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INTRODUCTION. 

  

Pandit Maruvur K. Ganesa Sastrial recently wrote to 

me :—“ Myself and several discriminating friends of -nine 

earnestly desire that you should write an English introduc- 

tion to this work.” ‘The task should, in my view, have been 

assigned to one who is in greater touch with our young and 

new men, and who enjoys more intellectual freshness 

and vigour than one im my present meditative retiro- 

ment can be expected to possess. But, knowing as 

I do, how diligently the Pandit is engaged in spreading the 

truths of the Sanatana Dharma to modern audiences in 

Madras and elsewhere, and having a sincere pergonal rezard 

and appreciation of his superior knowledge and eminent 
powers of reasoning and his undoubted capacity as an ex- 

pounder of the Hindu Sastras, | have been unable to 

muster the courage needed to decline the request made 

to me. 

The problems, religions and philosophical, skilfully and 

powerfully argued, in the following essays are of very great 

practical importance for Hindus—and for others, too,—in 

this age of inquiry, doubt aad demonstration. In making 
this statement, I do not for a moment wish it to be under- 

stood that our thinkers in the past shirked the duty of fully 
reasoning out the beliefs and observances essentially and 

indispensably associated with the Vedic religion. Mandana— 

ae. the investigation of the truths taught by the Guru 

according to the established methods of ratiocination,—is 

declared by the Veda itsclf to be a necessiry preliinipary to 

the endeavcur to meditate on them with a view to their 

practical realisation and the consequent liberation from the 
bondage of life here or elsewhere in the material universe, 

Every school and section of the Aryan faith has its own
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text-books and systematic treatises containing a reasoned 

exposition cf its doctrines and an extensive polemical 
literature in which every one of these doctrines, even to the 

minutest possible details, has been defended with a wealth 

of argument and a fervourof conviction almost without 

parallel in the history of other religions and creeds. Igno- 

rance of this fact, has sometimes led foreign propagandists 
to declare that “in India religion is essentially uncritical,” 

and that “it has grown up in the course of centuries under 

the influence of feeling and emotion rather than under the 

influence of reason.” No doubt, we have had much of 

philesophical and doctrinal, and Jittle or nuthing of historical, 

criticism, But ifmust be remembered that in India we 

have nothing like what is known as a “ founded religion,’ — 

ae, religion which is inseparably asscciated with certain 

incidents of the hfe or death of its founder and which, there- 

fore, wust fall when scientific and historical criticism has hit 

them hard and men ean no longer place implicit faith in 

them. All sections of [Hinduism pin their faith to doctrines 

and observances ultimately traceable to the revelation of 

the Veda and the superconscious experience to which the 

Veda ultimately appeals and which ig still accessible to 
everyone who is prepared to seek his Guru and place him- 
self under instruction. But, as already stated, this fact 

does not preclude the use of, or resort to, argumentative 
exposition by the teacher whenever it is needed for empha- 
sising and enforcing the conclusions and convictions 
obtained by the methods of practical meditation and personal] 
realisation. 

Kach age, however, has its own intellectual or polemical 

needs. We have problems to solve, difficulties to meet, and 

aims to achieve which are peculiar to us and which require 
a re-statement—expository or critical—of the ancient truths
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and arguments suited to the exigencies of our time, Some 

of these difficulties may be briefly referred to, though they 

are so plain and go visible on the surface of things that he 
whoruns may read them. In the first place, our new edu- 

cation, and the impact of new knowledge, new emotions, and 

new ambitions have brought about a change of temper—if 

not also of temperainent—in our educated men. Many have 

no patience with anything which does not fall in with 

the thoughts and activities of the age,—with what 1s 

known as the time-spirit. They have paticnee only with 

what falls in with the humanisin or pragiuatisim wluch is so 
characteristic of the age. But the Vedic religion as inter- 
preted to the modern mind by Pandit Ganesa Sastrial 

seems to be alone truly pragiuwli,—- because ib is pragmatic 

inw larger and more comprehensive sense than that to 

which the time-spirit is accustomed. Sri Sankavacharya 
says ய்ய ரு. ely பாகி bo oy a Heer Ty ble met! al wy Huy Cle 

arGeavan’? The word prayoycu in this extract hag the same 

meaning ஐ ஈரி பரி su noisily proclumed by Pragiuatists 

to the world as the only scientific eviterion of truth,— 

though the Acharya uses it in a irider sense, ir., as inclu- 

ding both sensuous and supersensuous values. Science, too, 

as now interpreted, has a wider significance than it bore in 
the very recent time — still so vividin our regollection when 

Spencer, Darwin, [fuxley and Tyudall were the prominent 

figures in the realin of reflection and research in Urea, 

Britain. Sir Oliver Lodge, who may, in a measure, be sid 

to have succeeded to the cynosural pre-cnuncnce whish these 

intelleciual giants oceupied in the generation that is prust, 

wrote recently as fullows:— © Truth has many aspects, and 

a statement which 18 objectively and literally false May 

have a subjective truth ofits own, — a truth depending move 
on the percipient than on a fori of words.” “Materialistie
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sceptics are abroad who see and emphasise only one side ot 
things, and deny other sides. '[‘heir assertions may be true; 
their denials are absurd.” “It is true that there is a higher 
science of harmony which ‘may explain the reason of the 
emotions felt in music in a higher sense relating to the 

birth of the Moon, its past history as an olfspring of the 

earth, its tidal influences, its future destiny,—yea, a Ingher 

sense of matter itself wherein deadness and inertness are 

preposterous notions.” “Tho truths of scieace are admirable 
and quite real, but there is nothing ultimate about them,” 
“1 think it not inappropriate to reach beyond the range of 

the physical and demonstrable, to aregion where experience 
gained in those departments of knowledve may be genuinely 

serviceable, And although strict and positive certainty is ag 
yet unattamable and possib:y way remain unatiainable for 
centuries in the future as it hag already been through the 
agos of the past, yet sume approximation to the truth may 

be gradually made by utilise every imdication and stretch- 
ing our human faculties to the utmost.” “My message is 

that there 1s some great truth 1a the idea of pre-existence.’ 

And soon- Kecent studies and researches into the phe- 
nomena of telepathy, automatism, hypnotic trance, sublimi. 

nal consciousness, etc., are expected in time to lead to what 

Sir Oliver Lodge calls ‘a scientific proof of such a thing 

as immortality.” In India, however, the experimental inquiry 

into superconscious and superzensuous phenomena has from 
arly ages assumed such a systematic character that its 

methods and results have all been recorded as established 

and realisable truths of the every-day life of those who 
incline to the pursuit, and value the attainmeat, of the 

spirit as the goal of existence. The science of to-morrow 
and the tie-spirit of the day-after may be enabled to grasp 
the extended hand of the “Loving God” ina manner not now 

krown or conceivable to the mind which to-day is absorbed
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in the delusive lusts of the flesh. வாத் மாம் வ sewn Si 
லு உ3௭உ.)௦_8௦வி_தோஹெ_59-8100 | கடலொகொடரடிறு 

ave ger hare po ore marvoeira உ) ௧09 Il =» Henee a 

truer andmore comprehensive pragmatism than that which 
constitutes the prevailing cult of to-day im the materialistic 

West ought—in India at least—to turn she attention to 
inquiries such ag those which are instituted in this work with 

the object of establishing the satisfying character and the 

unquestionable rationality of the Vedie religion. Pandit 

Ganesa Sastrialis at great pains to understand and satisfy the 

doubtsand difficulties of the modern Indianimind, and there- 

fore his presentation of facis and arguments has a faseina- 

tion and carries a conviction for us which are wanting among’ 

the ordinary run of modern religivus expounders who 
simply appeal te the resources of faith now driven into, and 

hiding itself, in the depths of tho human heart in India 

owing to the daily growmg pressure of the forces of 

sensualisin and materialism. 

Secondly, there are wany of us who bave reecived a 

modern education that are altogether Out of touch with the 

vreat authorities and the writers whos» fluence has helped 

to maintain the continuity of India’s spiritual life and tra- 

dition. ‘These spiritual treasures of our mediaeval past 

valuable in our home and society and separate it from any 

foreign accretions which may have gathered round it. There 

are many among us who are preparcd to investigate the 

must be known truly if we are to appreciate traly what is 

claims of tradition and truth im an unbiassed spirit, if they 

are placed before us in then proper perspective by one who 

is in entire sympathy with those who have preserved for us 

the gontinuity of our national spuitual life aud henee can 

enlighten our understandings su as to compreliond the pre- 

sent and its relations to truth and go forward with hope and
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courage to the fulfilment of the task and mission which lies 
before the Hindu peoples and races of the future. ‘he 
work now placed before the public is conceived in this spirit, 
and the learned author is thus in a position to help all 
whose understanding and aspirations are in tune with the 
predominant impulses and courses of Hindu thought and 
activity in the centuries that are past. 

Thirdly, the Hindu religion has always claimed to be 
a complete, comprehensive, and universal revelation. Our 
sages and thinkers know that the Veda and the sacred 
literature which is its adjunct can satisfy all doubts and 
questionings of the imquiring mind and that there is 

nuthing on which we can be left without satisfying 
guidance in so for ag it bears oa the liberation of man 
from the bondage of material existence. It is this 
great fact that bas maintained the Hindu religion as a 

living creed against all the attacks made both by rebels 
within and enemies beyond its borders. The sweep of its 
wl-comprehensive embrace has in course of time affected 
the most persistent of rebels; and even its most determined 
opponents have been compelled to enter into compromises 
by taking up sume of its doctrines at least for the practical 
purposes of life. Many of the current phenomena of reli- 
gious life or thought in the West will bear witness to the 

truth of this observation. ‘The thoughts of the Indian sages 

aud the teachings of the Indian sacred bouks are influencing 
the minds of men thrsughout the civilised world aud thig 
is due entirely tu the rationality, cousisteucy, and colplete- 

ness of the Vedic revelation. Pandit Ganesa Sastrial is 
fully aware of this fact and is fully armed, like the thinkers 
of the past, to meet the difficulties and doubts which have 
arisen among usin consequence of the impact of diverse 

systems of thought, modes of life, and social organisations. 

This is well illustrated in the admirable essay on ‘ Lokan-
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tharam’ where, quite as much as in his earlier work on 
* Manas-tatvam, he brings the ancient wisdom of India 

into harmony with modern thought and science. Le also 
deals, in more than one of these essays, with the much con- 

troverted and little understood question of easte, and knocks 
down the absurd and perverse interpretations placed om 
certain passages of ont sacred books by separating them 
from their context and thereby geiting rid of the difficulty 
of reconciling the ideas newly read into them with what 

gocs before and after and with the genoral trend and pur- 
port of the whole context. This part of the secowl essay 
and the Pandit’s explanations of the S-addhes or the cere- 
monies perfurmed in the interest of deceased ancestors are 

worth their weight in gold. The fourth essay is, in some 
respects, the most valuable of the collection. For, he there 
demolishes the fanciful theories and avsurd conclusions 

propounded by Western writers and their admiring Tndian 
followers regarding the nature and the import of the Veda 

and its cosmogony and chronology. Both m= this forth 

essay and im the third the Pandit treats convincingly of the 

Jiva’s relation toTswara and, at mneh Jenoth and with a 

wealth of argument and illustration, of the inportant 
topic of the significance of the use of images in divine 

worship. 
Lastly, Hinduisin is the only universal religion. For, 

its doctrine and the stages of progress in spirituality which 

it implies as well as the diversified aspects of doctrine, 

ritual and worship in Hinduism provide a place for all 
souls born into it or brought within its ennobling influ- 
ence. Pandit Ganesa Sastrial gives u comprehensive 

treatment of the problems of Karma in his first and other 

essays and clears it of all doubts and misconceptions. 

The appearance of this remarkable work in the Tamil 
language is a sign of the times. South India has hitherto
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been the undefiled gouree and home of the Vedic religion. 
Neither rebellious movements within nor revolutionary 
disturbances from outside have till now seriously distur- 
bed our allegiance to the teachings of the ancient sages 
and saints of Aryavarta. To-day we are beginning to feel 

the embarrassmen’ caused by numerous harassing forces 
and disturbing elements within and without. As in the 

days of Buddhist or Moslem supremacy, so now numbers cf 
men have gone over t) the ranks of our enemies of all kinds, 

who are aiming at the overthrow of the spiritual ideals of 

our forcfathers,—of our Maou, of our Rishis, of unr eternal 

and holy Veda. At?such a time, this gifted and learned 

Pandit: who is working with a tireless chergy in our midst 

for the propagation of the true ancient teachings has pro- 

duced this rare work of exposition andrexplanation for the 
eatisfuetion of all whose minds are distracted, or whose 

hearts ave captivated, by the scientific and sceptical spirit 

which moves about the world with giant stride in this wonder- 
fal epoch of rapid and decisive trimmphs in every branch 
of material activity. Wemay feel certain that lis works 

will prove to many Inghly educated modern minds in the 

Tamil land what the writings of Sir Oliver Lodge are pro- 

ving to cultured imen in the chosen home of modern mate- 
rintism. This valuable work of restoring to educated 

Tamilians a reasoned faih m the angient sacred teachings 

has long been waiting to be done. It seems to me right 

and proper that that work should bs done by a Pandit of 
enninent erudition ike Brahmasri Ganesa Sastrial, and all 

who have the privilege of making the endeavour to master 
the Pandit’s essays may be assured of a plentiful and bene- 
ficent harvest of instruction and illumination. 

KCuMBAKONAM,. | 

14—10—1915. K. SuNDARARAMAN,
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Tur How piu Mr. P. S.STIVASWAMY AITYER, t.4., bn, 68.1. படா. 

Member of the Maveutive Councdl of LE TE. Phe Governor of Madras 

T have heard read to me portions of the Veda Sastra Tatwam by 

its author Brama Sri Ganesa Sastrial, His exposition of the dificult 
subjects dealt with i ihe work is very lucid and interesting, I have 

been impressed by his treatment among other topics of the distingtion 

between Karma and Vasana. I feel sure that the book will be of great 

use to those who have no acquaintance with the Sanskrit hterature on 

the subjects and take an interest in the perengial problems of Hindu 

Philosophy. 

SUDHARMA, 
Edward Elhiot’s Road (Sd.) B.S. Stivaswamy Atyar. 

Mylapor2, 20th November 1918 

Mr. S. Kupeusamt Sasrrrar, .4., 

Principal, Sanskrit College, Tiruvadt, 
Duar Mr. Ganusa SAsrRiaL, 

* 3 3 * x ஆ 

I have gone through the book and Iam very glad to ha able to 

say that it contains a lucid and intelligent explanation of various facts 

found incur sacred literature and that it will greatly contribute towards 

a popular elucidation of many important principles of our glorious 

religion through the medium of the Tamil language. I hope your book 

will meet with adequate enconragement. 

SANskRI CoLinun, ) (Sd.) இ. Kuppusawmi Sastriat. 
Tiruvadt, 5-12-18.
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Dewan Banapur K. KRISHNASAWMY RAO, o.1.z., 
Retired Dewan of Travancore. 

I had the greatest pleasure of reading the philosophical essays of 

Brahma Sree Pandit Murovur K. Ganesa Sastrial on most important 
subjects connected with the Hindu religion. After the testimony of 
my friend, Professor Sundararamier of Kumbakonam, who happily 

combines in him, the best in Eastern and Western culture to the high 

merit of these essays, it is presumptuous on my part to venture to ex- 

press my opinion on them. It is my sincere conviction that Pandit 

Ganesa Sastrial has in his essays on Veda Sastra Tatwai, satisfactorily 

met the atiavks, Indian and Kuropean, upon Hinduism, He has very 

lucidly explained the necessity for image worship and the doctrines of 

Karma and Vasana and proved by quotations from the Rig Veda, that 

the Indian Caste System is as old as the Veda Itself. I have no donbt 

that a careful perusal of these essays will remove many a doubt now 

felt by those who had not the advantage of closely studying the Hindu 

Sacred books under properly qualitied teachers. 

ANANTHA VILAS, 7 

Tripiicane, 17th October 1913. § (Sd.) K. Krisonasawmi Rao. 
சலவை வனின் படடவகா 

Vivyaxivnt R. KRISHNAMACHARIAR, மட 

Superintendent of Sanskrit Schools, Madras, 
T have gone through portions of ‘Vedasastra Tatvam’ by Brahma- 

Sree Ganesa Sastriai of Maruvur. <A few of the important doctrines 
of Hindu Philosophy are exhaustively and ably discussed and expounded 
by the Pandit in coNoquial Tamil. It ie just the sort of work we want 
now to give a clear insight into the salient points of Hinduism and to 
create an ardent love for the study of our ancient books in the minds of 
the younger generation of scholars, with whom material advancement ig 
the be-all and end-all of existence and who, inthe light of their so-called 
scientific knowledge are inlined to think their forefathers fools. I trast 
that this work of the learned Sustrial will infuse a new spirit of emula- 
tion in the minds of other pandits whe will follow his example in piving 
the benefit of their learning to the world at large. ° 

PURASAWAKAM, 
23rd Octoher 1413, ) (Sd.) Krishnama Chariar. 

  

Mr. T. R. RAMACHANDRA IYER, ற, A, BL, 
High Court Vakil, Madras. 

Brahma Sri Pandit Ganesa Sastriar of Maravur was engaged for 
nearly a year in writing these valuable essays. He used to read to me 
from time to time material portions of these ‘essays. They are very
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interesting and instructive. I have been devoting some attention to the 
study of Hindn Religion and philosophy from an early age and | must 

frankly acknowledge that many o doubt that I entertained has been com- 
pletely dispelled by a perusal of these essays. The Pandit has taken 

considerable pain to support his conclusions by quotations from the 

Vedas and the Smrithis as well as by sound arguments. The educated 

Indian, who cannot command sufficient leisure to study the Hindu Sastras, 

can by acarefal study of these essays acquire a correct knowledge of the 

principles of Hindu Religion and philosophy. ‘The greatness of [ndia 

and the Indian is mainly due to the grandeur of the Ilindu Religion. 

The study of Sanskrit is generally neglected and faith in Hinda Religion 

is rapidly declining. The uneducated who are orthodox, are supersti- 

tious and their faith is as impure as it is currupt. ‘The learned pandit’s 

exposition of the principles of the Hindu religion can be understood by 

all. The pandit has laid the Indian Public under a deep obhyation by 

this his valuable contribution to the Tamil literature. 

Luz Houss, Trynamvet, ) 
2410-1918, sf (Sd.) T. R. Ramachandra Iyer. 

  

Rao Banapur M. RANGACHARIAR, ™. 4., 

Professor of Sanskrit, Presidency College, Madras. 

I have heard, read portions of Pandit K. Ganesa Sastriar’s Veda- 
Sastra Tatvam in Tamil. It is an endeavour to establish the traditional 
viewa of orthodox Hinduism against modern criticisn:. Whatever 

may be the estimate of the effectiveness of his reasoning, 1 have no 

doubt in saying that it islearned and elaborate enough to compel serious 

thonghi. I consider the book to be a valaable contribution to modern 

‘Tamil hterature and wish it success, 

25th October 1913. (Sd.) M. Rangha Charyar. 
« 

NG ee 

Mr. 8. NARAYANA AYER, Avu., M.A, 1. 1, ¥3.8, 

Manager, Harbour Trust Board, Mudras, 

I had the pleasure of going through an advance copy of the Veda 

Sastra Tatwam of Brahmasri Maruvur Ganesa Sastrial. The book 

comprises four parts. The first part deals with Fatalism and Freewill. 

The learned Sastrial throws a flood of light on this least onderstood 
subject an. clearly marks out the line of demarcation between thie res- 

pective spheres of Fate and Freewill. This essay deservs tu be widely 

read as 1 am sure that this wiil dispel many a misconception which the 

ordinary people generally have about the way which Fate wields over 

individnai actions. The third essay deals with Jiva and Iswara. Here
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is found in a short campass a refutation of materialism, the principles of 

Hindu psychology, the distinction between Jiva and Iswara and convin- 

cing arguments for image worship. The first and the third essays wili 
appeal even to those who have no faith in onr Shastras. The second 

deals with life after death as expounded in Hindn Sastras and the fourth 

with the Vedas and the Vedangas. Those who have faith on the 

immense powers of the mind as detailed in the patanjal’s Yoga Sutras 

will find in the fourth essay a rational explanation of the behef of the 

Hindus that the Vedas are God revealed. In the second easay the 

reader will see a new light thrown on the behefs of the Hindus as to 

their existence after death, A Tlindu who has faith in his Sastras 

will find in this book an attempt to explain on rational lines every 

indo behef and he will bless the day on which he came across 

euch a work. 

TRIPLICANE, 
6th November 1918. (Sd.) S. Narayana Ayer. 

eS வ 

சிலமயம், 
ட்ட ரட்ட - ர்க ட . டக . oe 7 

பார மதோோபாமிஇயாயர் வே. சாமினாதய்யர் அவர்கள் 

மிழ் பண்டி நர், சென்னை, பிரவரிடென்வி காத், 

மருஆர், பிரஹ்ம ஸ்ரீ கணேச சாஸ்தீரிகளவர்களால் இயற்றி வெளியிடப் 

பெற்ற தமிழ் வசன நூலாகிய “* வேதமாஸ்தீர தந் துவ?” மென்னும் புஸ்தசம் 

படி.க்சுப்படிரக மிக்க இன்பத்தை விளைவிக்கின்றது. சில வருஷங்கறரச்கு 

முன்பு *மனஸதந்துவம் ”” என்னும் அரிய நாலொன்௮: இவர்களால் வெளி 

யிடப்பெற்றிருத்தலும் ௮, மிக்க பயனளித்து வருதலும் பலரும் நன்கு அறிர் 

தனவே 

இர்தப் புஸ்தகம் (௧) தெய்வமும் பெளருஷுமும் (௨) லோகாந்தரம் (௯) ஜீவ 

னும் ஈசனும் (௪) வேதவேதாங்க ப்ரகாசம் என்னும் நான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக் 

கப்பெற்று யாவருக்கும் எளிதிற் புலனாகும்படி. உரிய விஷயங்களை ஈன்கு தெரி 

விக்கின்ற து. அவ்வவ்விடங்களில் தக்க ஆதாரங்கள் காட்டப்பெற்றுமுள்ளன. 

பல வருஷங்களாகப் பயின்ற பற்பல நூல்களாலும் ஆசிரியருடைய உபசேசச்தி 

னாலும் தாம் அறிர்த நுட்பமான அரிய விஷயங்கள் பலவற்றை பிறர் ஈன்றாக 

௮றிர்துகொள்ளும்படி, சாஸ் கிரிகளவர்கள் இதில் அமைக்து உபகரிச்திருப்பது: 

மிகப் பாராட்டற்பாலது, படிக்கப்படிக்க ஆஸ். இகர்க்கு ௮ச்தன்மையை மேன் 

மேலும் வளர்த்தற்கும் சாஸ் இகர்ச்கு ௮ச்சன்மையை நாளடைவில் மாற்றற்கும். 

இந்தூல் சிறந்த கருவியாகுமென்பது திண்ணம், 
தியாகராஜ விலாஸம் இங்கனம் 

திருவட்டீச்வரன் பேட்டை 
2—11—13. (Sd.) Gas, arb prac,
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உலூலுள்ள எண்ணிறக்த ஜீவராசிகளுள் மனிசரே சிரேஷ்டரென்பது 

விவேகமொன்றினாலேயே. மிருகம் பரவை முசலியவைகளுக்கும் பொதுவாக 
இருக்கும் ஆகாரம் நித்திரை முதலிய வியவஹார 'ஸாமர்த்தியமாவத, சிலகால 

மிருது கனவுபோற் காணப்படாமற் போவனவாடிய செல்வம் சேசபலம் முச 
லியவைகளைச்சம்பா இச்துக்கொள்ளும் யோக்கயெதையாவது விவேகமென்பத 

ல்ல. மற்று யாதெனின், * இப்பிறவி எமச்கு எதனால் வர்திருக்கின்றது ? 

எவ்வளவு பெருமைபெரற்றுள்ளவசாயினும் முடிவில் சாலவசமாகாமல் தப்பித்து 

கீகொள்ள இயலவில்லை யாதலால் எமக்கும் அபிபடியாவது நிச்சயமே. இச்சரீ ரம் 

மரிச்தால் Danger magn அறிவுப்பொருள் எல்வாருகும்'' என்பது 

முதலிய விஷயங்களைச் தெளிவாய் அறிந்துகொண்டு மறுமைக்கு ஸா தகமாகும் 

வழியை நாடிக்கொள்ளும் பரிபாகமே விவேசமென்பதாம், 

இப்படி ப்பட்ட விவேகம் வேண்டுமாயின் மனம், அதனில் பதஇிர்துசட. 

க்கும் பாபபுண்ணிய வினைகள், கர்மபலச்தை அனுபவிக்கும் இடமாகிய லோ 

காந்தாரம், கர்மபலத்தை விஇக்கும் ஈச்வான் எனும் இப்பொருள்களை ஈன்றுய்ச் 
தெரிந் துகொள்ளவேண்டும். அதற்கு உபாயம் இவ்விஷயங்களைச் தெளிவாய் 

பபோதிக்க ப்பிரவர்ச் இச் இருக்கும் வேதசாஸ் திரங்களை ஈன்கறிர்த பெரியோர் 

மூலமாய் விசாரித்துச் தெரிர் துகொள்ளுவசைக்தவிர வேறு வழியில்லை. இவ் 

வாறு மனுஷ்யஜன்மம் ஸபலமாவதர்குறிய விவேகக்இற்கு மூலகாரணமாயுள்ள 

வேதசாஸ் இிரங்கள் பன்னெடுங்காலமாக மிகவும் உர்ஈதமான ஸ்.இதியிலிருஈ து 

ஈடைபெற்றுவர்தனவாயினும் தற்காலம் அவை ஈம்மவர்களாலேயே அசாதரவு 

செய்யப்பட்டு லோபித் துக்கொண்டு வருகின் றன, | 

அதற்குக்காரணம், ஈம் சாஸ் இரங்களில் சொல்லப்படும் விஷயங்கள் யுக்தி 

வி?ராதமாகவுமகட்டுப்பாடாகவும் முன்பின் முறணாகவும் காணப்படுகின்றன 
எனச்தற்காலத்தவர் விசஷமாய்ச்சருதுத2ல என்பதாம், அதாவது 

(1) “ஜீவர்களுக்கு இர்ச ஜன்மத்தில் நிகழும் ஸகல விஷயங்களும் பூர்வ 

ஜன்ம கர்மத்சாலேய, அதனை மீறித்தாமாக ஜீவர் இப்போது யா 
தும் செய்ய இயலாது, இவர்கள் எப்படி முயற்சித்தாலும் அதன் 

படியே ஈடக்சவேண்டிவரும்'” என்று நமதுவேதசாஸ் தரங்களில் 

சொல்லப்பகின்றது. இசன்படி கவனிச்தால் புருஷயத்தினச் 

தால் பயன்யாது:பில்லை என்றேற்படுகின்றது. இப்படியிருக்க *இத 

னைச்செய் இதனைச்செய்யாதே'' என விதிவிலக்குகளால் வீணில்புரு 
ஷயச்சனச்சை அதே நூல்க.ரில் ஏன் விதிக்கவேண்டும் ? 

(2) இவ்வுலகிலேயே அ௮பாரஸுகத்திலும் மிகவும் துன்பச்திலுமுள்ள 

ஜீவர்களைக்காண்டுன்ரோமன்றோ. இங்கனம் இங்கேயே இன்ப
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அன்பப்பயன் இருக்கின்றமையால் லோசார்காம் வேண்டியதில்லை 

என்ேற்படுடின்றறு. அன்றியும் உலகக்சை sony பரிசோதிக்க 

வர்சளாகிய வெளிகாட்டார்ரளாலும் லோகார்கர மிருக்கின் ர றதாக ஓத் 

அக்கொள்ளப்படவில்லை, தவிரவும் இறந் துபோனவர்களைச் குறித்து 

ச்சாக்காஇகள் விிஈகப்பட்டிருச்சின் னவே ! ஐந்து போனவர் 

MATES Hash nes ap Cat 1? அல்ல ஐ Smite ng ஜன்மங்களைப் 

பெற்றிருக்சின்றனரோ ? அல்லது மிண்மிம் மனிதராகவே பிறரது 

விட்டனரோ ? அல்லது நரகம் hades ருக்கி cor me’ at? ye) a Crom 

ஷமடைர்சனடோ ? எக்சதியாமினர் என்று நிச்சயிச்ச இயலாமலிருக் 

கும்போது gy Sameer ue Fé oy Ooo gap செய் கால் அசன்பயன் 

எப்! 119. அவரி.ம் ம் EB! it ஆல ரல் லோசார் கரம் உள்ளதென்றும் 

எிராக்காரிகள் செய்ய வண்டு மென்றும் ஈம் சாஸ் இரற்களில் சொல் 

லியிருக்தல் யுக்கிவிட்ராகம்ம, 

(8) கர்மமாக்இரக்கினலைவத விவபாவச்தினறாலாவது உலகவியலகாரம் 

ஈை பெறும் ஈசன் படே உத், அதற்காக ஈச்வான் என ஓ ரூ 

வனை என் இற்ம கரிக்க வேண்டிம் * 

(1) Cargaré aun அணா ியெண்றும நிச்ியமெண்று். நம்சான் இரங்க 

ணில் சொல்லப்பட்ட ரூக்றின் றடட்ச, ஒருமா மம ஒர்சா ov 4 i) லும் 

ந ர்சரி/ப்படாமல் அனாஇயாய் வாச் lM OF al வப்படி 2 மே சங் 

கிரில். இறந்தகாலம் குறுப்பலையாகிய கதைசள் காணப்படு 

இன்றன வாதவலி... அக்சதையின் காலக்இன் பின்னரே வே த 

மேற்பட்டதென்பசேதே. உகம், வஸ்து பரிசோதனையில் மிகவும் 

Anis மேளறாட்டார்களும் நம்ராட்டார்களும் வேசம் இரிஸ் அபிறப் 

பின் ஸு மார் 1200. ஷங்க, MA முன்னர்வ ற்பட்டசென நிர்ண 

யித் இருக்கின் ஈர், இப்ட (உயிருக்கு ம 'வசவாச்நியமே அனாதியே 

னச்சகண் மூடி ச்சனமாய்ச் சொவ்லப்பட்டிருக்கும் ஈம்சாஸ் இரங்களை 

எப்படிப் பிரமாணமாகச் கொள்ளவது ? 

என்பது முதலிய ஆக்டபங்களைச் செய்துகொண்டு ஈம் வேசசாஸ் இரங் 

களை அ௮காசரவு செய்யு திசலைப்பட்டிருக்சலால் தற்காலம் அவைகளில் பிரமாண 

பக்தி லோபித்து வருகின்றது. ஆ கையால் இப்படிப்பட்ட ஆண்ஷபங்கள் நம் 

சாஸ் இரங்களை ஸரிவாவிசாரியாமையாலேயே மக (றவ என்பதை நன்றாய் 

அறிர் துகொள்ளும் வண்ணம் முற்கூறியவை போன் 2 விஷயங்களைப்பர் நறிய 

உண்மைகளைக் தக்கயுச்தி இருஷ்டார்தஙசகா ம் கொண்டு பிரமாணவாயிலாய் 

நிரூபிக்கும் நால் ஒன் நிருக்குமாயின் அது தற்காலம் ஹிந்து ஜனஸமூஹத் 

இற்கு மிலவும் உபகாரமாகு மென்பது கொண்டு இபபுஸ்தகம் எழு இயச்டிடப் 

பட்டது. 

. இவ்விஷயத்தில் ஈம் பூர்வாசார்யர்களால் எழுசப்பட்டி ருக்கும் நூல்கள் 

ஏ.ராளமாயிருக்கன் றனவாயினும் அவை உர்வாணபாலைஃயில் மிகவும் உழைக்று,
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கூடியனவா யிருகீகின் மையால் மேற்பழ. விஷயங்களடங்கிய நூலொன்று 

தேசபாஷையில் இயரற்றப்பட்டிருக்குமாயின் எனைய ராகிய பலருக்சு சீ தற்கா 

லம் உபயோகப்படும் என்பதுகொண்டு சமிழ்பாலையில் இபபுஸ்சகம எழுதப் 

பட்டது- 

அரும்பெரும் விஷய களடங்கிய மேசசாஸ் இரங்கவில் உள்சாமர்மஙகளை 

நிரூபிச்துப் புஸ்தசவுருலமாய் வெணியிடக் தணிபடை கத அப ௮ றிவுடை 

யோனாடிய எனக்குச்சிறி ஐம் அர்வாமல்லாத் ௪. ஆயினும் abl «Fem: Bott! 

ஓம பாரஙககரும், ந ர்வாணபா-ஷரற் இயம் சல்விக்குத்தக்க ௮ ஈண்டானச் மெல் 

வ்பி வாய்ர்தவருமாகிய வாக் pt Ld, DOG DV MOM bh vt HT Dh BUNT 
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மைபபட்டிருக்கின் ம்றன், 
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வேதசாஸ்திரதத் துவம் 

முதற்பாகம் 

தைவமும் பெளருலூமும 

பூர்வவினை, இப்போதிய முயற்யொகயெ பெளருஷம், எனும் இவ்விரண் 

டையும் பற்றிச் சற்று விசாரிப்போம். 

ஈம் சாஸ் தரங்களில் “₹ ஜீவர்களுக்கு இரத ஜன்மத்தில் நிகழும் ஸகலமும் 

பூர்வ ஜன்மத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வினையினாலேயே ! அதன்படி. எர்த ஸமயம் 

எது வருமோ அது வந்தே தீரும். அதனை மீறி இப்போதிய முயற்ியால் 

யாதும் செய்ய இயலாது'” எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. இப்படிச் சொ 

ல்லியதனால் புருஷயத்தினம் வீணென்றே ஏற்படுகின்றது, இனி இதற்கு 

விரோதமாக *பூர்வவினையைச் சொல்லிக்கொண்டு சோம்பேறியாய் மோசம் 

போகாதே ! சாஸ் இிரங்களினால் ஈன்மை தன்மைகளை யறிந்துசொள், இன் 

மையைச் சிறிதும் செய்யாதே ! ஈன்மையையே செய்துசொண்டிரு * என்றும் 

அதே சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கன்ற த, 

இப்படி இருவகையாகச் சொல்லியிருத்தல் மிசவீம் ஸந்தேசச்திற் டெமா 

கின்றது. அசாவது சாஸ்திர விசாரணையின் பயன் ஈன்மை தின்மைகளைத் 

தெரிந்துகொள்வதே, ஈன்மை தின்மைகளை விவேடத் தச் கொண்டவனுக்கும் 

“ பூர்வவினையின்படி வருவது வர்தே இரும் அதனை மீறித்தானாக யாதும் செ 

ய்யமுடியா து” எனின், சாஸ் இரவிசாரணை வீணென்றே சொல்லும்படியான 
றது. (இதனைச் செய் இதனைச் செய்யாதே” என விதிரிவேத ரூபமாக 

சாஸ்திரம் பிரவர்த்தித்திருத்தலைக் கவனித்தால் 4: எல்லாம் பூர்வ வினையே 

அதனை மீறி நடக்க எவனாலும் இயலாது '” என்று சொல்லியது பிசகெ 

ன்றே ஏற்படுகின்றது. பூர்வவினையைப் பிரபலமாகச் சொல்லும் -வாக்கெத் 
சைப் பிரமாணமாகச் கொள்ளுவதா : புருஷயத்தினத்தைச் சொல்லும் வாக்கி 

யத்தைப் (॥ரமாணமாகக் கொள்ளுவதா ? டாதானும் ஒன்றையே பிரமாணமாசக் 

சொண்டால் மற்றொன்று பிரமாணமல்ல என்றேற்படும், ஒன்றிற் கொன்று 

விரோதமாஇன்றமையால் இரண்டையும் பிரமாணமெனச்கொள்வதற்கு மியலா 

து. இனி இப்படி முன்னுக்குப்பின் விசோசமாகக்சாணப்படும் சாஸ் இரங்களைப 
பிரமாணமாக ஓத்துச்கொள்ளாமல் தள்ளிப்போடுவோமேஎனின் ௮ துமாஸ் இச் 

தன்மையேயாம். தலால் இங்குள்ள உண்மை யாது எனும் சங்கை பலருக்கு
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நிகமும், இவ்வுண்மையைச்சண்டுகொள்ள வேண்டுமாயின் ஸச்குருபசம்பரையில் 
ஷட் தரிசனங்களையும் ஒ.இயுணர்ச் து உண்மையனுபவம் பெற்றவராகிய மஹா 

னுபாயரிடம் சாஸ்திரங்களை சரவணம் செய்யவேண்டியது அவயம், 

... தற்காலம் அவ்வழியைச் சிறிதும் சாடாதவர்களாய் ஈம்சாஸ்இரம் சுத்தக் 
கட்டுப்பாடாகவே எழு.தியைச்சப்பட்ட,தாதலால் ௮,தனில் முன்னுக்குப் பின் 

விரோதமான விஷயம் எராளமாயிருக்கன்றதெனப் போதிக்க மூயலும் பல 

சைக் காணலாம். உண்மையில் முன்னுக்குப் பின் விரோதம் சிறி துமில்லாமல் 
வெளிப்பார்வைக்குமட்டும் விரோதமிருப்பதபோலச் காணப்படும் விஷயங்கள் 

ஈம் சாஸ் இிரங்களில் ஏசாஎமாயிருக்கின்றன. ஓரே ஸங்கதியைப்பற்றி இரு 

வகையாய்ச் சொல்லப்படுவதுபோலக் காணப்படினும் அவ்விருவசைப்பட்ட 

வாச்கியங்கள் சாலபேதத்சையாவத;, அதிகாரி பேதச்தையாவது, அவஸ்தா 

பேசத்தையாவது, விஷய பேதச்தையாவது கருத்தாக உள்ளடக்சசெேசொண்டு 

பிரவர்த்திச்சவை என்பது அறியக்சக்கது, உதாரணமாக, 

பவி ஈரரசவெநப 5 ராஐ ர த 3 97-௧௦ வெ | 
வ 

எனும் aréGugsra சராத்சத்தில் மாம்ஸம் உபயோகப்படுச்த வேண்டியதவ 

சியம் என விதித்திருக்கிறது. இணி யிதற்கு நேர்விரோதமாக: 

அது வாண rE Oe தல ro Gl@)an egy « IQ) _ a4 Sy 

வலிவு 1. ந 4 உமர் ற) றாம் Ua a ர 1 | 
யூ 

Cal 

எவன் பிராணி றிபஸையாலுண்டாகும் wnncmanrn 9S) a 

களைத் திருப்திசெட்விக்க சிராக்சம செய்கின்றானோ. அவ்வறிஞன் 

FELOES OL OUF சஜறிச. து அசனாலுண்டாகும் கரியைவிழ்று: 

ளம்பாஇப்பவனே யாவன். 

பை ட் கடந் _ Foo) suviraSZno Gab ov vj TD தமா] 

மாம்ஸத்தால் சிராச்சம் செய்வோன் பதிசளான்றுன்.. 

எனப்ருஹத்பராசரஸ்ம்ரு இ.யில் சொல்லப்பட்டிருச்சின்றது. GHB or 

ன்படி அனுஷ்டிப்பது 1 மாப்ஸச்தைக் கொண்டு சராச்சம் செய்யவேண்டு 

மெனும் லாகீகியச்தின்படி அலுஷ்டிப்பசா?மாம்ஸம் சிராத்தச்தினில் கூடாது 

எணும் வாக்கியத்தின்படி. அனுஷ்டிப்பதா? ஒன்றிற்சொன்று மூறணாடின்றமை 

யால் இரண்டையுமே தள்ளிப்போடுவசா *? என்பது முஃலிய ஸந்தேகங்கள் 

உண்டாசக்கூமோயினும் உண்மையில் ஒன்றுக்கொன்று சிறிதும் விரோதமில் ' 

லையாசலால் இரண்டு வாக்கியம் ஈரம் பிரமாணமே என்றறியச் சச்கது, எப் 

படியெனின், மாம்ஸம் சேர்ச்கவேண்டு மென்றது கலியுகம் ஒழிர் ச மற்றைய 

புகஈகளை சோக்கியே என்றும், மாம்ஸம்கூடாதென்றது கலியுகச்தையே கோக் 

இப் பிரவர்த்கிச்,2 வாக்கியமென்பதுமறிக. இங்ஙனமே 

ccBir ove TBILISI YO, லெ வா_நஉரஹாஸ் ஹேமா | 

ஐ தய? ாநுகலிபா௩.ம ue \ir brane Paglesss |
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சராச்தத்தில் மாம்ஸமளித்தல் வானப்ரஸ் தாச்ரமத்தைப் பெறுதல் 
இவைகளைக் கலியுகத்தில் நீச்கவேண்டுமெனப் பெரியோர் கூறு 
இன்றனர், 

என ப்ருஹசர்ராரதீயம் முதலிய நூல்களி லும் சொ ல்லப்பட்டிருக்சன்றமை 
யாலும் இங்ஙனம் காலபேசச்தையே சோக்டி இருவசையாய் வாக்கியங்கள் பிர 
வர்ச்இத்திருக்கன்றன என்று ஈன்கு விளங்குகின்றது, இது கா லபேதத்சைக் 

கொண்டு இருவகையாய் நிகழ்ந்த வாக்கியச்திற்குத் இருஷ்டாந்தம். 

இனி௮ இசாரி பேதமாவது 

போ கடரா_ தர தட _தவஉ ணி உ௱ஈறொடியாஜ- ஹு 

SIQUS மிஹொ_த, தி Sark shame 5 2U1668 

உதயத்திற்கு முன் எவர் ௮ச்கினி ஹோச்திரம் செய்கின் னோ 

௮ வர் காலை தோரும் பொம் சொல்லுகின்றனர். பகலில் செய்ய 

வேண்டியசை இரவில் செய்கின் றவரவர் | 

என ருக்வேதத்தில் குரியன் உதித்த பிறகே ஹோமம செய்ய வெண்டு 

மெனச் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இங்கு சொல்லியபடி ௮றுஷ்டிப்போ 
மெனின் இதற்கு விசோசமாக யஜுர் வேதத தில். 

(ப்படாதிடு து உர iT Hage ay wLipo. aor Sia sl 

எனத்தொடங்கிய வாக்கியத்தினால் உதிப்பதற்கு முர்தியே ஹோமம் செ 

ய்யவேண்டுமென விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றத. இங்கு, எந்த வாக்கியத்தின் 

படி அநுஷ்டிப்பது என்று நிர்ணயிச்கமுடியாமல் ஒன் றிற் கொன்றுமுறனாக 

க்காணப்படினும், உண்மையை நோக்குங்கால் ருக்வேதம் சொல்லியபடி 

அல்வேதச்திழர் குறியவரும் யஜ-பர்வேதம் சொல்லியபடி ௮.தனை சசேர்ச் தவரும் 

௮ ந.ஷ்டிச்ச வேண்டுமென்பதே சிர்ணயம், ஆசலால் இங்கனம் ௮ இகாரி வேற் 

றுமையை நோக்டிப் பிரவர்த்ததச இவ்வாக்கியங்களி ரண்டும் பிரமாணமே 

என்றறிக. 

௮வஸ்தா பேதத்திற்கு இருஷ்டாச்சம். “*மனஹின்ஸ்தாசம் ஹ்.ர தயகம 

லம்?” என்று ஈம் சாஸ் இரங்களில் சொல்லபபட்டிருக்கின்றது, இதனை உண் 

மையாககச் சொள்வோமெனின் அதே சாஸ்திரங்களில் “* மனவரின்ஸ்சாசம் ச 

fen”) ஏன்றும் சொல்வபபட்டிருக்கன்றது. இங்குள்ள எவ்வாக்கயத்தை 

உண்மையாகச் சொள்வது* ஒன்றுந்கொன்று விரோதமாகச் காணப்படுகி ன்ற 

மையால் இரண்டயும் பிசசென்று தள்ளிப் போடுவதா * எனும் சங்கை 4 

மும். அினும் இங்கு சோல்விய இ ரண்டிடங்களும் மவைன்ஸ்சாஈ மென் 

பதே உண்மை. ௮.தாவ௮ விழித்திரு/தலா*ய ஜாச்சிரத்ஸமயங்களில் மனம் 

மூளையில் நின்று வேலைசெய்கின்றது, கல்ல.தாக்கமாய ஸு வம் இ ஸமயஜ் 

தில் ஹ்ருதயகமலம் வரது ௮டங்குகின்றது, இ௩மனம் இரண்டு ௮வஸ்ைத 

களையும் நோக்க மனஸுகச்கு இரண்டிடங்களும் உண்மையே யாதலால் இன்றிழ் 

கொன்று சிறிதும்விரோ தமல்ல என்பதறிக,
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இணி விஷயபேதமாவது உதாரணமாக, வேதாந்த சாஸ் இரங்களில் * பரம 

பொருளையனுபவிக்கும் ஞானிக்குவர்ணாச்ரமதர்மம் யாதுமில்லை ”” என்று சொ 

ல்லப்பட்டி ருக் து. இதனால் ஞானிகள் தமது வர்ணாச்ரமசர்மங்களை ௮றஷ் 

டியாமல் விட்டிருக்சச்கூடும்என்று அறியப்படுகின்ற த. இதனை உண்மையென 
ச்கொள்வோமாயின் “ உண்மையனுபவமுடைய ஞானிகள் தமதுவர்ணாசரமதர்.ம 

ங்களைச் சிறிதும் ௮லகஷியப்படுத்தி, உகாஷீனமாச ஒதுச்கித்தள்ளார்'” என்றும் 

அதே சாஸ் இரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்்ெ.றத. ஞானிகளின் லகணச்தைச் 
சொல்ல வந்த வாக்கியங்கள் இங்கனம் ஒன்றிற் கொன்று முறணுகச் காணப்படு 
இன்றனவே, இங்கு, எதனை உண்மையாகச் கொள்ளுவது எனும் சங்கை நிகழக் 

கூடும். ஆனால் இவ்வாச்செயங்கள் உண்மையில் ஒன்றிற் கொன்று சிறிதும் 
விசோத மாகின்றவையல்ல. ஞாணிகள் உலகல் இருவகை யோராவர். உலகை 
முற்றும் மறர்து ஸமாதி மாத்திரத்தில் லயித்துள்ளவசாய்ச் சிலரும், சஷ்யோப 

சேசம் முதலிய பேச்சு, ஹாரம், நித்திரை, ஸாது ஸங்கம், தீனர்களை யுக 

இரஹித்தல், மு.சவிய வியவஹாரரங்களையும் உடையவர்களாய்ப் பரம்பொருளை 

யும் உள்ளத்தில் அனுபவிக்கும் நிலமையிலுள்ள வராய்ச்சிலரும், இங்கனம் இரு 
வகையாய் ஜீவன் முத்தர்களிருக்கக் கூடும் என்பது சாஸ் இரங்களின் துணிபு. 
உலகை முற்றும் மறந்து பரம்பொருள் மாத்.இ.ரத்தில் லயித் தள்ள ஞானிகளுக்கு 
ESOP வாணம், 'ஆச£மம், சர்மானுஷ்டானம், அதற்குறிய ஸர்.தியா ஸமயம் 

தேதலிய யாதும் அறிவுக்குத் தோன்றாமல் தாங்கிமவன் கைமலர்போல அறிவி 

ணின்௮ம் ஈழுவிவிடு மாசலால் அப்படிப்பட்ட ஞாணிசளையே விஷயமாக 

கோக்க ஞாணிகளுக்குத் தமது வாணாச்ரம தாமங்களில்லை என்று சொல்லப்பட் 

டது. ஆசாரம் சஷ்யோபதேசம் முதலிய உலக் வியவகாரங்களோடும் கூடிய 
வர்களாய்பபரம்பொருளை யனுபவித்துச் கொண்டிருக்கும் ஜிவர்முக்தர்களுக்கு தீ 

சம்மைப்பார்த்து மற்றவர் கெடாவண்ணம் தமது வர்ணாச்ரம தர்மங்களையும் 
௮துஷ்டிக்க இயலுமாதலால் அவர்களை விஷயமாய்ச்கொண்டு ஞானிகளுக்கும் 

வர்ணாச்ரம தர்மங்களுண்டு எனும் வாச்டியம் பிரவர்த்திச்த.து. இங்கனம் இவ் 

விருவகை வாக்கயங்களுக்கும் விஷயம் வேருச விருக்னெறமையால் ஒன்றிற் 
கொன்று சிறிதும் முறணாகா சென்றறியத் தச்ச, 

ஈமது சாஸ் தரங்களில் முன்னுக்குப் பின் விரோதமாகச் காணப்படும் 

விஷயங்களெல்லாம் இங்குகாட்டியபடி காலபேதம், ௮ இகொரிபேதம், ௮வஸ்சா 
பேதம், விஷயபேதம் எனும் இக்நான்கினில் யாதானும் ஒன்றைத் தழுவியே 

யிருச்குமாசலால் பிர௫ருதச்.தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பூர்வவினை, புருஷய 

த. தனம் என்பதைப்பற்றி ஒன்றிற்கொன்று விரோதமாகக் காணப்படும் வாக் 
இதயங்களும் இர்நான்சனில் எந்த வகையிலாவது சேரச் திருக்க வேண்டு மென் 

ப.து நிச்சயம். இக்கு காலபேதம் கொள்ளச் கூடாசோ எனின் கூடாசென்௪, 
அனுஷடிக்கச் கூடிய கர்மங்கள் காலவேற்றுமைக்குத் தச்சபடி மாறுபடுமே 

யன்றி ௮றிர்துகொள்ள வேண்டியதாகய உண்மை காலபேதத்தால் சிறிதும் 

மாறுபாடடைகின்ற இல்லை என்பது நிச்சயம். இணி ௮ இசாரி பேதமும் இங்கு 

பொருந்தாது. ௬க்வேசம்சோல்லியபடி ௮ல்வேதச்இனரும் மஜுர்வேதம்சொல்
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லியபடி அதனைச்சேர்ந்தவரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டுமெனும் இடச்திந்போல 

இவ்விடத்திலும் ௮ திகாரிபேதத்தைச் கொள்வோமென்பதற்குமிடமில்லை, ௮ 

இிகாரிகளுக்குத்தச்சபடி ௮ உஷ்டானம் மட்டும்மாறுமேயன் றிஉண்மையென் பது 

எத்தேசச்இலும் எச்காலத்திலும் எவ்வஇகாரிக்கும் ஒன் ருகவேயிருக்கும். ஆசை 

யால் உண்மையைப் போதிக்க வரத இம்வாச்யெங்களில் ௮ திகாரிபேதம் சிறி 

அம் ஒவ்வாது, மனஸுக்கு ஜாக்சரத் ஸுஷாப் தியென இரண்டவஸ்தைகளி 
ருக்கின்றமையால் அதற்குச் தக்கபடி. ஸ்தானபேதமேற்பட நியாயமிருக்கன் 
றது. இவ்விடத்தில் ௮வ்வாறு அவஸ்தா பேதத்திற்கு இடமில்லாமையால் 
௮.,தனையும் கொள்ள இயலவில்லை, இக்கனம் காலபேசம், ௮ இகாரிபேதம், 

௮ வலஸ்தாபேதம் எனும் இம்மேன்றினில் ஒன்றும் இங்கு பொருர்தாமையால் 

விஷயபேதத்தைக் கொண்டே இலவ்வாக்கியங்கள் பிரவர்த் AS SG seer pew 

என்று அறியப்படுகின்றது. 

அ,சாவது “ பூர்வவினையின்படி. எச்த ஸமயத்தில் எதுவருமோ. அந்த ஸம 
யத்தில் ௮.து வந்தேதீரும். எவ்விதமாகய யத்தினத்தைச் செய்தாலும் ௮ தனை 

மீறமுடியாது ' என்றது பூர்வ கர்மச்தின்படி இன்ப துன்பங்களை மாத்இரம் 

கொடுப்பதற்குப் பிரலர்த்தித்த தாயுள்ள பிராரப்த கர்மாவையே விஷயமாகக் 
கொண்டு நிகழ்ந்த வாக்கியமென்றும், *ஸகலத்தையும் கர்மா கர்மா எனச் 

சொல்லிக்கொண்டு சோம்பேறியாய் மோசம் போகாதே, சாஸ் இரவி இயறிர் த 

அவ்வழி ஈடர்துகொள் *” என்றது ஜீவர்களை எப்போதும் எதனையானும் ஸங் 
கற்பித்துக்கொண்டே யிருச்சச்செய்வதாகிய வாஸனை யெனும் அபபியாஸ 

ஸம்ஸ்கா.ரத்தை புருஷயச் இனத்தினால் வென்ற விடக்கூமொதவின் அப்படிப் 

பட்ட வாஸனையையே விஷயமாக நோக்கி வந்த வாக்கியமென்றும், இங்கனம் 

இ.சண்டுவகை வாச்கியங்களுச்கும் விஷயம் வேறுகவே இருத்தலின் பிரடருதத் 

இல் விஷய பேதமே யுள்ள தென்பது நிர்ணயம், 

இங்கிது ஸங்கொஹ மாயறிக, ஒவ்வொரு ஜீவனின் உள்ளத்தில் கர்ம, 

வாஸனை, என்று இரண்டு ஸம்ஸ்காரங்கள் இருக்கின்றன. கரமாவாவது இத 
ற்கு முன்னெடுத்த மனுஷ்ய ஜன்மத்தில் எவ்வளவோ ஈல்வினை Fal too staré 

செய்திருக்கக்கூடுமன்றோ ; அவை செய்யும்போதே பதிவு ரூபமாய் உள்ளத் 

,தினில் ப.இர்து அடங்கி யிருக்கின்றன, ௮கஙனம் அடங்கியிருர் து மறுஜன் 

மங்களில் தத்தம் பயனாய இன்ப துன்பங்களைத் தருகின்றன, ௮ங்கனம் 

இன்ப துன்பங்களை மாத்திரம் தருவனவே கர்மங்களென்னப் படுகின்றன. 

அ௮வ்வின்பதுன்பங்கள் எச்சகாலததில் எவை யெவை வருவனவோ ௮வையவை 
அக்கால இல் தன் செயல் மூலமாகவோ ௮ல்லது பிறன செயல் மூலமாகவோ 

goog தைவீகமாகவோ ஜீவர்களால் அனுபவிக்கும் படியாகும். ஆனால் 
ஜீவர்களின் செய்கைக்குக்காரணம் கர்மாவாகாது, மற்றையாதெனின் வாஸனை 

யென் பதேயாம், வாஸனையாவது, யாதானும் ஓர் காரியச்சைப் பலமுறை செய் 

தால்'மீண்டும ௮ப்படி.ப் பட்ட காரியத்தையே செய்து சொண்டிருக்க வேண்டு 

மெனச் தோன்றச் செய்வதாயெ அப்பியாஸ ஸம்ஸ்காரமேயாம்,



6 வேத்சால் இர gs துவம், 

இந்த அப்பியாஸ ஸம்ஸ்காரமே arOa toi gr, OLRTS 15) Swrrals 

ஹாவ நா, வாஹ_நா, முதலிய சொற்களால் வேதாந்த சாஸ்.திரங்களில் 

வழங்கப்பட்டி ருக்கின்றன. இதனை _க௦வி௩ி)ர க $ணீஹவோ ட்லெடு_த 

உ௫வ_ 4௨7 காவ * பரலோகம் செல்லும் ஜீவனை வித்தியா கர்மங்களும் 

பூர்வ ப்ரக்ஞையும் பற்றிக்கொண்டுகூடச செல்லுகின்றன. (ப்ருஹதார.6--4.) 

என்பது முதலிய சர இகளாலும்இக்த ச்ர௬ுதிச்கு உபபரும்ஹணமாக வரத 
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வித்தியா கர்மங்களோடும் வாஸனைகளோடும் கூடியவஞாய்ப பரலோகம் 

செல்லுகின்றான். 

எனும் வெ€தாதி வாக்கியங்களாலும் நிச்சயித்துக்கொள்க, இக் த வாஸனை 

யே ஜீவர்களை எதனை யானும் ஸங்கற்பித்துக் கொண்டே இருக்கச் செய்கின் 

றத. ஸங்கற்பத்தால் காம (விருப்ப) மும் காமத்தால் செய்கையும் பிகமுகின் 

றது. வாஸனையானது இங்ஙனம கேரில் ஸங்கற்பத்திற்கும் பரம் பசையாய்ச் 

செய்கைக்கும் ஹேதுவாகின்றது. வாஸனா வசமாக சல்வினை திவினைகளில் 

செல்லும்போது *சாகதாளீய நியாயமாகவே பூர்வகர்மா பயன்பட்டு ப்ராரப்தமாக 

வந்து இன்ப துன்பத்தைச் தருசன்றது. இப்போது செய்யும் கர்மாவினால் 
அவ்வின்ப துன்பம் வருசன்ற2தன்ப தில்லை. கர்மா வேறு $? வர்ஸனை வேறு 1 
வாஸனையாவேற்படுவத ஸங்கற்பம் காமம் முதலியவை, கர்மாவினால் வருவது 

இன்பதுன்பம்; இவ்விதம் விவேடுதச்தறிர்து கொண்டால் சாஸ்இர வாச்இியங் 

களில் விசோசம் சிறிதுமில்லை யென்பது நன்ளூய் விளங்கும். 

சங்கை; காாவுச் கச்நியமாய் வாஸனை யெனும் ஒன்றை ஏன் ஒத்துக் 

கொள்ள வேண்டும் ! கர்மாவே இன்ப துன்பங்களைச் தருவது போல அவ்வின்ப 

துன்பத்திற்கு ஏதுவாய்சக் காணப்படும் செய்கைகளிலும் ஏவி விடுகின்ற தென் 

பது கூடாதோ ? எனின் இது உ௫ிதமல்ல. ஈல்வினை தீவினைகளில் ஏவிக்கொ 

ண்டே கர்மாவே இன்ப துன்பங்களையும் தருன்றதெனின், புண்ய கர்மாவினா 

லேயே இன்பமும் பாலச்தினாலேயே துன்பமும் வருகின்ற தென்பது போல 

புண்ணிய சர்மாவினால் புண்ணிய சாரியங்களிலேயே ஸங்கற்ப காமாதிக ளுண் 

டாச வேண்டு மென்றும், ௮ல்வாறே பாபகர்மத் தினால் கெட்ட காரியங்சளிலே 

யே பிரவிருத்தி யேற்பட வேண்டு மென்றும் கொள்ள வேண்டியதாகன்றது. 
௮ப்படியானால் சுகமனுபவிச்கின்றவர்களெல்லோரும் நல்ல காரியத் இிமேேயே 

சென்று கொண்டிருக்கு வேண்டு மென்றும், துன்ப மனுபவிக்கின்றவர்கள் கெ 

ட்ட காரியத்திலேயே சென்று கொண்டிருச்ச வேண்டிய தென்றும் ஏற்படும், 

ஆனால்: cassia இச்த. நியமம் காணப்பட வில்லை, ஈல்ல சாரியங்களையே செ     
செவ வடட படலை வட a, 

*காச தானியம் * காக்கை தர்.பமைமரத்தடியில் போய் -தற்செயலாயுட்கார , த் 

தருணம் மம்மரத்திலிருர்ச சனி கழ்வீழ்ந்து உடைய தினை அக்காகம் புளிக்க நிகழ்ந் 

தது போன்றதாம் ” என்பது இதனாலழிக,
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ய்துகொண்டு துன்பச்தையே அ௮னுபவிச் இன்றசையும், கெட்ட காரியங்களை 

யே செய்து கொண்டு இன்பச்தையே அனுபலிக் கின்றதையும் காண்கின் 

ரோமன்றோ; ஆதலால் ஸங்கற்ப முதலிய செய்கைகளைச் செய்விப்ப தொன் 

றும் இன்ப துன்பங்களைத் தருவது மற்றொன்றுமாக இருக்க வேண்டு மென்று 

நிர்ணயிக்கப் பன்றது, ஆனது பற்றியே கர்மாவிலும் வாஸனை வேறு 
என்று கொள்ள வேண்டிய தாகின்றது. 

இணி இங்கு மற்ரோர் சங்கை, கர்மா, வாஸனை, என வேற்றுமைப் படு 

சதிப் பிரித்துச் சொல்லப் பட்ட இவ்விரண்டும் எசனால் வரத தென்பசைக் 

கவனிப்2பா மாயின் இதற்கு முன்னெடுத்த ஜன்மங்களில் செய்த செய்சையி 

னாலேயே என்பது விளங்கு இன்ற தன்றோ : இங்கனம் இரண்டிற்கும் கார 

ணம் ஒன்ளுகவே யிருக்கன்றமையால் இவ்விரண்டு காரியங்களையும் (சர்ம வா 

ஸனைக ளிரண்டையும்) ஒன்றே எனகீகொள்ளலாமே. உ௫தம் இங்கன மிருக்ச 

காரமா வேறு வாஸனை வேறு என இரண்டையும் sos சனிப் பொருளாய்ச் 

சொல்லுவதேன் என்பதாம். இச்சங்சை அவி வேகக் தாலேயே நிகழுவசாம், 

-அசெப்படி எனின், பூர்வ ஜன்மத்திய செய்கைகளே கர்ம, வாஸனை, இவ்வி 

சண்டி ற்கும் ஹேதுவா யிருக்கினும் ௮ச்செய்கைகளால் வருவது இரண்டு வித 
மாய்ப் பிரிவடை இன்றமையால் அவைகளை காம் இரண்டாகவே விவேடுத்து 

கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, சுருட்டுக் குடி.ச்தல் புகையிலை போடுதல் 

மூசலிய செய்கைகளால் கபால வறகஷி முசலிய வியாதி யொன்றும், மிண்டும் 

அவைகளை உபயோடிக்க வேண்டு மெனும் அப்பியாஸப் பற்று மற்றொன்று 

மாக இங்கனம் இரண்டு விதமான விசஷ மேற்பவெதும?பால, ஈல்வினை 

தீவினைகளைச். செய்தலால் ஏற்படும் விச்சஷமும் இரண்டு விதமாய்ப் பிறி 
இன்றது. அதாவது ஜன்மார்தரச்தில் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்பதுன் 

பங்களுக்கு மாத்திரம் ஏதுவாகும் கர்மா ஒன்றும், மீண்டும் ௮தே காரியங் 

களில் தாண்டி விிவதாகிய அப்பியாள ஸம்ஸ்காரம் மற்றொன்றுமாமென்க, ஓர் 

காரியத்தை ஓர் தடவை செய்தாலும் ௮2 ஓர் கர்மாவாய்விடும், ஓசே காறி 

யத்தைப் பல முறை செய்தாலொழிய வாஸனை ஏற்படாது. கர்மாவினால் 

வரும இன்பதுன்பங்களை அனுபவித்தே தீரவேண்டும், வாஸனையால் வரும் 
ஸங்கற்பத்தை விவேகத்தால்வென்று விடலாம். கர்மா மிகவும் பலமுடையது, 
வாஸனை அ௮ற்பமே. இங்கனம் இவ்விரண்டிற்கும் மிகவும் வித்தியாஸ.மிருக்இன் 

றது. அதலால் இவ்விரண்டையும் ஒன்றாகச்சொள்ள இயலவில்லை. ஆனது 

பற்றியே கர்.ாவேற வாஸனைவேறு என்று சொல்லப்பட்டது, 

வாஸனையே எங்கற்பம் மு.சலியவைகளின் மூலமாகச் செய்கைக்கு ஏது 
வாகின்றதென்றுசொல்லப்பட்டசே; அதெவ்விதம் எனின்௮ஃதறிக. உதாரண 

மாச, அழடியமங்கை, ஆபசணம், விலையயர்ச்தவஸ் இரம், ௬ுசியாகியகனிமுதலிய 

பொருள்கள் தற்செயலா யெதிர்ப்பநிம்போது எதிரிலுள்ளதை மெல்லாம் 
பார்ச்குமியல்பினால் சே.த்திசம் அவைகளை சோக்கவே அசுபவாஸனையேவிசேஷ 
£யுள்ளவனாயின்* இவை யெவ்வளவு அழகாயிருக்ன்றன ”” வென அவை 

ஈளின் சிறப்பை ஸங்கற்பிப்பான், அந்த-ஸங்கற் பத்திற்குச் சற்று நேம்



8 தைவமும் பெஎருஷுும், 

இடங்கொடுத்து விட்டானாபின் அவைகளைத்தான் அனுபவிச்ச வேண்டுமென 
விருப்ப முதிக்கும். ௮வ்விருப்ப மேற்படின் பிறகு அவைகளை யனுப வித் 

தேதீருவது எனும் நிச்சய மூடையோனாய் அக்காரியச்தில் பிரவர்ச்இப்பான் . 
இவ்வுண்மையான து. | 
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விஷயங்களில் சிச்சஞ் சென்றால் அவைகளின் குணங்களை ஸங்கற் 
பிச்சன்றது. ஈன்றாப் ஸங்கற் பித்தால் விருப்ப மு.இக்கும். காம 

மேற்படின் மனிதன் பிரவர்த்திச்சின்றான். 

என சங்கர பகவச்பாதர் முதலிய பெரியோர்களால் உபதேக்கப்பட்டிருக் 

இன்றது. விவே௫ுக்கு அசுபவரஸனை சற்றுக் குன்றி யிருக்கு மாகையால் அவ் 

விஷயங்கள் எதிர்ப்பும் போதே சண் பார்த்தாலும்பிறகு ௮வன் அவைகளின் 
குணங்களை ஸங்கற்பிக்க விடாமல் மனஸை நிக் ரஹித்து மற்றோர் ஈல்ல விஷ 
யத்தில் செலுத்துவான், ௮ங்கனமாயின் அவ்வசுப வாசனை யாதம் செய்வதற் 

இன்றி அடங்கிப் போடின்றது. வாஸனையால் செய்கை நிகழுவதும் ௮தனை 

நிக்ரஹிச்சலும் இவ்வாறே என்க, வாஸனையானது சுபம் அ௮சுபமென் 

மிருவகையாகும், பூர்வம் பாவங்களையே அடுத்தடுத்துச் செய்திருக்தால் 

அசுபவாளனையும், புண்ணியங்களையே விசேஷமாய்ச் செய்திருந்தால் சுபவா 

ஸனையும் ஏற்பட்டுச் இத்தத்தில் பஇர்து இடக்கும். பூர்வம் சுபலாஸனையே 

விசேஷமாயேற் பட்டிருக்சனும் இப்போது ௮ஸத் ஸஹவாஸம் முதலியவை 

களைச் செய்தால் ௮து குன்றி அசுப வாஸனையே பலத்துவிடும். ௮ல்லது 

பூர்வம் ௮சப வாஸனையே விசேஷமாயேற் பட்டிருக்கன் இப்போது செய்யும் 

ஸ.த்ஸஹவாஸம் முசலியவைகளால் அது குன்றி சுபவாஸனை பலத்து விம. 

ஆதலால் ௮சுப வாஸனையைத் தடுத்து சுபவாஸனையின் வழியே ஈடச்ச லேண் 

டும். இங்கனம், 

வாஸ நாவவியாஷெடாகாயா௩ஜா வலி. ரா வஹா | 

aravo) Loren 60-0) 6 5S, ெ௨_ந- நீயெ 
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வெடி ஹொலாவஹா௦யொய திவ கடெ 

உராக ஹ_உஸெளய தாஜெ_தவெழாஊவ_காஹய௦ | 

வாஸனை சுத்தம் மலினம் ஏன்றிரு வகையாம். சுத்த வாஸனைத் சொ 

கு.இிகள் ஈல் வழியில் ஏவும். ௮ங்ஙகன மேவும்போது ௮வ்வழி ஈடப் 
பாயாயின் ரெமமாக அழிவில்லாத பதச்தை யடையலாம். ௮சுப 
வாளனை யானது கெட்ட காரியத்தில் ஏவும், அப்படி ஏவும் போது 
அச்தப்பூர்வவாஸனையைப் பலமான மூயற்சியைச் கொண்டுஉன்னால் 

வென்று போடத் தக்கது,
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என்பது முதலிய சுலோகங்களால் யோக வாஸிஷ்டம் முதலிய நூல் 

களில் உபதேிக்கப் பட்டிருக்கின் றது, 

சுப வாஸனையின்படி ஈடர்தாலும் அல்லது அசுப வாஸனையின்படி ஈட 

தாலும் இப்போது வரும் இன்ப துன்பம் வரதே தீரும், அது மாறுவஇல்லை. 

ஏனெனின் இர்தச் சரீரம் கர்ப்பத்தில் உற்பச்இயாகும் போதே * இச்சரீரத 

Ao Zs Pigs mousHa இரச இந்த இன்ப துன்பங்களை அனுபவிச்ச 

வேண்டும்? என இவனது பூர்வகர்மங்களுக்குச் சக்கபடி ஈசனால் ஆ்ஜைசெய் 

யப் பட்டு விட்டது. அல்வீசாச்ஞையை மிறி ஈடச்க எவராலுமியலாது, ஈ 

சாக்ஜை மிக்க பலமுடையத. ஆதலால் அ௮ற்பயோக்கியதைய/டைய பசுச்ச 

சாரகய இச்€வர்களால் அதன்படி. எப்மிபாது எவ்விசமான இன்பதுன்பம் 

வருமோ அப்போது அசர்குட்பட்டேஈடக்கவேண்டும்; இவ்வாறு கல்லதைச் 

செய்தாலும் கெடுஇியைச் செய்பினும் இப்போது வரும் பயன் ஒன்றே 

எனின் எதைச் செய்வது ஈலம் என்று யோூச்சவேண்டும். ஒன்றும் செய்யா 

மல் ஒருவணும் ஐர் க்ஷணமும் இருக்க இயலாது, கு ச௩்குக்குப்போல எப்போ 

அம் யாதானும் ஐர் சேஷ்டை இருர் துகொண்டேயிருக்கும், 

_ந ஆற] ௬.08 9 wor Suh Cr ae அடு 5 ௯87௯) ge | 

fir LI 2Q)_S a0, UDG HS-2 aww. Gy BTS) 0) 6)! wg rOlo)soarS | 

ஒருவனும் ஓர்கூணமும் ஓன்றும் செ.ப்யாமல் ஈம்மா இருக்சக மாட் 

டான், எல்லோரும் பிர௫ரு இியால் வரும் குணங்களால் ௮வசமாக 

எ தனையேனும் செய்து கொண்டேயிருக்கின் றனா, 

எனப்பகவானால் அர்ச்சுனனுக்கு இங்ஙனம் உபதேசிக்கப்பட்டி ரன் 

றது. இங்கனமிருச்தலால் மனிதர் எதனைச்செய்வத கலம் என யோறுப் போ 

மாயின் சபவாஸனையின் படியே ஈடச்க வேண்டுமென்று அறியப்பூிகின் றது. 

அசுபவாஸனையின் வழி ஈடர்து இமையைச் செய்தால் இச்செய்கையே பாவ 

மாய் முடிச்து மறுமையில் துன்பத்திற்கே ஏதுவாகும். சுபவாஸனையின்படி ஈட 

ப்பதோ எனின் அதுவே புண்ணியமாய்வர்து மருமை.பில் இன்பத்தையேதரும். 

ஆசீலால் மனிசர் அசுபவாஸனையபின்படி ஈடச்சக்கூடாதென்பதே விவேகம். 

சுபவாஸனையின்பயே நடக்கும் போது, ஒரோர்ஸமயம் ஏற்கனவேசித் 

ச.தீதில் பதிர்துள்ள அசுபவாஸனைகள் பல ஒருங்கு சேர்க்து செட்டசாரியங் 

களில் மிக்கப் பலமாக ஏவுவது மூண்டு, தேரர் அதற்குச் சிறிதும் சலியாமல் 

இிடவிவேசத்தால் அவைகளைக் தகைஈ்து வென்றுபோமிவார். சொற்பகாலம் 

சுருட்டு, கள், கஞ்சா, முதலியவைகளை அப்பியஹித்தவன் பின்னர் ௮வைகளைச் 

துரப்பியா.மமெனக் கண்டு இனி இவ்வப்பியாஸம் கூடாதென்று உறு இிகொ 

ண்டு அவைகளை நிறுத்தி மிருக்கனும் ஒஇரோர்ஸமயம் முன்போலவே ௮வை 

களில் சபலமுண்டாஇன்றது, அது பூர்வம் செய்த அப்பியாஸச்தினால் ஏற் 

பட்டுள்ள வாஸனையினாலேயே மன்ரோ. அ௮ற்பகால அப்பியாஸச்திற்கே 

இவ்வளவு பலமாக வாஸனையேற்படு மெனின், ௮னந்தகோடி. ஜ£மங்களில் ௮ழ 

2
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இயமங்கையை விரும்புதலும், ஆடையாபரணங்களில் மயங்குவதும், ரூசியாகிய 

பதார்த்தங்களை உண்பதும் இவைபோன்ற காரியங்கள் அப்பியாஸத்தில் ஏற். 

பட்டிருக்கு மாதலின் ௮.தற்குத் தக்கபடி வாஸனை மனஹினில் எவ்வளவு திட 

மாய் ஊன்றி யிருக்சக் கூடும் *? அப்படிப்பட்ட வாஸனைகள் ௮௪ுப காரி 

யங்களில் ஏவும்போது மனிதருக்கு அவைகளை ிச்ரஹிப்பது அஸாச்திய மெ 

ன்றே தோன்றும், ஆனால் அது தவறேயாம். அ.தற்குசதக்கபடி மிகவும் இட 

மாயெ முயற்யொல் அவைகளை வென்று போடலாம் என்பது நிச்சயம், இது 

வரையிலும் வாஸனையைப் பற்றி விஸ்.தரிச்சபபட்ட.து, 

சர்மாவலாவது, இதற்குமுன் எடுத்திருந்த அளவற்ற ஜன்மங்களில் மனு 

ஷ்ய ஜன்மங்களும் எவ்வளவோ ஏற்பட்டிருக்கச் கூமென்றோ. மனுஷ்ய ஐன் 

மங்களில் செய்யப்பட்ட ஈல்லகாரியங்களும் கெட்டகாரியங்களும் ௮ப்போசைக் 

கப்போ.து மனஸினில் மிக்க நுட்பமாகப் பதிர்து போகின்றன. அவை ஸ்வர்க 

கத்தலாவது ஈரகத்திலாவத மனுஷ்மப் பிறவியிலாவ2, காலாச்தாத்தில் தத் 

தம் பயனான இன்பதன்பங்களைக் கொடுக்கின்றன. அவ்விதம் இன்பதுன்பங் 

களைச் சரும் மனமஙினிலுள்ள பதிவே காமா என்பதாம், இணி மனுஷ்ய ஜன் 

மத்தில் செய்யப்படும் செய்கைக2ள சர்மாக்களாய் ஏற்பவெது போல பசுபகமி 

'யாஇ ஜன்மங்களில் செய்யப்படும் செய்சைகளும் கர்மாச்கசாளன்றன என்பது 

கூடாதோ எனின் கூடாதென்ச, ஏனெனின், செய்கை மாச்இரச்தின”லேயே 

கர்மா ஏற்படும் என்பதல்ல. மற்று யாதெனின் இது புண்ணியம் இது பாபம் 

எனப் புண்ணிய பாபங்களில் பகுத்தறிவுள்ளவர் செய்யும் செய்சைகளே சர்மாக் 
களாகும் என்பதே சாஸ் இிரங்களின் மர்மம், 

இவ்வித புண்ணி யபாபங்களின் பகுத்தறிவோடு சர்ச்தஇிருத்து 

வாதிபாவனைகளுடன் செய்யப் பட்டுள்ள ஈவ்ல காரியங்களும் கெட்டகாரியங் 
களும செய்யப்படும்போதே அறிவினில் பஇவு ரூபமாகுர் தன்மையைப் பெற் 

அக் காலார்தரத்தில் கர்மாக்களாய் லர்து இன்ப அன்பங்கருரக்கு ஏ.துவாகின் 

றன. இக்கருமங்கள் பிராரப்சம், ஸஞ்சிதம், ஆகாமி எனமுல்வசைப்படும்- 

அதெப்படியெனின்' இதற்குமுன் எடுத்திருந்த மனுஷ்யஜன்மத்இல் லக்ஷம் கர் 

மா செய்திருச் ததாக வைத்துக்கொள்வோம். ௮வைகளில் ஒர் கொடும் பாபகர்மம் 

பக்குவப்பட்ட பலகோடி. ஈரகயாதனையை யளித்தது. அதன் பிறகு மற்றோர் 

கர்மா பரிபக்குவப்பட்டு கிருமி 8£டா தி பலஜன்மங்களைத் ததத. அதன் பிறகு 
மற்றோர்கர்மா பக்குவப்பட்டு பசுவாதி ஜன்மாவைத் தர்தது, இங்கனம் மன்று 

கர்மங்களின் பயனை அனுபவிக்கவே சான்காவது ஓர் பெரும் புண்ணிய கர்மா 

பக்குவப்பட்டு மர் து அரியதாகெ இம்மனிதப் பிறவியைத் தந்தத, இ௫்கனம் 

மனிதப்பிறவியை மாச்இரம் தந்.து ௮தனோடு அ௮க்கருமம் மூடிச்து போசவில்லை. 

இக்த தேஹம் எவ்வளவு சுவாஸம் விடவேண்டியதென ஈசாக்ஞையின்படி நிய 

தமாயுள்ள சுவாஸத்தையும் தந்து, இ.த்தேஹம் தோன்றியது முதல் மரிக்கும் 

வரையிலுள்ள காலத்தில் எர்தெர்தஸமயச்சில் எச்செர்தஇன்பதுன்பங்களை 
அனுபவிக்கவேண்டுமென நியதமாசிய இன்பதுன்ப போகத்திற்கும் எதுவா
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இன்றத், இங்கனம் இதற்குப் பூர்லம் மனுஷ்யஜன்மத்தில்: ஸம்பாதிக்கப் 

பட்டலக்ஷங்கர்மாச்சளில் ஏற்கனவே ௮னுபவத்தினால் மூன்று கர்மங்கள் ஒழி 

யவே சான்காவதாசய சர்மாவினால் இம்மனுஷ்ய ஜன்மாவைப் பெற்று இன்ப 

துன்பங்களை அனுபவிச்ச அசம்பித்திருச்கிறோ மன்றோ. இந்தச் காமமே 

ப்ரா.ரப்தம் என்பதாம், ப்.ர, ஆரப்தம் எனின் பயன் தரத்தலைப் நட்டுள்ளது 
எனப் பொருள். இச்சான்ரு கர்மங்களுக் கர்நியமாய் இனி மறுபிறவிகளில் 

பயன் தருவனவாயுள்ள தொண்ணாரம் ரொன்பதி ஞாயிரத்துச் தொள்ளாயிசத் 

௮,ச் தொண்ணாற்றாறு கர்மங்களும் ஸஞ்சிதங்கள் என்னப்படும். இம்மணித 

ஜன்மத்தைப் பெற்று இப்போது புதிதாய்ச் செய்னெரோ மன்றோ? ௮ங்கனம் 
செய்யப்படும் கர்மங்களே ஆகாமிகர்மங்க ளென்பனவாம். ஸஞ்சிதங்களையும் ' 

ஆகாமிகளையும் ஞானச்தினாலும் பிராயச் சச்தச்திறலும் ஒழித்துப் போட 

லாம், ஆயினும் இரத மனுஷ்ய தேகத்தைச்தர்து இசனால் அனுபவிச்ச வேண்டிய 
இன்ப துன்பங்களையும் தரத் தலைப்பட்டுள்ளதாகிய ப்ராப்த காமம் மாத்திரம் 

ஞானத்தினாலாவது மற்றெதனாலாவது துலையாது, இதனை யனுபவித்தே 

ஒழிச்ச வேண்டும். இவன் இப்போதிய செய்கைகளை ஈல்லவைகளாகவே செய் 
சாலும் அல்லது தீயவை களாகவே செய்தாலும் அல்லது ஹடங் கொண்டு 

வீம்பு பிடிச்துச் சும்மா இருந்சாலும் ப்ராரப்தகர் மச்நின்படி எலவ்வின்ப துன்பம் 

வரவேண்டுமோ ௮ வரதே தீரும். அப்படி வரும் இன்ப தன்பங்கள் இப 

போதிய செயல் களின் பயனென மூடர்களுக்குத் தோன்றும், இப்போதிய 

செய்கைகளுக்குப் பயன் மறு பிறவிகளில் தான் வரும். இப்போதிய இன்ப துன் 

பங்களெல்லாம் பூர்வ கர்மப் பயனே என்பது நிர்ணயம், இல்வண்மையே 
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இங்கனம் ஹடத்தினாலும் தைவத்தினாலும் ஸ்வபாவத்தினாலும் 
செய்கையினாலும் மனிதன் எந்த இன்ப தன்பங்களை ௮டைகின் 
ரூனோ அவை பூர்வ கர்மங்களின் பயனே. 

என மஹா பாரதம் ஆரண்ய பர்வாவில் சொல்லப் பட்டுள்ளது, ப்சாரப்த 
காமத்தின்படி ஸுகமாவது துக்கமாவது வசச்தயாரா யிருக்கும்போது மணிதன் 

வாஸனா வசமாய் யாதானும் ஒர் காரியத்தைச் செய்யக்கூடும். அப்படிச் செய் 

யவே ப்ராரப்த கர்மாயத்தமாய் வருவது வரது விடுகின்றது. உண்மை இவ்வித 

மாதலால் இப்போது வரும் இன்ப துன்பத்திற்கு ப்ராரப்த கர்மமே முச்கயெ 

ஹேதுவா யிருக்கின்றது, இப்போது செய்யும் செய்கை நிமித்தம் போலக் 

காப்பககின்றது. இங்கனம் அறிய வேண்டிய தாயிருக்க மணிசர் ௮விவே 
கத்தால் இவ்வா ௦றியாமல் இப்போது நிகழும் சுக துக்கங்களெல்லாம் இப்போது 

செய்யும் காரியங்களின் பயன் என்றே எண்ணுகின்றனர். இப்போது செய்: 
யப்படும் செய்கைகளே ஏது எனக்கொண்டோமானால் உலக௫ல் ஈல்லகாரியங் 

களைச் செய்வோரெல்லோருக்கும் ஸுகமும் கெட்டகாரியங்களைச் செய்வோர்.
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சளெல்லோருக்கும் : துக்சமுமே வரவேண்டுமென்றேற் படுகின்றது. ஆனால் 

உலூல் அப்படி ப்பட்ட நியமத்தைச் காணோமே? நல்லகாரியங்களைச் செய்துகொ 

ண்டு தச்சத்தை ௮னுபவித்தலையும் கெட்ட காரியங்களைச் செய்து கொண்டி ௪௧ 

த்தை அனுபவித்தலையும் சாண்டுின்றோமன்றோ. இதற்குக் ௧ இிசொல்லவழியில் 

லாமற் போகின்றது. ஆதலால் இப்பபாது வரும் இன்பதுன்பம் பூர்வகர்மப் 

பயனே என்றம், இப்போது செய்யும்-புண்ணிய பாபஙகளுக்கு ஜன்மாந்இரச் 

இல் பயன் என்றும் ௮றிச்து கொள்ளவேண்டியது. 

சங்கை? பராப்த கர்மாயச்தமாகவே இன்பதன்பம் வருமென்று சொல்லப் 

பட்டதே, இன்ப தன்பமாவது மானஹிகமாகிய விருச்தியேயன்றோ. ப்சாரப் 

தாயச்சமாசவருவது இப்படி ப்பட்ட மானமறிகமாகவேயுள்ள விருச் திமாத்திரமா? 

அவ்விருச்திக்கு ஸு சனங்களாகய செல்வம் வியாதி, தாரித்இரியம், மு;தலிய 

வைசளும் கூட ப்சாரப்சாயத்சமாசவே வருவனலா 1 செல்லம் வியாதி தாரித்தி 

ரியம் முதலியவைகளுக்கு ஏதுவாய்ச் காணப்படும் வியாபாரம், உச்திமயாகம், 

கெட்ட கடச்சை, WIC smu வலாஸதானதர்மஙகள் முதலிய வைகளும் கூட 

ப்சாரப் தாயத்சமாகவே வருவனவா ? எனின் கூறுவாம். 

இன்பதுன்பச்இிற்கு சேரில் ஸா சனமான செல்வம், வியாதி, தாரிததிரி 

யம், முதவியவைகள் மாத்திரமே ப்ராரப்சாயத்தமாக வருவன, அவைகளுக்கும் 

ஸாதனங்களான, வியாபாரம், தர்மார்க்கம், வ்ரசசோபவாஸ. தான தர்மங்கள் முதலி 

யனவும் பராரப்ச கர்மாயத்சமாய் வருவன என்பது தவறேயாம், அவைகளையும் 

பராரப்சாயத்சமாக வருவன என்போமானால், இச்தகைய வியாபாரம் கூடாது, 

துர்மார்க்கம் செய்யாதே, வ்ருசோப வாஸதான சர்மங்களைச்செய், என்பது முத 

விய விதிவிலக்குகள் வீணென்றேமுடியும். ஏனெனின் ப்ராரப்தாயத்தமாக வரு 
வதைச் தடுச்ச எவராலுமியலாதென சாஸ்திரல்கள் கறுஇன் றமையால் aes 

சாஸ் இரங௩்களில் துர்மார்க்கம் முசலியவை கூடாது வ்ருதோபவாஸதான தர் 

மாதிகளைச்செய், என்று சொல்லியிருக்கின் மையால், துர்மார்க்ச, வ்ருதோப 

வாஸா.இகளை மனிதர் தம்மிச்சையால் செய்யவும் தவிர்ச்சவும் கூடும் என்றறியப் 

படுகின்றது. தம்மிச்சையால் செய்மப்ப6வதம் தவிரக்கப் படுவ தமாகிய செய் 

கைக ளெல்லாம் வாஸனையாலேயே வருவனவன் றி பராரப்சத்தாலல்ல என்ப 

தே சாஸ்திரங்களின் நிர்ணடம் ஏன்று முன்னரே சொல்லப் பட்டத. 

பூர்லம் சேஹத்தால் செய்யப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் பின்வரும் ஜம் 
மத்தில் தேக மூலமாகவே பயன் பட்டு துக்க FER SCN ESCH. இர் இரியங் 

களால் செய்யப்பட்ட கர்மங்கள் இர் இரிய மூலமாகவும், மனோ மாச்இரத்தினால் 

செய்யப்பட்ட கருமங்கள் மனோ விருத்தி மாச்இரத்திஞலும் ஸ்வப்னா இகளில் 
இன்ப தன்பங்களைச் சரம். உதாரணமாக ஒருவன் இன்றி.ரவில் சரீரச்.இல் 

வ். ரணம் (காயம்) ஏற்பட்டு ௮,சன் மூலமாய்ச் துன்பமனுபவிச்ச வேண்டுமென் 

பதுமட்டில் பராரப்சகர்மாயச்சமே சவிர, தன்மார்க்கம் செய்சதனாலேயே 
Hos வ்ரண மேற்பட வேண்டு மென்ராவது, அல்லத ஸர்மார்க்கத்தில் சென்றே 

அங்கனமாக வேண்டு மென்ராவது ௮வனது கர்மாவினால் விஇக்சப்பட்டி ருக்கு
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மென்பதல்ல. ரக்தக்காயம் ஏற்பட்டுத் துன்புறவேண்டுமென்பது மட்டுமே சர்ம 
நியதம். ஆனால் ௮.து ஆலயாதிகளுக்கு ஸ்வாமி தரிசனம் செய்யப் போவதில் நிக 

ழ்ர்தாலும் நிகழலாம், ௮ல்ல.து தர்மார்க்கம் செய்யயபோன இடச்தில் அடி 

சகைச்சேதம் முதலிய சிக்ஷைகளால் நிகழ்ந்தாலும் நீகழலாம், :துர்மார்க்கம் 

செய்யப்போவதோ ஸச்சாரியம் செய்யப் போவதோ இவை முதலியன ௮வர 
வர் வாஸனை யாலேயேயாம் என்றறிக, வாக்கு மனக்காயங்களால் செய்த கர் 
மாவின்பயனை முறையே வாக்குமனக் காயங்களாலேயே அனுபவிக்க வேண்டும் 

என்பது மட்டில் பூர்வ கர்ம நியசம் என்பதையே நிர்ணய மாகச் . காள்ள 

வேண்டும். இவ்வுண்மை யானது மஹா பாரதம் சார் இபாவம் மனு பருஹஸ் 

ப.திஸமாகமப்ரசரணம் முதலிய இடங்களில் 

் உ)அிறொெண்கறொ.திக3. பறறி மயா? ஹூ £புமஈ௩0_௧_௧௪4 ] 
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சரிரத்தால் எச்கருமத்சைச செய்கின்றானோ அசன் பயனேனச் சரீரச் 

தாலேயே அனுபவிக்க வேண்டும். சரீரமே சுகத்திற்கும் துக்கத் 

திற்கும் ஆயதனமாம், வாக்கினால் எக்கருமச்தைச் செய்கின்றானோ 

அசன் பயனை வாக்கிஞலேயே அனுபவிக்க வேண்டும், மனஸிஞல் 

எக்கருமச்தை* செய்கின்றானோ அதன் பயனை மானஹிக விஷயத் 

தாலேயே அனுபவிச்ச வேண்டும். 
என்பது முதலிப வாக்கியங்களால் உபதே௫க்சப்£பட்டிருக்கின்றத. 

ஒருவன் சுரோச்திரம் (காது) எனும் இக்திரியத்தினால் பூர்ல ஜன்மத் 

தினில் ஏதோ ஓர் புண்ணியம் செய்திருக்சான் என வைத்துக்கொள்வோம், 

௮,சன் பயன் இப்போது அவ்விர் இரிய மூலமாகவே அலுபவிச்கப் படும் சுகமா 

யிருக்கலேண்டும். அம்மட்டும் ப்ராரப்ச கர்மமேயன்றி ௮ துர்மார்ச்சப் பாட் 

டைச் கேட்டே ஏற்பட வேண்டும் என்றாவது, ஸத்வாக்கியட்சளை சிரவணம் 

செய்தே வரவேண்டு மென்றராவது நிர்ணயிக்கப்பட்ட தல்ல. துர்மார்க்கப் பாட்டை 

யோ ஸத் வாச்சிெயங்களையோ சிரவணஞ் செய்தல் அவரவரது வாஸனை யாலே 

யேயாம், இங்கனமே மற்ற இர்இரியங்களால் நிகழும் அனுபவத்திலும் ஊஹித் 
துக்கொள்க, 

சங்கை, ப்.ராரப்.த கர்மா இர்த தேஹத்தையும், இதனால் ஜீவிக்க வேண்டி௰ 
காலத்தை.பு.), ௮பயடியே வாழ்சாளில் ௮னுபவிக்க வேண்டிய இன்ப துன்பங் 

களை.பும் தருகின்ற தென்று பூர்வம் சொல்லப் பட்ட தன்றோ? சேஹமே ப்ராரப் 

தம் என்று பெரியார் சொல்லுஇன் றனசே * ௮ம்மட்டோடே விடாமல் ௮து 

தேஹம், ஆயுள், போகம் என முவ்வகையாய்ப பயன் படுகின்ற தென்ற ஏன் 

சொல்ல வேண்டும் 1 அன்றியும் இம்மனித சேஹமானது ஓர் பெரும் புண்ணி



44 வேத்சாஸ் இரதத் தலம். 

wise ats Osan சொல்லப் பட்டதே. அல்வாறு புண்ணியத்தின் 
பயனாக வரத இரச சேகத்தினால் வாழ்காட்களின் இடையில் அக்கங்களையும் 
அனுபவிக்கும்படி யாதல் உடதமோ? புண்ணிய மயமாகிய சேஹம் தோன்றியது 
மூசீல் அழியும் வரையில் இன்பத்தையே அனுபவித்த லல்லலோ உூதம், 
அப்படியிருக்க பாபப் பயனைச் சொல்லப்பட்ட துன்பத்தையும் அனுபவிக்கக் 
காண்டுின்றோமே] இதனை எப்படி யொல்வுவது எனின் இவ்வுண்மை யறிக, 

காமாவானது தேஹம், அது ஜீவிக்கும் ஆயுள், இன்ப துன்ப போகம், 

என முவ்வகையாய்ப விபாகப் படிகின்ற தென்பதே உண்மை, இசத்சேவூம் 

ஒரு பெரும் புண்ணியத்தினால் வரச சென்பதும் உண்மையே. ஆனால் தர் 
பெரும் புண்ணியம் செய்யும் காலத்தி னிடையிலேயே பல ௮வார்தரமான 
பாப புண்ணியக் களையும் செய்யக் காண்டுன்றோம். உதாரணமாக 1 ஓர் பிரபு 
சிவாலய ஜீர் ணோத்சாரரம் தடாகம், கத வனா இகளை ஸ்தாபிச்சல் மதவிய பெ 

ரும் புண்ணியத்தைச் செய்து கொண்டிருக்கும் காலத்திலேயே, பிறன் பொரு 

ளைச் சவர்தல், பிறன் பெண்டிரோடு கூடுதல், கூவியாள்சகளின் கூலியைப் 

பிடித்துச் கொள்ளுகல் முதலிய அவார்தரமான பாபங்களையும் செய்யக் கூடு 

மன்றோ. அவ்வவாந்தர பாபங்கள் ஜன்மார்.சரச்தில் ஒர் முக்யெ சர்மத்தின் 

பயனை அனுபவிக்கும் காலத்தி னிடையிலேயே தத்தம் பயனான துன்பத்தைத் 

தீர் துவிடும், ஒசே ஓர் கர்மாவினாலேயே இம்மனித ஜன்மம் வருகன்ற தெ 

ன்று எண்ணச் கூடாது, ஏதோ முக்கிய சர்ம ௮வார்தர கர்மங்கரின் தொகு 

இியாலேயே வந்த சென்பதே உண்மை, இல்விஷயத்தைப் பதஞ்சலி தர்சனம், 

(யோக ஸுத்ரத்தினில்.) 

ஈஹதிட _ததிவாகொ ாடதரா:பாஈவெ.மா.மா??? 

“காரணமுள்ளவரை சர்மச்தின் விபாகமானது ஒன்ம ஆயுள், போகம் 

எனும் முவ்வகையாம் ” 

எனும் ஸு$த்திரத்தின்பாஷ்ய வியாக்யாஈங்களில் வியாஸர் வாசஸ்ப.இ 

மிரர் எனும் இவ்விரு பெரியோர்களால் மிக்க விஸ்தாரமாக விசாரித்து மீர்ண 

யிக்கப் பட்டிருக்கன்றது. முகீசிய கர்மத்தின் இடையில் அவாந்தர கர்மங்கள் 

பயன் படுகின் றமைபற்றியே மனிதர் வாழ்காள்களில் இன்ப துன்பங்களை மா றி 

மாறி அனுபவிக்கக் காண்கின்றோம். 

சுபப்ராரப்தம் பபன்படும்போது சபவாஸனையே முனையவேண்டு மென்ரு 
வது அல்லது அசுபபராரப்தம் வரும்போது அசுபவாஸனையே முனைய வேண்டு 
மென்பதாவது நியமமல்ல, ப்ராரப்த கர்மா ௮சுபமாய் கேரும்போ௮ வாஸனை 
சுபமாம் கேருவதுமுண்டு, அங்கனமே சுபப்சாப்தம் வரும்போது ௮.ஈபவாஸ 
னைகேருவது முண்டு, ப்சாரப்தம் வானை இவ்விரண்டும் ஒர்லகைமாய் ௬பங் 
களாகவே யாவது அசுபங்களாகவேயாவது கேருவதுமுண்டு, காமகதி வாளனாகதி 
யிவ்விரண்டின் விசித்தரத் தன்மையை உள்ளபடி.தெரிர் தசொண்டவன் ஈசனே. 
ஸச்குருவின் மொழியினாலும் சாஸ் இராராய்ச்சியினலைம் ஏதோ யான் செரிட்க .



தைவமும் பெளருஷுும், 15 

கொண்டசைச் சுருக்கமாகத் தஇிருஷ்டாந்த வாயிலாய்த் செரிவிக்சலானேன். 
அதாவது ப்.ராரப்த கர்மா ௮சுபமாகவும் வாஸனை சுபமாகவும் நேரும்போது 

௮வ்வாஸனையின்படி நடப்பாளாயின் வ்ருதோபவாஸ தானசர்மாதிகளைச்செய்து 

வியா இதாரித்திரியம் முதலியவைகளின் நிமித்தமாய்த் துன்புறலாகும், ப்ராசப் 
தீம் சுபமும் வாஸனை அசுபமுமாக கேருமாயின் பிறன் பெண்டிசோடு கூடு 

தல், பிறன் பொருளைச் கவர்தல் மூதலிய சாரியங்களில் சென்று அர்த நிமி 

தீசமாய் இன்பமனுபவிக்கலாகும். ப்.ராரப்தம் வாஸனை இவ்விரண்டும் ௮சப 
மாய் நேருமாயின் திருட்டு பிறன் பெண்டீரோடு கூடுதல் முதவிய கெட்ட காரி 

யங்களில் சென்று மானஹானி தண்டனைப் படுசல் பொருள் விரயப் படுதல் 
மூதவியவைகளின் நிமித்தமாகத் துன்புறலாகும். ப்ரா.ரப்தம், வாஸனை இவ்வி 
ரண்டும் ஈபமாக ஓச்துக்கோண்டால் சீர்த்த யாத்திரை, இவ்ய ஸ்தல தரிசனம் 

முதலிய ஈல்ல சாரியங்களைச் செய்யப்போய் அப்படிச் சென்றவிடத்தில் ராஜ 

ஸ்சேஹம்,உச்தியோசம் மு.சலியவைகளின் நிமித்தமாய் இன்ப மனுபவிச்சலா 

கும், இங்கனம் உலகசடையைச் கொண்டு இிருஷ்டார்தங்களை ஊஹிச்துச் கொ 

ள்ள வேண்டும், 

இவ்விதம் கர்மாவேறு வாஸனை வேறு என்பது வியக்தமாயிருச்ச இதனை 

யறியாதவர்களாய் “ நான் யாது செய்வேன்? எனது கர்மா என்னைச் கெட்ட 

காரியத்தில் எவும்போது ௮தனை மீ.றிஈடச்ச என்னா வியலுமா ?”” என்று 
சொல்லிக்கொண்டே கெட்ட காரியத்தைச் செய்துபோடும், பலரைத் தற்காலம் 

விசேஷமாய்ச் சாணலாம். லெளகெர் மட்டு மிங்கனம் என்பதல்ல, தற்கா 

லம் வேதாந்த சாஸ்இரம் படி.த்தவரெனகச் கருதப்படும் சாஸ் இரிகளும் இத்திரி 
புணர்ச்சியைச் கொண்டே மசெட்ட காரியஞ் செய்வதைக் காணலாம், nbs 

ற்ப காமாதிகள் ஸுகது.ச்கம் ஆகிய இவையெல்லாம் பராரப்த கர்மச்தாலேயே 
வருவன எனும் இப்பெரும் மோஹம் தற்காலம் மிகுதியாயிருத்தலுக்குக் கார 
ணம், ஸரியான குருவினிடம் செல்லாமையும். கிரமப்படி வேதார் 2 மோதாமை 

யுமேயாம், வாஸனையை அங்க கரியாமல் எ.கலமும் ப்ராப்தகர்மச்தாலேயே வரு 

இன்றதெனச் கொள்வோமாயின் நியாயஸ்தலம், சிறைச்சாலை, முதவியனவும் 

வேத சாஸ் இ.ரங்களும் வீணென்றே ஏற்படும், . ஏனெனின் மீற முடியாத 

தா௫ய ப்ராரப்த கர்மாவே கெட்ட காரியத்தில் ஏவுகின்்றபடியால் அதன்படியே 

சடப்பவனாகிய இவன்பேரில் குற்றம் யாதுமில்லை யென்றே ஏற்படுமாதலால் 
குற்றம் செய்தவசைத் தண்டித்தல் முதவியது நியாயமாகாது, ஆதலால் நியா 

யஸ்தலம் சிறச்சாலை முதலியது வேண்டியதில்லையன்றோ? அன்றியும் * மிற 

முடியாததாடிய பிராரப்த கர்மாவானது மோக்ஷத்தை யளிப்பதா யேற்பட்டிரு க் 

குமாயின் மனிதன் எப்படி யிருந்தாலும் ௮து வந்தே தீருமன்றோ. அப்படி 
யாயின் வேத்சாஸ்இரங்களால் யாதும் பயனில்லை என்றே ஏற்பமெ, ஆத 

லால் இப்படிப்பட்ட அரெளடத்தியங்களை யோஜித்தாலும் கெட்ட காரியங்க 

ளில் ஸங்கற்ப முதிப்பது ப்சாரப்தசர்மத்தா லென்பது சுச்சப்பிசகென்று ஈன் 

ராய் விளங்கும்,
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அன்றியும் ஈமது சாஸ் தரங்களில் எவ்விடத்திலும் கார்மாவையும் வாஸ 

னையையும் வேறுபடுத்திச் சொல்லப்பட்டிருக்ச்றசே யன்றி தரிடத்திலா 

வது ஒன்றுபடுத்திச் சொல்லவில்லை. ௮,த7வ து (ப்ருஹதாசண்ணியோபசிஷத்) 

(6—4) 
6 ௫௦ alle. \r 82 -dan0t a2 ws 299).8 § ALOU; BHT aI” 

uae QeagGernacmeu ௮௭௪ ஜீவனை வித்தியா கர்மங்க 

ளும் பயன் கொடுப்பசற்கு நன்கு பற்றிக் கூடச் செல்லுகின்றன. 

ரன ஜன்மங்சளில் அ.ப்பியஹிச்சப்பட்ட மாலை, சச் தனம், மங்கை 

ஜசவிய விஷயபோகலாஸனையும் கூடச்செல்லுகின்ற.து 

எனும் இச்சுருதியில் வித்தியாகர்மங்கள் கூடச் செல்லுகின்றன எனச் 

சொல்விப்பிறகு பூர்வப்ரஞ்ஃஞை என்ற சனிச்சசொல்லினால் வாஸனையே சொ 

ல்லப்பட்டிருக்கின் றமையால் கர்மா வேறு, ௮தணிலும் வாஸனை வேறு என்பது 
compl அறியப்படுகின்றது. அன்றியும் Orr cater வாச்டியக்இுந்கே 

பொருள் வளக்கவந்து, 

விடீராகஃ வம்ப x) fell வரஹ் நா odlyo ஹூ (பாம தழ | 

உட ரஷோ_தர_%௦ ஹூஜிர ௪) ௨ விதோ.காதொடஹவபு.கி கி] 
2 

வித்தியா கரமங்களோடும், வாஸனைசளோடும் கூடியவளாய் பராச 

ஞாத்மாக்வ ௮டைர்து ஜீவன் வெளிப்படுகின் ரன் 

என உச்க்ராச் தியை நிரூபிச்ச வர்த சவ சா வசனச்தாலும் இங்குள்ள 

பூர்வபபரச்ஞை எனுஞ் சொல்லுக்கு: வாஸனை என்பதே பொருள் என்பது ஈன் 

கறியப்பரிகின்றது. அன்றியும் பி நம்மஸக்ரம் (௩-அ.த-௬-பர) * ௦005_நர] vO 

மணா 2? 

எனும் ஸ9தரத்தினுரையில் ஆரியர் ஸு?.ரச்வாரும் இங்குள்ள பூர்வப் 

க்ஞா எனும் சொல்லுக்கு வாஸணனை யென்றே பொருள் படுத்தி இருச்சின்ற 

னர். .வாஹிஷ்டக்திலும் 

6 விவியொ வாஹ_ மாவா ஹ றா ஊடு: வாஸ்றாஹஸ்ர 0௪ | 

Fa 8 ௨ 0ாறா௩ஜஹொ உ வஹர? பொல ப தி ஹுகடெ | 

a4 Te _Beug-G)aver ய arg வெற UST av பழ 77] 

வாஸாினயின் கூட்டம் சுபம் yeu என இரு வகையாம். இணி அசுப 

வாஸனை உன்னைச்கெட்ட காரியத்தில் ஏவும்போது அப்பூர்வ வாஸனை முயற்சி 

கொண்டு உன்னால் வெல்லத் தக்கது. 

என்று கூறியுள்ளது, இலவ்வாஹிஷ்ட வசனச்சாலும் வாஸனை சுபம், ௮௪ 

பம் என இருவகையாயுள்ளதென்பதும் செய்கையில் ஏவுவது அதுவே என்ப 

தும் சர்மாவிலும் ௮2 வேறு என்பதும் வியக்தமா யறியப்படுகன் ற த, 

அன்றியும் விவேகசூடாமணி முதலிய நூல்களில்



தையமும் பெளருஷுமூம், 17 

உரா௱ப௦ லவ ௧0௦ வல 1விஉர௦ ஸலொமழமெ_ந GAN) க்ஷய 

ஹூ ) Seon sens evo) ந விய; £௬௦௨.௮ி_தா.மாசி நாடு] 
த , J an 

பராப்தம் மிச்கப்பிரபலமாம், பரும்மவித் துகளும் Btn 9 HUN S 

Cs தீரவேண்டும். ஸஞ்சிதம் ஆசாமி இவ்விரு கர்மங்களும் அப 

சோக்ஷ ஞானச்தினால் ஈசிக்கும், 

என ப்ராரப்தாயத்தமாய் வருவதை ஞாணிகளும் புசத்தேதீரவேண்டுமென 
நிர்ணயித்து பிரசரணக்தில் 

வாஹ_நரவரலி ௪௦ காய.1௦ காய) வு] லாவ வாஹ.நா | 

wu)~O)_sanae ratroamavoanre)urs Alaa ~O)_s || 

வாஸனையின் மூனைதலால் செய்கையும் செய்சயின் மிகுதியால் 

வாஸனையுமாச இங்கனம் இரண்டும் வளர்ந்தோங்குகின்றன. அப்படி. 

யோங்குகின்றமையால் ஜிவருக்கு ஸ்ம்ஸாரம் ஒங்குகின்றது. நிவிர் 

ED வருசன் றஇல்லை, 

“ Smoanmirj verowel aol) _& ௧). SHIM IVD 2.6) ame. ss” 
cu 

 ஸம்ஸாரபர்தம் ஒழியவேண்டின் அவ்விரண்டையும் சன்ரு சஹறிரர் 

தப போடவேண்டும் ?' 

என வாஸனையை ஒழித்தாலே 

னையும் அசணா 2லற்படும் செய்கையம் ௮இய இவ்விரண்டையும் இரமமாக ஒழித் ஈயம் அசி 2 லர 72 ஆய ழ் 17 PY, 
அதுவிடவேண்டுமமனப பிராப்சச்சிலும் வாளனையை வேறுபடு£டியே சங்மசா 

சாரியர் முதலிய பெரியோர்களால் உபதேிச்சப் பட்டி ருக்கின்ற து. 

யே ஸம்ஸாரபச்தம் நீங்கும் ஆ சவின் வாஸ 

தவிரவும் LING en), ரம் 

00) வஷூ 00 fies 20) eT) I ௮2 பகடி வாதமா றி. பம... 

யதி]? 

எணும். (2--1--24) எுிச்திபாஷ்பச்னெது உரைமீல் உாசஸ்பஇ 

மிசிராசிரியரும் 
ஐ நந படி உ ஹு) eur நியூ )ப_5௦ 9 159 | 

0. ஐ நவாம மாவடு பா மந அவெயால)ஹூ_.ந/09] 

ய
ு
 

ஜட்மஜர்மங்களாய் தானம் அத்தியயன:.! தவம் முசவிய எச்சச் செயல் 

அப்பியாஸத்இி லேற்பட்டிருக்கன்றதோ அ௮ம்வப்பியாஸ மோக. இ 

னாலேயே மீண்டும் அப்படி ப்பட்ட காரிமங்களைய பனிதன் செய்ய 
அட்ட 

ஆ ம்பிக்கின்றான். 

எனும் ஸ்ம்ருஇிலாச்செயச்தைப் பிரமாணமாகக் காட்டி மனிசர் வாணனை 

யெனும் அப்பியாஸஸம்ஸ்காரச்திள் லேயே செய்கைமீல் பிரவர்ச்இக்கின்ற 

னர் என்பதை நன்றாய் கிரூபித் இருகின்றனர். 

வாஸனைபும் ஸங்கற்ப காமாஇகளின் மூலமாகவே செய்கையில் ஏவும். 

ஆதலின் வாஸனையால் ஏற்படும் ஸங்கற்பத்திற் பெங்கொடுக்கிலும் ௮௪ ஸங் 

3
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கற்பத்தாலேற்படும் காமக்குரோதங்களுக்கு மாத் இரம் இடங்கசொடாமல் மணிதர் 

மனஸை நிச்£ஹிச் துவிட்டால் வாஸனையால் ஏற்பட்ட ஸங்கற்பமும் பயன த்ற 
சாய்விடும். அதலால் காமக்குரோதங்களை நிச்ரஹித்து வி௫தலும் வாஸனையை 

நிச் ரஹித் தப் போடுதலேயாகின்றது. இவ்வுண்மையே 

2200௯ Baty te) = ro a ralcHyT_glasOlo-ag 5 | 

abo! gaSJarolag us எஓாகிவ நியாஜி_த$ | 

ஓ கருஷ்ணபகவானே தனக்கு இச்சையிசாமவிருக்கும்போதே மனி 
தன் பாபத்சைச் செய்பும்படியாடன்றதே ௮து எசன் ஏவுதலினால் 

ஏற்பவெது ? 

என வினவிய அர்ச்சுனனுக்கு 

காவா ஷ.கெ, ௩ ரயூவஷ றொ.ழ-ணஹக வ$| 

2 ஹாஹ்டு ர 2 BLT IT OMT விஜெ)ந ஒறு வெ, பிண்டி | 

ரஜாகுண ச்தினால் ஏற்படுவதாயெ சாமழும் குரோதமூமே, பெரும் 

போசனமுடையதும் பெரும்பாபமுடையதுமாகிய இதனையே சத் 

தரு என அறிக்துகொள், 

எனப் பகவானால், வாஸளை யாவேற்படும் காமச்குரோதககளே பிரவர்த்தகங்க 

ளென உ௨பசேசிச்சப்பட்டி ரக்தலும் சாண் ௧, 

இக்கனம் பராசீன நூல்களில்சர்மா வேறு வாஸனைவேறு, கர்மாவிஞனால் 
வருவது இன்ப தன்ப போக மாச்இிரமே ,வாஸனையால் வருவன ஸங்கழ்ப 

காமச்குசோசாதிகள் என ஸ்பஷ்டமாக நிரூபிச்சப்பட்டிருச்கின் றத, ஆயினும் 
வேதாந்த நூல்களில் இவ்விஷயம் (பக்க விஸ்தாரமாய் சொல்லப்படாமல் ஸங் 

இரஹமாகலே சொல்லப்பட்டிருத்தலுக்குக் காரணம் யாதெனின், ஏனைய 

யோசம், நீயாயம் மூசலிய சரிசனங்களில் இவ்விஷயம் விள்தாரமாகவே 
சொல்லப்பட்டிருக்கிறதென்பது கொண்டே என்றறிக, மற்ற தரிசனங் 
சளில் சொல்வியிருச்சலால் வேசாச்சப் பிரசரணங்களில் ஸங்கிரஹமாய்ச் 

சொல்லவேண்டுமென்பது என்ன நியமம் எனின், மற்ற தரிசனங்களைக்கற்ற 

பின்னசே வேதாச்சம் கற்கவேண்டுமேன்பது வேசாரச்தமோதும்முறை, பூர்வ 
காலங்களில் ௮ம்முறையின்படியே வேதார்தமோதப்பட்டு வரக்தது. ஆசலால் 

வேதார்தமோதுதற்கு முன்னரே கர்மாவுக்கும் வாஸனைக்குமுள்ள வேற்றுமை, 

ஸ்வாச்ச ஈரகாதி லோகாந்தரவியல்பு, ஈச்வரோபாஸ்கி ஈச்வரா நக். ரஹட் 

முதலியவைகளின் ஸ்வரூபம், முதலிய வி2௮யங்களெல்லாம் யோசம் நியாயம 

மே.தலிய தரிசனங்களின் ஆராய்ச்சியால் ஈன்கு அறியப்பட்டிருக் சன, ஏற்கன 

வே மற்ற தரிசனங்களில் விஸ்தாரமாய் நிரூபிச்சப்பட்டதென்பது கொண்டே 

இவ்விஷயம் ப்ரும்மஸ6ச்இிரம், முதலிய நூல்களிலும் மற்றுமுள்ள வேதார் 

தப் பிரசாணங்களிலும் விஸ்.தாரமாசச் சொல்லப்படவில்லை, தற்காலமோ 

எனின் வேதார்தமோதுவதில் ஏற்பட்டிருர்த ப்சான ஸம்ப்ரதாயம் குலைந்து
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சீரழிச்து போனமையால் இவ்விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ளுதல் அரிதாய் 
விட்டத. சாஸ்திர ஞானம் தெளிஉபட வேண்டுமாயின் சற்காலம், யோகம் 

நியாயம் முதலிய தரிசனாச்தரங்களின் சல்வி அவசியம் வேண்டும். ௮வைசளை 

ஈன்கு சற்றபின்னேே வேதாந்தத்தில் தலையிடவேண்டும், ௮ங்கனமின் றி எடுத் 
தீதும் வேதார்தம் படி. சுசலாகிய தற்காலவழச்சமானது சர்மா,ஸ்வர்ச்ச உரகாதி 

லோசார்தரம், ஈச்வரன், முதலிய பொருள் இல்லவே யில்லைஎனும் சாஸ்தி 

கத்சன்மைக்கே ஏதுவாய் முடியும். இணி தரிசனாக் தரங்களில் இவ்விஷயம் : 

எங்கு சொல்லப்பட்டி Keser oO sasha, 

114 ஹா ரஹாக்ஷர_த[0 voor ir ULE Sor Bly 

எனும் விபூதி பாசம் பதினெட்டாம் ஸுத்திரச்தில் பசஞ்ஜலிமாமுரிவரால் 

சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. Obs ஸுடசஇரசக்தின் பாஷ்யச்தினில் பாதரா 

யணமுரநிவரால் 

மஜியாவமூஹ ஹாரா [சிகெறஹெ.கொ வாஹ_நா 

உ வியாக9ஹ_கவொய2 ரய “5௨. ர??] 

இர்த ஸம்ஸ்காரங்கள் இருவகைமாகவே யுள்ளன. ஸ்ம.ரணக் 

திலேசங்களுக்கு ஏதுவாயிருப்பவை வாஸனைகள் என்பனவாம், ஸுக 

தச்சவிபாகத்திற்கு ஏதுவாயிருப்பலை தர்மாசர்ம ரூ.பங்களாம். 

என்பதாதி வாக்கெங்களால் சித்கச்திலுள்ள ஸம்ஸ்காரங்கள் வாஸனை, 

தர்மாதர்ம மல்லது கர்மா, என இருவகைப்படுமெனவும், வாஸனையெனும் 

ஸம்ஸ்காரம் ஸ்மாணராகச் துவேஷா இகளுக்கு ஏ துவாகுமென்றும், தர்மாதர்மங்க 

ளெனும் ஸம்ஸ்காரங்கள் ஸுகதுக்காதி விபாகத்இிற்க ஹேதவாகுமென்றும் 

வியக்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருத்தல் காண்க, அன்றியும் யோசஹித்தியால்ஏற் 
படும் விஷயபோகங்களாக்கு வாஸனை ஏற்படுதின் ற இல்லை என்பதை நிரூபிக்க 

வர் சதாகெ 

“5G, WI \IT BE Bros”? 

எனும் கைவல்யபாசத்திலுள்ள ஸூடுத்திரத்திலும், மனுஷ்ய முதலிய ஜன்மங்க 
ரில் ஊன்றிய வாஸனைகள் பசு பக்ஷி முதலிய ஜன்மங்களை எடுத் இருக்கும்போது 

மூனைவனவல்ல,. மனுஷ்ய முதலிய ஜன்மங்களிலேயே அபில்யக்தமாகும் 

எனும் விஷயத்தை நிருபிக்சவந் த 

“த.கஹலிவாகர ந-உம௩ணார_ நாகவோலிவகிவ3ரஹ_ரா_நாடி? 

எனும் ஸூத்திரத்திலும், இன்னம் 
ஜா திகெயாகாலவ)வ ஹி..தா. ராவ நஷப் 40 Qn J suv 

ஹா௱யொறெசுற$வவா௯? 

“ _தாஹா8_நாசிவாாறாஷொ.மி.க) வாகி ”
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என்பது முசலிய ஸுடுதரங்களிலும் பாஷ்யகரத்தாலாகெய வியாஸசாலும் 

௮. சன் உரையாிரியராகிய வாசஸ்பதிமிசிரராலும் விருத்திசாரராகிய போஜ 

சாலும் வானை கர்மாவிலும் வேறு என்பதும் வாஸனையாலேயே ஸங்கற்டா தி 

கள் ஏற்படு இன்றன என்பதும் மிகவும் விஸ்காரம£கச் சொல்லப்பட்டி ரக்கின் 

LG. அண்டுக் கண்டுகொள்க, நியாயதர்சனம் நியாயசாரிகையில் 
[ஜீ] 

coral Mf பறற ௦0௦ வற? | ஹொ? Satay pio Son! My Lo? 
pd Wo 

பாவனை எனும் ஸம்ஸ்காரம் ஜீவணிடம் உள்ளதும் ௮ இச் இரியமு 
மாம்” 

என வாஸனையைச்சொல்லிப் பிறகு 
te oF 
யயர வட] ரஷா தது 

* சர்மாசர்மங்கள் ௮.இருஷ்டம் என்பதாம் *” 

என்று கர்மாவைத்தணியே நிரூபித்து, அதன் பின்னர் உாஸனையின் ஏவு சலா 

லேயே ஈல்வினை தீவினைகள் நகிசமுவன என்பதை 

6 உள கு ஙவாஹ் நா. jar? 

: இக்த ஈல்வினை வினைகள் வாஸனையால் நிகழு வன ?” 

எனும் வாக்வயெச்தினால் சொல்லப்பட்டிருச்சலேக் கவனித்தால் சர்மாவிலும் 

வாளனை வேறு என்பதே கியாயசரிசனக்இன் கரகது என்பதும் வியக்சமாய் 

விளங்குகின்றது. இன்னம் உதவரிச்சக்கூடிய பிரமாணவாச்கியங்கள் ஏராள 

மாயிருக்கின்றன, விரிவஞ்சி விகென்றனம், 

ப்ரானேகிரச்சப் பிரமாணங்களாலும் யுக்இகளாலும் வாஸனையே ஜீவர் 

களை ஈல்வினை. தீவினைகளில் ஏவுவது என்பது ஸ்பஷ்டமாக விளங்குஇன்றதா 

யிருக்கத் கற்காலம் சிலர்  பராரப்தகர்மாவே ஜிவர்களை ஏவுவது, என்றும் 

Foggy இப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்சிறதென்றும் சொல்லிக்கொண்டு 

HAP! பிரமாணமாக 

£ றட ப்டதுஷ டெ ஆஹேஃட 2)! ree ர JO. AGH AT iba ஈஉ?0]| 

2 கர வியார o dow ® an af) or al: ° Poaertlag. 2 | பெ) அ) OL 0 OO a S
S 

“ sorg Sibel S663 sda Cu ஞானவானும் சேஷ்டிக்கின் 

றான். பிராணிகள் பிரகிருதியை யடைகின்றனர் கிக£ரஹம் யாது 
செய்வசாம்?' 

எனும் மூன்றாமத்தியாய சுலோகத்திலுள்ள பிரகிருதியெனும் சொல்லுக்கு 

ப்ராரப்த கர்மாஎனப்பொருள் கொள்ளுகின்றனர். இது மிச்சகப்பேசமையே 
யாம், ஏனெனின் இங்குள்ள பிரகருகி எனும் சொல்லுக்கு வாஸனையென்ப 

தே பொருள் கொள்ளவேண்டியது, ஆப்படிக் கொள்ளாவிடில் ப்7சர.இ ஏவி
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னாலும் ௮சளால் வரும் ராசச்துவேஷங்களை வென்றுபோடு, எனச்சொல்ல 

abs இசற்கடுத்சசாகிய 

64 BOE Loan ௨3 Hany, jyrOus ti மாம அஷ வ Jug ஙிடகள | 
ச J 2) us 

ர 

Quin jaar og) 4 ON rr autlatows)_s er | 

ந் இரிய௩்கள் சோரும். இஷ்டவஸ்துவில் ராகமும் ௮அநிஷ்டவஸ் 

aa அவேவமும் எற்பட்டு சன்ளுய் ஊன் றியிருக்கின்றன. ௮வைக 

ஞூக்கு வசமாகக்கூடாது. ராகச்துவேஷங்களே இவனுக்குச்சத் தரு. 

எனும் சுலோகச்திற்கு விரோகமேயாகும். இதனை விசு இங்கு ப்ராரப்த 

கர்மாஎனப் பொருள் கொண்டோமானால் ௮ சனால் வரும் ராகச்துவேஷங்களை 

SA விடவேண்டுமென்பதற்கிடமில்லை யன்றோ. பீராரப்த கர்மாவினால் வரு 
வதை மிறமுடியாசென்பது சாஸ் திரங்களின் துணிபல்லவா. ஆஅ சலால் இங்கு 

ப.ரூருதி எனும் சொல்லுக்கு வாளனை என்பதே பொருள் என்பது கிர்ணயம். 

அன்றியும் uf சங்கராசார்ய பாஷ்யச்கில் இஈ்குள்ள டர௫ருஇ எனும் சொல் 

லுக்கு அர்ச்தம் சொல்லும்போது 

டிரச ர ஆற ரசி. 7 நட )பாயூடே மா அஹ ஹா வடகுரு 

a “a ‘ay i rn 22 2) நாகா வ்ஹில ௬9 

“UG auras ore ஜன்மங்களில் செய்யப்பட்ட தர்மாதர்மம் 

முதலியவைகளுக்குச் (இன்பதுன்ப போக௩களுச்கும்) தக்கபடி ஏற் 

பட்டுள்ளதம் இர்த மன்மம் மூதலில் அ௮பிவ்யக்சமா யுள்ளத'மான 

ஸ்ப்ஸ்காரமாம். 
என்றும் 

; oe . டம ப ப்ரத ட்ட 5 . பாவி ராஷ் பாகர டிம் ஹாரா ஹறெவ 
+ Ww oJ } ஹ [1 

av sero 2/௨. (pou 5 dy? 

“யாதொன்று ஜீவனின் பிரருதியோ அது ராகச்துவேஷ முன் 

ன தாகவே தனது காரியச்தில் பிரவர்சஇச்சச்செய்கின் றது ”? 

என்றும் சொல்லப்பட்டிருச்கின்றமையாலும், வியாச்சியான கர்த்தாவாய சங் 

கீராகர்த ஸரஸ்வதீ முதலியவர்களாலும் 
த் ட ட ய் ரதத சி . On ayy . . 

ow 1 ய் JF (ட ட ry ர ் உ Dol! ‘ CVD MTOR J) 3, யவ நாயா os டு ரந [ம உட 1 

 சனது பிரஇிருதச்கு--வாஸனைக்கு, ஸருசம், சச்சபடி என்பது 

முதலிய வாக்யெங்களால் வாஸனையென்றே பொருள் கொள்ளப்பட்டிருக் 

இன்றது. 

ஸ்ரீராமாறுஜாசாரய பாஷயச்இலும் 
௩. 

ஜட Tr Hair a Saw av, ட ௯0_க௨௨ப ர்வ நவாஸ் ௩ஈபாவஹை உ“ உ 

உர 40077 

ஞானயாஸும் சுன.து பிரஇரு இக்கு பூர்வ வாஸனைக்குச்தச்கபடி.?? 
எனும் வாச்செயெத்தினல் வாஸனை யென்றே கொரள்ளப்பட்டிருக்சின்றது
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ஸ்ரீ மத்துவாசார்ய பாஷ்யத்திலும் 

66 Al; BT Si 1. Oaljamoanmn(us? 

“ப்ரசிருயொன த பூர்வஜன்ம ஸம்ஸ்காரமாம்'” எனஇவ்வாறே கொள் 
TUK GEE A OH. ஆசலால் இங்குள்ள ப்ரகருதி எனும் சொல்லுக்கு ப்ரா 
சப்௪ கர்மா எனப்பொருள் படுத்திய கவின௫ரர்சவாச்சியங்களை அசாஸ்இரீய 
பென்றே கொள்ளவேண்டியது. 

இணி இங்கோர் சம்கை ; இதவரையிலும் செய்த விசாரணையால் கர்மா 

விஞலேயே இன்பதுன்பங்களும் வாஸனையாலேயே ஸங்கற்ப முதலியவைக 

ளும் ஏற்பககின்றன என்று கிர்ணபிக்சப்பட்டனமயால் உலகவியவஹாரம் கர்ம 

வாஸனை எனும் இல்விரண்டினாலேயே ஈகடைபெறுசன்றது என்றேற்படுகின் 

சே இப்படி யானால் 

6 Sor ஷூ. ஹெ 2 lo} a! a LOG ye dO) rT Lg}? Carcass (8—8) 

* இவ்விறைவனே இவனை ஈல்ல கர்மாசெய்யும்படி. ஏவுகன்றான் ”” 
“உறாத 20௮௦ | igpzue-6(2—4—8) 

* ஈசுவானாலேமே ஜிவர்களுக்குக் கர்த்திருச்துவம் ௮ங்கனம் சுருதி 
கூறுதலால் 7? 

ஷா. தங (vb Ovo rN ௧. ர ஹு ௨ஒவயொ | 

“optoyoru Glas (Ui 10) Srey 1 oloairyn gaye /வாரிமஹாபா. 

இந்த ஜீவன் தனது ஸ துக்கங்களில் ஸ்வச் இரனல்ல, ஈசுவானால் 

ஏவப்பட்டே ஸ்வா்க்கக்தையோ அல்லது மரசக்நையோ அ௮டை 

இன்றான். 

array (ro PU a a) wr தா. ௩7௦ ஹரமெ Glut BYE Hag தி | 
௦ யப 

க ரப லுஹவ வலி கர நி ய க. ரரி நிராயபா??] 
I VI 

ஐ அர்ச்சனா ஈச்வான் மாயையாகிய யந்திரத்தை அடைச்துள்ள 

ஸகல ஜீவர்களையும் பிரமிக்சர் செய்துகொண்டு ஸகல ஜிீவர்களின் 

இருசயச்தில் இருக்கின்றான். 
என்பது முதலிய ,பிரமாண வாக்கியங்ஈளால் ஜீவர்களை ஏவுவோன் ஈசனே 

என்பதாக சொல்லப்படுதல் எப்படி ப்பொருந்தும் என்பதாம், 
இங்கு இவ்வுண்மையறிக. கர்மா, வாஸனை இவ்விரண்டும் சித்தத். தினில் 

உள்ள பதிவுகளே யாசலின் ௮சேசஈங்களேயாம். ௮சேதநமாவது இவன் இக் 

தக் கர்மாவைச்செய்தான். அதற்கு இதுபடன் எனும் விஷயதச்தையறிர்து 

ட, கொள்ளுதற்கு இயலாத ஜடப்பொருள் என்பதாம். ஜீவர்சளால் செய்யப்படும் 

கர்மாவே ௮சற்குறிய பயனை ச்தருகின் றென்றும், ஜீவர்களால் அப்பியஹிச்சப் 

பட்டூன்றிய வாளனையே அதற்குத்தக்க காரியங்களில் ஏவகின் நதென்றும் 

சொல்லியதனால், ஸர்வக்ஞனும் ஸர்வவல்லமை பொருர்தியவனுமாகயெ ஈச்
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arlaner DS QoasearCaCu Qaarn ௩டக்கன்றதெனச் கொள்ளுவது 

உசிதமல்ல. முழுமுசற்கடவுளாயுள்ள சேசனான ஈச்வானது அக்ஞையினா 
லேயே கர்மா இன்பதுன்பங்களைக் தருவதும் வாஸனை ஸங்கற்பாஇகளை யுண் 

டாச்குவதுமாம் என்பதே உண்மை. 

உலகில் கூவிக்காரன் செய்பும் வேலையே அதற்குள்ள கூவியைச்கொடு 

க்கின் றதென்பஇில்லை. வேலையெனின் செய்கையே, செய்சை அறிவில்லாத 

தொழில் மாத்திரமே யாகையால் ௮சேசனமேயாம், அ௮சேசனமாகய வேலை . 

யானது இதற்கு இவ்வளவு கூவிகொடுக்கவேண்டும் ?” என்பதை அறிய இய 

லாதாகையால் அவ்வேலையை யறிக்த சேதனனறாிய எஜமானே அதற்குள்ள 

கூவியைத்தருவதுபோல ஜீவர்களது கர்மாச்களும் வாஸனைகளும் ௮சேதனங் 

SHAT FUT அக்கர்மஙகளுக்குச்தக்க இன்பதுன்பங்களும் வாஸனைகளுக்கு த் 

சீகச ஸங்கற்பங்களும் எல்லாமமிலோனாகிய இறைவனது ஆச்ஞையாலேயே 

ஏற்படவேண்டுமென்பே உசிதம். ,தசலால் ஸகல காரியங்களுக்கும்பொது 

நிமித்தகாரணனாபிருக்கும் ஈசனை ஜிவர்களை யேவுன்ரானென்பதாம். 

ஈச்வானுடைய அறிவுக்கு விஷயமாசாமல் எக்சாரியமும் ஏற்படாதா 

சலால் அவனின்றி ஓர் ௮ணுவும் அசையாது, ஸகலழும் அவனது ஸங்கற்பத் 

சால் சடைபெறுகின்றது, என்பது மு,சலிய வாச்சியங்சள் பொது வகையில் 

நிமித்சனாபிருஈ்கும் தன்மையை சோக்கியே பிரவர்த்திக்கவை என்றறிக, 

அதலால் கர்மாவினாலும் வாஸனையினாலுமே உலசவிய௮ஹாசம் ஏற்படுகின்றது 

என்பதற்கும் ஸகலத்திற்கும் நிமித்தமாபுள்ள து ஈச்வர ஸங்கற்பம் எனும் வாக்கு 

யச்இர்கும் சிறிதும் விசசாகமாகாது என்பகறிக இல்வுண்மையே பரும்மஸு9ச்இி 

ரம் இரண்டாமத்.இயா.பம் (மெிவஷ€ OG) ang ணட) வைஷம் யநைர்க் 

இருண்யாதிசரணச்தின் பாஷ்யச் இணில் 

௦௦0 ஹ ட்டன! ஆழ வச... eg. a 6 | Lc yf} 21246) \r oy 

ஹிபவாகிஹரஷ எஷாயாறணு காடணாுமஙவமி | Oy உறிய வாகி 

வெட. 08) 5° S59 ஐ.ம_ தாடு 5) வார வாாரயாடா ண rb ணாய. ர் 

A) wrt coor Hoa eth) || 

௪ச்வான் மேகம்போலென்றறிக, எப்படி செல்யவை முதலியலவ 

களின் ஸ்ருஷ்டியில் மேகமானது (ரீர்பொழியும்குலமாக) பொதுக் 

காரணமாகின்நதோ, மெல் மூசலி.பவை வேறு வேறு ௨சையாய் 

முளைச்துப்படன்படுதற்கு அவ்விதைபிலுள்ள சக்திகளே முக்க 

காரணங்களான்றனவோ. அங்ஙனமே என்றறிக, 

எனச் சக்உரபகவத்பாசஸ்வாமிகளால் போ இக்கப்பட்டிருச்கிறது காண்க, இத 

னால் இன்ப .துன்பங்களுக்குக் கர்மாவும், ஸங்கற்பகாமா இகளுக்கு வாஸனையுமே 

முச்டெ சாரணமென்மம் இவைகள் ௮சேதனங்களாசலால் ஒர் சேதசனது அ.தி 

வுக்கு விஷமமாகாமல் காரியத்திற்கு உபயோகப்படாதென்பது பற்றி இவை எவ 

னது அறிவுக்கு விஷயமாயேற்படுகன்றனவோ அப்படி ப: ட்ட இறைஉன்



24 வேத்சாஸ் தரதத்துவம், 

சேலலம் நிமித்தமாதீதிரமாக பொ அக்சாரணமாகவே உள்ளவன் என்பதம் 

நிர்ணயிக்சப்பட்டசறிச, ப்பட 

இங்கு மற்றோர்சங்ரை, சர்மா இன்பதுன்பர்க எத்தருதலும் .வாஸனை 

. . 6 க a 

ஸங்கற்பகாமாதிகளை ஏற்படுத்துதலும ஈசவரன த er IE "பத்தின? லயே 

என்றதனால், சர்மாவை மீ நமுடியாமலாகின்ற து போலவே ஈச்வ£ான து அஷை 

, 

௪ 

யால் ஸங்சற்பகாமாதிசளை உண்டாக்கு வசாரய வாளனையையும் மீறமுடியா 

தென்றல்லவோ ஏற்படுகின்றது. இப்படியிருக்க வாஸனையை மாத்திரம் 

பெஎருஷவிவேசச்தால் வென்றபோடலாம் என்பசை எப்படி ஓச்தச்கொள்ளு 

வது? என்பதாம். , . ; 
ச ம ௬ ் 

இச்சங்கையுசெெமல்ல. கர்மாவை மி தமுடியாசென்பது எப்படி ஈச்வர 
னது ஆணையோ, அப்படியே வாஸனையை பெளருஷியத்தி னத்தினால். மீறிப் 
போடலாம் என்பதும் சச்வரனது ஆணையேயாம். கர்மா மிரபலமாயும் வாஸனை 

தர்ப்பலமாயு மிருத்தலால் அவ்விரண்டையும் அதனதன் யோம்கியதைக்குத் 

தச்சபடி ஈச்வரன் அக்ஞாபித்திருக்கின்றனா, வஸ் துச்களின் யோக்கியதை 

யைச்சிறிதும் சவனிச்சாமல் எல்லாவற்றைபும ஓூரலிதமாக UTNE LDA 

இறைவன் ஆக்ஞைசெய்யமாட்டார், ஆசலா ல்லா ஸனையைப பரு ap யச் இனத் 
சால் மென்று போடலாம் ஏன்பதாதிய ஈசாச்னையை உணர்க து நரம மனஸை 

ச்கெட்டசாரியங்க.ரில் செல்லாமல் தெெதுப்போடலா.॥ என்பதே நிர்ணயம் 

என்றறிக. 

சங்கை, கர்மமே இன்பதுன் பத்திற்கும், வாஸனை3ய செய்கைக்கும் ஏது 

வென்பசாச இ.தவராையிலும் கிரூபிச்சபபட்டகன்றோ,. சாமபுசஇரா முசவிய 

வான் குளாட்டம் LS Muse gets) 5 Teun iG) FF) ப்ர TTL GE LOOT FBI 

Cou cenugral Sralisoras Cayésiudaoarn?s Orig யிருச்க 
லாணனையாவேயே சன்மை இன்மைகாளில் பிரவிரு*ியொம் என்பது எப்படிப் 

பொருர்தம் ? என்பசாம். 
இவ்வாகெஷபம் மிச்சவிச்சையே ; எனெணின் மஹாபாசசச்தில் சர்மபுதீ 

இர் விருப்பமில்லா சவசேயாபிறும் தனது ப ராப்தசர்மத்சாலேயே சூதாடப்பி 
சவர்த்இித்சார் என ஒர்வாச்கயமாவது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றகா எ ன்பசைக் 
கவனிக்கவேண்டும். ௮வ்வாறுஎங்கும் சொ ல்லபபடாமலிருக்கும் போது 
ப்ராரப்தச்தாலேயே அவர் ரூசாடப்பிரவா4 இச்தனர் எஃளின் இகனையார் ஓத்துக் 
கொள்ளுவது ? ஏசா உலகில் ஸாமான்னிய௰ர்கள் பிரஹிச்சமாய் வழங்குகின்ற 
னர் என்பதைச்சொண்டு ஏற்கனவே ஈன்கெடுச் நுக்சாட்டிய பிரபலமான பிரமா 
ணங்களைப் பிசகென்று தள்ளுவது உதெமாசாசன் Cop. 

சங்கை, பாரதம் ஸபாபர்வம் சூதாட்டப் பிரகரணச்தில் உள்ள 

ட்டு] 208 | OT J 
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விசேஷமாக ஸமீபத்தில் விபத்து சேருவோருக்குப் புத்திகளும் 

மாறுபாடுந்றவையாகின்றன. 

எனும் இச்சுலோகச்தினால் விபத்து நேரும்போது புச்திகெடும் ஏன்று 

வியக்சமாய்ச் சொல்லப்பட்டி ருக்கன் றமையால், விபத்துக்கு ஏதுவாயெ ப்சாரப் 

தீகரமா புத்தியையும் கெடுக்குமென்று ஏற்படுகின்ற, இதனால் varius 
சர்மாவினாலேயே ராமர் எப்படிப்பொன்மானை விரும்பிச்துரத்திச் சென்ராரோ 
அங்ஙனமே தர்மாச்சனரும் ப்ராரப்த கர்மாவினாவலேயே சூதாடவிரும்ப சோர் த 

தென்பது வியக்தமாசன்றதே. இப்படியிருக்க இதனை ௮.நுசிதம் என்பது 

எப்படிப்பொருந்தும் ? எனவும் சிலர் சங்கிக்கக்கூடும். 
ஆனால் இதுவும் அ.நியாமையேயாம். அதாவது இக்ச சுலோகத்தில் 

இருஷ்டார்சமாகச் காட்டப்பட்ட ராமர் பொன்மானை விரும்பியது ப்ராரப்த 
கர்மத்தாலேயே எனவியக்தமாக ஓர்சொல்லாவது இல்லையே. இப்படியிருக்க 
ப்ராரப்2 கர்மச்சாலேயே சாமருக்குப்புத்திமா திய அ போலச் தர்மபுச்திரருக்கும் 

மாறியது என்பதற்கு இக்தச்சுலோகம் எப்படிப் பிரமாணமாகும்? புத்தி மாறுபு 

டுன்றது எனமாத்திரம் சொல்லப்பட்டிருப்பசைச்கொண்டு அங்ஙனம் நேர்ர் 

தது ப்ராரப்தத்தாலேயேஎன்பதை எப்படி இசனால்ஹிச்தார் தம்செய்ய இயலும்? 

அன்றியும் இச்சுலோசகச்தில், கேடுஸமீபச்தில் உள்ளவரெல்லோருச்கும் புத்இ 

கெடது நிச்சயம் எனச்சொல்லாமல் (௨) Ls) அசேசமாக அதாவது 

விசேஷமாய் '” எனும் பொருமாயுடைய சொல்லை உதஹரிக்கப்பட்டி ௬. தலை 

க்கவணித்சால் உண்மை ஈன்கு விளங்கும். அ சாவது கேடு ஸமிபித்தவர் எல் 

லோருக்கும் பு.த.இயும் செட வேண்டும் எனும் நியமமில்லை. அசேகமாய்ச் லெ 

ருக்கு அவ்வாறு நிகழும் என்றேற்படிகின்றமையால் இலருக்குப் புச்தி கெடா 

மலுமிருக்கும் என்றல்லவா விளங்குகின்றது. இசனாவ் சாம் அறிந்து கொள்ள 

வேண்டியதாவது, துன்பசிதைச் சருவசாகிய பராரப்க கர்மா சலைப் பபெயபோது 

விசேஷமாக வாஸனையும் அ௮சுபமாக கேருவதுண்சி என்பசல்லச௨ா. இல் 

விஷயத்சை காம் ஏர்கனவேசொல்வியிருக்கின்றோம்.. இதுவேயன்றி மெட் 

ட ப்சாரப்தம் வரும்போது OY FCG மேலேயே புச்தியம கெடும் என்று சொல்லவந்த 

சாயிரு? சால் இந்தசுலோசச்தில் aly IF LIS (௮சேகமாய்) எனும் சொல்லை உத 

ஹரிச் :ரமல் ip? U9 an ey DI AAU 99 Ur Bir > என்பதாக நிச்சயம் 

எனும் அர்த்தத்தில் ௨ டயோடுச்சப்ப சிவதாகிய, ஸச்தியம், தீருவம் மூதவிப 

சொற்களை ஏன் உசஹரிச்இிருச்சச்கூடாது? அப்படி. பிராமல் உ: எனும் 

சொல்லையே உதஹரிச்திருக்தலால் பராரப்ச கர்மச்சாலேஃய புக்திகெட்டது 

என்பது சறிதும் பொருர்சாது, 

தவிரவும், ராமருக்கு பரா£ப்ச கர்மத்சால் பொன்மானை விரும்பும்படி மாறு 

பாடடைந்தது போலத் தரூமந்தனருக்கும் சூதாட்டச்திலேற் பட்டென . 

இந்தச் சுலோகத்தைக் கொண்டு தீர்மாணிக்க வருதல் சாஸ் இரங்களுக்கு முற்றும் 

சோதமேயாம். எப்படியெனின் உபநிஷசர்த்த மெனச்கொண்டாடப் படும் 

பகவத்ூதையில் பகவானால் அர்சுனனுக்குபதே?க்கப்பட்ட 

4
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ஓபார்ச்தா ? எனக்கு உலகில் செய்யவேண்டிய காரியம் யாதுமில்லை, 

இடைச்திசாதது பற்றி ௮அடையவேண்டுமெனக் கருதப்படும் பொரு 

ளும் யா.துமில்லை. 

என்பது மூதலியவாக்கியங்களால் சாமகிருஷ்ணாதி வடிவமெடுச்து உல 

கை யநுக்ரெஹிக்க ஆவிர்ப்பாவ மெய்திய பரம்பொருளாகிய இறையனுக்கு 

அ௮வித்தியா மூலமாயுள்ளதும், காமக்குரோதாஇகளால் நிசழுவனவுமாகிய 

ஹேயங்களான புண்ணியபாவங்களாகிய கர்மங்கள் இல்லவேபில்லை யென்பது 
வியக்தமாசன்றது. அன்றியும் 

2 8 ந௧3வ094வ0௦ வஊவ௦யொவெ திக க_த5 | 
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எனது அவதாரமும் ஏன்செய்கையும் இவ்வாறு திவ்வியமே (அவித்த 

யாகாம கர்மவசமல்ல) என எவன் உள்ளபடி அறிகின்ரானோே அவ 

னுக்கு மிண்டும் பிறவி யில்லை. 

என்றும் சொல்லப்பட்ட வாக்கியச் இல், உலகை யனுக்கிரஹிக்க திவ்விய 

மாயா மஹிமையால் தோன்றி ராம இருஷ்ணாதி நாமச்சோடு விளங்கும் செய் 

வச்திற்கு ஸஞ்சிசம், ப்சாரப்தம் ஆகா எனும் எக்கருமமும் இல்லவேபில்லை 

என நிர்ணயிச்கப்பட்டி ருக்க அ .தர்கு முற்றும் விசோதமாய் ராமனுக்கும் ப்ராரப்ச 

கர்மம் உள்ளது ௮சனால் அவன் பொன்மரனை விரும்பிச் சென்றான் எனச் 

சச்சார்தம் செய்து சொள்ளுதல் மிகவும் அஸங்கதபேயாம் என்றறிக. 

உண்மையில் சூசாட்டப் பிரகரணச்தில் சொல்லப்பட்ட இர்சச் சுலோகக்தி 

னால் மாம் அறியவேண்டியதான முக்கியமான மாமம் மற்றுமொன்றுள்ளது. 

ஸ்.இரீயினிடம் மிசவும் ஆஸக்தியினால் ௮லள் இஷ்டப்படி. யெல்லாம் ஈடப்ப 

து, சூதாட்டம் முதவிய சாரியங்கள் ஒசோர் ஸமயம் பிர,ச்தியக்மாய் அப்போதே 

வருவசாதிய ௮னர்த்சத்இந்கு ஏதுவாகும் என்பது நிச்சயம். இவ்வுண்ட மயைக் 
தருமர் சூதாடப் பிரவர்கஇித்தனர் எனும் வியாஜச்திளால் திருஷ்டார் த.ச்தைக் 

கொண்டு ஈம்போன்ற மர் சமதிகளுக்குப் போதஇப்பதற்கு மாச்இரம் கருதி இர்த 
சுலோகம் சொல்லப்பட்டது. ஆனது பற்றியே இர்ச சுலோகத்தில் ஸ்.திரீயி 
னிடம் மிகவும் பற்று வைத்ததினாலேயே அவளது திருப்திபின் பொருட்டுப் 

பொன்மானைப் பிடிச்துக் தாவேண்டு மென்று துரத்திச் சென்று அனர்த்த 

மெய்திய சரிதம் இருஷ்டார்தமாகச் சொல்லப்பட்டது, ஸ்.இிரீயினிடம் பற்று 
வைத்தல் பாடமுமல்ல புண்ணியமுமல்ல. ௮ .துபாப புண்ணியங்களில் சேசாத 
அவிஹிதா நிஷித்த கர்மமேயாம். 

37. மயாக்ஷ£ச்வாஹூ. 6 உ வாகி ரி யொ | 
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வேட்டை, சூதாட்டம், பகறறநூக்கம், வீண் வம்பளத்தல், ஸ்இரீகளி 

டம் மிகவும் பற்றுற்றிருச்தல், மதகரமானதையே விசேஷமாய்ப். புசி 
தீதல், வாச்தியம், பாட்டு, கூச.து, இவைகளில் மிகவும் லோலனாயிரு 

தீதில், வீணில் காடு சுற்றுதல் இலவ பத்தும் ௮ரசருக்குச் காமத்தி 

னால் நிகழும் செடல்களாம். | 

என இனவகளெல்லாவற்றையும் ஒரே வகுப்பிலேயே சேர்ச்து மனு முக 
லியவர்கள் தாமநூல்களில் சொல்லியிருக்கின்றனர். இர்ச ௮விஹிதா நிஷித்தகர் 

மங்களைச் செல்வோர் அவைகளின் பபனை அப்போதே அனுபவிக்கும் படியாகு 
மேயன்றி அ௮ப்பயன் மறுமையில் தொடரும் என்பதல்ல, இதனைப் போதிக்க 
வேண்டி வைசம்பாயனர் தருமர் சூதாடச் சென்றார் என்பதைச் சொல்லும் 

பிரகரணசத்தில் அர்த்தார்தர நியாஸாலங்காரங்கொண்டு, இக்தச்சுலோகத்தைச் 

சொன்னார். இதனால் சூதாட்டம், ஸ்திரீ, முதலியவைகளில் அ திகப்பற்று 

வைக்கச் கூடாதென்பதே அறிர்து கொள்ளவேண்டியது. 

இதனை விட்டு ஸ்ரீசாமனும் கர்மபந்தமுடையோன் எனக்கொண்டு ௮வன் 

பராரப்தகர்மச்சாலேயே பொன்மானைப் பிடித்துச்சா விரும்பிச் சென்றான் 

என்பது விசாரணைக்குறைவேயாம், 

பாரதம் முழுதும் அருபூர்வியாய்ச் சவணித்தால் தர்மபுத்திரர் சூதாடச் 

சென்றது ௮வாது வாஸனையாலேயே என ஈன்கு விளங்கும். 

அரண்யபர்வாவில் சன்னைவினவிய துரோபதியையும் பீமஸேனனையும் 

நோக்கத் தருமர் சொல்லியிருக்கும் வாச்சியச்தினால் இவ்வுண்மை யறியப்படு 

தின்றது. அதாவது, மிகவும் துர்ஜனனாகிய துர்யோதனனிடம் ராஜ்யச் 

செல்வம் இருத்தலானது மற்றுமுள்ள பிரஜைகளுச்காஏது சனக்காவத சிறிதும் 

ஸெளசரியத்தின் பொருட்டு ஏற்படவில்லை. ஆனால் தனக்கும் ஏனையோர்க்கும் 
அடிக்கடி பெரும் விபச்திந்சே ஏதுவாகின்றது. அப்படிப்பட்ட விபச்சை ஏனை 

யோராவது தாமாவது அடையாமல் கூட மமடைய வேண்டுமாயின் ௮வனிடம் 

சாஜ்யமிருச்சக்கூடாது, நியாயமாகவே YES ராஜ்யத்தை யடையச்கூடிய ' 

பாத்தியமும் ஸாதுக்களுடைய க்ஷேமத்தைக் கோருதலாகிய seve Fé gravy, 

முள்ளவரிடமே அர்த ராஜ்ய மிருக்கவேண்டும். இவ்விரு தன்மைகளும் தன் 

னிட மிருக்கின்றமையால் ௮து தன்னிடம் இருத்தல் உசதமே, அங்ஙனம் 

ராஜ்யம் தன்னிடம் வரவேண்டுமானால் அவனோடு யுத்தம் செய்தே ge 
வேண்டும். அர்த ஸமயம் யுத்தத்தில் பிரவரத்திப்பது பெரியோர்களாயெ 

பீஷ்ம துரோணோாதிகளுக்கு அபசாரம் செய்வதேயாசும், ஆதலால் யுத்சமும் 

செய்யக்கூடாது ; சாஜ்யமும் செரெொமமாகவே தன்னிடம் வந்துவிடவேண்டும், 

இதற்குச் சக்க ஸந்தர்ப்பம் யாது எனத் தர்மர் எ திர்பார்.ச.துக்கொண்டி ருந்தனர், 

இப்படி யிருக்கும்போது வலுவில் சூதாட்டச்திற்கு ௮ழைக்கப்பட்டனர். 
அப்போது தர்மர் எண்ணியதாவது, ஈமக்கோ மிகவும் ஈன்றாய்ச் சூதாடத் 
தெரியும்; ஈம்மை அவனால் சூதாட்டத்தில் வென்று டோடுதற்கெயலாது. மாம் 

சூதாட்டத்இல் . ராஜ்யச்தைப் பந்தயமாக ஏற்படுத் திச்கொண்டு ௮வனிட



28 வேசச£ஸ் இர்த்த தவம், 

முள்ள ராஜ்யதக்தைக் தர் இரமாய்க் கைப்பற்றிக்கொள்ளும் ஸர்தர்ப்ப மிதுவே 

என தீர்மானித்தனர். அன்றியும் ௮2 ஸமயம் ௮வர் சூசாடப்போவது 

* சூ. ஹுதா ந நிவ0_க.1_த உ காகி ணாஉஷி | 

சூதாட்டத்திற்காவது யுச்தத்திற்காவது ௮ழைச்சப்படும் கூடச்திரியன் 

கான் வரமாட்டேனெனப் பின்வாங்கக்கூடா து. 

எனும் க்ஷத்திரிய நீதியை அனுஸரித்தலேயாகும். ஆதலால் இங்கனம் 

சாஸ்இிரீயமாய் ஈடப்பசனாலேயே ராஜ்யத்தைச் கைப்பற்றிக்கொள்ளும் எக்தர்ப் 

பம் கிடைத்திருக்கின்றது எனப் பிரஜைகளின் க்ஷமத்தைக் கோரிய சாஜ்ய 

இச்சையாலேயே தர்ம புத்திரர் சூசாடச்சென்றார் என்பதே இங்குள்ள மர்மம், 

கன் 

Ui seem) OI. dy rag | | ce pine 28) GUS பவ அடி ge 

யொயு_நாழு.1௦ ஹஹ) ௨௨௧7 0 | 

மான் திருதராஷ்டிரன் தசயணிடமுள்ள ராஜ்யச்ைத ராஜரீக பாத்தி 

யத்தோடு௩ட சகவர்ச்துவிடவேண்டுமென் ற விருப்பத்தால் சூசாட்டத் 

இல் இறக்கினேன். அனால் வஞ்சகளாகய சுபலதரயன் துரியோ 

தனஞனுக்குப் பதிலாக அடவரந்தான், 

ஹரரேப்ப்ற ceo Hoa. pul ஹேவா$யெ) உற வல pep as 

மாறு ௬3 பிறரைப் ராஉட ௪0௦8: a த தாவபு spay. bo 958 

Chan | 
மிக்ச மாயாவியாகய சகுனியானவன் ஸ்பை ஈடுவில் காய்களைக் 

சட்டிப் பாய்ச்சியை உருட்டி, யதார்த்தமாக ஆடுவோனாகய என்னை 

வஞ்சனையாகவே வென்றுபோட்டான், பின்னர் இக்கொடுமையைக் 

கண்டேன், 

& he TOUR. Jag TUVS~O) HL Yas al ror Fe SOOT LO) Bir 

Wu | ுக௦நய௦_துவேலிஷ உதா ௩) ஹஹ நா த 

ர ஈஷஹ_)யெய Jo | 

சகுனிக்கு ௮ நகூலமாகவே ஒற்றைப்படையாகவும் இரட்டைப்படை 

பாகவும் விழும் காய்களைக் கண்டதும் என் மனம் அடக்க முடியாம 

லாகியது. கோபமானது புருவனது இட விவேசதச்சைக் கெடுக் . 

குமன்றோ ? 

எனவியச்சமாக ௮ ரண்ய பர்வாவினில் சொல்லப்பட்டுள்ள தர்மபுத.இ.ர 

வாக்கியத்தால் ஈன்றாயறியலாம், இவ்விசம் லோக க்ஷமத்தையும் க்ஷத்திரிய 

நீ.திக்கு உட்பட்டு ஈடப்பதையும் கோரியே சுதாட்டத்தில் விருப்ப மேற்பட்ட
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சென்பது ஈன்றாய் விளங்குின்றது. ஆதலால் தர்மபுத்திரர் சூசாடப் பிரவர்ச் 

இத்த,சற்குக் சாரணம் தமது வர்ணத்திற்குறிய தர்மச்சை மிறச்கூடாதெனும் 

எண்ணச்திற்கு ஏதுவாக .திடமாயூன் றி யிருக்த சாஸ் திரீயமான சுபவாஸனையே 

என்றறியச்சக்கது. 

இக்கு தர் சங்கை, அதாவது தாமபுச்திரர் வாஸனையின் வசத்சாலேயே 

சூதாடப் பிரவர்த்திக்தனர் என்பதோடே நின்ற விடக்கூடாதோ, ௮வ்வாஸனை 

யும் சுப (சாஸ்இரீய) வாஸனையே என்பது ௮ நசமாசச் காணப்படுகன் றதே, 

சூதாட்டம் முசலியவை பாபகாரியங்களென்றல்லவோ சாஸ் இரங்களில் சொல் 
லப்பட்டிருக்கன்றன. ௮தாவது, 

6 ஐ -மபாக்ஷா£கிவாஹஉஉரரிவாஉஉ௰ யொ? | 
வச பே பம் ர 

ளப... தி, ௧௦வ7மாடிாவ கார்கொகயறகொ.மண? | 

வேட்டை, சூதாட்டம், பகலிற்நூங்குதல், வம்பளத்தில், ஸ்திரீ 

லோலளுயிருக்தல், மதியபானம் செய்தல், பாட்டு கூத்து வாத்தியம் 

இவைகளில் அவலுற்றிறுச்தல், வீணாக காடு சுற்றுதல் இவை 

பத்தும் காமத்தினால் நிகழுவனவாம், 

“ar 2 O)Bag உர ஊத ஷிவ wo) fag-8.ab ats slau ee.) 

0.௧) ய.4ய சால. | 

காமத்தினால் நிகழும் இக்காரிய்ங்களில் மிச்ச விருப்புற்றுச் செல் 
லும் ௮ரசன் செல்லம் தர்மம் இவையபினின்றும் பிரிவுறுவான். 

என மன்வா இஸ்ம்ருஇயிலும் 

ol irr aio? BU Oye, agra an Ar 200 afl aro | 
ம. பாஷா_ஈக்ஷரஸுற £0 , OB.) ONG) aialir SIT தா | 

அரசருக்குச் துரப்பியாஸமாயுள்ள கேடுகள் வேட்டை, குடித்தல், 

ருதாட்டம், ஸ்.இரீகளிடம் மிக்கலோலனாயிருத்தல் எனும் இச்கான்கு 

செட்கைகளாம், 

என மஹாடாரதம் முதலிய நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வாச்கியங் 
களால் சூதாட்டம் முதலியவை விலக்சப்பட்ட காரியங்களேயாம். சர்மநூலில் 
விலக்கப்பட்ட செய்கை பாபமே யன்றோ. இங்கனம் தர்மசாஸ் இரத்தால் 
சூதாட்டம் பாபமே என்பது வியக்தமாயிருக்க க்த்திரியருக்கு அது பாப 

மல்ல என்பது எப்படி ஓவ்வும் என்பதாம், 

தீர்ம நூலில் ஸரியான ஆராய்ச்சிமில்லாமையாலேயே இச்சங்கை நிகழு 
வதாம். தற்காலம் வேதாந்த சாஸ் திராராய்ச்சி போலவே தர்மநூலின் ஆசாய்ச் 

சியும் மிகவும் மாறுபாடடைர் திருக்கின்ற து. இதிஹாஸ புராணங்களில் காணப் 
படும் ல௬தியங்களோடு தர்மதால்சளில் சொல்லப்பட்டி ருக்கும் லக்ஷண வாக்கி 
யங்களைப் பொருத்தி அழ்ர்து யோதித்துப் பார்த்தால்மட்டும் தர்மத்தின் மர்



BU . வேதசால் ரச sped. 

மத்தைச் காணலாமன்றி மன்வாதி ஸ்ம்ரு இகளிலுள்ள சுலோகர்களை 'நெட்டுருப் 
போட்டுச் தள்ளிவிடுசலால் சிறிதும் இயலாது. இனி இவ்வுண்மையை நிரூ 
பிப்பாம், அதாவது, உலூல் நம்மால் செய்யப்படும் செய்கைகளெல்லாம் 

விஹிதம், கிவித்தம், அவிஹிதா நிஷித்தம், உபேக்ஷீதம் எனும் கான்கினில் 

அடங்கும், 

இச்சால்வகைக் கர்மங்களில் உபேசுஷிதம் நீங்கலாயுள்ள மற்ற முவ்வகைக் 

கர்மங்களே சாஸ் தரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கன் றன. 
விஹிதம் என்பது இசனைச்செய் என விதிக்கப்பட்ட செய்கையாம்- 

நிஷித்தமாவது, இதனைச் செய்யாதே என விலக்சப்பட்ட செய்கையாம், அவி 

ஐறிசாரிவிச்தமாவது, விதிச்சப்படாமலும் விலச்சப்படாமலுமுள்ளதாய், செய் 
தால் மறுமையில் எப்பயனையும் கொடுப்பதாயிராமல், பிரச்தஇியக்மாய் ௮ப் 

போதே யாதானும் ஓர் பயனைக் கொடுபபதாயுள்ள காரியமாம். உபேசுதித 
மாவது, சாஸ் இரங்களில் சிறி தம் பிரஸ்தாபிக்கப்படாம?ல உபேகஷிச்து விடப் 
பட்ட காரியமாம், இனி இவைகளைத் இருஷ்டார்ச வாயிலாக ஈன்கு விளக்கு 
வாம், 

விஹிசமாவது * ௬ ஹு ஹஹ 8வது > அஹஸ்தோரும் 

ஸர் தியை உபாஸனை செய்குக, என்பது முதலிய விதிக்கப்பட்ட கர்மமாகும். 

நிஷிச்சமாவது :* நவறடஉராஉமு a? பிறன் மனைவியோடு 

சேராதே, என்பது முதவிய விலக்கப்பட்ட கர்மமாம். 

அவிஹிசாநிஷித்தமாவத விதிக்கப்படாமலும் நிஷே இச்கப்படாமலுமுள்ள, 

66 ௮_ந௦ ௩. நிர, 37௭7 ௮ச்ஈச்தை நிர்திக்வேண்டாம், என்பது முதலிய 

காரியமாம், : 

eCumilgorag—GQurg போடுதல், காப்பி ஸாப்பிெல் முதலிய 

காரியமாம், விஹிசமாகெ கர்மாவைச் செய்தால் மறுமையில் இன்பமும் செய்யா 

விட்டால் துன்பமும் வரும், அதலின் ௮து புண்ணியமென்று சொல்லப்படுவ 

சாம். விஹித கர்மக்தை அனுஷ்டியாவிடில் பிரத்தியவாயம் வருமென்பதும் 

உபாஹித்தால் புண்ணியமாய் மறுமையில் இன்பம் தரும் என்பதும் 
௯_நாக]_த)_துய்ஹுயா8ந)கரணிஷெவடத 

வ நவஹஸுடி, ஹஜா.ந ரச மாவெவகாயத | 

ளர் தியையை அனாதரவு செய்து எவன் வேறு காரியங்களைச் செய் 

இன்றானோ அவன் இங்கு இருக்கும்போதே சூச்திரத்தன்மையைப் 
பெற்று இறர்தும் நாயாய்ப் பிறக்கின்றான். 

வயாரவாஹூ த பெ.துு.நிய_த௦ஹுவி_தவ 5 8 | 

விய த ait ir en ito _& ea, ஹொ ௬8_நா2: ப 
4. 

எவர் நியமத்தோடும் சீரச்தையோடும் ஸர்தியை உபாஸிக்தன் ற 

னசோ ௮வர் பாவங்கள் நீங்கப்பெற்று ப்ருஹ்மலோக மெய்து: 

_இன்றனர்.
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என்பது முதலிய ஸ்ம்ருதி வாக்கெங்களால் காண்க, ஸ்.இரீசன் அர்கிய 
புருஷசையாவது புருஷன் ௮ர்கியர் மனைவியையாவது கடடினால் ௮து பாப் 

மாகிய நிஷிச்த சர்மமாம் 

வ விவாரரா_ச க்ரஹ அமலம் லெ Ose roa. £தி.நி௦ஐ. பத 

ஹர.மாஃபொ.நி௦ Quy ரதி உரஉ்ரொழ உல) |. 

பர்த்தாவினின்றும் ௮ர்நியரிடம் வியமிசரிச்கும் மடக்கை உலகில் 
நிச் இக்கப்பட்டுெப் பாபரோகஙகளாலும் பீடிக்கப்பட்டு மறுமையில் 

நரி ஜன்மத்தைப் பெறுகின்றாள். 

என மன்வாதி ஸ்ம்ருதிகள் சொல்லுகிறபடி. மறுமையில் மிக்கத்தன் 

பத்தை அனுபவித்தலுக்கு ஏ.துவாகும், 
இனி அவிஹிதாக்ஹித்தகர்மமானது மறுமையில் இன்பச்தையாவது 

துன்பத்தையாவது அனுபவிச்தலுக்கு ஏதுவாகாததும், பிரச்தியக்மாய் ௮னு 

பவிச்சப்படும் பயனை உடனே கொடுத்து அதனோடு தீரர். து போவதுமாம், 

உதர்ஹரணமாக | ப 

OE BOLEUD £0.66.) 8 3. வெ. GR Lum) | 

2. Jag Tap [elas ify an JOap வடர கிற  நடெதுஷஃபுர 

புஜிச்கும் ௮5 தைச் தனர்தோரும் Ren QésCaain®.: be F www p 

புஜிக்சவேண்டும். கண்டு மனச்துய்மையோடுகூட ஸந்தோஹித்து 

Gare) sea cir, 

என்று மன்வாதி ஸ்ம்ர௬ுதிகள் சொல்லியபடி, ௮ஈஈச்சை Ran so 

நிர்தியாமலே புசித்தல் முசலிய கர்மமர்கும். அர்சச்ஸீத சிலாகியாம்ல் மெளன 

மாசவாவது நிர்திச்துக்சொண்டாவது புரித்தால் அதற்காக ஈரசயாசனையை 

யாவது இழிய பிறவியையாவது பெற் DS BAY MEG ATEL என்பதில்லை. 

பின் எவன் 

O93! _த௦ ஹ )ப0_௩௦ நி_து)௦ ௭828-1௦ வப வு 4 

Gi ais தத LIS ௨௯௦ உ ewiLso rveQusies | 

பூஜித்த (லாூத்த)ப் புசித்தல் பலத்சையும் சத்தியையும் கொடுக் 

கும். நிக்தித்துக்கொண்டு புஜித்சால் அவ்விரண்டையும் கெடுக்கும். 

என மன்வாதி ஸ்ம்ருதிகள் சொல்லியபடி, உடனே ஆரோக்கியம் முதவி 

யது கெடுசற்கு மாதீஇரம் ஏதுவாகும். இதுவே தவிர வேறுயாதும் கேடில்லை, 

ஆதலின் ௮ச்ஈச்தை நிர்இத்தல் முதலியது கூடாது என்ற சாஸ்திரங்களில் 

சொல்லப்பட்டிருச்ொம் அது நிஷித்த சர்மச்தில் சேராது... : ன 

பொடிபோடுதல், காப்பி ஸாப்பிடுதல் முசலிய சாரியம் விஹிதமு 

மல்ல; நிஷித்தமுமல்ல; அச்சத்தை கீர்திச்சச்கூடாது என்பதா திபோல அவி 

ஹிதாநிஷித்தமுமல்ல. மற்று யாதெனின், இவைகளைப்பற்றி. சாஸ்இரன்



82 Caseran 80 58 gen, 

சளில் யாதும் சொல்லப்படாமையால் உபேக்ஷித்து விடப்பட்டது என்பது 

கொண்டு உபேஃதிதம் என்றே சொல்லச்தகும். இவைகளுக்குப் பயன் மறுமை 
யில் துன்பமாவது இன்பமாவதல்ல, அனால் அப்போதே கண் எரிச்சல் ஸமீ 

பத்தில் வருவோருச்குப் பொடிச்காரம் வீசுதல்பற்றி ஜுகுப்ஸா ஹேதுவா தல் 

நீரழிவுரோகம் முதலிய தாச்காலிகப்பயனைச்சவிர வேறு யாதும் இல்லை 
என்று அறிக, 

இனி க்த்திரியருக்குச் சூதாட்டம் முதலியது எந்த கர்மத்தில் சேர்க்சது 

எனின் விஹிசமுமல்ல, நிஷித்தகர்மமுமல்ல, உபேச்ஷிதமுமல்ல, ௮விஹிதா 
நிஷித்த சர்மமேயாகும். ஏனெனின் சூதாட்டம் முதலியதை செய்தவன் மறு 

மையில் ஈரகாதி துன்பத்தைமாவது இழிய பிறவியையாவது பெறவேண்டு 
மென்று ஈம் சாஸ் இரத்தில் ஒரிடத்திலும் சொல்லப்படாத இதனாலும், சூதாட்டம் 

முதலியதனால் உடனே ராஜ்ய கஷ்டம் முதலியது மாத்திரம் ஏற்பவெதாகும் 

என்றே ஈம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பூதலாலும் ₹* ௮ரஈதசை நிந்இத்துக் 

கொண்டு பு?ச்கச் கூடாது” என்பது முதலிய கர்.பங்களிலே சேருவதாகும். 

சூசாட்டம் முதவியதற்கு ராஜ்ஜியப்ரம்சம் முதலிய தத்காலப் பயனைச் தவிர 

மறுமைபில் அபைவிச்கவேண்டிய பயனில்லை என்பதை 

வவாறாஹு ஈர ஜ்ர ஷவே) ஹ._ரா.நி3 எரி கதி_தா௦ | மயா 

உ£.ந8 ரக்கா மர ரட03) 20 வ யா திரஉதா ௯2 ஷி ay am 

டொஹி வ) வ) ந ஷி ௩3 wd ws 32} Mu 023 NO) 549-42 172 | 

பெரியோர்கள், அரச ஈக்குள்ளதுரப்பியாஸங்கள் சான்கு முக்கியங் 

- களாம் என்டுன்றனர், அவை வேட்டை, சூசாட்டம், குடித்தல், 
ஸ்.திரீயினிடம் மிகவும் லோலளு யிருத்தல் இவைகளாம். 

காமச்தினுலுண்டாகும் இத்துரப்பியாஸம்களில் சேன்ற அரசன் 

“செல்வம் சர்மம் இவைகளினின்றும் பிரிவுறுவான். 

என்பது முதலிய வாச்குயங்களைக்கண்டு தெளிக. இவ்வாறு அவிஹித 

மாயும் அப்ரதிஷித்தமாபுமுள்ள காரியத்திற்கு அப்போதே காணக்கூடிய 
பிரத்தியக்ப்பயனை சதவி£ வேறு ப.பனிவ்லை எனும் உண்மைபற்றியே 

cs கி௦வாந உலவி ஹி_த உர அிவதில5_த_தாதுஹ$௦ஹவ தி | 

₹ அன்றியும் மற்றதாயெ அவிஹிதமாயும் அநிஷித்ச மாயுமுள்ள 

காமம் ௮ சசாலப்பயனேயாம்.”' 

என்பது முதலிய வாக்கியங்கள் சங்கராசாரி.டர் முதலிய பெரியோர்களால் 
ஹவா ட (Ol a), yor gous பகவத்கீதா சுலோகச்தின் பாஷ்.பம் முதலி 

யவைசளில் சொஃலப்பட்டிருக்சன்றன. இ௫ஙனம் சாஸ் இரங்களின்மர்மச்சைக் 

கவனித்தால் க்ஷச்திரியருக்குச் சூசாட்டம் முதலியது ௮ விஹிதாகிஷித் தகர்மச்.இ 
லேடே சேரும் என்பதே நிச்சயம், இதுவேயன்றி ஒறக்காலும் ௮து பாப 

மாகாது. ஆதலால் சர்மபுத்இிரர் சூசாட விரும்பியது பாப (௮-ஈபு) வாஸனையா



ைவமும் பெளருஷமும். 33 

லெனச்சொல்லுசல் சாஸ் இரங்களுக்குச் சம்மதமாகாது, தரமபுதஇரர் ௮.தணில் 

பிசவர்த்தித்தது சுப வாஸனையாலேயே என்பசே நிர்ணயம், இதுவே நிர்ணயம் 

என்பது பாரதம் முன்பின் கரமங்களைப்பர்யாலோசனை செய்து ஆபூர்வி 

யாய் ஆராய்ச்சி செய்தலாலும் மற்றுமூள்ள பல நியாயங்களாலும் விசதமாக 

௮ .றியப்படும். 

௮ தாவது, வனவாஸ்காலத்தில் தசோபஇியம்மாள் தர்மபுதீஇரரை நோக்கி 

௯” ெயொமாகஹூிட( இல்ட “ம evar Qaruso) oravas 

uot G)G)_& fv a Sle emir L1G) O) Ese | விஷ 6) _ a owe கமி” கதிணெ௦ 

ச. கொவ./உ. நஹ ஹ் ஹீ, 8_த௦ஹ_கவாகி ௩௦ 

கழக்கஷ்வ) வநட ரவை பதத | 

த ஸ்வாமி! அச்வமேதம், ராஜஸஓயம், புண்டரீகம், பசுபர்தம் மூத 

லிய மஹா வேள்விகள் தங்களால் மிகுந்த த௲ணையோடு (சிரத்தை 

யாய்) இயற்நப்பட்டனவன் றோ. சுத்தரும் இனிய சன்மையுடை 

யோரும் தானசீலரும் ஸத்தியவா இயமாகிய தங்களுக்குச் சூதாட 

வேண்டுமெனும் எண்ணம் ஏன் உஇத்தது? அது மிக்க ௮நுதத 

மாகிய காரியமன்றோ. 

எனச் சங்கித்து வினவ, அதற்குச் தர்மபுத்திசர் த துரோபதி! குதாட்டம் 
ர்காலமும் பாபமாகாது, சிவபெருமான், பார்வதி, விஷ்ணு, ovary dl, இக்தி 

ரன், ஈளச்சக்கவர்ச்தி முதலிய புண்ணியசரிதராகெய அரசர் முதவிய ஆன் 

ஜோர்களான சிஷ்டர்களரல் சூதாடப்பட்டதாக இதிஹமாஸபுராணங்களில்காணப் 
படுகின்றது. ஆதலின் அ௮.த்தகைய சிஷ்டர்களால் ௫சய்யப்பட்டது பாபமா 

யிராதல்லவோ ; அப்படிப்பட்ட Hag. teen சூதாடினார்கள் எனச்சொல்லும் 

புராணங்களை எழுதியவர் தர்மமுணர்ர்த ஸர்வக்ஞர்களா௫ய மஹரிஷிகளே, 

அவர்களுக்குத் தர்மம் தெரியாதா! சூதாட்டம் பாபமாயிருந்தால் முற்கூறிய 

ஆன்றோர்கள் சூதாடியதாகப் புராணங்களில் ரிஷிகள் சொல்லுலார்சகளா ? 

எனும் இப்பொருள்பட 

é OO ag. virwrhl_gous2®Yoek Folao Bir yr ஹிபாம௦கியர? | 

உமா Coord Jaz sisGlay reo WFO O) Fa oona Lp y§}- வி9]| 

த துரோபதி!சிஷ்டர்களால் ஆசரிச்சப்பட்ட தர்மத்சை இவ்விஷயத் 

௫ல் ஆசங்கை செய்யாதே. சர்மமுணர்ச் சவர்களும் எல்லாம் அழி 

ர் தவர்சளுமாகிய ரிஷிகளால் புசாணம் சொல்லப்பட்ட தன்றோ, 

என்பது முதலிய சுலோகங்களில் சொல்லியபடி சூதாடப்பிரவர்த்திச்தது 
பாபமல்ல எனும் கருத்தை வியக்தமாய்க்காட்டுவதாகிய தர்மபுச்இிர வாச்நியச் 

தைக்கவனித்தால் அதனில் பிரவர்த்திததது ௮சுபவாஸனையாலல்ல என்றும் 

சாஸ் இரீயமாயுள்ள சுபவாஸனையாலேயே என்றும் ஈன்ருய் விளங்குகின்றது, 

oO



கக வேத்சாஸ் திர தத்.தவம், 

தவிரவும் சர்ம புத்திரர் சமது சர்மப்பிரயால்தினால் ஸ்வர்ச்கலோசம் 
“செல்ல, அப்படி வரத தர்மபுத்இரருக்குஸ்வர்ச்ச மெங்கும் தரிசிச்சச்செய்து தன் 

னிடம் அழைத்து வரும்படி தேவேர் தரன் தேவதாூதனை அக்ஞாபனம்செய்ய 

அவன் தாமபுச்இரருக்கு அங்குமாயா ஈரகயாதனையைக்காட்டி மிக்கத் துன்புறச் 

செய்ய அப்போது தர்மபுத்திரர் இந்திரனை நோக்க ஓ ஸ்வாமி | ஏன் தாங்கள் 

ஒர். பாபமும் செய்யாத எனக்கு நரகயாதனையைச் கபடமாகச் சகாணச்செய்தர் 

கள் எனவினவ அதற்கு இச்.இரன் ஓ தர்மர்தன! உன்னால் ஒர் பாபம் செய்யப் 

பட்டிருக்கிறது, அதற்காக உனக்கு நரகயாதனை தரிசனம் செய்விக்கப்பட் 

டது. அப்பாபமும் உன்னால் கபடமாகவே செய்யப்பட்டமையால் ௮தன் பய 

னும் உனக்குச் கபடமாகவே கொடுக்சப்பட்டது. அதாவது 

வ் ஈ௦௯_நஹிகூயாடெ, Tome OIDs vor esy"? 5001y Si | 

வழாலெ0_ந௨__காறாகறுஉறி4)_கா.ந௱கஹவ ॥ 

ஓ ௮சசனே உன்னால் துரோணாசாரியர் கபடமாகவே புத்திரரி.மித்த 

மாய் மோசம் செய்யப்பட்டனர்; ஆதலின் உனக்குக் கபடமாகவே 

௮.தன் பயனாக ஈரகயாதனை காண்பிக்கப்பட்ட து, 

என மஹாபாரதம் ஸ்வர்க்காரோஹண பர்வாவிலுள்ள ஸர்சர்ப்ப வாக்கி 
யத்தாலும் சூதாடியது பாபமேயல்ல என்பது ஊஹிக்சப்படுகின்றது. ௮தாவது 

சூதாடியது பாபமாயிருந்தால் தரோணரை வஞ்9த்த பாபத்தோடு அதனையும் 

ஒன்றாகச்சேர்ச்து இரண்டாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கவேண்டுமன்ரோ, அங் 
ஙனமின் நி தசோணவஞ்சனையெனும் தர்.காரியச்தையே தர்மபுச்திரர் செய்த 

- பாபமாசச் கூறிச் சூதாட்டம் முதலிய யாதையும் கு.றிக்காததினாலும் தருமர் 

சூதாடப் பிரவர்க்தித்தது பாபமாகாதென் றறியப்பகின் றது. 

சூஹூடு_தா.நநிவ0_க..] த உறி காகஷிறணாகிஷி | 

'யுத்தத்திற்காவது சூதாட்டத்திற்காவது அழைக்கப்படும் ௮ரசர் பின் வாங்கக் 

கூபா.து.எனும்:கத்திரிய ரீ.தியை ௮ நுஸரித்தே ஈட் தவர், ஆதலால் .௮.து சாஸ் 

இரீயமான சுபவாஸனையாலேயே என்பது மிர்ணயம். இது. மட்டுமென்பசல்ல. 

இதிஹாஸபுசாணங்களில் சூதாட்டத்தைப்பற்றியுள்ள எச்சரிதத்தைச் கவணித்தா 
லும் இந்த நிர்ணயத்திற்கு முறனாகபிராது என்பது அறியப்படும், இது வரை 

பில் வாஸனையைப்பற்றிய சங்சைக்கு . ஸமாதானம் சொல்லப்பட்டது. இனி 

'லாஸனையை நிக£ஹிக்கும் வழியை நிரூப்பாம். 

சுபம் ௮சுபம்எனும்இருவசையானவாஸனைகளும் மனஸை சுபாசுபவிஷயங் 

களில் .ஏவிக்கொண்டே. யிருச்குமாகையால் மனஸை எந்தவிருச்தியுமின்றி நிசோ 
ம் செய்தலாயெ நிவிர்த்திமார்க்கச்தை நோக்க இவ்விரண்டும் பிர.சபர்தசங்களே 
மரயிலும் முதலில் அசுபவாஸனையையேவென்று. போடவேண்டும், ௮சுபவாஸ 
னையை  வெல்லுவதற்குத் இடவிலேகத்தோகெடிய சுபவாஸனாப்பியாஸமே 

ஸாதனம். ஆயினும் ௮வ்வசபவாஸனையை ஸங்கற்பகாலத் திலேயே. இடங்கொ



தைவமும் பெளருஷரும், 35: 

டுக்காமல். சடுச்துப் போடுவது: மிகவும் ஈலம். ஸங்கற்பகாலத இல். சற்றுவிட்டூ 

விட்டாலும் ராகத்துவேஷங்களுச்காவது இடங்கொடாமல் தடுத துப்போட 

வேண்டும், 

அசுபவாஸனையை விஷவிருக்ஷச்தின் விதையாசச்சொல்லலாம். விஷ: 
விருக்ஷத்தின் விதைமூளைக்கும்போதே அ௮ம்முளையை வேற்களைந்தெறிர்து விடு. 

௨.௮ மிகவும் ஈலம், அதற்குத்தவறினால் ௮து செடியாவதற்குள்ளேயே வேற் 

களைவது சலம். ௮.து சாகோபசாகையாய்விடின் ௮தன் ஸமீபச்தில் போவோ 

ருக்கு அதன் விஷச்காற்றினால் சீங்கேவருமாதலால் அப்போது வேற்களைவது 

எப்படி அஸாத்தியமோ அப்படியே வாளனையால் ஸங்கற்பமும் அதனால் 
ராகத்துவேஷங்களும் ஏற்பட்டுவிடின் அதன் பின்னர் வென்றுபோடுதல் 

என்பது மிகவும் சரமஸாச்தியமே. ஆதலால் ஸங்கற்ப ஸமயத்திலேயேயாவது 

அ.தத்குத்தவறினால் காமனையின் ஸமயத்திலாவது நிக்ரஹிக்கவேண்டும். 

சங்கை, வெகு காலமாய்த் இடப்பட்டூன் நியள்ள ௮சுபவாஸனையைத்தந் 

காலம் ஸம்பாஇக்கப்பட்ட விவேகத்தால் வென்.றபோடலாம் என்பது யுக்இக் 

இணங்கவில்லையெ, பல காலமாய் நோயினால் (ரோச,ச்கினால்) வருக் தவோன் 

ஒர்வேளை மருந்தினால் ௮ரத ரோகத்தை நீக்சிச்கொண்டு ஆரோக்ய மடை 

வான் என்பது உச)ிதமோ? ஒருவன் பலகாலம் வியாபாரம் செய்து ஈஷ்டமடை 

ந்து விளைந்த பெருங்கடனை ஒர்.கின வியாபாரத் தினால் தீர்த்து விடமுடியுமோ ? 
இ.து போலவே யன் 327 பலகோடி. ஜன்மங்களில் செய்த செய்கைகளால் இடப் 

பட்டூன்றிய அசுபவாஸனையை இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் விவேசத்தால் மா 

ற்றி விடமுடியும் என்பது. ஆதலால் இதனை எப்படி. ஓவ்வுவத என்பதாம், 

இணிபிவ்வுண்மையைச் சற்று ராய்ர்தால் இச்சங்கை தவறஎன்பது இனிது 

விலங்கும். உதாரணமாக, இனச்தோரும் மூன்று வேளை மிகவும் புசிக்கும் 

வழக்கமுள்ள மணிதன் ஒருவன் ஒர் ஸமயம் காட்டுப் பாதையில் வழி நடக்கும் 

படி யேற்பட்டது. ஒர்வேளை போஜன் இற்கும் இட.கில்லாமல் மூன்றகாளா 
கப்பட்டினியால் களைப்புற்று அதனோடுகூட வழி ஈடர்து கொண்டிருக்கும் 

போது, மற்றொருவன் அவ்வழியில் சல்ல பாத்திரத்தில் ௮றுசுவை . யமர்ந்த 

பகதிய போஜ்யங்களோடு கூடிய ௮ன்ன த்தை எடுத்துக்கொண்டு .௮வனருகல் 

atg ஐயா நீங்கள் மிசவும் வருர்இிக்களைப்புற்று ஈடச்சின் நீர்களே. இவ்வறு 

சுவையமர்ச் த இணிய உணவைப் புரிக்கலாமே, இது தவறினால் இன்னம்மூன் று 

சாள்வழி சடைச்டெயில் போசனம் இடைப்பதற்கு வசையில்லையே, ஆதலால் 

இதனைப் பு9ச்துப்போங்கள் எனசொல்லிவேண்டிச்சொண்டான். அது கேட் 

டுப் பசியால் வரர்திய ௮ந்தப் பிரயாணி பசியின் கொடுமையால் உயிர் நீக்கும் 
நிலமையிலுள்ள ஈமக்கு ஈல்லவேளையாய் இப்போஜனம் கிடைச்சது என மிக 

வும் ஆவலோடு அதனைப்புசிக்க ஆரம்பித்தான். அப்போது, இவனுக்குப் பூர்வம் 

அறிமுகமுள்ளவனாகயெ ஆப்தன் ஒருவன் அச்சமயம் யதர்ச்சையாய் அங்கு 
வரது ஓ ஈண்பனே! இது விஷங்கலர் த௮ன்னம்! 'இதனைப்புரத்தால் அனர்த்த 

மடைவாய். என்று சொன்னான். இனர்தோரும் மும் முறை புசித்தல் வழக்கத் இ



36 வேத்சாஸ் இரதத் துவம். 

தூன் றியவனேயாயினும் அ௮.தனைப் புயொவிடில் அதன் பின்னரும் மூன்றுநாள் 

பட்டி னியால்வருர் தும்படி யாகும் என்பசை ௮.றிர்சவனேயாயினும், அப்போது 

புயாவிடில் பசிச்கொடுமையால் மாணம் நிகழும் என எண்ணியவஞயினும், 

HEF Lema அறுசுவை யமர்ர்த அரிய பக்ஷிய போஜயங்களோடு கூடியதேயாயி 

னும் விஷங்கலர்த ௮ன்னமிது என அப்தன் சொன்னசைக்சேட்டதும் ௮௪ 

னைப்புசிப்பதில் உள்ள ஆவல் முற்றும் ஒழிச் து, 2 இது துச்சம் என்று எப்படி 
வெறுத்துப் போவொனோ அப்படியே பலகாலமாக அசுபவாஸனை யூன்றியிருக் 

இனும் ௮ தனால் விளையும் பாவங்களில் உள்ள தீங்கை ஈன்ராய் ௮றிர்து கொள்ளு 

சீலானவிவேகம் ஏற்படுமாயின் அவ்வாஸனையை அவன் வென்றுபோடக்கூடும். 

அன் றியும் திடவிவேகமே ௮௪பவாஸனையை வெல்லுதற்கு உபாயமாயி 

னும் (ஸங்கற்பசத்தையுண்டாக்குதற்கு) உறியஙிமித்தங்களையும் ஒழிக்கவேண்டும். 

அதாவது அழகிய மங்கை, இனிய உணவு, வி௫த்இரமாடிய வஸ் திரம், மூதலிய 

பெருள்களைச்கண்ட தம் ௮த கனக்கு வேண்டுமெனும் FLU ஸங்கற்பமுண்டா 

இன்றமையால் அப்பொருள்களே ௮சபலாஸனைக்கு அலம்பனம் என்பசாம். 

அல்வாலம்பனப்பொருள்களுக்கு இடமில்லாமல் சபவாளனைச்கு ஆலம்பனமா 

கும் பொருள்களுக்கே பிரஸக்இயிருக்கும்படி செய்துக்கொள்ள வேண்டியதும் 

அ சியம், இவ்விஷயம் 

தெற காஹலாஸ்ரரபாலேஸ..00_5ஹ௦ 27] of FO _wog re ovr) a! 
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ஏது-பயன், ஆச்ரயம், ஆலம்பனம் இவைகளாலேயே வாஸனை 
முனைகின்றது, இலவைகளிராவிடில் வாஸனையும் துலை௮தாம். 

எனும் பசஞ்ஜலி யோகசர்சனம் சைவல்ய பாதம் பதினோராம் ஸூத்ரத்தி 

லும் அதன் பாஷ்யவியாக்கியானங்களிலும் ஈன்குபோடிச்சப் பட்டிருத்சல் 

காண்க. ஆதலால் அசுபவாஸனையை ஒழித்தற்கு வேண்டிய ஸாதனம் விவேக 
மூம் சுப வாசனையின் காரியங்களை யப்.பியஹித்தலுமாம். 

சுபவாஸனையின் காரியம் யாதென்பதை யறியாதவரையில் ௮தனையப்பிய 
ஷிக்ச இயலா சாதலால் சற்றுஅதனை விளக்குவாம், எப்படியிருந்தால் சுபவா 

ஸ்னை யோங்கும் எனின் அது 

66 OES, wv veo TS | NG)_B ir) a 'dns.it Or (FOAM 262JO.+1 Se Jae 

ever FAL GOT, VAN. LIT eT IT HOT 3 LHI Hyp. sey UVITH. 150 | 

“இதன் பொருள்'' ஸு.கிகளிடம் பிரீ இயும் ( துவேஷமின்மையும்) 

துக்கெரரிடம் கருணை (இரச்கமும்)யும் புண்ணியவான்்௪ளான ஸாதுக் 
களிடம் ஸர்தோஷமும் (ம$ூழ்வும்), பாபிகளிடம் உபேகையும் 

கொண்டு நடப்பதால் சித்தம் தெளிவுறும், 

எனும் யோகதரிசனம் ஸமாதிபாத எு௫ச்.இிரத்தினில் பதஞ்ஜலிபக வானால் 

மிக்கச் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதனிலும் சந்று: விரிகாகத்
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தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமெனின், பசவத்ேதை பதினாருமத்தியாயச்தில் 

தைவஸம்பத் எனும் பெயரோடு சொல்லப்பட்டி ருக்கும் 

HOOLIOAN FOVOUT 2 SBer HOLT HAH ai go | 

PT BOP yo Lise AVM \T LAVA) GH iA | 

Luu decrenw (Sr giao) worésasader enw, erro wit &(&) pacer ) 

தீதில் அடிக்கடிச் செல்லுதல், கானம், வெளி யிர் இரியங்களைக் 

சண்டபடி விடாது அடக்குதல், சேவதாராதனை, சனக்குறிய மர்திச 

ஜபாதஇிகளை ஓதுதல், சார் திராயண ப்ராஜாப,த்தியா இிூருச்சிரம், ப்ர 

கோஷஸோமலாரசாதி விரதம் முதலியவைகளை ய௫ஷ்டி த்தல், ௬-௦ 
வாயிருத்தல், 

அ வறி௦ஹஊாொஹ ௧)50௩ ராயஹ )1-மஹா ஞிற்டு௨/ய0- ௩௦ | 

ஒயாலஊ0_தஷஸலொல -a.1081y a9 ஹீ, (THITA-Wo | 

ஹிம்ஸை யின்மை, சத்தியம், சோபமின்மை, உபரஇ), பிரரிடம் குற் 

றம் கூருமை, பிராணிகளிடம் கருணை, போக சக்இயும் விஷய 

ஸம்பத்து மூள்ள தாயினும் விகாரமின்மை, இனியஸ்வபாவம், லஜ்ஜை, 

... சபலமின்மை, | 

66 _5%கஷ£ாய ர பள வ 20 5 ரஹொ_நா திரா நி_தா | 
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பெருச்சன்மை, பொருமை, தைரியம், ஸ்காகம், ஆசமனம் முதலிய 

செளசம், துரோவாமின்மை, சாவமின்மை, எனும் இவை தைவ 

ஸம்வ்துடையவன து காரியங்களாம், 

எனும் சுலோகங்களால் விஸ்சரித்துச் சொல்லப்பட்டி ரு தீதில் காண்க. 

சாஸ் இரங்களில் தத்தம் வருணாச்சமங்களை சோக்சவும் பொதுவாகவும் ' எக்காரி 

யங்கள் விஇிக்கப்பட்டிருச்கின்றரனவோ அவைகளைச் செய்துச்கொண்டிருதத 
லே சுபவாஸனாப்பியாஸமாம் ஏன்பது நிர்ணயம். ஆனதுபற்நியே அதே 

அத்தியாயத்தின் இறு யில் 
அஹா? 2a gir somo) காய கோய.$வ )வஹி_தள | 
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ஆதலால் செய்யவேண்டியதிது செய்யத்தகாகதிது எனும் வியவஸ் 

தையினில் சாஸ்.இரம் பிராமணமென்க. சாஸ்திர விதியினில் 
சொல்லப்பட்டதைத் தெரிந்துகொண்டு கர்மாவைச் செய்தற்குத் 

தீக்கவனாகின்ய், 

எனும் சுலோகத்தனொல் உபஸம்ஹாரமாக உபதேிக்கப்பட்டி ர௬ுகன்ற த. 

அல்வாறு தெரிர் தகொண்டு அவ்வழி ஈடப்பதே ஈபவாஸனாப்பியாஸ மென் 

பதாம்,



88 வேதசாஸ் இர,தத துவம், 

அன்றியும் அசுபவாஸனையாகயெே அ௮சுத்தியை யொழித்தலுக்கு அவயம். 

வேண்டப்படுவதாகயெ மற்றும் ஒர் உபாயமுண்டு, ௮.தாவது 9த்தச்திலிருக்கும் 
அசுத்தியை நீக்கிக்கொள்ளுத.ற்கு அஸாத் துவிகமாயெ உணவையும் ஒழிக்க 
வேண்மிம், சாஸ் இரங்களில் விலச்சப்பட்டனவாகிய அஸாத். துவிகங்களான 
அ௮ன்னபானாஇகளை வைத்துக்கொண்டே அ௮சுபவாஸனையை நீக்கச்கொள்ள 

எவ் வளவு முயற்சி-செய்யினும் ௮து ஸபலமாகாது. அனதுபத்றியே 

MOE ஹு) நிவ] தரா-தஈவிறாஜ௦ ஹ]உய௦ வெக | 

ரூ ஹார ~ war a gan, \aSlyyre! ஊ.வ _திஹ_த5 | 

அ தள சரச தோராய கவா௱ே/11௦ | 

வாவ ஈவிஷோெந வ திவ ஹா௱ஜஹஹெ_தவ$ | 

ம, நயஹ - விந) ஹி.ந.. நீவ ஷகாரண௦ | 

ச ஹக்ஷ) வ-ணா லி_த$பம௩ ஓ ஹஊவ திஹ_த$ | 

ஐலா ஷா ஹிலிதோ_5௦ Brute) say. 9௦௩ ரணா? | 
6 

ஷர ஹிவிதோ_ந_க6௨.:௦வஹொ கநிவிஜாவாணெற தி] 

ஜாயடு_க_து௩ தயாஉ௨ாஉ௨௦ ௯௩ர௰0_தஹவ_உர 8_ந% | 

0.த_நஷ௦ஷஹாறவ ரல 6ஹுஞ.ஹி3திகஉரவு_ந | 

SQW 9 8 OLIO) 5 2 Ov _S3aitlaB Owe | 

புசிச்கத்சகாததைத் தவிர்த்தலாலேயே ௫த்தம் மிக்கசுத்தமாகும். 

ஆசா.ரத்தூய்மை யிருப்பின் சித்தமும் கானே தாய்மையாம், 

சித்தசு.ச்இயிருக்குமாயின் கிரமமாக. (சிரவணாஇகளால்) பரம்பொரு 

ரின் ஞானம் நிசழும், 

பரம்பொருளின் ஸாக்ஷ£ச்காரட்நிகழ்ன் ஸம்ஸாரஹேதுக்களாகய 
அவித்யாக்இரர் இகள் ம௫ிக்கின்றன. இ௫சனில் சிறிதும் சங்கைக்கெ 

மில்லை. ப 

பு9ச்சகடாசென விலக்கபபட்டதைப் புசித்தலால் சித்தம். 9H ss 

மாகின்றது, 

சித்தம் ௮௪ த்தமாயிருக்கின் மனிதர்களுக்கு உண்மை மாறு பாடாசச் 

தோன்றும், 

மா௮ுபாடாகத்தோன்று தலால் மனிதருக்குக் கெட்டகாரியங்களில் 

விருப்பமுஇக்கன்ற த; 

அங்ஙனமாகிய விருப்பத்தால் மனிதன் எப்2பாதும். பாபத்தைச் 

செய்கின்றான். | 

15a Unt hot g ry psa SGsG wen Gero g. ogarng 
திலும் முச்இி யில்லாமற் போடுன்றது,
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ஆதலால் புசச்சக்கூடாததென விலக்கப்பட்ட) மிக்க cpu He 

யுடையமோனாய்ச் தூரத்தில் கள்ளவேண்டும். 

என ஸு$தஸம்ஹிதை முதலிய பிரமாண நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக் 

இன்றது. பசவத்தையிலும் பகினேழாமத்இயாயத்இல் இக்கருத்துச்கொண்டே 

சூஹாஹைஉிஹவ.3ஹ)) ஆ வியொம வ கிஷ Le 

எல்லோருக்கும் பிரியமான ஆகாரமும் மூன்று வசையாம். 

எனத்தொடங்கி ஆகாசத்தை ஸாத்துவிகம், சாஜஸம், தாமஸம் எனமுவ் 

வசையாகப் பிரித்து முறையே அவைகளுக்கு லக்ஷணமும் சொல்லப்பட்டிருச் 

கிறது. அதாவது, 
சுய -ஹகூவலாறொ.ம) an "வஷரீ திவிவய_4.நா௦ | 

ஈஷழாஹிழாவிராஹ 7௩௮ சூ ஹாரா ஷாஸிகஉடியா? | 

ஆயு: - நீண்டஆயுள், ஸ்வம் - பலமாகிய துச்சம் வரினும் விகாரப் 
படாமலிருக்தலாகிய சித்ததைரியம், பலம் - சரீரத்தத்திற்கு தக்க 

சக்தி ௮தாவது சனக்குறிய காரியத்தில் சிரமமில்லாதிருத்தல், 

ஆசோக்கியம் - வாத பித்த கபங்களுள் யாதும் விஷமப்படாமல் 

ஸமஙிலைமையோடிருத்தல், ஸுகம் - போஜனம் செய்த பின்னரும் 
ஈல்ல இருப்தி, ப்ரீ தி-போஜனம் செய்யும்போ துருசசக் குறைவுண்டா 

காதிருத்தலாகிய ஆவல் இவைகளை அபிவிருத்தி செய்விப்பவையும் 

ரஸ்யா: - அ௮ஸ்லாதனம் செய்யத்சக்க மதுரரஸத்தை ப்பிரதானமாய்க் 

கொண்டவைபயும்,ஸ்நிக்தா:- தமுதழுப்புள்ளவையும், ஸ்.இிரா:ஃரஸம் 

.மூதலிய ௮ம்சங்களால் தேகத்தில் நீண்டச்லம் தங்கக்கூடிய பலத் 

தையளிப்பனவும், ஹ்ருத்யா: - துர்ச்கந்தம் ௮௬9 விரூபம் முதலிய 

வை யிராமையால் மனஸைக்கவருவனவுமாகிய இப்பதார்த்தங்கள் 

ஸாத்துவிகர்களுக்குப் பிரியங்களாம், ௮ தாவது இவ்வாஹா ரங்களை 

ஸாப்பிடுவோருக்குச் சித்தம் சாத்துவிகமாய் சுபவாஸனைக்கு உபகார 
மாகும் 

என்பது முதலிய லகஷணங்களால் போதிக்சப்பட்ட ஆஹாசங்களே கொள் 

ளத்தக்கன, இவையாவன அச்திக்காய், ௮வரைக்காய், கண்டங்கத்இரிக்காய். 

வாழைக்காய் முதலிய காய்கறிவகைகள் மிகவும் ஸாத்துவிசங்களென்றறிக, 

இனி இலவைமட்டும் தான் ஸாத்துவிகங்களோ ? பாவக்காய், கருணைக்கிழங்கு 

முதலிய வகைகள் ஸாப்பிடத்தகாதவையோ எனின் அல்ல, ௮வை இவை 

போல .மிச்சச். றச் தவையல்லா விடினும் புசச்சத்சச்சவையே என்பதாம். 
ஆனது. பற்றியே 

&_தஉள௰)-10வ) மவ வா மவிஷானலிபு 127 do || 

உராககொடி, வா $.நிய9 )யெ தவிவ;ஷண1



வேத்சாஸ் திர்தத் தலம், 

௯உ௱௰ம2ா த௨௦வ a, Lob Qo) gmuB Owe | 

torr orta SanGajapro கரஷயா_5)௦விவ£ பெ a | 

னி, vag rg. ST BA ௨, ஹா நிவிகெ | 

ணார கஉிஹவட[ர௦பர$வராட பய வி VB IO)WIE | 

சூம்கிகீர குவ தறிவு ஹஷ.13. lO F195 || 

(UPBEray.ob amrerago U0, WEI 9H Tory. S erg. 9 | 

Brag.o2- re. 03 ஹா$-டி ௦ Bia rugsw das. OG.) BOT 

an on Bards 9 cobs 1_Bann Broan an vee || 

லெஷெஹாகாறவகு ராகி ஹூவ-4௦ ஐ, ஹூ)9)கீறி_த௦ | 

கஷ்ட ௦௧௦௨௦8ஹ ரக Si ஹறெ_த- விவுகஷ்ண? 

an an Srv as C06) leu _கியெவஉ நஹ தபு | 

Bese \TFag~OMOOR AY மர்துதியா தலய யடத௧௦ 
கராணொறாறாுகெடுவெவய al) ou at, iret, _அடியவவ]| 

9 வ ஐ CI 
Uv - ஆ a Glace) Gly. Nerja Sawal_jravoo, re)an,) 5.) ௮)த 62.) 

யயெசி 

இனிரகிவேதன யோக்யமான பாகவிதியின் முறையைச் சொல்லு 
இன்றேன். காட்டுப்பயது, வரகு, கேழ்வரகு, கொள்ளு, பெரு இனை, 

இவைகளைச்தவிர்க்கவேண்டும். எல்லாதாணியங்களிலும் கருப்புகிற 

முள்ளது கூடாது, விதிக்கப்பட்ட தாணியமும் விளைந்து மூன்று 
வருஷத்திற்கு மேற்பட்டது கூடாது, குத்தி ஒரு மாஸத்திற்குமேல் 

சென்ற அரிசி கூடாது, துவரை, ஜீரகம், மிளகு, சுடுகு, கருமொ 

ச்சை, தட்டைப்பயறு அல்லது காராமணி, சாமை, கருஞ்சோளம், 

உளுர்து, பயறு, பெரும்பயறு, (பாசிப்பயறு) வெண்மொச்சை, 

எள்ளு, சிறுதினை, மா, வாழை, பலா, பாகல், பெரும்பாசல், கண்டங் 

கத்திரி, கருணைக்கிழங்கு, சுக்கு, தேமா, பூஷ்ணீ, வெள்ளிரி, 
ஆடாதொடை, ஆமணக்கு, சத்திரியின்பேதம் இவைகளெல்லாம் 

இரஹிக்சச்கூடியன எனப்பெறியோர்சளால் சொல்லப்படுகின்ற து. 

உ௱௱௯6 - காட்டுப்பயறு, oro) air Ube Ole 5 vas se ©) aor 

ாஉ9ஷ.க௦?? ஐ தியவெஃய ஷீ, கொக, awe -கேழ்வாகு, ௬ கழை 

'கொள்ளு, உடயட௦.௰: ு - இனை, ரலி துவரை கீர ௯9 - ஜீரகம், ரோம் வ௦ 

dare, avag—ato - 406, UrBerags - Quréene, Camrerags - 

தட்டைப்பயறு, பா ஜாாக௦ - சாமை, க .ரஷரஷ.௦ - கருஞ்சோளம், 8 

ஷூ - உளுந்து, oe - பயறு,



GO FAL பெருஷ நும், 0 41 

என ப்ருகு மூதலியவர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஐ, மரீடு முசலி 
யயர்களம் 

© (15 anda U0) 5%, \ ₹ வெணாகா ந; வாறு ஷாஷிகா 

ம வாறாது உமா மாரவிவெஜாறு_ நா ote r ஷெடுககர 
ப ப ஷு ( 

& Lupa)” £ ஹி ண ட மிஷ் உற சரப வறு ௬. வலி uv Fo.) 
ணு, (ய் ் 

ழ் uO) + 5 5 “| மிட. a 27 செயற, ௨ வி ஓடற 0 BN ou Sof \ sof?” | 

இணிப புரிக்கத்தக்க ௮ச்விஇயைர் சொல்லுகின்றேன். கூூங்லெரிசி 

யவை, அருபதாங்குருவை, செர்ெல், இனை, சம்பா, பெருதெல் 

இச்சா இப்லுள்ள நெல் எல்லாமும் இரஹிச்சச்சச்சன. ககஇிரிக்காய் 

கருணைக்கிழங்கு, சேபபஙகிழெட்கு, சேனைக்கிழங்கு, சச்சரைவெள்ளி, 

கிழங்கு, இஞ்சி, mo anno, அல்லது Corage gS) ar ங்கு, 

எனும் இவைகளை கிரஹறிச்துக்கொள்ளத்சச்கது என்று சொல்லியிருக் 

கின் றமையால் சேனைக்கிழங்கு, வெள்ளிக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு முசலிய 

லைகளும் சேர்திதுக்கொள்ளத்தக்கவை என் poe 

O BOOTS ஷம - பெரும்பய, ௮, Ax» ip vl Oo = Haas, Hp JO > எள்ளு, 

டெ, ) ௫௦௪ இனை, 0 த$ =u", oO. GOO x வாமை, OL! GOUG பலா, 

கார வடு - பாசல், ் க்ஷ ட்ரம் jeder Ace RA, ௯௫ 0--கருணைக்கிழங்கு, 

நாக ௦ சேனைக்கிழங்கு, ஹஹா தேமா, கிஸா ௦ பூசணிக் 

காய், ௨வ._7/1/௩௦ - வெள்ளரி, வூபி௦ ௨ தடாதொடை, வாவி றம 

ணக்கு, ௨1 ஹ் ட் உகிச்தரிச்காய், 

©) Lever ஸ்ர = ரூங்லெரிசி, pa’ ro? -யவங்கள், ஷாஷி கா6- HBL 

தாங்குருவை, 6 வாராரா8- செர்கெல், (செங்குருவை) தர] Loh = இனை, 

ஸ்மாட் சம்பாசெல், ஒர வப பெருமேல், ௬௭௦005 - கக்கரிச்சாய், 

ஊடாண கு ௦ கருணை EB peg, BRP ௧5 5 சேப்பங்கிழங்கு, ஷோ 

ு௦ஐ- இச்சொல் சேனையெனும் பெருங்கருணைக்கிழஙகிலும் உபயோக 

ப்படும் சேனைக்கிழங்கு, வழு ௯௦௦ - சச்கரைவெள்ளிக்கிழங்கு, vo jouw) 

Clea இஞ்சி, உ. ௯௦௨௦ ஈ௫கைதற்க ன்பு 
டே. 

இ.துகாரும் @ iaatid துக்கொள்ளச்தக்க ஆவாரம் சொல்லப்பட்டது. 
ஆ 0 பன ஆஞால் சிசாத்தத்தில் சேர்ச்சசவண் உயவைகளை ப்பற்றி விசெஷமிருத்தலால் 

இங்கு அது சொல்லப்படவில்லை. இணி இரஹிக்கச்சசாசவையாகிய ஆகாரங்கள் 

யாவை எனின், 

6



42 Ca sera Brg gs sau. 

MUU ho ற oor woe பம மகவகா நிய | 

கமக்ஷ் ராணி வி g 5 I ro ஈய ஹவா நிவ | 

முள்ளங்கி, முரங்கை, (செப்பு முருங்கை), வெங்காயம், காளான், 

அசுத்சமான இட.த்தில் சோன்றியவை இவை துவிஜர்கள் புசிக்சத் 

நீக்க பல்ல. 

OID ewer 6H. TUTAN W-Jo மய வற ஹாலி 58 | 

ஒக. ௩௦ தபா MEO! ௩௦, ராராறகெட௱ஹ-ு_கமா | 
GY 

தி amo) தாப ௨63 ஹூ 

நிகரா emo) Lure afro ஒள ) 2 அவ தயா || 
v 

ca Sranow ff pro Mata ruiro)oirg » Wes || 
ட் an பே 

வெங்காயர் போன்ற ரூப ரஸ கர்தங்களைபுடைய பதார்ச்தங்களும், 

இரண்டாமுறைபாசஞ்செய்த அன்னர், காய்ச்சிய சேங்காய்ப் பால், 

பூமியினின்றெ௫ிக்காக தீர்கசம், சன்றீர்று பத்து காளாகாச பஈவின் 

பால், ஒட்டகசைப்பால், ஆ6முசலியவைகளின்பால், ஒற்றைச் ரும் 

புடையசன்பால், புணரும் பருவமுடைய பச, கன்றில்லாத பச) 

இவைகளின் பால் 

என மனு முசலியஉர்களது வாக்கியங்களில் நிஷேக்சப்பட்டுள்ளவை 

களை சள்ளவேண்டும், அன்றியும் பக௨சதையிலும் ராலஸம் சாமஸம் எணும் 

இருவகை யாகார௩ களையும் பரஹிக்கக்கூடாது எனச்சோல்லவக்து, ராஜஸ 

தாமஸங்களாஎன யாவை என்பது 

8 @a! sor ir அட "Og See UCHR TAG TOLL S| 
or (ர் யா Goel 

(35, IT | Tiron Bawelaw,\e9. 1 உபை பெற யவர் © 116 ॥ 

முழுச் கசப்பு, முழுப் புளிப்பு, மிச்ச உவர்ப்பு, மிக்கச் சூடு, மிகவும் 

உழைப்பு, இிரவமற்றது, எரிச்சலை யுண்ட்பண்ணாம் சன்மையுடை 

) அ௫ப இவை தற்சாலச்யெ பீடையையும், பின்னர் நிகமுவசா 

திய சோகத்தைபும், வியாதிபைபபும் தருவனவாகின்றன. இ ராஜ 

ஸனுச்கு இஷ்டங்களாம். (இவை சிச்சச்தை மிகவும் அலையச் 

செய்வனவாம்), 

யா தயாேம_ தாவ a6 slap) வித வய கி | 

உ gf ag. விவா 0 வொ ௦ தாஹ யீ) 0௦ | 

அரைபகுவம், ஸாரமற்றது, (அதாவது கய்ர்தது மு சலியது)' 

துர்ச்சந்தமுற்ற து, பக்குவமாய் இரவு சென். றத,(பழையத) உச்சிஷ் 

டம் (புத்தெஞ்செயத) அசுத்சமானது (புரக்கத்சகாமல் கெட்டுப் 

போடியத) இல்வாஹாரம் தாமஸனுக்குப் பிரியமாம் (அதாவது 

தீமோகுணத்தை ஒர்சச் செய்வத)



தைவமும் பெளருஷமும். 4g 

எனும் சுலோசங்களால் ஈன்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ரன.இஙஙனம் சாஸ் 

இர வாக்கியெங்களால் விலச்சப்பட்டிருக்கும் ஆசாரங்களை விடுத்தும் விதிக்சப 

பட்ட ஸாச்துவிகாசாசங்களையே புசிசறுக்கொண்டுமிருச்தால் கெட்ட வாஸனை 

களால் மூளையில் ஏற்பட்டிருச்கும் பதிவுகளின் மாறுபாட்டி ற்குறிய பாவளுஸ் 

தானங்களைக் கெடுக்து, சுப வாஸனைகள் மாச் இரம் விருத்தி யடைசலுக்கு 

நேோதலாகும். அசலால் அசுபவாஸனையை ஒழிக்க விலேகம், eu வாளனுப்பி 

யாஸம் இவைகளோடு ஆகார மியமமும் வேண்டிய தவசியனெ் றமிக. 

ஆகாரச்தில் விஇிவாம்பிரா ச௨ர்களாய்க் சண்டவிடங்கரில் தோன்றிய 

வாறு புசிச் துக்கொண்டு தஇரிமிவாருக்கு ௮ஈப வாஸனையே gts) ean edn 

டிருக்கு மென்பசைத் சற்காலம் உல௫ல் நிதர்சனமாக ஈன்குகாணலாம். வாஸ 

னையானத செய்கையின் அப்பியாஸச்இற்குத் தச்சபடி ஸங்கற்ப ஹேதுவாய 

மனஃமிணில் பஇந்துடெக்கும் அருபமாகிய ஸம்ஸ்காரமேயாதலால் அதனை 

Cade ator Quatre amo அசனால் நிகழும் செயலைக்சொண்டு இவன் 

இத்தன்மையான வாஸனையுஸடயோன் என்பதை அறிந்துக்கொள்ளலாம். 

வாஸனை சுபம் ௮சுபம் எனப் பொதுவாக இருவகையாய்ச் சொல்லபபடி 

னும் ௮று லோகவாஸனை, சேஹவாஸனை, சாஸஇிரவாஸனை என முவ்வகைட் 

படும். 

லோ.சவாஸனையாவது, ** ஏவ்வாறு நடந்துக்கொண்டால் எல்லோரும் 

சம்மை மிகவும் கெளரவப்படிக இர் சிலாஇப்பாரோ அவ்வாறே நாம் ஈநடக்கவேண் 

டும் யாரும் மம்மை நிர்திக்கக்டடாது'” எனும் எண்ணங்கொண்டு இவையே 

அதற்குத் தக்க காரியங்களென்ச் சில காரியங்களை நிச்சயித்துக்கொண்டு ஐய் 

வோழிவின்றி அச்சாரியங்களிலேயே யாதாயாதமாக டீஉழன்றுகொண்டிருத்த 

லாம், இப்படி யுள்ளவர்களை லோகவாளனை முனையைப பெற்தவரென நாம் 
நிச்சயித்துக்கொள்ளலாம். 

இல்வுலக வாஸனையானது சிச்சத்தை அலையச்செய் துகொண்டே யிருக்கு 

மாதலால் மோக்ஷ மார்க்சகச்தை காடிவோருக்கு இது பெரிய இடையூநே ஏன் 
பது நிச்சயம், விவேசுத்தோடு ஈன்காராய்ர்து பார்க்கின் இவ்வாஸனையை 

வென்று போடலாம். அதாவது யாரும் நிர்திக்கக்கூடாது உலகில் எல்லோ 

ரும் கம்மை சிலாடிச்கவேண்டும்'' எனலும் எண்ணச்சைச்கொண்டு இக்காரியங் 

களைச் செய்கின்றோமே இது ஸாச்தியமாகுமா என்பதைச் சற்று யோஜிச்க 

வேண்டும். எவனும் நிர்இ.பாமல் எல்லோரும் சிலாகிச்கத்தச்ச செய்கை உல௫ல் 

யாசானும் அிருக்சின்றதா ? நிர்சைச்குச் சிறிதும் இடமின்றி ஸகல ஈற்குணங் 

களும் ௮மைச்தவரும் காமோச்சாரண சரிதசிரவண தியானா இிகளால் ஸகல பாபங 

களையும் போக்கடிச்துப் புனிசராச்குவோருமாகிய சாம இருஷ்ணாதி ௮வசார 

மூர்த்திகளையே எல்லோரும் சிலா௫க்கின் றனரி&லையே, ஏதோ சில சாதச் 

களேயன்றோ சிலாகிக்கின் றனர், பலர் நிர்தையும் செய்கின்றனே 1 இன்னம் 

வஹிஷ்டபராசர ஜைவஷேவ்ய அகஸ்திய வியாஸ மனு மாந்தாதா அரிச்சர் திர



44 வேதசாஸ் இிரசத து வம், 

நள தாமபுச்இரா இகளையும் அவ்லச்காலஙகளிலேயே பலர் நிர்இித்ததாச இ.இ 

காஸ புராணங்களில் காணப்படுகின்ற. இவர்களுக்கே இப்படியாளால் 

சம்மை எல்லோரும் சிலாகிக்கவேண்டும் யாரும் நிச் இக்கக் கூடாதுஎன்று எண் 

ணிச்சொண்டு அதற்காக காம் முயற்சிப்பது உ௫ிதமாகுமா? அது சிறிதேனும் 

நிறைவேறுமா 1 
. , ரு 
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ஸகல ஜனங்களையும் ஸஎந்தோல£ம் செய்விப்பசாகிய உபாயம் உலகில் 

யாதுமில்லை. எவ்வாரயினும் சனது ஹிதச்தையே பேடி க்சொள்ள 

வேண்டும், ஜனங்களின் மிருத பேச்சு மமக்கு யாது செய்யும் 1 

என முன்னோருசைச்த நீதி மொழிச்சிணெங்க ஈமத ஜனன மரணப் பிணி 

மையோ அல்லது ஈரகயாதனை இழிய பிறவி முதலியவைகளுக்கு ஹேதலா 

கும்கிலமைஃயயோடஒழிதக்துக்கொள்ளும்வழியையே கரம்.தேடி.க்சொள்ள வேண் 
டும், அப்படிச் தேடிச்சகொள்ளாமல் உலக கிலாகனையைக்சரு இ ஜம்பச்திலேயே 

வாழ்காளைக் சழித்தவிட்டோமாயின்,மரித்சதும் ஈரசயா தனை முசலிய துன்பங் 

சளுக்கே ஏதவைச் | சேடிக்கொண்டவஞய்ச்சனச்குச்சானே சத்துருவாய் 

முடியும் 
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தனக்குத் தானே பந்துவாகின்றான். தனக்குச் சானே சத்துருவு 

மாகின்றான் ”” 

என்பது முதலிய பகவ தா இவாச்கிடப்படி ஈமச்கு ராம் ஹி ச்தையல்ல 

வோதேடிக்கொள்ளவேண்டும். உலகத்தார் சிலாகிக்தலினால் சமச்கென்னபயன்? 

உலகம் முழுதும் நிக் இத்தாலும நாம் ஸம்மார்க்கக்தையே மாடிக்கொண்டிருக் 

கவேண்டும், 
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நிச்தையைச் செய்தாலும் செய்குக, நீதி யுணர்ர்ச பெரியோர் தோச 

Hib செய்தாலும் செய்குக, செல்வம் பெருகட்டும் அல்லது துலை 

யட்டும், இப்போதே மாரணம் வர்சாலும் வாட்டும் அல்லது மறு 

யுகத்தில் வர்தாலும் வாட்டும், (மஅியாய) ஸர்மரார்க்க்திணின்றும் 

இர் சிறிதும் வழுவார். 

எனக்கூறிய நீதி மொழியை அ௮னுஸரிச்து உடப்பதே விவேகம் என 
இல்வாறு புர இியைப் பரிபாசப் படுச்திக்கொண்டால் இவ்வலக லாஸனை பலம் 
குன்றிக் கரமமாகக் மெடும், பிறகு சித்தம் 6 //லமும் தெளிவற்றதுமாகும், 

இவ்வாற்றால் உலச வாஸனையை வென்றுபோடலாம்,



ன சவமும் பெஎருர மமம், 45 

தேகவாஸனையாவது, “அறுகவைந௩ரறைர்த ட௫ணிய ௮ன்னபாளாதியளைப் 

புசிக்கவண்டும், ஸ்திரீ புருஷ சேசர்க்கைமால்வரும் இன்பத்தை மனம 

கொண்டவாறு நன்ருய் அனுபவிக் சமிவண்டும்”” என்பது மூசிலிய எண்ணங் 

சளால் சேஹ ஸம்பர்சமாக நிகழும் சுகச்சையே பாமெனச்சொண்டு ௮வ்வகை 

மான காரியங்களிலே2ய உழலுதகல் செறஙவாலனையாலேயேயாம், 

சற்று விிவடந்தப்பார்க்கன் இல்வாஸனை மிகக் கொடிது என்பது சன்கு 

விளங்கும், இர்த லாஸனை லோக வாஸனையைக் காட்டிலும் மிசவும் இடமாக 

ஸகல ஜீவர்களார்கும் அமைச் இருக்கும். அதற்குச் காரணம்; மீர்தை சோதி 

Aro மூதவி:ப ஐலகவியவகாரங்கள் மனுஷ்ய ன்மக்தில்மாக்கிரம் ஸம்பவிக் 

கும். தேகவாஸனையோ எனின் நன்பர்தோரும் ஸகல தேவாச்திலும் நிகழக் 

கூடும், மனுஷ்ய ஜன்மச்சைச்காட்டிலும் ஏனைய ஜன்மங்களை பெற்றிருத்தல் 

மிகவும் ஜாஸ் இயாயிருஃ£கும். ஆசலால் சேசவாஸனை ஸகல பிறவிகளிலும் ஏற் 

பட்டுத் இடப்பட்டுன்றியது. லோகவாளனை மணிசப் பிறவிமாச் இரத்தில் 

அமைந்தது, எனும் இதுவே இசற்குக் காணம் என்றறிக, ஆசலால் இத் 

தேசவாஸனையால் இழுபடுவோர் லோகவாஸனையால் ௫ழுபடுவோரிலும் மிகு 

இயே. இல்வாஸனையை ஒழிக்க விலவேகச்சோடுகூட மிகவும் பலமான முயற்சி 

எடுக் துக்சொள்ளவேண் 0ம், 

௮ சாவது * பாயஸ சிச்தராச்ச பஷ்ய போற்யாகி நுறுகவையுடன் ஈட்டிய 

விருந் துணவிளுலும், சிழிது உப்பைச்சலர்து மோரைமட்டும். வார்ததண்ணப் 

படும் வெறும் அன்னத்தினாலும் ஏற்படிம்படன் ப௫ியடங்குசல் எனும் ஒன்றே, 

இக்கனமிநக்க வீணில் ஏன் விருச்துண்டியை நினைச்து அதற்காக உழல 

வேண்டும்? இணி இன்னமும் சற்று யோஜிப்போமாபின் விருச் துணவினால் 

தேகத்இற்கு ஆரோக்கியக் முறைவம் மோரன்னமாச் இரச்சால் சோக்கியமும் 

ஏற்படுகின்றது. எனிதாய்ச் இடைப்பதும், ஆரோக்கியகாமுமாகிய ஸாதாரண 

போஜனச்தைவிடுச்து சோகஸஹேதுவும் மிக்கச் ரமச்இனுவ் இடைப்பதமாகிய 

அறுவை பக்ப போஜனச்தை விரும்பி அல்லம்பவெது அறியாமையே 

யன்றோ” என வி2வூத்துக்சகொண்டால் ஏறக்த விருர் துணவு விஷயச்தில் 

உழலு தலுக்கு ஏதுவாகிய இச்த வாஸனை குன்றும், ஆனால் இங்கனம் காம் 

சொல்லிவி*வதமாத்திரம் எற்சேயன்றி இசனை ௮ நஷ்டானசதஇில் சொண் 

வருவது மிகவும் அரிதே, ஏனெனின் ௮.றுசவையமர்ச் த விருச் அணைப் 

புசிப்பது பாபத்தில் சேராசாதலால் ஸாுக்களுர்கும் போஜனச்தில் ரசி 

தேூிம் வழக்க மிருக்கக்கூடிம், ஆனால் சித்தச்தை மிகவும் ௮லலற்படுத் தி 

விடுசின்ரமையால் மோக்ஷ்ச்தை சாடுவோருக்கு அது மிகக்கொடிதேமாம். இனி 

மனங்சொண்டமட்டும் ஸ்திரீ புருஷ சேர்ச்கை யின்ப மனுபவிச்கவேண்டுமமன 

வரும் எண்ணச்தை ஒழிப்பதற்கு அவ்வளவாக மிசவும் முயர்சி யெடுத்துக் 

சொள்ளவேண்டுமென்பசம்ல. ஏனேனின் அகார விஷயமாய் ரி தேடும் 

பற்றான த ஈபும்ஸகாதிப பிறவியிலும் ஸம்பவிச்கக்கூடும். ஸ்ரீ புருஷசேர்க் 

சைவிருப்பமானது ஈபும்ஸகஜன்மச்தில் ஸம்பவிச்ச இடமில்லை யாதலால்



46 வேத்சாஸ் இர தச.துவம். 

ஆசாரவிஷயமான “பற்றிலும் ஸ்.திரீபுருஷசேர்ச்சைப்பற்றுச் சற்றுச்குறை 
வுற்றதென்றே சொல்லலாம். ஆனது பற்றியே ஸ்திரீபுருஷசேர்ச்கையின் 

பற்றைச் சுலபமாய் ஒழிப்பவரும் ஆசாரவிஷயச தீல்மட்டும் ப/கவும் இழுபடும் 

ப.ஒயாயிருக்கிறது. இது உலகில் நிதர்சனமே,. விவேகத்2சாடு சற்றாலோசித் 

தப்பார்ச்தால் இன்பக்திற்கென விரும்பப்படும் அவயஉமானது கோல், சதை, 

சதீதம், மாம்ஸம், தர்கீர் மூதலியவைகளின் சேர்க்கைக்கந்ரியமாக  யாசேனும் 

உளதா? வெளிப்பார்வைக்கு அழகிய முகம், மனங்கவருபமார்பு, உல்லாஸமா இய 

உடம்பு எனக்க நதப்பரிவதாபினும கசாப்புக்கடைச்காரன் சத்தியினால் பரிசா 

,திப்பதுபோல சாம்சமத அறிவினால் பரி2சாஇப்போமாயின் முற்கூறிய ரக்தம் 

மாம்ஸம் சதை முதலிய அ௮சுத்தபசார்த்தங்களின் சேரச்கையே என்பறும் 

அவை நினைச்கும்போசெல்லாம் காறியுமிழ்ந்து துச்சமாய் ஒதுர்சச்சச்கவையய 

என்பதும் நிச்சயமாய் விஎங்கும். 

_ ந gp peste reve 0. Jeg Ea. மர சோொகநாவெய | 
ra 

வது நாண. பஹரகிவிகாற௦ ரடிறிவிலி: தபவாறாவா ௨ | 

என்பது முதலிய சங்கரபகவத்பாகர் முதலியவர்சளது மொழிபில் சிறி 

சேனும் பிசகேற்படாசன்றோ. அழகனெில் சரர்த என்னருமைசாயசியே என் 

னருமைகாயகரே எனக்கொஞ்ுசிச்குலாவப்படும் இத்சேகமே €வனெனும்அவி 

நீங்கிப்போயின் Bur எனிர்சப்பீணசதை இன்னமும் போட்டிருக்கவேண் 

டும்? இணிபிருர்சால் நாற்தமெடுக்குமே. அந்தோ .ிசவும் தாசாற்றம் நாறுதின் 

றதே, இதனை எப்படியாவது எ௫ச௮ச்சென்று சொளு ச்திப்போடசள் எனச் 

சொல்லப்பரிகின்றதே! இன்பத்திற் சாலம்பன்மெனக்கரு சப்பும் தேகச்தின் 

கதி மூடிவில் இவ்வாறல்ல2வா ஆன்ற து 

பாஹி SIU ever வண யாமி ஜிய. இவ் ஷி பாற க SiG) _ 

ஷூ 58-6895 | வரகொலி a0 giran) eo @ect LS} PB) Tat Go wal 

௦ 

fm) 82048 Jags | 
ஸ்.இரீ, பொன், ௮ணி, அடை முசவிய மாயாமயப்பொருள்களில் 

(மூடன்) மயங்கியமனமுடையோனாய் இசனில் மிகவும் இன்பமனு 

பவிச்சலாம் எனும் எண்ணச்தினால் விளக்கு விட்டிற் பூச்சிபோல 
அறிவிழகச்து வீழ்ச்சழிகின்றான். 

ஏன ஆன்றோர் கூறியபடி பபிறச்கரிய vole பிறவியை எடுத்தும் இது 

௮ வலமாம்ப்போகும் பெருமோசமேடன்ரோ. மனுவிய மன்மால.வப்பெற்ற 

தீன் படன் இனிப்பிறவியில்லாமல் செய்துக்கொளுவதே யல்லவா. அப்படி.யி 
ருந்தும் 

(பது 55 ௨௦% நாக. “EO 62IOM BRIE TB.) Loe e ASA Sm 53 || ano 

GUT TU gar Chey 8a240 2 ௨௦05 யது 5 Bo gus ||



தைவரூம் பெளருஷமும், 47 

ஜனனம் துக்கம் ஜரைதுக்கம் மாணம் தும்சம் மீண்டும் மிண்டு 

மிதுவே ! ஸம்ஸாரமண்டலம் துக்கமே, அதனில் ஜீவர்பாகமடை 

இன் ஈனர், 

என மூன் 2ளோகூறியடடி Samos Samo துக்சத்திற்து ஏதுவாக்கிக் 

கொள்ளும் இல்விழிய2பாக ஸ-:சமும் ஸுக.மாகுமா? முடிவினில் இது 

துன்பமேயன் 2௫ என இங்கனம் இசணிலுள்ள உண்மையை விவேூத்துச் 

கொண்டு இல்விவேகச்சைக் இடப்ப?ச இஃ கொண்டால் தேசவாஸனை ஐயச் 

அச்சமாய்ச்சள்ளி வென்றுபோடலாம். 

இணி சாஸ்இிர வாஸனையாவது, சாஸ்இரங்களின் கருச்தை யறிந்து 

கொண்டு அவ்வாறு ௮அ௱ஷ்டானரஇில் கொண்டு வரு௨சான உத்சமமாசிய 

நிலமைபில் யக்சனம் செய்யாமல் மென்மேலும் படச்துக் சொண்டே யிருத்தல் 

அல்ல பரவசனம் செய்நுகொண்டட யிரத்சல் முசலிய காரிடங்ஈளிமில ow 

உழலுசலாம், உசாரணமாக,  பாரற்துலாஜா எனும் ஓர் மி௨ி தனது ஆ.புளின் 

முக்கால் பங்கை வேசாச்சியனம் செய்வதி/ல?ய கழித்து gigs விசாரம் 

செம்யாமலும் ௮இல் உபதே?)சபடி பரம் பொருளைச் இரஇக்தம் வழியைச் 

சே.£மலும் மித்த ஜரையை யடைய அச்சமயம் இ திரன் மனமிரங்டி அந்த 

ரிஷியை சேரக்கி ஒபரச்துவாஜ! நான் உமர்கு இன்னம் பலகாலம் ஜீவிக்கும் 

வழியை அரு வேளு பின் அவ்வா.புளை கீர் எவ்விஷயக்ல் கழித்து எதனைத் 

சேமீர்? ஏன்று விவ அசற்ததுவர் ஐ தேஙராஜனை! யான் இன்னம் அத்தி 
யயனம் :“செய்மாபலிருக்கும் லவேசவாக்கியங்களை அத தியயன.் செய்து போடு 

வேன் என்ருூர். அப் பாது இக்திரன் அர்த ரிவிபின் அச்திபபன வாஸனை 

யை நீக்சப் பரம் பொருளை அறியும் எழியை நாடச்செய்யக் ௧௫ தி வேசங்களை 

ஓர் பெரிய மலைவடிவமாக எஇரில் சோன்றச் CFL Gh asain mb ஐர் பிடி 

மண்ணை யெடித்து ஒப்சாமணே! நீர் இதுகாரும் ௮ச்.இடயனம் செய்ஃ வேசம் 

இர்தப் பிடிமண் அளவே, இன்னமு ஒத3வெண்ட மிஞ்சி யிருக்கும் பாகம் 

அதோ தெரிபும் மலைய. இய்வேச வடிவமான மலைபிணின்றும் தர் 9டி. மண் 

ணளவை இதுவசற்கு உமக்கு இல்வளவு காலம் பிடிச்சது. மிஞ்சிபுள்ள பெ 

ரும்மலை வடிவான 2வத பாசங்களை எப்பொது அத்தியபனம் செய்து முடிச்சுப் 

போகிதீர் என்று கேழ்ர்சவே, அர்த ரிவி அவ்வச்தியயன வாஸனைபினின்் றம் 

விலஇி ஏச்கமுற்று, ஏனிப்படி சாம் அஸாச்இிபமான காரியத்தில் ஸாத்தியபுச்தி 

யோடு உழன் 2௫ம் என மனவருத்சமுற்று நிற்கவே அச்சமயம் இச் திரன் ௮ வரு 

ச்குப் பரம்பொருளை யுபசேசிக்தான் என இச்சரிதம் பரத். து பாஜ ஆச்கியொபிகை 

யில் சொல்லப் படுகின்றது. இவ்வாறு சந்று விசாரிப3போா மாயின் சாஸ்திர வா 

ஸனையை வென்று போடலாம், மிச்சப் பாவனமும் மறமையில் க்ஷமத்திற்கே 

ஏதுவாவ தமான வேசாச்தியயன பாடமே இவ்வாருயின், தற்காலம் ஸங்தேம், 

மூதவியவைகளிலேயே யாவது, அல்லது பாஷார்தரங்கிலுள்ள ஸயனன்ஸ௦ 

முதலிய சலா சாஸ்திரங் களிலேயே யாவது வாழ்சாள் முழுவதும் உழைச்துக் 

கொண்டு பரம் பொருளிலேயோ, அல்லது அ௮ல்வுண்டமயைப் போதிக்கும்



48 வேசசாஸ்திசச் தவம், 

சாஸ் இரங்களி?லயோ சிறிதும் புத்தியைக் செலுச்சாமல் நிஷ்பிரயோஜன 

மாகப் பரலோகத்திற்கு மிகவும் ஹானியையே தேடிக்கொண்டு வாய் விட்தெ 

துலைபும் ஜனங்களின் நிலமையை எல்விதமென்ற யோூப்2பாமாயின் அது 

மிக்க தச்சசியமே என்றறிடப் படும். 

இங்கு காட்டிய பரச சவாஜ ஆச்கியா யிகைபிளாலேயே சாஸ்திர வாஸனை 

யை வெல்லும்வழி சொல்லப்பஃடசாபிற்ற வி2வகக2 தாட யோறுத் தப 

பார்ப்பவளுபின் 
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சாஸ்திரம் அரர்சம். அழிக்க கொள்ளவேண்டியசதொ பலவுள வாழ் 

நாளோ அற்பம், இடையூறுகளோ எண்ணிறர்சன. ஆதலின் ஹம 

ஸூம் நீ2ராரி சலர்சுபாலை* இரவறிச்றும்சகொள்ளுவதுபோல ஸாரமா 

யுள்ள பரப பொருளைமிய உபாபமிசகச்சக்க து, 

என்பது மு.ரலிய ஆன்2ரோர் மொழிக்கிணங்க இம்மானிட ஐன்மச்சை 

ஸ.லமாக்கிக்கொள்ளும் வழியைக் சோடிக்மிொள் ளவ? விவேகம், என்றிங் 

ஙனம் புத்தியைப் பரீபாசப்படுச்சிச்கொண்டால் சாஸ்திர வாஸனையை மிறி 

வென்றுபோடலாம் என் தே நீச்சயம், 

வாஸனையின் பிரிவுகளைபும் அவைகளை வென்று போடும் வழியையும் தெ 

ரிம் துகொள்ளாமல் ௮அஈபவாஜனைபை ஓஒ.நிச்கமுடயாது, ௮ஈபவாஸனைபைபச் 

திகைர்து மென்று போடாசவரையில் பிறவிக்கடவினின்றும் கரை யேறமுடி 

யாது. நரகாதஇக்துன்பங்கறை*சாகாமலிரநக்கவாவது ஸ்வாரக்காதி லோசார்தர 

இன்பத்சை ௮ ஜுபவிக்கவாவ ர விருப்ப.மி.ந 5 $ ன் அசஈபவாளனையை ஒழித் 

துப்பிபாடவேண்டியசவ?,பமேயாம், இங்ஙனம் வாஸனைல்கும் பெளருஷயத் 

தினச்திற்தமுர்ள பலாபல தாரகம் மியக்சை பமரிந்துகொண்டவர் ௮சுபலா 

ளனையை எளிஇல் வென்று போடலாம், இச்சரீமச்தை வி டிம் Ban Gd wn, 

ணத்தில் ral றி மனம் நிர்மலமாக நிலைபெறும். sonl-Hevww s 

இல் த்தம் நிர்மலமாய் நிலைபெறின் ரதா இயாதனைகளுக்காவது இழிய பிற 

விக்காவது சிறிதும் இட மின்றி மறுமைபில் உக்சமமான நிலமையையே பெற் 

LO) eT LY Ds "கும், 

UU voy, ஸு uu woul UU ou.Le. 
J > 

தைவமும் டேளருஷழும் 
அல்லது 

உர்மதத்துவம் ஸம்பூர்ணம் 

சைய பல சைகை
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மவதசாஸ்திரதத்துவம் 

இரண்டாம் பாகம் 

லேகா நத ரம். 
வசவு சவ சிய அபர அமை 

  

லோசாந்கரமாவது இல்வுலகம்போலவே எண்ணி ௪ ஜீவகோடிகள் வவ 

க்கு மிடங்களாகிய வேறு உலகங்களா.ம். ஸ்வர்க்கசரங்கசிளன்பவையும் இலை 

களே. இவ்வுலகில் மிகவும் புண்ணிய பாபல்களைச் செய்தமனிகர் இறந்த பின் 

னர் லோகாந்தரம் சென்று இன்பறுன்பங்களைப் புசிக்கன்றனர். இன்பமஜ 
பவிச்சுமிடம் ஸ்வர்க்ச மென்றும் SITS Lio By Lal) க்குமிடம் ஈஉரகமென்றும் நம 

சாஸ் இிரங்களில் வழச்கப்படுகின் ற.து 

இணி இவ்வுலகில் மனிதர் நிச்ச பின்னர் மண்ணிலாவது தஇீயிலாவது 
நீமிலாவது அழிர்து போடுின்றன் ரென்பது பித்த்திய கூமன்றரோ. இப்படி. 

யிருக்க லோகாந்தரம் சொல்லுக னறனரென்பது உ௫தமாகுமா 7 எனின், இந்த 

ஸ்தாலதேறறம் இங்கு இவ்வாறு அழிச் துபோபினும் இசற்குள்ளிருக்கும் ஜீவன் 

எனும் பதார்த்தமும் இதனெடிக்ட அழிர்து போகின்றஇல்லை. அவன் 

சீனது கர்மத்திற்குச்சக்கபடி வேறு ஸ் தாலச்சைப்பற்றிக்கொண்டு ஸ்வர்க்ச நர 

ங்களையடைர்து இன்ப துன்பங்களைப் புசிச்சின்றான் ஏன்பது உண்மை என்க, 

சங்கை?” இர்தஸ்தூல தேகதச்கைத்சைத் தவிர ஜீவாச்மா எனும் ஒரு 

பொருள் இதநற்குள்ளிருக்கனே றதென்பதாக என் கொள்ளவேண்டும் ? சடியாரத் 

இன் சக்கரம், வில், முதலிய அவயவங்களுள் யாதானும் கெட்டுப்போயின் ௮த 

வேலை செய்யாமல் ஓய்ர்து போவதுபோலவே, இக்சஸ் தாலசரீ சச்சின் ௮வயவங் 

களின் நிலமைகுலைந்து கெட்டுப்போயின் ஜீ.௨சக்இயும் ஐய்ர்து போன்ற 

தென இப்படி ச்கொள்ளுவதில் எக்குற்றமுமில்லையே ? இர்தஸ் தாலசரீரச்இித் 

கர்நியமாய் ஜீவாத்மா என pt பொருஷிருக்குமாயின் விரிர்த இவ்வுலனில் 
உள்ள மனிதருள் யாசானும் ஒருவேனும் அதனைப் பார்த்திருக்கக்கூடு மன் 
ரோ... அங்வனமிதுகாலம் வரைபிலு மில்லவே யில்லையே! ஆதலால் 

லோகாச்தாம் என்பதாக ஒன்றைக் கற்பித்துக்கொள்வதும், புண்ணியபாபங் 

களுண்டென்பதும், இச்தஸ் தாலசரீ ரத்தில் ஜீவாச்மா என ஒருவன் இருச்சன் 

ரன் என்பதும், அவன் மரித்ததும் எங்கேயோபோய்ச் சேருகின்றான் என்ப 

தும் யுச்திக்குப் பொருந்தவில்லை. ஸ்தாலசரீரத்இின் நிலமைகெடாமவி 
ருக்கும் வசையில் ஜீவாச்மா இருக்கன்ருன் எனவும் செட்டுப்போயின் மரணம் 

எனவும் உலகவியவஹாரமாச்திரமே, இம்மட்டோடு இதனை வைச்துக் கொள்



2 வேத்சாஸ் இரத துவம், 

வதை விட்டு, எதோ ஸாமான்னிய௰ர்களை கோக்டக் கட்டுப்பாடாசகவே எழுதி 
வைச்கப் பட்டிருக்கும் பழய சுவடிகளில் சொல்லியிருப்பதை உண்மை யெனக் 
சொண்டு ஸ்தூல தேகத்தினில் ஜீவன் எனும் ஒர் பொருளிருச்ச்ரானென 

வும், மரித்ததும் ௮ச்€வன் இதனை விட்டுப் பிரிர.து லோகாச்தாம் செல்லுகின்றா 

னெனவும் சொல்லப்படுவதை ஏன் விணில் ஈம்பிச்கொண்டு கஷ்டப் படவே 
ண்டும் ? எனும் சங்கை தற்காலம் பெரும் பான்மையாய் நிகழுகின்றது. ஆத 
லால் இதனைச் சற்று.ராய்வாம், 

உலகில் ஸகல மனிதர்களுக்கும் உள்ளத்தில் விருப்பம் வெருப்பு ஊஹம் 
நிச்சயம் முதலிய சிர்தனா வடிவமான அறிவுச் தொழில் ஈடர்து கொண்டிருக் 

இன்ற தன்றோ. சத்தி முதவிய கருவிகளால் எவ்வளவோ நுட்பமாம்ப்பரிசோ இக் 

இனும், தோல் சதை சாம்பு ரத்தம் மாம்ஸம் எலும்பு முதலிய ஸ்.தாலப் பொருள் 

கள் மாத்திரம் காணப் படுகின்றனவே யன்றி அவ் வறிவுப் பொருளை இதுவே 

எனச் சண்டு கொள்ள எவராலு மியலவில்லை. நேரில் அ௮ங்கனம் சாணப்படா 

விடினும் தேஹத்திற்குள் அறிவின் வேலை ஈடந்து கொண்டிருக்கின்ற சென் 

பதுஎல்லோருக்கும் ௮. நபவ ஹித்தமே. இனி அவ்வறிவுப பொருள் யாது 

என வினவுவோ மாயின் ஸ்தூல தேசத்திலும் வேறாக ஜீவாச்மாவை ஓத்துக் 

கொள்ளாதவர் யாது சொல்லுவார் ? ஸ்தூல சேகத்திந்கே அங்ஙனம் அறியுச் 

தன்மை யிருக்கின்றது என்பதைச் தவிர வேறு யாதும் சொல்ல மூடியா தன் 

ரோ... தன்மையாவது வஸ்துவினில் ஸ்வபாவமாக (இயல்பாக) வாவது அல் 

லது சைமித்திசமாகவாவது அமைர் திருப்பதே யன்றி வேறு விதமா யில்லை 

யே? உதாரணமாக, சர்க்சரைச்குச் இச்இிப்பு ஸ்வபாவமாசவும், பான ச,ச்இற்குத் 

இத்திப் பானது சர்ச்சரை முதவிய இச்இப்புப் பொருளின் சேர்க்கை யெனும் 

நிமித்தச்தினால் வர்.தது பற்றி சைமிக் இசமாகவும் ௮மைர் திருப்பது என்பதாம், 

இணி ஸ்தூல சேஹத்திற்கு அறியும் யேக்கியதையானது ஸ்வா பாவிசமா 

யுள்ளதா ? அல்லது கைமித்திகமா யுள்ளசா 1 ஸ்.தாலக்திலும் ஜவனெனும் அறி 

வுப் பொருளை வேருகக் கொள்ளுதலை விட்டுக் கண்ணால் கண்டதையே வாஸ் 

தீவமெனக்கொள்ளும் சாஸ் சசச்கோட்பாடையோர் இவ்விரண்டினில் எசனை 
அங்சேரிக்கின்றனர் ? ஸ்வாபாவிகமாகவே உள்ளதெணின் அது ௮ நு சமே, 

௮ தாவது சர்க்கரைக்குத் இத்திப்பும் வேப்பிலைக்குக் கசப்பும் ஸ்வாபாவிக 
மாகவே யிருக்சின்றது, ஸ்வபாவமாகயெ இத்இப்புப் போய் சர்ச்சரை மாத் 
Bid சனித்துள்ள சென்பதுண்டா ? ௮௩்கனமே சசப்புப் போய் வேப் 
பிலை மாத்திரமுள்ள தென்பது மன்றோ, ஸ்வபாவச்திற் காதாரமான ஸ்வ 

ரூப வஸ்.து ஈடுச்காமல் ஸ்வபாவச்திற்கு காச.மில்லையே, சர்க்கரை வேப்பிலை 

முதிலியவைகளின் ஸ்வரூபம் அழிர்தால் அவைகளின் ஸ்வபாவமான தச்திப்பு 
கசப்பு முதலியவைகள் அ ழிஏின்றன. இதுவேமன்றி ஸ்வபாவம் நசித்துப் 
போச ஸ்வரூப மாத்திரம் இருர்த தென்பது எக்காலத்திலு மியலாது, அறியும் 

ஆற்றலை ஸ்தூல தேகத்தின் ஸ்வபாவம் எனச் கொண்டோமாயின் முற் கூறிய 

நியாயத்இின்படி சவனித்தால் ஸ்.தால தேகம் இருக்தும ௮றிவுச் தொழில் சிறி
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அம் இராமல் ஈசித் துப்போச்சுது ஏன்பதற்டெமில்லையன்ரோ ? இறர் தபோன 
சவசரீரம் ஸ்தாலமேயல்லவா 1 அதனிடம் அறியும் ஆற்றலைச்சாணோமே, ஸ்வ 

ரூபமிருச்சின்றது ஸ்வபாவம் மாத் இரமில்லை என்பது சிறிதேனும் Ounce 

அமா 1 ஆதலால், ஸ்வாபாவிகம் என்போர் சவத்திற்கும் ௮அறிவுள்ளதென்றே 

சொல்லவேண்டியதாகின்றத, அப்படி ச்சொன்னால் அதனையாரேனும் ஒத்துக் 

கொள்ளுவாசா? அச்கினியிருச்சனெறது அதன் ஸ்வபாவமான ௨ ஷ்ணம்மாச்.இ.ர 
மில்லை என்பது எப்படி ஒவ்வ௫ன் றதில்லையோ அப்படியே ஸ்தூலசரீ ரமிருச் 
இன்றது அறிவுமாத்திரம் இல்லை என்பதம் ஒவ்வாமல் போகவேண்டூமே, 

அங்ஙகனமில்லையே! ஸ்.தால சரீரம் முன்போலவே யிருந்தும் இரர்த சரீரத்தில் 

அறிவுமாச்திரம் இராமற்போவசைக்சவனித்தால் அறிவு ஸ்தால சரீரத்தின் 

ஸ்வபாவம் அல்ல வென்றே நிர்ணயிக்கப்படுதின்றது. அன்றியும் mgr 

சரீரத்திற்கு எக்கேடுமின்றியள்ள ஸுஷாபப்இி மூர்ச்சை ஸமயங்களில் 

அழிவு மாத்திரம் காணப்படாமவிருத்தலைக்கவனித்தாலும், அறிவை ஸ்தூலத் 

இதின் ஸவபாவடாசச்சொல்லுதல் ஆ சாய்ச்சியின்மையே என்பது விளங்கும். 

இவ்விதம் ஸ்வாபாவிகமென்பது பொருந்சாமையால் இனி ரசைமித்திக 

மென்றே சொல்லவேண்டியதாகின்ற௫. ஸ்வாபாவிகம், ood gs Ge. ஏலும் 

இவ்விரண்டையும் விட்டு மூன்றாவது பிரசாரமாக யாதும் சொல்லுதற்கில்லை. 
யாதலால் இதனையொச்துச்கொண்டே தீரவேண்டும். இனி இதனையும். சற்று 

விசாரிப்பாம். பானகத்திற்குத் HéHuy, சர்க்கரை முதலியவைகளின் சேர்க் 
கையெஜும் நிமித்தத்தினால் வச்சதுப்ற்றி நைமித்திகம் என்பதுபோல, ஸ்.தால 

தேகத்திற்கு அறியும் ஆற்றலானது ஒர் அறிவுப்பெரருளின் ஸம்பச்தத்தினா 
லேயே வர்தசென்று சொல்லவேண்டியதாகின்றது. அ௮ங்கனமாயின் பானகத் 

தில் சேர்ந் இருக்கும் சர்க்கரை உண்மைபில் அ௮ர்தஜலத்திலும் வேராகவேயிருக்கி 

ன்றதுபோல, ஸ். தாலதேகத்தினில் ஸம்பர் இத்துள்ள ௮வ்வறிவுப்பொருள் உண் 

மையில் ஸ்.தூல சரீரத்திலும் வேறே என அறியப்படுகின்றது. அன்றியும் 
பானகத்திலுள்ள சர்ச்சரைமுதலியதை யர் இரச்இினால் பிரித்து விட்டோமாயின் 
௮ச்த ஜலச்நில் இத்திப்பு சாணப்படாமல் போவதுபோல இந்த ஸ்தூலதேகத் 

தோடு ஸம்பச்தித்திருக்கும் அ௮வ்வறிவுப்பொருள் பிரிச் துபோயின், பின்னர் 
இது அறியும் ஆற்றலற்றுக்கட்டைபோலாகும் என்றும் ஏற்படுன்றது, 

பூர்வம் எங்கோயோ ர் இடச் இலிருந்த சர்க்கரையே ஜலத்தோடுகலந்து பான 

கம் எனப்பெயர்பெய்றுப்பின்னர் ௮தனினின்றும் பிரிக்கப்பட்டு மற்2ரரிடம 
சேருவதுபோல, பூர்வம் யாதானும் ஐர் ஸ்தாலத்தைப்பற்றிக்கொண்டு ஜாக்ரத 

மு.தலிய அவஸ்தைச்ளைப்பெற்றுப் பிறகு இசனினின்றும் பிரிர் து வேறுயாதா 

னும் ஓர் ஸ்தூலத்தைப்பற்றிக்கொள்ளவே இது சவமா€ன்றதென்றும் அறிய 
வேண்டியது உரிதமாகன்றது, இங்கனம் உ௫தமாகிய யுக்தியைக்சொண்டூ 

கவனித்தால் இக்த ஸ்தூல சேகத்திலும் அர்நியமாக ஜீவாத்மா எனும் பொருள் 

பிரத்தியேசமாய் யிருக்சின் றதென்று நிர்ணயிக்சப்படுகின் றத.
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விசாரணையின்மைமால் ஸ்.தால தேசத்திற் கர்நியமாய் யாதுமில்லை 
யெனத்தமது துர்வாஸனையின் வசமாசச் லர் பிதற்றுவாராபினும் ௮ர்தராஸ்ன் 
கையே யுச்தி திருஷ்டார்ச வாயீலாச வின௦ வோமாயின், அவர்களும் ஜீவன் 
என வேற பொருள் ஒன்றுள்ளதென்பதை ஓச்துக்சொள்ளவேண்டியதே யாகி 

னறத. 

இனி, அறிதல் எனும் மயோக்யெசையானது மனஸினுடைய தென் 
மல்லவோ சாஸ் இரங்களில் சொல்லப்படடின் ற, இப்படியிருக்க சேகத்தினில் 

உள்ள அறிவின் வியயஹாரச்தை ஜீவனுடையது ஏன்ற சொல்லியது எப்படிப் 

பொருர்தும் எனின் சொல்லுவாம், 

மனஸோகெடியுள்ள ஆபாஸமான சவஸ்துவின் ஸம்பச்தத்தாலேயே 

அ.தற்கு௮றியும் ஆற்றல் ஏற்பட்டிருக்கெ றது. இதுவேயல்லாமல்இயற்கையாய் 

அல்ல. இயற்கையில் அரும்புகளை எரிக்கும் சக்இியில்லாத சூரிய காச்சச்கல்லா 

னது ஸுரிய சரணதக்இன் ஸம்பர்.சச்சாலேயே எரிச் நபோவெதுபோலச்டத் 

வஸ்துவின் ஸம்பர்தத்தாலேயே (சாயையாலேயே) மனம் விஷயங்களை அறி 

இன் றமையால் மனஸின் வேலையை இவனின் மீவலையாகச்சொல்லப்பட்டது. 

உண்மையில் மோக்ஷ்பர்யர் தம் எப்போதும் மனளைவிட்டுப்பிரியா மவிருப்பது 

பற்றியே மனம் விரும்பினால் ஜீவன் விரும்புகின் ரனென்றும், மனம் ஸுகாகா 

Tiger ஜீவன் ஸுகியென்றும், மனம் லோகாந்தரம் சென்றால் ஜீ௨ன் லோ 

காரந்தசரம் சென்றானென்றும் சாஸ் இரங்களில் சொல்லப்படுஇன் றது, 

இக்த ஸ்தால சரீரமானது இதற்குள்ளிரூக்கும் ஜீவாத்மாமாவுக்கு தர் வீடு 
போன்றதாகும். ஸ்தால சரீரமாவத மாசெனின் தோல், சதை, நரம்பு, ரக்தம் 
மாம்ஸம், எலும்பு, மலம், ஞூதக்கிரம், கேசம், ஈகம் எனும் இப்பதார்ச்தங்களின் 

சேர்க்கையைச் தவிரவேறுயா துமல்ல,. இவைகளை ஒன்றுசேர்த்தே மனிதர் முத 

விய வடிவமாச்சப்பட்டி ருக்கின்றத. கண் முதலிய இச் இரியங்களால் ௮றியப் 

படுவது இப்பசார்த்தங்களின் சேர்க்கையே. ஸ். நாலம் என்பது இம் இரியங்களால் 

அறியப்பவெசேயாம், ஆதலால் இந்தபபதார்த்தங்கரின் சேர்க்கையே ஸ்.நால 

சரீ ரமென்பது, வீட்டிலிருந்துகொண்டு மனிதர் குடி. சனம் செய்வதுபோல 

முற்கூறியபத்துப் பசார்ச்தங்களின் சேர்க்கையாகய ஸ்.தால சரீ ரச்திற்குள் 

ளிருர் தகொண்டு ஜீவன் ஜாக்கிரத் ஸ்வப்பனம் முதலிய நிலமைகளைப் பெற்று 
இன்ப துன்பங்களைப் புசக்கின்றான். 

குடித்தனம் செய்யோன் தனியாயிராமல் மனைவி புதல்வர் வேலைக்காரர் 

மு;தலியவர்சகளோடு கூடியிருப்பதுபோலவே, ஜீவனும் தனியாயிராமல் மனம் 

இந்திரியம் பிராணன் இவைகளோடுகூடவே இச்த ஸ்தூலத்திலிருக்கின்றான், 

மனம் இச்இரியம் முதலியவைகளே Omg சரீரம் என்று சொல்லப்படு 

இன்றன. ஸ்.தூல தேகம் என்று பொதுவாயச் செர்ஃலப்படினும் ௮தை ஆராய் 

த்து பார்க்கும்போது தோல் சதை சாம்பு ரத்தம் மாம்ஸம் எலும்பு மலம் மூ௦ச்இி
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சம் சேசம் ஈகம் எனும் இப்பதார்ச்சங்களின் சே/்ச்கையைச்சவிர வேறு யாதும் 
காணப்படாமற் போகின்றதபோல, ஸு9க்்ம சரீரம் என்று பொதவாய்ச்செர 

ல்லப்படினும் அதையும் ஆராய்ச் துபார்ச்சின் இர்இதிரியம் பிராணன் மனம் 

‘al னும் பசார்த்தங்களின் சேர்க்கைக் கரநியமாய் வேறு யாதும காணப்படுவ இல்லை 

என்றறிக, 

இர் இரிய என்று பொறுவாய்ச் சொல்லப்படினும் அது வாக்கு பாணி 

பாதம் குஹ்யம் குதம் எனும் சர் 2ம் இரியம் Oe go, ean சுரோச்இிரம் ஐிஹ் 

வை கீராணம் செொச்கு ஏனும் ஞானெச்திரி யமைர்றும் ஆசப் பத்து விசமாகும், 

இனிக் காரமேர் திரிய ஞானேக்த இரியங்களை ஸ்நாலசரீரத்திற் கரறியமான ஸு 

கம சரீரதஇல் சேர்ப்பது உ௫ிசமல்லவே, ஸ். நாலமாய்ப் பிரத்தியக்ஷமாய்க 

காணப்பவெனவா£ய இவைகளை ஏன் ஸ்.கால சரீரத்திலும் அச்நயமாய்ச 

சொல்ல வேண்டும் எனும் ௪௰கை இலருச்கு நிகழும், 

இனி இல்வுண்மையறிக, ஈம்மால் பிரக்தியக்மாய்க் சாணப்படும் கண், 

arg, epee மூதலிய கோளசங்களைமிய இச்இரிடங்க ளென்று எண்ணுசல் 

உ௫தமல்ல. அர்த ஸ்.தால சோளகங்களரில் வற்று நின்று பார்த்தல் கேட்டல் மூக 

ரசல் முதலிய அ௮ழிவத் சொழில்களைச செய்பும் நட்பங்களாபுள்ள தர் வகைத் 

தீதிதுவங்கள இங்கு கர் இரியங்களென்று சொல்லப்பூிம். சச்திபோலுள்ளன 

வாகிய இச்.இரியஈகளுக்கு ஸ்காலமாகிய ஈண் காதுஞூக்கு முதலிய அவயவங்கள் 

ஸ்கானங்களே டாகும், நியாயா இபதிக்கு அவரு நியாய ஸ்சலச்திலுள்ள ஆஸ 

னம்போலவே இக் இரியத்திற்குக் எண்மு சலிய ஸ். நாலகோளகம். இவ்விதமின் றி 

கண் முதவியஸ் தால கோளக௱்களை2ய இந்இிரியங்க ளென்போமானால் ௮வைக 

ளிருச்தும் ஜாஷாப்தி மூர்ச்சை மூசலிய ஸமயங்கரில் எதிரிலுள்ள a 

கள் ௮ நியப்படாமலிருப்பதற் OB "யாயமில்லை, ஆதலின், இர் இரியங்கள் வே 

ஸ்தால கோளகங்கள் வேறு என்றும், காதுமுதவிய அவயவங்களில் Sung Ba 

(முதலிய இர்இிரியங்கள் லர்.த கூடியிருக்கும்டோ து சப்சம்முதலிய விஷயங்கள் 

அ நியப்படுகின்றமையால் இவ்விர் திரியங்களுர்கு ஸ்தூல கோளகங்களாகய 

அலயவங்கள் ஆஸனம் போலவே உள்ளன என்றும் நன்கு அ௮றியக்கூடி ய2 த, 

ஆ சவின் இர்.இரியங்கள் ஸ்ம சரீ ரச்தையே சேர்ச்சுவை ஏன்பதாம், பிராண 

னென்று பொதுவில் சொன்னாலும் ௮௪ பிராணன் அபானன் வியானன் 

உதானன் ஸமானன் ஏன்று இந்து வகைபாயுள்ளது. மனமானது அந்தக் 

காரணமென்று பொதுவில் சொல்லப்படினும் அது விருத்தி (தொழில்) பேதத் 

தால் மளம்புச்தி என்று இரண்டு விசமாகும், இங்கனம் இந்திரியங்கள் பசது, 

பிராண மேபதம் 86௫, மனம், புக்தி, ஆக இப்பதிமனழு பதார்த்தங்களும் சேர்ச். 

தே ஸுடுக்ஷ்ம சரீரம் என்னப்படுவசாம். இவ்விஷயம் 
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லேத்சாஸ் இரதத்த வம், 

ஞான கர்3மர்திரியப் பிராணன்களின் இதும் மனமும் புத்தியும் 

ஆகிய இப்பதினேமும் சேர்ந்து ஸுடுக்ஷ்ம சரீ ரமென்றும் லிங்க சரீர 
மென்றும் சொல்லப்படும், 

என்பதாதி சலோகங்களில் முன்னோர்களால் சொல்லப்பட்டுள்ள.து. 

இதுவரையில் செய்த ஆராய்ச்டியால் இர்த ஸ்தாலதேகத்திற்குள் ஸ் 

மசரீரமென்று ஒன்றிருக்கின்றது என்றம், தோல் ௪தசை சரம்பு முதலிய பதார் 

தீசங்களின் சேர்க்கையே ஸ்தாலசரீ ரம்என்றும், இர் இரியம பிராணமனங்களின் 

சேர்க்கையே ஸுூக்ஷ்மசரீரமென்றும், ஸுர்ஷமசரி ரத்தின் மூக்யெமாயுள்ள 

அ௮வயவமாகயெ மனச்தோடு கூடியுள்ள ஆபாஸமாகிய சிச்தே ஜீவன் என்றும், 

இற்ச்த பின்னர் இக்சஸ் தாலதேஹம் இங்கு மண் முதலியவைகளில் அழிந்து 

போயினும் ஜீவனோடகூடி இதற்குள்ளிருக்கும் ஸுடஷ்மசரீரமானது அழிச்து 

போகாமல் ஸவாக்க ஈரகங்களுக்குக்'சென்று ஸ ஈகதுக்கங்களை அனுபவிக்கின்ற 

சென்றும் மிர்ண.பிக்சப்பட்ட ஐ, 

இனி இர்தஸ்தாலசரீரச்2சாகூட எ-௫-்்மசரீரமும் இல்விடசீதஇி2லயே 

அழிச் தபோகன்றது என்று சொல்லலாமே ! இப்படிசொல்லுதலை விடுத்து 

ஸு்ஷ்ம சரீ ரத்திற்குமாச்இரம் சாச.மில்லை என்றும் ௮து லோகாச்தரம் செல்லு 

இன்றசென்றும் ஏன் சொல்லவோண்டும் [ எனின் ௮வ்வுண்மையறிக, அதா 
வது, உலடில் தர் பொருள் சாசமடைன்றதெனின் அதன் விகாரம் கெட்டுப் 

பிசகி ந கித்தன்மையைப் பெறு தலேயாம். குடம், படம், செடி, சொடி, மாடமா 

ளிகை, கோபுரம் முசவியன அழிர் துபோயின் ௮சன் பிரகிருகியாயெ மண்ணா 

கவேபோகுதல் பிரத்தியக்ூமன்றோ; தோல் சதை முதலியவைக.ரின் சேர்ச்சை 

யாகிய ஸதூலதேகமானது மண்ஜலம் முகலியவைகளின் விகாரமாதலால் அழிச் 
தால் மண்ணாய்ப்போசின்றது. இதுபோல ஸூ-்ஷ்மசரீரம் ௮ழிர்துபோகு 

மென்றால் ௮து எச்தன்மையைப் பெறும்என்று சொல்லுவது? உலடூல் பிரிவி 

யிலும் ஜலம் நுட்பம், ஜலத்இலும் ௮க்கிறிறுட்பம், ௮க்கிணியிலும் வாயு௮ட்பம். 

வாயுவிலும் ஆகாயமநுட்பம், ஆகாயச்திலும் இர்இரிய மனங்கள் நுட்பம், பஞ்ச 

பூதஙகளை பஞ்ச இந்திரியங்களால் ௮.றியக்கூடும், இச் இரியப் பிராணமனங்களை 

எல்விச் திரியச்சாலும் காணமுடியாது. இர் திரியங்களுக்கு விடியமாகாத.து 

பற்றியே ஸ-டஷ்மசரீரமெனப்படுகின்றது. " ஸ9.ஷ்மசரீரமான.து இக்இரியங் 

களுக்கு விஷயமல்லாததாயிருர் தகொண்டு ௮பாரமாகிய காரி.பச்சைச்செய்கின் 

றது.  இச்திரியப் பிராணமனங்களிலும் அச்சரியகரமாகிய பதார்தீசம் உலகில் 
யாதுமில்லை. இறர்தபின் ஸ்தூலசரீரமானது ீரிலாவதுநெருப்பிலாவ.து மண் 

ணிலாவது மடிர்து ௮ழிச்து2பாகின்றது, இயில் அழிர்தால் சாம்பராய் மண் 
ணான்றது. ஸ். தாலமாகிய வஸ். ுவையே மண்முசலியல அழிக்குமன் றி 

ஸுஒக்்மமாகய வஸ்துவை அழிக்க இயலாதன்றோ, மண் த நீர் இவை சம் 

மிலும் நட்பங்களாகிய வா.ு ஆகாயம் இவைகளை அழிக்க இ இயலுமா ன் இதற் 
கே இப்படியானால் வாயு ஆகாயங்களிலும் மிச்ச நட்  ப்களாகயெ இர் தஇரியப 

பிராண மனங்களை மண்ணாவது இயாவது நீராவது எப்படி அழிக்க இயலும்?
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Zs ஸ்.தாலசரீரத்திற்கே சாசமொவ்வுமேயன் றிஸ-க்மசரீ ரத்திற்குமாசம் 
என்பது சிறிதும் ஸம்பவமில்லை என்றறிக, 

இனி ஸூக்்மசரீரம் இர்சஸ்தாலதேகச்திற்குர் எத பாகச்தில் இருக் 

தின்றது $ ஸ். தாலதேகம் முழுவதும் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கின்றதா ? அல் 

லது யாதானுமோர் பாசத்திலிருக்ன்றதா ? எனும் சங்கை நிகழும் ஆதலின். 

அதைச்சற்று கிர்ணயிப்பாம் 

ஸுஇக்ஷமசரீரமாவது இர் இரியம் பிராணன் மனம் இவைகளின் சேர்க்கை 

யே என்று பூர்வம் சொல்லப்பட்டது து. இகச்இரியங்கள் விழித் துச்கொண்டிருதீ 

தலாகிய (ஜாக்ரத எனும்) ஸமயத்தில் சண் காது முதலிய கோளகங்களில் 
இருந்து சத்தம் வேலையைச் செய்ன்றன. தாங்கும் காலத்தில் மனஷஸோடு 

கூடி அடங்குகின்றன, பிராணன் முதலியன இருதயம், குதம், நாபி, கண்டம் 

மற்றுமுள்ள அவ.பவங்கள் இவைகளில் இருர் தகொண்டு தச்சம் வேலையைச் 

செய்கின்றன. மனமானது ஜாக்கிரச்காலச்இில் மூளை.பிலும் ஸ்வப்பனகாலச்இல் 

கண்டச்தஇற்காச் சற்று மேலுள்ள சிறு கூளையிலும் ஸுஷப் இசாலச்தில் நாடி 

வழியாம்வச்து இருதயச மலத்திலு:ிருச்சின்ற த. மனதின் ஸ்கானபேதச்இரியா 

பேதங்கள் முதவியவையெல்லாம் மனஸ்சச்துவமெணும் புஸ்தகச்இல் விரிவாய் 

எழுசப்பட்டிருக்கன்றன. அசலின் இங்கு எழுசவில்லை. மனஸோகெடிய 

ஆபாஸமாகிய சித்தே ஜீவன். ஆ ஈலால் மனஸாுக்குள்ள ஸ்தானங்களே ஜீவனது 

ஸ். சானங்களென்பதாம், மனம்வேலை செபயும்போது மாச்திரம் மூளை கண்டம் 

எனும் இவ்விரண்டி டங்களிலிருக் ஓுசொண்டும் வேலைசெய்யாத am rapt ® 

காலத்தில் இரூசயகமலம் வந்து ௮டங்கி.புமிருக்கின் மையால், மனவஹின் இரி 

யாஸ்.தானம் மூளை, சி.று மரளை எனும் இரண்டிடங்களுர் நிஜஸ் தானம் இருசயக 

மலமுமாம் என்றறிக, | 

தேஹமனாகிகளின் பரிசோதனையில் மிக்கச் சிறர்சவர்களாயெ மேற் 

குக்கிசைப்படிப்பினர் மனஸின் ஸ்சானம் (138௨) மூளையே என்பசாக நிச்சயித் 

இருக்க இருதயகமலம் என்பது உசசமோ௭எனின்? உ௫தமேயாகும். மனஸாக்குக் 

கரியாதெசை கிரியையின் தியிருக்கும் தசெசைஎன்று இரண்டு நிலஈ மகளுள்ளன. 

ஜாக்கரச் ஸ்வப்பனம் (அசாவது விழிச்இஈ கசல், கனவ) எனும் இரண்டு அவ 

om sé oR wor. சொழிற்படிம் தெசைகளா தலால் இவைகளைக் இரியாசெசை 

யென்னப்படும். கல்லதூக்கமாகிய ஸுஷாப் தியில் எவ்வேலையுமின்றி மனம் 
ஒடுங்கியிருக்கின் றமையால் கரியாபாவததசையென்பதாம். மனம் ஜாக்ரெச்டுல் 

செய்யும் வேலைக்கும் ஸ்வப்பன,க்தில் செய்யும் வேலைக்கும் மிகுஈ்த வித்தியஸா 

மிருச்கின்றமையால் ஜாச்கிரத்கிரியாஸ்சானச்இந்கும். ஸ்வப்பனக்கிரியாஸ் சா 

ன ச்இர்கும் பேதமிருச்கவேண்டும், ஜாக்செச்சிரியாஸ்சானம் ஒன்றையே 

மேந்குச்திசையோர் பரி?சாஇத்,வர். ஆதலின் மூளையே மனஸ்தானமெ 

ன்றுவிட்டனர். மூளையே மனஸின் ஜாக்கரசஸ்தானம் என்பதை ஈம் ஆரிய 

சாஸ.இரமும் உடதே?ிச்சென்றதாதவின் அதில் ஈமக்கு விவாதம் மா தமில்லை,



8 வே,சாஸ்திர தச் துவம், 

ஸ்வப்பனச்இரியாஸ்சானம் யாசெனின் அதற்குத் சச்சவிடைசொல்லவேண்டு 
மன்றோ ! அவ்வுண்மை ஈமது ஆரியசாஸ் திரங்களில் ஈன்கு சொல்லப்பட்டிருச் 
இன்றது. அது (மோஸ்6ி1யா) என்னப்படும் இடமாம். அது ஞாளைக்குக்£மும் 
கண்டச்திற்குர்சற்று மேலுமிருச்சின்றசாதலின் ஈம்சாஸ் திரங்களில் “கண்டம்” 
என்று சொல்லப்படுசன்ற ற. 

உல$ூில் எர்தஇ நஷ்டார்தக்சைக்கவளித்சாலும் கிரியாஸ்தசான த்இலும் இரி 

யைபின் மியுள்ள நிஜஸ் சானம வேெென்2ற ௮ Jura og, இர்சகியா 

யக்தைச்கொண்டு ப்ரகருசதக்தைம் கவரிப்போமாபின் மூளைலாக்கிரத்தால ஸ் 

தானமாசவும் சண்டம் ஸ்வப்பனகால ஸ் தானமாகவு பள்ளதாசலால் இவ்விரண் 

டிடங்களம் இவ்விதம் இரியாஸ் தானங்களாின் ஈமையால்,இிரியைபின் நி ஒடுங்கி 

யிருக்கும் நிலமையாகிய ஸ 5௨ ஈப இ.பில் மனம் அடங்கியிருக்கும் இடம் வேள 

கவே இருக்கின்றன் ற நிச்சயிக்கப்பரிகின் றது. தேகச்இஎரில் முக்யெமாகிய 

பாகம் ஞூளை, இறுமூளை, இருசயகமலம் எனும் மன்று இடங்களெயாம், மூளை 

சி.றுஹளைகளுக்கும் ஆ ற்றலைக்கொடுபபது இருத பகல மம என்பது கம் ஆரிய 

சாஸ் இரச்இலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டவிஷபம், ஐ கெட்டுப்? பானால் புதிதிமாறு 

பாடுமுதலியது மாத்திரம் ஏற்படுதலையம், இரு தயகமலம் கெட்டால் மாணமே 

ஏற்படுகின்றதையும் சவணிச்தால் மூன் மிடங்க ள் இரு தயகமலமே cps 

மாயும் நட்பமாயுமுள்ளபாகம் என்பது நன்ரு அறியக்கூடியது, அதலின் மன 

ஸின் கிஜஸ்்சானம் இரு சயகமலமே என்பது உர்ணயம், 

ஆரியசாஸ் இரம் கற்றுணர்க்த முன்னோர் மனதின் முன்று ஸ்சானங்களை 

யும் தெரிர்துகொண்டலர்களாதலின் ஈமது பூர்வடிரர் தங்களில் மனவரின் ஸ்தா 

னம் மூன்று ஏன்பதாசக்காணப்படுரின்றது. -மேற்குச்திசையோரும் ஜாக்கிரத் 
eo, . . , . . ஸு 6 ) ட . 

தைப்பரிசசாதித்திருப்பது2பால மற்றிரண்டு நிலமைகளைபும் பரி?சாதி2 இருக் 

தால் அர்த ஸ்தானங்களை.பும் தெரிர் துசொண்டிருக்கக்கூடும. ஜாச்ிரச்சையே 

பரிசோ இத்சவர்களாசவின் அவர்கள் பறிசசாதித்தவரையில் மூளையொன்றே 

மனஸ்தானம்என்று சொல்லும்படி ஏற்பட்ட து. 

மனஸோ௫கடியுள்ள ஆபாஸூச்தே வீவனறுசலின் மனஸுச்குச் சொல்லப் 

படும் ஸ் சானங்கள் ஜீவஸ் சானங்களேமாம், ஆதலின் நம் சாஸ்இரங்களில் ஜாக் 
இர ஸ்வப்பன ஸு ௨ -ப்இகளாவிய அவஸ்சை மூன்றிற்கும் ஸ்சான வேற்றுமை 

யைக்காட்டி ௮லவஜீவஸ் சானங்களேன்றம் சோல்லப்பஇன்றன. இனி அவ் 

விதம் சொல்லப்பட்டி ருக்கும் வாச்சியங்கள் யாவை எனின் 
- dolar ony ஹஉு௩ளெ ஹெ erg. வெற? ஈரா தாவ Slag) a5 | 

3 ப ட 
9 டல 8 சா3பவேரராணஸற்றெெ.தா ay Jagd sre pap 7 உப ஹ 

oO வம் 

orn | 
 முண்டகோ இரண்டா மத்.இயாயம், ”” 

விளங்கும் பிரம்ம புரமாகிய சேகத்தினில் ஆகாயத்தினில் இவ்வான் 
மா ப்ரதிஷ்டி ச. இருக்கின் மனன், மகோமயன்பிராணசரீ ரங்களே ஏவு 
வோன் (ஈடச்துவோன்) அச்ச விகாரமாகிய தேஹர்தில் இருதயத் 
இல் பரதிஷ்டைபெற்றுள்ளவன்,



Cararé srw, 9 

“9)_நாபொயவு௩றஈ௩டுஷாமாஹ_த95_கஷி_ந0_த 20.61) 
J 110 

(ப்ருஹதாரண்யோப ஏழாமத்தியாய ஆறாவது கண்ட) மனோமயன் 

இப்புருஷன் அறிவுவடிவன் ஸச்இியன் அவ்விருதயத்தின் உள்ளில் 

உள்ளவன் 

MESURE 2 aS De) aes >G)/ TH apry oat veo [Fo a பட ஹ 

௦) ம ; 3 த. ஐ ௦ i ? lereG ட றா ஹி_ந_தரா கா406_த றி.ந 3௩௦20 ௧௨௦ நஷ வ)௦ (சார்தோக் 

யோபரி எட்டாம்ப்.ரபாட) இணி இர்தப்ரம்மபுரமாகிய தேகச்தி 

னில் செஹரம் எனப்படும் கமலமாடிய வீடு, இசற்க்குள்ளிருக்கும் 

ஆகாயத்தினில் யாதொன்று ளஎதோஅ௮தனைத்தேடசதக்கது.” 

0௩5 ஹுஜரமறி_த௦ alle, .\irei846 6) soar ay 2. Jouve SOD a8 | 
WA ug OG th 

CUUPOLG. P19. QD TH L1G 190 _து5**(பரம்மோபகி) கேக்திரம் முசவியசைளோடு 

கூடி சரஹில் ஜாச்சொதிலிருப்பதென்றறிக, ஸ்வப்பனத்தில்கண் 

டத்தை அடையும், ஸுஷுப்இயில் இருதயச் இவிருக்கும். 

66 உகதிணாகதி-வெலிபெ5_ நஹ ௦0 90௦.க9ஹ$ (yer 

am Tale me : O99 on P Curva as j Hoy eg, ஹி யாகெஹெவவவூி.௧௦ (மாண்£ககியகாரிகை) 

வலதுகண் முதலிய இக௫்இிரியங்களில் ஸம்பச்இச்து வெளிகோச் 

காயிருப்பவன் ஜாக்கிராபிமாணியாம். உள்ளத்தில் மனஹிணில் 

ஸ்வப்பனாபிமானியாம். ஹ்ருதயத்தில் ஆகாயத்தில் ஸுஷப் இ 

யலஸ்தாபிமானியாம். இங்கனம் தேஹக்தினில் மூவகையாயுள்ள 
வன்.” 

“usp ran as. ~G)o வவ தியஉர_நகஷீ)_நவெடி ஹி.தாநா 

8_நாலொ வாஷூ திவ ஹஸ், ரணி ஹரடியா தும் த_ தி any fi 

ர் ஹி: வஹா ப வபா _ததியொட_த?? ஷூ௦ூடெத _தாவ$உர_தழ வவட உட ரீ 
(Limam gn reer Curl காலாமதி) 

“இணி ஏப்போது ஸுஷஹுப்சனாகின்றரானோ எப்போது எதனையும் 

அ.தி௫ன்ற தில்லையோ ஹ்ருதபத்திலிருக்து எழுபத்திராயிரம் நாடி 
கள் மிக்க நுட்பங்களா மருர் துகொண்டு புரீ சியை வியாபி 'ச.த நிலை 

பெற்றுள்ளன, அவைகளின் வழியாய் இறங்கி புரீ.த.இயில் அடங்கு 

.... இன்றான,, 

என்பது ஈ2தலியச்ரு திகளாலும் 
cc தஉஹாவொ.ரா$ஷ. உதவு டதா. திவி (3-2-7) 

என்ற ப்ரும்ம ஸுஒுத்ரத்தாலும் 
ர ௦ mt Ye 

_நாவெ 40௦ கணா் 7 உட.கிஷ.அிய உர | 

_தவெ8யெடஹிஹ 7உய௦ஹ_நா௨௦ ௦ g Oeur Vag || 

* 2
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gO) ue “வவ, த தர T Songs. 000 -aglTe~_g8o | 

2. ODT TROVE 8) =o 5S, L@ara giao § | 

சாபிக்குமேல் கண்டத்தற்குக் ழ் யாதொன்று வியாபித்துளதோ 
அம்மார்பின் ஈடுவில் தாமரை மொக்குப்போலச் காம்போ கூடியதும் 

ip மூகம் சோக்கியதுமாய் இருதய மிருக்சின்றது. அதில் மிக்க நட் 

மாசயப இடைவெளி யுள்ளது. ௮அதுசதெஹராகாச மெனபபடுவசாம். 

௮ங்கு ஜீவனிருக்கின்றான் 

என்னாம் சிவ தாதி வாக்கியங்களாலும் 

20_நாடிபெ௦ யாயக்ஷ௦ Sup J 859-0) Dir se) 05] So | 

6) 56) 6, Ber O10 aor 9 266) seen ஹூஹே >.» 3 8.௨௦, ௩09௧ | 

மனம்பத்திர திரியங்களுக்கு ௮ இபனாய் இருதயகமலச்இலிருக்கின் ற 

அ. சிரஹில் ஜாக்கிரமும் கண்டத்தில் ஸ்வப்பனமும் இருதய கமலச் 

Sie ov ag tu இயுமாம், 
என்பது முதலிய பிரமாண வாக்கியங்லாலும் கண்டு கொள்க, 

இங்கனம் யுக்திகளையும் பிரமாணங்களையும் கவனித்தால் மனஸின் வேலை 

யின்மையாகிய ஸுஷ ப்தி ஸ்தானம் வ்ருசுய கமலமே என்பது நிச்சயிக்கப் 

படுகின்றது, உசாரணமாக மியாயாடி பரின் இருப்பிடம் யாது எனின், அவ 

ருக்குக் இரியாஸ்கான மாயுள்ள நியாயஸ்சலத்சைச் சொல்லுதல் எப்படி ௨௫த 

மாகாதோ அவர் வேலையின் மி இருக்குமிடமாகய வீட்டையே எங்கனம் சொல் 

லுவ.து உசதமோ, அப்படியே மனஸ் தானம் யாதெனின் அசன் இரியாஸ்சான 

மான மூளையையாவ த ஸ்வப்பனச் கிரியாஸ் தான மான கண்டத்தையாவ துசொல் 

லுதல் உசிதமல்ல, ௮.து வேலையின்றி யடங்கிச சுமமா இருக்கு மிடமாகிய 

ஹ்ருதய கமலத்தையே அசன் ஸ்தான மென்பது மிகவும் உ௫ிசமாசன்ற த. இவ் 

வுண்மை பற்றியே ஈமது ஆரிய சாஸ்திரங்களில் மனஸ்தானம் ஹருதய கமல 

மெனக் சண்டா கோஷம் செய்யப்பட்டுள்ள த, 

இப்படி. ப்பட்டமனஸையே முக்கியமாய்ச்கொண்டுள்ளது ஸ9ஷ்மசரீரமாம், 

உதக்ஸவாஇ காலக்தில் வீதிகளில் வரும் பூசப் பொம்மைகளை அதற்குள் 

ளிருக்கும் மணிதன் சேஷ்டிச்சச் செய்வது போல, ஸ்தூல சரீ ரத்தி விருந்து 

கொண்டு அதனைச் சேஷ்டிக்கச் செய்வது ஸுக்ம சரீ ரமேயாம். ஆதலால் 

ஸ்ம சரீ ரச்தோடு கூடியிருக்கும் வரையில் ஸ்.தால சரீரம் சேஷ்டிக்கும், 

ஸுஒுக்ஷம சரீரம் பிரிந்து போயின் ஸ்.தால சரீரம் சவம் என்பதாம். ஸ்.தால 

- சசிரத்தில் ஸ்ம சரீரம் இருக்கும் வரையில் ஜீவதெசை என்றும் ௮ தனை 

விட்டுப் பிரிதலே மரணமென்றும் சொல்லப்படுவதாம். 

ஜீர்ணமாகய (பழு,தாகிய) வீட்டை விட்டு மனிதன் வேற வீட்டுக்குக் குடிப் 
போவது போலச் சர்ம பல போகத்தினால் ஜீர்ணமாயெ இர்ச ஸ்.தால சரீரத்தை 

MLO Saar (yx sag ஸூக்ஷ்ம சரீரம்) வேறு ஸ். தாலச்சைப் பற்றிக்கொண்டு 
லோகாச்த£ம் சென்று ௬௧ துச்கங்களைப் புசக்கின்றான்,
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பழைய விட்டை விட்டுப் போகும் போது மனிதன் பழய வீட்டிலுள்ள 

சீனது சாமான் பொருள் முதலியவைகளை எடுச்அக்கொண்டே புதிய வீட்டிற் 

குப் புகுவதுபோல, இச்சரீரச்தை விட்டு மற்றோர் சரீரத்சைப் பற்றும் போது 
ஜீவன் இச்சரிரத்இில் தனக்குப் போக ஸாதனங்களா யிருர்த இச்திரியம் பிரா 

ணன் மனம் இவைகளைக் கூடச் சேர்த்துச் கொண்டே செல்லுகின்றுன். 

புதிய வீட்டிற்குப் போகும் போது பழய வீட்டிலிருந்து ஸாமான்களைச் 

சேர்த்து மூட்டை கட்டி.ர 2 சஞ் செய்தல் ஒன்றும், பிறகு அவைகளை எடுத் 

அக்கொண்டு புதிய விட்டிற்ரப் போகுதல் ஒன்றும் இங்கனம் இரண்டு வித 

மாகிய செய்கை யிருக்சின்றது போல, இந்த சேகத்தை விட்டு லோகாந்தரம் 

போகும் போது இந்த சேஹத்திலுள்ள இம்திரிய ப்ராண மனங்களாகிய 

ஸுஒக்ஷம சரீ ராவய வங்களை ஒருங்கு சேர்க்மும் செயல் ஒன்லும் பிறகு ௮வைக 

ளோடுகூடப் புறப்பட்டு லோகாக்தரசத்திர்குப் பிரயாணம் செய்யும் செயல் ஒன் 

௮ம் இங்கனம் இரண்டு நிலமைகளுள்ளன. இஃது சுருக்கமாயறிக. லோகாச் 

சீரம் செல்லும் ஜீவர்களுக்கு மரணாவஸ்சை உச்கிரார்தி யவஸ்தை என்றிரண்டு 

௮வஸ்தைகளுள்ளன. மசரணாவஸ்சை யாவது, இர்த ஸ்தால தேஃச்தின் ஸ்தூல 

கோளசங்களாகிய சண் காது முதலிய அவயஉங்களிலுள்ள இர் கிரியய களையும் 

நாபி மார்பு முதலிய அவயவங்களிலுள்ள பிராணனையும் இருசய ஈமலத்தில் 

ஆகர்ஷித்து ஒருங்கு சேர்த்துக் கொள்ளும் ௮வஸ்தையாம். உச்கிரரீ$்தி யவஸ் 

தையாவது, அங்ஙனம் ஒருங்கு சேர்த்துச் கொண்ட பின்னர் இச்ூதகத்தை 

விட்டு வெளிப் பட்டு லோகார்தரத்திற்கு பிரயாணம் செய்யும் நிலமையாம். 

உல$இல் இறக்கின்றதாகிய எந்தப் பிராணியும் முன்னர் மாணாவஸ்சை 

யைப் பெற்றுப் பின்னரே உத்கிரார்தி யவஸ்தையைப பெறுகின்றது ஏன் 
பது நிர்ணயம். 

இனி இச் திரியப் பிராண மனங்களா கியஸ-ஒக்ஷம சரி ராவயவங்களை ஒருங்கு 

சேர்த்துக் கொள்ளுதலாகயெ ' மாணாவஸ்தையைப் பெற்றே ௨த்கராச்இி Cup 

பட வேண்டு மென்பதை உத மென்று கொள்வோம். ஆனால் ௮ங்ஙனம் 
இச்இிரியப் பிராண மனங்களை ஜீவன் ஓரே ஸமயத்தில் ஒருங்கு சேர்த்துக் 

கொள்கன்றானா ? அல்லத: ஒன்றின் பின் ஒன்றாக மூறையே செர்த்துக் 

கொள்கின்றானா ? எனின் ௮வ்வுண்மையறிக, 

பழய வீட்டிலிருக்கும் ஸாமான்௧களை மனிதன் ஒவ்வொன்றாய் முறையே 

எடுச்துக்சொண்டு வந்து வீட்டின் நடுக்கட்டில் வைச்து மூட்டையாக 

ஒருங்கு சேர்த்து கட்டிக்கொண்டு எடுத்துப் போவது போல, ஜிவன் கண் 

காது முதலிய அவயவங்களிலுள்ள இச இிரியாதி களை ஒன்றொன்றுாய் முறை 

யே இருதய கமலம் லச்து சேரும்படி. அ கர்ஷித் துக்கொண்டு, பிறகு ௮வைகளை 

யெல்லாம் சேர்த்துக்கொண்டு வெளிப்படுகின்ருன்,
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மரணாவலஸ்தையின் விபரமாவது, ரோகத்தினாலாவது மற்ற எக்காரணத்தி 

னாலாவது மரணம் மேரும் காலத்தில் கை கால் மூதலிய அவயவங்கள் மூன் 

போலவே காணப்படினும் அவைகளிலிருந்து செய்தல் போதல் முதலிய வேலை 

களைச் செய்து கொண்டிருர்த கர்மேர் திரிய சக்திகள் முறையே மனஹில் ௮ட 

ங்குன்றன. புத்திரன் பேரன் முதலியவர்கள் சமீபத்தில் வந்து கின்று அப் 
பா] தாத்தா | முன் தாங்கள் சில இரவியச்சைப் புதைத்து வைத் திருக்சென்றேன் 

என்று சொல்லி யிருக்தீர்களே ; அப்புசையல் எங்குள்ளது? அசைச் சற்று 

சொல்லி விடுங்கள் என்று கேட்கும் போது அவ்வார்த்தைகள் செவியில் எட்டு 

இன்றன வாயினும் வாக்கு எனும் இச் இிரியம் நாக்கை விடுத்து மனஸில் சென் 

இடங்கிப் போனமையால் வாய் பேச முடியவில்லை, அவர் ஓஹோ இது காரும் 
புதைச்திருக்கு மிடத்தை ஈமது புதல்வருக்குச் சொல்லாமல் மோசம் போயின 

மே; இனி என்ன செய்வது என்று போஜிக்கின்றவ ராவார், அத்தருணம் 
வாக்கு எனும் கர்மேர் திரியம் மனஹிலடங்கிப் போனமையால் பேச்சு மனத்திலே 

யே இருக்கின்றது. பிறகு புத்திரர்கள் ௮ப்பா! வாய் பேச மூடியாமையால் தங்க 

ளால் சொல்ல முடியவில்லை. ஆயினும் புதையல் இவ்விடத்தி விருக்கின்றது 

எனக் கைகளினாலாவது ஸம்க்ஞஜை செய்யுங்கள் என்று கேட்க, அப்போது கை 

யைச்கொண்டு குறிப்பிட்டுக் சாட்டுதற்கு மியலாமற் போகின்றது, ஏனெனின் 

பாணி எனும் இகந்திரியமும் கைகளாகய அவயவதச்தை விட்டு மனஸி vw 
இப் போன்மையால் அவ்வாருகியது என்றறிக, அப்போது அச்இழவர் 
ஒகோ ஈமக்குக்கைகலாலும் குறிப்பிட்டுப் போதிக்க இயல வில்லையே என்று 

ன் இப்பார். அங்ஙனம் குறிப்பிட்டுக் காட்டுதலாகிெய பாணியின் செய்சை மனோ 

மாத்திரத்தில் அடங் ப் போனமை காண்க. இவ்வாறு ஐநது-கர்மேர் திரியங் 

களும் ஒன்றொன்ருாம் மனஸை வச்து அடையும். பிறகு ஞானேக் திரியங்களாகயெ 

கண் சாது முதலிய இச்.இரியங்களும் அவ்வாறே ஒவ்வொன்ருய் மனஹில் வர்து 

அடங்கும். ௮ர்த ஸமயம் அந்தவிருத்தர், ஓகோ கமக்குச் கண் காது முதலிய 

ஞானேர்திரியங்கஞம் வாக்கு பாணி முதலிய கர்மேர் இரியங்களும் சிறிதும் உப 

யோசப்படாமற் போயினவே. ஈமத பொருளைப் பற்றிய ஆ தாயஞ்சிலவுகளைப் பூத் 

தி ரர்களுக்குச் சொல்லாமலிருக்து விட்டோமே ! இனிசாம் யா து செய்வது எனும் 

சிந்தைக் கடலில் மூழ்கியிருப்பார். பிறகு அச்சிந்தனையும் ஓய்ச்து மஹர 
மோஹம் போன்ற நிலமையிலிருப்பார். ௮ப்போது பீராணனில் மனம் ௮ட 

ங்கியிருக்கும், ௮ந்த ஸமயம் சுவாஸம் மாத்திரம் இருக்குமே யன்றி வேறில்லை. 
௮ந்த சுவாஸமாவது சரீரத்தின் காபி குதம் மூதலியவைகளி விருக்கும் ஸமா 

னன் ௮பானன் முதலிய பராண பேதங்களை ஒருங்கு சேர்ப்பதேயாம், இட் 
wer இச்இிரிய ப. ராண மனங்களை ஒருங்கு சேர்த்துக் கொள்ளும் போது சரீரத் 

தில் ஏற்படும் ஹிம்ஸையை இல்வளவென்று சொல்லமுடியாது. எல்லாவற் 

றையும் , ஆகரிஷித்து ஒருங்கு சேர்த்து அடக்கிக் கொண்டதும் பிறகு பற்றப் 

படுவதாகிய ஸ்தூல சரீரச்இற்கு மூதற் காரணமாயுள்ள பிருஇிவியாதி ஜம்பூதப் 

களின் நுட்பங்களாகிய ௮பசங்களைப் பற்றிக்கொண்டு ஹ்ருதய கமலத்தி 

லிருச்து வெளி வரும் சிழிய சாடியின் வழியாகச் கண் காது முதலிய இடங்
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களுக்கு வந்து அவ் ழ்யாய் வெளீட்படும், இல்வாறு ஒர தீரிமங்சள் ஒக்க 

ஆரம்பித்தது முதல், சேகச்இிலிருஈது வெளிப்படும் வரையில் உள்ள நிலமை 

மரணாவஸ்தை என்று பெயர். இதன் விபாமே 

65 வா. நவறிஒய0.3. ரவ | 42-11 
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என்பது முதலிய ப்.ரம்ம ஸத் இரங்களிகால் 

Bae ய தாவ 6 ஹவா? re. tanlanoen, 1, \0)_&& 9 உராணெ?? 

இறக்கும் ஜீவனுக்கு வாக்கு மனத்தில் அடங்குகின் ற. மனம் 
ப்.ராணனில். 

என்பது முதலிய விஷய வாக்கியங்களைக் காட்டி நிரூபிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. 

“ தஹூஸொ.கஹூஹராகய/ஹ$ாமு உஷா தக டெ. 
| 
1 

hi OW) Ole. \r_6O)_b th 21 9 0 leo oS 9169. Cag reO 

0, பரயார குவெ/ரவாஸு சீரக பொல? 

(ப்ரஹசாரண்யோப 6 96 4 பாத) 
அந்த இம்விருதயத்தின் மூனை துடிக்கின்றது. அல்வழியாய் இன் 

வான்மா வெளிப்படுகின்றான். கண் வழியாயாவது தலை வழியாயா 

வது மற்று முள்ள எந்த அவயவச் இனாண்வது வெளிப்படுகின்றான், 

ஏன்பது முதலிய சர இகளாலும் 

bbe 0௨ ibows Liesorle? 14 o% 0) 9p 1 நிஸ்ஷ. bl lope op 

வாவெொர தி WOT AL) YB ve 78 S$yvlve | QT LP OO) tor fawoLin si 
ந பு) ட ட வ வ 

வாயும_/௦யா நிவானயாக | 

இர்தஸ் தாலத்திலிருக்கும் மனம் ஆறாவதாய்ச் கொண்ட இச் திரியங்க 

ளே இழுத்துக்கொள்கின்றான். மற்றோர் சரீ ரத்தையடைர்தாலும் 

லோசாச்தாத்திற்கு (உதக மணம்) பிரயாணம் செய்யினும் இச் திரிய 
ப்ராண மனங்களோடுகூடியே, வாயு புஷ்பமுசவியவைகளிலுள்ள 

லாஸனைகளைப்ப ர றிச்கொண்டு போவ துபோலப போகினரான. 

என்பது முதலிய பகவத்கதாதி வாக்கியங்களாலும் இரசு மரனாவஸ்சை 

யின் கரமமே உபதேசிக்கப்படுதின் றது. 

இணி உல$ல் எல்லோருக்கும் மரணாவஸ்தை யுள்ள சென்ப இல்லையே 

எலர் திடீரென இறர்து போகின்றதைச் காண்கின்றோ மன்றோ. அப்படி 

யிறப்பலர்களுக்கு முற்கூறிய இர் திரிய பபிசாண மனங்கள் முறையே ஒருங்கு



14 வே தசாஸ்.திர தீதி தலம். 

சேருதலாகிய மரணாவஸ்தை காணப் படு$ன் ற தில்லையே?அ தலால் ஸகல மனி 

தீர்களுக்கும் பொதுவாக மரணாவஸ்தை என்பசைச் சொல்லுசல் உசிதமோ? எனி 

ன் உ௫தமேயாம், அதாவது மரணத்திற்கு ரோகம் மூதலியதோ மற்றும் ஏதோ 

யாதானும் ர் நிமித்த மிருச்சவேண்டும், அப்படி நிமித்த மூள்ளவர்களிடம் 

இர்த மரணாவஸ்தை நன்ருய்ச் சாணச் கூடியது. நிமித்தம் யாதும் வெளிப் 

படையாய்க் காணப்படாமல் இடீரென மரிப்பவர்க்கும் இம்மாணாலஸ்சை யுள் 

தே. .தயினும் மிக்க அட்பமாகிய காலத்திற்குள் ௮ம்மரணாவஸ்தையின் காரி 

யங்கள் ஏர்படு கின் றமையால் ஈம் போன்றவர்க்கு வெளிப் படையாய்க் காணப் 

படுகின்ற இல்லை, இரண்டு மூன்று மணி நேரத்தில் ஏற்படும் மரணாவஸ்தை 

இரண்டோர் கணத்தில் ஏற்பட்டால் ௮ துகொண்டு ௮வ்வவஸ்தையை இல்லை 

என்பது ௮.நுசதமே யென்றறிக, 

இனி, மரிச்சதும் ஜீவன் ஸ-டக்ஷ்மசரீரத்சோடு மாத்இிரம் சொல்லுகின்றாளா? 
அல்லது மற்றோர் ஸ்தா லச்தைப் பற்றிக்கொண டே லோகாந்தாம் செல்லுசின் 

ரூனா 1 எனும் சங்கை நிகழும். ஆதலின் அதனை மிர்ணயிப்பாம், ஸ-இக்ஷ்மசரீர 

மானது இகதிரியப் பிராண மனங்களின் சேர்க்சையேஎன்றும் ௮வை சச்தி 

போல் நட்பங்களாயுள்ளன வென்றும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது. சக்திகள் 

வியச்தியொாகய ஸ்தாலப்ன்றி சேஷ்டிடாத. மின்சா£ம்முசலியவை சம்பிரு;தவிய 

யாதானும் ஒர் ஆதாரத்தைப்பற்றிச்கொண்டே சேஸ்டி த்தல் போலவும், வா 

ஸனை முதவியலை யாதானும் தர் பொருளைப்பற்றியே ... "இருத்தல்போலவும் 

ஸுஒக்ஷ்மசரீரம் யாதானும் ஓர் ஸ்.தாலத்தைப்பற்றியே சேஷ்டிக்சுவேண்டும். 

ஆதலால் மற்றோர் ஸ்தூாலததைப்பற்றிக்கொண்டே லோசாந்தரம் செல்லுதல் 

என்பதே உ௫தம் என்றறியப்படுகின்றது. 

66 வாஹாவஊிஃணைம நியமாவிஷாய ஆவா.நிமரஹா கி ௩றொ 

உ௱ரணி | கழாஸறீ௱ ரணிலிஷாபகீண 70. நழா நிவா தி ந 

வாநிஜெஹீ | 

ஜீர்ணங்களாகயெ வஸ்.திரங்களை விடுத்துப் புதியவேறுவஸ் இரங்களை 

மனிசன் எப்படிச்கட்டி/கொள்கின்றானோே அவ்வாறு பழுதாகிய 

இந்த ஸ்தூல,ச்தைவிட்டு ஜீவன் புதிய வேற ஸ்தாலசரீ ரங்களை பற் 

அ.இன்றான். 

எனும் பசவத்£ தாவாக்கியத்திலுள்ள் திருஷ்டார்தத்தாலும்மனிதர் மற் 

ரோர் வஸ். இரத்தை ஏகதே சமாய்ப பற்றிக்கொண்டே பழயலவஸ் இ.ர.த்ைத 

அவிழ் ச்செறிவதபோல, ஜீவஸும் மற்றோர் ஸ்தாலச்தைப்பற்றிச்கொண்டே 

இதனை விடுகின்றானென்பது வியக்சமாகின்றது. அன்றியும் 
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ட் சரிரத்சைப்பற்றுசலும் லோசார் இரத்திற்குச் செல்லுசலும் *”
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என்பது முதலிய வாக்கயெங்களில் மற்றோர் தேசதிசைப்பற்று தலை?2ய 

முன்னர் கூறி ப்பின்னசே உத்சிரார் இ (பிரயாணம்) சொல்லப்பட்டிருச்சலைக் 

சலனித்தாலும் இதுவே சாஸ் இரங்களின் கருக்தென் தறியப்படும். 

ஸ்ரீமஹாபாரசம் சார் இிபாவம் பருகு காரக ஸம் வாசப்பிரகரணக்கிலும் இங் 

கனமே 

ஜீ . த ப டப 0௨ ஹா. > etl |_ Footy பாதி உபரய.1_தா_தஹுஸறிர 

Cane. || 

ஜீவன் வேறு சேஹச்தையுடையவளுப்ச் செல்லுகின்ரான். அச்சா 

ரம் ஜம்பூதவிகாரமேயாம், அது வேற்றுமைப்பட்டசரீரம்”” 

என வேறு தேகத்தைப்பற்றிக்சொண்டே பிரயாணம் செொரல்லப்பட்டிருக் 

Hoong. சாஸ் இரப்பிரமாணங்கள் ஸகலமும் இவ்விடியச்தையே போ இச்சின் 

றனவன் றி ஸு9க்ஷமசரீ ரமாத்இிரமாகச் செல்லுகின்றதென ஐரிடச்கிலும் 

சொல்லவில்லை. ட ப்ப... 

சங்கை, “உ ஷய ராோஹா_த தில எனும் ஆதிவாஹிக ௮இ ௧ 

ணச்திலுள்ள ஸுத்இரச்தின் பாஷ்யச் இல்" புண்ணிய, உலகம் செல்லுவோனு 

க்குமார்க்கக்சை அறிந்து செல்லத்சக்ககாகிய ஸ். தால சரீரமில்லையென்றும் 

nO சரீர மாத்திரத்தோடு செல்லுசின் றமையால் இச் இரியங்களுக்குச் 

சேஷ்டை யில்லை யென்றும் சங்கர பகவதீ பாதர் முதலியவர்களால் சொல் 

லப் பட்டிருக்கின்றதே, அலவ்வான்றோர் வாக்யெச்இற்கு விசோ கமாக இங்கு 

ஸ்தூல சரீரம் பற்றியே லோகாச்தரம் செல்லுசின்ரா னெனச் சொல்லி யிருச் 

தலை எப்படி அங்கேரிப்பது ? என ப்ரும்ம ஸதீரத்தை மேற் பார்வையாய்ப் 

படி.த்தவர்க்குச் சங்கை நிகழும். இணி இவ்வுண்மை வருமாறு, 

ஜீவர் இர்த ஸ்கால சேகச்தை விட்டு வேறு ஸ்தூல சேகச்தைப் பற்றிச் 

கொண்டே லோகாந்தாம் செல்லுகின்றனர் என்பதே சாஸ்இரங்களின் நிர் 

ணயம். ஆனால் புண்ணிய உலகம் செல்லும் ஜீவர் இச்சரீரத்தை விட்டதும் புண் 

ணிய உல$ல் இன்பங்களைப் புசிப்பதற்கு வேண்டிய சரீரத்திற்கு ஆரம்பகமா 

யுள்ள ஸ்.தால பூதங்களின் ௮ம்சங்களே இங்கேயே பற்றிச்சொண்டு செல்லு 

இறைனர். ஆனால் அர்த ஸ்தாலமானது இங்கிருந்து ஸ்வர்க்கம் செல்லும் 

வரையிலுள்ள மார்க்கத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கப் பிரத்இயங்கங்கள் 
விருத்தியடைந்து ஸ்வர்க்கத்தில் பிரவே௫ிக்கும் தருணத்தில் ஸர்வலகஷண ஸம் 

பூர்ணமான தேசமாகின்றது. அங்ஙனம் ஸர்வாங்க ஸம்பூர்ணமானதேகமாக நிகழு 

வதற்கு முர் தின நிலமையாகிய மார்க்க மத்தியில் எல்லாவற்றையும் கன்கறியும் 

இயல்பு இசாதாதவின் மார்ச்சமத்இிமில் ஸ்.தால சரீரமில்லையென ஆரியர்களால் 

சொல்லப்பட்டது. இதுவேயன்றி ஸ்.தாலமே இல்லாமல் ஸு9ிக்ஷம சரீர மாத் 

இரத்சாலேயே ஜீவன் புண்ணிய உலகம் செல்லுசின்றா னென்பது ஆசிரியர் 
கருத்தல்ல, புண்ணிய லோகம் செல்லும் ஜீவனுக்கு மார்க்கத்தில் ஸாலாங்க 

லக்ஷணம் பூர்த்தியாகாத சரீ ரமாயிருத்தலின் ஆசிரியரால் ஸ்.தால சரீரமில்லை



16 வேசசாஸ் இர தச்.துவம், 

யென்று ஓளபசாரிசக மாகவே சொல்லப்பட்டது. இதனை யறியாமல் தூஸ்ல 
மேயின்றி ஸூக்ஷ்ம மாத்திரத்தால் ஜீவன் லோகாந்தரம் செல்லுகின்றான் என 

ஆரியர் சொல்லியதாய்க் கருதுவது மிகவம் அறியாமையே, உண்மை யிவ் 

விதமானது பற்றியே, 

ஹுூூெெதஷ தவா] 4.9.3 
QT 

எனும் அத்தியக்ஷ£து கரண ஸு9ச்இரத்தின் பாஷ்யச்இல் சங்கரபசவத் 

பாத.ரால், 

“9 தஹ ஹவஙி_தஷ- மூடு _தஷுளெஹஸூஐஹூடு_தஷ்ு 
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* சேறஸோடு கூடியனவும் வரும் சரீரத்திற்கு வித்தாயுள்ளவையு 

மாகிய ஐம்பூதங்களில் ஸஒக்ஷமமாய் அடங்குகன்ரூன் ”” 

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, இதுமட்டும் என்பதல்ல. 

66 ஹுூா_நாவாஹர7_த) வ ௩ $ரஉ8 ர_ககூவா ௩- "வொஷ.) |4..2...7 

எனும் அஸ்ருதியு பக்ரமாதி கரண ஸுூச்திரத்தின் பாஷ்யத்தில் 
“டெஹுஃம9_கா.நிவ6_தஹூ க்ஷ£ண ரி, ௧) ௬8/௨ யு 
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இணி இன்பங்களை யனுபவிக்க வேண்டியதா யுள்ள தேஹத்தஇற்கு 

allan gut யமைச் தள்ள ஜம்பூதாம்சங்களைப் பற்றிக் கொண்டு 

கர்மச் இனால் ஏவப் பட்டவளுய்தீ சேலத்தை பற்றி ௮னுபவிச்சச் 

செல்லுகின்றான். 4 

என ஸ்வர்க்கத்தில் அனுபவிச்ச வேண்டிய ஸ்.தால சரீரத்திற்கு அ 9) சம்பக 

மான ஸ்தால் பூதாம்சங்களைப் பற்றிச் கொண்டே செல்லுகன்ரானென ‘suas 

மாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற து, 

அன்றியும் பாஷ்யசத்திற்கு வியாக்கியான சர்த்தாவாகிய வாசஸ்பதி மிர 

ராலும். 
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றிட ॥ 
ஸ்.தாலசரீ.ர நிலமைக்குத்சச்சபடி &ம்பூதாம்சங்களால் அமையப் 
பெற்றதும் நுட்பமும் அ அமானிச்சதீசக்க, தமான சர ரதிசைப் பற் 

றிக்கொண்டு ?? 

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் இவ்வுண்மையே சொல்லப்பட்டி ருக்க 

றது, ஸ்.தாலமேயின்றி ஸூக்ஷ்மசரீர மாத்தாச்தோடு லோகச்தரம் செல்லு 

இன்றானெனக் கற்பனாமாத்திரத்தால் தீர்மானிச்துச்கொண்டோமாயின், இது 

காரும்காட்டிய மே ற்படி. பாஷ்ய வியாக்கியானகாரர்களாகயெ பெரியோரது 

வாச்யெங்கள் ௮வலமாகவே முடியுமண்மிரு. இது மட்டுமல்லவே 

¢ 2: ஹி. ப3றா௯ 13.1. “ுறாதக்வோாத் லூசி 1
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என்பது முசலிய ஸூ இரங்களின் பாஷ்யங்களில், யாகசானா இகளைச் 

செய்தவனது ஸுஷ்மசரீ மானது பிருஇிவிமுதலிய ஜம்பூசாம் சங்களால மச் 

தீ.அம் ஜலாம் சமமிகுகியாயுள்ளதுமான ஸ். நாலகத்சைப்பற்றிக் கொண்டே செல் 

லுசன்றனென நிருபிக்சபட்டி ரத்தல் அவ்வளவும் ௮ஸங்கதமென்றே ஏற்படும், 

“அன்றியும் ருக்2ிவதத்சைச் சேர்ர்சதாகிய ஜஐதரேமியா பநிஷதம் மூன்றா 

மச்திடாயக்தில் 

“வொஷராபா தாவ௩ணெம, Jo 462 2.) a, திய்ய.த | 

மாஷா பரி அமர தா ny Bayon yr uO) LT wee வெட தி ஹத 

தமத | மத் கேர! பூடு நவ ப்பு bo TO) 6 oan, த ரதி க 

எனும் சுரு இிவாச்கியங்களின் பாஷ்யச்இல் 

ஹூ ௨.53 அஹாகி Oj HO OP TOO 8 BO pa | 

ணகர ய He வாதா 2 aITLeT 5 #29) Go are Br 

wo) _& _ FF FON) J eau G4) SIS வதர தீப ஜி ஹ் | 

என்பது முதலியவாக்கயெங்களால் த்ருணஜகோ எனும் ( தரும்புஅட்டை 

எனும்) ஜர் துவான துவாய்ப்பக்கத்தால் மற்றோர் பச்சச்சைப் பற்றிக்கொண்டே 

பூர்வமுள்ள பற்றை விவேதுபோல, ஜீவன் இகம்சச்சரீ ரத்தை விட்டதும் மற் 

சோர் சரீரத்தை அர்தரமின்றி ப்பற்றுகின்ரானென்பதாச வெளிப்படையாய்ச் 

சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே ! இவ்வாக்கெயத்தைம் கவனித்தால் சங்கரா சார்ய 

ருக்கு, மற்றோர் ஸ்தூலச்சைப்பற்றிச்கொண்டே ஜீன் லோகார்தாம் செல்லு 

சன்ரானேன்பதே கருத்சென்பது ஈன்கறியப்படிகின்றதன்றோ. இங்கனம் 

சங்ராசார்யாது முன் பின் ஸ-5சஇரங்களின் பாஷ்யச்திலுள்ள வாக்கி 

யங்களையும் உபநிஷத்பாஷ்யங்களையும் நன்ருயறிந்தவர்களுக்கு இவவிஷயசத்தில் 

சிறிதும் சங்கை நிகழாதென்பது நிச்சயமே என்றறிக, 

அன்றியும் பாரதம் பீஷ்மாது நிர்யாணப்பிரகாணத்தில் பீஷ்மர் இந்தச் சரீ 

சத்தை விடும்போது ஆகாயத்தில் சோதிமாயமாய்ச் சொலிச்துக்கொண்டிருக் 

கும் ஐர் ஸ்தாலம் தொன்றவே அதனைப் பற்றிக்கொண்டு அவரது ஆச்மா 

லோகார்தரம் சென்ற தென 

a ஒவவுவீடி an \2Ouy அஜெணாத் நாயி | 

an,j-5,)rsirvoerel U0, pO) ao ETO SFTW & | 

ஜர் பெரும் பர்தம் (சூழ்ந்து வெளிச்சம்) போல பீஷ்மருடைய 

சலைப்பக்கக்தினின்றம் தோன்றி வெளிப்பட்டு கூணச்சில் ஆகாச 

மடைர்து மறைந்து விட்டது. 

எனும் சுலோககச்்இனால் தர் பிரகாசமாகிய ஸ்தாலச்சைப்பற் றிச்சொண் 

டே பீஷ்மருடைய உச்கிராந்கி சொல்லப்பட்டிருச்சலைக்கவனிச்சாலும் ஸ்.தூ 

லப்பற்றின்றி லோகார்தரம் போவதில்லை என்பது வியக்சமாகின்ற து, 

*3
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Fame, Corarkaraha ஜீவனுக்கு ஸ்.தாலசரீரமிராமலே குக்ஷ்மசரீ£ 

மாச்இரத்தில் ஸுக துக்சானுபவம் உள்ள சென்பதே உரிசமென தோன்றுகின்ற 

ig மனோமாத்இிரத்தின் செய்கையாகயெ சுகதுக்கத்திற்கு ஸ். தாலதேவம் 

வேண்டி இல்லையே எனின், இத அறியாமையே என்க. ஸ கமோ, துக்கமோ, 

அல்லது இச்சை கோபம் முதலியனவோ, எது ஏற்படினும் ஸ்.தாலசரீ ரம 

வேண்டியதவரசியம், ஸுக துச்சங்களாவன  மனகஇன் விகாரமாடிய வேலையே 

யாம். மனம் வேலை 'செய்புமிடமானது மூளை. ஆதலால் (Brain) மூளையில் 
மனம் AiG RIMM YA ov -ஈறுச்சம் எற்பமெவெசற்ளு நியாயமில்லை. கூளையா 

ag ஸ்தாலசரீரத்தின் (1214-8108 1௦09 யின்) ஒர் பாகமே, மூளையைப்பரிசோ 

இத்தால் சதை மாம்ஸம் கரம்பு முதலியவைகளுக்கு அச்கியமாய் வெறுயாதும் 

காணப்படாமையால் அது ஸ்தூலசரீரச்து லடங்கியுள்ள அவயவமே. மனம் 

வேலை செய்வதற்கு ஸ்கானமாயுள்ள ஸ்.தூலமாகய மூளையின்றி ௮௫ வெலை 

செய்யாசன்றோ. மனம் வேலை செய்யாவிடில் ஸ கதுக்கம் ஏற்படுவதில்லை, 

ஆதலால் ஸுகதுக்கமுள்ளதெனின் மூளையுமுள்ளதென்பதை ஓத்துச்கொள்ள 

வேண்டியது அவூயமாகின்று. இந்த நியாயச்சாலேயே லோகாந்தரச்தில் 

ஸுகதுச்கானுபவமுள்ள தென்றதினால் ஸ். தாலசரீ ரமுமிறாக்க வேண்டிய தென் 

ழே நிர்ணயிக்சப்படுகின் ற.து. 

அன்றியும் ஸுக துச்சபோகம் ஏற்படவேண்மொனால் அதற்குறிய கருவி 

கரணங்களாகிய இந்திரிய மனாஇிகள் வேண்டிய தவ௫ியமாடின்ற து. இர்திரியங் 

தள் வேல செய்யவேண்டுமாயின் அவைகளின் ஸ்சானங்களாகிய காது, சண், 

மூக்கு, முதலிய ஸ்.துலசரீ ராவயவகோளகங்கள் வேண்டியதவசிய மன்றோ. 

sar args (psu அவயவங்களில், இர் இரியங்கள் Doig ௪ச்சம் தொழில் 

களைச் செய்வதானால் அச்சேஜஹாக்கினில் பிராணாபானாஇி வாயு பேசங்களும் 

் இருக்கவேண்டும், பிராணாபானாஇிகளுள்ளன வெனின் அவைகளின் ஸ்தானங் 

களாகிய மா£பு கண்டம் நாபி வயிறு முசலிய அவயவங்களிருக்க வேண்டும், 
இங்ஙனம் விசாரிக்கு மளவில் ஸ ஈகதுக்சபோகச்திற்கு இவ்வளவு நிலமை வே 

ண்டியதென்றேற்படுகின்ஈமையால் Conran Arg Se இன்பதுன்பமுள்ள 

தென்றதனால் அங்கும் இவ்வவயவங்களோகூடிய ஸ். தாலசரீரம் வேண்டிய தவ 
சிய மென்றே நிர்ணயிக்கப் படுகின்றது, 

இணி ஸ்வ.பனச்இில் மனோ மாத்இரச்சால் ஸுகதுக்கானுபவம் ஏற்படு 

இன்றது போல, லோகாந்தரக்இிலும் ஸ்தால சரீரமின்றி மனோ மாச்இரச்தால் 

இன்ப துன்பங்கள் ௮னுபவிச்கப் படுதன்றன என்பது கூடாதோ எனின் 

- அல்ல, ஸ்வப்பனசத்திலும் மனமானது ஸ்தால சேசச்தஇன் ஓர் பாகமாகிய 

(Little brain) Pm epieniCaCu darn Csr) o படுகின்றது என்று ஏற் 
கனவே சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் அக்காலச்சிலும் ஸ்.தால சரீரம் வேண்டி 

யது ௮வசயமென்றே ஏற்படுகின்றது. ஸ்வப்பனச்தில் மனமானது ஸ்தால 
ef ré 8) வி. ராமல் வெளிப் போய் விடுகிற செனின், இது மிகவும் பேதமையே 

யாம், ஏனெனின் அப்படியானால் அச்சமயம் ஸ்தூல சரீரத்தில் எம் மாறுபாடும்
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ஏற்பட நியாயமில்லை. மங்கையோடு கூடுவதாய்க் கனவு காணும் போது வீர்யம் 

ஈழுவுதலும், மித்திரன் இறர்தசாய்க் காணும் போது கண்ணீர் விட்டுக் கதறு 

தலும், மலையிவிருர் து உருண்டு விழுலதாய்ம் காணும் போது மார்பு துடி.த்தலும் 

ஸ்தூல தேகச்தின் மாறபாடன்றொ. ஸ்நூலக்இிலிருர் து ஸ்வப்பனச்தில் மனம் 

வெளிப் போகின்ற தெனின் இம்வித மாறுபாகெள்'ஏ.ற்படுதற்கு நியாயமில்லை 

யென்க, 

அன்றியும் இரண்டு மூன்று க்ணங்களுக்குள் இதா சண்டங்களிலுள்ள 
பற்பல தேசங்களைச் சுற்றிப் பார்த்து வந்து விட்டதாய்க் காண்கின்றோம். 

இவை முதலியது ஒவ்வாதன்றோ. அமெரிக்கா கண்டம் போய் அங்கிருக்கின்ற 

தாய் இந்தியாவி விருப்பவன் கனவு காண்சின்றான். ஸ்லப்பனத்தின் இடை 

யில் விழித்துச் கொண்டானாமின் இர்இயாளவில் தன திருப்பிடத்தில் இருச்சலே 

காணப் படுகின்ற தல்லாமல் அமேரிக்கா காணப்படிசின்ற துண்டா * ஸ்வப் 
பனச்தில் மனம் ஸ்தூலத்சை விட்டு வெளிப் போகின்ற சென்பதறு விவேக 

மில்லாமல் சொல்லுதலேயாம் ஆனது பற்றியே 

வெ_ககடி 0 வட்டமா வாநர ௦ஹ 1 2 படத யினை | 

BOSOM LT PST UT நர? ௨௨௦ வ7_ந 50) ta) HO) sup 5 » er || 
Bye 

விவேடிகள் ஸ்வப் பனத் இலுள்ள ஸல வியயங்களும் பொய் என் 

ற மிரணயிம் இன் றனர், விய யங்கள் உள்ளக் இலேயே இருந் து 

காணப்படுதல் எனும் ஏறுவினால் என்ம 

கவ வோறுகா ban) odour பா; ந ட (மதி | 
யப பி]60] 50 லபா yoo ௮0 வர் an GB. yu nes விடட dh 

காலம் LLL மா தவில் போய்தீ Cp திசண்ளைப் பார்க்கின் றத க 

விழித்துக் கொண்டா னாமின் அ௮வ்விஷயஙக ளெல்லாம் அங்கு 

இருக்கின் றில்லை, 
or ayes! AU). gyi wots பெய fh UIT ழி] _0331 12] 

ஸ்வப்பனத்திலுள்ள ஜகமானது உள்ளத்தில் சத்தத்தால் கற்பிதமே 

யாம் 

என்பதாதி கெளட பாதாசாரிய ஸ்வாமிகள் முதலிய அபியுக்தர்களாலும் 

இவ்வாறே உபநிஷத் காரிகையில் ௨பதே௫ிக்சப்பட்டது. ஆதலின் எவ்வசை 

யாய் விசாரித்துப் பார்க்கினும் ஸ்.நூல சரீ ரமின்றி ஸுஃகறுக்க ஞானாஇகள் ஏற் 

படா பென்பதே திண்ணம். அன்றியும் கைவல்யச்ரு இயிலும் 

ஹவஷசாயாஉ௱௱சொ abl gr givers ro ாஹாப கரொதி 

ANA? || . 

௮வ்விம்மாயா மோஹிதனுடிய ஜீவாத்மா சரீரச்தை (அஸ்தானமாய் 

ஆதாசமாய்ச் கொண்டே ஸகலத்தையும் செய்வின்முன்,



22 வேதசால் திர தத்துவம், 

- சுவர்முதலிய அ தாரமின்றி சித்திரம் இராததுபோலும் கட்டை முத் 
லியனவின்றி நிழல் இராசதுபோலும் லிங்க சரீரமானது ஸ்தூல 

சரீ ரமின்றி நிராசாயமாய் இருப்பதில்லை, 

என்று ஈச்வர கிர்ஷ்ண முறிவரால் போடுக்கப்பட்டிருக்கன்றது. இங் 

குள்ள “விசேஷ” எனும் சொல்லுக்கு ஸ்.தால சரீஈமென்று பொருள் கொள் 

ஞவது உசிதமோ எனின் அதுவே உ௫தமென்பது அச்சுலோகச்தினுரையில் 

ப் அமவிபெஷ தா ௩) வ 1௦ கறற ௨௦௫ை-3_த8ய௦ 

ெவெஸஹெஷிணாறார் ரொணவி 1 ஈகூவி௦மஹா.₹௦வ (2 

“ இனிவிசேஷங்களாயுள்ளனவாவன, பஞ்சபூதமயமாகிய சரீரமே 

விசேஷங்கள் என்பதாம். வைசேஷியாகிய சரீரமின் றி ஸ-5க்ஷ்ம சரீ 

சத்திற்கு ௭௩ ஸ்கானம் 

எனக் கெளடபாதாசாரிய ஸ்வாமிகளால் சொல்லப்பட்டவாக்கியங்களை ச் 

கண்டுகொள்க, இல்விஷயச்தினில் இன்னமும் காட்டச்கூடிய ஏராளமான 

பிரமாணவாக்கியங்கள் ஸ்தூல சரீரபேதச்தை நிரூபிக்கும் இடத்தில் நிரூபிக் 
கப்படுகின் றமையால் அங்கு விசேஷமாய்க்காணலாம், உ௫ிதமான யுக்தி திருஷ் 
டாந்தங்களாலும் இது காரும் காட்டப்பட்டச்ருதி, ஸம்ருஇி, ஸூக்திரம், ௮ன் 

ரோர்மொழி முதலிய பிரமாண வாச்சியங்களாலும் ஸ்தூல சரீரமின்றி இன்ப 

துன்ப அனுபவம் நிகழாதென நிச்சமிக்கப்படுகின் றமையால் ஸ்வர்க ஈரகங்களில் 

அனுபவிக்கு மின்பதுன்பங்களுக்கு ஸ்.தூல சரீரம் வேண்டியது அவசியமென 

சிர்ணயிச்சப்படுகின் றத, 

உண்மை யிவ்விதமென்பதில் புத்தியை ஆழந்து செலுத்தாதவர்களாய் 

ature குருவினிடமும் சரவணம்செய்யாதவர்களாய் “ஜீவன் ஸ்தூல சரீர 

மின்றி ஸூஷ்ம சரீ ரமாத்திரச்தோடு (லோசாந்தரம்) ஸ்வர்க்க ஈ.ரகம் சென்று 

அங்கும் ஸுடக்ம சரீ மாத்திரத்தாலேயே இன்பதுன்பங்களைப் புசிக்கின்றான் 

எனச்சொல்லிக்கொண்டு அதனையே சாஇக்கவும் முயலும் பண்டி.தர்கள.து 

மொழி எல்விதம் என்பது இனி ஈன்கு விளங்கும், 

சங்கை, பிரும்மலோகம்சென்ற உபாஸகர் ஸ்தூல சரீ ரமில்லாமலே இன் 

பங்களைப் புசக்கின்றனர் என 

₹௯ ஹர ௨௦ உரி ரஹ.) ௨௦7? (4-4-10) 

எனும் ப்ரும்மலித்இிரத்தினில் சொல்லப்பட்டிருச்சின்றதே, இத 
னால் ஸ்தூல சரீ ரமில்லாமல் மனோ மாத்திர ஸங்கற்பத்தாலேயே 

இன்பதுன்பங்கள் அனுபலிக்கக்கூடும் என்றல்லவோ அறியப்படு 
நின்றது. இப்படியிருக்க ஸ்.தூல சரீசமின்றி இன்பதுன்பம் இல்ல 

வேயில்லை. என்பதை எப்படி ஓவ்வுவது? எனும் சங்கை 
ப்ரும்ம ஸ௫த்திரம் படித்தவருக்கு நிகழும். ஆதலின் இவ்வுண்மை 

யைச் சற்று விளக்குவாம்,



Corsi sre, 29 

இச்சஙகை ஸச்குருமூலமாய் ஸரியாய் ஒதியவருர்கு நிகழாசென்பது நிச் 
சயம், இர்கு ஸ-6 © F 4) 15 Dene ப்ரும்ம லோகம் டு 
லாமலே இன்பமனுபவிக்கப்படி௫ன் OO) BERT Le 

தெனச் சிறிதும் கொள்ள இடமில்லை. 

சன்றவருக்கு ஸ்தால சரீ ரமில் 

துப் CBE Lo an ®) ok &) i & Sear கருகி 

எனெனின் (இ) & BB gh AEB 

“oro Qes) AS gam ay Bo mira AT] 

எனும் ஸூக்இரச்இவ் பரும்மலொகம் சென் ஐஉபரஸகரும் ஸ். தாலசரீரச் 

சைப் பற் றி க்கொண்டே இன் மிணுப விக் கின்றனர் என விய ்சமாய்ர் சொல் 

லப்பட்டி ௬க்கின் றசே, இப்படியிருச்ச ஸ் காலசரீ ரமிவல்லாமலேபோக மனுப 

விக்கப்படுசின்றசென்பது ப்ரும்ம ஸ9த்இரத்கின் ஈருத்செனின் அதனை எப் 

படி. ஒக் துக்கொள்ளுவ நு ? ஈ ? உண்மையாது என்று அறிய வண்மோயின் அச்சப் 

பிரகாணத்திலுள்ள முன் பின் வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து விசோதம் யாது 
மில்லையா என்பதை ஈன்ளாய்ச் கவணிச்சவேண்டுமன்றோொ? ௮ஙஙனமின் றித் 

தடபுடலாய் ஏதோ ஓர் வாக்கியத்தைமாத்இிரம் மேற்பார்வையாய்ப பார்த்து 

விட்டு அசைக்கொண்டுவிஷயச்சை நிர்ணயிக்க இயலுமா? அங்கனமாயின் அது 
மிகவும் மாறுபாடாசவே-சோன்றுமன்றோ. அன்றியும் அதற்கும் அசெதுள்ள 

1 ரஉபாரா ஹவஉ-௰ மயலவியவாஉ௱௱யண$?? 44.13 
யே 

எனும் ஸுூச்திரக்தினால் ஸ். தாலசரீரச்தோடு ஜாச்சிரக் நிலமையைப் 

பெற்றாவத, அல்லது ஸ்வப்பனம்போல மனச்சங்கற்பமாச்திரச்சாலாவ.து இங். 

ஙனம் இருவகையாய் ப்ரும்மலோகம் சென்றவருக்ரு இன்பபோசமூள்ளது என் 

பதே பாதராயணர் கருதிதென ஸித்சார்தம் செய்யப்பட்டிருச்சலைச் கவனிச்சா 

லும் பரு மலோகம் சென் இவருக்கும் ஸ். தாலசரீ ரமுூள்ளசென்பது ஈன்றாயறிய 

லாம். இங்கு மனஸின் ஸங்கற்பமாத்திரச்சாலும் புசிச்சலாம்'” என்றதனால் 

ஸ்.தூலசரீரமிராமலேயே என்று பொருள் கொள்ளச்கூடாதோஎனின் அல்ல, 

இர்சப் பிரசகரணத்இில் ப்ரும்மலோகம்சென்ற உபாஸகருக்கு வெளிப்படையாக 

வாவது உள்ளச்திலேயேயாவது இவ்விருவகையாய் இன்பானுபவமுள்ளசென் 
பதே கருத்து, அங்ஙனம் பதமுக்தி யெய்தியவருக்கு ஸச்தியஸங்கற்பத் துவம் 

வர் இருக்குமாதலின் மனோமாக்திரச்சினால் வெளிஸாசனங்களின் நியே ஸ்வப் 

பனச்தில்போலவே இன்பங்கள் நி கழும், எனும் இவ்வுண்மையான து இதற் 

கடுசத்சதாயுள்ள 

த நமாவெஹயூ )வஉ௩௨௨_த௦7 4 A138 
Qu 

Cu sroghodorsCurs navuergs se Cure அனுபவம் பொருக்தும்”” 

எனும் ஸுூத்இரச்தினால் வியக்தமாய் svawiuer Hmasim gis Cemavevuu 

டிருத்தலால் அநியப்படுகின்றது. Hsrag waiver ஸ்தூலசரீ சமின்றி 
நிகழுவதில்லை என்பதாம். ஸ்தூலசரீத்தின் ஒர் பாகமான சிறு முளையில் நின்று 

மனம் ஸங்கற்பித்தலயே ஸ்வப்பனம் என்பதும் ஏற்கனவே மாண்டூக்கெ உப
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றிஷக்காரிசை முசலிய பிரபலப்பிரபாணவாக்கியங்களை க்கொண்டு நிர்ணயிச்சப் 
-பட்டிருக்கின்றது. ஜீவனுக்கு ஸ். தாலசரீ.ர ஸம்பர்தமின் றி ஸ்லப்பனம் நிகழா 

- தாதலால் அர்த இருஷ்டாந்தச்இினொால் உ.பாஸகர் ப்ரும்மலோகத்தில் அனுபவிக் 

கும் இன்பகத்திற்கு.॥ ஸ்தாலசரீர முள்ளசெென்பது வியக்தமாகின்றது, இந்தப் 

பிரக ரணக்தினால் அறிர் துகொள்ளவேண்டி௰மர்மம் வேறொன்றுள்ளறு. அதா 

வது உபாணகர் பரும்மலோகச்டில் ஜாக்கரக் எனும் அவஸ்சையைபபெற்று 

வெளிப்படையான ஸாதாங்களைச்கொண்டே இன்பங்களை அனுபவிச்சவேண்டு 

மெனும் நியமமில்லை. ஸக்கியஸறங்கற்பச் துவமெணும் உபாஸ்தி பலஸஹிச் இயினால் 

வெளி ஸாசனங்களைச் சிறிதும் வேண்டாமல் மனச்சங்கற்பக்தாலேயே ஸ்வப் 

பனத்தில்போல இன்பங்களைப்புசிக்கச்சகும் என்பதே. இர்சப் பிரசாணத்தை 

APG) சுவணித்து ஸத்குரு கமூலமாய்ப் படிப்பவருக்கு இவ்வுண்மை ஈன்கு 

விளங்கும். இங்ஙன.மின்றி ஸ். தாலசரீ ர மிலலாமலே அனுபவமுள்ளதென்பது 

இல்வஇகரணத்தின் கரு ச்செனக்கொள்வோமாயின் 

“ஹரவ0ெகிநிலி/ ௬ £8_ந நாகு 23441] 

a ரஉயார ஹல ஈமயலியப/உ௱ரபணு௦ 2? 4.4.1 
| 

எனும் இல்விருஸக்இரங்கரிலும் ஸ். தாலசரீரம் பெற்றே அனுபவம் நிக 

முடன் தென்று சொல்லபபடுகின் ஈமையால் இல்விருஸ-௫ தீ௫.ரங்களும் இதற் 

குப்பின் உள்ள ஸ்வப்பனஇருஷ்டார் கமும் அவலமாகவேமுடியும், ஆதலால் 

ஸ்.தூலசரீரம் பெற்றே ௮னுபமுள்ள தென்பதே பரும்மஸ9ச்்இரத்தின் கருச் 

தென்றறிக, ட 

சாஸ் இரங்களின் கருத்து ஸ் தாலச்தைப்பற்றிக் கொண்டே லோகாந்தாம் 

செல்லுகின்றானென்பசனில் இன்னம் எஏராளமாய்ப் பிரமாணங்கள் காட்டச் 

கூடும். விரிவஞ்சிவிடுகிடரோம், ப 

இனிப் பிரருகத்தைரசாடுவோம், ஜீவன் இனி எங்கு சென்றாலும் அவனது 

தர்மா தர்மங்களும் கூடவே செல்லுனெறனஎன்று ஈம் சாஸ் இரக்தினில் சொல் 

லப்படிகின்றதே. அவை ஸுக்ஷ்மசுரீ ரத்தினிலுள்ள எந்த அவயவச்சைப் பற் 

நிச்கொண்டு செல்லுகின்றன எனின், புதுவீட்டி ந்குக் குடிப்போகும் மனிதன் 

பழயலீட்டி லுள்ள தனது அடையாபரணங்கள் முதலிய முக்கியப் பொருள்களை 

தனது ,முக்கெயமாயுள்ளகாகெய கைப்பெட்டியில் வைச்துக்கொண்டுபோவது 

போல, முச்சிய அங்கமான மனஸ்எனும் பொருளில் வைச்துச்சொண்டு 

போகின்றான். 

ஐந்து அல்லது ஆறு பிராயங்களில் பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் செய்தவாக்கெய 

மானது இம்பதாம் பிராயத்தில் நினைவுச்கு வருகின்ற சல்லவா, அப்படி நினை 

வில் வநய் தற்குக்காரணம், படி.க்கும்போதே அவ்வாக்கியம் ஸம்ஸ்காரம் எனும் 

நுட்பமான விசேஷமாய் மனவறினில் பதிர் தபோலதே. ஜீவன்செய்த ஸகல 

தர்மங்களும் அவ்வாறே ஸம்ஸ்காரவடிவமாய் மனஸினில் பதர்இருக்கின்றன .



ஷலேோோசாநர்தரம், 2) 

உண்மையில் மனமானது மிச நுட்பமான பொருளாயினும் அதனில் ௮.திலும் 

மிக்ச ஸுக்ஷமங்களாயுள்ள எண்ணிறந்த பலகோடிஸம் ஸ்காரங்கள் ௮டஙகி 

யிருக்கின்றன. மிக்க நட்பமாயுள்ள ஆலம் விசையில் பெருங்கூட்டம் தங்கி 

யிருக்கக் கூடிய நிழலையும், எண்ணிறர்ச பறவைகளின் அசாரசத்திற்குறிய கனி 

களையும் கொடுக்சச்கூடிய மஹா விருக்த்தை யுண்டாக்குவதான அரிய சச்தி 

௮மைர் திருப்பதுபோலவே ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் அவனவன் மனஸில் பல 

கோடி பிறவிகளுக்ராம் ஏதுவாகிய எண்ணிறந்த (தர்மாதர்மங்களென்னப்படும்) 

ஸம்ஸ்சாரங்கள் பதிர்துள்ளன. புண்ணியச் செய்கை தர்மமென்றும் பாவச் 

செய்கை அதர்மமென்றும் சொல்லப்பவெசதாம், | 

சுருட்டு காபி புகையிலை மூசவியலவகளை உபயோகிப்பவனுக்கு அவ்வுப 

யோகச்இினால் சேவாச்திற்கு யாதானும் வியாதி, மீண்மெ அவ்வாறே உபயோ 

இச்சச் செய்வசாடகிய அப்பியாளப்பற்று, எனும் இரண்டுவகையான விசேஷம் 

ஏற்படுவதுபோல, புண்ணிய பாபங்களைக் செய்யும் ஜீவனுக்கு அவைகளின் 

பயனாகிய இன்பதுன்பங்களை விளைவிக்கும் சச்இ ஒன்றும், மீண்டும் அவ்வா 

அள்ள செய்சைகளிலேயெ பிரவர்சடிச்சச் செய்வகாகிய அப்பியாஸப்பற்றுஒன் 

றும், இ௩்ஙனமிருவகையாய் ஸம்ஸ்காரங்கள் அந்தகீகரணத்தில் ஊன்றப் பெறு 

இன்றன. ஸாுகதுக்க ஏ துவாநதிய ஸம்ஸ்காரமே தர்மாசர்மமல்லது கர்மா என 

வும் அப்பியாஸஸம்ஸ்காரமே வானை யெனவும் சாஸ் இரங்களில் வழங்கப்படு 

இன்றன. மனம் வேறு ஸ்தாலச்தைப்பற்றிக்கொண்டு லோகாந்தரம் செல்லு 

இன்றதாயின் மனத்திலுள்ள இரண்டுவித ஸமஸ்காரங்களாகிய கர்மாவும் வாஸ 

னையும் அவ்வாறே செல்லுகின்றன வென்பது சொல்லாமலே நன்கு அறியக் 

கூடியதாம். இவ்வுண்மையான து 

5 _த௦விடிழா ௬8. ணவ fh irr ©) uo) டாப வட உர bg raj? 

* பாலோசம் செல்லுகின்றவனா*ய ஜீவனை அவன் செய்திருர்த 

உபாளனையும் புண்ணிய பாபகாமமும் பூர்வம் ௮டுச௪0௪ பழக்கத் 

தினால் ஏற்பட்ட சுபாசப காரிய விஷபபோசங்களுச்குத் தக்கபடி 

ஊன் நியுள்ள வாஸனைகளும் ஈன்ரு பற்றி கூடச்சொல்லுகின் 

இன 

எனும் பிருதறதா ஈண்யா இச்ரு இகளாலும் 

விழா க ஹ:ப௩கெொ aires wr 25.49 300 LI _ 6 

உராகதோ£_ந௦ஹரேறி, அழவிதோறா 6) grasanas— il 

உபாஸ்தி, கர்ம, இவைகளோடு கூடியவனாய் வாஸனைகளோடும் கூடி 

யவனாய் அஞ்ஞானச்சதோடு கூடியவனாுன ப்ராஞ்ஞீனையடைர்து 

ஜீவன் வெளிப்பட்டுச் செல்லுகின்றான். 

எனும்சிவ£ தாதி வாக்கியங்களாலும் உபதேசிக்சப்பட்டுள்ளது, ஜீவன் 

லோகாந்தரம் செல்லும்போது கர்மாச்சளோடும் வாஸனைகளோடும் கூடியுள்ள 

* 4,



26 வேசசாஸ்திர தச்.துவம், 

மனமும் செல்லுகின்றது. மனமிசாவிடில் ஜீவனில்லை, மனஹிலுள்ள தெல் 
லாம் ஜீவனுடையதே. ஆதலின் மனஸிலுள்ள தர்மாதர்ம வாஸனை ஜீவனுடை 

யதே என்று சொல்லப்படுகின்ற து, 

ஜீவன் இக்க ஸ்தூல சரீ ரத்தைவிட்டுப் பிரிந்து போகும்போது இவனால் 

இங்கு அபிமாணிச்சப்பட்டிருர்க செல்வமாவது புச்இிரராவது மித்திரராவது 

சுற்றச்தாராவது தேகபலமாவது புகழாவது மற்றுமுள்ள யாகாவது கூடப்போ 

இன்றில்லை. எவர் இவனைவிட்டுப்பிரிய கூ. ணகேரமும் மனங்கொள்ளுகின் ற 

,தஇில்லையோ; அப்படிப்பட்ட இவனது புத்திர மிக்கு ர sos Son Guise 

லேயே ஜீவனினின்றும் பிரிந்த இவன து சேகமான ௮ நிர். த்தயையாய்ச் கட்டை 

களிலும் முட்டைகளிலும் வைச்துக் கொளுச்தப்படுசின் நசன்ரோ. அந்தோ? 

ஸ்்தூலதேகச்தை விட்டு ஜீவன் வெளிப்பட்டுப்போகும்போது புத்திர பார்யாதி 
யர், ஸம்பாதிச்ச பொருள் மு.சலியயாதும் கூடப்போகாவிடினும் பெயராவது 

கூடப்போகக்கூடாதா ? அதுவுமில்லையே. பெயருமிழர்து பிணமெனும் புதுப் 
பெயசோடு மாத்திரமன்றோ செல்லுகன்றான். அதுவும் மயானச்துக்கப்பா 

லுண்டா ? இல்லையல்லவா, ஜீவன் இச்தேகச்சைவிட்டு நீங்குங்காலக்இல் 

புசதிரபெளச்இர களச்திராஇிகள் அருகில் வர். து அப்பா ! தாகா ! நாதமே | இது 

காரும் தாங்கள் -ஸம்பா தித்த பணச்தில் எங்களுக்குச்தெரியாமல் யாரிடத்திலா 

வது யாதானும் கொடுச்திருச்சின்8ீரோ ? சாங்களறியாமல் எவ்விடத்திலா 

வது வைச்இருக்கின் ரீரோ? சுளுவாய்ப் பேசமுடியாவிடினும் கொஞ்சம் கஷ் 

டப்பட்டாவது சொல்லும், அல்லது ஜாடையாவது காட்டும். ௮ர்தோ நீங்கள் 

போய்விட்டால் பிறகு காங்கள் யாது செய்வோம் ? எங்களுக்குக் கஇயா துமில் 

லாமல் போச்சுதே. என்று இவ்விதம் சொல்லுகின்றார்களேயன் நி உங்களோடு 

நாங்களும் மரித்து விடுகின்றோம் எனச் சொல்லி அவ்வாறு செய்வார்களில்லை. 

௮ந்தோ ஈமச்கு எவ்வழியும் சொல்லாமற் போய்விட்டாபே என்று சகறுவார் 

சளே யன்றி ௮ந்தோ ௮வர் எவ்வுலகம் சென்றாரோ. அவரது கர்மா எவ்விச 

மாயுள்ளதோ, அவர் எக்கர்மப்பயனை யனுபவிப்பாரோ என்று புலம்புவாரில்லை. 

இவ்வாறு இவனது புச்திர மிச்இ.ர களச்இ.ரா.இசளெல்லாம் இக்த ஸ்.தால சரீ 

ரம் சேஷ்டி த்துச்கொண்டிருச்கும் வரையிலேயேயன் றி ஜீவன் இதை விட்டுப் 

பிரியும்போது இங்கு ஸம்பா இச்சப்பட்ட பொருள்களில் சர்மா சர்மங்களுச் ௧௬ 

நியமாய் யாதும் கூடச் செல்லுகின்றதில்லை. அல்வாறள்ள தர்மாதர்மங்களுள் 

தர்மமே மித்இரனாம். அ சர்மமே சத்துருவாம், தர்மாதர்மங்களாகிய இவ்வி 

ரண்டி.ற் கந்நியமாய் யாதும் வருகின்ற இல்லை என்பதையறிக்தும் மனிதர் தர் 

மங்களை செய்யாமலும் அ.தர்மங்களையே செய்துசொண்டு மிருக்கின்றார்களே ? 

can f,) ஹ.நிஹூ_தா.நி ௨) விாஹிட$ ஓப் | 

பெஷாஷிா கூசிவ ஸிகிரோஸரய...9_56௨உ ௦ 23 

us 

பிரதி தினமும் ஜீவர்கள் இறச்சின்றசைச் சண்டுகொண்டே யிருச் 
கும் மனிதர் தமக்கு அம்மாணமுண்டென்றெண்ணி ஈல்லகர்ரியம்
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செய்யாமல் தம்மைசாச்வசராய் எண்ணுகன்றனசே இதனிலும் ஆச் 
சரியம்யாதுள.து 

எனத்தரூம நந்தனர் சொல்லி. பவண்ணம் இதனிலும் ஆச்சரியம்உண்டா 1 

37 தபறும் ர8 ௨௧ 2 காஜலொ ஷை க்ஷிதள | 
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மரித்த சரீரத்தைக் கட்டை மண்ணாங்கட்டி களுக்கு நிகராய் விட்டுத் 

தள்ளி இரும்பிப்பாராமல் பர் துக்கள் செல்லுகின்றனர். தர்மா தர் 

மங்களே அ௮ச்€வனோடுகூடச் சொல்லுகின்றன 

என்பது முதலிய ஆன்றோர் வாக்கியங்களாலும் கடைசியில் கூடவருவது 

புண்ணிய பாவங்களே என்பது ஈன்கறியப்படுகின் றது, 

இனி ஜன்மார்தரமுள்ளதென்பது வறிதீஇத்தால் ஜீவன் லோகாந்தரம் செல் 

லுகின்றான் என்பத ஸஹித்இப்பதாகும். ஏதோ இறந்தால் அத்தோடு ஒழிந்து 

போகின்றது என்று கொண்டு ஜர்மார்தாமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடா 

தோ எனின், கூடாசென்க. ௮தாவது சாஸ இரம்சொல்லுகின்ற தென்பதைக் 

சொண்டு மாத்திரம் ஜரமார்சாமுள்ளதென்பதில்லை. யுக்தியாய்ச்கவனித்தாலும் 

ஜன்மாந்தரம் உள்ளதெனவே ஏற்படுகின்றது, அதாவது 

உலகில் இரியையின் காலச்திலும் அசன் பலபோக காலம் வேறுயிருக் 

இன்றது, இருஷி (பயிரிடுதல்) பாகம் (சமையல்செய்தல்) முசலியஇரியைகள் 

ஏற்படும் காலத்திலேயே அவைகளின் பயனாகஇியு தான்யலாபம் போஜனம் மூத 

மூயன நிகழ்வனவல்ல. இரிஷூபாகம் முகவியவைமுர் இயும் சான்யலாபம் போஜ 

னம் முதலியன பிந்இயுமே ஏற்படுகின்றன, உலகிலுள்ள ஸகல கிரியைகளுக் 
கும் இவ்விதமே. ஜன்மாக்தரமில்லை யென்றால் இப்போது செய்யும் புண்ணிய 

பாபங்களின் பயன் இப்போதே புரிக்கப்படுகின்றன் என்றேற்படும், உலகில் 
புண்ணியம் செய்வோர்களெல்லோரும் இப்போதே அதன் பயனாகிய இன்பத் 

தையும் பாலம் செய்வோர்களெல்லோரும் இப்போது துன்பத்தையும் ௮னுப 

் விச்சிரூர்களெனும் நியமம் காணட்படுகின்றதா? சிலர் விசேஷமாய்ப்புண்ணியங 

களையே செய்து கொண்டிருந்தும் துன்பங்களையே அனுபவிக்சின்றதையும் 

அவ்வாறே லர் பாபங்களைச் செய்து கொண்டிருந்தும் இன்பத்தையே 

அனுபவிக்ன் றதையும் காண்டுன்றன மன்றோ, புண்ணியத்தின்பயன் இன் 

udp» பாவத்தின் பயன் துன்பமும் என்பதே உ௫ிதமல்லவா, இங்கு செய்யும் 

புண்ணியபாபங்களின் பயன் இப்போதே புசிக்கப்படுகின்றதென்றால் புண்ணி 
யங்களைச் செய்பவர் துன்பத்தையும் பாபங்களேயே செய்பவர் இன்பத்தையும் 

அனுபவிச்சக்காரணமில்லையே, இதனால் இங்கு செய்யும் புண்ணியபாவங்களின் 
பயன் இப்போதே அனுபவிக்கப்படுகின்றதெலும் கியமமில்லை என் ஈறியப்படு 

தின்றது. இகர்த ஜன்மத்தில் ஸுஷாப்இ மூர்ச்சைகாலச்தவிர மற்றசாலங்களி
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ஒருவனும் ஒருகணமும்கிரியையின் நி சும்மா இருப்பதில்லை” 

என்பது முசலிய வலாக்கியங்களால் பகவக€தாஇு நால்களிலும் இல்வாறே 

சொல்லப்படுகின்ற. ஆதலின் இந்த ஜன்மகாலம்முழுவதும் இரியாகாலமே 
யாகின்றமையால் இதன் பயனைப்புசக்கவேண்டியகாகெய போகாலம் வேறு 

ஜன்மமாகவே யிருக்கவேண்டு மென்பது நிச்சயம், 

காகி -பாபாசுவ?_ த உலஹ )ஸொ.மஹ கா தமாவற$ 
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இரியைமின்காலச்திலும் ௮சன் பலபோகச்தின் காலம் வேறேயாம், 

கிரிஷிபாகாஇகொலத்கிலும் கான்யபாலாபபொஜனா இகொலம் வேறாக 

வேயன்றோ காணப்படுஇின் ற.று, 

என்று எனது ஆஅ௫ிரியராகிய ஸநாஜானர்தஸ்லாமி நிரூபிச் இருக்கும் வண் 

ணம் இங்கனமே யுக்இியைக்சொண்டும் மீர்ணயிச்சப்படுகின்றது. ஆதலின் 

ஜுமார்தரம் உண்டென்பது நிர்ணயமேயாம், 

இனி ஜன்மார்தரம் உள்ளதாயினும் நகுக, ஸ்வர்க்க ஈகரகங்களாகிய வேறு 

உலகங்கள் இருக்கின்றன என்பதை ஏன் ஓத்துக்கொள்ளவேண்டும்? உலகங் 

களைப் பரிசோ தித்தவர்களாகய மேற்குச்திசையோர்களால் வேறு உலகங்கள் 

இருச்சன்றன என்பதாக ஓசச்துச்சொள்ளப்படவில்லையே, அவர்கள் உலகைப் 

பிரச்தியக்மாய்ச்சண்டு ஆளியா முதவிய உந்து கண்டங்கள் மாச்திரமிருக்கின்ற 

ன என ர்மானித்திருக்கின்றார்களேயன் ரி வேறு லோகமிருப்பதாய்த் இர் 

மானிக்கப்படாமலிருக்கும்போது, ஏதோ. புராணச் சுவடிகளில் எழு.இயிருப் 

பதை மாத்திரம் கொண்டு ஸ்வர்க்க ஈரகங்களாகிய உலகங்கள் உள்ளனவென்று 

சொல்லும் உனது வாக்கியச்தை எப்படி. ஓச்ஆக்கொள்ளக்கூடும்? என்று பலர் 

வினவக்கூடும். ஆதலின் இவ்விஷயச்தைச் சற்று நாவொம், அதாவது 

ஆகாயத்தில் நம்மால் சூரிய சந்திராஇக்ருந ஈக்ஷச்திரங்கள் காணப்படு 

தின்றனவே, இவை தீப்பொறிகள்போலக் தோற்றுகின் றனவன்றோ, இவை 

தீப்பொ றிசகளேயா? அல்லது பஞ்சபூ சமயங்களாகயெ உலகங்களா? என விசா 

ரித்துப்பார்க்கின் தீப்பொறிகளல்லவென்றும் இங்கிருந்து பார்ப்பவர்களுக் 
குத் தீப்பொறிகள்போலத் சோன் நினாலும் உண்மையில் அனை இவ்வுலகம் 

போன்ற எண்ணிறந்த உலகங்களே என்றும் நிச்சயிக்கப்படுசன் றன, 

இவைகளுள் Fa bribed மிகு.இியாயுள்ளனவும், ல ௮க்ஙி யம்சம் 

மிகுதியாயமைந்தனவும், சில வாயுவம்சம்மீரு கியாயுள்ளனவும், சிலஸ-க ஏ.துவா 
யிருக்கும்படி அக்றியம்சம் அமைர்தனவும், சில துக்கஹேதுவாய் ௮க்நியம்சம்
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அமைர் தனவும், சிலஸுக ஏ அவாய் ஜலாட்சம் அமைர்தனவும், சிலதுச்சே ஹது 
வாய் ஜலாம்சம் அமைர் தீனவும் சில ஸு-கஹேதுவாய் வாயவம்சம் அமைர்சன 

வும், சில துச்கஹேதுவாய் வாயு வம்சம் ௮மைர்தனவும், அவ்வாறே பிருஇவி 

யம்சம் அமைச்சனவுமாய்ச்சிலவும் இருச்சச்கூடும், 

இனி ஸுஒர்யன் முசவியவை எரிர் துகொண்டி ருச்கும் இச்சுவாலையைச்சவி 

றஐவேறல்ல என்று கொண்டு அகச்கிகிமாகாமாயள்ளன என்று சொல்லக்கூடா 

தோ எனின் அல்ல, 

அதாவ, நெருப்பு ஜ்வா லையிரு்குனிடம் அக்விஜனும் கார்பல னும் இருக்க 

வேண்டும், ஆகீறிஜன் கார்பன் இ௰்விரண்டும் செராமல் ஜீவாலை ஏற்படாது 

என்பது தற்காலம் யாவராலும் அறியப்பட்டவிஷயம், அன்றியும் ௮ச்சிநியா 

னது யாதானும் ஐர் பொருளை ஆச்ரயிச்சதே (பற்றியே) இருச்குமன்றி நிசா 

தராமாயிருக்கின்ற இல்லை. பம் முூகலிய ஜவாலைகள் இரி முவலியவைக ளிரா 

மல் தனியாய் இருப்பனவல்ல, ஆசலால் ஸூரிய மண்டலமான ஜ்வாலை 

மாச்திரமாகிய ஜோதி மண்டலமே என்று சொல்லுவது உசிதமல்ல, அங்கு 

சோதி சாணப்பவெது பிரக்தியகிமாகலாலும் அதன் கரணங்களும் தஹித்தல் 

பிரச்தியக்மாய் அனுபவிச்கப்படிகன்றமையாலும் அரு தீ உள்ளது என் 

பதை மறுக்கவும் முடியாது, சணித்துச்$ிபிராசாதலால் தீயிருச்சகற்கு ஆதார 

மாகிய வேறு பொருள் அம்மண்டலச இலிருக்கின் சென்றே Clara eC acer 

டும், அங்கு அக்கிறிக்கு ஆதாரமாயுள்ள பொருள்யாதெனின் வாயுமாச்திரமே 

யாவது அல்லத ஜலமாச்இரமேயாவது உள்ளசென்பதும் உசிதமல்ல, வாயு 

UTED rao surg a ஐலீமாச்நிரச்சையாவது பற்றிக்கொண்டு அ௮ச்இிரியிராசாத 

லின் பிருஇவியும் அங்கிருக்கவெண்டுமென்று உள ஹறிக்கப்படுகின் றது. வாயு 

வின்றி சேவலம் பிருதிவிமாச்இரத்இல் அக்க கதன் தலால் வாயுவும் இருச்சக் 
கூடும் என்று அறியப்படின்ற து. மண்ணும் வாயுவும் ௮க்இநியுமிருக்ச வேண்டு 

மாயின் அதற்காசாரமாகிய ஆகாயமும் இருக்கே எண்டேன் ற அறியப்படு 

இன்றது. இல்வாறு ஆராம்ர்து பார்த்தால் பிருதிவி ௮ப்புதேய வாய ஆகாயம் 

எனும் ஐம்பூதங்களின் அம்சங்களாலேயே ஸுூர்யாதி மண்டலங்கள் ஆமைச் 

துள்ளன என்பதுரிர்ணயம், இவ்வுண்மையான து 

சிக தஹ OI) 5 OEP MOLISE oO 0 BFW”? 
wy 

[1 அ இத்சணிடம வெளுப்பாயுள்ள.து ஜலச்னெது கறுப்பாயள் ளது 

பிரு இிவியின து. 

எனச் சார்தோச்கியாதி உபநிஷசவாக்கியங்களால் உபதே?ிக்கப்பட்டி ௬ 

Salar MH. 
சூரியன் முதலிய மண்டலங்களில் அக்கிநியம்சம் மிகுதியாகவும் பருஇிவி 

யாதி ஏனைய பூதங்களின் அம்சங்கள் ஸ்வல்பங்களாகவும் இருக்தலின் ஆக்கிகேய 

மண்டலங்கள் எனவும் சோகிலோகங்களெனவும் சொல்லப்படுகின்றன. ௮ம் 

மண்டலங்களில் &ீம்பூதங்களின் அம்சங்களேயிருக்கின் ஐனவாகலின் அங்கு 

ஜீவர்களும் வஷிக்சச்கூடும், இல்வுலலலுள்ள ஜீவர்களின் தேகம் ௮ங்கு ஜிவி
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யாவிடினும் ௮ம்மண்டலங்களின் சசோஷ்ணஙிலைமைக்குச்தக்கவாறு அமையப் 

பெற்றசரீரிகள் அவ்விடத்தில் ஜீவிக்கக்கூடும் என்பது நிச்சயம். ஸமுத்திரம், 

ஏரி, தடாகம், ஈ.தி, முசகலியலைசளில் ஜலமே மிகு இயாயிருக்கினும் ௮ தற்குச்தச்க 

படி. ஜலாம் சக்தையெ மிகுஇியாய்க்கொண்டுள்ளனவும் இதரபூதாம் சங்களை 

ஸ்வல்பமாகக்கொண்டளெொளனவுமாகிய மீன் முூசலிய ஜலீயசரீரிகள் வஹிக் 

கின்றதுபோல, ௮க்கனியம்சம் விசேஷமாக அமையப்பெற்ற சரீரம் 3 AFB) 

யாதி புவனங்களில் வஹிக்கக்கூடும்்என்பதில் சிறிதும் ஸந்தேகமில்லையன் 

ரோ. சூரியன்போலவே சர்திரன், அங்காரகன், புதன், முதலிய மண்டலங்க 

ளெல்லாம் இவர் விக்குமிடமாகெய உலகங்களேயாம்.  சூறியசர் இரா இகள் 

லோகம் என்பது வெகு காலம் வரையில் மேளுட்டார்களுக்குச் செரியாத விஷ 

யம், சம்மவர்களுக்கோலேனின் பன்னெடுங்காலமாய் இல்விஷயம் ஈன்கறி 

யப்பட்டதே என்றறிக, இவ்வாறு 
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ஜீவர்மேஜனோக்கச்சென்றனு எந்த ஸ்தாஈங்களில் 'நிலைபெறுகின்ற 

னசோ அவைகளை உள்ளபடி கூறுகின்றேன். என்னிடம் தெரிந்து 

கொள்வாயாக, அ சனைக்கேட்டு கர்ம நிச்சயக்தையும் திடமான புக்தி 

யையும்பெறுலாய், ஈக்ஷக்இ.ர வடிவங்களாய்க் தோன்றுகின் றனவன் 

ரோ. அங்கு சச் இிரமண்டலமும் தன அ கார் இயால் ஜொலிக்கும் சூரிய 

மண்டலமும் காணப்படுகின் றதே. இங்கு புண்ணியம் செய்கவர்களான 

ஜனங்கள் சென்று வஹிக்குமிடங்களே ௮வை என்றறிவாயாக, 

என்பத முதலிய வாக்கியங்களால் ஸ்ரீ மஹாபாரத ௮.நு£ தாஇகளில் சொல் 

லியிருத்தலை ஈன்றாயறிர் துகொள்க. இன்னம் இவ்விஷயச்தில் எராளமாய்ப் 

பிரமாணவாக்கியங்கள் இசணிலேயே உசகரிச்சப்படும், அங்கு சண்டு சொள்க, 

சர் திரா இிமண்டலச்தஇிலிருர் தவரும் இரணம் மிகவும் குளிர்ச்சிபொருர் திய 

தாயிருக்சன் றமையால் அதற்கு ஏது வாகிய ஜலாம் சம் ௮ம்மண்டலச்தில் அமை 

ந்திருக்கவேண்டுமென்பது நிச்சயம், காரணமின்றிக் காரியமில்லையாதலால் , 

சர் இரசிரணச்தின் குளிர்ச்சியாகியகாரியத் இற்குச் காரணமான ஜலாம்சம் ௮ம் 
மண்டலத்திலிருக்கவேண்டுமென்பதை யாராவது மறுக்க முடியுமா? இயலாதன் 

Cap. 

ஜலம் தனித்து நிராதாரமாய் இராசாதலின் அங்கு பிருதிவிமுதவிய 
ற்ற பூதங்களின் அம்சங்களும் ௮மைந்திருச்சவேண்டும், ஆயினும்ஜலாம்சம்
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மிகுதியாய் உள்ளசென்பசே உூசம், இனி அம்மண்டலச்சின் அமைப்புக்குத்த 

க்சபடி. ஜலாம்சம் மிகுஇயாயும் இசா பூதாம்சங்கள் ஸ்வற்பங்களாயும் ௮மைர்த 

சரீ. ரமூடைய ஜீவர்கள் அம்மண்டலச்இல் வஹிக்சக்கூடும் என்றும் ஊஹிக்கச் 
கூடியதே, 

இவ்வாறே வாயுவமசம் மிகுதியாய் அமைந்துள்ள மண்டலங்களுமிருக்கக் 

கூடுமென்றும் அம்மண்டலங்களுக்குச்தச்கபடி வாயுவம்சச்தை மிகுஇியாயும் இ 

தா பூசாம் சங்களை ஸ்வல்பங்களாயுமுடைய சரீ ரஜீவர்கள் அம்மண்டலங்களில் 
ஜிவிச்சக் கூடுமென்றும் விளங்கக் கூடியதே 

இவ்விசம் அகாயக்தில் ஈம்மால் பிரச்இெக்மாய்க் காணப்படும் ஸுிரிய சச் 

இச இருஹ rap Gia ளெல்லாம் இங்கிருந்து பார்ச்கும் போது சிறிய 

சோதிச் கூட்டம் போலச் தோன்றினாலும் உண்மையில் அவைக ளெல்லாம் 

பஞ்ச பூதங்களால் அமைந்துள்ள உலகங்களே என்பது நிர்ணய மாதலின் 

லோகாக்தரம் என்னப்படும் ஸ்வர்க்க நரகங்கள் அவைகளேயாம் என்றறிக, இனி 

நம்மால் காணப்படாமல் இசற்குச் சழ்ப்பிரதேசக்திலும் ஏராளமாகிய மண்ட 
லங்களிருச்சின்றன. விசேஷமாய் அவை ஈரகலோகமென்றும் சொல்லப்படும், 

மேற்குச் இசையோர்களால் இங்கனம் நன்றாய் அறியப் படாசதைக் 

கொண்டு மாத்இரம் ஸ்வர்க்க ஈரகங்கள் வேறு இல்லை என்பது உ௫தமா 1 மேற் 

குச் தசையோர்களால் அங்காரகன் பிருறஸ்பதி முதலிய கஇருஹங்கள் பெரிய 

உலகங்க ளென்ப காகச் கண்டு பிடிக்கப் பட்டு அவ்விடங்களிலுள்ள விசேஷங் 

களைப் பற்றிச் தற்காலம் பரி சோஇக்சப் பட்டு வரடின்றது. இதுபோல 

மற்றுமுள்ள கஇருஹங்களை இன்னமும் ஈன்கு பரி சோடஇச்சார் களாயின் ஈம் 

சாஸ் இர௩்களில் சொல்லியபடி ஸுரிய சந்திராதி கருஹங்களெல்லாம் உலகங் 

களே என்றும் அங்கு வஹிக்கத்சக்க சரீ ரச்தோடு ஜீவர்கள் அங்கும் ஜீவிக்கச் 
கூடுமஎன அறிர்து கொள்ளஇயலும், 

மேற்குத் இசை 3யொர்களால் கண்டு பிடிக்கப் படாசுவைகளை யெல்லாம் 

பொய் என்பது உடதமாகுமா $ சில நூற்றாண்டு களுக்கு முன் அமேரிக்காக் 

கண்டம் இருக்கி ன்ற தாகவும் பூ பூமி உருண்டையா யிருக்கின்ற தாகவும். சண்டு 

பிடிச்சப் படவில்லையே. அப்போதுள்ளவருக்கு அவ்விதம் “அறியப் பட்டிரா 

த.தினொால் ௮ச்சாலம் இவை?பொய்யா யிருர்கனவா ? தற்சாலமும் அவர்களால் 

கண்டு பிடிக்கப் படாமல் இப் பூ மண்டலச்தஇில் எவ்வளவோ இடங்க ஸிருச்சக் 

கூடும். தற்காலம் கண்டு பிடிக்கப் பட்டிருப்பது Pun மூதலிய ஈது கண் 

டங்களே யாதலால் இவைகளைக் தவிர வேறிடம் இப் பூமண்டலச்தி லாவது 

வேறு எங்கே யாவது இல்லைவே மில்லை யென்று சாஇக்க பூ.யலுவது உ௫௫ 

மாகுபா? ௮. ந௫தமே யன்றோ. 

ஸ்.தால சேஹச்தைச் தவிர ஆச்மா எனும் ஒர் பொருள் உள்ளதாக மேற் 

குச் திசையோர்களால் வெகு காலம் வரையில் ௮.நியப் படாம விருந்தது. பிறகு 

சாஸ் இரவிசாரணோயால்தேகேர்திரிய மனா களுக் கர்நியமாய் ஆச்மா எனும் ஓர் 

பொருள் உள்ள தென்றும் அதனை உள்ளபடி. அறிது கொண்டு ஜன்மச்தை 

ஸ.பல மாச்டச் கொள்க வேண்டு மென்றும் தற்காலம் மிக்க ழூய ற்சி செய்யும்
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மேதாவிகள் அமேரிக்சா ஆஸ்ட்ரேலியா முதலிய சண்டங்களில் பலரிருக்கின் 

றனர் என்பது ஈம்மவரால் ஈன்கறியச் கூடியதே யன்றோ. 

இது போல மேற்குக் தசையோரால் அறியப் படாமலும் நம்மவரால் 

வெகு காலமாய் அறியப் பட்டு முள்ள விஷயம் இன்னம் ஏராளமாய் இருக்கக் 

கூடும்அல்லவா. பதஞ்ஜீலி முசலியவா்களி யற்றிய யோக ஸுூத்திரா இகளைச் 

கண்ட? அ 2மரிக்காவில் உள்ள பலர்களால் இர் து யோக சாஸ் இர மானது வாஸ் சவ 

மென்பதாகத் தற்காலம் ஈன்கொச்துச் கொள்ளப் பட்டும் அப்பியஹிக்கப்பட்டும் 

வருகிறது பிரஸிச்சமே, ஈமது முன்னோர்கள் இவ்வாறு மிக்க மேதாவிகளா 

யும் வேச சாஸ் தரங்களில் சொல்லப் பட்டிருர்கும் விஷயங்களை அனுபவச் 

இல் கொண்டு வரசவருமா யிருந்சனா, மேற்குக் இசையோர் உலகிலுள்ள 

பொருள்களை மிக்க முயற்சியோடி அபாசமாய்ப் பரி?சாதஇச்து அறிந்து 
கொண்டு தற்காலம் ௩மது சாஸ் இரங் களிலுள்ள மாமங்களையும் அறிர் துகொள்ள 

முயலுகின்றனர். ஈம்மவரோ எனின் இல்வுலக வாழ்க்கை மறுமைப் பயன் 

எனும் இவ்விரண்டையும் இழர் ஐ, வேசு சாஸ் திரங்களில் ௮ ரச்தை யுடையவர் 

களாய் ௮வயைகளில் சொல்லப் படும் விஷயங்கள் யாவை யென்பதை ஒர் சிறிது 

மறியாமல், ஈமது வேத சாஸ் இர௩்க ளெல்லாம் ௬ச்சப்பிசகு என்று பிறருக்கும் 

போதிக்க முயலுகின்றனர். நிற்க, இணி எடுத்ச விவயச்தை நாவொம், இவ் 

வாறு ஆதித்ய சர்கிராதிள் லோகங்கள் என்பதும் அங்கு Ga ஜலம் 

முதலிய பூதாம்சங்களம் உள்ளன என்பதும் ஈம் சாஸ்இரச்இல் எங்கு. சோல் 

லப் பட்டிருகசின்றது எனின் 

wep ர் வேசம், 

“ஜெயா.சாய9 றந) மானாடி தஹ ஷா பம் 
QD 

§ | as) & ர்ணா3ய9 eu} ir ow. Sur Ug. 7S AMAW Tee \o an) “yr 
eh 

& ar ole Hy 

சேவர்களுக் குறிய பெருமையைப் பெற்று ஆஇக்திய மண்டலம் 

செல்லுகின்றான். பிதிரர்களும் குறிய பெருமையைப் பெற்று 

சர் இர உலகம் அடைகின்றான் 

பருவ தாரண்யம். 

4 பெபஷெநஉா9.5_த பஹா பொன்றும் 22 6 சாஹெ 

௨0 வி.கரமொக? ௨ி.க7மொ.கா 307௦] ் 

எவர் வேள்விதானம் அவம் cppobusonaster ௮ நுஷ்டி ச்துச் செல்லு 

இன்றனயோ மாஸாதிஷ்டான தேவகையின் உலகச்திலிருந்து பிதி 

சர்களைக் காணக் கூடிய இடச்தையும் அங்கிருந்து சர்திர Cares 

தையும் அடைகின்றனர். 

கெளஷீ£தடப் ராஹ்மணம். 

_த08_த௦ெய:ப௫_ந5 ௨௦௦ நரேஷாஉ3ா ழிலொகரை.ம7 தி ஹவா



வலோகாசர்தரம், 83 

Lie@@rcso anaes) wre ஊளுகி_தலொக௦ ௨௦5. லொ 

GO ANA.) ஜா௨_தி௮யொக௦ ஹர ஹகொக௦? 

இவ்விர்ச தேவயானமா௫ிய மார்க்கச்சை யடைந்து அச்டிரியின் லோ 
கத்தையடைகின்றான். வாயுலோக மடைகஇன்றான் வருணலோச 

மடைஇன்றான் ஆதிச்ச லோசமடைஇன்றான் இர்.இிரலோச மெய்து 

சின்றான் ப்ரஜாபதி லோக மடைகின்றான் பிறகு பிர்மம லோக மெ 
ய்துகின்றான். 

பருஹதாரண்யம், 

bao oy கொகெஷ-௨மா.8..)_தீ | 

 ஓகார்க்கி தகூத்திர லோகங்களில் என்று”? 

66 

மண்டல ப் ராம்ஹணம், 

cc பாஞ்வலெராஹூெய9ஹா8 நிற 1d g\Owrao Bure | 

“யாக்ஞவல்கிய மஹா முனிவர் ௮ இத்த லோகம் சென்றார்.” 

இவ சீதை, 

௨௨௩. மொகெகிய) 0௨. ௨௦௦ உராஉழவு0ெ.வ௱ஸி,ய௦ | 

“சந்திர லோகத்தில் இவ்விய ே தஹச்தைப் பெற்று மிகுந்த இன்பங் 

களைப் பு?ச்கின்றான். ” 

என்பது முதலிய வாக்சயங்களால் சூர்ய சர் இர இருஹ ஈக்ஷத்திராதிகள் 
லோகாந்தர மென்பதாக வியக்தமாகின் றது. 

அன்றியும் தைத்திரியோப நிஷதம் சீக்ஷ£வல்லியில் பிரபஞ்சத்தை ஆச்ம 

(ஜீவ) வர்க்கம், ௮வைகள் வஸிப்பதற் இடமாகிய பூச (விசாரமாகய) Cone 

வர்க்கம் என்றிரண்டு வகையாய்ப் (பங்தியாய்) பிரிச்து ஸூர்ய சந்திர ஈக்ச்தி 
சா.இகளை ஜீவர்கள் வஹிப்பதற் கிடமாய் ஈன்கு உங்தே?ிக்சப் பட்டிருக்கிறது, 

அதாவது, | 
68 வருமிவ)௦_தறிக்ஷ:ட)ளடி./மொவா௦ தற திபு H alg 

“pb - ஐ ம 77 (ப rungs) U0 OR 5 CT Bee re 

“பிருதிவி ௮ந்த ரிக்ஷம த்யெள: திசை அவார்தரதிசை ௮கநி வாயு 
ஆ இத்தியன் சந்திரன் நகூத்இரங்கள் ,, 

cc உ.த) யிவ5_த௦ ்? இயை பூத விகாரத்தில் அடங்கயுள்ளன ” 
என்று போதித்துப் பிறகு 

மாயா? Oo இணி ஆத்ம (ஜீவ) வர்ச்சமாவது ”” என்று சொல்லி 

வபாணொவுாரொரவா_நஉஉர_௩ஹோ_6 “ வஷூடுஸ்றா _த:௦ 
டசி ௦ வெப் வர YJ 

ர் ந 2 > 

௦ ர்வா "௯1? 
மெ de sie 

பிராணன், வ்யானன், அபானன், உதானன், ஸமானன் * சக்ஷுஸ் 

செவி மனம் வாச்தொச்”” என்று கூறி *பாஉ௦ வாழு உ avv_jo” 
ன .



84, வேதசாஸ்இிர தத்.துவம், 

ce re ge ம ந air ole 6G) baie cam ப்ணொ.தி 

“இவை எல்லாம் இருவகையே ஆச்ம பங்க்திகளாலேயே ஆ திச்திய 

சர்திர ஈகூத்திராதி பூதபஙக்திகள் நிறைக் இருக் கின். றன ”' 

எனச் சொல்லி யிருப்பதைக் கவனித்தாலும் ஸூர்ய சந்இராஇிகள் ஜீவ 

வர்க்கங்களால் நிறைந்த வுலகம் என்பது ஈன்றாய் விளங்கும். உண்மை இவ் 
வித மாதலின் | 

a4! 5, Jorg Og BO] aprug OUI GO) wit dor o GU F621, Sebi 

wy ang | areas உர war Jes uy, FSH 2OIOB ॥உயொ 

ஹிலொகா து 8 வொ.மழா6 | 

(6 G30) ). மய JWT doll 6 6 த் இற லு wr Ge ய் ரக்ா£ஹமாவரய பே 
io ஜ் 

௦ UT ce bio | ௮௯ம்) உயொவஹி யோஹுது௦. , re Quins j aire 

_நறயோவே விலா | 

என்று எனது ஆசிரியராகெய ஸஹஜாகந்த உபாத்தியரும் இவ்வாறு நிரூ 

பித்திருக்கின் றனர். 

இணி ஸ்வர்க்க கரகங்கள் எவை எனின், ஆதித்தியன் சச்திரன் புதன் 

பிருஹஸ்பதி முதலிய மண்டலங்களும் இவ்வாறுள்ள ஈக்ஷச்இிரங்களும் புண் 

ணியஞ் செய்தவர் செல்லுமிட மாதலின் ஸ்வர்க்சங்க ளென்பதாம். சணி 
மூதலிய கிருஹங்களும் அவ்வாறு மற்றுமுள்ள ஈக்ஷத்திரங்களும் டாபஞ் செய் 

தவர்களால் அடையக் கூடிய இடங்களாதவலின் ஈரகங்க ளென்றும் ௮றிக. 

இனி இப்பூ மணடலத்திற்குச் £ழ்ப் sre தசத்திலுள்ள தம் தீகஷிணத் துருவத் 

இற்கு கேர் தெற்கில் காணப் பவது மாகிய சில மண்டலங்களும் யாதனைகளை 
பனுபலிக்கு மிடங்களாதவின் ஈரகமெனப்படும். இவ்வுண்மையும், 

அண்ட கர de POLIT ணெ வ QI ப பிம் ஐ ஐகிஹ 

ஷி, னு அவ் | 2 vocu re Lit an dle wruTap கெ தனா 

மெகா ஐ. dive’ orfleSSam jo | | 

என்பது முதலிய சுலோகங்களில் சொல்லியபடி அ௮வ்வாடிரியரால் நன்கு 

போக்கப் பட்டுள்ளது. 

உண்மை யில்விதமென்று யுக்தி களாலும் சாஸ்திர வாம்யெங் களாலும் 

நன்கு நி நிர்ணயிக்கப் பவெதாயிருக்க 

6 ௮ய௦/மாகொட_ நரவஹிவற ஐ. om ம படா வு வட0பாமசோ ௨ 

௨.௧௦ I” 
இதுவே உலகம் இதற்கு ௮க்நியமாய் Can easily யென்று 
எண்ணுவோன் அடிக்கடி என்னிட மகப்பட்டுச் அன்புறுகரறான்.
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Corarégs re. பி 

என்று தர்மராஜன் ஈசகேதஸு*க்கு உபதேசத்ததாய்ச் சொல்லப்படும் கட 
வல்லி யுபகிடத வாக்கியச்சின்படி ஸ்வர்க்க உரசங்கள் வேறு இல்லை யென்றும் 

சொல்லிக்கொண்டு மிக்கப் பாபங்களைச்செய்து கெட்டழியம் தற்காலப்போசகர் 

சொல்லும் வாக்கியங்கள் மோஹச்தினால் நிகழ்வன என் றேயறிக, 

இணி இங்கு புண்ணிய பாபம் செய்த மனிதர் இவ்வாறுள்ள ஸ்வர்க்கஉரகங் 
களுக்கு சென்று அங்கு இன்ப துன்பங்களைப் புக்கின்றனர் என்று சொல்லப் 

படுகின்றதே, இங்குள்ள எல ஜீவர்களும் இறர்சதும் ஸ்வர்க்க சாகம் செ 
ல்ஓுகின்றனரா ? அல்லது மனிசர் எல்லோரும் செல்லுகன்றனரா1 அல்லது 

சிற்சில மனிதரோ ஸ்வர்க்க ஈரகம் செல்லுடின்றனரசா ? எனின் அவ்வுண்மை 

யறிக, அதாவது உல$ஒல் புண்ணிய பாபங்களைப் பகுத்தறியும் பரிபாகமுடைய 

ஜீவர்களான மனிதர்களே அவைகளின் பயனை அனுபவிச்ச வேண்டியதாகும். 

மாடு குதிரை முதலியன, மனிதரை இடித்து மிதித்துக் கள்ளினால் 

அவைகளுக்கு ராஜாங்கத் தாரால் சுண்டனை வி.இக்கப்படாமல் மற்றவரை ஸ்றிம் 

ஸை செய்தல் முதலிய குற்றங்களைச் செய்யும் மனிதருக்சே கண்டனை வித. 
கப்பவெதுபோலப்புண்ணிய பாபங்களைப் பகுக்கறியும் மணிதருக்கே ஸ்வர்க்கஈர 

காதி இன் துன்பங்களாம். புண்ணிய பாபங்களை யறியும் இயல்பு கிருமி இடம் 
பசுபகதி முதலிய திர்யக்ஜர் துக்களுக் கில்லையன்றோ. ஆதலின் மனிசஜன்மமே 

கர்மா வைஸம்பாஇக்கும் ஜன்ம மா௫ன்றது. பசு பகதி யாதி ஜன்மங்களோ வெ 

னின் பூர்வம் மனிதராய்ப் பிறர்த ஜன்மத்தில் செய்திருந்த பாப புண்ணியங் 

களை அனுபவிக்க வர்சன வாசுவின் போக ஜன்மங்கள் என்பது உசிதம், மனி 

தராய்ப் பிறந்தவ ரெல்லோரும் ஸ்வர்க்க நரகம் செல்ல வேண்டு மென்ற நியம 
மில்லை, உலூல் மிகவும் சிரேஷ்டமாகிய புண்ணியச்தைச் செய்தவர் ஸ்வர்க் 

கத்இிற்கும் மிகவும் கொடும் பாபங்களைச் செய்தவரி டரகக்இஙற்கும் செல்லுவோர் 

களென்றும், ஸாமான்னிய புண்ணிய பாபங்களைச் செய்தவர் இறர்த பின்னர் 

nares brawn செல்லாமல் இங்கேயே மீண்டும் ஜனிக்சின்றனர் என்றுமறிக, 

இவ்விஷயம் இதிலேயே விபாரமாய்ச் சொல்லப் படுகின்றது, அங்கு கண்டு 

கொள்க. 

இனி ஸ்வாக்க நரகங்களில் சென்று இன்ப துன்பங்களைப் புசிப்பவர் ௮வ் 

வாறு புசித்த பின்னர் கர்மங்களெல்லாம் ஒழிந்து போகின். றமையால் அக்கரு 

ர்து முக்திபெற வேண்டிய தென்ப தல்லவோ உிதம், அப்படி யிருச்ச மீண் 
டும் இங்கு வந்து ஜனிப்பது உ௫ிதமோ எனின், ௮ஸ்தறிக, இவ்வுலகில் மனித 
ரா யிருந்த காலத்தில் பிராணி வதை, பஇவிருதையின் கற்பழித்தல், பிறன்ம 

ங்கையோடுகூடுதல் முதலிய பாபங்களைச் செய்தவர் இவைகளோகடச்சிற்கல 

புண்ணிய௩களையும் செய்திருக்கக்கூடும். அவ்வாறே ஆலயம் தடாகம் முதவிய 
waster பிர.இிஷ்டி ச்தல் ஏழைகளுக்கு உபகரிச்தல் சத்திரம் சாவடி முதலிய 
வைகளை ஸ்தாபித்தல் முதலிய புண்ணியங்களை ச்செய்தவரும் ௮க்கருமங்களோடு 
கூடச்சிற்சில பாபங்களையும் செய் தருக்கக் கூடும், இவர்கள் இறந்ததும் இங்கு
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குறித்தது போன்ற முக்கியமாகய புண்ணிய பாபங்களின் பயனை யனுபவிக்ச 

ஸ்வர்க்க ஈரசங்களில் சென்று அங்கு அச்சர்மங்களுக்குத் தச்சபயனாயெ இன்ப 
துன்பங்களைப் புசக்ன்றனர். இவர்கள் செய்திருந்த ஸகலமும் அங்கு புசிக்கப் 
படுவனவல்ல. ஏதோ முக்யெமாய்க் குறிப்பிட்ட கர்மங்களின் பயனை மாத்திரம் 
அங்கு புசித்து, மிச்சமாயுள்ள ஸ்மான்னியகர்மங்களைப் புசிப்பதற்கு இங்கு வா 

வேண்டியது அவசியமேயாம், பூர்வம் செய்திரு்ச ஸகலகர்மங்களின் பயன்களை 

ஸ்வர்க்க ஈஉரகங்களில் புசிப்பார் களாயின் அவ்விடத்திவிருர் து இங்கு வராமலே 
முக்தி யடையக் கூடு மென்று சொல்லலாம். அவ்வாறின்றி ஏதோ முக்கியமா 

யுள்ள புண்ணிய பாபங்சளின் பயனையே புசி புசர்சாச ஸ்வர்க்ச நரகம் செ 
ல்லுசன்றமையால் அக்கர்மத்தின் பயனைப் பு௫த்ததும் மீண்டு முள்ள மற்ற 

கர்மங்களின் பயனைப் புசிக்க இவ்வுலகு வரது சேருகின்றனர் என்று சாஸ் 
இரங்களில் சொல்லப்படுகின்ற து. 

இங்கிருக்கும் மனிதர் இறந்தும் வேறு ஸ்.தாலத்தைப் பற்றிச் சொண்டு 

ஸ்வர்க்ச உரசம் செல்லுவது உண்மையானால் அப்படிப் புதிதாய்ப் பற்றப் பவெ 

தாகிய ஸ்.தால சரீரம், இறப்பவர்களின் ஸமீபத்திலுள்ள ஈம்மவர்ச்கு ஏன் கா 
ணப்பட வில்லை? எனும் ஆசங்கை நிகழும், ஆசலின் ௮அவ்விஷயத்சன் உண்மை 
யறிக, 

ஸ்தூல சரீரம் என்று பொதுவாய்ச் சொல்லப் படினும் ௮.இனில் மிகுர்சு 

பேதமுள்ளது, இறக்குங் காலத்தில் வரும் மற்றோர் சரீரமானது இங்கு ஈம் 

மவர்க் குள்ள சரீரம் போலிருக்கு மானால் நம்மவரால் காணக் கூடும், அவ்வித 

மின்றி வேறு விதமாதிய சரீ மாதலால் காணப் படுவதில்லை என்றறிக, அதா 
வது ஸ்தால சரீரமானது பார்த்தலம் ஜலீயம் ஆக்கிதேயம் லாயுவீயம் என்று 

நான்கு வகைட் படும், 

பார்த்திவ சரீரமாவது பிரிதிவியின் அம்சமே முக்கிய மாயும் மற்ற ஜலம் 
அரி வாயு இவைகளின் அம்சங்கள் ஸ்வற் பங்களாயும் அமைந்துள்ள தேஹ 

மேயாம். அத பிரிதிவி யாயெ இவ்வுலக லுள்ள ஜீவப் பிராணிகளின் சரீர 
மேயாம், எறும்பு கொசுகு முதல் மனுஷ்யன் ஈறாகிய ஸகல ஜீவர்களின் தே 
சங்களும் பார்த்த சரீரங்களே, பார்த்திவ சரீரத்தி லடங்கி யுள்ள ௮வாந்தர 

பேதம் இவ்வள வென்று கணகடிடக் கூடிய தல்ல, ஆமை முதலிய சில ஜர் 

துச்சளுக்கு வெளியில் எலும்பும் உள்ளில் மாம்ஸமும், மணிதர்முதவியவர்களுக்கு 
உள்ளில் எலும்பும் வெளியில் மாம்ஸமும், பாம்புமுதலியவைகளுக்குச் கண்ணே 

தாதாகவும் காக்கை முதலியவை களுக்கு மூக்கே வாயாசவும் இவ்வாறு எண் 

ணிநக்த வித்தியாஸங்கள் இருக்கின்றன என்பது யாவராலும் அறியக் கூடிய 
தேயாம், பார்த்திவ சரீரம் பிரிதிவியினாலேயே தோன்றி பிரிதிவிமினாலேயே 
வளர்ந்து பிருதிவியிலேயே ஒடுங்குவதாம். பார்த்திவ சரீரத்திற்கு ஜலம் வாயு 
முதலியனவும் வேண்டு.மாயினும், அவை பிரிதிவி ஸம்பந்த மாகவே இருக்க 

வேண்டியன, ஜலத்திற்குள் மூழ்கிய மனிதன் முதலிய ஜீவப் பிரா
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ணிகள் ஜலச்திற் குள்ளிருக்கும் வாயுவைக் கொண்டு ஜீவிக்க முடியாது, ௮ல் 

வாறே பூமியிலிருந்து மிச்ச உயரச் சென்ற மனிசன், அங்குள்ள காற்று முதலி 

யவைகளைக் கொண்டு ஜீவிச்ச இயலாது, எனெனின் அங்குள்ள காற்று முத 
லியதற்குப் பார்த்திவ கர்ம மாய கனம் குறைர் இருக்கு மாசலின் என்ச, பார் 
தீ௫ிவ சரீ ரமாசிய ஈம்மவாது சேவாச்இல் ஜலம் முகலியவைகளின் அம்சங்களும் 

இருக்கினும் பிரு திவியின் அம்சமே மிகு இயாய் முக்கியமா யிருச்சின் றமையால் 

பார்த்திவ தேஹம் எனப் பவெசாம், 

ஜலீயசரீரமாவது, ஜலாம்சச்தையே முக்சயெமாய்க்கொண்ட சரீரமாம், 

௮ச்சரீ.ரச்இலும் இதாபூ சாம்சங்களுமுண்டு, ஆயினும் ஜலாம்சமே மிகுதியா 

யிருக்கும், அர்தச் சரீரம் ஜலச்சிலேயே உண்டாய் ஜலச்திலேயே வளர்க்து 

ஜலச்திலேயே ஒடுங்கும், அர்தச்சரீரம் ஜீவிப்பதற்குவேண்டிய ஸசலமூம் 

ஐலஸம்பர் தமாகவே இருக்கவேண்டும், ஜலீயசரீ ரமாவது மின்முதலிய பிராணி 

களுக்குள்ளதேயாம். மீன் முதலிய பிராணிகளைக் கரையிலெடுச் துப்போட்டு 

விட்டால் அங்குள்ள ஆகார வாயுவாஇகளைக்கொண்டு ஜிவிச்ச இயலாது, 

ஜலீய சா ரச்திலும் உச்தமமத்திமாசமமெனும் தாரதம் மியமுண்டு, பார்சவ 
சரீசம்பெற்ற ஜீவஜெந்துக்களில் எப்படி. உத்தமமக்திமாசமமெனும் மூவசை 

காணப்படுகின்றசோ, அப்படியே இதனிலு மென்க மரவட்டை சாணப்புமு 

முதவிய பார்த்்திவசரீ ரங்கள் ௮சமங்களாம். பசு பக்ஷி முதவியன மத்திமபார்ச் 

இவசரீ ரங்களாம், மனிதர் உத்தமபார்த் இவ சரீரிகளாம். சகச ஜலம் ஈச்சமாகிய 

காற்று இவையுள்ள விடங்களில் பிராணிகளுக்குமிக்க.ஸுகம் இருச்சச்கூடியது. 

சந்திரா இமண்டலங்களில் ஜலம் உள்ளதாக வெளி சாட்டார்களால் அநியப்படா 

விடினும் அற்பு தமாகிய தீர்த்தம் அங்குள்ளதென்றுநம் முன்னோர்களால் அறியப் 

பட்ட விஷயமே. காரணமிரசாமல் காரியம் இல்லை எனும் நியாயச்சைக்கொண்டு 

சூரியவரணத்தில் உஷ்ணம் காணப்படுகின்றமையால் அம்மண்டலச்இல் 

அதற்கே துவாயெ அக்கினியம்சம் விசேஷமாயிருக்கவெண்டுமென் நூ ஹிக்கப் 

படுவதுபோல, சந் இர௫ருணத்தில் குளிர்ச்சி அனுபவிக்கப்படுகின் ஐமையால் 

அக்குளிர்ச்சிக்கு ௪. துவாகெ ஜலம் ௮ம்மண்டலச்தில் அமைச் திருக்கவேண்டு0. 

ன்நூஹிக்சச்கூடியதே. சந் திரா திலோகங்களில் ஜலம் விசேஷமாய் இருக்கில் 

மையால் அங்குள்ள ஜீவர்களுக்குஜலயசரீமே இருக்கவேண்டும்என்் பது நிச். 

யம், அம்மண்டலச்இல் பிதிரர் எனப்படும் ஒர் வசைசேவர் இருச்சன் றனர் 
அன் றியும் இவ்வுலகில் இஷ்டாபூர்த்தா திதான சர்மங்களைச் செய்தவரும் இறர், 

தும் சந்திராதிலோகம் சென்ற ஜலிய தேகத்தோடு இருது அங்கு இன்பதுள் 

பங்களைப் புசிப்பவராவார். இங்கு செய்தசர்மச்தினால் தேவச்தன்மை பெற்ற 
வர் கட்மதேவர் எனப்படுவார். இக்கர்மதேவரும் வெகுகாலமாய் சர் இரா தமண் 

டலச்திலேயே இருக்கும் பிதிரரும் இவ்வாறு ஜலீயசரீரம் பெ ற் mare ar. 

மசவட்டை முதலிய அ.தமபார்த்திவ சரீரிகளுக்கும் மனிதராகிய உச்தமபார்த் 

இவசரீரிகளுக்கும் எவ்வளவு ,விச்தியாஸமுள்ளதோ அவ்வளவு as Suen, 
இங்கு ஈதி சடாசம் முதவியவைகளிலுள்ள மீன்முதலிய அ சமஜலீயதேட௫களுச்
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கும் சந்திரமண்டலச்திலுள்ள தேவர்களுக்கும் என்றறிக. மீன் முதலியவை 

ஜலீயாசமசேவாம் பெற்றள்ளன. இங்கிருர்து கர்மலசச்சால் சேவச்தன்மை 

Ghinnse சர்திலோகஞ்சேன்றவர் மச்திம ஜலீயசேஹமுடையவர். அவ் 

விடத்திலேயே உள்ளவரா பிதிரர் முதலியவர் உத்தமஜலீயசேஹம் பெற் 
அள்ளவர்களாம,  பிஜரர்கள் என்பவர் பாவர் எணின், இவ்வுலகில் இருக்கும் 

மனிதரை அ.பிமானித். துக்கொண்டு. இ )வர்களாவ் செய்யப்படும் சிராத்தா இகளைப் 

, பெற்றுத் திருப இிசெய்விப்பவராகிய ஒர்வகைக்கேலராம். ஜலீயதேஹிகளுக்கு 

ஆ, காரம் Cp pO) us கலமும் BMevsnvu.ub Sore @y QmsoC qe DOw g ய் 

உண்மைபற்றியே பிஇரர்சளச்கு ஜலசர்ப்பணம் விகிச்கப்பட்டிருக்கின்ற து, 

பிதிரர்களுக்கு ஜலீயசரீரமுள்ளதுபற்றியே புண்ணிய தீர்த்சங்களுக்குச்செ 

ame அங்கு மனிதர் பிதிரர்களை உபாஷிக்கவேண்டும் என்று ஈமது ஆரி 

யசாஸ் இரத்தில் விக்க பட்டிருக்கின் றத, 

இணி .ஆக்கிரேய சரீரமாவது, ஜ்வவித்சல் என்பது அக்னியின் சர்மம், 

ஆசிலின் ஆ கிரேயசரீரம் பெற்றவர்கள் மிகவும் சோ இமயமாய் ஜவலிப்பவர் 

என்று அறியப்படுகின்ற த, ஆக்கிநேய சரீரிகளின் சேஹத்தில் பிருஇிவி 

ஜலம் முசவியவைசளின் அம்சங்களும் இருக்கினும் விசேஷமாயுள்ள து அக்இநி 

யின் அம்சமேயாசலின் அப்பெயர் வழங்கபபடவெகாிக, ஜலக்கிற்கும் அக்கி 

நிக்ஞும் பசையாசலின் ஆக்கிரேய சரீரத்தில் ரக்தம் அவ்வளவாக இராதென் 

றும், ஈச்சிலம் அகிிகேயதர்மம் ஆ சலின் HSBC muy சரீரிகளுக்குச் சுக்கிலம் 

எனும் தாது மிக்க விசேஷமாயிருக்ககூடும் வன்று மறிக, சுக்கிலதாது .சிகவும் 

விசேஷமாய் அமையப்பெற்ற வர்களுக்கு அ துதேஹக்கிலிருக் து வெளிச்செல்ல 

வேண்டியதாகும் ஆதலின் அவர்களுக்கு ஸ் இரீகாமனை மிக்கு விசேஷமாய் ஏற் 

படக்கூடும் என்றும் அறிக. உஷ்ணம் மிகுஇப்பட்டுள்ள ஸமயம் தாக்கம் விசே 

ஷமாயிருப்பதில்லை என்பது ஈம்மவர்க்கு அனுபவவஹித்சம்.  இசனால் ஆக்கிகே 

யசரீரம் பெ ந்றுள்ளவர்க்கு விசேவஷமாய்த் தாக்கம் வராது என்றும் அறியக் 

கூடியது. விசேஷமாய் அக்கிறியம்சம் தேஹச்திலிருக்குமாயின் அசுத்இயும் 

அவ்வளவாயிறாது. உலகில் அசுத்தியை நீக்கிக் ஈத் செய்யும் பொருள்ஜலம். 
ஜலச்தனாலும் நீக்கமுடியாக அசுக்கியை நீக்கும் பொருள் 9498). ௮ சலின் 

ஆக்சிரேய சரீரம் அமைச்சவரிடம் அசுச்தியிராதென்பதும் தவிர அவரருகில் 

சென்ற ௮௪க்இி சதேஹவமுடையவரும் சுத்திபெறலாகும் என்றம் அறிக, தந்த 

காவனம் (பல் துலக்கல்) ஸ்காஈம் முதவியகாரியங்கள் சேகத்திலுள்ள 9 EH) 

யை நீக்இச்சுத்திசெய்கலின் பொருட்டேயாம். சகல அ௮சுத்தியையும் சுத்தம் 

செய்வசாடிய அச்சிநியின் அம்சம் விசேஷமாம்அமையப்பெற் அள்ள சரீ ரத்தில் 

எவ்வித அசுத்தியும் இருப்பதற்கு இடமிராதாதலால் ஆக்கிநியே சரீரிகளுக்குப் 
பல்.துலச்கல் ஸ்சாஈம்முசவியன அவசியமில்லை என்றும் ௮ றியப்பகென்றது. 

இனிஆ ச்சிரேயசரீ ரம் பெற்றவர் எவர்எனின் தேவர்களேயாம். ஆனதுபற்றியே 
'தேவர் ஜோிமயமாய் ஜவலிப்பவர் என்றும், லெளகக ஸுகத்தில் மிகுந்த விரு
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ப்பமுள்ளவர் என்றும், நித்திரை யில்லாதவர் என்றும், மிக்கச் சுத்தர் என்றும், 
மற்றவரையும் தமது ஸார்ரித்தியத்தால் ஈத்த ராக்குவோர் என்றும், அவர்கள் 

தீர்ததாவன ஸ்காரா இகளையும் அவசியமாய் லேண்டுவோ அல்லர் என்றும், ஈம்சா 

ஸ்.இரங்களில் சொல்லப் படுகின்றது. இவ்வுலகிலும் புத்தி விசெஷமாய் வேலை 
செய்வோருக்குசத்தேஹச்தில் உஷ்ண வி௰ சஷமாய் ஒங்க கொண்டிருக்கும் 

என்பது அனுபவ ஸித்தம். இவ்வனுபவத்தால் நக்/சேயாம்சம். விசேஷமாய் 

அமைந்துள்ளவர்க்குப் புத்தி ௮பாரசக்தி புடையதா யிருக்கும் என்றறியப் புடு 
இன்றமையால் தேவர்கள் மிகுந்த புக்திமான்கள் என்பதும் உ௫ிதமென்' ஐறியப் 
படுகின்றது. அக்கிசேய சரீரிகளுக்கு அர்கம் ஜலம் வாயு முசுவியன அக்கிறி ஸம் 

பர்சமாகலே இருக்க வேண்டும். நதலின் சேவர்களை 1/50 54 a அக்கிறியில் 

கேோமம் முதலிய த விதிக்கப் பட்டி ருக்கிறது. ஆக்கிநேய சரீரிகளுக்கு Ses) 

மூலமாக ௮௪ பானாஇகள் வேண்டு Gust ogi பற்றியே ஈமது முன்னோர் 

பரம் பரையிலும் அவ்வாறே செய்யப்பட்டு வருசின்றது. இஙக இறக்கும் மிகு 

க்தசிேஷ்டமாகிய புண்ணியத்தைச் செய்த ஜீவர்களும், ஸமுணொ பாளகர்சளும், 

யோடிகளும், இறந்ததும் ஆக்நேயம் (இல்விய/) எனப்படும் ஜோதி சரீர 

மாகிய ஸ்தூலத்தைட் பற்றிக்கொண்டு ஸூர்யன் இர்திரன் பிருஹஸ்பதி பிரும் 

மன் முதவியவர்களது உலகம் செல்லுகின்றனர். இவ்வுண்மை பற்றியே மஹா 

பாரதம் ஆ நுசாஸனிக பர்வாவில் பீஷ்மர் உர்சிரார்தி பெறுட் .ிரகரணச்தில் 

Bore Signs Cu ir HO Ywsow உத ப் MT Gam | 
a 

26) anrlqariaiaday av Or பமா re. mir whe. | 

நிஹ ர.கழாகானாகா விற jee Orever டாஉகறயிய | 

மூர்ச்தாவை (தலையை) பபேதித்துக் கொண்டு ஆசாயச்தை யடைர் 

தனர். பீஷ்மருடைய தலைப்பக்கக் இனின்றும் மஹாஜ்வாலை போல் 

ஒன்று தோன்றி ஆகாயத்தில் சென்று மறைந்து விட்டது 

என்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இல்வாக்கியச் இனால் பீஷ்மர் முத 
வியவர்களுக்கு ஜோதி, சரீரம் அதாவது ஆக்கிரேய சரீரம் பற்றப்பட்டு லோகா 

ந்தரதீதிற்கு உத்கிரார்இி யுள்ளது என்பது ஈன்றாய் விளக்கும், இணி பிஷ்மா 

முதலிய யோடிகளுக்கு மாத்திரமே இவ்வகை சரீ ரச்தோடு லோகாந்தர சமனப 

என்று எண்ணச் கூடாது, ஸகுணோபாஸ் இ செய்தவர்களும், அபாசமாகய சே 

வாலயப் பிரதிஷ்டை, ஸ்வர்ண தானம் முதலியவைகளையும் ஸகுண வித்இியாட் 

பிரவர்க்தனம் முதலியவைகளையும் செய்தவர் களுக்கும் இவ்வாறு ந.க்இநேய சரீ 
ரத்தோடு கூடவே லோகார்தர கமனம் என்றறிக. 

இனி * ததந்தர பாரதி பத்தி!” யதி கரணச்தில் இஷ்டா பர்த்தம் (யாகம் 

லன்ன தானம்) முதலியவைகளைச் செய்தவர்கள், இறந்ததும் ஜலாம்சம் மிகு.இயா 

யமைர்துள்ள சரீ ரத்தைப் பற்றிச் கொண்டு சந்திராதி லோகங்களுச்குச் செ 

் ் ் சொல்லப் பட் 5 என்றதே” ¢ 2 “ம ஜஹி ல்லுகின்றதாசச் சொல்லப் பட்டிருக் கின்றதே, Lf, 975) கஹுூய/ஹா 

RB? எனும் ஸுுத்இரத்தின் பாஷ்யத்தில் சங்கர பகவத் பாதர் முதலிம
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பெரியோர்களும் அவ்வாறே உரை செய்திருக்க, அதற்கு விசோதமாய் இக்கு 

மிகுர்த புண்ணியவான்களுக்கு ஆக்திகேய ஸ்தால சரீரம் பற்றப் படுசின்றது 

என்றது உசிதமாகுமோ ? எனின் அல்வுண்மை அறிக, அதாவது HOG இஷ் 

டா பூர்த்தாதி ஸாமான்ய புண்ணியம் களைச் செய்தவர்களுக்கு மாத்திரம் அவ் 
வாறு சொல்லப் பட்டதே யன்றி சிவாலய ப்ரதிஷ்டை ஸ்வர்ணதானம் ஸகுண 

வித்யா ப்ரவர்ச்சனம் முசவிய ௮பாச புண்ணியங்களைச் செய்தருக்குச் சொல் 
வியதல்ல என்றறிக. ஆனது பற்றியே அங்கு சங்கா பகவச் பாதர் முதலிய 

பெரியோர்களால் “இஷ்டா பூர்த்தாதி கர்மங்களைச் செய்தவர்” என்று ஸ்பஷ்ட 

மாய்ச் சொல்லப் பட்டிருச்கின்றது. 

தேவர்களுக்கும், மிகுந்த ௮பார புண்ணிய வசத்தால் இச்திர ப்ருஹஸ்பதி 

யாதியாது உலகம் சென்றவருக்கும் இவ்விய (அக்ககேய) சரீரமுள்ள தென் 

பதை எப்படி ஓத்துக் கொள்ளுவது? ஸ்ரீமஹாபாரதச்தில் தர்ம புத்திரர் இந்த 

மானுஷ சரீரத்தோடு கூடவே இந்திர லோகம் சென்றதாகச் சொல்லப் பட் 

டிருக்கின்ற தன்றோ. இந்திராதி லோகத்தில் இவ்விய சரீரம் பெற்றவர் மாத் 

இரம் இருக்கக் கூடுமென்றும் இம்மானுஷ சரீ ரமாகிய பார்த்திவ தேஹம் பெற் 

றவர் அங்கிருக்க முடியாது என்றும் சொல்லியது உண்மை யானால் பார்த்திவ 

சரிரத்தோடு கூடவே சர்ம புத்திரர் அங்கு சென்றதாகச் சொல்லப் படும் பாரத 

வாக்கியம்௮ப்பிர மாணம் என்றல்லவோ ஏற்படும் ? எனின் இவ்வுண்மையறிக. 

மா பாரத்தில் தர்ம புச்திரர் இம்மானுஷ சேஹச்தோடு ஸ்வர்க்கத்தில் 

பிரவேச கதாக ஒர் வாக்கியமும் காணப்பட வில்லை. அவரும் இச்சரீரத்தை 

விட்டு தர் இவ்விய சரீ ரத்தைப் பற்றிக் க் கொண்டே இ இச்திர லோகம் சென்றதா 

க்ச் சொல்லப் படுகின்ற தென் பதை 

உமா வ ௩. So. உ "37௦ போவ toSapiomoan sro | 

Gi} UDOT QM 6-6: [VTkr_ bo FH \e Ber ௩- ago | 

80) girdle) alee so $8) sa KS 97 6) BirLy-ew Shas | 

புண்ணியமும் ௬ஹிகளால் போற்றப் பெற்றது மாகிய தேவ கங்கை 
யை அடைந்து அதனில் இறங்கி ஸ்சானம் செய்து ராஜா மானுஷ்ய 

தேகத்தை விட்டுவிட்டார். பிறகு. தர்மராஜனாகிய யுதிஷ்டிரர் இவ்ய 
சரீ ரத்தோடு கூடியவராய 

என்பதாதி சுலோகங்களைக் சண்டு தெளிக. அன்றியும் தேவ லோகம் செ 

ன்றவர்சக ளெல்லோருக்கும் இவ்விய மெனப்படும் ,நக்கிகேய சரீரமே உள்ள 

தெனும் நியமத்தை மஹாபாரதாதி இதிசாசங்களால் ஈன்கறியலாம். ௮தாவது, 

கவரி -தயொழெபொகண மோஹ ௮ ர_தா௦வா | 

அ உறாதி_த ஒலி, 7000௩ உஉ।ு....௯-௮ர-_ந 5௦ | 

மற்றோர் ! இடத்தில் துவாச ஆ.தித்தியர் களுக்கு ஸமானமாய் ஓவ 
லிக்கும் வ.ரனான கர்ணனைத் தரும Cb SOUT GOR Lally
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 நஷயோ ணமா ae | 

சரிரத்தோடு கூடியுள்ள வாயு பகவான ௮ பக்கத்தில் இல்விப தேகம் 

பெற்றுள்ளவனளான மேசைக் கண்டார் 

ச் © ௪ 

் வழுறிபொபுறாகமாஹாெெம் ட டா ளஹே_ கிஷ நக ॥ 
oy) sh uy a! : 

Mo aman) wD) 29.0 Jawopo eto BS || 

அங்னைம் அச்னிணி சேவர்களின் பச்சுச்தில் தேசக் ans Que 

ஜவலிச்கின்றவர் களாகிய ஈகுல ஸஹ சேவர்களைக் குரு ஈர்சனர் 

கண்டார் 

என்பது முசலிய ஈலோகங்களினால் ஸ்வர்க்கம் ர் றவர்களான பாண் 

டவர்களின் தேகதக்சைச் சொல்லும் போது ஜவலிய்கும் சேகம் இவ்யதேகம் 

முகலிய சொற்களே சொல்ல பட்டிருக்சலால் இங்வண்மையை யறிர்து 

கொள்ளலாம். 

இனிப் பார்த்திவ ஜலீய சரீ ரங்களில் உ.ச்சம மச்திம அசும தார சம்மியங் 

காணப் பவெது போல ஆக்கிகேய சரீரக்கிலு மூண்டு, ப்ரும்மா வஸிஷ்டாதி 

மஹருஷநிகள், ருஹஸ்பதி சுக்ரன் முதவியவர்களுக்கு உச்சுமமான ஆக்கிரேய 

சரீரம், இந்திராதி களுக்கு மத்திமமாம், இங்கிருந்து ஸத்கியம் தானம் தருமம் 

முதலிய பெரும் புண்ணியங்களைச் செய்து ௮ங்கு சென்றவர்க்கு ௮தம ஆக்கிரே 

யம், அன்றியும் ப்ருஹஸ்பதி முசலியவாது உலகச்சை யடைவோருக்கும், 

யோி, ஸகுணோ பாஸகர் இவர்களுக்கும் அங்ஙனமே 

வாயவீய சரீரமாவது, வாயிவினம்சம் விசேஷீமாகவும் மற்றப் பூசங்களின் 

அம்சங்கள் ஸ்வல்பங்களாகவும் அமைந்துள்ள சேஹமே என்றறிக. வேகம் 

வாயுவின் காரிய மாசலால் வாயலவீய சரீரம் மிகுக்ச வேகமாக சஞ்சரிக்கு மென் 

றியப் படுகின்றது. 

பிராண பலம் விசேஷமா யிருக்ளின் மாணம் நேரா தாசலின் வாயவீய 

சரீறிகளுக்மு எவ்வளவு நிமித்தங்கள் ஏற்படினும் மரணம் கேருதல் அரிது என் 

பதாம், வாயல்ய சரீ ரத்தில் மற்றப் பூதங்களின் அம்சங்களும் இருக்கினும் மிகு 

இயாயுள்ள வாயு வம்சச்தில் ௮வைசலர் துள்ளமையால் வியக்தமாய்க் கண் ணுக் 

குத்தெரிதல் அரிது. அதனைக் காண3ேண்டு மானால் ஈமது நேக்திரேர் திரிய சச் 

இயை விசேஷமாய் விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும், மிகுஇ யாயெ வாயு 

வினில் கலர் தொற்றுமைப் பட்டு வேற்றுமை பெரும விருக்கும் பிருதிவி முசு 

வியவைகளின் அம்சங்களைக் தக்க ஸாதன மின்றிச் சுளுவாய்க் காண இயலா து. 

அப்படிப் பட்ட ஸாதனம் யாதெனின் யோகம் ஆகிக்தோ ,பாஸ்தி முதலியன 

வாம் என்க, இப்படிப் பட்ட சரீரிகள் யாவர் எனின், பூசி ப்ரேத பிசாசங்களே 

யாம், பிசாசங் களுக்கு வாயல்ய சரீர மாதலின் ௮வை ஈமது கண்ணுக்குத் தெ 

நிவ இல்லை. பிசேதங்க ளாவன இங ருந்து இறந்தவர் களாடிய பாப ஜீவர்களால் 

¥ 6
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பற்றப் பட்டு ௩ரசம் செல்லுவன வா௫யெ சரீ ரங்களே யாம் என்றறியச் தக 

க்து. 

ஈம்மவர் களுக்கு இருளில் உள்ள பொருள்களைப் பார்க்க முடியா விடினும், 

பசு, நாய், பூனை, கோட்டான், முதலிய ஜர்.துக் களுக்கு காணக் கூடிய சச்தி 
சேத்தி சேர்இரியச்சிற் குள்ளது. ஆதலால் அவைகள் ஒருக்கால் வாயல்ய சரீ 

ரசிதைக் காணக் கூடுமெனும் சங்கைக் இடமாகின்றது. ஆனது பற்றியே 
இராக் காலச்தில் பசு கதநினாலும் பூனை சாய் இவைக எழுதாலும் கோட்டான் 

கத்தினாலும் ௮து மாண ஸுசகம் என்று இராமாந்தரங்களில் விருத்த பரம் 

பரையில் வழங்கப் பட்டு வருடின்றத, வாயல்ய சரீரத்திலும் உச்தசம மத்தி 

மாதம தார தம்மிய முண்டு, பிரேத பிசாசங்களுக்கே ௮தம வாயவ்ய சரீரம், 

பாபிகள் இறந்ததும் இரக ௮சம வாயவ்ய சரீ ரக்சைப் பற்றிக் சொண்டு ௩ரகம் 

செல்லு கன்றமையால் மார்க்க மத்தியிலும் துன்பங்களை .யனுபவிக் இன்றதா 
ய்ச் சொல்லப் ப௫கின்றது. “ _ந_த]_தீப_தமொ.:..60௨0 7? எனும் 

a ய 

ப்ரும்ம ஸ9ச்இரத்தி னுரையில் ஆசிரியர் ஸஈ௩ரேச்வரராலும் இங்கனமே 

சொல்லப் பட்டிருக்ன்றது. யாசனா சரீர மென்பது இர்ச வாயலீய தேச 
மே. பாபிகள் பற்றுவசாடிய பிரேோச சரீரம் வாயவீய அசமமே யாம், 

[தன் - - ௦ ட் ன QD : . . ௦ Suge mag வோமி-வ கபே 8௩ விறாடு கணா. ag 7௮? 0) OR. 9) 2a @)_suoph ro | 
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பனிதன் அல்வாறு இச்சரீ ரத்தை விடுத்துக் கண்ணால் காணமுடியாத 

தான வேறு சரீரச்தை। பற்றிச் கொள்சின்றான். ஸ். காலமான பஞ்ச 

பூதங்களிலேயே விட்டு விட்டு ஸ்.தால பஞ்ச பூதங்களாலேயே ஆூய 

வேறு சரீரத்சைப் பற்று கின்றான் 

என்பது முதலிய வாக்கியங் களால் சார்இ பார்வாவிலும் இல்வுண்மையே 
சொல்லப் பட்டிருக் கன்று. 

வ, rasG)aon or LiG)aie Gag. 00 அ௱ Jabies | wre 
ம். பு ப 

கநாகெஹூரறி,.கீ)நாகாெதவகெவலா ॥ 

பாப போகத்தின் பொருட்டுச் செல்லுவோன் யம தாதர்களால் ௮இ 

ஷ்டிக்கப் பட்ட யாதனா தேகத்சைப் பற்றிக் கொண்டு ஈரகம் செ 

ல்லு கின்றான் 

் டட ௦ ட ன ட (௨௦ வல வவரே கரா ஊட 5) இஷ ரதிநா௦_ந 

GOO TO | ஸரீர௦யா ச. நாயி kL 5,0௨௩ ௪௲ட0 கய வ | 

பாவம் செய்தவர்கள் இறர்சதும் யாதனையின் பொருட்டாவதும் அப் 

பூதங்களின் ௮ம்சங் களாலேயே ஆக௫ியதுமான வேறு சரீரம் அங்கு 
தோன்று இன்றது
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| என்று சிவ €தை, மனுஸ்ம்ருதி, முதலிய நூல்களில் இர்த வாயல்ய தே 
கம் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இங்கனம் ஸ்.தால சரீரம் சான்கு வகைப் படு 

மென்பது ஈம் சாஸ்திரங்களில் மிகவும் பிரஹித்த மாயுள்ளது. ப்ரதி வியாதி 
ஐம்பூதங்களையும் அவைகளின் பிரிவினையையும் குணேப யோகங்களையும் ஈன்கு 

போதிக்க வந்த நியாய தர்சாம் கெளதம ஸ-௫ச்திரம் மூன்றா மத்தியாயம் 

|॥வாழுி.2வ௦ம :ணா௦_தொ.. முெ.5| 
ப் 

எனும் ஸ:த்திரத்தின் பாஷ்யச்சினில் 

(ளூவ ர ஹைவாபடிபப AO) wi giro G)j u Ope fu irsooft G)_a 

விய தவ௦பொமவ ரவ! (0.1௨ ஆ 8] 
க்ப் 

ஜலீய ஆக்கிநேய வாயவீய சரீரங்கள் லோகார்தரத்தி லுள்ளன. 
அவைகளிலும் ஏனைய பூதங்களின் ஸம்பந்தம் உபயோக யோக்கிய 
மாம், 

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் இவ்விஷயதச்தை ஈன்கறியலாம். சாஸ் 

இ.ரங்களி லுள்ள இச்தகைய அறிய மர்மமே எனது ஆரியரால் 

ole. ant 7g wagons ர யசி.) வொரு. ஸா 10 மயக வா 
வய பத் 
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தேவலாம் பார்ச்திவம் ஜலியம் தைஜஸம் வாயலீயம் என நான்கு 

வகையாம், ஏனைய பூதாம்சங்க ஸிருக்கினும் ௮வ்வம்௪ மிகு இயினால் 

அச்சப் பெயர் கொண்டு வழங்குவதாம் 
௦ . ௦ 

ஹு 979௦ 13.0௨. ஹு wre ஜழு LI) xt G) 46 5° B@ பெ 

உறா? | வாப)கெஹாஹமபா_த_ நர Cus ஹஊராழெயடெஹாகிவி 

ெவஜஹொகெ | 

இப்புவியினில் உள்ள ஜீவர் பார்த்திவ தேஹிகளாம். ஜலாம்சம் 
CA 

மிகுதியாயுள்ள லோசத்தில் ஜலீய தேகங்களாம், யாதனா சரீரமும் 

வாயவீய தேசமேயாம். ஆக்நேய தேகங்கள் தேவர் புவனங்களா 

சய சோதி லோகங்களிலாம்: 

எனப் போதிக்கப் பட்டுள்ளது. இங்கனம் சொல்லப் பட்ட நால்வகை 

ஸ்தூல சரீரங்களும் பஞ்சீ இருதங்களான ஸ்தூல பூதங்களின் ௮ம்சங்களா 

லுண்டாவன. போகாயதனம், போகா இிஷ்டானம், போகாச்சயம், போகா 

தாரம், எனும் சொற்களால் ஸ்தூல சரீரமே சொல்லப் படுகின்றது. 

மாறீற ய.ப_த_ நஹ வவ) உவ வாஉ மாய் & BOUT 

றீறஉ |



44 வேதசாஸ்இிர தத் தலம், 

௨௦௨5௧7 ©)_a6) en \r யாடு த ஹிறம்யெ oy) oa 9 வ.4சணா | 
uy 

ஹூ ஈத தரிடஹூயு வொமாபத.௩0 533 | 
என்பதாக மஹா பாரதாதி நால்களிலும் சங்கர பகவத் பாதர் முத 

வியவர் களாலும இங்ஙனம் வழங்கப் பட்டி ர௬ச்சல் காண்க. 

| ப்ரும்மா, வஹிஷ்டாதஇி மருவிகள், ஸுசாதி யோகிகள், மனு, Liha en) 

Us, ot bier முசவிய தேவர், ஈரசகர், மனிகர், பூத பிசாசர், இர்யக் யோறிகள் 

இங்கன முள்ள ஸகல ஜீவரா௫இகளும் பஞ்ச பூகாம்சங்களா லுண்டாகிய ஸ். தால 

தேகச்தை புடையவர்சளே. ஸ்.தால சரீரத்தின் ஸகல பெதங்களும் பஞ்ச 

பூக விகாரங்களே யாதலால் ஜரா மாணாஇிகளை யுடையன யென்பது நிர்ணயம், 

சங்கை : தேவர் ஜீராமாணா இகளில்லாதவர் என சாஸ் இரங்களில் பிரஈரித்த 
ச ,, க * . கள் ட்ட. ray ப் ட . . . . . * . . * 

மன்றோ. அந்தப் பிரளித்திக்கு விரோசமாய் அவர்களுக்கும் பஞ்சபூச௪ விகாரதி 

தால் வரச சேகமென்றும், ஜராமரடீ.ஐஇகளும் உள்ளன என்றும் சொல்லிய து 

உசிதமோ எனின், இங்குள்ள ௨ண்மை இதுவேயாம், அதாவது தேவர் 

அ௮ஜராமார் எனின் நமமவர்போல அடிக்கடி ஜனன மாணப்பிணிக்குட்பவெ 

இல்லை என்பது மட்டில் ௮றிர்து கொள்ளவேண்டுமேயன்் மி மரணமே இல்லா 

தியர் எனப்பொருள் கொள்ளுதல் உ௫கமல்ல. எனெனின் 

¢ j oe - a . . ன் 2 oN ட் ஸப) dere ராகு ஐஐ தஹ 29 DT tile) er ஸ்ஸ் ஹஹுஸ।ு [81௧௦ _ AH] _ HOU «GI ல்வெகாகு | 

“ ப்ரும்மன் முதல் ஸ்தம்பம் எனும் ஈட்பமான பூக்ரிவரையிலும் 

ப்ரகிருகிவசமாயுள்ள பிரபஞ்ச வியவகார ஸ்ருஷ்டியானது ஞானே 

கயம் வரையிலு முள்ளு” 

8 டா ட ஹு விபாமாலா © 
யே 

 சேலவகையில் ஸ்துவகுணம் விசாலமாம் ” 

6 நொலிபாா ய [6ல் ௫6 73 

॥ பசுபசுதியாதி இர் யக்யோறிகளிடம் கமிமாகுணம் விசாலமாம்”' 

‘ யெ. iu ஜொவிபமாயூர 23 
G 

1 மனிதர் முதலியவர்சகளிடம் ரஜோகுணம் விசாலமாம் ” 
என்பது முதலிய ஸ-9ச்திரங்களினால் ஸாங்கிய தர்சனம் மூன்ராமத்தி 

யாயத்தில் தேவர் மனிதா திர்யச் எனும் மூவகை ஜீவாகளையும் நிரூபித்து 

ஹூ ந௦றாோோ ணா ௦ உவ? 

 ஐராமரணாதஇயாலுண்டாகும் துக்கம் அவர்சளெல்லோருக்கும் ஸமா 

னமே” என மஹா முனிவராடியசபிலபகவானால் நிரூபிக்சப்பட்டி ரச் 

இன்ற து. 

ஸாங்கயெ காரிசையிலும்
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ப] ர வார) U HOOT ct 1.௩௦ து ff லெ பாகு ௮ பப்ப ல் aye 

௦ € 0 oe . 
ஷூஃ | ஞி5.மஷற பால 1 நிவ! 0) a ௦ குஹா me eet sor Gor || 

4 ் ் il . 

. . : eet ப ரட்ட . 

எனச்சொல்லிய ஈச்வர 6 (ருஷ்ண.மும்வாது வாக்கிய இற்கு உரை 

யில் 

Gs; © le ந, ட்டு ia ye ©) ப்ர roa படப்பட பதற ட பபர் din Fa 

வல் ஈட] ay னி இவ் | 

( சேவா உ இர்யக் பியா றில் ரா ரரமாரண வட்பலிமாகிய துக்க 
ர 

(Pot SI 

எனச் செளடபாக ஸ்வாம/களாலும்ணியகமாய்ச் கவோல்லப்பட்டி ருக்கிறது, 
. . ௩. க . ரு . om ன் க ர டர . . 4 

ஆ கலால் காமவ்சமாய 8 GTO Papa பபற ப, திமா 2] விம டம் அவர்களுக்கும் 

இண்பதுன் பங்களில் காரகம் றிய பிருக்கிம் ஜரயாரண முகலியஸவளாலுண் 

டாகும் தூக்கம் உள்ளதென்பஇல் ரி துட்ட எக்ப கடரிவலே, 

ன ச ~ . ( . om ் ட்ப * 
இதுவடையில் செய்த விசா ஈணேயால் வாயவ்ய கூ (Lit ery a) HOO 

பபற்றிக்கொண்ப... பாவிகள் நரகம் செல்று கண்ணார்கமன் ம் ஈற்பட்டது. அங் 

ஙனமாயின் இங்கிருந்து ஈரகட்லாமம் செல்லுவது ற்ற எல்வளை காலம்செல்லுமர் 

௮ங்ஙனம் செல்லும்போறு மார்க்கத்தில் அனுபலம் எப்படி 1 என்பது முதலிய 

சங்கைகளேற்படும், அசுலின் அல்வுண்ட யைச் spy 3Qancognamn, 

ிச்சரீரம் இங்குவிட்டதும் வாயலியமேணுபம் UIT HEINE Baden BLL Mm WITS இ F Fit இ) iat _— ஸ்! Dit sa)! UNO ப) நறு ) னா Cf ) 0) ch Lime db 

கொண்டு மார்க்கமதக்இமிலும் uno gi et Beata mii wir eeeot ator  யனு 

பவிச்துக்கொண்டே இசணடு அலலது மூன முகூரதக ரொ்குள் ஈரகலோ 

கம் போய்ச்சேருகின்றான். இவ்விஷயமான துகாருடம் முதலியபுராணங்களிலும் 

பட oO க ப ~ 

HOW Si a yoo பம "9 பூர. ஹாரா கய. MgleoO 1 WIE | 
ய 

கெ யம 1 படம. ஆற ம 09.௧.ப...? 95 (9970 ஹர 1.) GINO | 
OU un ப ‘ 

boy re ur ee aur Gr o2sa mir wG)en eds ei ad || 
் வ் 

1! ப ப ve ் ட) ற 0 
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AYO Y) மு vEg Cll o) ம ] aly ta "UD 454... யெ OW to) Ged J 22); U ol 

யாத உ ஹசாவ உவம வ பா oO) Ce ye பூயாட் று 

அககுஷ்டபரிமாண ( நட்பமான) வடிவமுடையோனாகிய ஜீவன் 

ஹா !ஹா! எனச்கதறிக்கொண்டு சரீரச்தினின்றம் அப்போதே 

யமதூதர்களால் கிரஹிக்கபபடுகின்றான். தனது கிருஹச்தையே 

கோச்சிக்கொண்டள்ள அவனை யாதளுசேகச்தைப்பற்றச்செய்து 

பலாத்சாரமாகக்கழுக்தில் பாசங்களைக்கட்டி. மூன்றுஅல்ல து இரண்டு 

முகூர்.த்தங்களுக்குள் ௮ங்கு கொண்டுபோய்ச் சேர்த் துவி௫ென் நனர், 

ஆகாயச்தில் ஸஞ்சரிச்கும் வாயுவானது இர்தப்பாபியின் ஈர்மபோகத் 

தின் பொருட்டு யாதனாசேகமாய்த்தோன்றி வர அங்குஷ்ட மாத்



46 வேத்சாஸ்திர தத்துவம், 

,ரளுசஏிய இவன் ௮ தனைப்பற்றிக்கொண்டு யமதூதர்களோடு கூடச் 

செல்லுகின்றான். 

என்பது முதலிய வாக்யெங்களால் சொல்லப்படுஇன்ற து. 

சங்சை: பாபிகளை ஈரகலோககச்திற்கு யமதா தர்களே கொண்டு போடன் றன 

செனச் சொல்லப்பட்டதன்றோ. இது அவ்வளவாக யுக்தமாய்க்காணப்பட 

வில்லையே, அதாவது, உலக௫ல் ஒசோர் தினமும் இறச்கும் ஜீவர்கள் சணக்கில் 
அகப்படாதன்றோ ! இர் வீட்டில் ஓரோர் இனமும் மடியும் எரும்பு, கொசுகு, 

கரையான், முகடு முதவிய ஜந்துக்களைக் சணக்கெடயாராலாவது இயலுமா ? 

இவைகளெல்லாம் பாப ஜீவர்களல்லவா. பாப ஜீவர்கள் யாதனாசேசச்தைப்பற் 
றிச்கொண்டு யமதாதர்களின் ஹிம்ஸையோகூட கரகம் செல்லுசன்றன ரெ 

னின், இச்தனை அளவிறக்த பலகோடி பாபஜீவர்களுச்கும் யமதாதர்கள் ௮ளவிற 

ந்தனராக வேண்டப்படுமே, அவ்விதமாமின் அது யுக்திக்குப்பொருத்தமுடைய 

தாகத்தோன்றவில்லையே என்பதாம். இச்சங்கை விசாறியாத குற்றமேயாம். 

இணி இவ்வுண்மையறிக, உலகில் மரிக்கும் ஜர் துக்களெல்லாம் ஈரசலோ 

கம் செல்லவேண்டுமெனும் பியமமில்லை. பகுச்தறிவோடு கொடும்பாவங்களைச் 

செய்த மனிதர் மாத்திரம் நரகம் செல்லுவோர். பசு பக்ஷி யாதி ஏனைய ஐந்துக் 

கள் மரித்ததும் அத்தருணம் பயன்பட்வெரும் கருமத்திற்குக் தக்கபடி வேறு 

ஜாமங்களையே பெறுமன்றிப் புண்ணியபாவங்களைச் செய்த மனிதர்போல 

ஸ்வர்க்க நரகங்களுக்குச் செல்லவேண்டியதில்லை. அன்றியும் உலூலுள்ள 

ஸகல மனிதரும் ௩ரகம் போகவேண்டுமென்பதில்லை. மிக்கச்சகொடும்பாவங 

களைப்பகுச்சறிவோடு செய்தவர்களே ஈ.ரகலோகம் செல்லவேண்டும். யமதாதர் 

களும் ஈசாகச்ஞையால் எண்ணிறந்த பல உருவங்களை யெடுச்சதீதக்க ஹிச இயள் 

எவர், ஆதலின் ௮,த்தகைய மறித்து மசமையால் கொடும்பாவிக Ger She Csr 

ன்றி ௮வர்களை ஹிம்சைசெய்து கொண்டே ஈரசம் சொண்டுபோய்ச் சேர்ச்சின் 

றனர் என்பதே உண்மை. இதனைச் தெரிர் துசொண்டால் முற்கூறியசங்கைச் 

இடமில்லை. 

சங்கை, கருடபுராணச்தில் உலகில் மரிக்கும் ஸகல ஜிவர்களும் மரித 

த.தும் யமலோகம் சென்று பிறகு ௮ந்த லோகச்ததிபரது ஆணையின் பேரில் 

அவரவர் கர்மத்திற்கேற்ப ஸ்வர்க்கம் ப்ரும்மலோசக முதலிய உலசங்களுக்குச் 

செல்லவேண்டும் எனச்சொல்லப்பட்டிருக்சன்றதே. கொடும்பாவிகள் மாத் 

இரம் மரித்ததும் ௩ரகம் செல்லுகின்றனசெனின், இங்குகூறியபடி கருட்புரா 

ணத்தில் சொல்லியிருத்தலுக்கு முறணாஏன் றதே என்பதாம். 
இச்சங்கையைப் பற்றிய உண்மைபிதுவேயாம். அதாவது உலூல் மரிச் 

கும் புண்ணியவான் களும் ஈரகம்சென்று STD INDO ஆணையைப்பெற்றே 

செல்லவேண்டுமென்பது உண்மையல்ல. உலடில் ஸ்ர்கவும் கடும்பாலங்களைச் 

செய்தவரே ஈரகலோகம் செல்லவேண்டுமென்ப து நிர்ணயம். மிகவும் புண்ணிய 

த்தைச்செய்தவர், தூம் சாதிமார்ச்கம் ௮தாவது பிதிருயாணம் எனும் மார்க்கத்தி 
னில் சென்று சந்து. ராதி ஸ்வாக்கமண்டலங்களை யடைவார். உபாஸ்கர் தேவ் 

யாகமெனும் அ௮ர்ச்சிராதிமார்க்கத்தில் சென்று மஹர் லோகம், தபோலோசம்,
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ஸ.த்தியலோகம் வைகளுச்குசெவ்லுவோர்களே. இங்கனம் உபாஸகர் புண்ணிய 

வான் பாபி இம்மூவருக்கும் மார்ச்கம் பிரத்தியேசமேயாம். மார்க்கம் பிரத்தி 

யேசமாயிருர்து வேற்றுமைப்பட்டிருக்கும்போது எல்லோரும் ஈரகம் சென்று 

தர்மசாஜனது ஆணைச்குள்ளாக வேண்டுமென்பது உ௫ிதமல்லவல்லவா. உண் 

மையிங்கனமிருக்க எல்லோரும் ஈரகம் செல்லவேண்டுமெனின் அது 

“ sQ@)u9_@O) mss. Qusr_ 52 _SONV wor a. Hr _th Cir Hees ee yg 

ண) ol) 4 J DT a & ட JE ம தார நி ov) WO dh, | 

இனி இவ்விருமார்ச்கங்களில் ஒன்றின் வழியாகவும பாபிகளாகிய 

gee ஜீவர்செல்லுகின்றவரல்ல 

: ஜாபஹ்ஜி பஹெதி கிர கி ப௦ஹா, ௫௨2? 
ய யு Gu ug 

' அடிக்கடிச் செச்துச் செச்துப்பிழை எனச்சொல்லப்பவெசாகிய 

மூன்றாவது மார்க்கமேயாம். (சார்கோக-ஐக்தாமபிரபா.) 

என்பது முதலிய சாந்தோக்கியாகி உபநிஷசங்களில் மார்க்கம் பாவிகளுக் 

குசி தனியே எனச்சொல்லப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்களுக்கு விரோகமேயாகும், 

உமி [ர GUD * OAL. Goer TOV 2 810" Lioaro | 

FF QI, iW) ௮9 ழி GQ anon, ema J) ee tt ஆர ] கா 372 ip 2 தி 8. ro| 

wWOOmrror இ ஹயாக ao Sap ga TOM Jeo io | 

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் பகலச் சாஇிகளிலும் உ.பாஸகர், 
புண்ணியவான் எனும் இவர்களுக்கு லார்க்கம் வேறாச சொல்லப் 

பட்டிருக் இன் தமையாலும் 

66 5 _& TSO) LF Olusir 21D O) avs a 

என்பது முதலிய UCU LW av-O 4) 1m Horley | ாபிகளுக்கு வேருகய 

மூன்றாவது மார்ச்சம் என நிர்ணயிக்கப் பட்டி ருச்சதாலும் 

விடஷாக3_1விஊீரொயஹர_கீப௦றா_௩09_திவ? | 

wes £வ.நாகாநுவொறாற 8 ஹோறஎாவாளறவாந | 

OUTTA r= Bolyoo)ag. sar ip D7 2 fp roa Glanwart | 

WO &T 20 Keo A 2B pranar® 206) _g 904s) | 

உபாஸ்.இயும் விஹித கர்மமும் இல்லாதவன் மூன்ராவது மார்க்கச்சை 

யடைகின்றான். கோரமான மஹா ரெளாவம் முதலிய யாசனைகளை 
யுடைய ஈரகங்களைப் புசிச்துப் பிறகு பூர்வ:கர்ம சேஷச்இனால் துச்ச 

ஜந்துவாசப் பிறக்கின்றான். ஈ கொசுகு முதலிய ஜன்மங்களை இப் 

பூவுலகில் பெறுகின்றான்



48 வேத்சாஸ்இர தத். துவம், 

. ( க . ச ட + ச 
என வியர்தமாகப் 1 uo புராண சிவதை முசலிய பிரமாண நூல்களில் 

போக்கப் பட்டிருக்க வாலும், இைக haw முற்றும் விரோகமாக ஸகல மனி 
ச்ம் மரிக்க ysl ih bt Gieevevs வண்டு மென் ர் Bll, wl avy வார (Th Gil torn க்கம் 

என்றே என்பதும், சாஸ்இரங்கறின் 6 yh BUT COUN US al GOT 

jo onan achin hina ஈர்சபடி . மனிசர் லோகார்தரச்லத யடை 

ந்து இன்ப துன்பகளைப் புரிக வண்டு. மென்பது இதுமாரும் நிரூபிக்கப் 

பட்டப் ௪, இ௱ணமாயின் இறர்தவர்களா4 குறித்துக் தர்ப்பண. ச்ராத்தம் மு 
Oy வியவைகளைச் செய்வகறுள் பயணியலை என்றல்லவலோ பர்பி இன்றது. அவ 

னவன் கருமததுன் பயனை அவனவன் புரித்தும் கொண்டிருக்கும் போது இங் 

குள்ளவர் செய்யும் இராக்காஇகளின் பயனை அங்குள்ளவன். எப்படிப் பசிப் 

பது? எனின் இசனையறிசக இற்று ஈரகலோகம் சென்ற பாபியையும் அமா 

வாஸ்யை, மாஸ ஸநக்ரமணம், ல்யதீபாகம, இெரவணம் முசலிய புண்ணிய 

இனங்களில் சம புதல்வர் முசுவியவர் செய்யும் இராச்சாஇகளின் பயனைப் 

பெற்றும் சொள்வதின் பொருட்டு ஈரசயாசனையி னின்றும் கரையேற்றப் படும், 

அச்சமயம் இவர்கள் இராக்சம் முசவியவைகளைச் செய்யாதஇிருப்பார் களாயின் 

அவர்கள் தம் பின்னவராகிய இடபாமிகளைச் சபிக்துக் சொண்டே அச்சமயமும் 

ஈரகத்கில் கள்ளப் பிலொர், ஆனது பற்றி, சிராச்சம் முசலிய சர்மங்களால் இற 

ந்சுவர்களை4 இருப் இ செய்வித்சல் அவசியம என்பதறிக, 

சங்கை, இற் தவர்களை யுச்சேடிக து சிராக்சம் செய்வது உ௫ிசமாகக்காணப் 

படவில்லை, இறந்து போன முன்பனார் ஈரம். முசலிய லோகார்தரக்கை 

யடையாமல் ஒருக்சால் முக்தி யடைர் சனரோ ? அல்லது பரும்மாகி லோகம் 

சென்றிருச் இன்றோ ? அல்லது ஸ்வர்க்கம் சென்றிருச் கின்றனரோ? அல் 

லது எவ்வுலகக்இற்காம் செல்லாமல் மிண்டும். இல்வுலகிமலயே பி றர இருக்கின் 

நனரோ?: அல்லது சாய் ஈரி கழுதை பன்றி முசலியவைகளாய் ஜஸிச்திருக் 

இன்றனசோ * வக்கு யடைர் இருக்கின்ற ரென்பது ஈமக்குக் தெரிய வில்லையே. 

ஆதலால் இவ்விதமாமினர் என்று சொல்ல ஈம்மால் இயலாதன்ரோ. இதற்கு 

இயலாதாசலின் அவர் எ௫விருக்கின்றவர் என ஈன்கு அறிர்து செய்ய வேண் 

டிய சிராச்கம் எங்ஙனம் ஸபலமாகும் *? ஈரசச்திலாவது அல்லது வேறு ஜன் 

மத்தை எடுக்காவதூ இருர்கார் களாயின் பரதர்தாச் சன்மையுடன் கூடிய 

அவர் ஈம் சிராத்தக்கிற்கு வந்து புசிக்துப் போசல் எப்படி ஓவ்வும்? அன்றி 

யும் தேவர்களைக் குறித்து இங்கு அச்இிநியில் ஹோமம் செய்வது ஸ்வர்க்க 

Caraga gare C sami எங்கனம் சேரும் ? எனு... சங்கையாம்,. இல்விஷ 
ப க > . ட . ச் உ . ச . 

யச்தினுண்மையை யறியக் தக்க ஆராச்சியை தர் சிறிதும் செய்யாமல் ஈம் 

சாஸ் இரங்களில் ஏதோ உபயோச மில்லாத சல கர்மங்கள் விதிக்கப் பட்டிருக் 

கின்றன என்றும் இக்காரியங்களின் பயன் புத்தி பெளருஷ மில்லாச வாச்இயார் 

கள் பிழைப்பகற்ரு ஏதுவாகல் ஒன்றே என்க 

அ. நிக 9 தெ iQ): Vor oer 2 ஹ் Ao (por Jb >| 
வு ஸ் 

ட JT 
லலி ௨. பற! CUD yh EW O ரி RAT து eh 7 Orel |
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அக்கிநி ஹோக்இரம், மூன்று வேசம், முப்பட்டையாகிய விபூஇப் 

பூச்சு இவைகள் பு.க்சி பெளருஷ மில்லாசவர்களின் இவன த்திற்கா 

கக சற்பிக்சப் பட்டலைசளோ 

\ என்று காஸ். காசிரியர் சொல்லியிருக்கும் வாக்கியார்ச்சச்சையே உபதே 

சிக்கின்றனர். ஈம் சாஸ் இரங்களிலுள்ள விடியங்களில் முக்கியமாய்ச் தெரிர் நு 

கொள்ள வேண்டியது இதுவுமோன் ஐ. ஆகலின் இுலவுண்மையயச் சற்று 

நீரூபிப்பாம், 

இங்கு ஈம்மவர் செய்யும் இராச்சம் முகலியவைகளால் பிதிரு லோகத்தி 

லுள்ளவராகிய பிஇரர் எணும் ஓர் வகைக் தேவரே நேரில் அ. ராஇச்சப் படுசன் 
peri, லோகாந்தர மடைர்சு தாய் தந்தையர் முதலிய ஈம்முன்னோருடைய 

ஜீவா்மா அவர்கள் மூலமாக சிராக்காஇகளைப பெற்றுக் இருப் இியெய்.றுகின் றனர்: 

நாம் செய்யும் சிராச்சச்சை நம்முன்னோர்களே மோரில் வந்து பெற்றுக் கொள்ளு 

இன்றன னின், பரசர் தரரா யிருக்கும் அவர்களுக்கு ௮ துஇயலாதெனச்சொல் 

வது உ௫த மாறும். காம் அப்படிச் சொல்ல வில்லையே. சாம் செய்யும் ராத் 

சச்தை சேரில் பெற்றக் கொள்வோர், பிதிரர் எனும் ஈர் தெவ வகையர் என் 

பதே ஈம் சாஸ்இரத்தில் சொல்லப்படும் உண்மை, அவர்கள் லோகார்தரச் 

சை யடைரதுள்ள ஈம் முன்னோரு்ரு அர்த சராச்சக்கின் பயனைச் சேர்ப்பிச் 

இன்றனர் என்பதே அறிய வேண்டியது. 

உலகில் பிராம்மணர் கூடச்திரியர் வைசியர் சூத்இரர் எனும் சான்கு வர் 

ணச்தார் செய்யும் சிராச்சங்களை ஓரே பிதிருச்சள் புசிக்கின்றனரா * அல்ல து 

வேறு வேறு வகையினரா 1 பிஇரர் என்பவர் யாவர் ? அவர்களின் செயல் யா 

து என்பது முதலிய ச௩்கை நிகழும். ஆதலால் அவ்வுண்மையைச் சந்றிங்கு 

சொல்லுவாம், 

ஹிரண்ய கர்ப்பசா லுண்டாச்கப் பட்ட மனுப்பிர ஜாபதியினிடம் தோன் றி 

யவர்களாகிய மரீசி முதலிய மவாருஷிகளில் புசல்வசே பிதிரர் என்பவராம். 
அவர்கள் ஸ்வர்க்க பேதமாகிய சர் இர மண்டலம் முதலிய இடங்களில் இருப் 

பவர்களாம். இங்கு செய்யும் சிராச்சம் முசலியவைகளில் கேரில் உபசரிச்கப் 

படுவோர் இவர்களே. இவர்களுக்கு ஸர் இயா வர்சனம், ஈச்வோபாஸ் இ, பரு 
ம்ம விசாரம், முதலிய காரியங்கள் ௮ .நுஷ்டி க்கப் பட்டு வருகின்றன. நான்கு 
வர்ணச்தார் செய்யும் சிராத்தங்களில் பலவகைப் பட்டுள்ள இர்சுப் பிஇரர் சனிச் 
சனியே ஆராதிக்கப் பட்டு வருகின்றனர். இவர்கள் ஸோமஸகசர், Of Gib ae, 
வாச்தர், பர்ஹிஷதர், ஸோமபர், ஹவிர்புஜர், ஆஜ்யபர், ஸுகாலினர், எனப் பல 

வகைப் பட்டிருச் கின்றனர். பிராமணர் செய்யும் இராச்தத்தினில் ஸோமபர் 

எனும் வசையினர் உபசரிக்கப்படுகின் றனர். கூடச்இரியர்கள் செய்யும் சிராக் 
தத்தை ஹவிர்புஜர் எனும் கூட்டச்சினர் சிரஹித்துச் கொள்கின்றனர். வைடி 
யாரது சராசததச்தில் ஆஜ்யபர் எனும் வசையினரும் நான்காம் வருணக் 

தாசது சிராத்தச்தினில் ஸ:காலினர் எனும் வகையினரும் உபசரிககப்" படு 
17



50 வேதசாஸ்இர தத்துவம், 

இன்றனர். இமமட்டு மென்பசல்ல. சேவர் தானவர் முசுவியவர்களுக்கும் பிதி 

ரர்களிருக்கின்்றனர். அவர்கள் செய்யும் இராச்சங்கரில் அவாவாக் குறிய 

அ.பிமானிசளாயெ பிதிருவகையினர் உபுசரிக்சப் படுகின்றனர். இல்விஷயச் 

சை விஸ்தா£மாகச் தெரிர் தூ கொள்ள வேண்டுமாயின் 

உ நாடுவெ.ிறாண 1ம் \G) LSP os \ie ean gre 
ழ்] 0) ப ein 

I 
G) soon” 7 ஷீ கரஹணெப்ஷாட பப டா டே AT Oona s am Tle த் 9.9. am ay 0 பம் 23. ம பபப வற்] பம் hy] wd oO ஸ் .! aD Cy 

ayumi தரஹொ? ஹு உய றா_நா Ow lve ons | 
ஸ் . 

dy Wag IT coro Ge au wire Bu pF a Aa @) “I Sell une Sis || 
5 al ah 

ம் . « * « a . i . * ச ௩ 

ஹிரண்ணிய சர்ப்பரா லுண்டாசசப் பட்ட மனுவுக்குப் புத்இரர் 

களாதிய மரீசி முதலிய ௬திகள் யாவரோ அந்த ருவிகளின் புதல் 

வர் பிதிருகணங்கள் என்பவராம் ”” “விராட் என்பவரின் 14 seve 

ரான ஸோமஸகர் என்பவர் ஸாச்இயர்சளுச்குப். பிஇரர்களாம். 

மரீசியின் புதல்வரான றகர£மிரஷஹிச்சராயுள்ள அசங்ஷ்வாச்சர் என் 

பவர் செவர்களுக்குப் பிஜிரா்சளாம், 

அ வட்ட ு. ம௦யெ.சா ர மறக்ஷவமயாக | 

ஹுஃபுண_2 கிர நாணாது. On irons vb ag lola. r ai, rs | 

enc Gust, கவர், கர் கர்கருவர், உரகர், சாக்ஷஸர், ஸுபர் 

ணர், இர ஆ௫ய இவர்க நக்கு அசுஇரியின் புசல்வசான பர்ஹிஷ 

சர் என்பவர் LS) rom, 

Qasr ar WOO ணா க்ஷ fy பாணா? ஹி... 2 | 

OO) a0 oT METER Vir “mre vot உணா தவமா ai OM He | 

விப்ரர்களுக்கு ஸோமபர் என்பவர் பிஇர.ராம். க்ஷக்கிரியருக்கு ஹவிர் 

புஜரும், வைரியருக்கு ஆஜயபர் என்பவரும், சூசிஇரருக்கு. ஸாகர 

விர் என்பவரும் பிஇராரம், 

வொ கவெப உ து jw விவி ob) ail so WU பவ nis | 

மட, 71) பொல. pil oe ablag out) 01» 261 al ibe | 

“கவியின் புசல்வர் ஸோமபர், ஹவிர்புஜர் அங்இொஸ்-ணின் புத்இரர், 

ெப் ம ய 

புலஸ்இயரின் பு.கல்வர் ஆஜ்யபர் என்பவர், வஃமிஷ்டரின் புதல்வர் 
ஸாுகாலினர் என்பவர் ”” 

௯.ழிஉமா நமி மாறுகவ று ரி3ஷஉஹமா | 

௯.மிஷூ தாப றஹள. \roun aye ணாய நில.) பொல | 

ம் இக்நிதக்தர், அரக்நிதக்தர், கவ்யர், ப்ரஹிஷசர், அக்கிஷ்வாச்தர் 

ஷஸோமபா். ஆகிய இவ்வகையோர் எல்லோரும் ப்சாம்மணருக்கே 

பிதிரர் என்றறிக”
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என்பது முசலிய மனுஸ்பருதி மூன்றாமத்தியாயக்திலுள்ள வாக்கியங்களை 

பும் இதுபோல் மற்றுமுள்ள பிரமாண  நால்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் 

வாகயெங்களையும் காண்க, 

இநஙனம் இ௩கு செய்யும். இராச்தாதிகளில் சேரில் உபச்சரிக்கப்படும் 

௮ இகாரறிவேமையில் அமர்க்கவர்களான முற்கூறிய பலவசைப்பட்டுள்ள பிஇரர் 

களுக்கும் ஸம் இியாவர்தனம் ஈச்வரோபாஸ் இ முசவிய கர்மங்கள் ௮ அஷட்டிக்கப் 

பட்வெருகின்றமையால் அவ்வ தஷ்டானங்களும் ஸாத்விககாரியங்களாதலால் 

அவைகளை ஸாத்விசகாலத்திலேயேசெய்யவேண்டுமென்பதுபற்றி அவர்களுக்கு 

கீகாலைமுசல் மச்தியான்னகாலம் வரையீல் செய்ய வேண்டியனவாக அவ்வ றுஷ் 

டானங்களும்கு அவகாசம் வெண்டி யிருத்தலால் அவ்வ உஷ்டானங்களைச் செய்து 

கொண்டிருக்கும் காலத்தில் அவர்கள் இங்கு ஈம்மவர் செய்யும் சிராத்தங்களைக 

இரவறித்துக் சொள்ள இயலாது. இவ்வுண்மை பற்றியே பிதிருகாரியங்களை 

மத்தியான்னகாலம் வர்தபின்ன் செய்யவேண்டி மென்று ஈம் சாஸ் இரங்களில் 

சொல்லப்பட்டி ருக்கின்ற த, அக்சாலமே குதபம் என்பதாம், இனி இங்குடடக்கும் 

இராச்தாதிகள் அங்குள்ள பிஇரர்களது அறிவுக்கு. எப்படியெட்டிம் எனின் 

gael dal) gu de, 

உஇல் மனவரிலும் ஆச்சரியமாகிய பொருள் யா துமில்லை. ௮ துமுனைந் தால் 

உலகம். அதுஅடஙடிப்போனால் யாதுமில்லை. அது ஒன்றையே விஷயமாய்க் 

கொண்டு ஏகாக்கிரப்பட்டால் அப்பொருளின் ஸம்பர்தமாயுள்ள மர்மங்கள் ஈன்கு 

விளக்கும். யாதானுமொன்றைக் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அங்கு 

நடக்கும் மற்ற விஷயங்கள் அறியபபகிவனவலல்ல என்பது உலகானு;பவவறித்த 

மேயாம். ஆதலின் மனம் எசாக்கிரப்படாவிட்டால் விஷயங்களின் மர்மம் 

ஈன்றாயழிய இயலாது, நீராவியானது வண்டி, மாக்கலம் முதலியவைகளை 

இழுத்துச் செல்லுதல், இங்குபேசுதல் தர் இிமுலமாய் மற்றக்சகண்டங்களிலிருப் 

பவர்களால் அறியப்பசெல், அகாயச்இில் விமானங் கொண்டு ஸஸஞ்சரித்தல், 

முதலிய இவை போன்ற அற்புகமாயுள்ள சேயல்களெல்லாம் ஈடைபெறுதல் 

மனஸின் சக்தியாலேயேயன்ரோ. மனஸை ஏக்கிரப்படிச்தியதானாலேயே பிறர் 

மனஸை வசப்படுத்துதல் முதலிய ஹித்தஇிகள் அனுபவத்தில் கொண்டுவரப்பட்டி 

ருக்கின்றன என்பது விசேஷமாய் யாவராலும் ௮றியப்பட்டவிஷயமே, 

இயற்கையில் அதற்கு அ௮பாசமாகிய சக்தியுள்ளது என்பது ஸ்வப்பனத்தைக் 
கவனித்தாலும் ஈன்கு விளங்கும். வநத ஸாதனமுமின் றி ஸ்வப்பனச்தில் மனஸே 
அற்புதமாகிய பிரபஞ்சத்தை ஸ்ருஷ்டி த்தல் அனுபவஹிக்தமன்றோ. தாண்ட 

முடியாத ஸம்ஸாரக்கடலையும் மனஹினால் தாண்டக்கூடும் என்பதாயின், ௮ தனால் 

இயல: தகாரியம் யாதிருக்கின்றது என்று சொல்லத்தகும் 1 

சலித்துக்கொண்டேயிருக்கும் ஊசியில் எப்படி நூலைச் சோர்க்கமுடியா 

தோ, சவித்துச் செண்டேயிருக்கும் கண்ணாடியில் எப்படிமுகத்தை நன்றாய்ப் 

பார்க்ச இயலாதோ, ௮ப்படியே சலித்துக்கொண்டிருச்கும் மனபமனால் எந்தப்



55 வேத்சாஸ் இர தத்.துவம், 

பொருளினுண்மையும் அறியப்படகன் தில்லை. மனமே தர் க்ஷணத்தில் 
பல உலகாய் தீதிரிபடைகின்றது, இப்படி அபாரசலனமுள்ள மனச்தைக் கண் 

காது முதலிய இக் இரியங்களில் யாசானுமொன் றிலேயே நிறுக்தியப் பியஸித் 

தால் அவ்விர்இரியத்இற்கு விஷயமாகிய மிக்க நட்பமாயுள்ளபொருரரம் ஈன்கறி 

யப்படும், பற்பலவிடங்களில் சித.ரிப் போகும் கால்வாயின் ஜலத்தை எவ்விடச் 

இலும் ததறவிடாமல் கரைகளைச்கேட்டி செய்து, ஒரே இடத்தில் பாயச் செய்த 

லால் எங்கனம் மிக்க வேகமாய் ஜலம் செல்லுகின்றதோ அவ்வாறே பற்பல 

இச் இரியங்களில் கலந்திருக்கும் மனஸை, மற்ற இந்திரியங்களை யெல்லாம் ஈன் 

ருயடக்கி அலைகளைவிட்டுப் பிரித்து ஒரே இர்்இரியச்தில் நிறுத்தினால் அவ் 

லர் இரியத்இற்குவிஷயமாயள்ள போருளை மனஸ்ஸான து ஏகாக்கரமாய்க் கவணி 

நீது அங்குள்ள ஸகல மர்மங்களையும் அறிர்து கொள்ளும், அப்போது ஸுடுக்ஷம 

மாயுள்ள விஷயமும் அறியப்படும், 

உலதில் உள்ள எந்சட பொருளைக் கவணித்தாலும் ஸுூக்ஷமம் ஸ்தூலம் 

எனும் இரண்டு மிலமைகளுள்ளன என்பது ஈன்முயறியப் படெகின்றது. ஸ்தூல 

மே வியக்கும் என்றும் av © ey மமே அல்யக்த மென்றும் சொல்லப் பவெதாம்.. 

yee Bia யான Si ஜ்வாலை ரூபமாய் இருக்கும் போதுஸ் காலமென்றும் ஆகி௨மிஜன் 

கார்பன் எனும்காற்றுகட்டைகளில்அடங்கியிருச்கும் காலத்தில் அவ்யக்த மல்லது 

ஸ்ஷ்ம மென்றும் சொல்லத்தகும். அப்படியே விசையில் மரம் ஸுஇிக்ஷமும் 

முளைத்த பின்னர் ஸ். தூலமுமா யிருப்பது என்பது சுகும், இராமபொன் ௭ ணும் 

சப்தானுகரண யர் இர் இனுருளையில் கி ரவறிக்கப் பெற்றுள்ள ஈீதமானது அவ் 

யக்க மென்றும் பின்னர் ௮௮ பாமிம் போது பிறர் காதுக்குக் கேழ்க்கப் படும் 

நிலமையில் ஸ்தூாலம் என்றும் சொல்லலாம். இவ்வித தம் உலஇலுள்ள எந் 

தீப் பொருளுக்கும் வியக்தம் ௮ யக்தம் எனும் இரண்டு நிலமைகளுள்ளன என் 

பது நியாயவாயிலாய் ஊ.ஹிக்மக் கூடியதேயாம், 

இவ்வாறுள்ள நிர்ணயத்தால், மாம் பேசுதல் பாடுதல் முதலிய ஸகல நாதங் 

ம்ஸரக்கும் ஸ் நூலம் ஸ$்ஷ்மம் என்றிரண்டு நிலலமைகளிருக்க வேண்டு மென்ப 

தும் நிச்சயமே, உலகில் ஈம்மலர் பேஈதல் முதலிய சப்தமான து பேசி யோய்ந்த 
தும் காதுக்குக் கேட்கப் படாமற் போயினும் ஸுூடஷ்ம வடிவாய் இருக்கின்ற 

தென்றே சொல்லுவது உ௫ிதம், இல்லது வாராது உள்ளது போகாது எனும் 

நியாயத்தைக் கவனித்தால் சப்தம் அங்களாம் ஸ்நூலமாய் உதிப்பதற்கு முன்ன 
ரும் ஸூக்ஷ்மமாய் இருர்ச தென்பதே உண்மை. இனி உச்சரித்த சப்தம் ஒய் 

ந்து போயினும் ஸ-க்்மமா யுள்ள சென்று சொல்லப் பட்டதே அப்படி. 

ஸஒக்ஷ்மமாய எங்கிருக்கின்றது! எனின் ௮தன் குணியாகிய ஆதா சத்தைப் பற் 
றிச் கொண்டிருக்சின்ற சென்றறிக, அதற்கு ஆதாரம் யாதெனின் ஆசாயமே 

யாம் என்க, வாயுவே சப்த த்திற்கு 3 ஐ. தா.ரமாயிருக்க ஆகாயத்தைச் சொல்லு 

வது உசிதமோ எனின் உரிதமேயாம். அதாவத ஸுக்ஷமமாயுள்ள. சப்தமா 
னது ஸ்.தூலமாய்ப் பிறர் காதுச் கெட்டக் கூடிய யோச்கியதையைப் பெறுதற்கு 

வாயு நிமித்தமாத்இரமாகலாமன் றி, சப்தத்திற்கு ஆசாரம் ஆகாயமே, ஆச்ச
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மே சப்தத்திற்கு ஆச்சய மாகலால் உச்சரித்து ஒயர் இ டோயினும் சப்தமான நு 

ஆகாயத்தை அச்ரயித்த ஸுிஷ்ம வடிவம் பெற்று அடங்கிப் பொரின்ற து, 

மடுலினில் தர் இறிய கல்லை யெறிக்கால் அகளாலுண்டாகுர்... அஇர்ச்சியா 

னது தடாகம் மாமு தும் வியாபிக்கப்பட்டிக் .ரமமாய் வேகா முன்றி டங்கு 

வது பொல, ௮ காயத்தில் யாதானும் கபர் நம்த்சமாய் உ இக்கும் சப்சமான து! 

ஆ) காயக்தைய்ய பற ஜி கொ ணி க/ரமமா ய் வடுங்கி Dy us அபீ இன் 2 pl. ஆ னி 

வின் எவ்வளோ எப்சம் அவயக்சமாய் ுடநியுள்ள து. என்ப உண்மை, 

இவைகளே ஸ-க்ம சப்தநகளாம ol er Maile, 

சுரோச்திரம் எணும் கா. இர இறியமான இட அகாயசடின். அம்சம் ௮ சலால் 

அர்ச சரோத்திரேர் இரியக்தில் மனம் உர்து hea a of ATUL eon வழி வரும் 

சப்தங்களை அழிகின்றது. ஆகாயமான அ. ஈுமது ஸு. தாலமாகிய பார்வைக்கு 

சுக்கியமாயுள்ள இட லெளியாய்க் தோன்டுணும், அதற்கு குஷ் சப்தங்களுக்கு 

ASM INS HERS BOG St HUI SEM Mol oy KOS MOTTA. ab Btls 
0), 4 . . . on ey | ஸ் . . ர டு 

தொடு கூடி மனமானது சபத௩களைக் இிரணறிக்கின் ஈகாரினு, அது மற்ற இர் 

இரியங்களோடுிம் சலர்கே மின்னு பாக்கப். படாமல் காதிலும் இருது 

கொண்டு சப்தங்களைக் ௬ ரறறிக் கன் ரையால், அலல ஸ். தாலமாகிய நாதமே சம் 

காதுக் கெட்டுகின்றது. ௮௩௫ணம் கலர்துள்ள மனதசிதைமற்ற இத் இரியங்ஈளில் 

நின்றும் ஈன்றாய்ப பிரிச்து முழு YUE SEOUL Hr Grol eo (ye illus DE owe wu 

ஏகாக்கிரமாய் நிறு விட்டோ மானால் இட்பமா யுள்ளகாதமும் நம்மால் தே 

ட்கப் படும், இணிக் சாஇலேயே எகாச்கிரமாவுள்ள மனஸை அக்கா இற்கும் 

ஆகாயத்திற்கு முள்ள ஸம்பர்கச்திலே (பொருத்ததக்திம்வ) யே ்றுத்தி அப்பி 

யஹித்து வர்தால், ௮ர்ச ஸமயம் மனமானது காதின் முனையயயும் அசாயத்தை 
; r ன் ip ag oe Sibley OD oy pe ae Go) auc த Sipps’ - . We UO Muse 6réSl orien OalGe Suge இற்கு அதசாரமாயுள்ள ௮காசமா 

னது அல பூமண்டலங்களி லும் ௮௫ல லோகங்களிலும் வியாபிக் துச் கொண்டு 

ஒன்றாகவே யிருச்கின்றது. அப்படி ஒன்றாக வ யிருக்கின்றமையால் அந் g 

ஸமயம் ஆகாசமூள்ள இடரஈசவிளெல்லாம் மனம் ஸரம்பர் இத்ததாகும். மனம் 

சுசோச்திரேர்திரியச்தை மாத்திரம் பற்றிக் பொண்டு அகாசக்தில் இறிதும் 

நிலை பெருத காலத்தில் ஸ் நாலமாய் ஏற்படும் சபதருப ஸுமீபதீஇில் ஏ.ழ்படும் 

சப்தமுமே கிரஹறிக்கப் படும், “ரோசி இர இர்திரிய முனையில் வல ற்பமாகவும் 

ஆகாசச இனணில் மிகுஇயாகவும் மிற்கும்படி, மனதை ஊடி முனையில் நி ற்பது 

போல ஏசாக்கரமாய்நிறுச்தினால், மிக்கத் நாரத்தில்ஏற்படும் சப்தத்திற்கு ஆதார 
ம் . . , ஜு 2 nice . ர . ச ‘ மாகிய ஆகாசமே ஸமீபத்திலுமுள்ளதாதலால் அல்லாகாசத்தைப் பற்றி யிருக் 

கும் மனமானது ௮.தனில் ஸம்பர்இத்து ௨ இக்கும் சப்தங்களை யெல்லாம் அறி 

ந்து கொள்ளும், சப்தாதாரமாகிய அசாசமானது எ.ம்பர்தியாத இடம் எல் 

விடத்திலு மில்லை யாதலால் எய்வுலகில் நடக்கும் சபதமும் அர்தச் சப்தாதார 
0 உட ல இதி கம டல வறு ப வ வ வடு உட உட பட. சகதியில் ஸம்பர் இதிதிருக்க, வேண்டும், ஆகையால் அ௮ச்சச்தியினைப் பற்றியமனம் 

ட . fn ப் as ச ச் உட்டு zy * . 2 . . 

வ்வுதியாய் மிக்கக் தாரத்திலுள்ள சப்தநகளை யெல்லாம் இரஹித்து டது அவ்வழியாய் மிக்கக் அரதிதிலுள்ள சபதக்களே யெல்லாம் சசஹித்து அதிந்து 
கொள்ளு தல்யுக்தமே என்றறிக, சுரோத்திர்ச்நின் முனையிலும் காச சப்
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தாதாரசக்தியிலும் இவ்வாறு மனஸை நிறுத்தி ஏகாக்கிரப் படுக்துதலே சுரோத்தி 

ராகாச ஸம்பர்த ஸம்யமம் என்று யோ௫ுகளால் வழங்கப் பதாம், இரச 

ஸம்யமத்தினால் மிக்கத்தூ ரத்திலு தி க்கும் சப்தங்களையும் ஸ-௫-ஷ மமாயுள்ள சப் 

தங்களையும் மற்றெதனாலாவது தகையப் பட்டுள்ள சப்தங்களையும் oP Lig Revels 

மும் சப்தத்தைப் போலக் கேழ்க்கலாம். இதுவேதில்யசரோத்ரம் எனப் படும் 

வயோகஹித்தி என்றறிக. இல்வுண்மையே 

“பெய Hat el UDE)LIT OCH BAU I Slory Glyo,! சூரா! 

எனும் யோக ஸ-ஒத்திரச்தினால் முன்னோரால் போதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

இந்த நியாயத்தினால் சிராத்தம் முதலியவைகளில் உபயோகிக்கப் படும் மந்தி 

ர௩களும் சப்தாதார சக்இியில் ஸம்பக்கம் பெறும் என்பது யுக்தி யுக்தமேயாம், 

சப்தாதார சக்தியோடு கூடியிருக்கும் ஆகாயச்திற்கும் சுரோத்திரேர் திரி 

யத்திற்கு முள்ள ஸம்பர்தச்தில் மனஸை ஸம்யமம் செய்யச் கூடிய யோக்கி 

லாசங்களிலுள்ள  பிதிரர் தேவர் முதலியவா ் 7 

யதையானது ௪ஈ இராதி 0 

அமைந்துள்ள தாதலால், அவர்கள் அவ்வாறு 
களுக்கு ஈசாக்ளஞையால் ஸ்வபாவமாய 

சரோத்திராகாச ஸம்பந்த ஸம்யமத்தினால் இங்கு ஈம்மவர் உச்சரிக்கும் வாக் 

இயெங்சளை ஸமீபச்தி லிருக்சின்றவர்கள் போலக் தெரிர்துகொண்டெந்து 

ொத்தத்தைப், பெற்றுத் இருப்தி யடைடின்றனர் என்பதறிக. 

இனி வெகுகாலம் உண்மை யனுபவம்பெற்ற யோகிலசரை அடைந்து 

ப்பெற்று அவ்வாறு பலகாலம் ௮ப்பியாஸம் செய்தபின் 

னசேயன்றோ இல்லாறுள்ள ஹித்திகள் கைகூடுமென்ற யோகசாஸ்தி ரத்தில் 

சொல்லப்படுகின் மதி. இப்படி யிருக்கப்பிஇசர் முதலியதேவர்களுக்கு 
ஸ்வ்பால 

கள் இடை்இிருச்சின்றன என்பது உ௫தமாகுமா ? எனின், இச்சங் 

அதாவது ஸித்தெளை ஈசானுக்கொஹத்தால் ஜன்மமுதலாக 

இவ்வியத ஷ.திமூலிசைகளினாலாவது, அல்லது யோகாப் 
பியாஸச்திஞலாவது ஸம்பா இக்கக்கூடும். அபா ரமாகிய பிரபஞ்சத்தை ஆக்ஞை 

மாத்இரத்தால் ஸ்ருஷ்டிக்கவும் ரக்ஷிக்கவும் லயமடையச்செய்யவும் சக்தனும் 

இவ்விய மாயாசச்திகளையுடையோலனும் ஆகிய ஈசனுடைய ௮ னுக்கிரஹத்தால் 

லெளிகங்களாயுள்ள ௮ ற்பணித்திகளைப்பெறுதல் ஆச்சரியமாகாது. இவ்விதம் 

ஹித்இகளுக்கு ந்து ஹேதுச்கள் இருக்கின் றன என்பதும் யோசசாஸ்இர ஸம் 

மதேயாம் என்பதை 
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அவரது உபதேசத்தை 

மாய் மறித்தி 

கை உ௫தமன் று. 

வேயாவது, அல்லது 

எனும் ன்சவல்யபாதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் "யோகஸு$சதரததை
க 

“தண்டு நிச்சயித்துக்சொள்ச. | 

இனிப்பிதிரர்முதலியவர்சளின் திருப்தியின் யொருட்டு காம் சிராத்தாதில 

கச் செய்வதில்லையே! இறர் இபேரீனலர்சளர்சிய -ஜீவர்சளின் திருப்தியின்
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பொருட்டன்றோ சிராச்காதிசளைச் செய்கின்றோம், பிஇரர் எனும் தேலவகுப் 
பினர் திருப்கியடைவ கினால் இறர் தபோன முன்னோர்களக்குப் பயன்யாது * 

எனும் சங்கை நிகழும். அது இவ்விசமறிக, இறர் தபோனவர்களாகிய ஜீவர்கள் 

ஸ்வர்க்கத்கிவிருர்சாலும் அல்லது ௩கரகச்இவிருர் காலும் ஸரியே ! பிதரர்கள் 

அவர்களுக்கு அபிமாணிகளாதலின் ஸ்வர்க்க ஈரசங்களிலுள்ள ஈமது முன்னோ 

சாகியஜீவர்களுச்குசார்செய்யும் சிராச்காதகளின்பயன் களை ச்சேர்ப்பிப்பவர் என் 

றறிக. அல்லது ஈமது முன்னோர் இழிய ஜன்மங்களைப் பெற்றிருர்தாலும் 

சசிராத்சம்செய்யப்படும் இனத்தில் அசன் இருப்திபெறும். இளி எவருக்கு # 
சிராக்கம் செய்கின்றனமோ அவர் முக்திபெற்றிருர்கால் சிராச்சப்பயன்யாரைச் 

சேரும் எனின், பிஇிரர் எனும் தேவவசையினர் ௮ சனால் ஆராஇச்சப்பட்டு 

அ.தன் கர்ச்சாவாகிய ஈம்மையே ௮ நுக்கிரஹிக்கின்றனர். ஆதலின் அப்பயன் 

நமக்கே ஒருவாறு இடைக்கும் என்பதே உண்மை. காசியில் உள்ள ஒருவருக்கு 

இங்கிருர்து (மணியார்டர்) தொகை அனுப்பினோமாயின் பெற்றுக்கொள்பவர் 

இசாவிடில் அனுபமபியவர்சளாகிய ஈம்மிடக்திலேயே தஇிரும்பிவருதல் போல 

மூச்தியடைஈதவர்களை யுசிசே௫த றச்செய்பும் சராச்சச்இின்பயன் கர்த்தாவாயெ 

ஈம்மையே வர்தடைதல் உ௫தமென்க, 

இனி, இங்கு சிராச்சா இகளில் ஈம்மவரால் உச்சரிஊசபபிம ws bs) ganas! 

யங்களை சரோக்இராகாச ஸம்பர்ச ஸம்யமத்இனால் செரிர் தகொண்டு பிஇ.ரா 
கள் சிராக்சச்தை ஈரஹிச்துக்கொள்சின்றனர் என்பது யுக்திச்சிணங்ூயிருச்சின் 

மையால் ஓசிதுக்கொள்ளக்கூடியதேயாயினும், காம் இங்கு ஸம்ஸ்க்ருகபாஷை 

மிலுள்ள மர் இிரங்களையே சொல்லவேண்டியதேன் 1 ஸ்வபாவத்இல் ஈசாக்றை 
யால் அபாரசித்தியுள்ளவர்களாகிய பிஇரர் மூதலியவர்களுக்கு சாம்எந்தப்பாஷை 

யில் சொன்னாலும் தெரிர் துகொள்ளச்கூடிய யோக்கியதை இருக்கலாமன்றோ, 

இங்கு வழங்கும் மற்றுமுள்ள சேசபாஷைகரில் சொன்னா லும் பிதிரர்கள் அறி 

ரீ துகொண்டு சராதக்தத்சைச்சாஹிச்சச்கூடுமல்லவா ? எனின் இஃதறிச, பி இ 

ரர் மூதவியவர்களுக்கு இங்கு எப்பாஷையில் சொன்னாலும் தெரிர் துகொள்ள 

யோக்கியசையிருக்கினும் அவர்களிடம் இயற்கையில் வழங்கும் பரவையான து 

ஸம்ஸ்க்ருசம் எனப்படும் சேவபாஷையேயாசலின் அப்பாஷையிலுள்ள மர் இ 
ரத்தை உச்சரிச்சலே அவர்கள் விஷயத்தில் உசசெமாகுமென் றறிக, 

வேள்வி முதவியவைகளிலுள்ள அவிர்ப்பாகத்தைச்கிஹிச்கும் இர்.இராஇ 

தேவர்களுக்கும் இவ்வாறு யோக£மித்தியுள்ள காதலால் இங்கு ஈம்மவர் யாககாலகி 

இல் உச்சரித்து அழைக்கும் மர்.இரங்களை அங்கிருந்து அறிர்துகொண்டு வரது 

் இங்கு அளிக்கப்படும் ஹவிர்ப்பாகங்களைக் கரஹிச்துக்கொண்டு போகும் தன் 

மை அவர்களுக்கும் ஒவ்வும் என்க. 

இனி ஒரே ஸமயத்தில் பலர் யாகங்களைச் செய்கின் றவர்களாய் இர்இரா 

இகளை யழைச்சச்கமென்றோ. அப்படியானால் அவ்வியாகங்களெல்லாவற்றி ற் 

கும் ஒருவனாகியஇச் தரன் முதலியதேவர் ஏககாலச்தில்சென்று ஒரேகாலச்இில் 

அவ்வவிர்ப்பாகச்தைச் கரஹிபபதெப்படி. ? எனின், அவர்களுக்கு அணிமாமுத



நட. - வேச்சாஸ்ிர தத்.துவம், 

லிய யோகஹித்திகள் இயல்பாகவே அமைர்திருக்சன்றமையால் அச்சக்தி 
விசேவத்தால் அரேகசரீரங்களே ஒரேோகாலகத்தில் எடுக்துச்கொண்டு பலவிடங் 

களில் ஈடச்கும் யாசங்களில் கொடுக்கப்படும் வாவிர்ப்பாகங்களைச் இரஹித்துக் 

கொள்கின்றனர். தேவர்களுக்கும் அணிமா இ.மிக்திகள் இயல்பிலமைர் திருக் 

இன்றன௭என்பது உசிதமோ ? எனின், ஈம்மவர்களாகிய அற்பபரிபாகமுடைய 

மணிதரும் மனச்சை வசப்படுத்தி அபாரமாகசிய செயல்களைச் செய்யச் கூடுமெ 

ணின் பிறவியாகமே அரிமா இ.றிச் இகளைப்பெற்றுள் ளவர்களா திய இர்இராதி 

களுக்கு அந்து பித்திவிசசஷத்கால் அசேக சரீ ரங்களை உண்டாக்கிக்கொள்ளு 

சல் உிமேயாம் என்றறிக, இண்டை a 
“ 1) 
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௫ பரதகுலச்ோ ரஷ்டனாகிய அரசனே | யோடியானவன் யோகபலதீ 

இனால் சனக்ருப் பலசரீ ரங்களைச் செய்நுகொள்வான். அச்சரீ ரங்க 

ளால் உலகம் முழுதும் ஸஞ்சரிக்கக்கூடம். சில சரி ரங்களால் விஷ 

யங்கை அனுபவிப்பான், சில சரீரங்களால் உசிரமாகிய சவச்சைச் 

செய்வான். அவைசளெல்லாவற்ையும் ஸுூர்யகிரணம் ஒடுங்குதல் 

போவர் தன்ணிடம் ஒடுக்இிக்கொள்வான் 

எனும் பாரதாகி வாசகி wrote போதிக்சப்பட்டிருத்தல் காண்சு, 

அன்றியும் ் 
VC ™ i 5 லிறொய$ 3. என் தியெ _நாடெ நகஉட Gi» டு Prive. நா] 

(ப்ரம்ஹு- 1-7 2.) எனும் பரம்ஜாஸுக்திர பாஷ்யச்கினில் சங்கரபக 

வச்பாதாசாரியார் அவர்களால் பரவா சாரண்ணியாதி ஈருஇகளை எடுச்து விசா 

ரித்து இவ்வுண்மையெ நிர்ணயிக்க பட்டிருக்கின்ற தும் காண்க, 

இணி இங்கு ஈம்மவர்-ள்பொல இர் இரா இசேவர் பிகர் மூகலியவர்க 

ளெல்லோரும் ஜிவகோடிகளேயல்லலா, அவர்களுக்குக் கர்மங்களைச் செய்யச் 

சம்ச அறிவுபரிபாகமும் உள்ளகன்றோ. அப்படியானால் அவர்கள் செய்யும் 
கத . ட்ப 3 க க ட +t be gt} i ஸு யாகம் முசுலியவைகளுச்கு வேறு இக் திரன் Head முசவியவர்களும் அவ்வா 

நே அவர்களுக்கும் வேறு இந்இராக்கிரியாஇகளும் வேண்டுமென்பசாய்ச் 

சொண்டு கவனிப்போமாயின் எல்லையின் றி இங்ஙனம் சொல்லிக்கொண்டே 

யிருக்கவேண்மொசலால் இவ்விதம் ௮.நசிதம் நிகழாசவாறு தேவர்கள் முதலிய 

வர்களிருக்கின்றார் என்பதைவிட்டு ஏதோ நம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப் 

பட்டிருத்தல் மாதீசரமேயன் றி தேவர் முதலியவர்கள் இல்லையென்பதே உண் 

மைஎன்று சொள்ளச்கூடாதோ ? எனின், இது உண்மையறியாது நிகழும் வாச் 

இயமென்க. இங்கு ஈம்மவர்கள்போலச்தேவர்களுச்கு ஸகல கர்மங்களும் செய்ய 
லேண்டுமென்பதில்லை. , தேவர்களுக்குத் தேவர்களை யாராதிக்கும் கர்மங்களும்
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பி.இரர்களுக்குப் பிதிரர்களை ஆராதிக்கும் கர்மங்களும் ரிஷிகளுக்கு ரிஷிகளை 

யாராஇக்கும் கர்மங்களும் செய்யவேண்டியன வவ்ல, பின்னை யாதெனின் ஸர் 

Auras sor, rear eure தி, பாரஹ்மவிசாரம் முதலியகர்மங்களேசெய்யப்படு 

வனலாம் என்று அறியக்தக்கது, எனெனின் சேவர்களுக்கும் வேறு தேவர். 
ரிஷிகளுக்கும் வேறு ரிஷிகள், பிஇரருச்கும் வேறு பிதரர் என்பது ௮நூதமா 
தலால் என்பதாம், இவ்வுண்மையும் 

GRAIL, Soar [Liar 20 air $2 73 

எனும் பிரும்ஹஸ-6த்திரபாஷ்யத்தில் ஆசிரிய ஸ்வாமிகளால் கிர்ணயிக்கட 

பட்டிருக்கின்ற து, 

இனி, ௮ரேக சரீரக்தைப் பெற்று இட்இராஇகள் அரேச இடங்களில் 

நடக்கும் யாகாஇகளுக்குச் சென்று அவிர்ப்பாகங்களைப் புசுப்பது வாஸ்தவ மா 

யின், ௮வ்விதம் யாகம் செய்யு மிடங்களில் இக்கிரா௫இகளின் தேஹம் ஈம்மவர் 

களால் ஏன் காணப் படுகின்றதில்லை? எனின், அவர்கள் அர்தர்த்தானம் எனும் 

யோக ஹிக்தியைக்கொண்டு அவ்வாறு வருகின் றனர். ஆதலால் ஈம்மால் காணப் 

பவெ.தில்லை என்பதாம், அந்தர்ச்கானம் எனும் ஸம்ஸ்க்ருத பசச்தைச்சொல்வி 

விட்டால் ௮தை மாச் இரம்கொண்டு சண்மூடிச்சனமாய் ஈம்பி விடலாமா? 
எனின், 

(8 SLAM IT வஹா ௪ GRO, ர். உற ற.) 00 திஹ ஹுஃமெவுக்ஷ-௨ 

௨ காறாவஃயொமெ£_த Fu)-27 0 || 

எனும் யோகதர்சன விபூதிபாத mOsGrsongs கண்டு நிச்சயித்துக் 
கொள்க. இரந்த ஸத் இரத்தின் அர்ச்தமாவது 

காபஹ)- சரீரத்தின் ரவ ஹபதா ச சகூரிர் இிரியத்தால் 

இரஹிக்கப் பவெதாகிய ரூபமெனும் குணத்தில் ஸம்யமம் செய்தலால் 

GP 0, ர ஹு கிஹ ௨: பாவனா வசத்தால் அதனால் இ.ரஹிக் 

கப்படும் சக்இச்குப் பிரஇபர்தம் நிகழ அஷ காபாராஹ 

௦யொமெ--சகூரிர் இிரிர் இரியத்தின் பிரகாசமாகிய ஸ)த்துவதர்ம 

ஸம்பந்தம் ஒழியவே ஈ௦_தயூரா_ந௦-எலனாலும் பார்க்கப்படா 

மல் போதலாம், ப 

என்பதாம், இர்ச ஸ9்திரத்தைப் பற்றி மிக்ச எழுக வேண்டிய இருக் 

தின்றது. விரியும் என்றஞ்சி இவ்வளவே எழுதப் பட்டது. இதன் விரிவை 
மேற்படி. ஸு9த்திரத்தின் பரஷ்யச்தில் யுச்இயுக்சமாய் ௮பாரமாய் எழுதப்: 

பட்டிருக்கும் வியாஸ வாக்கயங்களால் சண்டு கொள்க: 

இனி யிங்கருந்து ஸ்வர்க்க ஈரகம் சென்ற ஜீவர் அங்கு இன்பதன்பங் 
களைப் புசிப்பதுமாச்இரமா ? அல்லது கர்மாவையும் செய்யவேண்டிய துண்டா ? 

எனின் அதனை யிங்கு ௮றிக, ஸ்வர்க்ச நரகம் கேவலம் கர்மபலமாகிய இன்பு 
* 8 ர |



58 வேதசாஸ் இர தத் துவம், 

துன்பத்தைப்புசிக்கு மிடமாக மாத்திரம் உள்ளது, அங்கு கர்மம் செய்யப்படு 
இற இல்லை, கர்மம்செய்தல் இன்பதுன்பச்தைப்புசிச்சல் ஆகிய இவ்விரண்டும் 

கர்மபூமி எனப்படுவதாகிய இலவ்வுலகிலேயேயாம், இனிக்கர்ம, போகம் இல்விர 
ண்டும் இங்குள்ளது பற்றி இதனை உபயபூம்! (அதாவது இரண்டி ற்குமிடம்) 

என்று சொல்லுவது உசிதமாயிருக்க, இதனைக்கர்மபூமி என்றுமாத்திரம் சொல் 

லுவ.து உசிதமோ? எனின், போகமும் உள்ளதாயினும் கர்மமே விசேஷமாய்ச் 
செய்யப்படுகின்றமையால் கர்மபூமி என்பதே யுிசம் என்பதறிக, 

இனிக்கர்மபூமியிலுள்ள ஸகலரும் கர்மாவைச் செய்யவேண்டும் என்பதல்ல 

வோ உிதம், இப்படியிருக்சச் சிலமனிசே கர்மாளவச் செய்யவேண்டும் என் 

றும் அவர்களுக்கே அக்கர்மங்கள் பயன்படும் எனறும் சிலர் கர்மாவைச்செய் 

யவேண்டியதில்லையென்றும் சொல்லுவது உ௫கமோ? எனின், சொல்லுவாம், 

அசாவது உல௫ல் மிக்க ஸு ஈ& போகச்இலிருக்கும் அரசர் முகலவியவர்களும் 

மிக்கத் துன்பத்கிலுள்ளவர்களாகிய ரோ௫ிஷ்டர் முதலியவர்களும் முடவர் குரு 

டர் ௮ங்கவினர்முதலியவர்களும் சிறு குழந்தைகளும் யாதானும் ஓர்வேலையைச் 

செய்து அதனால் வரும் பொருளைச் சம்பாஇப்பது என்பது எப்படி முடியாதோ; 

அப்படியே அபார ஸுக போகக்தி விருக்கும் ஸ்வர்க்க வாசிகளும் மிகுக்ச துன் 

பத்தை யனுபவிக்கும் ஈரகவாவிகளும் கர்மாவைச் செய்யச் தச்ச சேஹாகி as 
ணங்களில்லாசனவாடிய பசு பகதி யாதிகளும் பால விருத்தர்களும் கர்மாவைச் 
செய்ய இயலாதது பற்றியே அவர்களுக்குச் கர்மா செய்ய வேண்டிய இிள்லை யெ 
ன்று சாஸ் இரம் சொல்லுகின்றது. மிகுர்ச துன்பச்திலேயேயாவது பெரும் ஸு 

கக்இலேயேயாவது இராமல், மிதமாயுள்ள இன்பதுன்பங்களைக் கலந்து அனுப 

விக்கும் மனிதர்களுக்கே கர்மாவைச் செய்யவும் பூர்வ சர்மங்களினின்றும் பிரா 

FU gol வர் இருக்கும் பயனாகிய இன்ப துன்பங்களைப் புசிக்கவும் கூடும். கர்மம் 
செய்யத்சக்கவரை நோக்டுக் கர்மசால் இரம் பிரவர்ச்இிச்குமேயன் றி சர்மா செய் 
சக்கு. அவகாசமேயின் றி மிகுந்த இன்பசிதையே யாவது துன்பச்தையே யா 

வது புசிச்துச் கொண்டிருக்கின் றவர்களை நோக்கி பிரவர்த்தியாசன்றோ 

இனி மனிதர்களே கர்மாவைச் செய்ய இயலும் என்றதளுல் உல௫ல் தற் 
காலத்தவரால் கண்டுபிடிச்சகப்பட்டள்ள ந்து சண்டங்களிலிருச்கும் மனிசர்க 

ளெல்லோரும் கர்மங்களைச் செய்ய வேண்டு மென்று கொண்டு, சாஸ் இ.ரங்களில் 

ஸகலருக்கும் ௮ இகாரமுள்ளது என்று சொல்லச் கூடாதோ ? எனின், இசனை 

இவ்விதமறிக. மனிதரையே நோக்கி சாஸ் இிரம் பிரவர்ச்இிக்கிருக்ும் எவ் 
வெவரால் எவ்வெக்கர்மம் தடைப் படாமல் செய்ய இயலுமோ அவரவர்ச்கு அவ் 
வச்கர்மம் செம்ய வேண்டிய சென்பதையே சாஸ்திரம் விதிக்சன்றது. நமது 

சாஸ் தரங்களில் ஸாமான்னியம் விசேஷம் என்றிரண்டு விஷயங்களடங்க 

யிருக்சன்றன. அதாவது பொய், சளவு, ஹிம்ஸை, மோசம் செய்தல், முதலிய 

கெட்ட சாரியங்களைச் செய்யச் கூடா தென்ற விலக்கு, இவர்களால் கூறப் படும் 

ஐர்து கண்டங்களிவிருக்கும் மனிதர்சளெல்லோருக்கும் பொதுவில் ஏற்பட்



ஷோகாந்தரம், og 

டிருப்பது என்று அறிக, இன்னம் தற்காலச் சவர்களால் கண்டு பிடிக்கப் படா 

மல் எவ்வளவோ இடங்களிருக்கச் கூடும், அங்குள்ளவர்களுச்கும் இது பொது 
வே என்றறிக, இவர்களக்கு மட்டும் இவ்விலச்சென்பதில்லை இர்திராதி தே 

வர்களுக்கும் இங்ஙன மென்பதாம், தான தர்மம் முதலிய ஈல்ல காரியங்களும் 
ஸகல மனிதர்களுக்கும் பொதுவில் எற்பட்டிருப்பதேயாம், இது போல ஒள 

பாஸாம் வைச்வதேவம் முதலிய சர்மங்களும் எல்லோருக்கும் பொது என்ட 

தல்ல, இரு பிறப்பாளருக்கே ஸோம ஸம்ஸ்தங்கள் ஏழு, ஹவிஸ்ஸம்ஸ்தங்கள் 
ஏழு, பாகஸம்ஸ்தங்கள் எழு, கர்ப்பாசானா திஸம்ஸ்சாரங்கள் பதினாறு, அ.தீம 

ஸம்ஸ்காரங்கள் எட்டி, முடிவிலுள்ள ஸம்ஸ்காரங்கள் மூன்று எனும் சாற்பத 

தெட்டு மமஸ் காரங்கள் அுஷ்டிக்க வேண்டியனவாகச் சொல்லப்பட்டி ௬௭ 
இன்றன. 

இணி மனிதர் எல்லோரும் கர்ப்பவாஸத்திலும் Ina gu eC rac 

யாயிருக்கச் சைசவம் பால்யம் யெளவனம் முதலிய அவஸ்சைகளின் தன்மை 

களிலும் ஒரேவசையாயிருக்க, எல்லோருக்கும் எல்லாச்கருமங்களையும் பொது 

வாகச் சொல்லாமல் பிராம்மணர் முசலிய ஜாஇபேதங்களை வகுத்து இச்சா தி 

யோர் இக்கருமச்சைச்செய்குக, இச்சாதியோர் இதனைச் செய்யற்க, என்பது 
முதலிய நியமங்களைவைத்துப்பார பக்ூமாகக்கூறும் நம் சாஸ் இரங்களை எப்படிப் 
பிரமாணமாகக்கொள்ளுவது ? எனும் ச௪௩கை கற்காலம் விசேஷமாகப் பலருக்கு 

நிகழக்கூடும், அதலின் இவ்வுண்மையைச்ச ற்று நிரூபிப்பாம், 

ஈசனாவது மஹரிஹிரளாயெ பூர்வரிரியர்களாவது பாரபக்மாகச் சாஸ் 

இரகங்களை இயற்றியலர்களல்ல, உலகிலுள்ள மனிதர்களின் பூர்வபரம்பராக்கி 
சமம் அவர்கள் வஸிக்கும் தேசம், காலம் முகவியவைகளின் நிலமை, ஆகாரம் 

௮.றிவுபரிபாகம் (அவரவரின்) ஈடைபுடை முதலியவைகளுக்குத் தக்கபடியே 

கருமங்களைப்பகுத்து விதித் இருக்கின் றனர், மிகீகக்குளிர்ச்சிபொருர் தியவ்ரோ 

ப்பாமுதலிய இடங்களில் உள்ளவர் ப்ராசஸ்நாநம் தேவருஹி பிதுர்தர்ப்பணம், 

செளசநியமம் முதலியவைகளை அநுஷ்டிக்க இயலுமா ? அப்படியே மிகவும் 
உஷ்ணம் பொருந்திய ஆப்பிரிக்கா முதலிய இடங்களிலுள்ளவர் அக்இநி 

ஹோத்திரம் ஒளபாஸனம் முதலிய கர்மங்களை ௮ நுஷ்டிக்க இயலுமா * இய 

லாதன்றோ, சீகோஷ்ணம் முதலியவை ஸமமாக இருக்குமிடங்களிலன்றோ 

இவை யபறுஷ்டிக்க இயலும், அன்றியும் ஐரோப்பா அமேரிக்கா மூதலிய 

இடங்களில் கர்மா நஷடானக்திற்கும் லெளதிக காரியங்களுக்கும் வேண்டிய 

லெய்யிம் போதுமானது இல்லையன்றோ : இம்மட்டுமல்ல, அவரவர் அறிவு 

பரிபாகம் ஆகாரம் முதலியவைகளையும் ௮வ்வக்குலக்தின் முறையைத்தழுவிநிலை 

பெற்.றுவரும் பூர்வபரம்பராக்கரமத்தைடம் நோக்கியேயன்றோ அனாஇசாலமாக 
வருணாச்ரம தாமபேதங்களை விதித்து சாஸ்இர வாக்கியங்கள் நிலைபெற்று வரு 
இன்றன. 

தற்கால நிலமையை நேரக்கும்போது ச்ெளதஸ்மார்த்த கர்மங்களைச் செட் 
யவேண்டியவர்களாகிய ௮.இகாரிசளே அவைகளைச் செய்ய ௮ஸாச்.தியமாயிரு/
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Bp gi இப்படி, யிருக்க ஸகல மனிதரும் முற்கூ திய காத்பத்தெட்டு ஸம்ஸ்கா 

சங்களையும் செய்து விடவேண்டுமெனின், எங்கனம் அப்படி. ச்செய்ய இயலும் ? 
௮ அளாத்தியமென்பதைக்கருதியே வருணாச்ரம தர்மங்களைச் சாஸ் தரம் 

பன்னெடுங்காலமாகச் சொல்லிவருகின் றது, 

இனி வெளிசேசச்திலுள்ளவரும், இத்தேச*்தில் வந்திரும் துகொண்டுச்ரெள 
தீஸ்மார்த்தங்களை அ நஷ்டி.ச்சஇயலுமே! ஆதலின் அங்கனமுள்ளவர்கள் கர்மங் 

ator Hagin க்தல் பொருர்தாே தாவெனின், ஈதி தும்பொருர் தாதென்க, ஆனது 

பற்றியே பூர்வபரம் பராக்சரமதச்தையும் நோக்டுச் சாஸ்.இரம் கர்மங்களை விதித் 
இருச்சின்றதெனப் பூர்வமே சொல்லப்பட்டது. பூர்வபரம்பராக்கரமமாவது 
சாஸ். இ.ரங்களில் சொல்லியபடி ப்ரும்ம க்ஷத்திரா தி வர்ணங்களில் பிறர் இருத்த 

லேயாம் என்றறிக, 

இனி ப்்.ராமணர் க்ஷத்திரியர் முதலிய ஜா.தி பேதத்தைப் பிறவிமினால் வரச 
தென்ற கொள்ளாமல், ஞானம் வைராக்டியம் முதலிய ஈற்குணங்களையே நோக் 
இச்சொல்லப்பட்டசென்று கொள்ளச்கூடாசோ ? ஸத்துவ குணம் மேலிட்டு 

ஸத்தியம் முதலிய ஈற்குணங்களமைர் சவர் எவ்வகுப்பில் தோன் நியவராமினும் 

எத்தேசச்இல் பிறந்தவராயினும் அவர்களையே பராமணர் என்பது சாஸ் இரங் 

களின் கருச்தென்பது தருமே! எனெனின் 

(1) வஜ்தாரஸ-92 எனும் உபநிஷத்தில் 4 ப்ராமணன் என்பது ஜாஇயி 

னால் ௮ல்ல ”” என்று சொல்லப்படுகின் ற து. 

(2) பகவத் €தை முதலியவை களிலும் 

வா. வடணை 140 ஹ ஷா மணக லிஹா ப$ | 

என்னால் குணகர்மங்களை நோக்க நான்கு வர்ணங்கள் ஸ்ருஷ்டி. 

.  ச்கப் பட்டன, எனப் பகவானாலும் உபதேசிக்சப்பட்டுள்ளஅ. 

(8) பாரதம் வனபர்வாவில் கெளககன் எனும் வேதியன் தர்ம வியாதன் 
எனும் ஒர் வேடனிடம் உபதேசம் பெற்றதாகச் சொல்லப் படும் 

சரிதத்தினாலும் ஸாத்துவிக குணமுடையோனே ப். ராமணனென் 

ற்றியப்படுகின்ற து, 

(4) வனபர்வாவில் அஜகர உபர்க்யொனம் எனும் தர்ம ஈகுஷ ஸம்வாத 
சரிதக்தில் உள்ள 

வத. க்ஷ£ரேஸமீ ஒரே 10 ஹ ௦ _கவொஹ ajar | உர 

U0,\06)_ SL! g tT O)0oe ர வட ர ஷண அஹ J | 

ஓ ராகேர்இி.ரா! ஸச்தியம், தானம், பொருமை, ஈடத்தை, அஹிம்ஸை, 

தவம், தயை, இவை எவனிடம் காணப் படுகின்றனவோ அவனே 
ப்ராம்மணன் என்பதாம், 

| என்பது மூதலிய சாமஈர்தனர் வாக்கியத்தினாலும் இப்படியே அ றியப் 

படுகின்் ற.து,
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(5) உத்தியோச பா்வாவில் “ விதுரப்ரஜாகரம்”” எனும் பிரகரணச்தில் 
வருணத்தில் £€ழ்ப்பட்டவராகய விதுரர் மேற்பட்டவராடிய திருத 

சாஷ்டிரனுக்கு ஞானோபதேசம். செய்ததாகச் சொல்லப்படுதின் 
றது. அதனாலும் குணத்தினாலேயே ப்ராம்மணன் என்பதாம், 

(6) ஸ்ம்ருஇிகளிலும் 

ஐ PET2rUG)_svvee ye வஹா மரக ககக விஉ௦டாயா 
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பிறவியினளால் சூத்திரக்தினாகப் பிறக்கின்றான். ஸம்ஸ்காரத்இினால் 

தீவிஜன் என்பதாம். வித்யையினால் விப்ரன் என்பதாம், பீரும் 
மத்தை உணர்ச்தவன் பராம்மணன் என்பதாம் 

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் சாசாதபர் முதலிய பெரியோர்களால் 
இவ்வாறே கூறப் பட் “டி. ருக்கின் றது. இங்கனம் கூறிய ஆது ஏ.துகீகளால் 
ப்ராம்மணன் என்பது ஞானம் முதலிய தன்மைகளாலேயே என்று சொல்லு 

வது தகுமே! எனும் சங்கை தற்காலம் விசேஷமாக நிகழுகின்றது. 

இல்விதம் தற்காலச்தவர் சங்கித்தலுச்குக் காணம் ஆ ராய்ச்டச் குறைவும் 

ஸ.ச்ஸஹவாஸ மின்மையும் கலியின் கொடுமையுமே யாம் என்றறிக, அதாவது 
குணச்தினாலேயே பிராம்மண்யம் முதலிய ஜாஇி பேதம் எனின், ஒரே மனித 

னுக்கு அடிக்கடி குணம் மரறுபாடடைஇன் றது, ஆதலால் பிராம்மண்ணியம் 

முதவிய ஜாதி பேதமும் அடிக்கடி மாறபா டடைகின்றது என்றல்லவோ 

சொல்லவேண்டியதாகும். மனஸுக்குள்ளாகவேரடக்கும் குண மாறுபாகெளை 

வெளிப்படையாய் மற்றவர் அறிக்துகொள்ள இயலாதாதலால், அவ்வப்போது 

௮வ்வம் மனிதனை எந்த ஜாதியோன் என நிச்சயமாகச் சொல்லுதற்கு இடமில் 
லாமற் போடின்றமையால், பிராம்மணன் என்பது முதலிய வியவகாரமே ஹிக்தி 

யாமற் போகும், அங்ஙனமாயின் பிராமணன் என்பதாதி ஜாஇகளை ஸரித்தமாகக் 

கொண்டு கர்மங்களை விஇச்கின்றனவாகிய மனு முதவியோருடைய தர்ம சாஸ் 

இரங்களெல்லாம் அவலமாகவே முடியும். ஆதலால் குணச்இனால் ப் ராமணன் 

என்பது மிகவும் ௮ நிதமே யாஇின்ற.து. 

இனி முதலாவ: ஹேதுவாய்ச் சொல்லப்பட்ட வஜஜிரகுிகோப கிஷ் 
தை விசாரிப்போம். இவ்வுபசிஷத்தில்'_த க.ஹி.4ா.கிஸ.! சா ஹணசி.திவெ 

வ.ஐ_ந? ஜா.இப் பிராம்மண்யம் எனின் ௮ல்ல : என்றது போலவே ”_த ஷஹி... 

கோ நடரா ஹண த தியெ ஐ ்?  ஆளால் ஞானம் மிராம்மண்யம் 

எஃறின் ௮ துவுமல்ல ** என்று ஞானச்இனாலும் ப்ராம்மணன் என்பதல்ல என்று 

அதே உபநிஷத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றதே. அப்படியிருக்க ஜாதி பராம் 
மண்யமல்ல என்பதை மட்டும் பிரமாணமாகக் கொண்டு ஞானத்தினால் ப்ரா 
மணன் என்பதல்ல என்று சொல்லி யிருப்பதை பிரமாணமாகக் கொள்ளாம 

லிருத்தல் உசிதமாகுமோ? ௮ல்லவன்றோ, உண்மையில் இவ்வுப நிஷதமானது
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ஞானபாகச்தை ஸ்துதிப்பதன் பொருட்டு மாத்திரம் பிரவர்த்இக்துள்ளது 
என்பதே அறியச் தக்கது, ஏனெனின் அவ்வுபசிஷ்தில், 

₹ வலாறொவண.3ஹெஷாலரர ஷண வவ 5 .யூநஐ.தி 
௦ ஹ் து ஐ ௨7 - 

WE UO) Er _ 6 oye enw Tas \v: 9% * ee YY GVA) 

“நான்கு வர்ணங்களாம். அலைகளில் ப்ராம்மணனே ப் ரதானன் 

என வேத வசனங்களை ௮.த:சரிச்து ஸம்ஸ்ருதிகளிலும் சொல்லப் 
பட்டிருச்சின்றது” 

என உபச்கிரமத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின் றனமயால் உபஸம் 

ஹாரச்திலும் அதனை யனுஸரிச்சே ஸ்ம்ருதி புராணேதி ஹாஸங்களையும் ப். 

மாணமாகச் சொல்லியிருக்கின் மையாலும் வஜ்ஜிர சூசகோப நிஷத்திற்கு 
ஜாதி பராமண்யச்சை நிஷே;இத்தலில் கருச்தென்பது மிக்க ஆராய்ச்சிக் 

குறைவேயாம் என்க, ஞானியைச் இறப்பிக்க இவ்வுபநிஷதம் ப்ராம்மணனோடு 

ஐ.க்கியபபடுச்சி ஒளபசாரிகமாகக் கூற *வர்சகானது பற்றியே பிராம்மணன் 

முதலியது ஞானச்தி னாலேயே என்பதல்ல இயற்கையில் வேறு வகையே என் 
பதை ஈன்கு விளக்க வர்சதாஇின் mg, 

இனி இரண்டாவது ஹேதவாகிய பசவச் தையை விசாரிப்டாம். 

|| ou [தவ ண \ JOS LIT AY TAZ. 0 மு௩ணக8_2விஹா மஸா$| நான்சு 

வர்ணங்கள் என்னால் சுண காமப் பிரிவினைகளைச் கொண்டு ஸ்ருஷ்டிக்கப் பட் 

டன எனும் இச்சுலோகத்தில் என்னால் நான்கு வர்ணங்கள் ஸ்ருஷ்டிக்சப் பஃ 

டன என்றதனால் 

86 த ர. 3 5 ஜ ௦ ஷூ மணொடஹ)2 “வ$ரவ0கி | oir an OTB HST 
Ber /TO SPIN, \LIOG) BVO வர் ராவாக உாகாய_த ” 

இவன் முகத்தினின்றும் பிராம்மணன் தோன்றினான், கைகளினின் 

றும் க்ூச்திரியன் உண்டானான், துடையினின்றும் வைசியனும் 

கால்களினின்றும் சூச்தானும் தோன்றினான் 

என்பது முதலிய சுருஇிகளில் கூறியபடி ஸ்ருஷ்டியாதி மிலேயே cS mad 

மாத்திரத்திலேயே பிராமணன் முதலிய ஜாதிப் பிரிவினர் என்னால் ஸ்ருஷ்டி. 

கப் பட்டனர் என்றதனால், ஞானத்தினாலாவது குணங்களினாலாவது பராம் 

மண்யம் முதலியன என்று ஏற்பட வில்லை. இணி ஸர்வலோசங்களுக்கும் ஸர் 
ஜீவர்களுக்கும் பொதுவாயிருகச்கும் ஈசன் சிலரைப் பிராமணராகவும் சிலபை 

மற்ற வருணச்தோராகவும் உண்டாக்கினார் என்றதனால் ௮வர் பாரபஷமுப 
வை௨௩.ம்ய தோஷமு முடையோர் என்றேற்படுமே எனும் சங்கை நிகழும் 

ஆதலின் அங்ஙனம் கழா வண்ணம் 

6 மணக டை விமா. மாட?
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ஓ அர்ச்சுனா நான் பாரபக்ஷம் வைஷூம்யம் முதலியவைகளினால் 

வர்ண பேதச்தை உண்டாக்கினேன் என்பதில்லை. ஆனால் அவர் 

களின் பூர்வ ஜன்ம குணத்தைபும் கருமத்தையும் நோக்கியே ஸ்ரு 
ஷ்டிக்தேன் 

என்று ௮ந்த சுலோகத்திலேயே சொல்லப் பட்டது. இதனால் ப்ரா 

மணன் முதவிய பேதம் பூர்வ கர்மத்திற்குச்தச்சகபடி ஸ்ருஷ்டிக்கப் பட்டதெ 

ன்று ஏற்படுகன்றமையால் பிறந்த பிறகு நிகழும் ஞானத்தினாலேயே பிராம் 
மணனென்பதான *குணப்பிராம்மண்யம் ” எனும் விஷயச்இற்கு இச்சுலோகம் 

சிறி தும் ஸாசுகமாகவில்லை. ஆனால் பூர்வ கர்மக்தினால் பிறவி மாச்திரச்திலே 

யே ப்ராம்மணன் என்பசையே இச்சுலோகம் போஇக்கின்ற து. ஆ சலால்பக 

வச்€ேதையும் ஜாஇபினால் பிரரம்மணன் என்பதையே ஸ்தாபிப்பது என்பதறிக. 

இனி, “கெளசிகன் எனும் வே௫யன் தர்ம வியாசன் எனும் வேடனிடம் 

உபதேசம் பெற்றதாகச் கூறப்படும் சரிகத்தினாலும் ப்ராம்மணன் என்பது ஞா 

னததி னாலேயே”' எனச் சொல்லிய மூர்றாவது ஹேதுவைச் சற்று சவனிப் 

பாம், 

கெளசிசன் என்னும் பிராமணன் தான்தாய் சந்சையசோடிரு ச்தல் வேதாத் 

இயனத்திற்கு இடைஞ்சலாகின்றது என யோஜித்து, அங்கனம் இடைஞ்சல் 

நிகழாவண்ணம் ஒர் காள், கிழவர்களாகிய அவ்விருவர்களையும் விடுத்துத் 

தனியே சென்று அரண்யக்தில் ஓர் மாச்தடியில் உட்கார்ர் து வேதம் Bs 

கொண்டிருக்தான். அப்போது அம்மரத்தின் இளையிலிருக்க ஓர் கொக்கு ௮வன் 

தலை.பில் விழும்படி மலவிஸாஜனம் செய்யவே, அந்தப் பராமணன் கோபத் 

தோடு பார்ச்கும்போது அ௮ர்தக்கொக்கு அவனது கோபாக்கிநியால் எரிந்து 

சாம்பராகியது, பிறகு அந்தப் பிராமணன் பசிகினால் பிக்ை வாங்குவதன் 

நிமித்தம் சற்றுக்தூரச்தில் உள்ள தர் பிராமணன் வீட்டிற் சென்று பிக்ஷை 

கேட்கவே, அவ்வில்லத்திலுள்ள ௮ம்மாள் வெளியிலிருர் து அப்போது வர்த பர் 

தீதாவுக்குப் பணிவிடை செய்ததனால் சற்றுச்தாமஇித்துப் பிக்ஷைபிடவர்தாள். 

அப்போதுபிராமணன், தாமஇத்ததற்காச ச்கோபங்கொள்ளவே அவ்வம்மாள் 
ஒபிராம்மணே? கானும் கொக்கல்ல, கோபிக்கவேண்டாம் என்றனள். அதைக் 
கேட்டு அவன்மிகவும் அச்சரியச்தோடு இடுக்கிட்டு ஒஅம்மா!நான்சொச்கை எரி 

FSH) உன்னால் எப்படி அறியப்பட்டது? எனக்கேழ்ச்ச அதற்கு அவ்வம்மை 

UD, OagrLTroaoWoa ivy, JUS) எஸ) ten! மர ஹை LTS, JUDO | 

வமாகாஹிகூ பாகமா ராஷா_க Si? ur | 

ஓப்ராம்மணமே! எனது பர்ச்காவின் சசரூஷையின் பயன் எப்படிப் 

பட்டதென்பசைப்பாரும், உம்மால் கோபத்தால் கொக்கு சஹிக்கப் 

பட்டதென்பது என்னால் அறியப்பட்டது 

என்பது முதலிய சுலோகங்களால் ஓ ஸ்வாமி கான் வேதசாஸ் இரங்களை 

ஒ.தியவளல்ல. யோகம் தவம்முதவியவைகளிலும் சென்றதில்லை. இவ்வாறு௮ றி



04 வேச்சாஸ்இிர ௪ச்.துவம், 

ந்ததற்குக்காரணம் ப.இசுச்ரூஷையே, ஸ்வதர்மச்தனால் அடையச்கூடாதபயன் 
யாதுமில்லை, எனது ஸ்வதர்மம் பதிசுச்ரூஷையைகச் தவிரவேறில்லையன்ளோே 
என்பது முதலியவாச்கியங்களைச் சொன்னாள். பிறகு ஸ்வதர்மத்தை யநஷ்டிப் 

பவன் எவளா,பினும் அவன் மிக்கப் பாக்கெயட்களைப் பெறுவான் என்பதற்குத் 

இதிருஷ்டார்சுச்கைச் காண்பிச்சவே மிதிலையிலுள்ள தர்ம வியாசன் எனும் வேட 

னிடம் ௮ந்தப்பிராமணனை அனுப்பினாள். இதுவே சவிர அவனிடம் உபதேசத் 

இற்கனுப்பியதில்லை, பிராமணனும் அவ்வாறே அங்குசெல்ல, அவரைக்கண் 
டதும் அர்த தர்ம வியாதன் ஐடி வந்து, 

௯.ஹியாஉபெரவா3 வம பறுஹ [ம .௧௦)_தவிலொ_த? | 

ஹவா யொடு 2௨. ob) _& flo #Ou malas ராய | 

ஓ பசவனே தங்களை ஈமஸ்கரிக்கின்றேன். தங்களுக்கு சல்வரலா? 
ச * 5 4 . . oO ச . 9 . . ¢ 

சான்வேடன், த௩.களுக்கு யாதுசெய்யவேண்டும் *? ஆக்ஜைசெய் 

யுங்கள் ? 

என்பது முதலிய சுலோகங்களில் சொல்லியபடி அர்தப்பிராமணனை வே 

டன் சமஸ்கரித்துச் சைகட்டிநின்றான்.. ஞானமுள்ளவனே பிராமணனெனின் 

ஞானக்தினில் சிறந்த தர்ம வியாகன் பிராமணனென்றல்லவோ ஏற்படும், ௮ங் 

௩னமாயின், ஞானமில்லாதவனும் கோபமுகவிய இழிய குணங்களுடையோ 

னுமாகிய அலவ்வர்தணனை அந்த வியாதன் ஈமஸ்கரித்துச்கைகட்டி நிற்க நியாய 

மிருக்குமா : ? இசனாலேயே ஞானச்தினால் பிராம்மணனல்ல, ஞானமில்லா தவனா 

மீனும் பிறவியினால் மட்டும் பிராமணனாயுள்ளவனை அபாரஞான குணங்கள் 
பொருர் இய ம ற்றவர்களும் ஈமஸ்கரிக்கவேண்டியத எனும் மர்ம்மே அறியப் 

படுகின்றது. அன்றியும் பிறகு அர்தவேடன், பிராம்மணர் அங்கிருக்க மாம்ஸ 
வியாபாசமாகிய சன துகொடிய வேலையைச்செய்யச்சலைப்படவே, பிராம்மணன் 

அர்த வேடனை நோக்கி உனக்கேனிந்த ஹிம்ஸைச்சொழில்? இதனைவிட்டு 
விடேன்? என்றுசொல்ல ' அதற்கு அவ்வேடன், ஒஸ்வாமி: தன் ஜாதிக்கு இது 

ஸ்வதர்மம், ஆகலின் தனக்கு இதுபாபமாகாது, தனது பிறவியால் வர்த ஜாதி 

தர்மத்தை விடுதலே பாபமன்றி ஸ்வதர்மச்தை அறஷ்டிப்பதில் சிறிதும் கேடி 
ல்லை. ௮ துவே பெரும்புண்ணிய 4, ஸ்வதர்மா நுஷ்டாலாத்தினால் ஸகலபேறுகளை 

யும் பெறலாம் என்பதைக்தெரிவிச் துச்சொள்ளச்கருதி, தன் ஜாஇிமுறையின் 

தீர்மசிதைச்சிறிதும் வழுவாமல் ஸகல ஜனங்களையும் பாதுகாக்கும் ஜுகனு 

டைய ராஜ்யபாலனச்சிறப்பை எடுத் துச்சொன்னுன், 

௮. சனைக்சேட்டு.௮ர் தப்பிராம்மணன் தர்மவியாதனை நோக்கி 

உர விவிஹூ_ந7_த௦ப8_௦யஹ.) வார நவிஒ)0-௪ | qa Jay 

sor al nye QUOT) Bago) வ80)_தா ஷி | ஷவா௦வர .த௦௮80_தா09 
f 0 tl abayras denn ors, AN2UTLIS| Lian 0] ரஉிஷேத)ய
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ஸச்தியத்தையும் தர்மத்தையும் சொல்லுடின்றாய். எந்த உண்மையைச் 

சொல்லுதல் ௮ரிதோ ? ஆதலால் உன்னைத் தி வ்யமஹிமையுடையோ 

னாகிய மஹருஷியென்றே. ற நினைக்கின்றேன். எர்தச் சூத்தின் தவம், 

ஸத்தியம், தர்மம் முதவியவைசளிலேயே எப்போதும் செல்லுகின் 

ரானோ அவனைப் பிராமணனென்றே கான் எண்ணுகிறேன். குணத் 

இினாலல்லவோ பிராமணன் 

என்பது முதலிய சுலோகங்களில் கூறியவாறு ஓ தர்மவியாதா! உன்னைப் 

பிராமணன் என்றே எண்ணுகின்றேன். பிராமணன் என்பது குணச்இனாலன் 

ரோ எனச்சொல்லிக்கொண்டு தனக்கு ஏதோ உபதேசம் பெற்றுக்கொள்ள 

விருப்பமிருத்தலைச் தெரிவித்துக்கொள்ள, அப்போது அதனைச்கேட்ட தர்ம 

வியாதன் ஐ ஸ்வாமீ! 

உ ஹணா வெ ஷாமா.மா8உ$_ தறொஃ மஹுஹேஉா। 

நஹேரகவாவராஹணெலெழாடராஹீ௦விஉ;ா.நியொய0] 

a! ௨) -த)கஷ௦38யொய5/ஹுவவ்பா ) MOEr g2 | 

ப பெ.கஷியிறிப-உராஉரயோஷாஹ வ வடதூ | 

ப்சாம்மணர்சளே பெரியோர். ஸகலத்திலும் முர்தினவர். எல்லோரு 

க்கும் தத்தைகளாயுள்ளவர், ஐ பிராமணரே ! பிராமணரைச்சென்ற 

டைந்து ஈமஸ்கரித்து பீரும்ம விச்சையை அறிந்துசொள் 
ளும், எனக்குறிய தர்மச்சைப்பிரச் தியஷமாய்ப பாரும். எதனால் 

இவ்வளவு ஹித்திகளைப்பெற்றேனோ அதனைச்காண்பிக்சன்றேன். 

எனசத்தன்னிடம் உபதேசம் பெறக்கூடாதென்பதையும், தான் உபதேசம் 

செய்யதச்தச்ச யோக்கெயதையாகிய பராமண்யம் இல்லாதவனென்றும், பிரா 

மணர்களை ஈமஸ்கரித்து ௮அவ்வுபசேசச்சைப்பெற்றுக்கொள்ளும் என்றும், பிரா 
மணர் இயல்பாகவே பெரியோர் என்றும், சனச்கு. இத்தகைய ஸித்இகளுக்கு 

ஹேது ஸ்வதர்மத்தில் நின்றும் வழுவா இிருச்தலே என்றும் சொல்லிக்கொண்டு 

அர்தப் பிராமணரை வீட்டிற்குள் அமைச்துச்சென்று தன்தாய் 'தந்தையரைக் 

காண்பித்து 

ஷி_காரே_தாவல௨0_ந_தள௦00௨வ_த௦8ஹச(| 
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66 வேத்சாஸ் இ. தத் துலம், 

ஒ பகவனே பிதாவும் மாதாவுமே எனக்குப் ப.ரமதேவதை. 

தேவர்களுக்குச்செய்யவேண்டியதை இவர்களுக்கே செய்கின்றேன். 
எனக்கு௮க்கினிகள் இவர்களே. எவ்வக்திரிகளைப்பெரியோர்கள் கூறு 

இன்றனரோ, வேள்விகளும் வேதங்கள் கான்கும் இங்கனமாகிய 
ஸகலமும் எனக்கு இவர்களே. இருபிறப்பாளரைப் பூசிப்பதிலும் 
தர்மச்கிலுமே கான் விருப்பமுடையோன் 

எனத்தனக்குப் பிதிருமாதிருசிச்ரூஷையும் ஸ்வசர்மானுஷ்டானமுமே 

ஸ்கல் இகளுக்கும்ஏ துவாயுள்ளசென்று சொன்னான். 
இதைக்கேட்டதும் அந்தணன் அவனது ஸ்வதர்மாநஷடானசத்தையும் 

பிதிருமாதிருசச்ரூஷையையும் சவிஜர்களிடம் பக்தி சிரச்தையையும் சண் 
ணுந்று, இவ்வளவு தன்மையும் வேதசாஸ் இிரா.த்தியயனம் தலம் முதலிய யாது 

மில்லாத உனக்கு எப்படி வர் சதெனக்கேட்க, அதற்கவ்வேடன் பூர்வம் தான் 

பிராமணஞகப் பிறந்து வேதசாஸ்இரங்களை நன்கோதியறிர்தும், ஓர் ௮7௪ 

னோடு ஸ்நேஹம் செய்துகொண்டு அவனோடு வேட்டைக்குச் கானகம் சென்று 
அங்குள்ள மிருகங்களைச் தானும் வதைத் துக்சொண்டிருக்கும்போ து,தவறுதலாக 

ஓர் ரிஷியினிடம் பாணச்தைப் பிரயோடக்க, அதனால் அவர் வருர்.தி மரணம 

டையும்படி கே, அப்போது அவர் சோபச்தினால் அடா! நீ பிராமணனாகப் பிறக் 
தும் சமதமாஇகளாகிய ஸ்வதர்மச்சை விட்டுச் துலைச்து ௮ஸ்.இரசஸ்இரமெ 

டுத்து நிக்கரஹிச்தலாகய பரதர்மச்தைக்கைச்கொண்டதினால் கடோரமான 

செய்சைகளாலேயே நிறைவேறவதாகிய தன்மையையுடைய வேடனாகப் 

பிறக்கக்கடவாய் எனச்சபித்சனர். பிறகு ௮வரை கான் மிகவும் வேண்டிக்கொ 
ள்ளவே பூர்வஜன்மஞானமுமுண்டாகும்படி. அ நுச்சிரஹிச்சார். ff.» COLON 

இய முறிவர் சாபத்தால் இக்கொடிய மோரியையடைர்துளேன். ஆனால் பூர் 

வஜன்ம ஞானத்தினால் இவ்விஷயங்களைச் சொன்னேன். இக்சகைய நிலைமியி 

லிருக்கிறேன். இனியான் என துவேலையைச் தொடங்கவேண்டும், நீவிர் உமது 
ஆச்சரமத்தின் ஸ்வதர்மமாகய மாதிரு பிதிரு சுச்ரூஷையை விட்டு வேதமோது 

தலையே முக்கியமாய்க் கரு திநீர் 

கூயாவிநிக 1_தாா _காஷி_தாவ.வி8வடத? | 
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களவரஹாடியி.த0.மது, 

ஓ பிராமணரே உம்மால் தாயும் தர்தையும் வஞ்சிச்சப்பட்டனர். அவர் 
களது ௮நுமதியைப் பெறாமல் இல்லச்தினின்றும் வேதோச்சார 
ணச்திற்சென புறப்பட்டது மிசவும் அயுக்தம், உம்மைக்குறிச்து 

அவர்கள் சோகச்தினால் மிகவும் துன்புறுக்றனர். அவர்களை எர் 

தோஷப்படுத்தச் Gera ged ara ர
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என்பது முதலிய வாக்கியங்களைச் சொன்னதும், பிராமணரும் தாய் தந் 

தையருக்குச் சிச்ரூஷை செய்ய வந்து சேர்ந்தனர், என மஹாபாரதம் தர்மவியா 
தோபாக்யொனத்தில் சொல்லப்படுகின்றது, இங்கனமேயன்றி தர்மவியா 

தனைப் பிராமணன் குருவாக அடைந்து பணிந்து உபதேசம் பெற்றதாக ஓர் வாக் 

இயமேனுமில்லை, 

இனித் தர்மவியாதன் ௮ர்சணரை கோக்க “கோபம் மிக்க செடுஇ?? ஸ்வ 

தர்மத்தை வழுவவிடச்கூடா து ''*தந்ைதையருக்குச் சசரூஷைசெய்ய வேண்டும்” 

என்பது முதலிய வாச்கியங்களைச் சொல்லிய து உபதேசமாகாதோ எனின் 

அல்ல என்க, 

உபதேசமாவது, குருவினை அடி பணிந்து பிரார்தஇக்கும் சிஷ்யனுக்கு 

உண்மையைப் போ தித்தலேயன்றி வேறல்ல. வேடன் மாதா பிதாவுக்குச்தான் 

செய்யும் இச்ரூஷை முதலிய தனது ஸ்வதர்மாநுஷ்டானக்கினால் ஸகலமும் 

அறியும்படியாடெய ஸித்திிடைத்தசையம் அந்தணனுக்குச் சொல்லிச்கொ 

ண்டு வக்ததைக்கொண்டே. தர்மவியாதனிடம் கொளசிகர் உபதேசம் பெற்ற 

னர் என்பது உ௫தமாகுமா? அப்படியானால் சாம் தினந்தோரும் எத்தனையோ 

பேர்களிடம் எவ்வளவோ ஸமாசாரங்களைச் சொல்லிக்கொண்டிருச்சின்றோமன் 

ளோ. அதனால் அவ்வளவு ஜனநங்களுச்கும் சரம் குரு வென்ற சொல்லலாமா? 
தர்மவியாதனிடம் பிராமணன் உபதேசம பெற்றது வாஸ்.தவமாயின் 

4 நஹே ரவாஜாஹணெவெராருராஹ் rag. ) 9 HO) srtiru sole |? 

பிராமணர்களை வணங்கி அவர்களிடம் ப்ரும்ம வித்தையை உபதெ 

சம் பெற்றுக்கொள்” 

எனத் தர்மவியாசன் ஏன் ௮ர்தப் பிராமணனை கொக்கி சொல்ல?வண் 

டும் 7 

உண்மை யிவ்விதமாதலால் தர்ம வியாத சரித்திரத்தினாலும் ஞானச் இளுல் 

பிராம்மணன் என்பது ஹித்தியாது, 

இனி கான்காவது ஹேதுவை விசாரிப்பாம். ௮ஜகர உபாச்யொனச்தில் 

ஸத்தியம் அஹிம்ஸை முதலிய நற்குணங்களை யுடையோனே பிராமணன் 

என்று தருமர் சொல்லியதில் உள்ள மர்மம் இதுவேயாம். அ௮.தால.து, உலஇல் 

மனிதனுடைய சூரத் தன்மையைக் சொண்டு இவன் புலியே என்று சொல்வ 

துண்டு, வாஸ்தவமாகிய புலியையும் புலி என்பதுண்டு, வாஸ்தவமாகிய புவி 

யையே புலி என்பது “முக்கிய விருத்தி” யென்றும், புலிக்குறிய சூரத்தன்மை 

முதலிய குணங்களையுடைய மனிதனை கோக்கி இவன்புலி என்பது “சகெளண 

விருத்தி” யென்றம்சொல்லப்படும், முக்கிய விருச்தி, செளண விருச்தி, என இர 
ண்டு விுத்திகளைக் கொண்டு சொற்களை பிரயோடிப்பது இீர்வாண பாஷையின் 

வழக்கம், உதாரணமாக 

slag oaliag dls ,\0 ஹ வ இஹுவ்ஷூஈவ)0_௧] 
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விஷச்தை விஷமென்று சொல்லுவதில்லை. பிசாமணனது. ஸொச் 
தே விஷமாம், விஷம் புசித்த ஒருவனையே கொல்லும், பிராம்மண 

.. ுடையது புத்திர பெளத்திராதிகளையும் கொல்லும் 

என்பது முதவிய இடங்களில் செளண விருச்தியால் சொல்லப்பட்டிருப் 

பது போல ச.ந்குணங்களுள்ளவன் சண்டாளனாயினும் பிராம்மணனே என்பது 

செஎண்விருச்திபி னுலேயே என்றறிக, 
சூசத்தன்மையுள்ள மனிதனை இவன் புலியே” என்றாலும் அவன் எப்படி 

லாஸ் சவமாசவே பவியல்லாசவனோ, ௮ங்ஙகனமே வாஸ்சலமாகவேயுள்ள புவி 
வியாதி முதலியவைகளால் சும்மாகவே படுச்திருத்தலைநோக்கி *இ துமாயே” என் 
GH) AS எங்கனம் உண்மையில் சாயாகாதோ, அவ்வாறே நஈற்குணங்களு 

டையவனா௫ய நீசனைப் பிராம்மணன் என்பதும் ஈற்குணங்களில்லாத தீயகுணங் 
களையுடைய அச் சணனைநோக்டிச்சண்டாளன் என்பதுமாம், இங்கனம் உட 

மொழி வழச்சமாதலால் இச்சகைய கெளணவிருத்தியைக்கொண்டே௮ஹிம்ஸை 

மூதலிய ஈற்குணங்களையடையவனே பிராம்மணன்” எனத்தராமபுசீஇிரரால் ஈக 
ஷஹனை சோக்டிச் சொல்லப்பட்டது. வடமொழி வழச்கத்தையறிந்தவராயின் 

புசாணே இிஹாளங்களில் குணத்தினால் பிராம்மணனென்ற த கெளணவிருத்தியா 
லேயேயன்றி முக்கயெ விருச்தியாலல்ல என்பதை ஈன்றுயறிர் இருப்பார். ஆத 

லால் ஞானத் இனால்பிராம்மணன் என்று சொல்லமாட்டார். அ தலால் அஜகாவிரு த் 

தார்தத்தைக்சொண்டும் பிறவிப்பிராமண்யமே ஸித்தார்தமாகின்றது. 
. இனி ஐர்தாவது ஹேதுவை விசாரிப்பாம், பிறவிமினாலேயே மிசாம் 

மண்யமெனின் நான்காம் வருணத்தாராகிய விதுரர், க்த்திரியவர்ணத்தானாயெ 

இருதராவ்டி னுக்கு உபதேசம் செய்ததாக உச்தியோக பருவாவில் சொல்லி 

யது எப்படி. ஒல்வும் ? என்பது மிகவும் பேதமையே, தஇருதராஷ்டி ரன் ஏக்கத் 

இனால் தூக்கங்கொள்ளாமலிருச்கும்போ து, போதுபோக்காகயாதானும் பேசி 

மனஸை ஸுமாதானப்படுச்திக் கொள்வோமென்று விதுரனை வரவழைக்க 

அவ்வாறே ௮வன் போதுபோச்காகிய வசனமாயினும் ஹிதமாயும் நீ.இயாயும் 
உள்ளவாக்கெங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு வர்தான். ௮ங்ஙனம் தருதராஷ்டி ர 

லுக்கு விதான் சொல்லியதே *விதுரப்ரஜாகரம் ? எனும் பிரகரணம், ௮ங்கனம் 

சொல்லியநீ தி மொழிகளைக்கேட்டதும்௮ரதத் திருதசாஷ்டிரனுக்கு விது ரனிட 
மேஞானதத்தூவச்சையும் கேட்க விருப்பம் வந்தது, அங்ஙனமே தனக்கு WS 

னையுபதேச்சவேண்டு மெனக் கேட்டுக்கொள்ள, அதற்கு விதுரன் 

“ eek யொ_நாவ. ஹுதா நாடா) உத ௩92 ஹெ] 

உர ஹீ௦ ஹியொ.கிரோ௨ an ap Pa SeiLiraGe. 2 | 

சுத்திரயோநிபில் யான் சோன் றியவனாதலின் மற்றும் சேட்டுக் 
கொண்ட விஷயச்சை உமச்குச் சொல்ல மனர் துணிய வில்லை. பிரா 
மணயோியில் பிறர்சவனேதச்துவச்தைச் சொல்லத் தச்சவனாவன்* 

எனத்தான் சூத்திர யொநியில் தோன்றியமையால் உபதேசம் செய்ய 

௮ர்ஹீனல்லன், பிராம்மண யோநிமில் தோன். றியவனே தத்துவ முபதேசிக்கத்
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தக்கவன், என ௮தே பர்வாவில் ஸுத்ஸுஜாதிய ஆரம்பத்தில் வியச்தமாகச் 

சொல்லபபட்டிருக்கெறமையால் அச்சரிதச்தாலும் பிறவியிலேயே பிராம் 

மண்ய மென்பதே வியச்தமாகின்ற த. 
இனி ஸ்ம்ருநிகளிலும் 

5 ந. நாவ ரஈஹஷணொஜெபஹஹாெ ௮.8௨ ௨)0௮அச்ர, 

பிறவியினால் பிராமணனென்று ௮றிக. ஸம்ஸ்காரங்களால் தீவிஜன் 

என்பதாம், 
யல உ. 9 G2! M MBA, \TORD ர ஹணெி_நவஹ$ (50) 51762. 7 உஷணதுப.௮௦ 

ஹாரீதர்:--பிராம்மணிமினிடம் பிராமணனாலேயே உண்டானவன் பிராமண 

னென்பதாம், 

66 yoee. 5 8 Boot I ee Hyf]e 29 62a £_தயெல ஆபஸ்தம்பர் 

சூத்திரனிடம் ஞானம் ஸ்ம்பா தித்தல் சபஹினால் ஜவலிப்பவனையும் 

பாதகம் செய்தலளாச்கும் 

ஹர ர் oy 6) coor. ந௦ ஆி.ம “P6609 3.15 IF BD bor ழு வெ ஹஹ 

ஹரம்" waver Bit ir) ub) bo SoOaneairjve)w | பராசரர் 

அப் ராமணனிடம் (ப்.ராமண துல்யனிடம்) சானம் சாசாரண பலத் 

தை யுடையது, ப் ராமண பருவனிடம் தானம் இரட்டி ப்புப் பயனாம். 
ஆசார்யனிடம் ஆயிரம் பங்காம், வேச பாரசனிடம் ௮அளவைகடர் 

துள்ள பயனாம். 

Sey augers Banks ௭ தநா 5023. ஷஹுஹா வக 91.23] 

ஜாகி Tass கின்று | வமலெட்வோ அறணஹ35 | 

ப்ராமண பீஜத்தினா லுண்டாய் மர்திர வம்ஸ்கார்சளின் திஜாதி 

மாத்திரத்தைக் கொண்டு ஜீவிப்பவன் ப்ராமண ஸமனென்பதாம். 

ol ruorn Th) 95 200) 0), வெெ.்உொஉ௨நய9_௩_ வ | 

eri உய சி சாய் சலவகெரி வ ஹண்டே வ | 

கர்ப்பாதனம் முதலிய ஸம்ஸ்காரங்களையும் உபஈயன காயத்திரி உப 
தேச மாத்திரத்தையும் உடையவனாய் ௮.ச்தியயனம் செய்விக்சாமல் 

தானும் ௮.தீதியயனம் செய்யாமலுள்ளவன் பீ. ராமண ப்ருவன் என் 

பதாம், 
_ சற ௦ ௯,மிஹொ தீர SIAN 2) Gag 2yy,\rasoiL guts | 

6LVEE@ ஓண ஹஹ_௰வ களவாட உ) D6) _& |} 

eee ஹோத்ரமுடையவனும் இிருச்சிரசாச் திராயணா திகளையுடை 

யவனுமாய் கல்ப்ப ஸ்5த்திரங்களோடும் சிருத்தத்ோடும் வேச்ச் 

தை:யோதியவன் ஆசார்யன் என்பதாம்,



0 ன . வேதசாஸ்திர தீத்துவம். | 

தீர்க? சவபொலெலாது ஷூ 1௦௦09 மஹலிஹூ 8] 

- ஐ திஹாகறவாறாணாறி ஷ்வவெடெடிஉாா.03] 

ஆறு ௮ங்கஙகளோடும் 'தரிசனாச்தரங்களோடும் கூடியவனாய் வேதங் 
களின் அர்த்தச்தையும் இதிஹாஸ புராணங்களையும் விசாரித்தவன் 
வேதபாரசன் என்பதாம் 

என்பது முதலிய ஸ்ம்ருதிவாச்சியங்களினாலும் பி நவிபிஞலேயே பிரா 
மணன் என்பது நன்றாயறியப்படுகின்றது. ஆதலால் ஆறாவது ஹேதுவினா 
லும் பிறவியினாலேயே ப்ராம்மண்ய மென்பது நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற து. 

_தஷவொஉூரோஉபாஉஉந௩௦ஹ ௧1௦080 ௩,க௦வருணா | 

alle உ விஷ் 57 ஹிக)09.2% வரா ஹணலக்ஷ்ணம| 

தவம், சமம், தயை, தானம், சத்தியம், தர்மம, சரவணம், இரச்சம், 

வித்யை சாஸ் இரஞானம், இவை ப் ராம்மணலக்ஷணமாம் 
- என்பது முதலிய வாக்கியங்கள் சிறப்பையே போதிச்ச வந்தன, அதாவது 

இச்சகைய ஈற்குணங்கமாள்ளவன் பிராமண சி3ரஷ்டனென்றும் இவை 

யிசாவிடில் ஸாதாரண பிராமணனென்றும் ௮றிக, ஈ.ற்குணங்களுள்ளவனைப் 

பிராமணோச்தமனென்பதும் கெட்ட குணமுடையோனைப்பிராமணாதமனென் 

பதுமே ஈம் சாஸ் இிரங்களின் கருத்து, இக்கருச்தையறியாமல் சொ த்களின் 
பொருளைமாத்திரம் கொண்டு விஷயச்தை கிர்ணயிக்கப்பிரவர்த்தித்தால் ௮ஸங் 

சசமாசயே முடியும், 

இவ்விசாரணையால் பிராமணன் முதலிய ஜா.தி வேற்ளைம பிறவிமாத்தி 

ரச்தனாலேயே என்று: ஈன்றாயறியப்படுகின்றமையால் பிராமணாதி வா்ணங் 
களையும் ௮வ்வவ்வாச்ரமங்களையும் பற்றி விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கள் வெளிதேசங்க 
ளிலிருந்து இங்குவந்தவர்களுக்காவது இவ்விடத்திலேயே இருக்கும் ஈற்குணங் 

களமைந்த நீசர்களுக்காவது சிறிதேனும் பொருர்தாவென்றறிக, 

உண்மையில் உலகிலுள்ள ஜனங்களின் பூர்வகர்மச்திற்குத் தக்கபடியே 

இறைவன் பிறவியைத் தருன்றமையால் பிராமணன் முதலிய ஜாதி பேதத் 

தை ஏற்படுத்தியிருத்தல் சிறிதும் பாரபக்ஷச்தன்மைக்கு ஏ.துவாகாது, 

பாலூட்டி. வளரும் குழந்தைகளுக்குப் பாலூட்டியும் சோழாட்டி வளரும் 

குழந்தைகளுக்குச் சோழாட்டியும் கல,்திலிட்டுப் புசிக்கின்ற குழந்தைகளுக்குச் 

சலத்திலிட்டும் பத்திய யிருக்கவேண்டிய குழந்தைகளுக்குப் பத்தியத்தோடும் 

வளர்க்கும் அன்னைக்கு ௮க்குழந்தைகளிடம் பாரபக்ஷ முள்ள தென்பது எப்படி 

அ௮னுசிதமோ, அப்படியே உலூலுள்ள ஜனங்களின் நிலைமைக்குத் தக்கபடி. 

கர்மங்களை விதித்திருக்கும் சாஸ் இரங்களுக்கு உலடலுள்ள மனிதர்களிடம் 

பாரபக்ஷமூள்ள தென்பதும் ௮. நுசதமே என்க, பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் 

பாலர்சள்வயதோடொத்தவசேயாயினும் அவர்களின் புத்தி பரிபாகச்திற்குத் . 

தக்கபடி உபாத்தியாயர் பாட பேதங்களை வைத்துக் சற்பிப்பதுபோல, மனித 

மாத்திரத்தில் உலகிலுள்ள ஸசலரும் ஒரே விதமாய்ச் காணப்படினும் ௮வசவர்
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பரிபாகத்திற்குச் தக்கபடி. கர்மங்களை சாஸ்திர கர்த்தாகளாகயெ ஈமது பூர்வாசாரி 

பர் விதித்திருச் கின்றனர். : ப 
இது வரையிலும் செய்த ஆராய்ச்சியால் பாபிகள், ஸாமான்னிய கர்மமு 

டையோர்,புண்ணியவான்கள், யோகிகள், ஸகுணஉபாஸகர் எனும் இவர்களுக்கு 

மாச்திரம் பாலோக (லோகார்தர) கதிசொல்லப்பட்டதேயன் றி நிர்க்குனோபாஸ 
கருக்கும் ரானிகளுச்கும் எக்கதி என்பது சொல்லப்படவில்லையாதலால் ௮தனை 
இவ்விதமறிக,. 

நிர்க்குணஉபாஸகர், பாமாதமஸ்வரூபமுணர்ச்து அவ்வாறு அனுபவிக்கும் 

ஞானிகள் ஆ௫ய இவ்விருவகையோருக்கும் மாணாவஸ்தைமாச்இிரமன் றி உச்கி 
சாந் திஎனும் லேகாந்தாகதி இல்லவேயில்லைஎன் றறிக, ஏனெனின், அவ்விருவர் 

களின் சித்தமானது பரிபூர்ணமாகிய பரமாச்மவஸ் துவையேபலகாலம் சிர்தித்து 

அவ்வாறே பரிபூர்ணச்சன்மை பெற்றுள்ளமையால் மரணாவஸ்தையில் இச்இரி 
யப் பிராணா.இிகள் ஒருக்கு சேர்ந்தும், மனம் மார்இரம் பரிபூர்ணமாகவேயிருப்ப 
தாதலால் ௮.து வெளிப்பட்டுப்போவதஇில்லாமல் ஸர்வபரிபூர்ணமாகிய பரமாச்ம 
வஸ் துவினிடம் ஒன்று பட்டுப்போகவே இர்இரியப் பிராணாஇிகள், காரணமாகிய 
பூதங்களில் இவ்விடத்திலேயே ஒடுங்குப்போக, மனோபர்தம் நீங்கப்பெற்று 

ஜீவாச்மத்தன்மை நீங்கிப் பரம்பொருளாகின்றனர் என்பேத சாஸ் இசமர்மம், 

ஸகுணோபாஸகர் பரும்மலோகம் செல்லுகன் றதாய்ச் சொல்லப்பட்டதே 
அவர்கள் அங்கு எவ்வளவு சாலமிருக்கின்றனர்? எனின், ப்ரும்மலோகச்திலே 

யே வெகு காலமிருர்து அஞ்ஞானபர்சம் முற்றும் ஒழிர்து முக்கிபெறுவார்களே. 

யன்றி மீண்டும் இங்குவந்து ஜணிக்கின் றஇில்லை. இல்விஷயம் 

1 தயொட -78ய_187.௧௯.௦_தி 73 சந்தோச். 8-0-0 
₹9_தஷா?_ந௨௩ நாவ ர. தீ8[? பருஹதா -2.15 

என்பது முதலிய ச்ருஇகளாலும், ட் | 
த தரவ, wr Sr ya diay வய, ஹி 1௦ நா? | பசவத்€சா- 

வ, ஹு an@er@asiajOe.O anes» ro) ow aor OTB) luca 3.காறு| 

௧50௧) ரஷிவா.மிற௦கால௦ வ), ஹு ணாவ ஹ5- ௮0௧] 

ப்ரும்ம லோகத்தில் இவ்விய சேஹச்சைக் கொண்டு வேண்டிய 

போகங்களைப் புசித்து வெகுகாலமிருக து பிரும்மனேகட முக்த 

ஞூன்றான் (சிவூதா) 
எனும் தா வாச்கயெங்களாலும், 

“காய சா_தடியெ. கடய) க்ஷணெஸஹா_கட உ ௦2? ப்ரம்மஸ-$4-2-1 

“கராவு மமுடாஉநாவர.திருஷாசி 29 பீரம்மஸ-த 4-4-22 

எனும் பரும்ம ஸு9ச்திரங்களாலும் ஸ்பஷ்டமாய் நிர்ணயிச்சப்பட்டிருகச் 
இன்ற து. ராகத்தோடு உபாஹித்தவராயின் அவ்வுலகனின்றும் ஈழுவுவார். 

இனி ஸ்வர்ச்ச ஈரகங்களுக்குச் சென்றவர் அங்கு எவ்வளவு காலம் இன்ப 

துன்பங்களைப் புசிப்பார்? பிறகு இங்கு எப்படி வந்து பிறப்பார்! எனின்,



2 வேதசாஸ்திர தீத்துவம், 

தமது புண்ணிய பாபங்களுக்குத் தக்கபடி ஈசாச்ஞா நியதமாகிய காலம் எவ்வள 

லோ, அவ்வளவு காலம் அங்கு இன்ப துன்பங்களைப் புசச்துப் பின்னர் 

இவ்வுலகத்திற்கு ஆகாசாதிக் செொமமாயிறங்கி வந்து பிறப்பார். 

அதாவது ஸ்வர்ச்ச ஈரகங்களிலிருர்து இங்கு வரும் ஜீவர்கள், ௮ங்கு பெற் 

றுள்ள சரீரத்தோடு கூடவே அல்விடங்களிவிருர்.த ஈமுவு கின்றனர். அப்படி 

நழுவி யிறங்கும்போது அச்சரீரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அழிர்து, மேக மண் 

டலம் வந்திறங்குங் காலத்தில் சிறிதுமின்றி முற்றும் அழிர்து, ஆகாய வாயு ௮௪ 

இநியாதிகளில் வரது ஐடுங்கெவராய் ஸ்ம சரீரத்தோடு மாத்திரம் மேகத் 

தில்சேருகன்றனர், பிறகு மேகத்திலிருர் துமழைத் துளி மூலமாய்ப்பூமியில்வர்.து 

சேருகின்றனர். பூமியில் விமும் மழைச் துளிகள் யாதானும் செடி கொடி 

மரம் முதலியவைகளுக்கு ஏத வாகின்றமையால், அவ்வழி யிறங்கும் ஜீவர்கள் 

அவைகளிலுண்டாகும் சாய் கறி மெல் முதவிய பதார்த்தங்களை யடைர் த, பிறகு 

மிருகம் பறவை மனிதர் முதலிய பிசாணிகளை யடைந்து ரக்த மூலமாய் சுக்ல 

சோணித உருவம் பெற்று ஸ்.இிரீ கர்ப்பச்தை யடைந்து, மிருகம் பறவை மனிதர் 

முதலிய பிறவிகளைப் பெறுகின்றனர். இவ்வாறு பிறக்கும் இரமத்தில் சற்லெ 

செடி கொடி காய் கறி தானிய மு.தலிய வகைகளில்: பாப ஜீவர்களும் சிற்லெ 

வசைகளில் புண்ணிய ஜீவர்களும் வந்தடைர்தருக்கக் கூடும், ஆதலின் பாப 

ஜீவர்கள் சம்மை வர்சடையக்கூடாது என்பதையே முக்டியமாய்க் கருஇத் தர்ம 

சாஸ் இிரங்களிலும் இவை புக்க வேண்டியன இவை புசிச்சக் கூடாதன 
என்பதாக விதி நிஷேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன, 

ஆதலால் சொல்லப் பட்டிருக்கும் போஜ்ய பதார்த்தங்களின் ஸம்பர்தமா 

யுள்ள விதிரிஷேதங்களைக் கொண்டே பாப ஜீவர் இப்பசார்ச்சங்களின் மூல 

மாய்ப் பிறப்பார் புண்ணிய ஜீவர்கள் இப்பதார்ச்தங்களின் கரலமாய்ப் பிறப் 
பார் எனும் உண்மையை ஒரு வாறு கண்டுகொள்ளலாம், 

இவ்விதம் கர்மவசப்பட்டு லோகார்தரமடைவதையும் இங்குவந்து ஜநிப்ப 

தையும் £லமாய்க்கொண்டு, வாஸனையின்படி கர்மங்களைச்செய்துகொண்டு ஐய் 

வொழிவின் நிச்சுழல்காற்றிலகப்பட்ட துரும்புபோல்ஸம்ஸா [மண்டலத்தில் சழ 

ன்று கொண்டிருக்கும் இச்சீவன் ௮னாதியான இப்பவப் பிணிபினின்.றம் விமு 

க்தனுசவேண்டுமாயின், அனாதிமுச்சனும் நித்திய ௬,சத ஸுசபோதவடி வனும் 

பராசச்சியெனும் இவ்வியமாயாவிலாஸமுடையோனும் ஸர்வக்ஞச்வம் முதலிய 

தன்மைகளையுடையோனுமான ஸர்வவல்லமை பொருந்திய முழுமுதற்கடவுளை 

ஆச்ரயித்தல் ௮வரியமே, அறியப்பட்டி ராத பொருளை உபாஸிச்க இயலா 

தாதலால் ௮வ்விறைவனை ஈன்றாய்ச்தெரிர் தகொள்ளவேண்டும், 

U0? sl» yo slo UU sols 
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வேதசாஸ்திரதத் துவம் 

மூன்றாம் பாகம் 

* ஜீவனும் ஈசனும் ?? Co ae 

ஜீவன், ஈச்வான் எனும் இவ்விரண்டு பதார்த்தங்களையும் பற்றிச்சற்று 

இங்கு விசாரணை செய்வாம். 

ஜீவனாவது, காணப்படும் இர்சு ஸ். தால சேகசஇற்குள்ளிருக்கும் ஸ ஈஷ்மீசரீ 

ரத்தின் முக்கியமான அவயலமாயுள்ள மனஸோடு கூடியிருக்கும் சிச்சாகய 

அறிவுப்பொருளேயாம், ஈச்வானாவது, ஸ். தாலசரீரம் முழுதும் வியாபித்துச் 

கொண்டு அதனில் கடக்கும் ஸசலஸங்கதஇிகளையும் ஜீவன் அ.றிர் துசொண்டிருப் 
பதுபோல, ட்ரும்மாண்டங்களெல்லாவற்றிலும் வியாபிதச் துக்கொண்டு ஸகலஜீவ 
கோடிகளின் செயல்களையும் அறிசின்றவனும் அவரவர் சர்மச்திற் கேற்ப பய 

னைச் தருவோனும் ஸகலவல்லமை. பொருந் தியவனுமான முழுமுதற்கடவளே 

யாம், 

அரசனுக்கும் அற்பமியாக்கியசையுடைய சேவசனுக்கும்போல ஈச்வானுச் 
கும் ஜீவனுக்கும் மிசவும் தாரசம்மியமிருக்கின்ற து, 

இனி, உண்மையறிவானர்சமாயுள்ள பரும்மமே ஸசலமும் என்_ல்லவோ 

சுருதிகள் முழங்குகின்றன, இப்படியிருச, ஜீவன் வேறு ஈச்வான் வேறு 

எனச்சொல்லுவதை எப்படி ஓச்துச்கொள்வது எனின் கூறுவோம். தோல், 

சதை, ரக்த.ம், மாட்ஸ:, எலும்பு, ஈரம்பு, மல.ம், மூத்திரம், கேசம், நகம், எனும் 

இந்தப் பதார்த்தங்களின் சேர்ச்சையாகிய ஸ்தாலசரீ ரச்சை கோக்ச அரசனும் 

ஸளேவகனும் ஒரேவகையாயிருக்கினும், ராஜ்யாதிபர்யம், ராஜோபசாரம், சேவ 

கக்துவம், எனும் இக்தன்மைகளை கோக்க அவ்விருவருக்கும் மிகவும் தாரதம்மிய 

மிருக்கின்றது போல, அறிவாகிய ரமாக ரத்தை நோக்க ஜீவனும் ஈசனும் 

ஒன்றாய்ச் காணப்படினும், அபாரமஹிமை பொருந்திய இவ்வியமாயாசக்இியால் 

அமைர்துள்ள அற்புகமான ஆற்றலாலும், அற்பமயோச்சியதையடைய மனஹின் 
குணங்களாலுமே ஏச்வானுக்கும் ஜீவனுக்கும் மிகுர்த தாரதம்மியமிருக்க்ற 

தென்றறிக” 

ஈசீஉரன் ஸ்வசர் நரன், பேரானந்தமயன், மாயா கர்மங்கள் ஸம்பர்தியாத 

வன், அனாதிமுக்சன், ஸர்வக்ஞன். ஜீவளேவெனின் இசங்கு முற்றும் 

வி2ராதமாய்ப் பரதர் இரனும், கீரு.பி£டம் முதல் தேவசரீரம் வரையிலும் தேவ 

சரீரம் முதல் இருமி£டம் வரையிலும் உள்ள ஒல்லொன் றிலும புகுந்து புகுர்து 

இன்ப.கன்பங்களை யனுபவிப்பவனும், பெருஞ்சுழல் காற்றில் அகப்பட்ட 

I



2 வேத்சாஸ் இர தத்துவம், 

இருணம் போல ஓய்வொழிவின்றி ஜனனமரண ஈரகங்களுள் சுழலுவோனும் 

கர்மங்களினால் பர்இச்கப்பட்டவனும், அற்ப அறிவுடையோனுமாயுள்ளவன். 

இணி சம்கராசாரியார் முதலிய முன்னோர், ஜீவனும் ஈசனும் ஒன்றே, 

ஜீவன் ஈச்வரனிலும்வேருயுள்ளவனல்ல என ச்ர௬.இஎ-9,சதிரங்களின் டொருளை 

விளக்கியிருக்க ஜீவனும் ஈசனும் வேறென இங்ஙனம் வேற்றுமைப்படுத்திச் 

சொல்லு சல் உசசமோ! எணின், உ௫சமேயாம், ௮; சாவது அவர்கள் முக்தி 
நிலையினை நோகச்ச எல்லாம் நிர்க்குணமாகியப்ரும்மமே என்றனே யன்றி வியா 

வஹாரிகமாய் ஜீவேசர்களை ஒன்றெனக் கூறியவர்களல்ல, முக்கியார்ச்சச்சை 

கோக்க ஜீவேச்வார்களுக்கு மிகுஈ்ச பேதமிருக்சின்றசென்றே சொலவ்வியிருக் 

இன் றனர் என்பதை 

Caw e,\o 6O)LIT@ af) 5 O)Lir bar a) jou ௦ 
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மின்மினிப் பூச்சிக்கும் ஸு$ர்யனுக்கும் போலவும் அரசனுக்கும் 
சே௨கனுக்கும் போலவும் கணெற்றிற்கும்ஸமுத்இரத் இற்கும் போல 
வும் பரமாணுவுக்கும் பெரிய பொன் மலைக்கும் போலவும் மிக்க 
வித்தியாஸகுணமுடையோர்களாகிய தத்துவம் பதங்களுக்கு முச்இ 

யார்த்தமாயுள்ள ௮ச்€வேச்வாரர்களுக்கு ஐக்கியம் ஒவ்வாது, ஆத 
லால் லக்ஷியார்த்தக்திற்கே ஐக்கியமாம் 

எனச்சங்கராசாரியஸ்வாமிகள் முதலியவர்கள் விவேக சூடாமணி முசவிய 
நூற்களில், விச்தியாஸகுணமுடைய ஜீவேசர்களுக்கு லீச்கியம் ஒவ்வாசென்று 

உபதேசிச் இருத்தலைக் கண்டு தெிக, 

உண்மையில் மணனிதமாச் இரமாயுள்ளவனைச் துப்பாகி, கத்தி, உடுப்பு, செய் 

யவேண்டிய வேலை இவைகளை வஹிச்சச் செய்து பாதர் இரனாகச் செய்திருப் 
பது பணத்சாசையேயன்றோ. ௮.துபோல உண்மையில் நித்தியானந்தமாயுள்ள 
அறிவைச் கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம் எனும் இவைகளே ஜனமாணப் 

பிணிக்குட்படுத்கிட் பரதர் இரனாகிய ஜீவனாக்கி வைச் இருக்கன் றன, சேவகவேலை 

யினால் கடைப்பதாகிய பணச்திலுள்ள ஆசையை விட்டுவிட்டானாபின் சேவ 

கச்துவமாகயெ பரதர் இரத்கன்மை நீங்கி ஸ்வகர் இதானாவ துபோல, ச்ிலேச கர்மா 

இபர்தங்களை நீக்கிக்கொண்டானாபின் ஜீவக்சன்மை நீங்கி நித்தியானந்த அறி 
வாடிய முக்தி நிலையைப் பெறுவான், 

இனி சீகிலேசம், கர்மா, விபாகம், சயம், எனும் இவைகளை விட்டுவிட் 
டால் ஜீவத்துவம் நீங்கி ஸுகம் பெறலாம் என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ, 
வஸ். துவை இன்னதென்று ஈன்றாயறிர்து சொண்டாலல்லவோ ௮தை நீக்க 
சொள்ளும் வழியைசத்தேடலாம், ரோசம் யாதென்று ஈன்றாய்த் தெரிந்து சொள்
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ளாவிடில் தக்க ஒளஷுதத்தைக்கொண்டு ௮தனை நீக்கி ளெளக்கியப் படுத் துதல் 
என்பது எப்படி இயலாதோ, அப்படியே நித்தியானந்தமாயுள்ள ௮றிவை ஜன 
னமரணத்துன்பங்களுக்குட்படுச்தி ப்பரதர்தூனான ஜீவனாக்கவைக்திருச்சின் 
றன வெனக்ந் கூறப்பட்ட அந்த ச்டலேசம் கர்மா, முதலியவைகளை ஈன்றாய்த் 

தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியமாகின்றமையால் அவ்விஷயத்தில் சற்று நாடு 
வோம், 

கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம், இர்சான்குமே ஜீவதர்மங்களாம். ஜீவ 
தர்மங்களெனின் ஜீவனிடம் உள்ள விசேஷங்கள் என்பதாம். எங்கும் வியா 
பித்து நித்தியானந்த முக்தமாயுள்ள அறிவான து மனஸ் உள்ளவிடத்திலும் இரு 

'ச்கும், ஆசவின் ௮ங்கனம் மனஸோடு கூடியிருக்கும் ஆபாஸஅ நிவை ஜீவாச்மா 

என்பது, இதனால் ஜீவச்சன்மையாகயெ விசேஷமான 3) மனோமூலமாசவே வர் 

திருச்சின்றதென்றறியப்படும், இசனால் இலேசகர்மவிபாசாசயங்களெனும் 
நான்கு விசேஷங்களும் மனஸ் என்னப்படும் அர்தச்சாணச்சைப் பற்றியன 

வாய்ச்சொண்டு ஆ சமாவுக்குப் பந்தஹேது வாயுள்ளன என்பதறிக, 
இலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம், எனும் நான்கு தன்மைகளுள் ஒவ் 

வொன்றும் பலவாளுய்ப் பிரிவு படும். அதாவது, கிலேசம் என்பது அவித்தை, 
அஸ்மிசை, சாகம், துவேஷம், அபிநிவேசம், என&நது வகையாய்ச் சொள்ளச் 

தீகும், அவிச்சையே ஆணலம், அஞ்ஞானம், சமஸ் மோஹம், முதலிய சொற் 

களால் வழங்கப்படுவதறிக, ௮ஸ்மிதை ராகம், துேவஷம், ௮பிணிலேசம், எனும் 

பிர்திய சான்கு விசேஷங்களுக்கும் ௮வித்தையே (மூலபூமி) உற்பத்திக்கிடமா 

யுள்ளது. 
இனி அ௮வித்தையாவது யாது? எனின், அதனால் நிகழும் செயல்களைச் 

கொண்டே அதனை யறிர்துகொள்ள வேண்டும். அதனால் ஈடைபெறுங் காரி 
யமோ எனின், ௮.து சான்குவகையாயுள்ளது. அதாவது, அநிசத்தியப் பொருளை 

நித்திய மென்றும் ௮சுத்தப் பொருளைச்சுச்ச மென்றம் துக்குப் பொருளை சுகமெ 

ன்றும் அனாத்மப் பொருளை யாச்மா என்றும் எண்ணும்படி செய்விப்பது ௮ வித் 

தையே, திருஷ்டாந்தமாக, இந்த ஸ். தால தேஹமானது எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா 

ய்க் காப்பாத்றப்படினும் ஒ ஓர் ஸமயம் அழிவுள்ள தென்பதில் ஸந்தேகம் சிறிது 

மில்லை, இது நீரில் குமிழி போன்றதே. இரு. நாறு வருஷங்களுக்கு முன் இரு 
ந்த மனிதரை இப்போது எங்கேயாவது காணக் கூடுமா ? அப்போதிருர்த தேஹ 

ங்களெல்லாம் அழிச்து போக இப்போதுள்ள தேஹங்களெல்லாம் புதிதாய்த் 

தோன்றினவையே யன்றோ. இதைச் சற்று யோஜித்துப் பார்த்தால் இத்தே 
ஹம் அழிவுடையதாகிய அஙித்தியப் பொருள் என்பதில் சிறிதும் ஸந்தேஹம் 

உண்டாகாதல்லவா ? இந்தச்தேஹச்தை மூன்று கால ஸ்காநம், அ௮ழுக்கில்லாத 

வஸ்.இிரம், அரிய பரிமளவாஸனைப்பூச்சு முதலியவைகளால் எவ்வளவோ ஜாக் 
இரதையாயச் சுத்தப்படுச்திவைச்தாலும் இவ்வளவும் செட்டு அசுத்தமாய் 

நாறுகின் றதன்றோ. இதற்குச் காணம், தேஹமென்பது தோல் சதை ரக்தம், 

நரம்பு, எலும்பு, மாம்ஸம், மலம், மூத்திரம், கேசம், ஈகம் எனும் இவ்வசுத்தபதா 

ர்ச்தங்களின் சேர்ச்கைக்சர்நியமாய் யாத மில்லை யென்பதே, இசனைச் சர்று
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கவனித்தால் இச்சேஹமானது அசுத்த மென்பதில் சிறிதேனும் ஸர்சேஹம் நிக 

முமா? அமேத்தியம் மச்இிரம் ஜடராக்கிளி இருமி€ேடங்கள் ரம்பம் போன்ற 

எலும்புகள் ஆய இனைகளின் ஈடுவினில் அகப்பட்டுச்சலிப்பதற்கும், வாய் திற 

ச்துகதறுவச ற்கும் இடமில்லாத காப்பவாஸ காலச்திலாவ த்த ஹிதா ஹிதம் தெரியா 

மல் நெருப்பைப் பழமென்றெண்ணிச்சேள் பாம்பு முதலியவைகளைச் SMT BOS) 

கீகளென்றும் ௮.ஜியாமல், மலமூரத்திரங்களை யச மென்றுமறியாத செப்பர்வச்தி 

லாவது, கடாபோலும், கழுதைபோலும், காய்போலும், ஸ்திரீ போகம் ஒன்றை 

யே மு£த்கியமாய்ச் கருதியவனாப் அடி, உதை, தண்டனை, மானக்கேடு, ரோகம்? 
2சவியனைசளைப் பெற்றமுலு:ம் யெளவனப் பருவக்திலாலத, பெண்டீர் புல். 

வர் முதலியவர்கள் வெறுக்கவும் இக்இரிய சக்தி குன்றிப் போகவும், அறிவு கல் 

ங்கவும், கவலையேமேலிடவும் சோசம்முசலியவைகளால் தன்பு.௮ுலுச்கேஹேது 

வாயுள்ள கடைசி சாலச்திலாவத! ஸ ஈஈ மென்பதுஉண்டா ? யோஜித்துப் பார்ச் 
தால்இசிசேஹமான எப்போது துன்பச் திற்சகயன்றோமூலமாயிருக்கின் ற ௮. 

உலகிலுள்ள ஸகல ஜனங்களும் சானிதைக் செய்ததன், கணிதச் சம்பாஇதி 

சேன் என்பது முதலிய வியவஹாரங்களில் சான், சான், என்றோர் சொல்லை 

வழங்குரின் றனரே, இப்படி வழங்கும்சான் எனும் சொல்லுச்கு இர்சச்தேஹமே 

அர்த்தமா? அல்ல அவேற யாதானும் ஒன்னு? இரக்கக்? சஹமே நான் எனப்படுவது 

என்போமானால் இர்ததக்சேஹமிருந்சபடியே இருச்சின்றதன்றி எங்சேயாவது 

போகின்றதில்லை?ய. இறந்த ேேறமாகிய சவச்தினிடம் நான் எனும் வியவ 

ஹாரச்சைம் காணோமே, இதைச் சற்று யோஜறிக்துப் பார்த்தால் ரான் எனப்ப 
டும் ஆத்மா இந்சததிதேறமல்ல, இவ அனாக்மாவே என்பதாக நிச்சயமாய் அறியப் 

படுகின்றது, இங்கனம் சேஹமானது அகதித்இயம் அ௮ஈச்சம் அஸாகம் (துக் 

கம்) அளுதீமா என்று நிச்சயமாய் அறியப்படினும் மிண்டும் இர்சுத் சேஹத் 

தை நித்தியம் சுத்தம் ஸுகம் ஆச்மா (மான்) என்று எண்ணுகன்றோமன்றோ. 

உண்மை தெதரிச் இருந்தும் மிண்டும் முன் 2பாலவே இப்படி மோஹச்தை யுண்டு 

பண்ணும் பொருள் யாது எனின், ௮துவே அவிச்சை யென்பதாம், இங்கனம் 

அவிச்தையே ஸகல ஜீவர்களுக்கும் அரித்தியமும், சுசியும், அஸுஇயும் 

அனாச்மாவுமாயுள்ள Bae #3 உ ச்தை நித்தியமாயும், சுசியாயும், ஸ ௦கமாயும், AS 

மாவாயும், தோன்றும்படி செய்விகசன்ற சென்றறிக, 

இவ்வுண்மையே 

‘ கவிஉழாஹி.காறாம௮ஷர.வி.ரி௦ வறு 4 027? 

 கலேசங்கள் ௮விச்தை அ௮ஸ்மிதை சாகம் துவேவ.ம்௮பிநிவேசம் 
என்பலவையாம் 

“ கறிகராற இட ல்வாமாரமி நிநிபத ஹுுகிஹாவாழ வழாஅ பெ 

 அறித்தியமும் அசுசியும் அக்கமும் அனாச்மாவுமாகிய பொருளில் 
நித்தியம், ௬௪, சுகம், ஆசீமா எனும் எண்ணச்தை உண்டு பண்ணுவ 

Cs gal gong”
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எனும் பதஞ்ஜலி யோச ஸு9ச்திரங்களால் உபதேசிக்கப் பட்டுள்ளது. 
ஐது வகைக் கிலேசங்களில் அவிச்தை எனும் கிலேசம் நிரூபிக்கப்பட்டு. 

இனி அ௮ஸ்மிதையாவ த, தருச்சரிசனசக்இகளை ஒன்றாய்க் சொள்ளுதலாம், 

அதாவது, அறிவோனையும் அறிதலைபும் ஒன்றாய் நினைச்தலென்பது பொருள். 

அறிவோனாவது ஜீவாத்மா எனப்படும் அறிவே. ௮றிதலாவது ரஜஸ்சமோ குண 

ங்களால் அடச்சப்படாத ஸத்துவகுண மாச்இரமாய் விஷயங்களின் வடிவமாய் 

நிசழுவதாகிய மன றின் பரிணாமமாம், இவ்விரண்டையும் பிரித்தறியாமல் விஷ 

யாசாரமாகும் மனஸின் பரிணாமத்தையும் அதனை யறியும் ஆத்மாவையும் ஒன் 

றெனக் கொண்டு, நான் புசித்தேன், கான் செய்சிசன், என்பது முசலிய வியவ 

காரங்கள் நிகமுவன என்பதறிக, இதனால், போச்தாலையும் போச்சியச்தை 

யும் ஒன்றென்றெண்ணுத?லை அஸ்மிகதை என்றறிக, 

சாகமாவ.து, ஸுகத்திற்கு ஸாதாமாய்க்காணப்படும் பொருளில் சிகழும் 

னோபாவனையே. 

துவேஷமாவத, துக்கஸாகசமாய்க் தோன்றும் பொருளில் நிகழும் மனோ 

பாவனையே, 

அபிரிவேசமாவ.து இங்கு இது விசாரிக்கச் தக்கது. புலி, பாம்பு, சேரு 

ட்பு மூதலிய பதார்கதங்களைச் தனக்கு இவைக் கேட்டை விளைவிப்பன என்று 

அறியாதவர்க்கு புலி, பாம்பு முதலியவைகளைக் கண்டு பயமுண்டாகாதன்றோ. 

இதனால் பயத்திற்குக் காணம் கெட்டது எனும்௮றிவே என்பதுறிச்சயம், இட 
சென ஓர் பெரும் சப்தம் ஏற்படும் போது, ஸகல மனிதர்களுக்கும் தர் பாபரப் 

பை உண்டாக்குவதாகய பய:ம் ஏற்படுகின்றதல்லவா. இசற்குச் காரணம் யா 
தென்றறியவேண்டும். அதாவது இதற்கு முன் ௮னர்ச கோடிப் பிறவிகளில் 

மரணம் ஏற்பட்டிருச்சன்றமையால் ௮ங்கனம் சேஹச்தை விட்டுப் பிரியும் 
போதுண்டான துன்பக்தின் ௮னுபவமானது நுட்பமாய் மனஸினில் பதிர் 

இருப்பதேயாம், அர்தப் பதிவிஞால் தேஹச்தை விட்டுப் பிரியும் விஷயத்தில் 

மனம் கொள்ளாமல் இக்தச்சேஹச்சை விட்டுப் பிரியக் கூடாது எனும் பாவனை 

யே, இங்ஙனம் தேஹச்சை விட்டுப் பிரியக் கூடாது எனும் பாவனையை 

யுண்டு பண்ணும் விசேஷமே அபிநிவேசம் என்றறிக, 

இக்வண்மைகளே 

“ஒருத. நற we Oru sr OO) தவர் பகி Sr” 

 தருக்சரிசன சக்திகளின் ஒற்றுமைப் பாடே ௮ஸ்மிசா 

₹ ஹுவா நு௩ஸாயிறா.ம9? 

 ஸுகத்சை ௮. நசயித்தலே ராகம் *? 

* உவோ நுஸாய்ெஷ.? 7? 
“ துச்சச்தை ௮ுுசயிப்பதே துவேஷம் ”” 

் ஹாரஹவாவவிஉாஈஜஹெஉிகமாற௩லொ5 மி.நிவொட??



6 வேதசாஸ் திர தத துவம், 

வித்வானுக்கும் ஈன்கு ஊன்றியன்ளதும் தானே நிகழ்வ ror ius 
. தேகவியோக பீதியே அபிநிவேசம் 

என்பது முதலிய யோக ஸு9ச்திரங்களில் உபதரிச்கப்பட்டிள்ளன. இது 

தாரும் இலேசத்தின் &ீந்து பிரிவுகள் சொல்லப்பட்டன, இனிச்கர்மாவென் 

பதை நிருபிப்பாம். 

கர்மாவாவது இதற்குமுன் ஜன்மங்களில் செய்யப்பட்டு அங்ஙனம் செய் 

பும் காலத்திலயே மனஃறில் பதிவுரூபமாய் மிக்க நுட்பமாய் ஊன் றியுள்ள 
வி2சஷங்களாகிய ஸம்ஸ்காரங்களேயாம், அவைகளே ஜரமங்களையும் ஜர்மத் 

சைப்பெற்று அனுபவிக்கவேண்டிய இன்பதுன்பங்களையும் தருவனலாம், ௮வை 
புண்ணியம், பாபம், மிசிரம் எனமூவசையா.புள்ளன. இப்படிப்பட்ட கர்மாக் 

கள் எதனால் ஏற்பட்டுள்ளன எனின், ௮வை பூர்வ.ம் நிரூபிக்கப்பட்டவைகளாகிய 

அவித்தை, அஸ்மிதை, சாகம், துவேஷம், ௮பிரிவேசம், எனும் ஐது இலேசங் 

களாலேயே ஏற்படுவன என்றறிக. இவ்வுண்மையே 

கறத ௬2ா ரஷா 2 po we Bue” கெ UW Dig Hoc OG) Lire, 7 2g Fa) OR. pe P15 ‘LI 

் இிலேசங்களையே மூலமாய்க்கொண்டனவும் பிரத்தியகூமும் பிரத் 

இயக்ஷமல்லாசனவுமாகிய ஜர்மங்களால் சண்டுகொள்ளக்கூடியவைக 

ளாயுள்ள ஸம்ஸ்காரங்களே காமங்களாம் 

எனும் ஸுடத்இிரக்தினால் சொல்லப்பட்டுள்ள து, 

இனி விபாகமாவது, இதற்கு முன்னெடுக்திருந்த மனுஷ்ய ஜன்மங்களில் 

செய்த சுபாசுபவினைகளெல்லாம் மன.ஹிணில் பதர் துள்ளனவாய், அப்பஇவுகள் 
ஈச்வராக்ளைபின்படி பயனை அனுபவிக்கும் காலத்தில் பரிபக்குவங்களாகின் றன, 
உதாரணமாக, இதற்கு முர்திய ஜன்மங்களில் லக்ஷம் கர்மங்கள் செய்திருந்ததாக 

வைச்துக்கொள்வாம். அவைகளுள் ஏதோ ந்தாறு கர்மங்களே புண்ணியங்க 

ளென்றும் மற்றவைகளைப் பாவகர்மங்களென்றும் வைத்துக்கொள்வோம். ௮ப் 
புண்ணியகர்மங்களெல்லாம் ஒர் தொடர்பாய்ச்செய்பப்பட்டனவல்ல. ஆ தலால் 
மற்றைய பாபங்களோடு முன்னது பின்னதாய்ச் கலந்தே இருக்கும், அவைக 

ளுள் ஏதோகொடியபாபமாகிய தர் கர்மத்தின் பயனை ௮னர்தகோடி. காலம்௩ரக 

யாதனைகளால் அனுபவித்தோம். பிறகு ஓர் பாபகர்மம் பரிபக்குவப்படவே 9 sor 
பயனை பல இழிய ஜர்துக்களின் பிறவிகளால் அனுபவித்தோம், பிறகு சற்று 

மச்திமமாயுள்ள ஒர் கர்மம் பரிபக்குவப்படவே ௮,தன் பயனைப் பசுவாதி ஜன் 

மங்களினால் அனுபவித்தோம். பிறகு ஒர் புண்ணிய கர்மம் பரிபச்குவப்படவே 
அ.தன் பயஞளாய் இர்த மனிதஜன்மம் இடைச்தது. இங்ஙனம் பூர்வம் சம்பாஇத்த 

லக்ஷம் கர்மங்களில் உரக யாதனைகளாலும் இழியஜன்மங்களாலும் மூன்று கர்ம 

ங்கள் துலையவே இம்மனித ஜன்மச்தை ஒர் கருமம் கொடுச்சவே மீதியுள்ள 

கர்மங்கள் 90906 ஆகும்.
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இங்கனம் இதுவரையில் பபன் தராமல் மீதியாயுள்ளனவாகிய 99990 கர் 
மங்களே சஞ்சிதங்களென்னப்பவனவாம். இம்மனித ஜன்மரூபமாய் அனுப 

விச்சத்தலைப்பட்டி ரக்கு:ம கரம?ம ப ராரப்ததர்மம் என்னப்பரிம், இ$த மனுஷ்ய 
ஜன்மத்தை யெூத்ச பிறகு இப்போது புஇதாய்ச் செய்.பப்படுவனவாகிய கர்மங் 
களே ஆகாமி கர்மங்கள் என்பனவாம், இவ்வாகாமி கர்மங்களும் செய்து மூடர் 
ததும் சஞ்சிதகர்மங்களில் சேர்ர்து போகின்றன. ஆசலால் ஆகாமிகர்மங்களையும் 
ஸ.ஞ்சித கர்மங்களென்2 ம வழங்கலாம், இங்ஙனம் ஸஞ்சிதங்க ரா.புள்ள கர்மக்: 

களை யெல்லாம் ஒவ்வொன்றாப் அனுபவித்த துலைக்கவேண்டும். ஓர் கர்மத் 

இன் பயனை யனுபவித்தலின் பொருட்டு எடுக்கப்பட்ட இம்மனிச ஜன்மத்தில் 

புதிதாய் இன்றுவரையில் செய்இருக்கும் கர்மங்கள் எவ்வளவோ லக்ஷச்சணக் 
காயிருச்கும், இவ்வாறிருக்கும்போது இக்கர்மங்களெல்லாவற்றைபும் எக்காலக் 

இல் அனுபவித்துத் துலைப்பது? எனின், ௮து ஈமது பு,ச்இக்கு எட்வெதில்லை. 

ஏதோ ஓர் கர்மப்பயனை அனுபவிப்பதற்காக எடுக்கும் மணித ஜன்மத்தில் புதி 

தாய் மீண்டும் பலகோடி. கர்மங்களைச் செய்.பும்படி இருத்தலைக் சவணிச்தால், 

ஒருவன் ஆபிரம் ரூபாய்கடனால் மிக்கச்கஷ்டப்பட்டு அதனைச் தீர்ப்பதன் 

பொருட்டுப் பொருளைச்சம்பா இக்கவேண்டுமென்று ஐர் வியாபாரம் செய்யவே 
அர்த வியாபாரத்தில் புதிதாய் 10,000 ரூபாய் கடஞாகுமானால் அது எப்படி. 
யோ, அப்படியே இதனையும் சொல்லத்தக்ககாயிருக்கின்றது, இனி இக்கர்மங் 

களை அனுபவித்தே துலைக்கவேண்டுமா? வேறு மாதானும் வழி.புண்டா? எனின், 

இன்னம் இரண்டு வழிகளுள்ளன. அவை ப்ரம்ம ஞானம் ஒன்றும், மற்ரொன்று 

பிராயச்சித்தமுமாம். இவ்விஷயம் நிற்க, இணி எடுச்ச விஷயத்தை நாடுவோம், 

இவ்விதம் பூர்வம் செய்த கர்மகளள் ஏதோ சில கர்மங்களை அனுபவி 

தீது ஒழித்த துபோக மி.இயுள்ள கர்மங்களில், ஏதோ ஷ் புண்ணியமானது இம் 

மனிதப் பிறவியைச் தர்.து அனுபவிக்கச்தலைப்பட்டிருக்கன்றது, இதுவே 

ப்ராப்த கர்மம் என்பதாம், இதுவே விபாகமென்றும் சொல்லப் படுவது, 

ப் ஆ £ப்தம்--பயன் கொடுக்க ஆரட் பி£கப்பட்டி ருப்பது, விபாகம்--டயன் தரப் 

பக்குவமாயிருப்பது என்ற அர்சத்தச்தால், ப்ராரப்த கர்மம் விபாசம் எனும் 

இரண்டும் ஒரே அர்த்தத்தில் உபயோகப்படிம் சொற்களென்றறிக, 

இணி இவ்வாறுள்ள விபாசமானது எத்தனை வகையா யிருக்கின் தெனின், 

ஜன்ம, ஆயுள், போகம் என மூன்று விதமாம்ப் பயன்படுகின்றது என்றறிக, 
லர் இவ்வுண்மை யறியாமல், சமக்கு ஸகல வேதார்த மர்மங்களும் தெரிர் இருக் 

தின்நன என்றெண்ணிக் கொண்டு ப்சாரப்த சர்மமாவது சேஹச்சைச் தவிர 

வே நில்லை யென்ன்றனர். சிலர் ப்ராரப்த கர்மமாவது இச்தேஹச் இனால் 

அனுபவிக்கத் தலைப்பட்டிருக்கும் இன்ப துன்பங்களைச் தவிர வேறல்ல என் 
றும், மற்றும் லர் இர்2,ச் தேஹம் இல்வளவு காலம் ஜீவிக்க வேண்டும் எனும் 

நியதியே ப்சாரப்த கர்மப்பயன் என்றம் இங்கனம் தச்தமச்குச் தோன்றிய 

வாறு சொல்லுன்றனர்., |
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உண்மை யிதுவே, ௮கால.து, பராரப்ச சர்மமானது தேஹரு, ஆயுள், இன்ப 

துன்பங்களாகய போகம் என மூவகையாய்ப் பிரிர. த. பயன்படுகின்றதென் 
பதே சால் திரங்களிலுள்ள மர்மம், இதனால் தர் விசேஷம் அறியக் கூடியது, 

சேஹக்தின் நிலையானது காள் மாஸம் வருஷம் முதலிய கணச்சைச் சேர்ந்த 

தல்ல. இக்தச் தேஹச்தினால் இவ்வளவு ச்வாஸங்கள் விடவேண்டும் என்பதே 

ஈசாக்ஞை, இங்கனம் ஓவ்வொரு சேஹச் இற்கு சர்ப்பச்தில் பிண்டோத் 
பத்தி.பாகும் போத இர்தத் தேஹ3 இவ்வளவு சுவாஸம் விடவேண்டும் 

என்று விதிக்கப் பட்டிருக்கன்றமையால், அர்தச் சுவாஸச் கணக்கை நாம் மீற 

முடியாது. ஆனால் பிராணாயாமம் முதலிய அப்மியாஸங்களால் இரமமாய்ப் 

போகும் சுவாஸங்களில் காள் தோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் பிடித்துச் 

கொண்டுவாலாம். அப்.டி வருவோமாளனால் அப்படிமிகுர் இருக்கும் சுவாஸங்கிளை 
விடுவதற்காக வேண்டிய சாலம் வரையில் அ௮.இகமாய் ஜீவிக்கலாம், மனிதர் 

ஸாதாரணமாய் விடக் கூடிய சுவாளங்கள் சாள் ஒனறக்கு 21000. இவைகளில் 

யோசாப்பியாஸம் முதலியவைகளால் இடைபில் சல சாலம் சுவாஸச்சை விடா 

மல் தடுக்சக்கூடும். அப்படி. விடாம்லிருச்கும் சுவாஸங்களை விட்ட பிறகே 

இச்சரீ ரம் ஒழியும். ஆதலால் முன்னோர்கள் வெரு காலமிருர்சுதாகப் புராணேஇ 

ஹாஸங்களில் சொல்லியிருப்பது பிசசல்ல என்பது மறிக, 

இனி இங்சோர் சங்கை ; ஏதோ ஓர் புண்ணிய சர்மச தினால் இம்மனிச தேஹம் 

ஏற்பட்டது, என்றும் சொல்லிப் பிறகு, இசனால் அனுபவிக்க வேண்டியன 

வான இன்ப துன்பங்களை.பும் பிராப்த கர்மப்பயணாகவே சொல்லப்பட்டசன் 

ரோ. புண்ணியத்தின் பயன் இன்பமாகவேயல்லஃவா இருச்க வேண்டும், 

அப்படியே யில்லாமல் துன்பமுமல்லவோ வருகின்றது. ஒரே கர்மத்இர்கு 

இன்பம் துன்பம் எனும் இரண்டும் பயனாகும் என்பது உ௫ிதமல்லவே, இப் 

படி.யிருச்சப் பூர்வ புண்ணியர்தின் பயனாக தேஹம் ஆயுள் இன்ப துன்ப 

போகம் எனும் மூன்றைபும் சொல்லுதல் பொருர்தா?த; எனும் இர்த எந்தே 

வாம் பலருஃ்குண்டாகக் கூடியது. இப்படிச் சங்கித்சல் உண்மை யறியாமையால் 

நிகழ்வது என்றறிக, ௮தாவ.த, மனிதர் யாதானும் ஜர் பெரிய புண்ணியச்சைச் 

செய்.து கொண்டிருக்கும் போதே ௮சணிடைபில் ௮7௧௨. (சில்லரை) ச்சிறிய 

அவார்தா பாப புண்ணியங்களையும் செய்கின்றனர். அப்படியே ஒர் பெரிய 

பாபச்சைச் செய்வசற்நிடைபி2ல2ய அவாந்கரஙசளாபுள்ள புண்ணிய பாபங் 

களை.பும் செய்ன்றனர் என்பது உல௫ல் காணச் கூடியது, உகாரணமாக, ஓர் 

மனிதன் வொலயப் பிரதிஷ்டை, இர்ச்சத யாச்திரை முதலிய யாதானும் ர் 

bogs பெரும் புண்ணியத்தைச் செய்யுங்காலச்சினிடைபிலேயே பிறன் 

பொருளைக்கவர்தல், பிறன் பெண்டீரைச் சேர்தல் முதலிய அவார்தா பாபங் 

களையாவது ஏழைகளுக்குதவுதல் முதலிய அவார்சா புண்ணிய கர்மங்களையா 

வது செய்யச்சாண்டின்பளும், இவைகளில் நீடிச்துச் செய்யப்படும் பெரிய 

கரமமானது முச்சி மென்றும், இடையில் அவார்தரமாய்ச் செய்யப் படுவன 

அவாந்தர கர்மங்களெனவும் சொல்லப்படும், இப்படிப் பட்ட கர்மங்கள் பயன்
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தருவசாகயெ ப்ராரப்த காலச்திலும் ஓர் பெரிய போகத்தினிடையிலேயே 

௮வார்தரங்களாயுள்ள பற்பல இன்பதன்பங்களாய் வர்து விடும், இந்த கியா 

யத்தினால், ஒர் புண்ணிய கர்ம விசேஷ தக்தாலேயே இம்மனித ஜன்மம் வர்.இருக் 

இனும், அம்முக்கெய கர்மச்தினிடையில் பூர்வம் செய்யப்பட்ட பல garter 

கர்மங்களே இப்போது இம்மணிதஜன்மச்தினில் பற்பலவாறாகிய இன்பதுன் 

பங்களையும் அனுபவிக்கச் செய்கின்றது, உண்மை யிவ்விதமாதலால் ஸாற் 

கூறிய சங்கை உ௫ிசமன்று, ௮சாவது முக்கியமாயும் ௮வார் இரங்களாயும் உள்ள | 

இருவகைக் கர்மங்களே சேவாம், ஆயுள், இன்பதுன்ப போகம், என கூவகை : 

யாய்ப் பயன்படுகின்றன என்றறிக, இங்கு எழுக வேண்டியன மிகவுள. 

விரியுமென்றஞ்சி விடுகின்றன, இங்கிகனைச் சுருக்கமா யறிக, விபாகமா 

வத, ஜாதி, (ஜன்மம்) ஆயுள், போகம், எனும் மூவகையாம் என்பதே சாஸ்இ 

சங்களின் மர்மம், இவ்வுண்மையை 

₹ஹ_தி2-5ெ_த விவாகொைதராய௩வெடரா.மா? 27 

* மூலமிருக்கின் கர்மவிபாகம் ஜாதி ஆயுள் போகம் என மூவகையாய்ப் 

பரிணமிக்கொ றன ?' 

எனும் பாதஞ்ஜ”ஹல சூத்இரத்கினில் காண்க. இதுகாறும் ஜீவச்துவச்இற்கு 

'ஹேதுவாய் ஆன்மாக்களிடம் அமைச் துள்ள விசேஷங்களாகிய கிலேசம், கர்மா, 

விபாகம், ஆசயம், எனும் கான்இனில் முதல் மூன்றும் விபரமாய் விசாரிக்கப் 

பட்டன. 

இனி ஆசயம் என்பதை விசாரிப்பாம், அசயமாவது, வாஸனையென் 

பதே, ஓவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மனஃபறினில் கர்மா, வாஸனை யென இருவித 

மாகிய ஸமஸ்காரங்கள் (பதிவுகள்) உள்ளன. கர்மாவானது இன்பதுன்பானுப 

வங்களுச்கு மாச்திரம் ஹேதுவாகின்றது. வாஸனையானது பூர்வம் செய்த 

காரியத்தை மீண்டும் செய்யும்படி ஸங்கற்பச்சை உண்டுபண்ணுவதாகிய அப்பி 

யாஸ ஸம்ஸ்காரமாம், வாஸனையாகானும் ஒர்காரியசதில் ஸங்கற்பத்தை யுண்டு 

பண்ணிச்கொண்டேயிருக்கும். இவ்விஷயம் சைவ 4. பெளருஷமும் எனும் 

மூதற்பாகச்தில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டது. அந்த ஸங்கற்பச்திற்கிடங்கொ 

டுச்சால் அதுவே இச்சைய (காமமாய்ப்பரிணமிச்கும், ௮ர்த இச்சையை 

நமது விவேகதக்கனொால் வென்றபோடலாம். அப்போது அர்த வாஸனை பயன றற 

தாகும், இச்சையீன்படி. ஈடர்தோமாயின் வாளனைபயன் பட்டதாகும், வீஸனை 

யாவது, சுபவாஸனை, அசுபவாஸனை என இரண்டு வகைப்படும். சுபவாஸனை 

யாவது, இதற்கு முன்னெடுச்ச ஜன்மங்களில் ரல்லகாரியங்களையே செய்திருந் 

தமையால் ஏற்பட்ட ௮ப்பியாஸ ஸம்ஸ்கா ரமாம், 

அசுபவாஸனையாவது கெட்டகாரியங்களைச்செய்தசனால் ஏற்பட்ட ௮ப்பி 

யாஸ ஸம்ஸ்காரமாகும். ௮சுபவாஸனைகள் முனையும்போது கெட்டகாரியம் செய் 

யவிருப்பமுஇக்கும், இங்கனம் வாஸனையால் வரும் ஸங்ச்பங்களை விவேகாஇ 

2 
' மகாமகோபாத்யாய, டாக்டர் 

உ. வே. சாமிநாதையர் நால் நிலைய 
அடையாறு, சேன்னை.20.



10 வேத்சாஸ்திர 22.துவம், 

பெளருஷயத்தினத்தால் மீறிவிடலாம், கல்ல வாஸனையின்படியோ அல்லத 
கெட்டலானனையின்படியோ எவ்வழி ஈடக்கினும், ௮ச்செய்சை நிமிச்சமாப் 
aGu Luau Borger yrashmugsorsery C2 Ssuraca 

_7,2/01, துரி சர்மரலாமியப பரரரப்சம் சடமாயிருச்குமாயின் இப்போது ௮௪ப 

வாஸனையீன் வழ/யோ அல்லது சுபலாளனையின் வழியோ எவ்வாஸனையின் 
வழி நடந்தாலும் இன்பம் வந்தே தீரும், பீராரப்தம் அசுபமாசவரின் இப் 

போது எவ்வளவு ஈல்லகாரியங்களைச்செய்யினும் அந்த ப்ராரப்த கர்மாவின் பய 

னானதன்பம் வந்தேதரும், ப்ராரப்தகர்மா வேறு, வாஸனை வேறு, இரண்டிற்கும் 
ஸம்பந்தம்.யா துமில்லை. 

௮சுப ப்ராரப்தம் வந்இருக்கும்போத சுபவாஸனையேவுவதும் அல்லது 

சுபப்ராரப்தம் வர்இிருக்கும்போது அசுபவாஸனை முனைந்து ஏவுவ துமுண்டு, 
சுபவாஸனையின் வழியோ அ௮சுபவாஸனையின் வழியோ எப்படி. நடந்தா 

ஓம் பயன் ப்ராரப்தாதனமாவதபற்றி ஒன்றே எனின், எசைச்செய்வது 
ஈலம் என்று யோஜிச்கவேண்டும். அப்படி யோஜிப்போமானால் இப்போது 
கெட்ட வாஸனையின்படி ஈடந்தோமாயின் இதுவே பாபமாய் மீண்டும் ஜன் 

மார்தரத்தில் துன்பத்திற்கே ஏதுவாகுமென்றறியப்படும், ஆதலால் ஈல்ல வா 

ஸனையின் வழியே நடக்கவேண்டும். கெடடவாளனையின் வழி ஈடக்கவே 

கூடாது என்று சாஸ் இரங்களில் விஇிக்சப்பகென்றது, இவ்வுண்மையறியா 

மல் ப்ராரப்சச்சையும் வாஸனையும் பிரித்தறியும் ஞானமில்லாசவராய், வாஸனை 

யால் வரும் செய்கையையும் பராரப்ச கர்மாவினால் வருவதாய் எண்ணிக்கொண்டு, 

நான் என்ன செய்வேன், எனது பிராரப்ச கர்மாவானது என்னைக் கெட்டசாரி 

யத்தில் ஏவியது, அதனால் அவ்விதம் செய்சேன், விதி அவ்வாறு கெட்டகாரி 

யத்இல் ஏவும் போது அதனை என்னால் மீறமுடியுமா! என்று சொல்லிச்கொண் 

டே கெட்ட காநியங்களைச் செய்யும் சோம்பேரி ஞானிகளாகிய அறிவிலிகளைத் 

தற்காலம் மிகுதியாய்க்சாணலாம், ஈமது சாஸ்.இரச்இினில்” பூர்வ வினையின் 
படி. எந்த ஸமயத்தில் எது வருமோ அது வந்தே தீரும் அதை மீற எவனாலும் 

இயலாது”? என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் இதைச்சற்று யோஜித்தால் 

சாஸ்திர மெல்லாம் வீணென்றும் புருஷயத்தினமும் அவலமென்றும் a Hu 

இன்றது. அன்றியும் இதற்கு முற்றம் விரோகமாய்”” கர்மாவைச் சொல்லிக் 

கொண்டு கெட்டுப் போகாதே. நீ செவ்யையாய் நடந்து சொள்! கெட்டகாரி 

யஞ் செய்யாே த”.என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு முன்னுக் 

குப் பின் விரோதமாய்த் தோன்றினும் ௮து விரோதமல்ல, அதாவது?” பூர்வ 

கர்மாவின்படி வருவது வர்தேஇரும்'” என்ற வாக்யம் ப்ராரப்தாயச்தமாய் 
வரும் இன்பதுன்பங்களை நோக்கிய தென்றும், 4 நல்லது செய் கெட்டது செய் 

யாதே என்றது வாஸனையால் ஏற்படும் ஸ்ங்கற்ப காமங்களை நோச்சயது என் 

றும், விஷயத்தைப் பகுத்துப் பிரித்துச் சொண்டோமாயின் சாஸ்இரம் மிக்க 

அருமை என்பது அறியப்படும், இங்கனம் கர்மாவையும் வாஸனையையும் பிரித்து 
2வற்றுமைப்படுச்தியே வேதம் முதவியவைகளில் உபதேசிக்சப்பட்டிருச்கின் 

)து.$இசனை -
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பருஹசாரண்பச்ருநி 
ce _த௦விஉழா க 4ணீவ? நாாவெடு_த உவ வர தோவ | 

? அவனை வித்தியாகாமங்களும் வாளனையும் கூடப்பற்றிச் சொல்லு 
இன்றன. 

Flas ons 

விஉராக$ ஹர. ப௩கொ வாஹ_நாஃசி்ரஹ௦ப5_த0 | 

வித்யாகர்மங்களோடும் வாஸனைகளோடும் கூடியவனாய் 

யோகவாஹிஷ்டம் 

வாஹ_நாவ வி.பாஷெட oe TOW வலி நாவஹா | 

வாஸெநெளவெரணா ௨02 pb 5S) வெ. ந௩ுநீயஹெ | 

3௪4௬ ர ணோப9.௧909)_நவ AP, ஈஉுஹிஸா yo 0 | 

அய வெஉறுவொமஉ௨ஹா௦யொ௫ய_க்ஸ௦கடெ | 

a1, 1%, Bane Cavan L610) &O)a),) ral. srew Lio 

ஓ ராமா வாஸனை சுபம் ௮சுபமென இருவகையாயுள்ள து. சுபவா 
ஸனை உன்னை ஏவும்போது அவ்வழியே ஈடப்பாயானால் இரமமாய் 

சீக்கிரம் நலம் பெறுவாய். ௮சுபவாஸனையேவும் போது அதனை நீ 
விவேகம் முகலிய,யத்தினச்சால் வென்று போவொயாக, 

என்பது முதலிய முூன்னூல் பிரமாணங்களில் வாஸனையை வென்று விட. 

லாம் என்றும், கர்மாவிலும் வாஸனைவேறு என்றும், பிரிக்து உபதேசிக்கப் 

பட்டிருப்பதைக்கண்டு தெளிக, இங்ஙனம் இங்கு சொல்லப்பட்ட வாஸனையே 

ஆசயம் என்பதாம். இதனால் ஆசயம் மாலம் லாஸனை முகலிய சொற்கள் 
ஒரோ அர்த்தத்தில் உபயோடிச்கப்பருவனவாயயெ பர்யாயபதங்களே என்று நிர் 

ணயிக்கப்பட்டது, 

நித்திய ஞானானந்தமாகிய அறிவுப்பொருளை (௮த்மாவை) இது காறும் 

நிரூபிச்சப்பட்ட கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம், எனும் இன்னான்கு விசே 

ஷங்களே ஜீவனாக்கிப் பரதச்இரப்பட்டு ஜனனமரண ந௩ரகாஇயாதனைகளில் 

இடந்து உழலும்படி செய்திருக்கின் றன, 

இங்கனமாகிய கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம் எனும் நான்கும், சீங்கெயவர் 

களே முக்தர்களாம். ஆதலால் ஆதீமாவுக்குப் பந்தம், ஸம்ஸாரம், எனப்பலவா 

ரூய்ச் சொல்லப்பபெவெனவெல்லாம் இந்த கான்டிலும் அக்நியமாய் வேறில்லை 
என்றறிக, இர்கான்கும் ஆத்மாவுக்கு என்றுமுதல் ஏற்பட்டிருக்சன்றனவெ 

னின் அவை அனாதயாயிருக்கின் மையின் இன்றுமுதல் ஏர்பட்டனவெனக் 

குறித்துச் சொல்ல எவராலும் இயலாது என்பது நிச்சயம். 

இனி இச்ரான்கையும் துலைப்பகற்குச் தக்க நிலமையான து மனிதப்பிறவி 

ஒன் றிலேயே. இப்பிறவியைக் கொண்டு இதனைச் தொலைக்கும் வழியை சா. 
ஜனோமாயின் இர்ச ஜன்மத்திலேயே தொலையாவிடினும், இவ்வப்பியாலவலியால்
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அடுச்சஜன்மச்திலும் இம்முயற்சியேற்பட அப்போது தொலைத்து முக்தராக 
லாம், ஆனால் இப்பிறவியிலேயே ஸம்ஸாரத்தைத் தொலைக்கும் வழியை காடா 

மல் ௮ரிய இம்மனிதப்பிறவியை வீணாக்சிக்கொண்டோமானால் இதற்கடுத்து 
எப்பிறவியோ ! அல்லது எரு்தக் கொடும் ஈரசகயாதனையை அனுபவிச்சவேண்டி 

வருமோ ! யாதுமறியேம், ஆதலால் இத்தனைகாலம் அரிய இம்மனிதப்பிறவி 

யை வீணில் கெடுச்துக்சொண்டோமாயிலும் இனியாவது இவ்வாறு கெடாமல் 

சசையேறும் வழியைச் தேடவேண்டும் என்பதே விவேகம், எவ்வளவோ ஆயா 

ஸப்பட்டுத்தேடிய இதரவியமாவ து, புச்இிரபாரியா இகளாவது, மித்இரர் புகழ்பலம் 
முதலியயாதாவ* கூடவருமா 1! இச்சரீரம் தொலைந்தால் கூடவருவ_து தர்மாதர் 

மங்களாகிய இரண்டி ற்கர்நியமாய் யாதுமில்லையன்றோ. தர்மமே எப்போதும் 

கூட இஞர்து உதவும் துணையாகிய மித் இரனாகும், அ௮சர்மமானது கேட்டை 

விளைவிக்கும் சத் தருவே, ஆதலால் நீடித்த சத்துருவாகிய அதர்மத்தினிடம் 

பரிசயம் செய்யாமல் எக்காலக்கிலும் கூடவிருர்து ஹிதம் செய்யும் மித்திரனா 

இம தர்மத்தினில் பழகுவதில் சிரக்தையுடைவராயிருக்கவேண்டும். அ௮வ்வாறி 

GEG தத்தமக்குறியவர்ணாச்ரமதர்மங்களைக்கால தேசவர்த்தமான இயவ்புச்குசி 

தீக்சபடி.சரத்சையோடுசெய்துபசுபதியாகிய பரம் பொருளையும் உபாஹித்து வரு 

வோமானால் கொடிய ஈரகயாதனைகளுக்கும் இழிய பிறவிகளுக்கும் ஆளாகாமலி 
ருக்கலாம். வேதசாஸ் இரங்கசரில் சிர.க்தையின் றி மனம்போனவாறு நடக்கோமா 

னால் பசுத்தன்மையாகிய ஜீவத்துவம் நீர்காமல் திிலசமாகிய அவித்தியை 

முூசவியவைகளோடும் கர்ம விபாக ஆ சயங்களோடும் பொருர்தியவராய் ஜனன 

மரணாரசயாதனாஇச் துன்பங்களை ச்சுந்றிச்சற்றி அடைர் து கொண்டிருக்கலேண் 

டிவரும். இங்கனமாகிய ஜீவத்துவத்தின் ஸ்எரூபமான gi! 
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₹ அனாதியாயுள்ள அவித்தையை முக்கியமாய்க் கொண்டவையா 

இய இிலேசபேதங்களோடும் சர்மவோடும் கூடிய வாஸனைகளால் 

Muu. ஸங்கற்பவிகற்பங்களாயெ பாசங்களால் கட்டப் 

பட்டு விஷயங்களிலேயே சென்று துன்புறுவோர்களும் பரம் பொரு 

ஸின் விஷயத்தில் சிறிதும் விவேகமின் நி மூடர்களுமாயுள்ள பசுக் 

களே ஜீவர்களாம்”” 

என்று எம் ஆசிரியராகிய ஸஜஜானர்தஸ்வாமிகள் அவர்களால் விச்ஞான 

ஸுதாதரங்கெொ முதலிய நாற்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மற்றும் மூன் 
ஜோர்களா லும் இவ்வாறே உபதேிக்சப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறு ஜீவ 

ஸ்ஏருபம் சொல்லப்பட்டது. இனி ஈச்வா ஸ்வரூபச்தைச் சற்று விசாரிப்பாம்,



ஜீவனும் ஈசனும், 18 

ஈச்வரனாவ.த, பர் சகங்களாயெ கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம் எனும் 

இர்சான்கினில் ஒன்றோடும் சிறி தும் ஸம்பர் தியாமல் எங்கு முள்ளவனாய் எல்லா 

மறிவோனாய் ஸகல வல்லமையும் பொருக்தியவளுய் அனாதி முக்தளாயுள்ள பே 
ரானர்த வடிவனேயாம், இவ்வுண்மையும், 
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ஸஞெஷ ஈஸா? 7? 

 இலேச கர்ம விபாகாசயங்களால் சிறிதும் சம்பர்இிக்கப்பட்டி ராத 
புருஷ விசேஷன் ஈச்வரன் 

என்பது மூதவிய பதஞ்சலி ஸ-9தக்இரத் இனால் காண்க. 

ஈச்வரன் ஸகல உலசங்களின் உற்பச்திஸ் திதிலயங்களுச்கு ஏதுவா யுள் 

ளலன், ௮வணில்லாத இடம் ஒர்சிறி துமில்லை. சாமவனைக்காணாவிடினும் அவன் 

ராம் செய்யுங் காரியங்களெல்லாவற்றையும் கண்டுகொண்டேயிருக்ன்றான். 
அவனது பெருமை மனோவாக்குகளுச்கெட்டாதத என்பதுஉண்மை, ஜீவர்களு 

க்குக்சிலேசா திகள் போல் இவ்விறைவனுக்குச்சுக்த மாயையாகிய இில்விய சக்த 

மஹிமைகளிருக்சின்றன. 

இனி ஈசன் எங்குமிருச்சின்றானென் றதினால் ௮வன் காமிருக்குமிடச்திலு 

மிருக்சன்ரானென்றே ஏற்படுகின்றது. அப்படியானால் அவன் ஈமக்கெதி 
றில் காணப்படவேண்டும், அவ்வி தீம் எவராலும் காணப்படவில்லையே, ஆத 

லால் ஈசன் கெட்ட காரியஞ் செய்வோர்களைச் தண்டிப்பவன் என்ற எண்ண 

மிராவிட்டால் ஸாமான்னிய ஜனங்கள் ஒன்றுக்குமஞ்சாமல் தோன்றியவாறு 
நடர து, உலகநிலை ஸரிவர ஈடைபெருமல் கெட்டுபோகும்படியாகும். அப்படி, 

ஸாமான்னிய ஜனங்கள் கெட்ட காரியம் செய்யாமலிருக்க வேண்டு மென்பசை 

யே கரி ஈமது முன்னோர்களால், ஈசனிருக்கின்றான்' என்று கட்டுப்பாடாக 

யே எழு இ வைச்கப்பட்டதாகச்சொல்லக் கூடாதோ: எனின், இது ௮ றியாமல் 

சொல்லுவதே, 

அதாவது உலகம் யாவும் மண், ஜலம், தீ, வாயு, ஆகாயம், எனும் ஐநத 
மூலப்பொருள்களிலேயே அடங்கும் என்பது நிச்சயம். இவ்வைந்து பொருள் 

களையும் நாம் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காண்கின்றோமென்பதில்லை. ஈம்மால் காணப் 
படும் பொருள்கள் மண், ஜலம், தீ, எனும் மூன்றே, இங்கனம் ஈமச்கெதி 
ரில் காணப்படாமையால் ஈசனில்லை என்போமானால் வாயுவாகாசங்களும் 

காணப்படாமைபற்றி ௮வைகளிரண்டையும் இல்லையென்சே சொல்ல 

வேண்டியதாகும். பிரத்தியக்மாய்க்காணப்படாவிடினும் யுக்தி : யனுபவங் 

களுக் சொட்டிய சாஸ் இரங்களால் கண்டு நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் வாய, ஆகா 

சங்களை இல்லை யென்பது உ௫ிதமா! இல்லை யன்றோ. 

பிரத்தியகூமாய்க் காணாவிட்டாலும் அதனாலேற்படும் செய்கைகளைக் 
சண்டு அப்பொருளை நிச்சயித்துக்கொள்சின்றனம், இதுவே ௮நுமானம் என 
மது சாஸ் இரங்களில் சொல்லப்படுகின்ற து:
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உதாரணமாக, ஈள்ளிருளில் வீட்டி ற்குள் உடம்பு முழுதும் போர்த.இக்கண் 
மூடி.ப்படுத்திருக்கும் காலச்திற் கேட்கப்படும் இடிச்சத்தத்தைக்சொண்டு 
கேரில் காணப்படாத மேகச்தையுள்ளதென்ன அனுமானிச்துக்கொள்கன் 

வ e 

மனம். மேசுச்தைச் காணாவிடினும் அதன் Qewonu Gus ss gsong5s 

கொண்டு அதனையுள்ளதாக நிச்சயிட்பது போன்ற காரியங்கள் உலகில் ஏராள 
மாம் ௮லுபவச்திலிருக்கின்றன. உலகில் ஏதாலும் தர் வேலை ஈடக்க வேண்டு 
மானால் ௮தனைச் செய்யும் வஸ்து ஒன்று இருச்ச வேண்டியது அவயம், பெ 

ரிய மரங்களை வேற் பிடுங்கிச்சாய்த்தல் கப்பல்களைக் கவிழ்த்தல் முதலிய அஸா 
தீதிய வேலைகளைச செய்துபோடும் பொருள் வாயுவே யன்றோ. ஓர் விதமான 
உருவமுமில்லாமலிருர் துகொண்டு இது இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எங்கனம் 
செய்கன்றதென்று யோஜிப்போமாயின் அது ஈமது புச்திச்கெட்டவில்லை. 
ஏதோ இப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்யும் யோக்கெயசை இதற்கிருக்கின்ற 
தென்றே சொல்ல வேண்டியதாகின்றது. ் 

இவ்விதம் வாயு எனும் பூதச்தை நேரில் காணக்கூடாவிடினும் அதன் 

குணமாகிய பரிசச்தையும் ஈமச்குப் பரிச உணர்ச்சி யிராதபோதும் தூரத்தில் 
காணப்படும் மரங்களின் ௮சைதலாசய செய்கையையும் சொண்டு, அ.ச்சகைய 

செய்கைகளைச் செய்யும் பொருளாகிய வாயுவென ஒன்று உள்ளதாகத் இர் 
மானிக்கின்றோம். இது போல ஈசன் எனும் பொருள் நம்மெதிரில் காணப் 
படாவிடினும் உலகெங்கும் ஈடைபெறுவதாசிய அவனது அரிய செய்கை 
களை.க்கொண்டு ௮ ச்செயல்களையுடையோன் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்று நிச் 

சயிக்கத் தகும். . 

| இனி, வாயுவின் செய்கையாகிய விருகூசலனம் முதலிய பி ரத்தியக்மா 

ய்க் காணப்படுகின்றமையால் அ௮ச்செய்கையையடைய பொருள் ஒன்று இரு 

க்சவேண்டுமென்று நிச்சயிக்கின்றோம். ௮துபோல ஈசனது செயல் ஒன் 

றும் உல௫ல் பிரத்தியக்ஷமாய்ச் காணப்பட வில்லையே எனின் அல்ல, அதாவது 

வாயுவின் செயல்களைச் காட்டிலும் உலகில் ஈடை பெறுஇன்றதாய்ச் சொல்லப் 

படும் ஈசன் செயல் மிக்க நுட்பமாயிருக்கின் றமையால் ௮.து எல்லோருக்கும் வெ 

ளிப்படையாய்க் காணப்படுகின் தில்லை. இணி அந்தச் செயல் யாசென்றும் 
Bf HI எதனால் நிகழுகின் 2 தென்றும் சற்று யோஜித் துப் பார்ப்போமாயின் 
ஈசனை உள்ளபடி. கண்டுகொள்ளலாம், சற்று யோஜித்துப்பார்க்ளெ பி ற்கு. 

புலப்பவவெனவாகிய செயல்கள் உலூல் ஏ சாளமாயிருக்கின் றன. உலகிலுள்ள 

ஸகல செயல்களும் ஒசே மாதிரியாய் வெளிப்படையாய்க் காணக்கூடுமென்ப 

வையல்ல, பொருள்களின் நிலமைக்குத் தக்கபடி ௮வைகளின் செய்சைகள் ஏ ற் 

படுசின்றன. ப்ருதிவியிலும் ஜலமும் ஜலச்திலும் அக்சநியும் அக்இநியிலும். 
வாயுவும் வாயுவிலும் ஆகாயமும் அட்பம், ஆ தவின் அதனதன் நிலமைக்குத் 

தக்கபடி செய்கைகளும் முறையே அட்பமாயமைர்திருக்கின் றன, 

வாயுவின் செயலாகிய மரத்தையசைச்தல். முதலியவை போலப்பிரத்தி 

யுக்ஷமாய்ச்' சாணக்கூடியனவாமிராவிடினும் உள்ளச்திலேயே நடைபெகம்
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சிந்தனை முதலிய மிக்க' நட்பமான செயலைச் சொண்டு, ௮ர்தச் செயலைச் செய் 

யும் மனம் எனும் தர் பொருள் இருக்க வேண்டுமெனத் தீர்மானிக்கின் ”ரமன் 
Cup. 

இனி, கத்தி முதலிய கருவிகளால் மனுஷ்யாதி தேவஹங்களை அறுத்துச் 

செய்யும் பரிசோசனையில் மிகவும் சறர்சுவர்களான (டாச்டர்கள்) வைத்இயர் 

இதுவே மூளை ; இதுவே சுவாஸாசயம், இலவே ரக்தாசயம், என்பதாகப் பிரத B) 

யக்ஷமாய்ச் சரீரச்சிலுள்ள ஸ்.தாலாவயவங்களைக் சாண்பிச்சின்றரனரே அவ் 
வாறு கச்தி கொண்டறுச்து * இதுவே மனஸ் ” எனக் சாண்பிச்த வைச்தியரா் 

இது காலம் வரையில் யாரேனும் ஒருவறிருந்ததாக நிரூபிக்க முடியுமா ? எவ்வள 

வோ ௮னுபோகமுடைய வைச்தியர்களின் பரிசோதனைச்குமகப்படாமல் பூ g& 
கண்ணாடி முசலிய எக்கருவிகளாலும் காண இயலாமல், இப்படியோர் பதார்த்தம் 

ஏங்கனமிருச்கும் என யோதஜித்துப் பார்ப்பவர்க்கும் எட்டாமலிருக்கினும், 

அபாரமாயும் அற்புசமாயுமுள்ள சிர்தனைகளைச் செய்துகொண்டிருக்கும் பொரு 

ann Gu மனஸ் எனும் தர்பதார்ச்சமிருக்கவேண்டுமேனக் தீர்மானிப்பது போல, 

அதனிலும் நுட்பமாய் உலகில் ஈடைபெற்று வரும் ஆச்சரியமான செயலைக் 

கொண்டு அர்சச் செய்கையைச்செய்யும் அற்புதவல்லமை பொருர்திய பொருள் 

ஒன்9ள்ள செனத்தீர்மானிப்பது குற்றமற்றதே என்றறிக, 
கருவி கரணங்களின் பரிசோதனைச் கெட்டாத பொருளை அறிவின் ஆழ் 

ந்த விசாரணையாலேயே தெரிந்து கொள்ளவேண்டுமன்றி வேறு வழியில்லை, 

ஓர் பொருளிருக்கு மிடத்தில் மற்றோர் பொருள் இராதென்பது ஸ்தாலமாய் 

அநியப்படுகின்றது. மாம்ஸம் ரக்கம் ஈரம்பு எலும்பு முதலியவையடர்க் து 

நெருங்கியுள்ள இச்தேஹச்தில் மனம் எனும் ஓர் பொருளிருர் துகொண்டு 

ஆச்சரியமான வேலைகளைச் செய்கின்றசே, இது எப்படி நடக்கின்ற செனின் 
அதற்கு விடையாது சொல்லுவது? ஏதோ இவ்விதம் இது ஆச்சரியமாகத்தான் 

இருக்கன்றது என்றே சொல்ல வேண்டியதாகின்றது. புச்தியைச் சற்றுத் 

இிக்ஷணமாய்ச் செலுத்திப் பார்கீசின் உலகில் ஒரே இடச்திலிருர்து ஏசகாலத் 

இல் ஆச்சரியமாகிய கிரியைகளைச் செய்துகொண்டிருப்பவைசளாகிய பல 

பொருள்களுள்ளன என்று அறியப்படுகின்றது. அதாவது, பிருதிவி ஜலாக் 

இநிகள் இருக்குமிடத் திலேயே வாயுவும், வாயு இருக்குமிடச்திலேயே ஆகாசமும் 

இருக்கின்றசன்றோ. இசகனிலும் ஸ-5்மமாய் மனஸ் எனும் பொருளானது. 

மாம்ஸம் ரச்தம் முதலியவைகளடார் இருக்குமிடச்கிலேயே இருக்கின்றது. 

இப்படியிருர்துசொண்டு அதனதன் வேலையையும் செய்துகொண்டிருச் 

கன்றதன்றோ. அவ்வாறே இவ்வளவு பொருள்களிருச்கினும் அவைகளிலும் 

ஸு-ஒஷ்மம।ய் உலகெங்கும் ஈடைபெறும் ஆச்சரியமாகிய செயலொன்றிருக் 
கின்றது. இனி அச்செயல் யாதெனின் அதனைச் சற்றுச் சுருக்கமாய் நிரூபிப் 
பாம், 

₹ நமக்குத் துன்பம் வரக்கூடாது ; இன்பமே வரவேண்டும் ”” எனும் எண் 
ணச்சைகச்கொண்டே ஸச௫ல ஜிவர்களும் தத்தம் யோக்கெயதைக்குச் தக்கவாறு
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, மூயற்சியைச்செய் துசொண்டிருக்கின்றனர். ௮ ங்ஙனமா யினும் ஒசோர்ஸம 

யம் எவ்வளவோ அரிய முயற்செளைச்செய்தும் அவையெல்லாம் சிறிதும் பயன் 
படாமல் பெருர்துன்பத்திற்கே ஆளா கும்படியாகின் ததன் ஜோ வீ ப்படி இவர் 

களது செய்சைகளாகய முயற்சிசள் பயன ற்றவையாவதறகுச் ௧7 Tem I ST னும் 

ஒன்றிருச்சவேண்டுமென்ப.து நிச்சயமல்லலா. இவாசளத முயற்சியை வீ னுச 

கும் பெொரள் யாசென் புற சமஸ். தலமாகிய பார்வைக்கு, ச்தெரியாவீடி னும் 

சம் இருஷ்டி.ச்செட்டாமல் இத ற்குப் பிரதியாய் ஈடா துகொண்டிருக்கும் அரிய 

பெரியமுயற்சியென்று இராவிடில் இவர்களது முய OF) பயனற்றதாவதற்கு 

நியாயமில்லை என்பது நிச்சயம், 

சங்கை, முயற்சியை எப்படிச்செய்தால் அ.ச்துன்பம் வராமற்போகுமோ 
அப்படிச்செய்திருர்தால் அத்துன்பம்வந் இருக்காது, புருஷ்யத்தினச்சைச்ச 

ரியாய்ச் செய்யாமையினாலேயே அர்தர்த தீதுன்பத்திற்காளாகும்படியாகின்ற 

தென்று சொல்லாமே ! இகற்கெனவேறு காரணத்தைச்சேடவேண்டிய இல்லை 

,யே எனின், இது ௮றியாமையேயாம். ஏனெனின், அபாரமான தேகபலமும் 
'புசிதிபலமும் பொருர் இியவராய் ஆக்ஜை, செல்வம், முதலிய ஏனையளம்பத்து 

'சளிலும் மிச்சப் பெருமை பெற் ஐவாராயுள்ள மனிதரும்” இக் துன்பம் வாராம 

லிருக்கும் வழியை சாம் தேடி.க்கொள்ளவேண்டும் ! எனப்பற்பலவாருய்ச்செய் 

யும் முயற்சிகளும் வீணாய்ப்போய் முடிவில், ௮ந்ஙனம் எத்துன்பத்திற்கு 

ப்பயந்து மூயற்சியைசெய்தனரோ அச்துன்பச்திற்கே உட்படும்படியாகின் ற 

, தே. அதற்கு எச்சாணச்தைச் சொல்லஇயலும்? அந்தோ காலம் சென்றசச் 

, இரவர்ச்தியாகிய ஈமது ஏழாவது எட்வர்டு மஹாராஜாஇிராஜாவாகிய ஸ்ரீமா 

“னுக்கு மரணம் வரக்கூடாசென ஈம்சக்கரவர்சத்தியாயய ஜார்ஜ் மஹாராஜா 
முதலிய ராறவர்ச்கத்தார் செய்தசிகிச்ஸைபிலும் சிறர்தசிசிச்ஸையைச்தற்காலச் 

தீவராகிய மற்றவர் செய்ய இயலுமோ! அவர்களுக்கு அனுபவமுள்ள மேதாவி 

களாகிய வைச்தியர்கள் இடைக்கவில்லையோ ? அந்த ஸ்ரீமான் உயிர்பெற்றுய்ய 

வேண்டுமென்பதைக்குறித்துச் செய்யப்பட்ட முயற்சியும் போதுமானதல்ல 

எஷ்ப து உ௫ிதமாகுமா ? அல்வளவிருர் தும் பபன்படாமற்போச்சுசே1 அதலால் 

இஷ்சள எவவளவு அரியமுயற்சிுயைச செயயினும இலவவளவையும் பயனற்ற 

தாகும்படிச் செய்வதும் ஈம்மால் பிரச்தியக்ஷமாய்க்காணக்கூடாத துமாயுள்ள 

ஏதோ ஓர் ஆச்சரியமாகிய செயல் உலகில் நட் துகொண்டிருக்சன்றது என்ப 

தை ஓச்துச்கொள்ளவேண்டியது அவசியமாகின்றது, ப ப 

இனி, மனிதர்களது முயற்சிவீணாவதுபோல ஆகாயச்இில் ஸஞ்சரிக்கும் 

பறவைகளின் முயற்சியும் நீரில் வாழும் ஜந்துக்களின் முயற்சியும் வீணாகன் 
றதும் பிரச்தியகமாய்ச்காணலாம். இனி இவ்விர்தியாசேசத்திலுள்ளவரது 

மூயற்சிமாத்திரம் ீணாகின்றது மற்ற தேசகச்திலுள்ளவரது முயற்சியெல்லாம் 

ஸபலமாகின்றதே எனச்சொல்லமுடியுமா ? இம்மட்டெல்ல, இவ்வாசியாமுத 

லிய ர் துகண்டங்களிலுள்ள எத்சேசத்திலும் இவ்வாஹறே ஓசோர்ஸ்மயம் ௮ங் 

குள்ளவாது அ௮ரியமுயற்சிகளும் வீயமைப்போடின்றன என்பதை உலகவியவ :
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கா.ரத்தினால் ஈன்கறியலாம், இங்கனம் ஜீவர்கள் வ௫க்குமிடமெல்லாம் 'இவ். 
விஷயம் ஈடைபெறுகின் றமையால் ஜீவர்களின் முயற்சிகளை வீணாச்குகன்ற 

செனச்சொல்லிய. அவ்வ நீபுசமாகய செயல் உலகெங்குமிருக்கன்றது. அன்றி 
யும் லோகார்தாமெனும் இரண்டாம்பாகச்இல் சூரியசர் இராதிக்ருஹ ஈக்ஷத்இி 

ரா தஇிசளெல்லாம் ஜீவகோடி.கள்வஹிக்குமி டமாகிய லோசார்சாமே என நிர்ண 
யிச்சப்பட்டசன்றோ. அப்படிப்பட்ட லோசார்தாங்களிலும் இவ்வரியசெயல் 

சடைபெருகின்றதாக காம் இதிகாசபுராணங்களால் நிச்சயிக்கச்தகும், ௮ 
வ 

“e C)_b_gTLIAN,\62) j aman say ஹுமண௦௨ஐ ௦௦ [ரரஹெ 
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வ 
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எனமுன்னோர்கூறியபடி புத்தியில் நிகரற்றவரும் வரும்கால இயல் 

பைரன்கறியும் யோக்கியதையுடையவரும் ஸகலகலைகளுமுணர்ந் தவரு 

மான பிருஹஸ்பதிபகவனைமச்இரியாய்ப்பெற்றுளோன், அவனது 
ஆயு தமோவெனின் எவ்விடச்திலேவிவிடினும் ஸபலமாகவே திரும்பும் 

இயல்புடைய வஜ்ஜிராயுசம். ஸேனைசளோ ஆகாரம் நித்திரை முதலி 
யவைகளைவேண்டாதவரும் நம்மைப்போல ஜராமரணாஇகளுக்குட்பட் 
டி.ராதவருமாகியதேவர்கள், ஆகாசச்இினில் ஈநொயகமாய் ஓர் வகை 

வாயுஸ்கந்தத்தனால் நிலைபெற்றுள்ளதாகய ஸ்வர்க்கமெனும் இடம் 

வாஸஸ்தானம், ஜகர்சாதனாபுள்ள ஸ்ரீஹரியினது பரமானுக்கிரஹமோ 

இடைத்திருக்கெது, எங்குசென்றாலும் ஜயசலமாகவே திரும்பும் 

ஐ.ராவதமென்பது வாவானம். இவ்வளவு ஆச்சரியமான யோக்கிய 

தையுடையவஞுயினும் அவவிஈதிரன் ௮ஸுரர்களால் ஸகல இன்பங் 

களையுமிழந்து இருப்பிடமு:மிழர் து கிர்க்க தியாய்க் தவிச் துச்சதறும்படி. 

யாய் ஏற்பட்டது, 
என்பது முதலிய இதிகாஸ பு.ராணசரிதங்களால் அந்த அற்புதமாயெ 

செயலுக்கு, பிரும்மாண்ட கோடிகளிலுள்ள ஸகல ஜீவர்களும் உட்பட்டே 

இருச்சின்றனர் என்பது நன்ருயறியச்கூடிய து. 
இனி, ஜீவர் தமச்சியல்பாயுள்ள சக்இியிலுபதுகிகுதியாகிய சக்தியை யோ 

காப்பியாஸம்முதவியவைகளால் ஸம்பாஇித்துச்கொண்டால் அப்போதாவது ௮ச் 

செயலை மிறமுடியுமோ எனின் அல்ல, அதாவது எவ்வளவு அரியயோகஹித் 

இகளைக்சைக்கொண்டாலும் சிறு துரும்பு ஒர்பெரியமலையை எங்கனம் சிறிதும் 

சலிச்சச்செய்ய முடியாதோ அப்படியே அர்தச்செயலைச்சிறு தும் மீறமுடியா து. 

இங்கனம் ப்ரும்மாண்டமெங்கும் ஈடைபெறுகின்றதும் எவராலும் மீற 
வொஞாதைதுமாயிருக்கும் ௮ர்தச்செயலைச் சற்றுக்கவனிச்தால் இசனிலும் அரி 

யதாகயெ ஓர் உண்மைவிளங்கும். ௮. தாவது செய்கை, கிரியை என்னப்படும் 
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பதார்த்தசமானது செய்வோன், கர்த்தா, என்னப்படும் ஒர் ஆச்ரயப்பொருனின் றி 

தினித்திராது. ஆச்ரயமின்றி செய்கைமாச்திரமுள்ளதென்பது உலகினில் ஸம் 
புவமில்லையாதலால் செய்கையையுடைய பொருளை நேரில்காணமுடியாவிடினும் 

செய்சையைக்கொண்டு அ தற்காச்ரமாயுள்ள பதார்சத்த,ச்தை யுள்ளதென்று நிச்ச 
யித்சறிர்து கொள்ளலாம். உலகெங்கும் ஈடைபெறுகின்றதாயெ அல்வரிய 
செயலைச்கொண்டு அதனையுடையதாகிய ஆச்சரியமான ஓர்பொருள் உலகெங்கு 

மீருச்சன்றதென்று நிச்சயமாய் விளக்குகின்றது, 

இனி ௮ர்தப்பொருளின் பெயர்யாது ஏனின் மீறவொணாத செயலை 
யுடையது எனும்பெயசே அசதற்குத்தகும், இனி அர்தச்செயலை பிரிதிவியின து 

என்றாவுது ஜலச்சினுடையசென்றாவது அக்கிரியினுடையசென்றாவது வாயு 
வினுடையதென்றாவது ஆகாசச்தினுடையதென்றாவது மனஹினுடையதென் 

ரூவது சொல்லஇயலாது. இவைகளுக்கர்நியமானயாதோ ஓர் பொருளினுடை 
யது என்பதே நிர்ணயம் என்றறிக, ட 

சங்கை,  தமக்குத்துன்பம் வரக்கூடாது” என ஸகல இவர்களும் முயற் 

சித்தல் உண்மையே, ஆனால் ௮.து பயன்படாமல் போவசைக்சொண்டு அதற் 

கெதிரிடையான செயலையுடைய வேறொரு பொருளிருச்சவேண்டுமெனக் 
கொள்ளுவது ஏன் ? இன்பதுன்பம், முதலியவை மனஸைப்பற்றியதென்பதில் 

ஸந்தேகமில்லையே ! மனஹினால் இன்பமெனச் கொண்டால் ௮.து ஸுகமாசன் 
றது. துன்பமெனச் கொண்டால் துக்கமாகின்றது. ஆதலால் ஸுக துக்கங்கள் 
அவரவர் மனஹினாலேயேவருவன எனச்கொள்வது உ௫ிதமாயிருச்ச, இதற்சென 
எ. திரிடையான செயலையுடைய வேரொரு_,பொருள் உலகெங்கும் இருச்சன்ற 
தென்பது ௮நுசிதமே என்பதாம், 

இனி யிதனுண்மைய றிக. மனஹினாலேயே ஸசல ஜீவர்களும் சுக்துகீசங் 

களைச் கற்பிச்துக்கொள்ளுகென்றனர் என்பது மிகவும் அறியாமையேயாம், 
ஸகல ஜீவர்களும் விரும்புவது இன்பச்தையேயன் நி ஒருவரும் தமக்குச் துன் 
பத்தை விரும்பமாட்டார், மனஹினாலேயே இன்பதுன்பங்களைச் ௧ NS gd 

கொள்ளுவது என்பது உண்மையாயிருகசின், ஸகல ஜீவர்களும் எப்போதும் 
தத்தம் மனஸை ஏன் இன்பமாகவே வைச்துச்கொள்ளக்கூடாது ? இன்பமாக 

வே தம்மனளைக்கற்பித்துக் கொள்ளவேண்டுமென எவ்வளவு மூயற்சியைச் 

செய்யினும் புத்திரபார்யா இன் உயீர்நீங்கும்போது அ௮.து சிறி துமியலவில்லை. 

மஹாமேதாவிகளான மறஹ்ருவதிகளும் கூட மஹத்தான துன்பங்களை யனுபவித்த 

தாச இதிஹாச புராணங்கள் கூறுகின்றனவே. ஸுகதுக்கங்கள் மனச்சுற்பனா 
மாத்திரமே யெனின், ௮.து இன்பச்திற்குமாச்இிரம் ஒருவாறு. பொருக்துன்.ற 

தாய்ச்காணப்படுகின்றது. துன்பத்தை நோச்சச் சிறிதும் ஒவ்வவில்லையே, 

இன்பதுன்பங்கள் மனக்கற்டனாமாச்திரமே எனின், உலலுள்ள ஸகல ஜீவரும் 
ஓர் கணமுமோய்வின்றி எப்போதும் மனஸை ஸுகமாகவே ஏன் கற்பித்துக் 

கொள்ளக்கூடாஅ ? அப்படியாயின் உலகில் தன்பமபைவிப்பவசே டில்லாமர்
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போசவேண்டு மென்றல்லவோ ஏற்படும், ஆதலால் மனக்கற்பனையே துன்ப 
மென்பது தவறேயாம், 

. இனி அ௮வரவர்பூர்வ ஜன்மங்களில் செய்திருக்கும் வினையே அதாவது கர் 

மாவே ஜீவர்களின் முயற்சகளையெல்லாம் வீணாகச் செய்து பலமானதுன்பச் 
இற்கு உட்படுச்துகின் ரசென்பதுகுற்றமாகுமோ? இதற்கென வேறுபொருளை 

யங்கரிச்க வேண்டியதில்லையே! எனின் இதனைச் சற்றா ராய்வாம். 

கர்மா என்பது வினை, ௮.ு தொழில் மாத்திரமே யாதலால் அது ௮றி 
வுப் பொருளல்லாத ௮சேதாமேயாம், அசேதனமாவது இந்தக் காரியத்திற்கு 

இது பயன் என்பதை அறிந் துகொள்ளுதற்கு இயலாசது என்பதாம், கர்மா 

வுச்குச் தக்கபடி. இன்பதுன்பமேற்படுகன்றசென்பது ஈமச்கு ஸம்மதமே, 
ஆனால் கர்மமாச்திரமே அதற்குப் போதும் என்பது குற்றமே என்றறியவே 
ண்டியது. யுக்தியனுபவங்களைக் கவனித்தால் கர்மாவுக்குச்தக்கபடி யுள்ள 
பயனைஅறிர்து அவ்வாறு அவரவர்ச்குக்கரும் செயலையடையபொருள் வே 

ரொன்று இருச்சவேண்டுமென்பதெநிர்ணயம்.. உல$ூல் எங்கேயாவது கூலிக் 
காரன் செய்யும் வேலைமாத்தாமே அதற்குள்ளகூலியை அவனுக் கொடுப்ப 

துண்டா ? கூலிக்காரன் செய்யும் வேலையை ௮றிவோனாகய சேதனனான எஜஐ 
மானனேயன்றோ அதற்குள்ள கூலியைச் தரு௫ன்றான். படிச்கும் பையன்கள் 

எழுதியவிடைகளே பரீக்ை தேரியதென்றாவது தவறியசென்றாவது சொல்லு 

சன் றதென்பது உலடிலுண்டா? இல்லையே ? அவ்விடைப் பச் திரிகைகளைச்சவ 

னிக்கும் பரீகூகசசேயல்லவோ தேறியதென்றாவது தவறியசென்றாவ.து செல்ல 

வேண்டும், உல௫ல் கூலிச்சாரன் செய்யம் வேலயே அதற்குள்ள கூலியைத் 

தருதலையாவது பையன்கள து விடையே பரீகை்ஷை தேறியதென்று சொல்லுதலை 

யாவது கண்டிருப்போமானால் அதனைச் இருஷ்டார் சமாகக் காட்டி. கர்மாவே 

இன்பதுன்பச்தைச் தருகின்றது என்பதைச் சாஇக்கப்பார்க்கலாம், அப்படிக் 

கின்றி எந்தத் திருஷ்டார்தச்தைக்சவனித்சாலும் சேதனாளாசிய ஒருவனாலே 
யே செய்சைக்குப்பயன் ஏற்படுகின்றதாச ஏற்படுகன்றமையால் கர்மாவே 
இன்பதுன்பங்களைச்சரப் போதுமானது என்பது மிகவும் ௮ ந௫சதமே என்றறி 
யப்படுகின் றத, 

இனி, காலத்தினாலாவது அல்லது ஸ்வபாவத்தினாலாவது இன்பதுன்பம் 
வருகின் றதெனின் ௮ வும் குற்றமே. காலம் ஸ்வபாவம் முதலியன எவ்வளவு 

கூடினாலும் ௮வை அறிவில்லாத அ௮சேதனங்களேயாதலால் எவ்வளவுகோடி. 

மண்குவியலிருப்பிலும் குலாலனின் றி குடமுண்டாகாததுபோல, கர்மாவையும் 
சர்மபலச்தையும் ௮றிவோனும், எவராலும் மீறவொணாதசக்தியடையோனு 

மாகிய ஓர் பேரறிவாளணிராமல் ஜீவர்களுக்குக் கர்மபலபோசம் நிகழாதென் 

ope. 
இனி, கர்மாவென்று ஒன்றை உள்ளதாக .வைச்துக்கொள்வசனாலன்றோ 

கர்மபலத்தைச் சருவோனாகிய ஒர் சேதனன் வேண்டும் என்று சொல்லவேண் 

டியதாசன்ற த.சர்மாவயே ஓத்துக்கொள்ளாவிடில் என்னகுற்றம் ? ஏதோ
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ஸ்வ்பாவமாக்வே எல்லாம் சடைபெறுின்றதென்று சொல்லச்கூடாதோ எனின் 

அல்ல, 

உலகில் ஸகல ஜீவர்களுக்கும் ஒன் நிற்கருப்பதுபோல மற்மொன் DB on 

மல் ஸுகதுச்கங்களில் தாரதம்மியங்காணப்படுசின்றதே 1 அதற்குக் காரணம் 
யாதெனின் சொல்லவேண்டும். ஸ்வபாவமே அதற்குக் காரணம் எனின், ச 

ல,ச்தின் ஸ்வபாலமா? அல்லது தேசச்சின் ஸ்வபாவமா ? அல்லது வஸ் தவின் 

ஸ்வபாவமா ? இதனை ஈன்குயோதிச்சலேண்டும். காலச்தின்ஸ்வபாவமே காரண 
மெனின் வஸந்த காலத்திலோ அல்லது கிரீஷ்ம காலச்திலோ மற்றுமுள்ள க 

லச்திலோ ஸகல ஜிவர்களுக்கும் ஓரேவிதமாய் இன்பமாவது துன்பமாவ தவர 

வேண்டும், உலகில் அப்படிச் காணப்படாமையால் அது மிக்கத்தவறேயாம், 

சேசத்தின் ஸ்வபபாவமே காரணமெனின் அமேரிச்சா yeas இடங்களில் உள் 
ளவரெல்லோரும் ஸஃகச்சையே அனுபவிக்கின்றார் என்றாவது, ஆப்பிரிக்கா 

மேவிய இடங்களில் உள்ளவரெல்லோரும் துன்பசிதையே அ௮னுபவிச்சின்றார் 
என்றால து சொல்ல யவண்டியதாம், அவ்விதம் காணப்படுவஇில்லையே, இல் 
விடத்தில் உள்ளது போலவே அம்விடச்திலும் எவ்வளவோ தா.ரசம்மியங்கா 
ண.ப்படிகின்ற து. ௮.சலால் ௮ ௮௮ம் உ௫சமாகா த, இனி வஸ். துவின் ஸ்வ 
பாவுச்கினால் இன்பதுன்பமேற்படுகின்றது எனின், ஒரேவஸ்.து Qt ares Rev 

இன்பத்திற்கும் மற்மோர் காலத்தில் துன்பத்திற்கும் ஹேதுவாரின்றதே ! ஆச 
லால் அப்படியும் நிர்ணயிக்கமுடியவில்லை, 

இனி ஸ்வபாவததினால் இன்பதுன்பங்களேற்படுதல் என்பதை ஓத்துச் 

கொள்ளாவிடினும், ஏதோ தற்செயலாய் ஸுகதுச்சங்களேர்படுகின்றன என்று 

சொல்லலாமே எனின், ௮ துவும் உசிதமல்ல, தற்செயலாவது தனது செயலா? 

அல்லது பிறர் செயலா! யாதென்று கொள்ளுவது? இனி, தன் செயலுமல்ல 

பிறர் செயலுமல்ல ஏதோ அகஸ்மாத்தாய் (காரணமின்றி) ஈடைபெறுகின்றது 

என்னலாமே எனின், அல்ல, உல$ூல் காரணமின்றி ஈடைபெறுவதாய் தர் 
காரியமும் ஸம்பவிக்கின்ற இல்லை. காரியம் காரணத்தினாலேயே ஏற்படவே 

ண்டுமென்பதே நியதமாயிருக்கின்றது. ஆதலால் ஜீவர்களின் இன்பதன்பங் 
களாகியகாரியச்திற்கும் யாதானும் தர் காரணமுள்ளதென்றேசொல்லவேண்டும், 

உலூல் யாதானும் ஓர் காரியம் ஏற்பட்டால் அதற்கு ஐர் காரணமிருச்சின்ற 

தேயன்றிக் காரணமில்லாமல் ஏற்படுகின்றதென்பது திருஷ்டாந்தமாய்க் கா 

ணப்படவதில்லை. காரணத்தை நேரில் சாணாவிடி னும் காரியத்தைச் கண்டதும் 

அத ற்குச் காரணமிருக்கவேண்டும் என்றே தீர்மானிக்க வேண்டும், 

கர்மா என்பதை ஓச்துச்கொள்ளாமலிருப்பதற்குக்காரணமானது பிரசத்தி 

யகூமாய்ச் காணப்படவில்லை என்பதேயல்லவா ! பிரத்தியக்மாய்க் காணப் 
'படாததை ஓச்துச்சொள்ளுவ இல்லை யெனின், பிரத்தியகூமொன்ே .பிரமா 

ணம் என்பதாகன்றது. பிரக்தியகூமல்லாசது பொய் பிரச்தியகூமே உண்மை 
எனின், ஆகாயம் ஏற்றுச்சால்போலச் சவிழ்ர்திருப்பதாய்க் காணப்படுசின்ற து
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மிரத்தியகூமேயன்றோ, ' ஆதலால் ௮துவே உண்மை என்று சொல்லவேண் 
டியதாகின்றது. 

அன்றியும் ஆகாயம் கறு நிலம்போலவும் ஈக்ஷச் இரங்கள் தீப்பொதிகளாக 
வுங்காணப்படகின்றன. இவைகள் உண்மையில்லையே ! தோற்றமாக இரமேயன் 

ரோ. பிரத்தியகூமாய்க்காணப்பவெதே உண்மை யெனின் இவைகளை நிஜ 
மென்றல்லவோ சொல்லவேண்டியதாகின்றது, ஆகாயத்திற்கு உருவமில்லை 

யாதலால் அதனில் கறுகிறம் இருக்கரியாயமில்லை எனும் யுச்தியைக்கொண்டு 

பிரத்கியகூமாய்ச் காணப்பவெதையும் பிசசென்றுகண்டுகொள்ளுகின்றோம். 
விலேசனம் செய்துபார்க்கின் பிரத்தியகூச்திலும் யுச்தி சாஸ்திரங்களே சிரே 

Sea mes ற அறியப்படுதின்றது. 

தவ 3, 50u Zale vi @_gi aw apy, airesa | 

BF VOS2 }0-60a ra) Bede. \rO)_sr as. 2 _sirvvTs | 
ஆகாயம் நிலம்போலும் நக்ஷத்திரம் நெருப்புப்போலும்இருக்கின் ற.து. 

ஆகாயத்தில் நிலமில்லை, ஈகூசீஇரம் நெருப்பல்ல, 

கஹாசிஉர ௧) ௯ஷ௨ஷ > J Oa. 25 ப$. 4௦ வற் சூதி_த-5 | 

on fess J" SIL) uot Ir ய தறி கரிய_த | 

ஆதலின் மித் இயகமாய்க்காணப்பட்ட பொருளையும் சியாயவாயி 
லாய் விசாரித்துப் பரீகுஷிப்பது யுச்தம், பரிசோதித்து விஷயச்தை 

நிர்ணயித்தல் தர்மச்தினின்றும் வழுவாது, 

என்பது முதலிய காரதஸ்ம்ருதி வசனச்தாலும் இவ்விஷயமே நிர்ணயிக் 

கப்பட்டிருச்சின்றது. உலகா. நபவச்சைக் கவனிப்போமானால் பிரத்தியகூ 

மொன்றே பிரமாணம் என்று சொல்லுவ து பிசகு என் றதியப்படுகின்றது. 

ஆதலால் கர்மாவானது பிரச் இயக்ஷமல்லாவிடினும் யுச்தவாயிலாய் விசா 

நிச்துட்பார்க்கும்போ து, ஒத் துக்கொள்ளவேண்டியதைத்தவிரவேறுககு இல்லை. 
ஆதலால் கர்மா வுள்ளதென்பதும் கர்மாவுக்குச்சச்சபடி. இன்பதுன்பங்களை தர் 

பேசறிவாளனே தருகின்றான் என்பதும் வாஸ்தலமேயாம் என்க, 

இர்தப்பேரறிவாளனையே வேகாகம இதிஹாஸபுசாணா திஸகல நூல்களும் 
போற்றுகின்றன. பூர்வம் கடும்பாபங்களை : மிகவும் ஸந்தோஷமாய்ச் செ 
ய்துபோட்டு, ஜீவர்கள், இர்தப் பேசறிவாளனது ஆணையால் இப்போது ௮வை 
களுக்குப்பயனாகவரும் விபத்துகளுக்குட்பட்டு மிகவும் தய.ரச்தையனுபவிக் 

கின்றனர். அப்படி, அவளுணையால் வரும் விபத்தை மீறிட் போடவேண்டுமென 
அரியபெரிய யுச்திகளைகச்கொண்டு எவ்வளவோ முயற்சியைச்செய்தும் ஜீவர் 
மூடிவில் ஆவ்வளவும் வீணாய்ப்போய் அவ்விபச் துகளுச்கே உட்படும்படி யாதலைச் 
சற்று நன்குகவனிச்தால் ௮வளுச்ஞஜையின்பெருமை நிகரற்றதென்பது ஈன்றாய் 

விளங்கும். ௮வ்விறைவனது ஆச்ஞையின் வல்லமையே ஸூர்யசர்திரா.இி 5௬ 

ஹங்களையும் ஸகலபுவனமண்டலங்களையும் -சாலசக்கரக்தில் இடைவிடாது சுழ 

ன்றுகொண்டேமயிருக்கும்படி.ச் -செய்திருக்கன்ற.து. இன்னம் இந்திராக்கிடி
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முதலிய சேவரும் சாசதவஹிஷ்டாதி மஹருஷிகளும் ௮வ்வாச்ஞையாலேயே 
தி.த்தம் தொழிலை ஈடாத்திக்கொண்டிருக்கின் றனர், 

“ Sap ranre m5 rao). 6 SOar role SavOL \ Is Sap raure J) 

ஹெ 5] 2 JG) Wry sarw2n தி 7? 

| இவனிடம் பயச்இனால் வாயுசலிச்சின்றான், இவனிடம் பயத்தினால் 
சூரியன் உஇக்கின்றான். அச்நியும் இச்இிரனும் தத்தம்வேலையில் ஜாக 

ரூகராயிருத்தலும் இவனிடம் பயச்தினலேயே, காலனும் தனது 
இரியையை இடைவிடாது ஈடகத்துவ.தும் இவனுடைய ஆணையினாலே 

யாம், 

எனும் தைத்திரீயம் முதலிய சுருதிவாக்கெயங்களாலும் இவ்விஷயமே உப 
தேசிக்கப்படுகின் ற.து. 

இங்கு ர் சங்கை; அதாவது, இர்சச்சுரூதியான து நிர்க்குணமாகிெய ஆச்ம 

வஸ். துவையே போக்கின் றதெனப் பெரியோர் சொல்லுகின்றனர். இப்படி. 
யிருக்க ஜகசாக்ஞாகரனாகிெய ஸகுணனை இக்சச் சுருதி பிரதிபா இச்கின் றசெனின் 

அதை எப்படி ஒச்துக்கொள்வது? என்பசாம், , 

இனி யிசனுண்மையறிக, இந்தச் சுருதியில் ஸாக்ூஷாச்சாக ஸகுணப்ரும்மமா 

தஇியஇறைவனே பிரதிபா இக்கப்படுகின்றான். இதனை விட்டு கிர்க்குணச்சையே 

பொருளாகச் கொண்டால் £₹₹ஹீஷ.£?? - பயக்தினால் என்பது முதலிய சொற் 

கள் பிரவர்த்திச்க இடமில்லையன்றோ. ஆதலால் ராஜாவின் ஆக்ஜைக்குப் பய 
ந்து ஈடச்கும் சேவகர்போல, எவ்விறைவனது ஆணைச்குப் பயர்து வாயு Ws 
நீர்திசாதிகள்ஈடக்கின் றனரோ அப்படி ப்பட்டஸகுணப்ரும்மமாகிய இறைவனே 
இங்கு பொருள்எனச் கொள்ளவேண்டியது அவசியம், அன்றியும் இர்தச்சுருதி 

பன் பாஷ்யதீஇல் 

 வா_தாஉ0.பா ஹி ஹா ஹ rs an uB yorvsfans ai AIM ETS! 

காயெ) ஷா சூபாஹபஹுலெஷ-நிபதர$உ) வ_த.100)_த பதி 

RO) sony wuTQntlan 5) Bal JUCZIOsagro W554 50s 
ஹாஉரறிவயகா௱ண_டெகஷா௦ உ, ரஹ ரஷ ஹ | _தஹெல ர 

கழாஉவராகஷொகஹாக& ௨, வணொவ௦ ப.ந௨) வ த.1௦0த ] 

மிக்கசமஹிமையுடையவர்களாகிய வாயு முதலியவர் தாமே ஈச்வரர்களர் 

யிருக் தும் மிகவம் ஆயாஸச்தை உடையதாகிய சலித்தல் முதலிய தத் 

தீம் காரியத்தில் நீயதமாகப் பிரவர்த்திச்துச் கொண்டிருககின் றனர்... 
- அப்படிப் பிரவர்த்துச்தல் பெரிய ஆக்ஜஞையுடையவனாய் மற்ளொரு 
அ.இபன் இருக்கும்போது யுக்தமேயாம், ஆதலால் அவர்களுக்கும் 

பயகாசணமான ஆக்ஞஜையுடையோனாயே இறைவனிருக்கின்றான். 

ஏனெனின் ௮சசனிடம் Corman ure அவர்கள்பரும்மமாகெ இவ் 

விறைவனிடம் பயத்தினால் பிரவர்த்இச்ன்றனர். ””
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எனச்சங்கர பகவச்பாதாசார்யஸ்வாமிகள் இங்குவியக்சமாய் ஸஎகுணமாஏய 
இறைவனையே போதித்திருக்கன்றமையால் இதுவே உரிதமென்பது இனிது 
விளங்குகின்றது. 
இம்மட்டுமென்பதல்ல. 

42 29 tn um: | 499.0 கி௦வ8 ம_ தவ. உ) ரண வதி நிஹ 7 0 

| Zang Lowe 8-௨) _த௦பவ௭_த பிர Sil Claw 90 தி ” 

“@as naw Raph, ven Mags meo Nareser Cures ooner 

இர்சப் பரம்பொருளிருத்சல் பற்றி ஓர் நியமச்கிற்கடங்யெதாய்ச் 
சேஷ்டிக்கின்றது. இர்கப் பாம்பொருளானது ஒங்கப்பெற்ற வஜ் 

ஜிராயுசம் போல மிசவும் பயக்இற்கு ஏதுவாயுள்ளது. அசனை 
யாரறிகின்றா?ரா ௮வர் முக்தராகன்றனர். 

எனும் கடவல்லியா தி சுருதிகளிலும் இவ்வுண்மை போ இக்கப்பட்டிருக் 

இன்ற.து. 

கூலிச்சாரனுடைய வேலைக்குச் சச்ச கூலியைச் சரும் யஜமானனால் ௮வ 

னது வேலை ஈன்கு கவனிச்கப்பட்டிருப்பதுபோல, ஜீவர்களின் பூர்வ கர்மங் 

களுக்குச் தச்ச பயனாகிய இன்பதுன்பங்களைச் தரம் இறைவனால் ஜீவர்சளது 

செய்கைகளெல்லாம் ஈன்றாய்க் கவனிக்சப்பட்டிருக்குமென்பது நிச்சயமே, ஜீவர் 
கள் மனஸிஞளுலேயேயாவது அல்லது வாச்குகாயம் இவைகளினாலாவது ஈன்மை 

தஇின்மைகளைச் செய்கின் றமையால், ௮ச்செயலுக்குச் தச்சபயன் தரும் ஈசன் மன 

ஹின் செயல்களையும் வாக்குக்காயங்களின் செயல்களையும் ஈன்ராயறிர் துகொண் 
டி ருட்பவன் என்றேற்படுகின்ற து. அவ்வாறு உள்ளத்திலும் வெளியிலும் இரு 

ர் துகொண்டு ஸகல செய்கைகளையும் அறிர் துகொண்டிருக்சின் றவளுயினும் 

அவன் ஈம்மால் காணப்படுகின்றஇல்லை. அதலால் அவனை ஸகல ஜீவர்களிட 

மூம் உள்ள ரவஹஸ்யமான பொருள். ௮தாவது AVU wt OC) Fag vrs 

என்பது தகும், 

பிருமாண்டகோடிகளிலுள்ள ஸகல ஜீவராசிகளுச்கும் அவரவர் பூர்வசர்மங் 
களுக்குச் தச்சபடி. பயன் தருவோனாகயெ இறைவன், ஸகல பிரும்மாண்டங்களி 
லும் வியாபகளுயிருட்பவன் என்பது ஈன்கு விளக்குகின்றது. அங்ஙனம் பிரும் 
மாண்டம் முழுதும் பரர்துள்ளவனை ஸர்வவியாபகன் வ... u\rat என்பது 

உ௫ிதம். | 

, ஸகல ஜீவர்களும் தத்தம் வாஸனைக்குச் தக்கபடி சேஷ்டி ச்துச்சொண்டி. 

ருக்ன்றனர் என்பது ஏற்கனவே நிர்ணயிச்சப்பட்டது. அ௮நர்தவாஸனை ௮சே 
தினமாகயெ ஜடப்பொருளாதலால் சேதனளு௫ய தர் பிரேரகனை நிமிச்சமாய்ச் 
சொண்டே அது ஜீவர்களைச் சேஷ்டிச்சச்செய்யவேண்டுமென்பது நிர்ணயமாத 
லால், ஸகல ஜீவர்களுச்கும் வாளனைக்குச் சக்சபடி. பிரோரசன் ஒருவன் பொது 
நிமித்தமாக இருக்கின்றான் என்றேற்படன்ற.து. அப்படிப்பட்ட பிரேரகனை



24 வேத்சாஸ்.இ.ர தத்.துவம், 

௮ர்தசாச்மா ஹய..ம6_தா௦_தறா தா என்பதுதகும். இவனே ஜீவர்கள் 

மனஹினாலாவது வாக்கினாலாவது காயத்தினாலாவது யாதானும் சேஷ்டித்துக் 
கொண்டேபிருச்ச அதனை ஈன்றாய்க் கவளிச் துக்கொண்டுமிருப்பவன். ஆதலால் 
இவனை கர்மங்களுக்கு எ இரிலுள்ளவன் ௬சாய க்ஷ? கர்மாச்தியக்ன் என் 

பதும் கர்மங்களுக்கு ௮இிபதி என்பதும் பொருர்தும், 

பிரிதிவீ ஜலம் 2666 any முதலிய பொருள்களின் உள்ளிலும்புறம் 

பிலும் வியாபிச் துக்சொண்டி.ருக்கும் ஆகாயம், பிருஇிவியா தி பூதங்களுச்குஆ தா. 
மாகவேயிருக்கின்றதுபோல, ஸகல மிருமமாண்டங்களிலும் வியாபகமாயிருக் 

கும் இவ்விறைவனை ஸர்வ பூதங்களுக்கும் ஆசாரம் என்பது உிதம், இவ்வுண் 
மையே 

யமாகாற த ॥_கா.நி.த)௦ aur Levan ய. தர மெ ஹாறு | 
வ் 

_திடாஹவ...ணிய?_கா.நி 2சிஹா.௩் GOI TUL | 

எங்ஙனம் எங்குஞ் செல்லுவதும் மஹத்துமாயுள்ள வாயு, ஆகரசச்த 

லிருச்சின்றனதோ அங்ஙனம் ஆகாசாதி ஸகல பூதங்களும் என்னி 
டம் (பசம்பொருளிடம்) உள்ளவை என்றறிக. 

என்பது முதலிய சுலோகங்களினால் அர்ச்சுனனுக்கு உபசேசிக்சப்பட்டி. 

ருக்கின்றது. இங்கனம் ஸகல பூதங்களுக்கும் ஆ தாரமாயிருக்கும் இவ்விறை 
வனை ஹப... ஹூ9_தா.பூவாவ$ ஸர்வபூகங்களுக்கும் இருப்பிடமாயுள்ளவன் 

என்பது உரத், 

ஸசல ஜீவர்களின் கர்மங்களை.பும் ௮ றிர்.துசகொண்டு ௮/வைகளுக்குச்தக்க 

பயனையும்தருவோனா௫ய இவ்விறைவனுக்கு ௮ச்செய்கைகளின் கிமித்தமாய் யா 

தானும் பற்று ஏற்படச் கூடுமோ எனின், ௮ல்லவென்ச, அதாவது, ௮வன் ௮ச் 

செயல்களில் ஸங்கம் யாது.மின்றி ஸாகதிமா ச்திரமாயுள்ளவன் என்பதாம். ஆத 

லால் இவனை * ஸாக்ஷ்'' என்பதும் உடசமென்றறிக, 

. இனி உபநிஷதங்களில், முச்தரால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நிர்க்குண 

மே என்றும் அவனுச்கர்நியமான பொருள் யாது.மில்லை என்றும் சொல்லப்படு 

கின்றதே! அதற்கு விமீராசமாக இங்கு ஈச்வரன் ஸகுணன் என்றுசொல்லியத 

எப்படிப் பொருந்தும்? எனின் இஃதறிக, மூச்இி நிலமைபில் சேவலபான நிர்க் 
குணமாய் எர்தப் பொருள் எஞ்சிரிற்கின்றதோ, ௮துவே முச்தரொழிர்த ஏனை 

யோர்க்குச்திவ்விய மஹாமாயா சக்தி விலாஸம் பொருச்இயுள்ள தும் உபாஹிகச் 
கும் பத்தகோடிகளுக்குக் கோரிய புருஷார்த்த ச்தைச்தர் து அதுகீரெஹிப்பது 

மான ஸகுண பரம்பொருளாயிருக்சன்றது. உண்மைஞானம் பெற்ற முகத்த 
ருக்கு அவனேகேவலமும் நிர்க்குணமுமாய் எஞ்சிநிற்கின்றனன். ஆதலால் இவ் 
விறைவனை : கெவ98£ _நி.ம.... ஈண8 (கேவலன் நிர்ச்குணன்) என்பதசகும், 

உண்மை யிவ்விதமாதலின், ப
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(8 வ£கொெ௨ஹவ.. ஐ.90_தஷ.உ.ம-89ஹ வவ ரவ ஹவ். 
ம 

௨26_கா௦ தாதா | ௯ழாய )க்ஷஜஹ வவர தாயுவாஷஹாக வெ 
விப 

_தாகெவலொ தி.மு. ணபு?? 
வு 

ஒசேதேவன், எல்லாப் பூசங்களிலும் மறைந் துள்ளவன், எங்கும் 

வியாபகனாயீருப்பவன், எல்லாப் பூதங்களுக்கும் ௮ர்தரா.தீமா, கர்மங் 

களுக்கு அத்யக்ஷன், ஸர்வபூதங்களுக்கும் இருப்பிடமாயுள்ளவன், 

ஸாக்ஷ், சேசுனன்,, கெவலன், நிர்க்குணனுமாம். 

என சவேதாச்வசாரம் முதலிய சுருதிகள் கோஷிக்கின்றன. இவ்விறைவ 

னது பெருமையைச் சற்றுச் கவனிப்போமாயின் மனம் வாக்கு இவைகளில் 

ஒன்றிற்கும் ௮து எட்டாசசாயிருக்கின்றது என்பது இண்ணம். 

ஓர் வீட்டிலிருக்கும் ஈ, எறும்பு, கொரு, கறையான், பேன், முகடு, முத 

லிய ஜீவராசிகளை இச்தனையென எண்ணிச் சணக்கிட்ச் சொல்ல எவராலா 

வது இயலுமா ? தனக்கணையாயுள்ள மேதாவியுலஇல் யாருமில்லை எனத் இர்மா 

னித்துச் சொண்டிருக்கும் மனிதமெல்லோரும் ஒருங்கே கூடி முயன்றாலும 

இக்காரியமியலாது என்பது ிச்சயமே. இதற்கே இப்படியாயின் இவ்வுலக 

லுள்ள ஸகல ஜீவராசிகளையும் கணக்சிடுவதைப் பற்றிப் பேசுசற்குமிடமில்லை. 

இம்மட்டுமென்பதல்ல, இனி எண்ணிறந்த பலகோடி உலகங்களோடு கூடிய 

இந்த பிரும்மாண்ட கோடிகளிலுள்ள ஸகல ஜீவர்களையும் இவ்வளவென்பதைப் 
பற்றி மனஸாலும் இந்இக்க இயலுமா ? எ.௧ல ஜீவர்களுக்கும் அவரவர் பூர்வ கர் 
மங்களுக்குத் தக்ச பயனை த்தரும் இறைவளுல் பிரும்மாண்ட . கோடிகளிலுள்ள 

ஸகல ஜீவர்களின் காமங்களும் அறியப்பட்டி ரகக வேண்மெல்லவா ! இப்படி. 

ஸகல ஜீவர்களின் கர்மங்களையும் அவைகளுக்குத் தக்தபடியுள்ள ஸாகதுக்கப் 

பயன்களையும் அறியாமல் கர்மபலதாதாவாக இருத்தல் இயலாது, அன்றியும் 

ஓர் ஜீவன் செய்த கர்மத்தை மற்றோர் ஜீவனுடையதாக எண்ணி மாறுபாடாகப் 

பயன் தருவோனென்பதின் றி, அவரவர் கர்மத்திற்குத் தக்கபயனை அவரவர்க் 

குச் சிறிதும் மாறுபாடின்றிக் கொடுப்பவனாயுமிருந்தாலொழிய கர்மபலதாதா 

வாயிருத்தல் பொருந்தா து, ப 

தவிரவும், எந்தெந்த ஜீவனது எந்தெந்த கர்மா எந்தெந்தகாலதேசங்களில் 

எப்படி எப்படிப் பயன்படவேண்டுமென்பதும் சிறிதும் மாறுபாடின்றி அவ் 

விறைவளால் அறநியப்பட்டிருக்கவேண்டும், இவ்விதம் பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஸகல 

ஜீவர்களையும் அவரவர் கருமங்களையும் ௮லைவைகள் பயன்படுதற்குத்தக்க கால 

தேசங்களை:)ம் அப்பயன்களையும் சிறிதும் பிசகாமல் அறிர் துகொண்டிருப்பவ 
னது அறிவின் வல்லமையை என்ன என்று சொல்ல)்தகும் எனின், ௮வனால் 

அநியப்படாத விஷயம் பிரபஞ்சத்தில் யாதுமில்லை என்றே சொல்லவேண்டு 

மன்றி அவனுடையஅறிவு இப்படிப்பட்டதெனச்சொல்ல எவராலுமியலா து. 

எவனால் அறியப்படாத விஷயம் யாதுமில்லையோ அவனை ஸாவஞ்ஞன் 

14
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ஹவ..40 என்றே சொல்லுவதாம், ஆதலால் கர்மபலதாதா ஸர்வஞ்ஞன் 

என்பது யுக்திவாயிலாகலே அறியப்படுகின்றது. 

இங்கனம் பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஸகலஜீவர்களுக்கும் அவ ரவர்பூர்வவினைக்குச் 
தீக்கபயனை அளித்துக்கொண்டி.ருத்தல் என்பது எவ்வளவு காலக்கற்கு முன்னா 

ஏற்பட்டது? ௮.து இன்னம் எவ்வளவு காலம் நடைபெறும் ? எனின், இதற்கு 

ஆ,தியுமில்லை அந்தமுமில்லை யென்றறிக. ஆ.தியந்தமில்லாமல் இடையிலும் 

தர்கூணப்போ.தும் தய்வொழிலின் றி இப்படிப்பட்ட செயலைச் செய்துகொண் 

டிருக்கும் இவ்விறைவனை எப்படிப்பட்டவனாபிருக்க வேண்டுமெனின், துக்க 
சோகாதஇிகள் றி தமீன்றி எப்போதும் தர்பெரிய திருப்தியையுடையவனாகவே 

யிருக்கவேண்டும் என்றறியப்படுகின்றது. எனெனின் உலகில் அரியதான தர் 
ேலையைச்செய் துசொண்டிருக்கும் மணிதனுக்கு மனஸஹிணில் யாதானும் தர் 

வியாகூலூந்தை ஏற்பமொயின் அவனால் செய்யப்படும்வேலை ஸரிவர நடைபெ 

ராமல் தாறுமாருகக்கெட்டுக்குற்றமுற்றதாகின் ஈசென்பது பிரத்தியக்ஷமாய் ஈம 

மால் காணப்படுகின்றது. இதற்கே இப்படியாளால் மனஸினாலும் எண்ணுதற் 

இயலாததாகிய ஸகல ஜீவர்களுச்கும் கர்மபலகாதாவாயிருத்தல் எனும் செய்கை 

யைச் சிறிதும் தய்வொழிவின்றி நிர்வஹித் துக்கொண்டி ருப்பவளுசிய இறைவ 

னுக்கு உள்ளத்இல் ஒப்பில்லாக அரும்பெருசக் இருப்இ யிருக்கவேண்டுமென்பதில் 

சிறிதும் ஸக்தேஹிக்க இடமில்லை. ஆதலால் கர்மபலசாதாவாடிய இவ்விறை 
வன் நித்திய இருப்தியுடையோன் _ரி அ) கரடு என்பதும் யுக்திவாயிலாகவே 

நிர்ணயிக்கப்படுகின் றது. 

௮ன்றியும் கூணிகமாகியபொருளையனுபவிப்பவனுக்கு கூணிசமான இருப் 

இயும் நித்தியமான பொருளையனுபவிப்பவனுக்கு சித்தியமான இருப்இயும் ஏற் 

படும் என்பதே உடிதம், இதுமாத்திரமென்பதல்ல, ஸுகத்திற்கு ஸாதனமா 

யுள்ள பொருளையனுபவித்தலால் திருப்இயும் துச்சச்திற்கு ஸாதனமான 

பொருளையனுபவிச்தலால் துக்கமுமே எற்படிம் என்பதும் நிர்ணயம். ஆதலால் 

நித்தியமான திருப்தியோடிருப்பவனால் நித்தியமான இன்பப்பொருளே அனுப 

விக்கப்பட்டெச்கொண்டிருக்கலேண்டுமென்ப துகிச்சயம். சுன்னாலறியப்பட்டி ராத 

பொருளைத்தான் ௮னுபவிக்க இயலாதாசலால் அப்படிப்பட்ட நித்திய ஸுகப் 

பொருளையனுபவிக்கும் ௮வ்விறைவளால் ௮ப்பொருள் அ .தியப்பட்டிருச்சவேண் 
டுமென்றே ஏற்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட சித்திய ஸுகவஸ் து அவ்விறைவ 

னால் எந்தஸமயம் முதல் அறியப்பட்டது எனின், அது கர்மபலதா திருக் 

துவம்போலவே அனாதியாகவேஉள்ளது. .௮சலால் ௮வன் அனாஇபோதன் என் 

பதேதகும், இவ்விதம் கர்பலதாதாவைப்பற்றி விசாரிச்துப்பார்க்சன் யுக திவாயி 

லாகவே ௮வன் ஃ நாடிளெராடாு அனாதிபோதன் என்பதும் சித்திக்கின்றது. 

ஸகலஜிவர்களுக்கும் கர்மபலதா தாவாயிருப்பவனை எவனுக்காவது பரதர்இரப் 
பட்டிருக்கின்ரானென்ப த பொருந்தாது. அன்றியும் எவனுக்சாவது பர gh ou 

பட்டு. ௮டிமையாயுள்ளவனுக்கு &.த்தியமான இருப்திக்கு இடமில்லை. அதலால்
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அவன் ஸ்வசர் தானாகவே இருக்சவேண்டுமென்ப தும் ஊஹிக்சப்படுசன்ற ௮, 
இந்த நியாயத்தினால், ஸர்வஞ்ஞனும் நிச்இயஇருப்சனும் அளுதிே பாதனுமா 

யுள்ளவனை ஸ்வதர் கரனென்றம் நிர்ணயிக்கச்சகும், ஹ_த௦ ௪76 சனனிச் 

சைப்படி ஈடப்பவன்'” பிறனுக்கு அடங்கெயவனல்லன் என்பது பொருள். 

ஒருவன தர் வேலையைச் சிலகாலம் இடைவிடாது செய்வானாயின் அவ 

னது சக்திகுன்றகின்றதென்பது உல௫ல் பிரக்தியகஷம். அணுதியாகவே சிறி 

தும் ஒய்வொழிவின்றி ஸகலஜிவர்களின் செயல்களையும் அறிர்துகொண்டு அவை 
களுக்குச் தக்கபயனையும் தர் துகொண்டிருப்பவன து சக்தியானது ஒர்காலக்தும் 

சிறிது குன்றாசதாகவே யிருக்சவேண்மிமென்பது நிர்ணயம், குன்ளுசசச்இயு 

டையோனை வம BIST 9 அலுப்த FeHiycooCuncr என்று சொல்லு 

வாம். 

உல௫ல் ஓரோர் மனிதனுக்கு ஒசோர் செய்கையிலேயே மிகவும் இறமை 

யிருக்கக்கூமென்றி பல செயல்களில் ஸமானமான இறமையுள்ளதென்பது 

பொருந்தாது. சிலர் பலவகையான செயல்களில் ஸமானமான சக்இயுள்ளவசாக 

ஸாமான்னிய௰மாய் ஈமமால் எண்ணப்படுவோராயினும ஈன்றாய்க் கவனிப்போமா 

யின் அவர்களிடம் உள்ள பலவசைச்சக்இகளில் மிகவும் சாரதம்மியம்காணப்படும் 

என்பது நிச்சயம், மனஸாலும் சிர்இக்வொணாத அற்புகமான பற்பல செயல்க 

ளைத்தாரசம்மியமின் றிச் செய்யும் ஆற்ற ஓுடையவனை அ௮ராஈதங்களான சச்இகளை 
யுடையோன் என்பதேதகும். 

ஆதலால் ஸகலப் பிரபஞ்சங்களின் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்.இதி, லயம், ஸம்ஹாரம், 

இசோசானம், அனுக்கிரஹம் எனும் பஞ்சகிருச்தியங்களையும் நடாச் துவோனும், 

ஸர்வக்ஞனும், நித்திய திருப்தனும், அனா திபோதனும், ஸ்வூசர் தரனும், அலுப்த 
. . ச . it . டூ ட . oO . . ச 

சக்சனுமாயுள்ள இவ்விறைவனை அகந்தசக்தன் HALO GUT 4.0 என்றும் சொல் 

லப்படுகின்றது. இவ்வுண்மை 

66 உறர$ஹுஸகிவி4வியெவறா 5;ப()_த?” 
5 

“ இவனது ஸர்வோச்கிருஷ்டையாயுள்ள சச்தியானது பலவாருயுள் 
ளது 92 

என்பது முதலிய சுவேசாச்வதரா இ ச்ர௬ுதிகளாலும் 

Cama) ge 50 Ta உற மாசிவொயஹிக௦ தர 5065 2@-s 

aus | ௯ 1 அபதிறுவிவொலிப்பிதோஷலாஹுர௨மா 80 
அ 

ஷு? 
வ் 

ஸர்வஞ்ஞத்துவம, இருப் கு, அனா கிபோதம், ஸ்வதர்.இரத் துவம், அலு 

ப்சசக்தி, அரர்தசச்தி எனும் இவ்வாறும் வியாபகனாகிய இறைவனு 

க்கு அங்கங்களாம் ””
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sii Um Be C0" நி_த)௦_திஷ௦_தியகறெ | 

ஞானம், வைராக்மம், ஈச்வரத்துவம், சுபஸ், ஸ.ச்இயம், க்மை, தரித் 

தில், ஸ்ருஷ்டி.த்சல், அர்சர்யாமியாயிருத்தல், ௮திஷ்டாதாவாயிருச் 

தில், இவைபத்தும் இறைவனிடம் நித இியமாயிருக்கின் றன. ”' 

இப்படிப்பட்ட அபாரமஹிமையுடைய இறைவன் ஜீவர்களின் உள்ளத்தி 
லும் வெளியிலுமிருர் துசொண்டு அவர்கள் செய்யும் ஸகல காரியங்களையும் 
ஈன்குகவனித்துக்கொண்டிருக்க, மனிதர் அசனையறியாகவராய் யாருமறியாமல் 

செய்கின்றோமென்றெண்ணிக்கொண்டு மெட்டகாரியங்களைச் செய்துபோடு 
இன்றனர். ஏகார்தமாக யாருமறியாமல் இக்காரியத்சைச் செய்கின்றோமென்று 
எண்ணிச்கொண்டு இவர்கள் அவ்வாறு செய்யினும், இவர்களுடைய மனஹின் 

செயல்களெல்லாவற்றையும் அறிர் துகொண்டு அதற்கு ஸாக்ஷியாயுள்ள இவ் 
விறைவன் அச்செய்கைகளை யறியாமலிருப்பானா ? மூன்று கான்கு வயதுப் 

பருவமுள்ள குழந்தை யெஇிரிலிருக்கும்போது கெட்டகாரியங்களைச் செய்வ 

தற்கு அஞ்சுகன்றவராய் ஆஸ். சசரொனச்சம்மைச் சொல்லிக்கொள்ளாம் மனி 

சர் அச்குழந்தை எதிரிவிராசபோது அக்காரியங்களை ச்செய் துபோடுகின் றன 

ரன்றோ.  அ௮ர்தோ| அச்சிறுகுழர்சைக்குக் கொடுக்கும் கெளரவுத்தையும் 

ஸர்வவல்லமைபொருர்திய இறைவளிடம் பராட்டாமலிருக்கும் மனிதரை 
உண்மையில் ஆஸ். இகரென்று சொல்லுவது உ௫சமாகுமா ? 

எவ்வளவோ அரிய பரிசோதனைகளைச் செய்து பார்க்கனும் சாணப்படா 

மல் சேகத்திற்குள் பற்பலசர்தனைகளைச்செய்துகொண்டு மனம் இருக்கன் 

றதுபோல, எப்படிப்பட்ட பரிசோதனைகளைச் செய்து முயன்றாலும் காணப் 

படாதவனாய் உள்ளும் புறம்பும் வியாபகனாய் ஸர்வக்ஞனாய் ஸர்வவல்லமை 

பொருந்தியவஞய் ஈச்வரன் இருக்கின்றான் என்பதில் நிச்சயஞானம் உள்ளவ 
ராயின், ஏகார்தத்திலாவது வெளிப்படையாயாவது எவ்வாற்றாலும் கெட்டகாரி 
யத்தைச்செய்யமாட்டார்களன்்றோ. புலி மனிதரைக்கொன்றுபோடும் என் 

பதையறிர்ச மனிதன் தெருவினில் வேங்கைப்புலி நிற்சென்றசை ஜன்னல் 

வழியாகப்பார்த்துவிட்டானாயின் பிறகு கதவைத்திறர் துகொண்டு வீட்டிற்கு 

வெளியில் வருவானா ? ௮துபோல எர்வக்ஞனும் ஸகல கர்மங்களுக்கும்பயனை 

யளிப்பவனுமாகெய இறைவன் இருக்கின்றானென்பதில் இடமான நிச்சயமுடை 

யோரசாயின் என்ன விபத்து நேரிடினும் கெட்டகாரியங்களைச்செய்யமாட்டா 
சென்பது நிச்சயமல்லலா, 

- அந்தோ! ௮ற்பச்சம்பளம் பெறுவோராடிய ராஜாங்கச்சேவகரிடம்போ 

லாவது ஈசனிடம் அஞ்சுவார்களில்லையே, இப்படிப்பட்டவர்களைப்பண்டி த 

சென்றும். பெரியோசரென்றும் ஆஸ்.திகரென்றும் சொல்லுவது சிறிதேனும் 

பொருத்தமுடையதாகுமா ? யாருமறியாமல் செய்கனெறோமென்றெண்ணிச்
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கொண்டு இவர்கள் அறியாமையால் மோசம்போயினும் ஸர்வஸாகஷியாகெய 
இறைவனும் அவ்வாறு மோசம் போவனோ ? ராம் கண்ணைமூடிச்சொண்டால் 

ஸஒரியனுக்குப்பிரசாசமிராமற்போகுமா ? இவர்கள் என்னசர்இரம் செய்து 

கொண்டுசெய்பினும் அச்செயல்களை இறைவனறிர் துகொண்டிருக்கின்றா 
னென்பது நிச்சயமே, எவ்வளவு தர்இரம் செய்துபார்க்கினும் இவ்விறைவ 
னது ஆணையினால் வரும்பயனை மீறிப்போட ஜீவர்களாலியலலே இயலாது. 
இவ்விறைவனது சக்இக்கு இயலாத காரியம் யா.துமில்லை. பிரபஞ்சங்களின் 

ஸ்ருஷ்டி, ஸ்.இதி, லயம், திரோகானம், ௮ந:ச்கிரஹம் எனும் தொழில்களும் 

இவனது சக்திவல்லமையினாலேயே ஈடைபெறுகின்றன. உண்மையில் ஸச் 

சிதொனர்சுவடி வமாய் நிர்க்குணமாய் நிஷ்டிரியமாய் முக்கர்சளால் அடையப்படுவ 

தாயே பரவஸ்துவானது சக்கியெனப்படும் இர்சுக்திவ்யமாயையினாவேயே 
பிரபஞ்சத் த நோக்கி ஈச்வாச்தன்மையைப்பெற்றள்ள த. இப்படிப்பட்ட இவ் 

விறைவன து சக்தியைமீறியவன் இதற்குமுன்னராவது சுற்காலமாவ.து இல்லை, 

இணி வருங்காலக்திலும் அவ்வாறேஎன்பது நிச்சயம், 

சங்கை, இவன துசச்சியாகெ மஹாமாயைக்கு இப்படிப்பட்ட அபாரமான 

யோக்கியதை யிருக்கன்றதென்பதை எப்படி. ஈம்புவது! யுகி இருஷ்டார்த 

ங்களின் நிச்சொல்மாச்இிரத் தனால் இதனை ஈம்புவசற்கு மனங்கொள்ளவில்லையே 

எனின், கூறுவாம், 

ஸ்வப்பனத்தில் விசிச்சிரமாரெ உலகை ஸ்ருஷ்டி. க்துப்போடுவது அற்ப 

யோச்கியதையுடைய மனமேயன்றோ, கல், மண், சாந்து முதலிய எந்தஸாத 

னமுமின் றி மனம் வி௫ிச்திரமாகிய ஈகரங்களை ஸ்ருஷ்டி ச் துப்போடுகின் தென் 

பது, கனவுகாண்போர் எல்லோருக்கும் ௮னுபவவறிச்சமே, அற்பமாகிய மன 

ஸாுக்கே இப்படிப்பட்ட விரத இரமாகய ஆ நறலிருக்குமாயின், அபாரமஹிமை 
யையுடைய இறைவனது மஹாமாயா எனும் பராசக்இஷ்கு எப்படிப்பட்ட 

ஆஜ்றவிருச்கக்கூடும் என்பதை ஊஹிக்கவேண்டும். ஜீவனுக்கு மனம்போல 

ஈச்வரனுச்கு மாயை என்பதறிக. தேஹளம்பக்தமாயுள்ள காரியங்கள் ஜீவனுக்கு , 

மனஸைச்கொண்டே ஈடைபெறுவதுபோல ஜகதீஸம்பக்தமாயுள்ள இருத்சியங் 

கள் இறைவனுக்கு மாயையைக்சொண்டே நடைபெறுகின்றன, 

சங்கை, ஜீவர்களுக்கு ஸ்வப்பனசத்தில் எக்க ஸாசனமுமின் றி மனோமாக்கி 

ரத் தினால் விரித்து உலகம் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பவெதுபோல மாயையாலேயே சச் 

வரனுக்கு ஜகத்தின் ஸம்பர்தமான காரியம் ஈடைபெறுஇன்றது என்றகளுல், 
அந்தத் திருஷ்டார்தப்படி. கவனிப்போமாயின் ஸ்.தாலசேஹமின் றி மனம் ஸ்வப் 

பனஸ்ருஷ்டியைச் செய்யாதென்பதுபோல, கைகால் முதவிய அவயவங்களோடு 

கூடிய ஸ்தூலதேஹமின் நி ஈச்வ£ரனுடையமாயை சேஷ்டியாதென் றல்லவோ 

ஏற்படுகின்றது. ஆசலால் ஈச்வரனுக்கும் ஸ்தூாலதேஹமுள்ளதென்று கொள் 
ளவேண்டியதாகின்றது, அங்ஙனமாயின், 

3 நவஉரபெ கிஷ திர -ிவஹே) _நவக்ஷ௩ஷ உ) தி yy 

OIG) 15507?
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“ இவனுருவம் கண்ணுக்கெதிர்ப்படும் விஷயமாயிருக்கின் ற இல்லை, 

ஆகையால் இவனையாரும் சண்ணால் பார்கீடின் ற இல்லை ”” 

் பஜுர்வேதம் 7” 

“கஷாணியாகொயரொ.ம) ஹீ_தா?? 

“ கைகால்களில்லாசவன் வேகமாய்ச்செல்லுவோன் இரஹிப்பவன் £””. 

என்பது மூகவிய ஈருஇகளில் சொல்லியவண்ணம் ஈச்வானுக்கு ஸ்.தூல 

சதேஹமில்லை யெனும் வறித்சார்தத்திர்கு முூறணாகமுடியுமே எனின், இச்சங்கை 

WIE) LOG LI, இவ்வுண்மையைச்ச ற்றுக் கூறுவாம், ' 

ஜீவர்களின் மனம் சேஷ்.டிச்சவேண்டுமாயின் அதற்கு ஸ்தாலசேஹம் லே 

ண்டி.யகல௫ியமேயாயினும், சச்வானுக்கு மனஸ்தரநிகமாயுள்ளமாயை சேஷ்டிக்ச 

அங்கும் ஸ் தாலதேவறம் வெண்டுமென்பது உ௫தமல்ல. ஜீவர்களின் மனம் மிக 

வும் நட்பமாயுள்ள காதலால் அதுநின்று வேலைசெய்வதற்கு மூளை, சிறுமூளை முத 

லிய இடங்கள் வேண்டப்படுகின் றன, இச்ேவர்களுடைய மனமே யோகஹித்தி 

பலத்தால் மிகவும் வியாபகமாகு॥ கன்மையையுடையதாகுமாயின் ஸ்தாலசரீர 

மிராமலேயே அபாரச்சிரியைகளைச் செய்வசாகும், இல்வற்பமனச்கிற்சே இங் 

நனம் யோகஹித்தியெனும் ஓர்வகை நிலமையைப்பெற்றபின்னர் ஸ்.தாலசரீர 

மிராமலேசேஷ்டிக்கும் ஆற்றல் எற்பமொயின், ஸகல பிரும்மாண்டகோடி களும் 
தன து:எகதேச த லெடங்கியிருக்கும் வண்ணம் ஸர்வவியாபகமாயுள்ளமாயைசேஷ் 

ழூ.ச்கவேண்டுமாயின் ஸ்தூலசரீரம் வேண்டுமென்பது அவசியமல்ல என்றறிக. 

ஆதலால் ஈச்வரனுச்கு மனஸ்காகிசமாயுள்ள மாயைக்கு பரும்மாண்டகோடிகளை 

யேயாவது ப்ரும்மாண்டகோடிகளிலெங்கும் -வியாபித்துக்கொண்டிருக்கும் ஆகா 

சத்சையேயாவது ஸ்தூலசேஹம் என உபசாரமாகச் முசால்லலாம், இவ்வுண்மை 

பற்றியே, ் 

“சூகாணாஸுமற் (1௦0) ஹூ 

£ அகாசத்தைச் தேஹமாய்க்கொண்டது ப்ரும்மம் ” 

விம ஹுெவெிவஹ )8.00.க வுமா வு? 

“தேவதசேவனாகிய இறைவனுக்குச்சராசரமாகிய இச்சகமே சேஹம் £, 

என்பது முதலியச்ருதிஸ்மருதிகள் முழங்குகின்றன. ஆதலின் இறைவ 
னுக்கு ஸ் தாலசேஹமில்லை எனச்சொல்லும் முற்கூறிய சுருதிகள் சிறிதும் முற 

ணாகாவென் நறிக. 

சங்கை, ஈச்வானுச்கு ஸ் தூலசேஹமில்லையென்று சொல்லப்பட்டதே. 
அப்படியாயின் ெவிஷ்்ணுவா இ இவ்வியஞார்த்்தியையடையோஞனாய் ஸா.துக்களை 
அதுக்வெஹிக்கின்றகாக இதிஹாஸ புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருச்தலும், 

அவ்வாறு சொல்லும் சுருதிவாக்கிெயங்களும் அவலமாக முடியுமே எனின் ௮ல்ல 

வென்க. உண்மையில் ஸ்தூலதேஹமின் நிமாயாமாத்இிரத்தால் ஸகல இருத்தியங் 
களையும் ஈடாத்துவோனாயினும் இறைவன் ஸ்தூலப் பொருள்களிலேயே பழகி 

யுழன்று ௮ல்வாஸனையே பதிந்து கெச்கும் ௮ற்பயோக்யெதையடைய மனஸை
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உடையவர்களாகியஈம்போன்ற அற்பபரிபாகிகளையும் ௮ நுக்சரஹப்பதன் பொரு 

டே சங்காசர் இிரகலாதராதி இல்விய உருவச்தோடு விளங்குகின்றானென்பதே 
உண்மை, அத்தகையமூர்ச்தயொானத ஈமபோன்றவர்களுச்குப்போலப் பஞ்ச 

பூதவிகாரமாயுள்ளசல்ல. அவனது திவ்வியமாயாவிலாஸ)க்தாவெடுக்கப்படும் 

மூர்ச்தியே என்றறிக, உண்மையிதுவேயாதலின் 

“ஸூகா௦ ogo ரஜ ௮ ஹெ நவடடாாகா 8 @)O) er J 
PT 

Bay go” 
wed 

“ ஓ இறைவனே சேவரீர் உருவமுடைய செறாத்தையுடையவாயி 

ரர் துகொண்டு அங்ஙனம் உபாபரிச்சப்பகின் நிர். இத்சமானது 2. 

வமில்லாச பொருளை 9;60LWwit geo (ap. 

என்பது முதலிய ஸ்மருதீதிஉாஸ புராணவாக்கியஙகள் முழங்குகின்் றன. 

இல்வுண்மைபற்றியே 

San yt, &/Uoeuv TAN NL @S Qf wUON Bir tsli “LOU dso mil wy 
ot Qu ் Qo 8 

HT HP. amigo” 

“ பரமேச்வரனுக்கும் ஸாதகரை அ நக்கி. 2ஹரிப்பதன்பொருட்டிஇச்சா 

வசமாய் மாயாமயமாதிய ச ரமெடுச்கப்படும், 

என பரும்மஸ.9க்இரம் அந்சாஇகரணபாஷ்யக்இல் சங்கராசார்ய ஸ்வாமி 

கள் முதலிய பெரியோர்களால் உபதேச தசிக்கப்பட்டிருச்கின் ர ற. இப்படிப்பட்ட. 
இவ்வியசேஹக்தை யெடுக்கும் அ ற்றலுடையதும் G1 Hib வியாபகமுமாயுள்ள 

மாயாசக்தியோடு கூடிய சைதன்பமாகிய பரிபூர்ணப் பொருளே குண வஸ்து 

வென்றும், தடஸ்தம் என்றும் சொல்லபபடிம.  இல்வுண்ல மயையறியா தவர்க 

ளாய்த் தற்காலம் ஸகுணமென்பது ஆலயாஇகளரில் கசணப்படிம் மிம்பாஇச 

ளும் அவதார மூர்த்திகளும் மாச்திரமே என்பசாக எண்ணுவார் பலரிருக்கின் 

றனர். உண்மையில் ஸகுணமென்பது ஸகல ஜீவர்களின் செய்கைசளை அறிக்து 

துகொண்டுள்ளதும், ஸகலருக்கும் கர்மாவுக்குச் சக்கபயனை சீ கருவதும் மிறவொ 

ச ஆணையைபுடையதுமாயுள்ள வியாபகப்பொருளேயாம் என்றறிக 

வேதாந்தங்களில் தடஸ்சன், மாமீ, மவோசன், ஜசக்காணன், பாமாக்மா, 

அந்தர்யாமீ, கர்மாச்தெகூன், ஸர்வக்ஞன், அனா இழுக்சன், பாமேச்வான், ஸர்வ 

சக்தன் என்பது முதலிய சொற்களால் இரத எகுணவஸ்துவாயெ இறைவனே 
சொல்லப்படுகின்றான் என்பதும் ௮றியச்தக்கது. 

சங்கை, வேதார்ச நூல்களில் வியஷ்டி ஸமஷ்டி ச்சன்மையெலச் சொல்லப் 

படுகின்றது, ,அதாவது, ஜீவ ஸமஷ்டியே ஈசன் என்று சொல்லப்பவெசாம். 

தினித்தனியாம் சொக்க வியஷ்டியென்றும் எல்லாவற்றையும் சேர்த்துப் பொது 

வில் நோக்க எமஷ்டியென்றும் சொல்லுவதாம். உதாரணமாக வீடு வியஷ்டி 

என்பதாம். ஈகரம் ஸமஷ்டி: யென்பதாம். விருக்ஷம் வியஷ்டி, வனம் ஸமஷ்டி 
. க . . 4, 

என்பதும் தகும். வீடுகளின் கூட்டத்தைச் தவிர நகரம் என்பது எப்படி வே
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ரக இல்லையோ விருக்ஷங்களின் கூட்டத் இிற்கர்நியமாய் வனம் என்பது எப்படித் 

தனியேயில்லையோ, அப்படியே ஜீவர்களின் ஸமஷ்டியே ஈசனென்றும் அவித்தி 
யாஸமஷ்டியே மாயைஎன்றும் சொல்லப்படுகின்றதே. இதனால் ஜீவர்களின் 
கூட்டமாகிய பொதுத் தொகுதியையே ஈச்வானென்றும், ஜீவர்களின் உபா தியா 

இய ௮வித்தைகளின் டொதுச் கூட்டக்தையே மாயையென்றும் சாஸ் இரம் ஒளப 
சாரிகமாகலே சொல்லியது என்றேற்படின்றதே. இப்படியிருக்க ஈச்வர 
னுடைய ஆணையினால் ஜீவர், கர்மபலத்தைப் புசக்கின்றனர் என்பதும், ஸர்வக் 

ஞூத்துவம் முதலிய தன்மைகளை யுடையோன் ஈச்வரன் என்றும், ஜீவர் ௮வனை 
உபாஸஹிச்சவேண்டுமென்றும் சொல்லியதை எப்படி ஓல்வுவது? எனும் சங்கை 
யாம், 

இப்படி. சங்பப்பவசைச் தற்காலம் விசேஷமாய்க் காணலாம். இதற்குக் 

காரணம், ஸரியான குருலையடைந்து சலணம் செய்யாத குற்றமே. வியஷ்டி 

ஸமஷ்டி த்தன்மையைசக் கொண்டு ஜீவஸமஷ்டியே ஈச்வரனென்றம் ஜீவோ 
பாதியாகிய அவித்தைகளின் ஸமஸஷ்டியே ஈச்வர சச்தியாகுய மாயை என்றும் 

கொண்டால் 

௬1 யெ) 4ரவாயிரயஷகாறணொவா SF ypu’ ” 

“ தாரியத்தை உபா இியாய்க் கொண்டவன் ஜீவன். காரணத்தை (உபா 
இயாய்) விசேஷணமாய்க் கொண்டவன் ஈச்வரன் ” 

என்பது முதலிய பிரா€னப் பிரமாணமொழிகள் எப்படிப் பொருந்தும் 7 

இத்தகைய வாக்யெங்களில் ஜீவோபா இக்கும் ஈச்வரோபா இக்கும் காரிய காரண 

பாவஸம்பந்தம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின் றதே; . விருக்ஷத்திற்கும் வனத்திற்கும் 
வீட்டுக்கும் ஈகரத்இற்கும் காரியகாரண பாலஸம்பந்தம் சொல்லுவது பொருந்து 
மா? விருக்ஷத்திற்கு வனமும் வீட்டுச்கு ஈகரமும் காரணமாகுமா 1 ஆகாதன்றோ, 

விருக்ஷ£த்திற்கு விை தமுதலியதும் வீட்டுக்குக் கல் மண் சுண்ணாம்புமுதவிய துமே 

காரணம் என்பதல்லவோ பொருத்தமுடையதாகும். பெருநர்திரளடங்கிெய ஓர் 

சந்தைக் கூட்டச்தை உதாரணமாகச் கொள்வோம். அக்கூட்டச்திலுள்ள ஒவ் 

வொரு மனிதனுக்கும் காரணம் அந்தக்கூட்டமே என்பது பொருந்துமா ? ஒவ் 

கொருவனுக்கும் அவனவனுடைய பூர்வகர்மாவும் ஜனிப்பதற்கு நிமித்தமாயுள்ள 
தர்தைதாய்களுமே கா.ரணமென்பதல்லவோ உ௫தம், அதனை விடுத்து அந்தக் 
கூட்டமே அதனில் அடங்கிய ஒல்வொருமனிதனுக்கும் காரணம்எனின், ௮ தனை 
யாராவது ஒத்துச்சொள்வாரா ? வியஷ்டிஸமஷ்டி. பாவத்தையும் விழுக்ஷ்வனங் 

களும் வீடு ஈகரங்களுமாகெய திருஷ்டாந்தத்தையும் கொண்டு ஜீவகோடி.களுச்கு 

அர்நியஞளாய் ஈசனெனும் பொருளில்லவேயில்லை எனச்சாஇக்க முயன்றால் 

மாயாவித்தைகளுக்குச் காரணகாரிய பாவஸம்பந்தத்தைப் போதிப்பவைசளாகிய 
பிரபலப்பிரமாணமொழிகளுக்கு விரோதமாவதும் தவிர, மூற்கூறியபடி. மிக்க 
அஸங்கதமாசவே முடியும். ஆதலால் ஸமஷ்டி வியஷ்டி பாவத்தைச் சொண்டு 

லீவஸமஷ்டியைத்தவிர ஈச்வரன் தணியேயில்லை எனச்சாதிக்க இயலாது என்க.
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இனி வியஷ்டி ஸமஃ்டி. வாச்செயச்தைச்சொண்டும் ஜீலக்கூட்டச்திற்கு அந்நிய 

மாகவே ஈச்வரன் எனும் ஸர்வவல்லமைபொருர் Hu இறைவன் ஒருவனிருச் 
இன்றான் என்பதை ஈன்கறியலாம். 

| பல ஆட்களைக்கொண்டு பற்பல வேலைகளை ஈடத் இச்கொண்டிருக்கும் 
பிரபுவைத் இருக்டார்தமாக எடுக்துக்கொள்வோம். அங்குள்ள ஒவ்வொரு 
ஆளும் தன்தன் வேலையைச் சனது சனதென அபிமானிக்கின்றானன்றோ. 

அப்படி. அபிமானிப்பதைச்சொண்டு, அவ்வேலைகளெல்லாவற்றையும் பொது 

வில் ௮பிமானித்துச்சொண்டிருச்கும் பிரபுவை அபிமானியல்ல என்றாவது 
அக்கூலியாட்களைத்தவிர, பிரபுவென ஒருவன் சனியேயில்லை என்ராவ துசொல் 
gag ஒவ்வுமா? ஒவ்வொரு வீட்டையும் அந்தந்த வீட்டுக்காரன் ௮பிமானிச் 
சன்றானென்பதைக்கொண்டு நகரச்தைப்பொதுவில் அபிமானித்துச்கொண் 

டிருக்கும் ௮ ரசனையில்லையெனச்சொல்லமுடியுமா ! ஓர் பெரிய வித்தியாசாலையி 
லுள்ள ஒவ்வொருவகுப்பையும் தனதெனஅவ்வவ்வகுப்பின் உபாத்தியாயர் அபி 
மானித் துச்கொண்டிருக்கினும், அவ்வெல்லாவகுப்புகளையும் பொதுவில் பிர 
தான உபாத்தியாயர் அபிமானிச்சச்சண்ட இல்லையா 1 யோஜிச்துப் பாராமல், 
 வேதார்ததூற்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் * வியஷ்டிஸமஷ்டி '” எனும் 

சொல்மாசத்திரச்சைச்சொண்டு ஜீவஸமூஹகத்திற்கு அர்நியமாய் ஈசனில்லையெ 
னின், ஜீவப்ரும்மைக்கியச்தை உபதேசிக்கும்  தக்துவமஹி”” என்பது முதலிய 

மஹாவாக்யெங்களின்பொருளை விளக்குமிடத்தில் 
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ஒருவருக்கொருவர் மின்மினிப்பூச்சிக்கும் ஸர்பலுக்கு்போலவும், 

அரசனுக்கும் சேவசனுச்கும்போலவும், கணற்றிற்கும் ஸமுச்திரச் 
இத்கும்போலவும் பரமாணுவுச்கும் மாமேருவுக்கும்போலவும் மிக்ச 

விபர தத்தன்மைகளையுடையவர்களாகிய ஜீவேச்வரர்களுக்கு ஐக்சயம் 

ஒவ்வாதாதலால் பாகலகூணையைக்கொண்டு குணக்களை 9 துப் 
பொருள் கொள்ளவேண்டும் ”? 

எனச்சங்கரபகவச்பாதர் முதலிய பெரியோர்களால் மின்மினிட்பூச் ஸூர் 
யாதிதிருஷ்டார்சங்களைச்காட்டி. ஜீவேச்வரர்சளின் தன்மைகள் பாஸ்பா விபரீ 

தங்களாயுள்ளன என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலைப் பிசகென்றல்லவோ. தள்ள 

வேண்டிவரும். லோகாறுக்சிரஹாவசா ரமூர்ச்இயாய்வர்த ஞானகுருவான சங்கர 
பசவச்பாதர் சொல்லியதைப் பிசசெனச்கூறும் அ:ச்வைஇசளின் மொழியை 

உிதமெனச்கொள்ளும் விவேகெளுண்டா ? இல்லையன்ரோ, இனிஆசாரியஸ்வா 

மிகள் சொல்லிய தஇருஷ்டார்தத்தில் ஸமஷ்டிவியஷ்டி பாவச்தைச்சொண்டு 
மின்மினிப்பூச்சி சேவகர் முதலிய பொருள்களின் கூட்டச்இர்கர்நியமாய் குரி 
யன் அச்சன் முதலிய பொருள்களில்லவெயில்லை என்று சொல்றதுல துசிறிதும் 

TS
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ஒவ்வாதல்லவா? யோஜித்துப்பாராமல் “ வியஷ்டிஸமஷ்டி '” எனும் சொல்மாத் 
இரத்தால் ஜீவஸமூஹச்திற்கர்நியமாய் ஈசன் இல்லைவேயில்லை என்பது மிச 

வும் ௮ஸங்கதமேயாகும் என்க, 

சங்கை, வியஷ்டிஸமஷ்டி இருஷ்டார்தச்தினால் ஸகுணனாகயெ ஈசனில்லை 

என்று சொல்ல இயலாவிடினும், மற்றுமுள்ள 

(6 வட்ஹ?வ7_தரோகாஸா3_நீ.பா_நவடெஹ_தி| 
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£ குடத்தினில் வரையப்பட்டுள்ள ஆகாசமானது குடம் வேறிடத்தில் 

கொண்டுபோகப்படும்போது அதுவும் செல்லுதலென்பது எப்படி 
யில்லையோ அப்படியே ஆச்மாவும் ஆகாசச்தற்கு நிகராம்”” 

.... என்பது முதலிய சுருதி வாக்கயங்களால், எதனாலும் வசையப்படாத 

வெளி ஆ (மஹா) காசம் போல நிர்ச்குணப்ரும்மமும் குடச்தினால் வசையப்பட் 

டுள்ளதாசய குடாகாசம்போல ஜீவனும் என்றேற்படுசன் றது, குடமுடைக் 

தால் ௮தன் ஆகாசம் மஹாகாசமேயாகின்றது, இர்தக்இிருஷ்டாந்தப்படி சவ 

னித்தால் நிர்ச்குணமாகிய ப்௬ுமமே அவித்தைபினால் ஜீவக்சன்மையைப் பெற் 

நிருக்ச்றது. அவித்தை நீக்கினால் நிர்க்குண பரு/மமேயாகின்றது என்றேற் 

படுகின்றது, வேதாஈச நூல்களில் வியக்தமாய் இங்ஙனமே சொல்லப்படுகின் 

றது, குடமுடைச்தால் அதனிலுள்ள ஆகாசம் மஹாகாசம் ஆவதற்கு, இனி மூன். 

ருவதாகய வேறு ஆகாசம் வேண்டப்பூமானால், ஜீவன் நிர்க்குண ப்ரும்மமாவ 

தற்கு மூன்றாவ தாடிய ஸகுண ஈச்வரன் எனும் பொருள் உள்ளதெனச்கொள்ள 

லாம். இருஷ்டாந்தத்.தினில் மஹாகாசச்தஇில் குடாகாசம் கற்பிதம், குடமுடைர் 

தால் நேரில் மஹாகாசமாகின்றது. மூன்றா வது பொருள் “வெண்டப்படுவ 

இல்லை. அவ்வாறே பிரகிருதச்திலும் ஜீவன் அவித்சைநீங்கினால் நேரில் நிர்ச் 
குணப்ரும்மமேயாகின்றான். ஸகுணன் எனும் ஈச்வரனாய மூன்றாவது 

பொருளை ஏன் வீணில்சொள்ளவேண்டும் 1 

உண்மையை நோக்கும்போது இங்கனம் ஜீவனும் நிர்க்குண ப்ரும்மமும் 

எனும் இம்மட்டோடே நிற்பது உ௫ிதமாசின் றமையால், சுருதிகளில் ஸகுணோ 

பாஸனை சொல்லப்பட்டிருச்தல், இப்படிப்பட்ட நிர்ச்குணத்இல் மனம் நிலைபெறு 
வதன் பொருட்டு முன்னே சித்தம் ஒருவழிப்பட்டி ர.ச்தலை (ஏகாக்ொச்சன்மை 

யை)அப்பியாஸம் செய்வதன் நிமிச்சம் கற்பனாமாச்திரமாகவே சொல்லப்பட் 

டது. ஆதலால் ஸர்வக்ஞன், ஸர்வேச்வாள், கர்மாச்தியகூன், அந்தர்யாமீ, கர்ம 

பலதாதா முதலிய சொற்களுக்கு நிர்க்குணபரமாக ஒளப்சாரிசமாகவே பொருள் - 

கொள்ள? வேண்டுமென்ப2?த உண்மை, ஆதலால் ஸகுணனாயெ இறைவன் ஒரு 

வனிருக்சின்றானென்பது சுத்தப்பி௫கேஎன்று உபதேசிப்பவர் பலரிருக்கன்ற 
னர். ஆதலால் இப்படி:ச்சொல்லுவது தவறுஎன்பசைச்சந்று நிரூபிப்பாம், 

'குடாகாச இருஷ்டார்தத்தால் ஸகுணனா௫ய ஈசனில்லைஎன்று சொல்லு 

வ் துவிசாரணையின்மையேயாம். குடாகாசம்போல ஜீவ னும் 'மஹாகாசம்போல
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நிர்க்குண பரும்மமும் என்றதனால் அ௮றிர் துகொள்ளவேண்டியதாவது, ஆச்ம 
வஸ்து நிர்விகாரமாயும் ௮ஸங்கமாயும் உள்ளதென்ப துமட்டுமேயன் றி வேறல்ல, 
இருஷ்டாந்தச்டுில் குடம் சலிக்கு/போது ஆகாசத்திற்குச் சலனமிராததுபோல 

வும், குடமுடைசர்தால் ஆகாசச்இற்கு ராசமேற்படாததுபோலவும் அவித்தை 

முதல் தேஹமீரறாயுள்ளபொருள்களின் மாறுபாட்டால் ஆத்மாவுக்கு எவ்விதமாறு 

பாடும் நிகழாதென்பதும் ௮விச்தியாதிசளின் சாசச் இனால் அ தீமாவுக்கு எச்சேடு 

மில்லை என்பதுமே அறியவேண்டியதாகின் றமையால், ஆச்மா நிர்விகார ௮ஸங்க 
பரிபூர்ண ஸ்வரூபன் என்பது ஹித்திக்கன்றது. அம்மட்டோடுவிடாமல் அத 

னில் உள்ள எல்லாஅம்சங்களை.பும் எடுச்துக்கொள்வோமானால் குடமும் ஸத்தி 

யம் ஆகாசமும் ஸத்இயம் என்பதுபோல, அவித்தையும் ஸத்இயம் பிரும்மமும் 
ஸத்தியம் எனக்கொள்ளவேண்டியதாகின் றமையால் ப்ரும்மமொன்றே ஸத்தியம் 

எனும் அச்துவைதம்போக, ௮விக்தையும் ஸச்தியமெனு.ம் துவைதமே உண்மை 

எனச்கொண்டதாகின்றது. ஆதலால் தஇருஷ்டாந்தத்தால் எந்தஅம்சத்தைச் 

தெரிர் தகொள்ளவேண்டுமோ அ௮:மட்டோடு நிற்கவேண்டும். உண்மை யிவ்வித 

மாதலால் குடாகாச தஇருஷ்டார்தக்கினில் உள்ள ஸகல அம்சங்களையும் எடுத்துக் 

கொண்டு அதனால் ஸகுணனாிய இறைவனை இல்லவேயில்லை எனச்சா இக்க 
ஹூயலுதல் மிகவும் பேதமையே. 

உண்மையில் காலத்இரயத் சீதிலும் அகண்டபரிபூர்ணமாய் மனோவாக்கு 

களுக்கு அ. தீதமாய் நிர்க்குணஸ்வரூபமேஉள்ளதாயினும், அப்பொருள் பிரபஞ்ச 

ஞானமாகிய வியாவஹாரிகக்சோற்ற நிலமையில் ஸகுணோச்வாளுயிருந்து ஸக 

லப்பிரபஞ்சங்களின் ஸ்ருஷ்டிஸ் இிதிலயங்களுக்கு ஏதுவாகின்றது. இங்கனம் 

வஸ் துவொன்றே முக்திபெற்றவர்களின் நிலமையாகிய பரமார்த்தானுபவ ச்இல் 

நிர்க்குணமாயும் வியவஹாரநிலமையாகிய அமுச்தானுபவச்தில் ஸகுணமாயு 

மிருக்கின்றது. ஸகுணமெனின் குணதி?தாகெடியத என்பது பொருள் 
குணமாவது. எடுக்தோதமுடியாததாய் (அநிர்வசநீயமாய்) உள்ள மாயாசச்தியே 

௮.து வியாவஹாரிக நிலமையில் பிரும்மத்தின் ஏகதேசத்தில் அடங்கியுள்ளது 

௮ துசைசன்யமான பரும்மமின்றி சேஷ்டியாது. பிரம்மமும் அர் தமாயையின் நீ 
சச்வாத்தன்மையைப்பெறாது. திரியின்றி ஜ்வாலைமாத் இரம் இபத்சன்மையைட் 

பெரு ததுபோலவும் ஜ்வாலைபின் றிச்இிரிமாச்திரமும் தீப தன்மையைப்பெறு தத 

போலவும் மாயாசைதர்யங்களில் ஒவ்வொன்றும் சனிக்தனியே ஈச்வாத்தன்மை 

யைப் பெறாதென்றறிக. கட்டை. முதலியவைகளுடன் கூடியக்நிக்கே Ge RL 
'பெனும் பெயர் வழங்குவ துபோல மாயாசச்இியுடன்கூடிய சைசன்னியச்திறந்கே 
ஈச்வானென்னும் பெயர் வழங்குவதாம். மாயாசச்தியுடன் கூடியசைதன்ய 
மான ஈச்வானே ப சமாதீமா, ஸாவேச்வரன், ஸவிசேஷன், ஜத்காரணன், ஸீ 

வக்ஞன், கர்ப பலதாதாமுதவிய சொற்களால் வழங்சப்படுகின் றமையால் அச் 
சொற்களுச்கு ஒளபசாரிகமாய் நிர்குணச்தையே பொருளாய்ச் சொல்லவேண்டு 
மென்பது | மிச்ச ௮ நியாமையேயாம், 

- மூக்தியில் நிர்ச்குணமா தீ.திரமாய் எஞ்சின் றமையால் ௮ந்த ஸ்வரூ பச்சைப் 
போ இிப்பதிலேயே சாஸ்.தரங்களுக்குக் கருத்தாயிருக்கினும், எ.த்சன்மையுமிசாத
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நிலமையை கேரில் சொல்லஇயலாததுபற்றி, ஸகுணத்சைக்காட்டியே நிரக்கு 

-ணத்தைப்போதிக்கவேண்டும், : இவ்வுண்மைபத்தியே, ஸகுணஸ்வருப.த்தைநே 
றில் சொல்லு சலாயெ தடஸ்தலக்ஷ்ணத்தையே வி2 சஷமாய்ச்சொல்லி வேதாந்த 
சாஸ் இரங்களில் ஸ்வரூபம் போதிச்சப்பட்டிருக்சன்றது. சந்திரனைத்தெரிக்து 

கொள்ள விரும்பும்பாலனுக்கு அன்னை, மரத்தின்ளையின் நேர்ப்பிரதேசத்தைக் 
காட்டிச் சர்தூனைப்போதிப்பதுபோல, தஇவ்வியமாயா தர்மங்களாகிய ஸர்வகஞச் 

| துவம் காமபலதாதிருச்துவம ஜகத்கர்த்திருத் துவம் முதலியவைகளைக்காட்டியே 

கிர்க்குணபரசெவெஸ்வரூபம் போ இிக்கப்பட்டிருக்கன் றது, 

மரத்தின்ளேக்கு நேராக இருத்தலைத்தெரிர் துகொள்ளாமல் பாலன் சந்.இர 
பிம்பத்தைமாத்திரம் தெரிர் தகொள்ளுவதென்பது எப்படி ௮அஸம்பவமோ அப் 

படியே திவ்வியசக்தியுடன் கூடியிருக்கலாகிய ஸகுணேச்வாச்துவத்தைச் 

தெரிந் தகொள்ளாமல் தநிர்க்குணஸ்வரூப்ஸாக்ஷ£ச்காரம் ஸம்பவியாசென் றறிக, 

மரச்தின்களேயாதென்பதை யறியாதபாலனுக்கு மரத்தின் இளையில் சந்திரன் 

எனும்-வாக்கியம் எப்படி ப்பயனற்றதேயாகுமோ, அப்படியே ஸகுணேச்வரன து 

தன்மையை அறியாத முழுக்ஷுவுக்கு வேதாந்த சரவணம் பபனற்றதேயாம். 

மரத்தின்ிளேயை அறிர் தகொண்டதும் அம்மட்டோடுவிடாமல் அதன் நேரா 

யுள்ள மேற்பச்சத்தைபும் கவனிக்கவேண்டியது பாலனுக்கு அமசியமாகின்றது 

போல, இறைவனது திவ்வியமாயாதர்மங்களை யறிந்துகொண்டதும் அம்மட் 

டோடு நிற்காமல் ஜிஞ்ஞாஸுவுக்கு மஹாவாக்கியார்க்த உபதேசமும் அவசியமா 

தின்றது. 

மரத்தின்ளையையறிந்த பாலனுக்கு அதற்கு நேராயுள்ள மேற்பிரதேசச் 

தைநோக்கும்போ துண்டாகின் றதாகிய ஞானச்தகினில் மரத்தின் இளை ரறிதும் 
விஷயமாகாமல் அறிவினின்றும்கழுவிப்போக, சந்திர ஸ்வரூபமாச்திரஞானமாக 
எஞ்சிறிற்பதுபோல, ஸகுணனாகிய இறைவனை ஈன்ராயறிர் தகொண்ட ஜிஞ்ஞா 
ஸுவுக்கு மாயாதர்மங்களுக்கு ௮ இிஷ்டானமாயுள்ள சின்மாச்திரத்தைப் போதிப் 
பதாசய மஹாவாச்சயொர்த்தச்தைச்சரவணஞ்செய்யும்போ த), அந்தமுமுகஷவின் 
சித்தத்தினின்றும் முன்னர் ௮.நியப்பட்டிருந்த மாயாதர்மங்கள் ஸசலமும் ஈழு 

விப்போக, நிர்க்குண ப்ரும்மாச்மைக்சியாகண்டானந்தபோதமாத்தரமாய் எஞ்சி 
நிற்கும், அப்படிஸகலமும் நழுவி ௮கண்டசிதானந்தமாச்இரமாய் நிகழும் விருத் 
இியே அபசோக்ஷஸாக்ஷ£ச்சகாரஞானம் என்பதாம், இப்படிப்பட்ட ஞானச்இன் 
பொருட்டு முதலில்வேண்டியது ஸகுணேச்வாஞானமேயாதலால், மோகத்தில் 

விருப்பமூடையவர் முதலில் ,ஸகுணேச்வரனையே  ஈன்றாய்த்தெரிச் துகொள்ள 

வேண்டியதென்பது நிர்ணயம், உண்மை யிவ்விதமிருப்ப துபற்றியே உபநிஷதம் 
ட்ரும்மஸ-6தீரம் முதலிய வேதாந்தநூல்களில் மஹாவாக்செய உபசேசளந்தர்ப்பம் 
நீங்கலாயுள்ள மற்றஇடங்களிலெல்லாம் பரமாத்மா, ஜகச்சர்த்தா, பரமேச்வரன், 

ஸர்வக்ஞன், ஸர்வசக்தன் கர்மபலதாதா, நித ;தியமுக்தன், ஸத்தியகாமன், ஸ்திய 

ஸங்கற்பன் முதலிய சொற்களை உதஹரிச்து. ஸஎகுணனது பெருமையே உபதே 
'சிக்கப்பட்டி ருக்கன்ற த...
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உபநிஷதங்களில் நேரில் ஸகுணனையே போதிக்கும் வாக்கியங்கள் ஏசாள 
மாயிருக்கின்றன என்று சொல்லப்பட்டதன்ரோ. அ௮ங்ஙகனமுள்ள வாக்கியங் 

களில் உதாஹரணமாகச்சிறி துசாட்டுலாம். அதாவது 

₹ ஹவாவஷ.8ஹா_ந HBT ABT OR Talay 72.7 be” (ea) 

(4--4—24) 
அ௮வ்விம்மஹானும் பிறவாதவனுமாகிய ஆன்மா அர்நாதனும்கர்மபல 

தாதாவுமாம், 

₹* வஹஷயலொகவா$ஊஷயவொகாயி௨_திவஊ வ கொகெஸா£?? 

(செளஜீத£ 8-8) 
இவன்லோகபாலன் இவன்லோகாதிபதி இவன்லோகேசன். 

¢ ano) arouan® 6r2O) lr deur erery”?  ( கடவல்லியுப 

நிஷசி) 
IEE BU எவன் பலஜிவர்களுக்கு விரும்பியதைக்கொடுக்கின்றானோ. 

8 பஹ U4 peu "uv Udall ge LI 00, bes T B8LIO GAS, ?? 
வ் வய 

 தஹா0ெ..௧௨ ஹ_ நாறே9உஊள5 வர. 5 ?? (முண்டகோ) 
8 ம இ 

எவன் ஸர்வக்ஞனோே அவன் எல்லாமூணார்பவன், எவனது ஆலோ 

சனை ஞானமய?மா அவனையே எ துவாய்க்கொண்டு இந்த காமரூப 

போக்கெங்களுண்டாகின்றன. 

“ ஹா நாயிவ18_கவி்ர௦8_த தஹி்ராஜெ.ஈ ரச். பயாஹ.ி 
8 8B “ வ தகி Aa 

rr pes | SrLire Gas & J sodle..\r pr) fo 6 80) amyoivoll” 

(ச்வேதாச்வதரோபகிஷத் & ௮.க்தியாயம் ) 

ஆதலின் மாயையோடுகூடியவனாய்க்சொண்டு பிரபஞ்சமெல்லாவற் 
றையும் ஸ்ருஷ்டிக்கன்றான். ௮ங்கு ௮ஈ்நியனே மாயையால் தகையப் 

பட்டுளன். மாயையைப பிரகிருதி என்றும் மாயையோடுகூடியவனை 

மஹேச்வானென்றும் அறிக, 

என்பது முதலிய உபநிஷதவாக்கியங்களால் ஸகுணவஸ் துவே நேரில் உப 
'தேிக்கப்பட்டிருக்கிறது, இங்கு இந்த மர்மம் அறியத்தக்கது, ,௮தாவது 

உபநிஷதம் ப்ரும்மஸ-ஒதீரம் முதலிய நூல்களில் மஹாவாச்டியம் நீங்கலாயுள்ள 
ம ற்ற எர்தர்ப்பங்களில் நேரில் உபதேசிச்சப்படம் பொருள் ஸகுணனாகிய 

இறைவனேயாம். ஆயினும், அரசனுடைய பெருமையை உள்ளபடி. அறிந்து 

கொள்ள விரும்பவோன், அவனால் ஆளப்பட்டுவரும் பிரஜைகளின் செய்கை 
களையும் தெரிந்துகொளளவேண்டியதவூயெமாசன்ற துபோல ஈசனுடைய மஹி 

மைகளை உள்ளபடி. ௮.றிர்.துகொள்ள விரும்புவோர் ௮வனால் ஆளப்பட்டுவரும் 

ஜீவர்களின் தன்மையையும் அவர்கள் டெந்து அ௮ல்லற்படும் ஜகத்தினுடைய 

தின்மையைம் ஈன்கு விசாரித்துத் தெரிர்துசொள்ளவேண்டிய சவரயமா௫ன் 
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மையால் உபநிஷத ப்ரும்மஸ்6த்சா திகளில் ஜீவஜகச்ஸ்வரூபமும் விசாரிக்கப் 
பட்டிருக்கின்ற த. . 

இனி பரும்மஸ-6தீரம் எனும் இரந்தக்தின் பாஷ்யத்தில் சங்கரபசகவத் 

பாதாசார்ய ஸ்வாமிகள் ஸகல ௮ இிகரணங்களிலும் நிர்க்குண ஸ்வரூபபரமாகவே 
பொருள்கொண்டிருக்க அதற்கு வி2சாதமாக இங்கு, விசேஷமாய்ப் பல ௮ 

கரணங்களில் ஸகுணமே சொல்லப்பட்டிருக்கன்றதென்றதை எப்படியொச் 
துக்கொள்ளுவதெனும் சங்கை நிகழும், ஆதலால் அவ்வுண்மையைச் சற்று 
நிரூபிப்பாம்; 

பரும்மஸத்ரமாவது உச்தரமீமாம்ஸை எனப்படுவதாம், ௮; துவே வே 
தாந்த ஸ-9கீரம் வியாஸ ஸத்ரம் என்றும் சொல்லப்படும், ௮து உபநிஷ 

தர்ச்சத்தையே ஹேதுவாயிலாய் நிர்ணயிக்துப் போதஇிச்சவர்த நூலாம், அது 

கான்கு ௮,ச்தியாயங்களாய்ப் பகுக்கப்பட்டிருக்கின்ற து, ஒவ்வொரு அத்தியாய 

மூம் நான்கு பாதங்களாய்ப பிரிக்கப்பட்டுள்ள து, இங்ஙனமுள்ள இரத ப்ரும்ம 
ஸு5தரக்கிரஈ்கத்தில் அடங்கியிருக்கும் ஸ-5த்ரங்கள் 8 நாற்றைம்பச்தைக்.து, 
இவ்வைர் நூற்றைபதச்தைர்துள-9.சரங்களும் நாந்றுக்தொண்ணூற்றைர் து௮ இ 
கரணங்களில் அடக்கப்பட்டிருக்கன்றன., ௮ இகரணமெனின் பிரசாணமென் 

poe, 

இந்தக் இரர்தத்கின் முதலச்தியாயத்தின் முதற்பாதச்தில்] விவேச லவரா 
கீகியாதிஸாதசங்களையுடைய உத்தமபரிபாகிகள் பிரும்மஸ்வரூபத்தை விசாரித் 
துச்சொள்ளவேண்டுமெனச் தொடகடிப் பிறகு அந்த நிர்க்குண ஸ்வரூபமான து 

ஸகுணேச்௨ரஞானமின்றி அறிந்துகொள்ள இயலாதாகையால் ஸகுணேச் 

வசரனைய நேரில் போதித்து, அசன் மூலமாய் நிர்க்குண ஸ்வரூபஸாக்ஷாத்சா 

சத்இிற்கு ஸாதனமாவதாகிய தடஸ்தலகூணச்சைச்சொல்லி, ஜகச்கர்ச்ர.ச் தவம் 

தேதலிய ஈச்வர தர்மங்கள் உபதேசிக்சப்பட்டன, பிறகு ஸர்வக்ர.த்துவ ஸர்வ 
சக்இிச்துவாதி தர்மங்களைக் காட்டி ௮வனது ஸ்வரூபமே போதிக்கப்பட்டது. 
பிறகு ஸகல ச்ருஇிகளின் தாற்பரியஙிலை ஈச்வர ஸ்வரூபச்திலேயே என்பசைப் 

போதித்ததும் தவிர, பிரகிருதி ஜீவன் பஞ்சபூதபதார்ச்தம் ஸ-ர்யன் முதலி 

பவைகளையே அர்த்தமாய்க் கொண்டவைபோலக்காணப்படும் சொற்களையுடைய 
ச்ரு.திவாக்சியங்களுக்கு வாஸ்தவார்த்தச்தை நிரூபிக்கும்" மூலமாயும் ஸர்வவியா 

பகத் துவம் ஸர்வேச்வ.ரத்துவம் முதலிய ஈச்வர தர்மங்கள் உபதேிச்சப்பட் 
டிருக்கின் றன, இரண்டாம் பாதத்தில் வேறு பொருள்களே அர்த்தமென்று 

மிதான்றக்கூடியதும் ஈச்வானே அர்ச்தமென்பதை வெளிப்படையாய்க்காட் 

டாத அர்த்த ஸந்தர்ப்பங்களை யுடையனவுமாகிய மற்றும் சில சுருஇ வாக்சிங் 

களுக்கும் பரம்பொருளே' அர்ச்தமென்பதை நிரூபிக்கும். வாயிலாயும் ஈச்வர தர் 

மங்களே சொல்லப்பட்டிருச்கின்றன, மூன்றாம் பாதச் ;தினிலும் முற்கூறியது 

போன்ற விஷயங்களும், வேதத்தின் பெருமை வேசமோதத்தக்க : ௮ இகாரி, 
ப்ரும்மவித்தைபின் ௮ இகாரிபேதம், முதலிய விஷயங்களும் போஇக்கப்பட்
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டிருச்சின்றன, சான்காம் டாதத்கினில் ஜகங்களுச்கு ஈச்வரன் நிமிச்ே தாபா 

தான காரணன் என்பது, முதலிய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கன் றன, 

இரண்டாமச்தியாயச்தின் முதற் பாதத்தில், ஈசனில்லை பிரகருதியே 
ஐச் காரணம் எனும் ஸாங்கியமதத்திலும், பிரசரு திஸச்தியமெனும் யோகமதகத் 
திலும் சுருதிச்கு விசோதமாய்ச் சொல்லப்பவெனவாசய சற்லஅம் சங்களையும் 
நிராகரணம் செய்து ஈசனே ஜகச்சாரணன் எனும்' நிர்ணயம், ஈசன் ஜீவர்களி 
டம் பாரபக்மில்லாதவன், அற்புத மஹிமையுடையோன், என்பது முசலிய 
விஷயங்கள் போதிக்கப்பட்டுள்ளன. Ch இரண்டாம் uggs Oe தார்ச்சகர் 
மதம், பெளச்சமசம் ஜைனர்மதம், தார்.இரிசசைவம், தார் இரிக வைஷ்ணவம், 
இவைகளில் சுருதி யுக்திகளுக் கொவ்வாச விஷயங்களை எடுச்துக் காட்டி அந்த 
பாகங்களைப்பற்றிய நிராகரணம் நிரூபிக்கப்பட்டிருச்சின்ற து, மூன்றாம் பாதச் 
இல் பிரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டிக்கரமம், ஜீவனது சன்மை மூதவியவை நிரூபிச்சப்பட் 
டிருக்சன்றன. நான்காம் பாதத்தினில் ஸஷ்ம சரீரம் ஸ்.தால சரீரம் இவை 
களின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்ச்றன. . | . 

மூன்றாமச்தியாயத்தின் முதற்பாதச்தில், மரித்சபிறகு ஜீவர் எ வர்க்ச ஈர 
காதி லோகார்தரம் செல்லுசல், அங்கு இன்பதுன்பங்களைப் புசித்தல், மிண்டும் 
அங்கிருந்து இங்குவருதல், இவைகளின் இரமம் நிரூபிச்சப்பட்டி ௬க்கின் றது. 

இரண்டாம் பாதச்இல் ஜீவன.து ஜாக்கரம் ஸ்வப்பனம் ஸுஷுப்இ மூர்ச்சை 

எனும் ௮அவஸ்தாபேதங்களைப் ப ற்றிய மாமங்களும், ஸகுணதிர்ச்குண தாரதம்மி 
யம், ஜீவபரும் மைக்கியம், ப்ரும்மஞான பரியந்த ஜிவேசபதம், எனும் இவ்விஷ 
யங்களும் ஈன்கு உபசேசிக்கப்பட்டி ரூச்சன் றன. மூன்றும் பாதத்தில் ஸஎகுணேச் 
வரனுடைய தன்மைகள், ஈச்வாஉபாஸனை, ஸகுணோபாளநாங்க ஸ்வரூபம், 
ஸ்குணோேபாஸகாக்கிரமம், ஸகுணோேபாஸநாபேசம், ஸகுணேபாஸநாபலம், ஆதி 
காரிகமுக்தர்களின் நிலமை, ஸகுணச்யானம், பிர திகோபாஸனை, அங்காவ, 18 
தோபாஸனை, முதலிய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருச்சன்றன. நான்காம் டா 
தி.திதில்கர்மச்இிற்கு ஞானம் ௮ங்கமல்ல என்பது, ஸர்நியாஸவி தி, ஞானச்இற்குச் 
கர்மம் பரம்பராஸாதனம் என்பது, ஸர்நியாஹிகளின் அப்பியாஸாநுவஷ்டான 
மூறை, ஆச்ரமச்இினின்றும் வழுவினால் வரும் நிலமை, சரவண மனன நி இத்தி 
யாஸாங்களுள் ஒன்றிற்கொன்றுள்ள ஸம்பந்தம் ஆகிய இவ்விஷயங்கள் 
போ திக்கப்பட்டிருக்கின் றன, ப ட ் 

சான்காமத்தியாயுத்தின் முதற்பாதத்இில் செவணத்தின்காலலமை, தயான 
ஸ்வரூபம், ஆஸன நியமம், இட ச்இன் நியமம், தியானம், உபாஸனை எவ்வளவு 
கர்ல்.ம் வேண்டுமென்பது, Light won Fen. SB) ws அபசோக்ஷ்ஞான திதினால் இரு 
வ்சயாகயெ சர்;௦ங்களும் நீங்குதல், பிராரப்த ST SG) OBL போகச்தினாலேயே 
சாசம் என்பது முதலிய விஷயங்களும், இரண்டாம் பாதச்தில் மரணாவஸ்தை 
உச்சரார்தியவஸ்தை எனும் பகுடாடு, ஜீவர்களின் உச்சரொர்திபேத.ம், ஸகுணோ 
"பாலகர்களுக்கு மரித்தபின் அடையப்படும்க இ, மரணகாலச்தைப் பற்றிய விசே 
ஷம் முதலிய விஷயங்களும், ஸசுணேடாஸ்கர் மறிச்சு |ன்னா ப்்ழலோகம்
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்கதமிநுறை, உயாளசரை பரு/மலோசம் செல்துவிச்ரம், ஆ.திலாஹிச தே 
வதையின் நரியை முதலிய விஷயங்களும், நான்காம் பாதச்கினில் Lago 

"ஞானிகளுக்கு Loren & Sea பிறகு ஏற்படும் நிலமை, எகுணோபாளனை செய்தா 

ப்ரும்மலோகச்திணில் அடையும் நிலமை, முதலிய விஷயங்களும் நிருபிக்சப் 

'பட்டிருச்சின்றன. 
இவ்விதம் அரிய பல விஷயங்களடங்கிய இர்.நாவில் பசமதாசீபரியமாயுள் 

ளது நிர்க்குண ஸ்வருபமேயாயினும், ௮தனை ஸுணஸ்வருபஞானமின்றி சிறி 

தும் தெரிர்தீகொள்ள இயலாததுபற்றியே பல ௮,தகரணங்களில் ஸகுணனாகய 

இறைவனது சன்மைகளே சேரில் உபதேசிச்சப்பட்டிருக்கின்றது, சங்காபக 

வச்பாதாசாரியஸ்வாமிகளாலும் ௮வ்வ இசரணங்களின் பாஷ்யச்சில்ஸகுண,ச்தை 

யே வியக்தமாய்ச் குறிப்பவையாகிய ஸர்வக்ஞன், ஸர்வசச்தன், மஹாமாயன், 

அநந்தசச்சன், பரமேச்வரன், ஸச்இயசாமன், ஸச்தியஸங்கற்பன், கர்மபலசாதா, 

என்பது முதலிய சொற்களை உதகரிச்து இறைவனது தன்மை யுபதேூச்கப் 

பட்டிருக்சின்றது. எழுதினால் விரியுமாசலால் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுவாம், 

அதா 22 

“ சஷ_)5௦0_தா_ நாற வாலா? வஜாகர.தஹு) ௧௬௧௯ 

௧.௧.1 ஹொ ஹூய௩க ஹூவர் மி.நிப கடெறாகா௫ நி8_தகி யா 

ஹலாஸ்றா பஹ)8 நவாவ) வி௦_துா வ.நாாவஹ) ஜ நஹ_திஹ௦.ம௦ 

௦ 72 ய_தஹ யதோ கவ றெ TU eso wg 

* நாமரூபங்களால் வியாகிருதமாயும், அகேககர்த்தாச்சளோடும் போச் 
தாக்களோடும் கூடியதும், நியசமாயுள்ள தேசகால நிமித்தங்களோடு . 

கூடிய இரியாபயன்களையடையதும், மனஹினாலும் சர்இச்ச இயலாத: 

அமைப்பை உடையனவாகிய இச்சகங்களுக்கு உற்பத்தி ஸ்இதி நா' 

சம், எந்த ஸர்வக்ஞனும் ஸர்வசக்தனும் எல்லாமறிவோனும் எல்லா 

வல்லமை யுடையோனுமாகிய காரணவஸ் துவினால் ஏற்படுகிநதோ 

என ஜகச்கர்சீருச்துவச்தை ஸாஇக்கும் ஜர்மாதியஇகரணச்இல் சொல்லியி 

ருக்கும் வாச்செயச்தையும், 

“ந ஹிடிரமமை ரஹ am \ 86) verSeap cova ) GLU UY Es 

27 
மணா பி தஹுஹவ 3 தோடி_ந)_௧9 amo eG) airs ans} a9 

இப்படிப்பட்ட ருச்வேதாதி சாஸ்திரச்இற்கு எல்லாவற்றையும் ௮ நி 

யும் தன்மையோடு கூடியவனாக ஸர்வக்ஞனுச்சந்நியனாய் மற்றெவ. 

னிடச்இினின்றும் உற்பச்தி ஸம்பவியா து ”' 

என்ற சாஸ்இிரயோரிச்லா திகரணச்இலுள்ள வாக்கியத்தையும், 

56 ‘an \r ge rovan,\raS arama மாயரயே௦[ர9௨.0 ஷரயூ 

கர ம, ஹாம-4௦7?



  

ஜீவனும் tear. 
- பரமேச்வானுக்கும் இச்சாவசச்தினால் ஸாதகரை ௮ ச்செஹிப்புசன். 

பொருட்டு மாயாமயமாகிய சரீரம் எடுக்கப்படும், 

என்ற ௮ந்தர.இசரணச்திலுள்ள வாக்யெச்தையும், 
© sat TO err 2 7 § G18 புறா இஸ ஹ வூாணொஹ)8.ரா,ஜஈனூ உசி ம] உய ae 

Alagwr mos» 80) 789 « உராணமறிற கி வமண ஹ 

விஷயா ஐ_தி வியொஷ 

_ பிராணனில்லாதவனும் சுச்சனும் எனும் ஈருதியானது நிர்ச்குணப் 

பிரும்ம விஷயமாசயது. மநோமய ப். ராணசரீர என்பது முதவிய 
சருதியானது ஸகுணச்தை விஷயமாய்ச்சொண்டுள்ள து” என்றஸர் 

.... வத்ரப்ரஹித்தாதி சாணத்திலுள்ள 

66 விவ்க்ஷி_த.௦-ணொவவ_தஸ் 73 

எனும் ஸ-ஒசரகத்தின் பாஷ்யக்கிலுள்ள வாக்கியச்சைபும், 

சஹா கா தவெஹ ௬.சா மலி.து8ஹ. தி? 
ம் பே த 3) 

ஆதலின் பாமாச்மாவே இங்கு ௮ச்சா என்பது உ௫ிதம்” 

conn HFT) arom FS goto ars su soo syd, 

95 aia உ.த றி au evn Glu wy ox Bir_s 80) ஹாவதி 

ஸா 50 B04? 600 Fa Jane 25 டர 2௧ நாற 9௮ மூெூெெூத.ம- 

ணெ ஹமுாண? உ௱ஹ_நாு..10_த த) ௨௨ ஜிய)_௪ 2? 

“இங்கு உபதேிக்கப்படும் குணங்களெல்லாம் பரமேச்வானிடமே 

ஒவ்வும் நிர்ச்குணமாயினும் பரும்மம் சாமரூபகுணங்களோடு கூடிய 

ஸகுணமானது உபாஸனையின் பொருட்டு உபதே$ச்சப்படுகின்றது” 

என்ற அ௮ந்தரதிகரணச்சிலுள்ளவாக்யெச்சையும், 

66 Le. Ja yam ed] Uo Bd) OCT DIET YU >_Sspvavosro) ao 

aroor& eusra sv Open SAD] ஓவ கெவலெய௦ ௪உறிதி_த 

திவாக 7? 

“நம்மவர்க்கு இந்த ஜகச்பிம்பஸ்ருஷ்டயானது மிக்க அரிதாய்த் 

தோன்றுவதாயினும் பாமேச்வரனுக்கு இது கேவலம் லீலையேயாம், 

அபாரசக்தியுடையோனாசலின்”' 

எனும் பிரயோஜனவச்வா இகாண வாக்கியத்தையும், 

&, இ யஹாஉஹிற வ, ஹணி காற௱ணெ உரிம ரஹுூாணெ ௨7௨ 

ஸி. ந டே காளரொணஸ்டு Ug TT sory 32 ir 2 aia oo) san 

வளவ வ3ப2தி5. ஹா பய) ஹு | 

“யாதொருகாரணச்தால் இப்ரும்மச்தைக் காரணமாய்க்கொள்வதில் 

இங்குவிளக்கிய பிரசாரமாய்க் காரணசர்மங்கள் ஸகலமும் அதனிடம் 

16.



(42 — Cagern Br gf gant. 

ஒவ்வுன்றனவோ ப்ரும்மம் ஸர்வக்ஞனும் ஸர்வசச்தியுடையதும் 
மஹாமாயையோடு கூடிய துமாயுள்ள தன்றோ, 

எனும் ஸர்வசர்மோபபச்சியதசசணச்திலுள்ள வாக்கியச்தையும், 

ஹ ஹிஷ வாய ௯௭2 வரவூ0றி.சிவ௦ஹாறாநு விவித ராறு 
விஉயஜெறகா௫விபொஷா வதே சுககி4ணாசக 8_7_ந-[ர “௨௦ 

an®o annareu sg 29 

ஸர்வஸாகதியாயெ அவனே விூத்திரங்களாயெ ஸ்ருஷ்டி இதி 
ஸங்காரங்களைச் செய்கின்றவன், சேசகால விசேஷங்களை ஈன்கறி 
வோனாதலின் கர்மிகளின் சாமங்களுச்குச்தக்க பயனை ச்தருகின்றான். 

எனும் பலாஇிகரணலாக்கியச்தையும் இவை போன்ற மற்றுமுள்ள 2 8) 

சரணங்களில் உதஹரிக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்களையும் சவணித்தால் சங்க£பக 
வச்பாதஸ்வாமிகள் பாஷ்யச்தினில் ஸருணஸ்வரூபச்தையே விசேஷமாய் 

ப்போ தித்திருக்கன்றனர் என்பது ஈன்றாயறியலாம். 

அன்றியும் சங்கரபகவச்பாதஸ்வாமிகளது குருவுக்கும் குருவாயுள்ள 
கெளடபாதஸ்வாமிசள் முசவிய அபியுக்தர்களால், ஸர்வேச்வரனையபாஸஹிச் து 
அவனது தஇருவருளை ஸம்பாதித்துச் கொள்ளாமல் துச்கநிவிருக்தி ஏற்படாது 

என 

_மிவருெத த ஹ1உ-வோ_நா தீரா ௩2 உர 2ஈவ) 0௦7 

“ஸகல துக்கங்களையும் நிவிருச்தி செய்விப்பதற்கு ஈச்வானாயெ அல்ய 
யனே பிரபு” 

இங்கனம் வியச்தமாகப் போதிச்சப்பட்டிருக்சன்றதைக் கவனித்தாலும், 

ஸகுணமானது மூடர்களுக்காகவே சட்டுபபாடாகச் சொல்லப்பட்டதாதலால் 
மூழுக்ஷுக்களுக்கு ஸகுண ஈசுவரனிடம் பக்தியும் அவனது ஆணையெனச் 

சொல்லப்படும் கர்மாநஷ்டான விதிக்கு உட்பட்டு ஈடப்பதும், ஸகுணஸ்வரூ 

பத்தை விசாரித்தலும், அவனை யுபாஸித்தலும் ௮வசியமல்ல என்று எண்ணு 

இன்றவரும் ௮க்கனமே பிறருச்கும் போதிச்கமுயலுவோருமாகயெ தற்கால 

மேதாவிகளது கொள்கை மிகத்தவறே என்பது ஈன்குவிளங்கும், இங்கனம் 
வேதாந்த விசாரணை தலை€ழாய்ப்புரண்டிருச்தலுக்குச் காரணம் யாதெனின், 
சங்காபசவச்பாதஸ்வாமிகள் எவ்வெல்வஇகரணங்களில் ஸகுணனைப் போதிச்இ 

ருக்சன்றனர் என்பதை நிர்ணயிச்துட்போ இக்கும் உண்மையா ராய்ச்சியுள்ளவர்க 

ளாயெ பெரியோர்களிடம் மே.சாஸ்இரச்ை சரவணஞ்செய்யாத குறையேயாம் 

என்றி . பாஷ்யச்திலோ எனின். 

.. *கடராணொஹ8நாஸுராஈவ/82 திரா ர தியோ இவர ஹவீ ஷ. 
யா | பவ்ய ரணி உதிவமனவர, தலிஷயா. 

4 அப்ராணன் ௮மனன் சுப்ரன் எனும் சுருதி சுத்தப்ரும்மத்தைச் 

சொல்லுவது. மனோமயன் பிசாணசரீர” என்பது முதலிய சுருதி



ஜீவனும் ரச்னும், : 43 

- ஸகுண ப்ரும்மச்தையே விஷயமாய்க்கொண்ட து”! 
என்பது முதலிய வாக்செங்களால் ஸர்வச்ரப்ஹித்தா தகரணச்இல் 

£விவகூடி_.ம௩மணொவவடு அர்த் | 

எனும் ஸு9ச்ரச்தின் பொருளைப் போதிக்கும் ஸர்தர்ப்பத்தில் சங்கர 
பகவச்பாசஸ்வாமிகளால் ஸகுண நிர்குணவிஷயவாச்செவியவஸ்தை செய்யப் 
பட்டிருர்தும் அங்ஙனம் ஸகுணம் பாஷ்யசத்தில் சொல்லப்படவில்லை எனத் 
தற்கால,ச்தவர் எண்ணுதல் மிகவும் பரிதவிக்கக்கூடி யதேயாம், 

ஸகுணனிடம் முழுக்ஷுச்களாகயெ உச்சமபரிபாடிகளுக்குப்பக்தி ௮வசிய 

மில்லை ௮து மூடருக்காகச்கற்பனாமாச்திரமாகவே சொல்லப்பட்டது எனும் 
மாறுபாடாகிய எண்ணமே, கொடுங்காரியங்களைச் செய்துகொண்டே வேதாந்த 

8சவணச்தில் செல்லுதலாகிய தற்காலவழக்கச்திற்கு மூலமாயிருக்கின் றது, 
சசளசம் முதலியவைகளும், நிச்திய நைமித்திககர்மங்களை௮னுஷ்-டி த்தலாசய 
வரீணாசரமதர்மங்களும் சிறி துமிராதவர்சளாய், இவ்வியமாயாசக்இியுடன் கூடியவ 
னன்று சொல்லப்படும் இறைவன் ஒருவனிருச்சிறானென்பது சுத்தப்பிசகு 

என்றும் சொல்லிக்கொண்டு வேதாந்த விசாரணை செய்தலே ஆஸ-யாமென்பதாம். 
விதிநிஷேத வரம்புகடந்தவர்களாயிரர் தகொண்டு தம்மைக்ருதார்ச்தர்களாய் 

எண்ணும் ஆஸுரர்களின்ஆ சாய்ச்சியானது க்ஷமச்திற்கு ஏதுவாகாது. 

. OQ 
வவர தி வ Bu J go BW 6 Bor விஉ௱௱ரரஹுறா$. | 

Louvers _நாஷி வாவாளறொ _ந ஹ_த.)௦ 6) gag-» alle.,\G) கு | 
பப் ஆ UU உஹது) dacs 2 மஉரஹ ர் 0 | 

விஇச்சப்பட்டகாரியங்களில் Sra 15 Genwi ஷீலக்கப்பட்டகாரியங 

களில் HATE Genwi Qo vsiger osu Mmigler » Gee. Geer 
சம் ஆசாரம் ஸ.ச்தியம் இவை அவர்களிடம் இருக்கின் றஇில்லை, ஜக 

மானது ௮ஸத்தியம் மிச்தையே என்றும் பாபபுண்ணியங்களில்லை.. 
யென்றும் நிர்க்குண ப்ரும்மமேதவிர ஸகுணனாகிய ஈச்வரனே இல்லை 

யென்றும் சொல்லுஇன் றனர், | 

sr ban Boo 68 க, று வஹாரெஷு. உராய8த | 
க்திவா8) 8ஹ) போமா _நாஹுறிஷெ.வ Our flag | 

ஞூஹுரம்௦ பொ.றிாஉ_நா ஊுூஷா 2 Bl 2b 5 | 

சாவே, TOVO)a1 yay கெள௦_தய ததா யா௦_5) ய₹௦ ம_தி௦ | 

க்ரூரர்களாயும் துவேஷிக்கின் றவர்களாயும் அசுபர்களாயுமுள்ள ௮ந்த 
ஈராதமர்களை சான் எப்போதும் ஆஸ்பரயோகிகளிலேயேதள்ளுகன் 

றேன், அம்மூடர்கள் ஆஸு.ரயோசியை ஜர்மஜர்மங்களாயடைகின் 

றவர்களாய் என்னையடையாமலே அதோகதி எய்துன் றனர்,



4 வேத்சீர்ஸ்நிர் ததீ.துவ்ம், 

எனப், பசவசேதை பதினாரும் அ.தீதியாயச்தில் பகலானால் சொல்லப் 
பட்டபடி. அதோகதிச்சே ஏதுவாகும் என்பது நிச்சயம், ஆதலால் ஸகுணபக்ி 

கர்மானுஷ்டானம் ஸகுணேச்வர: உபாஸ்.இி இளவகமாச்கு மூ௨ஹேதுவாகின்ற 

தாகிய ஈச்வர ஸ்வரூபஞானம் ௮வ௫யமே என்றறிக. 

. இனி நிர்குணசைதர்ய:௦ எப்பொருளோடும் ஸம்பர்தியாச ௮ஸங்கவஸ்து 

என்றல்லவோ சொல்லப்படுகின்றது, அது இவ்விய பராசக்தியோடுகூடிய 
ஸகுண்னணாய் ஈச்வாளுமிருக்கன்றதென்பது எப்படிப்பொருர்தும்? பொருந்தா' 

தாதலால் நிர்ச்குணம் ஜீவன் எனும் இரண்டோடு நிற்பது உசிதமே ! ஸகுண 
னெனும் மூன்றாவதாயொன்றைக் கற்பிச்துக்கொள்வசனால் பயனில்லையே 1 
எனும் சங்கை நிகழும், அங்ஙனமாயின், ௮ஸ௩்கமான நிர்க்குணவஸ்.து அந்தக் 

ரணச்தோடுகூடி ஜீவச்சன் மையைப் பெற்றிருக்சின்றதென்பதற்கு மாத்திரம் 

இச்சங்கையேற்படாமற்போகுமா ? அளங்கப்பொருள் ஆலிச்தையோகெடிஜீ 
வச்சன்மையைப்பெற்றிருச்சின்றதென்பதை ஒத்துச்கொள்ளுமபோது இவ்விய 

ராசக்தியோகூடி. ஈச்வரத்தன்மையைப்பெற்றிருக்சன் றதென்பசைமாத்தி 
ரம் ஏன் ஒச்துச்சொள்ளச்கூடாது? ஜவச்சன்மையைப்பெற்றிருக்கும் ௮ற்பர்க 
ராகிய சாம் இர்சப்பவக்கடலில் மூழ்கித்தக்களிப்பதென்பது எப்படி ஸத் 

தியமாகின்றதோ ஸகுணனான இறைவனிருக்கின்றானென்பது மாத்திரம் அப்ப 
டிப்பட்ட ஸச்தியமாய் இராமற்போகுமா ? ஜீவனுச்கு மனம்போல ஈச்வானு. 
க்குப் பராசச்தியென்பதை நிச்சயிச் துக்கொள்வதே விவேகம், இப்படிப்பட்ட 
இவ்வியமாயாசக்தியோடு கூடிய சைசர்யப்பரம்பொருளாகய ஸர்வேச்வரன் 

நம்முடைய செய்சைகளெல்லாவற்றையும் நன்கு அ௮றிச் அகொண்டிருச்சன்றா 

னாதலால் அ௮வைகளுக்குத்தச்க பயனை அவன து ஆச்ஜையால் நாம் அனுபவிச்ச 

வேண்டியது நிச்சயம் என்பதையறிந்து -மார்தர் அவனது அஅக்ஹத்தைப் 

பெறும் வழியையே தேடவேண்டும், 

இனி இறை னது௮ நுச்ரஹதச்தைப்பெறும் வழியான தயாது எனின்,அவ 

னது ஆணையாகிய சாஸ்இரங்களில் சொல்லியபடி நடப்பதும் அவனை உபாஸித் 

தலுமேயாம், உதாரணமாக, எஜமானது ஆணையின்படி. ஈடக்கும் வேலைச்காரனி 
டம் அவனுக்கு பீரீ.தி ஏற்பிதல் போலவே ஈசாச்ஞையாகய சாஸ் இர விஇிச்குட் 
பட்டு ஈடகச்சென்றவர்களிடம் ஈசனுக்கும் பரீ தியே ஏற்படும். இர்தப்ரீதியே ஈச்வ 
சானுக்ரஹம் என்னப்பவெதாம். ஆதலால் ஈச்வரானுக்ரகச்தைப் 0.பறவிரும் 

புவோர் விதிநிஷேதங்களாய்ப் பிரவர்த் இத திருக்கும் சாஸ் இிரமாகிய ஈசாச்ஞைச் 

குட்பட்டேரடக்கவேண்டும்; * ப 

வி இச்சப்பட்டகாரியங்களை ச் செய்யாமலும் விலக்கப்பட்டகாநியங்களையே 

செய் துகொண்டுமிருச்சன் றவர்களிடம் ஈச்வரன் எப்படியாவான் ? எனின்; எஜ. 

மானன் செய்யச்சொல்லிய காரியங்களைச் செய்யாமலும் செம்யச்கூடாதென்ற 
சாரியங்களையே செய்துகொண்டுமிருக்கும் வேலைக்சாரரிடம் ௮ல்வெஜமானன் 
எப்படி ஈடர்.து கொள்வானோ, அப்படியே ஈசாச்ளையாகிய சாஸ். இரச்இின்படீ 

ஈடவாதவர்சளிட்ம் ஈசன் ஈடந்துகொள்வான்.
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இனி, ௮.ற்பஅ.றிவும் அஹங்காரமும் உள்ளவர்களா.தலின், எஜமானர்கள் 
தமது ஆணையின்படி ஈடவாதவேலைச்சாரரிடம் கோபிச்கின்றனா, இவ்வாறு 

கவனிச்சின் தமது ஆணையின்படி ஈடவாதவர்களிடம் கோபிச்கும் ஈசனுக்கும் 
மனிதர்களுக்குப்போல அ௮ற்பஅறிவும் அஹங்காரமும் உள்ளதென்றல்லவோ 

சொல்லவேண்  யதாகின்றது. ௮.து ஈச்வரச்தன்மைச்கு அர்ஹமாகாதே எனின், 

இ து௮ றியாமல் சொல்லுவதே. அற்பஅறிவு அஹங்காரம் பாரபக்ஷச்தன்மை 

முதலிய இழியகுணம் யாதுமில்லாத நியாயா இிபராகிய ராஜாங்கத்தார், குற்றம் 

செய்தவரைச்சண்டிப்பதுபோலவே ஈச்வரனும் சாஸ் இரவிதிப்படி ஈடவாமல் 

நிஹிச்சகாரியங்களைச் செய்வோரை ஈரசவானாதஇி தண்டனைக்குள்ளாக்குவார் 

என்ப துஉ௫தம், 

ஈசனுக்கு உண்மையில் சாசத்துவேஷாதி கெட்டகுணங்களிராவிடி னும் 
ப! பஞ்செம்வோர்களிடம் கோபமுள்ளவன்போல ஈடந்துகொள்ளலாகும், ௮த 

னால் ஈசனுச்குக் செட்டகுணங்களுள்ளன என்பது உசிதமாகாது, நன்றாய்ப் 

படிப்பவர்களுக்கு வெகுமதியும் ஸரியாய்ப் பாடம்படிக்காக மாணாச்கர்களுக்குச் 
தண்டனையைபும் விஇக்கும் பாரபக்ஷ.மிராசவரா இய உபாக்தியாயரைப் பாரபக்ஷ 

சீசன்மை அஹங்காரம் முகசலிய கெட்டகுணங்களையுடையவசென்பது எட்படி. 

அுசிசமோ, புண்ணியபாவங்களுக்குத்சக்க பயனையளிச்கும் ஈசனைக்கெட்ட 
குணங்களுள்ளவர் என்பதும் அப்படியே என்றறிக. 

ஆதலால் ஈசனால் விதிக்கப்பட்ட சாஸ்இிரங்களுக்குட்பட்டு ஈடப்பது ஈச 

வரானுக்ரஹத்திற்கே ஏதுவாகும் என்பது நிச்சயம், - 

தற்காலம் சாஸ் திரவிஇப்படி வா்ணாச்ரமதர்மங்களை யனுஷ்டிப்பது ௮ஸா 

சீ.நியமாய்க் காணப்படுசின் ரதேயெனின், இங்கனம் பலருக்குச்தோன்றக்கூடி. 

யதே. ஆனால் தற்காலத்திலும் சாஸ் தரங்களில் சிரச்தையுஷடையோர்களாய் மிக 
வும் உறுதியோடு சாஸ் திரவிஇப்படி. ஈட் துகொண்டிருச்கும் பெரியோர்களிரு 

க்சக்கூடும், அவர்களை மஹருஷிகளென்றே சொல்லலாம். அப்படியே ஸா 

மான்னியமாய் எல்லோரும் ஈடப்பது ௮ஸாச்தியமேயாயினும், காலதேச நில 

மைக்குச்தக்கபடி. பராசராதிஸ்மருஇிகசளில் சொல்லியபடி தற்காலமும் ௮நஷ் 

டி.ச்சக்கூடியனவாயுள்ள வருணாச்ரமதர்மங்களை அநஷ்டிப்பது ஸாச்தியமே, 

அவ்வாறு நடர் துகொண்டால் இழிய பிறவி ஈரகயாதனை முதவியவைகளுக்கு 

ஏதுவின்றி உத்தமக தியைப்பெறலாம். 

துவரையிலும் சாம் கெட்டகாரியங்களையே செய்துகொண்டிருந்தோமா 
யினும் இனியாவது விதிவிலக்காயுள்ள சாஸ் திரவரம்பிற்கு உட்பட்டு ஈடச்ச 
ழூயலவேண்டும். அன்றியும் விதிக்கப்பட்டவரம்பின்வழி ஈடர்துசொண் 
டிருப்பதும் தவிர: அல்விறைவனை யுபாளனைசெய்து வழிபடுதலும் அவசியமே, 
அவனது உபாளனையால் அடையக்கூடாத பயன் பிரபஞ்சத்தில் யாதுமில்லை, 
ஜனனமசணச்சுழல்களையுடையஸம்ஸாரமெனும் அபாரஸமுத்திரச்தினின்றும் 
கரையேறுவதே சுளுவாகுமாயின் லோகபாலத்துவம், லோகேச்வரத்துவம் ஸத் 

Guang gawd og Bus menus gen முதலிய பிராபஞ்செமாகிய ஹித்தி
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சளைப்பெறுதற்கு ௮வனது உபாஸனை. ஸா.தனமாகும் என்பது சொல்லாமலே 
விளங்கும், 

உபாஸனை என்பது எங்கனமெனின், ௮.௫ மானஸிசம் வாசகம். காயிசம் 

என மூவகையாகும். மனஹின் ஸம்பந்தமில்லாமல் வாச்கு காயங்கள் வேலைசெய் 

யாவாயினும் தியானச்தையே முக்கியமாய்ச்செய்சல் மானஹிகமென்றும், ஜபம் 

மூதலியவைகளையே முக்கியமாய்ச்செய்தல் வாசிகம் எனவும், தேகசேஷ்டையே 

முக்செயமாய்க்கொண்டு உபாஸித்தல் காயிகம் என்றும் சொல்லப்படுகின்ற து, பாண 
லிங்கம் முதலியவைகளில் ஈச்வரனைப்பாவித்துப் பூஜித்து வழிபடுதல் முதவி 

யது காயமெனப்படும் தேகத்தின் சை முதலிய அங்கங்களையே மூக்கியமாய்கீ 

கொண்டு ஈடச்சவேண்டுமாதலின் காயிகமென்று சொல்லப்படும், மந்திரஜபம் 
மேதாத்தியயனம் முதலியது வாச்கைச்சொண்டே ஈடப்பதாதலின் வாசிக 
மென்றும், ஸர்வவியாபகளாய் இருந்து ஸகல ஜீவர்களின்' சேஷ்ண..சளையும் 
கவனிச் துச்கொண்டு கராமங்களுக்குச்தச்சபடி பயனை ச்தருவோனும், சன்னிட 
முள்ள இவ்வியமாயாசக்கி மஹிமையால் எக்காரியத்தையும் செய்து முடிக்கும் 

வல்லமை பொருக்தியவனும், ஆகாசத்திலும் நுட்பமாய் எங்குமுள்ளதாயெ இவ் 
வியமாயாசச்தியையுடையோனுமாய் இருச்தலே இவனது உருவம் என்றறிந்து 

அவ்வாறு மனஸினால் ஏசாக்சரமாய்த் தியானிச்சலே மானஹிக உபாஸனை என் 

றும் சொல்லப்படுவதாம், உபரிஷதம் பரும்மலூத்ரம் முதலியவைகளில் 
சொல்லப்பட்டிருக்கும். பாஸனையானது இங்ஙனம் ஸச்தியஸங்கற்பக் துவம் 

ஸர்வச்ஞச்துவம் ஸர்வேச்வாச்துவம் முதலிய இல்வியமாயா குணங்களோடு 

கூடியுள்ளதாகிய ஈச்வரஸ்வருபச்தைச் ச் சியானித்தலாகிய ஸகுணோபாஸனையே 
யாம், . 

இனி, பக்தியே ஈச்வரானுக்ஹஹேது எனும் வாக்கியத்திற்கு விரோ 

தமாய் உபாஸ்தியே ௮.நுச்ரஹஹேது என்பது PRONG BE: எனின் 
சொல்லுவாம், , | 

பக்தியாவத ஈச்வரனிடம் Beep பிரீதியே, பிரீ தியென்பது-பொதுவகை 

மில் ஒன்றாகவேயிருக்கினும், பு,த்திரபார்யா இகளில் நிகழும் பிரீதியே ராகமென் 
றும், தனச்குச் இடைச்திராதவைகளாகிய வஸ்இராபாணாதி பொருள்களில் 

நிகழும் பிரீதியே இச்சையெனவும், கர்மாநஷ்டான தானதருமங்களில் நிகழும் , 

பிரீதியே சரத்தை எனவும், ஈச்வான்' குரு முதவியவர்களிடம் ஏற்படும் பிரீதி 
3யபத்தி என்றும் வழங்கப்படும். எந்தவஸ்,துவில் பிரீதியிருக்சின்றசோ அனி 

2லயே மனம் செல்லும், உபாஸ்தியாவது ஈச்வரனிடம் மனளைச்செலுத்துவ 

2 தீ. ஆதலால் ஈச்வரனிடம் பிரீதியாகெ பச்தியிருச்குமானால் அவனிடம் மனம் 

செலுச்துதலாசெ உபாஸ்தி கைகூடும். பச்திஸாகனம், உபாஸ்.திஸாத் இயம் 

உண்மையிதலாதலால் உபாஸ்.இயின்பயனைப் பக்தியின்பயனென்றே ஒளபசா 

9கமாய்ச் சொல்லலாம். ஆதலால் ui Gan sug Be ற்கும், உபாஸ் இவாக்இியுத் 
தற்கும். விசோதமில்லை என்க.



ஜீவனும் ஈசனும். தர 

எந்தவஸ்.து சிறர்சசென்று கருதப்படுகின் ததோ, ௮ர்சப்பொருரிலேயே 

பிரீதி ஏற்படும். ஆதலால் ஈச்வரபக்தியாகய பிரீ இச்குஹேது 'ஈச்வான் ஸர் 
"வேர்ச்ருஷ்டமான வஸ்து எனும் விவேகமே, ஈச்வரன் ஒப்புயர்வில்லாத 
அரும்பெரும்பொருள் எனும் விவேகம் இடமாய் கிசழவேண்டுமாயின் ௮வ்விஷ 

யத்தை உள்ளபடி. போக்கும் சாஸ் இரவாக்கியங்களை உண்மையறிர்த பெரி 
யோர்களிடம் விசாரித்து.ச்தெரிர் துகொள்ளுதலவசியம், இதுவேயன் றி, பச்.இ 

க்கு ஏதுவாக .எச்வாஸ்வரூபஞானச்திற்கு வேறு உபாயமில்லை, ஆதலால் 

ஈச்வரஸ்வரூபவிவேகத்திற்கு ஏதுவாகிய சாஸ் இரார்ச்தசரவணமின் நி, பாடு 

தல் கூத்தாடுதல் வாத்தியம் வா௫ச்தல் ஈடி.ச்தல் தோன்றியவாறு புசித்தல் 
மூசவியவைகளைச்செய்தல் பக்இக்குச்சிறிதும் ஸாசசமாகாசென் ஈறிக, 

சங்கை; ஈச்வரஸ்வரூபச்சைப் போதிக்கும் உபகிஷதாதி சாஸ் ிரார்ச்த 
செவணமே பச்திஹேது எனின், சண்ணப்பன் முதலியவர்கள் சாஸ்இரார்க் 
தசாவணம் சிறிதும் செய்யாமலே ஈச்வரானுச£ரஹச்சைப் பெற்றதாகச் 

சொல்லப்படும் விஷயம் எப்படிப் பொருந்தும்? எனின் இவ்வுண்மையறிக, 

ஈச்வாஸ்வரூபஞானமே பக்தி ஏதுவாகும் என்பதில் சிறிதும் பிசக ல்லை. 
ஆனால் அங்கனம் எற்பரிம் ஞானம் ஸாமான்னியம் விசேஷம் என இரண்டு 

வகைப்படும், ஈச்வரன் இில்விய மாயாமஹிமைகளையுடையவளுய், ஸர்வபரிபூர்ண 

னாய் உருவம் யாதுமிராதவனாபிருச்சினும் தனது சச்திபஹிமையால் எவ்வுருவ 

மும் எடுக்கும் ஆற்றலுடயோஞனாய் இவ்வியமாயாசச்இியால் பிரபஞ்சசாரியங்களை 
நிர்வஹிப்பவனாய் உபாஸகர்களை ௮ நச ரஹிப்பவளாய்இருச்சன்ரானெனசாஸ்,இர 
சரவண ஸச்குரூபதேசங்களால் நிச்சமிச்துச் கொள்ளுதலே விசேஷஞானம் 

எனப்படும், ஸாமான்னிய ஞானமாவது, ஈச்வ£ானுடைய ஸ்வரூபத்தையும் மா 

யாசக்இகளையும் பற்றிச்சிறிதும் விவேசமிராவிடி், ஆக்கி விசேஷச்தால் 
எடுக்கப்பவெதாயெ, கங்காசந் இரகலா இகளைச்தரிக்கும் இவெமூர்ச்தியையாவ து 

- சங்கசக்ரகதா இகளை த்தரிச்கும் ஹரிமூர்ச்தியையாவது இவனே ஈச்வான் இவன் 

உலகில் மிக்கச்சிறர்சபொருள் என்பதாசச்கொள்ளாசலே ஸாமான்னிய ஞான 

மென்பதாம், 

ஸாமான்னிய ஞானச்தாலு இக்கும் பச்ச? ய மூடபச்சிஎன்பதாம், அந்த 

பச்தியோமோத்திரம் உபாஹிச்துப் பெருமைபெற்றவர் கண்ணப்பராயனார் 

முதலிய பச்தசிரேஷ்டர்களாம். 

விசேஷஞானத்தினால் உண்டாகிய விவேசபச் ,தியால் ஈச்வ£னை உபாஸஹித் 
அப்பெருமைபெற்றவர் ஸாகா இயர், வஹிஷ்டர், மார்ச்சண்டேயர், பராசரர், 

வியாஸர், சுகர், பிரஹ்லாதர், சாரதர் முதவியவர்களாம், இவர்களது பச்திே ய 

crown Bus பச் தியாதலின் இவர்களைப் ப.ரமபச்தர்களென்றும் ஞாதபக்தர்க 
ளென்றும் பரமசாம்பவர்கள் என்றும் பாசமேச்வரர்களென்றும் பரமபாசவதர்க 

ளென்றும் சொல்லச்தகும்.. ப 

| ஈசன் எல்லாம் ௮றிவோனும் எல்லாவல்லமையையும் உடையவனும் எங் 
_ கும் வியாபகனுமாயிருப்பவன் எனும் பரிபூர்ண பாவனையைவிடாமலே, இவ்



4800 | .... வெத்சாஸ்திச ததிதுவம், 

விறைவன் பக்த கொடிகளின் ௮நுச்சரஹார் ச்சமாகவே வொதிமார்தி இனை 
எடுப்பவன் என்றெண்ணுதலாகயெ எசதேசபாவனை எனும் இவ்விருபாவனைசளை 
யும் செய்தல் வி2வசபக்இயின் செய்கையாகும். பரிபூர்ணபாவனையைச் சிறிது 
மறியாதவனாய், இதுவே ஈச்வரஸ்வரூபமென்றெண்ணி சிவா இழூர்ச்இிகளை த் 

தியானித்து. வழிபடல் முதலியது மூடபக்இயின் செய்கையாகும், 

்விவேகபச்தர்களை ஞானிகளென்றே கூசாமல் சொல்லலாம், 

வேச பக்தியினால் அடையப்பவெதாயெ ஈச்வரானுக்சொெஹச்தைச் இட 

மாகிய மூடபக்இியினாலும் பெற்று ஈற்ததியடையலாம் என்பதே சாஸ்திரங் 
களின் மர்ம, 

.த08_55விகி_தா_தி Js )-08.அ.ரா_௩)வஃமாவி,ி) சய நாய? 

அவ்விவ்வாச்ம ஸ்வரூபத்தையறிர்சே ம்ருத்புவைச் தாண்டிச்செல்லு 

Gamer, மோக்ஷச்திற்கு வேறு வழியில்லை ”? 

என்பதாதி சுருதிகளும் இதனையேவிளக்கும் ஸ்ம்ரு திதிஹாஸபு சாணவாச்டு 

யங்களும் ஞானச்திளாலேயே மோக்ஷம்என்று கோஷிக்கின்றன. அப்படியிருக்க 

அதற்குழுற்றம்விரோசமாய், பச்திமினளாுவலே?யமோக்;மடையலாம் என்பது உர 
தீமோ எனின், உரத3ம. அதாவது, பச்தியின்காரியமாகிய உபாஸனையால் எச் 

வரனுடைய௮ நுக்கிரஹதச்தைப் பெறலாமென்பது நிச்சயமே, உண்மைஞா 
் னுனுபவமுடைய மனுஷ்யராகய குருவின் அ அக்ெஹச்சாலேயே மோக்ஷ 

: ஹேதுவாயெ ஞானத்தைப் பெறக்கூடமெனின், முழுமுதற்கடவுளும் அபார 
“ ஞான சக்தியுடையோனும் ௮னாதிமுச்சனுமாகிய ஈச்வானுடைய 4 88 19.05 

தால் ஞான ச்தைப் பெறலாம் என்பதல் சிறிதும் ஸச்ேேதஹமில்லையன்றோ. ஆத 
லால் பக்தர்களும் ஈச்வரானுக்ரஹ மூலமாய் ஞான ச்தைப் பெற்றே முச்தியடை 

இன்றனார் என்பது சாஸ் திரமர்மம், ஆதலால் பக்தியால் முக்தராகலாம் என்பது 
ஞானத்தினாலேயே முகச்திபெறவேண்டும் எனும் சாஸ்திர வாச்கியங்களுக்குச் 

சிறிதும் விசோதமாகாதென் றறிக, 

இணி, விேகபக்தியால் மாச்தஇரம் ஈச்வரரனுக்கி rang ச்சைப்பெறலாம் 

என்பது ஒருவாறு ஓவ்வும், மூடபச்தியாலும் ஈச்வரானுக்கிரஹச்தைப் பெறு 

தல் என்பது உரிதமாகச் தோன்றவில்லையே எனின், இவ்விஷயச்தைச் சற்று 
விசாரிப்பாம், 

அதாவது, மூடபக்தியினாலும் ஈசானுக்கரஹம் பெறக்கூடுமென்பது பா 
வனையின் உறுதியிளனாவேயே என்றறிக, பாவனையின் உறுதியாவது பாணலிங்க 

- ஙாளக்சரொமாதிகளில் சிலைவடிவம் சிறிதம் தோன்றாமல் கங்காசர்தஇிரசலாத 

ராதி சிவவடிவமோ அல்ல து சங்சசகீரசதாதராதி விஷ்ணுவடிவமோ தோன்று 

தலே என்றறியத்தக்கது, பாவனையே உபாஸனை யென்றும் சொல்லப்படுவது. 

aan ase sé AG) és பெமமாய், விங்கமாகய லொபுத்தி! சிறி தமின் நி, 

தெவவடிவம் மாச்திரம் தோன்றப் பெறுசலின் பொருட்டாகவே பாணவிங்கா இ 

களில் சிவபூஜை விதிச்சப்பட்டுள்ள து.



ஜீவனும் ஈச்னும், டல் 
'சிலர் எவ்வளவுசாலம் பாணலிங்கத்சைப் பூஜித்து வழிபடினும் சிலாபுத்தி 

முற்றும் நீங்கப்பெறுகன் றஇல்லை, 9வபாவனை எவ்வளவுக்கெல்வளவு முதிர்ச்சி 

யடைடன்றதோ அவ்வளவுச்கல்வளவு சலாபுச்தி குறையும், பார்க்கப்படுவது 
பாணலிங்கமாகய சலையையேயாயினும் சிலாவடி வம் சிறிதும் தோன்றாமல் புத்தி. 
சிவாகாரமாகவே எப்போது ஏற்படுகின்றதோ அப்போது உபாஸனை முதிர்ந்த . 
தென்பதாம், அப்படிச் சிலாவடிவம் சிறிதும் புச்தியிலு தியாமல் சிவவடிவமே . 

புத்தியில் தோற்றமுற்றுச் தன்னையும் மறந்து அந்தச் சிவமாத்திரமாகவே புச்தி ' 
நின்றுவிடின் அச்தகூணச்திலைய ௮ச்சிலையினின்றும் கங்காசர் இரகலா இ.இரு 

வுருவச்தோகூட சிவபெருமான் பிரத்தியகூமாய் ஆவிர்ப்பவிப்பார் என்பது 
நிச்சயம். இதுவே உபாஸனையின் ரஹஸ்யம், 

கண்ணப்பன் எனும் பக்தன் வேடகுலச்தவன், அவன் ஜாதியிலும்குணச் 

இலும் தொழிலிலும் விவேகச்திலும் மிக்கச் தாழ்ந்தகவனே., ௮வன் வனச்திற்கு 

வேட்டையாட இருவர்களோடு கூடச்சென்றான். காட்டில் திரியும் காலக்தில் 

ஸ்ரீகாஹஸ் தீச்வராலாளயச்இின் மணியோசை சேழ்ச்கப்பட்டது, 

அப்போது ௮வன் தன்னோடுகூட வந்தவர்களை அவ்வோசைச்குக் கார 

ணம் யாசென வினவினான், அதற்கு அவர்கள் ஒபிள்ளாய் ! இங்கு ஒர் ஆலய 

மிருக்கின்றது. அங்கு அடிச்கும் மணியோசையே இது என்றனர். அதற் 

குச் கண்ணப்பன் ஆலயமாவதுயாது ? அங்கு ஏன்மணியடிசக்சப்படுஇன் ற.து ? 

என்று வினவினான். அதற்கு அவர்கள், அப்பா பிள்ளாய்! அல்வாலயச்தில் ஈச்வ 

ரன் இருக்கின்றார் அவருடைய ஆ ராதனச்கின் பொருட்டு மணியடி ச்சப்படுகின் ற 

தென்றனர். அதனைச் கேட்டதும் கண்ணப்பனுர்கு ஆலயச்திலுள்ளவன் ஈச் 

வ.ரன் என்றே புச்தியுதிச்ததன்றிச் சிலாபுத்தி சிறிதும் உண்டாகவில்லை. பிறகு 

௮வன் ஈச்வரனாவது யாவன் என்று வினவ அவர்கள், உலகமெல்லாவற்றிற்கு 
மிறைவன், அவன் வேண்டியதை எல்லாம் தருவோன், அவன் அழகினில் 

சிறந்த வடிவன் என்று சொன்னார்கள். அதனைக் கேட்டதும் ௮வ்வாறுள்ள தர் 

புருஷன் ஆலயச்திலிருக்சின்றகாக எண்ணினானேயன் தி ச்சிலையைச் சிறிதம் 

கருதினானில்லை. பிறகு ௮வன் ஒஹோ ! உலகெல்லாவற்றிற்கும் சச்பெவர்த்தி 
யாயுள்ளவனும் மிசவும் பெருமைபெற்றவனுமாயுள்ளவன் இக்கானகத்தினடுவில். 

ஏன் ௮சட்பட்டுக்கொள்ளவேண்டுப! ௮ர்த ஸ்.இிதியிலிருக்கின் றவனை மாம் பார்க் 

காமலிருச்சக்கூடா துன்று இங்ஙனம் கரு தியவனாய் ௮லவ்வாலயமிருச்கும் இசை 

யைநோச்!(9ச் சென்றான். ௮ப்படி.ச் செல்லுங்காலத்திலும் அவனுக்கு ஆலயத்தி 

லிருக்கன்்றவன் இவ்விய புருஷன் ௭ ஒப்பாஷ் யிருந்ததேயன் றி சிவலிங்கம் 
உள்ளதெனும் சிலாபுச்தி எஉற்படவில்லை 

பிறகு மிகவும் ஆவலோடுகூட ஆலயம் சென்று ௮, தனுள் பிரவேிச்கும் 

போதும் 8 சிவவிங்கச்திற்கு எமிப்தில் சென்றபோதும் தில்வியபுருஷ வடிவமே. 
புத்தியில் தோன்றியது. ௮௩்௩னம் சவெபாவனை மேன்மேலும் உறுதியாய்ச் 
கொண்டுவர்சமையால் சிவலிங்கத்தை நேரில் கண்டகாலச்திலும் சில இறி. 

ர் 7
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தும். தோன்றாமல் கெல்வருபமே தோன்றியது, ஆயினும். தன்னையும். மம்றத்த 
லெனும் நிலமை உண்டாகவில்லை. தன்னையும் மற்றெதனையும் மறந்து சிவபா 

அரிக்கன் 
வனைமா,ச்இரமாய் மனம் நின்றடங்கும் க்ஷணமே பசவான் பிரச்தியக்ஷமாகும் 

ஸமயமாதலால் அப்படிப்பட்ட நிலமை ஏற்படும் வரையில் ௮வன் Pan pss 
ஹம் பெறுதற்யெலவில்லை. 

சழி,ச்த மாம்ஸம் வாயில்.-கொண்வெரும் தண்ணீர் இவைகளை லிங்கச் Bh ர்கு 

உதவி வழிபட்டதைக்கவனிச்தாலும் ௮அவனுச்குச் சிலாபுத்தியே இல்லை என்பது 

ஈன்ருயறியக்கூடும், சிலை எனும் பாவனையிருந்தால் மாம்ஸ ச்தையும் தண்ணீரை 

யும் உதவ நியாயமில்லையன்றோ. தான் கொடுப்பதை இவ்விறைவன் சாப்பிடு 
வோன் எனும் எண்ணச்தினாலன்றோ அங்ஙனம் கொடுக்க நேர்ந்தது. அவ்வித 
மே இறைவனும் அ௮சனைப் புசப்பசாய் ௮வளுல் காணப்டட்டது. இவ்விதம் பா 
வனைமு:இர்ச்செடைர் து வாவே மற்ரோர்தினத்தில் இறைவனது கண்ணில்குற் 

ற,ச்தைச் கண்டான். உடனே அந்த கண்ணின் ஸ்தானத்தில் தன்சண்ணை எடு 

,சி.து வைத்தான். மற்றோர் கண்ணிலும் கேகொணவே தனது மற்றோர் கண்ணே 

யும் பிடுங்கி பகவானுக்கு வைத்து விடுவோம் என்று எண்ணி அங்ஙனம் தன தம்பி 
னால் கண்ணைப் பெயர்த்தெடுச்ச ஆரம்பிக்கவே தன்னையும் மற்றதையும் மறந்து 

பூச்தி சிவாகார மா்சரமாய் அடங்கி நின்றுவிட்டது. அவ்விதம் சவபாவனா 
மாத்திரச்தினில் நிச்சலப்பட்டு மனம் நிற்கவே பசலான் அங்கு திருவுருவச் 
தோடு அவிர்ப்பவித்து அவனது பாவனா விசேஷச்இினால் கருணைகூர்ச் துவியா 
ஸா.இிகளும் பெறற்கரிய பெருமையை அருளி அ.நுச்சிரஹித்ததாக சவாஹஸ்ய 

மெனும் மஹேதிகாஸம் ஒன்பதாம் அம்சத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற.து. 

இவ்விதம் எண்ணப்பன் முதலிய பக்தர்களது சரித்திரத்தைச்கொண்டு 
உபாஸனையின்'மர்மச்சை அறிர். து உண்மை ஆராய்ச்சியோடு கவனித்தால் மூட 

பக்தியிலும் பாவீனையின் ஏகாக்கரத்தன்மை எனும் pt பெருமை அடங்கியி 

ருச்றதென்பது விளங்கும், இங்ஙனமே ஸாஏக்கிராமாதிகளில் விஷ்ணு பா 
வனையும் என்பதறிக, 

இங்கனம்: பூஜிக்கப்பலெ.து சிலாவடிவமேயாயினும் ௮.சனில் சிவவிஷ்ணு 

வாதி ஈச்வாபாவனையையே கொண்டு உபாஸித்துவர்தால் தற்கர்லத்திலும் 

இறைவனை பிசத்தியகூமாய்ச்சண்டு ௮நுச்சொஹிச்சப் பெறலாம் என்பது நிச் 
சயம், இவ்வுண்மையறியாமல் ஈச்வாபாவனையாவது சிவாலிங்க பாவனையாவது 
யாதுமின்றித் தன' த் பெண்டீர் புதல்வர் செல்வம் ஆடையாபரணம் தொழில் 

' முதவியவைகளையே ய சிந்தச் துக்சொண்டு பாணலிங்க ஸாளக்ிராமாஇகளை யர்ச் 
சத்தால் எவ்வளவுகோடி காலமாயினும் அவனுடைய அ.நுக்கொஹத்திற்கு 
ஆளாக யாது என்பது நிச்சயமே என்க, 

இனி, மூடபச்தியினால் மாச் ச்திரம் பாணலிங்க ஸாளக்சிராலா இகளில் ச் 
வரனை ஆசா.இத்தல்உசிதமாகும்.. விலேகளும் சிவாலிங்கா இகளில் ஈசபாவ்னை 

யைச் செய்து பூஜித்து அவனது அருளைப்பெறலாம் என்பது ஸரியல்ல, விவேகி
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..கீள்சச்வரனே எங்குமுள்ளவனாயெ ௮ரூபன் என்றல்லவோ அ.நிவார். எங்குமுள் 
- எவசென்பதை அறிந்தவருக்கு ஒர் ுவஸ் துவாயெசிலையை .ஈச்வானென்றெ 

ண்ணிப் பூஜிச்ச எப்படி. மனம் வரும் எனும் சங்கை நிகழலாம், இனி இதனுண் 
 மையறிக, | ் ப ன 

* ஈச்வரன் எஈ்குமுள்ள இவ்விய. மாயாசக்தியோகூடிய பரிபூர்ண ஸச் 
சிதாநந்தவடி.வன் '” எனும் நிச்சயஞானம் விவேடிகளுக்கிருத்தல் வாஸ் தவமே, 

௮ப்படியிருத்தலால், லிங்காதிகளில் ஈச்வானைப் பூஜிச்து வழிபட” மனம்வரா 

தென்பது மிகவும் அறியாமையேயாம், உண்மையில் அவர்களுக்கே லிங்கபூ 

ஜையினில் மனம் நன்றாய்ச்செல்லும், ஏனெனின், ௮வ்விஷயச்தைச்ச ந்று 
நிரூபிப்பாம், , | 

எ ச்தகைய யுக்திகளைக்கொண்டு விசாரிச் துப்பார்ச்சனும், சிறி தும் சலிக்கச் 
செய்ய இயலாததா௫ய ஒர் நியமம் உல௫ல் நடைபெ நீறுவருகின்ற து, அதாவ து, 
அங்கியின் பிரசாதத்தின்பொருட்டு அங்கச்தையே உபசரிச்சவேண்டுமென்ப 

தாம், இருஷ்டார்தமாக ஜீவாச்மா ௮ங்கி என்றும், அவனால் வியாபிக்கப்பட் 

டிருச்சனெறதாகயெ இர்த ஸ்தாலதேஹம் அ௫்சமென்றம் சொல்லப்பவெதாம், 
அ௮ங்கியாயெ ஜீவாச்மா, காணக்கூடாமலிருச்கும் அரூபவஸ் தவே. அ௮ங்கமோ 

வெனின், அவளால் வியாபிக்கப்பட்டி ருக்கும் கை, கால், தலை, மார்பு முதலிய 

அவயவங்களையுடையகதாய்ப் பிரத்தியகூமாகச் சாணப்படுசன்றதான ஸ்தூல 

தேஹமே. தேஹியாகிய ஆச்மாவின் பிரஸாதத்தின்பொருட்டு, தேஹமாயெ 

கை, கால் முதலிய அங்கச்தையே உபசரிக்கவேண்டியதாயிருக்கின் ற.து. 

உதாரணமாக, ஸ்கேஹிதரை ஈமதுவீட்டுக்கு அழைத்துவர து, அவரை ஓர் 
ஆஸனச்தில் வீற்றிருக்சச்செய்து ௮வர்கையில் மதுரமாகய தர்சனியைக்கொடு 
த்தால் அவரது ஆதீமாவாகய அங்கி. திருப்தியடைகன்றது ? உபசரித்தது 

எதனை? திருப்தியடைர்ததுயாது? என்பதைச் சற்றுக்கவனிச்சவேண்டும், தே' 

ஹத்தின் ஓர் அவயவமாகயெ. கையிலேயே பழத்சைக்கொடுச்தோமாதலின் 

உபசரித்தது கையெனும் அவயவச்தையேயன்நி அரூபனாக௫ய ஜீவாச்மாவை 

யல்ல, இருப்தியடைக்ததோவெனின், ௮ச்கையையும், மற்றுமுள்ள அவயவங் 

களையும் தனதென அபிமாளிச்துச்கொண்டிருக்கும் ஜீவாச்மாவேயாம். 

உபசரிச்சப்படும் அங்கமே தஇிருப்தியடைகின் றதென்பது சிறிதும் ஓவ் 
வாது, உபசரிக்கப்படுவசாசய சைகால் முதலிய அங்கம் அறிவில்லாததாகயெ 
ஜடப்பொருளாதலால், அதற்குச் செய்யும் உபசாரசீதினால் ௮வ்வங்கங்களெல்லா 
வற்றிலும் ஸகல ஸங்கஇகளையும் 9 Ht துகொண்டிருர்கும் சேதனவஸ் துவாகிய 
அரூபனான ஆத்மாவே தஇிருப்தியடைஏன்ரானென்பதே உண்மை, 

. இருப்தியடைசஏன் றவன் அரூபனான தேஹியேயாயினும் உபசரிக்கப்படு 
பவது ௮/வனிலும் வேருயுள்ள கைகால் முதலிய அங்கமே; இதுவேயன் றி கை 

கால் முதலிய ௮ங்சங்களைவிடுச்து அரூபனான ஆச்மாவையே ரில் உபசரித். 
தல்.என்பது தர் காலத்திலுமில்லை. ஏனெனின் உபசரித்தலென்ப.து உருவப் [
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'பொருளாயெ. அங்கத் * தில்மட்டு. மியலுமேயன் றி அ௫பவஸ் துலாசிய ஆக்மா 

விணிடம் இயலாதாதலால் என்றறிக, 

.. இங்கனம் அம்கங்களின் மூலமாகவே ௮ங்கிமினிடம் பழகப்சஸாதமடைய 
வேண்டும் - என்பதாக யுக்தி திருஷ்டாந்த வாயிலாய் நிர்ணயிச்சப்படும் நியமச் 

தைப். பிசசெனச்சொல்ல எவராலுமியலாது, இந்த நியமச்தின்படி சவனிப் 

போமாயின், அருபனும் ஸர்வவியாபகனுமான ஸர்வேசவ ரனிடம் பழகி ௮வனு 
டைய அ௮னுக்ரஹச்தைச் சம்பாதிச்சவேண்டுமாயின் ௮வ்விறைவனால் வியா. 

பிச்சப்பட்டுள்ளதாகயெ யாதானும் தர் ௮ங்கச்தை உபசரிச்தே வழிபடவேண்டும், 

இரந்த ஸ்.தாலதேகச்தினில் ஈடச்கும் செய்சைகளெல்லாவற்றையும் ஜீவாச் 

மா அறிர்துகொண்டிருச்சின்றதுபோல சரம் ௮௪ம் எனும் இருவசைப்பொ 

ருள், களடக்செய ப்ரும்மாண்டம் முழுதும் ஈடச்கும் ஸகல செய்கைகளையும் 

அறிர்துசொண்டு பரமாச்மாவாகிய ஈச்வரனிருக்கின்றமையால் அல்விறைவனு 

க்குப்ரும்மாண்டங்களில் அடங்கியிருக்கும் சசாசரங்களாசய பொருள்களே ௮ங் 

சங்களாயிருச்சின்றன. ஆதலால் ப்ரும்மாண்டமாகிய தேஹத்தினில் தேஹியா 

யிருக்கும் அரூபளான இறைவனிடம் பழகி அவனுடைய ௮ நுககிரகச்தைப்பெற 

வேண்டுமாயின் பீரும்மாண்டச்தினிலடங்கியுள்ள யாதானும் தர் ஸ்தாலப் 

பொ்ருளையுபசரிச்சே வழிபடவேண்டும், இதைவிடுக்து அரூபனான இறை 

னையே நேரில் உபசரித்து வழிபசெலென்பது ஒர்காலச்திலுமில்லை. 

ப்ரும்மாண்டத்தில் அடங்கியிருக்கும் பொருள்கள் பற்பலவாராயிருக்கினும் 

அவை பிரிதிலீ அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் ௪ னும், ஐந் துவகைப்பொருளிலே 
'யேயடங்கும். ஆதலால் பஞ்சபூதங்களும் இறைவனுக்கு அங்கங்களேயாம்: 
அங்கங்களின் உபசாரச்தினால் ௮ங்கியே இருப்தியடைதல் எனும் நியமத்தி 

னால் பிருதிவியாதி பஞ்சபூதங்களைப் பூஜித்துவழிபதெலால் ஸர்வவியாபக 
னை பாமாத்மாவே ௮ப்பூஜைகளைப்பெற்று ௮ நுக்கொஹிப்பவன் என்று நிர்ண 

யித்தல் உசிதம், இவ்வுண்மை யறிர்தவர்களுக்கு பிரிதிவியாதி பஞ்சபூ சங்களுள் 

யாதானும் ஒன்றைப்பூஜித்து வழிபதெல் இறைவனுடைய அ௮.நுக்கரஹச்தின் 

பொருட்டு ௮அவசியமேயாம் என்பது ஈன்ளுய் விளங்கும். 

அரூ.பனான அங்கியின் இருப்தியின் பொருட்டு உருவப்பொருளாயெ ௮ங் 
கத்தையே பூஜித்து வழிபடவேண்டுமென்பதை ஈன்கறிர்தவர்கசளே விவேகெ 
ளாதலால் ஈச்வரானுச்சரஹச்தின் பொருட்டுப் பிரதிமாஇகளைப் பூஜித்து வழி 
படுதலில் அவர்களுக்கே மிகவும் சிரச்தையிருக்கும், ஆதலால் அப்படிப்பட்ட 

விவேூிகளுக்குப் பிரதிமாதிகளில் ஈச்வராராதனைசெய்ய மனம் வராது என்றது 

ஆரரப்ச்சிக குறைவே என்றறிக, . 

_ மற்றச்சற்கள் போலவே காணப்படினும் காந்தத்திர் DS மாத்திரம் இரும் 

பை ஆகர்ஷிக்கும் சக்தியமைர் திருத்தல்போல் பிரி.திவியின் இனத்திலுள்ள பற் 

பலவகைப்பொருள்களில் ஒன்றாகச்காணப்படினும் ஈர்மதாக Hie கடைக்கும் 
பாணலிங்கம் சண்ட ஈதியிலுள்ள ஸாளக்ரொமம் 'முதவிய சிலைகளுக்கு மாத்



.. இரம்மனஸைச் . கவியச்செய்யும் சக்தியமைக்திருக்செ.றமையால் மிவைகளின். 
மூலமாய் இறைவனைப் பூஜித்து. வழிபடுதல் மிகவும் லொச்சயம், பஞ்சபூதப் 

பொருள்களில் யாதானுமொன்றின் மூலமாகவே ஈச்வரனை யுபாஹிச்.து வழிபட 
வேண்டுமெனும் உண்மைகொண்டே, பிரிதிவியின் இனத்தைச் சேர்ந்ததாக 
உத்தமகுணம் பொருச்திய துளரி பில்வம் ௮7௪ முதலிய செ. மாம் முதலிய 

வைகளைப் பூஜித்தலும் ஈச்வராநுச்ரஹஹேதுவாகும் என ஈமது சாஸ்இரங் 
களில் சொல்லப்படுகின்ற து. இங்கெதனையறிக, ஆசாசவாயுக்களுக்கு உருவ 

மில்லையாதலால் அவைகளைப்பூஜை முசலியவைகளை ச்செய்து உபசரிச் வழிபட 

இயலாது. ஆசையால் ஈச்வரானுச்சஹச்தின் பொருட்டு, பூலிச்து வழிபடச்த 

கும் உருவப்பொருள் பிரிதிலீ அப்பு தேபு எனும் மூவகசையி?லயே அடக்கும், 
இம்மூவகைப்பொருள்களுள் எப்பொருளை ஆசாதிச்து உபசரித்தாலும் ஈச்வரா 

னுக்ரஹச்சைப் பெறலாம் என்பது நிச்சபம், இவ்விஷயம் இர்நாலின் 

நான்சாம்பாகச்தில் விரிவாசச்சொல்லப்படும், 

Naar Hate Seaver செய்பும் ஈச்வ£ாபாவனை இருவசைப்படும், 

அரூபனான ஜீவாத்மாவின் பிரஸாதத்தைப் பெறவேண்டுமானால், கை கால் 

முதலிய அங்கமாகிய ஸ்தாலப் பாருளை2ய உபசரிக்கவேண்டியதவசய 

மாகின்றது போல, வியாபகனும் அரூபனுமான பரமாச்மாவாகிய இறைவனு 
டைய அநுக்ரஹசத்திற்கு ஆளாகவேண்டுமாயின் பரும்மாண்டச் Geena 

யதான யாதானும் ஓர் ஸ்.தாலப்பொருளையே பூஜிச்து உபசரிச்சவேண்டியது 
அவசியம் எனும் நிச்சயச்தைகொண்டு அரூப.ஞன வியாபகப்பொருளையே இந் 

இச்துவழிபடுதல் ஒர் வகையாம். அருபனுபினும் பாமாச்மா ஈசம்போன் ஐ ௮ ந்பபரி 

பா௫ிகளின் அறிவுக்கு விஷயமாவசன் பொருட்டே கங்சாசர்திரகலாஇகளைச் 
தரித்தல் அல்லது சம்சசச்ரசதா இகளைச்தரிச்சல் ருதலிய இருவுருவச்சை 

எடுக்கின்றானாசலால் அவ்வுருவச்தை எந்தப் பொருளில் இயானிச்சா 
லும் ௮ர்தப்பொருளினின்றம் ௮2, உருவச்2தாடு தோன்றி யநுக்சொஹிப்ப 

வன் எனும் பாவனையாகிய ஸரூபசிர்தனையோடு உபாஹித்தல் மற்றோர் வகை 

யாம், அதாவது பாணலிங்க ஸாளக்சிராவாடஇுிசளில் இறைவனை யரூபஞாய் 
எண்ணி ஒன்றும் ஸரூபனாய் எண்ணி உபாஸிச்தல் மற்றென்றமாம் எனச்சு 

ருச்சமாய் அறியச்தச்சது. 

இறைவன் உண்மையில் உருவமிராதவனேயாயினும் எவ்வுருவச்தையும் 
எடுக்சக்கூடியதும் எச்சாரியத்தையும் செய்துமுடிச்கும் வல்லமையுடையது 

மாய இவ்லியமாயாசக்தியையுடையவளாய் உலகெங்கும் வியாபகனாயிருக்சன் 

றான். அவனின்றி ஓர் ௮ணுவுமில்லை எனும் இடகிச்சயமுடையவர்சளாகயெ 

விவேசெளுக்கே சச்வரபக்தி மிசவும் இடமாயிருச்கும், ௮ப்படி.ப்பட்டபச்தி 

புடையவர்கள் கெருப்பினில் சள்ளப்படி. னும், ஸமுத்திஉ்தினில் மூழ்சச்செய்யி 
னும், மஹாளர்ப்பங்களால் கடி.ச்சப்படினும், மலையிணின்றும் உருட்டி, சிதள்ளப் ப 
'பழுனும், சிறிதும். கலங்சமாட்டார் என்பது நிச்சயம்



54 ..... வேசாஸ்திச் தத்திவழ், 
திருஷ்டாந்தமாக, ப்ரஹ்லாதரை எடுச்துக்கொள்ளலாம். அவர்:அப்படிப் 

பட்ட இடசிச்சயத்சைபுடையபச்தசாதலால் ஹிரண்யகடிபுவினால் முற்கூ திய 
வாறு மிகவும்கோரமாய் ஹிம்ஹிச்சப்பட்டவ ரேயாமினும் அவைகளால் இறிதும் 
கெதியையடைவில்லை. மலையினின்றும் உருட்டி ச்தள்ளும் போதும், ஸழுத்தி 
சத்தில் கட்டிப்போடும்போ தும் ப்ரஹ்லாதருக்கு மலையும் ஸமுச்இரமும் அறி 
'மப்பட்டதேயாயினும்:.எவனைமின்றி ஒர் 'அணுஒிமில்லையோ அப்படிப்பட்ட 
ஸர்வவியாபசனும் ஸர்வவல்லமை பொருர்தியவனுமாகிய இறைவன் இம்மலை 
யிலும்: ஸமுத்திரச்திலும் இருக்கன்றானென்பதில் ஸந்தேகமில்லையாதலால் 

அவனுக்கு இவை தேஹம் போன்றவையே, அ௮.ூலஜகங்களுக்கும் உண்மைத் 
தாய்,ச்தந்தையாய் விளங்குவோனாயெ அ௮வ்விறைவனால் வியாயபிக்கப்பட்ட மலை 
முதலிய பொருள்களினின்றும் உருட்டிவிடுதல் முதலிய காரியங்கள் தாய்தந்தை 

யரிடம் குழர்சையைச் சேர்ப்பிப்பத போன் றதே தாய்தர்சைகளின் மடியில்சேர் 
ப்பிக்கப்படும் விஷயச் இல் குழந்தைச்குப்பயமே.து? எம்மிறைவனால் வியாபிக்சப் 

பட்டி ருக்கும் உலகப்பொருள்களினால் என்னை ஹி/ஹிப்பதும் அவ்வாறேயன் 

ரோ, எம்மிறைவனது மடிமிது உருட்டிவிடுஞ் செயலேயாதவின் இதனால் எமக் 

குப்பய.பில்லை, எனும் திடமாகிய விவேகச்தைபுடையோராதலின் அப்படிப் 
பட்ட ஹிமஸைகளைச்செய்த போதும் அவர் மூசம் அப்போ துமலர்ச்தசெர்தா 
மரைமலருச்குநிகராயிருர்ததென மவாருஷிகளால் சொல்லப்பட்டிருச்சின்ற து. 

பிரஹ்லாதர் ஹிரண்யகடிபுவினால் அவ்வாறே பின்னும் எவ்வளவோ 
கோரரமாய் ஹிம்ஹிக்கப்பட்டபோதும், ஸர்வவியாபகனும் ஸர்வவல்லமைபொ 
ருந்தியவனுமான ஸருணேச்வரனது ஸ்வரூபச்தையே நினை து OTE SLIDE 

மாய் நிற்பதைச்கண்டு, அவ்வஸு.ரா.தமன் த பிரஹ்லாதா | இவ்வளவு ஹிரஸை 

யைப்பெற்றும் உனக்குப் புச்திவரவில்லையே. ௮ந்தோ ஹரியெனும் பெயசை 

யுடைய இறைவன் இருத்தல் உண்மையானால் ௮வன் உன்னாலாவது என்னாலா 

வது சாணப்படவேண்மென்றோ. ௮.்௩னம் ஒரிடத்திலும் காணப்படாமலிருச் 

கும் போது, வீணில் பிதற்றிச்கொண்டு ஏன் உபத்திரவ ச்தையடைகின் நனை! 
என்றான்.. அதற்கு ப்ரஹ்லாதர் ௮ர்தோ! உனச்சேனிஙஙனம் மஹாமோஹம்? 

ஸர்வவல்லமை பொருச்திய இறைவனளா$ய ஹரியில்லாத இடமுண்டோ? 
- தஹா?ரபாயாஃவா ஈர வஹிறே தெ 27 SasiZoe உஷா 

யெ4வாஹுவெ ௨௮ ஹஹ_தவ.ம௦ஹெஷி$வவஹா௦ | _தரணெவா 

உறவி) பர ரவவேிலஹாகஷ்ஷுர வறொ 218218 100gp 7௦ ஹ 

றிறிஹஉரறா த: ஹிககபெ | | 

மஹாமாயையிலும் ஆகாசச்திலும் வாயுவிலும் தேஜஸிலும் nade” 
லும் பிருஇிவியிலும் ௮.தன் விகாரப் பொருளாகிய ஸ்தம்பம் முதலிய 

வைகளிலும் வியாபகளும் அங்சங்கு ஈடக்கும் ஸகல காரியங்களையும் . 

கவனிச்துக்கொண்டு ஹரி இருக்கின்றான். ௮ர்தோ “ஹரி எங்கிருக் . 
இன்றான் இருந்தால். காணப்படவேண்டுமே '”.எனச் சொல்லிய.
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உனது சொல்லிலும் இருசன்றான்.௮ங்ஙகனமே சிறு துரும்பிலும்இரு 

bg கொண்டுஅவ்விறைவன் எல்லாவற்றையும் கவனிக்கின்றானன் 
“ரோ | வேண்டுமாயின் நீயே பிரத்தியகூமாய்க் காணலாமே 

எனக்கூறினார். அதனைச் கேட்டதும் ௮வ்வஸாரன் அடங்காத கோ 

பத்தோடு ௮டா மூர்ச்கா ; எங்குமிருக்கின்றானெனச் கூறியது வாஸ்்தவமா 
மின் இதோ என்னெதிரில் இருக்கும் கம்பதிதில் ' அவ்விறைவனைக் காட்டுவா 

யாக, அங்ஙனம் நீ அவனைக் காட்டாவிடில் சினங்கொண்ட ஆண்சிங்கம் யானை 
மின் கும்பத்தைப் பிளந்து போடுவதுபோல உன் சிரளைப் பிளந்து சிதா அடிப் 
பேன் எனச் சொல்லவே பிரஹ்லாசர் அப்போதும் கலங்காதவராய் ... 

ந வாஹு Hw r,\aU 2) ald) .6o தொர யகி வெலி. 

ஹரிஹாலில..9- சஹ கமி ஹிடத௨ஹ 5_ந உர ௨௩௨௩௦ 

ஹுாதா_ந ) AD BT? & ஹ் ul am ர்வ! விசு ir 

றாரப௦வா_த) தாஹா § $8 van-00 வெ 328 Sol 

அஹோ, உன்னால் என்னைக் 'கொல்லுதற்கெலாது, இது காறும் 

எல்வளவோகோரமான ஹிம்ஸைகளைச் செய்தும் அவைகளால் என 
-கீகு எக்3கடும் நிகழா திருத்தலைக் கவனிச்தால், உன் சக்தியில் ௮டங் 
காச பெரிய வல்லமையுள்ள இறைவன் வேறொருவனிருக்கன்றான் 
என்பதையும், ஆனது பற்றியே உன் எண்ணம் நிறைவேருதென் 

் பதையும் நீயறியலாமே. நீ சொல்லும் பொருளில் அச்ச ஹரி கா 

ணப்படாமற்போவனாபின் யானே என்னை மாய்ச்துச் சொள்வேன், 
அ௮ங்கனமிராவிடில் ௮வ்விடை வனுக்கு யான் பக்தனுபிருத்தலை விட் 

டுப்போடுவேன் 

எனச் சொல்லியதைச் கவனித்தால் பிரஹ்லாதர் முதலிய பக்தர், இறை. 
வன் அரூடனான வியாபகவஸ் துவேயாயினும் தஇவ்வியசக்தி மஹிமையால் எவ் 
வி சப்பொருளினின்றும் - ஆவிர்ப்பவிப்பவனுதலின் எங்கும் அவனது திருவுரு 
வதிதைக் காணலாம் எனும் கிடவிலேகமுடையோர் என்பது sors Mu 
லாம், 

அங்ஙனம் இடரிச்சயத்ே தாடுகூடிய ud Burd முழுமதிபோலப் Soar 
கும் 'முகமண்டலதச்தைபுடையவசாயெ அர்தப் பக்த சிரோமணி கூறிய மொழி 

யைக் கேட்டதும் ஹிரண்யகசிபு உள்ளத்திலடங்காத கோபாவேசத்தினால் இத 
ணில் இருந்தால் இதோ அறைகன்றேன் ௮ந்த ஹரி வெளிவரட்டும் எனச் 
சொல்லிச் சொண்டு இடி.முழச்சம்போலச் கைமினால் அரக்கம்புத்தை தர் அறை 

அறைச்தான். அப்படி யஹையவே 

, ஸாரகா ௦ ane) «ra. ree), 58 alu ro கரொண_௧௦ஹ5. 

way oB aul | ஹுமா தரஹிஹ ஹு ஹோ To an axanpanoa 

அவ வீய, ௨ சூவிறாஷீசி |
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அதனைக் சேட்டுச் கோபமீறியவனான. ௮வ்வஸன் சையினால், இடி. 
விழுதல் போல் அர்தஸ்தம்பத்தை யறைச்தான். ௮ங்ஙனமறையவே 
ஸகல பீரும்மாண்ட கோடிகளும் ஈடெடுங்கிச் இகைப்புறும் வண்ணம் 
மிகவும் கோலாஹலமான சப்தத்தோடு: ௮நத ஸ்தம்பச்தை இரண்டு 

பாகமாய்ப் பிளந்துகொண்டு ௮ண்டசடாஹம்வெடி த்திடச் சரித்து 
அட்டஹாஸம் செய்துகொண்டு அற்புத ஈரசிங்க வடிவச்தோடு இறை 
வன் தோன்றினான் 

எனச் கூறியபடி இறைவன் தோன்றி அல்வஸரனுடைய மார்பைப் பிள 

ர்துபோட்டு, பக்த சிரேஷ்டனா௫ிய பிரஹ்லாதனை: அநுக்கிஹிச்ததாகச் சொல் 
ALLO சரிதத்தால் விவக பக்தியின் ஸ்வரூ பக்தை ஈன்கறியலாம், 

ஆதலால் எவ்வகையான பக்தியைக் கொண்டாவது பாணலிங்க ஸாளக்சா 

வாதிகளோ ௮ல்லது லோம் தாரு முசலியவைகளினால் சாஸ். திரவிதிப்படி 

இயற்றப்பட்ட பிரதிமைகளோ அல்லது பில்வம், அரசு துளஹி முதலிய சுத்த 
மான விருக்ஷம் செடி முகலியவைகளிலோ இவைகளுள் யாதானும் ஒர்பொருளை 

இறைவனுக்கு அங்கமாய்க் கொண்டு அதனைப் பூஜித்தல் ஸர்வவியாபகனான 

இறைவனது பூதையே என்பதும், அதனால் அவனது அநுக்கொஹச்தைப் பெற 

லாம் என்பதும் உண்மையே யாதலால் அ௮ங்கனம் உபாஸஹித்து வழிபெல் 

லோகோத்தரமாகிய க்ஷமச்திற்கே எ.துவாகுமென் ஐறிக, ஆயினும்பூஜிச் துவழி 

படும் உபாஸ்தியானது சாஸ் இரவிதியை ௮ நஸரிக்ததாகவே இருக்கவேண்டும், 

சாஸ்திர விதியை மீறிப் பூஜித்தால் இறைவனது அ௮.ருக்ரஹத்திற்கு ஆளாக 
முடியாது. அதாவது பாணலிங்க ஸாளக்ராவா இிகளின் மூலமாய் எல்லோரும் 

உபாஸிப்பதற்கு விதியில்லை. எல்வெலர் எந்தெந்த முறையின்படி பூஜிக்க வே 

ண்டுமெனும் சாஸ் இரவிதியை சஈன்கறிர்த ஸாதுச்களிடம் அவ்விஷயச்தைகத் 

தெரிர் தகொண்டு அவ்வாறு உபா.மித்துவழிபடின் சாச்வசமான க்ஷமச்தைப் 

பெறலாமேன்மது நிச்சயம், | 
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வேத்சாஸ்திரதத்துவம். 

நான்காம் பாகம் 

, வேதவேதாங்க ப்ரகாசப் ?? 

ஸ் 
ணை 

இத்ேசவாஹிகளாகிய ஆர்யர்களால் பலகோடி. காலமாய்ச் கொண்டாடப் 

பட்டுவரும் பிரமாண நூல்வேசமே. அ தனில், கக்திமுசவியவைகளால் அறுத்துப் 

பார்த்தல், கண்ணாடி. முதலியவைகளால் காணுதல் முதலிய தற்காலபரிசோதனை 

களை எவ்வளவு காலம் செய்யினும் கண்டுபிடிக்க இயலாசசதாயிருச்கும் மனம், 
ஜீவன், ஈச்வான் முதலிய பொருள்களைக் கண்டுகொள்ளும் வழி போதிக்கப்பட் 

டிருக்கின்றது. மக்களுச்கு ஹிதச்சைச் சொல்லும் மாதாபோல மாந்தர்களு 

"தீரு இம்மைமறுமை இன்பம் நிகழும் வழியைச் சொல்லும் நூல் வேதமே, 

உல௫ூல் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மசுத்திற்கும் ரகூகமாயுள்ளது அதன 

தன் பிரமாண நூலேயாதலால் ஆர்யமதம் செட்டழியாமலிருச்சவேண்டுமாயின் 

அதன் பிரமாண: நாலாகிய வேதம் லோபமடையா திருக்கவேண்டியது அவசிய 

மாகும். பிரமாணநூலாகிய ஈமது வேதச்தைப்பற்றி மாறுபாடாய் அபிப்பிராயம் 

நிகழின், ௮.து ஈமது மததீஇற்குக் குறைவையே உண்டுபண்ணும், ஆதலால் 

அப்படிப்பட்ட தாறுமாராகிய அபிப்பிராயம் நிலைபெருமலிருத்தலின் நிமித்தம் 

அதன் உண்மையாயெ பெருமையைச்சற்று விஎக்குவாம். 

ஸ்ம்ருதி ஸ-ஒதீரம் இதிஹா ஸம் புராணம் முதலிய ஸகல க.ரந்தங்களுக்கும் 

முத.நூல் வேதமே, இவ்வரிய பிரமாணத்தைப்பற்றிச் தற்காலம் ஆர்யராலும் 

ஆங்லெப்படிப்பினராலும் பற்பலவாருய்ச் சஙக்கப்படுகின்ற து. அச்சங்சைக 

ளெல்லாம் தவறு எனச்சண்டாலொழிய வேதச்கின் உண்மை விளங்சா து. 

அதாவது, ருக்வேதம் முதலில் ‘eae 8 Gea.” என்று தொடங்கிய மந்திர 

த்திற்கு ரிஷி மதுச்சந்கஸ்ஸு என்பவென்றும், சந்தஸ்காயத்திரீ என்றும், தே 

வதை அக்ரி என்றும் சொல்லப்பட்டி ருச்றது. அவ்வாறே ஐ 80 வரண 

என்று தொடங்கிய யஜுர் மம்இரத்இிற்கு சுச்சேபர் ரிவி என்றும் அறியப் 

பன்றது. இதனால் பூர்வம் மதுச்சர்தஸ் என்பவர் தனது மேதாபலத்தினால் 
மிராமணராய், மூடர்களாகயெ மற்ற சிலருக்காசிரியனாயிருர்து இக்த ருக்சை இய 

ற்றினார், அவ்வாறே சுஈச்சேபர் என்னெொருவர் ஐ.) 8 are crap we) 

சதிதை இயற்றியவர் என்றே அநியச்கூடியத, இவ்வாறு வேதத்திலுள்ள 

மந் இரங்களில் ஒவ்வொன் நிற்கும் ஒவ்வோர் ரிஷிபின் பெயர் சொல்லப்பட்டுவரு 

நன்றமையால், மதுச்சந்தர் சுச்சேபர் முதலிய பல பி. ராமணர்களாலேயே 

வேதம் இயற்றப்பட்டதென்பது வியக்தமாய்-விளங்குன் றது. இதனை யறியா . 

ப tl



Qo வேதசாஸ் இர தச்.துவம், 

மல், வேதம் அனாதி எனவும் அது ஈச்வான் சொன்ன வாச்சியம் எனவும்சொ 

ஓுவது மடமையே. கூறடர்களாகய முன்னோர் இவ்வுண்மையை யறியாமல் 
வேதம் அனாதி என்பதை ஈம்பி வீணில் செருப்பினில் நெய்யை ஊற்றிச்கொ 
ண்டு தமது பொருள்களைக் தம்மினத்தாருக்கு அளிக்கும் பேதைசளாயிருர்ச 

னர், இவ்வாறு வேதங்களைச் செய்தவர் ரிஷிகள் என்னப்படும் பூர்வகாலப் 
புச்திசாவிகளேயாம். என்று இவ்வாறு சங்கிக் துக்கொண்டு பாஷார்்தரங்களிலும் 

இவ்வாறே புஸ்தகச்தை எழுதி அச்சிட்டுவிடுகின் றனர். 

இங்கனம் சங்கைக்குக் காரணம் அறியாமையே, அதாவது, ஒவ்வொரு மக் 

இரத்திற்கும் ௮. நஷ்டானகாலச்தில் ரிஷியின் பெயர் சொல்லப்பட்வெருவகற் 

குக்காரணம் அந்தந்த மச்திரச்தை அர்தந்த ரிஷி இயற்றியவர் என்பதல்ல, 
எவ்வொரு மர்திரச்சைபும் விதிமாறாமல் பபின்று மனிதர் பயனடையவேண்டு 

மென்பதைச் கருதியே, அதனால் விசசஷப் பெறுமையைப்பெற்ற ஒருவசைத் 

இருஷ்டார்தமாக வைச்து மர்திராறுஷ்டான காலகத்தில் முதலில்சொல்லப்பட்டு 

வருகின்றசென்பதே உண்மை, மதுச்சந்தஸ் என்பவர் 64 மிஷெ.??என்ற மந் 

இரத்திற்கு ரிஷி என்றதனால், அந்த நிஷி அந்த மந்திரச் ச்கால் பூர்வம் அ.க்கிநி 

மூலமாய் ஈச்வரனை வழிபட்டு அவனருளால் பெறற்கரிய பெருமையைப் பெற்ற 

வர் என்பதே உண்மை. பூர்வம் or ௮ரசன் செய்தயாகச்தில் உரபசுவாக அகப் 
பட்டுக்கொண்ட சுஈச்சேபர் என்பவர், விசுவாமித்திரர் உபதேூச்த ஐ 309 9வ 
ற௦ண?8எனும் மர்திசத்தினால் வருணனைவழிபட்டு ௮ர்தரப௪ச். தவம் நீங்இப்ப 

ற்பலபெருமை பெற்றார் என்பது ராமாயணபாகவசாதிபு ராணங்களிலும் காண 

ப்படுகதின்றது. இவ்வாறு ஐ 804வற 7? ஒன் மக் திசத்திளல்பெரு நமைபெ 

றவர் சுசச்சேபர் ௮சலால் ௮வாது பெயர் அம்மர்திராநுஷ்டான கால தீ.இல் 

சொல்லப்படுகின்றது. மர்திரங்களைப் பமின்று பெறுமைபெற்ற மேன்னோர் 

களின் நிலமையைக் கண்டால் ஈம்மவரும், அம்மச் இரானுஷ்டானச்இனால் பெ 

ருமைூடைச்கும் எனும் ஈம்பிக்சையோடு அ௮சனில்ஊச்சமூடையவராவார் என்ப 
துசொண்டே பூர்வா௫ிரியர், ரிஷியின் பெயரைச்கண்டே மச் இரச்தைப் பயில 
வேண்டுமென விதித் இருச்சின்றனர். இவ்வுண்மையே 

“பஹு. நாவே ஷி Ure) 56) 57a) \6).ganroe.a_sr ers 

UATE revoro 5 DIO8.6 கெ. ப/உயொிஞெவ காவ ஹி 

ITT) | 

₹ எவரது பெயரோ அவர்ருவஷி, யாது ௮ தீனால் சொல்லப்படுவதோ 
அது தேவதை. எது அக்ஷ£ங்களின் பரிமாணமோ அதுச்சந்தஸ், 
பயனை விரும்பும் வைஇகர் 'ரிஷி தேவதாச்சந்தங்களால் சரத் sop 
யுடன் பயிலுவார் ” 

என்று பிராதிசாக்சியம் எனும் நாலில் செளாசரால் போடச்சப்பட்டுள் 

ளது.. ஆதலால் மர்திசானுஷடான காலச்தில் சொல்லப்பவெதரசிய பெயரை
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யுடைய நிஷிகள் மந்திரத்தினால் பயன் பெற்றவரென்பதே உண்மை, என் 

pps. ப 
இனி மற்றுமோர் சங்கை? அதாவது, வேதம் ரிஷிகளாலியற்றப்பட்ட 

தசென்பதேஉண்மை. ஏனெனின் son Gean Salers seer ற்றிய பாணினிமுனி 
வர் தி gro UT G25 v1) e621! ) ௨௭??எனும் சூச்இரத்தினால் இச்திரி 

வசதந்து கண்டிகா உகர் முசவியவர்களால் வேதம் சொல்லப்பட்டுளதென்று 

சொல்லியிருக்கின்றனரே ! இக்கிரியினால் சொல்லப்பட்டதை அச்தியயனம் 
செய்பவர் சைக்திரீயர் எனப் பெயர்பெற்றதற்கன்றோ விதியாக அச்ச ஸு9ச்தி 
சம் விதிச்சப்பட்டிருச்சின்று. “அதி திபிணா ஷவெராத? 2யி.பூ_கவி௨௦ திவா 

௦௧ திர்: பாட? 

1 née ரிபினால் சொல்லப்பட்டதை ௮. ச தியயனம், செய்பவே ரா அல்லது 

அறிசன்றவசரோ தைத்இரியர் என்று சொல்லப்படுவார் ?* 

என்றுசொல்லியிருக்தலைக் கவனித்தால் தைச்திரிய சாகையாகிய யஜுர் 

வேதமானது இத்திரி எனும் ரிஷியால் சொல்லப்பட்டதென்பது பாணினியின் 

அபிப்பிசாயம் எனவியச்சமாய்ச் சாணப்படுகின் றமையாஷ் அம்மஹானின் அபிப் 

பிராயத்தை ௮. நஸரித்து வேசமானதுஇத்திரி முசலிய ரி௨ிசகளால் சொல்லப் 

பட்டதென்பதே உண்மை என்று கொள்ளுவதை விட்டு, வேகச்தை அனா தி 

யென்றும் ஈச்வாவாக்யெமென்றும் சொல்லுவது உசிதமாகுமோ ? எனும் சங் 

சையாம். 
.... இதுவும் பாணினிவியாகாணச்தை ஈன்முய்ப படியாசுதினால் நிகழும் சங் 

கையே என்க. ஏனெனின், அங்குள்ள “₹0)_த வெட ௩௦79 என்பதிலுள்ள 

ப்சோக்த எனும் சொல்லுக்கு இயற்றப்பட்டது என்பது பொருளல்ல. ப்ரஉக்த 
சரச்தையோகெட பாவச்செய்யப்பட்டது.  “ இரச்தாபுக்தியு திக்கும்படி பல 

ருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது ? என்பதே அர்த்தம், இப்படிச்சொல்லுதலை விடு 

த்து “ப்ரோக்த'' எனும் சொல்லுச்கு இயற்றப்பட்டது என்பதையே பொருளா 
ய்க் கொண்டால் 6 5 JOG, நெ? என்று சொல்லிய மற்றோர் ஸத் 

திரத்தினாலேயே இவ்விஷயம் விதிக்சப்பட்டசாகின் மையால் தி அினிவா த 

OG என்றும் 0.௪. நவெ IT eo என்றும் சொல்லிய இந்த ஸூடுத்.ரங்கள் 

வீணேயாகும். ஆதலால் வேதம் ரிஷிகளால் இயற்றப்பட்டதென்ப து பாணினி 

மூநிவரின் கருத்தல்ல என்று நன்றாயறியப்படுகின்றது. இவ்வுண்மையே பாணி 
னிஸ-9ச்இிரச்கிற்குப் பாஷ்யமியற்றியவராகிய பதஞ்ஜலிமா முனிவரால் விய 

க்தமாய் சொல்வப்பட்டிருத்தலைச் கண்டுதெளிக. ஆதலால் வேதம் ரிஷிகளின் 
வாக்கிய மல்ல என்பதே உண்மை. 

... இனி மற்றுமோர் சங்கை. அதாவது, வேதத்தில் பூர்வம் கடந்தசென்பதாக 
இறந்தகாலச் சொல்லைச்கொண்டு பற்பல கதைகள் சொல்லப்பட்டிருச்சின் றன 
வே. அனாதியாகிய வேதத்தில் பூர்வம் ஈடந்ததெனக் கதையைச்சொல்லி 

யிருத்தல் எப்படிப் பொருந்தும் ? திருஷ்டாந்தமாக யஜுர் வேதத்தில்,
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“தேவர்களும் ௮ஸுரர்களும் யுத்தத்இிற்குச்சர்ஈத்தராயிருந்சனர். ௮ப் 
போது தேவர்கள்தங்களது சிறந்த ரக்சம் ஆடை முதவிய் பொருள் 

களைப்பிறகு தங்களுக்கு உதலட்டுமென ௮க்இிநி தேவனிடம் guy 
வித்துப் பாதுகாக்கிருக்கச்சொல்லிச் சென்றனர். அக்நி அவை 

களைப் புசத்துவிட்டான். பின்னர் ௮ஸ :.ரரை வென்று இரும்பிவர் து 

தேவர் தமது பொருள்களைக் கொடுவென்று அ௮க்கிரியைக் கேட்டனர். 

அக்ரி அப்போது பயர்து ஒட்டம் பிடித்தான். ௮வனைதக்தொடர் 

ந்து சென்ற தேவர் அவனைப்பிடி க் துக்கட்டிவிட்டனர். அப்போது 

அக்நி அழுதான். அவன துகண்ணீர் வெள்ளியாய்விழுக்த.து, அக்நி 

அவ்வாறு ரோசனம் செய்தவ ஞதலால் ருச்தானென்றும் பெயர் 

- பெற்றான். அக்இரியின் கண்ணீராதலால்- வெள்ளியை யாகத்தினில் 

தகதிணையாய்க் கொடுக்கக்கூடாது. கண்ணீ ராகிய வெள்ளியை யாகத் 

இனில் கொடுப்பவனது வீட்டில் ஒர்வருஷத்இிற்குள் ,அமுகை நிக 
மூம், ஆதலால் அதனை யாகச்இல் கொடுச்சக்கூடாது” 

எனும் இதுபோன்ற கதைகள் காணப்பகென்றனவே. இது வேதச் 

இல் சொல்லப்பட்டி.ருக்கின்றமையால் வேதமானது இக்கதாசாலச்திற்குப் பி ற 

கே ஏற்பட்டது எனச்சொல்லுவது உ௫ிதமன்றோ. அன்றியும் அக்கிநியைச் 

தேவர் கட்டிப் போட்டுஹிம்ஹித்தல் என்பதாவது அவன் கண்ணீர் வெள்ளியா 

யிற்று என்பதாவது சிறிசேனும் பொருச்சமுடையதாகுமா ? இதனால், ஸம்பந்த 

மின்றி பித்தர்போல் பிதற்றுந்தன்மையும் வேதச்திற்குளது என்பதாக அறியப் 
படுகின்றதே. இவ்விதம் பித்தர் புலம்பல்போலுள்ள வேசச்தை அனாதியென் 

பதும் ஈசன் வாக்கியம் என்பதும் சிறிதும்பொருந்தாது. ஆதலால் வேதச்திலுள்ள 
சிற்சில பாகங்கள் பித்தர்களாகிய பிராமணர்களின் புலம்பலே என்பதல்லவோ 

உ)தம். இல்விதமறியாமல் வேதம் ௮னாதியென்பத இறிதும் விசாரியாத மூடர் 

களின் கொள்கையே என்பதாம், இச்சங்கையும் வேதார்க்தச்தையுள்ளபடி யறி 

யாத மர்தர்களாலேே ய செய்யப்பயெதாம் என்றறிக, 

அதாவது, வேதச்தைப்பற்றி இவ்வுண்லஃம அறியவேண்டியது. வேதத் 

இல் ௮டங்கெய வாக்கியங்கள் மர்.இசசாசி, ப்சாமணராசி, என இருவகையாய்



வேதவேதாங்க ப்ரகாசம், ள் 

உள்ளன. மர்இரராசிகளை ஒரேவகையென்னலாம். பிராமணராடியினில் அடங் 

நிய விஷயங்கள் விதி, நிஷேதம், அர்த்தவாதம் என மூவகையாயுள்ளன. விதி 

யாவது இதனைச்செய் என்று சொல்லப்படும் ஆணையேயாம். நிஷேதமாவது 

இதனைச் செய்யாதே எனும் விலக்காம், அர்த்தவாதமாவது, விதியையோ ௮ல் 
ல.து விலக்கையோ விசதமாச எடுத்து ஸாமான்னியர்களாயெ மந்தர்களுக்குப் 

போ திப்பசன்பொருட்டு, இருஷ்டார்கமாகய கதைபோல் எழுந்தவாக்கியங்க 

ளாம், 

துஷ்டர்களுக்கு உதவிசெய்யக்கூடாதெனும் விஷயத்தைப் பாலருக்குப் 

போதிப்பசன்பொருட்டுப் பெரியோர், ஓ நாய்க்கு உதவி செய்சகொக்கின் கதை 

யைச்சொல்லுவதுபோல, கர்மமாச்திரச்சையய பரமாய்ச்கருதும் இயல்புள்ள 

ஸாமான்னியர்களை நோக்கி அக்கருமச்சை இவ்வாறு செய்யவேண்டும் வேறு 

விதமாய்க்செய்யக்கூடாது எனப் போதுப்பசன் பொருட்டு ஐர் சிறுகதையைச் 
சொல்லுதல் உ௫தமேயாம். அர்தசுவாத சரிதங்களை உண்மையாய் ஈடர்சவையெ 

னச் கொள்வது உ9தமல்ல, பிரகிருதச்திலுள்ள விஷயகச்தைப்போ இப்பதன் 

பொருட்டே சொல்லப்பட்டதென்பசைமட்டும் அறிர்துகொள்ளவேண்டும். 

துஷ்டர்களுச்கு உபசாரம்செய்யக்கூடாதெனும் விஷயம் யுக்சமே ஆதலால் அத 

னைப்போதிக்க வந்ததகாய்ச் sndvgaudich a கதையும் உண்மையாய் நடந்திருக்க 

வேண்டுமெனும் நியமமுண்டா 1 ௮.ச்ககை பொய்யாயிருக்கினும் சறுவர்க்கு 

அது எப்படி இருஷ்டார்தமாகவர்து விஷயத்தை விளக்குகின்றதோ, அப்படி. 

யே அச்கிநிபகவானைக்கட்டி ஹிம்விக்சனர் அவனது கண்ணீர்வெள்ளியாய் 

விழுர்தது எனச்சொல்லப்படும் கதை பொய்யாகவே இருக்கினும், யாகச்தையே 

பரமெனச்சொண்டு நடக்கும் ஸாமான்னியர்களான மர்சர்கள், கண்ணீ ராதலின் 

_ அதனைக் கொடுக்கக்கூடாகெனும் கதையைக் சண்டாராமீன் பொன்னையளிப் 

பார்கள் எனும் கருத்தோடு சொல்லப்பட்ட விஷயமேயாம். இதனால் இச்சதை 

யையும் வாஸ்தவமெனக் கொள்ளவேண்டுமென் பசவ்ல. பிரி (HES Sev சொல்லிய 

வெள்ளிதகதிணையின் விலக்கி (நிஷேகத்கதி) லேயே இசற்குக் கருத்தென்ச, 

சிறுவர்களை நோக்கிச்சொல்லும் ஒசாய்ச்கதை பொய்யாயிருக்கினும் அக்சதையா 

னது துஷ்டர்களுச்கு உபகாரம் கூடாதெனும் உண்மையைப் போஇிக்சவந்தது 

பற்றி எப்படிப் பிரமாணமேயாகின்றதோ ! அஃகதையைச் சொல்விய கிழவர் 
எப்படிப் பிச்தராகாரோ | ௮ துபோலவே அர்ச்தவாசமாகிய சரிதச்தைச் சொல் 

லியஈசனது வாக்கியமும் பிரமாணமேயென்றும் பிதற்றலாகாதென்.றம் அறிக, 

வேதச்திலுள்ள கதைகளை யெல்லாம் வாஸ்சவமென்று கொண்டால் அச்சதைக்கு 

ப்பின்னபே வேதமியற்றப் பட்டதென்று கொள்ளும்படி ஏற்பட, வேதம் அனு 

இியென்பதுகெடும். அவி தமல்லவாதவின் வேதம் ௮னாதஇி யென்பதும் குற்ற 

மற்ற பிரமாணமே என்பதும் உ௫தமே என்றறிக, இதனால் வேதச்திலுள்ள 

கதைகளை வாஸ்சுவமல்லவென்ப தும் அவைகளி ன் கரு, சல தி மாச்இரம் அறிந்து 

கொள்ளவேண்டுமென்பதுமே உண்லஒமயாதலால் அங்ஙனம் ௮ நிந்தவர்களுக்கு: 

வேதம் ௮னாதி யென்பதில் சிறித.ம் சங்கை ஏற்படாதென்றறிக,



6 | ப வேத்சாஸ்திர தத்.துவம், 

இணி மற்றுமோர் சங்கை, ௮தாவ.த, ௮ச்கிநிபகவான் ௮ழுதனன்௮வன த் 
ஈண்ணீர் வெள்ளியாயிற்று என்பது முதலிய சரிதங்கள் ௮நுசிதங்களாயிருத்த 

வின் ௮ர்த்தவாதமென்றும் பொய்க்கதை என்றும் கொண்டு, வேதம் அனாதி 
யென்பதற்கு சிறிதும் ஹானியில்லை என்று நிர்ணயிச்கப்பட்டது. அது ௮வ 

விதமாயினும் உண்மையாகய மற்றும் ல சரிதங்கள் வேசசாகோபநிடதங்களில் 
காணப்படுிகின்றனவே ? ௮தாவது, சேகோபநிஷச்தில் உமாதேவி தேவருக்கும் 
கடவல்லி சுருஇபில் யமதர்மன் ஈசிகேதருக்கும், தைத்திரீயோபரிஷத்தில் வரு 
ணன் பிருகுவுக்கும், சாந்தோக்கியோபநிஷத்தில் உக்தாலகர்சவேதகே தவுக்கும், 

ப்ருஹதாரண்ய உபநிஷத்தில் யாஜ்ஞியவல்கடியர் முதலியவர் மைத் திரேயிஜன 

கன் முதலியவர்க்கும் ஆச்மவித்யோபதேசம் செய்ததாகச்சரிதங்கள் காணப்படு 

இன்றனவே. இவைகளை அர்த்தவாதம் என்பது உ௫சமல்லவே ! இச்சரிதங்க 

ரில் ௮ நுதமாகிய பிதற்றல்யா துமில்லையே! ஆதலின் இலை உண்மையென்ப 

தல்லவோ உசிதம், இதிஹாஸ புராணங்களிலும் இச்சரிதங்கள் ஈடர்த விஷயம் 

என்பதாகவே சொல்லப்பட்டிருச்கின்றன. இவ்வாறு வேதோபநிடதங்களில் 
உண்மைச் சரிதங்கள் சொல்லபபடுகின் றமையால், அ ச்சரிதங்கள் ஈடர்தேறியகா 

லத்இிற்குப் பின்னசே வேதங்கள் ஏற்பட்டன என்பது சன்றாயறியப்படுகின் 

pes இப்படியிருக்க, வேதம் முத.நூல் என்பதும் ௮3 அனுதியென்பதும் 

எப்படிப் பொருக்துமென்பதாம். இச்சங்கை மிகவும் படிக் சிவர்களுக்கும் நிக 
ழக்கூடிய தாதலின் இதனுண்மையை விளக்குவாம், 

௮, தாவது சேகோபநிடதம் முதலியவைகளில் முற்கூறிய சரிதங்கள் சொல் 

லப்பட்டிருத்தல் வாஸ்தவமே. ௮வை யுக்இயுக்தமாய் மிகவும் உசிதமாய் ௮மைக் 
திருச்தலும் வாஸ்தவமே, ஆனால் அவைகள் பூர்வம் ஈடர் திருக்கப்பின்னர் சொல் 

லப்பட்டவை என்பது மாத்திரம் உண்மையறியாமல் சொல்லுதலேயாம். உமா 

சேவி தேவருக்கும், எமன் ஈசகேதருச்கும், வருணன் பிருகுவுக்கும், உத்தாலகர் 

சுவேசகேதுவுக்கும், யாஜ்ஞியவல்க்யர் மைத்திரேயி முதவியவர்களுக்கும் 

விச்தியோபசேசம் செய்ததாக உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சரிதங்கள் இதி 

ஹாஸபு சாணங்களில் சொல்லப்பட்டிருத்தல் பற்றியே அவை வாஸ்தவமாக 
நடர்திருந்தன என்பது ஹித்காந்தமாகாது, அஆதிமவித்தை குரூபதேச மூலமாக 

வே ஷித்திபெறுவதன் நிச் தன் புத்திபலமாக்இரச்திளால் ஸபலமாகாது எனும் 

உண்மையை உலகத்தாருக்குப் போதுப்பதற்காகவே, குருசிஷ்ய ஸம்பிரதாயக்கிர 

மத்தைக் காட்டி, சரவணஞ் சேய்வோருக்குப் புத்தியில் நன்றாய்ப் பதிவதன் 
பொருட்டு மாத்திரம், ஈடந்தது போன்ற சதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின் றன, 

இதுவேயன்றி ௮க்கதைகள் வாஸ்தவமாகவே நடந்தவை என்று கொள்ளவேண். 

டி.யதில்லை. உண்மையிதுவேயாகும். ஞானவித்தையைச் சொல்ல எழுந்த இதி 

ஹாஸூபு சாணங்களிலும் மற்றும் இற்ிலசரிதங்கள் இவ்வாறு குருசிஷ்ய ஸம் 

பிரதாயத்தினை ச் திருஷ்டாந்த மூலமாகப் போதிப்பதன் பொருட்டாகவே இறை 
வனால் .கற்பனையாய்ச் சொல்லப்பட்டன என்பதே மர்மம். உசிதமாயிருத்தல் 

மாத்திரத்தால்௮ச்சரிதங்கள் உண்மையெனச்கொள்ளச்தச்கவை என்பதல்ல, சர.
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வணம் செய்வோருக்கு உசிதமாயெ இிருஷ்டாந்தங்களைச்கொண்ட விஷயச்தைப் 
போதித்தால் மனஹினில் ஈன்றாய்ப் பதியுமென்பதைக் கருதியே அவ்வாறு 

ள்ள சரிதங்கள் உபகிடதங்களில் இறைவனாலருளப்பட்டிருக்கின்றன, இங் 

நனம் வேதோபகிஷ தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சரிதங்களெல்லாம் 9G) 
கங்கு சொல்லப்படும் விச்தையைச் சறப்பிப்பதன் பொருட்டூக் இருஷ்டார்சு 

மாய் எழுர்தமையின் அச்சரிதங்களையும் அர்த்தவாதம் என்பதே உண்மை. ஆச்ம 

விச்தையைச் சிறப்பிப்பசன் பொருட்டி மாத்திமே ௮ த்தசைய சரிதங்கள் 

சொல்லப்பட்டிருக்சன்றன என்பதே ஈமது பூர்வாசாரியர்களால் செய்யப்பட் 

டிருக்கும் நிர்ணயம். இல்விதமுள்ள நிர்ணயச்சை யறியாமல் சரிதங்களை வாஸ் 

தவ மெனச்கொண்டு அவைகளின் காலச்திற்குப் பின்னோ வேசங்களேற்பட் 
டள என்டது அறியாச்சன்மையே என்றறிக. இனி முற்கூறிய சரிதங்கள் 

வித்தையை விசேஷமாய்ச் சறப்புறுத்தலின் பொருட்டே சொல்லப்பட்டவை 

என்பத ற்குப் பிரமாணம் யாது? எனின் இந்ஙனமே 

் > Sy | sir alle. + J gor Bow 

ஆண்செரிதம் வித்தையை விசேஷமாய்ச் சிறப்புறுத்சலின் பொரு 
ட்டாம் ” 

எனச்கடவல்லியபகரிவசபாவ் யாரப்பச் இலும், ; 
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தெ.தி? 

பிரியனாகிய புத்திரனுக்குப் பிதாவினால் சொல்லப்பட்டசெனும் சரித 

மானது விச்தையின் ஸ்துதியின் பொருட்டேயாம் ” 

எனக்தைச்திரீயோபரிடதம் பருகுவல்லியின் பாஷ்கீரம்பத்திலும் சங்கரப 

கவச்பாத ஸ்வாமிகள் முதவியவர்களால் வியக்தமாய் இவ்வாறே நிர்ணயிக்கப்பட் 

டிருக்கின்றது. சங்கராரந்தலரஸ்வதிஸ்வாமிகளும் தாமியற்றியஉபநிஷச் சமி 

கையில் 
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* இங்கு சரிதமானது குரூபதேசம் முதலியது ப்ரும்மவிச்தைக்கு 

அங்கம் என்பதைப் போதஇிப்பதன் பொருட்டும் பிரும்மவிச்தையைச் 
சிறப்பிப்பதன் பொருட்டுமே * 

என்று இவ்வாறே கூறியிருக்கின்றனர். இவ்விதம் உபநிஷதங்களில் சரி 
தம் சொல்லபபட்டி ர௬ுக்தலின் உண்மை யிதுவே யென பூர்வாசாரியர்கள் நிர்ண 
யித்திருக்,, இவ்வாறுள்ள பிராசீன சாஸ்.இரச் செந்தங்களை ஆம்ர்து விசாரியா 

மல், உபநிடதங்களில் உண்மைச் கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின் மையால் 
௮ ச்சரிதகாலச்திற்குப் பின்ன?ர உபநிடதங்கள் சொல்லப்பட்டன என்பது 

சிறிதும் ஒவ்வாது, ஆதலால் உபநிடதங்களில் வித்தியாஸ்து.இியின் பொருட்டும்



‘B வேதசாஸ் இர தத்துவம், 

குரூபசேசபரம்பரையிலேயே ஆதீமவிச்சை இரஹிச்சப்படவேண்டும் என் 
பதைப்போதுப்பதன்பொருட்டுமே, ஈடர்சவைபோன்ற கதைகள் சொல்லப்பட் 

டிருக்கன் இனவேயன் றி வேறல்ல. உண்மையிதுவாதலால் வேதம் அனாதியென் 

பஇல் சிறிதும் சங்கைச்செமில்லை என்க. 

இனி, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கதைகளை அர்த்தவாசமென்தம், 

திருஷ்டார்தத்தின் பொருட்டு மாத்திரம் சொல்லப்பட்டவையாசையால் உண் 

மைக்சகதைகளென கொள்ளவேண்.யனவல்லவென்றும் சொன்னால், ௮க்சதை 

களில் பிரஸ்.தாபிச்கப்பட்டிருக்கும் புருஷர்களின் காமதேயங்களாயெ பெயர் 
களும் கற்பனையாகவே சொல்லப்பட்டவை என்றல்லவோ ஏற்படும். வேசச் 

இல் சொல்லப்படும் இந்திரன், அக்நி, யமன், வருணன், என்பது முதலிய 

சொற்களும் அல்வாறே ஈற்பனையாய்ச் சொல்லப்பட்டவையாதலால் அவை அர் 

தீதமிராசசொற்களென்று ஏற்ப! அப்படியாயின், வேசுக்தில்சொல்லப்படும் 
பெயர்களைச்கொண்ட இச்திரா இ தேவர்கள் வாஸ்சவமாகவே இருக்கின் றனர் 

என்பதாக உபதேசிப்பலையாகிய இஇஷஹாஸபு சாணங்களைப் பிசசென்றே தள்ள 

வேண்டிவருமே ! இசனுண்மையாது? எனின் சொல்லுவாம், 

ப்ரும்மதேவன் கல்ப்பாரம்பம்தோரும், வேதத்திலுள்ள வாக்கியங்களில் 

அடங்டியிருக்கும் பெயர்களையும் அப்பெயர்களையுடையவருக்குச் சொல்லப்பட் 
டி.ருக்ரும் செய்கைகளையும் அறிர் துகொண்டே, அர்சந்த தேவர்களையும் ௮வர 

வருக்குறிய அதிகாரச் தொழில்களையும் படைசக்சனர் என்பதே உண்மை. 

இவ்வுண்மையையறிர்து கொண்டால் “வேதத்தில் அர்த்ச.ரிராச சொற்களி 

ருக்கின்றன? என்பது ஆராய்ச்சிபின்மையே என்பது இனிது விளங்கும்: 

இவ்வுண்மையே 

ஹவெ.ஷ ர£௦வஷ்_ா ரச நி ௬821 பணிவ 3. ப்ர, Jee | 

வெடிறஜெ. ௨) வளவாடிள உிமம0 ஹாஸ்ரகி 5.09 | 

அவ்விறைவன் எல்லோருடைய காமதேயங்களையும் சனித்தனியே 

"யுள்ள கருமங்களையும் வேதசபதங்களைக்கொண்டே முதலில் படை 

PSU | 

என மனு முதலியவர்களால் உபதேக்கப்பட்டிருக்கின்றது. . இதிஹாஸ 
புசாணங்களில் சொல்லப்படும் சிவ விஷ்ணுவாஇ நாமங்களை ஈமது புதல்வருக் 

இடுவதுபோல, உபநிடதங்களின் சரிதங்களிலுள்ள சொற்களைக்சண்டே, ஸ்ம்ரு 

,இசர்த்தர்களாகெய சிலருக்கு யாக்ஞவல்கியர் என்பது முதலிய பெயர்களிடப் 

பட்டிருக்கின்றன என்பதும் அறியச்தக்க த, 

சங்கை, உபநிடதச்திலுள்ள கதைகள் வித்தையைச் தெப்பிப்பதன்பொ 

"ரும்டும் குரு சிஷ்யபரம்பரையாகவே இரஹிக்கவேண்டுமென்பசைத் திருஷ் 

டாந்தவாயிலாகப்போ இப்புதன் பொருட்டுமே சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன என் 

'பது உ௫ிதமேயாயினும், உபநிடதங்களில்
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ஆசீமாவினிடமிருரச்து ஆகாசம் உண்டாகியது, ஆகாசச் இலிருந்து 

வாயு, வாயிவினிடம் அக்ரி, அச்கிநியினிடமிருந்து ஜல, ஜீலச்இ 

லிருக்து பிருகில்தோன்றியது. - 

என்பது முகலியவாச்கயங்களில் உண்டாகியது தோன்றியது என்பது 

மேசலிய இறந்த காலத்தைய்குறிக்கும் சொற்கள் காணப்படுகின்றளனவே, இத 

னால் ஆகாசவாயுவாதிகள் தோன்றியதன் பின்னர் (அதாவது உலகம் தோன்றி 

யதன் பின்னே) தர் காலக்தில் வேதவாம்டியம் ஏற்பட்டது என்பது ஈன்றாய் 

விளங்குசின்றசே 1 இப்படி பிருக்க வேசுக்தை அனாடஇுியென்பதையும் அது முத 

லில் ஈச்வானாலேயே சொல்லப்பட்ட தென்பகையும் எப்படி. ஓசி 5 FDO) BIT OM 

வத? எனும் சங்கையாம், இணி இசனையும் விசாரிக்து உண்மையை நிருபிப் 

பாம், 
உலூல் தோன்றியிருக்கும் பொருள்களெல்லாவற்றிற்கும் தர் காலச்இல் 

அழிவுள்ளது என்பது நிச்சயம், உலகமானது பிரிதிவி ஜலம் அக்கிரி வாயு 

ஆசாயம் அ௫ூய இப்பொருள்சகரின் விசாரமாகவேபுள்ளசென்பது பதார்த்த 

சோசனைசெய்ச பெரியோர்சண்ட. நிர்ணயம். இல்விகம் &ம்பூசங்களின் விகா 

ரக்நினால் ஐய உலஈமானறு உலகர்தன்மைகெட்டு 2மபூசமாகிய பிரகரு இத் 

தன்மையை யடைடபும் கால ழம் ஒன்றுண்டு என்பது நிச்சயம், தோற்றமாவது 

wore ஸ்இி௫பினின்றும் ஸ்தால ov) Sue. eC eure A பூர்வமில்லாத 

பொருள் புஇதாய் உண்டாகியது என்பதல்ல. எனெனணின் உலூல் ஸகல பெர் 

ருள்களுக்கும் ஸுூஷ்மஸ் இ ஸ்.தால ஸ்இ.இ என்றிரண்டு நிலமைகளுள்ளன 
என்பது நிர்ணயமே ஆதலின் என்சி. ஸ். தாலவஸ்து ஸீ-9்மமாகலே நாசமெ 

ன்றும் ஸ-இஷ்மவஸ்் த ஸ்.காலமாகலே கோற்றமென்றும் சொல்லப்படுகின்ற து. 

ஸ்.தால வஸ்து ஸகிஷ்மமாவதுபோல அர்சு ஸ.ஷ்ம வஸ்தவும் அதனிலும்மீக்க 

ஸ-டுஷூம an) eo wwe Be டல லயமமென்றும், ௮வ்யச்சமென் ற.ம், பிரகிருஇிச் 

தன்மை என்றும் சொல்லப்பெது. இதனால் உலகம் அடையச்கூடியதாகிய 

பரமஸ-$ஷ்ம ஸ்இதியையும் தர்காலமடை பம் என்பதுமறிக, இதுகாறும் செ 

ய்த அராய்சசியால், உலகத்திற்கும் ம் காரியஸ் இதி காணஸ் இதி எனும் இரண்டு 

நிலமைகள் ஏற்படக்கூடும் என்பது ஊஹிர்கர்கூடியசே. உலகம் காண நில 

மையையடைந்தது எனின், உலின் ஸுக்ஷ்மமிலமையாயெ பிருஇவியாதஇ ஐம் 
பூ தங்களும் தத்தம் நிலமைபிணின்றும் மிச்ச ஸுஷ்ம நிலமையை அடைர் து 

சணனித்தனியாய் ச்காணப்படாம ல் பிரிவற்ற பிரகிருதி மாச்இரமாய் நிற் ற்கும் ஸ்.இ 

இயே என்பதாம். 

இங்கனம் சாலவசச்தால், உலகச்தின் காரணமாகிய பஞ்ச பூதங்களுக்கும் 

ஒடுக்கமும் தோற்றமும் ஏற்பவெ.த) ஸ்வபாவகியதம் என்க. இவ்விதம் ஏதோ 

பிரதி நியதமாயுள்ள ஒர் காலச்தில் பஞ்சபூதங்களும் லயித்துப் பிறகு ஒர் 

காலச்தில் தோன்றுவன எனும் காரியமானது இதற்கு முன் தர் தடவை 

2



10 வேதசாஸ்இிர தச்.துவம், 

அல்லது இரண்டு தடவை மாச்திரமே ஏற்பட்டுள்ளது என்பதல்ல, கணக்கி 

லடங்காத பலகோடி தடவை இவ்வாறு தோன்றி ஒடுங்கி யிருந்தது என்பதே 

உண்மை. இவ்விதம் தோன்றுதலே ஸ்ருஷ்டியென்றும் ஒடுங்கு திலே பிரளய 

மென்றும் சொல்லப்படுகின்ற து. இதுவேயன் றிப் பிரளயம் என்பதற்கு ஜலப் 
பிரவாஹ மாத்திரமே என்று பொருள்சொள்ளுவ.து உசிதமல்ல. பிரளயத்தினின் 

௮ம் பிரிதிவியாகி பூதங்களின் தோற்றம் பிரதிதோற்றச்திலும் ஓரே மாதிரியா 
யுள்ளது. பிரளயச்இினின்றும் பிரபஞ்சம் தோன்றி நிற்றலே கல்ப்பமெனும் 
சொல்லாலும் வழங்கப்படும், கல்ப்பக்தோரும் ஆகாச வாயுவாதி முறையாகவே 

பூதங்கள் தோன்றுமியல்பாதலால், எல்லாகல்ப்பங்களிலும் ஆகாச வாயு அக்ரி 

ஜல பருதிவிச்ெமமாய் முன்பின் முறையாகவே உலகம் தோன்றுவது என்று 
பிரமாண நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்ெ றது. உண்மை யிவ்விதமாதலின் 

முதன் முதல் இந்த ஸமயந்தான் பிரபஞ்சத்தின் ௮ரம்பம் என்பது எவராலு 

மறிய இயலாது. ஆ இி(மூதல்)என்பதேபில்லாமல் எப்போதும் தோன்றுவதும் 
ஒடுங்குவதும் தோன்றுவதும் ஒடுங்குவ துமாபிருக்சலே அனாதி என்பதாம். இவ் 

விதமுள்ள ஆகாசவாயுவா இச்சோற்றமே உபரிடதங்களில் சொல்லப்பட்டிருச் 

கின்றது. இல்விதம் பிரதி கல்ப்பத்திற்கும் பொதுவாயுள்ள ஆகாசவாயுவா இக் . 

சமமே வேதாபநிடதங்களில் சொல்லப்பட்டி ரக்கின்றமையால் அதைச்கொ 

ண்டு, ஆகாசவாயுவாதிகள் உண்டான பிறகு ஏதோ தர் காலச்தில் வேத 

மேற்பட்டசென்பது சிறிதும் ஒவ்வாது. ஏதோ ஐர் கல்ப்பச்தில் மாச்இரம் 

ஈடச்தேறியதும மற்ற கல்ப்பங்களிலும் ஈடக்காசதுமாகிய விசேஷ ஸங்கதி 

களை வேதத்தில் சொல்லியிருக்குமானால், அதைக்கொண்டு அக்சல்ப்பத்திற்குப் 

பிறகே வேதமேற்பட்டது எனச்காலவரையைக் கண்டு கொள்ளலாம், அவ் 

விதமில்லையே? பிரஇகல்ப்பத்திற்கும் பொதுவாயிருக்கும் முறையன்றோ வேதச் 
இல் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதைக்கொண்டு எர்சச்சல்ப்பத்திற்கு பிறகு 

தான் வேதமேற்பட்டதென்று தீர்மானிப்பது? யாதும் தீர்மானிக்க இயலா 

தன்றோ. எந்தக்கல்ப்பத்கிற்கும் பொதுவாய் ஈடைபெறும் விஷயங்களையே போ 

இக்கவேதம் விளங்குகின்றதன்றி, அது ஏதோ ஓர் சல்ப்பத்தைக்குறித்துச் சொ 
ல்லியதென்பதில்லாமையால் வேதம் அளாதி என்பதே நிர்ணயம், உலகச் இங்குத் 

தோன்றுவதும் அழிவதும் இயல்பு என்பதையும் பிர திகல்ப்பச்திலும்பொ துவாய் 

நடைபெறும் விஷயங்களையே வேதம் சொல்லுகின்றது என்பதையும் உள்ளபடி. 

அ.றிக்தவருச்கு வேதம் அனாதி என்பதில் சிறிதும் சங்கை நிகழாது, உண்மை 

இவ்விதமாதலால், ஆகாச)்தினின்றும் வாயு தோன்றியது என்பது முதலிய 

வாக்யெங்களில் இறந்த சாலத்தைக்குறிச்கும் சொல்லை வேதம் உபயோ௫த்திரு 

கீதன்றமையால், ஆகாசாஇகள் உண்டான பிறகே வேத முண்டரடியது எனும் 

சங்கை ஆராய்ச்சியில்லாமல் நிசழ்ர்ததே என்றறிக. 

இணி ஒர் சங்கை, ௮து வருமாறு, ஆங்கிலபாஷையினில் மிகுர்தபரிசய 

மூம் உலக சரிதங்களில் மிக்க உழைப்புடையவர்களுமாகிய சோமேசர் இரதச்தர், 

தேதலிய ஈம் நாட்டவரும் ஸர்வில்வியம் மாணிய௰ர், ஹண்டர்,மாக்ஸ்மில்லர் முதலிய 

வெளி நாட்டவர்களும் வேதத்தின் உற்பச்தி காலச்தை மிகவும் நட்பமாகிய விசா
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சணையால் இர்மானிச்தெழுதியிருச்சன்றனரே, அதாவது, இரிஸ்து .பிறப்பின து 
ஆயிசச்து எண்ணூறு வருஷங்களுக்கு மூன்னதாகிய சாலத்தினில் வேதங்கள் 

ஈமது பூர்வர்களாகிய பு,ச்சிசாலிகளால் இயற்றப்பட்டன என்றும், தத்.து முதலிய 
வர்முதலில் ௬ுக்வேதமும் பிறகு ஸாமவேதமும் பிறகு யஜுர் வேதமூம் இயற்றப் 

பட்டதென்றம், வேதங்களிலுள்ளவாக்கியங்களின் ஈடைமுதலியவைகளின் கால 

இயல்பை ஈன்றாய்ப் பரிசோதிச் துத் இர்மானித்திருக்கன்றனசே. மிக்கமேதா 

விகளாகிய அவர்களது இர்மானச்தைப் பிசசென்று தள்ளி, வேதம் அனாதி என்ப 
தே உண்மை எனின் இதனையாராவது ஒவ்வுவரா? எனும் சங்கையாம், இது 

வே உண்மை யெனத்தற்காலம் ஆங்கிலம் படி.த்தவர்களுள் பலர் எண்ணுகின்ற 

மையால் வேசம் அனாதியென்பதைப்பற்றி மாறுபாடாடிய அபிப்பிராயம் ஆர்ய 
ஸமூஹச்தில் ஒங்கெருகின்றது. | 

இனி இக்சங்கையைப்பற்றிச்சற்று விசாரணை செய்வாம். அதாவது 

வேதத்தைப் பற்றிய உண்மையானது யுக்இி யுக்தமாகிய நியாயங்களைக் கொண்டு 
மிகவும் ஸ-சக்ஷமமாய் விசாரிச்சாலொழிய விளங்காதென்பது நிச்சயம். உலகலு 

ள்ள ஸகல பொருள்களுச்கும் ஸு9க்ஷ்ம நிலமை ஸ்நாலநிலமை என இரண்டு 

நிலமைகளுள்ளன என்பதைப் பல விடங்களில் கிரூபித்திருச்சன்றனம். உல$இல் 
ஸகல ஜீவர்களாலும் அனுபவிச்சப்படும் விஷயங்களெல்லாம் சப்தம், ஸ்பரிசம், 

ரூபம், ரஸம், கந்தம் எனும் ௨ஈ துவகையினில் அடங்கியுள்ளன என்பது நிர்ண 

யம், இவ்வைந்து விஷயங்களுக்கும் ஸூக்ஷ்மஸ்கிதி, ஸ்தாலஸ்இிதி என 

இண்டு நிலமைகளுள்ளன, 

உதாரணமாக, மல்லிகை முதலியவைகளின் மொக்குகளில் சிறிதும் காணப் 

படாத பரிமளவாஸனையானது மலரில் சாணப்படுகின்றது. அங்ஙனம் மலரும் 

போது காணப்படும் பரிமளவாஸனையானது பூர்வமே அீ/மொக்கினில் ௭-5௯்ஷ 

மாக இருந்தே பிறகுஸ்தாலமாகச் தோன்றியதா? அல்லது பூர்வம் இல்லவே 

யில்லாமல் மலரும்போது புதிதாகவே உண்டான். றதா? என்பதை விசாரிக்க 
வேண்டும் பூர்வமில்லாமல் புதிதாகவே உண்டாச்கின்றதெனின் அட்வாஸனை 

யை அம்மல்லிகைச் செடியிருச்கும் இடம் கொடுக்கின்றதா? ௮ல்ல.து மலரும் 

காலம் கொடுக்கின்றதா? அல்லது அதற்கு ஊற்றிப் பாய்ச்சிய ஜலம் கொடுக் 
இன்றதா? இம்மூன்றில் எதைச் சொன்னாலும் பொருந்துகின்றஇில்லை, எப் 

படி எனின், இம்மூன்றும் அதனோடு கூடியுள்ள எருக்கு முதலியவைகளுச்கும் 

பொதுவாயிருச்சின்றமையால் எல்லாவற்றிற்கும் சே மாதிரியாகவே வாஸனை 
யிருக்க வேண்டுமென்றும் எற்படும், ஆனால் உலகில் அப்படியிசாமல் ஒவ்வொ 

ன்றுக்கும் விச்தியாஸமாகிய வாஸனையே இருக்கின்றது... இதனால் தேச 

காலாஇகளால் வாஸனை வருகின்ற தென்பது பிசகு என்பசாக நிர்ணயிக்கப் 
பட்டது. இனி மொக்குக் காலக்தினில் ஸ9க்ஷ்மமாயிருர்த வாஸனையே மல 

ரும் போது ஸ.தூலமாகின்ற தென்றுகொண்டு, பூர்வமேயே அ௮சனிடம் அவ்விய 
க்தமாயிருந்ததெனின் ௮. துவே உ௫தம், ஏனெனின் இல்லாதது தர்போதும் 

தோன்றாது, உள்ளது தர் போதும் சூர்நியமாகாது. என்பது நியதமாத.
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லால் பூர்வம் ஸடக்ஷ்மமாயிருந்த வாஸனையே பிறகு ஸ்தூலமாகின்ற தென்பதே 
நிர்ணயம். வாளனைக்கு மாச்தொமே இல்வாரோ எனின் அப்படியல்ல, மற்று 

முள்ளரூபம்' ரஸம் ஸ்பரிசம் சப்தம்எ ணும் இர்நான்கி DEE GiaieunE © GUD Srp LDL 

ஸ்.தாலம் எனும் இரண்டு நிலமைகளுள்ளன என்பது திண்ணம், பழ்ச்தினில் 

காணப்படும் இக்திப்பான து காய் பூ பிஞ்சுகளில்பூர்வம் ஸ-ட-்ஷ் மமாயிருந்தேபிறகு 

பக்குவகாலச்கில் ஸ்.தாலமாச அறியப்படுகின்றது என்றம், காற்று கட்டைச 

ளில் (அக்வரிஜன்ச்கார்.பன்களில்) ஸுட் ஷ்மமாயிருர்ச அச்ஈக்யேபிறகு உறைச் 

சலினால் வெளிப்படையாய்ச் காணப்படும்படி ஸ்.காலமாகின்ற தென்றும், ஸு 
க்ஷமமாயிருந்த காற்றே விசிறி முசவியவைகளின் சலனக்தினால் ஈன்றாய் அறிய 

பபடிப்படியான ஸ்தூல நீலைமலயப் பெறுன்றதென்றும், தேவாத் இற்குள் 

ஞூம் சேவாச்இர்கு வெளியிலுமுள்ள எட் மமாகய சப்தமே வா! புமுதவியலைக 

ளின் ஸம்பர்கஈமாகய கிரியையால் காஅுச்சகெட்டெபடியாகிய ஸ்தூல நிலமையை 

யடைகன் றசென்றும் அறியச்சக்ஈது. இங்கனம் எ டகூமமேஸ் நூாலமாகின் ஐ 

சீன்றிப்பு திசாயுண்டாகின்றதில்லை என்பது ஆங்கில சாஸ் இரப்படி சசவர்களா 

லும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடி யதே,. 

சப்தச்திற்குஸு$க்மஸ்இதி யிருக்கின் தென்ப துதர்காலம்சப்தா நுகரணயர் 

இரத்தினுருளையில் (கி.ரரம பான் பி£எட்டில்) பாட்டை இ.ரஹச்கும்செயலையே 

இருஷ்டார்தமாய்க் கொண்டு ஈன்றாய் அறியச்கூடியது,. கிராமபோன் எனும் சப் 

தாநுகரண யந்திரம் ஏற்படாமலிருந்தால் சப்சச்திற்கு ஸுூக்்ம ஸ்இதியுள்ள 

தென்பதைசக் தற்கால ச்சவா்க்குப் போதிப்பது nen HE SES HOLL NG GL 

a காணச்கூடியதாயிருச்கின் றமையால் அதனுருளையீல் ப ஜிவுரூ பமாய் 

இக்ஷ்ம நிலமையில் அ. eeu om RRL BT Be LD, Oo இரு உ ருளைசுழன் இ வரும் 

போத காதுக்குக் கேழ்சக்குப்படியான ஸ். தாலந்லமையை யடைதலும் லோகா 

அபலஹிச்தமாயிருக்கின் றலமயால், சப்சத்திற்கும். ஸு்மம் ஸ்தூலம் எனும் 

இரண்டு நிலமைகளுள்ளன என்பது உீர்ணயமே oa mba. 

மற்றுமோர் உண்மை இங்கறிய வேண்டும், on sy wen gy ovr vinta 

தற்கு எது HF suTW HES CT OS BT 9 Soo QI, Bigs mOxswacsng இ oF 

கும் இடமாகிய அதனாசாரப்பொருள் வேரறாகவே யிருக்கின்றது என்பதும் 

நதிர்ணயமேயாம், அசாவ து, விதைபிலுள்ள முளையுண்ட ஈசனும் சச்தியான து 

ஸ்.தூலமாய் முளை உருவம் பெறுவ ற்கு iia & ச் திம் மண் ஜலம் (Lege யறும் க த ச் 

சக்திக்கு ஆசாரம் அல்விசையுமாயிருக்கின் ஈத. நீமிச்சமாயெ மண்டலம் முதலி 

யவைகளிலும் ஆதாரமாகிய விதை வேராகவேயிருச்சின் ஈதுபோல, சப்தம் 

ஸ்பரிசம், ரூபம் ரஸம் சர்கம் இவைகளின் ஸ்.நாலச்சன்மைச்கு ௭ ழுறிமிச்தமோ 

௮ச்சப்பொருளிலும் அர்த ஸுூஸ்ஷ்ம வஸ்துவின் ௮சாரம் வேராகவே இருக் 
இன்றது, 

ஸுஒக்ஷமமாயுள்ள வானை ஸ்.நூலமாவசதற்கு நிமித்தம் மொக்கின் மலர்ச்சி 

யும், ஆதாரம் மொக்குமாயிருக்கின்றது. ஸூஷ்மமாகிய இத்திப்பு ஸ்தூலமாத 

ற்கு நிமித்தம் சனிர்து பச்குவமாதலும், ஆதாரமானது பூ பிஞ்சு காய் முதலியது
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மாயிருக்கின் றது. அல்வாறே an OQasuwotierar ASS 6) ஸ்தாலமாவதற்கு நிமித் 

தம் உறைதலும், ஆதாரம் (ஆக்ஹிஜன்கார்பன்களும்,) காற்று கட்டைகளும், ஸு 

ஷ்மமாயுள்ள காநறு ஸ்தூலமாதற்கு நிமித்தம் விசிரிமுதலியதன் சலனமும் 

ஆதாரம் அகாசமும் என்பது ஈன்றாய் அறியக்கூடியது. இணி இலவாறு ஸஒ 

க்ஷமமாடய நாதம் ஸ்தூலமாவதற்கு நிமித்தம் வாயுவே என மற்றவர் சொல்லு 

இள்றனராயினும் எமச்சகணில் விவாதம் யாதுமில்லை, அதாரம் யாது எனின் 

௮.து பூர்வம் காண்பித்த திருஷடார்ச நியாயச்தின்படி, பிருதிவியாகி நான்கு 

பூதங்களிலும் அர்ரியமாகவே இருக்கவேண்டுமென்று ஏற்படுகின்றது. இனி 

அப்பொருள் யாசெனின் அகாசமேயாம் என்றறிக, 

இல்வாறு அழ்ச்து விசாரமியாகவர்கள் ஐசுலால் கற்காலத்தவர்கள் சப்தம் 

வாயுவின் குணம் என்றனர். நமது முன்னோர் மிகவும் ஆழ்ச்சு விசாரணை 

யால் Pegaso மர்ணயித்சவர் அசலின், சப்தம் வாயுவின் குணமல்ல ஆகா 

சத்தின் குணமே என்றும், ஸூஷ்மசப்கம். ஸ்தூலமாலசற்கு வாயு சேவலம் 

நிரிக்சமாசிஇரமேயாகலாம் என்றும் நீர்ணயிச்து அல்வாறே Caen guen-Os 

இரம் யோகஸ-டச்திரம் முதலியவைகளிலும் உப தசிச்இருக்கின்றனர். இல்வா 
’ ட ௭ ‘ ட ௩ . ரு ‘ த ழி . க 

அள்ள நிர்ணயதச்சைச் கவனித்கால் இப்போது ஈம்காட்டு வைஇகர்களால் ஓதப் 

பட்டுவரும் வேசலவாச்நியகாசுங்களெல்லாவந்றிற்கும். ௮அல்வாறே ஸூக்ஷ்மம் 

ஸ்நூலம் எனும் இரண்மி நிலைமைகளிருக்சவேண்டிமென்பது இண்ணம், 

இதுவரையில் செய்த விசாரணையால், உல௫ூல் உண்டாகும் வியக்தமாகிய 

சப்சங்களொல்லாம் உச்சரித்து தய்ந்ததும் அகாசச்திலேயே ஸ-$ஷ்மமாய் ஒடு 
ங்கி இருக்கின்றனவென்று அறியப்பட்டது. இங்கனம் கவனித்த இனால் ஆகா 

Fi Hoh ஈம்மவர் காஇற்கு எட்டாகஸ-டஷ்மஸ் இஇயில் எவ்வளவோ கோடா 

கோடி. சப்தங்கள் இருக்கக்கூடுமென்று ஊ௫ிக்கச்கூடியசே. சப்சமானது ச௨னி 

ரூபம், அக்ஷ£ாரூபம் என இருவகையாய் உள்ளது, சவனிரூபமான சப்தம் ஸுஐக்ஷ 

மஸ்இதியீல் இருக்கினும் ௮து முன்பின் முறைபினில் அமைர்திருச்தல் ஒரு 
வாறு பொருர்தாதாயினும், அக்ஷ£ரூபமான (அதாவது வாச்கியஉருவமாகிய) சப் 

தங்களெல்லாம் அக்ஷரத்தின் முன்பின்முறையையனுசரிதீச ஸ சக்்மரூபமாக 

ப் பதிவுபெற்றிருக்கும், இல்வாறு ஈம்மவர் பேசும் ஸசல வாக்கிய௩்களும் ஸ-ஐக்ஷ் 

மரூபமாய் ஸ்தூல சப்தக்திலுள்ள அக்ஷ£ச்தின் முன்பின் முரைமாருமலே 

ஆசாசச்தில் ஒக அடங்கயிருச்குமென்டது நிச்சயம். இவ்விதம். அடங்கியுள்ள 

சூட்சம சப்தமானது ஈமது காதினால் கெட்சப்படாசதினால் ஒன்றுமிராத கூனி 

யமுபோலக் தோன்றினும், அசனுண்மையறிர்து அர்த சூட்சும சப்தத்தையும், 

தனது அறிவின் தேட்டமாகய அப்பியாஸக்இனால் சண்டுபிடி ச்கச்கூடிய சக்தி 

யுடையோர்மு அது ஸ்தாலமாகிய சப்தம்போல் விளங்கச்கூடியதே. 

கால்வாயில் செல்லும் ஜலமானது பலவிடங்களில் ஏறி துசிநிதாய்ச் செதெறிப் 

போனால் கழணியில் எப்படி. வேசமாய்ப பாய்வ இல்லையோ, அப்படியே ஈமது 

அறிவானது பல இக்திரியங்களின் வழி பற்பல விஷயங்களில் செல்லுமானால் 

அல்விஷயத்தைச்தீவிரமாயும் ஈன்றாயும் அறிர்துகொள்ள முடியாது. பலஇடங்
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களில் சிதறும் மடைகளை த்சகைர்து கரையைக் கெட்டிசெய்து ஓசே இடத்தில் 
கொண்டுபோய்விட்டால் அர்த ஜலம் தவிரமாய்ச் சென்று சக்கரத்தில் அவ்வய 
லில் நிரம்பு தபோல, பல இர்இிரியங்களோடு கலர் இருக்கும் அறிவை மற்ற 
இந்திரியங்களினின்றம் Shes ஏகாச்ரெமாய் யாதானும் ஓர் இர்தஇரியச்தி 
லேயே செலுச்துவோமானால் அவ்விந்திரியச்திற்கு விஷயமாயுள்ள பொருளை 
ஈன்ருயறிர் துகொள்ளும். 

உதாரணமாக, ஒருவர் நமது அருகில் இருர் துசொண்டு மற்ரொருவசோடு 
ஈம்மைப்பற்றி மெதுவாய் ஏதாவது பிரஸ்காபிக் துக்சொண்டிருச்கும்போது 
HES FUG நமக்கு வியக்சமாய்ப் புலப்படாவிடினும், நாம் ம நிறவிஷயங்களில் 

பு.சீதியைச் செலுச்தாமல் ஈமது அறிவை அர்த வார்ச்தையையே சோக்கி யாது 

சொல்லுசன்றனர் என ஏகாக்கர்மாய்ச் சற்றுச் கவனித்தால் அவர் வார்ச்தை 

இன்னதென ஈமக்கு ஈன்றாய் அறியப்படுகின்ற து. ஏனெனின் அப்போது நமது 

அறிவானது மற்ற இந்இரியங்களோடு விசேஷமாய் ஸம்பந்தியாமல் சற்றுசுரோ 

தீஇோர் இரிய ச்திலேயே ஒருமைப்பட்டு நிற்தின் மையால் அ௮ல்வாறு அறியப் 

படுகின்றது என்பதே உண்மை, மற்ற இம்இரியங்களோடுள்ள ஸம்பந்தம் முற் 

றும் நீங்காவிடினும் சற்.றுமந்தப்பட்டு தரிர்திரி/ இமியக்தில் கொஞ்சம் ஏகாச்கிரப் 

ப€வ தினாலேயே இவ்வாறு ஸு ஷ்மமான விஷயம் புலப்படுமானால்,சான் இர் திரி 

யங்களிலும் சிறி தும்ஸம்பர் இியாமலும் உள்ளச்திலும் எந்த யோஜனைசக்கும் இடங் 

கொடுச்சாமலும் ஏ தானும் ஒரிர்திரியச்திலேயே முழு அறிவையும் நிறுச்இவிட் 

டோமானுல், அர்த இர்திரியச்தின் விஷயம் மிகவும் ஸூக்ஷ்மமாயிருக்கினும் 
௮.சனை ஸ்.தாலம்போலவே வியச்தமாய் அறியலாம் என்பது உசிதமே. 

இவ்வாறு சுரோசத்திரம் எனும் காதிந்திரியச்திற்கும் ஆகாசக்இற்குமுள்ள 

ஸம்பந்சச்திலேயே ஈமது அறி பிறு£இ மற்ற இந்திரியங்களோடு இிறிதும் 

ஸம்பச்இயாமல் எந்தச் சிரதனை புமில்லாமல் நிறுத்துவசாகிய ௮ப்பியாஸத்தைக் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ச் செய்துவர்து அல்வப்பியாஸச்சைக் தேட்டமாச்சிக்கொ 

ண்டு, ஊ௫ரழ்னையில் நிறுச்துவதுபோல மனஸை அவ்வாறு சுரோச்திரச்தற்கும் 

ஆகாசத்திற்குமுள்ள ஸம்பர்தமாச்தாச்திலேயே நிலைபெறச்செய்துவிட்டோ 
மாளுல், ares Kost: ல் பதிர துள்ள கோடா Canty. onOans wan S® wiiie dor 

யும் ஸ்தால வாச்கியங்களை ப்போல ஈமது காதினால் ௮றிர் துகொள்ளலாம். 

கற்பாஇயில் வே தவாக்கியம் ஈச்வானால் முதன்முதல் வெளியிடப்பட்டதெ 

ன்பதே உண்மை. அவ்வாறு முதன்முதல் வரத சப்தமானது ஸ-டக்்ம நிலமை 

யில் அமைர்தபின்னர், மணிதர் மூதலிடவர்களால் உச்சரிச்கப்பட்ளெள சப்தஙு 

களெல்லாம் அதனதன் ஸ்தூலமுறைக்குச் சச்கபடி ஸு5ஷம நிலமையில் அட 

ங்கியிருக்சின்றமையால் ௮வ்வாறு பின்னரேற்பட்டிள்ள ஸுஒஷ்ம சப்தங்களை 
. ச் ௫. « * 1 a . _ ட 7 ட உ ௫. 5. ௫ 

யெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் சீச்கிச்சகடர்து ஊடுருவிச்செல்லும்படி ௮ இிதிவிரமாய் 
ப்புச்தியைங்றுசத் இ செல்லவிட் டோமானால், அறிவான து பின்னர் ஏற்பட்டுள்ள தீ 
சப்த ஸு9க்ஷ்மங்களையெல்லாச் சாண்டி. க்கொண்டு ஆழ்ர் துசெல்லக் கடைசியில் , 

முதன்முதல் ப.திர் துள்ள ஸ5க்ஷ்ம சப்சமாகிய ஈச்வரவாச்சியச்சினிடம் செல்ல
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வே ஆச்சரியமாயுள்ள அவ்லாச்கய நாசக்தை அப்போது ஸ் சாலம்போல அறி 
யலாம், இல்வாறு அறிசலே சரோச்திராகாசளம்பர்தஸபீயமம் ௭௭ னும் இவ் 
விய சுரோக்திரலாபமாசய யோசஹித்தியாம். இதுவே பதஞ்ஜூலியோகம் 
விபூதிபாதத்தில் 

‘oun BTU; | 2 டய ் பா. ௦27 னொ கா ஹை நவ பரேலி Oyo r.si; 0 

சுரோத்கிராகாசங்களின் ஸம்பந்தச் 90 லமயேபுச்தியை நிலைநிறுச்இ 
ee 

அப்பியஹித்தலாகய ஹிச்தியே இவ்வியசுரோச்இரம் ?* 

என்பதாக மூதறிஞராகிய பதஞ்ஜவி பகவானால் உபதசேசிச்சப்பட்டுள்ள து, 
இப்படிப்பட்ட இவ்விய யோகஷஹிச்தியைச் கொண்டே மவருவிகளால் பூர்வம் 

வேதமானது கண்டுபிடி ச்கப்பட்டது. அல்வாறு வேகங்களை அவர்கள் கண்டு 

பிடி ச்தவர்களென்ப?, க உண்மை, இ தும் வயன் நி அவைகளை சா இயற்றியவர் என் 

பதல்ல! இவ்வுண்மைபற்றியே மஹருஷிசள் என்பவர் வேசக்தைம் சண்டுபிடி ச் 

தவர்களே என ஈமது ஆரியசாஸ்இரம் கூறுிின்றது, இவ்வுண்மை 

Wr oro)_p. 6 28) 2 or po) we my) aw ஹா ப ந5 BLM DG. 1 ப5 | 
டப டமி 
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 மஹருஹிகள் பூர்வம் யுகார்சுச்தில் ஸு9-்ஷ ப் புரிந் இம் ஹருஷிகள் பூ கார்சுசிகில் ஸிக்மமாய்ப் பஇர் இருர்சு வே 
தங்களை ‘egw’? amen oy 88 lang Rev தபவரீனால் சண்டி பிடித் 
தன ரீ ந்த 

5 லிய வாச்சியங்களால் வேதவி மிபறியோர என்பது முதலிய வாச்கயஙகளால் வேசவியாஸர் முதலிய பெரியோர் 

களால் உபசேசிச்சப்பட்டொள து. 

சப்தத்திற்கும் ஸ--ஷ்ம:௰ ஸ்தூலம் என இரண்டு கலமைகளள்ளன என் 

பதும், சுரோத்திராகாச ஸம்பர்த ஸ. யமம் எனும் யோகவறிச்தியே ஸு9க்ஷ்மமா 

யெ சப்தத்தைக் கண்மெகாள்ளும் வழிலயன்ப தும், மூதன் முதல் பதிந்துள்ள 

வேதவாச்யெங்கரின் ஸ9க்ஷ்ம சப்தங்களை மஹருவிகள் அந்தச்சபஸ்.ஹிச்இயி 

ளால் கண்டுபிடி த்தது மாத்திரமே என்பதும், இவ்வாறு அமழ்ர் சத சாய்ச்சியுடை 

யோர்க்கு மாத்திரம் விளங்குமன்றி ஆங்கில பாஷையை2யயாவது மற்ற எந்த 
சாஸ் திச்சையேனும் ஈன்றாய் அறிர்திருச்சலினாலாவது அல்லது உலக 

வியவஹாரச்இல் மிச்சச் சேர்ச் பெற்றிருச்சலினாலாவ து இவ்வுண்மை விளங் 
காசாசலால், சுச்து முசலியவர்களும் மாசீஸ்மில்லர், ஊண்டர், மானியர் மூசலிய 

வெளிசேசத்சவர்களும் ௮ல்வாறு வேசுச்இுற்குக் காலவரை குறிக்க நிகழ்ச்சுதே 

யன்றி வேறல்ல. இவ்வாறு உண்மையாராய்ச்சியாகிய யோகம் நியாயம் முத 

விய -ாஸ்.இராப்பியாஸ.ம்  உள்ளவருக்கெ இவ்வுண்மை விளங்கும் என் 

பசை அறிர்துகொள்ளச் சக்இியில்லாசவர்களான து பற் தியே பள்ளிச்கூடத்துச் 

சிறுவர்களு.॥ வேகம் சிலகாலச்இற்கு முன் இபற்றப்பட்டது வாஸ்சவமமே என 

ஈம்பி ஈமகச்தை உள்ளபடி யறியாமல் மாறுபாடாய்க்கருதுின்றனர். நிற்க 

இனி.எடுச்ச விஷயச்தை நாடுவோம். இவ்விதம் எப்போதும் எ-க்்மரூபமாக



16 வேசசாஸ் இர ௪௪. துவம், 

வே உள்ள எண்ணிறர்த வாக்கிய கோடி களாகிய வேதமானது கற்பா இயில் ஈ௪ 

னால் உச்சரிச்சப்படுகின்ற து. ஏனெனின், ௮ ஆகாசமும் தனது காரணநிலமையா 

இய மபிரகிருஇமாச்இரச்தில் ல.பிச் இருக்கும் காலமே பிரளயம் என்பதாதலால், 

அப்பிசளயத்தினில் ஸக்ஷமமாயுள்ள வேதம் அசனிலும் பாமஸக.ஷ்மமான 

காரணச்தன்மையைப் பெற்றுப் Sr lon Bev கேவலம் ப.இிவுமாச்திரமாயிருச் 

தமையால், அப்படிப்பரமகாரண மிலமையிலடங்கியிருக்கும் வேதச்கை மற்றவர் 

யோகஹித்திமினாலும் காண்பதற்கு. இயலாதென்பது கொண்டு, இறைவனை 

அங்ஙனம் வயித்திருச்கும் வேசவாச்கியங்களெல்லாவற்றையும் ஆகாசச்இ 

ஸில் ஸூக்ஷ்ம நிலமையைப் பெற்றிருக்கும்படி உச்சரித்து, ப்ரும்மதேவனு 

க்கு முதலில் உபதசிக்கின்றார். இவ்வண்மையே 
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ஒ மூரிவர்காள் பிரும்மனை முதலில் பண்டா அவணுச்கு மறேறச் 

வான் தன்னிடமே.புள்ள வேதங்களெல்லரவற்றையும் உபதே௫க்டு 

ன்ருர், 

வேதம் எப்போதுமுள்ளது. அது சம்புவனிடமே மேதலில் அபில்ய 

சச மடைர்தது, இதனில் ஸம்சயமில்லை. சந்கரன் வேகச் தீ இயற் 

Duet cor Cam சிலர் சொல்லுகின்றனர். வேதம் அனாதியே 

அதனையியற்றியோர் யாரு: ல்லை, சிவன் gf stor gM awd sore 
செய்தனர் என்பத உண்மை. சிவன் வேதசர்ச்தா வென்பது 

கற்பாதியில் அவனிடமிருர்தே மூதலில் அபில்யச்தமாகிய சென் 

பதைச் கொண்டேயாம, 

என எுிஸம்ஹிதை முதலிய நூல்களாலும் ' இல்லா P உபதேசக் Jkt 

ட்டிருப்பது காண்க, ' 

இவ்விதம் எப்போதும் உள்ளதும் பிரளயகாலச்தில் காரணநிலமை பெற் 

௮ப் பாமஸஷ்மநிலைமையிலிருப்பதாசலால் மற்றவர்கள் தபஹினாலும் சாண
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முடியாதென்பதுசொண்டு பாமேச்வானால் கற்பாஇயில் கண்டுபிடிச்சப்பட்டி 
ஸ்தூலமாகிய வாக்சயமாய்ச் சொல்லப்பவெதும், பிறகு ஆகாசச்திலேயே ஸ-9 

க்ஷம நிலமையில் பதிவு பெற்றுள்ள துமாகிய வேசமானது முன்யுகங்களில் 

ஈசுசோத்திராகாச ஸம்பர்ச ஸம்யமம்'? எனும் இவ்வியயோக தபளால் முன் 

ஜோர்களால் சண்டுபிடித்து வெளியிட ப்பட்டது என்பதே நிர்ணயம், ௮ங்கனம் 
ஸ-9ஷ்மமாயுள்ள வேதவாக்கியங்களைச் சபஸ்ஹினால் கண்டுபிடி ச்தவர்களே மஹ 

ருஷிகள் எனும் சொல்லால் வழங்கப்படுவோர். மற்றவரால் சண்டுபிடி ச்சபபட்ட 

மர் இிரங்களை உபசேசம் பெற்று அதனை விஇப்படி. பயின்று பெருமை பெற்றவ 
சே ருஷிகள் என்னப்படுவோர்களாம். வேதவாக்கியங்களை “ஸம்ஸ்கார ஸாக்ஷாத் 

கா.ர””மெனும் தபஸாலும் சண்டுபிடி சச மவருஷிகள் பலர் என்பதுமறிக, 

இங்கனம் மஹருஷிகளால் கண்டுபிடிச்சப்பட்டுள்ள வாச்செங்களெல்லா 

வற்றையும் ஒருங்கு சேர்த்து அஷ்டகம் காண்டம் அழுவாகம் பஞ்சாசத் முத 

லிய பிரிவைச்கொண்டு (பெஜிஸ்சர்செய்துவைப்பதுபோல) அவ்வாச்சயங் 

களையும் கோவையெனும் பெயரைக்சொண்டு கணக்கிட்டடக்கெயவரும் ௮வை 

களை ருக்கு யஜுஸ் ஸாமம் அதர்வணம் என நான்காகப் பிரித்தவரும் வியாஸர் 

எனும் பாதராயணமாமுனிவசேயாம், ஆகாசச்தினில் ஸ9க்மவடி வமாயிருக் 

கும் வேதவாச்சயெங்களில் பாதபர்தத்தோடு சுலோகம் போலிருக்கும் வாக்கிங் 
களை ருக்கு என்றும், கடையாக மாத்இரமுள்ளவைகளை யஜுஸ் என்றும், ஸ்து 

இயாயுள்ள வாக்கியங்களை ஸாமமென்றும், ஸ்தம்பன மோஹனாதி மர்இரங் 
களோடு கூடியுள்ளவைகளை அதர்வணமென்றும் அவ்வேதவாக்கியச்சைச் 

கண்டே. நிர்ணமித்துப் பிரிவு செய்தனர். ஆதலால் ரச் யஜுஸ் முதலிய பெய 

ரை வியாஸர் தாமாகவே வைச்து வழங்கினார் என்பதல்ல. வேசச்சைச் கொண் 

டே அவ்வாறு பிரித்துப் பெயரிட்டனரென்பதேஉண்மை. வேதவியாஸர் இவ் 

விசம் வேசவாச்யெங்களைச் கணச்டட்டு சாகாபேதமாசப் பிரிவினைசெய்தவர் 

என்பதே உண்மையென்பசை யறியாமல் அவரும் வேசவாகச்கியங்களை 

இயறந்றியவர் எனச் சற்சாலச்சவர் கூறுவது விசாரணையில்லாமையேயாம் 

என்க, 

இனி மற்றுமோர் சங்கை); இதுவரையிலும் செய்சு ஆசாய்ச்சயொல் லேசம் 

கல்ப்பர் தோரும் ஸ்ருஷ்டியாதியில் ஈச்வரனால் உச்சரிச்சப்பவெசென்பதும், 

அதனைச் கண்டுபிடி ச்சவர்களென்பது மாச்திமேயன் நி மஹரூஷிக்ள் இயற்றிய 

வர்களல்ல என்பதும், ஒருவாறு உ௫ிதமெனச் கொள்ளக்கூடியதாயிருச்சனும், 

வேகத்தில் சொல்லப்பரிம் விஷயங்களைக் கவனித்தால் ௮யுக்தமென் றறியப்படு 

கின்றது. வேசுச்தில் மண், ஜலம், அ.கி, வாயு, ஆகாசம், சூரியன், சர்திரன், 

முதலிய ஜட. (பொருள்களைத் தெய்வமாகப் போற்றியிருக்கும் வாக்கியங்கள் 
ஏராளமாயாய்ச் சாணப்படுகின்றனவன்றோ. போற்றினாலும் அல்லது தூற்றி 
னாலும் அதனைச் சிறிதும் ௮றிர்ுதுகொள்ளஇயலாமல் ஒரேஸ்வபாவச்தை யுடை 

யனவாகிய ஜடப்பொருள்களைப் போற்றுதல் பித்தர் புலம்பல் போன்றதேயல்ல 
வா. அங்ஙனம் பித்தர் புலம்பல் போன் ற வாக்கியங்களடங்கிய வேதத்தை அனாத 

+3) ப ப
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யென்பதும் இறைவன் சொல்லியதென்பதும் பிரமாணச்ரஷ்டமென்பதும் 
உிதமல்ல. ஆதலால் வேதத்தைப்பற்றி இவ்விதமறிர் தகொள்ளவேண்டும், 

.... அதாவது பிராம்மணர், க்ஷத்திரியர், என்பதாதி ஜாதி பேதம் முதலியவை 

களெல்லாம் பன்னெடுங்காலமாயிருந்து வருவனவல்ல, தற்காலம் இர்இயொவி 

விருக்கும் ஆர்யர்களான ஈம்மவர்களின் முன்னோர் ஆசியா.எனும் இச்கண்டத் 
தின் மத்தியபாகமாகிய துர்க்கிஸ்கானம் ((ே8ற1௨௩ 5௦8) சஸ்பியன் கடல் பக்கங் 

களில் இருந்தவர்களே. பிறகு ஆரியர் அங்கிருந்து சாலாபக்கங்களிலும் சென்று 

குடியேறினார்கள். அதாவது அங்கிருந்து மேற்கு வடக்குப் பச்கமாய்ச் சென்று 

சிலர் 8ோராப்பாவில் குடியேறினர். லர் தென்கிழக்குப் பக்கமாய்ச் சென்று 
இந்இயாவில் முதன் முதல் ஹிர்.துஈ இக்சரையில் வந்து குடியே றினார்கள். மற்றும் 

சிலர் வடக்குவடகிழக்குப் பக்சமாய்ச்சென்று சீனா மங்கோலியா முதலிய இடங் 

களில் குடியேறினர். மற்றும் சிலர் தெற்கு தென்மேற்குப் பச்சமாய்ச் சென்று 
பாரசீகம் அராபியா தருக்கி முதலிய இடங்களையடைந்து குடியேறியவர். மத் 

இய ஆயோவிவிருந்து இந்தியாபச்கம் வந்த ஆரியர் பஞ்சாப் தேசத்திலுள்ள 

(1௩008) எனும் ஈதிக்கரையில் வந்தமர்ச்த பிறகு வேதம் இயற்றப்பட்டது. அதன் 

பிநகே பிராமணர் முதலிய ஜாதி பேதம் ஏற்பட்டது. என ஆங்கிலப்படிப்பி 

னில் சிறர்தவெளிகாட்டு மே தாவிகள் அபிப்பிசாயப்பட்டிருச்சன்றனேோ ௮ தனை 
வாஸ் தவமென்று ஏன் கொள்ளக்கூடாது ? 

ஈம் தேசத்தவராகிய (1%0000811 0. 10046) சோமேசர்இரதத்தர் அவர்களும் 
Ancient ஹம் 14600 101௨ எனும் புஸ்தகத்தில் ஆரியர்: (1008) எனும் 
ஹிர்துந இக்கரைபிலமர்ச் இருர்து சிலகாலக்இற்குப் பின்னரே வேதம் ஏற்பட் 
டது என்ற சொல்லியிருக்கன்றனே, அதாவது ரிஸ். பிறப்பிற்கு சற்றே 
.ஐக்குறைய இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முர்இன்காலத்தில் வேதமில்லை, அக் 
காலம் ஆரியர் ஆமொடு நீர் முதலியவைகளைக் கொண்டு ஜீவிக் துக்கொண்டிருர் 
தவர். அக்காலக்இல் அவர்கள் ப்ருஇவீ, ஜலம், அக்கிறி, வாயு, தீய, சூரியன், முத 

லிய ஜடங்களான இயற்கைப்பொருள்களையே ஆராஇத்துவர்தவர், அவர்கள் 

ஜடப்பொருள்களின் ஆ ராதனாக்கொமக்தையே சுலோகமர் இரங்களாகவும், தங் 
களாகவும் இயற்றிச்கொண்டனர், அங்ஙனம் சுலோசவடிவங்களாயிருர்த (1026) 
பதிகங்களே இப்போது ருக்லே சமென்று வழங்கப்படுகின்றன. ஸுமார் இன் 

றைக்கு முன்னசாகய (8500) வருஷங்களுக்கும் நாலாயிரம் வருஷங்களுக்கும் 

இடையிலுள்ள காலமே வேசமேற்பட்ட காலம் என்பதாம், அங்ஙனம் ருக்வேத 

மேற்பட்டதாகிய பிராசனகாலக்திலும் இவ்விர்திய ஆர்யருக்குள் பிராமணன் 

திதிரியன் என்பதாதி ஜாதிபேசம் யாதுமில்லை. ௮க்காலம் ஜனங்களுக்குப் 

பொதுவில் (விப0) விசாள் எனும் பெயரே வழங்கப்பட்வெர்தத. ருக்வேதம் 

ஏற்பட்ட பிறகு சிலகாலம்அங்கனமிருர் து வர, பிறகு ஆரியர்களுக்குள் மதஸம் 

பர்தமாகிய ஆசாரங்கள் தோன்றி விருத்தியடைர்தன. அவ்வாசாசாதுஷ்டானங் 
, களில். முதன்மையாயிருந்தவர் அதற்குப்பின் பிராமணர் எனும் ஒர் புதிய பரம் 

பரையினசாயினர். ௮.சசரும் போர்கீரரும் தனியே பிரிர்து க்ஷச்திரியர் எனும் 

வகுப்பின ரானார். வியாபாரம், இருஷி, முதவியவைசளில் பிரவேசித்த ஆரியர்
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லவியர் எனும் ர் வகையின ரானார். இந்தியாவில் பூர்வ்மேயிருர்தவர்களும் 
ஆர்யர்களால் ஆக்ரமித்து அடச்சப்பட்டவர்களுமான (௮பாரிஜினர் எனும்) ஓர். 
கூட்டத்தினசே €ழ்ப்பட்டகுச்ரராயினர். ருக்வேசச்தின் பின்னர் ஸாம வேத 
மேற்பட்டது. அதன் பிறகு விசேஷயாகாதி சட்டதிட்டங்களை ஒருங்குசேர்த்து 
யஜுர்வேதமியற்றப்பட்டது. அதன் பின்னர் அதர்வலேதமியற்றப்பட்டது 
பின்னர், வேதத்திற்கு வியாக்யொனம் போன்றதும் யுக்இிச்கு ஒல்வாசதுமாகிய 
பலவித லாச்நியங்கள் இயற்றப்பட்டு பிராம்மணங்களென்று பெயர் பெற்றன 

அதன் பிறகு ஆரண்யசங்களும் உபநிஷதங்களுமியற்றப்பட்டன என்பதாம் 
இதனை. மேற்படி புஸ்தகத்தில் அடியில்கண்ட விபாட்படி.ச்சாண்ச. ப 

Indo—Aryans.—Probably two thousand years before Christ 
the Aryan race were a civilised community on the banks of the 
Indus. 

livery tribe lived under its king, or chief, every family owned 
its lands and herds of cattle and performed sacred rites to the 
Powers of Nature, and priests and poets composed those songs und 
hymns scme of which are still left tous. These hymns, 1028 in 

number, are known by the name of Rig Veda,and give us a faithful 
picture of the civilisation and manners, tho arts andindustries and 
is the wars and conquests of the Indo-Aryansin this early age 
which known as the Vedic age. 

Chapter I Vedic aye of Ancient and Modern India 
by R. GC. DUTT. 

இந்து ஆரியர்கள்:--ச ற்றேறக்குறைய கிருஸ்து பிறப்பதற்கு 2000 வரு 

AP MEME மன்னோ இண்டஸ் ந இக்கரையில், ஆரியவகைமினர் நாகரீகம் 

வாய்ந்த கூட்டத் இன ராயிருக்தனர். 

ஒவ்வொரு கூட்டத்தினரும் தத்தம் ௮ரசன் ௮ல்லது தலைவனுக்குக் கீழ்ப 

ட்டுவ௫த்து வர்தனர், ஒவ்வொரு குடும்பமும் கத்தமக்குச் சொர்சமான நிலங்களை 

யும் ஆடு மாடுகளையும் பெற்றிருந்தனர் 1 ௮வர்கள் இயற்கை பொருள்களை திவ் 

விய தஇரியைகளால் ஆசாதித்தனர். அப்போது வழங்கிவரும் மர்திரங்களை 

புசோஹிதர்களும் கவிகளும் €தங்களாசவும், பதிகங்களாகவும் இயற்றினர், ௮வை 
களுள் சில இப்போது ஈம்மவரால் கையாண்டுவரப்படுகிறது. ஆயிரச்து இரு 

ப்பத்தி எட்டு பதிகங்களாகய இவைகளே ருகவேதமெனும் சாமதேயச்தால் 

வழங்கப்பவென, அவைகள் அ௮ப்பழமையான வேதகாலம் என்று வழங்கப்படும் 

௮ச்சமய.நாகா£௪ வழக்கங்களையும், கலைகளையும் கைத்சொழில்களையும் இந்து 

ஆர்யர்களின் யுத்தஜயா இகளையும் பற்றி உண்மையாய் வர்ணித்தன. இதுவே 

76011௦ 42௦ என்று சொல்லப்பட்டுவருகிற து 

Social Life—There were no caste distinctions among the Indo 
Aryan in this remote age, and men following different profession
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18 119, மே not "belong to different hereditary castes, but were a 
= body bearing the name of Visas or the people. 

' பொதுஜனாசாரம்இப்பிரானைகாலத Bo Beg ஆரியர்களுக்குள் ஜாதி 
பேச யாதுமில்லை. மனிதர்கள் விசாஸ் ௮ல்ல.து ஜனங்கள் என்று வழங்கப் 

பட்ட ஒரு பொதுகூட்டமாகப் டற்பல உத்தியோகங்களைச் சைப்பற்றிவர்தனரே 

யன்றி, பற்பல பரம்பராச்சொமமான வர்ணச்தினொன்று காணப்படவில்லை, 

‘The, caste-System.—The Social life of the Hindus had under- 
gone a great change since the Vedic age. In the more settled and 
peaceful times of the Epic age, when religious rites, and ceremonial 

were vastly elaborated the priestly families who officiated at 
these ceremonies formed themselves into a distinct and hereditary 
caste, known since as Brahmans. Similarly, tho kings and warriors 

separated themselves from the common people, and formed them 
selves into a distinct and hereditary caste known as Kshatriyas The 
mass of the people living by trade, industries and agriculture 
formed the Vaisyas or the people And the aboriginal races, who 
had submitted to the Aryan conquerors and had adopted their civili- 

sation and religion formed the low caste of Sudras. 

ஜாதி முறை” வேதகாலக்திற்குப் பிர்தி இர்துக்களது பொது அசாரங் 

கள் மிச்ச மாறுபாட்டை அடைந்தன, மிகவும்சார்தமான ஸர்தர்ப்பமாகிய 

Epic Age காவ்யகாலங்களில் மதசம்பந்தமான கர்மகிரியாகலாபங்கள் மிக 
வும் விருச்தியடைய அக்காரியங்களில் முதன்மையாயீருந்து ஈடத்இிவைக்கும் 

புசோஹிதர்கள் ௮ துமுதல் பின்னர் வழங்கப்படும் பிராமணர்கள் எனும் ஒர் பு.திய 
பரம்பரையான வர்ணச்தின ராகச்சேர்ந்தனர். அப்படியே அரசர்களும் யுத்த 

வீரர்களும் பொது ஜனங்களிவிருர்து தங்களைப் பிரிச்துசொண்டு ஒரு புதிய 

பரம்பம்பரையாடகிய கூடச்திரிய வர்ணத்இினராகப் பிரிந்தனர். வியாபாரம், கைத் 

தொழில், கிருஷி முதலிய விருச்திகளால் வசிச்துவரும் ஜனங்கள் வைச்யரா 

யினர். ஆரியர்களால் ஜமிக்கப்பட்டவரும் ௮வர்மதராகரீகங்களை அனுசரித்தவ 
ருமாகயெ 4001121168 அபாரிஜினர்களாகிய பூர்வவம்சச்தினர் சழ்பட்ட சூத் 

Be arog Gon ares. 

The Four Vedas—We have spoken of the Reg Veda in the 
last Chapter, but the Hindus recognise four Vedas. According to 

anancient custom some of the hymns were chanted instead of 
being recited at sacrifices, and these chanted hymns were separa- 
tely collected under the name of Sama Veda Similarly, special 
sacrificial rules and formulas existed from ancient times for the 
performance of rites and these rules and formulas were separately 
collected under the name of Yajur Veda. And a collection of som
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peculiar hymns, consisting mostly of charms against evil influences 
received the name of Atharva Veda. _ | 

Each Vedaagain had commentaries and dogmatic explanations 
complited by generations of priests and these commentaries are 

known as the Brahmanas, Similarly, each Veda had other treatises 
compiled for the use of those who retired to forests for contempla- 

tion, and treatises on forest life are known as Aranyakas. It is in 

these last named works that we generally find those remarkable 
compositions known as Upanishads, containing sublimes peculations 
and inquiries into the nature of the Universal Soul which pervades 
the universe. 

நான்கு வேதங்கள்.--முந்திய அத்யாயத்தில் ருக்வேதக்தைப்பற்றிச் சொல் 
லப்பட்டது. ஆனால் இர்.துக்கள் வேதங்கள் நான்கு எனச்திர்மானிக்கின் றனர். 

பி.ரா€ீனதஜர் வழக்சப்படி. யாகாஇகளில் ஒப்பிப்பதாயில்லாமல் சில பதிகங்கள் 
பாட்டாகவே பாடப்பட்டு வந்தன. அச்சிலபதிகங்களே ஸாமமெனவழமங்கப் 

படுவதா௫சய ஒர் வேதமாக ஒன்று சேர்க்கப்பட்டன, அப்படியே விசேஷயா 
காதி சட்டங்களும் விதிவாய்ப் பாடுகளும் கர்மங்கள் ஈடைபெறுமாறு anor 
காலமூதலாக ஏற்பட்டன. 'அச்சட்டங்களும் விதிகளுமே யஜ:ர் வேதமெ 
னும் ஜர் வேசமாசச் சேர்க்கப்பட்டன. முக்கியமாய் துஷ்டச்செயல் முசலியதி 
னின்றும்காப்பவைபாகியமருள்மயக்கா இிகளை யே விஸ்தரிச்இருப்பலையாகியசில 

அபூர்வ பதிகங்களின் சேர்க்கை ௮தர்வவேதமெனும் நகாமதேயத்சைப்பெற்றது. 

பின்னர் ஒவ்வொரு வேதசக்இற்கும் வியாக்யைகளும் யுக்இிக்கு ஒவ்வாத பல 
விஸ்தாரவாக்கியங்களும் புரோஹித பரம்பரையில் ஏற்பட்டன. இவ்வியாக்யை 
களே பிராம்மணங்கள், இதுபோலவே இயானாதிகளுக்காகக்காடுசென்ற சிலருக்கு 

உபயோகமாயிருச்கும் வண்ணம் ஒவ்வொரு வேதத்தை ஒட்டி ஏற்பட்ட சல பிர 
பர்தங்களே ஆரண்யகங்களாயின. கடைசியாகச் சொல்லப்பட்ட இவைசளிலே 

யே உலசெகங்கும் பரர்துள்ள பாமாதம ஸம்பந்தமான அருமையான விசாரங்கள் 

செய்யப்பட்டு வரும் உபநிஷதம் எனும் உத்தமமான நூல் அடங்கியுள்ளது. 

என்று இங்கனம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இசன்படிச் கவனித்தால் 

வேதம் அனாதி யென்பது சுத்தப்பி௫கென்றே ஏற்பகின்றதே! எனும் சங்கை 
யாம், 

இனி இதனுண்மையறிக, ஈமதுதேஹாத்தினில் ஜீவாத்மா எனும் தர் 

பொருளிருக்சன்றது என்பதும், ௮துஎவ்வளவு நுட்பமானகருவிகளைச்கொண்டு 
பரிசோ இச்ிறும் சாணக்கூடியதல்ல எவ் பதும் நிச்சயம், ௮ஈத ஜீவாச்மா இந்தத் 
தேஹத்தினிலிருக்்துகொண்டு இதன் ஸகல௮வயவங்களிலும்ஈடக்கும்ஸகலவிஷ 

யங்களையும் உணர்ர்துகொண்டிருப்பது போல இந்த ப்ரும்மாண்டமுமுதும் வியா 

- பித்துச்கொண்டு ப்ரும்மாண்டத்தில் ஈடக்கும் ஸகல விஷயங்களையும் அறிந்து 
கொண்டிருக்கும் பேரறிவுப்பொருள் ஒன்றுஉள்ளதென்று.0, ௮தன் சக்தியபார



ao வேதசாஸ்திர தத்துவம், 

மான: தென்றும், பதமே சச்வானென்று ஈமது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட 
சன்றதென்றும் . இர்தூலின் ஜீவனும் ஈசனும் எனும் பாகத்தில் ஏ த்சனவே 
சொல்லப்பட்டிருக்செறது, ஈமது சேஹத்தினிலுள்ள் ஜீவாச்மாவுக்கு எப் 
படி. உருவம்யா துமிராவிடி.லும் எல்லாவற்றையும் அறியும் யோஃ்கிெயதையுள்ள 
சோ, அப்படியே ப்ரும்மாண்டத் இிவிருக்கும் அந்தப் பேரறிவுப்பொருளுக்கு 
உருவம் யாதுமிராவிடினும் பீரும்மாண்டத்தில் நடக்கும் ஸகல விசேஷங்களை 

யும் ௮தியும் யோக்பெதையிருக்கின் றத. 

உருவம் யாதுமில்லாத வஸ் துவைக்காண இயலாது என்பது நி நிச்சயம், ஆத 
லால் ஜீவாச்மாவைச்கண்டு நேரில் அரசப் பொருளோடு வியவஹரிப்பது என் 

பது எப்படியியலாதோ, அப்படியே ப்ரும்மாண்டமுழுதும் வியாபித்துள்ள ௮ரூ 

பவஸ் துவாகிய ஈச்வரனை நேரில் கண்டு அவனோடு வியவஹரிப்பது என்பது 
எவருக்குமியலாது, ஜீவாத்மாவை நேரில் காணக்கூடாவிடினும் அவனோடு 
கேரில் ஒருவிதமான வியவஹாமமும் செய்யமூடியாவிடினும் அவனால் வியாபிக் 
கப்பட்டுள்ள இதிதேஹத்தின் ௮வயவச்தை உபசறித்தால் அந்த ஜீவாசமாவே 
இருப்தியடைசல் அனுபவஸித்சமே. அதாவது உபசரிப்பது ஸ்தூலமாகிய 

இந்தச் தேஹச்தையேயாயினும். ௮வ்வுபசாரச்தினால் இருப்தியடைவ து ௮அரூபவ 

ஸ்துவாகயெ ஜீவாச்மாவே, இதுவே தவிர தேஹச்தையுபசரிக்க அ௮ச்தேஹமே 
இருப்தியடைதல் என்பது இல்லவேயில்லை. ௨ஊவசரிச்சது தேஹத்தையே, 

தேஹம் அறிவில்லாத ஜடப் பொருளாதலால்௮அந்தத் தேவத்தினில் வியா 
பிச். துச் கொண்டிருச்கும் அரூபவஸ் தவாகய ஜீவாச்மாவே தஇிருப்தியடைஇன் 

ற, இதுவே யொழிய திருப்தியடைலதாகய ஜீவாச்மாவை தேஹத்தைவிட்டு 
மகரில் உபசரிக்க எவராலு மியலாதென்பது நிச்சயமன்றோ. அரூபவஸ் துவா 

ய ஜீவாச்மாவை, தேஹத்தை விட்டு நேரில்உபச்ரித்தல் என்பது Bare 

மற்காலச்திலுமில்லை. இக்காலத்திலும் இல்லை. இனிஎக்காலச்திலுமில்லை 

உதாரணமாக, ஈமது ஸ்கேஹிதரை அமைகது வந்து அவருக்கு ஒர ஆஸ 

னத்தை யளித்து ௮தனிலிருக்கச் செய்து கையில் ல் ஜர் நல்ல பழத்தைச் கொடுத் 

தால் அங்ஙனம் உபசரிக்கப்பட்ட ஆஸனமும் சையும் இருப்தியடைடன் நதென் 
பதில்லை. அ௮வ்வாஸனம் கைமுதவிய ௮வயவங்களில் வியாபித்துக் சொண்டிரு 

க்கும் அறிவுப்பொருளாகிய அவரது ஜீவாச்மாவே' இருப்தியடைகன்றது. 
ஜீவாச்மாவை அங்கி என்றும் சேஹச்தை அங்க மென்றும் சொல்லப்படும், 

அங்கியின் திருப்தியின் பொருட்டாக, அதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ள அறிவில் 
லாததாகிய ௮வயவத்தையே உபசரிச்சன்றோமென்பது ஸகல ஜனானுபவஹி 
தீதமல்லலா, இதுபோல பீரும்மாண்டத்தில் வியாபித்துச்கொண்டிருக்கும் 

பேரறிவாகிய அரூபவஸ் துவை உபாஸிக் துவழிபடுவ த, அனால் வியாபிக்கப் 
பட்டிருக்கும் ௮வயவமாகிய பீரும்மாண்டப் பொருளை உபசரித்து வழிபடுதலின் 
மூலமாகவே ஆகவேண்டும். ஜீவாச்மாவுச்குச் தேஹமங்கமாயிருப்பது போல 

ஈசிவானுக்குப்ரும்மாண்டப்பொருள் அங்கமாயிருக்கன்றது. ஆதலால் ஈச்வ 
ரனை ௮ங்கியென்றும் பரும்மாண்டப் பொருளை ௮ங்கமென்றும் அறியவேண் 

டியது, ௮ங்கியைத் தஇருப்திசெய்வித்தல் முதவிய வியவஹாரம் அங்கச்தின்'



“CasCagris ப்ரகாசம், 9g 

மூலமாகவே யாகவேண்டுமெனப் பூர்வம் நிர்ணயித்த நியாயத்தின்படி ஈச்வரனை த் 
திருப் திசெய்விச்தல் என்பது முதலிய வியவஹாரம் ப்ரும்மாண்டப்பொருள் 
மூலமாகவே ஆகவேண்மென்றோ. இதுவேயொழிய அ௮ரூபவஸ்துவாயெ ஈச் 
வரனை யுபாஹித்துச்திருட்திசெய்வித்சல் என்பது பரும்மாண்டப்பொருளா 
கிய அங்கத்தைவிட்டு கேரிலேயேசெய்ய எவராலுமியலாசென்பது நிர்ண 
யம், ஆதலால் அ௮க்கியாகய ஈச்வானை, ஜடப் பொருளை விட்டு நேரில் உபச 
ரித்து திதிருப திசெய்விச்சுவர்எக்காலத்திலும் இல்லை என்பது நிச்சயமே, 

சேஹச்தினில் வியாபித்துள்ள ஜீவாச்மாவைக் திருப்தி செய்விச்சவே 
ண்டமமோனால் அவளுல் வியாபிக்கம்பட்டுள்ள சால் முதல் தலை வரையிலுமுள்ள 
ஸகல அவயவங்களையும் உபசரிக்கவேண்டுமெனும் பியமமில்லையன்றோ, 
கையெனும் ஒர் அவயவச்தில் ஒர் பழச்சைக்கொடுச் துபசரிச்சல் மாச்இரக்இ 
னால் ஸகல அவயவங்களையும் வியாபிதீ துக்கொண்டிருக்கும் ஜீவாச்மா திருப்தி 

யடைவதுபோல, பரும்மாண்டச்கதிலுள்ள ஸகல பொருள்களையும் பூஜிச் அவழி 
படாவிடினும் யாதானும் ஓர் பொருளை உபசரித்து வழிபடுவோமானால் பரும் 
மாண்டம் முழுதும் வியாபித்துள்ள பாமாச்மாவின் பிரஸாதச்சைப்பெறலாம் 
என்பது நிச்சயமேயாம், ் 

சங்கை, ஜீவாச்மாவுக்கு அஞ்ஞானச்திஞல் தேஹச்தில் சான் தனதெனும் 
அபிமானமிருச்சின்றமையால் அதனைப் பூஜித்து உபசரிச்தலால் அவன் 
திருப்தியடைகின்றான். பீரும்மாண்டத்திலுள்ள ஸ்்தூலப்பொருள்களில் யாதா 
னும் ஒன்றைப்பூஜிச்து வழிபடுதலாலேயே ஈச்வானை உபாஹிக்சவேண்டும் 
என் றதனால் ஜீவாதமாவுக்குப் போலவே ஈச்வானுச்கும் அஞ்ஞானச்தால் ப்ரும் 
மாண்ட வஸ்துக்களில் நான் எனது எனும் அபிமானமிருச்கின் தென் றல்ல 

வோ ஏற்படும், அனாதிமுச்தனும் நிச்தியதிருப்சனும் அபாரகுணசணங்கள் 
பொருந்தியவனுமாகிய இறைவனுக்கும் சானல்லாதபொருளில் அபிமான எ து 
வாடிய அஞ்ஞானமிருச்கின் தெனின் அது ஈச்வரச்சன்மைக்கு அர்ஹமாகுமா? 

எனும் சங்கைநிகமும், 
இதனுண்மையறிக. அதாவது, அபிமான அஞ்ஞானங்கள் சிறித மின்றி 

மூழ்றுமொழிரந்த ஞானிகளாகிய ஜீவர்முச்தரிடம் பழகி ஞானேபசேசம் பெறு 
தலைஇங்கு சற்றுச் கவனிக்கவேண்டும், அதைக்ஈவனிச்சால் இல்வுண்மைகன்கு 
விளங்கும், அர்த ஜீவர்முக்தரிடம் உபேசுசம் பெறவேண்டுவோர் ௮வரத ஸ்தூல 
மாகிய தேஹச்தைச்காணாமலே அவரது ஆச்மாவை மாச்திரம் சொண்டு ஞானச் 

தைஸம்பாதித்தல் என்பது எப்படி ச்சிறிதும் Quer? gr! FC sans Gea ga 

ருக்கு அபிமானமிராவிடினும் உபசேசம் பெறுவோராயெ சாம் அவரது ஸ்தூல 
தேஹத்தோடு பழடப்பரிசயம் செம்யவேண்டி௰து எப்படி ௮வ௫யமாஇன் oC sr 
அப்படியே அபிமானாஞ்ஞானங்களில்லாத நிக்தியமுக்கனான இறைவனிடம் 
பழகி அவனருளைப்பெறவேண்டுமாயின், அவளால் வியாபிச்சப்பட்டிருப்பது 
பற்றிதிமதஹமாயுள்ள அர்தப்பிரும்மாண்டச்இனிலடங்கயிருக்கும் யாதானு 
மோர் ஸ்தூலவஸ் துவைப்பூஜிச்து உபசரிச்தே ஆகவேண்டுமன்றி வேறு வழி 
பில்லலேயில்லை என்றறித, |



24 வேசசாஸ்தர தத்துவம், 

பரும்மாண்டத்தில் அசுத்தம் சுத்தம் எனும் இருவகை லஸதுச்களடங்கி 

யிருக்தன்றன, ஸ்ரேஹிசரூடைய ஆஸளனச்துவாரம், கஷ்கம் முதலிய அசுத்தாங 

கங்களை உபசரிச்சவின்றி,. சுத்சாங்கங்களாகிய கை வாய் தலை முசலியவைகளை 

யே உபசரிச்துச்திருப் இசெய்வித்தல் என்பது, எப்படி உசதமாகக் காணப்படு 

இன்றதோ, அப்படியே ப்ரும்மாண்டச்திலடங்கியிருக்கும் சுத்தா சுத்தப்பொருள் 

களில் ௮சுத்தாங்கங்களைவிட்டுச் சுச்சாங்கங்களாகிய சிலாக்கியமாகிய வஸ்துக் 

களையே பூஜித்துவழிபடுதல் உரிதமென்க. 

சுத்தவஸ்துவாகிய கஸ்தூரி முதலிய பொருள்களிலும் ௮சுச்தவஸ் துக்க 

ளாகிய மலம் முதவியவைகளிலும் ஈசனது வியாபகத்தன்மை ஸமமாகவே யிருக் 

இனும், பூஜிப்பவராகயெ மாந்தரின் அறிவானது சுத்தாசுத்தபாவனைகளால் நிறைந் 
இருக்சன்றமையால், ௮சு,த்தவஸ் துக்களைப்பூஜித்துபசரிக்க VLU FSET DY FHS 

வஸ் துக்களையே பூசித்த பசரிக்க இயலும். இங்கனம் மாந்தரது அறிவின் பரி 
பாகத்தை நோக்கியே சுத்த வஸ் துவைப் பூஜிச்துபசரித்தல் உடுதமென்று 
சொல்வியதன் றி, அதனால் ஈச்வ£ரனுடைய வியாபகத்துவக்தில் தார திம்மியமுள்ள 
தென்று கொண்டதல்ல. 

இனி ப்ரும்மாண்டச்திலடங்கியிருக்கும் பொருள்களில் சுத்தவஸ்து யாது 
எனின், ஊஹறிச்துப்பார்ச்சின் மனிதர் முதலிய சேதனப்பொருள்களைக்காட்டி 

லும் ஜடப்பொருள்களே சுத்தங்களென்பதுஈன்கு அறியப்படும், எப்படியெனின் 
சற்றுவிசாரிச்துப் பார்ச்சின் மனிசசரீரமானது தோல் சதை நரம்பு ரக்தம் மாம் 
ஸம் எலும்பு மலம் மூத்திரம் கேசம் நகம் எனும் இப்பதார்ச்தங்களின் சேர்க் 

கையே என்பது ஈன்றாய் விளங்கும். இப்பதார்த்தம் ஒவ்வொன்றிலும் மலமே 
ஸம்பக்இத்திருக்க்ற.து. கண்களில் பிளிச்சையும், காதுகளில் குரும்பையும், 
மூக்கினில் சளியும், பற்களில் ஊத்தையும், ரோமகூபங்களின் வழி அழுச்குமே 
வெளிவருகின்றது பிரத்தியக்மன்றோ. எல்வளவுமுறை ஸ்காகம் செய்தாலும் 

எவ்வளவோ வாஸனைப்பதார்த்தங்களை ௮ணிர் துகொண்டாலும், அவ்வளவும் 

துர்க்கச்தமாய்ப்போகின் றசைக்கவனித்தால், இச்சரீரம் மல்கோசமே என்பதில் 

ஸந்சேகமுண்டாகுமா ? அல்லவன்றோ. இனி, சேஹம் இப்படி.யாயினும் மனி 

தரின் குணங்கள் சிறந்திருக்கன்றனவே, ௮சனைக்கொண்டு பூஜிக்கக்கூடுமே 

எனின் இதுவும் மிக்க ௮நுசதமே என்க. எனேனின் பூஜித்துபசரிச்தல் 
தேஹத்சையே யன்றி குணக்களையல்லவாதலாலும் அந்தக் குணங்களும் அடிக் 

கடி. மாறிப்போடின்றமையாலும் நிறைந்த நற்குணங்கள் நிலைச் இருக்கின்றன 

என எவரிடமும் நிச்சயிக்க இயலாதாதலாலும் இது உ௫ிதமாகாசென்க,. ஆத 

லால் மணிதர் முதலிய தேஹச்திலும் கல் மண் முதலிய பொருள்களே சுத்த: 

மென்றறிக, 

உலூல் கல் மண் முசவிய பொருள்களிலும் செடி. கொடி. .மரம் முதலிய 

வை சுத்தமாய்க்காணப்பிசின் றனே; அ௮வைகளைப்பூசித்து உபசரித்தல் மூல 

மாய்ப் பரமாச்மாவை உபாஸிச்து வழிப்படக்கூடாதோஎனின் கூடுமேஎன்க. 

ஆனது பற்றியே செடி கொடி. மாம் முதலியவைகளிலும் சிலாச்சிெயமாகயெ குண
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மேடையனவாகிய துளஸி, பில்வம், ௮ச்வத்தம் மூ.தவிய விருகூடிச்சை யுபசரிதது 
ப்பரமாத்வாவின் பிரஸாதத்தைப் பெறலாம் என்பது ஈம்முன்னோர் வழக்கத் 
தில் ஈடைபெற்று வருகின்றது. 

இனி இச்செடி கொடிகளும் எப்போதும் ஸ் இரமாயிருப்பவையல்லவாதவின் 

எச்சாலத்திலும் ஸ்திரமாயுள்ள மண் கல் முதவியவைகளின் மூலமாய் ப்பானைப் 

பூஜித்து வழிபதெல் மிகவும் யுக்தமென் றறியப்படுகின் றது, இவ்வுண்மைபற் 
நியே பிருதிவியாயெ மண்ணையே ஸ்தாலபிம்பமாக வைச்துக்கொண்டு 

௮.சன் மூலமாய் ஈச்வானைப் பூஜித்து வழிபடுதல் மிகவும் சிறர்ச சென்றுசொல் 
லப்படுகின்ற.து, 

இனி மண் சல் முதவியவையெல்லாம் பிருதிவிபின் விகாரமாவது பற்றிப் 
பார்த்திவங்களேயாயினும், அப்பார்த்திவப்பொருள்களிலும் எவ்வளவு காலமாயி 
னும் சிறிதும் தேய்ந்து போகாமலும் வேறுவித குணங்களைப் பெருமலும் சிறி 

தும் கெடாமலுமிருக்கும் பொருள் பாணலிங்கம், ஸாளக்கிராமம் முதலியன 
லே. மற்றப்பொருள்களோடு வேற்றுமையின் றிக் காணப்படினும் காந்தத்திற்கு 

மாத்திரம் இரும்பை இழுக்கும் யோக்கியதை அ௮மைக்திருப்பதுபோல, மற்றக்கற் 

களோடு ஸமமாகவே காணப்படினும், பாணலிங்கம் ஸாளக்கிசாமம் முதலிய கற் 
களில் மனிதரது மனஸை ஓரே வழியில் நிறுத்தும்படி கவரக்கூடிய சக்கியமைச் 
இருக்சன்றது. அன்றியும் நர்மதை கண்ட€ முதலிய சுத்தமான ஈததீர்ச்சத்தி 
விருந்தெடுக்கப்பவெனவாதலின், அவைகள் உற்பத்தியிடத்திலும் சுச்தமேயாம், 

இர்த நியாயங்களை சொண்டே பாணலிங்க ஸாளகீகிரமாஇகளின் மூலமாய் 

ஈச்வானைப் பூஜித்து வழிபடுதல் பார்த்திபூஜையில் மிச்ச உக்தமமானதென 

முன்னோர்களால் சொல்லப்பட்டும் அவ்வாறு அநுஷ்டி ச்சப்பட்டும் வருன்ற த. 
இவ்விதம் ப்ருதிவீ எனும் பொருளின் வசையினில் உள்ள. சுத்த வஸ்துச் 

களின் மூலமாய் எங்கும் வியாபகளுபுள்ள பசமாத்மாவைப்*பூஜித்து வழிபதெல் 
உ௫ிதமாக இருச்கின்றமையால் ௮ங்ஙகனம் பிருஇிவியின் மூலமாய் ஈச்வானை 

வழிபடட்டுமென வேதச்தில், 

“27 SG) & an 6o)2aurato U BUTE MAL TOK J gO” 

ஒ மண்ணே எனது பாபத்தைப் போக்குவாயாக, என்னால் என்ன 

பாபம் செய்யப்பட்டளெதோ 

* என்பது முதலிய வாச்கியங்களால் ப்ருகிவியைப் பாமா,த்மஸ்வ்ரூபமாகச் 
சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது. 

சங்கை; ஸ்ரேஹிதர்கையில் பழத்தைச் கொடுத்தல் மாச்்தொமே அவரது 

இருப் இக்கு ஹே துவாவதுபோல, பாணலிஙகம் ஸாளக்சராமம் முதலிய பொருள் 

களினெ திரில் ழம் முதவிய யாதானும் ஒன்றை ஸமர்ப்பிச் துவிடுதல் மாச்இரச் 

தால் பரமாத்மா பிரஸாதம் செய்வார் என்பது உ௫தமாயிருக்ச அர்ச்சியம், 

ஆஸம், ஸ்ராஈம், ஆசமனம், வஸ்.இரம், புஷ்பம், சந்தனம், தூபம், தபம், ஆகா 

சம், தாம்பூலம், மூதலியவைகளாலும் பிரதகஷிண ஈமஸ்காராஇகளாலும் பற்பல 
வாராக ஏன் வீணில் சாமப்பட்டு உபசரிக்கவேண்டும் ? எனும் சக்கை நிகழும், , 
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இதனைச் சற்று விசாரிப்பாம், பாமாத்மாவான இறைவனுக்கு வஸ்.இ.ரம் 

புஷ்பம், சந்தனம் தாம்பூலம் நிவேச்தியம் முதவியவை இடைச்காதாதலால் ௮வ 

னிடமிராத பொருளை சாம் அவனுக்குச் கொடுச்கவேண்டுமெனும் எண்ணச்தினா 
லாவ, ௮ங்கனம் காம் கொடுப்பதைப்பெற்று அவ்விறைவன் ஈமக்கு நல்ல 

பொருள் கிடைத்ததே எனச் சந்தோஷிப்பார் எனும் எண்ணச்தினாலாவது 

அர்க்செ பாத்திய வஸ்நிராபாணா இகளோடு கூட பூமாக்்ரமம் விதிச்சப்பட்ட 

தென்பதல்ல. ஈச்வாபாவனை இடப்படவேண்டுமென்பசைச் சருதியே அவ்வாறு 
பூஜாக்ரெமம் விதிச்சப்பட்டசென்பசே உண்மை, அதெப்படி. யெனின் 

மார்தர்களு£குச் கச்சம் தேஹாதிகளிடம் தான் எனும் பாவனை இடப்படுவதற் 

சே காரணங்கள் விசேஷமாயிருக்கன்றன. தேஹாஇிகளிடத்தில் தான்சனதெ 

னும் பாவனையால் எவ்வளவுச்செவ்வளவு அபிமானம் இடபபடுமோ, அவ்வளவு 
கல்வளவு ஈச்வானிடம் பச்இகுன்றும், ஆதலால் சேஹாஇிகளிடம் அபிமானச் 
தைச் குன்றச்செய்துகொள்ளும் முயற்சியைச் கைக்கொண்டே ஈச்வாபக்தியைச் 
இடப்படுத்தக்கொள்ளவேண்டும், ஈச்வரனிடம்பச்தி திடப்படின் பாவனை திடமா 
கும், ஆதலால் ஈச்வாபாவனை இடப்படுவசைக்குறித்துத் தனது கேஹா இகளில் 

அபிமானம் குன்றவேண்டியதவரியமாகின் றது, ஜீவர்களுக்குச் சதேஹா இகளில் 
உள்ள அபிமானமான து ஸ்நாரம் வஸ்.இரம் ஆபரணம் போஜனம் முசலியவைக 

ளால் மேன்மேலும் விருச்தியடைர் தகொண்டேவரும். ஆதலால்அவ்விதம் தனக் 

கெனும் ௮பிமானச்தோடு செய்துகொள்ளப்படும் ஸ்சானாசமனபோஜனா பாணா 
இயுபசாரங்களை ஈச்வாபூஜையில் உபயோகித்தலை அப்பியாஸக்தில் கொண்வெ 

ருவோமாயின், தனக்காக அக்காரியங்களைச் செய்துகொள்ளும் போதும் ஈச்வர 

பூஜையில் அவைகள் உபயோகசப்பட்வெந்த அப்பியாஸ்தினால் ஈச்வாபர்வனையே 

இடப்படும், 

இங்கனம் தனக்கெனும் பாவனையோடு ஈடச்இக்கொள்ளப்பட்வெரும் ஸ்கா 

நம், ஆகாரம், முதலியகாரியங்களிலும் ஈச்வரபாவனையே ஏற்படவேண்டு 

மென்பதைக்கரு தியே அற்ப அறிவாளராகிய மாந்தருக்கேற்படும் உபசா.ரா இகாரி 

யங்களெல்லாம் ஈச்வரபூஜைமிலும்விதிச்சப்பட்டி ருக்கின்றன. விஇப்படி பூஜித்து 
வழிபடுவோருக்குச் தமது தேஹத்இிற்கெனச் செய்துசொள்ளப்பவெனவாகய 
ஸ்காஈம் போஜனம் முதலிய ஸகல செயல்களிலும் தாம்சமச்கு என்பசாகிய பா 

வனை நீங்கி, ஈச்வரபாவனையே நிலைபெற்றிருக்கும் என்பது உண்மையாசலின் 
அம்முறை மாறாமலே பூஜித்து வழிபடவேண்டுமென்பது உிதமென் றறிக. 
  

தற்ப்பு.-பாணலிங்கஸாளக்ராமா திகளுக்கர்கியமாய் வேறு எந்த பிம்பச்தி 

லும் பூஜிக்கக்கூடாதென்பதல்ல. 

“ விமா ந)ஷி_த௩உங௫ழா.ி ணைிம்கவி_தா நி_த-:ி? 

“* ரத்நங்களால் நிர்மிக்கப்பட்ட லிங்கங்களும் பூஜிச்சத்தக்கனவாம்'” 

என வாராஹம் முதலியவைகளில் சொல்லியபடி பச்ம.ராகம், வஜ்ஜிரம். 
மரகதம் முதலிய" ரத்சங்களாலாகிய லிங்கங்களைப் பூஜிப்பது மிகவும் சிரேஷ்ட 
மாம், தவிரவும்,
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இனி, பாணலிங்க ஸாளக்சரொாமா இகளில் யாதானும் அசுத்த ஸம்பந்தம் ஏற் 
படின் ஜலச்சைக்கொண்டே அதனை நீக்கவேண்டியதாயிருக்கின் றமையால் பிரு 

இவியின் இனமாயுள்ள பொருள்களைச் சாட்டி லும் ஜலமே சுக்தமென் றறியப்படு 
  

oye ஹஸமொறாகர கிஷ. _தா2_ ர கா௦வஊ)யே௦ தா 

குரகூவாவி௦.ம௦ MET FOB JUG AV #@ mL sodas) | 

வாக்ஷ்ட௦வி. ௪௨ 9.௦ ஷி௦.ம௦ஹா பி௯௬௦வவ_4௯ர8௨௦ | 

மண், விபூதி, ஆவின்சாணம், மாவு, தாமரம், வெங்கலம், இவைகளில் 

யாதாலும் ஒன்றினாலாகய லிங்ககீதை ஆ.ராஇக்கலாம். சுத்தமா 

மரதச்தினொல் ஆகிய லிங்கக்தை ஆராஇச்தல் செல்வத்தை அருளும். 
ஸ்படிசலிங்கமானது ஸகலாபீஷ்டங்களையும் ஸாஇத்துச் கொடுக்கும் 

என்றும் பவிஷ்ய முதலிய நால்சளில் சொல்லப்பட்டி ரக்ின் றமையால் 

மண், விபூதி, முூகவியலைகளால் நிர்மிச்கப்பட்டதைப் பூஜிக்தலும் அல்லது 

ஸர்வசேஷ்டமான ஸ்படிகவிங்கச்சைப் பூஜித்தலும் ஸர்வாபிஷ்டங்களும் 

ஹித்இச்ச ஏதுவாகும், லிங்கம் ஸாளக்கரொமம் முதலியவைகளில் ஆராதிக்க 

ஸெளகரியமேற்படாவிடில் 

_தயொ௱வு௦ வவெது.ரவெஹாவெஹ_நவயாஷு.தா | 

v_s Bre) an8Br Oe) aia! (ur S68 5 Sr Suge | 

Gor Hs )oi Ir sure SOOeBry ஜா தழா।| 

கய யா வவிஜி EB Liv 2] oor ay து வயா! 

அலவ்விரண்டி ற்கும் ளெளகரியப்படாலிட்டால் ஒன் பதுவகையாயுள்ள 
பிரதிமைகளில் யாசானுமொன்றைப்பூஜித்து வழிபடலாம்.௮ தாவது 
ரதரத்தினாலாவத, பொன்னாலாவது, வெள்ளிமினாலாவது, தாமிரத் 

தாலாவது, பிச்தளையாலாவது, லோஹச்தினாலாவது, கல்லினாலாவது 

மரதிதனாலாவது அலலது மண்ணாலாவது நிர்மிக்கப்பட்ட பிரதிமை 

யில் அர்ச்சிக்கலாம். மண்ணாலாகிய பிரதமை அதமமாம். 

என விஷ்ணுதர்மம் முதவியவைகளில் சொல்லியவாறு பிர இமைகளை நிர் 
மித்துச்கொண்டு அவைகளில் ஆ ராஇக்கலாம், அனால் இங்கு பார்த்திபூஜை 

அ.தமமென்றது பிரதிமையை நோக்கியேயொழிய லிங்கச்தைக் குறிக்ததல்ல, 

ஏனெனின். 

ஞ்ய ம TB) CUBA HLS ArH as கர வாய) நவர ந 36 25 | 

arvaag. oS asafio.s0a ரயி. ழவ௦ய ஹூ LOLI | 

BGG POAT LS] ~Ja10 G0 Bo OPgoawal/ ris ~avruwrc&o | 

ப்ருதிவிபினாலாசிய விங்கச்தை எவன் அர்ச்சிக்கின்றானோ ; அவன் 

நீண்ட ஆயுளையுடையோனும், பலமுடையோலனும், ஸ்ரீமானும், புத்ர 

வானும், தனவாலும், ஸுஇயுமாயிருக்து கோரிய வரத்தைப் பெறு



a CO SH on SI+ FF துவம், 

இன்றமையாலும், பாணவிங்கா திகள் தவறிப்போனபோதும் ஜலம் எங்கும் 
இடைச்கும் பொருளாதலாலும் ஜலத்தையே சீசீவராங்கமாய்க்சொண்டு பூஜிச.௮ 
  

வான். ஆதலால் பார்த்திவலிங்கம் ஸகல பயன்களையும் ஸாதிச்துத 

தருவதென்றறிக, 
என காச்திகேசம் முதலியவைகளில் பார்்.ச்திவலிங்க பூஜையை மிசவும் 

சிறந்தசெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின் றமையாலென்க. பிரதிமையை இல்லத் 
இல் ஆ ரா.திப்பதானால் அந்தப் பிரதிமையான து பெருவிரற்கணுவின் பரிமாணம் 

முதற்கொண்டு ஓட்டைப் பரிமாணம் வரையிலுமுள்ளதாயிருக்கவேண்டும். 
ஒசொட்டைப்பரிமாணச்திற்கு மேலாவது பெருவிரல் பர்வாவின் பரிமாணத் 

Ones குறைந்தாவ து உள்ள பிரதிமையை வீட்டில் அர்ச்சிக்கக்கூடாது ஏனெ 

னின் 

HOO MAY Oa. சாகா ஹ$வி -தஹியாவஜெவ_த- | 

»,jOa095 705 Sor BILL நாயி கரா )_தவ௩டயெ] 

அ௮௩்குஷ்டபரிமாணமுதல் ஒட்டைப்பரிமாணம்வரையிலுமுள்ள பிர 

இிமையையே இருஹ்ச்தில் பூஜிக்கலாம், அதற்கு மேற்பட்டதைப் 
பூஜிச்சக்கூடாது 

என பவிஷ்ய பார்க்கவார்ச்சன தீபிகை முதலிய நூற்களில் அங்கனமே 

சொல்லப்பட்டிருத்தல் காண்க. இனி லிங்க பூஜையிலும் பரிமாணநியமமுள் 

எது. அதாவது 

Baur Og. ஹ௨௱௦௰: 60 2 soowoAys, ஷூ ஹாவ)_த | 

Ap. LOD D)_S SLT Hh ந௦ பேடு, கி) வியாஹர.௪௦ | 

வித roar £0u தி் 0.5 5H யஹு | 

ஒன்பது எட்டு ஏழு ௮ங்குல பரிமாணமுள்எலிங்கம் சீரேஷ்டமாம். 

ஆறு ஐந்து கான்கு அங்குல பரிமாணமுள்ளது மத்திமமாம், இரண்டு 

மூன்று ஒன்று அங்குலமுள்ளது கடாசியாம், 

என்று பிரயோகபாரிஜாதக்கிரியாஸாராதி நால்களில் சொல்லியவாறு 
பூஜிக்கவேண்டிய விங்கபரிமாணத்தையறிக. அன்றியும் பொன், வெள்ளி, தா 

மி.ரம், ஸ்படிகம் முதவியவைகளாலாிய லிங்கங்களில் மற்றும் பலவிதமான ௮ள 

வை உள்ளது. அதாவது லிங்கமஸ்தகலிஸ்சாரம், சக்தி பீடத்தின் உயரம், தா 

சாப் ரணாளிகையின் நிகளம், பீடத்தின் தாழ்வரையின் விஸ்தாரம் முதவியவை 

சாஸ் திரவிதிப்படி. ௮மைர்திருக்கும் லிங்கக்தையே பூஜிக்கவேண்டும், ஆனால் 
ஆலயா இகளில் உள்ள லிங்கவிஷயச்தில் ௮௫்த நியமம் கொள்ளவேண்டியதல்ல 

இதுகாறும் சொல்லிய அளவை முதலிய கியமங்களெல்லாம் பாணலிங்க ஸாளக் 

இராமம் முதலியவைகளில் கவனிக்கவேண்டியனவல்ல. சண்ட€ ஈதியில் இடைச் 

கும் ஸாளக்கிராமமும் நர்மதா நதியில் டைக்கும் பாணவிங்கமும் மிசவும் பெ
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வழிபடுதல் பாணலிக்க ஸாளக்கிராமாதி பூஜையிலும் மிகவும் சிலாக்கியம் என் 

தறியப்படுகின்றது. 

ரிய பரிமாணமாயிராமல் ஸாதாரணமான எப்பரிமாணச்சையுடையதாயினும் 

பூஜித்து வழிபடலாம். 

சிலையால் செய்யப்பட்ட இருத்திரிமமாகிய பிரதிமையானது சான்கு அங்குலத் 

இற்கு மேற்பட்டிருக்குமாமின் ௮தனை இல்லத்தில் அராஇக்கக்கூடாது. 

இதனை 
“ மரஹெ நாவு 4, rave 12°98 typ 5 -(T00 O)_G 1s பிகா | 

“ வீட்டில் சிலையாலாகய மூர்த்தி நான்கு அஙகுலக்திற்கு மேற்பட் 
டி.ருக்குமாயின் பூஜிக்கக்கூடாது. 

என்று கூறிய விஷணுதர்மாதி வாக்கெங்களாலறிக, இதுகாறும் பூஜிக்கக் 
கூடிய விங்கஸ்வரூபம் விங்கபரிமாணம், பிர இமாஸ்வரூபம், பிரதிமாபரிமாணம் 
எனும் இவை சொல்லப்பட்டன. 

இனி பூஜாக்கிரமத்தைப் பற்றிய விலக்கையும் அறிர் துசொண்டு அதனைத் 
தீவிர்த்தலும் உ)ிகமெனப் பிரமாண நாற்களால் அறியப்படுகின்றது. அதாவது 

ம ருஹெவி௦மப௦_நாவ) 1௦0௨௮ ம ர8 அட தயா] ் 

வக, வா காயாஹ 5_ராவ )_10வரய. வய௦_கழார 

ஸாதிது ய௨கமா_ ராவ 100 மணெப0_த, WE)aas | 
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வீட்டில் இரண்டுலிங்கங்களை அர்ச்சிக்கச்கூடா து. ஸாளச்சிராமங்களி 

லும் இரண்டை ர்ச்சிக்கக்கூடாது. துவாரகாசகரங்களிலிரண்டை 

யும், இரண்டு ஸுரர்யபிம்பங்களையும் மூன்று சக்இகளையும், மூன்று 

விசாயலமூர்தீஇிகளையும், இரண்டு சங்கங்களையும், ஒடிந்த பிரதிமைமை 

யும், வீட்டில் அர்ச்சிக்கக்கூடாது. மச்ஸ்யம், கூர்மம், முதலிய பத்து 

அவதாரப் பிரகிமைகளை இல்லத்தில் அர்ச்சிக்கச்கூடா து, நெருப்பில் 

தீஹிக்கப்பட்டவைகளையாவது, பின்னமாசவாவது உள்ளபிரதிமை 
களை வீட்டில் பூஜிக்கக்கூடா து, இங்கனம் பூஜிக்சக்கூடாதவைகளைப் 

பூஜிகரும் மனிதன் அடி.க்சடி துன்பங்களையே அடைவான். 

என வாராஜாபாத்துமங்களில் சொல்லப்பட்டி ௬ககின் றதென நிர்ணயஹீர் த 

மூதிலிய பிபர்தஈ நூல்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கல் காண்க, ஆனால் 

“vor@y ,reudi@r ao. ௨8 _நீபாஹவக  கா। 
I 
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80 வேதசாஸ்.இர தத்துவம், 

ஆதலால் அதை ஈச்வராங்கமாய் வைத்துச்கொண்டு "அதன் மூலமாய்ப் பா 

மாச்மாவினுடைய் அறுக்ரஹச்சை ஸம்பாஇிக்க இயலும், னது பற்றியே 
௯௦ உ ரவாஜஐ ௨௦ஹவ...?௦ abla £ஹிஹ ர்?? 

ஈதெல்லாம் ஜலமே ஓ ஜலமே நீயே ச்ரேயஸாக்கு ஹேதுவாயிருக் 
Bloor cpu.” 

என்பது முதலிய மர் இரங்களால் வேதக்தினில் ஜலச்சைப் பரமாச்மாவின் 
ரூபமாகச் சொல்லப்பகென் றது. 

இனி ஸாமான்னிய ஜலக்திலும் கங்கை யமுனை ஸரஸ்வதி முதலிய நதி 

தீர்க்சமானது சுத்தமாயுள்ளதும் சுத்தமாகிய பூமியில் பிரவஹிக்கின்றதும் பாம 

பாவன ராகிய மஹருஷிகளால் ஸளேவிக்சப்பட்டுள்ளதும் வேதசாஸ் தரங்கள் பல 

கோடி. காலமாய் சிலைபெற்றுள்ள இப்பரசகண்டச்திலிருப்பகாதலின் ௮வை 
களைப் பாமமாக வேகங்களில் காணலாம். 

இனி ஜலச்திலும் மற்ற வஸ்துக்களின் ஸம்பக்தத்தால் அசுக்தமெனும் புத்தி 

யுஇச்சச்கூடும், அல்வஈச்சச்சன்மை என்பதுசிறி தும்ஸம்பர்தியாக.தும் ஸகல ௮ 

சுத்தங்களையும் கஹித் துச் சுத்சமாக்குவ துமாசயஇயல்பு அ.்கிநிக்கிருக்கின் றமை 

யால் அக்நி மூலமாய்ப் பரமாத்மாவை வழிபடுதல் மிகவும் உசிதமென்று அறி 

யப்படுகின்றது, இல்வுண்மைபற்றியே ௮க்கிநியைப் பரமாத்ம ஸ்வரூபமென 
வேதங்களில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருச்கின் றது. மிகவும் : சுத்தவஸ் த 

  

ஸாளக்ிரொம௫லை சக்ர சீதோடு கூடியது ஒடிரந் இருப்பினும் பூஜிக்கத் 

தக்கது, ஸாளக் ராம சிலையானது துணுச்சைகளாய்ச் சண்டி க்கப்பட் 

டிருந்தாலும் அல்லது பிளக்கப்பட்டிருக்கினும் சபமேயாம், 

என வாராஹபாச்மங்களில் சொல்லப்பட்டு ருக்கின் மையால் பின்னமா 

யிருத்தல் மூதலிய மாறுபாகெளை யடைந்திருபபினும் ஸாளக்கரொமம் பூஜிச்சத் 

தக்கதேயாம், 

அன்றியும் எந்தெந்த வருணத்தார் எந்தெந்த முறையின்படி. பூஜிச்சவே 

ண்டுமென்பதைப் பற்றியும் ஈன்கறிர்துகொண்டே சாஸ். இரவிதியை மீருமல் 

பூஜிச்கவேண்டும், நிர்ணயிந்து ஹேமாத்திரி முதலிய நூல்களை ஈன்காராய்ச் து 

குரு பரம்பரையின் வழி அறிர் தகொண்ட பெரியோர்களின் மூலமாக ௮வ் 
விஷயத்தை ஈன்கறிர்துகொள்ளத் தக்கது, அன்றியும் ஸாஎக்கிராமத்தின் மூல 

மாகவே இறைவனை யாராஇக்கவேண்டுமென்றாவ து, அல்லது பாணலிங்கச்தின் 

மூலமாகவே யாரா இக்கவேண்டுமென்றாவ து, பஞ்சாயதன பூஜையையே செய்ய 

வேண்டுமென்ருாவது, 15! )யமமில்லை, | 

விங்கமாத் இரத்தில் சவபாச்கரபாவனையைச் செய்து ஆராஇக்கலாம், ௮ல் 

லது ஸாளக்சொமமாச்இரத்கில் ஹரிமாச்சரபாவனையைச் செய்து பூஜிக்கலாம், 
அல்லது பஞ்சாயதன தசை ஆசாஇத்தும் வழிபடலாம். எதன் மூலமாய் அசா 

இத்து வழிபடினும் இது ஸர்வார்தர்யாமியாரிய இறைவனுக்கு ஒர் அங்கமே 

என்றும் இதன் மூலமாய் காம் இறைவனருளைப்பெறலாம் என்றும் பாவனை 
யைக் சைச்கொள்ளவேன்0ம்,



வேதவேசாங்க ப்ரகாசம், 51 

வின் மூலமாக உபாஹித்து வழிபடுதல் மிகவும் சு,த்தருக்கே தகுமாதவின் சுத்த 
மான குணம் பொருந்தியவரும் சுத்தமான ஆசாரம் முதலியவைகளை உடையவ 

ரும் சுத்தமான இடங்களில் ஜீனித்தவருமாகிய பெரியோர்களின் வம்சச்தில் 

தோன்றிய ஐர் சிலசே அக்கிநி மூலமாய் ஈச்வானை உபாஹித்தலாகிய ஒளபாஸ் 

ராக்கிஹோச்இரங்களைச் செய்யச்சக்கவரென நமது சாஸ் இரங்களில் சொல்லப் 

பட்டிருக்கின் ற.து. 

இனி ஆத்த மண்டலச்தை ஈச்வாஞளாய் வேதம் சொல்லியிருக்சுலின் மர் 

மத்தை இவ்விதமறிக. 

இங்கிருந்து ஈமது பார்வைக்கு ஸூர்யன் ஒர் தீச்சுவாலை போலக் சாணப் 

படினும் உண்மையில் அம்மண்டலமானது அ.க்கிரியம்சம் விசேஷமாய் அமைர் 

ததும் மற்ற பூதாம்சங்கள் சற்றுச் குறைவாக இருப்ப துமாகிய லோகமேயாம், 
அவ்விடத்தின் பூதாம்சஙகளின் அமைப்புகுச் தக்கபடி அக்கிரியம்சம் விசேஷ. 
மாயமைர்துள்ள சரீரமுடைய ஜீவர்கள் அங்கு இருக்சச்கூடும் என்பதும் யுத்த 

மே. இனி அம்மண்டலமான து சேவர் மஹரிஷிகள் முசவிய புனித புருஷர் 

வஹிக்குமிடம் என்பதும் ஈமது பூர்வகீரஈ்கங்களில் காணலாம். இங்கனம் வறிக் 

கும் ஜீவர்களின் நிலமையாலும் ஸ்வபால அம்சச்கிமச்தினாலும் பரமபாவனமா 

இய லோகமாகையால் அது எங்கு சென்றாலும் உயரச்தஇில் பிரக்தியகூமாயும் 

காணக்கூடிய வஸ் துவாதலால் அதுவும் பரமாச்மாவுக்கு ஓர் சுக்சமாகிய அங்க 

மாதலால், அதனில் ஈச்வரபாவனை ஈன்ருய் நிலைபெறுமென்பஇல் சிறிதும் எந் 

தேஹமில்லை. இவ்வுண்மைகொண்டே அகனையும் பரம்பொருளின் ஸ்வரூப 

மாக வேதச்தினில் விசேஷமாய்ச சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது, 

இங்ஙனம் அங்கியும் அரூபனுமாகிய பாமாச்மாவினிடம் மார்கர் மனஸைச் 

செலுக்துதலும் பூஜிச்து வழிபடெலும் அதனால் வியாபிச்சட்பட்டுள்ள மாதானும் 

ஓர் அங்கமின் றி:நேறில் உபசரித்துப்பிரஸா கர்தைப் பெறுசல் இயலாசென்பது 

கொண்டே பரம்பொருளின் உபாஸனையின் பொருட்டு, சுத்சாங்கமாயுள்ள பரு 

இவி ஜலம் அக்நி முதலிய பொருள்களைப் பாமாச்ம ஸ்வரூபமாக வேதத்தில் 

சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பரும்மாண்டச்தை அங்கமாம்க்கொண்ட இறைவ 

னுக்குப் பிரிதிவி ஜலம் முதலிய பூதங்களும் அவைகளின் விகாரங்களாகய ஸா 

ளக்ராமபாணலிங்காதிகளும் அவயவங்களே என்றும் அங்கியின் பிரஸாதச்தின் 

பொருட்டு அங்கச்தையே உபசரிக்கவேண்டுமென்றும் ௮றிர் துசொள்ளவேண் 

டிய மர்மத்தைச் சிறி துமறியாமலே எவ்வளவுகாலம் உபாலறிக்காலும் இறைவ 

னருளுக்கு ஆளாவது துர்லபமேயாம், வேசார்ச்ச மர்மங்களை ஈன்குணர்ர் தவரும் 

சாஸ் திரீயமாகெய வரம்பை மீறதவர்களும் ஸதாசாரங்களையே கைக்கொண்டவர் 

களுமாகெய ஈச்வாபக்தர்களிடமும் ஸாளக்கிரொமம் லிங்கம் முதலியவைகளில் 

போலவே ஈச்வரபாவனை செய்து பூஜிக்கலாம். 

இனிப் பெரியோர்கையில் ஒர் ஈல்ல பழச்தைக்கொடுத்து மிகவும் உபசரி 

த்து அவாது கன்னத்தில் ஜர் அறையை அறைச்தால் ௮து அப்பெரியோ 

ருடைய ௮.நுக்சிரஹச்திற்ரு எப்படி. ஏத வாகாசோ அப்படியே லிங்கம், பிரதி



em இட... ஜேணல்திரதத்தமம் 
மை மாசலிய யாதானும் ஓன்றை மிசவும் இரத்தையுடன் பூஜித் துக்கொண்டு 

பிறஜீவர்களுக்கு யாதானும் ஹிம்ஸையையும் செய் துகொண்டிருப்பவர் இறைவ. 
னுடைய திருவருளுச்கு ஆளாவது மிகவும் தர்லபமேயாம், ஆதலால் ஜீவஹிம் 

anes சிறிதும் செய்யாமல் யாதானும் ஓர்சுச்தவஸ் துவில் இறைவனையாரா 
இச்சவேண்டுமென்பதாம். அன்றியும் ஸ்.தம்பம் எனும் ௮ ணுப்பரிமாணமூடைய 
சிறிய பூச்சி முதல் ப்ரும்மனீராகிய ஸகல ஜீவர்களின் உள்ளத்திலும் அந்தர் 

யாமியாயிருக்கும் ஸர்வக்ஞனும் ஸர்வசக்தனுமாயெ இறைவனே சிவவிஷ்ணு 
வாதி தேஹங்களை எடுத்துப் பக்தசோடிகளை ௮ருளுவோனாசலால் சிவனைத் 
தூஷித் துக்கொண்டு விஷ்ணுவை யாராஇத்தலும் விஷ்ணுவைச் தாஷித் தச் 

கொண்டு சிவாராதனை செய்தலும், தாம் ஆராதிக்கும் தெய்வச்தையே தவே 
ஷிப்பதாகன்றமையால் அவ்விறைவனுடைய ௮.நுக்கிரஹத்திற்கு ஆளாக முடி. 

யாது. ஈச்வரனால் இவ்வியசக்தி மஹிமையால் எடுக்கப்படும் சவஞார்த்தி பேதங் 
களும் ஹரிஞூர்ச்தி பேதங்களும், சேவர், மனிதர், இர்யக் எனும் மூவகை ஜீவர் 

களும், பிரிதிவி ஜலாக்கிநியாதி பூதங்களும், ஜீவருக்குக்கைகால் ;முதலிய அவ 

,யவங்கள் போலவே ப்ரும்மாண்ட. சரீரியாகய இறைவனுடைய தசேஹத்திற்கு 

அங்கங்களேயாதலால் இவ்மூவகைப் பொருள்களிலும் ஈச்வாபாவனை விதிக்கப் 
- பட்டிருச்சன்றது. இவ்வுண்மையே 

6 aly 7 ancle acl wam,) மெ தவா வ[ர௦ 7? 

சேவதேவனான இறைவனுக்குச் சராச.ரமாகிய இவ்வுலகம் சேஹமே 
(விச்ரஹமே) யாம் ”” 

என்பதாதி ஸ்ம்ருதி வாக்கியங்களாலும் 

₹6ஹூற ௦ ஹை )_,நலொ._நியொா8ஹ_ந3ரமொ ஹிர௦00-9 

உ-$ர.நி.தழாமா திவராவாாவு கடிய ஹெ) ௨85_௧.1)வ. ௬௦ | 

பூமி ஜலம் அக்கிறி வாயு ஆகாசம் சூர்யன் சர்கான் புமான் எனும் 

சராசரங்களாகிய Bera Cui Ob எவனுக்குச் தேஹங்களாயிருச்சின் 
றனவோ ?” 

எனும் பகவச்பாத ஸ்வாமிகள் முசவிய ஆன்றோர்களின் வாக்யெங்களா 
லும் அறியத்தக்கது, சூரியசக்தி மண்டலங்கள் புண்ணிய புருஷர்கள் வஹிக்கு 

மிடமாகவும் லோகப்ரகாச ஹே துவாகவும்காணப்படுகின் மையால் அவைகளும் 
அங்ஙனமே வேசவேசாங்கங்களை யோகியறிர்து அவ்வழி நடக்கும் பெரியோர் 

களும் ஈச்வானுக்குச் சு,த்சாங்கங்களாக உபாஸகருச்கு பாவனை ஈன்கு உதிக்கும் 

என்பதுகொண்டே இவை மூன்றையும் மற்றலம்பூசங்களோடு சேர்த்து அஷ்ட 

மூர்த்திகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. 
இவ்விதம் ப்ருதிவி ஜலம் ௮ச்ரி முதலியவைகளை ஸர்வாந்தர்யாமியாகய 

இறைவனுக்கு விக்செஹங்களாய்க்சொண்டு அவைகளின் மூலமாய் இறைவனை 

யாராஇதித்தலைப் போதிக்கும் வேதங்களில் விக்ஹாராசனமே சொல்லப்பட 
வில்லையெனத் தற்காலம் போஇக்கச் தலைப்படுவோர் முழுப்பூஷணிக்சகாயை 

ச்சோற்றுப்பருச்கையில் மறைக்க முயற்சிப்பவேே வன்றறிக,
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இங்கு மற்றும ஜா உண்மை யறியத்தக்கது. அதாவது இறைவனது ஆச் 

ஞையால் ஈடைபெற்றுவரும் பிரபஞ்சத்தில் ௮டங்கெ ஜீவர்கள் உச்தமர் மத்தி 

மர் அதமர் என மூவகையோராவர், பகுத்சறிவிராத பசுபக்ஷி, இருமி, டம், 

முதலிய பிராணிகள் அதமர்களாம். பகுத்தறிவுடைய பிராணிகளான மனித வர் 

க்கமே மச்திமமாம். புண்ணிய உலகில் வஷிக்கின் றவர்களாகய தேவர் ருஷிகள் 

மூதவியவர். உத்தமர்களாம். உத்தமர்களாகிய அப்புண்ணிய ஜீவர்களும் ஆஇ 

காரிகர், பிசாஸங்கிகர், என் நறிருவகையோ ராவர். ௮ இகாரிகர்சளெனின், ஸவர்க்க 

லோகம் முதலிய அ௮ப்புண்ணிய உலகத்தில் ௮வார்சர சல்ப்பாதியிலேயே தோ 

ன்றி அங்கேயே வஹிச் துக்கொண்டு ஈச்வரனால் ௮வரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட 

௮.இிகொரதச் தொழில்களைச் செய்துகொண்டிருப்பவர்களாகய வஸுச்கள் ருத்தி 

ரர் ஆஇத்தியர் ரிஷிகள் ஹித்தர் முனிவர் முசலியவர்களாம். ப்ராஸங்கெர்களெ 

னின் இங்கு மனிதசாய்ப் பிறரது புண்ணியகர்ம உபாஸ்இகளைச் செய்ச விசே 

தீதினால் புண்ணிய உலகம் சென்று அங்கு அதன்பயனை அனுபவிப்பவர் 

களாம். பூர்வ கல்ப்பக்தில் செய்த சபோ விசேஷத்தால் இர்சச் சல்ப்பாதியிலே 

யே ஸ்வர்க்கம் சென்று வஸாபதம் ரூச்தரபதம் ஆஇத்தியபதம் முதலிய ௮.இ 

காரப்பதவியில் ௮மர்ச்துள்ளவோ ஆ இகாரிகள் அல்லது ஆஜான தேவர் என் 

றும், உலகம் ஈடைபெற்று வரும் கல்ப்பமத்தியில் வேள்விகானம் முதவிய இஷ் 

டாபூர்த்தாதி கர்மங்களைச் செய்த விசேஷத்தினால் அவைகளின் பயனாஏய இன் 

பங்களைப் புத் துத்திரும்ப ஸ்வர்க்கம் சென்றவர் கர்மதேவர் அல்லது பிராஸங் 
இகர் என்றும் அறியத்தக்கது. பரும்மதேவன், ஸாகாதியர், நாரதர் முசலிய 

தேவருஷிகள், சப்தருஷிசளெனும் ப்ரும்மருஷிகள், பதினான்கு மனுக்கள், பரு 

ஹஸ்பஇ, இக்்இராக்கிறி முதலிய இக்பாலகர், ஸமுக்திரம் ஈஇ இரி முதலியவை 

களின் ௮இஷ்டான தேவர்கள் முதலிய ஸகலரும் புண்ணிய புருஷர்களாகிய 

ஆஜான தேவர். ஆதலின் அவர்களின் மூலமாயும் சச்வரர்ராதனை செய்வ தும் 

ஈச்வரா நு£&ரஹதச்தைப் பெறும் வழியென்பதுகொண்டே, வேதச்தில் வருணன், 

அக்இநி, வாயு, ஸூர்யன், ஸாவிதரீ, வஸாக்கள், ௬தஇரர், ஆ இச்தியா், ஸோமன் 

அல்லது சக்இரன், இர்இரன், அச்விணிசேவர், ஹிக்தர் ஸாத்தியர் முசலியவர்ச 

ளைகத்தெய்வமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 

சங்கை : அதாவது 

“க_தவேஷவஐ dla மி வ aJ slat gar Leyp iro 1 Saigo வாலி 

6 g டத _தவஹவ$ வள BVO. ,\eN UD VOR. 5 ாஸ்ர Ibe. குராணியவெ _தவஹவ$ ெத 

ஷூ O20 வல3வைவ./௦ ஹி_த9ி_தி.தஹா அஹ வற _தி!? 

கக”. ரால_ திடவே ௩ஷஹ Tver 75 85(0) 6) 65 கா 
0 . pas பாற pus ெதயகாஹா வஸறீறா ந.க) 3௨ தப 3௦.க)யமொடிய நி 

அஹா, ௩௩ ரஜ தி 
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“௧௫8௫9 சழாஉ௰ ‘ Jarevo@Oakranrawoas sr olelan டுகள் 

8 raw) 6 ©. Pp cana{B r©.2 i rio தி EQUI RT )_G\T wo. si” 

— *வஸாச்சள் யாவரொனின், பிருஇலீ துக்கி வாயு ஆகாசம் 48g 

யன் தியெள : (பிரகாசமாகயெ வெளி) சர்இரன் ஈகூ;த் தரங்கள் ஆ௫யெ. 
இவைகளே (அஷ்ட) வஸுக்களாம். இவைகளிலேயே இங்கு (வஸு) 

ஸகல பொருள்களும் நிலைபெற்றிருக்சன்றனவாசவின் வஸுக்க 
ளென்பசாம் ” 

 ௬தம.ரர் யாவரெனின், இச்சரீரக்கிலுள்ள பிராணன், அபானன் 
மூதலிய பத்துப் பிராணபேதங்களும் பதிஞென்றாவதாடிய ஆச்மாவும் 
சேர்ந்து ௬ுச்ரொன்பவையாம், இவைகள் இச்சரீரத்தினின்றம் 
வெளிப்படும்போது (ரோதனம் செய்யச் செய்கன்றமையால்) கதற 
அடி.ச்சின்றமையால் இவைகளேருச்£ரென்பவையாம். ”” 

* இணி ஆ.இத்தியர்யாவர் எனின்வருஷச்இில் ௮டங்யெ பன்னிரண்டு 

மாஸங்களேயாம். இவையெல்லாவற்றையும் இம்மாஸங்களே ஆதானம் 

செய்துகொண்டு (ெஹித்தக்கொண்டு) சலிக்கின்றன. ஆதலின் 

ஆ.தஇத்தியர் என்பதாம் ”” 

௯_கஐ.௦௨ 9.788 52507 Bra SU Si ஸி 57.00 05). பதி டு ju@)aog.5 6 

Boat; உரி தி 

* யார் இக்திரன், ப்ரஜாபதியாவா், எனின் மேகமே இர்இரன் யக்ஞ 

மே பிரஜாபதி” 

என ப்ருவதாரண்ணியோபநிஷதம் நான்காமத்தியாயம் ஒன்பதாம் பராம் 
மணச்தில் ௨ஸ-ருக்இராஇிச்திய இர்திர ப்ரஜாபதிகள், இங்குள்ள பிரிதிவியா தி 

சளையும் பிராணாபானா.இிகளையும் மாஸங்களையும் மேகவேள்விகளையும் தவிர வே 

ரூக எங்கேயோ இருக்கின்றனர் என்பதில்லை எனச்சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற 

தே ! இங்கனமுள்ள ச்ருஇிக்கு விரோதமாய் வஸு ருத்திரா திதேவர்கள் வேராக 

எங்கேயோ அதிகாரப் பதத்தில் அமர்ந்த புண்ணியபுருஷர்களாயிருக்கின்றனர் 
என்று சொல்லியது எப்படிப்பொருர்தும் ? என்பதாம். இச்சங்கை உபநிஷ சங் 

களைப் படி.த்சவர்களுக்கும் நிகழும். ஆகலின் இதனுண்மையை நிரூபிபபாம். 

இர்தச் சுருதியினால் வஸ ஈ ருத்திராஇகள் வேறாக இல்லை என்பது ஸித்தி 

யாகாது, ஏனெனின், பிரிதிவி ௮க்கறி முதலியவைகளை வஸுஈக்களாகவும், 

பிராணாஇிகளை ருத்திரர்களாகவும், மாஸங்களை ௮ இத்தர்களாகவும் மேகயாகங்களை 
இந்திரப் பிரஜாபஇிகளாகவும் உபாஹிப்பதன் பொருட்டு ஓளபசாரிகமாகவே 

சொல்ல இந்த ச்ர௬ுஇகள் பிரவர்த்திக்திருக்கின்றன என்பதே இங்குள்ள மர்மம், 
இதனை விடுத்து இந்தச் சுருதியினால் இவைகளைச்சவிர வேறாக வஸு ருத்திரா 

கிகளில்லவெபில்லையெனக் கொள்வோமாயின் , இதேயுபநிஷ த்தில் 

ப “* வாமெவ£மெகொ5௦ நாய வெ./90௨) ரணஹா?₹ Qlare.g?? 

“ வாக்சே.ருச்வேதம் மனம்யஜீஈர்வேதம் ப்ராணனே ஸாமவேதம்
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்- என்று சொல்லப்படுசன்றதே, இதைச்சொண்டு வேதமானது வாக்கிய 
வடிவமாய் வேறாக இல்லைஎன்றும் வாச்குமன ப் ராணன்களே என்றும் கொண்டு, 

பேசும்பிராணிசளெல்லோருச்கும் இயல்பாகவேதம் இடைத்திருக்கின் றமையால் 
ஒருவருக்கும் சனியே வேதாத்தியயனம் செய்யவேண்டியதில்லை எனக்கொள்ள 
லாமா ? ௮ தமட்மெல்லவே 

9_நவளவஷி கரவா £_தாரவரரணஉட௫ர?? 

மனமே பிதா, வாக்கு மாதா, ப்ராணன் பிரஜை ?? 

என்றும் ௮சே உபறிஷதச்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றதே. அந்தச் சுருதி 

யைக்கொண்டு சாய் தர்சை புதல்வர் என்பவர்களை இவைகளுக்கர்நியமாய் இல் 

லவேயில்லை எனச்சொள்ளலாமா ? கூடாதன்றோ ; ஆதலால் இம்மாதிரியான 

ச்ருதிகளை உபாஸனையின் பொருட்டு ஒளபசாரிகமாகவே பிரவர்த்தித்சவை என் 

றே நிர்ணயித்துக்கொள்ச. உண்மையிதுவாசலால் ஆதஇகாரிக தேவர் ௭ னும் 

ஒர் வகையோர் இருக்கின்றனர் என்பது நிர்ணயமே. ஆதலின் அவர்களை வே 

ததிதில் போற்றியிருத்தலில் உள்ள உண்மையை அறியாமல், வேசம் பித்தர் 
புலம்பல் போன்றசெனக் தற்காலத்தவர் கொள்வது ஆராய்ச்சியின்மையே என் 

ops. 
இணி இச்தஇியாவில் ஸிந்து (1௩008) ஈதிச்சரையினில் ஆரியர் வியாபசப் 

பட்ட சிலகாலச்துக்குப் பின்னசே ௮சாவது 8900 வருஷங்களுக்கு முன் வேத 

மேற்பட்டதென்றும் அக்காலம் பிராமணாதி ஜாதி பேதம் சறிதுமில்லையென் 

றும் ஜனங்களுக்குப் பொதுவில் விசாஸ் எனும் பெயரே வழங்கி வந்தது என் 

௮ம் வேதமியற்றப்பட்ட. தில காலச்இற்குப் பின்னே பிராம்மணர் முதலிய 
ஜாஇப் பிரிவினையை ஆரியர் கற்பிச்துக்சொண்டனர் என்றும் (%. 0. Dutt) 

சொல்லியதைச் சற்று கவணிப்பாட்டி ௮வர் சொல்லியபடி €வதகாலத்தின்பிறகே 

ஜாதி பேதமேற்பட்டது என்பது உண்மையானால், வேதத்தில் ஜாதிப்பிரிவைக் 
குறிக்கும் பிராமணர் முதலிய சொ ற்கள் இருப்பதற்கு ஏ துவில்லையன்ரோ. ஆனால் 

உபநிஷதம், ப்ராம்மணம் ஆரணயகசம், புருஷஸஇக்தம் முதலியவைகளில் பிசாம் 

மணாதி ஜாஇப்பிரிவினையைக் குறிப்பனவாகிய பிராம்மணன், கூத்திரியன், என் 

பது முதலிய சொற்கள் ஏராளமாய்ச் சகாணப்படுகின்றனவே. அதற்குக் கெதி 

யாது சொல்லுவது 1 இணி உபகிஷதம் ப்ராம்மணம், ஆரண்யகம் முதலியவை 

வேதச்தைச் சேர்ந்தவையல்ல. வேதமேற்பட்ட காலத்திற்குப் பின்னே அவை 
யியந்றப்பட்டன வென 

Hach veda again laud commentaries and dogmatie explanations 
compiled by generations of priests, and these commentaries are 

known as-thy Brahmanus. Similarly each veda had other treatise 
compiled for the use of those who retired to forests for contempla. 
tion, and treatises on forest life are knownas Araryakas. It is 
in these last named works that we generally find those remarkable 
compositions known Upanishads. .
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எனும் பாராவினால் சொல்லப்பட்டிருக்கன் றமையால், உபநிஷதம் பராம் 
மணம் முதலியவைகளில் பிராம்மணர் முதலிய சொற்கள் வழங்கப்பட்டி ருத்த 

லால் %, 0. 01% சொல்லியது ௮நுதமாகாது எனச்லர் சங்கிக்கக்கூடும், 
இ வும் தவறேயாம், 

உண்மையில் உபநிஷதம், ப்.ராம்மணம், ஆரண்யசம், புருஷ ஸூக்தம் 
எனும் இவைகள் வேதமே என்பதில் சிறிதும் சங்கைச்செடமில்லை. ஆனால் 

%, 0. 1001௩ சொல்லியபடியே வைத்துக்கொண்டு கவனித்தாலும், ஜாதி பேதம் 
சிறி துமிராதகாலத்தில் ௬ுக்வேதமர்திர ஸம்ஹிசாபாகம் மாத்.இரம் பூர்வமே இயற் 

றப்பட்டது என்று ௮வர் சொல்வியிருக்சின் றமையால் ருக்வேதமக் இரஸம்ஹிதா 
பாகத்தில் பிராம்மணர் முதலிய சொற்கள் வழங்கப்பவெதற்கு ஏதுவில்லை என் 
றேற்படுகின்றது. ஆதலால் ரக்வேதஸம்ஹிதையில் அல்வாறு பிராம்மணரென் 

பது முதலிய சொற்கள் காணப்பமோயின் ௮வர் வேதத்தைப்பற்றி எழுதியகா 

லவரை பிசகென்றேற்படுமல்லவா ! உண்மையில் ருக்வேச மச்இிரபாகத்திலும் 

பலவிடங்களில் பிராம்மணன் முதலிய ஜாஇப்பிரிவினையைச் குறிக்கும் சொற் 

கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின் றமையால், வேதத்தைப்பற்றி எழுதிய ௮வாரது 

கோட்பாடு அங்கேரிச்கத் தக்கதல்ல என்று நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இனி ௮ங் 

ஙனம்-சொல்லப்பட்டிருக்கும் மர்திரங்கள் யாவை என்பதை உதஹரிப்பாம். 

tc AOA) GUOUOVDL IMT நாஸ் ரஹணாய _தவாரிண? 

எனும் ஐந்தாம் அஷ்டகம் ஏழாம் மண்டலம் நூற்று மூன்றாவது ஸுக 

திலுள்ள முதலாவது மர்திரமாகிய இந்தருக்கில் * ப்ராமமணா :'” எனும் 
வியக்தமாகிய சொல்லைக்காண்க, ஸாயணாசாரிமரால் எழுதப்பட்டிருக்கும் பாஷ் 

யத்திலும் இதன் பொருளை விளக்கும் ஸ$தர்ப்பத் இல் 
6 வ தவாறிணொவ g) FOUN A! H/T MN SF த GBS 4 eH TO) Br 

ப உராஹணாஜஉவ? 

எனும் வாக்டியத்தால் பிராம்மணர்கள் என்றே அந்தச்சொல்லுக்குப் 
பொருள் கொள்ளப்பட்டுமிருத்தல் காண்க, இன்னம் 

és eu ஈஹணாஸஷொக அரிது .நணஸஹொணேளறொ_ந வண-12 

ஷிூ_தாவஉ௦ _த௦?? 

எனும் ௮தே ஸ-5த்தச்திலுள்ள ஏழாம் மந்இரத்இிலும் பிராம்மண எனும் 
சொல் உத்கரிக்கப்பட்டிருக்கின் றது. அன்றியும் 

“ ரர ஹணாஷஹொ9நாவாவ9ர ர அ ஹு Hv O_F gos 

றிவ த்ணா௦? 

எனவும் அதே ஸதத்தத்தலுள்ளமர்இிரத்இல் சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது. 

இதற்கு ஸாயணாசார்ய பாஷ்யத்திலும் 

“வொயே தோர் வ துரிணா௦ஹாவ தறி ௯௦ மவரயே_நிக௦எப] 

ஹு_கயாஹா_தக௦க *ண௦ LT; GOOr IT OLY ணாஜவ?? இரவ 2) ஹல வ க்ரஹ ™ 02.) Tm Or eR.
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* என்று பொருள் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தவிரவும் ஆராம் அஷ்டகம் 
எட்டாம் மண்டலம் முப்பதிதேழாம் ஸ-டக்தம் முதலாவது ருக்காசிய 

மெ ௨௦௯)//ஹவா த. தூயெ_.5 ரவியவ ஹு ந கயா வீ வ 
வ விஜ பூவா வ் “ஸ் al 

©) GBF 7 alunn of 0-6 Sadie” 

எனும் மந்திரத்திலும் ப£ஹ்ம எனும் சொல்லால் ப்ராம்மணரைச் சொல் 

லியிருத்தலுமறிக. இதற்கு ஸாயணாசார்ய பாஷ்யத்தில் 

“Ganvvaiai6) soe. 5 கூவு] தர FOMUIag vay 472 

ag > 2.0904 Qing BIT HOD £ ஹணாறுவிஸ்ரா வி6ஹவ_1ர 25 [U daira” 
9 உராவிய 

எனும் வாக்யெங்களாலறிக. 

சங்கை, இதுகாறும் ர௬க்வேச மந்திரத்தில் ப்ராம்மண எனும் சொல்மாத்தி 

ரம் உதகரிக்கப்பட் டிருக்சலேயன்றோ நிருபிக்கப்பட்டது. கூத்திரிய முதலிய 

சொற்களும் சொல்லப்பட்டிருக்குமாயின் அச்சொற்களை ஜாதிபேதத்சைச் குறி 

ப்பவையெனக் கொள்ளலாம். அ௮ங்கனமின் றி ப்ராம்மண எனும் சொல்மாக்தி 

ரம் உதகரித்தலைக்சொண்டு இவை ஜா திபேதச்தையே குறிப்பவையென எப்ப 
டிச்கொள்ள இயலும் ? எனின் 

ep 06) 6.587 53) p So HT Han_so(v a. Toa Oan) sears” 

எனும் ஆறாம் அஷ்டகம் எட்டாம் மண்டலம் முப்பத்தைந்தாம் ஸுூக்தத் 

இலுள்ள பதினேழாவது ருக்காகிய இம்மச்இரசக்கில mSo எனும் சொல் 

உசஹரிக்கப்பட்டிருச்தலைக்காண்க, இங்குள்ள mgr எனும் சொல்லுக்கு 

க்ஷச்திரியன் என்பதே பொருள் என்பதை இமமர்இரத்திற்கு உரையாகிய 

66 6) aun yf] ben யுவா Gh ௦ க்ஷீர Lio #) 550 உணய_5௦ 

உ.த ௯௨ி௨ஊ_ நர யொலரறு £3) Ib _50”? 

எனும் ஸாயணாசார்ய பாஷ்யச்சைக்கண்டு செளிக அன்றியும் இதன்முன் 

பின் மந்திரங்களாலும் இது ஜாதிப் பிரிவினையையே குறிக்கும் சொல் என்பது 

பாலர்களுக்கும் விளங்கும், அதாவது 

“வர ஹனி ந_த8 _தஜி ந,த௦யி.பொஹ_க௦ாக்ஷ£ஹிஸெ யத 

வா? | ஸனொஷஷாஉஷ.ஷா ஹெ. 4ணவ Glanroan~ நட_தா$ 
ஸ்ரி.நா 77 

எனும் மந்திரத்தில் ப்ரும்ஹ எனுஞ் சொல்லால் பிராமணன் எனக்குறிக் 

கப்பட்டிருத்தலாலும், இதன் பாஷ்யத்தில் ் 
ஹெ sy] Bon ய வர we @OIFT A. 600 ஜி_ந_௧௦ ௨ணய 

௦ ஐத் wee. 10 Wlue க்டாணி ஜி 2 ௮௦ 4 HO rv ep toa ௬8 
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38 வேதசாஸ்.திர ததத்வம், 

எனும் ஸ்யணாசார்ய பாஷ்யத்தினாலும் ௮வ்லாறேஈன்கு அறியப்படுகன 

மை காண்க. இம்மட்டுமல்ல இதற்கு ௮டுத்ததாகிய 

“Qi 502) ) 652" 538 ந.க aQuur am Gov ey Toe Claw 

Ww Geo arg”? 

எனும் மர்இரத்தில் விச: எனும் சொல்லால் வைரியர்களைச் சொல்லியி 

ருத்தலும் அறியத்தக்கது. இதற்கு 
“ஹெ ௬றி.நள யெ.ந96ஜி ந.த௦௨.க ௪ ௨ விஸொ வெற 

அழக 
எனும் ஸாயணாசார்யபாஷ்யத்தில் வைஏியர்களென்று பொருள் லிளக்கி 

யிருச்தலைச்காண்ச, 

இவ்வாறு இன்னம் ஏராளமாய்க் காண்பிக்கக்கூடும். ஆயினும் விரிவஞ்ட 
விடுசின்றனம். இங்கனம் உண்மை யிவ்விதமிருக்க, பிராமணாதி ஜாதிபேதம் 

ஸமீபகாலச்திலேயே கற்பித் துக்கொள்ளப்பட்டதாதலால்அதற்கு முன்னே ற்ப 

ட்டுள்ள வேதத்தில் ஜாஇிபேதச்தைச் குறிக்கும் சொற்கள்சாணப்படவில்லை என் 

வும் வேதமும் ஈமதுமுன்னோர்களால் சிலகாலச்திற்குமுன்னர் 'இயற்றப்பட்ட 
நாலே யன்றி வேறல்ல என்றும், தற்காலம் பலர் போதிச்கக் ளளப்புவதற்குக் 

காரணம் வேதசாஸ் திரங்களில் ஸரியான ஆராய்ச்சியைச் செய்வதற்குஇடமிரா 

மற் போனதேயாம் என்க, | 

இனி மேசம் 8500 ௮லலத 4000 வருஷங்களுக்கு முன்னரியற்றப்பட் 

டி. ராவிடினும் ஸுமார் பதினாயிரம் வருஷங்களுக்குமுன் ரிஷிகளெனும் ஈம்முன் 
னோர்களால் இயற்றப்பட்ட நூலே எனவும், வேதம் அனா தியென்பதானது அத 

னர்த்தம் பூர்வமே யுள்ளதுபற்றி அதனையே நோக்கச் சொல்லப்பட்டதன் றி 
நிஷிகளாலியற்றப்பட்ட வாக்செங்களை நோக்டுச் சொல்லப்படுவதல்லவெனவும், 

வாச்கியங்களை நிச்தியமெனக்கொண்டால் வேத்சாகைகளுக்குக் காடகம், தைச் இரீ 

யம், எனக்கடர், இத்திரி முதலிய ரிஷிகளின் ஸம்பக்தமான பெயர் வழங்கப்படு 

வதற்கு நியாயமில்லையென்றும் சொல்லி அதற்குப் பிரமாண மிதுவே எனச்சில 
வாக்கியங்களையும் காட்டி வேதம் ஈச்வரனால் சொல்லப்பட்டதல்லஎனவும் அனா 
இயல்ல எனவும் மற்றும் சிலரால் எழுதப்பட்டிருக்கும் புஸ்தகங்களும் ஈம் 

சாஸ்இிர.த்தில் ஸரியான ஆராச்சி யில்லாமலே எழுதப்பட்டவையென நிச்சய 
மாய்ச் சொல்லலாம். அனாஇியென்பது அர்த்தத்தை கோச்சியேயன் றி வாச்யெங் 
களை கோக்கிெயதல்லவெனின், வேதார்த்த நிர்ணயத்திற்சென எழுந்த பூர்வமீமா 
ம்ஸாக் பெந்தத்தில் இப்போதுள்ள வேதவாக்கெயெங்களே அனாதி நித்தியமென 

“ஒள க.தி கஹ vgn 10, \7 Glas aoens 53”? 
எனத்தொடங்கி ஜைமிரிமாமுநிவரால் உபதேசிக்கப் பட்டிருத்தல் எப்படிப் 

பொருந்தும் ? அதனைச் குற்றமென்று கொள்ளும்படியாகுமே, 

அன்றியும் லோக குருவாயெழுந்தருளிய சங்கர பகவத்பாதாசார்யர்களால் 
ப்ரும்மஸ-டதீரம் Georg Buran மூன்றாம் பாதத்தில் தேவதாஇிகரணம்



வேதவேசாங்க ப்ரகாசம், 80 

எனும் ௮அதிகரணக்கில் வேதவாச்சியமே நித்தியமென நிர்ணயிச்சப்பட்டி ருக் 
தின்றது. அர்த பாஷ்யத்திற்கு வியாக்கியொனகர்ச்காவாகிய வாசஸ்பதிமிசரர் 

cael அபியுக்தர்களாலும் 

ஹூ ய. கிஷ. கஹாவிவற?ே நாறி_த அஹ ) வெஉர_ரர௦ 

௧ த. ௨0ந௦ GOS. aw 50d AsV ja_Ow avy inp Sy 
ஷஹாரொண_தாஉ ரறா_தாஒ ரா நு௩வடூவீ.விரவ நாகு] 

“ ஸர்வசக்தி ஞானங்களுடைய இறைவனாகிய பரமாத்மாவும் வேதச் 

இற்கு ஸ்வதர்இர கர்த்தா என்பதல்ல, பூர்வ பூர்வசல்ப்பச்தை 
அ.நுஸரித்து பூர்வ பூர்வா றுபூர்வியையே இயற்றுகின்றானாதலால் 

oy றற? ஹகர_தஉ௫வகலிய உ » ஹே. கிய. ௩ 8வ௦_த௦ 

வெஉராஸி௦ கடிய 1௦ (ரய vom WO suaGiy EB» வெ 

ஒஷ வெள ஷெ.பகூ௦?? 

பரமேச்வரன் பூர்வகல்பபத்தில் தன்னால் சொல்லப்பட்ட வாச்சியங் 

களின் முன் பின் முறை மாராமல் அந்த முறையையேயுடைய 

தாகிய வேதராசியையும் அதன் பொருள்களையும் ஸமகாலத்தில் 

அறிகின்றவஞய்க் கொண்டு வேதத்தைச் சொன்னவர் ஆதலால் 

வேதம் பெளருஷேயமல்ல, 

எனச் சாஸ் இரயோரறித்வா திகரணவியாக்கியையில் சொல்லப்பட்டிருக்கன் 
os. இங்கனம் வேதத்தின் சொற்றொடர்களின் மூன் பின் முறை 

மாறாமல் பூர்வகல்பப ஸமாகாநுபூர்வியாகவே இறைவனால் இயற்றப் படகின் 
றமையால் வேதத்தின் வாக்கியங்களாகய சொற்றொடர்களே நித்தியமென 

நிரூபிக்கப்பட்டிருகீகன்றது. வேதம் நித்தியமென்பது காக்கெயக்தை நோக்டு 

யதல்ல அர்ச்தத்தையே குறித்தது எனின் இப்பெரியோர்களுடைய வாக்கியங் 

களைப் பிசகென்றே தள்ளவேண்டிவருமன்றோ. ஆதலால் வேதத்தின் 
வாக்கியமே நித்தியமென்று ௮றிக, இனி, காடகம் முசலிய பெயர்கள் வேத 

சாகைகளுக்கு வழங்கப்படுகின் மையால் கடர் முதலிய ரிவிகளாலேயே வேச 
மியற்றப்பட்டதெனக் கொள்ளுதலும் விசாணைச்குறைவேயாம். கடர் முதலிய 

ருஷிகளால் அர்தந்தபாகம் எண்ணிறந்த பல சிஷ்யர்களுக்கு ஓ.துவிக்கப்பட்டு 

வேதாத்தியயனஸம்பிரதாயம் வியாபகப்பட்டதாதலால் காடகம் என்பது முதலிய 

பெயர்கள் வேத்சாகைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன என்பதே உண்மை, 

இங்கனம் 2 6 Gimmes 'ஸம்பிரதாயப்பிரவர்த்தசர்களின் பெயசால் சாகை 

வழங்கப்படு ainadsrane அவர்களே அத்தர் தீ பாகத்தை இயற்றியவென்பது 
பிசகே என்றமிக 

சங்கை, 

இதுகாறும் வேதம் ௮அனாஇியென்பதும் ஸ்ருஷ்டியா தியில் ௮.து ஈச்வரனாலுச் 
சரிக்கப்படுவதென்ப தும் விசதமாக கிரூபிக்கப்பட்டதாமினும் வேதமாவது இஃ 
தே.என அதனையறிர்துகொள்ளத்தக்க லகூணம் சொல்லப்படவில்லையே |



40 லேதசாஸ்இர சத்துவம், 

லகூணச்தைச் சொல்லாவிடில் வஸ். துவை மற்றவர் எப்படி ௮றிர்துகொள்ள 
இயலும் ? ஆதலால் அதற்குறிய லகணச்சைச் சொல்லவேண்டியதவ௫ியமா 

இன்ற து. ஆனால் லக்ஷணம் வேதத்திற்கு ஒன்றும் பொருர்தவில்லையே ! அதா 

வது பிரச்இயக்ம் அனுமானம் உபமானம் சப்தம் எனும் கான்கு பிரமாணங் 
களுள் கடைசியாயுள்ளது வேதம்என்பதா ? அல்லது தெளிவாடிய ஞானக்இற்கு 

ஸாதனமாயுள்ளது வேசம் என்பதா ? அல்லது அபெளருஷேயமாயுள்ள (புருஷ 

ரால் இயற்றப்படாத) வாக்கியமே சேதமென்று கொள்ளுவதா ? இம்மமன் றில் 

ஒன்றும் பொருர்சவில்லையே! அதாவது பிரத்தியக்ஷா இப் பிரமாணங்களுள் 

சடைியாயுள்ள சப்தப் பிராணமே வேசமெனக் கொள்ளுவோமென்றால் மனு 

முதலியவர்களியற்றிய ஸ்ம்ருதி முசவியவைகளிலும் அந்த லக்ஷணம் வந்துவி 

டும் ஆதலின் அவைகளையும் வேசுமெனக்கொள்ளும்படியாகும். ஆதலால் 

அர்தலஷணம் உ௫ிசமல்ல. இனிச்தெளிவாகிய ஞானத்திற்கு ஸாசனமாயுள்ளது 

வேகம் எனும் இரண்டாவதுலக்ஷ்ணமும் முன்போலவே பாரசம் ஸ்ம்ருதி முசு 

லிய நூல்களில் பிரவர்ச்இக்கின் றமையால் ௮ துவுமொவ்வா த. இணி அபெளரு 

ஷேயமாயுள்ள வாக்கியங்களே லேசமெனின் பரமேச்வானாகிய புருஷனால் 

(இயற்றப்படுகின்றமையால்) உச்சரிக்கப்படுகின் ரமையால் வேதம் பெளருவே£ 
யமேயாகும், ஆனதுபற்றி ௮ந்தலகூணமும் பொருர்சவில்லை. இணிச்சரீ ஈச்சை 

யுடைய புருஷர்களால் இயற்றப்பட்டிராதகே அபெளருவே.யமெனக் கொள் 
ளலாமே எனின் 

“ஹஹவடி ஸ்ரீஷாபறஷ.$| 

₹ அரேகஞ் சரஸ்களையுடையோன் புருஷன் ” 

என்பது முதலிய சுரு.இகளால் ஈச்வரனும் சரி ரமுடையோன் என்றேற் 

படகின் றமையால் ௮வனால் உச்சரிக்கப்படும் வேசம் அபெளருஷேயம் என்பதற் 

இடமில்லை. 

இனி ; கர்மாயத்சமாய் வரும் சரீரச்தையுடைய ஜீவர்களால் சொல்லப்படு 
௮சையே பெளருஷேயம் எனக்கொண்டு ௮ங்கனமாஏிய தன்மை இறைவனிட 
மில்லையாகையால் அவனாலியற்றப்படுவதை அ௮பெளருஷேயமென்று சொல்ல 

லாமே எனின் அதுவும் ஒவ்வாது: ஏனெனின் 
“ல ழ,வவாமெற ஜாய_தப௫௩[0வ./பொவரயொ? வாவ 

உருகி காக? 

“ ரக்வேதம் அக்கிநியிணிடமும் யஜ ஈர்வேசம் வாயுவினிடமும் ஸாம 

வேசும் ஆ இத்தியனிடமும் தோன் றியது, 

என்பது முதலிய சுருதிகளால் கர்மவசத்தால் அக்கிநியாதி சரீ ரத்தைப் 
பெற்றிருக்கும் தேவர்களாகிய ஜீவர்களிடம் தோன் நியதெனச் சொல்லப்படு 
இன்றமையால் என்க, இங்கனம் லக்ஷணம் யாதும்பொருர்தவில்லையே எனும் 

சங்கைநிகழும். 
ஆதலின் அதன் லக்ஷணச்தைப் பற்றிய மர்மத்தை விளக்குவாம் 

அபெளருஷேயம் என்பதற்குப் பொருள் வேறுவிதமாகவே உள்ளதாயினும்
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மர்.இரங்களும் ப்ராம்மணங்களுமாயுள்ள சப்சசாசகளே வேசமெனும் லக்ஷ்ணச் 

தையே 'மூக்கயமாய்ச்கொள்க, இங்ஃ னம் சொண்டால் எவ்வாக்ஷேபணைகளுக் 

கும் இடமிராது. ஆனதுபற்றியே ஆபஸ்சம்பர் முதலிய பெரியோர்களால் 

“௦ குரா 3 நணபொ௦ வ../௨_நா8யெ.ப௦7? 

மந்திரப் ராம்மணங்களுக்கே வேதரசாமதேயமாம் ”’ 

எனும் ஸுத்ரத்திளல் வேதஸ்வரூபம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

ஆசலால் இதுவே ஸிச்தாக்சமென்் றறிக,. 

சங்கை, மர் திரப்ராம்மணங்களே வேசமென அதன்லகூண ச்தைச்கொள்ளு 

தலும் உசதமாகச்காணப்படவில்லை, 

௮தாவது மந்திரங்களின் அர்ச்சக்சைச்கவனிப்போமாயின் அவைகளைப் 

பிரமாணமாக ஓச்துக்கொள்ள மனம் இயலவில்லையே 

“an J ©) coor .\ a2 ap. ~anLe gO” 

என்பது முதலிய மக்இரங்களுக்குப்பொருள் யாதுமறியப்பவெஇில்லையே. 

பொருள் விளங்காத மர்இரம் பிரமாணமாவது எப்படி ? எனுஞ் சங்கையாம், 

இஃதறிக, இம்மாதிரியான மர்இரங்களுக்கு அர்த்தம் விளங்கா இருத்தல் 

வாஸ்சவமே. ஆயினும் ஆகமகிருச்தங்களையும் வியாகாணச்தையும் கொண்டு 

சாதுக்களின் அர்த்தத்சை ஈன்கு பர்யாலோடுச்சாலொழிய இம்மாஇரியான மர் 

இரங்களுக்குப் பொருள் விளங்காது, ஆனதுபற்றியே இப்படிப்பட்ட மர்இரங் 
களின் பொருள் யாஸ்கமுகிவரால் நிருக்சமெனும் வேதாங்க நாவில் நிர்ணயிச்சப் 

பட்டிருக்கன்றது. அதாவது இந்தமர் திரம் ஆச்விரஸ-ஒக்தத்திலுள்ளதாதலால் 

இங்கு ௮ச்விரீசேவர்களே பிரதிபா இக்சப்பட்டி ருக்கவேண்டுமென்.ற நியக்கூடி. 

யது. அன்றியும் * ஜஹ.மீ£ ” என்பதாக இருமைவிகு தியையடைய சொல் 

லாசவுமுள்ளது. ஆதலால் ஜஊ.[ரீ--பாணம்செய்கன்றவர் _தாஹ_ும 

_க8-வதைச்சின்றவர் என அர்.த்தங்கொண்டு ௮ ச்விநீசவே இங்குபொருள் 

என நிருக்ததீதினாலறிக, ஆராய்ச்சி செய்யாதவருக்குப் பொருள் விளஎங்காசது 

பற்றி மந்இரம் குற்றமுடையதாகுமா? அ௮ங்ஙகனமாகாதாதலின் மச்திரம் பிரமா 
ணமே என்பது நிர்ணயம். இசனுண்மை 

om bo 2. 08 விஸ் ௮௩௦ 7 

எனும் ஸு௫த்ரத்தால் ஜைமினிமாமுனிவரால் சொல்லப்பட்டுள்ள து. 

சங்கை, ' 

“கப ஹேஉாஹிடி- உ றிஹிஉாஹ௮?? 

சழேயுள்ளதா ? அல்லது மேலேசானுள்ளதா ?' 

என இம்மக்இரச்தினால் 4 கடடையோ கள்ளனோ” என்பது மூதலிய 
வாக்யெங்களில் போல எர்தேகமேற்படுகின்றதேயன்றி நிச்சயம் ஒன்றும் விள 

் 16
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க்சவில்லையே. நிச்சயஞான,ச்சை உண்டாச்காமல் ஸர்தேஹஹே துவாகவேயுள்ள 

இம்மாதிரி மர்.இரங்கள் எப்படி.ப்பிரமாணமாகும் ? என்பதாகச் சங்கிக்கக்கூடும் 
இணி இசனுண்மையறிக, இட்மர்இரம் ஜகதீசாரணமான பாவஸ்து மிக 

வும் சம்பீரமாயுள்ளசென்பதைப் போதிப்பதேயாம். அதாவது இர்சு வஸ்து 

இக்குதானுள்ளது அங்குதானுள்ளது எனவரையறுக்து நிர்ணமிச்ச இயலாக 

ன்பதுகொண்டு அங்ஙனம் பிரவர்தீஇித்தறிக, இங்கனம் பரம்பொருளின் பெரு 

மையை விளக்ச எழுந்ததாதலால் இம்மர்இரம் ஸர்சேஹச்கிற்கெதுவாகாது. ஆத 

லால் இம்மாதிரி மர் இரங்களும் பிரமாணமே என்றறிக, 
சங்கை 

“வாகவ வக 7 ரந ௮ி தியாய தஹெ? 

* ஒருவனேருச்திரன் இரண்டாவனில்லை ”' 

“வ ஹவடி ரணிவ வாஹ் ஸொபெம-௨. ர8கயிஹுூ3 9] 

ஆயிரக்கணக்காய் இப்பூமியில் எந்சு ௬த்இரர்களிருக்சின்றனரோ ” 

என இங்கனம் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமான அர்க்சக்தையுடைய மந் 

இ.ரங்களை எப்படி ப்பிரமாணமாகச்கொள்ளுவது? எனச் சிலர் சங்௫ிக்கக்கூடும், 
இவ்வுண்மையறிக, ருத்தாரொருவரேயாயினும் ஈச்வரச்துவயோக மஹி 

மையால் அகேசகோடி மூர்த்திகளோடு கூடியிருக்குர்கன்மை யொல்வுமாதவின் 

ஒன்றுக்கொன்று விரோதமல்ல,. ஆதலால் பிரமாணமே என்றறிக, 

சங்கை, அதாவது, 
“orga yo ores பொண்) ௨௩௭3 | Ogu lag ஹட. ௨ற 

ர ் 

ஹாவஹொஃஹ) 4) யாவ? வ ரஷ்லவொமொற ad & | 

இதற்கு நான்கு கொம்புகளும் மூன்று கால்களும் இரண்டு தலைகளும் 

ஏழு கைகளும் உள்ளன. மூன்ராகச் கட்டப்பட்டிருக்கின் ற து, இந்த 
வருஷபம் எக்காளம் போடுகின்ற த” 

, என இம்மர்இிரத்தினால் சொல்லப்படுகிறபடி. ஓர் விருஷபமுமில்லை யன் 

ளோ. இப்படி ௮ஸம்பவமான அர்த்சத்தைச் சொல்லுவதாகிய இம்மந் இரச்சைப் 

பிரமாணமாய் எப்படிக்கொள்ளுவது? என்பதாகச் சிலர் சங்கிக்கக்கூடும். 

இனி இதனுண்மையறிக, இங்கு யக்ஞத்தை வருஷபமாய் உருவகப்படுக் 
இச் சொல்லப்படுகின்றது. அதாவது சான்கு கொம்புகளென்றதனால் ஹோதா, 
அத்வர்யு, உத்காதா, ப்ரும்மா எனும் கால்வர்களே கொம்புகளாகவும், சாலை 

மத்தியானம் ஸாயங்காலம் எனும் ஸவநங்கள் மூன்றுமே பாதங்களாகவும், யஜ 

மானன் ௮வனது பத்நீ எனும் இருவர்களும் சிரஸ்களாகவும், காயத்ரீ முதலிய 

ஏழுச் சந்தஸ்களும் கைகளாகவும், ருக்வேதம் முதலிய மூன்றுே வதங்களும் பம் 

திரங்களாகவும் உருவகப்படுத்தி, யாகங்களுக்கும் அதன் ஸாதனங்களுக்குமுள்ள 

ஸம்பந்தமே போிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வருஷபமென் ற இனால் காமனைகளை 

வருஷிப்பதென்பது பொருள். எக்காளம் போடுகின்றது என்றதனால் ஸ்தோச் 
இரம் சாஸ் திரம் முதலிய சப்தங்களின் கோஷத்தையுடையது என்பது அறிக,



வேதவேதாங்க பாகர்சம், 43 

இங்கனம் யாகஸாதனங்களின் ஸம்பந்தத்தை தீருஷ்டாந்தவாயிலாச விளச்ச 

TPES இம்மந்திரம் ௮ஸம்பவமான அர்த்தச்தை யுடையதல்லவாதலின் பிரமா 

ணமே என்க, இவ்வுண்மை ஜைமிநிமாமுறிவரால் 

“ a Suro) Bsus ures » 

எனும் ஸூத்கிரத்கினொால் போ தஇிச்சப்பட்டுள்ள த. 

சங்கை அதாவது 
ம 93 ஒஷயெ தராபஹெ_5௦ 

* ஓ ஷஊ.தியே இவனை ரக்ஷிப்பாயாக ”' 

ர் றாராணொ_தம ராவண? ” 

“ gnaCor Aracme, Oruujmaen” 

என்பது முதலிய மர் தரங்களில் அசேதனமாகிய தர்ப்பையையும் ௧ pater 

களையும் நோக்கப் பிரார்த்தனை சகாணப்படுகின்றதே. இம்மாதிரியான மர்இிரம் 

எப்படிப் பிரமாணமாகும் ? என்பதாகச் சங்கை நிகழக்கூடும், , 

இதனுண்மை யிதுவேயாம். அதாவது யாகத்தில் உபயோகப்படும் ௮சே 

தினமாகிய தர்ப்பையும் பிரார்த்திச்சத்சச்கதெனின் அந்த யாகம் மாந்தரைக் காத் 

தருளும் என்பதற்குக் சேம்ப்பானேன் என்பதும், எனில் கற்களும் ப்.ராதஸ் 

ஸந்தியானுவாகங்களை சரவணஞ்செய்ய இயலுமோ அதனில் வித்வான்௧ளாயெ 

பிராமணர்கள் சரவணஞ் செய்யவேண்டுமென்பசைப்பற்றிக் கேழ்ப்பானேன் 
எனவும் இவ்வர்ததம அறியப்படுகின் றமையால் இம்மா திரி மர்இரங்களும் பிரமா 
ணமே என்பது நிர்ணயமென் றறிக, 

இங்கனம் மர் இரங்களைப் பற்றிய உண்மையைய றிர்தால் ௮சன் பெருமை 

ஈன்கு விளங்கும், மர்திரபாகங்களில் குற்றமில்லையாதலா& மர்இரப்ராம்மணங் 

கள் வேதமெனும் லக்ஷணத்தில் சங்கைக்கிடமில்லை என் றறிக, 

இனி ப்.ராம்மணத்தைப்பற்றி விசாரிப்பாம். பீராம்மணமாவ து யாசெனின் 

கர்மங்களில் பிரேரேபிப்பதேயாம் என்றறிக, இங்கனமே 
28) வொடி நாவ ர ஹா நிய) ரஹணஸெவஷெரமு... வாஜ.$. 

.நிஉாரவர ௦ ஹர? | டட 
“ கர்மசோதனை ப்.ராம்மணமாம், ப.ராம்மணச்இனில் அடங்கியது 

அர்த்தவாதம் ௮.து நிர்தையும் ஸ்து.இயுமாம் 

என்று ஆபஸ்தம்பர் முதலிய முறிவர்களால் அதன் லகணம் சொல்லப் 

'பட்டிருக்கன்றது. ப்ராம்மணமானது விதி அர்த்தவாகம் என இருவசைப்படும், 
விதியானது 

6 ௯உடவு]_த௨1) வ_த.௯௦ ” 

பிரவர்ச்திக்கவேண்டிய காரியத்தில் பிரவர்ச்இச்சச் செய்வ த! 
cc ca Epa தாவ 7?



4h வேசசாஸ்திர தத்துவம், 

௮.றியவேண்டி௰ விஷயத்தை ௮.றியச் செய்வது 

என்றிருவகையாயுள்ளது. காமகாண்டச்திலுள்ளவையாகிய 

“ano பஜாயா௦வூவ$ர மிர வாமரய த, றாக மிதி _தாளு 
் வகி 

உஊ௰ 0 விகதி 08) 

 ஸர்தியில் ஸு9ர்யனுச் கெ.திர்முகமாயிருக்து சாயத்திரியினால் gt 
மந்திரிக்கப்பட்ட ஜலத்தை உயர எடுத் துவிடவேண்டும் 

என்பது முதலிய வாக்கியங்கள் பிரவர்த்தக விதிகளாம் 

“ஞதாவாஊஉவரவா ம Bias at”? 

ஈதெல்லாம் ஆ இயில் ஆத்மமாத் இரமாயிருந்த து 
ce ப ஜுர OD pe ட்ட) உ, ஹவிவாஷொ.கி௨௱௦ ௨_க ORBIT BS 0B 0924 ஹ 

ப்ரும்மவித்துபரத்தையடைகின்றான் ஸத்தியமும் ஞானமும் அனந்த 
முமாயுள்ளது ப்ரும்மம் 

என்பது முதலிய உபரிஷத்வாக்கியங்கள் ஞாபகவிதிகளாம். 

. இனி அர்த்தவாதமாவது விதியினால் விலக்சப்பட்ட விஷயத்தைமிகவும் 

இலாடித்தலாவது நிஷேதத்தினால் விலக்கப்பட்ட விஷயங்களை மிகவும் நிர 

'இத்தலாகவாவ.து உள்ளவையும் பிரமாண விரோதமாகச் காணப்படுவனவுமா 
இய வாக்வயெங்களாம், இவ்விஷயம் ஏற்கனவே *: அச்சிரியமுதான் அவன்சண் 
ணீர் வெள்ளியாயிற்று ” என்பது முதலிய தஇிருஷ்டார்தங்களால் லவ சதமாகச் 

சொல்லப்பட்டது. அர்த்தவாதங்களின் வாக்கியார்ச்சச்சைப் பிரமாணமாகக் 

கொள்ளக்கூடாது, அதன் கருச்தையே பிரமாணமாகக்கொள்ளவேண்டும். இவ் 

விஷயம் 

“ லியி நாகெகுவாக)வா 5-_௧)யெ.4 நலிய _நா௦ஹ) 99 
$ 

"விதியோடு ஏகவாக்கியப்படுகின்றமையால் விதிகளை ong HG 

மூலமாய் உபயுச்தங்களாகின் றன ”? 

- என ஜைமிகி மாமுனிவரால் உபதே௫க்கப்பட்டிருக்கன்றது. அர்த்தவா 

தங்களில் சாஸ்திர விரோதம், இருஷ்டவிரோசம், சாஸ்திர திருஷ்டவிரோ 
தம் எனமுூவகையான விரோதங்கள் காணப்படுகின்றமையால் முக்இயார்த்தத் 
தை விடுத்து அதன் கருத்தையே பிரமாணமாய்க்கொள்ளவேண்டுமென் பதாம். 

இதனால் வேதத்திலுள்ள எந்த பாகங்களில் சாஸ்இர விசோதமாவது, பிர்த்தி 

யகஷ்விரோதமாவது, சாஸ்இரதிரூஷ்ட விரோதமாவது கிகழுகின்றதோ அந்த 
பாகங்களுக்கு அங்கு சொல்லப்படும் விதி நிஷேதங்களிலேயே கருத்தென்று 
அறிந்து கொள்ளவேண்டும், இதனையறியாமல் ப்ராம்மணபாகங்களைப் பிர 

மாணமல்ல எனச்சொல்லுவோர்களைத்தற்காலம் விசேஷமாய்ச்காணலாம். இங் 

நனம் விசாரித் துப்பார்த்தவர்களுக்கு மச் இ.ரம் ப்ீராம்மணம் எனும் இசண்டு பா 
சங்களடங்கெ வேதத்தில் எக்குற்றச்இிற்கு மிடமில்லை என்பது விளங்குமாத
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வின் மர்திரப்ராம்மணங்களே வேதம் என்பது குற்றமற்ற லக்ஷணமென் 

pps. 
சங்கை, இனி வேதச்இல் பரும்ம யக்ஞப்பிரகரணச்தில் 

“ony on ணாநி.திஹாஷாந. OI PU IT 6ST LH) ஈஐ.மாயாநா 

ro ruvoen 3? 

ப்ராம்மணங்களையும், இதிஹாஸங்களையும், புராணங்களையும் கல்ப்பங் 
களையும், காதைகளையும், கா.ராசமடறிகளையும் 

என்பது முதலிய சுருதியில் இதிஹாஸாதஇிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற 
னவே! ௮னாதியாகிய வேதச்தில் ஒரோர்காலச்தில் தோன்றுவனவாடிய இதி 

காஸபு ராணா இசப்தங்கள் வழங்கப்பட்டி ௬த்தல் எப்படிப்பொருர் தும்! எனும் சங் 

கைசிலருக்கு நிகழும். ் 
இவ்வுண்மையை நிரூபிப்பாம். இதிகாஸ புராணங்கள் முதலியவை கல்ப் 

பந்தோரும் ஏற்படுவனவேயன்றி ஓர் கல்ப்பத்தில் மாத்திரம் ஏற்பவென என்ப 
தல்ல. ஏதோ ஓர் கல்ப்பத்தில் மாத்திரம் ஈடந்ததும் மற்றகல்ப்பங்களில் ஈட 
வாததுமான விஷயச்தை வேதம் சொல்லுமாயின் ௮து குற்றமாகுமேயன் றி 

ஸகல சல்ப்பங்களிலும் இர்இிராதி ஆ இகாரிக சேவர்கள்போலவே பொ துவாய்த் 

தோன்றி கடைபெறுவனவா தலின், அலவகளின் பெயர் வேதத்தில் சொல்லப் 

பட்டிருத்தலால் சேதம் ௮னு இியென்பதற்குச்சிறி தும் ஹானியில்லை என்பதே 

உண்மை, ஆயினும் இந்தச் சுருதியில் சொல்லப்பட்ட இதிஹாஸாதி சொற் 

களில் அறிந்து கொள்ளவேண்டிய விசேஷமிருக்கன்றது. அதாவது பராம் 

மணம் எனும் பாகத்திலேயே அ௮வாச்தாமாய் இதிகாஸபு.சாணாதிகள் ௮டங்யுள் 

ளன என் பதாகிய தர் மர்மம் இருக்கின்றது. அதாவது 
0) வரவ eV aL! gir eH)” 

 தேவாஸாரர் யுத்தத்இற்குச் சர்ஈச்சராயினர் 

என்பது முதவி அர்த்தவாதம் இதிஹாஸமெனும் சொல்லாலும் வழங்கப் 
படிவது, 

“so pommed oli y ட _நவகி௦ விஉாஹ 7? 

£ ஈதெல்லாம் முதலில் யாதும் காணப்படாமலிருந்தது ”' 

என்பது முதலிய ஜகச்தின் பூர்வ .பிலமையை உபக்கிரமித்து ஸ்ருஷ்டி 
இரமத்தைச்சொல்லும் சுருதியானது ஸர்க்கக்கிரமச்தை விளக்குவதாதலின் 
புராணம் எனும் சொல்லாலும் வழங்கப்படும். அருணகேதுசசயாப்பிரகரணச் 
இல் சொல்லப்படும் 

| “gq G26 1 )oLiglehiao ai) ae”? 

1 இதற்குப்பின் பலிஹரணம் செய்தால் ”” 
என்பது: முதலிய சுருதிகளே சல்ப்பமெனும் சொல்லாலும் வழங்கப்படு 

ag. அக்கசிசயராதிவேள்களில் கானம் செய்யப்பட வேண்டிய ஸாம பாகங் 

சளே *.மாயா ”” காதை” எனும் சொல்லால் சொல்லப்பவெது, £ரர்களாயெ



46 வே த்சாஸ் இர தத்.துலம், 

மனிதர்களின் விருத்தாந்தத்தைப் பிரதிபா திக்கும் சருதிகளே * நாராசம்ஹீ '? 
எனப்படும், ப்ரும்மயக்ஞப்பிரசாணத்தில் சொல்லப்படும் இதிஹாளா இகளுச்கு 

இங்கு சொல்லியபடி. ப்ராம்மண பாகத்திலடங்கிய ௮வாந்தரசுருதிகள் என்பதே 
பொருள் என்றறியத்தக்க து. 

சங்கை :--௮ சாவ .த கல்ப்பச்தோரும் மாருமல் நிகமுவனவாகிய ௮ இகாரிக 
விஷயங்களே வேதத்தில் சொல்லப்படும் எனச்கொள்ளப்பட்டதன்றொ, 2a) 

விதமாயின் 
௩ நொ வொஹ_)ஹூ மரீ அஹி apd g,oe. ;raidle. 

ஷூ ஐஐ $ | கெ ராகாவா -ணஹூ/சழா seri கஉயொ 

விரத உரஸாரது? 

எனும் இம்மக்இரம் ௬ச்வேதம் முதலாமஷ்டகம் முதலாவது மண்டலம் 

AGIs pens பதினைந்தாம் வர்கத்தில் பதின்மூன்றாவது மர் திரமாயிருக் 
கின்றது. இந்த மந்திரத்தின் பொருள், 

முரஷீ_தஸ..5யூ நாய 27 ஹீ_த தி, வவ கெஷ ஐ. 5 ௦௨௨ 

ஷா] ட னை aOeag» வரகெபரவிபெஷெ. 

AP ELIOT Hol yvaoGss G\8G16_Goas > G70 வாண ஷு கு | 

a0 9 _§ wi) ஹிப்ஹாகி வள வ௦_தஹாகி ஹவா -»Q eso pur Bp aur 

_[59 UD? _j5) ஸ்ர வே ஹர gira கவஹாஷ ௦௦ ந _நா வி9௨௯௦ ௯றொ 

a விசொகவ, காரா வி ௬௨௨௨௦ கெ.ாஉடு வரிசவிசா வ 

௩ுண$ வாஹறரநு நந call Quoas ரந வி-சொகவிலி0ெ) 

0840 KOT TS 

எனும் ஸாயணபாஷ்யத்தாலறிக, இம்மர்இரச்இில் சுஈச்சேபன் எனும் 

ஒருவன் யாகத்தில் பசுவாக அ௮கப்பட்டுக்கொண்ட சரிதம் சொல்லப்படுகின் 

றதே. இங்கனம் சுஈச்சேபன் என ஒருவன் தோன்றுதலும் யாகத்தில் 

ஈரபசுவாக அகப்பட்டுக்கொள்ளுதலும் கல்ப்பர்தோரும் ஸம்பவிக்குமெனக் 

கொள்ளுவதா? ஆ.திகாரிகவிஷயமே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் எனப் 
பூர்வம் நிர்ணயித்இிருக்கின்றமையால் இதனை ஆ இகாரிச சரிதம் என்று கொள்ள 
வேண்டியதாகுமே ? ௮.து உடிதமாகக்காணப்படவில்லையே எனும் சங்கை 
சிலருக்கு நிகழும், 

இனி உதனுண்மையைச்சொல்லுவாம். சுநச்சேபன் என்பவன் இகாரிக 
னல்ல, இந்தச் சரிதம் யதார். சதமல்ல. வருணன் எனும் ஆதஇிகாரிக தேவன் 

மூலமாய் இறைவனையுபாஹித்து வழிபடுதல் மிகவும் சிறந்ததென்பதை மாந்த 
ருக்குப் போதிப்பசன் பொருட்டாய் அர்த்தவாதமாகிய சரிதத்தை உள்ளடக்கிக் 
கொண்டு பிரவர்த்திச்சதென்பதாகவே இம்மந்திரத்தை யறிக. இனிபு.ராணங் 
களிலும் சாச்சேபன் கதை சொல்லப்பகெின்றதே, அப்படி யிருக்க இதனை
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அர்த்தவாதம் எனக்கொள்வது எப்படிப்பொருர்தும் ? எனின், இதற்கு உத்த 

ரம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட து. அதாவது புராணங்களிலும் அர்த்சவாத 

சரிதங்கள் ஏராளமாய்ச் சொல்லப்படுகின் ஈமையால் அவைகளில் சொல்லப் 
பட்டிருக்கும் சரிதங்களை யெல்லாம் வாஸ்சவமெனக் கொள்ளவேண்டூமெனும் 

நிபந்தனையில்லை. ஆதலால் அங்கு கருத்தை மாத்திரம் ௮றிர் தகொள்ளவே 

ண்டு மென்பதே அறியச்தச்சது, | 
அன்றியும் இச்சரிதம் பாகவதத்தில் சுஈச்சேபன் என்பவன் வூரிச்சக்இ 

ரன் செய்த யாகத்தில் ஈரபசுவாகக்கட்டுப்பட்டானென்றும், ராமாயணச்தில் 

அம்பரீஷன் செய்த யாகத்தில் ஈாபசுவாகக்கட்டுப்பட்டானென்றும் ஒன்றுக் 
கொன்று விரோதமாசச்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையாலும் ௮ர்ச்சவாசமென் 
பதை ஈன்றாயறிந் து கொள்ள இயலும், ஆதலால் இர்தச்சரிதம் பிரதி கல்ப்பமும் 

ஈடக்கவேண்டுமெனச் சங்கித்தல் ௮ நியாமையே என்க, 

சங்கை. “ஐ 80 %வ௱ண ? எனும் மர்திரச்தினால் பெருமை பெற்ற 

வன் சாச்சேபன் எனப்பூர்வம் ரிஷிச்சச்சோ சேவதைகளின் பெயரைச்சொல் 

அவதில் உள்ள மா்மத்தைச்சொல்லும் பிரகரணசக்இில் எழுசப்பட்டி ரக்கின்ற 

தே. உண்மையில் ஈடர்திராக ௮ரத்தவாச சரிசத்தில் பிரஸ்காபிச்சப்படுவோ 

னது பெயரை, மந்திரத்தினால் பெருமை பெறக்கூடும் எனும் விஷயக்தில் இரு 

ஷ்டார்சமாகச்சொல்லுவது உ௫தமாகுமோ எனச் சிலர் சங்கிக்சக்கூடும். 

அனுதண்மையறிக, மர்திரா நுஷ்டானச் இல ork St Fons EAT SCO BL GL) 

பதன்பொருட்டு, வாஸ்தவமாகவே ஈடந்திராத சரிதத்தில் பிரதி பாஇக்கப்படும் 

புருஷன து பெயரைக்திருஷ்டாந்தமாக வைத்து முன்னோர் வழங்குவது குற்ற 

மாகா.து. சம்போன்றவர்களுக்கு மர்கிரானுஷ்டானச்தில் எப்படியாவது சிரச 

தையுண்டாகவேண்டுமென்பதே அவர்களது நோக்கமாதலின் இங்கு Ail sub 

சங்கைக்டெ.மில்லை என்பதறிக. 

சங்கை, அதாவது புசாணங்களில் சொல்லப்படும் சுனச்சேபாஇ விருத 

தாந்தங்களையும் ௮ர்ச்தவாதம் எனக்கொள்ளுவதாயின் எந்தச்சரிகம் gies 

வாதம்? எந்தச்சரிதம் வாஸ்தவம்? என நிர்ணயிக்க இயலாமல் கலவரமாசன்றதே 

எனின் கூறுவாம், 

புசாணங்களில் இது அர்த்தவாத சரிதம் இது வாஸ்தவ சரிதம் என்பதை 

நிர்ணயித்துச் கொள்ளுவது தன் புத்திபலமாச்திரச்சினால் இயலாதென்பசே 

உண்மை, ஆனது பற்றியே அதனையும் குருபாம்பரையிலேயே உபசேசம் 

பெறவேண்டும் என அபியுக்தர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஈச்வரானுக் 
இரஹகத்திற்குப் பாத்தொரான ஸ-9தமஹா முனிவரே புராணப் பிரவசன இற்கு 
அ இகாரியாய் ஏற்பட்டிருக்கெறதாகவும் அவர் இதிகாஸபு.சாணங்களைச் தன் 
புத்தி மாத்திர.ச்தினால் கரஹித்சவரல்ல என்றும் வேதவியாஸ பகவனால் உபதே 
கிக்கப்பட்டேகரஹித்தவென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதைச் கவனித்தால் 

இதிகாஸபுராணங்களை விற்பத்தியின் திடத்தன்மையால் மாச்இிரம் அறிந்து
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கொள்ள முயன்றால் அ இினிலுள்ள மர்மம் சிறிதும் விளங்காமல் ஸ்.தாலமாய்ச் 
கதைகள் மாச்இரம் அறியப்படும் என்பது விளங்குகின்றது. தற்காலம் குருபரம் 

பசையின் ௮ழச்சம் சவறிப் போய்ச் சன் புத்தி மாச்இரச்சாலும் பாஷார்சர 

. மொழிபெயராப்பினாலும் அ௮றியச்தலைப்படுகின்றமையால் உண்மை Ad) gud 
விளக்காமல், சொட்டவிவயல்களிலெல்லாம் ஸர் தஹமும் சூதர்ச்சமூமேஏ ற்படு 

கின்றது. ஸச்குரு பரம்பரையின் வழியாயும் விதிமுறை மாருமலும் வேசசாஸ் 

இரங்களை விசாரிப்பவருக்கு வேசம் அனா தியென்பதில் சிறிதும் எர்சேஹச்திர் 

இடெமிராது என்றறிக, 

இங்கு மற்றுமோர் உண்மையை அறிந்துசொள்ளவேண்டும். மர்இர 
ப்சாம்மணவடி வமாயுள்ள வேதத்தை மண்ருவநிகள் சண்டுபிடிப்பதில் இரண்டு 

வகையடங்கியுள்ளது. ஸக்்மசப்தக்தை ச்ரோக்கராகாச ஸம்பந்தஸம்யமச்இ 

னால் ஸ்தாலம்போலக் சண்டுபிடி த்தல் ஒர் வகையும் ஸம்ஸ்காரச்இன் ஸாக்ஷாத் 

காரம்?” எனும் யோகபலச்தால் கண்டுபிடி ததல் மற்றொன்றுமாம், ஸு9க்ம சப் 

ததிதைக் கண்டுபிடி த்தல் பூர்வமே௰ய நிரூபிச்கபபட்டது. ஸம்ஸ்காரஸாக்ஷாத் 

காரமென்பதும் சொல்லப்பட்டதாயினும் விஸ்சாரமாய்ச் சொல்லப்படவில்லை. 

ஆதலால் அவ்விஷயத்தைச் சற்று ஆராய்வாம், பதிலிருதையாகயெ ஓர் ஸ்.இரீ 
யின் கர்ட்பத்தினின்.றம் நாலைந்து குழர்சைகள் ஜநிக்க அவர்களில் உலகச்தோடு 

ஈல்லபழக்கமிராத பாலப்பருவச்திலேயே ஓர் பையனுக்கு ஸம்ஸ்கீருதத்தில் 

விருப்பமும், மற்றோர் பையனுக்கு ஸங்க தத்தில் விருப்பமும், மற்றோர் பைய 

யனுக்கு மாடுசன்று முசலியவைகளைச் தரத்திச்கொண்டு இரிவதிலேயே விரு 
ப்பமும், மற்றோர் பையனுக்குச் சிற்பம் முதலிய கைத்தொழிலிலேயே விருப்ப 

மூம் ஏற்பட்டு அந்த விஷயச்திலேயே ௮வனவனுக்குப் புக்தி மிகவும் கூர்மை 

யாக வேலைசெய்யக் காண்டுன்றோம். அங்ஙனம் பாலபருவத்திலேயே ஒவ் 
வொரு பையனுக்கும் வெல்வேறுவயையாய்ப்பிரவிருத்தி யேற்படவெசற்கு இந்தப் 

பிறவியில் சாரணமறியப்படாமையால் பூர்வ ஜீர்மமிருக் இருக்சவேண்டுமென்றும் 

அந்த ஜச்மச்தில் அவனவன் அந்தந்த விஷயச்தில் ஏற்கனவே பரிசயம் செய் 

இருந்தவனாலின் அர் வாஸனையே இந்த ஜச்மத்கில் பால்யச்சிலேயே அதே 
விஷயத்தில் விசேஷப் பிரவிருச்தியை யுண்டாக்குகன் றென்றும் கிர்ணயிக்கச் 
கூடியதே. அங்கனம் பூர்வஜர்மத்தில் பரிசயம் செய்திருர்த தேஹம் அப்போதே 
தொலைந் துபோக அந்தப் பரிசயவாஸனை இரந்த தேஹத்திலிருந்து ஏவுகன் 
றசைச்கவனித்தால், ௮து (2தஹதச்தைப்பற்றியதல்லவென்றும் பூர்வம் ௮ந்தசே 

ஹத்தை யடைர்திருர்து அதனைவிட்டுப் பிறகு இந்த சேஹத்தையடைச் திருக் 
கும் மனஸையே புற்றியதென்றும் வியக்தமாய் விளங்குகின்றது. பூர்வ ஜர்மத் 

இல் எந்தெந்த விஷயங்களில் உழன்றிருக்கன்ேறோமோ அச்தர்த விஷயங்கள் 

ஸசலமும் ஒன்றோடொன்று கலக்காமல் மனஹிலேயே ஸ்ம்ஸ்கார வடிவமாக 

வாஸனையாசப் பதிந்திருக்கும். அந்த வாஸனைகளே இந்த ஜர்மத்தில் முனை 

ந்து ஏவுகன்றன என்பதாம். |
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எந்தெந்தப் பொருளில் புத்தி செல்லுகன்றதோ அந்தப் பொருளே யறி 

யப்படுகன்றதென்பது பிரஹித்தமே, ஈம் அறிவானது இக்இரியங்களின் வழி 

வெளிப்பொருள்களிலேயேயாவது, ௮ல்லது உள்ளத்திலேயே யிருர் துகொண்டு 

வெளிப் பொருள்களையே இர் இத் தக்கொண்டாவது உழன்றுகொண்டிருக்கின் 

றது, இனிஇவ்விருவகையுழலுதல்களையும் நிறுத்தி ௮ றிவையும் மனஹில் பஇந்து 

இடக்கும் ஸம்ஸ்காரங்களிலேயே செலுத்துவோமாயின் அப்போது, அந்தப் 
பதிவுகளை வெளிப் பொருள்களைப்போல வியக்தமாயறிக்து கொள்ளலாம், இங் 

நனம் ஸம்ஸ்காரத்திலேயே எகாகரமாய்ப் புத்தியைச் செலுத்தி ௮வைகளை ஸா 
க்ஷாத்காரமாக அறிர்துகொள்ளுதலே ஸம்ஸ்கார ஸாக்ஷாத்காரம் எனும் தபஸாம், 

பூர்வ ஜன்மத்தில் வேதங்களை ஈன்கு ௮.த்தியயனம் செய்தவர்களுக்கு அப்போது 
ஏற்பட்டிருந்த ௮த்தியயன ஸம்ஸ்காரம் மனஹிமலயே நுட்பமாய்ப் பதிர்திருச் 

கும். ஆதலின் அந்த ஸம்ஸ்காரத்திலேயே புக்தியைச் செலுத்தி ஏகாக்கிரமாய் 

நிறுத்தினால், இந்ச ஜன்மத்தின் பால்யத்தில் ௮ப்பியஹித் இருந்ததை விருத்தாப் 

பிய காலத்தில் நினைப்பதுபோல பூர்வஜன்மச்தில் ௮ப்பியஹித்திருக்க வேதா 

தீதியயாம் நினைவுக்கு வர அதைச் சொல்லக்கூடும். : ௮ப்படியறிந்து வேதத் 

தைச்சொன்ன மஹருஷகளும் பலர். 

இங்கிதுவறிக, அதாவ. முச்கியப்பிரளயம், அவாந்தரப் பிரளயம் எனப் 
பிரளயம் இருவகையாம். முக்கியப்பிரளயமாவது பிரகிருதி மாத்திரத்தில் ஸக 
லமும் ஒடுங்கி அடங்கி லயித்துப்போய் இறைவன் மாத்திரம் மிஞ்சியுள்ளதாகிய 

பிராகருதப்பிரளயமேயாம். அ௮வாந்தாப் பிரளயமானது ரைமித்திகப்பிரளய 

மென்றும் யுகப்பிரளயமென்றும் இருவகைப்படும், ப்ரும்மதேவனுக்கு ஓர் பகல் 

முடிந்ததும் எல்லாம். ஜலமாக்திரமாய் எஞ்சிப் போகும், அந்தப் பிரளயமே 

கைமித்திகமென்பதாம். இணி யுகப்பிரளயமாவ து, கிருதம் தஇிரேசை துவாபரம் 

எனும் மூன்று யுகங்களும் சென்று கலியுகம் பிரவர்த்இிக்க bis யுகத்தின் இறுஇ 

யில் வேதசாஸ்இரம் வாணாச்ஈ£மவியல் முதலிய ஸகலமும் அழிந்து அடியோடு 
ஒழிந்து போதலேயாம் என்றறிக, இங்ஙனம் கலியுகந்தோரும் நிகழும் யுகப்பிர் 

ளயத்தில் வேதம் ஒழிரந்துபொடுற துமன் றிக் இருதயுகச்தில் தோன்றும் பெரி 

யோர்கள் தவப்பிரபாவத்தால் ஙம்ஸ்கார ஸாக்ஷ£க்காரம் எனும் ஹித்தஇி௫டைக்ச 
அதனால் பூர்வஜன்மத்தில் ௮.த்தியயனம் செய்திருக்த வேதங்களை நினைந்தறிந்து 
கொண்டு வெளியிகின்றனர். நைமித்திகப்பிரளயத்திலும் வேதத்தைக் கண்டு 

பிடி த்தல் இவ்வாறேயாம், 

இங்கனம் முக்கியப் பிரளயம் அ௮வாந்தாப் பிசளயம் என இருவகைப் 

பிரளயமிருக்கின் றமையால் இருவகை ஸித்திகளாலும் வேதத்தைச் கண்டுபிடி ச் 
இன் உனசென்.று சொல்லப்பட்டது, இங்கனம் சண்டுபிடி ச்சப்படும் வேதம் மக் 

இரம் பிராம்மணம் என இருவகையாயுசள்ளதென்பது ஏற்கனவே சொல்லப்பட 

டது. ப 
. வேதமான ஒன்றேயாயினும் மஹருஷிகளால் சண்டுபிடிச்சப்பட்டு பின் 
னர் துவாபாயுகத்தில் பலவாமுகப பிரிவடைகின்றது. இதனை, 

tv
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ஒச்விஜாகாள்,வேதங்களெல்லாம் ஒன்றே. வேதார்த்தங்களும் ஒன் 

றே, அங்கனமாயினும் சாகாபேசத்தால் பிரிக்கபபட்ட து 

எனும் ஸுதஸம்ஹிதாதி வாக்கியங்களாலறிக, 

அதாவது ரக் யஜுஸ் ஸாமம் அதர்வணம் என சான்காகப் மிரிக்கப்பட்டுப 

பிறகு ஒவ்வொன்றும் பலசாகைகளாய்ப் பிரிவடைர்தத. அங்ஙனம் ரக் யஜ ஈஸ் 

முதலிய பிரிவினையைச் செய்தவர் வேதவியாளர் எனப்படும் லேதகுருவே என் 

றும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட து, 

அவைகளுள் ரூச்வேசமாவது பாதபர்தகச்தோகூடி பதிகம்போலுள்ள 

வேசவாக்கியங்களாம். அந்த வேசம் ஏட்டு அஷ்டங்களாகவும் பத்து மண்டலங் 

களாகவும், அறுபச்து சான்கு அத்தியாயங்களாகவும், ஆயிரக்துப் பதினேழு 

ஸ-இக்தங்களாகவும் இரண்டாயிரத்தாறு வர்ச்சங்களாகவும் ௮மைர் இருக்கின் றது. 

இவவாறுள்ள வேதமானது இருபத்தோர் சாகையாய்ப் பிரிவடைர இருக்கின் 

ஐது. ஆனால் தற்காலம் இச்சாசைகளைப்பற்றிய விபரம் : கன்கறியப்படாமல் 

லோபமடைந்துவிட்டது. ஆயினும் ௮ச்சாகைகளின் பெயர் ஏதோ இரந்த மூல 

மாய் இஙகனம் அநியப்படுகின்றது, அதாவது சேசேயம், கெளஷ்$தகம், சை 
சிரம், பைங்கம், ஸாங்கியாயனம், ஆச்வலாயனம், மாண்டூகம், பாஷ்கலம், சாக 

லம், முத்கலம், கோகுலம், வாச்ஸ்யம், ச௫ிரம், எனும் இப்பெயர்களே சசணவ் 

wane தேதலிய நூல்களால் அறியப்படுகின் றன, . இதனை, 
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 ௬க்குகளின் ராசி ருகீவேசமாம், அதனை மிக்க பாயத்தினத்தோடு 

அப்பியஹித்து சாகலராலும், பிறகு கால்வர்களாலும் த.துவிக்சப்பட் 
டது. ஸாங்கியாயனர், ஆச்வலாயசர், மாண்டுகர், பாஷ்சலர் எனும் 

இவ்வைந்து SUS ருக்கெனும் ஒர் வேதத்சைச் சேர்ந்தவர் 
களாம்: *? | 

எனப் சாசன நூல்களிலும், அங்கனமே 

**ழமொமொக்ஃவெரவா ய 9மெறிறொறிறிரஹமா]| 
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முத்கலர் கோகுலர் வாச்ஸ்யர் சை௫ரர் இசிரர் எனும் இவ்வைவர் 
களும் சாகாபேதப்பிரவர்த்தகர்களாகிய சாகலசிஷ்யர்களாம் '” 

என்பது முதலிய விஷ்ணுபுசாணூதி வாக்கியங்களாலும் ௮.றிக,
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சிகளா௫ய முன்னோர்களால் அ௮.றியப்பட்டுப் போனமையால் ௮வ்வேதச்தை மாச் 

இரம் ஒழிர் துபோகும்படி செய்தார்கள் என்பதே, இவ்வாற வேசச்தைப்பற்றி 

அறிந் துசொள்ள வேண்டிய விபரங்கள் நிரூபிக்கப்பட்ட ன, 

இர்ரான்கு வேசங்களிலும் பூர்வபாகம் கர்மமாண்டமென்றும் இறுஇபாகம் 

ஞானகாண்டமென்றும் சொல்லப்படும். கர்மகாண்டத்தில் எர்த௨ருணாச்ரமத் 
தார் எக்கருமங்களைச் செய்யவேண்டு மென்டரது முதலிய விஷயங்களைக்காட்டி. 
ஸர்வஸாமான்ய தர்மங்களும் விசேஷதர்மங்களும் விதிச்சப்பட்டி ருக்கின்றன. 
ஞானகாண்டமானது எந்த உண்மையையறிந்தே இர்சப்பிறவிக்கடலினின்றம் 

கரையேறக்கூடுமோ அத்தகைய உண்மையை உபதேக்கின்றது. அறிந்து 

கொண்டு அனுபவிக்கவேண்டியதேயாயினும் ௮சனுண்மை தெரியவேண்டுமா 
னால் ஜீவன், ஈச்வரன், உலகம், சேகம், கர்ம, இன்பதுன்பம் முதலியவைகளையும் 

ஈன்கறிர் துகொள்ளவேண்டிய தா௫ன் மையால் அவைகளின் ஸ்வரூபமும் ஞான 

காண்டத்தில் கொல்லப்படுகின்றது. 

இனியிப்படிப்பட்ட வேதத்தை யோதசத்தக்க ௮இகாரிகள் யாவர் எனின் 

முதல் மூன்றுவர்ணச்தார்களே என்பது நிர்ணயம். இணிமற்றவர்கள் ஒ.இனால் 

லிளங்காதோ எனின், அசைச்கொண்டு அங்ஙனம் கூறியதல்ல, பின்னையா 

தெனின் அவர்களைத்தவிர மற்றவர் ஓதிஞல் ஒதுவிப்போர்களுக்கும் ஒது 

வோர்களுக்கும் ஈரகயாதனாதிகளால் தண்டனையுண்டென உண்மைழால்களில் 

சொல்லப்பட்டிருக்செறமையால் இவ்விஷயத்தில் சங்கித்தல் வீணேயாம்: 

இனியிங்கனமாயின் மூன்று வருணத்தாருச்கர்நியமாய் மற்றவர்கள் க்ஷம 
மடைவது எப்படியெனின் ? இதிகாஸ புசாணஙகளின் மூலமாகவும், ஐ.இயறிர் 
தவரிடம் பாஷார்தரங்களின் மூலமாகவும் ஈன்றாயறிர்துகொள்ள இயலுமாத 
லால் அவ்வழியே ௮.றியவேண்டு மென்றறிக, 

ஆனால் தற்காலம் நான்காம் வர்ணச்தார் இல்விஷயச்தில் சிறிதும் வருத 

தப்படவேண்டியதில்லை. ஏனெனின் முதல் மூன்று வர்ணத்தார்கள் ஒதவேண்டி. 

யவைகளைக் கிரமமாய் ஒஇக்கிரமமாகவே அர்த்த விசாரமும் செய்து அவ்வழியே 

அநு ஷடானச்திலும் கொண்டுெர்து லோகோத்திரமாகிய க்ஷமத்சைச் தேடிக் 

கொள்கின் றவர்களாயிருப்பார்களாயின் ஈமக்கு மாத்திரம் இதற்கெமில்லாமற் 
போச்சுதே என்று வருச்சமடையலாம். அ௮ஙஙனமிராமல் விசேஷமாய் எல்லா 

ரும் இவ்விஷயத்தில் ஒரேமாதிரியாய் இருத்தலே காணப்படுகின் றமையால் 
எல்லோருமே பச்சாத்தாபமடையசக் கூடியதாயிருக்கின்றது. ஆனால் வேத 

வேதாங்கங்களையோதுதற்கு இடமிராவிடினும்தத்தம் வர்ணாசரமதர்மச்தைமாத்தி 

ரம் எவ்வளவு சிரமமேற்படினும் விடாமற்கைப்பற்றி வருவார்களாயின் வே 

தாங்கங்களை யோதியறியாமலே க்ஷமத்தைப் பெறலாம் என்பது தண்ணம், 

இணிச்சிலர் வேதச்சை அர்த்தவிசாரம் செய்தால் மாத்திரம் பயனைப் பெற 
லாமேயன் றி கேவலம் சபதமாத் தரத்தை மோதிய பிராமணர்களுக்கு அதனால் 
பயன்யாதுமில்லை எனச் சஙடப்பார்கள். இதுவும் ஆசாய்ச்ிச் குறைவேயாம்: 
ஏனெனின் வேதம் சப்தப்பிரதான மாதலால் என்றறிக, இஇிகாஸ புசாணசர்ம
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சாஸ் இரம் முசவியவைகளே அர்த்த விசாரச்தை முக்கியமாய்க் கொண்டவை. 
மேசமோ எனின் சப்தபிசாதானமாயுள்ளதாசலால் அர்ச்ச விசாரம் செய்யாவிடி. 

னும் சேவலம் அத்தியயன மாச்தஇரச்தாலும் மர்திரமாச்இிரத்சை உச்சரிக்தலா 

லும் அபாரமாகிய க்ஷேமத்தையளிப்பதாயுள்ள து. இவ்விஷயம் காவ்யம் படிப் 
பவர்களாடிய பாலர்களாலும் ஈன்கறியக்கூடும். அதாவது 

பெ BT RA; wo ranoy Bir. ge _&oun வவ wo bir ௮) Ire 

பயா உ வணா து (ரரணவ வ நா ஷா ஹா த St GM ate? 

யாதொன்று சப்தத்தையே பிரசானமாய்க் கொண்டுள்ளதும் ராஜாக 
ரளைபோன்றதுமாகய வேசத்தால் அறியப்படுவசோ, யாசொன்று 

அர்த்தச்தையே முக்கியமாய்க் கொண்டதும் ஸ்நேகிகர் சொல்போன் 

றதுமாகயெ புராணவசனச்தால் அறியப்பவெசோ ”' 

என்று கூறியபிரதாபருத்திரீயம் முதலிய கிரந்தங்களில் உள்ளச்லோ 
கத்தினூலும் இதனை ஈன்கறிந்து கொள்ளலாம், ஆசலால் அர்த்த விசாரமிராக 

அ.த்தியயன மாதக்திரச்சைச் செய்தவர்களுக்கும் ௮பாரப்பயனுள்ளசென் றறிக, 

ஆனால்அத்தியயனத்தோடு விடாமல் அர்த்த விசாரமும் செய்தால் மிகவும் வி 
சேஷப்பயன் உள்ள்சென்பதே நிர்ணயம், 

இங்கனம் அதி கம்பீரமாயுள்ள வேதச்தின் அர்த்தமானது கேவல விற்பச் 

இமாத்இரத்சால் அறிந்துகொள்ள இயதாதாதலால் உள்ளபடி. ௮தன்பொருளை 

யறிர் துகொள்ளுதற்கு வேண்டிய ஸாதநங்களையும் பயிலவேண்டும். அந்த ஸாது 

நங்களே அங்கங்களென்பலையாம், ௮வை சீ்ை வியாகரணம், சர்சஸ், 

நிருக்தம் ஜயோ திஷம், கல்ப்பஸ-த்இரம் என றுவகையாயுள்ளன. இவைகளும் 

சல்ப்பக்தோரும்சடைபெறுவனவாயினும் பூர்வகல்ப்ப ஆ நபூர்வியின்படி இயற் 

றப்பவென என்பதல்ல. 

இர்நூல்களை இயற்றுவோரும் இக் நால்களின் வாக்கயமு ற்களும் கல்ப் 

பந்தோரும்மாறி வருவன ஆயினும் இவை கல்ப்பர்தோரும் சடைபெறுவன ஆத 

லின் ஆதிகாரிகநூல்களே என்றறிக. ஆனதுபற்றி இர்.நால்களும் வேசுத்இில் 

சொல்லப்பட்டிருச்சென்றன. 

இவைகளுள் 'சகை்ஷையாவ து அக்ஷரம் ஸ்வரம் மாச்கிரை பலம் ஸாமம் ஸர் 

தானம் இனும் இவ்விஷயங்களைப் பிரஸ் தாபிச்கும்நாலென்றறிக. அக்ஷ£மாவ.து 

அகாரம் முதலியவர்ணங்களாம். ஸ்வாமாவது உதாத்சம் ௮௫ தாத்தம் முதலிய 

வைஎன்ச. மாத்திரையாவது ஹ்ரஸ்வம் தர்க்கம் முதலியன, பலமாவது அக்ஷ 

சோச்சாரணங்களுக்கு வேண்டி௰ ஸ்தாஈப்ரயதீனங்களாம். ஸாமம் எனின் 

ஸாம்மிய மென்பதாம், ஸாம்மியமெனின் தோஷமின்மையே, தோஷங்களா 
வன, கதி சிரக்கம்பனம் முதலியவைகளால் உபாம்௬, தஷ்டம், தவறிதம் 
மூதலியனவாகிய குற்றங்களாம் என்றறிக, இனி ஸர்தானமாவது ஸ்ம்ஹில ச. 

அதாவது வாயொ-ஆயாஹி எனும் சொற்களின் சேர்க்கையில் வாயாவா 
| யாஹி”” எனும் ஸர்.தியாதேசம் வருதல் முதலியதாம், இங்கனம் €க்ஷசொல் 

லபபட்டது.
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வியாகாணமாவது Linen முதவியவர்சளாலியற்றப்பட்டுள்ள சப்தசாஸ் 
இர லவண, மாலேயாம், இரிப் பாணிநி முநிவர் சலியகச்இல் பிறக்சவான் 

ஜோ. அவர் பிறர் ச பிறகல்லயோ பாணிரி வியாகரணம் ஏற்பட்டது. அதற் 

முன் வியாகரணம் எனும் வேதாங்க நால் ஏற்படாமலிருக்சதோ ? எனும் சங்கை 
இிலருக்கு௨ இக்கும். அசனுண்மையறிக. அதற்குமுன்னரும் கார்க்தியம், காலலம், 

சாகல்யம், சாகடாயாம், பாரதச்வாஜம் முதலிய வியாசரணங்களிருர் தசாகப்பா 

ணிஙி வியாகாணத்தின்ஸ9 சீ இரங்களினாலேயே ஈன்ஈறியப்படுகின் றது. 

அ தலால் இதனில் சஙகைக்கிடமில்லை என்க, 

இணிச்சர் சஸ் எனும் நாலாவது எழுச்துக்டளைக் சணச்கிட்டு மர்இரங் 

களின் இ யல்பைப்போ இக்கும் யாப்பிலக்கணமேயாம். Gee சமாவது வேதத் 

இல் வரும் சொற்களுக்கும் கடினமானவாக்கியங்களுக்கும் அர்.த்ச; சதை SLI போ இச் 

கும் நாலாம், இந்நால் யாஸ்சமாமுநிவராவியற்றப்பட்டெ.து, நிருக்கமெனும் 

நாலில் சைசண்டுகம், நைகமம், தைவசம் என மூண்று காண்டங்களடங்கியிருச் 

தின்றன. இர். நாலை வேதச்இற்கு தர் அரிய உரை நால் எனக்கொள்ளலாம், 

ஜ்யோதிவமாவ து, வேதச்தில் சால விசேஷத்தைச் குறிச்தே கர்மங்கள் 
விஇக்கப் பட்டிருக்கன்றமையால் வேதச்இனால் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை 

அ புஷ்டி த்சலுச்குச் காலவிசேஷமாகிய இதி வா ஈக்ூச்கிராதகளின் ஞானம் 

அவயம் வேண்டப்படுகின்றது. ஆசலால் அங்ஙனம் அக்காலவிசேஷங்களைஎர் 
சேஹவிபரீதங்களின்றித் தெரிர்துகொள்வசன் பொருட்டுக் கற்றறிர் துகொள்ள 

வேண்டியதாகிய நாலேயாம், 

கல்ப்பஸ 6 தரமாவது ; ஆச்வலாயனர் போதாயனர் ஆபஸ் கம்பர் முசுவிய 

மஹாமுரி ani sont oS wt ற்றப்பட்டதும் வேதச்தில்- சொல்லப்பட்ட கர்மங்களை 

அ ஙுஷ்டிப்பதின் முறையையும் எர்தெர்சு மர் இரங்களை எந்தெர்சுக் கர்மாவில் 

உச்சரிக்சவேண்டுமெணும் விகியோகங்களையும் எடுத்து ஸங்கரஹித்துச் சொல் 

லப்பட்டிருப்பதுமாகிய நூலேயாம். ௮து ச்ரெளதஸ-௫த்ரம் ஸ்மார்ச்சு ஸஇத்ரம் 

என இருவகைப்படும், ச்ரெளச ஸ5க்திரமாவது யாகா அிெர்மங்களின் முறை 

யைஉணர்த்தும் ஸஇத்சராசியாம், ஸ்மார்த்த ஸு9தீரமாவது ஸ்ம்ருதியில் விசே 
ஷமாய்ச்சொல்லப்பட்டிருக்கும்ஸர் இயொலர்சன ஓளபாஸன வைச்வசேவாஇ ஸக 

லகர்மங்களையும் ௮. நுஷ்டிக்கும் முறையைச்சொல்லும் நாலாம். 

இர், Lie 6D கிருஹ்ய ஸு? தீரமெனப் பவெசாம். இங்கனம் சொல்லப்பட்ட 
ஆறு நால்களும் மணிதருக்குச் சைகால் முசலிய அங்கங்கள் போல வேதச்இற்கு 

அங்கங்களாயிருக்கின்றன. ஆனதுபற்றியே இவைகள் வேதாங்கங்கள் என்று 

வழங்கப்படுகின்றன. அதாவது 

ஊ௦%௦பகள_த(ுவஒஹ) ஹஹ கலொய௨௦)0.௧ | 
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வேசவேசாங்க பாரகாசம். 

 வெதச்திற்கு சர்தஸ் பாசங்கள். கல்பபஸத்இரங்களே கைகள். 

ஜ்யோதிஸ் சாஸ்இரம் கேத்தரமாம், நிருக்தம் காது என்பதாம். வே 

ச்திற்கு சக்ஷையே மூக்கு. வியாகாணமே முகமாம், ஆதலால் அங் 
கங்களோகெடவே வேசமோதுக, அங்ஙனம் ஐ.தினால் பரும்ம்லோக 

மெய்துவதற்கு ஏதுவாகும். 

என சீகை்டைமுசலிய நூல்களில் சொல்லப்பட்டி.ருக்கின்ற து. கை, கால், 
கண், மூகம் முசலிய அவயவங்களையின் றி ஜீவாக்மாவோடு எங்கனம் வியவஹற 

ரிக்ச முடியாதோ அ௮ங்கனம் சீகைஷ, வியாகரணம் மூசலிய ௮ங்கநால்கரின் றி 

வேதச்கிலுள்ள விஷ்யத்சைச் சிறிதும் ௮மிந்துகொள்ள இயலாதென்க, 

இங்ஙனம் ஆறு அங்கங்களும் சொல்லப்பட்டன, ஆயினும் மிகவும் அவ 

தியமாய்க்கற்றறிந் துகொள்ளவேன்டி யவைகளாகிய மற்றும் சில நால்கள் இருக் 

தின்றன. 
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புராணம் நியாயம், மீமாம்ஸை, தர்மசாஸ்இரம், ஆறு அங்கங்கள் 

இவைகளோகெொடிய வேசங்களே பதினான்கு விதீயைகளுக்கும் ஸ்தா 

னங்களாய் தர்மத்இற்கு இருப்பிடங்களாயிருக்கின் றன. 

என யாகஞவல்கீயர் முதலியமுறிவர் கூறியவாறு: புராணம், நியாயம், மீமாம் 

ஸா, தர்மசாஸ் இரம் முதலிய நூல்களும் வேசுச்தின்பொருளை யறிதலுக்கு ௮வ 
சியம் வேண்டிய ஸாதனங்களாகின்் றன. 

இவ்விஷயம் அறிய2தகச்கது. வேதமானது “* இதன்ச்செய் இதனையுபா 

றிப்பாயாக இதனையறிர்துகொள் ”” என்பது முதலிய கர்மோபாஸனாஞான 

விஷயங்களைப் போதஇப்பதும் ராஜாச்ஞைபோன்றதுமாயுள்ளது. ௮து பிரத்தி 

யக்ஷமாய்ச் காணப்படாத விஷயங்களை விளக்கிக்காட்வெ.த. அதனை ஈச்வரனால் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆணையென்றேகொள்ளவேண்டும், ௮தனைப்பிர இக்ஞையென் 
ope. | 

பிரதிக்ஞையாவது யாசானும் ஓர்விஷயச்சை “இது இப்படி.” என்பதாகச் 

சொல்லுதலே. இது இப்படி. எனும் சொல் மாச்திரத்தால் ௮வ்விஷயம் விளங்கு 

தில் அரிதாதலால் ௮தனை ஸஷஹேதுவோடு யுக்இியுக்தமாய் சொல்லவேண்டும். 

இணி ௮ப்படிச் சொல்லப்படும் ஹேதுமாக்இரதச்தால் ௮வ்விஷயம் உள்ளபடி. 

௮.றியட்படுமென்பதல்ல. ஆதலால் ௮சற்கோர் திருஷ்டார்சச்தைக்காட்டவேண் 

டியதவியமான்றது. இவ்வுண்மைபற்றியே ப்.ரதிக்ஞாஹேது இருஷ்டாரதங் 

களாலேயே விஷயம் ஹித்இிப்பது என முன்னோர் பரம்பரையில் வழங்கப்பட்டு 

வருடின்றது. உல௫ல் மனிதர் ஈடர்துகொள்ளவேண்டிய நிலமையைச் சொல் 
-லும் வேதத்தைப் பிரதிக்ஞையெனக் கொள்ளத்சக்கது. |
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அதற்கு ஸ்ம்ருதிகள்ஹே துநூல்களாம், இதிஹாஸ புராணங்கள் திருஷ்டாந 
தீம், இங்ஙனம் ச்ருதி, ஸ்ம்ருதி, இதிஹாஸ புராணங்கள் முறையே பிரதிக்ஞா 

ஹேது திருஷ்டார்தங்களாய்ப் பிரவர்த்தித்திருக்கன்றன. உசாரணமாக 

ஹு ஹஹூ௦யழாச2உாஹி_த ” 

பிரதிதினமும் (ஸந்தியை தோரும்) ஸந்தியை உபாஸனை செய்குக 

என லேதமான2 ஸக்தியாவர்சனம் சேய்யவேண்டுமென வி.இக்கின் றத. 
இதனால் ஸர்.தியாவந்தனம் செய்தல் ௮வசியமென்பது மாத்திரம் ௮றியப்படுகின் 

றதேயன் றி, செய்யவேண்டியதவசியம் என்பதற்கு ஹேது காணப்படவில்லை, 
ஆதலால் ஹேது வடிவமாக எழுந்து அதனைப் போதஇப்பதற்காக மனு முதலிய 

வர்களால் ஸ்ம்ருதி முதலிய நூல்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின் றன, 
சங்கை, | 

“தடி ஹவயாவ0_கஸர ஹவாகி 0௨-௫௮. விர வா வயா. 

யா௦௨மாய குரா ஆ ஹி திர _தாளு ஊட விக்கி திதா வதா 

சூவொலவதீ , ஊங்கவா?? 

£ அங்ஙனமிர்த ப்ரும்மவா திகளானவர் ஸர்இியாகாலத்தில் கிழக்கு 

முகமாயிருக்து காயத்இரியினால் ௮பிமர் திரிக்கப்பட்ட ஜலத்தை உய 

ரக்தாக்கு விடுகின்றனரன்றோ. அந்த ஜலம் வஜ்ஜிரமாய் ” 

என்பது முதலிய சுருஇிவாக்கியங்களால் ஹேதுவும் சொல்லப்பட்டிருக் 

தன்றதே| அப்படியிருக்க ஹேதுவாக ஸ்ம்ருதியெனத் தனியே தர் நூல் ஏன் 
பிரவர்ச்இக்கவேண்டும்; எனச்சிலருக்குச் சங்கை நிகழும், இங்கனம் சங்கத் 

தல் உதமல்ல, இங்கு காட்டிய சுருதியானது ஹேது இருஷ்டார்தம் போலக் 

காணப்படினும் எத்தகையஸர்தேஹங்களை நீச்குவசற்குஹேது சொல்லவேண்டு 

மோ அத்தகைய ஸர்தேஹக௩ கள் இந்தச்சுரு களால் நீங்குகின் றரனவல்ல,அதாவ.து 
ஸந்தியாவந்தனம் ஏன் செய்யவேண்டும் ? செய்யாவிடில் கெடுஇயெப்படி நிக 
மும்? உல$ல் கெடுகியென்பது யாதானும் ஓர் காரியத்தைச் செய்வதனால் மட் 

டும் நிகழுமேயன்றி ஒன்றுமிராத அபாவத்தினால் ஓர் காரியமும் நிகழுகின்ற 

இல்லையே 1 ஸர். தியாவர்தனம் செய்யா இருத்தல் செய்கையின் அபாவமேயன் 

ரோ. கார்யமானது யாதானும் ஓர் காரணத்தைப்பற்றி யேற்படுமேயன்றி தர் 

காரணமுமல்லாமல் ஒன்றும் ஏற்படுகின்றதில்லை. கெடுதியென்பது பாவரூப 
மாகயெ காரியம். ௮து ஸந்தியாவந்தனத்தின் ௮பாவத்தினின்றும் உண்டாகின்ற 
தெனின் யுக்திக்கு விரோதமாகின்றமையால் ௮தனை யொத்துச்கொள்ளக் 

கூடியதல்ல, கெடுதிவாவேண்டுமாயின் அதற்குக் காரணமான செட்டகாரியத் 
சைச்செய்யவேண்டும். ௮ங்கனமின்றி ஸர்தியாவந்தனத்தைவிட்டுச் சும்மா 
இருத்தலினால் கெடுதிவரும் என்பது சுத்தப்பிசகு. ஆதலால் ஸர் தயாவந்தனம் 

செய்யாமலிருக்கலர்ம் என், குதர்க்க புத்தியுடையோருக்குத் தோன்றக்கூடும், 

ஆதலால் அதற்குத்தக்க யுக்தியாகிய ஹேதுவைக்காட்டியே ஸந்இியாவந்தனம்
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௮ வூயம் செய்யவேண்டுமென்பசைப் புத்தியில் பதியச்செய்வதன் பொருட்டு 
ஸ்ம்ருதி வாச்யெங்கள் பிரவர்ச்திக்திருக்கின்றன. அதாவது 
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₹ எவன் ஸர்நியையை அனாதரவு செய்துவேறுகாரியங்களில் செல் 

லஓுகின்றானோ அவன் ஜீவிச்கும்போதே சூக்இானாய்ட்போய் மரித்த 
பின்னர் காயாகவும் பிறக்கின்றான். 

எனும் ஸ்ம்ருதி வாக்கிெய_ச்தினால் ஸந்தியாவர்தனச்சை 4அளாசாவ் செ 
ய்து” என வேது சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. அதாவது செய்கையின் இன் 

மையாகிய அ௮பாவக்இனின்றும் கெடுதியாகிய பாவப்பயன் எங்கனம் நிகழும் 

எனும், சங்கையாம்ஸர் இியாவர்தனம்செய்யா திருக்கலான து௮ பாவமாக ( இன்மை 

யாக)வே காணப்படினும் அது ஈச்வராக்ளஞையை அராதரவு செய்தல் எனும் 

பாவரூபமாகிய ஓர் செயலாசவே யிருக்கின்றமையால் அதனால் கெடுஇயாடிய 

பயன் நிகழுதல் யுக்திவிரோகமாகாது என்பதைப் போஇப்பதாகின்றது. இங் 

ஙனம் ஆழ்ந்து விசாரித்துப்பார்க்கின் வேதமெனும் பிரதிச்ஞா கீரந்தச்இற்கு 
ஸ்ம்ருஇ எனும் நால் ஜோதுவாகவே பிரவர்ச்இச்இிருக்கின்றது என்பது விளங் 

கும். இங்ஙனமே தஇிருஷ்டாச்தமுகமாய்ப் போதப்பசன்பொருட்டு புராளாஇ 

களும் அவசியமே என்றறிக, 

இனி ஸ்ம்ருதிகள் எத்தனை ? ஸு த்திரங்களெத்சனை 1 எனின். 

மனு, ப்ருஹஸ்பதி, சுகர், செளதமர், யமர், அங்கரர், யாக்ஞியவல்கியர், 
பிரசேதஸ், சாதாதபர், பராசரர், ஸம்வர்ச்தர், சங்கர், விகிதர், அகீரி, விஸ்ணு, 

ஆபஸ்தம்பர், எனும் பதினெட்டுரிஷிகளால் பதினெட்டுஸ்ம்ரு திகள் இயற்றப் 

பட்டிருக்கின்றன. இவையன்றியும் உபஸ்ம்ருகியென ஜாபாலி, நாசிகேதஸ் 
ஸ்கந்தர், லோகாகஷி கச்யபர், வியாஸர், எஈச்குமாரர், சந்தனு, ஜாகர், வியாக்கிரர் 

காத்தியாயனர், ஜா.துசாணர், கபிஞ்ஜலர், போதாயனர், காணாசர், விசுவாமித்தி 

ரர், பைமராஹி, கோபிலர் முதவியவர்களால் உபஸ்மரு இக எனும் நூல்களியற் 
றப்பட்டிருக்கின்றன. அன்றியும் வஹிஷ்டர், நாரதர், ஸ மந்து, பிதாமகர் 

பப்புரு, கார்ஷ்ணாஜனி, ஸச்இயவிருகர், கார்கயர், தேவலர், ஜமதக்கிறி, பரச் 

வாஜர், புலஸ்தியர், புலஹர், இருது, ஆகீடேோயர், சாகலேயர், மரீசி, வச்ஸர், பா. 

ஸ்கர், ருசி.சிருங்கர், பைஜாவாபர் என இருபத்தோர்வரும் இருபதச்தோர் 

உபஸ்ம்ருதிகளை: இயற்றயிருச்சின்மனரெனவும் அறியப்படுகின் றது. 

இணி ஸுூத்திரங்களெவ்வளவு எனின் பதினெட்டாம், அளவயாவன 
போதாயனம், ஆபஸ்சம்பம், ஸ்.த்தியாஷாடம், ,தஇிராஹ்மயாயணம், ஆகஸ்ச்யம், 
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FISVUL, BFaoruero, Frbuswuw, arg Hurwerw, owerser Oreree 
யம், பா.ர.த்துவாஜம், அக்நிவைச்யம், ஜைமினீயம், wot gerub, Csorerrip sud, 
கெளஷீ£தகம், என்பவையாம் என்றறிக, 

வேதங்களில் குறிக்கப்பட்டனவும் ஸ்ம்ருதிகளில் விஇிச்சப்பட்டனவுமா 
இய கர்மங்களை ஈடாசத்தும் வழியான துகருவிகரண முறைகளின் விளக்கத்தோடு 
கூட இந்த ஸ5த்திரங்களிலேயே விதிக்கப்பட்டிருக்கின் றத, இவைகளே சல்ப்ப 
ஸ9த்ரங்களென்றும் இருஹ்ய ஸ-6த்திரங்களென்றம் சொல்லப்படும், அன் 

நியும் இர்தசல்ப்பஸ-௫.த்இிரங்கள் ௮க்தர்த சாகையோர்ச்கு எனப்பூர்வபசம்பசாக் 

இரமத்தில் உபயோடுச்கப்பட்வெரும் மர்தரபபேதம், ௮அனுஷ்டானக்கருவிக7 
ணபேதம் முதலியவைகளைப் பிரித்து விசசமாகச்சொல்லுகின்றன. 

இர்ச ஸ-9.சீஇிரங்கள் இப்பரதகண்டம் முழுதும் கலந்து கடைபெற்று வரு 

இன்றன. ஆயினும் தென்சேசச்தில் போதாயனம், ஆபஸ்தம்பம், ஸத்தியாஷர 

டம், இராஹியாயணம், ஆச்வலாயனம், காச்தியாயனம் என்னும் இலைகளே 

லிசேஷமாய் நடைபெறுகன்் றன, வைகானலம், பாரத துவாஜம், ஆ க்ககிலைச் 

யம், ஜைமினீயம், மாத்தியர்தினம் எனும் இவைகளும் ஈடைபெறுகின் றனவாயி 

னும் விசேஷமாய் மிகுஇயாயில்லை. ஆக இப்பதினோருஸ்திரங்களும் இத் 

தென்னாட்டி லிருக்கன்றன என்பது அறிக. தெலுங்குசேசத்திலும் கன்னட 

தேசத்திலும் சாம்பலீயம், கெளஹீூதகம் எனும் இரண்டு ஸ-ட,ச்இிரங்களும்கூட 
அனுஷ்டிக்கப் பட்டு வருடின்றன. காச, பாஞ்சாலம், அயோச்தி, பிரயாகை, 
பூனா முதலிய இடங்களில் பதினெண்ஸ-௫த்இிரங்களும் தற்காலமும் ௮ HARD & 

கப்பட்டு வருன்றன. இச்தென்னாட்டில் கஇருஷ்ணயஜுர்வேதிகள் போதாய 
னம், ஸத்தியாஷாடம், ஆபஸ்தம்பம், ஆக்கிறிவைச்யம், பாரத் துவாஜம், வைகா 

னஸம், எனும் ஆறுஸுஒச்திரங்களையும் சுக்லயஜர்வே திகள் கா.சீதியாயனம், 

மாத்தியர் தினம், எனும் இரண்டு ஸஒத்திரங்களையுமே ௮னுஷ்டிச் துவருகின்ற 

னர். அன்றியும் போதாயனருக்குப் பகவான் என்றும், ஸ.ச்தியாஷாடருக்கு 
ஹிரண்யகே௫ியர் என்றும், ஆபஸ்.தம்பருக்கு ஸ௫.த்இிர்க்காரர் என்றும் யாக்னிய 

வல்க்கியருக்கு ஸநேயிஎன்றும் மறுநாமமும் வழங்கப்பட்டு வருகின் றது, 

இனிப்புராணங்கள் பதினெட்டு அவையாவன ப்ரும்மபுராணம், பாத்மபுரா 

ணம், விஷ்ணுபுராணம், சைவபு ராணம், பாகவதபு ராணம், நா.ரதீயபு. சாணம், பவி 
ஷ்யத்புசாணம், மார்ச்சண்டேயபுராணம், ஆச்சிசேயபுசாணம், லமிக்கபு சாணம், 
வாராஹபு ராணம், ஸ்காக்தபு சாணம், வாமனபு சாணம், மாத்ஸ்யபு. ராணம், கூர்ம 
புராணம், சாருடபு சாணம், பரும்மாண்டபுசாணம், என்பவையாம், இவையே 

மஹாபுராணங்களென்னப்படும், இவைகளையியற்றியவர் வேச வியாஸசே, 
உபபுராணங்கள் என மற்றும் சிலஇருக்கன்றன. அவையாவன உசசஸ், 

கபிலர், காளீ,ஸஈச்குமாரர், சம்பு, இவர்கள துபுராணங்களும்செதர்மம், ஸெளரம், 
.தெளர்வாளம் நா.ரதீயம், சாரஹிம்ஹம், நார்த்யம், பாராசரம், ப்ருகு ஸம்ஹிதை,
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அங்செஸ்ஸம்ஹதை மாரீசம், மானவம், வாஹிஷ்டலைங்கம், வாருணம், எனப்பதி 

னெட்டாம் என்க, 
இங்கனம் பூர்வடிரர்தங்களின் விபரமென்பதறிக, இந்தவேதச்திலுள்ள 

ஞானகாண்டார்ததங்களையறிர்து பரம்பொருளை யனுபவித்சலே முக்திஹேது 

என்பதில் ஸந்தேஹமில்லை, ஆயினும் ௮த்தகையஞானகாண்டார்த்தம் ஈன்றாய் 

அ௮.றியவேண்டுமாயின் மற்றும் சல$ூரர்தங்களை விசாரித்துத் தெரிர்துகொள்ள 

வேண்டியதவ௫ியமாயிருக்கின்றது. அச்தகைய இரர்தங்களை ஞானகாண்டாங் 

கங்கள் எனக்கூறலாம். ௮வை துவைத நூல்களென்பதாம். துவைதம் யாதென் 

பதையறியாமல் ௮தவைதச்தையறிய இயலாது. ௮,ச்வைசமாகிய உபநிஷச்தை 

யோ ௮.தனைவிளக்க எழுந்த ப்ரும்ம ஸ-9ச்திரத்தையோ படிப்பதற்கு முன்ன 
- ரே ஞானாங்கசாஸ் இரங்களாகய சையாயிசம், வைசேஷிகம், ஸாங்கியம், பாதஞ் 

ஜலம், ஜைமினீயம் எனும் &ந்து தரிசனங்களையும் குருமூலமாய்ப் பத்துத் 

தெரிர்துகொள்ளவேண்டும். இவ்வைந்து சாஸ் இரங்களும் வியாஸஸ-9ச்.இரமும் : 

சேர்ந்து ஆறு சாஸ் இிரங்களுமே ஷட்சரிசனங்களென்னப்படும். முகல் ஐந்து: 

ஸ-ச்இரங்களும் துவைதம் என்றும் வியாலஸு9க்திரம் ௮ச்வைசமென்றும் 

சொல்லப்படும். அத்வைத தர்சனமாகிய வியாஸஸ-௫ச்திரம் படிப்பதற்கு முர் 

Hew கையாயிகம் முதலிய ஈது தர்சனங்களையும் ஸரியாய்ப் படித்துத்தெரிந்து 

கொண்டால் .அ௮த்வைதசாஸ் இரத்தில் ஸர்தேக விபரீதமின்றிச் சுளுவாய் வஸ்து 

நிச்சயம் ஏற்படும், இவ்வைந்து சாஸ்இர ங்களையும் படிக்காமல் அச்வைத நால் 

படி. ச்தோமானால் தொட்டவிஷயங்களிலெல்லாம் ஸர்தேஹமும் விபரீதஞா 

னமும் ஏற்படுமேயன்றி நிச்சயம் ஏற்படிகின் ற தில்லை, 

மற்ற ஐந்து தாசனங்களிலும் ௮ச்வைதசாஸ் இர ௨றித் ச் சாந்த தத்இிற்கு விரோ 

தமாகச் சிலவிஷயங்கள் காணப்படினும் அவயம் ௮ றிந் துகொள்ளவேண்டிய 

தும். த்வைசசாஸ் இரச்இற்கு மூடன்பாடாயுள்ள துமாகிய ஏராளமான விஷயம் 

இருக்கின்றது. இவ்வுண்மைகொண்டே இர்து தர்சனங்களையும் அறியவேண் 

டியது அவ௫ியமென்றதறிக, இவைகளுள் சையாயிகதர்சனஸ-இச்திரமியற்றிய | 

வர் கெளதமரும், வைசேஷிகஸ-டச்திரமியற்றியவர் கணாதமுநிவரும், ஸாங்கிய ் 

ஸ-9ச்தரமியற்றியவர்கபிலரும், யோகஸ-9ச்்இரம் இயற்றியவர் பதஞ்ஜவியும், ! 

மீமாம்ஸாஸ-9ச்திரமியற்றியவர் ஜைமினியும் என்றறிக, இவ்வைந்து ஸ-௫த் * 

இரங்களையுமியற்றியவர்களாகிய Leg மஹாமுனிவரும் அத்வைதஞானமே 
மோக்ஷஹேது என்பதைச் கருத்தில் கொண்டவர்கள் என்பதே உண்மை, இவ் 

வைந்து தர்சனங்களையும் படி.க்துத் தெரிர்துகொள்ளாமல் ௮த்துவைத தர்சனத் 

தைப்படி.ப்போமானால் பிருதிவிமுசலிய ஐம்பூசங்களும் அவைசீளின் காரியப் 
பொருள்களுமாயுள்ள பதார்த்சங்களின்ஞானம், ஸ் தூலதேஹபேதம், லோகார்தச 
ஸ்வரூபம், கர்மகதி, புருஷயத்தினம், ஈச்வாஸ்வரூபம், தியானச்சிரமம், மன 
ஹின்' ஸம்பர்தமாயுள்ளதச் துவம் இவை முதலிய விஷயங்களைப்பற்றிய மர்மங் 

கள் நன்றாயறியப்படமாட்டாஎன்பது நிச்சயம், இவ்விவயங்களின் உண்மை
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sheenisriahe ser cpii@ un Pesci விஷயம் என்பது கொண்டே 
பரும்மஸ்-ஒத்திரத்தினில் சுருச்சமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருச்சின்றன, இவ்விஷ 

யங்கள் ஈன்றாய்த் தெரியாவிடில் பாபச்இினில் பயமும் ஈச்வரபச்தியும் வைராக்இ 
யமும் சமதம முதலியதும் சிறிதும் சைகூடாது. அசலின் Ors Dig sie 

னங்களும் அதிவைசசாஸ்இிர விசாரணைக்கு முன்னரே படிச்சப்பட்டிருச்தல் 

அவரியமேஎன் றறிக, 

இல்வுண்மையறியாமல் ஸாங்கியத்தில் ஈசனில்லைஎனச் சொல்லப்படுகின் 

றமையாலும் யோகத்தில் அத்துவித விரோதமாய்ச் சொல்லப்படுகின் மையா 

லும் பரும்மஸ-5த்திரபாஷ்யங்களில் ௮லை கண்டிக்கப்பட்டிருக்கன்றனவாத 

லால் அவைகளைப்படிக்கக்கூடாது எனச்சங்குப்பவரைச்தற்காலம் விசேஷ 

மாய்க் காணலாம். ஸுதீரபாஷ்யங்களில் கண்டிக்சப்பட்ட வைகளைப் படி. த்சல் 

கூடாசெனின் ஸுூதாபாஷ்யத்தில் நையாயிகமதம், ஒஜைமீநியமதம், முதலிய 

தரிசனங்களும் ஒரோரிடதக்தில்வையாகரணமதவித்தார்சமும் கண்டி க்கப்பட்டி ருக் 

இன்றமையால் நியாயம் மீமாம்ஸை வியாகரணம் எனும் இவைகளையும் படிச்சக் 

கூடா சென்றெற்படும், அப்படியானால் (வேதத்தின் பொருளைச் சிறிதும் 

அறிந்து கொள்ள இயலாமற் போவதும்சலிர 

பாறுாராண பா! உரக வர We. JUDIE roe 2A) HIG | 
ப 2 OO 

Oo grant bi HS. \T oro wan, AS FLUO] 

புராணம் நியாயம், மீமாம்ஸை, தர்மதால், சீக்ஷை வியாகரணம் முத 

லிய ஆறு அங்கங்கள் இவைகளோடுகூடிய வேதங்களே சதுர்ச்த 

(Ea sO FEO ETAL தர்மத்திற்கு ஸ்தானங்களுமாம் 

re + iD . த் 0 . : என்பதுமுதலிய அன்றோர் வாக்கியங்களம் விசோதமேயாகும், ஆதலால் 

நியாயமிமாம்ஸாஇகள் சண்டிக்கப்பட்டிருக்கனும் அவைகளைப்படிக்கவேண்டிய௰ 

தவரியமென்றுகொள்ளுவ துபோல ஸாங்கியம் யோகம் எனும் தரிசனங்களையும் 

படி. ச்சல் அவூயமேயாம் என்க, 

அன்றியும் இர்த விஷயத்தைச் சற்.றுக்கவனிக்சவேண்டும், நிரீச்வாஸாங் 
தயகாரிகைக்சுப் பாஷ்யம் எழுதியவர் பகவச்பாத சங்கராசார்யஸ்வாமிகளுக்குக் 

குருவா௫ிய கோவிர்தபகவச்பாசு ஸ்வாமிகளுச்கும் குருவாயுள்ளவரும் நேரில் 

சுசப்ரும்மத்திற்கு சிஷயருமாகய மஹாமஹாமஹிமைபொருர்திய அயியுக்தர் 
ளாகிய ஸ்ரீ சொடபாதஸ்வாமிகளன்றோ. ஈச்வாணில்லையென்.! சொல்லப்பட 

டி ருச்சன்றமையால் ஸாங்கெத்தைப் படிச்சவேண்டியதல்லவெனின், அத்து 

விதப்ரதிஷ்டாபகாளாகயெ அந்த அபியுக்தாள் அதற்குப் பாஷ்யமெழு துவாரா 

என்பதசையோறுிக்கவேண்டும், ௮ங்கனமே யோகஸ9த்இரத்திற்குப் பாஷ் 
யமான துப்ரும்மஸ-6)ச்சாரியரிராயெ வேதவியாஸரால் எழு தப்பட்டிருக்கின் றது?



வேதவே தாங்க ப்ரகாசம், | 61 

இவ்விஷயங்களை யோஜித்துப் பார்த்தால் தரிசனார்தரங்களைக் கற் ன் து 

கொள்ளுதல் அவசியமென்பது விளங்கும், 

அன்றியும் இதனைச். சற்றுயோஜிக்கவேண்டும், பாம்பொருளை ஸாக்ஷ£த்கரிக் 

கவேண்ுமாயின் சரவணம் மனனம் நிஇத்தியாசம் எனும் இம்மூன்று ஸாத 
னங்களும் வேண்டுமென வேதாரக்தச்இில் சொல்லப்படுகின்றது. வாமசேவர் 

சுகர் முதலி.ப மஹ?யர்களைப்2போான்ற உச்சம பரிபாகிகளுக்கு சரவணமொன் 

ஹே போதுமாயினும் மற்றவர்களுக்கு மனன 693 ியொசனங்களும் அவூயமே 
யாம், .சிரவணமாவது உபநிஷத் வாக்யெங்களின் அர்ச்தக்தை விசாரிச்ச2ல, 

மனனமாவது அவ்வர்த்தக்தினால் அறியவேண்டிய வஸ் துவினில் நிகமுவனவா 

இய சங்கைகள் நீங்குமாறு யுச்தி5பாரி விசாரித்த2லபாம். நிஇச்யொஸன 
மாவது சரவணமனனமங்களினால் அறியப்பட்ட வஸ்துவி?ல2ய மனஸை ஏகாக் 

சமாய் நிலைபபெறச்செய்து இியாணிக்ச2லை. இது விதி இது அர்ச்கவாசம் என் 

பதுமதலிப விஷங்களை நிர்ணடிக்கக்தந்க யோக்கியதையை ஸம்பாஇத்தும் 

கொண்ட. வேதார்தவாச்சியங்களைச் சரவண ்செப்ப2வண்டும். அல்லாவி 

டில் ஸரிபாய்ப் பெரருள்விளம்சாது, ஆசலால் அப்படிப்பட்ட ஞானச்தைப் 

பூர்வமே ஸ்ப்பாஇத்தும்கொள்ளுவதற்காக?வ பூர்வரிமாம்ஸை oF gy o ஜை பிரிய 

தரிசனத்தைக் சற்றநிர்துசொள் ரூதல் அவூபமமன்று சொல்லப்படிகின்றது. 

உலகத்தின் ஒ$க்கத்திற்கும் விரிவும்குர் ஏதுவாிய குண ஸராம்ய வை௨/ யங்க 

ளெயும் ஸுகதுத்சாஇகளின் இயல்பையும் பூர்வ?ம யறிச்கிறர்தால் பிரபஞ்ச 

பாமாதமாக்களின் நிலமையை கஹிச்சரிதலாசிய யுச்திவிசாரம் பொருக்தும், 

அன்றிபும் இதுஸரியான யுக்தி இது பிசமான யுக்தி என்பதாக நிர்ணபிக்கும்ப 

டியாகிய யோக்கியதைபும் பூர்வ 2ம அமைக் இருர்தால் பிறகு ஸரியாய் மனனஞ் 

செய்ய இயலும். ஆதலால் அப்படிப்பட்ட யோக்கியதையயைச் சம்பாஇத்துச் 

கொள்வதற்கு ஏதுவாசப ஸாங்கியசரிஈனம் நியாயவை2சி2 தரிசனங்கள் 

எனும்' இர்தத்தரிசன.ங்சளைப் பூர்வம கற்றி ப2வண்டியதவசியமாகின்றது. 

இணனிமனஸைப் பரம்பொருள் மாச்இரத்இல் நிலைகிறுக் துதலாகிய நிதிச்தியாஸ 

னம்கைகூடவேண்டுமாயின் மன ஹின் ஸ்வரூபம், அசன் திரியை, அதனையடங்கச் 

செய்துகொள்ளு (வழி தேதலிய விஷயங்கள் ஏற்கனவே யறியப்பட்டிருக்கவே 
ண்டியது அவசியம், ஆதலால் அவ்விஷபச்இற் கனயோகதரிசன (பதஞ்ஜலி 

ஸு9சீர) த்தின் ஆராய்ச்சிபும் அவ௫ியமாயிரு $9ன்ற து. இங்கனம் சரவண 

மனன நிஇ்தியாசனங்களுக்கு அவசியம் வேண்டியனவாகின்றமைபால் வே 

தாந்த தரிசனங்களையோ துதற்கு முன்னே ஏனையதரிசனங்களையாதியறிதல் 

அவசியமென்,9 சொல்லப்பட்டது. இவ்வுண்மைபற்றியே மஹருஷிகளாயெ. 
மஹானுபாலர்கள் தரிகனாந்தரங்களை மியற்றியிருக்கின் றனர், 

இணி இங்கனமாயின் ஸாங்கியம் முதலிய தரிசனங்களில் வேதாந்தவிரோ 

தீமாய் ஈச்வ£ணில்லை என்பது முதலிய விஷயங்கள் ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்:



“BO ஃவே தசாஸ்.திர தச்.துவம், 

இன்றன எனச் சிலர் சங்கிச்சக்கூடும், ௮வ்வுண்மை யிதுவேயாம். :பலநியா 

யங்களைப் பரிலேனைசெய்து நிர்ணயிச்கவேண்டிய மனனநிலமையில் மனம் பத் 

பலலவாருய் ஆராய்ந்து பார்ச்கவேண்டி.யதாகும். இறைவன் இருக்சின்றானெ 

னும் எண்ணயிருர்தால் ௮ருமையாசிய அல்வீச்வான து ஸ்வரூபச்திலேயே சத் 

தம் ஏகாக்ரமாய்ச் செல்லும், ஆதலின் ௮து பலவாருகிய நியாயங்களில் புகுச் 

து வேலைசெய்யவேண்டிய நிலமை;பாகிய மனனத்திற்கு இடையூறாகவே முடி 

யும், அளாதுபற்றிய மனனத்திற்கு உபயோகப்படுவதாகிய ஸாங்கிய தரிசன 

தி.தில் ஈச்வர ணில்லையென்று சொல்லப்பட்டது. இங்ஙனம் ஏனையதரிசனங்க 

ஸிலும் உள்ள விசேஷங்களை அறிர்துசொள்ளஷேண்டிய௰து. ஆதலால் சரிச 

னாந்தரங்களைக் கற்றறிர்தபிறகே வேசார்சு விசாரம் செய்யவேண்டுமென்பது 

நிர்ணயம். 

வேசமானது பிரதிக்ஞையென்றும் ஸ்௬ இதிஹாஸ புராணங்கள் ஹேது 

இிருஷ்டாந்தங்களென்றும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டசன்றோ. அதனைச்சற்று 

சவனிப்பாம். அதாவது வேசச திலுள்ள சர்மசாண்டமெனும் பூர்வபாகத்திற்கு 

வோது, மனு முசலியவர்களியற்றியஸ்மரு இகளும் போதாயனர் மூசலியவரியற்றி 

ய கல்ப்பஸ-9ச்இரங்களமாம். இருஸ்டார்த.ம் ராமாயணமும் மற்றுமுள்ள புரா 

ணங்களுமாம். இணி ஞானகாண்டமாகிய உத்தசபாகச்திற்கு ஹேது ப்ரும்ம 

ஸுக்.இரமும் இருஷ்டார்தம் பாரசம் பூ. கலிய நூல்களுமென்பதறிக. அன்றி 

யும் பாரதம் வேதச்தின் கர்மஞான பாகங்களாகிய இருசாண்டங்களுக்கும் இரு. 

ஷ்டார்தமாய் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற தும், சிலபாகங்களில் ஹேதுவாக வந்து 

உண்மையை விளக்குவ துமாயுள்ள நாலாசலால் அதனை வேதமென்றே சொல்ல 

வேண்டும் என்பதுமறிக, 

இல்வாறு செய்த ஆராய்ச்ரியால் பிரதிக்ஞாவடிவமாகய வேதமே முத 
நூல் எனவும் தோது வடிவமாகிய ஸ்ம்ருதி ஸ-6சீரங்களும் திருஷ்டார்த வடிவ 

மாகிய இதிஹாஸபு ராணங்களும் வழி.நாலெனவும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட து. வேதாச் 

தார்ச்சச்சை நன்கு அறிந்து கொள்ளுவதற்கு ஸாதஈங்களாகிய தரிசனார்தரங் 

களும் வழிநாலே என்றறிக, பிரதிச்ஞாஹேது திருஷ்டார்தங்களுச்கு விரோத. 

மாகாமல் பெரியோர்களாலியற்றப்பட்டி ருக்கும் காரிகை, பாஷ்யம், வார்ச்இகம்,, 

மூசலியநால்களும் வழிதூல்களே யாதலின் இவைகளெல்லாவற்றையும் சாஸ் 

,திரமெனும் சொல்லால் ஆன்றோர் வழங்கிவருகின்றனர். ஹேது இருஷ்டாச் 

தீங்களாகய ஸ்ம்ருஇி, இதிகாஸம், புராணம், முதலிய நூல்களைப்பற்றி விஸ் 
தாரமாய் விசாரித்து நிரூபிச்சவேண்டி௰ மர்மங்கள் ஏசாளமாயிருக்செறன. 

அதாவது தர்மபுச்.திரர் முதலியவர்களின் செய்கைகள் evince, ov Og Sie 

களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தர்ம மர்மங்களுக்குச் இருஷடார்தங்களாகககண்டு. 

கொள்ளத்தக்சவைகளாம். இவ்விஷயச்தைச் சணியே கிரூபிச்சளேண்டும், ௮ப் 

மகாமகோபாக்யாய, டாக்டர்



வேதவேதாங்க ப்ரகாசம், 08 

படி.கிரூபிப்போமாயின் பாரதா இகளின்பெருமை ஈன்கு விளங்கும். அ.தற்கிங்கு 

அ௮வகாசமிசாமையால் விரிவஞ் இம்மட்டோடு இந்நூலைப் பூர்ச்தி செய்கின்ற 

வேதவேதாங்கப்ரகாசம் முற்றிற்ற, 

வேசுசாஸ்திர தத்துவம் 

ஸம்பூர்ணம். 

up» alo ஸு ௩ மட vo = wls 

Osirin 

உ.வே,சா 

அடையாறு. 

காபாத்ரரரர, டாக்டர் 
ha ரதை 1/8 நரல் நிஜ 

சேன்ை_00 

          
   

PAAR HAAN as     

  

S. MURTHY & Co., MADRAP.


