராம்மணனாக நினைக்கிறார்கள். காரண 

மும் காரியமுமான எல்லாப்பொருள்களையும் எல்லாப்பிராணிகளு 

டைய கதியையும் அறிர்தவளைத் தேவர்கள் பிராம்மணனாக நினைக்க 

மூர்கள். எவனுக்கு எல்லாப்பிராணிகளிடமிருந்தும் பயமில்லையோ, 

எவனிடமிருர் ௮ எலலாப்பிராணிகளுக்கும் பயமில்லையோ, “எவன் 

எலலாப்பிராணிகளுக்கும் ஆச்மாவாயிருக்கிரா?னோ அவளைத் தேவர் 

கள் பிராம்ஈணனாக நினைக்கிரார்கள. மனிதன் வேதங்களில் சொல் 

லபபட்ட கர்மங்களுடைய (சத்தசு த்திரூபமான) பயனைப்பற்றி அறி 

இறதில்லை. ௮தை முழுதும் அறியாமல் வேறுபயனை விரும்புகிருன், 

தம்கர்மாக்களுடன் பற்றிக்கொண்டிருப்பவர்களுடைய தவம் கோர 

மாகின்றது. மனிதர்கள் ஆச்சரியகாமும் அனுதியும் ௮வறாயம் 

அனுஷ்டிக்கத்தக்க தும் நிச்சயமாயப் பயனைக்கொடுத்கெறதுமான ௮ந்த 

ஸதாசார த்தை அனுஷ்டிக்க இயலாதவர்களாயிருக்கறார்கள். ஆகை 

யால், தர்மங்களில் சிறிது குறிப்பிக்கப்பட்டிருக்கெற து, ஆபத் 

தர்மமில்லாமலும் ஜாக் ரதையில்லாமலும் விருப்பு வெறுப்புக் 

களால்குழப்படாமலுமிருக்கன்றது ஆசாரம்; கர்மங்களைப் பயலுள் 
  

1விவாஹம்செய்துகொள்ளாதஸ்.இரீகளை விலச்சவேண்டுமென்பது, 

 



சாந் திபாவம். ௬௯௭௧ 

ளவைகளும் ஐஸ்ர்வரியமுள்ளவைகளும் நிலையுள்ளவைகளும் குண 

மில்லாதவைகளும் ௮கேகங்களுமாக யார் பார்க்கமாட்டார் ? ௮வை 

களுடையகுணங்கள் ஒருவராலும் சிறிதும் அறியக்கூடாதவை 

களாயிருக்கன்றன; அறியப்பட்டாலும் இப்பொழுது அனுஷ்டிக்க 

முடியாதவைகளாயிருக்கின்றன; அனளுவ்டிக்கப்பட்டாலும் அழி 

வுள்ளபயனை அளிக்தன்றனவென்று நீர் அறிஇறீர்' என்று சொன் 
னார். ஸ்யூமாஸமி, (கர்மம் ஸன்யாஸம் என்ற இரண்டு மார்க்கங்களும் 

வெளிப்படையாயிருக்கின்றன, வேதம் பிரமாணமாவதும் ஸந்யாஸம் 

பயலுள்ள தாவதும் எவவிதர்? பகவா£ன! அதை எனக்குசி சொல் 

௮ம்! என்னார். கபிலர், (ஸன்மார்க்கத்திலிருக்கின்ற நீங்கள் பீரத்பக்ஷ 

த்தைக் கவனியுங்கள், நீமகள் எதை ௮னுஷ்டிக்கன் மீர்களோ ௮ல் 

எது பிரத்யக்ஷமாயிருக்கின் றத?” என்றனர். ஸ்யூமாஸ்ரமி, ஐ! பிராம் 

மணரசே! ஸ்யூமாபப்மி என்ற நான் தெரிர் துகொள்வதற்கீரக இவ்வி 

டம்வந்தேன்; க்ஷேமத்தைவிரும்பி மனவுண்மையினால் எதிர்த்துக் 
கேட்டன்; வாதிக்க2வண்டுமென்றஎண்ண த்தினால் கேட்கவில்லை. 

இர்த அரியஸம்சயத்தை எலலாமறிந்தநீர் எனக்கு௪ சொல்லவேண் 

டும் ஸன்மார்க்கத்திலிருக்கின் றரீங்கவ இந்தவிஷயததஇல பிரத்யக்ஷத் 

தைப பாக்கின் நீர்கள். நீங்கள் அலுஷ்டிக்கிறதில் மிகவும்பிரத்யக்ஷ 

மாயுள்ளது எது? தர்க்கசாஸ்திரங்களுக்கு?வரான ஆகமத்தின்௮/த் 

தத் த அகமத்திலுளளபடி அறிகிம்றன் 3வதவா தங்களும் 1ஆக 

௦ம்; தர்க்கசாஸ் திரங்களும் ஆகமம் ஆஸ ரமத திற்கு த்தக்கடிடி உபா 

ஷிக்கவேண்டும். அதில ஆகமம் ஹித்திபெறுிறது. ஆகமத்தின் 

நிசசயத்தினுல் காரியஹித்தியானது பிரத்யக்ஷம்போலம காணபபடு 

இறது இ வேதிய! ஒடத்திலகட்டபபட்டதும் வெள்ள த்தால் 

௮ந்தக்கட்டுடன் அடித் துக்கொண்டு போகபபட்டதுமான மற்றோர் 

ஒடம்போல (குபுத்தியாறவெள்ளத்தால் ஆகமரிச்சயமாகறெமூலத் 

துடன்) இழுக்கப்படுெறகாரியஹித்தியானது (அந்தக்) கெட்டபுத்தி 

யுள்ளவர்களை ஷபூபடி கரையேற்றப்போறெத? எல்லாமறிந்தநீர் 

இதைச் சொல்லவேண்டும். உம்மை அடைந்தவனக இருக்கேன். 
எனக்கு உபதேசம்செய்யும் ஒருவலும் தியாயொகவுமில்லை ஸர் 

2 தாஷமுடையவனாகவுமில்லை; சோகமில்லா தவனாகவுமில்லை; வியாதி 

யில்லாதவனாகவுமில்லை; ௮ நியவிருபபமில்லாதவனாகவுமிலலை; சோக் 

கையற் றவனாகவுமில்லை; ஒழிவுள ளவகைவுமில்லை. நாங்கள் எப்படி.மீயா 
wernt eared on பவம் வவவனைவ வகை ச வன்மை ௯ 

  

1 சாஸ்இரம்,



௯௭௨ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

அப்படியே நீங்களும் ஸந்தோஹிக்கவும்செய்கன் நீர்கள்; துக்கிக்க 

வும்செய்கின்றீர்கள். உங்களுடைய இந்திரியவிஷயங்களும் எல்லா 

ஜர்துக்களிடமும் ஸமமாயிருக்கின்றன. இப்படிப்பட்டநான்குவர் 

ணங்களுடைய மார்க்கங்களிலும் நான்குஆனாரமங்களுடையமார்க் 

கங்களிலும் சிறந்தஒன்றைடைறவர்களுக்கு முடிவில் எ.து குறை 

வற்றிதாகும்? எல்லாமறிர்தநீர் இதை எனக்குச சொல்லவேண்டும். 

உங்களை அடுத்தவனாயிருக்கிமீறன். ஒ! எனக்கு உபதசம்செய்ய 

வேண்டும்' என்றா. கபிலர், 4 இந்தவர்ணானாரமாசாரங்களில் எதை 

எதை சரிக்கன்ரானோே ௮ர் தஎல்லாப்பிரவிருத்திகளிலும் சாஸ்திரம் 

பயலுள்ளதாகிறது எந்தஅஸ்ரரமத்தில் எவலுக்கு ௮னுஷ்டானம் 

எற்படுகிறதோ அவலுக்கு ௮துவே தோஷமில்லாததாயிருக்கற து. 
எவன் ஞானவழியைப் பற்றுகரானோே அவனுக்கு ஞானமானது 

எல்லாவற்றையும் அ௮டைவிக்கறது. ஞான த்தைவிட்டுவிலகயிருக் 

கன்றவிருத்தியானது ரஜைகளை நாசஞ்செய்கிறது நீங்கள் எப் 

பொழுதும் ஞானமுள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள் ழ எல்லாவற்றிலும் 

தோஷமில்லாதவர்களாயு மிருக்கதோாகள் (அனேகாகளில்) ஒருவ 

னல்லவோ ஏகாத்மாவாயிருக்கும்தன்மையை ஒருபோது அடைக 

ரன்? சில ஜனங்கள் வாதத்தின்சாஸ்திரபலத்திலை சாஸ்திரத்தை 

உள்ளபடி.௮ றியாமல்விருப்புவெறுப்புக்களால்கவரபபட்டு௮கங்கார த் 

திற்கு வசமானூகள்; சாஸ்திரங்களின்உண்மையை௮ றியாமல் சாஸ்தி 

ர த்திருட்ர்களும் பிரம்ம த்திருடர்களும் ஈன்முயற்சியில்லா தீவர்களும் 

பக்குவமில்லா தமனமுடையவர்களும் அமங்களமுள்ளவர்களுமாகிக் 

குணமில்லையென்றே நினைக்கின்ராகள்; குணங்களை மற்றவர்களுக்கு 

உண்டுெபண்ணுவதில்லை. ௮ஜ்ஞான த்தையே சரீரமாகவுடைய அவர்க 

ளுக்கு அ௮ஜ்ஞானமே கதி, எந்த ஜந்துவானது எவ்விதஸ்வபாவ 

முள்ளதாயிருக்கிறதோ ௮து அர்தஸ்வபாவத்தினுடையவச த்தை 

அடையும். அதனுக்குப் பகை, விருப்பு, சினம், டம்பம், பொய்; 

மதம்என்னும்குண ங்கள் ௮ர் தஸ்வபாவத்தினால்உண்டாட எபீபொழு 

தும் ௮னுஸரிக்கின்றன ஸமாதியில்பற்றுதலுள்ளவர்களும் உத்தம 

கதியைவிரும்பினவர்களுமானயதிகள் ௮ந்தபரம்மத்தை௮றிந்து தியா 

னஞ்செய்து சுபாசுபங்களை விலக்கெகொள்ளுஜொர்கள்? என்றுசொன் 

னார். ஸ்யூமரஸுாமி, ! ஒ! பிராம்மணசே! உம்மால் சாஸ்திரப்படி இவை 

களெல்லாம்சொல்லப்பட்டன சாஸ்திரத்தின்௮ர்த்தத்தை௮ நியாமல் 

பிரவருத்திகள் நடப்பதில்லை, நியாயமான அசாரமெல்லாம் சாஸ்திர
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மென்று வேதம் கூறுகிறது, எது ௮ந்யாயமோ ௮௮ ௮சாஸ்திர 

மென்றும் வேதம் கூறுறெ௪. சாஸ்திரமின்றி ஒரு செய்கையும் 

இல்லையென்பது நிச்சயம் வேதவாதங்களுக்குவிலக்கான து HFK 

திரமென்ற ஸ்ரீருதிசொல்லுகறது, மிகவும் அகங்காரிகளான ௮னே 

கார்கள் சாஸ்திர BS cys a9 BoxBon on ou, பார்க்கின்றார்கள் சிலர் 

இகத்திலும் பரத்திலும் எற்பட்டசாஸ் திர த்திலுள்ள தோஷங்களைப் 

பார்க்கிறதில்லை. இந்திரியவிஷயங்களும் உங்களுக்கும் ஸகலஜர் 

துக்களுக்கும் ஸமமாயிருக்கன்றன, இவ்விதம் நான்குவர்ணங்கள் 

நானகுஅஸ்மரமங்கள் ஆகிய இவைகளுடையபிரவருத்திகளில்ஐன்றை 

அடைகின றவர்களுக்கு முடிவில எலலாவிதத்திலும் பயனுளள தென் 

பதைச்சொல் ஓகிறவரும் ஸமாத்தருமானஉம்மால விஜஞானமில்லாத 

வர்களும் கெட் டஅறிவையுடையவர்களும் ௫ TOM Moun oor அறிவுடைய 

வர்களும் தமோகுணத்தால பியாபிக்கபபட்டவாகளுஏமிருக்் த 

நாங்கள் சத்தத்தால் வ௪கரணஞ்செய்பப்பட்டோம் தனித்திருப்ப 

வனும் யோகத்தோகூடினவனும் எல்லாவிஷயத்திலும் ஸமாத்த 

னும் சிறிதும் 1பேசாதவனும் சக்தியுள்ள வனும் மனத்தைஜயித்த 

வனுமாயிருக்கறவன் சரீரமாத்திரத்தை அவலம்பித துக்கொண்டு 

எலலாத்திக்கிலும் சஞ்சரிக்கவேண்டி வேதத்தின் அர்த்தவாதத்தை 

ஈம்பி மோக்ஷமானது இருக்கறதென்று சொல்லத்தகும். நியா 

பம்சாஸ்திரமிவைகளைவிட்டவனும் ஸகலஜனங்களையும் தூஷிக்கின் ற 

வனுமாயிருக்கிறவனால் குடும்பத்தை ஆஸ்ராயித்தஇந்தக்கர்மஈ செய்ய 

முடியாதது தானம், அ௮த்தியயனம், யஜ்ஞம், பிரஜைகளுடைய 

உற்பத்தி, *கேராயிருத்தல் இவைமுதலானவைகளைச் செய்துங்கூட 
ஒருவலுக்கும் மோக்ஷமானது இல்லையென் நிருக்குமானால் (அவை 

களைச்செய்கன் ற) கர்த்தாவையும் கர்மாவையும் நிர்திக்கவேண்டும், 

இந்த ரமழும் பயனில்லாததாகும். வேறுவிதமாக நாஸ்திக்கியம் 

எற்படும். வேதங்களும் விலக்கப்பட்டனவாகும். ஓ! ஸர்வஜ்ஞூர ! 

இந்தக் கர்மாவிலுநித்யமானபயனையளிக்கும்தன்மையை விரைவில் 
கேட்கவிரும்புேன். (ரொம்மணரே ! எனக்கு உண்மையைச்சொல் 

இம், உம்மை ரான் ௮டைந்தவனாயிருக்றேன் எனக்கு உபதே 
சிக்கவேண்டும். ஓ பிராம்மணரே ! உம்மைஅடுத்த எனக்கு உண் 

மையை உபதேடக்கவேண்டும், நீ மோக்ஷத்தை ௮றிந்தவண்ணம் 

எனக்கும் கற்பிக்க£வண்டும்? என்றுசொன்னார். 

  

  

1 வதமாசேர' என்று பாடம்கொள்ளப்பட்டது,



௯௭௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

இருநூற்றேழுபத்தாறாவது அத்யாயம் 
மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

ட 

(மபிலருக்தம் ஸ்நுமாறமிக்தம்நடந்த ஸம்பாஷணை த்தோடர்ச்சி) 

கபிலா, 43வதங்கள் உலகங்களுக்குப் பிரமாணம் வேதக்கள் 

விலக்கப்படுறதில்லை சபதப்ரம்மம் பரப்ரம்மம்என்னும் இரண்டு 

பரம்மங்களும் அறியத்தக்கவைகள் சப்தபரம்பத்திலஸமர் த்தன 

யுள்ள வன் பரப்ரம்மக்தை ௮டைசன்றான் 13 வதத்தில்சரீர த்தைஉப 

யோகப்படுத்துவதென்ப?த இந்தச்சரீரத்தின் உபயோகம் சரீர 

சுத்தியுள்ளபிராம்ணே பாத்ரனாகிரன் கர்மாக்கள் நித்யமான 

பயனளிப்பதைஆலோூத்து வேதமாத்திரத்தினலை அறியமுடியாத 

தும் புத்தியால நிச்சயிக்கமுடியாதஜம் இந்திரியத்திற்குப்புலப் 

படாததும் எல்லாஜனங்களுடைய அனுபவத்தையும் ஸாக்ஷியாகக் 

கொண்டதுமான அ௮ப்பயனை உமக்குச௪ சொல்லுகிறேன் எவர்கள் 

பயனில்விருப்பமில்லாமல் கர்மமென்றே யஜ்ஞங்களை௪ செய்ரர் 

களோ ௮வாகள கிடைத்ததை உடூேேசெலவுசெய்கிறவர்களும் 

லோபமில்லா தவர்களும் விருப்புவெறுப்பற்றவர்களுமாவார்கள். ஸத் 

பாத்திரங்களில தானம் செய்வதுதான் தனமுளளவர்களுக்கு மார்க் 

கம். ஒருமீபாதும் பாபகர்பத்தை௮டையா தவர்களும் கர்மயோகத் 

தையுடையவர்களும் மனத்தின்ஸங்கலபத்தில் ஹித்தியடைர் தவர் 

களும் சுத்தமான அறிவின் உறுதியையுடையவர்களும் கோபம் 

அஸ்ூயை அகங்காரம் மாத்ஸரியம் இவைகளறறவாகளும் ஜ்ஞான 

ஸாதனத்தில்நிஷ்டைபெற்றவர்களும் (உற்பத்தி, கர்மா, வித்தை 
என்னும்) மூன்றும் சுத்தமாகவுள்ள வர்களும் எலலாப்பிராணிகளின் 

ச்ஷமத்திலும்பற்றுதலுள்ளவாகளும் தம்தர்மங்களிலா கரவுடையவர் 

களும் விதிபபடிஈடக்கின் றவர்களுமாயிருக்கின்ற (யாஜ்ஞவல்கியர் 

(முதலிய) ிராம்மணர்களும் (ஜனகர்முதலிய) அரசர்களுமான, ௮னே 

கர் கிருகஸ்தர்களாயிருந்தாகள் ஸமமாயிருப்பவர்களும் ஒழுக 

கானதன்மையுடையவர்களும் (எபபொழுசும்) சந் தோஷத்தையடை 

ந்தவர்களும் ஞானத்தில உறுதியுள்ளவர்களும் பிரத்யக்ஷமாக (சித்த 

சித்திரூபமான) தர்மபலத்தை பலுபவிக்கறவர்களும் சுத்தாகளும் 

1 வேதத்தில்சொல்லியபடி. - ஸம்ஸ்காரத்துடன் சரீ ரத்தைஉண்டுபண் 

ஹுவதுதான் சரீ ர.த்தன்சுத்தியாகும்' என்பது பழையவுரை,
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பரப்ரம்மத்தில்றாரத்தையுடையவர்களும் முன்ஜன் மத்திலேயேசு த்த 

வாஸனையுள்ளமன த்தையுடையவாகளும்உள்ளபடிவிரதத்தை௮லுஷ் 

டி.த்தவர்களுமாயிருக்கின்ற அவர்கள் கஷ்டதசையிலும்௮ஸெளகரிய 

மானவிடத்திலும் இருந்தாலும் தர்மத்தை அலுஷ்டிக்கின்றார்கள். 

௮வவிதம் சேர்ந்து தர்மத்தை அனுஷ்டித்த அவர்களுக்கு முன்கழலத் 

தில் ௮து ஸுகமாகத்தானே இருந்தது ? ௮வர்களுக்கு ஒருவிதமாக 

வும் பிராயச்சித்தமான.து செய்யவேண்டிய தா யிருக்களில்லை, ஸத்ய 

மான தாமத்தைதடைந்து (ஒருவராலும்) கொஞ்சமும்கெழுங்கமுடி 

யாதவர்களாக ஓபபுக்கொள்ளபபட்டஅவர்கள் தம்புத்திசென் றவழி 

செல்லுகிறதில்லை; முடிவாகத் தர்மத்தில் கபடத்தைசசெய்கிற 

தில்லை, தர்மத்தில் எது முதற்கற்பமோ ௮தையே அ௮னுவ்டிப்பவர் 

பெரியவர், இந்த நிலையிலிருப்பவர்களுக்குப் பிராயசசித்தம்இல்லை 

துர்பலமானமனமுள்வ வர்களுக்குப பிராயசசித்தம் ஏற்படும். இவ் 
வித ஆசாரத்தையுடைபவர்களும் யாக த்தைஈட த் துகிறவாகளும் முன் 

னோர்களுமான இவர்கள் பின்வருமாறு சொல்லுகிறார்கள் வேதத்தில் 

சிறந்தவர்களும் சுத்தர்களும் €லமுடையவர்களும் சோ த்திபெற்றவர் 

களுமான வித்வான் 1)ள பயனைவிரும்பாமல ஒவ்வொருநாளும் யாகங் 
களைச௪ செய்கிறார்கள  அ௮வாகளுடையயாகங்களும் வேதங்களும் 

மற்றக்காமங்களும் பொருள்வசவுக்குத்தக்கபடி ஏற்படுகின்றன வரவு 

ஸஈ்கல்பத்தையலுஸரித்தும் ஸங்கலபமும் விரதத்தையனுளரித் தும் 

ஏற்படுகின்றன காமக்ரோதமறறு மற்றவர்களால் ௮லுஷ்டிக்க அரிய 

ஆசாமீத்தையும் கர்மத்தையுமுடையவாகளும் தங்கள்காமங்களால் 

ப்ரஹித்திபெற்ற வர்களும் ஸ்வபபாவமாக?வ மேலான சித்தமுடையவர் 

களும் ஒழுங்கானவர்களும் எப்பொழும் அடக்கமுளளவர்களும் 

தங்கள கர்மங்களிலிருக்கின் றவர்களு மானவர்களுக்கு எல்லாம் அழி 

வற்றபயனுடையவையென்று ஈமக்குப பலநாளாகக் கேள்வி, உதார 

சித்தமுடையவர்களும் மற்றவர்களால் அனுஷ்டிக்கமுடியாத ஆசார 

கர்மங்களயுடையவர்களும் தங்கள் கர்மங்களால் பிரஹித்திபெற்ற 

வர்களுமாயிருக்கிறவர்களுடைய தவமானது கோரமாயிருக்குர்தன் 

மையை அடைந்தது. ஆசசரியகாமானதும் ஆதியிலேயே உண் 

டானதும் நிலைபெற்றதும் உறுதியுள்ள அமான ௮ந்தஸதாசாரத்தை 

அனுஷ்டிக்க முடியாதவர்களாலே தர்மங்களில் சிறிதூ அறிவிக்கப் 

பட்டது, த! பிரபுவே! முன்காலத்தில் ஸகலஜாதிகளிலும் ஆபத் 

தர்மமேயில்லாத ஆசாரமும் ஜாக்செதையும் காமக்சோதங்களால்
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௮வமானமில்லாமையுமிருந்த காரணத்தால் । அவர்களில் ஒருவித 

வித்தியாஸமும் இல்லாமலிருந்தது. பிறகு, மனிதர்கள் ஒரே தர் 

மத்தை ரசாலுபாதமாக அடைந்தார்கள், ஸத்துக்கள் ௮ந்தத் தா 

மத்தை விதிப்படிசெய்து உத்தமகதியை ௮டை௫இருர்கள் Gor Boy 

கங்களிலிருர்துவெளிக்களம்பி வனத்தை௮டைந்து உத்தமகதியை 

௮டைந் திருக்கிறார்கள் சிலபிரம்மசாரிகள் கிருகஸ் தாரா ரமத்தை ஆஸ் 

ரயித்து உத்தமகதியை ௮டைன்ரர்கள், பிராம்மணர்கள் நாலாகப் 

பகுக்கப்பட்ட ஆஸாரமத்தை ஒன்றாகவே அறி௫ருர்கள். இவ்விதமான 

ரீதியையுடைய இந்தமுன்னோர்களான பிரம்மசாரிகள், எல்லா ௮.7 

மங்களிலுமுள்ள எல்லோர்களும் உத்தமகதியை அடை இருர்களென் 

றுசொல்லுகின்ரார்கள். ௮ப்படிப்பட்ட இந்தப பிராம்மணர்கள் ஸந் 

தோஷத்தினால் எல்லையற்ற பிரம்உபாவத்தையடைந்து ஜோதிவடிவ 

மாகி ராசி சக்கரங்களில அ௮ஸ்ர்வினீமுதலான ஈக்ஷத் திரங்கள்போல 

அனேகமான cops Hos கூட்டங்களாகி அகாயத்தில் காணப்படு 

கிரார்களென்பது வேதவசனம் அப்படிபபட்டவர்கள் பூர்வகாமத்தி 

னால் மறுபடியும் யோனிகளில ஜனித்து ஸம்ஸாரத்தை அடைந்தால் 

ஒருபோதும் பாபகர்மத்தினால் வியாபிக்கப்படுகிறதிலலை. வேதாந்த 
விசாரத்தில் விருபபமுள்ளவனும் உறுதியான நிசசயத்தையுடைய 

வனுமான பிரம்மசாரியானவன் இப்படியே அருன். இவ்விதம் 

ஸ தாசாரமுடையவன் (4ராம்மணனாவான் மற்றவன் பிராம்மணப் 

போலியாவான். நல்லவனோ, கெட்டவனே என்பதை மனிதனு 

டைய செய்கையே சொல்லுகிறது. இவ்விதம் பக்குவசித் தமுள்ளவர் 

களுக்கு வேதாந்தஸ்ரரவணத்தினலும் அதனாலுண்டான அனந்த 

மான பிரம்மபாவத்தினாலும் எல்லாவிதத்திலும் அழிவற்ற தன்மை 

உண்டாயிற்றென்று நமக்கு ௮ழிவற்றவேதம் கூறுகிறது. அசைநீங் 

ஜெவர்களும் சுத்தர்களும் மோக்ஷத்தில் விருப்பமுள்ள மனமுடைய 

வர்களுமான அவர்களுக்கு கான்காவதும் உபறிஷுத்தில் சொல்லபபட் 

டும் எல்லாவாணத்தார்களுக்கும் பொதுவான துமான (சமம் தம 

(தலான)தரமமான துஸ்மிருதிகளில்சொல்லபபட்டிருக்றெ து. ஸித்தி 

பெற்றவர்களும் மனத்தைவசஞ்செய்தவர்களுமான பிராம்மணர் 

களால் நித்தியமான பிரம்மஜ்ஞானமானது ஸாதிக்கப்படுிறது. 

யதியின் தர்மமானது ஸந்தோஷத்தைக் காரணமாகவுடையதும் 

இயாகரூபமும் ஞானத்திற்குக் காரணமும் மோக்ஷத்தில் புத்தியை 

உண்டுபண்ணுகிறதும் , ௮ழிவில்லாததும் ௮னாதியுமாகச சொல்லப்
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படுறது. அர்த யுதிதர்மமான து தன்வைராக்ய பலத்திற்குத்தக்க 
படி. இதா ஆஸ்மாமதர்மத்துடன் சேர்த்தாவது தனியாகவாவது 

அனுஷ்டிக்கப்படுகறது. புத்திவன்மையுடையவர்கள் க்ஷேமத்தை 
அடைகிறார்கள். புத்திபலமில்லாதவன் இந்த ஸம்ஸாரத்தில் துன் 

பப்படுஇிரான். பிரம்மபதத்தை விரும்புனெற சுத்தனானபிராம்மணன் 

ஸம்ஸார த்திலிருந்து விபெடுரொன்”? என்று சொன்னார், ஸ் upon ub), 
(எவர்கள் தர்மமாக 1ஸம்பாதிக்கப்பட்டபொருள்களினால் போகத்தை 

அடைன்றவர்களும் தானஞ்செய்இன்றவர்களும் யாகஞ்செய்கின்ற 
வர்களும் ௮த்யயனஞ்செய்கின்றவர்களுமாயிருக்கிறார்களோ, எவர் 

கள் ஸன்யாஸத்தை௮டைந்தார்களோ,இவர்களுள் எவர் மரணத்தின் 

பிறகு ஸ்வரீக்கத்தை ஈன்குஜயித் தவர்கள் ? ஓ! பிராம்மணரசே! கேட் 
இன்ற எனக்கு இதை உள்ளபடி. சொல்லவேண்டும் ? என்று கேட்க, 

கபிலா, 'ஸகலமான$3பரிக்ரகத்தையுமுடையதர்மாறாரமங்களும்குணத் 
இனால் சுபகரங்களாயும் மறுமைப்பயனை த் தருபவைகளாயுமிருக்கின் 
றன.அனாலும்௮வர்கள் ஸன்யாஸ த்தினலுண்டானஸ-கத்ை ௮டை 

ந்தவர்களாகஇல்லை இதை நீரும் அறிகிறீர்”? என்றுசொன்னார். ஸ்யூம 

ரஸ்மி, (நீங்கள் ஞானறிஷ்டர்களும் கிருகஸ்தர்களும் தர்மறிச்சய 

முடையவர்களுமாயிருக்கின் நீர்கள், எல்லா ஆஸ்ர£மங்களுக்கும் முக 

வில் ஓ?ரபயன் சொல்லப்படுகிறது. (ஆகையால் அஸாரமம்) ஓன்றா 

யிருப்பதிலும் பலவாகப்பிரிப்பதிலும் வேறுவிசேஷம் ஒன்றும் சொல் 

லப்படவில்லை. ஆகையால், எல்லாமறிந்தநீர் நியாயமாக உள்ளபடி 

எனக்குச் சொல்லவேண்டும் £ என்றார் கபிலர், * கர்மங்கள் (ஸ்தூல 

ஸூக்ஷ்ம) சரீரசுத்தியைச் செய்கின்றன. ஞானமோ மோக்ஷ்ஸாத 

னம் சித்தத்தின் மலமானது பக்குவமான காலத்தில் விஜ்ஞான 

முண்டாகிறது. உண்மையான ஞானமிருக்கும்பொழு௪ பூததயை, 

4 பொறுமை, சாந்தி, கொல்லாமை, ஸத்யம், நேர்மை, துரோகமில் 

லாமை, அபிமானமில்லாமை, லஜ்ஜை, சீ3தாஷ்ணமுதலியவற் 

றைப்) பொறுத்தல், ஒழிவு இவ்விதமான ப்ரம்மமார்க்கங்கள் ஏற்படு 

இன்றன. இவைகளால் பரப்ரம்மத்தை ௮டைகின்றான். ஆகையினால், 

வித்வானுனவன் கர்மபலத்தின்டிச்சயத்தை மனத்தினால் உற்றப் 
  

1 *லப்தாபி?” என்று பாடம் கொள்ளப்பட்டது, 3 சேர்க்கை, 

8 (கஹாயே' என்று பாடங்கொள்ளப்பட்டது, 

4 ஒருவர் கோபம்வரும்படி. செய்தாலும் கோபம்வ.ராமலிருத்தல், 

5 மனவடச்கம், 
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பார்க்க2வண்டும், எல்லாவற்றிலும் ௮டக்கமுடையவர்களும் விசுத் 

தர்களும் பிரம்பஜ்ஞான த்தில் உறுதிபெற்றவர்களுமாயிருக்றெவேதி 

யர்கள் ஸந் தோஷத்தை டைந்நுஎந்தக்கதியை ௮டைசனெரறார்களோ 

அதை உயர்க்தகதியாகா சொல்லுகெருர்கள். இவ்விதம் வேதங் 

களையும் வேதத்தினால் அறியக்கூடிய கர்மப்ரம்மஸ்வரூபத்தையும் 

அவைகளின் ௮னுஷ்டான த்தின்ஸ்இிதியையும் அறிந்தவன் வேதவித் 

தாதிறான். இதற்கு ?வருயுள்ளவன் காற்றுநிறைந்த தோல்துருத்தி 

யாகரானென்ற சொலலுகின்றுர்கள். வேதத்தை அறிந்தவர்கள் 

எல்லாவல்றையும் அறிகின்றார்கள். வேதத்தில் எல்லாம் ஸ்தாபிக்கப் 

பட்டிருக்கெறன. வேதத்திலலலவோ இப்பொழுது எது௭.து இருக் 

தின்றனவோ, ௭௮௪.து 1இல்லையா அந்தஎல்லாவற்றிற்கூம் இருப்பு 

இருக்கிறதென்பது.ம் இல்லைஎன்பது3ம எல்லாவஸ் அக்களுக்கும் 

இயற்கை?' பிரம்மத்தையறிர்தவலுக்து இது முடிவும் 3ஈடுவும் ஸத் 

தும் ௮ஸத்துமாயிருக்கின்றது. (2வதமானது) ஸன்யாஸமென்று 

தானே முடிந்திருக்சன்றது? சமமென்றுதா?ன நிச்சயிக்கப்பட் 

டிருக்கன்றது? ஸர் தோஷமெவறு எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றது. 

மோக்ஷத்தில் ஸ்தாபிக்சப்பட்டிருக்கின்றது ? ஒருகாலமும்பாதிக்கப் 

படாததும் வயக்தாவ்யக்தமும் ௮றியப்பட்டதும் அறியவேண்டிய 

தும் எல்லாவற்றிற்குமாத்மாவும் ஸ்தாவரஜங்கமரூபமும் முழுதும் 

ஸுகமும் வெழும் பர்ரேஷ்டமும் (ராகிகளுக்குப்) பிரகாசியாததும் 

ஜகத் தின்உற்பத்திலயகாரணமுமானப்ரம்மமானது தேஜஸ், கூமை, 

சாந்தி, கெடுதலற்றசுபம், ௮ப்படிப்பட்டவி3யாம,ஸநாதநம், 4துருவ 

மென்கிறஇந்தச்சொற்களா?ல ஞானக்கண்ணுடையபிராம்மணர்க 

ளால் அறியப்படுகின்ற. ஆகையால், பிரம்மரூபமான அந்தப்பிராம் 

மணனுக்கு ஈமஸ்காரம்? என்றுசொன்னா்? என்றார் 

  

1 முன்சென்றதும் இனிவருவதும், 

2 மோக்ஷரூபமாயும், 3மத்தியில்தோன் றுக் றஜசத்தாயும், 

4 நிலையுள்ளது,



சாந் திபர்வம். ௬௯௭௯ 

இருநூற்றேழுபத்ேதழாவத அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

oe 

(அறம்போநளின்பங்களுள் அறமே சிறந்ததேன்பதைப்பற்றிய 

துண்டதாரன்கதை,) 

யுதிஷ்டிரா, 6! பராத?ர! வேதங்கள தர்மத்தையும்" அர்த்தத் 
தையும் காமத்தையும் சொல்லுகின்றன இவைகளுள் எதை ௮டை 

வன ஸ்ஸ்லாத்யம்? ஓ! பிதாமஹ? ! அதை எனக்குச் சொல்லவேண் 

டும்” என் கேட்க, பிஷ்மர்சொல்லலானார். இச் தவிஷபத்இல் முன்பு 

குண்டதாரன் ப்ரீதியுடன் பக்தனுக்கு உபகாரம்செய்த காகிய பழமை 

யான கதையை உனக்குச்சொல்லப்போகிரேவ். தரித்திரரான ஒரு 
பிராம்மணர் ஆசையினால் lyon sng su நோத்னோர் அகனால் அவா 

யாகத்திற்காகத் தனத்தைவிரும்பி உக்செமானதவத்தைச செய்தார், 
பிறகு, ௮வர் உறுதிசெய் துகொண்டு 3தவதையளைப் பூஜித் தார்; பக்தி 

யுடல் தேவதைகளைப்பூஜித்தும் தனத்தைஅடையவேயில்லை, பிறகு, 

அவர்,மனிதர்களால் ஸ்ரீரமப்படுத்தபபடா ததும எனக்குச்£க்ரெ த்இல் 

௮ருள்செய்யக்கூடியதுமான)) தப்வம்எ து??எனற சந்தையையடைந் 

தார். ௮வர், பிறகு, தெளிவானமனத்தினால் 2 2௮ ஜக்குப்பின்செல்லு 

கிறதும் தமதருகிலிருக்கிற துமான குண்டதாரனெள்றெமேதத்தைப 

LITT BIGOT, மஹாபாஹுவான அந்த மேக? தவதையைப பார்த்த 

வுடனே, இவன் எனக்கு மேவமையைசசெய்லான் இர்தமேனி ௮ப 

படிப்பட்ட தாயிருக்கிற தூ 2தவனும்குகெருங்கி வழாய! ஸரக்கிரான்) 

வேறு மனிதர்களால வரிக்கப்படவுமில்லை இந்தத்2தவன விரைவி 

லேயே எனக்கு அதிகமான தன த்தைக் கொடுப்பான? என்று அவருக் 

குப் பக்தி உண்ட்£யிற்று பிறகு, ௮வர் ௮ர்கத்தேவனை த் தூபங்களா 

ஓம் கந்தங்களாதும் ஏற்றத்தாழ்வுள்ளமாலைகளாலும் நானாவிதமான 

பூஜைகளாலும் பூஜித்தார். ௮ப்பொழுது அந்தப்பூஜையினால் ௮ற்ப 

காலத்தினாலேயே ௮ந்தமேகமான து சர்? தாஷுதையடைந்து, (பிரம் 

மஹத்திசெய்தவனுக்கும் உ-ஸ-வாபானம்செய் தவனுக்கும் இருடனுக் 

கும் விரதபங்கமுடையவனுக்கும் அறிஞர்களால் பரிகாரம் விதிக்கப 
பட்டிருக்கிறது; செய்தான் திமா ந்தவன்விஷய த்தில் பரிசாரம் விதிக் 

கப்படவில்லை. ௮தர்மம் அசையின்புத் ) திரனாகவும் குசே ரதம் ௮ஸடு 

1' தர்மத்தை ! என்பது வேறுப்ா£டம், 

  

 



௯௮௦ பர் மஹாபாரதம். 

யையின் புத்தாகைவும் லோபம் வஞ்சனையிள்புத்தீரனாகவும் எண் 

ணப்படுன்றன. நன்றிமறந்தவன் பிரஜைக்கு யோக்கயெனில்லை 

என்று அவருடைய உபகாரத்தில் உறுதியான இந்தவார்த்தையைச் 

சொல்லிற்றாம். பிறகு, அந்தப்பிராம்மணர் தர்ப்பங்களில் சயனஞ் 

செய்துகொண்டு அப்பொழுது குண்டதாரனுடைய தேஜஹினால் 

ஸ்வப்னத்தில் எல்லாப்பிராணிகளையும் பார்த்தார். சமத்தினாலும் 
தவத்தினுலும் பக்தியினலைம் போகத்தை விட்டவரும் சுத்தமன 

முள்ளவருமான அந்தப் பிராம்மணர் ராத்திரியில் பக்தியின் உறுதி 

யைக் கண்டார் யுதிஷ்டிர! அவர் அந்தக்கூட்டத்திலிருக்கெறவனும் 

தேவதைகளுக்குள்ளே மிக்கஒளியுள்ளவனும் மஹாத்பாவும் பயன் 

களை அளிக்கிறவனுமான 1மாணிபத்ரனென்பவளைப் பாரத்தார். Sy tes 

குளளதேவர்கள் சுபகர்மங்களால் முயற்சிசெய்து ராஜ்யங்களையும் 

தனங்களையும் கொடுக்கன்ருர்கள் ; அசுபகர்உங்களைச் செய்தால் ௮ப 

கரிக்கின்றார்கள். பர தசிரேஷ்ட! அப்பொழுது யக்ஷர்களும் தேவர் 

களும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில் மிக்கதேஜஸுள்ள குண்ட 

தாரன் ஐடி.வந்து தேவர்களினமுன் பூமியில் விழுந்தான், பிறகு, 

பூமியில்விழுந்த குண்டதாரனைகோக்கி, ஈல்லமனமுள்ள மாணிபத்ரன் 

தேவர்களின வசனத்தினால், குண்டதார! நீ எதைகிரும்புகறாய்?? 

என்று கேட்டான். குண்டதாரன், 4இர்தப்பிராம்மணர் என்னுடைய 

பக்தர். தேவர்கள் என்விஷயத்தில் அருள் வைப்பார்களானால் 

இவருக்குச் சிறிது ஸாுகத்தைத்தரத்தக்க அ௮னுக்ெகத்தைச் 

செய்ய விரும்புகி£றக? என்றுசொன்னான். உடனே, மாணிபத்ரன் 

தேவர்களுடைய வசனத்தினாலேயே மறுபடியும் மிக்ககாட்திபொருந் 

திய இர்சக்குண்டதாரனை நோக்க, (எழுந்திரு ; எழுந்திரு உனக்கு 
மங்களமுண்டாகட்டும். காரியஹித்திபெற்று ஸுகமுள்ளவனாவாய். 

இந்தப் பிராம்மணர் தனத்தைவிரும்பினால் இவருக்குத் தனம்கொடுக் 

கலாம், உனக்கு ஈண்பராயிருக்கிற இந்தப் பிராம்மணர் எவ்வளவு 

தனத்தை விரும்புகராரோ அளவற்ற அவ்களவு தனத்தை 

யும் நான் தேவர்சஞுடைய கட்டளையினால் கொடுக்கிமறன்? 

என்றுசொன்னான். குண்டதாரன் பனிதர்களின் செல்வமானது 

சலிப்பதும் நிலையில்லாததுமென்று நினைத்து பசஸுள்ள பிராம்மண 

ருடைய தவத்தில் புத்தியைச் செலுத்தினான். (அவ்விதம் நிச்ச 

யித்து மாணிபத்ரனை நோக்கி) (தனத்தை ௮ளிக்கின்றவனே | 
  

1 இது, ' மணிபதீரன் ' என்றும் காணப்படுறெ.து,



சாந்துபாவம. ௯௮௧ 

பிராம்மணருக்காக நான் தனத்தை யாசிக்கவில்லை. என்பக்தருக்காக 
வேறான அ௮னுக்செகத்தைச் செய்யவேண்டுபென்று யா௫க்கறேன். 

என்னுடைய பக்தருக்காக ரத்தினங்களால் நிறைந்த பூமியையோ 

பெரிய பொருட்குவியலையோ நான் யா௫ிக்கவில்லை. பின்னை என்ன 

வென்றால், இவர் தர்மிஷ்டராகவேண்டும், இவருடையபுத்தி தீர்மத் 

தில் மமெவேண்டும். இவர் தர்மத்தையே அடுத்து ஜீவிக்கவேண்டும்; 

தர்மத்தை முதன்மையாகவுடையவசாகவேண்டும், இந்த ௮லுக்கிர 

கம் எனக்கு ஸழ்மதம்? எனறுசொன்னான். மாணிபத்ரன், இவர் 

சரீரமரமமில்லாமல் எப்பொழுதும் தர்மத்தின் பயனான ராஜ்யத்தை 

யும் நானாவித ஸுகங்களான பயனகளையு9ம ௮னுபவிக்கட்டும்"என்று 

சொல்ல, பிறகு பெரும்புகழுள்ள குண்டதாரன்௮னேகமுரை (முன் 

யாசிக்கப்பட்ட) தரமவிஷயத்தில் ௮ப்யாஸத்தையே கேட்டான், 

தேவர்கள் ௮தனால் ஸந்தோஷித்தார்கள். மாணிபதரன், ₹ஸகலதேவ 

கதைகளும் உன்விஷயத்திலும் இந்தப்பிராம்மணார் விஷயத்திலும் 

பரீதியடைர்தார்கள். இலா தர்மாத்மாவாகப்போகிரார். தர்மத் 

தில் புத்தியைச் செலுத்தவும் போகிறார் ? என்றான், ஐ! யுதிஷ்டிர | 

அதனால் ௮ந்தமேகம் மற்றவர்களால் ௮டையமுடியாத மனத்துக்கு 

விருப்பமான வரத்தை௮டைந்து காரியசித்திபெற்றுஸக்தோஷத்தை 

அடைந்தது. பிறகு, ௮ந்தப் பிராம்மணபமரேவடர் தம்முடைய பக் 

கத்தில் ஸமீபத்தில் வைக்கபபட்ட ஸுூக்ஷ்மமான மரவுரிகளைப் 

பார்த்தார். உடமீன ஓழிவை அடைந்து, 4 இந்தக்குண்ட தாரன் 

ஈன்மையை அறியவில்லை, கான் செய்த ஸுஇருதத்தை வேறுயார் 

அறியப்போகருர் ? இனி3மல் கான் தர்மத்தால் ஜீவிப்பதற்கு வனத் 

தையே ௮டைஅழறன்' என்முர். ௮ப்பொழுது அந்தப்பிராம்மண 

பய்ரேஷ்டர் ஒழிவினா ஓம் தேவர்களுடைய அருளின லும் வனத்தை 

அடைந்து பெரியதவத்தைச் செய்யத்தொடங்கனொ். ஓ! மஹா 

ராஜனே ! அர்தப் பிராம்மணர் தேவதைகளும் அ.திதிகளுமருந்திய 

மீதியான கனி௰ழக்குகளைப் பக்ஷித் துக்கொண்டிருந்தார். தர்மத்தில் 

அவருக்கு உறுதியான புத்தியும் உண்டாயிற்று. பிறகு, பிராம்மணர் 

கனிஓழங்குகளையெல்லாம் தள்ளிவிட்டுச் சருகுகளைப் பக்ஷித்துக் 

கொண்டிருக்தார் மறுபடியும் ௮வா சருகுகளையும் தள்ளிவிட்டு 

ஜலத்தைப் பானஞ்செய்துகொண்டிருந்தார். ௮தன்பிறகு, பலவரு 

ஷங்கள் வாயுவைப் பக்ஷித்துக்கொண்டிருந்தார்; இவருடைய பிரா 

ணன் குறைவை அடையவில்லை, ௮து ஒர் ஆச்சரியமாயிற்று. தர்



௯௮௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

மத்தில் ஈம்பிக்கையுடையவரும் உக்ரெமான ௦ தவத்திலிருக்கிறவரு 
மான அவருக்கு நெடுங்காலத்துக்குப் பிறகு Bow திருஷ்டியுண்டா 
யிற்று. அவருக்கு, இவ்வுலகத்தில் நான் யாருக்காவது ve sn 

ஷுதி2தாடு தனத்தைக் கொடுத்தால் என வாக்கானது வீணாகாது” 
என்னும் புத்தி உண்டாயிரறு. பிறகு, ௮வர் மலர்ர்தமுகத்துடன் 
மறுபடியும் தவத்தைச செய்ய தரம்பித்தா£ மறுபடியும் தவஹித்தி 
பெற்று அவர், நான் ஸம்? தாஷத்துடன் யாராவது ஒருவனுக்கு 

ராஜயத்தை அளித்தால ௮வன் சக்ரெத்தில் ௮௱சனாவான். என்னு 
டையலாக்கு வ்ணாநாது” என்று தாம் மேலானதென் நுநினைக்கிறதைப் 

பற்றி ஆலோசகர். பாரத! அப்பொழுது குண்டகாரன் His 
தீப்பிராம்மணருடைப தவத்திவமீயாகத்தாலும் ஸ்நேகத்தாலும் 
ஏவப்பட்டு ௮வருக்குப பிரத்தியக்ஷமானான் அந்தப் பிராம்மணர் 
அந்தக்குண்டதாரனருகிற்சென்ற அவனை விதிப்படி பூஜித்தார்) 
ஐ. gyre Zan அதனால் ஆசசரியத்தை அடைந்தவருமானார். 
பிறகு, குண்டதாரன் அவரைநோக்இ, உமக்கு உததமமான 
ஞானக்கண் உண்டாயிருக்கிறது ஒ! பிராம்மணரே! அந்தநேத் 
இர த் தினால் அரசர்களுடைய கதியையும் உலகங்களையும் பாரும்” 

என்று சொன்னான். பிறகு, அந்தப்பிராம்மணர் உடனே நரகத்தில் 

அழுந்தின அனேக ௮ரசர்களை* தூரத்தில் இவ்ய இருஷ்டியினால் 
பார்த்தார் குண்டதாசன், பத்தியுடன் என்னைப்பூஜித்து நீர் துக் 
கத்தை (௮அடைவீமானால் என்னால் உமக்கு என்ன செய்யப்பட்ட 
தாகும் சான என்ன அனுக்ரகம் செய்ததாகும்? மறுபடியும் நீர் நினை 
தீஅப்பாரும்; ஆர £ய்ந்துபாரும் மனிதன் காமங்களை எப்பீடி. இச்சக் 

கலாம்? ஸ்வாக்கத்துவாரமான து மனிதர்கள்விஷபத்தில் விசேஷமாக 

அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது? என்றுசென்னான் . பிறகு, அந்தப் பிராம் 

மணர் மனிதர்களைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்றெ காமம், குரோதம், லோ 

பம், பயம், மதம், நித்திரை, மயக்கம், சோம்பல் இவைகளைப்பார்த் 

தார். குண்டதாரன் , (உலகங்கள் இந்தக் காமழுதலியவைகளால் 

சூழப்பட்டிருக்கின் றன. தேவர்களுக்கு மனிதனிடமிருந்து பயம். ௮ந் 

தீக் காமமுதலியவைகள் ௮ப்படியே தேவர்களுடையவார் த்தையினால் 

எல்லாலிஷயங்களிலும் இடையூறை றச்செ ய்ன்றன. தேவர்களால் 

அனுமதி கொடுக்கப்படாத ஒருவனும் தார்மிகனாறெதில்லை. நான் 

தவத்தினால் ராஜ்யத்தையும் தனங்களையும் கொடுக்கச் சக்தியுள்ள 
வனாயிருக்கிறேன்? என்றுசொன்னான். ௮ப்பொழுது தர்மாத்மா



சாந்துபர் வம. ௯௮௩ 

வான பிராம்மணர் மேகத்தைத் தலையால் வணங்டு ௮தனை நோக்க, 

( எனக்குப் பெரிய ௮னுக்ரகமானது செய்யப்பட்டது. காம லோ 

பங்களின் தொடர்ச்சியினால் ஸ்னேகத்தை அறியாமல் நான் உஉனி 

டத்தில் பொழுமைப்பட்டதை நீ பொறுக்கக்கடவாய் ? என்றும் 
சொல்னார் அப்பொழுது குண்டதாரன், : என்னால க்ஷமிக்கவேபட் 

டது ? என்று சொல்லி, ௮ந்தப்பிராம்மணம்ரரஷ்டரைக் கைகளால் 

அலிங்கனம்செய்துகொண்டு அவவிடத்தில2ய மறைந்தான், 

உடேன; அந்தப்பிராம்மணர் FOL GIT அனுக்கிரக த்தினாலும் 

தவத்தினூலும் வித்தியடைர் து ஸகலலோகங்களிலும் சஞ்சரித்தார். 
அவருக்குத் தாமத்தாலும் யோகத்தாலுமுண்டான சக்தியினால் 

ஆகாயத்தில் 'கமனமும் நினைத்தபொருள்களை ௮டைத லும் மேலான 

கதியும் உண்டாயின தேவதைகளும் ஸாதுச்சகளான பிராம்மணர் 

களும் யக்ஷர்களும் மனிதர்களும் சாரணர்களும் இவ்வுல௫ல் தார்மி 

கர்களைப் பூஜிக்வெருர்கள் ; செல்வவான்களைப பூஜிக்றெதில்லை ; காமி 

களையும் பூஜிப்பதில்லை யுகிஷ்டிர! உனது புதி தர்மத்தில் பற்றி 
யிருத்சலால் உன்னிடத்தில் பிீதவர்கள் மிகவும் ௮ருளுடையவர் 

களாயிருக்கிறார்கள. தனத்தில் ஸுநத்இன் ஓர் அம்சம் இருக்கிற து. 

தர்மத்திலோ பாமமான ஸுகம் இருக்கிறது ” என் ௮ுசொன்னார், 

இருநூற்றேழபத்தெட்டாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷ தர்மம் (கோடர்ச்சி) 
௮௨ 

(கோலைக்தக்டாரணமாதலால் யாகம் இமிந்ததேன்பதை ப்பற்றி 

நாரநர் சோல்லிய உத்சவ்நத்தி ப்ராம்மணர்கதை,) 

பூஇஷ்டிரர், ஐ! ரிகாமஹூர ! ஓரேோபயனையுடையனவும் பல 

வகைப்பட்டனவுமான பஜ்ஞம் தவமிவைகளுள் ஸுகத்திற்காகவும், 

தன த்இந்காகவுமில்லாமல் தர்மத்திற்காசேவே எற்படுத்தப்பட்டது 

எவ்விதமானது ??” என்று கேட்க, பீஷ்மா சொல்லத்தொடங்கனார். 

6 இந்த விஷயத்தில் சார தரால் சொல்லப்பட்ட உஞ்சவிருத்திப் 
பிராம்மணருடைய யஜ்ஞரிமித் தமான பூர்வசரிச்தர தசை உனக்குச் 

சொல்லுகிறேன். நாரதர், (விதர்ப்பதேதசத்தில் சிறர்தசான தர்மோத் 

தாரமென்றெ ராஜ்யத்தில் உஞ்சகிருத் இசெய்யும் ஒரு (4ராம்மணரிஹஷி 

இருந்தார். அவா் வூகுத்தைச் செய்வதற்கு , பத்தனித்தார, Yau



௯௮௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

விடத்தில் 1அகாரம் செய்யக்கூடிய சாமைதானியமும் ஸூர்யபர்ணி 

ஸுவர்ச்சலை என்னும் சாகங்களும் யாகத்திரவயமாக இருர்.தன. 
அவர்ப்புள்ளதும் ரஸமில்லாததுமான €ரையும் தவத்தினால் சுவை 

யுள்ளதாயிற்று, பகைவர்களைக்காப்பவை! வனத்தில் ரிடத் 

தை_ அடைந்து ஒருபிராணிக்கும் துன்பம்செய்யாமல் இழ 

ங்குகளினாலும் கனிகளினாலும் செய்யப்பட்டாலும் யாகமானது 

ஸ்வர்க்கத்தையளிக்கும். விரதத்தினுல் இளைத்தவளஞும் சுசியுள்ள 
வளும் பஜ்ஞத் தில் பத்னியாக அழைத்துவரப்பட்டவளுமான 

அவருடைய பத்னியான புஷ்உரமாலினியென்பவள் அந்த ஸத்திய 

ரிடத்தில் அனுளரிப்பதிலலை அவள் சாபத்தினின் நும்ஈடுங்கி 

அவருடையஸ்வபாவத்தை அனுளரித்தாள். அவளுக்கு மயில் 

களின் உதாந்த இறகுகளால் வஸ்தாம் செய்யப்பட்டது அவளுக்கு 

விருப்பமில்லாமலிருந்தும் ச்ஷிதரானபர்த்தாவின் ௮னுஸாணத் 

திலை அவ்விடத்தில் யாகஞ்செய்யப்பட்டது, தர்மமறிந்ததும் 
சருகுகளைப்புஜிப்பதுமான ஒரு மிருகமானது சசுக்ரர்பலமுறை 

கட்டளையிட்டதனால் அ௮ர்சவனத்தில் அவர்சமீபத்தில் வஹித்துக் 
கொண்டிருந்தது (அப்பொழு த) ௮ர்சமிருகமானது ஸத்தியரை 

நோக்க, (உம்மால் இர்தத்தீயசெய்கை செய்யப்பட்ட, (பசுவில்லாத 

தால்) அதற்குரியமர்திரரூபமான அ௮ம்கக்குறையுள்ள இந்தயாகமா 

னது விபரீதமாகிறது. ஐயா! கையால், நீ என்னை ௮க்இனியில் 

ஆகுதிசெய்து தடையில்லாமல் ஸ்வர்க்கக்தை ௮டையக்கடவீர் ' 

என்றவார்த்தைகளைச் சொல்லிற்று. பிறகு; ஸாவித்ரியானவல் யாக 

விஷயத்தில் அவரைக்கண்டு ேரில்வர்து ௮வரைத் துண்டிஞள். 

அவர், (ரான் என்னுடன்வஹிக்கும்மிருகத்தைக் கொல்லமாட்டேன்' 

என்று மறுமொழிசொல்லினர். யாகாக்இனியிலிருச் துளெம்பின 

௮ர்தஸாவித்திரியானவள், *யஜ்ஞத்தில் என்னகெட்டகாரியம் செய் 

யப்பட்டது?” என்றுசொல்லிவிட்டுப் பா தாள த்தைப்பார்க்ககிரும்பித் 

திரும்பிவிட்டாள். மறுபடியும், கலைமான் கைகுவித்துநின்றஸத்தி 

யரையாசிக்க, ௮வர்.௮தை அலிங்கனம்செய் தகொண்டு போகலாம்” 

என்றுசொல்லினர். பிறகு, அந்தமான் எட்டுுடி நடந்து திரும்பி 
  

1 “ அந்தவனத்தில் சாமைதான்ய ஆகாரமும் மிசவும் பளபளப்பான 
ஸுர்யபர்ணிஎன்றெ இலை.பும் துவர்ப்பும் ரஸமில்லா ததுமான€மையும் தவ 

இனால் அவருக்குச் சுமையுள்ளனவாயிருந்தன' என்றும் கொள்ளலாம், 

9 வேறுபாடம்,



சாந்திபர்வம். ௯௮௫ 

வந்து, (ஓ! ஸத்தியரே! என்னை த் தடையின்றிக் கொல்லும். உம்மால் 
கொல்லப்பட்டு நான் நல்லகதியை ௮டைவேன்.. என்னால் கொடுக்கப் 
பட்டஞானக்கண்ணால் ஸ்வர்க்கத்திலுள்ள ௮பஸாஸ-களைப்பாரும். 

மஹாத்மாக்களானகந்தர்வர்களுடைய விசித்திமான விமானங்களை 

யும் பாரும்? என்றுசொல்லிற்று, பிறகு, அந்தமுனிவர் விருப்பத் 
துடன் கண்ணால் (அவர்களை) நீண்டகாலம்பார்த் துவிட்டு மீருகத் 
தையும்பார்த து, (ஹிம்ஸையினால் ஸ்வாக்கவாஸம்? என்றுதீர்மானித் 

தார் மிருகவடிவமாகிப் பலவருஷங்கள் வனத்தில்வஹித்துக்கொண் 

டிருந்த ௮ந்தத்தாமமானது அந்தப் 1பாவத்திற்குப் பரிஹாரத்தைச் 

செய்துகொண்டது இது யாகததிற்கு ஏற்பட்ட நலலவிதியில்லை. 

௮ப்பொழுது மிருகஹிம்லைசெய்யநினை த்த அவருடைய அவ்வித 

அபிப்பிராயத்தால் பெரியதவம் ஈசித்துவிட்டது. ஆகையால், ஹிம் 

ஸையானது யாகத்திற்கு உரியதன்று பிறகு, ௮ந்தஸத்தியருக்குத் 
தர்மபகவான் தானே யாகம்செய்வித்தான். பிறகு Hat தவத்தினால் 
மனைவியின்பெரியஸமாதானத்தையும் ௮டைந்தார்? என்றார். கொல் 

லாமையானது மமேலானதாமம் ஹிம்ஸாரூபமான தர்மம் ஸ்வர்க்க 

ஸாதனமானது உனக்கு உண்மையைச௪ சொலலுஇ3றன் பிரம்ம 

வாதிகளுக்கு இ.௫ தாமமன்று” என்னார் 

அவனாக 

இருநூற்றேழபத்தோன்பதாவது அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

4௨ 

(தர்மமே மேன்மைத்தக் காரணமேன்பது)) 

யுதிஷ்டிரா, ஒருவன் எபபடி. பாவத்தைசசெய்தவனாகிழுன்? 

எப்படி த1மத்தைச் செய்கிறான்? எதனால் ஓ.ழிவை ௮டைஇருன்? 

எதனால் ஈக்ஷத்தை ௮டைகிறான்?? என்று கேட்க, பீஷ்மர் சொல் 

லத்தெடங்கனொர். 

“உனக்கு ஸ்கலதாமங்களும்தெரியும் (னாலும்) மரியாதைக்கா 

கக்கேட்டொய். மோக்ஷத்தையும் ஒழிவையும் பாவத்தையும் தர்மத் 
தையும் மூலத்துடன் கேள் ஓ! பாதபபரேஷ்ட! புருஷனானவன் (சப்த 
ஸ்பா்ச ரூப ரஸ கந்தங்களென்௫ற) ஜர் துவிஷயங்களுடைய அனு 

பவத்திற்காக இச்சையைழுன்னிட்டுப் பிரவருத்திக்கிருனல்லவா 7 
  

1மிருகமாயிருர் ததற்குச்சாரணமானபாவம, 
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௬௯௮௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம் 

1 அவைகளில் ஒன்றைபபற்றிக் காமமா த்வேஷ£மா உண்டாகிறது. 
பிறகு, ௮வைகளுக்காக முயற்சிசெய்கிருன். பெரிதான காமாவையும் 

ஆரம்பிக்கிறான் தன்ஞலைவிரும்பப்படுகிறருபகந்தாதிகளை அடிக்கடி 

அனுபவிக்கவும் விரும்புகிறான், அதனால ராகமானது பலமாஇறெு. 

அதுபற்றி தீவேஷமுமுண்டாகறது அதனால லோபம் பலமா 

இறது அதன்பிறகு, மோகமும் உண்டாகிறது மீலாபமோகங்களால 

பற்றப்பட்டவனும் விருப்பு வெறுபபுக்களுள்ளவனுமான வலுக்குத் 

தர்மத்தில புத்தியுண்டாகிறதிலலை கபடத்தினால் தர்மத்தையுஞ் 

செய்கறொன். கபடமாகத் தாமத்தைப பழக்கபபடுத்துகிருன். சப 

டத்தினலை பொருளை ௮டையகிரும்புகிறுன குருவம்சத்திலுதித்த 

வனை! கபடத்திலை *தனங்கள்ஹித்திக்கும்பொழுது அதிலே 

Ys Gourds gig துகிறுன. பாரத! பிறகு, ஈண்பாகளாலும் பண்டி 

தர்களாலும் தடுக்கப்பட்டாலும் பாவத்தைசசெய்ய முயற்சிசெப்கி 

ரூன் விதியால்ஏவபபட்டதாவுகம்( ஆகார வியவகாரங்களில லஜஜையை 

விட்டவன் ஸுகியாவான் என்கிற) நியாயத்துடன்கூடின தாகவும் 

மறுமொழிசொல்லுகிருன் (அபபொழுது) அவனுக்கு ராக3மோகங் 

களாலுணடான 3மேன்றுவிதபாவங்கள் வளருகின்றன பாபகர்டத் 

தை நினைக்கிமுன்; சொலலுகிருன்; செய்யவும்செய்கொவ அ௮தாமத் 

திலப்ரவருததித்த அவனுடையோஷங்கள ஸாதுக்கள் கவனித் 

ராகள பாவசசெய்கையுளள அவனுக்கு அவனைப் போனறஈடக்கை 

புளளவர்களும் நண்பாகளாகன் றனர். அவன் இம்மையிலேயயே 

ஸுநத்தை ௮டைகிறகில்லை மறுமையில் எ ae அடைவான்? 

இலவிதம் மனிதன் பாவ௪செய்கையுள்ளவனைஞ. .. இனி தர்மாத் 

மாவைக்குறித்துச சொல்லுறன்; கேள. நல்லதர்மத்தையுடைய 

வன் சேஷமத்தை அடைகிறான்,குற்றாற்ற தர்மத்தின2ல?ய இஷ்ட 

மானகதியை அடைகிறான். ௮வன் முன்னதாக3வ தன்புத்தியினால் 
௩ 

இந்தத் 2தாஷங்களைக் கவனித்துப் பார்க்கிறான். புத்திமானானவன் 
. . த 6 க 

ஸுகத்திற்காக ஸாதுக்களை அடுத்துப் பணிவிடையும்செய்கிரான் 

அவனுக்கு நல்ல ஆசாரத்தினலும் அப்பியாஸத்தினாலு ம (ஈல்ல 

கர்மம்) விருத்தியடைூற து. ௮ந்தப்பிராஜ்ஞன் தர்மத்தில விரு 

ப்பமடைசிறன்; தர்மத்தையே HOS HBSS ps குருர் 

sa! One, Hust sting gene, som ஙகளையடையும்பொழுது நன் 
        

  

1 ேறுபாடம், 8 வேறுபாடம், 

2 மனமொழிமெய்களால் உண்டாவன,



Fa 6 Sut a. Fo Hor 

மையுண்டானதைப்பார்த்து அதன்காரணத்தை3யே 1கிருத்திசெய்கி 

ன்; இவ்விதம் தாமாத்மாவாகறான்) நல்லமித் திரனையும் அ௮டைகி 

மூன் அவன், ஈனனட்பு தனம் இவைகளுடைபலாபத்தால் இம்மை 

யிலும் மறுமையிலும் ஸக்3 தாஷித்கிரான் பாரத! ஸ்பரிசத்திலும் சப 

தத்திலும் ரஸத்திலும் ரூபத்திலும் கந்தத்திலும் பராணிபான அ 
Ory sear mio அடைகிறது பெ ரிியோர்கள இதைத் தாமபல 

மாக நினைக்கிறார்கள் யுதிஷ்டிரா! அவனா தர்மபலத்தை அடைந்து 

திருபதி ௮டைஇறதிலலை, குரதியின் புத்தி ! தாமததிலிருக்கிறவர் 

களுடைய ஸ்க்ல போகக்க, ரயைகளிலும் திருப்தியடையாமல* ஞானக் 

கண்ணில ஓழிவையே அடைகிழுன். சபதத்திலும் ஸ்பா்சத்திலும் 

ரூபத்திலும் மனத்தைசசெலுத்தாமல ஞானக்கண்ணிஞலை காமத்தில 

தோஷத்தைபபாரப்பவன் காமத்தினின்றும் விபெடுகிருன் ) தாமத் 
தைவிடுெதுமில்லை; நக்கற உலகத்தைபபாாதது எல்லாவகை 

யும்விரிவதிலும் முயர்சிசெப்கிறான்; பிறகு, உபாயத்தினால '3மா3ஷூத் 

இன் பொருட்டு முயாசிசெய்கறொன்; உபாயமிலலாமல முபற்சிசெய் 

யான்) பிறகு, நாளடைவில ஓழிவை ௮டை இருன்) பாபகாமதசையும் 

தள்ளுகிறான் $ தர்மாத்மாவுமாகிறுன் ; பரமான ொச்ஷத்தையும் 

அடைகிருன் அபபா! பாரத! 5 என்னிடம் சேட்ட பாவம் தாமம் 

மோக்ஷம் ஒழிவு என்ற இவைகளைப்பற்றி உனக்கும் சொனேன் 

யுதிஷ்டிர! ஆகையால், எல்லாநிலைமைகளிலும தர்மததில ப்ரவருததி 

செய்யக்கடவாய் குந்திபுத்திர ! தாமத்திலிருபபவர்களுக்கு,௮ழிவில 

லாதஹித்தி உண்டானெறது? என் றுசொன்னா. 

இருநூற்றெண்பதாவது அத்பாயம் 

மோக்ஷதர்மம். (தோடர்ச்சி) 
ச 

(மோக்ஷத்திற்தரிய உபாயங்கள்.) 

பு.திஷ்டிரர், பாரதமே! பிதாமஹரான நீங்கள், உபாயத்தால் 

மோக்ஷம்; உபாயமிலலாமலிலலை? என் று சொன்னீாகள். அ௮ந்தஉபா 

யத்தை முறைப்படி. கேட்கவிரும்புகிமறன்? என்று?கட்க, பிஷ்மா 

சொல்லத்தொடங்கினார் 
  

1 *ஹிஞ்சதே' என்பது சூலம், 

2 (இவற்றைஅனுபவிக்கத தக்க து” என்றுகருத்அ,



௯௮௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

 பிராஜ்ஞர்களிற்சிறந்தவனே ! குற்றமற்றவனே ! எப்பொழு 

தும் உபாயத்தினலேயே எல்லாவிஷயங்களையும் ஆராய்கிராயென் 
லும் இர்தத்தெளிவானஞானம் உனக்கே தக்கது, குடத்தைச்செய் 

கையில் எந்தப்புத்தியானது உண்டானதோ ௮து குடமுண்டான 

பிறகு வேண்டபபடுவதில்லை. இப்படியே யஜ்ஞாகிதர்மத்தினால் 

சாந்திமுதலானதாமங்கள் ஏற்பட்டபொழுது (மோக்ஷத்திற்கு) 
வேறுகாரணம் வேண்டுவதில்லை. $ழ்ஸழுத்திரத்திற்குஇருக்கெ 

மார்க்கம், மேற்குஸமுத்திரத்திற்குச் செல்லுகிறதில்லை. மோக்ஷத் 
இற்கு ஒரேமார்க்கமன்றோரி ௮தை என்னிடபிருக் து விரிவாகக்கேள். 

தரனைனைவன் பொறுமையால் கோபத்தைத் தொலைக்கவேண்டும்; ஸங் 
கல்பத்தின் தியாகத்தினால் காமத்தை நாசஞ்செய்யவேண்டும்; ஸத்வ 
குணத்தைப்பற்றிக்கொண்டு நித்ரையை விலக்கவேண்டும்; ஜாக்ரதை 

யினால் பயத்தில்காக்கவேண்டும்; ஆ த்மத்யான த்தினால் பிராணனை ரக்ஷி 

க்கவேண்டும். தைர்யத்தனால் இசசையையும் துவஷத்தையும் 

காமத்தையும் மிசசமின்றி நீக்கவேண்டும்; ஐயம் திரிபு அறியாமை 

களை ௮ப்யாஸத்தினால் நீக்க?வண்டும். தத்வத்தை அறிந்தவன் ஞானா 
ப்யாஸத்தினால் நித்திரையையும் புத்தியின்தோற்றராமையையும் நிவ் 

ருத்திசெய்யவேண்டும். உபத்திரவங்களையும் ரோகங்களையும் ஹித 

மாயும் ஜரிக்கக்கூடியதாயும் மிதமாயுமிருக்கிறஇகாரத்தினால் நிவ் 

ருத்திசெய்யவேண்டும். ஸந்தோஷத்தினை 3லோாபமோகங்களையும் 

தத்வதரிஈன த்தினல் விஷபங்களையும் தயையினால் ௮தாமத்தையும் 
ஜயிக்கவேண்டும். பரிபாலன த்தினால் தர்மத்தையும் வரவினால் ஆசை 

யையும் ஆசையைவிலக்குவதனால் அர்த்தத்தையும் அறித்தியத்தன் 

மையினால் ஸ்னேகத்தையும் யோகத்தினால் பசியையும் கருணையினால் 

தன்னுடையமானத்தையும் ஸந்தோஷத்தினால் 1திருஷ்ணையையும் 

? ஸஞ்சாரத்தினால் சோம்பலையும் பண்டிதன் ஜயிக்கவேண்டும். நிச் 

சயத்தினால் விபரீதஞானத்தை ஜயிக்கவேண்டும். ' மெளனத்தினால் 

௮ இகவார்த்தையையும் செள ரியத்தினால் பயத்தையும் ஜயிச்சவேண் 

டும். புத்தியினால் வாக்கையும் மனத்தையும் அடக்கவேண்டும், 

அந்தப்புத்தியை ஞானக்கண்ணால் அடக்கவேண்டும். ஞானத்தை 

மஹானான ஆத்மா ௮ டக்கவேண்டும். மகத்தான.ஐத்மாவை ஆத்மா 
  

1 ஆழ்ந்தபற்று, 
2 'உத்தாரோ' என்பது மூலம்) * முயற்சியினால் ? என்பதுபழையவுசை, 

3 விருத்திஜ்ஞானம்,,
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வினுடையஞானமானது அடக்கவேண்டும் அப்படிப்பட்ட இந்த 

ஆத்மா சார்தனும் சுத்தகாமமுடையவலுமானவனால் அறியத்தகுந் 

த்து. பண்டிதர்கள் போகத்திற்குஇடையூறுகளென்று ௮பிப்பிராயப் 

படும் காமம், குரோதம், 2லாபம், பயம, நித்திரை என்னும்ஐந்தையும் 

விலக்கவேண்டும், அவதற்றைவிலக்வெட்டுத் தியானம், அ௮த்தியய 
னம், தானம், ஸத்யம், லஜஜை, கபடமின்மை, பொறுமை, சுத்தி, 

உணவால்உண்டாகும்சுத்தி, பொறிகளின் அடக்கம் என்னும்யோக 

ஸாதனங்களை அ.ப்யவரிக்கவேண்டும் இவைகளால தேஜஸ்: விருத்தி 
யடைஇறெது; பாவழும் தொலைகிறது; இவனுடையஸங்கர் ர்பங்களும் 

ஹித்திக்கன்றன ; விஜ்ஞானமும் ஏற்படுகிறது பாவம் ௮சன்றவனும் 

தேஜஸ்வியும் லகுவான தகாரமுள்ளவனும் இந்திரியஜய முடைய 

வனுமாடுக் காமக்ரோதங்களைவசபபடுத் இக்கொண்டு பரம்மத்தின்பத 

த்தை அ௮டையகிரும்பவேண்டும் மூடனாகாமலிருத்தல், பற்றுதலற் 

றிருத்தல், காமக்குரோ தங்களைவிலக்கு தல், தீனனாகாமலிருத்தல், சர் 

வமில்லாமலிருத்தல், பயமில்லாமை, 1உறுதியாயிருத்தல், (மதிறப்பய 

னில்) விருப்பமின் றி மனோவாக்குக்காயங்களின் அடக்கம் ஆயெஇவை 

கள் மோக்ஷத்திற்குத் தெளிவும் களங்கமற்ற தும் சத்தமுமான வழி. 

  

இருநூற்றேண்பத்தோராவது அத்யாயம் 

மோக்ஷதர்மம், (தோடர்ச்சி) 
ஆடை. 

(பிராணிகளின் பிறப்பிறப் க்களை ப்பற்றி நார தநகதம் 

தேவலநக்தம்நடந்த ஸம்பாஷணை,) 

இந்தவிஷயத்திலும் நார தருக்கும்ஹிதசென்னும் தேவலருக் 
கும் ஈடந்த ஸம்வாதரூபமான பழைய சரித்திர நத்தைச் சொல்லு 
இரர்கள். உட்மாரந்திருக்கிறவரும் பிராயமுதிர்ந்தவருமான தேவ 

லரை நராதர் புத்திமான்களுள் சிறந்தவராக அறிந்து பிராணிகளு 

டைய உற்பத்தி நாசங்களைப்பற்றி, ஓ! பிராம்மணசே ! ஸ்தாவர 
ஜங்கமஸ்வரூபமான இந்தப பிரபஞ்சமானது எதினின்றும் ஸ்ருஷ் 

டிக்கப்பட்டது? முடிவில், எதை ௮டைூறெ௫ு? ௮தை நீங்கள் என 
க்கு ஈன்கு சொல்லவேண்டும்? என்று வினவ, ௮ஹிதர் சொல்லத் 

தொடங்கனார். 
  

1 'அவ்யவஸ்இதி:” என்றுபிரித்து, *வீடில்லாமை' ஏன்பது பழைய 

வசை,



௬௯௦ ஸப்ரிீமஹாபாரதம். 

காலமானது பிராணிகளின் வாஸனையினால் ஏவப்பட்டு எலை 

களால் பிராணிகளைப் படைக்கறதோ அவைகளைப் பஞ்சமஹாபூதங 

களென்று பூதவாதிகள் சொல்லுகன்றார்கள். காலமானது பாமாத் 
மாவால் ஏவப்பட்டு அந்தப்பூ தங்களால் பிராணிகளைப் படைக்கிறது 
எவன் இவைகளைக்காட்டிலும வேறஒன்றைச சொல்லுவானோ 

௮வன் பொய்சொன்னவனாவான் ஸந்£தகமிலலை நாரதரே' இந்த 

ஐந்தையும், எபபொழுதுமிருபபவையும் சலியாதவையும் ஆதியந்த 

மற்றவையும் பெரியயதஜஸான மஹத்தத்வத்தினுடை! குவியல் 

களும் இயற்கையாகவே காலத்தை ஆராவதாகவுடையவையும் அப்பு, 

ஆகாயம், பிருதிவி, வாயு, ௮க்நிகளுமாக அறியக்கடவீர், இந்தப் 

பூதங்களுக்கு மேறபட்டு ஸம்சயமிலலாமல (பதரத்தம்) *ஹித் திக்கிற 

இல்லை ௮பபடி௪ சொல்லுகிற வன் திருஷ்டார்தத்துடனும் சொலல 

மாட்டான்! யுந்தியடலும் சொலலமாட்டான, ஸம்சயமிலலை, ௮ஸத் 

தையே சொலலுவான இக்த அறையும் எலலாமானவைகளாக 

அறியக்கடவீ£, இவை எதனுடைய கார்யங்களா அபபடி.பபட்ட 

அ௮ஜ்ஞான த்தையும் அறியக்கடவீர் பூதஙகள் ஜந்து, காலம ஒன் றட 

விஷயஞன்யங்களான வாஸனை அ௮ஜ்ஞானமிரண்டு ஆகிய நிலைபெற்ற 

இந்த எட்பெ பூதங்களும் (ஸ.தாவரஜங்கமங்களான (ிரொணிகளுக்கு) 

உற்பத்திராசகாரணங்கள் 1 ௮அவைகளிலை ய நாசத்தை அடைகின் 

றன. அவைகளினினறும் உண்டாகிறைன, ஜந்துவானது அவைகளை 

௮னுஸரித்து ஈசித்தாலும் மறுபடி ஐந்துவிதமாகறது. ௮ந்த ஜு துவி 
ரூ . . ச a . . . . க 

னுடையதகம் பூமியின்விகாரம் ஸ்ர்ரோத்ரம் ஆகாயத்தினின்றும் 

உண்டான து. ஸுூர்யனிடமிருந்து நேத்திரழும் வாயுஈரினின்றும் 

பிராணனும் ஜலததினின்றும் ரக்கமுமுண்டாயின. ஈண்கள், மூக்கு, 

காதுகள், துவக்கு, ஐந்தாவகான நா இந்த இந்திரியங்களையும் 

பார்த்தல், கேட்டல், முகாதல, பரி௫த்தல, சுவையறிதல் என் 

கிற இந்திரியவிஷயங்கசுடைய ஞானங்களையும்௩ கவிகள் அறிகி 
4 . * டு ௪ . . » உ . 

ரூர்கள். ஒத்திருபபதினா2ல ஐந்துஇந்திரியங்களின் விஷயத்திலும் 

ஐந்து குணங்களையும் அறிவாய் ரூபம் சுந்தம் ரஸம் ஸ்பரிசம் சப 

தம் இவைகளே அவைகளின் குணங்கள். லந்து இந்திரியங்களாலும் 

ஐர்துகுணங்கள் ஐர்துவிதமாக அறியப்படுகின்றன ரூப 7௪ கந்த 

ஸ்பரிச சப்தங்களான ௮வற்றின்குணங்களை இந்திரியங்கள் oy dep 

தில்லை. ஜீவனோ ௮வைகளால ௮வைகளை அறிகிருன். சித்தமானது 
  

வேறுபா டம்,
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இந்திரியஸமூகத்திற்கு மேலானது அதைப்பார்க்கிலும் மனம் மேலா 
னது, மனத்சைக்காட்டிலும் புத்தி மாலானஅ. ஜீவன் புத்தியைக் 

காட்டிலும் மேலானவன். எந்தபபிராணியானது இர்திரியங்களோடு 

ஸம்பர்தப்பட்ட விஷயங்களை நினைத்துக் தீர்மானஞ்செய்கின்றதோ 

௮ந்தபபிராணியானது முதலில இந்திரியங்களால் விஷயங்களை த் 

தனித்தனியாக ௮றிறைது பிறகு, மனத்தால விசாரித்து அப்பால் 

புத்தியால நிச்சயிக்கிறது. ஆத்மவிசாரம் செய்கறவாகள சித்தம் 

இந்திரியக்கூட்டம் மனம் பட்டாவது புத்தி இந்தஎட்டையும் 

ஞானெக்திரியல்களர்கச் சொலன்றார்கள பாணி, பாதம், பாயு, 

மேஹகம்.ஐர்சாவதுமுகம் என்று சொலலபபட்டகர் ?மர் திரியங்களை 

யும் கேள், பேசுவதற்கும் அகாரம் செய்வதகும் உரிய asl 

யம் முகமென்ற சொலலப்படுகிற த ஈடப்பதற்குரிய இந்திரியம் 

பாதங்களாகவும் கர்மாவைச செய்வதற்குரிய இந்திரியம் கரங்க 

ளாகவும் புரீஷத்தை விடுவதிலும் காமத்தால் வீரியத்தை விடுவதி 

௮ம் ஸமமான தொழிலையுடைய இந்திரியக்கள பாயுவாகவும் 

மேஹசமாகவும் சொல்லபபடுகின்றன. என்னால் சாஸ்கரத்தைஒத்து 

மனத்தை அழுவதாகவுடையவையும் வாக்குழுதலானவைகளுடன 

கூடினவையுமான ஞானந்திரியங்களும் ஞானம் சசஷ்டையென் 

இற எலலா இந்திரியங்களின் குணங்களும் நன்கு சொலலபபட்டன 

இந்திரியங்களுக்கு எப்பொழுது பபரமத்தாலசம்செய்கைகளிலிருக் து 
ஒழிவு ஏறபடுற2தா அபபொழுது மனிதன் இச்திரியங்களைத்தியா 

கஞ்செய்துவிட்டுக் தூங்குகரல. இந்திரியங்கள் ஒழிவடைந்து 
மனம் வுரிவடையாமலிருக்குமானால் விஷயங்களையே பறறி நிற்கி 

முன். ௮தை ஸ்வபகானுபவமாக அுறிய2வண்டும் (ஸ்வபஈத்தில்) 

ஸாத்விகமும் ராஜஸமும் காமஸமுமான வாஸனாரூபமாகியஸூசஷ்ம 

விஷயங்கள (புண் ணியபாப) கர்மங்களுடன் கூடிக்கொண்டு இருக் 

கும் (அவைகவில) ஸாதவிகஙகளை௪ சிலாகிக்இன்றார்கள் அப 

படி மநரறவைகளை௪ சிலாசிப்பதிலலை ஸாதவிகனுடைய கருத்தா 

னது ஆனந்தம், கர்மங்களின் ஷித்தி, ஞானம், உயர்ந்தகதிக்குக் 

காரணமான தர்மம் என் னும் தனக்குக்காணங்களாகிய இநத 

ஜாக்ரத்வாஸனாயயமான விஷபங்களைப்பறறி நிற்கிறது, இவ்விதம் 

ஸாத்விக ராஜஸ தாமஸர்களில எவன் எபபடிபபட்ட வாஸனையை 

௮டைச்திருக்கறானோ அவனுடைய நினைவு அந்த வாலனையைப 

பற்றுறது ஜாக்ரத்ஸ்ப்நக்களிலுண்டான *இரண்டு வாளன்களு



௬௯௨ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

டைய பிரத்பக்ஷமான நாசமானது நித்தியம் விரும்பப்பட்டதாக 
இருக்கறது (மனம் புத்தி சித்தம் பிராணன் ஞானேந்திரிய கர் 

Ciné Btw daar ஆக) இந்திரியங்கள் (பதிஷன்கு) (ஸாத்விக ராஜஸ 

தாமஸ) வாஸனைகள் (மூன்று) (அகப்) பதினேழும் குணங்களாக 
எண்ணப்பட்டிருக்கன்றன. இவைகளுக்குப்: பதினெட்டாமவன் 

தேஹி, எவன் சரீரத்திலிருக்கரானோ ௮வன் அழிவற்றவன் ௮ல் 

லத, சரீரத்துடன் அர்தப்பதினேழும் (2சர்ந்து ஆகப்பதினெட்டும் 

சரீரிகளானஜீவர்களுக்குக் குணங்கள். அவைகள் சரீரியைப்பற்றி 
நிற்பவை. சரீரிபிரிந்கபொழுது சரீரத்துடன் , சேர்ந்த அவைகள் 

இருப்பதில்லை. அல்லது, பிரிவுபிரிவாகப் பஞ்சபூதவிகாரமான சரீர 

மொன்றும் கரமேர்திரியம் அவைகளின் சேஷ்டை ஆகப்பத்தும் 

ஞானேந்திரியம், சித்தம், மனம், புத்தி ஆகஎட்டும் சேர்ந்து சரீரிக 

ளுடைய குணங்கள்) அல்லது, ஜாடராக்கனியுடன் சேர்ந்து இருப் 

அம் பஞ்சபூதவிசாரமான ஒருகூட்டம். இந்தஸங்கமான சரீரத்தை 

மஹானான ஆத்மாவானவன் பிராணவாயுவுடன்கூடான்குதரிக்கிறான். 
(அர்தப்பிராணன்) உண்மையான திறமையுள்ள ஆத்மாவினு டையதேக 

த்தை ஈசிக்கச்செய்வதற்குக் காரணம் ஒருபொருள் எப்படி உண்டா 

கிறதோ ௮பபடியே ௮ழிை வ௮டைஇறது. இந்தஜீவன் புண்யபாவம் 
ந௫ித்தவுடன் 3வறுபுண்யபாவத்தாலஏவப்பட்டுக் காமாவினால்ஏற்பட் 

டசரீரத்தைக் காலத்தால ௮டைகிறான். எபபொழுதும் ஓர் ஆதாரத் 

தைப்பற்றியவனணான இந்தத்ேகே ஹிகாலத்தினால்எவப்பட்டு,ஜீர்ணமான 

வீட்டைவிட்டு மறுவீட்டையடைவதுபோல, திரும்பவும் திரும்ப 

வும் ஒருசரீரம்விட்ெறுசரீர த்தை அ௮டைகிருன், நிசசயஞானத்தை 
யுடையபண்டி தர்கள் அதைக்குறித்துப பச்சாத்தாபப்படுகிற தில்லை; 
(சரீரம்) தமதெனனும் ௮பிமானமுள்ள எளிய அறிவுள்ளஜன ங்கள் 
பச்சாத்தாபப்படுகறொர்கள். இவன் ஒருவனையுஞ்ூ2சர்ந் தவனல்லன் 
இவனைச்சோந்தவனும் ஒருவனுமில்லை, இவன் சரீரத்தில் புண்ணிய 
பாபங்களைச்செய்துகொண்டு எப்பொழுதும் தனிபாகவே இருக்கி 
றான், பிராணியிலுடைய ஆத்மாவானவன் ஒருபோதும் ஜனிக்கறெ 
தேயில்லை; ஒரு?பாதும் நசிக்றெதுமில்லை ஒருபோ.ு ' இவன் 
தேகத்தைவிட்டு மேலானகதியை அடைகிறான், அந்தஜீவன் புண் 
யபாபமயமானதேகத்தைக் கரமராசத்திலை க்ஷமிக்கச்செய்து ௮ப் 
போது அடைந்திருக்கிற?தக த்தின் முடிவில் ப்ரம்மமாவத்தை ௮டை 
கான். புண்யபாவங்களுடையராசத் * திற்காகஸாங்கயெம்என் லும் .த்ம 
ஜ்ஞானம் விதிக்கப்படுகிறது, புண்யபாவங்கள் ஈடித்தபின் ப்ரம்மத் 
தன்மையுண்டாடச் சிறந்தகதியான?மாக்ஷத்தை மனத்தில் ௮லுப 
விக்கிறார்கள்? என்றுசொன்னார்” என்றுகூ றினார். 

வான களைக கக,
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இருநாற்£றண் பத்திரண்டாவது அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி, 

——— ee —— 

(ஜனு%ர் ஆசையைவிடுவதே ஸஈககாரணமேன்பதை 
மாண்டவ்யநக்தச் சோலலியது.) 

பு இிஷ்டிரா், 9 பாவபு தீதியுடையவர்க ஸம் குரூரர்களுமானஎங் 

களால தனத்திற்காகப் பிராதாக்களும் தீந்தைகளும் பேரர்களுப் 
ஞாதிகளும் மிதீசர்களும் புதீரர்களும் கொல்லபபட்டார்கள் த 

பிதாமஹ?ர"” பொருள்விஷயத்திலுண்டான அவாவை எப்படி நாவ 

நிவிருத்திசெப்வேன் P அவாவிலை நாங்கள் பாவங்களைச்செய்யும் 

படி தூண்டப்பட்டோம்” என்றுசொல்ல, பீஷ்டீர் சொல்லலானார், 

6இந்தவிஷயத்திலும் விதேஹராஜன் தன்னிடம்கேட்டமாண்ட 
வ்யருக்குச்சொல்லிய புராகனமான இந்தசசரித்திரத்தைக் சொல்லு 
கிறார்கள். வி£ேதேஹராஜன், :மிகவும்ஸுஈகமாக ஜீவிக்கின்றேன் 

எனக்கு ஒன்றிலும் பற்றுதலில்லை ஆகையினால், மிதிலைஎரிர்தாலும் 
என்னுடைய துஒன் றும் எரிக்கப்படவில்லை ஞானிகளுக்கு நிறைந்த 

பொருளகளும் அதிகமான அக்காலலவா $ குறைவானபொருள்களுங் 

கூட ௮றிவீனர்களை எபபொழுதும் பயக்குகின்றன இவ்வுலகில் 

காமத்தினாலுண்டாகும் ஸுகமும் தேவலோகத்திலுள்ளமஹத் தான 

ஸுதருகம் அவாவின்நாச ர தினுலுண்டானஸுகத்தினுடைய பதினா 

றில் ஒருபரீகத்தைக்கூட அடையயோக்பமாகிறதிலலை, பசுவானது 

காலத்தில் விருத்தியடையும்பொமுது ௮சன் கொம்பானது விருத்தி 

யடைவ துபோலததனம்விருத்தியடையுமபொழுது௮வாவும் விருத்தி 

யடைகறது, (என்னுடையது? எனறு அபிமானிக்கப்பட்ட சிறிய 

பொருளும் நசிக்ஞும்பொழுஅ பெரியவருத்தத்தை உண்டுபண்ணு 

கிறது, விஷயங்களில் பற்றுவைக்கம்கூடாது விஷயங்களிலுண்டான 

பற்றுதலான து தூக்கமன்' 3 அர்த்தத்தை அடைர்தால தர்மத்தை 

அலுஷ்டிக்கவேண்டும்; காமககளை விலக்க2வண்டும் வித்வானானவன் 
எல்லாப்ராணிகளிடத்திலும் 1தன்னிடத்திலிருப்பதுபோல இருக்க 
வேண்டும், பரிசுத்தமானமனமாள்ளவனும் கிருதார்த்தலுமானவித் 

வான் எல்லாவற்றையும் தாகைவே விடுகிருன் ஆகையினால், *மெய் 

பொய்களையும்ஸுக அக்கங்களையும்அன்பு௮ன்பின்மைகளையும் பயம் 

1 வேறுபாடம், ?'விழிப்புல்வப்னங்கள்! என்பது பழையவுரை, 
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௬௯௬௪ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

பயமின்மைகளையும் தள்ளிவிட்டு மனோவியாதியற்றுச் சாந்தராகக் 

கடவீர். ௮றிவில்லாதவர்களால்விலக்கமுடியாததும் உடையவன் ஜீர் 

ண தசையை அடைந்தாலும் தான்ஜ்ரணதசையடையாததும் மரண 

பரியந்தமுள்ளரோகமுமான ஆசையைவிட்டவனுக்கே ஸுகம். சர் 

தஇரன்போலச்சுத்தனும் குற்றமற்றவலுமான தர்மாத்மாவானவன் 

தன்னுடையஅசாரத்தைப்பார்த துக்கொண்டு இம்மையிலும் மறுமை 
யிலும் சர்த்தியையும் ஸுகத்தையும் ௮டைூருன்? என்றான். மாண் 

டவ்யொன்கிறபிராம்மணர் இவ்விதம் ௮ரசனுபை.யஅந்தவார்த்தை 

யைக்சகட்டு பரீதியுடையவரானார்; ௮ந்தவசன த்தைக்கொண்டாடி 

மோக்ஷத்தையுமடைந்தார்” என். றுசொன்னார். 

ee 

*இருநூற்றேண்பத்துமூன்றாவது அத்யாயம். 

Guo க்ஷ தர்மம். (தோடர்ச்சி.) 

——ofe—— 

(காலம்விரைந்துசேல்லுதலால் நற்கதீக்தரீயதை உடனேசேய்ய 

வேண்டூமேன்பதைப்பற்றி ஒருதந்தைக்கம் தநயனுக்தம்நடந்த 
ஸம்பாஷணை,) 

யுதிஷ்டிரர், 6பிதாமஹரே! காலமான ஸகலப்பிராணிகளுக் 

கும் பயத்தைக்கொடுத்துக்கொண்டு செல்லும்பொழுது என்ன 

ஸ்ரரேயீஸ் ௮டையப்படும்? ௮தனை எனக்குச் சொல்லும்? என்று 

கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடஙகனார், 

் யுதிஷ்டிர! இந்த விஷயத்திலும் ஒருபிதாவுக்குமீ புத்திரனுக் 
கும் ஈடந்த ஸம்வாதமான பழையஇவவிதிஹாஸத்தை உதாகரிக் 

இருர்கள். ௮கனை ௮றியக்கடவாய் குந்திபுத்திரா ! வேதாத்தியயனத் 
தல் மிக்கபற்றுதலுளள ஒரு பிராம்மணனுக்கு மேதாவியென்று 

பெயருடைய மேதாவியான புத்திரனொருவன் இடர் தான், மோக்ஷத் 

திற்குரிய தர்மங்களில்மமர்த்தனான அந்தபபுத் தன், மோக்ஷதர்மங் 

களில் ஸாமர்த்தியமில்லாதவரும் தம்வேதத்தைஒதுவதில்பற்றுத 

அடையவருமான பிதாவைநோக்கி, (தந்தையே! மானிடர்களுடைய 
ஆயுள் விரைவாகச்சென் அவிவெதால தீரனானவன் எதை நன்குஉணர் 

ந்து ௮லுஷ்டிக்கவேண்டும்? ஓ! தந்ைதைய! நான்செய்யவேண்டிய 

தும் உள்ளபடி, பயனை ௮ளிபபதுமான தர்மத்தை எனக்கு முறையா 
  

*இல்;தயாயக்கதை முன் 174-வது அத்யாயத்தில் ரிறிதமாறுபட்டு 

வர்திருக்ற,



சாந்திபர்வம். ௯௯௫ 

கச்சொல்லும்? என்அகேட்க, பிதா, (குமாரனே! பிரம்மசரியவிர தக் 

களிலிருந்து வேதங்களை அ௮த்தியயனஞ்செய்து பிறகு பித்ருக்களைப் 

பரிசுத்தஞ்செய்யவேண்டிப் புத்திரர்களை உண்டுபண்ணவேண்டும். 

அ௮க்னிகளை ஆதானஞ்செய்து விதிப்படி. யஜ்ஞங்களை அலுவஷ்டித்துப் 
பிறகு வனத்தையடைடந்து முனியாவதற்கு விரும்பவேண்டும்? ஒன்று 

சொன்னார். புத்திரன், (இவ்விதம் உலகமானது அடிக்கப்பட்டும் 
எக்கும்சூழப்பட்டும் பழு துபடாமல்சென்றுகொண்டுமிருக்க நீர் 

என்ன தீரர்டோஃப்பேசுகிறீ£ர?? என்.று சொன்னான். பிதர, (உலகம் 

எப்படி அடிக்கப்பிட்டிருக்கற த? எதனால் சூழபபட்டிருக்றெது ? 

DarsjoGeo பழுதற்றவைகளாக எவைகள் விழுன்றன ? என்ன 

என்னைப் பயப்படுத்துகிராய்?? என்றுவினவ, புத்திரன், 'உலகம்மிருத் 

யுவினால் அடிக்கப்பட்டிருக்கறது; ஜரையினால் சூழபபட்டிருக்கற து. 

இராப்பகல்கள் சென்றுகொண்டிருக்கின் றன. இவற்றை ஏன் அறி 

கிறீரிலலை ? மிருத்யுவானவன் நிற்கமாட்டானென்று ௮றிகையில் 

நானே ஞானத்தால் காபபாற்றிக்கொள்ளாமல் எங்கனம் காத்திருப் 

பேன் ? ஒவ்வோர்இரவும்சென்று ஆயுள்மிகவும்குறைந்துகொண்டு 

வருவதால் ஆழமில்லாதஜலத்திலிருக்கும்மத்ஸ்பம்போல எவன் ஸுத 

த்தை௮டைவான்? எத்தமுதல்இரவிலே கர்ப்பம் மாதாவை ௮டை 
இறதோ ௮ந்தஒருராத்ரிதூங்கிவிட்டுப பிநகு மரணத்திற்கு வழிப் 

படுறெது, வேறுவிஷயத்தில் மன த்தைச்செலுத்திக்கொண்டு புஷ்பங் 

களை த்தேடுகறவன்போலிருக்கிறமனிதனை விருப்பங்கள்நிக்றவேறு 

முன்னமே மிருத்யு ௮டைகிருன். காளைசசெய்யவேண்டியதை 

இனறே செய்யவேண்டும். மாலையில்செய்யவேண்டியதைக் காலையிலே 

செய்யவேண்டும். இவனுடையகாரியம் செய்யபபட்டதையாவது 
செய்யப்படாததையாவது மிருத்யு எதிர்பார்க்சமாட்டான். ஓகை 

யால், ராரேயஸைக்கொடுக்கக்கூடியதை இப்பொழுதே செய்யக்கட 

வீர். உம்மை மகத்தானகாலமான து கடந்துபோகவேண்டாம் யாரு 

க்கு இன்னஸமயீம் மரணகாலம்வரப்போகிறதெனறு யார் அறிவார்? 

காரியங்கள் செய்யப்படாமலிருக்கையிலேயே ம்ருத்யு இழுக்கிறான். 

யெளவனமுள்ளபொழு3 5 தீர்ம£லனாகவேண்டும். உயிர்வாழ் தல் 

ரிமித்தமில்லாததாயிருக்றெ து. தர்மமான துசெய்யப்பட்டால் இகத 

இலும் பாத்திலும் ௮/ிவில்லாதஇன்பமே உண்டாகும். மோகத்தால் 

மிகவியா।9ிக்கப்பட்டவனன் ரோ மனைவிமக்கள்விஷயத்தில் (pu pe 
கன்ம சக் 

  

*( ஜ்ஞான தீதில்மறைக்து' என்றும்கொள்ளலாம், 

 



௬௯௭ ஸ்ரீமஹாபாசதம். 

செய்துசெய்யக்கூடியதையோசெய்யக்கூடாததையோ செய்து இவர் 

களுக்குப் பிரீதியைக் கொடிபபான்? புத்திரர்களையும்பசுக்களையு 

முடையவலும் ௮திகமாக விஷயத்தில் ௮ழுர்்தினவனுமான அந்தமனி 

தளை மிருத்யுவானவன்,தூங்குகின் றபுலியைப் பெரியவெள்ளம்போல, 

எடுத் துக்கொண்டுபோ௫ிருன். காமங்களில்சிறிதும்திருப்தியடையா 

மல (அவற்றைச்) சேகரிக்கன்றபோதே இவனை மிருத்யுவானவன்பெ 
ண்செந்காய் செம்மறியாட்டைபபிடிப்பதுபோலப்பிடித்துக்கொண்டு 

போகிறான் 6 இந்தக்காரியம் செய்யப்பட்டுவிட்ட ௪, இது செய்யப் 

படவேண்டியதாயிருக்கெது மற்றொன்றுசெய்யப்பட்டதும் செய்யப் 

படாததுமாயிருக்கறது? என்றஅசையுள்ளவனை ம்ருத்யுவான வன் 

எடுத் துக்கொண்டுபோய்விடுகிறான். செய்யவேண்டியவைகள கடந்து 

கொண்டிருக்கையில் செய்யப்பட்டகாரியங்களின்பயனை அடையாத 

வனும் நிலம், கடை, வீடுஇவைகளில்பற்றுள்ள வனுமாயிருபபவனை 

மிருத்யு எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறான் பலமற்றவனையும் பலவா 

னையும் புத்திசாலியையும் சூரனையும் மூடனையும் களியையும் எல்லாக் 

காமங்களையும ௮ர்த்தங்களையும்அடையாமலிருக்கையிலேயேமிருத்யு 
எடுத் துக்கொண்டுபோய்விடுகருன் மரணமும் கிழத்தனமும் வியா 

தியும் ௮சேகவிதகாரணங்களுள்ள துக்கமும் மனிதர்களால ஈவகு 

விலக்கமுடியாமலிருக்க என்கவலையற்றவர்போலிருக்கிகீர்? Dow gs 

உடனேயே தேகியை மிருத்யுவும் ஜசையும் நாசம்பண்ணுவதற்காக 

அடைகிண் றன; ஸ்தாவாஜங்கமங்களான இந்தபபிராணிகள் இரண்டி 

னாலும் தொடரப்படுகன்றன மிருத்யுவின்ஸேனைவரும்பொழுது 

ஒருவனாலும் ஒருகாலும் ஸத்திபம்ஒன்றினாலல்லது டலத்தினால் 

தீடுக்கவியலாது ஸத்தியத்திலன்றோ :௮மிரு கமான துநிலைபெற்றிருக் 

இறது? (:இரொமத்திலிருக்கதிறவனுடையலிஷயப்பற்று தலென்பது மிரு 

த்யுவின்வீடு வனமென்பது தேவர்கள்கூடுமிடம்? என்று வேதம் 

சொல்லுகிறது சரொமத்தில்வசிப்பயவனுடையவிஷயப்பற்றான அகட்டு 

சிறபாசமாகும். புண்யசாலிகள் இந்தப்பாசத்தை ௮ுறுத் சவிட்டுப் 

போகிருர்கள். பாவிகள் இதை அுறுப்பதிலலை மனம்மொழிசெய்கை 

யாகயகாரணங்களால் பிராணிகளை ஹிம்ஹியா தவனஉயிரையு ம்பொரு 

ளையும்கவரும்பிராணிகளால் கட்டப்படுவதில்லை, ஆகையால், ஸத்திய 

மானலவிர தமும்.தசராமுழுள்ளவலும் ஸத்தியமானவ்ரதத்தையேமுக் 

இயெமாசக்கொண்டவலும் ஸகத்யத்தில்லிருப்பமுள்ளவனும் எல்லாப் 
  

  

  
"மோகம், மரணமில்லாமை, ௮ல்லத ப்ரம்மம்,



Fab Sud a i ௯௯௭ 

பிராணிகளிடத்திலும் ஸமமானவனும் மனவடக்கமுள்ளவலுமாடி 

ஸத்யத் தினுலேயே மிருத்யுவை ஜயிக்கவேண்டும். ௮மிருதம், மிருத்யு 

இரண்டும் தேஹத்திலே2ய ஸ்தாபிக்கபபட்டிருக்கன்றன மோகத் 

திலை மிருத்யு ௮டையபபடுகிறது ஸத்யத்திலை ௮மிருதம் ௮டை 

யபபடுறெது ௮ப்படிபபட்டகான கொலலாமையைளவிரும்புக றவனும் 

காமக்குரோதங்களை விலக்கியவனுமாகி ஸத்தியத்தைக்கைப்பற்றி 

ஸுகமாக Campus gt மிருசியுவில்லாதவன்போல மிருத்யுவை 

விலக்கபபோடு்ோ ன். சாந்தியாகிற யஜஞத்திலபற்றுத லுடையவனும் 

இக்திரியங்களைவசம்செய்தவனும்பிரம்மத்தியான முடையவனும்மெள 

னியும் ஜபம, தியானம், ஸ்னை முதலியவற்றையஜஞ மாகவுடையவனு 

மாகி உத்தராயணமார்க்கத்திற்குரியவனாவேன் என்னைபபோன்ற 

அறிஞன், பிசாசம்போலஹிம்லைக்குக்காரணமும் முடிவுள்ள வையும் 

ச்ஷூத்திரியஜா திக்குரியயாகங்களுமான பசுயாகங்களை எப்படி செய் 

யத்தக்கவனாவான்? பிதாவே! ஆத்மாவில்மனத்தைசசெலுத்தி ஆக் 

மாவிலநிலைபெற்றுப பிரஜைகளை அடையாமல ஆத்மயஜ்ஞமுடைய 

வஞகைப்போகிறன், பிரஜையானது என்னைக் கரையேற்றமாட்டாது. 

எவனுடையவாக்கும் மனமும் தவழும் இயாகமும் யோகமும் எப் 

பொழுதும் ஈனகு உறுதிபபடுக் தபபட்டவைகளாகுமோ அவன் 

அவைகளால எல்லாவற்றையும் ௮டைவான். வித்தைக்குஸமமான 

நேத்திரமிலலை, வித்தைக்கு ஸமமானபயனுமிலலை, ஆசைக்கு ஸம 

மான துக்கமுமில்லை. ஸன்யாஸத்திறகுசசமமானஸுகமுமில்லை. பிசா 

ம்மணனுக்குத் தனிமை, ஸமபுத்தி, ஸத்யம், ஈல்ல£லம், வாக்கு 

மனம்காமீம்இவைகளை அடக்கல்,கபடமின்மை,ஸகலகாரியங்களிலிரு 

நீதும்ஒ[றிவு இவைகளுக்கு ஸமமான தனம் இலலை ஓ! பிராம்மணரே! 

மரிக்கப்போகின்றஉஉமக்குத் தன ங்களால என்னபயன் ? உறவினர்க 

ளால்தான் என்னபயன்? மனைவியினைதான் என்னபயன்? ஹ்ருதய 

குகையில்புகுர் இருக்கின்ற ஆத்மாவைத்2தடும் உம்முடையபாட்டன் 

மரா எங்கேபோனார்கள் 1 உம்முடையபிதாவும் எங்கேபோனார் ?? 

என்றான் ௮ரசனே ! புத்தினுடைய இவவிதமான வார்த்தையைக் 

கேட்டுத் தந்தையானவர் ௮பபடியேசெய்தார் ஐ! அரசர்களிலுத்த 

மனே! நீயும் அப்படியே ஸத்யமானதர்மத்தில பற்றுத ஓள்ளவஞைக் 

கடவாய்?” என் றுசொன்னார்



௬௯௯௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

இருநூற்றேண்பத்துநான்காவது அதீயாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தோடர்ச்சி.) 

— 

ம்மத்தைவடைவதற்தரிய ஆசா£ழகலியன.) (ப்ர 

யுதிஷ்டிரர், 6 எவ்வித ஸ்வபாவமும் எவ்வித நல்லஅசாரமும் 

எவவிதமானவித்தையும் எவ்விதமான ஆஸ்ரீரயமுமுள் ளவன் மூலப் 

பிரசருதிக்கு ௮ப்புறமுள்ளதும் சலனமற்றதுமான ப்ரம்மத்தின் 

ஸ்தானத்தை ௮டை௫ருன்?? என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொ 

டங்கினார். 

“மோக்ஷதர்மங்களில் பற்றுதலுள்ளவனும் மிதமான கார 

முடையவனும் இந்திரியங்களை ஜயித்தவனுமானவன் பிரஇருதிக்கு 

மேற்பட்டதும் சலனமற்ற துமான பரமமானஸ்தான த்தை௮டைகின் 

மூன், யுதிஷ்டிரா' இந்தவிஷயத்திலும் முன்காலத்தில் ஹாரீதரால் 

சொல்லப்படட பழமையான ஒருசரித்திரத்தைச் சொல்லுகருர்கள். 

அதை அறியக்கடவாய் இம்மைக்குரியபொருள்களை வேண்டுமட்டும் 

அடைந்திருக்கும்போதே அசையில்லாமல் தன்னுடையவீட்டினின் 

றும்ளெம்பிக் கடைத்தாலும் இடைகச்காவிட்டாலும் மனவேறுபா 

டின்றி மெளனத்துடன் ஸன்யாஸத்தை அடையவேண்டும் நேத்தி 

ரத்தினைம் மனத்தினலும் வாக்கனாலும் பிறனைத் தூஹிக்கக் 

கூடாது, நேரிலோ ௮லலதுபுறத்திலோ ஓரிடத்திலும் தாரஷண ர்தைச் 

சொல்லக்கூடாது, ஒருபிராணிக்கும் துன்பம்செய்யக்கூடாது, ஸூ 

ரியனுடையகதிபோன்றகதியுடன் ஓரிரவுஒரிடமாய் ஸஞ்சரிக்கவேண் 

டும். இந்தஜீவனத்தை அடைந்து ஒருவனோடும் வைர த்தைச் செலுத் 

தக்கூடாது எல்லைகடந்தசொற்களைப் பொறுக்கவேண்டும். ஒருவ 
னைப்பற்றியும் அகங்காரத்தை ௮டையக்கூடாது கோபிக்கப்பட்டா 

௮ம் பிரியவார்த்தைசொல்லவேண்டும். வையப்பட்டாலும் ஈல்லவார் 

த்தைசொல்லவேண்டும். 1கிராமத்தின்பத்தியில் இடமும்வலமுமாகப் 

போகக்கூடாது, பிக்ஷ£டனத்தைச்செய்யாமல் 3மூந்தியே ௮ழைக் 

கப்பட்டுப் போகக்கூடாது. *புழுதிகளாலிறைக்கப்பட்டாலும் ஈன் 

க மனத்தை௮டக்கிக்கொண்டு வாக்கினால்கூட ௮ப்பிரியத்தைச் 
    

1 4(இராமப்பொதுக்காரியல்களில் ௮னுகூலமாகவும் பிர தகூலமாசவும் ஈடச் 

ச்ச்கூடாது! என்பது பழையவுமை, 

3வேறுபாடம், ட. 3$அகமதிச்சப்பட்டால்,



05 Sut a w. ௬௯௯௯ 

சொல்லாமலிருக்கவேண்டும். தியையுள்ளவனும் ப்ரதிசெய்யாதவ 
னும் பயமற்றவனும் தோஷமில்லா தவனுமாயிருக்கவேண்டும். புகை 

௮.டங்கி உலக்கைசார்த்தித் தணலவிந்து ஜனங்கள் புஜித் துப் பரிமாறு 

இன்றவர்களுடையஸஞ்சாரம்கின் றபொழுது முனியானவன் பிக்ஷை 

யைஅடையவிரும்பவேண்டும் ஆகாரங்களின்லாபங்களில் ஆதரவு 

வையாமல் ப்ராணயாத்திரைக்குமட்டும் இகாரமுடையவனாயிருக்க 

வேண்டும். டையாதபொழுது வருத்தமடையக்கூடாது. லாப 
(pb இவனைமடழ்விக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும்பொ துவான சர் 

தனம் இரமுதலாளலாபத்தை விரும்பக்கூடாது. பூஜிக்கட்பெற்றுப் 

புஜிக்கக்கூடாது. ௮ப்படிபபட்டவன் பூஜித் துக்கொடுப்பதை வெறு 

க்கவேண்டும். ௮ன்னதோஷங்களை இகழக்கூடாது. குணங்களையும் 

புகழக்கூடாது. ஏகாந்தமானபடுக்கையையும் இருத்தலையும் எப்பொ 

முதும் விரும்பவண்டும் சூன்யகிருகத்தையோ மரத்தின் ௮டி 

யையோ ௮ல்லது வனத்தையோ குகையையோ ஒன்றை ஒருவருக் 

கும்தெரியாமல ௮டைச்து மற்3மரிடத் தில்போய் வஹிக்கவேண்டும். 

சலனமற்றவனும் நிலைபெற்றவனுமாகி (பிறர்) ௮னுளரித்தாலும் 

விரோதத்தாலும் ஸமமாயிருக்க?வண்டும் தன்கர்மாவில 1நல்ல கார் 

யத்தையோ கெட்டகார்யத்தையோஇரண்டையும் நினைக்கக்கூடாது, 
எப்பொழுதும்திருப்தியுடையவலும் மிகவும் ஸ௩்தோஷமுடையவ 

னும்தெளிவானமுகமும்இந் திரியங்களுமுடையவனும் பயமற்றவனும் 

ஐபிக்கவேண்டிய (ப்ரணவத்) தைமுக்கியமாகக்கொண்டவலும் (மற்ற 

வார்த்தைகளில) மெளனமுள்ளவலும் வைராக்யத்தை உறுதியாக 

௮ டைந்தவலும் பூதவிகாரமான$தஹம்இக் திரியமுதலானவற்றையும் 

பிராணிகளின் 3போக்குவாவுகளையும் கவனித்து அசசரியமடைந்த 

வனும் எல்லாவற்றையும்பார்க்கறெவனும் பக்வபதார்த்தத்தினாலும் 

௮பக்வப தா த்த தீதின லம்ஜீவிபபவ னும தீமாவில்ாமிக்கி றவனும் 

மிகவும்சாந்தமானசித் தமுடையவலும் லேசானஉணவுடையவனலும் 

இந்திரியங்களை, ஜயித் தவனுமாயிருக்க 2வண்டும். தவமுடையவனாஇ 

வாக்னெவேகத்தையும் மனத்திலைண்டான (காபத்தின்வேகத்தை 

யும் பிறருக்குத்துன்பம்செய்தலிலுண்டானவேகத்தையும் உதரம் 

குறி இவைகளின்வேகித்தையும் விலக்க2வண்டும். பிறர்செய்த 

நிர்தையும் இவனுடையமன த்தைக் கெடுக்கக்கூடாது. புகழ்ச்சி 

இகழ்ச்சகளை ஒப்பாகக்கொண்டு மத்யஸ்தகைவேஇருக்கவேண்டும், 
மெல்லவளசசையஹாசரகஷைலையணா கமய டியஅவ omni et ttn eee Seen ee வக்   

  

1 புண்யபாபமிரண்டையும். ஜனன மசணங்களையும்,



௧௦௦௦ ஸரீ மஹாபாரதம்: 

ஸன்யாஹியானவன் பரிசுத்தமாயும் 2மலன தாயுழிருக்றெ இந்தஸாத 

னத்தை ௮வலம்பிக்கவேண்டும் மகத்தான சித்தமுடையவனும் ஸகல 
விஷயங்களிலும் அடங்கெவனும் ஓரிடததிலும் ஸங்கமில்லா தவனும் 

முன்பழகயவிடத்தில்சேராதவலும் ஸமாதியுடையவலும் மெல்லிய 

தன்மையுள்ளவனும் தனக்காக ஓரிருப்பிடமிப்லாதவலுமா யிருந்து 

கொண்டு ஒருபொழுதும் வானபபிரஸ்் தன் இருகஸ்தன் இவர்களுடன 

சேராமலிருக்க?வண்டும் இன்னவிடமிருந்து லாபம்சிடைக்குமென் 

பதைக்கருதாமலே உணவு ஆடைமுதலியவைகளை அடையவிரும்ப 
வேண்டும் (லாபத்தில்) இவனைச் சம்£தாஷம் அடையக்கூடாது வித் 
வான்களுக்கு இர்களனையாஸா பரமம் மோச்ஷஸாகனமாகும் அவித் 

வான்களுக்கு இதுமாரமமாகும் இவைஎலலாவறறையும் வித்வான் 

களுக்கு மோக்ஷவழியென்று ஹாரீதர் சொன்னார் எவன எல்லாப் 

பிராணிகளுக்கும் அபயத்தைக்கொடுத்துவிடடு வீட்டிலிருர் துவெளி 

ப்பட்செசெல்லுவானே அவனுக்குத் தே?ஜாமயமான உலகங்கள் 

ஹித்திக்கும். ௮வன் மோக்ஷச்தையடையத்தகுச் தவனாவான்” என்று 
சொன்னார். 

இருநூற்றேண்பத்தைந்தாவது அத்யாயம் 

மோக்ஷ£தர்மம். (தோடர்ச்சி) 

ee 

(அறிவே ஸஈகதுக்கங்களுக்தக் காரண(மேன்பதைப்பற்றிச் சதரநகதம் 
வ்நத்ரனுக்கும்நடந்த ஸ்ம்பாஷணை,) 

புதிஷ்டிர், 14 எல்லாஜன ஙகளாம்எங்களை, (தன்யர்கள், தன்பர் 

கள்? என்றுசொல்லுகிருர்கள். ஆனால், இ௮வுலூல் எங்களுக்கொப் 

பாக ஒருவனும் மிகவும்துக்கத்தைஅடைர்தவனில்%* ஓ! குருகுலத் 

திற்ிறந்தவரே! பிதாமஹ?! உலகத்தாரால்மதிக்கப்பெற்ற தேவர் 

களாலே மானிடர்களிடத்தில்உற்பத்தியையடைந்தும் நாங்கள் துக் 
கத்தையடைந்தோம் எப்பொழுது துக்கத்திற்கு ஒளஷதமான 
ஸன்யாஸத்தை நாங்கள் ௮டையப்போகமரம்? ஐ ! குருஸ்ரீரேஷ் 

டே! சரீரங்களைத் தரிப்பதென்பது துக்ககரமானது, ஒ! பிதா 

மஹே! கடுமையான விரதமுடையமுனிவர்கள் (பிராணன்கள்லந்து, 

இந்திரியங்கள் பத்த, மனம் புத்தி இரண்டு அகப்) பதி ழாலும் 

ஸம்ஸாரகதியையுண்டுபண்ணுகறெ (காமம் கு?ராதம் லோபம் பயம்
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ஸ்வப்னமென்சின் 8 யோக? தாஷங்கள்) ஐந்.தாலும் (சப்சஸ்பரிசரூப 

'ரஸகந்தங்களென்கிற) இந்திரியவிஷயங்களாலும் (ஸத்வரஜஸ் தமோ) 

குணங்களாலும் (ஸ்தூலபூதங்கள்ஜந்து, ௮வித்தை, ௮ஹங்காசம், 

கர்மம் ஆகிய) எட்டாலும் விடப்பட்டு மறுஜன்மத்தை ௮டையாம 

ருக்கிறார்கள் , சத்துருக்களைத் தபிக்கச்செய்பவரே! நாங்கள் காஜ்யத் 

தைவிட்டுவிட்டு எப்பொழுது செல்வோம்?” என்று கேட்க, 8ஷ்மர் 
சொல்லத்தொடறங்கினார், 

( ஓ! மஹாராஜனே! முடிவில்லாகது ஒன் மில்லை 2 எல்லாம் 

அளவில் அடங்கியதே. மறுஜன்மழும் ௮ளவிடப்பட்டிருக்கெது, 

இவ்வுலகில் ஒன்றும் ஸ்திரமானதில்லை ஓ அரசனே! ௮இகப் 

பற்றுதலினாலே இந்த ராஜ்யதோஷம் ௮டையப்படுகிறதில்லையென்ப 
தில்லை. ஆனாலும்; தர்மத்தை அறிந்த நீங்கள் முயற்சியினாலேயே 
இறிதுகாலத்தில் மோக்ஷத்தை அடையப்போடதீர்கள் ஓ! ௮ரசனே! 
தேஹியானவன் எபபொழுதும் புண்ணிய பாவங்களுக்குத் 

தக்கவனாகிறதில்லை ௮வைகளாலேயே கிளம்பின மோகத்தினால் 
வியாபிக்கவும்படுகிரன். (ரூபமற்ற) வாயுவான௮ முதலில்௮ஞ்சனம் 

பிறகு மனச்சிலையின்பொடி இவைகளின் ஸம்பந்தத்தால் ௮வ்வவற் 
றின் வர்ணமுள்ள தா௫த் இசைகளை ௮ர் தஅந்தவர்ணமுள்ளனவாகச் 

செய்வதாகக் காணப்பவெதுபோல ராகத்வேஷாதிகளற்ற ஆத்மாவா 
னவன் மோகத்தால் சூழப்பட்டுக் கர்மபலங்களில் ஆசையை ௮டை 

ந்து விருப்புவெறுப்புமுதலிபவைகளை அஸ்ரயித்துத் தேகங்களில் 

சுற் றின். பிராணியானது எப்பொழுது அஜஞான த்திலைண் 
டான தமோகுணத்தை ஞானத்தினால் விலக்கிக்கொள்ளுகிறதோ 

௮ப்பொழு.து ஸராசனமான ப்ரம்மம் பிரகாசிக்கின்ற து. முனிவர்க 

ளும் முக் தர்களும் ௮ர்தப்பிரம்பத்தைக் காரமாவினால் ஸாதிக்கத்தகா 

ததாகச் சொல்கின்றார்கள், உன்னாலும் தேவர்களாலும் மற்ற உல 

கத்தார்களாலும் உபாஷிக்கத்தக்க முக்தர்களான மஹரிஷிக்கூட்டங் 
களும் ஜுந்தப் பிரம்மோபாஸ்தியிலிருந்தும் ரிலை அடைவதில்லை. 

௮சசனே! பாரதி'இந் தவிஷயத்தில் தேவர்களால் ஜயிக்கப்பட்டவனும் 

ஸஹாயமற்றவலும் ராஜ்பத்தை இழர்தவனும் ஸாமர்த்தியமிழக்த 
வலும் சத் துருக்களுடைய மத்தியில் கேவலம் புத்தியையேகொண்டு 
துக்கமற்றவனுமாயிருக்கிற விருத்ராஸுரன் செய்ததைப்பற்றி முன் 

சொல்லப்பட்ட சரித்திர த்தை ஒரே மனத்துடன் கேட்கக்கடவாய், 

முன்காலத்தில் ஐசுவரியமிழக் ௪ விருதீராஸ௩ரனை நோக்க), சுக்ரர், 
(தானவ! பகைவர்களால் வெல்லப்பட்ட உனக்கு இப்பொழுது 
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வருத்தமில்லையா 1? என்று கேட்க, விருத்ராஸாுரன் (நான், ஸத் 

யத்தினலும் தவத்தினுலும் உலகத்தின் அழிவை அறிந்து . 

பிராணிகளுடைய வரவையும் போக்கையும்குறித்துத் துக்சிக்ெ 

துமில்லை; ஸந்தோஷிக்கறெதுமில்லை. ஜீவர்கள் , காலத்தினால் ஏலப் 

பட்டுச் தம்வசமில்லாதவர்களாச கரகத்தில் முழூகுகிறார்கள். புத்தி 
மான்கள் ஸந்தோஷமுள்ள எல்லாவற்றையும் திவயங்களாகச் சொல் 

ஓூெர்கள். பிராணிகள் காலத்தில் ஏவப்பட்டுக் கணக்கிடப்பட்ட 

Hi FEET EO FESS BALD மிகுந்தகாலத்தில் உலகங்களில் 

மாறிமா றிச் சுற்றன்றன ஜீவர்கள் சாலமாகிறகட்டில்கட்டபபட்டுத் 

தம்வசமற்று ஆயிரம்திரியக்ஜன்மங்களையும் ஈரகத்தையுமடைந்து 

மறுபடியும் வெளியில்வருகின்றனர் நான் இவ்விதம் ஸம்ஸாரத்தில் 

உழலுகன் றபிராணிகளைப் பார்த்தவன் வினைக்குத் தக்கபயனுண்டாகு 

மென்று சாஸ்திரத்தில் காணப்படுறெது இலர் திரியக்தன்மத்தையும் 

சிலர் நரகத்தையும் சிலர் மனுஷ்பஜன்மத்தையும் சிலர் தேவத்தன்மை 

யையும் ௮டைஇன்றனர். எல்லாப்பிராணிகளும் முன்னமே ஈண்பர் 

களிடத்திலும் பகைவர்களிடத்திலும் ஸுக துக்கங்களைச்செய்து யம 

னுடையசிசைஷயையடைச்து செலலுசன்றன. ஸகலபபிராணிகளும் 

எப்பொழுதும் சென்றவழியிலேயே செல்லுகின்றன? என்றான். 

காலத்தின் ௮ளவினால் ௮ளவிடப்பட்ட தாகவும் ஸ்ருஷ்டி.ஸ் திதிவிஷய 

மாகவும்சொலலுகின்ற ௮வனைநோக்கிச் சுக்ர[பகவான், அபபா! நீ 

இந்தவார்ந்தைகளை என் பிதற்றுகிறாய்?? என்று மறுத்துக்கூறினார், 

விருத்ரன், : முன்காலத்தில் நான் ஜபத்தில்விருப்பங்சொண்டு பெருந் 

தவம்புரிர்த அம்,.பூதங்களுடையபலவிதமானகர் தங்களையும் ங்களை 

யும்அனுபவித்து எனதுவலிமையினால கூறவுலகங்களையும் ஆக்ர 

மித்து விருத்தியடைர்த தும், ஜ்வாலைகளின்ஸமூகங்களால்வியாபிக்கப் 

பட்டவனும் ஆகாயத்தில்ஸஞ்சரிபபவலும் எலலாப்பிராணிகளுக்கும் 

வெல்லமுடியாதவலும் எப்பொழுதும்பயமில்லாதவனுமாயிருந்ததும் 

உங்களுக்கும் மற்றப்புத்திமான்களுச்கும் வெளிப்படையாகத் தெரி 

யும். தவத்தினால் ஜஎவரியம் ஓடையப்பட்டது. அது என்கர்மங் 

களால் ஈழுவிவிட்டது ஓ! பகவானே ! ஆகையால், நான் தைர்யத் 

தைுடைந்து துக்கிக்காமலிருக்க£றன் (முன்காலத்தில் மஹாத்மா 

வான இநதிர?னாடு யுத் தம்செய்யவிருப்பமுள்ளநான் அவ்விடத்தில் 

எல்லாப் பாவங்களையும் ௮பகரிக்கெவரும் ளமர்த்தரும் ஓரிடத்திலும் 

தடையில்லாதவரும் பரிபூர்ணரும் முடிவற்றவரும் சுத்தரும் வியா 

பகரும் ௮னாதியும் பழுச்த தர்ப்பைபோலப் பொன்னிறமானகேசத்
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தையுடையவரும் மஞ்சளநிறமான மீசையையுடையவரும் எல்லாப் 

_ பிராணிகளுக்கும் பிதாமஹரும் பகவானுமான நாராயணரைத் தரி 

தித்தேன். அந்தத் தவத்தின் புண்யம் என்னிடத்தில் நிச்சயமாக 

மிச்சமிருப்பதால இப்பொழுது கர்மாவின் பயனைப்பற்றி உம்மிடம் 

கேட்க எனக்கு விருப்பமுண்டாயிற்று, ஓ] பிராம்மணரே! பெரிய 

ஐஸ்்வரியமானது எநத ஜாதியில் நிலைபெற்றிருக்கிற த? உத்தமமான 

ஐஸ்வரியமானது மறுபடியும் எப்படி நிவருத்திக்கவுஞ்செய்கற தி 
எதினின்றும் பிராணிகள் உண்டாகின்றன? எபபடி பிரவ்ருத்தக் 

தின்றன? ஜீவன் எந்த மேலான பயனை௮டைந்சது நிலைத்திறாக்கருன்? 

ஒ! பிரம்மரிஷி3ய! அந்தப் பயனானது எந்தக் கர்மத்தினாுல் அடையக் 

கூடியது ?*அல்லது, எந்தஞான த் தனால் ௮டையக்கூடிய த ௮தை 

எனக்கு விவரிக்கவேண்டும்' என்றான். சாஜம்ரேஷ்டே! புருஷஸ்ர2ர 

ஷ்டனே! இவ்விதம் இதைப்பற்றிக்கட்க ௮ந்த முனிலீர் ௮ப்பொ 
மு சொன்னமறுபொழியை நான் சொல்லுறேன், அதனைநீ சித்த 

த்தை வெளியில்விடாமல் தம்பிகளோடு கேட்கக்கடவாய்” என்று 

சொன்னார். 

  

இருநூற்?றண்பத்தாறாவது அத்பாயம் 
மோக்ஷதர்மம், (தொடர்ச்சி) 

அட 

(ஷிநத்துமார் விஷ்ணுவின் மகிமையையும் பிறப்பின் கணக்கையும் 
-  ஜீவர்களின்வர்ணழதலியவற்றையும் சுக்ரநக்தம் 

வ்நதானுக்தம் சோல்லியது.) 

சுக்ராசாரியர், : ஸர்வாத்மகரும் பகவானுமான அந்தத் தேவ 

ருக்கு ஈமஸ்காரம். ஓ' ஐயனே! அஸுரஸ்்சேஷ்டனே: எவருடைய 

பாஹுஸ்தானமான து ஆகாயத்தோடுகூடியப்ரு திவியா, எவருடைய 

சிரஸ்தானமான து முடிவற்றமோக்ஷூமா அ௮ப்படிப்பட்டவிஷ்ணுவி 

னுடைய உத்தமமான மாஹாத்மியத்தை நான் சொல்லப்போக 
றேன்? என்று சொன்னார் இவ்விதம் அவ்விருவரும் சொல்லிக்கொண் 

டிருக்கும்பொழு அ ஸந்தேகத்தை நிவிருத்திசெய்வதற்காகத் 
தர்மாத்மாவான ஸநத்குமாரமகாமுளிவர் வந்தார். ஓ! அரசனே! 

முனிகொமணியான அவர் ௮ஸுரஸ்ர்ோஷ்டனாலும் சுக்ரரென்னும் 

முனிவசாலும் பூஜிக்கப்பட்டு மிகச்சிறர்த.ஐஸன த்தில் உட்கார்ந்தார். 

உட்கார்ந்திருப்பவரும் மகாப்ராஜ்ஞருமான ௮வரைநோக்கிச் சுக்ரா



௧௦௦௪ ஸ்ரீ மஹாபாரதம்: 

சாரியர், (இரத அஸுரஞ்சேஷ்டனுக்கு)விஷ்ணுவினுடை ய உத்தம 

மான மாஹாத்மியத்தைச்சொல்லும்' என்று சொன்னார். MEST 

சர் (அந்த) வார்த்தையைக்கேட்டுப் புத்திமானான ௮ஸ-ரராஜுக்கு 

விஷ்ணுவினுடையமாஹாத்மிய SO gn கடின தும் பயலுள்ள துமான 

வார்த்தையைச் சொல்லத்தொடங்கினார். (இதி ன் புதீனே! உத்த 

மமானீ இந்த விஷ்ணுலின் மாஹாத்மியத்தை முழுதும் கேட்கக்கட 

வாய், பகைவர்களை த் தபிக்கச்செய்பவனே! எல்லாஜகத்தும் விஷ்ணு 

வினிடத்திலிருக்கன் றதென்று ௮றி ஜகத்திலுள்ளன வெல்லாம் இவரி 

டத்திலேயே லயமடைடன்றன; இவரிடமிருந்து, உண்டாகின்றன; 

இந்தமஹாபாஹுவானவர் ஸ்தாவரஜங்கமரூபமான பிராணிவர்க்கத் 
தை ரக்ஷிக்க்றார்; இவரே ஸமயத்தில் ஸம்ஹரிக்கவும் செய்கின்ளுர்; 

ஸமயத்தில் ஸ்ருஷ்டிக்கவும் செய்கின்றார். சானவ! இவர் உன்னுடைய 

சவத்தினாுலும் யாகத்தினுலும் அடையக்கூடியவரல்லர்; ஆனால், 

இந்திரிபங்களை௮ டக்குவதனாலேயே௮டையக்கூடியவா வெளியிலும் 
உள்ளிலுமுள்ள யாகயோகாதிகர்மத்தினால நிச்சயத்துடன் மனத்தி 

லிருச்து தன்னை நிர்மலமாகச் செய்துகொள்ள றவன் ௮பவர்க்கத்தில் 

௮ ழிவில்லாமையை ௮டைகரறுன். தட்டான் ௮ரேகந்தடவை மிக்க 

முயற்சியோடு பெரிதான தன்னுடைய செய்கையிறை வெள்ளியை 

௮க்னியில் சுத்தம்செய்வதுபோல ஜீவணானவன் சிறிது சிறிதான கர் 
மத்தினால் ௮0ேகம் ஜன்மங்களால் சுத்தியடைூருன்; ஒருஜன்மத்தில் 

பெரிதான,யத்தனத்இனாலும் முழுதும் சுத்தனாகிருன விளையாட்டி 

னால்படிந்ததற்பமானபுழுதியைத் தன்௮வயவத்திலிருர் தும் துடைப் 

பதுபோலப் பெரிதான ௮னேகம்யத்தன த்திலை பாபறிவருத்தியைச் 

செய்யவேண்டும். ௮றபமான புஷ்பமாலையினால் வாளனைகட்டப் 

பட்ட 1சகடுகெண்ணெயானது தன்னுடைய கந்தத்தை விடுகிறதில்லை. 

9௮ துபோல ஸுூக்ஷ்மவஸ்துவின் தரிசனம் எளிதில் உண்டாகிற 

இல்லை. ௮ந்தத் தைலமே அனேகம் புஷ்பமாலைகளால் அடிக்கடி 

வாஸனைகட்டப்பட்டுத் தன்வாஸனையைவிட்டுப் புஷ்பவாஸனையை 

அடைகிறது. இப்படியே முக்குணங்களால் ஸ்திரீ முதலானவர்கள் 
தக்வையய யனா அமையவைவைய ARERR I teen PRR AE eee ie eee RE te a pnt mp படட ம அவம் 

1“திலஸர்ஷபம்' என்பது மூலம்; *எள்ளும் கடுகும்' என்றும் கொள்ள 

லாம், 8௮ப்படியே கொஞ்சமாகச்செய்தகாரிய த்தை (ரிஷ்பலமாக)ச் சண்டு 

கொள்ளுவான் என்றும் கொள்ளலாம், 3'இப்படியே குணம்-ளுடன்நெரு 

ங்௫ெ ஸம்பந்தத்தையுடையவர்களிடத்தில் அனேகஜன்மங்களினால் ஏற்ப 

ட்டதோஷமானது அ௮ப்யாஸ்த்தினுலுண்டான பரயத்தனத்தினால் தம்மு 
டைய புச்திபிஷலே?ய விலச்சப்படிம்' என்றும் கொள்ளலாம்,



சாத்திபர்வம்: ௧௦௦௫ 

நிமித்தமாக ஏற்பட்ட தோஷமானது புத்தியினால் ௮னேகஜன் 
மங்களில் அப்யஹிக்கப்பட்ட யத்தனத்தினால் நிவருத்திக்கின்றது. 

தானவ! பிராணிகள் தம்முடையகர்மத்தினாுலே பற்றுள்ளவைகளும், 

பற்றற்றவைகளுமாகின்றன, பிராணிவர்க்கங்கள் கர்மவிசேஷங்களை 

௮டைகின்றவிதத்ஜைந்கேள், 1எப்படி உண்டாடன்றனவோ ௭ல் 

எப்பொழுதுமிருக்கினறன?வா அதை உனக்கு முறையாக விவரிக்கப் 

போகிறேன். ௮தை இப்பொழுது ஒருமனமாய்க் கேள். ஆதியந்த 

மற்றவரும் ஸ்ரீமானும் ஜனங்களுடைய ஹ்ருதயகுகையிலிருக்கிற 

வரும் ப்ரபுவும் ஷ்வயம்ப்ரகாசருமான ஸ்ரீஹரியானவர் சராசரங் 

களான பிராணிகளை ஸ்ருஷ்டிக்கின்றார். இவர் ஸகலப்சாணிகளிடத் 

திலும் க£ரமானதேகமும் ௮க்ஷரமானஜீவனும் பதினொருவிகாரங் 

களான இந்திரியங்களுடைய ரூபமுமாயிருந்துகொண்டு இந்திரிய 

வியாபாரங்களால் ஜகத்தை அுளுபவிக்கின்றார் பூமியை ௮வர௬ு 

டைய பாதங்களாகவும் ஸ்வர்க்கத்தைச்சரஸாகவும் ௮றியக்கடவாய். 

தைத்தியனே! அவருக்குத் திக்குக்கள் கைகள்; ஆகாயமே ஸரீரோத் 

திரம்; சூரியன் நேத்திரம்; சந்திரன் மனம்; மஹத்தத்வம் எப்போ 
தும் வ்ருத்திஜ்ஞானம்; ஜலம் ரஸ?னந்திரியம். ஓ ! ௮ஸுரமாரேஷ் 

டனே'ரெகங்கள் ௮வருடையபுருவங்களுக்கருலிருக்கின் றன. ௮ஸு 

ரனே ! நேத்திரத்தை ஈக்ஷத்திரமண்டலமாகவும் முகத்தை ௮க்கினி 

யாகவும் ௮வரை விபப்வமான வராகவும் விஸ்ரவத்திற்கு ஆதியாகவும் 

பரமானாஸ்வரராகவும்௮ றியக்கடவாய் ரஜஸையும்தமஸையிம் ஸத்வ 

தீதையும் நாராயணஸ்ீவரூபமாக ௮றியக்கடவாய்.ஐயனே!௮வர் ஆபச 

மங்களுக்குக் காணம். ௮வரைக் கர்மாவின்பயககை நினைக்கின்றார் 

கள். ஸந்யாஸத்தின் சிறந்தபயனானமோக்ஷமும் அழிவற்றவரான 

௮ வரே, மந்திரங்கள் எவருடையரோமங்களோ, பிரணவமானது எவ 

ருடைய வார்த்தையோ ௮வர் அனேகம் இருப்பிடங்களுடையவர்; 

அரேகம் முகங்களுடையவர். ௮வரே தர்மம், ௮வர் பிராணிகளின் 

ஹ்ருதயத்திலிருக்கின்றார். அவரே பரம்மம். ௮வரே ஞானம். தவ 

மும் ௮௮ர். ஸத்தும் ௮வர். ௮ஸத்தும் அவர். மந்திரம், பிராம்மணம், 
  

1 ' எவ்விதம் கர்மாவில் ப்ரவிருத்திகன்மனவோ, எதனால் எப்பொழு 

தும் ஒழிவை அடைகின்றனமோ ' என்பது பழையவுசை. 

2 : ஸம்ஸாரிஜிவஸ்வரூபரும் முக்தஸ்வரூபருமான அ௮ந்தப்பசவான் ஏல் 

லாப் பிராணிகளிலும் பதினொரு விசாரங்களுக்கு ஆக்மாவாயிருந்து தம் 

ெொணங்களான ஜீவர்கள் உழியாய் ஜகத்தை அனுபவிக்கனெரூர் ' என்றும் 

கொள்சஎலாம்,



௧௦௦௬ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

பாத்திரங்கள் இவைகளுடன்கூடியதும் 1பதினாறுரித்விக்குக்களுள் 

ள துமானயாகமும் வரே. பிரம்மாவும் அவர். ருத்திரரும் ௮வர் 

௮ஸாவினீதேவர்களும் ௮வ। இந்திரனும் அவர், ஸுூரியனும் அவர், 

வருணனும ௮வர் யமனும் ௮வா, குபேரனும் ௮வர். ௮ந்தபரம்மா 

தேதலான ரித்விக்குக்கள் இவவி தம்தனியாகப்பாட்க்கன் றவர்களாயிருந் 

தாலும் ௮ப்படி2ய நாராயணருடைய ஓர ரூபமாயிருப்பதையும் 

அ நின்றார்கள். இந்த ஸகல ஜகத்தும் ௮ந்த ஒ3?ர தேவருடைய 

வசத்தில், இருக்றெதென்று அறி. ஒ! அஸுரஸ்றமாஷ்ட! பலரூப 

மான அவரே ஒருவராயிருக்கிறாரென்றும் சொல்லுசின்றூர்கள். 

பிராணியான து விஜ்ஞான த்இனால் (அவரைஎல்லாமாகபிபார்க்றெது, 

பிறகு, ஒ?ர ஸ.த்தாரூபமான ப்ரம்மம் பிரகாசிக்க து. லை பிராணி 

கள் ஆயிரங்கோடி கலபங்கள் ஸ்தாவரங்களாயிருக்சன்றன Foy 

ஜீவாகள் ஜங்கமங்களாயிருக்இன்றார்கள். ௮ஸுரனே! Grange 

ளின் ஸம்ஸாரத்தின ௮ளவைச் சொல்லுகி?றன் ஒவவொன்றும் 

ஒரு யோசனை தூரம் அகலமும் ஐக்நாறு யோசனை ரீளமுமுள்ளன 
வும் ஒரு க்$ராசம் ஆழமாயிருப்பதால் இறங்கமுடியாதனவும் 

விருத்தியடைர் தனவுமான பலவாயிரம்வாகளிலுள்ள ஜலம் முழு 

மையும் ஒரு மயிரின் நுனியால ஒருகாளுக்கு ஒரேதரமாக இறைத் 

தால் வற்ற எவ்வளவு காலமாகு?மா அவவளவு காலம் பிரஜைகளு 
டையமுக்கயெமான ஒரு ஸ்ருஷ்டியும் ஸம்ஹாரமுமென்று தெரிந்து 

கொள் ,கறுப்பு, தூம்ரம், நடுத்தரமான நீலம், மிகவும் ஸஹிக்கக் 
கூடிய வெப்பு, ஸுகமாயுள்ள மஞ்சள்வர்ணம், மிகவும் ஸுகமா 

யுள்ள வெண்மைஎன்று ஜீவர்களின் ஆறுவர்ணங்கள் உபாக்தபிர 

மாணமாயிருக்கன்றன திதியி.ஈகுமானே! ஜீவனானவன் ஆயிரக் 

கணக்காக யோனிகளில் உற்பத்திகளை ௮டைந்து பிறகு ஹித்தியை 

அடைகிறான்; தேவனை இந்தான் சுபமானசாஸ்இிரத்தையே ௮பபி 
யஹித்துத் தன் அனுபவரூபமாகச்சொன்னகதியையும் அடைகிருன், 

கதியோவென்றால் பிரஜைகளுக்கு வாணத்தினால் செய்யப்படுஇற து, 

அஸுரம்ரஷ்ட! வாணமானது (கருதயுகமுதலான) காலத் தினால் 

செய்யபபடுசறது. ௮ஸுர ! இகத்தில் ஜீவஸமூகத்திற் த (க்கர்மேந் 

இரிய ஜஞானேந்திரிய ம£னா புத்தி சித்தாஹங்காரங்களென்றெ 
  

  

1 ஏல்லாவேதமுமுள்ளப்ரம்மா, ப்சரம்மணாச்சம்ீ, ஆகநீத்சர், போதா 
ஆடிய நால்வரும், ருகவேதிகளான ஹோதா, மைத்ராவருணர், ௮ச்சாவாகர், 

ொலஸ்தோதா ஆயெ நால்வரும், யஜுர்வேதிசளான அத்வர்யு, ப்ரஇிப்ரஸ்சா 
தா, சேஷ்டா, உந்நேதா ஆ௫ூயெ நால்வரும், ஸாமவேதிகளான உச்காதா, ப்ரஸ் 
தோதா, ப்ரதிஹர்த்தா, ஸுப்ரம்மண்யர் ஆயெ நால்வரும் ஆகப்பஇன றுகர்,
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பதினன் னுடையகிருத்திகளின்பேதத்தினால்) பதினான் குலக்ஷம்பெ 

ரியகதிகள் ஏற்படுகின்றன. ௮ர்தஜீவர்களுக்கு மேலேஎ றுதலும் ஈடு 

வில்நிற்றலும் சழேஇறங்குதலும் ௮அவைகளா3ல செய்யப்பட்டனவாக 

வே ௮றியக்கடவாய் ) ஆனால், எவன் இச் தமானிடத்தன்மையிலிருக் 

தும் கால£யோகத்தினார் ஈழுவகருனோ ௮வன் எல்லாவற்றிலும். ழா 

ன இருஷ்ணவர்ணத்திலிருக்கிறான் தைத்பனே ! ௮ல் மிகவும் பற் 

றினவனாகி ஈரகத்தையடைசது ஆங்காங்கு சுற்றிக்கொண்டுமிருக்கி 

மூன்,  கிருஷ்ணவரணத்தினுடைய கதி இழிவான து ௮ திலிருக் 

சின்றவன் ஈரகத்தில பாகஞ்செய்யப்பட்டு முழுகுகறான். அவன் 

கொடிய துன்பங்களுடன் அ.னகம் கல்பங்கள் ஈரகத்திலிருப்பதா 

கச் சொல்லுகிருர்கள் LHR லக்ஷம்கலபங்கள் ஸஞ்சரித்துப் 

பிறகு புகையிறமான திரியக்ஜன்மாவைக்கொடுக்கும் தூம்ரவர்ண 

த்தை அடைகிறான் அவன் தமோகுணம் ரழ்ந்த மனமுள்ளவ 

னும் மேலேவாச்சக்தியில்லாதவலுமாயிருந்து அந்த வர்ணத்தி 

லேயய ஒருயுகத்தின் முடிவுவரை வஹிக்கருன் ௮வன் எபபொ 

மூன ஸத்வகுணத்துடன் தன்னுடைய புத்தியினால் தமோகுணததை 

விலக்கிவிட்டு (மேல பதவிக்கு) யத்தனிக்கொனோ அப்பொழுது 

(தேேவசரீரத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய) சிவப்புவர்ணத்தை ௮டை 

கருன்; நீலவர்ணத்தையடைந்து மானிடவுலகத்திலும் சுற்று 

ரன் அவன் அர்த மானிடவுலகத்தில ஒரு கலபகாலம் தன்கர் 

மஙகளாலுண்டான விதிநி3ஷேதங்களாகறெ நிர்ப்பந்தங்களால் (தவத் 

திலுண்டான கிலேசத்தை) அடைந்து பிறகு (தேவத்தன்மையை 

அளிக்கின்ற) மஞ்சள் வர்ணத்தை அடைகிறான் நாறுகலபமான 
வுடன் தேவத்தன்மையைலிட்டு மனிதன-ரன். தைத்ய2ன ! மஞ் 

சள்நிறமுடையவ3னோ அயபிரக்கணக்கான கலபங்கள் ஸஞ்சரித்தா 

ஓம் விஷயத்திலிருந்து விடுபடாமல் (சிறகு நரகத்தில் ப்ரளயத்தி 

னால் செய்யப்பட்ட (அவனுக்குள்ள பத்தொன்பது தத்வங்களால 

ஒவவொன்றுக்குட் ஆயிரக் கணக்கான) பத்தொன்பதினாயிரம் ஜன் 

மங்களையும் அனுபவிக்கிறான். பிறகு, அவனை நரகத்திலிருக்தும் 

வேருன எல்லா ஜன்மங்களிலிருந்து.ு விடுபட்டவனாக ௮றி, ௮வன் 

தேவலோகத்தில் அடிக்கடி ஸுகத்தை அனுபவிக்கிருன் அதி 

னின்றும் நழுவி மனிதத்தன்மையை அடைஇறான். மானிடஜன் 

மங்களில் (ஞானேந்திரியம் ஐந்து மனம் புத்தி சித்தம் மூன்று 

ஆ௫ய இவ்வெட்டால்) ஒவ்வொன்றுக்கும் நூறு நாராக எண்ணூறு 

ஜன் மங்கள் இருச்துவிட்டுத் சேவத்தன்மையை அடைகிறான் பிறகு;
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௮வன் காலவசத்தினால இந்தத் தேவத்தன்மையிலிருந் தும் தவறு 

ரன் எல்லாவற்றிலும் ழோன கறுப்புவ்ணமான ஸ்தானத்தி 
லிருக்கிறான், ஓ! ௮ஸுரசிகாமணியே! எப்படி இந்த ஜீவராசியா 

னது மோக்ஷத்தை ௮அடையுமோ அதை உனக்குச் சொல்லுகி3றன், 

(மோ-ஷ்த்தில் விருப்பமுள்ள ஜீவன் (முறையே சமமுதலான குணங் 

களை அபிமானிக்கன்ற தேவத்தன்மையுள்ள) சிவப்புநிறமுள்ளவ 

னும் மஞ்சள்வர்ணமுள்ளவனும் சுக்கெவர்ணமுள்ளவனுமாஇப் புத்தி 

யின் பிரிவுகளான ஞாூனந்திரிய ம?னாபுத்திகளின் செய்கைக 

ளான எழுநூறு தேவவ்யூகங்களை அஸாரயித்து (upto. allan இந்தச் சுக் 

Boater gong ou gg 1புர்பஷ்டகத்திறகு மேற்பட்டவை 

யும் மிகவும் பூஜிக்கத்தக்கவையுமான (பிரம்மிலாக மூதலான) உல 

கங்களை அடைகின்றான் 8இருயிரத்தெண்ணூறு விருத்திகளும் 

சிறச்த பிரம்மஜ்ஞானிகளுடைய மனத்திற்கு வி3ராதமாயுள்ளவை 

கள். மஹானுபாவா! ஜாக்ரத் ஸ்வபந ஸுஷாுபஇ மூன்றும் தடுக்கப் 

பட்டால்தான் சுக்லவர்ணத்தின் சறந்த5இி ஏற்படும், (இவ்விதத் 

தன்மையுடையவன்) ௮ந்த ஒரு பிறவியில ௮னிஷ்டத்தை ௮டைகின் 

ரன் ௮ந்தச் கதியில் அசக்தனாயிருக்கிற யோகியானவன் மற்றும் 

நான்கு ஜனனங்களையும அடைஇருன் யோகத்தில் ௮சக்தனான 
வன் அழுவது வர்ணத்திறுடைய இிறத்தகதியான ஸித்தியில் 

நிலைபெருதவலும் ராகமு தலானக்லேசங்கள் 8ங்னெவனுமாயிருப்ப 

வனுடைய கதியும் ஞானந்திரியம?னாபுத்திகளாகயெ ஏழாலும் 

திறர்சவையுமான நாறு ஜனனமாணங்கள் நர்ப/சேஷத்துடன் 

வஹிக்கறான் 3மஹானை அவன் பிறகு அதிலிருந்து திரும்பி 

மானிடவுலகத்தில் மனிதத்தன்மையை அடைகிறான் அவன், 
பிறகு, ௮ரத மனிதத்தன்மையிலிருக் து வெளிவந்து வரிசையாக 

மேலே மேலை பிராணிகளின ஜன்மத்தையடைய யததனிக்கிறான். 

அவன் ஸமாதியினாலும் அதிலிருந்து வெளிவருதலா ஓம் செய்யப் 
             

1 669-வ.து பக்சம் குறிப்பிர்காண்க, 

£ பூதங்கள் HS £1 விஷயங்சள் ஐர்.து, ஞானேக்திரியக்கள் Rig, si 
மேந்திரியக்கள் ஐர்.து, பிராணவாயுக்கள் ஐந்து, மனம் புத்தி சித்தம் அஹ் 
சாரம் தேஜஸ் ஐ௪து, அவித்தை காமம் காமம் மூன்று ஆச முப்பத்துமூன் 
றும் ஜாக்ரத ஸ்வப்னமிரண்டுக்குமுண்மையால் அறுபத்தாறு, ஸுஷுப்தி 
யில் ௮வித்தையால் சூழப்பட்ட ஸ்வருபானர்தானுபவம், அதற்கு ஸாதன 
மான அவித்யாவிருத்தி ஆச அறுபதீதெட்டும் அவைகள் இனங்களின் பேதத் 
தினால் ௮னேசங்களா தலால் ஒருவிதமான சணக்கனொால் ஆருாயிரக்செண்ணூரு 
சச் சொல்லப்பட்டன, இக்கு பலர் பலவாருசச் கூறுவர், 

8 கூறியது கூறலால் ௮ரை ற்லோகசம் விடப்பட்டது,
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பட்ட 1ஸாமர்த்தியத்தை அடைந்து ஒருலகத்திற்கு ஒருதரமாக 
ழமுதரம் ப்ம்மலோகம்வரையிலுள்ள எழுலகங்களிலும் ஸஞ்சரிக்கி 

மூன். பிறகு, ஏழுவிதமான உபத்திரவங்களையு ம தள்ளிவிட்டு அவை 
களைத் துக்கமாக too a ஜீவலோகத்தில் நிலைத்திருக்கிறான். 

பிறகு, விகாரமில்லாம்தும் ௮ளவற்றதும் ரகாசனசக்தியுடையஈஸர்வ 
சருக்கும் வயாபனசக்தியுள்ள விஷ்ணுவுக்கும் விருத்திய்டையும் 

சக்தியுள்ள பரம்மாவுக்கும் ஆதிசேஷஜுக்கும் மனிதனுக்கும் ஈசரும் 
விஷ்ணுவுமான உ மாயாசக்தியுள்ள பரமேனாவாருக்குமே ஸ்கான 

மூமான் ப்ரம்மத்தை ௮டைகிருன் பிரஜைகளும் இர்திரியரூபமான 

தேவஸமூகங்களும் ப்ரம்மலோகத்திலுள்ள அமரர்களும் எப்போ 

தும் ஸம்ஹாரகாலத்தில் ஈஸ்ர்வரரால் சரீரம் 3தூக்கப்பட்டவர்க 

ளா ப்ரம்மத்தை ௮டைகிறார்களல்ல3ராரி அந்த ஜீவர்கள், ஸ்ருஷ்டி. 

காலத்திலோ, அனுபவித்து மிசசமான கர்மத்?தாடு தங்கள் தங்கள் 

ஸ்தானங்களையே ௮டைஇஞாகள். (மாறிமாறி) ஸமமான நிலையுள்ள 

வர்களாயிருக்கும் தவர்கள் மனிதர்சள் இூய யாவரும் மறுபடியும் 

மிசசமின் றிக் கர்மசேஷத்தின்முடிவில் அந்த ப்ரம்மரூபமான ஸ்தா 
ன த்தையே அடைகிறார்கள் எவர்கள் ஹித்தலோகத்திலிருந்தும் 

இரமமாகநழுவினாகளோ அவாகள் மறபடியும் அ௮ந்தக்கரமமாக 

௮வர்களுடைப கதியை அடைகிரூர்கள். மற்ற ஜீவர்கள் அதற்கு 

மாறுதலாகப பலம் '2வஷம் ரூபமிவைகளை௮டைந்து தங்கள் தங்கள் 

காமாவை அடைஇருர்கள அந்த ஹித்தனைவன் எதுவல்ர சேஷ 

மானபோகத் துடனிருக்கறா னா அதுவரை (ரிரஜைகளும் சுத்தமான 

பராபரவித்தைகளும் அவனுடைய அங்கங்களிலையே இருக்கின்றன. 

பிறகு, ௮வன்சு த்தமானபா வனையை ௮டைந்துபஞ்சேந் இரியரூபமான 

இந்த மனத்தை ஸமாதியால் வசஞ்செய்து எப்போதும் சுத்தமான 

மனத்தினால் ப்ரம்மத்தைத்தியானித்துச் சுத்தமும் மிகவும் உயர்ந் 

தீதுமான ப்ரம்மஸாக்ஷாத்காரரூபமான பரவித்தையை ௮டைறான் 

இறந்த பூத்தியுள்ளவனே ! பிறகு, ௮வன், விகாரமற்றதும் மற்றவனால் 

அ௮டையமுடியாததும் ௮ழிவற்றதுமானப்ரம்மஸ்வரூபமானபத த்தை 

அ௮டைரான். இவ்விதம் இப்பொழுது என்னால் உனக்கு நாராயண 

ரூடைய இந்த மஹிமையான து சொல்லபபட்டது” என் றுசொன்னார். 

வருத்ரன், சிறந்தபுத்தியுள்ள வர! இவ்வாறு இருக்கையில் எனக்கு 

ஒருவிதமானவருத்தமுமில்லை, இந்த வார்த்தையை கானும் அப்படியே 
  

1 வேறுபாடம், 8'தத்த” என்று பாடம் கொள்ளப்பட்டது, 
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௧௦௧௦ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

நன்கு அறிகிறேன் இப்பொழுதோ உம்முமையசொல்லைக்கேட்டுக் 
கல்மஷமற்றவலும் பாபம்நீங்கெனெவனுமாயிருககிறேன். ஓஒ! பகவானே! 

மஹரிஷி3ய ! மிக்ககார்தியுள்ளவரும் எப்பொழுதும் எங்கும் எல் 

லாமாயிருப்பவருமான விஷ்ணுவினுடைய அ௮ள௱வற்ற வீரியமுள்ள 
இந்த: ஆஜ்ஞாசக்ரமானது நடந்துவருகின்றது. எந்த ஸ்தானத்தில் 

- எல்லாஸ்ருஷ்டிகளும் எற்பட்டிருக்கன்றனவோ அவருடைய ௮ந்த 

ஸ்தானமானது அழிவற்றதாயிருக்கன்றது அவர் மஹாத்மாவும் 
புருஷர்களுள் உத்தமருமாயிருப்பவர். அவரிடத்தில் இக்த எல்லா 

ஜகத்தும் நிலைபெற்றிருக்கறது ? என்றான் குச்தியின்புதலவனே ! 

அந்த வருத்ராஸுாரனானவன் இவ்லிகஞ்சொலலிவிட்டு அபபடியே 

தன்மனத்தைப் பரமாத்மாவான நாராயணரிடத்தில் சேரசசெய்து 

பிராணனை விட்டான் ; பாமபதத்தையும் அடைந்தான் ? என்றார் 

யுதிஷ்டிரர், 6 ஒ! பிதொாமஹசே ! முன்காலத்தில் ஸனத்குமார 

ரானவர் விருத்ராஸுரனுக்கு எந்தப் பாப்பிரம்மத்தைச் சொன்னா 

சோ பகவானும் தேவருமான அந்த ஜனார்த்தனா இதோ இருக்கிறார்” 

என்று சொல்ல, 18ஷ்மா், 8 காரணஸ் தான த்திலிருக்கிறவரும் பெரிய 

மனமுள்ளவருமான அந்தப பகவான் அளவற்ற தம்முடைய தேஜ 

ஸோடு அதிலிருந்து தம்முடைய ஸ்வரூபமான அந்த ஜீவர்களைப 

படைக்கன்ருர், நிலைசவருத இந்தக்கிருஷ்ணபகவானை அவருடைய 
நான்கிலொருபாகமாக அறியக்கடவாப். பிரம்மாவையும் மஹாத்மா 

வான ௮வருடையநான்்கிலொருபாகமாக அறி புத்திமானைபகவான் 

சாலிலொருபாகத்தினா3ல மூன்று உலகங்களையும் உண்டுபண்ணு 

Kat தழேஇருக்கின்ற ஸ்திரமான பகவானுடைய அம்சமானது 
கல்பத்தின்முடிவில் ௮வரை அடைந் அவிடுகின்றது. மூலத்திலிருக் 

இன்ற மிகுந்தபலமுடையபிரபுவான அந்தப்பகவான் ௮ப்பொழுது 

ஐலங்களில் பள்ளிகொள்ளுகிறார் பிரஸன்னமானமனத்தையுடைய 

வரும் எல்லாவற்றையும்ஸ்ருஷ்டிக்கின்றவருமான அந்தப்பகவான் 

சாபம்வதமான அ௮ந்தலோகங்களில் ஸஞ்சரிக்கின்ளார். அ௮ளவற் ற்வரும் 

௮ ழிவற்றவருமான பகவான் எலலாவற்றையும் சூன்யமில்லாமல்செய் 
Bayt. தடையற்றவரும் மஹாத்மாவுமான அவர் திரும்பவும் ஸ்ருஷ் 
டிக்ரொ பற்பலவிதமான இந்தஉலகம்முழுவறும் ௮வரிடமிருக் 

இன்றது?” என்றார். யுதிஷ்டிரர், 6 உண்மையுணர்ந்தவரே! ஓ! பிதா 

மஹ? ! விருத்ராஸாரனல் கன்றனுடையகதியான து ஸுலபமாகப் 

பார்க்கப்பட்டதென்று நினைக்கி?றன் அரையால்தான், துக்கப்படா 

மல் ஸுகமாயிருந்தான். ஓ! குற்தமற்றவசே ! பித;மஹசே ! நற்குலத்



சாந்திபர்வம்: ௧௦௧௧ 

திற்பிறந்தவலும் 5 (ரஜஸ்ும்தமஸுமில்லாமல் ஸத்வகுணமான) 

னக்லெவர்ணமுடையவனும் விலங்குகதியிலிருந் தும் ஈரகத்திலிருந் 
தும்விபெட்டு ஸாத்தியனென்றெதேவபாவத்தை௮டைந்தவனுமான 

அவன் திரும்புறஇல்லை ஒ! அரசரே ! மஞசள்வர்ணத்திலாவது 

சிவப்புவர்ணத்திலாவுஜ இருப்பவன் தாமஸமான தன்கர்மங்களால் 

சூழப்பட்டுத் இரியக்ஜன்மத்தையே அனுபவிக்கன்றான் மிதவும் 

ஆபத்தை அ௮டைந்தவர்களும் ரக்தவர்ணமானதால ஸுகத்திலபற் 

அள்ளவர்களும் தூக்கத்தில் அமுர் தினவர்களுமான நாங்களோ(ரஜஸ் 

மேலிட்டுத் தமஸும்ஸத்வமும்சூரைந்த) நீலவர்ணத்தையோஅல்லது 
(தமஸ்மேலிட்டு ரஜஸும்ஸத்வமும்குறைந்த) இழிவான கிருஷ்ண 

வர்ணத்தையோ எந்தக்கதியை௮டையப்போகின்5ரோமமா” என்று 

சொன்னார். பிஷ்மர், 6! பாண்டவர்களே ! சுத்தமான வம்சத்தில் 

பிறந்தவர்களும் கடுமையானவ்ாதமுடைவர்களுமானநீங்கள் தேவ 

லோகத்தில் வஹித் தவிட்டு மறுபடியும் மனுஷ்யஜன்மத்தை அடை 

யப்போகின்நீர்கள் ஒருகலபகாலம் உலகத்தில் ஸுகமாக இதர 

தேகங்களிற்சென்று ஸுகங்களை அனுபவித்துவிட்டு ஸுகமாக ஷித் 

தர்களின் ஸங்கச்தை அடை.யப ?பாகிறீர்கள் உங்களுக்குப் பயம் 

வேண்டாம் உங்களுக்குப் பாவம் உண்டாகாமலிருக்கட்டும்” என்று 

ட சான்னா 

  

இருநூற்றேண்பத்தேழாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 
~ -—eho—— 

(ஒந்தீரனுக்கும் வ்ருத்ரனுக்கும் யுத்தம்) 
(புதிஷ்டாரர், ம நிகரில்லாதஞான மாம் விஷ்ணுபக்கியுமுள்ள 

அளவற்றபராக்ரமசாலியானவிருத்ராஸுரனுடைய தர்மிஷ்டனாயிருக் 

குந்தன்மையானது ஆச்சரியம். இ! அரசரிற்சிறந்தவ?ர! இந்த 

வ்ருத்சாஸான் அளவற்ற?தஜஸுள்ள அந்தவிஷ்ணுவினுடைய 

அறியமுடியாதபதத்தை எபபடித்தான் அறிந்தான்? நிலைதவருத 

வரே! உம்மால்சொல்லப்பட்டஇதை ரான் ஈம்பவும்செய்கியறன். 

ஆனாலும், மறுபடியும் எனக்குத் தெளிவாகத்தோன்றுதஒருபுத்தியா 

னது உண்டாடூவிட்டது. ஒ! பரதஸ்ரீாஷ்டே! தர்மலைனலும் விஷ்ணு 

பக்தலும் விஷ்ணுபக்தர்களின்பசம்பரையில்தத்வத்தைஉணர்ந்தவலு 

*தேவமனுஷ்பலோகசங்கள்,



௧௦௧௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

மான" விருத்சாஸுரன் எப்படி. இந்திரனால் கொல்லப்பட்டான் 7 

பரதரேறே ! கேட்சின்றஎனக்கு இந்தஸந்தேகத்தைச் சொல்லும். 

ஓ! ராஜராசேஷ்டரே! அந்தவிருத்திரன் இச்திரனால் எப்படி வெல்லப் 

பட்டான் ? ஓ! பிதாமஹரே ! யுத்தமும் எவ்விதம் ஈடந்தது? 
புஜபலமுடையவரசே ! எனக்குப் பெரிய ற்சாமிரு த்தலால் ௮தை 

யும் விரிவாகச்சொல்லும்'” என்றுகேட்க, பிஷ்மர் சொல்லலானார். 

ஓ! பகைவர்களையடக்குபவனே! முன்காலத்தில் இந்திரனான 
வன் தேலகணங்களுடன் தேரிலைறிப புறப்பட்டான் ௮ப்பொழுது 

ஐந் நாறுயோஜனை௮ளவு உயர்ச்தவனும் எண்ணூறுபோஜனை அகன்ற 

வனும் மலைபோல அசையாமல்நிற்பவனுமான விருத்சாஸுரனை 

எதிரில் கண்டான் மூன் றஉலகத்தினாலும்ஜயிக்கமுடியாத அப்படிப் 

பட்ட அந்தவிருத்ரனுடைய உருவத்தைப்பார்த்துத் தேவர்கள் 

நடுங்கித் தேறுதலடையவில்லை அரசனே ! அப்பொழுது இக்திரலுக் 
கோவென்றால், விருத்திரனுடைய உத்தமமான ௮ச்தரூபத்தைபபார் 

த்துஉடனேபயத்தினால் தொடைகள் ௮சைவற்றவைகளாயின. பிறகு, 

போர்தொடங்கியபொழுது ஸகலமான '$தவாஸுரர்களுடையகோஷ் 

மும் வாத்பஙகளுடையமுமக்கமும்உண்டாயின குருகுலத்திற்பிறந்த 
வனை! ௮ப்பொழுது எதிரில் நிற்கின்ற இச்இரனைப்பார்த்து விருத்தி 

ரனுக்குப் பரபரப்பாவது பயமாவது ஒருவிதமான எண்ணமாவது 

உண்டாககவிலலை. அதன்பிறகு, தேவர்கோனான இந்திரனுக்கும்பெரிய 

சரீரமுடைய விருத்திரலுக்கும் கத்திகள், பட்டஸங்கள், சூலங்கள், 

வேல்கள், G தாமரங்கள் 9 இருபபுலக்கைகள், நானுவித. மான கற்பா 

றைகள், பெரிய ஓலியுள்ளவில்லுகள், பலவகையான சிறந்த௮ஸ்இரங் 

கள், எரிகொள்ளிகள் இவைகளால மூவுலகத்திற்கும்பயங்கரமான 

யுத்தம் ஏற்பட்டது பிறகு, தேவாஸுரசேனைகளால் எல்லாம் 

கலக்கமுற்றவையாயின, ௮ப்பொழுது, பிதாமஹரை த்தலைவராகக் 
கொண்ட எல்லாத்தேவகணங்களும் மஹாபாக்ய்வான்௧களானரிஷிக 

ளும் ௮ர்தயுத்தத்தைப்பார்க்க வந்தார்கள். மஹார/ஜனே ! பரதரிற் 

சிறந்தவனே! ஹித்தர்களும் தேவதாஹிகளும் கந்தர்வர்களும் Apis 
விமானத்திலறிக்கொண்டு வந்தார்கள். தர்மத்தைவடக்கன் றவர்க 

ளில் ஸ்2ரஷ்டனான விருத்திராஸுரன் ஆகாயத்தை௮ளாவிரின்றுகல் 

மழையால் இகச்திரன்மேல்எங்கும்இறைத்தான். பிறகு,தேவக்கூட்டத் 

தார்கள் கோபத்தை ௮டைந்து எங்கும்௮ும்புமழைகளால் யுத்தத்தில் 

விருத்தாரனால் விடப்பட்டகல்மையைவிலக்கினார்கள். குருஸர்ோஷ்ட 

னே! மஹாமாயாவியும் மிக்கபலசாலியுமானவிருத்தரனோ பலமுறை



& 0 6. G) Ut a ib. ௧௦௧௩ 

மாயாயுத்தத்தினால் "இந்திரனை மயக்கச்செய்தான். பிறகு,விருத்ரனால் 

பீடிக்கப்பட்ட அந்த இந்திரனுக்கு மயக்கம் உண்டாயிற்று, Da 

விடத்தில் வஹிஷ்டர் அவனுக்கு ரதந்தரமென்றெஸாமத் இனல்தே.று 
தலைசசெய்தார் வஷிஷ்டர், (தேவேந்திரா ! நீ தேவர்களுக்கெல்லாம் 

ஸரேஷ்டனாயிருக்கிழுய். தைத்யாகளையும் ௮ஸ”ராகளையும்ஜொல்லு 
இன்றவனே ! இக்இர ! மூவுலதங்களாகற ஸைன்யத்தோடுகூடிய நீ 

ஏன் துக்கிக்கருய்? இதா பிரம்மாவும், விஷ்ணுவும், ஜகத்திற்கெல் 

லாம் அதிபதியும் உமாஸூமேதரும் ஸாவஜ்ஞரும் தேவருமான பர 

மேஸ்ர்வாரும், எல்லாப்பரமரிஷிகளும் மோகத்தை அடைந்தஉன்னைப் 

பார்த்து உன்னுடைய ஜயத்தின்பொருட்டு, (ஸ்வஸ்தி என் றுசொன் 

னார்கள் இந்திரனே' மற்றொருவன் பால மனக்கலக்கத்தை ௮டை 

யாதே ஸுராதிபனே! யுத்தத்திற்றெந்தபுத்தியைசரெய்து சத்து 

ருக்களை காசம்செய் இ3தா லோககு நவும் எலலா உலகங்களாலும் 

ஈமஸ்கரிக்கப்பட்டவருமான முக்கண்ணரான பகவான் உன்னைப் 

பார்க்கின்றார். ஐ! ஸுராதிபனே ! மோஹத்தைவிடு இந்திரனே! 

இகோ 9ருஹஸ்பதிமுதலான பரம்மரிஷிகளும் ஜயத்திற்காக உன 
ie சிறந்த ஸ்தோத்திரத்திலை அுதிக்கன்ரார்கள? என்றுசொன் 

னார் இவவிதம் மஹாத்மாவான வஹிஷ்டராலபோதிக்கபபட்டவனும் 

உத்தமமான பலமுடையவனலுமான வாஸவனுக்கு மிக்கவலிமையுண் 

டாயிற்று, பிறகு, பகவானான இந்திரன் புத்தியை அடைந்து பெரிய 

யோகத்துடன்கூடி ௮ந்தமாயையை விலக்கினான். பிறகு, Lah om eyes 

பருஹ்ஸ்பதியும் ௮ந்தமஹரிஷிகளும் விருத்தினுடைய பராக்ரமத் 
தைபபாரீத்துப பரமமேஸூவாரை௮டைர்து லோகங்களுடையகன்மை 

யைவிரும்பி விருத்தாலுடையகாசத்சைக்குறித்துத்தெரிவித்தார்கள். 

பிறகு, ஜகத்திற்கெல்லாம்பதியான பகவானுடையதேஜஸானது ஜ்வர 

மாக உட!2ன உக்சரமாகவிருப்பவனும் 3லோகங்களுக்குப் பதியு 

மான விருத்ரனை அடைந்தது அப்பொழுது தேவரும் ஸகலலோகங் 

களாலும் பூஜிச்சப்பட்டவரும் பகவாலுமான விஷ்ணுவானவர் லோக 

சக்ஷணத்தில் விருபபமுள்ளவராகி இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தில் 
பிரவேசித்தார் பிறகு, புத்திமானானப்ருஹஸ்பதியும் மஹாதேஜஸ் 

வியானவஹிஷ்டரும் மற்றுமுள்ள எல்லாச்சிறந் தரிஷிகளும், உலகங் 

களால பூஜிக்கப்பட்டவலும் வான்களையளிப்பவலனும் நாறு யாகங 

களைச்செய்தவனுமான இந்திரனிடம் வந்து ஒரே மனமாக, பிரபு 

வே ! விருத்திரனைக்கொல்? என்று சொன்னார்கள். பரமேஸ்ரவரர், 

'இர்தினே! இந்த விருத்தன் பெரியவனீ ந; பெரிதான சேனை



SOS ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

யால் சூழப்பட்டவன்; ௮னேக ரூபமுடையவன்; எங்கும் 
செல்லுனெறவன்; ௮னேக மாயையுடையவன்; பிரஹித் திபெற்ற, 

வன். ஸுரஸாசேஷ்டா! ஆகையால், மூவுலகங்களாலும் வெல்ல முடி. 
யாதவனை இக்த௮ஸுரஸ்ாரேஷ்டனை நீ யோகத்தை அவமலம்பித் 

துக் ககொல்லக்கடலாய். அலக்ஷ்யமாயிராதே! அமரர்வேந்தனே! 
இவன் பலத்திற்காக அறுபதிரயிரம் வருஷம் தவஞ்செய்தான். 

தேவேந்தினே' (ரம்மாவும் இவனுக்கு யோகிகளுள் சிறந்தவனா 

பிருப்பதையும் பெரியமாயையுளள வனாயிருபபதையு.ஈபெரியபலமுள் 

ளவளாயிருபபதையும் உயர்ந்த2தஜஸையும் வரமாக அளித்தார், 

வாஸவ?ேே'! இதோ என்னுடைய தேஜஸானது உன்னை ௮டைூற து. 

இவ்விதம் கொல்லமுடியாத ௮ந்த விருத்ராஸ-௩ரனை வஜ்ராயுதத்தால் 

கொலலக்கடவாய்”? என்று சொனனார். இந்திரன், (பகவானே! 

தெவரன்2ரஷ்ட?! உம்முடைய அ௮ருளால நெருங்கமுடியாதவனைனை 

னிருத்சாஸாுரனை நீர் பராத்திருக்கும்பொழுதே வஜ்ராயுதத்தினால் 

கொல்லு வேன்”? என்று சொன்னான். தஇதியின் புத்திரனான பெரிய 

௮ஸுரன் வர Seo ரவேசிக்கபபட்டஸமபத்தில் தேவர்கள் ரிஷி 

கள் இவர்களுடைய ஸக்தோஷத்தினால் பெரியசப்தமான து உண்டா 

யிற்று பிறகு, பேரொலியுள்ள துந்துபிவாத்யங்களும் சங்கங்களும் 

மத்தளங்களும் டிண்டிமவாத்தியங்களும் ஆயிரக்கணக்காக முழக் 

கப்பட்டன எல்லா ௮ஸுுரர்களுக்கும் மிகவும் ப்ரஜ்ஞாபங்கம் ஏற் 

பட்டது 'நிமிஷத்திற்குள் ள பெரிதானமாயையும் ஒழிந்தது பிறகு, 

ரிஷிகளும் தேவதைகளும் ௮ந்த அ௮ஸ*ானிடம்ஜ்வாம்ரெ2லசித்த 

தென்று அறிக்து ஸமர்த்தனான இர்திரனைத்துதித்து (௮அஸுரனைக் 

கொலல) ஏவினாகள் யுத்தகாலத்தில் ஈதத்திலிருப்பவலும் மஹாத் 

மாவும் ரிஷிகளால துதிக்கப்பட்டவனுமான இந்தானுடைய ரூபம் 

பார்க்கமுடியாததாயிற்று, 

இருநூற்றேண்பத்தேட்டாவது அத்யாயம் 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 
a 

(இந்திரன் வ்ருகானைக் கோன்றதும், இந்திரனைத்தோடர்ந்த 
ப்ரம்மஹத்தியை ப்ரம்மதேவர் ௮க்கினிழதலிய 

நால்வரக்தப் பங்கீட்டதும்,) 

மஹாராஜூை! எல்லாவிதத்தாலும் ஜவாத்இனால் வியாபிக்கப் 

பட்ட விருத்இராஸ-பாலுடைய சரீரத்தில் உண்டான அடையாளங்



சாநீதிபர்வம். ௧௦௧௫ 

களைச் சொல்லுகிறேன் ; கேள் ௮வன் ஜவலிக்கின்றமுகத் துடன் 

பயங்கானானான் நிறம் மிகவும் குன்றிவிட்டது ௮ரச?3ர! உடலில் 
மிகவும்பெரியஈடுக்கமும் பெரியமேல்கூச்சுமுண்டாயின, தீவரமான 

மயிர்க்கூச்ச லும் பெரிதான &ழ்மூசசும் உண்டாயின. அவனுடைய 

முகத்துக்கெதிரில் மிகவும் பயங்கரமும் மிகவும் கோரமும் , ௮மங் 

களமுமான நரியான து குதித்தது பாரத' அவனுடைய நினைவும் 

நத்தது. அவனுடைய பக்கத்தில் ஜவலிக்சின்றவையும் எரிஇன்ற 
வையுமான கொள்ளிகளும் விழுக்கன பருந்துகளும் கமூகுகளும் 

கொக்குக்களும் மிகவும் பயங்கரமாகக் கத்திக்கொண்டு அவனுடைய 

தலைக்கு 2மலே களிப்புடன்சக்கரம்போலச் சுற்றின பிறகு,யுத்தத்தில் 

தேவர்களால உற்சாகத்தை௮டையும்படி செய்யப்பட்டஇந்திரன் வஜ் 

ராயுதத்தைக்கையிலதாங்கி ௮ர்.தர தத்தில் றிக்கொண்டு ௮ந்தவிருத் 

ராஸுரனை எதிர்த்தான் பிறகு, அந்தப் பெரியஅஸுரன் அமானுஷ 
மாகச சப்தித்தான் சாஜஸீமோஷ்ட?ன ! கொடியஜ்வரத்துடன் கொட் 

டாவிவிட்டான ௮வன்கொட்டாவிவிடுமபொழுது இந்தான் வஜரா 

யுதத்தை எறிந்தான மிகவும்பெரியபலமுடையதும் காலமிருத்யுவிற் 

கொபபான தமான ௮நதவரம் உடன பெரியசரீரமுடையவிருத்ரா 

anglers Sah ps Bus ஐ! பரகஸ்்ோஷ்ட?ன ! பிறகு, கொல 

லபபட்டவிருத்ரனைபபார்த்து ஈறுபடியு?ம எங்கும் தேவர்களுடைய 

சப்தமானது உண்டாயிற்று அ௮ஸாரசத்துருவும் மிகபபுகழ்பெற்ற 

வனுமான இந்திரனானவன் விஷ்ணுவுடன் கூடினவஜரத்தினால் விருத் 

ரனைம் கொன்றுவிட்டு ஸ்வர்க்கமம சென்றான் குருவம்சத்திலுதித் 

தவன பாரத ! பாதஸம்மரஷ்ட?ன ! தாமத்தைய றிக்தவ?ன! பிறகு, 
விருத்தினுடையசரீரததிலிருஈதும் மஹாகோரமுள்ளதும் செள த்ரா 

காரமானதும் உலகங்களுக்குப்பயசதைசசெய்கின்றதும் தெற்றிப் 

பற்களுடையதும் (அதனாலும்) பயங்கரமானதும் விகாரமானதும் 

கறுத்தும்வெந்துபிருபபதும் பரட்டைத்தலையையும் கோரமானகண் 

களையுமுடையதும் 1கருத்யை2பான்றதும் கபாலமால்பூண்டதும் 

ரத்தத்தினால் நனைந்ததும் மரவுரியுடுத்ததுமான பிரம்மஹத்தியான து 

வெளிபபட்டது, த! அரசரி ற்சிற தவனே ! பர த2ரஷ்டே ! 

௮ப்2பாது, ௮வவிதஉருவபெடுத்அப பயங்கரமாயிருக்கின்ற அர்தப 
பிரம்மஹத்தியான து வெளிவர்து இந்திரனைத் தேடிற்று குரு 

நந்தனா' பிறகு,ஒருஸமய த௫ல்,இச் தரன் உலகங்க நடையகன்மையை 

விரும்பின தனால ஸ்வர்ச்சத்தைரோக்செ சென்றான் அப்பொழுது 

1 762-வது பச்சம் குறிப்பிற்காண்க,



௧௦௧௬ ஸ்ரீ மஹாபாரதம். 

௮ந்தப்பிம்மஹத்தி வெளியில்வந்த ௮திகதேஜஹஸுள்ள இந்திரனைப் 

பார்த்து ௮வனைக் கழுத்தில்பிடித்து உறுதியாகப்பற்றிக்கொண்டது. 

இந்திரன் பிரம்மஹத்தியினால் ௮வ்விதபயம்ஏற்பட்டபொழு.து தாம 
ரைத்தண்டின்ஈடுவிலிருந் து மிகபபலவருஷங்கள் வாஸஞ்செய்தான். 

குருகுலத்திற்பிறந்தவனே! அப்பொழுது, இந்திரன் ௮ந்தப்பிரம்ம 

ஹத்தியினால் முயற்சியுடன் பின்தொடர்ந்து ! பிடிக்கப்பட்டு ஒளி 
யிழந்தவனானான் ௮வன் அந்தஹத்தியைப்போக்குவதற்குப் பெரிய 
முயற்சியைச செய்தான அவன் அந்தஹத்தியைநிஏருத்திக்கச் சக்த 
னாகவில்லை பரகறாரேஷ்டனே! ௮.தனால் பற்றப்பட்டபடியே : தேவர் 
தரன் பிதாமஹரைஅடைநக்து தலையால் வணங்இனான். பரதர்களிற் 

சிறந்தவனே! அப்பொழுது அந்தப் பிரம்மதேவர் ! பிராம்மண 

ஸரரேஷ்டனுடைய ஹத்தியினால்பிடிக்கபபட்ட இந்திரனைப்பார்த்து 
ஆலோசித்தார் புஜபலமுள்ளவனே ! பாரத! பிறகு, பிதாமஹர் 

அந்தப் பிரம்மஹத்தியைநோக்கி மெல்லியகுரலோடு நன்மை 

சொல்லுகிறவர்போல, *(பெண்ணே! தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவ 

னான இவனை விட்டுவிடு, கான்விரும்பியதை நீ செய்யக்கடவாய். 

இப்பொழுது உனக்கு நான் என்னசெய்ய3வண்டும்? நீ எதை 

விரும்புகிருய் £? சொல்” என்றுசொன்னார் !8ரம்மஹத்து, (கூவு 

லகங்களையும்படைத்தவரும் கூூவுலகங்களினா லம்பூஜிக்சப்பட்டவரும் 
தேவருமானறீங்கள் பிர்தியடைர் தால்போதுமென்ற நினைக்கிமறன் 

ஆனால், எனக்கு ஐர்இருப்பிடத்தை எற்படுத்தும். உலகரக்ஷண த்தை 

விரும்பினஉம்மால் இந்தமரியாதை செய்யப்பட்டது, தேவரே! உம் 

மால் இரந்தபபெரியமரியாதையானது நடக்கும்படியும் செய்யப்பட் 

ட. எல்லாஉலகங்களுக்கும் ஈன வரரே ! தர்மத்தையுணர்ந்தவரே! 

பிரபுவே! நீர் பிர்தியை அடைர்தால் இந்இரனைவிட்டு விலூப் 

போடறேன் எனக்கு ஓர்இருப்பிடம் ஏற்படுத்தும்? என்றுசொல் 

Any. அப்பொழுது அ௮ந்தபபிதாமஹர் உபாயத்தினால் இர்இர 

னுடைய பிரம்மஹத்தியைப போக்குவதற்காக ௮தனை நோக்க) 

(அப்படியேதகட்டும்' என்றுசொன்னா பிறகு, மஹாதீமாவான 

ப்ரம்மதேவர் ௮ந்த இடத்தில அக்கினியை நினைக்க, உடனே அக்னி 

ats ௮வரைகோக்க, (பகவானே ! குற்றமற்றவசே ! தேவரே! 

உம்முடைய ஸமீபம் வர்துவிட்டேன். தேவ?ர! நான் செய்யத்தக் 

ag எதுவோ அதை நீர் சொல்லவேண்டும்! என்று சொன்னான், 

பிரம்மா, (இப்பொழுது நான் இந்இரனைவிடுவிப்பதற்காக இந்தப் 

பிரம்மஹத் இயை ௮ரேகமாகப் பிரிக்கப்போகிமறன். நான்கிலொரு



சாந் திபர்வம். ௧௦௧௪௭ 

பாகத்தை நீ வாங்கக்கொள்ளவேண்டும்? என்று சொன்னார் ௮க் 
இனி, (இ! பிரபு2வ! பிரம்மாவே! நான் விடுதலை ௮டைதற்கு எல்லை 

எது? அதை யோசியும் உலகங்களால் ஆராதிக்கப்பட்டவ?ர ! 

உள்ளபடி இதை அறிய விரும்புகி?றன் ' என்றுசொன்னான். பிரம்ம 

தேவர், ( ௮க்னி3ய ! தமோகுணத்தினால் சூழப்பட்ட எந்தமனிதன் 
ஜ்வலிக்சனெற உன்னை ௮வனாகவே ௮டைந்து ஓரிடத்திலும் தானியம் 
ஸமித்துக்கள் ஸோமரஸம் இவைகளால பாகஞ்செய்யவில்லை?யா 

௮வனை உடனே: இந்த ப்ரம்மஹத்தி அடையும்; ௮வனிடத்இ 

லேயே ' வஹிக்கவு&் போறது ஹவிஸைவஹிப்பவனே ! "உன்னு 

டைய மனக்கவலை போகட்டும்? என்றாரா இவ்விதம் சொல்லியதைக் 

கேட்டு ஹங்யகவயங்களை அருந்துற அக்னிபகவான் ரம்மாவி 

னுடைப அ௮ந்தவார்த்தையை அங்கேரித்தான். பிரபு3வ! ௮தவும்௮ப் 

படியே ஆயிற்று. மஹாராஜூன ! பிறகு, /சதொமஹர் மாஞ்செடிபுற் 

களை அழைத்து இந்தவிஷயத்தைப்பற்றிச சொல்லத்தொடங்கனார். 

(மஹாபயத்தைஉண்டுபண்ணுகிறஇந்தப்பிரம்மஹத்தியான து <a 

இரர்ஸுரனிடமிருகந்துஉண்டாகி இக்திரனை௮டைந்தது இதில்கான்க 

லொருபாசுத்தை நீங்கள்வாங்சக்கொள்ளுங்கள் ? என்றார். ௮ரசனே ! 
பிறகு, முன்போல?வஉள்ளபடிசொல்லப்பட்ட மரம்கொடிபுற்பூண்டு 

கள் வருத்தமுற்று அக்னி?2பாலவே (ரம்மாவைநோக்ுப் பின்வரு 

மாறு சொல்லின 4 உலகங்களுக்கெல்லாம்பிதாமஹரே ! எங்களுக் 

Gl! பிரம்மஹத்தியின் முடிவு விது? ஸ்வபாவத்தினாலேயதிகடுக்கப் 

பட்டிரக்கற எங்களை மறுபடியும் நீஙகள் கெடுப்பது தகாது இ! 
தேவ? ! நாங்கள் எப்பொழுதும் அக்னியையும் குளிரையும் மழை 

யையும் காற்றினால் ௮லைக்கப்பநிக௯ையும் வெட்டுதலையும்பிள த் தலையும் 

பொறுக்கின் ரூம். மூறவுலகங்களுக்கும் ஈஸா வாரே ' இப்பொழுது 
நாங்கள் உம்முடையகட்டளை பினால இந்தபரம்மஹத் தயை௮ங்கேரிக் 

கன் ரூம். நீங்கள் எங்களுக்கு விடுதலை அலோக்கவேண்டும் ? 
என்.றுசொல்லின, சிரம்மா, 4 பர்வகாலம்ஏற்பட்டபொழு.து எந்த 

மனிதன் மோஹத்தினால் உங்களை வெட்டுவதையும் (ரளெப்பதையும் 

செய்கருனோ அவனை இக்தஹத்தி அடையும் ? என்றுசொன்னார். 
பிறகு, மஹாத்மாவால் இவலிதம் சொல்லப்பட்ட மரம்கொடிபுற் 

பூண்டுகள் (சிரம்மாவைப்பூஜித்துகிட்டு உடனே வந்தபடியே சென் 

றன. ஓ! பாரத! பிறகு, லோகபிதாமஹரான தவர் ௮ப்ஸஸ--சளை 

௮ழைத்து ஈன்மொழிசொல்லுறெவர்?போல இன்பமான வசனத்தி 
  

*। வ்ருதீராச்' என்று பாடம் கொள்ளப்பட்டது, 

1 ௦5



௧௦௧௮ Lop wep runs gs ib 

னால், (ஓ! பெண்ணரசிகளே ! இந்தப்பிரம்மஹத்திபானது இந்திரன் 

மூலமாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் என்வார்த்தைக்காக இதனு 

டைய கான்கிலொருபாகமான ௮ம்சத்தை வாங்கிக்கொள்ளுங்கள் ? 

என்று சொன்னார். தேவதாஹிகள், : ! தேவேச?ர! பிதாமஹ? ! 

உம்முடைய அஜ்ஞையினால் கிர௫ிப்பதில் நிச்சயங்கொண்ட எங்களு 

க்கு நிவிருத்தியின் ஸமயத்தை ஆலோசிக்கக்கடவீர் ? என்றுசொன் 

னார்கள். பிரம்மா, * எவன் ரஜஸ்வலைகளான ஸ்திரீகளிடத்தில் சேரு 

கன்றா3னே ௮வனை உடனே இது அடையும். உங்களுக்கு மனக்கவலை 

போகட்டும்? என்றுசொன்னார், ஐ! பாதஸாரேஷ்டனே ! ௮ப்ஸலாஸு 

கஞுடைய கூட்டங்கள் மனக்களிப்புடன், ( அப்படியே ஆகட்டும் ? 

என்று சொல்லிவிட்டுத் தங்களிருப்பிடமடைந்து களிப்புடனிருர் 

தன. பிறகு, மூன்றுஉலகங்களையும்படை த்தவரும் பெருந்தவமூடைய 

வருமான பிரம்மதேவர் மறுபடியும் ஜலங்களை நினைத்தார் உடனே, 

நினைக்கப்பட்ட ஜலங்களும் வந். துசோந்தன ௮ரச?ன ! ௮ந்தஎல்லா 
ஜலங்களும் வந்து ௮ளவற்ற ஒளியுடைய பிதாமஹரான பிரம்ம 

தேவரைவணங், : பகைவரையடக்குபவ?ர ! தேவசே ! இதோ காங் 

கள் உம்முடையகட்டளையினால் உம்முடைய ஸமீபம்வர் துவிட்டோம். 
உலகங்களுக்கு சசசே ! பிரபுவே! எங்களை ஆஜ்ஞைசெய்யும் ? என் 

னும் வசனத்தைச் சொல்லின. பிரம்மா, (மிகவும் பயங்கரமான 

இந்த ப்ரம்மஹத்தியானது விருத்திராஸாுரனிடமிருக்து இந்திரனை 
௮டைந்தீருக்னெறது. இதனுடைய நான்காவது பாகத்தை நீங்கள் 

வாங்கிக்கொள்ளுங்கள் ? என்று சொன்னார், ஜலங்கள், :ஓ' பிரபுவே! 

உலகங்களுக்குத் தலைவரே ! எங்களுக்குச் சொல்லுறெபடியே கட் 

டும் நாங்கள் விடுதலை ௮டையும் ஸமயத்தை அலோசிக்கத்தக்கவ 
ராதறீர் தேவர்தலைவ3! நீர் எல்லா உலகத்திற்கும் பாமமான 

கதியல்லவா ? உம்மைத்தவிர வேறு யார் எங்களைக் கஷ்டத்திலி 
ருந்து கரையேற்றுவதற்கு வேண்டிக்கொள்ள த்சுக்கவர் ?? என்று 

சொல்லின பிரம்மா, ( கொஞ்சமாயிருக்கின் per Qa றண்ணி 

மதிமயங்கி உங்களிடத்தில் கோழையையும் மலமூத்திரத்தையும் 
ADE pater இது உடனே அடையும் ; ௮வனிடத்திலேயே வஹிக்க 

வும் செய்யும். ௮வ்விதம் உங்களுக்கு விடுதல் எற்படப்போகிறது, 

இவ்விதம் உங்களுக்கு உண்மையை௪ சொல்லுகி3றன் ? என்று 

சொன்னார். ஜனாதிப! யுதிஷ்டிரனே ! பிரம்மஹத்தியானது பிறகு 

தேவேர்திரனைவிட்டு நீங்கிப் பிரம்மாவினுடைய கட்டளைப்படியே 

அர்த வாஸத்தை ௮னடக்தது. ௮ரசனே ! இந்திரன் பிரம்மஹச்



சாந்திபர்வம். ௧௦௧௯ 

தியை அடைந்தது "இவ்விதம். இந்திரன் பிதாமஹரிடம் ௮.னுமதி 

பெற்றுக்கொண்டு ௮ஸ்ரீவமேதத்தைச் செய்தான். ஐ! மஹாராஜனை! 

பிரம்மஹத்தியை ௮டைக்த இந்திரன் பிறகு அ௮ஸ்ரீவமேதத்தினால் 

சுத்தியை ௮டைந்தானென்று கேள்வி. ஒ ! பூபதியே ! தேவனான 

வரஸவன் ஆயிரக்கணந்காகப்பகைவர்களைக்கொன் றுராஜ்யலகூலியை 

அடைந்து ஒப்பற்ற சந்தோஷத்தை௮டைந்தான். குந்தீரந்தன! விரு 

த்ராஸுரனுடைய ரத்தத்தினலேயே குமிதிகளுண்டாயின. ஆகை 

யால், ஜக்குமிழிக்ள் இ இரு றப்போர்களாலும் (வி?சஷமாக)' pal தா் 

களாலும் தவத்தையே. செல்வமாகவுடையமுனிவர்களாலும் அருந் 

தத்தந்கவைகளல்ல. நீயும் எலலாநிலைமைகளிலும் இப்படிப்பட்ட 
பிராம்மணா்களுக்குப் பிரியத்தைச செய்யக்கடவாய். குருநந்தனா ! 

அவர்கள் பூமியிலுள்ள தேவர்களென்று (பிரஷறித்தி பெற்றவர்கள். 

குருகுலத்தில் பிறந்தவனே! இவகிதம் அளவற்ற வலிமையுடைய 

இந்தின் புத்தியின்்கூர்மையினால் உபாயத்தை முன்னிட்டுப் பெரிய 

அ௮ஸுரனான விருத்திரனைக் கொன்ஞுன், குந்தீபுத்திரா | பகைவ 

னீரக்கொல்பவலும் தேவனுமான இந்திரன்போல நீயும் பூமியில் 

பகைவரால் ஐயிக்கப்படா தவை இருக்கப்போகிருய், எவர்கள் பர் 

வங்கள்தோறும் திவயமான இந்த இத்தி சரித்தாத்தை வேதியர் 

களின் மத்தியில் சொல்லுவார்களோ அவர்கள் பாவத்தை ௮டைய 

மாட்டார்கள, ஐய?ன ! இவ்விதம் ஆச்சரியமும் பெரிதும் விருத் 

இரனைப்பற்றிய தமான இந்திரனுடைய செய்கையானஅு உனக்குச் 

சொஸ்ப்பட்டது. மறுபடியும் எதைக் கேட்க விரும்புகிறாய்??? என்று 
வினவினார். 

  

இருநூற்றேண்பத்தோன்பதாவது அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம். முதாடர்ச்சி.) 
fe 

பரமசிவன் தம்மை அழையாமையால் கோபங்கோண்டு 
தக்ஷமாகத்தை அழித்ததும், தமதுகோபாக்நீமைப் பல போரநள்களில் 

ஜவரமேன்னும் வ்யாதியாக அமைத்ததும்.) 

யுதிஷ்டிரர், போ றிவினசே ! ஸகல சாஸ்திரங்களிலும் வல்ல 

வரே! பிதாமஹ?! ஐயா! இந்தகிருத்ரவதத்தில் எனக்கு, ஒரு வார்த் 

தைசொல்லவேண்டுிமென்றறெ விருப்பமுண்டாகிறது ஓஒ ! ஈரனாரேஷ் 

Gr | குற்றமற்றவரே! g ஜ்வரத்இனால் லவிருத்ரன் மயக்கச்தை ௮டை 

யும்படி. செய்யப்பட்டானென்றும் இவ்வுலகில் இந்தானால் வஜ்ரா



௧௦௨௦ ஸ்ரீமமாபாசதம். 

யுதத்தினல் கொல்லப்பட்டானென்றும் & maar © எனக்குச்சொன்னீர் 

கள், பெரிய ௮றிவுடையவரே ! இந்த ஜ்வரம் எப்படி உண்டச 
யிற்று? ஒ! பிரபுவே! ஜ்வரத்தின் உற்பத்தியை ஈனறுகக் கேட்க 

விரும்புசமறன்?” என்று வினவ, பிஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கினா. 

(ஓ! அரசனே! உலகத்தில் பிரஹித்தமாயிருக்கிற இந்த ஜ்வரத் 

தின் உற்பத்தியைக்2கள் பாரத! இது உண்டானவகையையும் சொல் 

அகிறன, மஹாராஜனே | பாரதனே! முன்காலத்தில் கூயவுலகங் 
களிலும்“பிரஹித்திபெற்ற தம் ஸூர்பனைச்சேர்ந்ததும் எல்லாரத்னங் 

களி லும் அலங்கரிக்கப்பெற்றதும் அளவிடமுடியாததும் எல்லா 

உலகங்களிலும் (ஒருவராலும் அசைச்கமுடியாததும் ஸ்வர்ண 

தாதுக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தமான ஜ்யோதிஷ்கமென்ற மஹா 
மேருவினுடைய கொடுமுடியின் பிர?தசத்தில் பரமேஸ்ரீவார் மஞ்சத் 
தில் விளங்கெகொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார் இவருடைய பக்கத் 
தில் எப்பொழுதும் பர்வதராஜகுமாரியானவள் இருந்துகொண்டு 

விளங்கினாள், அப்படியே மஹாத்மாக்களான தேவர்களும், ௮ள 
வற்ற பராக் ரமழமுடைய வஸாுக்களும், மஹாத்மாக்களும் வைத் 

பிரேஷ்டர்களுமான அபர்வினீ தேவர்களும், பக்ஷர்களுக்குத்தலை 

வனும் ஸ்ரீமாலும் கைலாஸவாஹியும் பிரபுவும் சங்கம் பத்மம் 

என்கற நிதிகளோடு அளவற்ற செல்வழுடைபவனும் குஹ்யகர்க 

ளால் சூழப்பட்டவனும் விஸ்ரரவஹின் புத்திரனும் ௮. ரசனுமான 

குபேரனும், மஹாகவியான சுக்ராசார்யரும் மஹாத்மாவான பர 

மேஸ்ர்வரரை உபாஹித் துக்கொண்டிருந்தார்கள். ஸனத்குமாரீர்முத 

லான மஹரிஷிகளும் ௮ங்ரெஸ்முதலான மற்றத் தேவரிஷிகளும் 

வி்ரீவாவஸுஎன்றெகந்தர்வனும் நாரதபர்வதர்களும் கூட்டம்கூட்ட 

மாகப் பலஅ௮ப்ஸரஸுகளும் வந்தார்கள். நானாவித வாஸனைகளை 

வஹிக்கெதும் பரிசுத்தமுமான காற்றானது ஸுகமாயும் மங்கள 

மாயும் வீசிற்று புஷ்பமுள்ள மரங்கள் எல்லாருதுக்களிலும் 

புஷ்பக்களுடையனவாயிருந்தன பாத ! வித்பட்தரர்களும் ஹித் 

தர்களும் தபோதனர்களும் பசுபதியானமஹாதேவரைச் சூழ்ந்து 
கொண்டு உபாஹித்தார்கள் ஓ ! மஹாராஜூனை ! நானாவிதமான 

ரூபங்களுளள பூதங்களும் மிகவும் குரூரர்களான ராக்ஷஸர்களும் 
மிக்கவலிமையுள்ள பிசொசங்களும் பலஉருவங்களை த்தரித்தவர்களும் 
ஸர்தோஷத்துடன் ௮னேக ஆயுதங்களைக்கையி£லந்தியவர்களும் 

அக்கினிபபோன் றவர்களுமானமஹா? தவருடையளேவகர்களும்அவ்வி 
டத்தில் நின்றுகொண்டிருந்தார்கள். ms Rusa gb தம்முடைய



fo 5 & ut ap, ௧௦௨௧ 

காந்தியினால் பளபளம்பாயும்ஜ்வலிக்கிறதாயுமிருக்றெ Gsm suas 
அக்கொண்டமெஹாதேவருடையஅனுமதிபெற்றுஅவ்விடத் Berber gy 
கொண்டிருந்தார். குருநந்தன ! ஈதிகளுக்கெல்லாம் மேலானகம்கை 
யும் கலகட்டங்களிலுமுளள தர த்தங்களும்பிரகாசக்க உருவ 
மெடுத்து அந்தமஹா தவரை உபாஹித்தாள். மிகப்பெரிடிதேஜ 
ஸுள்ளவரும் பகவானுமான அர் தமஹாதேவர் அவவிடத்தில் 
முனினாேஷ்டர்களாலும் ேசவர்களாலும் இவ்விதம் பூலிக்கப்பட் 
டார் பிறகு, ஒரு மமையத்தில தக்ஷனென்றெ ஸ்ருஷ்டி'கர்த்தன் 
முன் சொலலப்பட்ப விதபெபடி. பாகம் செய்பக்கருதி ( தேவர்களை) 
அடைந்தான். பிறகு, இந்திரன் முதலான எல்லாத்தேவர்களும் ௮வ 
னுடைய யாகத்திற்குப் போவதற்காக DMT MSE து அப்பொ 
முது நிச்சயித்தார்கள் மஹாத்மாக்களான அர்தத் , தேவர்கள் 
ஈனற்வரருடைய அ௮னுமஇயின்மேல் அஃனிக்கும் ஸுூர்யனுக்குமொப் 
பான காந்தியுள்ள விமானங்களில் ஏறிக்கொண்டு கங்காத்துவார 
மென்ற க்ஷேத்தாத்தை அடைர்தார்களென்று கேள்வி, அப் 
யோது, ப திவரதையான பாவதராஜ புத்திரியானவள் (யாகத்திற்காக) 
தேவர்கள் புறப்பட்டதைப்பார்த்துத் தேவரும் பசுபதியுமான தன து 
பதியை நோக்கி, (பகவானே! இந்திரன்முதலான இந்தத் தேவர் 
கள் எங்கே போகிறார்கள்? உண்மையை அறிந்தவரே! உள்ளபடி, 
சொல்லும், எனக்கு இதில் ஒரு பெரிய ஸர் தகம் உண்டாஇன்றது? 
என்றாள் பரமேஸ்ரீவார், (ஓ! மஹாபாக்யவதி! உத்தமனான தக்ஷ 
னென்கிற ஸ்ருஷ்டிகர்த்தன் அஸ்7வ?மதயாகஞ்செய்ொன் அதற் 
காகத் தேவர்கள் ஊபாகின்றார்கள்? oT om (pT, உமை, ஐ! மதா 
தேவசே! இந்த யஜ்ஞத்திற்கு நீர் ஏன் போகவில்லை எவ்விதமான 
தடையினால் நீங்கள் (பாகத்திற்குப்) போகவில்லை?” என்றாள், 
பரமேஸுஸ்வரர், (மஹாபாக்கியவதி' தேவர்களா$லயே இத மூன் 
அனுஷ்டிக்கப்பட்டீது, எல்லா யாகங்களிலும் எனக்கு ஏற்பட்ட 
பாகமானது இப்போது கல்பிக்கப்படவில்லை சிறந்த 2மனியுள்ள 
வளை! api Baw கொள்கையின் முறைப்படி தேவர்கள் தர்மமாக 
ஏற்பட்ட யஜ்ஞத்தினுடைய பாகத்தை எனக்குக் கொடுக்கவிலலை' 
என்றார். உமை, பகவானே! நீர் எல்லாப் பிமாணிகளிலும் மிக்க 
பெருமை வாய்ந்தவர். குணங்களாலும் பராம்ொமத்தினுலும் யசஹி 
னாலும் ஸ்ரீயினாலும் பிறரால் வெல்லமுடியா தவர். குற்றமற்றவசே! 
உமக்குப் பாகத்திலுண்டான இந்த ஆசேஷூபத்தினால ஏனக்குமிகவும் 
அக்கமுண்டாயிறறு; நடுக்கமும் உண்டாயிற்று? என்று சொன்னாள்,



௧௦௨௨ ஸப்ரீமஹாபாரதம்: 

ஓ! ௮ரசனே ! அந்தத் தேவி தேவரும் பசுபதியுமான தன் பதியை 

கோக்க இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு மனக்கொதிப்புடன் மெளனமாக 

இருந்தாள், பிறக, சங்கார் எது செய்யவேண்டுமென்று தேவியின் 

மனத்திலிருக்றெதோ ௮ந்த அபிப்பிராயத்தை அறிந்து நந்தியை 

நோக்) “ரீ (இங்க) நில்? என்று கட்டளையிட்டார். பிறகு, யோகத் 

தல் வல்லமையுள்ளவர்களுக்கெல்லாம் தலைவரும் மிக்க காந்தி 

யுள்ளவரும் தேவர்களுக்கெல்லாம் தவரும் பிகைமென்ூறயில்லை 

ஏந்தியவருமான ௮ந்த மகாதேவர் யோகபலத்தைச செய்து 

கொண்டு அப்பொழுதே பயங்கரமான கணங்களால் விரைவில் ௮ந்த 

யாகத்தை நாசம்செய்வித்தார். (அந்தக்கணங்களில்) சிலாகூச்சலிட் 

டார்கள்; சிலர் சிரித்தார்கள் அரசனை! மற்றவர்கள் அந்த 
யாகத்தில் ரத்தத்தைவாரி ௮க்கினியில் இறைத்தார்கள் சிலர் முகங் 

களைவிசாரப்படுத்திக்கொண்டு யூபங்களைப்பிடுங்கத் தூரத்தில் எ றிக் 

தார்கள். மற்றவர்கள் பரிசாரகர்களை வாய்களால் விழுங்கனாகள். 

ஓ! ௮ரசன! பிறகு, சான்குபக்கத்திலும் கெடுக்கப்பட்ட௮ர் தயஜ்ஞ 

மானது மான்ரூபத்தைத்தரித் துக்கொண்டு உடனே ஆகாயத்தை 

நோக்கிய சென்றது. அப்பொழுது பிரபுவான௮ர்தமஹேஸ்ரவார் 

அந்தயாகம் ௮ர்தவடிவத்துடன்போடின்றதை௮றிந்து பாணத்துடன் 

வில்லைஎடுத்துக்கொண்டு பின்தொடர்ந்தார், பிறகு, தேவர்களுக்கெல் 

லாம்சசரும் ௮ளவறறபராக்ரமமுடையவருமான ௮வருடையகெற்றி 

யினின்றும் கோரமான ஒருவேர்வைத்திலலை கோபத்சால் வெளிப் 

பட்டது அ௮ந்தவேர்வைத்திவலை பூமியில்விழுந்தவுடனே காலர்க்னிக் 

குச்சமமான மிகப்பெரிய ௮க்னியானது உண்டாயிற்று, ஓ! புருஷ 

றாரேஷ்ட! ௮ப்பொழுது HES Hote மீகவும்குள்ள ௬ம 

சிவர்தகண்களையுடையவரும் மஞ்சள்வர்ணமானமீசையுடையவரும் 
பயங்கரரும்உயரக்கிளம்பின தலைமயிர்களுடையவரும்ரோமங்களடர்க் 

த௮வயவங்களுள்ளவரும் பருந்தையும்கோட்டானையும்போன்றவரும் 

பயங்கரமானகரியநிறமுடையவரும் சிவச்ததடைஉடுத்தவருமான 

ஒருபுருஷர் உண்டானூ, மிகவும்பலசாலியான ௮வர் ௮ந்தயாகத்தை, 
தீயான அஉலர்ந்தகாட்டை எரிபபதுபோல எரித்துவிட்டார். ௮வர் 

எங்கும் சுற்றினார்; தேவர்களையும் ரிஷிரளையும் துரத்தினார். எல் 

லாத்தேவர்களும் ௮வரிடம்பயந்து பத்தூத்திக்குக்களிலும் ஓடினார் 

கள். ஒ! பிரஜைகளைப்பரிபாலிக்கின்றஅரசனே! பாதனாேஷ்டனே! 

அவ்விடத்தில்சஞ்சரிக்கிற அர்தப்புருஷரால் பூமியானது மிகவும் 

நடுக்கமடைர்தது. ௮ப்பொழுது, கூ, கூ என்றுசத.றுற ஸகல



சாந்திபர்வம். ௧௦௨௩ 

ஜகத்தையும்பார்த்.து* ப்ரபுவானப்ரம்மதேவர், மஹாதேவமைநோக்கி 
தேரில்நின் றுகொண்டு சொல்லலானார். (ஓ ! பிரபுவே | தேவர்களெல் 

லாரும் உமக்குப் பாகத்தைக் கொடுப்பார்கள். ஸகலதேவர்களுக் 
கும் ஈ்ர்வாரே | நீங்கள் கோபத்தியை அடக்கவேண்டும். பகைவ 

ரைவாட்டுகிறவசே! மஹாதேவரே! இந்த ஸசலமான 6 தவங்களும் 
முனிவர்களும் உம்முடைய கோபத்தினால மனத்தில் கலக்கமடைஇ 

றார்கள், தேவ சிகாமணியே ! தர்மத்தை அறிக்தவசே ! உம்முடைய 

வேர்வையிலிருக துண்டான ஐவரம் என்ற பெயருள்ள இந்தப் புரு 

ஷன் உலகங்களில் ஸஞ்சரிப்பான், பிரபுவே! இனால், ஒன்றாயிருக் 

இற இந்தத் , கெகளைத்தரிப்பதில் இந்தப் பூமி முழுமையும் சகதி 

யற்றது. ஆகையால், இது ௮9னைகவிதமாகச் செய்யப்படட்டும்' என் 

ரூர். பிரம்மாவினால்இவ்விதம்சொல்லபபட்ட?தவர், பாகமும்ஏற்படுத் 

தப்பட்டவுடன், அளவற்ற பராக்சொமமுடையபகவானானபரம்மாவை 

நோக்கி, அப்படியே ஆகட்டும்! என்று சொன்னார். பினாகயொன வர் 

சிரித்துக்கொண்டு மிகுந்த பிரீதியை அடைந்தார். அப்பொழுது, 

சத்கரர் பிரம்மாசொல்லியபடி பாகத்தையும் அடைந்தார், அப்பொ 
மூது, ஸகல தர்மத்தையும் உணர்ந்த தேவரானவர் ஸகலமான பிராணி 

களுக்கும் நன்மையுண்டாவதற்காக gas soo gin pea பிரிவா 

கச் செய்தார் குழந்தாய்! அதனையும் கேள், தர்மமறிந்தவனே ! 
மஹாத்மாவான தேவரால் ஜவரமானது யானைகளுக்கு மண்டைக் 

கொஷுிப்பாகவும் மலைகளுக்குத் தாதுவாகவும் ஜலங்களுக்குப் பாசி 

யாசவுல் பாம்புகளுக்குச் சட்டையாகவும் விருஷபங்களுக்குக்குளம்பு 

சோகமாகவும் பூதலத்தில் உவராகவும் பசுக்களுக்கு மால்ககண்ணாக 

வும் குதிரைகளுக்குக் கண்டத்திலஎசையடைபபாகவும்மயில்களுக்கு 
மண்டைவெடிப்பாகவும் குயிலகளுக் குக் கண்ணோயாகவும் சொல்லப் 

பட்டது. செம்மறியாடுகளுக்கெல்லாம் பித்தவிகாரமென் று' நமக்குக் 

கேள்வி, எல்லாக்கிளிகளுக்கும் ;விக்கல் என்கிற ஜ்வாரானது 

சொல்லப்படுகின் ௩௪. தரமம றிந்தவனை! பின்னும் புலிகளிடத் 

தில் ஸ்ரமமென்கிற ஜ்வாமானது இவ்வுலகில் சொலலப்படுகின்ற ௮. 

தர்மமறிர் தவனே! மானிடர்களிடத்தில் ஜவரமென்றே இது பிரஹித் 

கமாயிருக்கிறது. மஹேஸ்லாருடைய இம் தத்தேஜஸாகிற மிக்க 

கொடிய ஜ்வரம் மனிதனைப் பிறப்பிலும் இறப்பிலும் அப்படியே 

ஈடுவிலும் ௮டைகன்ற.து. (ஓகையால்) ஈஸறாறுவாரானவர்எல்லாபபிராணி 

களாலும் வணங்கவும் பூஜிக்கவும் தக்கவர் இந்த ஜ்வாம் உட்புகு த 

**ஹிச்கொ' என்பது மூலம்: ர, 

  

    
  ene



௧0௨௪ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

வுடன் தர்மவான்களுள்சிறர்தவனை விருத்ராலாரன் கொட்டாவி 
விட்டான். பிறகு, அவனைக்குறித்து இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தை 

ஏவினான். ஐ! பாரத ! வஜ்ரமும் விருத்ரனை௮டைந்து பிளந்து 

விட்டது. மஹாயோயொன அந்தப் பெரிம ௮ஸுரன் வஜ்ரத்தி 

னால் பிளக்கப்பட்டு அளவற்ற பராக்ரரமமுடைய விஷ்ணுவினுடைய 
Anis ஸ்தானத்தை அடைந்தான். முன் விஷ்ணுபக் தியினா 

லன்றோ அவன் இந்த உலகத்தில் வியாபித்தான்? ஆகையால், யுத்தத் 

இல் கொல்லப்பட்டு விஷ்ணுவினுடைய ஸ்தானத்லத அடைந்தான். 

இவ்விதம் விருத்ராஸுரனைபபற்றியிருக்சத பெரிய ஜ்வாத்தினுடைய 

இர்த விரிவான விஷயமானது என்னால சொலலப்பட்டது. புத்தி 

ரனே! உனக்கு வேறு என்ன சொல்லவேண்டு[? ஜஐவரத்தினுடைய 

இந்த உற்பத்தியை விசாலமான மனத்தையுடைய எந்த மனிதன் 

மிக்க அடக்கத் துடன் எப்பொழுதும் படிபபானோ ௮வன் சோகம் 

விலெவனும் ஸுகசாலியும் ஸந்தோஷழாள் ளவனுமா விரும்பிய 

வைகளை அடைவான்? என்ளுர்” என்றுகூறினர். 

ee 

இருநூற்றுத்தோண்ணுறாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

_.. அதடை 

(பரமச்வன் வீரபதாரைக்கோண்டூ தக்ட்யாகந்தை அழித்ததும், 

தக்ஷன் ஸ்ஹஸ்ாநாமத்தீனால் அவரைத்துதித்ததும், ௮வர் 
கோபந்தணிந்து வாபளித்ததும்,) 

ஜூன 2மஜயர், பிராம்மணரே ! வைவஸ்வதமன்வந்தரத்தில் 

பிரசே தஹின்வம்சத்தில்பிறந்ச ஸ்ருஷ்டிகாத்தனான தகூூனுடைய 

௮ஸ்ர்வமேதமானது எபபடி நாசத்தை அடைந்தது? ஓஒ! பிராம 

ணரே! ஸ்ருஷ்டிகர்த்தனுடைய ௮ந்த அஸ்ர்வமைதமானது எப்படி 

ஏற்பட்டது? எல்லாரூபமாயுமிருக்கற பிரபுவானவுர் தேவியினுடைய 

கோபத்தைக் குறித்தன்றோ தாமும் கோபத்தை அடைந்தார்? 
தக்ஷன் அவருடைய பிரஸாதத்தை அடைந்து அ௮ந்தயாகத்தை எப் 

படி பூர்த்திசெய்தான்? இதை ௮றியவிரும்2றன். எனக்கு உள்ள 

படி சொலலும்” என்று கேட்க, வைசம்பாயனர் சொல்லலானார். 

(முற்காலத்தில் இமயமலையின் தாழ்வரையில் ரிஷிகளா ஓுமஹித் 

தர்களாலும் ௮டுக்கப்பட்டதும் கந்தர்வர்களாலும் ௮ப்ஸரஸுகளா 
௮ம் சூழப்பட்டதும் அ னைகவிதபான விருக்ஷங்களாலும் கொடிக



சாந்திபர்வம், கட்டு 

ளாலும் சூழப்பட்ட் துமான கஙகாத்துவாரத்தில மங்களகரமான 

இடத்தில் தக்ஷன் யாகம் செய்தான், அப்பொழுது ஆகாயத்திலும் 
மண்ணுலக லும் ஸ்வர்ச்கவலோகததிலும் வஸிகசன்ற எல்லோரும் ௮ஞ் 

சலிசெய்துசெொண்டு, 'ரீஷிகளுடைய ஸமகயசளால் சூழப்பட்டவனும் 

தீாமத்தைத் தரிககின்றவர்களில் சசேஷ்டனுமான say.GgrenG o 
ஸ்ருஷ்டிகர் த தனை ஸ்தோததிரம்செப்காகள, உடனே, தேவர்கள் 

அஸரசர்கள் கந்தர்வர்கள் பிசாசாகள் உரகர்கள் ராக்ூஸாகள் ஹா 

ஹா ஹ-ஐஹ-ஜ்வென்னும் கரதர்வர்கள தும்புரு நாசர் விசவா 
வஸ-ட௦ விசவஸேனன் சந்தாவர்களைச சேர்நத அப்ஸ.ரஸ்இரீகள் ஆதித் 

யர்கள வஸ-டக்கள் ருா;த்ரர்கள மருத் துக்களஞுடைய கூட்டஙகளோடு 
கூட ஸாசயர்கள் ஆகிய யாகததில் பாகமுடையவாகளான எல்லோரும் 

இக்திர னுடன் வந்தார்கள். ஊஷ_மபர்களும் ஸோமபா சளும் தூமபா 

களும் ஆஜ்யபாகளுமான ரிஷிகளும பிதருக்களும பிரம்மாவுடன் வங் 

தார்கள், மற்றுமுளள அனேகமான *ஜ.ராயுஜம் ௮ண்டஜம் ஸ்வேத 

ஜம் உத்பிஜ்ஜம் என்ற நான் குவிதபிராணிகளின் ஸமூசககளும் சக் 

கிரமாய வந்தன. ஆலோசனையுடன் ௮உழக்கபபடட எல்லாத்தே 

வாகளும் பததினிகளுடன் விமானத்திலிருட்து காண்டு ஜவலிக் 

இன்ற அசினிகள்போல விளங்கிறகள. (றப்பொழுது) தத 

மஹரிஷியானவர் OUT ECON LILI SIS கோபஜூண்டு ஒருவார்த்தை 

சொன்னார், 'ருதாபூஜையிலலாதஇது யாகமுமாகாது ) தர்மமுமா 

காது, எலலோரும மாணசம்பகதத்தை அடைந்துவிட்டார்களே ? 

இது” காலத்தின் வித்தியாஸமா 1 அலலது (நேரிட்ட விகாசத்தை 

இவர்கள் மோகததினுல் அறியவிலலையா 1 பெரிதானயாகத்தில் 

கேரிட்ட கோரமான பயதழை அ.றியவிலஷையே ?' என்முர், இவ்விதம் 
சொல்லிவிடடு «os பஹாயோகியானவா ஞானதிருஷ்டியினால் 

பார்த்தா, அவர் மஹாதேவரான ஈசவரரையும வாத்தை அளிக் 

இன்றவஞம் மகஸ்வருபியுமான தேவியையும் அந்தத் தேவிக்குச் 

சமீபத்தில மஹாத்மாவான கா.ரதரையும் பாத்தார், யோசததை 
அமிந்தவரான அக்தததசியானவர் இவ்விதம் நிசசயம் செய்து 

மிக்க ஸந்தோஷத்தை அடைந்தா, அவாகளெல்லோரும் ஒசே 
ஆலோசனையுள்ளவாசளாவிருக்தாகள், ஈச. அ௮ழையாத கார 
ணத்தினால் த௲ீசியானவா அந்த இடத்த விட்டு விலக இருகது 

கொண்டு (அவர்களை நோக்கி) மனிதன் பூஜிக்கத் ககா கதவைகளைப் 
பூஜிப்பதினாலும் | பூஜிக்க த்கக்கவர்களைப் புஜியாததிலலும் அழிக்கடி 

#59) நுசாஸனபர்வம்|7/ 1-வது பக்கம் குறிப்பிக்சாண்க, 
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௧0௦௨௬ பரீமஹாபாரதம், 

மனுஷ்யஹத்திக்குச் சமமான பாவத்தை அலிடகின்றான், சான் 

முக்தியும் பொய்யைச சொன்னில்லை ; இனி ஒருபொழுதும் 

சொல்லப் போகிறதுமில்லை, சேவர்களாக்கும் ரீஷிகளுக்கும் 

மத்தியில் கான் உண்மையைச சொல்லுன்றேன். தாமே 

வந்தவரும் பசுக்களை வக௫ிச்கின்றவரும் ஜகத்தை ஸ்ருவ்டிக் 

இறவரும் .ரச்நிக்கிறவரும் யாசுத்தில் எஸ்லாருக்கும் மூதலில் 

புஜிக்றெவருமான பிரபுவைப் பாருஙகள்' என்று சொன்னார். 
தக்ஷன், * எஙகளுக்குக் கரத்தில் சூலாயுதமுடையவரிகளும் ஜடா தாரி 

களும் பதிஜெருல் தானங்களை அடைந்தவாசஞம1ன அ௮கேக ருத்ரா 

களிருக்கின்ளாகள், நான் மஹேசவாளை அறியவில்லை. எவலோ 

ரூம் ஆலோசித்துச்கான் இவரை அழைக்கவிலலை ' என்று சொன் 
னான், ததீசி, ( நரன் சங்கரருக்குமேல வேறு தெய்வததைப் பார்க்க 

வில்லை யென்பது உண்மையானால் தக்ஷனுடைய பெரிய இந்த யாக 

மானது (இப்2பா.து) நிறைவேறப் போகிறதிலலை' என்று சொன்னார், 

தக்ஷன், ! யாகத்தின் தலைவருக்காக ஸ்வாண பாத்திரகதில் வைக்கப் 

பட்டதும் விதிப்படி மக்திரகஇினால் பரிசுத்சமூள்ள துமான இந்த் 

ஹவிலை, நிஉரற்ற விஷ்ணுவினுடைய பாகமாகச சோபபிக்கின்றேன், 

இவர் பிரபுவும் வியாபகரும் ஆராஇக்கத் சக்கவருமானவா ' என்று 

சொன்னான், தேவியானவள், * இப்பொழுது பிரபுவும் வியாபகரும் 

ஆரா இக்கத்தக்க ஸர் வஜ்ஞரும் நினைக்கவும் ௮ரியருமான இக்ச என்னு 
டைய பதியானவா எலலாப் பாகரகையுமாவ.து பாதுப்பாகத்தையா 

ag அல்லது மூன்றிலொரு பாககதையாவது அடையும்படியான 

சானத்தையோ விரதகதையோ தவதசையோ கான் செய்வேன்' 
என்று சொன்னாள், இவ்விதம் சொஷ்லிக் கலக்கமுற்ற தம்முடை 

பத்நியை கோச்சி ஸாவஜ்ஞரான ஈச்வரா அதக ஸ௩கோல,தை ய ட 
ந், : தேவியே ! மெல்லிய அ௮௪சரும் இடையுமுளளவளே!! என்னை நீ 

அறியவில்லை. யாகததிற்கு ரசஞன பன் விஷயகதில இக்த வசன 
மானது உரிதமா ? நீண்ட கண்களையுடையவனே ! கான் (எல்லாவற 

றையும்) அறிகிறேன். அறிவிலலாத அ௮ஸத.துக்கள ஒன்றையும் 

அ.றிகிறஇல்லை. இப்பொழுது உன்னுடைய மாயையினாலே இக்தர 

லும் தேவர்களும் மூவு௨கஙகளிலுரமுள்ளோரும் முழுதும் அஜ்ஞா 

கூத்தை அடைந்திருக்கின்றனர், யாகத்தில் என்னை ஹோதாக்க 

ளான ருக்வேதிகள் துதஇிக்கன்றார்கள். என்னைக் குறித்து ஸாமசர்க 

ளும் சதந்த்ர ஸமதசைச் கானரு செய்கின்றுர்கள, என்னைப் 1 பிரம்ம 
  ச 

ட] அதர்வவேதிகள்,



சாந்துபர்வம், 02.61 

வித் துக்களான பிர2ம்மணர்கள பூஜிக்கன்முர்கள். எனக்கு wy Sort 

யுக்களென்கிற யஜூராவேதிகள ஹவிர்ப்பாகத்தைஈ சொடுக்கின்றார் 

கள்” என்று சொன்னார், தேவியானவள , மிகவும் இழிந்தவரானா 
லும் எலலாப் புருஷரம ஸதிரீஜவைகளின் மசஇயில தம்மைப் 

கழக்து கொள்ளுரின்றனர் ? காவதசையும் Mont Gor nme awe 

கபிலை என்றாள், சகாரா, |! மீதவாகளுக்சிகலலாம ரசவரியே | 

சிறுத்த இடடயுளளவளே | கான் என்னை? துதிககவிலலை. சிறக்க 

மேனியுடையவளே 1! உசதமியே! இத யாசநிமிததம் நான் 

ஸ்ருஷ்டி. பபவனைப்* பபா" எனமுர், அநதப பவான பிராணனைக் 

காட்டிலும் பிரியமானவளும பதநிபுமான உமையைடி பராதது இவ 

விதம் சொல்லிவிடடுச தம்முடைய முரசதிலிரு௩து மிகுகத உற் 
சாகமுடையதும் கோரமுமான ஒரு பூரரதை ஸ்ருஷடி ததா, அவர் 

அவனை கோகி, ₹சக௲னுபடைய யாககதை அழிததுவிட' என்று 

சொன்னர், பிறகு, முகசதரிருக்து விடட அந்த ஓபபற்ற ஸிம 

மம் போனற வீரபதாரரால தேயிபின் கொோபகதணிவதறகாகத் தக 

னுடைய யாகமானது விளையா டாக அழிககபபடடது, 1 (தேவியி 

னுடைய) கோபததிலை மிகவும பயலகமையும மஹாகாளியுமான 

மஹேசவரியானவள உண்டாகி ஆத்மரூபசான ॥சவரருடைய கரமத 

இற்குச சாக்ஜியாக அவருடன் பின் தொடராநதாள், செளரியத்தி 

னால ஆகமாவான KUT HEF சமமான பலம் ரூபம் இவைக 

ரூடன் கூடினவருப (1சவரருக.டப) சோப3ம வேறு உர௫ுவமெடுத் 

ததுபோன்றவரும் அளவறற பலம வீர்யககளுள்ளவரும் ௮ளவற்ற 

பலழமூள்ள ஆண்மைத்தனமுடையவரும் வீரபதரென்று பீரஸித்தி 

பெற்றவரும் தேவியின் கோபத்தைத் துடைக்கின்றவருமான அந்தப் 

பகவான் தேவருடைய அபிபராபத்தை ௮றிஈது ரரஸால் வணங்ூப் 

பிறகு தம்மயிரக்கால்களிலிருக்தும் செளம்மியர்களென்கிற சிறந்த 

கணங்களை ஸ்ருஷ்டைக்கா, பிறகு, ௬ுகதிரருக்குச சமமானவைகளும் 

ருத்இிரதக்குச சாமமான வீரயமும் பராக்ரமமுமுடை பவை ளும் பயக் 

கரமானவைகளுமான MSDS AGM BSF oR BDL Ws யாகத்தை 

அழிபபதற்க)க விரைவில வந்தன, பிறகு பயககரமான ரூபமுடைய 

வைகளும பெரிய சரிரமுலடயை களும் நூத்றுக்கணக்கும் ஆபிரக் 

கணக்குமாயிருபபவைகளுமான அ.வகள் கிலகிலா சப்தயகளால் 
    

1 “மஹேர்வரியும் மஹுபயங்கரமான - மஹாகாளியாக் சீனக்காக உண் 
டான கார்.பத்தை நேரில் பார்ப்பதற்காக அவருடன் பின் செர்றாள்' என்றும் 
சொள்ளலாம்,



க்வி] ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

ஆகாயத்த நிரம்பசசெய்சன, பெரிய அந்தச் சப்தத்தினால் Dy BI 

குள்ள தேவர்கள் நடுககனார்கள்; மலைகளும் சித.மின; பூமியும் ௮சை% 
தீது; காற்றும் சுழன்றது; கடல் கலககிற்று, அக்னிகளும் ஒளி 

மழு ன; ஸ-ஜாயனும Gr en AEE ov Cor} ரெகஙசளும் பிரகாசிக்க 

வில்லை? 5 த இரம்களும சந்திரனும் பிரசாடிக்கவிலலை; ரிஷிகளும் 

பிரகாசிககவிலலை; தே.வர்களும பிரகாசிக்கவிலலை; மனிதர்களும் பிர 

காசிக்கவில்லை, இவவிதம் இருளடை ந்தபொழுது சில கணக்கள் 

கர்வத்.து.ன் எரிததன, கோரமுள்ள மறறவைகள் அடித்தன; யூபங் 

களையும் பிடுககின, மறறவைகள் இடிச்தன. வேறு சில கசக்னெ 

வாயுவேகுமுள்ள சில எலகும் ஓடின, மனோவேசமுள்ள சில குதித்து 

ஓடின, யாகபாத.ரஙகளும் இவ்யமான ஆபரணங்களும் பொடியாச்கப் 

பட்டன, அவைகள வாரி இறைக்கப்பட்டு ஆகாய வெளியில் ஈக்ூஷத் 

இரஙகள போலக் காணப்பட்டன, இல்யமான அன்னம் பானம் 

பக்ஷ்யம் இவைஈளுடைய குவியல்கள் மலைகளுக்குச் சமானமாயிருக் 

தன. அப்பொழுது கெபவிடட பாயலமகளாகிற சேறுகளோடு 

கூடின பாலாறுகள காணப்படடன, தயிராடைகளாகிற ஜலத்தை 

யுடையவையும் சிறகத சர்க்கரைச் ச1_டி களாகற மணலகளுடையல வ 

யும் அறுசுவையுளளலவயும் மனத இறனியலவயுமான வெல்லவாய்க் 

கால்கள் ஓடின, பலவிதமான மாமஸகளையு ௨ பலவகையான பக்ஷ் 

யங்களையும இவ்யமான பானகங்களையும் 1லேகியஙகளையும் சோஷ்யங் 

களையும் கணஙகள நானாவிதமான வாயகளால் புஜிகதன; அழித்தன; 

வாரியுமெறிந்தன, ருதரருடைய கோபத்தினால் பெரிய சரீரத்தை 

யுடையவைகளும் பிரளயகரலாகனிக்கு ஒப்பானவைகளுமான கண௨ 

கள் நான்கு பக்கத்திலும் தேவஎளன்ய௩சளைப் பயப்படுத்திக் கலக் 

Ber; ௮கேக வடிவஙகளையெடுத்து விளையாடின ; தேவஸ்திரிகளை 

வாரி எறிந்தன. ரதரரு௨ டய கோபத்தினின்றும் எல்லாத் தேவர் 

களாலும் பிரயாசத.துடன் ஈன்கு காக்கப்படட அந்த யாகத்தைக் 

கொடிய செய்கையுளா வீரபசரா எஙகும் விரைவில எரித்தனர்; எல் 

லாப் பிராணிகளுக்கும் ௮௪௪ ததை விளைவிச்கும்படி கோரமான சப் 

தத்தைச செய்தனா; ய।கத்தின் சரகஸக் சொய்.துவிட்டுக் கர்ஜித்த 

னர்; சந்தோஷித்தனர், பிறகு, நான்முகன்(மதலான எல்லாத் தேவர் 

களும் ஸ்ருஷ்டிகர்த்தனுன sry cuir ௮ஞசலி செய்துகொண்டு, 

நீர் யார்? சொல்.லும' என்று கேட்சு வீரபத்ரர், 'நான் ௬த்ரரு 

மல்லேன்; தேவியுமல்லேன், இங்கே நான் ஹவிளையருந்தவும் 
      

1, 045 ஆம் பக்கம் GAs I ps reins,



வரவில்லை, நீககள் ) தேவிச்குக் கோபம் வரும்படி செய்ததை 
கினைத்து ஸர்வாத்மாவான பிரபுவானவர் சேர்பத்தை 

அடைந்தார்,  பிராமமணசசேல்டர்களைப்பார்க்சவும் ! வரவில்லை, 
உத்ஸாஹத தினா லும் வரவேடுல்லை,. ஏன்னை உன்யாகத்தை 

அழிப்பதற்காக இலகேவந்தவனாக அிஈதுகொள், நான் விரபததிர 
னெஸ்.று பெயா? பற்றவன்; சவ ரருடையகோபததினின் ௮ம் குதித் 

தவன்; இவள் டத்ரகாளி என்று பெயர்பபெததவள் ; தேவியின் 

கோபச்தினின்..று? வெளிப்பட்டனள். காககளிருவரும் தேவர்களுக் 

கெல்லாம் தவரான அவராலே அனுப்பப்பட்டு யாசளமப த்தை 

அடைந்தோம்,  பிராம்மணசசேஷடனே ! உமாபதியானதேவதேவ 

ore சரணமடை, தேவருடையகோபமும் மேலானது, மற்றவிடத் 

இலிருந்து வரதானமும இழிந்தது என்றுசொன்னார், வீசபத்சரு 

ருடையவராததையைக்கேட்டு, தா்மத்தைத்தரிக்கிறவர்களில் சிறந்த 

வனான தக்ன் பா?மரவசரைப்பணிந்து ஸ்தோகதிரத் தினால்ஸக்தோ 

ஷிக்கச சசயயலானான். ₹*32தவரும் சக்ஷ்கரும் சாசவதரும் நிலையுள்ள 

வரும் ௮ழிவிலலாதவரும் மஹாத்மாவும் எல்லாஉலகத்திற்கும்பதியு 

மான மஹாதேவரை கரன் சாணம௰ டகிேன்? என்முன். ஈன்றாகச 

சேகரிக்கப்பட்ட ௮ந்தததிரவியககளோடூ கூடின தக்ூனுடையயாகத் 

இல் எல்லா ததேவர்களும் தபோதனர்சளானரிஷிகளும் அழைக்கப் 

பட்டார்கள், தேவரும் (ஸ்ருஷ்டிமுதலான) எலலாத்தொழில்களையு 
ழமூடையவருமான மஹேச்வார் அதற்கு அழைக்கப்படவில்லை, அப் 

பொழுது மஹாதேவியுனவள் கோபததை அடைநதாள், அதனி 

மித்தம் ரசவரர் கணஙகளை அ௮லுப்பினா, அப்பொழுது யாகசாலை 

எரிக்கப்படடும் பிராமமணர்கள ஓடியும் மஹாத்மாவும் பயககாரும் 

ஜவலிக்றெவருமான் வீரபதரர் நக்ஷத்.ரமண்டலத்தை வியாபிததும் 

பரிசாரகர்கள் சூலத்தால் மார்புபிளச்கப்பட்டு அலலிக்கொண்டும் 

யூபககள் ௮சைதறதுப் பிமியட எலகும் எறியப்பட்டும் கழுகுகள் மாம் 

ஸத்தில் ஆரைகொண்டி BUT SS) ன மபியும் சீழேலஞசரித்துக்கொண் 

டும் யக்ஷர்களும் கந்தர்வக கூடடலகளும பிசாசர்களும் உரகர்களும் 

சாக்ஷஸர்களும் அவற்றின் இற குகளின்காற்றினால் தள்ளப்பட்டும் 

அகேகம்கரிகளால் ஊளையபிடப்பட்டும் இருக்கும்பொழுது, அனேக 

கேத். ரஙகளையுடையவரும் சத்துருக்களை ஐஜயிக்கின்றவரும் தேவ 

தேவருமான ஈச்வரர் முசஸ்சானததினால் முயற்சியுடன்ப்சாணாபா 

னங்களை அடக்டிக் கண்களால் எங்கும் பார்த்துக் கொண்டு 

சீக்செமாக அக்னி குண்டத்திலிறாந்தும் ,ளெம்பிஞர், ஆயிசம்



க ர é 
, BOBO பீமஹாபாரதம். 

ஸ-ஐர்யாசளஞுடைய  ஒளியைவடக்றெவரும் . ஊழிசடீப்போன்ற 
வருமான அவர் (தக்ஷனைநோக்கிப்) புன்னகை செய்து, 'உனக்கு 
கான் என்னசெய்யவேண்டும் ? சொல்' என்னும வசனத்தைச 

சொன்னார், பிறகு, சிருவ்டிகர்க்கனான தக்ஷன் யாசத்தைப்பற்றின 

அத்யாயத்தைத் தேவகுருவினிட மிருது கேட்டபொழுது, 

அஞசலிசசய் துகொண்டு பயமும் சிந்தையும் நடுக்கமுமடைக்து கண் 

களிலும் முகத்திலும் கண்ணாபெருக அந்தத்தேவரைகே கி, 

(ஸாவஜ்டசானநீர் அருளுளளவரும் எனக்குவரமனரிப்பவரும் கான் 
உமக்குப்பிரியனும் அனுக்ரஹிக்கத்தக்கவனுமாயிருக்கால் நெடுஈன் 

பெருமுயற்சியால் நன்குசேர்க்கப்பட்டதும் எரிக்கவும் கடிக்கவும் 

குடிக்கவும் தின்னவும் அ.நிக்கவும பொடிச்கவும் எறியவும் பட்டது 

மான இவவிதயாகஸாமக்ரியானது வீணாகவேணடாம், நான எனக்கு 

Doses 0 5 வரிக்கின்றேன்' என்று Fron @ya, ஸர்வஜ்ஞரும் 

பகனென்கிற ஞாயனுடைய கேத் ரத்தைப்பியெகினவரும் தாமஙகளுக் 

குப் பயனளிககின்றவரும் விரூபமான கேத்திரவகளையுபையவரும் 

மூக்கண்ணரும் தேவரும் பிரஜைகளுக்கலலாம் பதியுமான ஹாரர் 

அப்படியே ஆகட்டும்' என்று சொன்னார், தகஷனானவன் முழஙகால 
கள பூமியிறபடியஈமஸ்கரிதது ஈசவரரிீடமிருகது வரததைஅடைக் 

விருஷபத்வஜரான அவரை ஆயிரததெட்டு்காமவகளினுல  துதித 

தான் ' என்முர், 

யுதிஷ்டிரர், “eur! குற்றமத்றவசே ! பிரஜைகளுக்குப்பதியான 

தக்ஷன் எநதகாமஙகளிறனை ஈசல.ரலரத அதிததான் 1 மவற்ன்ற நீர் 
எனக்குச் சொல்லவேண்டும், எனக்குக் கேட்பதற்கு சரததை 
உண்டாயிருக்றெ.து'' என்று கேட்க, பீஷ்மா சொலலததொடஙஇனார் , 

“பாரத ! அசசரியமான செய்கையையடையவரும் ரகஸ்யமானவ் தத் 

தையுடையவருமான தேவதேவருடைய சகஸ்யமும் பி.ரகாசமுமான 

நாமஙககளைக் கேள், தக்ஷன், 1'தேவே! தேவாகளுக்கெைலலாம் 

எசவரே | தேவர்களின்பகைவாகளினவன்மையைர் அழிப்பவசே ! 

உமக்கு நமஸ்காரம், தேவே திர னுடைய பலத்தைஸ்தம்பஈம்செய்த 

வசே! தேவ।களாலும அ௮ஸு₹ரர்களாலும் ! (ஜிக்கப்பட டவசே | 

ஆயிசம்கண்களுள்ள வரே | (ஸ-ஜரடசந இாக்நிகளாகிய) a ery este 

சளானசண்க&ா யுடையவசே ! முன்றுகணகளுள்ளவசே | ய௯தா தலை 

வனைகுபேரனை நண்பனாகவுடையவசே | சங்கும் கைகளும்கால களும் 

1 இவற்றில், அ.நுசாளனபர்வத்தில் சிவலஹஸாராமம் வர்தவிடத்தப 

பொருள்கூற படாத நாமங்களூஃ குப் பொருள் உறப்படுகிற 2,



er gR@uTr 

area suap (peronuCr! crmgth கண்களும் தலைகளும் 

முகங்களுமுடையவசே ! ஏககும்கா அகளுள்ளவசே ! உலகத் 

தில  எல்லாவத்மையும் வியாபிசருபபவசே ! மூளைபோன்ற 

கா துகளுடையவசே 1 பெரிய காதுகள உடையவரே குட 

கள போனற ST BI BOGS ளளவசே! ஸமுகரததை  இஞழுப்பிட 

மாகவுடையவசே! பெரிய யானையின் காதுகளாக்கு நிகரான காது 

களாள்ளவசே ! பசுவின்காதுகளை யெதத காதுகளுளளவசே ! கை 

கஞக்கு நிகரானீகா துகளுள் எவரே! தோறு வயி௮௧( ஸடையவசே 1 

தூதுரோமசசுநிசஞ்ளன வே! நாறு சக்குளுடையவசே! உமக்கு 

ஈமஸ்காரம். க(யதரி மதிரஜப முடையவாகள உம்மைக கானஞ் 

செய்டிமுரகள. ஸ-ஜாயனை உபாஸிபபவாகள ஸ-ஜாயனுக்கு wy Slop. 

டான தேவதையான உம்மை 9419-9 Cor செயலிமுர்கள, உம்மைப் 

பிரம்மாவாகவும் நூறு அசவமேதமுளள இந்இரஞாகவும் 1 ஊர்த 
வ.ராசவும் ஆகாயததஇர்கு நிகராகவும் நினைச்கிமாகள, பெரிய சரீ 
சத்தையுடையவமே! கடலுக்கும ஆகாயததுக்கும் நிகரானவசே ! 

உம்முடைய இக்சுசசரீர ததில எலலா த தேவதைகளும் கொட்டிலில் 

பசுக்கள் இருபபதுபோல இருக்கின்மாகள, உம்முடைய சரீரத் 

தில் சந்திரன் ௮கரி வருணனை ஆதியன் விஷ்ணு பிரம்மா பிரு 

anus) இவர்களைப் பாக்கிறேன், நீரே பகவான்; காரணர்; கார் 

யர்; கரியை; காணா ; ஸதது அ௮ஸகதுச்களின் உறபத்தி நாசமாயி 

ருப்பவா, பவரும் சர்வரும் “௫தரரும் வரகருமான உமக்கு கமஸ் 

காரமி, பிரம்மாமுதலான பசுக்களுக்குப் பதியும் அந்தகாஸுானைக் 

கொன்றவருமான உமக்கு எபபொழு.தும நமஸ்காரம், Pps gy 

விதமான ஜடைகளை யுடையவரும் மூன்றுதலைகளுள்வவரும் மாத் 

க சூலக்சால பகம் செயயும் சன்மையுளவவரும் சாஸ்திரம், 

ர, தியானம். ஆயெ மூன்று வித நேகரிரசுகளை யுடையவரும் 

opie சந்திரன் அக்நி ஆகிய மூன்று கண்களையுடையவரும் முப் 

பு. தரைய Paw வருமான உமக்கு ஈமஸ்காசம், 3ரண்டரும் *குண் 

டரும் 5௮ண்டரும் அண்ட ததைத ஈரிக்கின்றவருமான உமக்கு ஈமஸ் 

காரம், 6தண்டியும் நேரும்? காணலுமரயிருப்பவரும் சண்டம் முண் 

டனம் இவற்றையுடைய ஸங்யாஸியுமான உமக்கு ஈமஸ்காமம், உயாக் 

Glen tion கோரப்பற்களூம கேசஙகளு மேள்ளவரும் 7சக்லரும் அவ 

ர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவர், 5 பி.ரம்மாண்டமாயிருப்பவர், 
2 பாவத்தைவிலச்குபவர். ட. 6 சிகதிகறெவர், 
2 குரூசருபி, 7 ஸத்வகுணத்தால் வெண்மையான 
4 சட்டிபோன்றவர். 8 எங்கும் வீயாபித்சவர். [வர், 

 



௧0௩.௨ ஸரீமமாபாரதம், 

தீதரும் !விலோஹிதரும் தூரும் (ஹாலாஹ்லக்தினால்) கறுத்த 

கண்டமுடைபவருமான உமக்கு ஈமஸ்காசம், நிகரற்றவரும் 3விரூப 

ரும் 4சிவரும் *ஸ-மிர்யரும் ஸ-ஐர்யமண்டல நல் சயனஞ் செய்ப 

வரும் ஸ-இர்யன் போல விளங்குகின்ற த்வ்ஜநு.ம் கொழ ச்சிலையு 

மூள்ளவருமான உமக்கு கமஸ்காரம், ப்ரமதகண களுக்கு நா தரும் 

விருஷபசதின் தோளுக்கு நிசசான' தோளுள்௱ வரு தர்வியும் சத் 

ருக்களைச் சிக்ஷிப்பவரும் 6தண்டரும் imal நக்ஷத்தின் பட்டையை 
யும் மரவுரிகளையும் வஸ்இரமாகவுடையவருமான உமக்கு நமஸ்காரம், 

ஸ-வர்ணத்தைக் சர்ப்பத்திலுடையவரும் ஸ-டவர்ணமயமான கவச 

ழூடையவருமான உமக்கு கமல்காரம், ஸுவர்ணத்தினால் செய்யப் 

பட்ட சரிடமுள்ளவரும் ஸுஈவர்ணககளுக்குப் பதியுமான உமாகு 

ஈமல்காரம். ,, 7ஸ்்து.தரும் 5ஸ்.து தபரும் 9ஸ் தூாயமானருமான உமக்கு 

கமஸ்காரம், ஸர்வரும் எல்லாவற்கையும் பக்ஷிக்கெவரும் எல்லாப் 

பிராணிகளுக்கும் அக்தராத்மாவுமான உமக்கு கமஸ்கரரம், ஹோதா 
வும் மந்த்ரும் வெண்மையான கொடி கொடிச்சீலைகளுள்ள வருமான 
உமக்கு ஈமஸ்காரம், 10காபரும் 11காப்யரூுமான உமக்கு கமஸ் 

காரம், ஆவரணங்களுச்கு ஆவரணரும் கீருசமான கசியுள ளவரும் 

க்ருசமான அங்கககளுள்ளவரும் க்ருசருமான உமக்கு ஈமஸ்காசம், 

12ஐம்ஹ்ருஷ்டரும் !”விஹ்ருஷ்டரும் 1*இலூலெருமான உமக்கு 
நமஸ்காரம், 15சயமானரும் !0சயிதரும் 17உத்திதரும் Sw Ag 

ரூம் பிதாவமானரும் முண்டரும 59ஜடிலருமான உமக்கு ஈமஸ்காசம், 

கடனத்தை ஸ்வபாவமாகவுடையவரும முகவாசத்யம் வாசிப்பவ்ரும் 

கதிபிலுண்டான தாமரை மலர்களாகிற பூஜாஸாதனத்தில ஆசையுள் 

ளவரும் கான வாத்தியங்களால் விளங்குகிறவருமான உமக்கு கமஸ் 

காரம், 31 ஜ்யேஷ்டரும் சேசேஷ்டரும் பலத்துக்கு அபிமானி 

தேவை தயான இந்இரனைச் சிக்றித் , சுவரும் ௧1 லனுக்கும் நிபக்தாவும் 
  

1 ரஜோகுணத்தால் சிவப்பு நிறமூள்ளவர், 13 விசேஷளந்தோஷமுள்ளவர். 
9 சமோகுணத்தால் புகைகிறமுள்ளவர். 14 *திலலெ் என்னும் ol 

  

3 aren Seu parorat. வடிவமாயிருப்பலர், 
4 arpa. 15 sce é8 pat 
5 ஸுூர்யமண்டல ரூபி, 7 சயனஞ்செய்தவர், 
6 கிக்ரகருபி. ஏழுர்திருந்தவர். 
7 துதிச்சப்பட்டவர். 13 நிற்பவர், 
8 துதிச்கத்தச்கவர். 19 908 par. 
0 து.திக்சப்படுசிறவர், 20 சடைகளுள்ளவர், 

10 நாபியில் எல்லா ஜகத்தையு மூடைய3டி 21 பிராயத்தால் யெரியவர், 
11 தாபிஸ்தானமாயிருச்சத்தர்சகர். * 24 குணங்களால் சிதந்தவர், 
12 மிச்சமடஇழ்ச்சியுள்ளவர்.



சாந்திபர்வம், 50௩௩. 

1 சல்யரும் “க்ஷயரும் உபக்ருமான உமக்கு ஈமஸ்காரம், pF 

சத்தைக் தருவதும் துக் துபியொலிபோன் றதுமான சிரிப்புள்ளவரும் 

பயங்கரமான விரததை த் தரிப்பவரும் உக்ரருமான உமச்கு எப் 
பொழுதும் ஈமஸ்காரம், பத்துக்கைகளுைய உமக்கு நமஸ்காரம், 

மண்டையோட்டைக் கையிலுடையவரும் சசையிலுள்ள பஸ்மத்தில் 
பிரியமுள்ளவரும் 4மிபீஷணரும் 3பீஷ்்மருமான உமக்கு ஈமலீகாரம், 

6 பீமரே! சமமுதலான விரசஙகளை த்தரிக்கன்ற உமக்கு ஈமஸ்காரம். 
விகாரமான முசமுள்ளவரும கததிபோன்ற காவுள்ளவரும் 7தம்ஷ்ட் 

ரியும் யாகததில பக்வமாயும் சமசானததில் பசசயாயுமிருக்கிம 

மாம்ஸத்தில் ஆசையுள்ளவரும் சுரைக்காய் வீணையில பிரியமுள்ள 

வருமான ௨மக்கு ஈமஸ்காரம, 4 வருவரும் 9வருவ்்யரும் கந்திரூபரும் 

10வ்ருஷரும் 11கடங்கடரும் தண்டரும் 13பசபசருமான உமக்கு 

நமஸ்காரம், எல்லாவற்றிம்கும் மேலானவரும் வ.ரதருமான உமச்கு 

நமஸ்காரம், செறந்தவைகளான மாலை கந்தம் வஸ்திரம் இவற்றை 
யுடையவரும் வ ரத்திறகெல்லாம் மேலான வரத்தை அளிக்கன்றவரு 

மூன உமக்கு ஈமஸ்காரம், ஆசையுள்ளவர் ஆசையற்தவசென்னும் 

இரண்டு உருவமாயிருப்பவரும் 13பாவகரும் ருத்ராக்ஷமாலையுள்ள 

வரும் 14ஸம்பிக்கரும!5விபிக்கரும் 16சாயரும் 17/௮ சபனருமான உமச்கு 

நமஸ்காரம், கோரமிலலாகதம் கோசமுமான ரூபமுளளவரும் 

கோரமாயும் அதிகோரசமாயுமிருப்பவறாமான உமக்கு நமஸ்காரம், 

சுவரும் சாந்தரும் மிகவும் சாக்சரும் ஒருகாலுள்ளவரும் அகேகம் 
கண்களுடையவரும் ஒரு சிரமுளள வரும் 18௬ காரும் (கபாலமுதலிய) 

அற்பவஸ் துக்களில் ஆசையுள்ளவரும வேருகப் Ife BRL Be 

பிரியமுள்ளவருமான உமக்கு கமஸ்காரம், 19பஞ்சாலரும வெளுத்த 

அங்கவகளுடையவரும் 20சமசமருமான உமக்கு நமஸ்காரம், உக்ரமான 

கண் டாமணிபுள் Gil வரும் 21கண்டரு ரும். கண்டையில லாதவராயினும் 
  

  

] ஸமர்த்சர், , செய்பவர், 
2 மஹாப்ரளயமாழிருப்பவர் 13 தியானஞ்செய்கி றவர். 
3 இடையிலுள்ள பிரளயமாயிருப்பவர், 14 காரணருபமாக எங்கும் கலந்தவர், 
4, பயமற்றவர். 1௦ கார்யரூபமாக வெவ்வேறாயிருப் 
ப் பயங்கார். பவர். 
6 பயங்கார், 16 நிழலாயிருப்பவா. 
7 கோரப்பற்களுள்ளவர். 17 வெயிலாயிருப்பவர், 
8 மழையைச்செய்பவர், 18 சோகத்தைநியருச்இப்பவர், 
09 தாமத்.துக்குஹிதமானவர். 10 விச்வகர்மா, 

10 சர்மமாயிருப்பவர். 20 எப்பொழுதும் சமகுணமுள்ளவர், 
11 எப்பொழுதும் Ore gi@ peri, wel மணியின் ஒசையாயிருப்பவர், 
19 எப்பொழுதும் பிராணிகளைப் Line gh 

* 1, 57



௧௦௩௪ ப்ரீமஹாபாரத்'ம 

கண்டாகாகசத்.துடன் கூடினவரும் ஆயிரம் பேர்களால் வாசிக்கப்பட்ட 
கண்டைகளையுகடயவரும் கண்டாமாலையில பிரியமுடையவரும் பிரா 
ண்னையே கண்ல டயாகவுலடயவரும் கந்தரும் கலகலருமான உமக்கு 

கமஸ்காரம், குரோதத்தின் முடிவான சமஸ்வரூபரும் பூரா தலோகங் 
களின். முடிவான பிரம்மருபரும் நாமருபபிரபஞாச க்திற்குக் காரண 

மான ரச்வரா Slop ir en பிரம்மரூபரும் துரிடபீரம்மருமான உமதீ த 

கமஸ்கா ரம், 

ஈச்வ.ரர் இவைகளில் பிரியமுடையவரறாும் மிகவும் (ஈமகதை அடை 
இன்றவரும் எப்பொழுதும் மலைகளையும் விருக்ஷபகளையும் இருபபிட 

மாகவுடையவருமான உமக்கு ஈமஸ்கா.ரம், வபையில் நரிபோல ஆசை 

யுள்ளவரும் 1கா.ரகரும் தரும் யஜ்ஞரும் 3யஜியும் *ஹுதரும் 

5 ப்சஹுுதருமான உமக்கு கமஸ்காரம், 6பஜ்ஞவாஹரும் 7தாந்த 

ரும் 8தப்யரும் 9அத()ஈருமான உமக்கு நமஸ்காரம், 10தடரும் 

11 தட்யரும் ஸமுத்தரமுமான உமக்கு கமல்காரம், 183 தரும் அன் 

னத்திற்குப் பதியும் ௮ன்னகதை அருக்துகின்றவருமான உமக்கு 

கமஸ்காரம, ஆயிரந்தலைகளுடையவரும் ஆயிரம் பா.தககளுடையவரு 

மான உமக்கு ஈமல்காரம், உயரகதூக்சப்பட்ட ஆபிரம் சூலாயுத 

மூடையவரும் ஆயிரம் கேஈஇரஙகரைடையவரும் பாலஸ-இாயன் 

போன்ற திறமுளளவரும் பாலனுடைய ரூபத்தைக் தரிக்கின்ற 
வ்ருமான உமக்கு நமஸ்காரம். 1போாலர்களான  சனேடிதர்களை 

சசதிக்கின்றவரும் பாலவிளையாட்டுடன்கூடியவரும வருத்தரும் 

14லுப்தரும் 1க்ஷடப்தரும் 16ச்ஷா பணருமான உமக்கு கம்ஸ்கா 

அலைகளால் அடையாளம் செய்யப்பட்ட கேசத்தையுடைய 

பூசாதிலோகம் நாமரூபப்ரபவுசம் அதன்காரணமாரன 

சம், 
வரும் தர்ப்பைபோன்ற கேசத்தையுடையவருவான உமக்கு 

நமஸ்காரம், யஜனமுதலான AM ௧ ர்மஙகளிலும் ஸ௩்தோஷ 

தேடையவரும் யஜனம் அத்யயனம் தானம் என்றெ மூன்றுகர்மவ் 
வயம் பம் பப 

  

  

1] சறையேற்றுபவர். 9 ரஜோமயர், 
10 சரைய-யீருப்பவர். ; 2 கரையேறக்காரணர், 

5 யாகஞ்செய்கறகர். 
4 பிராம்மணன்முகமாக தீருப்தி 

அடை$றவர். 
5 அக்னிமூகமாக த்ருப்திபடை 

இறவர். 
6 யஜ்ஞத்தை நிறைவேற்றும் ரித் 

விச்குரு.தலானவர்களாயிருப் 

பவர், 
7 ஜிதேந்திரியர். 
8 ஸத்வமயர், 

1] ஈதியாயிருப்பவர். 
12 அ௮ன்னமளிப்பவர். 

18 “இதனால் பாலகருஷ்ணரூப 
௨ மாக லீலைசெய்த.ர் என்பது 
ஸுடசிக்கப்பட்டிருக்கிறது் 
என்பது பழைபவுசை, 

14 ஆசை சொண்டவர். 

1௦ கலங்னெவர். 
10 சலக்குகிறவர்,



சரந்திபர்வம், ௧௦௩௫ 

களில் பற்றுதலுள்ளவருமான உமக்கு நமஸ்காரம், விதிப்படி. 
வாணாச ரமங்களுடைய தனிகதனி கர்மஙகளிலிருச்சின்ற உமக்கு 
நமஸ்காரம், 1குஷ்யரும 2கோஷரும் கலகலருமான உமக்கு நமஸ் 

காரம், வெளுப்பாயும் பொன்னிஜை-யுமுள்ள கண்சளையுடையவரும் 

கறுப்பாயும் சிவப்பாயுமுள்ள விழிகளையு ௨உ.யவரும் சவாஸக்தை 

ஜிபித்தவரும் 3தண்டரும *ஸ்போடகரும க்ருசரும த7மம்* காமம் 

அர்த்தம் மோக்ஷம் இவைகரில சொலலசகூடிய சசைகளாயுடை ய 

வரும் 5ஸாஙயெரும் ஸாயகியர்களில் மூர்கியரும Corsa been 

சத்தையும் தியானதகையும அனுக்ரஹிதது நடததுகின்றவருமான 

உமக்கு கமஸ்காரம், தேர் ஏறவும் தேரிலலா திருக்கவும் தக்கவரும் 

நான்குமாரிக்கககளி இம் சசமுடையவரும மான்கோலை. உத்தரிய 

மாகவுடையவரும் லாப்பயஜஞோபவிசமுடையவருமான உமக்கு 

நமஸ்காரம், meer! வஜ்ரம்பேன்ம சமீ ரசசேர்க்சையை 

உடையவசே 1! மஞசள் நிறமான சேசமுடையவரே | உமக்கு 

நமஸ்காரம், மூன்று கண் வுடைய அ மபிகைசகு காகரான உமக்கு 

மஸ்காரம். 6வயகதசே ! 7 அலயக்தமே ! உமக்கு LOWEN FLD, 

aroGs! SsrnaGr! YsrnseGr! Sau Sueno» பிரம்மத்தை 

யும் இருப்தியடையா க ஜகததையும விசாரிக்கின்ற உமக்கு நமஸ் 

தாரம் ஸர்வசே! ஸூவத சீர! 100/௩ | ஸகதியாகாலததிலுண் 

டாகும்' திவப்புவாணமா ய்ருபபவரே 1 உமக்கு ஈமல்காரம், பெரிய 

பலமுடையவசே 1 பெரியகைகளுள வே ! பிரிவான புததியை 

யுடையவசே | பெரிய காந்தியுளளவரசே ! பெரியமேகககளின் கூட் 

டத்திறகு நிகரானவசே 1 மஹுகாலருபியே! ஸ்தூலசே! ஜீண 

மான அவசவகளுடையவரசே ! /ஜடையுளவர்போல  ஈடிப்பவரும் 

மரவுரியையும் புலித கோலையும் தரிக்ெவரும் பிரகாசிக்கின்ற 

ஸ-ஒர்யனும் அ.க்னியும்டே ன்ற ஜடைகளுள வரும் மரவுரி மான் 

தோல்களை ஆடையாகவுடையவருமன உமக்கு 5மஸ்காசம், ஆயிரம் 

ஆஇத்பர்கஞக்குநிகசானவயே! தவததை  நித்பமாகவுடையவமே | 

12உ௫்மாதாரே | உமக்கு நமஸ்காரம். அகேகம் சுழிகளுளள கயகாஜல 

ல் கனைந்தகேசமுடையவயே! ச௩டிரனை மாறி மாமி உண்டாகச 
Se) £ மாறி மா, 
DGD கணக்க பப ட ட 

  

1 கோஷிககத்தக்கவர்.! 7 காரணருபி, டட 

2 கோஷரூபி, 8 காமத் தையளிப்பவர், | 

3 சண்டமென்னும் ஆயுசருபி. 9 மன்மதனைச்கொன் றவர், 

& பிளக்றெவா. 10 எல்லாவற்றை பும்ஸம்ஹரிப்பவர், 

5 கபிலசாயிருப்பவர். 11 :ஜடிலே' என்பது மூலம், 

6 சார்பருபி, 2 wud Ge par.



GOB. Fir ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

செய்றவசே | யுகவ்களை ததிருப்புகதிறவசே | மமகங்களைத்திரும்பச் 
செய்கிறவரே | உமக்கு கமஸ்தாரம், நீரே அக்கம்; 1 அத்தா; 

3 போக்தா ; 5அக்கதர் ; அக்கபுக்; அர்கத்தைஸ்றாஷ்டிக்கிறவா; 4பக் 

தா) 3பக்வபுக்; பவர்; அகலா; ஐராயுஜஙசள 5 அண்டஜங்கள்) 

ஸ்வே.தஜயகள் ; உத்பிஜ்தயகளாயிருக்கிறி£, தேவரே | தேவேசசே. 

கான்குவிதம.ன பிராணிகஞ்டைய ஸமுகமா மிருக்கிறவரும நீரே, 

ஸ்.தாவரஜஙகமஙகளை ஸ்ருஷ்டி. ப்பவரும் ஸம்ஹரிப்பவரும் நீரே, 

பிசம்மவிததுக்களுள் சிறந்தவரே! உம்_மைப்பிர ம்மவித்துக்கள் 

பிரமமமாகச சொலலு Geo ment, நீோ மனத்திற்கு 

முக்கியமான காரணம, ஆகாயமும் வாயுவும் ஒளிகளுக்கு 

நிதியுமாயிருக்கிறர். பிரம்மவித் துச்கள் உம்மை 'ரிச்சாசவும் 

ஸாமமாகவும் ஓயகா£மாகவும் சொலலுகிரர்கள், தேவ 

சசேஷ்டசே! உம்மை, ' ஹாயிஹாயி ் என்றும், | ஹு௦வாஹாயி ' 

என்றும், * ஹாவுஹாயி ' என்றும் பிரம்மவாஇகளானஸாமகர்கள் 

னடிக்கடி கானஞ் செய்கின்முர்கள, வேதததிலுள்ள உபநிலு.த்ஸஜூ 

கங்களான து.இகெளால் 8! யஜவேதமயமாயும் ருக்வேதமயமாயும் 

ஆகுதஇமயமாயும் சொலலபபடுகிீ, பிராம்மணாகளும் க்ஷத்ரியா 

சுளும் வைசயாகளும் சூத.ரர்கஞம் ஸஙகரஜாதியாகளும் நீசே, 

மேசக்கூட்டஙகளும் 6விதயுத்தும் 7ஸதறிதமும் கர்ஜிதமும் நீரே, 

ஸம்வத்ஸரமும ௬ுதுக்களும மாஸமும் பக்ஷமும் யுகமும் நிமேஷக 
களும் ௧18 டகளும் bap இ.ரஙகளும் கிரக களாம் கலைகளும் ECL, 

நீர் விருக்ஷவகளுள் , முக்யெ விருக்ஷஙகளும் பாவதஙகளாடைய 

கொடுமுடி.களும் மிருகககளுள புலியும் பக்நிகளுள் கருடனும் ஸர்ப் 

பயகளுள்சேஷலும் ஸமுததிரஙகளுள் பாற்கடலும் யக்திரல் 
களுள வில்லும் ஆயுதஙகளுள் வஜ்ரமும் வ.ரதஙகளுள் ஸத்யரமு 

மாயிருக்கிறா, தவேஷமும் இச்சையும் சாகமும் மோஹமும் 

கஷ்மையும் அச்ஷமையும் வயவஸாயமும் egy லோபமும் 

குரோதமும் ஜயமும் அஜயமும் நீரே, நீர் 9, நீர் 40 சரி; 

11 சாபி; 12கடவாஙகி; 13 ஜாஜ்ஜரி, நீர 14 சேத்தா 15 | Cus 
  

1 உண்பவர். 9 தாயு சமுள்ளவர், 
2 போகங்களை அனுபவிப்பவர், 10 அம்புள்ளவர், 
௦ ௮நாத்சைககாப்பவர். 1] வில்லுள்ளவர், 

4 சமைப்பவர், 12 சட்வாங்கமென்றும் ஆயுதமுள்ள 
ம் பச்வமானஎலகளை உண்பவர். வர், 

6 மின்னல், 13 ஜர்ஜ்ஜூவாச்யமுள்ளவர், 
7 மழையுடன்கூடியமேசஓலி, 14 வெட்டுபவர். 

8 மழையில்லாதமேசஒலி, 19 பிளப்பவர்,



சாந்திபர்வம். ௧௦௩௭ 

தா; 1ப்ரஹர்த்தா$ 3கேதா, 3மேந்தா; பிதாவாகநினைச்கப்பட்ட 

வா, (யமம்ஜநது நியமம் ௨௩அஆக) பத்துலக்ஷ்ணஙகளுள்ள சாம 

ழூம அர்த்தமும் காமமும நீரே, சுயகையு உ ஸமுத்திரயகளும் கதி 
கஜம் *4பலவலஙகளும சரஸ் கம நிரே லேகைகளும் 7வல் 

லிகளும் தருணங்களும் இவதிகளும் பரக்களும் மிருகவகருமி பக்ஷி 

களும் ; இரவியகர்மங9ிின்ஸமா சம்ப, மம புஷ் ஙரளையும் பலஙகளையும் 

கொடுக்கும்காலமும் நீ, தேவாகளுடைப ஆடியும் அந்தமும் காய 

தீரியும். இஙகாரழும் நீரே, samt aapie Carn aa) apn நீலமும் இருஷ் 

ணமும் ரத்தமும் ௮ருணமும் கதருவும் கபில: மும் கபோ தழு£ம் மேசக 

மூம் நீர, நீர 9அவாரணரும் 10ஸுவாணரும் வாணததைச செய் 

இன் தவரும் மேகததிறகுகிகரானவரும் ஸுவ ணென்.நுபெயருடை 

Wer Db ow மவாணத்தில பிரிபமுளளவரும 19 RGB, இந்இரனும் 

யமனும் வருணனும் 11தநதனும் அகலனும 18உபபல்வமும இதர 

பாதுவும் 13ஸ்வாபபாறுவும் பாறுவும்நிரே, 14ஹோ க் ரமும ஹோதா 

வும் 1ஹேம்யநூம 1/ஹாுதரும 18பரபுவும் தரிஸுப/ணமக் 

Arsh. அுறிக்கப்படடவரும் யஜ.யவேகநகதிலுளள esq ao 

நாமமான வேசரபியும் நீரே, நீ பவி ரகளுக்குப பவித 

ரரும் மஙகளயகளுக் சிகலலாம் மஙமர மம் 19திரிகரும 20ஹிண்டு 

கரும் வருக்ஷரும் ஜீவரும் 31பூத்கல ipod mao, ப் ராணரும் 

ஸ.த்வமும் ரஜஸும் சுமங*ம் “அப ரமதரும் பிராணனுர் அபாகலும் 

ஸமாகனும் உகாஈனும் விபாஈனும் சீரே, 48உந்மேஷூமும்34நிமேஃ 

மும்*5க்ஷ-ுதழும் emo sap நீரே, br சிவப்பாயும உள்ளடங 

இெ தாயுமிருக்கி இருஷ்டியையுடையவ நம பெரிப மூகமுடையவ 

ரும் பெரியவபிறுடையவருமாயி நக்கிறீர், நீர் ஊரபோன்றரோமங்க 

    

1] அடிப்பவர், 14 அக்னி. 
9 நடத்துவர். 15 ஹோமஞ்செய்ட இவர், 
3 மனன ஞ்செய் பவர் 10 ஹோமத்துச்குத்தச்சஹயிஸ். 
4 குட்டைகள். 1/ ஹோமம்செய்யப்பட்ட ஹவிர் ஸ், 
5 ஏரிகள். 18 ஹோமபலனையளிக்கும். ஈச்வரடி 

6 பெரிய2காடி.கள். 19 மலைபோல ஜடமான சரீ ரத்தைச் 
1 சிறுகொடிகள். சப்.திக்கச்செய்கிறவர். 
8 இதுநூதல் பத்துஈ?மங்கள் 20 போதல்வருதலைச் செய்பவர், 
வரணவிசேஷங்கள் 21 சரீரம், 

0 வாணகில்லாதவர், 99 பத்சியில்லாதவர். 
10 நல்லவர்ண மூள்ளவர். 23 கண்ணைத்திறப்பது, 
1] குபோன். 24 கண்ணைமூடுவது, 
12 இரசணம், 95 தும்டில், 
13 சாகு; 20 கொட்டாவி,
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ஞூள்ளவர்; செம்மட்டை நிறமான மீசையுள்ளவர்) உயசக்ளெம்பின 

கேசத்தையடையவா; மிகவும் சலிக்கிறவர்; கானவாத்தியககளின் 
உண்மையை அ௮.மிகதவர்; கானம் வாத்யம்வாசித்தல் இவைகளில் 

பிரியமுடையவா், ப 'மத்ஸ்யரும் 2ஜலசாரும் 3ஜோல்யரும் 4௮௪ 
லரும் லீலைக்காகவே ஸம்ஸா.ரத்தை yon Boog கலியும் 6௮௧1 

லரும்1 7அ.இகாலரும் 8துஷ்காலரும் சரலருமாயிருக்கிறிர், Ga 

ம்ருத்யுவும் கூட்டமும் 10கருத்பரும் 11பக்ஷரும் சத்.துருக்கமா 

க்ஷயம்செய்கிறவரும் மேககாலரும் பெரியசெத்றிப்பத்சளுடையவரும் 

பிரளயகரல மேகரமூமாக இருக்கிறா, ba கண்ட ரும் 13அசண்ட 
ரும் 1*கடியும் கண்டியும 'சசருசேலிபும் 15மிலீமிலியும் 17ப்ரம்மரும் 

அக்நிகளுடைய பாஇசசரீரமான ஸ்வாஹாருபியும் 18தண்டியும் 19முண் 
டரும் மூன்று தண்டமுடைய யதியுமாக இருக்கிறீர்; நான்குயுகமும் 

கான்கு வேகமும் அதவாயுமுகலானவர்களஞுடைய கான்கு கர்மங்களை 

கடத்துகிறவரும் நான்கு ஆசரமஙகளையும் கஈடச்கும்படி செய்கிற 

வரும் கான்கு வர்ணககளையும் செய்கிறவருமாயிருக்கிறீர், எப் 

பொழு.தும சொக்கட்டானில பிரியமுஉடயவரும் 20தூர்த்தரும் 

கணவகளுக்குப்பிரபுவும கணஙகளை ரகூஜிக்கெறவரும் சிவப்பான மாலை 

யையும் வஸ்இரத்தையும் தரிககிறவரும் 31தரிசரும் காஷாயகசளில் 
பிரியமுடையவருமாயிருக்கறீர், மா 22சிலபிகர்; Rev வேலைக்காமர் 

களில் மேலானவர்; எல்லாச சில்பஙகளையும் ஈடத்துறெவா; பக 

னென்கற OT BIH நேத்திரததிறகு அஙகுசமாயிருக்கிறவர்) 

சண்டா; ; முதாவென்றெ ஸுர்யனுகடய பறக& உதா த்தவர், நீர் 

ஸ்வாஹா; ஸ்வதா; வட்கரம; கமஸ்காரம ; சிஷ்டாகளால் சொல் 

லப்படும், சமோகம :' என்லும் ஈமஸ்காரமாயிருப்பவர்; ரகள்யமான 

விரதலகளையுடையவர்; சகஸ்யமான தவத்தையுடையவர்; 23தராகா; 
  

1 மத்ஸயம்போன்ற ஜீவரூபி. 13 மாயையால் மமைச்சப்பட்டவர், 
உ ஸம்ஸார நதி ஜலத்தில் ஸஞ்சரிப் 14 ஜீவர்களைச் _கர்மபலன்களுடன் 
பவர், சேர்ப்பவர். 

8 ஸம்ஸாரவாஸனையாகியவலையில் 15 சராசரங்களால் விளையாடுபவா, 
கட்டப்பட்டவர். 16 எப்பொழுதும் கார்யவர்க்கங்களில் 

4. அடக்சமுடியாதவர். அனுப்ரவேடத்திருப்பவர். 
5 கலிரூபர். 17 ப்ரணவம், 
0 காலமற்றவர். 18.19 இவற்றால் பரமஹம்ஸர் சொல் 
7 சாலத்தைத்தாண்டினவர். லப்படருர், 
8 கெட்டகாலமாயிருப்பவர், 20 சூதாடுகிறவர், 
09 கூரியகத்தி, 2] மலையில் சயனிப்பலர், 

10 கெட்டத்தக்கவர் 22 அல்ப Barf, 
11 மித்ரர், 2௦ ப்ரணவர், 
12 பிரகா?ிப்பவர்,



சாந்திபர்வம். ௧௦௩௯ 

கக்டத்இரங்களால் வியாபிக்கப்பட்ட அகாசம்; 1தாதா; 2கிதாதர் ) 

3 ஸந்சாதா ; 4விதாதா ; 3தா.ரரை ; 6௮ தரர் ; ப்ரம்மா ; தபஸ்; ஸத் 

யம்; ப் ரம்மசர்யம்; ஆர்ஜவம்; 8பூதாத்மா; ]பூதக்குத்; 10பூதர்; 

சென்றது நிகழ்கின்உது வருவது என்னும் ஜூன்றையும் உண்டு 

பண்ணும் மாயா சபலததுக்கு உற்பத்தி ஸ்சானமானவர் § 

** பூ. * புவ * wwe காணப்படும் பொருள்களைக்காமீடி லும் 

சாசவதா; 11தாகதா; பிரம்மாமுதலான ஈசவரர்களைக் காட்டிலும் 

மேலான மஹேச்வரர்; இகூதிதர்; 18 இக்நிதா; 13க்ஷாக்தர்; மத்தவ 

ரால் HL GE ply. wT BOUT அட ஙகாதவர்களை நாசஞ்செய்கி௫வா; சக் 

இரனை த்இருப்புதிற மாஸமானவர்; யுகவகளைத திருப்புகிம கல்பமான 

வர்; 14ஸம்வா்த்தர்;13ஸம்பாவர்க்ககர்;:16காமர்; 17பிக்து; அணு] ஸ்.தா 

லர்; காணிகாரமாலையில் பிரியநுடையவர்; கந்தியின் முகம்போன்ற 

முகருடையவர்; பயங்கரமான முகமுடையவர்; ஸுமுகர்; முகா ; 

கா; நான்கு முகமுடையவா்; அனேக முகமுடையவர்; யுத்தக் 

களில் அக்கிமுகர்; ஹிரண்யகாப்பா; 18சகுநி; பெரிய ஸர்ப்பங்க 

ஜக்குப்பதி; விராட்; ௮.தாமததை அழிக்றெவர்; பெரிதான பக்க 

பலததையுடையவா; உக்கிரமான இக்ஷையைத தரிக்கிறவர்; சணவ் 

களுக்கு ௮திபா; விருவ.பம்போலச் சப்இிக்கிறவா; பசுக்களை எங் 

சடஙகளினின்னும் காககின்தவா; விருஷபசசேவ்டக்தை வாகன 

மாக உடையவா; மூன்று உலகஙகளையும் சகூதிக்கன்றவரும் Can ahh 

தரும் கோக்களின் மா£க்ககஇல செல்.லுகின்றவரும் 19அமார்க்கரும் 

சசேோஷ்டரும ஸ்திரரும் ஸ்தாணுவும் 30நிஷ்கம்பரும் 21கம்பருமா 

யிருக்கிதீர்; தடுக்கநுடியாகவரும் கொடிய ஹாலாஹலவிஷ த்தை 

யும் ௮பகரித்தவரும் (புத குகஇல்) ஒருவராலும் ஸஹிக்கமுடியா த 

வரும் இக்ரமிச்கமுடியாகவரும் பயமுறுத்தவுமுடியாதவரும் 
வகதுவகவவசைகைைணட அவதனையமாயயானனனை. கம கா மெய்ட்... ~   

  

1 ஆதிகர்த்தாவான விஷ்ணு. % வ்யாஹ்ருதிகள், 
2 பெஎதிசங்களைஷ்ருஷ்டிக்கும் 1] ஜிதேர்த்ரியர். 

ழிரம்மா. , 12 தஇீக்ஷிசரல்லாதவர், 
8 ஒன்றுசேர்த்து நிலைநிறுத் துபவர், 18 பொறுமையுள்ளவர். 
ஸம்ஹரிப்பபரான மஹேச்வாரும் 14 பிரளயமாயிருப்பவர். 
புண்யபாப ரூபமான கர்மமும். 1௦ ஸ்ருஷ்டிகா£ணர், 

௦ எல்லாவற்றைபும் சரிக்கும் மூல 10 பெண்ணாசையுளளவர். 
காரணர். 17 வீர்யமாயிருப்பவர், 

6 ஆசாரமற்ற சுத்தப்ரம்மம். 18 பகதிபோல ஸங்கமற்றவர். 
ப்ரம்மவித், 19 மார்ச்சமற்றவர், 

8 பிராணிகளுக்கு ஆத்மா. 20 அசையாதவர், 
9 பிராணிகளைப்படைப்பவர் , 2] அாபவர். 

10 கிச்யஸித்தர்,



௧௦௪௦ ஸ்ரீமஹாபாரதம்; 

Bos saan un SUG பிரவேிக்சமுடியா தவரும் ஜயிக்கமுடியாத 

௪௬ம் ]ஜயருமாயிருக்கிறீர் ) 2௪௪௫ம் ழூயலை அடையாள ரக 

வுடைய சந்திலும் சமகரும் குளிச்சி, உஷ்ணம்; பசி, ஜரை, 

மனோவியாதி இவைசளை௪ செய்கிறவரும் ஆதிகளும் 3வ்யா இசளும் 

வியாகளை நிவ்ருத்திக்கன்றவரும் 8௮வ்யாதியுமாயிருக்கிதீர்) 

என்லுந்கடய யாசமாகிய மானுக்கு வேட, பிருசக்கிறவ ரம் வியாநி 

களின் உற்பததிச்கு இடமானவரும் வியா திகளின் லயல்தானமான 

வரும் "சிகண்டியும் தாமமைமலர்கள் போன்ற கேக்திரங்களுடைய 

வரும் த,மரை ஒடைலயய இருப்பிடமாக உடையவருமாயிருக்கிறீர், 

சிைக்ஷையைத் தரிக்கிறவரும வேதஙகளாகிய மூன்று கண்களுடைய 

வரும் உக்பெமான சி செயூறவரும் ௮ண்டஙட்சளை நாசஞ்செய் 

கின்றவரும விஓரூபமான அக்னியை உண்டவரும் தேவசசேஷ்டரும் 

ஸோமபானஞசெய்பவரும் பருதபதியும் நீசே, நீர் ௮மிருதபானஞ் 

செய்தவர், ஜகததிற்கெலலாம் காதே! தேவர்களுச்குக தேவரே! 

கண்களுக்கு ஈசவாரும் விஷாக்னியினின்று ரகூஷித்தவரும் மிருத 

யுவைப் பானஞைெய்தவரும க்ஷீரத்தைப்பானஞ் செய்றெவரும் 

ஸோமபானம் செய்கிறவரும ஸ்வர்க்காதி ஸுகத்திலிருந்து ஈமுவின 

வர்களை முற்மிக் காக்கன்றவரும நீர, தேவர்களுக்கு முக்தின 

வரான பிரமமாவைக் காக்னெறவரும நோ, 8ஹிரண்யசேதஸுமம் 

புருஒரும் நே, ஸ்திர்யும் நீசே, புமானும் நீசே, அலியும் நீரே, 

பாலரும் புவாவும 9ஸ்சவிசரும சந்தம் உதிர்கதவரும நீரே. gore 

வதமம இகதிரனும் எலலாவறறையும படைப்பவழும் ஏலலாவற் 

நிற்கும சர்தகாவும நீரே, விசவத்தை ஸம்ஹரிக்னெ.றவரும் விச 

வததை௪ச செய்ெறவர்களான பிரமமாஇகளுக்கும் பூஜ்பரும் விச் 

வத்தை வடூக்கின்றவரும எசவரூபியும் தேஜஸ்வியும் எலகும் மூக 

மூடையவரும ஸ-ட1ய சந்இரர்களை கேத் இரசகளாக உளடய 

amo பிபமமனையே ஹ்ருசயமாகவுகடயவரும நீரே, நீர் பெரு 

கடலும 10ஸரல்வதியும் வாக்கும 11பலமும அ௮கலும அறிலனும் பக 

லிரவுகளும் பிராணிகள் கண்களை மூடுவது இறப்பதென்னும் கர்மங 

களையுக டயவருமாயிருக்$, மா, சிவசிபருமானே] உம் மடைய மஹி 
  

  

] வெற்றிவடிவமானவர் 0 வியாதியற்றலர், 
2 மூயல்போல வேகமாகச் செல் 7 மயில்தோகை.பும்ளகர், 

ஓபவர். 6 அலரி. 
9 யமன். 0 இழயர், 
& மனோவியாதிகளாயிருப்பவர், 10) ஸரஸ்வதிஎன்னும் நதி, 
௦ சரீரவியாதிகளாயிருப்பவவர், ட 11 வைராக்யம்,



மையை உள்ளபடி அறிவதற்குப் பிரம்மாவும் ச்க்தரல்லர்; விஷ்ணு 
வும் சக்தரல்லர்; முன்னோர்களான பிரஸித்திபெற்ற ரிஷிகளும் ஸமர்த் 
தர்களலலர், மிகவும் GUE) Fag LOLA Gor உம்முடைய ஜூர்ச்இிகள் 

எனக்குத்தெரியா, என்னை ரச்ஷியும், பிகாவானவன் ஒளரஸபுத்இ 
ரனை ரகூஷிப்பதுபோல என்னை எப்பொழுதும் ரக்ஷியும், மாசில்லா 

தவரே! என்னை சக்ஷியும். கான உம்மால் காக்கப்படத்தங்கவன், 
உமக்கு 5மஸ்காசம், பகவானான நீரா பக்தர்களிடம் தயையுள்ள 
a கான உம்மிட த்தில எப்பொழுதும பக்தியுள்ள வனாயுமியுக்கி 

கேன... எவர் அகேகமரயிரம வருலூம் புருஷார்சளை அ௮ஜ்ஞான்த் இனால் 

மறைத்துப் பார்க்க அரியரும் ஏகருமாகி 1 ம்ஸர ச ஸமுதஇரததின் 

அக்கரையில் இருக்கின்றாரோ அவர் என்னை எப்பொழுதும் ரக்ஷிக்க 

வேண்டும். எக்ச௪ இத்ஜோ இயை நித்திரையை விட்டவர்களும சவா 

ஸத்தை ஜயிச்சலாகளாம ஸச்வகுண ச இிலிருப்பவா கள இக்திரியய 

களை அ௮டக்கியவர்களுமான யோகிசள் பாரக்கின்றார்களேோ. யோக 

ரூபமான அவருக்கு கமஸ்காரம், ஜடயுடையவர்போல ஈடிக்கிற 

ரும் தண்டநுள்ளவ ரம தொஙகுமவயிறுடைய சரீரமுள்ளவரும் 

கமண்ட லுவையே அம்பருகதூணியாகக் கொண்டவரும சதுாமுக 

ரூபியுமான அவருக்கு எப்பொழுதும ஈமஸ்காரம, எவருடைய 

கேசஙகவில் மேகககளறாம எல்லா அவயவஙசளுடைய ஸகதிகளிலும் 

ஈஇசுராம் உசாக்தில் நான்கு ஸமுத கிடங்களுமிருக்கின்பனவோ ஜல 
ரூபியான அவருக்கு ஈமஸ்க1ரம, யுகததீன் முடிவில, எல்லாப் 

பிராணிகளையும ப௯திசதுவிடடு எவா ஐலககின நடுவில் சயனஞ 

செய்கிருசோ ஜல த். நில சயனிக்க அவரை கான் சரணமடைகி2றன். 

எவர் ராகுவின் வாயில புகுந்து ராகரிபில ச௩தினைப் பானஞ் 

செய்கிருரோ, சாகுவாகி ஸமாயனையும் வீழுங்குகின்றாசோ அவர் 

என்னை ரசுஷிக்கடமும. ஸ்ருவடியை HOSS வக்கவாகளும சுக் 

கள் போன்தவாசாமான எவாகள தமக்குரிய பாகஙசளை அ௮டைகின் 

ரர்களோ அவாகளுக்கு BLDG ST OLD. அவர்கள, 'ஸவதா, ஸ்வா 

apr ' என்னும சப்தஙகளால் கொடுசகபபடும ஹவயகவயஙகளால 

ஸந்தோஷகை அுடையட்டூம, கடடைவிரல் ௮ளவுளள எந்தப் புரு 

ஷர்கள் எல்லாக் தேககஞ்டைய தகேகங்களிலுமிருக்கின்றார்களோ 

அவர்கள் என்னை எப்பொ முதம்சகூறிக்கட்டும். எபபொழுதும்என்னை த் 

திருப்தி செய்யட்டும், எவர்கள் தேகததிலிருகதுகொண்டு காம் அழா 
மல் தே௫களை ௮ழச்செய்துகொண்டும் ௮வாகளை மகிழவியாமல் த1ம் 
  

1 “காமங்கள், கரித்சபொழுது பிரகாசிக்கிறாரோ” என்பது பழையவுரை, 
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௧0௪௨, ஸ்ரீமஹாபாரதம 

மகிழ்ச் து கொண்டுமிருச்சின்றார்களோ அவர்களுக்கு நித்யம் தமஸ் 

காரம், ஈகதிசளிலும் ஸருச்இரர்களிலும் மலைகளிலும் குகைகளி 

லும் மரத்தினடிகளிலிலும் கொட்டில்களிலும் சாட்டி லும் பிரவே௫க்க 

முடியாத இடங்களிலும் காற்சக்திகளிலும் ரதளீ இகளிலும் மூற்றய் 

களிலும் கரைகளிலும் கஜசாலைகளிலும் குதிரை ச்சாலைகளி லும் 

தேர்ச்சாலைகளி லும் அழிந்து தோப்புக்களி லம் இடிந்த ஆலயங்காரி 

லும் எவர்.களிருக்கின் ரர்களோ, ஐ அபூதங்களி லும் இக்குக்களி லும் 

விஇிக்குக்களிலும் எவர்சளிருக்கின்றார்களோ, சம் இரசூரியர்களின் 

இடையில் எவர்கள் அடைந்திருக்கின்றார்களோ, எவர்கள் 'சந்திர 

ஸுாயர்களுடைய இரணஙகளிலிருக்கின்றார்சளோ, எவர்கள் பாதா. 

of 5605 அடைக்இிருக்கின்றார்களோ, எவர்கள் அதற்கும் அப்புதத் 

கை அடை ந்திருக்கிறடாகளோ அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் BLDG 

காரம். அவர்களுக்கு ஈமஸ்காரம். அவர்களுக்கு நமஸ்காரம், 

எவர்களுக்கு எண்ணிக்கையும் அளவுமில்லையோ,; ரூபமுமில்லையோ, 

எந்த ௬ ர்கள் எண்ணிக்கையற்ற குணஙகளுள்ளவர்களோ அவர் 

களுக்கு நித்தியம் ஈமஸ்காரம், நீர் எல்லாப் பிராணிகளையும் படைத் 

இன்றவரும் எல்லாப்பிராணிகளையும் காக்கின்றவரும் ஸம்ஹரிக் 

இன் றவ.ும் எல்லாப் பிரரணிகளுக்கும் அந்தராத்மாவுமா யிருத்தலால் 

அழைக்கப்படவிலலை. நீசே நானாவித தகூறிணை களையுடைய யாகப் 

களால் புஜிச்கப்படுவதனாலும், எல்லாவற்றையும் செய்வதனாலும் 

நீர் அழைஈகப்படவில்லை. தேவே! ௮ல்ல.௮, ஸுஇிக்ஷ்மமான உம் 

முடைய மாயையிலை மபக்கப்பட்டேன். முன்சொன்ன காரணத்தி 

னாலாவது இந்சக்காணத்தினாலாவத நீர் அழைக்கப்படவில்லை, 

எனக்கு அருள் செய்யும். உமக்கு மங்களமுண்டு, தியானத்தை 

அடைந்தவனை எனக்கு நீர் (ரன்) வரவே Os. தேவரே! என் 

னுடைய ஹ்ரூதயமானது உம்மிடமிருக்கவேண்டும். புத்தியும் உம் 

மிடமிருக்கவேண்டும். மனமும் உம்மிடமிருக்கவேண்டும்' என்றான். 

இவ்விதம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்கனான தக்ஷன் மஹாதேவரைத்துஇத்து 

விட்டு நின்னான். பகவானும் மிகவும் பிரீதியடைர்து மறுபடி 

யும் தகஷனை கோக்க சொல்லலானார், 'கல்லவ்சதததையுடைய 

வனே! தக்ஷ! உன்னுடைய இந்த ஸ்தேரித்திர த்தினால் மிகவும் ௪௩ 

தோலுமடைக்தேன். இதுவிஷயத்தில் ௮கேசமாகச் சொல்லுவா 

னேன்? என்னுடைய பக்கத்திலிருக்கப்போடிமுய், பிரஜைகளுக்குப் 

பதியே! எனதருளால் ஆபிரம் அச்வமேதக்கள் நூறுவாஜபேயங்கள் 

ஆயெ இவற்றின் பபனை அடைவாய்' என்றார், மேலும்,*உலகத்திற்கு



சாந்திபர்வம், ௧0௪௩. 

அஇபதியான ஈசவமீர் இந்தத் தக்ஷனைநோக்கி ஆறுதலைச்செய்வ.தும் 

சொல்லக்கூடியதும் வாக்கியத்தை அஙிந்தவர்களுடைய வாக்கியத் 

இற்கு ஸமழுமான ஒரு வசன ச்தை௪ சொல்லலானார். *த! சக்ஷி! தக்ஷ] 

இநத விக்னத்தைக் குறித்துக் கோபிசக்கவேண்டாம், கான்உன் னு டய 

யாகத்தை அழிக்கிறவன், இது முன்சலபத்இலும் நடந்ததாகக் 

காணப்பட்டது, ஈலலவ்ரசமுஒ டயவனே | உனக்கு வேண்டியவரை 

யில் வரத்தை அளிக்கிறே ன், அதை நீ பெற்றுக்கொள், இப்பொழுது 

பிரஸன்னமான 'முகத்தையுடையவனும ஒரே மனமுளளவனுமா 
யிருக்துகொண்டு அதைக் கேள அனுஷ்டிக்க அரிதாயும் விரிவாயு 

- மிருக்கறு தவமானது தேவாகளாலும அஸிாராகள்£லும் ஆற ௮ங 

க௫சஞள்ள வேத்த்திலிருகதும ஸாஙகியதஇிலிருதும Cures Soo) 

ரகதும் யுச்தியினால எடுத.து ஈன்முசச செய்யபபட்ட ௮, தக்ஷனே! 

நூதனமும் செய்யுமகாம முடிசகூஙகாலம ஆ$ூய எப்2பாழுதும் 

மங்களமும் எலலாவாணாசரமஈ களுச்கும பொதுவும wo Hoven gs 

தும் அனேகமவருஷம யமகியமயசளபத்தாகிற யாகவகளோடு 

கூடியதும் சசள்யமும மூடர்களால நிஈதிக்கபபடடதும் சிலவிஷயத் 

தில் வாணாச£மதாமஙகளுர்கு மாறபடடதும் சிலவிஷயத்தில் 

ஓத்ததும் ஸித்சாந்தத்தை அ௮றிகதவர்களால இரமானிச்சப்பட்ட து 

மான அத்யாசரமமாகிற இநதப் பாசுபதமென்ற சுபமான விரத 

மானது முன்சாலத்தில என்னால் உண்டுபண்ணப்பட்டது, அது 

நன்கு அ௮னுவஷ்டிக்கபபட்டால் அக்தப்பலன் புஷ்கலமாக * உண்டாகி 

றது.” ஓ! மிக்கபாக்கியம பெற்றவனே | ,௮ந்தப்பயன் உனக்கு 

உண்டாகட்டும், மனத்தின் கொதிப்பை விடடுவீடு ' என்னார், அள 

வற்றபராக்ரமமுளள மஹாதேவர் இவ்விசம் சொலலிவிடடுப் பசனி 
யோடும் பரிவாரஙகளோடும் தக்ஷூனுக்குத செரியாமல மறைந்தார், 

தக்ஷனுல் சொல்லப்பட்ட இந்த ஸ்தோததிரதசைப படிப்பவலும் 

கேட்பவனுமான மனிதன் ஒருவிதமான அமஙகள ததையும அடைய 

மாட்டான் ) இரக்காயுளையுமடைவான், எலலாசதேவர்களிலும் ஸர் 

வஜ்ஞான சயகரர் மிசசரிறந்தவராயிருப்பதுபோல வேதத்திற்குச் 

சமமான இந்த ஸ்தோத்திரம் எலலாஸ்சே.! தரலகளிலும் Dare vt 

தது. புகழ், ராஜ்யம், ஸு்சம, ஐசவரியம, போகத்துச்குரியபொருள், 

தனம் இவைகளை விரும்பியவாகவாலும வித்தையை விரும்புகிறவர் 

களாலும் பக்தியை அடைந்து முயறசிடிடன் சேட்கத்தக்கது, 

நேடபுற்றவனோ அக்கத்தையடைக்தவலோ ஏலழ்யே திருடர்களிடம் 

அகப்பட்ட வனோ பயத்தினால் பீடிக்கப்பட்ட வனே ராஜகாரியத்தில்



கட்ச்சி ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

பிரவ்ரு ததிததவனே எவனானாலும் பெரிய பயதீதிலிருந்.தும் விடுபடு 
வான், இந்தத் சேகக்தோடேயே சவெகணஙகளுடைய ஸாரப்பசத் 
த அடைவான் ; தேஜஸையும் யசஸையுமடைந்து நிர்மலனாவான், 

எந்தக்கருகத்தில் இந்த ஸ்தோத்ரம் படிக்கப்படுசின்றதோ அந்தக் 

இருக தில் சாகூஸ/சளும் பிசாச க்களும் பூதஙகளும் விகாயகர்களும் 

யிக்னத்தைச செய்யார். பதிவ்ரசையாயிருக்கெ ஸ்திரீ சிவபக்தியடன் 

(இதைச்) கேட்டால அவள் பிதாவின்வம்சத்திலும் மா சாவின்வம்சத் 

இலும் ஈசுவராபோலப் புஜிக்கத்தக்கவளாவாள், * எவன் ஸ்தோத் 

இ.ரம் முழுமையையும் மனமடககக் கேடபாலே, அல்லது படிப் 
பானே, அவனுடைய எல்லாக்காரிபயகளும் எப்2பாமுஅம் ஸித்தி ' 

யை அடையும், இகதத் தோக்இரகதை அடிக்கடி படிப்பதனால் 

பனத்சால் நினைக்கப்படட தும வாக்குல சொலலப்பட்ட துமான 

எல்லாம் ௮வனுச்குச் கைகூடும், ரசவபருக்கும ஸ்ஈப்்சமமண்யருக் 

கும் தேவிச்கும் ககதகேசுவரருக்கும ஈன் 5 விதிப்படி, 1பூஜையைச் 

செய்து பிறகு ௮டக்கததோமெ நியமத்தோடுமிருந்து இக்சரம் 

இரமமாக நாமககளை ஜபிக்கவேண்டும, அவவிதம்ஜபித்தமனிதன் 

விரும்பிப் பொருள்களையும போகஙகளையும் காமககளையும் அடை 

இருன் ;) மரித்தபின் ஸ்வர்க்ககததை go. Gyo, இரயக்ஜாதியில் 

பிறக்சகமாட்டான், இவவிதம பகவாலும் ப.சாசரபுதரரும. பிரபூவு 

மான வேசவ்யாஸர் கூறினஞா'' என்றனர், 

    

் இருநூற்று த்தோண்ணூற்றோராவது அத்யாயம். 

Gur Fag J ர்மம், (தொடர்ச்சி.) 

டதத அட்டு 
(ஆத்மா புத்தி பூதங்கள் இந்திரியங்கள் குணங்கள் 

முதலியவற்றின்விவரணம்.) * 
யுதிஷ்டிரர், 6 பிதாமஹசே ! இவ்வுலகில் புருஷனுடையூ ஆத்ம 

விஷயமாயிருக்றெ அதயாத்ம சாஸ்திர?மன்ப.து ௭.௮7 எதிலிருந்து 
  

  

] இர்தஸ்தோத்திரத்நிற்காகச் செய்.பவேண்டிய பூஜையின்சரமம்:...- 
சுசியொாய்த் இருநீறிட்டு ருத்சாக்ங்களணிர்து நித்பீச்சடன் முடித்துப் பூசசத்தி 
ஸ்தலசுத்தி ஆச்2சத்திமுசலியன செய்து பஞ்சாகூர விதியால் நியா 
ஸம் இ.பானங்கள் செய்து குஹர்முதலிய சேவசைசளைப் பூஜித்துப் பலி 
வைத்து அர்த்தஜ்ஜானத்துடன் ஸ்சோச்தொச்சை ஆவிருச்திசெய்து உச்சா 
பூஜை செய்யவேண்டும். 

2 இவ்வதீ.யாயம் பெரும்பாலும் ௫ தூற்றுத்சொண்ணூற்றிரண்டாவது ௮2 

யாயத்தை ஒத்திருக்கிறது.



ச்ரந்திபர்வம், ௧௦௪௫ 

உண்டாயிற்று? HOSS cri Ge சொல்ல வேண்டும்” என்ன கேட்சு, 

பீஷ்மர் சொல்லலானார். 

“குழந்தாய்! எலல। வற்கையும் அறிவிப்பதும் சிறந்ததுமான 

எதைப்பற்றி நீ புகதிசாலிகசனத்தால என்னிடம் கேட்டாயோ 

அதை உனக்கு விரிவாக உரைப்பேன், 2 por விரிவைக் டி கேள், 

ப்ருதிவி வாயு ஆகாயம அப்பு லாதாவதான சேயுவென் ற மஹா 

பூதங்கள். எல்லாப் பிராணி சடைய உற்பதிகொசஙகளுக்கும் 
காசணமாயிருக்சன்றன, Gp | தப் க 3 ருக்கின்றன. ஓ பசதசசேஷடனே | அந்தப் பூதங 

நேடைய அந்தக் காரியவாக்கமானது சரீரம், அந்த (ப்புத்தி முத 

லான) குணககளென்று (சொலலபபடட) காரியயகள எப்பொழு 

அம லயிக்கன்ெறன ; ஜூனிக்கவுஞ சசயகின் மன, அவைகளிலிருந்து 

உண்டான பிராணிகள் அவைகளிமிலயே லயிக்கின்றன, அடிக்கடி 

ஸமுத்சத்தல அலைகள் உண்டா வதுபோல ப்சாஎரிகளின் அிபாருட்டு 

மஹாபூதங்கள் உண்டாகின்றன. அமையானது நன்உறப்புக்களை 

வெளியில்கீடடி.க் இருமபச ரருககிகசகொளவதுபோலப் பெரியபூதங் 
° 

கள சிறியபிரா௭ிகளை வெளியிலபரவசசெயக் உளளே அடக்கிக் 

கொள்ளாடின்றன. சரிரத்திலஇருக்கிுற I isin Barus Hom குணமாக 

வும் கடினபாகம பிருஇவியின்குணமாகவும பிசாணன் வாயுவின்குண 

மாகவும் உதுரமுதலானதிரவபதாஈகதம அபபின்குணமாகவும ரூப 

மானது தேயுவின்குணமாகவும சொலலப்படுகின்௨ன, இவ்விதம் 

ஸ்தாவஜஙகமமான இவைசியல்லாம இகதப பூகமயமர்கவேயிருக் 

இன்மன, இப்பூதம பிரளயததில ௮௩௧ ஆதமாவில் லயிககியது, மறு 

படியும் ஆத்மாவிலிருக் து உணடாகின்்ற.து, பசாணிகளைபபடைக்கும 

ஆத்மாவானவா எலலாபபிராணிகளிட த.தும ஐநதுமகா ழ தஙகளையே 

விஷயசகளாகப படைத்தா ; எதில எதைப் பாாக்கிருரோ (அதைக் 

கேள்,) சப்தம் சசோத்ரம தீவாரஙகள மூன்றும ஆகாயமாகிறகாரணத் 

இனின் று உண்டாயின, ரஸம பசை நாஇவைகள் அப்புக்குளின் 
,* > உ * 

குணங்களாசக் கருதப்படடன, தேயுவானது win Fampray 

சமைத்சல் இமநனறுவிதமாகச சொல்லப்படுகிறது.  ௧௩தம மூக்கு 

சரிரம்இவை: பிரு இவியின்குணஙகளாகக கருதப்படடன, ப்ராணன் 
ட டி . ® ’ கடி ௩ ௪ . 

ஸ்பாசம் சேஷ்டைடுவைகள் வாயுளின்குணயகளாகக் கருதப்பட் 

டன, அரசனே | Boule பஞசபூதஙயகளுடையஎல்லாச்குணங் 

களும் விரிவாய்ச சொல்லப்படடன, பாசத | ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ், 
ச உ 8 ௩ 4 9 1, 4 ் ௩ a . 

காலம், கர்மம், மனம், (/,த்தி இவைகளை ஈ௪வரர் இக்தக்குணைஙகஞள் 

ஈனகு அமைத்தார். LAT WBE GS oi SH மேலும் தலைக்குக் கீழும்



௧௦௪௬ oF QD TUT FT Sine 

எதைப் பார்க்கிராுயோ இந்த இடையிலே இர்தப் புத்திருழுஅம் 

இருக்றஅ. மனிதனிடத்தில் இந்திரியகளைந்தென்றும் மனம் 

ஆருவதென்றும் சொல்லப்படுகன்றன. புத்தியையே ஏழாவதாகச் 
சொல்லுகிறார்கள், க தரஜ்ஜனான ஜீவனோ எட்டாமவன், இக்தி 

ரியங்களும் கர்த்தாவும் பிரித்து அறியத்தக்கவை, தமஸ் ஜஸ் 

ஸத்வங்களும் இகதப் பதார்த்தஙகளும் அந்தகி கர்த்தாவை அடுத் 

இருக்கின்றன, கேகரமுதலியவை தர்சனமுதலியவற்றின் பொ 

ருட்டே, : மனம் ஸம்்சயததைச் செய்கிறது, புத்தி 'யான.து நிச்ச 

யத்தின்பொருட்டாகிற த, க்ஷேத்ரஜ்ஞனை வன் 4றாகூதியாகச் சொல் 

லப்படுகிறான், பாரதனே ! தமஸ், ஸத்வம், ரஜஸ், காலம், கர்மென் 

னும் குணஙகலயால் புத்தியான.து மிகவும விஷயவகளில் கொண்டு 

போகப்படுகிற அ, இந்தக் குணகளஞூம மனத்தை ஆருவதாகவுடைய 

எல்லா இந்இிரியககளும புத்தியே, புததியில்லா தகாலத்தில் குணங 

கள் ஏது? புத்கியானது பார்பபசனால ச௯உாவாகவும் கேட்பதனால் 

சசோத்ரமாகவும சொல்லப்ப?கிறது; முகாவதனால் க்ராணமாகிறது; 
sone set oy Dou seo ரஸனையாகிற.து ; ஸ்பாசஙகளை உணர்வசனால் 

தவக்காகிறது. புத்தியானது அடிக்கடி. விகாரக்தை அடைகிறது, 

எப்பொழுது ஒன்றைப் பிரார்த்திக்கின்றதோ அப்பொழுது அது 

மனமாகிறது, ஜந்துவிதமான இவைகள் புத்தியினுடைய தனித் 

தனியான ஸ்தானவகளலலவா 2 இவைகளை இர்திரிபககளாகச் 

சொல்லுகன்ராகள். ௮அவைகள தோஷத்தை அஉடந்தபொழுது 

புத்தியும் தோஷத்தை அடைகிறது, புத்தயானது சாகூதியினிட 

மிருக்துகொண்டு (சாத்விசமுசலான) மூன்று தன்மைகளை அடை 

இறது ; ஒருசமயம் சந்தோலூததை அடைகிறது ; ஒருசமயம் துக் 

கத்தையும் அடைகிறது ; ஒரு சமயம ஸுகமும் அக்கமுமற்றதா 

யிருக்கிறது. பாவரூபமான இந்தப்புத்கொனது இந்த மூன்று 

கொள்சைகளிலும் சுற்றிச ௬றறி வருகிறது, நீதிகளுக்கெல்லாம் 

பர்த்தாவும அலைகளுள்ளதுமான ஸழுத்ரமானது கரையில் டக 

யிருப்.துபோல இவ்விதம் பாவத்தை அடைந்த புத்தியானது பாவ 

ரூபமானமனத்திலிருக்கிறது, ப்சவ்ருத்திக்கெற ரஜஸலோவெனில் 

புத்தியின்தன்மையை ௮னுசித்திருக்கெ து? புருவனிடத்தில் இக 

ஸந்தோஷம், ப்ரீதி, ஆனந்தம், ஸுகம், மிகவும் ௮டக்கின மன 
முள்ளவஞாயிருக்தல் என்னும் சாத்விசகுணங்கள் பெருமுயற்சியால் 
உண்டாகின்றன. பெரிதான தாபம, சோகம், மனக்கொகடிப்பு, த்ருப்தி 
யில்லாமை, பொறுமையில்லாமை தூய இந்த சஜோகுணத்தின்



FT BRT wir, ௧௦௪௭ 

அடையாளற்கள் காரணம்பற்றியும் காரணமில்லாமலும் காணப்படு 

இன்றன.” அஜ்ஞானம், ராகம், மோகம், அஜாக்ாரதை, கர்வம், 

ப்யம், ளமிருத்தியில்லாமை, இனஞயிருத்தல், அதிக மோகம், ஸ்வப் 

ஈம், சோம்பல் என்னு.௩ பலவிதமான தமஸின் குணங்கள் எப்படி. 
யாவது உண்டாசின்றன, அவைகளில் சரீரத்திலோ மனத்திலோ 
ப்ரீடியுடன் உண்டாகுக்காரியத்தை ஸா த்விகபாவமென்று ளடக்க 

வேண்டும், ுக்கத்துடன்கூடி ஆத்மாவுக்கு அப்ரியத்தைச் செய் 

வதை ரஜோகுண?ம ப்ரவ்ருத்தித்ததென்று பரபாப்பின்றி நினைச்ச 
வேண்டும், மோகத்துடன்கூடிச் சரீரத்திலோ மனத்திலோ உண் 

டாகிற ௮தை ஊகிக்க முடியாததும் அறியநுடியாததுமான தமோ 

குணமாக ரிச்சயிக்கவேண்டும், இவ்விதம் புத்தியின் கதிகள் முழு 

மையும் இப்பொழுது விரிச் துரைக்கப்பட்டன, இதை அறிந்தால் 

வித்வானாவான். இதைச் தவிர வித்வானுக்கு வேறு லக்ஷணம் எ.து? 

ஸ-ுக்ஷமமான புத்திக்கும் கூஷகரஜ்ஞஒனுக்குமுள்ள இந்த வித்யா 
சத்தை ௮.மியக்கடலாய், இளவகளில் ஒன்று குணங்களைப் படைக் 

இறது ; ஒன்று குணங்களைப் படை ப்பதில்லை மத்ஸ்யமானஅு ஜலத் 

தைக் காட்டிலும் வேருகவும் அதனுடன் சேர்ந்ததாகவுமிருப்ப.து 

போல (ஆத்மாவும் புத்தியும் இபற்கையாகவே வேருனவையும் எப் 
பொழுதும் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்கவையுமாயிருக்கின்றன. குணங் 

கள் ஆத்மாவை அறிகிறகில்லை ஆத்மாவானது குணங்களெல்லா 

வற்றையும் அறிகிறது, ஆச்மாவான து குணங்களைப் பார்ப்பதாகவும் 

நினைத்கிறபடி. ௮வைகளில் பற்றுள்ள தாகவுமிருக்கெ து. புத்திக்கு 

ஆசரயமில்லை. குணங்களுடைய ஸ்ருஷ்டியினீலே இதனுடையஸலக்வ 

மூம் அறிவும் ஏற்படுன்றன. ஒரு சமயம் மற்றவைகள் குணங்க 

காப் படைக்கின்றன, இந்தப்புத்தி அறிசன்றது. புத்தியானது 
குணங்களை ஸ்றாஷ்டிக்கின்றது, ஜீவன் ௮பிமானிக்கிறான், அதப் 

புத்திக்கும் ஜீவனுக்கும் இந்தச் சேர்க்கையானது நிலையுள்ளது, 

அசே தனங்களும் அறியா தவைகளுமான இக்திரியங்களால் விஓயத 

இன் பிரகாசத்திற்காகப் புஇத்தியான.து இடையில் ஏம்படுத்தப்படு 
இறது, 1இந்த்ரிபக்கள் பெரிய£ீபம் போன்றவை. அப்படிப்பட்ட 

இந்த விஷய்த்தை இவ்வித இயற்கையுள்ள காக நினைத்து சஞ்சரிக் 

கும் மனிதன் துக்கமில்லாதவனும் சந்தோஷியாதவலும் மத்சசமில் 

லாதவனுமாயிருப்பான், இ.து குணங்களைப்படைப்பஅ, சிலந்தி 
யானது நாலைப் படைப்பதுபோல ஸ்வபாவஸித்தமாகவேயுள்ளது, 

be ee erence ene, A   வணக. 

1 யுத்தி திபப்ரகாசந்துக்கு ஒட்பானது.



௧௦௪௮ ஸ்ரீமஹ்ராபாரதம். 

குணங்கள் தால்களைப்போல அ.றியக்ரக்களை, குணங்கள் நாசத்தை 

அடைகன்றன.  ]நிவ்ர௬ுக்இப்பதில்லை. ஏனெனில், அவைகளின் ப்7 
வ்ருத்தியானது அியப்படுகிறதில்லை, இவ்விதம் இலர் நிச்சயிக் 

இன்றனர். மற்றவர்கள் குணங்களுக்கு நிவ்ருத்தியென்று நிச்சயிக் 

இின்றனர். இவ்விசம் பு,ச்யின் இர்தாறாபமாயும் உறுஇயாயுமிருக் 

கிற இந&்தஹ்ருதயத்தின் முடிச்சை அவிழ்த் அவிட்டுச் சோகமில்ல்$த 

வனும் ஸம்சயமற்றவனுமாடி ஸுகமாயிரக்கவேண்டூம, மனிதர்கள் 

மோகமா௫ிற ஜலத்திலை நிறைந்ததும் பெரிதுமான சம்சாரக இயில் 
விமுந்து. நானயோகமயமான Coo Ou se gong அறியாமல் வாடு 

ல.துபோல ஆத்மஜ்ஞானமுள்ளவர்கறரம் தீராகரரமான வித்வான்௧ள் 

(மோக) ஜலத்தின் ௮க்கரையைத் தோணியால் ௮டைவதால் வாடுவ ' 

இல்லை, மேலான ஞானமே தோணி, அவித்வான்களுக்கு ஏற்படும் 

பெரிய பயமானது விதக்வான்களுக்கு உண்டாஇறதில்லை, ஒருவனுக் 

கும் அதிகமான கயானதுகடையாது. வேசமானது இந்தமோக்ஷத் 

இல் ஒரேதரமாக ஸமமான தன்மையைத் தெரிவிக்கெது, இந்த வித 
வானானவன் அங்தஜன்மத்டுல் செய்கிறதம் முன்ஜன்மத்தில் செய் 

ததுமான மிக்க கோஷழூள்ள கர்மாவை ஒரே ஞானத்ூனால் ௮ழிக் 

கிருன், பிறன்செய்க அறிஷ்டத்தைக் தூஷிப்பது, தான் அதைச் 

செய்வது ஆயெ இரண்டையும் செய்யான் ”' என்று சொன்னார். 

  

(இருநூற்றுத்தோண்ணூற்றீரண்டாவது அத்பாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தோடர்ச்சி) 

ஆகுவ Hoe 
( துக்கமுதலியபன தோடராமலிருத்தற்குரிய காரணத்தை 

ஸமங்கர் நாரதருக்குச் சோல்லியது,) 

யுதிஷ்டிரர், ஓ] பி. ராமஹரே ! பிராணிகள் எப்பொழுதும் 

மனவருத்தத்ைலைண்டான துக்கத்திலும் மாணத்பிலும் நடுங்கு 
இன்றன,  அவ்வி£ண்டும் எங்களுக்கு உண்டாகாமலிருக்கும் 

வித,த்ைைத எனக்குசசொல்லும் ''என்றுகேட்க, பீஷ்மர்சொல்லச் 
தொடங்கினார், 

ஓ ! பாரதனே ! இந்த விஷயத்திலும் நாரதருக்கும் ஸமங்க 

ருக்கும் கடச்த ஸம்வாதரூபமான பழைய சரித தலதச் சொல்லு 

கன்முர்கள், காரரதர், *மார்பினால் வணங்குறெவர்போலவும் புஜங்க 
sere tree வகைக்கு வரி. வணைககன்துவவவைகைக கழு. பண ஏவலை வவட   

1 திரும்பவும் சா.ரீணருபய வேது.



சாந்திபர்வம், ௧௦.௪௯ 

ளால் (ஸம்ஸார நதியைக் தாண்டுகிறவாரபோலவுமிருக்கிறீர், எப், 

பொழுதும் மனத்தில் மிக்க சந்தோஷமடைந்து சோகமற்றவர் 
போலக் காணப்படுகறீர், உம்மிடத்தில் ஒருவித பயத்தையும் சிறி 

அம் கான் காணவில்லை, நித்தியம் இருப்தியடைக்தவர்போல ஸ்வ 

ஸ்தராய்ச் இறுவன்போல வ்யவஹரிக்கன்றிரே' என்று சொன் 

ஞா, மைங்கர், (த! நாரதரே ! | கான் ஸகலமான பிராணிசககஸிடத்தி 

லும் ஈடந்ததையும் நடக்ன்றதையும் ஈடக்கப்போகின்றதையும் 

அவைகளின் த தீவங்களையும் அ௮றிஏன்றேன், அதனால், கான் மன 
வருத்தமில்லா தவளுயிருக்கேன், நான் உலகத்தில் கார்ய்ங்களின் 

ஆரம்பங்களையும் மறுபடி பயன்களின் உற்பத்திகளையும் நானுவி தி 

மான பயன்களையும் ௮.நி2வன், அதனால் கான் மனவருத்தமில்லா த 

வனாயிருக்கறேன், ஓ! நாரதரே | காதனில்லா தவர்களும் இருப்பிட 

மில்லா திவர்களும் (கல்விசெல்வழுதலிய) கதியுடையவர்களும் குரு 

டர்களும் மூடர்களும் ஜீவிக்கன்ருர்கள். ஜீவிக்கிறவர்களான ஈம் 
மையும் பாரும், முன்செய்த வினையினலேயே ரோகமில்லாத அவ் 
யவங்களுடைய தேவர்களும் பலவான்களும் பலமில்லா தவர்களுமே 

ஜீவிக்னெருர்கள், அவ்வாறே ஈம்மையும் மேலாக நினையும், ஆயிர 

முள்ளவர்களும் ஜீவிக்கின்றார்கள், நாறுளளவர்களும் ஜீவிக்கின் 

ரூர்கள், சிலர் €ரையினாலும் ஜீவிக்கன்ுர்கள், ஜீவிக்கின்ற ஈம்மை 

யும் பாரும், ஓ! நாரதரே! காம் துக்கத்தை அடையாமலிருக்கும் 

போது கமக்குத் தர்மத்தினாுலோ உலகவியாபாரத்தினுலோ என்ன 

பயன் ஏற்படவேண்டும் 2 ஸுகங்களும் துக்கங்களும் அழியும்தன் 

மையுள்ளனவாயிருப்ப தால் அவைகள் (ஈம்லைதி துன்பப்படுத்தா, 

1 மேலான அறிவுடைய மனிதர்கள் இந்திரியங்கள் கலக்கமத்திருப் 

ப.து ப்ரஜ்ஞைக்குக் காரணமென்று சொல்லுகின்றனர், இந்திரியங் 

கள் மோகத்தை அடைஇன்றன; துக்கத்தையும் அடைகின்றன. 

இந்திரியங்கள் மயங்கெவனுக்கு அதப் பிரஜ்ஞையின் லாபமானது 

இல்லை, மூடனுக்கு அக்தமோகமே மறுபடி. கர்வமாகின்றது, மூட 

னுக்கு இந்த லோகமுமில்லை; பாலோகமுமில்லை, எப்போதும் துக 

கங்களே உண்டாவ$ில்லை, எப்பொழுதும் ஸுக த்தின் லாபமூ 

மில்லை, மாதிமாதிக்கொண்டிருக்க்ற வாஸனாரூபமான பெரிய 

ஜ்வாரத்தை என்னைப்போன்றவன் ஒருபோதும் அடையமாட்டான் ; 

பிரியமான போகங்களையோ ஸுகத்தையோ அனுளரிக்கமாட்டா ன்; 

1 ஒரு சொல் விடப்பட்டது ; இங்கு பழையவுசை றிது வேறுபடு 

இறத. 
* 1, 59



௧0௫0 ஸ்ரீமஹீாபாரதம, 

சேர்ந்த அக்கத்தையும் சிர்திக்கமாட்டான்; மனத்தை ஸமாதானஞ் 

செய்.துகொண்டு பிறருடைய ஸுகமுசலியவற்றில் ஆசைப்படாம 

லிருப்பான், வாப்போகற லாபத்சைக்குறித்தும் ஸந்சோஷிக்ச 

மாட்டான், தனலாபமானது ௮ கெப்பட்டபொழுதும் ஸக்தோ 

ஷத்தை அடையமாட்டான்; பொருள் ay SoD gy AEBESLOM A. 

Lraré ur@ars $B een, Grdvaun, நல்லகுலம், கல்வி, மந்தி 

ரங்கள், பலம் ஆகிய எல்லாம் க்க குிலிருகது காக்க இறமை 

யுள்ள வையல்ல, ஆனல், மனிதாகள் நல்ல சிலக் கனொல்கான் சாக் 

தியை OLD am (api Bar யோகமில்லாசவனுக்குப் பு.த்தியிராது, 

யோகமில்லாதவன் ஸாகத்தை அடைவதில்லை, 1மனத்தை வெளி 

யில்விடாமல் தரிபபது துக்கக்தை விலக்குவது ஆடிய இரண்டும்: 

ஸ்ுகம், (விஷய ததல்) பிரியமானது ஸந்தோஷத்த உண்பெண்ணு 

Ang. wes ஸந்தோலம் க(வம்தை விருத்திசெய்கிறது, கர்வ 

மானது நரகத்துக்கே காரணமாகிறது, ஆகையால், கான் அவை 

களை முழுதும் கள்ளி இருக்கிறேன். உலகத்தில் இந்தச் தேகத்தி 
னுடைய சேஷ்டையினால் ஸுகதுக்கங்களில் மோகத்தையுண்டு 

பண்ணுகிற சோகம், பயம், கர்வம இவைகளை ஸாக்ஷிபோலப் 

பார்த் துக்கொண்டி ருக்கிறேன், தன கரையும் காமத்தையும் தள்ளி 
விட்டுச் சோகமில்லாதவனும் கவலையில்லா ரவனுமாகி ஆசை மோகங் 

களையும் தள்ளிவிட்டு இந்தப் பூ மியில் ஸஞ்சரிககறென்,  அமிருத 

பானஞ்செய்தவ னுக்குப்போல எனககு இக ததிலோ பரத்திலோ 

மரண த்திலிருந்தோ அதாமதூலிருந்தோ Cari se BAEC sr ஓரி 

டத்திலிருக்தும சிறி.தும பயமில்லை, Lira ounarGr | Quill gis wif) 

வறறதுமான தவ5௧௪ செயததால் இலத அதிகிகேள், ஓ! 

காரதரே | ௮;தனால் என்னைச சோகம் வந்தடைந்து வருத்துவதில்லை” 
என்று சொன்னா” என்மு£, 

இருநூற்றுத்தோண்ணூற்றுமூன்றாவது அத்யாயம், 

Gon ge sw. (Camis) 
oD hehe 

(நாரதர் மேன்மையடைதநற்குரிய காரணங்களைக் 

காலவருக்குச் சோல்லீயது.) 

(புதிஷ்டிரர், ( பிதாமஹரே] சாஸ்திரங்களின் ததவத்தை அறி 

யாதவனும் எட்பொழுதும் சந்£தகமள்ளவலும் (ஆத்மஜ்ஞானக் 
வெ வ pee eT Sonam வவன்கைதவகியலைை மய, 

1 *ந்ருப என்னும் பதம் விடப்டிட்டது. 
   



சாந்திபர்வம், கப்டுக 

திற்காக) மூயற்சிசெய்யா தவ னுமாயிருப்பவலுக்கு ச்ரேயலா* க்குக் 
காரணத்தைச் சொல்லும்' என்று கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத் 
தொடங்கினார், 

'* எப்பொழுதும் (மாதாமு.ரலான) குருககளுடைய பூஜையும் பெரி 
யோர்களுடைய ஸேவையும ஸீருமுகமாகச காஸ்தரங்களைக் கேட் 
பதுமேரிலையான FCM WH HS GUT OMT EE சொல்லப்படுன்றன 

'இவ்விஷபத்திலும காலவருககும தேவரிஷியான நாரதருக்கும் கடக த ஸம்வாதரூபமான் பழைய இககதையைச சொல்லுகின்ருர்கள், 

இக்திரியககமா ஜமிததவரும் மோக்ஷததை விருமபுகிவருமான 

காலவர் மோஹமும சாமமுமறவைரும எல்லா வேதங்களையு 

மேணர்ந்தவரும ஞான த்தினால திருபதி ௮டைக்தவரும மனவடக்க 
மூடையவருமான மகாரகரை கோகசெ சொல்லலானார். *உலகத்தில் 

ஒரு புருஷன் எவ்விதக குணங்களாலே மனிதர்களில ஐப்புககொள் 
ளப்படுகிருனோே அய்விதக குணங்களாெல்லாம உம்மிடத்தில் ஸ்திர 

மாகக groin BE capo, இப்படி பபட்டபண்டி தான நீர வெகுகால 

bra மூடர்களாயிருபபவர்களும உலகதழின் ததவர்தை அ௮தியாத 

வர்களுமான எங்களு டைப் ௪நதேசு 2௮த நிவ்ரு சதசெய்யவேண்டும், 

பொதுவாகக் காரியங்களை உ செரிக்துகொண்டாலல்லவா இவ்விதம் 

பிரவிரு ததி ஏற்படும? எது செயயவேண்டியதோ HOS GEST 

உஅதியாக அ.றியவில்ல், ௮௪ சொல்லவேண்டூம, ஓ! பக 

வானே! எல்லா ஆச்ரமங்களும தனிததனி ஆசாரங்களை ,_ வெளியிடு 
இன்ரின, எல்லோரும, (இது சளேபஸ்கரம) இது சரேயஸ்கரம்' 

என்று போடக்கப்பட்டிருககிறுர்கள், சாஸ்திரங்களைக் கொண்டாடு 

இன்றவர்களும் சாஸ்ரொயகளாலே வெவ்வேறு மார்ககங்களில் பிர 

விருத்தித்சவர்களுமான அவர்களைப் பார்தது எலகள் சாஸ்இிரங்க 
ளால் ஸந்தோவதலத டைந்த நாங்கள் சசேய௦ஸ அ௮.றியவிலல், 

சால்தரமொன்றுயருககுமானால் அப்பொழுது சரேயல் ஸ்பஷ்டமா 

கும். அனேகமான grav Dies ot (Cr Cris ann oor go மிகவும் ரகஸ்ய 

மாக வைக்கப்பட்டி ௬க௧௫ற.து. இக்க காரணத்தினால் சரேயலானது 
எனக்கு அறியமுடியாகுதாக க கோற்றுறெ.து, ஆகையால், பகவா 

னை நீர அதை எனகருச் சொல்லும், கான உம்மை அடுத்தவன், 

உபதேதியும்' என்று கேட்க, நாரதர், (ஓ. காலவரே! ஐயா! தனித் 
“தனியே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆசாமங்கள் கான்கு, அப்படியே அந்த 

எல்லாவற்றையும் உட்புஞூட்து நீர் கவனித்துப்பாரும். HOS HOS 

ஆச்ரமம்களுடைய ௮க்த அந்தவிட்த்தில் ஆணித்தனியாய் விலக்ஷண



௧௦௫௨ ஸ்ரீமஹர்பர் ரதம், 

பாச் ப்ரவிருத்தித்த பலவாமுன குணங்களுடைய உத்தேசத்தைப் 

பாரும், அவர்கள் ஸந்தேகமற கன்றாக இஷ்டத்ை தயடைறதில்ல், 

மற்றவர்கள் ஆச்ரமங்களுடைய மேலான கதியைக் கண்டுகொண் 

டார்கள், எ.து நன்றாக மோக்ஷசாதனமோ அதுதான் சந்தேக 

மில்லாத ஸ்வரூபத்தையுடைய தாயிருக்கற து, மித்ரர்களை அனுகி 

ரெ௫ப்பதையும் சத்துருக்களை நிகாடுப்பதைபும் தர்மார்த்தகாம்வ் 

களைத் தேவதையும் புத்திமான்கள் ச்ரேயஸாகச் சொல்லுகிறார்கள், 
பாபகாமத்தினின்றும் விலகுவது, எப்பொழுதும் புண்ணியசீலனா 

யிருப்பது, ஸத்தக்களோடு ஸஹைவாலம் இவைசள் ஸந்தேக்மில்லா 

மல் ச்ரேயஸாஇன்றன, எல்லாப் பிராணிகளிடத்திலும் மிருதுவா. 

யிருத்தல், உலக வியவஹாரங்களில் கோயிருத்தல், ' மதுரமான 
வாக்கு ஆகிய இவை சம்ஸயமின்றி ச்ரேயஸாயிருக்கன்றன, தேவ 

தைகளுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் அ இஇகளுக்கும் (ஹவிஸுஈமுதலான 

வற்றைக்) கொடுப்பதும வேலைக்காரர்களைக் கைவிடாமலிருப்பதும் 

ஸம்சயமின்றி சரேயலாகின்றன, ஸத்யத்தைசசொல்வது சரேயஸ், 
ஸத்பத்தை அ௮.றிவதோவென்முல் லேசாயில்லை, பிராணிகளுக்கு மித 

வும் ஹிதமாயிருககின்ற இதை கான் ஸத்யமாகச் சொல்லுகிறேன், 

அகங்காரத்தைத் தள்ளுவதும் ௮ஜாகாதையை விலக்குவதும் ove 
தோலமும் ஒரே விதமான ஈடக்கையும் நிலைபெற்த சரேயலாகச் 

சொல்லப்படுகின்றன, விதிப்படி. வேதாத்யயனமும் வேதாங்கங்க 

ஞூடைய அத்யயனமும் ஞானஸலா தனங்களை அறிய விரும்புவதும் 

ஸக்தேகமின்றி சரேயஸாகன்றன, ச்ரேயகஸ விரும்புசன்௦வன் 
நிமித்தமின்றி சப்தம்” ஸ்பர்சம் ரூபம் ரஸம் கந்தம் இவைகளை எவ் 

விதத்தினாலும் அதிகமாகப் பற்றக் கூடாது, சரேயலை விரும்பு 

இன்றவன் ராத்ரியில் ஸஞ்சரிப்பதையும் பகலில் நித்ரை செய்வதையும் 

சோம்பலையும் கோட்சொல்லுவதயும் மதத்தையும் தகாரமுதலி 

யதை அதிகமாகக் கொள்ளுகிறதையும் ஆகாரம் செய்யாமலே இருப் 

பதையும் தள்ளவேண்டூம். பிறருடைய தூஷணையினால் , தனக்கு 

மேன்மையைச் தேடக்கூடாது,தன்னுடைய குணங்களாலேயே மற்ற 
வர்களைக் காட்டிலும் விசேஷமான மேன்மையைத் தேடவேண்டும், 

அகேகமாகக் குணமில்லாமலேயிருக்றெ மனிதர்கள் தம்மைத்தாமே 
கெளரவித் துக்கொண்டு தங்களுடைய குணங்களின் குறைவினால் 

குணசாலிகளான இதார்களைத் தோஷஞ்2சால்லி விலக்குகனெருர்கள், 

மனுபடி அவர்கள் (மற்றவர்களால், (நீங்கள் சொல்வது ஸரிதான்' 

என்௮) அனுஸரித்துச சொல்லப்பட்ட வர்களும் தங்களுடைய



சார்திபாவம், Olga 

மான ததினால் காவழூடையவர்களுமாகய மற்றஎல்லாஜனங்களையுங் 
காட்டி லும் தம்மை மிகவும் குணமுடையவர்களாக நினைக்னெறார்கள், 
குணங்கள்கிறைக்த விச்வானானவன் ஒருவனுடைய நிறர்தையைடிம் 
சொல்லாதவலும் தன் கெளரவத்தை ச்லாயொதவனுமா௫ப் பெரி 
தான புகழை ௮டையவேசெய்குருன், சத்தமும் கல்லவாளனையள் 
ள்.துமான புஃபங்களின் வாஸனையானது சொல்லாமல் தானே விச) 

றஅ. அப்படியே ஆகாயத்தில் நாமலமானஸ-மாயன் சொல்லாமலிறுக் 

அகொண்டே பிரகாசிக்கிருன், இவைமுதலானவைகளும மத்துமுள் 
ள அசேதனங்களும் பேசாமலே உலகத்தில் புகழால்விளங்குகன் சன. 
மூடனானவன் குணமற்றவனானதன்னைப் புகழ்வதனால் உலகத்்இல் 

பிரகாசிக்கிறதில்லை. வித்வானானவன் குழியில வைத்து மறைக்கப் 
பட்டவனாயிருக்தா லும் பிரகாசிக்கிறான், கம்பீரமாகச சொல்லப்பட் 
டாலும் ௮ஸத்தான சப்தமானது மறைக்துவிடுகிறது,” மெதுவாக௪ 

சொல்லப்பட்டாலும் நல்லவசனமானது உலகங்களில் விளங்கவே 
செய்கிற, மூடர்களும் கொழுத்தவர்களுமானவர்களுடைய ஸார 
(மில்லாத.தும் அஇிகமுமாயிருக்கிற வராத்தையானது ஸூர்யன் 

தன்னை அக்நிரூபமாகககாண்பிப்பதுபோல அவர்களைக் கொடுமை 
யுள்ளவர்களாகச் காண்பிக்க, இந்தக் காரணத்தினால் பெரி 

யோர்கள் வேறுவேருயிருக்கிற ஞானத்தைத் தேடுனெருர்கள், 
பிராணிகளுக்குப் பிரஜ்ஞையின்லாபமே உத்தமமாக எனக்குத் 
தோன்றுகின்றது. புத்திமானானவன் தெரிக்தவனாயிருக்காலும் தன் 

னைக்கேளாமலிருக்கும்பொழு.து ஒருவனுககும் சொல்லக்கூடா ௪, 

நியாயவீரோதமாய்க கேட்டெவனுக்கும் மறுமொழி சொல்லக் 
கூடாது; மூடன்போல உட்கார்ந்திருக்கவேண்டும், ஆகையால், 

கர்மத்தை நித்தியமாசக்கொண்டவா்களும் ஸா அக்களும் கொடுப் 

பவர்களும் தங்களுக்குரிய தர்மங்களில் பற்றுள்ளவர்களுமான 
மனிதர்களிட த்தில் வாஸத்ை தவிரும்பவேண்டும், சீரேயலைவிருர்பு 
இறவன் எந்த இடத்தில் நான்குவரணங்களுடைய தாமங்களுக்கும் 

கலப்பு உண்டாயிருக்கிறதோ ௮85 இட தீதில் எவ்விதத் தனுலும் 
வாஸத்தைச் செய்யக்கூடாது, இவன் ஒருப்ரயத்தனமுமில்லா த 
வனும் டைத்தபடி ஜீஷிக்கவெவனுமாயிருக்தாலும் புண்யசாலிகளிட 
த்தில் சேர்க்கையால் நிர்மலமான புண்யத்தையும் பாவிகளிடத்தில் 
சேர்க்கையால் பாவத்தையும் அடைவான். ஜலம் அக்னி சந் 

இரன் இவற்றின் ஸ்பரிசத்தை ௮னுபலிக்ெதுபோல கல்லோர் 

இயோர்களுடைய ஸம்பந்தத்தை, ராம் பார்க்கிறோம். யஜ்ஞசே்ஷத்



௧௦௫௫ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

தைப் புறிகன்றவர்கள் இதரவிஷப த்தைப்பாராமல் புஜிக்கன்ர? 

கள், , எவர்கள் இதரவிஷயங்களை (ஆராய்க்து) புஜிக்கின்ரார்களோ 

அவர்களைக் கரமககள் தொடருமென்று அறியும், எந்தத்தேசச் 

இல் சொன்னபடி. நடவாதவர்களும் மரியாதையின்றி கேட்கிற 

வர்களுமாயிருக்கிறவர்களுக்குப் பிரர்மதத்வக்தை ஒருவன் சொல்லு 

வானோ அந்தத் தேசத்தை நல்ல சித்கமுள்ளவன் தள்ளவேண்டுக், 

எக்தத்தேசத்நில் குரசிஸ்பர்களுடைய செய்கையானது சாஸ்திரப்படி 

ஏற்பட்டதும் ஈன்முக ஸ்தாபிக்கப்பட்டதுமாயிருர்குமோ அந்தத் 

தேசத்தை எவன் தள்ளுவான்? எந்த இடத்ில் வெளியிலுள்ள 

வாகள் வித்வான்௧களுக்கு நிசசயமாகக் சோஷூதைச சொல்லு 

வார்களோ அந்தத் தேச.ில் தனக்குக கெளரவத்தை விருமபு 
கிறவனை எந்தப்பண்டி கன் வஸிப்பான்? எக்க தெசத்மில் லோபி 

களாலே தர்பாதமின் அணைகள் பெருமபாலும உடைககப்பட்டிருக் 

கன்றனவோ,; #355 தேசத்தை, (pape பற்றிஎரிகின்ற 

வஸ் சரத்தைப்போல, யார்தான் விடமாட்டான்? எர்தத்தேசத்ில் 

அசசமூம மத்ஸாமுமின்றி ஜனககள் தர்மததை அலுஸ்டி.ககன் 

முர்களோ அங்கே ஜனிககவேண்டும,. புண். பசிலர்களான ஸாதுக் 

களிடத்தில் வஸிக்கவேண்டும். எந்த இடத ில் ஜனஙகள் சனத் 

Bosses தர்மததை அனுஷ்டிகன்றார்களோ அவர்களிருககு 

மிடத்தை அடுத்து ஒருபோதும் வஸிககககூடாது, அத் ஜனங 

கள் பாபம் , செய்கிறவாகளல்லவாசீ எந்த இடத3ில் ஜனமகள் பாவத் 

தொழிலால் ஜீவிக்க விரும்புகிராரகளோ ௮ந்த இடத்திலிருந்தும், 
ஸர்ப்பத்தோடுகூடிய 'இருகத்திலிருக்து ஒஇ$வது போல, வேகமாக 

ஓடவேண்டும். 1கட்டிலிலேறி வஸிககன்றவன், தனக்கு கோஷமத்தை 

விரும்புவானானால் பசசாத்தாபம் அடைபககூடியகர்மாவை முதலி 

லேயே செய்யாமலிருக்கவேண்டும், எந்தத் தேச்த்ில் அரசனும் 
அரசனுக்க?தத மந்திரிமுதலான புருஷர்களும். குடிம்பிகளுக்கு 

8 காரம செய்கின்றார்களோ மனல்வியானவன் அக்தராஜ் 

ன் Be Cmvair Bb, nis ராஜ்யத்தில் வதா க்பெயனம் செய்த 

வர்களும் தர்மத்தை நித்யபமாகவுடையவர்களும் பரம்பரையாயிருப்ப 

வர்களும் வேள்விசெய்வித்தலும வேதாத்நியயனம் 'செய்வித்தலு 

மூடையவருமாயிருக்கறவர்கள் முந் போஜனம் செய்கின்முர் 

களோ அதராஜ்பத்தில் வஸிக்கவேண்டும், எத்த ராஜ்பத்தில் 

ஸ்வாஹஹாகராமும் ஸ்வதாகாரமும் வஷ்ட்காரமும் நன்முக அட்டக் 
வக ne nate னங்க யல 1 - 

t * 

  

  

] ஸ்ுயொயிருப்பவன்'



FTG Bi LIT Ot Ws BORK) 

கப்பட்டு எப்பொழுதும் ஈட் துவருன்றனவோ ௮ ராஜ்யத்தில் 

விசாரியாமல் வஸிகீகவேண்டூம், எ௫்௪ ராஜ்யத்தில் ஜீவனத்ிஞல் 

அசுத்தர்களுமான பிராம்மணர்களைப் 
பார்ப்பானே விஷம் கலந்த மாம்சத்சைப்போலப் 1பக்க த்திலிருக்கெ 

அந்த ராஜ்யத்தை விடவேண்டும். எந்த ராஜ்யத்தில் மனிதர்கள் 

யாசிக்கப்படாமலே அன்புடன்' கொடுக்கின்றார்களோ அந்த ராஜ் 

16 Bev நல்ல மனமுிளளவன் மனக்கவலையற்றுக் கிருதகிருத்தியன் 

போல வஸிக்கவேண்டும். எந்த 

சாரமத்தையடை TOTS Gr 

ராஜ்யத்டில் விஈயமிலலா சவர்க 

ளிட ரில் இக்ஷையும சித்தவசமுள்ளவ ர்களிட தில் பூஜையும் நடக 

கின்றன3வோ அதீ ராஜ்யதடுல் ஸஞ்சரிக்கவேண்டும். அங்குள்ள 
புண்யசீலர்சளான ஸா இுக்களிட 3ல் வஸிக்கவும்வேண்டும். எந்த 

ராஜ்பதீரில் அடக்கமுள்ளவர்களைக கோபிக்க, றவர்களும OT HSS 

காத் துன்பஞ்செய்கிறவர்களும் லோபிகளூமான துஷ்டர்களுக்குப் 
பெரிய லக்ஷ நடக்கின்றதோ அந்த ராஜ்ய தல் வஸிககவேண்டும். 

எந்த ராஜ்ய கில் எல்லா எம்பத்துககளுமுள்ள ௮ரசன் காமஙகளை 
விலககித சர்மககத நிதகயமாகக் கொண்டு தர்மமாக சாஜ்யத்தைப் 
பரிபாலனம் செய்வானே நத ராஜ்பத்ரில் விசாரியாமல வஸிகக 

வேண்டம. அரசர்கள் சீலததுக்கு-தககபடியிருபபார்கள உலவா? 

தமக்கு நன்மையேறபட்டபொழுது கேரவாஸிகளான எல்லா 

ஜனுஙகளையும் சகரெம சரேயஸோடு செர்பப்பபராகள், ஓயா! 

£ கேட்டமையால இந்த சசேயஸளானது என்னால் உனகரகுச சொல் 

லப்பட்டது. தனக்குரிய முககியமான ச்ரேயஸானது ஆறியமுடியா 

த.த. இந்தப்படி ஜீவனததை நடதிப பிராணிகளுல டயரன் மையில் 

மனததுடனிருப்பவ LNG (GH, தவச தனாலேயே இவ்வுல மிகுதி 

யான சரேயஸானது வெளிபபலடயாக உண்டாகும' என்று சொன் 

ஞர்” Gren (apt. 

  

  

] wéss He வஸிப்பதையும் வீடடூஉண்டுமென்பு.



௧0௫௭௬ ஸ்ரீமஹாபா£தம், 

இருநூற்றுத்தோண்ணூற்றுகான்காவது அத்பாயம், 
மோக்ஷதீர்மம், (தொடர்ச்சி) 

அடிமுடி 

[கருடன ஸகரனுக்கு வைராக்கியமுதலிய மோக்ஷோபாயங்களை 
உபதேசித்தது.) 

யுதிஷ்டிரா, ஈ எங்களைப்போன்ற அரசர் எவ்விதமான ப்ர 
விருத்தியடன் உலூல் லஞ்சரிக்கவேண்டும் 2 எப்பொழுதும் எந்தக் 

குணங்கஞ்டனிருக்தால் பற்றுதலாறெ பாசத்இனின்றும் விடுபடு 
வான் £' என்று கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொட£ங்னர். 

“ இந்தவிஷயத்தில் வைனதேயரால் தம்மையலுளரித்துக் 

கேட்ட ஸகரமகாராஜனுக்குச் சொல்லப்பட்ட பழமையான சரிதடு 

ரத்தை நான் உனக்குச் சொல்வேன். ஸகான், ₹பிராம்மணரே! 
இக;த்தில் சேஷமத்தைச் தருவதும் உத்தமமுமான எந்தக்கார்யத் 

தைச்செய்து ஸுகத்தையடைனெமுன்? எப்படி. துக்கத்தையடை 

யாமலும் கலங்காமலுமிருப்பான்? இதை அறிவதற்கு விரும்புறேன்" 

என்று கேட்டான். இவ்விதம் கேட்க, எல்லாச் சாஸ்இரங்களையும் 

அ.றித்தவர்களில் சிறந்தவரான வைஈதேயர் அப்பொழுது அவன் உப 

தேசம்பெற மிகவும் தக்கவனென்பதையறிந்து இந்த ஸாரமான 

ரார்த்தையை௪ச சொல்லலானார். *உலகததில் மோக்ஷஸாகமே 
ணாுகம், புத்தர்களிடத்திலும் பசுக்களிடத்திலும் மிகவும் பற்றுள் 

எவனும் தனதானயங்களில் கவலையுள்ளவனுமான மூடன் அதை 

அறிஜறெஇல்லை. பற்றுதலுள்ள புத்துடையவலும் நிலையில்லாத மன 

முடையவனுமான அவன் சீர்திருத்த முடியாதவன், ஸ்நேகமாற 

கறிற்றுல் கட்டுண்ட ௮க்த மூடனானவன் மோக்ஷத்இற்குரியவனாறெ 

இல்லை. ஸ்ரேகத்தாலுண்டான பாசங்களை உனக்குச் சொல்லு 

தேன். அவைகளை என்னிடம் கேள். 1காதுள்ள தலையால் (கேட்டு) 

அ.றி௫ன்றவனால் (அவைகள்) ௮.றுக்கச்கூடியவைகளாடுன்றன. புத்தி 

ரர்களையுண்டுபண்ணிக் காலக்காமமாக யெளவனப்பிராயமுள்ளவர்க 

ளான அவர்களை (இருகத்தில்) இருக்கச்செய்து (தங்கள்) ஜீவனத்தில் 
இிறமையுள்ளவர்களாக அறிந்து அவர்களிடமிருந்து விபெட்டு ஸுக 
மாக,ஸஞ்சரிக்கச்கடவாய், மனைவியைப் பு.தீதாவதஇயும் பிராயமுஇர்ச் 
தீவளும் முன் உன்னால் லாலனை செய்யப்பட்டவளும் புத்தரர்களி 
டத்தில் ௮ன்புள்ளவளுமாகத் தெரிந்து காலக்ரெமத்தால் மேலான 
  

1 'ச்ரோத்ரத்துக்கு வேதாந்த ச்ரல்ணம் பயன் ! என்பது கருத்து, .



சாந் தபர்வம், ௧௦௫௭ 

மோக்ஷவிஷயத்தைல் கவனித்துப்பார்த்து அவளை விட்டுவிடு, பூத்த 

லுள்ளவனாயிருந்தாலும் இல்லா தவனாயிருக்தா லும் மூக்தனாடு ஸ.க 
மாக நட, டீ இந்திரியங்களாலே இக் இிரியவிஷயங்களை விதிப்படி, 

அனுபவித்து அந்த விஷயஙகளில் உற்சாகத்தை விட்டு முக்தனா௫ச் 

சுகமாக ௩ட. தற்செயலாகக் "இடைத்த விஷயங்களில் பருப்பு 
வெறுப்பின்றி) ஸமகாக இரு. மோக்ஷத்தைப் பயனாகவுடைய இக் 
தீத் தயாகமான.து உனக்கு முதலில் என்னால் சுருக்கமாகச் சொல் 
லப்பட்டது, இனி, மறுபடியும் விஸ்தாரமாகச சொல் துன், 
அதைக் கேள், விஷயத்இனின்றும் விடுபட்டவர்களும் பயம் நீல 

உ னவர்களுமான மனிதர்கள் உலகத்தில் ஸுகமாக ஸஞ்சரிக்கின்முர் 

கள் ) பற்றுள்ள மனமுடைய மனிதர்கள் காசத்தையடைகன்முர்கள், 

அந்தவிஷயத்தில் சந்தேகமில்லை, கிருமிசஞம் எறும்புசஞம் ஆகா 
ரச்தைத் தேடுவதுபோல மனிதர்கள் அகாரத்ததீத் தேடுவதி 

லேயே பற்றுள்ளவர்களாயிருக்கிமுர்கள், உலகத்தில் பற்றில்லாத 
வர்களே ஸ-பூகள், பற்றுள்ளவர்களே கூக்கின்மார்கள். மோக்ஷத்தை 
காடுன்ற உன்னாலே ஸ்வஜனத்துின் விஷபத்தில், 'கானில்லாமற் 

போனால் இவர்கள் எப்படி. இருப்பார்கள் 2 ' என்று கவலைப்படக் 
தக்கதில்லை. பிராணியானது தானே உண்டாகிறது ) தானே விருச்இ 

யடைகின்றது ; காகைவே ஸுகதுக்கஙகளையும் மரணத்தையுமடை 

ன்றது. மனிதர்கள் உலகத்தில் போஜனத்தையும் வஸ்திரத்தை 
யம் மாதாவினாலும் பிதாவினாலும் சேகரிச்கப்பட்டதைடிம் தம் கர் 

மத்தினுலேயே அடைகின்றனர். முன் செய்யப்படாதது ஒன்று 

மில்லை, உலகத்தில் எல்லாப்பி.ராணிகளும், தெய்வத்தால் ஏற்படுத் 
தப்பட்ட ஆசா ரஙகளையுடைவைகளும் தம் கர்மங்களாலே ரக்ஷிச்சப் 

பட்டவைகளுமாகிப் பூமியில் ஸஞ்சரிக்கன்றன. மண்கட்டிபோன் 

றவனும் எப்பொழுதும் பரதந்தினும் மனஉறுதியில்லா கவலுமான 
ஜீவனுக்குதக் தன்னுடைய ஜனசத்தைப் பகைக்கவோ அல்லது காக் 

கவோ ஏன்ன கா.ரணமிருக்கன்ற.து ? தான் பார்த் திருக்கும்பொழுசே 

பெரிய முயற்சி செய்பப்பட்டிரு௩தும் தன் உறவினனைப பூமியில் 

மிருத்புவானவன் கொல்லவே செய்கிறானாகையால தானே அறிந்து 

கொள்ளவேண்டும். இந்த உறவினர்கள் ஜீவித்துக்கொண்டி ருக்கை 
யிலும் அவர்களை வளர்த்தலும் காத்தலும் முடிவுபெருமலிருக்கையி 

லும் அவர்களை விட்டுவிட்டுச் சாகவே போகிழுய், பிறகு, அவாகள் 

மரித்தார்களென்றும் ஸாகத்ை தயடைந்தார்களென்றும் துக்கத்தை 

அடைக்தார்களென்றும் நீ ௮மியரீட்டாய். ஆகையால், தானாகவே 
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௧௦௫௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

அறிக்துகொள்ளத்தச்ககன்றோ 2 நீ இறந்தாலும் ஜீவித்திருந்தா லும் 

உன் சுற்றத்தார் தம் கர்மத்தையே அ௮னுபவிப்பார்களாஎகயால் இவ் 

விதம.றிஈ.துகொண்டு உனக்கு ஹிதமாயுள்ளதைச் செய்யவேண்டு 

மன்ரோ 2 இவ்விசமறிர்த நீ இவ்வுலகத்தில் எவன் எவனைச் சேர்ந் 
தவனென்ற நிச்சயத்துடன் மனத்தை மோக்ஷத்தில் செலுத்த; 

மேலும் மேலும் மனத்தில் உறுசெய்துளெள், இந்த உலகத் 

இல் எந்தத் தேகிக்குப் பசதொகமுதலான நிலைமைகளும் குசோத 

மும் லோபமும் மோகமும் ஐபிக்கப்பட்டிருக்ன்றனவோ கள்லமன 

மூள்ள அவன் முக்தனே, சூதாட்டத்திலும் பானத்திலும் ஸ்இிரீகள் 

விஷயத்திலும் வேட்டையிலும் மோகத்தினால் தவறியும் பற்.றுதலில் 

லாகவன் எப்பொழுதும் முக்தனே, இரவும் பகலும் எப்பொழு 

தும் போஜனச்துக்காகவே சரமத்தையடைகின்றவன் தோஷபுத்தி 

யுடையவனாகச சொல்லப்படுகிமுன். எப்பொழுதும் ஜாக்ரதையுள்ள 

வனாகி அடிக்கடி ஸ்இிரீகளிடத்தில் உண்டாகும் ஸங்கத்தைத் தன் 

பிறப்புச்குக் காரணமாக உள்ளபடி. அ௮றிகிறவன் முக்தனே, இந்த 

உலகத்தில் எவன் பிராணிகளுடைய பிறப்பையும் இறப்பையும் செய் 

கையையும் உண்மையாக அறிகிருலே அவன் மூக்தகனே, ஆயிரம் 

கோடி வண்டி. தானியங்களில் ஒருபடி தான்யத்தையும், உப்பரிகை 

யில் தன் மஞ்சத்திற்குரிய இடத்தையும் தன் வாழ்ச்கைக்கும் போது 

மானனவையாகப் பார்க்கிறவன் மோக்ஷ்தை so Byer, caren 

உலகமானது மிருத்யுவினலை அ௮டுக்கப்படுவதையும் வியா தியில் 

பீடி. கீகப்படுவதையும் மிழைப்பில்லாமையினால் வருக்.துவதையும் பார் 

கீமுனோ அவன் முக்தியை அடைகிருன், இவ்வுலகத்தில் எவன் 

இவ்விதம் பார்க்கிருனோ ௮வன் சர்தோஷரமுடையவனாவான் ; பா.ரா 

தவன் கெடுக்கப்படுமுன், எவன் ரிறிது டைப்பதாலும் ஸந்தோ 

ஷிக்சன்முனோ அவனும் முக்தனே, எவன் இவை யெல்லாம் போக் 

தாவான அக்னி ௮ன்னமான ஸேோமன் ஆகிய இவ்விரண்டென்று 

பார்க்றுனோ அவன் ஆச்சரியமான பதார்த்தககளாலே பர்றப்படு 
இறதில்லை. அவன் முக்த, எவனுக்கு மஞ்சசயனமும் பூமியும் 
ஸமானமோ எவனுக்கு கெல்லரிசி அன்னமும் இழிவான அன்ன 

மும் ஸமானமோ ௮வன் முக்தனே, எவனுக்கு வெண்பட்டும் தரப் 

பையாலுண்டான ஆடையும் பீதாம்பரமும் மரவுரிகளும் ஆட்டின் 

சோமக்கம்பளமும் தோலும் ஸமானமோ அவன் முக்தனே, எவன் 

உலகத்தைப் பஞ்சபூதங்களாலுண்டானதாக நன்முகப் பார்க்கின் 

Ge பார்த் தவிட்டு ளமமாகலே இருக்கிறுனோ அவன் இவ்வுலூல்



rb Bui ovo, ௧௦௫௯ 

முக்தனே, எவனுக்கு 'ஸுகறுக்கங்களும் லாபாலாபங்களும் ஜயா 
பஜயங்களும் விருப்பூவெறப்புக்களும் பயமும் தையமும் ஸமானமா 

யிருக்கன்றனவோ ௮வன் எல்ல! விதத்தாலும் முக்கனே, இசத்தம், 
மூத்ரம், அமேத்பம் ஆப தோஷூங்களுடைய ஸமூகங்களையும் தோ 
ஷம் மிகுந்த சரீரத்தையும் பார்த்து (மனிதன்) தானே முக்தியடட 

இருன், எவன் ஜெத்தனத்தா லுண்டான நரை திரைகளுடைய”லம்பச் 

தத்தையும சரீமத்இின்! இளைப்பையும் நிறம்குன்றிப்போவதையும் கூன 
op Don EB aPC @) Malar (Ips 56)B ips, எவன் காளடைவில் 

யின் கெதல்யும் கண் தெரியாமல் போவதையும் 'செவிடா 

கப் போவதையும் 'பலத்தின் குறைவையும் பார்க்கின் ருனோ அவன் 

் முக்கனாகிருன், எவன் இவ்வுலகத் இலிருக்து பராலோகத்தையடைக்த 
முனிவர்களையும் தேவர்களையும் சென்றவர்களான ௮ஸ*ரர்களையும் 

பார்ககின்றானோ அவன் முக்தனாகிரான், அந்தப் பலவுகைச்ிறப்புக் 

களையடைந்இருந்த ஆபிக்கணக்கான சாஜசரேஷ்டர்கள் மண்ணுல 

கைவிட்டுப் போயவிட்டார்கசிளன்றறிக்தவன் முக்தனாகிருன், எவன் 

உலகத்தில் தாவியங்களை டைவது அரிததென்றும் துன்பஙகளே 
அதிகமென்றும் குடும்பத்தின் கிமித்தததில் துக்கமே உண்டாவ 

தென்றும் ௮றிகின்முனோ அவன் விடுபடுகிமுன், உலகத்தில் புத்தச 
ர்களுடைய விரோதமான குணத்தையும் விரோதமானகுணமுடைய 
ஜனத்நையும் ௮அஇிகமாகக் கவனித்து அறிகின்றவனான எவன்தான் 

மோக்ஷத்தைப் பாராட்டமாட்டான் 2 எந்த மனிதன் சாஸ்திரத்தினா 

லும் | உலகத்தினுலும் எல்லாவற்றையுமறிந்து மனுஷ்யஜன்மத்தை 

அஸாரம்போலப் பார்கறானோ அவன் । எல்லாவிதத்தாலும் 

முக்தனே, இருஹஸ்தா சாமத்திலிருக்து மோக்ஷதடில் உன்னுடைய 

புத்தியானது தளர்சசியில்லாமல் செய்பப்படுமானால் என்னுடைய 

இந்த வார்த்தையைக்கேட்டு முக்தன்போல ஈடக்கக்கடவாய்' என்று 

சொன்னா, அப்பொழுது ௮க்த ஸகாமகாராஜன் HESS HHS 

வானுடைய வார்த்தையை ஈனமுகக்கேட்டு /மோக்ஷதசையிலுண் 
டன * குணம்களோடிருக்து பிரஜைக௭ யம் பரிபாலனஞ்செய் 

தான்” என்று சொன்னார், 

peed Stem at 

ஞானத்தினலுண்டான குணங்களோ?' என்பது பழை பவுரை, 
samen 

  

 



KOKO ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

இருநூற்றுத்தோண்ணூற்றைந்தாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம், (தோடர்ச்சி) 

PPD HSor 

(௨ச௩ஸ் சுக்ரரேன்னும் பேயரை அடைந்தகதை,) 

uy Boag. wi, ஓபா? என்னுடைய மன த்தில் எப்பொழும் 

Dis உற்சாகம் இருக்கறது, கெள௱சவர்களுக்குப் பிதாமஹரே / 

ஆசையால், கானும் உம்மிட மிருர்து கேட்சவிரும்டிகிறேன், தேவ 

ரிஷியும் சலியும் மிக்க புத்திமானுமாகய உசாஸ், என்பவர் ஏன் எப் 

பொழுதும் அஸுரர்களுக்குப் பிரியத்தைச செய்கிறவரும் தேவர் 

களுடைய ௮னிஷ்டத்தில் சந்தகோஷமுூடையவருமானார் * ௮ளவத்ற 

பராக்ரமமுடைய அஸுரர்களுக்குப் பலத்தை எதற்காக விருத்தி 

செய்தார் 7 அஸுரர்கள் ஏன் அவரால் எப்பொழுதும் சேவ 

சபேஷ்டர்களோடு எவாழுள்ளவர்கலாகச் செயயப்பட் டார்கள் 8 

ஏதேவர்களின் காக்திபோன்ற கரந்தியுள்ள ௮ந்தஉசனஸ் எப்படி சுக் 

சரயிருப்பதை அடைந் தரா? ௮வர் எப்படி.செல்வபபெருக்கையுமஎ டந் 

தார்? இவை எல்லாவற்றையும எனச்குச சொல்லும், மிக்க ஒளியுள்ள 

அவர் ஏன் ஆகாயத;இன் ஈடுவோடே போகறடல்லை 2 ஓ! பிதாமஹசே. 

இதை முழுதும் கான் கேட்கவிரும்புகிறேன் '' என்று வினவ, பீஷ் 

மர் சொல்லததொடங்கினா, ° 

“ குற்றமற்றவனே ! அரசனே. என்னால் புத்திச்குத் தக்கபடி. 

முன்கேட்கப்பட்ட இவையயல்உா வற்றையும் உள்ளபடி. ஜாச்கீதை 

யுடன் கேள், ப்ருகுவம்சத்தில் பிறஈசவரும் பூஜ்யரும் உறுதியான 
விரத த்தை உடையவருமான இக்சமுனிவர் முன் நடநத ஒரு சாரிய 

நிமித்தமாகத் தேவர்களுக்கு அப்பிரியத்தைச செய்தார், அளவி 

ற்ந்த செல்வமுடையவளும் ராஜென்று பெயருடையவலும் ய௯ஷர் 

களுக்கும் சாக்ஷதர்களுக்கும் அதிபதியும் எப்பொழுதும் பிரபுத் 

தன்மையுள்ளவனும் பொக்கசத்திற்கும் உலகத்திற்கும் பிரடிவுமான 

குபோனென் மொருவனிருக்கிருன். ஒரு ஸம௰ம், யோகத்தில் ஸித்தி 

பெற்ற ௮ந்த மகாமுனிவா குபோலுடைய சரீரத்தினுள்புகுக்து 

தனபதியான அந்தத் தேவனை யோகத்தால் ஒன்றுமறியாமல் மமக 

இத் தனத்தை அபகரித்தார், தனத்தைக் கவர்ந்தவுடனே குபேரன் 

முன்போல ஸுகத்தையடையவில்லை, துக்கமுற்ற அவன் கோடங் 
கொண்டு தேவர்களுள் மிகசசிறக்த ஈசவரரை அடைந்தான், பப் 

பொழுது அளவற்ற பரடக்ரமமுியவரும் தேவச்பேஷ்டரும் ஸம்



Erg Hug ay, ௧௦௧ 

ஸாரசோகத்தை விஎக்குறெவரும் சாந்தரும் அனேகம் ரூபங்களு 
ஏடையவருமான சங்கரிடம், ! யோகத்தையே உருவமாகக் கொண்ட 

கவியினாலே என்னைத்5ஈடுத்து என்னுடைய தனம் அபகரிக்கப்பட் 

ட, மிக்க தவமுசடய அவர் யோகத்தினால் என்னைமயக்கி வசப் 

படுத்திக்கொண்டு வெளியிலும் போய்விட்டா£' என்று விஜ்ஞாபனம் 

செய்தான், ஒ.! ௮ரசனே | மகாயோ௫ியான பரமேச்வரர் இதைக் 

கேட்டு உடனே கோபத்தையஉடந்து கண்கள் மிசவும் செக்றிற 
oa ys சூலத்தையேந்தி நின்றார். சிறந்த ஆயுதத்தை எடுத்துக 

கொண்டு, ( ௮வன்* எல்கே 2 அவன் எசே?” என்று செ*ல்லினா, 

அந்த BF Bon) மகாயோடுயும் மஹா தமாவுமான அவருடைய அப்ப 

ம ப்பட்ட கோபத்தையும் செய்ய நினை தஇருக்கிற காரியத்தையும் ௮றி 

ந்து அவருக்குத் தூரத்திலிருந்தார், பிறகு, பிரபுவான சங்கார் 

(என்னுடைய) போக்கையும் வரவையும் இருப்பையீம் அறிவார் 

என்று உக்ரமான தவத்தோடுகூடிய மஹாசமாவான மஹேச் 
வசரை நினைத்து யோகசித்தியடைந்த மனச்தையுடைய சவியானவர் 

ஈ£ச்வரருடைய சூலத்தின் முனையில் காணப்பட்டார், அப்பொழுது 

தவத்தில் ஸித்திபெற்ற அந்தச சுக்ரர் உடனே ஆயுசபாணியான ஈச் 

வரரால் அறியப்பட்ட ஸ்வருபத்தையுடையவரானார். தேவர்களுக் 

செல்லாம் தலைவரான பசமேசவரர் அறிந்து சூலத்தையும் கையினால் 

வளைத்தார், பிறகு, அளவற்ற பலமுடைய பாணியினாலே சூலமானது 

வளைக்கப்பட்டவுடன உக்செொமான ஆயுதத்தையுடைய பிடபுவானவர் 

Ga seg பார்த்து 1பிகாகமென்று சொன்னார். 2G soug Crap 

டரும் உமாபதியுமான ஈசர் பாணியின் மத்தியை ௮அடைஈத அந்தச் 

சுக்சொரைப் பார்த்து வாயயத்திறந்து கையினால் (அவரை) வாயில் 

மெஃலப்போட்டுக்கொண்டார், பிரபுவான சுக்சொர், உடனே பாமேச் 

வ.ரருடைய உதரத்தில் பிரவேசித்தார். மஹாத்மாவான இந்தப்பிருகு 

நந்தனர் ௮ந்த உதரத்தில் ஸஞ்சரித்தா£"' என்று சொன்னார், 

யுதிஷ்டிரர், ஓ 7 ௮ரசசே! மிக்ககாந்தியுள்ள சுக்ரா் தேவதே 

வரும் புத்திமானு.மான அந்த ஈசருடைய உதரத்தில் எதற்காக ஸஞ் 

சரித்தார் 2 பிறகு என்ன செய்தார்?" என்று கேட்க, பீஷ்மர் சொல் 

லத்தொடங்களார். அரசனே! முன்காலத்தில் பெரியவிரதமுடைய 
    

] பாணி என்றெபெயரில் முதல் எழுத்தான பகாரத்தை இகாசம் 

சேர்த்தும், 'வளைத்சாரி என்றெ அர்த்தநுடைய, “அகாமயதி என்த பதச் 
இன் இரண்டாவது எழுத்தான : நா? என்பதையும் * ௧ என்டெ அ;இச 
எழுத்தையும் சேர்த்தும் பிசாசம் என்பத, 2 வேழுபாடம்,



௧௦௬௨ ஸ்ரீமஹ்ர்பர்ரதம். 

HES ஈச்வரர் ஜலத்தின் மத்தியயடைர்து பத்துல க்ரம்கோடி 

வருஷங்கள் கட்டைபோல அசையாமலிருக்தார் : செய்யவரிய தவக் 
தைச் செய்துவிட்டுப் பெரிதான மடுவிலிருக்தும் வெளியிலவக்தார். 

அப்பொழுது தேவர் ஈளுக்கெல்லாம் மேலான தேவரான பிரம்மா 

அவரிடம் வந்தார், அழிவற்ற ப்உம்மா தவத்தின் விருத்தியையும் 

கே்ஷேமத்தையும் வினவினார். விருஷபத்துவஜரான ஈச்வாரும், * தவ 
மானது நன்ராக அனுஷ்டிக்கப்பட்டது' என்,று சொன்னார். பிறகு, 

அந்தச் சங்கரர் அவருடைய சேர்க்கையினால் மேன் ஈமயென்றும் 

நினைத்தார். மகாராஜனே!! சிறந்த அ.திவுள்ளவரும் அறிபரு$ி.யாத 
ஸ்வரூபத்தையுடையவரும் எப்பொழுதும் ஸர்யத்திலும் sings 

இலும் பற்றுள்ளவரும் மகாயோகியும் வீரியமுள்ள வருமான அந்த ' 

ஈச்வார் அப்படிப்பட்ட தவத்நினுலும் தனத்டினாலும் நிறைந்து 

மூவுலகங்களிலும் விளககினார். பிறகு, யோகத்தையே உருவமாகக் 

கொண்ட பிநாயொனவர ியொனயோகத்தை அடைந்தார். அப்பொ 
மு.து சுக்ர மிகவும் வருத்தமுற்று உதரத்தில் மறைந்தார். மகா 

யோதியான அவர் அங்கிருந்துகொண்டே தேவரான ஈசசை ஸ்தோ 

த்சமூம் செய்தார், அவர் வெளியில் வா விரும்பியும் அந்த ஈசரால் 

தடுக்கப்பட்டார். பகைவர்களை நாசம் செய்பவனே; பிறகு, மசாமுனிவ 

ரான சுஃரர் அப்படி. உதாதநிலிருந்துகொண்டே, எனக்கு அனுக்£ 
கம் செய்யவேண்டும் என்,று டி.ச்கடி சொன்னார். தேவச்ரேஷ்டசா 

இய மஹாதேவர், எல்லாத். துவாரககளையுமடைத்துக்கொண்டு அவை 

கோக்கு, *சிசனத்தால் வெளியில்போ' என்று சொன்னார், எங்கும் 
மறைச்கப்பட்ட அக்க முனிவர் அந்தச் துவாரத்சைக் காணாமல் 

தேஜஸினால் எரிக்கப்பட்டு இககும் அங்கும் சுற்றினார், (நடி.வில்) 
அவர் சசெனத்தால் வெளிவந்த சுக்கிரத்தன்ட மய அடைத்தார், 

அந்தக்காரியத்தால் ஆகாயச்தின் நடிவால் போசவில்லை, அதனா 

லேயே மஹாமுனிவசான சுக்ரர் தெவர்களிற்சேராமல் இக்தரனு 

டையபலத்தின் குறைவிற்காக ௮ஸ-ரரர்களுக்குப் புரோகிசசானார், 

வெளியில் வந்தவரும் தேஜஸினால் ஜ்வலிக்கிறவருமான அவரைப் 

பார்த்துவிட்டு ஈசவரர் கோபம்மேலிட்டூச் GSO sama Cons gs 

- கொண்டு நின்முர், (அப்பொழுது) தேவியானவள் Canes Sen zien i 
தவரும் தனக்குப் பதியுமான ௮க்சப்பசுபதி யத் தீடுத்தாள். தேவி 

யினாலே ௪ங்கரரானவர் தீடுக்கப்பட்டபெ: முது சுகீசாசாரியர் சேவிக் 

குப் பூத்திர,த்தன் மயை அடைந்சார். தேவியானவள், *எனக்குப் 

பு.த்தரத்தன்க மயை ௮டை.ர்த இவன் உம்மால் கொல்லத்தக்கவனே



சாந்திபரவம், ௧0௬௩ 

அல்லன், தேவரான் உம்முளடய உதாத்திலிருக்து வெளிவந்த ஒரு 

வனும் நாசத்தையடையக் தக்கவனல்லன்' என்று சொன்னாள், 

அரசனே. பிறகு, சங்கரர் தேவியினால் சந்தே, வூ.த்ைதையகடந்து சரி 

த்துச்கொண்டு, 4 இவன் இஷ்டப்படி. போகட்டும்' என்று பலமுறை 

சொன்னார். பிறகு, புத்திமானும் மசாமுனிவருமாகய சுக்முசாரியர் 

வரத்தையளிக்கின்றவான தேவரையும் சேவியான உமையும் 

ஈமஸ்கரிச்து விரும்பிய இடத்தைஅகடந்சார். ஐயா. பாதச்சேஷ் 

Cor! நீ என்னிடம்கேட்ட மஹா சீமாவான பார்க்க்வ ருடைய 

இந்தச் சரித்தெமானறு உனர்குச சொல்லப்பட்டது ' என்று 

் சொன்னார், 

  

இருநூற்றுத்தோண்ணூற்றாறாவது அத்யாயம், 
மோக்ஷ தர் மம். (தொடர்ச்சி) ” 

me BHD oer 

(பராசரகீதை; ச்ரேயஸுக்குரியகாரணங்கள்.) 

யுதிஷ்டிரர், நிண்ட எககளையுடையவசே! இனி og Cr 
மஸோ௮தை 6 னக்குச் சொல்லும். ஓ. பிதாமஹரே / ௮மிருதத் 

ைப்போல உம்முடைய வார்ததைஎயக் சேட்பில் போதுமென்ற 

எண்ணம் உண்டாகவில்லை, ஐ. புருஷீர்களில் மிகவும் சிறக்தவசே! 
புரூஷனைவன் எந்தச் சுபகாமக்சைச செய்து இகச் திலும் பரத்தி 

அம் சிறந்த சரே. ஸையைடவா னோ அசைச் சொல்லும் 1 என்று 

கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொ LeBeyt. * 

“இரத விவயத்தில் முன் ஈடக்தபடி உனச்குச் சோல்லுவேன், 

பெரும்புசமுள்ள ஜனசராஜர் மஹாச்மாவான பராசாரளை கோச்சி, 

(இகலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் ஸூலப்பிராணிசளுச்கும் எது 

ஈன்மைசயத் தருவதோ, எ௮ு அறியவேண்டி யதாகுமோ ௮தை நீர் 

எனக்குச் சொல்லும்' என்று சேட்டார். அப்பொழுது தவத்தை 

யல டமவரும் எல்லாத்தாமானுஷ்டான ததையுமறிக்தவருமான அந்த 

முனிவர் அரசரிடம் அனுச்ராபுச்இுபுடன் பின்வருமாறு சொல்ல 

லானார். (தன்னால்) செய்யப்பட்ட தர்மமே இந்தலோகத்திலும் 

பரலோகத்திலும் கன்ஏ_மஎயத் தருவது, வித்வான்௧ள் சொல்லிய 

படி. அதைப்பார்க்லும் மேலானது இலலை, மனிதன் தாமத் 

ஐ சியதுஷ்டிச்து ஸ்வர்க்கலோகத்தில் பூரிச்சப்படேருன்' என்று 
  

] ஈன்மை,



௧௦௬௫ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

வித்வான்௧ன் சொல்லுகின்றனர், ஒ! அசசர்களில் மிகச்சிறக்கவனே | 

தே௫களுச்சுத் தர்மரூபமான காமவிதியான.து (ஏற்பட்டிருக்கிற த.) 

அதனிமித்தம் இவ்வுலகத்தில் அவர்கள் ஆசசமத்தோடு கூடியவர்க 
ளாடத் தங்கள் சர்மஙகளைச் சேய்கின்ருர்கள். ஐயா | இத்த உலகத் 
இல் oot en eal sinter ஜீவனோபாயம் வி.இக்கப்பட்டி ருக்கின்றன, 

மனிதர்கள் எந்த ஜீவனோபாயத்திலிருக்கின்றார்களோ அதுவும் 

காமத்தால் நடச்சின்றது, கானாவிதமான முறைகளால் புண்ணிய 

பாபகர்மீத்தைச செய்து பாஞ்சபெள இகமான சரீரங்களில் பிக்கப் 

பட்ட பிராணிகளுக்குப் பலவிதமான கதியானது'ஏற்படுகிறது, பாத் 

இசமானது ஸ்வாணமயமாகவும் வெள்ளிமயமாகவும் பூசப்படுகெது : 

போலப் பிராணியானது பூர்வகர்மககவின் வசத்தையடைந்து 

(அவைகளால்) பூசப்படுற,து, விதையில்லாமல் ஒன்றும் உண்டா 

இறதில்லை. (கர்மாவைச்) செய்யாமல் ஸ-ஈகமானது உண்டாகிறதில்லை, 

மனிதன் தேககாசத்தையடைந்தபிறகு, ஸுகிருசங்களால் ஸ-டகத்தை 

அடைகிறான், ஐயா 7 10 தய்வத்தை நான் பார்க்கவில்லை, தெய்வத் 

இற்குப் பிரமாணமில்லை, தேவர்களும் கந்தர்வாகளும் கானவர்சஞம் 

பூர்வக/மவாஸனையினாலன்மோே மிகவும் ஸித்தியை ௮௩ டந்திருக்கின் 

மூர்கள் 2 ஜனங்கள் இறந்துவிடுகிருர்கள், செய்யப்படாதகர்மத்தை 

எப்ப முதம் நினைக்கிறதில்லை, ௮வர்களோ அக்தக்கர்மாவினுடைய 

பயனையடையும்பொழு.து நான்குவிதமான கர்மாவையும் நினைக்கிறார் 

கள், உலகீவ்யவஹாரத்தையடுத்த சப்தமே மனத்தின் சமாதானத் 

நிற்காக வேதத்தையடுத்ததாகச செய்யப்பட்டிருக்கிற,து, ஐயா. 

இது பெரியோர்களுடைய சிலைக்ஷையில்லை. (மனிதன்) 3நேத்திரத்த 

னாலும் மனத்தினாலும் வாச்கினாலும் கிரியையினாலும் செய்கிற நான்கு 

விதமான கர்மாவின்பயனை (மறுபடி) தடைகிறான், ஓஒ! அரசனே ! 

(மனிதன்) புண்யத்தையோ பாவத்ையோ இடைவிடாமலும் கலந்த 

தீசவும் ௮டைஇருான். இதக்காமத்திற்கு nein இல்லை, அப்பா. 

ஒருமையம் ஸம்ஸாரத்தில் முழு மனிதனுடைய புண்மமானது 

(அவன்) துக்கத்தையுனுபவித்து விடுபடும் வசையில் 3அசைவற்றது 

டோலிருக்கின்ற து, பிறகு, (அனுபவத்தால்) அக்கராசந்தைச்செய்து 

விட்டுப் புண்யகர்மத்தின் பயனை அ௮னுபலிக்கின்றான், புண்ணியத் 

  

1 மீமாம்ஸசமசம், 
9 மற்ற இச்.திரியங்களையும் உபலக்ஷணமாகச் கொள்ள வேண்டும், 
9 பயனை அ௮ளியாமல் உலைக்கூ(_ம்போலிருப்பது கூடஸ்சம், அதுபோல 

இருப்பதென்றால் பயனளிய/மலிருக்ெற த.



சாந்திபர்வம். ௪௦௬௫ 

இன் பலன் மூடிந்தபிறகு பாவச்தை ௮னுபவிக்கின்றான், ஓ! ௮௪ 

Cor! அதை அறியக்கடவாய், அடக்கம், பொறுமை, தைர்யம், 

பலம்) ஸச்தோலம், உண்மையுரைத்தல், லஜ்ஜை, கொல்லாமை, சோக 

மில்லாமை, ஸாமர்த்தியம் என்னுமிவைகள் ஸுகசதைக் கொடுக்கின் 

னை, புண்யத்திலும் பாவத்டிலும் பிராணியானது நிலைத்திசா2, 
(ஆகையால்) வித்வானானவன் எப்பொழுதும் மனத்தை 1ஸமரீதானஞ் 

செய்வதில் மூயத்சிசெய்யவேண்டும், இவன் வேளரொருவனுடைய 
புண்யத்தையும் பாபத்தையும் ௮டைறெகிலல், எவ்விதச் கர்மத்தைச் 

செய3ஆஏனே அவ்விதக்கர்மபலனை அடைகிருன், மனிதன் ஸுக 

துக்கங்களுக்குக் காரணமான புண்ணிய பாவர்களைச செய்துவிட்டு 

வேறு வழியில் செல் லுகன்றான். பூமியில இவனுடன் சோந்த 

ஜனங்களெல்லாரும் வேறுவழியினலேயே போகின்றனர். மனிதன் 

பிறருடைய எந்தக்காரியகதை வெறுப்பானோ அதைத் தான் செய் 

யக்கூடாது, அப்படி. வெறுப்பவன் ௮வ்விதக் காமத்தைசசெய்தால் 
பரிஹாஸத்தை அடைவான், ஐ. greCen! பயரமுள்ளவனான 

கஷத்ரியனும் எல்லாவற்றையும் பக்ஷிக்கின்ற பிராம்மணனும் (தனலா 

பத்திலற) இசசையில்லாத வைசியனும் சோமபேறியான சூதானும் 

ஒழுக்கமில்லாத விசவானும் ஆசாசககுறைவுள்ள உயாகுலததவலும் 

ஸத்தியத்திலிருந்து தவறினவனும உகஸாகமூளள பிராமமணஸ்கிரீ 

யும் ஆசையுளளயோகியும் தனக்காகச சமையல செய்கின்றவலும் 

(ஸபையில்) பேசும்மூடனும் ௮ரசனில்லாத சாஜ்யமும யோகமில்லா 

மல் பிரஜைகளிடம் ஸ்னேசுததைவிடடவிரக்சனும ஆகிய இவர்க 

ளெல்லோரும் அுக்கிக்கப்பட சீதக்க நிலமையை அடைகின்றார்கள், 

    

இருநூற்று த்தோண்ணூற்றேழாவது அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம். (தோடர்ச்சி) 

(பராசரகீதை: ச்ரேயஸாக்குரிய காரண முதலியன.) 

2 கரந்த மனிதன் இக்தஇிரியவிஷயகஈசாகிற குதிரைகளையுஉ டய 

மனத்தின் சங்கற்பமாகயெ தேரையகடநஈது ஞானத்தாலுண்டான் 
  

1 ஒரிடத்திலேயே நிலைக்கச்செய்தல். 
2 (விஷயங்களா குதிரைகள் சங்கற்பமாகிற தேரிவிரு£கிற மனிதனைக் 

.சண்டபடி இழுத்துக்கொண்டு போய்விடும். அறிவாகிறகடிவாளத்சைக் 
சையிற்பிடி த் துக்கொண்டு ஸாவதானமாகர் செல்லவேண்டும்! என்பது, 

*]1, 61



௦௬௭ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

சடிவாளங்களால் செல்லுகன்றானோ அவன் புத்திமான், 1ஜீவன 

ில்லாதவனும் (ஸேவையை) அடுத்த மனமுள்ளவனுமாயிருப்பவலுக் 

ஞூப்.பிராம்மணான் கையால் நிறைவேறின ஸேவையானது புகழப்பச 
இன்ற.  ஸமானமாயிருக் ஒருவருக்கொருவரிடத்திலிருக்.து 

உண்டாவது சிலாடுக்கப்படுகறஇல்லை, ஓ' அரசனே! மனிதனறானவன் 
அடைய்முடியாக ஆயுளை அடைந்து வீணாகக் கழிக்கக்கூடா ௮, 

யுண்ணியகர்மத்தினால் மேன்மையின் பொருட்டு! முயற்செய்யவேண் 
Oa, .வாணங்களினின்றும் கழுவினவன் மேன்மையையடைழ 

இல்லை, (மேன்மையையடைக்து சாஜஸமான கர்மத்தையலுஷ்டிக்ற 

ஸ்னிகன் புண்ணிய காமத்தாலுண்டாடுன்ற வாணத்தின் மேன்மை 

கய அடை (றில்லை, _துர்லபமான வர்ணமேன்மையை அடையாமல் 

imme செய்கையால் தன்னைக் கெடுத் துக்கொள்வானல்லவா? wy 

மையால் செய்யப்பட்ட பாவத்தைத் தவத் இனாலேயே போக்க 

வேண்டும். தன்னால் (அ.றிர்.து) செய்யப்பட்ட பாவச்செய்கையா 

னது பாவச்தையே கொடுக்கின்றது, ஆகையால், அக்கமாகிறபயனை 

அளிக்கின்ற இவினையைப் பற்றக்கூடாது, புத்திமானானவன் பெரிய 
யனுள்ளதாயினும் பாவலம்பந்சமுள்ள காரியத்தை, பரிசத்தனு 

யிருப்பவன் 3ராஜஸனாயிருப்பவனை எப்படி, ஆச்சயிக்கச்கூடாதோ 

அப்படி. ஆச்சயிக்கக்கூடாது, பாவசசெய்கைக்குப் பெரியகஷ் 

&டத்தைப் பயை நினைக்கிறேன். அந்தப் பாவத்திலிருக்ஜ் திரும் 

Bora gies சரீரமே விருப்பமாயிருப்பதில்லை, ஒழிவுண்டாகாத 
அற்பபுத்திபுள்ள மனிதனுச்கும் மாணகாலததில் மிகப்பெரிய பச் 

சாத். தாபமானது உண்டாகின. ஓ” ௮ரசனே! சுத்தமானவஸ்இர 
மானது (அசுத்தமானால்) முயற்சியால் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது, 

கறுப்பு வஸ்ெமோ சுத்தம் பண்ணப்படுகிறதில்லை, 3போவமும் இவ் 

விதமென்பதை என்னிடமிருந்து அ.றியக்கடவாய, பு.த்திபூர்வமாகவே 

பாவச்சைச் செய்துவிட்டுப் பிராயச்சித்தக்தைச் , செய்வதற்குச் சுப 

காமத்தையே ௮வுஷ்டிக்கன்ற மனிதன் இரண்டையும் தனித்தனி 

  

1 த்விஜ! யோகத்ஜை அவலம்பிக்காத' மனமுள்ளவலும் விருத்தியத்த 
ADIN A DES ஞானியிடத் இலிருந்து ஏற்பட்டபக்திமார்ச்கமானது புகழப்படு 
இறத, தனக்குச் சமமானவனிடத்திலிருர்து உண்டானால் புகழப்படுிற தில்லை' 
என்பது பழையவுரை. 

2 (குசலிநம்' என்பது மூலம்; £ ஒருவிசசண்டாளஎன் ' என்பது பழைய 
உண ; 'விடனை' என்பர் சிலர், | 

5 *அஜ்ஞானத்தால் செய்து பச்சாத்தாபமுள்ளலுக்குப்'பரிகாரமுண்டு"' 

என்பது,



ச ட ‘ 
சாத்திபர்வம், ௧0௬௪ 

யாக அனுபவிப்பான், சாஸ்திரத்தின் வசனத்தனாலே பிரம்டியித் 

அக்களான பிராம்மணர்கள், * அறியாமையால் செய்யப்பட்ட ஹிம் 
ஸையை 1அஹிம்ஸையானது விலக்குறெ.து ' என்று சொல்லுகிறார் 

கள், ௮ப்படிப்போல, ' இவன் விரும்பிச்செய்த ஹிம்ஸையை அஹிம் 

ஸையான௮ விலக்குடிததேயில்லை ' என்று பிரம்மசாஸ்திரத்ை க அறிந் 
திவர்களும் பிரம்மவர திகளுமான பிசாம்மணர்கள் சொல்லுகின்றார் 

கள், நானோ பாவமில்லாமல் அறிந்து செய்யுங் காரியத்தைக் குண 

மூன் "எ தாகக் கரு.துேன், எனெனில், ஸ-டுக்ஷ்மமா யிரூக்தாலும் 

மனத்துடன் விசாரித்துப் புத்தி பூர்வமாய்௪ செய்யப்பட்ட கர்மங் 

கள அததறகுத்தக்கபடி. பயனையளிக்கின்உறன, ஓ. தர்மத்தை 
யுணர்ந்தவனே | காமமானது அறியாமல் நித்தியமாக அனுவஷ்டிக் | 

கப்பட்டு விருத்தியடைந்ததாயிருக்தா லும் ௮ற்பப்பயலுள்ள தாசன் 

றது. ஆகையால், உக்ரெமானகாமம் வேண்டாம், தேவதைகளாலும் 

மூனிவர்களாலும் செய்யப்பட்ட கர்மங்களைத் தர்மாத்மாவானவன் 

செய்யக்கூடாது ; கேட்டு நிந்இக்கவும் கூடாது, இ! அரசனே ! 

எவன் தன்னுடைய சக்தியை மனத்தினால் ஆலோசித்.அத் தெரிஈ்த 

சுபகர்மத்தை௪ செய்சன்ரானோ ௮வன் மங்களங்களைப் பார்க்கின் 

முன். பு.துக்கலயத்தில வைக்கப்பட்ட ஜலமானது குறைக்துவிடுனெ 

DS. பழையகலயத்தில் வைக்கப்பட்டால் முன்போலவே குறை 

வின்றியிருக்கெறது, ஜலத்தோடுகூடிய அதிலேயே விடப்பட்ட வேறு 

ஜலம் விருத்தியை அடைகின்றது. ஓ! அரசனே. அதுபோல 

இவ்வுலகத்தில் புத்தி பூர்வமாகச் செய்யப்பட்ட காமங்கள் (குறை 
யாமல்) ஸமமும் அதிகப் புண்ணியமுமாகின்றன, அரசன் பகை 

வர்களையும் வணஙகாதவர்களையும் ஜயிக்கவேண்டும், மன்லுயிர்களை 

ஈன்றாகச் காக்கவேண்டும், அநேக யஜ்ஞங்களால் அச்னியைப் 

வுஜிக்கவேண்டும். முடிவிலாவது நடுவிலாவது வனத்தையடைக்து 
வஸிக்கவும் வேண்டும், மனிதன் அ௮டச்கமுள்ளவலும் தர்ம£ைனு 

மாயிருந்து மற்றப் பிராணிகளையும் தன்னைப்போலப் பார்ச்சவேண் 

டும், @! மாசனே. பெரியோர்களை சத்தியத்தோடும் ஒழுக்கச் 

சோடும் தன், சக்இக்குக் தக்கபடி ஸுசுமரகப் பூஜிக்கவேண்டும், 

    

1. இனி ஹிம்னை செய்யச்கூடா சன்கிற 'சிச்சயத் துடனிருச்சீக், லை 
2 மூன்று சொற்கள் விடப்பட்ட ன்,



கசல் ஸ்ரீமஹாபரா்ர்தம். 

இருநூற்றுத்தோண்ணாூற்றேட்டாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷூதர்மம், (தொடர்ச்சி) 

ஒழு ௨ 
(பரரசரகீதை: இயன்றவரை தர்ம்ஞ்செய்வதே மேன்மைக்குக் 

காரணமேன்னும் விஷயத்தில் சிலரை உதாசரித்தது,) 

யார் யாருக்கு உபகரிக்கிறான் | £ யா யாருக்கு, (cre திிக்கெரடுக் 

இருன் 2, மனிதன் தனக்காகத் தானாகவே எல்லாக் ii Lo BOD BIL Lb 

செய்கிழுன். கெளசவமிழந்தவனை ஓ?ர உதரத்தில் பிறந்த ப்சாதா 

வாயிருந்தாலும் ஸ்நேகததைப் பாராட்டாமல் தள்னிவிடுவான், 

தன்னைசசேராக மற்றவனைத் தள்ளக்கேடபானேன் ? சிறந்தவலுக் 

குத் தானமசெய்வதும் சிறகதவனிட த்திலிருந்து பெற்றுச்சகொள்வ 

அம் சமானமாயிருக்கன்றன, அவைகளில் பிசாம்மணஜஷுக்குக கொடுப் 

பவனுடைய அகதத் தானமானது மிகவும் புண்ணியமாயுள்ள௮, 

கான்குவாணங்களும நியாயமாகச்ிடைகத தனத்தை நியாயமாகவே 

விருததிசெய்து தாமக்டுற்காச முயற்ரியுடன் நன்கு காக்கவேண்டு 

மென்பது உறுதி, தர்மத்சைவிருமபுகிறவன் ஹிம்ஸைபுள்ள காமத் 

Bown தனத்தைத் தேடச்கூடாது, தனவிருத்தியைக்கரு தாமல் 

சக்திக்குதகக்கபடி எல்லாக்கார்யங்களையும செய்யவேண்டும், சுத்த 

மான குளிரந்தஜலக்தையாவது அக்னியில்ஈகடவைக்த ஜலத்தையா 

ag ப௫யால்வருக்தின ௮,இதிக்குச சக்திக்குத்தக்கபடிகொடுப்ப 

வன் பயனையடைகிறான், மகாதமாவான ரஈஇிதேவன் உலகத்தில் 

விருமபினசித்தியை அடைந்தான். ௮வன் சனிகளாலும் இலைகளா 

லம் கிழககுகளாலும் முனிவர்களைப் பூறித்துவந்தான், அவ்விதமான 

பழங்களாலும இலைகளா லுமே சைப்யனென்னும் ௮சசனும் 1மாடா 

ணுடன்கூடின சூரியனைச் சந்தோஷிக்கசசெய்தான் அதனால் அவன் 
மேலானஸ்கானத்தை அடைந்தான், மனிசன், தேவதைகள் அதிதி 

கள் வேலைக்காராகள் பித்ருக்கள் தான் ஆயெ இவர்களுக்குக் கட 
'னுள்ளவனாகப் பிறக்கிறுன், ஆகையால், தன்னுடையவேதத்தை ஐது 

வதால் மகரிஷிகளினிடமிருகதும் யாகத்தினால் தேயர்களிடமிறார் 

அம் சராதததானசத் இனால் பிதருச்களிடமிருந்தும் பூஜையினால் ௮ 

இகளிடமிருக்தும் யாகத்தில்மீதியான ஆகா.ரத்தினலும் பாலனத்தி 

னாலும் தன்னிடமிருக்தும் கடனில்லாமலிரு கத்தலை அடையவேண்டும் , 
    சை. r 

1 ஸுூ*யனுடைய 'பச்சத்திலுள்ளவுன்,



சா ந இிபர்வம், ௧௦௭௯ 

பிரு தீயவர்க்கத்திற்கா முசலிலிருக்து முறையாக எல்லாக் காரியத்தை 

யம் செய்யவேண்டும், தனமில்லா தவர்களும் முயற்சியால் கனகு 

ஸித்தியடக்திருக்கின்றனர். முனிவர்கள் அக்னியில் நன்குஹோ 
மம்செய்து ஸித்தெடைந்தார்கள், ஒ.  மஹாபாஹுஈவே : ! 1ரிசீசரின் 

புத்திரனான சு5சசேபன் யஜ்ஞததிலபா கமுடையவர்களான ,தேவா 

களை ரிக்குக்களால் piss விசுவாமிதாருக்குப் பு த்நிரனாதலை 

அழகன் வீரியமாயிருப்। (தையடைக்க உசநலஸ் தேவியைத்துதித் 

கீ 'தவதேவருக்கு அருள்வாசசெய்து ஒளி கிரம்பப்சிபற் ற்று ஆகா 

Be சந்தோஷிக்கிறார். அஸிதர், தேவலர், நாரதபாவ்தர்கள், 

கக்்வான, ஜமதகனியின் புத்திரரான பாசுராமர், மனோவசமுள்ள 

தாண்டியர், வஸிஷ்டர், ஜமதகனி, விசவாமித்ரா, அத்ரி, பாத்வாஜர், 

ஹரிசமசரு, ருண்டாதாரர், சருகச்ரவஸ் இர்சமஹரிஷிகள் ஸமாதி 

யடைந்து ரிக்குக்களாலே விஷ்ணுவைத்துஇத்துத் தவத்தினாலே 

புத்திமொனான அவருடைய அ௮ருளைப்பெற்று ஸித்தியை அடைந்தார் 

கள, தாழந்தவர்களூம் "றத அவரையே துஇத்து மேன்மையை 

ுடை£தாகள், இவ்வுலகில் கெடட செய்கையை௪ செயது மேன் 

மையைத் தேடக்கூடாது, தாமத்த)ல வந்த அர்த்தங்கள் ஸத்யமான 

வை, அ௮தாமத தால வந்தஜவகளை நிநதிக்கவேண்டும, உலகத்தில் 

சாசவதமான தாமத்தைத தனதூல் விருப்பத்தால தளளக்கூடாது, 

ஒ.! ராஜசரேஷ்டனே. பிபுவே.! எலலாவேதங்களும மூன்று௮க்னி 

களிலிருக்கன்றன. ஆதலால அக்னியை ஆதானஞசெய்ததர்மாத்மா 

வே புண்ணியஞசெய்கின்றவாகளில உத்தமன், அனுஷ்டானம் குறை 

யாமலிருகற அந்தப பிராமமணன்தான் ஆஹிதாகனியாயுள்ளவன், 

அனுஷ்டானமில்லா தவன் ௮காஹிகாக்னியாயிருப்பது சிறந்தது. 

'னுஷ்டானமில்லாத அக்னிஹோ,த்ம சிறந்ததன்று, ஓ! நரசிரேஷ் 
டனே! அக்னியும் ஆத்மாவும் பெறற மாதாவும பிதாவும் குருவும் 

அவசவர்களுக்குத் தக்கபடி. உபசரிக்கத்தக்கவர்கள். எவன் அபி 

மான த்தைவிட்டுப் பெரியோகளை லஸேவித்து வித்வானும் காமமற்ற 

வனுமாஇ ப்ரீதியுடன் (உலகத்தைப்) பார்க்கின்ரானோ, ஸாமர்த்திய 

மில்லாமல் தீர் மத்துடன்கூடி. (ஒரு பிரா ண்க்கும்) தூன்பஞ் செய்யாம 

லிருக்கரானோ அந்த ஆரியன் நல்லோர்களால் பூஜிக்கப்படுகிழுன், 

ema 

  

] 6 மூலத்தில், * அஜீசர்த்தஸுசஷ்' என்று 2 இருர்கவேண்டும்* என்பது 

பழைய்வுரை,



£06TO ஸ்ரீமஹாபாசதம். 

இருநூற்றுத்தோண்ணாற்றொன்பதாவத அத்யாயம், 
மோக்ஷதர்மம், (தோடர்ச்சி) 

ஒடு. 
(பராசாகீதை ; வர்ணதர்மங்கள்.) 

ஞ்த்ரஜா இக்கு மூன்றுவர்ணஙகளிலிருக ந்தம் ப்ரீதியுடன்கொடு 

க்கப்பட்ட ஜீவனமான.து றெந்ததென்று சொல்லப்பட்டி ௬௧௮, 

(அனு அவர்களை) எப்பொழுதும் தர்மத்திற்கிறக்சவர்களாகதசெய் 

இன்று. சூதரனுர்குத் தன்னுடைய தாதை மூதாதைதொட்டு 

நிலைத்த ஜீவனமில்லையானால் (முன்வர்ணத்தோர்களுடைய) பணி. 

விடையையே செய்யவேண்டும், வேறுவழியாக ஜீவனத்தைத் தேடக் 

கூடாது, எப்பொழுதும் எல்லாகில்மைகளிலும் தா்மத்தையறி 
கத ஸாதுக்களோடு சேர்க்திருப்பதே சோபிக்கின்றது, wong 

துக்களோடு சேர்க்சையானது விளஙகாதென்ப.து என் எண்ணம். 

உதயபருவதத்திலுள்ள இரவியமானது (ஸூர்ய) ஸம்பந்தத்தால் 

விளங்குவதுபோலத் தாழ்ந்த ஜாதியிற்பிறந்தவலும் ஸத்துக்களின் 

சேர்க்கையால் விளங்குகிறான், வெளுப்பான வஸ்தரமானது எந்த 

வர்ணத்தினாலே சாயமேற்றப்படுிகன்றதோ ௮8த ரூபத்தை அடை 

இன்றது, அப்படியே இதையும் என்னிடமிருந்து ௮.நியக்கடவாய், 

ஆகையால், குணங்களில் 8 பற்றுதல் செய்யவேண்டும்; ஒருபோதும் 
தோஷங்களில பற்றக்கூடாது. இவ்வுலூல் மரிக்கும் தன்மையுள்ள 

ஜனக௫களுடைய மிகவும் சஞ்சலமாயிருக்கிற உயிரானது அ௮நித்யமன் 

னோ? ௯ாஈகத்திலேயோ துக்கத்திலேயோ இருர்.துகொண்டு ஸமர்த் 

தனாடச் சுபகர்மங்களையே தேடுகின் றவன் இவ்விட த.தில் மங்களக்களைப் 

பார்க்குமுன், பெரியபயனையுடையதாயிலும் தர்மத்தினின்றும் வில 
மெ கர்மத்தைப் புததிசாலியானவன் செய்யக்கூடா௮. அது இம்மை 

யில் ஹிதமாகச் சொல்லப்படுகிற தில்லை. சிறுபயனையளிப்பதாயிலும் 
தர்மமுள்ள கர்மமானது சந்தேகமில்லாமல் செய்யத்தக்கது, அது 

மிகவும் ஸுகத்தைத் தரும், எந்த அரசன் ஆயிரம் பசுக்களையபகரி 

sa சக்ஷிக்கமாட்டாமல் தானம் செய்வானோ ௮க்த அரசன் (சோதா 
னஞ் செய்தவனென்ூற) சப்தமாத்திரமானீ பயனையடைந்து திருடனா 

இருன், பிரம்மாவானவர் முதலில் உலகங்களால் பூஜிக்கப்பட்டதா தா 

வைச் சிருஷ்டித்தார், தாதாவானவர் உலகங்களைத் தரிப்பதில் ஸமா 

த்தசான (பர்ஜூயரென்கறெ) ஒரு பு.த்ரரைச் சிருஷ்டித்தார். வைச்ய/ 
அவடைப் பூஜித்து மிஈவும் செல்வப் பெருக்கைச்சரும் கிருஷிமு தலியு



சாந்திபர்வம், Soars 

வற்றைச் செய்யவேண்டும் ; க்ஷத்ரியர்கள் காக்கவேண்டும் ; பிசாம் 
மணர்கள் டம்பமும் கபட மூம் கோபமுமில்லாமல் ஹவயகவ்யங்களைச் 

செய்துகொண்டு அனுபவிக்கவேண்டும் ; சூத்ரர் (பூமியின்) சுத்தி 
முதலானவற்றைச் செய்யவேண்டும். இப்படியானால் தர்மம் «Heo py 

இல்லை, ஓஒ! அசசரிற்ெறந்தவனே! ,, தர்மம் ஈசியாமலிருந்தால் பிரஎஜ 
சன் ஸுகமுூடையவைகளாகின்றன, பிரஜைகளுடைய ஸுகீத்தால் 

ஸ்வர்க்கத்தில் தேவர்கள் ஸந்தோஷிக்கிருர்கள், ஆகையால், இவ் 
விதம் தர்மத்தாஸ் ரகூறிக்கின்ற அரசனும், ௮த்பயெயனஞ்செய்கின்ற 
வேதியனும், பொருள்தேடுவதில் முபற்சியுள்ள வைசியம், ONG 

இரியங்களை ஜயித்து எப்பொழுதும் பணிவிடை செய்கின்ற சூத்ரனும்! 

பூஜிக்கப்படுகின்முர்கள், அரசனே! இதற்கு வேறுவிசமாக நடப் 

பவன் தன்னுடைய தர்மத்திலிருந்தும் குறைவையடைஇன்றான், 

மனவருத்தத்தோடு கொடுக்கப்பட்ட சோகிகளும் பெரும்பலனு 
டையவைகள். கியாயமாகச் சம்பாஇிக்கப்பட்டவைகளும் ஆயிசக்கண 

க்சாகக் கொடுக்கப்பட்டவைகளுமான மற்றத்திரவியங்களைப்பற்றிச் 

சொல்லவும் வேண்டுமா £ பிராம்மணர்களைத் தனர்தோ௮ம் பூஜித்து 

அவர்களுக்குக் தானஞ்செப்யும் ௮ரசன் அதற்குத்தக்கபடி. நிலைத்த 

பயனை அனுபவிப்பான், (ஏற்பவர்களின்) இருப்பிடம் சென்று 

கொடுப்பதைக் தர்மமானதும் சிலாக்யமுமாகச் சொல் லுஇன்ருர்கள், 

கேட்டபின் கொடுப்பதை மத்திய பலனாகச் சொல்லுகனமுர்கள், 

அவமஇப்போடும் ௮ச்ரத்தையோடும் கொடுக்கும் தானத்தை ஸத்ய 

வாஇகளான முனிவர்கள் அதமமாகச் சொல் ஓுனெமுர்கள், (ஸம் 

ஸாரஸாகரத்தில்) முழுகுின்ற மனிதன் எப்பொழுதும் பலவிச 

(உபாய) த்தால் தாண்டவேண்டும், (முக்தி கிடைக்குமோ இடைக் 
காதோவென்சிற) ஸம்சயத்தினின்றும் விடுபமமொறு மூயற்சிசெய்ய 

வேண்டும். பிராம்மணன் அடக்கத்திலை விளங்குகிழுன், sap oh 

யன் வெற்றியினால் விளங்குகிறான். வைச்யன் தனத்தினால் விளங்கு 

கருன், சூத்இரன் நித்யம் வேலைத்திறமையினால் விளங்குகருன், 

  

முந்நாறாவது அத்பாயும், 
Gira Sim. (தொடர்ச்சி) 

~POPD She 
(பாரசரகீதை ; முப்புரமேரித்த கதை,) 

ப்ரதிகசஹத்தால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட தனங்கள் பிசாம்மண 
னீடத்திலும் யுத்தத்தில் ஜயத்தர்ல் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட தனங்கள்



௧௦௭௨. ஸ்ரீமஹாபாரதம்; 

கூஷத்ரிபனிடத்திலும் நியாயத்தால் ஸம்பா திக்கப்பட்ட தனங்கள் 

வைச்யனிடத்திலும் பணிசெய்தலால் சம்பா.திக்கப்பட்ட தனங்கள் 

சூத்சனிடத்திலும் ௮ற்பமாயிருக்தா லும் தர்மத்தில் உபயோடத்தால் 

பெரும்பயலுள்ளவைகளாக ச்லாகக்சப்படுகின் றன, நித்யம் மூன்.று 

வர்ணத்தார்களுக்கும் ஏவினதைச் செய்வோன் சூத்தெனாகச் சொல் 

லப்படுகிமுன், பிலழயில்லா த பிராம்மணன் க்ஷத்ரிய தாமதகை 

யடைந்தும் வைச்யதாமத்தை யஎடந்தும் இழிவையடையான். எப் 

பொழுது பிராம்மணன் சூத் தர்மத்தை யுடையவனாவானோ © 
பொழுஜறி இழிவையஈடகின்ரான், எப்பொழுது ஜீவனழாாசககம் 

, ஏற்படவில்லையோ அப்பொழுது சூத்ரனுச்கும் வியாபாரம் பசு 

மேய்த்தல் (கொல்லுகசசு முதலான) சில்பவேலையால் ஜீவனம் 

ஆய இம்ஜூன்றும் விதிக்கப்படுகின்றன, உலகில் நிந்திக்கப்பட்ட 

வையான காடகத்தில் வேஷர்தரித்தலும் 1ப.துமையாட்டலும் மது 
மாமிசங்களை விற்பதும் உலோஹம் தோல் இவற்றை விற்றலும் 

(தன் முன்னோகளால் செய்யப்படாமல்) புதிதாகத் தான் செய்யக 

கூடாது. முன்னோர்களால் செய்யப்பட்ட இந்தக் காமத்தையுடைய 
வமசத்திலிருந்தும் இதைத் தள்ளுகிறவனுச்குப் பெரிதான தர்மம் 
என்று கேள்வி, உலகததில் ஸித்தியடைந்த புருஷன் செருச்சூற்ற 

மனத்துடன் எந்தப் பாவசர்மத்தைச செய்கிமுனோ அதுவும் (பிற 

சால) கொள்ளத்தகாததாகச சொல்லப்படுகின்ற த. (அப்படியுமேற் 

படுமோவென்றால்) அடகடனவர்களும் தாமத்கைப் பிரதானமாக 

வுடையவரச்கஞம் நியாயமான தர்மத்தை அனுலரித்தவர்களுமான 

ப் ரஜைசள் (குறையைச் தெரிவிக்கிற) இக்தண்ட ரூபமான க்ஷ 

யுடையவர்களாகப் புராணங்களில் சொல்லப்படுகிருரகளல்லவா? ஐ! 

அரசனே. மனிதர்களுக்கு எப்பொழுதும் இவ்வுலகில் தர்மந்தான் 

சிலாகிக்கப்படுசன்றது. உலகத்தில் தர்மத்தால் பெரியோர்களான் 

மனிதர்கள் குணங்களையே அ௮னளுவ்டிக்கின்றுர்களல்லவா? ஓ! உபி 

யே. அஸுசர்கள் ௮ந்தத் தர்மத்தைப் பொறுக்கவில்லை, அப்பொ 
மூ அவர்கள் வரவா விருத்தியடைந்து பிரஎஜகளுள் புகுந்தார்கள், 

அந்தப் பிரஜைகளுக்குத் தாமத்தை காசஞ்செய்கின்ற கொழுப்பா 

னது உண்டாயிற்று, அதன்பிறகு, கொழுத்தமனமுடைய அந்தப்பிர 

ஜைகளுக்குக் கோபம் உண்டாயிறறு, குரோத தீதாலாக்சமிக்கப்பட்ட 

பிரஜைகளஞுடைய நடக்கை லஜ்எஜஎயக் கொடுக்கக் கூடியதாயிற்று, 

௮7சனே! பிறகு, லஜ்ஜையும் ஈ௫ித்தது. மோகம் உண்டாயிழ்று, பிறகு, 
  

1 *வேரிசளால் பிழைப்பது! என்றும் சொள்எலாம்; a
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மோகத்தால் சூழப்பட்ட அந்தப்பிரஷஜகள் ஒன்றையொன் pase 

(மோகத்தை] விருத்தசெய்.துகொண்டு முன்போல ஸ௩கமாக (தத்தர். 
மத்தை) ப்பார்க்கவிலலை, பிறகு, ௮க்தப் பிரிஜைகளையடைக்து ௮௧ 

தத் இக்கண்டமானது ( அடக்குவதில்) காரணமாகவில்லை, பிறகு, 

, பிரஜைகள் பிசாம்மணர்களையும் தேவர்களையும அவமஇத்து விஷயல் 
களை அனுபவித்தன, அந்தச் சமயத்திலேயே தேவர்கள் C sani ar 3 

செல்லாம் GC repr dye இரரும் அனேக ரூபமுடையவரும் Gens By 

கால் மேலானவருமான ப.ரமேசுவரசைச் சரணமடைக்தார்கள், 
பட்டணத்தோடு ஆகாயத்தில் செல்.லுகிறவர்களான அந்த ஸுரா 

. கள் மூவராயிருக்தும் அந்தப் பாமேசவாசால் தேவர்களால் விருத்தி 

செய்யப்பட்ட தேஜஸையுடைய ஒரேபாணத்தினாலே (அறுத்துப்) 
பூமியில் தள்ளப்பட்டார்கள், பயஙயகரனும் பயஙகரமான பராக்ரம 

முடையவனுமான அந்த அஸுரர்களுடைய தலைவன் மாத்திரம் 

இருக்கதான். சேவர்களுக்குப் பயததையுண்டுபண்ணுகிற அவன் சூல 

பாணியான பரமேசுவாரால் கொல்லப்பட்டான், ௮வன் கொல்லப் 

பட்டபிறகு, மனிதர்கள் தவகள் நிலைமையை அடைந்தார்கள், Cou sa 

களும் சாஸ்இரஙகளும் பூவம்போலப் பிரவிருத்திக்கன, பிறகு, 

ஸ்வர்க்கத்தில் தேவர்களுடைய ராஜ்யத்தில் இந்திரனுக்கு ௮பி 

லேகம்செய்து ஸப்.தரிஷிகளும் மனிசா களுடைய கக்ஷையைநடத்து 

வதில் சோக்துகொண்டாகள், பிறகு, ஸபதரிஷிகளுக்கு மேலே 

விப்ரு நுவென்ற அரசனும் சேர்ச்துொண்டான், பிறகு, க்ஷ£த்ரி 

யர்கஞும் ராஜ்யஙகளில் தனித்சனி அசசாகளானார்கள், பெரிய 

குலங்களில் பிறந்தவர்களுக்கும் மிகவும் மூன்னோர்களான மூதி 

யோர்களுக்கும் இருதயத்திலிரு£்.து ௮ஸுரத்சன்மையானது விலக 
வில்லை, ஆகையால், தொடர்சசியாய் வந்த ௮க்த ௮ஸுசத்தன்மை. 

யினாலேயே பயங்கரமான பராக்ரமததையுடைய அரசர்கள் அஸர் 

களுக்குரிய காரியங்களையே செய்தார்கள். ௮வைகள் அவர்களிடத் 
இலேடே, இருக்தன. ' அவர்கள் அவைகளையே கிலைபெறவும் செய்தா 

கள். இப்பொழுகும் மிகவும் புத்தியில்லாத மவிதர்கள் அவைகளைச் 
செய்சின்ரர்கள், ஒ! அரசனே! ஆகைபால்,”கான் உனக்குச் சொல்லு 

இன்றேன், வித்வானான புருஷன் சாஸ்திசத்காலா.ராய்க்து ௮காஇ 

ஸித்தமான பிசம்மஜ்ஞானத்தையடையவேண்டும்; ஹிம்ஸாரூபமான 

stirs விடவேண்டும். தாமத்திம்காக முறைதவறிச் கலப்பாசத் 

இரவியத்தைச் சம்பாஇக்கச்கூடா ௮. ௮ க்ஷமமாகச் சொல்லப் 

படுகறஇல்லை, அடக்கமுடையவனும் க்ஷத்சியனும் இஷ்டர்களான 

0 02
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உதவினர்களைபுடையவனுமான நீ அடக்கத்துடன் இவ்வா்றிமு௩ : 

பிரஜைகளையும் வேலைக்காரர்களையும் புத் இிரர்களையும் உன்னுடைய, 

தீர்மத்தோடு கவனித்து ரக்ஷி, இஷ்டர்களுடையவும் பசைவர்களு 

டையவும் சேர்க்கையில் ஸ்ரேகரூம் வைரமும் உண்டாகின்றன, 

அதனால்; அனேகமாயிரம் பிறவிகளில் சுழலுகின்றான், ஆகையால், 
குணங்களில் பற்றுதல் வைச்கக்கடவாய், ஒரு விதத்தாலும் தோல் 

களில் பற்றுதல் வைக்காதே, 1குணமில்லா தவனயிருக்தா லும் எவன் 

துர்ப்புத்தியுள்ளவனோ அவன் 2சனக்கு அ;இகளாயிருக்கிரன், ஓ 1 

மஹாராஜனே! தர்மா தர்மங்கள் மனிதர்கள்விஷயத்தில் பிரவ்ரு த்இக் 

இன்றன. மனிதர்களல்லாத மற்றப் பிராணிகள்விஷயகத்தில் அப்படிப் 

பிரவிருத்திக்றெதில்லை. மனிதனானவன் ஆசையுள்ளவனாயிருஈதா லும் 

ஆசையற்றவனாயிருந்தாலும் தாமரிலனாயும் வித்வானாயும் எப்பொ 

முதும் உலகததில் 3ஆகமபு தஷயுமிருக் துகொண்டு பிராணிகளுக்கு 

ஹிம்ஸையில்லா மல் நடக்கவேண்டும், எப்பொழுது ௮வனுடைய 

மனமானது சஙகற்பம் நீஙெதாகின்றநதோ அ௮ப்2பாழுது அஸத்ப 

மே எற்படாது, சேஷ மத்தையமடைவான், 
  

முந்நாற்றோராவது அதியாயம், 

மோக்ஷதர்மம். (தோடர்ச்சி) 

90 DHD oor 

(பராசரக்தை; தவத்தின் பேருமை.) 

ur! இருஹஸ்சனுடைய இந்தத் தர்மவிதியான.து சொல்லப் 

பட்டு. (இனி) தவத்தின் விதியைச சொல்லப்போகிறேன், தெளி 

வாகச் சொல்லுசன்ற என்னுடைய ௮ந்த வார்த்தையைக் கேள், 

௮ ரசனே! பெரும்பாலும் கிருகஸ்தனுக்கு ராஜஷு தாமஸ விருத்தி 

களாலும் ஸஙகத்தாலும் வரும் மமையென்ப,று உண்டாகிறது, 

இம்மையில் மனிதனுக்கு வீடுகளையடுததுக் கோக்களும் க்ஷேதீரங் 

Seq sensor பத்னிகளும் பூத்திர்களும் வேலைச்சாரர்களும் 

உண்டாகின்றனர். இவ்விதம் பிரவிருத்தித்து அவைகளை நித்பமாக 
    

1 6 அறிகீனன் நற்குணமற்றவளாயிருந்தாலும் தன்னிடம் மிச்ச ௮ன்புள் 
எலனாயிருச்சிறான் ? என்பது Ca pum. 

9 தன் எண்ணத்தில் (௮,தாவது) தன்னை ௮இசனாகத் தானே நினைச் 
இருன். t ் ் 

8 எல்லா ஐர்.துக்களையம் தன்னைப்போலப் பாாகடறவன்.
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வே நிளைக்கின்றவனும் அறித்யமாக நினையாதவனுமான அவனுத்கு 
, சாகமூம் தவேஷரும் விருத்தியடைகின்றன. ௮. ரசனே. ராகத்வே 
ஒஙகளாலாக்கிரமிச்கப்பட்டவனும் தன2மின் வசத்தையடைத 
வனுமான மனிதனை மோகத்தாலுண்டான பற்றுதலென்பதும் டை 
கின்ற, சிற்றின்பத்ை மூக்கியமாகக்சொண்ட எல்லாரும் போகத் 

த அனுபவிக்கெவனைக் கிருதாத்தனாக நினைத்துக் காதலினலே 
ஈம் மின்பத்தைக்காட்டி லும் வேறு லாபத்தைச சந இக்கிறதில்லை, 

பிறகு, அவாவினால் பற்றப்பட்ட மனததையடைந்து ஸஙகத்தால் 
(தன்) ' குடும்பத்தை விருத்திசெய்கிருன், ௮௩தக குடும்பத்தைப் 

-பாதுகாப்பதற்காகம் தனத்தைக் சேடவிருமபுகிமுன், அவன் தெரி 
ந்தே தனத்திறகாக அகாரியத்தைப பறறுகிமுன், இளமைமுதல் 
உண்டான ஸ்கநேகம மனதில் அதிகரிததால அநத ஜனத்தின் 
நாசத்தால் ௮னுதாபமுமடைகிறான், Goes, sonar நிரம்பித் 
தனக்கு ௮பஜயம் வ.ராமல காகக விரும்பி, “எதனால ஸ.டஏியாவோம்' 

என்று கரத ௮தைச செய்இன்முன், அதனால் காசக்தையடை 
வின்ருன், ஐ! அரசனே! ௮ஃது அ௮ப்படியன்றோ? புத்தியள்ளவர் 
களும் சாசவதமான பிரம்மததைச சொலலுகின்றவாகளும் சுபகா 

மத்தைத் தேழிசன்றவர்களும் விஷயத்தை வெறுத்தவா்சளுமான 
மனிதர்களுக்கே ஸ.ூகம், மனிதன்  அன்புக்குரியவர்களுடைய 
காசக்தாலும் தன நாசததாலும் ஆது வியாதிகளாலுண்டான தாபத் 
காலும் ஒழிவை அடைகின்முன், ஓ.ஜிவினாுல் ஆத்மநிகசயமுண்டா 
கிறறு, ஆதமரிசசயத்தால் ஆத்மபரதயக்ஷம் உண்டாறெது. ச 
சனே சாஸ்திரார்ச்தமான ஆத்மாவினுடைய ப்.ரநயக்ஷத்இினால் 

தவத்தையே கருதகருன், மனிதற்ற்றக சவனே * பிரியமானவிஷூய 
ஸுகம் 6௪ ககாலததில தவததைசசெய்வதற்கு முபற்சிசெய்கன்த 
வனும் ஸுராஸூர விவேகமூலட யவனுமானமனிதன் ுரலபனல் 

லனோ ? எல்லாருக்கும ஸு தாரணமானறும் ஸ்வர்க்கமாக்கத்தை 
அடைவிக்கிறறுமான தவமான.து ஜிதேகிரியனும் ௮டக்கழூடைய 
வலுமான சூதரனுக்குக்கூட விதிக்கப்ப$கிறது, முன்காலத்தில் 

பிரபுவும் விரத கதில்ஜாகருகருமான ஹிரண்யகர்ப்பர் சிற்சிலவிட 
தீதில் விரதங்களையனுஷ்டி த்துக் தவத்தால் பிரஜைகளை ச்சிருஷ்டி த் 

“தீர், ஐயனே! ஆஇத்பர்கஞம் வஸ-டக்களும் ருத்ரர்சளும் ௮க்னி 
பும் அச்வினிதேவர்களும் மாருதர்களும் விசுவேதேவர்களும் ஸாத் 
யர்களும் பிதருக்களும் மருத்துக்களுடை யகணங்களும் யக்ஷர்களும் 
சாக்ஷூளாகளும் கர்சாவர்களும் ஸித்தாகளுல் மற்றத்தேவர்களும் ww



&osts ஸ்ர்மஹாபாரதம் 

அமுள்ளஸ்வர்க்கவாளிகளும் தவத்தால் ஸித்திரய அடைக்தார்கள், 

முன்காலத்தில் பிரம்மாவினால் தேதலில் தவத்தால்படைக்கப்பட்ட 

பிராம்மணர்கள் தவத்தைசசெய்துகொண்டு பூமியிலும் தேவலோகத் 

இலும் ஸஞ்சரிக்கன்றார்கள், பூலோகத்தில் அசசர்களாகவும் பெரிய 

குலங்களில் மற்றக்கிருகஸ்தாகளா களம் பிறப்பெெல்லாம் தவத்தின் 
பயன, பட்டாடைகளும் சோபனமான ஆபரணங்களும் வாகன[த 

களும் ஆஸனயகளும் பானங்களுமாகிய இவையெல்லாம் தவத்தின் 

பயனே, , மனத்திற்கொத்தவர்களும் அழகுள்ளவீர்களும் ஆயிரக 

கணக்குள் ளவர்களுமான ஸ்திரீகளும் உப்பரிகையின்மேல் வாஸ 

மாதிய இவையெல்லாம் தவததின்பயன், உயர்ந்தவைகளான படுக்கை 

களும் பலவகையான ஆகா.யகளும் விரும்பப்படும்மற்றவைகளும் நல 

வினைசெய் ரவாகளுக்கு உண்டாடின்றன, பகைவர்களை வாட்டுகின்ற 

வனே 7 மூவுல்கயகளி லும் தவத்காலடையக்கூடாதது ஒன்றுமில்லை, 

கல்வினை?சயயா தவர்களுக்கு ஸுககளில்லாமற்போவதே பயன், 

ஓ' சாஜசபேஷ்டனே: ஸ-இியாயிருக்தா லும் துச்கமுடையவனாயிருக் 

தாலும் மனிசன் மனத்திலை சாஸ்இ.ர த்தை ஆராய்ந்து பார்த்து ௮ஸத் 
தோஷமானஅ அலுகத்நின்பொருட்டென்னும் நிசசயத்தால ஆசை 

யைத்தள்ளவேண்டும், லோபத்தால் இந்திரியஙகளுக்கு மயக்கமுண் 

டாகும், அதனால் இவனுடையபிரஜ்ஞையான.து அப்யாஸமில்லா த 

லித்தைபோல ந$ூத்துவிடும், ப்ரஜ்ஞை நத்தவுடன் நியாயத் 

தைக் கருகமாட்டான், ஆகையால், ஸுகத்திற்கு நாசம் வர்தபொ 

மூது மனிதன் சகடுக்தவத்தைச செய்யவேண்டும், இம்மையில் எது 

இஷ்டமோ அதை ஸுதமாச௪ சொல்லுன்றுர்கள், வெறுக்கப்படு 

வது அூக்கமாகச் சொல்லப்படுகின்றது, தவம் செய்வதற்கும் தவம் 

செய்யாமலிருப்பதற்கும் பயன் எவ்விதமாயிருக்கிறதென்பதைப் 

பார், மனிதர்கள் குற்றமற்றதவத்தைச் செய்து நித்யம் மங்களங் 

களையும் பார்க்கின்முர்கள்) விஷயஸுகங்கள்ாயும் * அனுபவிக்கின்முர் 

கள், பிரஸித்தியையும் அடைகின்றார்கள், அக்கமானது , ௮ப்ரிய 

மாயும் அவமானமாயும் அனேகவிதமான ரூபமுடையதாயிருக்கற ௮, 

பயனை விரும்புகிறவன் mao வழியைவிட்டு விஷபரூபமான வழியை 

அடைனெருன். அவனுக்குத் தர்மததினும் தவத்திலும் தானத்தி 
லும் ஸந்தேகமுண்டாசின்ற அ. அவன் கொடியபாவங்களையேசெய்.து. 

தசகத்தை அடைூருன். ஓ! அரசனே! ஸுகத்இலிருக்தாலும் லக் 

கத்திவிருந்தா,.லும் ஈல்லொழுக்கத்திலிருக்து சலியாத மனிதன் சாஸ் 

தரத்தை நேத்திரமாயுடையவன்., ஐ! ௮ரசனே;' ஸ்இரீலங்க தலும்



ச்ர்ந்திபாவம், 562௭ 

உணவிலும் காட்சியிலும் மோப்பதிலும் கேட் பதிலும் (வில்லிலிருக்.து 
விடப்பட்ட) ஒர் அம்பு பூமியில் விமுசகாலம்வகரயில் ஸ-கமானது 

கருதப்படு, பிறகு, அதனுடைய காச தீதினால் இவனுக்கு மிகுதி 
யான அக்கம் உண்டாகின்றது, ஆகையால், வித்வான்௧ள் மிகவும் 
மேலான ஸுகரூபமான Cunt mp gon 54 சிலாகிக்னெறுர்கள். அத 

ஞ்ல், விவேகமுடையு எல்லாருக்கும பெரிதான ஸுகத்தின் பொருட் 
டுச் சமமுதலான குணல்கள் உண்டாகின்றன, தர்மம் விருத்தியடை 
விதால் எப்பொழுதும் பொருள் இன்பங்களால் குறைவை அடை 

யான், ' முயற்சியின்பிக்டைத்தவை இருகஸ்தர்களால் எப்பொழு 

வம் ௮னுபவிக்கத்தக்கவை, தன் தர்மமானது முயற்சியால் ௮டை, 

யத்தக்கென்பது என் எண்ணம், மானிகளும் கலலகுலத்திற்பிறந்த 

வர்களும் எப்பொழுதும் சாஸ்திரத்தினர்த்தத்தில் இருஷ்டியுள்ள 
வர்களுமாயிருக்ெவர்களுடைய செய்கையானது தரீமத்தினின்றும் 
விடுபட்டமூடத்தர்களால் 1செய்யமுடியாது, உலகத்தில் மனித 
மூயற்டியோால் செய்யப்பட்ட காமமானது காசத்தையடைகின்றபொ 
மு.து அவர்களுக்குத் தவத்தைத்தவிர வேறுகர்மமானது இலலை, ஓ] 

அரசனே | இருகஸ்தனானவன் ஸாமர்த்தியத்தோடு ஹவ்யகவ்யச்தஇன் 
பொருட்டு ஸ்வதாமத்தில் நட கொண்டு மனேவாக்காயங்சளால் 

காமத்தின் நிசசயத்தை அனுளரிக்கவேண்டும், ஈ$ ஈதங்களான 
எல்லா ஆறுகளும் ஸருத்திரத்தில் நிலைபெறுவதுபோல எல்லா 
ஆசாமிகளும் கிருஹஸ்தனிடத்தில் நிலைபெறுின்முர்சள் ' என்று 

சொன்னார், 

முந்நாற்றிரண்டாவது அத்யாயம், 

மோ-க்ஷதர்மம் , (தோடர்ச்சி) 

ஒடி அழ 
(பராசரக்தை ; வர்ணங்களின் பிரிவுகளும் 

விசேஷதர்மங்களும் போதுவான தர்மங்களும்.) 

ஹு கர், ₹ஐ. மஹரிஷியே ! ஜாதி விசேஷஙகளிலிருக்து 

வேறு ஜாதியானது எப்படி உண்டாகிறது? இதை அறியகிரும்புகி 
  

  

1  அகக்யா! என்று மாற்றப்பட்டது. ட்ட. 

2 பிராம்மண க்ஷத்ரிய வைச்ய சூதீர ஜு.திகளைக்சாட்டி லும் வேருன 

அனுலோம பிரதிலோமஜாதிகள் இங்கு விசேஷவர்ணங்களென்று சொக்குப் 

பட்டன, :280:வது அத்யாயத்தில் சொல்லப்பட்ட இருஷ்ணவர்ணங்சள் 

என்பது பழையவுமை.



OLD LOF ib'an Fu 7 wD , 

தேன். சொல் லுகிறவருள்சிறக்தவசே! அதைச் சொல்லும், ¢ பிறச்னம் 
'இர்கச் குழை 1 அவனே' என்று வேதம் சொல்லுகிறது. பராம் 

மாணனிடத்திலிருக் தும் உண்டானவன் Gree. Gal wenn Ham && 

கொள்ளப்படுகிருன் ?” என்று கேட்க. பராச.ரர் சொல்லலானார். : 

‘a! usrig Gon! 6) ga இப்படியே எவன் எவனாலுண்டா 

ஞனே அவன் அவனே, தவத்தின் குறைவிஷலே ஜாதிபே 

தத்தை அடைந்தான். நலல க்ஷேத்திர த்நினலும் நல்ல பீஜத் 

இணாலும் பரிசுத் .மான பிறப்பு உண்டாூற று, இனவகள் இரண் 

டிலொன்று தாழ்ந்ததானால் தாழ்ந்தவன் உண்டாடன்றான். உல 

கங்களைப்படை க்கின்ற ஹிரண்யகர்ப்பறுடைய முகத்திலும் புஜு 5. 

ளிலும் தொடைகளிலும் பாதஙசளிலுமிருக்தே (வாணங்கூ்) உண் 

டாயினவென்று தாமத்தையமிந்தவர்கள் அ.மினெருர்கள். ஐயா | 

அரசனே! ' முகத்திலிருந்து உண்டானவர்கள் பிராம்மணர்களா 

கவும் புஜத்திலிருந்து உண்டானவாகள் ௯ூ௩த்ரியர்களாகவும் தொடை 

யிலிருரது உண்டானவர்கள் தனவான்க௧ளான வைசபர்களாக 

வும் பாதத்திலிருந்து உண்டானவர்கள் பணிசெய்யும் சூததிரர்களரக 

வம் நினைக்கப்படுகின்முகள். ஓ! புருவசரேஷ்டனே! கான்கு 
வர்ணங்களுக்குத்தான் ஹிரண்யகர்ப்பனிட மிருந்து உற்பத்தி, இவை 

களைக்காட்டிலும் வேருக ௮இகமான அவர்கள் ஸஙகரஜா இகளாக 

நினைக்கப்பட்டனர், கூடத்ரியாதிரதர், ௮ம்பஷ்டா, உக்கிரர், உ வதேஹ 

கர், ச்வபாரகர், புல்கலர், ஸ்தேநா, நிஷாகர், ஸ-ஐதர, மாகதர், 

யோகா, காரணர், விராதறியா, சண்டாளர் கய இவர்கள் 

நான்கு வர்ணஙகளிலிருந்தும் ஒன்றோடொன்று சலந்து உண்டாகி 

மூர்கள்? என்று சொன்னார். ஜனகர் , ₹ஐ.! முனிச்ரேஷ்டரே | ஓரே 

பரம்மாவினால் உண்டானவர்கள் கோத்திரத்தினால் எப்படி. ௮ரேகர் 

களானார்கள் 2 இவவுலகில் சோ சரங்கள் ௮ கேகககள ல்லவா 7 எலகே 

வேண்டுமோ ௮ஙகே உண்டான முனிவர்கள் எப்படி த் தம்ஜாதியை 

அடைந்தார்கள் ச சிலர் Gear ஜாஇயிலுண்டானவர்கள் ," மற்றவர் 

கள் அயோநிஜர்கள்' என்று கேட்ச, பராசரா, ஓ. ௮ரசனே! தவத் 

தால் சுத்தமாகச செய்யப்பட்ட மன தீதையுடைய பசாதமாக்களின் 

பிறப்பானது இழிவானபிறபபுடன் சேர்க்கக்கூடியதாசாது, ௮.ரசனே!' 

முனிவர்கள் எவகேவேண்டுமோ அங்கே புத்திசாகளையண்பெண்ணி 
  

i தீர்தையே, 
2 மூலத்தில் வேறு சொல்லிருக்க. ரூதீர ஸ்திரீபினிடம் Spépacs 

ஏன்பத பொருள்,



er Bui aby. gle 
asi sh ர்க்ஞ்க்து மறுபடியும் தங்கள் தவத்தாலேயே ரீஷித்தன் 

மைப் செய்கின்றார்கள். அரசனே! வைதேஹ:' முன்காலத்தில் 
என்னுடையபி Brings ண்வஸிஷ்டர், ரிசயசருஙகர், காச்யபர், 
வேதா, தாண்டியர், இருபர், கக்ஷீவான், கமடர்முதலியவர்கள், 
weirs se பேசுறைவர்களுள் சரேஷ்டரான த்ரோணர், ஆயு, மதங்கர், 

FEST, தீருமதர், மாத்ஸ்யர் ஆயெ இவர்கள் தவத்இின்வன்மையால் 
ரீவதித்தன்மையை அஃ்டக்தார்கள். வேதத்ை ஒ௫ியுணாக்தவர்களும் 
தடத்தோடுகூடிய தவத்ினலேயே பிரதிஷ்டையை HOLG BGR 
அங்கிரஸ், சச்யபர், வஸிஷ்டர், ப்ருகு என்று மூலகோ தரங்கள் நான்கு 
உண்டாயின், அரசனே. கர்மத்தால் இதா கோத்திரங்கள் 

உண்டாயிசர், தவத்தாலுண்டான ஸத்துக்களுடையஅக்தப்பெயர்களும் 

பெக்கீயாகிபமானவைகள' என்று சொன்னார். ஜனகர், ‘ge! பச 

வானே, எனக்குவர்ணக்களுடையதனித்தனிதர்மயகளை௪ சொல் 

வும். பிறகு, பொதுவான தர்மஙகளையும் சொல்லும. எல்லாவற்றி 

லும் ஸமர்த்தராயிருக்கிறீ£' என்று சேட்க, பராசரர், (அரசனே! 

தானம்வாககுதலும் யாகம்செய்வித்தலும் அத்தியயனம் செய்வித்த 
லம் பிராம்மணர்களு*ரு விசேஷமான தர்மஙகள், க்ஷத்ரியனுக்கு 

நன்ராகரக்ஷிப்பது உரியதர்மம், வைசயர்களுக்கு உழவும், பாடு 

மேய்த்தலும், வாணிபமும் உரியதர்மம், அரசனே! இருபிறப்2பார் 

களான மூதேருச்சும்பணிசெய்தல் சூத்சினுக்கு உரிய தாமம், ௮! 

சன! வர்ணங்களுடைய விசேஷூதாமங்கள் சொலலப்பட்டன. 

ஐயனே! பொதுவானதர்மமகளை என்னிடமிருக்து விரிவாகக்கேள், 

அரசனே! குரூத் தன்மையில்லாமை, கொல்லாமை, தவறு தலில்லா 

மை, (உலகஜழ்தில்சேர்ந்தும்) விலகியிருத்தல், ச்ராத்சகர்மம், AB 

களைப்பூஜித்தல், ஸத்தியம், குரோதமில்லாமை, தஙகர் பத்றியுடன் 

UG pea Gav, சுயொயிருத்தல், எப்பொழுதும் ௮ஸ-ஓயையின்மை, 

ஆத்மஜ்ஞானம், பொன்மை ஆகிய இவைகள் பொத வானதாமங்கள, 

பிராம்மணர்கள்; கஜதரியர்கள், வைச்யர்கள் இம்மூன்று ஜாதிகளும் 

துவிஜாஇகள், ஐ. மனிதர்களிறசிறந்தவனே. இந்தத்தர்மஙகவில் 
அவர்களுர்கு அதிகாரம், இ! அரசனே இம்மையில் ஸ்வகர்மய் 

க௭ைப்பத்கிப் பெரியோர்கள் மேலேபோவதுபோலம் தமக்குத்தசா த 

கர்மங்களிலிருக்னெ.றமூன்றுவர்ண த்தார்சளும் கற்மையடைகின்முர் 

கள், சூத்தினானவன் பதன த்தையடைகிறதில்லையென்பதும் இம் 

் மையில் ஸம்ஸ்காரத்தையடைய யோ கஇியனில்லையென்பதும் கிச்சயம், 

(a Gowen cp) வேதத்தால் 9சால்லரபட்ட தர்மம் அவலுக்கு இல்லை,



FoHo ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

அவனுக்கு த் 1 தர்மத்தின் நிலவே தமுமில்லை, மஹாரரஜனே! வேகா 3 

இயயனத்துடன்கூடின தவிஜர்கள் es Sr lor (தர்மத்திற்கு உபயோக 

மில்லாத.துபற்றி ஸ்.தூலசரீரமிருக்றும் இல்ல ததுபோலானபடி.யால்) 

வைதேஹகனாசச் சொல் லுகின்னார்கள். ஸகலஜகத்திற்கும்தேவரும் 

காசணருமான விஷ்ணுவாக நாஸ் நினைக்கிறேன், (ஆகையால்) 

தம்மை ' உயர்த்திக்கொள்ளவேண்டுமென்சசூ, த இரர்கள் ஸத்துக்க 
ஞடைய (சமமுதலிய) இழுக்கக்சையடைந்று ம்ந்ரமில்லாமல் புஷ் 

டியைச்செய்கின்ற இரியைகளைச்செய்கிறவர்களாகிக் தோஷங்களை 

அடையார். இதரஜனங்கள் ஈல்கஈடக்கையைப்பற்றிநடப்ப தற்சூ 3ஏ.ஜ்ற 
படிஸுகுத்தையடைக்து இகத்இலும்பாத்திலும் ஸக்தோஷிக்கின்மூர் 

கள்' என்று சொன்னார், ஜனகர், 'ஒ.மகாமுனிவரே! ஒருவனை த்தோஷ 

மேள்ளவஞைச்செய்வது கம்மமா 2 அல்லது ஜாதியா 7 என*தச் சக் 

தேசமுண்டாகிவிட்டது. ஆகையால், எனக்கு விவரித்துச்சொல்ல 

வேண்டும்' என்றுகேடக, பராசரர், ஓ.” மகாராஜனே.! காமா ஜாதி 

இரண்டும் ஸம்சயமின்றித் தோஷத்தைசசெய்யும், ஆனால், விசேஓத் 

தைக் கேள், ஜாதியில் தோவூத்தையடைந்து பாவத்ை தச்செய்யாம 

லிருப்பவன் ஜாதியினா லும் சர்மாவினாலும் துஷ்டசாமத்தைப் பற்று 

இற இல்லை. மேலானஜாதியில் பிறக்தவனானாலும் நிக் இக்கப்பட்டகாமத் 

தைச்செய்தால் ௮வனை அந்சக்காமமானது C50 ag pen எவஞகச்செய் 

கிறது, ஆசையால் கர்மாவானது sve sor என்.றுசொன்னார், 

ஜனகர், ep! பிராம்மணச்சேஷ்டரே! இநத உலகத்தில் எக்தக் 

சர்மங்கள் தர்ம த்திலீருக், துவிலகா குவைசளும் செய்தால் பிராணி 

களுக்கு எப்போதும் .துன்பமுண்டாகா தவைகளுமாயிருக்கும் 7" 

என்று கேட்க, பராசரர் சொல்லத்தொடங்கிளார். ஓ” மகாராஜனே! 
என்னை நோக்கி எதைப்பற்றி நீ கேட்டாயோ அதுவிஷயத்தில் 

ஹிம்்உ.ஸயில்லாமல் எப்பொழுதும் மனிதனைக் காக்கக்கூடிய 

கர்மங்களை என்னிடமிருந்து கேள், அக்னிசளைத் தள்ளிவிட்டு 

உதாஸீனர்சளாயும் மனக்கவலை நீங்கெனவர்களரயுமிருக்கின் ஈவர்கள் 

பெமமாகக் கர்மமார்க்கத்திலேறி மோக்ஷமார்க்கத்தைப் பார்கள் 

ரர்கள். ச்ரத்தையுள்ளவர்களும் வணக்கமுள்ளவர்களும் எப்போதும்: 
அடங்லெவர்களும் கூரிய: புத்தயுள்ளவர்சளும் எல்லாக்கர்மங்களி 
  

] குரூரத்தன்மையில்லாமைமுதலிய பொதுவானசர்மங்கள் என்பது 
புழையவுமை. 

2 “கஷத்திரியனுக்கு ஒப்பானவன்' என்பது பழையவுமையின் கருத்து, 
3 கேறுபாடம், 

ஆ



ச்ாரந்திபர்வம். ௧0௮௧ 

லிருந்தும் விலனெஈர்களுமான (வர்கள்) ஜரையற்றஸ்தானமான 
டூமாக்ஷத்தை அடைசனருர்கள், ஓஒ! அரசனே! ஜிவலோகத்தில் 
எல்லாஜாதிகளும் தர்மடி'ரியக்க$ை ஈனருகச்செய்து ஸத்யவார்த்தை 
களையும் சொல்லிக் கொடிய அதாமத்தையும்லிட்டு ஸ்வர்க்கத்தை 
அடைகின்றன. இந்த விஷயத்தில அலோடக்கவேண்டா. 

உ. வப 

 முரீநூற்றுமுன்றாவது அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 
தவனாமமைகக ++ SR++ 

  

(பாசாகீதை ; மனிதப்பிறப்பின் உயர்வும் அதற்குரிய பல தர் மங்களும்.) 

ஒ ! அரசனே ! உலகத்தில் குணமில்லாதவர்களுக்குத் தந்ைத 

யும் ஈண்பர்களும் குருக்களும் மணவிகளும் மிக்க௮ன்புள்ளவர்களும் 

இன்சொற்கூறுகறெவர்களும் நன்மைசெய்கிறவர்களும் வசப்பட்டவர் 

களும் பயன்படுகிறதில்லை. மனிதர்களுக்குப் பிதா மேலானதெய் 

வம். பிதாவை மாதாவினும் சறந்தவனாகச் சொல் லஓுகின்முர்கள். 

ஞானத்தினுடைய லாபத்தைச் இிறந்ததாகச் சொல்துகின்றார்கள். 

இந்திரியங்களையும் விஷயங்களையும் ஜயித்தவர்கள் பரமானபிரம் 

மத்தை ௮டைவன்ருூர்கள். ராஜகுமாரனானவன் எப்பொழுது பாணாக் 
இனிபரவினயுத்தகளத்தில் வதத்தையடைந்து கொளுத்தப்படுகன் 

ரூனோ அப்பொழுது தேவர்களாலடையமுடியாதலோகங்களை அடை. 
இரான் ; ஸுகமாக ஸ்வர்க்கபலத்தையும் ௮னுபவிக்கின்றான். @ | 

௮ரசனே ! களைப்பையடைந்தவணையும் பயந்தவண்யும் ஆயுதம்ஈமு 
வினவனையும் அழுன்றவனையும் புறங்காட்டி ஒடிகின்றவணையும் 

(தேர் கவசமுதலிய) யுத்தஸாதனம் குறைந்தவளையும் யுத்தலன்னா 
ஹம்செய்யாதவனையும் ரோகியையும் யாசிக்கின்றவனையும் இளையவ 
னையும் முதியவளையும் ஹிம்ஹிக்கக்கூடாது. அரசன் யுத்தத்திற்குரிய 

நல்லஸாதனங்களையுடையவனும் நன்முகக்கூடினவனும் யுத்தமுயற்சி 
யுள்ளவனும் தனக்குச் சமரிலயை அடைந்தவலுமான 'ராஜகுமாரண 

வெல்லவேண்டும். இவ்வுலகில் ஸமமாயுள்ளவனிடமிருந்தும் மேலா 

னவனிடமிருந்தும் வதமான து ற்ரேயஸ்காமென்பது நிச்சயம், தனக் 

குக் குறைவானவனிட.மிருந்தும் பயந்தவனிடமிருந்தும் தீனனிட 

மிருந்தும் வதமானது நிந்திக்கப்பட்டிருக்க்றது. ஓ! ஈரபதியே ! 

பாவியினிடமிருந்தும் பாவஒழுக்தமுள்ள ேோரிடமிருந்துமுண் 

a L om.



௧௦௮௨ ஸரீமஹாபாரதம், 

டான இந்தலதமானது பாவமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்க றது. அது 
நரகத்திற்குக் காரணமாகுமென்பது நிச்சயம், ஓ! ௮ரசனே ! யமன், 

வசத்தையடைந்தவனை ஒருவனும் ashy iit யில்லை ஆயுளமிச்ச 

முள்ளவனையும் ஒருவனும் இழுக்கறதேயில்ல், இவ்வுலலல் தன் 

னிடம் , ஸ்ரேகமுள்ளவர்களால் தனக்காகச் செய்யப்பட்ட ஹிம்ஸை 

யைக்கொடுக்கின்ற எல்லாக்கர்மங்களையும். விலக்கவேண்டும். பிற 

னுடையபிராணனால் தன்பிராணணைக் காக்கவிரும்பக்கூடாது. அப்பா ! 
மரணத்தை எதிர்பார்க்கின்ற எல்லாக்கிருகஸ்தர்களுக்கும் தமக்குரிய 

காமத்துடன் மணல்திட்டோடுகூடின நதீதீரங்களில் மரிப்பது சோப 

னம். யுளானது ஈ௫த்தகாலத்தில் மரணமானது (தானே) வருக 

றது. அப்படியானால் காரணமில்லாமல் ஏற்பட்டதாகின்றது. தேகத்தை 

னவ்டைந்து பலாத்காரமாகச் சரீரத்தைவிடுகிறவலுக்கு ஆத்மஹத்தி 

முதலியகாரணங்களால் யாதசைரீரம் உண்டாகின்றன. ௮வன் 
மோக்ஷமார்க்கத்தைப்பற்றினவனானாலும் இழிந்தவனே. Last ஒரு 
வீட்டைவிட்டு மற்றொரு வீட்டையடைந்தவன்போலாகின்றான். அந்த 

விஷயததில் இரண்டாவதான வேறு ஒருகாரணமுமில்லை. தேச 

ஞூடைய ௮க்தயாதனாதேகமானது மோக்ஷூத்தைக் கொடுப்பதற்காக 

ஏற்பட்ட ருத்திரருடைய பிசாசங்களிடத்தில் சேர்க்கப்பட்டதாயிருக் 
Gog. த்மவிஷயமான சிந்தனையுள்ள வித்வான்கள், ! தேசமானது 

பெருரரம்பு, சறுநரம்பு, எலும்பு இவைகளுடைய கூட்டம்; நிந்திக்கத் 

தீக்க ௮மேற்யங்களால் வியாபிக்கப்பட்..து ; பஞ்சபூதங்கள் இந்இரியங் 

கள் விஷயவாஸனைகள் இவற்றின்சேர்க்கை ; தோலை முடிவிலுடைங்து ' 
சான்றுசொல்ஓுகிருர்கள். மரிக்குந்தன்மையையடைந்த சரீரமானது 

ளெளந்தரியமுதலான குணங்களழிந்து ஜீவனால்தள்ளப்பட்டுச் செய 

லற்றதும் ௮றிவற்றதும் ஆூவிடுன்றது. பூதங்கள் தம்சாணத்தை 

யடைந்து உடனே பூமியில் ௮ழிந்துவிடுகன்றன. ஓ! விதேஹகுலத்தர 

சனே ! இந்தச்சரீரம் எந்தஎந்த சினைவிலிருந்துகொண்டு மரிக்கன்றதோ 

அதில் அதில் கரமயோகத்தால் வாஸனையுடையதாசச் செய்யப் 

பட்டு ஜனிக்கின்றது.. அந்தச்சரீரம் விழுந்தகாலத்தில் சர்மாவினால் 

அப்படிப்போல வேறுருஷ்டியானது காணப்பட்டிருக்கன்றது.: ஐ! 

நரபதியே! இவன் மறுபடி இலகாலம் ஜீனிக்சாமலுமிருக்கன்றான், 

மகானானஜீவன் காயத்தில் மேகம் சுழலுவதுபோலச் சுழலு 

இன்றான். 1ஐ! ராஜனே! அ௮வன் மறுபடியும் இகலோகத்தில் 
ஸ்தானத்தையடைந்து ஜனிக்கின்றுன். ஒ! நரபதியே! அத்மாவோ 
  

1 கெறு பாடம்,



சாந்திபர்வம். ௧௦௮/௩. 

மனத்தைக்காட்டி லுமீ றரேஷ்டன் ; மனம்இந்திரியங்களைக்சாட்டி லும் 

ஸ்ரேஷ்டம். ஒ! அரசினை! அனேகவிதமான பிராணிகளுள் ஜங் 

கமங்கள் மேற்பட்டவைகீள். ஜங்கமங்களுள்ளும் இரண்கொலுள்ள 

ஜீவர்கள் மேலானவர்களாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டி ருக்இன்றார்கள். 

இரண்டு பாதமுடையவர்களுள்ளும் பிராம்மணர்கள் மேலானஙர்களா 

கக் கருதப்பட்டிருக்னெருர்கள், ஓ! ராஜற்ரேஷ்டனே ! வேதியர்க 

ஞள்ளும் பிரஜ்ஞையுடையவர்கள் மேலாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டி ருக் 

இருர்கள். அறிஞர்களுள்ளே ஆத்மஞானிகள் மேலானவர்கள், ஆத்ம 

ஞானிகளுள் ௮பிமானம்விட்டவர்கள் மேலோர்கள். மனிதர்களுடைய 
"நிஷயத்தில், பிறந்தவனை மாரணம் பின்தொடருகிறதென்பது உறுதி, 

பிரஜைகளோவென்றால் ௮ழிவுள்ளவைகளான கர்மங்களைக் குணமா 

கச் செய்கின்றன. ஓஒ! ௮ரசனே ! எவன் இஹலோகத்தில் ஜனத்தைத் 

துன்பப்படுத்தாமல் தன்னுடைய சக்திக்குத்தக்கபடி தர்மத்தைச் 

செய்து இயற்கையாக உண்டான மரணத்தினால் பாவத்தை ௮லம்பி 

விட்டு அதித்யன் வடக்குத்திக்கையடைந்தகாலத்தில் புண்யாக்ஷ£த்தி 

ரீத்திலும் புண்யமுகூர்த்தத்திலும் மாணத்தையடைவானோ அவன் 

புண்யம் செய்தவன். விஷத்தாலும் தூக்னொலும் தீயினாலும் 
திருடன்கையினாலும் கோரப்பற்களுள்ள பிராணிகளாலும் பசுக் 

சளிஹைமுண்டான மரணங்கள் இழிவானவையென்று சொல்லப் 

படுகின்றன. புண்ணியகர்மமுடையவர்கள் இவைகலோடும் ஒருவித 
எண்ணத்தாலுண்டான இவற்றைப்போன்றனவாகயய வேறு அச 

விதமானப்ராருதவதங்களோடும் கூடுகிறதில்லை. ஓ! நரபதியே ! மே 

லான புண்யவான்௧ளுடைய பிராணன்கள் சிரத்தைப்பிளந் துகொண்டூ 

போன்றன. நடுநிலையான புண்யசாலிகளுடைய பிராணன்கள் ஈட 

வாலும் பாவிகளுடைய பிராணன்கள் €ழோலும் பேதித்துக்கொண்டு 

போகின்றன. ஓ! அரசனே! புருஷலுஃகு ௮ஜ்ஞானமொன்றே 
பகை, அஜ்ஞானத்திற்குநிகராக இரண்டாவதுபகை இல்லை. அந்த 

அஜ்ஞானத்தால் சூழப்பட்டவன் மிகவும்பிரவிருத்தித்துக் கோரமும் 
மிகவும் ஹிம்ஸையுள்ளதுமான கர்மங்களை செய்சன்றான். ராஜ 

குமாரனே : பருஷனானவன் ஞானத்தைத் தனக்கு உண்டுபண்ணு 

வதற்காக (வேதத்திற்சொன்ன குருசஸ்ரூஷைுதலான) தீர்மத் 

தோடே பெரியோர்களை உபாஷித்து எந்த ௮ஜ்ஞானசத்துருவின்விஷ 
யத்தில் ஸமர்த்தனாவானோ His ௮ஜ்ஞானசத்துரு பிரயாஸத் 

தால் வெல்லக்கூடியவன், பிரஜ்ஞையா இறெசரத்தினலே அடிக்கப்பட்டு 

ஈ9ிக்க்றுன். தர்மத்தை விரும்புறெபுருவன் இவ்வுலகத்தில் பிரம்மி



௧௦௮/௪ ஸ்ரீமஹர் பாரதம். 

சாரியாக நியமத்துடன் வேதத்தைஐூச் , சக்தியினால் ஜந்துமகா 

யஜ்ஞங்களையும்செய்து தன்னுடையவம்சத்தை ஸ்தாமிதது ஸ்ரே 

யஸைவிரும்பி வனத்தையடையவேண்டும். ஸ்திரீமுதலான உபபோ 

கங்களாலே விபெட்டும் சரீரத்தை , மனிசனானவன் நாசஞ்செய்யக் 

கூடாது. அப்பா! சண்டாளஜாதியாயிருந்தாலும் மானிடத்தன்மை 

யானது எல்லாவிதத்தாலும் மேலானது, ஓ? பூபதியே ! எந்தப் 

பிறப்பையடைர் து சுபமானகர்மங்களாலே ஆத்மர்வானது ரக்ஷிக்க 

முடிஏன்றதோ அப்படிப்பட்ட மானிடப்பிறப்பூனது மேலானது. 

த! பிரபுவே ! மனிதர்கள், * இந்தப்பிறவியிலிருந்து எப்படி மிகவும் 

நஷ்டமாகாமலிருப்போம் ' என்று வேதம் பிரமாணமென்கிற உ தியி 

னால் தர்மத்தைச் செய்கின்றார்கள். எந்தமனிதன் மிகவும்கிடைக்காத 

தான மனுஷ்யஜாதியையடைந்து (தர்மத்தை, தீவேஷிக்க்றானோ 

தர்மத்தை அவமதிந்கின்ற ௮வன் காமத்தையே உருவமாசவுடைய 

வனாவான். ௮வன் காமத்தால் வஞ்சிக்கப்பட்டவனாஇிறானல்லவா ? 

ஐயனே ! தீபத்துக்கு ஒப்பான பிராணிகளை கேயத்தையுடைய 

கண்ணினால் பார்ப்பவனும் அவைகளிலுள்ள (குணதோஷங்களாகிய) 

எல்லாவிஷயங்களையும் பாராதவனும் ஸமாதான வார்த்தையினாலும் 
தானத்தினலும் பிரியமான வார்த்தையினாலும் ௮னுசரிக்கின்றவனு 

மான மனிதன் ஸமமான ஸுகதுக்கங்களையுடையவனாூப் பரலோகத் 
தில் பூஜிக்கப்படுகின்றுன். மந்திரபூர்வகமானகொடையும் ஸாதாரண 

மானகொடையும் மனிதனுக்கு மங்களகாமான சரீரம், மனித 

னால் ஸரஸ்வதி mobs புஷ்காம்இவைகளிலும், பூமியிலுள்ளவேறு 

புண்யப்ரதேசங்களிலும் தவத்துடன் தீர்த்தங்களாலே சரீரமானது 

அடிக்கடி நீராட்டத்தக்கது. இருகங்களில் எவர்களுடைய பிராணன் 

கள் விழுகின்றனவோ அவர்களை உடனே வெளிப்படுத்தலும் ஸ்ம 

சானத்திற்கு வாகனத்தால் கொண்டிபோதலும் சுத்தமானவிடத்தில் 

விதிப்படி தனமும் திறந்த தாமம் இஷ்டியும் புஷ்டிகர்மாவும் 

யாகம் புரகம்ரெய்வித்தலும் தானமும் புண்யகர்மக்களின் ௮லுஷ் 

டானமும் சம் திம்குததர்றங்டி பித்ருகர்மமும் மேலானவை, இவைக 

ளெல்லாவற்றைபும் இர்தமனிதன் தனக்காகவே செய்வன். ag! 

ஈரபதி?ப ! தர்மசாஸ்திரங்நளம் வேதங்களும் (சிசைஷமுதலான) 
ஆறு வேதாங்கங்களும் கர்மாவைத் துன்பமென்றுநினயாத மனித 

லுக்கு a விதிக்க: பபடுகின்றன ' என்றார். ஈரா 

  

1 ௪ பாடம். லை ம்்லோசம் விடப்பட்டத,



சாந்திபர்வம், ௧௦௮௫ 

இப! இந்த எல்லாவிஷய மம் மிகவும் மகாத்மாவான பராசரமுனிவ 

ராலே முன்காலத்தில் |: ட் தேஹுராஜலுக்கு ஸ்்சேயஹினிமித்தத்தில் 

சொல்லப்பட்டது. ப 
  

4 

முந்நாற்றுமான்காவ.து அத்யாயம், 
ம் 

மோக்ஷதர்மம். (தோடர்ச்சி) 

——10! —— 
4 

(பாராசாகிதை ; பலவிதமோக்ஷோ பாயங்கள்,) 

மி திலா திபனை ஜனகன் மறபடியும் தர்மத்தில் பெரிய நிச்சய 

முள்ளமஹாத்மாவான பராசரரை நோக்க, $ஒ! ப்ராம்மணசே! 

ஸ்ரேயஸாக்குக்காணம் எது ? கதியாவது எது 2 எதைச்செய்தால் 

நடியாமலிருக்கும் ? எங்கே சென்றவன் திருர்பாமலிருக்கிறான் ? விசா 

லமான புத்தியுள்ளவூ?ர ! அவற்றை எனமகு௪ சொல்லும் ' என்று 

கேட்க, பராசார் சொல்லலானார். 

பற்றற்றிருப்பது ஸ்ரேயஸ*ம்குக் காரணம். ஞானரூபமான 

வனே! ஞானமானது பர மானகதி அலுஷ்டிக்கப்பட்டதவமா 

னது, ஈ*ஸத்பாத்திரததில் செய்யப்பட்ட தானம்போல UIT I 

எப்பொழுது அதாமமயமான பாசத்தை அறுத்துத் தர்மத்தில் 

பற் 0 றுின்றானோ ௮ப்பொழுது அ௮பயதான மென்னும் ஸன்யா 

ஸத்தைச் செய்து ஷித்தியை அடைஅன்றான்? எவன் ஆயிரம் கோக் 

களையும் நாறு குதிரைகளையும் எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் அபயத் 

தையும் கொடுக்கன்றானோ அவனை எப்பொழுதும் எல்லாப்பிராணிக 

ளிடமிருந்தும் அபயமானது சூழ்கிறது புத்திசாலியானவன் விஷ 

யங்களின் மத்தியில் வஹித்தாலும் வஹிக்கன்றவனாஇறதில்லை. (பற் 

MNS அள்ள) துர்ப்புத்திபுள்ளவன் விஷயங்களில்லாகபோதும் விஷ 

யங்களிலேயே aia iG a ஜலமானது தாமரைஇலையைப்பற்முதது 

போல் அதர்மமான து ' அறிவுக் ள்ளவணப் ps mig றில்லை. அரக்கா 

னது ் கட்டையில்பர் ற்றுவ துபோலப் பாவமானது புச்தியில்லா தவனை 

அதிகமாகப்பறறுறது. பயனய சிக்கஹித்தமாயிருக்கிற அதர்மமா 

னது செய்தவனை விடுதி MAND. அகையால், கர்த்காவானவல் காலத் 

தை அ௮லுஸரித்து அந்த அதர்மத்தா லுண்டானபயனை அடைகின்றான். 

உட ட ரல்லகிலத்தில் விதைக்சப்பட்ட, "விதைபேரல என்.றும் கொள்ளலாம். 
  
  

2 மோகம்,



கீடுலி/௬ ஸரீமஹாபாரதம். 

ஆத்மாவின் நிச்சயத்தையுணர்ந்தமனோவசமுள்ளீவர்கள் துன்பத்தை 

HoH saw. Head மதத்தையடைய் ௭ ஞானேந்திரிய சர்மேச் 

திரியங்களுடைய (சேஷ்டையை) அறியாதவன் சுபாசுபங்களில்பற் 

நினமனத்துடன் மிகப்பெரியயயத்தை அடைகின்றான், எப்பொழு 

இம் முற்றும் ஆசைறீக்கைவலும் கோபத்தை வென் றவலுமாயிருப்ப 

வன் விஷயத்திலிருர்காலும் பாவத்தை ௮டை,இிறதில்லை. வர்ம்பிலே 

க்ட்டிப்பட்ட தர்மமாகிற அணையானது உடைபடுகிறதில்லை. ௮ணை யி 

னஞ்லே பெருகின வெளளம்போலத் தர்மஸமூஹமானது _ தானாக 

விருத்தியடைந்ததாசன்றது ஓ! ராஜஸ்ரேஷ்டனே ! சுத்தமானசூரிய 

க்ர்ர்தசமணியானது சூரியனிடத்துள்ளதேஜஸை நியமமாகக்கர௫க்க: 

றதுபோல யோகியானவன் தியானததினல் பிரம்மசஜஸை அடை 

கின்றான். எள்ளின்குணமானது இவ்வுலகில் பரிசுத்தமானபதார்த் 

தீங்களுடைய' சேர்க்கையினால் தனித்தனியாக ௮அவையவைகளுடைய 

ஓப்புமையை மிகுதியும் அடைசன்றதுபோல யோகெளானமனிதர்க 

ஞடைய ஸத்வகுணமானது ஆஸ்ரயத்திற்குத்தக்கபடி. பிரவிருத்திக் 

இன்ற்து. மனிதன் மோக்ஷததில்விருப்பமுள்ளவனாகி மனைவியை 

யும் பலவிதமானசெல்வங்களையும் இருப்பிடத்தையும் வாகனத்தையும் 

பலலிீதமானசுபகர்மங்களையும் தள்ளுகின்றபொழுது இவனுடைய புத் 

தியானது விஷயங்களினின்.றம் விலகுகன்றது. அரசனே !, விஷயங் 

களிற்பற்றினபுத்தியுடன் ஒருவிதத்தினஷலைம் தன்னுடைய ஈன்மையை 

ன்நியாமலிருப்பவன் எல்லா விஷயவாஸனையையுமடை_ந்த சத்தத்தால் 

தொண்டிலிலுள்ள) இறைச்சியால் மீன் இழுக்கப்படுதல்போல இழுக் 

கப்படுகான். ஒன்றையொன்று ஆண்ரயித்ததும் வாழைத்தண்டுபோ 

ஸ்ப் பலமில்லாத.தும் சரீபேர்திரியங்களுடைய கூட்டத்தோடுகூடியது 

மான மானிடஜன்மமானது வெள்ளத்தில் முழுகுகிறதோணிபோல 

முழுகுன்றது. மனிதனுக்குத் தர்மத்திற்குக்காலமானது (இதுதா 

னென்று) நிச்சயிக்கப்படவில்லை. மிருத்யுவும் மனிதனை எதிர்பார்க்கிற 

தில்லை. எப்பொழுதும் தர்மத்தைச்செய்வதே ஈன்மையானஜது. ௮ப் 

பொழுதுதான் மனிதன் மிருத்யுவின்வாயிலிருந்து திரும்புவான். 

குருடன் தன்வீட்டில் ஜாக்ரதையுடன் அப்யாஸத்திஷலேயே”' ஈடக் 

இன்றுதுபோல அறிஞனனைவன் யோகத்துடன்கூடிய மனத்தினால் 

அர்த மோககதியை அடைகின்றான். பிறந்தால்இறப்பதும் இறந்தால் 

பிறப்பதும் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன. மோசக்ஷதர்மங்களை ௮றியாத 

வ்ன் பந்தத்தை௮டைந்து சக்கரம்போலச் சுழலுகின்றான். ஞான 

வழியில் சென்றவனுக்டு இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஸுகமே,



சரந்திபர்வம், கர அள் 

விரிவாயுள்ளவைகள் துன்பத்தைத் தீருசன்றன. சுருங்கவை 
கமீளா கதவி ம்தா் விரிவானவையெல்லாம் ஆத்மா 
வைத்தவிர மற்றவைகஞ்்காகவென்றும் சுருக்கமென்றதியாகத்தை 

ஆத்மாவுக்கு நன்மையானதென்றும் (அ நிஞர்கள்) அறி௫ன்றார்கள். 

இவ்வுலகில் தாமரைத்தண்டில் ஐட்டினசேறு இக்கிரம் விட்டுப்போ 
கிறதுபோலப் புருஷனுடைய ஆத்மாவானது மனத்தால் விடுபடு 
கிறது. மனமானது ஆத்மாவை இழுக்கிறது. ஆத்மா மனத்துடன் 

சேருகிறது. ௮து யோகத்துடன் கூடுறறெபொழுது அந்தப் பர்மாதீமா 

வைப் பார்க்கிறது, “இந்திரியவிஷயங்களில் பற்றுள்ள எவன் அச்மா 

ஸ்ர வேறானவைகளின் காரியத்திலிருந்துசொண்டு அதைத் தன் 

காரியமாக நினைக்கிறானோ அவன் தன் காரியக்ருறைவை அடை௫அஇன் 

மூன். ப்ராஜஞனுடைய ஆத்மாவும் மற்றவனுடைய ஆக்மாவும் பல 

மாகச்செய்யப்பட்ட புண்யபாபங்களாலே ஸ்வர்க்கத்தில் மேலான 

கதியையும் 8ழானதிரியக்கதியையும் அடைகின்றன சுட்டமண்பாண் 

டத்திலுள்ள ஈரம் சுண்டிப்போவதுபோலத் தவத்தால் வாட்டப்பட்ட 

சரீரம் விஷயங்களில் அழுந்தாது, எவன் விஷயங்களை oy Baer 

மிக்கிரனோ அவன் அவற்றை அனுபவியான்; ஸந்தேகமில்லை, 

ஆத்மாவை அறியாதவன் பனிபோன்ற அஞ்ஞானத்தால் சூழப் 

பட்டு அகாரத்திலும் இற்றின்பத்திலும் பற்றினவனாகிப் பிறவிக் 

குருடன்போல வழியை அறிஇறதிலலை வணிகனானவன் எமுத் 

திரததிலிருந்தும் மூலதனததிற்குத் தக்கபடி தனத்தையடைகின்றது 

போலவே ஜந்துவுக்கு மர்த்தியலோகமாகிற _ஸமுத்திரத்திலிருந்து 

கர்மத்திற்கும் ஞானததிற்கும் தக்கபடி. கதி ஏற்படுகின்றது. இசவு 

பகல்களுடைய விகாரமான உலகத்தில் மிருத்யுவானவன் ஜரையின் 

உருவமர்கி ஸஞ்சரித்துக்கொண்டு ஸர்பபம் காற்றைப்புசிப்பது 

போலப் பிராணிகளைப் புசக்கின்றான் பிறந்த பிராணியானது தன் 

லை செய்யப்பட்ட கர்மங்களை அடைகின்றது. இவவுலகத்தில் ஒரு 

வலும் தனால் செய்யப்படாத பிரியம் அப்ரியமொன்றையும் அடை 

இறதில்லை. சுபாசுபங்களர்ன கர்மங்கள் மனிதனைப் படுத்திருக்கை 

யிலும்“ ஈடக்கையிலும் இருக்கையி லும் தொழிலைச்செய்சையிலும் 

எப்பொழுதும் வந்தடைசன்றன. புருஷன் ௮க்கரையை அடைந்து 

மறுபடியும் ௮டைய யத்தனிக்கிறதில்லை. இந்த ஜந்துவுக்கு ஸம்ஸார 

மகாஸமுத்திரத்தில் தாங்கமுடி.யாதகெடுதல் காணப்படுறெதன்றோ ? 

பெரிய பிரவாகத்தில் மரச்கலமான ஓ கயிற்றினால் மீகாமலுடைய 
3 

> 

1 (யாகமுதலானவை ! என்பது பவீழயவுனா.



௧௦௮/௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அபிப்பிராயப்படி செல்லுன்றதுபோலச் சரீரமானது மனத்தின் 

அபிப்பிராயப்படி காரியத்தைச் செய்றெது, ஸமுத்திரத்தைச் சுற்றி 

லும் அதற்கு வேறான - நதிகள் வந்துவி(ழவதுபோல மனத்தின் 

வாஸனையால் எப்பொழுதும் (ஐந் துவைத்) தன்னியற்கைக்கு வேறான 

ஸ்வபாவமானது சுற்றிவளைகின்றமு. பலவிதமான ஸ்கேகபாசற 

சளாலே பற்றுதலுள்ளமனமுடைய மனிதர்கள் ப்பகிருதியிலிருக் தூ 

கொண்டு, ஜலத்தில மணலால் கட்டப்பட்ட வீடும்பாலச் இதறு 

இன்ரார்கள். சரீரமாகிற கிருகத்திலிருப்பவலும் செளசமாகிற தீர்த் 

தத்தையுடையவலும் ஞானவழியில் நடப்பவழுமாயிருக்கிற தேக 

க்கு இஹத்திலும் பரத்திலும் ஸுகம். விரிவாயுள்ளனவெல்லா 

துன்பத்தைத் தருகின்றன. சுருக்கமானவைகளோ: ஸுதத்தைக் 

கொடுக்கின்றன விரிவானவைகளெல்லாம் தன்னத்தவிர மற்றவை 

களுக்காகவென்றும் தியாகத்சை அத்மஹிதமாசவும் வித்வான்கள் 

அறினெருர்கள். தோழர்களின் கூட்டமானது சங்கற்பத்தால் உண் 

igang. ஞாதிகள் காரணத்தை முன்னிட்டு ஏற்பட்டவர்கள். 

பத்தினியும் புத்திரனும் வேலைக்காரனும் தம்முடைய பிரயோஜனத் 

தை "அ௮னுபவிக்கின்றார்கள். தாயும் தந்தையும் எவனிடமபிருந்தும் 

எதையும் அடைகிறதில்லை ஜந்துவானது தான் செய்த தானத்தைக் 

கட்டமுதாகக்கொண்டு தன் வினைப்பயனை அடைகின்றது, ,மாதாவும் 

பிதாவும் புத்திரனும் பிராதாவும் மனைவியும் மித்ரர்களின் கூட்டமும், 

ஸுவர்ணம் வைத்திருக்கும் பெட்டியில் 3அரக்குமுத்திரைபோலக் 

காணபபடுசின்றார்கள்.. முன்செய்த நல்வினை தீவினைகளெல்லாம் 

செய்தவனை அடைசன் தின. அந்தராதீமாவான ஈவார் அப்பொழுது 

நேரிட்ட கர்மபலனையறிந்து அதற்ருத்தக்கபடி புத்தியை ஏவு௫ன்றார். 

எவன் முயற்சிகெய்து உதவிகளையடைசகின்ரானா அவனுடைய ஒரு 

கார்யமும் ஒருபோதும் கெட்டுபபோகிறதில்லை. சலனமற்றமனமு 
டையவனும் கார்யததில் முயற்சிசெய்தவனும்" சக்தியுள்ளவலும் 

மனோதைர்யமுடையவனும் பண்டித னுமாயிருப்பவனை ஸம்பத்தானது 

எந்நாளும் கரணங்கள் சூரியனை விடாததுபோல விடுகறதில்லை. 
பரலோகரம்பிக்கை, முயற், உபாயத்துடன்கூடிய புத்தி இவற்றோடு 

காரியத்தை ஆரம்பிக்கெற குற்றமற்றஸ்வாவமுடையவன் காரியத்தி 

லிருந்தும் கெடுதலடையான். எல்லாப்பிராணிகளும் முன்பு சுபாசுப 
  

1 வேறுபாடம். 

3 - விருப்பபபடிவெளிவரவிடருமல் தடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ? என் 

ப்து கருத்து,
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மானகாமங்களைச் செய்த மயால் கர்ப்பமுதல் தாமாகவே தம்முடைய 

சுபாசுபகர்மங்களைத் த ஸ் அடைகின்றன. பரிகரிக்கமுடியாத 

வலும் (கர்மாவுக்குச்) சமமான கதியையுடையவனலுமான மிருத்யுவும் 

ஆயுளின் முடிவைச்செய்கின்ற தாலத்துடன்சேர்ந்து, வாயு வாளால் 
அறுபட்ட மாப்பொடியைப்போல, (பிராணிகளை) முடிவை அடையச் 

செய்வான். எல்லா மீனிதனும் தனக்குஏறபட்ட ஜாதி௨சாரத்தையும் 
தன்னால்செய்யப்டட்ட புத்திரன்முதலானவிஸ்தாரத்தையும் நல்லகுடிப் 

பிறப்பையும் தனத்குவியலைச்சோப்பதையும் தன்னால்செய்யப்பட்ட 

சுபாசுபகாமத்தால் அ.ததற்குத்தக்கபடி அடை அஇன்றான் ' என்றார். 
அரசனே ! தர்மத்தையுணர்ந்தவர்களில் றரேஷ்டனைஜனகன், மனோ 

வசமாடைய பராசரர் இவ்விதம்சொல்லக்கேட்டு, உண்மையை அறிந்து 

மிகுதியானஸந்தோஷத்தை அடைந்தான் '' என்று சொன்னார். 

  

முந்நாற்நைந்தாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி 

(உண்மைஅடக்கழதலியவற்றைப்பற்றி ஸாத்யர்களுக்தம் 

ஹம்ஸத்திற்கும்நடத்த ஸம்பாஷணை ) 
அவையவை Smee அபயா பட 

யுதிஷ்டிரர், 6 த! பிதாமஹசே ! உலகத்தி gran oral Sau eo a 

ளானமனிதர்கள் உண்மையையும் அடக்கத்தையும் பொறுமையையும் 

ஞானத்தையும் புகழ்னெருர்கள். இதில் உம்ரூடைய அபிப்பிராயம் 
என்ன ?'' என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தகொடங்இனார். 

யுதிஷ்டிரா : இந்சவிஷயத்தில் ஸாத்யர்களுக்கும் ஹம்ஸத் 

திற்கும்டர்த ஸம்வாதரபமான பழையசரித்திரத்தை இப்பொழுது 

உனக்குச் சொல்கிறேன். ஒருகாலத்தில் அதியுமந்தமுமற்றபிரம்ம 

தேவர் பொன்மயமாள ஹம்ஸவேஷங்கொண்டு மூன .றுஉலகங்களிலும் 

ஸ ஞ்சரித் அவந்தார்; ௮ப்பொழுது ஸாத்யர்களிடம் வந்துசேர்ர் 

தார். ஸாத்யர்கள், + பக்ஷியே ! நாங்கள், ஸாத்யர்களென்றதேவர் 

கள். “ உன்னை ஒன்று கேட்கின்றோம். (அதிலும்) மோக்ஷதர்மத் 

தைப்பற்றி உன்னிடம் வினவுகின்றோம். நீயோ மோக்ஷத்தையறிர் 
தவனாம். நீ பண்டிதனென்றும் தைரியமாகச்சொல்லுகன்றவனென் 
றும் நாங்கள் கேட்டி ௬ுக்கறோம். பாமியே! உன்னுடைய இனிய 
  

1 ஸமசதி? என்பதுமூலம் ; ! தீரர்சம்யமின்தி யாரிடத்தும் ஒருநிசசா: 
பிருப்பவன் ? என்றும் சொள்ளலாம், 

உ ௩ are
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பதமானது எங்கும் கேட்றெது, ஒ! பக்ஷீ£ய! நீ எதை 
மிகவும் இறந்ததாக Bar coor?  ஐூ மஹ த்மாவே! உன்மனம் 

எதில் பற்றின் றது? எந்தக்காரியத்தை எல்லக்காரிபங்களுள்ளும் 

சிறந்ததும் நிகரற்றதுமாக நினைக்கின்ருயோ, 1 இவ்வுலகில் மனிதன் 

எதைர்செய்து ஸகலபந்தங்களினின் றும் விரைவில் விடுபடுசின்ரானோ 

அந்தக்காரியத்தை எங்களுக்கு உபதேசம்பண்ணு' என்று வினவ, 

ஹம்ஸமானது சொல்லததொடங்கிற்று. 4இமிருதத்தை அருந்தும் 
தேவர்களே ! அந்தம்காரியத்தைக் கேளுங்கள். தவம், தமம், 
ஸதயம், மனத்தை அடக்குதல் இவைகள் செய்யததக்கவை. மனத் 

தினுடைய அசைமுதலான எல்லா முடிச்சக்களையும் விடுத்துப் பிரியம் 
௮ப்பிரியம் (இரண்டையும்) 4தன்வசமாக௪ செய்யவேண்டும். ரகஸ்ய 
மான குற்றத்தை வெளிப்படுத்தி வருத்தத்தை உண்டாக்கவும் 

கமிஞ்சொல்சொல்லவும்கூடா அ கீழ்ப்பட்டவனிடமிருந்து *உயாந்த 

விஷயத்தைக் சரெடக்கக்கூடாது. பிறருக் அுசசத்தையுண்டாக் ஆ ஐருகது ௮ 
௨தம் அமங்களமும் நரகத்தைக்கொபெபதுமான வார்த்தையைச் 

சொல்லக்கூடாது, வாயினின்றும் சொற்களாகற பாணங்கள் விழு 

கின்றன. அவைகளாலடிக்கபபட்டவன் இரவும் பகலும் துக்இக்கின் 

ரான். அவைகள் பிறனுடைய மர்மங்களுக்கு வேறான இடங்களில் 

விழுகிறதில்லை அவற்றைபபண்டிதனைவன் பிநரிடத்தில விடக் 
கூடாது. பிறன் இவனை அதிரவார்த்தைக ளான பாணங்களால் மிக 

வும் அடிப்பானானால் ௮தைபபொறுத்தமீல செய்யத்தக்கது. எவன் 

கோபமூட்டப்பட்டும் சந்தோஷத்தையே AOL BSC) அவள் 

இதானுடைய புண்யத்தை Hor Riper, வசையையுண்பெண்ணு 

வதும் ஆக்கிரகக்தால் அப்பிரியசதைச் செய்வதும் ஜ்வலிக்கிற து 

மான கோபத்தை அடக்குறெவலும் செட்டஎண்ணமில்லாதவனும் 

சந்தோஷமுடையவலும் அஸடியையற்றவமாயி ருப்பவன் பிறரு 

டைய புண்யத்தை அடைகின்முன், ரான் எப்பொழுதும் வையப்பட் 

டாலும் ஒன்றும் சொல்லுகறெடில்லை ; அடிக்கப்பட்டாலும் பொறுத் 

தும்கொண்டிருக்கிமறன் பெரியோர்கள் பொறுமையைச் இறந்த 

தாகச் சொல்லுகின் ர்கள் ; அபபடியே ஸத்யத்தையும் கபடமின்மை 
  

w 

1 இங்கு ஒருசொல் விடப்பட்ட #, 

2 தன் சாமத்தையனுஷ்டிப்பது, 

8 ஐம்பொறியடக்சம். 

4 அவற்றின்வழியில் தான் செல்லச்கூடாது, 

ஓ* பரம்' ஏன்பது மூலம்; ! சாஸ்திர :ரஹஸ்யழ் ? என்பது பழையரை,



சாநதிபாவம். _ ௧0௯௧ 

யையும் குரூரதீதனமில்லாமையையும் சிறர்தனவாகச் சொல்தகின் 

றார்கள். வேதத்திவிடைய ரஹஸ்யம் ஸத்யம். ஸத்யத்தின் ரஹஸ் 

யம் அடக்கம். lL ச்கத்தின்ரகஸ்யம் மோக்ஷம். இதுவே எல்லா 

ருடையஉபதேசமும். எவன் வாச்கின்வேகம் மனத்தின்கோயத்தி 

னுடைய வேகம் அதிக ஆசையின் வேகம் உதாரத்தின் வேசம் காமத் 

Boras gh மிகுன்றவைகளான இந்தவேகங்களை ஸபெ 

பானோ அவனையே நான் பிராம்மணனாகவும் முனியாகவும்; நினைக்கின் 

றேன். கோபத்தையடையாதவன் , கோபிக்கன்றவ னுக்கு மேலான 

வன். பொறுமையுள்ளவன் பொ இுமையில்லாதவனுக்கு மேலானவன். 

மனிதன் விலங்குகளுக்கு மேலானவன் அப்படியே, ஞானவான் 

ஞானமில்லா தவணைக்காட்டி. லும் மேலானவன் தன்ன ஒருவன் வை 

தாலும் தான் திரும்ப ௮வண வையச்கூடாது. இவ்விதம் பொறு 

மையுள்ளவனுடைய செனமானது வைதவண் எரிக்சன்ற றது இவனு 

டைய புண்யத்தையும் அவன் அடைசன்றான். எவன் அதிகமாகறிர் 

இக்கப்பட்டாலும் கடினவார்த்தையையும் அதிகமாகத் துதிக்கப்பட் 

டாலும் பிரியமானவார்த்தையையும் சொல் லுகிறதில்லையோ, எவன் 

அடிக்கப்பட்டாலும் தனக்கு வன்மையிருந்தும் பதில் அடியாமலும் 

அடி.த்தவனை அவனுக்குக் கெடுதலைபபிரார்ததியாம ுமிருக்கள் 

UE அவனை இவ்வுலகில் தேவர்கள் அடையவிரும்புகிருர்கள், 

'கமானவனையும் மேலானவனையும் ஸமகானவனையும் அவர்கள் கன்னை 

அவமதிததாலும் அடித்தாலும் தான் அவர்களைக் கோபியாமல் 

'பொறுக்கவேண்டும் இப்படியிருந்தால் மோசஷஷித்தியை அடை 

வான் கான் (எல்லாவற்றாலும்) பூர்ணனாயிருந்தாலும் எப்பொழுதும் 

பெரியோர்களை உபாஹிக்கின்ற்றன் எனக்கு அசையும் கோபமும 

மேலோங்குகிறஇல்லை. கான் எதையும் அடையவிரும்பித் தர்மத்தை 

விட்டு விலருதறெதில்லை. ஒன்றையும் தீயவழியில் அடைகிறதில்லை. 

என்ன ஒருவன் சபித்தாலும் நான் திரும்ப அவனைச் சபித்றெ 

தில்லை. இவ்வுலகத்தில் அடக்கசதை மோக்ஷத்திற்கு வாயிலாக 

நினைக்கின்றேன். *அப்படிப்பட்ட இச்த அடக்கசதை ரஹஸ்யமான 

கிபிரம்மமாகச் சொல்லுறேன் “மானிடஜன்மத்தைக் காட்டி 

௮ம் மிகவும்மேலான்து ஒன் நுமிலலையன்றோ ? இரனானவன் மேக் 

களிலிருக்து£ம் சந்திரன்விபெடுவதுபோலப் பாவங்களினின்றும்விடு 

பட்டுக் களங்கமற்றவனும் காலத்தை எதிர்பார்க்க றவ ரவனுமாயிருந்து து 
  

1 பாபீயஸ:? என்பது மூலம்; ‘uss பாபமுள்ளவன்? என்பது து பொருள். 
2 குஹ்யம் ப்ரம்ம? என்பது மூலம்; (பெரி8ரஹஸ்யம்" என்பது பழையவுரை,



௧௦௯௨ ஸரீ மஹாபாரதம், 

தைரியத்தினல் ஷித்தியையடைகன்றரான். எல்லாராலும் பூஜிக்சத் 

தக்கவலும் காவித்தற்குரியகாலத்திறும் ! தூண்போலிருப்பவலும்: 

தன்ஙிஷபத்தில் ஜனங்களால் சிறிதும் SLs) தம் சொல்லப்படாதவ 

னும் ௮டங்னெ மனமுடையவனுமாயிருப்பவன் தேவர்களை ௮டை 

இன்றான். உலகத்தில் விரோதிகளானஜனங்கள் ஒருவனிடத்தி லுள்ள 

கெட்ட ' குணத்தைச்சொல்ல விரும்புவதுபோல ஈல்லகுணங்களைச் 

சொல்லவிரும்புவதல்லை. எவனுடையவாக்கும் "மனமும் எப்பொழு 

அம்காக்கப்பட்டு ஈன்ருகறிலைநிறுத்தப்படுசின்றனவோ ௮வன் வேதங் 

களும் தவமும் தியாகழுமாகிய 1எல்லாவற்றையும் அடைவான், அறி 

வுள்ளவன் அறிவில்லாதவர்களை நிர்தையினாலும் அவமானத்தி 
னாலும் அறிவிக்கக்கூடாது ; அதனால், ௮வர்களை விருத்திசெய் 

யவும்கூடாது. தனக்குத் அன்பம்விளைத்துக்கொள்ளவும் கூடாது, 

பண்டிதனானவன் ௮மிருதத்தினால்திருப்திறடைவதுபோல அவமா 

னத்தால் திருப்தியடையவேண்டும். (ஸப்படிச்செய்தால், ௮வமா 

னிக்கப்பட்டவன் ஸுகமாகத் தூங்குவான் ; ௮வமானம்செய்தவன் 

நதிக்கின்றான். கோபமுடையவன்செய்கிற யாகத்தையும் தானத் 

தையும் தவத்தையும் ஹோமத்தையும் முழுதும் யமன் கொண்டு 

போய்விடுகிருன். கோபமுடையவனதுசிரமமானது வீணாரவிடு 

சிறது. ஓ! ௮மரர்களிலுத்தமர்களே! குறிகள், உதரம், கைகள், 

நான்காவதானவாக்கு அஇகயஇர்கான்கையும் நன்குகாப்பவனே தாம 

முணர்ந்தவன். உண்மை, அடக்கம், நோேயிருத்தல், க்ரூரமில் 

லாமை, ஸந்தோஷம், பொறுமை இவைகளையுடையவனும் வேதாத்திய 

யனத்தைநித்பமாகவுடைபவலும் பிறரை விரும்பாதவலும் தவமுத 

சல்ல சீலமுடையவனுமாயிருப்பவன் உயர்வானகதியுடையவனாவான் . 

கன்றானது தாயின் நான்குமுலைகளையும் பார்ப்பதுபோல எல்லாவே 

தீங்களையும விசாரித்ததில் ஒரு வேதத்திலும் சத்தியத்சைக்காட்டி. 

அம் மிகவும் பரிசுத்தமானதொன்றையும் நான் ௮றிப்வில்லை. சான் 

ஸஞ்சரித்துக்கொண்டு தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஸமுச்திரத் 

திறகுத்தோணிபோல ஸ்வர்கத்திற்கு ஸத்தியத்தைப் படியாகச் 

சொல்லுகின்ே றன். ஒருவன் எப்படி.ப்பட்டவர்களுடன் வியவஹாரம் 

செய்கின்றானோ, எப்படிப்பட்டவர்களை லேலிக்களெருனே, எப்படிப் 

பட்டவனாவதற்கு விரும்புகின்றனோ அப்படிபட்ட வனாகின்முன். 

1 4இவத்றின்பயனை' என்பது பழையவுசை, 

2 அதீனாகி அவர்களுக்கு அதிசகோபமுண்டாடி இவனுச்குத் துன்பம் 
தான் ஏற்படுமென்பது சரத்து, . 

 



ச்ர்ந்திபர்வம். ௧௦௯௩ 

நல்லவனை அடுத்தாலும் செட்டவனை அடுத்தா லும் தவமுடையவளை 
௮டுத்தாலும் திருடனை அடுத்தாலும் ஆடையானது சாயத்தின் வசத் 

தை௮டைவதுபோல ௮௨ | அவர்களுடையவசத்தை அடைகின்றான். 

எப்பொழுதும் தேவர்கள ஸாதுக்களுடன் ஓ ஒற்றுமையாயிருக்கின் 

ரூர்கள். மானுவுலிஷயத்தை விரும்பவில்லை. சந்திரன் தரேவிழமாயி 

ருப்பதில்லை. வாயுவும் ஸமமாயிருப்பத தில்லை வளர்வதும் தேய்வது 

மான விஷயததை எவன் அறிந்தானோ அவனே அறிந்தவன் இரு 

au த்தினு ள்ளிருக்கள் ற புருஷன் தோஷமில்லாமலிருந்தால் ஸததுக் 

களுடைய மார்க்கத்திலிருக்கன்ற ௮வனாலேதான் தேவர்கள்” பிரதி 

அடைகின்றார்கள் அப்பொழுதும் குறியிலும் வயிற்றிலும் மிகவும் 

பற்ற, ள்ளவர்களும் திருடர்களும் எந்நாளும் கடுஞ்சொல் லுடையவர் 

களுமாயிழுப்பவர்களைத் தர்மமிழந்தவர்களெனறறிந்து தேவர்கள் 
ஆ£ரததில் விலக்குன்றார்கள் தேவர்கள், இழிவான பீத்தியுடைய 

வலும் (வர்ஜ்யாவர்ஜ்யம் இல்லாமல்) எல்லாவற்றையுமருர் துகறவளு 

மாயிருக்கிற பாபகர்மமுடையவனால் சந்தோஷத்தையடைவதில்லை. 

எந்தமனிதர்கள் ஸத்தியத்தையேவிரதமாகக்கொண்டவர்களும் நன்றி 

யறி வுடையவர்களும் தர்மத்தில்பற்றுள் ளவர்களுமாயிருக்கின்றார்க 

ளோ ௮வர்களோடுகூடத தேவர்கள் ஸுசத்தைப் பக்கிட்டடைசன் 

றார்கள். பேசுவகைக்காட்டி லும் பேசாமலிருப்பதைச் சிறந்ததாகச் 

சொல்லுகின்றார்கள். (பேசினால்) ஸத்தியமானவார்த்தையைச் சொல்ல 

வேண்டும். ௮தை இரண்டாவதாகவும், தர்மத்தினின்றுழ்விலகாத 

வார்த்விதயைச்  சொல்லுவானேயானால் ௮ை தமூன்றுவ தாகவும், 
பிரியமான வார்த்தையைச்சொல் லுவானானால் அதை நான்காவதாகவும் 

சொல்லுசின்றார்கள்' என்றது. ஸாச்யர்கள், ! இந்தஉலகம் எதனால் 

சூழப்பட்டி ருக்கிறது ? எதனால் பிரகாசிக்கிறதில்லை? எதனால் ஈட்பின 

ரைவிடுதின்றது? எதனால் ஸ்வர்க்கக்தையடைகிறதல்லை? ' என்று கேட் 

டார்கள். ஹம்ஸம்/ உலகமானது அஜ்ஞானத்தால் சூழப்பட்டி ருக்கி 

ற்து; மத்ஸரத்தால் பீர்காசிக்கிறதில்லை,; லோபத்தால ஈண்பர்களைவிடுச 

ற்து. ஸங்கத்தால் ஸ்வர்சச்தையடைகிறதில்லை' என்றது. லாத்யர்கள், 

பிராம்மணர்களில் எவன் ஸந்தோஷத்தை அடைகிறான்? எவன் ௮னே 

கர்களுடனிருந்தும் மெளனமாயிருக்கின்றான்? எவன் வலிமையற்ற 

வனாயிருந்தாலும் வலிமையுள்ளவனாயிருக்கிறான்? எவன் மனிதர்களு 

டையசண்டையில் சேராமலிருக்கிறான் ? என்.றகேட்டார்கள். ஹம் 

ஸம், ! பிராம்மணர்களுள் பேரறிவுள்ளவனொருவனே ஸந்தோஷித் 

துக்கொண்டிருக்கிறான். பேரறிவுள்ளஒருவன் அகேகர்களுடனிருச்



கட்ச௪ ஸரரீமஹாபாரதம் 

தும் மெளனமாயிருக்கிறான். பேரறிவுள்ளவன்ஒருவன் அர்ப்பலனா 

யிருந்தாலும் பலவானாயிருக்கிருன். 0 /ரறிவுள்ளவன் இவர்களுடைய 

கலகத்தை அனுஸரிக்சாமலிருக்ளொன் !! என்றுசொல்லிற்று ஸாத் 

யர்கள், (பிராம்மணர்களுக்கு எது தேவத்தன்மையாகவும் எது 
« ச . « Gs . ௪ . 

ஸாதுத்தன்மையாகவும் சொல்லப்படுகன்றன ? எது அவர்களுடைய 

அஸாதஅத்தன்மையாகம் கருதபபட்டிருக்கறது ? எது அவர்களுக்கு 

மனிதத்தன்மையாகக் கருதப்பட்டிருக்கிறது ' என்றனர். , ஹம் 
y ¢ . . ட “6 ந். ௬ « * 

ஸம், இவர்களுக்கு வேதாத்யயனைனது. தேவகத்தகன்மையாகவும் 

விரகமானது ஸாதுத்தன்மையாகவும் சொல்லப்படுகின்றன பரநிந் 

தையானது அஸாதுத்தன்மையாகவும் மாணமானது Hangs 

தன்மையாகவும் சொல்லப்படுகன்றன ' என்று சொல்லிற்று, பரம 

ரூம் ே தவரும் பகவானும் நித்யரும் | விகாரமில்லாதவருமாயிருக்கிற 

(ஹம்ஸரூபியான) ப்ரம்மாவானவர் இல்விகம் சொல்லிவிட்டு ஸாத்யர் 

களான தேவகணங்களோடு ஸ்வர்க்கத்தையடைந்தார். புகழுக்குக் 

காரணமும் ஆயுளுக்குக்காணமாம் ஸ்வர்க்கத்தைக் தாத்தக்க நிலைத்த 

புண்ணியமுமாயிருக்கிற இது தேவதேவரும் மேலானவரும் ' அழி 

வறறவருமான ப்ரம்்மதேவரால் காண்பிக்கப்பட்டது இலவிதம் 

ஸாத்பர்களுக்கும் ஹம்ஸத்திற்கும் கடந்த சிறந்த ஸம்வாதமானது! 

சொல்லப்பட்டது. சரீரமானது கர்மங்களுக்குக் காரணம் (அதில்) 

ஸா.துத்தன்மையானது ஸத்யமாகச சொலலப்படுகின்றது”'' என்ற 

சொன்னார். 

  

முந்நூற்றாறாவது அத்யாயம், 

மோக்தர்மம். (தொடர்ச்சி) 

(யோகழறையும் யோகிகளின் சிறப்பும்.) 
உட. “வதய வைய 

யுதிஷ்டிரர், 4 ஐயா ! எனக்கு ஸாக்பெத்தி லும்” யோசத்தில 

மிருக்கி றவிசேஷத்தைச் சொலலவேண்டும். தர்மத்தையறிந்தவரே ! 

குருக்களள் ச நந்தவரே ! நீர். எல்லாமறிந் ர வன்றே ?'* என்று 

வினவ, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்னோ 

(£ ஹாங்கியர்களான பிராம்மணர்கள் ஸாங்கயெத்ை ச் லொகிக்கின் 

றார்கள். யோ௫செளான பிராம்மணர்கள் யோகத்தைச் ' லாடுக்கின்றார் 

an, தங்கள் மதத்தின் உக்கர்ஷத்தின்பொருட்டு மேலானகாரணத் 

கைச் சொல்லுனெருர்கள் 'சத்துருக்களை வதைக்கெறவனை ! புத்தி



சாழ்திபர்வம். ௧௦௯௫ 

மான்களான யோகிகள் ஈ9வரனில்லாத விஷயத்தில் எப்படி முக்தியை 

யடை,வானென்று இவ்விதம் தங்கள) காரணத்திற்கு ஈன்முக உத்கர் 
ஷூத்தைச் சொல் அன்ருர்ச் ஸாங்யெர்சளான ப்ராம்மணர்களும் 

நன்றாக இந்தம்காரணத்தைச சொல் ஓுகின்றார்கள்.  இவவுலகல் (டீரா 
. உ ௪ * a: ட 

ணிகளுடைய) எல்லாக்கதிகளை பு றிந்து விஷயங்களில் விரக் த்னாயிரு 
ச iv ° ௪ . . a ௪ 

ப்பவன சரீரம்டீக்கியபிறகு , மிகவும் செவ்வையாக முக்தியடைவான் ; 
. ௩ உ ௩ உ ௪ . 

வே அவிதமானால் முத்தியடையான் என்கிற இந்த ஸாங்கியத்தை 
௩ . ச ௪ ௪ f ச் . 

மகாப்ராஜ்ஞர்களான அவர்கள் (மோக்ஷித்திற்குரிய) ஞானமா 
ச ௪ ௪ 5 ச . . . ௫ 

கச் சொல்ஓூன்ருர்கள். தன்னுடைய ப௭ஷத்தில் உறுதி 

UG) தும் நன்மையைத்தரத்தக்கதுமான வசனமானது காரண 
ச 

மாகக் கொள்ளத்தக்கது சிஷ்டர்களால்லம்மதிக்கப்பட்ட உன்னப் 

போன்றவர்களாலே சிஷ்டர்களுடையமகமானது கொள்ளத்தக்க 

தன்றோ? யோகிகள் ப்ரத்பக்ஷ£க்தைக் காரணமாகவுடைபவர்கள, 

ஸாங்கியர்கள் சாஸ்திரத்திலுறுதிபுடையவர்சள். அப்பா ! யுதிஷ்டிர! 

இந்த இரண்டு சாஸ்திரங்களும் எனக்கு ஸம்மதங்களே. அரசனே ! 

இஙைகளாலுண்டாகிற இரண்ஜொனங்களும் சிஷ்டர்களுக்குச சம் 
மதவாக ஓப்புக்கொள்ளபபட்டவை அவைகள், சாஸ்திரப்படி ௮னுஷ் 

டிக்கப்பட்டால் மேலானகதியை அடையும்படி. செய்கின்றன குற்ற 

மற்றவனே ட இருவருக்கும்சு த்தியான.து ஒரேவிதம்தான் பரணி 

கள்விஷபத்தில் தயையும் ஒன்றே. விரதங்களைத்தரிப்பதும் ஒன்றே, 

அவர்களுக்குச் சாஸ்தாமாகாது ஸமமாயில்லை, அவர்களுக்குமிகவும் 
ny ; 2. உ கடட ட 

ஸூக்ஷ்மீளிசாரமில்லாக விஷயத்தில் ஒரேசாஸ்திமமேற்படும் '' என்று 
a . ம் * { . . ச 

சொன்னார். யுதிஷ்டிரர், 6 ஓ! பிதாமஹரே ; இவர்களுக்கு விரதமும் 

செளசமும் பிராணிதயையும் அப்படியே பயனும் ஸமமேயானால் 

சாஸ்திரமாத்திரம் என்னகாரணத்தினல் ஸமமில்லை? அதை எனக்குச் 
சொல்லும் '' என்.நுகேட்டார். பீஷ்மர், 4 அந்தயோடிகள் ராகம், 

மோகம், ஸ்கேகம், காமம், ம்2ராகம் இவ்வைந்துகோஷங்களைபும் 

யோகத்தால் ஈன்றாக ௮.றுத்துவிட்டு மோக்ஷபகக்தை அடைகன்ரூர் 
கள. பருத்தமத்ஸ்பங்கள் "வலையையறுத்துவிட்டு மறுபடியும் ஜலத் 

. . ௪ ப க 

தையடைவதுபேோலத் தோஷங்களைத் தொலைத்துவிட்டு போகெளான 

வர்கள் ௮ந்தமோக்ஷ்பதத்தை" அடைகின்றார்கள் வேந்தே ! பலமுடை 

யமிருகங்கள் வலைஃயயறுத்து எல்லாக்கட்டுகளிலிருந்தும் விடுபட் 

டுத் தடையில்லாதமார்க்கத்தை அடைவதுபோல யோகபலமுடைய 

வர்கள் லோபத்தாலுண்டாளபந்தங்களை யோகத்தாலறுத்துவிட்டு நிர் 

மலமாயும் மங்களமாயுமிருக்கற மேலானமார்க்சத்தை அடைகின்றார்



௧௦௯௬ மஹாபாரதம். 

கள். ௮ரசனே! பலமில்லாதமற்றமிருகல்சள் “ வலைகளில் (சிக்கிக் 

கொண்டு) நசிப்பதுபோல Derm ah a நடிப்பார்கள். ஸ் 

தேகமிலலை. குர்தீபுத்திர ! சாஜற்மேஷ்ட ! ரி சில்லாதமீன்கள வலையில் 

அகப்பட்டு நாசத்தை அடைவது போலச் சிறிதும்பலமில்லாத யோசிக 

ளும் நாச த்தை அடைவார்கள். பகைவர்களை அடக்குகிறவனே! பக்ஷிகள் 

துண்ணியவலையை அடைந்து அதில்சிக்கிக்கொண்டு நாசத்தை ௮டை 

வதுபோலவும் பலமுள்ளவைகள்விடபுபவெதுபோலவும் கர்மத்தாலுண் 

டானபந்தங்களால்கட்டுண்ட பலமில்லாதயோடிகள் ஈூக்கின்றார்கள். 

பலமூடையவர்கள் விடெபின்றார்கள். அரசனே ! பிரபுவே! அற்ப 

மும் பலமில்லாததுமான அஃ3னியானது பருத்தவிறகுகளால் நிரப்பப் 

பெற்றால் அவிந்துபோவதுபோலப் பலமில்லாதயோயொனவன் 6 

த்துவிடுகிரான். அரசனே ! ௮ந்த அக்கினியே திரும்பவும்பலமடை 

ந்து வாயுவுடன் சேர்ந்துகொண்டு பூமிமுழுமையும் சீக்கிரத்தில் 

எரித்துவிரவதுபோலப பலத்தையடைர்தயோகியானவன் பிரகாசிக் 

கின்றதேஜலஸையும் பெரியபலத்தையுமடைந்து பிரளயகால தித்தி 

யன்போல உலகமனை த்தையும் எரியசசெய்வான். அரசனே ! பலமில் 

லாதமனிதன் வெள்ளத்தாலிழுக்கபபடுவதுபோலப் பலமற்றவனான 

யோகியானவன் தன்வசமின்றி விஷயங்களாலே இமுக்கப்படுஇருன். 

அதேபெரியவெள்ள த்தை யானையானது தடுத்துவிவெதுபோல யோக 

பலத்தை அடைந்து பலவிஷயங்களை யோ௫ியானவன் விலக்கவிடுகி 

னன். குர்தியின்புத்தினே ! யோகபலத்தையுடையவர்கள் சக்தியடை 

யவர்களும் பிறருக்குவசமாகாதவர்களுமாகி யோகத்தினாலே பிரஜை 

களுக்குப்பதிகளான (மரீசிமுதலிய) வர்களிடத்திலும் ரிஷிகளிடத் 

இலும் தேவர்களிடத்திலும் மஹாபூதங்களிடத்திலும் Cakes 

இன்றார்கள். ஒ! அரசனே ! அளவற்றபலமுடையயோகியை அடக்க 

யமனும் கோபத்தையடைந்த அ௮ந்தகலும் பயங்காமான பராக்ரம 

முடையமிருத்யுவுமாகிய எல்லோரும் வல்லவர்களல்லர். பரதஞ்சேஷ் 

டனே ! யோயொனவன் யோகபலத்தையடைந்து அரேசமாயிரம் 

சரீரங்களை உண்டாக்சக்கொள்வான் ; . அர்த எல்லாச்சரீரங்களாலும் 

பூமியில் ஸஞ்சரிப்பான். ஐயனே ! அவைகளில் ஒன்.று"விஷயங்களை 

அனுபவிக்கும். (ஒன்.ற) மறபடியும் உக்கிரமான தவத்தைச் செய் 

யும். சூரியன் தன் ரெணக்கூட்டங்களைச் சுருங்கச்செய்வதுபோல 

அவன் மறுபடியும் (அந்தச்சரீரங்களைகி, சரர௫ுத்துவிருவான். ௮ர 

சனே! பலமுள்ளவலும் பந்சுத்தையறுக்கவல்லவலுமான யோ 

இக்கு மோச்ஷவிஷயத்தில் வல்லமையானது ஸுந்தேகமின்றி உண்



fo 6BuGg aw. ௧௦௯௭ 

டாகும். வரசனே ! nag தெரிவிக்றெசற்காா யோகத்தா 

லடையப்பட்ட பஸ்ஸ] நான் சொன்னேன். மறுபடியும், உனக்கு 

உதாரணத்திற்காக எசக்ஷ்மங்களைச் சொல்வேன், தலைவனே | 

பரதற்பேஷ்டனே ! மனத்தை ஒருவழிப்படுத்தும் விஷயத்திலும் 

ஒசே இடத்தில் நிற்சச்செய்்ற விஷபத்திலும் ஸுூசஷ்மமன என் 

னுடைய திருஷ்டாந்தங்களைக் கேள். வில்லாளியானவன் ௮ஜாக்ர 

தையின்றி மன.ர்தை ஒருவழிப்படுத்தி லக்ஷ்யத்தை ௮டிப்பதுபோல 

யோடயொனவன் மனத்தை ஈன்கு ஒருவழிப்படுத்தி ஸம்ச்யமின்றி 

மோக்ஷத்தை அடைவான். ௮ரசனே ! ஒருவன் (தலையிலிருக்றெ) 
எண்ணெய்றிறைரந்தகுடத்தில் மனத்தைச் சலியாமல்வைத்துக்கொ 

ண்டு ஊன்றியமனத்துடன் ஜாக்காதையுள்ளவனுமாடப் படியில் 

ஏறுவதுபோலவே இந்த யோகியும் சலியாததானமனத்தை அடை 

ந்து (தன்னுடைய) அத்மாவை நிர்மலமும் ஸூர்ய லுக்குர்சமமான 

தரிசனத்தையுடையதுமாகச் செய்கின்றான். குந்திபுத்தினே ! ட ரச 

னே! நரபதியே! இஐடக்காரனானவன் மனத்தை ஒருமுகமாகவே 

செய்துகொண்டு பெரிய ஸமழுத்திரத்தை௮அடைந்ததடத்தை விரை 
வில் பட்டணம் கொண்டுவந்து சேர்ப்பதுபோலத் தத்வஜ்ஞானியான 

வன் யோகததினுல் மனத்தை ஒருவழிப்படுத்திக்கொண்டு இந்தத் 

தேகத்தைத்தள்ளிவிட்டு அடைதற்கரிய ஸ்தானத்தை அடைஇன் 
மூன், புறாுஷற்சேஷ்டனே ! ஸாரதியானவன் ஈல்லகுதிரைகளைப் 
பூட்டி. ஜாக்ரதையுடன் வில்லாளியை ௮வளுக்கு இஷ்டமான இடத் 

தல் சேர்ப்பிப்பதுபோல யோகியானவன் லக்ஷயங்களில் மனத்தை 
ஜாக்சரெதையுடன் ஊன்றச்செய்து விடப்பட்டபாணம் லக்ஷ்யத்தை 
அ௮டைவதுபோலப் பரமானஸ்தானத்தை விரைவில் ௮டைகனறான். 
எந்த யோயொனவன் மனத்தை ஆத்மாவில் பற்றச்செய்து சலிக் 

காமலிருக்கிருனோ ௮வன் தனது பாவத்தை நாசம் செய்றான் ; 
பரிசுத்தமுள்ளவர்களடைகன்ற அழிவற்றபதத்தையும் ௮டைகின் 

ரன். அளவற்ற பராக்ரெமமுடையவனே ! ௮ரசனே ! எந்த யோட 

யானவன் 1மஹாவிரதமேன்கற விரதத்தில்பற்றிறின்று சாபி, கண்டம், 
திரம், ஹ்ரூஜயம், மார்பு, விலாப்புறங்கள், நேத்திரம், ப்ரோத்திரம், 
க்ராணம் இந்தஸ்தானங்களிலே தானகவே ஸூக்ஷ்மனான (தனது) 

மனத்தை நன்கு ' பசேர்ப்பிக்கிறுனோ ௮வன் மலைபோன்ற புண்ணிய 

1] சாஸ்திர விஹிதமான ஜாதிஹிம்ஸை தேசவிசேஷத்தில் ஹிம்ஸை 
சாலவிசேவத்தில் ஹிம்ஸை காரியவிசேஷத்தில் ஹிம்ஸைமுதலவியலைகச் 
கூட விட்டிருத்தல். 

உ 1 ௬டு



௧௦௯௮] ஸ்ரீமஹாபாரதம், 
. . 5 3.4 5 , ( mM = பாபகர்மக்களாச சிக்காமால எரித்துவிட்டு மேலான யோகதிலத 

(வ டட ட்ட 
ஜுூடைந்து தான் விரும்புமபோது முத்தியபை குன்” என்று சொன் 

னா. 
3. யுதிஷ்டிரர் 6 ஐ! பாரதரே ! யோகியானவன் எப்படிப்பட்ட 

அகாரர்சளை அருந்தி எவைசகளை ஜயித்து Cura) பலத்தை அடை 

இன்ரான் 2? அதை மர் எனக்குச ௦ சொல்லச்கடவீர்.” என்று கேட்டார். 

யிஷ்மர், 6 ஐ! பாரதனே! யோடியொனவன் பிண்ணுக்கையும் நொய்க 

வாயும்பக்ஷிட பவனும் தைலங்களைத் தள்ளுபவ ணுமாகி யோகபலத்தை 

அடைவான். பகைவரைபடக்குபவனே | பயோயானவன் உண்ண 
டி . க . ப ச mo 

டியாத 'யவபிஷ்டத்தை நெடுங்காலம் ஒரு வளை உண்பவனும 

மிகவும் சுத்தமான மனமுடையவனுமாயிருக்கால் மயோமசத்தின் வலி 

மையை அடைவான், போகியானவன ப54$தவ்கமளா.. மாஸங்க 

Sar ரூதுச்கவோ வருஷங்களோ  பமலில் மாத்திரம் பால்கல 

ந்த ஜலத்தை அருளி போகபலததை அடைவான அரசனே ! 

மிசவும் சுத்தமான மனமுடைப 3யோகியானவன் எப்பொழுதும் எல் 

லாமாம்ஸத்தையும் கள்ளிவிட்டால் போகபலர்தையடைவான். மன் 

னரூட் சிறந்தவேந்தனே ! அசையற்றவர்களும் மிக்க அறிவுடை 

யவர்களும் மகாகமாக்களுமான பயாகிகள் தியானம் பிரஹாவஜபம் 

இவற்றின் மிகுதியில் காமத்தையும் குரோச க்கையும் சீதகோஷ் 

ணங்களையும் மழையையும் பயத்தையும் சோகங்கையும் சுவாஸத் 

தையும் மானிடமுய ற்யொலடையக்கூடிய னிஷபஙகளையும் ஜயிக்க 

முடியாதமனசசோர்வையும் கோரகான ஆசையையும் ஸ்திரீஸங்கத் 

தையும் நிரு இிரையையும் ஜயிக்க முடியாக சோம்பஸையும் ஜயிக்துலிட் 

ரிப் புத்திபிைலை ஸ ்மமான அத்மாவைப பிரகாசிக்கா செய்தி 

(np Barr. பண்டிசாகளான (சராம்ம வர்களஞுடைய இந்த மார்க்கம் செல் 

வதற்கு மூடியாததாகக் கருதபபட்டிருந்கற று. பாதற்ரேஷ்டனே' 
ந்த மார்க்கத்தில ஒருவனும் சேஷமத்தோடு செல்லுஇிறதில்லை, 
Quon aves 1p Li ஒருவன்  பயங்காமானவும் அனேக நல்லபாம்புக 

RE ப்படம்புகளுமுடையதும் (6) கூீளாகெடினதும் ஜலமற்ற 

தும் பபிபவேசிக்கமுடியாகதும் . கேகமுள்ளுகளோடிகூடினதும் 

ஆகாரவஸ் துவில்லாததும் ரொடிதொடிகள்றிறைந்கதும் காட்டுத்தோல் 
4 

சருகினவிருஃஒங்களுள்ள அம் திருடர்கள் நிறைந்ததுமாயிருக்றெ 

வனபார்க்கத்தில கூமமாக௪ செல்லுதல்போல யோகமார்க்கத்தை 

யடைந்து செல்லுகிற பிராம்மணன் , சேஷமத்தோடு அந்த மார்க்கத்தி 
  

1 பலதான்யத்தின் மா,



சாந்திபர்வம். ௧௦௯௧ 

லிருந்தும் முடிவபைவான் அந்த மார்க்கமானது வெகுதோஷங்க 
சநடையதாகக் soa pus அரசனே ! கூர்மையான கத்தி 

முணைகளிலும் ஸுலவமீக் இருக்கமுடியும். மனோவசமில்லாதவர்க 
ளாலே யோகத்தினுடைய தாரணைகளிலே இருக்கமுடியாது, ஐயா 1 

அரசனே ! இடக்காரனில்லாத இடங்கள் அலைகளிலிருக்கும் மனி 

கர்களை ஸழுத்திர த்தில் கெட்டகதியை அடையசசெய்கிறதும்போல 

அபத்துள்ள தாரணைகள் செட்டகஇயை அடையசசெய்கின்றன. குந்தி 

புத்திர ! விதிப்படி. தாரலைோகளிலிருக்கின்றவன் மரணத்தையும் 

ஜனனத்தையும் துக்கத்தையும் ஸுதத்தையும்விட்டு விலகுகின்்ரன். 

இது அநேக சாஸ் இர ங்களிலுமுள்ள தும் பொகசாஸ் தரங்களில் 

சொல்லப்பட்டதுமாயிருக்கின்றது. பயோகத்தினுடைய இறந்தபய 

னைது பிராம்மனர்களிடத்தில் நிசசயிக்கபபட்டதாயிருக்கிறது. 

BH ஸ்வபாவழுள்ளவனை ! இறந்த அந்த பேோகபலமானது 

ப்ரம்மரூபம். பஹானும் பெரியமதியுடை யவனுமான யோடியான 

வன் சீம்கிரமாக விபெட்டுப பரத்திற்கும் பரமான (சுத்த) பரம்மதீ 

கதை௮டைந்து ஸ்வதர்திரராகா பிரம்மாவையும் வேண்டும்வரத்தை 

அளிக்கின்ற விஷ்ணுவையும் ரண்வரரையும் தர்மராஜனையும் ஷண் 

முகரையும்  (கபிலாமுதலாகிய) மதாலுபாவர்களான அறு ப்ரம்ம 

புத்திராகளையும் கஸ்டமான  கூமோருவுந்தையும் மிகப் பெரி 

கான ரஜோகுணத்தையும் சத்தமான ஸத்வகுவததையும் பர 

மான மூறலபரகிருதியையும் வருணனுக்குப பத்நியான as SC sail 
. ° . ச 6 ° ச 

யை8பும் எல்லாகேஜஸையும் மிகவும் பெரிதான "தைரியத்தையும் 

நிர்மலமானவனும் நரஷூத்திரங்காடுகூடினீவனுமான  அசாயத்தி 

அள்ள ரந்திரணையும் விஸரவே2தவர்களையும் உரகர்களையும் பித்ரு 

தெவதைகளையும் எல்லாமலைகளையும் பயங்கரமான ஸழுத்திரங்களையும் 
+ em Daler ie தாடு 3 மங்கள ய் ் 

ol ல்லாநதிகளையும் Bi ho BT நி Fry \01 DG bi BFW WL நாகர்களையும் 

விருகஷங்களையும்'யஒிர்களின் கூட்டங்களையும் திக்குக்களையும் கந்தர் 
வர்களின்கூட்டங்களையும் புருஷர்களைபும் ஸ்திரகளையும் அடைவான். 

அரசனே ! மகாத்மாவான யோடியொானவன், எல்லாமனிதர்களுக்கும் 
ந ~ 

ச . . % உச உ 

மேலாகி காசாயணஸ்வரூபத்தையடைர்து , சிறந்தசக்தியும் ஞான 

முமுள்ள அந்ததிதேவடிடத்தில் எற்பட்ட சுபமான ஸ்ருஷ்டிமுத 

லானவற்றைச் சேய்இருன் *' என்.றுசொன்னார். 

அதுக்க erent re 

  

1 சேயுலின் ஹித்தியையும், உடு Som Bal ul air ஹித்தியையும்,



&5igg ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

முக்நூற்றேழாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி.) 
:0:——— 

(ஸுங்கியத்தின்ழறையும் சிறப்பும்.) 

  

யுதிஷ்டிரர், 4 ஒ! அரசரே ! இப்பொழுது சிஷ்ய னுக்குஈன்மை 

ைகிரும்புகிற உம்மால் சிஷ்டர்களுக்கு ஸம்மதமான இந்தயோக 

மார்க்கமான து முறைப்படி நன்கு சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது, 

ஸாங்கியத்திலிருக்கிறவிதியைக் கேட்பவனான எனக்கு முழுதும் தொ 

ல்லும். மூவுலகங்களிலுமுள்ள சாஸ்தரங்களெல்லாம் உமமால் அறி 

யப்பட்டனவல்லவா?'' என்றுகேட்க, பீஷ்மர் சொல்லலானார். 

அரசனே ! எவ்விதத்தவறுதலானஞானங்களும் காணப்படாத 

தும் பலகுணங்களையுடையதும் சிறிதும்தோஷமில்லாததும் எல்லா 

யதிகளாலும் ஸ்வதர்திரர்களான கபிலர்முதலானவர்களாலும் அறியப் 

பட்டதுமான ஆத்மஜ்ஞானிகளான ஸாங்க்யர்களுடைய இர்தவிஷ 

யத்தை முழுதும் நீ என்னிடம் கேள். அரசனே ! பேசுகறவர்களுள் 

இறந்தவனே ! பாரத! தோஷமுள்ளவையும் ஜயிக்கமுடியாதவையு 

மான மனிதர்களுடைய எல்லாவிஷயங்களையும் பிசாசங்களுடையவிஷ 

யங்களையும் ஞானத்தினால்றிச்சயித்து ராக்ஷஸர்கள், யக்ஷர்கள், உரகர் 

கள், கந்தர்வாகள், 'பித்ருக்கள், விலங்குஜாதிகளில் ஸஞ்சரிப்பவர்கள், 

கருடர்கள், மருத்துக்கள், ராஜரிஷிகள், ப்ரம்மரிஷிகள், அ௮ஸுரர்கள், 

விற்வேதேவர்கள், தேவரிஷிகள், யோஹ்வார்கள், ப்ரஜைகளுக்குப் 

பதிகள், ப்ரம்மா இவர்களின்விஷபங்களையும் உலகத்தில் அயுளின் 

பரமமானகாலத்தையும் ஸுகத்தின்மேலானதத்வத்தையும் எப்பொழு 

அம் விஷயத்தில்பற்றுள்ளவர்களுக்குக் காலம் நேரிட்டபோது உண் 

டாகும் துக்கத்தையும் விலங்குப்பிறவிகளில் விழுந்தவர்களின் க்கத் 

தையும் நரகத்தில் விழுந்தவர்களின் துக்கத்தையும் ஸ்வர்க்கத்தி 

னுள்ள எல்லாக்குணங்களையும் எல்லாத்தோஷங்களையும் *வேத 

வாதத்திலுள்ள குணதோஷங்களையும் ஞானயோகத்திறும் கேவல 

யோகத்திலுமுள்ள குணதோஷங்களையும் ஸாங்க்யஞானத்திலு 

ள்ள குணதோஷங்களையும் பின்னும் மற்றவைகளி லுள்ள குண 
  

1 ஒருசொல் விடப்பட்டது, 
2 அதிசபாடமான அரைற்லோகம் விடப்பட்ட த,



சாதந்திபர்வம். ககர 

தோஷங்களையும் 1பத்துக்குணங்களுள்ள ஸதவகுணத்தையும் "ஒன் 
புது குணங்களுள்ள ' ர$ஜாகுணத்தையும் “எட்டுக்குணங்களுள்ள 

தமோகுணத்தையும் *விழுகுணங்களுளள புத்தியையும் £*ஆறுகுண 

ங்களுள்ள மனத்தையும் "ஜஐந்துகுணங்களுள்ள ஆகாயமுதலியவற் 

றையும் மறுபடியும் 'கான்குகுணங்களுள்ள புத்தியையும் “மூன்று 

குணங்களுள்ள தமோகுணத்தையும் ” இசண்டுகுணங்களுள்ள ரஜ 

ஸையும் ப 9ரேகுனமுள்ளஸத்வத்தையும் அத்மாவினுடையல்ருவ் 

டியையும் உண்மையாகஅறிந்து ப்ரளயவிஷயத்திலும் ஈன்றாகப்பார் 

த்துச சாஸ்திரத்தாலுண்டானஞானம் ஸாக்ஷ£த்காரம் இவற்றுடன் 

கணவர்களும் மோக்ஷஸாதனங்களால் ஸத்வாஸனையுடையவர்க 

epandeyibn நல்2லார்கள், ஸுூச்ஷமவஸ்துக்கள் மேலானஆகா 

யத்தை அடைவதுபோலச சுபமான மோசஷத்தை அ௮டைசன்றார் 

கள். ராஜனே! பகைவரைத்தபிக்கசசெய்கறவனே! உ ஜனங்களைக் 

காப்பவனே ! பூபதியே! நாபதியே! பரதற்ரேஷ்டனே ! ரூபத் 

தோடுசேர்ந்த நேத்ரததையும் கந்தமென்லும் குணததையுடைய 

இராணத்தையும் சப்தத்தில்பற்றின ஸற்ரோதரத்தையும் ரஸங்களா 

இற குணங்களில்பற்றின ஜிஹவையையும் ஸ்பர்சத்தில்பற்றினத்வ 

இந்திரியததையும் அகாயத்தில ஆஹ்ரயித்தவாயுவையும் தமஹில்சேர் 

ந்த மோகத்தையும் அர்த்தங்களில்பற்றின லோபத்தையும் விஷ் 

ணுவினிடம் ஸஞ்சாரத்தையும் இந்திரனிடம்சேர்ந்த பலத்தையும் 

உதரத்தில் சேர்ந்த அக்ரியையும் ஜலததில்சேர்ந்த தேவியை 
  

| gotso, uff, Cai Saws Sacddsu, மனத்தின் பிரகாசம்) 

புண்யச்ழையேகாடுதல், ஸஎந்சோஷம், ஸ்ர,ச்சை, நேராயிருத்தல், தயாசத்தில் 

நாட்டம், ஐஸ்றவாயம. 

2 ஆஸ்திசத்தன்மை, சயாதவனாபிராமை, ஸுக துக்கங்களை ஸேவித்தல், 

பேதப்படுத்தல், புருஷகாரம், காமம், சீசோதம், மதம், கர்வத்தினாலும் தவே 

வூத்தினாலும்உண்டரகும் அதிகப்பேச்சு, 

9 தமஸ், மோகம், மகாமோசம், தாமிஸ்ரம், அந்சதாமிஸ்சம், நித்சை, 
IRIE, சோம்பல், 

_ 4 மஹத்தச்வம், அஹல்சாரம், ஸ9ஷ்மபூதங்களான தீன்மாத்திசைகள் 

Bos, 
5 வெளி!்புலன்சளின் செய்சைஜந்து, ஸங்சல்பம். 

0 சப்தமுதலியவை, 

1 ஸ்ம்சயம், நிச்சயம், அகங்காரம், ஸ்மரணம், 
8 ஐயம், இசபு, அறியாமை, 

9 ப்சவ்ருத்தி, துச்சம், 

10 ப்சகாசம்



௧௧௦. ஸீமஹாபாரதம். 

யும் தேயுவில் சேர்ந்த ஜலத்தையும் வாயுவில்சேர்ந்த தேயுவை 

யும் ஆசகாயத்தில்சேர்ந்த வாயுவையும் [சகத்தத் துவத்தில் சேர்ந்த 

அகாயத்தையும் புத்தியில்சேர்ந்த மகத்ததி வத்தைபும் தமஹில்பற் 

நின /த்தியையும் ரஜறில்பற்றின தமஸையும் ஸத்வத்தில் பற் 
நின ரஜஸையும் ஆத்மாவில் பற்றின ஸத்வத்தையும் ஈரும் 

1 wy . . ௩ 

தேவருமாயிருக்கிற நாராயணரிடத்தில பற்றின அத்மாவையும 

மோக்ஷ£ததிலபற்தின தேவரான நாராயணரையும் ஒன்றையுமபற்ர?த 

மீமாக்ஷத்தையும் புத்தியுடன்கூடினதும் Beso குணங்களால 

சூழப்பட்டதுமான தேகத்தையும் தேககதை ஆறா யிதீத பூர்வவா 
ஸனயயும் பாஜ்ஞையையும் மானஷஹிமமான ஸ்வபகத்திலுண்டன : 

பாபஸம்பந்தமில்லாததால் உதாஷீனனும் விஷயங்களை விரும்:கின்ற 

இர்திரியங்களைசேர்ந்த இரண்டாவதான ஜாக்ரத்திலுன்டான காம 

மில்லாதவனும் ஒருவனுமாயிருக்கிற அந்த ஆத்மாவையும் விஷ 

யத்தைவிரும்புகிறவர்களுடைய இரண்டாவதான காமத்தை! ம் புத் 

இயில் அஸ்ரயித்த எலலாஇந்திரியங்களையும் இந்திரியவிஷயக்களையும் 

வேதத்தைமுன்னிட்டு மோகஷத்தின் அடைய அரிதானதன்மை 

யையும் பராணன் அபானன் ஸமானன் ௮யானன் உதானன் என் 

னும் வாயுக்களையும் அவஹன் பரவஹன் என்றவாயுக்களையும் எழு 

எழு விதமாகைசெய்யப்பட்ட. ற்ற ஸப்தமருகறுக்களையும் பர 

ஜைகளுஃகுப் பதிகளையும் ரிஷிகளையும் சறந்தபலவழிகளையும் ஸப்த 

ரிஷிகளையும் பலராஜரிஷிகளையும் மகான்களான மறறத் $தவரி௨ி 
a * * o ° ( a 

களையும் ஸ௫ர்யனுக்கு ஸமமான பரம்மரிஷிகளையும் பெரியதாலர் 

இனால் ஒஸ்வர்யத்திலிருந்து ஈழுவும்படி செய்யபபட்டவர்சளையும் 

மகத்துக்களான பூதஸலமூகங்களசுடைய நாசத்தையும் பாபகர்மத 

தோடுகூடியவர்களுடைய கஷ்டமானசதியையும் யமனுடைய இரு 

கத்தில் பரிதர்களுக்கு வைதரணி GHG guar oi துக்கத்தையும் அரே 

விதமான பிறவிகளிலுன்டான கெட்ட. ஸம்ஸாரக்களையும் உதிர 

மாகிற ஜலத்துக்கு இருப்பிடமான அசுபமான குஷியி ஓம் கொ 

டிய தூர்க்கர்தமுள்ள கபத்திலும் மூத்ரத்திலும் மலத்திலும் வா 

ஸத்தையும் வீர்யம் உதிரம் இவற்றின்சேர்க்சையாவுண்டான் தும் 

மஜ்ஜைரரம்புகளின் ஸம்பந்தமுள்ளதும் அனேக மெல்லிய நரம்பு 

களால் நிரம்பியதும் ஒன்பது தவாரங்களுடையதும் சத்தமுள்ளது 

மானசரீரமாகிய புரத்தில் வைக்கப்பட்ட ஆத்மாவையும் தமோகுண 

முள்ளலைகளும் அழகானவஸ்துக்கள் நிறைந்தவைகளுமான பிரா 

ணிகளுடைய கூட்டங்களையும் ஸாத்விகமான் பிராணிகளுடைய ஆவ



சாம்திபாவம், DH. 

மதிபபை.பும் மகான்களும் ஆத்மவித்துக்களுமான AUT bibs OHH 

குத தனத்தினாுலுவாடாக்ம் நிச்தையையும் சந்திரனுக்கும் ஸூர்ய 

லுக்குமுள்ள கோரமானத்ர்குவின் உபதரவங்களையும் இறெரஷதரங் 

கள் விழுவதையும் பெரியாகஷததிரங்களின் ( ஓஇ.நிவிலலாத) சலனத்தை 

யும் "தூக்கிக்கத்தக்ககான ஸ்திரீபுருஷர்களின் பிரிவையுட் பிரா 

ணிகள் ஒன்றை erm கொடுமையாகப் பிபபகையும் இளமையி 

இள்ளபோகதகைடம் சேகத்திவ் ௮அமபமானசஷயதகையும் ராகமும் 

மோாகழுமாண்டானபொழுது ஸத்வகுவமானது ஒருகையில் ஒதுக் 

கூவதையும் அறிந்து” இயிரவர்களில ஐ. மனிசன் மோசஷப்த்தியை 

அடைரந்தவனாகிரான். அரசனே ! குர்இபுதா! பாரத! யுதிஷ்டிர | 

வேதத்கைமுன்னிடடு மீமாக்ஷத்தின் அடைய அரிதானகன்மையை 

யும் அடையப்படாத௮ஸ்துக்களில ௮தஇி.. அதரவையும் அடையபபட்ட 

வஸ்துவில் உதாஉஊீன தீதன்மையையும் விஷபர்களுடைப் தூஷ்டஸ்வ 

ரூபததையும் இறர்தவர்களின் ௮சுபமான கேகங்களையும் வீடுகளில் 

ஜந்துக்களின் கஷ்டமான வாஸத்தையும் பிரம்ஈஹத்திசெய்தபதி 

தீர்களின் மிகக்குராமான கதியையும் ஸுராபான சுதில் பற்றள்ள 

வர்களும் அஷ்டசித்தமுள்ளவர்களுமான iF yt ut Lo wi bal குருபத்நியி 

பம். ளிருபபம்வைத்தவர்கள். இவர்களுடைய அ௮சுபபானசதியையும் 

காய்ளிஷபத்தில  ஒழுங்காயிராதவர்கள், தகேவர்கள் விஷயத்திலும் 

மனிதர்கள் விஷயத்திலும் சரியாயிராதவர்கள் ஆய கொடுங்செய் 

கைச்காரர்களின் சதியையும் விலக்குப்பிறவியை அுடைந்தவர்களு 

டைசீகனியானகதியைபும் பலவிதமான வேதவாதங்களையும் ருதுக் 

களின் மாறுகல்களையும் வாஷங்களுடைய காரத்தை (ம். மதங்களு 

டைப நாசத்தையும் பக்ஷங்களுடையகாசத்தையும் இனங்களுடைய 

நாசத்தையும் சந்திரனுடைய ௬ூயத்தையும் விருத்தியையும் ஸமத் 

சங்களுடைப வருத்தியையும் மறுபடியும் அவைகளின் சஷயக்கையும் 

தனங்களின் சஜயத்தையும் மறுபடியும் வருத்தியையும் கூட்டங்களு 

டைபநரீசககையும் ' விசேஷமாக யுகககளின்ராசக்தைபும் மலைகளின் 

நாசத்தையும் ஈதிகளின்சாசத்தையும் வர்ணங்களுடைய , நாசத்சையும் 

அடிக்கடி வருத்தியையும் ஜரை, ம்ருத்பு ஜனாம்இவைகளையும் துக் 

கங்களையும் தேம கோஷங்களையும் தேகங்களின் துக்கக்சையும் தேகத் 

தின்தவர்சசியைர்ம் ஆத்மாவில்அற்ரயித்க எல்லா அஃப்கோஷங்களை 

யும் தன்தேகத்திலிருந்துண்டாகும் இயராற்றங்களையும் ரூதீரம் கபம் 

மலமுதலியவைசளைபும் வேர்வையிலிருந்துண்டாகும் மிகக்கெட்ட 
  

1 ஒருசொல் 'விடப்பட்டீத,



க்கு ஸரீீமஹரபாரதம், 

புத்திய ௮டைஇரான் '” என் அ௮சொன்னார். 

யுதிஷ்டிரர், % அளவற்றபராக்ரமமு௦ வரே பிராணிகளின் 
சரீரத்திலுள்ள எந்தத்தோஷங்களைப் பார்க்கிறீர் 2? எனக்கு இந்த 
ஸர்தேகத்தையெலலாம் உண்மையாசசசொல்லவேண்டும் '” எண்று 
கேட்க, பிஷ்மர், 6 ஐ! பிரபுவே! புததிமான்களும் மார்க்கத்தையறிந் 
திவர்களும் கபிலருடையமதத்தைப் பற்றினவர்சரரமான ஸாக்இபர் 

பதார்த்தங்களையும் உண்மையாக அறிந்து ae ஒருவன் மோக்ஷ 

கள், தேகத்தில் ஐந்துதோஷங்களைச் சொல்லுகின்ளூர்கள். , பகைவர் 

களைவதைக்ெறவனே ! அவைகளைக் கேள். காமம், க்ரோதம், 

பயம், நித்மை, ஐந்தாவதாகச சொல்லப்படும் அதஇிகமூச்சு _தீகிய 

இர்தத்தோஷங்கள் எல்லாத்தேகெளின் சரீரங்களிலும் காணப்படு 

இன்றன. அரசனே ! (வித்வான்௧ள்) பொறுமையால் கோபத்தை 
யும் சங்கற்பங்களை த்தள்ளுவதால் காமத்தையும் அறுக்கின்றார்கள். 
ஸத்வகுணத்தைப்பறறுவதால் நித்ரையையும் ஜாக்ரதையால் பயத்தை 

யும், அற்பமான அகாரத்தால் ஐந்தாவதான சுவாஸத்தையும் ௮.றுக் 

தழுர்கள். அரசனே ! மனிதர்களைக்காப்பவனே ! பாரத ! மகாப்ராஜ் 

ஞர்களானஸாங்க்யர்கள் ௮கேககுணங்களால் குணங்களையும் ௮நேக 

தோஷங்களால் தோஷங்களையும் பலவிதமான அகேகமாரணக்களால் 

பலவிதமானகாரணங்களையும் உண்மையாக௮றிந்து உலகத்தை ஜலத் 

தன் நுரைக்குச்சமமாகவும் விஷ்ணுவிலுடைய அசேசமாயைகளா 

௮ண்பெண்ணப்பட்டதாகவும் சித்திரச்சுவருக்குச்சமமாகவும் நள 

மென்கிறபுல்லின்பலம்போன்ற பலமுள்ள தாகவும் பயனற்றதாகவும் 

இருளடைர்தகுழிக்குச்சமமாகவும்பார்தீது மழையாலுண்டானகுமி 

ழிபோன்றதும் இலேசத்தால்நிறைந்ததம் ஸுகமில்லாததும் முடி. 

வில்ஈசிப்பதும் ஸ்வா தீனமில்லாததும் ரஜஷிலும் தமஹிலும்மூழ்டச் 

சேற்றில்முழ்சினயானையைப்போலப் பரவசமானதும் பிரஜைகளுக்கா 

கச்செய்யப்பட்டதுமான தேகத்தை எங்கும்வ்யரபித்ததாயும் பெரி 
தாயுமிருக்கிற ஸால்க்யமென்ற ஞானயோகத்தினல்தளளிவிட்டு 
அசுபமானரஜோகுணத்தின் வாஸனைகளையும் " அவ்விதமான தாமஸ 
வாஸனைகளையும் ஸ்பர்சத்தா அண்டானவைகளும் தேகத்தையடைந்த 

வைகளும் பரிசுத்தமுள்ளவைகளுமான ஸாத்விகவா ற்னைகளையும் தவ 
மாகிறதண்டமுள்ள ஞானமாகிறகத்தியினால் €கரமாக அறுத்துவிட் 
டுப் பிறகு பயங்காமானதும் கவலைசோகமாறெபெரியமடுவுள்ள தும் 
வயாதிமரணங்களாகிற பெரியமுதலைகளுள்ளதம் மிகுந்தபயமாகிற 
பெரிய நீர்ப்பாம்பையுடையதும் தமோகுணமாற ஆமையையுடைய



சாந்திபர்வம், ககடு 

தும் ரஜோகுணமாகிற மீன்களுள்ளதுமான துக்கமாற ஸமுத்ரத் 
தை ஈல்ல ஞானத்தினா3ு காண்டுகின்ரார்கள். பசைவர்களையடக்குபவ 
னே! பாரத! pach ஷித்தர்களானமுனிவர்கள் ஸ்கேகமாகற 

சேறுள்ளதும் ஜரையாகிற செலலமுடியாத இடமுள்ளதும் ஞானமா 

கிறெகீபமுள்ளதும் காமமாகிற அழ்முள்ளதும் ஸத்யமாகிறகஜ்ரயுள்ள 

தும் விரதங்களாகிற இருக்குமிடங்களுள்ளதும் ஹிம்ஸையாகிற 

சீச்ரெமான பெரியவேசமுள்ளதும் பலவித ரஸங்களுக்கருப்பிடமும் 

பலலிதமான மிரீதெளாறெபெரிய ரத்னங்களுள்ள தும் துக்கமும் ஜவர 

முமாஇற்காற்றையுடைய தும் சோகமும் ஆசையுமாகறெ பெருஞ்சுழல் 

கஷள்ளதும் கொடியவியாதிகளாகிற பெரியயானைகளுள்ளதும் எது 
ம்புகளுடைய கூட்டங்களாகிற 'பார்களுள்ளதும் கபமாகிறநுரையுள் 
ளதும் தானங்களாகிற முத்துக்களுக்கு இருப்பிடமானதும் பயங்கர 

மும் உதிரமடுவாகிற பவழமுள்ளதும் சரிப்பினுடைய £ பெரியசப்தமா 

கிற ஓலியுள்ளதும் ௮அநேகவித அ௮ஜ்ஞானங்களாகிற தாண்டமுடியாத 

இடங்களுள்ளதும் கண்ணீராலுண்டான மலமாகிற உப்புக்களுள்ள 
win ஸங்கத்தை விடுவதாகிற பெரிபமார்க்கமுள்ளதும் புத்சர்களும் 

பத்நிகளுமாகிற அட்டைகளின் கூட்டங்களுள்ளதும் ஈண்பர்களும் 

உறவினர்களுமாகிற பட்டணங்களுள்ள தும் ௮ஹிம்ஸையும் ஸத்யமு 

மாகறஎல்லைகளுள்ளதும் ப்ராணத்யாகமாகிற பெரிய ௮லைகளுள்ள 
தும் வேதாந்தவிசாரமாகிற இட்டுள்ளதும் எல்லாப்பிராணிகளிடத் 
திலும் தயையாகிற (கல்ல) ஜலத்துக்கருப்பிடமும் மோக்ஷமாகிற 

yor தற்கரியபொருளுள்ளதுமான ஸம்ஸாரமாகிற கொடிய சமுத் 

தரத்தை ஞானமாறெ ஒடத்தினல் தாண்டுகரூர்கள். தாண்ட மிச 
வும் அரிதான ஜன்மத்தைத்தாண்டி நிர்மலமான அ௮சாயத்தை ௮டை 
கின்றார்கள். அரசனே ! அந்த காயத்தில் ஸூர்யனானவன் தாம 
ரைத்தண்டிலுள் நால்போலக் கிரணங்களால் பிரவேஇத்து அந்தப் 

புண்யசாலிகளான' ஞானிகளைச் (செல்லவேண்டிய) இடங்களுக்குப் 

பலாதசாரமாகக் கொண்டுபோகருன். பாரதனே ! அவ்விடத்தில் 
ஆசையம்றவர்களும் ஷித்தியடைந்தவர்களும் வீரியமுள்ளவர்களும் 

தவத்தையே தனமாகவுடையவர்களுமான * ௮ந்த யதிசளை ஸூ்ஷ்ம 

மானவலும் "குளிர்ந்தவனும் நல்லகந்தமுள்ளவனும் ஸுகமானஸ்பர் 
சமுடையவ லுமர்ன ப்ரவஹனென்கிறவாயுவானவன் பிடி த்துக்கொ 

ள்ளுறொன். பாரத ! குர்திபுத்ர ! ஏழுமருத்துக்களுள்ளும் சிறந்த 

வலும் சுபமானலோகங்களில் செல் லுசன்றவலனுமான ௮ வன் அவர் 

1 4 ஸந்சட்ட: 1 என்பது மூலம் ! தெபபர்சள். ' என்றும் சொள்ளலாழ் 

x L ௬௭௬
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களை ஆகாயத்தின் பரமானமார்க்கத்தை ௮ ட்பச்செய்ரொன். பூபதி 

யே! காயமானது சின்மய (அகங்காரதத்வ.ந்தை] 

அடையச்செய்கிறது. சாஜற்ரேஷ்டனே ! | sourar ஸத்வத்தின் 

பரமகதியான (சுத்தஜீவஸ்வரூபத் தை) அடையச்செய்கிறது சுத்த 

ஸ்வரூப மான ஸத்வமானது பாரும் பரபுவுமானராராயணாசை அடை, 

யச்செய்கிறது. சுதீதஸ்வரூபரானப்ரபுவானவர் ஈஈம்முடையஸ்வரூபத் 

தின்வழியாய்ப் பாமாத்மாவை அடையச்செய்சிருர். ௨விபுவே ! கள ஈக 

மற்றயதிகள் பரமாத்மாவை அடைந்து பரமாதீமாவாகி மோக்ஷத்துக் 

குரியவர்களாலர்கள். அவர்கள் திரும்புகி றதில்லை. குந்தீபுத்ர : 
HG ஸாுகததுக்கமுதலிய தவந்தவமற்றவர்களும் மஹாத்மாக்களும் 

ஸத்யத்திலும் நேர்மையிலும் பற்றுள்ளவர்களும் எல்லாப்பிராணிக 

லிடத்திலும் தயையுள்ளவர்சளுமான யதிகளுடைய மேலானகதி '' 
என்று சொன்னார். 

யுதிஷ்டிரர், ₹ குற்றமற்றவரோ! நிலைத்த விரதமுள்ள அர்தயதி 

கள் ஸர்வஜ்ஞராகிய பரமாத்மஸ்வரூபமான உத்தமஸ்தானத்தை 

அடைந்தபின் பிறப்பிறப்பு முதலானவிஷபத்தை நினைனன்றார்களா ? 
இல்லையா ? இதில் உண்மையை எனக்கு நீர் உள்ளபடிசொல்லவேண் 

டும். குருவம்சத்திலுதித்தவரே ! உம்மைத் தவிர வேறு ஒருவரையும் 

இதைக்குறித்துக் கேட்கமாட்டேன். ஹித்தியடைந்தமுனிவர்களைக் 

குறித்து மோக்ஷவிஷயததில் இந்தப் பெரிய தோஷமானது (தோன்று 

இறது.) அரசனே ! மேலானயதிகள் பரமான அந்த மோக்ஷததிலும் 

விசேவஞான ததிலிருப்பார்களானால் அவர்களிடத்தில் மிகவும்ப்ரவ்௬ு 

ததிரூபமான தாமமிருப்பதாக நினைக்கிறேன். பரமானஞான த்தில் 

முழுனெவனலுக்கு எது மிகுந்த துக்கமாகாது ?”' என்று கேட்க, 

பீஷ்மர், 4 ௮ப்பா! உன்னால் நியாயப்படி மிகவும் ஸங்கடமானகேள்வி 

கேட்கப்பட்டது. பரதஸ்ரேஷ்டனே ! இந்தக்கேள்வியில் வித்வான் 
களுக்கும் பெரியமயக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது, மகாத்மாக்களான 

ஸாங்க்யர்களும் மிகமேலாகமதிக்சின்ற இரந்த விஷயததிலும் என்னால் 

ஈன்குசொல்லீப்பட்ட பரமமானதத்வத்தைக் (கள். அரசனே ! தேட 

களுச்குத் தம்தேகத்தில் இந்திரியங்களே அறியப்படுகின்றன. அவை 

கள் ஆத்மாவுக்குச்சாதனங்கள், ஸ$ிரஷ்மனை ,அவனோவெனில், 

௮ுவைகளால் பார்க்கிறான். ஆத்மா இல்லாவிடில் அவை கட்டைக்கும் 

சுவருக்கும் ஒப்பாகப் பெரியஸமுத்ரத்திலுண்டாகும் நுரைகள்போல 

நக்கன்றன. ஸந்தேகமில்லை. பகைவர்களை வாட்டுபவனே ! இர்திரி 
யங்சளோடு தே௫ியானவன் நித்திரை செய்யுங்கால் (இச்மாவானவன்)
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ஸ-5ர்ஷ்மனாகி ஆகாயத்தில் வாயுவைப்$பால எங்கும் ஸஞ்சரிக்கி 

ன். விபுவே! பாரத அவன் விழித்துக்கொண்டால் முன்போல 
இவ்வுலகில் எல்லாவறரு pe நியாயப்படி. பார்க்கிறான். ஸ்பர்சங்களை 

ஸ்பர்சிக்கிறான். இப்பொழுது எல்லா இந்திரியங்களும் விஷமில்லாத 
. . ரூ e . ச * கடம ௩ . ny 5 

ஸர்பபங்கள்போலச சக்தியில்ல/மையால் தும்தம்ஸ்தான த்தில் விதப் 

படி லயிக்கின்றன. தர்மபுத்தியு ள்ளவனை ! குந்தீபுத்ர! யுதிஷ்டிர ! 

ஆத்மாவானவன் , தங்கள்ஸ்தானங்களிலேயேயிருக்கற எல்லா இந்தி 

ரியங்களுடைய ஸூக்ஷ்மமான எல்லாக்கதிகளையும் ஸத்வத்தின் எல் 

லாக்குணங்களையும் ரஜஷின்குணங்களையும் கமஷறின் எலலாக்குணங் 

களையும் புத்தியின்குனங்களையும் மனததின்குணங்களையும் ஆகாயத் 

இன் குணங்களையும் வாயுவின்குரைங்களையும் தேஜஹின்குணங்களை 

யும் அபபின்குணங்களையும் பருதிவியின்குணங்களையும் ஆஃ£ரமித்துக் 

கொண்டு ஸஞ்சரிக்கிறான். ஜீவர்களிடத்திலிருக்கிறகுண்ங்கள் எல்லா 

வற்ராலும் வியாபிக்சப்பட்ட ஆத்மாவும் சேஷத்ரஜ்ஷனை ஜீவனை 

அடைஇருன் ; புண்யபாபங்களான கர்மங்களும் அடைகின்றன. 

ப்ரபுவே! மசாத்மாவலான அ௮ந்தச்ஷேத்ரஜஞனை இந்திரியங்களும் 

இஷ்யர்கள்போல அடைகின்றன அந்த ஜீவனானவன் ப்ரக்ருஇியையும் 

அதிக்ரமித்து அழிவற்றவரும் தன்னுடைய அத்மஸ்வரூபரும் பர 

ரும் ஸ்வயம்ப்ரகாசரும் ஸுகதுக்கங்களான தவந்த்வமற்றவரும் ப்ர 
4 

கிருதிக்கு ௮தீதருமான நாராயணரை Ho இரான் ; பாரதனே ! எல் 

லாப்பாவங்களிலிருந்தும் விபெட்டவலும் நாசமர் ர்க் ப்பி Ms (55S னு pp க்குணனான 

௮ந்தப்பரமாத்மாவை அடைந்தவலுமாகி மறுபடி திரும்பான். 

அப்பா! பாரத! அவனிடத்தில் மிரசமூள்ளமனமும் இந்திரியல் 

களும் காலத்தை ௮ னஸரித்து ஈற்வர, நடைய ஆஜ்ஞஜையைச்செய் ௪ 

கொண்டுவருகின்றன. குர்தீபுத் ! குணத்தை விரும்புறெவனலும் 
இவ்விதம் சொல்ல (பட்டவலும் உ௫சிகமானஞானமுள்ளவனலுமாகய 

மோக்ஷத்தையமைந்தவனால் (பராரபத நாசத்தில்) அற்பகாலத்தின 
லேயே, சாந்தியை * (வி?தகமுக்தியை) அடையமுடியும். அரசனே ! 

பெரிய அறிவுள்ளஸாந்க்யர்கள் பரமமானகதயை அ௮டைகஆின்றுர்கள். 

குர்டபுத்னே ! இந்த ஞானத்துக்கு ஒபபானஞானம் இல்லை. இத்த 

விஷயத்தில “உனக்கு ஏற்தேகம்வேண்டாம். ஸாங்க்பஞானமானது 

இறந்ததாக ஏப்புக்கொள்ளப்பட்டி iD DS, சார்கமனமுள் எவர் 

கள் எர்தப்ரம்மததை நாசமில்லாகதும் எலனமில்லாததும் வயத்த 

மில்லாததும் எங்கும் நிறைந்ததும் அ௮னாதியும் ஆதிமத்யாந்தமில் 
லாத தும் ஸுகதுக்கமுதலிய தீவர்தீவமற்றதும் கர்த்தாவும் எப்



SEQ ஸரீமஹாபாரதம். 
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பொழுதுமிருப்பதும் விகா£மில்லாததும் நித்யமுமாகச் சொல்லு 

கஇரார்களோ, எதனிடமிருந்து எல்லாஸ்ருவ் ம ப்ளயங்களானவிகாரங் 

களும் ஈடக்கன்றனவோ, எதைப் பரமரிற்தெளும் எல்லாவேதியர் 

களும் தேவர்களும் சாந்தியையடைந்தஜனங்களும் ஸ்்லாடக்கன்றார் 

களோ, சாஸ்திரங்களிலும் சொல் லஓுகன்ளர்களோ பிராம்மணர்களு 

க்குஹிதரும் ஈரேஷ்டரானதேவரும் வயாபகருழ் சறந்தவரும் ௮ச்சு 
தீருமான அந்தப்பாமாத்மாவைப் பிரார்த்தித் துக்டிசாண்டு குணப் 

களில் புத்தியுள்ளப்ராம்மணர்களும் அப்படியே யோகத்தில்தேர்ந்த 

யோகிகளும் ௮ளவற்ற ௮ நிவுள்ளஸாங்க்யர்களும் " சொல்ஓுறொர்கள். 
குந்தீபுத்ர ! சரீரமில்லாக அந்தபபாமாத்மாவுக்கு ஸாங்க்யஞானம் எர 
மென்று வேதம் சொல்லுறெது பரதற்ரேஷ்ட ! பதார்த்தஞானங் 
களை ௮வருடைய ஞானமாகச் சொல்தஒரர்கள். அரசனே ! இக் 

தப் பூமியில் ஜங்கமஸ்தாவரங்களென்று பெயருள்ளவைகளாசப் 

பிராணிகள் இரண்டுவிதமாயிருக்கன் றன. (அவைகளில்) ஜங்கமம் 

சிறந்தது. ௮ரசனே ! மகான்களிட.த்திலும் வேதங்களிலும் ஸாக்க் 

யங்களிலும் யோகத்திலும் காணப்படுவனவும் புராணத்தில் ௮ரேச 
விதமாகக்காணப்பெவனவுமாிய  ஞானங்களெல்லாம் ஸாங்க்யத் 

திலிருந்து வந்தன, அரசனே ! பெரியஇதிஹாஸங்களில் காணப் 

படுவதும் சிஷ்டர்களால் ௮ங்கேரிக்கப்பட்ட அர்த்தசாஸ்திரத்திலுள்ள 

தும் இந்தஉலகத்திலுள்ள மற்றவையுமான பெரியஞானமெல்லாம் 
ஸாங்ச்பத்திலிருந்தும் வந்தன. அரசனே ! ஸாங்க்யத்தில் அடக்க 

மும் காணப்படுகிறது. ஸாங்க்யத்திலுள்ளபரமமானவன்மையும் ஞான 

மும் உள்ளபடி சொல்லப்பட்டன. ஸூஈஷ்மமான தவங்களும் 
ஸுகங்களும் உள்ளபடி விதிக்ஈப்பட்டி ௬ுக்கன் றன. குர்தபுத்னே ! 

ஸாங்சயர்கள் ஞானம்-றித்திக்காவிடில் எப்பொழுதும் ஸுகமாகத் 

தேவர்களை அடைகின்றார்கள், அந்தத்சேவர்களுக்கு அதிகாரிகளா 

யிருந்துவிட்டுப் பிறகு க்ருதார்த்தர்களாகி மறுபடியும் முயற்சியுள்ள 
ப்ராம்மணர்களிடத்தில் பிறம்சிறார்சள, குர்தீபுத்ானே ! ராஜனே.! 

ஸாங்க்யர்களான அந்தப்சாம்மணர்கள் பெரிய “அர்த்தத்தையுடையதும் 

சிஷ்டர்கலால் அங்கரிச்சப்பட்ட துமான ஸாக்ச்பத்தில் இதைக் 

காட்டி லும் அதிகப் பற்றுள்ளவர்சள்£இத் , தேமத்தைவிட்டு 

விட்டுத் தேவர்கள் ஸ்வர்க்தத்நில் பிரவேரிப்பதுபோல மோக்ஷத்தில் 
பிரவேடக்கன்றார்கள். ௮ரசனே ! இந்த ஞான த்தில்பற்றுள்ளவர் 

களுக்குப் பாவஞ்செய்தவர்களுக்கிருப்பிடமான. திர்யத்ஜாதியில் பிர 

வேசம் காணப்படவில்லை. மோனகதியும் இல்லை. ௮ந்தப்பிராம்மணா்



சாந்திபர்வம், ௧௧௦௯ 

கள் அறிவில்லாதவர்கீளுடைய கதியையும்௮௭டபார். ஸாங்க்யபஞான 

த்தை விரிவாகவும் இறர்5தாகவும் அனாதியாகவும் பெரியலமுத்ரம் 

போன்றதாவும் வ்டிழாசவும்சொல் ஓுகிருர்கள். அரசனே! மகாத் 

மாவான நாராயனார் அறியமுடியாததான ஸாங்க்யமனைத்தையும் 

௮ றிகிறார். மானவர்வேர்தனே !* இந்தத்தா வமான து என்னால் 

சொல்லப்பட்டது. பூராதனமானஇந்தபரபஞ்.. ம் நாரயணே. அவர் 

படைப்புக்காலதஇல் படைப்பைசசெய்சின் pt; ஸம்ஹாரசாலத்தில் 

அதைத திரும்பப் பசமிக்கின்றார். ஜகத்த; ர௮ந்தரா ர்மாவாயிருக் 

இறஅவர் எல்லாவீறையும்ஸம்ஹரித்துத் சஉழடையெத்திலிருக் 

கம்செய்து ஜலத்தில் சயனிக்கிறார் '' என்றுசொன்னார். 

  

முர்நூற்றேட்டாவ.து அத்ய ய, 

மோக்தர்மம். (தே.டர்ச்சி,) 

  

(வஸிஷ்டர் க்ஷ£ாக்ஷ£ாங்களின் ௨31 ணத்தை 

ஜனகநக்தச் சோலலீயது,) 

யுதிஷ்டிரர், ஜீவன், அடைந்தபின் மறுபடியும் திரும்புவதில் 

லாத அ௮௭ுகரமென்று சொல்லப்படுவது எது ? அடைச்து மறபடி 

யும் திரும்புகின்றகரமென்றுசொல்லப்பட்ட அதவும் எ ? பகைவர் 

களைக் கொல்லுகின்றவரே ! இறந்த கைகளையுடையவரே ! குருவம் 

சத்தைச் சந்தோஷிக்கச் செய்கின்றவரே! அக்ஷரம் கூரம் இவைக 

ஞூடைய பேதத்தை உண்மையாக அறிவதறகாகக் கேட்கின்றேன். 

நீரோ வேதந்தின் கரையை அடைந்த வேதிபர்களாலும் மஹாபாக் 
இயெவான்௧ளான ரிஷிகளாலும் மஹாச்மார்நளான யதிகளாலும் 

ஞான நிதியாகச் சொல்லப்படுசறீர். உம்முடைய காள்கரில் மிச்சம் 

சொற்பிமாயிருக்கெறது.  தக்ஷிணமார்க்கச்தில் பிரகாசி:7ன் நசூரிய 

பகவான் திரும்பினவுடன் மேலான கதியை அடையப்டேப வர், நீர் 

சென்றபிறகு நாங்கள் யாரிடமிருந்து ம்ரரேபஸைல் பேட்கப்போகி 

றோம்? குருகுலததை கிளங்கசசெய்யும் it நூனதீபத்தால விளங்கு 

இன்றீர்,  குறார்தலத்தைத் தாங்குசின்றவ?ர : கையால், இதை 

உம்மிடமிருந்து கேட்கவிரும்புசன்றேன். ஓ! ராஜேந்திர! இப் 

படி.ப்பட்ட அமிருதத்தைக்கேட்ட நான இப்பொழுது திருப்தி 

படைய வில்லை '' என்று சொல்ல, பீஷ்மர் சொல்லலானார்,



௧௧௧௦ ஸரீமஹாபாரதம். 

் இந்தவிஷயத்தில் வஹிஷ்டருக்கும் கராளஜனகளுக்கும் ஈடந்த 
gd 

ளம்வாதரூபமான பழைய சரித்திர த்தை ad ra Gr சொல்லப்போகின் 
* , ௪ 1 . க ் G றன். ஜனகாாஜன், ரிஷிகளுள் தி pi say yo சூரியனுடைய ஒளி 

போன்ற ஒளியுடையவரும் உட்க துசொண்டிருச்சன்றவருமான 

வஷிஸ்ட COT HOLB GF ‘Dy பிமாரஷி தற ற்கு ஸாதனமும் சிறந்த. அதிமான 

ஞானத்தைக், துறிஈ அ வினவினான். ( முன்காலத்தில் கராளஜனகனென் 

இிறஅரசன் அத்! (பவிஷபததில் மி விம் குசலரு ரம் இன்சா இயவகதா re 

நிசசயமுடையவரும். மூனிசிசாமணிபும். உட்காந்து கொண்டி LILI 
ரி 

வருமான வஷிஷ்டரை வன pia) அ ்சலிரெய்துமொண்டு. மெலலிய 

குமலோடும் (ப்தி மாய 2 Dr bs Gl GML BONY அ௭ஷ்ரங்களையுஷடய 

வாக்யெத்துடனுர், pl xan Can! எதை அடைந்த அறிஞருக்குத் 

திரும்பவும் பிறவியில் பா அகதாமென்று கூறபபட்டதும் அனந்த 

ரூபமும் சேஷமததைத் தருவதும் போகோஷமற்றதும் ஸதைனமுமான 

அந்தப்பரப்ரமம, தகையும் அதில் லயிக்குப் ் சதாமென்று சொல்லப் 

பட்ட ஜகத்தைபயும் செட்களிரும்புகி் றன்' என்று வினவ, வஷஷிஷ் 

டர் சொல்லத்தொடங்கினார். (பூபதி! உலகமழியும் விதத்தை 

யும் முன்னும் மற்ற எக்காலத்திலும் ஈசியாத ௮க்ஷரத்தையும் 

கேள். பன்னீராயிரம் தேவவருஷங்கொண்டதும் பலுஷ்பர்களுடை 

நான்கு யுகங்களுமான யுகத்தைக் கற்பமாக அறியக்சடவாய். ஆமி 

ரம் கற்பம் திரும்யெ அது பரம்ம)தவடைய பகலாசச சொல்லப் 

படுசின்றது ஒ!அரசனை! எகன முடிவில ப்ரம்மா விழித்துக் 

கொள்ளுளொ3ரா அபபடி.பபட்.டசாத்ரியும் இவவள வுள்ளது. படிவ 

மில்லாத ஸ்வரூபத்தையுடைய சம்புவானவர் அளவற்ற கர்மாவை 

யுடையவரும் மஹாபூசமும் எலலாவறறிற்கும். முன்னுண்டானவரும் 

மூர்த்தியுடன்கூடினவரும் எல்லா பாபஞ்சமுமாயிருக்கிற ப்ரம்மா 

வை௪ இருஷ்டிக்கின்றார். 1 இபற்கைபிலமைந்த aes லூமா, 

ப்ராப்தி இவைகளை புடையதும் எலா அவற்றிற் ற்கும் “நியர்தாவும் ஜோதி 

ரூபமும் விகாரமந௫மான அந்த ஸ்ரபமானது எஈகும் ரைகால்க 

ஞளுடையதும் எங்கும் கண்ணும் தூபம் ராரமுூமுடைய அம் எங்கும் 

காதுள்ளதுமாடி உலகத்தில எல்லாரையும் வியாபித் துக்கொண்டி 
ட ட டட. க. 

ருக்கன்றது. ஒன்ன அ.-தரமென்ற ஏருதப்பட்டவரும பலவித 

மான ஸ்வரபமுடையவரும் பலவிதமான சரீர டை! பராம் பரபஞ்ச 

ரூபரும் உண்மையில ஜனனமற்றவரும் ஸகலலற்வ ரீயங்களுமுடைய 

புத்தியென்று கிரு தீப்பட்டவருமான இந்த a al a £யகர்ப்பர் யோசு 

  

  emcee cee eens வலயயவவம மார் அதக sek gen ee 

1 வேறுபாடம். 4 ov gan jr.



சாநதிபாவம். க்க்க்க் 

சாஸ்திரங்களிலும் ஸாக்பெசாஸ்திரத்திதும் மஹத்தத்துவம் விரிஞ்சி! 

என்னும்பெயர்களால் கொல்லப்படுகிறார். எவரால் தம்மாலே அநேக 

ரூபமாகவிருக்கிற மூன் ிழுவமும் படைக்கப்பட்டனவும் சூழப்பட்ட 

னவுமாயிருக்கினறனவோ அவர், எல்லாம் அவருக்கு ரூபமாயிருப் 

பதால், விற்வருபமென்று கருதப்பட்டார். விகாதகை டைந்த 

வரும் பெரிய தேஜ ரூளளவரு சான இந்த ஹிரன்பநாபபர் தாமாக 

லே தம்மை2ய அஹங்காரமாகவும் அஹங்காரகதை௪ செய்கின்ற 

விராட்டரகவும் ஸ்ருஷ்டிக்கின்றுர் (பிரகாசமில்லாதகான) அவயக்தத் 

திலிருந்தும் பிரகாசமுடை பதான் ட்ப்டு சதத்வபென்னும் HOS 

ஸபஷ்டி. ௮அஹகங்காரககையும் வயஷ்டி அஹக்காரத்தையும் வித்யா 

ஸ்ருஷ்டியாகவும் அவிதயாஸ்ருஷ்டியாகவுமே சொல்லுசின்றார்கள். 

தரிடத்திலுண்டான அபரமென்டிறஜடமான உபாயம் பரம்என்கிற 

சைதன்பமும் வேதசாஸ்திரங்களின் அர்சுதத்தை விசாரிக்க்றவர்க 

ளால் வித்தை அவி ரதையென்று சொலலபபடுசின்றன. அரசனே ! 

அஹறங்கார ந்திலிருந்துமுண்டான ஸூ$ர5ம பூதங்களின் ஸ்ருஷ்டியை 

மூன்னுவகார  அறியக்கடவாப் ஸாதவிகராஜஸதாமஸங்களாயிருக் 

கிற எல்லாஅகங்காரங்களிலுமுண்டான ஸ்தாலபூதஸ்ருஷ்டியை நான் 

காதாக அறியக்கடவாய். (அந்தப் பூதஸ்ருவ்டி ௪ வவிதமென்றால் வை) 

வாயுவும்ச3ேயுவும் ஆகாயமும் ஜலமும் பிருதிவியும் சபதமும் ஸ்பரிச 

மும் சூபறும் ரஸமூம் கந்தமும் அகிய இவ்சிதமானபத்தின்ஸ்மூக 

மம் இம காலத்திலுண்டாயின ஸந்தேசமிலலை, ராஜற்சேஷ்டனே | 

ஸ்தாலபூதங்களிலிருந்துண்டானதும் பயனுடையதுமான ஸ்ருஷ்டி. 

யை ஐந்தாவதாக அறியக் _வாய் ராஜனே ! சுரோ.ததிரம், துவக்கு, 

சக௲ஙஸ், ஜிஹ்வை, ஐந்தாவகானகிராணம், வாக்கு, சைகள், பாதங் 

கள், பாயு, குறி இந்த ஞானேந்திரியங்களு In கர்மேர்திரியங்களும் 

இவ்வுலலைமனததுடன் கூட. ஓ?ரசாலத்தில் உண்டாயின. எந்தத் 
தழ்வங்களின் கூட்ட த்தைய Dib gi தீத்வவித்துக்களான ப்ராம்மணார் 

கள் அக்கெசவில்லையோ அபபடிபபட்ட அந்த இருபத்துநான்கு 

தீதவங்களின் கூட்டமும் *எல்லாவடி.வங்களிலுமிருக்கிர த? ௮ரசனே ! 

இது தேவர்கள், ௮ஸுரர்க, நரர்சள், யகஷ்ர்கள், பூகங்கள், கந்தர்வர் 

கள், இன்னரர்கள, மகரீநாகர்நன், சாரணர்கள், பிசாசர்கள், தேவ 

ரிஷிகள், sraplutssr, தேள்கள, கொசுக்கள், தூர்க்கந்தமுள்ள 

புமுகசள், எலிகள், காய்கள் அதைப் பாசம் செய்கின்ற புலையர்கள், 

மான்களை த்தின்கன்றமீசர்பள், சண்டாளர்கள், புல்கஸர்கள், யாண 

கள, குதிரைகள், கழுதைகள், புலிகள், செற்நாங்கள், கோக்கள்முத



௧௧௧௨ ஸரீ மஹாபாரம். 

லியவைகளுடன்கூடிய மூன்று உலகங்களி முள்ள -எல்லாத் தேகெ 

எிடத்திலுமிருக்கன்ற தேகமென்று சொல்லப்பட்டதாக அறிய 

வேண்டும். வடிவமாக), இருப்பதெல்லாவழ் ஓம் இந்தத்ததவக்கூட் 

டம் இருக்கிறதென்று காணக்கூடியது. * தேகமுடையவர்களுக்கு 

ஜலத்திலும் பூமியிலும் அகாயத்திலும் இருப்பு ; மற்றவிடத்திலில்லை' 

யென்பது உறுதியென்று கேட்டி ருக்பெரும். , ௮ப்பா ! வ்யக்தமென் 

கற பெயருடைய இவையெல்லாம் ஒவ்வொருகளும் விகாரத்தை 

அடைசெனெறன. ஆசையால், (இந்தப்) பூதங்களுக்கு ஆத்மாவான 

ஜீவன் ௬தானென்று கருதப்பட்டான், இந்த ஹகத்து விகாரததை 

அ௮டைவதாலல்லவா கூரமென்று சொல்லப்பட்டது 1 வயக்தபென்று 

பெயரடைந்த அவயக்தத்தை மோஹமயமான உலகமாகச௪ சொல்லு 
இன்றனர். (இந்த வ்யக்தங்களில், எப்பொழுதும் மஹததத்வம் முந்தி 

உண்டாகிறெது. ஐ! மஹாராஜனே ! இந்த ச்ஷ£ரத்தின் உதாரணமா 

னது உனக்குச் சொல்லப்பட்டது, எதை அடைந்து மறுபடி 

இரும்புறதில்லையோ தத்வமில்லாதவரும் தத்வமென்றுபெயருள்ள 

வருமான அந்தவிஷ்ணு இருபத்தைந்தாமவர், வித்வான்௧ள் இந்த 

விஷ்ணுவை இருபத்துநான்கு தத்வக்களுக்கும் அதிஷ்டாதாவாக 

இருப்பதால் தத்வமாகச சொல்லுகின்றனர் வயக்தத்தைப்படைத்த 

தும் ஈசிப்பதுமான அது அந்சுஅந்தமர்த்தியை அடைகிறது, அது 

இருபத்துநான்காவதான அவ்யக்தம், இருபத்தைந்தாமவன் சரீர 

மில்லாதவன்; எல்லா மூர்த்திகளுமுள்ளவனும் (உண்மையில்) மூர்த்தி 

யில்லாதவலுமான அ௮வூன சேதனவஸ்துக்களுக்கெல்லாம் " அறி 

வைக்கொடுத்து எப்பொழுதும் எல்லாமூர்த்திகளிலும் ஹ்ரூதயத் 

தில் ஆத்மாவாக இருக்கிறான்; 1ஸ்ருஷ்டிப்ரளயமென்ிற தர்மத் 

தோக்டின பிரகிருதியினாலே ஸ்ருவ்டிப்ரளய தர்மத்தையுடையவ 

ஞகவும் இருக்கிறான். குணமில்லாதவனாயிருந்தும் கூணமுள்ளவ 

னென்சிற பெயருடன் எப்பொழுதும் விஷயமாகரான். இவ்விதம் 

இர்த மஹானானபரமாத்மா ஸ்ருஷ்டி.ப்ரளயங்களில் ஸமர்த்த்னாயிருக் 

இரான். அவனே பிரகிருதியுடன் கூடி 'விகாரத்தையடைஇருன். 

௮றிந்துகொள்ளுதலில்லாமல் (அந்த விகாரத்தை) அபிமானிக்னெ 

மூன். தமஸ், ஸத்வம், ரஜஸ் இவைகளுடன் கூடி. HEF DGS 

பிறப்புக்களில் அழுந்துகின்றான். அஜ்ஞானிகசான ஜனங்களு 

டைய பழக்கத்தினால் ஆத்மாவையறியாமல் ஸகவாஸம் இருப்பிட 

மான சரீரம் _இவைகளின்மயமாகி) (நான் வேறு' என்று ௮றிய 
——_ 8 ர் 
  

ட, 18வேற பாடம்.



சாந்திபர்வம். ௧௧௧௩. 

வில்லை. நான் இப்படி.ப்டிட்டவன் 5 அப்படிப்பட்டவன் ' என்றுசொ 

ள்லிக்கொண்டு (பிராண்ன்முதலான] குணங்களையே அனுஸரித்தி 

ருக்கிறான். தீமோகுஷ)த்தினால் பலவகையான தாமலலிருத்திகளை 

யும் ரஜோகுணத்தால் சாஜளவிருத்திகளையும் ஸத்வத்தின் அஸ்ரயத் 
தீரல் வாத்தை விருதிக்கனையும் அடை இரான். பிரகிருதியைக்சேந்த 

இந்தரூபங்களெல்லாழ், வெளுப்பு, இவப்பு, கறுப்பு அய இம் 

மூன்றுரூபங்களே?॥ தமோகுணமுள்ளவர்கள் நரகத்தையடைகின்றார் 

கள். ரஜோருணமுள்ளவர்கள் மானிடப்பிறப்பை அடைகின்றார் 

கள். ஸத்வகுணமுள்ளவர்கள் ஸுகத்தையைந்து தேவலோகத் 
தைக்குறித்துச். செல்லுகின்றார்கள். பாபமாத்ரத்தினால் விலங்கு 
ஜன்மத்தை அடைவான். புண்ணிபபாபங்களின் சேர்க்கையால் மானிட 

ஜன்மத்தையும் புண்ணியமாத்திரத்தினால் தேவத்தன்மையையும் ௮டை 
வான் இவவிசமான அவ்யத்தத்தின் விஷயத்தை வித்வான்௧ள் க்ஷீர 

மாகச் சொல்லுகின்றார்கள். இருபத்தைர்தாமவரான இவர் ஞானத் 

தினாலேதான் பிரவிரு த்இிக்கின்ரார். 

முக்நூற்றொன்பதாவது அத்யாயம், 

மோக்தரமம். (தொடர்ச்சி, 

2301 யய 

(வஸிஷ்டர், ஜீவர்கள் அஜ்ஜானத்திறால்படும் துன்பங்களை 

ஜனகனுக்தச் சோல்லியது;) 

இவ்விதம், ஆத்மபோதமின்மையினாலும் ௮றிவீனரை அனு 

ஸரித்திருப்பதாலும் ஒருதேகம்விட்டு ஆயிரம்தேகங்களை அடைஇன் 
ரன். குணங்களுடைய குறைவினால் ஆயிரம் விலங்குப் பிறவிகளி 

அம், ஒருகால் குணங்களுடையசேர்க்கையினால் தேவசைகளிடத்தி 
லம் உண்டான். மனிதப்பிறகியிலிருந்தும் ஸ்வர்க்கத்தையடை 
இரான். ஸ்வர்கத்திலிருந்தும் மனிதப்பிறவியையடை உரன். மனி 

தப்பிறவியிலிகுந்தும் அளவற்ற ஈரகஸ்தானத்தை ௮டைஇிருன். கூட் 

டைக்சட்டும்பூச்சியானது நித்தியம் நூல்களால் தன்னைக்சட்டிச் 
கொள்ளுறெதுபோலவே குணமில்லாதஇந்தஜீவன் குணங்களால் 

தன்னைக் கட்டிக்கொள்ளுகிறுன். ுவந்துவமில்லாதவனாயிருர் தம் 
௮ந்தஅந்2ப்பிறப்புக்களில் தலைவலியிலும் கண்வலியிலும் பல்குத் 

இலும் கழுத்துப்பிடிப்பிலும் ஜலோதரத்திதும் அதிகதாகரூபமான 

% L ௬௭



GEG ஸரீமஹரபாரதம். 

சோகத்திலும் ஜவாகண்டத்திலும் விஷூசியிலும் வெண்குஷ்த்தி 

௮ம் ௮க்கினிதக்தமென்கிறரோகத்திலும் காசரோகத்திலும் ௮பஸ்மா 

ரத்திலும் த்வர்துவத்தை அடைருன். (இனிவசளைத்தவிரத்) தேக 

ளிடத்திலுண்டாகிற பிராருதங்களான நானாவிதமானவேறுக்வந்து 

வங்களையும் இவன் அனுபவிக்கின்ற. அபிமானத்தால் அப்படியே 

சல்லகர்மங்களையும் அபிமாணிக்கிறான். அறிவில்லாதவனான ஜீவ 

ஞைவன் வெளுத்த வஸ்திரமுடையவலும் கெட்ட (வஸ்திரமுடையவ 

னும் நித்தியம் ழே சயனம்செய்கிறவலும் தவளைபோலச் சயனிக் 
இறெவலும் வீராஸனத்தை அடைந்தவனும் மரவுரியைத்தரித்த லும் ஆவ 

ரணமில்லாதவிடத்திற்படுக்கையும் இருப்புமுடையவ னும் செழ்கற் 

பரப்பினவிடத்திலும் முள்ளுகள்பரர்தவிடத்திலும் சாம்பல்பரப்பின 

விடத்திலும் படுக்கிறவனும் பூமியில் படுக்கையால் புழுதிபாண்டவ 

னும் வீரஸ்தானத்திலும் ஜலத்திலும் சேற்றிலும் பலகைகளிலும் 
சயனத்தகைச் செய்கிறவனும் பயனில் விருப்பத்துடன் அனேக வித 

மான சயனங்களில் சயனிப்பவலும் தர்ப்பையாலுண்டான கடிஸூத் 

தஇரமுள்ளவனும் வஸ்திரமில்லாமலிருப்பவனும் வெண்பட்டுக்கள்டி 

மான்தோல்கள், சணல், சோமம், புலித்தோல், ஹிம்மத்தின்தோல், 

பட்டாடை, பூர்ஜவிருகஷ£த்தின் தோல், இலவுமுதலான முள்ளுமாத் 

தின் பருத்தியால் உண்டான வஸ்திரம், பட்டுப்பூச்சொலான பட்டு 

வஸ்திரம்,' 2ரவஸ்திரம்இவற்றை உபெபவனலுமாகி ( இவைகளைத்தவிர) 

வேறு ௮ேேக வஸ்திங்களையும் விசித்திமான போஜனங்களையும் 

“Grads ரத்தினங்களையும் அபிமானிக்கின்றான். ஒரு வஸ்திரம் 

அரையில் தரீப்பதையும் ஒருவேளை அகாரத்தையும் அபிமானிக்கின் 

மூன். ஒருகாளில் நான்காவது காலத்திலோ எட்டாவது காலத் 

திலோ ஆராவது காலத்திலோ புஜிக்கிறவலும் ஆறு ராத்ரிக்கொரு 

வேளை புஜிச்கிறவலும் எட்டுப் பகலுக்கு ஒரு வேளை புஜிக்கிறவ 

னும் ஏழு . ராத்ரிக்கொருவேளை புஜிக்றெவனும் ' பத்துப்பக லுக்கு 

ஒருவேலை புஜிக்கிறவலும் பன்னிரண்டு பகலுக்கொருவேளை புஜிக் 

இறவலும் ஒருமாதமுபவாஸமுடையவனும் வேர்கள், கனிகள், வாயு, 

ஜலம், பிண்ணாக்கு, தயிர், கோமயம், ரோஜூத்திரம், சாகம், ' புஷ் 

பம், பாசிக்கொத்து, வடித்தகஞ்சி, உதிர்ந்த சருகுகள், உதிர்ந்த 

கனிரள் ஆகிய இவற்றைப் புஜிக்கெறவலுமாடி ஹிதிதியில் விருப்பத் 

தால் நானாவிதமான இருக்சிரமென்கிறவிரதங்களை அலுஷ்டிக்கிழுன் , 

விதிப்படி. சாந்திராயணவிசதங்களையும் கானாவிதமான (ஜடைமுத 

Aer) அடையாளல்களையும் நான்கு. து0ரமங்களுடைய மார்க்கத்தை
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யும் விருத்தமான காபாஷிக மூதலானமார்க்கங்களையும் வேறான 1உபா 

ஏரமங்களையும் பலவிதபினபாஊண்ட மதங்களையும் ௮ஸ்ரயிக்கெருன். 

ஏகாந்தமான (Har wise pr நிழல்களையும் அருவிகளையும் ஏகாந்த 
மான மணற்குன்றுகளையும் எகாந்தமான காடுகளையும் பரிசுத்தமான 

தேவாலயங்களையும் ஏகாந்தமான தடாகங்களையும் எகாந்தமும்திவய 

முமான கஇிருகங்களுக்கு நிகராயிருக்கிறமலைகளின் குகைகளையும் ஆற் 

சயிக்கின்றான். ரகஸ்யமான மந்திரங்களையும் பலவிதமான விரதங் 

களையும், பலவிதமான நியமங்களையும் அகேகவிகமான தவங்களே 
யும் அரேகவிதயர்கற்களையும் (மூன்றுதாலமும் ஸ்கானறே, தலான) 

unis விதிகளையும் வணிகர்களின் வழியையும் பிராம்மணக்ஷத் 

ரியவைஸ்யசூத்ரஜாதியையும் இனர்களிடத்தும் குருடர்களிடத்தும் 

ஏழைகளிடக்தும் பலவகையான தானத்தையும் ஸத்வம்ரஜஸ்தம 
ஸளென்கிற மூன்று குணங்களையும் தர்மார்த்தகாமங்களையும் அறிவில் 

லாமையால் அபிமானிக்கிறான். ஆத்மாவானவன் தன்னையே ௮வித் 

தையினால் இவ்விதம் விபாகஞ்செய்கிறான். தவிரவும், ஸ்வதாகாசம், 
வஷட்காரம், ஸ்வாஹாகாரம், ஈமஸ்காரம், அத்யயனம் செய்வித்தல், 

யாகம்செய்வித்தல், ஈதல், எற்றல், வேள்விசெய்தல், வேதமோதல் 
ஆகெயஇவற்றையும் அபிமானிக்கிரானென்று சொல்கின்றார்கள். 
ஜனனத்திலும் மரணத்திலும் விவாதத்திலும் ஹிம்ஸையிதும் மச் 

களமும் அமங்களமுமானகர்மாவின் பயனான எல்லாவற்றையும் அபி 

மானிக்கின்றானென் ௮! சொல்லுகின்றார்கள். மூலப்சசிருதிடான தேவி 

யானவள் ஸ்ருஷ்டியையும் ஸம்ஹாரத்தையும் செய்கின்றாள். காலத் 

தின்முடிவிலே அத்மாவானவன் திர்தக்குணங்களைத் தன்னிடம் 

ஒடுக்கெகொண்டு ஒருவனாயிருக்கின்றான். சூரியன் இரணக்கூட் 

டத்தை தடுக்க்கொள்வதுபோல அந்த அந்தக்காலத்தில் ஒடுக்கிக் 

கொள்ளுகிறான் இப்படியே இந்த ஆத்மா அடிக்கடி விளையாட் 

டுக்காகத் தன்னுடையரூபமாயும் அரேகலிதமாயும் மனத்திற்குப் 

பிரியமாயுமிருக்றெ இந்தக்குணங்களெல்லாவற்றையும் அபிமானிக் 
இன்னான். இவ்விதம் விசாரத்தையடை௫இன்றவலும் காமமார்க்கத்தில் 
பற்றினவலும் முக்குணங்களுக்கும் அதிபதிபுமான இவன் உற்பத்தி 

Greets SM Sit த். துடன்கூடின கர்மத்தையும் மூன்று குணங்களை 

யும் ௮பிமானிக் றன். கர்மமார்ச்கத்தையடைநது எமத்தை " ஆது 

அப்படிப்பட்டது ' என்றும் அபிமானிக்கின்றான். அரசனே ! இந்த 

உலகமெல்லாம் பிரதிருதியினாலே Sos செய்யப்பட்டது. எல் 
  

1  பாகபதபாஞ்சசாத்ராதிசள் ? என்பது பழையவுசை,



௧௧௧௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

லாம ரஜோகுணத்தாலும் தமோகுணத்தாலும் அதேகவிதமாக 

வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ராஜனே ! பிறகு, இவ்விதம், 4 என் 

னிடத்தில் எந்நாளும் இந்த ஸுகதுக்கமுகலான த்வந்துவங்கள் 

இருக்கின்றன. இவைகள் எனக்கே உண்டாயிருக்கின்றன. என்னை 
அலைகள் அதிக்ரெமிக்கின்றன' என்ழூம், § அனால் இவைகளெல்லாம் 

அதிக்சரெமிக்சத்தக்கவைகள்' என்றும் இவன் அறிவில்லாமையால் 

சினைக்னெருன். அப்படியே, ஸ-ிருதங்களையும், 4 என்னால் தேவ 
லோகத்தையடைந்து இவைகள அனுபவிக்கத் தக்கவைகள். சுபா 

சுபமான ' பயனையளிக்சன்ற இதை இம்மையிலேயே அனுபவிக் 

கப்போகறேன். புண்ணியமே செய்யத்தக்கது. அசைச்செழ்து 

எனக்கு நல்ல ஸுகமுண்டாகவேண்டும். ஒவவொரு ஜன்மத்தி லும் 

எனக்கு முடிவுவரை ளெளக்கியமே உண்டாகும். இம்மையிலும் 

கர்மத்தினல் எனக்கு அளவற்ற துக்கம் உண்டாகப்போறது. 

ம்னுஷ்பஜன்மமானது பெரிய துக்கம். ஈரகத்திலழுந்துவதும் உண் 

டாகப்போகிறது, சல காலத்தினால் நான் மறுபடியும் ஈரகத்திலிருந் 

அம் மனுஷ்யஜன்மத்தையுமடைவேன் ' என்றும் நிணக்கிறான். மனி 

தன் மனிதத்தன்மையிலிருந்து தேவத்தன்மையையும் தேவத்தன் 

மையிலிருந்து மறுபடியும் மனிதத்தன்மையையும் மனிதத்தன்மையி 

லிருந்தும் ஈரகத்தையும் சரமமாக அடைகிறான். ஸ்வரூபமில்லாதவ 

னும் ஆத்மாவினுடைய (ஸத்தைமுதலிய) தர்மங்களால்சூழப்பட்டவ 

னும் இவ்லிதம் எப்பொழுதும்நினைக்கெறவலனுமான ஜீவனால் தேவரி 

டத்திலும் மனிதர்களிடத்திலும் நரகத்திலும் ஜன்மமானது amr 

யப்படுறெது. எப்பொழுதும் மமதையினால் சூழப்பட்டு ௮வைகளி 

லேயே மரணத்தைமுடிவாகவுடைய பிறவிகளில் ஆயிரம்கோடிஸ்ரு 

ஷ்டிகாலம் சுழலுறொன். சுபாசுபமான பயனையளிக்கின்ற இவவித 

மானகர்மத்தைச் செய்கின்றவன் மூவவுலகங்களிலும் சரீரமுடையவ 

னாக இவ்விதமானபயனை அடைகின்றான். சுபமும்' ௮சுபமுமாயிருக் 
சன்றபயனையே ஸ்வரூபமாகவுடையகர்மத்தை ப்ரகருதியானத செய் 

கிறது. ஆசையை அடைந்ததான ப்ரகிருதியே மூன்று உலகங்களி 
னும் ௮ந்தக்கர்மத்தை அனுபவிக்கவும் செய்கின்றது, விலம்குப் 

பிறவியிலும் மலுஷ்பஜாதியிலும் தேவலோகத்திலுமுண்டான இந்த 
மூன்று ஸ்தானங்களையும் பிரகருதியாலுண்டானைகளாக அறிய 

வேண்டும். பிரசருதியை அ௮டையாளமற்றதாகச் சொல்துகின்ளார் 

கள். (காரியங்களாறெ) அடையாளங்களால் நாம் ௮னுமானிக்கன் 

றோம். ௮ப்படிப்போலலே புருவனைச்சேர்ந்த (அறிவு ரூபமான)



சாந்திபர்வம். க்க்கள 

அடையாளமுமிருக்கின்றது. அனுமானத்தாலல்லவா புருஷன் அறி 
யப்படுகிறான் ? அவன் , கார்யரூபமானலிங்கத்தின்மத்தியை அடை 
ந்து ப்ரகிருதியைச் சோரந்தவிகாரமில்லாக லிங்கமாகின்றான். ௮வன் 

விகாரத்திற்குவழிகளாயிருக்னெற (சுரோத்ரமுதலான) எல்லாவற் 

றையுமடைந்து கர்மத்தினால் தன்னிடத்தில் பார்க்கிறான். பிறகு, 

ஸ்ரோத்ர மூதலானயாவும் வாக்குமுதலான ஐந்துகர்மேந்திரியங்க 

ளம் இவ்வுலகில் குணங்களோடு குணங்களில் ப்ரவிருத்திக்கின்றன. 
இந்திரியங்களில்லாதவனாயிருந்தும், ன இவைகளெல்லாம் wrest’ என் 

றும், 6 இந்த இந்திரியங்கள் என்னிடத்திலுள்ளன” என்றம்; விகார 

மில்லூதவனாயிருந்தும், 6 விகாரமுடையவனாயிருக்கிறேன் ' என்றும் 

நினைக்ளொன். ஆத்மாவை லிங்கசரீரமில்லாததாயினும் லிங்கசரீரமுள் , 
ளதாகவும் காலமில்லாததாயிலும் காலமுள்ள தாகவும் (புத்தியாகிற) 

ஸத்வம்லலாததாயிலும் (புத்தியாகிற) ஸத்வமுள்ளதாகவும் தத்வ 

மாகாததாயினும் தத்வமாகவும் மரணமில்லா ததாயினும் மரணமுள்ள 

தாகவும் ஸஞ்சாரமில்லாதசாயினும் ஸஞ்சரிபபதாகவும் சரீரமில்லாத 

யினும் சரிரமுள்ளதாசவும் உற்பத்தியில்லாததாயிலும் உற்பத்தி 
யுள்ளதாகவும் தவமிலலாகதாயிலும் தவழமுள்ள தாகவும் கதியில்லாத 

தாயிலும் கதியுள்ளதாகவும் ஸம்ஸாரமிலலாததாயினும் ஸம்ஸார 
முள்ளதாகவும் பயமிலலாததாயிலும் பயமுள்ளதாகவும் கர்த்தாவா 

காததாயிலும் காத்தாவாகவும் காரணமில்லாததாயினும் காரண 

முள்ளதாகவும் நாசமில்லாததாயிலும் நாசமுள்ளதாகவும் அவித் 

வான்ஈ ௮பிமானிக்கிரான். 

முநீநூற்றுப்பத்தாவது அத்யாயம். 

மோக்தர்மம். (தொடர்ச்சி) 

30 யப 

(வஸிஷ்டர் பீராணிகளுக்தச் சரீரழம் உரவழதலவியவையும் 
உண்டாகும் வகையை ஜனகநக்தச் சோல்லியது,) 

/இவவிதம், அறிவின்மையினுலும் அஜ்ஞானிகளான ஜனங்க 

ஞடைய , ஸஹவாஸத்தாலும் மரணத்தை முடிவிலுடைய ஆயிரம் 

கோடி ன்பல்கிள அடைகின்றான். தாமாவினாலே திரியக்ஜாதி 

யிலும் மனுஷ்யஜாதியிலும் தேவலோகத்திலும் பதனத்தை முடி. 

வாகவுடைய ஆயிரம் ஸ்தானங்களை, ௮டைகிழுன். இவ்விதம் இந்த 

௮வித்வானுனவன் அறிவின்மையினால் பிராணிகளுடைய ஆயிரக்



௧௧௧௮ ஸரீமஹாபாரதம். 

கணக்கான ஸ்தானங்களில் மறுபடியும் சீந்திரன்போல லயத்தை 

அடைரான். (பதினாறு கலைகளையுடைய ் புருூஷனது) பதிணர் 

தாவது கலயானது உத்பத்திகாரணமெள்கிற ப்ரகிருதி. ௮று 

தரமாவென்று சொல்லப்படுறது. பதினராவதான கலையை ௮ழி 

வில்லாத இந்தச் சந்திரஸ்தானமாக அறியக்கடலாய். புத்தியில் 

லாதப்ராணியானது அடிக்கடி பதினாராவது கல்யுடன் உண்டான் 

றது. அதனுடைய தாமாவைப் பிராணிகள் உபயோடுக்கின்றன. மறு 

படியும் ௮து உண்டாகின்றது. பதினாரூவது கலையோவென்ருல் 

ஸூஈஷ்மமாயுள்ளது. அது சந்திரஸ்தானமாக நிச்சயிக்கப்படவேண் 
டும். அது 1 தேவர்களாலே உபயோடக்கபபடுகிறதில்லை. அரதப் 

பதினாராவது கலையானது தேவர்களை உபயோகிக்கின்றது. ராஜ 

ம்ரேஷ்டனே ! இந்தப் பதினராவது கலையை க்ஷ£ணிச்கச் செய்யாமல் 

பிராணியானது ஜனிக்கின்றது. பதினாராவதான அ்தக்கலையானது 

இவனுக்குப் பிரஇருதியாகக் காணப்படுகின்றது. அதனுடைய ws gs 

தால் மோசஷமானது சொல்லப்படுகிறது. இருபத்தைர் தாமவனான 

ஆத்மாவானவன் அவனுடைய அஜ்ஞானத்தினாலேதானே இவவிதம் 

பதினுறை கலைகளுடையதும் அவ்யக்தமென்று சொல்லப்பட்டதுமான 

அ௮ந்தத்தேகத்தை, 6 இது என்னுடையது ' என்று நிணத்து அதிலே 

யே சுழதுரான். அரசனே! அக்மாலானவன் சுத்தியுடையவர் 

களையும் அசுத்தியில்லாதவர்களையும் அடுப்பதால் சுத்தியுடையவலும் 

அசுத்தியில்லாதவலுமாகிறான். சுத்தமான ஆத்மாவையுடையவன் 

௮சுத்தனையடுப்பதால் அவண்ப்போல அ௮சுத்தசைவே அருன். 

வித்வானாயிருர்தும் அவித்வான்௧ளை அடுப்பகனாலை அவித்வானா 

வான். ராஜஸ்ரேஷ்டனே ! அத்மஞானமில்லாதவனும் *அப்படியே 

அறியத்தக்கவன். மூன்று குணங்களுடைய ப்ரகிருதியை ௮டைவ 

தால் ப்ராகிருதனாவான் ' என்று சொன்னார். கராளஜனகன், (பக 

வானே! ௮சஷரம் க்ஷரம் இரண்டிற்கும் இந்தச் சம்பந்தமானது 

சொல்லப்படுகிறது, அதுபோல ஸ்திரீபுருஷர்களுக்கும் ஸம்பந்த 

மானது சொலலப்படுகிறது. இவவுலகத்தில் ப்ருஷனில்லாமல் ஸ்திரீ 

யானவள் கர்ப்பத்தைத் தரிப்பதில்லை, அப்படியே புருஷன் ஸ்திரீ 

யில்லாமல் ஒருரூபத்தை உண்பெண்ணமாட்டான். 1 ஒருவரோடொ 
  

1 ( அத்மகலையின் விஷயச்தஇில் இக்கிரியங்களால் அல்லீது பிராணிகளால்! 
என்று கொள்ச,. 

3 இந்திரியங்களை, 
* £ அப்படிப்போலலே ஆச்மவிதிதச்சளின் ஸேவையினால் ஆச்மவித்சா 

இரான் 1 என்பது வேறுபாடம்,



சாந்திபர்வம். ௧௧௧௯ 

ருவர் சேர்வதாலும் * ஒருவர் ஒருவருடைய குணங்களை HOLS 

தாலும் இந்த Suse உண்டுபண் ணுகிரூர்கள். எல்லாப்பிறவிகளி 

௮ம் இப்படியே ஆண்மேண்களுடைய சேர்க்கைபினாுலும் ஒன்றுக் 

கொன்று குணங்பளுன் ப அர பத்தின ௮ம் ௫ து சாலத்தில ரூப 

மானது உண்பெண்ணப்படுகின் 8 அகன் உதா. ண Banga சொ 

ல் ஓல நின், வேதிபரே ! பிதாவிலுடைய குணங்களிலும் மாதாவின் 

குணங்களிலும் ம்பு சாம்பு ஊன் இவைகளைப பிராவின் குணங்க 

ளாகவும். தோல் மாமிசம் உதிரம் என்பவைகளை பாதாவினிடமிருந் 

துண்டானவைகளாகவும் கேட்டு அறிகிறோம். ஐ' ப்ராம்மீணண்டே 

ஷ்டஷூர ! இது இவ்விதம் வேதத்திலும் சாஸ் இரததிலும் சொல்லப் 

படுகின்றது. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதும் சாஸ்தி; த்தில் சொல்லப் 

பட்டதும் பிரமாணமாகச௪ சொல்லப்படுசின்றன. அந்த (வசம் 

சாஸ்திர 1 மிரண்டுமே அனாதியான பிரமாணம், இபபடியே பிரகிருதி 

யும் புருஷனும் அன்னியோன்ய குணங்களின் தடையினாமலயும் 

அன்னியோன்னிய குணங்களை ஆஸ்ரயித்ததினாலே.பம் எப்பொழு 

தூம் சேர்ந்திருக்கிறொர்ரள். பகவானே ! கையால, மோச்ஷ்தர்ம 

மானது இல்லையென்று நிணம்கின்றேன். இல்லாவிடில ஏதாவது 

மோச்ஷத்தில் திருஷ்டாந்தமானது உம்மால் நேரில் பார்க்கபபடடி ரக் 

தால் அதை உண்மையாக எனக்குச் சொல்லும். எல்லாவிதத்தாலும் 

நீர் ப்ரத்திபக்தமாகப் பார்த்திருப்பீரல்லவா ? மோக்ஷத்தில் விருப்ப 

முடை.யவர்களான காங்களும் நாசமற்றதும் தேகமற்றதும் ஐ ஜரையறற 

தும்? நித்தியமும் இந்திரியத்திற்குப்புலப்படாததும் தனக் குஒர்ஈஸற் 
வானில்லாததுமாயிருப்பது எனவோ அதை ' அழிபவிரும்புகியம் ' 

என்றுவினவினான். 

வஷிஷ்டர், ( நீசொல்லிய வேதசாஸ்திரங்களிலுள்ள உதாரணமா 

னது இப்படித்தான் ஆனாலும், அதை றீ உள்ளபடி அறியவில்லை, 

அரசனே ! நீ வேதிம் சாஸ்திரமிரண்டி லுமுள்ளகிரந்தங்களைப் படித்து 

மிருக்கொய், டீ கரந்தத்தினுடையதத்வத்தை உள்ளபடி உர 
வில்லை வேகத்திஓம்சாஸ்திரத்திலுமுள்ாகிரந்ச த்கைப்படி ப்பில் 

மாத்திரம் பற் றுள்ளவலும் Quix é Bar அர்த்தத்தின் உண்மையை 
அறியா தவனுமா ருப்பவனுடைப அந்தப்படிப்பானது வீண் இரர் 

தத்திலுடைய | அர்த்தத்தையறியாதவன் அதனுடையசுமையைச 

சுமக்னெறவன். ரெந்தத்தினுடைய அர்த்தத்தின் உன்மையை அறிந்த 
வனுடைய இரந்தத்தைப்படிப்பதா ஓண்டான குணமானது விணன்று, 

மக் 

1 வேறுபாடம், ,



௧௧௨0 ஸரீமஹாபாரதம். 

கேட்பவன் கேட்டவுடன் தத்வத்தையறிந்து" அதனுடையபயண் 

அடையும்படி சொல்லவல்லவனே சொல்லுத ஜிருத்தக்கவன். ஸ்தூல 

புத்தி்புடையவனு௩் நண்ண ழிளிலலாதவ மானவன், இரந்தத்தினர்த் 

தத்த ஸபைகளில் எங்கனம் உறுதிபாகச்சொல்லுவான்? அந்தக் 

இரந்தநிச்சயத்தை உள்ளபடி சொல்லமாட்டாதமறதியுள்ளவலும் ௮வ 

னுக்கு நால்களைக்கற்பித்தவனும் பரிஹஷிக்கத்தக்கபு த்தியையுடைய 

வர்களாகிருர்கள ராஜஸ்ரேஷ்டனே ! ஆகையால், (ஸாங்யெர்களிடத் 

திலும் மஹான்களானயோ௫களிட த்திலும் உண்மையாகக்காணப் 

படுறதை உள்ளபடி. கேள். யோ$கள் எதைப்பார்க்சன்ருர்களோ 

அதையே ஸாங்கயர்களும் பார்ச்சரொர்கள். ஸாக்கியத்தையும் யோகத் 

தையும் ஒன்ருகப்பார்ப்பவன் புத்திமான். ஐயா! தோலும் மாம்ஸ 

மும் உதிரமும் மேதையும் பித்தமும் மஜ்ஜையும் ஈரம்பும் இந்திரிய 

ஸமூகம். இதை ௮ப்பொழுது நீ என்னிடம் சொன்னாய். திரவ்யத்தி 

லிருந்தும் திரவியத்திற்குஉற்பத்தி. அகையால், இர்திரியத்திலிருக் 

அம் இர்திரியத்தையும் தேகத்திலிருர் தேகத்தையும் பிஜத்திலிரு 

ந்து பீஜத்தையும் அடைகிறான். இந்திரியமில்லாதவரும் பீஜமில்லாத் 

வரும் திரவயமில்லாதவரும் தேசமில்லாகவருமான மகானான ஆத்மா 

நிர்க்குணராயிருப்பதால் ' எப்படி. குணங்களுண்டாகும்! குணங்கள் 

குணங்களிலுண்டாகின்றன ; அவைகளிலேயே ஒஓடுக்குஇன்றன. 

இப்படியிருக்க, குணங்கள் ப்ரடிருதியிலிருந்துண்டாகின்றன ; ௮ 

கேயே ஒடுங்குகின்றன. தோல், மாம்ஸம், உதிரம், மேதை,! மஜ்ஜை, 
பித்தம், எ ஓம்பு, ஈரழ்பு இந்தஎட்டையும் வீரியத்திவலைண்டானீவை 

களாகவும் 1பிரஇருதியாலுண்டானவைகளாகவும் அறி, புருஷன், 

புருஷனைக்காட்டி ஓும்வேறானஸ்திர், அலி அயெமூன்றுலிங்கங்களும் 

பிரகருதியைச் சேந்தவைகளாகக் கருதப்பட்டன புருவனாகாதவ 

லும்; ஸ்திரீயும் ௮லியுமாகாதவனுமாயிருக்கிற அந்த ஆத்மாவானவன் 
லிங்கத்துடன்கூடியவனகச சொல்லப்படுகிறான் ' லிங்கமற்றவனான 

ஆத்மாவையடைந்து பிரகிருதியானது தன்னி. _மண்டானகா!/பலிங் 

கங்களாலே அறியப்பரகன்றது. அப்பா! சரீரமில்லாத ருதுக்கள் 
புஷ்பங்களாலும் பழங்களாலும் எப்பொழுதும் அறியப்டிடுவதுபோல 

லிங்கமில்லாததும் அலுமானத்தினாலே அதநியப்படுகிறது. இருபத் 

தைசர்தாமவ.லும் வீங்கங்களின்மத்தியில்நிலைபானஸ்4ரூபத்தையுடை 

யவனும் அதியந்தமற்றவலும் ௮ளவற்றவலும் கெடுதலற்றவலும் 

எல்லாவற்றையும்பார்க்கிறவ னுமான ஆத்மாவானவன் குணங்களில் 
vr   

4 ] Lon Sir.



சாந்திபர்வம். ௧௧௨௧ 

அபிமானியாகமாத்திரிிருப்பதால் நிர்க்குணனாகச் சொல்லப்படுகி 

ரன். குணமுடையதநத்க் குணங்களிருக்கின்றன. நிர்க்குணனான 

ஆத்மாவுக்குக் குணங்கள், எப்படி உண்டாகும்? ஆகையால், குணக் 
களைப்பார்க்கின்றஜ ஜனங்க இப்படி அறி௫ன்றார்கள். இவன் குணங் 
களைப் பிரகிருதியினிடத்திலேயே* ஊ௫த்கறிகறபொழுது 1ஞணங் 

களஞுடையராசத்தால் 'ஸாக்கியர்களும் யோூகளும் ஜடங்களை விலக் 
கியதால் apr prizes gu எல்லாவற்றையுமறிகன்றவனும் புத் 
திக்குமேற்பட்டவலுமாகச்சொல்லுறெறெ பரமாத்மாவைப் பார்க்கின் 

ரன். சாங்கெமென்றெஞானத்திலும் யோகத்திலும்மர்த் சீர்களும் 
மோஜத்தைவிரும்புகிறவர்களுமான வித்வான்௧ள் குணத்தை ஜட 

மாகவும் பிர்காசமில்லாததாகவும் ஸ்வதந்இரமில்லாததாசவும் ஈஸ் 
வரரை நிர்க்குணராகவும் நித்யராகவும் பிரகருதிக்கும் குணங்களுக் 
கும் நியந்தாவாகவும் இருபத்தைந்தாமவராகவும் சொல் ஓஇிருர்கள். 

(இளமைமுதலாகவும் ஜாகரணமுதலாகவுமிருக்கின்ற நிலைமைகளி 

அம் ஜன்மத்திலும் பயந்தவர்கள் (ோருதியை அறிந்தபொழுது 
அறின்றவனை ஆத்மாவை ஞானத்தினாலே ஸமமானப்ரம்மத்தை 

அடையச்செய்கின்றார்கள். பகைவர்களைக்கொல்பவனே ! ஈல்லஞான 

மானஇதுவும் கெட்டதானவிஷபஞானமும் ஞானிகளுக்கும் ௮ஞ் 
ஞானிகளுக்கும் தனித்தனியான திருஷ்டாந்தம் (வாதிகளுள்) ஒரு 

வருக்கொருவரால் கூஷரத்தையும் அக்ஷரத்தையும்பற்றிய இந்த 8உதா 

ரணமானது சொல்லப்பட்டது. வித்வான்௧ள் ௮பேதத்தை ௮௯௨ 
சமாகள் சொல்லுகின்றார்கள். 4பேதமானது ௯௩ரமாகச௪ சொல்லப்படு 
இன்றது. இவன் இருபத்தைந்துதத்துவங்களிலும் நிலைபெற்று ஈன் 

முகப் 6பிரவிருத்திக்கிறபொழுது, இவனுக்கு அபேதமானது ஞான 

(pb பேதமானது அ௮ஜ்ஞானமுமாகின்றன. தத்வத்திற்கும் நிஸ் 
தத்வத்திற்கும் இது தனித்தனியான உதாரணம். . வித்வான்௧ள் இரு 

பத்தைந்துதத்வத்தையும் தத்வமாகச் சொல்லுகின்றார்கள். தத்வ 
மில்லாததென்கிற டிஸ்தத்வத்தை இருபத்தைந்தாவசற்குமேலான 

தும் (இருபத்தைந்தானஜர் துவர்க்கங்களில்) ஸஞ்சரிப்பதும் (அத 

னால்) ,வர்க்கத்திற்குவர்க்கமும் ஸனாதனமும்! (அதனால்) தத்வத்தைக் 
காட்டி லும் (மேலான) ததவமுமானஉதாரணமாகச் சொல் ஓ௫ன்ருர் 
கள் ' என்றார். 

கவலைகளில்   

  

1 ேறபாடம், 9 (சாஸ்திரமானது” என்பது பழை௰வுமை, 
3 1ஏகத்வம் ? என்பது மூலம். 1 ! நாநாசவம் ? என்பது காலம். 
௦ வேறுபாடும். 

1) ௬௮



௧௧௨௨ ஸீமஹாபாரதம். 

முக்நூற்றுப்பதி ஷராவது த்யாயம். 

மோக்தர்மம். (ந்தாடர்ச்சி,) 
—— coreg —L 

(வஸிஷடர் யோகழறை ஈ31ங்கியமதழதலியவற்றை 

ஜனகநக்தச் சேல்லியது.) 

ஜனகர், : ஓ! முனிசிகாமணி3ய : உம்மால் இது பேதாபேத 

மென்று சொல்லப்பட்டது. இந்சப்பேதாபேதங்களுடைய திருஷ் 

டாந்தத்தை நான் சந்தேகமாகவே பார்க்கிறேன். த! குற்றமறற 
வே! ௮ஜ்ஞானியினாலும் ஞானியினாலும் அறியப்பட்ட ஆத்பரவிலு , 

டைய தத்வத்தையும் நான் ஸ்தூலபுத்தியினால் அறியவில்லை. இது 

உண்மை. ஓ! மாசில்லாதவசே! உம்மால்சொல்லப்பட்ட கூ௩ராசஷரங்க 

ஞடையகாரணமும் சஞ்சலபுத்தியுடைமையால எனக்கு ந௫ூத்தது 

போன்றதே இ!பகவானே;: கையால், இந்தப்பேதாபேதங்களு 
டைய ஞானத்தையும் ஞானியையும் ௮ஜ்ஞானியையும் உண்மையாக 

அறியப்படுகிறவஸ் அுவையும் வித்தையையும் ௮வித்தையையும் கஷ£த் 

தையும் ௮சஷரததையும் ஸாங்கியத்தையும் யோகத்தையும் பேதத் 

தையும் ௮பேத்தையும் முழுதும் கேட்க விரும்புகிறேன் ' என்று 

சொல்ல, வஷிஷ்டர் சொல்லலானார். 

(ஓ! மஹாராஜனே ! கஷ்டம். நீ கேட்கிற இதை உனக்குச் 

சொல்லுகிறேன். யோகத்தின் காரியத்தை என்னிடம் தனியாகக் 

கேள். பயோகெளுக்கு யோகத்தில் செய்யவேண்டியதியானமே சிறந்த 

வன்மை, வேதவித்துக்களான ஜனங்கள் அந்தத்தியானத்தையும் 

இரண்டுவிதமாகச் சொல்லுகின்றார்கள். (அவைகள்) மனத்தை ஒரு 

முகமாகச்செய்வதும் பிராணாயாமமுமாம், பிராணாயாமம் மனத்தின் 

1 குணத்தோகடினதும் 8குணமில்லாததுமாக இருக்கிறது. த! 

௮ரசனே ! ஜலமலம் விடுத்தலும் போஜனம்செய்தலுமாய இவ் 

விரண்டுகாலத்திலும் யோகம் செய்யக்கூடாது. - மற்றச்காலமெல்லாம் 

ஜாக்ரெதையுடன் யோரத்தைசக செய்யவேண்டும். புத்திமானான 

முனிவன் இந்திரிய விஷயங்களிலிருந்தும் இந்திரியங்களை மனத்தி 

னால் திருப்பிப் பிறகு ? இருபத்திரண்டு ஏதுதல்களாதும் நிலைத்திருப்ப 
  

1 தியானயோகம, 2 ஹடயோசம். 

9 கால்ககமுதல் த$லவரையிலுள்ள ஆகாயத்தில் பிசாணவாயுவை முத 
வில் லியாபித்திருக்கச்செய்து Jee அதிலிருந்து நெற்றி, புராவல்களின் 
நடு, நேத்திரஸ்தானம், சாஷிகாமூலம், ஜிஹ்லாமூலம், சண்டம், ஹ்ருதயமச்பம், 

நாபிமத்யம், லிங்கம், மூலர்தாரம், அபானம், ௮டி.ச்தொடைகள், ஈடுத்சொடை



சாந்திபாவம், ௧௧௨௩. 

வ்னும் ஜரையில்லாதவீலும் வித்வான்௧ளால் இந்த ஏவுதலுக்கு உரிய 
வாகச் சொல்லப்பட்டகினுமான YEG ஜீவனை இருப தீ துநான்காவ 

தைக்காட்டி லும் மேலாஏ, பரமாத்வைக் கு றித்து எவவேண்டும். 

மாசற்றமனமுடையவ னுக்கு விரைவில எவுதல்களால் எப்பொழுதும் 

ஆத்மா (பானுடன்) சேர்ப்பிக்கக்கூடியவன் அப்படியில்லாவிட்டால் 

மூடியாதென்பது திண்ணமென் று கேட்டிருக்கிறோம் எல்லா ஸகு 

கங்களிலிருந்தும் சவிபபெட்டவனும் லகுவான ஆகாரமுடையவலும் 

இந்திரியங்களை ஜயித்தவனுமாயிருந்துகொண்டு முன்ராத்ரியிலும் 

பின்ராத்திரியிலும் அத்மாவில் மனத்தை நி றுத்தவேண்டும். த 

மிதினபதியே ! மனத்தால் இந்திரியத் கூட்டத்தை நிலக்கச்செய்து 

புத்தியினால் மனத்தை ஸ்திரமாகச்செய்து கல்லுப்போலவும் கட்டை 

போலவும் 3மோம்போலவும் அசையாமலிருபபவனை (யோக) விதிக 

ளின் ௮னுஷ்டானத்தையுணர்ந்த வித்வான்௧ள் யோகத்தை ௮டைந்த 

வஞாகச் சொல்லுகிறார்கள். (சப்தத்தைக், கேளாதவலும் (கந்தத்தை) 

முகராதவனும் (ரஸத்தைச்) சுவையாதவலும் (ரூபத்தைப்) பாராதவ 

ன£ம் (ஸ்பரிசத்தை) அறியாதவலும் மனத்தில் சங்கற்பமில்லாதவனும் 

ஒன்றையுமபிமானியாகவனும் கட்டைபோல ஒன்றையும் அறியாத் 

வனுமாயிருக்கிற யோகியை வித்வான்கள் பிரகிருதியை அடைந்தவனா 

கச் சொல்லுகிறார்கள். ஐயா ! லிங்கசரீரபில்லாதவலும் அசைவற்ற 
வனுமா௫க் காற்றில்லாதவிடத்தில் ஜ்வலிக்கன்றதீபம்போல மேலே 

பிரகாசிக்கன்றவனும் சலனகதியை அடையாதவனுமாயிருடபவன் பர 

மாத்மாவைப் பார்ப்பான். பார்த்து, அபபா ! , என்னபபோன்றவர்க 

ளால் ௮றியவேண்டியவனும் (எல்லாவற்ை றயும்) அறிகறெவனுமான பர 

மாத்மா இருதயத்திலிருக்கிறான் ்' என்றசொல்லுவான். அப்படியே, 

ஆத்மாவானவன் புகையில்லாத அக்கினிபோலவும் இரணங்களுள்ள 

ஸ£ர்யன்போலவும் , ஆகாயத்தில் மின; லுடைய ஜோதிபோலவும் 

தன்னிடத்தில் காணப்படுவான். மஹாத்மாக்களும் தைரியமுடைய 

  
வர்களும் வித்வான்௧ளும் ப்ரம்மத்தைத் தெரிவிக்கின்ற சாஸ்திரத்தில் 

கள், ஜூழங்கால்சள், கணைச்சால் மதயங்கள், குதிகால்கள், காற்கட்டை 

விரல்கள், பாதம்க்ள் இவைகளில் ஒன்றினின்றும் ஒன்றில் இழுத்து நி.றுத் 
தல் ப்ரத்யாஹாரம.ர இவை "பதினெட்டுச்சோசனைசள் (ஏவுதல்க௪) எனப 
படும், இவற்றுடஷ் தாரணை, தியானம், ஸமாதி, பிரகிருதி புருஷர்களின் 
விவேகஞானம் இவைகளைச் சேர்ச்ச ஏவுதல்கள் இருபத்செண்டாகும், 

1 ॥ ஸ்தாணு ? என்பது மூலம். 

3 * தாரு? என்பது மூலம் ; 4 எரி என்பது வேறுபாடம், 

$ | திர்யக்கதி? என்பது மூலம்,



௧௧௨௪ ஸரீமஹாபாரதம். 

நிஷ்டையுள்ளவர்களுமான பிராம்மணர்கள் 6 னனம்ரணமற்ற ஆதீமா் 

வை ஈன்றாகப் பார்க்கின்றார்கள். அதனையே, அணுச்களைக்காட்டி லும் 

அணுவாகவும் மகத்துக்களைக்காட்டி லும் / | மகத்தாகவும் சொல்லு 

கின்றார்கள். அந்தப்பிரம்மத தீவமானது எல்லாப் பிராணிகளிடத்தி 

அம் ஹ்ருதயத்தில்ிலைபெற்திருக்தும் காணப்படுகறெதில்லை. உலதத் 

தைப் படைக்கிற ௮வர் புத்தியாறெ நெய்யுளள மனமாகிறதீபத் 

தால் பார்க்கப்படுவார் ) பெரிதான (அஜ்ஞான) இருளுக்கு அப்புறப் 

பட்டிருப்பதால் தமோகுணமில்லாதவர். sot வேதத்தின்கரை 

யடைந்ததத்வஜ்ஞானிகளால் 1மானஸரென்றும் ் விமலராயிருப்பதால் 

விதமஸ்கரென்றும் லிங்கமில்லாதவராயிருப்பதால் அலிங்கரென்றும் 

பெயர்கொண்டாரென்றும் சொல்லப்பட்டார். யோககளுடைய இந்த 

யோகத்தையே யோகத்தினுடைய லசஷணமாக நினைக்கிறேன். யோகி 

கள் இவவிதம் ஆத்மஸ்வரூபத்திலிருக்கின்றவனும் ஜரையில்லாத 

வனும் சிறந்தவனுமான தரஷ்டாவைப் பார்க்கின்றார்கள். உனக்கு என் 

னால் இதுவரையில் யோகஞானமானது உள்ளபடி சொல்லப்பட்டது, 

இனி, பரிஸங்கயொனமென்கிற பிரஇருதிபுருஷர்களை வேருகப்பார்ப்ப 

தான ஸாங்கியஞானத்தைச் சொல்லுகிறேன். ஓ! ராஜஸ்ரேஷ்டனே ! 

பிரகிருதிய௪ சொல்ஓுஇன்றவர்கள் அவ்யக்தத்தை மேலானகாரண 

மாகச்சொல்லுகின்முர்கள். அதிலிருந்தும் இண்டாவதான, மகத்தத் 
வம் உண்டாயிற்று, மகத்தத்வத்திலிருந்தும் மூன்ருவதான ௮ஹங்கா 

சம் உண்டானதென்று ஈமக்குக்கேள்வி, ஸாங்யெஞொானமுடையவர்கள் 

அஹங்காரத்திலிருக் அம் பஞ்சஸ6க்ஷ்மபூதங்களுண்டாயின வென்று 

சொல்லுகின்றார்கள். இந்தஎட்டும் பிரகிருதிகள். ஐந்துமஹாபூதங் 

களும் தம்விஷயங்களைப் பிரகாசம் செய்கின்ற இந்திரியங்கள்பதினொன் 
றுமாக விகாரங்கள் பதினாறு, புத்திமான்களும் ஸாங்யெ சாஸ்திரத்தி 

ஓுள்ளவிதியின் தாத்பரியத்தையறிந்தவர்களும் ஸாங்கியமார்க்கத்தில் 
பற்றுள்ளவர்களுமாயிருக்கிற ஸாங்கியர்கள் தத்வங்களை இவ்வள 

வாகவே சொல்ஓ௫ன்ரார்கள். எதிலிருந்து எது உண்டாகின்றதோ 

௮து அதிலேயே 'லயிக்கன்றது. சிருஷ்டி முறைக்குவிபரீதமாக லயிக் 

இன்றன. அந்தராத்மாவினால் ஸ்ருஷ்டி க்கப்படின்றன.. ஸமுத்திரத்தி 

னுடைய அலைகள்போலக் குணங்கள் குணங்களிலே, ரெமமாச உண்டா 
இன்றன ; விபரீதமாக லயிக்கன்றன. ஓ! ராஜகெர்மணியே ! பிரகிரு 

தியினுடைய ஸ்ருஷ்டியும் பிரளயமும் இவ்வளவே. இதற்குப் பிர 
ளயத்தில் ஒன்றாயிருக்கும் தன்மையும் ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் அனேகமா 
  
  

1' மன த்தாலநியச்கூடியலர்,



சாந்திபர்வம். ௧௧௨௫ 

யிருக்கும்தன் மையும் நிபடியேஎன்று ௮றியத்தக்சதை அறிபவர்கள் 
அறியவேண்டும். அதிிடிடாதாவென்று சொல்லப்பட்ட அவருக்கும் 
1! இதுவே உதாரணம். ))அவர் பிரகிருதியினுடைய ௮பேதத்தையும் 

பேதத்தையும் அனுளரித்துத் தத்வத்தோடு கூடினவராயிருக்களூர். 

அவருக்குப் பிரளயத்தில் ஒன்ரயிருக்கும் தன்மையும் பிழவிருத்தி 

பினால் அகேகமாயிருக்குர் தன்மையும் எற்படுசன்றன. ஸ்ருஷ்டிஸ்வ 

ாரவத்தையுடையி பிரகிருதியானது தன்னை ௮ரேகமாகச்செய்தது. 

அந்த சேவ த்திரத்தில், மகாலும் இருபந்தைந்தாமவருமான ஆத்மா 

வானவர் தலைவராயிருக்கொர். ராஜற்ரேஷ்டனே ! அதனால், யதிற்ே ரஷ் 

டர்க்ளாலே அதிஷ்டாதாவென்ற சொல்லப்படுகிரர். சேஷத்திரங்களை 

ஆள்வதனால் அதிஷ்டாதாவென்று நமக்குக்கேள்வி. ஜடமான கேத் 

இரத்தையறிவதால் க்ஷேத்ரஜ்ஞனென்று சொல்லப்படுகிறார். வியத்த 

மில்லாத (சரீரமாகிற, புரத்தில்சயனித்திருத்தலால் , புருஷசென்று 

சொல்லப்படுஇிருர். சேஷத்ரம்வேறும் சேஷத்ரஜ்ஞன் வேறமாகச் சொ 

ல்லப்படுகின்றன. சேஷதீரமானது அ௮வ்யக்தமென்று சொல்லப்பட் 

டத. ஞாதா இருபத்தைரந்தாமவன் *ஞானமும் வேறேயாகும். ஜேய 

மானது வேராகசசொல்லப்படுகிறது. ஞானமானது அவயக்தமென்.று 

சொல்லப்படுசின்றது. ஜேயன் இருபத்தைந்தாமவன். Cap sr 

மென் றசொல்லப்பட்ட அவ்யக்தமானது ஸத்வத்திற்குத்தக்கபடி 

சக்தியுள்ள. இருபத்தைந்தாவதான (ஆத்ம) தத்வமானது (கரி 
யா), சக்தியில்லாததும் தத்வமில்லாததுமாயிருக்கிறது, ஸாங்கிய 

ஞானம் இவ்வளவே. ஸாஃ்யெர்கள் பரிஸங்கியானமென்கிற பிரகிருதி 

புருஷர்களைப் பிரித்து அறிகின்ரார்கள். பிரதியையும் ஜகத்காண 

மாசச் சொல்கின்றார்கள். ஸாங்யெர்கள் பிரகருதியுடன் கூடத் 

தத்வங்களைக்கணக்டிட்டு இருபத்துநான்கு ததீவங்களாகவும் சொல் 
இடன்றார்கள். அவன் *தத்வமில்லாதவன். இருபத்தைந்தாமவன் 

ஆத்மாவை அறியா தவனாய் அறிறெவனென்று கருதப்பட்டான், ௮வன் 

எப்பொழுது தன்னை அறிகிரானோ அப்பொழுது கைவல்ய த்தையடை ' 
நீதவனாகிறான். இதுவீரை உனக்கு யதார்த்தமாக நல்ல ஞானத்தைச் 

சொன்னேன். இவ்விதம் இதை அ௮றினெறவர்கள் பிரம்மபாவத்தை 

அடைனன்ரார்கர். ஈல்லஞானமென்பது *பிரகிருதியை உள்ளபடி 

யே பார்ப்பது. ரீகாணப்பட்ட இர்தப்பொருள்கள் குணத்தன்மையிருப் 

4 ஈருஷ்டி.யில் பேதமும் பிரளயத்தில் ௮பேதமும், 2, வேறு பாடம், 

8, தத்வமென்றால் அதுவாயிரு்நல் ; ௮தாவ.த பிரசத்பகூமாசாமை, 

4, 'ப்ரம்மத்தை ! என்பது பழையவுசை. 

 



௧௧௨௭௬ ஸீமஹாபாரதம், 

பதால் எப்படி (நிர்க்குணலுக்கு வேறோ) அப்படியே நிர்க்குணனும 

(இவற்றிற்கு) வேருவான். இவ்விதமிருப். அவர்களுக்கு மறுபடி 

ஜனனம் இல்லை, அந்த நிர்க்குணன் அழிவுற்ற பராத்பரமாய் ௮ச்ஷ 

ரத்தன்மையிலேயே இருக்கிறான். பிரஇருதிபுருஷர்களை ஒன்றாக 

நினை த் ௪ப்பார்ப்பவர்களுக்கு ஈல்லதரிச்னம் ஏற்படாது. பகைவர்களை 

வாட்டுபவனே ! அவர்கள் அடிக்கடி அவயகத்தத்தை அடைகின்றார் 

கள். இந்த ஸர்வத்தையுமறிந்து ௮ஸர்வனை அறியடதவர்கள் வயக்சர் 

களாடி வயக்தங்களின் வசத்திலிருப்பவர்களாவார்கள். ஸர்வம் ௮வ 

யக்தமென்று சொல்லபபட்டது. அ௮ஸர்வன் இர்பத்தைர்தாமவன் 9 

இவனை அ.றி௫ன் றவர்களுக்குப் பயம் உண்டாவதில்லை. 

  

மூக்நூற்றுப்பன்னிரண்டாவது அத்யாயம். 

மோக்தர்மம். (தொடர்ச்சி 
௮. 

(வஸிஷ்டர், வித்தை அவித்தைகளைப்பற்றி 
ஜனகநக்தச் சோலலியது, 

அரசனே ! இதுவரையில் உனக்கு ஸாங்கியஞானமான து சொல் 

லப்பட்டது. இனி, வித்தை அவித்தைகளைக் சரமமாக என்னிட 

மிருந்து தெரிந்துகொள். ஸ்ருஷ்டிப்ரளயமென்கிற தர்மங்களை யுடைய 

௮வித்தையை அவயக்தமாகச சொல்லுகிறார்கள். ஸ்ருஷ்டிப்ரளய 

மற்றவித்யாரூபனை இருபத்தைந்தாமவனெனறு சொல் ஓகிறுர்கள் , 

வெவ்வேறான வித்சையை நீ இரமமாக அறியக்கடவாய். ஐயா1 

முனிவர்களாலே இர்த ஸாங்கியஞானத்தினுடைய திருஷ்டாந்த 

மானது உண்மையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ”ஞானேந்திரிய 

மானது எல்லாக்கர்மேந்திரியங்களுடைய வித்தையாகவும் கருதப் 

பட்ட..து, அப்படியே ஸ்தாலபூதங்கள் “ஞானேந்திரியங்களுடைய 

வித்தையென்று ஈமக்குக்கேள்வி. *புத்திமான்கள் மனத்தை ஸ்.தால 

பூதங்களுடைய வித்தையாகச் சொல்லுகின்றார்கள். ஐந்து ஸூச்ஷ்ம 

பூதங்களையும். மன த்திலுடைய *வித்தையென் று சொல் கின்றார் 
    

1 அதிசபாடமான ௮ரைஞ்லோகம் விடப்பட்ட, 
9 கர்மேக்திரிய வியாபாசம் விட்டு ஞானேக்திரியச்சளையே தானாய 

பிமானித்திருத்சல். இத இக்திரியோபாஸ்தி, i 
9 ஞானேந்திரியங்களை விட்டு ஸ்தூல பூதங்களைத் தானாசத் தியானிச் 

திருத்தல், இது விசேஷபூசோபாஸ்ி, 
4 மனோமாத்திரமாயிருத்தல். மனத்தின் உபாஸ்இி, 
௦ ஸூக்ஷ்மபூதத்தின் டீபாஸ்தி,



சாத்திபர்வம். ௧௧௨௭ 

கள். அஹங்காரமரீனது ஐந்து பூதங்களுடைய 'வித்தை. இந்த 

விஷயத்திற்சர்ே sabre). ஓ! ராஜனே! அப்படியே As Sw 

னது அகங்காரத்தினுடை ய வித்தை. கதிவங்களும்கெல்லாம் மேலான 

அம் காரணமுமாயிருக்கிற அவயக்கமானத 3புத்தியின் வித்தையாக 

அறியததச்சது. ஓ! அரசனே? இது பாமமான விதியாகவுழ் நினைக் 

கபபட்டது. இருப தீர் காவதும் பரமுமான அத்மாவை அவயக் 

தீத்திலுடைய விந்தையாகச சொல ஓன் ர்கள் அரசனே ! எல்லா 

ஞானத்திற்கும் விஷபமான எல்லாம் ௮2யக்கமென்ற சொல்லப் 

பட்டன, ஞானமானது அவ்பக்கமெனறு. செ ௰்லப்பட்டது. 

* ஞேயம் இருபத்தைந்தாவதான ஆத்பா. அப்படியே, ஞானம் ௮வ் 

யக்தமென்று சொல்லப்பட்டது. அறிகிறவன் இருபதைந்தா மவன், 

விரும்பியபடி. யால வித்தையும் அவித்தையும் என்னை உனக்கு வகுத் 

அசசொலலப்பட்டன. அசஷரமென்றம் ஈகரமென்றும் சொல்லப் 

பட்டதை என்னிடமிருந்து அறி, $இரஈவரும் அர௩ரங்களாகச் 

சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவவிருவரு "௨ சஷரங்க ராவும் சொல் 

லப்பட்டிருக்கிறார்கள். இரத விஷயத்தில் காரணத்மைஈ சொல்லு 

கிறேன். உண்மையானது ஞானத்தினலே வெளியாகும். Bours. 

உற்பத்திகாசமறறவர்க£ா இருவருமே ஈஸ்வரர்கலாக அங்கீகரிக்சப் 

பட்டிருக்கிறாரகள் இவ்விருவரும் பிரம்மவித்துக்களாலே சத்வ 

மென்று பெயருடையவர்களாகஈ சொலலபபகெருர்உா... ஸ்ருவ்டிப் 

பிரளயமென்டிற தர்மங்களையுடையதாயிருப்பதால அயக்தத்தை 

அச்ஷரமாகாசொல்லுஇிருர்கள் அப்படிப்பட்ட இரந்த அ௮வயக்த 

மானது (மகதாதி) குறைங்களுடைய ஸ்ருஷ்டிஃகாக அடிக்கடி விகா 

ரத்தை ௮அடைஇன்றது. மறறத்தத்வயுகலிய குணங்களுடைய பரம் 

பரைகள் உறபத்தியடைகனறன அப்படி பபட்ட இந்த இருபத் 

தைந்தாவதாகரா அத்மாவை அதாரமானசேஷத்திரமாகச தொல்லுகி 

(yaar. (இரண்மிக்கும் AEP FO GOLD எப்படியென்றால் போடியான் 

வன்) அந்தக் ( குணஸரூகததை அகம்புத்திக்கு விஷயாராகாத Cag 

தப்பிரம்மத்தில் லயம் *ரெய்யும்பொழுது wes இரு ஒதைந்தாவ 
  

1 அஹங்காே £பாஸகது 

2 புத்தி மசத்தத்த வம, தன்மாத்ரமாயிருபடது மகத்சத்வோபாஸ்தி, 

8 அ௮வ்யச்தோபாஸ்தி, 

4 புத்திவிரு த்திடால் பிரகாசிக்கின்ற போசரூபனான ஆச்மா, 

5 வேறுபாடம் ; ஃபிரஏருதியும் ஜீவாத்மாவும 

6 4 அவ்யத்தாச்மரி ? என்பது ஸ்லம்.



கக௨று ஸரீமஹாபாஏதம். 

தான !ஜீவன் ௮ந்தக் குணங்களோடு aL Bhan அடைகின்றான். 

ஐயனே! (காரிய) குணங்கள் (காரண) குணங் ளில் லயத்தை DIOL. 
இன்றபொழுது பிரகிருதிஒன்றே இருக்கும். ௮துபோல கேஷத்ரஜ 

ஞனான ஜீவலும் அவலுக்கு அதிஷ்டானமான' ப்ரம்மத்தில் லயத்தை 

௮டைகிறபொழுது குணமென்றுபெயர்பெற்ற மூலப்பிரகிருதியும் 

(மகதாதிகுணங்களுடன் சேர்ந்து) நாசத்தை அடைசன்றது. =! 
விதேஹராஜனே! குணங்களிலேயிருப்பில்லாததிஞல் பிரகிருதிக்கு 

நிர்ககுணத்தன்மை ஏற்படுகிறது இவ்விதமே, கேஷத்ரஜ்ஞ்னை ஜீவ 

னும் 'சேஷேத்திரத்தின் ஞானம்ஈசித்தபொழுது கஷரத்தன்மையை 

அடைூருன் இவன் ஸஃபாவத்தில் நிர்க்குணனென்று கேட்டீருக் 

கிறோம். இவன் ௬கரனாகிறபொழுது குணத்துடன் கூடின பிரகிரு 

தியைக் கலந்து அபிமானிக்கிறான். அப்படியே, அச்மாவுக்கு நிர்க் 

குணத்தன்மை உண்டாகிறபொழுது, பிரடருதிஸம்பந்தத்தை விடுத 

Aca rs sea mor. அறிவுள்ளவன், 4 நான் வேறு, இது வேறு ' 

என்று அறிகறபொழுது இர்சப்பிரகருதி வேரறாஏின்றது, கலந்தி 

ருக்கும் தன்மையை அ௮டையமாட்டாது. ஓ ராஜற்சேஷ்டனே | 

பிரருதியோகெலந்தவனும் வேறில்லாதவனுமாகக் காணப்படு 

மூன், பிரகிருதியை௪ சேர்ந்தஅந்தககுனணஸமூகத்தை நிந்திந்துப் 

பிரகிருதிக்குவேருன தாரஷ்டாவைப்பார்க்கும்பொழுது பார்க்கிறவ 

Cher goer மறுபடி ஸம்பந்திக்கமாட்டான். நான் என்ன 

இவவிதம்செய்தேன்? இவ்வளவு காலம் மத்ஸ்யஜலஞானத்தை 

௮னுஸரித்து இந்த 3ஜனத்கை அடுத்திரந்தேனே இவ்வுலகில் 

மத்ஸ்பமானது (ஜலத்தையும் வலையையும்) பிரிததறியாமையால் 

வலையை அடுத்திருந்தது. ஈரானும் மிகுந்தமோகத்தால் ஒரு 
ஜனத்தைவிட்டு மற்றொருஜனத்தை அடுத்திருந்தேன். மத்ஸ் 

யம் ஜலமென்றஞானத்தினுல் அடுத்திருந்ததுபோல நானும் 

அடுத்திருர்தேன். மத்ஸ்யமானது ஜலத்தைக்காட்டிலும் வேரு 

யிருத்தலைஆறிந்து அபிமானியாததுபோலவே ' நானும் ஈஅ௮ஜ்ஞா 

னத்தினாலே ,இத்மாவையும் வேருயிருத்தலையும் அறியவில்லை. அடிக் 

கடி மோகத்தினால் ஒருஜனத்தைப்பற்றி வெவ்வேறான இந்த ஜனத்தை 
  

1 ஜீவலுச்குச் குணங்களாலுண்டான 'எவத்தன் [கம நரிக்்ற.த ; 

அதுவே லயம்; ஸ்வரூப காசமில்லை. பிரம்ம ஸ்வரூபமாய்!* சேஷ்டித்து நித் 
திரன். 

2 பிசகருஇச்கு மகதாதிசளுடன் உட ஸ்வரூப நாசம் லயம், 
0 'ஜனம்? என்பது கூ;ஒம்; 'சரீரம்? என்பது பழையவு,
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அனலுளரித்திருந்த அறிவினை என்னை நிந்திக்கவேண்டும். இவன் 

இந்தவிஷயத்தில் பந்திவாவான். இவமனாடி எனக்கு ஸமமானதன் 

மையானது தகுதி. கானும் இவனைப்போன்ற தன்மையுள்ளவனா 

இவனுடன் ஸமமாயிருத்குக்கன்மையை அடைவேன். இவனோடொப் 

பான நான் இவன்விஷயத்தில் ஷமபாவத்தைப பார்க்கிறேன். ,இவனோ 

கபடமற்றவனாயிருக்கறான். நானும் ஸ்பஷ்டமாக இவன்போலவே 

யிருக்கிறேன். ஐடமானபிரஇருஇபுடன்சேர்ந்து அஜ்ஞானத்காலுண் 
டானமோகத்தினாலே பிரவிருத்தித்தவனும் அஸங்கனுமான நான் 

ஸங்கத்துடன்கூடிம பிர இருதியுடன் இவவளவு காலம்வரையில் இருக் 

தேன். இந்தப்பிரஇிருதியினாலே நான் வசம்செய்யப்பட்டு இவ்வளவு 

காலமாக அறியவில்லை. கான் உயர்வானதேவர்களையும் ஈநடுவானமனி 

தீர்களையும் இழிவானபசுபஃ-ஷிகளையும்சேர்ந்த அந்தப்பிரகருதியில் ஏன் 
வஷிக்கிறேன் ? (எனக்கு) ஸமானமாயிருக்கற இதனுடன் அறிவி னத் 

தன்மையால் நான் ஏன் ஸகவாஸத்தைச் செய்கிறேன் ? இப்பொழுது 
நான் ஸ்திரனாகிறேன். இந்தலமயமோ வஞ்சணக்காட்பட்டு (நான் 

இதனுடன்) ஸகவாஸத்தை செய்யமாட்டேன் விகாரமற்றகான் 

விகாரமுடைய இதனால்வஞ்சிக்சப்பட்டேனென்பது இதனுடையகுற்ற 

மன்று. இது என்னுடைய குற்றம்தான். சரீரமற்றகான் பராமுகனாயிரு 

ந்து இதனிடம்பற்றியிருக்ததனால் “ அனேகவிதமானசரீரங்களிலிருக் 

தவனாகிறேன். சான் சரீரமில்லாதவனாயிருந்தும் பிரகருதியினுடைய 
அவிரயத்தனால் இகத்தில் அந்தந்தப் பிறவிகளில்விழுர்து என 

தென்கிறெமமதைக்குவசப்பட்டுச் சரீரமே நானானேன். மமதையில் 

லாதவனானஎனக்கு அ.ிவழிந்ததாயிருக்றெ ' இத்தத்தினலே அர்த 
௮ந்தப்பிறவிகளில் மமதையையுண்பெண்ணி என்னகாரியம் செய்யப் 

பட்டது? தன்னை அ௮ரேகமாகச்செய்துகொண்டு என்ன மறுபடியும் 
அவைகளில்சேர்ப்பிக்கெறதும் (என்னுடைய) ஆத்மாவை அகங்காரத் 

திலுட்படுத்திய துமான இர்தப்பிரகிருதியிலை இகத்தில் எனக்கு 

ஒன்றும் செய்யவேண்டி யதில்லை மமதையில்லாதவனும் அகங்கார 

மில்லாதவனுமானரான * இப்பொழுது விழித்துக்கொண்டேன். இந் 

தப்பிரகிரு தியினா£ல எப்பொழுதும் மமதையானது அகங்காரத்தை 
முன் மிட்டுச்செய்பப்பட்பி ஸ்வரூபத்தையுடையதாயிருக்கிறது, நான் 

இந்தப்பிரகிரு திஒயவிட்டுவிலக நாசமற்றகான பரமாதமாவை அஸார 

யிப்பேன். நான் இந்தப்பரமாதமாவுடன் ஸமபாவத்தையடைவேன். 

ஜடமான இந்தப்பிரஇருதியுடன், ஸமபாவத்தையடையமாட்டேன். 

எனக்கு இந்தப்பரமாத்மாவுடன் : ஐக்யமான து மங்களம் ; இந்தப்பிர 

* L ௬௯



55௩0 ஸீ மஹாபாரதம். 

இருதிபுடன்ஜச்பம் சேஷமமன்று” என்று! இருபத்தைதாவதா ன ஆத 
மா பரமாத்மஞானத்தின£லே இவவிதம pis capo Loren Ny Si Slenuy 

விட்டுவீட்டு அ௮ழிவற்றகான 'Horerssmunmu mMsIsgia 

கொள்ளவேண்டும். ஐ! மிதிலாதிப ! அலசிக்கமும் வயக்தமூமா 

யிருக்கிற (ஸ்ருஷ்டிமுதலிய) கர்பச்தையுடையவலும் ஸகுணலும் 

நிர்ககுணனுமானபரமணை நிர்க்குணனாகஸாக்ஷ£த்கரித்து அத் தன்மை 

ures. இப்பொழுது, என்னால் வேதத்தில்சொல்லியபடி. 

ஞானத்துடன்கூட சஷராக்ஷரங்களுடைய தத்வத்தின் நிதர்சனமானது 

சொல்லப்பட்டது. ஸந்தேகமில்லாமலும் நுணும்கமாகவும்' தெளி 

வாகவும் நன்கு ௮றியப்பட்டதாகும்படி நான் கேட்டவ்தமே திரும்ப 

உனக்குச் சொல்லுகிறேன். ௮தை அறிந்துகொள், | என்னாலே 

ஸாங்யெழும் யோகமும் ௮ந்தஇரண்டின் சாஸ்திரங்களின் உதாரணத் 

துடன் சொல்லப்பட்டன. ஸாங்யெர்களாலே சொல்லப்பட்ட சாஸ் 

தரமானது யோகசாஸ்திரமே. த! பூபதியே ! ஸரங்யெர்களுடைய 
சாஸ்திரமானது sors ௮றிவையுண்டுபண்ணுறெ௫ு. அது அந்தச் 

சாஸ்திரத்தில் சிஷ்யாகளுடைய நன்மையைக்கருதி மிகவும்தெளிவா 

கச் சொல்லபபடுகிறது ஸமர்த்தர்களான ஜனங்கள் இவவிதமான 

இந்தச்சாஸ்தூித்தை வேறுதானென்றும் சொல்லுஇரர்கள், அர 

சனே! யோககளுக்கு இச்தசசாஸ்தாத்திலும் வேதத்தி லும் அதர 

விருக்கி ற்து. (அவைகளில் பிரவிருததித்தவன்) இருபத்தைரந்தாவ 

தற்குமேலானதத்வத்தைக் காண்டிறதில்லை, ஜடமான அ௮வ்யக்தமும் 

௮.றிறவனை ஜீவதத்வமும் உள்ளபடி ஸாங்யெர்களுடைய போதரூப 

மானபரதத்வமும் எடுத்துரைக்கப்பட்டன. (யோகிகள்) அறிஇறெவ 
ஞனைஜீவனையும் ௮றிலான ஆத்மாவையும் யோகத்தின் உதாரணமாகச் 

சொல்லுசன்றார்கள். 

- மூக்நூற்றுப்பதின்முன்றாவது அத்யாயம். 

மோக்தர்மம். (தொடர்ச்சி) 
——10;—— 

(வஸிஷ்டர், ஜானஜ்லானங்களையும் உபதேசம்பேறத்தக்கவர் 

த£ரதவரையும் ஜனகநக்தச் சோலலியது,) 

இனி, ஜடமான அவயக்தத்தையும் இர்தம்குணவிதியையும் 

கேள், இந்தப்ரஇருதி குணங்களைப் போஷிக்கிறது ; படைக்கிறது ; 

அழிக்கிறது. ௮ரசனே ! எப்பொழுதும் இவ்வுலல் விளையாட்டிற் 

(1 ப்சம்மபர்வத்தை,



Fir BB ust ani, BERS காகத் தன்னைப் பலவ்ாகம் செய்து வீசாரத்தையடைசன்றது, ஜீவ 
னானவன் அவைகளை பார்க்கிறான். இவவிதம் வேறுபாட்டை 
படைவதான இதை அறிதெதில்லை, வயக்தமில்லாமல் அறிவதிஷலே 
தான் அறிறெவனசவும் சொல் இகிரார்கள் அலயக்கம் ஒருபோதம்' 
கணத்துடன் கூடின விகாரத்தை)ம் நிர்க்குணமான பரமாதமாவையும் 
அறிதிறதேயில்ல, ASCH Fram, இதை அறிவில்லாத ஜடமாகச் 
சொல்லுனெருர்கள். ஒருகால் அவயச்தமான து அறிறெதானைம் 

இருபத்சைந்தாவசாயிருந்துகொஞ்டு அறியும், Des Sree remem 
வன் அந்தடளங்கருபழமிருக்ரினெல் ற வேகம் சொல் கிறது, 
ஸங்கரூபனரிருக்கும் காரணத்தால் HAWES anu அச்சகம் இருப 

தீதைர்காமவலுமாள மகாதமாவைப் ரி தீதறியாதவனென் ற சொல் 
ர்கள் அவயக்கமாக அறிவதினவேயும் அறிறெவஞைச் சொல் 

அகன்றார்கள், இவன் களக்கமற்றவலும் ஞானல்வ*பலும் எப் 
பொழுதுமிருப்பவ லும் அறியமுடி யாதவ மான இருபததாருமவனை 
YDB Bey, அவன் அந்த இருபுத்தைந்தாமவனையும் இருபத் 
அரான்காமவனையும் அறிகிறான் ஐயா ! LITE IDR eft றிவர்களும் 
பாரக்கப்படாதவர்களுமான அருதிபுருவர்கள் இருவருமே அவ 
லை வியாபித்தப்பட்டுப் பெரியர்பெடையவர்களாமிருக்நொல்ல் 
ஆகையால், அவபக்தமும் சேவலமுமான Yh SUI Lato YW NG sx 
pg. கேவலமான து இருபத்தைர்தாமவளையும் இருபத் தநான் 
காவதையும் பார்த றது, ஆசையால், திரஷ்டாவானவன் எப்பொ 
௫௮ சன்ன, (ஈன் வேருனவன் ? என்று DGB ௮ப் 
பொழுது பிரரதிபடன் கூடின அவன் அவயசக்கத்தை அறிறெவனு 

கிரான், சாஜற்ரேஷ்டனே ! எப்பொழுது விஷயங்களா லும் ஸ்கரூபத் 
தாலும் களங்கமற்ற மேலான அறிவை (அடைர்து) இருபத்தாருமவளை 
அறிகின்றானே அப்பொழுது அப்படியே ஜானருபனமிருப்பதை 
அடை கருன், பிறகு, அவன் ஸ்ருஷ்டிப்ரேளயதர்மல்களை புடைய ௮வ 
US 5 Sanity aOR oper. எப்பொழுது ஙிர்க்கு 

அடைவான். இரணத் FSD HM gh ஒரைமாணமற்றதமானா Sia 
மாகவும் சொல்லுொர்கள். aC 'கைவாகளுடைய) கெளரவத்தைக் 
கெடுப்பவனே ! தித்வங்களையடுத்தஇஞல் இவன் தீதிவங்களையுடைய 1: ஸத்துச்சளச்கு மரியாசையளீப்பவுஜே என்றும் கொள்ளலாம்,



௧௧௩௨ ஸ்ரீமஹாபரரதம். 

வனாகமாட்டான். வித்வான்கள் இருபத்தைந்து த்த்வங்களைச் சொல்.லு 

இருர்கள். ஐயா ! இவன் தத்வமுடையவனே அல்லன். புத்திமானான 

இவன் குத்வமற்றவனே. ப்ராஜ்ஞ லும் ஜரைமரணமத்றவனும், ் இரு 

பத்தாராமவன் நான் ' என்று காள்ளப்பட்டங்லுமான இவன் புத்தி 
விருத்திக்கு விஷயமாயிருக்கும் தன்மையான ததவத்தைச் சீக்கிரம் 

விடுகிறான். புத்திவிருத்தியுடன் கூடாத திரஷ்டாவானவன் கேவல 

ஸ்வபாவமான பலத்தினுலேயே பேரறிவுவடி வமான இருபத்தாராம 

வனுடன் ஸமபாவத்தை ௮டைஇரன். ஸாங்கியம் சுருதி இவைகளின் 

உதாரணத்தைக்கொண்டு இவ்விதம் பலவாயிருத்தலென் று சொல் 

லப்பட்டது. புத்தியினால் அறியாதபொழுது சேதனனுடன்்ஏ_ சேர் 

ந்த இருபத்தைந்தாமவனுக்கு ஒருவனாயிருக்கும் தன்மை ஏற்படு 

கிறது. மிதிலாதிபனே! இவன் அறிகிறவனாடி ஜடத்துடன் ஸம 

பாவத்தை அடைகிறபொழுது சேர்ச்சையைத தர்மமாகவுடையவனா 

கருன். அரசனே ! சேர்க்சையற்ற ஸ்வரூபத்தையுடையவனும் ஜனன 

மில்லாதவனும் வியாபகனுமான இருபத்தாருமவண அடைந்து சேர்க் 

கையில்லாதஸ்வரூபமுடையவனாகிருன். ஐ! பெரியபாக்யெமுடைப 

வனே ! வியாபகனான ஜீவன் இருபத்துநான்காவதான இந்த ௮வ்யக் 

தத்தை ௮றிகறபொழுது இருபுத்தாறுமவன் நன்றாக அறிந்து sya) 

யக்தத்தை விட்டுவிகெறான். ஓ! குற்றமற்றவனே ! உனக்குச் சுருதி 

யின் உதாரணத்தினா்ல இந்த ஜடமான பிரகிருதியும் ஞாதாவானஜீவ 

னும் ஞானரூபமான பிரம்மமும் உள்ளபடி. சொல்லப்பட்டன. சாஸ் 

திரத்தில் திருஷ்டியுள்ளவர்களால் அரேகத்தன்மையும் ஐக்யமும் இவ் 

வளவாகப் பார்க்கத்த்க்கன அத்திப்பழமும் அதள்ளிருக்கும் 

டமும்போலவே இருபததுநான்காவதற்கும் இருபத்தைர்தாவதற் 

கும் பேதம். மத்ஸ்யத்துக்கும் ஜலத்துக்கும்போலவே இவைகளு 

க்கும் பேதமானது ௮ றியப்படுகிறது. இப்படிப்போலவே இவைக 

ளுக்கு அ௮னேகத்தன்மையும் ஏகத்தன்மையும்” அறியத்தக்கன. 

௮வ்யக்தஞானமென்றுபெயருடைய இதுதான் ் இருபத்ழைந்தாமவ 

னுக்கு மோச்ஷமென்று சொல்லப்பட்டது. தேகங்களிலிருக்கிற 

இவன் அவ்யக்தவிஷயத்திலிருந்தும் விடுவிக்கத்தக்கவனென் று 

சொலலு௫ர்கள். அப்படிப்பட்ட இவன் Backs விடுபடுவான். 

வேறுவிதமானால் விபெடானென்பது உறுதி. இவன், பரமாத்மாவோடு 

சேர்ந்து பரமாத்மாவினுடைய தர்மத்தையுடையவனாவரான் ; சுத்த 

னுடன் சேர்ந்து விசுத்தனுடைய, தர்மமுடையவனாகிருன். ௮வன் 

ஞானரூபனுடன்சோர்ந்து , ஞானரூபனாகரறுன். ஒ! புருஷற்ரேஷ்



சாந்திபர்வம். ௧௧௩௩. 

டனே ! (PSS ge SCE. gi முக்கனுடையதர்மத்தையுடையவனா 

இரான். தவிர, வியேரகத்தைத்தர்மமாகவுடையவலுடன் சேர்ந்து 
வியோகதாமமுடையவனாகிருன். இகத்தில் மோக்ஷமூடையவனுடன் 

சேர்ந்து மோக்ஷமுமைய்வனும் சுத்ததர்மமுடையவலும் su 

அளவற்றபிரகாசமுடையவனுமாசறொன். நிர்மலமான ஆத்மாவுடன் 

சேர்ந்து நிர்மலமான ஆத்மாவாகிறான் கேவல னுடன்சேர்ந்து கேவ 

லாத்மாவாகிறான். , “சதர்திரனோடு சேர்ந்து சுதந்திரத்தன்மையை 

அடைந்து சுதந்தூனாறொன் மகாராஜூன! யதார்த்தமான தத் 

வத்தையும் சொன்வைதிலுண்டான பயனையும் மாத்ஸரியமில்லா 

மல , தெரிந்துகொண்டு உண்மையானதும் எப்பொழுதுமிருப்ப 

தும் மிகவும் சுத்தமும் எல்லாவற்றிற்கும் அதியுமான இந் 

தீப் பிரம்மமானறு என்னால் உனக்குசசொல்லப்பட்டது. ஓ! 

அரசனே! பரமமும் அறியவிருப்பமுள்ளவலும்கு உ விசேஷமான 

அறிவிற்குக்காணமும் நல்லபோதநிமித்தம் வணங்கினவனுக்குச் 

சொல்லப்பட்டதுமான இதை நீ வேதத்தில் நிஷ்டையில்லாதவனுக் 

சூச் சொல்லக்கூடாது அப்படியே இது அ௮ஸத்யபுத்தியுடையவ 

னுக்கும் சொல்லத்தக்கதில்லை. ரகஸ்யமாக வஞ்சும்கிறவலுக்கும் 

* மனந்தளர்ந்தவனுமக்கும் கோணலானபுத்தியுள்ளவலுக்கும் சொல் 

லக்கூடாது. தான் பண்டிதனென்ற எண்ணத்தால் பிறருககுத் 

தாபத்தைச்செய்கிறவனுக்கும் சொல்லக்கூடாது உன்னாலே உப 

தேசிக்கப்படத்தக்கவணைத் தெரிந்துகொள் மனுஷ்பர்களுள் சப்பொழு 

தும் ஸ்ரத்தையுள்ளவனும் நஈற்குணங்களுள்ளவலும் பிறரை” அபவாதம் 

சொல்லாதவலும் சுத்தமானயோகழுடையவீனும் அுறிவுடையவ 

னும் *விஹிதகர்மத்தைசசெய்கிறவனும் (ஸுகதுக்கங்களை) ஸஹிப் 

பவனும் ஹிதனும் சுத்தமான சீலமுடையவலும் விஹிதகர்மத்தில் 

பிரியமுடையவனும் விசேஷமாக வாகம் செய்யாதவனும் அதிகமாக 

அத்யயனம் செய்தவனும் அறிதறவனும் அடக்கமும்: பொறுமையு 

முடையவனும் ஓரிடத்தில் மனத்தையடக்குவதில். ஸமர்த்தனுமா 

யிருப்பவனுக்கே சொல்லத்தக்கது இரதக்குணங்கள் மிகவும் 

குறைந்தவனிடத்தில் மிகவும் சுத்தமான இர்தப்பரப்ரம்மமானது 

கொடுக்கத்தக்கதிழ்லைபெஷ்ற சொல்லுசனெருர்கள். அப்படிப்பட்ட 
வனிடம் செய்ய்ப்பட்டது அபாத்திரகானமானதால் தர்மத்தைச் 

சொன்னவனுக்கி ம்ரேயஸைக்கொடாது ஒருவன் ரத்தினங்களால் 
  

1 வேசார்த்தானுஷ்டானம். 2 கலீபாப! என்பது மூலம், 

9 ' குருசொல்லியபடிசெய்கிறவன் ? என்றும் கொள்ளலாம்,



௧௧௩௪ uF DEN TUT Ts gs wb. 

நிறைந்த இர்தப்பூமிமுழுமையும் கொடுப்பானானணாலும் விரதமில்லாத 
வனுக்கு இது கொடுக்கத்தக்கதில்லை. ஓ! அரசனே! ஸ்சேஷ்டமான 

இது இந்திரியங்களை ஜயித்தவலுக்கு நீ கொடுக்கக்கூடியது. ஒ! 

கராளனே! உனக்குச் சிறிதும் பயம்வேண்டாம். மீ இபபொ 

முது இந்தப்பரப்ரம்மத்தைக் மேட்டாய். ஓ! ௮ரசனே! உள்ள 

படி என்னால் சொல்லப்பட்டது. ஸ்ரேஷ்டமும் பரிசுத்தமும் 

சிறிதும்சோகமில்லாததும் அதிநடுவில்லாததிம்' , ஜனனமாணமற்ற 

தும் செதெலில்லாததும் பயமில்லாததும் மங்களமும் எல்லா 

ஞானத்திற்கும் உண்மையான விஷயமுமான . இந்தப்பிரம்மத்தை 

அறிந்து பிரத்யகஷமாகப்பார்தீது இப்பொழுதாவது மோகத்தை 

விடு. ஐ! நரஸ்ரேஷ்டனே ! இப்பொழுது உன்னால் என்னிடமிரு 

ந்து ௮டையப்பட்டதுபோலவே நான் ஸநாதனரும் ப்ரம்மத்தை 

அராதிக்கெறவரும் உக்ரமானதேஜஸையுடையவருமான ஹிரண்யகர்ப 

பரை முயற்டியுடன்மகிழ்வித்து அவரிடமிருந்து ஸநாதனமான இந்தப் 

பிரம்மத்தை அடைந்தேன். ஒ! நரஸ்ரேஷ்டனே! நீ என்னக்கேட்ட 

படியே நான் இதனை உனக்குச்சொன்னேன். ஐ! ௮ரசனே ! மோ௯£ 

வித் துக்கெல்லாம் பாமஸாதனமான பெரியஞானமானது என்னால பிர 

ம்மாவினிடமிருந்து அடையப்பட்டது' என்று சொன்னார். மஹாராஜ 

னே! இருபத்தைந்தாமவன் எதைஅடைந்து மறுபடி திரும்புகிற 

தில்லையோ அந்தப்பரப்ரம்மமானது பரமரிஷியானவஹிஷ்டருடைய 

உதாரணத்தைக்கொண்டு சொல்லப்பட்டது. மேலானப்ரம்மஞானத் 

தையடைந்து மறபடி.திரும்புவானால் ஞாதாவானவன் ஜராந்ரண 

மற்றபிரம்மத்தை உள்ளபடி அறியவில்லை. ஐயா! அரசனே! 

தேவரிஷியான நாரதரிடமிருக்துகேட்டு மோக்ஷத்தையளிக்னெற 

சிறந்தஇர்கஞானமானது என்னால் உனக்கு உள்ளபடி. சொல்லப்பட் 

டது. ஹிரண்யகர்ப்பரிடமிருந்தும் மஹாத்மாவான வஹிஷ்டமுனிவ 

ரால் ௮டையுப்பட்டது. முனிசிகொமணியாயெவ;ிஷ்டரிட மிருந்து 

இதை நாரதரடைந்தார். நாரதரிடமிருந்தும் ஸ்நாதனமான. இந்தப் 

பிரம்மமான து என்னால் அறியப்பட்டது. செளரவர்களிற்சிறந்தவனே ! 

நீ இந்தப்பரமபதத்தைக்கேட்டு இனி சோகத்தையடையா0 த. சூரா 
கரங்களை அறிந்தவனுக்குப் பயமில்லை, ௮ரசனேல் இதை அறியாத 

வலுக்குப் பயமுண்டு, மூடபுத்தியுடையவன் அநியாமையினாலே 

அடிக்கடி துன்பத்தை அடைவான். மரித்தபின் மாணத்தைமுடி. 

வாகவுடைய அதேகமாயிரம்ஜன்மங்களை அடைகின்றான். தேவலோ 

கத்தையும் (பசுமுதலான) விலங்குஜா தியையும் மனிதஜன்மத்தையும்



சாநதிபர்வம், ௧௧௩( 

Jo Hyper, sro Po சுத்தியை அடைந்தால் அந்தச்சுத்தியி 
ளாலே ௮வன் அசாதபரீன இந்தஅஜ்ஞானமாகிற ஸழுத்திரத்தினின் 

றும் கரையேறி மேலானமங்கள த்தை அடைகின்றான். பாரதனே ! 

பிராணிகள் ஒவ்வொருகீர்ளும் முழுகுனெத  அந்தஅஜஞானக்கட 

லானது கோரமும், அகாதழும், ல்பஷ்டம் லலாகதுமாகச கொல்லப் 

LOB றது. வேந்தனே ் அசாதமும் ஸ்பஷ்டமில்லாதம் ஸராதனமு 

மான அஜ்ஞானஸமுத்திரத்திலிருந்து ஊையேறிவிட்டமையால் நீ 

ரஜஷில்லாதவனும் கஈஹில்லா தவனுமாயிரும்இருய் 

  

முக்நூற்றுப்பதினான் காவ: அத்யாயம், 

மோக்தர்மம். (நெடர்ச்சி.) 
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(ஒருழனிவர் நன்மைக்தரியவற்றை வஸுமானுக்தச் சோ 5லியது௮ 

ஜுனகருடைய புத்தி ஒருவன் வேட்டையாடிக்கொண்டு 

நிர்தனமானஒருவனத்தில் ப்ருகுவிவடைய வம்சத்திற்பிறந்த பிராம் 

பனஞ்சேஷ்டரான ஒருமுனிவரைக் கண்டான். வஸுமானென்கிற 

(அவன்) உட்கார்ந்திருக்கிற அந்த முனிவபைக தலையால்வணங்கி ௮௬ 

இலிருந்து அவரால் ௮லுமதிகொடுக்கப்பெற்று, 6 ஐ! பசவானே! நிலை 

யில்லாததேகத்தில் காமததின்வசத்திலிருக்கின்றபுமுஷலுக்கு இவ் 

வுலகிலும் பரலோகததிலும் எது 1ஈன்மையாகும் *' என்றுவின 

வினை. பெரியதவழுடையமகாத்மாவானவர் பூஜிறு ட்மற்னஞ் 

செய்யீப்பட்டுப் பிறகு அவனுக்கு ஈன்மைக்குக்காரணமான பின்வரும் 

வார்த்தையைச் சொல்லலானார் ் 

( இகத்திலும் பாததஇிலும் மனத்துக்கு விபரீதமாயுள்ளவைகளை 

விரும்பாமலிருபபாயாளணால் இந்திரியங்களே அடக்பெ பிராணிகளுக் 

குப் பிரதிகூலங்களாயிருக்கிறகார்யங்களிலிருந்தும் ஒழிவை ௮டை, 

எப்பொழுதும் தர்மம் புருஷர்களுக்கு. ஈன்மையானது, ஸத்துக் 

களுக்குதி தர்மமே அதாரம். ஐயா ! ஸ்தாவரஜங்கமக்க?ளாடு கூடிய 

மூன்றுஉலகங்களும் தர்மத்தினால் பிரவிருத்தித்தவைகா ரியா 

யுள்ளதில் அசையுள்ளவனை ! காமங்களிவெறுப்பை ஏன் அடை 

யவில்லை? ர்புத்தி சொண்டவனே ! தேணைப்பார்ச் ராய தவிர 

(தலைதெற விழு வதை கவனிக்கவில்லையே ? ஞானத்தின் பயனை 

விரும்புறறெவன் ஞானத்தில் அப்யாஸம் செய்யவேண்டுவதுபோலத் 
  

1 (றசேயஸ்' என்பது மூலம்; 'நன்மை' என்று வருமிடம்தோறும் இங் 

கனமே கொள்ச,



௧௧௩௭௬ ஸரீமஹாபாரதம். 

தர்மத்தின்பபனை விரும்புவன் தர்மத்தில் ௮ப்யாஸஞ்செய்யவேண் 

டும். தர்மத்தைவிரும்புதிற அஸத்தினாலே மிகவும் சுத்தமானகர்ம 

மானது செய்யஇயலாது, தர்ம தீதில்விருப்பமுள்ளஸத் தினால் செய்ய 

இயலாதகாமமும் எளிதிற்செய்யஇய Hid, விஷயஸுகத்தில் சை 

யுள்ளவன் காட்டிலிருந்தாலும் நாட்டி லுள்ளவனே. Haga s 5 

தை விட்டவன் நாட்டிலிருந்தும் காட்டில்வஹிப்பவனே. நிவிருத்தி 

யிலும் பிரவிருத்தியிலுமுள்ள குணதோஷங்களை! ஈன்றாகத்தெரிர்து 

மனமொழிமெய்களின் தர்மத்தில் உறுதியுடன் பரத்தைவைக்கக் 

கடவாய், எப்பொழுதும் புண்ணியதேசததிலும் புண்ணியகாலத்தி 
அம் ௮௭20யையில்லாமல் ஸாதுக்களான பிராம்மணர்களுக்குப் மிரார்த் 

தித்து மரியாகைசெய்து மிகுதியாகத் தானம்செய்யக்கடவாய். நல்ல 

வழியில் அடையப்பட்டதைத் தக்கோர்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டும், 

கோபமில்லாமல்கொடுத்துப் பிறகு பச்சாத்தாபத்தை அடையாம 

லிருக்கவேண்டும் கொடுத்தகைச் சொல்லக்கூடாது, துன்பம் 

செய்யாதவனும் சுசியும் அடக்கமுடையவனும் உண்மைஉரைக்கன்ற 

வலும் நேர்வழியிலிருக்கின்றவனும் 1பிநப்பினுலும் செய்கையினா 

௮ம் மிசவும் சுத்தனும் வேதவித்துமாயிருக்தெப்ராம்மணன் தக்கபாத் 

இரமாவான். ஸம்ஸ்கரிக்கப்பட்டவளும் ஒருவனுக்கே பத்நியும் 

(ஸமான) ஜாதியுளளவளுமாயிருப்பவள் இவ்விட த்தில் சுத்கமானபிற 

ப்புக்டெமானவள் என்று ஒப்புத்கொள்ளபபடுஇருள். ரிக்குபஜஃஸ் 
ஸாமங்களையுடையவனும் வித்வானும (ஜனமுதலான) ஆ அக்ர்மங் 
சளையுடையவனுமானவன் பாத்ரமாகச் சொல்லப்படுஇரான். “ பாத்ர 
விசேஷத்தினலும் 9அகர்மவிசேஷத்தினலும் தேசகாலங்களைப்பார்த் த் 
தும் ௮நீத அந்த மனிதனைக் குறி தீது ௮துவே தாமமாகும் ) அதுவே 
அதாமமுமாகும். ஒருமனிதன் விளையாட்டினால் (உண்டான) அற்ப 
மான தூளியைத் (தன்னுடைய) சரீரத்திலிருந்து துடைப்பதுபோல 
மிகுந்த முய ற்ியினால் பெரியபாவிவிருத்தியைச் செய்யவேண்டும். 
?விரேசனம்செய்தவனுக்கு நெய் ஈல்ல மருந்தாவதுபோலத் ' G rans 
தைப் பரிகரித்துச்கொண்டவனுக்குத் தரீமமானது மரணத்தி ற்குப் 
பிறகு ஸுதத்தைப் கொடுக்கும், எல்லாப்பிராணிகளிட தீதிலும் மனம் 
சுபமாயும் ௮சுபமாயுமிருக்கற ௮. (அகையரில்,) மஷித்தை அசுபங்களி 
லிருந்தும்திருப்பி” சுபங்களிலேயே நிலைக்கர்செய்டி எல்லாவிஷபயத்தி 
  

1 * யோநிகர்மவிசத்த: ? என்பது மூலம், 

2 தனக்கு விதிச்சப்படாத சர்மம், 

3 எண்ணெயையுண்._சனால் மல்சோதனம்,



சாந்திபர்வம். ௧௧௩௭ 

அம் எல்வாராதும்செய்பப்படுப் எல்லாவற்றையும் கெளரவிக்கக்கட 
வாய். உனக்குவிருப்பமீன ஸ்வதர்மத்தை விரும்பியவண்ணமே செய். 

நிலையில்லாத மனமுடையவனே! நிலையில் நில்லு. துர்ப்புத்திகொண்ட 
வனே ! புத்திமாகை இருக்கக்கடவாய். சாந்தகுணமில்லாதவனே ! 

நீ சரந்தகுணமுள்ளவனாயிருக்கீக்கடவாப். பிரஜ்ஞஜையில்லகவனே ! 
பிராஜ்ஞன்போல ஈட. கூடவேஸலஞ்சரிக்கெற ஞானஒளியினால் இகத்தி 

னும் பரத்திலுமி ரன்மையைத்தரத்தக்கஉபாயத்தை அடையலாம். 

அகுற்சுமூலம் பரமானமனோாதைரியம். தைரியமில்லாத wanriGas 

னென்கிறராஜரிஷி 'ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து விழுந்தான். புண்ணிபம் நதித் 

அம் யயாதி தைரியத்தினல் லோகங்களை அடைந்தான். தவமுடைய 

வர்களும் தர்மவான்களுமான வித்வான்௧ளுடையசேர்க்கையால் விரி 

வானபுத்தியை அடைவாய். அப்படியே நன்மையையும் ௮டைவாய்' 

என்றுசொன்னார். ௮க்தவஸ-மான் முனிவருடைய '௮ந்தவார்த்தை 
யைக்கேட்டு நல்லஸ்வபாவத்தையடைந்து காமத்திலிருந்து மனத் 

தைத்திருப்பித் தர்மத்தில் புத்தியை௪ செலுத்தினான் '' என்று 

சொன்னார். 

முக்நூற்றுப்பதினைந் தாவது அத்யாயம். 

மோக்தர்மம். (தொடர்ச்சி) 

:0: 

(யாஜ்குவலகியர் பிரகிநதிகளையும் படைப்புழறையையும் 

ஜனகநக்தச் சோல்லியற் ) 

  
  

யுதிஷ்டிரர், 8 தர்மாதர்மங்களினின்றும்சிபெட்டதும் ஸகலஸந் 
தேகத்திலிருந்தும் விபெட்டதும் ஜனனமாணங்களிலிருந்தும் விடு 

பட்டதும் புண்ணியபாபங்கரிலிருந்தும் விபெட்டதும் மங்களமான 

திம் எப்பொழுதும் பயமில்லாநதும் எப்பொழுதும்விகாரமில்லாத 

தும் அநிவற்றதும் சுசியான தும் எப்பொழுதும் அயாஸமில்லாதது 

மானது எதுவோ அதை நீர் சொல்லவேண்டும் '” என்றுகேட்க, 
பிஷ்கர் சொல்லலானார். 

carbon இந்தவிஷபத்தில் யாஜ்ஞவல்கியருக்கும் ஜனகருக் 

கும் ஈடந்த ஸம்வாதரூபமான பழையரரித்திரத்தை உனக்குச் சொல் 

அவன். ் பெரியபுகழ்பெற்றவரும் கேளவிகளை அறிந்தவர்களுக்கெல் 

லாம் மேலானவரும் தேவராதனுடைய புத்திரருமான ஜனகராஜர் 

முனிற்ரேஷ்டரான யாஜ்ஞவல்டுயரைரோச்ட, , 'ஓ! பிரம்மரிஷியே | 
*1 ௭௦
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இந்திரியங்கள் எத்தனை ? பிரகிருதிகள் எவ் ளவு ? அவயக்தமென் 

பது எது? அசைச்காட்டிலும் மேலான பப்சிம்மம் எது? ஐ! ப்ராம்! 

மணஸ்மசேஷ்டரே! உம்முடைய 2 னக்ரகத்தைவிரும்புகற எனக்கு 

(இவைகளையும்) உற்பத்தியையும் நாசத்தையும் காலத்தின்சணக் 

கையும் சோல்லவேண்டும். அறியாமையினால் கேட்டும்றன். நீர் ஞான 

மயமானறிதி. கையால், கான் இந்த எலலாவற்றையும் சந்தேகமறக் 

கேட்கவிரும்புகிறேன் ' என்று வினவ, யாஜ்ஞவல்கியர் சொல்லலர 

னார். ( நீ. வினவிய யோகெளுடையஞானத்தையும் ஸாங்கியர்களுடைய 

ஞானத்தையும் விசேஷமாகக் சொல்லுறேன் ; "கேள். உனக்குத் 

தெரியாதது ஒன்றுமில்லை. நீ என்னை(பரிக்ஷித்து) அறியவிரும்புரெய். 

ஆனலும், கேட்டால் சொல்லவேண்டுமென்பது பழமையான தர்மம், 

எட்டுப்பிரகிருதிகளும் பதின ஈவிசாரங்களும் சொல்லப்பட்டி ருக்னெ் 

றன. இந்த எட்டுப்பிரகருதி/ளூள் அத்மவிஷயத்தில் இந்தையுள்ள 

வர்கள் ஏழுகளை வயக்தங்களாக௪ சொலலுகின்றார்கள். 1அவ்யக் 

தம், மஹத்தத்வம், அஹங்காரம், பிருஇவி, வாயு, காயம், அப்பு, 

ஜந்தாவதானதேயு இந்ச எட்டும் பிரகிருதிகள். விகாரங்களையும் என்' 

னிடமிருந்து கேள் ராஜேந்தானே ! ஸ்்ரோத்திரம், தீவக்கு, 

சசஷாஸ், ரஸலனம், ஜர்தாவதானகிராணம், சப்தம், ஸ்பரிசம், 
ரூபம், ரஸம், கந்தம், வாக்கு, பாணிக௱, பாதங்கள், பாயு, குறி 

ஆயெ இவை ஐந்து மஹறாபூதங்களிலுண்டான வி?சஷங்கள். த! 

மிதிலாபதியே ! அனால், ஆதிமாவின்ஈதியைச் இந்திம்கின்றவர்களும் 

தத்வபுத்தியில்மைர்த்தர்களுமான நீயும் மற்றவர்களுமான வித்வான் 

கள் 3விசேஷங்களுடன்கூடிய ஞானேந்திரியங்களையும் பதினாறாவ 

தான மனத்தையும் (விகாரங்களாகச) சொல்ஓகின்றீர்கள். த! 

௮ரசனே ! அவ்யக்தத்தினின்றம் “மஹானைஆதமாவானது உண் 

டாயிருக்கின் றத. பண்டிதர்கள் இந்த முதல்ஸ்ருஷ்டியைப் Qs 

தானிகமென்று சொல்லுகிறார்கல், அரசனே! பின்னும் மஹத் 

திலிருக் தும் அஹறக்காரம். உண்டாகிறது. இரண்டாவதுஸ்றுஷ்டி 

யான இது ' புசகிஸவரூபமாகம் கருதப்பட் டதென்று சொல்லு 

இருர்கள். அமறங்காரத்திலிருர் தும் பூதங்களுடையு குணைமய 

மானமனம் உண்டாயிற்று இர்கமூன்ருவ Bl *ஸ்ருஷ்டியான து 

ஆசங்காரிகமென்று சொல்லப்படுகிறது ஓ! அ௮ரசளே ! மனத்திலிரு 

ந்து மஹாபூதங்களுண்டாயின. இந்த கான்காவதுஸ்ருவ்டியை ஸங் 
    

1 ப்சதானம் 12 சாரியங்கள், 

9 ஹிசண்யசர்ப்பரின் உயாதியான மஹத்தச்வம்,



சாந்திபர்வம். ௯௧௩௯ 

கல்பரூபமான மானீஸடுமன்று சொல்லுசன்ருர்கள். சப்தஸ்பரிச 

பாஸகந்தம் என்கி ந ஐந்காவதுஸ்ரூஷ்டியைப் பூதங்களைச் இந் 

திக்கின் றவர்கள பெளஇச்மென் று சொல் துஒன்ரார்கள். ற்சோத் 

Tidy HUSH, soup vend சலனம், கிராணம் என்கிற இருவது ஸ்ருஷ்டி 

அ கனிர்தைகளின் ரூபமான" கருதப்பட்டதென்று சொஜுலுகிறார் 

கள். ஒ! அரசனே ! ற்சோத்ரமுதலிய (ஞானேந்தி யங்களுக்குக்) 

டழிருக்கி றஇர்திரியளமூகமான: து உண்டாயிற்று. ஏழாவது ஸ்ருஷ்டி 

ஐந்திரியமாகக் கருதபபடுகிறதென் ற சொலலுகிருர்கள் வேந்தனே ! 

பிறகு, மேலேசெலிலும்பிராண வாயுவும் குறக்காகசசெல்லும் வியான 

உதான ஸழானனும் உண்டாயின. எட்டாவது ஸ்ருஷ்டியான இது 

(விசேஷமில்லாமல் ௬ஜுவான விருத்தியுடன் கூடியிருபபதால், ஆர் 

ஜவமாகக் கருதப்பகெறதென்,॥ு சொல்லுசின்றார்சள். , அரசனே ! 

பிறகு, கீழேயுள்ள பிரவாகமான அபானவாயுவும் ழே” குறுக்கேசெல் 

ஓம் வியானஸமானஉதானனும் உண்டாபின ஒன்பதாவது ஸ்ருவ்டி. 

யானஇதுவும் ஆர்ஜவகமென்,று வித்வான்?ள சொல் லுஇன்றனர். 

பூபால ! இந்த ஒன்ப அஸ்ருஷ்டிகளும் இருபததுநான்ரு தீத்வங்களும் 

வேதத்தில்சொன்னபடி சொல்லப்பட்டன. மஹாராஜனே ! இதற்கு 

மேல் உள்ளபடி மஹாத்மாக்களால் கிரமமாகசசொல்லப்பட்ட இந்தக் 

குணத்தினுடைய காலக்கணக்கை என்னிடமிருந்து அறி, 

  

மூந்நூற்றுப்பதினாறாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

ணை... ம அயத்யர 

  

(யாஜ்ஞவல்கியர் அவ்யக்தழதலியவற்றின் காலக்கணக்கையும் 

' ஸநஷ்டியையும் ஜனகநக்தச் சோல்லியது ) 

அரசனே | (உபாஸனை த்தினால்) HANES தீதன்மையடைர்தவ 

ருடையகாலத்தின்கணக்கை என்னிடமிருந்து அறி. ௮வ்யக்தருக் 

குப் பதினாயிரம்கல்பங்கள் பகலாகா சொல்லப்படுஇன்றன. ராத்திரி 

யும் இவ்வளவே. இ ! அரசனே (பிறகு) 'அவர் விழித்துக்கொண்டு 
முதலில் எல்லாழ்பிராணிகளுக்கும் ஜீவனமாயிருக்கறெ. 1 ஒஷதியை 

யே படைக்கிறார். பிறகு, ஸுவரணைமையமான 7௮ண்டத்திலிருக்தும் 

உண்டான பிரம்மாவைப் படைத்தார் அவர் எல்லாப்பிராணிகளுக் 
  

  

1 அன்னத்தின்காரிமமான மனம் என்பது பழையவுரை, 

2 பிரம்மாண்டம்,



௧௧௪௦ ஸரீமஹாபர் ரதம். 

கும்சரீரமென்று கேட்டி ருக்கிறோம். ௮ரச௫ன 1 ( பிரஜைகளுக்குப் 

பதியும் மகாமுனியுமான பிரம்மாவானவர் ஒ௫ூவருஷம் அண்டத்தில் 

antes வெளியில்வற்து ஸ்வர்க்கம்பிருதிவி (இவைகளுள் முழுதும் 

பிருதிவியான ஒருபாதியையும் ஸ்வர்க்கமான 'ஒருபாதியையும் சேர்த் 

தார்' என்று வேதங்கள் கூறுன்றன. பிரபுவான பிரம்மா ou 

விரண்டு பாதிகளுடையநடுவை அகாயமாகச் செய்கார். இவருடைய 

கணக்கையும் வேதவேதாங்கங்களின் கரைகண்டவர்கள் பகல் நாலி 

லொருபரகம் குறைவான பதினாயிரம் கல்பங்களென்ற சொல்லுக் 

கள். ஆத்மத்யானஞ்செயகன்றவர்கள் இவருடைய ராத்திரியையும் 

இவ்வளவாகச் சொல் ஓகின்றார்கள். ஞானலானான அவர் முதலில் 

தேஜோமயரான ௮ஹங்காரமென்கிற !பூதத்தைப் படைக்றொர். 

மகரிஷியான அவர் முதலில் தம் சரீரத்திலிருந்தும் வேறகான்கு 

புத்திர்களையும் படைக்கிறார். ஓ! ராஜஸற்ரேஷ்டனே ! அவர்கள் 

பித்ருக்களுக்கும் பித்ருக்களாகக் கேட்கப்படுகிரார்கள். தேவர்கள் 

பிதிருக்களுடைய புத்தர்கள். ஒ! அரசனே ! சராசரங்களான 

பிராணிகள் தேவர்களால் சூழப்பட்டனவென்று கேட்டிருக்கறோம். 

மேலான ஸ்தானத்திலிருக்கிற அஹங்காரம் பிருதிவி, வாயு, அகா 
யம், ௮ப்பு, ஐந்தாவதானதேயு என்னும் ஐந்துவித பூதங்களையும் 

படைத்தது. மூன்றாவதான ஸ்ருஷ்டியைச செய்கின்ற இந்த ௮ஹங் 

காரத்தினுடைய ராத்திரியையும் ஐயாயிரம் கற்பங்களாகச சொல்து 
தின்றார்கள் பகலும் ௮வவளவாகவே சொல்லப்படுகிறது. #! 

ராஜண்சேஷ்டனே ! சபிதம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரஸம், ஐந்தாவதான 

கந்தம் ஆகிய இவை ஐந்து மஹாபூதங்களிலுமுள்ள குணங்கள். இ! 

அரசனே 1 நாசமற்றவைகளான பிராணிகள் தங்களைச்சூழ்ந்து தங் 

கள்மனததை அபகரிக்கெற அந்தக்குணங்களால் தினந்தோறும் 

ஒன்றைஓன்று விரும்புகின்றன ; ஒனறற்கொன்று தீங்கு செய்தலில் 

பற்றுள்ளவைகளாகின்றன ; ஒன்றுக்கொன்று மேலேபோசின்றன ; ; 

ஒன்றோடொன்.ற் சண்டைசெய்கன்றன ; ஒன்றைஒன்று சொல் ஓன் 

றன; இவ்வுலகிலேயே பசுபக்தி முதலான பிறவிகளிலகப்பட்டுச் சுழலு 

ன்றன. ஐ! அரசனே! “இவைகளுக்கும் மனத்திற்கும் 

பகல் மூவாயிரம் கல்பங்களாகச் சொல் லுரொர்கள. ராத்திரியும் இவ 

வளவே, ஐ! ராஜஸ்ரேஷ்டனே ! இந்திரியங்களாமே செய்யப்பட்ட 
  

1 ஐந்து பூதங்களுசகும் ar esr onan prs) Hannes Owen & » பூசம் 
என்றது. 

2° இவைகள் 1 என்பலு பூதங்கள். ௮ல்லது குணக்கள்,



சாந்திபர்வம். ௧௧௪௧ 

எல்லாவற்றையும் மனழி செய்ன்றது இவைகளில் இந்திரியங்கள் 

யார்க்கிறதில்லை, மனமே பார்க்்றது சேத்திரமானது ரூபங்களை 

மன த்தினாுலே தான் பார்க்கின் றது, (மன ம்) கேச்திரத்தாலே பார்க் 

இன்றதிலலை. மனம் க்ல்ங்ெ பிருக்கும்பொழு அ நேத்திரம் பார்க்கிற 

தயிருந்தாலும் பார்க்கெதில்லை” ஆலை,  எல்லாஇந்திரிடிங்களும் 

' அரசனே ! மனம் பார்க்கின்றனவென்று சொல்லுகின்றுர்கள். இ 

ஒழிவடைந்தபொழூத Sl "'இரஇிரியங்களுக்கு கு ஒழிவு ஏற்படும் Bea 

யங்கள் ஒழிவடைர்தபொழுது மனத்திற்கு. ஒ!நிவு ஏறபடாது, இவ 

விதம் இந்திரியங்கள் மனத்தைப்பிரதானமாகவுடையவைகளென்று 

கருதவேண்டும். எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் மனம் தலைமையாகச் 

சொல்லப்படுகின்றது மிச்கபுகமுள்ளவனே! இவவுலகத் தில் எல் 

லாபபூதங்களும் இந்தமனத்தில் பிரவேசிந்தின்றன . 

முக்நூற்றுப்பதினேழாவது அத்யாயம். 

மோக்ூதர்மம். (தொடர்ச்சி 

மய 101 யப 

(யாஜ்குவலகீயர் பிரலயத்தின்ழறையை 
ஜனகநக்தச் சோலலியது.) 

தித்வங்களுடையஸ்ருஷ்டியின்கணக்கும் காலத் திள்கணக்கும் 

என்னால் சரமமாகச சொலலபபட்டன. ஸம்ஹாசத்தையும் என்னிட 

மிருந்து கேள், அதியந்தமற்றவரும் நித்பரும் விகாரமேயில்லாத 

வருமான பிரம்மதேவர் பிராணிகளை அடிக்கடி ஸ்ருஷ்டிக்கவும் ஸம் 

ஹரிக்கவும்செய்தார். பகலின்முடிவை ௮ றிந்து ராத்திரியில்நித்திரை 

செய்யஎண்ணி... பகவானும் அவயக்தருமானஅ௮வர் அஹங்காரா 
பிமானியாயிருக்கிற (காலாக்னி) ருத்திரரை அவவிதம் (ஸம்ஹரிக்கும் 

படி) ஏவினார், பிறகு, ஹிரண்யகர்பபரால்ஏவபபட்ட அதித்யரூபியான 

அவர் நாராயிரம்ரெணங்களுடன் தம்முருவத்தைப் பன்னிரண்டுவித 

மாகச்டெ_ய்து அக்னிபோல ஜவலித்தார். இ £ அரசனே ! அவர் ஜராயு 

ஜம், அண்டஜம், (வேதஜம், உத்பிஜ்ஜம்என்கிற நான்குவிதமானபிர 

ஜைகளின்ஸமூகத்தைத் தம்மு டையே தஜஷினால்விரைவில் எரித்தார். 

இவர் நேத்திரத்தைத்திறந்தவுடன் ஸ்தாவரமும் ஜங்கமமும் நசித்து 

விட்டன. பிறகு, பூமியானது நான்குபக்கத்திலும் ஆமைமுதுகிற்கு 

நிகராய்விடுறெது, அளவற்றபலமுள்ள ரூத்திரர் ஜகத்தைஎரித்து
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விட்டு வெறுமையான பூமியைப் பிறகு வேகழுடைய ஜலத்தினால் சிக்கி 

ரமாக எங்கும் நிரப்புகிறார். பிறகு, அர்தஜலமான த பிரளயகாலக்கனலை 

அடைந்து நாசத்தை Hoon GOS. ராஜஸ்ரேஷ்டனே ! ஜலமானது 

நாசத்தையடைந்தபொழுது அம்னியானது ஷ்ரர்ந்து மிக வும்ஜ்வலிக் 

கின்றது. அ௮ளவற்றஅதிகயலத்தைய்டையதம் ஜ்வலிக்கெதும் எல் 

லாப்பிராணிகளுச்கும் உஷ்ணமானதும் ஏழுஜீவாலிகளையுடைய து 

மான ௮க்தஅக்னியைப் பிறகு 1எட்டுவிதமானரூபழு ம் பலமும் அள 

வற்றவேஃமுமுடைய வாயுபகவான் கீழும் மேலும் க. அக்குமாக OER 

சரித்துக்கொண்டு 8க்ரெம்பக்ஷித்துவிட்டான்.  *நிகரற்றபலமுடைய 

AUD பயங்கானுமான அந்தவாயுவை ஆகாயம் விழுங்கெயது, ஹூகா 

யத்தையும் எங்கும்சஞ்சரிக்கின்ற ஸ்வபாவமுடையமனமானது 

பெரியசப்தத்தைசசெய்துமொண்டு விழுங்குகின்றது எல்லாரூப 

மாயும் பிரஜைகளுக்குப்பதியாயுமிருக்கி றஅஹங்காரமானது மன 

த்தை விழுங்குகிறது. அஹங்காரமானது சென்றவைநிகழ்பவைவரு 

பவைகளை௮றிர்தவனும் பஹானுமான ஆதமாவாஇறது. நிகரற்ற 

ஸ்வரூபமுடையவனும் எல்லாமாயிருப்பவனும் மஹானுமான அந்த 

ஆத்மாவையும் (ரஜைகளுக்குபபதியானசம்புவானவர் விழுங்கு 

ரூர். அணிமா, லூமொ, ப்ராப்திமுதலானஷித்திரூபரும் நியமனசக்தி 

யுடையவரும் ஜயோதிஸ்வரூபரும் நாசமற்றவரும் எங்கும்கைகால்க 

ளுடையவரும் எங்கும் நேத்திரமும் தலையும் முகழுமுடையவரும் எங் 

கும்காதுகளுடையவரும் எங்கும்வியாபித்திருக்கெவரும் எல்லாப் 

பிராணிகளுக்கும் ஹிருதயததிருலிப்பவரும் ஒருபாகத்தினால்கட்டை 

விரலளவுடையவரும் ௮ணுவாயிருப்பவரும் அளவற்றவரும் மஹாத் 
மாவுமான அந்தஈஸற்வரர் எல்லாவற்றையும் விழுங்குகிறார். பிறகு, 

குறைவும் நாசமும் விகாரமுமற்றவரும் சென்றவையும் இருக்கின்ற 

வையும் வருபவையுமான பிராணிகளைள்றுஷ்டி.க்கிறவரும் தோஷமில் 

லாதவருமான வரை அடைந்து எல்லாம் தன்மயமா இன்றன. ராஜ 

ம்சேஷ்டனே ! ஸ்ம்ஹாரமானது உள்ளபடி. உனக்கு ஈன்கு சொல்லப் 

பட்டது. அதயாதமத்தையும் அதிபூதத்தையும் அதிதெய்வத்தை 
யும் கேள் 

1 எட்டுத்திக்குகளி லுமிருந்து எட்டுஉருவங்கொண்டு, ட் 

3 'மஹாத்மாவென்றெஹிரண் பகர்பீபரிடம் லயிக்ிறதஎன்றுருத்து,
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மு்றற்டிப்பதினெட்டாவத அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம்,. (தோடர்சிசி) 
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ஜனகந।1ந$ சோல்லியது) 
உ ௫ 

துத்லக்களைத் தெரிவிக்கின்ற?வதியாமள், 6 பாதங்கள் அத்யாத் 

மம்; மார்க்கம் அதி பு தம்; விஷ்ணு அதிகதெய்வா ” எனறுசொலலு 

Beir nani உள்ளபடி தத்துவார்ததங்களை த் தெரியி 2B Mant war, பாயு 

அத்பீரத்மம்; வில் அஇபூதம் ; மிததிரன் அ.நி9கப்வம் ' என்று 

சொல்லுகின்றனர். உள்ளபடி மீயாகக்தைக தெரிவிக்கின் nour sar, 

( குறி அத்யாத்மம் $ அனர்தம் அதிபூரம் ; பிருயமா அதிநெப்வம்' 

என்று சொல் ன்றனர், ஸாங்கெயெபபடி கெரிளி ன் றவர்கள், கை 

கள் அத்யாத்மம் ; செய்யக்கூடியது Y BLS தம்; இர்திரன் அதிதெய் 

வம்' என்றனர். வேகக்தை அனுலரிக்துத் கெரிவிஃகனறவர்கள், Sour 

கீகு அத்யா, த்மம் ; சொல்லவேண்டி ॥ விஷயம் ௮இடரம் ; அக்னி அதி 

தெய்வம் £ என்றனர். Casinos அனுஸரித்துக தெரிளிஃெ றவர் 

கள், 6 நேத்திரம் அக்யாத்மம் ; ரூபம் அதஇுபூகம்; ஸ$6ர்யன் அதி 

தெய்வம்” என்.றுசொல் ஓ௫ன்றார்கள். Cassone அனுளரித்துச் 

சொல்லுஇின்றவர்கள், * ஸ்ர்ோத்ரம் அத்யாத்மம் ;) சபதம் அதபூதம் 9 

திக்குக்கள் அதிதெய்வம் ' என்.று சொல்லுகின்றார்கள். வேதத்தை 

அனுஸரித்துச்சொல்லுறெவர்கள, 6 ரஸலனை அக்யாத்மம் ; ரஸம் அதி 

பூதம் ; அப்பு அதிதெய்வம் ' என்றசொல்லுகிறார்கள வேதத்தை 

யலுஸரித் தசசொல்லுகிறவர்க எ, ₹ சரீரத்தில் கிராணம் அதயாதீமம்; 

கந்தம் அதிபூகும் ; பிருதிலி அ நிநெப்வம் ' என்றுகூறுஇருர்கள். 

ததிவஞான த்தல்ஸ மர்த்தர்கள், துவக்கு அத் i Sito : ஸ்பரிசம் 
அ*பூதம் ; வாயு அதிதெப்வம் ' என்ற சொல்இிருர்கள.. உள்ள 

படி சாஸ்திரத்தில் ஸமர்த்தர்கள், 6 மனம் suit Fob; நினைக் 

சக்கூடியவிஷபம் அதிபீதம், சந்திரன் அதியெப்வம் * என்றசொ 

ல்லுஜொர்கள்., தத்வங்களைத் Gl |தரிவிக்னெறவர்கள், 6 அஹங் மாம் 

அத்யாதமம் 9 கர்வம் By கம்; புத்தி அதிகெய்வம்  என்றசொ 

ல்லுரொர்கள். வள்ளபடி தெரிவிக்சின்றவர்கள், (புத்தி அரபாத் 

மம்; ௮றியக்கூடியவிஷயம் அதிபூகம்; சேஷத்ரத்ஞன் அதிதெய் 

வம் என்றுசொல்லுஇரரர்கள். )தத்வங்களையுணர்ந்த ௮ரசனே ! 

ஸ்ருஷ்டியிலும் ஸ்திதியிலும் ரூஷ்விலும் உள்ளபடி ஸ்பஷ்டமாக



௧௧௪௫ ஸரீமஹாபாரதம். 

உனக்கு இந்த (தத்வங்களின்) விபூதியாஸ்த" தெரிவிக்கப்பட்டது. 

பிரகிருதியானது இஷ்டபடி ஆத்மாவின் விருப்பத்தினால் கரீடைக் 

காகக் குணங்களை நாறறும்சணக்காகவும் (அபிரக்கணக்காகவும் மிக 

வும் படைக்கிறது. மானிடர்கள் ஒருதீபத்திலிருச்தும் அயிர்தீபங் 

களை (உண்பெண்ணுவதுபோலவே ' பிரகிருதியானது மனிதனுக்கு 

அ௫கேக குணங்களைச் செய்றெது, தைரியம், ஆனந்தம், அபிவிருத்தி, 

பிரீதி, மேலானவிஷயத்தில விருப்பம், ஸுகம்) மனத்தின் ஈத்தி, 

ஆரோக்யம், ஸந்தோஷம், மரத்தை, எளிமையில்லாமை, பரபரப் 
பில்லாமை, பொறுமை, ஞாபகசக்தி, ஹிம்ஸைசெய்யாமலிருத்தல், 

ஸமமாயிருத்தல், உண்மை.புரைத்தல், கடனில்லாமை, நேராயிருஷ்தல், 

லஜ்றை, சபலமில்லாமை, சரீரசுத்இ, மேன்மை, ஆசாரம், விஷயத்தி 

லாசையில்லாமை, மனத்தில் பாபரப்பில்லாமை, இஷ்டபராபதிகளையும் 

அரிஷ்டரிவிருத்தளையும் செய்தகர்மங்களையும் புகழாமலிருத்தல், 

தானத்தால் 9ராணிகளை வசப்படுத்தல், வைராக்கியம், பரோபகாரம், 

எல்லாப் பிராணிகளிடத்திலும் தயை இவைகள் ஸத்வத்தன் குணங்க 

ளாகக் கருதப்பட்டன. !அழரு, செல்வம், கலகம், ஈயாமை, தபை 

யில்லாமை, ஸுக துக்கங்களை அடுதது ஸேவித்தல், பிறர் தாஷணயில் 

விருப்பம், விவாதங்களைச் செய்தல், அகங்காரம், பெரியோர்களைப் 

பூஜியாமலிருத்தல், கவலை, விரோதத்தைப்பாராட்டல், பரிதாபம், 

எல்லாவற்றையும் செ௫த்தல், லஜ்ஜையில்லாமை, ஒழுங்கில்லாமை, 

பேதப்படுத்தல், கடுமையாயிருத்தல், காமம், குரோதம், மதம், கர் 
வம், துவேஷம, அ௮ாரிமானம் இவைகள ரஜஹின்குணங்களாக௪ சொல் 

லப்பட்டன. தாமஸகுணங்களுடைய ஸமூகங்களைச சொல்லுறேன்; 

ஞாபகத்தில் வைச்சக்கடவாய். ௮வை மோகம், பிரகாசமில்லாமை, 

தாமிஸ்ரம், அந்தகாமிஸ்ரம் என்பன, மரணம் அந்ததாமிஸ்ரமாக 

வும் குரோதம் தாமிஸ்ரமாகவும் சொல்லப்படுதின்றன. தமஷஹின் 

அடையாளங்களாவன: பரஹணமுதலானவைகளில் ௮பிருசி, போஜ 

னங்களில் திருப்தியடையாமை, பானங்களில் 'இருப்சபெடையாமை, 

எப்பொழுதும் வஸ்திரத்திலும் கந்தத்திலு் கேளிகளிலும் சயனங் 

களிலும் அஸனங்களிலும் பகல் தூக்கத்திலும் விவாதத்திலும் ௮ஜா 

ETO SHON GUD UMS, அறியாமையால்! நடனஸ்£த்தியகானங்களில் 

பற்றுதலுடனிருத்தல், விசேஷமானதர்மங்களில் ( துவேஷம் யெ 

தமஷின் குணங்களான இவைகளே. 

கந்வலைனை ய மகக 

1 இக்கு இரண்சசொற்கள் விடப்பட்டன,



சாந்திபர்வம். ௧க௧௪டு 

முந்வூற்றப்பத் தான்பதாவது அத்யாயம். 

மோக்்தர்மம். (தொடர்ச்சி) 

் 20: 

    

$ 

(யாஜ்குவல்கியர் தணங்களுக்கம் வினைகளுக்கம்உரியக திகிளை 

ஜனகநக்தச்சொல்லியது.) 

புருஷங்ரேஷ்டனே ! (ெகிருதியினுடைய இந்தமூன் அருங் 

களும் எப்பொழுதும் எல்லாஉல௰ஈத்சையும்ளிட்டு விலமாமலிழுக்கின் 

றன அஅ௮வயுக்தரூபமானபகவான் பிரகிருதியினைை நாறுவிதமும் ஆயிரம் 

விதமுமாகிருர் இவர் பிரகி நுகியினாலே தம்மை காமா நாறு 

விதமாகவும் ஆட்ிரம்விதமாசவும் Hu wuts oa Fun Hol, DB) SH md 
டி . ச . க . . . % 

காகவும் செய்கிறார். அத்மவிசாரம் செய்கின்றவர்கள் av saga 

(POL WAU DIST உத்தமமானஸ்சானகதையும ரஜோருனமுடைய 

வனுக்கு இம்மையில் நவொனஸ்தானகத் தையும் தமோருணமுடைய 
கனுக்குக் சீமானஸ்கானததையும் சொலலுகின்றனுர்கள். இதில் மனி 

தன் புண்யமாத்ரத்திஷல் மேலானகபையும் புண்யபாபங்கள் கலர் 
ததினால் மானிடஜன்மத்தையும் பாவமாக்திரந்திலை சகாழ்ந்ககதியை 

யும் அடைவான். ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ்என்கிற இம்மான்றலுள் இரண் 

டின்சேர்க்கையையும் மூன்றின்சேர்க்கையையும் உண்மையாக என் 
னிடம் கேள். ஸத்வத்தில் ரஜஸும் ரஜஷில் தமஸும் தமஹில் ஸத்வ 
மும்? ஸத்வத்தில் அவயக்தமும் காணபபடுகின்றன. அவயக்தனான. 

ஜீவன் ஸத்வத்தோகூடிய தேவலோமத்தை அடைவான் ரஜஸ்ஸத 

வமிவைகளோகூடினவன் மனிதர்களிடத்தில் பிறக்கிருன். ஈஜஸ்த 

மஸ் இவைகளையுடையவன் விலங்குப்பிறவிகளில் பிறக்கின்றான் ராஜஸ 
தாமஸ குணங்களோகூடிய ஸத்வகங்மளால் பனுவ்யஜன்மத்தை 

ர் . ™, ட 

டைவான் ண்யபாவங்கள் விலகெனபெரிமயார்களுக்கு நிலை Ye oe ர | எட பககம் © © த்த 
தும் விகாரமில்லாததும் ௬ுறைவில்லாகதும் மரணா£ற்றதுமான அப் 

படிப்பட்டஸ்தானத்தைச சொல்லுகிருர்2..ர்.  ஞாஸ்களு்ம்ரூ ஏற்படு 

கற ஸ்தானமானது இறந்ததும் கெ -லில்லாகதும் ஈழுவாததும் 

Oe ah யங்களுக்குப்புலப்படா ததும் கரரணமற்றதும் ஜனனக்கையும் 

மரணத்தையும் ரஅ8்ஞானத்தையும் போக்குகன்றதுமாயிருக்கிறது, 

ஓ! அரசனே ! நீ என்னைக்கேட்ட. அவயக்தததிலிருக்கிற பரம்பொரு 

ளான பிரம்மம் பிரஇருதியிலிருந்தாலும் அவ்பக்தத்திலிருப்பதாகச் 

சொல்லுகிறார்கள் | னே! பிரருதியான சே அகருாகள. ஓ. அரசன்: @ தி அமச்தன 
* 1] எக



௧௧௪௭௬ ஸரீமஹாபாரதம். 

மென்று ஒப்புக்கொளளப்பட்டது. இந்தப்பு/ரமாத்மாவினாலே வியா 
பிக்கப்பட்டு ஸ்ருஷ்டிக்கவும் ஸம்ஹரிக்கவும்செய்கறெது ' என்று 

சொன்னார். 

ஜனகர், 6 இறந்தறறிவுள்ள ரிஷிஸ்ரேவிடரே ! இவ்விரண்டுமே 

அதியந்தமற்றவைகளும் சரீரமற்றவைகளும் அசைவ ற்றவைகளும் 

அசைக்கமுடியாத அஸங்கமென்றெகுணமும்  ஸங்கமென்கிறததோஷ 

முழுள்ளவைகளும் ௮றியமுடியாதவைகளுமாயிறுக்கின்றன. (னப் 

படி.யிருக்க) ஒன்று ஜடமென்றும் மற்றொன்று ௮ றிவுடன்கூடின 

சேவுத்ரஜ்ஞனென்றும் எப்படி சொல்லப்பட்டன 1? ஐ! பிராம்மண 

ப்ரசேஷ்டசே ! நீரோ மோக்ஷதர்மத்தை முழுதும் ௮லுஷ்டிக்கன்றீர். 
நான மோச்ஷ£தர்மமுழுமையையும் உள்ளபடி. கேட்கவிரும்புகிறேன். 

(ேகையால்,) தத்வமில்லாமலிருப்பவணையும் நிர்க்குணத்தன்மையை 

யும் பிரகருதியைவிட்டிருப்பதையும் தேஈத்தை அடைர்திருக்னெற 

தேவதைகளையும் எனக்கு ஈன்றாகசசொல்லும். மரணத்தைஅடைந்து 

சரீரம்விட்டுக்கிளம்பினதேடுக்கு நாளடையில் அடையக்கூடியஸ்தா 

னத்தை எனக்குச் செவ்வையாசச் சொல்லும். உள்ளபடி. ஸாங்யெ 

ஞானத்தையும் தனிமையாகயோகத்தையும் மாணத்தைத்தெரிவிக் 

கின்ற குறிகளையும் எனக்குச் சொல்லவேண்டும். ஓ! சிறந்தவே ! 

இவற்றைஎல்லாம் உள்ளங்கை செல்லிக்கனிபோல அறிந்திருக்கிறீர் * 

என்று கேட்டார். 

  

முந்தூற்றிதபதாவது அத்யாயம் 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

  

-~—10: 

(யாஜ்தவலகியர் ஸாங்கியமதத்தை ஜனகநக்தச் சோல்லியது,) 

(பாஜ்ஞவ்ல்கியர் சொல்லத்தொடங்கினார். ஓயா! அரசனே ! 

நிர்க்குணனானவன் குணமுள்ளவமைச செய்யப்படான். குணவானாயி 

ருப்பவனும் குணமில்லாதவனாகச்செய்யப்படான். உள்ளபடி. என்னி 

டமிருந்து தெரிந்துகொள். தத்வத்தையுணர்ந்தவர்களும் மகாத் 

மாக்களுமானமுனிவர்கள், ( குணங்களையுவ்டயவன்! குணவானாகவே 

இருக்கின்றான். அப்படியே நிர்க்குணனும் குணமற்றவனாகவே 

இருக்கின்றான் ' என்று இவ்விதம்சொல் ஓகன்றார்கள். குணங் 

களைஇயற்கையாகவுடையபிராகருதன் குணங்களிலேயே சுழலுகன் 

முன், இயற்சையாகவே அறிவீனஞ்யிருக்கிற ௮வனே குணங்களை



சா நீதிபர்வம். ௧௧௪௭ 

உபயோகிக்கிறான். "இழித்கையாகவே அறிவினனான பிராடிருதபுரு 

ஆன் தன் ஆத்மாவை ௮றி௫றதில்லை. 6 என்னைக்காட்டி லும் மேலானவ 

னில்லை! என்று எப்பொழுதும் அபிமானிக்கின்றான்.  (பிரகிருதியு 

டன்கூடினவன் ௮ றிவீதில்லை) என்கிற இர்தக்காணத்தினால் பிர 

கருதி ஜடமாகும். (பிரதருதியைசசேர்ந்தபுருஷன்) நித்தியலும் 

நாசமில்லாதவனுமாயிருப்பதாலும் (பிரகிருதி) காசமுடையதாயிருப் 

LAST gD ௮து ஜீ_த்தன்மைக்கு வேறாகிறதில்லை. அ௮ஜ்ஞானத்தால் 

அடிக்கடி, குணங்களுடைய படைப்பைச்செய்து ஆத்மாவை அறியா 

மலிருக்கும்பொழுது ஆத்மாவானது விடுபடுகிறதில்லை. ஸ்ருஷ்டி 

களுன்குக் குர்த்தாவாயிருப்பதால் ஸ்ருஷ்டிதர்மமுடையவனுகைச் சொல் 

லபபடுகிறான் ஒழ யோகங்களுக்றுக்கர்த்தாவாயிருப்பதால் யோகதர்ம 

மூடையவனஞைகைச் சொல்லபபடுகிரான் ; 'பிரகிருதிகளையுண்பெண்ணு 

வதால் பிரகருதிதர்மமுடையவஞகைச் சொல்லபபடுகிழ்ன் ; Sea 

களுக்குக் கர்த்தாவாயிருப்பதால் பீஜதர்மமுடையவஞாகவும் சொல்லப் 

படுகிறான். ஷஹித்திபெற்றவர்களும் ஆத்மஜ்ஞானிகளும் மனக்கவலை 

ரீங்னெவர்களுமானயதிகள் குணங்களுக்கு உற்பத்திஸ்தானமும் 

லயஸ்தானமுமாயிருப்பதா லும் *3உதாஹீனனாயிருப். தாலும் இரண் 

டற்றவனாயிருப்பதாலும் குணங்களில் அபிமானமாத்திர எம்பந்த 

முடையவனாயிருப்பதாலும் ஆதமாவை நிர்க்குணனாக நிணைக்கின்றார் 

கள். இந்தப்பிரசருதியை (ஞானமில்லாதவரையில்) நித்தியமாயும் 

(ஞானத்தால்) ஈூப்பதாயும் (காரணரூபத்தால) அவயக்தமரூபும் (கார்ய 

ரூபத்தால்) வியக்தமாயும் இருப்பதாகக் சேட்டிருக்கிறோம். எல் 

லாப்பிராணிகளிடத்திலும் தயையுடையவர்களும் ஞானத்தையே 

அடைந்தவர்களுமான புருஷர்கள் ( இவ்விதம் அபிமான த்தால்) ass 

தத்துடன் ஐக்யத்தையும் (ஸ்வபாவமாக) பேதத்தையும் சொல்லுகிறுர் 

கள். நிலையுள்ளவனென் று) பெயருடைய அந்தப்புருஷன் வேறு, நிலை 

யற்றபிரகருதி வேறு, ஈடுவிலிருக்கிற நாணற்குச்சிகளுக்குத் 3 தர்ப்பை 

போலவே இது ஏற்படுதறது. தர்ப்பத்தின் சேர்க்கையினால் குருத் 

தானது அதைச் சேர்ந்த்தாகவே அறியப்படுகிறதில்லை.” மசகத்தை 

வேளுக்வும் அத்திப்பழத்தை வேழுகயும் அறியவேண்டும். அத்திப் 

பழத்தின் சேர்க்கையினால் 'மசகம் அதில் சேருகிறதில்லை. அப்படியே, 
  

1 4 பிரஜைக$] ? என்பது பழையவுரை, 

92 இங்கு அ.திகபாடமான ஒன்றரைசுலோகங்கள்' பொருசதமில்லாமை 

யால் விடப்பட்டன. 

9 : மூஞ்சம் ' என்பதுஷ்மூலம்,



EGP DI ஸரீமஹாபாரதம். 

மத்ஸ்யம்வேருகவும் ஜலம் அகைக்காட்டி ஓம், வேருகவும் கருதப்பட் 

டன. ஜலத்தின் ஸம்பந்தத்தினால் மத்ஸ்யம் எந்தவிதத்திலும் பற்றபு 

படுகிறதில்லை. எப்பொழுதும் அக்னி வேறு ; 1உசை வேறு, இவ்விதம் 

அறியக்கடவாய். ௮ந்த அ௮க்னியானது உனீசயின் சம்பந்தத்தினால் 

பற்றப்படுகிறதில்லை. தாமரையிலை வேருகவும் ஜலம் வேருகவும் ப்ப 

தப்பட்டன. ஜலத்தின்ஸம்பந்தத்தினலை தாமரையிலை ௮தில் ஸம் 

பந்திக்கிறதில்லை.  பிராகிருதஜனங்கள் நித்பமாமிருக்கி ற... இந்தக் 

குணங்களசுடைய ஸஹவாஸத்தையும் அ௮வைகளினிருப்பிடத்தையும் 

எந்நாளும் உண்மையாகப் பார்க்கிறதில்லை ேறுவிதமாகப் பார்க் 

கறவர்களுஃ்கு ஈலலஞானமில்லை. அவர்கள் அடிக்கடி நிச்சயமாகக் 

கோரமானகரகததை அடைகிறார்கள். குணங்களைப்பிரித்து அறியப் 

படுவதும் உத்தமமுமான இந்த ஸாங்கெஞானமானது உனக்குச் 

சொல்லபபட்டது. ஸால்யெர்கள இலவிதம் குணங்களைப்பிரிததறிந்து 

கைவலபத்தை அடைந்தாகள, ததவங்களில் ஸமர்த்தர்களான மற்ற 

வர்களுடைய உறுதியும் இதுவே  இகநற்குமீமல் யோகெளுடைய 
ஞானத்தைச சொலலபபோகிமநன். 

  

முந்நூற்றிருபத்தோராவது அத்யாயம், 

மோ கூதர் மம், (தோடர்ச்சி.) 

(யாந்தவலகீயர் மோகத்தை ஜனகநக்தச் சோல்லியது.) 

ஓ ! ராஜஸ்3ரஷ்பனே ! என்னால் ஸாங்கியஞானமானது சொல் 

லப்பட்டது. (இனி) கான் கேட்டறிந்தபடி யோகஞானத்தை என் 

னிடமிருந்து அறி. ஸாங்கியத்திற்கு நிகரான ஞானமில்லை. யோகத் 

திற்கு நிகரான பலமுமில்லை. அவ்விரண்டும் ஒரே அனுஷ்டானத்தை 

யுடையவைகஷஞாகவும். இரண்டும் மரணத்தைநிமிருத்திக்ெறவை 

களாகவும் கருதப்பட்ட ன. ஞானத்தில பற்றில்லாமலிருக்கிற (மனிதர் 

கள் அவைகளைத் தனித்தனியாகப் பார்க்கின்றார்கள். ஓ! அரசனே ! 

நாம் உ நுதியினால் ஒன்ராகயவே பார்க்கின்றோம். யோகிகள் எதைப் 

பார்க்கிறார்களோ ௮தையய ஸாங்பேர்களும், பார்க்கரர்கள். யோசு 

த்தையும் ஸாங்கியத்தையுர் ஒன்றாகப் பார்க்கிறவன் தத் வமுணர்ர்த 

வன். சத்துருக்களை௪ சி-்ஷிக்கிறவனே ! பிராணன் தலிபவைகளைப் 

டிர தானமாகவுடைய மற் ரறிபாதிகளையும் அறியக்கடவாய், அவர் 
வள a ee 

| உலோகங்களை உருககுதற்குரிய தருவகைப்பாசதரம்,



Fit 6 Rut a bw. ௧௧௪௯ 

கள் அந்தச்சரீரத்தேரிபே் பத்துத்திக்குச்களிலும் ஸஞ்சரிக்கொர்கள். 

த! குற்றமற் றவனே! அபீபா! பிரளயகாலம்வரையில் அ௮ணிமாதிகளான 

எட்டுக்குணங்களுடை.ய {or OsepoSure த்தால் (ஸ்தூலதேகத்தை) 
விட்டுவிட்டு ஸுகமாசச் உலக்சளில் ஸஞ்சரித்துச்கொண்டிருக்கி 

முன். புத்திமான்கள எட்டு ங்கங்களுள்ளயோகததைச சொல்லு 

கின்றார்கள் ராஜ? raps ன!  ஈட்டுஅங்கங்களுள்ளயோகத்தை 

ஷுூூச்ஷ்மமாகச சொல 6 ஓகின்மார்கள். மற்றசைச் சொல்லுகிறதில்லை. 

G பாகிகளுடை யஉத்தமமானயோககார்யத்சைச .. சாஸ்திரவசனப்படி. 

ஸகுணம்' நிர்க்குளீம்ளன இரண்டுவிதகமாகச சொல் லுஇிருர்கள். த! 

அரசனை! மனததை (மூலாதாரமுதலானவிடத் தில்) தரிப்பதும் 

பிராணவாயுநி£ராசுமும் மனம்ஓ2ரமுகமாயிருபபதும்  இந்திரியநிக் 

ரகமும் சொல்லப்பட்டிருந்கின்றன பிராணாறி2ரரதமான : அ ஸகுண 

யோகமாகும் ஆகையால், மனத்தை நிர்க்சூரைமா் பி ருக்கும்படி. 

நிலைக்கச். செய்யவேண்டும் இறச்தமிதிலாதிபனே ! (தியானததால் 

இஷ்ட(ேவதையைப) பாராமலிருக்கும்போது (மீசவல3யாகத்தைச் 

செய்து) பிராணன்களைவெளியிலவிட்டால் வாதரோகம் அதிகரிக்கவே 

செய்யும் ஆசையால், ௮தை அனுஷ்டிக்கக்கூடாது சாத்ரியின் 

முதல்யாமத்தில பன்னிரண்டு (மனந்தின்) எவுதலகள் கருதப்பட் 
டன. நூரரதரியில நித்திரைசெய்து பின்யாமத்திலும் பன்னி 

ரண்டுஏவுதல்களே கருதப்பட்டன. கையால், இவளிதம் மனத்தின் 

சமனத்தையடைந்தவனும் வெளிபபுலன்கள் அடங்கினவ னும் தனித் 

திருச்குந்தன்மையுள்ளவனும் ஆத்மாவில் பற்றுள்ளவனும் ஞானி 

யுமாயிருபபவனால் மனமானது சோ ப்பிம்தத்தகது ஸந்தேகமில்லை 

மிதிலாதிபனுன அரசனே ! (யோகிகள்) சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், 

ரஸம், கந்தம் என்கிற ஐந்துஇர் திரியங்களுடைய ஜந்துவிதமான 

தோஷங்களையும் விலக்ி விச்ஷபத்தையும் “லயததையும் நிவிரு த்தி 

செய்து எல்லாஇந்திரியஸமூகத்தையும் மனத்திலடசீகி மனத்தை 

அஹங்சீ£ரத்தில்ஸ் தாபித்து அஹங்காரத்தைப் புத்தியென்கிறமகத் 

தத்வத்திலும் புத்தியைப் பிரஇருதியிலும் இவ்விதம்விலக்க, பிறகு, 
கேவலமும் 20 ஜாகுணம்ச சிறி துமில்லாகதும் நித்தியமும் அளவறற 

தும் சுத்தமும் செறி. SUN GGL ஸ் சிரமும் பூ பர்ணமும் எ.ப்பொழு 

ம்பேதிக்கமுடியாததும் மூறபபிறப்பத்றதும் அ னதியும் ers 
மில்லா ச் தும் (சீல்லாவ ற் ் றிற்கும்) நிர் தாவும் நா.சமில்லாததுமான 

1 செய்கையற்றிருக்கும்படி. 9 வெளிக்ளெம்பல், 

6 தானாவுண்டான லயம, 

 



௧௧௫௦ ஸரீமஹாபாரதம். 

பிரம்மத்தைத் தியானம்செய்கின்றார்கள். டிஹாராஜனே! யோக 

முள்ளவலுடைய லசஷ£ணங்களை மனத்தில் ககன் யோகப் 

பிரஸாதத்தின் லஈஷ£ணம் இிருப்சியடைந்தவன் ஸுகமாக நித்தி 

ரைசெய்வதுபோன்றது. காற்றில்லா seg த்தில். எண்ணெய்நிரம் 

பிய தீடிமானது அசையாமல் உபரக்களம்பினஜ்வாலையுடன் ஜ்வ 

லிப்பதுபோல யோகியும்இருப்பானென்று புத்திமான்கள் சொல் லு 

இருர்கள்.  மேகத்திலிருந்துண்டானஜலத்திவலைகளாலே அடிக்கப் 

பட்டும் ஓலையானது திறிதும் அசைக்கப்படாது அதுபோலிருப்பது 

யோயெினுடைய லக்ஷணம். ஊதபபட்டசங்கம், ுந்துபிஇவைக 

ஞூடைய பெரியசப்தங்களாும் பலவிதமானகானவாத்தியுங்களகலும் 

(மனம்) சலியாமலிருப்பது யோகியின்ல௬்௲ணம். ஒருவன் எண் 

ணெய்நிறைர் ping $திரத்தைம் கைகளாலெடுத்துக்கொண்டு, கையில் 

கத்தியுடையவாகள் அதட்ட. அவர்களிடமிருந்துண்டானபயத்தினால் 

மனத்தைச் சலியாமல்வைத்துக்கொண்டு, ஒருதுளியும் பாத்திரத்தி 
லிருர் துசதறவிடாமல் படியில்ஏறுவதுபோல, யோடியானவன் மிக 

வும் சிறந்தயோகத்தையடைக்து இந்திரியங்களுடைய நிலையினாலும் 

அப்படியே (மனத்தின்) நிலையினாலும் ஒருமுகப்பட்டமனமுடையவனா 

யிருப்பான். இவ்விதம் யோகியானமுனிவனுடைய லக்ஷணங்களைக் 

கண்டுகொள்ளவேண்டும். ஆத்மயோகத்தோடுகூடினவன் மிகவும் 
இறந்ததம் அழிவற்றதும் பெரிய ௮ஜ்ஞானத்தின் இடையிலிருந்ததும் 

அக்னிக்செப்பான துமான ௮ந்தப்பிரம்மத்தைப பார்க்னெறான். ஓ! 

அரசனே ! அவன் இந்தஞானத்தினலை ஸாக்ஷிபானஜீவன்விலன்தா 

யிருக்றெ தேகத்தைவிட்டுவிட்டு நாளடைவில் கசைவல்யத்தை அடை 

இரான். இந்தப்படி அனாதிபானவேதம் கூறுகிறது இதுவே யோகி 

களுடையயோகம். யோக த்தின் லக்ஷணம் வேறில்லை. புத்திமான் 

கள் ௮தையறிந்து (தங்களை) கிருதார்த்தர்களாக நினைக்கன்றார்கள். 

முந்நூறறிருபத்திரண்டாவது அத்யாயம், 

மோக்தர்மம். (தொடர்ச்சி) 

(யாஜ்ஜவல்கியர் ஜீவன் வேளிப்படும்உறுப்புக்களாஷவநம்பயனையும் 
மாணக்குறிகளையும் ஜனகநக்கச் சோல்லிய்து.) 

ஓ! அரசனே ! அப்படியே, சரீரத்திலிருர்துமேலேளெட்புகற 

வர்களின்ஸ்தானத்தையும், ஜாக்ரெதையுடன்: கேள் , பாதங்களின்
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வழியே : பூரித்துச A றவலுந்கு விஷ்ணுவின் ஸ்தானமானது 

சொல்லப்படுகிறது கணுக்கால்களால (வி தீதுசசெல்லுகிறவன் வஸ-ஈ 

க்களென்கிெறதேவர்களை அடைவானென் ௫ ஈமச்குக் கேள்வி. முழங்கால் 

களால், மஹாபாக்கியம் பெற்றஸாத்பர்களென்றெ தேவர்களை அடை 

வான். பாயுவினால் மேேளைம்புகி றவன் மிகானுடைய ஸ்தானத்தை 

அடை வான். பின்தட்டிவழிபாய் உத்கரம்ம்கிறவன் பிருஇிவியையும் 

தொடைகளால்செல் ஓகிறவன் பிரம்மாவையு அடைவார்கள். பார்ஸ்ர் 

வங்களால் மருத்துக்களென்ிற கேவாகளையஈ நாஹிகைகளால் சந்திர 
8 * 

ணயும் கைகளால் இந்திரனையும் மாபால ரத்திரரையும். ௮டைவா 

னெள் சொல் லுகிருர்கள் கழுத்திலை, ம் ஃவும் இ ini BO! apie முனி 

ஸாரேஷ்ட லுமானராணை அடை ன்றான் முக இினல் விஸ்வேதேவர்களை 

யும் காதினல் திக்குக்களையுபடைவான். இராணத்தால் வாயுவையும் 

நேத்திரங்களால் ஸூர்யனையும் புருவங்நதளால ௮சுவினிதேவதைகளை 

யும் நெற்றியினால் பிதிருக்களையும் அடைவான் தலையிலை தேவர்களுக் 

கெல்லாம் முன்னுண்டானவரும் விபுவுஈயிருக்கிற பிரம்மாவை அடை 

இன்றான். மிதிலாதிபனே ! இந்தஉத்கொர்தி ஸ்கானங்கள சொல்லப் 
பட்டன வித்வான்்பளாலவிதிக்யபட்ட * அரிஷ்டக்களச் சொல் 

வேன். முன்பார்க்கபபட்ட அருந்ததிகக்ஷத்திரத்தைபும் துருவ 
. . ந ௩ . ௫ டி ட ௩ 

நக்ஷத்தாத்தையும் பிறகு ஒருபொழுதும்பாராமலிருக்கால் அந்தசசர் 

ரிக்கு ஒருவருஷத்தில் சரீரவியோகம் ஏற்படிமென்.ற சொல் லுகிறூர் 

கள். பூர்ணசந்திரனையும் தென்பாகத்தில் தபசுதையும் இரண்டு பிரி 

வானிசெகாசமுடையனவாகப் பார்க்கி றவர்களும் ஒருவருஷம் யு 

ளுடை.யவர்கள். ஓ! அரசனை! பிறருடைய நேத்திரத்தில் தம் 

முூடையசாயாரூபத்தைக் காணாதவர்களும் ஒருவருஷம் ஆயுளுடைய 

வர்கள். Bsa Guin ௮திகப்ரஜ்ஜை.பும் பிரஜ்ஞையிலலாமையும் 

“ காந்தியில்லாமையும் ஸ்வபாவமாறி விசாரகதையடைதகலும் ஆறு 
. Re . hy ப ர் . இ உ _ (2 ‘Tm, 3 க 6 

மாத்ததமலறபம்ம மாணத்துற்கு லகத்ணாா மதகவகதைக்மா அவமதப 

பதும் நிராம்மணர்களாவி 2ராதிப்பதும் புமைபோன்றகாகதியும் ஆறு 

மாதத்திலேற்படும் மரணத்தின் அடையாளம் குடம்செதெறின உருளை 

போல சந்திரணையும் சூரியனையும்! துவாமு/டையனவா௮ப பார்க்கின் 

றவன் ஏழுராத் தரியில் மரணத்ரசையடை.வான், ம தவாலயத்திலிருக் 

இறவன் ஈல்லவாஸனையை அடைந்தும் சவத்தன் வாஸனையாகக் கிர௫த் 

தால். ஏழுராத்திரியில் மரணததையடைவான். கா துமூக்குக்கள் 

வளைதலும் பற்களிலும் நேத்திரந்களிலும் பசையற்றுப்போவதும் 

] மரணள-6சசமான திர்நிமித்தட்கள்.



௧௧௫௨ ஸரீமஹாபாரதம். 

௩ ச ச க 6 ( ‘ ச க 

பிரஜஞஜையின்காசமும் உஷ்ணமில்லாமையும், உடனே உண்டாகும் 

மரணத்திற்கு லகஷணம். ஒ! அரசனே ! இடக்கண் காரணமில்லா 

மல் கண்ணீர்விடுகிறதும் தலையிலிருர் சும் புகைகளம்புகிறதுமாகிய 

இவவிரண்டும் ௨_னே உண்டாகும் மரணத்திற்கு அடையாளம், நல்ல 

மனமுடையமனிதன் இவவளவு அரிஷ்டங்களையும் அறிந்து எந்தக் 

காலம் மாணத்திற்கேற்பட்டதாகுமோ அந்தம்காலததை எதிர்பார் 

தீது இரவிலும் பமலிலும் மனத்தைப் பரமாத்மாவிடம் சேர்ப் 

பிக்சவேண்டும். ஆனால், இவன் மரணத் தில் இஷ்டமிலலாமல் உயிருட 

னிருக்கவிரும்புவாணைல்  இந்தக்கிரியையைச் செய்யவிரும்பவேண் 

டும். எல்லாக்கந்தங்களையும் ரஸங்களையும ஸமாதியுடன் ஜயிக்க€ேண் 

டும். te! அரசனே : ஸாங்யெயோமங்களுடன் (ஆத்மாவை) அறி 

ந்து ப்ரம்மத்தில்பற்நினமனததுடன் போமத்திலை மரணைத்தை 

ஜயிக்கவேண்டஈ. அவன் ச்ஷயமிலலாகதும் ஜனனமிலலாததும் 

ஸர்வழும் நாசமில்லாகதுமான மங்களவஸ் துவையடைர்து சாஸ்வத 

மும் சலனமற்றதும் மனேவைசமில்லாகவர்பளாலடைய அமியதுமான 

ஸ்தானத்தை அடைவான், 

முக்நூற்றிருபத் அ மூன்றாவது அத்யாயம். 

மோகஷ்தர்மம். (தொடர்ச்சி 

0: 

(யாஜகவல்கியர் வின்வாவஸ்ு பின் கேள்விகளுக்கத் தாம்விடை 

ய்ளித்ததை ஜனகநக்தச் சோலலியது,) 

ரசனை ! அவ்யக்தத்திலிருககறெ துப் ந் ௮அரரச2ன : அவயலதததலிருக்கறதும் பரமுமான ஒன்றை 

என்னிடம் கேட்டாய் அரசனே! பாழும் ரகசியமுமான இந்தக் 

கேள்வியை ஆாக்கரதையுடன் கேல் த! மிதிலாதிபதியே ! இவ் 
. க e ட . ‘ . . 

வுலகில் ரிஷிகளுக்குரியவிதிபு டன் ஸஞ்சரிக்றெவனும் குருவினால் 

அவமதிக்கப்பட்டவனலுமான கான் அ.இசியனிடமிருந்தும் பஜு 

ஸுகளை அடைக்9கன்* நான் ! தாபத்தையே லமாசவடைய 

தேவரைப் பெரியதவத்தினால் அராதித்தேன். குற்நமற்றவனே ! ௮ப் 

பொழுது, Daum isa பிரபுவமான ஸர்யர் என்னை 

நோக்கி, ( ஓ! பிரம்மரிஷி! உனக்கு எது இஷ்ட்மோ அந்தவாத் 

தைக்கேள். நான், அடையமிகவுடுரிதாயிருப்பினும் ௮தனை உனக்குப் 
  

1 இங்கு அதிசபாடமாள ௮ரைஸ்ரலோசம் விடப்பட்டது.



சாத்திபர்வம். ௧௧௫௩. 

பிரியத்துடன் கொடுப்டுள். என்னுடையஅருள் ௮டையமிகஅரி 

யத ' என்று சொன்னார். தபிர்கசசெய்பவருட்சிறந்தறுவரை கான் 
தலையால்வணங்கு, 6 (இதற்குமுன் ஒருவரா ௮ம்), உபயோ க்கப் 

படரதயஜுஸுகளை விதரிவில் அறிபவிரும்புே nor’? என்று சொன் 

னேன். பிறகு, அந்தப்பசவான் * என்னை நோக்க, 6 ஓ! பிரரம்மண ! 

உனக்கு (அப்படியே கொடுப்பேன். இப்போது ஸரஸ்வதியானவள் 

சுப்தரூபத்துடன் உன்னுடையசரீரத்தில்புகுவாள் ' என் றுசொன்னார், 

பிறகு, என்னை Caras பகவானைவவர், ₹ உன் வாயைத்திற 
என்று சொன்னார். ் அப்பொழு து, திறக்கப்பட்ட என் னுடையவாயில் 

ஸரஸ்வதியரனவள் புகுந்தாள். குற்றடறறவனே ! அதனால், எரிக்கப் 
படுகிறவனான நான் மஹாத்மாவான ௮இதி்யரை அறியாமையினாஓம் 

(அவருடையதாபத்தைப்) பொறுமையினாஓம் உடனே. ஜலத்தில் 

விழுந்தேன், பிறகு, சூரியபகவான், எரிக்கப்படிகிறவ்னை என்னை 
நோக்கி, ( ஒருமுகூர்த்தம் தாபத்தைப் பொறுத்துக்கொண்டி ர. 

பிறகு குளிர்ந் தவிடும் £ என்று சொன்னார். குளிர்சசியடைந்தவனை 

உன்னைப்பார்த்துவிட்டு ஸுர்யபகவான், ஓ! பிராம்மணா ! உனக் 

குக் 1 இல் மர்திரங்களுடன்கூடி யதும் உபறிஷுதீதுக்களுடன் கூடி 

யதுமான வேகமானது தோன்றம். ஓ! பிராம்மணஸ்ரேஷ்ட ! 

சதபதமென்கிற பிராம்மணம் முழுமையும் வெளியிடப்போகிய். 

அதன்முடிவில் உன்னுடையபுத்தியானது! மோக்ஷத்தை காடப்போகி 

றது. ஸாங்யெர்களாலும் யோகிகளாலும் விரும்பப்பட்டதும் உனக்கு 

இஷ்டமானதுமான அந்த (ப்ரம்ம) பதத்தை அயடையவும்போகி 
ராய்” என்று சொன்னார். இவ்வளவு சொல்லிவிட்டுப் பகவானான அவர் 

அ௮ஸ்தமனத்தை அடைந்தார். தேவரான அதித்யர் சென்றபிறகு, 

நான் அவருடையவார்த்தையைக்கேட்டு af ட்டுக்கு லந்து ஸந்தோ 

ஷத்துடன் ஸரஸ்வுதியைத் தியானித்தேன். அப்போது, எனக்கு 

அதிமங்களையும் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்துக்களாலலங்கரிக்கப் 

பட்டவீளமான ஸரஸ் வதே தவியானவள் ஓங்காரத்தை முன்னதாகச் 
செய்துகொண்டு வெளிப்பட்டாள். உடனே, நான் :ஸரஸ்வதிக்கு 

விதிப்படி அர்க்யெத்தையளித்தேண். இறந்த முயற்சியைச் செய்து 

அந்த ஸ்ரஸ்வதியையே ;: முக்கிய அகாரமாய்க்கொண்டு உட்சார்ந்தி 
ருந்தேன். பிறகு, மிக்க சந்தோஷத்துடன் உபநிஷத்துக்களோடும் 

சுருக்கமான வர்க்கெயெங்களோடும் சேஷவாக்கயெங்களோடும் கூடின 

சதபதம் முழுமையும் செப்தேன். , மஹாராஜனே ! இிஷ்யர்களுடன் 
    

1 விரும்பி பயோடச்சப்படும் வேறுசாசைகளின்மர்திரங்கள். 
௩] ௪௨



௧௧௫௪ ஸரீமஹாபாரதம், 

கூடினவரும் மகாத்மாவுமான "மாமாவினு9 டய விரோதத்திற்காகச் 

சிறந்தவர்களான நா.ற௫ஷ்பர்களுக்கு அத்யயனம் செய்வித்துப 
பிறகு கரணங்களோகூடின ஸுூர்யன்போன்ற இிஷ்யர்களுடன் 

கூடினஎன்னால மகாத்மாவான உன்னுடைடிபிதாவின் யாகமானது 

விபா௫ுக்கப்பட்டது. பிறகு, மாதுலரோடுகலகம்ஏற்பட (அவரசை௪ 
சேர்ந்த தேவலர் பார்த்திருக்கையில் என்னுடைய வேததக்ஷினை 

யின்றிமித்தம் பாதிபபணத்தை அபகரித்தேன். 'டிறகு, நான் ௮த 
னால் ஸ-மந்துவினாலும் பைலராலும் ஜைமினியினாலும் உன்னுடைய 

(பிதாவிஸ்லும் முனிவர்களாலும் வெகுமானிச்சுப்பட்டேன், ஓ! 

குற்றமற்றவனே ! என்னால் ஸுிர்யரிடமிருந்து 3பதிணர் தயஜு 

ஸுகள் அடையப்பட்டன. அப்படியே ஸூதராலே (இந்தவேதத்திற 

குரிய) புராணம் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டது ஓ! அரசனே ! இந்தக் 

காரணத்தைக்கொண்டு ஆதித்யருடைய பிரபாவத்தாலும் ஸரஸ்வதீ 

தேவியைமுன்னிட்டும் கான் சதபதப்ராம்மணத்தைச்செய்யத் தொ 

டங்கனேன் என்னால புதிதானஇது “செய்யவும்பட்டது. அப்ப 

டியே, இஷ்டமானமார்க்கப்படி அது தொடுக்கப்பட்டது. சிஷ்யர்களெ 

ல்லோரும் ஸூத்ரவாக்பங்பளோடுகூடின சதபதமுழுமையும் உபதே 
சக்கப்பெற்றார்கள். எல்லாசசிஷ்யர்களும் பரிசுத்தர்களாயும் மிகுந்த 

ஸந்தோஷமடைந்தவர்களாயும் சென்றார்கள். ஸூர்யரால்உபதேசிக்கப் 

பட்ட பதினைந்து சாகைகளான இந்த வித்தைகளை இஷ்டப்படி நிலைக் 

கக்செய்துவிட்டு அதன்பிறகு பொருளைச இந்தித்தேன். அரசனே ! 

(இதில் பிராம்மணர்களுச்சு ஹிதமும் ஸத்யமுமாயுள்ளது எது? 

மேலானபொருளும் எது £”. என்று ிர்தித்துக்கொண்டி ருக்கும் 

பொழுது, வேதாந்தஞானத்தில்வல்லவனுன விஸ்வாவஸுவென் 

இற கந்தர்வன் அவ்விடம் வந்து என்னை நோக்கி, வேதத்தைச் ரேர் 

ந்த இருபத்துகான்கு கேள்விகளைக் கேட்டான். அரசனே! ௮ப் 
பொழுது மனவமென்கிற யுக்திவிஷயமாய் இருப்த்தைந்தாவதுகேள் 

வியைக் கேட்டான் ஐ! அரசனே! புருஷற்ரேஷ்ட ! வின்வாவிஸ் 

வம், புருஷன், பிரகருஇ, மித்திரன், வருணன், ஞானம், 4ஜேயம், 
ஞன், அஜன், 'கம்,. “தபஸ், $4அதபஸ், on Of Blow Oust Bar, 

  

1 வைசபபாயனா. 6 அறியாதவன், 

2 சாகைகள், / ஆனந்தம, 

8 வெளியிடப்பட்டது. 6 ஆலோசனை, 

4 ஞானவிஷயம். 9 ஆலோசியாமை, 

5 ௮றிஏன்றவன்.



சாந்திபர்வம். கக௫௫ 

வித்யாவித்மைகள் » *வேதயாவேத்யம், சலம், அசலம், 3அவ்யயம், 
*அச்ஷரம், சேஷம்யம் அகிய இவறறைப்பற்றி மிகவும் சிறந்த கேள் 
வியைக் கேட்டான் பூஹாராஜனே ! பிறகு, கந்தர்வற்சேஷ்டனான 

DIFCO LITT தீது நான், (8 கிரமமாக அர்த்தமுள்ள.தும் உ திதமழுமான 

கேள்வியைக் சேட்டாப் ஒரு முகூர்த்தகாலம் இருச்சசேண்டும். 

இதைப்பற்றி ஆலேசிக்கிறேன்' என்று சொன்னேன். அந்தக்கந்தர் 

வன, ( அகட்டும் ' என்று சொல்லிவிட்டு மெளனமாயிருச்தான் பிறகு, 

மறுபடியும் ரான் ஸரஸ்வதிதேவியைத் தியானித்சேன் என்னுடைய 

மன த்தினாலே 'அந்தக்கேள்வியானது தயிரிலிருந்து நெய்போல எடுக் 

கப்பட்டது.” ஓ! அரசனே ! அப்பொழுது, உபரிஷத்தையும் பரிசேஷ 

மென்கிற மிசசவாக்பெத்தையும் மனத்தால Bonus Ss so, ஓ! ராஜ 

ம்ரேஷ்டனே ! ஐயா ! சிறந்தயுக்திரூபமான வித்தையைப்பார்த்துவிட்டு 

மோக்ஷத்திற்கு நன்மையும் இருபத்தைர்தாவதான ஆத்மாவை அடைந் 

தவனான நான் உனக்குச்சொல்லியதும் (வேதம்வார்த்தைதண்டநீதி 

இவைகளை அபேக்ஷித்து) நான்காவதுமாயிருக்கிற இந்த வித்தையைச் 

சொன்னேன். அரசனே ! பிறகு, உடனே நான் விற்வாவலுவென் 

இற கர்தர்வராஜனைப்பார்த்து, 6 நீ என்னிடம் இப்பொழுது கேட்ட 

கேள்வியைசசொலலுகரேன்; கேள். த! கந்தர்வஸ்ோஷ்டனே! மீ கேட்ட. 

விற்வாவிற்வமென்பதில் விசுவத்தைப் பரமாயும் சென்றதும் இனி 

வருவதுமான ஸம்ஸாரபயத்தைச செய்கிறதாயும் குணங்களைச் செய் 

கிறடழூ.யால் மூன்றுகுணங்களுடையதாயுமுள்ள அவ்யத்தகாக அறிய 

வேண்டும். அவிஹ்வம் நிஷ்களனான ஆத்மா. , விசுவாவிசுவமென்ிற 

இரட்டையானது இப்படியே காணப்படுகிறது அவயக்தத்மைப் பிர 

கருதியென்றம் நிர்க்குணத்தைப் புருஷனென்றும் சொல்கிறார் 

கள். வருணனைப்பிரஇருஇயாசவும் மித்திரணப்புருஷனாகவும் ஞானத் 

தைப்பிரகருதியாகவும் ஜேயத்தைப்புருவனாகவும் சொல்லுகிறார்கள். 

$அஜ்ஞமானது அவ்யக்தமென்று சொலலப்பட்டஅு. ஞூனோ றிஷ் 

களனாகச் சொல்லப்படுகிறுன். கமென்றும் தபஸென்றம் ௮தபஸென் 

அம் உம்மால் சொல்லப்பட்டவற்றில் இந்தப் புருஷன் 5௧ ' என்று 

சொல்லப்படுகிறாள். தீபஸைப் பிரகிருதியாகச் சொல்லுஇின்றார்கள். 

  

  

அதபஸென்பவன் நிஷ்களஞாகக் கருதப்பட்டான். 1ஸூர்யம் ௮வ 

1 அறியச்சுட்டியது ௮றியக்கூடாதது, 4 குறைவற்றது. 

2 ஒருசொல் விடப்பட்டது. 0 அறியாதது. 

் சாசமற்தது, 0 ஸுக்ரூபன், 

7 ஜனங்களை விஷயத்தில் ஏுூன்றது,



௧௧௫௭௬ ஸ்ரீமஹ்ர்பாரதம். 

யக்தமென்று சொல்லப்பட்டது. Slew சர்ர். 7நிஷ்களன். வ 

யக்தமானது ௮வித்தையாகச் சொல்லப்பட்டது. புருஷன் வித்தை 

யாகச் சொல்லப்படுகிறான். அவயக்தம் *அவேத்யமாசவும் புருஷன் 

*வேத்யஞவும் சொல்லப்பகேருர்கள். நீ செ ல்லிய சலாசலம் என் 

பதையும் என்னிடம்கேள். ஸ்ருஷ்டிபரளயக்களுக்குக்காரணமானபிர 

இருதியைச் *சலமாகச் சொல் அகிருர்கள். ஸ்ருஷ்டிப்ரளயங்களுக்குக் 

காத்தாவாகாத புருஷன் " அசலஞதை நினைக்கப்பட்டான். இருவரும் 

"அஜ்ஞர்கள். 8நிலையுள்ளவர்கள். இருவரும் "கஷயமில்லாதவர்கள். 

இருவரும் ஜனனமில்லா தவர்கள். நாசமுமில்லாதவர்களென் று ஆத்மா 

வின்சதியில் உறுதியுள்ளவர்கள் சொல்லுகரொர்கள். இவ்வுலகில் சிலர் 

ஸ்ருஷ்டியில் ஜனியாததை ஈ6ஷயமில்லாததால் அவ்யயமாகச் சொல்லு 

pts. வித்வான்௧உள் இவனுக்கு க்ஷயமில்லை என்கிற காரணத் 

தால் புருஷன் அக்ஷயனாகவும் (அவயக்தத்தைக்) குணங்களுக்கு 

கஜயமேறபடுவதால் பிரஇிருதியாகவும் கர்த்தாவாயிருப்பதால் ௮ச்ஷ£ய 

மாகவும் சொல்லுகிருர்கள். உனக்கு மோசஷத்திற்குரிய நான்காவ 

தான இந்த நியாயவித்தை சொல்லப்பட்டது. ஓ! விற்வாவஸுவே 1' 

வேதவாதிகளெல்லாரும் 1?கர்மாவினாலே வித்தையோகூடத் sors 

தைத்தேடி. நித்யமான காமத்தில் ஒசே திருஷ்டியுடையவர்களாக 

நினைக்கப்படுகிருர்கள். கந்தருவற்ரேஷ்டனே ! இரந்தப்பிராணிகள் 
இருப்பதற்கு இடமும் அவைகளால் ஈழுவப்பெற்றதும் வேதத்தின் 

பொருளுமான (அந்த) வேத்யத்தை எவர்கள் அறியவில்லையோ 

அவர்கள் பிறப்பதும் இறப்பதுமாக இருக்கன்றார்கள. ௮ங்க 

ங்களுடலும் உபாங்கங்களுடலும் வேதங்களை அத்தியயனம் செய் 

அம் வேதத்தாலறியவேண்டியதை அறியாதவன் வேதங்களாகிற 

சுமைகளைச் சுமக்சிறவனே, இ! கந்தருவஸ்ரேஷ்ட! நெய்யில் 

விருப்பத்துடன் கழுதைப்பாலைக்கடைபவன் அதில் அசுத்தமான 
  

1 சூரியனை ௮.திகரமிசசவன். 4 அறியக்கூடியவன், 

2 நிரக்குணன் : ப சலிக்இிறதாக, 
8 அறியச்கூடாதது, 6 சலிச்சாதவனாக, 

7 ஒன்று ஜடம்; மற்தவன் ஞானருப! 2னயன்றி ஞானமுள்வனல்லன், 

8 ௮னாதிகள். 
9 ஒன்று பரிமைத்தால்; மற்றவன் ஸ்வபாவத்தால், 

10 * [வேதவித்தையாகிற] தனத்தை நியாய  சாஸ்திரத்முூடன் சேர்த்து 

[குருஸவை முதலிய] கர்மத்தினால் எல்லா வேதங்களும் நித்ய சர்மத்திலேயே 

இருஷ்டியுள்சவைகளரக நினைச்சப்பட்! டவைகள் என்று அறியத்தச்சன 

என்பது பழையவுமை.



சாந்திபர்வம். ககட௫௭ 

பொருளை பயேயல்லாமல் அடை யையாவது நெய்யையாவது காணாது 

போல வேதங்களையுணர்ந்து வேத்யத்தையும் HOO Fi FON SLD 

அறியாதமூடபுத்தியுள்ளவன் கேவலம் வேதமாடறெசுமையைசசுமக் 
இறவஞகக் ருதப்பபன், நினக்கு அடிக்கடி ஜனனமரணங் 

களேற்படாதபடி  இந்தவேத்பாவேத்யங்களை அவைகளிகேயே 

மனத்தைஙிலைக்கச்ரெய்து எப்போதும் பார்க்கவேண்டும் ஐ! காடி 

பப்! நித்யமானஜனனமரணங்களை அலோசித்து இந்தவேதத்தையும் 

(விசாரித்து) இதில் நூக்கிறதானதர்மத்தைத்தள்ளிவிட்டு * அழி 

வில்லாத (மோக) தர்மத்தைப்பற்றிக்கொண்டு ஒவ்வொருசாளும் 

இடைவிடாமீல் (வேவேத்யாவேத்யங்களை) ஈன்றாகபபார்த்தால் 

அவன் கேவலனாகி இருபத்தாறாவதானபரமாத்மாவைப் பார்க்கின் 

ரான். சாசுவதனான அவ்யக்தன் வேறு, இருபத்தைந்தர்மவனான 

ஜீவன் வேறு. ஸாதுக்கள் அந்தஜீவஸ்வரூபத்திலிருக்கிற அந்த 

ஈசனை ஒருவனென்று பார்க்கிறார்கள் ஆகையால், பாமபதத்தை 

விரும்புகின்றயோடிகளும் ஞானிகளும் ஜனனமரபையத்தினாலே 

அழிவில்லாதவனாயிருந்தும் இருபத்தைர்தாமவனைஜீவனை௪ சிலா 

இக்கிறதில்லை்' என் சொன்னேன் விசுவாவஸு, (ஓ! பிராம்ம 

ணோத்தம?! உம்மால்சொலலப்பட்ட இந்தஇருபத்தைந்தாமதை 

நான் அப்ப்டி.அறியவில்லை. அதை நீர் சொல்லவேண்டும். ஜைஷேவ 

யர், அஹிதர், தேவலர், பிரம்மரிஷியானபராசரர், புத்திமானானவார் 

ஷகண்யர், ஸந்யாஹியானபஞ்சூகர், கபிலர், சுகர், கெளதமரி ஆர்ஷ்டி 

ஷேணர், மஹாத்மாவான கர்க்கர், நாரதர், அஸுரி, புத்திமானான 

புலஸ்தியர், ஸாத்குமாரர், மதாத்மாவானசுக்கிரர் இவர்களிடம் கான் 

கேட்மடன். பிதாவானகியபரிடமுூம் முன்னமேகேட்டிருக்கிறேன். 

இதன்பிறகு, விசுவரூபரும் புத்திமானுமான ருத்ரர், தேவர்கள், பிதி 

ருக்கள், அஸாுரர்கள் இவர்களிடமிருந்தும் முழுது தெரிந்து 

கொண்டேன். அவர்களும் வேத்யத்தை நித்தியமாகசசொல்ஓுக 

றார்கள். ஓ! பிராம்மணரே! ஆகையால், ௮தை உம்முடையபுத்தி 
யால் கேட்கவிரும்புகிறேன். நீர் சாஸ்திரங்களில் தேர்ந்தவர்; 

சொல்லவல்லகையுள்ளவர்; , மிக்கபுத்திமான். உமக்குத்தெரியாதது 

ஒன்றுமில்லை. நீர் வேதறிதியாக நிணைக்கப்படுகிறீர். த! பிராம் 

மணரே! நீர் தேவலோகத்திலும் பித்ருலோகத்திலும் புகழப்படு 

இறீர், பிரம்மலோகத்தையடைந்த மகரிஷிகளுமே உம்மைக் கொண் 

டாடுகிருர்கள். ஜோதிகளுக்கெல்லாம்பதியான அதித்பர உமக் 

குப் பலமுறற சொன்னவர். த! பிராம்மணசே ! ஸாங்யெ



கக௫௮ ஸரூீமஹாபாரகம். 

் ஞானம்முழுதும் நீர் கேட்டிருக்கதொர். யாஜ்ஞவல்பெரே ! அப்படி 
யே விரேஷமாக யோசசாஸ்திரத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர், நீர் ஐய 

மற உணர்ந்தவர்; சராசரங்களையறி௫ன்றவர். $ தயிரிலிருந்து வெண் 

ணெயைக் திரட்டிஎடுப்பதுபோல மூர்தஞான தந்தைக் கேட்கவிரும்பு 

கிறேன் ” என்றுசொன்னான் நான், *கந்தருவண்ரேஷ்டனே ! நான் 

உன்னை எல்லாவறறையுமறிந்தவசைவே நினைக்கிறேன். ஒ! அரசனே ! 

எனண்ப் பரீக்ஷிக்கவிரும்புடராய். கையால், கான் கேட்டபடி 

(சொல்லு றன்;) தெரிந்துகொள். அறிறெவளுயிருப்பதால் இரு 

பத்தைர்தாமவன் பிரகிருதியை அறிகிறான் ஒ! கர்தருவ பிர 
இருதியோ இருபத்தைந்தாமவனை அறிறெதில்லை ஸாங்கெபெயோகங்க 

ஞூடைய அர்த்தத்தின் தத்வத்தையுணர்ந்தவர்கள் வேதத்தில்சொன்ன 

படி ஞானம்பீரதிபலிபபதால் அதைப பிரதானமாகசசொல் ஓகிறார் 

கள். குற்றமற்றறனே! இவன் எபபொழுதும் பார்க்கிறவளும் 

பாராதவனுமாயிருந்துகொண்டு பார்க்கிறான். வேறொருவன் எப 
பொழுதும் இருபத்தாருமவனைதன்னையும் இருப்பத்தைந்தாமவளை 

யும் இருபத்துநான்காவதையும் பார்க்கிறான். இவனை அடுத்துப் 

பார்க்கிறஜீவன் பார்க்கிறவனாயிருந்தும் (இவைகளைப்) பார்க்கிற 

தில்லை. இருபத்தைந்தாமவனான ஜீவன், ! எனக்குமேலே வே ௮ ஒரு 

வலுப் என்று அபிமானிப்பான். ஞானக்கண் ணுடையவர்க 

ளாலே இருபத் துகான்காவது (தாமென்ற) பார்க்கத்தக்கதில்லை. மத் 

ஸ்யமான த ஜலத்தை௮அனுளரித துசசெல்வதுபோல ஜீவனைனைவன் 

செ லுத்தபபடுகிறபடி. (பிரகிருதியை ௮னுளரித்த) பிரவிருத்திபபான். 

மத்ஸ்யம்அறிவதுபோல ஜீவனும் எப்பொழுதுமுள்ளஸ்னேகத்தா 

௮ம் ஸஹவாஸத்தாலும் அபிமானத்தாலும் /ரெகிருதியையும் தன்னை 

யும் ஒன்றாகவேஅறிகருன். ஒருவனாயிருத்தலை அறியாதவரையில் 

ஸம்ஸாரத்தின் “முழுகுகிருன். 3பிரம்மபாவத்தை அடையும்போது 

ஸம்ஸாரத்திலிருந்தும் வெளிப்படுசறொன். ஒருபிராம்மணன், 6 நான் 
வேறு; இந்தப்பிருகருதி வேற! என்று நீனைக்றெபொழுதூ கேவல 

னாடு இருபத்தாருவதான பரமாதிநாவைப் பார்க்கிறான். ஐ! அர 

சனே! பரமன் வேறு, இருபத்தைர்தாடுவன் வேறு” அந்த ஜீவ 

னிடத்திலிருப்பதால் ஸாதுக்கள் அவனை ஒருவன்என்றே அறிதி 

ரூர்கள். இ! காஏியபா! அதனால் ஜனனமாணத்துக்குப் பயந்தவர் 

களும் இருபத்தாருமவணைப்பார்க்கி வர்களும் ௮வணையே பற்றியிருப் 

பவர்களும் சுத்தர்களும் ஸாக்கெர்களும் யோகிகளும், ௮ச்சுதனா 

] சாஸ்.இரம், 2 4 ஸமத்வே௩! என்பது மூலம், 
  

 



சாந்திபர்வம். ௧௧௫௯ 

யிருந்தும் இந்த இருபரிதைந்தாமவனைச் சலாடல்றெஇில்லை. அவன் 

கேவலனாகிப் பிரம்மத்தைப பார்க்கும்பொழுது எல்லாவற்றையும் 

அறிந்த வித்வானாகி மறுஜன்மத்தை அடைறெதிலலை. ஐ! களங்க 

மில்லாதவனே ! இவவிழப் ஜடமான பிரகிரதியையும் அறிறெவனான 
ஜீவனையும் (-ானரு னப ்மத்தையும். வேதச்தினதிருஷ்டார் 

ததீதைக்கொண்டு உள்ஃபடி சொன்னேன் ஓ! காஸாயயப ! பார்க்றெ 

ஆம் பாராததும் நமஷர்த்திறகு ஹிதமானதத்வத்தைப பாராததும் 

ஜடமற்றதானசத்தமும் ஜடத்துடன்கூடிய நமான இருபத்தைந்தா 

வதும் பரிமானஇருபத்தாருவதும் சொலலப்பட்டன ' என்று சொன் 

னேண், விற்வாவஸ-ு, (ஐ! பிரபுவே! உபால் உண்மைபும் சுபழும் 

Gang மத்இற்குரிய தும் தேவதைகளுஃகு அதியுமான இவ்விஷயம் 

உள்ளபடி. நன்கு. சொல்லபபடடது உமக்கு எப்பொழுதும் ௮ழி 

வில்லாகவேோேகமம் உண்டாகடடுிம் ௮ றிவி..சிறந்தஉம்மை எபபொழு 

அம் புத்திபூர்வமாக நமஸ்கரிப்பேன் ' என்ற! சொன்ளுன். இவ்விதம் 

சொல்லிவிட்டு, சோபைபொருந்தியரூபத்தால்விள ங்குகின்றவலும் 

பரம ஸந்தோஷழுள்ளவளனாநக் கானணபபடடவனும் மகாதமாவுமான 

அந்தக்கர்தருவன் புகழ்ந்து என்னப் பிய/தக்ஷிணம் செய்துவிட்டு 

ஸ்வர்க்கத்தை நோக்செ சென்றான். ஓ! அரசனே ! பிரம்மாமுதலான 

தேவர்களுக்கும் பூமியிலும் பாதாளத்திலும்வஹிக்கிறவர்களுஃகும் 

சேஷமத்திற்குரியமார்க்கத்தை அடைந்திருக்கின்றவர்களும்குமே ௮ச் 

5௪. சாஸ்தாத்தை நஈன்றாகவெளியிட்டான் ஞானததால் காணப் 
பட்ட இர்தசசாஸ்திரம் ஸாங்கியதர்மத்தில் பற்றுள்ள எல்லாஸாங்இ 

யர்களுக்கும் யோகதர்மததில்பற்றுள்ள யோகிகளுக்கும் மோக்ஷத் 

தில் விருப்பமுள்ள மற்றமனிதர்களுக்கும் உரியது. ராஜஸ்ரேஷ் 

டனே! : ஞானத்தால் மோக்ஷமுண்டாகிறது ; அஜ்ஞானத்தாலுண் 

சடாகறதில்லை ' என்று இவ்விதம் சொல்லுகன்றார்கள. genau 
னால், ஆத்மாவை ஜனனமரணங்களிலிருந்தும் விவிக்கக்கூடியஞான 

S05 உண்மையாகச் தேடவேண்டும் பரரததையுளவன் பிராம் 

மணனிடமிருந்தோ  ஆ்ஷத்ரியனிடமிருந்தோ வைப் ் பனிடமிருக் 

தோ ஃருத்ரனிடமிரும்?, தா நீசனிடமிருக் தா எப். போ தும் ஞான 
த்தையடைந்து பர. த்தைவைக்கவேண்டும் ம்ரத்பையுடையவனை 

ஜனனமாணங்கள் தொடருகிறதில்லை. பிரம்மத்தி௮! டமிருக்துண் 

டான எல்லா வேோணததார்களும் பிராம்மணர்களே. எல்லாரும் 
  

1] வேறு பாடம, 

2 *ரறந்தசாஸ்திர ஞானத்தால் ஏன்றும் சொள்எலாம்,



௧௧௬௦ ஸரீ மஹாபாரதம். 

எந்நாளும் பிரம்மத்தைச் சொல் லுரோர்கள் ' "பிரம்மஞான த்தினால் 

உண்மையானசாஸ்திரத்தைச் சொல்லுகேன். ஸகலஜகத்தும் எல் 

arr mas இந்தப்பிரம்மமே. பிரம்மாவின்முகத்திலிருந்தும் 

பிராம்மணர்களுண்டானார்கள் ; கைகளிலிருஈத்ம் அரசர்களுண்டானார் 

கள் ; காமியிலிருந்தும் வைஸ்யர்களேண்டானார்கள்; பாதங்களிலிருர் 

தும் சூத்ரர்களுண்டானார்கள். எல்லாவர்ணங்களையும் வேறுவிதமாக 

அறியக்கூடாது. அரசனே ! அவர்கள் அஜ்ஞான்த்தால் ௮ந்தர்த 

வினைக்குரியபிறவியை௮டைந்து கெட்டுப்போடருர்கள். அப்படியே 

௮றிவினமானவர்ணங்கள் மிகுந்த அஜ்ஞானத்தால் பிராகிருதமான 

பலபிறவிகளில் விழு்றன. அகையால், ஞானமானது எவ்வித 

மாகவாவது தேடக்சக்கது இங்கப் *பிரம்மமானது எங்குமிருக் 

இறதென்பது என்னால் உனக்குச் சொல்லப்பட்டது. ஓ! அரசனே! 

பரெம்மாவான் ஓம் மற்றவனைலும் அரந்தப்பிரம்மத்திலிருக்கிறவ 

னுக்கு நிலைபெற்ற மோக்ஷமுண்டென்று சொல்லுகிருர்கள். ௮ 

சனே! நீ கேட்டதை நான் உனக்கு உண்மையாக உபதேடத்தேன். 

சோகமற்றவனாசி ௮தை அடையக்கடவாய். இந்தஅர்த்தத்திவுடைய 

முடிவை அ௮டையச்கடவாய் நன்றாகச் சொன்னேன். உனக்கு எப் 

பொழுதும் சேஷமமுண்டாகுக ' என்றுசொன்னார். இவ்விதம் புத்தி 

மானானயாஜ்ஞவல்கியரால் மிதிலாதிபதியான அரசர் உப[$த9க்கப் 

பட்டு உடனே பிரதியுள்ளவரானார். தேவராதனுடைய புத்திரரும் 

மோசஷத்தைஅறிந்தவருமான ஜனகராஜர் மூனிவரிற்கிறந்த.௮ந்த 

யாஜ்ஞவல்யெரை பாரதக்ஷிணம்செய்ய) அவர் சென்றனர். பிறகு, 
௮ந்தஅரசர்  அல்விடத்திலிருந்து ஊோடிப்பசுக்களையும் கோடி 

ஸுவாணங்களையும் தானஞ்செய்தார். அப்பொழுது, வேதியர்க 

ளுக்கு ரத்னங்களைக கையினால் அள்ளிக்கொடுத்தார். உடனே, 

அவர் புத்திரனிடம் ராஜ்யத்தை வைத்துவிட்டு யதிகளுடைய 

தர்மத்தை அ'னுஷ்டித் துக்கொண்டு வித்தார். ்- ராஜஸ்ரேஷ்டனே 1 

Har ஸாக்யெசாஸ்திர த்தையும் யோசசாஸ்இரத்தையும் முழு 

அம் அத்யயனம் செய்து கொண் டு *பிராகிருதமான தர்மா 
ணை. + 

1 அதிகபாடமானஅமைஸ்்லோகம் விடபபட்டத, ,, 
2: 1யாரிடத்திலிருர்தும? என்றும் கொள்ளலாம் 
9 ஞானம்! என்றும் கொள்ளலாம். 

4 ( அச்தஞானரிஷ்டையுள்ளவனே ப்ராம்மணன், !' எவனாயிருந்தாலும் 
ஞானநிஷ்டையுள்ளவலுக்கு நித்ய மானமோக்முண்டென்று சொல் ஓுடுரூர் 
கவ்! என்றும் கொள ளலாம். 

௦ அவிச்தையாலுண்டான.



சாந்திபர்வம். ௧௧௬௪ 

தர்மங்களை, நிந்தித்து ] நித்யபலும் சேவலலுமாயிருக்சிற தன்னை 

'அனந்தனென்றுகருதிக் தர்மாதர்மங்களையும் புண்ணியபாபக்களை 
யும் ஸத்யாளத்யங்களையும் ஜனனமரணங்களையும் பிராகிருதமாகறிச்ச 

யித்த அந்தப்பிரம்மதிதையே அந்துத்தான் @! மன்னரிற்றந்த 

ரசனே ! தங்கள்சாஸ்இரத்தில்பெ௨லித்தர்களான ஸாங்கிடிர்களும் 

போ௫ிகளும் இந்தத்தர்டுமுதலானவை அவிக்தையின் காரியமென்று 

எீப்பொழுதும் பார்கஜொர்கள். பரததிற்கும் பரமானபிரம்மமானது 

இஷ்டாநிஞ்டங்களால்லிபேட்டு (அவளிடம்ஸ்திரமாய்) இருந்ததல் 

லவா ? அந்தப்ரம்மத்தை வித்வான்கள் எப்பொழுதும் சுத்தமூள்ள 

தாகச்” சொல்லுகன்றார்கள். ஆகையால், நீ சுசியுள்ளவஞாகக்கட 

வாய். ௮ரசனே! கொடுக்கப்படுவதும் அடையப்படுவதும் கொடு 
க்கபபட்டதைஸம்மதிப்பதும் அவ்யக்கத்தாலென்று நினை. வேறு 
விதமாக நினையாதே, கொடுப்பதும் வாங்குவதும் * ௮வ்யக்தமே. 

(அவயக்தன் கொடுக்கிறுன் அவ்பக்தன் கர௫க்கறொனென்றிருப் 

பதால் ஆதமாவைச்சேர்ந்தவன் இத்மாஒருவனே அவனைக்காட் 

நீலம் வேறுஎவன் இறந்தவனாவான ?” என்று எப்பொழுதும் 

நினை. வேறுவிதமாக நினையாதே ஸகுணமான அவயக்தத்தையும் 

நிர்க்குணத்தையும் ௮றியாதவனும் பண்டி தனுமானவன் புண்ணிய 
தர்சதஸ்கானங்களையும் யாகங்களையும் செய்யவேண்டும். குருவம்சத் 

திலுதித்தவனே ! ஒருவன் தன்னுடைய வேதங்களாலும் தவங்களா 

அம் யாகங்களாலும் அவயக்தஸ்தான த்தை அடை இறதில்லை “அவ 
யக்தத்தை அறிந்தவன் பூஜிக்கப்படு௫ன்; அப்படியே, மகத்தத்வத் 

தின் ஸ்தானத்சையும் அஹங்காரத்தின் ஸ்தானத்தையும் அஹங்கா 
ரத்திற்குமேலுள்ள ஸ்தானங்களையும் அடைவான். சாஸ்திரத்தில் பற் 

NS துடையவர்களும் அவயக்தத்தைக்காட்டிலும் வேறானதும் நித்ய 
முமாயிருக்கிற ப்ரம்மத்தை அ.றிசறவர்களுமானவர்கள் ஜனன 
மரணமற்றதும் எப்பொழுஅம்பந்தமற்ர றதும் ஸதஸதர்பமான பிரபஞ் 

சரறமாயிருக்றெ (இதையடை௫ர்கள்.] ஓ! அரசனே! srr Gee 
தப் பிரம்மஜ்ஞானத்தை முன்காலர்தில் ஜனகரிடமிஞர்து அடைர் 
தேனீ. அவரும் பாஜ்ஷவல்2பரிடமிருந்து அடைர்சார். ஞான 

மானது சிறந்தது: யாகக்கள் அப்படியல்ல (மனிதன்) ஞானத்தினால் 
அர்க்கக்தைத் தாண்டுகிறான் ; யாகங்களால் தாண்டுறெதில்லை. த! 

௮ரசனே ! ஞானத்தை அறிந்தவர்சள் ஜனனத்தையும் மாணத்தையும் 
  agen 

1 இடம் சாலம் பொருள்மூன்றுலும் அளவிட ற்கரியவன், 

2 தாண்டுவதற்கு அரியது. 

௩1௩௭௩



௧௧௬௨ ஸரீமஹாபாரதம். 

துர்க்சமாகச் சொல்லுகின்றார்கள். பெலிசெமான துர்க்கத்தைத் 

தர்க்கமாகச் சொல்லுகிறதில்லை. (மனிதர்கள்) யாகங்களாலும் தவக் 

களாலும் மியமங்களாலும் விரதங்களாலும் ஸ்வர்க்கக்தையடைர்து 

(திரும்பவும்) பூமியில் விழுகின்ரார்கள். ஆலீகயால், மகத்தும் சுத்த 

மும் மங்களமும் மோக்ஷரூபமும் நிர்மலமும் பரிசுத்தமுமான பரம் 

பொருளை உபாஹிக்சக்கடலாய், ஒ! அரசனே! "கேஷேத்ரத்தை 

அறிந்து உண்மையானஞானமாகற யாசுத்தைஉபா£ஹித்து ரிஷியா 
வாய். முன்காலத்தில் ௮ந்தயாஜ்ஞவல்கயர் ப்ரம்மத்தைப்பற்றிய உப 

நிஷத்தை ஜனகராஜருக்கு உபதேசித்தார், அநீதஜனகர் (வித்வான் 

களால்) தியானம்பண்ணப்பட்டதும் அனாதியும் அழிவற்றதும்* சுப 

மும் சோகமற்றதும் மோக்ஷரூபமுமான அந்தப்பிரம்மத்தை அடைந் 

தார்'' என்று சொன்னார். 

  

முக்நூற்றிருபத்தநான்காவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 
tees OREO வலைகளை 

(பத்சசிகர் ழப்பு இறப்புக்களைத்தாண்டும் வகையை 

ஜனகநக்தச் சோல்லியது,) 

யுதிஷ்டிரர், ₹ஓ! பாதற்ரேஷ்டரே ! மிகுந்த வல்லமையை 

அடைக்தேர், அதிகசமானதவத்தையடைந்தோ அல்லது டீண்டதஅபுளை 

யடைகீரோ எப்படி மிருத்யுவைத்தாண்டலாம் ? பெரிதானதவத்தின 

லேயா ? அல்லது கர்மாவினாலேயா ? அத்தியயனத்தினாலேயா 1? ரஸாய 

னங்களைஉண்பதினாலேயா ? எந்த உபாயங்களால் ஐஜராமாணங்களை 

அடையாமலிருப்பான் ?'' என்று கேட்க, பீஷ்மர் செல்லலானார். 

8 இவ்விஷுத்திலும் பஞ்சகெரென்ிற ஸன்யாஹிக்கும் ஜனக 

, ௫க்கும் கடந்த ஸம்வாதரூபமான பழையசரி த்திரத்தைச் சொல்லு 

இழுர்கள், விதேஹகுலததிலுதித்த ஜனகடிஹாராஜர், வேதத்தை 

நன்றாய் அறிந்தவரும் தர்மார்த்தங்கஜில் ஸம்சயமற்றவருமான , பஞ் 

சசிகரென்கிற மஹரிஷியைரநோக்கி, (ஓ! பகவானே ! ஒருமனிதன் தவ 

த்தினுலேயா ௮ல்லது வேதாத்தியயன த்தினலேயா மதியினாலேயா 

அல்லது கர்மாவினா£ேயா எந்த ஈடக்கையினாலே ஜுாமரணங்களைத் 

தாண்டவேண்டும் ?” என்று வினவினர். இவ்விதம் வினவ, (எல்லாவற் 
  ளக. 

1 மதில் ௮சழ்முதலிவை, | 2 சரீரம்,



சர் நதிபரவம். BEG if. 

றையும்) . ப்ரத்யகஷண்டதர்ந்த அந்தப் பஞ்சசிகர் விதேஹராஜரை 
நோக்கி, *இந்தஜராமரணங்களுக்கு நிவிருத்தியில்லை, ஒருவிதத்தா 
ஓம் இவைகளை மீ நிச்செல்லமுடி யாது. சென்றபசல்கள் மறபடியும் 

திரும்புகிறதில்லை. மாஸிங்களும் இரும்பு றஇல்லை, ராத்ரிகளும் திரு 
ம்பு றதில்லை. எல்லாப்பிராணிசளையும் நாசஞ்செய்வதும் நிஓயாதது 
மான இந்தக்காலமான து நெடுநாளாக நிலையானமார்க்கக்தை ௮டை 

இன்றது. (அதன) பிராணியான து பிரவாஹத்தாலிமுக்கப்படுவது 

போல இழுக்கப்படுடிறது. (இவ்விதம்) இழுக்கப்பட்டவனும் ஜராமர 

ணங்களாகி ற பெரிமீழுதலைளையுடையதும் ஓடமில்லாததுமான கால 

மாசெ ஸமுத்திரததில் முழுகுசின்றவனுமான ஒருவலும் மீறுறெது 
மில்லை. ஒருவலும் இவனைச சேர்ந்தவனில்லை; இவலும் ஒருவனையும் 

சேர்ந்தவனாகிறதில்லை. மனைவியோடும் மற்றஉ றவினர்சே ளாடுமுண் 

டான சேர்க்கையானது மார்க்கத்திலுண்ட. £னசேர்க்கைபோன்றது. 

ஒருவனாலும் இது நெடுராள் ஸஹவாஸமாக முன்னமே அடையப் 

பட்டதில்லை. அடிக்கடி அதனோடு சேர்ந்தும் விடப்படருர்கள், கால 
நதால்சென்றுகொண்டிருக்கெ பிராணிகள், கர்திக்கின்ற மேகங்கள் 

காற்றினால் பிரிக்கப்படுவதுபோல, அர்தஅர்தக்காரணங்களால் அடிக் 
கடி. பிரிக்கப்படுன்றன. ஜராமாணங்கள் செந்நாய்கள்போல வலி 

மையுள்ளவைகளும் சிறியவைகளும், பெரியவைகளுமான எல்லாப் 

பிராணிகளையும் விழுக்குகின் றின. எப்பொழுதுமுள்ளவைகளும் நிலை 

யில்லா தவைகளுமாயிருக்கிற இவவிதப்பிராணிகள்பிற: க்கும்போது எப் 

படி * ஸந்தோஷிக்கலாம்? மரிக்கும்காலத்தி ௮ம் வருத்தத்தை DOO. 

யக்கூடாது, (4 நான் எங்கிருந்துவந்தேன்? நான் யார்? எங்கே போ 

கப்போகிறேன்? எவணைச்சேர்ந்தவன்? எவ்விடத்திலிருர்தேன்? எத 

னால் எங்கே உண்டாகப்போடுறேன்?' என்று ஏன் வருத்தப்படுஇ௫ய்? 

' ஸ்வர்க்கத்தைப் பார்த்தவ னுமில்லை. அப்படியே ஈரகத்தைப்பார்த்த 

வனுமில்லை. வேதங்களை அதிக்ரமியாமல் தானஞ்செய்யவும் வேண் 
டும்; யரீகஞ்செய்யவும் வேண்டும்' என்ற! ம றுமொழிகூறினா்'' என்று' 

சொன்னார்.



௧௧௭௬௫ ஸரீமஹர்பாரதம். 

முக்நீர்ற்றிருபத்தைந்தாவது அத்யாயம், 

மோக்தர்மம். (தொடர்சீசி,) 

நன் அலை பணக சாக 

(ஜனகநக்தம ஸுலபைக்தம் மக்தலக்ஷணழதலியவற்றைப்பற்றி 

நடநீத ஸம்வாதம்,) 

யுதிஷ்டிரர், 6 ஓ! குருவம்சத்திய ராஜரிவிகளிற்ெந்தவரே ! 

கிருகஸ்தாஸ்ரமத்தைவிடாமல் எந்த அரசன் ஹித்தியை அடைந்தான்? 

மோக்ஷதத்வச்தை எனக்குக சொல்லும். ஓ! பிதாமஹரே ! இந்த 

லிங்கசரீரமும் வ்யக்தமான ஸ்தூலசரீரமும் எப்: (டி விலக்கப்படுகின் 

ஜனவென்பதையும் மோக்ஷ்தின் பரமமானதத்வத்தையும் எனக் 

குச் சொல்லும் '' என்றுசேட்க, பிஷ்மர் சொல்லத்தொடங்டுனார். 

£ பாரத ! இந்தவிஷயத்திலும் ஜனகருக்கும் ஸுலபைஎன்பவளுக் 

கும் நடந்தஸம்வாதரூபமான ஒரு பழையசரித்திரத்தைச் சொல் 

இகின்றார்கள், முன்காலத்தில், ஸன்யாஸத்தின்பயனை அடைந் 
தவரும் மிதிலாதிபதியும் தர்மத்வஜரென்று பிரஹித்திபெற்ற 

வருமான ஜனகரென்கிற ஒர் அரசர் இருந்தார். Cases 

லும் மோசஷசாஸ்திரத்திலும் தம்முடையசாஸ்தரமான ராஜநீதியி 

லும் தேர்சசிபெற்றஅவர் இந்திரியங்களை அடக்கிக்கொண்டு இந் 

தப்பூமியை ஆண்டுவந்தார். உலகங்களிலுள்ள வேதவித்துக்களும் 

பிராஜ்ஞர்களுமான ம நிறமனிதர்கள் அவருடைய ௮ந்தநல்லநடக்கை 

யைக்கேட்டூப் புருஷர்களிற்கிறந்த அ௮ந்தஜனகரை விரும்பினாக்கள. 

பிறகு, தர்மத்தைப்பிரகானமாகவுடைய அந்தயுகத்தில் யோகதர்மத் 
தை௮லுஷ்டிக்கன்ற ஸுலபையென்கிற ஒருபிசஷுகியானவள் (பூமி 

முழுமையும்) ஸஞ்சரித்தாள். இந்தஉலகழமுழுமையும்ஸஞ்சரிக்க்ற 

௮ந்தஸுலபையானவள் அங்கங்கே திரிதண்டிகளானயதிகள், 6 மிதி ' 

லாதிபதி மே௰;ஷசாஸ்திரத்தில்நிபுணன்' என் றசொல்வசைக்கேட் 

டாள். அவள், மிகவும்ஸூச்ஷ்மமான ஜனகருல்டயசரித்திரத்தைக் 

கேட்டு உண்மையா அன்ருவென்று ஸர்தேடத்து அவரைப் பார்க்க 

விரும்பினாள். அப்பொழுது, குற்றம்ற்ற அங்கங்களுடைய௮வள் உட 

னே யோசாக்தியினல் தன்னுடையபமையரூபத்தைத்தள்ளிவிட்டு 
மிசவும்உததமமானவேறரூபத்தை எடுத்தாள. அழகானபுருவங்க 

ளும் தாமரைமலர்கள்போன்றகண்களுமுடைய அ௮ந்தஸுலபையான 

வள் வேகமுள்ள அஸ்திரத்தின்கததிபோல நடந்து இமைப்பொழுதில் 
இலைவகைகள்     

1 கர்மசாண்டததிலும்.



சாந்திபாவம். ௧௧௬௫ 

விதேச அரசர்களுடைய yom த்தை அடைந்தாள். அவள் செல்வ 

வான்களால் நிரம்பியதும் அழகுள்ளதுமான மிதிலையை அடைந்து 

பிகுடனமென்கிற வியாஜத்தினால் மிதிலாதிபதியான ஜனகரைக் கண் 

டாள். அப்பொழுது, ஹன்சர் அவளுடைய சிறந்த அழகைப் பார்த்து, 

இவள் யார் ? யாரைசசேர்ந்தவஷ் ? கரும வருகிருள் ?” என்று 

அச்சரியச்தை அடைந்தார் ; பிறகு, அவளுக்கு நல்வாவுகூறி உத் 

"சமமான ஆஸனக்கொடுத்துப் பாதபரக்ஷா£ளனம் செய்து பூஜித்துச் 

சிறந்த ௮ன்னத்தினால் திருப்திபடையும்படி செய்தார். பிறகு, ௮ர 
சர் மந்திரிகளால் சரழப்பட்டுப் போஜனம் செய்தவளும் பிரீதியடைர் 

SOI Cryo cor அந்தபபிக்ஷா௩கியை ஸாவபாஷ்யஙசளுமுணர்ந்த பண்டிதர் 

களின் ஈடுவில் சிலகேள்விகளைக் கேட்டார். ஒ! அரசனே ! யோகத் 

தை ௮றிந்தஸுலபை, 6 யோகதர்மங்களில இவன் முக்தனோ ௮ல் 

லனோ ' என்றஸம்சயத்துடன் அவருடைய புத்தியிஒ தீன்னுடைய 

புத்தியினால் பிரவேசித்தவளானாள். அர்த ஸுலபையானவள் இவ 

ருடைய நயனங்களின் கரணங்களைத் தனது கிரணங்களோடு சேரச் 

செய்து நேத்ரங்களால் அவரை எவி யோரத்தினுலுண்டான (மனே) 

பர்தங்களால் கட்டினாள். ராஜஸ்ேஷ்ட?ன ! ஜனகராஜரும் Fis 

அக்கொண்டு இவளுடையஅபிபபிராயத்தை (தம் அபிபபிராயத்துடன் 

கலவாமல்) வேறுபடுத்தித் தம்முடைய அபிப்பிராயத்தினால் ௮வளு 

டைய அ௮பிப்ராயத்தைத் தாம் ரெ௫ித்தார். ௮பபொழுது, குடைமுத 

லானவைகளில்லாத ஜனகருக்கும் திரிதண்டமுதலானவையில்லாத 

ஸுஸ்பைக்கும் ஒரு சரீரத்தில் ஒருஸம்வா தம் உண்டாயிற்று. அதனைச் 

சொல்லுறேன்; கேள். பூபதியானஜனகர், 4 பூஜிக்கத்தக்கவ 

ளான (உன்னுடைய) இந்தயோகாலுஷ்டானமானது எவ்விடத் 

தில் ௮ப்யஹிக்கப்பட்டது ? எங்கே போகிறாய் ? நீ யாரைச்சேர்ந்த 
வள்? எங்இருந்துவருகிறாய் ? 'சாஸ்திரவிஷயத்திலும் பிராயத் 

இின்விஷயத்திலும்' ஜாதிவியயத்திலும் உண்மைமானது அறியப் 

படவிலீலை. ஆகையால், இந்தவிஷயங்களில் என்னுடன் சேர்க்கையின் 

நிமித்தம் விடைகூறவேண்டும். என்ன நீ குடைமுதலான (பேகக்ய' 

விசேஷங்களில் முக்தனென். 7 உண்மையாக அறியக்கடவாய், 

நீ என்னால் பூஜிகிகப்பட துதக்சவளென்று தோன். றவதனால் ரான் உன்னை 
நன்றாய் அறியவிரும்புகிறேன். முற்காலத்தில் வைசேஷிசசாஸ்திர 

ஜ்ஞானத்தை ச்னக்கு உபதே௫ித்தவரும் மோச்ஷசாஸ்திரத்தை ஈன்றா 

i இசனாக் தன்னுடையபுத்தி ௮ ௮வளுடைய புத்தியிஞல்பிரவேரிச்சப்பட 
வில்லை என் றுகாசண்பிரதார்



5௧௬௬ ஸரீமஹாபாரதம். 

கச்சொல்வதில் ஒப்பற்றவருமான எனது ஆசார்யர் யார் என்பதைக் 

கேள். நான், பராசரமஹரிஷிக்கு ஸமானகோத்ரமுடையவரும் பிராய 

முதிர்ந்தவரும் மஹாதமாவும் ஸன்யாஹியுமான பஞ்சசிகருக்கு மிக்க 

ப்ரியனுனசிஷ்யன். நான் ஸாங்கியஞானம் மீயர்கம்' ராஜீதி அயெ 

ஞானம் உபாஸனம் கர்மம் என்கி) இந்தமூன்றுவிதமான மோத 

தர்மத்திலும் வெகுதூரஞ்சென்று ஸந்தேகந்தெளிர்தவன். அந்தப் 

பஞ்சக (ஸன்யாஷியானதால்) சாஸ்திரத்தில்கண்டபடியான மார்க் 

கத்தினால் இவவுலகத்தில ஸஞ்சரிக்கையில முன்னொருகாலத்தில் என் 

னிடத்தில் மழைக்காலமான கான்குமாதங்கள் ow SLOTS வவித் த்தார். 

ஸாங்கெர்களில் சிறந்தவரும் அர்த்தத்தை ஈன்றாகப் பார்த்தவருமான 

அவர் மூன். றுவிதமான மோசஷதர்மத்தையும் எனக்கு உண்மையாக 

உபதே௫ித்தார். ராஜ்யத்திலிருந்து விலகும்படி செய்யவுமில்லை 

நான் மேல்னபதத்திலிருர்துகொண்டு மோக்ஷத்தை அடுத்த மூன்று 

விதமான அந்த எல்லாவிருத்தியையும் அசையற்றவனு:௦ ஒரு 

வனுமாயிருந்து அனலுஷ்டிக்கெறேன் வைராக்யமோ இந்த ( மோசடித் 

திற்கு LUNG SOUL Fold முக்திபெ அவதற்குக்காரணமான 5 வைராகப் 

மும் ஞானத்தினால்தான்உண்டாகி றது. ஞானத்தினால் 1யத்னத்தைச் 

செய்சனெரான். யதீனத்தினல் பெரியஅறிவு அடையப்படு 
கிறது. மஹத்தான ஞானம ஸுகதுக்கமுதலான இரட்டைகளுடைய 

நாசத்திற்குக் காரணமாசன்ற௫ு. அந்த இம்மூன்றின் வஙித்தியா 
னது, “பிராயத்தை அதிக்ரமித்தது. துவர் துவமில்லாத இந்த மேலான 
ஷித்தியானஅத இவ்வுலகத்திலேயே ஸங்கம்விட்டு மோஹம் நீல் 
ஸஞ்சரிக்கிறவனுனை என்னால் ௮டையப்பட்டது. (உழவு முதலியவற் 
றால்) மிருதுவானதும் ஜலத்தினால் ஈனைக்கப்பட்டதுமான பூமியானது 
முளையை உண்டாகசசெய்வதுபோல மனிதர்களுடைய கர்மமானது 
மறுஜன்மக்தை உண்டாகசசெய்கன்றது. ஒட்டி.லாவது அல்லது 
வேறு எதிலாவத-* நன்றாக வறுக்கப்பட்ட வித்தானது முளைக்குக்கா 

பீணமாயிருந்தும் மூளைக்குர்தன்மையில்லாமையால் முளைக்கெதில்லை. 
சிரையென்கிறவார்த்தையுடன் கூடின பெயரையுடையவரும் பிக்ஷு 
மான அந்தப்பகவானாலே (லாஸனையாரி ற) வித்தில்லாமல் , செய்யப்பட் 
டமையால் என்னுடையஞானமானது விஷயங்களில் செல் லுறெஇில்லை ; 
mate awn ககக ல்லி ரீயம்ப பட ப. 

1 முயற்சி; ! யோகாப்யாஸம் ? என்பது பழையஉரை, 
2 மஹதி என்பது மூலம்; ! ஆத்மஜ்ஞானம் ? என்பது பழையவுசை, 
8 மிருத்புலைஜயித்தது.
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இலும் பற்றுகறதில்லை ;1 ஸ்இரீமுதலானஇடச்திலும் பற்.றுகிறதில்லை. 

பீபனில்லாமையால் இவற்றின் விஷயத்திலுண்டான விருப்புவெறப் 

புக்களிலும் பற்றுறெதில்லை். என்னுடைய வலக்கையை சந்தனத் 

இனால்ஈளைப்பவ னும் இர. த்கையை வார i வனுமாகிய இவ 

விருவரும் GTO HHT C100 SOOM TA Ai Cure, anh 

யும் பயனையடைந்தவ லும் ஓட்டாஞ்சில்லி. பும் கல்லும் பொன்னும் 

ஸ்மமானவலும் பற்றற்றவனும் ற்றபதிமளோக்டியவனுமாக 

சாஜ்யததிலிருக்கின்ே றன் மோகூகர்ம ச தையறிர்தவர்களிலுத்தமர் 
sorte Cioran gs sings BO மூன்றுவிகமானரிஷ்டைகள் காணப்ப 

சென்றன. * மோசகஷசாஸ்திரத்தைபறிந்தவர்களான  இலெஜனங்கள் 

உலகத்தில் உத்தமமானஞானத்தையும் எல்லாக்காமங்பளையு ம்விடு 

வதையும் ஞானறிஷ்டையாகச ரொல்லுஒன்றார்கள். நுணுக்கமா 

கப்பார்க்செறவர்களான மற்றயதிகல கர்மநிஷ்டையைச சொல்லு 

இன்றார்கள் மஹாத்மாவான அந்தப்பஞசசிகர் கேவலஞானமும் 

கேவலசர்மமுமாயிருக்கிற அந்தஇரண்டைபுமே தள்ளிவிட்டு இந்த 

மூன்றாவது நிஷ்டையை நன்றாகச சொலலியிருக்கிறார்.. பமமும் 

நியமமும் காமமும் துவேஷமும் ஸ்திர்முதலான பரிச்சிரகமும் காவ 

மும் டம்பழும் ஸ்! சசமும்.ஆ ய இவைகளில் இருக்கும் விஷயற்தில் 

அ௮ந்தயஇகள் கிருகஸ்தர்சளோடொபபானவர்களே.  திரிதண்டமூத 

லானவையிருச்கையில் ஒருஞானத்தனால் மோசடிம்ருக்குமேயானால் 

குடைமுதலான வைகளிருந்தால் ஏன்மோகஷமேற்படாது 1, பற்றிதலா 

னது இருவருக்கும் ஸமம்தானே இவ்வுலகத்தில் எவனுக்கு எந்த 

எந்தக்காரணத்தால் கர்மத்தில் பயன் எற்படுசின்றதோ ௮வன் தன் 

னுடையபயனுக்காகத் கொள்ளபபட்ட. எல்லாத் திரவியத்திலும். 

அதை௮தைப் பற்றுகின்றான் கஇிருநஸ்தாற்ரமத்தில் தோஷத்தைப் 

பார்த்து வேறு ஆஸ்ரமத்தில் பிரவேசிஃின்றவன் ஒன்றைவிட்டு 

மற்றொன் நக்ரெடக்தகவனைைம் ‘emis த்தினின்றப் ம் விபுெடுவ 

தில்லை, அப்படியே, செஷ்யர்கள்புகலானர௧ ள் விஷயத் தில்) நிகர் 

ஹானலுக்ரஹரூபமான அதிகாரமான g து ஸமானமாயிகு ச்தலால் Siri 

களுஃகொப்ப ரன, பிகஷவர்கள்ர எந்தந்கரீரணைத்தினலை விடுபடுஇரர் 

கள்? இகத்தில்" யஜமாகத்தன்மையானது இருந்தாலும் கேவலம் 

ஞான த்தின?லயே விபெடுகிருர்ளென்றால் மேலான ராஜ்பஸ்தானத் 

இலிருப்பவர்கள்' ஏன் விடுபடுகிறதில்லை? காஷாயந்தரித்தல் முண்ட 

ர ஞ்செய்துபெள்ஞுசல் மூன்றுதண்டம்?சர்த்துத்தரித்தல் கமண் 

] (ஸங்சமிருத்தலால்! என்றும் கொள்ளலாம் ; ஸங்கம்ண அபிமானம், 
 



௧௧௬௮ ஸரீமஹாபாரதம். 

டு. யே மேசஷமார்க்கத்திற்குரிய த ொரரிப்படையாள (இந்த) 
அடையாளங்கள் மோக்ஷத்திற்குக்காரணமாகாவென்பது என்னு 

டைய எண்ணம் இந்த அடையாளமிருந்கா லும் இந்தவுலகத்தில் 

அச்சத்தின் நிவி GEES ஞானமேகா£ணிமானால் அடையாளம் 

மாத்தாரட் பயனற்றது. ' அல்லது, துசக்கத்தின்குறைவை ஆலோ 

தித்து அடையாளத்தில புத்திவைச்சப்பட்டே யானால் குடைமுத 

லானராஜலகஷூணாங்களிலும் அந்தப் பொ அுவானபயன் தானே காண 

ப்பகிறது? ஒன்றமில்லாமலிருப்பதில் 6 மாகஷமிருக்கி ற்தென்ப 

இல்லை. ஏ.தாவதிருப்பதில பந்தமிருக்கிறதென்ப துமில்லை. செல்வமி 

ருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பிராணியானது ஞானத்தினால். முக் 

தியை அடைகிறது. கையால், பந்தத்துக்கிருப்பிடமான தர்மார்த்த 

காமங்களும் ராஜ்யபாரமும் இருக்கையிலும் பர்தமற்ற ஸ்தானத்தி 

லிருப்பவசை என்னை அறியக்கடவாப் இவ்வுலகல ராஜ்யம்அதிகார 

மிவைகளின்ஸ்வரூபமும் ஸ்கேகத்திற்கிருப்பிடமான (ஸ்திரீமுதலான 

வர்களிடத்தில்) கட்டுகிறதுமான பாசமானது என்னாலே மோக்ஷமா 

இறபாறையில்&ட்டப்பட்.ட தியாகமென்கிற கத்தியால அறக்கப்பட் 

டது. பிகூஷஈடியே! இல்விதமானதன்மையை அடைந்தவனும் மாக் 

தனுமானநான் உன் விஷயத்தில் ஆதரவுடையவனாயிருக்கிறேன். உன் 

னுடைய ரூபமோ உண்மையானதன்று. Mose சொல்லப்போக 

றேன். என்னிடம் கேள். உனக்கு மார்த்தவம் ௮ழகு மேன்மை 

டொருந்தியாரீரம் (தருண) வயது இவையனைத்துமிருந்தும் நியம 

மும்்உண்டென்பதில் சநீதேசம் உண்டாயிருக்கிறது. உன்னுடைய 

செய்கையும் இந்தவேஷத்திற்குப் பொருந்தாதது. 6 இவன் முக்தனா 

யிருப்பானோ ? இரானோ ?' என்ற என்னுடையசரீரமானது ௮வம 

தஇக்கப்பட்டதாகும். மூன்றுதண்டமுடையவளை ! யோடியாயிருந் 

ததும் அசையுள்ளவனிடத்தில்  (முக்கனுடையலக௲ணமானது) 

இருக்கிற துமில்லை. இர்தமூக்கலசு௲ணமான து உன்னால் ரச்ஷிக்கப் 

படவுமில்லை, முக்தனுக்கு "முறைவானவ்யவஹாரமில்லை என்னுடை.ய 

சரீரீத்தை உன்னுடைய இர்சையினால அடைந்தாய். அபபடி. என் 

னுடைய 3பச்ஷல்தை அடைந்ததால் உனக்குண்டானதோஷத்தைக் 

கேள். நீ என்னகாரணத்தினால் என் னுடையராஜ்யத்தி லும் பட்ட 

ணத்திலும் பிரவேசித்தாய் ? யா ருடையலம்பந்தத்தரல் நீ என்னு 
  

] தாரிதரியசத்தாலுண் டான துச்சம்குறைதல், 

2 பிறனைரக்கிசக்றெசெயறும் வேண்டுவதில்39' என்ற! சொள்ளலாம், 

8 சர்சத்தை,
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டையமனத்தில் புகுத? £ வர்ணங்களுள் சிறந்த ப்ராம்மணஸ்திரீ 
யாயிருக்றெய். நானோ க்ஷத்ரியன், ஈம்மிருவருஃகும் ஒரு சேர்க் 

கையுமில்லை. நீ வர்ணங்கஞுடைய "ஸங்கரத்தைச் செய்யாதே, நீ 

மோச்ஷதர்மமுள்ளவளடயிருக்கறாய், soy இிருகஸ்தாஸ்ரமத்தி 
லிருக்கிறன். அண்ரமஸங்காமசன asia உனமகு இரண்டாவது 

தோஷம். 8 ஸமானசோத்ரமுடையவளோ வேற்கோத்ரமுடைய 

. வளோவென்று நர்ன்* அறியவில்லை நீயும் என்னை அறியவில்லை. 

(ஒருபோது) ஸமான கோத்திரமுடைய என்னை அடைந்தவளானால் 

உனர்கு 'மூன்றாவகான கோத்திரஸங்கரம் ஏற்படுது. தவிரவும், 
உன். ஓுடையப்தியானவர் ஜீவித்திருக்கிருரோ ; அல்லது எங்கேயா 

வது போயிருக்றொரோ பிறனுடைய மணவி சேோக்கூடாதவளென்றி 

GUSTO நானகாவதானதாமஸங்காம் ஏற்படுகின்றது. அப்படிப் 

பட்ட நீ காரியத்தை அபேக்ஷித்து இந்தக் கெட்உ காரியங்களைச் 
செய்கிறாயா ? அல்லது, அ௮றியாமையினாலா ? அல்லது, பிராந்திய 

னாலா? அல்லது, இப்பொழுது ஏதாவது உன்னுடை.யதோஷ.த்தி 

(லை ஸ்வதந்திரையாயிருக்கிறாயா ? அபபடியானால், உனச்குஇருக்றெ 

சிறிது சாஸ்தாிஞானமும் முழுதும் பயனறறதாகிவிட்டது. உன் 

சித்தத்தை எனசித்தத்துடன் சேர்த்ததென்பது மான்றாவதுதோ 

ஷம் இதூ துஷ்டையென்பதற்கு அடையாளமாக உன்னால் வெளி 

யிடப்பட்டதென்று தெரிகிறது. ஜயத்தை விரும்புகிறவளான நீ” 

என்னைமாத்திரம் ஜயிக்கவிரும்பவில்லை,. என்னுடைய இந்தஸபை 

அகத்தையும் ஜயிக்கவிரும்புகிறாய். அப்படியே, பூஜ்யர்களையும் 

ஜயிக்கவிரும்புகிருய். அகையினாலேதான், %” என்பஷத்தைச்கெடுப் 
பதற்கும் உன்பக்ஷ£த்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்கும் (உன்னுடைய) 

பார்வையை ஒவ்வொருவரிடத்திலும் செலுத்துகஇழுய், அப்படிப் 

பட்ட நீ பொராமையாலும் யோகஷித்தியின் மோகத்தாலும் மயக்கி 

மறுபடியும் விஷத்தையும் ௮மிருதத்தையும் சேர்பீபதுபோல (என் 
புத்தியுஉன் உன்புதீதியைச) சேர்க்கிராய், இவ்வுலகில், (பரஸ்பரம்) 
அசையுள்ள ஸ்திரீபுருவர்களுடைய சேர்க்கையானது அமிஞ்தத் 

திற்சொப்பாகும். ( தன்னைவிருபபுகி ற புருஷனகப்படவில்லை ' என் 

கிற அந்தததேசஷமும் , விஷத்திற்கொப்பாகும்.  (ஸ்வதர்மத்தை) 
3 விடாதே. ஈன்ராக ராய்ந்துபார். 3உனக்குரிய (யதி) சாஸ்தி 
    

1 sey, 
2 *மாத்யரஷ்$; ' என்பது மூலம் 24 எல் னைவிஃட்டுவிடு 1 என்றும் கொள்ள 

3 யதிகளுத்குமிய உன்னுடைய' சாஸ்இிரத்ை, [லாம், 

௬74௧௭௪



௧௧௭௦ ஸரீமஹாபாரதம். 

சத்தைக் காப்பாற்று, (இவன்) முக்தனுரி ° அல்லனா£ ' என்று 

என்னை ௮றியவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தை நிறைவேறறினாய். உள் 

னுடைய மறைவான செய்ரநைகளை எல்லாம் நீ என்னிடம் மறைக்கக் 

கூடியவளல்லை. அப்படிப்பட்ட. நீ உன்காரிய/ திற்காகவாவது வேறு 
அரசனுடைய கார்யத்திற்காகவாவது! 1வேஷம்மாறிக்கொண்டு என் 

னிடம் உண்மையை மறைக்கத்தக்கவளல்லை, அரசண்க கள்ளத்தன 

மாக அணுகக்கூடாது. பிராம்மணண எவ்விதத்திலும் அப்படி. 

அடையக்கூடாது. பெண்களுக்குரிய குணங்களையுடைய மனைவிகளை 

யும் கள்ளத்தால் அடையக்கூடாது. இவர்களைக் கபடமாக அணுகு 

கிறவர்கள் நாசமடைவார்கள். அரசர்களுக்கு ஐஸ்வரியம் o JON 

பிராம்மணர்களுக்கு வேதம் பலம். பெண்டிர்களுக்கு அழகும் யெள 

வனமும் கற்பும் மிகச்ிறர்தபலம் கையால், தன்னுடையக்ஷமத் 
தைவிரும்புற்மனிதன் இந்தகுன்றையுமே பலமாகக்கொண்ட இவர் 

களை சேர்வழியால் அடையவேண்டும். கோணலானவழியானது 

கெடுதலுக்குக்காரணமாகும். (அகையால்)) நீ. உன்ஜாதி, வித்தை, 

அசாம், அபிப்பிராயம், ஸ்வபாவம், வாவின்கோக்கம் இவ்வளவையும் 

உள்ளபடி. சொல்லவேண்டும்  என்.றுகேட்டார். இவ்விதம் ஸுகமில் 

லாதவைகளும் யோக்யமில்லாதவைகளும் பொருந்தாதவைகளுமான 
வார்த்தைகளைக்கூறி அரசர் விலக்கவும் ஸுலபை சலிக்கவில்லை. 

அரசர்சொல்லிமுடித்தபிறகு, அழகானரூபமுடையஸுலபை அவரை 
கோம்கித் தீன் சரீரத்தைக்காட்டி லும் அழகான வார்த்தையைச் சொல் 
வத்தொடக்கினாள். 

(ஓஒ! அரசனே ! சொல்லின்குற்றம் ஒன்பதும் புத்தியின்குற் 

றம் ஒன்பதுமில்லாததும் உசிதமான அர்த்தத்தையுடையதும் பதி 

னெட்டுக்குணங்களுள்ளதும் ஸூக்ஷ்மம், ஸாங்கயம், சிரமம், நிர் 

ணயம், பிரயோஜனம் இவவைந் துவிஷயங்சளுள்ள தமான சொற் 

Oni வாக்கியமென்று சொல்லபபடுகிறது * பதத்தின்பொருள், 

பதம், வாச்சியமிவைகளைக் சொண்டு பிரவிருத் த்திக்கும்படி'செய்யப் 

ப. ஸூக்ஷ்மத்தன்மையுதலிய இந்த ஸலிஷயங்களின் லஷணத் 

தைக்கேள். வெவ்வேராலாவிஷபங்கி(ரில ஞானமானது வெல்வேரு 

கப்பிரவிருத்திந்க அவைகளில் புத்தியைய்புகுலிப்பது. ஸுூஈஷ்மத் 

தன்மையாகும். ஓர் அர்த்தத்தைக்கருதிக் குணங்களையும் தோஷங் 

களையும் அளவிட்டுப் பிரித்தறிவது ஸாங்கெமாகுமி. ₹இது முன் 

சொல்லத்தக்கது. இது பின்சொல்லத்தக்க.து ' என் பொருள்ே தான் 

] வேறுபாடம். a பசவும்படி-0 சய்யப்பட்ட, 
 



சாந்திபர்வம். க்க௭க 

றச்சொல்லப்பட்ட வாரஷ்தியம் கிரமமுள்ளதென்று வாக்யெலக்ஷணம் 

தெரிந்தவர்கள் சொல்துறொர்கள். தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோ 
க்ஷம் இவைகளில் ஒன்றைபபிரதிஜ்ஞைசெய்து வாக்யத்தின் முடிவில், 

( இதுதான ௮௮ ' என்ற! சொல்லப்பட்டது நிர்ணயமாகும். ஓ! ௮ர 

சனே ! இச்சையாலுண்டாகிற ச துக்கத்திழிம் தீவேஷத்தாலுண்டா 
இறெதுக்கத்தி லும் (முறையே இதை அ௮வூயம் செய்வேனென்இ p) 

வரவிருததியும் (இத அயம் விலக்கூவேனென்டு ற) நிவருத்தியும் 

பிரயோஜனமாகும். ஓ! அரசனே ! ஓர அர்த்தத்தில இப்படிப்பட்ட 

ஸு9சஷ்மத்தன்மை £ முதலானவைகள் சேர்ந்திருப்பதே வாக்யம் 

என்௮ நான சொல்வசைக்கேள். தொடர்ந்த அர்த்தங்களையுடையதும் 

௮0ேக அர்த்தமில்லாகதும் யுக்தியுளளதும் சுருக்கமுள்ளதும் "பொ 

ருத்தமுள்ளதும் ஸந்தேகமில்லாத.தும் சிறந்த பொருளுள்ளதுமான 

வாக்யத்தைச் சொல்லபபோடுமறன். கடினமான ௮-%ரங்களில்லாத 

தம் (இர்த்தத்தைத் தெரிவிப்பதில்) வெறுபபைத் தரும் பதங்களில்லாத 

அம் பொய்யில்லாததும் தர்மார்த்தகாமங்களுக்கு ,விசோதமில்லாததும் 

(வியாகரண சாஸ்திரப்படி) ஸம்ஸ்காரமில்லையென்பதில்லாததும் வாக்கி 

யக்குறைவில்லாததும் பதக்குறைவில்லாததும் முறைத்தவருகச் 

சொல்லப்படாததும் 3ல-௯ஷணையிலலாததும் பயனற்றதாகாததும் 

யுக்தியில்லாததாகாததுமான வாக்கெயத்தை? சொல்லப்போகிறேன். 

காமத்தினலும் குரோதத்தினாுலும் பபத்தினலும் லோபத்தினாலும் 

ஏழைத்தன்மையாலும் அயோக்யதையாலும் லஜ்ஜையாலும் தயை 

யினாலும் கரவத்தினாலும் ஒருவிதத்தி லும் சொல்லமாட்டேன். 5! 

அரசனே ! சொல்லவிரும்புங்கால் சொல்லுகிற்வலும் கேட்கிறவலும் 

வாக்கயழும் முழுதும் ஒத்திருந்தால் அந்த அர்த்தம் பிரகாசிக்கும், 

வார்த்தை சொல்லுகிறவிஷயத்தில் சொலதுகிறவன் எப்பொழுது 

கேட்றறவனை அவமதிக்கிருனோ அபபொழுது அந்தவார்த்தை 
தனக்குமாத்திரம் “விளங்குவே தயன்றி (௮ன எலீவளவுசிறந்ததானா 

௮ம்) பிறரால் ஏற் றுக்கொள்ளபபடுவஇலலை. தவிரவும், தன் விஷயத் 

தைவிட்டுப் பிறர் விஷபந்தைச சொல்லும் மனிதனிடம் சங்கையுஷ்டா 

கிறது. கையால், அந்த வாக்ியமும் தோஷமுடையது. ஓ! அரச 

னே! கேட்கிறவினும் சொல் லுறெவனுமான இருவருக்கும் விரோத 

மில்லாத அர்த் தத்தைச் சொல்லுகிறவனே சொல்லுகிறவன். மற்ற 
  

1 ‘yp@evends மூத்லிய எட்டுக்குணங்கவையுடையது ? என்பது பழைய 

வுரை; 'க்செந்தகளில்லாத ? ஏன்றும் கொள்ளலாம். 
9 பரம்பணீரயாக ௮ர்ததத்சைத் தெரிவிக்கும் சப்த விருத்தி.



௧௧௪௨ ஸரீமஹாபாரதம். 

வன் சொல்லுகிறவனல்லன். இ! அரசனே !' அசையால், அர்த்த 

முள்ளதும் வாக்கியலரஷணம் நிரம்பியதுமான இந்தவாக்ெத்தை 

மனத்தைவெளியில்விடாமலும் மனத்தை ஒருவழிப்படுத்திபுமிருந்து 

கேட்கவேண்டும். இ! அரசனே! (நீ யார்டி யாரைசசேர்ந்தவள் ? 
எங்கிருந்து வருகிருய பிடி என்று ன்னை நீ கேட்டாய், அதற்கு 

விடையான இந்தவார்த்தையை ஒரசேமனத்துடன் கேள். அரசனே ! 

அரக்கும் கட்டையும் புழுதிகளும் ஜலத்திவலைகஞ்ம் நன்குசேர்ந்தி 

ருப்பதுபோன்றது இவவுலகில் பிராணிகளின் இருப்பு. சப்தம், ஸ்ப 

ரிசம், ரஸம், ரூபம், கந்தம், ஐந்து இந்திரியங்கள் கிய வெவ்வேறான 

இந்தப்பத்தும் அரக்கும்கட்டையும்போல ஒரு சரீரத்தில், பொருந்தி 

யிருக்கின்றன. இவைகளைக்குறித்து, (நீ யார்?' என்று கேட்பவ 

ரில்லை என்பது உறுதி, அப்படிப்பட்ட தோஷமிருத்தலால இவை 

களுள் ஒவளொன்.றம் தன்னையும் அறிகறதிலலை ; மற்றவற்றையும் 

௮.றிறெதில்லை. நேததிரம் தன்னைப்பார்க்கறதிலலை. vorrei 

தன்னை அறிகறதில்லை. ஜலமும் புழுதியும் சேர்ந்திருந்தும் ஒன்றை 

யொன்று ௮றியாததுபோல இலைகளும் சேர்ந்திருந்தும் அறிகிற 

தில்லை, வெளியிலுள்ள மற்றக்குணங்களையே அ௮(பேக்ஷிக்கின் நன, 

அவைகளையும் என்னிடம் கேள், ரூபம் நேத்திரம் பிரகாசம் மூன்றும் 

பார்க்கும் விஷயத்தில காரணங்கள். இதில்போலவே மற்றஞானஜேய 

ங்களிலும் காரணங்களிருக்கின்றன. ஒருமனிதன் ஈன்மைதீமைகளை 

ஆராய்ந்துபார்க்க 1றதற்குரியரமனம் இர்தஞானஜேயங்களுஃகிடையிலி 
ருக்கெது. முதலில் சந்தேகிக்கப்பட்ட விஷயங்களில உறுதில்யச 

செய்வதற்குரிய புத்தி என்கிற பன்னிரண்டாவதான வே குணமும் 

கொள்ளப்படுதறது. பன்னிரண்டாவதான அதில் ஸத்யமென்கிற 
வேறுகுணமிருக்கிறது. அதனால், ௮வன் மஹாஸத்வமுள்ளவனென் 

றும் அற்பஸத்வமுள்ளவனென்றும் ஊகிம்சப்பகெருன், (இவன் 

என்னைச்சேர்ந்தவீன் ; இவன் என்னச்சேராதவன்' என்று அபிமா 

னிக்கிற Samar tees னும் பதினன்காவதுகுணம் வேறு இருக்க 

“றது. ஓ! அரசனே ! ௮ந்த ௮கங்காரத்தில் பதினைந்தாவதான (பூர்வ 

வாஸனை என்கிற) வேறுகுணமானது (ருதப்பட்டிருக்ெது. இவ்வுல 

சில் ௮து தனித்தனியான (ரூபமுதலான) *கூறுகளின் ஸமூகத்திலு 

டைய சேர்க்கையாகச் சொல்லப்படுெது. அதில் *ஸங்காதமென்னும் 

பதினாராவது வேறொருகுணமானது இருப்பதாகக் கருதப்படுறெது. 

1 வேறு பாடம், 2 பேறு பாடம், 

3 ஸத்வமுதலானவற்றின் ஸ்முதாடம அவித்தை. 
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௮தை ஜாதிவ்யச்திஎள்னும்இரன்டுகுணங்களும் ஆண்ரயித்திருக் 

இன்றன. ஸாகதுக்கங்கள் ஜனனமாணங்கள் லாபாலாபங்கள் பிரியா 

ப்ரியங்கள் என்பவை ”,துவர்துவயோகமென்னும்பத்தொன்பதாவ 

தான குணமென்று னைச்சப்படுனெறன 7, பதீதொன்பதிற்குமேல் 
. . a . ° 4 

காலமென் அவேறொருகுணம் உண்டு. இவலிதீம் பிராணிசளுடையஉ ற் 

பத்திராசங்கள் இர்தஇருபத்திளன்குமென் று அறியக்கடவாய்,. இந் 

ஐக்கூட்டமான இருபது, மகாபூதங்களஜந்து, இருப்பது இல்லாதது 

இவைகளுடைய ஸம்பந்தமுடையவைகளும் பிரகாசரூபங்களுமான 
% 

(பதார்த்தஞானம், பிராமென்கிற) வேறஇரண்டுகுணங்கள் ஆக இவ் 

விதம் *குணங்கள் இருபத்தேழு. புண்ணியபாபங்கள், வீ ரியம், பல 

மென்ற! இவைகள் வேறுமூன் றகுணங்கள இள்ளிதம் முப்பதென்று 

கணச்டெப்பட்ட சலைகள் பூர்ணமாகநிரம்பியது சரீரமென்று நினக் 

கபபட்டது, இந்தக்கலிகளுக்கு அவ்பக்தமானது காரணமென்று 

ஒருவன் கருதுஒறான். ஸ்.தாலபுக்தியான மற்றொருவன் *வியக்கமென் 

கிற ஸ்பஷ்டமானவஸ் வைச் காரணமாகப் பார்க்கிறான். ஆச்மவிசா 

ரிம்செய்கிறவர்கள் அவயக்தமோ லயத்தமோ இரண்டோ அல்லது 

4 நான்சோ எல்லாப்பிராணிகளுக்கும்காரணமென்று நினைக்கருர்கள். 

ஸ்பஷ்டமில்லாதஇந்தப்பிரகிருதி கலை_ளால ஸ்பஷ்டமாயிற்று, ராஜ 

ரி2ரஷ்டனே! நானும் நீயும் மற்றசசரீரிகளும் ளிலிஈந் UUST@AL, னு | OP CH அவை முது 

வர்தோம். வீரியபிர் துவைக்கர்ப்பத்திலவைத்தல் முூகலான அவஸ்தை 
. ° ௪. *. ங். ) 

கள் வீரியம் உதிரமிவைகளிலிருந்து உண்டாகின்றன. அவைகளு 
® உட . . ச 

, YG டைய சேர்க்கையினால் கலலமென்பறு உண்டாகிறது, கலலத்திலி 

ருந்து புத்புதமென்பது உண்டாகிறது, புத்புதத்திலிருந்தும் பேரி 

(என்சிறமாம்ஸபிண்டமானத) உண்டாகிறது பேசியிலிருந்தும் 

வயவந்கள் உண்டாகின்றன அவயவத்திலிருந்தும் நகங்களும் 
a ௪ ° * [ oe ° 

ரோமங்களும் உண்டாகின்றன ஓ! மிதிலாதிபனே ! _ஒன்பதாவதுமா 
தம்ரிை றந் தபின் பிறந்ததானஜர்துவுக்கு அடையாளத்தைக்கொண்டு 

ஸ்திரீபென்றோ புருஷனென்றோ பெயரும் ரூபமும் உண்டான் POL. . 
பிறந்தவுடன், (சிசுவான து) திவற் நாங்களும் விரல்களுமுடையதாகக் 

ர 4 ச ச் ‘ . க 
காணப்படுகிற ஐ. , பிறகு, குமண்னுக்குரியரூபத்தை அடைந்ததும் 

அதைவிட்டி வேறுரூபமுன்டையவனாி பெளவன தீதையும் யெளவனம் 
  aera tees, 

  

a et ee ப மம ம வடு 

1 4 ஆக்கு இ? என்பது மூலம ; 4 ஜாதிச்குஆசரமான சரீசம! என்பது 
2 இரட்டைசளின் சேர்க்கை, [பொருள், 
8 (பரமாணுஎன்பது பழையவுனர், 

4 அவ்யகதரு வ்யக்தம், ஜீவன், ரீறவரன்,



௧௧௪௪ ஸரீமஹாபாரதம். 

விட்டுக் கிழத்தன்மையையும் அடை௫இருன் 4 இர்தமுறையாக முன் 

முன்உண்டானரூபம் காணப்படுறெதில்லை. எல்லாப்பிராணிகளிடத் 
திலும் கணந்தோறம் தனித்தனிபயனுள்ளகலைகளுடையமாறுத 

லானது இருக்கிறது. , ஸூசஷ்மாயிருப்ப்சால் ௮றியப்படுவதில்லை. 

அரசனே! ஓவவொருரிலமையிலும் இந்தக்கலைகளுடைய உற்பத் 

இயும் நாசமும் தீபஜ்வாலையினுடையக திபோலக் காணப்படுகிற 

தில்லை. இவ்விதமான தன்மையையுடையஎல்ஸ உலகமும் நல்ல 

குதிரைபோல எப்பொழுதும் இடிக்கொண்டிருக்கையில் (யார் எங் 

இருந்துவந்தவன்? எங்கிருந்துவாவிலலை? இது மாருடையது? இது 

யாருடையதில்லை? இது எங்கருந்துவர்தத? இது எங்கிருந்து வர 

வில்லை? இகத்தில் பிராணிகளுக்குத் தம்மவயவங்களோடுதான் என்ன 

ஸம்பந்தமிருக்கிறது? ஸூர்யன், ஸூர்யகார்தமணி, கொடி இவை 

களிலிருந்து - ௮க்னெிஉண்டாகிறதுபோல இவ்வுலகத்தில் கலைகளு 
டையகூட்டத்திலிருந்தும் பிராணிசள் உண்டாகின்றன நீ உன்னு 

டையசரீரத்தில மனத்தினால் ஆத்மாவைப பார்ப்பதுபோலவே பிற 

னிடத்தில் நீயே ஆத்மாவை ஏன் பார்க்கவில்லை உன்னிடத்திலுப் 

பிறனிடத்திலும் ஸமமானதன்மபையை நிச்சயிக்கருயானால் ௮ப் 

பொழுது என்னை, (நீ யார்? யாரைசசேர்ந்தவள்?' என்று ஏன் 

கேட்கிருய்? ஓஒ! மிதிலாதிப! இது எனக்கு வேண்டும்; இது 

வேண்டாம்' என்கிற விருப்புவெறுப்புக்களான அுவந்துவங்களால் 

விடப்பட்டவனுக்கு, ( ம யார் £? யாரைசசேர்ந்தவள் ? எங்கிருந்துவரு 

இஞய்?” என்ிறகேள்விகளால் என்னபயன்? சத்துருவினிடத்திலும் 

மிததிரனிடத்திலும் உதாஷீனனிடத்திலும் ஜயத்திலும் ஸச்தியிலும் 

கலகத்திலும் (அதறகுஉசிதமான) செய்கையுளவ பூபதியினிடத்தில் 

முக்தனுக்குரியலக்௲ணம் rg 1? இவ்வுலகத்தில கர்மங்களில் தர்ம 

மும், அர்த்தமும், காமமும், (தர்மமும் அர்த்தமும், தர்மமும் 
காமமும், அர்தத்மும் காமமும், தர்மம் அர்தீதம் காமம் மூன்றும்) 

௮௧ எழுவிதமாகவைக்கப்பட்ட தர்மார்த்தசாமங்களை அறியாமல் 

அவைகளில்  பற்றுள்ளவனாயிருப்பவனிட த்தில் முக்தனுடையலக5 

ணம் ஏது? எவனுடையபார்வை ப்ரியனிடத்திலும் அப்ரியணடத்தி 

அம் பலமில்லாதவனிடத்திலும் பலவானிடததிலும் ஸமமாயில்லை 

யோ அவனிடத்தில் முக்தனுக்குரியயஈரஷணம் ஏது? அரசனே ! 

ஆகையால், யோகமில்லாதஉனக்கு மோக்ஷத்தில் ஆபிமானம் ஏற்படு 

வது பத்தியமில்லாதவனுக்கு Oke ஈண்பாக 

ளால் தடும்கத்தக்கது." தி சத்அருக்களைசசிக்ஷப்பபனே ! (ஸ்திரீ
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முதலான) Hb 5 HOG» ஸங்கத்திற்குரிய் ஸ்தானங்களை நன்றாக 

ஆராய்ந்து ஸரக்மாவினிடத்திலே ou பார். இதைத்தவிர முக்த 

லுக்குரியலகஷ்ணம் வேறயாது ? மோக்ஷத்தையடுத்து. ஸுஷ்மங் 

களும் சயனம், மறறஸஏலானுபவங்கள், போஜனம், வஸ்திரமென்கிற 

நான்கு அங்கங்களிலுண்டானைகளுமான சீவே.றஇந்தச் 1சலஸங்க 

ஸீதானங்களைசக் சொல்லுகிறேன் கேள், இஃ பபூமிமுழுமையும் 

ரேகுடையின்&ழிருக் அஆஜளுகிறஅாசன் ஒரேபடடணத்தில் வஹிக் 

கருன்; அந்தபபட்டணத்திலும் ஒரே முஹ 3.2  வவரக்கிரான்; 

அந்தக் இருகத்திலும் இரவில ஓரேசயனக்தில படுத்துக்தொள்ளு 

கிருஷ். அதிலும் ஸ்திரீபுடன்சயனித்தால படிஃ்கையின்பாதிதான் 

அவனைசசேர்ந்தது. அஆகையால, இநதஸம்பச்ச ,தினுஸலே அரசன் 

போகஸாதனய்களி லும் போஜனம் CUS Hi (Lp Fer அளவறறகுணங் 

களிலும் அற்பபபயனுள்ளவனாகிறான். ௪௨ ஈதணவிஷ்யததிலும் 

அரசன் எபபொழுதும் தன்வசமற்றவன் ; அவவிதமிருக்தும் மிகவும் 
அற்பத்திலும் பற்றுதல்வைக்கிருன். ஸமாகானம் ॥ததம் இவைகளின் 

ஸம்பந்தத்தில் அவனுக்கு ஸ்வாதந்திரியம் எத? ஸ்திரீகளிடம் 

போகம்லிலை்இவைகளிலும் இவன் எபபொழுதும ஸ்வதந்திரமில்லாத 

வன். மந்திரிகளுடன் சேர்ந்து ௮லாசிபபதில் இவனும்கு ஸ்வதந் 

திரம் ag? இதார்களை ஆஜஞைசெய்கிறதிலமாத்திரம் இவனுக்கு 

ஸ்வதர்திரம் இருக்கிறது அந்தஅந்த *தணத்திலும்.. அவசனா 

யிருந்து கார்யங்களை௪ செய்கிறான் நித்திரைசெய்யவிருப்பமுள்ள 

வனாபிருந்தும் தன்னிடம் காரியநிமிததம் ஜனம்வருதலால் நித்திரை 

செய்ய அவகாசம்அடைவதில்லை சயனத்தில்தூங்கனாலஓும் தன் 
ஏவலால் அவசனாக எழுபபப்படுகிறான். 4 ஸ்நானம்செப், பூசிக் 

சொள். பானம்செய். போஜனம்செய் ஜஹேறோமம்செய். யாகம் 

“செய் ' என்றும், 6 சொல்லு, ளூ ' என்றும் பிறர்சொல்ல ௮வ௪ 

னாகக் கார்யங்களைச் செய்கிறான். இப்படியே ஜனங்கள் வந்துவந்து 

எபபெ!ழுதும் யாசிக்கிரர்கள். தனத்தைக்காபபாற் றற .ரசலும். 

௮ந்த ஜனச்கூட்ட தீதிற்ருத் தானம்செய்ய உத்ஸாஹபபடூரஇப்ளை 

கொடுத்தால் இவனுடைய யெர்ச்காமும் , நதி துவிடும். கொடுப்ப 

வனானஇவனுக்கு! (சேர்த்தவர்களுடைய) விரோதமும் ஏநபடும், 

க்ஷணத்திற்குள் இவனுக்கு வெறப்பையுண்பெனண்ணுகிற கோஷ் 

களும் நேரிடுெறன.] ஒரே இடத்திலிருக்கிறவர்சளானாலும் பிராஜ் 
ஞார்களையும் மூரர்களையும் வை,்திபர்களையும் சங்கக்கிறான். தன் 
  

1] வேறுட[டம், 2 வேறுபாடம்,



௧௧௪௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

வேலைக்காரர்களிடத்திலும் பயத்துக்குக்காடிணமில்லாமலே பயப்படு 

கிரான். அரசனே ! அப்படியிருபபதால் முன் என்னுல்சொல்லப் 

பட்டஇவர்கள் தோஷமுள்ளவர்களாகிறார்கள். அப்படியானால் இவ 

லுக்கு அவர்களிடமிருந்து எவவளவ பமுண்டாகுமென்பதைப் 

பார். எவலும் தன்தாகிருகத்தில் அரசனே. ஜனக! தம்தம் 

இருகத்தில் சிசைச௲ணங்களைசசெய்கிற திருகஸ்தாணைவரும் அச்சர் 
களுக்கு நிகரே. புத்திரர்கள், பத்னிகள், சரீரம், பொக்கசம், மிச் 

ITSM, ஸாதனங்கள்முதலியஇவைகள் அந்தஅர்தக்காரணங்களால் 

அரசனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பொதுவாயிருல்கின்றன. ' 4 கேசம் 

கெட்டுவிட்டது. பட்டணம் எரிந்துவிட்டது. பட்டக் யானை 

இறந்துவிட்டது என்,று உலகங்களுக்குப்பொதுவான | இவைகளில், 

( எனது ' என்கிற அபிமானத்தால தாபத்தை அடைரன். இச்சை, 

துவேஷம்; 1பயமிவைகளாலுண்டான மமனோதுக்கங்களாலே விடி 

படாதவனும் சிரோரோகமுதலிய ரசோகங்களாலும் தீங்கைவிளைவிக் 

இற அந்தஅந்தத்வந்துவங்களாலும் கெடுக்கப்பட்டவனும் எங்கும் 

சங்கையுடையவலுமாயிருந்து அகேகர்களால் விரும்பப்பட்ட ராஜ 

யத்தை ராத்திரிகள் முழுதும் கணக்கிட்டுக்கொண்டு அளுகருன். 

கையால், அற்பஸுகமுடையதம் மிகுந்த துக்கமுடையதும் 

திறிதும்ஸாரமில்லாகதும் வைக்கோலில்பற்றிய தீக்குஒப்பானதும் 

துரைக்கும் குமிழிக்கும் நிகரானதுமான ராஜ்யத்தை எவன் அடை 

வான் ? அடைந்தும் (எவன்) சாந்தியை அடைவான் ? ஐ ! அரசனே! 
இந்தப்பட்டணததையும் ராஜயத்தையும் பொக்சசத்தையும் சேனை 

யையும் மந்திரிகளை யும் உன்னுடையவையென்று நினைக்கிறாயே, 

இவைகள் யாருடையவைகளல்ல 1 மித்திரர்கள், மந்திரிகள், பட்ட 

ணம், G தசம், ஸைனயம், பொக்சசம், அரசன்எனஏழுஅங்கங்களு 

டையஇந்தக்கூட்டமானது ராஜ்யமென்று சொல்லப்படுகிறது, எழு” 

௮ங்கக்களையுமு. மடய இச்தராஜயம், ஒன்றோடொன்று கயி பத்தின் 

சேர்ந்ததாக நி ற்சின்றமுக்காலி? 'மபால ஒன்றுக்கொன்று ஸ்காயமு 
யதா யிருக்க, குண த்திஷலை யார யாஷாக்காட்டி லும் oben 

ois ovis daronbonh’ YOS HGR அங்கம் அதிகமாகிறது, ஒன்றி 
னால் ஒரு காரியம் நிறைவேறறப்படு ofan தி அதுட Su gram or றத, 
ஏழு ௮ங்கங்களுமுள்ள ஸங்சா ஈமும் (அபிவிருத்தி, ஏசஷபம்,இரண்டுமில் 

, (ட 
yO ¥ ai 

1 Gap. 2 yen cari apo: ' wsbes veh ramen காவற் 7 

என்பது பொருர்.தும்,



சாநிதிபர்வூ ௧௧௭௭ 

லாமையென்கிற) லேறிமூன் றுசேர்க்து  பத்தும்அடங்கியஇந்தக் 

கூட்டமான சாஜயத்தை ஆளுடிறது, மிகுந்கடத்ஸாஹத் துடன் 

ராஜதர்மத்தில் பற்றுள் ளவனாயிருக்கிறஅரஈன் NH GIN IG HHT GMD 

ஸந்தோஷிப்பான். அஷிீன்த்தவிர வேரானவன் குறைக்கபாகங்களால் 
ஸர் தாஷிப்பான். அரசனென்.ற? தனியே இருவனில்லை. அழசனில் 

லாமல் ராஜ்யமில்லை, ராஜ்யமில்லாவிடில் தர்ம3மது? தர்மமில்லா 

'விட்டால் பரலோகீமேது? இவ்விடத்தில் அரசனுக்கும் ராஜ்பத்திற் 
கும் பரிசுத்தத்தைத்தருவதும் சிறர்கதும் பூமியைத் தாஷிணையாக 
வுடையதுமான. அஸ்வமேதமென்கிற தர்மமுமில்லை. இ! மிதி 

லாதிபதியே 1, நான் அரசர்களுக்குக் அுக்கத்தைவிளைவிக்கக்கூடிய 
செய்கைகளை .நாற்றுக்கணக்காகவும் அயிரக்கணக்காகவும் சொல் 

லத்திறமையுள்ளவள். எனக்கு என்சரீரந்தில் அமொனமில்லை $ பிற 
சரீரத்தில் அபிமானமேது ? இப்படிப்பட்டவளும் யோக்முடைய 

வளுமான  என்னநோக்கி நீ இவ்விதம் சொல்லத்தகாது. நீ 

(தியானமாகிறற உபாயம் உபநிஷத்து (பமமுதலான) தியா 

ஞீங்கங்கள் ஹித்தாந்தம் இவற்றோகூடிய மோக்ஷத்தைப பஞ்சி 

கரிடமிருந்து முழுதும் கேட்டிருக்கிறாயன்றோ 1? அரசனே ! ஸம் 

பர்தம்விட்டவலும் (காமமுதலான)  பாசங்களைஜயித்தவனுமான 

உனக்குக், குடைமுதலானவிசேஷவஸ் துக்களில் மறுபடியும் அயிழா 

னம் எதற்கு ? 3உன்னுடையசாஸ்திரவிசாரத்தை நான் விசாரமாக 

நினைக்கவில்லை. அல்லது, டம்பத்துக்காக ஸ்ரவணம்செய்திருக்க 

லாம். * இல்லாவிட்டால், சாஸ்திரம்போன்ற வேறுசாஸ்திரதீதை ஸ்ர 
வணம்செய்திருக்கவேண்டும். நீ ஸ்ரவணம்செப்திருந்தும் ஸாதா 

ரணமனிதண்ப்போல விருப்புவெறுப்புக்களால்கட்டப்பட்டு இம்மைக் 

(கரியஇந்தஞானக்களிலேயே பிரவ்ருத்திக்கிடாப் நீ எல்லாவிஷயத் 
இலும் பற்றில்லாதவனானால் நான் உன்னிடத்தில் புத்தியினால்பிரவே 

சித்ததில் உனக்கு ள்ன்ன அபகாரம்செய்ததாகும் ? ஞின்யமானவிடத் 
தில்வவ0ப்ப து யதிதர் 2ங்களுள் நியமமல்லவா ? 4ஞூன்யமான உன் 

னுடையஹ்ருதயத்தில் நான் வஷிப்பதினால் யாருக்கு என்னதழ்மூ 

செய்யப்பட்டதாகும்? இ! ம நுவற்ற்மன்னவ! கைகளாலும் புஜங்களா 
அம் பாதங்களா லும் தொடைகளாலும் மற்ற ௮அவபவங்களாலும் கான் 

] தசவர்க்கம், 2 ஸ்ரூவணமனனமங்கசள், ௮ல்லது சகஸ்யம்.   



௧௧௭௮ ஸரீமஹாபாரதம். 

உன்னைந்தொடவில்லை, நெ /ரியகுலத்தி sin Seu spud உஜ்ஜையுள்ள 

algun  தீக்காமலாசணையுள்ளவனுமாயிருபபவன் நல்லதானா லும் 

திீதானாலும் ரகஸ்பததில்செய்ததை ஸபையில் சொல்லவலாகாது, இச் 

தப்பிராம்மணர்கள் உட magi குருக்களும், குரும்களிலும்சிறந்தவர் 

களும் பூஜ்யாகளுமாயிஞி கின்றனர். நீயோ (சிசைஷரசகணம்செய்வ 

தரல்) இவர்களுக்கும் கு. வாயிருக்கிறாம். ஒருவருக்கொறுவருடைய 

மேன்னை DiGi HIS ng. அதை இவ்கவிழம் ஈன்குஅராய்ங்வ 

பார்கிதுர் சொலலசக்கூடி யகையும் சொல்லக்கூடாததையும் பரிஃஷிக் 

றவனானஉன்னால் ஸ்இரிபுறுஷாகளுடைபஇக்தாசேர்க்கையானது 
win செரல்லத்தக்கதில்லை.. ஓஒ! மிதிலைலைந்தனே ! தாமரை 

இலையிலிருக்கிறகண்ணாீர்.. அந்த “ofioman'n ற்முமலிருப்பதுபோல 

நான் உன்னை த்தொடாமலே உன்னிடததில் வஹிப்பேன். (அல்லது) 

இபொழுது என்னுடைபஸ்பரிசத்தை 6 அறிகிுபானால் அந்தப் 

பஞ்சசிதசஷாளினால.. உன்னுடையஞானவனது ஸம்ஸாரகாரண 
மற்றதாக ௮பபடிச செய்பபபட்ட தாகும்? அபபடிப்பட்ட நீ கஸ் 

தாஸ்ரமத்திலிருக்தும் தவறி அடைய அரிதான மோக்ஷக்தையும் 
அடையாமல் பீமோாசஷவார்க்சையைப்பேசிக்கொண்டு. இரண்டிற்கும் 

நடுவிலி, ர%௮ுப் அக்பாவின்ஒன்முயிருக்கும் தன்மையையும் சரி 

ராதிகளின் பிரிவையுமுணர்ச்தமுக்தலுச்கு. மற்றொருமுக்தனோடு 

AST aj Hid பரிரகி நதுக்குழுண்டாகிறசேர்க்கையில் வர்ணத்தின் 
கலு உண்டாகிறதில்லை. சரீரமும் ஆத்மாவும்ஒன்ழுயிருப்பதால் 

அனித்தனியாச விஷயங்களைப்பார்க்சிறவ னுக்கு வர்ணங்களும் இஹ்ர 

மங்களும் எற்பட்டன” ஒன்று பற்மொன்றாகிறதில்லையென்று அறிந் 
தால ஒன்று ம நொன் றிலிருக்கி ற் தில்லை. கையில்தாழியும் தாழியில் 

பாலும் பாலில்புராக அசாரா?தயஸம்பந்தத்தால் வேருகஇருந்து 

கொண்டே அறரயித்திரும்சின்றன தாழியில் பாலின் தன்மையில்லை 
பால ஈயாகிறதில்.௨. இர்தபபதார்த்தங்கள் தம்சன்மையை அடை 

யுமபன்றி பூற்பொன் நின்தன்மைபை அடைஇ தில்லை ஆண்ரமங்கள் 

'கேஞயிருப்பகா லும் வர்ணங்கள். வேருகிருப்பதாலும் ஒன்றுக் 

கசொன்.ற தனித்தனியாயி நபபதரலும் உனக்க வர்ணத்தின்கவப்பு 

எப்படி வரு ம் நான் ஜாதியி னல் உனக்கு மேலர்னவர்ணமல்லேன்; 

வைரயஜாதியுமல்லேன்; சூக5ரஜாதியுமல்லேன் அரசனே | per 
க்குஸமானஜாதிபும் சுத்தமானபிறபபுமுடையவளும். தோஷமில்லா த 

வளுமாயிருச்சிறேன். பிரதானரென்கிற ராஜரிஷிழை நீ ஈன்ஞுகக் 
சேட்டிருப்பாய். அவருடைய குலத்திற்பிறந்தவலம் ஸுலபை



சாந்திபர்வம். க்கஎக் 

என்றபெயருடையவளும்க (என்னத்) தெரிந்துகொள் துரோண 

பாவதமும் %தற்ருங்கபர்வதமும் 1வக்ரத்வாரமென்கிற பர்வதறுும் 

மஹேந்திரமும் என்னுடைய முன்னோர்களால யாகங்களில 3௮ம்னி 

சயங்களாகச் செய்யப்பட்டன.” அந்தக் (தல ததிலுன்டான நான் 

எனக்குசசரியான கணவனில்லாமையால் ன ண் le கற் 

பிக்சப்பட்டுத் தனிபே முனிலிர sian, G அ௮னுஷ்டிக்கியறன். கான், 

வெறு வேஷம்தரிஃகவில்லை; பிறர்பொருளில் பற்றுவளவளுமிலலை 5 

தாரமஸக்கரத்தைச் செய்யவுமிலலை ஸ்வதர்மத்தில உ௱இயாவ விரதமு 

டையவளாயிருக்கெறீன் என்னுடைய /பரதிற்ஞையில உறுதியில 

லாமலில்லை. , நான் அஆலோசியாமல சொலலுகிறவ௱லலேன். ஜனங்க 

ளுக்கதிபதியே ! இபபொழுது நான் அலோசியாமல உன்னிடம் வர 

வில்லை. உன்னுடையபுத்தி மோசஷிபாவானயுடையதென்றா கேள்ளி 

யுற்ற! சேஷமத்தைவிரும்பின நான் உன்னுடைய புமாசீ கத்தை பரீ 

சுஷித்துத் தெரிந்துகொள்ளும் விருபபகதால இங்கு வஃமீதன். தன் 

பசூம்பிறர்பசஷங்களுள் ஒரு கூட்டத்தில சேர்ந்துமொன்டு இறைக 

சோல்லவில்லை. பற்றுக்களை௮.றுத்துஅடம்சத்தைளிடாமலி ரபபவனே 

முக்தன். யதியானவன் பட்டணச்தில ருன்யமான இருகத்தில ஒரு 

ரா 'தீதிரிவஹிப்ப துபோல உன்னுடைய இந்தச் சரீரதீதில இந்த GY IRI 

திரி வவ;றிக்கப்போகிம்றன். மிதிலாதிபன ! கெளரவத்தையளித்த 
லாலும் இன்சொலசொலலுதலாலும்  அதிதிபூறைசெப்நலலும் 

பூஜிக்சப்பட்டவளான நான் ஈலைகருகத் த்தில் நிததிபைசெப்று பிரீதி 
யடைந்து நாளைப்போய்விடுகிறேன்' என்! சொன்னா? வ் லுங்க அரசர் 

இவவிதம் யுக்தியுள்ளவைகளும் பயலுள் ஈ வை முடமான வார்த்தைக 

ளேக்கேட்டு இதற்குமேல் வேறுஒன்றையும் சொலல அறியவிலலை '” 

என்று! சொன்னார். 

1< சச்சத்ல[] ம்? என்பது வேறப்டம், 

2 மலைகயே ட கல்துகனாயின என்பது,



௧௧௮௦ ஸரீமஹாபாரதம். 

! முந்நூற்றிருபத்தாறாவது அழ்யாயம், 

மோ ஷூ தர்மம், (தோடர்ச்சி.) 

கைவ சலக எனவவுஇடுடுடுடுைகு பவை "ட 
i 

(ஆஸி-ரீ அவ்யக்தழதலீயவற்றைச் ரோலலும்படி கபிலசைக் கேட்டது.) 

யுதிஷ்டிரர், 4 ஐ! பரதற்ரேஷ்டரே ! அவயத்கம் வ்யக்தம் தத்வம் 

இவைகளுடைய உறுதியையும் ஜனனமற்ற தேவருடைய சர்மாவையும் 

சொல்லவேண்டும் '” என்று கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லலானார். 4 இந்த 

விஷயத்திலும் குருசிஷ்யாசளான கபிலருக்கும் அஸ-ரிக்கும் நடந்த 

தும் துக்கத்தை எல்லாம் நிவிரு, நீிச்என்றதுமான ஸம்வாத்ததைச 

சொல்லுகின்ரார்கள. ஆஸுரியானவர், ( ஒ! அளவற்ற அறிவுடைய 

பகவானே.! நான் உம்மைப் ரொர்த்திக்கிறேன். நீர் எனக்கு அவயக் 

தம் வ்யக்சம் தந்வமிவைகளில் உறுதியான உமது புத்தியின் நிசசயத் 

தைர சொல்லவேண்டும் வியக்தமென்பது எது? அவயக்தமென் 

பது எது? அவபக்தமும் வயக்தமுமாயிருப்பது எது? தத்வங்கள் 

யாவை ? தத்வங்களுடைய அதயும் நடுவும் எவை ? அத்யாத்மம் 3 

பூதம் அதிதெய்வமென்பவை யாவை ? ஸ்ரூஷ்டிப்பிரளயமென்பவை 

யாவை ? ஸ்ருஷ்டிகள் எத்தணை ? பூதம் எது? பவ்யம் எது? பவிஷ் 

யம் எது? ஞானம் எது P ஞாதா யார்? அறியப்பட்டது எது? 

ஜடம் எது? அறியப்படுகிறது எது? கணுக்கள் எத்தனை ? பிரவா 

கங்கள் எத்தனை ? கர்மஜன்மங்கள் எத்தனை 1? ஏகத்தன்மை எது P 

அசேகத்தன்மை எது? ஸஹவாலம் எது ? வஷிக்கும்ஸ்தானம் எது ? 
வித்தை ௪து? அவித்தை எது ?' என்று கேட்டனர். 

முக்நூற்றிருபத்தேழாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

் ———— ao 0000 ran, ame ene 

(கபிலர் அவ்யக்தழதலிபவற்றை ஆஸுரிக்குச் 

் சோல்லீயது,) 

கபிலர், (நீர், (வயக்தமென்பது| எது? அவ்யச்தமென்பது 

எது ?” என்று கேட்டீரன்றோ ? அதைச் சொஷ்லுேன். games 

மானது (ர்மெந்திரிபங்களால்) அரடக்கமுடியாததும் (பூ்தியினால்) 
  

1 இதுமுதல் மூன்று அச்யாயல்கள் அதிசகபாடம்,



*ஈத்திபர்வம். ௧௧௮/௧ 

விசாரிக்கமுடியாததுமீ 'ஞானேர்திரியங்களால்) யதார்த்தமாக ௮றிய 

முடியாததுராமிருக்க றது. அவ்யக்தம் வயக்தமாசக் காணப்படுகி 

றது, ருதுக்கள் சரீரமில்லாதவைகளாயிருந்தும் ௮அவைகளிலுண்டா 

கும்புஷ்பங்களாலும் பலங்களாலும் அவற்றின்ஸ்வரூபம் wy Puc 

சிற துபோல வியக்தமான (குணர்சளால ௮: pusp அறியப்பகெறது. 

Bip த்திசையை அடைந்ததும் மேற்றிசையை அடைந்சுதும் மேலேயுள் 

எதும் கீழேயுள்வீதும்” குறுக்கே.புள்ள துமாக அறியக்கூடியதாயிருப் 

பதால் கருதி, !வியக்தம், உக்தமம், ரஜஸ், ஸத்வம், தத், பிரதானம், 

தத்வம், “அசஷூரம்) அஜரம் இவைமுதலானவை அவயக்தத்த திற்குப் 

பெயங்கள் இப்படி (சார்யர்) சொலலுகிருர். அதாவது, $௮வ 

யக்தமானது வித்தின்தன்மையுடையது ; “பெரிதான முதளைபோன் 

றது; ஜடமானது அதிலிருந்து ஒருகுணமுடையது பிறந்தது. 

௮ வயக்ததத்வமான ஈற்வான் ' என்பது. அபபடிப்பீட்ட இந்த 

தரித்தல், கொடுத்தல்இவைகளை ஸ்வபாவமாக அவயக்தம் பெருகுதல், ; 

வுடைபது பெருக்கால் அபபுக்களாகிறது. குணங்களை த்தரிப்பதி 

லும் உண்பெண்ணுவதிலும் கொடுப்பதிலும் ௮து மூலகாரணம். 

அப்படிப்பட்ட இந்த அவயக்தம் இந்தக்காரியங்களைசசெய்வதில் மிக 

வும்ஜாக்ரதையுள்ளது வயக்தமென்பதைச சொல்லுகிறேன். ஓ 

ஆஸுரியே ! முதலில் Haws FSSC Hoga or gin நியமன 

சக்திபுள்ளதும் அறியப்படாத குறைங்களுள்ளதுமானது வயகச்தம். 

இது புருவனென்று பெயருடையது ; மகத்தென்றம் புத்திென் 

அும்சொல்லப்பட்டது. *ஸததை, ஸ்மிருதி, £த்ருதி, “மேதை, "விய 
வஸாயம், “ஸமாதிப்ராப்தி முதலானபெயர்கசோ வயக்தசப்தத்திற்குப் 

பரியாயமாகச் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி. (சார்யர்) சொல்லு 
மூர், பெரியஸமாதியும் மேலான ஸ்ருஷ்டியும் (ஆத்ம) பிரகாசததிற் 

"காக மிக்கஉற்சாகமுமுண்டாயிருத்தலால் மேன்மேலும் (ஸ்ருஷ்டிப) 

பெருக்குக்களால் பெரிதாயிருப்பதினா இம் ஜடமாயிரூபபதினாலும் ௮வ் 

யக்தமரீயும் அவ்பக்ததாமாயுமிருக்கெ அகங்காரத்தை ஆத்மாவுக்கூ 
உண்பெண்ணுறெ, விடிச்தத்திலிருர்துமுண்டான ஹித்தி ஒக்க 

வந்துவிட்டது. இப்படி. ஆசார்ப்ர் சொல்லுறார், வியக்தாவயக்ததர 

 அமவமசவவாரைவகள் டாட பட ௭. ஞு. 
* 

] வியக்தத்தில் இளம்புறெ.த, 

2 முதளைபயோல தில்லாவற்றையும் இர9க்றெது. 

8 இருத்தழ், 4 நினைத்தல், 5 தகித்தல். 0 புத்தியில்வஹித்தல், 7 முயற்சி, 
8 ஸாமாதிபெ,ழ்தல்,



௧௧௮௨ ஸ்ரீமஹாபாரம், 
* . ட . , ௪ ச் 

மென்பதைச் சொல்லுகிறேன், 1 ( வியக்தான்யக்தசாமென்பது மூன் 

மூவது புருஷனென்று பெயர்சொண்டது அப்படிப்பட்ட/இது விரிஞ் 
சன், வைரிஞ்சம் என்னும் இவவிரண்டி னுடைய ஒவ்வொன்் றில் உற் 

பத்தி. (என்னவென்றால், விரிஞ்சம், அபிமரீனியினிடமிருக்கிற ef 

வேகம், பொருமை, காகம், GPs sto, லோபம், மதம், கர்வம், 

மமதை இவைகள் அஹங்காரசபதத்திற்குப். பரியாயராமக்கள்; இவ் 

விதம் (அசாரியர்) சொலலுகிறார் ஈஸ்வரர், £ நான்' கர்த்தா ' என்றி 

௮ஹங்காரமடைநது BEBO ஸ்ருஷ்டி த்தார். அபிமானமாகறகுண 

முடைய இவரை மூன்ருவதுபுருஷராக அறிகிறார்கள். அஹங்காசத்தி 

லிருந்து ஒேஸடயத்தில் சப்தஸ்பரிசரூபரஸகர்தங்களை 1 VF HL GO BIE 

ளாகவுடைய BOM அமஹாபூதங்களை ”உண்டுபண்ணினார். * அவைகள் 

தாம் அதியப்பென் றன Bost (சாரி யர்) சொல்ஓரர். பூத 

ஸழூகத்தை அஹ்ங்காரததிலியுந்தும உண்டானதாக 208) nals 

வான் அபி ATOM Fw) Hd GLH GH மஹததத்வத்தில் நிலைத்திருக்கிறான். 

பூதங்களிலும் அஹக்காரத்தை௪ செலுத்துகிறவன் 4குதிரையின் ஸ்வ 

ரூபம்போன்ற ஸ்வரூபமுடையவனா௧ச சொலலப்பசெருன். திரும்ப 

வும் ௮வன் விஷபத்தையறிவதில் ஹேதுவாவதால் மனமென்றுபெய 

ருடையவனாகக் கருதபபடுகிழுன். Hower விகானென்கிற அஸ்வ 

ரூபத்தினிடமிருந்தும் வைகரனை இந்திரிபங்களுடன் ஒேஸமயத்தில் 

உண்டுபண்ணுகிமுன் சுரோத்திரம், கரொணம், நேததிரம், saver, 

SMBS) என்கி ற இவைகளைச சப்தஸ்பரிசரூபரஸகர்தங்களை APS ps 

னால் ஐந்துஞானேர்திரியங்களாசா சொல்லுகிறார்கள் இவவிதம் 

(இசாரியர்கள) சொல்லுகிருர்கள. வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயு, 

குறி என்னும் ஐந்தும் இந்திரியங்கள். விசேஷர், ஆதிதயம், Ha 

வினிகள், நக்ஷத்திரங்கள என்கிற இவைகளை இரந்திரியங்களுக்கு ர 

வேறுபெயசாக௪ சொல்லுகிழுர்கள். இவவிதம் (இசார்பர்) energy 
* க. ச் * oe . a ¢ 

கரூர். அஹங்காரத்திலிருர்தும் பூதங்களைஉண்டுபண்ணிப் புத்தி 
* ந e * \ 

-அத்மா இவைகளுக்கு வைகரத்தன்மை வந்தது. அர்தவைகரனிட 

மிருந்லும் விஷயாபிமானியான வைகரியனென்கிற 5ராஜன் உண்டா 
we —_—o pee ne கடம் வெகவயம். at nn te ae pee -¢e-- ட 

\ 4 ல்யக்க்யக்சதாம்" என்று ம கொள்ளப்பட் டத! 

2 4 உத்பாதயாமாஸ ? என்று பாடம் கொள்ளப்பட்டது. 

8 எது ௮றியப்படுறதென்றெ வினாவுக்கு விடை. 

4 குதிரைபோல வேசமூடையவன், 

5 :ராஜ்ஞா * என்பது,மலம ! * ரா$தா? என்.ற பாடம் பொள்எப்பட்டத; 

சரீ £.ச்தையும் விஷயல்சளையும்,அபிமானித்தமனிதன்,



சாதந்திபர்வம். EHD. 

னான். அசக்காரத்க்தி விசாரத்திலிருட் பதாக அறிந்தமனிதன் சந்திர 
னும் ௧௪ ச்ச் திரங்களுமுள் வவளவும் பெ ரியலஸ்வரியத்தை அடை 
இன்னான். 

முரநூறறிருபத்தெட்டாவது ௫ ச் பாயம். 

Gin ap % iin bb. (Ga Liddy) 
பட்ட டு, படப் 

(கபிலர் தத்வங்கள்முத, ரியவற்றை ஆஸுர் .த1$ சோல்ஙியது,) 

த்வருகள் எவ்வைவு 9” என்று மம கட்மர். 1 வரிரையாகச் 

சொிலப்பட்டவைபே தகதுவங்கள.  இவலி.... அசார்யா சொல்லு 

தரர். சொல்லப்பட்டதத்வங்களை  ஆடபபடு அறிந்து (சன் னல் 

காட்டி லும்வேறாக) ரி) ரயமாய்அறிகிறவன்... வலலாவற்றினுடைய 

சேர்க்கையிலிறுக் தும விரபபெடடுெப பாவைப் பறி றபர்ட்டான். இப் 

பொழுது, £ தகவங்களுடைப (ாதலிலும் இடையிலும் உண்டானவை 

எவை 7?” என்றுகேட்டவிஷயத்திலும் சோலநுடுமறன். . 6 புத்தியை 

முதலி அஓடைபவைகளும் ஸ்தூலபூதங் ளை  (ாடிளிலுடையவைகளு 

மான இறபத்துமூன்றுதத்லந2பர் அ றியவேணடி யலைகளாகன் ment’ 

என்று என் அசாரியரால சொல்லப்பட்டது. மையால், இந்த 

விஷயக்தில் விரிவாக நான் பொன்னன் தத்வரானது அந்தப் (ர 

தானமே (ேேவிகதகன், பிராம்மணன், ௯ஷித்பியன், வைபரபன், சூத் 

திரன், சண்டாளன், புல்கஸன் முதலானவர்கள் உண்டாழும்பொழுது 

புத்தியாதல் ஸ்தாலபூதம்வரையிலுள் தக்வங்களும் (வேக) அறி 

பத்தக்கவைகளாகவும். மனனம்பண்ணகத்கக்மவைகளாகவும் தயானிக் 

கத்கக்கவைகளாஃவும் சொலலபபட்டன இது அதியமும் மத்யமு 

சமாம் இச்தப்பிரதான ந்தி 5ம்தும் ததவங்களுடை!। உ நிபததி உண் 

டாகிறது. இதில் தத்வங்கள வஒயத்தையடை சின்ன. சில ஹுராரி 

யர்கள் சொல்வதாவ 3 து, * நான்என்கிறஸ் ரூபத்தையுடையதும் சர் 

ரதீதோடுகூடின து. மான தித்வஸங்சாரமானநு *ஈறவுலககிகளி லும். 

வ்யந்தமாயும் அங்பக. சர திலி சப்பதாயுமுளள ௫, இது தேவ வகுத்த 

Conan & ற்பெப ருடையது என்றது. போம்ம் தசமபுுஷ (தி PO 

‘uh? எனறு கொள்ளப்பட்டது, 
; ‘gape பத். மணிதர்கள் இறங்கக்கடையேறி ஒவ்வொருவனும் 

தன்னைவிட்டுவீட்தி ஒஷ்பதுபோஃளை எண்ணிப்பார் சது எல்லாருபவருசதமுத 
அப்பொழுது ௮ விடமவர்தா னுடைய உபசேசததால் சன்னை௮றிக்து 
கொண்டதபோ ஆசாரியனுபதேசத்தீல் தீன்ஷைச்தெரிர்தசொள்ளுகறான் * 
என்பது; உபேசேத்தால் ஆத்மஸலாஷிாச்சாரம்வருவதற்கு இது இருஷ்டார்தம், 

    

 



௧௧௮/௪ ஸரீமஹாபாரதம். 

டாந்தத்தாலுண்டான! அறிவு இலைகளையுவட பவர்களுக்கு இருபத் 

தைந்துதத்வங்களுள் அறியப்பட்ட (பிரதானபுருஷர்களிவிஷபத்தில் 
ஒன்றுக்கொன்று) சுத்தமாய் மிகவும்விலனெதாயுமிருக்கிற பேத 

Ysa mao pO sar mk அுசார்யர்.. சொர்லுரொர். இருபத்து 

நான்குசுத்வங்களையறிந்தவீன். அளிபக்கத்தில் நிலைத்தி (G55 pan 

இருபத்தைர் துதத்வங்களையுணர்ர்தவலும் அவ்யத்தத்இிற்ருமேலான 

வனாயிருக்கரானென்று (அசார்யர்) சொல் gE apt ் என்றுசொன்' 

னார் '' என்ளூர், 

  

முக்நூற்றிருபத்தோன்பதாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர் மம், (தோடர்ச்சி) 

———10:-—— 

(வ்யாஸர் ௨ல௩ம் அநீத்யமேன்பதையும் பாம்மஜஜானத் 

தீனுல் மே!க்ட। பேறுவது அவசியமேன்பதையும் 

சுக௫த்தச் சோஷலியது.) , 

யுதிஷ்டிரர், 8 முன்காலத்தில் வயாஸலருடையபுத்திரான ௪௧ 

முனிவர் எப்படி வைராக்யகதையடைர்தார் £? இதை நான் கேட்க 

விரும்புமறன். எனக்குக்கேட்பதில் மிர்கதவலிருக்றெது "என்று 

கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லத்தொடங்கினார் 

௫ பிதாவானவ்யாளர், உலகத்துக்கொத்தகல்லஒழுக்கத்துடன் 

ஸஞ்சரிக்றெவரும் ஒன்றிலிருந்தும்பயமில்லாதவருமான புத்திரருக் 

குத் தமக்குரியவேதமுழுமையும் அத்யயனம்செய்வித்து உபதே 

இக்கலானார். (புத்திரா! தர்மததை அனுஷ்டிக்கக்கடவாய், இர் 

இரியங்களைஜயித்து மிசவும்2ரிுமையானபனிவெய்யில்களையும் பதா 

கங்களையும் காற்றையும் எப்பொழுதும் ஜயிக்கக்கடவாய். ஸத்பம், 

ருஜுவாயி ருத்தல், குரோதமில்லாமை, an சியையிலலாமை, தமம், 

“தவம், அன்பம்செய்யாமை, குஷாத்தனமில்லாமைஇவைசளை ' விதிப் 

“பழ: ஈட காப்பாற்ற,  கபடத்ரைபெலலாம்விட்டுத் , தர்மத்தைப்பற்றி 

உண்மைவழியில் நில். தேவதைகளையும் அதிதிகளையும் , ஆராதித்துச் 

சேஷத்தால் பிராணயாத்திரையானறுகாரத்தை இருந்து, குழந் 

தாய்! நீ நுரைச்குரிசரானதேஹத்தில் ஜீவன் பசஷிபோலிருக்கையி 

இம் இஷ்டர்களுடையஸகாயம் அநித்பமாயிருச்கை(லும் எப்படி 

டநித்திரைசெய்கிரய் ? . (காமமுதலான) பகைகள் | மிக்சஜாக்ரதை 

1 மோக்ஷத்திற்கு யத்சனியாமலிருச்சிருய் என்பத,



சாந்திபர்வம். BED) 

யுள்ள வைகளும் எ்ப்போமு தும் (தர்மகார்யத்தில், முயற்சியுள்ள 
ஓவைகளும் ஸமயத்தையடையகிரும்புஇ நவைகளுமாயிருப்பதைச் சிறு 

வனை நீ அறியாமலிருக்கறுய். நாள்கள். கணக்டெப்படுனெறன 

அபபடியே, ஆயுள் eStore D 9g mea (இவ்வளவென்று) 

எழு தப்பகிறது. ஏன் எழுர்இருந்து ep டாம லிருத்கிறுப் 1) மிகவும் 

நர்ஸ் திகர்களாயுள்ளவர்கள் பரலோகத் த்திற்குரியகார்யங்களில் தூங்கு 

இறவர்களாகி மாாம்ஸம்௨ இரமிவைகளை வளர்த்தற்குவேண்டிய இம் 
மைக்குரியசார்யக்களை oft DLS ap a sit [SHG 105 FO SUC 

ந்து தீர்மத் த தில் அஸ-9யையடைஇறவர் களும் கெட்டமார்க்கத்தில் 

செல்லுகன் “றவர்களுமானமனிதாகளை HMMA Margo துன்பத் 

தையடை கிரான். மிக்கவலிமையு டையவர்களும் மவேதத்தையேமுக் 

கியமாகக்கொண்டவர்களும் ஸர்$தோஷ௲தையடைக் திவர்களும் தீர்மத் 

லிருந்தும் விலகாதமார்க்கக்தையடைறந் [இருக்கிற றவர்ஞமான பெரி 

0 யார்களை உபாஷித்துக் கேட்சக்கடவாப் வி்வான்௧ளும் தர்மத் 

தைப்பார்ச்கிறவர்களுமான அவர்களுடையகொள்கையை (மனத் தில்) 

ஊரித்து மேலானபுத்தியினால மார்க்கத்திலிருர் துவிலசெசெல்லு 

கன்றமனத்தை அடக்கக்கடவாப் நிகழ்காலக்தைமாத்திரம் பார்க் 

கிறபுததியினாுலே காசையென்பது தூரத்திலென்றினைத்துப். பய 

மற்றவர்களும் எல்லாவற்றையும் பக்திக்கிறவர்களும் அறிவில்லாதவர் 
களுமா யி ருப்பவர்கள் கரமாவுக்கு Pus பூமியைப பார்க்கிற தில்லை தர்ம 

மாற ஏணியைஅடைக்து இறிதுகிறிதாகளறு தன்னைசசு ற்றிக்கூடு 

கட்டுகெபூச்சிபால ஆத்மாவை (காமாதிகளால்) சுற்றச்செய்து 

அறியாமலிருக்கிராய காஸ்திகனும் மர்பாதையைமீறினவனும் கரை 

யையிடிக்கிறபிரவாகம்போலிருபபவனுமான மனிதணதக் தடைய ற்ற 

{oF (வழியில்) Wasi 3மூங்லெபபோல  இடப்பம் 

கத்தில்செய் தைரியமாகிற இடத்தைசசெய்து, காமக்ரோதங்க 

ல Pap oro ON en IO) Bi பங்களா இறஜலத்தையு 

டையதுிமான (ஸம்ஸார) ஈதியையும் (அதி அள்ள), ஜனனங்களாறெ* 

மடுக்களையும் த௩ண்டக்சடவாய். உலகம் மிருத்யுவினால்கொல்ல்ப் 

பட்டும் ஜை ரினால் தன்பப்படுத்தப்பட்மிமிரு தீதலாலும் (இயுளை 
      

1 , திதய்வத்சையாவ தி முருவையாவது அடையாமலிருக்கருய் ? என் 

பது கருத.௮. 
2 வெள்ள ,சாலற்க்சப்படும் சரையின் மேலே கட்டப்பட்டவீடபோன் 

றவலும்? என்ப, ம், 
9 4 apa போலவணங்காதவலும் என்ப.ஆம் சிலர்கருத்து, 
4 | விலச்நீவீடு? என்பது சருத்து, 

1 எள



௧௧௮/௬ ஸீமஹாபாரதம். 

ப/பஹரிப்பதால், வீணாசாதஇரவுகள் avslpOarsien cya 0m Hilo 

(ஸம்ஸாரமாகிறாதியைத்) தர்மமாகிற 1இடத்தால் தாண்£க்கடவாப்; 

நிற்றெவனையும் படுத்திருக்றெவனையும் மிருக்புலானவன் ௮காரண 

மாகக்கொலலுகையில் (எவன்) எப்படி. ஸுகம்தையடைவான் ? ஒரு 

வன் கர்மங்களில் இருபநியடையாக் அவைகளைக் தேடிக்கொண்் 

டி ருக்கையிலே பெண்செர்காய் செம்மறிக்கிடாயை எடுத்துக்கொண்டு 

பாவதுபோல மிருத்பு ௮வனை எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறான். 

அந்தசாரத்தில் பிரவேசிக்கவேண்டியிருக்கை யில, வளர்க்கப்பட்ட 

ஜவாலையையுடையதும் தர்மபுத்திமயமும் பெரிதுமான தீபததை 

நாளடைவில் முயற்சியுடன் தரிக்கவேண்டும். பிராணியாஎது அநேக 

ஜன்மங்களையெடுதது ஒருஸமயம் இந்தமனுஷ்பஜன்மத்தில் பிராம் 

மணத்தன்மையை go Sng புத்தானே ! அதைக் சாப்பாற்று 

இவவுல௫ல் பிராம்மணனுக்கு இந்தசசரீரம் காமத்திறகும் அர்த்தத் 

தஇற்குமாக உண்டாஇறெதில்லை ; இேசத்திற்கும் தவத்திற்குமே உண் 
டாகிறது, மரிததபிறகு நிகரற்றஸுகமுண்டாறெது, பிராம்மண 

ஜன்மமானது அதநேகமானதவங்களால் ௮டையப்படுகிறது. அதனை 

் அடைந்து இரீடையில்பற்றுவைத்து விளையாடக்கூடாது. தன்வேதத் 

திலும் தவத்திலும் இந்திரியங்களையடக்குவதிலும் எபபொழுதும் 

பிரவிருத்தித்து மோசக்ஷத்தைவிரும்பி நல்லகார்யங்களில்பற்றுடன் 

எப்பொழுதும் மூயற்சசெய் அவயக்தத்தைக்காணமாகவுடையதும் 

கலைகளைசாரீரமாகவுடையதும் ஸுூக்ஷ்மமான ஸ்வரூபமுடை யதும் 

கணங்களும் தருடிகளும் இமைப்பொழுதுகளுமாகிற சோமங்களு 

டையதும் *ஸமமானசரந்தியுள்ள சுக்லகருஷ்ணபக்ஷங்களான கண்க 

ளுடையதும் மாஸங்களாகிறஉறுபபுக்களுடையதுமான மனிதர்களு 

டைய பிராயமாசிறஇந்தக்குதிரையானது ஒடுகிறது. எப்பொழுதும், 

புறட்பட்டதும் ,கடியவேகத்துடன்போகிறதுமான அதைப்பார்த்து 

எப்பொழுதும் இம்பை.யில ஈன்றாகப்பார்ம்கிற உக கண்ணானது மற் 

_டழுருவன்வு வழிகாட்டி அழைத்துக்கொண்டுபோகவேண் டாததாயிருர் 

தால் பலேர்கத்தைக்கருதி உன்மனம் தாமஜ்இில் பற்றிநிற்கட்டும். 

தர்மமும் காமமும் லமும்குன்நியிவர்கள் எபபொழுதும் அனிஷ் 

டத்தின் ஸம்பந்தத்தால் அலறுஇிறவர்களும்'" அதர்மங்களாகற அநேக 
eee 

கவலைகளாலே மிகவும் கிலசத்தையடைந்தவர்களுமாகி யாதஞைரீ 
  

1] வேறு பாடம், (லாம். 

2 ச யென்டறெகாஷ்; * பிராணன் முதலான க$லைகள் ?ரன்.றும் கொள்ள 
9 இங்கு இரண்டுசொர்சள் விடப்பட்டன,



சர் நதிபாஙவம, க்க௮௪ 

ரத்தை  அடைனன்ருர்டுள். எப்பொழுதும் தர்மத்தில் ப ற்றினவனலும் 

உத்தமாத ஜாதியை ஈன்ருகப்பார்த்துக் காப்பவனுமான ௮ரசன் புண் 

ணியவான்ாடைகிற உலகங்களை அடைஇறான் ; அவைகளில் பலவித 

மாகவும் ஸ்ஞ்சரிக்கிறான்,; இதற்குமுன் அடையப்படா தீதும் குற்ற 
மற்றதுமான (மோக்ஷ ஸுதத்தையும் அடைறென் குருச்சளு 

டைய வார்த்தையைக்கொளளாதவன் மரீணத்தையடைந்தபோழுது, 

நரகத்தில் பயங்கரமான சரீரமுடைய நாய்களும் இரும்புபோன்ற 

மூக்குக்களையுடைய பகதிகளும் வலியகழுகு குராமுதலான பக்ஷித 

ளுடைய; கூட்டமுழான உதிரத்தை அருந்தும் துஷ்டஜந் துக்கள் வந்து 

சூழுன்றன: இவ்வுலகத்தில், மனமம்போனவழியேசென்.று 3பிரம்மாவி 

னால் நியமிக்கப்பட்டவைகளும் (சுயொயிருத்தல், ஸந்தோஷம், தவம்; 

வேதாத்தியயனம், ஈன்வரத்தியானம், கொலலாமை, பொய்சொல்லா 

மை, திருடாமை, ப்ரம்மசர்யம், பிரதிக்ரகம்செய்யாமையென்கி ற்) பத் 

துக்குணக்களுடையவைகளுமான இர்தமரிபால தகளைப் பேதிக்க 

பாபியானவன் யமலுடையராஜ்பத்திலுள்ள (அ௩றிபத்திர) வனத்தை 

யடைந்து மிகவும் கஷ்டத்துடன் வஹிக்கரன். லோபமுடையவனும் 

பொய்சொல்லுவதில் மிக்கபிரியமுள்ளவனும் எப்பொழுதும் அவமான 

த்திலும் வஞ்சணையிலும் பற்றுதலுடையவனும் வியாஜசர்மங்களால் பிற 

ருக்குக்கஷ்டத்தைச் செய்தவலும் பாபகர்மமுடையவனுமான மனி 

தன் கொடிய ஈநரகத்தையடைந்து மிக்கதுக்கத்தை அலுபவிக்ளொன் ; 

(தவிரவும்) கொதிக்கின்ற வைதரணிபென்கற பேற்றில் முழுனெவ 

னுஜ் ௮ஹிபத்திரவன த்.கால Nes சரீரமுடையவலும் கோடா 

லிக்காட்டில் படுத்தவனுமாடுப் பெரியாாகத்தில்விழுந்து அன்பத்து 
டன் வஹிக்கின்றான்; (பிரம்மலோகமுதலான) பெரியல்தானங்களைப் 

புகழ்கிறாய்; பரப்ரம்மத்தைச் இந்திக்கவிலலை?ய ?  இலகாலத்தில் 

மாணத்தை விளைவிக்ிற மெத்தனம் வருவதை நீ ௮றியகில்லையே. 
புறப்படு, என், இருக்கிறாய் ? பெரிதும் Asx ans gr gi 

கொடியதுமான பியம் உண்டாகிவிட்டது. ஸுகத்திறகு வழியைத 

தேடு. நீ மரித்து யமனுடைய கட்டளையினாலே கொடியவர்களான யம 

படர்களால் யமனிடம் கொண்டுபோகப்பவொய், (கையால்) நீ நல். 

வழியில் முர்பற்டுசெய். பிறர் ! தக்கத்தையறியாத பிரபுவானவன் பர் 

துக்ககோடு ஸமூலமாக அபகரிப்பான். உன்னுடைய இந்த உயிர் 
எவ்வளவு? ஊவிலக்குகிறவன் இல்லை. யமன் வருவதற்கு முன் 

] 6 ர் என்பத மலம் / ' நரர்களுக்கு வருத்தச்சைக்கொடுப்பது ? 

என்பது. 2 | வேதத்திஞல் ! என்பது பழையவுரை. 

 



ச் 

EE} ஸரீமஹாபாரதம. 
( 

கார் டண்டாகப்ே ட நீ ஒருவகைவே கொண்டு விசுங்காற்றானதி உண்டாக! போகிறது PG ஞாகவே கொண்! 

போகப்பவொய். பரலோகத்திற்குரிப ஸாதனத்தைச செப்்.துகொள், 

முடிவைச் செய்கிற காற்று ஒன்றே உனக்கு வீசப்போகறது. பெரிய 

பயம்வரும்பொழுது உனக்குத் திசைமயக்கம்,, உண்டாகப்போகறது. 

குழந்தாய் ! இகத்தில் கலக்டித்தை அடந்த உனக்கும் காதும் அடைக் 
6 ட்] ட் 

கப்படப்போகிறது (இகையால்,) உத்தமமான ஸமாதியைச் செய். 
ச் ன் ௩ . . ப . . 

அஜாக்கரதையாலுண்டான கர்மத்தில் சதறின பூர்வபுண்ணிய” 

பாவங்களை நினைத்துப் பச்சாத்தாபத்தை அடையப்போகிறாய், தனி 

மையான (தர்மமாக) நிதியையே தேடக்கடவாய்' பலம், அக்கம், 

௮ழகு இவைகளைச்குறைக்கிற ஜரையானது உன்னுடைய ரரீரத்தைத் 

களர்ச்சியுள் தாகச் செய்யப்போகிறது. கேவலம் புண்ணியநிதியைத் 

(2தடக்கடவாய் ௮ந்த அச்தகணானவன் உயிர்நீங்கும்போது ரோகங 
களாறெ பாணங்களாலே பலாத்காரமாகச சரீரத்தைப் பிளக்கப் போகி 

மூன். பெரியதவத்தைசசெய்ய யத்தனம் செப் மனுஷ்யதேகங்களில 

விருப்பமுள்ள பயங்கரமான 'செந்நாய்கள் எங்கும் ஓடி.வரபபோகின் 

றன. புண்ணியத்தைவிடாமல் அனுஷ்டிப்பதில் யத்னம்செப், ஒருவ' 

கை இருளைப் பார்க்கப்போகுருய் (கையால்) விரைந்து செய். 

3மலையினுசசியில் ஸ்வர்ணமயமான விருக்ஷங்களைப பார்க்கப்போகி 

றாய். உன்னுடைய மெட்ட சேர்க்கைகளும் ஈண்பர்கள் போன்,ற பகை 

வர்களும் உன்னை ஞானத்திலிருந்தும் சலிக்கச்செய்வார்கள். புத்திர! 

(அரையால்,) பிரம்மத்தையடைய முயற்செய், அரசனிடமிருந்தும் 
5 (் e oN ௪ உ . ச % . 

பயமில்லாததும் திருடனிடமிருந்தும் பயமில்லாததும் மரித்தவனைக் 

கூடவிடாததுமான அர்தீ வித்பாதனத்தை ஸம்பாதனம் செய், அர்த 
யமலோகத்தில் தங்கள் சர்மங்களாலுண்டான 'கர்மப்பயனாகிற தன 

மானது ஒருவரோடொருவர் விபாகம் செய்துகொள்ளப்படுகிறதில்லை. , 

எவனுக்கு எது விவாகத்தில் கொடுக்கபபட்ட ₹யெளதகம்போலுள் 

ளதோ அதையே' அவவிடத்தில் அவன் அனுபவிக்கிறான். புத்தி 

னே ! பரலோகத்தில் எந்தத்தனத்தினால் ஜீவிக்கலாமோ ௮.தணயே 

ஜே. , எந்தத்தனம் ஈசியாமல் நிலைதததாமிருக்னாுமா அதனையே 

தேடு. ஜனங்கள் யவைமாவைப் மக்குவஞ்செய்கிற அளவுக்குள் 

விரைவாக நப்பாய் மரணஸங்கடத்தில் - ஒருவஞ்சவேரெல் கிற 
  

1] * சாமமுதலானவை ' என்பது பழையவுசை, 

4 இது மரணககுறிப்பு 

3 விவாக சாலத்தில் கன்னிகையோடு சொடுச்சப்பவ 4; இதில் மாரா 
வர்சகளுச்குப பாசமில்லை ்
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வ்னை அன்னையும் புத்திரீகளும் உறவினர்களும் தொடர்ந்து செல்வ 

தில்லை. நனிகுஉபசரிக்கப்பெறற அன்பர்களும் தொடர்ந்து செல்லுவ 

தில்லை. புத்தானே! முன்ஜன்மத்தில செய்யப்பட்டபுண்ணியபாப 

கர்மமாத்திரம் போகிறவலிக்குப பாலோகத்தில யெளதகம்போலாகி 

ற. நல்வினை தீவினை களால் ஸம்பி£திக்கப்படிட பொன் மணிடஇவை 

களிடையகுவியல்கள் அவனுக்குச௪ சரீரநாசம் நரி ரிமிம்போது ஒரு 

காரியத்தையும் ஸரீதிக்கெதில்லை புத்திரா! உன்னுடையபுண்ணிய 
பாபகர்மத்திற்கு 'முடிவுஇல்லை மனுவ்யர்களுக்கு இந்தப்புண்ணிய 

பாபகர்மத்தில ஆக்மரீ வுக்குச்சமமான ஒருசாக்ஷியும் இல்லை. பரலோ 

கத்தில், செல்ஓுறெவலுக்கு மனுஷ்ய3தகம் ரூன்யமாய்விடுகெத. 

(பரலோகத்திற்குசசெல்லுிற your ஞானியினால) புத்தியாகிற 
ரூ e vt . ச ee . 1 

Osea sa@e பிரவே௫ித்து மூழுதும்பார்க்கபபடுகிற து, இகத்தில் 

அக்னி, ஸூர்யன், வாயுமூவரும் சரீரத்தை ஆஸ்ரயித்திருக்கிறார் 

கள். தர்மத்தைப்பாரக்சின்ற௮வாக . அதற்ருஸாகூநிதளாகின்ற 

னர். அவர்கள் இரவும்பகலும் எலலாரிடங்களிலும் ஸ்பரிசிக்கிறவர் 

கரம் ஸஞ்சரிக்கிறவர்களுமாயிறா த்தலால வெளிபபடையும் ரகஸ்யமு 

மானசெய்கைகளில உன்தர்மத்தையே சாபபாறறு பரலோகமானது 

அகேக சத்ருக்களையுடையதும் எ்காரரூபமுள்ள பயங்கரமான ஏக் 

களையுடையதுமாயிருத்தலால்  தனக்கூரியகர் மம sep ase 

வேண்டும். தான்செய்தசர்மம் பரலோகத்தில்வரும் ads 

தில் தங்சள்கர்மங்களை ஒருவருக்கொருவர் பிரித்துக்கொள்வதில்ல், 

தான்சேய்தநர்மத்தாலுண்டானபயண அ௮பபடியே அலுபலிக்கவேண் 

டும், அ௮ப்ஸரஸுகளுடையகூட்டங்கள் மகரிஷீகளுடன் விமானத்தி 

லேறி இஷ்டமானவிடம்சென்.று தம்சர்மத்தாலுண்டான இன்பப் 

பயண் அனுபவிப்பதுபோல, இவவுலகில் பாவமிலலாதவர்களும் சரீ 

ர்த்தாலாகும் பயனயுடையவர்களும் சுத்தமான  பிறப்புள்லுவர் 

களுமானமனிதர்கள் * எந்தசசுபநாமம் எவவிதம் செய்யப்பட்டதோ 
ர 

௮தை "அவ்விதமே அடைகிறார்கள். அவர்கள் , இருகஸ்ததர் 

மங்களாறெதணைகளாலே* பிரம்மா, பிருஹஸ்பதி, இந்திரன் இவர்" 
களுடைய இறந்தலோகங்களை இடைகிறூர்கள். திரும்பவும் மதி 

மயக்கத்தை செய்யா தலிஷயரச் த்தை அயிரம்விதமாகவும் அகேகவித 

மாகவும் “சொல்லுவதற்கு உத்ஸாஹப்படுகிமறன், அகையால், 6 

பரிசு த்தமாகசசெழ்கி nfl உனக்குப் பிரபு, இருபத்துகான்கு 

பிராபங்கள் ரென் DAL. BI CULMS இருபத்தைந்தாவது 
  

1 பயனில்ல[/மல்போசா.து.
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பிராயம் நடக்கறது. தர்மத்தை ஸம்பாதிப்பாய். உனக்குப் பிரா 

யம் சென்றுவிடுறெகே, அந்தயமன் உன்தவறுதஓத் தன்சே 

ணச்ருக் 'கோமுகமாகச செய்யப்போகிறான். (அகையால்,) முயற் 

சியுடன் தர்மத்தைகடப்பதில் விரைவாய்! முன்லும்பின்னும் ஒரு 

வருமின்றித் தனியேசெல்லப்போட றஉனக்குச சரீரத்தாலும் பிறனா 

ஓம் என்னஉபயோகம்? பரலோகத்தில் சுனித்துச்செல் ஓூிற்வர் 

களுக்குப் பயதாலங்களில் ஈன்மைசெய்யக்கூடிய: அந்தநிதியைமாத்தி 

ரம் தேடக்கடவாய், ஒருவரிடத்திலும்௮பிமானமில்லாதவனும் யாரா 

அம்தடுக்கமுடியாதவலும் பிரபுவுமானமிருத்புவானவன்' 3நுனிமூ 

தல் அடிவரையுமுள்ளபந்துக்களுடன் அபகரிப்பான் த (ஆகையால்,) 

தர்மமாகிறகல்லரிதியைத தேடு, புத்திரா ! நான் இம்மையில் (எல்லா 

ராலும்) ஸம்மதிக்கப்பட்டஉதார ணத்தை எனது அனுபவத்தாலும் 

அனுமானத்தாலும் உனக்கு எடுத்துரைத்தேன் அவவிதம்செய். 
தனதகர்மத்தால்ஸமபாதிக்கப்பட்ட தனங்களைக்கொடுப்பவன் ஒருவ 

னே புததிமோகத்தாலுண்டாகாத குணங்களையுடையவன். அவன் 

சுபகாாமங்களைச செய்கிறவ னுந்குள்ள எல்லா... நன்மைகளையம் 

அடைகிறான். அப்படிப்பட்ட இந்தறர்த்தஞானமானது இருதஜ்ஞ 

னுக்குப் பயன்தரத்தக்கதாயிருக்கறது கராமத்தில்வஹிப்பவலுக் 

குப் பற்றுதலென்பது கட்டும்கயிறு. புண்ணிபசாலிகள் இதை 

அறுத்துவிட்ச” செலஓுகிருர்கள் பாவிமள் இதை அறுப்பதில்லை, 

புதீதிானே ! மரிக்கப்போகிறஉனக்குத் தனத்தாலும் உறவினர்சளா 

ஓம் புத்திரர்களாலும் என்னபயன்? ஹ்ருதயகுகையைஅடைந்த 

ஆத்மாவை 5050. ' உன்னுடையபிதாமஹர்களெல்லா ரும் எங்கே 

போனார்கள்? நகாளைசசெய்வதை இன்றுசெய்யவேண்டும். சாயங் 

காலத்தில்செய்வதை முற்பகலிலே செய்யவேண்டும் மிருத்யுவான 

வன் இவ னுடையகாரியம்முடிர்ததையும் முடியாததையும் ௪ திர் 

பார்க்கமாட்டான். மரித்தவுடன் Lib SBS. நோதிகளும் ஸுஇருத் 

துக்களும் பின்தொடர்ந்துவந்து மனிதனை ௮க்னியில்மோட்டுவிட் 

“டுத், திரும்பிவிடுகிறார்கள் ( ஆகையால்,) பாமாத்மாவை அடையவிருப் 

பமுடையவனும் சோம்பலில்லாதவ னுமாகி நாஸ்திகர்களும் தயை 

யில்லாதவர்களும் பாப்புத்தியுள் ளவர்களுமானமஃரிதாகளை த் தடை 

யின்றி இடப்பக்கமாகசசெய், இவ்விதம், உலகம் செடுக்கப்பட்டும் 
காலத்தால்பி டிக்கப்பட்டுமிருத்தலால் மிகுர்த் தைரியத்தையடைந்து 
  

1 ஒருவிதவாத்யம். 2, ஒருசொல் விடபபபி_௪. 
9 வேறுபாடம, °



ச ° - * 

சாநதுபர்வம். ௧௧௯௧ 

எல்லாலிசத்தாலும் தர் ர்க கைச செய் ல, இக்தஞானோபா ்த்றாஇ (2111220046 , Hy, POH மனா 

யத்தை ஈன்றாத அறிகறெொனிகன் இம்மையில் தன்தர்மத்தை நன்றாகச் 

செய்து பர3$லாகததில் ஸுகத்தை அனுபவிக்கருன். அறித்தவர் 

களுக்குத் தேகம்? வருஷ லிம் மரணமிலலை சீறன்முசக்காக்கப்பட்ட 
(தர்ம) மார்க்கததில  நாசமுமிக்லை,  சற்கதைகிருத்திசெய்கன்ற 
வனே பண்டிதன் தார கதிலிருந்துமஈுற வுகிறவன்.. தாபத்தை 

ச உட ஆ ச . . ச 
அடைகிறான், கர்மமார்ச்கததிலிருந்து தன்புவணியபாபகாமங்களைச் 

செய்தால அவற்றைசசெய்கவன் முறைப்படி பயனை அடைஇரன். 
ச ௨௩% 6 . . 6 . ச 

இழிந்தக மததைசசெய்கவன் நரமததை yout Bape sitios Robe 

கரைகையடைந்தவன் ஸ்வர்க்தத்கை YOLK vps, Maul 655 OG 

படிபோன்றதும் அடையவரியதுமான ப லுஷ்யஜன்மகதையடைந் 

தவன் தன்னைக் திரும்பவும் ஈழுவாமலிருக்கு2 படி. செய்துகொள்ள 
உ ° . ee ee . - . » 

வேண்டும் ஸ்வர்க்கமார்க்கக்தை 2B) Ga.» Hl தமததைமீராம 

லிருக்கிற புததியையுடையவனைப  புணணிய ப ாமுடையவனென்றும் 

மித்திர்களாலும் பந்துக்களாலும் நம்:  தகாதவனென்றும் 

சோல்லுகிருர்கள். விஷயங்களால் கெடுச்சபபடாததும் உறுதியில் 

பற்றிரிற்பதுமான புக்தியையுடையவனும் ஸ்வாக்கத்தில இடத்ரைத் 

தேடிக்கொண்டவனுமானவனுக்குப  பெரியபயமில்.. தமபாவனங 

களில் பிறந்தவர்களும் அவவிடத்தில2ய மாணத்தையடைந்தவர்க 

CHD காமபோகங்களையறிபாதவர்களுமான அவர்களு டையதர்பமா 

னது மிகவும்'சிறிதாகும் போகங்களைத் சிள்ளிகிட்செ FPS El 

னால்தீவத்தைச் செய்பவனால் அடையப்படாதது ஒனறமிலலை. அந்தப் 

பயனை த்தான் நான் ஈன்குமதிக்கிறன் அகேக்மாயிரம் தாய்தந்தை 
க » . é . ட $ . ச் . 

களம் பெண்டுபிள்ளைகளும் உண் டானார்கள $ இனியும் உண்டாவார் 

தள், அவர்கள் யாரைக?சர்ந்தவர்கள் ? நாம் யாரைசசேர்ந்தவர்கள் ? 

நான் ஒருவனே. எனக்கு ஒருவருமில்லை கான் வேறு ஒருவனையும் 
es a க 4 eo. * . ee 

சேர்ந்தவனில்லை. நான் எவனச௪ சேர்ந்தவனோ அவப் பார்க்க 
4 

Marc. * crac என்னை சமசர்ச்கவனோே அவனையும் wets pelle. 

அவர்களுக்கு உன்னால் செய்யக் கூடிய துமில்லை. உனக்கு அவர்தளால் 

செய்யீம்க. டிய துமில்லை. தங்கள். கர்மங்ககால அவர் ஞுண்டானார் 

கள் நீயும் Subse MB Ces உலரத்தில் நதவமுள்ளவர் 

களுக்குப் பிறனும் தம் ஜன ம்போலாஇவி கின். உ.பிருடனிருக் 

கையிலும் சழித்திபச்களுக்கு ஸ்வஜனங்களிருந்தும் இல்லாதவர் 
  

1 அவைசரல் மாத்திசம் புண்மிமுண்டாகா ஐ ? என்றபடி ; *அதர்ம$ ? 
என்று பசம்பிரிந்து, * அதர்மம் மிசச்ரிதிதாகும் > ஒன்றும் கொள்ளலாம்;



௧௧௯௬௨ கிலமாபாரதம். 

களா௫ரர்கள், மனிதன் களத்திரத்தை அபேகுதித்துத் திவினைகளேச் 

செய்திருன் ; 'அதனல், இம்மையிலும் மறுமையிலும், துன்பத்தை 

அடைகிறான் ; தன்ரர்மத்தினை பந்துஜனங்கள் லனெவர்களா 

யிருப்பதைப பராப்பான் புத்திரனே ' 9 லயவுத்றையெலிலாம் 

சொல்லியபடி பே செய்வாம், இதை ஈன்குதெரிந்துகொண்டு பூமியைக் 

கர்மாவுக்குரியதென். று கண்டவன் பரமலாகத்தைவிரும்பிச சுபமான 

காமங்களைக் செய்யவேண்டும். மாதங்களநருதுக்களென்னும் பெய 

ருள்ள தாண்டு£ரோலுடையதும் இரவுபகல்க௱ளாகிற விறகுகளுள 

ளதம் அவாவர்களுடைய கர்மரிஷ்டையின் பயலுக்குஸாக்ஷிபுமாகிற 

ஸுர்யனாகிற அந் பினால். காலமானது (சரொணிகளை அலிந்து 

பாகம்செய்கிறது கொடாததும் அனுபவியாததுமான தனத்தால் 

என்ன பயன? பமைவர்களைவருக்காக வன்பையால் என்னபயன்? 

தர்மத்தை அனுஷ்டியாக சாஸ்திரஷான ததால் என்ன பயன் ? இந்திரி 

யங்தளை ஜயியாகதும் மவைசமற்றதுமான அந்த ஆத்மாவினால் 

என்னபயன் ?' என்.ுசொன்னார். வ்யாஸருடைப ஈன்மையைத்தரத 

தக்க இந்த வார்கசையைக்கேட்டு, சுகர் மோக்ஷக்தை உபதேடத்த 

பிதாவைவிட்டு நீங்க (செனமுர் ்” என்று சொன்னார். 

முக்நூற்றுமுப்பதாவது அத்:பாயம். 

மோஷக்தர்மம். (தொடர்ச்சி) 

:0: 

(வினை சேய்தவனையே சேன்றடையுமேன்பது ழதலியன.) 

    

யுதிஷ்டிரர், 8பிதாமஹ2ர ! தானம், ' யாகம், செய்யப்பட்ட 

தவம், குருபணிவிடை இவற்றின் பபனை எனக்கு௪ சொலலும்'' என் ௮ 

கேட்க, பி ஷ்மர் சொலலலானார் 

(1 அனர்த்தத்தே தோடுகூடியபுத்திபால மனம் பாவத்தில் செல்லுகி 

றத. அவன் இவினையைசசெய்து பெரியதுன்பததை ௮ரை_இருன். 

“தீவின் செய்தவர்கள் , தரித்தி திரர்களும் பிரகங்களைக்காட்டிலும் பெரிய 

பிரேதங்களுமாகித் அர்பபிகூஷத்திலிருர் தும் அதிக துர்பபிஈ.த்தை 

யும் துன்பத்திலிருக்றும் அதிகத் துன்புத்தையும் பயத்திலிருந்தும் 

அதிகப்பயத்தை.பும் அடைகிறார்கள். புண்ணியகாமமுாடையவர்கள் 

ம்ராத்தையுடையவர்களும் அடக்கமுடையவர்கரும் ,தனமுடையவர்க 

ளூமாகி 1உத்ஸவத்திலிருந்தும உத்ஸவத்தையும் /ஸ்வர்க்கத்திலிருர் 

] ஸர்தோஷ த்தை 'விளைவிச்சச்கூடிய கார்யம், 
 



rogue ௧௧௯௩ 

தும் ஸ்வர்க்கத்தையுக் 1ஸ-கத்திலிரு ருந்தும் ஸ-ஷததையும் அடைக 

முர்கள் ந வாக்ளணரிருப்பால உட்புகமுடியா தவைகளும் SMT LILI 

பயமும் சோரபயமுமுள்ளவைகளுமான இடங்களில் காஸ்திகர் 

கள்: கைவிலங்குடன் , செலலுகருர்கள்.. இதைக்காட்டிலும் வேறு 

என்னவேண்டும் ? தானத்திலஜெந்தவர்ஈளும் தேவர்களிடம் பிரீதி 
யுடையவர்களும் விருக்தினர்க்ளெயவர்களு t ஸாதுக்களிடம் பிரிய 

முடையவர்களும் * கைகளிலதக்ஷிணையுடையவர்களுமான மனிதர்கள் 

சேஷமத்திற்குக்காணமும் மனத்தைஜயித்தயோகிகளுக்குரிய துமான 
மார்க்கத்தை. அடைந்தவர்களாவார்கவ எவர்களுக்குக் தாமம் 

காரஷமாகத 'தோற்றவில்லையோ அவர்கள, கான்யங்களில் பதர்க 

ளும் பக்ஷீமுட்டைகளுள் அழுசெமுட்டைகளும்போல மனிதர்க 

ளில இருக்கிறார்கள் அதிக௦வகமாமஒடுகிறவஞாயிருந்காலும் செய்த 

கர்மம் அவனைப் பின்தொடருகிறது எவன்ளவனால் எந்தளந்தவிதம் 

GT BOTH Geb Bi OLD செய்யப்பட்டதோ அவன்அவனை அந்தஅந்த 

விதம் அச்தஅந்தக்கர்மம் படுந்கையில பெறும் நிற்கையில் நின் 

ம் ஓடுகையில் ஓடியும் ஒருகொழிலாசெய்கையில தொழிலைசசெய் 

அம் நிழல்போலஅனு௭ரிக்கிற து எவன்எவனால் எப்படி.எப்படி எந்த 

எந்தக்கர்மம் முன்செய் பப்பட்டதோ அவன்அவணால அப்படி. அப் 

படி அ அதுவே எப்பொழுதும் அனுபவிக்கபபடுகெெதென்பது நிச் 

சயம் காலமானது அதிருஷ்டத்தால்காக்கப்பட்ட பொதுவானகர்ம 

நிதியைக்குறித்து இந்தப்பிராணிகளின் ஸமூககதை நான்குபக்கத 
இருந் தும் இழுக்கிற நு மலர்களும் ீனிகளும் பிறர் சாண்டுதலின் 

நியே தங்களுக்குரியமாலத்தகை அதிம்ரமியாததுபோல முன்செய் 

யப்பட்டகர்மமும் தனக்குரியகாலத்தை அஇம்ரெமிக்கிறதில்லை ஸம் 

மானமும் அவமானமும் லாபமும் ஈஷ்டமும் ஜபமும் அபஜயமும் 

அடிக்கடி உண்டாடுப் பயனைக்தொபெபதில தவ.றுகிறதில்லை. ஒருவன் 

முன்சரீரத்தில் தன்னை செய்யபபட்டதுஃகத்தையும் ஸ-த்தை 

யும் &ர்ப்பமாறறச்யனத்தை அடைந்ததுமுதல் , அனபவிக்கிறாஷ் 

பாலகைவும் சுருணஞுகவும் விருத்த சவுமிருந்து எந்தஎந்கப் 

புண்ய பாவத்தைச் செய்கிறானோ mF Hs Moshe நிலைமை 

யில் ஜன் ச்தோறும் அுபவிம்கிறான், ஆயிரம்பசுக்களுள் கன்றானது 

தன் nr தடி அடைவதுபோலவே முன் ஜன்மத்தில் 
செய்யப் பட்ட ர்மம£னது செய்தவனைச் சென்றடைகின்றது. ௮ழுக் 

கான வஸ்திரழானது பிறரூ ஜலத்தினால் சுத்தமாகிறதுபோல உப 

வாஸங்களாலே தாபத்தையடைந்தவர்கள் “நீண்டதும் அழிவற்றது 

*% Le orer



௧௧௬௪ ஸரீமஹாபாரதம். 
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மான ஸுகசத்தை அடைஆஇருர்கள் நீண்டகாலம் தபோவன த்தில் 

அனலுஷ்டிக்கப்பட்டதவத்திலை தர்மத்தால்பாவங்களை திதொலைத்தவர் 

கள் தங்கள்மனோதங்களை அடை இருர்கள், ஆகாயத்தில் பசுமிகளும் 

ஜலததில் மீன்களும் ௩ சென்றவ[நியானதி |, காணப்படாததுபோலப் 

புண்ணியசாலிகளுடைய கதியும் காசப்படுகிறதில்லை பிறரை நிந்திப 

பதும் அவர்நளுடைய தவறுரளைரசொல்லுவதும் வேண்டா. நலல 

ம் தகுதியுள் ளதும் அத்.தவுக்கு ஹிதமுள்ள துமானவினையைச் 

செய்யவேண்டும் '” என்று சொன்னார். 

முக்நூறறு மட்பத்தோராவது அத்பாயம், 

மேமேோக்ூதரமம். (தோடர்ச்சி) 

0 

(வ்ய।ஸர் புதானுக்காகத் தவத்சேய்ததும், சங்கார வாமளித்ததும்,) 

Ly Blagg oi, தாமண! வயாஸருக்குத் தர்மாத்மாவும் 

மிக்கதவமுடையவருமான சுகர் பிறந்தவரலாற்றையும் ௮வர் மேலான 

ஷஹித்தியை ௮டை ந்ததையும் எனக்குச௪ சொல்லும். தவத்தையே தன 

மாகவுடைய வ்யாஸமுனிவர் ௬நமை எந்த ஸ்திரீயினிடத்தில் உண்டு 

பண்ணினார் ? மஹாத்மாவான டத்தச சுகருடைய மாதாவை நாங்கள் 

தெரீந்துகொளளவில்லை ; உத்தமமானஇவருடையஜன்மத்தையும் அறி 

யவில்லை. "இவர் பாலராயிருந்தபோதே இவருடைய புத்தியர்னது 

ஸூஷூமமான ஞானதீதில் எவ்விதம் பறறியது 1? இவ்வுலகத்தில் 

வேறொருவருக்கும் இவ்விதம்உ ண்டான இில்லைப. விசாலமானபுத்தி 

யுடையவரே ! இதை நான் விரிவாகக் கேட்கவிரும்புகிறேன். இப் 

பொழுது, உததமமான கதாமிருதத்தைக்கேட்டு எனக்குப் போது 

மென்ற திருப்தியான wi உண்டாகவிலலை. இ! பிதாமஹசே ! ஆகை 

“யால், சுகருடையபெருமை யையும் ஆத்ம?யாகத்தையும் பிரம்மஞா oor 

நதையம் உள்ளபடி வரிசையாகச சொல்லும் * என்றுவினவ, பீஷ்மர் 

சொலலத்தொடங்கனர். | . 
Ofagsa பிராயங்களால் தர்மத்தை செய்வதில்லை : நரை 

களாலேயுமில்லை ; தனங்கலாலேயுமில்லை ;) பந்தும்களாலேயுமில்லை. 

எவர் கற்றுணர்ந்தவரோ அவர் நமக்குப் பெரியர். படவ அதிகா ] 

நீ என்ணக்கேட்டவையெல்லாம் தவத்தையே காரணமாகவுடையன, 
HESS SALT OT Zi இந்திரியங்களை £- அடக்குவதால் உண்டாகி ற்து 5



சாந்திபர்வம். ௧௧௯௫ 

வேறுவிதத்தால் உண்டா றதில்லை. மனிதன் இரந்திரியங்களுடைய 

ட்ரவிருத்திரினால் சந்தேகமில்லாமல் தோஷத்தையடைவான் $) அந்த 

இந்திரியங்களை அடக்கியே ஹித்தியை ௮அடைரறான். ஐயா ! யிரம் 

௮மாவமேதங்களுக்கும் புன்று வாஜபேயங்களுக்கும் யோகத்தினுடைய 

வ் சத்திற்குள்ள பயனானது இலலை, இந்சவிஷயத் தில் உனக்குச் ௪௧௬ 

டைய பிறப்பையும் யோகபபயனயும் மனத்தை வசம் செய்யாதவர் 

களால் அடையமுஷியாக மேலானகஇியையும் சொல்லப்போறேன். 

முன்காலத்தில் நான்கு பக்கமும் கொன்றை வனங்களோகடிய மேரு 

வின் சரத்தில் மகரீதவர் பயங்கரமான பூதகணங்களால் சூழப்பட்டு 
விளைமாடிக்பொண்டிருந்தார். மலையாரன்மகளான தேவியும் ௮ங்கேயே 

இருந்தாள். அவ்விடத்தில், பிரபுவான கிருஷ்ணத்வைபாபனரானவர் 

சிறந்த தவத்தைச் செய்துகொண்டிருக்கார். குருற்ரேஷ்டனே ! 

யோகததிலும் தர்மத்திலும் பற்றுடையவரான gay யோகத்தால் 

ணயைச்செய்து புத ஆத்மாவான என்வரரிடம் பிரவேடித்துத் தார 

திரனுக்காகத் தவம் செய்தார். ஐ! விபுவே! 4 அக்னிக்கும் பூமிக்கும் 

ப்புக்கும் வாயுவுக்கும் ஆகாயத்திற்கும் ஒப்பான வீர்யமுள்ள புத் 

Brox எனக்கு உண்டாகவேண்டும்' என்றெ ஸங்நற்பத்தோடும் மெள 

னத்தோடும் மவஷேவைசமில்லாதவர்களால் அடையவரியதும் உத்தம 

முமானதவத்தை மேற்கொண்டு தேவர்களுக்குத்தலைவரான மகா 

தேவரைப் பிரார்த்தித்தார். ஸமர்த்தரான அவர் வாயுவை ஆகார 

மாகக்கொண்டு, அரத ரூபக்களுடையவரும் உமாபதியுமான _மகா 

தேவீரை ஆராதித்துவந்தார் அவ்விடத்தில், ப்ரம்மரிஷிகளனைவரும் 

தேவரிஷிகளும் லோகபாலகர்களும் வஸுக்களம் ஸாத்யர்களும் 

ஆதித்யர்களும் ருத்ரர்களும் ஸூர்யசந்திரர்களும் வாயுவும் ஸப்த 

மருத்துக்களும் ஸமுத்திரங்களும் நதிகளும் அஸ்வினீசேவர்களும் 

தேவகந்தர்வர்களும் நாரதபாவதர்களும் விஸ்வாவஸுவென்கிற 

கந்தர்வனும் ஷஹிதீதர்களும் ௮ப்ஸரஸாகளுடைய கூட்டங்களும் 

லோகேசரான அவரை ஆராதஇத்தார்கள்.  அவவிடுத்தில் ருதீரராக 

மஹாதேவர் கொன்றைமலர்களால் கட்டப்பட்டதும், மங்களகரமு 

மான” மாலைஐயத்தரித்துர் சந்திரன் சந்திரிகையோடு விளங்குவது 

போல ab ங்னெர். தவமும் பார்ப்போர் மனத்தைத் சவர்வதும் 

தேவர்களா லும் தேவரிஷிகளா ௮ம் நிரம்பியதுமான ௮ர்த வனத்தில் 
வ்யாஸமுனிவர்/ புத்தீரனுக்காகச் சலியாமல் மேலான யோகத்திலிருந் 

தார். இவருக்குச் சக்தி குறையகில்லை 3 களைப்பும் உண்டாகவில்லை, 

மூவுலகங்களுக்கும் ஆச்சரியமாயிருந்தது.  போகத்தைச் செய்பவரும்



௧௧௯௪ ஸீமஹாபாரதம. 

அளவற்ற தேஜஸுள்ளவருமான அவருடைய ஜடைகள் ஒளியால் 

அக்னிஜ்வாலைகள்போல Naan ஜ்வலித்துக்கொண்டு /' + Aen Boor 

பகவாஞுன மார்க்கண்டேயர் எனக்கு இரைச சொல்லினர். அவர், 

அப்பொழுது இவ்விஷயத்தில cosas தேவசரித்திரங்களைச் 
* . | டி ‘ . . 4 உ ௪ 

சொன்னார். ஓயா! மஹாக்மாவான வயாஸருடைய அந்தத்தவத்தால் 

ஜவலிக்கும்படி செய்யப்பட்ட அவருடைய ஜடைகள் இப்பொழுதும் 
a * ச . ௩ « 4 ° e 

அக்னிக்குச் ஈமமான வர்ணமுடையவைகளாகப் பிரகாசிக்கின்றன. 

பாரத! அவருடைய இவ்விதத்தவத்தாலும் பக்தியினலைம் மஹேஸ் 
*. க் ச. a ச e உ . { 

வரர் மனத்தில் திருபதியுற்று அனுக்ரகம் செய்பலரீனார். பிறகு, மகா 

தேவர் அவருக்கு அம்பிகையோடு பிரதியக்ஷமானார். , பகனானை 

முக்கண்ணர் புன்னகையுடன் அவரைகோக்கி, * த்வைபாயனரே ! 

உமக்கு இப்படிப்பட்ட புத்திரன் உண்டாகப்போகருன் அக்கினி 
4 ச் * . ௬ 

யும் வாயுவும் பூமியும் ஜலமும் நகாபமும்போலச சுத்தனும் மஹானு 

மான புத்திரன் உண்டாவான். உம்முடைய புத்திரன் " பிரம்மபாவத் 

தைத்யானிக்கிறவலும் ப்ரம்த்தில் உறுதியுடையவனும் பிரம்மததி 

னிடம் ஆதரவுள்ளவலும் ப்ரம்மத்தை அண்ரயமாகவுடை .ப/வலு] 

மாஇத் தேஜஸால் மூவுலகங்களையும் வியாபிக்சசசெய்து Gi 5 Beou 

அடையப்போடுருன் ' என்.று சொன்னார். 

முந்நூற்றுமுப்பத்திரண்டாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தடர்ச்சி) 

ர வைகை பயி இஷ்ட   

(சுகநடையபிறப்பும் உபநயனழதலிய்ளவும்.) 

ஹத்பவதியின் புத்திரரான அந்தவயாஸர், சங்கரரிட.மிருந் துட 

உத்பா மானவரததையடைந்து, பிறகு, அக்னியையுண்பெண்ணவேண்டு 

மென்டறவிருப்பத்தால் ௮ரணியை எடுத்துக் கடைந்தார் அரசனே ! 

'பிறகு, பகவானான வ்யாஸமுனிவர், தன் னுடைய தேஜஷஹினல் உத்தம 

மானரு! (த்தைத்தரிக்கின் ற கருதா தியென்று” பெய்ருடைய அப்ஸ 

ரஸைக் கண்டார். யுதிஷடிரனே ! பகவானை அவர் அந்தவனத் 

இல் ௮ந்த அப்ஸாலஸைப்பார்த்து உடனே * காமத்தால் மே ஹத்தை 

அடைந்தவரானார். மகாராஜனே ! அ ப அந்தக்கிரு தாகயும், 

காமத்தால் வருத தந ந்ற றி மனத சை புடைய வியா *0மைப்பா ர்த்துப் 

1 டதச்பாவபாவி ? THUS மூலம்: | மான் ப்ரமமம் என்னும்  இயானம ? 

என்பது பழையவுரை,  பரழ்மத்தினிடத்தில் பக்தியுள்ளவர் ? என்பர் சிலா, 

தொலையும் வட கெலயையயையம மம்ம. அம் மதம் மம வய ஆ  



சாாந்திபாவம். ௧௬௧௯௭ 
( 

ச் * 8 ௫. * « ச * a ச் 

பெண்கிளியாகிக் இட்பிவர்தாள். அவர் வேறுரூபத்தால்மரைக்கப் 

பட்ட அந்த நப்ளாஸைப பார்த்துச சரீரமுழுதும் காமத்தினால் வியா 
. ச . உ . . ne . . . உ 

பிக்கபபட்டார.. ௮ந்த வயாஸமுனிவர், மிம்ரதைரியத்தால் காமத் 

தை அடக்கியும், மிஜவீம்பறறின அந்தமுத்தை அடக்கக்கூட 

வில்லை, வருவதுவந்தேவிமொன இனால், அவர் கிருதாசியினுடைய 

வடிவத்தின் அழனெல் Depa ட்டார் ர் தீழேனிவர் அக்கினியை 

உண்டுபண்ணவிா (HLS ira (றயறசிசெய்து மனததையடக்கும் 

பொழுது, உடனே அவருடைய விரியமானது அரணியி௰லயே விழுந் 

ற்று. அரசனே . ! €ராம்மண௫ிரஷ்டரான அக்தபபிரம்மரிஷியானவர் 

சங்கை லெலரகமனத துடன். அபபடியே.. அரணியைக்  கடைந்தார். 

அந்த. அரணியில எகர்உண்டானார். சுக்ரெமானது கடையப்படும் 

போத, பெருந்தவாநடையவரும் பரமரிஷியும் மஹாப்பொகியும் அர 

ணியின் கர்பபத்தில உற்பத்தியையுபையவருமான . அந்தீச் 1௪கர் 

(பிறந்தார் ; யாகக்தில விருகதிசெய்யப்பட்டவனும் ஹவிஸைத்தாங்கு 

குறவனுமான ௮ம்னியானவன் விளங்குவதுபாலத தேஜஷீினால் 

கிள ங்கினார். குருவம்சத்காசனே ! அப்பொழுது, அவர் பிதாவினு 

டைய மிகசடிறர்தருபத்தையும் நிறத்தையுமுடையவரும் அதம 

Mansons தயானம்செய்கிறவரும் புகையிலலாத அக்கினிபோல 

ஜவலிக்குறவருமாக விளங்கினார். அரசனே ! அப்பொழுது, மகா 

மேருவின் இமாரத்தில் அவரை நதிகளுள்றட்க கங்காதேவியா 
4 i த Hf ர் ஞ் ம் ் ன் 

னவள் தன் வடிவததுடன் வந்தடைந்து ஜலத்திலை நீராட் 

டின். குருகம்சத்திலுதித்த ராஜஸ்3ரஷ்டனே ! மஹீ£த்மாவான 

சுகருடைய நிமிததததில் அகாயததிலிருந்தும் தண்டமும் இரு 

ஷ்ணாஜினமும் பூமியில் விழுச்தன. ( (அபபொழுது,) கந்தர்வர்கள் 

தனம் செய்தார்கள் த அபஸரஸுகளின் கூட்டங்களும் நடனம் செய் 

தன ; தேவதுந்துபிகளும் ஆயிரக்கணக்காக வாசிக்கப்பட்டன. விற் 
. . . ce ட . ௯ 

வாவஸுவென்இிற ் கந்தருவனும் தும்புருநாரதீர்களும் ஹீாஹா 
. a . (அ) உ . 6 . . . . ச 

ஹூஹ்சவென்றெ கந்தர்வர்களும் ஈகருடைய உற்பத்தியைத் 

துதித்தார்கள். அவ்விடத்தில் இந்திரன்முதலான லோகபாலர்களும் 
தேவர்களும் ே சவரிஷிகளும் பிரம்மரிஷிகளும் வந்தார்கள். வாயுவும் 

தேவவேரத்தி ன்ள ஸல்லாப்புஷ்பங்களையு ம் வருஷித்தான். ஜங்கம 

மும் ஸீதாவரமுமான ஜகத்தானது மிரவும் ஸநீமதாோஷத்தையடைந் 

  
த்து. asamp ரத்தி Bug ஓடையவரும் மஹாத்மாவுமான (ஈஸ்வரர்) தேவி 

1 சக்ரமென்றால் வீரியம் சுக்சமென்றெபசத்இில் ரகரசதைத்தள்ளிச் 
சுகரென்று பெயர்கொண்ட உ



\ ’ 
௧௧௯௮) ஸரீமஹாபாரதம். 

4 ௪ o * « பூ ௪ 

யோ௫க.டச் தாமாகவே பிரீதியுடன் ௮ந்திவ்யாஸமுனிவருடையபுத் 

திரருக்குப் பிறர்தவுடனே விதிபபடி உபநயனம்செய்வித்தார். தேவர் 
° ச * 6 ௪ . ரூ ட ( வ் 

களுக்கெல்லாம் தலைவனான இந்திரன் பிரீதியுடன் அவருக்கூத தேவ 

லோகத்திலுள்ள.தும் பார்க்க அசசரியமுமான கமண்டலுவையும் 
° ச் 2 ரூ ௪ * . * | ரூ 

தேவர்களுக்குரிய வஸ்.தரங்களையும் (கொடுத்தான் பாரதனே ! அநேக 
மாயிரம் ஹம்ஸங்களும் ஸாரஸபக்ஷிகடரம் _நா.றுகிறகுகளுடைய ஹம் 

ஸவிசேஷங்களும் இளிகளும் அவரை வலம்வர்தன். திவயமான ஜன் 

மதகையடைந்து மகாகார்திமானும 'போதாவியும் பிரம்மசாரியும் ௮ர 

ணியிலுண்டானவருமான சுசரானவர் ஸ சாதியையடைந்து அப்பொ 

முது அவவிடத்திலேயே வஉறிததார். மஹாராஜனே !, வேதங்கள் 

உபறிஷததுக்களுடனும் ஸூ தீரங்மளுடலும் அவருடையபிதாவை 

வர்தடைந்ததுபோலவே (பிறர்கவுடனேயே ௮வரை வந்தடைந்தன. 

மகாராஜனே !, வேதங்களையும் வேதாங்க௱்களையும் அவற்றின்பாஷ்பங் 

களையும் அறிந்தவராயிருந்தும் அந்துச்சுகர் தர்மக்தையே அலோ௫த் 

துக்கொண்டு பிருகஸ்பதியை உபாததியாயராக வரித்கார் மகாமுனிவ 

ரான அவர் உபநிஷததுக்களோடும ஸூத்திரங்களோடும்கூடிய எல் 

லாவேதங்களையும் இதிஹாஸத்தையும் தர்மசாஸ்திரங்களையும் முழு 

தும் அசக்பயனம்செய்துவிட்டுத் குருவுக்குத் தஷிணைகொடுத்து 

ஸமாவர்த்தனமென்கிற வித்தையின்றாடி வைச செய்துகொண்டு பிரம்ம 

சாரியும் ஸமாதியுடையவருமாயிருந்து உக்கிரமான தவம்செய்ய 

யத்சனித்தார். இறு பிராயத்திமலயே பெரியதவத்தையுடைய அவர் 
. ர் * * ச 8 . * ௪ 

ஞானத்தினுலும் தவத்தினாலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் 

அலோூக்கத்தக்கவரும்' பூஜிக்கத்தக்கவருமானார். அரசனே ! மோக்ஷ 
. க ட ee . ர் . e 

தர்மங்களை அராய்ந்து பார்க்கின்ற அவருடைய ' புத்தியானது இருகஸ் 

தாற்ரமமுதலான மூன்று ஆஸ்ரமங்களிலும் பற்றவில்லை, 

  

மூக்கூற்றுமுப்ப த்துமுன்றாவது அத்யாயம். 

சோக்தர்மம். (தோடர்ச்சி)) 

——:0:—— 

(சுகர் பீதாவன் கடடளையால் ஜனகரை அல்டந்தது.] 

அர்தச் சுகர் மோக்ஷத்தை ௮கோசித்துக்கொண்டே பிதாவை 

வந்தடைந்தார். மோக்ஷத்தை விரும்புற ஆவர் ( விரயத் டன் 
    

] 8 மோக்ஷசாஸ்திர,ச்சை உபதேசம் பெதவேண்டுமென்றெண்ணி ? என் 
Us LIGD LOULay GDI,



சாந்திபாவம். ௧௧௬௯ 

பிதாவைவனாங்கி, (pe yt sa! ererepsn. மனத்திற்கு மேலான 

சார் தபான ள் உண்டாகும்படி. மோஷ கர்ஈநிகவில் ஸமர்ததரும் பக 

வானுமான் நர் எனல் தர்சொல்லவே wD fT Ol BLT » (ரப 

ரிஷியானவயாஸர் புக்கூரச் டைய சொழர்ரசைகபக்கேடடி.. You Mv 

கோக்கு, புதி! மோ யும் அவர கமான அமக்களயும் 

அபயனம் செய்யக்கடவாய' என்ற Geter ye பாநவம்சற்கர 

Hyer! தாமத்தை ” வ்கி nous நிர ரளரானாகர்.. பிதாவினு 

டைய கட்டளையிை Curse cB rose HOT HB TW Be Hos 

யும் ழுமையும் அலிந்தார். அந்தவபாஸர் 17 111052 x3 mi பிரம் 

மாவுக்கூரசழமான பாாம்காமமுடைய்வ ரயி உ9ிற அந்தபபுந்திரரை 

மோக௯்கதர்பங்களில ஸமர்த்தராக நினைந்த்ெொழுது, 6 மிநிலாதிபது 

யானஜனகனை அடையக்கடலாப்.. ர்ருமிதிலா பன் உவ HD Lom eFags 

விஷயம் எலலாவற்றையும் சொல்லுவான ' ஏன்று செரன்னார். (அப் 

பொழு அ) சுகர் பிகானினடைய கட்ட எயிர ல தர்மகதினறடைய 

நிஷ்டையையும் மோசஷக்தினுடைய பரமானல்சானத்தையும் கேட். 

சிகர்ரு மிதிலாதிபரான ஜனகராஜரைஅடைச்ச (தவிரவும்) வயாஸர், 

நீ மனிதாகள செலலுளின் ஈவரிபில் சர்வமிலலாமல (பாத வண்டும், 

(யோக) பரபாவத்காலுனடான அகாயகமனகதால் போழம்கூடாது. 

ருஜுவாகசசெலல3வேவ்டும்.. ஸுககதைததேடிக்கொல்டி போகக் 

கூடாது விரேஷபதார்ததஙகளைத OF smog! வி ரஷபதார்த் 

கங்கள் பறறுதலுக்குக்காரணம் என்னுடைய சிஷ்யனூன அந்த 

அரசினிடகதில் அமரங்தாரம். அடையத்தம்கதிலலை, இவ னுடைய 

வசத்தில் இருக்கவே.ப்டும்.. அவன் உன்னுனீடயஸர்கசததை நிவி 

ருத்திசெய்வான் அம்தீ ௮ரசன கர்மக்தில் ஸார்த்தன்; மோ.க்ஷசாஸ் 

திமத்தில் வல்வைன்; எனக்கஞார இஷ்யன் அன்ஸாவ். NIG சற்கை 

யின்றிசசெய்யத்தக்கது' என்ற சொல்லின இவளிதம் சொல்லக் 

கேட்ட தர்ம {254 oor ப அந்தமுனிவர் BL. ருழ்ர்தபூ புமியை அகா 

யத்தாலீதாண்வெதற்கு ஸமாத்தராயிருந்தா௮ும் மிரலைற்கும் காலா 

நடந்று சென்னார் » Ya மையும் ர களயும் புண்ணியகடா 

கங்களோயும் ,அசேசமதயா% களாலும் பிராகங்க ஈாரலும் ிி;ம்பியகாடு 

களையும் தச்சே்வைளையும், ந் ஆ, பிறகு, மருவை ராரர்தடுளா 

விருதவருஷம் ஹரிவருஷமிரன்டையும், சிறகு இமயம அியைசேர்ந்த 

கிம்புருஷவருஷத்ஜைபும் இலலிகம் காமமாசததாண்டிப் பாரதவரு 

ஷத்தை அடைந்தார். அர்தமகர்முனிவர் சீனர்களாலும் ஹடூணார்க 

ளாலும் வடுக்கப்பெற்ற ௮நேகவிதமான தேசங்களைப் பார்த்துக்



௧௨௦௦ ஸரீமஹாபாரதம். 
| 

கொண்டே அரியாவர்;தமென்கிற இந்சுத்தேசம் வந்தார். அவர் 
( ° ‘J 

பிதாவின் வசனந்தைபறிந்து அந்த அர்ததத்தையய ஆலோசித்துக் 

கொண்டு அகாயத்திலசொல்லுகின்றபக்திம்பால மார்க்க OSG BDH 

டினார்; ரமணியமானபட்டணங்களையும் (செழிபபுள்ள ஈகரங்களை 

யும் விசித்திரமான ரத்தினங்களையும் பார்த்தும் பாராதவமானார், 
உட . ப ச ௩ 5 பிறகு, மார்க்ததலைசெலலுகிற அக்காஈகர் அழகிய பூநி?தாட்டங் 

களையும் தேவாலயங்களையும் புண்ணியதர்த்தக்களையும் தாண்டிச 

சென்றார். அவர் சிறிதுகாலத்தில் கர்மமாச ராஜயம்வகரறெவரும் 

மகாத்மாவுமானஜனகராமலே பரிபாலிக்கப்பட்ட ( விதேஹ்தேசததை 

அடைந்தார். Yaw அத்தத்தேசகதில பலவகை அன்னங்களும் 

சுவைபொருர்திப உணவுகளுமுள்ள ரொமங்களையும் மிகவும் செழிப 

புள்ளவைகளும் ஆதநேகம்பசக்கூட்டங்களால் நிரம்பிபவைகளுமான 

இடைச்சேரிகளையும் பார்த்துக்கொண்டு, நெறபயிர்களாலும் யவப் 

பயிர்களா லும்செழிக்ததும் ஹம்ஸங்களும் ஸாரஸபஃகஷிசளும்வஷிக்கப் 

பெற்றதும் சோபைபொருந்திய அசேலம்தாமரைஒடைகளால் அலங் 

கரிக்கப்பட்டதும் மிகவும்செழிப்புடையஜனங்களால்  ஸேவிக்கப 

பட்டதுமான வி$தக?கரத்கைம் கடந்து அழகுபொருந்தயதும் 

செழிபபுடையது மான மிதிலையின் உபவன த்தை அடைந்தார். யானை 

களாலுமகுதிரைகளாலும் தேர்களாலும் நிறைந்ததும் ஆடவர்மகளிர் 

கள்நிரம்சியதுமான அசை அவர் பார்க்திறவராயிருந்தும் பாராத 

வர்போலச சலியாதவாரய்க் தாண்டிசசென்றார்.  மனத்தினாலே 
e 4 ச. ச ௫ ௬ e e e 

(பிதாவின் ௪னமாகிற) அர்தப்பாரத்தைத்தாங்கிக்கொண்டு (யோசத 

விஷயமான) அந்தஅர்ச்கக்தையே சிந்திக்கிறவரும் ஆத்மாவில் 

ரமிக்கிறவரும் கெளிவான மனச்கையுடைய்வருமாகி மிதிலையை 
(4 ( c ( | Ch r 

அடைந்தார் அந்தமிதிலையின்வாயிலைபடைந்து வாயில்காப்பவரால் 

தீடுக்கபபட்டுத் இயானம்செய்துசொலாடுநிற்ற, இன்னாரென்ற அற 

ந்தபின்விடபபட்டி உளளேபிரவேடர நார் அவர், 'செல்வவான்௧னாள 
* ௫ *. ve . ( ௫. 

ஜனங்களால் நிரம்ப ராஜமார்க்சகதின் வரியே ராஜூருசக்தையும் 

அடைந்து சங்கைபிலலாமல் பிரவேசிதகார். உ அல்விடத்திலும் துவார 

பாலகர்கள் கடுஞ்சொல்லினால் அவ ரத்தடுத்தார்கள அவ்வித தில் 

சுகர் முன்போலவே கோபமில்லாமல் நின்றார். வெய்யிலால் வழியில் 
மிகவும் தாபத்தையடைந்தவரும் பூதோகங்களாலுண்டான் சரமத் 
தையுடையவருமாகியும் களைப்பும் வாட்டமும் ல யவில்லை வெய் 

யிலினின்றும் விலகவுமில்லை. ந்தத்துவாரபாலகர்களில் ஒருவன் 
ட (ஆ * ் 5 * ee . 

(ஆகாய) மத்தியையடைர்த ஆதித்யன்போலஙிற்கிற சுகரைப்பார்த்துச்
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சோகமடைந்து tonto, வணக்கிப பூஜிகது அஞ்சலிசெயது 
கொண்டு ' | அவதிடமிருந்து ராஜூருகத்தினுடைய முதற்சட்டில் 

பிரவேடிக்க*்செய்தான். ஐயா! நிழலிலும் வெயிலிலும் ஸமமான 

பார்வையும் ஸமமானகத்தியுமுடைய ச்கர் ச மோச்ஷத்தையே இந்தித் 

துக்கொண்டு அவவிடத்திஃலயே நில சென்றார் பிறனு, ஒருமுகூர்த்தத் 

திர் ற்குள் அரசனுடையமந்திரி வந்து அஞ்சலிசெய்துகொண்டு 

அவரை  அங்கிருந்றும் ராஜூருகத்தின் இரண்டாவதுகட்டில் 
கொண்டுவந்துவிட்டான், அவ்விடத்தில் அர்தப்புரத்திலிருப்பதும் 

பெரியதும் சைத்ரசதமென்கிற குபேர னுடைய உத்யானத்திற்கு நிகரா 

னதும் அழகன தும் பூத்தமசங்களையுடைபதும் நன்கு௮மைக் 

கபபட்டஜலமுள்ளதுமான உத்யானத்தை அந்தமந்திரியானவன் 

அந்தசசுகருக்குக்காண்பித்து உத்தமனை அந்தஜனகரையும் காண் 

பித்துத் தகுதியான ஆஸனமும்கொடுத்துவிட்டுத் இஞம்ப்வும் ௮ங்இ 

ருந்து வெஸஷியிலசென்றான் (அபபொழுது,) அழகான வேஷமுடைய 

வர்களும் 1தருரையயதுள்ளவர்களும் பிரியமான தோற்றமுடைய 

வர்களும  மெலலியசிவபபுவஸ்திரந்தரித்தவர்களும் புடம்வைத்த 

பொன்னாபாணமுடையவர்களும் சலலாபம் 7*அலாபமிவைகளில் 
ஸாமார்ததியமுடையவர்களும் நாட்டியம் கானம் இவைகளில் தேர் 

சசிபெற்றவர்களும் சிரித்துக்கொண்டேபேசுகிறவர்களும் அழிய 

அப்லைஸாுகளுக்கொபபானவர்களும் அந்தரங்கத்துடன் உபசரிப் 

பதில் சக்தியுள்ளவர்களும் அபிப்ராயத்தை அறிகிறவர்களும் ஸ்ருங் 

கா/சேஷ்டைகளில் தேர்ந்தவர்களும் தாஷஹிகளிற்சிறர்தீவர்களுமான 

ஐம்பதற்கு மேற்பட்டஸ்திரீகள் அவரிடம் வந்தார்கள்; பாத்ய 
முதலானவைகள் கொடுத்தூர் இறந்த பூஜையினால் உபசரித்தார்கள்; 

அப்பொழுது, அந்தஸமயத்துக்குத்தகுந்த (ரியானஅன்னத்தினால் 
திருப்தியும் அடைவித்தார்கள். ஐபா ! பாரத! அவர் போஜனம்செய்த 

பிறகு, ஒவவொருத்தியாக மிக்கதழகான அர்தப்புரத்தோட்டத்தைக் 

காண்பித்தார்கள். (பிறர்) மனத்தைஅறிகின்றவர்களான ஸ்திரீகக 
விளையாடுகிறவர்களும் ட ஈகைக்கிறவர்களும் இனிமையாகக் _ கானம் 

செய்கி றலர்களுமாக உதாரமனமுடைய HUH SSL! பணிவிடைசெய் 

தார்கள். , சுத்தீமனமுடையவரும் ஸந்தகமற்றவரும் ஸ்ரவண 

narra 5B பொளனமென்ட ற. மூன்றுகர்மங்களும்செய்தவரும் இர் 
        

1 ஒருசொல் விடப்பட்டது, 

2 ஒருவசோடொருவர் மனங்கலந்து பேசுதல். 

5 ஒருவரே சசைமுசலியன சொல்லுதல், 

உழ எழு
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திரியவசமுடையவரும் கோபத்தைஜயித்தவரும்' அரணியிலுண் 

டானவருமானசுகர் ஸந்தோஹிக்கவுமில்லை ; கோபிக்கவுமில்லை. திறந் 

தவர்களான அர்தஸ்திரீகள் அவருக்குச் இறந்ததும் நிறந்தவர்க 

ளுக்குரியதும் ரத்னங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தும் உயர்ந்ததான் 

விரிப்புவிரித்ததும் படுக்கயோக்கெமுமான அஸன த்தைக்கொடுத் 

தார்கள். சுகர் பாதசுத்திசெய்துகொண்டு ஸந்தியை உபாஹித்து 

விட்டு அந்தறூர்த்தத்தையே இர்தித்துக்கொண்டு * பரிசுத்தமான 

அஸனத்தில் உட்கார்ந்தார் ஸமர்த்தரானஅந்தசசுகர் அதில் முன் 
ராத்ரியில் தியானத்திற்பற்று' யிருந்துவிட்டு ஈடராததிரியில் முறை 

ப்படி. நித்திரைசெய்தார் பிறகு, ஒருமுகூர்த்தம்சென்று எழுந்திரு 

ந்து சுத்திசெய்துகொண்டு புத்திமானை௮வர் ஸ்திரீகளால்சூழப் 

பட்டும் தியானத்தையே௮டைந்தார். பாரத ! (மனம்) சலியாதவரான 
வ்யாஸபுத்திரா இந்த விதியுடன் ராஜக்ருகத்தில ௮ந்தமீதிப்பகலை 
யும் ௮ர்தராதீரியையும் போக்கினார். 

  

முற்நூற்றுமுப்பத்தகான்காவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

——~i0:—— 

(ஜனகர் சுகரைப்பூஜித்து அவநக்த ப்ரம்மஜகுனத்தை 

உபதேசித்தது.) 
பாரத!' பிறகு, ௮ந்தஜனகராஜர் மந்திரிகளுடன் புசோவி 

தரைமுன்னிட்டுக்கொண்டும் எல்லாஅந்தபபுரஸ்திரீகளாலும் ஆஸ 
னத்தையும் பலவிதமானாத்தினங்களையும் எடுப்பித்துக்கொண்டும் 

சரஸால் ௮ர்க்கியததைஏந்திக்கொண்டும் குருபுத்ரரைவந்தடைர்தார். 

அப்பொழுது, அ௮ந்க௮ரசர் அநேகரத்தினங்களால்அலக்கரிக்கப்பட் 
டதும் ட உயர்ந் $ தவிரிப்பால் விரிச்கபபட்டதும் எல்லாவிஷயத்தி லும் 

மக்களகரமும் செழிபபுடையதும் புரோகி தரால்கிர்டிக்கப்பட்ட தம் 
இறந்ததும் பூஜிக்பபட்டதுமான அஸன தீதைவாங்கக் கையால் 

துடைத்துக் குருபுத்திரரானசுகருக்குக்கொடுத்தார், அ௮ந்ததளளத் 

இலுட்கார்க்த வ்யாஸபுத்திரரான௮ந்தச்சுசமைச சாஸ்திரப்படி பூஜி 

த்து முதலில் 5பாத்தியத்தைச்கொடுத்துப் 'பிறகு ௮ர்க்கியத்ஃ் தயும் , 

கோவையும் கொடுத்தார். அவரும் மந்திரத்தையடைய பூஜையை 
  

1 வேற பாடம். 2 சால் கழுவ நீர், 

9 நயவேத.பத் ? என்பது மூலம்,



ஈர நதிபீர்வம், ௧௨0௩ 

விதிப்படி ஏற்றுக்கொண்டார். ராஜஸற்ரேஷ்டனே ! பிராம்மணற்ரோஷ் 

டரும் மிக்கதேஜஸுள் ஈ௱வருமான சுகர் ஜனகரிடமிருந்தும் அந்தப் 

பூஜையை ஏற் ற்றுக்கொண்டு பசுவைக் (கொண்டுபோகும்படி. கட்டளை 

யிட்டு அரசரையும் ெளரவப்படுத்திப பரிவாரங்களையுடைய ௮ரசரி 

டம் அழிவில்லாத சேஷமதனீதயும் அரோக்கியத்தையும் வினவினார். 
'பிறகு, உதாரமான மனமும் வம்சமுழுடைய ௮ந்த அரசர் அவரால் 

அனுமதி செய்யப்பட்டுப் பரிவாரங்களுடன் அஞ்சலி செய்துகொண்டு 

பூமியிலுட்கார்ந்தார். பூபதியான அரசர் வ்யாஸபுததிரமைோக்கிக் 

குசலதீதையும் குறைவிலலாமைபையும் வினவி, ! வந்ததென்ன ?' என் 

௮ம்.பிரஸ்ரூனம் செய்தார். சுகர், உமக்கு மங்களம். * மோக்ஷதர்மங்க 

ளின் விஷபத்தை அறிந்தவனும் விதேஹ தோத்து அரசனும் என்னால் 

யாகம் செய்விச்கத்கக்கவனுமான ஜனகனென்பவன் , பிரஹித்தனா 

யிருக்கறான். பிரவிருத்தியிலோ நிவிருத்தியிலா ஊனக்கு மனத்தில் 

ஸந்தேகமிஞக்குமானால் சீக்கரம் அவனிடம் செல்லு. அவன் உன் 

னுடைய ஸந்தேகத்தை நிவிருத்திசெய்வான்' என்று என்பிதா எனக் 

குச சொன்னார். சான் பிதாவின் கட்டளைப்படி. உம்மைப் பிரஸ்னம் 

செய்ய இங்கு வர்தேன். தர்மிஷ்டர்களில சிறந்தவரே ! ௮தனை உள்ள 

படி. எனக்குச் சொல்லவேண்டும். இவ்வுலகில் பிராம்மணனால் எது 

செய்யத்தக்கது? மோக்ஷரூபமான புருஷார்த்தமானது என்ன 

ஸ்வரூபமுடையது 1? மோக்ஷமானது எப்படி. அடையத்தக்கது 1? ஞா 

ன த்தினாலேயா 1 தவத்தினாலேயா ?' என்று கேட்டார். ஜனகன்)பிராம் 

மணனாலே ஜன்மம் தொடங்கி எது செய்யத்தக்கதோ அதைக்கேளும், 

ஐயா! உபநயனம் செய்யப்பட்டு வேதத்தில் பற்றாத ௮டையவளாயிருக்க 

வேண்டும். ரொம்மணரே ! தவத்தோடும் குருசுஸ்ரூஷையோடும் பிரம்ம 

சரியத்தோடும் தேவதைசளுடைய கடனும் ரிஷிகளுடைய கடனும் 

தீர்ந்தகவலும் அஸ்$யையில்லாதவனும் நியமமுடையவனுபழுஜெந்.து 

வேதங்களை அத்யயனம்செய்து குருவுக்குத் த௲திணைகொடுத்து 
விட்டு (அவருடைய) அனுமதிபெற்றுக்கொண்டு ஃ பிறகு ஸமாவர்தீத 

னம்செய்யவேண்டும். *ஸமாவர்த்தனம் செய்துகொண்டு கிருகஸ்தாஜ் 

ரமத்தில் தன் னுடைய பத்னியிடமேபற்றுள்ளவனாப் வஹிக்கவேண் 

டும். em Sonuuddem sa! லும் நியாயப்படி ௮க்கனியை ஆதானம் 

செய்தவலும் கபடமற்றவனுமாகிப் புத்திபெளத்திரர்களை உண்டு 

பண்ணிப் பிறகு வரனப்பிரஸ்தாஸ்ரமத்தில் சாஸ்திரப்படி ௮ந்த ௮க் 
இனிகளையே ஆராதித்துக்கொன்டு அதிதிகளிடம் பிரியமுடையவ 

னாக வஹிக்கவேண்டும். தர்மத்தையுணர்ந்த ௮ந்த வானப்பிரஸ்தன்



௧௨௦௪ Ui to a mit oF tb. 

வினத்தில் அ௮க்கனிகளை முறைப்படி ஆத்மர்வில் ஸமாரோபணம் 

செய்துகொண்டு துவர்துவமில்லாதவனும் கசையொழதீந்தமனமு, 

டையவனுமா ப்ரம்மாமாரமமென்கிற ஸந்யாஸாஸாரமபத இல் வஷி 

க்கவேண்டும்' என்று செர்ன்னார். சுகர், ! சாரீஷ்சிரஞானமும் ௮னுப்வ 

முழுண்டாகி இருதயத்தில் சாற்வதமரீன ப்ரம்மம் பிரத்பக்ஷமாயி ருக் 

கையில் ௮வபயமாக "ஆஸ்ரமங்களிலாவது வனங்களிலாவது இருக்க 

வேண்டுமா ? அதனை உம்மிடம் கேட்டுறேன். அதனை. நீர் சொல்லவேண் 

டும். அரசரே ! வேதார்த்தத்தின் உண்மையை அனுசரித்து நீர் எனக் 

குச் சொல்லவேண்டும்' என்று கேட்டார். (அப்பொழுது) ஜனகர், 

“ஞானமும் “வித்ஞானமுமில்லாம்ல் மோக்ஷப்ராப்தி உண்டாகாது. 

குருவின்ஸம்பந்தமிலலாமல் ஞானலாபமிலலையென்று கருதப்படுகி 

ற. இவவுலகல் குருவை ஒடக்காரனாகவும் அவனுடைய ஞானத்தை 

இடமாகவும் சொல்லுகிறார்கள் விஜ்ஞானத்தையடைந்து கருதகருத் 

யலும் (ஸம்ஸாரஸாகரத்தைத்) தாண்டினவனுமாகி அர்த 4இரண் 

டையும் தள்ளவேண்டும். உலகங்களும் கர்மங்களும் ஈயொமலிருப்ப 

தற்காக மூன்னோர்களாலே நான்கு ஆஸ்ரமங்களையும் பற்றியதர்மமா! 

னது அ-ுஷ்டிக்கப்பட்டது இம்மையில, இந்தக்செமப்படி கர்மங்க 

ளுக்குரிய ௮ரேகம் பிறபபுக்களில், புண்யபாபகர்மங்களை விட்டு 

மோக்ஷமென்பது அடையபபடுகிறது. இந்த ஜீவன் அநேக ஸம்ஸார 

ஜன்மங்களிலே சுத்திசெய்யப்பட்ட (புத்திமுதலான) காணங்களாலே 
சுத்தமனமுடையவனாகி முதலாஸ்£மத்திலேயே மோக்ஷத்தையடை 

இரான், அந்தமுதலாஸ்ரமததையடைந்தே முக்தனும் ௮னுபவிக்கப 

பட்ட புருஷார்த்தத்தையுடையவ னும் பரமாத்மாவையே அடைய 

விருப்பமுள்ளவனுமாயிருச்கும் பண்டிதனுக்கு மூன்று ஆர மங்களி 

௮ம் என்ன பயன் உண்டாகும் £ எப்பொழுதும், ரஜோகுணத்தா லும் 

தஷோகுணத்தாலுமுண்டான தோஷங்களை விலக்கவேண்டும். ஸாத் 

விசமார்க்கத்தையடைந்து புத்தியினால் தன் அதமாவைப் பார்க்க 

வேண்டும். தன் , ஆத்மாவை எல்லாப்பிராணிகளிடத்திலும், எல்லாப் 

பிராணிகளையும் தன்னாத்மாவிடத்திலும் பார்க்கிறவன் ஜலத்தில் ஹம் 
ஸமிருப்பதுபோல ஸம்பற்றப்படமாட்டான். சமனத்தை அலடந்த 

வலும் துவந்துவமற்றவனுமான அவன் (ஸ் தூல்ஸ சமானா ரண) 
  

1 * இஸ்சமேஷாத்ரிஷா ? என்பது வேறு பாடம; * மூன்று ஆபரசமஙக 

ளிலும் ' என்பது பொருள், tt 

2 சாஸ்திரத்தினாலுண்டான த. 8 அனுபவ ஞானம். 

4 தடத்தையும நடச்சாரனையும, 9 வேறு பாடம்,



சாநிபரவம். க௨உஹ௰ி 

G தகங்களைவிட்டுச் உத்ரழ்ந்தகஇியி யிலிருந்து பக்ஷிபோல ஊர்த்வ. 

கதியை அடைந்து முக்தனாகி மோக்ஷத்தில் அளவற்றதன்மையை 
௮டைகருன்.! ஐயா ! இந்த விஷயத்தில் முன் யயாதிராஜனால்,சொல் 

லப்பட்டவையும் மோசலுசாஸ்திரத்தில தெனிர்தவர்களான பிராம் 

மணர்களாலே தரி க்கப்பட் றவையுமான ஸ்லோகங்களைக் களும், 
(அவத்நின்பொரு ரள )  ஜோதியானது அத்மாவிலிருகறெது.. மற்ற 

விடத்திலில்லை அது *எலலாபபிராணிஈளிடத்திலும் ஸமமாயிருக் 
கிறது. மிகவும் ஸமாதியுடன் கூடிய சிதநமூடையவனால அது நேரில் 

பார்ப்பத ற்ஞுத்தக்கதும எவனிடமிருந்து மறறவன் பயப்படவில் 

லையோடி எவன் மற்றவனிடமிர HEB அயபபடுக டுகிற துமிலலையோ, எவன் 

(ஒன்றையும்) விரும்புகிறதில்லையயா, வெறுக்கிறதுமிலலையோ ௮வனே 

பரம்மமாகறான் எப்பொழுது, எலலாபபிராணிகளின் விஷயத்திலும் 

செய்கையினாலும் மனததினுலும் சொலலினாலும் தெட்பீ எண்ணத் 

தைசசெய்யவில்லையோ ௮பபொழுது பரம்மமாகிரான். மனத்துடன் 

அத்மாவைசசேர்த்து மோகத்தையுண்டுபண்ணுகிற பொறுமையை 

விட்டுக் காமத்தையும் மோகத்தையும் விட்டுவிட்பெ பிறகு பிரம்மமா 

யிருப்பதை அடைகிறான். எபபொழுது, இவன் கேட்கத்தக்கதிலும் 

பார்க்கத்தக்கதிலும் எல்லாப்பிராணிகளிடத்திலும் ஸமமாகிருனோ 

அபபொழுத துவந்துவமறறு ப்ரம்மமாகிறான். எப்பொழுது, துதி 

யையும் நிந்தையையும் தங்கத்தையும் இரும்பையும் ஸுகத்தையும் 

அக்கத்தையும் குளிர்சசியையும உஷ்ணத்தையும் அர்த்தத்தையும் 

அனம்த்தத்தையும் பிரியத்தையும் அபரியத்தையும் பினழைப்பையும் 

இறபபையும் ஸமமாகவேபார்க்கருனோ அ௮பபொழுது பிரம்மமாக 

ரன். இவ்வுலில் ஆல்மயானது (தன்னுடைய) உறபபுக்களை வெளி 

யில் நீட்டித் திரும்பவும் சுருக்கக்கொள்வதுபோல யதியானவன் 

மனததால் இந்திரியங்களை அடக்கிக்கொள்ள$ீவண்டும். இருட்டால் 

நிரம்யெவீடு இபத்தால் பார்க்கபபடுவதுபோல ” அஜ்ஞானத்தால் 

நிரம்பிய* ஆத்மாவான் து புத்தியாகிற ஜி /த்தைம்கொண்டு LITT EB ding 

கூடியது ' என்பது, புத்திமான்களில் சிறந்தவரே ! உம்மிடத்தில், இந்த 

எல்லாவற்றையும் பார்க்கி$றன். வன்னால் சொல்லப்படாமலிரு 

க்ிறதையும் நர் வண்மையாக ஆறிவீர். ஒ! பிரம்மரிஷியே! நீர் உம் 

முடைய சிதாவின்௮ருளாலும் உம்முடையசிரைஷயினாலும் விஷயங்க 

ளின்முடிவையடுத்தவராக அறியப்பட்டீர். அ௮ந்தமகாத்மாவினுடைய 
தட்ட mine Oise Pen 

அனுக்ரகத்தினாலேயே எனக்கும்? இந்தத்திவ்ய ஞானமானது உண் 
  

] வேலு பாடம,
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டாயிற்று, அதனால், கான் உம்மை அறிர்தேன். உமத்கு விஜ்ஞா 

னம் அதிசமாயிருக்கிறது. உம்முடையகதியும் அதிகம்யிருக்கிற து, 

உம்முடையயோகைற்வரியமும் அதிகமாகவிருக்கறது. அதனை நீர் 

அறியவில்லை. இளமையினாலேயோ  ஸீந்ததகத்தினலேயோ பயத்தி 

விருந்தும்விபேடாமையினுலேயேர்" அனுபவமுண்டாயிருந்தும் அர் 

தச்கதியை அறியவில்லை, என்னைப்போன் றவர் எாரலே ஸம்சயமறுக் 

கப்பட்டுச் சுத்தமானமுயற்சியுடன் இருதயமுடிசசக்களைவிட்டுவிட்டு' 

அந்தக்கதியை Hou Apo ஐ! பிராம்மணரே ! நீர் அனுபவமுண் 

டானவரும் ஸ்திரபுத்திபுடையவரும் ஆசையெ் ிந்தவருமாகி முயற் 

தியில்லாமலே அந்தப்பரப்ரம்ம்த்தை Lo BHT. உமக்சூ. evs | 

துக்கங்களில் வேறபாடில்லை. அவாவுடையவராகவில்லை. ஆடல் 

பாடல்களில் உத்ஸாகமிலலை. ஸ்திரீகளிடத்தில இச்சை உண்டா 

தி றில்லை, பந்துக்களிடத்தில் உமக்குப் பற்றுதலிலலை. பயங்க 

ஞண்டாகும்பொழுது உமக்குப் பயமில்லை மஹாபாக்யெழுள்ளவரே ! 

நான் உம்மை ஒட்டாஞ்சில்லியிலும் ஸ்வர்ணத்திலும் ஸமமாயிருக்கெ 

வராகப் பார்க்கிறேன். நாலும் மற்றப்புகதிமான்களும் உம்மை ராச 

மற்றதும் செடுதலற்றதும் பரமுமான அந்தமார்க்கக்தசை அடைந்தவ 

ராகப் பார்க்கிறோம். இவ்வுலகில் பிராம்மணனுக்குரிபய பயனான 

மோக்ஷபுருஷார்த்ததீதில் நீர் இருக்இறீர். வேறு எதைக் கேட்இறீர் ?' 

என்.ற! சொன்னார். 

ண வகர 

முந்தூற்றுமுப்பத்தைந்தாவது அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம். (டநாடர்ச்சி 

  

= ne 

ஊஸுப்ரம்மண்யர் உலகை அவமதித்துக்கூறியதும், விஷணு சக்தியை 

அசைத்ததும், ஸுமந்துழதலியோர் வ்யாஸரிடமி வேதமோதியதும்,) 

மனத்தை ஜயித்தசுகர் இந்த வார்த்தையைக்கேட்டு உறுதிசெய் 

அசொண்டுமனத்தை ஆத்மாவினிட.ம் செலுத்திய புத்தியினால் அத் 

மாவைப்பார்த்துச௪ செய்பவேண்டியதைச் செய்தவரும், oe சாந் 

தருமாக இமயமலையைநோக்கி வாயுவுக்குச் சமமாக . மளனதது 

டன் வடந்குமுகமாகச் சென்றார். இந்தஸமபத்திலேயே தேவரிஷி 

யானராரதரும் ஹித்தர்களாலும் சாரணர்களாலும் அடுக்கப்பட்ட 

தம், அப்ரைஸுகளுடைய கூட்டங்களால் சூழப்பட்டதும், கானசப் 
தத்தால் நாதமுடைய தும், ௮சேகமாயிரம்சனெனரர்களாலும் சிறந்த
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வண்கெவாலும் நீர்க்காககைளாலும் கருங்குருவிகளாலும் பலவித 
மா சசோரப்க்ஷிகளாலும் விசித்தரவாண முடையவைகளும் ௮நேக 

கேகாசப்தங்களரில் விளங்குகின் றவைகளுமான மயில்களாலும் சாஜ 

ஹம்ஸஸமூகங்களா லும் லிசிநிதோஷ.ததைய 2டரீச  ரூயில்களாலும் 

வியாபிக்கப்பட்டதுமான அந்த இகயமலைபைப் பார்ப்! |G DAN {OU 

பட்டார். பக்ஷிகளுக்மெலலாம் MTF IIH கி றநருடனும் நித்தியம் 

வஹிக்றெ அர்தமவையில் சான்கு?லாகபாலர்களும் ॥ிஷிநணங்களோடு 

கூடினதேவர்களும் உலகததினுடைய as sHo விுபபத்தால் 

நிததியம்வருகின்றார்கஸ் மஹாதமாவானவிஷணுவினாலை புத்திரனி 

மி தீதம்அத்தமலையில் தவம்செய்யயபட.து. அந்தமலையியல3ய ஸுப் 

ரம்மண்யரால் பால்யததில தேவர்கள் அவமதி ”5ப்பட்டாரகள் மூன்று 
உலகத்தையும்௮வனம்செய்து சக்தியான பூதலத்தில் வைககப் 
பட்டது ௮ந்தஇடத்தில அப்பொழுது வஃச்சரானவர் ஐகத்தைநிக் 
இத்து, ் என்னைவிடமேலானவனும் அந்தஷரிடம் அதிஅன்புள்ளவ 
மை ௮வருக்குஈன்மைசெய்பவனும் மூவுலஃங்களுள்ளும்விரனுமான 

வேறஇரண்டாமவனிருக்தகால அவன் இச்காரக் தியைந் தாக்கட்டும்; 
அல்லது அசைக்கவாவதுசெய்யட்டும் ! என்றுசொன்னார். அதைக் 
கேட்டு உலகத்திலுள்ளவர்கள், 6 எவன் இதைத் ூஃ்ருவான் ' என்று 
மனவருத்தமடைச்தார்கள். பிறகு, பகவானான ஸவிஷ்ணுவானவர் 
'பிரமத்தைப்டைர்த இந்திரியங்களையும் மன த்தைட முடையறும் 
அஸுராகள இராக்ஷஸர்கள் இவர்களுடன்கூடின துமான எல்லாத்தேவ 

கணமுஷ் அவமதிம்சபபட்டதைப் பார்த்தார், இந்தவிஷயத்தில் எது 
ஈல்லகாரியமாகுமென் ற! அலாசித்து அவரிடமிரூந்து அவமானத் 

தைபபொறுக்காமல் ஸ்கத்தரையும் பார்த்தார். மிகவும்சுத்தமான 

மனமுடையபுருஷோத்தமர் அபபொழுது மிரவும்ஜ்வலிக்ிறகான சக் 

தியை இடக்கையால் பிடிதது அசைத்தார் (/ (லர்லியான விஷ்ணுவி 
னாலே சக்தியானது உ௮சைக்கப்பட்டபோது மலைகளும் G gree 

களும் காடுகளும் நிரம்பின பூமிமுழுமைபும் நடுந்கெயது . அாம்கச்சக்தி 
யுடையவராயிருந்தும், அவஓல் அப்பொழுது அது ௮சை்கப்பட்ட 
தாயிற்று , ஸமர்த்தரானவிஷ் ணுவினாலே குமாரராஜலுஃகு  அவமதி 

ப்புவராமல் ரக்ஷிக்கர்பட்ட ஐ. Lali aan avi அதை அசைத்துவிட்டு 

ப்ரஹ்லாதணைமராக்கி, ( குமானுடையவீரியமதைப் பாம். மற்றவன் 
இதைச் செய்யமாட்டான்' என்று சொன்னார், அப்பொழுது, ௮வன் 

  

ere வவகயவைைகள்.  வவ்கும ரர டட wat அவர்க rey me mene செல்வன். nn ae me nee ROE 

1 சுழலுன்ற 

2 ஸ்தந்தசைஅவமதிச்சச்கூடாதென்று அவ்விதழ்செய்சார்.
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அந்தவார்த்தையைபபொருமல் ௮தைத்தாக்க நிசசயம்செய்துஅந்தச் 

சத்தியைப படித்தான் ௮தை அசைக்கழுடியவில்லை ஹிரண்யகடடபவி 

னுடையபுத்தானாை நுவன் பெரியசபதத்தைவெளியிட்டு மலைபினுசசி 

யில் மூர்சசையை_ந்து களர்சசியுற்றுக த்ரயில் விழுந்கான். மனத் 

தைஜயிக்காதவர்களா லை அடையமுடியாததும் ஆதித்யபர்வாமென்று 

பெயருடையதுமான ஈற்வாருடைய அற்ரமமானது ஜ்வலிக்கிறஅக்னி 

யினால் சூழப்பட்டி க்கிறது ஐயா! விருஷபதவஜரான ௮ந்தஈஸ்வ 

ரர் அர்தவிடகதில வடதிக்கையடைர் நு இமயமலையினுடையபக்கத் 

இல் மாற்றமுடியாததவத்தை எப்பொழுதும்செய்தார். அவவிடத் தில, 

யக்ஷர்களாலும் ராசஷஸர்களாலும் தானவர்களாலும் செல்லஇயலா து, 

அவவிடத்திலவிரியமுள்ள அ௮ம்னிபகவான் தானே ஆயிரம்ேதவவரு 

ஷம்ஒருகாலால்றிற்பவரும்  புத்திமானுமாகியமகாதேவருடையஎலலா 

விக்னங்களையும் நிவிருததிசெய்துசொண்டு பத்துயோஜனவிஸ்தாரம் 

௮க்னிஜ்வாலைகளால சூழப்பட்டதாயிருக்கும்படி. நிறகிருன். அந்த 

விடத்தில் பெரியவாரதமுடையமஹாேவர் தேவர்களைத் (தவத்தால்) 

தபிக்கும்படி. செய்தார். பு தீதிமானா ஹிமவானுடைய Bip & Floor em. 

அடைந்து ஏகாந்தமானதாழ்வரையில் பெரியதவழுடைபவரும் பரா 

சரபுத்திருமான வயாஸமுனிவா மஹாபாக்கியவானான ஸுமந்து, 

வைசம்பாயனர், மகாப் பிராஜ்ஞரானஜைமினி, தவமுடையவரானபை 

லர்என்லும்சிஷ்பர்களுக்கு வேதங்களை அத்தியயனம் செய்வித்தார். 

மிக்ககவமுடையவ்யாஸர் இந்தசசிஷ்யர்களால் சூழபபெற்றிருந்தார். 

ஆகாயத்தில்குரிபன்போலச சுத்தஸ்வரூபமுடையவரும் அரணியி 

லுண்டானவருமான சுகர் அவ்விடத்தில் சமணியமும் உத்தமுமான 

பிதாவின் ஆஸ்ரமத்தைக்கண்டார். அப்பொழுது, வ்யாஸர் அசைக்கப் 

பட்டதும் ஜவலிக்கன்றதுமான அம்னிக்குரிகரானவரும் ஸூர்யனுக் 

ஆசமமானதேஜஸுலடயவரும் பயோதத்துடன்கூடினவரும் மஹா 

த்மாவுமானபுத்திரர் rahe SB AI partied aA om Pap 

களிலும் மலைளிலும் தேசங்களிலும் பற்றாமல் வருகிறறைப் பார்த் 

தார்- அந்தசசகர் ஸமீபம்வந்து தொலின்பாதங்களில் வணங்கினார். 

மகாமுனியானஅவர் பீரதிபுடன் , அந்தசசிஷ்யர்களுடன் சேர்ந்து 

கொண்டார். பிறகு, அவர் மனத்திலடிகுத்சயெடைந்து ிதொவினிடம் 
ஜனகராஜருடன்ஈடந்தஸரலஸம்வாதத்தையும் குறைவின்றித் தெரி 

வித்தார். இவ்விதம் பராசரர்புத்திரரும் விரியவானுமான வ்யாஸமகா 

முனிவர் சிஷ்யர்களுக்கும் புத்திரருக்கும் அ.த்தெயனம் செய்வித் 

துக்கொண்டு ஹிமயமலையின்மேலே வஹித்தார். பிறகு, ஒருஸமயம்
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வேதாததியயனததில்தேர்ர்தவர்களூம் சாந்தமானமனமுடையவர்க 

ரூம் இந்திரியங்களைஜயித்தவர்களுமான ௮ந்தச்சிஷ்யர்கள் அவரைச் 
சு ற்நிஇருச்தார்கள். அப்பொழுது, உடனே தவமுடையவர்கராயிரு 

கீறெ௮ர்தச்சஷ்யர்கள் , *வேதங்களிலும் வேதாங்கங்களிலும்தேர்ச்ச 

அடைந்து குருவானவ்யாஸர்கோக்க  அஞ்சலிசெய்துகொண்டு, 

( மிக்கே தஜஸையுடையவர்களும் யசஷினால்விருத்திசெய்விக்கப்பட்ட 

வர்களுமாயிருக்கிறோம். இப்பொழுது, குருவான நீர் ஓர்௮னுக்ரகம் 

செய்யவேண்டுமென் 'அவிரும்புகிறோம் ' என் றுசொன்னார்கள். பிரம்ம 

ரிஷியான வ்யாஸர்” இவ்விதமான அவர்களுடைய வார்த்தையைக் 

கேட்டூ அவர்களைகோக்கி, 4 குழரீதைகளே ! உங்களுக்கு சான் 

செய்பக்கூடியவிருப்பத்தைச் சொல்லுங்கள் * என்,று சொன்னார். 
ராஜனே : அந்தச்சிஷ்யர்கள் குருவினுடைய அந்தவார்த்தையைக் 

கேட்டு மனத்தில் சந்தோஷத்தையடைந்து இிரும்பீவும் அஞ்சலி 

செய்துகொண்டு குருவைச சரத்தால்வணங்க எல்லாரும்சேர்ந்து, 

So!  முனிசிகொாமணியே! உபாத்தியாயரானநீர் |9ரீதியுள்ளவரா 

னால் நாங்கள் தன்யர்களாகிறோம். ஆனாலும், நாங்களெல்லாரும் 

குருவான உம்மால் வரம் கொடுக்கப்பட. விரும்புகிறோம். உம் 

முடைய ஆஅருவதுசிஷ்யபன் கெயொதியை அடையக்கூடாது, இந்த 

விஷபத்தில் எங்களுக்குக் இருபைசெய்யவேண்டும். உமக்கு 

நாங்கள் காஓுசிஷ்யர்கள் ; ஜந்தாமவர் குருவான உமதுபுத்திரர். 

இந்தஜவரிடத்திலும் வேதங்கள் நிலைத்திருக்கவேண்டும். இது 

ள்ங்களால் விரும்பப்பட்டவாம் ' என்று இந்தஉத்தமமானவார் த்தை 
யைச் சொன்னார்கள். சிஷ்யர்களுடை பவார்தீதையைக்கேட்டு வேதா 

ர்த்தத்தின் உண்மையையுணர்ச்தவரும் பராசரரின்புத்திரரும் புத்தி 
கானும் பரலோகவிஷயத்தைச் இிர்திச்சிறவரும் தர்மாத்மாவுமாயெ 

வ்யாஸமுனிவர் சிஷ்யர்களைநோக்கித் sibjsongibe Ooops கம் 

மோக்ஷத்திற்குலாதனமுமான ஒரு வசனம் சொல்லலானார். ₹* (இந்த 

வேதமானது) பிரம்மலோகத்தில்நிலைத்ததானவாஸத்தை ஈன்குவிரு” 

ம்புிறவலும் பரபிரம்மதீதைவிசாரிக்கவிருப்பமுடையவனுமான பிரா 

ம்மணனுக்குடிஎப்பொழுதும் உழதேசிக்கதந்க்கது, நீங்கள் (சிஷ்யர் 

களால்) _ கிபருகக்கடவீர்சளஷ் இந்தவேதத்தைப் பரவும்படி செய்யுங் 

கள், சிஷ்பனாகாதவனிடத்திலும் விரதமில்லாதவனிடத்திலும் மன 

த்தைவெல்லாதவனிடிசத்திலும் (இதைச்) கொடுக்கக்கூடாது. ஷ் 

யலுக்குரியஎல்லாக்குணங்களும் உண்மையா அறியத்தக்கன. நட 

க்கையைப்பரீக்ஷியாமல் ஒருவிதந்தாலும் வித்தையை உபதே௫க்கக் 
e 

* * L ௪௭௬௯
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கூடாது. சுத்தமானஸ்வர்ணத்தைக் , காயசசுதலாலும் வெட்டுதலா 

லும் உரைத்தலாலும் பரீக்ஷிப்பதுபோலச் இஷ்பர்களையும் குலக் 

குணமு;தலியவைகளால் பரீக்ஷிக்கவேண்டும். நீங்கள் " இஷ்யர்களை 

ஏவக்கூடாதமிக்கபயமுள்ளகாரியததில் ஏவத்கூடாது, புத்திக்கும் 

படிப்புக்கும்தக்கபடி வித்தை பயன்பம். எல்லாரும் ஸங்கடங்களைத் 

தாண்டட்டும். எல்லாரும் மங்களங்களைப் பார்க்கட்டும். பிராம்மண 

முன்னேவைத்துக்கொண்டு நாலுவர்ணங்களையும் கேட்கும்படி செய்ய 

வேண்டும். இது வேதத்தின் அத்யயனமன்றோ ? அதுவோ பெரிய 
காரியமாகக் கருதப்படடது, பிரம்மாவினாலே தேவதைகளுடைய 

ஸ்துதியின்பொருட்டு இவவுல&% வேதங்கள் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டன. 

வேதத்தினகரையைஅடைசர்தவனைபிராம்மணனை மதிமயக்கி நிந்திப 
பவன் பிராம்மணாவமானத்தால் ஐயமற ௮வமானததையடைவான், 
அதர்மமாக உபதேசம்செய்பவலும் அதர்மமாக ப்ரஹ்னம் செய்பவனு 
மான அவர்களில ஒவவொருவலும் மரிப்பான் ; ௮திகமரன பகையை 

யும் அடைவான், வேதாத்யயனத்தின்விதியைப்பற்றின இதுஎல் 

லாம் உங்களுக்கு௪ சொல்லபபட்டது. சிஷ்யர்களுக்கு உபகரிக்கவும். 

வேண்டும். இது உங்களுடையஇருதயத்தில் இருக்கவும்வேண்டும் ' 
என்றுசொன்னார். 

முக்நூற்றுமுப்பத்தாறாவது அத்யாயம். 

மோக்தர்மம். (தொடர்ச்சி,) 
ORR ee 

(ஸிஈமந்துழதலியோர் வ்யாஸரீடம் விடைபெற்றுச் சென்றது*, நாரதர் 
எதுஎதற்த எதுஎது தோஷமென்பதையும் பீசாசின்கதையையும் 

சோல்லி வ்யாஸலா வேதமோதச்சோல்லியதும், வ்யாஸ 
பெநங்காற்றடிக்கையில் வேதமேர்தக்கூடாதகாாணத் 

தைச் சுநநக்தச்சொல்லியதும்.) 
மிக்கதேஜஸுள்ள வயாஸளருடையஇஷ்பர்கள் குருவினுடைய 

இக்தவார்த்தையைக்கேட்டு உடனே மனத்தில் ஸந்தோஷதக்மையடை 
ந்து ஒருவரைஒருவர் ஆலிங்கனம்செய்துகொண்டார்கள் பகவானை 
குரு அந்தஸமயத்திற்கும் வருங்காலத்திற்கும் மிகவும்ஹிதமான 
ஒன்றைச் சொல்ல நாம் கேட்டோம். அது. ஈம்முடையமனத்தில் 
நன்றாகப் பதர் துவிட்டது. அதை அப்படியே செய்வோம் ' என்று 

இவ்விதம் ஒருவரோடொருவர்: ஸம்பாஷணம்செய்துகொண்டு மனத்
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தில் மிகவும் பிரீதியடைந்அு மறநிமாழியில் ஸமர்த்தர்களான அவர்கள் 

திரும்பவும் குருவை நோக்கு, ( பிரபுவே! உமக்கு இஷ்டி மிருக்குமானால் 

வேதங்களைபிபரவச்செய்வ, தற்கு : இந்தமலையிலிருந்து பூமிக்குசசெல்ல 

நாங்கள் விரும்புகிறோம்; ன்று தெரிவித்தார்கள். ஸமர்த்தரான பரா 

சரபுத்திரர் சிஷ்யர்களுடைய வீரத் ,த்தையைக்கேட்டு, பிறகு, டி இஷ்ட 

மிருக்குமானால் பூமிக்கோ தேவலோகத், துக்கோ போகலாம். வேதத் 

திற்குப் பலகெடுதிகீளுண்டு. நீங்கள் ஜாக்ரெதையாயிருக்கவேண்டும் ” 

என்று அறம்பொருள்களுடன் கூடினதும் ஹிதமுமான வார்த்தை 

யை௪சொள்னார். பிறகு, அவர்களெல்லாரும் ஸத்யவாதியானகுருவி 

னாலேஹி லுமதிகொடுக்கப்பெற்று அனிரைப்பிரதக்ஷிணம் செய்து தலை 

யால்வணங்கிவிட்டு” சென்றார்கள். உடனே, அவர்கள் பூமியிலிறங்கிப் 

பிராம்மணர்களையும் அரசர்களையும் வை௫யர்களையும் யாகம் செய்யும் 

படி செய்து ௮க்னிஹோத்ரமுதல் (ஸாமயாகபரியந்தமான நான்கு 

கர்மாவைச் , செய்வித்தார்கள் ; எப்பொழுதும் இருபிறப்போர்க 

ளாலே பூஜிக்கப்பட்டவர்களும் ஸந்தோஷிக்கிறவர்களும் இருகஸ்தா 

0ரமத்தில பற்றுதலுள்ளவர்களும் வேள்விசெய்வித்தலிலும் ஒதுவித 

தலிலும் பற்றுதலுள்ளவர்களும் ஸம்பததையுடையவர்களும் உலகத் 
தில் பிரஷஹித்திபெற்றவர்களுமாயிருந்தார்கள். சிஷ்யர்கள், (பூமியில) 

இறக்கெவுடன், புத்திமானும் புத்திரை ஸஹாயமாயுடையவருமான 

வயாஸர் மெளனமாகத் தியானஞ்செய்துகொண்டு ஏகார்தத்தி 

லிருந்தார். இந்தசஈமயத்தில், தேவரிஷியான நாரதர் ஹித்தரா 

லும்? சாரணராலும் அஸ்ரயிக்சப்படட இமயமலையைப் பார்க்க 
வந்தார். (அப்பொழுது,) மிகபபெரிய தவத்தையுடைய நாரதரான 

வர் ஆஸ்ரமஸ்தானத்தில அந்தவயாஸரைக் கண்டார். பிறகு, 

வசை ஸமயத்தில் மதுரமான அ௮சஉரங்களையுடைய வார்ததையினால், 

ஐ! மகரிஷியே! வஷிஷ்டகுலத்தில் பிறந்தஷீரே ! வேதகோஷமானது 

இல்லையே. ஒருவீராகத் தியானம்செய்துகொண்டு அ௮லோசிக்கி றவர் 

போல என் மெளனமாகவிருக்கறீர்£? வேதகோஷங்களில்லாத இந்தபீ 
பர்வதமான.து ரஜ௩றினா ௮ம் தமஹினாலும், ராகுவினால் ,பிடிக்கப்பட்ட. 

சந்திரன்போலச் சோபிக்கவில்லை, வேதசோஷமில்லாமையால தேவர் 

களின் கூ்டங்களா லும் ரிஷிகளின் கூட்ட.ங்களாலும் அடையப்பட் 

டிருந்தும் முன்விளங்கெ அபோலில்லாமல் வேடர்களுடைய கிருகம் 

போலிருக்றெது. ரிஷிகளும் தேவர்களும் பெரியகாந்தியுடைய கந் 

தீருவர்களும் வேதகோவமில்லரீதவர்களாகி முன்போல விளங்க 

வில்லை' என்று சொன்னார். (அப்பொழுது) வ்யாளர் நாரதருடைய



boo ஸீமஹாபாரதம். 

வார்த்தையைக்கேட்டு ௮வரை நேர்க்கு, Osh i தை தச்சொல்வதில் 

ஸமர்த்தரான மகரிஷியே ! நீர் சொல்லிய இது என்மனத்திற்கு அலு; 
கூலமானதே. நீர் எனக்குச்சொல்லவேண்டும். நீர் (எனக்குச) சொல் 

லத்தக்கவராகறீர். நீர் ள்ல்லாம் அறிந்தவர் ; ஊல்லாவற்றையும் பார்த்த 

வர்; எல்லாவற்றிலும் உறசாகமுடைஃபவர்.  மூவுலகங்களிலுமுள்ள 

சாரமும் உம்முடைய கோள்கையிலிருக்க றது.  பிரம்மரிஷியே! 

ஆகையால், நான் உமக்கு என்ன செய்யவேண்டும் ? * அதைக்கட்டளை 

யிடும். பிரம்மரிஷியே ! நான் ௮னுஸ்டிக்கவேண்டியதைச் சொல்லும். 

இவ்விடத்தில் சஷ்யாகளைவிட்டுப் பிரிந்திருப்பபஹன எல்னுடைய 

மனமானது சிறிதும் ஸந்தோஷ$தையடையவிலலை' என்று சொன் 

னார், நாரதர், வேதங்களுக்கு ஆவிருத்தியிலலாமை தோஷம். பிராம் 

மணனுக்கு விரதமில்லாமை தோஷம். பிருதிவிக்குப் !பாஹ்லீக 

தேசத்து ஜனங்கள் தோஷம், ஸ்திரீகளுக்கு உத்ஸாஹம் தோஷம், 

(ஆகையால்,) நீர் புத்திமானான புத்திரரோடு ராக்ஷஸ பயத்தாலுண் 

டான தமஸை வேதகோஷத்தால் விலக்கிக்கொண்டு வேதங்களை அத 

யயனம் செய்யவேண்டும்' என்று சொன்னார். பரமமான தர்மத்தை, 

உணர்ந்தவ்யாஸர் நாரதருடைய வசனத்தைக்கேட்டு, அப்படியே 
அகட்டும் ' என்று சொல்லிவிட்டு ஸந்தோஷத்தையடைந்தவரும் வே 

தாப்பியாஸத்தில் உறுதியான விரதததையுடையவருமாூத் திரும்ப 

வும் மஹாப்பிராஜ்ஞரான நாரதரை நோக்க, : பேசுக றவர்களுள் இறந்த 

வசே!! உம்மால் இப்பொழுது பிருதிவிக்குப பாஹ்லீகதேசம் தோஷ 

மென்று சொல்லப்பட்டது. பாஹ்லீகர்கள் எப்படிப்பட்டவர்-ள் P 

எனக்குச் சொல்லும்' என்று கேட்டார். நாரதர், ( இந்தப்பூமியில் 

நான்குதேசங்கள் பாவிகளான ஜனங்களால் ! சூழப்பட்டவைகள். 

அவைகளில் முதலாவது யுக்ந்தரம். பூதிலகமென்பது (இரண்டாவ 

SISA) 5H SLILIOE psi. மூன்றாவது அச்சுதச்சலமென்று சொல்லப் 

படுகிறது, அது மிகவும் பாவமுள்ளது. கான்னவது கொடியபாவ 

முள்ளதும் பாஹ்லிகமென்று பெயருள்ளதுமானது. இந்த யுகந்தாத் 

திலுள்ள ஜனங்கள் மான் ஒட்டம் கழுதை இவற்றின் பாலைப் பானம் 

செய்கருர்கள். அச்சுதசாலத்தி அள்ள ஜனங்கள் ஒரேசெவியுள்ளவர் 

களாகக் காணப்படுகருர்கள். பூதிலகத்த இலுள்ள பாவிகள். ஜலத்தில் 

மலமூத்திரங்களை விடுகிறார்கள். தினந்தோறும் அதிகமான ஐஹாரத் 

தையும் அந்த ஜலத்தையுமே அருந்துகிறுர்கள். , பாஹ்லிகதேசத்திலு 
    

1 (வாஹீசா:" என்பது வேழுபாடம் ; * மூட்டைதூக்குபவர் ? என்பது 
பொருள்,



சாந்திபர்வம். ௧௨௧௨ 

ள்ளஜனங்கள் ஹரியை விட்டுவிலதினவர்களாகி ஒருபொழுதும் ஹரி 

யை நிணக்கிறதில்லை. பாஹ்லிகாகளென்றுபிரஹித்திபெற்ற அவர்கள் 
இவ்வுலகஸ-௩த்தையே மோக்ஷமாகக்கொண்டவர்களும்  பஸ்ரம்ஸத் 
தையும் ரத்தத்தையும் விருத்திசெய்கு றிவர்களுமாகி வீணாகப்பிறந்தவ 
ர்களாவார்கள். ஒ! மஹாமுனிவ£. புஷ்காகே்ஷத்திரத்தில் ரத் 

தில் ஆவலுள்ள ஒரு பெண்பேயானது ஸணொடியஉலக்கையைவைத்துக் 

கொண்டு என்னசோல்லீற்றென்பதைக் கேளும், தர்த்தத்தைக் காத் 

அக்கொண்டிருக்கிற (அந்தப்) பெண்பேயானது Caras Sts 

ளஞூடையவளூம் புஷ்கரத்தில ஸ்னானம்செய்யவந்தவளுமான ஒரு 

, பிராம்டணஸ்திரீயைநோக்கு, 6 நீ யுகந்தரத்தில் ஜலபானம்செய்து ௮ச் 

சுதச்சலத்தில் வாஸம்செய்து பூதிலகத்தில்ஸ்னாமம்செய்து பாஹ் 

லிகர்களைப்பார்த்துவிட்டு அப்படியே ஸ்னானம்செய்வதற்கு வந்திருக் 

கிறாய். ஏன் ஸ்வர்க்கத்தை அடையமாடடாய் ?” என்ஐ (பரிஹாஸமா 

௧௪) சொல்லி, இருப்புலச்சையினால பிமாம்மணஸ்திரீயின் பாத்திரத் 

தைஉடைத்துத்தள்ளிவிட்டுக் கோபத்தால் கண்டுவந்து, 4 உனக் 
குப் பகலில் இந்தவேலை. பிறகு, இரவில் வேறுவிதமான வேலை. போ. 

நீ பாஹ்லிகர்களுடைய சேர்க்கையால அ௮சுத்தமானவள். சந்தேக 

மில்லை. மஹாத்மாவான ௮௪தரை தீவேஷிக்கெவர்களுக்கும் நினையா 

தீவர்களுக்கும் அவர்களுடையசேர்க்கையுடையவர்களுக்கும் புண்ய 

இர்த்தங்களில கதி டையாது ' என்று சொல்லிற்று, இவவிதம் அந் 

தப்பேய்சொல்லப் பிராம்மணஸ்திரீயானவள் பயமடைந்து புத்திரர் 

களுடீன்திரும்பிசசென் ao தன்தோத்திலிருந்து தியானீத்தில்பற்றி 

நின் றுமுடிவில்லாதவரான ஹரியினுடைய சுத்தமும் பன்னிரண்டு ௮௯௩ 

சங்களுள்ளதுமானநாமத்தைப் புத்திர்களுடனே  ஐஜபம்செய்தாள். 
மூன்றுவருஷம்சென்றபிறகு, அந்தப்பிராம்மணஸ்திரீ மீண்டும் புத்தி 

ரர்களோடு புஷ்கரக்ஷேத்தாத்தின்வாயிலில் /லர்தாள். அப்படி வந்த 

அவளைசோக்கிப் கிசாசமானது, ( மங்களகுணமுள்ளபிராம்மசீரியே ! 

உனக்றா நமஸ்காரம் உன்னுடைய தரிசனத்தினால். நான் பரிசுத்தம* 

னேன். பாபமறறவளான நீ புத்திரர்களுடன் தீர்த்தத்தில் ஸ்கானத் 

தையுடி செய்யக்கடவாய். பதிவ்ரதையான நீ ஹரிராமத்துடன் என் 

னையும் ஜவுத்தினால் புரோக்ஷிக்கவேண்மெ ' என்றுசொல்லிற்று, இவ் 

விதம் சோல்லக்கேட்டவளும் சுபமானவிரதமுடையவளுமான பிராம் 
மணஸ்திரீயானவள் புத்திர்சகளோடு ஸந்தோஷத்தை அடைந்து பன் 

னிரண்டு அஹங்கொண்டகாமத்னுடன் ஜலத்தினால் புரோக்ஷித்தாள். 
  ee வவ errr கைக்கு 

1] ஈடேற்தம்; மோகம்.



௧௨௧௪ மிமஹாபாரதம். 

௮ந்தசஷணத்திலேயே பிசாசானது பதிக த்தமாகிட்டஅ; திவ்யமான 

ரூபமுடைய அப்ஸரளென்னும் தெய்வப்பெண்வடிவத்துடன் ௨ உத்தம 

மானஸ்வர்க்கலோகத்தை அடைந்தது, வாஸு$தேவரைபபரகதியாகக் 

கொண்டபிராம்மணியபும் காலக்ரெமத்தில் 8 த்திரர்களுடன் சுபமும் 
பரமுமாள அச்சுதருடையஸ்தானத்தை அடைந்தாள் ஓ! வித்துவா 

னாகியமுனிவரே ! இந்தவிஷயம் உமக்கும் சால்லப்பட்டது, (புறப்பட 

வேண்டிய) நேரமாகிவிட்டது. ஓ! போறிவாளரே ! நான் போக 

மேன். மறுபடியும் வருகிறேன் ' என்றுசொன்னார், பேசுறெவர்க 

ளுள்சிறந்தவரான அந்தநாரதர் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு உடனே 

சென்றார். பகவானானவ்யாளர் ' மூனிற்ரேஷ்டரிடமிருந்தும் அந்த 

வார்த்தையைக்கேட்டு, பிறகு புத்திரரானசுகரோடு இகைஷையுடன் 
கூடினதும் உயர்ந்ததுமான ஸ்வரத்தினுல் உலகைங்களைநிரப்புகிறவர் 

போல வேதாப்பியாஸத்தைசசெய்தார்.. அவர்கள் நானாவிதமான தர் 

மங்களைவிசாரிக்றெவர்சளும் வேதாப்பியாஸம் செய்க றவர்களுமா 

யிருல்கையில், ஒருபெருங்காற்று ஸழுத்திரக்காற்றடன் வேகமாக 

அடித்தது. உடனே, யாஸர் அத்தியயனம்செய்யக்கூடாதகா௨ 

மென்று அந்தப்புத்திரரைத் தடுத்தார், தட£சப்பட்டவுடன்; சுகர், 

குதாஹ்லத்துடன் பிதாவைநோக்கி, 6 ஐ! பிராம்மணரே ! இந்தவாயு 

எங்கிருந்து உண்டாயிற்று ? நீர் வாயுவினுடைய செய்கைஎல்லாவற் 
றையும் சொல்லவேண்டும் ' என்று கேட்டார் மேலான தர்மத்தை 

அறிந்த வயாஸமுனிவர் சுகருடையஇந்தவார்த்தையைக்கேட்டு அத் 

இயயனம் ' இல்லாமைக்குநிமித்துமான இந்தவிஷபத்தில் பின்வரு 

மாறு சொல்லலானார். ' 6 உனக்குத் இவ்யநேத்திரமுண்டாகிவிட்டது. 

உன்னுடை.யமனம் நிச்சலமாகக் கவலைபற்நிருந்றெு. தமோகுணத் 

தாலும் ரஜோகுணுத்தாலும்விபுபட்டு ஸத்வகுணத்திலிருக்கிறும், 

கண்ணாடி யில் தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தைப்பார்ப்பதுபோலப் புத் 

இயினால் ஆத்மாவைப் பார்க்கிருய். ஆத்மாவில் நீபாகவே மனத்தை 
வைத்துப் புத்தியால் நன்றாக அலோடத்துப்பார். தேவயானமார்க் 

கத்திலிருப்பவர் விஷ்ணு. பித்ருயானமார்ச்கத்திளிருப்பவன் ஸூர் 

யன். இந்தஇரண்டு மார்க்கங்களையும் அடை. g G கவலோ கத்திலும் 

இழேயும் செல்லுகிறார்கள். பிருதிவியிலும்,, ஆகாயத்தி ஓம் விசு 

வாயுவின்மார்க்கங்கள் ஏழு. அவைகளைக் கிரமமாக அறியக்கடவாய். 

'அவ்விட, த்தில் மிக்பலசாலிகளான ஸா த்திய்களென்கி ற்தேவ 

கணங்கள் உண்டாயின, ஜயிக்கமுடி யாதவனை ஸமானனென்டறபுத் : 
11... 

1 அவைகளிடததில். 
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திரன் அவைகளுக்கு உண்டானாள். அவலும்ரு உதானனென்கிற புத் 

இரனுண்டானான். அவனுஃகு வியானன் என்றெ புத்செலுண்டானான். 

அவனிடமிருந்து அபானன் உண்டாயினல் அவனுக்கும் சரண 

னென்ூிறபுத்கின உ௰ச்டானன் செலலஹ்டியாகவனும் பகைவர் 

களைவாட்டுகிறவனுமானபிராஷன்? புத்தி தனி NUT FUG) DT அந்த 

வாயுக்களுடைய தினி ர கனியானசெய்கை:3 ஈயும். உண்மையாகச் 

சொல்லுகிமறன். வாயுவானறு பிராணிகளுக்கு எங்கும்இயக்கத்தை 

உண்டுபண்ணுகிறது முதல் மார்க்கத்தில் 1கைநளாலும் உஷ்ணங்க 

ளாலுமுண்டான மேகச்கூட்டங்களை௪ ஈலி32சசெய்வறும் முதலாவ 

தமான அவஹனென் கிறவாயு சீரரணிகளைபபிழைக்ரர பெய்வதால் 

பிராணனென்று சொல்லப்படுகிறது. அடி௰ஃ3டி. சர்தான் முதலான 

சசோதிகளுக்கு உதயத்தைச செய்கறதும் புததிமான்களால சரீரங்க 

ளில் உதானன் என் ற சொலைபபடுவதாா இரவ்டாவதுமான பிரவஹ 

னென்பது மேகங்களினின் ற ஸ்னேகத்தைபும் மின்னல்களிலிருக் து 

'பெரியகார்தியையும் அடைந்து ஜலத்தைவரநிக்கிற மேசங்களுடன் 

கூடிக்கொணடு அகாயத்தில் வீஈசறது நான் குஸழுத்திரங்களிலிருக் 

தும் ஜலத்தைஎடுப்பதும் ஜலத்தை எடுதது ஆகாயத்தில் மேசங்களு3 

குக்கொடுப்பதும் மேகக்களை ஜலத்துடன்சேர்த்துப் பர்ஜன்யனும் 

குக்கொடுப்பதும் மிகவிருத்திபடைர்ததுமான உத்வ ஹ்னென்பது 

மூன்றாவதுவாயு அந்தமேகஙந்களை வஹிப்பதும் அ/ரவிதமாகத் 

தனித்தனியாக (அங்நக்கு) கொண்டு போவதும் ஜலங்களைவிவெதின் ஆர 

ம்பம்செய்விப்பதும் கனமுள்ளவையும் லேசானவையுமாக௪ செய்வ 

தும் அடிக்கப்பட்டவையும் சோக்கப்பட்டவையும் குமுறலைஉள்ளே 

உடையவையுமாகச செய்வதும் (உலக) ரச்ஷணத்தின்பொருட்டுச் சேர் 

ந்து ஜலத்தைவருஷிக்கும் தன்மையை அடையச்செய்வதும் ஆகாயத் 

தால் தேவர்களுடைய விமானங்களை த்தாக்னுதும், பர்வதங்களையழ் 

உடைப்பதுமான ஸிம்வஹன் என்ப து நான்காவது வாயு. விரைர் செல் 

வதும் *கொடிதும் ரஸங்களைவற்றசசெய்வதும் மேகந்களை அடித்த 

வலாஹகங்களாகசசெய்யாததும் ஆகாய த்தில் பயங்காமுழ் அபத்திற்கு 

நிமித்தமுமான ஸஞ்சார த்தையுடையதும் மோேகங்களோடு கூடியதும் 

பெரியவேதமுள்ள துமான , "விவஹனென்பத ஐந்தாவதுவாயு. தேவ 

லோகத்திலுள்ள ஜலங்களை அசாயத்தில் ஒடும்படி.செய்வதும், பரிசுத்த 

மான ஆகாசகங்கையின் ஜலத்தைத் தாக்கிக்கொண்டிருப்பதம், பூமி 

யைப் பிரகாசிக்கச் செய்பவலும் அழிரம்சரணங்களுக்கு அதாரலுமான 
  

1 மேகற்சளை விஷ.மமரீசவஹிப்பவூன்,
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fi ஸுர்யனைத் தூரத்தில் அடித்து ஒரே செணமுளளவன்டோலச் செய் 

வதும், அமிருதத்திற்குக்காணனும் பிரகாசமுடையவனுமான சந்திர 

னைப் பூரணம்செய்வ துமான பரிவஹனென்பது வெற்நியடைே றவர் 

களில்சிறந்த அருவதுவாயு. *ஆத்மவிசாரம்" செய்கிறவரே ! கல்பத் 

தின்முடிவில் எல்லா! 'பிராணிகளுடைய பிராணன்களையும் வெளியாக்கு 

வதும் மிருத்யு யமன் இருவரும் அனுஸரித்இருக்கும் மார்க்கமுள்ள 

தும் சாந்தமான புத்தியினாலே ஈன்றாகறுலோ௫ிக்கெவர்களும் தியா 

னத்தின் அப்பாஸத்தில் பற்றுள் எவர்களுமாயிருப்பவர்களுக்கு 

மோக்ஷத்தைச்செய்வதும் தன்னிடம் அகப்பட்டவர்களும் ஸ்ருஷ்டி 

கர்த்தனுன தகூனுடைய ட |த்திரர்களுமான பதினாுயிரவசை வேகத்தி 

னால் திக்குக்களின் முடிவை அடையச்செய்வதும் தன்னால்தொடப்பட்ட 

வனை அவமானத்தையடைவித்துத் இரும்பாமலே போகச்செய்வது 

மான பராவஹனென்பது (ஒருவராலும்) அதித்ரமிக்கமுடியாத மே 
லான (ஏழாவது) வாயு, இவ்விதம் மிகவும்ஆச்சரியமான இச்தவாயுக் 

கள் அதிதியின்புத்திரர்கள். அவர்கள், எப்பொழுதும் எங்கும் செல் 

இறெவர்களும் எல்லாவற்றையும் தரிக்கிறவர்களுமாகி வீசுகிருர்கள். 

அதிகமாக வீசுற அந்தவாயுவினலை மலைகளுட்சிறந்த இந்தமலையா 

னது €ீக்ரெமாக அலைச்கப்பட்டதென்பது பெரிய அச்சரியம். குழக் 

தாய்! இந்தவேதமானது விவ் ணுவினுடைய மூச்சுக்காற்றுயிருக்கி 

றது. காற்றானது வேசததால் தூண்டப்பட்டுச் சீக்ரமாகக் ளெம் 

பும்பொழுது உலகம் பிடையடைகிறது. ஆகையால், அதிகக்காற் 

றடிக்கையில் வேதவித்துக்கள் வேதத்தை அத்தியயனஞ்செய்வதில்லை, 

வாயுவுக்கு வாயுவினிடமிருந்து பயமானது சொல்லப்பட்டதல்லவா ? 

ஆகையால், வேதமானது பீ டிககப்பட்டதாகும் ' என்றார், இவ்வளவு 

வார்த்தையைப் பிரபுவான பராசரபுத்திரர் சொல்லிப் புத்திரை (கற் 
லூமின்றபின்) வேதத்தை அத்தியயனம்செய்' என்றும் சொல்லிவிட்டு, 

அப்பொழுது தேவகங்கையை அடைந்தார், 

  

.... 1 பலசாலிகளில், ் 

2 !சுகரிடத்துள்ள உயர்வினால் இங்கனம் பன்மையாசவிளித்சார்! என் 
பது பழையவுரை, ப
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மூக்ற்ற்றமுப்பத்தேழாவத அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்சச4 
ல்க வை சானா 

(நாரதர் சுகநத்த உலக்டுயஃபுதளைசசொல்லி மோ க்ஷோபாயத்தை 

உபதேசித்தது.) * 
இந்தஅவக*ம்ீற்பட்டபொழுது, நாரதரானவர் வேதாத்திய 

யனத்தில் , பற்றினவராயிருக்கெசுகரிடம் வேதார்த்தங்களைக்கேட் 
கும்விருப்பத்தால் திரும்பவும் வந்தார். அப்பொழுது, சுகர் தம் 
ஸம்பத்தையடைந்த தேவரிஷியாலு* காரதரைப்பார்த்து, வேதத்தில் 

சொல்லப்பட்ட அர்க்கியமுதலான விதியினால் பூஜித்தார். பிறகு, 

நாரதர் பிரீதியடைர்து (சுகரைநோக்தி) ஸந்தோஷத்துடன், 
(ஓ! பிரம்மவித்துக்களுள் இறந்தவனே ! குழந்தாய்! நான் 

உனக்கு ஏன்னநன்மையைச செய்யவேண்டும். சொல் ' என்று 

கேட்டார். ஐ! பாரதனே! சுகர் நாரதருடையவார்த்தையைக்கேட்டு 
ச, அவரைகோக்கி) இந்தஉலகத்தில் எது ஹிதமோ ௮தை எனக்குச் 
செய்யும்' என்றுசொன்னார். நாரதர், முன்காலத்தில் தத்வத்தை 
அறிய விருப்பமுடையவர்களும் ஆத்மத்யானமுள்ளவர்களுமான 

முனிவர்களுக்குப் பகவானானஸாகத்குமாரர் பின்வருமாறு சொன்னார். 

( வித்தைக்குச்சமமான கேத்திரமில்லை. ஸத்தியத்திறகுரிகசான தவ 

மில்லை, அசைக்குறிகரான துக்கமில்லை. தியாகத்திற்கு நிகான 

ஸுகம் இல்லை, பாபச்செய்கையிலிருர்து விலகுதல், எபீபொழுதும் 
புண்ணிபசீலனாயிருத்தல், ஈல்லஜீவனம், நல்லஅசாரம் ஆயெஇவைகள் 
மிகச்சிறர்தற்சேயஸ்.சஉ 'ஸுகமற்ற மனுஷ்யஜனமத்தையடைந்து 
எவன் (விஷயங்களில்) பற்றுத லுற்ற விபெடவில்லையோ ௮வன் தக் 

கத்திலிருந்து விடுதலடைவதற்கு ஸமர்த்தனாஷ்ன் சேர்க்கையானது: 

BEE SS) DGS காரணம். (விஷயத்தில்) பற்றள்ளவலுக்கு மோக 
மாறெளலையைகிருத்திசெய்து புத்தியானது சலிக்கிறது. மோகவலை 

யால் சூழப்பட்டு வண் இவ்வுலகத்திலும் பரலோகத்திலும் _அக்கத் 

தை ஹி னபலிக்கறுன். சரேயலைவிரும்புகிறவன் எல்லாஉபாயத்தி 

னாலும் நூம்க்கு$ரோதங்களை, அடக்கவேண்டும். அவைகள் ஈன்மை 
யைக்கெடுப்பதற்கு முய ற்ிசெய்பவைகள். எப்பொழுதும் குரோதத்தி 
லிருந்து தவத்தைக்காச்கவேண்டும். மாற்சரியத்திலிருந்தும் தனத் 

தைக் காக்கவேண்டும். மானாவமானங்களிலிருர்தும் வித்தையைக் 
  

1 £ இடைச்ச அரிதான ! என்றம் கொள்ளாம். 
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காக்கவேண்டும். ௮ஜாக்ரதையிலிரு[தும் ஆத்மாவை சக்திஃசவேண் 

டும். ஹிம்ஸைசெய்யாமலிருப்பது மேலானதர்மம். பொறுமை மேலான 
பலம். , ஆச்மஜ்ஞானம் மேலானஞானம், ஸத்தியத்திறீதமேலானது 

spot Nate. உண்மையை உரைத்தலே ஒறந்தது. ஸத்தியத்தைக் 

காட்டி அம் ஹிதத்தைச் சொல்லவேண்டும். பிராணிகளுக்கு மிக 

வும் ஹிதமாயுள்ளதே ஸ்த்பமாக நான் நிணக்கிமறன். எல்லீப் 

பொருள்களையும் ௮வற்றிற்காக எல்லாப்பிரவி(ரத்திகளையும் தள்ளின 

வலும் பிரார்ததனையில்லாதவனும் ஒன்றையும் தனதாசக்கருதாத 

வனுமான அவன் வித்வான். ௮வனே பண்டிதன், இவ்வுலூல், 

இந்திரியங்களைத் தன்வசப்படுச்சிக்கொண்டு இந்திரியவிஷயற்களில் 

ஸஞ்சரிப்பவனும் 'பற்றுதலில்லாதவலும் சாந்தமான மனமுள்ள 

agin விகாரமற்றவனும் ஸமாதியுடையவலும் தான் இந்திரியக் 

களாகாசவலும் தானைஇர்திரியங்களோகூடி யும்கூடாமலுமிருப்ப 

வலுமான.௮வன் விடுபட்டு விரைவில் பரமானற்மேயஸை அடை 

இரான், எப்பொழுதும், பீராணிகளுடன் கலந்து பார்த்தலும் தொடு 
தலும் ஸம்பாஷித்தலும் செய்யாதவன் மேலானற்சேயஸை அடை, 

இரான். எந்தப்பிராணிகளுக்கும் துன்பஞ்செய்யக்கூடாது, மித்திரத் 

தன்மையை அடைந்து ஸஞ்சரிக்கவேண்டும். இந்தஜன்மத்தை 

அடைந்து ஒருவனோடும் பகைகசொள்ளக்கூடாது. மனத்தைஜயித்த 

ஆத்மஜ்ஞானிக்கு ஒன்.ற மில்லாமலிருத்தல், மிகுந்தஸந்தோஷம், ஒன் 

றையும்பிரார்த்தியாமலிருதல், சபலகர்மமில்லாமலிருத்தல் இவை 

களை மேலரீனற்ரேயஸாகச் சொல்லுகிறுர்கள். ஐயா ! எனதென்கி ற் 

எண்ணத்தைவிட்டு இர்திரியங்களை ஜயிக்கக்கடவாய். சோகமற்ற 

தும் இகத்திலும் பாத்திலும்பயமற்றதுமானஸ் தானத்தை அடையக் 

கடவாய். பண்டமில்லாதவர்கள் சோகத்தையடைவதில்லை. தன்னு 

டையபண்டத்தைத் துர்ளவேண்டும். பார்க்கப்பிரியமாயுள்ளவனே ! 

பண்ட“த்தைத்தள்ளிவிட்டால் துக்றம் தாபமிவைகளிலிருந்தும் விடு 

ஈடுவாப். முூனியானவன் தவக்கைநித்தெமாகக்சொண்டவ 

னும் பொறிகளைவென்றவனும் மனத்தைஅடக்கனவலும் ஜயிக்கப் 

படாததைஜயிக்கவிரும்பினவனும் (விஷய) ஸம்பந்தங்களில்ஸம்பந்தக் 

காதவலுமாயிருக்கவேண்டும். Grote ங்களு டையஸம்பரற்தங்களில்பறறி 
ல்லாதவலும் எபபொழுதும் ஒருவனு கஸஞ்சரிப்பதில்பற்றுள்ளவனு 

மானபிராம்மணான் விரைவில் மிகச்சிறந்த ஸுகத்தை அடைகிறான். 
பிராணிகள் சேர்ந்து களித்துக்சொண்டிருக்கையில் எந்தமுனிவன் 
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த்தால்திருப்தடைந்தவனாக அறியக்கடவாய். ஞானத்தால் திருப்தி 

யடைந்தவன்*/சோகத்தையடைெதில்லை. (ஜீவனைவன்) தன்வசமற 

அச் 'சுபகாமங்களால்தேஓுத்தன்மையையும் சுபர்சுபகர்மங்களால் மு 

ஷ்யஜன்மத்தையும்அசுபகர்மங்கா கால் ழோனஜன்மத்சையும் டை 
ரான். அவைகளில், ஜந்துவானது மிருத்யுவின்வசத்தை அடைந்ததும் 

அுக்கங்களாலே எப்பொழுதும் துரத்தப்பட்டதுமாகி ஸம்ஸார.த்தில் 

தஹிச்கப்பகெறது. அதை என் நீ அறியவில்லை ? நீ ௮ஹிதத்தில் 
ஹிதபுத்திபுடையவறும் நிலையில்லாகதில் நிலையுள்ளதென்றெபுத்தி 

,யுடையுவலும் அ௮னர்த்தத்தில அங்ததீமென்றெபுத்தியுடையவலுமாக 

ஏன் அறியாமலிருக்கிறாய்? தன்னிடமிருந்துமுண்டானபலால்க 

ளால் சுற்றப்பட்ட தன்ன மோகத்தால் அறியாத பட்டுபபூச்சிபோல 

அசாபாசங்களால்சுற்றிக்கொண்டு உன்னை அறியாமலிரறாக்ருய். இவ் 

வுலகத்தில் (என தென்ற) அபிமானம் வேண்டாம். ௮பிமானமானத 

தோஷமழுள்ளதன்றோ ? கோசகாரமென்கிறபூசசி அபிமானததினால் 

சீட்டப்படுகிறகன்றோ ?  மக்கள்பெண்டிர்என்னும்குடும்பங்களில்பற் 
நினஜந்துக்கள் குளத்தின் மிக்கசேற்றில் முழுகனவைகளும் முதிய 

வைகளுமானகாட்டுயானைகள்போலக் கஷ்டத்தை அடைகின்றன. 

பெரிதானவலையினாலிழுக்கப்பட்டவைகளும் கரையில்தாக்கியெறியப் 

பட்டவைகளுமானமீன்களைப்போல மோகவலையினால்இழுக்கப்பட் 

டவைகளும் மிகவும்துக்கக்தை அடைந்கவைகளுமான ஜந்துக்களைப் 

பார். * குடும்பம், மக்கள், மனைவி, சரீரம், பண்டங்கள்.ஐூயெஎல்லாம் 

பிறரைச்சேோந் தவையும் நிலையில்லாதவையுமானவை இவற்றுல் என்ன 
பயன்? புண்ணியமும் பாவமும் தன்னைசசேர்ர்தவை எல்லாவற் 

ஹையும்விட்டுத் தன்வசமில்லாமல் போகவேண்டியுதாயிருத்தலால் ரீ 

இயசெய்கையில் ஏன்பற்றுகிறாய் ? ஈல்லகார்யதை ஏன் அனுஷ்டிம், 
வில்லை > இரமபரி ஹாரமில்லாததும் ஆதாரமற்றதும் ே த௪த்தைஅடை_ 

யாததும்' கட்டுசோறற்றதும் இருளடைந்தகாடுகளுள்ள துமான மார்க். 
கத்தில் எப்படி தனியே போகப்போகிருய் 1 செல்ஓகின்ற உன்னைப் 

பின்தொடர்ந்து ஒளுவ னும் வரப்போகி palate, புண்ணியமும் பாவ 

மும், செல்து,ன்றஉன்னைவ் பின்தொடர்ந்துவரும். வித்தை, கர்மம், 

சுசியாயிருத்தல், மிசவிரிவானஞானம் அகிய இவைகள் பயனுக்காக 

அனுஸரிக்கப்படுகின் ன. அர்த்தவறித்திபுடையவன் விடுபடுகிறான், 

(இராமத்தில்வஹிப்பவ ஓக்குப்) ப்ற்றுதலானது கட்டுகிறகயிருகும், 

புண்ணிபம்செய்தவர் இதை அறுத்துவிட்டு செல்லுகின்றனர். துஷ்
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கர்மத்தைச்செய்தவர்கள் இதை அறப்பதிலி் ரூபமாக றிகரையும் 

மனமாகிறபிரவாஹமும் ஸ்பர்சமாகறதிட்டும் ரஸமாகி பெருக்கும் 

கர்தமாறெசேறம் சப்தமாறெஜலமுழுள்ளதும் ஸ்கீர்க்கமார்க்கத் 

தை௮டைவியாததுமான் ஸம்ஸாரமாகறரதியைப் பொறுமையாகிற 

துடுப்புக்களுடைய தும் ஸத்யஸ்வரூபமும் தர்மமும் ஸ்திரபுத்தியுமாகிற 

கயிறுகளுள்ளதும் ஸன்யாஸமாறெகாற்றின்மார்க்கத்தால் செல்லு 

இறதும் வேகமுடையதுமான தோணியால் ' தாண்டவேண்டும். தா 

மம் அதர்மம் இரண்டையும்தள்ளு. ஸத்தியம் ௮ஸத்தியம் இரண் 
டையும் தள்ளு. ஸத்தியம் ௮ஸத்தியம் இரண்டையும் எதனால் தள் 

ஸினறுயோ அதையும் தளளு. ஒடங்கற்பத்தைத்தள்ளினதனால் உதாமத் 

தைத் தள்ளு. பயனணைவிரும்பாததால் அதர்மத்தைத் தள்ளு. மெய் 

பொய் இரண்டையும் புத்தியினால் தள்ளு. புத்தியைப் பரமமான 
(சேத்ம) நிச்சுபத்தால் தள்ளு. எலும்பாகிறதூணுள்ளதும் ஈரம் 

புகளுள்ளதும் மாம்ஸரக்தங்களால் பூசப்பட்டதும் தோலினால்கட் 

டப்பட்டதும் துர்க்கர்தமுள்ள தும் ஜலமலங்களால்நிரம்பியதும் ஜரை 

யாலும் சோகத்தாலும் ௮அடையப்பட்டதும் நோய்களுக்கு இருப் 

பிடமும் மேனோவியாதியுள்ளதும் மலினமும் நித்தியமும் பிராணி 

யாகிறபிசாசத்திற்கு இருப்பிடமுமான இந்தச்சரீரமாகறெடிருகத்தை 

விட்டுவிடு, ஜங்கமமும் ஸ்தாவரமுமான எலலாஉலகமும் மஹத்தும் 
யெ எல்லாம் பஞ்சபூதஸ்வரூபம். சாயம், வாயு, ௮க்னி, அப்பு, 

பிருதிவஎன்பவை மஹாபூதங்கள். சஇத்தமென்பது ஆராவது, ௮௪ 

ங்காரமானது ஏழாவதாகச் சொல்லப்பகெறது. எட்டாவது. மன 

மென்று அறியவேண்டும். புத்தி ஒன்பதாவதாகக் கருதப்பட்டது. 

இந்திரியங்கள் ஐந்து, ஸத்வம், ரஜஸ், தமல், ஆகப்பதினேழுசேர் 

நீத இந்தக்கூட்டமானது ௮வயக்தமென்று பெயருடையது. வயக் 

தங்களும் அவயக்தங்களும் இந்திரியவிஷயங்களனைத்தும் சேர்ந்து 

। இருபத்துநான்கு என்கிற இந்தக்கூட்டமானது வயக்தம் ௮வ் 

த்தம் இவைகளின் ஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. இவைகளெல்லர்வற் Di 

னும்கூடினவன் புருவனொன்று சொல்லப்படுகிறான்.. தர்மார்த்தகாமங் 

கள், ஸுகம், துக்கம், ஜீவனம், மரணம்இவைகளை உள்ளபடி ௮றி 

நீ தவன் ஸ்ருஷ்டிப்பிரளயங்களை அறிந்தவனாவான். (இவ்வுலகில் 

உள்ளவற்றையெல்லாம் ஞானங்களுடைய பரம்பரையால்: வறிய 

வேண்டம். எது எது இந்திரியங்களால் செச்சப்படுறெதோ 
  
  

3] மூலப்பிரூருதி, மஹத்தச்வம்," 'மனம், ஸூஷ்மபூசம்ஐச்து, இச்திரி 

யங்கள் பத்து, ஸ்தாலபூசம்சள் ஐந், பிசாணன்,
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து அது வ்யக்தபென்பது உ௰[2. இந்திரியங்களுக்கெட்டாமல் ஏது 

வினால் அறியத்தக்கதானது அவ்யக்தமென்று அறியத்தக்கது. தேக 
முடையவன்ஐம்பொறிகளை அடக்குவதனால் தண்ணீரினால் திருப்தி 

யடைவதுபோலத் திருப்திபடைகிருன். அத்மாவை உலகத்தில் வியா 

பித்ததாகவும் உலகங்களை ஆத்பரவினிடத்தில் விபாபித்தவையாகவும் 

பார்த்துப் 'பராவரத்தை அறிந்தவனுடைமீ ஞானமூலமான “சக்கொ 

னது ந௫ிக்கறதில்லை? எல்லா நிலைமைகளிலும் எப்பொழுதும் எல்லாப் 

(சிராணிகளையும் பாரப்பவலும் பிரம்மமுமானவலுக்கு ௮சுபத்துடன் 

ஸம்பந்தம்” ஏற்படிஜறதில்லை. உலகத்தில், புத்தியின் தெளிவாலுண் 

டான ஞானததினால் மோகததாலுஷ் கான பலவிகமான இலேசங்களை 
விலக்கிக்கொண்டு நடப்பவலுக்கு உலகங்களுடைய மார்க்கமானது 

நடம்றெதில்லை. 8சோஸ்திரத்தை அறிந்த பகவானானவர் ஆதியந்தமற்ற 

தைபறிந்தவகனுன அவனை ஆத்மாவிலிருக்கிறவகைவும் ஈ்சமில்லாத 

வஞாகவும் கர்த்தாவாகாதவனாரவும் சரீரமில்லாதவனாகவும் சொன் 

னார். தான் செய்த விணயினால் எப்பொழுதும் துக்கத்தையடைந்த 

பிராணியானது தன் துக்கத்தை விலக்கிக்கொள்வதந்குப் பலஜந்துக் 

களைக்கொல்லுகிறது ; அதனால், வேறு பல புதியவினகளை ௮டைகி 

றது; பிறகு, கோயாளி அபத்தியத்தால் வருத்தமடைவதுபோல 

௮ந்த விணையினால் திரும்பவும் வருத்தமடைகிறது. எப்பொழுதும் 

மோகத்தால் ௮ந்தனும் துக்கங்களை ஸுகமென்று நினைப்பவனு 

மானவன் (கயிற்றினால்) மத்துக் கட்டுப்படுவதுபோல வினைகளராலே 
கட்பப்படுகிறான் ; கடையவும்படுகிழுன். பிறகு, கர்மங்களின் ௨ தயத்தி 

னாலே இம்மையில் தனக்குண்டான பிறவியில் கட்டப்பட்டுப் பல 

துன்பங்களையடைந்துடி ஸம்ஸாரத்தில் சக்காம்போலச் சுழலுகிறான். 

ப்படிப்பட்ட நீ பந்தறிவிருத்திபுடையவலும் வினையினின்றும் நீக் 
வனும் எல்லாவற்றையுமறிந்தவலும் எல்நாவற்தையும் ஜயித்தவ 

னும் (ஒன்றி ௮ம்), விருப்பமில்லாதவனுமாகி ஹித்தியிலிருசீசக்கட் 

வாய். $அனேகர்கள் (இந்திரியங்களுடைய) அடக்கத்தால் புதிதா 

பந்தத்தை நிவிருத்தித் அஙிட்டுத் தவத்தின்வன்மையினால் _கெடுத 

லில்லநததும் ஸுகத்தை விளைவிப்பதுமான , ஹித்தியை அடைந்திருக் 

கிறார்கள். , 

  

] ப்ரம்மம், : 
2 ( தர்த்தவித் ? என்பது மூலம் ந! மோக்ஷோபாயத்தை அறிந்தவன்! என் 

பது பழையவுரை.



௧௨௨௨ ஸரீ மஹ்ரபாரதம், 

முந்நூற்றுமுப்பத்தேட்டடாவத அத்யாயம். 

மீமாக்தர்மம். (தொடர்ச்சி,) 

—!0:—— 
(நாரதர் சுகநக்க உ௨லகடுயல்புகளை*சோல்லி மோக்ஷோபாயத்தை 

உபதேசித்தது. (தோடர்ச்சி;) 

மனிதன், சோகமற்றதும் சோகராசத்தைப் பயனாகவுடையதும் 

சாந்தியைச் செய்வதும் மங்களகரமான சாஸ்திரத்சைக்கேட்டுப் 

புத்தியை ௮டைஅறான் ; புத்தியை அடைந்து 'ஸுகமாக' விருத்தி 

யை அடைகிறான் அநேகமாயி2ம் சோககாரணங்களும். ௮அகேகபய 

காரணங்களும் தினந்தோறும் மூடனை வந்தடைகின்றன ; பண்டி தனை 

அடைவதில்லை. Aorta, yaa நாசத்திற்காக என்னிடமிரு 

ந்து இதிஹாஸத்தை அறியக்கடவாய், புத்தியான.து வசத்திலிருக்கு 

மானால் (புருஷன்) சோகநாசத்தை அடை_இரான். புத்திக்குறைவுள்ள 

வர்கள் ௮னிஷ்டத்தின் சேர்க்கையாலும் இஷ்ட வஸ் தவின் பிரிவாலும் 

மனத்தில் துக்கத்தை ௮டைஇருர்கள். இரவியங்கள் ஈஷ்டமான பொ 

முது அவற்றின்குணங்களைச சிந்திக்கக்கூடாது. அவைகளை அதரிக் 

இறவனுக்கு ஸ்ரேகபந்தம் AOA NRA. அசைபற்றியிருப்பதில் 

தோஷத்தைப் பார்க்கவேண்டும் ஹிதத்தை அனிஷ்டம்போலப் பார் 

க்கவேண்டும். அப்படியிருந்தால், விரைவில் வைசாக்கியக்தை அடை 
வான். சென்றதைக்குறித் த்துத் துக்கிப்பவனுக்கு அர்த்தமுமில்லை ; 

தர்மமுமில்ல் ; புகழுமில்லை. (அவன்) வறுமையையும் அடை ரன், 

அவனுக்கு அது திரும்பி வருவதுமில்லை. எல்லாப்பிராணிகளும் 

விரும்பியவற்றை அடைவதும் உண்டு, பிரிவதும் உண்டு இந்தச்சோக 

காரணம் ஒருவ ஜர்ருமாத்திரம் உண்டாகுமென்பதில்லை. இறக 

வளைக்கு றித்தோ ஈஷ்டல்ஸ் அவைக்குறிந்தோ அல்லது சென்றதைக் 

குறித்தோ பச்சாத்தாபமடைறெவன் துக்கத்தின் அக்கத்தையடை 
கருன். (அகையால்,) இரண்டுஅனர்த்தங்களை அடைகிறான். உலகங் 

களில் ஜனபரம்பரையைப் பார்த்துப் புத்தியை அடைந்தவர்கள் கண் 

ணீர்விடமாட்டார்கள். எல்லாவற்றையும் நன்றாகப் பார்க்றெவனுக்குக் 

கண்ணீருக்குரிய செய்கை ஏற்படுகிறதில்லே . சரீரத்தைப் பற்றியவை 

யும் மனத்தைப்பற்றியவையுமான துக்கங்கள் உண்டானால் பரிகரிக்கக் 
கூடாத விஷயத்தில் கவலையடையக்கூடாது, இந்தத்துக்கத்தை நினை 

யாமலிருப்பது அதற்கு மருந்தாகும். நினப்பதனால் துக்கம் விலகு 

இறதில்லை ; அதிகமாகவும் , விருத்தியடைசறது. புத்தியினால் மனத்
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தின் துக்கத்தை விலக்கவேண்டிம். மருந்துகளால் சரீரத்தைப்பற் 

றின அக்கீத்தை நிவிருக்திச்சவேண்டும் இதுவே அறிவின்திறம். 
இளைஞர்களுல்குச சமமாயிருப்பதத அடையச்கூடாது. யெளவனமும் 

அழகும் உயிரும் பொ, ருடிருவிய ௮ம் தோம்ியமும் விரும்பியதை 

யடைதலும் சல்யற்றவை அறிவுச.ளவன் அவைகளில் ஆரைவைக்கக் 

கூடாது தே சசத்திற்குண்டான நுக்கச்தைகீ க தனா ஒருவன் துக் 

Banke ng (நிவிருத்திக்கும்) ) உபாயத்தை y Dou ans லை ஜுக்கப் 

படாமல் ௮தசை விலக்் கவண்டும் ஜீவித்திரு பதில ஸுகற்தைக் 

காட்டி லும்: துக்கமே மிகுதியாயுள்ளது. இந்தவிடியத்தில் ஸந்தேக 

Dance உ மோகத்தால் இரத இிரியவிஷயூ எளி ல விழு! Jl மும் மரணத்தில் 

வெறுப்பும் உ “்ண்டானன்றன ஸுதம்துக்கம் இரவுடையும் தள்ளுகற 

வன் திரும்புதலில்லாத பிரம்மபதத்தை அடைகருன் அவனைக்குறி 

தீதுப் பண்டிதர்கள் துக்கிம்சிறதில்லை அர்ததங்களைவிடுவீதும் துக் 

கம். அவைகளைக்காப்பதும் துக்கம் அவைகளை அடைவதும் துக்கமே, 

(அகையால்,) அவைகளின் நாசத்தைக்குறிததும் லவவலையடையக் 

ஆடாது. மனிதர்கள் வேறு வேருயிருக்கிற பெரு ஏசெல்வத்தையடை 

ந்தும் திருபதியடையாமல எளத்சையடைஇர்கள். பண்டி தர்கள் 

ஸந்தோஷத்தை அடைகிறார்கள். கூட்டங்களெல்லாம் அழிவை முடி 

வாகவுடையன. மிகமேலேஉயர்கல் விழுதலை முடிவாகவுடைபது. 

சேர்க்கைகள் பிரிவை வ முடிவாகவுடையன உயிர் மரணத்தை முடி 

வாகவுடையது, சைக்கோ முடிவென்பது இல்லை. ஸந்தோஷம் 

மேலான ஸுகம் ஆகையால், அறிஞர்கள் இம்மையில ஸந்தோஷத்தை 
யே சனமாகச்கருதுசன்றார்சள் ஈடந்துகொண்டிருக்கிெற. பிமாயமா 
னது இமையளவும் நித்பதில்லை. நிலையில்லாத ச£ரங்களில் எதை நிலை 

யுள்ள தாகினை க்கலாம் ? பிராணிமளரின் தன்மையை ஆலோசித்து மன 

த்திற்கெட்டாத ஆத்மாவை அறிர்தவர்களும் (நூக்ஸ்மி) மார்க்கத்தைச் 

சடந்தவர்களுமானஅர்கள் ஆஃ ௮ ரபடையார் காமங்களை த தேடு 

இறவனுக திருப்தியடையாதவ இமாமிருக்கையில் புலியானது ௩௯ 

வை எடுததுக்கொண்டு போவது பபால அவனை மிருதயுவான து. எடுத் 

துக்கொண்டு! போகி ன் அப்படியிருந்தா ௮ம், அச்கத்தைவிலக்குவத 

ற்குரிய ௨ ரயத்தைத் ே தேடவேண்டும் அக்யொமலே அரம்பித்கவே 

ண்டும். முயற்டிசெய்வதனால் ஜியனைபில்லாதவனுகவேண்டிம் சப் 

தத்திலும் ஸ்பரிசத்திலும் ரூபத்திலும் சந்தத்திலு ம் ரஸத்திலும் தன 
வானுக்கும் தனமில்லாதவ PEG அனலுபவிப்பதைப் பார்க்கிலும் 

வேறுஒன்றும்இல்லை. பிராணிகளுக்குச் சேர்க்கையில்லாவிட்டால்



௧௨௨௪ ஸீமஹ்ரபாரகம். 

அக்கமென்பதில்கை, (அகைபால்,) /எல்லாவற்றினுடைய பிரிவிலும் 

இயற்கைமாமுமல் தும்யொமலிருக்கவேண்டும். தைரியத்தால் குறி 

யையுல் வயிற்றையும் காக்கவேண்டும்! கண்ணால் சைகால்களைக் காக்க 

வேண்டும். கண்ணையும் காதையும் மனத்தால் காக்கவேண்டும். மன 

தீதையும் வாக்கையும் வித்தையால்' காக்கவேண்டும் மித்திரர்களிடத் 

திலும் மற்றவர்களிடத்தலும் ஸ்ரேகத்தை விலக்க்கொண்டு கர்வ 

மில்லாமல் ஸஞ்சரிப்பவனை ஸுகமடைவான். அவன பண்டிதன். 

ஆத்மாவில் பதறுதலுடையவலும் விருப்பமற்றவலும் ஒருபொருளு 

மில்லாதவனுமாகி ஆத்மாவாகிற துணையோடு ஸஞ்சரிப்பவன் ஸுகம் 

அடைவான். 

முக்நூற்று ழப்பத்தோன்பதாவது அத்யாயம், 

“மோ கூதர்மம், (தொடர்ச்சி) 

——!0!—_— 

(சுகர் வைராக்கியமடைநீது கைலை சேன்றது,) 

ஒருவனுக்கு ஸுகதுக்கங்கரில் வேறபாடான புத்தியானது 

உண்டாகுமானால் அவனை ப்ரஜ்ஞையாவது அல்லது ஈநல்லநதியாவது 

ரக்ஷிக்றெதில்லை ; சக்தியும் ரக்ஷிக்கிறதில்லை (அவன்) இயற்கையால் 

மேயற்சியைச் செய்யவேண்டும். முயற்டுயுடையவன் கெடுதலையடைய 

மாட்டான். பிரியமான ஆத்மாவை ஜரை மாணம் கோய்கள் இவற்றி 

னின்றும் காப்பாற்றவேண்டும். சரீரத்தைச் சேர்ந்தவைகளும் மனத் 

தைச்சோர்தவைக்ளுமான கோய்கள் கூரியமுனையுடையவைகளும் 
க வியவில்லானிசளால் ிடப்பட்டலைகளுமாள பாணக்கள் போலச் 

சரீரங்களைப் பிளத்ினெறன. ஆரசைகளாலே வருத்தமுற்றவலும் ஈ௦க் 

“ஐத்நை அடைந்தவனும் ஜவித்திருப்பதில் அசையுள்ளவனும் தன் 

வசமில்லாதவனுமாயிருப்பவலுடைய சரீரமானஅ நாசத்திற்கு இழுக் 

கப்படுகிறது. இராப்பகல்கள் மனிதர்களுடைய ஆயுளையெடுத்துக் 

கொண்டு மேலேமேலே நதிகளுடை ய பிரவாகங்கள்போலப் போன் 

றன ; திரும்புவதில்லை ” சுக்லருஷ்ணபஈஷங்களுடைய இந்தமாறு 

தலானது பிறந்தவர்களானமனிதர்களை ' மிகவும் ஜீர்ணமாகச்செய் 
இறது, ஒருரிமிஷமும் நிற்றெதில்லை. ஸூர்யன் ஜரையில்லாதவனாகி 

உதித்தும் ௮ஸ்தமித்தும் பிரா ணிசளுடைய ளகதுக்கங்களை ஜீர்ண 

மாகச்செய்கறொன். முன்பார்க்கஃ்படாதவைகளும் (போய்விடுமோ 
வென்று) சக்கக்கப்படாநவைகளும்ன மனிதர்களுடைய இஷ்டம்



சாந்நிபரிவம். ௧௨௨௫ 

களும் -௮னிஷட.ஙகளுமான இிபாருள்களை இரவுகள் எடுத்துக்கொ 
ண்டுபோய்விரன்றன. புருஷ லுக்கு விணையின்பயகனது பரா$ே 

மாக இல்லா%லிருந்தால் எவன் எதை விரும்புவானோ அதை “முயற்கு 

யில்லாமல் விரும்பியபடி.4 ௮டைவான். மிக்கமுய ற்சிபுள்ளவர்களும் 
ஸாமர்த்தியமுள்ளவர்களும் புதீதிமான்களுமான மனிதர்கரோம் எல் 
வாக்கர்மங்களாலுட்குறைவடைந்து பயனடையாதவர்களாகக் காணப் 
படுகிறார்கள். மற்றவர்களானபுருஷாதமர்கள புஇத்திஹீனர்களும் குண 

மில்லாதவர்களும் மறதத்திமைகளையுடையவர்களுமாயிருந்தும் விரும் 

பினவற்றையெல்லாம் அடைந்தவர்களாகம் காணப்படுகிறார்கள். மற் 

ஜெருவன் , பிராணிகளுக்குத்துன்8ஞ்செய்வதி ௮ம் உலசத்தைவஞ்சிப் 

பதிலும் எப்பொழுதும் முயற்சியுள்ளவனாயிருக்கிறான். அவன்(விஷய) 

ஸுதங்களிம்லயே ஜரித்துவிடகரன். ஒருவிதமானபிரவிருத்தியுமில் 

லாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறஒருவனை ஸம்பத்தானது (தரீனே) வந்தடை 
Gog. வேழொருவன் வேலைகளைச்செய்தும் அடையமுடியாததை 

அடைகிறதிலலை. மணிதனிடத்தில் இயற்கையாயுள்ளகுற்றத்தைச் 
சொல்லு, ஒரிடத்திலுண்டானவிரயம் இரும்ப வேறிடம்போறைது. 

கருப்பையில்லிடப்பட்டவீ' ர்யத்திற்குக் கர்ப்பம் உண்டாகிறெதோ, 
இல்லையோ. வீர்யத்தினுடையபரிணாமமானது மாம்பூவுக்குரிகராகக் 
காணப்பிடுகிறது. புத்திரனைவிரும்புகிறவர்களும் பின்ஸந்ததியைவிரு 

ம்புதறவர்களும் (கார்ய) ஹித்தியில்முயற்சசெய்கறவர்களுமான இலருக் 

குக் கர்ப்பம் உண்டாகிற?ேதஇல்லை. கோபமுள்ள ஸர்ப்பத்தினிடம் 

நடுங்குவதுபோலக் கர்ப்பத் $தினிடம்கடுங்குக), வர்களுக்கு மரித்தவ 
னை அ௮வர்களுடையதந்தை திரும்பிவர்ததுபோல ஆயுளோடுகூடிய 

புத்திரன் உண்டாவறோன். தேவர்களைப்பூஜித்துத் தவத்தைச்செய்து 

அத் இரனைவிரும்புகிறதீனர்களர்லே பத்துமாஸர்கள் சுமக்கப்பட்டுத 

குலத்தைக்கெடுக்கின்றபுத்திரர்கள் பிறக்றொர்கஸ் தேவபூஜைமான 

லானமங்களகார்யமதளாலே அடையப்பட்டலபுத்தார்கள் பிதா 

வால்ஸம்பாஇிக்கப்பட்ட மிகுந்ததன தான்யங்களோடும் போகங்க 
ளோடும் பிறக்கொறனர்.? ஒன்றுக்கொன்றுஸம்மதித்தப் மோகத்திற் 
காகச்சேர்ர் து கர்ப்பமானது கருவில் * உப.தீதிரவம்பிரவே௫ிப்பது 

போலப் சிரெவேடக்கெச்ூ. உ வேறுசரீரங்களில்சிதறினதும் (ஸ்வர்க்க 
கரகங்களுக்கும்) காரணமற்றதும் சரீரத்தோடுகூடியதும் பிராண 

னுக்குத் தடைஉண்டாகுங்காலத்தில் மாம்ஸசிலேஷ்மங்களோடு புர 

ஞூூன் றதுமானபிராணியை Gaigiet niece அடைகின் றன. சேர்க் 
  

14 அண்டம்? என்பது மூலம், * 2 ஒருஸ்லோகம் விடப்பட்டது, 

¥L 3s



௧௨௨௭௬ ஸ்ரீமஹா பரீரதம். 

கையினால் வயிற்றில்வைக்கப்பட்டதுந் அசேதனமுமானபிந்துவா 

னது எந்தஉபாய்த்தால் ஜீவனுள்ளகர்ப்பமாயிருக்கெறதென்று ரீ oy pl 
Slap? ௮ன்னபானங்களும் பக்ஷிக்கப்பட்டபக்ஷணங்களும், ஜீர்ணமா 

இற௮ந்தஉதரத்திலேயே கர்ப்பமானது ஏன் (அன்னம்போல ஜர்ண 

மாகிறதில்லை ? உதரத்திலிருக்கிறமலமூத்திரங்களுக்கு (வெளியில்) 

போக்கானது ஸ்வபாவத்தாலே அமைர்திருக்கிறது., ஸ்வாதீனமற்ற 

ஜீவன் தரிப்பதற்கும விடுவதற்கும் கர்த்தாவாகிறதில்லை. சிலகர்ப் 

பங்கள் உதாத்திலிருந்தும் sors sees pe சில வெளியில் 

வரும்போது மரிக்கின்றன. இல (பூர்ணமாகவே) ஜனிக்ன்றன. 

இந்தக்கருவின்ஸம்பந்தத்திலிருர்தும்' விடுபடுகிறஜீவன் ஒருபிர்ஜை 

யையும் Hem Bayer, (அப்படியிருந்தும், மறுபடியும் துவந்துவ 

ங்களில் பற்றுகரொான். ௮வன் ஒருவலுக்குப்பிறரகு கூடப்பிறந்த 

மையால் அவனிடமிருந்து உண்டான 'ஐந்தும், 3ஏழாவதானஅ வஸ் 

தையையும் ஒன்பதாவதான அவஸ்தையையும் அடைகின்றன ; நாறு 

பிராயம் இருப்பதில்லை மனிதர்களுடைய சேர்க்கைகள் மேல்வருவ 

தற்கு நிமித்தமாகா. இதில் ஸக்தேசமில்லை வேடர்களாலே அற்ப 

மிருகங்கள் துன்பமடைவதுபோல மனிதர்கள் வியாதிகளாலே பீடிக் 

கப்படுகிறார்கள். வியரதிகளால துன்பப்படுகிறவர்களும் அதிகமான 

தனத்தைக்கொடுப்பவர்களுமாயிருப்பவர்களுடைய துன்பத்தை ; வைத் 

தியர்கள் முயற்சிசெய்தும் போக்குவதில்லை. மிக்கஸமர்த்தர்களும் 
பூர்ணமான மருந்துகளையுடையவர்களுமான அந்தவைத்தியர்களும் 

வேடர்களாலே மிருகங்கள் துன்பமடைவதுபோல வியாதிகளால்' 

sou Ayre. அவர்கள் கஷாயங்களையும் பலவிதமான Sc 

தங்களையும் பானம்செய்தும் பெரிய யாணகளால் மரங்கள் முறிக்கப் 

படுதல்போல ஜரையினால் முறிக்கப்படுகிெறவர்களாகக் காணப்படுஇன்-! 

நர், பூமியில் சோயினால் பி டையடைந்தமான்களுக்கும் பறவைக 

ளுக்கும் கொடியவிலங்குகளுக்கும் தரிதீரர்களுஃ்கும் எவர்கள் 

வைத்தியம்செய்கிறுர்கள்? அனேகமாக அவர்கள் (வியாதியால்) துன் 

பமடைவதிலலை. பட்டண த்திலிருப்பவர்களும் ' (ஒருவராலும்) செரு 

ங்கமுடி யா தவர்களும் உக்ரெமானபராத்ரெமமுடையலர்களுமாயினும் 
  

பன 

1 : பூத்ங்கள ? என்பது! பழையவுரை 

2 ஜீவனுக்குள்ள பத்து அவஸ் அதாளாவன ;--சர்ப்பவாஸம், ஜன்மம், பால் 

யம், செளமாசம், பெஎசண்டம், யெளவனம், ஸ்.தாவிர்ய ம, ஜரை, பிராணசோ 

தீம், நாசம் என்பவை, | ( ° 

8 Curse? eeriign apond; ‘ovat $@umscr even பது பழையவுசை,



உாத்திபரிவம். ௧௨௨௭ 

அரசர்களை நோய்கள் வியாபித்துப் புலையர் விலங்குகளைப் பக்ஷிப்பது 

“போலப் பக்ஷிக்கன்றன. இவ்விதம், வேதனையால் அதிவற்றதும் சோக 

மோகங்களரில்நிரம்பியதுமான உலகம் வலிய (ஸம்ஸாரப்) பிரவாஹத் 

தரல் சிதறடித்து , சிரைவில்இழுக்கப்படுவ்தைப் பார். gd 

லகப்பட்டவர்கள் தனத்தாலுமி ராஜயத்தாலும் உக்கிரமனாதவத்தா 

லும் அமைப்பை மீறுகிறதிலலை முயற்சிக்கேற்றபயன் கிடைக்குமா 

னால் எல்லாரும் மரிக்கமாட்டார்கள் ; மூப்படையமாட்டார்கள் ; 

விரும்பியவற்றையெல்லாம் அடைந்தவர்களுமாவார்கள் ; அபபிரியத் 

தைப் 'பார்க்கமரீட்டார்கள் எலலாரும் உலலெ மேலே மேலே 

இருக்பதற்கே அசைப்படுகிறார்கச! $ சக்திக்குத்தக்கபடி முயற்சியும் 

செய்கிறார்கள். ௮து அப்படியே அகிறதில்லை. தனமதத்தால் மயக்க 
மடைந்தவர்களையும் மதுபானத்தால் மயக்கமடைந்தவர்களையும் சூரர் 

களும் பராக்கிரமமுடையவர்களும் தவறுதலில்லாதவர்களும் உபாஹிக் 
இருர்கள். ிலருக்கு நன்ராகப்பார்க்சப்படாமலே துன்பங்கள் விலகி 

விடுகின்றன மற்றவர்களுக்குத் சம்முடையபொருளும் ௮டையப்படு 
இறதில்லை. கர்மஷித்திகளில் பபன்சஉள் வெவ்வேருகக் காணப்படு 

கின்றன. எல்லாரும் செல்வத்தைவிரும்புகையில் சிலர் பல்லக்குச் 

சுமக்ன்றனர் ; சிலர் பல்லக்கேறிச செல் கின் றனர் ) கலர் தேருக்கு 

முன் போகின்றனர். சேர்ந்துமகிழும்மனிதர்களில் அசேகர்கள் ஸ்தி 

fous இழந்தவர்களாயிருக்கின்றனர். ௮ நேகமனிதர்கள் தனிததனி 

பலவிதமானஸ்திரீகளை அடைகின்றனர். (இதற்கு) வேருனஇர்தப்பர 

ad gina பார். இவைகளில் மோகத்தை நடையாக, தாமம் 

அதர்மம் இரண்டையும் விடி, ஸத்தியம்ஸத்தியம் இரண்டையும் 

விடு, ஸத்தியம்௮ஸித்தியம் இரண்டையும்விட்டு எதனால்விட்டாயோ 
அதையும் விடு, ரிஷிகளில் சிறந்தவனே ! தேவர்கள் பூலோகத்தை 
விட்டு ஸ்வர்க்கத்தையடையக்காரணமானதும் மிகச௫றந்ததும் ர இன 

ஸ்யமுமானஇத$ை உனக்குச்சொன்னேன் ' என்றுசொன்னா், 

இறந்தபுத்திமானும் தரருமான சுகர் நாழதருடையவார்தீத 

யைக்கேட்டு மன்த்திலீதுலோசத்து நிச்சயத்தையடையவில்லை. 4s 

திராளா ஓம் மனைவிகளா அம் பெரியகிஷேசம் உண்டாகும். வித்தை 
யைக்கற்துதில் பெரியகரமரிருக்கிறது. அற்பமானவருத்தமுடைய 

தூம் பெரிய பயனுடையதும் சாற்வதமானஸ்தானத்திற்குஸாதனமு 

மாயிருப்பது எதுவாகும் 2” என்று எண்ணினார். பிறகு, 'மிகவும் 

மேலானதர்மத்தையுணர்ந்தஅவரீ, ஆத்மாவுக்குக்கதியாசறிச்சயிக்கப் 
      

a தீர்மத்தில் இபரிதையும் ஈிறிதைபு௦ அறிந்த ? என்றும்சொள்ளலாம்,



௧௨௨௮ ஸீமஹாப ரதம். 

பட்டதும் மேலானதும் மோசஷத்னதச்சார்ர்ததுமானசதியை ஒரு 

முகூர்த்தகாலம்த்லோ௫ித்து, (நான் எப்படி பந்தமற்றவனாகி உத்தம 

மானகதஇியை அடைவேன் ? மறுபடியும் பிறவிச்சடலில் தரும்பாமலி 
ருப்பேன் ? மறுபடியும் திரும்புதல்இல்லரீசு மேலானதன்மையை 
விரும்பு6றன். எல்லாஸங்கங்களையும்விட்டு மனத்தினால் கதியைறிச் 

சயித்து எவவிடத்தில் என்லுடைய ஆத்மாவானது ஸுசத்தை 

அடையுமோ அவ்விடத்தில் செல்லுவேன். எதில் குறைவில்லாதவ 
னும் நாசமில்லாதவனும் விகாரமில்லாதவனுமாயிருப்பேனோ அந்த 

மேலானகதியை என்னால் யோசமின்றி௪ சக்தியினால் அடையமுடி 

யாதே. எந்தயோகததால் முக்தியடைந்தவலுக்குக் கர்மஸம்பந்த 

முண்டாகிறதில்லைேயோ அப்படிப்பட்ட யோகத்தையடைந்து இரு 

கத்தையும் சரீரத்தையும் விட்டுவிட்டு வாயுரூபமாத் தேஜஸு 

களுடைய ஸமுகமாயிருக்கிறஸூர்யனிடம் பிரவே௫ப்பேன். சந் 
திரன் தேவகணங்களால் ச்ஷூயத்ை அடைவதுபோல இந்த 

ஸுர்யன் யத்தை அடைவதில்லை. சந்திரலோகத்தையடைந்தவன் 

நடுக்கத்துடன் பூமியில் விழுகிறான் ; திரும்பவுமே ஏறுன். 

சந்திரன் எப்பொழுதும் குறைவையடைஇரன்; திரும்பவும் நிரம்பு 

தல் அடைகிறான். அடிக்கடி (உண்டான) இந்தவிருத்திக்ஷபங் 

களை அறிந்து (இந்தச்சந்தானாறெபிதிருலோகத்தை) கான் விரும்ப 

மாட்டேன். ஸுர்யனோவென்றால், உ.க்சரமானசரணங்களால் உல 

கங்களைத் தபிக்சசசெய்கிறான். எந்நாளும் குறைவற்றமண்டலமு 

டையவனாஉ மற்றவற்றின்ஒளியைக் கவர்கின்றான். அகையினால், 

எனக்கு மிகவிளங்குகினறஒளியையுடைய ஸுூர்யனை அடைவதில் 

விருப்பமிருக்கறது, (ஒன்றினாலும்) ஆக்கிரமிக்க்முடி யாமல் ஸம்பந்த 
மற்ற ௮ந்தராத்மாவுடின் இந்த ஸூர்யனிடம் வஹிப்பேன். ஸுர்ட, 

வுடையஸ்தானத்தில் )ந்தசசரீரத்சைவைத்துவிட்டு ரிஷிகளோடு 

நான் மிகவும்பொறுக்கமுடியாத ஸூர்யலுடைய ,(அந்தர்யாமியான) 

தேஜஷில் 1வஷஙிட்பேன். விருக்ஷங்கள், மலைகள், பூமி, Uses Ra qa 
கள், தேவர்கள், ௮ஸுரர்கள், கந்தர்வர்கள, 'பிசாசங்கள், உரகர்கள், 

ராக்ஷளர்கள ஆூயஇவர்களைக் கேட்டுக்கொள்ளூ றன். உலகங் 

களில் எல்லாப்பிராணிகளிடத்திலும் பிரவேடக்கப்போடுநேன் ; ஸம் 

தேசமில்லை. எல்லாத்தேவர்களும் ரிஷிகளோகூட என்னுடைய 

யோகத்தின்வீர்யத்சைப் பார்க்கட்டும் ' என்றுசொல்லிவிட்டு, உடனே, 

உலகங்களில் பிரஹித்திபெ ற்ற அந்தராரதமுனிவருக்கு ௮லுமதிசகொடு 
  

1 *பாஸ்யாமி” என்பது வேறுபாடம்$ (அடைவேன்! என்பது பொருள்,
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த்து அவரிடமிருந்து ௮னுமதிபெ 'நறக்கொண்டு பிதாவினிடம் சென் 

ரூர். அந், ஈச்சு முனிவர் மஹாத்மாவான கிருஷ்ண த்வைபாயனரென் 

இற (வ்யாஸ) முனிவரை ஈமஸ்கீரித் துப் பிரதக்ஷிணம்செய்து உ ௮வ 

ரிடம் விடைபெற்றுக்செரன்டார். (அப்பொழுது) மஹாத்மாவான 

(அந்த) முனிவரும் சுகருடைய ஆந்தவார்த்தையைச் கேட்டுகு பிரீதி 

யடைந்து திரும்பவழ் அவரசைரநோக்கி, (ஓ! புத்தி ! இப்பொழுது, 

உன்விஷபத்தில் நேத்து Br gon தத் திருபதிசெய்விக்கும் அளவு நில்' என்று 

சொன்னார். : சுகர் அபேகைஷயில்லாதவரும் ஸ்ரேஹமில்லாதவரு 

மாகி ஸந்தேஹமில்லீமல் மோக்ஷச்தையே நிணத்துப போவதற்கே 

கனந்தைச் செலுத்தினார் முனிவர்களில் இறந்தவரான அுந்தச்சுகர் 

பிதாவைவிட்டுவிட்டு வித்தர்களுடைய ஸங்கங்களால் ௮டையப்பட்ட 

விசாலமான கைலைமலையின் உசசியை அடைந்தார். 

முந்நூற்றுமாற்பதாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

(சுகர் யோகத்சேய்து ஸ்வர்க்கத்துக்தப்புறப்பட்ட தம், தம்பிதா 

அழைத்தால் மறுமோழிசோலலும்படி தேவர்களுக்கச் சொல்லியதும்.) 

! பாரத! ௮ந்த வயாஸருடைய புத்திரரானவர் கைலைமலை 

யின்கொடுமுடியிலேறி ஸமமும் ஏசாந்தமும் பு ற்களில்லாததுமர்ன 

இடத்தில் உட்கார்ந்தார். முறைப்படி யோகத்தை அறிந்த ௮வர் சாஸ் 

திரப்படியும் ௮அனுஷ்டானப்படியும் பாதமுதலான அங்கங்களில ரெம் 

மாக ஆத்மாவை நிறுதீதினார். பிறகு, வித்வானுன ௮வர் ஸூர்யன் 

நன்றாக உதயமாயிருக்கையில கிழக்கு முகமாகத் கைகால்களை மடக்கிக் 

சொண்டு வணக்கத்துடன் உட்காரச் திருந்தார். புத்திமானான ,௮வர் 

யோகத்தைச்செய்ய "ep DAO ru sab Bar, பக்ஷிஸஞ்சாசம் இல்லை | 

ஒலி இல்லை ந கண்ணால்பார்க்கக்கூடியதுஒன்றும் இல்லை, அப்பொ 

முது, அவர் எல்லாஸம்பரீதமும்விட்டுவிலனெ ஆத்மாவைப் பார்த்தார். 

௮வர் பரமான ௮ழ்த ஆத்மஸ்வரூபத்தைப் பார்த்துவிட்டுப் பிறகு மிக 
வும் மூழ்ச்சியடைந்தார். yet Smit மோச்ஷமார்க்கத்தையடை 

வதின்பொருட்டு யோகத்தையடைந்து பெரியயோகியாகி காயத் 

தை அதிக்கிரமித்தார். , அதன்பிறகு; தேவரிஷியான நாரதரைப்பிர 

தஷிணம்செய்து பாமரிஷியான ௮வருக்குத் தம்முடையயோகத்தைத் 

தெரிவிக்சலானார். $ தவத்தையே£ தனமாசக்கொண்டவரே ! மார்க்



42.9 ஸீம்ஹர்பாரம். 

கத்தைத் தெரிந்துகொண்டேன், மகரந்தச் உமக்கு 

சேஷமமுண்டாகட்டும். மிக்ககாந்தியுள்ளவசே ! உம்முடைய 2 ge 

தரகந்தால் இஷ்டமானகதியை அடையப்போகறேன் ' என்றார், 

வயாஸபுத்திரரானசுகர் நாரதரால் அனுமதிசெய்யப்பட்டு (அவ 
ரை) வணங்க மறுபடியும் போகத்தையடைந்து காயத்தில் 

சென்றார். கைலாஸத்தின் பின்பாகத்திலிருக்துகிளம்பி காயத்தில் 

ஸஞ்சரிக்றெவரும் காந்தியுள்ளவரும் ஈல்ல நிசசயமுடையவருமான 

அந்த வ்யாஸபுத்திரர் ௮பபொழுது ஸ்வர்க்கத்தைக்குறித்துக் களம் 

பினார், மேலேளெம்பினவரும் கருடலுக்குச் சம்மான கார்தியுடையவ 

ரும் மனத்துக்கும் வாயுவுக்கும். சமமான வேகமுடைபவறும் பிரா 

மணஸ்சேஷ்டருமான ௮வரை எல்லாப்பிராணிகளும் பார்த்தன. பிறகு, 

௮க்சினிக்கும் ஸூர்யனுக்கும் நிகரான காந்தியுடைய ௮வர் எல்லாம் 

தாமாயிருக்கிற நிச்சயத்தால் மூன்றஉலகங்களிலுமுள்ள எல்லாவற் 

றையும் நினைத்துத் தேவலோகத்தைசசேர்ந்த மார்க்கத்தைத் அடைந் 

தார். ஒரேமனமாகப்போகிறவரும் பற்றில்லாதவரும் ஒரிடத்திலிருக் 

தும் பயமில்லாதவருமான ௮வரை ஜங்கமஸ்தாவரங்களான எல்லிப் 

பிராணிகளும் பார்த்தன; அப்பொழுது, சக்திக்குத்தக்கபடி நியாய 

மாகப் பூஜிக்கவும்செய்தன. தேவர்கள் ௮வரைத் தேவலோகத்தி 

துள்ள புஷ்பவர்ஷங்களாலே அலங்கரித்தார்கள். அவரைப்பார்த்துக் 

கந்தர்வர்கள் ௮ப்ஸரஸுகள் இவர்களுடைய எல்லாக்கூட்டங்களும் 

அச்சரியத்தையடைந்தன. ஹித்தியை அடைந்தரிஷிகளும், ப தவத் 

தால் ஹித்தியைப்பெற்றவரும் அகாயத்தையடைந்தவருமான ' இவர் 
யார் ? கீழேஉடலும்' மேலே நிமிர்ந்தழுகழமுமுடையவராய் நேத்திரங் 

ச் களாலே நன்ராக !வ௫க்கபபடுதிறார் ' என்று மிகுர் ததச்சரிய த்தை 

அடைந்தார்கள். (கு, சிறந்ததர்மத்தில் மனமுடையவமும் மூவுஷங் 

களி ஓம்சேஹிததிபெதீறவருமான அவர் ஆதித்தியனை நன்றாகப்பார் 

த்து மெளனமாக (வேகத்தாலுண்டான) சப்தத்தால் அசண்டமான 

அகாயமுழுமையும் பூர்ணம்செய்கிறவர்போலக் இழக்குமுகமாகச் 
சென்ளர். ஒ! அரசனே ! ௮வர்வருறஞ்தப் ப்ஞ்சசூடைமுதலான 

எல்லா ௮ப்ஸாஸு௩களுடைய கூட்டம் -ளும் பார்தது உடனேபரபரப் 

புளளமனமுடையவைகளும் மிகவும் மலர்ந்த கண்களுடையவைகளும், 

இது எந்தத்தெய்வதம் உத்தமகதியையடைர்ததும் பலமானநிச்சய 

மூடையதும் அசையற்றதும் முக்தியடைந்ததுபோன் றதுமாகி இங் 

கேவருகி றது?” என்று மிக்க அகுச்ரியமுடையவைகளுமாயின. பிறகு, 
    

] 4 எல்லாரும் பார்க்இன்ற்னர் £? என்பது கருத்து,
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அவர் ஊர்வீடுபும் பூர்வஇித்திபும் எட்பொழுதம் வவறிப்பதாகய மலய 

மென்ற பர்வதத்தைத் தாண்டினார். அவர்களும் பி£ச்மரிஷிபுத்திர 

ரான அவர்விஷம்த்தில மிக்க அசசரியத்தை அடை 5 EMT BAM ( புத்திய 

னுடைய நிலைமையானது அ: சீசரியம்.. ($வஇட ரானவயாஸர் வேகாப்பி 

யாத தில ப ற்றினவராயிரு : 12, an இ சிறுபிர ப (கதுலேயே சத்திரன் 

போல ஆகாயத்தில qv Shu ரிம்கிரர்... இவர் தொவின் பணிவிடை 

யினால் மிகவும் இறந்தபுத்தியை அ௮டைர்தார.. பிதாவினிடம் பக்தி 

யுடையவரும் பலமான தீவழுடையவரும் பிதாவுக்கு இஷ்டமான புத் 

BO (Lo ear இவர் , (இவரை ததவிர) மற்றவிடததில் மனமில்லாதவரான 

ஆரந்திபபிதாவினு? ல எபபடிவிடப்பட்சீரா£ ?” என்கி றஊர்வசியினுடைய 

வார்த்தையை மேலான தர்மத்தையறிந்த #50 ட்டு அந்த வார்த் 

தையில் மனம் பற்றினவராய் எல்லாத்இக்குக்களைபும் பார்த்தார் அவர், 

அப்பொழுது ஆகாயத்தையும் மலைகளும் சோபபுக்களும் ‘ss 

முள்ள பூமியையும் தடாகங்களையும் அறுகளையும் பார்த்தார். அவ் 

விடத்தில் ௮வரைரசுற்றி எலலாததேவாகளும் வெகுமாளிகது ௮ஞ் 

சலிசெய்துகொண்க பார்த்தார்கள். அபபொழுது, பரமதர்மத்தை 

யறிந்தசுகர் அந்தத்தேவதைகளை நோக்கி, 6 பிதாவானவர், (சுகா ' 

என்று கூபபிட்டுக்கொண்டு என்னப பின்தொடர்ந்து வருவாராளுல் 

நீங்களெல்லாருமே ஜாக்கிரதையுடன் அவருக்கு விடைகூறவேண் 

டும். நீங்களெலலாரும் ஸ்நேகத்தால் என்னுடைய சொற்படி செய்ய 

வேண்டும் ' என்று சொன்னார் சுகருடைய வார் ததையைக்மகேட்டு doen 

ட் காடும் நிரம்பிய திக்குக்களும் ஸமுத்திரங்களும் நதிகளும் மலைகளும், 

( ஓ! வேதியரே! அப்படியே நீர் கட்டளை யிடுகிறபடி ஆகட்டும். (Saran 

என் ற) அழைக்கிற வ்யாஸமுனிவருக்கு நாங்கள மறுமொழி சொல் 

QC Go corp நாஓுபக்கத்திலும் சுகரை நோக்கிர சொல்லின, 

முக்ரீற்றுநாற்பத்தோராவது அத்யாயம், 

மேக்ஷூதர்மம். (தொடர்ச்சி, 

௨... 0: 

(சுகர் சென்றபின் வ்யாஸழ்வரத்தீயதும், பரமசிவன் வாயளிதத்தும்], 

பிரம்மரிஷியும் மிகப்பெரியகவமுடையவருமான asi இவ் 

விதமான வார்ததையைச்சொல்லி ப்நான்குவிதமான தோஷங்களையும் 
  

] ஸத்வகுணத்தாதுண்டானவைச£ம் மோக்ஷ ததிற்குதி தடையாயுள்ள 

லைசளு:மான தர்.௦ம், ஞானம், வைராச்யம், ஐஸ்ரவூயம் என்பவைசள்.



௧௨௩௨ ஸரீமஹாபாரதம். 

தள்ளிவிட்டு யோகஷித்தியில் சிஷைடைச்ததார் ; ! எட்டுக்குணமுள்ள 

தீமஸையும்விடி-டு ஐந் துவிதமான ரஜஸையும் விட்டார். பிறகு, புத்தி 
மானான அவர் ஸத்வருணத்தையும் விட்டார். அதி அச்சரியமா 
யிருந்தது. பிறகு, "அவர் நித்தியமும் நீர்த்குணமும் லிங்கசரீரமற்ற 

அம் மிரம்மரூபமுமான அந்தப்பதித்தில் புகையில்லாத அக்னிபோல 

ஜ்வலி தீதுக்கொண்டிருந் தார். (இப்பொழு து அந்தக்ஷணத்தில் 

$கொள்ளிகள் விழுந்தன ; திக்குக்கள் எரிந்தன ; பூமி நடுங்கிற்று ; 

௮து அசசரியமாயிருந்தது ; மரங்களின்களைகள் ஓடிந்துவிமுந்தன ; 

மலைகளின் கொடுமுடிகள் சரிந்தன ; பேரிடிகளுடைய சப்தங்களாலே 

பூமி பிளந்ததுபோலாயிற்று ;” கூீர்யன் பிரகாசிக்கவில்லை ;' அக்னி 
ஜவலிக்கவில்லை $ குளங்களும் ஆறுகளும் ஸழுத்திரங்களும் கலங் 

ன; இந்திரன் சுவையும் ஈல்லமணமுமுள்ள ஜலத்தை வருஹித் 
தான் ; நிவ்யமானகர்தத்தை வ௫ப்பதும் சுசியுள்ளதுமான காற்று 

விசியது, ஓ! பாரத! அந்தச்சுகர் வடஇக்கையடைந்து நிகரற்றவை 

களும் திவ்யங்களும் இம௰மலைக்கும் மேருவுக்கும் ஒப்பானவைகளும் 

மிகநெருங்கினவவைகளும் வெளுத்தவைகளும் பொன்னிறமானவைக 

ளும் ரஜதமயமானவைகளும் ஸுவர்ணமயமானவைகளும் சுபமான 

வைகளும் உயரத்திலும் குறுக்கலும் நாறுயோசண் விரிவுள்ளவைக 

ளும் அழகுபொருந்தியவைகளுமான இரண்டுகொடுமுடிசளைக் கண் 

டார், அவர், சங்கையற்றமனத்துடன் அப்படியே பாய்ந்தார். ஐ! 

மஹ்£ராஜனே ! பிறகு, மலையினுடைய இரண்டு முடிகளும் சக்கர 

மாகவே "இரண்டாகப் பிளக்கப்பட்டவைகளாகக் காணப்பட்டன. 

அலது அச்சுரியமாயிருந்தது. பிறகு, பர்வதத்தின் கொடுமுடி களிலி 

ருந்தும் விரைவில் வெளியில்வந்தார். ௮ந்த உத்தமமான மலையானது 

இவருடையகதியைத் தடுக்கவில்லை. பிறகு, காயத்தில் தேவர் 

கள், கந்தர்வர்கள், முனிவர்கள், மலையில் வ௫க்கிற. மற்றவர்கள் அகிய 

இவர்களுடைய பேரொலியானது உண்டாயிற்று, ஓ! பாரத! (மலை 

யைக்) கடந்து சென்றசுகரையும் இரண்டாகச் செய்யப்பட்ட மலையை 

யும்பார்த்து அப்பொழுது எங்கும், ( நல்லது], ஈல்லது ' என் ற சப்தமா 

னது உண்டாயிற்று. அவர், தேவர்களாலும் கந்தற்வர்கரா லும் முனி 

வாகளாலும் யக்ஷர்களாலும் ராக்ஷளர்களா லும் வித்யாதரர்களுடைய 

கணங்களாலும் பூஜிக்கப்பட்டார். ஓ! மஹாராஜனே ! சுகர்சென்ற 
  

1 புர்யஷ்டகரூபம் , 009-ம் பக்கம் குறிப்பிற்கா/ன்ச. 
2 ஐந்து விஷயள்சளில் பிசவிருத்திக்சச் செய்வன. 
8 மசாபுறுஷர் பூமியை விட்டமையால் திர்கிமித்தம்சள் உண்டாயின,
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போது, , அகாயமான்து நான்குபக்கத்திலும் திவ்யமானபுஷ்பங்களால் 

நிறைந்ததா ul Of. அங்கிருந்தும் மேிலகிளம்பித் 2 கர்மாத்மாவான 

சுகர் ரமணியமும் புஷ்பித்தவிஞக்ஷங்களோகூடிய வனங்களையுடை 

யதுமான TONE EID BFL கண்டார். அந்த்க்கங்கையில் (ஜலக்கிரீ 

டையில்) பதறுத அடையவர்களும் வஸ் திரமில்லாதவர்களுழான ௮ப் 

ஸீரஸுகளுடையகூட்டங்க ள் மனத்தில்விகீல்பமிலலாத சுகரைப்பார்த் 

தும் விகல்பமில்லாமல் விளையாடின; ஸ்நானமூும்செய்கன. சுகர் 
போகிறதை அறிந்து ஸ்சேகக்தோடியமிதாவானவர் வேகமான 

நடையுடன் பின்னால தொடர்ந்தார். சுசுரோ வாயுவைக்காட்டி லும் 

மேல அகாயகமன த்தைசசெய்து * தம்முடையபெருமையைக்காண் 
பித்துக்கொண்டு அப்பொழுது எல்லாமாகவிட்டார்.. மிக்க 5a! 

முூடையவயாஸர் மகாயோகத்தாலுண்டாயெ சிறந்தகதியையடைந்து 

அடுத்தறிமிஷத்தில் சுகர்புபபபட்ட இடத்தை அடைந்தார். சுகர் 
பர்வதத்தின், கொடுமுடியை இரண்டாகச்செய்துவிட்டுப்போனதை 
Yor பார்த்தார், அப்பொழுது, அவ்விடத்திலுள்ள ரிஷிகள் 

(aura) புத்திரருடைய (அந்தர்) செய்கையைப்பற்றிப் புகழ்ந்தார் 

கள. பிறகு, பிதா பெரியகூலோடு மூவுலகங்களும் எதிரொலியிடும் 

uy, ‘eer! என்கிற£ீண்டஒலியால் அழைத்தார். தர்மாத்மாவான 

சுகர் அப்போது எங்கும் வியாபித்து அல்லாஸ்வருபமுமாகி எங்கும் 

பிரவிருத்தித்தவராயிருக்து, “Gum: என்டறெசப்தத்தினால் (எல்லா 

வற்றையும்) சப்திக்கசசெய் சொண்டு விடைசொன்னார் பிறகு, 
6 போ: ' என்று ஓரேறுகஷரத்தையுடைய உயர்ந்ததான நாதத் 

தைச்சொல்லி ஸ்தாவாஜங்கமமானஎல்லாஜகத்தையும் ஒன்றுசேர்த் 

தார். 2௮அதுழுதல் இப்பொழுதும் மலைகள்குகைகள் இவைகளுடைய 

பக்கங்களில் தனித்தனியாகஉச்சரிக்கப்பட்டசப்தங்களைச் சுகர்விஷய 

த்தில் (அவைகள்) சொல்லுகின்றன. ௮ப்ே பழுத்த, சுகர் மறைர்திரு 

ந்து தமஅபிராபவத்ல தக்காண்பித்துச் சப்தழிதலான குணங்களைத் 

தள்ளிகிட்டுப் பரமபதீத்தை அடைந்தார் ௮ளவற்றதேஜஸுள்ள ஆத் 

தரருடைய அப்படிப்பிட்டமஹிமையைப்பார்த்து (வ்யாஸமுனிவர்) 
பர்வதத்தின் காழ்வரையில் புத்திரையே , சிர்தித்துக்கொண்டு உட் 
கார்ந்தார்_ூ 19 ற்கு, ே தவுதங்கை தரின்கமையில்லிளையாடிக்கொண்டிருக்த 

அப்ஸாஸுகளுடைய கூட்டங்கள் அந்தரிஷியையடைந்து எல்லாரும் 
    
  

1 மரியாதையாசஷிளிப்பது 

2 ! சகருக்காசச்சப்தித்ததுமு,சல் அவருடைய ர் ச்தியின்தொடர்ச்சச் 

காச இப்பொழுதும் வார்ச்சைக்கு விடைகூறன்றன ' என்பது, 
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௧௨௩௪ ஸரீமஹ்ாடாரதம். 

பாரபரப்பையடைந்தவர்களும் பிரஜ்ஞை தவறினவர்களுமானார்கள், 

முனிற்ரேஷ்டரான அவரைப்பார்த்துவிட்டுச் இலர் நீரில் அமுங்னொர் 

sor; For புதர்களில் நுழைந்தார்கள் ; இலர் வஸ்திரங்களை த் தரித்தார் 

கள், அப்பொழுது, ப வயாஸமுனிவர் புத்திருடையமுக்தியையும் 

தம்முடையபற்றுதலையுமறிந்து ஸந்தோஷத்தையும் லஜ்ஜையையும் 

அடைந்தார். தேவர்களாலும் கந்தர்வர்களா இம் , சூழப்பட்டவரும் 

மகரிஷிகளுடையஸ ங்கங்களால்பூஜிக்கப்பட்டவரும் பிராகமென்கிற 

வில்லைஃகையிலுடையவரறாமாகய பகவான்சங்கரர் அவரை அடைந் 

தார். அப்பொழுது, மஹாதேவர், புத்தரசோகத்தால்தாபத்தையடை 

ந்த அந்தவ்யாஸரைநோக்கி, முல காலத்தில் நீர் வீரியத்தால் ads, 

பூமி, ௮ப்பு, வாயு, ஆகாயமிவைகளுக்குரிகரானபுத்தினை என்னிடம் 

வரித்தீர். அப்படிப்பட்ட லாஷணத்துடன் உமக்குப்பிறந்தவனை 

௮ந்தப்புத்தான் உம்முடையதவத்தினாுலும் என்னுடைய Hesse 

கத்திலைம் நன்றாக நிரம்பினவலும் பிரம்மதேஜோமயனலும் ௪௪ 

யுளளவனுமானான். அவன், தேவர்களாலும் இந்திரியங்களை ஜயிக்கா 

மல் அடையமுடியாத பரமமானகஇியை அடைந்தான். ஓ! பிரம்ம 

ரிமியே! அவனைக்குறித்து நீர் ஏன் துக்கிக்கிறீர் ? எவ்வளவுகாலம் 

பர்வதங்களிருக்குமோ, எல்வளவுசாலம் ஸமுத்திரங்களிருக்கு£மோ 

அவவளவுகாலம் உமக்கும்புத்தாலுக்கும் அழிவறற€ர்த்தியானது 

உண்டாகும். ஐ! மகாமுனிவரே ! நீரும் என்னுடையஅலுக்ரெஹத் 
தால்“இந்தஉலகத்தில் எங்கும் எப்பொழுதும் (உம்மைவிட்டு) விலகாத 

உம்முடையபுத்திரனுக்குச்சமமான நிழலைப் பார்ப்பிர்' என்று ஸமா 

தர்னபூர்வமாக இந்தவசனத்தைச் சொன்னார். ஓ! பாரத! அந்த 

முனிவர் பகவானான ருத்திரரால் நேரில்ஸமாதானம்செய்யப்பட்டுச் 

சாயையைப்பார்த்துக்கொண்டே  பரமஸந்தோஷத்தோடு திரும்மி 
ஹர்.  பரதஸ்ரேஷ்டனே ! இவ்விதம், சுகருடைய பிறப்பையும் கதியை 

யும், 8ீ என்னைக்கேட்டமையால், விரிவாகச் சொன்(னன். அரசனே ! 

இதனை எனகு ௦ முன்காலத்தில் தேவரிஷியானராச. Sit சொன்னர். 

மகாயே பொனல்பாளரும் அடிக்கடி ஸல்லாப்ங்களில் சொல்லியிருக் 

Boyt. பரிசுத்தமும் மோசஷதர்மத்தைச்சோந்த , அர்த்தங்களோடு 

கூடின துமான இந்தஇதஹாஸத்தைச் சார்இயில்பற்றுடல் சிந்திப் 

பவன் பரமகதியை அடைவான் '' என்,று சொன்னார்.



சா திதிபர்வம். ௧௨௩௫ 
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முந்நூற்றுகாற்பத்திரண்டாவத அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்கி) 

  

03   

(நாரயயணரிஷி தால் "பூஜிப்பவரை நாதரநக்தச் சே!லலியது.) 
ச் 

யுதிஷ்டிரர், 6 பிதாமஹசே ! இருகஸ்தனானாலும் பிரம்மசாரி 
யானாலும் வானப்பிரஸ்தனானா லும் அல்லது ஸந்யாஹியானாலும் ஹித் 

தியை அ௮டையகிரும்புகிறவன் எந்தத்தேவதையை ஆராதிக்க வேண் 

டும் £ இவனுக்கு எதனால் நிலைத்ததான ஸ்வர்க்கம் ஏற்படும் 1 எதனால் 

படமான மோக்ஷ்முண்டா கும் ? , சத்தவிதியினால் தேவகர்மத்திலும் 

பிதிருகாமத்திலும் ஹோமம்செய்யவேண்டும் ? முக்தன் எந்தக்கதி 

யை அடைவான் ? மோசக்ஷம்தான் என்ன தனமையுடையது ? ஸ்வர்க் 

கத்தையடைந்தவனும் தான் அதினின்றம் நழுவாமலிருப்பதற்கு 
conse செய்யவேண்டும் ? தேவர்களுக்குதிதேவரும் பித்ருக்களுக் 

குப்பிதாவுமாயுள்ளவர் எவர்? அவுஉக்காட்டிலும் எது மிகவும் 

,சிறந்ததோ அதையும் எனச்கு௪ சொல்லும் '' என்றுகேட்சு, பிஷ்மர் 
சொல்லத்தொடங்குனார். 

( ஐ! குற்றமற்றவனே ! கேள்வியை அறிந்த நீ என்னைநோக்கி 

இப்பொழுது ரகஸ்யமானகேள்வியைக் கேட்கிருய், அரசனே! 

இது தேவருடைய அருளில்லாமலும் ஞானப்ராப்தயில்லாமலும் தர்க் 

கத்தினால் நாூறுவர்ஷங்களானாலும் சொலலுவதற்கு இயலாது? சத் 

ஞுக்களைஸம்ஹாரம்செய்பவனே ! அறிதற்கு௮ருமையான இந்தச் 
சரித்திமானது உனக்கு விவாணம்செய்யத்தக்கது. இந்தவிஷயத் 

இலும் காரதருக்கும் ரிஷியான நாராயணருக்கும்நடந்த ஸம்வாத 

ரூபமான இந்தப்பழையசரித்திரத்தைச் சொல்ஓகின்றார்கள். மஹா 
மாஜனே ! எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மாவும் ஸநாதனருமானகாராயணர் 
முன்காலத்தில் ஸ்வாயம்புவமன்வர்தாத்தில் கிருதயுகத்தில் “தர்மருக் 
குப்புதீதிரராகி ஈரரென்றும் காராயணரென்றும்ஹரியென்.றும்ஷெஷ் 

ணரென்றும் நான்குரூர்த்திகஞுடையவரானார். இவவிதம் பிதாவான 

வர் ஏனக்குசசொன்னார். ௮வர்களுள்ளே , ௮அழிவற்றவர்களானஈரநாரா 

யணர்களிருவரும் பதரிதாற்ரமீத்தையடைர்து ஸ்வர்ணமயமானவண் 
டி.யிலிருர் துகொண்டு தவத்தைச செய்தார்கள். அ௮ந்தவாகனம் எட்டுச் 

சக்ரங்களுள்ளதும் பூதங்கள்கட்டியதும் மன த்திற்குஇனியதுமா 

னது, ௮ல், ஆதியி அண்டானவர்களும் உலகங்களுக்குராதர்களுமான 

அவர்கள் (தவத்தால்) இளை த்தவர்களும் * நரம்புகளால்லியாபித்தவர்



௧௨௩௭௬ ரீமஹாபாரசம். 

களும் தவத்தாலும் தேஜஸாலும் தேவர்கள்ச்கும்பார்க்கமுடியாத் 

வர்களுமாயிருந்தார்கள். (அவர்கள்) எவனுக்கு அனுக்ரஹத்தைச் 

செய்கிலுர்களோ அவனே அவர்களைய்பார்க்கத்தகுதியுள்சாவனாகிறான். 

சாஜனே ! நிசசயமாக அவர்களுடைய ஸங்கல்பத்தினால் நாரதரானவர் 

ருூதயத்தில் அந்தர்யாமியால்ஏவப்பட்டு மஹாமேருபர்வதத்தி, னு 

டைய கொடுமுடியினின்றும் மிகபபெரித தானகந்தமாதனபர்வதத் 

தைக்குறித்துக்களம்ி விரைவாக எலலா உலகங்களிலும் ஸஞ்சரித் 

தார். ௮ வர் அவர்களுடைய அனுஷ்டானகாலத்தில அந்தப்பதரிகாற் 
ரமதேசத்தை அடைந்தார். அபபொழுது, அவ; க்குக் (HST AMO 

முண்டாயிறறு. ‘Qs, cross Ro Ogsomsor, Sow~ur sar, gist 

வர்கள், கின்னரர்கள், பெரியஉரகர்கள் இவர்களுடன்கூடியஉலகங் 

களெல்லாம் ஸ்தாசக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவருடைய இருப் 

பிடம். முன் ஒன்றாயிருந்த இந்தமூர்த்தியானது தர்மருடையகுலபரம் 

பரையைவிருத்திசெய்வதற்காகத் தர்மரிடமிருந்து நான்குவிதமாயுண் 

டாயிற்று. இவர்களால் தர்மர் விருத்திசெய்யபபட்டார். அசசர்யம் ! 

இவ்விடத்தல இபபொழுது தர்மரானவர், நரநாராயணர்கள் கிருஷ் 

ணர் ஹரியென்கிற இந்தத்தேவர்களால் அ௮னுக்கரஹிக்கப்பட்டார். 

இந்தவிடத்தில் தர்மரின்புத்திரர்களான ஹரியும் கிருஷ்ணரும் வேறு 

ஒருகாரணத்திற்காகக் தவத்தில் நிலைத்திருந்தார்கள அவர்கள் 

பரமமானஸ்தானம். அவர்களுக்கு ஆன்னிகங்களின் அலுஷ்டானம் 

ஏது? எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் தந்தைகளும் G தவர்களும் புகழு 

ள்ளவர்களும் மிக்கபுத்திமான்களுமானஇவர்கள் எந்தத்தேஷ்தை 

யை ஆராதிக்கிறார்கள் ?: எந்தபபித்ருக்களைத்தான் பூஜிக்கிருர்கள் ?' 

என்று மனத்தினால் லோகத்து நாராயணரிடத்தில் பக்தியோடு 

சீக்சரொமாக அப்பொழுது ௮ந்தத்தேவர்களுடையஸமீபம்வந்தார். தேவு 

கர்மாவையும் பித்ருகாமாவையும்செய்தபிறகு அவர்கள் பார்த்துச் 

சாஸ்திரத்தில்சொல்லியவிதப்படி. பூஜித்தார்கள். ' 

குனிவர் பெரியஆர்சரியமும் அபூர்வமுமான ௮ந்தஅ.லுஷ்டான த்இன் 

விஸ்தாரத்தைப்பார்த்து ஸமீபத்திலுட்கார்ந்து மீகப்பிரீதியடைந்து 

தெளிர்தமனத்துடன் மதா தவரானநாராயணரைத்தரி௫த்து நமஸ் 

பக்வானெைகாரத் 

கரித்துப் பின்வருமாறு சொல்லலானார். 

: புராணங்களோடும் அங்கங்களோடும் உபாங்கங்களோடும்கூடிய 

வேதங்களில் நீர் உற்பத்தியில்லா தவரும் சாஸ்வதரும் உலகங்களைச் 

திருஷ்டி க்கிறவரும் உலசங்களுக்குமாதாவும் உத்தமமான மோக்ஷ; 

ஸ்வரூபமுமாகச் சொல்௫பபுடுததீர். உண்டானதும் உண்டாவதுமான



சாந்திபற்வம். ௧௨௩௭ 

இந்த எல்லா உலகமும் உம்மிடத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டி een றன, 
த. தேவரே ! கிருகஸ்தாஸ்ரமத்தமூலமாகவுடைய நான்குஆஸ்ரமத் 

தார்களும் பஓழூர்த்திகளிலிருக்குறஉம்மை ஒவ்லொருசாளும் , பூஜிக் 
கின்றனர். நீர் எல்லா உலகத்துக்கும் தந்தையும் தாயும் சாஸ்வத 
ரானகு, ரவுமாயிரும்சிறீர்" இபபொழுு, நீர் எந்ததிமீதவரை gins 
இற்? ஏந்தப்பித்ருதேவறையை ஆராதிக்கிறர் 7 எனக்குத். தெரிய 
வில்லை. ஐ! ! மஹாபாக்பெயுடையவிர ! யாரைப் பூஜிக்கிறீர் ? செட்டை 
வனானஎனக்கு ௮தண்௪ சொல்லும் ' என்ற ேட்டார் பகவான், (ஓ! 

பிராம்மண$ச ! தன்னிடத்திலயே ரசஸ்யாாசஇருக்கவேண்டுதும் 
,ஸஞுதளமுமானஇது சொலலக்கூடாதது... னாலும், பக்தியுள்ள 

உமக்கு உண்மையாகச சொலலுஇிமறன் அ௮ந்கவஸ்துவானது ஸு$ச௩்௨ 

மமும், அறியவரிதும், காரியமற்றதும். சலியாததும், நிலைத்ததும், இர் 
தரியங்களும் இந்திரிபவிஷயங்களும் எல்லாபபூதஙகளும்* இல்லாத 

அமாயிருக்கிறது. அது, (எல்லாப)பிராணிகளுக்கும் அந்தராத்மாவும் 
ஜீவனுமாகச் சொல்லபபடுகிற து ௮து மூன்றுகுணங்களுக்கும் 

வேறான புருஷனென்றும் சொல்லபபட்டது. த! பிமாம்மணர்களில் 

திறந்தவரே |! அதனிட மிருந்தும் மூன்றுகுணங்களுள்ள அவயக்தமா 

னது உண்டாயிற்று, அவயக்தழமும் வபக்தமானபகார்த்தங்களில் 

இருப்பதுமான அது அழிவற்றபிரகிருதியென் று. சொல்லபபடஇறது, 

அந்தப்பிரகருதியை எங்களுக்குக் காரணைமாக௮றியும். (பிரஇருதியு 
டன்கூடிக்) கரரியகாரணரூபமானஅவர் எங்களால் வபூஜிக்கப்டிடுகி 
ரர், எவர் தெய்வகர்மத்திலும் பிதிருசர்மத்திலும் சல்பிக்கப்பட்டி. 
ருக்கிருரோ அவரைக்காட்டிலும்வேடுனவனும் மேலானவனுமான 

பித்ருதேதவதையும் தெய்வமுமில்லை. அவர் எங்களுக்கு ஆத்மாவாக 

அறியத்தக்கவர். கையால், அவரைப் பூஜிக்கின்றோம். ஒ! பிராம்ம 
ஊணசே ! அவரால உலகங்களைக்காக்கி நஇக்தமரிசானந்ட ரனது பிரஹித்தி 
செய்யப்பட்டது 4*2தவகர்மாவும் மித்ருகர்மாவும்' செய்யவேண்டிய 
வையென்பது ௮வருடையஅஜ்னை. பிரம்மா, ஸ்தா ணு, மறு, தகவ், 

ரகு, தர்மர், யமன், மரீ, அங்கிரஸ், அத்ரி, புலஸ்இபர், புலஹர், 
br Si வஷிஷ்டர், பமமேஸ்டிட ஸூர்யன், சந்திரன், சர்த்தமர், குரோ 

ர், ST wr orem 3 இருபத்தொருவர் உண்டானார்கள். அவர்கள்) 

ப்ரஷ்டிசர்த்தர்சளாகம கருதப்பட்டார்கள். பிராம்மணர்களில் சிறந்த 
அவர்கள் ௮வருடை.யதெய்வகர்மத்தையும் பித்ருகர்மத்தையும் எப் 

eo. 
  

1] வேழ பாடம், 2 ஒருசொல் விடப்பட்டது, 
8 மூலத்தில் இருபதுபெயாகரோ காணபடழிகின் றன. 

9 

-



௧௨௩௮) ஸீடிஹாபாரதம். 

பொழுதும் உண்மையாகத்தெரிந்துகொண்டு' அந்தத்தேவருடைய 

ஸனாதனமானமர்யாதையைப்பூஜித்திப் பிறகு தங்களாலடையப்பட்ட 

பயன்களையும் அ.நிஇன்றார்கள். ஸ்வர்க்கத்திலிருப்பவுர்களையெல்லாம் 

வணங்குனெ் றதேகெள் அவர்களுடைய, பிரஸாதத்தால் அவரால் 

கொடுக்கப்பட்டபயளையுடையகதியை அடைஅன்றார்கள். எவர்கள் 

ப தினைந் துகலைகளையும்விட்டுப் ?பதினேழுகுணங்களும் கர்மங்களு 

மற்றவர்களாகின்றார்களோ அவர்கள் முக்த 'சளென்பது உறுதி. ஓ! 

பிராம்மணமே! முத்தியடைந்தவர்களுக்குக் கதியானது சேஷ த்ரஜஞ 

னென்ூறெசதொத்மாவென்று கல்பிக்கபபட்டது. ஸ-வன் எல்லாருக்கும் 

கதியாகவும் நிர்க்குணனாகவுமே , சொல்லபபடுகிறுன். நாங்கள்இருவ 

ரும் அவனிடமிருந்துவந்தவர்களென்று ஞானயோகத்தால தெரிகி 

றது. இவ்விதம்௮றிர்துகொண்டு ஸனாதனனான ௮ந்தஅத்மாவைப்பூஜிக் 

இரோம். ' அகேகம்சரீரததைஇஸ்ரயித்ததுவரை வேதங்களும் ஆஸ்ர 

மங்களும் இப்பொழுது பக்தியுடன் ஈநன்றுகப்பூஜிக்கின்றன. அவரும் 

இவைகளுச்குக் கதியைக் கொடுக்கின்றார் உலகத்தில் எவர்கள் ௮வ 

ரையே தியானம்செய்துகொண்டு (மற்றதை நினப்பதில்லையென்இத) 

ஏகார்தியாயிருப்பதை நன்றாகப்பற்றினாரகளோ அவர்கள் அவரையும் 

அடைவார்களென்பது அவர்களுக்கு௮திகமாயுள்ளது. த! நாரதரே! இவ் 

விதம் ரசஸ்யமான விஷயமான.து ஈம்முடைய பக்தியினாலும் அன்பி 

னாலும் உமக்குச சொல்லப்பட்டது. இ! பிரம்மரிஷியே! நீரும் எங்களி 

டம் பக்தியுடன் சேட்டீர்' என்று சொன்னார். 

முந்நூற்றுநாற்பத்துமூன்றாவது அத்யாயம். 

மோக்தர்மம். (தொடர்ச்சி) 

வகை ய்ய: இர இ: பட். 

  

  

(நா ரதர் மாவேதத்வீபத்சேன்றதும், பாத்சராதா 

சாஸிதிரத்தின் வரலாறும்). 

புருஷர்களில்கிறந்தவரான அந்தநாரதர், புருஷோத்தமரானநார 

யணர் இவவிதம் சொல்லக்கேட்டுப் புருஷஸ்ரேஷ்டரும் உல்கங்களு 

டையான்மைக்குஇருப்பிடமுமான ' நாராயணரைரோக்இ, ( உலகங் 

களுக்குநாதராயிருப்பவசே ! தமக்குத்தாமே காரணமானவரே ! நீர் 
  

] பிசாணன், uni sens, ஆகாயம், லாயு, தேயு, அப்பு, பிருதிவி, மனம், 
தன்னம், வீர்யம், தவம், மக்இிரம், கர்மம், லோசம்கள், சாமம், 

2 பிராணனைக்து, இந்திரியம் பத்து, மனம், புத்தி,



Fr & Bu ர்வ்ம். ௧௨௩௯ 

இந்தஉலகத்தில் தர்மருடை ய கருகத்தில் நான்குவிதமாக உத்தம 

ஜன்மத்கைஎடுத்தது உலகங்களின்ஈன்மைக்கே ஆரு (இப்பொழுது, 

நான் உமக்கு 1இதியானகாரணத்தைப பார்ப்பத ற்குப். Cus XQ near. 

என்னால் வேதங்கள ஈன்ஞுஹுத்திபபனம்செய்யப்பட்டன ; தவம்செய் 

யப்பட்டது ; இதற்குமுன் ௮ஸ ஈிபம் சொலலப்படவிலலை. எப்பொ 

முதும் குருக்களுடைய பூஜைபை செய்கிறேன் ; பிறனுடைய ரஹ 

ஸ்யத்தை வெளிப்படுத்தினதில்லை என்னால் சாஸ்இரபபடி. (தை கால் 

வயிறு குறி) நான்கும் காக்கப்பட்டன. எப்பொழு நும் சத்துருவினி 

டத்திலும் மித்திரனிடத்திலும் ஸமமாயிருக்கி$றன்.. அதிதேவரான 

அந்தப் சரமாத்மாவையும் எப்பொழு தரம் ஒரேபாவ*னயோடு அடை 

ந்து எப்பொழுதும வரிக்ேறன் இந்த விரசசஷ௩ஈ-ளாலே மிகவும் 

சுத்தமானமனமுடையவனை நான் என் அளவற்றவரான ஈசரைப் 

பார்க்சமாட்டேன் 1? என்றுசொன்னார். பிரம்மபுதழி ரான” நாரதரு 

டைய அந்தவார்த்தையைஈ சாஸற்வகமான தர்மங்களை % காக்கிறவரான 

௮ந்தராராயணர் கேட்டு விதிப்படி கர்மங்களால ௩௭, தரை நன்றாகப் 

பூசித்து அவரை, : போம் ' என்று சொன்னார் பரிறரு, அ.லுப்பப்பட்ட 

பிரம்மபுத்திரான அற்தராரதர் ஸராரனரான அர்தரிஷியைப் பூஜித்து 

உத்தமமான யோகத்திலிருந்துகொஸங்டு ஆகாயத்தில் கிளம்பினார் ; 

பிறகு, சீக்செமாக மகாமேருவின்மேல் இறக்கினார். அந்தழுனிவர் அந் 
தப்பர்வதத்தின் கொடுமுடியில் எநாந்தஸ்தலத்தை அடைந்து ஒரு 

முகூர் த்தகாலம் இருந்தார். (பின்) வடமேற்காகப்பார்த்துப் பா .ந்சடலின் 

art BEB cL gid ஆச்சரியகரமும் ( சாஸ்திரத்தில்) சாலீலப்பட்ட 

ரூபத்தையுடையதுமான ஒருதிவைம் கண்டார்,” விசாலமான அந்தத் 

தீவானது ஸ்வேதமென்கிற பெயரால் :3ஹித்திபெற்றது. மகாமேருவி 

லிருந்தும் முப்பத்தீராயிரம் யோஜனைகளுக்கு  உமாரச்திலிருப்பதாகக் 

கவிகளால் சொல்லப்பட்டி ருக்கி றது, அங்கேஇருக்க ற் அர்தப்புருஷர் 

கள் இந்திரியங்களில்லாசவர்களும் ஆகாமமில்லாதவா களும் சலனமற் 

றவர்களும் மிகவும் avons pars ளவர்களுமாயிருத்கிஜர்கள். Ou 

ணிறமுடையவர்களும், ஸ்கலபாவங்களுமற்றவர்களும்,  பாவங் நச 
செய்தவர்களான ஊமனிதர்களுடைய கண்கமாம் aout Bem Daur 51 ஸம், 

வஜ்ரம்போன்ற எலும்புகளுள்ள சரிரமுடையவர்களும், ஸமமானஅள 

வுடையஉயரமுள் ளவர்களும், திவ்பமான அவயவளெளந்தர்யமுடைய 

வர்களும், ச றந்தவலிஓமயுடையவர்களும், குடைபோன்றவடிவமுள்ள 

தலைகளையுடையவர்களும், மேகங்களுடைய கூட்டங்களின் தொனி 

போன் நதொனிபுடை,பவர்களும், * நான்கு , கைகளையுடையகர்க்ளும்,



௧௨௪ ீமஹறாமாரதம, 

தாமரையிதழ்போன்றபாதங்களுடையவர்களும, ௦ 'வண்மையான அறு 

ப.துபற்களும் , எட்டுத்தெற்றிப்பற நீகளுமுடையவர்களும்,' ஜகத்துக் 
களைமுகமாயுடையவரும் ஸூர்யனுற்கு நிகசான காந்தியுடையவரும் 

தம்மிடமிருந் தும் உண்டானஜன $த்தையுடை LUBY BLL om தேவரை நாவி 

னால் த வைபார்க்கின்றவர்களுமானட௨ அந்தப்பு (ரஷர்களைப் பார்த்தார் 

எவரிட மிருந்து எல்லாஉலரங்களும் உண்டாபினவோ, எவருடைய 

சரீரங்களும் ஸூச்ஷ்மங்களோ (ursrancle sere) அங்கங்களோடு 

கூடியவேதங்களும் தர்மங்களும் சாந்திபுள்ள முனிவர்களும் எல்லாத் 

தேவர்களும் ௮வருடைய பிரயாஸையில்லாத ஸ்ருஷ்டி.யென் றுநினை 

தார் '' என்று சொன்னார் 

யுதிஷ்டிரர், 66 இ! பரதவம்சத்தில் இறர்தவரே | இந்திரியமில்லாத 

ர? 

வர்களும் ஆகாரமில்லாகவர்களும் சலனமில்லாதவர்களும் மிசவும் 

நல்லகந்தமுடைவர்களுமான அந்தப் புருஷர்கள் எப்படி. ஜனித்த 

னர்? அவர்களுடைய உத்தமமானகதியானது எப்படிப்பட்டது? 

இங்கு முக்தர்களுக்குள்ள லஈஷணமன் ரோ vias sel somes 

களுக்குஉள்ளஅ! 7 ஆகையால், CTEM GILL SMHS FH BON நிவிரு 

த்திசெய்யும். எனக்கு அதிசமான ஊக்கம் உண்டாயிருக்கிறது, 

நீரோ எல்லாக் கதைகளுமிருக்கிறதோட்டம் நாங்களும் உம்மையே 
அடுத்தவர்கள்” என்றுசொல்ல, பீஷ்மர் சொல்லலானார். (0 த! அர 

சனே ! இது விரிவானஈதை; பிதாவின் முன்னிலையில் நாஷ்கேட்டேன். 

உளக்குச் சொல்லத்தக்க இது கதைகளின் ஸாரமாகக்கருதப்பட்ட து. 

முனிவர்களில் சிறந்தவரான நாரதர் சந்தனுவுக்குச் சொன்னார். ! அந்த 

நாரதர் முன்காலத்திள் அரசர் கேட்டமையால் சொல்லினர். அப்பொ 

முது நான் நேரில்கேட்டேன். (முன்காலத்தில், இந்திரனுக்குஈண் 

பலும் பிரஹித்திபெற்றவனும் ஹ்ரியான நாராயணரிடம்பக்திபுள்ள 

வலும் தர்ம£லனும் பிதாவினிடம் நித்தியம்பத்தியுடையவனும் எப் 

பொழுதும் சோம்பலில்லாகவனுமான உபரிசானேன்கிறஅரசன் பூமி 

BG அதிபதியாக இருந்தான். முன்காலத்தில் அவன் சாராயண 

ருடையவரத்தினால் ஸாம்ராஜ்பத்தை அனடந்தான். அவன் முன்பு 

ஸுீர்யலுடைய : முகத்திலிருந்து வெரிவக்தகான பாஞ்சா த்ரவிதி 

யை அலுசரித்துத் தேவர்களுக்கெல - ஈம். ஈசரான நா௩ூயணரையும் 

அந்த மீதியால் பிதாமஹர்களையும் பித்ருக்களுடைய மிச்சத்தால் வே 

தியர்களையும் (மிச்சமுள்ளதை) விபாகம்செய்து அடுத்தவர்களையும் 

ஆராதித்தான். பூஜையின்மிச்சமாற அன்னத்தைப் புஜிப்பவனும் ஸத் 

யத்தைப் பெரிதாசக்சொண்டவஜம் எல்லாப்பிராணிகள் விஷயத்தி



சாந்றுபர்.வம். ௧௨௪௧ 

அம்ஹிம்ஸைசெய்யாத்வலுமான அவன் தேவர்களுக்செல்லாம்தேவ 

ரும் ஆதிம்த்தி யாந்தர ஹிதரும் /உலகந்மளை ட் ப்படைத்தவரும் விகார 

மற்றவருமா ஸூ கனா ச்தனரைக்குறித் த்து மூன் றகாணங்களா ௮ம் பக்தி 

செய்தான். நாராயண, ரிடம்பக்தியைச ன செய்ப ஹும் சத்துருக்களைத் 
துன்பம்செய்பவனுமான” அவனுத்குத கேவர்களுக்கெல்லாம் ௮ரச 

ஞனைதேவேந்திரன் தன்னோடு ஒரே அ௮ளைத்தையும் படுக்கையையும் 

அளித்தான். அவனால் தீன் னுடையராஜ்யம், தனம், மண்வி, வாக 

னம்.ஆகியஎல்லாம் பகவாண்சசேர்ந்தனவென்று எப்பொழுதும் அர் 

ப்பணம்செய்யப்படஉன. ஓ! அரசனே ! அவன் காம்யங்களும் நை 

மிஜ்திடுங்களும் யஜஞத்தைசசேர்ர் ுவைகளுமானஎல்லாக்கர்மங்களை 
யும் பாஞ்சராத்ரவிதியை௮னுசரித்துச் செய்தான். மஹாத்மாவான 
அவனலுடையூருகத்தில் பாஞ்சராத்ர த்தையறிர்தபெரியோர்கள் பக 

வானுக்குறிவேதிக்கப்பட்ட சிறர்தகான அன்னத்தை , முந்தினபோஜ 
னமாயிருக்கும்படியே புஜித்தனர். தர்மத்துடன் அரசுசெ அத்துகிற 

வலும் சத்துருக்களைவதைக்கின்றவனுமான அவன் பொய்யானவார்த் 

ததையை௪ சொன்னதில்லை மனமும் தோஷமுள்ளதாகவிலலை. சரீ 

ரத்தாலும் அவன் ஓர் அணுவளவும் பாவத்தைச்செய்சுதில்லை, 1 இத்ர 

சிகண்டிகளென்று பிரஹித்திபெற்ற எழுமூனிவர்களால் ஒசேவிகமான 

அபிப்பிராயத்துடன் சொல்லப்பட்டதும் உத்தமமும் நான்கு 

வேதங்களையும் ஒத்ததுமான சாஸ்திரமானது மேருவென்கறமகாபர் 

வதத்தில் செய்யப்பெற்றது, உததமமானதும் உலகதர்மங்களையுடை 

யதுகான அர்தச்சாஸ்தாமானது எழுமுகங்களால் வெளியிடப்பட் 

டது. மரீசி, அத்ரி, ௮ங்ரெஸ், புலஸ்தியர் புலஹர், கரது, மிக்க 
தேஜஸையுடையவஷிஷ்டர் என்கிற அவர்களே சிதரசிகண்டிகள். ௮வ 

ர்தளெழுவரும் உலகத்திற்குக் காரணபுருஷர்கள். பிரம்மபுத்திரான 
மனு எட்டாவது பிரகிருதி. அவர்களால் உலசம் தரிக்கப்படுதிற து, 

அவர்களிடமிருர்அு சாஸ்்திரமானது வெளிவர சது, ஒருவழீப்பட்ட 
மனமுடயவர்களும் * அடக்கமுள்ளவர்களும் (ுதியானம்தாரணை ஷூ 

தியென்கிற) ஸம்தமத்தில் பற் அள்ள வர்களும் சென்றதும் நிகழ்றெ 

தும் வருவதுமானபதார்த்தங்களையறிக்கவர்களும் ஸத்தியம்” தர்மம் 

இவைகண்ய்முகீகியமார்க்கமாகிவுடையவர்களுமான ௮ந்தமுனிவர் 

கள் இநர்தஸ்ரேயஸையும் இந்தப்பிரம்மத்தையும் உத்தமமானஇந்த 

நன்மையையும் உலகங்களையும் மனத்தால்கிந்தித்துப் பிறகு சாஸ்திர 
தீதைச் செய்தார்கள். அதில் ஒர்மார்த்தகாமங்களும் பிறகு மோக்ஷ 

J விரித்திரமானமயில்தோகையுள எவர்கள், 

உ 1௮௩



௧௨௪௨ ரீமஹாபாரதம். 
( 

மும் தேவலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் நிலைத்திருக்க்ற ௮னேக 

விதமானமரியாதைகளுமே சொல்லப்பட்டி ருக்கின்றன. அ௮வர்களெல் 

லோரும் பிரகாசிப்பவரும் பாவங்களைப்போக்குகறெவரும் ஈ பிரபுவுமான 

நாராயணரை மற்றரிஷிகளோடு ஆயிரம்தேவவருஷம் தவத்தால் 

ஆராதித்துக்கொண்டி ருந்தார்கள். அப்பொ முது, ஸரஸ்வதீதேவியான 

வள் உலகங்களுடையநன்ன்மயைவிரும்பி நாராயணரால் கட்டளையிட்ப் 

பட்டு ௮ந்தஎல்லாரிஷிகளிடத்திலும் Ir GaAs gr oi. பிறகு, தவத் 

தையறிந்தவர்களானபிராம்மணர்களாலே முதல் ஸ்ருஷ்டியில்உண் 

டான இந்தஸரஸ்வதி சப்தத்திலும் அர்த்தத்திலும் ஹேதுவிலும் 

நன்றாகப்ரவிருத்திக்கச்செய்யப௩ட்டாள். முதலிலேயே, அந்தர்சரஸ் , 

தரமானது அந்தமுனிவர்களாலே ஓங்காரத்தின் ஸ்வரத்தால் கெளர 

விக்கப்பெற்றுக் கருணைபொருந்தினவரான இந்தநாராயணரிருக்கற 

இடத்தில் ' சொல்லப்பட்டது. அதனால், பகவானானபுருஷோத்தமர் 

பிரஸாதத்தையடைந்து சுட்டிச்சொலலப்படாத சரீரத்தையடைந்த 

வரும் பார்க்கத்தகாதவருமாகி அந்தமுனிவர்களையெல்லாம்நோக்கி, 

( வேதியர்களே ! தர்மம்சடத்தற்குக்காணமானவையும் பிரகிருத்இ, 
யிலும்நிவிருத்தியிலும்சகாரணமாகபபோடுன்றவையும் ரித், யஜுஸ், 

ஸாமம், ௮தாரவணம்என்னும் வேதங்களோகூடினவையும் உலகச் 
செய்கைகளண தீனுக்கும்ஹிதமும் உத்தமமுமான நாருயிரம் ஸ்லோ 

கங்கள் செய்யபபட்டனவல்லவா ? (என் னுடைய) அருளில் உண் 

டாளபிரம்மாவும் கோபாதிலுண்டான ருத்ரரும் என்னால் பிரமாண 

மாகச்செய்பப்பட்டதுபோலவே, பிரதான புருஷர்களான நீங்களும் 

பிரமாணம். ஓ! பிரம்மவாதிகளே! ஸூர்யலும் சந்திரனும் வாயுவும் 

பூமியும் அப்பும் அக்னியும் எல்லாகக்ஷத்திரக்கூ.ட்டங்களும் பூதங் 

களும் தங்கள்தங்கள் அ.திகாரத்திலிருக்சன்றன. எல்லாரும்பிரமான 
மாயிருப்பதுபோல. டத்திமமான அந்தச்சாஸ்திரமும் பிரமாணமாகும் 

இது 'என் னுடைய கட்டளை. பிரம்மாவீன்புத்திரானஸ்வாயம்புவ 

lag! தாமாகவே அதிலிருந்தும் தர்மங்களை எடுத்துச்சொல்லுவார். 

சுக்ரரும் பிருஹஸ்பதியும் உண்டாகும்பொழுது இவர்கள் உங்களு 

டையபுத்திகளாஸெடுக்கப்பட்ட சாஸ்திரத்தை- சொல்லுவார்கள், 

பிராம்மணஸ்ோஷ்டர்களே ! ஸ்வாய்ம்புவமனுவிஞல்சொல்லப்பட்ட 

தர்மங்களும் சுக்கிரரால் செய்யப்பட்டசாஸ்திரமும் பிருகஸ்பதியின் 

மதமும் உலகங்களில்பரவும்பொழுது வஸுவென்கிற ௮ரசன் உங் 

களால் செய்யப்பட்ட இரந்தச்சாஸ்திரத்தைப் ' பிரு ஹ்பதிபினிட 
  

1 கார்யத்தைத்சீர்மானிக்தெலர்சள்.



¢ 1 BB us fae wb. ௧௨௪௩ 

மிருந்து அடைவான். அவன் என்னுடைய தியானத்தில் பற்நிரின்று 
எீன்னுஷடய பத்தலுமாவான்; அந்தச்சாஸ்ெத்தைக்கொண்டே உல 

கங்களில் எலிலாக்கரியைகளையும் செய்வான். இது உங்களுடைய 

சாஸ்திரங்களுள்ளே உதுமைமென்று பெயருடைய சாஸ் திரமன்றோ ? 

இது அர்த்தச்திற்கு ஈலமாயும் சுரிடத்திற்கு ஈலமாயும் ரகஸ்யுஜாயுமுள் 

arg}. இது உத்தடிமானது இதைப்பிரவிருத்திக்கச் செய்வதினாலே 

பே பிரஜைகளை:புடையவர்களாவீர்கள். அந்த வஸுவானவன் ராஜ 

ஸ்ரீயும் பெருமையுமுள்ளவனாவான். wis Heer wis sors Bed 

ஸஞதைனமான இந்தச் சாஸ்திரமான து முழுதும் மறைந்துவிடும், இது 

* என்னால் உருகளுக்குச் சொல்லப்பட்டது என்று சொன்னார். இவ 

வளவு வார்த்தையைச்சொல்லிவிட்டுக் காணமுடியாதவராயிருந்த புரு 

வோத்தமரானவர் ௮ந்த மூனிவர்களையெல்லாம் விட்டுவிட்டு எதோ 

ஒருதிக்கில் சென்றுவிட்டார். பிறகு, உலகங்களுக்குத் தந்தைகளும் 
உலகங்களுடைய எல்லாக்காரியங்களையும் விசாரிம்செறவர்களுமான 

அவர்கள் தர்மத்திற்குக் காரணமும் ஸனுதனமுமான ௮ந்தசசாஸ்தி 

சத்தைப் பிரவிருத்திக்கச்செய்தனர். முந்தினதான (௮ந்த) க்ருதயுகத் 

இல் அங்கெஹின் புத்திரான பிருஹஸ்பதி உண்டானவுடன் எல்லா 
உலகங்களையும் தரிப்பவர்களும் எல்லாத்தர்மங்களையும் நடக்கும்படி 

செய்பவர்களுமான அவர்கள் அவரிடம் அங்கங்களோடும் உபரிஷத் 

துக்களோடும் கூடின சாஸ்திரத்தை ஸ்தாபனம்செய்துவிட்டுத் தவத் 

தில் உறுதியுடன் இஷ்டமான தேசத்திற்குச் சென்றார்கள். 

  

1 முந்நூற்றுநாற்பத்தநான் காவது அத்யாயம், 
ச் , —_ 

Cit ap & i Lo 1D. (தோடர்ச்சி.) 

  

(௨பரிசாவஸு யாகத்சேய்ததும் எக தரழதலியோர் நாராயணநீடைய 

மகிமையை ப்௫ுஹஸ்பதிக்குச் சோல்லியதும்.) 

பி ற்கு, செளீ ற்தான் மஹாகல்பத்தில் ௮ல்ரெஸுக்குப்பூத்திரரு 

ண்டாகித் தேவர்களுக்குப் புரோகி தரானபொழுது தேவர்கள் ஸுகத் 

தையடைசீதார்கள். பிருஹத், பிரம்ம, மஹத்என்கற சொற்கள் ஓரே 

அர்த்தத்தையுடையவைகள். ஓஒ! அரசனே ! குணங்களாலே இந்தப் 
பெயர்களையுடையவரும் வித்வானுமாயிருப்பவர் பிருகஸ்பதி. அவருக் 

குச் சிறந்தவனை உபரிசரவஸுென்டிற ௮ரசன் சிஷ்யனாயிருர்தான். 
  

] இதுமுசல் ராராயணீயம் என்பத,



bo ௪௫் மீமஹாபாரசும், 

அவன் அப்பொழு Agr Gia a9. களிடமிருந்து உண்டான சாஸ்தி 

ரத்தை ஈன்றாக; ௮.த்தியயனம் செய்தான். அ௮ந்தவஸ-ு முதலில் தெய்வ 

கர்மத்தால் பூஜித்துக்கொண்டு Marr ஸ்வர்க்கசிதைக்காப்பது 

போலப் பூமியைப் பரிபாலனம் செய்தான். மாரத்மாவான அவன் அவ 

மேதமென்ற பெரிய யாகத்தைச ! செய்யத்தொடங்கனொன். அந்த 

யாகத்தில் உபாத்தியாயரான பிருஹஸ்பதியானவர் ஹோதாவானார். 

௮ந்தயாகத்தில் ஏகதர் த்விதர் த்ரிதரென்ற பிர்ம்மாவின்புத்திரர்களான 

மூன்றுமஹரிஷிகளும் ஸபையோர்களானார்கள். தனுஷர், ரைப்யர், 

அர்வாவஸு, பராவஸு, மேதாதிதி, தாண்டி௰ர், மஹரீபாக்கியவா 

னைசார்திமுனிவர், வேதசெஸ்; சாலி் ஹாத்தரருக்குப் பிதாவ/*கக். 

கருதப்பட்ட வரும் முனிற்ரேஷ்டருமான கபிலர், முதல்வரான கடர், 

வைசம்பாயனருக்கு மூத்தவரான தைத்திரி, கண்வர், தேவஹோத் 

ரர் ஆசிய இந்த 'பதினறுவரும் ஸபையோர்களாகச் சொல்லப்பட் 

டார்கள். ஓ! அரசனே! பெரிதான அந்த யாகத்தில் எல்லாஸாமக்ரிக 

ளும் ஈன்றாகச சேர்ந்திருந்தன. அதில் பசுவதமானது ஏற்படவில்லை, 

இவ்விதமிருந்த ௮ந்த ௮॥சன், ஹிம்ஸையில்லாதவனும் சுசியும் பெருர் 

தன்மையுள்ளவலும் வேண்டுதலில்லா தவலும் (கல்ல) கர்மங்களால் 

துதிக்கப்பட்டவனுமானான். அதில வனப்பிரதேசத்திலுண்டான பதா 

ர்த்தங்கள் ஹவிர்ப்பாககளாக அமைக்கப்பட்டன. அப்பொழுது, 

தேவதேவரும் புராதனருமான பகவான் அவனிடம் பிரீதியடைந்து 

பிரச்பகஷமாக அவனுக்குத் தரிசனம் அளித்தனர். அவர், மற்ற ஒருவ 

ராலும் பார்க்கமுடியாதவராய்த் தாமாகவே *புரோடாசமான பாகழ் 

தை ஆக்ராணம்செய் து” கிரகித்தார். தேவரான ஹரியானவர் ஒருவ 

ராலும் பார்க்கப்படாமல் பாதத்தைக் கிரகித்தார்.” அதனால், பிருஹஸ் 

பதிபானவர் கோபத்தை யடைந்தவரும் வேகமுடையவருமாகி ஸ்ருக் 

கென்றெ யாகபாத்திரத்தைத் தூக்க ஆகாயத்தில் எறிந்து ஸ்ருக் 

குக் நீழேவிழுர்தவுடன் சோஷத்தால் கண்ணீரைச் சொரிர்தார். 

உட்ரிசானை Coram,’ அரசனே ! என்னால் எடுக்கப்பட்ட இந்தப்பாக 

மானது , தேவரால் எனக்குப்பிரத்திய-ஷமாகி தேரில் கரஹிக்கத்தக் 

கது. ஸந்தேஹமில்லை. இந்தயாகத்தில் என்னால் சையிலெடுக்கப்பட்ட 

யஜ்ஞபாசங்கள தேவர்களாலே பிரத்திய-ஷூமாகவே Gir Geass 

டனவல்லவா ? எதற்காக இந்த யாகத்தில ஹரியானவர் என் கண்ணுக் 

குத் தோன்றவில்லை ' என்றும் சொன்னார். அப்பொழுது, மகானான 
  

1 முன்னுள்ள மூவரும் சோந்து பதன றுவர், 
2 மாவினால் செய்யபபட்ட ஹவிஸ் 5



சாந்திபர்வம். ௧௨௪௫ 

வஸு வென்றெ௮த்தஅரச “னும் ஸபையோரனைவரும் மிகவும் கோபம் 
சொண்ட அந்தமுனிவரைச சமாதீனம் செய்தார்கள் | வஸ ராஜன், 

(இப்பொழு.சடி இந்தயாகத்தில் உம்மால் புரோடாசத்திலு னுடைய எவ் 

வளவுபாகமானது ஹோமும்செய்யப்பட்டதோ “அவ்வளவும் என்னெ 

திரில் தேவதேவரானபகவான்்கிரத் துக்கொண்டார் $; ஸந்தேகமில்லை' 

என் று இல்விதப்சொன்னபொழு ஆ,  ஞாீருவானவர் (திரும்பவும்) 

கோபத்துடன;, 4 ௮பசனே ! இந்தபாகத்தில நான் இனி யஜிக்கமாட் 
டேன். உன்னால் அவமானம்செய்யப்பட்டேன். உன்னால் பசுவானது 

தமிக்கப்பட்டது. மரீவினால்உண்டாகும்பசுவான 8 செய்யப்பட்டது. நீ 

எரீராளும் 2 தவரைப் பார்க்கிறாயானால நான் ஏன் பாராமலிருப் 

பேன் ?' என்றுசொன்னார். வஸுவானவன், ₹ பசஹிம்ஸையானது 

யஜுர்வேதமுதலானமந்திரத்தால் தடுக்கப்பட்டது. ஹிம்ஸையை 
நான் தடுக்களில்லை. 1எகாந்திகனாகையால நான் ஹரியைப்” பார்க்கவே 

போகிறேன். , ஆகையால், குருவானறீர் என்னக் கோபிச்சலாகாது ' 

என்று சொன்னான். (உடனே) பிருஹஸ்பதியானவர் கோபத்துடன் 

இவ்விதம்சொல் லுகின்றவஸு வையும் ரித்விக்குக்களையும் தடுத்து, 6 ஈம 

க்கு ஏன் கர்மா?” என்றுசொன்னார். அப்பொழுறு, ஏகதர், தீவிதர், 

த்ரிதர் என்ிறமஹாமுனிவர்கள் பாபரப்பிலலாமல் ௮வரைநோக்கச் 
சொல்லலானார்கள். 4 புத்திர! நீ கோபத்தை ௮டையலாகாது. நீ நாங் 

கள்சொல்லும்வார்த்தையைக் கேள். நீ இப்பொழுது ரோஷத்தைச் 

செய்வது இருதயுகத்திறகுரிபதாமமிலலை எவருக்கு இந்தப்பாகமானது 
ஏடு&ப்பட்டதோ அந்தத்தேவர் ரோஷத்திற்குவிஷயகில்லாதவர். 

ஓ! பிரு ஹஸ்பதிமய ! அவர் உன்னாலும் எங்களாலும் பார்ப்பதற்குமுடி. 

யாதவர். எவலுக்கு அவர் அருள்செய்கிரூரோ ௮வன் ஊவரைப்பார்ப் 
பதற்குத் தக்கவன். நாங்களோ  பிரம்மாவின்மானஸபுத்திரர்களாகச் 

சொல்லப்பட்டவர்கள். நாங்கள் ஒருஸமயம்' சோக்ஷத்திற்காக உத் 

தீரதிக்கையடைர்ஜோம் ; ஒருகாலால்டிற்கிறவர்களும் ஸுாதியிள்ளவர் 

களுமாகி நாலாயிரம்வீருஷங்கள் உத்தமமானதவத்தைசசெய்து ட் 
டைபோலானோம் சீ4வரிக்சத்தக்கவரும் வரங்களையளிப்பவரும் தேவர் 

களக்குத்தேவரும் ம் ஸஞதைனரும் தேவருமானராராயணசை நாம் எப் 

படி பார் போட? 5 என் ய மிகலிம்கசிுமையான தவத்தை நாங்கள் செய்த 

இடம் மஹாபேருவுச்குவடச்சச பாற்கடலின்கரையை அ௮டுத்திருக்கி 

றது. ஓ! விபுவே! பிறகு, விரதத்திலுடைய அவபிருதத்தில் ஸ்நே 

ஹத்துடன்கூடிய மீ கம்பீரமுகான வாக்கினாலுண்டானும். மிகவும் 
~~ வெக அஆ 

    
  

1 பத்.தியில்கியமமுள்ளவீன்



க்௨௪௭௬ Uf bo gD rit Tg bb. 

ஸந்தோஷத்தைச்செய்றெதுமான அசரீரிவாக்கானஅ, (ஒ! வேதியர் 

சளே ! நீங்கள், தெளிர்தமனத்துடன் தவத்தை ஈன்றாகச்செயதீர்கள், 

ஓ! பத்தர்களே! நீங்கள் பார்க்கவிருப்பமுள்ளவர்களாகிருக்கதீர்கள். 
அந்தப்பிரபுவை எவ்விதம் பார்ப்பீர்கள் ? ஈபாற்கடலின்வடபாகத்தில் 

பெரியகரந்தியுள்ள ற்வேதத்வீபமானீது இருக்கெ. அங்குள்ளமனி 

தீர்கள் சந்திர லுக்குநிகரானகாந்தியுள்ளவர்களும், நாராயணரைப்பர 

மாகக்கொண்டவர்களுமாயிருக்கின்றனர். அந்தப்பக்தர்கள் புருஷோ 

தீதமரை ஏகார்தபாவனையுடன் அடைந்தவர்கள், அவர்கள் ஆயிரம் 

செணங்களுள்ளவரும் ஸனாதனருமானதேவரிடம் பிரவேசிக்கிறார் 

கள. ஸ்்வேதத்வீபத்தில் வஹிக்சின்ற அந்தப்புருஷர்கள் 1 இந்திரிய, 

மில்லாதவர்களும் ஆஹாரமில்லாதவர்களும் சலனமில்லாதவர்களும் 

கல்லகந்தமுடையவர்களும் ஏகாந் *திகளுமாயிருக்கின்றார்கள்.  ஒ! 
மூனிவர்களே !, அர்கே செல்லுங்கள் அங்கே என்னுடையஆத்மா 

வானது பிரகாடிக்கறது ' என்றுசொல்லிற்று, பிறகு, நாங்களெல் 

லோரும் அசரீரியான அந்தவார்த்தையைக்கேட்டு£ சொல்லப்பட்ட 

மார்க்கத்தினலே அந்தத்தேசத்தை அடைந்தோம். அவரிடம் சித்த 

முூடையவர்களும் அவரைப்பார்க்க விருப்பமுள்ளவர்களுமாகப் 

போன நாங்களெல்லோரும் ஸ்வேதமென்கிற பெரியத்வீபத்தை 

அடைந்து உடனே௮த.னுடையஒளியினல் மோகத்தையடையும்படி 

செய்யப்பட்டோம். அதனால், அப்பொழுது எங்களுடையரேத்திரங் 

களின்விஷபமானது கெடுக்கப்பட்டதாயிற்று, அந்தத்வி' பத்தினொளி 

யினால் கெடுக்கப்பட்டதஇிருஷ்டி/யையுடையகாங்கள் புருஷரான ' (பக 

வானைப்) பார்க்கவில்லை. பிறகு, தவம்செய்யாதவனால் Fervor as 

பார்க்கமுடியாதென்கிற விசேஷஞானமானது £ தெய்வயோகத்தால் 

எங்களுக்கு உண்டாயிற்று. பிறகு, நாங்கள நூறுவருஷம் அந்த 

ஸமயத்திற்( துரிய Oahu தவத்தைச்செய்து விரதத்தின்முடிவில் 

வெளுப்புவர்ணமுடையவர்களும் சந்திர னுக்குரிக ராயிருப்பவர்களும் 

எல்லாலக்ஷணங்களும்பொருர்தியவர்களும் எப்பொழுதும்வஞ்சலி 

செய்பவர்களும் ஜபத்தைஜபிப்பவர்களும் :வடக்கையும்ழெக்கையும் 

நோக்குபவர்களும் சுபர்களுமானமனிதர்களைப் பார் [தே காம். அந்த 

மகாத்மாக்கசாலே மானஸமென்௫] ற்அந்தஜபமான து ஐபிக்கப்படு 
இறது. அதனால், அவர்கள் ஒருமுகமானமனத்தையுடையவர்களா 

யிருப்பதால் ஹரியானவர் பி£.தியடை.. spose api. ஓ! முனிசரேஷ் 
cone wee ome ame fe ecm ect ee matte net, 

ர அநிர்த்ரியா: "1 என்பது மூலம்; 'ஸ்துலசேகஸம்பச்சமில்லாசவர்கள்' 

என்பது பழையவுரை, 

 



Fb SU i gy tb. ௧௨௪௭ 

டனே ! யுகாந்தகாலத்துஸூர்யனுடைய ஒளி3பால ஒவவொருமனித 

லழ்கும் காறீதியானது உண்டாயிற்று, அந்தத்வீ பமானது தேஜஸு 

களுக்கருப்பிடிமென்று நாங்கள் நினை ததோம். அவ்விடத்தில் ஒரு 
வனும் அதிசனிலலை. எஷிலரும் ஸ்மமான மதஜஸு௩டையவர்கள், 
த! பிருஹஸ்பதியே | மற படியுட் HOI EMO DB SSS ஆயிரம்ஸுரர் 
யர்க்ளுடைய ' காந்திய ீக்ரெமாகப * பராத்தோம் உடனே, 
௮ந்தமனிதர்கள் சேர் தவாகளும் அஞாலிபந்தமுடையவர்களும் 
ஸந்தோஷழுள்ளவர்களும் ஈமஸ்காரமென்மே சொலஓ.இ றவர்களு 

மாக விரைவாக ஓமனார்கள். பிறகு, ௮வாஃ3॥ பேசுகிரதினால் உண் 

டான லினய்க் கேட்டோம் அந்தத்தேவருக்கு அர்சப்புருஷர் 

களாலே பூஜைக்குரியபொருள் கொண்டுமே ப. கபபடுதிறது. நாங் 

களோ ௮வருடைய தேஜவனை ல விரைவாகர இித்தங்வவரப்பட்ட 

வர்களும் நேத்திரமுதலான இந்திரியங்களின் பலம்குறைந்தவர் 

களுமாகி ஒன்றையும் பார்க்கவிலலை இரை$யோகடின ௮௮௨5 
சங்களையுடையதும் அகாயமுழுமையும் நிரம்பியதும் உன்னதமாகச 

சொல்லபபட்டதும் விஸ்தாரமுமான ஒருசபததை நாங்கள் கேட் 

டோம். 1இ! செந்தாமரைக்கண்ணா! உனக்கு ஜயம், உலகங்களைப 
படைத்தவனே! உனக்கு நமஸ்காரம் இந்திரியங்களுக்கு ஈசனே! 

இ! மஹாபுருஷ! எல்லாருக்கும்முன்னுண்டானவனே! உனக்கு நமஸ் 

காரம்' என்று சக்ஷையுடன்கூடின அச்ஷர£ங்களையுடைய சபதமானது 

எங்களால் கேட்கப்பட்டது. இந்தஸமயத்தில் கந்தங்களையெல்லாம் 

வஹிவபதும் சுசியுமான வாயுவானது திவயமானபுவ்பங்களையும் ௮ப் 

படியே கர்மாக்களுக்குரிய ஓஷதிகளையும் மெரண்டுவந்தது. ஜந்து 

காலங்களையுமறிர்தவர்தளும் ஏசாந்திகளும் பரமபக்கயுள்ளவர்களு 
மான அந்தமனுஷ்யர்களால் அப்பொழுது ஹரியானவர் மனத்தினா 

gin வாக்கனாலும் செயகையினாலும் பூஜிக்ஈபபட்டார். ௮வர்கள் 
வார் ச்தைசொல்லியபடிே ய அவ்விடததில பவான் வந்தாசென்பது 

நிச்சயம் நாங்கள் றவ ருடையமாயையினு- YD மோகத்தையடைழ்து 

அவரைப் பார்க்கவித்லை. ,! அங்ரெலர்களில் சிறந்தவனே! வாயுவும் 

நின்று, பூஜையும் செய்யப்பட்டபிறகு, நாங்கள் கவலையால் மன்க்கலக்க 

மடைந்தேரம்? சீத்தமான ஜணமத்தையுடைய அந்த அகேகமாயிரம் 

மனிதர்களில் ஒருவரும் எங்களைக் கண்ணாலாவது மனத்தினாலாவது 

மதிக்கவில்லை ஸ்வஸ்தர்களும் ஒரேபாவனயை அடைந்தவர்களும் 

பிரம்மமாவனையை ஜுனுஷ்டிக்றவர்களுமான அந்தமுனிக்கூட்டத் 
* 
  

ப் e a ௫ 6 இ இ e se ¢ * 

1 aagsanod, சா$லஸர்தி, உச்சிச்சாலம், மாயங்சாலம்; அர்ச்சயாமம்,



௧௨௪௮] ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

தார்களும் எங்களை நினைக்கவில்லை. பிறகு, தவத்தால் மிகவும் சாமத்தை 

அடைந்தவர்களும் மிகவும் இளைத்தவர்களுமான எங்களைகோகக. அவ 

விடத்தில் அகாயத்திலிருக்கிறதும் ஃசரீரமில்லாததுமாரா ஒருபூதமா 

னது சொல்லத்தொட்கிற்று. 6 வெளுத்தவர்களும் எல்லா இரந்திரியங் 

களுமில்லாதலர்களுமான புருஷர்களை Sian பார்த்தீர்கள். நீங்கள் 

பார்த்த இந்தப் Arenson IIT SA ash தேலேசனான பகவானைப் 

பார்த்திருக்கறார்கள். ஓ! முனிவர்களே! ' எல்லோரும் இவ்விடம் 

விட்டு விரைவில் வந்தபடி செல்லுங்கள். பக்தனாகாதவனா£ே அந்தத் 

தேவர் எவவிதத்தாலும் பார்க்கமுடியாதவர். ௨ பிரபைசளின்மண்ட 

வத்தால் பார்க்கமுடியாதவரானி' ௮ந்தப்பகவான் நெடுங்காலம் args 

யாயிருப்பவர்களால் இஷ்டப்படி பார்க்கக்கூடியவராவார். இ] பிராம் 

மணஸ்சேஷ்டர்களே! உங்களால் பெரியகாரியமானது செய்யத்தக்க 

தாயிருக்கிறது. வேதியர்களே! இதறகுப்பிறகு, சதயுகம்சென்று 
மாறுதலையும் ௮டைந்து வைவஸ்வதமன்வந்தரத்தில் மீன்டும் திரேதா 

யுகம்வரும்பொழுது தேவர்சளுடைய காரியஷித்திக்காக நீங்கள் ஸகா 

யர்களாவீர்கள்' என்றது பிறகு, ஆஅசசரியமும் அமிருதத்திற்மு 

நிகரானதுமான அந்த வார்த்தையைக்கட்டு அவருடையபிரஸாதத் 

தால் சீக்ரத்தில் இஷ்டமானதே௪சத்தை அடைந்தோம். இவ்விதம் 

நல்லதவத்தைச் செய்தும் ஹவ்யகவ்யங்களைச் செய்தும் நாங்கள் அந் 

ததிதேவரைப் பார்க்கவில்லை. நீ எபபடி பார்ப்பதற்குத் | தீக்மவனா 

இருய்? நாராயணரானவர் ஹவ்யகவயங்களைப்புஜிப்பதும் எல்லாவற் 

றையும் ஸ்ருஷ்டிப்பதுமான மஹத்தான பூதம்; அதியந்தமற்ந்வரும் 

அவ்யக்தரும் தேவர்களாலும் அஸுரர்களாலும் ஆராஇிக்கப்பட்ட 

வருமாயிருஃகிறார்' என்றனர்.  இவளிதம் எநதருடைய வார்த்தை 

யாலும் தவிததரிதர்களுடைய ஸம்மதத்தாலும் ஸபையோர்களாலும் 

ஸ.மாதானம்செய்யப்பட்டுக் கம்பிரமான புத்தியுள்ள பிருகஸ்பதியான 

வர் பிறகு யஜ்ஞத்தை நிறைவேற்றினார்; தெய்வத்தையும் நன்றாகப் 

பறித்தார். வஸுவென்கிற அரசனும் யாகத்தைநிறைவேறீறிப் பிர 

ஜையைப் பரிபாலித்துவந்தான். பிறகு, பிராம்மஸ்ர்களுடைய சாபத் 

தால் அகாயத்தலிருந்து ; ஈழுவிப் ith ay விழுந்தான். a! ராஜ 

ஸ்ரேஷ்டனே! ஸத்யத்சையும் தர்மத்தையும் பரகதியாகவடையவனும் 

எப்பொழுதும் தர்மத்தில் ௮ன்புள்ளவனுமான அந்த அரசன் பமியி 

னிடத்தையடைந்து காராயணரைப் பரமாகக்கொண்டு காராயணமர் 

இரத்தையே ஜபித்து அவருடைய அருளாலேயே திரும்பவும் களம் 

பிப் பூப்பிரதேசத்திலிருந்தும் பிரம்மாவுக்கு அடுத்தஸ்தானத்தை



சாந்திபற்வம், ௧௨௪௯ 

அடைற்று, மேலானகதியை அடைந்தானென்பது நிரசயம்'' எனறு 
டசர்ன்னார், 

  

முந்நூற்றாஎற்பத்தைந்தாவது அத்யாயம். 

மோகஷ்தரீமம். (தொடர்சீசி) 
  

(உபரீசாவஸு சாபழம் விமோசனழம் பெற்றது.) 

uy திஷ்டிரர், $மகானுவவஸுவென்கற.௮ரசன் பகவானிட த்தில் 

உபடுதியுள்ளவனாயிருந்தபொழுது எதஜ்நாம ஈழுவிப் பூமியின்புதரில் 

பிரவேசித்தான்?'' என். றுகேட்க, பிஷ்மர் சொலலத்தொடங்கினார் 

6! பாரத! இந்தவிஷபத்திலும் ரிஷிகளுக்கும். தேவர் 
களுக்குமுண்டான  ஸம்வாதரூபமான இக்சப்பழைபசரித்திரத் 

தைச சொல்லுரார்கள். இது கர்மாவுக்குரிய பூமியாகும் ஸ்வர்ம் 

கமானது போகத்தின்பொருட்டு உண்டாக்கப்பட்டது. அதையால், 

£இக்தானனைவன் பூமியைஅடைந்து யாகத்திற்குக் இகைஷசெய்து 

கொண்டான். 1ஸவடீயபசுவினுடையகாலமானது வந்தபொழுது, பிரு 

ஹஸ்பதியானவர், இப்பொழுது பசுவுக்காக மாவைம் கொண்டுவ 

லாம்' என்றுசொன்னார். அதைக்கேட்டுதிேவர்ளெல்லாரும் மாம் 

ஸத்லொசையுள்ளவர்களாக ப்ராம்மணம்ரஷ்டரான பிருஹஸ்ப 

தியையும் மற்ற ப்ராம்மணஸ்ரேஷ்டர்களையும் நோக்கி, (அஜத்தால் 
யாகீம் செய்யவேண்டும் அந்த அஜமும் வெள்ளாடென்று அறிய 

வேண்டும். மற்றவை பசுவல்லவென்பது] முறை' என்று இந்தவார்த் 

தையைத் தனித்தனியே சொன்னார்கள். ரிஷிகள், (யாசுச்களில் தான் 
॥,_ங்களால் பூஜிக்கவேண்டிமென்று வேதவிதியிருக்கிறது. அஜமென்று 

பெயருடையவை தான்யங்களே. நீங்கள் வெள்ளாட்டைக்சொல்லு 

SO SO Muses pr ஓ! தேவர்களே! எதில் பசுவானது வசைக்கப்படு 

SoG of ௮து ஸத்துகீகளுடைய தீர்மமாகாது, இது அிறந்ததான ஜெத 

யுகம். பசுவானதீ எங்படி. வதைக்கபபடலாம்?' என்றுசொன்னார் 

கள். 5 தேவர்களோடு அந்தமூனிவர்கள்விவாதம்பண்ணிக்கொண்டிருக் 

கையில் அரீதவழியில்வந்தவலுர அரசர்களிலசிறந்தவனும் ஆகாயத் 
தில்சஞ்சரிப்பவலும் ஸ்ரீபொருக்கெவனும் பலமுடைய ஆயிரம்வாக 

னங்களுள்ளவனுமான வஸுவானவன் அ௮ந்தஇடத்திற்கு வந்தான். 

வேசமாகவருகிறவ லும் காயல் தயடைந்தவனுமான ௮ர்தவஸு 
i esata 

1 யாகத்தக்குஉரியது, 
8 

ஒட ௮௪



௧௨௫ ரீமஹாபாரதம். 

வைப்பார்த்து, அந்தப்பிராம்மணர்கள் ே தவர்களைரோக்க, யோக 

சீலலும் தானங்களுக்குப்பதியும் ‘a றர்தவலும் எல்லாப்பிராணி 

களுடையான்மையி ஓும்பிரியமுள்ளவனுவான இவன் [“ஸந்தேஹத் 

தை நிவரத்திசெய்வான். மஹானான இந்தவஸுவானவன் ஒருவித 

தீதிலும் ஈ தவ அதலானவார்தைதையைச்சொலலமாட்டான் ' என்று 

சொன்னார்கள். இவவிதம் 'அந்தத்தேவர்களும் முனிவர்களும் ஸங் 

கேதத்தைசசெய்துகொண்டு, எல்லாரும்சேர்ந் து வஸு வென்ற 

அரசனலுடையஸமீபம்வந்து, 6 ! அரசனே ! அஜத்தினாலா, அல்லது 

தான்யங்களாலா எதலை யாகம்செய்பவேண்டும் ? எங்களுடைய 

இந்தஸர்தகத்தை நிவிருத்திசெய் - நாங்கள் உன்னைப் பிரமாண்பரீக 

ஒப்புக்கொண்டிருக்கிமறாம்' என்றுகேட்டார்கள். அந்தவஸு. அவர் 

களைநோக்கி அஞ்சலிசெய்துகொண்டு, ஐ ! பிராம்மணஸ்ரேஷ்டர்களே ! 

யாருக்கு எந்தபபரம் ஸமமதம்? ஸததியததைசசொலலுஙகள * 

என்றுகேட்டான். ரிஷிகள், 6ஒ! அரசனை ! தான்யங்களால்யாகம் 

செய்யவேண்டுமென்பதே எங்களுடையபக்ஷம்.  தேவர்களுக்கோ 

பசுவினல்யாகம்செய்றெபசஷ$ம  ஸம்மதம் ஒ! அரசனே! எக்! 

களுக்குண சொல ' என்றுசொன்னார்கள் அப்பொழுது, வஸு, 

தேவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தையறிந்து அவர்களுடையபக்ஷ£த்தை 

ப்பற்றி, ( சாகமென்சிற அஜத்தினலே யாகம்செய்யவேண்டும் ' என் 

கிறவார்த்தையைச சொன்னான். அதனால், ஸ&ர்யனுக்குநிகரான காந் 

தியுடைய அந்தமுனிவர்களெல்லாரும் கோபத்தையடைந்து விமான 
த் *இலிருபபவ னும் தேவபசஉத்தின்விஷயத்தைர் சொல்லுதறெவனு 

மான வஸுவைரோரக்சி, . 4தேவர்களுடையபக்ஷத்தை & சொண்ட 

காரணத்தால் அகாய த்திலிருந்த விழக்கடவாப் ௮ரசனே ! இதுமுதல் 

உன்னுடைய ஆகாயகமனமானது கெட்டுப்போகட்டும். அரசனே! 

வேதங்களுக்கும் ஸ்-9த்திரங்களுக்கும் மாறாக  நீசொல்லியிருந் 

தால் எங்களுடையசாபமாடு ற அடியால் நீ பூமிரைப்பிளந் துகொண்டு 

விழுவாய், காங்கள் விரோதமானவார்த்தையைச் சொல்லி யிருந்தால் 
அவ்விடத்தில் விழுபேறும்' என் றுசொன்னார்கள் ஐ! அரசனே ! 

அப்பொழுது, உடனே அந்தசசாபத்தினால் அந்தக்ஷணத்திலேயே 

உபரிசானென் கிறஅரசன் விரைவில் ' பூமியின் துவாரத்தைபடைந்து 
கீழேயிருப்பவனானான். அவவிதமிருந்தும் அப்பொழுது நாராயண 
ருடைய அஜ்ஞஜையினால் நினைவு விலகாமலிருக்தது. தேவர்களெல் 

லோரும் சேர்ந்துகொண்டு வஸ்ஈவினுடையசாபமோசனத்தைக் 
  

l வேதச்திலுள்ஈ சருக்கமான விதிவாச்பெங்கள்,



சாந்திபர்வம், ௧௨௨௫௧ 

குறித்து ஜாக்ரதையோடு அலோசன்செய்தார்கள். ௮து Hue 

னுடையபீண்ணிபமன்றோ ? மாத்மாவான ௮ந்த அரசன் ஈம்முடைய 

ஈமித்தத்திஷ் சாபத்தையடைந்தான் ஓ! தேவர்களே! நாம் சேர் 

5D இவனுக்குப் பிரதியுபகாரம் செய்ய2வண்டும் ' என்று ‘event 

களான அந்தத்தேலர்கக்" புத்தியினால் ஆலோசித்து விரைவில்மிச்ச 

யீத்தையடைந்து வக்தொவமுள்ள மனத்துடன் அப்பொறற BS) DoF 

ou உபரிசரீனகோ29) (ஓஒ! அரசர்களில் உத்தமனை ! நமீ பிராம் 

மணர்களுக்கு அனுகூலரான தேவருக்குப்பம்தன். அந்சஹரியான 
an தேகர்களுக்றும் அஸுரர்களுக்கும். குருவாயிருப்பவர். அவர் 

உ னுடைய விஷபத்தில மனத்திடு மிம்கஸந்மீதாஷ௲தையடைந்து 

சாபமோசன்த்தைச செய்வார். மஹாத்மாக்களான பிராம்மணர்களுக் 

கும் மரியாதை செய்யவேண்டும் அவர்களுடைய கவமானது ௮வ 

vould பலிக்கவேசெய்யும் நீ சீக்கிரமாக TLS Ba my gn 

பூப்பிரதேசத்தில் விழுந்ததனால், ஈன்மையைவிரும்புகிறவன் 4 வேதத் 

இற்கும் ஸூத்திரங்களுக்கும் வி3ீராதமாகச சொல்லக்கூடாது எங்க 

ளுடை.யபக்ஷத்தின் நிமித்தத்தினல் இப்படிபபட்ட துன்பச்தை 
அடைந்தாய், ஓ! ராஜஸ்ரேஷ்ட ன ! நாங்கள உனக்கு ஒருவரத்தைக் 

கொடுக்கோம். குற்றமில்லாகவனை ! எவ்வளவு காலம் நீ சாபதோ 

ஷத்தினால் பூமியின் துவாரத்தை அடைந்திருப்பாயோ அவ்வளவு 

காலம் நீ யாகங்களில் மனம்பற்றியவர்களான வேதியர்களால ஈன்றாக 

ஆகுதிசெய்யப்பட்ட வஸோர்த்தாரை யென்கிற ஆஜ்யதாரையை எங் 

க௫ூடைய ௮ லுக்ரெகத்தால அடைவாய், எங்களுடைய, அனுக்கரகத் 

தால் உன்னை ஸ்ரமமானது ௮அடையமாட்டாது ஒ! ராஜஸ்சேஷ்டனே! 

பூமியின் துவாரத்இல் வஸோர்த்தாரையை ௮ருந்துவதலுலும் விருத்தி 

) செய்யப்பட்ட பலத்தினுலும் பசியும் தாகமும் உண்டாசா. எங்களு 

டையவர ததினால் அந்தப் பதவான் (ச! தியடைஞ்து பிரம்மலோகத்தை 

அடையும்படி. செய்வார் ' என்றனர். இள்விதம் அந்தத்தேவர்களெல் 

லாரும் அரச னும்ருவரத்தையளித்து அப்பொழுது முனிவர்கஞுடைய 

வசனத்தினால் தீமாவிஸ3லயே யாகத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு இருப்பி 

டக் சேர்ந்தார்கள் தவத்தையே தனமாகவுடைய முனிவர்களனைவரும் 

தகஷிணையைப்பெற்றுக்கொணீடு தாங்கள் ஆஸ்ரமங்களை அடைந்தார் 

கள். இர்திரலும் வஸு வையே நினைத்துக்கொண்டு ௮மராவதியை 

அடைந்தான். வஸாுவும் அப்பொழுது பெரியபொய்சொன்ன சன்பய 

னாகப் புதரை அடைந்தான் ஓ! பாரத! பிறகு, வஸுவானவன் விஷ். 

வக்ஸேநருக்குப் பூஜையைச௪. செய்தான் உ எப்பொழுதும் நராராயணரு



க்௨௫௨ ஸரீமஹாபரரதம், 

டையவாக்கிலிருர் து வெளியான மந்திரத்தையும் தபித்தான். ஓ! பசை 
வரைச்ச-ஷிப்பவனே ! அப்பொழுதும், பூமியின் துவாரத்தை ant, 

திருந்தும் ஐந் துகாலங்களிலும் ஐர்துயஜ்ஞங்களால் தேவர்களுக்குப் 

பதியான ஹரியைப் பூஜித்தான். பிறகு, பகவா னும் பாவங்களைப்போக் 
குபவருமான நாராயணர் அநந்யபக்த னும் தம்ஷீமயே பரகதியாகவுடை 

யவலும் மனத்தை ஜயித்தவனுமான ௮ வ னுடைய பக்தியினால்ஸந்தோ 

ஷத்தை அடைந்தார், அப்பொழுது, வரத்தையளிப்பவரும் பகவானு 

மானவிஷ்ணுவானவர் தமதருகிலிருப்பவரும் மிக்கவேகமுள்ளவரும் 

பக்ஷிகளுட்சிறந்தவருமான வைநதேயரை நோக்கித் , தம்விருப்பத்தைச் 

சொல்லலானார். ஓ! மிக்கபாக்யூமூள்ளபகஷிராஜனே ! எ்ன்வார்த்தை 

யால் பார்க்கலாம். ஸம்ராட்டும் தர்மாத்மாவும் கடுமையானவிரத 

முள்ளவலுமான வஸுவென்லும் அரசன் பிராம்மணர்களுடைய 

பெரியகோபத்தாலே பூமியினுள் பிரவேடித்துவிட்டான் அந்த 

ப்ராம்மணற்ரேஷ்டர்களும் செளரவிக்கப்பட்டார்கள். பக்ஷிராஜனே ! 

நீபோ. ஐ! கருடனே! இப்பொழுது, எனதாஜ்ஞையினாலே, பூமி 

யின். தரில் மறைர்திருப்பவனும் ழஸஞ்சரிப்பவனுமான ராஜ 

மசேஷ்டனை ஆகாயத்தில் ஸஞ்சரிப்பவனாகச் செய். தாமஹியாதே ” 

என்று சொன்னார்: பிறகு, வைனதேயர் தஇறகுகளைஉதறி வாயுவுக்கு 

நிகரான வேகததுடன் வஸுவானவன் மெளனமாசகவஷஹிக்றெ அந்தப் 

பூமியினுடைய துவாரத்தில் பிரவேசித்தார் அவர் விரைவில் ௮வனை 

அங்கிருந்து உயரத்தாக்கி வேசமாக ஆகாயத்தில் கிளம்பி ௮ங்கே 

௮வனை விட்டுவிட்டார், அந்தமுகூர்த்தத்தில் ௮ரசன் மீண்டும் உபரி 

சரனானான். அரசரிற்டிறந்த அவன் சரீரத்தோடு ப்ரம்மலோகததை 

யும் அடைந்தான். குர்திபுத்னே ! இவ்விதம் மகாத்மாவான அவனும் 

தேவர்களின் கட்டளைப்படி பொய்சொன்னதற்காக ப்ராம்மணசாபச் 

தால் ௮தோகதியை ,அடைந்தான். அவன் எல்லாச்சரீரங்களிலும் 

வஷிப்பவுரும் சண்வரருமான ஹரியைமாத்திரம் உபாஷித்துவந்தான் : 

அதனால், விரைவில் சாபத்தினின் றும் விபெட்டான். பிரம்மலோகந்தை 

யும் அடைந்தான். இதைபெல்லாம் உனக்குச் சொன்னேன். ௮ரசனே ! 

மனிதர்களுண்டான்தையும் காரதமுனிவர் ஸம்வேதத்விபத்தையடைர் 

ததையும் உனக்கு முழுதும் சொல்லுவேன். ஒரேமலாத்துடன் 

கேட்கக்கடவாய்,
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முக்நூற்றுநாற்பத்தாறாவது அத்யாயம். 

மோக்தர்மம் (தொடர்ச்சி) 

— 

(நாதர் நராராயணனாத் துதித்தது,) 

உயசவானை நாரதமுனிவர் *சறந்ததான ஸ்வேசுத்விகுக்தைய 

டர் அ வெண்ணிதமுள்ளவர்களும் சந்தின்போன் ற்காந்தியுள்ள 

வர்களுமான அந்தமனிதர்களையே கண்டார் ; அவர்களைத் தலையால் 

வணங்கிப் பூஜித்தார், அவர்களாலும் மனத்தால் பூறிக்கப்பெற்றுப் 

பகவானைப்பார்க்தவிரும்பி மந்திரததை முக்கியமாக ஜபித் துக்கொண்டு 

சில்லாஸீரமங்களையும் அடைந்இருந்தார்” அந்தவேதியர் ஒருவ[றிப் 

பட்டமனமுடையவரும் மேல.தூக்கப்பட்ட கைகளையுடையவரும் 

ஸமாதியுள்ளவருமாயிருந்து எல்லாமாயும் நிர்க்குணமாயும், குணஸ் 

வரூபமாயுமிருக்கிற பகவானைக்குறித்துத் துதிக்கலானார். » 

உ1 ஓம். *மீதவ?கவேசரே ! 3நிஷ்க்ரிய3 ! நிர்க்குணசே ! லோக 

ஸாக்ஷிய ! 4சேகதரஜஞரே ! ₹புருஷோத்தமரே ! அரந்தசே! புரு 

ஷீே ! மஹாபுருஷசே ! *புருஷோத்தமரே ! *தரிகுணசே! *ப்ரதா 

சமர 19அம்ருதரே ! 11 அம்ருதாக்யரே ! 13அகந்தாக்யசே ! 18வ்யோ 

மே! '“அம்ராதாத்மாவே! 1ஸநாதஈே ! 18ஸதஸழ்வ்யக்தாவயக் 
    

  

பின்வரும் நாமங்களில் விஷ்ணுஸஹஸ் ரநாமத்தில் வந்துள்ளவற்றின் 

அர்ச்சவிசேஷங்களை அங்கே சண்டுகொள் ௪, 

]_ இந்திரி.பங்களால் விளை.பாடும் ஜீவனுக்கு அந்தர்யாமி, 
2 வியாபகராயிருப்பதால் செய்கையில்லாசவர், , 

8 உதாஸீனமான ஞானரூபமாதலால் உலகங்களுக்கு ஸாகஷி. 

4 1 ஸ் தூலஸக்ஷமசரிரங்களை அறிஇன் ற ஜீவஸ்வரூபர்' எனினுமாம், 
௦ சரீரஜீவேஸ்ரவரர்களைச் காட்டிலும் சிறர்சவர், 

0 ஸ் தூலசரீரஸமஷ்டி களில் சயனிச்திருபபவர், 

7 அன்னமயன் மூசலான புருஷர்களுச்செல்லாம் உத்தமர், 

8 லீச்வாஜஸ்சமோகுணங்களுள்ளவர், 
0 மூ.ன்று குணதீசள் சேர்ச்த வடிவமானவர், 

10 ௮ம்ருசரூபமாயிருபபவர், 

11 தேவாகீடளஅி கிற பெயர்பெந்தவர், 

12 3 G2 சஷனான அகர்நீனென்னும் பெயருள்ளவர், 

13 ௮வ்யாச்ருத ஆகாசரூபர், 
14 அழிவற்றரூபமுள்ளவர். 
15 அராதியாயிருபபவர், . 

10 கார்யகாரணரூபமாக கீரகிக்கத்கூடியவரும் "கடா சவருமாயிருப்பவர்,



௧௨௫௪ ஸீ மஹர்பாரதம். 

தீரே! 1ருததாமசே ! *அதிதேவரே ! "வஸுப்ரதரே மஜா 

பதியே ! "ஸுப்ரஜாபதியே ! 1வஸ்பதியே 1! The ஹாப்ரஜாபதியே ! 

*ஊர்ஜஸ்பதியே ! வாசஸ்பதியே ! , 11ஜகத்பதியே! /மரஸ்பதியே ! 

1திவஸ்பதியே ! '3மருத்பதியயே ! '“ஸஜிலபதிபே | 1 பருதிவ்பதி 

Gus! 18 இிக்பதிய ! 17 பூர்வரிவாஸே ! 18௨ ஹ்யரே! '”ப்ரம்மபுரோ 

ஹிதமே ! ?0ப்ரம்மகாயிக3ர | 31 ராஜிந3ர ! "paren | £3 sop 

துர்மஹாராஜிகசே ! 34*அபாஸுரரே ! **மஹாபாஸுரரே ! ஸப்த 
மஹாபாகரே ! “'ஸப்தமஹாஸ்வாரே ! பாம்யரே ! *மஹாயாம்யபே! 
  

ச் ச் 

1 விசாரமில்லாத பிரசாசமுள்ளவர், 
2 நாராயணா ! என்பது பீழையவுரை, 

8 காமபலனைச் தொடுபபவர், 

4 சகூன்மு தலான ஸ்ருஷ்டி சர்த்தர்களின் வடி.வமானவர். 

0 மோக்ஷ்குருவான ஸனகாதிஸ்வரூபர், 

6 அரசுமுதலான வ்ருக்ஷரூ ரர், 

7 மான்முசராயிருபபவர், 
8 பரம்மாமுசலான ஜீவர்சளுக்குப ப.தியாயிருபபவர், 

9 சேவகுருவாயிருபபவர், 
10 உலகங்சளுக்குப் பதியான இந்திரா, 

11 ஸூத்ராத்மாவாயிருபபவா, 
12 ஸூர்யரூபர் 

18 பிராணவாயுரூபர், 

14 வருணருபர், 

15 grea juve, 

10 இச்பாலராயிருபபவர். 

17 மஹாபரளயச்தில் உல ங்களுக்கு ஆசாரமாமிருபபவா, 

18 வெளியிடச்கடடாதவர்: 

19 பரமமாவுக்கு வேச்ஙகளை உபதே?த்தவர், [ன வை மாயிருபபிவர். 

20 ப்சாம்மண சரீரத்தால் நிறைவேத்றக்கூடிய யாகம் அத்யயனமுதலா 
21” ராஜசாரி.பமான பாலன மேதலியவையாமிருபபலர், 

22 மஹாராஜிகமென்னும் தேவச்கூட்டமாயிருபப்வர், 
29 'சாதுர்மஹாசாஜிசுமென்றெ தேவக்கூட்டி மாயீ௫ப்பவர், 

24 “ஆபாஸ-ஏரென்றெ சேவக் உூட்டம।யிருப்பவா. 

25 மஹாபாஸுரரென்கிற சேவச்கூட்டமாயிருப்பவர், த 
20 காயத்ரீமு தலான ஏழு மர்திரங்களா£ல்' அ£பபணம் செய்யக்கூடிய 

பெரிய ஏழுயஜ்ஞபாகங்களையுடையவர், 
27 பெரிய ஏழுஸாமலஸ்வரங்களையுடையவர். 
26 யமசகணஸ்வரூபர். ட் ‘ 

29 ச திதபசன் முத்லானவராயிருப்பவர்;
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OLDBEHT OMY PBEHOT » *துஷிகரே! 8மஹாதுஷிதரே ! *ப்ரமர்த்த 

BCG! 5பரிரிர்மிதரே ' 1 அபரிரிர்மிதரே ! "வசவர்கஇர்் அபரிறிர்தி 

தடே! 3அபறிமிதரே! Marat sS5! 11 ஆவசவர்த்திர் ! busy 
ச , ச் க 

ஸம் : ! ''*மஹாயஜஞரே$ 14அஸம்பஜஞரே ! Figg ைம்பவரே ! 

!யஜ்ஞயோறி! பயத்ஞார் பதி 19 mee யரே! 1"யஜஞஸ்.து 

தரே ! *யஜ்ஞபாகஹாரே ! “'பஞ்சயத்ஞரே ! 1பஞ்சகாலகர்த்ரபதி 

யே! 3பாஞ்சராத்ரிகரே ! 2 1 வருவடா! 6 3பராஜிதரே ! 3*மான 
  

1 ஸபஜஞையென்னும பெயருடையவர் 

2 துஷிதசென் தெ சேலாணல்வருபர் , 

3 van sallsQua Op ? 2தவக்கூட்ட மாயிருப்பவ 

4, மிரு ச்புரூபராயுள்ளவர். 

் மிருத்புவக்குஸஹாயமா₹ ஏற்டடுத்சப்பட்ட கா Fon sa Kova emit, 

0 காமம்சோகமுதலியவற்றிற்குஎதிரான ௪௦ம் அரோக்பருசலியனவா 

யிருப்பலீர், 

7 சமமுதலானவற்றின்௨சத்திலிருபபவர். 

8 சாரு சவியவையுள்ளவராயிருபபதால் நிசதிக்ச படாதவர், 

9 எல்லாஜாஇகளின் ரூ..ங்களி லும் அடங்காதவர், 

10 Foray é@eoruc Lam. 

11 ச கஷிக்கின்றவர், 

12 அக்னிஹோச்சமுதலியனவ -யிருபபவர். 

13 ப்ரம்மயஞ்ஞிமுதலியன வாயிருப்டவா, 

] 4 உஜ்ஞத்திற்கு௪ திரானகர்மமாயிருப்டவர் 

1௦ மஜ்ஞச்திலேற்பட்ட ரிரவிசமு. தலானவ ராயிகுபபவர். 

16 மஜ்ஞத்திற்குக்காசணமான Cagaveres it. 

17 மஜ்ஞத்தைச் ர்ப்பத்திலுடைப ஆகனிபாயிரப் வர் 

18 மஜ்ஞாககத்தின் உயாஸன ஸ்வரூபா. 

19 உஜ்ஞச்தில் SPSS. டவர். 

20 அீஜ்ஞத்தில் பாசதைதர் செபெபவர் 

21 பஞ்சயஜ்ஞஸ்திருபர், 

22 பகலிரவு, மாதம், ௬௮, ஆயனம், வறாஷூமன்ற ஐந்த ஈல்ங்களுக் 

கும், அதிவீடரனப: காத்த, கரணம், திரிபை, அதிர்ஷ்_மென்கற 

ஐர்துஈர்ச்தாக்களுக்கும பிதியாயுள்ளகர், 

28 பாஞ்சராத்ரமென்ற தகமதசால் அறியச்கூடி௰ர் 

24 மடங்குதலில்லூவர் ; ௮4௮.) AM Gam ous wy eee 

95 பிதசால் ஜயிச்சபபடாசவர். “ச 
96 மனத்தை உபாதியாசவடைபவர்,



௧௨௫௬ ஸரீமஹாபாரதும். 

ஷஹிகசே ! 1நாவமிகசே ! ”நாமரரமிகரே ! பரஸ்வாமியே | 4ஸுஸ் 

நாதரே ! ஹம்ஸரே ! வரமஹம்ஸரே ! *மஹாஹம்ஸசே; ! “பரம 
ஜஜேயரே ! 1பரமயாஜ்னாிகரே ! 10ஸாங்க்யயோகரசே ! 1"ஸாக்க்யமூர்த் 

தியே! 15அம்ருதேசய?ே! 1* ஹிரண்யேசமே ! 14*வேதேசயயே! 3 5தே 

வேசயமோ 1*குசேசயரே! 17பிரம்பேசயசே! 1*பத்மேசயரே! Blo Sau 

ஸ்ரவரசே ! *?விஷ்வக்ஸேகரே ! உமக்கு ஈமஸ்காசம். நீர் 9 பதததர்வயர், 

நீர் **ஜகத்ப்ரக்ருதி. உமக்கு அக்நி வாய், வ/_வையின்முகத்திலிருக் 

அம்உண்டான அக்னியும் ஆஹுஇயும் £ீர். ஸாரதியென்றெ அக்னியும் 
நீர். வஷட்காரம் நீர் ஓங்காரம் நீர். தவம் நீர் மனமும் நீர். பூர்ணமான 

அங்கங்களையுடைய சந்திரன் நீர். -8ர் *சசநஷரராஜ்யம். ,நீர் ஸூர்பன். 

நீர் இக்கஜம், 3*திக்பா.நுவே ! £₹விதிக்பாநுவே ! 3*ஹயிரஸே ! நீர் 
  

1 புதிதாய் அறியச்கூடி யவர். 

2 ஓவ்வொருகாமச்தினாலும் அறிவிச்சப்பட்டவர் 

௦ பரனென்னும் பிரம்மாவுக்கு ஸ்வாமியாயிருப்பவர். 

4 வேதவ்[சத்சைமுடி ச்தவர். 
௦ மூன்றுசண்டமுடைய யதியாயிருப்பவர். 

0 ஒருதண்டமுள்ள யதியாயிருப்பவர் 

7 சண்டமுதலான வையில்லாதமஹாஹ_ூஸூரன் இதயதியாயிருப்பவர். 

8 பரமமானேஜேயபசபமஸ்வரூபர், 

9 மஹாயாசம்செய்கின்ற திகூஷிதராயிருபபவர். 

10 ஸாங்கயயோசகஸ௨ரூபா, 

11 ஸாங்கயமான அ௮தாவ.து கல்பிதப்பிரபஞ்சநீங்வெஸ்வரூபமுடையவர், 

12 அமிருதர்களென்றெ ஜீவாசளிட ம சடனிசதிருபபவர். 

18 ஹிசண்யமென்டி ஹ்ருதயத்தில் சயணித்திருப்பவர், 

14 வே்தில் சயனிசதிருபபவர், 

15 இக்திரியங்சளில் சயணித்திருப்பவர். 

10 குசமென்கிறமு,இிரஜலத்தில் aes 

17 ேதத்தில் சயனித்திருபபவர். 
18 பிரம்மாண்டமாகிற பத்மத்தில் சயனித்திருட வர் 

19 எல்லாருக்கும் ஈஸ்ரூவசசாயிருப்பவர், 

20 பக்தரைபபாதுகாக்க எங்கும செல்லுந்தன்மையுள்ளளேனையுள்ளவர் 

91 ஜுததில் ஸத்தாரூபமாக ஸம்பர்.இததவர். 

29 ஜதத்திற்கு உபாதானசாசணம், 

25 யாசத்தில் (பத்தினியின்) நேத்திரத்தால் பார்ச்சபபட்டு அதனால் 
சுத்தியடைந்த கெய். 

24 திசைசளைப பிரசாசிசகச்செய்கறெவர், 

25 விதிக்குக்களைப் பிர 'காசிச்சச்செப்ட வர், 

20 ஹயகசீரீலர்,



a é 4 

FT BR us dy to. ௧௨௫௭ 
a . ° உ 8 . * (ப்ரதமதரிஸுபர்ணர் $) 3வர்ணதார். 5பஞ்சாக்கியே; 4 தீரிணாச்கே 

தூர! ஹடங்கரிதாக3ர ! “பிராக்ஜாதிஷீர ! 1 ஜழேஷ்டஸாமகரே! 
8 . ர | ச . ௪ . * owetb sour aya (மர்) ?ததர்வசி£ஸ். 10பஞ்சமஹாகம்பசே ! 

போரபாசார்பரே ! 18வாஓகல்யசே ! 15 வைகாநஸரே! 14 அபக்நயோ 
ழே ! '“அபக்கவரதரே! 14 அபக்கபரிஸங்க்யாரசே ! 17யூதாதியே ! 
யுகமத்யரே ! 19பூகநிதாரே ! 9அகண்டலரே ! 31ப்ராரேகர்ப்பரே! 

33 fo, 1 938 5 2 . . Clear sou | புருஷ்டிதசே! **புருஹூதமே! 38விற்வூருத் 

தே! *”விஸ்வஜித்தே! *'விஸ்வரூபபே ! 3* அரந்தகஇயே ! "அநந்த 
  

1 முந்தினதான தரிஸுபர்ணமகச்திரச்தால் சொல்லபபட்ட ஆதித் ரூர், 

$2 “பிசாம்மணர்முதலான ஜாதிக த் BALI பவர். 

கார்ஹபத்பம், ஆஹவனியம், சகதிணம், ஸப்யம், ஆவஸத்யம் என்ட 2 

ஐது ௮ச்னிசளாயிருப்பவர். 

4 கா௫சேதமெனகிற ௮ச்னணியை மூன்ற தரம ததக கட 

எகேசசென்று ய பெயகுள்ளவர், AUDEN FUT USL EEN தீரிணா 

ஆறு அங்கங்களுள்ள வேதஸ்வரூபர், 

பிசாக்ஜோ.இிஷமென் இற ஸாமருூபர். 

ஜ்யேஷ்டமென்த ஸாமத்தைச் கானம்செய்பவர், 

ஸாமகர்களுடைய விரதத்தைத் சரிப்பவா், 

௮.தர்வசாஸென்ிற உடநிஷத்தின் ஸ்வரூபர். 

ஸ்ளரம, சாக்தம், காணுபசயம, சைவம் . oe 

பதறிய இசமங்களால் ெரிலிக்கப்பட்டவர் ட் என்கி 

11 நுரையை அருஈதகன்ற முனிவர்களுக்கு ஆசார்யராயிருப்பகர் , 

12 வாலகில்யரென்கிற முனிவராயிருப்பவர், 

13 வைசானஸல் [தமுூடையவர் 

14 செடுக்சபபடாத யோகமுடையவர், 

15 கெடுக்கப்படாதங் ரதமுள்ளவர், 

' 16 கெடுச்சபபடாத விசாரமுடைடவா. 

17 யுகத்தின் ஆதிபாயிருப்டவர். 

18 யுகத்தின் மத்தியமாயிருப்பவர், 

10 * த்தின் முடி வா£பிருபபவர். 

20 இக்திசனாயிருபபவர் 
21 பிரானைகர்பபரென்கிற மூனிஸ்வரூபர், 
22 “கெளசமுளிருபர். 
23 வெஞவாசத துதிச்சப்பட்டகர். 
94 வெகுவாக (யாசத்திஃ) 'கூபபிடபபட்டவர். 
95 எல்லாவற்றையும செய்தவர். 
26 எல்லாவற்றையும் ஜயிச்தவர். 
27 எல்லாருபமாயுமிருபபுவர். 
28 அளவற்ற கதியுடையவர். 
20 அளவற்ற சரீ ரமுடையவா, 
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&2 G9 ஸரீ மஹாபாரதம். 
t 

போகரே! 1நந்தரே! 8௮காதியே! 8அமத்யமே!  4அவ்யக்த 
uguGr! £அவ்யக்தறிததசே! £ *வ்ரதாவாலரே! ஸழுத்ற்இ 

வாஸ?! 8யசோவாஸசே! 9தபோவாஸரே ! தமர்வாஸரே ! 

12 லசஷ்ம்யாவாஸரே ! 13வித்யாவாஸரே! 'சீதீர்த்பாவாஸரே! 7*ஸ்ரீவா 

ஸே! 1$ஸர்வாவாஸலரே ! வாஸ்ஈதேவரே ! 1*ஸர்வச்சந்சகரே | 

'1ஹரிஹயசே! !*ஹரிமேதரே! 11மஹாயஜ்ஞபாகஹாசே ! “வர 

ப்ரதரே ! ovatus! 3 தனபரதே ! *5றரிமேதசே ! **யமரே! 

5நியமசே ! *4மஹாறியம2! 3 ?த்ருச்ரரே | 38அதித்ருச்ரரே | 
் ர் 

  

அளவர்றவர். 

2 ஆதியற்தவர், 

8 மத தியமற்றவா. 

4 ஸ்பஷ்டமில்லாத$மத்தியததையுடையவர். 

—
 

6 அவ்யச்தமான$முடிவையுடையலர், 

0 வ்ரதஙகளுக்கு இருபபிடமாயுள்ளவர். 

/ ஸழுத்திரத்தை இருபபிடமாகவுடையவர். 

8 யசஸாக்கு (சனக்குச் தெரியாத புகழுககு) இருபபிடமானவர், 

9) தவத்திந்ருபபிடமானவர்,. 

10 ௮டக்கச்திற்கருபப்டமானவர், 

1] லக்ஷமிச்கு இருபபிடமானவா. 

12 வித்தைக்கு இருபபிடமானவர், 

18 இர்த்திக்கு (சனககுச தெரிந்த புகமுக த) இருபபிடமானவர். 
14 ஸ்ரீசேவிக்கு இருபபிட மானவர். 

]8 எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமானவர். 
16 எல் ௯,ருைப இஷ்டததையுமளிபபவர், | 

LT சாமாவசாரச்தில் வானானை அதஸ்வமாசவுடையவர், 

6 ௮ஸ்வமேதன்்வரூபர், 

19, மஹாமஜ்ஞமாறெ யோகத்தில் ஹவிர்பபாகமாயிருக்கற ஜீவஸ்௮ 
ரூபததைக இர ஹிபபவா, 

20 வசத்தையளிப்பவர்: 

21 ஸுத்தையளிப்பவர். 

22 தீன த்தை,பளிபபவர், 

23 ஹரியினிடத்தில் பு,ச்தியையுடைப் பக்சஸ்வரூபர், 

24 யமமென்டிற யோகாங்கஸ்வரூபர். 
2௦ நியமமென்ற யோகாங்கஸ்வரூட ' 

20 பெரிதான நியமரூபர், 

2/ கருச்சமென்றெ வ்7சஸ்வரூபர்: | 
26 ௮திக்ருசாரரூபா.



காச்திபர்தம், ௧௨௫௧ 

'மஹாக்ருவ்சே! 3 ania வக்ருச்ரரே 1! 7நியமதாமே! பறிவருத்தப்ர 

மே $ றிவ்ருத்தர்மபரவ. கதே! 'ப்ரவசரகதரே! Tame) 

கர்ப்பப்ரவ்ரு கதரே ! “ப்ரவருஞ்த வே கவித்ரிய ரே ! "அஜரே ! 

10 ஸரீவரதியே! 11 ஸர்வதர்தியே! 1நஃராண்பம!”13 அக்ஷயரே! 14௮௪ 

மே! 15 'மஹாவிபூச தியே! 1$மஹாதம்யசரரீர3ா! 1*பலித்ரபே! மஹா 

பவித்ரரே! 1* ஹிரண்யமீய? 24! * ப்ருஹத்தே! 3 பப்சதர்க்ப ளே அவி 

ஜ்ஞேயமா! “ ப்சம்மாலிிப்மே ப்ரஜாளர்க்ககரரே! **ப்ரஜாரிதநகாரே! 

?*மஹாமரயரதரரே ! *'வித்பயாதரரே ! **யோகதாரே! 31இக்ரசெண் 
ne ok 

ல் _£ஹாக்ருசரரூபர். 

"9 எல்லாக்ருச்ரமாயுமிருப்பவர் 

வரதங்கவைத் தரிப்பவர். 

பரம்மமில்லாசவர், 

சிறந்த நிவ்ருச்திசர்மங்களையடைந்தவர், 

வேதா்யயனத்தையடைந்த பரம்மசாரி, 

(வேதத்தைக்கர்பபத்திலுடையவசாகி) பீருஸ்ரூனிகர்ப்பராடுப் பிர 

விருததித்,சவர். 
8 வேசகர்மத்தை நடத் திவருகறவர். 

9 ஜனனமற்றவர். 
10 எல்லாக்கதியுமுள்£வர்; அல்லது, எல்லாருக்கும் கதியாயிருப்பவர், 

11 எல்லாவற்றையும் பாாடபவர், 

12 கர்மேந்திரியங்களால் க£ஹிக்கமுடியா சவர், 

18 க்ஷயமற்றவர், 
14 சலனமற்தவர், [வர் 
15 ஆசாயமுதலியவைகளின் ஸ்ருஷ்டிரூபமான, பெரியஐஸ்ரவர்யமுை ப 

10 மஹிமைபொருந்திய விசாட்சரீ சமுடையவர், 

[7 சுச்ரியமென்றெ ஆரண்யசமந்தரஸ்வரூபா, 
18 பாவமானீஸ9ச்தமு தலான மந்திரஸ்வரூபர, 

19 மண்டலப்ராம்மணமுதலிய மர்திஸ்வருபா, 

20 வேசஸ்வரூபர், , 
21 புத்தியால் ஊச்சமுடியாதவர், 

22 (ரூபமுதலான் வைஇல்லாததினால்) அறியமுடியாதவா, 

239 சார்யயாசணமஹாகாரணங்களுள் சிறக்தவா, 

24 பிரலஜீகளின் ஸ்ருஷ்டி மைச் செய்சன் றவர். 

25 பிரஎஜகளின் சாசத்தைசீசெய்கின் றவர், 

26 பெரிதானமாயையைத் தரிப்பவர், 

27 வித்தையைச் தரிபபவர், 

28 யோகத்தைத் தரிப்பயர், 

29 விசித்ரமான கொண்டைகளையுடை:பவர், 
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டியே! 1வரப்ரதரே! *புரோடாசபாசஹரே! கேதாத்வாே! இந்ந 

த்ருஷ்ணேே! *சிர்கஸம்சயரே! *ஸர்வீதோவ்ருத்தேே! 1நிவ்ருத்தர்பரே! 

8ப்ராழ்மணளுப சே! “ப்ராம்மணபரிய$ர! 1விற்வமூர்த்தியே! 11மஹா 

மேர்த்தியேய! 1*பாந்தவரே! 'பத்தவத்ஸஷிர! 1 *ப்ரம்மண்யதேவரே! 

பக்தனுகான் உம்மைத் தரிசிக்கவிரும்புேன். '“நிர்வகல்பகஜ்ஞா 

னத்தின்பொருட்டு உமக்கு நமஸ்காரம்; நமஸ்காரம்' என்று துதித் 

தார், 

முந்நூற்றுநாற்பத்தேழாவது அத்யர்யம். 

மோக்ஷதர்ம்ம். (தொடர்ச்சி) 

௦ 

(நாரர்யணர் நாதநக்கக் காட்சியளித்துத் தாம்செய்தஸ்நஷடி 

முதலியவற்றைச் சோல்லிய்து.) 

'இவ்விதம், ரகஸ்யமும் உண்மையுமானகாமங்களால் துதிக்கப் 

பட்டவரும் எல்லாமறிர்தவரும் எல்லாவற்றையும்படைப்பவருள்சிறந் 

தவரும் எல்லாமூர்த்திகளின்ஸ்வரூடரும் ப்ரபுவும் ஹரியுமான அந்தப் 

பதவான் சிறந்த ௮ந்தரூபததை காரதமுனிவருக்குக் காட்டினார். pr. 

தீதில் சந்திரணைக்காட்டி ஓம் மிகவும் சு தீதமானரூபமுடையவரும் ஒரி 

டத்தில் சந்திரணைக்காட்டி லும் விசேவஷூந்தோகூடியவரும் ஒரிடத் 
தில் அக்ரியினிறமுடையவரும் ஓரிடத்தில் அதித்யனுக்குரிகரானரூப 
    

1 ஸரசேோஷ்டமானஸ்தானத்தை அளிபபவர், 

2 புசேயடரசததின்பாகத்தைக் இரடிபபவர், 

9 யாகத்தையடைந்தவர, 

4 ஆசையை அறுத்தலா, 

் ஸ.பசயமறுத்தவர். 

6 'எங்குமிருப்பவர், 

7 விலகினஸ்வரூப,ச்சையு டையவர், 

8 பிராம்மணருபராயிருப்பவர், 

9 பிராமமணர்களிடம பிரியமுள்ளவர், 

10 ஜசச்சைச் சரீ ரமாசவுடையவர், 
11 பெரிதான சரீ ரமுடையவர், 

12 பந்துவாயிருப்பவர், 

18 பக்தர்களிடம் ௮ன்புள்ளவர், 

14 பிராம்மணர்களுக்கு திதமானழேகர ர் 
19 !ஏகாந்ததர்சநாய என்பது" மூலம், ,
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முடையவரும் ஒரி._த்தில் களியின்இறகுக்குநிஈரானவரும் ஒரிடத் 

Bev igs த்துக்கு Derren arm pi. & Rev மைம்மஜிக்குரிகரானகாந் 
திபுடையவறும் ஒரிடத்தில பொன்னி நிமுடையவரும் ph san was 
ளக்கொடிக்கு நிகராவாவந்பாடையவ, ம் ஜரிடத்தில வெண்ணி ற் 
மூடையவரும், PI FEN எீஈலர்வாத்கும் (நிகரானவர் அமுடைய 
வரும் ஓரிடத்தில ட வை, Vd  அம்கொட்பான ரும் ஓரிடத்தில் நீல 
வைய த்துக்கொப்ப ன வரும் ஓரி Bad இக்திரரீலத் துக்கொப் 

பானவரும்' ஒரிடசதில் மயிலின்கமுக துக்கு நரானவர்ணமுடைய 

வரும் ஒரிட apa’ (LPF GUO VLOST MATA hin CHLIBIG GD பல 

விதமரீக இந்தவர்ணங்களை த தரித்திரம் 7 goreyi அநாதியும அயிரங் 

சண்களுடையவரும் ஸ்ரீபொ ருந்த 5 Ba ரு உ 'அிரம்தலைஃகரடையவ 

(ற ற் ஆயிரம்பாதங்களுடை (Leu cht [ப ஆ, ॥ 4 ம Le oh T, சகளும்கைகளு (pont. 

யவரும் ஒரிடத்தில்இவவிதபென் றவிளக்அிலலா 2௮௬ una வா 

Gera ப்ரணவத்தையும அதனுடன்! சகாயத்ர் பந்தி) தந்தையும் 

உசசரிபபவரும் மற்றமுகங்களாலே பலனி, மானரான்கு 2 வதம்களை 

யும் சொல்லுறெவரும் பாவங்களை ஹரிபபவரும் இந் திரியவசமுள்ள 

வரும் தேவருமான நாராயனார் உபகிஷததைம் ௮7 னம்செய்தார். அப் 

பொழுது, யஜ்ஞங்களுக்குபபதியானதேவேசர் வேதி, கமண்டது, 
தர்பபங்கள், இறந்த (ஜப) மணிகள், குசங்மள், மான்தோல, தண் 

டம் இவற்றையும் ஜவலிக்கின்ற அக்நியையும் கைகளால தரித்துக் 

கொண் டிருந்தார். தெனிவானானமுள்ளவரும் Car Bul iG as say 

நமானராரதர் ப்ரஸலன்னரான அந்தபபரமேஸ் வாரை மெளீனத்துடன் 

வணங்கெமஸ்கரித்தார். தலையாலவணங்கின * அந்தகார, தரைரோக்கித் 

G திவர்களுக்கெல்லாம்?௮ திபும் விநாரமற்றவருமானபகலான், 4 ஏகதர், 

Misi, தரிதர்என்னும்மகாமுனிவர்களும் என் னுடைய தர்சன த்தில் 

விருப்பத்துடன் இந்தஇடசீ த்தை அடைந்த தார்கள். ‘s அவர்களும் என் 
ஊைப்பார்க்கவிலலை ' 4 ஏகார்திர சளிற்கிரந்தவனை ததவிர என்ன ” ஒருவ 

லும் பார்க்கமாட்டான். நீயும் எகார்திகளில்உத்தமன், ஓ! பி. £ம்மண! 

இ ரந்தலைகளான என்னிடையஇர்தசசரீரங்கள் தர்மருடையடருகத் 

தில் உண் டாயின, நீ எட் /பொழுதும் அவைளளைப பஜி. வந்தபடி. போ, 

த! “a shor | ! இப்பொழு ae விரும்புகிறவாக்தை என்னிட மிருந்து 
கேட்டுக்கொள். விஸ்வரூபனும் விகாரமற்றவலுமானரான் இப்பொ 

முது இவ்விடத்தில் உனதுவிஷயத்தில் அருளுள்ளவனாயிருஃ்கிறேன்” 

என்று சொன்னார். ௨ 

] சத? என்பது ean.
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நாரதர், ( ஓ! தேவரே! பகவானானநீர் என்னுல்பார்ச்கப்பட்ட 
மையால் இப்பொழுது என்னுடைய” தவம், யமம், நியமம்இவற்றின் 

பயன் உடனே அடை! ப்பட்டது. தீ! பகவானே ! அஸஞுதியும் எல்லா 

வற்றையும்பார்த்தவர்களில் இ றந்தவரும் £ எல்லாமூர்ததியுமுள்ளவ 

ரும் மசானும் பிரபுவுமான£ர் பார்க்கப்பட்டீரென்ப?த எனக்கு 

மேலானவரம் ' என்றசொன்னார் (பவான்) , இவ்விதம்தரிசனம் 

கொடுத்துவிட்டு ப்ரம்மபுத்ரரானரரரதரைகோக்கி] மறுபடியும் ஒரு 

வார்த்தை சொல்லலானார். நாரத! போ காமவயொதே. இந்திரியங்க 

களும் அஹாரமுறமில்லாதவர்களும் சந்திரனுக்குரிகரானகாந்தியபுள்ள 

வர்களுமான என்னுடையஇந்தப்பல்தர்கள். ஒருமுகமாக, என்னைத். 

இயானஞ்செய்வார்கள் இவர்களுச்கு விம்ஈசம் உண்டாகவேணடாம். 

மகாபாக்பலான்௧ளான இர், சுஹித்கர்கள் முன்காலத்தில் ஏகாந்திக 

ளாயிருக்தார்கள் ; : தமஸாுகளாலும் ரஜஸுகளாலும்விபெட்டு என்னை 

அடையபபோரொர்கள் ஸந்கேகமில்லை. நேத்திரத்தால்பார்க்கமுடி 

யாதவரும் தீவக்கனால்பரிசிக்கமுடி யாதவரும் (மூக்கனால) முகரமுடி 

யாதவரும் சுந்தமும்ஸமாமில்லாகவரும் ஸத்வம்ரஜஸ்தமஸென்கிற 

குணங்களடையாதவரும் எங்கும்வியாபித்தவரும் ஸாக்ஷியும் உல 

கத்துக்கு ஆக்மாவென்று சொல்லப்படுகிறவரும் பிராணிவர்க்கங்களு 
டைய சரீரங்கள் ஈடக்கையிலும் நஈசியாதவரும் ஜனனமில்லாதவரும் 

சாசமில்வதவரும் ந்நாளுமிருப்பவரும் நிர்க்ருணரும் 1நிஷ்கள 

ரும்” இருபத்தசான்குதத்வங்களைக்காட்டு அம் பிரஷித்தமான இரு 

பத்தைரந்தாமவரும் புருஷரும் இரியையில்லாதவரும் ஞானத்தால் 

பார்க்கக்கூடியவராகச சொல்லப்படுகிறவரும் இவவுலகில் பிரரம்மண 

ஸற்சேஷ்டர்கள்" தம்மை௮டைர்து முஃ்தர்களாகப்காரணறாம் ஸநாதன 
ரூம் பரமாத்மாவுமான அக்தவாஸுு) தவர் அறியத்தக்கவர். ஐ! நாகந! 
சுபகர்மங்களா ஓம் , அசுபகர்மங்களா லும் ஒருபோதும் பற்றப்படாத 

இந்தத்தேவருடையவியாபகத்தன்பையையும்  மடிமையையும் பார், 

ஸதவம்ரஜஸ் தமஸென் னுமிவைகளைக் குணக்களாகச் Cena giant 

கள். இவைகள் எல்லாசசரீரங்றளிலுமி ரக்கன் றன்; எ ஞ்சரிக்கவுஞ் 

செய்கின்றன, இந்தக்குணங்கவை Caep YBa (அனுபவிக்கிறான் . 

இவைகளால் அவன் அனுபவிச்சப்படுகிறசில்ல அவன் நிர்க்குண னும் 

குணங்களைப்புஜிக்கிறவலும் நுணக்களைப்ப டைக்கிறவனலும் குணங் 

களை அதிக்ரமித்தவனுமாயிருப்பான். ஓ! தேவரிஷியே ! ஜகத்துக்கு 

ஆதாரமானப்ருகிலியானது ௮ப்பில் ஜ்யக்மை ௮டை௫றது. ௮ப்புதேயு 
  

1 பராணள்முதலியச$லகள்இல்லாதமர்,
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விலும் தீயு வாயுவிலும் வாயு அகாபசுதிலும் ஆகாயம் மனத்திலும் 

ல்யிக்கின் pow பரமபூதமான அக்கமனமும் அவயுத்தத்தில லயிக்க 

PB ஓஒ) பிராம்மண! அவயம், க்மானறு கிரியைய/ அதவணான பிருஷனி 

டம் 'லயிக்கெறது. ove ஞுனனை அந்தபபு (ரஷலும்கு மேலானவன் 

இல்லை. ஸஞதனரும் !(ரஷரு$சான Yh Gora) yori ஒருவரைத் 

தவிர உலகத்தில் சராசரமும் நித்பறமான 'பூதமான.து. இலைபன்னோ ? 

மகாபலமுள்ள வாஸ$தேவர் எல்லாப்ராணிகளுக்கும் ஆக்மாவன்றோ ? 

ப்ருதிவிபும் வாயுவும் அகாயரும் அப்பும் தேயுவுமாசிய பெரிய 

ஸ்வரூபடுநீள்ள இவைகள் சோர்து ஈரரமென்று பெயரிடப்பட்டன. 

ஒட பிராம்மண! அதில பிரவேதெ ருபிபவரும் இரந்த பராக்ரமமுள்ள 

வருமான அவர் பார்க்கத்தக்நலரலலர் பிரபுவானவர் சரீரத்தைச் 

சேஷ்டிக்காசெய்து உண்டான வராகவே அப். கா.துக்களுடைய 

மசரக்கையின்றி ஐரிடததிலும் ரரீரமானது உணாடாஇி றுதில்லை pl 
பிராம்மண! தவிரவும், ஜீவனிலலாவிட்டால வாயுக்கள் சேஷ்டிக்கும் 

படி. செய்கிறதில்லை. அங்கஜீவன் சேஷரும் பரபு௮மான ஸங்கர்ஷண 

சாகச சொல்லப்பகெழுன் அவர் தம்முடைய (திபானமுதலான) கர் 

மத்தினாலே (ஜீவன்முக்தரான) ஸஈதகுமாரராயிருபபதை அடைந்தார். 

அந்தஸங்கர்ஷணரிடமிருந்தும். பிரளயத்தில் ௮ல்லாபபிராணிகளு 

டையஓயத்துக்கும் ஆதாரமும் எல்லாபபிராணிகளுடைய மனமூமாயி 

ருக்கிற பரத்யும்னர் (உண்டானாரென்.ற) சொலஉபபடுகிறார். அவரிட 

மிருந்தும் கர்த்தாவும் காரணமும் காரியமுமாயி ருப்பவர் உண்டா 

னார். அவரிடமிருந்து சராசாமான ஜகமனைதறும் உண்டாகி றது, 

அவர் அறிருத்தா அவர் ஈசானர், அவர் எலலாச்சர்மங்களி லும் ௮தி 

காரி. !'பகவானும் ச்மக்ஷ;த்ரஜஞரும் நிர்க்குணமான ஸ்லருபமுடைய 

கீருமான வாஸுதேவ பிரபுவான ஸங்கர்ஷனசென்கிக ற் ஜீவனாக 

அறியத்தக்கவர். ஸங்கர் ஷணரிடமிருந்து ௨ உண்டான பரத ம்னர் மன 

மாகசசொல்லபபலேழுர் பர த்யுப்ன ரிடமிருந்துமுண்டான ' அநிருத் தீ 

தர் அகங்காரம்; அவர் ஈஸ்வரர். இ! நாரத! ௮ச்ஷரமான ஜீவனும் கதா 
மென்கிற பிரகிருதியும் காரணமும் காரியமும் சராசரமான எல்லாஜகத் 

தும் என்ன்... பிளந்து உண்டாகின்றன இவ்வுலகில் எவர்கள் என்னு 

டைய டக்தர்களோ அவர்சஜா " என்னிடம் பிர(2வ௫த் pl முக்தர்களா 

இன்றார்கள். நானோ பூரணனும் கிரியையற்றவலும் இருபத்தைந்தாம 
வனும் நிர்க்குணனும் நிஷ்களனும் (ஸுகதுக்கமுதலிய) தீவந்த்வமற்ற 

வனும் ஒன்றையும் எனீதென்௫ ற கருதாதவ னுமாக அறியுத்தக்கவன். 
த ணை! 

1 ஒருசொல் விடபபட்டது.7 

      
 



௧௨௬௪ ஸரீமஹாபாரதம். 

நீ என்ன ரூபமுள்ளவஞகை நிணக்கவேண்டாம். ் ஐகத்துக்குக்குருவும் 

ஈச.ஓுமான நான் விரும்பினால் ஒரறுக்ஷணத்தில் மறைந்துவிடுவேன், 
காரத 1, எல்லாப் பூதகுணங்களுடனுங்கூடினவனாக நீ (இப்பொழுது 

பார்ப்பது என்னால் படைக்கபபட்டமாயை. , நான் இவவிதமிருப்பதாக 

ம நினக்கவேண்டா. என்னால் உனச்கு இந்த நான்கு மூர்த்திகளும் 

நன்கு சொல்லப்பட்டன. “நானன்மீரா ஜீவனென்.று பெயருள்ளவன் ? 

என்னிடம் ஜீவன் 1கற்பிக்கப்பட்டவன். அடையால், இப்பொழுது 

உனக்கு, : ஜீவன் என்னால பார்க பபட்டான்' 'என்லும்புத்தி வேண் 

டா. ஒ! பிராம்மண ! கான் எங்கும் வியாபித்தவன் ; பிராணிவர்க்கங் 

களுக்கு அந்தராத்மா. பிராகளிவர்க்கங்களுடைய சரீரங்கள் ர௫த்த 

பொழுது கான் நசியாமலிருக்கியறன். ித்தர்களும் மகாபாக்யமுள்ள 

வர்களுமான அந்த மனிதர்கள் எகாந்திகளாகிறார்கள். ஓ! முனிவ! 

தமஸாலும்' ரஜஸாலும் விடுபட்டு என்னிடம் பிரவேசிக்கப்போகிறார் 

கள். நாரத! நான் கர்த்தாவும் காரணமும் காரியமுமாயிருப்பவன். 

தேவனை நான் கண்ணால் பார்க்கத்தக்கவனல்லேன் ; தீவக்கால் பரி 
சிக்கத்தக்கவனல்லேன் ; (மூக்கால்) முகரத்தக்கவனுமல்லேன் ; கந்த! 

மூம் ரஸழுமிலலாதவன் ஸத்வம்ரஜஸ்தமஸ் என்னும் அந்தக்குண 

ங்கள் என்னிடம் இலலை எங்கும் ஏிறைந்தவனும் ஸாக்ஷியுமான கான் 

உலகத்துக்கு ஆத்மாவென்று சொல்லபபடுகிமீறன் ஹிரண்யகர்ப்ப 

ரூம் உலகங்களுக்கு ஆதியும் நான்கு முகங்களஞடையவரும் சொல்ல 

முடியாதமூர்த்தியை அடைந்தவரும் ஸ்நாதனருமான ப்ரம்மதேவர் 

என்னுடைய் பலகாரியங்களை விசாரிக்றெவர் குரோதத்திலிருந்துண். 

டானவரும் தேவருமானருத்ரர் என்னுடைய நெற்றியின்வழியே 

வெளிவந்தார்? * என்னுடைய வலப்பக்கத்தை (அடுத்திருக்கிற பதி 

னொரு ருத்ரர்களையும் பார், இடப்பக்கத்தை அடுத்திருக்கிற பன்கரி 

ரண்டு ஆதித்யர்களையும் பார். என்னுடைய முன்னிலையில் தேவர்களிற் 

இறந்த எட்டு வஸாுக்களையும் பார். என் டைய பின்பாகத்தில் நாஸத் 

யனொன்றம் தஸ்ரனென்.றம் சொல்லப்படும் வைத்தியர்களையும் பார், 

ஸ்ருஷ்டி கர்த்த்தளெல்லோரையும் பார். ஸப்தஷிகளையும் பார். வேத 

ங்களையும் ௮நேகமான யாசுங்களையும் அமிருதத்தையம் ஒஷ.இகளையும் 

பார். தவங்களையும் நியமங்களையும் வெவ்வேற விதமான யமீங்களையும் 

எட்டுவிதமான ஐஹ்வர்யமும் மூர்த்திகரித்து ஒரிடத்திலிருப்பதையும் 

பார், ஸம்பத்தையும் லக்ஷ்மீதேவியையும் கர் த்தியையும் கோரூபமான 

  

பூமியையும் வேதங்களுக்கு மாதாவும் என்னிடமிருப்பவளுமான ஸரஸ் 

1 ₹ ஸமாஹித;! என்பது மூலம்; (என். ௮தினன்? என்.ரம் கொள்ளலாம்,
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லக்ன காயதர்தேவியையும்பார். நரக! ஜோதி திகளுள் மிகசசிற 

த்தும், ேகாயத்திலை சசரிப்பதுமான" கருவாக நீர ச்தையும் (பார். 
ர 
மேசங்களையும் ஸருக்இரங்களையுட் தடா Bot தவனே, epi S Bal 5 ss 

கங்களையும் ஈதிகளையும் ,சம்ரம்பெறறகான்ரூபிக் நகல்களையும் பார், 

சரீரமிலலாமல் என்னிட1மி 'ரூல்கி & இந் தமனக! ணங்க புழ். பார். RD | | 

petite? தேவகாரியதசைக்காட்டி அம் பிகருநாரியமானது. இறந்தது. 

GO Sain Goma in cab எளுத்ரும்அதியானகான்ஒரேபிகா நான் amu 

க்ரீவனாகி .வடமேற்னாீஸமுத்தாரததில் (இருக் சொண்டு) ஈன்குஹோ 
பம்செய்யப்பட்டவையும் மரத்தையுடன் ௩டி ன௰யுமான  ஹவ்பத் 

தையுள் கவபத்தையும் புஜிக்கமறன்.. இுகியில் என்னால் ஸ்பு நஷ்டிக்கப் 

பட்டப்ரம்மாவானவர் யஜஞருபனை என்னச சாம் பூஜிரதார். அத 

னால், நான் 14 ரீதி தியடைர்து கலபத்த சின்.அ.இயில அவருக்குச இறந்த 

வரங்களையும் எனக்குப புதீரராயிருக்னும்தன்மையையும் *உலகங்களு 

SG யஜமானராயிருக்கும், நன்பையையும் அரங்காரககால் , செய்யப் 

பட்டபெயரையும் கொடுத்! கழி கன் Corinne) செப்யயபபட்டவரைய 

உறையை ஒருவ னும் ரீறமாடடான். நீ Thin வர கதைவிரும்புகி றவர் 

களுக்கு வர ததை அளிப்பவாரவீர். தபோதனசே! மிம்கபாக்யமுள்ள 

வே ! கடிமையானவிர குடை யவமே! (2தவக கிரளாக்கும். அஸுர 

கணு ங்களுக்கும் ரி௨ிகளுர்கும். பித்ருக்களுந்கும். பலவரையான 
பிராணிகளுக்கும் நீர் எப்பொழுதும் உபாஷிசக்சத்கக்ரவராவீர், ஓ! 

ரெம்மாவே! தேவகாரியங்களினிமிக்கம் அவதாரத்தைஅடைந்கநரான் 

சபடுபாழுதும் உம்மாலே புகதிரன்போல உபதேசிக்கவும் (கார் 
யங்களில்) எவவும்தக்கவன்' என்றும்சொன்னேன் கான் அளவற்ற 

தேஜஸுள் ளபிரம்மாலுக்கு இந, ககல்லவரங்சளேயும் ioe pon baton it 

ஜொடுத்து இபபடியே ருத்ரருக்மும் மனுவும் ரூம் அளவற்றதகேஜஸ 

ள்ள இந்திரலுக்கும் வரங்களைக்கொ( டு தவிட்டு ப திபடைந்து நவ 

ருத்தியைப் பற்தினவனுனேன்.  * ஸுகரூபமானறிவருத் தியான து 

எல்லா தர்மங்களிலுமீ Avis STG கருதப்பட்டது. அரைகால், 

நிவ்ருத்தியை௮மைந்தவனும் எல்லா அங்கங்களி ஓும்ஸசத்தையடை 

ந்தவஜுமாக ஸஞ்சரிக்கவேண்டும் விற் த்தையை' ஸ்காயமாக 

a |டையவனும் ஸுர்யமண்ட௫த்திலிருப்பவனும். ஸநாதனனுமான 

என்னை ஸால்யெசாஸ் இரத! தின் நிரசயத்தை(யே / உறுதியாசவு 
    

1 குதிரைச்தலையூள்ளவன். 

2 'எல்லாத்தர்மங்களுடையபரமிமானநில்ருச்தியம் மோக்ஷமாகக் ௧௬ 

றப்பட்டத” என்றும் | சொள்எலாட் 

உ 1 ௮௬



௧௨௭௭ Uy to as றா பாரதம். 

COL UI QF OTL Ha நலக Arra gatas. ஓ! பிராம்மண்! 

பகவானை. இக்க ஹிரண்யகர்ப்பர் வேதத்தில் துதிக்கப்பட்டி 
Hae RE அ 1 ட. WAL oT as சம்பளத் மோசசாஸ்தி Bow 

களில் Guts s சொலலப்படமடன் Obese sruvalg@yer 

நான் ats 59,5 IDS 4 st ov, “Gul க்கத்தில் இருககிறேன், 
9 adi புதங்களுடைபப்றடிவில  தரும்பவும் உலகத்தை ஸீம் 
My By aly Ds டைய ப வி இரும் பு இதை 

ஹரிப்பேன். இரும்பவும் சராசரங்மளானபிரரன களையும் உலகத்தை 

யும் என்னிடமிரு்சசசெய்துகொல்டி ஒருவார் வித்தையுடன்லிலை 

செய்வேன். (பிறகு, எல்லாஉலசத்தையும் படைபபேன் இவை 

களில் நான்காவதுமார்ததியான! ௮ Nano se agent படைத்தது. 
௮வர் ஸங்கர்ஷண ராகசசொலலபபட்டார். அவரும் பிரத தயும்னரைப் 

படைத்தார். பிரத்யும்ன ரிடமிருந்தும் அறிரு த்கனான நான் உண்டா 

னேன்; என்னுடையஸ்ஷ்டி அடிக்கடி. உண்டாகிறது, அநிருத்த 
( ட் 

ரிடமிருந்தும் அவருடையகாபிகமலவரியாக பாரம்மா உண்டானூா 

பிரம்மாவினிடமிருந்தும் ஸ்தாவரங்களும் ஜங்கமக்களுமான எலலாப் 

பிராணிகளும் உண்டாயின  அமாயச்திலிருக்தும் அதித்யலுக்கு, 

உதயமும் அஸ்தமனம் எ ற்பிவதபோலம் த ற்பக்களின். ஆதிகளில் 

HI9. BEI. இங்வுலலை இச்தஸ்ருவ்டி உண்டாகிறகை ௮றி, அளவற்ற 

காந்தியுள்ளவே ! த திரும்பவும் ராசததையடையும்பொழுது காலமா 

னது பலாத்காரமாக (உலகத்கைம்) திருபபுகிறது' என்.றுசொன்னார். 

முந்நூற்றுசாற்ப த்தெட்டாவது அத்யாயம். 

Ginn ag Di tb wb. (தொடர்சீசி.) 

er ed 

(நமாயணர் து அவதாரங்களை நயாதரக்கச் சோல்லியது.) 
6 

நாரதா, ஜனாதத காானபரவானை 1 நாக்கி, (ழ்! | மகாப்ரபுவே ] 
( 

மிதவும்சோரமான சார் PINS BPN சராசரங்கள். காசத்தையடைந்த 

பொழுது எந்கஎர்கபபொரு£்களில காணப்பறீர்? என்றவினவ, 

பகவான் சொலலலானூர் ’ 

(ஓ! நாரதமாமுனியே ! (என் னுடை பர அவதாரங்களை. உள்ள 

பட. கேள், மதஸ்யம், கூர்மம், வராஹம், ஈரஹிம்மம், வாமனன், பரசு 

ராமன், தாசரதிராமன், பலராமன், புத்தள, கல்கிஎன்று பத்து 

  

1 “க்ருஷ்ண? சல்? என்பது வேதபாடம்,



சாத்திபர்வம். ௧௨௭௬௭ 

வவதாரக்கள். கான் (தலில் மீனமாகவதரித்துப் பெரியகடலில் 

மேழுரு தூன்ற உலகங்களை வெஷிப்படுத்திப் பிரஜைகளை நிலைநிறுத்து 
வேன். : பிராம்மணா்ேஷ்டஏ்!. ஹேமகூடபர்வத ததுக்கொப்பாகக் 

கருதப்பட்ட இரண்ட. asin கூர்மாவதார ஷிசெய்து அமிருதத் த்துக் 

காக மந்தரகிரியைத் "BAL ug. ஐ! வித்வானே! பி றற; நான் 

வசாஹரூபத்தைத் ஹீரித்தககொண்டு கோசமானஸமுததிரத்லை முழு 

கினதும் 'பாரத்தா 1 ற்ந்ததும் பிராணிகளால வியாமிம்உபபட்ட 

வல்லா அங்கங்களையுடையதும் ஸழமுத்ரத்தை PE 

தும் மழைந்ததுமாகபூமில ப எல்லாபப் ரரணிகளு டைய நன்மைக்காக 

வு் மீண்டும்' பலததினாலே தன்னிககிலகொணுடுவக்து சேர்பபேன், 

பலத்தால்கர்வக்கொண்ட ஹிீன்யாதனென்டிற அஸாுரனைம் கொல் 

லபபோகிமறன். திரும்பவும் நரஹிம்மாவதாரதகைஎடுக்து. யாகத் 
ao FEO) ab SE eo Dom ranrisa Fs) ) yd YA) அஸர ம 1) கவசாரியத 

அுக்காகக் தொலவேன் தேவர்க, அஸாுரர்கள, ராரஒிஸர்கள் முதலிய 

எல்லாராலும் கொல்லமுடியாகவனும் பலலானும் விரோசனனுடைய 

புத்ரனுமான பலியென்கிற பெரியஅஸ-*ுான் உண்டாவான். அவன் 

இந்தாரணயும் அவன் ரரஜபயத்திலிருந்து ஈழுவச செய்வான். அனால் 

மூவுலகமும் அபகரிக்கப்பட்டு இந்திரனும் விலநியிருக்கும்பொழுது, 

காஸ்்யா /ரிடமிருந்து அதிதியினிடத௫ில  பன்னிரண்டாவதுபுத்திர 

CHB பிற பேன் பிரம்மராரியாளி யாகசாலையைஅடைந்தநு உததமர் 

களானவேதியர்கள் துதிக்க (அவனணைடைய) யாநகதைத் துதிபபென், 

(அதக்) கேட்டுப் பலியானவன் (பிதியடைலான். (பிரத ௮வன்)) 
“ ப்ரம்மசாரியே ! எதை விரும்புகிார் ? சொல்லும் என்றுவேட்க, ஒரு 

பெரியவரத்தை யாத பேன் 4 மூன்றடி அளவு வகதலும் கொடுக்க 

வேண்டும்' என்று (அந்த) மகாஸுரசன யாசபபபேன். அவன் மர்திரிக 

ளால் தடுககப்பட்டும் என்னிடம் மிகவும் 41திருடன் கொடுப்பான், 

பிறகு, தான ஜலமாரீண ௮ என்கையில்விழுந்தவுடன் மூன் ௮. அம களுக் 

குள்ள டங்யெ சாஜப்த்சை அவவற்றபராக்ரமமுள்ள இந்திர ஜக்கு 

அளிப்பேன். ஓ ! “நாரத ! தேவர்களை அவரவர் 24 Bosra ங்ய்ளில் நிலக் 

கசசெய்வேன்.  எல்லாதி2தவர்களாலும் சொல்லமுடியாதவலும் பல 

வான்களுகிளறறர், றந்தவலுமரன , பிலிபென்கிற அல எம் பாதாளத 

தில் வஹிச்சச்செய்வேன். திரேதாயுகச்தில பிருகுமசரிஷியின் 

ுலத்தைவெனன்ற (ரசு ராமஞசை “yong Pus ஸேனைகளும் 

வாகனங்களும் நினீறந்கூ சஷிதீரிய ஜாதியையும் காசம்செய்வேன் , 

திரேதாயுகத்துக்கும் அவாபரபுகத்துக்கு P ஸர்திஎ ந்படும்பொழுது



௧௨௬௮) ஸரீமஹாபாரதம். 
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தீசரதபுத்ரனானராமனாடிப் பூமண்டலாதிபதியாவேன். ஸ்ருஷ்டி காத் 
தீரின் புத்ரர்களும் ரிஷிரளுமான எத்தரும் தீலிதரும் தரிதருடைய 
சாபத்தால் தம்உருவமிறர்து வானரத்தன்மையை ௮௲ஒடவார் ஐ! 

பிராம்மண ! அவர்களுடையவம்சததில மிக்கபலசாலிகளும் பெரிய 
ப பூ a ர ச . . * fy , உ . ' . | e த . 

வீரத்தன்மையுள்ளவர்களும் இந்திர க்கு நிகரானபராக்ரமமுள்ளவர் 

களுமாகப்பிறக்கும்வானார்கள் எனக்குத் CO தவசாரியநிமித்தம் துணை 

யாவாகள். அ௮ந்தஸஹாயத்தால் ராச்ஷூஸராஜீஓிம் பயங்கரனும் புல 

ஸ்தியவம்சத்தைம் செடெபவலும் சொடியவஸ்ம் உலகத்துக்குத 

அன்பஞ்செய்பவனுமானராவ ஊனைப பரிவாரத்தூடன் கொல்லுவேன. 

அவனுடையராஜயததைக் இசமப்புடி, விரிஷணனுக்குக் கொடுப 

பேன், நான் அயோததியில் வஹிக்கன்ற எலலாரையும் அழி 

வற்றலோகத்தை அடைய௪ செய்வன் gauss தீதுக்கும் 

கலியுகத்துக்கும் ஸந்திபானது முடியும்பொழுது (என்னுடைய) 

௮வதாரமானது மதுராபட்டணத்தில கம்ஸனுக்காா உண்டா 

கும். நான் அந்த அவதாரத்தில தேவகண்டகர்களான (2௯1 

௮ஸ-மர்களைக்கொன்று குரஸ்தலிபென்டிறத்வாரகாககரத்தை இருப்! 

பிடமாகச செய்வேன். அக்தாகரத்தில்வஹித்துக்கொண்டு அதிதிக்கு 

௮மிஷ்டத்தைசசெய்றெ பூமிபுத்னான காரகன், முரன், பீடனென் 

கிற ௮ஸுரர்களைம் கெரலவேன். மிக்கபொருளுள்ளதம் அ ழருள் 

ளதுமான ப்ராக்ஜோதிஷாகாத்திலுள்ள  அஸுரஸ்ரேஷ்டர்களைக் 
கொன்று அதன்செல்வங்களைக் குரஈஸ்தலிக்குக் கொண்டுவருவேன். 

தவிரவும், எணாஞுைப்பிறந்த ரருகனென்பவனை த திருப்பவும் (சாப்த்தி, 

னின்று) விலவிபபேன். ;௮ர்தஅவதாசகதில போனான அமிருத்தனுக் 

காகச சோண்ிதபு£மென்கிற பாணாஸுரனுடை!நகரத்தையடைந்து 

பெரும்போர்புரிவேன் (அபபொழுதும்,) பாணாஸுரனலுக்கு நன்ஸை 

யைசசெய்வதில் பற் வ்ள்ளவர்களும் (என் னுடன்போருக்கு) முயன்ற 

வர்களும் தேவர்களும் உலமங்களால் வணங்கப்பட்டவர்களுமான 

சங்கரையும் ஸுப்ரமண்யரையும் ஜயிபபேன் (பிறகு, பலியின்புத்ர 

லும் யிரங்கைகளுள்ளவனுமான பாணனைஜயித்து உடனே ஸெளப 

மென்கிறகரத்திலவஷிப்பவர்களெல்லாரையும் கொல்வேன். ஓ! பிராம் 

மணஸ்சேஷ்ட ! கர்க்சமஹரிஷியின்் தஜ்ஸாஷ் சூழப்பட்டவறும் (உல 

கத்தில் பிரஹித்திபெற்றவனுமான காலயவனனுடையவதமும் என் 

ஞாலையே நடக்கும். கம்ஸணையும் கேசியையும் குரூனான அரிஷ்ட 
னென்ிற மகாஸுரனையும் மிச்கவீர்ப்முள்ள்சாணூரனயும் பெரிய 

பலமுள்ளமுஷ்டிகனை பும் “பாரலர்பணை யும் தெனுகண்யும் காளைவடிவ 

(



. é ¢ 

சார நீதிபாவம். ௧௨௬௯ 

மெடுத்த . அரிஷ்டனையும் கொலவேன் யமுனையின் பெரியமடு 

வில “காளீ பனைவசஞ்செய்து அதன்பிறகு சோகுலங்களில் இந்திரன் 

amass (அடிபொழு அ) பசுக்களின் ரோஷமத்துக்காச ஏழுாரத்திரி 

(G எவர்த்தனமென்சிற) பெரியமல்யையும் கரிப்பேன் ஐ! பிராம் 

மனை! பிறகு, மழைநின்றபொழுஆ பர்வதத்தின் உசூயிலிழர்துகொ 

ண்டி உடனே இக்கிரனோடிகூட ஸம்வாக& செய்வேன்.  பெஎண் 

ட்ரகவாஸ-தவணையுட் 'ரிக்செம் எலலாததிரவியத்தையும் அபகரித் 

இக் கொலவேன் இழிவ்ரஜத்தில பலவானும் எலலா அசசர்களுக்கும் 

விரோதத்தைசசெய்கிறவனும் செநிபபுற்றவனுமான ஜராஸந்தனென் 

உனுடி அஸுரன் அரசனாவான் எலுஞுடைய புததியின் அலோசண்யி 

னால் அவனுடையவதம் உண்டாகும். தர்மபுக்கிருடைய யாகத்தில் 

இசுபாலனக் கொல்வேன் Pil DUT GOVT SY! குறறத்தின அம் 

யுதிஷ்டிரருடைபய குணததினுலும் பூமியில பலசாலிகளான எல்லா 

அரசர்களும் பபுத்தததிற்றாகா) சேர்க்திரும்தையில எனக்கு இந்திர 

புதீரனான அர்ஜுனனொருவனே நலல ஸகாயனாவான் (அப்பொழுது,) 

சுதிஷ்டிரரைத் தம்பிசளோடு அவருடைய ராஜபத்தில ஸ்தாபிப்பேன். 

 ஈற்வரஸ்வரூபர்களான ௩ரநாராயணர்களென்டுற இரண்டுரிஷிகளும் 

லோககார்பத்துக்காக மூயநடசெய்துகொண்டு cap த்ரியந்கூட்டத் த்தை 

61 NS np உள் ' என்று உலரததுஜனங்கள் சொலலுவார்கள். எல்லா 

அரசர்களும் ஆயுதங்களால சொலலபபட்டு ஸ்வர்க்கக்தை அடைவார் 

கள். இறந்தவனை ! இஷ்டபபடி. பூமியின்பாரத்தை இறக்கினிட்டு 

அத்மீஞானத்தை ஆஸ்ரயிகது ஸாத்வதர்களில முச்சியமான்வர்களெல் 

லோருக்கும் துவாரகைத்கும் கோரமான (ிரளயத்தைச செய்வேன், 

ஆத்மா$னைமாகசசெய்னு. தீவாரகையை ஸமுத்ரத்தில் முமுகச் 

செப்வேன். பிராம்மணமுா?ரஷ்ட! பிறகு, "கலியுகத்தின் ஆதியில் 
காஷாயவஸ்திரதாரியும் முண்டனஞ்செய் கொன்ட னம் சுத்த 

மானதந்தங்களுடைடபவலும் சுத்தோதனனென்பவனுக்குப் புத்ரனு 

மான “புத்தனாக (san தற்காக) வருஷத்தை அடுத்தும் என்னி 

டம்பயத்தோடு கூடிய மகதததேரத்தாசனுடன் தர்மாஜனைனை ௮வன் 

கருகத்தில் வலுக் துக்சொண்டும் ஜனங்களை மோ௫க்கக்செய்வேன். 

நான் புத்த னை யிருக்கையில் ஸரதரர்கள் சுத்தர்கரிடத்தில் புஜிப்பார் 

கள். மனிதர்களெலலோரும் காஷாயந்தரிததுப் புத்தர்களாவார்கள். 
பிராம்மணர்கள் அத்யயனஞ்செய்யாதவர்களும் யாகமில்லாதவர்களு 

மாவார்கள். - அக்நிஜஹேதாகங்கர சாசமடையும். குருவின் அரா 
a பெய்ய வெண் ஆ வெய் மவ வெக்கை 

  

  

1 இர்தவசலாழ, முழுதம ௮,திகபாடம்,



é ௧௨௭ ஸரீமஹாபாரதம். ௦ ஹாபாரத, 
* ௪ . e * 6 q . . ந a ச் 

தனமும் நடத்துவிடும். பிதாவின் (வார த்தையைப்) புத்ரர்களூம் புத 

ரார்களின் ப தீரிகளும் கேட்கமாட்டார்கள் ஜ்யேஷ்டர்களின் (வார்த் 

தைகஷ்ச்) சரிஷ்டர்களும் (9 srw ஹச்களின வார்த்தைகளை) பெளத் 

ரர்களும் (பதியின்வார்த்தைகளைப்) பத் ‘ayer கேட்கமாட்டார்கள். 
௬ ச் * s . e ர் 

மெழார்கள் மேலோர்களும் (மேஹோர்கள் €ே )தார்களும்) ஆவார் 
கள் கலியானது பூர்ணமாகையில் ௨ லஃபெல்லூம் இவ்விதம் வேத 

மும் ஸ்மிருதியுமற்றகாகும் அசுததமாகத ॥/ர்மததின் ஸங்கரமும் 

ஏற்படும் அவர்களு ப ஸமீபத்திலிருக்து [கர்மமுணர்ந்தவர்களும் 

தேவதைகளையும் பரபரம்மத்தையும் அறிந்தவர்களுமான மனிதர்கள் 

அசத் தீர்களும் பொய்வ LPL Ge 0 & இன் றவாகளுமா வார்கள் தர்மம், 

நஷ்டமானவாகளிடமிருந்து. நேடபவர்கள் பாவத்தை நிசசயமாகச் 

செய்யும்பொழுது (ஈஷ்டதாமந்தைச சொல்லுக றவர்களுக்குச) ௪ம 

நானவர்சளே. கையால, நன்மையை விரும்புகிறவர்கள் அவர்க 

ளோடு பேசத்தநாது (அவர்களைக்) கொடவும்கூடாது.. அவர்களு 

டன் ஸங்கதாஷஙிவருத்திம்காக மூன்று நாள் உபவாஸமிருக்கவேண் 

டும். பிறகு, கலியுகத்தின் முடிவில் பிராம்மணனும் பசசைஙிறமும் 

பொன்னிறமுமுடையவனும் விஷ்ணுயசஸளென்சிற பிராம்மணனுக் 

குபபுத்ரனும் *யாகளுபமான கடிவாளமுள்ளவலும் (எல்லாருக்கும்) 

புரோஹிதனுமான கல்கியாக அவதரிப்பேன். உயர்ந்த மூக்குள்ள 

௮ர்த அறாவம் அ?சேவனமென்இற (விஷ்ண ணுயசஸ்வஷிக்திர 2) HES 

மத்தில் இருக்கும். பிராம்மரர்க ளலலாரும் ௮ற்வழுள்ளவர்களா 

யிருப்பார்கள்.. நானும் அர்தப்பிராம்மணர்களுடன் (சாந்து மங்கு 

மள்ளமிலேசசர்களையும் பாஷண்டாகளையுமே நாசஞ்செய்வேன். 

கலியில், அப்பொழுது (என்னுடைய) மாயையினா3லேயே பாஷண்ட 
பதம் நதிக்கும் அர்தபபிரளயத்தில நான் மூடிவுவரை பாவண் 

டர்களைக்கொன்றவிட்டு ' அதன் பிறகு எப்பொழும் யாகங்களில் 
பற்றுள்ளவனாவேன் தவிரவும், குந்தியின்புத்திராரன தர்மபுதரர் ராஜ் 

யத்தை ௮ அளும்பொழுது நான்கு சரீரக்களுடைய கான் அளவற்ற 

கர்மங்களைச்செய்து பிரம்மதேவரால பூஜித்கப்பட்ட என்னுடைய 

லோகங்களை அடைவேன். த! மிராம்மணஸ்ரேஷ்ட! ் ஐரம்ஸம், 
seein உடன வவ வ. பல் வம. a ammeter அவையை 

1 ஈஷ்டதர்மச்சைச் சொல் லுறெவனுக்கும, சேட்ரெவனுக்கும் பாவம் 
ஸ்மமென்பது. 

2 4 wna SL} என்பதுமூலம ; ! யஜ்ஞவல்கரின் வமசத்தில் உதித் 

தீவனும் ? என்றும் கொள்ளலாம், ( 

8 இது, முன்சொல்லப்படவில்லை,* ' இங்கே பலராமாவதாரம் சொல்லப் 
படவில்லை, 

           



சா நிதிப/ வம். ௧௨௪௧ 

ஈதிஸ்யம், கூர்மம், வரரீஹம், கரஷிவாம், வாமனன். பரசுராமன், தாச 

ர இரான், ஃருஷ்ணான், கலகியென்பவை என்னுடைய அவகாரது 
. 4 ° oN . * ௪ ச 

BOT வேத (ம UU pilin கஷ்ட Tod) Hil oML_ WH பெரமுது சிரும்ப 

வும் என்லை கொண்வெரபாட டன. மறரலிஷிஇரதுபுககுல (சல் 
வ் > ர் t 

6 _¢ ரூ ௩ . ஸ் . ‘ . . 

லா ம்) பேத ம 5 ay Bi ப ள்ளன BM BY GI nih, 
ட 

சி a ட » . _ . * . yt QVEOOT M50 au Fan aor அவதாரங்க ॥ உன்லைடிபுராவ ப னில் வ வியயா 

வது (கட்சபபட்டி. oF என்றனலா 7 சென்றலைடஸும். இறந்தவை 

களுமான எனனுடைியபலஅவகாரந்மளா உலநப। ரியங்களை பெய்து 

விட்டு மறயடியும் சான திபிரதி இயை அடைக்க ஒ DIR. IO ரான 
“ey ’ ‘ . aN , ப்தி இியுள்ளம். இபபொழுது Dov ரிலத [சி் இபபடிப்! ॥ ட 

இரத என்னுடையகாசகமானது முன் பிரர்வூள் லும் ௮டையப 

படவிலலை இ! பிராம்மண ! இறந்தவனை ! ரசஸ்ய ச றடன்கூபானும் 

நடந்ததும் நடப்பதுமான இந்தவிஷயமான த பம்தியுசளஉனக்கு 
. . ; _ 8 n : 

என்னை முழுதும் சொலலபபடடது” என௱செ னஞா, முதவரும் 

எல்லாஞூர்ததிகளையும் தரிபபவரும் விகாராறவ ரமான அந்தபபக 
ச . . . ருரு - க்ஷ . * 

வான இவவளவுவா ர்தகதையையமா சொலல் Ii hs அழும்பவும < Da 

* 5 ு ௪. 4 க ர _ . e 

விடத்தி2லயே ௮ந்தாத்தானபாராை மிழ் சீரரஜஸுவ பாரதமும் 

இஷ்டமான அனுந்ரகத்தை அடைந்து நரநாரராய। pom dS ADIs 
* a ௬. . * ௩ ௬. 

குற்காகப் பதரிகாஸாறாமத்தை Boor baer gs! wre (dose 
e ந ௩ » . ௪ . . 

ளுடன்கூடியதும் ஸாங்கயயோகங்களுடன்செய்யபபட்டதும.. அத 
. 3 ௬ . ட . ௪ . ட * e னால் 3(ஐந்துதினங்களாலசொல்லப்பட்டதால) பஞ்சராத்ரபென்று 

சொடுலப்பட்டதும் நாராயணருடையவாச்சிலை வெளியிடிபபட்டது 
மான இந்தமஹோபரநிஷத்தை நாரதர் திரும்பவும் பிரம்மானின் இரு 

a ச ee {nN e . ௬. ௬ » 

கத்தில் கேடடஉணர்ந்சபடி உபதேசித்தார்” என்ற தொன்ஞனார். 
ட் 7 + Ge ர் ர: Be a யுதிஷ்டிரர், 6 புததமானை அநசபபஃவா னுடையப Benin YF 

. க 0 சரியமாயிருக்கிறது பிரம்மாவானவா இளை ஆற்யாதவரா £ நாரத 
6 

௪ . உ டர ட ந தர் ் ச டு 
ரிடமிருந் ரி கேட்டன Bp BHD Gath LBD 5, தவரும் பிதாமஹ 

ரும் எலலாம திந்தவருகாயிருக் அம் அர்தப்பிரம்மா அள வந்றப/ ஓரம 
* 6 ~ க ர் ௪ 

முள்ளவிஷ்ணுவினைமகிமையை ஏன் அறியவில*”” என் ராமமடக, 
— ~ a 

* ° . * * ரூ [ , ° @ ச . 

பீஷ்மர் சொல்லலானார். 69! ராஜஸ்்ரேஷடெ ! ஆபபிரம்மீசாகல்பவ 
e ட e ச. _¢ ச ச ர ட « . Ye ச 

ளாம் நா. றக்காலலப ங்களும் ஸர ஷடி கணாம LNT AL BSCR 04 ன்று 

டப 2» 

1 சர்மகரணடப; அஃ்லத மூன்நுலேசங்கள், 

2 கர்மம், உபாஸகம், ஞானம் தூய மூன்றுகாண்டங்கள், அல்லது 
வேதார்த்சவிசாசம். 

8 கான்குவேதங்களுக்கும் wre Gang; ஸாக்யெயோசங்களுச்குஒருகாள்,



௧௨௭௨ (ம் If & LD ௪. ஸ்ரீ ஹாபாரத 

விட்டனவல்லவா? ஐ! ௮ரசனே! ஸ்ருஷ்டியின்றதியில் ஸங்கல்பத்தால் 

ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டவரும் பிரஜைகளுடைய ஸ்ருஷ்டி.ஷீயச செய்க 

வரும் பிரபுவுமானப்ரம்ம$தேவர் பரமரக்மாவும் நியந்தாலும் தமக்குக் 

சாரணரும் தேவஸ்ரேஷ்டருமான நாராயணரை நாரதரைக்காட்டி ஓம் 

மிகவும் ௮இசமாக ௮ நிரார். இலை, 99ம்மிலோகுத்தில்வர்திருந்த 

மற்றவித்தர்களின்கூட் LT ORIG வேதத்திற்குநிகரான அந்தபப்ரா 

ணத்தைக் மேட்கசசெய்தார். பிரம்மாவானச்ர அத்மாவையறிந்த 

வர்களும் அதிமத்யானமுடையவர்ரளணுமான 11 அத்வைத்ச 

முனிவர்களை உள்ளபடி. கேட்டித்தார். இவவிகம் நாரதமூனிவரால் 

சொல்லப்பட்ட இது முன்காஓ த்தில் ௮,இதயனால் அடைபப்பட்டது.. 

உலகங்களுக்குத் தாபத் க்தைசெய்கின்ர றஸூர்யலுக்கு 1அறபத்தாரு 

யிரம்வருஷ$ முன்ளெல்லவேண்டியவர்களாகப படைக்கபபட்டவர்க 
ஞூம் த்மபபாவனயுடையவர்களுமான எல்லாருக்கும் ஆதித்பன் உப 

G GAS Sram. ஐயனே! ஸுூர்யணததொடர்ந்து செல் ஓடி றவாசளும் 

மகாத்மாக்களுமான ௮ந்க முனிவர்சளாலே பேருவில்கூடின தேவர்க 

ளுக்கு௪ சறந்ததானஇது சொலலப்பட்டது ஓ! ராஜஸ்ரேஷ்டனே) 

பிறகு, முனிசிகாமணிபாகிய அஷிதரொன்கிற பிராம்மணர் தேவர்களிட 

மிருந்துகேட்டுப 8பிகாவுக்குச சொன்னா ஓயா! சந்தனுவென்கிற 
பிதாவும் எனக்குரசொன்னார் ஓ! பாரத! அவரிடமிருந்து நான் 

கேட்டு உனச்கும் சொன்னேன். தேவர்களானாலும் முனிவாகளானா 

லம் இந்தப்புராணத்தைக் கேட்டவர்களெல்லாரும் எங்றராம் பரமாத் 

மாவைப் புஜித்தவர்களாவார்கள் ஓ! அரசனே ! ரிஷியால சொம்லபு 
பட்டதும் பரம்பமையாகவந்ததுமான இந்தக்கதையை வாஸுதேவ 

ரிடம்பக்தியில்லாதவனுக்கு நீ ஒருவிதத்தாலும் சொல்லக்கூடாது 

௮ரசனே ! உத்தமமானஇந்தசசரித்தாத்கை எவன் எப்பொழும் 

பக்தியுடன் சொல்லுவானோ ௮ந்தானிகன் அப்பொழுதே சுத்தலும் 

ஸமாதியுள்ளவ லுமாகி விரைவில நிலைபெற்றவிவ் ஸலோகத்தையும் 

அடைவான் அரசனே! என்னிடமிருந்து மீகேட்ட வெவ்€வேோரன 

அகேகசரித்திரங்களுள் இது ஸாரமாக எடும்டப்பட்து ஐ! அரசே ! 

தேவாஸுரர்களாலே ( பிடவம்). டைந்து அமிருதமெடுக்கப்பட்டது 

போல முன்காலத்தில் வே: இியர்களால். இந்தக்கதையாக்கஅமிருத தம் 

எடுக்கபபட்ட து, ஒரேழமுடி.வான தியான, தீதுடன் ஏகாந்தத்தில் ஈன் 
  

1 “ஸர்யனுக்குமுன் செல் ஓம்படிபடைச்சப்பட்ட அறுபத்தாருயிரம் 
ரிஷிகள் ? என்பது வேறுபாடம், ட் 

9 8 9 e ச் ் 4 9 e ச ப் 

9 ₹மித்ரூம் என்பது மேலம் ( பித்ரு, சவ சைகளுக்கு ட என்பர் சிலர்,



சாத்திப ர்வம். ௧௨.௭௩ 

(கஇருர்து இதை எப்பொழுதும் படிக்க றவனும் கேட்டுறவனுமான 
ஐனித தன் பெரியஸ்வேதத்வீ பத்தையடைந்று சந்திரன்பீபோன் ற் காந்தி 

யுள்ள aig, ஆயி சம்பவங்களே ள்ள ஸ்வயம்பிரகாசமான நாராயணரை 

அடைவான். இதில் ஸந்$தகமில்லை ரோகயொனவன் இந்தக்கதையை 
ஆதிமுதல்கேடடால் Orns BE cps gio MOuGamen. அரியவேண் 
டுமென் றுவிரும்பு இறவன் விரும்பியவற்ணறஅறிவான். பத்தன் பக் 

தீனுக்குரியகதியை Yoo anar. Sars sar | உன்னாலும் புருஷோத்த 

மரானபகவான் எப்போழுதும் பூஜிக்கப்படததக்கவர், அவரோ, ஸகல 

ஜகத்துக்கும் தாயும் தந்தையும் குருவுமாயிருக்கிறவர் சைவன்மையுள்ள 

யுதிஷ்டிர ! 'பிராம்மனார்களுச்கு _ OP STITCH GAD ஸநாதனரும் 

மகாபுத்திமானும் பகவானுமானஜனார்த்தனர் உன்னிடம் ப்ரீதியடை 

யக்கடவா'” என்று சொன்னார் ஜனமமஜயமகாராஜே ! தீர்மராஜரும் 

அவருடைய ஸகோதார்களனைவ ரம் சிறந்த இந், ச்தத்யைம்கெட்டு 

நாராயணரையே கதியாகக்கொண்டார்கள். பாரதரே! 4பகவானான 
அந்தப்புருஷரே ஜயமுள்ளவர் ' என்று எப்பொழுதும் இந்தஜபத் 

தைசசெய்துகொண்டு ஸரஸ்வதியினஸாரமான புராணத்தைப் படித் 

தார்கள். எ ஙகளுக்குக்குருவும் சி றந்தவரும் த ற்ந்ததும்ஜபிப்பத ற்கு 

உரியதுமான இதைஈசொன்னவருமான இிருஷ்ணத்வைபாயனரென் 

தி றமுனிவர் நாராயணரைத்துதித்துக்கொண்டு எப்பொழுதும் oh 

ருதத்துக்கிருப்பிடமான பாற்கடலை அகாயமார்க்கமாக அடைந்து 

தேவர்களுக்கெலலாம் ஈசரானபகவாணைப் பூஜித்துவிட்டு ம.றயடியும் 
தம$ாற்ரமத்திற்கு வருவார். பிஷ்மர், ₹ நராதரால் சொல்ஃப்பட்ட இக் 
தச்சரித்திரமுழுதும் உனக்கு என்னால கொலலப்பட்டது. பரம்ப 

ரையாகவந்த இது முன்காலத்தில் என்னுடைய பிதாவினால் எனக்குச் 

சோல்லப்பட்டது'” என்று சொன்னார்'' என்றார். வைசம்பாயனரால் 

சொலலபபட்ட இந்த எலலாசசரித்திரமும் உங்களுக்குச சொல்லப்பட். 

டது. அந்தசசரீததிரத்தைக்கேட்டு ஜனமேஜயர் விதிப்படி* நன்றாக 

அனுஷ்டித்தார். நீ ங்களெல்லோரும் தீவஞசெய்தவர்களும் விரதித்தை 

அனுஃ்டி த்தவர்களுமாமிருப்பவர்கள். கைமிசாரண்யவாஹி களான 

8ங்ககில்லோரும் வேதவிததுக்களும் , முக்யெர்களுமாயிருக்தொர் 
கள். சொளனசருடையு மகாஸ்தீரத்தையடைந்த பிராம்மணோத்தமர் 

களான நீங்களெலலாரும் "(of ஹாமஞ்செய்யபபட்டயாகங்களால் 

சாண்வதரானபரமேண்வரரைப பூஜியுங்கள். பரம்பரையாகவத இது 

என்னுடைய பிதாவால்ஈ முன்கீரலத்தில் எனக்குசசொல்லப்பட்டது'' 

என்று சொன்னார் | எனவ *கை 

உட ௧ ௮௪



௧௨௪௪ ஸீமஹாபாரதம். 

முக்நூற்றுகாற்பத்தோன்பதாவது அத்யாயம். 

_மோக்ஷதர்மம், (தோடர்ச்சி! 

(ப்ரம்மாழதலியோர் தவம்புரிந்ததும் நாராய!னர் வாமளித்ததம்) 

செளளச், “ ஸூத்புத்ரமே! யஜ்ஞங்களில் முர்செபாகத் 

தைக்ரெஹிப்பவரும் பிரபுவும் வேதவேதாங்கங்கோ அறிந்தவரும் பக 

வானுமான அந்தத்தேவர் எப்படி எப்பொழுதுமி' யஜ்ஞங்களைச் செய் 

இறவராகிறார் ? க்ஷூமமுள்ளவரும் பகவாலுடையம் அம்சமும் பிரபுவு 

மான ௮வர் சாப்படி நிவருத்திதி'மத்தையும் அடைந்தார் ?, பகவ்னான 

அந்தப்ரபுவே எப்படி நிவருத்திதாமங்களைச் செய்தார். தேவர்கள் 

எப்படி. பிரவ்ருத்திதர்மங்களில் பாகத்துக்கு உரியவர்களாகச் செய் 

யப்பட்டார்கள் ? (விஷயத்திலிருந்தும்) திரும்பின புத்தியுள்ளவர்கள் 

எப்படி ரிவருத்திதர்மங்களையுடையவர்களாகச் செய்யப்பட்டார்கள். 

வெகுராளாயிருப்பதும் ரஹஸ்யமுமான எங்களுடைய இந்தச்சந்தேக 

திதை நிவிருத்திசெய்யும். தர்மத்தைத்தருசன்ற நாராயணருடைய ' 

கதைகளை நீர் சேட்டிருக்கிறர் '' என்றுகேட்க, ஸூதபுத்ரர் சொல் 

லத்தொடங்கினார். 

ஓ! உத்தமரானசெளனகரே ? புத்திமானான வ்யாஸருடைய 

சிஷ்பரிடம் ஜனமேஜயர்கேட்டதும் புராணத்சைச்சேர்ந்ததுமான 

அதை உமக்குச் சொல்லு2வன். தே௫களுக்கு ௮க்தராத்மாவான 

பகவானுடைய மாஹாத்மியத்தைக்கேட்டு மிக்க௮.றிவையுடைய ஜன 

மேஜயர் வைசம்பாயனக.ரகோக்கி, 8 பிராம்மணசே ! பிரம்மாமுதல் 

தேவர்கள், ௮௭ ஈரர்கள், மானவர்கள்வரையிலுள்ா இந்த உலகங்கள் 

எல்லாம் ௮பிவிருத்தியின்பொருட்டு௪ சொல்லப்பட்ட கர்மங்களி3 

பற்றினவைகளாகக் சரணப்படுசின்றன. மோசஷமோ உம்மால் சாந்த 

மும் பரீமுமாயிருக்கிறஸு*கமாகச் சொல்லப்பட்டஞ். எவர்கள் இம் 

மையில் புண்ணியபாவமற்றவர்களாகி முக்தர்களானன்றுர்களோ ' அவர் 

கள் ஆயிரம்கிரணங்களுள்ள ஸுூர்யாந்தர்யாமிபான' தேவசை அடை 
இன்றார்களென்.று கேட்டோம். எல்லாத்தேவர்களும் (இந்த கோக்ஷ 

தர்மததைச்செய்ய அரிதென்று) விட்டுவிட்டு ஹவயகவ்யங்களை ௮ருச் 
துகிறவர்களானார்கள். அப்படிபபட்ட ஸனஞாதனமான மோக்ஷதர்ம 

மானது அ௮லுஸ்டிக்க அரியது. மேலும், தம்காலத்தின் அளவை 

நினைத்தும் (ஸ்ருஷ்டிமுதலான) பிரஜிருத்தியை அடைர்தவர்களான 

பிரம்மா, ௫ Smt, aren ety oy Gos & Ole gor வரும் பிரபுவுமான இந்தி
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ர்ன், ஸூர்யன், சந்திரன், வாயு, அக்னி, வருணன், ஆகா 

யம், பிருதிகி, மற்றுமுள்ளதேவர்கள் அகிய இவர்கள் தமக்கு ஏற்பட்ட 

நாசத்தை அறியவில்லையா ? அதனால்தான் கர்கள் நிலையுள்ளதும் 
நாச்மில்லாததும் கெடுதறில்லாசதுமான மோக்ஷமார்க்கத்தை அடை 
யவில்லையா P , இரியையுள்ளவர்சளுக்குக் காலத்தின்பரிமானுமென்கற 

இது பெரி தான டூதாஷம். வேதியரே !* என்னுடைய இருதயத்தில் 

முளையடிக்கப்பட்டபோலிருக்கிற இந்தஸந்தேகத்சை இதிஹாஸத் 

தைச்சொல்லி நிஷிரத்திசெய்யும். இதைக்கேட்பதில் எனக்குப் 

பெரியகுதூஹலம்” உண்டாயிருக்கிறது. ஓ! பிராம்மணசே ! தேவர் 

கள யாகருசளில் ஏன் பாகத்தம்செடுப்பவர்களாகச சொல்லப்பட் 

டார்கள்? ஓ! பிராம்மணரே ! எதற்காகத் தேவர்கள் யாகத்தில் பூறிக் 

கப்படுகிறார்கள் ? ஐ! பிராம்மணஸ்ரேஷ்டமே ! எவர்கள் யாகங்களில் 

பாகத்தைக் கிரஹிக்க்றார்களோ அவர்கள் பெரிய மா£கங்களாலே 

(யாரைப்) ,பூஜித்து யாருக்குப் பாகத்தைக் கொடுக்கின்றார்கள் ?'' 

என்றுகேட்க, வைசம்பாயனர் சொல்லத்தொடங்கினார். 

6 ஓ! ௮ரசசே! ஆச்சரியம். உம்மால் மிகவும் ரஹஸ்யமானகேள் 

வியானது கேட்கப்பட்டது. இந்தக்கேள்வியானது தவம் செய்யாத 

வனும் வேதத்தையறியாதவலும் புராணங்களை ௮றியாதவலுமாயிருப் 

பவனால் ௬ஜுவாகச்சொல்எமுடியாது. ஸந்தோஷம். முன்காலத் 
தில் ருஷ்ணத்வைபாயனரும் வேதங்களைப்பிரித்தவரும் மதாமுனிவ 

ரும் எனக்குக்குருவுமான வயாஸரிடம் நான்கேட்டதை உ௨யக்குச் 

சொல்லுறேன். எல்லோரும் சேர்ந்தவர்களும் அம்க்கமுள்ளவர் 

களும் சுத்தர்களும் ,ஆசாரமுள்ளவர்களும் கோபத்சைவென்றவர் 

களும் இந்திரியக்களை ஜயித்தவர்களுமான ஸ-ஆூந்து, ஜைமினி, 

4)லமானவிரதமுடைய பைலர், கான்காவதுசிஷ்யனானரான், ஐர்தாமவ 

ராகக் கருதப்பட்டசுகர் ஆடிய இந்த Hig இஷ்யர்களுக்கும் நான்கு 
வேதங்களையும் ஐர்தாம் வேதமான பராரதத்தையும் அழதேள்ளதும் 

ஷித்தர்களாலும். சாரணர்களா தும் ஸேகிக்கப்பட்டதும் பர்வதங்களில் 

சிறந்ததுமான மஹாயேருவில் ௮த்தியயனம் செய்வித்தார். வேதங் 

களை ௮ப்பியாஜம் செய்துகொண்டிருக்திற எங்களுக்கு ஒருஸமயம் 

நீர்கேட்_,தான இந்த ஹரீதேகம் உண்டாயிற்று. அவர் எங்க 

Hse ஈன்றாகச் சொல்லினர். இ! பாரதரே! உமக்கு இப்பொ 

மு.து சொல்லவேண்டிய விஷபமானது அவரிடமிருந்து நான் கேட் 

டது. - எல்லாருடைய ௮ஜ்ஞாீள இருளையும் நிலிருத்திச்தெலரும் பராச 

ரருக்குப்புத்திரரும் காந்திபொருக்தியவீருமான வ்யாஸர் இஷ்பர்
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களுடைய வார்த்தையைக்கேட்) பிறகு, ஒருவார்த்தை சொல்ல 

லானார். ஓ! மிகச௫றந்தவர்களே ! நிகழ்ந்ததையும் நிக மன் ந்தை 

யும் சிற்வதையும் அநியவேன்டுமென், ற) என்னால் மிகப்பெரிதும் 

கடுமையுள்ளதுமான தவமானது செய்யப்பட்டது. பாற்கடலின்கரை 

யில் தவம்டசய்தவனும் இந்திரீயங்களை அடக்னெவ னுமான எனக்கு 

நாராயணருடைய அனுக்ா[ஹத்தால் விரும்பியபடி மூன். றுநாலந்க 

ளிலுமுள்ள பதார்த்தங்களை ௮றிறெசான இந்தரிுஞானமானது உண் 

டாயிற்று, ஆகையினால், உத்தமமான ஸர்?தகத்சத நியாயத்தை ௮னு 

ஸரித்துச் சொலவேன் ; கேளுங்கள் கல்பத்தின் ஆதியில் ஈடந்தபடி 

நான் ஞானக்கண்ணால் பார்த்சேன்., ஸாங்கியத்தையும் , யோச்த்தை 

யும்அறிந்தஜனங்களால் பரமாத்மாவென்ற சொல்லப்படுகிற அவர் தம் 

முடைய கர்மத்தினால் மஹாபுருஷரென்கிற பெயரை அடைகிறார். 

அவரிடமிருந்தும் ௮வபக்தமுண்டாயிற்ற, பண்டிதர்கள் 265 Day 

யக்தபுருவீனப் பிரகானமாசச சொல்லுகிறார்கள்.  அவ்பக்தனை 

ஈன்வரனிடமிருந்தும் உலசஸ்ருஷ்டிக்சராக வ்யக்தமுண்டாயிற்று, 

ஷ்
.

 

வயக்தமாயிருபபதையடைந்து பிதாமஹரைஉண்பெண்ணின அந்த 

அனிருத்தரோ உலகங்களில் மகானை ஆத்மாவென்று சொல் 

லப்படுகிரார் அகங்காரமென்று சொல்லப்படுிற அவர் எலலாத் 

தேஜஷின்ஸ்வரூபமுமாயுள்ளவர், பிருதிவி, வாயு, காயம், அப்பு, 

பூதங்கள் ௮ஹங் 

காரத்தாலுண்பெண்ணப்பட்டன மகாபூதங்களைப. படை த்துவிட் 

ஐந்தாவதான தேயுவென்கிற ஐந்துவிதமான மகா 

டுப் பிறகே அந்தம்குணங்களைப்படைத்தார். சரீரமுடையவர்கள்' 

பூகங்களிலிருந்தும் உண்டாஞனார்கள், அவர்களைத் தெரிர்துகொள், 

மரீசி, அங்கிரஸ்," அத்ரி, புலஸ்தியர், புலஹர், இது, மகாத்மாவான 

வஉறிஷ்டர், ஸ்லாயம்புவனு ஆகிய எண்மரும் உலகங்கள் நிலைத்திருப் 

பபதற்குப் பிரகானமான் காரணங்கள். உலகங்களுக்குப் பிதாமஹரான 

பிரம்மாவீனவர் உலகங்களின்ஷித்திக்காக வேதாங்கங்களோடும் யஜ் 

ஞங்கீமளாடும் யஜ்ஞாங்கங்களோடுங்கூடின வேதங்களைச் ருஷ்டி த் 

தார். எட்டுப்பிரகிருதிகளிடமிருந்தும் இர்த ச£ல்லா BEB SV pow 

யிறறு. கோபஸ்வரூபரானருத்ரர் ௨ ண்டானார் அலர்) Baro Bei 

மரைத் தாம் சிருஷ்டி த்தார். இந்தப்பதிஜெரு ருத்தீரர்களும் விகார 
புருஷர்களாகக் கருதப்பட்டார்கள . உலகங்களின் ஷித்திக்மாக உண் 

டான அந்த ருன்ர்சளும் G சவிவிசளான எல்லாப்பிரகிருதிகளும் 

ரம்மாவினிடம்சென்ற, 6! பகவானே ! ஸமரீத்தரான உம்மாலே 

நாங்கள ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டே £ம்.' a! பிதாமஹமே ¢ யா. ஈந்த
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அதிகாரத்திலிருக்கவேண்டும்? உம்மால் நியமிக்கப்பட்டகார்யத்தைப் 

Lata pO dear m அதிகாரத்தை அஹங்காரத்தையுடைய ஒருவன் 

எப்படி : பரிபாலிக்கலாம்? ஆிகொரத்தில்விஷயதை தப்பார்க்க pau லுக் 

குப் பலத்தைக்கொடும் ' என்று சொன்னார்கள். இவ்விதம் சொல் 

லப்பட்ட மகாதேவரானி பிரம்மாவானவர் ௮ந்ததிதவர்களை நோக்கி, 

₹ஓ! தேவர்களே!) நான் உங்களால் ஈன்குகெரிலிக்கப்பட்டேன். 

உங்களுக்கு beara recs ் உலகங்களுடையஎல்லாவியவ 

ஹாரத்திலுடையஅதஇிகாமமும் எபபடி. செய்யத்தக்கது ? உங்களுக் 
கும் எனல்கும் எச்படி. பலக்குறைவு உண்டாகாமலிருக்கும ?' என் 
கிழ உ இந்தசசிர்தையான து உங்களுக்குண்டானதுபோல எனக்கு 

முண்டாயிற்று, (அசையால,) இபபொழுது நாம்எல்லாரும் உலகங்க 

ளுச்குஸாக்ஷியும் ௮வயக்கருமான மஹாபுர௬ுவரைச சரணமடை 

வோம் எது நன்மையோ ௮கை கழக்கு அவர். சொல்லுவார் ' 

என்று செரன்னார். பிறகு, அந்தரிஷிகளும் தேவர்களும் பிரம்மா 

வுடன் உலகங்களின் ஹிதததைவிரும்பிப பாறகடலின்வடகரையை 

' அடைந்தார்கள. அவர்கள் வேதச்தில்விதிக்கப்பட்டதும் பிரம்மாவி 

னால்சொல்லப்பட்டதுமான தவத்தைச செய்தார்கள் மஹாரியமமென் 

கிற அந்தத்தவகதினனுஷ்டானமானது மிகவும் கடுமையுள்ள து. 

எலவோரும் மேல்நோக்கினபார்வையபும் பாஹுவுமுடையவர்களும் 

ஒய்றைக்காலால்நிறகிறவர்களும் கட்டைபோலானவர்களும் ஸமாதி 
யுடையவர்களுமாகி ஒருவழிபபட்டமன ததையுடையவர்களாஞுர்கள். 

வீர்கள் யிரம் தேவவருஷங்ரள மிரவும்கமுமையானதவத்தைச் 

செய்து, (த! த! பிரம்மாவுடன்கூடின தேவர்களே! தவத்தையேதன 

மாசவுடைய முனிவச்களே ! உங்களெல்லாரையும், : ஈல்வரவா ' என்ற 

சீரஸ்னத்தினால் பூஜித்துச் சறர்தஒருவார்ச்தை சொல்லுகிறேன். உங் 

களுடைய காரியத்தை ரான் அறிந்தேன். அதுவும் உலகங்களுக்குப் 

பெரியஈன்மையுமீ, பிரவிருததிமார்க்கத்துக்குரியதுமானது. 2 (கை 

யால்,) உங்களுக்குப" பலத்தின்கிருத்தியானது செய்யத்தக்கது? ஓ! 

தேவர்களே! என்னுையஆராதனத்திலவிருப்பத்தால் மங்கள் மிக்க 

தவத்தைசழசெய்தீர்கள். ஒ' பெரியபலநுடையவர்களே! இந்தததவத் 

இன் உத்தமமானபயளை ,அனுபவிப்பிர்கள். உலகங்களுக்கெல்லாம் 

குருவும் பிதாமஹருமான இந்தபபிரம்மாவும் ே தவர்களிற்கிறந்தவர்க 

ளான நீங்களும் ஸமாதியுடன் ஆராதியுங்கள். எல்லோரும் எந்நா 

ளும் யஜ்ஞங்களில் என IG 8ீரகங்களை ஏற்படுத்துங்கள். த! ஈன் 

வரர்களே ! அபபொழுஜு, ௮திகாரததிறதேத்தககபடி. சேஷமத்தைச



௧௨௭௮௮) ஸீமஹாபாரம். 

சொல்லுவேன் ' என்னலும் வேதவேதால்கல்களால்அவக்கரிக்கப்பட்ட 

இன்பமானவசனத் pose செவியுறரூர்கள். 6 தீவர்களுக்மும்தேவரா oor 
பசுவானுடைய 'இந்தவார்ததையைக்சேட்டு உடனே ந்தஎல்லாத் 
தேவர்களும் பிரம்மாவும் அக தமகாமுனிவுர்களும் உடல்புளகித்து 

வேதத்தில்காணப்பட்டவிதிப்படி. விஷ் ணுவைத்தேவதையாகவுடைய 
யாகத்ை தீச்செய் தார்கள். அந்தஸத்திமென்டறெயாகத் இல் எப்பொழு 

அம் பிரம்மாலானவர் தாமே பாகத்தைக் கல்பி[ந$தார். தேவர்களும் 

தேவரிஷிகளும் பகவானைக்குறித்துத் ' ede பாகங்களைக் 
சல்பித்தார்கள். கருதயுகத்திலுள்ளதர்மங்களையுகடைய HS SIGE) 

கள் மிசவும் கெளரவிக்கப்பெற்று YB Su MIE நிகரான. நிறமுடைய , 

வரும் தமஸுத்கு அப்புறபட்டவருமான அந்தப்புருஷரைப் பெரிய 

வரும் எங்கும் வியாபித்தவரும் பிரகாசிக்கன்றவரும் நியமனம் 

செய்தறெவரும் வரமளிப்பவரும் பிரபுவுமாகத் தெரிவிக்கின்றன. 

அதன்பிறகு வரத்தையளிப்பவரும் தேவருமான மஹேஸ்வார் சரீ 

சமில்லாதவரும் அகாயத்திலிருப்பவருமாகி (யாகத்தில் இருக் 

இறவர்களான அந்தததேவர்களைஎல்லாம் நோக்கிப் பின்வருமாறு, 

சொல்லலானார். (யாரால் எந்தப்பாகமானது கல்பிக்கப்பட்டதோ 

அது அப்படியே என்ன அடைந்தது, ப! தியடைந்தவனான 

நான் இப்பொழுது அகிருத்திரூபமான பயனை அளிக்க றன். @ | 

தேவர்களே ! இது உங்களுக்கு என்னுடைய அலுக்ரகத்தாலுண் 

டான, அடையாளம். நீங்கள் பூர்ணமான இறந்ததக்ஷிணைகளையுடைய 

யாகங்களாலே யுகந்தோறும் (என்னைப்) பூஜித்துப் பிரகிருத்திக்குரிய, 

பயனை அடையுங்கள். , ஒ! தேவர்களே ! எல்லா உலகங்களிலும் 
எந்தமனிதர்கள்.. யஜஞங்களால் அராதிப்பார்ளோ அவர்கள் உங்க 
ளுக்கு வேதத்திலேற்படுத்தப்பட்ட பாகங்களைக் கல்பிப்பார்கள். இந் 

தப் பெரியயாகத்தில் , எவன் எந்தப்படி எனக்குப் பாகத்தைக் கல்பிப் 

பானோ அவன் அந்தப்படியே யாகத்தில் பாகத்திற்கு யோக்யனாக 

வேசும்திலுள்ள விதிவாக்கியத்தில் என்னால் செய்யப்பட்டிருக்கிறான். 

நீங்கள் யஜ்ஞபாகத்தின் பயனுக்குபோக்பர்களும் " என்னாலே அதி 

காரத்தில் நியமிக்கப், 'ட்டவர்களும் உலகத்தில் எல்லாவிஷயங்களையும் 

பார்க்கிறவர்களுமாகி உலகங்களை விருத்திசெய்யுங்கள; ' பிரலிருத்தி 
யின் பயனால் கெளரவிக்கப்பட்டு நடக்கப்போசின் ற் கர்மாக்களாலே 
விருத்திசெய்யப்பட்ட பலத்தையுடையவர்களாட உலகங்களைத் தரிப் 
  

1 தாங்கள் ஈல்பிச்சவேண்டியதைச்கல்பித்தார் ம்ளென்று சருத்த, [யது. 

2 செய்தபடி.தான்பெறு தல அல்லது | ஒன் லுக்சரேசமடங்கதிமாகவுடை



FT 6 Bu ர்வ ம். ௧௨௪௯ 

பீர்கள், நீங்கள் மனிதர்களாலே எல்லாயாகங்களிலும் ஆராதிக்கப் 
பெற்று , ஆனால் என்னச் இந்திப்பிர்கள். இதான் எனக்கு நீங் 
கள் செய்கிற,ஜை, இதற்காகவே வேதங்களும் வ்திகளோடு wep 

ஞங்களும் ஸ்ருஷ்டிக்கப்டட் டன. பூமியில நன்ருகச்செய்யப்பட்ட 

இந்தயாகங்களாலே தேவர்கள் ிரீதியை அடைவார்கள். 3 ! தேவர் 

களில் சிறந்தவர்களே ! உங்களுக்குப் பிரவிருத்தியின் குணத்தால் கல் 

பிக்கப்பட்ட இந்த .|லிமப்பானது இவ்வுலகத்தில் ஈல்பதஇன்முடிவு 

வரையில் என்னால் செய்யப்பட்டது. ஓ! ஈஸ்வரா ! அதிதாரத்திற் 

குத் தக்கப்டி உலகங்களின் ஹிதத்தை அலோசியுங்கள் மரீசி, அங்கி 

ரஸ், அத்ரி, புலஸ்தியர், புலஹர், த்ரது,சவஹிஷ்டர் என்ற இந்த எழுவ 

ரூம் மனத்தினால் ஸ்ருஷ்டிக்கபபட்டார்கள் இவரகள வேதவித்துக் 

களும் முக்யெர்களான வேதாசாரியர்களுமாகக் கல்பிக்கப்பட்டார் 

கள். பிரவிருத்திதர்மமுடையவர்களாகி ஸ்ருஷ்டிகா்த்தர்ஸ்தானத் 

திலும் கல்பிக்சப்பட்டார்கள். அறிருத்தரென்றுசொல்லப்பட்ட இவர் 

தரியையோடு கூடினவர்களுக்கு மார்க்கமும் வியந்தமானவரும். ஸநா 

தனரும் பிரஜைகளின் ஸ்ருஷ்டியைச்செய்கிறவரமும பிரபுவுமாயுள்ள 

aT, MET, ஸநத்ஸுஜாதர், ஸ௩நர், ஸநர்தனர், ஸநத்முமாரார், கபி 

லர், ஏழாமவரான ஸநாதனர் இய இந்த எழுரிஷிகளும் பிஈம்மாவி 

னுடையமானலனபுத்திரர்களாகச சொலலபபட்டார்கள். அவர்கள், 

தானாகஉண்டான ஞானத்தையுடையவர்களாகி நிவிருத்திதாமத்தை 

அடைந்தார்கள். அவர்கள் யோகத்தை அறிந்தவர்களும் மூரஜ்யெர் 

களும் ஸாங்கியசாஸ்திரத்தில் வல்லவர்களும் தர்மசாஸ்திரங்களில் 

ஆசாரியர்களும் மோக்ஷதர்மத்தைப் பிரவிறாத்திச்சச செய்கிறவர்களு 

மானவர்கள். அவ்சிக்தத்திலிருந்தும் முதலில மூன்று குணங்களை 

யிடையவனும் மதானுமான சான் வெளியில வந்தமையால் ௮வ 

யக்தத்தைக்காட்டி ஓம் மிசவும் மேலான சேவ, த்தி ஜஞனென்று எண் 

ணப்பட்டேன் Hen, டிப்பட்ட நான் கரியையுள்ளவர்களுக்கு மறுபடி. 

திரும்புதலில்லாத, மார்க்கமாயுள்ளவன் எந்த ஜர்துவானஅு *97வி 

ருத்தியிலோ நிவிருத்திபிலோ எந்தஎந்தக்கர்மததில் எப்படி படைக் 

கப்பட்_ தோ ஒத ஸ்வானைமில்லாமல் ,அபபடியே அதன் அதன் 

பயனை னுபவிக்கறெது. ஜூதிகிலுற்பத்தியைச் செய்வெவரும் பிரபுவு 
மான இந்தப்பிரம்மாவானவர் உலகங்களுக்குக் குருவாயிருக்கிறவர். 
இவர் உங்களுக்கு மாதாவும் பிதாவும் பிதாமஹ ரமானவர், இவர் 

என்னால் உபே த9க்கப்பட்டு சீல்லாப்பிராணிகளுக்கும் வரமளிப்பவ 

சாவார், இவருடைய நெற்றியிலிருக்துமுன்டானவரும் இவருக்குப்



௧௨௮௦ ஸரீ மஹாபாரதம். 
ர் 

பு.த்திரருமான ருத்ரரானவர் பிரம்மா வினால் உபதே$க்கப்பட்டு எல்லாப் 
பிராணிகளையும் தரிக்கின்ற பிரபுவாவார், செல்லுங்கள்? விதிப்படி 

உங்கள் அதிகாரங்களைப் பாருங்கள், எல்லா உலகங்களிலும் எல்லாக் 

இரியைகளும் ஈடக்கட்டும். தாமஹிச்சவேண்டாம். ஐ! தேவஸ்சேவ் 

டர்களே !, பிராணிகளுக்குக் கர்மங்களையும் * கதிகளையும் இகத்தில் 

அபுள்வரையறைபையும் கொடுங்கள். சருதயுகமென்றெ Apis இந் 

தீக்காலமானது நடக்கிறது. இந்தபுகத்தில் பாகத்தில் ' பசுக்களை 

ஹிம்ஹிக்கக்கூடாது அது வேறுவிதமாக மாறுகறதில்லை. ஓ! 

தேவர்களே ! இந்தபுகத்தில் தார்மமானது சான்குபாநங்களோடு 

பூர்ணமாகவே இருக்கிறது பிறகு, இ3ரதாயுமம் வரும் தில் 

(வேதம்) மூன்றாகப பிரியும் யாகத்தில் பசுக்கள் கொல்லப்பட்டு 

மரணத்தையடையும் தர்மத்திற்கு நான்காவது பாதம் குறைந்து 

போம். பிறகு, ,தவாபாமென்கிற (புண்ணியபாபங்கள் ஸமமாகக்) 

கலந்தகாலமானது வரும். அந்தயுகத்தில தர்மமும் இரண்டு பாதம் 

குறைந்ததாகும். பிறகு, கலிபுருஷனை முன்னிட்ட கலியுகம் வந்த 

வுடன், தர்மமானது எங்கேயாவது ஓரிடத்தில் ஒருபாகத்துட னிருப। 

பதாகும்' என்று சொன்னார் தேவர்களும் தேவரிஷிகளும், இவ 

விதம் சொல்லுறெவரும் குருவுமான பகவானைகோக்க, (ஓ! பக 

வானே ! தர்மமானது ஒருபாதத்துடனிருந்து எங்கேயாவது ஒரீடத் 

தில் ஒதுங்னெகாலத்தில் காங்கள் என்னசெய்யவேண்டும் ? அதை 

எங்களுக்குச் சொலலும் ' என்று கேட்டார்கள் ஸ்ரீபசவான், * எந்த 

இடத்தில் ஈல்ல ஆசாரத்தையுடையகுருக்கள் பூஜிக்கப்படுகிரார்களோ 

எந்தவிடத்தில் தர்மமாலது குறையாமலிருக்கிறதோ அவ்விடததில் 

நீங்கள் வூக்கவேண்டும் தேவஸ்ரேஷ்டர்களே ! எந்தவிடத்தில் 

வேதங்களும் யஜ்ஞங்களும் தவமும் ஸத்யமும் இந்திரியநிக்ரகரும் 

௮ ஹிம்ஸையும் தர்மததுடன் சேர்ந்துஈடம்குமோ அந்த இடத்தை 

நீங்கள் ௮டையுங்கள் அதர்மமான து உங்களைப பதத்தால் ஸ்பரி௫க் 

காமலிருக்கட்டும் ' என்று சொன்னார் அந்தப்படி பகவானாலே 

உபதேடக்கப்பட்ட ரிஷிஸமூசங்களோடு கடின அந்தத்தேவர்கள் 

பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு இஷ்டமான இடங்களை அடைந் 

தார்கள். தேவர்கள் சென்றபிறகு, பிரம்மாஒருவர்மாததிரம் 'அடிருத்த 

சரீரத்திலிருக்கிற அர்தப்பகவானைப் பார்க்கவிருப்பமுடையவரா 

யிருந்தார். (இப்பொழுது) தேவரானவர் பெரிய அ௮ண்வசரஸைச் 

செய்துகொணடு ஸாங்கமான வேதந்திளை துவிருத்தி செய்கிறவரும் 

கமண்டலுவையும் தரிதண்டத்நையும் Sisal pach அவருக்குத்



சாந் திபாவம், G2. QS 

தீரிசனம்கொடுத்தார், “பிறகு அஸ்வத்இன்ரெலையுடையவரும் ௮ள 

வழ்ததேஜளிுடையவருமான அவரைப் பார்த்து உலகங்களுக்குக் 

காத்தாவும் பிசபுவுமானபிசம்மாவானவர உலகங்களுடையநன்மையை 
விரும்பி வரத்ன்தயனிக்கன்றவரான அவரைத் தலையால் வணக்க ௮ஞ் 

சலிசெய்துகொண்டு முன்னே நின்றார். அப்பொழுது பகவான் DB 

தீட்பிரம்மாவை "ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டு ஒருவார் த்தைசொல்லி 

னர், “நீர் விதிப்படி. $_ஒகங்களின் காரியங்களுடையஎல்லாநிலைழை 

களையும் விசாரியும், மீட் எல்லாப்பிசாணிகளையும் தரிக்கறெவர். நீர் பிரபு. 
நீர் ஜகத்திற்குக் குழு. ஆகையால், கான் உம்மிடம் பாரத்தைவைத்து 
விட்டு உடனே' ஸர் தோஷத்தையடைவேன். தேவர்களுக்குவேண் 

டியகீரரியமான் து உமக்கு ஸாத்யமில்லாததாறெபொழுது நான் அத் 
மஜ்ஞானத்தைக்கொடுத் துக்கொண்டு அவதாரத்தை அடைவேன் ” 

என்று சொன்னார். இவ்விசம்சொல்லிவிட்டுப் பகவான் ௮வவிடத்தி 
லேயே மறைந்தார், ௮வரால்உபதே௫ச்கப்பட்டப்சம்மாவும் எக்செமா 

கத் தம் உலகத்தை அடைந்தார், இவ்விதம் மஹாபாக்கியவாலும் 

ஸநாகனருமானுந்தப்பத்மராபர் எப்பொழுதும் யாகங்களில் முதற் 

(பாகத்தை) சரஹிக்கறெவரும் யாகங்களைத் தரிப்பவருமாகச்சொல்லப் 
பட்டார். ௮கூயமான தர்மச்தையுடையவர்களுக்கு ஸா.தனமான நிவி 

ருத்திதாமத்தையுமடைந்தார்) உலகத் இனுடையவிசித் இத்தன்மை 
யைச்செய்து பிரவிருத்திதர்மங்களையும் செய்தார், பிரஜைகளுக்கு 
அவர் ௮; ௮வர் மத்தியம்; அவர் முடிவு; அவர் தரிப்பவர்; ௮வசே 

தீரிக்சுத்தக்கவர; அவரே கர்த்தா; ௮வசே கார்யம்) யுகத்இன்முடி வில் 
உலகங்களை த் தம்மிடமொடுக்இக்கொண்டு நித்திசைசெய்து யுகத்தின் 

ஆதியில் விழித்து ஐகக்தைப் பலவிதமாய் ஸ்ருஷ்டிக்சார், நிர்க்குண 
ருழ்மகாத்மாவும் உற்பத்தியில்லாகவரும் வியவரூபரும் எல்லாத் 

தேவர்களுக்கும் ஸ்தானமும் மகா பூதங்களுக்கு ௮சிபதியும் ருத்ரர்க 

ளுக்குப் பதியும் அஸஹ்வினிே தவர்களுக்குப்பதியும் வஸாச்கனுக்குப் 

பதியும் வாயுக்களுக்கு? பதியம் ஆ.இத்யர்களுக்குப்பதியும் வேதங்க 

ளுக்கும் யஜ்ஞங்கரூரக்கும்ப இயும் வேதாம்க்களுக்குப்பதியும் எப் 
பொழுலம் ஸமுத்இரத் இல் வஸிப்பவரும் (பாவள்களை), 'ஹரிப்பவரும் 

தரப்பைபோ$ற 'கேசங்களையுடையவரும் சார் தியுடையவரும் எல் 

லாப்பிராணிகளுக்கும் மோக்ஷ்தர்மத்தை உபதேசிப்பவரும் தவங்க 

ளுக்கும் தேஜஸுகளுக்கும் யசஸுகளுக்கும்பதியும் எ ப்பொழு 

1 *அமானுஷகரீமத்தரல் என்னைத் தெரிக்துகொள்ளூம்படிசெய்து 

சொண்டு! என்றுகருச்து. 

L aaa



௧௨௮௨ ஸப்ரீமஹாபாரதம், 

அம் வாச்குக்களு ஞக்குப்பதயும் 5 இகளுக்குப்பி யும் ஜடைகளுள்ள 

வரும் ஒருகொம்புள்ள வராகமானவரும் புத்திமானும்தில"இர்யருப 

ரும் அவத  அன்சாம்போன்ற சிரத்தையுடையவரும் எப்பொழுதும் 

(வாஸ்-ஈதேவர், ஸல்கர்ஷணர், பிரத்யும்ரர், அநிருத்தர் என்றெ) 

ரரன்கு cpt தீதிகளைத்தரிப்பவரும் ஐஸுஜிக்ஷ்க்மாயிருப்பவரும் ஞானத் 

கால் பார்க்சக்கூடியவரும் ஜரையற்றவரும் காசமற்ற்வருமான “ர் 

தீத்தேவருக்கு ஈமஸ்காரம் செய்யுங்கள், (றிவற்ற ௮ந்தத்தேவர் 

எங்கும் கமனமுள்ளவராக ஸஞ்சரிக்கிறுர், அம்ர் இக்சப் பரபாம்மம் 

சாஸ் சஞானமாகிறெரேத் இரத்தால் பார்க்கத்தக்சவர், இவ்விதமான 

இது முன்காலத்தில் என்னால் ஞானகேத்திரத்தால் க்ணப்புட்டது. 

ரீ்கள் கேட்டமையால் மான் அவற்றைஎல்லாம் உள்ளபடி. சொன் 

னேன். ஐ! சிஷ்யர்களே ! கான் சொல்வசைச் செய்யுங்கள், ஈற்வா 

சானஹரியை உபாஸியுங்கள், (வேதங்களிலுள்ளசப்தங்களால் துஇ 

யூங்கள். விஇப்படி பூஜியுங்கள் ' என்று சொன்னார். இவவிதம் 

புத்திமானான ௮ர்தவேதவயாஸர், அவருடையசஷயர்களான நாங் 

கள் சிறந்ததர்மத்தையுணாந்த புத்திரரான sar geu எல்லோருத் 

கும் சொன்னார். ௮ாசே/ எங்களுடைய உபாத்தியாயான ௮வ 

ரும் எங்களோ நான்குவேதங்களிலுமிருர் துண்டான ரிக்குகளாலே 

அ௮ர்தஹரியைத் துதித்தார். நீர்என்னிடம்கேட்ட இவற்றைஎல்லாம் 

உமக்குச் சொன்னேன். ஓ. ௮ரசரே? இந்தப்படி முன்காலத்தில் 
அவைபாயனரொன்றெகுருவானவர் எனச்குச் சொன்னார், எந்த 

மனிதன் ஒவ்வொருரசாளும் பகவானைக்குறித்து ஈமஸ்காரம் செய்து 

விட்டுப் புத்தியை நன்றாகச்செலுத்தி இதைக்கேட்பானோ, எவன் 

படிப்பானோ அவர்கள் கோயில்லாதவர்களும் புத திமான்களும் பல 

மூம் ரூபமுமுடையவர்களுமாவார். கோயாளி நோயினின்றும்.லிடு 

படுவான். கட்டப்பட்டவன் கட்டினின்றும் விடுபபவொன். விஷய 
ஸ-ுகத்தைவிரும்புகிறவன் விஷயஸுஈகத்தையும், நீண்ட ஆயுளையும் 
அடைவான். பிராம்மணன் எல்லாவேதங்களையுமறிர்சவனாவான், 

க்ஷத்ரியன் விஜயமுள்ளவனாவான். வைஸ்யன்! ௮திகமானலாபமு 

டையவஞ்வான், சூத்திரன் ஸுகத்தை அடைவான். புத் இரனில் 

லாதவன் புத்தஇரனை அடைவான், சன்னிகையும் இஷடஞ்ன கணவனை 

Hoar, கர்ப்பம்சிக்னெவள் (dy) Bed Gs gab) விடுபடுவாள், 

(அந்தக்) கர்ப்பிணி புத்கரனைப் பெறுவாள். மலடியானவள் பு.த்இிர 

பெளத்திரர்களுடைய அபிவிருத்தித்குக்காரணமான குழர்தையை 

அடைவாள். எவன் இரை வழியில்செல்லும்போ து சொல்லுகறுனோே



சாற் Butt aw, ௧௨௮௩ 

அவன் கேமத்தோடு மார்க்கத்தில் செல்லுவான், எவன் எந்தப் 
பொருளைவிஆம்புறொனோ அவண் அதை நிச்சயமாக அடைவான். 

மகாத்மாவானபுருலோ த்தமரிடிம் ரிஷிகளும் தேவர்களும் வர்ததை 
யும் 'அவருடையஉபதேசத்தையும் இக்தப்பக்தீர்கள் கேட்டுப் பாம 
ours song அடைவார். * இது ஓயாமைகரிஷியின் உறு தியழனவார்த் 
ans’ ' என்றார். 

முரிதூற்றைம்பதாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷ தர்மம், (தோடர்ச்சி,) 

டட sri ———— 
(கீரஷ்ணன் தமதுமகிமையையும் தமதுநாமங்களின் அர்த்தவிசேஷத்தை 

யும் அர்ஜுனனுக்தர் சோல்லியது.) 

  

ஜனமேஜயர், ** பகவானே !/ வ்யாஸசானவர் சிஷ்யர்களோடு 

வேதத்திலுண்டான பலவிதமான எரதநாமம்களாலே மதுஸ-டுதன 
ரைத் அதித்தாரோ பி.ம்மாவுக்குப்பதியான ஹரியினுடைய அந்த 

நாமங்களுடையர்த்தத்தின்விவாணத்தைக் கேட்கவிரும்புகிறேன், 

எனக்குச் சொல்லவேண்டும். அுதைக்கேட்டுக் களங்கடீற்றசாத்சால 

சர்தான்போலப் பரிசுத்தனாவேன் ”” என்றுகேட்க, வைசம்பாயனர் 

சொல்லத்தொடல்கினார் 

ஐ! அரசசே / பிஸன்னமானமன த்துடன் பிரபுவான ஹரியா 

னவற் குணங்களா லம் கர்மாலினாலுமுண்டான தம்முடைய நாமங்க 

ளூடையபும்த்தவில்தாரத்தை அர்ஜ DESEO TOT (Gera 
௮ றேன்)) கேளும், த் ௮௪; ' பகைவிரர்களேக்கெரல்துறெவனான 

அ௮ர்துஈனன், மஹாதீமாவான அந்தவாஸ -தேவருடைய முன்சொல் 

லப்பட்டராமங்களைக்கொண்டு ௮வரைநோக்கி, ஐ. பகவானே ! 

சென்றவைகளுக்கும் (இப்பொழு த) இருப்பவைகளுக்கும் தலை 

வசே/ உ ஸகலப்சாணிகளையும் படைக்கின்றவரும் அழிவில்லாத 

வரும் உலகங்களுக்குஸ்கானமும் ஜகச்திற்ரு ராதரும் உலகங் 
களுக்கு ௮பயத்தையளிப்பவருமாயிருப்பவசே/ ஐ! தேவே! 

மகரிஷிகளால் பிசாணங்களிலும் வேதங்களிலும் உம்முடைய 

கர்மங்களால்உண்டானவவைகரேம் ரஹஸ்யங்களுமானசாமங்கள் சொல் 

லப்பட்டிருக்்றன. ஓ. கேசவரே! அவைகளுடையர்த்த 

விவரணத்தை eS நரன் கேட்கவிரும்புறேன். gp! Ga 

புவே! உம்மைத்தவிர வேேரொருவராலும் இந்தரசாமங்களுடையழா்த்த
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விஸ்தாரத்தைச் சொல்லஇயலாது' என்றுசேட்ச, ஸ்ரீபசவான் சொல் 

லலானார். ‘gl ௮ர்ஜஈன!' ரிக்வேதத்திலும் ug ipa sé 8 gui 

ஸாமவேதத்திலும் அதர்வவேதத் இலும் புசாணத்திலும் உபரிஷத் 

இறும் சோ திடசாஸ் தரத்திலும் ஸால்பெசாஸ்திரத் இலும் , யோக 

ern Gs Hour ஆயுர்வேதத்திலும் மஹ்ரிஷிகளால் என்னுடைய 

அகேகநரமங்கள் சொல்லப்பட்டி ருக்கின்றன. அவைகளில் Bay 

நாமங்கள் குணத்தாலுண்டானவைகள்) இல கர் தீ தினாலேற்பட்டவை 
கள், ஓ! பாபமற்றவனே! நீ பரிசுத்தனாக ரான்னால்சொல்லப்படம் 

கர்மத்தாலேற்பட்டகாமங்களுடைய அர்த்தவிஸ்தாரத்தைக் கேள், 

குழந்தாய்! முன் நீ என்னுடையபா தியாகக் கருதப்பட்டவன், எவ, 

ருடைய அருளிலிருநது பிரம்மாவும் கோபத் இலிருந்து ருத் 

ரும் உண்டானார்களோ, எவர் ஸ்தாவாஜங்கமம் எல்லாவற்றிற்கும் 

காரணமேர தேவர்களஞள்ளே மிகுர்தயசஸுடையவரும் பாமாத் 

மாவும் எல்லாமும் நிர்க்குணமும் குணஸ்வரூபமுமாயிருச்ெ ௮ந்த 

நாசாயணருக்கு ஈமல்காரம். ஓ! பலவான்களில் Api sarsen! பதி 

ளெட்டுக் குணம்களையடைய ஸத்வகுணமான ௮து என் 

னுடைய பரமானஸ்வரூபம்) ௮து ஆகாயமும் பூமியுமாயிருக்து 

உலகங்கமாத் தரிக்கின்றதும் கர்மங்களின் பயனான ஸ்வர்க்கமுத 

லானஸ்வரூபமும் பாஇக்கப்படாத த்ரூபமும் அழிவற்றதும் 
ஐயிக்கமுடியாததும் உலகங்களுக்கு அத்மாவாகச் சொல்லப் 

பட்ட அமாயிருக்கிறது. அ.இிலிருந்தும் ஸ்ருஷ்டி.ப்ளயமு தலான 

எல்லாவிசரால்களும் உண்டாகின்றன. தவழும் யஜ்ஞமும் யாகம்செய் 

பவரும் புசாணபுருஷரும் விராட்டும் உலகச்களுடையஉற்பத்திராசங் 

கஞக்குக்சா.ணருமாயிருப்பவர் அகிருத்தசென்று சொல்லப்பட்டார். 

பிரம்மாவின் ராத்ரியினுடைய முடிவானது உண்டானபொழுது ௮ள 

வற்றபசாக்ரமமுள்ள ௮ர்த௮கிருத்தருடைய அருளால் க்ஷ்ணமாத் 

B13 Be ஸுரர்ய.எுக்குச்சமமான கமலமானது உண்டாயிற்று. ௮ இல் 

பிரழ்மாவானவர் உண்டானார். அவர்௮வருவ்டய அருளிலிருந்து 
முண்டானவரே,' பகலின்முடிவில் கோபத்தாம் வியாபிக்கப்பட்ட 

தேவரான அகிருத்தருடையகெற்றியிலிருர் தும் ஸம்ஹாடத்தைச் 

செய்இன்றருத்ரர் பு.த்ரசாக உண்டானார். இவர்களிருவ்ரும் தேவர் 
  

£ பிரீதி, மிகுதியானபிரகாசம், விருத்தி, ஸ1லபளுயிருத்த்ல், ஸுகம், 
இருபண த்தன மில்லா, பரபரப்பில்லாமை, ஸச்சோஷம், ம்ரச்சை, பொறு 

மை, தைரியம், கொல்லாமை, சுசியாயிருத்தல், குசோதமில்லாமை, ருசுவா 

யிருத்தல், ஸமமாீயிரு ச்.தல், உண்மையுல்சத்தல், அ௮ஸயையில்லாமை,
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களில்சிறந் தவர்கள். இருவரும் அருளிலும் கோபத் திலுமிருர் து 

உண்டானவிந்கள்; அவரால்சற்பிச்சப்பட்ட மார்க்கத்தையுடையவர் 
களா ஸ்ருஷ்டிஸம் ஹாசத்தொழில்களைச் செய்றெவர்கள், எல்லாப் 

பிராணிகளுக்கும் வாத்தையளிக்கின்ற அவர்கீள் இர்தவிஷயத் இல் 

நிமித்தமாத்தரமாயிருக்கிறவர்கஜ். ஐ! பாண்டுபுத்தூஜே! யுக 
தோ றும் சுபா திமென்னும்ஜ டையையுடையவரும் முண்டனமுடைய 

வரும் மயானமாநெ! கிருகத்திலிருப்பவறாம் உக்ரமான விரதங்களை 

ஆசரிப்பவரும் யோக $ள்ளவரும் திரிபுரங்களை ௮ழித்தவரும் தக்ஷன் 

யாகத்தை ஐுழிப்பவரும் பசனென்றெஸூர்யனுடைய கேத் தரத்தைக் 
கவர்ர்சவருமான ருதீரசானவர் நாசாடணஸ்வரூபராக அறியத்தக்க 

வர். ஐ! குந்திபுத்தானே! தேவர்களுக்கெல்லாம்தேவாான வந்த 

மஹேஸ்வார் பூஜிக்கப்பட்டால் தேவரும் பிசபுவுமானநாசாயணர் 

நன்கு பூஜிக்கப்பட்டவராவார். ஓ! பாண்டுபு த் இரா! கான் ஈல்லா உல 
கங்களுக்கும் ஆத்மாவாயிருக்கறேன். கையால நான் முத 

லிலே ருத்சராயிருக்கும் என்னையே பூஜிக்கிறேன். நான் எல்லாருக் 
ஞம் சகூகனும் வரம்களையளிப்பவனும் சிவரூபனுமான என் 

னைப் பூஜியாமலிருந்தால் ஒருவரும் பூஜிக்கமாட்டாரென்று என்னால் 

ஆத்மபூஜையானது செய்யப்பட்டது. என்னால் செய்யப்பட்டபிர 

மாணத்தையன்றோ உலகமானது ஈன்கு௮னுஸரித்துவருறெ.து ? பிர 

மாணங்கள் கெளாகிக்கத்தக்கவைகள், ஆசையால், ௮வசை நான் 

பூஜிக்கிறேன், எவன் samt அ௮.றிகறானோ அவன் என்னை ஸரறி 

இருன். எவன் ௮வரை அ௮னுளரிக்கொனோ ௮வன் என்னை ?௮னுளரிக் 

இறுன், ஓ! குந்தீபுத்னே.! ஓசேவல்துவான ஆ, ருத்சசாகவும் காராயண 

ராகவும் இரண்டாகச்செய்யப்பட்டு உலகத்தில் சரீர திலிருர்துகொ 
ண்டு எல்லாக்காரியங்களின்நிமித்தமாகவும்ஸஞ்சரிக்றெ.௮. ஒ.பாண்டு 
புதனே ! எனக்கு ஒருவனாலும் வாமானது அளிக்கத்தக்க இல்லை 
யென்று மனத்தில் லோத்து நான் ௮னாதியும் ஈற்வாரும் (ரத்தி 

ருமான* என்னையே நரனாகவே புத்தரனுக்காக ரா இத்தேன். 51 
ணுவானவர் தம்மைத்தவிர ஒரு தெய்வத்தையும் வணங்குறெ இல்லை 
Quer நினைத்தே கான் ௬,கரரை வணங்குகிறேன். பிரம்மா, ரதி 
ரர், இந்தீரன் ் இவர்களுடன் கூடிய? தவர்சளம் முனிவர்களும், 
தேவர்களில்ிறெர்தவரும் தேவரும் ஹரியுமானநாராயணபைப் பூஜிக் 
இன்றார்கள், ஓ! பாரத! முக்காலத்இலுமுள்ள எல்லாருக்குமே விஷ் 

ணுவானவர் தலைவரூம் னர்ராளும்ஸேவிக்கத்தக்கவரும் பூஜிக்கத் 
தக்கவருமாயிருக்கிறார். ஓ. குந்தீபுத் ரசு! ஹவிஸையளிப்பவரான
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விஷ்ணுவை ஈமஸ்கரிப்பாயாக, சாணத்தையளிப்பவசானவிஷ்ணு 

வை வணங்கு. வரத்தையளிப்பவுரை வணங்கு, ஹள்ப்கவ்யங்களை 

ws துிறவரை வணங்கு. 'கான்குவிதமானஜனங்களும் என்னு 

டையபக்தாகமள. "அவாகளில Gal gs sala 5 & cor உபாளியாதவா 

களான காந்திகள் சிறந்தவர்கள், கிருப்புதிகைவிட்டுக கர்மங்களைச் 

செய்கறவர்களான அவர்களுக்கு கானே க, மற்றமூன் றுவகை 

யான பக்தர்களும் பயனைவிரும்புறெவர்களாகந் கருதப்ப்ட்டார்கள். 

௮வர்களெல்லோரும் நசிக்கன்ற தர்மத்தை /டையவர்கள், ஞானி 

யோ சிறந்தமுக் தியை அடைவான். ஞானத்துடன்கூடன அலஸ் 

டானமுடையவர்கள் பிரம்பாவையோ ஈற்வாரையோ மற்றச்தேவர், 

களையோ லேவித்தவர்களானுலும் என்னையே பயனாக அடைவார் 

கள், ஓ! பார்த்த / பக்தனைப்பற்றிய இர்தவிசேவமானு உனக்குச் 

சொல்லப்பட்டது. ஐ? குந்திபுத்திர ! நீயும் நானும் ஈரசாராயணர் 

களாகக் கருதப்பட்டவர்கள். பூபாத்தைக்தொலைப்பதற்காக மனு 

ஷிபசரீரத்தில் பிரவேசித்தோம். ஐ. பாரத! நத்மாவைப்பற்றிய 
யோககங்களையறி௫ன்றவலும் நிவிருத்திரூபமான (தர்மத்திற்கும்) 

அபிவிருத்தியைச்செய்கறெ (தர்மத்கிற்கும், காணலும் ஸராதனனு 

மான கானொருவ?ே ஈார்களுக்குப் பிரஸித்தமான ஸ்தானம். ௮ப்புக் 

கள் நானிடமிருர்துமுண்டாயின, (ஆகையால்) அப்புக்கள் நாசங்க 

ளென்று சொல்லப்பட்டன. முன் ௮லைகள் எனக்கு ஸ்தானமாயின, 

ஆனசுயால் கரன் நாசாயணனாகி£றன். கான் எல்லாமுமாச ஸூர்யன் செ 

ணங்களால்மறைப்பதுபோல மறைக்கிறேன், ௮தனாலும் எல்லாப்பிரர 

ணிகளுக்கும் வாஸஸ்தானமாயிருப்பதனாலும் வாஸ-₹மீதவனாகிமறன், 

ஓ! பாரத! ஸு தஇபுத்ர.! எல்லாப்பிராணிகளுத்கும் லயஸ்தானமா 

யிருப்பதாலும் உற்பத் திஸ்கானமாயிருப்பதாலும் என்னால் ஷமி 

யூம் ஆகாயமும் வியாபிக்கப்பட்டமையாலும் எனக்கு ௮இகமான 

காந் தயிருப்பதாலும் பூதங்களில்பிரவே9த் அ அந்தஜகத்தாயிருப்ப 

தாறும் எங்கும். வியாபித்தலாலும் விஷ்ணுவென்று சொல்லப்படு 

இன்... இர்இிரியங்களையடக்குவதால் ஸித்தியையும் தேவலோகத் 

தையும் பூலோகத்தையும். Bt BH FHP GOH Billy LD அடையவிருப்பமுள்ள 

வர்கள் என்னை விரும்புறொர்கள். ஆகையால், நான் 2தரமோதானா 

..... 1 பீடையடைந்தவன், ஞான த்தைவிரும்புறெவன், பொருளை விரும்பு 

இறவன், ஞானி. 
2 தாம: இந்திரியறிக்ரகம், உத்-- உயர்வு, ர-- அடைவது) இர்திரியநிச் 

ரகத்தினால் ௮வரை௮டுத்து உயர்வையடைலதால் தாமோசார் என்பது 

 



சா நீ திபர்வம், ௧௨௮௪ 

கிறேன். அன்னமுமி வேதக்களும் ஜலம் ௮மிருதமும் ப்ருச்னி 

என்று செடல்லப்படுகின்றன. அவைகள் எப்பொழுதும் என்னு 

டையகர்ப்பத் திலிருப்பதால் நரன் ப்ருச்னிகாப்பனாகிறேன். ரிஷி 

கன எனனைகோச ..! றும் த்விதரா லும் 

கிணற்றில் தள்ளபபட்ட*ரி தரைக் காப்பாற்றும்” என்று சொன்னார் 

கள். பிறகு பிரம்மாவின் முந்தினபுத் தரும் ரிஷிகளில் சிறந்தவரு 

மானத்ரிதர், * பிருச்விகர்ப்பா ' soaps gs ssa Som pH qe 

அம் கரையயேறினார், (உலகங்களை கதபிக்கச்செய்கெறஸூர்யன் ௮க்னி 

சர்தான் இவர்களுடையகரணங்கள் பிரகாசிக்கின்றன, இவைகள் 

அன் ுடையகெசங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகையால் எல்லா 

முணர்ந்தபிராம்மணம்சேஷ்டர்கள் என்னைக் கேசவஞச் சொல்லு 
கின்றார்கள். மசாச்மாவானஉசத்இயராலே தம்முடையபத்னியினிடம் 

காப்போத்பத்தி செய்யப்பட்டது. பிறகு ஒருஸமயம் உசத்தியரில் 

லாதபொழு.து பிருகஸ்ப தியானவர் தேவர்களுடைய ஆல்ஞையி 

னால புத்திமானான அ௮க்தஉசத்தியருை:_ய wh Ss Fools Hoot 

தார். ஓ! குர்திபுத்ரா! அப்பொழுது சேர்க்கையின்பொருட்டு வர்,தவ 

ரும் ரிஹிகளில்கிறந்தவருமான ௮வரைநோக்டப் பஞ்சபூதங்களின் 

குணஸ்வரூபமானசர்ப்பமான து, 'ஓ. வாமளிபபவசே! கான் முன்ன ?ம 

வர்திருக்சிறேன். கையால் என்மாதாவை வருத்தப்படுத்தாதீா' 

என்றுசோல்லிற்று. இதை ப்ருஹஸ்பதிகேட்டுக் சோபித்த, *சேர்க் 

கையின்பொருட்டுவர்கஎன்னை நீதடுத்தமையால் என்சாபத்தால் குரு 

டனாலாய். இதில் ஸந்தேசமில்லை' என்று சாபழும்தொடுத்தார், 

உடனே அந்தக்கர்ப்பம் ரிஷிஸ்ரேஷ்டரானப்ருகஸ்ப தியின் சாபத்தால் 

நெடுநரளுள்ள கேத்இரதோலத்தை அடைந்தது, ஆது முன்காலத் 

இல்ூதீர்க்ககமல்என்கிறபெயர்கொண்ட ரிஷியாயிற்று, அப்பொழுது 

௮வர் ௮னா தியானகான்குவேதங்களையும் ஸால்மிதாபாங்கமாக அத்ய 
யனம்செய்து ரகஸ்யமானஎன்னுடைய இர்தராமத்தை விதிப்படி, 

கிரமமாக, (கேசவா' என்று அடிக்கடி. ஜபித்தார். அதனால் அவர் 

நேத்திரங்களை அடைக்தவரானார், மேலும் சிறந்த நேத்இரங்களை 

யுடையுவருமானார். ஓ. அர்ஜுனா! 'கேசவ' என்றெஎனீலுடைய 

ராமமான ஓ இவ்விதம் எல்லாச்2தவர்களஞ்க்கும மகாதமாக்களான 

ரிஷிகளுக்கும் வரத்தையரிகினெறத. ஸோமனுடன் சேர்ந்த க் 

னியானவன் ஒரேசாரணச்தையடைந்து (எல்லாத்தேவர்களுக்கும் 

மகாத்மாக்களானரிஷிகளுக்கும்) முகமாகச் செய்யப்பட்டான். ஆகை 

யால், சசாசாமான எல்லாஜகத்தும்' ௮க்னி ஜோமர்களுடையல்வரூபம்,



௧௨௮௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

புராணத்திலும், அக்னியும் ஸோமனும் ஒசேசாரணத்தையுடையவர் 

கள். தேவர்களும் அச்னியைமுகமாகவுடையவர்கள் | * என்றும், 
‘ ஓசேகர்ப்பத் இல் பிறர் ததனால் ஒருவரையொருவர் ஸர்தோஹஷிக்கச் 

செய்றெவர்களும் உலகக்களைத் தரிக்றெவர்களுமாயிரக்கொர்கள் ’ 

என்றும் சொல்லப்பட்டி ருக்கிறார்கள்" எனி. நசொன்னார், 

முந்நூற்றைம்பத்தோராவது அதயாயம், 

மோக்ஷ தர்மம் (தொடர்சீசி) 

a hk ee — 

கிரஷ்ணன் உலகத்தின்படைப்புழறையையும் பிராம்மணர் 
மகிமையையும் அர்ஜுனனுக்தச் சோலலியது.) 

அர்ஜுனன், வீரரானமதுஸுூதன ?! முன் அக்னியும் ஸோம 

லும் எப்படி. ஒசேஇடத்திலிருந்து பிறந்தவர்களாகச் ,சொல்லப்பட் 

டார்கள் ? எனக்கு இந்தச்சந்தேகமுண்டாயிருக்றெது,. அதை 

நிவிருத்திசெய்யும்' என்றுவினவ, ஸ்ரீகிருஷ்ணபசவான் சொல்லஸ் 

தொடக்கினார். 

ஓ! பாண்டுபுத்தானே ! மிகவும்லக்தோஷம், என்னுடைய 
தேஜஸின்உத்பத் தியா கிற பழமையான கதையை உனக்குச் சொல்லப் 

போறேன். ஓ! குந்தீபுத்னான௮சசனே / ஒருமனத்துடன் கேட் 

பாயாக, பிரளயகாலத் இல் ஆயிரம்சதுர்யுகம்முடிந்தபின் எல்லாப் 

பிராணிகளுக்கும்பிரளயமுண்டா௫யும் சராசரமான அவைவிளங்காமற் 

போயும் பிரு திவி? தயுவாயுஇவையில்லாமல் ௮க்தகாசஇருளில் உல 

கம் ஜலச்தால் ஓரசேளமுத் இரமாஇயும், “இண எது” என்று பூதங் 
களின்பெயர் ௮றியப்படாததாச இரண்டற்றவஸ் துவானது நிலைபெற் 

ம் ரா த்ரிபில்லாமலும் பகலில்லாமலும் ஸத் தில்லாமலும் 2 gens 

தில்லாமதும் வெளிப்படையில்லாமலும் மறைவில்லாமலுமிருப்பகான 

இங்கிலைமையில் காசாயணரது (லீஸ்வர்யமுதலிய! குணங்களுக்டெ 

மும் மூப்பும்இறப்புமில்லாததும் ஞானேச் இிரியங்களுக்குப்புலப்படா 

தீதும் (கர்மேர்இிரியங்களால்) பற்றமுடியாததும் உற்பத் தியில்லா த 

அம் ஸத்யமும் கத்இமுதலியவற்றால் (கொல்லமுடியாததும் இரண் 

டற்றதும் பிரவிருத்திகளின் விசேஷங்களில்லா ததும் வைசமற்றதும் 

குறைவற்.றும் சரீரமின்றி (ஞானமில்லா சவரையில்) ஜரசைராசமற்று 

£ ப்சதானம். 2 சூன்யம்,
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ப 

எங்கும்வியாபித்து ௮ன் இயாய் எல்லா வற்ற்றயும் செய்றேதமஸகக்கு 

மேலானதுபடன பிரம்மத் தினிடமிருந்து புருலர் உண்டானார். பிரம் 
மத்தைக்காணமாகவுடையவரும் யுருஷருமான இந்த்ப்பிரம்மாவினு 

டைய அவதரசீகாலத்இல் அ. ஜிவற்றவசானஹரியானவர் இருந்தார், 

இந்தவிஷயத் இல், * பகஸீரநீந்த இல்லை. ராத்ரியுமிருக்ததில்லை. 1ஸத்து 
மிறாக்த, இல்லை. ang HG தீ.இல்லை, எல்லாஸ்வரூபமுமாயிருக்றெ 

- தமளே ஸ்ருஷ்டிக்கு 1முன்னிருந்திது ” என்று வேதவசனமுமிருக் 
கிறது, ௮து Giver ராத்ரியன்றோ ? இவ்விதம் இதலு 

டையஅர்த் தமான ௯, வரிக்கப்படுகிற து. தமஸிலிருந் துமுண்டான 

வரும் ப்ரம்மத்ன் தக்காணமாகவுடையவரும் புருஷருமான பிசம்மாவி 
னுடைய ௮வ தசாரமுண்டானபொழு த அர்தப்புருஷர் பிரஜைகளைல்ரு 
ஷ்டிக்கவிரும்பி கேத் இரங்களிலிருர் தும் ௮க்னியையும் ஸோமனையும் 

ஸ்ருஷ்டி.த்தார். பிறகு பூதங்களுடையல்ருஷ்டி.கள் செய்யப்பட்டுப் 

பிரஜைகள் கிரமவசத்தால் பிராம்மணஜா தியையும் க£த்ரியஜா இயை 
யும் ௮டைர்தன. 3ஸோமனென்பவன் பிராம்மணஜா இ, பிராம்மண 

ஜாதி பிராம்மணர்கள், ௮க்னியென்பவன் க்ஷத்ரியஜாஇி.- கஷத்ரிய 
ஜாதஇயைக்காட்டி லும் பிராம்மணஜாதி மிகவும் பலமுடையது, இந்தப் 

பிராம்மணஜாதியானத உலகங்களுக்குப் பிரதீயக்மான குணங்களை 

யுடையது. ௮௮ எப்படியென்முல், பிசாம்மணர்களுக்குமேலான பிசா 

ணியானது இதற்குமுன் உண்டான இல்லை “எவன் பிராம்மணன்முகத் 

இல் ஆஹுஈதிசெய்கறானோ ௮வன் ஜ்வலிக்கிறஅக்னியில் ஜஹேமம் 
செய்றெவன் ? என்றெண்ணிச் சொல்லுகிறேன். பிசாணிகளைகிலைக் 

சச்செய்த மூவுலகமும் பிசாம்மணஜா தியால்தரிக்கப்படுமென் ப்ரம் 
மாவினால் பிராணிகளுடைய ஸ்ருஷ்டியானது 'செப்யப்பட்ட௮. | இத 

ந்குட்மர் இரவசனமும் இருக்கறது. அதன்பொருளாவது, ஓ! அக் 

னியே! ரி எல்லாயஜ்ஞங்களிலும் /(2ஹோ தஈவாயள்ளவன்/ தேவர்க 

ளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உலகத் இற்கும் கன்மைசெய்கறெவன்' என் 

பது. இந்தவிஷயத்தஷ் ‘go! அக்னி2ய! நீ எல்லாயாகங்களுக்கும் 

ஹோதா: என்றும், நீ தேவர்களுக்கும் மனுஷ்யர்களுக்கும் உலகத் 

திற்கும் ஹிதமாயிருப்பவன்' என்றும் ஸ்பஷ்டமானவேதவீசனமும் 

இருக்கிற ௮. "அக்னியன்றோ யஜ்ஞல்களுக்கு ஹோதாவும் கர்த்தாவு 

£ மூர்த்தம். 2 அமூர்தீதம். 

3 ஸோமனென்பவன் ப்ரம்மம், ப்ரம்மமே ப்சாம்மணர்சள். 

4 அச்னியைஹோதாவாகச்சுதித்ததால் அ௮ச்னியைவிடஹோ,சாவான 

பிராம்மணன் மேலானவனென்று ௮.றீவிச்சப்பட்டது' என்பதுபழையவுரை, 

1, ௧௫௨



௧௨௯௬௦0 ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

மரயிருப்பவன்? ௮ர்த௮ சினி பிராம்மணஜால், மாதிரங்களின்றி 

ஹோமம்இல்லை. புருவனில்லாமல் ஹவிஸாுக்குரியமர் இரக சளுடைய 

ஆலோசனை இல்லை, தேவர்கள் மனிதர்கள் நிஷிசள் இவர்கீளுக்குப் 

பூஜைபானது ஏற்பட்டிருக்கிற து, புருஷன், இதன் 8 ஹோமம் 

செய்யக்கடவாய்' என்.றுஏவப்பெற்றவன். ॥ ஒனிதர்களுக்குஹோமம் 

செய்வித்தலில் ௮ திசாரம்பெ் ற்றவர்கள் செய்விப்பார்கள். ஹோமம் 

செய்வித்தலான2 பிராம்மணனுக்கே விதிக்கர்ப்ட்டி ரக் அ; இரு 
பிறப்பினர்களாயிருந்தும் கூஷத்ரியனுக்கும் வைஸ்யனுக்கும் விதிக் 

கப்படவில்லை. ஆகையால் அக்னிஸ்வரூபர் சீரானபிராம்மணர்களே 

யஜ்ஞங்களை வ௫க்கறொர்கள். அர்தயஜ்ஞங்கள் தேவர்களைத் திருப்தி 

யடையச்செய்கின்றன. தேவர்களி பூமியை 'விருத்திசெய் க்கிறார். 

கள, எர்தலித்வான் பிராம்மணன்முகச்தில் ஹு தியைச்செய்கன் 

ருனோே ௮வன் ஜ்வலிக்றெதான அக்னியில் ஹோமம்செய்றெவனெ 

ன்று சதபதமேன்கற சுக்லயஜ ஈநாவேதபாகத்திலும் பிராம்மணன் 

முகத்தில் ஹோமம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இவவிதமிருந்தாலும் 

௮க்னிரூபர்களும் வித்வான்௧ளுமானபிராம்மணர்கள் ௮க்னியை.ஐரா 

தஇக்கின்றார்கள்.. ௮க்னியானவன் விஷ்ணுரூபனாக எல்லாப்பிராணிகளி 

டத்திலும்பிரவேடுத்துப் பிராணன்களைத் தரிக்ொன். மேலும் இந்த 

விஷயத்தில் ஸஈக்குமாரரால்சொல்லப்பட்ட சுலோகங்களிருக்கின்றன. 

(அவற்றின்பொருளாவ த,)முன்காலத் இல் எல்லாவற்திற்கும்.ஆதியும் 

சலனமற்றவருமான பிரம்மாவானவர் ஜகத்தைள்ருவ்டித்தார். Far 
மாவைக்காசணமாகவுடையே தவர்கள் வேதகோஷங்களால் ே சலோ 

கத்தல் anda sept act, பிராம்மணர்களுடையஸத்யவசனமும் கர்ம 

மும் ஸ்ரத்தையும் தவமும் 3உறிகள் (வெண்ணெயைத்) தாங்குவது 

போலப் பூமியையும் ஸ்வர்க்கத்தையும் வாக்குக்கு ௮மிரு தமான வேத 

தீதையும்தரிக்கின்றன. ஸச்யத்திற்கு 2மலான தர்மமில்லை, மாதாவுக்கு 

ஸமமானகுருவுமில்லை, இகபாங்களிலுள்ளசன்மையையுண்பெண்ணுவ 

இல் பிராம்மணர்களுக்குே மமல்பட்டது இல்லை. ; எந்த அரசர்களுடைய 

ராஜ்யத்தில் பிராம்மணர்கள் 4விருத்தியால் இழிவானவர்களாயிருக் 
இன்றார்களோ ுவர்சுளுடையதேசத்தில் எருது(மல ழயில்லாமையால் 

கலப்பையை) இழுக்கிறஇல்லை; வா ஹனங்கள் ( தரின்பமில்லா ததால் 

வண்டிகளை) இழுக்கிற தில்லை; செக்காணது டு தில்லை." அவர்கள் 

தானத்தில் இல்லாமையடைந்தவர்களும் இருடர்கஞுமாகன்றார்கள், 

1 செழிப்படைய. 2 அல்ல Cag sense 

3 வேறு பாடம். as ஜீவனோபாயமற்ற என் றும்கொள்ளலாம்.



சாந் துபர்வம், ௧௨௬௧ 

அக்தப்பிராம்மணர்களும் புராணம் இதுஹாஸம்இவைகள் பிரமாண 

மானதால் நஈ$ராயணருடையமுக தீதிலிருக்துமுண்டானவர்களும் ஸார் 

வஸ்வரூப்ர்களும் எல்லாவற்றிற்கும் கர்.த்தர்களும் எல்லா த்தன்மையு 

முடையவர்களுமாயிருக்கின்றார்கள், வியவஹார்முடிவிலோ வரத்தை 

யளிப்பவரும் தேவர்களுக்குத்தேவருமான ௮ர்தகாராயனருடைய 

வாக்ின்மெஎன்லபையக்தில் முதலில் பிராம்மணர்களஞுண்டானார்கள். 

பிராம்மணர்களிடமிருந்தும் மற்றவர்ணங்களுண்டாயின, இவ்வித 

மிருத்தலால் வேதமபமானபிராம்மணர்கள் தேவர்களையும் ஸு 

ரர்களையும் காட்டி லும் சிறந்தவர்கள், தேவர்களும் ௮ஸ-ஈர்களும் 

மகரிஷிகளுமான பிராணிவி?சஷங்கள் -பிரம்மாவான என்னாலேயே 
முன்காலத்லுண்பெண்ணப்பட்டன ; ஸ்தாபிக்கவும்பட்டன ) நிகர 

ஹிக்கவும்பட்டன. அந்தப்ராம்மணர்களுடைய மஹிமையைக் கள். 

இக் இரனானவன் அஹல்யையைச்சேர்க்சுகாசணத்தினால் கெள தமரிட 

மிருந்து பச்சையானமீசையுடையவனாயிருக்கும்தன்மையை அடைந் 

தானன்றோ ? கெளதமர்நிமித்தமாக இர்இரன் ௮ண்டமில்லா தவனாூப் 

மிற்கு ௮ஜ.த்தின்விருஷண த்தையும் அடைந்தான். அவினீதேவர் 

களுக்குரியஸோமக்கரகத்தைத்தடுப்பதற்கு வஜ்சாயு தத்தைஒங்கெ 

இர் இரனுடையகைகள் ச்யவனரால் ஸ்தம்பனஞ்செய்யப்பட்டன. யாக 

த்தையழித்ததால் கோபங்கொண்டவனான தக்ஷனுல் திரும்பவும் சரீ 

ரத்தைத் தவத் இல்விநியோடுத்து நெற்றியில் ருத்ரரைப்போல மூன்று 

நேத்திங்களுடைய.ஆகிருதியான து உண்டுபண்ணப்பட்டது. «Sl 

புரர்கக்கொல்லுவதற்காகத் தீகைபெற்றவரானருத்சரருடையஜடை 

கள் சுக்சொசாரியரால் தலையிலிருக்தும்௮றுத்து ௮க்னியில்போடப் 

பட்டன, ௮௮இலிருந்தும் ஸர்ப்பல்களுண்டாயின, ஸ் தஸர்ப்பல்க 

ளாண்பீடிச்சகப்பட்டஅவருடையகழுத்துக் கறுத்சவாணதையடைந 

தது, முன் ஸ்வாயம்புவமன்வந்தாத்திலும் ”௮வர் சாராயணருடைய 

காத்இினால்கட்டுண்டி_ தால் கறுத்தகழுத்தையுடையவரானார். ௨௮மிரு 

தத்தின்ற்பத திகாலதிதில் வாயுகினால்சேர்க்கப்பட்டவிஒத்தைப் ங்கி 

க்றெவசானார். *விஷபானஞ்செய்தார்” என்றெநிமித்தமாகவே பிரம் 

மாவினால் சந் திரகலையானது (சரத் இல்) வைச்சப்பட்டத. Haas 

ஸின்புத்திரச்னபிருகலஸ்பதி , ல்கானம்செய்சையில் ஜலம் தெளிய 

வில்லை, உடனே பிருஹஸ்பதி ஜலவிஷயமாகக் கோபித்தார், *நான் 

ஸ்னானம்பண்ணுகையில் கலங்கத் செளியாமலிருர்தமையால் இது 

முதல் சிறுமீன், பெருமீன், மகம், ஆமைமுதலானஜர்.துக்களாலும் 

தவளைகளாலும் வியாபிக்கப்பட்டுக் கலங்கக்கடவீர்கள்' என்று சபித்



௧௨௬௨ ஸ்ர்மஹாபாரத:ம். 

தார். அதுமுதல் meteor ஜலஜர்துக்களா£ரல் நிரம்பினவாயின, 

அவஷ்டாலின்பு.த்.தனான விர்வருபன் தேவர்களுக்கு புரோஹித 
ஞனான். அல்-ஏர்களுக்குமருகளான அவன் தேவர்களுக்குப் பிரத 

யக்ஷமாகவும் அஸு௩ரர்களுக்கு மறைவாகவும் ஹவிர்ப்பாக த்தையளி 

தீதான், அப்பொழுது அஸுஎர்கள் ஹிரீன்யகசிபுவை முன்னிட்டு 

சொண்டு விஸ்வருபனுக்குமாசாவானஸ?ே ஹாதறிபினிடம், ‘@! e@an 

தீரியே! துவஷ்டாவுக்குப்பிறந்தவனும் உன் hin Bo guid மூன் 

அசிரமுடையவலும் தேவர்களுக்குப்புசோஹித.னுமான இந்தவிற்வ 

ரூபன் தேவர்களுக்குப் பிரத்யகஷமாகப் பாக்தையளித்தான் ) எங் 

களுக்கு மறைவாகளித்தரன், அதனால் தேவர்கள் விருத்தியடை 
இன்றார்கள், நாங்கள் கூயத்தை௮டைகன் றோம். ஆகையால் நீ' இவ 

னைச் தேவர்சளினின்றும்விலக்கி, எங்கள் பக்ஷத்தைச்சாரும்படி செய் 

யவேண்டும்' என்னும் வரத்தைப் பிரார்த் இத்தார்கள், உடனே தாயா 

னவள் நந்தன்வன ததையடைந்த விஸ்வருபனைநோக்கி, ‘ys faa! 

நீ ஏன் சத்ருவின்பக்ஷத்தைவிருத் இசெய்கறொய் ? மாதுலர்களுடைய 
பகஷத்தை நாசம்செய்கிறுய்; இவ்விதம் நீ செய்யக்கூடாது ' என்று 
சொன்னாள். அந்தவிற்வரூபலும் தாயின்வார்த்தையைத் தடுக்கலாகா 

தென்றெண்ணிக் கெளாலித்து ஹிரண்யக௫ிபுவை ௮டுத்தான். ஹிரண் 

யகூபு பிரம்மாவின்புத்தரரானவஸிஷ்டரிடமிருந்தும், ' நீ வேறொரு 

வனை ஹோதாவாசவரித்ததனால் யாகத்தைமுடிக்காதவனாகவே பூர் 

வமரகஉண்டானபிராணியிடமிருந்தும் மரணத்தை௮டைவாய' என்று 

சாபத்தை அடைந்தான். அ௮வருடையசாபத்தால் ஹிரண்யகசிபு மர 

ணத்தை அடைந்தான். பிறகு விற்வரூபன் மாதாவின்பகூ;த்தை 
விருத்திசெய் ௫அகொண்டு மிகவும்தவமுடையவனானான், ௮வனுடைய 
விரதங்களைப் பம்கம்செய்வதற்காக இக்இரன் அழகுபொருந்திய 

அேக௮ப்ஸரஸாகளை ஏவினான். அவர்களைப்பார்த்து அவனுடைய 

மனமானது கலல்யெது. (அவன்) அக்தஅப்ஸாஸ களிடம் விசை 

வில் பற்றுள்ளவனானான். அவன் பற்.றுள்ளவனாயிருப்பதை, ௮ப்ஸா 

ஸுகள் அறிந்து, ** நாங்கள் வந்தபடி. போகிறோம்” என்று சொன்னார் 

கள், அப்பொழு விஸ்வரூபன் அவர்களை கோக்க, எங்கேபோகி 

கிர்கள் ? என்னுடன் இருக்கலாம்; ஈன்மையுண்டாகும் * என்று 

சொன்னான், அவர்களும் ௮வனை சோம்) * தேவஸ்இரீகளும் அப் 
ஸரஸுகளுமான காங்கள் தேவனும் வரமளிப்பவனும் ஸமர்த்தனு 

மானஇந்திரனை முன் வரித்திருக்ேோம் ' என்று சொன்னார்கள், 

பிறகு விற்வருபன் அவுர்களைகோக9), இப்பொழுதே இர்இரலும்



சாநீதிபர்வம், ௧௨௬௯௩ 

தேவர்களும் இல்லாமற் போவார்கள் ? என்று சொன்னான்) உடனே 

மந்திரங்களை, ஐபித்தான். அர்தமக்திரக்களாலே திரிசரஸ- விருத்தி 

யடைக்தான், ஒருமுகத்தினாலே' எல்லாஉலகங்களிலும் விதிப்படி. 

இரியைசெய்கன்ற வேதியர்களாலே யாகங்களிலே நன்றாக ஹோமம் 

செய்யப்பட்ட ஸலோமத்ஷத்யும் ஒருமுகத்தால் அன்ன த்தையும் ஒரு 
முக்த்தால் இந்திரனுடன் கூடின தேவர்கரேயும் டானம் செய்தான். 

Gog Bs Sac, விருந்தியடைறெவனும் ஸோமபானத்தால் புஷ்டி 

செய்யப்பட்ட எல்லா௮ுவயவங்கமைாயுமுடையவனுமான அவனைப்பார் 
த்துத் தேவர்களுடஜ்) கவலையடைக்தான். இந்.திரனைச்சேர்ர் தர் 

Pao gant scr பிரம்மாவை௮டைந்தார்கள், ௮வர்கள் ௮வசைநோக்க, 

‘dubague te எல்லாயாகங்களிலும் கன்றாக ஹோமம்செய்பப் 

பட்ட ஸோமமானது பானம்செய்யப்படுகிறது, நாங்கள் பாகமில் 

லாதவர்களானோம், அளு*ரர்களுடையபக்ஷம் விருச்தியடைறெழு. 
நாங்கள் குறைந்துபோகிறோம். கையால் உடனே எங்களுக்கு 

க்ஷமத்தைச்' செய்யவேண்டும்' என்றுசொன்னார்கள். அவர்களை 

நோக்கப் பிரம்மா, “பிருகுவம்சத்திலுஇத்தததீசரிஷியானவர் தவஞ் 

செய்துகொண்டிருக்கொர். அவர் சரீரத்தைவீடும்படி அவரிடம் வாத் 

தைக் கேளுங்கள், அவருடைய எலும்புகளால் வஜ்ராயுதம் செய்யுங் 

கள்' என்று சொன்னார். பிறகு தேவர்கள் பகவான் ததீசமகரிஷியான 
வர் கவம்செய்தெவிடம் வந்தார்கள். இர் இரன்முதலான தேவர்கள் 

அவரைஅடைந்து, *ஓ! பகவானே! க்ஷேமமா? தவம் இடையூறில்லா 

மல் நட.க்றெதா?” என்றுகேட்டார்கள், ததீசரும் அவர்களே கோக்க, 
'உங்களுக்குஈல்வரவா? என்ன செய்யவேண்டும்? சொல்லலாம். எதைச் 

சொல்லுவீர்களோ அதைச்செய்வேன்' என்று சொன்னார். அவர்கள் 

அவுஜுப்பாரத்.து, (உலகத்தின் நன்மைக்காகப் பகவானான நீர் சரி 

ரத்தை விடவேண்டும்” என்று சொன்னார்கள். இவ்விதம்சொல்லப் 

பட்டததீசர் 'ஆயிரம்வருஷம் என்னால் இர்தஇரனுடைய பதமடையப் 

படுமாளுல் சரீரத்தைவிடுே வன்” என்று அவர்களுக்குச் சொன்னார். 

அப்பொழுது இர்.இரன், அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்லித் 

தன்னுடைய ஸ்தானத்தைக்கொடுத்துவிட்டுத் சபஸியானான். ததீசர் 

இர் தரனானாங் அவ்வளவுக்குழுன்னமே இர் இரனுடன்கூடினதேவர் 
கள், 'தேகத்தைவியவெதற்கு இ.துகாலம்' என்று வந்தார்கள். ௮ப்படி 
யே வருத்தமில்லா தமனமுடையவரும் ஸுாசுதுக்கங்களில் ஸமமான 

வரும் மகாயோசியுமான ததிசரானவர் உடனே புத்தியில் பாமாத்மா 

வைத்தியானித்துச்கொண்டு சரிரித்தைகிட்டார். இந்த விஷயத்தில்



௧௨௯௪ ஸப்ர்ீமஹாபாரதம். 

ததீசர் இர். இரனானார். (௮வருடைய)எலும்புகளால் (வஜ்ராயுதம்)செய் 

யப்பட்டதென்று சுருதியுமிருக்கிறது. அவருடையபாடிசீ Sion eve ost 

ஸமயத்தில் பிர்ம்மாவானவர் அர்தஎும்புகளை எடுத்து வஜ்ராயுதத் 

தைச்செய்தார். பிளக்கமூடியாததும் அணுகமுடியாகதும் பிராம்மண 

ருடைபஎலும்புகளாலுண்டானம் விஸ். விஞல்பிரவேிக்கப்பட் 

டதுமான அ௮ந்தவஜ்ராயுதத்தால் இந் இரான் விற்ஒரூபளைக்கொன்றாள். 

'பஜ்ஞபசுவானஉன் லுடையடரஸைக் கொய்கிமேேன் என்று சொல்லிக் 
கொண்டு தச்சளாூல் ௮வனுடையதலையையும் வெட்டினான், அதற்குப் 

பிறகு விற்வரூபனுடையசரிரத்தைக்கடைஈது வல்டாவின்புத்இர 

னாலேஉண்டுபண்ணப்பட்டவனான. விருத் தானென்ற, சத்றுருவை 

இர்இரன் கொன்றான், ௮ஈதஇரண்டுவிதமானபிரம்மஹ த்தியும் உண் 

டானபொழுது இர்இரன் பயத்தால் தவசாஜ்யததைவிட்டு மானஸ 

ஸாஸில் as A grain Be குளிர்ச்யொயிருக்கிற தாமரைக்கொடி 
யையும் , அடைந்தான். YHOO தன்னுடைய ல்ஸாவரியத் தின் 

யோகத்தால் அ௮ணுமாத்திரமாகித் தாமரைத்தண்டில் புகுந்தான், 
பிறகு பிர்ம்மஹத்திரிமித்தமாக மவுலகங்களுக்கும்கா கலும் இந்தி 

ராணீவல்லபனுமான இந்திரன் ஒளித்தபொழுது ஜகத்து ஈஸ்வரனில் 
லாததாயிற்று, தேவர்களை ரஜஸு5ம தமஸு௬ஈம் வந்தடைந்தன. 

மஹரிஷிகளுடைய மர் தரங்கள் பிரவிருத இக்கவில்லை. சாக்ஷஸர்கள் 

இளம்பிவிட்டார்கள். வேதமும் குறைவுபட்டது. இக்இரனில்லாமல் 

பலமற்றவைகளான உலகங்கள் லேசாக ஆக்சமிக்கக்கூடியவைகளா 

யின. பிறகு தேவர்களும் முனிவர்களும் ஆயுவென்கிற ௮சசனுடைய 

புத்திானான ஈஹுஷூென்பவனைத் தேவசாஜ்யத்தில் ௮பிஷேசம் 

செய்தார்கள், . ஈகுஷன் நெற்தியில்ஜ்வலிக்றெவைகளும் எல்லாத் 

தேஜஸுகளையும் ௮பகரிக்கின்றவைகளுமான லக் நூறுஜோதஇிகாக 

ளால் ஸ்வர்க்கத்தைப் பரிபாலித்துவந்தான். பிறகு உலகங்கள் ஸ்வபா 

வத்ை௮அடைந்தன, கவலையற்றவைகளும் ஸந்தோஷமடைந் தவைக 
ளுமாயின. பிறகு ஈஹுுஷன், : இர்.திராணியயைத்தவிர As Be gp 

டையபோக்யவலஸ் தக்களெல்லாம் என்னை அடைந்தன ” என்றுசொன் 
னன். அவன் "இவ்விதம்சொல்லிவிட்டு இக்.தராணியின் ஸமீமம்சென் 

முன். பிருஹஸ்ப தியின்" நரகத் இஙிருப்பவளான அவளை கோக்க, 

 அழகானவளே : நான் தேவர்களுக்கு' Qs Bren. என்னை நீ ௮டை 

வாயாக” என்றுசொன்னான், ௮வனைகோகச்கி இச் இரொணியானவள், 

நீர் இயற்கையாகவேதர்மத்இலன்டிள்ள வுரும் சந் இரவம்௪த் இலுண் 

டானவருமாயிருக்கிறீர்.௨ ஆனகயால் பிறன்மனைவியை கிரும்புதல்



சாந் பர்வம். ௧௨௯௫ 

தகாது என்று விடை கூறினாள். பிறக நஹுாவன், ( நான் 

Qi Signy பதத்திலிருக்கிறேன், நான் இர்சரனுடையராஜ் 

யத்தில் இறர்கவஸ்.துக்களை அடை _-இறவன், இதில் gt அதர்ம 

மூமில்லை, நீ ]இக்இரனால் அனுபவிக்கப்பட்டவள் ' என்று அவ 

ளுக்குச்சொன்னான். அருள் அவனை நாக்கி, எனக்கு pours 

தம் மூடி வுபெறும்லிருக்கறது ) ல இனல்சனுக்குள்ளே ௮சனுடைய 

முடிவில் உம்மை ௮டை,2வன் ? என்று சொன்னாள். இக்திராணி 

இவ்விதம்சொல்ல அவன் சென்றுவிட்டான். பிறகு இச்திராணி 

யானவள் அழ்கசோகற்கீளால்வருத்தமுற்றவளாகவும் பதியைப்பார்ப் 

பதிலாவலுள்ளவ்ளாகவும் ஹுஷனிடமிருர்தும் பயத்தால் பற்றப் 

பட்டவளாகவும் பிருஹஸ்பதியிடம் “சென்றாள். ௮ந்தப்பிருஹஸ்பதி 

யும் மிக்கவருத்தமுற்றறளான௮வளைப் பார்த்தவுடனே தஇியானம் 

செய்து பதியின்காரியத்தில் பற்றுள்ளவளாச அுறிர்த, 'இந்தவிரத)க் 

தோடு தவத்தைச்செய்து வாத்தை௮ளிப்பவளான உப்ஸரு தியென் 

இறதேவியை அழை. அப்பொழுது ௮வள் உனக்கு இர்.இரனைக் காண் 

பிப்பாள்' என்று சொன்னார். உடனே அவள் பெரிதான 'கியமத்தி 

லிருக் தகொண்டு வசமளிப்பபளான உபா ர இதி£தவியை மந்திரம் 
களால் அழைத்தாள். ௮க்தஉபஸ்ரூ.தி சரியின்ஸமீபம் வந்தாள், 

அவளை கோக்க, 4 இதோ இருக்கிறேன்' என்று Gerad, ‘6 

அழைத்தபடி வந்துவிட்டேன். உனக்கு என்ன இஷ்ட த்தைச்செய்ய 

வேண்டும்?” என் றும்கேட்டாள், ௪௪, அவளைச் தலையால் வணங்கி, 

‘a! பூகவதி! என்னுடையபர்த்தாவைக் காண்பிக்கக்கடவாய், ம 
ஸதயமாயும் ஸத் துக்களுக்குமா தாவாயும் இருப்பவள்” என்று சொன் 

ஞள். அவள் இவளை மானஸஸாஸுச்கு ௮ழைத்்துக்கொண்டுபோ 

னாள் ; , அவ்விடத்தில் தாமசைததண்டிவிருக்ின்தஇக்திரனைக் காண் 

பித்தாள். அப்பொழுது இந்திரன் இளை த்தவளும் சிசோர்வடைந்த 

வளும் சன துமளைலிழமான அக்தச்சயப்பார்த்த, த! 3! நாணா 

மல்போஷஎன்னை த்2தடி (என்னுடைய) பத்னியானவள் துக்கத்தசல் 

வருந் இக்கொண்டு வக்தடைந்தாளென்ே இந்தத்துக்கம் எனக்குவந் 

த2.த' என்று கவலைகொண்டான். அவளைநோக்இ Qa'Brot, “எவ் 
விதம்இருக்கிறுப் £? என்று கேட்டான். அவள், “கஹுஷன் என் 

னைப் பத்னியாகச்செய்துகொள்வதற்கு அவழைக்கறொன். என்னால் 

அவனுக்குக் காலமும் குறிக்கப்பட்டிருக்தறெது * என்று சொன்னாள். 

இந்திரன் அவளுக்கு, '8ீ போ. நஹஷுனைநோக்க, : நீர் ரிஷிகளால் 

வடச்கப்பட்ட புஇதானவ ஹனதிஇிவேறிவர்து என்னை விவாஹம்



௧௨௬௬ ப்ரீமஹாபாரதம், 

செய்யும் ' என்.றும், இந்.இரலுக்குப் பெரியவைகளும் மனத்திற்குப் 
பிரியமானவைகளும் அவனாலேறப்பட்டவைகளுமான ஜீரகனங்களிரு 
Sey per, br வேறுவாகனத் இஞல் என்னை௮டைவதற்கு யோக் 

இயெசாதீர்” என்றும் சொல்” என்று சொன்னான். இவ்விதம்சொல் 

MILL, அவள் ஸர்தோஷமடைர் ஏ சென்ருள். இர் இரலும் திரும் 

பவும் தாமசைத்தண்டி னுள் சென்றான். பிறு ஈகுஷன் HEE “இக் 

இராணிவர்ததைப் பார்த்து, *நீ எனக்குச்குறிப்பிட்ட அந்தக்கால 

மானது பூர்ணமாகிவலிட்டது” என்று சொன்னான். அ௮வனைசோக்கி 

இந்திராணி இர் இரன்சொன்னபடி சொன்னாள். அவன் மஹரிஷிக 

ளால்வகக்கப்பட்ட வாகன இலேறிக்சொண்டு இர்இரொணியின்ஸமீ 

பம் சென்றான். ௮ப்பொழுது மித்ரனுக்கும் வருணனுக்கும் கும்பத் 

இல்பிறர் தவரும் ரிஷிகளில்சிறர்தவருமான ௮கஸ் இயமுனிவர் ஈஹ-ஈ 
னாலே "அக்தம ஹாமுனிவர்கள் ‘gai இக்கப்பட்டதைப்பார் த்தார், 

௮ தாங்குவதற்குவருத்தமுள்ளதென்றுநினை த்.துத் காமும்சொடுக்க 

அவனால் பாதங்களால் பரிசிக்கவும்பட்டார். உடனே௮வர் ஈகுஷனை 

கோக், கெட்டகாரியத் இல்முய லஓன்றவனே! பாபி. பூமியில் விழு 

க்சடவாய், எதுவரை பூமியும் மலைகளுமிருக்குமோ ௮.துவரை ஊர்ப் 

பமாயிருக்கக்சடவாய்? என்றுசொன்னார். மகாமுனிவர்சொல்லும் 

பொழுதே ௮வன் அந்தவாகனத்திலிருந்தும் விழுந்தான். பிறகு 

மூவுலகமும் இர் திரனற்றதாயிற்று, அப்பொழுது தேவர்களும் முனி 

வர்களும் இர் இரனுக்காகப் பகவானானவில் ணுவைச் சரணமடைர் 

தார்கள். ! ௮வரைநோக்கு, ! ஓ! பகவானே ! பிரம்மஹத் தியரல்௮வ 
மதிக்சப்பட்டஇர் திரை ரகஷிக்கவேண்டும் ? என்று சொன்னார்கள். 

௮ப்பொழுது “ வரத்தையளிப்பவரானஅவர் ௮அவர்களைகோக்க, * இந் 
இரன் விஷ்ணுவைத்தேவதையாகவுடைய அசுவமேதயாசககத்தைச் 

செய்யட்டும், ௮தனால் "ஸ்வர்க்கஸ்கானத்தை அடைவான் ' என்று 

சொனீனார். பிறகு தேவர்களும் முனிவர்களும் Qs Bader sen om 

மையால் இர் திராணியைரோச், ஓ! ஸெளபாச்யவஇி £ செல், 

இந்தனை ௮ழைத்துவா * என்று சொன்னார்கள். HAM HES 

லஸரஸிலிருக்றெஇர் தினை அழைத்தாள், Ds Bo gw அர்தளாளிலிரு 
ந்.து வெளியில்வந்து ஸாஸ்வ.திஈதிஸய அடைந்தான். * பிருகல்பதி 

யும் இர்இரனுச்காக ௮ம்வமேதமென்றெமஹாயாகத்தை நடத்தி 

னார். அந்தயாகத்தில் கறுப்பும் வெளுப்புமான யாகாறவத்தைவிட்டு 

அதையே £வாகனமாகச்செப்து பிருஹஸ்ப இயானவர் தேவர்களுக் 

* ம 0வேழ்பாடம்,



சாம் திபர்வம், ௧௨௬௭ 

குப்பதியானஇர் இரை” ஸ்வர்க்சஸ்தகானத்தை அடையும்படி செய்தார், 
பிது: ௮ந்த 2 தவராஜன் பாவமற்றவனாஇத் தேவர்களும் ரிஷிகளும் 

துதிக்க ஸ்வர்க்கத்திலிருப்பவஷனான். பிரம்மஹத்இியை wn SP sor 
விருஆங்கள் மலைகள் பூமி ஆகிய இவைகள் கான்குஸ்தானங்களிலும் 

பிரித்துக்கொடுத்தான், து ஸ்.திரீகளிடம் ரஜஸாகவும் விருக்ஷங்க 

ளில் பிசனாகவும் மஷைகளில் பசலாசவும் பூமியில் உவசாகவுமிருக்க 

றத. அவைகள் தொடத்தக்கவைகளல்ல. ஆகையினாலேதான் ஹவி 

ஸானது லவணமின்றிப் பாகம்செய்யப்படுகின்றது. இவ்விதம் இர்இ 
ரன் பிராம்மணர்களுடைய தேஜஸின்பெருமையால் விருச்திசெய்யப் 

புட்டுச் GFA HA SOL gy தீன்ஸ்தானத்தை அடைவிக்கப்பட்டான், 
ஈஹு5வூனுடையசாபடநிவிருத திக்காகத் தேவர்களும் ரிஷிகளும்பிரார் 
தீ.தித்ததால் ௮கஸ்இயர், ஸ்ரீமானானதர்மாஜன் பிசாதாக்களோடு 

உன்வம்சத்தில் பிறப்பான். அவனுக்குத்தம்பியான பீமனை நீ கரடுப் 

பாய், அப்பொழுது தீர்மபுத்தான் உன் னுடைபவினாக்களுக்குவிடை 

சொல்லி உன்னையும் அவனையும் விடுதல்அடையச்செய்வான்” என்று 

தொன்னார். முன் நாலத்தில் பாத்வாஜமஹரிஷியானவர் இகாயகங் 

கையை அடைந்து ஸ்கானம்செய்தார், மூன்று௮டிகளைவைக்கெவ 

சானவிஷ்ணுவினாலே அடிக்கப்பட்டார். (அப்பொழுது) ௮வர் பரத் 

வாஜரசாலே அடையாள த2தாடுகூடியசையால் மார்பிலடிக்கப்பட்டு 
அடையாள் த்தோடுகூடியமார்பையுடையவரானார், ௮க்னி பிருகுமஹ 
ரிஷியினால்சபிக்கப்பட்டு எல்லாவற்றையும்புஜிப்பவனானான். ௮இித 

யானகள், 'இதைப்புஜித்துவிட்டுத் தேவர்கள் ௮ஸுரர்களைக் கொல் 

இவார்கள்' என்று தேவர்களுக்கு அன்னத்தைப் பாகம்செய்தாள். 
பு சைவன் விரதானுஷ்டான த்தின்முடிவில் அவவிடீம் வந்தான், 

௮.இ௫பினிடம், 'பிகைகொடு' என்றுபாடிக்கவும்செய்தான். ௮ப் 

பொழுது அதிதியானவள், * இது முதலில் தேவர்களால் அருக்தத் 
தக்கது. மற்றவனாஷ் முந்தி அருந்தத்தக்க இல்லை' என்றுசொல்லிப் 
பிணைசொடுக்கவில்லை. *உடனே பிக்ஷைகொடாததால் சோபங்கொ 
ண்டவளும் பிராம்மக£ரனுமானபுதன், “அ.திஇயின்உதரத்தில் பீடை 
உண்டாகுப்போகிறது' என்று அ௮வள்ச்சபித்தான், அண்ட மன்று 

பெயருள்ள ஹீடுர்யனுடைய இரண்டாவதுஜ்ன்மத்தில் மாசாவான 

௮திதியினுடைய 1அ௮ண்டமானீது பேஇக்கப்பட்டது. மார்த்தாண்ட 

னென்றெ.௮ர்த.ஆ.திச்பன் ொத்ததேவனானான். தக்ஷனுக்கு அறுபது 
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௧௨௬௮ ப்ரீமஹாபாரதம், 

யபருக்குக் கொடுத்தான்;' பதின்மரைத் தர்மீருக்குக் கொடுத்தான்; 

ப.தின்மரை மனுவுக்குக் கொடுத்தான்; இருபத்தெழுவளசச் சந்திர 
DSSS கொடுத்தான், ஒரேதன்ழையுள்ளவர்களும் Baap & இரமென் 

இறபெயர்கொண்டவர்களுமான அவர்களில் ரோ ஹிணியிடம் சந்தன் 

மிகவும், இகமானபிரி தியுடையவஞயிருநீதான். அதனால் மற்றந்தப் 

பத்னிகள் பொறாமைகொண்டு பிதாகின்ளமீபும்சென்று, * .!* பக 
வானே! நாங்கள் ஒ?சன்மையுள்ள பிரபாவமுடையவர்களாயிருக்க, 

சந்திரன் ரோஹிணியை மிகவும் அதிகமாக விரும்புரொன் ' என்று 

இந்தவிஷயத்தைச் சொன்னார்கள், அவன், "4 ரூரயமாளது இவனை 

அடையட்டும் என்றுசென்னான். தக்ஷனுடையசாப்த்தால் ஸோம 

ராஜலுக்கு கயமும் உண்டாயிற்று, FART தினால்வியாபிக்கப்பட்ட 

அவன் தகஷனை அடைந்தான். தகஷனலும் ௮வனைகோக்கு, 6 ஒரு 

தூன்மைகாயில்லை? என்றுசொன்னான், அப்பொழுது ரிஷிகள் சந்து 

ரனை நோக்க, * கூயரோகத்தால் குறைந்துபோறஜொய், மேற்குத்திக் 

இல் ஸமுத் தரத்தில் ஹிரண்யலளென்லும்தீர்த்தம் "இருக்கன்றது. 

அவ்விடம்சென்று சரீரத்தை ஸ்நானம்செய்வி” என்றுசொன்னார்கள். 

உடனே சர்.இரன் சென்றான், அவ்விடத்திலுள்ள ஹிரண்யஸாஸின் 

திர்த்தத்தையடைந்து சரீரத்தை முழுகச்செய்தான், ஸ்கானஞ் 
செய்து தன்னைப் பாவத்இலிருந்தும் விடுவித்துக்கொண்டான். ௮ம் 

தத்தீர்த்தத்தால் சந்தின் விசேஷகார் தியடைந்ததுமுதல் அந்தத் 
Sigsurarg பிரபாஸ£ீர்ச்தமென்றெபெயரால் பயொஇபெற்றதா 

யிற்று. ,அந்தச்சாபத்தால் இப்பொழுதும் சந்தின் ௮மாஷாஸ்யை 

யினிடையில் கபத்தை அடைகிறான். பெளர்ணிமையில் மாத் தரம் 

பூர்த்தியடைர் து மேகரேகைபோல அடையாளமுடைய சுரீரத்தை 

ச்காண்பிக்கிறான் ; மேகத்இிறகுகி சசானவர்ண த்தை அடைத்தான். 

அவனுடைய முயல்்பொன்றறுடையாளமான து நிர்மலமாகிவிட்ட து, 

ஸ்துலசரஸென்சறெ மகாமுனிவர் மே ருவினுடைய ஈசான இக்கன்கா 

ண்த்இல் தவம்புரிந்தார். அப்பொழுது தவம்செய்கிற ௮வருடையசரி 

ரத்தை எல்லாக்கர்தத்தையும் வ௫ுக்கெறவலும் சடியுமானவாயு of Gd 

கொண்டு பரிசித்தான். தவத்தால் தாபத்தையடைந்த கரீரமுடை 

யவரும் இளைத்தவருமான அவர் ஷாயுவிசுவதால் மன த்தில் சந்தோ 

த்தை அடைந்தார், அவ்விடத்தில் வர்யுவின் வீசுதலால் செய்யப் 
பட்ட ஸந்தோஷூத்தையுடையஅவருக்கு விருக்ஷங்கள் பு்பசோபை 

யைக் காண்பித்தனவென்று அவர், ௮வைகை 'நீருகள் எல்லாக்கால 

மும் புஷ்பக்களும் புலக்களுழுடையவர்களாசமாட்டீர்கள்? Grex



சாந்திபர்வம், ௧௨௯௯ 

சபித்தாராம்.' முன்காலீத் ல் காராயணர், உலசங்களின் ஈன்மைக்கர் 
கப்படபாமுசரன்றெ மகரிஷியானார். மேருவில்தவம்செய்றெவரான 
௮வர் சமுத்திரச்தைஅழைக்க து வாவில்லை, அதனால் கோபழடை 
நீத௮வா தம்முடையசரீரத்தின் உஷ்ணத்தால் ஸமுத்த.த்தை ௮சை 

வற்றஜலமுடையதாகச் சேய்தார்., வேர்வையின்பெருக்குக்குச்சமா 
னமாக இந்தலமுத்திரத்திற்கு லவணத்தன்மையையும் உண்டுபண்ணி 

“னார். :அருந்தத்தகாததசவாய். உன்னுடையஇக்தஜலம் படபாமுக 
மென்றுபெயருடைய அக்னியினால் பானம்செய்யப்பட்டு அதற்கு 

மதுசமா கும்சீ என் று.ஃ்சோல்லினர். ௮ப்படிப்பட்டஇர்தஜலம் ஸமுத் 

இரத்.திலிருந் தும் இப்பொழுதும்கூடத் கொடர்ந்ததாயிருக்கெ படபா 

முகமென்னும்பெயருடைய ௮க்னியினால் பானம்செய்யப்படுகற து, 

உமையானவள் தக்ஷனிடம்கோபத்தால் இரும்பவும் ஹிமவானுக்குப் 

புத்ரியானாள். இம௰யமலையினுடையபுத்ரியான உமைஎன்கிறகன்னி 

கையை ருதீரர் விரும்பினார். பிருகுமஹரிஷியும் ஹிமவாஜை அடை 

ந், * இந்தக்கன்னிகையை எனக்குக் கொடு” என்று கேட்டார், 
அவரைசோக்கி ஹிமவான், 'ருத்திரானவர் என்புத்ரியின்ல் விரும் 

பப்பட்ட காயகாயிருக்கிறார் £ என்றுசொன்னான், (௮ப்பொழு௮ு) 

பிருகுவானவர் ௮வனைநோக்க, * கன்னியைவரிப்பதில் விருப்பமுள் 
ளநான் உன்னால் மறுக்கப்பட்டமையால் நீ ரத் இனங்களுக்கு இருப் 

பிடமாகமாட்டாய்' என்றுசொன்னார். இதுவரையில் இந்த முனிவ 

சனம் நிலைத்இிருக்கெ.து. ஆகையால் பிராம்மணர்களுடையமஹிஓம 

இவ்விதமாயிருக்கிறது. கூஷத்ரியஜாஇியும் பிராம்மணர்களுடைய 

அருளால் சாஸ்வதமும் அழிவற்ற துமாயிருக்கிறபூமியைப் பத்னியாக 
டைந்து அனுபவித்தது, அப்படிப்பட்ட இர்தப்மிரம்மகூாத்தி 

ஜாதிகள் ௮க௫னிஸோமல்வரூபம். அதனால் இந்தஜகத்துத் தரிக் 

கப்படுகிறது, 

முந்நூற்றைம்பத்திரண்டாவ து அத்யாயம். 

மோக்ஷ£தர்மம். (தோடர்ச்சி.) 
— — kee —— 

(கிநஷ்ணன் தம்நாமங்களின்ர்த்தவிசேஷீங்களையும் Harpe 
தம்நாரராயநைக்தம்போர்நஉந்ததையும் அர்ஜுனனுக்கச் சோல்லியது.) 

தாரமங்களுடையஅர்த்தவிஸ்தாசத்தைச் சொல்லப்போறேன், 

ஒருமுகமானமனமுடையவஞகக் , கேட்கச்சடவாய். 1ஸ-டிர்யலும் 

1 (அக்னி ' என்பது பழையவுமை,



௧௩0௦0 ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

சக்திரலும் ரொணங்களென.றுபெயர்சொண்ட ? என்னுடைய சேசங்க 

ளாலே உலகத்தை அடிக்கடி. விழிக்கச்செப்றெவர்களும் , SA ane 

OriG pats ego @s தனித்தனி லிளம்புரொர்கள், | போதிப்பத்கு 
லும் தபிக்கச்செய்வதனாலஓும் உலகத்திற்குச் சந்தோஷமேற்படும், 
ஓ! ! பாண்டுபுத்தானே! அக்னியிஞலும் 'லோமனா அம்செய்யப்பட்ட 
இந்தக்கர்மங்களால் ஈசானனும் வரமளிப்பவ.ஸூம் உல்கம்ககா உண்டு 
பண்ணுகிறவனுமானசான் ஹ்ருஷீ£ேசனாேேன். நான் இருகங்க : 
ளில்ஈடச்செறயாகங்களில், * இலோபஹுடுத ' என்றெமக் இரத்த 
னால்௮ழைச்சப்பட்டுப் பாகத்தை ஹரிக்கிறேண்; அதனாலும் என்னு 
டையகிறம் சிரேஷ்டமான ஹரிதவர்ணமான தனாதும், காண் “ஹரி 
என்று கருதப்பட்டேன், தாம என்றால் உலகங்களின்ஸாாம். 
 விசாரிக்கப்பட்டது ரிதம், ஆதலால் (விசாரித்த) உடனே கான் பிராம் 
மணர்களாலே, :ரிசதாமா' என்றுசொல்லப்பட்டேன். முன்காலத்தில் 

இல,ச்இில்முமுகன அம் ஐலத்சின்குகையைஅடைக்கதுமான (கோ 

வென்ற) பூமியை (அவிர்தம்) அடைர்தேன். அதனால் நான் தேவர்க 
ளால், 'கோவிர்தன்' என்னும்சொல்லால் அூதிக்கப்பட்டேன். பி 

விஷ்டன்' என்றெகாமாவில், *சிபி' என்றால் ரோமங்களில்லா தவன். 

(௮,தனால் ௮வயவமற்றவன். ஆதலால்) அவனால் எல்லாம் (அவிஷ்டம்) 
பிர விக்கப்பட்டதுபற்றி, *சிபிவிஷ்டன்' என்று கருதப்பட்டேன், 

யாஸ்கரென்கிறெமுனிவர் அகேகயாகங்களில் ஜாகரூக.ரா௫), சிபிவிஷ்ட' 

எள்றுகானல்செய்தார். இந்தக்காரணத்தால் நான் ரசஸ்யமான இர்தநா 
மத்தை தரிக்கிறேன். கம்பீரமான பு,.த்தியையுடையயாஸ்கமுனிவர் 
என்னை, *சிபிவிஷ்ட.. என்று து.திசெய்து என்னுடையஅனுக்ரகத்தால் 

பாதாளத்தில்கறைர்ததான நிருக்தமென்கிறகரந்தத் ததை அடைந்தார், 
எல்லாப்பிசாணிகளுக்கும் கேத் இரஜ்ஞனனகான் ஒருபொலுதும் 

ஜனித்தவனுமில்றை ; ஜூனிக்றெவனுமில்லை ; ஜனிப்பவனுமில்லை. ௮த 

னால் கான் ௮ஜனென்றுகருதப்பட்டேன். குர்கியின்புத்கிரா! என் 

ளுல் ௮ற்பமாகவும் ௮மங்களமாகவும் ஒருபோதும் முன் மிசொல்லப் 

படவில்லை, பிசம்மாவின்பு.த்ரியானஎன் லுடையலாஸ்வதிதேவியான 
வள் தவருதவள்! உண்மையுள்ளவள். (அப்படி. ஸத்யத்தைஉரைத்தவ 
னாதலாலும் பிரத்யக்ஷமானபிரு கிலிஅப்புே ம Buy au) en 3 த்தும் (அப் 
ரத்தியகமானவாயுஅகாயம்.ஆயெ) ௮ஸத்தும் என்னால் என்னிடத் 
  

£ ஸத்யம். 

26ஸத் 4 தயத் - 4ஸத்யம்” . என்று , பிரித்துப் பொருள்கூறுவது 

பழையஓமரை,
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இல் மிரமிமாவுக்கரு/பிடமானகாபீகம்லீதேச த்தில் Qa Ras 

செய்யப்பட்டி டிகனாதும் என்னை முனிவர்கள் ஸத்பனாக ௮றிசன் 

ரீர்கள், : சான் ஸத்வகுணத் இலி ருந்தும் முன் ஈழுவாதவன், ஸத் 

வத்தை என்றைல்செய்யப்பட்டதாக அறிவாய்? தனஞ்சய!" முன் 
ஜன்மத்தினுள்ள on Saunt or ga ,இரதஜன்மத்திலும் என்னிடமிருக் 

கும். அதனாஓம் ஸஜ்வகுண த்தால் நிஷ்காமகார்மமுள்ளவனும் களங்க 
மற்றவனுமாயிருப்பதனுலும் ஸாத்வதமென்கிற பாஞ்சராத்ரசாஸ் இ 

ரத்தாலுண்டானஞானச் இனால் பிரம்மலித்துக்களால் பார்க்கப்பட்ட 

வனென்பதனாலும் தரீன் ஸாத்வதன். ஓ!பார்த்த! அர்ஜுன ! நான் 

இரும்மினால்செய்யப்பட்ட பெரியகலப்பைக்கொழுவாடப் பூமியைக் 

2 p@? nen,’ (அப்படி. கர்ஷணம்செய்வதா லும்) என்னுடையவாணம் 

கருஷ்ணமாயுள்ள தனாலும் கான் இருஷ்ணன். என்னால் அப்புக்களு 

டன்பூமியும் வாயுவுடன்அகாயமும் 2?தஜஸுடன்வாயுவும் சேர்க்கப் 

பட்டன, (அந்தவிஷயத்தில் எனக்குக் குண்டமென்கறே மடங்குதல் 

வி-- இல்லாததால்) கான் *வைகுண்டனானேன். சாந்தமான ப்சம்ம 

மும் மேலானது. இரந்தச்தர்மமும் பாமாகச் சொல்லப்படுகிறது. 

சான் அவைகளிலிருந்து முன்ஈமுவாதவன், அர்தக்கர்மத் தினால் 

கான் அச்சுதன். எங்கும்வியாபித்த பிருதிவி; காயமிரண்டும் பிர 

சித்தமானவை, அ௮வைகளைச்சேர்த்துத் தரித்ததினிமித்தம் ௬ஜ-ஈ 

வாய் ₹ஹுதோகஷஜனாகச் சொல்லுகிறார்கள், அப்படிச்சொல்லப் 

பட்டஎன்னை வேதங்களை ௮றிந்தவர்களும் வேதங்களின் ௮ர்த்தங் 

குன்டி விசாரிக்கிறவர்களுமாயிருப்பவர்கள் பிராக்வம்ச(ழென்கிறயாக 
சாயின்ஸ்தலவிசெஷ) த்தில் கானம்செய்கரார்கள். ௮.தனாலும் 

நான்னுே தாக்ஷஜனாகக் கருதப்பட்டேன். ஒரே அபிப்பிசாயமாக, பிரபு 

வாஓூநாராப்ணரைத்தவிர உலகத்தில் வேறு அசாவுகளிகல் 
  

£ வி? என்பதற்கு வாயுவும் சேஜஸும் ஜலீமும்பூபொருள்; ‘@’ என்ப 

திற்குப் பூமியென்பது பொருள்; ட” என்பதற்கு அகாயமென்ப.து பொருள், 

அவற்றைச்சேர்த்தவர் ஃவருண்டர். * குண்ட ' என்பதற்குத் திறமையின் மை 

என்பதும், * வி! என்பதற்கு இல்லைஎன்பதும் பொருள். அ௮வற்றைச்சேர்ப் 
ப.தில் திறமையின் மை இல்லாததால் வைகுண்டர்என் துமாம், ச 

2 221 ழிரப்ப,சான பிரு இிலீ. ௮ வியாபிச்திருப்பகான சாயம், 

ஸஞ்ஜ்-- சேர்த் துத்தரிப்பவுன்., இதில் nb Guna கரம் மறைகிறது, ஸகரம் 

ஷுகரமாகிற.து. 

3 6 ௮-- உலசங்களுச்கு லயஸ் தானம்; சோக்- இருப்பிடம்) ஜ-- உற் 
பத்திசாரணம், உலகீங்களின் லமித்திற்கும் ஸ்.இ.திக்கும் உதபத்திக்கும்ஸ்தா 

னமானதால், அதோக்ஷஜன்” என்பது பழையலுமை.
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என்றெசப்தமானது பசமரிஷிகளாலே சொல்லப்பட்டது." உலகத்தில் 

அக்னிஜ்வாலாரூபனான என்னை ச்சேர்ர்தரு சமான து பிராணிகள 

டையபிராணன்களைத் தரிக்ச்றது, அதினால் ஜாக்ரதையுள்ளவேத 

வித்.துக்களால் கரன், *இருதார்ச்சிஸ் ” என்று சொல்லப்பட்டேன், 

பித் தமென்றும் சிலேஷ்மமென்றும், வாதமென்றும் பிரஸித்தமான 

மூன்றுதாதுக்களும் கர்முத்தாலுண்டானவைகடுளன்று கருதப்பட் 

டன, இவை ஸங்காதமென்று சொல்லப்பென்றன. இவைகளால் 

ஐந்துவானது தரிக்கப்படரிறெது, இவைகள் குறைந்தால் குறைவ 

டைகறது, அதனால் ஆயுர்வேதத்தையறிர்தவரீகள் என்னை (மூன்று 

சா அக்களையுமுடைமையால்] திரிதாதுவாகச் சொல்லுகன்றுர்கள்.. 

ஓ. பாரத! 'வ்ருஷம்' என்பது உலகங்களில் நிகண்பெதங்களுடைய 
விவரணத்இல், * பூஜ்யமானதாமம் ” என்று பிரசித்தமாயிருக்கிறது. 

என்னை உத்தமமானவிராுஷமாக அறிவாய், சபிஎன்றால் வராஹம்என் 
றும் விருஷஎனருல் ற்ரேஷ்டமென்றும் தீர்மம்என்றும் சொல்லப் 

படுகின்றன. ௮.தனால் கற்யபரென்னும் ஸ்ருஷ்டி கர்த்தர் என்னை “விரு 
ஷாகபி? என்று சொன்னார், வேதியர்களும் தேவர்களும் என்னு 
டைய.ஐதியையும் மத்யத்தையும் முடிவையும் ஒருபோதும் ௮றிகிற 

இல்லை. (ஆகையால்) ஆதியும் மத்தியமும் முடிவுமற்றவனும் ஈஸ் 

வானும் உலகங்களுக்கு ஸாக்ஷியுமானகான் "விபுவாகச்சொல்லப்பட் 

டேன். ஐ. தனஞ்சய! சுரியானவைகளும் கேட்பதற்ிமையுள்ள 
வைசுளுமான வார்த்தைகளை கான் இவ்வுலகில் கேட்கின்றேன். பா 
வங்களைக் $காதாலும்) கேட்டெறஇல்லை. அதனால் நான் சுசிற்சவஸ் 
(என்றுசொல்லப்படுறேன்.) தேவர்களை விருத் இியடையச்செய்ன் 

றவனானகான் முன்காலத்தில் ஒருகொம்புடைய வசாஹமாகி இந்தப் 
பூமியை எடுத்தேன், அதனால் கான், (ஏகஸ்ருங்கன்' என்று தொல் 

லப்படுிறேன். வாரஹருபத்தைத்தரித்தவனான நான் அப்படியே 
இருந்தேன். உயாந்தவைகளானதோள், காஸிகைட௩தெற்றுப்பல் இம் 

மூன்றையுமுடைய சரீரத்தினுடையபரிமாணத்தால் கான், “தீரீககுத்' 

என்று பிரஸித் திபெற்றேன். ஞானத்தை விசர்ரிக்க்றவர்களால் 

கபிலவர்ணமானஎன் னுடையஸ்வரூபமானது, 'விரிஞ்சன்' (விசேஷ 
மாகத் தத்துவங்களை லயஞ்செய்கெலன்) என்றுசொல்லப்பட்ட த. 

சேதனன்மூலமாய் எல்லாஉலகங்களையும்செய்கன்றஅந்த, *விரிஞ்ச” 
என்றெ ப்ரம்மாவும் ரானே. உறுஇியானடிச்சயத்தையுடைய லாங்கி 

யா்களான ஆசாரியர்கள் வித்தைபினுடையவஹாயமுள்ளவளும் 
erent 

1 எீல்கும்' வியாபித்தவன்.



Fi 6 Suit at, ௧௩0௩ 
(7) 

ஆதித்பமண்டலத் திலீருப்பவ னும் ஸரர்தீனனுமான என்னைக் (கபில 
ஞகச் சொல் லுனெறார்கள். வேதத்தில் துதிக்கப்பெற்றவரும் எப் 
பொழுதும்யோகெளால்பூஜிக்கப்ப்டுகிறவரும் விபுவமம் காந்தியுள்ள 

வருமானஹிரீண்யகரப்பரும் கானே. வேதத்தையறிர்தஜனங்கள் இரு 

பத்தோராயிரம் சகணச்குளிள ரிக்குவேதமாக என்னைச் சொல்லுபிருர் 

கள்) / ஆபிரம்சர்கை௫ளுடன்கூடி௰் wring sain சொல் PR pi ast, 

எ்ன்னை அ௮சண்யகமென்திற உபகிஷத் தில்கானம்செய்கின்றவர்களும் 
வே தியர்களுமான என்னுடையபக்தர்கள் மிகவும்௮ரியவர்கள். (தவி 

ரவும்) நூற்றொருகாக்கைகளுள்ளதும் ௮த்வரியுகாண்டமென்னப்படு 

agit யஜூஈர்வேதத்தில் கான் ௮ர்சூபஜுஈர்வேதமாக ஸ்மரிக்கப் 

பட்டேன், அப்படியே அதர்வ2வ் தத்தை ௮றிந்தவர்களானவேதயர் 

கள் 8ந துகல்பங்களுள்ளதும் கருத்தியைகளென்டற சரந்தங்களால் 

விவரணம் செய்யப்பட்டதுமான அ௮தர்வவேதமாக என்னைச்சொல்லு 

Bam apr ear. சாசைகளுடையபேதங்களும் சாகைகளிலுள்ளகானக்க 

ளும் ஸ்வாழும் வர்ணமும் உச்சாரணமும் தய எல்லாம். என்னால் 

செய்யப்பட்டவைகளென்று அறியக்கடவாய், ஓ! பார்த்தனே!! வா 

தீதையளிக்கன்றவரும் ௮ஸ்வரமுள்ளவரும் 1கரமச்தின்பிரிவையும் 

அ௮ச்$ரங்களின்பிரிவையும் ௮றிர்தவரும் வடகோணத் திலிருப்பவரு 

மான௮வர் நானே, வாமதேவாா லுபதேடக்கப்பட்ட மார்க்கத்தை 

யுடையவரும் மஹாத்மாவுமான பாஞ்சாலமுனிவரால் என்னுடைய 

௮னுக்ரகத்கால் ௮னாதியான அந்தப்பூதத்தினிடமிருர் தும் ரெமமா 

ன அடையப்பட்ட. பாப்ரவ்யகோத்திரத்இல்பிறந்தறுவர் aps 

வில் இரமத்இன்சரையை அடைர்தவராகவிளங்கினார். பிறகு serovar 

சென்மிவர் ஈாசாயணரிடமிருர்து வாத்தையடைந்து திறந்ததானயோ 

கத்தையும்பேற்றுக் இரமத்தைஉண்டுபண்ணி வேதடிக்ஷையையும் 

உண்டுபண்ணிக் செமத்தின்கரையை அ௮டைரந்தவரானார். பிறகு 4புண் 

டரீகனென்பவளும் பிரதாபமுடையபிரம்மத தத னன்கிற ௮சசனலும் 

ஜனனமாணங்களாலுண்டான துக்கத்தை அடிக்கடிகினைத்துநினை ச.து 
5 ஏழுஜன்மங்களில் முக்யெஜன்மத்தையடைர்து 'யோகஸம்பத்தை 
  

1 ?இரண்பெசச்சைச்சொல்லிச் திரும்பவும் முந்தியப தத்தைவிட்டுப் பிச் 
இயபதத்தபின் அடுத்தபதீததைஷ்சர்த் அச் சொல்வ. 

2 வேறுபாடம், [ப்பில் தெரிற த, 
3 “சாலவருக்குப் பாப்ரவ்யகோச்திரம்' என்று இங்கிலிஷ்மொழிபெயர் 
4 *கண்டரீசன்” என்பது வேறபாடம், 
5 'எழுஜன்மத்திலுள்ள ஜனளமசண துக்கங்களை அடிக்கடி நினைத்துகி 

னைத்து என்பது பழையவுசை.



௧௩௦௪ ஸப்ரீமஹாபாரதம, 

யடைச்தார்கள். ஓ. ! பார்த்தீனை!! முன்காலத்தில் நான் இருகாணத் 

இற்காகத் தர்மருக்குப் பிரஸித்தனானபுத்தினனானேன். இ! கெளாவற் 

சேஷ்ட ! தனால் கான் தர்மஜஞகக், கருதப்பட்டேன். முன்காலத் 

இல் 'கரகாசாயணர்கள் அ. ழிவற்றதர்மமயமான வாகீனத்திலேறிக் 

கொண்டு ,சந்தமாதனமென்கறெ பர்வதத்திலீ ஈவம்புரிர்தார்கள், ௮ந்த 

enw Be தூனுடையயாகமான து ஈடக்கது., ஒ! பாரத! தக்ஷன் 
ருத்ரருக்குப் பாகத்தை அமைக்கவில்லை. அப்பொழுது. தீதீசியின் 

வசனத்தால்(ருத்சர்) தகூயஜ்ஞத்தை அழித்தார்; கோபத்தால் அடிக் 

கடி. ஜ்வலிக்றெசூலத்தை ஏவினார். ௮ந்தச்சூலமீனது விலஜ்தாரசமான 

தகூனுடையயாகத்தைச் சழம்பலாசச்செய் துவிட்டுப் ப்தரிகாஹ்ரமத் 

இலிருக்றெஎங்களுடையஸமீபத்தில் 6 ேேகமாசவந்தது. ' ஓ. ! பார்த்த! 
(அது) மிக்கவேகத். துடன் நாராயணருடையமார்பில்விழுந்தது. ௮ப் 

பொழு *காராயணருடையகேசங்கள் அர்தச்சூலத்தின் ஜலால் 

வியாபிக்கப்பட்டு "முஞ்சத் தின்சிமமுடையவைகளாயின, அதனால் 
நான் முஞ்சகேசமுள்ளவன். ௮ந்தச்சூலமும் மஹாத்மாவானராரா 

யணரால் ஹ்-ஈங்காரத்தால் விலக்கப்பட்டது. காசாயணரால் திருப் 

பப்பட்ட௮து சங்காருடைய காரத்தை அடைந்தது, பிறகு ருத்ரர் 

தவமுள்ள வர்களான ௮ந்தரிஷிகளிடம் ஓடினார். அப்பொழுது எல் 

லாஸ்வரூபமுமான ௮க்த நாராயணர் மிகவும்படபடப்புடைய இவ 

சைக் சையால் கழுத்தில் பிடித்தார், அதனால் அவருக்கு (கீரியகண் 

டமுடையவசென்கற) சிதிகண்டத்தன்மை உண்டாயிற்று, பிறகு 
ருத்திரைஅடிப்பதற்காக ஈர் தர்ப்பத் தின் உட்குச்சியை எடுத்து 
மந் திரங்களோடு விரைவாகச் சேர்த்தார். ௮து பெரியகோடாலி 

ஆயிற்று, Pur ps ௮ர்தநாரமால் வேகமாய்எறியப்பட ,௮.து 

முறிர்துலிட்டஅ. பாசுமுறிக்தஅந்தக்காரண தீதால் கான், கண்ட 
பரசு என்று கருதப் பபட்மீடன், ருத்தாருக்கு உச்சேஷணமென்றெ 

பாகத்தைத் திரும்பவும் அளித்தார்கள். இந்தவிஷயத்தில் சுருதியு 
மிரும்கிறது. வேதங்களால் திரும்பவும், * அப்படியே ருதீரசானவர் 

? உச்சேஷணபாக்த்தையுடையவர். எல்லரரா ஒம்அடையமுடியாத 

ஸ்வருபத்தைய/டைய உச்2சஷணபாகத் தால்' உச்சேஷணகாலத்தில் 

அவருக்கு ஹோமம் செய்யவேண்டும் ஈன் றுசொல்லப்பட்டார்” 

என்றுசொன்னார். 

அர்ஜுனன், ஓ. விருஷ்ணிகுலத்திலுதித்தவசே / அப்பொ 
முது மூவுலகங்களையும்காசம்செய்கன்ற அர்தயுத்தத்தில் யார் ஜயத் 

~* 

£ தாப்பை. 2 மிகு$தபாகம். 
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தை அடை ந்ஜ்ரர் ? ஓ! ஜனார்த்தன ! இத்த எனக்குச் சொல்லும் ” 

என்.றுவினஹஷ ஸ்ரீகிருஸ்ணபகவான் சொல்லத்தொடங்கனார். (மிகுந்த 

முயத்சயள்ளவர்களும் ருத்திநாசாயணரூபர்களுமான அவர்களு 

டையயுத்தத் எல்லாஉலகங்களும் முழுமையும் அப்பொழு து 

விரைவில் வருத்தத்தையாகீடர் தன. ௮க்னியானவன் [யாகங்களில் 

சுதீதமும் ஈன்றுக.ற. -ுஇசெய்யப்பட்ட தமான ஹவிலைக் இரக்க 

வில்லை, ஆத்மபாவனையுள்ளரிஷிகளுக்கு ே வேதங்கள் தோன்றவில்லை, 
அப்பொழுது ரஜஸுஈம் தமஸுமே தேவர்களையடைந்சன. பூமியா 

னது மிகவும்சலித்தஷர் ஆகாயம் பிளந்தது. (ஸ-மிர்யன்முதலான) 

EsQorsan | விளங்கவில்லை, பிரம்மாவும், தளை த்திலிருந்து நழுவி 

னார். கடலும் வற்றிற்று, இம௰யமலையும் இதறிற்று, ஓ. பாண்டு 
புத்திர! இவ்விதம் நிமித்தங்களுண்டானபொழுது பிரம்மாவானவர் 

சேவகணங்களாலும் மஹாத்மாக்களானரிஷிகளாலும் சூழப்பெற்று 

யுத்தம் ஈநடக்கன்ற இடத்தை விரைவில் அடைந்தார். 2வியவஹா. 

விஷயத்தை௮அடைந்தவரான அக்தரான்முகர் அஞ்சலியைச்செப்து 

கொண்டு ரத்சரைநோக்கி, | ஓ! விஸ்? வசமே! உலகங்களூக்கு மங் 

களமுண்டாகட்டும். உலகத்தினுடையநன்மையில் விருப்பத்தால் 

ஆயுதங்களை விட்டுவிடும். அக்ஷரமும் அவ்யக்தமும் நியந்தாவும் 

உலகத்தைப்படைப்பதும் சலனமற்றதும் கர்த்தாவும் தவந்த்வமற்ற 

தும் சர்த்தாவன்றென்.று சொல்லப்படுவதும் வயக்தமாயிருக்குந்தன் 

மையைதுடைந்ததுமான ப்சம்மத்தினுடைய சுபமானஜர் அம்சமா 

ஏ ர்மருடையகுலத்தை வ௫க்கறெவர்களும் தேவம்சேஷ்டர்களும் 
பெரியதவத்தோடுகூடினவர்களும் பெரிய வரதமுள்ளவர்களுமான 
நரசரரர்யணர்களாக ஜிவதரித்திருக்௮: ஒருசாரன த்தினிமித்தம் 
நான்ச அவருடையஅருளால் உண்டானேன். Bur ! ரகாதனசான 

நீரும் முன்ஸ்ராஷ்டிில அவருடையக் சோ தத்தில் உண்டானவர். இ! 
வாத்தையளிப்பவரே / என்னோடும் தேவர்களோடும் மஹரிஷிகளோ 

டும் தீக்செமாக அஙருக்கு ௮ருள்வாச்செய்யும், உலகக்கிளுக் 

குச் சார்தியானது “உண்டாகட்டும், , தாமஸிக்கவேண்டாம்" என்று 

சொன்னார். இவ்விதம் பிரம்மாவினால்சொல்லப்பட்ட ருத்சர் “கோபாகச் 

னியைவிலர் 280° உட தேவரும் பிரபீவுமான நாராயணரை ௮௬ 

ளுள்ளவரசாசச்செய்தார் ? ” இதியாயிருப்பவரும் வரிக்கத்தக்கவரும் 
  

£ வேறுபாடம், 

2 : நிருக்தங்களாள்மாத்திரம் ௮.றியத்தச்சவரான ? என்பது இங்கிலிஷ் 

மொழிபெயர்ப்பு, 

L ede



௧௩0௬ ஸப்ரீமஹாபாரதம், 

வர.த்தையளிப்பவருமான தரரியைச்சாணமாசகு மடைந்தரர், அப்பொ 

முது உடனே வரத்தையளிப்பவரும் தேவரும் குசேர்தத்தைறபித த் 

தவரும் இர் திரிபம்சன் ஜபி த்தவராமான ap Autom ani”, HUB g Dey 

ருத் ருடன் சேர்ந்து ப்ரீ இயடைர்தவசானார், ரிஷ்ச்ளா லம்: பிரம் 
மாவினாதும் தேவர்களாலும் மிகவும் பூஜிக்டிப்டீட்டு nas Rigas 

புவான yssaniuccrat ‘0 3 gad a ஈசானரைகோக்கி, எகன் 

உம்மை 8 07S @ அவன் என்னை Gbps. எவன் உம்மை 

அனுஸரிக்கரானோ ௮வன் என்னை ௮னுஸரிக்கறான். ஈம்மிருவருக் 

கும் திறிதும் பேதமில்லை. உமக்கு வேறுவிதிமானபுத்இ உண்டாக 

வேண்டாம். இதுமுதல் எனக்குச் சூலத்தா ஓண்டான BB ayo. 
யாளமானது ஸ்ரீவத்ஸமாகக்கடவநு, என்னுடையகரீத்தால் அடை 

யாளம்செய்யப்பட்டகிரும் ஸ்ரீகண்டராவீர் ' என்றுசொன்னார். ௮ப் 

பொழுஅ , இவ்விதம் ரதரரும் காராயணரும் ஒருவருக்கொருவர் 

அடையாளத்தை ௨ உண்டுபண்ணிச்சொண்டார்கள், ஈரநரசாயணரிஷி 

கள்சேர்நீது ௬தரருடன் நிகாற்றஸ்்ரேகத்தையும்செய்து தேவர்களை 

அனுப்பிவிட்டு ஜாகருகர்களாடச் தவத்தைச் செய்தார்கள். ஓ! பார்தீ 

தனே! இவ்விதம் புத்தத்தில் நாசரயணருடையஜயமானது உனக்குச் 

சொல்லப்பட்ட௮. ஓ. பாரத ! ரகஸ்யமானராமங்களும் விளக்கமாகச் 

சொல்லப்பட்டன. சொல்லப்பட்ட அவைகள் இவ்வுலகில் ரிஷிகளால் 

சொல்ல.்பட்டவைகள், இ! குந்தீபுத்தானே! இவ்விதம் சான் ௮நேக 

விதமானருபங்களுடன் பூமியிலும் பிரம்மலோசத்திலும் அனாதி 

wren er லோகத்திலும் ஸஞ்சரிக்கன்றேன். என்னால் நீ யுத்தத்தில் 

ரகஷிக்கப்பெற்றுப் பெரியஜயத்தை அடைந்தாய், இட்பொழுஅ யுத் 

தம்ஈடக்கையில் உனககுமுன்னேபோடுன்றவரைத் தேவதேவரும் 

ஜடாதாரியுமானருத்தாராக அறி, குசோததிதிலுண்டானமையால் 

HUI என்னால் உனக்குமுன்னே காலனாகச் செய்யப்பட்டார், முன் 

அவரால் கொல்லப்பட. டவர்களானசத்துருக்கரே 6 கொன்றும், 

அறிதவரி தானபிரபாவமுடையவரும் ே தவர்களுக்கெல்லாம்தேவரும் 

உமாபதியும் உலகங்களுக்சேரும் பாவங்களை ஹரிப்பவரும் சாசமற்ற 

வருமானறுர்தத்தேவரை நீ பரிசுத்தனாக 'வணங்கக்கடவாய். ஓ! 
தனஞ்சய! அவர் கோபத்தாலுண்டானவான்று" முன் பலமுறை 
உனக்குச் சொல்லியிருக்கேன். ௮௯. ருமடையபெருமையையும் நீ 
முன்னமே சேட்டிருக்கறொய் ? என்றுசொன்னார் ” என்றார். 

my >
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முந்நூற்றறம்பத்துமுன்றாவ்து அத்யாயம். 

மோக்ஷ தர்மம் (தோடர்ச்சி.) 

— Re 
(நாதர் ம்வேதத்விபத்தீவிநந்துதிநம்பிப் ப தரிகான்ரமல்வந்ததும அங்த 

சாறாராயநைடத் ஸம்பாஷீத்ததும்,) 

  

செளனகர், * @! ஸ-டுதபு.த் தரசே I எல்லாமுனிவர்களும் 

கேட்டு மிக்க ஆச்சரியத்தைபடைந்த மிகப்பெரியகதையை நீர் விமிவா 

கச்சொன்னீர், ஐ! eo Oey gros! எல்லாஆமரமக்களின் ௮னுவ் 

டானமும் எல்லா திதர்த்தக்களிலும் ஸ்ரானமும் நகாசாயணருடைய 

சதையான துபயனளிப்பதுபோலப் பயனளிக்றெதில்லை, நாராயண 

ரைப்பற்றியதும் பரிசுத்தமும் எல்லாபபாவங்களிலிருந்தும் விடுவிப் 

ப.துமான இர்தக்கதையை ஆதிமுதல் 2கட்டுப் பரிசுத்தமான அங்கங் 

களுடையவர்களா னாம். தேவரும் எல்லாஉலகங்கள௩லும் ஈமஸ்கரிக் 

கப்பட்டவருமானபகவான் பிரம்மாமுதலான எல்லாத் 2தவர்களா 

ம் மற்றமஹரிஷிகளாலும் பார்க்கமுடியாதவர். ஓ! ஸ௫தபுத்தி 
ரசே !! ( அப்படியிருக்க) காரதசானவர் தேவரும் ஹரியுமானராசாயண 

ரைப் பார்த்தாசென்பது அர்தத்தேவருடையஸம்மதத்தாலென்பது 

நிச்சயம். நாசதரானவர் அநிருத்தசரீசத் இலிருக்கிறஜகர்நாகரைப் 
பார்த்தரரென்பதற்கும் தேவர்களிற்கிறர் தவர்களான ஈரகாராயணர்க 

ளைப்பார்ப்பதற்குத் திரும்பச்சென்றாசேன்பதற்கும் என்னகாரணம் ? 

அதை எனக்குச்சொல்லும் ” என்றுகேட்க, ஸடிதபுத்தரர் சொல் 

லத்தொட்ங்கினார், 
ஓ! செளனகரே! பரிக்ஷித்தின் குமாரார்ன ஜன 2மஜயருடைய 

Oy uid GLP நடக்துவரும்பொழுது விதிப்படிசெய்யப்பட்டகாமா க்க 

ஞூடையமத்யங்களில் அசசர்களில் சிறறதவரரனஜனமேஜயர் வேதங் 

SERS GARY ஷமர்த்தரும் தமத பிசாமஹருக்குப்பிதாமஹரும் 
இருஷ்ண த்வைபாயணரென்றுபெயருள்ள வருமான வ்யாஸமுனிவரை 
கோக்க, 'சுவேதச்விபத் இதிலிருந்தும் திரும்பினவரும் பகவானுடைய 

வாக்பெத்தைத்இயானம்செய்பவரும் தேவரிஷியுமானராசதரால் இத 

ற்குமேல் என்னசெய்யக்ட்டது ? அவர் யதரிகாற்ரலம்வந்து அந்த 

முனிவர்களையும் அடைய ஆ எவ்வளவுகாலம் வித்தார்? எந்தக் 

கதையைக்கேட்டார? த! தவங்களுக்குகிதியான பிராம்மணரே/ 

லக்ஷக்கணக்குள்ள , விரிவானபாரதமென்னும் இதிஹாஸத்திலிருக் 

அம் மிகவும்உத்தமமான' ஞானகாெலமுத் தரத்தைப் புத் தியா
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மத்தால் கடைந்து தயிரிலிருந்து வெண்ணெய்போலவுமி மலயாசலத் 

இலிருந்து சந்தனம்போலவும் வேதங்களிலிருந்து உபரிஷத்தப் 
போலவும் ஓனூகளிலிருர்.து அமிருதம்போலவும்எடுகேப்பட்ட தம் 

நாசாய்ணருடைய சழித்இர த்தைப்பற்றிய துமான இந்திக்கதாமிருதமா 

ன உம்மால் சொல்லப்பட்டது. பகவா ஆம்தேவருமான அந்தஈசர் 

எல்லாப்பீராணிகளுக்கும் ஆத்மாவரீனவர், ஓ! பிராம்மண சேஷ்டரே! 

or Bev கல்பத் தின்முடி.வில் பிரம்மாமுதலான 4 'எல்லாத்தேவர்களும் 

ரிஷிகளும் கந்தர்வர்களும் சராசாமான எல்லாஉலகமும் பிரவேக் 

இன்றனவோ அுந்தநாராயணரூபமான தேறளானது யார்க்கமுடி 

யாததாயுள்ள௮. ௮சைச்காட்டிலும் இவ்விடத்தி ம் ஸ்வர்க்கத் 

இலும் பரிசுத்தமும் மேலான தமான வஸ் துஇல்லையென்று நினை 

க்2றன். எல்லா ஆஸாமங்களின் அ௮னுஷ்டானமும் எல்லாத் 

திர்த்தங்களிலும் ஸ்சானமும் சாராயணருடைய கதைபோலப் பயனை 

௮ளிக்கறெ தில்ல, எல்லாவற்றிற்கும் ஈற்வாரன உஹூரியிலு 

டையதும் இம்மையில் எல்லாப்பாவங்களையும் காசம்செய்சன்ற.து 
மான இந்தச்சரித்தெத்தை ஆதிமுதல்கேட்டு இப்பொழுது எல்லா 

விதத்தாலும் பரிசுத்தர்களானோம். வாஸுேதவரை ஸஹாயமாகக் 

கொண்டு உத்தமமானஜயத்தை௮டைந்தவரும் எனக்குப்பிரபிதாமஹ 

ருமானதனஞ்சயர் அந்தயுத்தத்தில் செய்தது ஆச்சரியமன்.று. 

ஏனென்றால், மூவுலகக்களுக்கும் சாயகரானஅர்தவிஷ்ணு/வாவைர் 

ஸஹாயத்தைசசெய்கின்ற ஸகாவானமையால் இவருக்கு மூன்.றுஉல 

கங்களிலும் அடையமுடியாது ஒன்றுமில்லையென்று நின க்கி 

றேன், 5! । பிராம்மணசே / என்னுடைய முன்னோர்களுடைய நன் 

மைக்கும் ற்சேயஸ *க்கும் ஐனார்த்தனே துணையாயிருக்கமையால் 

௮வர்களே சிறர் தவர்கள், ௮வர்கள் உலகங்களால் பூதிக்கப்பட்டஓரும் 

தவத்தாலும் பார்க்கமுடியாதவரும் ஸ்ரீவத்ஸம்என்ிற மறுவை 

௮டையாளமாகவுடையவருமான பகவானை தேரில்பார்த்தார்கள், 
ஜலத்.இில்சயனித்தவரும் ஜனனமற்றவரும் யிமாப்கரும் ம தஷருமான 

ஹரியைப்பார்த்ச பிரம்மபுத்திாரான அந்தரராதர்௮ுவர்களைக் காட் 

டி.லும் மிகவும்: சிறந்தவர், ஸ்்வேதத்விபம்சென்று ஹரில்யு நேரில் 

தீரிசித்தவரும்” சாசமற்தவருமான 2507 தமுனிஎரசை வில்ப 

தேஜஸுடையவராக நான் நினைக்கவில்லை.॥அப்பொழுது அநிருத்த 
சரீ ரத் திலிருக்கிறதேவரை நாரதர் தரிசித்தது தேவருடையஅருளைப் 

பற்றியதென்பது வெளிப்படை, திரும்பவும் நரசதர் நரநாசாயணார்க 

ளைப் பார்ப்பதற்குப் பதரிகாவனத் இலுள்ள ஆமாரமத்தையடைந்தா
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சென்பது என்னகாரணீம்? ஸ்வேத த்வீபத்திலிருர் து இரும்பினவரும் 
பிரம்டிபுத்ச ரன காசதர் பதரிகால்ரமம்வந்து அ௮ந்தரிஷிகளையும 
டைந்து 'எவ்வ்ளவுகாலம் வளித்தர் £ என்னகேள்கிகளைக் கேட் 

டார் பெரியமத்றாதமாவான அந்தமுனிவர் ம்வேதத்விபத்திலிரூக் து 
திரும்பிவர்தபோது மச்ாத்மாக்களான *சசாசாயணமுளிவர்கள் 
என்ன சொன்னார்கள்? அ வற்றையேல்லாம் உள்ளபடி எனக்குச் சொல் 
லக்கடவிர்' என்றுகேட்டார். அப்பொழுது வயாஸர் ௮வருடைய௮ந் 

தவார்த்தையைக்கேட்டு ஸமீபத்திலிருக்கிறு வைசம்பாயனசென் 
இற௫ஷ்யருக்கு, “என்னிடமிருந்து நீ கேட்டஎல்லரவற்றையும் இவ 

அக்குச்சொல்“என்று ஆஜ்ஞைசெய்கார். வேதியர்களில்கிறக தவசான 

௮வரும் குருவினுடைய வசன$தைஅங்கேரித்த அப்பொழுதே 
புசாதனமானசரித்இரத்தையெல்லாம் (அவருக்குச், சொல்லத்தொடங் 
இனார். 

“ஏவருடைய அ௮னுக்ரஹத்தால் காரயணருடையஇந்தக்கதை 

யைச் சொல்ல்ப்போசிறேனோ பகவானும் ௮ளவற்றதேஜஸ்டைய 
வருமான ௮ந்தவ்யாஸருக்கு ஈமஸ்காசம், ஐ. அரசரே! பெரிதான 

ல்வேதத்விபத்தையடைர்து விகாரமற்றவசான ஹரியையும் பார்த்.து 
விட்டுத் இரும்பினவரானராரதர் பரமாத்மாவினால் சொல்லப்பட்ட 
அரியவிஷயத்தை மன,த்தால்வஹித்துக்கொண்டு விரைவாக மேருவை 
யடைந்சார், ஓ. ௮ரசசே! தூரமானவழிசென்று திரும்பவும் கேஷமத் 
அடன்கூடினவராக இவ்விடம்வர்தமையால் பிறகு இவருக்கு மனத 

தில் பெரிதானபயமூண்டாயிற்று, பிறகு மேருவிலிருர்தும் கந்தமா 

தீனபர்வதத்தைக்குறித்துப் புறப்பட்டார். gers BGs gi வேக 
மாகப் வதரிகாவனத்தில் குதித்தார். பிறகு அவர் தேவர்களும் ஸா 

தீனர்களும் 4ிஷிகளில்கறர் தவர்களும் பெரிதானதவத்தை அ௮லுஷ் 

டி.க்கின்றவர்களும் ஆத்மகிஷ்டைய/டையவர்களும் பெரியவிீரதங்களை 
யுடையவர்களும் உலகங்களைபெல்லாம்பிரகாசிக்கச்செய்றெ ou Oru 
னைக்காஉ்டி லும் ௮ இகமானதேஜஸ-ள்ளவர்களும் ஸ்ரீவத்ஸமென் 
சிறமறுவையுடையயர்களும் பூஜிக்கத்தக்கவர்களும் ஜடாமண்டல 

தாரிகளும் ஹம்ஃம்போன்றசேகைகளுள்ள புஜக்களுடையவர்சளும் 
பா.தங்களில்,ி சக்ர்ரேகைவைடையாளமுமை யவர்களும் விசாலமான 

மார்பையுடையவர்களும் Bain Lyme ங்களுடையவர்களும் நான்குகைக 

ஞுடையவர்களும் ௮றுபூதுபற்களுடையவர்களும் எட்டுத்தெற்.றுப் 

பற்களுடையவர்களும் மேகக்கூட்டத்திற்கு நிகரான ஒலியுடையவர் 

களும் அழகானமுகமுனட்யவர்களூம், விசாலமான கெற்றியுடையவர்



௧௩௩௧0 ஸ்ரீமஹாபாரத்ம், 

களும் அழகானபுருவமும் ' கபோலமும் கரீஸிசையுரு் 'டையவர்களு 

மான நரநாரராயணர்களைக் கண்டார், அந்தத்தே௦ ய, 

கள் குடைக்குகெயிருந்தன. இவ்விசலக்ஷணமுள்ளவர்களும் மகா 

புருஷர்களென் அயெயர்பெற்றவர்களுமான௮வர்களை நீரசதர்பார்த் துச் 

சர்தோவமுடையவசானார். பிறகு அவரும் *அவர்களால் நன்றாகப் 

பூஜிக்கப்பட்டவரும், “நல்வரவா' என்றுசொல்லி கேஷமம்விசர்ரிக் 

கப்பட்டவருமாகி அந்தப்புருஷஸ்சேஷ்டர்களைப்பார்த்து; ் இந்தரிஷி 

ஸற்சேஷ்டர்கள் ஸ் 3வேதத்வீபத் இல் என்னால் பார்ச்கப்பட்டவர்களும் 

எல்லாப்பிராணிகளாலும்ஈமஸ்கரிக்கப்பட்டவரீகளுமான , ஸ்பை யார் 

களைப்போலவ இருக்கிருர்கள்' என்று உள்ளத்தில் சிரோத்தார், 
இவ்விதம் ௮ர்.தராரதர் மன த் இனாசர்இத்தப் பிரதகிணமும்செய்து 

அங்கு தர்ப்பத்தாலானதும் சுததமுமான பிடத்தில் உட்கார்ந்தார். 
பிறகு தவங்களுக்கும் தேஜஸுகளுக்கும் ய௪சஸுகளுக்குமிருப்பிட 

மும் சார்.திதரீ திகளையுடையவர்களுமான அர்தமிஷிகள் முன் பகற் 

கடனைமுடி த் துவிட்டுப் பிறகு ஸாவதானத்துடன் பாத்யத்தாலும் 

அர்க்கியத்தாலும் காரதரைப் பூஜித்தார்கள், சர! அதிதிபூஜை 
யையும் ஆன்னிசக்களையும்செய்து அவவிருவர்களும் பீடங்களிலிருக் 

தார்கள், அவ்விடத்தில் (காரதரும்சரகாராயணர்களுமாகிய) அவர்கள் 
உட்கார்ந் திருக்கையில் ௮ர்தத்தேசமானது ஆஜ்யத்தின்ுஹ-ுஇ 

யால் பெரியஜ்வாலையுடைய அ௮க்னிகளாலே யாகசாலைவிளீங்குவது 

போல விளங்கிற்று. பிறகு அவ்விடத்தில் நாசாயணரானவர் ஸுக 

மா கட்கார்க் இருப்பவரும் 07மம்கீங்கெவரும் ௮.இிதிபூஜைசெய்யப் 

பெற்றவரும் ஸுகத்அடனிருப்பவருமான நாரதரைகோக்கு, (இப் 

பொழுது உம்மாலே '்ர்வேதத்விபத்தில் பகவானும் எகாசுனரும் 

எங்களிருவருக்கும்பமகாரணருமான அந்தபிபாமாத்க்ச கணப் 

பட்டாரா?” என்றுகேட் டார். நாசதர், * என்னால் விஸ்வருபத்தைத் 
shee page விகாரமற்றவரும் ஸ்ரீமானுமானபுருஷர் பார்க்கப்பட் 

டார், எல்லாஉலகங்களும் ரிஷிகளும் தேவர்சஞம் அவரிபமிருக்க 

ரர்கள், ஸகாதனர்களானஉங்களைப்பார்த்து இப்பொழுதும் ௮வரைப் 

urea Sines. அவ்யக்தமானரூபத்தைத்தரிக்றெ அந்தஹ்ரிபானவர் 

எந்தலக்ஷணங்களுடனிருக்கறுரோ வ்யக்த-ரப.த்தைத்தரித்னெற நீங் 
களும் அந்தலக்ஷணங்களுடனிருக்கர்கள். நீங்கள் ௮வ்விடத்இல் 

என்னாலே அர்தத்தேவருக்குப் பக்கத் இல்..பார்க்கப்பட்டீர்கள், இப் 

பொழுஅதான் பசமா.த்மாவினால் ௮.ுப்பப்பட்டு இங்கே வந்தேன். 

மூவுலகங்களிலும் தேஜஸினா லும் ” யசஸினாலும் ஸ்ரீயினாலும் தர்ம ,
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ருடைய அரசனா கங்கள், தீ.தவிர வேறுயார் அவருக்கொப்பா 
வரர்*, ௮வராஜ எனக்குத் தர்மமுழுதும் சொல்லப்பட்டது. க்ஷேத்ர 
ஜ்ஞசென்றுபெயருடையவரும் சொல்லப்பட்டார். இவ்வுலகில் இனி 
உண்டாகப்பேச்ளெறஅவதாசங்களும் சொல்லப்பட்டன. அவ்விடத் 
தில் வெளுப்புவர்ணமுடயவர்களும் 8நதுஇர்திரியங்களுடைய 
செப்கையுமில்லா தவர்களும் ஞானிகளுமான புருஷர்களிருக்கன்றார் 
கள். அவர்களெல்லாரும் புருஷோத்கமரிடம் பக்தியுள்ளவர்கள். 

௮வர்கள் எப்பொழுதும் தேவரைப் பூஜிக்கின்றனர், அவரும் அவர் 

களுடன்கூட விளையடிநிகறார். பரமாச்மாவும் பிராம்மணர்களிடம் 

பிரியமுள்ளவருமானபகவான் பக்தர்களிடம் ௮ன்புள்ளவரன்றோ? 
'பரகவ்தர்களிடம்பிரியமுள்ளவருபீ எல்லாவற்றையும் புஜிக்கறெவரும் 
எங்கும்கிறைந்தவரும் தேவரும் ல-்ஷ்மிக்குப்பதியும் பக்தர்களிடமன் 

புள்ளவருமான௮வர் எப்பொழுதும் பூஜிக்கப்பட்டு ஸஎந்தோஷிச்சன் 

ரூர், ஸ்வேதத்விபத்திற்குமேற்பட்டவரும் தேஜளென்றுமிசவும் 
யொ இபெற்றவரும் ஸ்வப்பிரகாசததால்விளங்கும்படி செய்யப்பட்டவ 

ரும் பெரிதானபுகழ்பிபற்றவரும் மிகு தபலமும் கார் தியமூடையவரு 
மான ௮ந்தப்பாமாத்மாவே தவத்துடன் கர்த்தாவும் உபாதானகாண 
மும் கார்யமும் நிமித்தமும் அஜ்ஞையைவிதிப்பவரும் தத்வமுமாக 

இருக்கிறார். ஆத்மத்தியானத்தையுடைய அவரால் மூன் றுஉலகங்க 

ளுக்கும்*கேஷமமுண்டாயிற்று, சுபமான இரதச்சாந்தபுத் இயினாலே 

அவர் ஆத்மரிஷ்டையுடன்கூடினவிசதத்தை அடைந்தரர், தேவர்க 
க்௲ரான பகவான் அ௮னுஷ்டிச்ச௮ரிதானதவம் செய்கையில் ௮வ 

ட இல்*ஸ-மர்யன் வெப்பத்தைச் செய்கிற தில்லை. சர் திரன விளங் 

குகிற இல்லை, வாயு வீசுற இல்லை, உலகங்களுக்குக் கர்த்தாவான வு் 

தத்தேவர் பூமியில் ளீட்டுஅங்குலஉயாமுள்ள வேதியிலிருக்து ஒருபா 
தத்தால்நிற்கிறவரும் மேலேதூச்கப்பட்ட கைளையுடையவரும்,வடக் 

குழுகமானவரும் அங்கங்களோ கூடி யவேதங்களை அவிருச் திசெய்ப 

வருமாக அ.லுஷ்டி.க்க£மிகவும் ௮ரிதானதவத்தைச் செய்தார். யிரம் 
மாவும் ரிஷிகளும் ஸாக்தா த்பசுபதியும் மற்றத்தேவற்்சேவ்டர்களும் 
தைத்பர்களூம் தானவர்களும் சாக்ஷஸர்களும் நாகர்களும்: கருடர்க 

ளும் 'கந்தறுவர்களும் ௮ிஜ்தர்களும் ரரஜரிஷிகளும் எப்பொழுதும் 
விதியுடன்கொடுக்கின்ற சரவ்பகவ்யமனைத் தும் ௮ர்தத்தேவருடைய 
சாணங்களை ுடைஇன்றலு. ஏகாந்தத்தையடைந்த புத தியுடையவர் 

சளால் செய்யப்பட்ட சரியைகளையெல்லாம் தேவசானவர் தாமே 

இரஸால் ஏற்கிறார், ௮வருக்கு ஆீச்மதூனமுடையவர்களான மகாத்
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மாக்களைச்காட்டி லும் மிகவும்பிரியமாயிருப்பவன் மூனறி உலகங்களி 

தும் வேதில்லை, அதனால் அவருடையஏகாக் தமானளமிபத்சையடை 
ந்து ௮ந்தப்பாமீரத்மாவால்விடப்பட்டு இப்பொழுஅ இங்கசேவர்தேன், 

இவ்விதம் பசவானு'ம் தேவருமானஹரியானவர் தாமே எனக்குச் 

சொன்னார். ஆகையால் அவரையே மேலா4ீக்சொண்டவனாக உங்களு 

டன் எப்பொழுதும் இங்கேயிருப்பேன் ' என்,ஐசொன்னார். 

  

முந்நூற்றைம்பத் துநான்காவது அத்யாயம். ் 

மோக்ஷ தர்மம் (தோடர்ச்சி,) 

ஆ கட்டட 
(நரநாராயணர்கள் பகவானுடையமகிமையைச் சோலவியதும் 

நாரதர் தவத்சேய்ததும்.) 

Bape நாசாயணரும், ! பிரபுவானவர் உம்மால் நேரில்பார்க்கப் 

பட்டமையால் நீர் சிறந்தவர், அனுக்கெடுக்கப்பட்டவருமாகிறீர், 

அவரை, பிரம்மாவாயிருந்தாலும் ஒருவரும் பார்த்தவரில்லை. ௮வயக் 

தத்இற்குக்காணரும் புருஷோத்தமருமான பகவான் பார்ப்பதற் 

சரியவர். ஐ. நாரதரே! எங்களுடையஇந்தவார்த்தை ஸத்தியமா 

னது. இவருக்கு உலகத்தில் பக்தனைக்காட்டிலும் மிசவும்பிரியமா 

யுள்ளவன் ஒருவளலுமில்லை. ஓ! பிராம்மணஸ்சேஷ்டசே ! அகையால் 

௮வர் தாழாசவே தம்முடையஇத்மாவைக் காண்பித்தார். ஓ! சோம் 

மணூசேஷ்டரே ! தவத்தைச்செய்கெறெவரான ws sir sure 

னுடையஸ்தான,த்தை 'எங்களிருவரைத்தவிர ஒருவனும் அடைகிற 

இல்லை, அர்தஸ்தானத்துக்கு ஒன்றுசேர்ந்ததயிரம்ஸ*௫ர்யர்தஞக் 
குள்ள காந்தியானது விளங்குகின்றஅவரால் உண்டாகின்றது, ஒ! 

பொறுமையுடையவர்களிற்கிறந்தவாரன வேதியரே.! ப்சம்மாவுக்கும் 

பதியாயிருக்றெஅர்தத்தேவரிடமிருந்தும் பூமியினிடமுள்ளபொறு 

மையானது உண்டாடூறது. எல்லாப்பிசாணிகளுக்கும்ஹிதசான ௮ர் 

தத்தேவரிடமிருக்தும் ர ஸமானது உண்டாகிறது. அப்புக்கள் ௮ந்த 

rns gi கூடுசன்றன  ஒடுர்கன்மைமை-டைகின் றான, அவரிட 

மிருர்துதானே ரூபமென்றெகுணத்நைல்வரூபமாகவுடையதேயுவா 

னது உண்டாயிற்று, ௮ர்தத்தேயுவுடன் ஸடாயன் சோர்த உலகத் 

இல் விளங்குகிறான். புருஷோத்தமரான அர்துத்தேவரிடமிருந்தும் 

ஸ்பரிசம் உண்டாயிற்று, அக்தஸ்பரிசத்துடன் வாயுவானது சேர்ந்து
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Se விசுகிறது. scare hens ens Gb ஈசுவாரும் 
பிரபுவுமான பசிடமிருச் அம் சப்தமுமுண்டாயிற்று, SEF SS 

GL-T ஆகாயம் சேர்ந்து மறைக்கீப்படா ததாயிருக்கற் து, அந்தத் 

தேவரிடமிருர் தும் எல்லாப்பிராணிகளிடமுமுள்ளீ மனமானது உண் 
டாயிற்று, சந்தின் ௮தஷடன் பிரகாகிக்கிறுன். வித்தையைஸஹாய 
மாகவுடையவரும் ஹவுபகவயங்க ப்புஜிப்பவருமான பகவா னுடைய 

ஸ்தானமானது ஸத்தும் பிராணிகளின்உற்பத்இக்குக்காரணமும் 

வேதமென்றுபெயருள்ள துமாயிருக்றெது. ஓ. பிசாம்மணசிரேஷ் 

Gr! உலகத்தில் , சளங்கமற்றவர்களும் புண்ணியபாபமற்றவர் 
களும் கேமகாமானமார்க்கத்தையடைகிஷ்றவர்களுமானவர்களுக்கு 

இர்தஉலகத்தைத்தரிப்பவலும் ஜவாலைகளின்பாம்பராயோடுகூடின 

வலும் மிக்கதேஜலையுடையவளும் எல்லாஉலசத்்இலுமுள்ள இரு 
ஊைப்போக்குன்றவனுமான ஆதித்யன் துவாரமாகச் சொல்லப்படுகி 
ரன், அவர்கள் ஆதித்பனால் தடுக்கப்பட்ட எல்லாஉறுப்புக்களையுமு 
டையவர்களும் ' ஒருவராலும் ஒரிடத்திலும்காணமுடியா தவர்களும் 
பரமாணுவாயிருப்பவர்களுமாஇப் பிறகு 1௮ந்ததீதவரை ௮டைகின் 
api ser. அவரிடமிருக்தும்விடுபட்டு அகிருத்தருடையசரீ ரத் திலிருக் 

இருர்கள், பிறகு அதைவிட்டு மனமாடப் பிரத்யும்னரை ௮டைகின் 

ரூர்கள். பிறகு வேஇியர்களிற்டெறர்தவர்களான லாங்கியர்கள் பாகவ 

தீர்களுடன் பிரத்யும்னரிடமிருர் துவிபெட்டு ஸ்கர்ஷணரென்கிற 

ஜீவனை அடை௫ன்றார்கள், அவரைவிட்டு அர்தப்பிராம்மணப2சல் 

டர்கள் (ஸத்வம்ரஜஸ்தமலென் னும்) முக்குணங்கள்விட்டவர்களாகி 

க்ஷ்த்ரஜ்ஞனும் நிர்க்குணமானஸ்வருபமுடையவனுமான பரமாத்மா 

வைச் €த்ெம் அடைகின்றார்கள். எல்லாவற்நிற்குமிருப்பிடமான 

வாஸ-ஈதேவசசை உள் எபீடி. கோேஷத்ரஜ்ஞராக௮றியும், நிலைத்தமனமுள் 

ளவர்களும் நியமமுள்ளவர்களும் இர்.திரியங்களை௮டக்கிெனவர்களும் 

ஓசேவிதமானபாவனையை அடைக்தவர்களுமானஅவர்கள் வாஐு 

தேவரை அடைனறார்கள். ஓ! பிராம்மணற்ரேஷ்டசே! காங்களும் தர் 

மருடையஇருகத்தல் பிறர்.து சமணீயமாயும் விசாலமாய்மிருக்கிறப.த 

ரிகையைஅடைச்து உக்ரெமானதவத்தை மேற்கொண்டோம். இ! 

பிராம்மண்ரே!..92தவர்களுள்குப் பிரியமும் * மூன்றுஉல்கங்களி இ] 

மிருப்பவைகளுமாக உண்டசீகும் அந்தத்தேவருடைய அவதாரங்க 

ளுக்கு கேரமமுண்டாகவேஜஹ்டும். ஓ! பிராம்மணஸ்சேஷ்டசே! தபோ 
ட்ட... ட... ௬ தர. 

தனரே! திரும்பவும் முன்போலச் தங்கள் வி தியோகெடினவர்களும் 

I ஆதித்நியமண்டலவாஹியாண நார)பணரை, 
  

1) ௧௬ட”
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ஸ்ரேஷ்டமானளர்வூருசீசரமென்றெ விரதத்தைநன்று ச்செய்கறேவர் 

களுமானஎங்களாலும் cabs pan craigs 
கிருச்சமெனீறெவிரதத் தலிருட்ப்வரும் பகவாலுடன்சேர்ந்து ஸங் 

கற்ப்த்தைச்செய்தவருமானரீர் ர்ரவேதத்வீபத் இல்! காணப்பட்டீர், 

ஸ்தாவாஜங்கமங்களுடன் கூடின மூன் றுஷலகங்களிலும் நடந்ததும் 

ஈடக்னெறதும் நடப்பதமான சபாசுபங்களெற்லாம் எங்களுக்கு ஈன் 

ரூகத்தெரியும், ஒ! மகாமுனிவசே! தேவர்தளுக்கு த்தேவசான ௮வர் 

உமக்கு எல்லாவற்றையும் சொன்னார்”என்றுசொன்னார்கள், உக்செ 

மானதவத்திலிருப்பவர்களான அவர்களுனடையஇர்சவார்.த்தையைக் 

கேட்டு தாராயணரைப்பாக யாகவுடையவரானகர்ரதர் , அஞ்சலி 
செய்துகொண்டு நாராயணரைப்பற்றியபலமர் திரங்களை விூிப்படி 

ஐபித்தார். மிக்கதேஜஸுள்ளவரும் பகவானுமான ௮ந்தநாசதரிஷி 

ஈரசாசாயணர்களுடைய ஆம்மத் இல் தேவவருஷத்தில் ஆயிரம்வரு 

ஷம் செவர்களான ௮க்தநரராராயணர்களையே பூகித்துக்கொண்டு 
வஸித்தார். 

வரும், ஸர்வ 

  

முக்நூற்றைம்பத்தைந்தாவது அத்யாயம், 

மோக்ஷ£தர்மம், (தொடர்ச்சி. 

ட அகட்ட 
(நரநாராயணர் பிதிருகாரியம்மீகச்சிறந்ததேன்று நாரதநக்தச் 

சோல்லியது,) 

பிறகு ஒருஸமையத்தில் பிரம்மாவின்புத் தரரானகாசதர் நியர்யப் 

படி. தெய்வகர்மத்தைச்செய் துவிட்டுப் பிறகு பித்ருகர்மாஷவச்செய் 
தார். அப்பொழுது அவரை சோச்கித் தீர்மரீன்முதர்புச் திரரும் பிர 

புவு:மான சரராயணர், “ஓ. பிராம்மணசிரேஷ்டரே! புத் இிமான்களிற் 
சிறந்தவரே! உம்மால்செய்யப்பட்டதெய்வகர்மத்திலும் பித்ருகர்மத் 

இலும் எவர் ஆரா.திக்கப்படகிறார்? அதை, எனக்கு உண்மையாகச் 

சொல்லும், இது என்னகர்மம் செய்யப்படுெ.த? இதற்கு என்ன 

பயன் விரும்பப்படுெது ?' 'என்று வினீவ,' நாரதர் சொல்லலானார். 

் முன் உம்மாலே தெய்வகர்மாவானது பசெய்யதிதக்கடிதன் றும் பாரா 

யம் ஆதியந்தமற்றவரா யுமிருக்ற 'பசமரத்மா Osta sur sa dus 
திக்கவமென்றும் சொல்லப்பட்ட து. ஆனைகையால் "அவரையே பாவனை 

செய்துசொண்டு விகாமற்றவரானகா.ராயணரை எந்நாளும் பூஜிக்க 
  

£ ( அந்தவார்ச்சையைடூய பீரவித்தசொண்டு ! என்றுமாம்,



சாநீதிபர்வம். SLEG 

BC nem, ai ee முந்தி உலகச்களுக்குப்பிதாம ஹரானபிர 
ம்மா உண்டனர் பிரம்மாவும் பிரீதியடைர்து என்னுடையபிதாவை 
உண்டுபண்ணினார், சான் அவருபையலக்க ug Be அண்டானவ லும் 

முன்னதாகஉண்டுபண்ணப்பட்டவனுமான பு.த்இரன், ஒ.! ஸாதுவே! 
சாசாயணருடைய பூஷிஓயச்செய்தபிறகு கான் பித்ருக்களை ஆசா இக் 

இறேன். இவ்கிழம் பிதாவும் மாதீரவும் பிதாமஹரும் உலீகங்கஞக் 
. குப்பதியுமாயிருக்றெ ௮ந்தப்பகவானே நித்யம் பித்ருயஜ்ஞங்களில் 

என்னால் பூஜிக்கப்பகெருர், 'தேவர்களானபித்ருச்கள் புத் இரர்சளைப் 
பூஜித்தார்கள்' என்றுரவேறுவிதமான சுருஇியுமிருக்றெது, (அக்னி 

ஷ்வாத்தர்கள் 'என்கிறபுத்இரர்களுக்கு வேகாத தியயனம்செய்கித்து 
விட்டு ௮ஸுரீர்களுடன் யுத்தத் இற்குப்போன தேவர்களுக்கு) வேத 

சுருதியானது ஈஷ்டமாவிட்டது, திரும்பவும் அவர்கள் புச்இரர்க 
ளாலே அத். இயயனம்செய்லிக்கப்பட்டார்கள். ஆகையால் மந்திரங்க 
ளைக்கொடுத்தவுந்தப்புத்இரர்கள !பிதாவாயிருக்கும்;) தன்மையை 
அடைந்தார்கள், புத்திரர்களும் பிதிருக்களும் ஒருவளைஒருவா பூஜி 

த்தார்களென்பது ஆத்மபாவனையுள்ள உங்களுக்குத் தேவர்களால் 
தெரிந்திருக்கும்) நிச்சயம், தர்ப்பங்களைப்போட்டுப் பிதிருக்களுக் 
குரியமூன்றுபிண்டங்களைவைத்துப் பூஜிக்கறார்களே. முன்காலத்தில் 

அற்தப்பிதிருச்கள் எப்படி பிண்டமென்ெபெயரை அடைந்தார்கள்? 
என்றுகேட்டார். ரரராராயணர்கள் சொல்லத்தொடங்கினார்கள். முன் 

காலத்தில் ஸமத் இத்தை டையாகவுடையதும் ஈஷ்டமானதுமான 
இந்தழ்பூமியைக் கவிந்தாரனவர் வராகரூபத்தை௮டைந்து 2 
மாக உத்தாணம்செய்தார். ஓ! நாரதரே! பிரபுவானபுருஷோத்தமர் 
பூமியைத் தன்நிலையில் ஸ்தாபனம்செய்துவிட்டுப் பிறகு ஜலத்தி 
௮ள்ஏ சே்றினால்தசப்பட்ட அங்கங்களையுடையவரும் உலககார் 
யத்தின்பொருட்டு முயற்சித்தவருமாகி ல-டிர்யன்உச்ிடையடை. 
்.து.ஆர்நிகாலம்வந்தவுடன் தெற் லுப்பற்களில்பறீதிக்கொண்ட மூன் 
ற௮ுமண்கட்டிகீளைச் ” இக்ரெமாகஉதறிப் பூமியில் தர்ப்பல்களை ,விரி 

த்த ஸ்தாபனம்செய்தார், ௮வர் ௮க்தப்பிண்டங்களில் தம்மைஉத்தே 

சித்து ஜிதிப்படி பிதிருகமாவைச் செய்தார். தேவக்சளூல்சேரான 
பிரபுவானலர் தம்முடைகலிநியினாலேயே மூன்றுபிண்டங்களை ஸு 

கல்பித்துத் தம்முடைய அல்கங்களின்உஷ்ணத்தாலுண்டானவைக 
ளும் உள்ளே எண்ணெயூள்ளவைசளுமான இலங்களை ௮பஸவயமாக 

இறைத்துச் தாமே தழக்குமுசமாயிருந்து பிண்டத் தியாகத்தைச்செ 

1 வேற்பாடிம்.



௧௩௧௭௬ பரீமஹாபாரதம், 

ய்தார்) பிறகு மரியாதைனிபீல்தாபனம்செயவூறகாக ருவார்.த்தை 

மையும் சொன்னார். விருஜாகபிஎன்றெபகவான், படம்னா 

நானே பிதிருக்ளைச்சிருஷ்டிக்க பித் னத் தீன், உடனே பிதிருக்க 

ஞுைய ரிறர்தகரர்வங்களின் ஏற்பாடுகளைச்சிர் திக்திறீவனான என்னு 

டைய சோரப்பற்சளிலிருந்தும் ஈன்றுகஉ தடப்மட்ட இர்தப்பிண்டம் 

கள் (எனக்குத்)தென் திகில் பூமியைப்பிடி த் க்கொண்டு ணீர் 

தீன, ஆசையால் அவைகள் பித்ருச்களே, , எ மூன்றும் சரீர 

மில்லாதவரகளும் பிண்டமூரத் சன் த் தரிக்றெவர்களும் உலகத் 

தில்என்னால்ல்ராவ்டி ச்சப்பட்டவாகளும் லங தராசளுழமான பிதா, 

பிதாமஹர், பிரபிதாமஹரென்றெ பிதிருக்களாகட்டும்! நானே இந்த, 
மூன்றுபிண்டங்களிலுமிருக்றெவனீக ௮றிபத்தக்கவன. என்னைக். 

காட்டி லும்௮ தஇகனாயிருப்பவன் ஒருவனுமில்லை. வேறுஎவன் என் 

னால் பு௫ிக்கத்தச்கவனுவான் ? உலகத்தில் நானே பிதா; நானே பிதா 

மஹன். காரணமானகானே இவ்வுலகத் இல் பிதாமஹருக்குப்பிதாவு 

மாயுள்ளவன்? என்றார். இவ்விதம் இந்தவார்த்தையைத் தேவர் 

களுக்குத்தேவரானவிருஷாகபியானவர் சொல்லிவிட்டு வார ஹபர் 

வதத்இல் விஸ்தாரமானபிண்டங்கமாவைத்து ஆத்மாவைப்பூஜித்து 

விட்டு அவ்விடத்திலே மறைந்தார், வேதியரே! சோபனமான 

புத்திருடையவ? ! இந்தநிமித்தமாகப் பிதிருக்கள் பிண்டமென்றெ 

பெயரைறுடைந்து விருஷாகபியின்வசனப்படி எப்பொழுதும் பூஜை 

யைப் பெறுகின்றார்கள். எவர்கள் பித்ருக்களையும் தேவர்களையும் 

குருக்களையும் ௮தஇிதிகளையும் கோக்களையும் பிராம்மணசிரேஷ்டர் 

களையும் மாதாவையும் பிதாவையும் மனத் தினாலும் செய்சையினா ஓம் 

வாக்கினாலும் பூஜிக்கின்றார்களோ அவர்கள் விஷ்ணுவையேட பூஜிக் 

இறுர்கள். அந்தப் பசவானானராராயணர் எல்லாப்பிரா/ளிகளுடைய 

சரீரவுகளையுமடைந் தவரும் உள்ளத்திற்சென்றவரும் எல்லாப்பிராணி 
களிடத்திலும் ஸம்மானவரும் ஸுகதச்சக்களுத்கற்வாரும் பூஜிக் 

கப்புடுறெவரும் மஹாதமாவும் எல்லால்வரூமருமாயிருப்பலரென் று 

வேதம் சொல்லுறெது' என்றுசொன்னார்கள்.



F065 Buta tp, ௧௩௧௪ 

முந்நூற்றைம்பத்தாறாவது” அத்யாயம், 

மோக்ஷ£தர்மும் (தோடர்ச்சி;) 

—— — 2k ——— 

(நாரதர் தமதாஸ்ரடிம்நன்றதும் வைசம்பாயனர் பகவானுடைய 
மகிமையைக்? சோ வலிய தும்.) 

நீராதரானவர் ரராசாயணர்களால்சொல்லப்பட்ட இந்தவார்த் 

தையைக்கேட்டுத் தேவரிட.த்தில்மிகவும்பக் தியடைந்து ஏகாந்தியா 

யிருக்கும்கன்மையைதுடைச்தார் , நராரசாசாயணர்களுடைய அஸ்மத் 

தில் ஆபிரம்வ௫ஷம்வஸித் ப் பகவாலுடையசரித் தரத்தைக் கட்டு 
'விகாசமற்றவரானஹரியையும்தரிசித்து இமயமலையின் நடுவில் தேவ 

ர்களால்பூஜிக்கப்பட்ட தமதாஸ்ரமத்தை அடைந்தார். பிசஸித்தமான 

கீர் த்திருடைய நரகாராயணா்களென்டு அரதரிஷிகளும்? அழகான 

அந்தஆம்ரமத் திலேயே உத்தமமான தவத்தைச் செய்றுகொண்டிருக் 

தார்கள். அளவற்றபராகாமமுடையவரும் பாண்டவர்களுடையகுலத் 

தைத்தாங்குகறவருமானநீரும் இப்பொழுது அ.திமுதல் இந்தக்கதை 

யைக்கேட்டுப் பரிசுத்தமான த்மாவையுடையவரானீர். ஓ! மாஜஸ்சே 

ஷ்டசே! எவன் கர்மத்தினாலோ மனச்தினாலோ வாசக்னாலோ ௮ழி 

வற்றவரானவிஷ் ணுவைப் பகைபபானோ அவலுக்கு இவ்வுலகமும் பா 

லோகமும் இல்லையேஇல்லை, எவன் தேவர்களிற்சிறா தவரும் தேவ 

ரும் , பாபங்களை) ஹரிப்பவருமானகாசாயணணாத் அ வேஷிப்பகினோ 
அவ லுடையபிதிருக்கள் ௮ளவற்றவருஷகள் ராகத்தில் முயூகுடன் 

ரூர்கள், “அத்மாவானது எந்தஜனத்திற்குத்தான் எப்படி. லஓவேஷிக் 
கத்தஞ்கதாகும். ஓ. புருஷவங்சேஷ்ட சே ! (விஷ்ணுவானவர் ஆத்மா 
வாக ௮றியத்தக்கவர” என்று சுருதி மொழிசன்றதன்றோ? லபா ! கந் 
தவதியின்புத்இரரும் எங்களகுருவுமான நிஷியானவர் Lirica ion aff 

னுடைய இந்தமடமையைச்சொல்லினர. ஓ: [ களங்கமத்தவசே இதை 

௮வரிடாமிருரீது நான்கேட்டேன். உமக்கும் சொன்னேன். ஓ * றா 

சே! நாரகரோ சசிஸ்பமானதும் சுருக்கமுள்ள அமர்ன இர்தத்தர்மத் 

தை ஐசதிதக்குகாதசானசசாயணரிடமிருக்கும் நேரில் அடைச்தார். 

ஓ! ரரஜஸ்சேஷ்டசே /ஷம்படி ப்பட்ட மகதீதான இக்தத்தர்மமானது 

மூன் உமக்கு ஹரிசீனீதகரரில் சுருக்கமானவிதியினால் இவ்விதம் 

௮மைத்துச் சொல்லப்பட து. இருஷ்ணத்வைபாயனசான வயாஸ 

ரைப் பிரபுவானசாரரயணராக அிநியச்கடவீர். புண்டரிகாகூரசைத் 

தீவிர வே.றுஎவன் மகாபாசதத்தைச் OF pai caren ' பிரபுவான



௧௩௧௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

அந்தசாசாயணரைத்தலிரப் "பலவிதமான தர்மல்நளையும் ஈவன் சொல் 

௮ வான், உம்மால் எப்படிசெய்பவேண்டுமென் ுரிளைச்சப்பட்டோ 
அப்படி உம்முடைய ம ஹாயாகமானது ஈ நடக்கட்டும். “ அம்வமேத்த் 

தைத்தொடங்யெரீர" உண்மையாகத் தர்மத்தைக்கேட்டுவீட்டீர்' என் 

சொன்னார். பெரிதான இந்தச்சரித் திர த்வ்தசிகேட்டுப் பரிக்ஷித் தின் 

புத்திசான ஜனமேஜயுமகாசா ஜர் உடனே யாகத்தை முடிப்ப 

தற்கு எல்லாக்கர்மங்களையும் ஆரம்பித்தார்." உ! செளனகரே! 

இவ்விடத்தில் நைமிசாண்யவாஸிகளின் இடையில் சேட்கப்பட்ட 

நான் இப்பொழுது நாராயணீயமென்கிற இந்திச்ஈரித் இத்தை உமக் 

குச் சொன்னேன். முன்கரலத்தில் நாரதரால் ரிஷிகளும் பாண்ட, 

வர்களும் கிருஷ்ணனும் பீஷ்மரும் சேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் 

பிருஹஸ்பதிக்குச் சொல்லப்பட்டவரும் பரமரிஷியும் ஜனங்களுக் 

கும் உலகங்களுக்கும்பதியும் பெரியபூமியைவடப்பவரும் வேதத்தை 

யும் வினயத்தையும் முக்கெயமாகக்சொண்டவரும் சமம்விர தமிவை 

களுக்குகிதியும் பமகியமங்களைப்பாமாகக்கொண்டவரும் பிராம்மண 

சிசேஷ்டாகளுடன் கூடினவரும் தேவர்களுக்குஹிதருமான அந்த 

ஹரியே உமக்குச் கதியாவார். அ௮ஸுரர்களுடையவதத்தைச்செய் 

இறவரும் தவங்களுக்கிருப்பிடமும் மிகப்பெரிய£ர்த் இகளுக்குப் 

பாத் இரமும் ஏகார்தகளுக்கு மோக்ஷத்தைக்கொடுப்பவரும் சாணத் 

தைக்கொடுப்பவரும் ௮பயத்சைக்கொடுப்பவரும் ஸுஈகங்களுடைய 

பாகுத்தைக்கொடுப்பவருமான ஹரியானவர் உங்களுக்குக் கதியைக் 

கொடுக்கிறவசாகட்டும். மதுகைடபர்களைக்கொன்றவரும் இருதயுத 

தீர்மத்தை௮றிர்து (அனுஷ்டிப்ப) வர்களுக்குக் கதியைக்கொடுப்பவ 

ரும் ௮பயத்தைக்கொடுப்பவரும் யாகத்தில்பாகத்தைக்ரெடுப்பவரு 

மான௮வர் உமக்குச் சரணமாகட்டும், (ஸத்வமு தலான) முக்ருணங் 

களைடுடையவரும் (உண்மையில்) நிர்க்குணரும் (வாஸுதேவர்முத 

லான), நான்குஸ்வரூபங்களைத் தரிப்பவரும் (குளஎம்வெட்டுதல்முத 

லான்) பூர் த்தம்பாகமிவைகளுடையபயன்களின் பாகத்தை yeti 

வரும் எப்பொழுதும்ஜயிக்கப்படா தவரும் , சலிக்சின்றவைகளை ௮இக் 

இரமித்தவருமானபகவான் மனஸ்லிகளும் புண்ணியசாலிசுஞமான 

ரிஷிகளுக்குக்' கதியைச்' செய்யட்டும். லத் இலுள்டான நாரா 

யணரும் ௮ர்தரிஷியான வாஸ தேவலைவீணக்னெமையால் உலகங் 
    

* ந. . a அ e * , ° 

1 ஹர!” என்பது மூலம்) ௫ கொள்பவர் என்றும் சொள்ளலாம். 

2 6 ஸலிலோ,ச்பவ6? என்பது மூலம்; அமிருதிசமூர்த்திர ச துர்முகப்7 
ம்மா என்பர் சிலர்.



சாந் இபர்வம். ௧௩௧௯ 

களுக்குளர் கஷியும் இனனம ந்றவரும் னை இியானபுருஒரும் ஸுட் 
யன்போன்றகிறமுடையவரும் ஈவாரும் ௮ரேகவிதமானகதியுமான 
௮ர்தவாஸ-32 தவரை ஒரேபுத்இயுடன் ஈமஸ்சரியுஜ்கள். அவரோ, 
உலகங்களுக்காக்காரணம் ; மோக்ஷ த் இிற்குஸ் தனம் ஓஒ! !உத்ரரே! 
ஸ-டுக்ஷ்மமும் பரமநனலு தானமும் சலிபாதஸ்தானமும் ஸராதன(ம 
மான அப்படிப்பட்ட இர்தவாக்-சேவசென்றெப்சம்மமாளை த புத்தி 
யால் மன த்தை அட ஸாங்யெர்களா லும் யோககளாலும் வரிச்சப் 

பட்டது” ' என்றுசொன்னார், 

முக்நாற்றைம்பத்தேழாவத அத்யாயம். 

மோக்ஷ தரீமம் (தொடர்ச்சி) 

(நாராயணர் ப்ரம்மாவைப் படைத்ததும் மதுகைடபர்களை& 

கோன்று வேதத்தை மீட்டதும்,) 

செள னகர், ** பகவானான ௮ந்தப்பாமாத்மாவினுடையமாகாத் 

மியத்தையும் தர்மருடையடிருகத்தில் நரரரராயணஸ்வரூபமானஜன் 

மத்தையும் மகாவராஹத்தால்லஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட பிண்டங்களின் 

பழமையானஉற்பத்தியையும் கேட்டோம். gg! களங்கமற்றபிராம் 

மணமே? பிரவிருத்தியிலும் கிவிருத்தியிலும் யார் எப்படி சல்பிக்கப் 

பட்டாரென்பதையும் நாங்கள் கேட்டோம். ஈசான திக்கில் (பெரிய 

கடலில் ஹவயகவயங்களைப்புஜிக்றெவரான விஷ்ணுவையும் ' கேட் 
டோம், மன் நீர் பெரிய 2௮சுவத் தின்ெமுடையரூபத்தையும் து 

பாமமானஸ்தான த் BAG ANG பகவா ஜமானபிம்மாவினால் பார்க் 

கப்பட்டதையும் கிசான்னீர், ஓ. ! புத்மொன்களில்சிறர் தவரே ! உல 

கங்களை த் தரிக்கிறவரான ஹரியினாலே மகான்களா ஓம்முவூசார்க்கப் 

படாததும் அடாவமுடைய தமான அந்தறாபீமானது ஏன் உண்டு 

பண்ணப்பட்டு? ஓ! முனிவசே! தேவர்களில்ஸ்சேஷ்டருல் ஆச் 
சரியகாரும் ௮ளவற்றபராக்கிரமமுடையவரும் பநிசுத்தருமான அந்த 

ஹயக்ரீவரைப் பிரீம்மாவானவர் பார்த்து என்னசெய்தார் ?, ஓ! உத் 

தமீமானபுக்திரடைழவ0ே ! எக்களுடையஇக்தஸம்சயத்தை (நிவி 

ருத்.இசெய்யும்.) ப்ரழ்மத் தினிடமிருர் துண்டான தும்'! F ip apr Ly hap 

ணைப்பற்றிய அமானபுரநண தீதைச் சொல்லும். ஓஒ. பிராம்மணசே! 

உம்மால் காங்கள், பரிச.த்தம்செய்யப்பட்டோம். பரிசுத்தமான௮ற் 
  

1 ேறபாடம், 2 ஹயக்ரீவரானவர்,



௧௩௨௦ ப்ர்ீமஹாபாரதம், 

தக்கதைகளைச் சொரல்தும் " 6 என் றுகேட்க, ரூடதபுத்திரர் சொல் 

லத்தொடங்னொர். “gm! (செளனசரே !) பரிக்ஷித் இன்பூ.த் இராரன.. 

ஜனமேஜயமகா/ஹருக்குப் பசவாளானவ்யாளர் (வைசம்பாயனர் மூல 

மாய்ச்) ( சொல்லியதும் வேசத்இற்குகிகரானதுமான அந் தஎல்லாப் 

புசாணத்தையும் உமக்குச் சொல்லுவன். 2 எமேஜயராஜர் ௮௪ 

வத்தின்சதீதையுடையவரும் தேவநரூமான ஜரிமேதஸினுடைய் 

மூர்த்தியைக் கேட்டுச் சந்தேகமுற்று வைசம்பாயனரை. நோக்க, 

£₹ பிரம்மாவால் பார்க்கப்பட்ட ௮சுவத்இன் ' இரத்தைத்தரிக்னெற 

தேவருடைய அர்.தச்சரீரமானது எதற்காகத் டதவரால் கல்பிக்கப் 

பட்டதாயிற் நு?” என்றெஇன க் கேட்டார். வைசம்பாயனர் சொல் 
லத்தொடங்கினார். :: ஓ. அரசரே ! (இக்தஉலகத்தில் சேஹபர்தீத் 

துடன்கூடியஎல்லாம் ஈஸற்வாருடையஇச்சையாலுண்டான து 

பூதங்களாலும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, ஈஸ்வாரோ உலகக் 

களைப்படைப்பவரும் பிரபுவும் விராட்டும் பிராணிகளுக்கு அந்தரத் 

மாவும் வாங்களையளிப்பவரும் ஸகுணரும் நிர்க்குணருமான நாரா 

யணர். ஓ! சாஜஸ்ரேஷ்டசே ! வ்யக்தமானபூதங்களின் பாளயத்தைக் 

கேளும். முன்காலத்தில் ஒன்றாயிருக்றெஸமுச்இரஜலத்தில் பிரு 

திவியானது லயத்தையடைந்தபிறகு ஜலமும் தேயுவாகித் தேயுவும் 

வாயுவில் லயித்து வாயுவும் ஆகாயத்தில்தடுக்கி காயமும்மன த்தை 
யடைந்து மனமும்மஹத்தத்வத் திலொடுங்க மஹச்ததக்வழும் பீரகரு 

தியில் அடங்கப் । பிரகிரு இயும் புருஷனை அடைந்து புருஷனும் எங்கும் 
விபாபித்தவ யிருக்க எல்லாம்தமஸாகவே ஆயிற்று. ஒன்றும் இயம் 

கலில்லை, தமஸிலிருர் தும் (காரணமான) ப்ரம்மமுண்டாயிற்று, தமஸை 

மூலமாகவுடையதும் ஸத்யமானஸ்வரூபத்தையுடையதும் (ஸகலபிர 

பஞ்சமுமாயிருக்றெ) எல்லாகாமரூபங்களையம் முடியாசக்கொண்டுது 

மான அந்த௮இவ்டானமானது புருவரூபமானசரீரத்தை அடைந் 
த்து, (புருஷரூபமான்சரீசத்தைபடைந்த) அவர் அடிருத்தசென்று 

சொல்வுப்பட்டார். ௮வனைப் பிரதானமாசச் சொல். அகிருர்கள்.. ஐ! 
ராஜம் ேஷ்டசே ! அந்தப்பிரதான த்தை (ஸ.த்வமுதலான) முக்குணங் 

களையுடைய ஸ்-வயக் தமென்று அறிய வண்டும். பிரபுவான ஹிரிபான 

வர் வித்தையை ஹாயமாகக்கொண்டு , தேவமானவிஷ்வச்னேனரா 
யிருக்கிறூர். பிராணிகளுக்கு ஆ இிகர்த்தாவும் பிரபுவும் ௮றியமுடியாத 

வருமான ௮ந்தஹரியானவர் நித் திரையின்ஸ்வுரபமான யோகத்தை 

அடைந்து பலகுணங்களினின் ௮ுமுண்டாகும் பலவிதமான உலகத் 

£ பகுத்தறிவு இல்லையாயிற்று” &ன்பது பழையவுரசை, 
 



சாந்திபர்வம், ௧௩௨௪ 

இன்ஸ்ருஷ்டியை நினைத்து ஜலத்திலே' ஈயனம்செய்துகொண்டார். 
ஸ்ருஷ்டி யைழ௫ர் இக்க அவர் மஹத்தானஆத்மகுணத்தை நினைத் 

தார், 9 Be chi guid அஹங்காரமுண்டாயிந்று, அம்பொழுது அழ 
கானஏன்குமுகல்களையுடையவரும் 'ஹிரண்பகர்ப்பரும் எல்லா உல 
கங்களுக்கும் பிதாமஷரு் தாமரைப்பூக்கள்போன்ற கண்களுள்ள 

வரும் பகவானுமாளு பிரம்மாவானவர் ,(அகங்காரரூபமான) நி 
ருத்தரிடமிருக்தும் (ரபி) கமலத்திலுண்டானார். பிறகு காந்தி 
மானும் ஸநாதகரும் ஆச்சரியமானவரும் ஸத்குணமுள்ளவரும் 
மேலானஸ்தானச் திலிளுப்பவரும் பிரபுவுமான அவர் உலகங்களைப் 
,ர்ணம்செய்யப் பிராணிகளின் கூட்டங்களைப் படைத்துக்கொண்டு 

“மிச்மிதற்கையுடைய தாமரைர்புஷ்பத் திலிருப்பவசாகக் காணப் 
பட்டார், முன்னமே ஸ-டிர்யசெணத்திற்குகிகசானபத்மத்தின்தளத் 
இல் காராயணரால்செய்யப்பட்டவைகளும் சிறர்தகுணழுடையவை 

களுமான இசண்டுஜலத்இிவலைகளிருந்தன. பகவானும் g huss 
மற்றவருமான அுச்சுதரானவர் அ௮வைகளைப்பார்த்தார். அவைகளில் 

ஒரு பிர்துவான தேன்கிறமடையதும் அழகானகாந்தியுடையது 

மாயிற்று, அப்பொழுது ௮து நாராயணருடைய ஆஜ்ஞையினால் 

தமோகுணம்நிறைந்த மதுவென்கற௮ஸ-*ரனாயிற்.று. கடினமான 
மற்றப்பிந்துவானது கைடபனாபிற்று. அவன் ரஜோகுணம் கிறைர் 

தவன், * ஸ்ரேஷ்டர்களும் த£ீமாகுணஜோகுணங்களையுடையவர் 

களும் பலவான்களுமானஅவர்கள் கதாயுதபாணிகளாபப் பத்மத்தின் 
தண்ஓடயனுளைித்து ஓடினார்கள். ௮வர்கள தாமரைமலரிலிருக்றெ 

வரும் அிளவற்றகார் தியுடையவரும் முதலில்அுழகானஉருவமுள்ள 

நரன்றாவேதங்களை பும் 2ஸ்ருஷ்டி க்கிறவருமான் பிசம்மாவைச் கண்டா 
igor, Ine} ௮ஸ சீஸ் 2ரஷ்டர்கள் சரீர த்தோடுகூடிய ௮ர்தவேதப் 

களைப்பார்த்து உடனே ப்சம்மாபார்.த்துக்கொண்டிருக்கையிவசிக்ளெ 

மாக வேதங்களைச், கவர்ர்துகொண்டார்கள். பிற்கு ௮ஸுரஸ்சேஷ் 

டர்களநன அவர்கள். ஸாாதனமானவேதம்களைக் கவர்ர்துகெரண்டு 
விரைவாக ஈசானதிக்கில் சமுத்திரத், இன்வழியாகப் பாதாளத்தை 

அடைந் ் தார்கள். பிறகு வேதங்கள் அப்கரிக்கப்பட்டபொழுஜு பிரம்மா 

ன கஷக்க தீதையுஸ ந்தார். பிறகு ேவேதமிழந்தவரானபிசம்மா 

௪சானரான ் காராயணரைதெரகத, வேதங்கள் எனக்குச் சிறர்தநேச் 

இரம். வேதங்கள் எனக்குச்சிறர் திபலம்: வேதங்கள் எனக்கு மேலான 

ஸ்தானம். வேசுங்சள் ஏனக்கு ஸ்்£ஷ்டமானப்சம்மம், என்னுடைய 
  

  

1 ஸுவர்ணத்தை உதாத்திலுனீடயலர், 2 வெளியிடுபவர், 
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௧௩௨௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

வேதங்களெல்லாம் ௮ஸ-4ரர்களால் இங்கிருந்தும் பலாத்காரமாக 

அபகரிக்கப்பட்டன. என்னுடையஉலகங்கள் வேதமிஃலாமல் செய் 

யப்பட்ட இருஷ்டைந்தவைகளாயிருத்சின்றன, வேதங்களில்லாமல் 

நான் ' எப்படி. உல&ங்களுடைய உத்தமமானஸ்ருஷீடியைச் செய் 

வேன். ௮! சஷ்டம், என்னுடைய வேதங்சளின்காசத்தாலுண்டான 

தும் Oud கடுமையானதும் Carag திற்கு4 பிறர்த்சாரணமுமான 

துக்கமானது உண்டாகி மனத்தை வருத்தூறது. சோகஸாகாத் 

தில்முழுனெவனான என்னை இதஇினின்றும் இப்போது .யார் கரசை 

யேற்றுவார் ? யார் கஷ்டமான அ௮ந்தவேதங்களேக்! கொண்வெருவார் * 9 

யாருக்கு என்னிடம் பிரியமுண்டாகும் 2? என்றவார்த்தையைச், 

சொன்னார். ஓ! புத்தமொன்களிற்ெந்தவான ராஜஸ்சேஷ்டசே! 

இவ்விதம் சொல்லுகிறவசானபிரம்மா ஹரியினுடை யஸ்தோத்திரத் 

தைச் கெய்யநினைத்தார். பிறகு பிரபுவானப்ரம்மதேவர் ௮ஞ்சலி 
பந்.த.த்தோடு ப்ரமானஸ்தோத்திரத்தைச் சொல்லினர். 'ப்ரணவரூப 

மாயிருப்பவசே ! வேதங்களின் அபிப்பிராயத் திற்கு விஷயமாயிருப்ப 

வே உமக்கு ஈமஸ்காரம். எனக்குழமுன்னிருப்பவசே ! உமக்கு 

ஈமஸ்காரம், உலகங்களுக்கு௮ இயிலிருப்பவசே ! உலகங்களிற்கிறக் 

தீவே ! ஸாக்யெயோகங்களுக்கு கிதியாயிருப்பவசே! ஓ! பிரபுவே! 

ஸ்தூலஸ-முக்மங்கள்யாவற்றையும்செய்தவசே! ிந்திக்கமுடியாத 

வரே! க்ஷமமானமார்க்கத்தையடைந்தவரே! எல்லாவற்றையும்புஜிக் 

இறஒரே? எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் ௮ர்தராத்மாவே! கருவில் ஜனி 

யாதவசே/ கான் உலகங்களுக்கு "ஸ்சானமும் தாமேஉண்டானவரு 

மானஉம்முடைய அருளிலுண்டானவன். எனக்கு உம்மிடமிருந்து 

பிசாம்மணர்களால்பூஜிக்கப்பட்ட மானஸமென்கற முதல்ஐன்மம் 

உண்டாயிற்று, (பிறகு) எனக்குச் சாக்ஷ-ஈவூமென்றே புள்சன 

மான -இரண்டாவதஜன்மம்உண்டாயிற்று. உம்முடையஅருளாலே 

எனக்கு வாசிகமென்கறெ பெரிதான மூன்றாவ துஜன்மமுண்டாயிற்று, 

gp! பிரபுவே! உம்மிடமிருந்து எனக்கு ம்சோச்ரஜமென்றறெ *நான்கா 

வதுஜன்மமுண்டாயிற்று உம்மிடமிருந்து எனக்கு *காஸத்பமென் 

இற 6ர்தரீவ துஜன்மம் சொல்லப்படுகிறது, உம்மிடமிருந்ும் எனக்கு 

அ௮ண்டஜமென்ற BGA BRT wap OPE 5. த் பிரபுவே | 

இதுவோ பத்மஜன்மமென்றெ ஏழாவதுஜன்மம். ஓ! மூன்றுகுணங் 

களுமில்லா தவரே! ஸ்ருஷ்டி தோறும் முதன்மையானவளும் தாமரைப் 
  

1 * உலசங்களுக்குப் பிரகாச,ச்தைச்செய்பெலர்" என்பது பழையவுரசை. 
? காஹிகையிலுண்டான, 5,



fro Sit a ib. SOM. 

புஷ்பங்கள்போனற சணகளுடையவனும் ? பிரதான த் தின்குண த்தால் 
SOI SSCL வனுமானரான் உம்முடையபுத்இரன். ஈன்குபடைப் 
பவரே ! நீர் ஈஸ்வாரும் பிராணிஎஞுடைய பிசரு தியுமாயிருப்பவர், 
வயகை.௮ இக்சஃித் இருப்பவரே ! 1 உம்மால் நான் வேதங்களைநேத் தர 
மாசவுடையவனஞகைஸருஷ்டூச்கப்பட்டேன், என்னுடையகேத்திரமான 
௮நிதவேதங்கள் அபுகரிக்சப்பட்டன. குருடனாிவிட்டேன். விழித் 
அப் பாரும், என்னுடையகேத்திரங்களைக் கொடும். கான் உமக்குப் 
பிரியன். நீர் எனக்குப் பிரியா” என்றுசொன்னார். இவ்விதம்துஇக்கப் 

பட்டவரும்,பகவானுழ் எங்கும்முகமுடையவருமானறுவர் நித்திரை 

யைவிட்டார். பிறகு உடனே பிரபுவானவர் வேதல்களின்காரியத்திற் 
காக முயற்சிய்ள் வராய் ஈற்லரதீதன்மையாலுண்டான பிரகிருத்தி 
யினாலே அழகானகாளிகைகளையுடையசரீசத்தோடு சந்.இரனுக்குநிக 
ரானகார்இியுடையவராகி வேதம்களுக்கிருப்பிடமும் ஈத்தமுமாயிருக் 
கிற ஹயக்ரீவரூபத்தைத்தரித்து இரண்டாவ.துசரீரத்தை அடைக் 

தார். (அற்விரிமுதலான) ஈக்ஷத் இரங்களுட லும் மற்றத்தாகைகளுட 
அம்கூடினஸ்வர்க்கமான அவருக்குச் சிரமாயிற்று. ௮வருடையகே 

சங்கள் நீண்டவைகளும் ஸ-டுர்யனுடைய செணங்களுக்குச்சமமான 
காந்திரடையவைகளுமாயின. காயமும் பாதாளமும் காதுகளும் 
பிராணிகளை த்தரிக்வெறபூமியானது நெற்றியும் பரிசு த்தமானகங்கை 
யும் ஸாஸ்வஇயும் பெரியகாந்தியுள்ளபுருவங்களுமாயின. சந்தலும் 
ஸ-மூர்யலும் அவருக்கு கேத் இரங்களாயின. ஸர்.தியாகாலம் காளிகை 
யாகத் கருதப்பட்டது. தவிரவும் ஒங்காரமான து ஸம்ஸ்சாசமாசவும் 
மின்னல் * காவாகவும் நிர்மாணஞ்செய்யப்பட்டன. gl * gaeGa! 
ஸோடிபர்களென்று பிரஸித் இபெற்றபிதிருக்கள் தந்தங்களாயினர், 
கொலலோகமும் பிசமீமலோகமும் மகாத்மாவானஈஸ்்வாருக்கு உதடுக 
ளாயின ஐ! ௮ாசரே! இறந் தகுணங்களையுடையகாளரசாத்ரிழான.து 
அவருக்குக் கழுத்தாயிற்று, இவவிதம் அேசமூர்த்திகளால்சூழப் 
பட்ட ஹயக்ரீவருபத்தைச்செய்துசொண்டு மறைத்தார். Rag Bb 

கெல்லாம் ஈசரான ஸர்தப்பிரபு பாதாளத்தில் பாஜேித்தார். பாதா 
ளத்தில் பீரே வ௫த் தவரான அவர் சிறந்ததான யோகத்தையடைந்து 

வேதிிகைடபில்ச்ற்பட்ட. ஸ்வாத்தை நன்றாகக்காித் துக்கொண்டு 

(ஸாமாவயவமான) உத்தெள்வாத்தை உண்டுபண்ணினார். அர்த ஸ்வா 
மானது எங்கும் எ திரெறலியுள்ள தும் குளிர்ந்ததும் எல்லாப்பூதங்க 

ஞூடனும் உண்டான தமா? ஜலத்திலுட்சென்றது. அப்பொழுது 
௮ந்த௮ஸ-ரர்கள் வேதங்களை ஸங்கேதத்தால்கட்டிப் பாதாளத்தில்



௧௩௨௪ ஸப்ரீமஹாபாரதம். 

வைத்துகிட்டுச் சப்தமு/ளிடானவிடத்தைக்கூறித்து வேகமாகப் 
புறப்பட்டார்கள், சே / அந்த ஸமயத்தில் தேவம் ஹயக்ரீவ 

ரூபத்தைத்தரிங்பவருமான ஹரியர்னவர் பாதாள த்தையடைந்த எல் 

லாவேதங்களையும் இர௫த்துத் திரும்பவும் பிரம்மாவினிடம் கொடுத் 

தார், spud? aur en aut வேதங்களை ஸ்தாமீராஞ்செய் விட்டுப் பிறகு 

ஈசான்யஸமு)த் இரத்தில் தமது ஸ்வபாவநிலைமை அடைந்தார், அத 

னால் ஹயக்ரீவர் வேதங்களுக்கிருப்பிடமுமானார், பிறகு மதுகைட 

பர்களென்ற ௮ந்தஅஸ-ரர்கள் ஒன்றையுங்காணாமல் .எந்தஇடத் 

இல் வேதங்கள் வைக்கப்பட்டனவோ ௮வவி(_ம் மீண்டும் வேகத் 

துடன் வந்தார்கள் ; அக்தஸ்தானம் சூன்யமாயிருப்பதையும் பார்த், 

தார்கள். பலசாலிகளில்ிறந்தவர்களான ௮வர்கள் உடனே மிக்க 

வேகத்துடன் அப்பொழுதே திரும்பவும் பாதாளத்திலிருர்து ௪க்செ 

மாக மேலேவந்தார்கள், உற்பத்தியைச் செய்தவரும், பிரபுவும், 

வெண்ணிழமுடையவரும், சந்தின்போலச் சுத்தமானகாந் இயுடைய 

வரும், அடிருத்தசரீர த்திலிருப்பவரும், அளவற்றபராக்சமமுடைய 

வரும், மீண்டும் தமமுடையளவுக்குத் தக்கபடி செய்யப்பட்டு 
தும் ஜலத்தின் மேலமைக்கப்பட்ட தும் ஸர்ப்பத்தின் உடலால்நிறைச் 

தீதும் ஜ்வாலைகளின்பாம்பரையால் சூழப்பட்டதுமான சயன த்இல் 

யோக நித்திரையை அடைக்தவருமான அந்தப்புநுஷரையே பார்த் 

தார்கள். அந்த ௮ஸுசத்தலைவர்கள் களங்கமற்றஸத்வகுண்முள்ள 

வரும் ௮ழகான சரக்தியுடையவருமான.அவரைப் பார்த்துவிட்டு ௮ட் 

டஹாஸம்செய்தார்கள். ர2ஜாகுணமும்தமோகுணமும் நிரஃ்பின 

அவர்கள், *வெண்ணிறமுள்ள இந்தப்புருஷனே அவன் ; கித்இரையை 

அடைந்து படுத்திருக்கிறான். இவனாலேதான் பாதாளத்திலிருக்து 

வேதங்கள் கொண்வொப்பட்டி ருக்கும். நிச்சயம், இவ்ன் யகரைச் 

சேர்காவன் ? இவன் யார்? ஏன் போகத்துடன் தூங்குகிறான் ?' 

என்.றுசொல்லினர். ௮வர்கள் இவவிதவார் த்தையைச் சொல்லிக்கொ 

ண்டு ஹ்ரியை எழுப்பினார்கள், அப்பொழுது புருவேர்த்தமரானவர் 

விழித் துக்கொண்டு அவர்களைப்பார்த்து ந்தஅஸை எஸ்சேஷ்டர்கள் 
யுத்தத் ் இல்விருப்பமுள்ளவர்களாயிரு SSS) 9 OG ga யுத்தத்தில், மனத் 

தைச் செலுத்தினார். பிறகு அவர்களுக்கும் நாசாயணருக்கும் யுத்த 

மானது ஈடந்தது. ௮ப்பொழுது மதுஸங்தலர் ரஜஸா.லும்தமலாலும் 
வியாபிக்கப்பட்டசரீரத்தையடைய அர்தபனுகைடபர்களிருவரையும் 

பிரம்மாவுக்குமரியாதைசெய்வதற்காகக் கொன்றார். “ அப்பொழுது 
  

I ஸர்ட்பத்சினுடல்; ஸம்,



காழ் திபர்வம். க௩உடு 

புருஷோத்தமரானவா அவர்களுடைய வதத் * இினாலும் வேதங்களைக் 

சொண்டுவர் தீதின இம் பிரம்மாவிலுடையசோகத்தைச் சக்சம் விலக் 
இனர், பிறகு ஹரியினால்வரிக்கப்பட்டவரும் வேதங்ஸ்ர அபசரிக்கப் 
பட்டவருமான? ௮ சப்பிரம்மாவானவர் உடனே ஸ்தாவசஜங்கமங்க 

ளான எல்லாஉலகங்களைலும் படைத்தார். தேவசானஹரியானவர் 

பிரம்மாவுக்குச் சிறந் ததும் உலகங்களுடையல்ருஷ்டிக்கு௨ட) தமுமான 

மதியை அளித்துவிட்டுத் தாம் எங்கிருந்துவந்தாரோ அங்கேயே 

மறைந்தார்.. ஹரியானவர் ஹபக்ரீவவடி.வங்கொண்டு ௮ந்த௮ஸ-ரர் 

களைக்கொள்றுவிட்டுதி இரும்பவும் பிரவிருத்திதர்மத் தின்பொருட்டு 

அர்த மஜிருத்தசரீரத்தையே தரித்தார். இவ்விதம் மஹாபாக்கயெவா 
னான இந்தஹரியானவர் ஹயக்ரீவரானார். வரத்தையளிப்பதும் ஈஸ் 

வாசைச்சேர்க்ததுமான இக்தரூபமானது புராணத் இல்சொல்லப்பட் 

டுப் பிரஸித்தமாயிருக்கறது. எர்.தப்பிராம்மணன் இர்தச்சரித்தி 

ரத்தை எந்நாளும் கேட்டு (மனத்தில்) தரிப்பானோ” அவனுடைய 

௮த்தியயனமானது ஒருகாளும நாசத்தையடையாது. பாஞ்சால 

ூத௪த்தாசன் கடுமையானதவத்தினால் தேவரானஹயக்ரீவசை தரா 

இத்து 1அந்தத்தேவரால் மார்க்கமுபதேசிக்கப்பட்டுக் சராமத்தை 
அடைந்தான். ஐ! ௮7சமே/ நிர்என்னைக்கேட்டபையால் ஹயக்ரிவரைப் 

பற்றியசரித் தாமாகிற வேதத் இற்குகிகசான இந்தப்புசாணம் உமக்குச் 

சொல்லப்பட்டது. தேவசானவர் ஒருகாரியத்தைச்செய்வ தினிமித் 

தீம் எந்தஎந்தச்சரீரத்தை எடுப்பதற்கு விரும்புவாரோ ,௮ரத௮த்தச் 
சரீரல்தைத் 2தாம் தம்மையே தம்மாலேயே வேறுபடுத்தித்கொண்டு 

எடுத்துக்கொள்ளுகளோர். ஸ்ரீமானாயிருக்கிற௮வர் வேதங்களுக்கிருப் 

பிடம்.* ௮வரே தவத்திற்கும் இருப்பிடம், யோகமும் ஸாக்யெமும் 

மேல:னபிரம்மமும் 53 ஹவிஸும் பயனையளிக்கிறபிரபுவும் அவரே, 

வேதங்கள் சாராயணசையே தாத்பரியவிஷயமாயுடையவைகண் யஜ் 

ஞங்கள் காராயணஸ்வரூபம். தவமும் நரரரயணரைப் பயனுயுடை 

யது, மோக்ஷமூம் ரீராயணரை விஷயமாயுடையது. ஸகத்யீமும் 

ஈரசாயண மப் பயனாபுடைய௮. கர்மாவின்பயனும காராயணஸ்வ 

ரூபமாழள்ளது. ,, மறுபடி . இரும்புதலில்லாத மோக்ஷத்ர்மமும் நாரா 
went ent us பயஞகைவுகீடய௮., பிரவிருச்தியைக்காரணமாகவுடைய 

தர்மமும் நாராயணல்வரூபமாயுளள அ. பூமியிலிருக்கிற மிகவும் 

” 
  

I வேறுபாடம், 

2 சாம்என்பதால்ககர்த்தூவுமஷ?. தம்மையேஎன்பதால் உபாதானமும 

வசே. தங்காலேயேஎன்ப சால்  தணைச்சருவியும் அவமே, 3 கர்மம்,



௧௩௨௬ ஸப்ரீமஹாபாரதம். 

ரேஷ்டமானகந்தமும் 1ளீசாயணல்வருபமர்கக் கருதப்பட்ட. 

௮சசசே? அப்பிலுடையகுணமானாலங்களும் நாசாங்ணல்வருபம். 

ஜோ 'திகளுடை*பசிரேஷ்டமானருவமும் காராயணல்வீரூபமாகக் & (i 

தப்பட்டது. வாயிவின்குணமானஸ்பரிசமும் காராயணஸ்வரூபமா 

சக் கருதப்பட்டது. அகாயத்திலுண்டாளசப்தமும் காராயணஸ்வ 

ரூபமாகவேயிருக்றெது. , பிரகாசமீல்லா தகுணங்களை லக்ஷணமரீகவு 

டையமனமும் அ௮வரிடமிருந்தும் உண்டாயிற்று, (அதித்பன்முத 

லிய) ஜோ இஸுகளுக்கெல்லாம் ஆதாசமானகாலமும் காசாயணசைக் 

காரணமாகவுடையது. ர்த்தியும் காந்தியும், எக்ஷமியும் தேவதை 

களும் நாராயணரை அதாரமாசவுடையவாகள, ஸாக்கியமானது 

நாசாயணரை விஷயமாகவுடையது.' யோகமானது நாசாயணல்வரூப 

மாயுள்ளது. பூரவவாஸனையும காமககளும் ௮தஇருஷ்டமும எவை 

களுக்குக் காரணமோ அவைகளுக்குப் புருஷன் காணனன்றோ ? 
பிரதானமும் காரணம், இந்தஉலகத்தில் உபா தானமும் கர்த்தாவும் 

தனித்தனியான காரணமும் பலவிதமானசேஷ்டையும் 8தாவதான 

தெய்வமும்என்று 88ந்துகாரணங்களாகக் கணக்கிடப்பட்டவரான 

ஹரியே எல்லாவற்றிலும் ஆதாரமாயுள்ளவர், எங்கும்பிசவிருத்.இக் 

இன்ற ஹேதுக்களாலே தத்வத்தை அறியவிரும்புறெவர்களுக்கு 

மகாயோகியும் பாபங்களை ௮பகரிப்பவரும் பிரபுவுமான நாராய 

ணர் ஒருவசேதத்வம், உலகங்களோடுகூடியபிரம்மாமுதலியவர்கள் , 
மஹா.த்மாக்தளானரிஷிகள், ஸால்கயர்கள், யோகிகள், அத்மாவை 

பறிந்தயதிகள் ஆ௫ேஇவர்களுடைய௮பிப்பிராயத்தைக் சேசவுர் ௮றி 

இருர். ௮வர்கள் ௮வருடைய அபிப்பிராயத்தை ௮.றிகற இல்லை, எல்லா 

உலகங்களிலும் , எவர்கள் தெய்வகர்மத்தையும் பிதிருகர்மத்தையும் 

செய்கிறார்களோ, தானங்களைக் கொடுக்கின்றாரக்ளோ, * பெரிச/தவத் 

GO ae» - செய்கின்றார்களோ அவர்களெல்லோருக்கும் ஈஸ்வாத்தன் 

மையை அடைந்த ஹரியே ஆதாசமாயிருப்பவர். அல்லாப்பிராணிகளி 

டத்ிலும் வஸிப்பதால் ௮வர் வாஸ தவசென்று சொல்லப்வடுகிறார், 

நித்பரும் பாமரும் மஹசிஷியுமாயிருக்கற அவர் பெரியஸ்வரிய 

முடையவ்ரும் 3குணவாலும் குணமென்அபெயருடையவுருமாகச் 

காலமான 'எப்படி ௬.தவில் ருதவுடன்கஃடி க் குணங்களுடைய 

சேர்க்கையை அடைகிறதோ அப்படி 1சீச்ரமாகக் குணங்களோடு 
  

1 ௮ஸாதாரணமானகாரணம், 

2 'குணவர்ஜிதாக்யட் என்பது வே.அபாடம்; (குணவர்ஜிதர் என்று பெய 
ருள்ளவர்” என்பது பொருள்,
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சேர்க்கையை அடை௫ரர். இவவுலகத் இல் 1 மகாத்மாவானஅவருடைய 
கழியை 918 pant sein இலர், ஒருவரும் அவருடையவாவையும் 
பார்க்கிற இல்லை, ஞான த்தை?ே பலுடிவமாகவுடையவர்களேம் சித்தத்தை 
அடக்னெவர்களூமானமகரிஷிகள் நித்யரும் 'குணங்களால்கறந்த 
வருமான புருஷரைப் காரர்க்கின்றார்கள் " ் என்றுசொன்னா்., 

  

முர்நூற்றைம்பத்தெட்டாவது அத்யாயம். 

மேரக்ஷ தர்மம் (தொடர்ச்சி) 

ES டட 

(ஏகாந்திதர்மத்தின்வாலாறு,) 

ஜன மேஜயர், 1: ஆ! பகவானானஹரியானவர் ஏகார்திக 

ளான எல்லோரையும் சந்தோஷிக்கச்செய்கிறார் ; விதிப்படி” செய்யப் 

பட்டபூஜையையும் தாமே ஏரலால் ஏற்றுக்கொள்ளுறொர்., உலகத் 

தில் வாஸனை ஈ௫த்தவர்களும் புண்ணியபாபமழ்றவர்களுமாயிருக்கெ 

அவர்களுக்குக் குருபமம்பரையாகவந்தஞானமான து உம்மால் சொல் 

லப்பட்டது. ௮வர்கள் நான்காவதான வாஸுதேவரூபமான மோ 

கஷூத்தில் புருஷோத்தமரான aro oS satu அுடைகிறார்கள். 

2 ஏகாந்இிகளான புருஷர்கள் பாமபதத்தை ௮டைகஇரர்கள், ஏகாக் 

இகள் 3மூன்.றுவிகமானக இகளை அடையாமல் விகாசமற்றவரான ஹரி 

யை ௮டைஇன்றமையால் இக்தஏகாந்ததர்மமானது சிறந்ததும் சரசர 

யணருக்குப்பிரியமுமாயுள்ளதென்பது நிச்சயம், எந்.ரவேதஇயர் 

கள் உபநிஷத்துக்களோடு வேதக்களையும் நன்றுக௮றிந்து விதிப் 

படி. ப௫.க்றார்களோ, எவர்கள் யஇதர்மத்துடனிருக்கறார்களோ 

அவர் :ளைக்கர்ட்டி லும் ஏகார் தஇிகளானமனிதர்களுக்கு உயர்ந்தகான 

கதியுண்டென்று நினைக்ேன். ஓ. ஸமர்த்தசே / இர்ததீர்மத் 

தைச்சொன்னவர் *பார் ? தேவனா ? ரிஹியா ? ஏகார்திகளஞுடைய 

அனுஷ்டானம் எப்படிப்பட்டது * ? எப்பொழுது உண்டுபண்ணப் 

பட்டது ? என்னுடைய இந்தலந்தேகத்தை நிவிருத்தி செய்யும், 

orem Sg மிக்ககுஅா ஹலமுண்ட ரயிருக்கெறது ” ௭ ன்றுவினவ, வைசம் 

பாயனர் செரில்லத்தெரீடங்கனார், ** கெள்வர்களுக்கும்பாண்டவர் 

களுக்கும்சேரிட்டயு த்தத்தில் சேனைகள் ஆயத்தமாயிருக்கையில் 
  

I 'குணங்களுக்குமேற்பீட்டவரும்' எனினுமாம். 

‘ 2 'நிஷ்காமர்சளாளேபச்தர்கள் ் என்பது பழையவுரை, [வுசை. 

3 ஸங்கர்ஷணப்ரத்பும்ன அகிருத்தர்ச£ள ஊபாஹியாமல்" என்பது பழைய



௧௩௨௮) ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

Sig னன் மனத்தில் வ௫த்தமடைர்தபொழுத பகவானானூருவ் 

ணனா2ல நேரில்சொல்லப்பட்ட 1௧ தியில்லா தஞானதீர்மமும் Buy 

டன் கூடினஉபரீஸனாதர்மமும் எனீஞால் உமக்கு முன்னமே: சொல்லப் 

பட்டன, அ௮றியவரிதாயிருக்கெற இந்தத்தர்மமோ *மனத்தைவசம் 

செய்யாதவர்களால் அகியமுடி.யாதசாயிருச்செ த. ஸாமவேகத்2தா 

டொப்பானஇது முன்னமே இருதயுகத்தில் செய்யப்பட்டது. 'ஐ.! 

700! ஈசசானகாராயணரால் தம்மாலேயே தரிக்க்ப்படுறெ.து. 

ஒ.! மகாசாஜசே.! இதற்காகவே சர்மபுத்திரர் மஹாபாச்செயவானான 

சாரதரை ரிஷிகளுக்குகடுவில் கிருஷ்ணனும் பீஷ்மரும் சேட்டுக் 

கொண்டிருக்கும்பொழு அஃப்என்ன ம்செய்தார். ஓ: ! சாஜஸ்சேஷ்டசே | 

குருவானவ்யாஸர் சான்கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் சொல்லினர், 

அவ்விடத்தில் நாரதர் சொன்னபடி சொல்லுறன், அதைக் 

கேளும். * ஓ! பூபாலரே! பிரம்மாவுக்கு நாராயணாமுகமாக மானஸ 

ஜன்மமுண்டர்னபோது சாராயணசே அந்தத்தரமத் இனா 2ல தெய்வ 

கர்மாவையும் பித்ருகாமாவையும் செய்தார். பேனபர்களென் 

னும்ரிஷிகளும் அர்தத்தர்மத்தை அடைந்தார்கள், பேனபர் 

களிடமிருந்தும் வைகானஸர்கள் ௮ர்தத்தர்மத்தை அடைந்தார் 

கள்) வைகானஸர்களிடமிருந்து சந்திரன் அடைந்தான். பிறகு 
௮து இரும்பவும் மறைந்துவிட்டது. ஓ! அரசே! பிரம்மாவுக்குச் 

சாக்ஷாஷமென்ெ இரண்டாவ துஜன்மம் ஏற்பட்டபொழுது ஸோம 

னிடீமிருந் த ௮ந்தப்பிதாமஹர் இர்தத்தர்மத்தைக் கேட்டார். @! 
௮சசரே ர் அப்பொழுது காசாயணஸ்வருபரானபிதாமஹர் தை 

GS FIGs GE கொடுத்தார். ௮7சசே! பிறகு முன்ருதயுகத்தில் 

யோகத்திலிருந்தருத்தரர் வாலகில்யர்களென்கிற எல்லாரிகநிகளுக் 
கும் இந்தத்.தமத்தைக் கற்பித்தார். கிரும்பவும் ௮ந்ததீ2தவஞடைய 
மானீஃபினாலே மறைந்துவிட்டது, ௮ரசே / வாக்கிலிருக்தும் பிரம் 

மாவிஸடைய மூன்ருவது பெரியஜன்மமானது உண்டானபொழுது 

இந்த்த்தர்மமானது காராயணரிடமிருந்தே எூண்டாயிந்று,ஈ அதை 

ஸுபர்ணரென்றரிஷியானவர், ஈரராயணரிடமிருந்தும் அடைந்தார். 

ஸுபாணரசான்வர் இந்தஉத்தமமானதர்மத்தை , கன்றாகக்செய்யப் 

பட்ட தவத்தோடும் பொறிகளினடக்கத்தோடும் விரதத்தோடும்மூன் 

அுதாமனுஷ்டி தததனால் இர்தவிரதம் இவ்வுலகில் திரிலெளபர்ணமெ 

£ வேறுபாடம். 

2 அறியமுடி.யாததாய் சாசாயணசாலேயே, திரிச்சப்பவெ.தால் ௮ச்தகாரா 

யணரானடூருஷ்ணன்சேட்சப் பிசம்னம் செய்சாசென்று ௪௬௪.௮. 
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ன் றுசொல்லப்படுகிற தி. ரிக்குவேதத் இன்பாடத் a படி.க்கப்பட்ட 

இக்த விரதம் னுஷ்டிக்க அரிதானது. ஓ! ௮7௪0 £ ஸுாபாணரிட 

மிருந்தும் ஸகா£தாமும் பிரஸிச்த ழகான த இதத்சச்பண்டை eames 
ளுக்கு Hyori AGES pariah end geo wut. go வாயுவின்ஸமீ 
பத்திலிருந் தும் "விகளுத்ஷதைஉண்ணுகின்ற ரிஷிகளால் ௮டையப்பட் 
LB. அ௮வர்களிட்மிருக்தும் உத்தமமான அந்தத்தர்மத்தை ஸமுத்திர 

ராஜன அடைந்தான். பிறகு அகந்தத்தர்மமான.து இரும்பவும் காரா 
யணசால்கிர௫க்கப்பட்டு மறைக் அவிட்ட அ. புருஷற்ரேஷ்டரே! இரும் 

பவும் காதிலிருந்து டிஹாத்மாவானபிரம்மாவின் ஸ்ருஷ்டியான து 

உண்டாயிற்று, , அர்தவிஷூய த்தைப்பற்றிச் சொல்லுறேன், என்னிட 

மிருந்து கேளும், ஹரிடிம் தேவருமானகாராயணர் தாமேஜகத்தைப் 

படைக்கஎண்ணி ஜகத்தின்ஸ்ருஷ்டியைச்செய்ெவரும் ஸமர்த்தரு 

மானபுருஷரைச் சிர்இத்கார். உடனே ர் இக்ிறவரான அவருடைய 

கா அகளிலிருக்தும் புருஷரும் பி/ஜைகளுடையஸ்ருஷ்&யைச் செய் 
இறவருமான பிரம் சாவானவர் வரதார். ௮வரைநோக்கி ஜசத்பதியான 
நாசாயணர், ' புத்இரா!! முகத் இலிருந்தும் பாதத்திலிருந் தூம் எல்லாப் 
பிசஜைகளையும் ஸ்ருஷ்டி செய். ஈல்லவிரசமுடையவனே! உனக்கு ற்சே 

யளையும் பலத்தையும் 2பராக்காமத்தையும் செய்வேன். ஸாத்வதமென் 

அ௮பெயருடையதர்மத்தையும் என்னிடமிருந்து பெற்றுக்கொள். ௮ 

தீ.திதர்மதீதைக்கொண்டு ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டகிருதயுக த்தை விஇப்படி 

நிலைக்கச்செய்' என்றுசொன்னார். அப்பொழுது பிசம்மாவானவர் ஹரி 

மேதஷான தேவருக்கு நமஸ்காரம்செய்தார், gar உபரிவூத்துட 

னும் சுருக்கச்துடனும் ஆரண்யகத்துடனும்' சசர்ந்த தம் நாராயணா 

முகத்தால் வெளிவர்ததும் இறக்ததுமான தர்மத்தையும் இரஇத்தார். 

அப்பொழு தா வாச்தையளிக்கன்றதேவரானவர் அளவற்றதேஜஸை 

யுடையபிரம்மாவுக்குக் கிருதயுகத்திற்குரியதர்மமள்ள தும் னில் 

விருப்பமில்லா தகர்டிமென்று பெயாகொண்ட துமான அந்துத்தர் 

மத்தை உப்சம்செம் அவிட்டுப் பிறகு ௮ர்தகஷணமே எதில் அவ் 
யக்தமான அக்தப்சச்முமான த நிலையுள்ள தாயிருக்கற2 OST அஜ்ஞா 

on Bi, அக்கரையான ௮ந்தப்பதத்தை அடைந்தார். பிறகு” உலகங்க 

ளுக்கு பிதூாஉஹசான உ அந்தப்பிரம்மாவானீவர் ஸ். தாவசஜங்கமங்க 

ளான எல்லாஉலகங்களையுப் படைத்தார். உடனே அப்பொழுது முத 

லில் சுபமானகிருகயுகமதன அ நடந்துவந்தது. அதில் ஸாத்வத 
  

1 891 - ம்பீச்சம் $3 - வவரிழிற்காண்க, 
5 

2 பலத்தைச்செலுத்துசன்ற இறமை, 

1) ௧௭௪ ।



௧௩௩௦ ஸ்ர்ீமஹாபாரதம்;. 

மென்றெதர்மமானத உளீகங்களில் பரவி நிலைத்திருந்தது, உலகம் 

ககப்படைத்த ப்ரம்மாவானவர் முதன்மையான அர் தித். தர்மத் இனா 

லேயே தேனர்களுக்குஈசரும் ஈ ஹரியும் பிரபுவுமான . காசாயண 
ரைப் பூஜித்தார். * பிறகு அப்பொழுதே உலகங்களுடைய ஈன்மை 

யின் விருப்பத்தால் தர்மம் சி்த்திருழ்புதற்காக ovev ror Gag 

மனுவுக்கு அத்யயனம் செய்வீத்தார், ஐ! greCr! Soe 
ஜாக்கெதையுடையவரும் எல்லாஉலகங்களுக்கும் பதியும் விபுவு. 

மானஸ்வாரோடஷர் தமதுபுத்திரான சங்கபதருக்குக் கற்பித்தார், 

பாரதசே ! பிறகு சங்கபதரும் தம்முடையஒஷாலபுத்தரனும் Baas 

களைக்காப்பவலுமான ஸுதர்மாவுக்குப் போஇத்தார். பிறகு திரே 

தாயுகம்வந்தபோது இரும்பவும் 'அந்தத்தர்மமானது' மறைக்துவிட் 

டது. ஓ. சாஜம்சேஷ்டசே! முன்காலத்தில் காஸிகைபிலிருக் தும் 

பிரம்மாவினுடையஜன் மம் ஏற்பட்டபபொாழுது உடனே தேவரும் 

ஹரியும். பிரடிவும் தாமரைமலர்கள் போன்றகண்களையுடையவருமான 

நாராயணர் தாமாகவே பிசம்மாபார்த் இுக்கொண்டிருக்கையில் இந்தத் 

தீர்மத்சைச் சொன்னார். அரசரே! அவரிடமிருந்தும் பகவானான 

ஸுச்குமாரர் ௮த்தியயனம்செய்தார். ஐ. கெளரவஸ்சேஷ்டசே ! 

இருதயுகத்இன் ஆதியில் ஸஈத்குமாசரிடமிருர் தும் வீரணரென்டிறஸ் 

ருஷ்டிசர்த்தர் இந்தத்தாமத்தை அத்யயனம்செய்தார். விரணரும் 

இதை ௮ச்தியயனம்செய்து ரைப்யரென்றெமுனிவருக்குக் கொடுத் 

தார். ரைப்யர் புத்இரரும் சுத்தரும் ஈல்லவிரதமுடையவரும் ஈல்ல 

மேதையுடையவருமான 'குக்ஷிபாலருக்கும் திர்மவானானவிஹூலருக் 

கும் கொடுத்தார். பிறகும் காசாயணருடையமுகத்தால் வெளிவாத 

தீர்மமானது மறைந்துவிட்டது. திரும்பவும் ௮ண்டஜமென்னும் 

ஜன்மமுண்டானபொழமுது ஹரியைஉத்பத்இக/மணமா&வுடைழ பிரம் 

wor ena மீண்டும் இந்தகுகர்மமானத நாராயணருடைய முகத் 

தால் வெளிவந்தது. ஓஒ! அாசசே ! பிரம்மாஷினால் இர௫க்கப்பட்டு 
விதிப்படி. அனுஷ்டிச்சவும்பட்டது, சச: ரே பீர்ஹிஷத்துக்க 

ளென்றுபெயர்சொண்டமுனிவர்களும் ஒஅவிச்சப்பட்டார்கள், HB 

பர்ஹிஷுத் துக்களிடமிருச் தம் ஸாமவேதத் இன் முடிவை டைந்த 

வரும் ஜ்யேஷ்டசென்று, எக்கும்புகழ்பெற்றவருமான ஒருவே.இயரை 

அடைந்தது. ஹரியானவர் ஜ்யேஷடிரின்ஸாமத்தால் வரிக்கப்பட் 

டார். ஜ்யேஷ்டரிடமிருந்து அ௮விகம்பணனென்றெற௮சசனிடம் வர் 

sa. og! wor g sore 91490! பிறகு இர்சத்தர்மமான து மறைந்து 

1 6 இச்பாலகரானகுகஷியென்பவருக்கு " என்பது Ca gum. 
   



சாம்திபர்வம். ௧௩௩௧ 

விட்டது. , ஒ: ௮ரசரே! ஹரியினிடமிரூந்தும் பிரம்மாவினுடைய 

பத்மஜமென்றெ இந்தஎழாவ துஜன்மமுண்டானபொழுது இந்தத் 

தர்மமான.து காசாயணராலே தாமாகவே யுகத்இனாதியில் சுத்தரும் 
உலகங்களை த்திப்பவருமான பிதாமஹருக்குச் : சொல்லப்பட்*... த. 

பிதாமஹரும் இக்தத்தர்முழ்தை முன்காலத்தில் தீக்ஷனுக்குச் சொன் 
oor @ | I ராஜம்சேஷ்டரே I பிறகு தக்ஷன், புத்திரியின்புத்இரர்களில் 

மூத்தவனுனஆ.இத்பனிடம் கொடுத்தான். ஜ்யேஷ்டனை அந்த 
ஆதித்பனிடமிருக்து பிறகு விவஸ்வான் செத்தான், பிறகு இசே 

தாயுகத்தின்,.ஐு இயிஷ் ிவஸ்வான் மனுவுக்குக் கொடுத்தான், மனு 

வும் உலதங்களு£டைய வருவரியத்திற்காகப் புத்தெனான இக்ஷவாகு 

வுக்குக்கொடுத்தான். இக்ஷவாகுவினால் சொல்லப்பட்டு உலகங்க 
ளில்பாவி நிலைத் இருக்கின்றது. ௮சசசே ! பிரளயத்தில இரும்பவும் 

நாராயணரை அடையப் போகிறது, ஐ. சாஜஸ்ோஷ்டசே,! பகவத் 

கீதையில் சுருக்கமானவிதியு_ன் கற்பிச்சப்பட்ட ய இதர்மத்தையும் 

முன் உமக்குச்' சொல்லியிருக்கிறேன், ஓஒ. அரசே! இ இந்தததர்ம 

மானது ஜகக்நாதரான காராயணரிடமிருந்தும் சாரதரா$ல நேரி 

லேயே சசஸ்யத்துடலும் ஈருக்கத்துடனும் ஈன்றாக அடையப்பட் 

டது, ஐ7/௮சச? ! இவ்விதம் பெரிதும் ஆதியிலுண்டானதும் எப் 
பொழுதும் இருப்பதும் அறியவரியதும் செய்யவரியதுமான இக் 

தீத்தர்மகானது ஸாத்வதர்களால் எப்பொழுதும் தரிக்கப்படுகின்றது. 

தர்மத்தின் ஞானத்துடன் ஈன்றாக அளுஷ்டிக்கப்பட்டதும் அஹிம் 

ஸைபென்றெகர்மத் துடன் கூடின துமான இரதக்காமத், னல் muvae 

சானஹரிானவர் பிரீ தியடைறோர், கேஷத்ரஜ்ஞரும் மம்தையற்ற 
வரும் slap sor hint om ap fou ஒருபிரிவானபாகத்தையுடையவராக 

வும் இலவிடத்தில் இரண்டுபிரிவையுடையவராகவும் மூன்.றுபிரிவை 

யுடையவசாகவும் நான்குபிரிவையுடையவாாகவும் சணக்கடப்பட்டுக் 

காணப்படுகிறார். அசர்! பஞ்சபூதக்களுடைய குணக்களையும் 

௮ இக்தெமித்தஜீவனும் 896.து இந்இரியங்களையும் ஏவுகன்றபிர்ஷித்த 
மானமனமும் ap isu. ஸ்ரீமானான அவர் உலகங்களுக்கிருப்பிடம்: 

அவா். உலகங்களின் ஸ்ராரஷ்டியைச்செய்பவர் ) கர்த்தாவும் கர்த் 

தாவுப் காழிழமும் கரணமுமாயிருப்பவர்டி GaigsGr! விகாரமற் 

றவரான அந்தப்புருஷர் சப்ப. ் விரும்புகிறாரோ அப்படி விளை யாடுகி 

ரூர். gl ராஜஸ் 2ரஷ்டரே! மச?ஞவசமில்லா,தவர்களால் ௮.றியமுடி. 

யாத இந்த ஏகாக்இதர்மமானது என்னால் குருவின் ௮ருளால் உமக் 

குச் சொல்லப்பட்டது. அசர! ஏகாந்திகளான புருஷர்கள் அதே



க்௩௩௨ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

கர்கள்பைப்பது அரிது. * 'ஓ ! குருகந்தனமே ! ஹிம்ஸைசெய்யாத 

வர்களும் ஆத்மஜ்ஞானமுடையவர்களும் எல்லாப்பிராசனிகளுடைய 

நன்மையிலும் பற்றுள்ளவர்களுமான ஏகாக் * இசளால் உலகமானது 

வியாபிக்கப்பமோனுல் (Quin ep ga) பயனில்விருப்வத்தோடு செய் 

யப்பட்ட கர்மங்கள் இல்லாத கிருதயுகப்ரஷப்இயானது உண்டாகும். 

ஓ) ச்ச்சே 1 இவ்விதம் பகவானும் எனக்குச்குறுவும் தர்மங்களை 

யுணர்ந்தவரும் வேதியர்களில் சிறந்தவருமான௮ந்தவ்யாஸமுனிவர் . 

முனிவர்களுடையஸன்னிதியில் கிருஷ்ணனும்பிஷ்மரும் கேட்டுக் 

கொண்டிருக்கும்போது தர்மராஜருக்குச் சென்னார். , மன்னசே / 

அவருக்கும் முன்காலத்இல் மிகவும்பெரியதவமுடையவரானகாாதர் 

தேவரும் பாப்ரம்மமும் வெண்ணிறமுள்ளவரும் சர் இனுக்கு நிக 

ரானகாந்தியுடையவருமான அச்சு தரைப்பற்றிச் சொன்னார். நாராய 

ணமைப் ,பாகதியாயுடையவர்களான ஏகாந்இகள் எந்தவிடத்தில் 

சேருள்ருர்சளோ அதுவே முக்தர்களுக்குரியதும் பாமும் கேவல 

முமாயிருக்றெஸ்தானமாகும்”” என்றுசொன்னார். ்' ஜனமேஜயர், 

“* இவ்விதம் பலவிதமாயும அறிஞர்களால் அனுவ்டிக்கப்பட்ட தாயு 

மிருக்கிறதர்மத்தை oppCa Rui sor பலவிதமானவிரதங்களிலிருக்து 

ஏன் செய்வஇல்லை ?”” என்றுகேட்க, வைசம்பாயனர், :*ஓ.! பாத 

குலத்தாசசே ! கேகத்தில்கட்டுண்டஜீவர்களில் ஸாத்விகி, ராஜஸி, 

தாமஸிஎன்.று மூன்றுபிரகருதஇிகள் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டன, குரு 
குலத்தைவூக்கின்ற அரசரே! ஜீவர்களில்ற்சேஷ்டனான ஸத்வகுணமு 

டையபுருவூன் மோக்ஷத் இற்கு நிச்சயிக்கப்பட்டவனாவான், “விவன் 

இவ்வுலகத்திலும் மோக்ஷத்திலும் புருஷரும் பிரம்மவித்துக்களில் 
சிறந்தவருமான நாராய்ணரைப் பாமாக அறிகிறான். ௮தனாஸ் ௮வன் 

ஸாத்விகனுகக் கருதப்பட்டான். நாசாயணரைப் பரகதியாகவூடைய 

ஏகாத்தபக்தனுனவன் ஏப்பொழுதும் புருஷோத்தமரைச் AHH S ge 

கொண்டு இஷ்டத்தையுமடைூறொன். புத்திமான்களும் மோக்ஷதர் 

ust  தாகூடினவர்களும் ஆசைபற்றவர்களுமான சிலிய இகஷ்டைய 

'யோசக்ஷமங்களை ஹரியானவர் வ௫க்கின்றார். பிறக்கின்றவனான 

எந்தப்புருஷனை மதுஸூ6சனர் 'பார்க்கன்ராசோ அவன் ஸா தீவிகனாக 

௮.றியத்தக்கவ்ன். அவன் மோக்ஷத்திற்கு நிச்சயிக்குப்பட்டவனு 

வான், ஏகாந் இகளால்அனுஷ்டிக்கப்பம்ட. காமமானது ஸாங்கயெயோ 

1 இசண்டத்றது. 

2 4 அவன் இவ்வுலகத்திலும் நாராயணரப் பிரம்மவித்துக்சளில்றகத 

ஏருஷராகவும் மோஷத்தில்பரமாகவும் அறிகிறான் என்றும் கொள்ளலாம். 

 



சரந்திபர்வம், i i. 

கங்களுக்கொபபான தி. ஆகையால் வர்கள் நாசாயணரூபமான 
மோக்ஷத்தில்* பாக தியை அடைகின்றார்கள். சாராயணரால்பார்க்கப் 
பட்டபுருஷன்" ஆத்மஞானியாவான். ௮7சமே ! இவ்விதம் தன்னிஷ் 
டத்தால் ௮த்மிஞானியாகான். ரர ஜஸி, தாமஸி, என்றெபிரகிரு இகள் 
ஒன்றோடொன்று கலர தஜவகளாகக் கருதப்பட்டன. ரச 3ர/ அவ் 
வுருவமாகப்பிறர்து டி )பிரகிருத்திதர்மங்களுடன் க. டினவனாயிருக்றெ 
புருவனையோ ஹரியானவர் பார்க்றெ இல்லை பிறப்பவணைஇவனை உல 
கங்களுக்குப்பிதாமஹரானப்ரம்மாவானவர் பார்ககிழுர், ௮வளுக்கு 
ரஜஸினலும் தமஸஷிஞஷலும் மனமானது வியாபிக்கபபடடி ரக்றெ.து. 
இ ! அரசர்களிலசிறர் தவே / மேவர்களும் முனிவாகளும ஸதவத்இ 
லிருப்பவர்களாயி லும ஸ-டுகஹீமானஸ)தவமில்லா தவர்களாயிருக்க 
றார்கள், அதனால் 'வைகாரிகர்களாகக்கருதப்பட்டார்கள் '” என்று 
சொன்னார். 

ஜனமேஜயர், :: வைகாரிகனானபுருஷன் எப்படிச YO tag og 
மரைஅடைவான் * எல்லாவற்றையும் பார்த்தபடி சொல்லும். பிரவிருத் 
இயையும் கரமமாகச்சொல்லும்”” என்று வினவ வைஏம்பாயனா, 

ன் மிகவும் ஸடுக்ஷ்மனும் தத்வங்களோடுகூடினவனும் (௮காரஉகார 
warns Ss) மூன்று௮அக்ஷ£ங்களோடுகூடினவளும் இரியையற்றவ 
Bib Dou soso srg gyros ey Ragen. Ay Hagen அடை வான். 
இவ்விதம் ஸாங்கெமும் யோகமும் வேததஇன்உபநிஷததும் பாஞ்ச 
சா.தரமும் ஒன்றாகவும் இவைகள் ஒன்றுக்கொன்றுலாகனமாகவும் 
செல்லப்படுகன்றன. ஏகார் இிகளுடையஇரதத்தர்மமானது பாமா 

னநாராயணரை விஷயமாசவுடையல்வரூபமுள்ள து. ௮சசசே / ஸமுத் 

இரத் இிலிருந் ஆம் பெருகெயஜலப்பிரவாகங்கள* திரும்பவும் அதையே 

அடைடின்றீது போலவே இர்தஞானங்களாகய பெரியஜலப்பிரவாகக் 
கள திரும்பவும் நராராயணரையே அடைகின்றன. ஓ! யதக்கலுக்குப் 
பந் அவாயுள்ளவரே! உமக்கு ஸாத்வதமென்கிற இந்தத்தர்மமானது 
சொல்லவப்பபீடது. த! பாரதரே! சக்இயிருக்தால் நீர் CPP PE 
இதைச் செய்யும், *இவ்விதம் மஹாபாக்யெவானானவக்தகாரதர் என் 
Die குருவுக்கு 3ம் வதர்களுக்கும் ய திகளுக்குமுசரிய அழி 
வற்ற ஏகாத்தக தியை சொன்னார். வ்யாஸரும் பிரீ தியடன பு.த்திமா 
  

1 ஆசங்காரிசல்ருஷ்டி1] ஜிள்ளவர்கள். 
2 பிரகிருதியிலிருர் தச விடுபட்டஜீவா சமா. | 

3 : இருகஸ்தர்கமுக்கும் ? என்பது பழையவுரை) * வெள்ளைவஸ்திர 

முூடையவர் ! crear. gp.



SRP ஸப்ரீம்ஹாபாரதம், 

ஞானதர்மபுத்திருக்குச் சொன்னார். குருவினிடமிருர்.அுபரவின தான 
அப்படிப்பட்டஇந்தத்தர்பமே என்னால் உமக்குச் செரீல்லப்பப்ட ௮. 

ஓ. ' அசசர்களில்கிறந்தவரே : I Badd wen இந்தத்தர்மமானத: ௮னுஷ் 

ழு. க்கமுடியாததாயிருக்றெ.து. உம்மைப்போலவே * மத்றவர்சளூம் 

மோகத் ததையடைர்து அனுஷ்டிக்கவில்லை @! ௮சசரே் கிருஷ் 

ண சே உலகங்களைச்சிருஷ்டிக்றெவரும் மேரதீறிக்கீர்செய்ிறவ௫ம் 

ஸம்ஹாசத்தைச்செப்றெவரும் காசணருமாயிருக்கறார்”” என்.று 

சொன்னார். 
  

முந்நூற்றைம்பத்தோன்பதாவது அத்யாயம், 

மோக்ஷ£தர்மம் (தொடர்ச்சி,) 

ஒட்ட 
(வ்யாஸர் விஷ்ணுவுக்தப்புத்ரரானவரலாறு.) 

ஜனமேஜயர், ஐ. பிரம்மரிஷி /? உலகங்களில் ஸாங்கியம், 

யோகம், பாஞ்சாாத்சம், வேதத்தின் ஆரண்யகம்என்ெ இந்தச்சாஸ் 

இரங்கள் வழங்குகின்றன, ஓ! முனிவ! இவைகள் ஒன்றைப்பற்றிய 
வையா ? பலவற்றைப்பற்றியவையா ? என்னால்கேட்கப்பட்ட கீர் 

சொல்லும். கரமமாக இவைகளின்வாலாற்றையும் சொல்லும். விகா 

ச தீை த அடை *சவனுனபுருஷன் புரு ஷாத்தமரானபாமா த்மாவை 

எப்படி அடைவான் ?” 1என்றுகேட்டார், வைசம்பாயனர், ** அதிக 

மாகறிந்தவரும் சிறக்தவரும் மிகவும்உதாசரும் நல்லமனமுள்ள் 

வரும் ஸத்யவதியானவள் பராசாரிடமிருஈதும் தீவிபத்இன்மகு தியில் 

பெற்றபுத்ரரும் அஜ்ஞானமாறெஇருளை நாசஞ்செய்கிறவருமான 

அக்தவ்பாஸமுனிவருக்கு ஈமஸ்காரம். பிதாமஹருக்குருஈ இனநாரா 
யணர்முதற்கொண்டு ஆறுமவரும் மஹரிஷிக்குரியஸம்பக்தோகடி 

னவரும் நாசாயணருடையறும்சத்தாலுண்டானவரும்ட ஒரேபுத்த 

ரும் தீவைபாயனரும் வேதங்களுக்குப்பெரியரிகியமாகச்சொல்லப் 

படுறெவரும் 2மஹாத்மாவும் ஜனனமற்றவரும் ௮னாதியும்ன அர்த 

வ்யாஸரை ஆதிகாலங்களில பெரிய530வரிடுமுடையவரும் தாம 

மானதேஜஸுள்ளவருமானகாராயணர் ,புத்திராக ஸ்ருஷ்டித்தார் 

என்றுசொன்னார். ய 

1 ௮அதிகயாடமான அ௮ரைலஸ்லோகம் வீடப்பட்ட த. 
2 ஒருசொல் விடப்பட்ட து



ச் ௩ e e 

a 6 Buta wo, ௧௩.௩௫ 

ஜனமேஜயர், ஐ. பிராம்மணமி€ரஷ்டரே ! முன்பு நீரே, 
வஸிஷ்டருடையபு த்.திரர் சக்தி, சக்தியின்புத்இரர் பராசரர், பரா 

ghey Ba? கருஷ்ணத்வைபரயனமுனிவர் என்று. உற்பத்த 
சொன்னீர். சீர்தாமே திரும்பவும் இவரை சரசாயணருபையபுத் 
இரரரகச் சொல்லுகிழர். "9 Hor ay DS 5 ep snowy ent வயாலருடை 

யர் தினஜன்பமாட.து எப்பழீப்பட்டது? ஓஒ. உத்தமமானபுத் 

தியையுடையவசே ! நாசாயணரிடமிருந்துண்டான ஜன்மத்தைச் 

சொல்லும்” என்றுகேட்க, வைசம்பாயனர் சொல்லலானார். “gl 

rea ! 'வேதத்திள் அர்த்தத்தையுணர்க்தவரும் தர்மத்தில்றெர் 

அவரும் தவத் இற்கிருப்பிடமும் எனக்குக்குருவும் ஞானநிஷ்ட 
ரும் இமயமீலையின்தாழ்வமையி$ிருப்பவரும் பாரதமென்கிறசரித் 

இிரத்தைச்செய்துவிட்டுத் தவத்தால் ஸாசமத்தையடைர்தவரும் புத் 
இசாலியுமானவயாளருக்கு ௮ப்பொழுது ஸுமந்து, "ஜைமினி, 

மிகவும்பலமானவிரதமுடையபைலர், காலாவ துசஷ்யனானகான், வயா 
ஸபு.த்தாரானசுகர்.ூயெராங்கள் ஜாக்சதையுடன் சுற்ரலைசெய் 

அகொண்டிருந்தோம். ஸாங்கமான?வதங்களையும் பாரதத்தின் அர் 

த்தங்களையும் முழுதும் அவிருச் இசெய்கின் றவரானவ்யாஸமுனிவர் 
இமயமலையின் தாழ்வரையில் உத்தமர்களான இந்த?க்.அசிஷ்யர்க 
ளாலே சூழப்பட்டுப் பூதங்களால் சூழப்பட்டஈற்வரரபோல விளங்கி 
னார். ஒரூமனமுடையவரும் அடக்கமுடையவருமான அவரை நாங்கள் 

அடுத்து உபாஸித்தோம். பிறகு ஒருகதையின்மத்தியில் வேதியர் 
களித்திறந்தவரானஅவரை நாங்கள் வேதார்த்தங்களையும் பாரத 5 Ben 
அர்த்தங்களையும் ௮ப்படிப்போலவே நாராயணரிடமிருர் அண்டான 

ஜன்மத்தையும் கேட்டோம். ததீவத்தையுணர்ந்தறுவர் முந்தி 
வேதற்களின் அர்த்தங்களையும் பாரதத்இன் அர்த்தங்களையும் சொல்லி 

விட்டு நாராயணரிடமிருக்தும் உண்டான இர்தஜன்மத்தையுபு'சால் 
௮ வதற்கு ஆரம்பித்தார். வயாஸர், ! ஓ! வேதியாகளே ! ஆதிகாலத் 

இலுண்டானதும் உத்தமமும் ரிஷியைப்பற்றிய ஓம் என்னால் தத்தா 

வதியப்பட்ட துமான இந்தச்சிறந்தசரித்திரத்தைக் கேளுங்கள். ஏழா 

வதுப் goiter ar orgs BB பிரஜை சளுடையல்றுஷ்டியான.து உண் 
பாஷது 'மகாயோ௫ியும் சுபாசுபங்களற்றவரூம் அளவற்ற 

காக்தியுடையலருமான உ சாராயணரானவர் முதலில் நாபியிலிருந் 

தும் பிரம்மாவைப் பஒடத்தார். பிறகு பிரம்மா ஆயிர்ப்பவித் 

தார், அப்பொழுது 55 பிரம்மாவைநோக்க நாராயணர், * ஐ. 

பிரம்மாவே. மிரஜைகளின்ஸ்ருக்டி யைச்செய்கிறவரும் பிரபுவுமான



௧௩௩௬ ஸ்ரீமஹாபாரதம். 

Bi என்னுடையராபியிலிஜர்து உண்டானீர்? பண்டி சபாமார்களு 

டன்கூடின பலவிதமானபிரஜைகளை நீர் ஸ்ருஷ்டி.பில்? . ஒன்று 

சொன்னார் இவ்விதம் சொல்லக்பட்டவரான அந்தப்பிசம்மா பிர 

விருதீதியில்லாதவரூம் கவலையால் மனத்தில்லியாகுல$க்தைஅடைய்க 

வருமா வாங்களையளிப்பவரும் ே தேவருடப்டி ஈஸ்வாருமான் ஹரியை 

வணக), ஓ! தேவர்களுர்கெல்லாமிதலைவரே! சிரை களைஸ்ருஷ்.ப் 

பதற்கு எனக்குச் சக்திஏ.து? உமக்கு ஈமஸ்காம், ஓ! தேவரே! நான் 
பிரஜ்ஞையில்லா தவன், மேலே எது செய்யவேண்டியதோ அதைச் 

செய்யும்' என்று சொன்னார். இவ்விதம்சொல்ஓப்பட்டவரும் தேவர் 
களுக்சேரும் புத்திமான்களில் சிறந்தவருமான அந்தப்புதவான், 

உடனே மறைந்தவராகப் பிறகு புதீதியை நினைத்தார். உடனே புத்தி 

யானவள் ஸ்வரூபத்தோடு பிரபுவான ஹரியின்பக்கத்தில் நின்றாள். 

அப்பொழுது தாம் யோகமற்றவரசாயிருக்கிற ஹரியானவர் இந்தப் 

புத்தியை யேசகத்கோடு சோப்பித்தார். அர்தப்புத்தியானவள் ல்ற் 

வரியயோகத்ே சாடி ௬ுப்பவளும் ஈடையுள் ளவளுமாயிருக்கையில் பிர 
பூவம் விசாசமற்றவருமான அர்தத்தேவர் ௮வளைரோச்கி, (உலகத் 

இன்படைப்பாகறெகாரியஸித் தியின் பொருட்டுப் பிரம்மாவினிடம் பிர 

வேசிக்கக்கடவாய்' என்னும்வசன ததைச்சொன்னார். உடனே ஈம்வா 

ரால் கட்டளையிடப்பட்ட ௮ந்தப்புத்தஇயானவள் ௪க்செமாக அவரிடம் 

சென்றாள், பிறகு ௮ந்தஹரியானவர் புத்தியோடுகூடினஅர்தப்பிரம் 

மாவை மீண்டும் பார்த்தார். திரும்பவும், * பலவிதமான இந்தப்பிர 
ைகளை ஸ்ருஷ்டியும்” என்ம ஒருவார்த்தை சொன்னார். அர்தப்பிர 

ம்மா, அப்படியே ஆகட்டும்' என்றுசொல்லிவிட்டு ஹரியினுடைய 

அஜ்ஞையைச் சிரத்தால் வகித்தார். பகவானான ௮ர்.தராராயண$ இவ்வி 
தம் சொல்லிவிட்டு ௮ந்தவிடத்திலேயே மறைந்தார். ”பிறசூ ஒரு 

முகூடுக்சகாலச்தில் தேவனென்றுபெயருடைய 1அூருதியானது 

இவரையடைரத து. 5 522 ch Bonu அடைந்து அதனுடன் 2ஒன் 

ருயிஞூக்குர்தன்மையை அடைந்தவராஞார், லுப்பொழுத உடனே 

இவருக்குத் திருஃ்பவும் வேறுபுத்தியான.து உண்டீரயிற்று, (மேலான 

ஸ்தான த்.இலிருக்வெபிசம்மாலினாலே தைத்பர்கள், தானவர்கள். கர் 
Sar eer, ராக்ஷதர்கள்இவர்சுளுடையலங்கங்களால் ஸிசம்பியிருக் 

இற இரத எல்லாப்பிரஜைகளும் ஸ்ருஷ்டி.ச்சப்பட்டன. இந்தப்பூமி 
  

1 Ca mune. “ட 

2 : தேவசரீ ரத்தில் ஆச்மபாலத்தையடைந்சார், ்  அஹ்ங்காரியானார் 
என்றுகருத்து.



ய ம் இ LJ ர் ou ம், SRGGT 

யானவள் பாசத்தால்வீயாபிக்கப்பட்டு இரக்கப்படத்தக்கவளானாள், 
பகரில் பலசககிகளான ௮கேகம்தைத்பர்களும் தானவர்களும் சாக்ஷ 
தர்களுமுண்டாவார்கள் ) கவத்தைச்செய்து உத்தமமானவசங்களை 
யுமடைவார்கள். வாதானத்தால் கொழுத்தவர்சகளான அவர்கள்" எல் 

லாரும் அவசியம் தேவுலற்கங்களையும் தவத்தையேதனமாகவுடைய 

முனிவர்களையும்” பீடிய்பார்கள். விப்பொழுது சான் இந்தப்பாரத்தை 

இறக்குதலானது நியாயமாகும். பிறகு பூமியில் செமமாக அநேக ௮வ 

தாரங்களாலே அஷ்டர்களுடைய நிக்சகத் இினாுலும் ஸா தக்களு 

டையளுக்திரகச்இஞலும் இரங்க, த்தக்கவளும் ஸ தீயமானவளுமான 
இந்தப்பூமியான்வள் நிலைத் திருப்பாள், பரசாள தஇிலிருக்கெ ஸர்ப்ப 

ரூபனானஎன்னா லை இவள் தரிக்கப்படுகிறாஎன்மீமு? என்னால் தரிக் 
கப்பட்டுச் சராசாமானஎல்லாஜகத்தையும்' தரிக்கறொள், ஆகையால் 

௮வதாரத்தை௮டைந்து பூமியினுடைய ரகணத்கைச் தெய்வேன் ” 

என்று இவ்விதம்.ஐமலாசித அப் பகவானானஅக்தம,அல-௫தனர்' ௮வ 

தாசத்தின் உற்பத்தியின்பொருட்டு வரா ஹரூபம், காஸிம்மரூபம், 

வாமனருபம், ௮ப்படிப்போலவே மனுஷ்யரூபம் ஆகிய yO BCL 

களை, 'இவைகளாலே கான் தேவசத்துருக்களான அஷ்டர்களைக்கொல் 

லவேண்டும்' என்று ஸ்டிருத்தார். பிறகு ஜகத்தைஸ்றாஷ்டித்த பக 

வான் திரும்ப, போ?” என்ிறசொல்லால் ௪ இரொலியுண்டாகச் 
செய் துகோண்டு !ஸாஸ்வதியை உச்சரித்தார். அப்பொழுது ஸாஸ் 

வதியின் ஸாசமானவரும் பிரபுவினுடைய வாக்கிலுண்டானவுரும் 
சென்ழஅம்கிகழ்கின்ற துமவருவதுமானவற்றை அறிவரும் உண் 

மையுசைகீகறவரும் பலமானவிரதமுடையவருமான அபாந்தாதம 

ளென்டறபுத்இரர் உண்டானார். தேவர்களுகிகு ஆதியும் விகாசமற்ற 

வருமநனபகபான் தலையால்வணங்கெ௮வரசைநோக்க, : புத்திசாலி 
களில்சிறர் தவனே / நீ வேதத்இன் சரித்திரத்தில் 2சுர தியைத்டுசய்ய 
வேண்டும். முனிவு! ஆகையால் கட்டனை ப்படி. என்னுடைய இந்த 

வார்த்ஜைமைச்செய்' என்றுசொன்னார். அப்பொழு a0 அவசாலேஸ்வா 
யம்புவமன்வந்தாத்தில் வேதங்கள் பிரிக்சப்பட்டன அப்பொழுது 

பகவா at am if இவருடைய அர்தச்செய்கையினால் nae seals sri. 

(பிற அவளழகோக்9)) 'ஒ/ புத்திரா /! பிராழ்மண / வேறுமன்வந்தாங் 

களிலும் கீரன்றாகச்செய்ததவத் இனாலும் யமத் இதனாலும் கியமத்தினா 
௮ம் இவ்விதமே உலகங்களுக்குப்சவர்த்தகளும் சலிக்காதவளும் எப் 

பொழுதும் (கற்றவர்களால்) ௮வம திக்கமுடியாதவனுமாவாய், மீள 

£ லாக்சை, 2 வேசச்சுருக்கம், 

* L ௧௬௮. 

 



௧௩௩௮ ஸ்ரீமஹாபாரதம், 

வும் கலியுகமானதுவரும்சீபோது பாதகுலத்தி அண்டானவர்களும் 

மஹாத்மாக்களும் பாருல௫ல்பிரசித் திபெற்றவர்களுமான கெளரவர்க 

ளென்ூறெறசம்கள் உண்டாவார்கள். ஓ. பிராம்மணர்களில்கற்த 

வனே /உன்னிடமிருர் துண்டான அவர்களுடைய குனத்தில் உன்னைத் 

தீவிர (மற்றவர்களுக்கு) ஒருவரையொருவர்$ிகல் லுதற்காகக் கலகமா 

or gO eS Od, அப்பொழுதும் Bad gio Hig gob வேதங்களை Ly Ca 

கவிதமாகப் பிரிக்கப்போகிருய், கறுப்பானகலியுகம் வந்தபொழுது 

கறுத்தகிறமுடையவனாவாய், தவத்துடன் கானாவிதமான தர்மங்களைச் 

செய்கிறவனும் ஞான த்தை௨ண்டுபண் ணுறெஒிலமாவாய். (ஆனா ஓம்) 

ராகத்திலிருக்தும் லிடுபடமாட்டாய், உன்னுடையபுதீதிரனோ, மஹே 

ம்வாருடையஅனுக்ாக த்தால் ஆகைநீங்பெ பாமாத்மாவாவான். இந்த 

வார்த்தை மாறுது. பிதாமஹருடையமானஸபுத்தரசென்று பிராம் 

மணர்களால் சொல்லப்படுகிறவரும் உத்தமமான புத்தியள்ளவரும் 

வந்தவரும் சவத் இற்குஇருப்பிடமானவரும் ஸடுர்யனுக்குமேலான 

காந்தியுள்ளவருமான வளிஷ்டருடையகுலத்தில் அவரைக்காட்டி 

அம்மேலானமஏமையுள்ள பராசாசென்கறமஹரிஷி உண்டாவார். 

வேதங்களுக்கு? இயம் மிகவும்சிறர் தவரும் பெரியசவமுடையவரும் 

தவத் இற்கிருப்பிடமுமான ௮வர் உனக்குப் பிதாவாவார். ௮ந்தமுனி 

வரிடமிருந்தும் நீ பிதிருகன்னிகையிடம் கானீனபுத்இரனுகக் கர்ப் 

பத்தில் பிறப்பாய், சென்றும் நிகழ்கின்றதும் வருவதுமான ஞானங் 

சளுடையக தியை ௮.றிவாய். முன்னேசென்றவையும் என்னால் செய் 

யப்பட்டவையுமான ஆயிசம்யுகங்களின் மாறுதல்களைத் தவத்தினால் 

8ி பார்ப்பாய். இரும்பவும் வப்போறெ ௮ரேகமாயிரம்யுகங்களுடைய 

மாறுதல்களையும் பார்ப்பாய். ஓ. முனிவனே !/ என்னுடையஸ்மா 

ணத்தினாலே ஆதியக்தமற்றவலும் சக்கரத்தைச்: கையில்தரியூபவனு 

மானஹன்னையும் உலகத்தில் பார்ப்பாய். இர்தவார்த்தை மாறாது. 

விசாலமானபுத்தியையுடை யவனே ! உனக்கு நிதாற்ற£ர் த்தியுமுண் 

டாரும். சனியின்சகோதாரனும் மகானுமான ஸடிர்யருத்திகன் மனு 

வாகப் பிறப்பான். புத்பொனே . என்னுடையஅருளால் அந்தமன்வர் 

SIs Bonn tow பனுமுதலானவர்களுடையசங்கச்திற்கு முந்தின 

வனாவாய். ஸஈ்தேகமில்லை, உலகத்திலிருப்பதெல்லாம் sagen spon 

கார்யம். (என்னைத். தவிர) மற்றவன் (ஒன்றைச்செய்வதற்கு) மற்றொரு 

வனை அ௮பேக்ஷிக்கிறான், நான் இஷ்டப்படிசெய்கறேன்' என்முர், ஈஸ் 

வசசானராராயணர் ஸசஸ்வதியினிடமுண்டான ௮மார்தாதமரென் 

னும்ரிஷியைநோக்கி இவ்விதமானகார்த் த்தையைச் சொல்லிவிட்டுப்
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பிறகு, “சாராயத்தை *ஸாதி' என்றும் சொன்னார், முப்படிப்பட்ட 
நன் 2 தவாரனவிவ்ணுவின் ௮னுக்சகத்தால் அவரிடமிருந்து ௮பார் 
தரீசமனென்ற் பெயருடையவனசப் பிறந்தேன். பூண்டும் ஹரியி 
னுடையஆஜ்ஞையினாலே பிரஸிததனும் வஸிஷ்.*வம்சத்தின் 1) ததி 
ரனுமாகப்: பிறந்தேன். ஓ 74 காராயணருடையருளால் காசா 
யணருடைய அம்சத்தாலுண்டாச்£ என்னுடைய இரதமுன்ஜன்மத் 
சைச் சொன்னேன். ஐ! புத்திமான்களில்சிறக் தவர்களே ! என்னால் 
முன்காலத்தில் சிறந்தஸமா இபினாலே Baap uh go மிகவும்கடு 
மையுமானதவமான ௮ ழிசய்யப்பட்டது. ஓ! புத்திரர்களே ! நீங்கள் 
கேட்டவைகளர்ன இரதமுன ஜன்மம் வரும்ஜன்மம்எல்லாவற்றையும் 

னேன்” என்றுசொன் ப்க்தர்களானடீக்களுச்ரு ஸ்மரோக தால் சொன் 

னார். ஓ! ௮ரசசே! நீர்கேட்டபடி. எங்கள்குருவும் இலேசமில்லாத 

மனத்தையடையவருமான வயாஸமுனிவருடைய இந்தமுன்ஜன்ம 

மானது சொல்லப்பட்ட, பின்னும் கேளும். ராஜரிஷியே ! ஸாங் 

இயம், யோகம், பாஞ்சராத்திரம், வேசம், பாசுபதமென்நறெஇந்தச் 

சாஸ்திரக்களை வெவ் வே றுமதங்களாகவே அ.றியக்கடவிர்,, பரமரிஷி 

யானஅர்தக்கபிலர் ஸாங்கியத்சைச்சொன்னவராகச் சொல்லப்படுகி 

ரர். யோகத்தை௮றிந்தவர் ஹிரண்யகர்ப்பர். அதற்குமுன்னறிந்த 

வன் ஒருவனுமில்லை. ௮ஈதஅபாந்தரதமசே வேதத்திற்கு ஆசாரிய 

ராகச் சொல்லப்படுகிரர், இவ்வுலகில் ௮ந்தமுனிவரைச் இலர் ப்ரா 

சினகர்ப்பராகச் சொல்லுகிறார்கள். உமைக்குப்பஇயும் பூதங்களுக் 

குப்பதியும் ஸ்ரீகண்டரும் பிரம்மாவுக்குப்புத் திரும் நிலைடள்ள மன 

முூடையவாமானசமங்கரர் இந்தப்பாகுபதமென்றெ சாஸ்இரத்தைச் 

சொன்ஞார், பாஞசரா த்ரமுழுமையும் பகவாணுனநாராயணர் தாமே 

சொன்னார், *p! அரசர்களில்கறர்சவசே! இந்தஎல்லாச்சாஸ் திரங் 

களிலும் வேதத்தையனுஸரிததும அனுபவ gon su govt bw பிர 

புவானகாசாயண ரே, தாத்பரியமானஅர்த்தமாகக்' காணப்படுேறார், 

ஓ.! அாசரோச் தமோஷணம்பேலிட்டவர்கள் இவரை இவ்விதகாக 

அறிகிற தில்லை. அவ்சைத்தவிச மற்றொருவனும் இல்லை” என்று 
சொல்லற புத்திமான்கோனவர்கள்' ஸர்வஜ்ஞான அர்தகாராயண 

ரைே சாஷ்இரங்களைக்செய்தவராகவும் சாஸ் தாங்களுடையதாத்பரி 

யத் திற்குவிவயமாகவும் சொல் Baise. ஸந்தேகமில்லா தஎல்லா 

ரிடத்திலும் ஹரியானவர் எப்பொழுதும் வஸிக்கருர், தர்க்கத்தின் 

துவார ஸந்தேகமுடையவர்களிடம் மாதவர் வஸிக்கிற இல்லை. 

சே! பாஞ்சசாதீ தரத்தை ௮.றிகதவர்களும் கிசமப்படி.பற்
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௮ிள்ளவர்களும் ஏகாக்தயரீவனையை ுடை*்தவர்களுமானவர்கள் 

ஹரியை அடைஇருர்கள், ஒ.! அரச! சே / ஸாங்யெமும்யோகமுமாகிய 
இரண்டும் ஸராதமானவை, எல்ஷூவே தங்களும் ஸதா[தனமானவை, 

அனைகளெல்லாவற்றாலும் எல்லாமுனிவர்களாலும் ட காராயணரே 
௮னாதியான இர்தஎல்லாஜகத்தாகவும் தொ்லப்பட்டார். வேதத் 
தால்சொலஃலப்பட்டு எல்லாஉலகங்க!ரி லும்ஈட 5g, ற சபாசுபமானஎல் 

லாக்கர்மாக்களும் ஸ்வர்க்கத் இலும் அந்தரிக்ஷத்திலும். பூமியிலும் 

ஜலங்களிலுமுள்ளனவும் ரிஷியான அவரிடமிருந்து உண்டாயின 
வென்று அறியவேண்டும் ” என்றுசொன்னார். 

  

முக்நூற்றறுபதாவ்த அத்யாயம். 

மோக்ஷ தர்மம் (தொடர்ச்சி,) 

(பரமாத்மாவின்மகிமையைப்பற்றி ப்ரம்மாவுக்கும் 
சிவனுக்தம்நடந்த ஸம்பாஷணை,) 

ஜனமேஜயர், * ஓ ! பிராம்மணரே ! புருஷர்கச் அகேகர்களா? 

அல்லது ஒருவனேதானா ? இவ்வுலகில் எவன் ஸ்ரமரஷ்டனாைனபுரு 
ஷன் ? இகத்இல் யார் காரணமாகச் சொல்லப்பமிகிறார் ?” என்று 

கேட்க, வைசம்பாயனர் சொல்லலானார். ஓ! குருவம்சத்தைவ௫க் 

Gen paar! உலகத்தில் ஸாங்கெர்கள் யோ௫கெள்இவர்களுடைய 

விசாரத்தில்' புருஷர்கள் அுரேகர்கள். புருஷனை ஒருவனாக இவர்கள் 

௮பிப்பிராயப்படுறெ இல்லை, எல்லாப்புருஷர்களுக்கும் காரணமானது 

ஒன்ருகச் சொல்லப்படிறத. குணங்கலால் சிறந்தவனும்டி எல்லா 

மாயிருப்பவனுமான ௮ந்தப்புருவனை ஆத்மானவயறிர்தவரும் தவத் 

அடன்கூடினவரும் ௮டங்னெவரும் (எல்லாராலும்) ஈமஸ்கரிக்கத் 

தீக்கவரும் பசமரிஷியும் குருவுமான வ்யாஸரைவணக்க விரிவாகச் 

செல்லுகிறேன். ஒ.! ௮ரசசே! அவசியம்பூபனுள்ளர்தம் _ஸத்யமு 

மாச எல்லாவேதங்களிலும் பிரஸித்தமான இந்தடி 1புருவஸ-முக்தமா 
னது முனிகொமணியான வ்யாளராலே! சிந்திக்கப்பட்டது. ஓ! 

பாரதரே ! கமிலர்முதலானமுனிவர்களாலே ஆத்மவிசராத்ை! gun 

யித்துப் பொதுவாகவும் விசேஷமாகவும் கரஸ் இரங்கள் சொல்லப்பட் 

டன, வயாஸசானவர் சுருக்கமாக தரேபுருஷனென்பசைச் சொன் 

னார், அ௮ளவற்றதேஜஸுள்ள அவருடைய அனளுக்சரகத்தால் ௮தை 

1 புருஷணானபசமனைச் சொல்லுறெவசனம். 
   



Fr 6 & ual tp, ௧௩௪௧ 

நான் உமக்குச் செவிவையாகச் சொலிது றன். ஓ? மாசமே! 

இந்தவிஷய்திலும் பிரம்மாவுடன் ருதீசருக்குண்டான ஸம்வாத 

ரூபமான, பழையஇந்தச் சரித்திரத்தைச் சொல்லுகிறார்கள். ௮௪ 
சே/ பாற்கடவின் நடுவில் ஸ்வர்ணத்திற்கு நிசான கார் இியிடைய 
வைஜயச்தமென் று ழெயற்பெற்ற சிறந்ததான ஒருமலை இருக்தறெது, 
rea! வைஜயர்தழிமன்னும் துவவிடத்தில் பிரம்மதேவரீ ஒருவராக 

ஆத்மாவின் கதியை விசாரித்துக்கொண்டு ப்ரம்மலோகத்திலுள்ள 
கருகத்தைவிட்டு நித்தியம் வஸிக்கிறார். புத்திமானான அந்த ரான் 

முகர் அவ்விடத் திவிருக்கும்பொழு.து ஒரு காலத்தில் ( அவருடைய) 
'நெற்றிபிலுண்டான பு.தீதிரரும் மஹாயோகியும் மூன்று கண்களு 

டைய்வரும் பிரபுவுமான சங்கரரீ தற்செயலாக ஆகாயமார்க்கத்இல் 

வந்தார்; பிறகுஅகாயத்திலிருர் தும் மலையின்காடுமுடியில் €ீக்செமாக 
இறங்கி எ இரில்வர்.து சசதோஷத்துடன் பாதங்களில்ஈமல்கரித்தார், 
அப்பொழுது பாதங்களில் பணிரதஅவரைப்பார்த் தப் பிர்புவும் 

தீனித்திருப்ப்பருமான பிரம்மாவானவர் இடக்கையினால் தூக்கி 

னார். நீண்டகாலத்இின்பினவர்த அர்தபபுக்திரைநோக்திப் பகவா 

னானவர், *ஓ. நமீண்டபுஜங்களையுடையவசே ! உமக்குநல்வாவா ? 

பாக்கியத்தால் என்னுடைய ஸமீபம் வநதிர், ஒ.! புத்தா! 
உம்முடைய அத்தியயனத்திற்கும் தவத்திற்கும் எப்பொழுதும் 
க்ஷேமகா ? நீர் எப்பொழுதும் கடுமையானதவமுடையவராதலால் 
உம்மைத் திரும்பவும் கேட்கிறேன்” என்றுசொன்ஞார். ருத்ரர், 

ஓஒ, பகவானே! உம்முடைய அனுக்சகத்தால் என்னுடைய வேதா 

"தீ தியயன த் இற்கும் தவத்திற்கும் எல்லாஜகத்திற்கும் கோ்ஷம 

மே. சகுறைவேயில்லை. ஓ! பசவானே ! என்னால் நீர் ப்ம்மலோகத் 

திலுள்ளூருகத்தில் வெருகாலத்திற்குமுன் பார்க்கப்பட்டீர், கை 
யால் சான் உம்மூடைபபாதத்தால் ௮டையப்பட்ட இந்தடிலையை 
அடைந்தேன். தவிரவும் நீர் ஏகாந்தமாய்வசிப்பதால் எனக்கு 
சேட்ர) குதூஹல்முண்டாறெழு, ஓ! பிதாமஹசே. இது 9) DU 

மானகாரணமாயிரச தன்றோ ? றந்ததும் பதொகடிற்றதும் தேவர்க 
ளா 4 இஸ-ஈரர்களீ£ இமம் வஸிக்கப்பட்டதும் ௮ளவற்றஒளியுடைய 
முனி வர்கநாலும் கந்தருவர்களாலும் ௮ப்ஜரஸுஈகளர் லும்எப்பொழு 

தும் ஈன்குவ௫க்கப்பட்டிதுஹாீன அக். தக்கருகத்தைவிட்டுவிட்டு இர் 

தச்சிறர்ததானபருவதத்னதத் தனியே aor gen Or? என்றுசேட் 

டார். பிரம்மா, *' வைஜயர்தம்என்ெ இந்தச்சிறர்சமலையில நான் 

எப்பொழுதும் ahaa pen. “இ.தில் ஒருமுசமானமனத்தால் கிராட்



க்௩௪௨ ஸப்ரீமஹாபாரத்ம், 

புருஷசைத் இயானிக்றேன் ? என்அுசொன்னார். ருத்ரர், ஓ. 
பிரம்மாவே ! ஸ்வயம்புவானஉம்மாலே அனேகம்புருவூர்கள். ஸ்ருஷ் 
டிக்கப்பட்டார்கள், ஓ.! பிரம்மாவே! மற்றவர்களும் 'ஸ்ருஷ்டிக்கப் 
படுகிரார்கள், அந்தவிராட்புருஷசோ (அகேகர்களிஷ் ஒருவர். . ஐ./ 
பிரம்மாவே / உம்மால் தியானிக்கப்படுவெ ,, ஒஜவசான அுந்தப்புரு 
கோத்தமர் யார் ? என்னுடையதக்தீஸந்தேகத்ைத விலக்கும். எவ்க் 
குப் பெரியகு தாஹலம் உண்டாயிருக்கிற த் என்றுகேட்டார், பிரம் 

மா, *புத்ரசேோ? மீரசொல்லிய அந்தப்புருஷர்கள் அகேகர்கள், 

இவவிதமானஇது பிரத்யக்ஷத் இனா லே அகியப்புட்டவிஷயம், இவ் 

விதம் பார்க்கவேகூடாது. ஒருவசான விசாட்புருஷருடையஆதகாச,த் 

தைச் சொல்லுவேன், ௮வர் அ?ே்கம்புருஷர்களுக்கு' ஒசோகாரண 

ராகச் சொல்லப்படுகரா, (அ௮வரைதுறிஈதவர்கள்) ‘Arr Ow 

2 ஸு௫தராத்மாவும் காமணரும் 4நிர்க்குணரும் எப்பொழுதுமிருக் 

இறவருமான அத்தப்புருஷரை நிர்க்குணசாடு அடைவன்ருர்கள். 

மைல்கல்.   

முந்நூற்றறுபத்தோராவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம் (தொடர்ச்சி 

—— ak ee —— 
(பரமாத்மாவின்மகிமையைப்பற்றி பரம்மாவுக்தம் சிவனுக்தம்நடந்த 

ஸ்பா ஷணைத்தோடர்ச்சி.) 

ஓ ! பு.த்திரே / கேளும். இந்தப்புருஷர் சாஸ்வதரும் அழி 

வற்றவரும் குறைவற்றவுரும் ௮றியமுடியாதவரும் எலலாவற்குறபும 

௮டைந்தவருமாகச் சொல்லப்படுசருர். ஓ. சிஷ்ட! அவர் 
குணங்களோகடினஉம்மாலும் என்னலும் மற்றவர்களாலும் பார்க் 

சமுடியாதவர், எல்ல்ரமாயிருக்றெ௮வர் ரிர்க்குணர்களால் ஞானத்தி 
னாலே பார்க்கத்தக்கவராக நினை க்கப்படகறார். இயர் சரீரமில்லா தவ 

ராச எல்லாச்சரீரங்களிலும் வசிக்கிறார். அவர் ச[£சங்களில்வ9க்றெ 
வாாயிருக்தூலும் கர்மங்களால்! ஸம்பற் இக்ஈப்படுகிற இல்லை. ௮வர் 

எனக்கும் உமக்கும் ே தஹாபிமானிகளானமற்றவர்களுக்கும் ஆர்தர் 

யாமி, எல்லாருக்கும் ௮வர் ஸாக்ஷியான்வர் ; ஒருவனாலும் ஒரிடத்தி 
௮ம் ௮றியமுடியாதவர். எல்லாச்செங்களையுமுடையவரும் எல்லாப் 

புஜங்களையுமுடையவரும் எல்லாப்பா தங்களையும் கண்களையும் காஸி 
  

ட . * e டி ர் 4 ௩ . ₹ » 

I gyogsser. 2 பிரத்யும்னன். 3 வங்கர்ஷணன். 4 வாஸுசேவன்.



சாதந்திபர்£வம், ௧௩௪௩ 

கைகளையுமுடையவருமாயிருக்கறார். அவர் ஒருவரா௫இச் சரிரங்களில் 
வை கத்.துடன் யதேச்சையாக அஞ்சரிக்கிறார். சரிசங்களும் சுபாசுப 

மானஅவற்றின்வாளனையும் ந Gas 5 Bom ser. அவைகளை யோகத் 

தை யே௨ ருவகரகக்கொண்ட அவ அறிகின்றார். அதனால் அவர் 

க்ஷத்திரஜ்ஞுசென் ரஜொல்லப்படிகெறார், பிராணிகளுள் இன்றாலும் 

அவருடையவாவும் €போக்கும் அறியமுடியா. ஸாங்கியமார்க்க த இனா 

லம் யோகத்தனாலும் இரமப்படி ௮வருடையக இயை காலும் ஆலோ 

சிக்கன்றேன். (ஒருவருக்கும் எடடாக மிகவும்மேலான அவரு 

டையகதியைரான் ஈஉறியவில்லை. அனா இயானபுருஷமரையும் அவர் 

அருலரயிருக்குமதன்மையையும் ௮வ ரடையபெருர்தன்மையையும் 

௮றிஈதபடி சொல்லுகிறேன். அவர் ஒரேபுருஷராக நினைக்கப்பட் 

டிருக்கறார். ஸகாதனசான௮வர் ஒருவர்தாம் மஹாபுருஷசென்றெ 

பெயரை வஹிக்கறார். உலகத்தில் ஒசே௮க்னியானது அ 3ெசலிதமா 

கப் பிரகாசிக்க: ஒசேஸ-டூர்யன் பிசகாசத்திற்கு “ஒரேோகோணமா 
யிருக்கருன். ஒேவாயு ுநேகவிதமாக விசுகறது, ஓரேனமுக்த 

7ம் ஜலங்களுக்கெல்லாம் காரணமா யிருக்கிறது. ௮.துபோல் நிர்க்குண 

சானஓரேபுருஷர் எல்லாரூபமுமாயிருக்கிறார். நிர்ககுணரான௮ந்தப் 

புருஷசை முக்தர்கள் அடைஇன்றார்கள். குணமயமான எல்லாவற்றை 

யும்தள்ளிவிட்டுச் சுபாசுபமானகாமத்தையும்தள்ளிவிட்டு ஸத்யத்தை 

யூம் மிதீதையையும் தளளிவிட்டவன் இவ்விதம் நிர்க்குணனாடிருன். 

சிர் திக்கமுடியாதவரும் !'சே.தனர்களில் ஸுடுக்ஷ்மமான அுகிருதத்தர் 

தலியகான்காயிருபபவருமானறுவரை௮றிஈது எவன் மிகவும் சாந் 

தனா எீஞ்சரிக்கிறானே அவன் மங்களளுூபமானபுருவனை ௮டை 

வான், அல பண்டிதர்கள் பாமா.த்மாவை ஒருவனாகளச் சொல் லுரர் 

கள். இத்மாவைவிசீரரிக்கின்ற 3மற்றவர்களும் ௮ப்படியே பிரத்யகா 

தீமாவை ஒசே௮த்மாவானபாமாதமாவாகக் சொல்லுகின்ரரர்கள். 

௮வைகளில் பாமா த்மாவா னவன் நித்யனும் நிர்க்குணலுமாகத் ௧௬ 

sua et அவனே ராசாயணகைறியச்தக்கவன், அவன் 

கர்வாத்தவானபுமிவள் அவன் ஜலத்தினால் தாம்ரையிலை பற்றப் 

போல வினைப்பீபன்களால் பற்றப்படுகிற தில்லை, 4கர்மத் 

தையே உருவமாகச்சொண்டமற்றவன் பர்தமோக்ஷங்களோடு கூடு 

இருன். அவன் ப தினேழூபன் கூடியலங்காதத்தோடும் கூடுகிறான். 
  

1  பாவஸுிக்மம் ? என்பது மூலம். 2 யோடிசள். 

3 ஸாங்யெரீகள். , 4 கர்மங்களில்பற்றுள்ள. 

$ பதினேழுதத்வங்களின்கூட்டமாளலிங்தசரீரம்,



௧௩௪௫ ஸப்ர்ீமஹாபாரதம், 

இவ்விதம் பலகிதமாமிருக்கிறபுருஷன் உமக்குக் செமமாகச் சொல் 

லப்பட்டான். யோ ! எல்லாமானதும் (ஸ்ருஷ்டிஸ் திதிஸ்க்ஹாரமான) 

உலகவியாபீரரத்இிற்குஸ்தானமும் 8 ஜ.றியவேண்டிய தும் மேலானதும் 

சால் இரல்களால் அநிலிச்சச்கூடியதம் நினைக்றெதும் நினை க்கப்படுவ 

அம் புஜிப்பதும் புஜிக்கக்கூடிய தும் முகஞுத.தும் முகரத்தக்கதும் 

ஸ்பரி9க்றெ.தும் ஸ்பரி9க்ஈத்தக்க தும் பார்க்கற துமி பார்க்கத்தீக்க 

gi Sel Bog கேட்கத்தக்கதும் ௮றிறெதும் ௮றியத்தக்கதும் 

ஸகுணமும் திர்க்குணமும் பிரதானமும் ௮ழிவற்றதும் ௮னாதியும் 

விகாரமற்றதுமானது பிரம்மம்என்.று நன்கு௭ொஎ்லப்பட்டி ருக்கிறது, 

பிரம்மாவான எனக்கு முந்தியஸ்ருஷ்டி யைச்செய்த அதைப் பிராம்ம, 

ணர்கள் 1அநிருத்தனாகச் சொல்லுகிறார்கள். உலகத்இல் வேதத்தில் 

சொல்லப்பட்டதும் ஈல்லதும் இஷ்டமானபயலுடையஅமாயிருக்கிற 

கர்மம் அவருக்கு தீருப்தியண்பெண்ணத்தக்கது. எல்லாத்ேதவர்க 
ளும் மிகவும் அடக்கமுடையமுனிவர்களும் பிராச்லம்சம்என்கிறஸ்தா 

னத்தில் Um UTES AO SAU sevens உபாஸிக்இன்றார்கள், ஓ! புத்தி 

ரசே! முர்தியுண்டானவனும் பிரஜைகளுச்குஈற்வானும் பிரம்மாவு 

மான சான் அவரிடமிருந்து உண்டானவன். நீரும் என்னிடமிருந்து 

உண்டானீர் என்னிடமிருந்து சராசாமானஉலகமும் உபநிஷத்துக்க 

ளுடன்கூடியஎல்லாவேதங்களும் உண்டாயின, சான்காகப்பிரிந்த 

அந்தப்புருஷர் எப்படி விரும்புகராரோ அப்படி 2விசையாடுகரார, இவ் 
விதம் தவரான அந்தப்பசவான் தம்உருவமானஅறிவினால் ௮.றிவித் 

தார், ஐ. பூத்திரரே! கேட்ட வரனஉடக்கு ஸாங்கியசாஸ்திரத்திலும் 

யோகசாஸ்இிரத்இலும் உள்ளபடி. சொன்னேன் இது உண்மையாகச் 

சொல்லப்பட்ட ' என்ரூர்”” என்று சொன்னார். 

முந்நூற்றறுபத்திரண்டாவது அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம் (தொடர்ச்சி) 
—— kee — - 

(நாரதர், இந்திரனிடம் வந்ததும் அவன் அவரைக் கதை 

சோல்லசீசோல்லியதும்.)' 

Siwy gs Har பீஷ்மரைநோக்கி, 06 Gesu apne உமமால் 

மோக்ஷதர்மத்தைச்சேர்ர் த சுபமான சர்மங்கள் சொல்லப்பட்டன, 

பிரம்மசாரிமுதலான.ஆமஸ்ரமிகளுச்குரிய சிறந்ததர்மத்தை நீர் எனக் 
குச் சொல்லவேண்டும் ” என்,று கேட்க, பீஷ்மர் சொல்லலானார், 

ர் ௩ பயக 
© 

I அஹங்காரம். 2 லீலைசெய்௫இரூர்.



சாநீதிபர்வம். ௧௩.௪௫ 

₹ எல்லா ஆம்ரமங்களிலும் விஇக்கப்பபிஉதர்மம் ஸத் இயமும் ஸத் 
தியமானபயுனையளிப்ப. தமான, இவ்வுலடுல் அ ரேகவழிகளையு 
டைய தர்மத்தின் அனுஷ்டானம், விண்போகாது, ,ஒ.$யாதஸ்சேஷ் 
உ.ே / எவன் எவன் எந்த எ்,கவிஷ்ய த்.இில் உறுஇயை அிடைகி 
Gee ௮ வனவன் ழி வ அதையே வெகுமஇக்கிறான். மற்றதை 
வெகுமதஇப்பதில்லை., 2 yiaSen ! முன்காலத்தில் நரீர தமகரிஷி 
யால் இர்இரக்குசிசொல்லப்பட்ட இசதக்கதையை நீ என்னிட 

மிருந்து கேள். அரசனே ! ஸித் திபெற்றவரும் மூவுலகங்களுக்கும் 
ஸம்மதருமான காரஈதமஹாமுனிவர் வாயுவானது தடையில்லாமல் 
ஸஞ்சரிப்ப துபோலக் கிரமமாக உல தங்களில் ஸஞ்சரித்தார். பெரிய 

வில்நுடையல்னே ! HUT QR சமையம் "தேவசாஜனுடைய அரண் 

மனையை அடைந்தார்) இர்இனால்பூஜிக்கப்பட்டு ஸமீபத்தை அடை 

ந்து உட்சாரர்தார். அலகாசம்செய்துகொண்டு உட்காரத்திருக்கற 
அவரைசோக்கிச் Fu Buran gar, |p! குத்தமற்றமகர்முனி 

asa! aera துஆச்சரியம் உம்மால் பார்க்கப்பட்ட ருக்றெதா? பிரம்ம 

ரிஷி2ய / சராசரங்களோடுகூடிய மூன்றுஉலகத்தையும், நீர் பார்த் 
இருக்கிறிர், ஸித்திபெற்றவரானநீர் குதாஹலத்துடன் எர்காளும் 

ஸாக்ஷிபோல ஸஞ்சரிக்கிறீர், ஓ. சேவரிஷி3ய / உலகில் உமக்குத் 
தெரியாதது ஒன்றுமில்லை. (ஆகையால்) கேட்கப்பட்டதையோ ௮னு 

பவிக்கம்பட்டதையோ பார் க்கப்பட்டதையயோ எனக்குச் சொல்லும்' 

என்றுேட்டான். மன்னவ? பெசுகிறவர்களில்கிறர்தவசானரராதர் 
அடுத்துஉட்கார்ந் இருக்கெ HES இர்செனுக்குவிரிவானகதையைச் 
சொன்னார். பிராம்மணோத்தமசாகிய அவர் கேட்கப்பட்டபொழு.௪ 
எக்தடிறையாகச் சொன்னாரோ ௮பபடி ரீ என்னிட Api gr war. 

  

முந்நூற்றறுபத்துமூன்றாவது அத்யாயம், 

'ஒழாக்ஷதர்மம் (தொடர்ச்சி) 

வ(ப்ராம்மல ர்வ்ட்கேத Gi oes வந்ததும் அவர் அவரை 

௪ உபசரித்ததும்.) 

அரசனே! கங்காஈ இயின்தென் கரையில் மஹாபத்மமென்டிற 

இறர்தபட்டணத்தில் நிலையாயிருப்பவரும் ௮ழகுடையவரும் 3அ.தீரி 

£ அவயம் பயஷளிக்்சஷ்மை, 2 நெடுசாளிருச்சிறபயன். 

3 : ஸோமார்வயே ' என்பது ஸற்லம், , 

  

L ௧௬௯௭௦



௧௩௪௬ ஸப்ரீமமாபாரதம்; 

வம்சத்தில்பிறந்தவரும் மணதைஜயிததவரும பராக்கவகோத்சமு 

டையவரும் தர்மத்தைநித்பமாகக்கொண்டவரும் கோபத்தைவென்ற, 

வரும் எப்பொழுதும் திருப்தியுடையவரும் இந்இரியம்மளை ஜயித்த 

வரும் தலத்இிலும்தம்வேதத்திலும்பறறுதலுள்ளவரும் மெய்சொல் 

அ றவரும் ஸஜ்ஜனர்களுக்குலம்மகமானவரும் சியாயமாகக்கடை, 

த்தசனச்3தோபிம் தம்£லத்தோடும்க. ம.னவருமான ஒருபிராம்மணர். 

இருந்தார், ஒ! ௮சசனே! ஞா. இிகளாலும் லம்பக்இகளாலும் விரிவா' 

யும் புத்தெபெள த்சர்களால் நிலைபெற்றதாயும்' புகழ்பெற்றதாயுமிருக் 
இற பெரியகுலத்தில் உயாவானஜீவன த்தை அடைக்தஅவர் ௮கேகம் 

பு.தல்வர்களைப்பெற்.று விரிவானகர்மத் இலிருக்கிறவரும் குலதர்மத் 
தையடுத்தவருமாகித் தர்மத்தைச்செய்வ இல் நிலையுள் எவசாயிருர் ' 

ஜார். ஒருகால் ௮வர் வேதத் தில்சொல்லப்பட்ட தும் சாஸ் இரத் இல் 

சொல்லப்பட்ட தம் சிஷ்டர்களாலனுஷ்டிக்கப்பட்டதுமான மூன்று 
விதமானதரமத்தையும் மனத்தால் ஆராய்ந்து, * எந்தக்காமத்தைச் 

செய்தால் 'எனக்குச் சுபம் கடைக்கும்? எது கர்மலாத்தியம்? எது 

மேலானஸ்தானம் ?”? என்று இவ்விதம் நித்தியமாக ஆசாய்கறவரா 

யிருந்.தும் நிச்சயத்தை அடையவில்லை, இவ்விதம் ௮வர் ஆராய்ந்து. 

கொண்டிருக்கும்போது, ஒருகாள் சிறந்ததர்மத்தையடைந்தவரும் 

மிகவும்ஸமா இயுற்றவருமானஒருபிசாம்மண௮இதி வந்தார். அவர் 

அவருக்கு (விசிறிவிசுதல்முதலான) கிரியையுடன்கூடினஸாதனத் 

தால்பூஜையைச்செய்தார். ஸ்ரமம்ீங்கெவரும் செவ்வையாசஉட் 

கார்ந்திருக்கிறவருமான ௮வரைகோக்கிப் பின்வரும்வசனச்சைச் 

சொல்லலாீனார். ' 

  

முந்நூற்றறுபத்துநான் காவது அத்யாம௩ம், 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி.) 

— — ee — 
(ப்ராம்மணர் மோக்ஷோபாயத்தைக்கேட்க, அதிதி தமகீதம் 

அது ஸம்சயமாயிநப்பதாகச் சொல்லியது.) 

ஓ! ! குற்றமற்றவரே ! இந்தப்பூஜையைச்செய்து டம்௫ுடைய 

வாக்கின்மா துரியத்தால் தீ.திரத்தன்மையை அுடைந்தநான் ஒன்று 
சொல்லுறேன். அதைக் கேளும், பீராம்மணஸ்சேஷ்டசே ! நானோ 

குடும்பசாரியத்தைப் புத ; தரனிடம்ஒப்பித் துவிட்டு மேலானமோக்ஷ 
  

1 வேறுபாடம்,
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தர்மத்தைச் செய்யவேண்டும். வேதிய !! அதற்கு மார்ச்கம், எதா 

கும்.” கான்உ த்மாவையடைந்து ஒருவனாக ஆத்மாவிலிருப்பைப் 
பார் ' க்கவிரும்1/றெவனயிருர் அம் சாதாரணமானகுணவ்கிராலே கட் 

டப்பட்டு ௮ஷைப் பார்க்கவில்லை. புத் இரப்பயனை ஆஸ்ரயித் த1இர சஎன் 
ணடையபிசாயமான ஆ ஆல். ஓல தறருமுன்னே was சலாகத்திற்கு ஹித 

எ ட வக்க என்ன்ன விரும்புவதன் “இரதஉலகத்தி 

ள்ளபீண்டங்களில் 1௮ இல் ௮க்கரையையடையவிரும்புற எனக்குத் 
தாமமயமானஇடம் (ஏற்படும? என்கிற) இந்தப்புத்இ உண்டாயிற்று, 
உகைத் இல் 2 (சசர்.த். தஓவக்கப்பட்டவைகளும் பிறகு பிரிக் துபோகும் 

படிஜெய்யப்பட்டலைகளூபான பிசாணிலகூகங்களைப்பார்த்தும் பிச 

ஜைகளுக்குமேலே சலிக்கும்படி செய்யப்பட்ட (ரோகங்களாறெ)தர்ம 

ராஜனுடையகொடிச்சீலையின்வரிசையைப்பார்த்தும் (அன்னமுதலிய) 
போகங்களிலாசைகளால் பிறசைப்பிசார்த்தக்னெ்ற 2 டி இகளையும் 

பார்த்தப் என்னுடையமன?ம் (ஒன்றிலும்) பற்றவில்லை. ஐ! 4B 

இயே/ ஆகையால் புத்தியின்பலத்தைப்பற்றிய sing Beto நீர் 

என்னைத் தர்மத்தில் ஆஸ்ஞாபிக்கவேண்டும் * என்றுசெஈன்னார், மிக 

வும்றிவுடையவசான ௮ந்த௮ இதியானவர் தர்மமாகச்சொல்லுறெ 

அ௮வருடையவார்க்தையைக் கேட்டு ௮வசைசோக்கி இனியசொற்க 

ளால் ௮ழகாக மறுமொழிசொல்லலானார். “நாலும் இந்தவிஷயத் இல் 
மயக்கநுடையவனாயிருக்கிறேன். எனக்கும் (இதைச் தெரிந்து 

கொள்ளவேண்டுமென்கிற) இக்தஎண்ணம் இருக்கிறது, கேக 

மகர்க்கங்களுள்ள 3ஸ்வர்க்கத்தின் விஷயத்தில் ஈல்லடிச்சயத்தை 

.டையபில்லை. சிலர் மோக்ஷத்தை ம்லாடக்கின்றார்கள், சிலவே s 

யர்கள்*யரகத் இன் பயனைப் புகழ்கின்றார்கள், *சிலர் ,வானப்பிரஸ்தாய 

ws ps புத் இரக்னெருர்கள். சிலர்கருகஸ்தாம்ரமத்தை ௮0ுத் 

இருக்கின்றார்கள், சிலர் சாஜ.தர்மத்தை , அடுத் திருத்திஷ்றார்கள, 
இலர் தம. *பயனை ஆல்.பித்திருக்கின்றார்கள், இலர் குருவின் (பணி 

விடைமு தவன) 51 i ston ஆஸ்சயித் இருக்கின்றார்கள். சிலா மெள 

னத்தை இம்ரயிதிதிருக்கிறார்கள். சிலர் மாதாபிதாக்களுடையசம் 

ரூஷுழயச்செய்து ஸ்வரிக்கக்தை அடைந்தார்கள். சிலர் அஹிம்ஸை 

யினாலும் ஏலா ஸத் இபத்தினாலும் Mail FF SOS அடைந்தார்கள். 

Rat யுத்தத்இல்எ இர்த்துகின்.று கொல்லப்பட்டு ஸ்வர்க்கத்தை 
  

1 எந்த ஆஸ்ரமத்தில்? 2 வேறுபாடம். 

3 மோகம் ஸ்வந்ச்சம் இ.ரஸ்மிக்கும் பொது: 

4 இசச்திலுள்ளபயனை,
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அடைந்தார்கள், சிலர் உஞ்ச்விருத்தஇகளா ல ஸிதஇபெற்று ஸ்கர்க் 

கமார்க்கத்தையடுத்தார்கள், சுபகர்மமுடையவர்களும்” புத்திமான் 

களும் ஸந்6சாஷமுள்ளமனமுடைபவர்களும் இர திரியங்களைஜயித்த 
வர்களுமான?லர் வேதாத்தியயன தஇற்குரிய விரதங்காரில் பற்றுள்ள 

வர்களும் வேதாத்.தியபன த்தில் முயன்றவுர்களுமாக ஸ்வர்க்கத்மை 

அடைந்தார்கள் கேர்வழியடையவர்பளும் சு தீதமனமுடையவர்கறே 

மான சிலர் ர௬ுஜுத்தன்மையில்லா தஜனக்களால் உபச்இரவிக்கப் 

பட்டும் ரஜுச்தன்மையை விடாதவர்களாகி ஸ்வர்க்கத்இன்மேல் 

ஸ்தாபிக்கப்பட்டார்கள், இவ்விதம் ஸ்பஷ்ட(௩பிருக்கெதர்மமார்க் 

சங்களாலே பலவிதமானஜனங்களாலே காற்றிஞுல் மேகத் இன்வரிசை, 

கலக்கப்படுவதுபோல என்னுடையபுத்தியும் கலக்கப்பட்டதாயிருக் 
இற.து, 

  

முந்நூற்றறுபத்தைந்தாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம் (தோடர்ச்சி.) 

டட... ஆ பட்ட 

(அதிதி, ப்ராம்மணரைப் பத்மனிடம் போகச்சோலலியது,) 

ஓ! வேதியசே! னாலும் கான் உமக்கு என்னுடையகுருவி 

னால் எப்படிச் சொல்லப்பட்டதோ அப்படிக் ரெமமாக உபதே 

ச.த்ஷச்செய்கிறேன். அர்த்தத்இன்சத்வக்சை என்னிடமிருகது 
கேளும். கோமதிர தீதீரத்தில் நைமிசமென்கிறவனத்தில் முன்ஸ்ருஸ்டி. 

யில் தர்மமயமானசக்காமான து பிரலிருத்திக்கும்படி செய்யப்பட்ட ௫. 

அவ்விடத்தில் பெரிதான 'நாகச்சுனை ஒன்றிருக்கிறது. இ* பிராம் 

மண௫ிரேஷ்டரே! அவ்விடத்இல் எல்லாத்தேகர்களரீலும் யாகம் 

செய்யப்பட்டது, அந்தவிடத்தில் அரசர்களில்றெந்தவனான மார் 

தாதா இந்தனை ஜயிததான். அவ்விடத்தில் , தர்மபுத்தியுடைய 

பெரியஒருகாகன் வாலஞ்செய் துகொண்டிருக்கபென், ஓ பிகாம்மண 

ஸ்ரசேஷ்டசே! பத்மகாபனென்றெபெயருடையவ , ஜ£ம் பத்மனென்ே ழே 

பிரஸித்திபெற்றவனும் கர்மம் உபாளைம்ஞரீனமென்றெ மூன்றுவித 

மானமார்ச்கத்திலும் நில்பெற்றவனுமான அம்தமஹாத(கன் வோக் 
கினாலும் செய்கையினாலும் மனத்தினாலும் மிராணிகளுக்குச் சந்தோ 

ஷத்தைச் செய்கின்றான். அவன் விஷமத் கிஞ்ருப்பவையும் ஸமகிலையி 

லிரூப்பவையுமான 2ரத்திமுதலானவற்றை ஸாமதானபேததண்டங் 
் _.... ட்ட 

I eng’ என்பது வேறுபாடம். 
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களால் தான்குவிதமாயிருத்கும்படி. ‘Buren 5 578 ரக்ஷிக்கிறான். 

ot விதியினால் gored wes உமதுஇஷ்டத்தைக் கேட்கச் 

கடவீர்,: அவன் உமக்குச், கிறஈததர்மத்தைத் உதெரிவிப்பான் ; 

பெசய்யைச் சொல்லமாட்டான், அரதகாகன் * எல்லா. இதிகளையு 

ுடையவலும் புத்திிவம்சாஸ்இிரத்திலும்வல்லவனும் உவமையற்ற 

வைக ம் விராமபபிடிட்டவைகரமான ல்லா ககுணகளுமபொருர் 

தயவும்” இயற்கையரல் எப்பொழுதும் ஜலம்போலத்செளிவுள்ள 

வலும் எப்பொழுதும் அத் தியயன த் இல்பற்றுள்ளவனும Sah gS 

கம்மேலாஷசீலம்இஷவகளுள்ளவலும யாகசலமுடையவலும தானத் 

தைச்டுசய்றெவனும் பொறுமையுள்ளவனும் மேலானகடையிலகிலைத் 

திருப்பவும் உண்மையான வர FROG gin pon Pou Hp 

வனும் கல்லசீலமுடையவளும் இக திரியங்களையடக்னெவனும (தேவர் 

களுக்கும் பிராம்மணர்களுக்கும்கொடுத் த) மிச்சமான௮ள்ன ததைப் 

புசிப்பவனும் வார்த்தையால் எல்லா ருக்கும்௮னு உலமாயிருபபவனும் 

ஹிதத்தாலும்ருஜுத்தன்மையினாலும் உயர்ஈதவனும் ரன்மைதீமைக 

சையறிக்தவனும ஒருவபோடும்வைததைசசெய்யா சவ ஜம் பிராணிக 

ளின் ஹிதத்தில்முயன்றவனும் கங்கையின்மடுவிலுள்ளஜலக்தில் குல 

க்செமண்ன வாஸத்தையுடையவனுமாயிருக்கிறான்' என்றுசொன்ளார், 

  

முக்நூற்றறுபத்தாறாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம். (தொடர்ச்சி) 

பராம்மணர் நாகனிடம் சேன்றது.) 

அ்தப்பிராம்மணர் ௮திதியைரோச்கி, என்னால் _கேட்சப் 

பட்ட இந்தஉம்முடையவார்த்தையானது பெரியசுமையைச்சுமப்ப 

வனுக்குப் ிபரியசமைதாக்கபோல மிகவும் களைப்பை௰க்குே த, 

வழிஈடக்து ஸ்சபீப்பட்டவலுக்குச் சயனம்போலவும் der Fa 

மத்ஜதுபடைஈதவனுக்கு! ஆளைம்போலவும் தாசமுள்ளவனுக்குத் 

திர்தீதம்பேரலவும் வியால்வருர் துகிறவனுக்குப் போஜனம்போல 

வும் விரும்பியபொருள் _வேண்டியகாலத்தில் டைத்ததுபோலவும் 

புத் இரனைவிரும்புகிறவலும விருததலுமாயிருப்பவ லுக்குப் புத்திரன் 

போலவும் கனத்தால்கினை க்கப்பட்டவனான பிரீ திபுள்ளஸ்னேதெ 

னுடையதர்சனம்போலவும உம்கால். இரதவார் த்தையரன து சொல்”
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லப்படூடது. அது என்னை”மிகவும்ஸந்$தாஷிக்கச்செய்ற து. மிக 

வும் ௮றிவையுண்டுபண்ணுற வார திதையினாலே எனக்கு Dis 

உபதேசமன துர செய்யப்பட்டது ௮தை ஆகாயத்தில் “செலுத் 

தப்பட்ட கண்ணையடையவன்போல (தடையின்றி) பாச்க்கவுஞ்செய்டு 

றேன் ) யோிக்கவுஞ்செய்கிறேன். நீர் அஸ்த எவ்விதம் செல் 

இறிரோ அவ்விதமே செய்வேன். ஓ! ஸாஆஷரீவ !*இந்.தாரத்ரி Bi 

என்னுடன் கூட வளிச்கச்கடவீர், இதா ஐ-டிர்யபகவா ரண 

மடங்னெவலும் €ழ்நோக்கெவலுமாயிருக்கிறான். ஆகையால் நீர் 

ஸுகமாகவஸித்துச் சி2மபரிகாரம்செய் துகெண்டு சாரை க்காலையில் 

போகலாம்” என்றுசொன்னார். உ. பகைவர்களை க்கொல்பஒனே ' 

பிறகு ௮ரத௮ இிதியானவர் ௮க்தவேதியரால அ இித்பம்செய்யப்பட் 

அந்த ராத்ரி அவரோடு வஸித்தார். அப்பொழுது தர்மத்தோடு 

கூடியதத்வத்தைப்பற்றிப் மபேசிக்கொண்டிருப்பவர்களான அவர்க 

ளுக்கு ஸுகமாக அந்தசாத்ரிமுழுவ தும் பகலுக்கொப்பாகச் சென்று 

விட்டது. பிறகு விடியற்காலத்தில் 5 9 B Buren ant தம்காரி 

யத்தைவிறாம்புகிறவசான ௮ந்தவே இயரால் சக்இக்குத்தக்கபடி பூஜித் 

கப்பட்டார், பிறகு தர்மத்தைச்செய்கிறவரும் ஸுூருதத்இில் ஒபே 

விதமானஉறுதியுடையவரும் (செய்யவேண்டிய கர்மத்தில்?ச்சயத் 

தைச்செய்தவருமான அ௮ரந்தவேதியர் பந்துக்களால் ௮னுமஇசெய் 

யப்பட்டு உப2;தசிச்கப்பட்டபடி ஸமயத்தில் ஸர்ப்பங்களிற்கிறர் தவ 
ஞைனைபத்மனுடையூருகத்தை அடைந்தார், 

முக்நூற்றறுபத்தேதழாவத அத்யாயம், 

மோக்ஷதர்மம் (தோடர்்ச்சி3 

_ட-._ ஓ கூட்ட. 

(ப்சாம்மணர் நாகனுக்கத் தம்வரவைத்தெரிவிக்த ம்படிடிசாலலி 

மணலதிட்டில் வஸித்தது.)' 

4 

அரக்கவேதியர் வித் இரமானவனங்களையும் புண்ணிய தீர்த்தம் 

களையும் தடாகங்களையும் செமமாகறுடைந்து ஒருமுனிவஷ அடைந் 
தீரர். பிறகு அந்தவேதியர் அக்தப்பிரிழ்மணரால்சொல்லப்பட்டபடி 
௮ந்தமுனிவரிடம் காகத்தைக்குறித்து நியாயமாக வினவினர். அவர் 
முறைப்படி கெட்டிச் சென்றார், அர்த்தத்தையுணர்க்த ஆவர் நியாயப் 
  

வேறபரிடம்,
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படி நாசததினகிருகத்தையடைந்து, * கரஸ் வர் இருக்கேன் ' என்று, 
é Sur? என்இறசப்தத்தால் ழகானவார்த்தையைச் சொன்னார். 
அவருடைய அக்தவார்த்தையைக்கேட்டு ரூபமுடையவளுழ் தா்மத்தி 
லன்புடையவளும் பதிவிரதையீமான காகபத்கியானவள் வந்துறுர்,த 
Ga Bums சண்டாள், ர்மத்தில்பற்றுள்ள௮வள் அவருக்கு விஇப் 
படி பூஜையைச் செய் ழ்.  நல்வாவா ?' என்றுகேட்டுவி”டு, (நான் 

ot oor oor Gi ய்ப2வண்டும் ! ? என்றும்சொன்னள். வேதியர் ௮வளை 

கோக், * உன்னுடையஇனியவார்த்தையாலே சரமபரிகாரத்தை 
யடைர்கவனும பூஜிக்கப்பட்டலனுமா னேன். பெண்ணே ! உத்தம 

னும் சேவனுகானகரிளைப் பார்க்கவிரும்புகி£றன்,* இதுதான் எனக் 
குப் பெசியகரீரியம். இதுதான் எனக்குப் தொரியகிருப்பம், இந்தப் 

பயனுக்காகத்தான் இப்பொழுது நான் நாகனுடைய அீரமத்தை 
அடைந்தேன் ” என்றுசொன்னார். நாகபாரியை, * அந்தணரே / பூஜ்ய 
சான என்னுடையகாயகர் ஸ-டுர்யனுடையாதத்தைவடுப்பதீறகாக 
ஒருமாஸம் &ீஞ்சரிக்கப்போயிருக்றொர் ; 'ஏழெட்டுகாட்களில் சந் 

கேகமின்றி வர்துவிடுவார். பூஜ்யரானஎன்ரசாயகர் பாதேசம்சென் 
இருப்பதை நீர் தெரிர் துகொள்ளும். வேறு என்னசெய்யவேண்டும்? 
அதை ஒனக்குச் சொல்லும ' என்றுசொன்னாள். பிராமமணர், ஐ) 

பதிவிரதையே.! நான் இந்தநிச்சயத்தால் இவ்விடர் வந்தேன். 
தேவியே ! அவன்வரவைஎ திர்பார்த்துக்கொண்டு பெரிதானஇந்த 
வனத்தில் வசிப்பேன், _வன்வர்தவுடனே ஞாபகமாக கான் இவ்வி 

டம்வந்ததாக)் தெரிவிக்கவேண்டும், அ௮வன்வர்தவுடன் நான்வந்த 
செய்தியை நீ அவனிடம்சொல்லவேண்டும். சாலும் சேமதீஈதியி 

னுடைய அழகான இர்தமணல்கிட்டில் அல்பமான RST Goo SE 

செய்துகொண்டும்தி சொன்னகாலம்வரையில் எ இர்பார்த்துக்கொண் 

டும் வஸிப்பேன்' என்று சொன்னார். பிறகு வேதவித்தும் வேஇியர்க 
ளில்சிறந்தவருமான௮ர்தவே தியர் அந்.தநா ககன்னிகையைப் ப பல 
முறையி? தான ஞ்ஜெப் அவிட்ட, நதியின்மணல் திட்டையடைந்தார். 

  

      

1 ப இனைந்த" என்றும்கொள்ளலாம்.



௧௩௫௨ ஸ்ரீமஹாபீட்ரதம். 

முந்நூற்றறுபன்ே tod wo அத்யாயம், 

மோக்ஷ£தர்மம் ௫நீரடர்சீசி.) 
———— 3 kee ———— 

(நாகனைச்சேர்ந்தவர்கள் போஜனம் செய்யும்படி. ப்ராம்மணநகீத்ச் 
சோலலியதும் அவர் மமத்திதும்?) 1 

ஓ ! நரசிரேஷ்டனே ! பிறகு சவத்தையுடையவருமி! அகார 

மில்லா மல்வளிப்பவருமான ௮ந்தவேதியருக்காக அந்தராகர்கள் அக் 

கத்தைஅடைந்தார்கள். இர்தப்பத்மனென்டுற காகனுடையபந்துக்க 

ளும் ஸகோதரர்களும் பு.த்திசர்களும் பத்னியுபி ௪ எல்லோரும் கூட்ட 

மாகச் சோர்துகொண்டு அர்தவேதிகரிடம் சென்ரூர்கள், அவர்கள் 

(மணல் இடிடில் ஏகாந்தத்தில் உறுதியான விரசமுடையவரும் நன்ராக 

உட்கார்ந் திருப்பவரும் அஆகாரமற்றவரும் மர் இரஜபத்தில்பற்றுள்ள 

வருமரீன அந்தப்பிராம்மணரைக் கண்டார்கள், அரந்தப்பர் துக்களெல் 
லோரும் அர் சவேதியையடைந்அ அடிக்கடி பூஜித்து Bunn WAS 
ஸஈச்காசத்திற்குரியவார்கதையைச் சொல்லலானார்கள். ஓ. தபோ 

தனசே ! இங்குவர்தஉமக்கு இப்பொழுது ஆருவஅதினமாய்விட் 

Lo. தர்மத்திலன்புள்ளவே ! ஐகாரத்தைச்சுறித்து இன்றும் 

சொல்லவில்லை. எங்களைக்குறித்து வந்தவராயிருக்கறீர், நாங்களும் 

உம்முடையஸமீபம் வர்இிருக்கிறோம். © oS Ms opi நிரம்பிய து 
மான அதிதிபூஜையை நாங்கள் செய்யவேண்டும், ஐ. பிராம்மணர் 

களில்பிறெந்தவ்சான பிசாம்மணசே ! அகாசரிமித்தமாகக் ipa 

கையோ கீனியையோ சருகையோ ஜலத்தையோ அன்னத்தையோ' 

நீர் புஜிக்கவேண்டும். ஆகா.ஈமில்லாமல் கர் வனத்இல்வஸிட்... சால் 

குழந்தைகள்முதல் முதியவர்கள்வரையுமுள்ள இஙர்களெல்? லாரும் 

தர்மத்தின்ஸங்கரத்தாே ல பிடிக்கப்படுரொர்கள். ராகர்களானஎங்க 
ளுள் ப்ரூணஹத்தெபண்ணினவலும் இரதக்குலக்தில் தேவதைகளுக் 
கும் ,4ி'இதிகளுக்கும் பர்.துக்களுக்கும்மார் இ வசாமம்செய்தவலும் 
ஒருவனுமில்லை ” என்.று'சான்னார்கள், வேதியர் (உங்களுடைய உப 
தேசத்தாலேயே கான்.தகா.ரம்செய்தவன்பேலானேன். நாகனுடைய 
வரவைக்குறித்த இரண்டுகுழையப் பத்துகாளுண்டு, ஸ்ட் Te oi 
சென்றதன்பிறகும் காகன்வசாமலிருந்த்ரல் அப்பொழுது ஆகாசத் 
தைச்செய்வேன். இந்தவிரதமானது _அிவனுடையவாவுக்காக ஏற் 
பட்டது. நீல்கள் வருத்த, த்தையடையவேண்டாம். வந்தபடி போச 
அம், அவனுடையவாவுக்காக Bat எல்லாம் ஏற்பட்டது, இதை



frdBudas «Gs 
இப்பொழுது நீங்கள் கெடு SC acer Pb? orem gy சொன்னாடூ 5! 

yng Gon 1ஸரந்த நாகர்கள் தப் பிராம்மணரால் ௮லுமஇசெய்யப் 

பட்டும் .பயனையடையாதவர்களாசத் தங்கள் வீடுகளுக்குச் சென் 

ரூர்கள். 

முக்றுஹ்றரிபத்தென்பதாவது அத்யாயம், 

மேரக்ஷதர்மம் (தொடர்ச்சி) 

—— He 
(நாகனீவத்த தும்வுவன்மனைவி ௮வீனை ப்ராம்மணரிடம்போகசீ 

சோலியதும்£) 

  

பிறகு பலதஇிதிகளையுடையகாலமானது பூர்ணமாணீபொழுது 

பத்மனென்றெராகன். தன்காசியத்தைச்செய்து ஸ-டுர்யனால் ௮னுமதி 

கொடுக்கப்பெற்.றுத் தன்வீட்டுக்கு வந்தான். அவன் மனைவி ௮வ 

கப் பாதப்்க்ஷராலனமுகலான பணிவிடைகளாலே உபசரித்தாள். 

(அப்பொழுது) சாகன் தன்ஸமீபத்தைறுடைந்த அந்தப்பதிவிதை 

யை நோக்9, ' கல்யாணி /! தேவதைகளையும் ௮திதிகளையும் பூஜித்துக் 

கொண்டிருக்கிராயா 2 முன்சொல்லப்பட்டவிதிடுடன் கர்மங்களில் 

முயற்சியுடையவளாயிருக்கிறாயா ? ஆ * % பய 

னில்லாததானஎன்பிரிவினிமித்தம் பெண்புத்தியால் (மனம்) மெலிந்த 

வளாஇத் தர்மஸேதுவைவிடாமலிருக்கிறாயா ?' என்று கேட்டின், 

காதபத்னியானவள்)  இஷ்யர்களுக்குக் குருசுஸ்ரூனையிம் வேதியர்க 

நக்கு வேதங்களை ஓதுவதும் தொண்டர்களுக்கு எஜமான னுடைய 

கட்டஊயைச்செய்வதும் அரசனுக்கு உலகங்களைச்சாப்பதும் க்ஷத் 

ரியஜா.இக்குக எல்தாப்பிசாணிகளையும் சக்ஷிப்பதும் இவ்வுலகத்இல் 

தர்மமாகச் சொல்லப்படுன்றன, வைியர்களுக்கு ௮ திதியது வைடி 

டையயாகவிருத்தியானஅ சொல்லப்படுகிற து. வேதியன் ஷத்ரியன் 

வைபெள் இஓர்களுல்டிய பணிவிடையானது ூத்.திசர்களின் ரீமா, 

ஓ! நரகர்களிற்சிறந்தவசே /அல்லாப்பிராணிகளுடை( ஹிதத்தையும் 

கிருழ்புல இருகஸ் தனுச்குரியதாமம், சிய மமுள்ள இகசாமும் எப் 

பொஞு ita orig gh தா னுஷ்டானமும், இக் திரியங்களுடை யதர்ம 

ஸம்பந்தத்தினுவுண்டாண விச ஷதர்மம், “நான் யாருடையவன்? 

ar mA ans grant goer? யார்? இம்மையில் என்னைச்சேர்கதவன் யாரா 

வன்?” என்றெ இவ்விதமானபயனுள்ளபுத்தியுடன் எப்பொழு அம் 

மோக்ஷ£ ஸ்ரமமானஸ்ர்யாஸத் இல் வஸிக் கவேண்டும். பூத்தினிக்குப் 

ப ௨ா, ௪௭௦.



௧௩௫௪. ஸ்ரீ மஹாபீர்ச திம். 

பதிளிரகாதர்மமானது பாமதாமமாகச் சொல்லப்பட து. ஓ? நரகர். 
கவிற்சிறர்தவு2ர ! உம்முடைய உபதே$த தால் அதை நான் உண்டை 

யாக அறிமீறன். தர்மத்தையணர்ந்தவளானநான், மீர்தட்மத்தை 

நித்தியமாகக்கொண்டிருத்தலால் ஸன்மார்க்கத்தை விட்டுவிட்டுக் 

செட்டமார்ச்கத்தை எப்படி அடைவேன் ? றி 1) மஹாபாக்கெமுள் 2” 

வசே / தேவதைகள்விஷயச்தில் தர்யானுஷ்டாவ்மானது சுறைற 

தில்லை. அதிதிகஷுடையபூஜையிலும் சோம்பலில்லாமல் எ.சகாளும் 
முயற்சித் துவருகிறேன், அனால் இவ்விடம் ஒருபிசாம்மணர்வந்து 

ஏழுஎட்டுராள்கள்சென்றுவிட்டன, அர்தக்காரிர-த்தையம் என்னி 
டம் சொல்லவில்லை. உம்முடையதரிசன த்தை விரும்புளன்றார்.. ய 

தப்பிசாம்மணர் கோமதிக இயின்மணல்திட்டில் உம்மைப்பார்ப்பதில் 

விருப்பமுடையவாக வேத்த்தை.விருத்திசெய்துகொண்டுூ கடுமை 

யானவிரதத் துடன் உட்கார்ந் திருக்கிறார், நாகர்களிற்சிறர்தவசே ! 

அவர், *நாகற்மேஷ்டர்வந்தவுடன் என்னிடம் ௮வரை அனுப்ப 

வேண்டும்! என்று உறுதியாக என்னிடம் ஸமாதானம்சொன்னார். 

ஒ்மகாபுத்திமானே ! நீர் இதைக்கேட்டு அவ்விடம் போசகவேண் 

டும், ஓஒ! கண்ணைச்செவியாயுடையவ 3 ! அவருக்குத்தரிசனம் 

கொடுப்பதற்கும் தக்கவராகிறீர்' என் றுசொன்னாள். 

  

முந்நூற்றேழுபதாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷ£தர்மம் (தொடர்ச்சி) 
அகட 

(நாகன்கோபித்ததும் ௮வன்மனைவி அவனை ஸமாதானத் 

சேய்து ப்ராம்மணரிடம்போகச்சோலலியதும்.) 

- பலவு, நாகன் மனைவியையே, க்கி, " சுத்தமானபுன்சிரிப்புள்ள 

வளே 7 பிரம்மணரூபுத்துடன கூடின அவரைக் கேவலம் மனுஷ்ய 
ரானமீவ v இயசாகவா gong தேவசாகவா டாசாக நினைச்ிறொய் 3 ? 

இரத் இபெறறவளே ! எந்தமனிதன் என்னைப் பாரக்கவேண்டுமென்று 

விரும்பினால் (பார்க்கச்) சக்தனாவன்? கார்தி |/டையவளே! தேவாஸு 

_ பீச்ணங்களிலும தேவரிஷிகளிலும் பார்க்கர், .ள்ளஎவன் ஆறிஞை 

யைமுன்னிட்டு வார்த்தையைச் சொல் வான்? நாகர்களும் (அவர் 

களை) அடுத்தகாங்களும் மிக்கவிரியமுடையவர்களும் இிவயகந்தததை 
யுடையவர்சளும் வேசகுமுடையவர்களும். வணங்கத்தக்கவர்களும் 

வாத்தையளிக்கின்றவர்களுமாயுள்ளவர்கள், விசேலமாக மனிதர்



நிதிபர்வம். , கூடடு 
கஞக்குப் பாரக்கத்தசா தவாத்ளென்று ஒன்னுடையகருகது' எனறு 
சொன்னான், nes ஓ? வாயுவை 8p Gr! 
உண்மையால் Kaur தேவால்லசென்று நினைக்கறேன். ௫சவும்கோப 
முடையவசே | அவரிடம் ஒன்றை ௮றிகமறன். என்னனெனைருல் 

மானாயிருக்கறார். வேறுஎதோகாரியத்தைலிரும்புறெ னு 
ஜலகஷையடைய ஷிருப்சிமுடைய தம் ae ne 4 
யிருக்க சாதகபக்ஷியானது மழையை “எ இர்பார்பபதுபோல உம் 
முடையதரிசனத்தை எதிர்பார்க்கிறா ; உம்முடையதரிசன த்தைத் 
தீவிர 'ஒருவிக்வெ த்தையும் எதிர்பார்க்கமாட்டார், நல்லவம்சத் இல் 
பிறந தஉம்மைய்போ ற ஒருவனும உூபகஷிக்கமாட்டான். கை 

“யால” கூடப்பிறர்தகோபத்தைத்கள்ளிவிட்டு நீர் அவரைப்பார்க்க 
வேண்டும். அவருடைய ஆசையைக்கெடுப்பதால் இப்பொதீழது ஆத 
மாவைத்தகித்துக்கொள்ளாதீர். ராஜனானாலும் சாஜகுமாரனானாலும் 
ஆசையுடன்வர்தவாகளுடைய கண்ணீரைத துடையாவிட்டால பளு 

ணஹத்திசெய்தவர்களாகிழுர்கள். ஒருவன் மெளனத்தா ஞானப 

லாபத்தையும் தானத்தால் பெரியபுகழையும் ஸ்த்யவார் த்தையூச் 
பேசுர் திறமையையும் ௮டை$ூரான் ; பாலோகத்திலும் 'பூஜிச்கப்படூ 

கிறாுன்ூூமிதான த்தால் ?அணமத் இற்குகிகானக இயை ௮டைகருன். 
நியாயமாகத்தனலாபத்தைபபெற்றவன் பயனை அுடைகருன், இஷ்ட 

மூரீம் பரவத்துடன்கூடாததும் ஆத்மாவுக்குஹிதமுமான கிரியையைச் 
செய்து ஒருவனும் நரகத்தையடைகிறதில்லையென் று கர்பத்தை 

பணர்ந்தவர்கள் சொல்லுஇறார்கள்' என்றுசொன்னாள். ஷாகன்,” அபீ 
ழானங்களால் எனக்கு அஹம்காசமில்லை பதிவிரதைதே .! pena 
ஜா இழின்சாஷத்தால் ஸங்கற்பத்தாலுண்டான மிக்கமீகாபமான து 
உன் சொல்லாறெதிபினால எரிச்சப்பட்டது. பதிவிரதையே ! நான் 

கோப்த்தைக்காட்டி லும் ௮,இகமான இருளைப் பார்க்கவில்லை. கோபத் 
இன்மிகு இயினால்.. நாகர்கள் நிந்தையை அடை ன்றன? “பிரதாப 
முடைழவறும்- Pigs Cu Os G1 gro sana Ogu sargyon or 
இராவணன் சேரபத்தின்வச த்தையடைர் அ யுத்தத்தில் ராமரால் 
கொல்லப்பட்டான். அர்தப்புரத்திலிருந்த. கன்றை "அபகரிக்கப்பட்ட 
தாசக்கேட்டு அவமழானத்தாலுண்டானகோபத்தால் மனவருததம 

டைந்த கார்த்தவிரியனுடைய புத்தர்கள் பசசுராமரால் கொலலீப் 

பட்டார்கள், ஐமதக்வெபின்புத்திமான பாசுராமரால் இர் இரலுக்கு 
  Corte eet eee 

I (மற்றது லஷ்யமில்லை' என்பது ௧௬,5.த. 

2 ஆஸ்ரமங்களைஎல்லாம் அனுஷ்டி,த்ததனாலுண்டாகும் பூபன்,



௧௩௫௬ ஸ்ரீமஹா ப்ட் 7 Ay tb. 

நில் 'மானவளும் மகாபலசாலிரமான காரித்தவிரி.பன் கோபத்தால யுத் 

தீத் துல் கொல்லப்பட்டான். லை !) உன் னுடையஇவ்விதமான் 

வார். த்தைஓ பக் 2கட்டுத் தவங்களுக்குச்சத் துருவும் ஸ்சேயஸ-க% 

கெடும்பதுமான இநர்தக்கோபமானது என்னால் அடிக்கப் 0 ட்ட 

நீண்டகண்களையுடையவே/! தீர்மத்இன்கெடு ல்லாதவேே மழஞ்ி 

கிடளேயுடைய நீ எனக்கு மனைவியானதால் Gorter கி3,-ஷமாக 

ஸ்லாத்துக்கொள்ளுறேன், கான் எர்தவிடத்தில அக்தப்ந£ம்மணர் 
இருக்கிறாரோ அவ்விடம் இப்பொழுதே போடறேன். எல்லாவிதத் 
தாலும் என்னிடம் வார்த்தையைச் சொல்லி வர் காரியத்தை நிறை 

வேற்றிக்கொண்டு போகட்டும் என்று ௮ சொன்னான். 

முற்நூற்றெழுபத்தோராவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம் (தோடர்ச்சி.) 

——— Ee ——— 
(நாகன் ப்ராம்மணரைக்கண்டு பேசியது.) 

தீரகாகளுக்க திப தயான ௮ர்தப்பத்மன் இவ்விதம்சொல்லி 

விட்டு மனத்தால் ௮ தப்ராம்மணரையே இயானம்செய்துசெ.ண்டும் 

அவர்காரியத்தைஆலோ௫த் துக்கொண்டும் அவரைக்குறித்து அவ்வி 
டம் சென்றான். ௮சசனே ! புத்திமானும் இயற்கையாகவே, தர்மத் 

தில் தவலுடையவனுமான ௮நதரகராஜன் ௮வசை அடைந்து, 
யா ! கூரமிக்கவேண்டும். சொல்லுகிறேன்; கோபத்தையடையா 

தீர். இவ்வி_த.இல் யார்நிமித்தம் எதற்காக வந்தீர்? ஓ.! பிராம்மணரே/ 
உம்முடையஸ்2 565510 CoD உம்மையடைக்து பிரல்னஞ்செய்ெ 
றேன். நீர் ஏகர்ந்தமான கோமதிஈ இதிரத்தில் பாளை உபாஸிக்கி 
Ba ?? என்று மதுரமானவார்த்தையைச் சொன்னான். பிராம்மணர், 
ஓ. சாகஸ்ரேஷ்டனே ! நான் தீர்மாண்யனென் று பெயருள்ளவன். 
பத்மகாபன்என்றெகாகனைப்பார்ப்பசற்கு இவ்விடம்வா*ருக்கறேன். 
இதை அறியக்கடவாய். அவனிடத்தில் ஒனக்குக்காரியமிருக்கறெ.து, 
நான் அவனில்லா இருக்கையில் ; இவனுடையுபர்துவினால், * அவர் வெ 

ளியேபோயிருக்கொர் ' என்று கேட்டேன், ௮வனை, உழவன் கேசத் 
ஐ:௪ இர்பார்ப்பது2 போல எதிர்பார்க்றேன், யோகத்துடன்கூடிய 
வனும் பீடைஇல்லாகவனுமானகான் அவனுக்குக் இலேசத்தைப் 
போக்குவதும கேஷமத்தைச்செய்வதுமான ௮க்தவேதுத்தை விரு 
தீ.திசெய்கிறேன ' என்றுசொன்னார்., நாகன், 5. மஹாபாக்யெ



0 UN ws tt abs ob. ௧௩௫௭ 

ள்ளவசே ! ஆச்சரியம். நீர். *ல்லலேமும்டயவரும் ஸாதுவும். ong 
ர்களிடத்இில்அன்புள்ளவ( எபிருக்கர் குத்றம்லொஷ்தத்தகாக 

வரரனகீர். பிறை ஸ்கேகத்.துடன் பார்க்கிறா. ஓ. பிராமிணடுசேஷ் 
டசே...! சீர் அடையவிரும்பிய அக்தகாகன் நானே! இஷ்டப்படி கட் 

ட செய்யும். ரான், உமக்கு என்னபிரியத்தைச் செய்யவேண்டும் ?: 
நால் "சவர் இருப்பதை சின்னு உடயமனைவியால் கேட்டேன். தீ. 
பிசாம்மகரசே ! அதனால், உம்மைப்பார்க்ச நானே வந்தேன். ஏன்னை 

அடைக்தவசானமீரும் இப்பொழுது இருதாரத்தராகத் இ ௬ும்பிப்போ 

விர். ஒ. பிரரம்மணடி3சஷ்டரே ! ! ரா ஈமபிக்கைவைத்து என்னை உம் 
முடையகாரியத்தில் , 'பிரவிரு,ச்இக்கச்செய்யலாம். நீர் உம்முடைய 
ளெளக்யத்வைீவிட்டுவிட்டு இவ்விட தீதில் என்னையே ௮னுளரித் 

இருப்பதால் எங்களை எல்லாம் விசேஷமாகக் குணங்களால் விலைக்ஞ் 

armed. ot’ என்.றுசொன்னான். பிராமமணர், ! ஓ. ! மஹாபாக்கிய 

மூள்ளநாகனே ! அர்த்தங்கை அறியா தவனானஈண். உன்னுடையதரி 

சனத்தில்லிருப்பமுடையலலும் ஒருவிஷயக்சைக்கேட்க விருப்ப 

மூடையவனுமாக வந்தேன். நான் விஷயங்களினின் றும்திருஈ££த 

தன்னிடமிருப்பவலும் ஜீவாத்மாவுக்கு௮டை! 2வண்டியஸ்தானமா 

யிருக்க. பாமாத்மாவைததேடுறெவனுமாசச் சலிப்ப.தும் இருப் 
பிடத்தைவிரும்புகிறதும் பெரியஅ.றிவையுடையதுமானசத்தத்தை 
௮லிடர் தவனாயிருக்கி2றன். அபபடிப்பட்டர யசஸுகளாறெமத் திய 
கரணங்களையுடையவைகளும் சர் திரரெணக ங்களுடையஸ்பரிச த இற்கு 
கிசரானவைகளும் உனீஞல்பிரகாசக்கச்செய்யபபட்டவை, ௫ ளும் மன க் 
இற்னெயவைகளுமானகுணங்களாலேபிசகா சக்கரம். அரி Gl Dov. p 

{Gi sBpaGer ! ecrtoauuiggere ஒருபாஸ்னம்செய்கி£றன். 
நீ கிவருத்திசெய்ய?வண்டும், பிழகு காரியத்தைச் சொல்லுவேன், 
௮ர்தக்கேள்வியை நீ கேட்கககடவாய். 

  

4 SB Gm ழுபத்திரண்டாவது அத்யாயம், 

மீமாக்ஷதர்மம் (தொடர்ச்சி; 
் அகி 

(நாகன் ஸூர்மனிடக்துள்ள அதிசயங்களை ப்ராம்மஸ்நக்தச் 
கோல்லியது. ) 

(முறைப்படி. ஒசேஉருளையையுடைய சூரியனுடையந்தாதச் 
தைவஹிப்பதற்குப் போறாய். ௮வவிடத்தில் மீ ஆச்சரியமான 
ஏதாவதுஒன்றைப்பாா்த ருஈதால் அ௮தைச்சொல்லவேண்டும்' என் ழ



Sh BD ஸ்ரீ h dp ர்ய் ர்ந்த ம். 

காலல நரகன்௮வரைநோக்கு, * ழாயபசவானானீவர் ௮கேசதச் 
௫ 

சரியங்களுக் (கு இருப்பிடம், ௮ல் ல் மூன்று apanaal Si 

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட எல்லாப்பிராணிகளும் பிரவிஞூத்இித்ன்றன. 

அவரடைய ஆயிசம்செணங்களிலும் நன்றுகஸித் திடெற்றமுனிவர்கள் 

2 தவர்களுடன்கூடக் கிளைகளில் பகஷிகள்போல vol jg 

காண்டு வஸிக்கருர்கள்... அவரிபுழிருநித் 0 ியரியவாயுவா, an 

ம்பி அவருடையசெணங்களை தஸ்சமித்துச்சொண்டு , ரயத்.இல் 

விருத்தியடைகின்ற து. அவரிடமிருக்கும் "இசைக்காட்டி லும் மே 

லான ஆச்சரியம் என்னஇருக்கிறது? ஐ / பிரரம்பூணரிஷியே ! ! பிரஜை 

களுடையஹித,த்தைவிரும்பி ௮ர்தவாயுவைப்பீறித்.து” வர்ஷாத(லங்க 

ளில் ஜலத்தை வருஹிக்கிளுர், இதைக்காட்டி.லும் வேறு என்ன 

ச்சரிடம் | வேண்டும்? அ௮வருடையமண்டலத் இன்மத்இயிலிருர் து 

கொண்டு அந்தர்யாமியானவர் பாமமானகார்இியினாலே ஜ்வலித் 

துக்கொண்டு, உலகங்களைப் பார்க்கிறார். இதைச்காட்டிலும் வே.று 

என்ன ஆச்சரியம்வேண்டும்? அவருக்குப்பாதம்பேர்ன்ற சுக்கிர 
சென் துபெயருடைய வெண்மையான “Baa or ey a pares a6 
மேகமா வருஷாகாலங்களில் ஜலத்தை விடுறெது, இதைச்காட்டி. 

௮ம் மேலானஅச்சரியம் என்ன இருக்கிறது? அவர் வர்ஷாசாலச் இல் 

பொழிர்தஜலததைத் இரும்பவும் வெண்மையானூரணத்தால் எட்டு 

மாதங்கள் இழுக்கிறார். இதற்குமேல் என்ன.ச்சரியம் , இரக்கி 
pg அவருடையவிசேஷமான தேஜஸுகளில் ஆத்மாவானவர் நிலைத் 
இருக்கிழும் இந்தப்பூமியும் அ௮வரிடமிருகது சசாசாங்களோடுகூட 
pap Bat - த்தரிக்கிற த, org Be மிக்கபுஜபலச்தையுடையவரும் 

சாஸ்வதரும் 'புருவேரத்தமரும் ஆ.தியர்தமற்றவருமானதேகர் இருக் 

இரூர், இ. வேதியரே! இதைக்காட்டி லும் மேல௩ஆன்ரியம், என்ன 

Rosine? ஸ-டூர்யனை ஆஸ்சயித் த. தனால் கிர்மலமான காயத்தில் 

நான் பார்த்த ஆச்சீரிபங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாயிருக்றெ இந்த 

ஒலிறையும் என்னிடமிருந்து கேளும். முறங்கரிலத் இல; in Auris 

மையத்தில் ஆ இத்தியர் உலகங்களை த சபிக்கச்ரெய்கையில் எங்கும் 
'வேறொருஸுூர்யன் போலப் பிரகாசிக்தெறசான ஒருவர் காணப்பட் 

சார், அவர் தம்முடையசார்தியாகற ேதஜஸிஜுல் எல்லரவுலகங்களை 

யும் ஒளிமழுங்கச்செய்து ஆகாயத்லதப்பிளக்நறெவர்போல இய 
யனுக்குநேரே வந்தார். ஹோமம்செய்யப்பட்ட ௮ச்னிபோலத்' 

தேஜஸுகளாகிற௫ூரணங்களால்வியாபித்து நிச்சயிக்கமுடியாதரூபத் 

தாலே இரஸாடாவது ஆதித்யர்பேரலவும் (வந்தார்.) ௮அவர்வததும்



r4% Hub aia. ? sn Gx 

ஆதித்தியர் ஸக்க்க் கொடுத்தார். எஇிர்கொண்டுபூஜிக்கப்பட்டவ் 
தும் மிரார்த்திகறெவருமானஆவா வலக்கையைக்கொடுத்தார். பிறகு 

ன்வர். அகாயதிதப்பே BS BSC aan ஸுர்யமண்டஃ த்தில் பி 

வித்தார். அவருடையதேஜஸானது ஒன்றாச*சோ் தகொண்டு 

ரலத்இல் ரர றபிற்2. அப்பொழுது அவர்களுடை! 
2தஜஸ at Ga mon dad én எங்ககீரக்கு, இவர்களுள் தேரிலிருரத 

ஸுடர்யனீயார்? வந்தவர்யார?” என்று ஸந்தேகம் உண்டாயிற்று, 
ஹந்ததேகத்தை௮டைந்தராங்கள் ௮.தித்யரைகோக்க, (வேறுனஸ-டிர் 

பன்போல அகாயத்தை.தக்கெமித்துறடைர தஇவர் யார்?” என்று 
ள்டோம். 

முக்நூற்றேழுபத்தமூன்றாவது அத்யாயம். 

மோக்ஷதர்மம் (தொடர்ச்சி) 
—— ௨ 

(engi it unas தன்னிடம் பீரவேசித்ததேஜஸின்வாலாற்றைச்சோலலியது.) 

    

  

  

அ] இத்யர், இவர் வாயுவுக்குமித்ரரான அக்னிதேவால்ல்; 

aye அல்லா ; நாகனும நுல்லர், உஞ்சவிருத்திவிரத)் இல் 

ஸித்திபெற்றஇக்தமுனிவர் ஸ்வர்க்கத்கை ௮டைகதார். Oi soe Rut 

ஷ்ருகனிகளை.தகாரமாகவுடையவரும உதிர்ந்தசருகுகளை ஆகார 

மர சவுடையவரும் HVS UGH HH DAG வாயுவைப் பக்ஷிப்பவரு 

மாச ஸமாதஇயுடைய: *₹: ருந்தார். ஆவர்க்கமார்க்கச்ல் , பூரிபற்டு 

சந்த வர் ஸ்வர்க்கக்தை டைவ குக்காணசான (அர் uae 

ரரை தேதத்தின்ஸம்ஹிதைகளால்.ஐ.தி sort. ol நாசர்௩ளே! இகத 

வ இயர் ஸங்கமற்றவரும் ஆசையற்றவரும்' எநர்காளும் "உஞ்சூல 

த்தை*காரமாகவுடையவரும் ஸசலமானபிராணிகளுடையஹிதத்தி 
லும்மும்ற்செயுள்ளவருமானவர். தேவர்களும் கந்தர்வர்க 52 5 

ரர்களும் ௩... 'அறீழ் இப்படி.ப்பட்டவர்கள் அடைக்தஉத்தமததியை 

படைக ஸஃர்த்தராகார்” என் நசொன்னார். ஐ! பிராம்மணசே ! 
அந்த enti) wie aos Be இவ்விதமான இந்த.றச்சரியமானது 

என்னை பார்ச்சப்பட்டஅ. பிராம்மணரே/!/ அந்த மனுஷ்யர் மிகவும்ஈள் 
Ws ஸிதீதியையிடைட் து ஸித்தர்களுணையக தியை அ௮டைநதாத் 
அவர் ஸ-ஒர்யஜேடுசேக்துகொண்டு பூமியைச் சுற்றி வருகிறார் ' 

என் றுசொன்னான். 
௪ 

பொறுக்?சசேர்த்த தான்யம். 

el eee



௧௩.௬௦ “LG tb aT Wa 3S tb. 

முந்நூற்றேழுபத்துகான்௧ழவது அத்யாயம 

மோக்ஷதர்மம 7 தாடர்ச்சி.) 
— ee — — 

(பிராம்மணர் நாகனிடம் விடைபேற்றுச் சேன்,)த 

$சகம்மணர், * ஒ.! சாகனே! இது அ ச்சீரியம், இதில் ணதக 
மில்லை. மிசவும் பிரீ இயடை*தவனாென்.'வேறுவிஷய தன, 7 அடுத் து 

கேரிட்டவாக்கியங்களால் மார்க்கத்தைக் ௩ காண்பிக்கப்ப்ட்டவனா 

னே, நாகர்களிற்டுறந்தஸா அமவ ! உனக்கு கேஷமமுண்டாகட்டும், 

போடறேன். காரியங்களில்ஏவுவஇலும் செய்வீத்தலிலும் என்னை 

நினைக்கவேண்டும்' என்றுசொன்னார். நாகன், (மனதீதி லுள்ளண் 97.52 

கைச்சொல்லாமல் நீர் இப்பொழுது எங்கேபுறப்பட்டீர் ? ஓ! பிரா*ச% 
ண?ே ! என்னகாரியத்திற்காக நீர் இவ்விடம் வந்ர் ? அ௮தைச்சொல் 

லும்-ல்லவிச தமுடையபிராம்மணம் சோேஷ்டசே ! (சிறிது) சொல்லப் 
பட்டதும் (முழூ தும்) சொல்லப்படாததுமானகாரியமானஅ செய்யப் 

பட்டபிறகு என்னிடம்தெரிவித்து என்னாலனலும திகொடுக்கபபெற் 

றுப பின்பு நீர் போகவேண்டும். ஓ! பிரம்மரிஷியே ! னேகமுள்ளவ, 

ரானறீர் இப்பொழுது பிரயோஜனமில்லாமல் என்னைப்பார்த்துத்தள் 

ளிவிட்டு மாத்இினடியை௮டைந்தவர்போலப் போகத்தக்கீவால்லீர். 
ஓ. பிராம்மணம?ரஷ்டமே? 1 உம்மிடத்தில் கானும் என்னிடதூல் 

நீரும் DEAS சந்தேகமில்லை. இந்த உலகமெல்லாம் உம் 
COLES ELS BH. 5 குற்றமாறவ 2 / என்பில (தீதில் உமக்கு என்ன 

இலோகளை ?' என் சொன்னன். பிராம்மணர், * பேரறிவுண'யபிவி 

னும் ஆத்மா: ஸயறிச்தவனுமான நாகனே ! இது இப்படியே. உள்ள் 
படி. எல்லாவிதத்தாலும் உன்னைவிடமேலானதேவர்கள் இல்லை. 
நானும் நீயும் எல்லாப்பிசாணிகளும் எவரிடத்தில். எப்பொ தும் 

அவடயதவ்க்களாயிருக்கறுமோ ௮வசே நீ; வமர நான். '! நான் 

யாரோ, அவ நீயும். ஐ! சாகஸ்சேஷ்டனே' ணட “குப் புண், 

யஸமூகத்இல் சநீதேகமுண்டாயிருர்,2.௮. ஓ! ஸாதுவே ! கரன் புரு' 
ஞார்த்தரை தனமான உஞ்சவ்சசத்தை அனுஷ்டியங பன். ஐ ஸாது 

You! OSs எனனுடையஉறுஇ, உத்தமமனகாரனணாமான அ:04ல் 

ப்பட்டது. ஓ! நாகனே 1 விடைபெற்.றுக்கொள்ளுகிரேடன், உனக்கு 

மங்களமுண்டாகட்டும். இருதார்.த்தனானென் ' என்று சொன்னார், 
கு 

1 (உம்மிடத்தில் மான் ௮ன்புடையவன்ஃ என்னிடத்தில் நீர் அன்புடைய 
வர்' என்பது பிமழயவுமை, 

 



 முந்நூற்றேழுடி ந்தாவது அத்யாபட 

மோக்ஷதரமம் (தொடர்ஃ£சி.) 

(பரசம்மவருக்ஷம்நாகறுக்கம் நடந்தஸமம்வாதமானகதை 

wn Ryan) 
அச்சனே ! உறுியைபடை தவரான தப பிராம்மணர் 

GT GUD Saag oh ip Han Cup oho ண்டி திசைஷயைலிரும்பு 

வராகி TL So பிநகுவமசச்சிலுண்ட ரன ச யவனமகரிஷியை 

க், அதார் அண = FG FUT od aa ெயய்பபட்டுத் தியதி 

கமய தரங்கா ௮ாச2ன ! பபொழுது இந்தக் தையை, 

யும் சொன்னார். ரா a ! ச்பலனராலும் ger’ aay 

இருகததில் மஹாச்மாவானராசதருக்குப பமிசுச்சமக்னஇரதக் 

கதையானது. சொல்லப்பட்டது சாஜஸ் ரரஷ்டனே ! ;கடிகப்பட்ட 

வரு? வரி ரிபங்களைஎளி திலசெப்பவருமானசாசகாஜும் இர் .இரலு 

வயிரு HES BH சொலலப்பட்டன. பாதம் சரஷ்டனான ,௮7௪ ர 

அரதத்தேவரஜனாலும் முன்காலந் தில சுபமானஇர தக்கதையானது 

பிரித்திசளான எல்லா தியாகளுக்கும சொல்லப்பட்டது. ௮ர 

சனே ' எனக்குப் பாசுராம நடன் மிகவும்பயங்காமானயு தீஜீமான து 

ேரிட்ம “பொழுது வஸாக்களா'8ீல இரதக்கதையானது. எனக்கும் 

சொலலபபட்டது. தர்மததைவகிப்பவர களில சிறந்தவ சன ! வின்னா 

ஷுட் மகட் ் றெவனானஉ னக்கு உததமமும் பரிசுத்த மூடி சர்மததிலி 

“தலில் தலமான piaiansureny ற உள்ளபடி. ல்க 

ட. இ! பாத! நீ என்னிடம எசைக் $கட்சிழுயோ g Se 

மேலானதர்! blo she Sor! அவர் ஆசையில்லாமல் தர்மமாறையி௫' 

ஷார்த்நித்சைச்செய்வதில் திரராகஇருக்தார்., உறு இபைய-௯ூ௨௬௮ 

தீப்பிராம்மணா். _ந௩கரிரேஷ்டனாலேஉப 2 த9க்கப்பட்ட suing a 

vimgprtong) 'ிமகியமங்கத ச்சக்கிற றவரும் ௮ற்பபர்ன உஞ்ச 

லம்னை ஓத உடை, ங்வருமா வனத் பின்மத்தியத்தை அடைந் 

காத்" 'அ்மன்க! 
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