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அன்பிற்சிறந்த அறிவுடையீர் ! ஈம்மனோர்கட்குச் சுகத்தின்கண் விழைவும் 

அுக்கத்தின்கண் துவடமு மிருந்த?போ இலும், செயற்கை மாத்திரம் மாறாகவே 

நிகழுகன்றது ) ஆகலின், துறசெயறகைமாறி ஈற்செயற்கையில் தலைப்பட்டு, ஈசனை 

யுபாசிச்து, குருவருளைக் கிட்டினாறறான் சர்வ துக்கங்களையும் நீக்பப் பசமாநந்தத் 

தைப் பயக்கும் மோக்ஷசா தனமாய சிவஞானம் செவ்வே கரதலாமலசம் போலா 

மென்பது திண்ணம், ௮த்தகைய சிவஞான3மோ 2வதூகால்களையாயும் வாயிலாயறி 

யத்தக்சே யன்றி மற்றொருவகையாலன்றாம் , ௮வையோ ஸ்ரீமத் சங்கரபாடிய உத 

வியைப்பெற்று மேதாவிசளாலரிதிலுனர்தற் பாலனவாதலின், ஈம்ம2னாராலெளி 

இலறிய ததக்கதொன்றன்றாம் இதனை த்திருவுளத்தெண்ணி2ப ஸ்ரீமத் சங்கராநந்த 

சுவாமிகளால் சர்வ வேதசிோபாகங்களாகிய உபநிடதங்களின்பொருளை கிரி 

வாய்த்தெரிவான் வேண்டி இவ்வான்ம புராணமென்லும் ௮ருமபெரு நூலிபற்றி 

யருளப்பட்டது. இவவாத்மபுராணத்தை ௮த்தியயனம் செய்வதா? தத்துவ 

போதம் முதல் கண்டனகண்ட காத்இிபமீறாக வமைகத சர்வ வேதார்தகிரர்தபாரா 

யணம் செய்தபயன் கரவில்வதுல்லியமாய்க் கடைக்குமென்பதன்கண்ே 6பமின் 

ரும். சர்வ '8வதார்தங்களின் பொக்கிஷம் இது?வ என இதனைச் சரவணிக்கும் ஒவ் 

வொருவருகதெரிர்துகொள்ளக்கூடிய 2த ; விரிபபானேன், இஇலில்லாதன இல்லை 

பெனவே சொல்லலாம். இக்,நூலாசிரியர் இர்.நூலியறறி யருளிய 2தயல்லாமல் 

92 உபநிடத வியாக்யானத்சையும், சங்கராகக இயென்னும் ஸ்ரீ பகவற்தேை விபாக் 

யானத்தையும், ஸ்ரீ பிரஹ்மசூத்திர விருத்தியையும், மற்றும் பிறவற்றையும் 

இயற்றிபருளியுள்ளார். இச்சங்கசாரந்த மூனிவுரையே உலீஃப்பிரசித்தமாய 

ஸ்ரீ வித்தியாண்ய ஸ்ரீ பாதீதா£த்க முனீசுரர்களின் தேசிஃசென் தூம்ஸ்ரீ வித் 

தியா சங்கர மூர்த்திகளெனவும், லம் கா? பாகத்தால் நெடும்காலம் பூமிக்குள் 

இருர்தவர்களெனவும், ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கா தேசி 2க௩.இரரின் விபாக்பான சிம்ஹா 

சனத்தை ](0வதாசிரியராய் ௮லங்கரித்துக் கொண்டிருச் தனசெனவும், சிருங்க 

இரிக்கு வருமுன் புண்ணிய மாதாவா௫ய சாவிரிதிரத்தே வசத்தநேகம் உர் 

கட்கு மெய்ஞ்ஞான நூஒகளைப் போ இத்.து வர்தார்களெஷவும், மற்றுமகேக வைப 

வங்களோடும் இருந்தார்களெனவும் பெரியோர்கள் கூறுவார்கள். இவர்கட்குச் 

சிருஷ்கரியின்கண்சணே அமைத்துள்ள ஆலயம்போ லிவ்வுலகச்.தும் மற்றெவ்



வுலகத் ஓம் இருப்பசரிசென்?ற கோற்றுகன்றது ) என்னை, சர்வ சால் இரமு 

முணர்ர்த வித்பாரண்ய பாரதிதீர்த்த முனிசுரராலமைக்கப்பெற்றிரு த்.தலின். இவ் 

வாலய மண்டபத்இருக்கும் 19 தூண்களில், துவா சச Has இயரா்களும், (pap tu 

தங்கள் சங்கள் பிபையை மா,கர்?தாறும் செலுச் இவருன்றனர், 44 ஆசனமே 

முதல் எத்துணைச் சாஸ்ரப்பொருள்களுள்ளன3லா, சக்கிரங்களுள்ளன வோ 

அவையாவும் இவ்வாலயதக்இன்வடிவமா யனமாகிருக்கின்மனன, இபபோதாங்லெ 

மு.தலியவறஙில் ஈற்பங்கறறிருக்கும் பெரும் பண்டிதர்களும் மற்றைபரும் இவ் 

வாலய நுட்பத்தை யறிவ?ச கூடாககாரியமெனின், இது சீபாலொன்றமைப்பது 

பாண்டையசென்க; எனவே, இதற்கிதுவே யொப்பென்றாம, இக் மூலாசிரியா 

ஆங்கு கெடும்காலம் சமா தியிலிருப் 1, “Tsien Orsay gud sass இறஈ.து 

பார்த்தபோது இவப மங்களவடிவ Radas ௮௫௫ மாத். இரம இருக்ககாமென 

அறிஞாறைவர். இத்தககைப மக முனிவர் பெருஙகருணையாலருளிச்செய்க இவ் 

வாத்மபுரணத்தினரமை பெருமைகளை சோக்க2ப ஸ்ரீ ரிச்சலசாஸ் அவர்களின் 

குருமாத்திகளாகப ஸ்ரீ காகாராம்பண்டிகென்னு 1 இராமகிருஷ்ணபண்டித ரவா 

களாலவிபாக்பானிக்கபபடடலு இது விபாகரணவலிபை பிலாக்குபப.பனபடாமை 

கரு.க2ப ஸ்ரீ காசியின்கண் ணெ ழுஈதருளிபிருந்கவரும சியாயப்பிரகாரிகை, ௧௧ 

வானுசந்தானம, ப5வற்கிதா கூடார் தததிபிகை என்னு ॥ ஹிர்திநூறகட்கு wae 

பருமாகிப ஸ்ரீ சிற்தநாநந்த சுவாமிகளால் இ.*ுவும ஹிரஇுபாஷைபிலருளபபட் 

டது; இத்துணைப் பிரசிகதமாகிய மகாபுசாணம உலக முழுதும பாலியுப தமிழ் மக் 

கட்குப் பபன்படாமலிருந்க ஒருபெருக் குறையை $க்குவான் 2வண்டி, கோயிலூ ॥ 

மடாலபத்தில ௮௫..இபாபெடிர்தருரிபிருந்து ஸ்ரீ இருக்கார் என்னும 2கஷத் 

இசத்தில ஸ்ரீ மஹா?கவ காமஸ் மாண பூவகசம் வி2தஹழமக்க மயைய் இப 

ஸ்ரீ விச2சகச ஞான2,கூகரின் பாக2சகரசாகி 2வதாகத பாஸ்கரராப் விளங்கு. 

ஸ்ரீ வீர, சுப்பைப சுவாமிகளால் (சிவம முகலிப ௮25௧ நூலசளின் மொழி 

பெபர்ப்பாசிரியசால்) ச சமிழ் கையில இமமகாபுசாணம் அமாழி2பபர்க்கபபட் 

டது. இம்மஹாபுராணம் ஒன்றை உபக்சமழதல உபசமமாசமவரையில் வாசிக 

துணாவாராயின், சகல புசாணஙகளின் ரகசிபாத்தங்களும், 2வகாக்கதஇின் 

அத்்இி.பகக அர் தாக அபேரொபங்களும் தன்றின் 2மலிட்ட விளக்கைப் போல் 

Osvo pa விரக மாதலினுஹீம், சமத்து ஸ்சாஈஞ்செய்துள்ளான் சர்வ 

இர்த்தஸ்சாகழ்ம் செய்ததற்கொக்குமென்னு । மது 2பால், இவவாதமபுசாண 

ஆராய்ச்சி ஒன்2ற சகல சாஸ்திர ஆராய்ச்சி செப்தசற் க ஓக்கு மாதலினைம், 

இப்புராணத்தில் பிரா இச்சப்படாத விஆபம் எச்சஸ்இரம்களிதும் பிரதிபாதக் 

கப்பட்டுள்ளன இல்லைபாதலினனு ம், எத்தகைய அஇுகாரிகளின் சத த.த்தையும் 

தன் வசப்பநுத்திப பு நடார்த்த.த்சைப பபப்பிக்கச்செ.ப்வதாயும், சிறு குழகிக்குச் 

தாய் அமுதாட்டி வார்டபது பால, இஇசாசமலமாயத் சத்துகார்த் தங்களைப் 

போப் சாயுமிருத்தலின், மச்களிபாக் ௬ு5பினை Oude gir ஒங்கொரு புருடர் 

ன்.இரிகளின் மாட்டும் இவ்வா த்மபுராணம் அத் இயாவரியம் இருச்சற்பாற்று. (இம்



மகா புசாணம் முட்டின்றி Pet g முடி தறப்பாருட்மி ody. புசாணதஇறகுச் சா 

தாதாரர்களாய்ச் சேர்க்து முன்பணம் அனுப்பிய அன்பர்களின் ஈன்றி யெக்காலச் 

அம் மறச்கத்தக்ககன்று. இப்புராணத்தைத் சமிழ் ஈடையில் ௮ச்யெற்றுவதற்கு 

வேண்டிய உதகிகளைப்புரிஈ ௪ டைம்ஸ் ஆபீஸ் பேப்பர் பப்ளீஆ்செய்யும் டி.பார்ட்டு 

மெண்டில், போர்மேனாயிருக்த ஸ்ரீமத் இரத்தின மு£கலியார் பெருங்கருணைக் 

குணம் என்றும் மறக்கத்தக்கதன்றாம். இப்புசாணத்தை புருப்புபார்த் து பிழை 

இன்றி செப்பம் செய்துக்கொடுத்த சாதுக்கள் ஈன்மி எஞ்ஞான்றும் மறக்கற்பால 

தன்று, இப்புமாணத்தை ௮ச்சுவாகனமேற்றிப் புத் சகவடிவாய்ச் செப்பஞ்செய்்.து 

கொடுத்த டைம்ஸ் ஆபிஸரின் ஈன்றி என்றும் மறக்கத்தக்கசன்று, பிழையுள 

தேல் உலகம் பொறுக்க, 

இங்கனம் 2 

மூர்த்தி சுவாமிகள், 

ஆநந்த - ஆசிரமம் வியாசர்பாடி, 

212 
oka



புத்தக விளம்பாம். 

eT me கை 

LY ஆக்மபுராணம் விலை Ba 8 0 
பகவற்கை கூடார்த்த தீபிகை டி 5 0 

வேதாந்த மதநத சிந்தாமணி » 4 0 
இயாயப்பிரகாசம் . 4 0 
தத்துவாநு சந்தானம் ப 2 8 
கைவல்லியம் மீ பொன்னம்பல சுவாமிகள் உரை ,, 20 
சேரத் தரயம் (பகவற்ததை, ஈசாதை, பிரம€தை 2 0 

வியாக்கயொனத்துடன்) ” 
கண்டனகண்ட காத்தியம் , 1 4 

வேதாநீதரத் திவைலி ர் ] 0 

ஞானசாதக சஹாயம் ப 0 12 

நியாய முத்தாவலி 0 12 
அனுக்தை ன் 010 
உபதேச சகஸ்ரீ 0 10 
ஆத்திச்சூடி பாஹிய ஆந்தரார்த்தம் » 0 8 
வேதாந்த முக்தரவலி ” Q .6 
பிரம£தை மூலம் சுத்தப்பதிப்பு ச 0 5 
மகரவாக்யெ இரகூயம் , 0 4 

பர் பஞ்சாக்ஷ£பாஷியம் ப 0 4 
பர்த்ருஹரி வைராக்கிய சதகம் உரையுடன் 7 0 8 
சொருபானு சத்தானம் 7 0 3 
திரதிசயரதத்தீத் திரட்டு » ‘0 3 

வீலாசம் : விலாசம் : 

மூர்த்தி ஸ்வாமிகள், , மூர்த்தி ஸ்வாமிகள். 
ச. 49, எறுச்சஞ்சேரி ரேரட்டு, செ. 6, ஜெனால் சாலிள்ல் சோட்டு, 

ஆகந்தாஸ்ரமம், லியாசர்படிடி சென்னை. வேப்பேரி, சென்னை. 
தபால் சார்ஜ் பிரத்இயேசம்,



இவெமயம். 

ஒம்மகாகணபதயேம 2 

௦ ௦ 

ஸ்ரீ ஆதமபுராணம். 
, 

மங்கலம், 
வேத சாயக னாயெ வேழமா முகனைச் 
சோதி ராயக னாகிய பாவேச் சுடரை த் 

தாதை ராயக னாயெ குகன்றனைச் சகமீ 
யாதி காய யாகிய சியையினைச் தொழுவாம். (1), 

சங்கர குரவன் ருண்மரை யுயர்ந்த சங்கரா னந்த்தே சிகன்றன் 

இங்தெ வினைகண் முத்திரா மேச னிருமரை யருணைவெற் பிணைகள் 

பொங்கரு ணிதியின் பொன்னடி கரிபின் புகர்முகம் படை.த்ததே வுருவா 7 

யிங்கெனை யாண்ட வீரஞா னேச விறைமரை யிறைஞ்சவாழ்த் இடுவாம். டு 

திற்கனா னந்த தேசிகன் றனைப்பணிர் தடியேன் 

கற்கு மாறெளி தருர்தெய்வ வாணியைக் கணித்தே 
நிற்கும் இனைத் தமிழ்மொழி தரவுள நிகழ 
மெற்கு மாதுணை யிபமுக வீரனின் னருளே. (3) 

ஒம் ஸ்ரீ கணேசாய௩ம: ஸ்ரீ குருப்யோகம: 
ஸ்ரீகாசி விஸ்வேஸ்வராப்யாம்ஈம : 

புகழு மெய்யுணர் வஞ்சனச் சலாகையாற் பொதிந்து 
விகழஞ் ஞானமா மிருள்படு குருடனென் றனது 

இகழுங் கட்புலன் நிறர் திடப் பட்டதிங் கெவரா 
னிகழு நற்ெறப் பாரியன் பதகித நினைவாம். (4) 

p06 fp பிரம சூத்தொத் தோடு மிறைஞ்சுறும் பாடிய மியற்றுஞ் 

சங்கரி வடிவாம் வாதரா யணனென் ச.துர்மறை வகுத்தசா யகனை; 
சங்கா லுருவாஞ் சங்கா பசவற் ச.தர்மறை புகழீமுனி வாளைப் 

'பொங்குள மதனிற் பன்முறை வணக்டப் போற்றுதும் புசையெலா &றவே. (5) 

நூல். 
டரமகருனை நிறைச்த பாமேசானானவர் சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஜீவர்கள் 

மோச்தமடையும்பொருட்டு வேதங்களை இயற்றியரறாளினார்; ஆண்டு முதலாவதாய 
குமிசாண்டத்கின்௧ண் ஜீவர்களின் சத்த ௪ தீ.தியின்பொருட்டு வருணாசம தர் 

ஸகிரூபணம் செய்தருளினார்; இரண்டாவதாய உபாசனாகாண்டத்தின்௧ண் 

கஸின் விக்ப 'திவிர்த்தயின்பொருட்டுப் பலவிதமாய உபாசளைகளை நிரூ 

    
  



௨ பர் ஆத்மபுராணம். [மதல் 

பணஞ் செய்தருளினார்) மூன்றாவகாய உபநிஷத் வடிவஞான காண்டத்தின் 

கண்ணோ, கன்மத்தானும், உபாசனையானும், சுத்த மாய சித்தத்தோடு கூடிய 

முழமுக்ஷாக்கட்குப்பிஹ்மச் தன்மையினடைவு ஜனனமாணத்தி நிவிர்த்தியென்னு 
மிரண்டின் வடிவ மோக்ஷங் இடைத்தற் பொருட்டு ஜீவப பிரஹ்மங்களின் ௮பே 

துத்தைக் கூறியருளினர். 

இது கூறியதா லிது துணிபப்பெற்றதாயிற்று ) வேக முழுவதும் ஜீவப் 

பிரஹ்மங்களின் அபேசுத்தைப பிரதி பாதிபபதாம்; ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் 

பேதத்தைக் கூறுவதன்றாம் ஏனெனின், ஜீவபிரஹ்ம பேதத்தைக் சாணப 

பட்ட புருடனுக்கு வேதத்தின்௧கண் பயத்தினடைவு கூறியிருத்தலினென்க. 

அல்லது ஜீவேசுவாரின் பேதத்தை வேதம் போ ிக்குமாயின் அபபிரமாண 

'மாம்; ஏனெனின், ஜீவேஸ்வாரின் பேதம் * யானீசுவானன்று ”” என்னு மிவ் 

வுலகோ ரனுபவத்தாலேயே அணியப்பெறும் / உலகோரா லறிபபபடாத பிர 

யோஜனமுடையதாய ௮ருத்தக்தைப Curses வேதங்கட்குப் பிரமாணத் 

தன்மை சாஸ்இரத்தின்கண்ணே சாற்றப்பட்டிருக்கன்றது ; ஜீவப பிரஹ்மததின் 
பேதமோ உலகத்தின்கண் பிரசித்தியாம் என்றறிக. மேலும், பேதஞானததால் 

மோக்ஷரூபபலத்தி னடைவுமின்றாம); மாருய்ச ஜனன மரண வடிவ அுக்கத்தி 

னஸடைவுமாம். 

ஆகையினாலே பேதத்தை யறிவிப்பதில் வேகங்கட்குத் தாற்பர்யமின் 

ரூம். இத்தகைய பாமேசுவாரின் திருக்கருத்தை யறியா தவராய், பேசவாதி 

யசாய நகையாயிகராதியோர் வேத முழுவதிற்கும ஜீவப் பிரஹ்ம பேத நிரூ 

பணத்தின்கண் தாற்பர்யவருணனஞ் செய்தனர். அந்த ஜீவப் பிஹ்ம பேதத்தை 

நிச்சயித்து ஜனன மாண வடிவ துக்கத்தை ஜீவர்க ளடைஈதனர். ௮௩த ஜீவர் 
கள் “துன்புறுதலைத் திருக்கண் ணுற்ற பசமகருணா மூர்ததியாகிய ஸ்ரீ சங்கரா, 

ஸ்ரீ சங்காபூஜ்யபகவற்பாத அசார்யவடிவ ௮வதாரததைத தரித்து உபநிஷத் 
அக்களுக்கும், ஸ்ரீ வியாசசூததிரங் கடகும் பாஷியஞ் செய்தருளினார்; ௮பபாஷி 

யத்தின்கண் பேதவாதியரைக் கண்டித்து௪ ௪ருவ உபநிஷத்துக்கட்கும், Saw 

பிரஹ்மங்களின் ௮பேதத்தைப் போ இபபதில் தாற்பர்ய நிரூபணத்தைச் செய் 

தருளினார். x6 தப்பாஷியத்தா லுபநிஷத்துக்களின் பொருளையநியப் புத்.இ 

சாமர்த் இயமில்லா த முமுக்ஷாக்களின்மீது இருபைபுரிர்அ, ஸ்ரீ சங்கரானந் தீ 

சுவாமிகள் எர் தீ, எநத வாக்கியம் முழமூக்ஷஈவின் மனனத்தின்௧ண் ணுபயோக 

மாமோ ௮ந்த அந்த உபநிஷத் வாக்யொர்த்தத்தை ஸ்ரீ ஆத்மபுராணத்தின்௧ண் 

நிரூபணஞ் செய்தருளினார். 

௮ஈத ஸ்ரீ ஆத்மபுசாணத்தின்சண்ணும் உலகன்சண் அள்ளார்க்குப் பெரும் 

பான்மையும் பிசவிர்த்தி யின்மையைக்கண்டு ஸ்ரீ காகாராமபண்டிதர் அத ற்கு 

வியாக்யானஞ் செய்தருளினார். ௮ந்த வியாக்யானச௫த ஸ்ரீ ஆத்மபுராணத் 
தாலும் வியாகாணாதி அ௮ப்யாசமின்றிப் பாஷை படிப்பவசாய முராக்ஷக்கட்குச் 
சுரு இப்பொருளின் ஞானமானது உண்டாகமாட்டாது ; ஆகையினால் ௮வர்களின் 

பொருட்டு, உபயோயொய் எவ்வெவ் வியாக்யொனங்களுளவோ அவற்றைச்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் ேரேய உபநிட ௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3 

சசர்த்து மூலமுழுவதும் பாஷையி லெழுதபபடுகன்றது. ஆண்டு முத லத்தி 
யாயத்தின்௧ண் இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபகிஷதார்ததத்தை நிரூபணம் 

செய்வாம். அதன்கண் குருடரின் சம்வாதத்தால் ௮.இியில் ௮இகாரியி னிலக் 

கணத்தை நிரூபணஞசெய்வாம், 

வேதங்களை அத்தியயனஞ செய்தவனும், ஆசரியர் அருளும் ௮ருத்தத் 

தைத் தரிபபதிற் சமர்த்த புத்தியுடையவலும், தயையோகூடிய மனத்தலும் 

ஆபமுமுக்ஷ "வானவன் ஸ்ர்துவகையாய பேதஞானத்தாற் பயத்தையடைந்த 

உலகைபபார்த்து ஒருகாலச் £ இல் விசாஞ செய்வானாயினன். ௮வ்வைஈஅ வகை 

யாய பேதமோ) (1) "ஜீவேசுவார்களின் பேதம், (2) ஜீவர்களின் பாஸ்பாபேசம், 

(3) ஜீவ ஐடங்களின்பேசம், (4) ஈ௪ ஜடங்களின் பேதம், (5) ஜட ஐடங்களின் 

பேதம் என்னு மிவையாம். இபபோது ௮வ விசாசத்தின் வடிவம் கூறப்படு 

இன்றது: அரததோ ! பெருங்கஷ்டம்? தக தாரிகளாய சர்வஜீவர்களும சம்சார 

ரூபசூலத்தால் ஜனன மாண வடிவ ௮ககத்தை யடைக்துகொண் டிருக்கின்றனர். 

இகர்தச சம்சார வடிவசூல மெவ்வண்ண மிருக்கன்றதெனின், ௮து காமக 

குரோதாதி வடிவகாகங்களாற் சூழப்பட்டதும பெண்வடிவரரிகளாற் சுகமடையப 
பெற்றதுமா யிருக்கின்றது. பெண்வடிவரரி இதன் சுககாரணமன்றும், மாறா 

பரிசன் றுக்கசாரணமாம், என்றாலும், வழிஈடப்பதில் இளைபபையடைந்தபுருடனுக் 

குத் * துக்ககாரணமாய பாதங்களின் அடிபடலுஞ் சுககாரணமாம்) அதுபோல 

விஷபத்தின்கண்ணே பிரீதியுடைய புருடனுககுத துகககாசணமாய பெண்ணா 

னவள் சுககாரணமாய்த் தோற்றுகன்றனள். இத்தகைய சமசார ரூபசூலத்தால் 

சருவப் பிராணிகடகும் இவவுலகின்கண்ணே ௮௪சம் ஏன் உண்டாகமாட்டாது ? 

இவவகை விசாசம் செய்து புத்திமாயை PUPAE "வானவன் தன் னாசிரியசைக 

கேட்பானாபினான்: 

ஹே பகவன்! இசசம்சார வடிவ சூலமானது கூர்மையாக விருக்கின் 

ற, அஞஞானவடிவ இருமபாற் செய்யபபட்டிருககன்றது, சத.துவம், ரஜசு, 

தமசு என்னும் முக்குணவடி.வ சிகையோடுகூடியிருக்கின்றது. ஆகையினால், 

இசசம்சார சூலத்தை விட்டொழித்து எவவுபாயததாற புருடன் மோக்ஷத்தை 

யடைவன், என்.று இவவண்ணம் சீடனால வினவபபட. ௮,தறகு தயாசமுத்தரமாகிய 

௮வவா௫ரியர் வினவிய சடன்பொருட்ட அருரரவாசாயினர் ; & ap குழச் தாய் 

௮ஞஞான நிவிர்த்தியினுபாயம் ஞாஒம் ஒன்றேயாம் ; கரும உபா௬னாஇகள் ௮ஞ் 
ஞான நிலிர தீதியின் காரணமன்றாம். 

ஹே பகவன் / அடியேன் சம்சார வடிவசூல நிவிர்த்தியி னலுபாயத்தை 

வினவினேன் தேவரீசோ அஞ்ஞான கிவிர்ததியி னுபாயத்தை யருளிச்செய்தீர்; 

ஆகையினால் அடியேனுடைய வினாவிற்கொத்த விடையாக வில்லையெனச் 
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* வழி ஈடர்து சரமக்ை அடைந்தவன் பாதங்களை அன்னியர் தம் பாதங்களால் மிஇப் 

பது துக்கசாரணமா யிருந்தாலும், ௮ச் சமயம் ௮து சுகச்தை உண்பெண்ணுவதாம்$



௪ LD ஆத்மபுராணம். [மதல் 

சீடன் கூற ஆரிய ,ரருளிச்செய்கன்றா: ஜே மைந்த / காமக்குசோதாதி வடிவ 
காகங்கட்கும் பெண்வடி.வரரிக்கும் வாசஸ்சானமாய ௮லே சம்சாச வடி.வசூல 
மானது பாமேசுவான் றன் மாயையினால் உற்பன்னமாயது, _நாலினாச த்தால் வஸ் 
இரத்தி னுசமாவதுபோல ஞானத்தால் மாயையின் நிவிர்த்தியாயின், ௮தன்றன் 
காரியமாய சம்சாசசூலத்தின்றன் சிவிர்த்தியும் ஐய்விடும். 

ஹே பகவன் ! முன் தேவரீர், ஞானத்தால் ௮ஞ்ஞானத்தின் நிவர்த்தி கூறி 
யருளி£ர்; இபபோதோ ஞானத்தால் மாயையின் நிவர்த்தி கூறியருளிகீர். 
ஆகையினால் முற்கூற்றுக்குப பிறகூற்று மூசணாகின்றதே யெனச சீடன் கூற 

ஆசிரியாருளிசசெய்னெருர்: ஹே புத்தி? கடம் கலசம் என்னு மிருசொற 
களும் ஒரே பொருளின் வாசகங்களாவது எபபடியோ அப்படியே மாயை ௮ஞ் 
ஞான மென்னும் இரு சொற்களும் ஒஓசே பொருளின் வாசசங்களாம். ஆகையி 
னால் முரணில்லை யென்று தெரிஈதுகொள். 

ஹே பகவன் ! முன் தேவரீர், ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தின்நிவிர்ததி கூறி 

யருளிரீர். ௮௮ பொருஈதாது ஏனெனின், கடபடா தி பதார் ததங்களின் ஞானங் 
களோ உலகருச் இருக்கின்றன, யினும் எவருக்கும் அஞ்ஞான நிவிர்ததியோ 

உண்டாகவில்லையென௪ சீடன் கூற, ஆரிய ரருளிசசெய்கினறார்: ஹே குமா! 
வேதாந்தசாஸ்இர செொவண த்தா லுற்பன்ன மாய ஞானமே ௮ஞ்ஞானத்தின் நிவிர்த் 
தகமாம். ௮தனின் வேருய எத்துணை ஞானங்களுளவோ அ௮த்துணையும் ௮ஞ்ஞான 

வடிவினவேயாம். ஆகையினால் ௮வறறால அ௮ஞ்ஞானத்தின் நிவிர்த்தி யுண்டாக 

மாட்டாது. சன்னிபா தமென்னும கோயால் மயககத்தை யடைந்த புருடனானவன் 
எனக்குப் பேரியின் சப்தங் கேடடின்றது எனக கூறு நிற்பன். அந்த ஞானத்தை 

உலகத்தின்சண் எவரும் மெய்யென உடன்படுவதில்லை யன்றோ ? ஆகையினால், 
வேதாந்தசாவண த் காம் ஆசிரியரின் றிவவிய அருளினாலும் உண்டாய 4 “யான் 

பிரஹ்மமாயிருக்கின்ே றன்” என்னு மித் த சகைய ஞானமே மோக்ஷமடைவதற்கு 

நெறியாம். ஆதலினால், ஹே மைஈத! சம்சார வடிவசூலக்தைவிட்டொழித்துப 

பிரஹ்ம பாவத்தின் ௮டைவின் வடிவ முத்திமண்டபத்தை யடை.தி; தன்னுடைய 
ஸ்வரூப ௮ஞ்ஞான நிவிர்ததியின்பொருட்டு வேதாந்த சிரவணாதிகளினால் யான் 

பிரஹ்மமாயிருக்கின்றேன் என்னு மிஞ்ஞான த்தை யவசியம் சம்பா சனஞ் செய்துக் 

கொள். ஆன்மஞானத்தின் வேறுய தேசுவடிவபஈதனத்தைத் தருவதாய யாகாதி 

காமியகன்மங்களை விட்டொழிதி; ௮ஈத ஆன்மஞானம் ௪,த் தகைய தனின், சம்சாச 
வடி.வசூலகாரணமாய அஞ்ஞானததை யழிப்பதாம், பேதமற்ற ஆன்ம "ஸ்வரூப 

பிரஹ்மத்தை 'யடைவிபபதாம், ஆகையால் ஆன்மஞானமே யாவற்றினு மதிகமாம். 

இப்போது ஆன்மஸ்வரூப பிரஹ்மத்தின்கண் தேச பரிச்சேதம், கால பரிச் 

சேதம், வஸ்து பரிசசேதம் என்னு மிம் மூன்று பரிச்சேதங்களு மின்றாம் என்னு 

மிவ் வர்த்தகத்தை யறிவித்கற்பொருட்டு முதலில் கடாதி ௮னான்மபதார்த்தங்களில் 

௮ம் முப்பரிச்சேதத்தைக் காண்பிப்பாம். (1) முற்று மின்மையின் எ.இர்ம்றையின் 
பெயர் தேச பரிசசேதமாம்) பூதலத்தின்கண் ணிராநின்ற் கடத்தின் வேறிடத்து 

ள்ள முற். மின்மையின் எதிர்மறைத்சன்மையானது சடத்தின்கண் ணுளதென்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 6தேரேய உபநிட ௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். > 

Ug இதற் குதாரணமாம். (8) கடத்தி னுதயத்தின்முன் கபாலத்தின்கண் கட த்தின் 
முன்னின்மையுள;ு, கடத்தின் காசமாயின் ௮க் கபாலத் இதன்கண் கடத்தின் 

பின்னின்மையுளத, அவலிரண்டின்மைகளின் எதிர்மறைத்தன்மை கடத்தின் 
கண்ணுளது; ௮தன் பெயர் காலபரிசசேதமாம். (8) ஒன்றினிலொன் றின்மையின் 

எதிர்மறையின் பெயர் வஸ்து பரிச்சேதமாம் ; படம் கடமன்று என்னு மித் 

தோற்றத்தால் கடத்தின் ஒன்றினிலொன் நின்மையானது படத்தின்௧ண் தோன் 
ரூநிற்கும், ௮வ் வொன்றினிலொன் றின்மையின் எதிர்மறைததன்மையானது 

கடத்தின்சண் ணுளது); ௮.தன் பெயர் வஸ்து பரிசசேதமாம. இவ்வண்ணம் 
எலலா அளன்ம பதார்த்தங்களும முப்பரிசசேதங்களோடு கூடியனவாம். 

ஆன்மஸ்வரூபப பிரஹ்மததின்கண் முப்பரிச2ச.தங்களு மின்ராம ) ஏனெனின், 

பிரஹ்மம் வியாபகமாதலினால் தேசபரிசசேதம் பிரஹ்மத்தின்கண்இனறாம், உற் 
பத்தி நாசமின்மைய தாதலின் காலபரிச்சேதம் பிரஹ்மத்தின்௧ண் இனரும், 

எல்லாவறறின் வடிவமாயிருத்தலின் வஸ்அுபரிசசேதம் பிரஹ்மத்தின்கணின்றாம். 

இக் கருத்தினாலேயே சுருஇியினாற் ஜீவப பிரஹ்மங்களின் ௮பேதமானஅ௮ கூறப் 
UO ger gaara. 

ஆன்மஸ்வரூபப் பிரஹ்மத்தி னடைவின் சாதனம் ஞானமாம்; அத 

லின் ஞானத்தைச் சுருதி பிரஹ்மரூபமாகக் கூறியது. எப்படி. ஞானத்திற 

குப பிரஹ்மரூபம் சுருதியின்கண் கூறபபட்டுள2தா அப்படியே ஞானததிற் 
GF சத்தியரூபமும் சுருதியில் கூறபபட்டுளது; ஏனெனின், சத்தியப் 

பிரஹ்மத்சை யடைவிப்பது ஞானமாம். அஞ்ஞானத்தின் நிவர்த்தகமாய 

விர்த்தி ஞானத்தைப் பிரஹ்மரூபமாயும் சததியரூபமாயுங் கூறுதல் கூடாது 
ஏஜஹெனின், சரவணா இிகளினால் ஞானததின் உற்பத்தி சாஸ்இரத்தின்சண் கூறப் 
பட்டுளஅ என்றாலும், சத்திய பிரஹ்மத்தினடை வின் சாகனம் ஞானமாம. 

ஆகையினால் ஞான த்திற்குப் பிரஹ்மரூபமும சத்தியரபமும் ஆயுளை வளர்விப்ப 
தாய நெய்யை நாலின்சண் ஆயுளெனக கூறியிருபபதுபோலக் கூறபபட்டன, 

ஆகையினால் பிரஹ்ம சபதத்திற்கும் சததிய சபதத்திற்கும முக்கெபபொருள் 

ஞானமன்றாம், மற்றோ, கெளணபபொருளாம். ஆன்மாவே பிரஹ்ம சபதத்திற் 
குஞ் சத்திய சப்தத்இற்கும் முக்யெபபொருளாம,. இப்போது சத்தியத்தின் 

இலக்கண ததைக் கூறுனெறோம்:--முதலிலுங் கடையிலு மிடைரயிலும் எது தன் 

வடிவத்தை விடுவதன் 2௫, மற்றோ, முககாலகத்திலும் ஏகரசமாயிருக்குமோ ௮ | 

ச.த்தியமென்று சொல்லப்படும், ௮த்தகைய சத்திய சொரூபன் யானா யிருக்க 

றேன் எனின், அன்னிய ௮னாீன்மவஸ்து சத்தியமன்றாம. இவ்வண்ணம் சாஸ் 
இரத்தாற் சத்திய சப்தத்தின் பொருள் சொல்லபபட்ட.அ ) இபபோது உலகப் 

பிரசித்தியினால் சத்திய சப்தத்தின் பொருள்சொல்லபபடுகிற து:--எர்ச வஸ்து 

இருக்கின்றசென்னும் ஞான த்திற்கும் இருக்கன்றதென்னும் சப்தத்திற்கும் விஷய 
மாமோ ௮ஃது உலகத்தின்௧ண் சத்திய சப்தத்தின்பொருளாம்; ஏனெனின், 
மலடி மகனிடத்தே :* மலடிமகனிருக்கின்றான் ” என்னும் ஞானத்திற்குடிவிஷயமார்
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தன்மையின்றாம். ஆகையினால் மலடி மகனை உலசன்கண்ணே னும் சாஸ் இரத்தின 

கண்ணேனும் எவரும் சத்தியமெனக் கூறுவதின்றாம். 

ஹே பகவன் ! கடமிருககின்றது, படமிருக்கின்றது என்னு மிவ்வசையால் 

இருக்கன்றதென்னும் சபதத்திற்கும் இருக்கன்றதென்னும் ஞான த்திற்கும் விஷய 

மாய கடபடாதிகளும் சத்தியமாகவேண்டும்; சித்தாதத்திலோ பிரஹ்மத்தின் 
வேராய சத்திய பதார்தத மொன்றுமின்றாம என்று சடன் கூற, ஆ௫ரியாருளிச 

செய்கின்றார்: ஜஹே மகனே ! சததுசசித்து ஆரஈதவடிவப பிரஹ்மம் யானாகவே 
பிருக்னெ றன்; ஆசையினால் என்னுடைய சததியததன்மையே எல்லா ௮னான்ம 

பதார்த்தங்களிலும தோற்றுகின்றது ; ஆகையினாலே ஆன்மாவினும் வேராய எது 

வும் சத்தியமன்றாம். ௮சசத்தியவடிவ ஆன்மாவை விஷயஞ்செய்வ தாய ஞானத் 

தையும் சத்தியமென௪ சுருதியானஅ கூறியது உல௫ன்கண் சததஇிய wt 55505 

யறிவிப்பதாகயெ விசாரவானான புருடன் வச௫னததைச சத்தியமெனச சாற்றாநிற்பது 
போலவாம். கையினால் சத்திய சபதத்திற்குப பாமான்மாவே முக்யெபபொரு 

ளாம்; ஞானமோ சத்திப சபதததிற்குக கெளணபபொருளாம, அல்லது 
சத்.துருவின்றிய ஹிரண்யகாபபனைச சுருதியின்கண் சததியமேனக கூறப்பட்டது 

௮வ்வண்ணம் அஞ்ஞான ௮ தன் காரியபபிரபஞச௪ வடிவ ௪ ததுருவினை நாசஞ் 

செய்வது ஆன்மஞானமாம,. ஆகையினால ஞான த்தைச FO இச.த்தியமென்று 

கூறியது, 

சத் துருவிலலாத்தன்மை ஞானத இன்கண்ணும் ஹிரண்யகர்ப்பன் கண்ணும 

சமானமாம. Cap பகவன்! ஞானத்தின் சததுருவாய ௮ஞ்ஞானத்தையும் 

அதன் காரியமாய பிரபஞசத்தையும, தேவரீர ௮௪த.தியமெனப புகன்றருளி௰ர். 

அது பொருநதமாடடாகு) ஏனெனின், முககாலத்திலும எதற கபாவமாமோ 

௮ஃது ௮சததியமெனபபடும, அஞ்ஞான அதன் காரியப பிரபஞசங்கட்கு முக்கா 

லத்திலும் ௮பாவமோவின்றாம். ஞானகாலததே ௮ஞ்ஞானமான தழியுமென்றா 

லும நிகழ்காலகதிலும இறஈதகாலததிலும ௮ஞஞானமிருக்கின்றத ; ஏனெனின், 

௮ஞஞானம ௮காதியாம) அதன் காரியப பிரபஞ்ச மம நிகழ்காலத இலிருககின் 

றது ) ஆகையினால் அஞ்ஞானமும் பிரபஞசமூம அ௮சததியமன்றாம எனச௪ சீடன் 

கூற, ஆசிரியாருளிசசெய்கின்னா: ஹே ஈஈ௩தன? எநத வஸ்துவானது ஒருகாலத் 

இருபபதாய் மற்றொரு காலததிலலாசசாமோ ௮ஃது ௮சததியமெனபபடும) 

முக்காலத்திலுமஏது இலலாததாஜீமா ௮துதான்௮௪.த்இயமாமென்னும் நியமமின் 

றாம். ஆகையினால ௮ஞ்ஞான த்திற்கு எ.தாகாலத்திலின்மையுள௮, உலகற்கோ 

இறக SEIN மெ இரகாலமென்னு மிரண்கொலங்களி ஓ மின்மையுளஐ. ஆகையி 

னால் ௮ஞஞானமூம பிரபஞசமும ௮சததியமாம். * மலடி, மைந்தன் இறஈதகால 

எ இர்காலங்களில இன்றாம ; ஆகையிலை Ia paras Rar sat opin ௮வனைச சத் 

இயமென்று எவருங் கூறுவதில்லையன்றோ ? ஆகையினால ஆன்மாவினும் வேருய 

எல்லாம் மலடி. மகன் போல அ௮௪த்தியமாம் ; ஏனெனின், மலடி மகனுடைய காட்சி 
ஞானமுண்டாகாமைபோஷி, காரியசகித அஞ்ஞான த்தின் கீடசி ஞானமும் உண் 
Lia pet; கையினால் இரண்டுஞ் சமானமாம்.
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ஹே பகவன் ! அன்மாவின் பிரகாசத்தையடைந்து காரியத்தோகூடிய அஞ் 

ஞானம் விளங்குகின்ற; மலடிமகனோ விளங்குவதில்லை ; ஆகையினால் மலடி மக 

னினும் வேற்றுமை காரியத்தோடுற்ற அஞ்ஞான த்தின்கண் ணிருக்கிறது எனச் 
சடன்கூற, ஆ௫ரியாருளிசசெய்கின்றார்:.--ஹே மைந்தா! முழுக்ஷஈவிற்கு மலடி. 

மகனினின்றும் அஞ்ஞானத்தின்௧ண் வேற்றுமையானது தோற்றியபோதிலும் 

ஞானிக்காண்டுஞ் சமானமாம். ஆகையினால் அன்மாவின் இருப்பு விளக்கங்ககாப 

பெற்று ௮ஞ்ஞானமானது விளங்குகின்றது, மலடி. மகனோ விளங்குவ, தில்லை எனக் 

கூறுதல்கூடாது ; ஏனெனின், ஆன்மாவின் இருப்பு விளக்கங்களைபபெற்று ௮ஞ் 

ஞானமானது ச.த்தியமாமென வுடன்படினோ மலடி மகலும் சத்தியமாதல் 
வேண்டும். 

உலூன்கண் மற்றொருவன் பொருளால் மற்றொருவன் தனிகன் என எங் 

ஙனஞ் சொல்லப்படுவதின்றோ ௮ங்கனம் ஆன்மாவின் இருப்பு விளக்கங்களைக் 

கொண்டு அஞ்ஞானத்தைச் சத்தியமெனக் கூறல பொருந்தாது ; கையினால் 

காரியசஹி த அஞ்ஞானமும், மலடி. மகனும் ஞானிக்குச சமானமாம். (Lepage 

வின் இருஷ்டியை அங்கீகரித்து ,கந்தவடிவ அன்மாவின்கண் அஞ்ஞான த்தைப் 

பழுதைப பாம்புபோற் கற்பிதமென ௮ங்கீகரிபபினும் பேதபுத்தி மித்தையே 

பெனச் இத்தமாம். 

ஏனெனின், கற்பிதவஸ்துவிற்கு அதிஷ்டான க.திலும் 8பேதமுண்டாவ இல்லை. 

௮சேக ஜன்ம புண்ணியத்தால் யான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேனென்று, ஞான 

முற்பன்னமானவனுக்கு ௮ன்னிய ௭௩௧ அ௮னான்மாவஸ்துவும் ௮றியுு தகுதி 

புடைய தன்றாம் ; ஏனெனின், ஜீவபபிரஹ்மங்களின் ௮பேதஞானமே பாமா 

ஈர2.த்தின் அடைவைச செய்வதாம். ஆதலினால் பாமாரர்தத்தின் ௮டைவைச௪ 
செய்வதாய வேதார்தத்தினின்றும உதித்த ஞானச்கைவிட் டொழிதது ஜன்ம 

மரணவடிவ பந்தகாரணமாய கருமத்தை முமுக்ஷாசெய்யலாகாது, சசசிதாரகத 
மாய்ச் சர்வாந்தரியாமியாய் ௮த்விதீயமாகய ஆன்மாவை எநத எஈத இவர்கள் 
விட்டொழித்தனரோ ௮வர் யாவரும் தாமதப பசுவாதி தேகங்களை யடை 
கின்றனர். பாமேசாரன் உண்டாகயெ வேதத்தை ௮ஙகீகரியாமை?ப பாமேசுரனை 

விட்டொழித்ததாம், 

ே ஹ மைந்த : ! இதுவிஷயத்திற் பழமையகன இதிகாசக்க்தக் கூறுவாம், 

அஃதெத்தகைய இதிகாசமெனின், , மோக்ஷ்சாதனத்தை யறிவிடிபதும், சன 

காதி இருஷிகளாகிய பிரஜைகளின் சம்வா தவடி வமாயதஅவுமாமென் pos. அத் 

தகைய அருமையாய இதிகாசத்தை நிஏகாக்காக சித்தவிருத்தியோடுங்கூடி நின் மு 

Saar. 

திருஷ்டியி னாஇிகாலத்தில் பிரஹ்மாவானவர் சனகாஇகளை யுண்டாக்கினா், 

எத்தகைய சனகா திகளவர்களெனின், அவர்கள் புருஷர்களின் தர்க்கத் இற்கு விஷ 
யமல்லாத வேதத்தின்பொருளை யறிர்தவாகள , கட்புலனீதி புற இக்இிரியங்களையும் 
மனவடி.வ உள்ளிர்இரியத்தையும் வசஞசெப்தவர்கள் , இடைத்ததுகொண்டு மூழ்
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வடைர்அள்ளவர்கள்; தம் உஷ்ணம் முசலியவற்றைச் ச௫த்துள்ளவர்கள்; ஆன்ம 
ஞானத்தோடு கூடியுள்ளவர்கள்; உலகத்தாரின் ஈன்மையின்பொருட்டுச் சரீர தார 
ணஞ் செய்தவர்கள் என்றுணர்க. அத்தகைய சனகாதிகள், பிரஜைகள் மோக்ஷ 
சாதனமாய ஆன்மஞானமின்றி யிருப்பதைப் பார்த்தும், விஷயங்களிற் பற்றுத 
லிருப்பதைப பார்த்தும் கிருபையோடுங்கூறுகின்றா: ஹே பிரஜைகளே ! 

ஆன்மஞானமே உங்களுக்குச் சுகசாதனமாம். அதனின் வேருய யாவும் துக்கத் 

இன் சாதனமாம் எனக் கூறிய சனகாதிகளின் வசனங்களைக் கேட்டும் முன் 
வாகனைவயத்தால் மோகத்தை யடைந்துள்ள அந்தப் பிஜைகள் சனகாதிகளின் 

வசனங்களை அரா தரவு செய்துவிட்டு விஷயசுகத்தின் பொருட்டுக் கன்மங்களைச் 

செய்தனர். 

௮ப் பிரஜைகளிலும் ௮தமம், மத்திமம், உத்தமம் என்னும் மூவகை 

யினராய தாமசப் பிரஜைகள் பாபத்.2தாடுகூடியவராப் வேதத்தின் அணையை 

அங்கேரித்திலா்; (ன் மலினவாதனையால் உதித்த புத்தியாற் சததப் பரிசாதி 

விஷயங்ககாச சுகசாதனமாக ௮ங்கேரிக்கனர். ௮ரத௪ சத்தா திவிஷயங்களிற் ௬௧ 

சாதன புத்தியால் அவர்களுக்கு மனம வாக்குசசரீரததின்கண் தோஷ முண்டா 

யிற்று, அவற்றுள், ௮ன்னியரின் பொருள்முதலியவற்றை இச்சித்தல் மனத்தின் 
தோஷமாம் ; கடுஞ்சொற் கூறல், பொய்ம்மை யுரைத்தல் என்னு மாரண்டும் வாக்கர் 
இரியத்தின் ததோஷமாம் ) கள்ளமே முதலாயவை தேகத்தின் தோஷமாம். இந்தத் 

தோஷங்களால் மூவகையான தேகங்களை யடைந்தனர். அவற்றுள் சில அ௮காசத் 

இற் சஞ்சரிககும் பறவைமுதலியனவாயின) சில பூமிபின்கண் தருவா தியாய்ச்சனி 

தீதன) சில சர்ப்பா திகளாயின; பறவைமுதலிய தேகங்கள் எததகையன வெனின், 

மனுடைர் போகிக்க யோககூயமாபினவாம், ௮ழிபபதற்கு யோக்கியமாயினவாம், 

வெட்ட யோக்கியமாயினவாம, கைகால் வாககாதி இகஇிரியங்களற்றனவாம், 

சுகமற்றனவாம், மிகுந்த அுக்கத்தோடு கூடியனவாம். அ௮வற்றினும பூறவை 
கையற்றதாம, தரு (விரு௯ஷம) ஞானேந்திரிய கருமேக்தஇரியங்களற்றதாம். லந்து 

ஞாேந்திரியங்கள், ஈது கரும இரியங்கள், ஈத பிராணன்கள், மனம், புத்தி 
என்னும் பதினேழுதத்.துவ வடிவலிங்க சரீரமானது தருக்கண்ணு முள, 
ஆகையினால் தருக்கண் இரதிரியங்களி னின்மைகூறல் பொருந்தமாட்டாதெனி 

னும், மனுடா திகளி னிர்திரியம் பிரசிததமாயிருப்பதுபோற் றருவா திகட்கின்றாம் ) 

மற்றோ, சூக்குமமாம் ) ஆகையாற் சமானமன்ரும். சொமத்தின் கண்ணும வனச் 

இன்கண்ணும் இராநின்ற பசவாஇகள் ஈல்ல வாககல்லனவாம். ஏனெனின், 

அவற்றின் வாக்கால் ௮ர்த்தஞான முண்டாவதன்றாம். சர்ப்பாதிகள் பா தாதிக 
ளற்றனவாம். இவ்விஷயமான.து எல்லா உலகத்தாருக்கும் ஈன்றாய்த்தெரிர்சதே 
யாகும். இவவண்ணம் தாமத புருடரின் கதியானதகூறப்பட்டது. ச 

இப்போது சாத்துவிகப் புருடரின் கதியைச் சொல்லும் பொருட்டு 

முதலில் இராஜசு சாத்துவிகப் புருடரின் இயற்கையைக் காண்பிக்கன்றோம், 

இரண்டாவது பிரஜையானது ஆன்மஞானத்தை விட்டொழிதி தீ வேதத்தா 

லறிவு.றுத்தப்பெற்ற யாக்இ கன்மங்களையும், அக்னி, சூரியன், வாயு முதலிய 
தேவதைகளின் உபாசனைகளையும், சுகத்தின் சாதனமென அங்கேரித்துச்



அத்தியாயம்,] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4 

செய்தது வேறு வேறு பயன்களைப் போஇப்பதாய வேதவாக்கயங்களைப் பார்த்துக் 
கர்ம உபாசனைகளைச் செய்த பிரஜைகள் இருவகையாகப் பேதமுற்றன. 

அவற்றுள் இராஜூ€ப் பிரஜைகள் சுவர்க்காஇ யின்பத்தின்பொருட்டுக கர்ம உபா 

சனைகளைச் செய்தன, சாத்துவிகப் பிரஜைகள் இவ்வண்ணம் ஒன்றற்கொன்று 

விசாரஞ்செய்து கர்ம உபாசனைகளைச செய்தன. ௮வவிசாரததின் வடிவத்தைச் 

சொல்லுகின்றோம்: வேதங்களையறிந்த சனகாதியரால ஈமமனோர்க்கு முன் 

மோக்ஷ்சாதனம் ௮ன்மஞானமெனக் கூறபபட்டது. அந்த ஞானததின்சண் இப் 

போது நம்மனோர்க கதிகாசமின்றாம்; ஏனெனின், எதனது ஞானமானது ௪௧ 

சாதனமாமோ ௮. த்ததைய துவம்பக இலக்கியமாய சா௯ஷிவடிவ கூடஸ்தரும் தற் 

பத இலக்கெமாய பாப்பிரஹ்மமும் ஈம்ம£னாசால் தேகா இகளினின்றும் வேறுபடுத் 

தீப் படவில்லை; வேதங்களை ய.றிஈதவராய் முன்னிருஈத ஈம் தததைமூதலியோ வ௪ 

னத்தினாலும் ௮ஈதப பரமான்மா நம்மனோரா லறியபபடவில்லை; தத்தம புத்தியி 
னாலும் அந்தப் பரமான்மா ஈமமனோரா லறியபபடவிலலை; மன தின்பிரவிருத்இயிற் 

குசலர்களாகய ஈமமனோ மனத்தாலு மரதப பாமான்மா கறபனை செய்யபபட 

வில்லை; இத்தேகவடிவ ஆலயத்தின்கண்ணே அரதப் பரமான்மா ராண இரதி 
ரியத்தாலும ஈம்மனோர லறியபபடவில்லை; நேததஇராஇி யிநஇரியங்களாற் கன 
விலும் அந்தப் பாமான்மா ஈம்மனோராற காணபபடவில்லை; ௬௬ வாக்கயங்க 

ளாலும் அநத நிர்க்குணப் பாமான்மா ஈம்மனோரா லறியபபடவில்லை,. நம்மனோ 

mp சுயமாய்ச சரத்தையையுடைய சடர்களின்பொருட்டு ஒருபொழுதும் கிர்ககு 

ணப பாமான்மாவானது உபதேூக்கபபடவில்லை, 

தூல சரீரத்இன் வேளய்க் கர்த்தாவாகவும புண்ணிய பாப பலததின் போக் 

தாவாகவும் ஆன்மா விருக்கன்றதென ஆன்மாவின் வடிவத்தை யாமறிந்துள்ளேம். 

சுருதிகளும் ஆன்மாவை௪ சுரோதாவெனவும, திருஷ்டாவெனவும, விஞ்ஞாதா 

வெனவும் விளம்புசின்றன. வாககுபபிராணன் தன் வியாபாசததின்கண் ணொன் 

றற்கொன்று லய௫ந்தனை வடிவ உள்ளகனி ஹோத்திரததை புணாந்த கவஷ 

முனியின் புத்திரர் எப்படி வெளி அக்கினி @ ஹாத இரததினின்றும் வைசாக் 

கயத்தை யடைந்தனரோ அபபடி யாகாதி காமததின்௧ண் வைசாகூயத்தை 

யாமடையவில்லை, ஆகையினாலே சற்குரு மூர்த இயின் சநநிதியை யடைந்து ஈம் 

வடிவத்தை நிசசயஞ செய்வதிலும் ஈமக கஇகாரமின்று, யாமாதப் பரமான் 
மாவை யறியாமற் சுவர்ககா தியை யடையும் பொருடகே கர்மககளையே செய்வோ 

மாயின், நமது ஜன்மம் பயனறற தாய்பீ போம. 

ஏனெனின், சர்வ ஜீவர்களின் சரீசஙகளையும் பரமான்மாவானவர் நிர்க்குணப் 

பிரஹ்மத்தை யறியுமபொருட்செ செய்தா ) விஷப போகத்தின்பொருட்டுச௪ 

செ.ப்யவில்லை. . இக்காணத தினாலே ௬௫ இயின்கண் காலின் நகநுனி தொடங்கிச் 

சசுபரியந்தம் தொடை, வயிறு, இருதயம முதலிய இடங்களில பிரஹ்மத்தின் 

அழைவு சொல்லப்பட்டுள்ள ௮. அ ச்தேகங்களுள்ளும கற்குரு ௪ற்சாஸ்.திரம் முத 

லிய சாதனங்களோடுகூடிய புருடன் தன்தேகமே ௮பபிசஇபந்த ஆண்மஞானத்



௰ பர் ஆத்மபுராணம். [மதல் 

தின் பொருட்டாம் ; ஏனெனின், சுருதியானஅ இப்பருடதேகத்தின் கண்ணேயே 

அன்மாவின் ௮பசோக்ஷஞானத்தைக் கூறியிருக்கின்றது. முன்னர்ச் சனகாதியர் 
ஈம்பொருட்டுச் சுருதியின் றுணியப்பெற்ற மோக்ஷசாதனமாய .அன்மஞானமே 

உங்களுககுச செய்யத்தக்கதெனக் கூறினார். சனகாதியர் கூறிய ஆன்மஞானத் 

தைச சம்பா இபபதில் ஈமக்குச் சாமர்த்தியமின்றெனக் கண்டு, இர்த ஞானத்தின் 

கண் ஈமக்கு எந்த வகையா லஇகாரமுண்டாம் என்னு சிந்தையோடு மெளனற் 

தரித்து யாமிங்குவஈதிருக்கன்றோாம; ஆகையினால் விவேகாதி நான்கு சாதன 

வடிவ ௮இகார ௮டைவின்பொருட்டுக் கர்ம உபாசனைகளை யாம செய்வோமென, 

இவ்வண்ணம் விசாசஞ்செய்து பிரஜைகள் உபாசனைகளையும் கர்மங்களையும் பயனை 

யிசசியாமற் செய்தன. அதக் கர்ம உபாசனைகளாற் சுன்தமாய மனத்தை யுடை 

யவரும், சமதமாதி சாதனங்களோகூடியவரும, ஆன்மஞான மின்றியவருமாகெய 

முழுக்ஷாக்கள் மீண்டும சனகாதி இருஷிகளை யடைது பிரஹ்மஞானத்தி னடை 

வின்பொருட்டு ௮வரிடததுத் தங்கள் கருத்தெல்லாவறறையும தெரிவித்தனர். 
அவர்கள் வசனததைக் கேடடுக் கிருபையோடு கூடிய சாவஞஞராய சனகா தியர் 

ஆன்மஞானத.தின் ௮டைவின்பொருடடு sets குபதேூபபாசாயினார். 

சனகாதியா்கூறல்:--ஹே பிரஜைகளே.! வாககற்கும் மனதிறகு மான்மாவிஷய 
மன்றாம். ஏனெனின், ஜாதி, குணம், கரியையோடுகூடிய வஸ்துவையே சபதமறி 

விக்கும். கடமென்னு மிசசபதம் கடததன்மைச சா தியையுடைய கடததை யுணர்த் 

அம், நீலக்கடம் என்னுமிடததே நீலசபதம நீலகுணமுடையதைஅறிவிக்கும், பாச 

கன் (சமைப்போன்) என்னு மிச சப்தம பாக (சமையல்) வடிவக்கிரியயையுடைய 

புருடனை யறிவிக்கும். இவ்வண்ணம் யாதாவ தொரு தருமத்தைக கவர்ந்தே 

சப்தம், தன்பொருளைப் போ இக்கும், அன்மாவோ ஜாதியாதி தருமங்களற்றதாம்; 

ஆகையினாலே சபதசத்திற்கு ஆன்மாவின்கட பிரவிரூத்தி யுண்டாவ இன்ராம. இங் 

கனம் மனவாக்கிறகு விஷபமற்ற சசசிதாரகஈத வடிவ ஆன்மாவை யாமுடிஜேக் 

கச் சமாத்துடையே மல்லேம், நீவிரும உணரச் சமர்த்துடையி ரல்லீர் எனினும், 

நிர்ககுணப பாமான்மாவின்௧ண் உலகை யாரோபித்து ௮ஈத உல௫ன் நிஷேத 

வடிவமாய ௮த்தியாரோப ௮பவாதத்தாற் இடைதத பாகத்தியாக இலககணையால் 

பரமான்மாவை யா மிபபோது உங்கள் பொருட பெதேக்கன்றோம. எங்கனம் 

உறங்குன்ற ௮ரசனைக கடடியக்காசா எழுபபுகன்றனசோ ௮ங்கனம உண்மையிற் 

சுத்தமாய் ௮அஞ்ஞானவடி.வ உறக்கத் இனால் உறங்காகின்ற பரமான்மாவை 2வதாநத 
சாஸ்.இரம் பாகித்தியாக இலக்கணையால் உணர்ததுகன்றதென்பதை யுதாரணமா 
யறிந்துகொள்ளவேண்டும். 

பிரஜைகள் கூறல் :--ஹே பகவன் / முன மேவரீர் சுத்த ஆன்மாவை வேதாக் 

தம் போதிக்ெறதென உபதே?த்தர்; ௮ஃ தொவ்வாத, ஏனெனின், ஆன்மா 

அகங்காசா இகளாற் சறப்புற்றிருக்கெது) ஆகையினாற் பிரததிய௯ஷா இப் பிரமாண த் 
தாற் சத்தமாம். சனகாதியர் கூறல்: ஹேபிரஜைகளே / .ஆன்மாவின்கண் 

யாதொரு அகாரத்தோடு கூடிய தன்மையுண்டோ ௮அ மாயையாற் கற்பிதமாம்) 
ஆகையினாற் பொய்யாம்: சர்வ கற்பனைகட்கும அதிஷ்டானவஸ்துவே ஆன்ம சப்தத் 

தன் பெரருளாம,. இபபோது இப்பொருளை பிரத்தியக்ஷமாய்க் காண்பிக்க்றோம.



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தேரேய உபநிட ௧௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். i 

ஹே மதிமான்களாய பிரஜைகளே ! சாஸ். தரவா சனையில்லா த இலெளகக புரு 
டர் சாஸ் இரமறிஈத வாதி புருடர் என்னு மிவர்கள் உலகின்கண் இருவகையாய சப 

தத்தையும், இருவகையாய ஞானத்தையும துணிஈதிருக்கன்றனர். அ௮நதச் சபத 

ஞானங்களின் விஷய வடிவ அருத்தத்தையும இருவகையாய்த் அணிக்திருக்கின் 

றனர். அவற்றுள், யானென்னும சபசத்திற்கும் யானென்னும ஞானததிற்கும 

அ௮ஈதரான்மாஅருத்தமாம். யானன்று TH MIG சபதத்திற்கும் யானன்று என்னும 

ஞான த இற்கும் வாயே அ௮னான்மவஸ்து ௮௬ததமாம. ௮வறறுள், யானென்னும் 

சபதததினும யானென்லும் ஞானத்தினும ஆன்மவடிவ ௮ருத்தம அயலாம்) 

யானன்று என்னுஞ் சநஐதத்தினும யானன்று என்னும ஞானத்தினும ௮னான்ம 
வடி.வ ௮ருத்தம் ௮யலாம். இவ்வண்ணம் ஒன்றற்கொன்று வேருய சபதம், ஞானம், 

அருத்தம் என்னு மிவற்றை ஒருருவா யுணர்ச்து மயங்கிய புருடனானவன் அன் 

மாவை யானென்லும் சபதததின் விஷயமாகவுமயானென்லும ஞான ததின் விஷய 

மாகவும ௮ங்கேரித் துளன் ; ௮னான்ம பதாததததை யானன்று என்னும சபதத் 

தின் விஷயமாகவும யானன்று என்னும ஞானத்தின் விஷயமாகவும ௮ங்கீகரித் 
தளன். ஆகையினால,யான் யானன்று என்னு மிவ்வெல்லா விவகாரமும் மயல்வடிவ 

மாம். இவ்வண்ணம கடம் என்னும சபதத்தினும கடம என்னும ஞானத்தினும் 
கடரூப ௮ர்.த்தம வேறாம. ௮தன்கண் கடமென்னும உலகரின்விவகார(மம, சப.தம, 

ஞானம, அர்த்தம என்னும வடி.வினதாம் ) ஆகையினான் மயல்வடிவமாம். ஏனெ 

னின், இலெளகிக புருடனிடததே இஃதென்ன வஸ்துவென எவனேனுங் கேட்பா 

னாயின், ௮பபோு கடம் என்னு மிவவுக்காகதை இலெளகக புருடன் கூறுவன், 

எத்தகைய ஞானம கினககுண்டாய்தென எவனேனுங் கேடபானாயின்,௮அபபோது 

கடமென்னு மிவ்வுததாத்தைக கூறுவன். என்ன சபதத்தை நீ கேடடாயென எவ 

னேஸுங் கேட்பானாயின், ௮பபோது கடமென உததாங் கூறுவன். இவ்வண்ணம் 

ஒன்றற்கொன்று பேதமுடையனவாய சபத, ஞான, அர்ததங்களை ஒருருவமா 

யுணர்தல மயலாலன்றிப பொருஈதாதென்க, ஆகையினால எலலா வுலகரின் விவ 
காரமும் மயல வடி.வமாம, இவவுலகரின் விவகாரம யுகதிக்கும பொருர்துகின்ற 

இல்லை, ஆகையினானும் மயல் வடி.வமாம். 

ஏனெனின், வாக்நெஇரியத்தின்௧ண் சப்தமிருக்கின்றது, இருதயததின் 
கண் ஞானமிருககன்றது, ௮ருத்தமாய கடாதியோ பூமியின்கண் ணிருக் 

இன்றன. ௮௩த அருததத்தைச் சபத வடிவாயும் ஞானவடிவாயும் ௮௫ 

கரித்தலாய இ௫ புருடர்களின் மயலாலன்றிப பொருகதுகின்ற இலலை. * அல்லது 
சப்தம், ஞானம், அத்தம் என்னும மூன்றையும் ஒன்றா யங்கேகேரிபப தில் 

* வியாகாததோஷமு முண்டாம; ஏனெனின், எப்பொழுது சபதமும ஞான 
மும் விளகவைப்பதாமோ சபதஞானததி ஸர்த்தம் விளங்குவதாமோ 

௮பபொழு.து சபதஞானங்கடகும, ௮ாததததிற்கும ஒன்றறகொன்று Capp 
  

* பரஸ்பர விருத்த தருமங்கள் ஒர் ௮திகரணத்தில் சமு*யமாத(கூடுத)லை வியாசாத 

தோஷ மென்பார்.



௧௨ ஸரீ ஆத்மபுராணம். Lee 

மையே இத்தமாம, ஏனெனின், உலூன்கண் விளக்கிவைப்பதற்கும் விளங்கு 

வதற்கும் ஒன்றற்கொன்று வேற்றுமையே கண்டுளேம். ஐரு புருடன் தந்ைத 
யையும் மைநதனையும ஒரிடத்திற கண்டிருபபனேல், வேறறிடத்தில ௮ம்மைகத 

னைச் கண்டு அவன் தன் தாதையி ஸனினைவு அ௮பபுருடலுக்குண்டாம; இவவிடத 
இல் மைஈதன் விளக்கிவைப்போன், ததை விளங்குபவனாம. இவ்வர்ததத.தின் 
வேறறுமை உலகன்கண்ணே பிரசித்தியாம,. விளககவைபபனவாய சபதஞானங் 

களை விளககும வடிவதாய ௮ர்ததததோடு அ௮பேதமா யங்கேரிப்பினோ, தன்னா 

லேயே தானென்னும பேதவடிவ வியாகாததோஷவடை வுண்டாம். இபபோது 

முற்கூறிய பொருளைச சித்தாரதத்தின்கண்ணே கூட்டுவாம. இஈதபபிசகாரம விவ 

கார காலததின்௧கண் யானென்னும சபதததிற்கும யானெள்னும ஞானததிறகும 

உலகோ ஆன்மாவை விஷயமாக ye al தீ.துளா. யானன்றென்னும சபதத 

இற்கும யானன்றென்னும ஞான தஇற்கும ௮னான் மவஸ்துவை விஷயமாக ௮ங£ 

கரித்துளர். ஆண்டு யான் என்னும சபதததையும ஞானத்தையும் விட்டொ 

மழித்து ௮வறறின் யாதோ ரருததபேதமுமறறு எஞ நின்றதுயாதோ, அதுவே 

பேதமற்ற எல்லா வலலமையுமுளள பரமான்மா, உலகன் உறபத்திககு முன்னி 

ருநதது; உலகடபிசசித்த சபதமும், ஞானமும, ௮னான்மாவும் முன்னில்லா இருந 

தன. எங்கனம இருடடின் பகையாய சூரியபகவானானவர் இருடடை நீக௫, 

இருட்டினின்றும, அவவிருடடிற சற்முநின்ற பேய் முதலியவறறினின்றும் நீங்கி 

யவசாய்ப பிரகாசிக்கின்ராரோ, ௮க௩னமே பரமான்மாவும தன் காரியப பிரபஞ 

௪௫கைத தன்னிடத்தில ஒகெகெகொண்டு ௮தஅவிதீயமாய்* முன்னிருக்றெ.து. 

இப்போது இபபொருளையே கர தலாமலகம்போலக காண்பிப்பாம:--நாடோ 

றும் சூரியனிடததே யஈதகாரம ஒடுககுவதுபோலச ௪த இய ஆரநதவடி வ ஆன்மா 

வின்கண் இவ்வெலலா வுலகும ஒடுங்குகின்றன. 

எங்கனம் முழு இரவின்கண் இரவியை(சூரியனை)மறைதது இருளானஅ ௮வி 

த்தையி னின்றும உற்பன்னமாமோ ௮௩கனம சசசிதாநநதவடிவ அன்மாவை 

மறைதது ஆன்மாவோடு பகையியல்புடையதாய ௮சத்துசசடதுகக அனான்மவடிவ 

உலகமுற்பன்னமாம, எங்கனம பாம்பின உறபததஇிககு முனபழுதையே யிருபப 

தாமோ, பாமபு தன்னுதயததின் முன்னிலலாகதாமோ ௮ங்கனம அனான்ம உல 

இன் உற்பத்தியின்முன்னம ஆனநதவடிவ அ௮ன்மாவே யிருபபதாகும். ௮னான்ம 

உலகோ தன்னுதயத்தின்முன் ஷில்லா ததேயாகுமென உ தாரணாஈ BTS தெரிந்து 
கொள்க. பிரஜைகள் கூறல:--2ஹ பகவன் ! சிருஷ்டியின்முன்னர் த தேவரீர் 
௮த.துவி Bu பரமான்மா வுளதெனக் wx oon; ௮து பொருகதாது, ஏனெனின், 

சிருஷ்டியின்முன் காரியவடி வப பிரபஞ்ச மிலலாவிடினும ௪ருவஜ$கத.தின் காண 

வடிவ மாயை இருககன்றதன்றோ ? சனகாதியர் கூறல்: 

ஹே பிரஜைகளே 7 ஆன்மாவின் வேருய் மாயை தோற்றுகின்றது ஆதலின் 
மாயையைச௪ சத்தியமென உடன்படுகின் நீர்களா ? அல்லது பிரமாணத்தான் 

மாயை துணிபபபெறுகன்றது ஆதலின் மாயையைச் சத் ் இபமென உடன்படுதிறீர் 
களா? அவற்றுள், முதற பக்ஷம் பொருநதாது) ஏனெனின், அுயிலையடைஈத
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புருடன் ஈனாக்கனாக்களின் ௮கநதவா தனாவடி.வ சுர்பப த்தோடுகூடிய அவித்தை 
யைப பார்த்தும் தன்னின் வேருயவ்வவிததையைப் பார்ததிலன் ) இகதபபிசகாரம 

மாயையையுடைய மஹேஸ்வா அ௮கஈதவடிவ ஆன்மாவும சமபூரண சகததுவடிவ 

கா்ப்பத்தாற் சறபபுறற மாயையைப பாததபோதினும தனனிற பின்னமாய் 

அ.தனைப பார்த்திலகாம. துயிலின் கண்ணும, பிரளயததின் கண்ணும, சமஸ்காச 

வடிவமாய்ச௪ சகத்தானது அ௮ஞ்ஞானததின்கண்ணே யுளஅு. மழை யோய்நத 

போது மண்கேங்களின் சூககும ௮வஸ்்தைவடிவ சமஸ்காசம பூமிபின்கண்ணே 

இருககின்ற௮, மழை, யுண்டாயினோே மீண்டுமவறறின் உதயமாம. ௮ஃதொப்ப, 

வாதனாவடி.வமாய் அஞ்ஞான ததின்கண் ணிராநின்ற உலகானது சிருஷ்டி. காலத 

இல் உதயமாம. மாயை பிரமாணததாற நுணியபபெறறதாமா தலிற் ௪ததியமாம் 

என்னும இரண்டாவது பக்ஷ்ழம பொருநதாது 1 ஏனெனின், மாயை யிருக 

இன்றதென மாயையின் றுணிவுபபேறு யாதுண்டோ ௮துவும மாயையினின்றே 

மாயையின் றுணிவுபபேரும். பிரமாணததால மாயையின் றுணிவுப்பேற்றை 

விவேக புருடர்கள் அ௮ங்கேரித்திலா்; துபிலுமீவானறன் றுயில் தயிலினறலேயே 

தூணியப்பெறும, எபபிரமாணத்தானும் அணிவுப?2பறின்றாம் ora oT opin Dr 

மாண முடன்படினோ ௮ வரை யிது கேட்கவேண்டும. அத்துயில்வடிவ ௮விததை 

யின்சண் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண முளதா? அலலது ௮னுமானபபிசமாண முளதா ? 
அலலது சபதபபிரமாண முளதா ? அலலது இவற்றின் வேருபபாசாமொரு பிர 
மாண முளதா * அவற்றுள், பிரத்இபக்ஷபபிரமாண மிருக்கின்றதென்னுமிம முதற 

பக்ஷத்திலும் துயிலும் புருடன்றன் பரத இயக்பபிரமாணத்தாற இத்தமா ? 

அலலது அன்னிய புருடன்றன பிரத இியக்ஷபபிரமாணத் தாற சி தீதமா? இவ 

விரண்டு பக்ஷங்களும் பொருஈதா. ஏனெனின், இரதிரிய ஜன்னிய ஞானத் 

தைடபிரத்தியக்ஷ்மென நையாயிகா அங்கீகரிததுளார். துயிலின்௧ண் இரதிரியங் 

குடகு ஒ௫ககமுண்டாம கையினால் துயின் ற்புருடன் பிரத இயக்ஷபபிரமாண த 

sip git யறிகின்றானில்லை. ௮௩௫ன3மம விழித்துககொண்டிருககும at 

னிய புருடனும் ௮ன்னியன்றுயிலை.. பிரத்தியக்ஷபபிபமாண ததால் ௮றிகின்ரு 

னில்லை. ஏனெனின், ஒரு புருஷன் றன் ஞானத்தின் பிரததிபக்ஷம மொரு 

புருடனுக்கு உண்டாவஇன்ரும். ௮ஃ்தொபப, ௮ஞ்ஞானவடிவ அயிலின் பிரத்திய 
௯ மம் மற்றொரு புருடனுக குண்டாவதின்மும, ஆகையினால பிரதஇபக்ஷபபிர 
மாணத்தாற றுயிலின் றுணிவுண்டாகமாட்டா ஆ, 

சங்கைஃ--ஜஹே பகவன் ? பிரத. இயக; (பிரமாணத்தாற அுயிலின் ௮ணிவுண் 

டாகாதெனிலும் இபபுருடன் றுயிலவோன், இகதிரியஙகளின் Oy Born Bc த்த 

லின் என்னு மிவவனுமானத்தாற நுயிலவடிவ ௮ஞஞானததின் நுணிவுண்டாம, 

சமாதானம்: இர இரியங்களின் தொழிலற்றிருசதல்வடிவ ஹேது அயிலின் 

சா தனமன்றாம். ஏனெனின், அயில்வடிவ சாத்தியமிலலா ச.தாய கனாவிடதஇினும 

சமாதியிடத்தினும் இர் 'இரியங்களின் தொழிலறறிருத.த6 வடிவஹேதுவான திருக் 

கின்ற) ஆகையினாம் பிழழ்சசியுடையதாம, சாத்தியததை விட்டொழித்து எநத
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ஹேது ஒருபோது மிருக்கமாட்டாதோ ௮ந்த ஹேது சாத்தியத்தின் றுணிவைச் 

செய்யும், ஆகையினால் ௮னுமானப் பிரமாணமும் துயிலின் சாதகமன்றாம். சாஸ் 

இரவடிவ சபதபபிசமாணம் அயில்வடிவ அஞ்ஞான ததின் சாதகமாமென்னும இம் 
மூன்றாவது பக்ஷமும் பொருஈதாது; ஏனெனின், புருடனாலெழுதப்பட்ட சாஸ் 

இரம் ௮வித்தைவடிவ அயிலின்கண் பிரமாணமா ? அல்லது ௮பெளருஷேய வேத 
மதன்கண் பிரமாணமா £ அவற்றுள், முதற்பக்ஷ்மோ பொருந்தாது) ஏனெ 

னின், பிரதஇயக்ஷாஇப பிரமாணங்களாற் றுணியபபெற்ற usin gs seeder Gu 

புருடனாலியற்றபபட்ட சாஸ் இரம் சாற்றும; பிரத்தியக்ஷா இப்பிரமாணங்கள் 

௮வித்தையின் சா தகமன்றாம். ஆகையினால இலெளகிக சாஸ்இரமும் ௮தன்கட் 

பிரமாணமன்ரும. வேதம் பிரமாணமாமென்னும் இரண்டஈம பக்ஷமும் பொருக 

arg, ஏனெனின், பயனோடுகூடிய பொருளின்சண்ணேயே வேதம் பிரமா 
ணமாயிருததலினென்றுணார்க, பயனென்பது இன்பத்தி னடைவும அுன்பத்தின் 
நீக்கமும ஆம. அவையிரண்டும் ஜீவபரஹ்ம Babu ஞானத்தாலுண்டாம்) 

HA sen ger ஞானததால் உண்டாகமாடடாது. ஆகையினால் அவித்தையின் 

கண் சாஸ் இரபபிரமாணமின்றாம். 

சங்கை:--வேதத்தின்கண் மாயை ௮ளித்தைசகளைபபோ திக்கும் வாசகியங் 

களும் அ௮வித்தையினின்றும் உலகுற்பததியைப போதிக்கும் வாக்கியங்களும் 

பற்பல காணபபடுகின்றனவே) அவற்றிற் கியா தபிபபிராயம? 

சமாதானம்:--பயனின்மையின் ௮வித்தையை யுணர்ததுவகதிற் சாஸ்தஇரத இற் 

குத் தாற்பரியமின்றாம); மற்றோ அதவிதீய ஆகஈதவடி வ ஆன்மாவை அறிவிக்கும் 
பொருட்டே. வித் fio துயையும அதினின்றும் உல௫ன் உற்பத தஇயையும வேதப் 

கூறுகின்றது. ௮ஃது எத்தகைய ௮வித்தை யெனின், விள்கன லிருட் 

டின் ஞானமுண்டாகாததுபோல பிரமாணத்தால் ௮வித்தையின் ஞான ,முண் 
டாகமாட்டாது; மற்றோ அவித்தையி னாயே அவித்தை துணியப் 

பெறுவதாம். இந்தப்பிரசகாரம பிரளயகாலத்தின்௧ண் பரமாத்மா, காரியாகார 
பரிணாமத்தை யடையாத மாயையாற சிறபபுற்றிருக்கன்றதென்றாலும் பாமாத்மா 

மாயையற்றதெனக ௯. றப்பட்டி ருக்கி றது. சூரியபகவான் இருட்டின் காரணமாய 

அ௮ஞ்ஞானத்தாற் சிறபபுறறிருப்பினும் பகலில் காரியவடிவ இருட்டற்றவரசாவ 

ரன்றோ ? அதனாறருன் சூரியன் இருட்டறறவசெனக கூறபபெற்றிருக்கிறார். இவ் 

வண்ணமிருபபதாய பாமான்மாச சிருஷ்டியின் .இிகாலத்தின்சண் இவ்விசாசத் 

தைச கெப்தது, எத்தகையது ௮ப பாமான்மாவெனின், முன் முற்கற்பத்இன் 
கண் சிருஷ்டியை விஷயஞசெய்வதாய மாயையின் விருத்திவடிவ ஞானத்தாலுற் 

பன்னமாய சமஸ்காசத்தோடு கூடியது, ஜீவர்களின் புண்ணிய பாபவடிவ அதர்ஷ் 

டத்தால் வெளிப்பட்டதாய சமஸ்காரத்தோடுகூடிய தென்றுணர்க, இத்தகைய 
பரமாத்மா ராய்சசிசெய்தது. இபபோது அ௮வ்வாராய்சசி வடிவத்தைக் கூறு 

வாம் :---மாயா உபஹி த பாமான்மாவாய ஈம்மிடத்தே பஞ்ச பூதமும் அவற்றின் 
காரியமாய பிரஹ்மாண்ட மியாவும் சூக்குமவடிவமா யிருக்னெ றன. ஆகையினால் 
இவ்வண்ணம் வெளிப்படையாய்ச் சுவர்க்கம், ஆகாசம், பூமி என்னு மிம்மூன்று
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உலகங்களையும் சிருட்டிப்போம். ஈண்டுச் சுவர்க்கமென்ற தால் மேலெல்லா வுலகங் 

களையும் கொள்க. பூமியென்ற தால் சீழெல்லா வுலகங்களையுங் கொள்க, இவ 

வண்ணமாயந்து சத்திய சங்கறபத்தையுடைய பாமேசாரனானவர் பிரஹ்மாண்டத் 
தைச் இருட்டித்தார். எபபடிபபட்ட பிரஹ்மாண்டமெனின், விராட்பகவானுக் 
குச் சரீரமாம், ஹிரண்யகற்பன் றன் சரீரவடிவ சூக்ஷம பஞ்சபூதங்களின்கண் 

ணிருப்பது, பூவாதிபதினான்கு லோகங்களோடு கூடியது, சேதனச.த்தையைப 
பார்க்கிலும் வேறுசத்தையற்றது, சாமரூபக் ரியைகளையே சரீரமாகவுடையது. 

ஆண்டு ராமமெள்றதாற் சபதவடிவப் பிரபஞ்சத்தைக்கொள்க, ரூபமென்றதா 

லர்.த்.தவடிவப் பிரபஞ்சத்தைக்கொள்க, கரியையென்றதால் காமரூப காரணமாய 

கர்மங்களைக்கொள்க, இந்தபபிரகாரம் சர்வஞ்ஞராயும் சர்வசக்திமானாயும் இரா 

நின்ற பரமேசுரனானவர் சம்பூரணஜகத்தை உண்டுசெய்து இவ்வண்ணம் ஆராய்வா 

ராயினார். எங்கனம் அசுரர்களின் பாலகர் இராகத் துவேஷமற்றவராய்த் தம் 

மாயாபலத்தாற் பதார்ததங்களை யுண்டாக்குகன்றனசோ முங்ஙனம் பாமேசுசர் 

சகத்தையுண்டாக்கினார். 

இப்போது ௮.௧ விசாரவடி வத்தைக் கூறுகின் ரோம்:--எவ்லிப பஞ்ச பூதங்க 

ளுளவோ ஜலம் முக்கியம் எவற்றின்கண்ணோ ௮ச்தகைய பஞ்ச பூதங்களின் 

கண்ணிராகின்ற யாதோ ரிப்பிமாண்டமுளதோ ௮ஈதப பிரமாண்டத்தின் 

கண்ணிராகின்ற எவ்விப பதினான்கு உலகங்கள் உளவோ அ௮வையெல்லாம 

அ௮சேதனங்களாம்) ஆகையினாற் கணமாததிரையில் அ௮ழிவையடையும். எங் 

Berl எஜமானனில்லாக வீடானது அ௮ழிவையடையுமோ ௮ங்ஙனம் பிராண 

னின்றிய சரீரம் ௮ழிவையடையும என ஆய்ஈது தந்தையைப்போற் காபபாற்றும 

டாஈலேசுரரானவர் முன்னர்ச் தததம் சத்துவகுணாதி காரண த்தால் உறபன்னமாய 

சமபூரண இந்திரியங்களையும் தேவதைமுதலிய ஐகததையும வெளிபபடுத்தும் 

பொருட்டு, ௮வ்வண்டத் தன்கண் பல்வகையாய அுவாரங்களைச செய்தனா. அவற் 

அள், முகத்துவாரவடிவ கோளகத்தையடைந்து சபதவியவகாரஞ் செய்வதாய 

வாக௫ெதிரியம் வெளிபபட்டது ; ௮வ்வாக்கெதிரியததினின்றும வைதிக யாகாத 

கருமங்களைச சித்திசெய்வகாய ௮க்கனிதேதேவதை வெளிபபட்டஅ. நாரிகைத் 

துவாரவடிவ கோளகத்தையடைந்து சரொண இகதிரியம் வெளிபபட்டது ; ௮ரதக் 

இரொண இந்திரியத்தினின்றும் கந்த உபா திவானாய வாயுதேவதை வெளிப்பட்டது. 

நேத்தாத் துவாவடிவ கோளகத்ஓதயடைநது நேத்தி இகதிரிடிம் திவளிபபட் 
ட.௮ ; ௮ந்தீ நேத்திர இந்இரியத்தினின்றும பகவான் சூரியதேவதை வெளிப்பட் 

டஅ. காரணத்துவா£வடிவ கோளகத்தை அ௮டைநது சுரோத்தி இரதிரியம் 

வெளிப்பட்டது ; அந்தச் சுசோத்திர இர்திரியத்தினின்றும் சம்பூரண இசைகள் 

வெளிப்பட்டன. தேக முழுவதிலும் இராநின்ற ௮தசூக்கும ௮னர்த அுவாரங் 
களினின்றும் சரீர முழுவதும் வியாபித்திராரின்ற தோல்வடிவத் துவக்கானது 

வெளிப்பட்ட.து ; அசத தீதுவக்குவடிவ கோளகத்தையடைஈது உரோமகேசத் 

தோகூடிய ஸ்பரிசன இச்ிரியம் வெளிபபட்ட.து ) ௮ஈத ஸ்பரிசண இந்திரியத்



௧௬ ஸரீ ஆத்மபுராணம். [மதல் 

தோடுகூடிய உசோமகேசங்களினின்றும் ஒஓடதிகள்முதலிய எல்லாத் தாவாங. 

களும் வெளிபபடடன ,; தாவாவடி.வ உபாஇிவானாய வாயு தேவதையும் வெளிப் 

பட்டது. ௮வை எத்தகைய தாவாமெனின், சர்வ ஜீவர்கட்கு முபகாசமாம் 

பொருட்பெ பகலு மிரவும் தம்பாற் கிலேசத்தைத தரித்திருபபனவாமென்க, 

மாமிசத்தின் கமலவடிவ இருதயகோளக முற்பன்னமாயது, ௮நத இருதய 

மெத்தகைய தெனின், ஈது துவாரங்களோடு கூடிபதும உள்ளாகாசத்தின்௧ண் 

ணிருபபதும ஆமெனவறிக. ௮௩த இருதயவடிவ கோளகத்தையடைஈது மனம் 

வெளிபபட்டது, ௮ந்த மனததினின்றும் உலகத்தை ஆரஈதிகசுசசெய்வதாய சர் 

தரதேவதை வெளிபபட்டது, நாபிததுவா£வடிவகோளகக்தை யடைஈது ௮பான 

வாயுவெளிபபட்டஅ, எகககைய ௮பானனெனின், துககதஜாற் FREES FESS. 

இக்காரண த்இனாலேயே பிசாணாயாமம சாஸ்திரங்களில் Naam கடினமெனக் 

கூறபபட்டுள்ள.௮. மூகவாயிலா யடையபபெறற ௮ன்ன ஜலங்ககாக €ழிடததிற 

கொண்டுபோய்ச சோபப.து, ஆகையினா லிலஃது ௮பானனெனக கூறபபெறும, 

அந்த ௮பானனினின்றும மகானாய மிருதஇயு வெளிபபடடஅு. எத்தகையமிருத் 

Buy வெனின், சர்வப பிராணிகடகும பயததைக கோடுபப௮, ௮பானன் 

மிருததியுவின் காரணன் என்னு மிவ்வாததை உலகத்தின்சண்ணும பிரசிதத 

மாம். ஏனெனின், அன்னத்தின் 8தாலமின்றி எததானததின் கண்ணும் 

பிராணிகள் மரிப்பதிலலையாம, மறறோ ௮ன்னதோல ததினாலே யாண்மெ பிராணி 

கள் மரிக்ச்றன. ௮ன்னாஇகளை இவ வபானவாயு விழுககுகின்றது. இக் கார 

ணததால ௮பானனினின்றும மிருததியுவின் வெளிபபடுதல் கூறபபடட ௮, உபஸ் 

தீத் துவாரவடிவ கோளகசதை யடைநது வீரியகதோடுகூடிய உபஸ்த இரதிரியம் 

வெளிபபடடது; ௮௯ தெத்தகைய விரியமெனின், ஜராயுஜ ௮ண்டஜ தேகங் 

களை விஸ்காரஞ செயவதாப் உலகததின்கண்ணும பிரசிததமாம. மேலும பஞ்சம 

ஆகுதியின சாதனமுமாம, இவவிஷயம மேறகூறபபெறும, மேலும வூட்கோசவா 

ழை சரீசததின் காரணமுமாம, அவற்றின்கண் அவககு, உதிரம, மாமசம் என்னு 

மிம மூன்றுகோசஙகளும தாயி னமசததினின்று முண்டாகின்றன ; நாமபு, 

எலுமபு, பசசை என்னும மூன்று கோசங்களும தரதையின் ௮மசத்தினின்றும் 

உண்டாகின்றன. வீரியசகித ௮நத உபஸ்த இரதிரியததினின்றும, ஜலததைப 

பிரதானமாகவுடைய பஞசபூதங்களையே சரீசமாகவுடைய பிரஜாபதி தேவதை 

வெளிபபடடஅ௫. இரதபபிரகாரம 8தரேய உபநிஷததின்கண் இரதிரியங்களும் 

௮ வற்றின் ததேவதைகளும வெளிபபடடமை கூறபபட்டுள்ள து. 

இப்போது எஞசிரின்ற? வதை இர திரியமென் னும இவற்றிற்கும் சுருதியின் 

கண்ணுள்ளவர்ககு அகடூனிமுதலிய சபதங்களின் இலககனையா றகொள்ளும் 

வகையைக்காண்பிப்பாம. முன்னங்கூறிய மிருத்தியுவின் காணமாய ௮பானன் 

குதத்துவாத்தினின்றும் வெளிபபடையாம. இக்காரணத்தானே அ௮வ்வபான 

வாயு தேவதை யோடுகூடிய பாயுரு விஈஇரியமாம். 

இதனது கருத்து இதவாம்:--௮பானனென்னுர் 8 salam தயோடு கூடிய 

பாயுரு இந்திரியமும் வெளிபபடுகன்ற தெனக் கொள்ளற்பாலதாம், சரொண இந்திரி



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபறதிட ௧௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 7 

யத்தையடைந்து கந்தமின்றியதேனும் வாயுக்கர்தமுடையதாம். இக்காரணத் 

தாலே சொண இர்திரியம் பிருதிவியாம். இத்தானத்தின்கண்ணே கந்தத்தோடு 
கூடியவாயுவாற் பிருதிவிதேவதையைக் கவாற்பாலதாம். முன்னர்த் அவக்கினின் 
றும் உரோமங்கள் வெளிப்பட்டனவெனக் கூறியுள்ளேம், ௮வவுசோமங்கள் ௮சை 
வோடுகூடியனவாம், உசோமங்களின்கண் ௮சைவு வாயுவாலுண்டாவதாம். ஆகை 

யாலிநநிர்ணயமுண்டாம் : உரோம ஸ்பரிச இர்இரியங்களோகூடிய அவக்குவடிவ 
கோளகத்தினின்றும் வாயுதேவதை வெளிப்பட்டதாம். 

ஆவாணத்தின்விசோதி ௮வகாசவடிவ இலககண ஆகாசம்தஇசைக்குச்சமான 

மாம். ஆகையினால முற்கூறியதிசை ஆகாசவடிவமாம். முன்னர் இருதயத்தின் 

சண் மனம் வெளிபபட்டமை கூறபபட்டது, ஆண்டுமனம் வெளிபபட்டது 

கொண்டு புத்தியும அகங்காரமுஞ் சிததழமும் வெளிபபட்டனவென உணர்நது 
கொள்க, ஏனெனின், சுருதியின்கண் மனததினாலேயயே எலலாவுலகன் உற்பத்தி 
கூறப்பட்டுள்ளது. முன்னர் மனத்தின்தேவதையாய சர்இரன் வெளிப்பட் 

டமை கூறப்பட்டது. ௮சசநஇரனால் புத்தி, யகங்காரஞ் சித்தமென்பவற்றின் 

தேவதைகளாய பிரம்மா, ௬த.இரன், மகேசன் என்பவா வெளிபபட்டமையும் 

இரகி த்துசகொளக, முன்னா ௮பானன் வெளிப்படடமை கூறபபட்டது அவ 

வபானனால் கிரியாசக்தியுடைபனவாய சர்வப்பிராணன்களையுங் கவாந்துகொள்க, 

முன்னா முகவடிவகோளகத்தின்௧ண் வாக்கெரெதிரியம வெளிபபட்டமை கூறப 

பட்டது, ௮தன்றன் தேவதையாய அக்கினியும் வெளிபபட்டமை கூறப்பட்டது, 

ஆண்டு வாககிர்திரியத்தால முகவடிவ ஓரிடத்தின்கண் ணிருப்பதாய இரசன 

இரதிரியம வெளிபபட்டமையும் கண்டுகொள்க. ௮க்னிதேவதையினால் வருண 

G தவதை வெளிபபட்டமையும் சவாஈதுகொள்க, இவ்வண்ணம் wang பிரகார 
மானஉ&ற்றை அ௮ண்டததின்௧ண்ணே செய்து இருகாங்களையும், இரண்டு பாதங் 
களையும பாரமேசுசர் வெளிபபடுத்தினா ; கரங்களினின்றும் இஈதஇாதேவதையை 

வெளிப்படுத்தினார் ; பாதங்களினின்றும் உபேதா தேவதையை வெளிப்படுத் 

தினார். 
இரதப்பிரகாரம் விராட்பகவானுடைய தேகத்தின்௧ண் ணிராநின்ற முக 

முதலிய துளைகளின்கண்ணே சுருஇயின்கட்கூறிய பிரகாரம் எல்லாத்2தவதை 

காயும் வாக்காதியெல்லா இரதிரியங்களையும , பாமேசுரர் வெளிபபடுத் இனர். 

கன்ம உீபாசனைகளால் அ௮டைநதுள்ள தாய தேவசரீசம் யாதோ அதுவுஈஅன்பத் 

தோடுகூடிய, தெனின், அன்னியே தகத்தைப்பற்றி கூறவேண்டியதென்னிருக் 
இறு, 

இக்கருத்துப்பற்றி ௮வ்விரட் சரீரத்தைச்சமுத்திவடிவமாய் வருணனஞ் 

செய்கின்றோம். அரர்தங்கோடிகளை ௮ரஈதங்கோடிவாசம் எண்ணினால் ௪ த். துணை 

யெண்ணாமோ ௮த்துணையோஜனை விஸ்தாரததோடு கூடியதாகும விராட்டின் 

தேசவடிவ சமுத்திரம். சமுத்தாத்தின் எண்ணிக்கையின் நியமம சாஸ்தரத 

தன்கண் எழுதபபட் டிருகசன்றதென்றாலும பிரளயகாலத்தின்கன் நியம 

8
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மின்றாம் ; ஏனெனின், பிரளயகாலத்தன்கண் யோஜனையையெண் ணுபவர்கள் ஒரு 

வருமின்ராம். . 

ஈசுவான் பிரளயகாலச்இின்கண்ணும் இருக்கன்றாரெனினும் எண்ணுவதா 

லீசனுக் யொதொரு பிரயோஜனமுமின்றாம்) ஆகையினால் யோஜனையின் எண் 

ணிக்கை செய்யவில்லையென் றறிக. பார்ப்பதினாலே சமுத்திரம் எல்லாப பிராணி 

கட்கும் பயத்தை யுண்டாக்குவதேபோல எல்லாவடிவமாயுமுள்ள விராடடு யானா 

வன் என்னும் இத்தகைய விராட்டின் ஞானத்தாற் பரிசசின்ன இருஷ்டியையடைய 

௮(ஞ்ஞானியானவன் பயத்தையடைவன், பஞ்சமகா பூதவடிவ நீரானது அதன் 
கண்ணாம, பதினான்கு உலகவடிவ அலைமாலைகள் அதன்கண்ணாம். கடலானது 

இப்பி, சங்கு என்.னு மிவற்றால் எழிலோடு கூடி யிருப்பதேதபோல இவ் விராட் பக 

வானுடைய சரீரமும், ஜராயுஜம், ௮ண்டஐம், சுவேதஜம், உத்பிஜம் என்னு மிர 

நான்கு வகையாய சரீரவடிவ இபபி, சங்கங்களால் எழிலோடு கூடியிருக்கின்ற த } 

காமக்குரோதாதி வடிவ மகரங்களுக் காசிரயமாயுமிருக்கின்றது; ஏனெனின், 
சமூத்இரத்தின் மராமானது தன்னுடைய தாதுககளாற் புருடனைக் கடடி௪ ௪முத 

இரத்தின்கண் ணாழ்த்இவி3ிவ2த போலக காமக குரோாதாஇகளும் வாதனைவ வ 

ததுக்களாற கட்டி யிப்புரடனை௪ சழமுசாரவடிவ சமுதஇரததின்கண் விழ்த்தி 

விரிகின்றஅ ) ஆகையினால் மகாததுற்குச சமானமாம், 

கடலின்கண் பல்வகையாய தடைசெய்பவையுளவாம்; ௮அவறறினுஞ் சில கட 

லின் கரை படைவதற்குக தடைசெய்பவசாய ௮னுமான்றன் நிழலைக சுவரு மாக் 

சராம்) சில கடலின்கண் தாண்டுதறகுக் தடையாய தண்ணீரின் சுழலகளாம் ) 

சில வெளிவருவதற்குத் தடையாய முதலைகளின் முகககளாம,. இவையொபபத 

தடைசெய்வனவாய சஞசிதங்கள்ஆகாமியங்கள் பிராபதங்கள் என்னும கன்மாகள் 

அதன்கண் ஹுூளவாம. இததகையதாம விராடபகவான்றன் சரீரம. Buss 

ழூதலிய தாதுககளால அாகககதமாம, *விட்டை மூூத்தரமலஙகட்காசிரயூமாம. 

அர்க்கர்தாதி ௮ன்னத.இன்றோடம விராட சரீரதஇன்கண் கூறல மறைக்குமுரணா 

மாயினும வியஷ்டி சரீரவாயிலாப் ௮தன்கண் ணறியததககதசாம, இயலபாக 

அதன்கண் அர்ககஈதாஇகளின்றாம். இததகைய விசாடசரீரசதின்கண் ணடைரஈ 

அளள வாக்குமுகலிய தேவதைகள பசி காகாதிகளால வியாகூலமடைகதவா 

களாய் விராடசரீரத்தைத இருபதிசெய்ய யோககியமாய அன்ன ஜீலஙகளைக 

காணாதவாகளாய்த் தங்களஞுடைய பிதாவாய பாமேசுவானைப பா£ததுக கூறத் 

தொடங்கினா : 6 

ஹே பசவன் .! சம்பூரண ஜகத்தைச சரீசமாகவுடைய விராட் பகவா ன்றன் 

ஆரீரத்தைத் தாங்கள் உறபன்னஞ செய்தீர்கள். இ௪ சரீரத்திற்கு வேருய் 

யாதொரு ௮ன்ன ஜலத்தையும காணோம, இசீ சரீரத்தின்கண் எங்களுக்குப 

போஜனஞ செய்வதறகு யோககிபமாப அ௮ன்னாஇிகளைச்சண்டிலேம் ; பானஞசெய்வ 

தற்கு யோககியமாய ஜலத்தைக கண்டிலேம்; ஆகையினால ஹே பகவன் / எஙகள் 
இன்பத்தின் பொருட்டு௪ சிறிது ௮ன்ன ஜலத்தால எதற்குத் இருபடியுண்டாமோ 

அ௮ததகைய வேறு சரீரததைத் தேவரீர் உற்பன்னஞ் செய்பவேண்டும, அதன்கண் 
  

& விட்டை- மலம்.
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ணே யிருந்து யாங்கள் ௮ன்னஜலங்களை யடைவோமென இந்தப் பிரகாரம் வாக் 

காதி தேவதைகளாற் பிரார்த்திக்கப்பட்ட ௮ந்தப் பசமாத்மாவானவர் கோவின் 

தேகத்தைச் சிருட்டி த்தனர். ௮ர்தக் கோவின் தேகத்தின்௧ண் வாக்காதி தேவதை 
கட்குப் பிரீதி உண்டாகவில்லை; ஏனெனின், கோ முதலிய சரீரத்தின்சண் முன் 

னர்சசெய்க சன்மமே போகிக்கபபெறும் ; புதிதாய புத் இகர்மங்களின் சமபா 

தனம் உண்டாவதில்லை, இந்தப்பிரகாரம் கோவின் சரீரத்தின்கண் ௮த்தேவதை 

களுக்குப் பிரீ திபின்மையைச்சண்டு பரமாத்மா புத்திரர்களின் பிரீ. இயின்பொருட்டு 

௮சுவத்தை உற்பன்ன ஞ்செய் தீனா. ௮௩த அசுவத்தின்கண்ணும் அவர்கட்குப 

OP இயுண்டாகவில்லை. ” 

ஏனெனின், அ௮சுவத்தின்கண் கரங்(கை களுக்கும் ஞானகர்மங்களின் சாதனங் 

களுக்கும் அபாவமிருத்தலினென்க. இந்தபபிரகராம் பு தீ.இரர்களின் பிரீ தியின் 

Aun Ou பரமேசுரா எண்பத்துகான்கு லக்ஷம தேகங்களை௪ சிருட்டி. த்தார், 

ஆயினும எசசரீரததின்கண்ணும அவர்கட்குப பிரீ திபுண்டாகவில்லை,. அதன் 

னெனா மனுட சரீரத்தைப LT eine TT சிருட்டி.த்தனர், ௮ம்மனுட சாரரம உற் 

பன்னமானகைக கண்டு ௮ந்த௪ சரீரகதின்கண் தேவதைகள பிரீதி செய்து 

மஇழ்வுற்றவராய்ப பரமேசுரனை நோககக கூறததொடங்கினர், ஹே தரதையே ! 

இமமனுட சரீரத்தை நேசரே தாஙகே செப்திர்கள் வேறொரு வாயிலாய்ச் செய்ய 

AND; ஆகையினால் ௮.து மகிழ்வைச் செய்வதாயிருக்கின்றது, புததிமான்களாய 

சச்சன் முகலாபினோர் தம்முடைய கையால எந்த வஸ்.துவை௪ செய்கன்றனசோ 

அத வஸ்து இமமணீயமாயிருக்கின்றது; தம்முடைய வேலையாடகளாற் செய்விக் 

கப்பட்ட வஸ்து இரமணீயமாகவிலலையென்னு மிஃதுலகததின்கண் பிரசித்தமாம். 

இம்மனுட சரீரத்தின்கண் நேரே ஈசாரன்றன் காரியத்தன்மை பொருத்த 

முடைபதாம்; ஏனெனின், இந்த மனுடன் வஸ்்துவையறிந்து கூ றுகின்றான், 

ஞானேரஈதிரிய கருமேர்திரியங்களோடு கூடியுள்ளானென்பஅ கருத்தாம். வானா 
முதலிய சரீரத்தின்கண்ணும் நேத்திர முதலிய இர்திரிபஙகளால்ஞானமுண்டாம் ; 

ஆகையினால் மனுட hrs Berean அவற்றினின்றும் சிறபபு உண்டாவ 

தின்றா மென்றாலும், மனுடரின் வேருய வானரா இகளின.து இர திரியங்கட்கு வஸ்.து 
வோடகூடச சம்பரஈதமுண்டாயினும் அதனால எல்லாவகையாய | அஞ்ஞானத்தி 

னிவிர்த்தியும் உண்டாவதின்றாம்; கடா இவஸ்துக்களோடு இந் * இரிபஙகளின.௮ 

சம்பந்தமுண்டாயின் மிகுதியாய இடீங்களில் மனுடன் ௮ஞ்ஞானற்மீவனாகின் 
மூன் ) ஆகையினால் வானராஇகஷினின்றும் மனுடன் சிசேட்டனாம், 

மேலும், எத்தகையது இம்மனுட, சரீரமெனின், இவவுலகச்தினின்பம் 

இன்பததின்சாதனம என்னுமிவற்றை புணாவ.௮, சுவரக்காதி உலகங்களினின்பம் 

அவற்றின் சாதனமாய யாகா இகருமம் என்னுமிவற்றையும் சாஸ் தரத் தாலறிவ.த, 

சென்றகாலத்தேயாய காரியத்தையும் இனியாவதாய கரிரியததையும் உணாவது, 

இன்பத்தின் அடைவிற்கும் துன்பததின் நீககத்திற்கும் சாதனத்தை யுணா்வதன்
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பொருட்டுச் சாதனங்களை யுணர்பவராய மகாத்மாக்களின் ௮டைவின் பிரகாசு 

தையும் இம்மனுடனுணர்வன், மகாத்மாக்களினடைவுண்டாய் இஃதெனக்கியற்ற 
யோக்கியமாயது இஃதெனக்கியற்றத்தகாதது என்னு மிவவெல்லாவற்றையும் 
பிரமாணத்தாலறிவன், இம்மனுட சரீரத்தின் கண்ணேயே வேதவாக்கியங்களால் 
ஆன்மாவின் சாக்ஷா£த்காரமுண்டாம். இத்தகைய மலுடசரீரத்தின் கண்ணேயே 

சம்பூரண தேவதைகள் சந்தோஷத்தையடைந்தன. 

இந்தப்பிரகாரம் மகிழ்வோடு கூடியிராநின்ற புத்திரர்கட்குப் பிதா கட்டளை 
யிடுவாசாயினார்: ஹே தேவதைகளே / இவ்வியஷ்டி சரீரத்தின்கண் தததம் 

கோளகவடிவத்தானத்தின்கண் நீங்கள் பிரவேியுங்கள்., 

சங்கை: -ஹேபகவன் இர் இரியங்களிருப்பதற்கு யோக்கியமாயதானங்களின் 

கண் எங்கள் பிரவேசம் கூடாததாம்; ஏனெனின், யாங்கள் வியாபகர், இவை 

அற்பத்தானங்கள் ; ௮ல்லது இர்இரியங்களினாலேயே பொருளின் அுணிவுண்டாய் 
விடும் ; எங்கள் பிச£வேசத்திற்குச சறிதும பயனின்றாம். 

சமாதானம் :--ஜஹே தேவதைகளே ? உங்கள் சம்பக்தியாய இகதிரியங்களி 

டத்தில் பேதபாவத்தை விட்டொழித்து ஒருமை யபிமானம்செய்து பிரவேசியுங் 

கள். குகையின்கண்ணே வார்த்த தாமிராஇதாதுக்கள் ஒரு தன்மையை யடை 

இன்றனவன்₹ரோ. ஈண்டிஃதபிப்பிசாயமாம் :--ஒன்று மற்றதன் ௮பேகைஷயின் 

றித் சன.து காரியத்தைச் செய்யின் ௮தற்கோ அ௮திகரண த்தின்சண் ணிருப்பது 

கூடாதாம். இக்தஇரியங்கட்கும் தேவதைகட்கும் பசஸ்பாம (ஒனறறகொன்று) 

அபேகைஷயிருக்கன்றதஅு. ஏனெனின், நேத்.இரமின்றி ஒளிவடி.வ சூரியன் அணி 

யப்பெரான், சூரியனின்றி கேத்திரஇகதிரியம் துணியபபெறமாடட ரது, எனெனின் 

சூரியனின்றி கேத்தி இந்திரியம் *உருவமுசலிய வஸ்துக்களின் ஞானத்தை உற் 

பன்னஞ் செய்யமாட்டாது. இக்காரண த தினாலேயே இருட்டின்கண் ணுருவ த்தின் 

சேத்த ஜன்னிய ஞானமுண்டாவதின்றாம், உருவருதலிய வஸ்துககளின் ஞான 

வடிவ காரியத்தாலேயே சேத்து இந்திரியத்தின் ௮னுமிதி ஞானமுண்டாகன் 

ற.அ. ஏனெனின், இச்இரியங்களா லிந்திரியங்களின் பிரத்தியக” முண்டாவ 
இன்றாம், ஆகையினா லி.து அுணிபபபெற்றதாம் :--சூரியனுண்டாயின் உருவ முத 

லியவற்றின் பிரத்தியகூ ஞானமுண்டாம். 

அர்த ஞான்வடிவ காரியச்தாற கரணவடிவ சேததிரத்தின் ௮னுமிதிவடிவ 

ஞானமுண்டசின்றது. இவ்வாறு பாம்பரையாய்ச சூரியன் நேத்திர இர்இரியத்தின் 
சாதகமாம். இவ்வண்ணம் எல்லா இந் இிரியங்களும். அவற்றின் தேவதைகளும் பாஸ் 
பசம் (ஒன்றற்கொன்று) ௮பேக்ஷையுடையனவா மென்றறிக, ஆகையினால் இர்திரி 
யங்களோடு கூடித் தேவதைகட்குவியஷ்டி சரீரத தின்கண் பிவேசம பொருந்தும். 
இர்தப பிரகாரம் பாமேசாரனாற் கூறப்பட்ட. சம்பூரண தேவதைகள் ௮வ்வித;மே 

செய்தன. அ௮வற்றின்௧ண் ௮கனிேதேவதை முன்னருற்பன்னமாய வாக்கர் இரி 
யத்தோடு ஒருமையை யடைந்து முகவடிவ கோளகத் 5 Beir sain நிலைபெறுதலை 
யடைந்தஜு, ஜலத்தின் பதியாயவருணன் இரசன இரதிரியத்தோடு ஒருமை



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் தேரேய உபநிட ௨௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். அ 

யபிமானஞ்செய்.து நாவின் முற்பாகவடிவ கோளக த்தின்கண் கிலைபேற்றை யடைஈ 

தனன். 

கந்தவிசிஷ்ட வாயுதேவதை கிராண இந்திரியத்தோடு ஒருமை யபிமானஞ் 

செய்து காகைத்துளைவடிவ கோளசத்தின்௧ண் பிரவேசஞசெய்தது. சூரிய 

தேவதை நேத்திர இந்திரியத்இன்சண் ஒருமை யபிமானஞ்செய்து நே.த்.இரவடிவ 
கோள்கத்தின்௧ண் பிரவேசஞ்செய்தது, தஇக்குத்தேவதை சுரோத்இர இந்திரியத் 
தோடு ஒருமை யபிமானஞ்செய்து செவித்துளைவடி.வ கோளகையின்கண் புகுச் 

த்து, ஸ் தாவாவடிவ உபா தியையுடைய வாயுதேவதை உரோமத்தோடுகூடிய 

ஸ்பரிஸ இந்இரியத் ் இன்கண் ணொருமை யபிமானஞ்செய்து துவக்குவடிவ கோள 

கையின்கண் ணிலைபேற்றை யடைநதது. சந்திதேவதை மனத்தோடு ஒருமை 

யபிமானஞ்செய்௮ இருதயவடிவ கோளகத்தின்௧ண் பிரவேசஞசெய்தது, மிருத் 
இயுதேவதை பாயுருவிர்திரியத்தோடு ஒருமையபிமானஞ்செய்து குதத்.துசோவடிவ 
கோளகசத்தின்சகண்ணிலைபேற்றையடைந்தது. பிரஜாபதிதேவதை உபஸ்த இகத 

ரியத?தாடு ஒருமையபிமானஞ்செய்து சின த்துளையின்சண் பிரவேசஞ்செய்தது, 
இத.துணைத தேவதைகளின் பிரவேசம் சுருதியின்கண் கூறப்பட்டுள்ளது, இந்த 

ரீதியாகவே மற்றகதேவதைகள ௮த்தியாத்ம இரதிரியங்களின்கண்ணும, ௮இ 

தெய்வங்களின்கண் ணும், இராரின்ற பேதமற்றனவாய்இஈ திரியங்களோடு ஒருமை 

யபிமானமுற்றனவாய்க தத்தம தான த்இன்சண் பிரவேசஞசெய்தன. இத்தப்பிர 

காரம் வியஷ்டிசரீரகதின்கண் பிரவேசமாவதால் ௮இதெய்வம், ௮த் இயாத்மம், 

அ.திபூகம என்ஸுமித்திரிபுடி. சித திககும். 
ஆண்டு௪ சூரியன்முதலிய தேவதைகள் அ௮திதெய்வங்களாம், சேத்தி முத 

லிய இர இரியங்கள் ௮த்தியாத்மமாம, -உருவமுதலிய விடயங்கள் ௮.இபூதமாம், 

இவ்வாறு சருவஇநதிரியங்களிடத்து மறிர்துகொள்க, இந்தபபிரகாரம் பரமேசுர 

வடி.வபிதாவானவா சருவதேவதைகடகும ௮வாவாக்குததககசானத்தைக கொடுத் 

தனர். அதன்பின்னர்ப பசிதாக தேவதைகள் தம்மினும விருத்த சருவே தவதை 

களின் தானத்து னடைவைக்கண்டு பாமேச்ரனிடத்து தானத்தை யா௫ித்தன, 
௮பபசிதாக தேவதைகடகு முன்முற்றேவதைகளின் முனங்களின் வேறாய தானங் 

களைக் காணாதவராய பரமேசுரா ௮த்தியாகம ௮ இதய்வவடிவ தேவதைகளின் 
கண்ணேயே ௮வற்றிறகுச் தானத்தைத்தரது இதுகூறுவாசாயினா: 

ஹே ப௫தொகங்களே! இரதத், தேவதைகளின் நிருப்தியினலே, உங்களுக் 

குத் திருப் இிபுண்டாம. இவ்வண்ணம் பாமேசுரர் ௮வற்றிறகுக தானஞ்செய்த 

னர். அ௮வையிபபோது மப்படிக் காணபபடுகின்றன. சூரியாகு தேவதைகளின் 

பொருட்டு கெய்முதலிய வடி.வ உணவு கொடுப்பின் ௮த்தேவதைகட்குப் பசிதாகங் 
கள் சாஈதியாம். ௮த்தியாத்ம இர்இரியங்களின்பொருட்டு உருவமுதலிய விஷய 

வடிவ உணவு சொடுப்பின், சிறிதுபோது ௮வறறின் படி தாகங்கள் சாஈஇயாம். 

Dasa அவற்றின் நிருப்தியாம். இரதவிதம் ௮த்ேேதேவதைகட்குத் தானங்கொ 

டுத்து அன்ன ௮டைவின் இசசையுடையவர்களாய ௮தீ 2 2தவதைகளிஉனுபகராத்



௨௨ ரீ ஆத்மபுராணம். [மதல் 

இன் பொருட்டு ௮த்தேவதைகளாற் கூறப்படாவிடி னும், உல௫ன்கண்ணே தந்தை 

மைந்தர்களாற் கூறப்படாவிடினும் ௮வர்களை ௮ன்னவலஸ்இராஇகளாற் பாலனஞ் 

செய்கின்றதேபோற்செய்ய, பிதாவாய பாமேசுரர் இத்தகைய விசாசஞ்செய்த 

னர் :--இகத இந்திரிய தேவதைவடிவ எமது மைர்தர்கள் பசியால் வருந்துகின்ற 
னர், ஆகையினால் இவர்களின்பொருட்டு யாம ௮ன்னத்தைசசெய்வோம என 

விசாசஞசெய்து பரமாத்மாவானவர் பல்வகையாய உபாயங்களாற் பஞ்ச பூதங்களி 

னின்றும் பல்வகையாய அன்ன த்தைசசெய்தனா. 

ஏனெனின், ஒருவகையாய ௮ன்னததாற் சருவபபிராணிகட்கும் இருப்த 

யண்டாகமாட்டாது) மனுடர் முதலாயினாககு மெல், புல் முதலிய தாவாவடிவ 

அன்னங்களாம், சிம்மாதிகட்கு மிருகா இவடி.வ ஐஜங்கம அன்னமாம், சர்பபாதி 
கட்கு வாயு, எலிமுதலிய ௮ன்னமாம். இகநதவிதம அ௮ன்னககள் உறபன்ன 

மேசுரரா ற் கூறபபட்டும் Flo பூரண மாய், இவவன்ன கத்தை நீவிர்கவாமின் எனப பர 

தேவதைகள் ௮பானவாயுவின்றி .ன்னக்கவாசசியிற சாமாத்தியமறறனவாயின, 

இககாரணம்பற்றியே சுருதிபினசண்ணே சாவதேவதைகடகு மீசுனெனவும 

அன்னா தனெனவும அபானவாயுக கூறபபட்டுள்ளஅ ; ௮ன்ன த்தை யாவன் கொடுப் 

பனோ ௮வன் அ௮ன்னாதனெனபபடுவன். இஈத அபானவாயு ஈமபொருடடு ௮ன் 

னததைக் கொடபுபபது என எண்ணிச சருவ(?தவதைகளும அவ் வபானவாயுவை 

யாசரயிக்கனவெனினும், ௮ரத அபானவாயுவானது சர்வ வியவகார தி இற்கும 

சாதகமாய அநதர்யாமியாய அன்மாவினாலன்றி ௮ன்னங் கவாதறகு௪ சமாத த் 

மூடையதன்ரும. சேகனபபுருடனாலன்றிக கோடரி வெட்டுதல வடிவ காரியத 

தைச் செய்வகி॥ சமர்த்தமாவ துண்்டோவெனஃ கண்டு பாமேசுரா YS 

தேவதைகளாற் கூறப்படாவிடினும் விசாஞ செய்வராயினா. 

இந்த ௮ இதெய்வா இ வடிவஜககஅப பிராணவாயுவோடுகூட வெளிபபட்ட 

தாயினும், பிரகாசவடிவ பராமாதமாவாய எம்மையன்றி இசசடஜகத்து எவவிதத 

கானும் இ தீதமாவதன்ரும். இதுகூறியதாலயாதுயாது ஜடவஸ்துவேோ B00 Hoo Sil 

ஒளியினபேக்ஷையுடையதாம என்னுமிது துணியபபெற்றதாமென்க, இவ்வன் 

னம் போஜனஞ்செய்வதறகுத தகுதியாம், இசசபதம சொலவதறகுத் தகுதியாம, 
இவ்வுருவழுதலியன காண்டற்குத தகுதியாம், இரதபபிரகாரசமாய ஞானமானது 

போகதா, வகதா, இருஷ்டா வடிவபபிரகாசஞ செய்விபபதாய ஆன் மாவினாலன் 

Be சித்திபாதாம், ஆண்டொசே ஆன்மாபபிராண விசிஷ்டமாய்ப போகதா 

வெனபபெறும், வாகூநெதிரிய விசிஷ்டமாய் வக்தாவெனபபெறும, “ சக்ஷ 

விசஷ்டமாய்த் இருஷ்டாவெனபபெறும், இவ்வகையே சுரோதாஇகளையும 

ahs; Qs Frew இரரி தியாய்க கூறிய இருஷ்டரீஈதமாம். இபபோது உலகப 

பிரசித்த இருஷ்டாந்தமியம்பபபடும் : ஒளியின்றி யிருட்டின்கண் உருவ முடை 

யனவாய கடா இபதார்த்தங்களை இவ்வுலகமறிவ இன்ளாம. 

சங்கை:--ஹே பகவன் £ முன்னர்த் தாங்கள் யாதயாது ஜடவஸ்துவோ 

அ௮ஃதஃது தம் சத்தியிற் பிகாசாபேக்ை செய்யும் என எரநியமம் கூறினீரோ 

௮ந்நியமம் டா திகளிடத்தே பொருஈஅகன்றதென்றாலும், இருட்டின்கண் அர்
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நியமம் பிறழ்கின்றது; ஏனெனின், இருட்டோ ஜடமாம் ஆயினும் தன் இத்தி 

யிற பிரகாசத்தின் ௮பேகைஷையைச் செய்கின்றதில்லை, மாருகபபிரகாசத்தினின்றும் 

நிவிர்த் தமாம். 

சமாதானம் :--இருட்டுச சூரியாதிப் பிரகாசத்தை யபேக்ஷிப்பதின்றாம் 

எனினும ௪௯$ாவடிவப பிரகாசததை யபேகைசெய்யும். இக்காரணத்தினா 

லேயே சக்ஷஈவின்றிப் புருடன் இருட்டைப் பார்ப்பதின்றாம். 

இருட்டி ற்குப் பிரகாச அபேகைஷையுண்டென்னு மிவவர்த்தக்தை இப்போது 

அனுமானப பிரமாணத்தினாலே சித்தஞசெய்வாம,. கடாதிபதார்த்தங்களின் 

ஞானத்தின்௧ண் கடா இகளின் வேருப சூரியாதிப பிரகாசம் காரணமாம். அது 

போல, இருட்டின்வேருய ௪க்ஷ வின் பிரகாசம் இருட்டின் ஞானத்திற்குக காரண 

மாம். அனுமானத்தின் பிரசார மிதுவாம்:-அதகாசமாயது பிரகாசத்தின் 

அபேக்ஷையைச செய்யும் ) சடமாதலின், எங்கனம அநதகாரம் ஜடமாதலின் 

சாவின் பிரகாசத்தை ய3பேக்ஷிககின்றதோ அ௮ங்கனம ௪௯8 வர இகளும் 

ஜடமாம். ஆகையினலை அவறறையும் வேறு பிரகாசம பிரகாசிபபிக்கின்றது. 
அசசக்ஷ ஈவா இகளைப பிரகாசபபிபபது அன்மாவாம, 

சங்கை:--சக்ஷாவைப் பிரகாடுப்பிப்பது ஆன்மாவெனத் தாங்கள் கூறினீர் 

ax go Ours gi; ஏனெனின், சூரியனாலேயே ௪௯௨ ௱ஈவின் பிரகாசம 

கூடும், 

சமாதானம் :--எங்கனம் விஷபவடிவ கடம சூரியனை யொளிர்விக்கமாட் 

டாதோ அ௮ங்கனம விஷபவடிவ சூரியனும சக்ஷாரவை யொளிவிசகமாடடாது. 

இது கூறிய துகொண்டு இவ்வனுமானம் சிததமாம்:--சக்ஷஈ முதலிய பிரகாசங் 

கள் தம் சித்திபின்கண் வேறு பிரகாசத்தை யபேச்ஷிககன்றன. ஏனெனின், ஜட 

மாதலின்) எது தன் தெதியின்கண் வேறு பிகாசததை யபேக்ஷிபபதின்றோ அது 

உடமுமன்ராம். சுயம்பிகாச அன்மா அபபிரகாசத்தின் அமீபகை்ஷையையும் 

செய்வஇன்ரும் } ஆகையினால ஜடமுமன்னாம) மறறோ சேகனமாம், 

சங்கை:--2ஹ பகவன் / முன்னர்க காசாகள் ௪௯8 முதலிய பிரகாசங்கள் 

ஜடஙகளாம) ஆகைபினால வேறு பிரசாசகதை யபேச்ஷிககின் றனவெனக் கூறி 

னீரகள், அது பொருந்தாத ) ஏனெனின, F Fag? முதலிய மிரகாசங்கள் தம 

சித்தியில் வேறு பிரகாசத்தை யபேக்ஷிபபஇன்றாம; ஏனெனின், பிரகாசவடிவ 

மாதலின், விளக்கைப்போல என்னு சிவ்வனுமானத இற்கு விசோதமாமீ. 

சமாதானம்:---எங்ஙகனம் விளக்கானது சஜாதீயமான வேறு பிரகாசத்தை 

யபேச்ஷிபப இன்றோ ௮ங்கனம எலலாப பிரகாசமும சஜரதீயமாய வேறு பிரகாசத் 

இன் அபேக்ஷையைச௪ செய்வதின்றென்னும கியமமின்றாம; ஏனெனின், மணி 

முதலிய பிரகாசங்களினிடத்தே பிரகாசரூபத்தன்மையோ இருக்கின்றது ) ஆயி 

னும சஜாதிய வேறு பிரகாச அ௮பேகை்ஷைபினபாவமின்ர&௦; மறறோ ௮பேக்ஷையே 

யுள௮. இல்ெல்லா வாதியாக்குஞ சமமதமாம.
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சங்கை:--ஹே பகவன் ! பிரகாசத்சன்மை மணி ௪௯8 முதலிய எல்லாவற்றி 
னும் சமானமாம். ஆயினும், சில செகாசங்கள் வேறு பீாககசதை தயடேக்ஷிக்கும், 

இல பிரகாசங்கள் வேறு பிரகாசத்தை யபேக்ஷியா, இதன்கண் யாதுகாரணம் ? 

சமாதானம்:--ஹே சிஷ்ய! பிரகாசியத் தன்மையின்கண்ணும் பிரகாசகத் 

தன்மையின் கண்ணும் பரிச்சின்ன தன்மையும், வியாபகத்தன்மையும் காரண 

மாம். எவவெப் பிரகாசம் பரிச்சின்னமோ ௮து வதுபிரகாசியமாம்) விளக்கி 

னபேகை்ஷையால் மணிமுதலியன பரிச்சின்னமாம்) ஆகையினால் பிரகாசியமாம். 

எவ்வெப பிரகாசம் வியாபகமாமோ ௮.துவது பிரகாசகமாம். மணி முதலிய 

வற்றி னபேகைஷபால் விளக்கு முதலிய பிரகாசங்கள் வியபகங்களாம். ஆகையி 

னால மணி முதலியவற்றின் பிரகாசகஙகளாம். இது கூறியதா லிது அணியப் 

பெற்றதாம். யாது வியாபகமாமோ பிரகாச வடிவமாமோ, ௮து வே வேறு பரிச 

சின்னப் பிரகாசத்தைப் பிரகாபெபிப்பதாம் : ௮ஈதப் பிரகாசத்தன்மையும், வியா 

பசத்தன்மையும் கூடஸ்தனாப என் கண்ணேயுள. அகையினாலே யானே சர்வப 
பிரகாசங்களையும் விளக்குபவனாம். இது கூறியதுகொண்டு இவ் வனுமானக் 

அணியப்பெற்றதாம்:--தன்னிற பின்னமாய யாவற்றையும் ஒளிர்லவிபபதாய புத் 

தியானது கூடஸ்தனாுப என்னால ஒளிர்விபபதாம். ஏனெனின், பரிசசின்ன 
மாதலின். வியாபகப பிரகாசவடிவ புததியால் சூரிய கடாஇவடிவ ஜகத்துப் 

பிரகாசியமாம். எது எதனை யொளிர்விக்குமோ ௮து பிரகாசியமாம், பஞ்ச 

பூதத்தின் சத்துவகுணத்தின் காரியமாமாதலின் புத்தி பிரகாசவடிவமாம் ; இர 
ணிய சர்பபர்க்கு உபாதியாமாதலின் வியாபகமாம, இரதபபிசகாரம சுருதிகூறிய 
ஆன்மாவின் வியாபகததன்மை ௮சம்பாவனாதிய தோஷததினாலே புத்தியின்கண் 

ஏறுவதஇன்ரும். ஆகையினால ௮ததோஷங்களின் நிவிர்த்தியின்பொருட்டு முப 

பரிச்சே தமின்மையை ஆன்மாவின்கண் காண்பிக்கின்றோம. எங்கனம் கோலியக்தி 

வடி.வ ஏகதேசத்தின்கண் கோததன்மைச சாதியானது இருககின்றதோ ௮சுவா தி 
யின்கண் இரூபபதின்றோ ௮ங்கனம பரமான்மாவாய யான் எவ்?வகதேசத்தின் 

கண்ணு மிருபபவனன்று ; ஏனெனின், யானொரு தேயததின்கண் இலலா திருப்ப 
னேல் ௮த்தேயத்தின்கண்ணுள்ள பதார்த்தங்கட்கு உண்மையும் ஒளிர்வுமின் 
ருய்விடும். ஆகையினால் யான் யாண்டும் வியாபகனாவேன். இது கூறியதால் தேச 

பரிசசேதமின்மை ஆன்மாவின்கண்ணே காட்டபபட்டதாம். சென்ற, வருவன, 
இருப்பனவாய நிதார்த்தங்கள், ஒரு காலத்தின்சண்ணே யுள்ளன ) மற்றொரு 

காலத் தின்கண்ணே யிலலனவாகின்றன ; அகையினாற் காலபரிசசே௪ முடையன 

வாம். இதுபோல பாமான்மாவாய யான் யாதா மோர்காலச் திலேனுஈமில்லா தவனா? 
அல்லன், மற்றோ முக்காலத்திலு மிருபபவனே *யாவன், இதுகூறியதால் கால 

பரிச்சேதமின்மை தன்மாவின்கண்ணே காட்டப்பட்டகாம். இருக்ன்றதென் 
லும் சப்தததற்கும் ஞானததிற்கும் விஷயமாய பூமி, சடததின்வேரறாய்த் தோறறு 
இன்றது ; இலலையென்னும் சபததஇிற்கும ஞானத்இற்கும் விவயமாய மலடி. மசன் 
கடததின்வேராய்த் தோஹ்றுன்ெறனன். ஆகையினால் கடாதிவஸ் தக்கள் வஸ்து 
பரிச்சேசுத்தோடு கூடியனவாம இதுபோல பாமான்மாவாய என்னிற் பின்ன
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மாய், இருக்கின்றது இல்லையென்னும் சபதஞானங்கட்கு விஷய மெதுவுமினறாம் ; 

ஏனெனின், யானே யாவற்றிற்கும் ௮ன்மாவாம. இது கூறியதுகொண்டு 

வஸ்துபரிச சேதமின்மை ஆன்மாவின்கண்ணே காட்டபபட்டது. மூன்று பரிச 

Ce gna மிலக்கணம் முன்னிரூபணம் செய் துள்ளேம 7 ஆகையினாலே ஈண்டுக 

கூறுதொழிஈதேம். இப்போது ௮தவைத ஆன்மாவின் சித்தியின்பொருட்டுப 

பிரபஞ்சத்தை மிததியாவடிவமாக நிரூபணஞ்செய்வாம் : பாமான்மாவாயவென் 

சண் இவவெலலா வுலகங்களும கற்பிதகமாம) எத்தகைய வுலகெனின், தேச 

காலாஇகளின வடிவமாயதகாம, நாமரூபகஏரியையோடு கூடியதாம, பழுதையின் 

கண்ணே பாம்பு கநீபிதமாவதுபோன்றதாம. கையினாலே பாமான்மாவாய 

யானே யாண்டும வியாபகனாவேன் ) என்னிற பின்னமா யெவ்வத அவுமின்ரும. 

சங்கை:--2ஹ பகவன் /! ஜகததின்பேதம் ஆன்மாவின்சண் ணுண்டாதல் 

கூடாது; மறறோ கடததின் சண்ணிராநின்ற உருவா இ குணங்களினின்றும் கடம் 

பின்ன மாவதேபோல சசசிகாரஈத தாமங்களினின்றும ஆன்மா பின்னம் ஏன் ஆக 

மாடடாது ? கையால வஸ்துபரிசசேதம அன்மாவின்சண் ணாமன்றோ. 

சமாதானம்---௪௧த, சித்து, ஆராகம என்னு மிததாமஙகள் அர்தாயாமி 

யாய்ப பரமான்மாவா யிராநின்ற என்னினின்றும பின்னமாயினோ கமமுடைய 

சத துசரிக.து அரஈதவடிவதஇனின்றே ஈழுவிவிடும். ஏனெனின், வியாபகமாய 

உன்னினும gong பினனமாயினோ வஸ் துபரிச சேதமூடையதாய்விமெ ; யாது 

பரிசசின்னமோ ௮ஃது அ௮கநதவடிவமன்றாம. சுருதியானது வியாபககதிறகே சுக 

வடி வமுளகெனக கூறியுளது. இரகபபிரகாம௪ததானது பிரகாசவடிவ ஆதமா 

வாய என்னிற பின்னமாயினோ, ௮சததாம. சிததானது சத்துருவ அன்மாவாய 

என்னிறபின்னமாயினோ, ௮சகதாம. ஏனெனின, என்னிற பின்னமாயெவையும் 

இவறறை௪ இததிசெய்வதிலலையாம. ஆகையினாலே சசசிகாகஈகம ஆதமசொரு 

பமாம) ஆன்மாவினின்றும வேறன்றாம. 

சங்கை:--ஹே பகவன் ! சத்துசசத்து ௮ார்தத தன்மங்களைா அன்மாவின் 

கண் அ௮பின்னமென அ௮கககரிககினோ !' அன்மாதன்மியாம, சததுசசிகது ஆன 

தங்கள் தன்மங்களாமென்னு மிசகனம தன்மிவியவகாசம உண்டாகாமற் போய் 

விடும், எனெனின், பின்னஙகட்கே கன்ம கன்மிதகன்மை உலகததின்கண்ணே ச ॥ o 

கண்மோம், 

சமாதானம்:---ே ஹ மைந்த ! ் YS Bui Sin Moser eis (FLO அததயந்தம் 

அபின்னங்க.ட்கும் தன்ம தனீமிதகன்மை யுண்டாவதின்ரும. ஏனெனின், ௮த 

Buss பின்னங்கட்குத் தன்ம தன்மிபாவமுண்டாயினோ கோவிலும் ௮சுவம் 

HS Bub sid பின்னமாம ; ஆகையினால் ௮சுவம கோவின்றன்மம் ஆகவேண்டும், 

ஆவதோ இன்ரும். ௮ங்கனமே அ௮ததியர்தம அ௮பின்னங்கட்குச் தன்ம தன்மித் 

தன்மையாயினோ, கடததிற்கும கலசத்திற்கும் ௮த்தியந்தம் ௮பேதமிருகடன் 

றது; ஆகையினால் கலசம் கடததின்றன்மம ஆகவேண்டும, ஆவ? இன்றாம். 

4
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ஆகையினால் ஒன்றற்கொன்று பின்னாபின்னச் தலகதின்கண்ணேயே தன்ம sor 

மிவியவகாரமாம,. 

சங்கை:--ஹே பகவன் ! ஜரதிகாண ததின்கண்ணே ஒரு வஸ்துவின் பேத 

மும் ௮பேதமும விருத.தமாம். 

சமாதானம்:---ஒரு சததையையுடைய பே தாபேதங்கட்குப பரஸ்பரம விசோ 

தமாம். பின்னசததையையுடைய பேதாபேதங்கட்குப பாஸ்பாம விமராதமாவ 

தின்றாம். ௮ஙஙனமே யீண்டு௪ சசசிதாகந்த தர்மங்கட் கான்மாவோ டபேத 

மோ பாசமார்ததிகசககை புடையதாம, (2பதமோ கற்பிதசததை யுடையதாம, 

ஆகையினால் அவற்றிற தப பரஸ்பரம் விசோதமின்ராம, Loans பேதததை 

௮ஙகோசஞசெய்தே கன்ம தன்மிககன்மை வியவகாரம சிகததமாப, pire 

மற்றொரு மன்னனை௪ சிறைசசாலைபில வைததப பின்னா விடுதது ஒரு கிரமத 

தையுங் கொடுதது ௮னுபப ௮ககராமததைபபெற்று ௮வ்வாசன் சஈதேோஷமடை 

வதேபோல கற்பிக பேதததையே அக்கீகரிகதுக கன்ம தன்மிகதன்மை வியவ 

காரம் சிததமாயின், சததிய2பகதஇன் ௮பேக்ஷை செய்யபபடுவதின்றாம. கற் 
பிதபேதததால துவைதழு முண்டாகமாடடாது, அகையினா2ல பாமான்மாவாய 
என்னிற கறபிதபேக முடையனவாய சச௫க1கஈத கன்மங்கள் இரஜ்ஜு சாப்பம 

போன்று பேதததை யுண்டாககமாடடாது; உண்மையாயோ சசசிதாநஈதம 

என்னுடைய வடிவமாம். அகையினாலே வியாபகததனமை பிரகாசகதன்மைவடிவ 

பாமான்மாவாய எனனாலேயே சூரியா திகளும டாதி சாவஜடப பிரபஞசஙகளும 

ஒளிர்வது கூடும். யாவறறையும் ஒளி£விககும் பரசமான்மாவாய யான் வேறு 

வத்துவிலை ஒளிர்வது கூடாததாம. கடததால சூரியன்றன் ஒளி£வு உண் 

டாவதின்ராமன்றோ ? சமபூரணமாய இசசடக கூடடததின் சிததியானது என 
னுடைய ௮தீனமாம. இககாரணததினா?ல ௮௪சதது௪௪௨ துககவடிவ இததேகாதி 

கடகுக தன்னுடைய தாதாகமிய ௮கதியாசகதகாற சசகதொகஈதவடிவஞ செய்ய 
வேண்டி இககளேடாததின்கண்ணே பாமான்மாவாய யானே புகுவேன். (இக 
கூட்டததின்கண்ணே பாமேசான் புகுதறகு இரண்டு பிரயோஜனங்களுள, 

ஒன்றோ, போகததின் சிததியாம, மற்றொன்றோ தன் சொருபததின் ஞானமாம்). 

அவற்றுள், முதறபிரயோஜன gs get Aerio முன்னே மொழியபபெறறது. இப 

போது இரண்டாவது பிரயோஜனத்தின் விசாகதை நிரபணஞ்செய்வ(ம. இத 

தபபிரகாசம சிரதனஞசெய்து மீண்டும பாமேசுரர் இவவண்ணம சிரதிபபாசாயி 

னா; இகஉடடீத தன்கண் ஞானசக் இ வடிவபுத தியையுடைப பாமாதமாவாய 

எனத பிரவேசத்திறகு யா அுவாயில? 

n 
சங்கை:--ஹே பகவன் 7 எம்மார்ககத்தாலேனும பிரவேசம் செய்யலாமே. 

இதன்கண் விசாசததஇிறகுப பயன் யாதோ ? 

சமாதானம்:--இக கூட்டததின்கண்ணே பா.தாகததின் முற்பாகவடிவமார்க் 

கத்தால் முன்னாப பிராணன் புகுர் இருக்கெறஅ; ஏனெனின், பிராணன் கரியா 
சக்தியுடையதாம, ஞான௪க்இயற்றதாம்; ஆகையினால் இவ்வெல்லாவற்றினின் றும
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இழ்மார்க்கததிற் பிராணனுடைய பிரவேசங் கூடும். ஞானசக்தியோடகூடிய 

பரமான்மாவாய யான் யாவற்றினும் உயர்ந்தவன், ஆகையினாற் பிராண இந்திரிய 

முதலிய தாசர்கள் புகுமாக்கததால் எனது பிரவேசம் பொருஈதாது. சேதன 

ஞை என்னையன்றி இச சர்வஜடங்களின் சட்டை பொருந்தாது. அஆகையால 

யானிவ்வெலலாவற்றினு முயர்நதோன், சேகனனையன்றிச் தேரின்சண் சேடடை 

புண்டாக மாட்டாதன்றோ என இவ்வண்ணம பிரவேசததின் மார்க்ககதை 
விசாசஞ்செய்.து, மீண்டும் பாமேசுரர் வேறு விசாரத்தைச செய்வாசாயினர். யான் 

ஞானசக்தி உடை பவனாதலா லே என்னுடைய ஈஸ்வாவடிவத்தை விசாரியாமல் 

எங்கனம பிரவேசஞிசய்வேன்; பின்னையோ என்னுடைய சொருபததையும 

விசாரஞ செய்தே என பிரவேசங் கூடும், 

ஆண்டு தன் சொரூபஞான இசசையாற் பரமான்மா இவ்விசாசஞ்செய்த.து, 

சஙகை:--ஹே பகவன்? அனான்மவடிவததாலே தேகம் பிரரித்தமாம், 
ஆகையினால விசாரததிற்கு யாதொரு பயனுமின்றாம்; ஏனெனின், ௮பபிரசித 
கவததுவைப்பற்றியே விசாரம்வேண்டும். 

சமாதானம்:--சாஸ்இரகஇன் ரற்பரியக்தை யுணர்பவராய அறிஞர்களு 

டைய திருஷ்டியின்கண்ணே தேகம ௮னான்மாவெனப பிரசததமாம் என்றாலும், 

மந்தபுநதியையுடைய புருடாகளின் உபகாரததின்பொருட்டுக தேகத்தின் ௮னான் 
மத;தன்மை, இருசியகதன்மை முதலிய 2ஹ துககளால ஆன்மஞானியாய புருட 

னானவன் அ௮றிலிகக யோக்கியமாம. கையினால் Bert சபலமாம, 

இது கூறியதுகொண்டு இவ்வனுமானஞ் சிததிக்கன்றது :--இச்தேகம் 

அ௮அனான்மாவாம, திருசியமாதலின, பரிசசின்னமாதலின், சடமாதலின், யாது 

ஆனான் மாவன்றோ, ௮து திருசிய பரிசசின்ன ஜடமுமன்று; ஆன்மாவைபபோல 

C sau அ௮நிரவசனீயமா தலினானும ௮னான்மாவாம. இபபோ இபபொருளை விஸ் 

தாரமாய் நிரூபணஞசெய்வாம. அனுபவ விஷபமாய வஸ்துககளில் யாது தேக 

மாம? 

சங்கை:--ஹே பகவன் ! கூடடததின்பெயர் தேகமாம் ; இது உலகனர்க்குப 

பிரசிததமாம, 

சமா தானம்:--2ஹ குழாதாய் கேவலமுலகப பிரசிததியால் ௮ருகதததின் 

சிததியண்டாவதின்றாம், கேவலமூலகப பிரசிததிபினாுலேயே ௮ருததததின் சித 

யாவகாயின், தேகமு மான்மா “தகவேண்டும. ஏனெனின், “ விசீரமின்றிய 

85a புரூடர் தேகததைவே யான்மாவென அ௮ஙூகரிததள்ளார் ஆகையினாலே 
பிரமாண யுகதிகளோடு பகையா,த உலகபபிரசிததிபினுலேயே ௮ருத்தததின் சித 
இயாம. விசாரஞசெய்து கூடடததைப பாக௫னோ தேகததின் சிெதெஇதயுண்டாவ 
Borat; 

ஏனெனின், சமான தாமமுடையனவற்றிறகுளள பரஸ்டா சம்பஈதத்தின் 
பெயர் கூடடமாம். அககூட்ட மகரேகமாம, அவறறின்கண் எக௲டடத்தின்



உறு பர் ஆத்மபுராணம். [மதல் 

பெயர் தேகமாகும? அவற்றுள், சுசோத்இரம், துவக்கு, ௪௯8, கராணம், இரசனமீ 

என்னுமிவை பஞ்ச ஞானேகதிரியங்களின் கூட்டமாம. (1) வாகசகு, பாணி, 
பாதம், பாயுரு, உபஸ்தம என்னுமிவை பஞ்ச கருமேரஈ இிரியங்களின் கூடடமாம. 

(2) பிராணன, அபானன், வியானன், உதானன், சமானன் என்னுமிவை பஞசப 

பிராணன்களின் கூட்டமாம. (8) தோல, உஇரம, மாம்சம, மேதை, எலும்பு, 

மஜ்ஜை, வீரியம என்னும இவை ஏழு தாதுககளின் கூட்டமாம். (4) கபம, 

வாதம, பிகதம என்னுமிவை முூததோடங்களின் கூட்டமாம, (9) விட்டை, 

மூக. தாமென்னு மிவையிரண்டின் கூடடமாம. (6) இசொருககாலுற் பன்னமாம 

வேர்வை, சீய் என்னு மிவையிரண்டின் கூடடமாம, (7) Sse ரோமாதகளி 

னதோ எண்ணிறஈததின் கூடடமாம. (8) இவ்வெவ்வே௫ப எட கூடடக 

களின் கூடடததில எககூட்டததிறகுக தேகமென்று பெயா ? கூடடத்தைத் 

தேகமென அ௮ங்ககேரிக்ச வாஇியை இதுகேட்டல் வேண்டும் : முன்னர்ககூறிய 

எட்டுக் கூட்டங்களுஞசோரத கூடடததிற்கு௪ கேகமென்று பெயரா ? அலலது 

ஒவ்வொரு கூட்டத்திறகுக தேகமெனறு பெயரா? இவவிரணடு பழம 

பொருநதா, 

ஏனெனின், எக்கூட்டதகை நீ2தகமென உடன்பூிஏன்றனையோ நுக்கூட் 
டமே சாதிககத்தகாததாம. ஆண்டு முன்னாககூறிபய எடடுக கூட்டங்களின் 

கூட்டம மகா கூடடமென௪ சொல்லபபெறும். பஞச ஞானேநதிரிய முதலிய 

வதறின் வேறு வேருய கூடடமியாதோ ௮.து உளளிடட கூடடமென௪ சொல் 

லபபெறும, இவ்விருபிரகாரமாய கூட்டககளும சாதிசகச தகாதனவேயாம. 

ஏனெனின், அ௮வ்விருபிரகாசமாய கூட்டஙககளும கூடடமுடையவறறினினறும 

பின்னமா? அலலது அபின்னமா ? அ௮வறறுள் முதலாவகாய பினனபக்ஷமோ 

பொருஈதாது. ஏனெனின், கூடடமுடையவற்றினின்றும வேருய்க கூடிடாத 

இன் வடிவம யுகதியிறா சிகதிபபஇன்ரும. மற்ற ௮பினனபச்ஷமும பொருகது 

இன்றஇிலலை; ஏனெனின், மசாகூடடததின் பெயா தேகமாம எனனு மிப 

பக்ஷத்தில் மகா கூட்டததின் கூட்டமுடையதாய எட்டு உள்ளிடட கூடடஙக 

ளோடு எபபோது மகா கூட்டமபின்னமாமோ ௮பபோ து ஓவரவாரு உளளிட்ட 

கூடடத்தின்கண்ணும் மகா கூடட வியவகாரமும தேக வியவகா.ரமும உண்டாக 

வேண்டும, உண்டாவதோ இன்றாம. அலலது உளளிட்ட எடடுக் கூடடத்தின் 

சண் ஓவ்வொரு கூட்டத்திற்குடி தேகமெனப பெயசாமென்னு மிபப ps BO, 

உள்ளிட்ட கூடடமுடையதாய ஒவ்வொரு இகதிரிய முகலியவறறோடும் எபபோது 

உள்ளிட்டகூட்டம அ௮பின்னமா3மோ ௮பபோ.து ஒவ்வொரு இகதிரிய முதலிய 

வற்றின்கண்ணும கூடடவியவகாரமும தேகவியவீகாரமும உண்டாகவேண்டும, 

உண்டாவதோ இன்ரும ; ஆகையினா லபின்னப௯தமும பொருஈதா 0 
கூடடத தின் உள்ளடகடயஇன் பெயா கூட்டமுடையதெனபபடும். மகா கூட் 

டத.தின் உள்ளடஈகய அள்ளிட்ட கூட்டமாதலின் அது கூடடமுடையதெனக் 

கூறபபெறும். அ௮ங்கனலே உள்ளிட்ட கூட்டத்தின் உள்ளடஈகியது ஒவ்வொரு 
இரதிரிய முதலியனவுமாமாதலின் ௮.து கூட்டமுடையதெனக் கூறடபெறும்..



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௨௯ 
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சங்கை:--ஹே பகவன் ? முன்னரா்த தாங்கள் கூட்டம் கூட்டமுடையவறறி 
னின்றும் பின்னமா ? அபின்னமா ? என்னு மிரண்டு பக்ஷத்தின்சண்ணும தோ 

ஷங் கூறினீர் ஆதலின், யான் இரண்டு பக்ஷத்தையு மஙகீகரியயன் ; மறறோ 
முன்னர்க்கூறிய இஈதிரியாதிகள் யாவையோ அவையாவும் ஒருங்குகூடடிக் கூடட 

மாம.  ஆகையினா லிபபக்ஷக்தின்கண்ணே தூஷணமின்ளும, 

சமாதானம்:--ஹே மைநத! இபபக்ஷகதின்சண்ணும் கூறியது கூறல் என் 
னு குறறமுண்டாம். ஏனெனின், எலலாக கூட்டமு மடையவறறின் ஒரு ஞானத் 

தால் விஷயஞசெய்யும், வடி.வ ஒருஈகுகூடலே கூட்டமென எலலா ழால்களின் 

ுணிபொருளாம. எல்லா மொருங்குகூடிற கூடடமாம எண்னுமிதனா லிபபொ 

ருள் துணியபபெறுவதாம :--ஒருங்குகூடிய வடிவக கூடடத்தாற சிறபபுறறது 

கூடடமாம. மேவதத்த தனிகன் உற்பன்னமானான் என்னும Dad 60s 

சிறபபுடையோனாய தேவதததனிடததே உறபததியின் சோககை யுண்டாகமாட 

டாது, மறறோ சிறபபாய தனததஇனகண்ணே உறபததியின் சோசுகை புண்டா 

ன்றது. அதுபோல ஓஒ நங்குகூடிய வடிவககூடடச சிறபபுடையது கூட்டமா 

மென்னு மிவவிடததினும, ஒருஙகுகூடிய வடிவககூடடம கசிறப்பாம அதன் 

கண்ணே கூடடததைச சோககிமீனா கூடடங் கூட்டமாமெனத தோற்றும, 

கடங் கடமாமென்பதிற கூறியது கூறல் உண்டாவதேபோல கூடடங் கூட்டமா 

மென்பதினும கூறியது கூறல வெளிபபடையாம, ஈண்டு௪ சேர்ககையேன்பது 

FUG BLOT LO. 

சங்கை:--ஹே பகவன் / ஒருஙகுகூடிய சிறபபுடையவறறின் பெயா கூட்ட 

மாம என்னு மிபபக்ஷததில தாஙகள தோஷஙகூறினீாகள, ஆகையினா லிபபக்ஷம 

அரசோரிககசதகாததாம. மற இந்திரிய முதலியவறறின் ஒன்றறகொன் 

துள்ள ஒருஙகுகூடலுககே கூடடமெனப பெயராம, 

சமாதானம்:--ே மர.” ஒருங்குகூடலென்பது சமபநதத்திற்காம, அது த் ap © ஒருங்கு SE BP அ 
யோகமா ? சமவாயமா ? இவறறுள முகலாவதாய தாதான் ததான்மியமா ? சை 

மிய பக்மோ பொருஈதாது, ஏனெனின, பேதததைச சகபபதாய ௮பேதம 

தாதான்மிய சமபநத மெனபபெறும. அண்டபேக்ஷையறற ௮பேதமோ வாஸ் 

தவமாம, ௮னுயோடபெ பிரதியோகிகளை யபேச்ஷிபபசாய பேதழீமா கறபிதமா 

மென்பகுர் துணிபாம. ஆகையினால வாஸ்தவமாய் பின்ன வல் அசகட்கு 

ஒருங்குகூடலைக கூறல் என்முகதஇன்கண் நாவிலலையென்லும் வாகயெத திறகுச 

சமானமாம, இநத ரீதியாய் முதலாவதாய தாதான்மிய பக்ஷம பொருததமறற 

தாம். சையோச சமபாதத திற்கு ஒருங்குகூடலெனப பெயசாமென்னு மிரண்டா 

வது பக்ஷமூம பொருதகமறறதாம. 

ஏனெனின், இரு இரவியககடகுச௪ சையோக சம்பஈதமாம்) ௮து சம்யுக்த 

இருஇரவியங்களினின் றும வேருய்ப புலபபடுவ இன்றாம. € இககாசண த இினாலேயே 

பிரபாகரா சையோகததை விகற்பமாததரமெனக கூறினா, சமவாய சமபஈதத



௩0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ழதல் 

திற்கு ஒருங்குகூடலெனப் பெயாமென்னும் மூன்றாவது பக்ஷமும் பொருந்தாது ; 

ஏனெனின், குணகுணி முதலியவற்றிற்கு கையாயிகர் சமவாய சம்பஈத மங்கேரித 

ளார். அ௮சசமவாயம தன் சம்பர்திகளாய இரவிய Hom miso gC சையோக 

சம்பந்தததா லிருகசன்றதா ? அல்லது சமவாயசமபபரஈதததா லிருககின்றதா ? 
அவற்றுள் ; முதல் பகூமோ பொருஈகாது ; ஏனெனின், இருதிரவியங்கட்குச சம் 

யோகமுண்டாம, சமவாயமோ தஇரவியமன்றாம். ஆகையினா லதற்குச சையோகம 

பொருஈதாது. சமவாய சமபஈதததாற் றன் சமபக்திகளின்கண் சமவாய மிருககு 

மென்னும இரண்டாவது பக்ஷ ழம பொருஈதாது, ஏனெனின், எசசமவாய சமபக 

தததாற சமவாய மிருக்குமோ ௮சசமவாயம முதற்சமவாயததினும ௮பின்னம்ா ? 

அல்லது பின்னமா ? அவற்றுள், முூதலாவதாய அபின்ஷ பக்ஷ்மோ பொருஈதா 

தாம், ஏனெனின், கன்னுடைய இருபபின்௧கண் சனனுடைய அ௮பேச்ஷ£வடிவ ஆன் 

மாசிரய தகோலமுண்டாகும. பின்னமென்னும் இரண்டாவது பசு பொரு 

கா.து,; ஏனெனின், ௮வ்விரண்டாவது சமவாயம் சன் சமபஈதிகளிடகசே ௭௪௪ம 

வாயததா லிருககின்றது ? முகற சமவாயககால் இரண்டாவ ௪மவரயம கன் 

சமபந்திகளிடகதே இருககின்றதென்னிமனா அ௮ன்னியோன்னிய ஆசிரய தோஷ 
முண்டாம; ஏனெனின், முதறசமவாயம இரண்டாவது சமவாயத்தால தன் சம 

பர இகளிடத்ேக யிநககின்றது, இரண்டாவது சமவாயம முதற சாவாயத்தாற் 

றன் சம்பகஇகளிடததே யிருக்கின்றது. இத?தாஷ நிலி£ததிபின்பொருட்டு 

இசண்டாவது சமவாயம மூன்றாவது சமவாயததாற றன் சமபஈஇகளிட தேக 

யிருக்கின்றதென அங்கீகரிககினோ, அமழுன்றுவ து சமவாயம எசசமபஈதததாற 

றன் சமபஈதிகளிடததே யிருககிளறது ? முதற் சமவாயததாற சமபஈதிகளின் 
கண்ணே யிருக்கின்றதெனினோ, சக்கிரிகாசதாஷம உண்டாம. 

ஏனெனின், மூகற் சமவாயம இரண்டாவதாலிருககின்ற து, இரண்டாவ த 

மூன்றாவகா லிருககின்றது ; மூனமுவது மீண்டும மதலாவதர லிருக்கின்ற.து. 

இது சககரமபோற் ஈழலரநிறகும, மூன்றாவது சமவாயததி இருபபின்பொ 

ருட்டு ரான்காவது சமவாயமும நாரன்காவஇன்பொருடடு Bagra gin என இவ் 

வண்ணம சமவாயஙகளின் தாரையை அஙகேரிககனோ ௮சவஸ்தா தோஷமுண் 

டாம, ஆகையினாலே சமவாய சமபந்தவடிவ ஒருங்குகூடலின் பெயா கூடட 

மன்றாம) அலலது சைபோக சமவாய சமபநதவடி.வ ஒருங்குகூட றகுப பெயா 

கூடடமாமேலாபினோ, விருக்ஷழ்களின் கூட்டம வனமெனபபடும, இவவிடததே 

விருக்ஷங்கடகுப LIT LIT OOF OUTS சம்பரதமேனும சமவாய சமபஈதமேலுமின் 

மம. கையி? ல கூட்டவியவகாசம் உண்டாசலாகாது, கூட்டவியவகாரமோ 

உண்டாகின்றது. அனாலும சையோக சமவரயா சம்பக தவடி.வ ஒருங்குகூடலின் 

பெயா கூடடமன்ரும. அல்லது, சபதத்தை யெவ்வாதி கூட்டமென உடன்படு 
மென்ப இண்டிரண்டு கனறனனோ ௮வனை இதுகேடடல வேண்டும :--சமபஈத 

பதங்களாம, ஒன்றோ சம என்னும பதமாம், மறரொன்றோ பதம என்னும பத 

மாம் அவற்றுள், சம ஏன்னும் பதததிறகு யா.துபொருள் ? பஈதமென்னும் பதத் 

தற்கு யடதுபொருள் ? இதை வாதி கூறலவேண்டும்,



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய es Hr ௩௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3) 

சங்கை:--2ஹ பகவன் * ௪ம் என்னும சப்தத்திற்கு ஈன்றாக என்பது 
பொருளாம, பந்தம் என்னும சபதத்திற்குப் படதனமென்பது பொருளாம். 

சமாதானமை:--ஹே மைந்த? இபபொருளை நின்வசனத்தாலன்றி எசசம 

சா.ர சமபஈத வஸல்அவின்கண்ணும யான் கண்டதில்லை; மற்றோ ௮து நின்வசனத 

இன்கண்ணேயே யிருக்கின்றது. இப்போ இவவர்த்தத்தை வெளிபபடையாக 

கிரூபிபபாம. எவவஸ்து முக்காலததினும் பரிணாமததை யடையாதோ ௮து நல்ல 

கெனச சொலலபபெ.றும, இசசமபூரண Q&S FB oT; ஆகையினாலே கயிற் 

றரவுபோலப பரிணாமத்தையடையும. சுருதியின்கண்ணும் ௮ன்மாலின் வேருய 

சாவஜகக தும மிததையெனக கூறபபட்டுள்ளஅ, ஆகையினாலே அன்மாவின் 

வேழுப எவவச்துவின்கண்ணும ஈலலதகாக கன்மைபொருகதா.து; ௮ஙஙனமே 

பர்சமென்னும பதத்தின் பொருளாய பர்தனமும பொருஈதாது. ஏனெனின், 

உலகன்சண் கடடுபபடட வஸ்துவைக காடடடி.ும பர,சனம வேராகக காணபபடு 

இறது, கட்டுபடட இரண்டு கோககல்£ப பாரககிலும காரிறு வழ வபஈதனம 

3வேும. அலலது மூர்ககவஸ்துவே உலககதின்கண்ணே பஈதனமாகக காணபப 

டுகிறது; அழறா ததவல்து படகனமாவதஇன்றாம. இக்காரணக்தினாலேயே அமூர்தத 

ஆகாசததைக கடபடாதி பதாததம பஈதனஞசெய்வ இலலையாம. அங்ஙனமே இத் 

தேகததின்௧ண் இகஇரியா திகளைப் பாஸ்பாம பரஈதனஞசெய்வதாய் இ௫இரியா தி 

சாவக கூட்டததினினறும (8வேருப்க கபிறுமுதலிய(2பா லொருமூாக் தபதாததத 

தையும கண்டி 2லம. அகையினாீல சமபஈதபகதஇன் பொருள் யாதொனறும 

பிரசித தமில்லை. 

இகதபபிரகாாம கூடடம தேகமென்னு மிபபக்ககைக கண்டனஞசெய் 

தேடி ,இபபோது கூட்டததுள அடங்கிய இரதிரிய முதலியவறறின் ௮னான்மத் 

saree Aen Quito. (ppm scolar அன்மஞானத.தின் பொருட்டு ஒவ் 
வொரு இகதிரிய முகலியவறறின் ௮னான்மததன்மையையும விசாரிபபது யோக 

பெமாம். அறிஞ புருவனானவன் இகதிரிய முதலியவற்றின் ௮ன்மத் தன் மையை 

யாண்டும ௮னுபலவிபபதின்றாம. ஏனெனின், யாவறறினும உள்ளாவது ஆன்மா 
ிவனபபடிம; இஈதிரியமோ பாகியமாம ; ஆகையினாற கடாதியைபபோன்ற னான் 

மாவாம, இநதபபிரகாரம ௮றிஞனது அனுபவப பிரமாணத்தினாலே இர திரிய 

கட் கனான்மததன்மை கூறபபெறறது, இபபோஅ அ௮னுமானப சிரமாண த்தினா 

லும இகந்திரியககளின் அனான்மகதன் மையை௪ சிததஞசெய்வாம. , வாககாதி 

இரதிரியங்கள் அனான்மா ஆவதற்கு யோககியமாம; இருசியமா தலின், பரிசசின்ன 

மாதலின்; எவ்வெவ வஸ் அத இருசியமும பரிசசின்னமுமாமோ ௮வவவ வஸ்து 

௮னான்மாவேயாம, தேகம் போல. 

சங்கை:-ஹே பகவன் ! கர்ததாவை யான்மாவென்னும் ; என்னு மிது 
சாஸ்இசத்தின்கண்ணே ௯. றபபடடுள்ளது, சுதந்தூனைக கர்ததாவென்பர் 

Jess சுதர்இரத்தன்மை தத்தம வியாபா.ரத்தின்கண்ணே இரகிரியங்கட்கு 

மிருக்கின்றது. ஆகையினாலே இர்திரியமே யான்மாவாம.



௩௨ ஸரீ ஆத்மபுராணம். [yas 
சமாதானம்:--யா.து யாது சுதந்தரமாமோ ௮%5%த சேதனமாம, சேத 

னத் தன்மையினானன்றிச௪ சுதந்திரத்தன்மை நிலைபெருதாம், ௮ச்னியினானன் 
மித் தாபம் நிலைபெருகதுபோல. ஆகையினால் பரரமான்மாவாய்ச சே. தனனாய 

என்னாலன்றிச சமபூரண இரக்திரியங்களின்௧ண் சேதனத்தன்மையின்றாம். இக 
காரணத்தினாலே ௮2௪தன இரதிரியககட்குக தமது எத வியாபா.ரத்தின்கண் 

ணும சுதநதரத் தன்மையின்றாம்; ௮சேதனமாய இசதமுகலியன சேதனமாய 

அசுவ முதலியவற்றினானன்றிச ௬ுகஈஇரமாய்க கமனஞ்செய்ய மாட்டாதன்மோ? 

ஞானேநஇரியங்களும ௮ஈதக கரணமுஞசெய்யும ஞானவடிவ வியாபாரமும், ௧௬ 

மேச இரியங்களும | சாணனுளு செய்யும கரியாவடிவ வியாபாரமும ஆய சமபூ 

சண வியாபாரங்கள் பசமான்மாவாய என் சமீபகதன்சையினாலேயே சித்தமாம, 

ஆகையினாலே சுதந்திரககன்மை சேகனமாய ஆன்மாவின் கண்ணேயேயாம, 
ஜட இர.திரியங்களின்கண் சு௧ஈஇரததன்மையின்றாம, அல்லது வாக்கு முதலிய 

இரிரியங்கட்குச் சப் ோசசாரணமுகலிய ததக வியாபாசங்களின் 55 Br s 

தன்மை யிருபபினும, ௮ன்னிப வியாபாரததின்கண் இந்திரியாதிகள சமாதத 

முடையனவன்மும். 

ஆகையினால ௮வறறின்கண் அன்மகதன்மை டொருகதாகாம, இபபோதப 

பொருளை வெளிபபடையாய் நிரூபிபடா ம.--ச௪பதக.இன் உசசாரணம வாக திரி 

யத்தின் வியாபாரமாம, இரகணம பாணி இரதிரியகதின வியாபாரமாம, கமனம் 

பாத இரதிரியகதின் வியாபாரமாம, மலகஇன் பரித்தியாகம பாயுரு இரதிரியத 

இன் வியாபாரமாம, ௮ரறதம உபஸ்சு இநஇரியததின் வியாபாசமாம; எங்கனம 

௮சசனானவன் ௧தகதம காரியததின்கண் தாசாககாச சோபபிககின்றனனோ ௮ங்க 

னம பாமான்மாவாய யான் ௧௧தம வியாபாரகதின்கண் இரதிரியாஇகளை நிலை 

பெறுததுசன்றேன். கருததிஃகாம :--ஜட இந்்இரியஙகளின் வியாடாரத் இன் 

நியமமானது அந்தாயாமியாய் ஆன்மாலாய ஏஎன்னைப போ இக்கின்றது, 

ஏனெனின், சேசனத இனனைன்றி ஜடங்களின் பிரவிர்ததி நியமமாய் உண் 

டாவதின்றாம, மறறோ வாயுவினாலே சலிபபிக்கபபட்ட காய்ஈ;த இலையைப 

போல நியமமறற பிரவிர்த்தி யுண்டாய்விமெ, இவ்விசம ஞானேரஈதிரியஙகளி 

டத்தும பிராணாதியினிடததும அறிக. உருவ முதலியவறறின் ஞானம, ௪பத 

ஞானம, கரகஞானம, இரசஞானம, ஸ்பரிச முதலியவற்றின் ஞானம என்னு 

மிவை முறையே சகு, சுசோததிரம், சராணம, இரசனம, அவக்கு என்னும 

Big ஞானேர்இரியஙகளின் நியமமான வியாபாரமாம, (ip கூறிய 

ரீ தியினாலே இவவியாபா.சங்களின் நியமமும சர்வ அந்தரியாமியாய ஆன்மாவைப 

போதஇபபதாம. இந்திரியங்கடகேபோலப பிராண்ன்கட்கும கியமமாய வியாபாசம 

உண்டு ; ஏனெனின், ௮ன்னததையும் ஜலகதகையும் ௯ மமாய நாடிக துவாரங் 
களில் பிராணன் செலுதஇவைக்கின்றது; ஆகையினாலே பிராணன்கட் BOC sr 

ராச்சரியவடிவச தொழிலாம, மற்றதோ வாககுமுதலிய இரதிரியங்களின் இருப் 
பின் காரணச் துவவடி.ஷ ஜீவனமும பிராணன்களின் காரியமாம, இவ்விரு வியா 

பாத இனும வேராய எவ்வியாபாசசத்திற்கும் பிராணன் கா.ரணமன்னாம,
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சங்கற்பம், நிச்சயம், அபிமானம், ஸ்மரணம் என்னு மிந்நான்கும் முறையே 

மனம், பு த்தி, அகங்காரம், இத்தம, என்பவற்றின் நியமமான வியாபாரமாம். 

இப்போது பஞ்சபூதங்களின் வியாபா.£ நிரூபணத்தையும், விஷபங்களின் வியா 

பா.ர நிரூபணத்தையும செய்வாம். பாத்்தரமானது நெய்யைக் தாங்குவது 

போல உலகத்தைச் தாங்குவது பிருஇவியின் வியாபாரமாம், * இலேதனம ஜலத் 

இன் வியாபா.ரமாம, அரிசி முதலியவற்றைப் பக்குவஞ் செய்வது தேயுவின் வியா 

பாசமாம், ௪௩கோச விகாச வடிவக்கிரியை வாயுவின் வியாபாரமாம, இதஇியின் 

சுண்ணும சலனத்தின்கண்ணும் ௮னுகூல அவகாசகதன்மை ஆகாசதஇன் வியா 

பாசமாம். இவ்வியாபாரங்களி லும் வேருய்ப் பிருஇவியா சிசட்கு வேறொரு 

வியாபாரமுமின்ராம. ஜீவனைப பநதனஞசெய்வதாய யாதொரு சுமோத்திராத 

இர.திரியங்களின் இயற்கையுளதோ அவ்வியறகையை வெளிபபடுதது மிதுவே சத் 

தப, பரிச, ரூப, 7௪, ௧௪ விஷயங்களின் வியாபாசமாம) ஏனெனின், விஷய 

சமபந்தமின்றிக கேவல இரஇரிபங்களிற் பஈதனஞசெய்வகன் காரணத்தன்மை 

யின்றாம். இக்காரணத்தினாலேயே சுருஇயின்கண் விஷயங்களை அ௮இக்கிரகங்க 

ளெனக் கூறபபட்டி ருக்கின்றன. 

சங்கை:--2ஹ பகவன்! இரதிரியாஇகளின்கண் சு தக இசமின்மையின், ஆன் 

மாவன்றாம அவை 'அங்கனமாயி BNO ஞான௪கஇ புடைமையின் சர்வஞஞ பமான் 

மாவிறகு வுபாதியாய புகதி சுதஈஇரமாதலின் ௮2 கன் ஆன்மா ஆகாது ? 

சமா தானம்:---புததியின்கண் சாவஞ்ஞ பரமேசுசர்க்கு வுபா தியாந்தன்மை 

பிரசிசதமா யிருபபினும அபபுத்தி யான்மாவன்ரும ஏனெனின், புதஇியின்கண் 

சாவ வஸ்.துக்களையும விஷபம செய்யும சாமாகதிபம யாதுளகோ ௮து பாமான் 

மாவாய என் சமீபததன்மையின் அ.தினமா।ஈ; புகதியின்கண் ௬கஈ இிரமன்ரும, 

ஈண்டிது அ௮பிப்பிசாயமாம்:--எல்லா வுலகையும ஒளிர்விபபதாய ஒரு சேத 

னம ஞான சபதததிற்கு மூககியப்பொருளாம. எங்கனம ஜலம தன் சமபந்தத் 

தால் ௮அஸ்வசச கடாஇபதாாத்தத்தில் சூரியாதிப பிரதி பிம்பக்சொகணஞ்செய்யும 

யோக்யதையை வெளிபபடுகதுகன்றதகோ ௮ங்கனம புதஇியம கன் சமபகதத் 

தால் ௮ல்வசச கடாதி பதா ததஙகளில சேதனப பிரதி பிமபக்கரகணஞ்செய்யும 

யோக்யதையை வெளிபபடுததுன்றது; ஆவசணதசகின் நிவி ச் தியைச செய்சன் 

றது. புச் (யொனது தானும சேதனததின் பிரதிபிம்பசதைக கிரகணஞ செய் 

கின்றது. அகையினாற் புத் இ ஞான சப்ததகதின் கெளணப _பொருளாம, 

இத கூறியதா லி சிததிதகது:--எங்கனம சூரியப்பிரதி பிமபத்தோடு கூடி 

॥ரிசாரின்ற தாபபணமானது சுவார்முகலிய பதார்ததங்களை ஒளிர்விக்கன்றதோ, 

ஒளிர்வித் தபோதினும தர்ப்பணமாய தான் ஒளிவடி.வமல்லவோ ௮ங்ஙனம புத்தி 

யானது சேதனத்தின் பிர இபிம்பததைக் இரகணஞ்செய்து எல்லா வஸ்துக்களை 

யம விளக்வைக்தடோதினும் புத்தியாயதான் ஒளியுருவமன்ரம, ஆகையினால் 

பசமான்மாவாய என் சமீபததன்மையினாலே புத்தியின்கண் சாமர்தஇயமாம். 
  

* இலேசனம்-- ஈரமாக்குதல்,



௩௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ழதல் 

பசமான்மாவாய என்னை யன்றிப் புத்தியின்கண் சாமா£ததியம்னரும, 

ஷ்ணபசவானுடைய திருச்சர்நிசான சமீபத்தினாலேயே ௮ர்ச்சுனனிடத்திற் 

சாமாத்தியமாம் ; ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவா லுடைய இருச்சர்நிதான சமீபமின்றி அச் 

சுனனிடத்திற் சாமர்த்தியமின்றா மன்றோ ) ஆகையினால் புத்தி யான்மாவன்றாம். 

வியாபக பரமான்மாவாய யான் அர்தப் புத்தியின் ஜடத்தன்மையையும் நிச்ச 

பித்துள்ளேன் ; ஏனெனின், புத்திவிஷயகார பரிணாமச்தை அடைகின்றது. யாது 

பரிணாமத்தை யடைகின்றதோ ௮து ஜடமாம். மண் முதலியபோல் சேதனம் 

பரிணாமத்தை யடையாது ; கையினாலும் புத்தி யான்மாவன்றாம். இப்போது 

முன்னர்க் கூறிய பிராணனது ௮னான்மத்தன்மையைச் சுருதிப் பிரமாணத்தாற் 

சித்தஞ் செய்வாம்:--பிராணன் ஜீவனஹேஅவாயினும், இர்இரியங்களின் அபே 

கைஷையால் உள்ளாயினும, பசமான்மாவாய என் சாமாத் இயத்தாலே ஜீவன த்தின் 

கண் பிராணன் ஹேதுவாம, இது சுருதியின்௧ண்ணும் கூறப்பட்டுள்ள து. 

பிசாணனாலும அபானனாலும எபபிராணியும ஜீவிபபஇலலை, மற்றோ, பிராண 

னுக்கும் ௮பானனுக்கும அஇிஷ்டானமாய ஆன்மாவால் பிராணி ஜீவிககன்றது ; 

ஆகையினாற் பிராணன் அன்மாவன்றும். 

வாக௫ெெதிரிய முதலாக முன்னர்க் கூறப்பட்டவற்றிற்கு எவ்வகையானும் 

ஒவ்வொன்றிற்கும ஆன்மததன்மையின்றாம் ; ஏனெனின், யாது சம்பூர்ண வாக் 

காதிகளின் பிரயோஜகமாமோ ௮.து அன்மாவெனபபடு மென இதனாற் இத 

இித்தது. இதன் கருத்திதுவாம:--யாது தன் சமீபத்தன்மையினாலே வாக்காதி 

களைத் தத்தம் வியாபா£த்தின்கண் பிரவிருத்துப்பிககுமோ எதன் பொருடடு இவ் 

வாக்காதிகள் பிரவிருகதிக்குமோ, ௮து ஆன்மாவெனபபடும, இவ்வான்மாவின் 

இலக்கணம வாக்கிந்இரியம முதலியவற்றின்க ணின்ரமும ; ஏனெனின், வாக்காதி 

கள் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் சாதகமன்றாம் ) மற்றோ தத்தம விபாபா.ீத்தின் 

சித்தியைச செய்யும) ஆசையினால் ஆன்மா ௮ன்றாம், 

வாக்காதி யாவும ஒருங்கு கூடிக கூட்ட வடிவாம்) அகையினறாற பசமான்மா 

வாய என் பொருட்டாம. இல்லம முதலிய பதார்த்தங்கள் மண் காட்ட முதலிய 

கூட்டவடிவமாம் , ஆகையினால் இல்லறத்தோன்பொருட்டா மன்றோ, எவ்வெப 

பதார்.த்தம ௮யலார் பொருட்டாமோ ௮.து ௮து அனான்மாவாம; இல்ல முதலிய 

௮னான்மாபோலு, ஆகையினாலே, என் சுகசாதனங்களாய வாக்காதிகளிடத்தே 

பரமான்மாவாய என்னான்மக்தன்மை யெங்கனமாம் ? கருத்திதுவாம:--றுவ் வாக் 

காஇிகள் ஆன்மவடிவன்ளும், இவ்வாக்காதி யாவு Clara sents தீம் பொரு 
ட்டன்ரறாம, ஒவ்வொன்றும் தன் பொருட்டன்றாம், மற்றோ பரமான்மாவாய என் 
பொருட்டாம் ; ஆகையினால் இவவாக்காதிகள் யாவும் என் வடி.வமன்றாம். எல்லா 

வாக்கா இகளும் ஒருங்குகூடியும என்னுடைய சொருபம அன்றாங்கால் “ஒவொரு 
வாக்காதியம் என்னுடைய சொரூபம் எங்கனமாம் ? பின்னையோ ஆகமாட்டா, 

சங்கை :--ஹே ப௫வன் !! இவ்வெல்லா வாக்காஇகளும் ஈஸ்வராய தங்களு 
டைய தாசர்கள்) தங்களுடைய ஏவுதலின்றியே தங்களுடைய பயத்இனாழ் சப்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௩௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். as 

தத்தின் உச்சாரணமுதலிய தத்தம் வியாபாரங்களைச் செய்யாகிற்பர்) அ௮ரசனு 

டைய பயத்தா லடிமைகள் தத்தமது காரியங்களைச் செய்வதேபோலும், ஆகையி 

னால் கூட்டத்தின்கண்ணே தங்களுடைய பிரவேசத்இற்கு யாதொரு பயனுமில்லை, 

சமாதானம்:--இவவாக்காஇகள் என்னுடைய பயத்தால் தத்தமது வியாபாரங் 

களைச் செப்தபோதிலும பசமான்மாவாகய என்னைத் அவமபதத்தின் அர்த்த ரூப 
மாய் இவவாக்காஇகள் ௮.றிகிற இல்லை ; எல்லா வுலூற்குங் சகாரணமாய தற்பதாரத் 

தமாய என்னையும் இவ்வாக்காதிகள் ௮றிறெதஇல்லை. அவம் பதார்ததத்தையும 

த்த பதார்த்தத்தையும் இவ்வாககாதிகள் ௮றியாதபோது இவற்றின் ஏகத்து 

வ.த்தை எவ்வண்ண மறியும் £? பின்னையோ ௮றியாவென்க. ஆகையினால் பரமான் 

மாவாய யானே இக்கூட்டத்தின்கட் பிரவேசஞ்செய்து யான் யாரென விசாரஞ் 

செய்வேன், இவ்வாக்காதி இரஇிரியங்களோடு தாதாத்மிய ௮.த்தியாசஞ் செய்து 

யான் சபதோசசா£ணஞ் செய்வேன், யான் காண்பேன், என்னும் இவ்வண்ண 

மாய அபிமானமே பரமேல்வ.ரது பிர7வேசமாம, இதுவே பிசஇபிமபவாதம, 

அவச்சேதவாதம, என்பவற்றுற் சால் இரத்தின்கண் கூறப்பட்டுள்ளது. 

சங்கை:--ஹே பகவன் ! தாங்கள் செய்யவேண்டிய தங்கள் வடிவ விசா 

ரத்தை இச்சரிரத்இன்கட் பிரவேசியாமலே செய்யலாமே ) யாஇன்பொருட்டி.த் 

துன்பமயச௪ சரீ ரத்தின்கட், பி7வேூிக்கவேண்டும, 

சமாதானம்:--என்னுடைய வடிவ மெங்கனமாமோ ௮ங்கனம நிகழ்க, இக் 

காற்றன் வடிவ சரதனத்தாற சிறிது பயனுஞ தததியாது, கையினால் கூட்டத் 

Bora பிரவே௫த்து இவ்வாககாதிகட்குச௪ சுகததை யடைவித்துத தன் வடி 

வத்தை நிர்ணயஞ்செய்வேன். ஈண்டு வாக்காதிகட்கு௪ சுகத்தினடைவும் தன் 

சொருபததின் நிர்ணயமும் என்னு மிவ்விரு பிரயோஜனமும பிரவேசத்திற்காம், 

இரதபபிசகாரம் பரமான்மா சிந்தனஞசெய்து தன் வடிவ ரதனத்தை விடடொ 

ழித்துச சாரீ. ரதஇன்கட் பிரவேசஞ்செப்தற பொருட்டுக அவாசததை விசா.ரஞ 

செய்தது. 

௮ந்தச சர்வதேவதைகட்கும் பிதாவாய பரமேசுசரர் தம தாசரின் பிரவேசத் 

துவா. ரங்களாயெ மூக்கு முதலிபவற்றிற் றம் யோக்பதையைக் காணாதவராயத் தம் 

சமீபத் தன்மையால் (சந்நி இமாத்இரத்தால்) தலை யு.௪சியின் எல்லையைப பிளந்து 

இசசரி.ரத்தின்சண்ணே பிரவேசஞ் செய்தனர். ஆண்டுச் சிரத்இின்கண்ணே 

யிசாநின்ற வாம தக்ஷிண மத்தியமென்னும முக் குபாலங்களின் மத்திய பாகம 

தலையுச்சியி னலலையெனக் கூறபபெறும. இதனைச் கேசமின்றிய இளைத்த புருட 

Bim மஸ்தகத்திற் காணலாம் ; அல்லது பெண்கள் 2௧௪ விபாகேகையின் 

முடி.வுடைய இடத்திற்குத் தலையுச்சிபி னெல்லையெனப்படும, இது யாவருக்குர 

தெரிந்தவிஷபமேயாம். எங்கனம் பிரசித்தமாய துவாரகாபுரியின்௧ண் பிரவர்ஷ 

ணம் எனப் பெயரியபர்வதததினின்றுங் குதித்து, தகாசவடிவ மேனமார்க்கமாய் 

ஸ்ரீ ரொஷ்ணபசவான் முதலிர் பிரவேசஞ் செய்தனசோ ௮ங்கனம இந்த மறுட 

சரீ.ரவடிவ புரியின்கண் இருஷ்ணவடிவ பரமாத்மாவானவர் மேலமார்க்சமாய்ப் பிர



Sir ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [முதல் 

வேசஞ்செய்தனர். ஆகையினால் எல்லா மநுட சரீரங்களும் துவாரகாபுரிகளாம். 

ஈண்டு மநுட சரீரத்தின்கண்ணேயே ஆத்ம சாட்சாத்காரததின் யோக்யதை 
யிருக்கின்ற து, ஆகையினால் மநுட சரீரதஇின்கண் பிரவேசங் கூ பபட்டது, 

“as og சரீரங்கொண்டு சர்வ சரீ ரங்களின் இரகணமுஞ் செய்யத்தக்கதாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ' சருதியின்கண்ணும், ஸ்மிரு இபின்கண்ணும, ஈவத் 

துவாரம் பிரசித்தமா யிருக்க்றது ; இததலையுசசித அவாரமானது பிரசித்தமா 

பில்லை; ஆகையினால் இத்துவாரத்தாற் சரீரத்தைக் துவாசாவஇபுரியென்று எவ் 
வண்ணஞ சொன்னீாகள், 

சமாதானம் :---பசமேஸ்வரா மல்தகததைப பிளந்து இசசரீ ரவடிவ புரியின் 

கண் பிரவேசஞசெய்தனா, ஆகையினான் மஸ்தகத்தின் மேறபாகததி லிசாகின்ற 

வாரத்தை உபாசக புருஷா விஹ்ருதி காமததாற் கூறுகின்றனர். உலூன் 
கண்ணும மஸ்தகத்தில் கடுததைலததின் தாரணததாற் கடுத்தன்மையைப 

புத்திமானான புருஷன் அறுபவிககின்றனன் ; மூட. புருடா ஸ்ரீ கரஷ்ணபகவா 

னையம அவருடைய துவாரத்தையும அறிவது முடியாகதாம) ஆகையினாற் பர 

மேஸ்வரது பிரவேசததின் துவாரம ௮பபிரசிததமன்ராம. வாக்காதி தாசாக 
ளின் பிரவேச ஈவத்துவா.ரததிறகுச சமானம இபப ரமேல்வசரின் பிரவேசத் 

அவா TWH HW. கையினை ௮ஈத நவததுவாரங்கமளோடுகூட இத துவார BOSE 

சுருதிஸ்மிருதிகளில எண்ணிககை செய்யவிலலை, இக்காசணத்தால யோகி புரு 

ஷன் மேல்வாயிலாய்க களமபிப பிரமலோகத்தி னடைவின் வாயிலாய் மு தீ.திககுக 

காரணமான தேவயான மாககததை யடைகின்றனன். ௮க்காரணத்தால் இம 

மேல்வாயில் ஈஈசனமாம. எதனால் ஆரகதததி னடைவுண்டாமோ ௮து கநதன 

மெனப்படும, இநஇரனுடைப வனததின் காமம கஈதனமாயினும கீழே விமும 

பயத்தாலுண்டாந துககததோடு இக இரனுடைய வனங கூடிபிருக்கின்ற து; ஆகை 

யினறா லதன்கண் சுககாரணத தன்மையின் சமசயமிருககின்றது. 

இப்போது இரத மேலவாயிலை ஈ௩தனவன சமானமாய்க கூறுவாம :--எங்க 

னம சுவாககததின்கண் அடைநதுள்ள காமிபுருஷரின் Fearon oH sor 
வனமோ, ௮ங்கனம் இமமேல வாயிலும் பிரமலோக வாயிலாய் மு.த்திவடி.வ 

சுகதிஇன் காரணமாம,  இந்தபபிரகாசம, ஜீவரூபமாய்ப பாமாதமாவின் பிரவே 

FGF சொலலபபட்ட. இப போது உபாதியின் அ௮பிமானததால் அப்பரமாத்மா 

விற்கு௪ சமசாச த்தி னடை வை கிரூபணஞசெய்வாம. . 

Gr த்த நவததுவா.ரம், நாபி, மேல்வாயில என்னும இபப இனொரு துவா 

சங்களுள்ள சரீர ரூபபபுரியை யடைநது அ௮க்கனீழுதலிய ே தவதைகளின் பிரபு 

வாய்ப் பராமாத்மாவாயுள்ள இஈஇர.ரானவர் தாம வாசஞ் செய்யும பொருட்டு 

மூன்று இருகங்களைச் செய்தனா. கேததிர இரதிரியம இருக்கும் கோளகை 

முதல்வாசஸ்கானமாம. சிததததின் இடமாய இதயகமலத்தின் ஸ்தலம இசண்டா 

வது வாசஸ்தானமாம. உ இதய கமலததின் உள்ளாகாசம மூன்றாவது வாச 

ஸ்.தானமரம, அகங்காரவடிவ சையையின்கட் சேதனவடிவ பமமாத்மாவின்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட fer 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ஆ] 

பிர இபிமபளூப காப்பத்தைகத தாரணை செய்பவளாய ஞானசக்தி வடி.வ தைய 

லோடு ௪பனததை யடைநத இஈதஇிரவடிவ ஆதமா, ஈனா, கனா, துயில என்னும் 

இம்மேன்று சொபபனங்களையும் காணுகின்றது. 

சங்கை :--ஹே பகவன் / கனாவோ சொபபனவடிவாம. ஆதலால் ஈனாத் 

அயில்கட்குச் சொபபனவடிவத தன்மையைககூறல் பொருச்தாது. 

சமாதானம் :--இவ்விந் தூவடிவ ஜீவாத்மா தனது சொரூப ஞானமின்றிய 

தாம, கையினால் ஈனா, கனா, துயிலென்னும இமமூன்றும சொபபன 

சொரூபமாம, ஏனெனின், வஸ்துவின் சொரூப மெபபடியோ ௮ப்படியே ௮த 

னைக காணுதல் ஈனாவெனபபடும, இகத ஜீவாதமா அதவிதீய ஆரஈதரூப தன் 

வடிவததை மறநது துக்கியென்றும காததாவென்றும, போக்தாவென்றும் 

தன்னை நினைாதுகொண்டது. ஆகையினால ௮ஞஞானவடிவ நித்இசையால் எவ் 
வெவ் வஸ்துவைக் காணுகின்றதோ ௮வையெலலாங கனாவாம். அவற்றுள் முத 

லில ஈனாவடிவக கனாவை நிரூபணஞ் செய்வாம. உண்மைபாய்ச சுதச பசமாத்மா 

வானது சப்த ஸ்பரிசாதி பாகிய ஸ்தூல போகங்களின் ௮டைவின்பொருட்டு 

அகாதி௮ஞ்ஞானத்காற போசததுின் காரணமாய தாமா தர்மஙகளை பெககாலத்தஇில் 

அ௮ங்கிகாரஞ் செய்கின்றதோ ௮தன் பெயா ஈனாவாம. இககஈனாக்காலத்தில் இடது 

வலது நேததஇரங்களிற பகவானானவர் பெண் அண் வடிவமாய் வெளிபபடுவர், 

ஆண்டு வலது கநேகதிரததின்கணுள்ள ரூபம அதிகப பிரகாச ரூபபலமுடைய 
தாம) ஆகையினால் போகதா புருஷரூபமாம. இடது கேததிரத்தின்கணுள்ள 

ரூபம் ௮திகப பிரகாசரூப பலமுடைபதன்ராம, அசையினால் போக்கியம ஸ்திரீ 

ரூபமாம, இவவகையானே போக்தா போக்கியவடிவமாய்ப பரமமேஸ்வசரின் 

உபாஸனை சுருதியின்கண்ணே கூறபபடடி ௬ககின்றது. இரதப் பிரகா.ரம வியஷ்டி 

சரீரத்தின் ௮பிமானததால் சமமைப பரிசசின்னமாய் உடன்படட௨. பகவானானவர் 

வாககாதி சர்வேந்திரியங்களையு மங்கோரஞ்செய்து காமபலத்தின் ௮ங்கேகோர 

வடிவ போகததை யபடைந்தன 7, 

ஆண்டுப் பாயமாகிய பலவகைப போகங்களை கிரூபணஞ செய்வாம:--யான் 
பிறஈசேசன், இவர் எனது தநதை, இவள் எனஅ தாய், இவர் எனது தமையன், 

இவள் எனது தமக்கை, இவர் எனது உறவின*, இவா் எனது தாசர், இவள் 

எனது மனைவி, இவன் எனஅ மைந்தன், இவள் எனது மகள், இவன் எனது மித் 

இசன், இவன்"எனது சத்துரு, இவன் எனது உதானன் (மிச்இரத்தன்மை, 

சத் துருத்தன்மை இன்றியவன்றன் பெயா உதாசீனனாம்), இவா எனது நியாமக 

சாம,(தருமமரியாதையின்கண் யாவர் நிலைபெறுத்துதன்றனசோ ௮வர் நியாமக 

செனப்படுவர் ; தந்ைத, ஆரியா, ௮சசன்முகலியோ போலகாம், இவர் எனது 

இருதவிக்காம் (யாகம செய்விபபவசாய பிராஹ்மணர் இருத்விக கெனபபடுவர்), 

இவர் எனது குருவாம, இது பெண், இது ஆண், Qs ௮லி என இரதபபிர 

காசம் சேதன சரீ.ரத்தின்சண் போகககள் சொல்லப்பட்டன.
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சப்தத்திற்கு முன்னிலையிலிருக்கு மிப்பியின்கண், இது வெள்ளியென்னுங் கூற்று 
னஅ வெள்ளியத்தியாசமின்றிப பொருந் தமாட்டாமீதா, அங்கனம் இப்புருடனும் 

ஆத்மாவின் வாசசமாய யானென்னுஞ் சப்தக்தைத் தேகாஇகளிடத்தில் யான் 
வெள்ளையனென்பது முதலாகக் கூறுகின்றனன். கையினால் சரீ. ரா திகளி 

டத்தே யானென்னுஞ சப்தத்தின் கூற்றானது யான் வெள்ளையனென்னும் 

ஞானத்தை மயலவடிவ மாக்குகின்றது. இவ்விதம தேகாதிகளோடு தாதாத்மிய 

வத்தியாசத்தால் ஆத்மாவின்கண் பேகஞானதஇன் நிரூபணஞ செய்யப்பட்ட. 

இப்போது அ௮வ்வத்தியாசத்கால் பாப வஸ்துக்களை விஷபஞ்செய்வதாய 
பேதஞானத்தை நிரூபணஞசெய்வாம் :--இவசென்னுடைய ததை, இவரளன் 

னுடைப தாய, இவர்கட்கு (2 வரு Osan, mtn என்னுடைப தந்தையு மென்னுடைய 

தாயுமிலா. இத்2தவதையி னாைலையம, நஇதீரமே முகலாய வஸ்துககள் எல்லா 
௫. ௬. இ டச் e 4 

வுலகரின் பொருட்டாம். இவை முதலாய பேதங்களை ௮ஞ்ஞானவடிவ நித்திரை 

யால உறங்காகின்ற வான்மா கனாவைபபோற் காணுன்றது ; ஒவ்வோரிடத்தில் 

காசணமின்றியே சோகத்தை படைஇன்றது ; மற்றொவ்வோ ரிடத்தில் மகிழ்வை 

யடைகின்ற து. 

இபபோஅ பிராணன்களின் அ௮ச்இயாசங்களை பறிவிப்பகாய ஆன்மாவின்கண் 

பிராணன்களினது தர்மங்களி னத்இியாசத்தை கிரூபணஞ் செய்வாம:-யான் 

பசியுடை2யான், யான் தாகழமுடை3போன் என விவ்வண்ணம் பிராணன்களின் 

தன்மங்களாய ப௫சிதாகங்களை அக்மாவின்கண் ௮ங்கேரிக்கன்றனன். 

இப்போது அன்மாவின்கண் ம?னோதர்மஙரளி னத சிபாசததைக் காண்பிப 

பாம:--காமம, சங்கற்பம, சமசயம, சிரத்தை, ௮௫ த்தை, தைரியம, அ௮தைரியம, 

லஜ்ஜை, விருக்திஞானா, பயம எனச சருஇயின்ஈண்'2ண மனாதன்மங்களை ஆதி 

மாவின்கண் அங்கேரித து, இப புருடன் றபிப்பன், உண்மையாயோ ஆன்மா 

அசங்கமாம, நிர்க்குணமாம, தேசகாலவஸ்து பரிசசசதமற்றகாம, அகக்தசேகன 

வடிவினதாம். ௮வ் வான்மாவே கன் சொரூபா அஞ்ஞானத்தால ௮காசாதி பஞ்ச 

பூகத்தின்கண்ணும, அவற்றின் காரியமாய பிரபஞசதகதின்கண்ணும, இவ்வஸ்து 

ஈன்றென்றும, இவ் வஸ்.து ஈன்றன்றென்று1௦ இவவிகசம பல்வகையாய பேதபு௧இ௧ 

௯௪ செய்து, பல்வகையாய சுகதுக்கங்களை பிவ் வுலகின்கண் அடையாநி ற்கும், 

இது பேதஞானசத்தி னவாஈதரபலமாம். முக்க பலமோ, சுருதியின்கண்ணே 

கூறிப் ஜனனமசணக்இன் பிரவாகமாம, முன்னாக் கூறிய ஞாமீனற் இரிய கன் 

மேக்திரியங்கீளின் வியாபாரங்கள் ஆகாசாதி பஞசபூதங்களின் வியாபாரங்கள், 

பூதங்களின் காரியப்பிரபஞசத.இன் விபாபா.ரங்கள் இவ்வெல்லாவ ற்றையும் ௮ஞ் 

ஞானததினால் ஆத்மா கன்னிடத்தி லங்கேரிததுள்ள ௫. மூன்னர்க கூறிய ors 

அணை ஈனா அவஸ்தைபின் ஞானங்களுளவோ ௮த்துனைய மதஇயாசத்தால் 

வியாப்தமாம, அகையினால் சசசதாரஈத அந தவடிவ ஆன்மாவின் ஈனாமுமுவ 
அம் கனாவாம். ஏனெனின், பிரபோதத.தஇற்கு பாண்டு அபாவமாமோ மிததியா 
வஸ்.துவிற்கு யாண்டுதரிசனமாமோ அதற்குக் கனாவெனப பெய. ராம, இக்கனாவி 
னிலக்கணீம் ஈனாவின்்௧கண் ணும பொருஈதுகன்றது.
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ஏனெனின், அஞ்ஞானாவஸ்கையின்௧ண் அத்மஞானவடிவப் பிரபோதத் 
இனபாவமழு மிருக்கின்றது; யான் பிராஹ்மணன், யான்-க்ஷத்திரியன், யான் 

குருடன் என விவவகையாய அ௮காத்ம தேகாதி தர்மங்களின் ஆத்மாவின் 

கண் அரோபணவடிவ மித்தியா தரிசனமு மிருக்கின்ற.து ; ஆகையினால் ஈனாக் 

கனாவடிவமாம், இப்போது இவ்வர்த்தத்தகை லோகப்பிரசித்தியினனும் வெளி 

யாக்குவாம்:--எந்தப் புரூடனானவன் சக்ஷு யிந்திரியமே முதலாயுள்ள பிரத் 

இயக ஞான சாமக கரியை யாவற்றோமம கூடியுளனோ, ௮பபுருடன் கடாதி 

வஸ்துக்களைக் கடாதி ரூபமா யறியாமல, படாதி ரூபமா யறியின், ௮ந்த மயங்கிய 

புருஷனை ஈனாவவஸ்தையின்கண் ணும் உலகர் உறங்குகின்றனனென்பர், ஆகை 
யினால் இவ்வுலக வியவகாரத்இினின்றும் விபரி தக்காட்சியின் பெயர் கனாவெனத் 

துணியப்பெறும, அ௮வ்விலககணம நனாவின்௧ண்ணும முற்கூறிய நெறியே 

பொருந்தும. இநதபபிரகார மிவ்வாராதவடிவ வாத்மாவும விபரீத தரிஸன 

விசிஷ்டமாம; கையினால் ௮தனது ஈனாவுங் கனாவடிவமேயாம். கனாவின்கண் 

இர்திரியங்களி னொடுககமிருககின்றது ; ௮வ் வொடுககம ஈனாவின்கணில்லையென் 

ரூலும, மிததியா தரிசனவடிவ தாமம நஈனாவின்௧ண்ணும, கனாவின்கண்ணுஞ் 

சமானமாம். அகையினால ஈனாவுங் கனாவடி.வமாம,. இவவண்ணம பொய்யாய 

ஈனா ௮வஸ்தையின் நிரூபணஞ செய்யபபட்டது. 

இப்போது கனா அவஸ்தையை கிரூபிபபாம:--இவ்வண்ணம் ஈனாவவஸ்தை 

யின்கண் பல்வகையாய கனாகககாக கண்ணுறது, இரதிசாணியோடு கூடிய பர 

மாதவவடிவ இக்திசரானவா வேறு ஸ்கானமாய ஹிருதய கமலதலக்தில் பிரவே 

சஞ் செய்தனர். ஈண்டு அன்மாவின்சண் கர்ததுருககன்மை, போக்துருச் 

தன்மைகளி ஸனுபாதியாய புததியின்பெயர் இர்இசாணியாம். அவ்விடததில 

Qn Ba னிஈஇராணிகளின் சமீபத்திற் பூர்வ பூர்வ கன்மாறுசாரமாய்க் கூததாடி. 

யைபயபோல் பல்வகையாய தன்வடிவங்களை மனங் காண்பியாகிர்கும், ஈண்டி து 

தாற்பரியமாம்:-அ௮ம்மனம் ஞானாகா.ர விடயாகார பரிணாமங்களையடையும். 

DGG 5 ஜன்மங்களில் உத்பன்னமாய பதார்த்தங்களின் ௪மஸ்காததோடு மனங் 

கூடியிருகசின்றது. ௮க்காரணத்தால் மனத்தின்கண் இத்தகைய சாமர்த்திய 

முளது. 

இப்போது பிரசித்தமாய நனாவினின்றுங் கனாவின்கண் இந்திரியங்களின் உப 

TT LD தன்மை வடி.வ விலக்ஷண ததன்மையைக் காண்பிபபாம:--௮கதனா வவத்தை 

யின்கண் மனத்தாலுண்டாக்கிுய பல்வகையாய காரியவடிவ நாட்டியததைப் பர 

மான்மாவடிவ இந்திரர் காண்பரி, எத்தகைய பசமான்மாவெனின் ஞானகார்மேர் 

இறியங்களற்றவர், நனாவின் சம்ஸ்கார தீதோடு கூடியவா,; கனாப் போகத்தைத் 

தருங் சன்மங்கஜோடு கூடியவராவா. (இவ்விடத்தில் இரண்டு பிரக்கரியை 

சாஸ் இரத்தன்கண்ணே கூறப்பட்டி ருக்கின்றன. கனாவின்கண் மனமே ரதாதி 

விடயாகாசமாயும், ஞானாகாசமாயும் பரிணமிக்கும னனச் சல நூலாசிரியர் 

உடன்பட்டிருக்க்றனர், மற்றுஞ் சில நாலாசிரியரோ மனத்தின்௧கண்டூண யிரா 

6



௪௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [தல் 
நின்ற வாசனையோடுகூடிய வஞ்ஞானமே கனாவின்கண் ரதாதி விடயாகாசமாயும் 

ஞானாகா. மாயும் பரிணமிககுமென வுடன்பட்டிருக்கின்றனர்), இப்போது ஈனாவி 
னின்றும வேறுவித விலக்ஷண த்தன்மையுங் கனாவின்௧ண்ணே காண்பிட்டாம் :-- 

௮க்கனா வவத்தையின்௧ண் திருஷ்டாவானவன் றன்சொரூபச்தினிடத்தும 

இரு பதார்த்தத்தின்கண்ணுஞ சொருபகியமம், தேசநியமம, காலநிய 

மம, காரணநிபமம என்னு மிநர்ரான்கு வகையாய நியமங்களி னபாவங்களைக 

காணுகன்றனன். இபபோது தஇிருசய பதா£த்தததின்சண் சொரூப நியமத்தி 

னபாவத்தை நிரூபணஞசெபய்வாம :--கனாவின்கண்ணே தோற்ராநின்ற யானையா 
og Miser gs Ge wrongs தோற்றும், அம்மாம் பிற்கணத்தில் பலையாய்த் 

தோற்றும், sib Dison gs Se Bmemrurils Carpi. Baucicane: ser 
வின்கண் இருசியபதார்த்த வடிவங்கடகு நியமமின்றாம். இப்போது இருஷ்டா 

வின்கண் சொரூப நியமமின்மையை நிரூபிபபாம '--இவ்விதம் கனவின்கண் 

பிராஹ்மண தஇருஷ்டாவானவன் கணத்தின்பின் சூததரனாயத் தோறறுவன், 
கண$த்தின்பின் தன்னைப பசுவாய்க காண்பன், கண த்தின்பின் ஒவ்வோரிடததில் 

தன்னைக தேவதையாய்க காண்பன், கணததஇன்பின் ஒவ்வோரிடத்தில் தன்னை 

மஹாராஜஐனாய்க் காண்பன், இவ்வணம தஇிருஷ்டாவின் சொரூபதஇன்சண்ணும் 

நியமமினராும். 

இப்போது கனவின்கண் தேசநியம மின்மையைக் காண்பிபடாம :-சொப் 

பன வஹமெனப பெயரிய சூக்கும நாடிகளின்சண் ணிராநின்ற இருஷ்டாவான 

வன் ௮௩௧௪ சூட்௬ம ஸ்தானததின்௧ண் சமுதஇரததையம, மேருகரியையும, 

ஏழு தீவுகளோடுகூடிய பிருதிவியையும் காணுகன்ஈரனன். அகையினாற கனவின் 

கண் தேச நியமுமின்றாம. இப்போது காலநியம மின்பையைக காண்பிபபாம :- 

மஞ்சத்தின் மேலிராகின்ற விபபுருடன் இரவின்கண் சூரியனோடுகூடிய பகஓைக 

காணுகின்றனன். அகையினாற கனவின்கண் காலநியமமுமின்ராம. இபபோது 

காரண நியமமின்பையைக காண்பிபபாம.--இபயாசத கண்டததின்்௧ண் ணிரா 

நின்ற புருடனானவன் இபபுருட சரீ ரத்தினாலே சூரிய சஈதிராகமாக சனவின்கண் 
பட்சணஞ் செய்கின்றனன். பக்ஷணததிற்கு யாதொரு காரணமூமின்றாம. ஏனெ 

னின், வஸ்.துவின் பக்ஷண தில் மூன்று காரணகுகளுள :--ஒன்றோ ! பக்ஷணஞ் 

செய்வதறகு யோககியமாய முகத்தோடுள்ள வஸ்.துவின் சம்பஈதம; மந்ரொன்றோ! 

முகததினபேகைஷயால் வஸ்.தவின்கண் அறபததன்மை; மறறொன்றோ ! போகதா 

புரூஷனுடைய வாற்றல ; என்னு மிமமுக காரணங்களுமின்றாம். எனினும் கன 

வின்கண் சூரிய சர் இரர்ககாப பக்ஷணஞ் செய்கின்றனன். கனவின்கண் 7 5% Res 
கா.ரணமாய தசசன், காஷ்டம, வாசசி முதலியனடவின்றெனினும சங்கதப மாத 

இ.ரத்தால் ரதச்தை யுண்டாக்குகின்றனன். ஆகையினாற் கனவின்கண் காரணக் 

இன் நியமமுமின்றாம். இதனால் மாயையையன்றிக் கனவிற்கு வேறொரு காரணமு 

Dera, மற்றோ ! மாயையே ௮தன் காரணமாம். ஆகையினால் சுருதியின் மாற் 

பரியத்தை யுணர்ஈத ஸ்ரீ வியாசபகவான் முதலிய மஹான்கள் கனாவை மாயா 

மாத்திரமாய்க கூறியிருககின்றனர்,



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட PL 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 43 

இபமீபாது சுழுபதி ௮வஸ்தாவடிவ மூன்றாவது கனாவை கிரூபிபடாம் :-- 
௮௩த இந்தானறாய வாதமாவானவர் கனவைககண்ட பின்னசேனும், நனவைசுகண்ட 

பின்னரேனும் இரஇராணியயோடு கூடியவராய் மூன்றாவதாப ஹிருதய கமலத் 

இன் உள்ளாகாசவடிவ ஸ்தான த்தின்௧ண் பிவேசஞ்செய்தனர். ஈண்டிது கருத் 
தாம் :--நனவின் பிற்காலக்திற கனவுண்டாம், கனவின் பிற்காலததிற நுயிலுண் 

டாமென்னும நியமமில்லை. ஏனெனின், ஓரொருகால் நனவின்பின் நயிலுண் 

டாம், துயிலின்பின் சனவுண்டாம, ஐரொருகால ஈனவின்பின் சனவுண்டாம, கன 

வின்பின் றுயிலுண்டாம. ௮௩த ஹிருக யாகாசத்தின்கண் போக்கிய வடிவ இந் 

இசாணியை யாலிககனிஞ சசய்து ௮வ்விஈ,இராணி2பாமும அ௮பேதத்தை படைவா. 

(போக்துரு போககியத தன்மைகள் வெவ?வருய்ப புலபபநிவதில்லை யெனபது 

கருததாம,;) 

சங்கை:--:2ஹ பகவன் ! தூபிலின்௧கண் அஞ்ஞானத்்இன் காரியவடி.வ போக் 

இப மின்றெனினு, ௮ஞஞானவடிவ போகூயம் ௮ண்டளதாம். ஆகையினால் 

போகதுரு போககிபஈகளின் ௮2பதம பொருகதாு. 

சமாதானம்'-- தூபிலின்்சண் .ஆவரணவடிவ மாபைபை இத் இருஷ்டாவான 

வன் கண்டுக கண்டிலன். ஈண்டிது கருத்தாம:--எங்கனம விளக்கா லிருட்டின் 

ஞான முள தாவதின் 270 ! அங்கனம ஒரு பிரமாணத்தா லஞ்ஞானரந் துணிய 

பெறுவதில்லை. மறமரோ சாக்தியாய சேசனததாலே ௮ஞ்ஞானஈ அணியப்பெறும. 

௮௩௧௪ சாக்தியானஅு துயிலின்கண்ணு முூளது. ஆகையினால் இருஷ்டாவாய 

சேகனன் துபிலின்கண் ௮ஞ்ஞானத்தைக் காண்பன், துபிலினின்றும ஈனவை 

யடைகத புருடனானவன் யானொன்று மறியாமலிருதேன் என வஞஞானத்தை 

ஸ்ழூரிககின்றனன். யாதுபாது ஸ்மிருதி ஞானமாமோ அதது மூன் னனு 

பவகதாற சரநிபிமன்பது நியமமாம, ஆகையினால பானொன்று மறிபாமலிருஈ 

SBM என்று ஈனவின்்௧ண்ணுண்டா மஞஞானததின் ஸ்யாணமானது அயிலின் 

கண் ௮ஒஞானதி னனுபவத்தைத் துணிகிசகின்றது. இசெறிய அுயிலின் 

கண் சாமானிபமாய் அ௮ஞ்ஞானத்தைககண்டும் வெளிபபடைபாய்க கண்டிலன், 

ஆகையிஞலை அபிலின்சண் போகதாவையும போககியததையும ௮ பதமாகக் 

கூறி 2னாம். 

சங்கை:--2 ஹபசவன் ! அஞ்ஞான ரூப ஆபரணஞ் சுமுப்இபின்சண் வெளி 

ப்படையாகவில்லாக்கால் பிரஇபர்தகமின்ைபினா2ல யிபபுருடன் ஈன் வடிவத் 

தைச சுழுபதிபின்கண் ணதிபலாமா தலின் சுமுபதமாத்திரகதஇனா லேயே யெல் 

லாச சீவாகட்கும் மோக்ஷ முண்டாக?வண்டும. 

சமாதானம்:--௪ ழபதி யவஸ்தையின்க௧ண் இதத் திருஷ்டாவானவன் ௮சவி 

இய வாகநதரூப தன் ஸ்வரூபததை ௮றிசன்றா னிலலை. 

ஏனெனின், ருழுபதியின்௧ண் வி?சஷகஞானமின்ரும. இது கருத்தாம்: 

சுழுபதியின்கண் பிரதிபஈதக மின்றெனினும சாஸ்இரம, ஆசிரியர்முதலா யுள்ள



௫௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [ழதல் 

ஞானத்தின் சாமக்கரியைகள் ஆண்டின்றாம். ஆகையினால் சுழுப்தியின்கண் 

மோக்ஷத்தின் சாதனமாய வான்மஞான முண்டாவதில்லை. சுழுபதியின்கண் 

தன் சொரூபத்தின் ஞானமுள௮. இக்கா.ரணததாலே ஆன்ம சா௯தாத்கா.ர 
மின் முதலினாலும் சாட்சி பாஸியமாய பொய்யவித்தை யிருத்தலினாலும் அயில் 

கனாவடிவமாம். இங்கனம் சுருதியின்கண் கூறபபட்டிருக்கின்றது. ஏனெனின், 

யாண்டு பிரபோதமின்றோ / பொய் வஸ்துவின் காடசியுளதோ / ௮து கனவாம் 
என முன்னே கூறிய கனவினிலக்கணம் தஅுயிலின்௧ண் ணும் பொருந்துகின்றது. 

இரதபபிரகா.ரம் நனவு, கனவு, அயில் என்னும் மூன்றுகனவை யுடையவரும் 

நேத்திரம், ஹிருதயகமலம், ஹிருதயகமலததினுள் ளாகாசம் என்னு முக்கிருகங் 

ககா யேனும், தர்தைபின்சரீ.ரம், தாயின் சரீரம், மீண்டுர் தரதையின் சரீரம், 
என்னு முக்கிருகங்ககா?யனு முடையவரும் இ௪ சரீ ரவடிவத துவாசவதிபுரியின் 

கண் இருபபவரும், தேகாதிபின்கண் யானெனென்னு மபிமானமுடைபவரும, 

யானெனதென்னு மபிமானவடிவ ஜன்மத்தை யடைந்தவருமாய பபரமாத்ம?தவ 

ரானவர் குரூவினுடைப கிருபையினால் ௮ஞஞானவடி.வ நிச்இரையினின்றும் 

விழித்து இத்தகைய விசாசஞ் செப்வாராயினர்: உண்மையாய் உற்பத்தியின்றிய 

பரமாத்மாவாகயெ யான் எப்பஞ்சபூதங்களினின்றும் விசஷ ரூபமாய் வெளிபபட் 

டேனோ 1 அவ் விவ்வாசாசாதுி பஞ்ச பூகங்கள் பசமாதமாவாய என்னுடைய 

வுபா இவடி.வமா யுறபன்னமாயிருகசன்றன. இபபஞசபூதங்க ளெதுதகையன 

வெனின், சரீ ராதிபேதத்தா WEG FAM Slory, சுருககமாய் இருவிதமாம); நில ஜட 

ரூபமாம், இல ௮ஜடரூபமாம். அவற்றுள்) போகடுயரூபமாய்ச சடமாம், போகதா 

ரூபமா ய&டமாம, 

இபபோது பூதஙகளினிடத்தே போசக$ூயத்தன்மையையும், போக்துருத் 

தன்மையையும் வெளிபபடையாய் நிரூபிபபாம:-- ஆண்புப பா ஹிய வாகாசாஇ 

பஞ்சபூ தம் ஸ் தாவரசங்கமததாற கேவல போக்கியமாம். விருக்ஷா£ இ ஸ்சாவீரங் 

கட்கும், ம நுஷியாதி சஙசமங்கட்கும், பரஸ்பச போக்துரு போகயெததன்மை 

நியமமாயின்றாம். ஒொருகால் ஸ்தாவரம் போக்தாவாம, ஜங்கமம் போகயெ 
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போக்கியமாம்; ஜங்கமம் போகதாவாம, யாண்டு மாம்) மற்றொருகால் ஸ்தாவசம் 

யாது உபகாரமாமோ gs) போக$ூயமாம். எதன்பொருடடு உபகாசஞ்செய் 

யுமோ ௮து போக்தாவாம. மதுஷியாதுகள் ஜலததின் றெளிததல வடிவ வுப 

கா.ரத்தைத தருவின்பொருட்டு௪ செய்கின்றனர்; ஆகையினால் மதுஷியாதி ஜங்க 
மங்கள் போக்கிய்மாம். தருவா*தி தாவரங்கள் போக்தாவாம். தரு முதலியன 

நிழல், காஷ்டம், பலம் முதலியவற்றின் பிராபதிவடி.வ உபகாரத்தை மறுஷியாதி 

களின் பொருட்டுச செய்கின்றன. ஆகையினால் மதுஷியா இ ஜங்கமங்கள் போக்தா 

வாம். தரு முதலிய தாவரங்கள் போகயெமாம்,” இது யாவர்க்கு தெரிககசே 

யாம். இரதப பிரகாரம் போக்தாவடிவததாலும், போக்யவடிவத்தாலு மிரு 

வகையாய பிரபஞ்சம் என முன்னர்க் கூறப்பட்டது. இப்போது ஆராய்ந்து 

கோக்குங்கால சே தனவடி.வமாய என்னிடத் திலேயே ே போக்துரு ததன்மை, போக் 
கயத்தன்மை பொருஈஅவதாப் எனது அ௮த்விதீயத்தன்மையை உணர்த்துகன் 

றன. இபபொருளை நிரூபிபடாம் —
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ஏனெனின், யாது கரத தாவாமோ ௮துவே போக் தாவாம். டவல் அக்கட்குப் 
போகரூபக்கரியையின் கர் தீஅருசதன்மையில்லை. ஆகையினால் போக்துருத் தன் 
மையும் உடவஸ்அக்கட்குப பொருஈ அவ இல்லை. 

ஈண்டிது கருத்தாம் :-- 

இவவஸ்து எனது சுகசாதனம், இவ்வஸ்து எனது அச்சசாதனம் என்னு 
மிவ்வகையாய ஞானம் போகமெனபபடும், ௮.து சேதனமாய அன்மாவின்கண் 
ணேயே கூடும். ஏனெனின், எல்லா ஜடவல் க்களும் சேதனமாய அன்மாவின் 

சுகசாதனமாம், ஜடவஸ்து ஜடத்தின் சுகசாதனமன்ராம், ஆகையினால் போகத் 

இன் ஆசெயவடிவ போக்தா ஆதமாவாம். போகரூபக்கிரியையின் கர்த்தாவும் 

ஜடவல் துவன்றாம. ஏனெனின், சுதந்திரன் காத்தாவெனபபடுவன். ௮௬௩ 
தாரத்தன்மை ஆன்மாவின் வேராய ஜடவஸ் துவிற் பொருகந்துவ தில்லை, ஆகையி 

னால் சர்த்தாவும் ஆத்மாவேயாம், இபபொருளைப் பூர்வம் நகிரூபிததாம். 

- இப்போது ஜடவஸ்து போக்கயமுமன்றா மென்னு மிபபொருளை கிரூபிப் 
பாம்:--இவ்வஸ்து எனது சுகசாதனம என்னும ௮ரஈதக்காண விருத்தியின்கண் 
ஆரூடமாய பல சேதனத்தன்மைபின் ஆசரயத்வ வடிவ போக்யெத்தன்மையும 
ஜடவல் தவின்கட் பொருஈதாது. கருததிதுவாம:--சேதன ஜடங்களின் சம்பா 
த,த்தைச செய்வதாய அஞஞானமான௮ விசாரகாலததில் நீங்கும். கையினை 

இவவஸ்து எனத சுகசாதனமென்னும அந்தக்காண விருத்தியின்கண் ஆரூடமாய 

பலசேதன ரூபபபிசகாசம ஆன்மாவாய யானே யாம்; என்னிற் பின்னமாய் ௪வும் 
பிரகாச வடிவமன்றாம். ௮ர்தக்கரண விருத்தியின்கண் இரானின்ற பிரகாசமும் 

பாகாதமாவாய எனது சம்பந்தததா லுளது) சு ததரமாய் ௮ந்தக்காண விருத் 

இயின்கண் பிரசாசமின்றாம, எங்கனம் சூரியனது பிரதிபிம்பததைக் கவர்ச்தே 
தர்பபணமானது சுவா முதலியவற்றை யொளிர்விககின்றமீதா ௮௩தத தாபபண 

மானது தான்பிரகாச ரூபமன்றாமோ ௮ங்கனம புத்தியும் பாமான்மாவின் பிரகா 

சததைப்பெற்று பிரகாசிப்பிக்குமு என முன்னாக் கூறப்பட்டது. ஆகையினால 

சமஷ்டி வியஷ்டி தேகங்களின் பிரகாசகன் பாமாதவாய யானாம்; எலலாத திருசி 

யங்களுமென் னதீனமாம். எங்கனம் மஹா ராஜாவின் சபையின்சண் இராஜா 

வின் ஆக்ஜையின்றி எபபுருடனும சுதநதிரமாய் அசனிபபதின்றோ ௮ங்கனம் பர 

மாத்மாவாய என்னாலன்றி எத்திருசிய வஸ்துவும சுதஈஇிரமாய் வசனிபபதில்லை, 

இபபோது ஆதமாவின் வேறாய எவையும் அ௮ரிர்வசரீயமாமென்னு மிப்பொ 

ரூளை நிரூபிபபாம:-- ழமூபபரிசசேதமுமற்ற கூடஸ்கனாய என்னிடத்தில் போக்துரு 

போக்கயெ வடிவப்பிரபஞ்சங் கற்பிதமாம், ஏனெனின், பாமான்மாவாய எனது 
அஞ்ஞானத்தால் சம்பூர்ணமாய ஜகத்து உற்பன்னமாயது, இரஜ்ஜுஈவின் ௮ஞ 

ஞானத்தாற் ஜோறறாகின்ற சர்பபங் கறபிதமாமாறுபோல என்னிற பின்னமாய் 

எவ்வஸ் துவின் அணிவு முண்டாவதன்றாமென்பது கருததாம். ஈருதி வசனத்தி 

னாலே பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத்சன்மை சதகமாயினும ௮சம்பாவனை திவிர்த்தி



௪௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ழதல் 

யின்பொருட்டு பிரபஞ்சத்தினது வடிவமியாதென ஊகத்தாலும் ஆராயத்தச்ச 

தாம். கருத்திஃதாம்:--சுருதியுங் குருவும் பலாதகாரமாய்ப பிரபஞ்சத்தின் 

மித்தியாத்தன்மையை என்னை யங்£கரிக்கச செய்கன்றனவென வாதியின் சித 
தததஇிலுள்ள பசசாத்தாபததின் நிவிர்ததியின் பொருட்டு ஊகத்தால் அவசியம 
பிரபஞ்சத் தன்கண் மிததியாத்தன்மையைச சிததஞ்செய்யவேண்டும். 

ஆண்டுப் பிரபஞ்சத்தின் சொரூபமியாது ? நாமரூபகடுரியை யென்னும் மூன் 

றன் கூட்டத்தின் பெயர் பிரபஞ்சமா ? ௮லல, ஓவவொரு சாமா இிகளின் பெயர் 

பிரபஞ்சமா ? supper, முதற்பக்ஷம் பொருஈதாது ) ஏனெனின், அக்கூட்டம் 

நாமரூபக்கிரியையினின்றும் பின்னமா ? அலலது அபின்னமா ? அவற்றுள, பின்ன 

பக்ஷ்மோ பொருஈதாது ; ஏனெனின், காமரூபக௫ரியையின் வேர௫ய்க கூட்டத 

இன் வடிவத்தைக் கண்டிலேம். இரண்டாவதாய அபின்னபக்ஷமூம் பொரு 

தாது; ஏனெனின், ஒவ்வொரு காமாதிகளினிடததும கூடடவிவகாசமும் பிர 

பஞ்சவிவகாரமும் உண்டாகவேண்டும, உண்டாவதோ இன்றாம். இபபொருளை 
தேகத்தின் கண்டனப பிரசங்கத்தில் விஸ்தாரமாப் நிரூபிததேம். ஈண்டு சாம 

மென்னும் இப்பதத்தால சபதததைக் கவர்நதுகொள்ளல வேண்டும்; ரூபமென்னு 

மிப்பதத தால் இர்திரிய ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷபபூத ௮ருததத்தின் ரெக 
ணஞ் செய்துகொள்ளல் வேண்டும்; சரியையென்னு மிபபதத்தாற கருமத்தைக் 
இரடுிக்கவேண்டும். 

இப்போது நாமரூபக்கிரியையின் கூட்டததின் பெயர் பிரபஞசமாம் என் 

னும் இம்முதற பக்ஷத்தின்கண் வேறு தூரஷணங கூறுமபொருடடு விகற்பிப 
பாம்: -அரநாமரூபக் சிபையும் சாமரூபக் கரியை வடிவமா ₹ அன்று ? அவற் 

அள், ௮ர்திபபக்மோ பொருந்தாது ) ஏனெனின், நாமரூபக கஇரியைக்கு சாம 

ரூபக் சரியை வடிவத்தை ௮ங்கேரியாவிடின் காமரூபக கிரியைக்கு ௮பபிரபஞசத 

தன்மை யுண்டாம். கருத்திஃதாம் :--பிரபஞ்சவடிவ காமரூபக கரியையைப 

பிரபஞ்சத்தின் புறம்பாயுடன்படின், ஒன்றோ வியாகாத தோஷமாம், மற்றொன் 

ளோ சுருதியோடு விசோதமுமாம், 

நாமரூபக் கிரியை காமரூபக் இரியை வடிவமாம் என்னு மிம்முதற் பக்ஷமும் 

பொருர்தாது; ஏனெனின், காமரூபக்ரியை யொவ்வொன்றிற்கும காமரூபக்கிரியா 

சொருபத்தன்மையா ? அல்லது ஒவ்வொன்றிற்கு மொவ்வொரு ரூபத் தன்மையா ? 

இவ்விரண்டு விஏற்பத்தின் தாற்பா்ப மிஃதாம் :--ஒரு காமம் நாமரூபககிரியை 

வடிவமா ₹ ஒரு ரூபம் சாமளுபக்கிரிபை வடிவமா ? ஒரு கிரியை காமரூப்ககரியை 

வடிவமா ? அல்லது நாமம் நாம வடிவமா ? ரூபம ரூபவடிவமா? இரியை இரியை 

வடிவமா? அவற்றுள், முதற்பகஷ்மோ பொருர்தாது ;) ஏனெனின், ஒவவொரு 

நாமாஇகட்கும் நாமரூபக் இரியையென்னும் மூவுருவத் தன்மையின்கண் Sy Spr 
பவமின்மை யென்பது முதற் நூரஷணமாம். ஒரு நாமம் நாமரூபக்கிரியா ரூப 
மாய்ப் புலபபடமாட்டாது) அங்ஙனமே ரூபமும் இரியையம நாமரூபக்இரியா வடிவ 
மாய்ப புலபபடமாடடா; ஒவ்வொரு காமாதிகளும ராஈரூபக்கரியை வடி.வ 
மென்னும் இபபிசதமபக்ஷததில் அரவஸ்சாதோலுூத்தைக் காரணமாயுடைய



அத்தியாயம்,] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௪௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 44+ 

பிராக்லோபம், விரிகபனாவிர ஹம், பிரமாணாபகபம் என்லும் முத்தோடங்களுள. 

இவ்வெல்லாத் தோடங்களின் கூட்டவடிவ இரண்டாவது தோடமும் பிராப்த 

மாம, 

இப்போது அத்தோடங்களை நிரூபிப்பாம்:-பேதத்தைச் சகபபதாய அபேதம் 

தாதாத்மிய சம்பந்தமெனப்படும், ௮ததாதாசத்மியம இருஉகையாம, ஒன்றோ இர 

வியத்திறகும் குணததற்கும், கரியக்கும் தரியாவாலுச்மும், ஜாஇச்ரும வியக் 

இககும், ௮வயவத இற்கும் ௮வயவிசகும, வீசேலர்சட்மும நித்திய தரவியக்சட் 

கும் சமவாய சமபாதம் என கையாயிகா அக்கீகரிததுளர். ௮சசமலாய சபபநத 

ஸ்தானத்தில் வேதாநத சாஸ்திரகதின்சண் தாதாசமிய சமபாத பர் சேரிசசட்பட் 

டள்ளது. இத்தலததில் திரவிய ருணா இசளின் ௮பேதமோ வாஸ்சஉமாம்; பேத 

மோ ,கரபிதமாம, இவ்வா ததை முன்னரே கூரடடட்டது. முற்கூறிய திரவிய 
குணாதிகளின் வேருய இடத்தில மற்றொரு தாதாசமியமாம், ௮து தூாரதேசததின் 
சண்ணுளள பின்ன பின்ன விருக்ஷங்சளின் ரூதாத்மியம் புருடனுசருப் yar 

படுதலாம். இத்தானத.தில் விருக்ஷங்களின் பரல்பா பேதமோ வாஸ்தவமாம்) 
அபேதமோ கதபிதமாம, இவவிரு வசையாய தாதாத்மியங் கூறியதால், இப 

பொருள் துணியப்பெற்றதாம '--நாபரூபசசரிஎய யொவ்வொன்றிர்ரும் முதற 

ருதான்மிய சம்பஈதததாலோ நாபராபக்கிரியை வடி வத்தன்எபயின்றாம், இண்டா 

வது தாதாத்மிய சம்பநதததாலோ நாமராபச்கிரியை வடி வத்சனஎபயுளது ) 

ஆகையினால், வாசகிகதிரியததின்சண் ணுள்ள நாமத்திர்குப பாய சடாதிக 

ளோடு தாதாத்மியத்தின்௧ண் நாமத்திர்குங் கடாதிசடகும் பாள்பாபேசம் 

வாஸ்தவமாவதேபோல அபேதங்கற்பிதமாவதேபோல நாமத்தின்ச௪ண் சாபத 

தின் தாதான்மியததை யஙீகரிட்பினும் முதல் ராமததோடு இரண்டாவது சாமத 

திற்கு வாஸ்சவபேத மங்கேரிககவேண்டும், ௮வவிரண்டாவது நாமததின்சண் 

மூன்ராவது நாமத்தின் தாதாதமியமும், மூன்ருவது நாபததின்சண் நானகாவது 

நாமத்தின் தாதான்மியமும் ௮ங்கேரிக்கவேண்டிவரும், வரவே இஷ்வளக roms 

நாமங்களின்றாரையை ய௫கேரிபபின் ௮னவஸ்சா தோவமுண்டாம். இவ்வண்ணம் 

ரூபகஏரியைகளினிட த்.தும் ௮னவஸ்தை முதலிய தோஷங்களையறிக. 

௮னவஸ்தா தோலததை வாதி ய௩ேரிப்பினோ பிர்பின் நாமா சளிஞலே 

டய அருததததின் ஞானரூபவியவகாரத்தின் சித்தியாம், புன்மு£ன்னாமங்களின் 

வியர்த்தத்சன்மை வடிவப பிராக்லோபதோஷம் பிராப்தமாம். அத்த நாமங்க 

ளால் விஷ்டமாய கடத்தின்கண் எநநாமம கடமென்லும் வியவகாரத்தை யுண் 
டாக்யெது என்னும் விரிகமனா வீரகவடிவ இரண்டாவது தூடணமாம். அநந்த 

முர்த்தத்தின்சண் ஒரு அாத்தததின் சாதக யுக்தியை விநிகமனமென்பர், 
௮பாவத்தை விரஹமென்பர், ஒரு வல்அவின்கண் ௮னஈத நாமங்களை விஷயஞ் 
செய்வதாய ஒரு பிரமாணமுமின்றாம், அகையினாற் பிரமாணாபகமரூப மூன்றா 

ag தோஷம் பிராப்தமாம், ௮பகமமென்பது ௮பாவத்திற்தாம; ஆகையினால் ஒவ் 

வொரு காமா இகளும் ஈாமரூபக்சிரியை வடிவமென்லும் வாதியின் கற்பளை பிரத



Ff ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ழதல் 

இயக்ஷாஇப் பிரமாணமும் சுருதிப் பிமாணமும் அற்றதாம். ஏனெனின், பிசத் 
இயக்ஷாஇப் பிரமாணங்களால் ஒவ்வொரு காமாதிகளின்கண் நாமரூபக்கிரியை 
வடிவத்தன்மையைக் கண்டிலேம், சுருதியோ சம்பூரண ஜகத்தை காபரூபக்கரியை 

வடிவமெனக் கூறியிருக்கன்றது, ஒவ்வொரு வஸ்அவிற்கும நாமரூபக்கிரியை வடி. 

வத்தைச் சுர௬.தி கூறவில்லை ; ஆகையினால் ஒவ்வொரு நாமாதிகளும் காமரூபக்கிரி 
யை வடி.வமன்றாமென்பது சித்தித்தது, 

நாமம் ரசாமவடிவமாம், ரூபம் ரூபவடிவமாம், கரியை கிரியைவடிவமாம். இவ் 
விரண்டாவது பக்ஷத்தின்கண்ணும் முன்னர்க் கூறிய அனவஸ்தாதி தூாஷணங்க 

ளின் பிராப்தியுண்டாம். ஆகையினால் ௮சங்கதமாம், அல்லது காமம் காமவடிவ 

மாமென்னு மிர்நியமம் பொருந்தாது, ஏனெனின், சுரோத்இர இரதிரிய ஜன்னிய 
ஞானத்தின் விஷயமா கலின் நாமததிற்கு ரூபசொருபத்தன்மையும் பொருக்தும. 

இந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்திற்கு விஷயமா மர்த்தம ரூபமெனப்படும், இது 
முன்னர்க் கூறப்பட்டது, சாமம் ஒருகால் நாமவடிவமாம், ஒருகாலோா ரூபவடி. 

வமாம் என்னும் இர்கியமமும் பொருஈதாது) ஏனெனின், காமத்தின் நாமம் 

சொருபமாயே புலப்படும், ரூபசொரூபமாய் எக்காலும்,நாமம் புலப்படலின்ரும். 

இது கூறியதால் நாமரூபக்கிரியையின் கூட்டம் பிரபஞ்சமன்றாம் என முற் கூறிய 

பக்ஷத்திற்கும் சமாதான முணர்க. 

இபபோது வேறு பிரகாரத்தினாலும் பிரபஞ்சத்தின் ௮கிர்வசரீயத் தன் 

மையை தநிரூபிப்பாம். ௮வ்வகை யிதுவாம்:--நாமரூபக் இரியையின் கூட்டம 

பிரபஞ்சமெனப்படும், ஆண்டு நாமரூபகடரியையின் வடிவின் சித்தி யெபபோ 

தாமோ ௮பபோது அவற்றின் கூட்டவடிவப பிரபஞ்சம இத்தமாம், அர்காமரூபக் 

இரியையின் வடிவ கிரவசனம் ஆவதின்றாம், ஆகையினை அவற்றின் கூட்டவடி 

வப பிரபஞ்சத்தின் நிர்வசனமும் ஆவதின்றாம். இபபொருளின் சத்தியின்பொ 

GO முதலில் விகறபத்தைச செய்வாம் :--நாமரூபக்கரியையின் கூட்ட தீதிற்குப 

பிரபஞ்சமென்று பெயர் என்னு மித்தலத்தில் நாமத்திற்கு யாது வடிவம, ரூபத் 

இற்கு யாது வடிவம, கிரியைக்கு யாது வடிவம்; அவற்றுள், சபதத்திற்கு சாம 
மெனப் பெயர் என வாதி சொல்லின் ௮வ் வாதியை யி௮ கேட்கவேண்டும், சப 
தத்தின் சொரூப மியாது, ௮ச் சப்தததின் சொரூபத்தை நீ நிரூபணஞ்செய், 

கருத் இிுவாம்; '--இலக்கணப பிரமாணங்களால் வஸ்அகின் சித்தியாம். சப்தம் 

காமமெனப்படும் என்றிவ்விதங்” கேவலம் உரசையாடன் மாத்திரையானே வஸ்து 

வின் சித்தியுண்டாகமாட்டாது ; ஆகையினால் சப்தத்தின் சித்தியின் பொருட்டு 

௮௪ சப்தத்தின் இலக்கணத்தை நீ கூறுதி, ஆண்டு வாதி சப்தததின் இலக் 

கணத்தை இவவாறு கூறின்;-- 

சங்கை:--சபசக்தை விஷயஞ்செயவதாய சபதஞானங்களின் காரணம் 

சப்தமெனப்படும். எங்கனம் கடத்தை விஷபஞ்செய்வதாய இது கடமென்னும் 

சப்த ஞானங்க எிரண்டிற்கும் கடங் காரணமோ ௮ங்கனம் சப்தத்தை விஷபஞ் 

செய்வதாய இது சப்தமென்னலும் சப்தஞானங்க எிரண்டிற்கும் சப்தங் காரண
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மாம. இச சபதத்தின் இலக்கணததை அ௮திவியாபஇ தோஷத்தாத் சித்தாந்தி 
கண்டன செய்கின்றார்... 

சமாதானம் :--எவ்விலக்கணம் தன்னிலக்யெத் தின்கண்ணு மிருந்து. இலக்க 
யத்.தின் வேராய இலக்கிெயமல்லா த வஸ் அவின்சண் ஹு மிருக்ெறதோ ௮வவிலக்க 

ணம அ௮திவியாபதி தோஷமுடையதாம, :: கோடுடையதுகோ ” என்பதுபோல, 

இவ்விடத்தே கோடு இலககணமாம, கோ இலக்யெமாம், ௮க்கோடு வடி.வ இலகக 

ணம் தன்னிலக்யெமாய கோவின்கண்ணு மிருக்கின்றது இலக்கியத்தின் வேராய 

மகிடா தி இலக்கயெமல்லா ததின்கண் ணு மிருககின்றது. கையினால் ௮ககோடு 

வடிவ இலக்கணம் அுதீவியாபதி தோஷத்தோடு கூடியதாம். ௮ததுஷ்ட இலக 

கணக்தால் வஸ்துவின் சித்தியண்டாக மாடடாததுபோல, இசசப்தததின் இலக 

கணமும அ௮.திவியாபதி தோஷமுடையதாம. ஏனெனின், எங்கனம இது சபத 

மென்னு மிவ்வகையாய சபதஞானங்கள் சபதகாரணமாமோ அ௮ங்கனம மலடி 

மகன் என்னும் இவ்வகையாய சபகஞானங்களின் காரணம் மலடிமகனுமாம ; 

ஆகையினால இத்துஷ்ட இலககணத்தால சபதத்தின் இத்தியுண்டாகமாட்டாது. 

இப்போது வேறு இலககணத்தால வாகி சபதததின் சித்தியைச செய்கன் 

சங்கை :--சத்திய அருகதத்தை விஷயஞ்செய்வதாய ஞானத்தின் காரணம் 

சபதமெனபபடும. மலடிமகன் உளன் என்னும ஞானததிறகு மலடிமகன் காரண 

மாம எனினும் மலடிமகனுளன் என்னும ஞானம் சத்திய அருத்தச்சை விஷ 

யஞ்செய்வதின்ரும, மறறோ அசத்திய ஈலடி.மகனை விஒயஞசெய்கின்ற.து; கையி 

னால மலடிமகனிடததே இவவிலக்கணததிற்கு அதிவியாபதியின்றாம். சத்திய 

அரு FESO தீ விஷயஞசெய்வதாய கடமென்னும் ஞானத்தின் காணம் கடம 

என்னும் சபதமாம) அகையினால் தோடமின்றிய இவ்விலக்கண ததாற் சப்தகதின் 

சிததி பொருஈதும். இவ்வகையாய வாதியி னிலக்க௲ணசதை அவ்வியாபதி 

தோஷததாற் சித்தாகதி கண்டனஞ் செய்கின்றார் :-- 

சுமாதானம:-எவவிலககணம தன்னிலககயததின் ஏகதேசத்தின்கண் இருக் 

குமோ எகதேசததின்கண் இராதோ ௮து ௮வ்வியாபதி தோஷமுடையதாம், 

எங்கனம் 4: வெண்ணிறமுடையதுகோ ” என்னும இவ்விடத்தே வெண்ணிறம் 

கோவினிலக்கணமாம; ௮.து நீலகிறக கோவின்கண்ணே இராது, ஆகையினால் sya 

வியாப்தி ே தாஷமுடையதாமோ அங்ஙனம் சததிய ௮ருத்தத்தை விஷயஞ்செய்வ 

தாய ஞானத்தின் காண தவவடிவ இலக்கணமும் பேரியா திகளின் ஜொனிவடிவ 

சப்தததஇின்சண் இன்றாம) ஏனெனின், பேரிசபதத்தா லெப்புருடனுககும HHS 

தத்தின் ஞானமுண்டாவஇன்றாம், ௮கையினால அவ்வியாபதி தோஷததோடு 

கூடிய இவவிலக்கணததால் சப்தத்தின் சத்தியண்டாவதின்றாம். 

இப்போது தொனிவடிவ சபதத்தின்௧ண் ௮வ்வியாபதிதோஷத்தின் நிவார 

ணத்தின்பொருட்டு அன்னிய இலக்கணத்தால் வாதி *பதத்தின் சத்தியைச 
செய்கின்றான். 
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சங்கை:--வர்ணங்களோடு தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் ௮௬ த்த ஞான த்தின் 

காரணத்தன்மை சப்தத்தின் இலக்கணமாம். இவ் விலக்கணத்திற்குத் தொனி 
வடிவ சப்தத்தின்கண் அவவியாப்இயின்றாம்; ஏனெனின், தொனியை வர்ணங் 

களின் ௮பிவியஞ்சகமென மீமாம்சகர் அ௮ங்கேரித்திருக்க்றனர். ஆகையினால் 
தொனிக்கு வர்ணங்களோடு தாதாத்மிய சம்பந்தமுளது, எவ்வஸ்து எதன் 

றோற்றததைச செய்விக்குமோ அ௮வ்வஸ்து அ௮தனபிவியஞ்சசமாம். ஈண்டிது 
கருத்தாம்:--எங்கனம் நையாயிகர் மதத்தில் கடத்தன்மை முதலிய ஜாஇியாண்டு 

முளதெனிலும், ௮ந்த ஜா.தி யாண்டும் புலபபடுவதின்ருமோ, மற்றோ கடாதி 
வியக்தியின்கண்ணேயே கடத்தன்மை முதலிய ஜாதி புலபபடுமோ ஆகையினால் 

கடாதி வியகதிகள் கடத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளின் ௮49வியஞ்சசமாமோ a 

கடாதி வியக்திகட்குக் கடத்தன்மை முதலிய ஜாஇகளோடு தாதாதமிய சம்பந்த 

மூளதோ ௮ங்கனம் மீமாம்சகர் வர்ணங்களை நித்தியமென ௮ங்கேரித்துளா, 

௮ரந்நித்தியயர்ணங்கட் கெப்போதும் பிரதிதி யண்டாகவேண்டும் என்னு மிச் 

சங்கை நிவிர்த்தியின்பொருட்டுகத் தொனியை அபிவியஞ்சகமென மீமாம்சகர் 

௮ங்கேரித்துளர், ௮த்தொனிக்கு வர்ணங்களோடு தாதாத்மிய சம்பந்த மிருக் 

கின்ற, வர்ணங்கட்கும் வர்ணங்களிற் மூதான்மிய சம்பந்த மிருக்கன்ற.து. 

ஆகையினால் வர்ணங்களோடு தாதான்மிய சம்பாதத்தால் வர்ணங்கட்கு அர்த்த 

ஞானத்தின் காரணத்தன்மை யிருக்கின்றதுபோல வர்ணங்களோடு தாதாத்மிய 

சம்பகதத்தால் தொனிவடிவ சப்தத்திற்கும் ௮ர்த்தஞானதஇன் காரணத்தன்மை 

யிருக்கன்றது. ஆகையினா லித்தோட ரஹித இலக்கணத்தால் சபதத்தின் சத்தி 

யுண்டாம், 

இப்போது அ௮வ்வாதியி னிலக்கணத்தைக் கண்டனஞ் செய்யும்பொருட்டுச் 
சித்தாரதி வாஇயைக் கேட்கின்றனன்:..- 

சமாதானம்: -வர்ணங்களோடு தாதாத்மிய சம்பந்தத்தாற் சம பூசண*மனுடர் 

களின் ஞானகாரணத்தன்மை சபதத்தின் இலக்கணமா ? அல்லது எம்மனுட 

னுடைய இரதிரியத்தோடு சபதத்தின் சம்பந்தமாமோ, ௮ம்மனுடனுடைய 

ஞானகாசணத்தன்மை சப்தத்தின் இலக்கணமா? அவற்றுள் முதற்பக்ஷம் 

பொருந்தாது) ஏனெனின், வர்ண தாதாத்மியமுடைய சப்தமும் நியமபாய் 

எல்லா மலுடர்களின் ஞானகாசணமாகமாட்டாது, இக்காரணச்தாலே செவிட 

னிடத்தும், துமில்வோனிட த்தம், மூர்ச்சையுடையோ னிடத்தும், பிரமத்த (உன் 

மத்த) புருடனிடத் அம், நோயாளியினிடத்தும் அர்த்தஞானத்தை சப்தம் உற் 

பன்னஞ் செய்வதின்றாம். ஆகையினால் இவ்விலக்கணம் ௮சம்பவதோடமுடைய 

தாம், எவ்விலக்கணம் சன்னிலக்கெத்தின்சண் இருப்பதின்றாமோ அது அசம்பவ 

தோட முடையதாம். எங்கனம் **ஓற்றைக் குளம்புடையத கோ” வென்னு மிவ் 

விடத்தே ஒற்றைக்குளம்புவடிவ இலக்கணம் எக்கோவின்கண்ணு மிருப்பதின் 
ரும்; மற்றோ ௮சுவாதிகளின்கண் இருக்கின்றது ௮ங்கனம்சர்வமனுடரின் ஞான 

காரணத்தன்மை எச்சப்தத் இன்கண் ணு மின்றாம். 

வர்ணங்களோடு தாதாத்மியமுடையதாய் எம்மனுடனுடைய இந்திரிய சம் 

பந்த முடைய தாமோ ௮ம்மனுடனுடைய ஞானகாரணத்தன்மை சப்தத்தின் இலக்
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கணமாம். இவ்வேறு பக்ஷத்தை யுடன்படினோ முற்கூறிய ௮சம்பவதோடமின்றா 
மெனினும், மலையின்கண் வன்னிஞான காரண தாமா திகளினிடத்தே ௮இவியாப்தி 
வடிவதூஷண த்தால் இவ்விலக்கணத்இற்குக் காப்புப் (சக்ஷிப்பு,), பொருந் துவதின் 

ரும். ஈண்டி கருத்தாம்; --சப்தத்இற்கும் அருத்தத்திற்கும் பரஸ்பரம் தாதாத் 
மிய சம்பந் தமின்றாம்; தூாமமென்னும் வருணங்களோடு தூமவடிவ அர்த்தத்திற் 

குத் தாதாதமிய சம்பந்த மிருக்கன்றது, சக்ஷு இர்இரியத்தின் சம்பர்தத்தாற் 

புருடனுடைய வன்னிஞான காரண த்தன்மை யுடையதும் தூமமாம்) ஏனெனின், 

தூமத்தை நேத்திங்களாற் பார்தது மலை முதலியவற்றில் வன்னியின் ஞானம் 

புருடலுக் குண்டாகின்றது. ஆகையினா லிசசப்தத்தின் இலக்கணத்திற்குத் 

தூமத்தின்கண் ௮தவியாப்தி புண்டா தலின், இவ்விலக்கணத்தாலும் சப்தத்தின் 

சித்தியுண்டாவதின்றாம். 

இப்போது grog Season ௮திவியாபதி தோஷ நிவிர்த்தியின்பொருட்டு 

வாதியானவன் ௮ன்னியரீ தியாய் ௮வ்விலக்கணத்தால் சபதத்தின் சித்தியைச 
செய்கின்றான் :-- 

சங்கை:--வர்ணங்களோடு தாதாத்மிய முடையதாய் எம்மனுடனுடைய 
சுரோத்தி இர்இரிய சம்பகத முடையதாமோ ௮ம்மனுடனுடைய ௮ர்த்தஞான 
காரணத்தன்மை சப்தத்தின் இலக்கணமாம, இவ்விலக்கணத்திற்குத் தூமத 
இன்கண் ௮.இவியாப்தி யின்றாம் , ஏனெனின், தூமத்திற்கு முற்கூறிய ரீதியாய் 
வருணங்களோடு தாதாத்மியமு மிருக்கின்றத. நேத்தி இந்திரிய சம்பந்த 
முடையதாய்த் தூமம் மனுடர்களின் வன்னிஞான காரணமுமாம். என்றாலும், 

சுரோத்திர இரதிரிய சம்பாத முடையதாய்த தூமம் ஞானத்தின் சாரணமன்றாம், 

சப்தமோ சுசேத்திரேர்திரிய சம்பகத முடையதாய் ஞானத்தின் காரணமாம். 

ஈண்டு௪ சுரோத்இர சம்பந்தம் சுரோத்தா இரதிரிய ஐன்னிய ஞானவிஷயத் 
தன்மை வடி. வமென முணாக, 

இபபோது இச்சப்தததுி னிலக்கண ததிற்கும் ௪பதத்வ ஜாதியின்கண் ௮ 
வியாபதி தோஷத்தாற் சித்தாந்து கண்டனஞ் செய்கின்றார்... 

சமாதானம்:--முன்னரத் தாமத்தின்கண் ௮தஇவியாபதி தோஷ நிவாரணத் 
இன் பொருட்டு இலக்கணத்தின்௧ண் சுரோதிர இக்திரியத்கின் சம்பர்தஞ் 
சொல்லபபட்டஅு. ௮சசம்பஈதமும் சப்தசித்தியின் காணமன்ருமஏ ஏனெனின், 

சப்தத்தின்கண்ணுள்ள சப்தத்தன்மைச் சாதிக்கு வர்ணங்களோடு தாதாத் 

மிய சமபந்தமாம், சுரோத்திரீ இந்திரிய சம்பாதததால் ஞானகாரணத்தன்மை 
யும் அ௮ச்சபசத்தன்மையின்கண் இருக்கின்றது. ஆகையினால் சப்தத்தன்மைச் 
சாதியின்சண் இலக்கணக்திற் சுஇவியாப்தி யுண்டாம். குணமாய் வருணங்க 

ளோடு தாதாதமிய சம்பகதழமூடையதாய்ச் சுரோத்து இரதிரிய சம்பந்தத்தால் 

ஞானகாசணமாவத சப்தமெனின், இவ்வசையாய குணபத நிவேசத்தால் சப்தத்வ 
ஜாதியின்கண் ௮ இவியாப்தி யுண்டாகா௮) ஏனெனின், சப்தத்வ gr Rare om
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குணத்வதர்ம மின்றாம். என்றாலும், குணத்திற்கு இனி ஆகாச நிரூபண த்தின் 
கண் கண்டனஞ்செய்வோம், அகையினால் இவ்விலககணத்தாலும் .சபதததின் 
சித்து புண்டாகமாட்டாது. 

சங்கை:--இலக்கியத்தின் வேரறாயவஸ்துவின்கண் இலக்கண மிருபபின் 

அதிவியாபதி தோலமுடையதாம். முற்கூறிய இலக்கணம் சப்தத்வஜா தியின் 
கண் இருக்கின்றதென்றாலும, ௮சசபதத்வஜாதி இலகபயெசப்தத்தின் வேறன் 
ரூம்) ஏனெனின், ஜாத வியத்திகட்குத் தாதாதமியமாம் ௮கையினாற் சபதத்வ 

ஜாதியும் சபத இலக்கணத்தின் இலக$ூயமாம். 

சமாதானம்:--சபதத்வ ஜாதியை௪ சபதஸ்வரூபமெஷ ௮ங்கேரிகனோ, சப் 

தீ.த்தின் சொருபம் ரூபபாவத்தை யடையும். கருத்திதுவாம :-- 

இகதிரிய ஜன்னியஞானததின் விஷபமாய ௮ருத்தம ரூபமெனபபடும, இந்த 

ரூபத்தி னிலககணம சப்தததன்மை sau ஜாதியின்கண்ணு மிருக்கின்றது, 

ஆகையிறாற சம்பூண ஜகததஇற்கு நாமரபக்கிரியை வடிவத்தைக கூறுகின்ற 

சுருதியின்கண் Qe Buse Heo ரூபத்துட் கூறபபட்டிருக்கின்றன. 

இப்போது சபதத்வஜாதியைச் சபதரூபமென அங்கேரிக்கனோ, நாமரூபங் 

கட்குப பேதஞ சித்இிக்கமாட்டாது. 

சங்கை:--௪பததீவஜா இ சம பூரண சப தங்களி லிருககின் றது) சப்தமோ 

யாண்டுமிருபபதின்றாம் ) ஆகையினாற சபதத்வ ஜா இககும சபதததிற்கும பேதம 

பிரசித்தமாம. 

சமாதானம்:--சமபூரண ககாரததின்சண் கத்வஜாதஇியும், சம்பூரண சப்தத் 

தன்கண் சபததவஜா தஇயு மிருககன்றமைபோல சமபூரண கடாதி அருத்தததின் 

கண்ணும் சபதத்தின் சமபஈதமும தோறறுகின்றது ; ஆகையினால யாண்டும மனு 

ay த்தன்மை சபதத்வ ஜாதியின்சகண்ணும் சபதததின்சண் ணும சமா னமாம. எவ் 

வகையா ஓம ரூபத இனின் றும நாமததின்பேதம சி ததியாதென்பது கருத்தாம, 

இந்தப பிரகாரம நாமததின் அகிர்வசநீயத தன்மையை௪ இததஞசெய்து 

இபபோது ரூபககிரியைகளின்சண் ணும அகிர்வச$ீயத தன்மையைச சிததஞ 

செய்வாம். காம மெவ்வகையானுஞ் சித்தமாகா தீது போல ரூபக்கிரியைகளும 

எவவகையானுஞ் சிததியாது ) ஏனெனின், ௮றப முகம பெரிய உதாம என்பது 

கடத்தின்வடிவம் ௮து கடத்துன் வேரய்ப புலபபடாததுபோலக கிரியையும , 

ரூபத்தின்வேறாய்ப புலப்படுகின்ற தின்றாம், ஆகையினால ரூபம ரூபத்தின் வேறன் 
ருவதுபோலக் கிரியையும் ரூபத்தின் வேறன்றாம். 

இப்போது காமத்தின் வேருய் ரூபததின் அநிர்வசரீயத் தன்மையைக் 

காண்பிபபாம :-௪சம்பூண ரூபங்கள் நாமததின் அனுகூல ஞானத்தை யுற்பன் 
னஞ் செய்கின்றனவா தலின் ரூபம் வாஸ்்தவமன்ராம், மற்றோ விகற்பமாத் இமாம், 
சுருதிபின்கண் ணும் சாவ விகாரமும காமமாத்தி மென்று கூறபபட்டுள்ள.அு, 

மனுடனிடத?த கூர்மையாய முனையோடுகூடிய கோடு ௮௪ததிய மாவதுபோல 

ரூபமும் NFS a யமாம,
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சங்கை:--௮சத்திய மலடி. மகனிடத்தும் மனுடக்கோடிடத்தும, மலடி. மக 
னெனவும் மனுடக கோடெளவும் ஞானமுண்டாவதில்லை. கடாதி பதாத்தங் 

களின் கண்ணோ கடம படம் என்னும் ஞானமுண்டாகின்றது, ஆகையினால் மலடி 

மகனுககும கடபடாதி ரூபஙகடகும துலலியத தன்மையின்றாம. 

சமாதானம்:--ஈரசிருங்ககதின்கண் ணும வசதியா புத்தானிடத்.தும wo pe 

கம் வர்இியா புத்தின் என உண்டாய ஞான மெதனா னீங்கும் ) ஏனெனின், சாங் 

இய சாஸ்திரககாசர் வரதியா புத்தராது ௮சததிய பதாரத்தங்களை விகற்பஞான த 

தின் விஷயமாய் அங்தேரித்துளா , நையாயிகா ஆஹா£ாய ஞானத்தின் விஷயமாய் 

௮ங்கேரித்துளர். எததலததில் எவ்வததுவி னததியந்தாபாவமாமோ ௮ததலத 
இல் அவ்வத்துவின் ஞானம் புருடனுடைய இசசையா லுண்டாயின; ௮ ஆஹாய 

ஞானமெனபபடும, ஜலததின்கண் அக்கனியி னத்தியதா பாவமிருக்கின்றது 
ஜலத.தின்கண் அககனியின் ஞானமெனச குண்டாகுகவென்னு மிசசையுண்டா 

யின், ௮வவி௪சையினால ஜலமகடனியை யுடையதென்னும ஞானம் புருடனுக் 

Gwin; Qos ஞானததை சையாயிகர் ஆஹார்ய ஞானமென்பா. இதனால, 
கடம்படமென்னும ஞானதஇிறகு விஷயம கடபடாஇக ளாவதுபோல வந்தியா 

புத்திரன் சாசிருங்கம என்னு மாஹார்ய ஞானத்திறகு விஷயம் வரஇியாபுத்திரன் 
நசசிருஙகா இகளுமாமா தலி னிரண்மெ சமானமாம என்பது சதெஇததது. 

சங்கை:-- கடம, வாதியா புத்திரன், என்னும ஞானங்கட்குச சமானத 

தன்மையிலலை, ஏனெனின், கடாதி ஞானங்களோ இகதிரியத்தாற் ஜன்னியமாம, 

வர்தியா புத்தி ஞானமோ இரதிரியததாற ஜன்னியமன்றாம. 

சமாதானம்:--௪சமபூரண இரதிரியங்களால கடாஇகளின் ஞானங்கள் ஜன்னி 

யமாமாதலின், ௮வை வசதியா புததிர ஞானததினும விலக்ஷணமா? அல்லது ஓவ 

வோரிஈதிரியங்களால ஜீன்னியமா தலின் வஈஇயா புசஇர ஞ.னத.இனும விலக்ஷண் 

மா? ௮வறறுள், முதறபக்ஷமோ பொருஈதா.து; ஏனெனின், கந்தஞான ததிறகு ஒரு 

இராணேரஈதிரியக காரணமாம், நேதஇராஇ இரதிரியங்கள காரணமன்றாம, ௮௩௩ 

னம் ரூபஞானத.இிறகுச௪ சக்ஷ இரதிரியங் காரணமாம, அன்னிய இரதிரியங் 

காசணமன்ருாம. கருத்திதுவாம்:--எங்கனம் தனததை விருத்திசெய்யு மிசசை 

யால் வியாபாரதஇின்கண் முயன்ற புருடனுக்கு மூலதனத்தின் ஹானியுமாமோ 
௮ு்ஙனம் வந்தியா புத்தானினும் விலக்ஷணததீன்மை கடாதிகளிற சிததிக்கும் 

பொருட்டு௪ சர்வ இஈஇரிய ஜன்னியஞான விஷயத்தன்மையை யங்கீகரிக்கில், கந் 
தாதிகட்கு வநீதியாபுத்திரத் துல்லிய சன்மையே இத்திக௫ன்ற.அு; ஏனெனின், கக் 
தா.இகளின்சண் சாவ இர்இரிய ஜன்னியஞான விஷயத்தன்மையின்றாம். ஒவ்வோ 

ரிர்திரிய ஜன்னியஞான விஷயத்தன்மை கஈதாதிகளின்கண் ணுளது, ௮சத்திய 

நரசிருங்க வநதியா புத தரனிடத்தி லின்ராம். ஆகையினால் விலக்ஷணமாம். இவ் 

விரண்டாவது பக்ஷ றம் பொருந sig; ஏனெனின், கஈதாதிகளின்கண் ஒவ 

வோ ரிஈஇரிய ஜன்னியஞான விஷபததன்மை வடிவ வி$சஷத்தன்மையை யங்க 

காரஞ் செய்யி2னோ நின்மதத்தில் ஈரசிருங்கா இகளின் ஞானம் மனவடிவ* இச்திரி



௫௪ பர் ஆத்மபுராணம். *[ழதல் 

யத்தா லுண்டாம். இதன்கண் யாதொரு பிரஇிபந்தகமுமின்றாம். இவ் விசேஷத் 

தன்மையினாலும் வர்தஇியா புத்தானிலும் கதா இகளின் விலக்ஷ்ண த்தன்மை இத் 

இக்க மாட்டாதென்பது கருத்தாம். 

சங்கை :--மனத்தால் வந்தியா புத்தூனுடைய ஞானம் உண்டாகாது) 
ஏனெனின், நேத்திராதி இர்இிரியங்களா லன்றி மனம் எந்த ஞானத்தையும் உற் 
பன்னஞ் செய்யமாட்டா௮ு, கேத்திராதி இகஇிரியங்கட்கு வந்தியா புத்தினோடு 
சம்பந்தமின்றாம, ஆகையினால், மனத்இற்கு இந்இரியங்களி னபேகைஃயே வந்தியா 
புத்தி ஞானத்தின்சண் பிரதி பந்தகமாம், 

சமாதானம் :--சம்பூர்ணஞானந்களின் உற்பத்தியின்கண் இரதிரியங்களி 
னபேகை்ஷையை மனஞ்செய்கின்றதென்னும் நியமமின்றாம் : ஏனெனின், நேத்தி 

சேர்இரியா இகட்கு விஷயமாகாத சுகதுக்காதகளின் ஞானம் மனத்தா லுண்டா 
வதுபோல வந்தியா புத்திர நரசிருங்க ஞானங்கள் மனத்தா ஓண்டாவதற்கும் 

யாதொரு பாதசமுமின்றாம். கருத்திதுவாம :-- நேததிராதி யிஈஇிரியங்களா 
லன்றி௪ சுகதுக்காகி ௮னந்த ஞானங்களை மனமுறபன்னளு செய்யும், அர்த 

மனத்திற்கு இர்இரியங்களாலன்றி வச்இயாபுத்தி ஞானததை யுறபன்னஞ் செய் 
வதில் யாதொரு பாாமு மின்றாம். 

சங்கை:--மனத்தால் ௮௪த்திய வஸ்துவின் ஞானம் உலகின்கண் பித்த 
மின்றாம். 

சமாதானம்:--வைரியின்கணுள்ள துக்கம் சுகரூபமாய் வந்தியா புத்தானைப் 

போல ௮சத்தியமாம். அ௮ங்கனமேலும் ௮௩த வைரியின் றுக்கத்தைச சுகரூப 

மாய்ப புருட னுணர்கின்றனன். இது உலகன்கண்ணே பிரசித்தமாம். இஃதொபப 
அசத்திய வநதியாபுத்திர ஈரசிருங்கககளின் ஞானமனதசதா லுண்டாம். 

இபபோது லோகபபிரசித்தியினாலும் ரூபம் சாமததிலும் வேறன்று என்னு 

மிப்பொருளை நீருபிப்பாம: கடாதிய பதார்த்தங்களிற புருடரின் Idi eB 
புண்டாம். அந்தப் பிரவிர்ததி இசசையாற சனித்ததாம் , ஏனெனின், இசசை 

யின்றி எவ்வஸ்துவின் கண்ணும் பிசவிர்த்து புண்டாகாது, ௮வ் விசசை ஞானத் 
தால் ஜன்னியமாம் ; ஏனெனின், ௮ன்னியதேசத்தின்கண் இராநின்ற பதார்த் 

தங்களின் ஞானாபாவததால் ௮பபதார்த்தங்களி னிசசை யுண்டாவதனறும். 

இரகெறியே பிரவிருத்தியின் முன்னர் இசசையின்வாயிலாய்ப் பிரவிர்த்தியின் 

காரண ஞானம் *பதத்தாலன்றிஸிசாரமுடைய புருடனுக் குண்டாகாது; மற்றோ 

சப்தத்தை ஷிஷபஞ் செய்துகொண்டு ஞானம் ௮ருத்தத்தை விஷயஞ்செய்யும். 

ஆகையினால் ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயம சாமரூபத்தின் ௮பேத3மை சித்தமாம், 

இந்தப்பிரகாரம யுக்தியினால் நிரூபணஞ் செய்யின் சாமருபக்சரியை ித்திப்ப 

இல்லையாம், 

இப்போது பஞ்சபூதத்தின்கண் யுகதியினா லநிர்வசரீயத் தன்மையைச் 

காண்பிபபாம் :--௮பபஞ்ச பூதம் நாமரூபக்கரியையின் வேருய் எத்தானத்தின் 

கண்ணு மிரா, ஆகைமினால் அநிர்வசரீயமாம். ௮பபஞசபூதத்தின்கண் னும் 
பிரதமம் ஐசாசத்தின் வடிவ மியாதென நீ அ௮ங்கேரிக்கின்றனை ?



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 88தரேய உபநிட டுடு 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Ss 

சங்கை:--௮வகாச சொருபம் ௮காசமாம். இது எல்லா வுலகருக்கும் பிர 
சித்தமாம், 

சமாதானம்:-- அவகாசசொரூபம் ஆகாசமென நீ கூறுவதால், ஆவாணாபாவத் 

தின் ௮திகாணம் அகாசமாம் என்றாகாசத்தி னிலக்கணம் சத்தமாம். அ௮வ்விவ 

விலக்கணம் வர்இயாபுத்திரனிடத்திலு மிருக்கன்றது. .துகாசத்தின்௧ண் ஆவா 
ணாபாவ மிருப்பதுபோல வந்தியா புத்தான்கண்ணும் ஆவாணாபாவ pers. 

அசத்திய வஸ்துவின்கண்ணும் ௮பாவாதி காணத்தன்மை சாஸ் தத்தின்கண்ணே 

கூ றப்பட்டிருக்கின்ற அ, ஆகையினால், ௮காசத்திற் கவகாசசொருபம் உன்னா லங் 

கேரிக்கபபட்டதுபோல வந்தியாபுத்திரன் ௮வகாச சொரூபனென ௮ங்கேரிக்கப 
படாததேன் ? பின்னையோ வர்இயாபுத்தனுககும் அவகாச சொரூபமோ பொருர் 

துன்று. காச இலக்கணத்திற்கு வரதியாபுத்திரனிடத் தில் ௮இவியாபஇி 
யுண்டாடுன்றதாதலின், இத்துட்ட இலக்கணத்தால் ஆகாசத்தின் சித்தியுண்டாக 

மாட்டாதென்பது கருத்தாம். 

'சங்கை:--யா௮ சப்தகுண முடையதாமோ ௮வகாச சொரூபமா£மா ௮து 

ஆகாசமெனப்படும். வர்தியாபுத்திரனிடத்.தில முற்கூறிய நெறியே அவகாச சொரூ 

பத்தன்மை யுளதெனினும், சப்தகுண மதன்கண் இன்றாம்; அகாசத்தின்கண் 
சப்தகுண முளது, ஆகையினால் வரதியாபுத்தினினும் ஆகாசத்திற்குப் பேத 

முூளது. ஆகாசத்தி னிலக்கண த்திற்கு வர்தியாபுத்தினிடத்.தி லதிவியாபதியின் 

றென்பது கருத்தாம். 

சமாதானம் :-- சபதகுணத்தினாலும் வர்தியாபுத்தினினும் அகாசத்தின் 

பேதம் இத்தமாவதின்றாம; ஏனெனின், ௮ச்சபதகுணம் அகாசவடிவ குணியி 

னின்றும் பின்னமா ? ௮பின்னமா ? அ௮வற்றுள, முதலாவதாய பின்னபக்ஷமானது 

பொருந்தாது, ஏனெனின் !/ கடத்தினின்றும படம் வேருடாதலின் கடத்திற்குப் 

படம் குணமனரும். அ௮ஃதொப்ப ஆகாசவடிவ குணியி ௮.ம சபதகுணத்தைப் பின் 

னமாய் உடன்படினோ,' ஆகாசத்திற்குச் சபதங் குணமாகாது. சப்தகுணம் கா 

சத் aa மபின்னமாம் என்னு மிரண்டாவஅு பக்ஷமூம பொருஈதாஅ ; ஏனெனின், 

கந்தகுணத்இற்குக் கர்தத்தினு மபேதமுள௮, ஆண்டுக் கஈதத.திற்குக் கர்தகுண 

முளதென எவருங் கூறுவ தில்லை. அதுபோல ஆகாசத்திலும் ௮பேதம் சபதகுண 

மென ௮க்கேரிக்கனோ, ஆகாசத்திற்குச சபத்குண்ம் என்னு மாத்தத்தின் சிதி 

யுண்டாகமாட்டாது. சபத தீஇற்கும் ஆகாச$த்திறகும் கற்பிதபேத மங்கேரிக்கின் 

குணகுணி பாவம் பொருர்.துமெனிலும், எங்கன மியக்கனோ ௮ங்கனமே அவனுக் 

குப் பலியென்னும் நியாயத்தாற் கற்பிதபேதம கற்பித ஆகாசத்தையே த்தி 

செய்யும், கற்பிதபேத.த்தால் வாஸ்தவ ஆகாசத் இன் செதெதியுண்டாகாது, 

சங்கை:--குணத்திற்கும் குணிக்கும் தாதா தமிய சம்பஈதமுண்டாம். பேதத் 

தைச் ச௫ப்பதாய ௮பதம் தாதாத்மிய மெனப்படும், ௮பபேதாபேத மிரண்டும் 

வாஸ்தவமா மா Soller, வாஸ் தவபேதத்தால் வாஸ்தவ ஆகாசத்தின் சித் திகூடும்,



௫௬ ரீ ஆத்மபுராணம். [ழூதல் 

சமாதானம்:--பகையாய இயற்கையோடுகூடிய பதார்த்தங்கள் ஓரிடத்தில 

இரா, உஷ்ணஸ்பரிசமும் சீதஸ்பரிசமும் ஒருவத்துவின்௧ண் இரா, , இவ்வகை 

யாயயுக்தியோடுகூடிய புச்திரூப ேத்திரத்கால் சமானசத்தமுடைய அகாயகத்தின் 

பேதமும ௮பேதமும் யாண்டுக கண்டதில்லையாம். துராக௫ரெகத்தால் வாஸ்தவ 
பேதாபேதங்களை யங்&கரிககன், முற்கூறிய பேதபக்ததின்கண்ணும் ௮பேத 

பக்ஷத்தின்கண்ணும தோஷம பலாத்காரமா யுண்டாமாதலின் வாஸ்்தவபேதமும் 

அபேதமும ஒரு வஸ்துவின்கட பொருஈதா. அல்லது பேதாபேதத்தால் வாதி 

குணகுணீ பாவத்தைச சித்தஞசெய்யின், ௮ரதப பேத அ௮பேதங்களின் சொரு 

பததை ஆராயின் சிததியாது; ஏனெனின், சபதாதிகுணததின் ௮காசாஇ குணி 

யின் (பேதமும ௮பேதமும் வாதி யடன்படின், ௮வனிடத இது கேட்கவேண்டும்... 

௮ஈதப பேதம அபேதமென்னும சபதம அ௮காசாஇ வஸ்துவினும அ௮பின்னமா ? 

அல்லது பின்னமா £ அவற்றுள், முதலாவதாய அபின்னபக்ஷ்மோ பொருந்தாது ; 

ஏனெனின், பேதாபேதங்களை வஸ்துவின் வடிவமென உடன்படினோ, இது பின் 

னம இது ௮பின்னம இவையிஈண்டு வஸ்துக்கள் என்னு மிவவகையாய கூற்று ௮சங் 

கதமாம. கருத் இிதுவாம :--கடகடகதைக் கொண்டுவா படபடத்தைக கொண் 

டுவாவென இவ்வகையாய சபதததை எததானததின்சண்ணும அறிஞன் உசசார 

ணஞ செய்வதில்லை ) ஏனேனின், இசசபதம புனருத்தி தோஷூததோடு கூடிய 

தாம, (ஒருதாம உசசாரணஞசெய்க சபதததை மீண்டும உசசாரணஞசெய்தலுக் 

குபபுனருததியெனபபெயராம. அலலது கூறியது கூறலார்) இதுபோல, பேதாபே 

தங்களை வஸ்துவின்சொரூபமென ௮ஈ௩கேரிகடன், இககனி தருவினின்றும் வேரும், 

இககடம் மண்ணினும் அபேதமாம், இவை யிரண்டு வஸ்துககள் என்னு மிககூற் 

றின்கண்ணும் புனருததி தோஷமுண்டாம, ஆகையினால பேதமும ௮பேதமும 

வஸ்அவின் சொரூபமன்ராம, பதமும் ௮2பதமம வஸ்துவினின்றும பின்னமாம 

என்னும இரண்டாவது பக்ஷமூம் பொருஈதாது ; ஏனெனின், பேதமுடையதைப 

பின்னமென்பர், பேதமும அ௮பேதமும வஸ்அவினின்றும பின்னமாம். இதனால் 

வஸ். அவின் பேதமுடையது பேதமு மப தமுமாமென௪ சிததிததது. ஆண்டு 

இசண்டாவ.து பேதத்தின்சண் மூன்றாவது வஸ்துவின் பேதததை யங்கேரிகஇன், 

நூன்றாவதின்சண் நான்காவதுபேதம என இவவகையாய்ப பேதத்தின்றாரையை 

யங்கீகரித்து ௮னவஸ்தா தோஷமுண்டாம். இததோஷத்தின் கிவிருதஇயின் 

பொருட்டும பிரதமபேத ௮பேதததின் இத்தியின்பொருட்டும் இண்டாவது 

பேதம வஸ்அவின் வடிவமெனீக் கூறின், இரத நின்வசனம கெரக்கைக்கட்டல் 

போலாம். சிகொக்கைககட்ட இசித்த ஒரு புருடன் இந்தவிதமான உபாயத்தைச 

சித்தத்தின்கண்ணே நெதிததனன் :--மீனினிடத்தே சத்தத்தை நிலைக்கவைத்து 

வெயிலி லிராகின்ற கொககன் றலையில வெண்ணெயை வைப்பனேல் ௮வ்வெண் 

ணெய் சூரியனுடைய வெயிலிலை இளக இக்கொக்கன் நேத்திரத்தின்கண் 

விழும, ௮வ்வெண்ணெய் விழலாற குருடாய கொக்கை யான் கட்டி விடுவன் என 

மன இல் நினைது ௮வ்வண்ணமே உபா யஞ்செய்யின், அபபுருடனுடைய உபாயம் 

வியர்த்தமாமன்றோ ? அம ஏனெனின், கொக்கி னண்மையிற் சென்றாலன்றி யதன்



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் தோய உபநிட @er 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். = 

சிரத்தின்கணன் வெண்ணெயை வைத்தல் முடியாதாம், அதனண்மையிற் (அதன் 
சமீபத்தில் சென்றபோதே அதனைக் கட்டுதல்கூடும். இதுபோலப பிரகம பேதா 
பேதங்களை வஸ்.துவின் வேறென அ௮ள்கேரித்து அவற்றின் சித் இியின்பொருட்டுக் 
கற்பனை செய்யப்பட்ட இரண்டாவது பேதத்தை வஸ்துவின் வடிவமென ௮ங்ே 

கரிபபதிற் கேவலம் வியா த்தப்பிரயயாசமாம், ஆகையினாற் சப்தகுணத்இன் சத்தி 

யெவ்வசையாலு மாவதஇன்றாம். சப்தத்தின், HAS Sunder அகாசத்திற்கு 

வரியா புத இரனிலும் விலக்ஷண த்தன்மை தெஇக்கமாட்டாது. 

ஆகாசத்தின் சப்ககுணம் யுக்இயினாற் சத்தமாகாததுபோல வாயுவின் ஸ்பரி 

சகுணம், அகூனியின் ரூபகுணம், ஜலதஇின் இரசகுணம், பிருஇவியின் கந்த 

குணம் என்பனவும் முற்கூறிய நெறியே இத்தியாதாம். அந்த ஸ்பரிசாதி குணங் 

களி னபாவத்தால் வாயுழுதலிய பூதங்கட்கும் வந்தியாபுத்தி சமானத்தன்மை 

யுண்டாம். அல்லது ௮வகாசத்தைக் கொடுப்பது அகாசமாம், ஸ்பரிசத்தைச் 

செய்வது வாயுவாம, ௮ன்னா இகளைப பாகஞசெய்வது அக்கனியாம, தாகத்தை 

நிவாசணஞசெய்வது ஜலமாம், உலகரைத் தாரணஞ்செய்வது பிருதிவியாம். இவ் 

வகையாய இலக்கணம் ஆகாசாதிகட்கு லோகபபிரசித்தமாம். இவற்றினாலும் 

ஆகாசா திகளின் செததியாவதின்றாம் ; ஏனெனின், ௮வ்வாகாசாதி பஞ்சபூதங்கள் 

எல்லா வுலகரின்பொருடடு ௮வகாசா இகளைக் கொடுக்கன்றனவா? அல்லத யாதாவ 

தொரு பிராணியின்பொருட்டுக கொடுக்கின்றனவா ? அவற்றுள், மு.தறபக்ஷமோ 

அசம்பவதோஷத்தோடு கூடியுள்ள; ஏனெனின், வாதபித்தாதி தாதுக்களின் 

குறைவு மிகுஇிகளால் ஜட பாவததை யடைந்துள்ள பிராணிகட்கு ஆகாசம் ௮வகா 

சஞ்செய்வதஇன்றாம, வாயு ஸ்டரிசத்தைச் செய்வதின்றாம், ௮ககனி பாகா இகளின் 

கா.சணழன்றாம், ஜலம் அவற்றின் தாகத்தை நிக்குவதன்றாம், பிருதிவிசாரனை 

செய்வ இன்றும், இந்தப் பிரகாரம் ௮ன்னிய தர்மங்களிடத்தும் யாண்டும ௮றக 

மாபாவமுளது. ஆகாசா இபூதங்கள் யாதாவதொரு பிராணிக்கு ௮வதாசா இகள் 
கொடுக்குமென்னு மிரண்டாவதுபக்” மங்கேரிப்பதால், ஆகாசா இபூசங்கட்கு 

மித்தியாத்தன்மையே இத்தஇக்கும்; ஏனெனின், சொப்பன பதார்த்தங்கள் எக் 

காலத்தின்கண் புலப்படுமோ அக்காலத்தின் கண் ணுள ; புலபபடுவதற்கு முன் 

னும் பின்னும் இல்லையாம், ஆகையினால் மித்தையாம். ௮ஃதொப்ப அகாசாதி 
பூத்மும எவ்வெப புருடலுக்குப புலப்படுமோ ுவ்வப் புருடனுடைய பிரதீஇ 
காலத்தின்சண்ணுண்டு; புலப்படுவதற்கு முன்னும பின்னுமில்லையாம்; ஆகையினால் 
மித்தையாம். . ஆகாசாதிபஞ்சபூதங்களே மித்தை யாங்கால் ௮ப்பூதங்களின் 
காரியமாய பிரபஞ்ச மெங்கனஞ் சத்தியமாம்) மற்றரோ அந்தப் பிரபஞ்சமும் 

அசத்தியமேயாம். ௮சத்திய வரதியா புத்தினுடைய புத்திரனும் yes Buen 

யாவன், சத்தியனாகமாட்டான்; ௮துபோல ௮௪த்திய பஞ்ச பூதங்களின் காரியப் 

பிரபஞ்சமும் சத்தியமாகமாட்டாது. ஆகையினால் ஆன்மாவின் வேராய பஞ்ச 
பூதமும் அதன் காரியப் பிரபஞ்சமும் வர் தியாசுதனைப் போன்று அசத்திய 

மெனச் சித்திச்ச௮. 
8
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இப்போது அகாசாதிப் பிரபஞ்சத்தின் காணமாய மாயையின் அசத்திய 
ரூபத்தன்மையை கிரூபிப்பாம்:--அண்டுக் காரியப் பிரபஞ்சமானது .மாயையினா 

லன்றிச சித்தியாதென்னும அதுபபதஇவடிவ ௮ருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் 

மாயையின் இத்தியாமா ? அல்லது சுருதிப பிரமாணத்தால் மாயையின் சத்தி 

யாமா ? அல்லது ௮னுமானப பிரமாணததால் மாயையின் சித்தியாமா 2 ௮வற 

றுள, முதறபக்ஷம பொருஈதாது ; ஏனெனின், ௮சத திய வர்தியாபுச்தரனுடைய 

உற்பத்தி மாயையினாலும் உண்டா வஇலலை யென முற்கூறிய நெறியே பிரபஞ்சம 
அசத்தியமா தலின், ௮ஈதப பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி மாயையினாலும் சம்பவிப்ப 

இன்றாம். 

சங்கை:--உலகன்கண் ௮சததியத்திற்கும் மாயையால் உர்பததி காணப்படு 
கின்றது. பூமியின்கண் இராகின்ற மாயாவியாய ஈடன் தன் மாயையினால் அ.கா 

சத்தின்கண் இராநின்ற ௮சத்தியமாயய தன்னுடைய வேறு வடிவச்தைக் 

காண்பிபபன். அதுபோல ௮சததியப பிரபஞசத்திற்கும மாயையால உரபததஇி 

பொருர்தும், 

சமாதானம்:--௮கதலததின்சண்ணும் நிமிதககாரணளப பாஎயயால் சத 

இய மாயாவி புருடனுககே காகாரூபமாய்ப பிராதுர்பபாவங் கண்டேம். கருத 

இதுவாம:--அகாசததஇன்சண் இராநின்ற வடி வததிற்குப பரிணாமி யபாதான 

கா.ரணம் மாயையன்ரும, மற்றோ மாயையின் விஓயமாய ஈடனுடைய அ௮ன்மாவே 

௮வவவ வடிவமாய்த் தோற்றாநிறகும. அகையினால ௮௪௪.திய வள்அவின் உற 

பததியின்கண் மாயை யாண்டும் சமர்ததமாதலைக சண்டிலேம. இககாரணத்தால 

மாயை பரதநதிரமாம்; சுதந் இிரமன்றாம், 

மாயை சுருஇப பிரமாணததாற சிததமா மென்னு மிரண்டாவது பக்ஷமும 

பொருந்தாது; ஏனெனின், மாயைககுச சகததின் உரபததி, ஸ்திதி, சாசசாரணத 

தன்மையைச சுருஇ வாக௫யங்கள் கூறி யிருககின்றன வென்றாலும, ௮ாத௪ சகத் 
இன் காரணததன்மை மாயைசகின்றாம; மாயை தானே ஒசததயமாம. ௮ச௪த 

இய மெதறகும் கா.ரணமும காரியமுமன்றாம. மாயையினாற சகத்.துரபத் தியப 

போ திககும சுருதிக்கு அததுவிதீயப் பிரஹ்மததை யறிவீடபதிற சருத்தாம, 

மாயையைப போதிபபதிற கருததின்றாம ; ஏனேனின், பயனே கூடிய hg 

தத்தைச௪ சுருதி போதனஞ செய்யும், அந்தப் பயனுடைய அடைவு ௮ததுவிதீய 

ஆன்மாவின் ஸஸ்னததாலாம ; மாயையின் ஞானததா லாகாது. 

மாயை யனுபவத்தாற் சித்கமாமென்னும் இபமூன்றாவது ட்கரமும பொருந் 

தாது ; ஏனெனின், எககாலத்தில் ௮விவே௫ புருடன் sage சசசதாநத 
சொருபததை யனுபைவியானோ, அக்காலத்தின்கண் இபபுருடன் மாயையால் 

அ௮ஞ்ஞானியென்னு மிவ்வகையாய ௮பசோக்ஷ ஞானத்தின் Masur wise 

ரிப்பன், உறங்காரகின்ற பாலகன் தன்னுடைய தேகத்தை இராக்க SO creer 

நினைந்து பயத்தை யடைவன், ௮ துபோல் அார்தசொரூப அன்மாவும் சத்துச 

இத்.தாய தன்னுடைய சொரூபத்தை மறந்து ஆன்மசொரூபததை மறைபபதாய 

மாயையைத் தானே கற்பிக்ன்றது. கருத்திஅவாம் :--விசாரமின்றிய ares



அத்தியாயம்,] இருக்குவேதத்தின் தரேய உபநிட Gar 

தத்தின் தாற்பரியவருண னம். Sq 

புருடனுடைய ௮னுபவத்தினாலேயோ மாயையின் இித்தியுண்டாகமாட்டாது; 
ஏனெனின், பிசாஈதி ஞானமானது எவ்வஸ்துவின் சத்தியைச செய்யுமோ DYE 5 
இபபியின்கண் வெள்ளியும கயிற்றின்௧ண் பாம்பும் சித்இுக்கவேண்டும் ; விசார 
FONE அனுபவம் உறபன்னமாயின் மாயை நிலையாதாம், சூரியனுடைய உதயமா 

யின் இருட்டான.து நிலையாததுபோல. ஆகையினால் மாயை யனுபவத்தாற் ததி 
யாது. இந்தப பிரகாரம் எபபிரமாணக்தாலும் மாயை இத்தியாதாம், ஆகையி 
னால் ௮த்.துவிதிய ஆன்மாவாய என்னிடத்தில் மாயையினறாம். 

சங்கை: மாயை சை தன்ய அன்மாவின்௧ண் இன்றாமாயின், யான் ௮ஞ் 

ஞானியென்னும் அனுபவம் எதனை விஷயஞ்செய்யும். 

சமாதானம்:--இம்மாயை பசமான்மாவாய என்னிற் பின்னமன்மாம், மற்றோ 

எனது வடிவமேயாம். பாலகனுடைய சரீ ரத்தினும் இராக்கதன் பின்னமன்றாம், 
மற்மீரோ தன்னுடைய சரீரதகதையே இராககதனென நினைகது பாலகன் பயத்தை 

யடைவன். கருததிதுவாம:--உண்மை ஞானதஇற்கு விஷயமாகாத ஆன்மாவின் 

சொரூபமே மாயை, ௮ஞ்ஞானம, ௮வித்தை என்னு மிவ்வகையாய சப்தங்களாற் 

கூறபபடிம், ஆகையினால் மாயை ௬:தந இரமன்ஞும், 

சங்கை:--மாயை, அவித்தை, அஞ்ஞானம என்னு மிவவகையாய சப்த 

ஞானஙகளின் பலத்தால் சைதன்ய ஆன்மாவின் வேழுய்ச௪ ௬ுதநஇரமாயையின் 

சத்தியன் உண்டாகமாட்டாது. 

சமாதானம்:--சப்கஞானங்கள் பிரமாணமாயின், ௮தன் பலத்கால் மாயை 

யின் சகதி புண்டாம) ௮௧௪ சபதஞானங்கள் பிரமாண வடிவமன்றாம ) ஏனெ 

னின், வஸ்து ௮சததியமா யிருந்தபோதினும் சபதஞானங்க ஞூண்டாம். இக்காச 

ணதஇனாலே ௮௪ததிய வர்தியாபுத்தினிடத்தே வரதியாபுதஇரன் என இவ்வித 

மாய சபதஞானங்ககக் கண்டுளேம. ஆகையினாற் சபகஞானங்கட்குக தம 

மூடைய விஷயததைச சித்தஞ்செய்வதிற சாமர்த்இபமின்று௦. அவறறுள், சப் 

தததையோ பூவம் நாமவிசாரத்தின்கண் கண்டனஞ செய் துள்ளேம். 

இபபோது ஞானவடிவ புசதியைக் சண்டிபபாம:--அஈதப புத்தி யா துவடி.வி 

னது என முதலில விசாரஞ செய்யவேண்டும். கருத்திதுவாம்:--௮ஈதப புதத 

போதவடிவமா ? அல்லது அபோதவடிவமா ? ௮ஓறறுள், ௮பேஈசவடிவம புத்தி 

யென்னும் இரண்டாவது பக்ஷம் பொருஈதாது; ஏனெனின், ௮போத வடிவமாக 

லின் கடாதிகள சுதநஇரங்களன்றாம், பசதாஇரங்களாம். அதுபோல ௮போதவடிவ 

மாதலிற் புத்திக்கும சுதந்திரதகன்மை இத்தியாது, புததி போதவடிவமாம் 

என்னும முதறபக்ஷத்தின்கண்ணும ௮ஈதப போதம தர்மவடிவமா? அல்லது எல் 

லாவறறின் ௮திட்டான தாமிவடிவமா £ அவறறுள், தர்மவடிவம போதமென்னும் 

முதற்பக்ஷகதின்கண் போதத்திற்குத தாமவடிவகதன்மை சித்தமாயின், போத 

வடி.வ புததி சததமாம) ஆயின் விசாசஞ்செய்பினோ போதத்திற்கே தாரமவடிவத் 

தன்மை த்தியாது. தாமிவடிவம போதமென்னும இரண்டாவது பக்ஷத தின்கண்



௬0 பரீ ஆத்மபுராணம். tipaed 

போதமானது அதிஷ்டான பாமான்மாவாகிய என்னிடசத்து ௮பின்னமாமா தலின் 
போதவடிவ புத்தி சுதர்இரமாய்ச் சித்தியாது, இவ்வகையாக நிர்ணயிக்கும்பொ 
ரூட்டு முதலில் போதத்தின் சொருப விசாரத்தை௪ செய்தல்வேண்டும். போத 

சொருபத்தின் நிர்ணயஞசெய்வதே போதஸ்வரூப புத்தியின் நிர்ணயமுமாம். 
அவற்றுள், தர்மவடிவம் போதமாமென்னும் முதற்பக்ஷத்தின்கண் விசாரஞ்செய் 
வாம்:--௮ஈதப போதம் கடபடாதி விஷயங்களின் தர்மமா? அல்லது ஞானத்தின் 

காரணமாய சக முதலிய இர திரியங்களின் தர்மமா? ௮ல்லது ஆன்மாவின் தாம 

மா? அல்லது புத்தியின் தர்மமா? ௮வற்றுள் விஷயத்தின் தாமம் போதமென்னும் 
மூதற்பக்ஷம் பொருந்தாது) ஏனெனின், போதமானது கடாதி விஷயங்களின் 

தர்மமாயினோ கடாதிவிவயங்கள் சேதனமாசகவேண்டும்.£ யாது யாது போத 
மூடையதாமோ ௮ வது சேதனமாம் என்ப௮ நியமம். 

சங்கை:--கடா இவிஷயங்கள் சேதனவடிவமாமென யாங்கள் ௮ங்கேரிக்கன் 

றோம். 

சமா தானம்:--கடா தஇகளைச சேதனவடிவமா யங்கேரிகசனோ கடா திகட்குத் 

தமது ஞானத்தி லன்னியாபேக் வேண்டுவதின்ராம; ஏனெனின், சேதனம் 
சொப்பிரகாசமாம். யாது தன் சத்இயின்சண் ௮ன்னியப்பிரகாசததி னபேக்ை 
யைச் செய்வதின்றோ ௮௮ சொபபிரகாச மெனபபடும,. கடாதிகள் தமது இத்தி 
யின்கண் ௮ன்னியபபிரகாசத்தி னபேக்ஷையைச் செய்கின்றன; ஆகையினால் கடா இ 
விஷயங்களின் தருமம் போதமன்ராம. அலலது கடாஇவிஷயங்களின் தருமம் 
போதமென அங்கேரிக்கனே போக்அுருபோக்கியங்களின் விபரீதத் தன்மையி 

னடைவுண்டாம். கருத்திதுவாம் :--போகடூயவடிவத்தாற் பிரசிததமா யிரா 

நின்ற கடா திவிஷயங்கள் போக்துரு வடிவங்களாம், கடாதி விஷயங்களின் வேருய 

போகதா போக்கியவடிவமாம், ஏனெனின், போதவானே போக்தாவாம். இது 

போக்தாவி னிலக்கணமாம், கடாதிவிஷயங்களைப போக்தாவெனப புகலல் ௮னு 
பவ விருத்சமாம். ஆகையினாற் சடா இவிஷபங்களின் தருமம் போதமன்றாம், 

இந் இரியங்களின் தருமம் போதமாமென்னும் இண்டாவ்துபக்;மும பொருந் 

தாது ; ஏனெனின், எது எதனது தர்மமாமோ ௮ஃதெபபோதும அதன்கண் 
தோற்றவேண்டும். ௮க்னிககுஷ்ணப் பரிசம தர்மமாம், எக்காலத்தினும ௮க்னி 

உஷ்ணப் பரிசத்தைவிட்டுத் தோற்றுவதின்றாம். ௮தபோலப போதமானத இந்தி 
ரிய தர்மமாயினோே யாண்டு யாண்டு இந்திரியமுளதோ ஆண்டாண்டு நியமமாய்ப் 

போதம் பிரதிதியாகவேண்டும். நியமமாய்ப் போதம் பிரதி தியாவதின்றாம; மறறோ 
ஒவ்வொருகால் இந்திரியமிருந்து போதம் பிரதிஇயாகும், ஒவ்வெசருகால இல்லா 

திருந்தும் பிரதீதியாகும. ஆகையினால், இர் இரியங்களின் தருமம போ தமன்ரும், 

இப்போது நியமாபாவத்தை நகிரூபிபபாம:--சபதமிருர்தும் செவிடனஅ நேத் 

திர் இந்திரியம் சப்தத்தை யறிகின்ற இல்லை; ௮வ்வண்ணமே ரூபமிருஈதம குருட 
ன சுசோத்திரேர்திரியம் ரூபத்தை யறி௫ன்ற இல்லை. எப்போது மனம் சாவதான 
மின்றோ ௮ப்போது ச்திரிலிராரின்ற அல்லது பின்னிராகின்ற புருடனைச் Fong 
இர்இறிமம் அறிசன்றதில்லை. அவ்வண்ணமே சுரேர்த்திசாதி இர்இரியங்களும்



ம/ந்தியாயம்.] இருக்குவேத்த்தின் ேதரேய உபநிட சுக் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். b\ 

சப்தா இவிஷயங்களை ய.றிவ இல்லையாம். இகர்இரியங்களின் தர்மம் போ தீமாயினோே 
யாண்டு இந்திரியமுள்தோ ஆண்டு அவசியம போதம தேர்ற்றவேண்டும், எலலா 
விடங்களிலும் போதம் பிரதி தியாவதின்ரும. ஆகையினா லிர் திரியங்களின் தருமம் 
போதமன்றாம்; மற்றோ போதத்தஇற் குபகாணங்க எிர்திரியங்களாம். கருத்தி 
அவாம்:-அந்தக்காண விருத்தியின்௧ண் அரூடமாய சேதனத்தின்பெயர் போத 
மாம், ௮நத விருத்தி இஈஇரியா திகளினால் உண்டாம், ஆகையினால் இஈதிரியங்கள் 
போதத்தி னுபகாணங்களாம; உபகரணமா யங்கேரிப்பதில் முற்கூறிய தோடக 
களி னடைவுண்டாகாது, அல்லது, இரஇரியங்களிடத்திற் போ தமிருபபதானால் 
௮ஃது அவ்விஈ இரியங்களின் தீருமமாம, ௮பபோதம் எவ்விர் திரியங்களினிடத்துக 
தோற்றுவதின்றாம்) மற்றோ கடாதி அருததங்களின்கண் இருபபதாய்ப போதம் 

பிரதிதியாகன்றது. கருத்திதுவாம :--ஸ்புணத்தின் (விளக்கத்தின், பெயர் 

போதமாம். ௮ஈதப போதம கடம் ஸ்புணமாகின்றது, படம ஸ்புரணமாகின்றது 

என்னும இவ்வகையாய அனுபவத்தால் விஷயத்தின்கண் இருபபதாய்த் தோறறா 

நிற்கும. ௮லலத, பரோக்ஷஞானததின் விஷயி பூத இரதிரியத்தின்சண் போத 

மிருக்கின்றகென்பதின்கண் ஒரு பிரமாணமுமின்றாம். 

சங்கை:--கநையாயிகாமதததில் அன்மாவின்௧கண் இராநின்ற போதம கடாதி 

பதா£ததங்களை விஷயஞ செய்வதுபோல இரதிரியங்களிடத்தி லிராரின்ற டோத 

மூம் கடாதிகளை விஷயஞ செய்யும். போதத்திறகுக கடாதி விஷயங்களோடு 

விஷபததன்மை வடி.வ௪ சமபந்தம் நையாயிகாகடகேபோல ஈண்டும் பொருந்தும, 

சமாதானம்:--௮ன்னிய வஸ்துவின்கண்ணே யிராநின்ற போதமானது அன் 

னிய வஸ்துவை யொளிவிககுமாயின், தாதாதமிய சம்பாதத்தாற கடத்தின்கண் 

இராநின்ற போதம படத்தை ஏஜொளிர்விககவில்லை ? இக்இரியங்களின்கண் 
இராநின்ற போதததிற்குக கடாதி விஷயங்களோடு விஷயத்கன்மை௪ சமபக் 
தத்தை நீ அ௮ங்கெரித்ததுபோல, கடத்தின்௧கண் இராநின்ற போதத்திற்குப் 

படாதிகளோடு விஷயக்தன்மைச௪ சம்பகதமும எதனாலும் கிவாசணமாகாது 

ஆகையினா லிஈ இரியங்களின் கருமம் போதமன்றாம. அலலது கேத்திசேர்இரியத் 

இன்சண் இசாநின்ற போதத்தால கடா இகளின் விளககத்தை யங்கேரிபபினோ 
உன்னுடைய மதத்தில் நேத்திசேகதிரியததிற்முக கடத்தோடு சமயோக சம்பஈத 

மும், கடத்தின்கண் இராநின்ற ரூபததோடு சம்யுக்கத சமவாயசமபஈதமும் சம்ப 

வித்தல்போல கடாதியின்கண் இசாரகின்ற இரசாதிகளோடும சக்ஷ£டவிற்குச் சம் 

யுக்தசமவாய சம்பர்தஞ சமபவிக்கின்றது. ஆகையினால் கடத்தின் ரூபம் ௪௯8௨ 

இந்திரியத்தின்கண் இராரசின்ற போத 690 G8 இயாவதேபோல கடத்தின்கண் 

இராநின்ற இரசாதிகள் சக இரதிரியத்தின்௧ண் இரானின்ற போதத்திற்கு 

ஏன் பிரதிதியாவதில்லை ? மறறோ பிரதிதியோ ஆதல் வேண்டும, எங்கள் மதத் 

இிலோ இத்தோஷூதஇ னடைவின்ராம்; ஏனெனின், ரூபாகார விருத்தியின்கண் 
அரூடமாய 'சேதனவடிவ போதத்திற்குத் தாதா த்மிய வடிவ விஷயத்தன்மைச் 

சம்பந்தம் ரூபத்தின்கண்ணே யுள, இரச தீ.தினகண்ணே யின்றாம) ஆகையினால்



௬௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [மதல் 

சகா இர்திரியத்தால் இரசாதியின் ரோற்ற முண்டாகமாட்டாது. இது கூறி 
யதுகொண்டு இது இத்தித்தது ழின்னிய பதார்த்தத்தின்சண் இசாநின்ற 

போதமானஅ அன்னிய பதார்ததத்தை யொளிர்வியாது, ௮வ்வண்ண மங்கேரிப 

பினோ கடத்தின்சண் இசாநின்ற போதம் படத்தையும் விளககும் என்னும ௮திப் 

பிரசங்க தோஷத்தின் பிராப்தியுண்டாம். கடாதிகளின்கண் தர்ம ரூபமாய்ப் 

போதமிருபபினோ கடாதிகட்குப போதததாற பிரகாசங் கூடும, ஆனால கடாதி 

களின்சண் தர்மரூபமாய்ப் போத மிருபபதின்றாம், கடாதிகளின்சாமம் போதமா 

யினே கடாதிகள் போகதாவாக வேண்டுமென முன்னர்க் கூறியுள்ளோம். 

ஆகையினாலிந் இிரியங்களின் தருமம போ தமன்ஞும. 

ஆன்மாவின் தருமம் போதமா மென்னும மூன்றாவஅப்கூஷமும் பொ ருந்தாது; 

ஏனெனின், ௮ன்னியததின்கண் இசானின்ற போதம் ௮ன்னியத்தைப பிரகாச 

யாது என்னு மித்தோடத்திற் 8ண்டும் பிராபதி யுண்டாம். ஆகையினால் ஆன்மா 

வாய என்னிடத்து தர்மரபமாய்ப் போதமிசாதாம, 

சங்கை:--அன்மாவின்கண்ணே யிராகின்ற போகமான து கடா இகளைப் பிர 

காசியாவிடினும், ஆன்மாவின் பிரகாசதஇன்பொருடடு ஆன்மாவின் தாமமாய்ப 

போதத்தை யாங்க ளுடன்படுகின்றோம். 

சமாதானம்:--ஆன்மாவாய எனஅ தர்மம் போதமாயின், தர்மத்தைப் பார்க் 

Sed தர்மி பின்னமாதலின் போதததின் வேறான அன்மாவாய எனக்கு 

Rs தன்மையுண்டாம். அல்லது கடாதிகளைப போதம பிரகாசிப்பே SOUTH 

ஆன்மாவாய பயென்னைப் போதம் பிரகாசியாது ) ஏனெனின், கடாதி பதார்த் 

தங்கள் போதத்தின் கட் கற்பிதககளாம, ஆகையினால அதிஷ்டான வடிவ போத 

மவற்றைப பிரகாசிபபிககு௦, கருத்திதுவாம:--கட உபஹித Ce goers Ai 

கடங்கறபிதமாம், எக்காலச.தி லுதக க.ரணவிருதஇ நேததிரவாயிலாய் வெளிப் 

போந்து கடாகாரமாமோ அக்காலத்தில கட உபஹிக சேசனத3தாடு விருத 

யுபஹிச சேதன ரூபபோத.தஇற்கு அபேசமாம ; ஏனெனின், சே.சனதஇன்சண் 

உண்மையாயோ பேதமின்றாம, மற்ரோ உபாஇயாற் பேதமாம, அவவுபாஇகள் 

எத்துணைப் பின்ன பின்ன தேசத்தின்௧ண் இருக்குமோ ௮த.துணை௪ சேதனத் 

தைப பேதிக்கும; எககால உபா.இிகள் ஏகதேச.தஇன்கண் இருக்குமோ ௮க்கால் 

அவ்வுபா இகளையுடைய சேதனககளைப பபேதியா, மற்றோ அண்டு Cs sora 

கட்கு அபேதமாம். மடத்திற்வின்ன (22-.த.இன்கண் கடமிருககுமாயின் கடா 

காசமும் மடாகாசமும் பேதமாம. மடத்தினுட் கடததைக கொண்டுவரின் மடா 

காசத்தோடு கடாகாசம் ௮பேதமாம். இர்நெறியே கடவுபஹித சேதனத்தோடு 
அ௮பேதபாவத்தை யடைஈதுள்ள கடாகாரவிருததி புபஹிச சேதனரூப போதத் 

இின்சுண் கடாஇிகள் கறபிதங்களாம். அககறபித கடாதிகளை ௮திஷ்டான வடிவ 

போதம் பிரகாடபபிக்கும். இவவிதம அன்மாவாய எனக்கு யாதோ சதிஷ்டான 

முமின்றாம. மற்றோ யானே என் மகமையின்கண் இருபபவஞாய்ச சர்வ ௮கான்ம 

வஸ்துக்கட்கு மதிஷ்டானமாவேன். போதத்தை யான்மாவாய எனது 2 Ras 

டானமென அங்கேரிக்கனோ ௮ப்போசமே யான்மாவெனச இத்தமாம்; ஏனெ



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௭௩௨ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 63 

னின், சர்வத்திர்ரீம் ௮அதில்டானம் ௮ன்மாவேயாம். அன்மாவாய என்னிற் 
பின்னமாகப போதத்தைப பிரகாச சொரூபமாய் அ௮ங்கேரிக்கனோ, அப்போதத் 
தால் அன்மாவாய எனது விளக்கம உண்டாகமாட்டாது, புத்தான் பண்டித 
னானபோதினும் பிதாப பண்டி தகனாவதின்றாம். ஆகையினால் ஆன்மாவின் தர்மம் 
போதமன்றாமென௪ இத்தித்தது. 

புத்தியின் தர்மம் போதமாமென்னும் நான்காவதுபக்ஷமும் பொருந்தாது; 

ஏனெனின், அக்க புத்தி போதத்தினும் வேறன்ரும்; போதத்தோடு தாதாத்மிய 

பாவத்தையடைந்த பு த் இயானது ஞானபதவியை யடையும். அக்தக்காண பரி 

மைவடிவ புத்திக்குச் சணுயமே ஞானரூபததன்மை யின்ரறாம். போதத்தைப் புத் 

இயின் தர்மமென உடன்படினோ டோததகதின் வேழுய புச்தி ஞானபதவியை 

யடையமாட்டான. அலலது புத்தியின் தர்மம் போதமாயினோ போதத்தின் 
வேருய புததி யாது வடி.வினதாம்? போதகத்திற் பின்னமாதலின் போதவடிவமோ 

் அன்ராம. மற்றோ ௮அபோதவடிவினதெனப புத்தியை யங்கேேரிகக வேண்டி வரும், 

வரவே ௮ஈத அபோதவடிவ புத்தி கடாதிகளைபபோல அன்மாவாய என்கண் 

கற்பிகமா தலின், ஆன்மாவாய எனது அதீனமாம்;) ௬தநஇரமன்றாம. Sons 

யிறாற புககியின் தர்மமும போதமன்றாம் என௪ சிதஇத்தது. 

இப்போது போதம அநரதமாதலிற புக்தியும போதவடிவமாம என்னு 

மிவ்வகையாய வாதியின் சங்கையை நீக்கும்பொருட்டும், போதததிறகோர் அன் 

மஸ்வரூபததன்மையின் சததியின்பொருட்மிம, போதததின் சொருபத்தின்௧ண் 
அன்னிய விசாரத்தைச செய்வாம:--௮ஈதப போதம உலகன்சண் ஒன்று ? 

அகேகமா ? அவறறுள், ஒன்றென்னும் முதறபக்ஷம் பொருஈதாது); ஏனெனின், 

ஒரு போதமாயினோ சமஸ்காசககளின் பேதமும, பிரமாணங்களின் பேதமும, 

பிரமைஞானம், ஸ்மிருதிஞானம், ௮ப்பிரமைஞானம் என்னுமிவற்றின் பாஸ்பரா 

பேதமும உண்டாக மாடடா. கருத இதவாம்:--நாச அவஸ்தையை யடைந்த 

ஞானததினின்றும் சம்ஸ்காரம் உற்பன்னமாம. அசசம்ஸ்காரங்களின் பேதம 
ஞானபேதககதினா லன்றிப பொருஈகாது. பிரததியக்ஷம, அனுமானம், உபமா 

னம், சபதம, ௮ருகதாபததி, ௮னுபலபதி என்னும இவ்வாறு பிரமாணங்களின் 

பேதமும பிரமைஞானச்தின் பேதத்திலைன்றி௪ சிகதியாஅ ) ஆகையினாலொரு 
போதமின்றாம். இனிப போதததின் ஒருமையே சிததஞ்செய்யிப பெறும் என் 
ரூஓும ௮வ்வொருமையின் றநிடத்தன்மையின்பொருடடு ஒருமையின் கண்டனக் 

இன் விகற்பம «lp தலிற செய்யபபட டது, 

போதமகேகமென்னும் இரண்டாவது பக்ஷத் தின்கண்ணும் இவவிசாஞ் 

செய்யத்தக்கதாம் --சொரூபமாயே கடபடங்கட்குப பேதம இருபபதுபோலப் 

போதங்கட்குப் பரஸ்பரம சொரூபமாய்ப பேதமா £ அல்லது கடாகாச மடாகாசங் 

கட்கு மகாகாசத்தினின்றும் கடமடவடிவ உபாதியினாற் பேசமாவதுபோ லுயாதி 

யாற் போதச்சட்குப பாஸ்பாம் பேதமா ? ௮வற்றுள், சொரூபமாய்ப போதங 

கட்குப பேதமென்னும் முதற்பக்ஷம் பொருந்தாது ) ஏனெனின், போத சொரூ 
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௬௪ ஸரீ ஆத்மபுராணம். (சல் 
பத்தன்மை சம்பூர்ண போதங்களினிடத்இற் சமானமாம். அகையினா லொரஞு 
போத,த்தின்சண் மற்றொரு போதத் இன் பேதமிராது; கடத்தின்கண், கடத்சின் 
பேதமிராத.துபோல ; ஆகையினால், சொரூபமாய்ப் போதததின் பேசமின்றாம், 
உபாதியின் பேதத்தாற் போதத்தின் பேதம் என்னு மிரண்டாவதுபக்ஷம் எககட் 
குச சம்மதமாம்) ஏனெனின், கடமடவடிவ உபாதிகளின் பேதத்தால் ஆகாசம் 
நாநாவாகமாட்டான, கடமடவடிவ உபாதியின்௧ண் இராகின்ற பேதமானது 
ஆகாசத்தின்கண் அரோபணமாம் ௮ஃதொப்ப அபோதவடிவ அக்தக்காண விருச் 
இயின் பேதமிருந்தபோதஇனும் ௮ந்தப் பேதமானது போதத்தின்கண் உண்மை 
யாய் இன்றாம், மற்றோ விருததிவடிவ உபாதியின்கண் இசாகின்ற பேதம் 
போதத்தின்கண் அரோபணமாம்; ௮வ்வாரோபித பேதத்தினாலேயே பிரமை 
ஞானம், ௮ப்பிரமைஞானம், ஸ்மிருதிஞானம் என்னு மிவ்வகையாய பேத வியவ 
காசமூண்டாம். போதத்தின் உபாதியாய விருத்திவடிவ ஞானத்இன் (பதத்தால் 
சம்ஸ்காரங்களின் பேதமும் பிரமாணங்களின் பேதமும் பொருக்கும் ; கற்பிதமாய 
கானற் சலத்தினாற் பிருதிவி ஈனையமாட்டாமைபோல, கறபித சர்ப்பத்தாற், 
கயிறு விஷமுடையதாக மாட்டாமைபோல, ஆரோபித பேதததாற் போதத்தின் 
கண் நாராத்தன்மை சத்தியாது. அல்லது போதங்கட்குப பால்பா வாஸ் தவ 
பேத மங்கேரிக்கினோே அவனையிது கேட்கவேண்டும:--அபபோதங்கள் பால்பர 
அபேக்ை$ யுடையனவா ?* அல்லது பாரஸ்பரஅபேக்க யற்றனவா ? அவற்றுள், 
அர்தியபக்ூஷத்தை யல்கீகரிக்கன், போதங்களின் பேதம சத்இியாது; ஏனெனின், 
அ௮ன்னியபோதத்தி னபேக்ஷையின்றிய ஒரு போதத்தாலேயே சர்வ வியவகாசத் 
இன் சித்தியுங்கூடும், ௮ரந்தபோத மங்கேரிப்பதில யாதொரு பயனுமின்றாம். 
போதம பாஸ்பரம அபேக்ஷ யடையதாமென்னும மு தறபக்ஷமும் பொருஈதாது; 
ஏனெனின், எபபோதமானது தன் பிரகாசத இன்பொருட்டு மற்றொரு போதத்தி 
னபேகை்ஷையைச் செய்யுமோ ௮பபோதம் ௮போதவடிவமாம, கடம sor Wares 
இின்பொருட்டுப் போதகத்து னபேக்ஷையைச செய்ன்றதாதலின் அ போதவடிவ 
மாம். இது கூறியதுகொண்டு போதமொன்றெனச சதெதித்தது. 

இட்போது போதத்தின் சொப்பிரகாசத கன்மையின் த தீ.தியின்பொருட்டு 
அன்னியவிசாரத்தைச செய்வாம்: -௮ப்போதம் அஞ்ஞாதமாய் (அறியபபடாத 
sre) era வியவகாரத்தின் காரணமா ? ௮லலனு ஞாதமாய் (அறியபபட்ட 

தரய்க) காரணபா ? அவற்றுள், அஞ்ஞாதமாய்ப போதம் வியவகா£தஇன் காரண 
மென்னும் மு.தறபக்ஷம பொருர்தாது; ஏனெனின், ஞானவிஷயத் தன்மையின் 

அபாவத்தை ௮ஞ்ஞா.ததை யென்பர். அ௮வ்வஞ்ஞாததை இருவசையாம், ஒன்றோ 

சொப்பிசகாசத்தன்மை வடிவமாம், மற்றொன்றோ ஜடத்தன்மைத் தர்மவிசஷ்ட 
சேதனசம்பர்தத்தின் அபாவவடிவமாம, அவற்றுள் போதத்தின்௧ண் சுயம்பிர 

காசத் தன்மைவடிவ முதலஞஞா ததையைச சித்தாசத வடிவமென இனிக் கூறு 
தும், இப்போது இரண்டாவது அ௮ஞ்ஞா ததையைக் கண்டிப்பாம் கடம் அஞ் 

ஞாத மாயினும் ஜல ஆதாரவடிவ காரியத்தின் காரணமாவதுபோல இப்போ 

தம் அஞ்ஞாதமாய் எக்காரியத்திற்குங் காணமன்றாம். போதத்தை யஞ்ஞாத
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மென அங்கீேேரிக்னோ போதமும் ஜடமாதலின் போதமற்றதாய்க் கடாதிக 

ளின் சமானமாம். போதம் ஞாதமாய் வியவகாரத்தின் காணமாமென்லும் 

இரண்டாவதபக்ஷமும் பொருந்தாது ; ஏனெனின், ஞான த்தின் விஷபமாய வஸ் 

துவை ஞாதமெனப்படும்; போ தத்தை விஷயஞ்செய்வதாய இரண்டாவது போ 

தத்தை யுடன்படினோ போ தத்திற்குக் கடாஇகளைப்போல ௮போதரூபத் தன்மை 

யென்னும் ஒரு தூரஷணமுண்டாம், மற்றொன்றோ ௮ஈவஸ்தைவடிவ தூஷணமாம் ; 

ஏனெனின், முதற்போதம் இரண்டாவது போதத்இற்கு விஷயமாய் வியவகாரத் 

இன் சாதசமாம், ௮ஈத இரண்டாவது போதம் அஞ்ஞாதமாய் முதற்போதத்தின் 

சித்தியைச செய்யுமென்றாலோ ? அஞ்ஞாத பக்ஷத்தின்௧ண் எத்துணேத் தோஷங் 

கள் முன்னர்க் கூறபபெற்றன3வா ௮த்துணைத் தோஷங்களுண்டாம. ஆகையினால் 
௮ரத இரண்டாவது போதமும் மூன்றாவது போதத்திறகு விஷயமாயே முதற்போ 

தத்தின் சித்தியைச்செய்யும்; ௮ம்மான்றாவது போதம் நான்காவது போ தத்திற்கு 

விஷயமாய் இரண்டாவது போதததின் சித்தியைசசெய்யும் ; இவ்வகையே போதங் 

களின் காரையை யங்ககேரிப்பதில் அரவஸ்காதோஷ முண்டாம். 

'சங்கை:--போ தத்தைச சஇத்சசெய்வதாய ஒரு போதமின்றாம்) அ௮கையி 

னால் ௮ஈவஸ்தாதோஷ முண்டாகமாட்டாஅ. 

சமாதானம்:--போதத்தின் சாதகமாய்ப் போதத்தை ௮ங்கேரியாவிடில் 

உலகன்கண் அ௮ந்தக(குருட்டு த்சன்மையின் அடைவுண்டாம்; எவ்வஸ்அவின் சித்தி 

யும் உண்டாகமாட்டாதென்பது கருத்தாம்) ஆகையினா லிப்போதம போதமற்ற 
தன்றும். 

சங்கை:--போதம அ௮ஞ்ஞாதமாமென்னு மிபபக்ஷத்தின்கண்ணும் தோ 

ஷத்தை முன்னர்த்தாங்கள் கூறினீர்கள், ஞாதபக்ஷத்தின்கண்ணும தோஷத்தை 

முன்னர்த்தாங்கள் கூறினீரகள் ) ஆகையினால் ௮ச்தோஷங்களின் நீக்கக்தின்பொ 

ருட்டுப் போதத்திற்குச் சுயம்பிரகாசத்தன்மையை யாங்கள் உடன்படுகன்றோம். 

சமாதானம்:--விசாரஞ்செய்து அத்விதீயபோதம் சுயம்பிரகாசமாம் என்னு 
மிவ்வித ௮ருத்தம் நின்மதியின்கண் ஆரூடமாயஅ எமக்கும் இஷ்டமாம், போதத் 

இற்குச் சுயம்பிரசாசத்தன்மையை யாழும் ௮ங்கேரிக்கின்றோம். 

சங்கை: -போதத்திற்குச் சுயம்பிரகாசத்தன்மை அ௮ங்கீேகரிப்பதினால் உங் 

கட்கு யாது லாபமுண்டாம். 

சமாதானம்:--சுயம்பிசகாச சொரூப ஆன்மாவே யான் ; என்னிற் பின்னம் 

போதமன்றாம்.' கருத்திதவாம்:--போகமானது ஆத்மாவாய என்னிற் பின்னமா 
யின்: கடா தஇகளைப்போல ,ஆன்மாவாய யான் திருசியமாவேன், திருசியவஸ்.அ சுயம் 

பிரகாச மாகமாட்டாது ; மற்றோ ௮ன்னியத்தாற் பிரகாசியமாம். போதத்திற்கு 

௮ன்னியத்தாற் பிரகாச மங்கேரிப்பதில், முன்னர்க்கூறிய ௮ஈவஸ்தா தஇிதாரஷணம் 

உண்டாம். கையினால், போதம் ஆன்மாவாய என்னின் வேறன்றாம். போதத் 
இற்கு ஆன்மஸ்வரூபத் தன்மை சம்இக்கவே பூமாகந்தத்தின் (வியாபக வடிவ 
பிரஹ்மாநந்தத்தின்) பிராப்தியே லாபமாம். 

9



௬௬ பூ ஆத்மபுராணம். (மதல் 

சங்கை:---பூமாரந்தத்தை யடைந்தபோதிலும் ௮தன் ரக்ஷிப்பின் இந்தை 

உங்களுக்குண்டாம். 

சமாதானம்:--அகித்தியவஸ்அவிற்கு ரச்ஷிப்பு வேண்டும்; கித்திய வஸ்து 
விற்கு சக்ஷிப்பு வேண்டுவஇன்றாம். சத்தியவடிவ ஆன்மாவாய எனக்கு ௮,ித் 

இயத்தன்மை யின்றாம். ஆகையினால் அன்மாவாய என்னின் ௮பின்னமாயெ பூமா 
நந்தத்இிற்கும் ௮ரித்தியத்தன்மை சம்பவியாது, (பூமா வென்பது கியாபகத் 
திற்காம், 

இப்போது அாந்தவடிவ அன்மாவின்௧கண் அநித்தியத்தன்மையின் ௮பாவ 

சித்தியின்பொருட்டு முப்பரிச்சேதத்தின் ௮பாவத்தை நிருபிப்பாம் :--எவ்வஸ்.து 
ஆதியிலும் அந்தத்திலும் இராதோ ௮வ்வஸ்து ௮நித்தியமெனப்படும், அர்த 
வடிவ ஆன்மாவாய யான் முக்காலத்இலு மிருக்கின்றேன், ஆகையினால் ரந்த 

வடிவ ஆன்மாவாய யான் அநித்தியன் அன்றாம்; மற்றோ நித்தியனாம். என்னிற் 
பின்னமாப் யாதொரு வஸ்.வுமின்றாம் ) பின்னையோ யானே யாண்டுமுளன். 

இது கூறியதுகொண்டு வஸ்துபரிச்சேதத்தின் ௮பாவம் ஆன்மாவின்கண் காட்டப் 

பட்டது. எவ்வஸ்து யாதாவதோர் காரணத்தின்௧ண் இருக்குமோ, ௮ல்லது 

யாதாவதோர் தேசத்தின்கண் இருக்குமோ, ௮ல்லது யாதாவதோர் காலத்தின் 

கண் இருக்குமோ அவ்வஸ்து தனது ஆதாசத்தினின்றும் உலகினின்றும் பின்ன 
மாம். அ௮ப்பேதத்தால் ௮வ்வஸ்து ௮கித்இயத்தன்மையை யடையும், ஏனெனின், 
யாது யாது பேதமுடைய வஸ்துவாமோ ௮து ௮து அடித்தியமாம்'” என்னு மிவ 

வகையாய நியமத்தை ஸ்ரீ வியாசபகவான் சூத்இிசத்தின்கண்ணே கூறியிருக்க் 

ரூர், கடபடாதி பதார்த்தங்கள் பேதமுடையனவாமாதலின் ௮டித்தியமாம் ) சட 
படா இகளைப்போல ,ஆரந்தவடிவ ஆன்மாவாய யான் எககாரணத்திலனும் எத் 
தேச காலங்களிலேலும் (பின்னமாய்) இருப்பதில்லை. கருத்திதுவாம்:--சம்பூர்ண 

தேசகாலா இகளாய கற்பிதவல் தக்கட்கு ஆரந்தஸ்வருப ஆன்மாவாய யான் ஆதார 
மாம். ஆத்மாவாய எனது அதாரம் ஒரு கற்பிசவஸ் அதுவும் ஆகமாட்டா.து, ஆகையி 

னால் ௮ஈந்தவடிவ ஆன்மாவாய எனக்கு எவ்வகையானும் ௮நித்தியத்தன்மை யின் 
ரம்) இது கூறியதால் ஆன்மாவின்௧ண் தேசபரிசசேத காலபரிச்சேதங்களின் 
அ௮பாவங காட்டப்பட்டது. அல்லது தேசம், காலம், அந்தத் தேசதக்தா லுற்பன்ன 

மாம் வஸ், அந்தத் தேசகாலத்தின்கண் உள்ள (1) சத்திய (9) ௮௪த்தியவடிவ ஜட, 
வஸ்து என்னும் இவவனை தீதும் அதிஷ்டானவடிவ ஆன்மாவாய என்கண் இருக் 
கும், சர்வாதிஷ்டான ஆன்மாவாய யான் எவ்வனான்ம வஸ்துவின்கண்ணு மிருப்ப 

இல்லை ; மற்றோ என் மசமையின்கண்ணே யானிருக்கின்றேன். 

இப்போது நாசாவகையாயபிரபஞ்ச த்.இ DG soe திய ஆத்மா ஆதாரமென்னு 

மிப்பொருளை ௮0ேக திருஷ்டாந்தங்களால் ஸ்பஷ்டஞ் செய்வாம் :--மாலையின் 
மணிகள் நூலின்கண் இருப்பதுபோல, இத்தாலப் பிரபஞ்சம் சூத்தா ஆத்மா 

வாய என்கண் இருக்கின்றது, பிருதிவியின் சூக்குமமாய தாூளிகள் பிருதிவி 
யின்கண் இருப்பதேபோல, இந்தச் சூக்குமப் பிரபஞ்சம் காரணவடிவ ஈஸ்வானாய 

6 (1) சோற்றுங் சாரியவஸ்,த. (2) தோற்றாக் கா.ரணவஸ் . |



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் BsCow ou Hu ௬௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ot 

என்கண் இருக்கின்றது. கங்காதி ஈஇகளின் ஜலங்கள் தமது சாமரூபங்களை 
விட்டொழித்துச் சமுத்தாத்தின்கண் இருக்கன்றதுபோல இவ்வவ்வியாகருத 

வடி.வ காரணம் பிரஹ்மஸ்வரூபமாய என்னிடத்திருக்கன்றது. ௮க்கினியின்௧ண் 
ஆமரூப இருட்டிருப்பதுபோல, இருஷ்டி காலத்தின்சண் அநித்திய ஜடதுக்க 

வடிவ இப்பிரபஞ்சம் சச்சிதாரந்தஸ்வரூப ஆன்மாவாய என்கண் இருக்கும். 
வாயுவின். ஆதாரத்தால் கர்தழும், தருணமும் இருப்பதுபோல, இப்பிரபஞ்சம்ஸ் இதி 
காலத்தின்கண் ஆன்மாவாய என்கண் இருக்கும். (ஈண்டுக் கர்சமென்பதாற் ௧௩ 

தத்தின் ஆகாசமாய பிருதிவியின் சூக்குமபாகத்தைச் கொள்க.) சாத்து இருது 

வின்(கோடைக்காலத்தின் கண் ஆகாசத்தில் லயபாவத்தையடைந்து மேகமிருக்கு 
மாறுபோல பிரளய காலத்தின்கண் இப்பிரபஞ்சம் பராமாத்மாவாய என்கண் இருக் 

கும், இவ்விதம் ஆன்மாவிற்குத் தற்பதார்த்த ஈஞ்வரவடிவத்தாலே உல௫ன் ஆதாரத் 

தன்மை கூறப்பெற்றது, 

இப்போது துவம்பதார்த்த ஜீவரூபத்தன்மையினாலே கர்த்துருத்வ போக் 

துருத்வாதிப பிரபஞ்சத்தின் அதாரத்தன்மையை ஆன்மாவின்கண் மூவித திருட்டா 
ந்தங்களாற் காண்பிப்பாம் :-ஈல்ல புருடனிடத்தில் துஷ்டத்தன்மை கற்பித்தல்போ 

லும், அஷ்டபுருடனிடத்திற் சாஅத்கன்மை கறபித்தல்போலும், பாலகனது சரீ 

சத் * நின்கண் இராக்ஷஸத்தன்மை கற்பித்தல்போலும் ஆன்மாவாய என்சண் சம் 
பூர்ணசக த்துக் கற்பிதமாம். ஆன்மாவாய யான் எத்தகையனெனின், சுயம்பிரகாச 

னும் சுகசொரூபனுமாவன். ஆத்மாவாய என்கண் ௮ணுமாத்திரையேலும் துன்ப 

மின்றாம், 

சங்கை:---2ஹ பகவன் / சமபூர்ண ஐகத்தின் ஐக்மா தாங்களேயாம். அந்த 
ஜகத் தன்கண் இரா நின்ற துன்பத்தோடு தங்கட்குச் சம்பரதம் ஏன் இல்லாமற் 

போம் ? 

சமாதானம்:--௮தவிதிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை விசாசஞ்செய்யின், இச்சகத் 
இன்கண் ஒருகாலுர் துக்கமின்ரும; ஏனெனின், எவவெவ்வஸ்அு உற்பன்ன 

மாமோ அது வது இடமாம். துன்பத்தின் உற்பத்தி சர்வப் பிராணிகட்கும 
பிசசித்தமாம். ஆகையினால் அன்பழும் ஜடமாம. சேதன ஆன்மாவாய என்னிடத் 

இல் ஜடவஸ்து உண்மையாயின்றாம ; ஆகையினால் ஜட அுக்கஸ்வரூபம யானன்றாம். 

சங்கை:--துக்கம் உற்பன்னமாதலிற் ௪&மா மாறுபோலை சுகமும் உற் 

பன்னம், ஆதலினாற் சுகமும் ஜடமாம், ஜடவஸ்து உண்மையாயின்றால என முன்ன 

ig தாங்கள் கூறினீர்களா தலின் சுகஸ்வரூப,க்சன்மையும் தன்மாவிற்கு உண்டாச 

மாட்டாது, 

சமா தானம்:--- துக்கம் உற்பன்னமாவதுபோல ஆன்மஸ்வரூபமா தலின் HEB 

இற் குற்பத்தியை விவேடபுருடன் ௮ங்கேரிப்பதன்றாம் ) மற்றோ சுகத்தை நித் 
இயமென அ௮க்கீேரிக்துளன், மூடபுருடனோே அரந்தஸ்வரூப ,தன்மாவின் பிரஇ 
பிம்பக்தோடுற்ற ௮ர்தக்காண விருத்தியைச் சுகரூபமென வங்கேரித்து ௮தன் 
உற்பத்இ நாசங்களை ௮ங்கேரித்துளன்.



» » b 

Sr} ஸ்ரீ ஆத்மபுரர்ணம். [மதல 

சங்கை:---௮ர்தக்கரணத்தின் விருத்தியே முக்யெ சுகளுபம் gear gi? 

சமாதானம்:--அர்தக்கரணத்தின் விருத்தியைச் சுகஸ்வரூபமா tiers 

சுருதி யுக்தகட்கு விருகதமாம்) ஏனெனின், சுருதியோ வியாபக ஆன்மாவையே 

சுகவடி வமெனக கூறுகின்றது) பரிச்சின்ன வஸ் அவிற்குச்'*களூபத்தன்மையைக் 

கண்டனஞ்செய்கின்றது, அனுமான வடிவயுக்தியினானும் விருத்திக்குச் சுகருபத் 

தன்மை சிததியாது) ஏனெனின், யாத யாது உற்பத்தியுடையதாமோ ௮து வது 

சுகஸ்வரூபமன்றாம், உற்பத்தியுடையது துக்கமாதலின் சுகரூபமன்ரும், ௮து 

போல அந்தக்கரணத்தின் விருததியும பிரசித்தமா யுற்பன்னமாதலின், சுகஸ்வ 

ரூபமனரும். 

இப்போது ஆன்ம சாக்ஷா£க்கார£த்இன் காரணமான வைசாக்யெத்தின் உற் 

பத்தியின்பொருடடு விஷயஜன்னிய சுகத்தின்கண் துககரூபததன்மையை நிரூ 

பிபபாம் :-விஷயத இனின்று முற்பன்னமாய பலமானது சுகரூபமா ? அலலது 

௮ப்பலத்தின் சாகனவிஷயமே சுகரூபமா ? அவற்றுள், முதற்பக்ஷமோ பொருர் 

தாது ; ஏனெனின், விஷயக்்இினின்றும உறபன்னமாய பலமானது முக்காலத்தி 

னும் சுகருபமன்ரும ; மற்றோ அக்களுபமாம், 

சங்கை:--விஷயஜன்னிய பலம சுகரூபமன்றாயின், விஷயததினின்றும் எனக் 

குச் சுகமுண்டாயிற்றென்னும உலகரின் கூற்று ௮சங்கதமாம். யாவரு மிவ 

வண்ணம் கூறாகிற்பராதலின், விஷயஜன்னிய பலமே சுகரூபமாம. ் 

சமாதானம்:--விஷயத் இனின்றும சுகரூப பலம உறபனனமாகமாட்டாது 

மற்றோ துக்கருப பலம உற்பன்னமாம. அத்துன்பத்தின்கண் முன்முன் பிராந்இ 

ஜன்னிய சம்ஸ்காரங்களால புருடர்கட்குச சுகபுத்தி புண்டாம. அத்துன்பத்தின் 

கண் சுகபுத்தி மயல்வடிவமாம ; ஏனெனின், அன்னிய வஸ்துவின்கண் அன்னிய 
புத்தி செய்தலுக்குப பிரார்தியெனப் பெயசாமாதலின், விஷபஜன்னிய பலம ௬௧ 

ரூபமன்ராம. விஷயமே சுகரூபமாம் என்னும இரண்டாவஅபக்ஷக்தைக் கண் 

டிபபதன்பொருட்டு முதலில் ஸ்திரீவடிவ விஷயத்தின்கண் சுகரூபத் தன்மையின் 

கண்டனஞ்செய்வாம, அதன் கண்டனமாயின் எல்லா விடயங்களிலும் சுகரூபத் 

தன்மையின் கண்டனமாய்விடும. எல்லா மல்லரினலும் பிரதானமாய மல்லனைச் சயித 

தாற சம்பூர்ண மல்லரின் ஜயமாம். ௮துபோல எல்லா வுலகரும எல்லா விஷபங் 

களிலும் ௮இகமா பங்கேரிததுள்ள ஸ்திரீரூப விஷயத்தின்கண் சுகருபக்தன்மை 

யின் கண்டனமாய் விடு?மல சாவ விஷயஙகளி லும சுகரூபத தன்மையின் கண்ட 
னம் ித்ிக்குமாதலின், மூதலில் ஸ்திரீரூப விஷயத்தின்கண்ணேயே சுகரூபத் 

தன்மையின் ௮பாவம் கூறுதல் வேண்டும. இறந்த தவளை உபபி வயற்றினின் றும 

வெடித்தால் ௮து துர்காறறமுடையதாம, ௮இக மாமசமூடையதாம், உதிசம் 

மலமூத்இரம் என்பவற்றோடு கூடியதாம், மிருதுவான ஸ்பரிசமுடையதாம், 
பசையோடு கூடியதாம, இங்கனம் ஆரசாயின் துர்நாற்ற மண்டூகக்தோலினிடத்தும் 

சாரியின் யோனியின்கண்ணும் இஞ்சித்மாத்திரமும் பேதமின்ரும ; மற்றோ இரண் 

டும் சமானமாம். அங்கனமாயிலும் காமிப்புருடர்கட்கு துர்சாற்ற மண்கேத்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௬௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். (2 

தோலிலும் காரியின் யோனியின்கண் சுஈகரத்தன்மை தோற்றும; ௮. கேவலம் 
பிராந்தி மாத்திரத்தாலேயே பிரதிஇயாம. 

உோமமின்றிய ஸ்இரீயின் இரண்டு தன(ஸ் தன்னிய)ங்களின்கண்னும் ப்ர 
டனுடைய இடுபபின் கழிராகின்ற மாமிசபிண்டத்தின்கண்ணும ஆசாயின், ஒரு 
சிறிதும பேதமின்றாம். ஆயினும, 298 Sa@uT@u காமிபபுருடனுக்குப் பேச 

மாய்த் தோற்றும்) ௮ப்பேதங் கேவலம பிராந்தியாலேயே தோற்றும். உசோமங் 

களின்றிய புருட னுடைய முகத்திலும, ஸ்திரீயினுடைய முகத்திலும் ஆராயின், 
ஒரு சிறிதும் பேதமின்ஞும். ஆயினும், அவிவேயொய காமிபபுருடனுக்கு யா் தாரு 
பேதம் தோற்றுகன்றதோ ௮து கேவலம மயல்மாத்திரத்தாலேயே தோற்றும், 
அலிகட்கும், காரிகட்கும ஆசாயின், இஞ்சித்மாக்திரழும் பேதமின்றாம். மபலால் 
அவிவேடுப் புருடனுக்குப் பேதம் பிரதீதியாம். ௮ங்கனம் புருடசரீரத்திலும 
ஸ்இரீபின் சரீரத்திலும் ஆராயின் கஞ்சிதமாத்திரமும் பேதமின்றாம. 

சங்கை:--புருட சரீ ரத்தின்கண்ணும ஸ்திரீ சரீ ரத்தின்கண்ணும் பிரசித்த 

பேதம உலகருக்குச் தோற்றும, அவ்விரண்டு சரி. ரங்கட்கும் HOU GIR pi Gd 

அத்தியந்தம் விருத்தமாம. 

சமாதானம்:--புருட சரீரததின்கண்ணும் ஸ்.இ£ சரீ ரசஇன்கண்ணும் தத்து 

வங்களின் பேதத்தாற பேதமா ? அல்லது ஆன்மாவின் பேதத்தாற் பேதமா ? 
அவற்றுள், தததுவங்களின் பேதத்தாற் பேதமென்னும் முதறபகம் பொரு 

தா௫) ஏனெனின், 896.௮ காமேந்திரியம், 886 ஞானேந்திரியம, 8து பூதம், 

8ஈ.து பிசாணன், கான்கு ௮ஈதக்கரணம் என்னும இருபத்துகான்கு தத்துவங்க 

ளின் கூட்டமே ஸ்திரீ புருஷா திபபிசாணி மாத் இரங்களின் சரீ.ரங்களாம. இவ் 

வார் த்ை த முன்னம் தேகத்தின் கண்டனததின்கண் கூறிவஈதோம். ஆதலின், 

தத்துவககளின் பேததசால் ஸ்திரீ புருவாதி சரீ. ரங்களில பேதம் fas Buia ga. 

ஆன்மாவின் பேதத்தாற் பேதமென்னும் இரண்டாவஅபக்ஷமும் பொருக 

காத ,) ஏனெனின், ஸ்திரீ புருஷாதி சமபூணப் பிராணிமாததாததின் இருதயத் 
இற் சசசிதாகநதவடிவ ஆன்மாவாய யானே இருகடன்றேன். ஆன்மாவாய 

பான் அகமென்னும் ஞானத்திறகு விஷயனாவன், அ௮கமென்னும சபதத்திற்கு 
இலக்கெயனாவன், யாண்டும் நிறைந்துள்ளே னாவன், *து தாசமற்றவனாவன். இவவிதம 

oof சரீரத்தின்சண்ணும புருட சரீரததின் கண்ணும இருபத்து நான்கு 
தத்துவங்களுமி அன்மாவும் சமானமாயினும், காம ரூபப பிசாசின் வயமாய்ப் 
புருடனும் ஸ்திரீயும் இவள் ஸ்திரீயென்றும இவன் புருடனென்றும இவ்வகை 

யாய பேதத்தைக் கற்பித்து வாயினின்றும் ஊறிய எச்சிலைப் பாஸ்பசம் பானஞ் 
செய்னெறனர் ) வேர்வைமுதலிய மலங்களாக் கொள்ளுகின்றனர். ஆட்டுக்கடாக் 

கள் பரஸ்பரம் சரீரதாடனஞ் செய்வதுபோலும், ஸ்ரீ மஹாதேவரின் மூம் 

வின்பொருட்டுப பேயகள பால்பரம் சரீரதாடனஞ் செய்வதுபோலும், ஸ்.இரீயும, 
புருடலும், காமத்தாலுன்மத்தராய்ப் பசஸ்பரம் சரீ.காடனஞ் செய்வர். இவ



௭0 பரீ ஆத்மபுராணம். [முதல் 

வகையாய வியாபா.ரஞ் செய்தபின், ௮வர்கள் snes Rohe pin of ரியரூபமாய் 

மிகு ஈகையோடுகூடிய புருடனைபபோலச் காமன் வெளிப்படுவன் ; ஒவ்ிவாருகால் 
வெளிப்படான். கருத்திதுவாம :--மகா.சாஜாகின் சபையின்சண் இசாநின்ற புரு 
டனுக்கு பாதாவகொரு நிமித்தத தால் மிகுஈகையின் வேகமுண்டாயின், ௮ர்ஈகை 
யின் வேகத்தை யடக்கமூடியா தவனாய்ச் சபையினின்றும் வெளியே வர்அவிடுவன், 
அடக்கமுடிபினோ சபையின்கண்ணேயே யிருப்பன், வெளியே வசான். ௮துபோல 
சரீ.ரத்துள் இராரின்ற தேவதைகளின் சபையின் மத்தியிலிருக்னெற.காமன் ஸ்ரீ 
மஹாதேவரின் விரோதத்தின்பொருட்டு சாடகத்தைச் செய்வுதுபோல காடகத் 

தைச் செய்வன். அற்காடகத்தால் விபரீத *ஆசரணத்தை யடைந்துள்ள ஸ்திரீ 

புருடர்களைக்கண்டு ஈகையின்வேகத்தை யடக்சமுடியாத£ காமன் விரியரூபமாய் 
வெளிப்படுவன், இது கூறியதுகொண்டு இ௮ சித்தித்தது:--வாயின் எச்சில் முத 

லியவற்றை அதரசாமிருதரூபமாய்க் கூறுங் காமசாஸ்திரத்திற்கும் புருடர்க 

ளின் வைசாக்கெய உற்பத்தியின்கண்ணே தாற்பரியமாம். உல௫ன்கண் தனது 

விபரீத ஆசாணத்தைக் கேட்டு ௮வ்விபா£த ஆச_ரணத்தாற் புருடன் நிவிர்த்த 

னாவதுபோல, காமியாய புருடனுடைய விபரீத ஆச. ரண த்தைக் கூறுதல் வடிவ 
ஈகையைச செய்யாநின்ற காமசாஸ் தரத்திற்கும் ௮வ்விபரீ த ஆசரணத்தின் நிவிர்த் 
இியின்சண்ணே முக்கயெக் கருததாம்) ௮வ்விபரீத ஆசாணத்தின்௧ண் கருத் 

இன்ராம. 

சங்கை :--௮நத மைதுனவடிவ தர்மத்தால் சுகத்தின் பிராபதிவடிவ புரு 

ஷார்த்தமின்றாம்; என்றாலும், காமத்தின் சாந்இவடிவ துக்கத்தின் நிவிர்த் வடி 

வம் புருஷார்த்தத்தன்மை யாலே பிசாபதமாம். 

சமாதானம் :--மைதுனதர்மத்தால அக்கத்தின் நிவிர்த்தியுமாவதின்றாம், 

மாராய்க் இலேசத்தின் பிசாபதியுமாம். பிசாசாதிவடிவ கிரகத்?தாகூடிய புரு 
டன் ௮ந்தக் 1 கொகபலததால் விபரீ தசித்தனாயப ப.சல்பரம சன்முகனாபேலும் கிமு 
கனாயேனும் சன்னுடைய இடைபபாகங்களை த் தாடனஞ்செய்வன் ; ௮தனாலஇகக் 

இதலேசத்தை யடைவதாற் பிசாசுவடிவ செகத்தினின்றும விடுபடானாயிலும் ௮ப் 
புருடன் சுயொய புருடனைபபோல முன்வியாபாரததை விட்டிருப்பன், ௮ங்ஙகனம 

காமரூபக் கிரகத்தினின்றும் விடுபடா ராயினும் காமிகளாய ஸ்திரீ புருடர் பூர்வ 

வியாடாரத்தினின்றும் நீங்கெயெவராய்௪ சுககளைப்2போலப புலபபடுவர் ; ஆகையினாற் 
காமத்தின் நீத்சவடிவ அன்படூக்கமும மைதுனதாமத்தா லுண்டாகமாட்டாது, 

செய் விறகு முதலியவற்றால் ௮க்னியின் சாந்தியுண்டாகமாட்டாது, மற்மிரு 

மாறாய் வித் இயாம. அதுபோல் மைதுனதர்மத்தால் எப்போதும் காமத்தின் 

ரீக்கமுண்டாகமாட்டாது ) மாறாய் அதனாற் காமத்தின் விர்த்தியாம். அல்லது 

முதலில் எவ்வஸ் அவின்கண் புருடனுக்கு இச்சையுண்டாமோ ௮வ்வஸ்துவின்கண் 

பின்னர் ௮ப்புருடனுக்குப் பிரவிர்த்தியண்டாம், இது நியமமாமாதலின் இச்சை 
கா.ரணமாம், பிரவிர்த்தி பதன்காரியமாம். காசணமின்றிக் காரியமுண்டாகாது, 

ஆதலிற் காரியத்தாற் காரணத்தின், ௮துமானமாம். நஇஜலத்இன் கிர்த்தயொல் 

* ஆசசணம்--வழிபாட--இரியை. 1 செகம்-பீடை



அத்தியாமம்,] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட எக 
, த.த்தின் தாற்பரியவருணனம். 3) 

மழையின் ௮துமானமாம், ௮, துபோல ஸ்இிரீ புருடர்கட்குக் காமத்தின் கிகலிர்த்இ 
யுண்டாயிருப்பின், மீண்டும் மைதுனதர்மத்தின்சண் பிசவிர்த்தி புண்டாதல் 
கூடாது. நாடோறும் இவர்களின் பிரவிர்த்தி யுண்டாகன்றது, ஆகையினால் 
இவர்கட்குக் காமத்தின் நிவிர்த்தி புண்டாகவில்லையென் றுணரசப்படும், 

சங்கை:--பைதன தர்மத்தின்கண் பிரவிர்த்தரூப ஹே.துவால் ஸ்திரீ புரு 

டர்கட்குக் காமத்தின் ௮றுமானமாமென்ன மைதுனதாமத்தின் நிவிர்த்தரூப 
ஏதுவினால் காமாபாவத்தின் ௮.நுமானமும் உண்டாகச்கூடும். 

சமாதானம்:--நிலீர்த்தி ரூபஜஹே.தவினால், காமாபாவத்தின்௫த்தி யுண்டாக 

மாட்டாது ) ஏனெனின், சாமத்தினபாவமின்றி நிவிர்த்தியாகாவிடின், நிவிர்தஇ 

ரூப ஹே.துவினாற் காமாபாவத்தின் ௮நுமானமுண்டாம். ௮ர்நிவிர்த்தி காமாபாவ 
மின்றியே உண்டாகுமா தலின், நிவிர் த். திவடிவ வியபிசாரி ஹே தவால் காமாபாவத் 

தின் சித்தியுண்டாகமாட்டாது. ஈண்டிது கருத்தாம் :--மைதுனதர்மத்தினின் 

றும் ஸ்திரீ புருடர்களின் நிவிர்ச்தியுண்டாம, அந்நிவிர்த்து சுகரூபபலத்தின் 

பிராப்தியால் இன்றாம்; ஏனெனின், பலத்தின் பிராப்தியாயின் மீண்டும் சாதனத் 
இன் இசசை யுண்டாகமாட்டாது. ஈண்டோ மீண்டும் சாதனத்தின் இச்சையைக் 
காண்டின்றோம். ஆகையினால் சுகரூபபலத்தின் பிராப்தியால் ௮ற்நிவிர் த் இயினறாம்; 
௮ங்கனமே காமாபாவத்தாலும் ௮ந் நிவிர்த் இயின்றாம ,  மற்றோ எதபரியர் கம் 

ஸ்.திரீ புருடர்களின் சரீரத்தின்சண் சரமம உண்டாகவில்லையோ அதபரியர்தம் 

மைதுன தர்மத்தின்கண் பாஸ்ப.ரம பிரவிர்த்தராவர், சரமழுண்டாய்விடினோ ௮இ 
னின்றும் கிலிர்த்தராவர், ஆகையினாற் கேவலம சரமத்சாலேயே நிவிர்த்தியுண் 

டாம். சுகத்தின் பிராப்தியினாலும் சாமத்தி னபாவததாலும் ௮ர்நிவிர்த்தியுண் 

டாவதில்லை. பரஸ்ப ரம புத்கஞ்செய்யாநின்ற இருமல்லர்கட்கு ய.ச்சக்தினின்றும் 

நிவிர்த்தியண்டாம். அர்த நிவிர்ததி சுகவடிவபபலத்தின் ௮டைவினாலேலும், 
காமத்தின் ௮பாவத்தினாலேலும் உண்டாவதின்றாம் ; மற்றோ கேவலம சரமத்்இனா 
லேயே அக்கிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது, ஆகையினால் நிவிர்த்திடிவ ஹேதுவால் 

சாமத்தினபாவம் சித் இக்கமாட்டாது. அல்லது விரியம வெளிவருதலால் ஒரு சிறி 

தும் சுகமுண்டாகமாட்டா௮, மாறாய்த் அககமேயாம. என்முலும, அத்துக்கத் 

தைப் பிரார்இயினாற் சுகமென நினைக்ச்றனன். ௮ம்மயலாற் சித்இத்தசுகத்துலும் 

Os Fab woe ps Or பரித்தியாகத்தாலேயேயுண்டாம்; ஏனெனின், வீரியம் 

வெளிப்போந்தபின்னர் புருடனுக்குப பசசாத் தாபமுண்டாகின்றஅ பலத்திற்கு 

ஹானியுமுண்டாகன் றது. மல மூத்திரபரித்தியாகத்தின்பின் பச்சாத்தாபாதி 

கள் உண்டாவதன்ரும், மாறாய் மட௫ழ்ச்சியண்டாகின்றது, கருத்திதுவாம் :- 

யாதாவதொரு சமீபவிருக்ஷ£த்தில் தேனினடை வுண்டாய்விடின் ; தேனை யடையும் 
பொருட்டு மலைமே ற்போதல் வியர்த்தமாவதுபோல, வீரியபரித்தியாக சுகத் 

தைக்காட்டிலும் மல மூத்திரபரித்தியாக ஜன்னிய ௮ இக சுகத்இனடைவு 

நாடோறுமுண்டாயினும், வீரியபரித்தியாக ஜன்னிய சுகத்இனடைவின்பொருட் 

டுப் புருடர்களின் முயற்சி வியர்த்தமாம்.



௭௨ ஸ்ரீ ஆதிமபுராணம், [ தல் 

சங்கை:--(1) இரதத்திற் (இரமித்தலில்) சுகமுண்டாவதுபோல மலமூத்திர 
பரித்தியாகத் தாற் சுகமுண்டாவதின்றாம். 

சமாதானம் :--விரிய பரித்தியாகத்தின்கண் இரதசப்தத்தின் பொருட் 

டன்மையை யங்கேரித்த © மல மூத்திரபரித்தியாகத்தின்கண் இரதசப்தத் 

இன் பொருட்டன்மையை எத்தூடணபயத்தா லங்ககேரிக்கவில்லை ? மற்றோ HHS 

கரித்தல்வேண்டும) ஏனெனின், சுகத்தின் ௮நுகூல வியாபாசத்தன்மை வடிவ 
மும் இரதசப்தத்தின் பிரவிர்த்தியின் நிமித்தமும விரியபரித்தியாகத்தின்கண் 
ணும் மல மூததிரபரித்தியாகத்தின்கண்ணும சமானமாம். அல்லது சப்த 

சஹிக ௮பானவாயுவின் பரித்தியாகத்தின்சண்ணே எகசுகமுளே தா அச்சுகம 

சமபூர்ண *தேவாங்கனைகளின் சம்யோகத்தின்௧ண்ணும் உண்டாகமாட்டாது, 
ஆகையினால் மயங்கியபுருடன் தேவாஙகனாஜன்னிய சுகப்பிராபதியின்பொருட்டு 

யாகாதிகர்மங்களைச செய்கின்றனன். ௮துபோல அ௮பானவாயுஜன்னிய சுகபபி 

சாபதியின்பொருட்டு யாகா இகாமங்களை ஏன் செய்வதில்லை ; கருத்திதுவாம்:-- 

இிருணாதி அச்சவஸ்துக்களின் பிசாபதிபின்பொருட்டு எபபுருடன் சநெதாமணி 

யைப பரித்தியாகஞசெய்வனோ அப்புததியின புருடனைச் சிந்தாமணி சபிக்கும், 
அதுபோல, அ௮பானவாயு வெளிப்போதலா வுண்டாம் சுகத்திலும் மிகவுர் 
தாழ்ஈத.காய தேவாங்களையாலுண்டாகும அுசசசுகத்தின் பிராபதியின்பொருட் 

டுச் சத்தசு ச் திவாயிலாய் மோக்ஷத்தின் சாதனமாகிய யாகா இகர்மங்களை எப்புரு 

டன் செய்கின்றனனோ அவ்வற்ப மதிப்புருடனை யாகா இகரமங்களுஞ் சபிக்கும். 

அல்லது, எவ்வாதி விஷயஜன்னிய சுகத்தை யுடன்படுசன்றனனோ ௮வனை 

யிது கேட்கவேண்டும்: -அசசுகத்திறகு ஸ்இரீயின்சரீரம் காரணமா ? அல்லது 

புருடன்சரீ ரம காரணமா *? அல்லது அவ்விரண்டு சரீ ரங்களின் சம்பநதங் கா. 

ணமா ₹ அல்லது பிரஜையின் உறபத்தி காரணமா ? அல்லது சமானஜசஇியை 

யுடைய பிரஜையின் உற்பத்தி காரணமா ? அவற்றுள், ஸ்திரீ புரூஷசரீரம ௬௧ 

காரணமென்னும இமமுதற்பக்ஷம் பொருஈதாது. ஏனெனின், சரீ.ரத்தின்கண் 

சுகம் உற்பன்ன மாவதாயின், Feu பிராப்தியின்பொருட்டு ஸ்.இிரீ, புருஷ 

சமீபம் செலலவேண்டியதின்றாம; ௮ங்கனமே புருடன் சுகப பிசாப் தியின் 

பொருட்டு ஸ்திரீயின்சமீபம செல்லவேண்டிய இன்ராம; ஏனெனின், சுக சாத 

னங்களாய தமது சரீரமிரண்டு மிருக்கன்றனவாதலின் தேகத்தின்௧ண் எந்த 

ஸ்இரீக்கேனும் பருடனுக்கே.னும சுகமின்றாம். 

oO? புருடர்களின் சம்யோகம சுகத்தின் காரணமாம், என்னும் இவ்விரண் 

டாவதுபக்ஷமும் பொருஈதாஅ; ஏனெனின், ஸ்.இரீ புருடர்களின் சம்யோகமே ௬௧ 

காரசணமாயினோ மைதுனதர்மத்தின் பின்னரும் ௮ச்சம்யோகத்தாற் சுகமுண் 
டாகவேண்டும், சுகமோ உண்டாவதின்றாம்; மாராய்ப் பசசாத்தாபமுண்டாம். 

இக்காரண)த்இினால் மகாதம புருடர்கள் :-- 

(1) இசதம்-புணர்ச்?, 

* சேவாங்கனை-- தேவதாஸ்திரி, 
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* அம்மயில் வுறறனி னடர்ம சானத்தின் 
எம்மதி மைதுன மதனி ஸீற்றினும் 
அம்மதி வைகலும் அமர்ந்து வைகுவான் 
சேம்மரை விழியேழிந் சேல்வ னாகுமே.”' (1) 

என்று கூறியிருக்கன்றனர். இதன்பொருளிதுவாம் :--2பாஜனத்தின் முடி 

விலும், மசானத்தினீ கண்ணும், மைதுனத்தின் முடிவி அம புருஷனுககுத 

Cara A Gy. யுண்டாவதுபோல எபபோதும் ௮ஃதிருபபின் அபபுருஷன் 

சாக்ஷாத் பசமமசுர சொருடனாம்) இனால் அத்திருஷ்டி. சர்ததமிருப்பஇனறாம், 

ஆகைபினால் ஸ்இரீ புருஷர்களின் சை போகமும் சுகததின் காசணமன்மும். 

பிரஜையின் உற்பத்தி சுககாரணமாமென்னும இமமூன்றாவதப௯்$மும பொ 

ருநதாது) ஏனெனின், பிரஜையினலுற்பதத ச்கததின் காசணமாயினோ மூடடை, 

(ஒர் பூசசி அல்லது pr Guys) சடம், பேன்முதலிய பிரஜையி னுற்பததியி 

னாலும் ஈமம?னார்க்குச சுகமுண்டாக2வண்டும், உண்டாவதோ இன்மும; மாருய்த் 

அக்கமாம். ஆகையினாழ் பிரஜையினுற்பகஇயும சுககா.ரணமன்றாம. 

சமானஜாதியையுடைய பி.ரஜையினுற்பத்து சுகத்தின் காணமென்னும இர 

ரான்காவதுபக்ஷமும் பொருந்தாது ; ஏனெனின், உலகின்கண் பு.த்இரா திவடிவப 
பிசஜையோடுகூடியவனா யிருகபோதிலும புருஷன் பு,5இசா.இகளால் தக்கியா 

யிருத்தல் கண்டுளேம். கருத்திதுவாம :--பிரதிகூலமாகய புகதிராதகளோ பிர 

சித் தமாய்ப பிதா மாதாக்களின் துக்கத்தின் காசணமாகின்றனர் ; வுனுகூலமாய 

புத் ் இரா இகளும் காத்தல் ௮தரிக்தல்களின் சிந்தையின் வாயிலாய்ப பிதா மாதாக 

களின் அக்ககா.சணமாசன்றனர். 

ஆண்டுப் பூர்வ கரர்தத்தால ஸ்இரீரூப விஷயததஇின்கண் சுககா.ரணததன் 

மையின் சண்டனஞ்செய்யப்பட்டது. இப்போது இரசன இந்திரியத்தின் விஷய 

மாய இசசாஇிகளின்கண் சுககா.ரணத்தன்மையின் கண்டனச்தைச் செய்வாம:..- 

ஸ்திரீரூப விஷயம் புருஷனுடைய சுககா. ரண மலலாகதுபோல அன்னமும், ஜல 

மும் இவனது சுககர.ரணமன்மும் ; ஏனெனின், போஜனஞ் செய்யபபெற்ற ௮ன்ன 

மும், பானஞ்செய்பப்பெற்ற ஜலமும் பின்னரிபபுருவனுடைய அக்ககாரணமாய்த் 

தோற்றும், , கருத்திதுவாம :--போஜனஞ்செய்து தஇருப்தனாகிய புருஷனுக்கு 

மேலுஞ் சிறிது ௮ன்னததைப் பரிமாறின் உரத்தகுரலோடுந் தடுபபன், ,ஐகை 

யின லிப்புருஷனுக்கு ௮ன்னத்இன்சண் துவேஷமுளதென அறியப்படும். யாது 

துவேஷத்தின் விஷயமாமோ ௮து அக்கத்தின் சாதனமாம் ) சிம்ம சர்ப்பாதி 

களைப்2போல) ஆகையினால் ௮ன்னாதிகள் சுகத்தின் காரணமன்றாம். 

சங்கை:--௮ன்னமும் ஜலமும் சுகத்தின் காசணமன்றாயின் சுகப்பிராப்இயின் 

பொருட்டு அ௮ன்னஜலத்தன்கண் உலகரின் பிரவிர்த்தி உண்டாதல் கூடாது, 
10
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யாவருக்கும் அ௮ன்னஜலத்தின்கண் பிரவிர்ச் தியுண்டா தலைக் கண்டுளேம்; ஆ selon 
அன்னமும் ஜலமும் சுகத்தின் சாணமேயாம். 

சழாதானம்:--௮ன்னமும் ஜலமும் சுகத்தின் காரணமன்றாம் ) மற்றோ 
௮ன்ன இலத்தாற் சிறிதுபோது ப௫தாகங்களின் சார்இியுண்டாம். ஒங்கி எறியா 
நிற்கும் தீயின்கண் எறியாகின்ற காஷ்டக்கூடடமானது சணமாத்திரை அத்த 
யின் ஒங்கி ஜ்வாலையைத் தணிக்கும். ஜலத்தால் ஈனைச்சப்பட்ட பிருஇவியை வாயு 

காயவைக்கும், ௮வ்வாயுவை ௮னாதஞ்செய்து ஜலத்தின் தெளித்தலானது கண 

மாத்திரை ௮ப்பிருதிவியின் உஷ்ணத்தை நிவா ரணஞ்செய்யும, இவ்வண்ணம் 

சரீரத்தினுள் இராநின்ற ௮க்கினியும பிராணனும் சடையற்றனவாய்ப் பிசாணிக 
ஸின் பசிதாகங்களை யூண்டாக்கும். அவற்றுள், பிராணன் ப௫ியையுண்டாக்கும், 
௮க்னிதாகத்தை யுண்டாக்கும. புருஷனால் உட்கொள்ளப்பட்ட ௮ன்னஜலங்க 

ளாற் சிறிதுபோது பரிதாகங்களின் சார்இியுண்டாம். கருத்திதுவாம் :--அுன்ன 
மும் ஜலமும் விழ (உட்கொள்ளப்படுத) லாற் பிராணாக்கினிகளின் நிசோ.தமுண் 
டாம், அர்நிசோதத்தாற் கணமாத்திரை படதாகங்களின் சார்தியுண்டாம்; ௮ப 
பசிதாகங்களைச் சத தல்வடிவ சாந்தியின்கண்ணேயே ௮ற்பபுத்தியையுடைய பிரா 
ந்த புருஷன் சுகத்தை யுடன்பட்டனன். ஆகையினால் இசசனேந்திரியவிஷய ௮ன் 

னாதிகளின்கண் சுகத்தின் கா.ரணத்தன்மையின்றாம். இவ்வசை சபதா இவிஷயங் 

கள் பிராப்தமுறிலும் புருஷர்கட்குச் சுகமுண்டாகமாட்டாது ; மற்றோ கணமாத் 

இசை இச்சையின் நிக்கமுண்டாம். கருத்திதுவாம் :--௪ப்தாதிவிஷபங்களின் இச் 

சையினால் முதலிற் சித்தம் சஞ்சலமாம், ௮ச்சப்தா திவிஷயங்கள் ௮டைவு.றினோ 
கணமாத்திசை சத்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மையின் நீக்கமுண்டாம், ௮ச்சஞ்சலத் 
தன்மையின் க்க வடிவூத்தத்தின் ௮வஸ்தையையே மூடபுருஷன் ௬௪ ஆபமென 

அங்கேரித்துளன். ௮றிஞ புருஷனோ.! இங்கனமுணர்வன் சித்தம் பூதங் 

களின் சத் துவகுண த்தின் காரியமாம்; ஆகையினால் கிர்மலமாம், ௮ங்கனமா£பிலும், 
௪ப்தா இவிஷயங்களி னிச்சையினாற் சலிபபிக்கபபெற்ற சத்தமானது ஆந். தவடிவ 
ஆன்மாவின் பிரஇபிம்பத்தைக் கவர்வஇில்லை. ௮சசப்தா திவிஷபங்களின் ௮டைவு 

உண்டாயிமனோ சிறிதுபோது இச்சை நீங்கிச் சத்தம நிலையாம். அநநிலையாய 

சுத்தத்தின்கண் ௮ரஈதவடிவ ஆன்மாவின் பிர இபிம்பமுண்டாம். ஆர். தவடிவ 

ஆன்மாவின் பிரதிபிம்பத்தாற் றுன்ப வடிவசித்தமும் இன்பமெனத் தோன்றும், 
அந்தப் பிம்பலடி வ ஆன்மாவே முக்கிய சுகவடிவமாம். இக்கருத்தனாலேயே 
eran Br gs இன்கண் விஷபயப்பிரரீப்இு காலத்திலும் ௮றிஞனுக்கு நித்திய ௬காறு 

vem கூறப்பட்டளத. ௮றிவிலாலுக்கு கணிக சுகாறுபவமாம். ஆகையினால் 

சப்தாஇிலிஷபங்களாற் இஞ்சித்மாத்இரையும் புருஷர்கட்குச் சுகமுண்டாகமாட் 
டாது; மற்றோ அன்பவடிவ ௮ர்தக்காணத்தினது பரிணாமத்தின் கண்ணே 

பிரார்த புருஷன் சுகபு த தியைச் செய்வன். 

அல்லது வி; ஜன்னிய அரதக்காணத்தின் பரிணாமவடிவ பலத்தின்சண் 
உற்பத்தி, நாசம், பரிச்சின்னப்பான்மைவடி.வ தோஷங்க ஞூளவாதகின், ௮.தன் 
கண் புத்திமானாகிய புருஷனுக்குச் சுகபு.த்தி யெங்கனமுண்டாம் ? மற்ஜனோ வண்
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டாகமாட்டா௮. ஏனெனின், சுருதியின்கண் வியாபக ஆன்மாவிற்கே சகல் 
வரூபத்தன்மை கூறப்பட்டுள்ள து. 

அல்லது வியாகரணரீ இியாய்ச் சுகசப்தத்தின்பொருகக் செய்யினும் அந்தக் 
கரணத்தின் பரிணாமத்திற்குச் சுகஸ்வரூபத்தன்மை சத்தியா; ஏனெனின், 
௪.தனால் இந்தஇிரியங்களின் கோளகை பிரசன்னமாமோ ௮து சுகமெனப்படும், 
விஷய ஜன்னிய சுகத்தை விசாரஞ்செய்வதனால் மாருய்த் தோஷூந்தையால் ஹிரு 
தீய வடிவகோளகம் தபிக்குமாதலின் எத்துணை விஷயஜன்னிய சுகங்கஞுளவோ 
அவை யாவுர் லுக்கவடிவமாம். முற்கூறிய முத்இயினின்றும் எக்காணசத்தாலே 
லும் சுகமுண்டாகமாட்டாது ; மற்றோ சுகம் நித்தியமாம், யூ.அ உற்பன்னமாமோ 
௮ சுகரூபமன்றாம்; ஆகையினா லித் தகைய நித்திய சுகவடிவ ஆன்மாவாய யான் 
சத்துச்சிக்து ௮த்விதேவடிவனாம். 

சங்கை: சத்து, சித்து, அநந்தம் என்னு மிவ்வகையாய சப்கங்களின் 
பேஅத்தால் ஆத்மாவின் சொரூபபேதம் ஏன் உண்டாகமாட்டாது, 

சமாதானம்:--பு.த்திமான்களாய புருஷர்கட்குச் சத்துமுதலிய சத்தங்களின் 
பேதத்தாற் சத்துச் சித்து அாந்தவடிவ அருத்தங்களின் பேதபுத்தி ஒருகா 

௮ம் உண்டாகமாட்டாது; ஏனெனின், சப்.தங்களின் பேதமுறினும் ௮ருத்தத்இன் 

ஒருமை உலகின்கட் கண்டனம். ஒரேபு௬ஷ வியக்தியின்கண் தந்ைத, மைரந் 

தன், சாயகன், தமையன் என்னும் இவவகையாய பின்ன பின்ன சப்தங்களை மைர் 

தன், தர்தை, மனைவி, தம்பி முதலியோர் முறையே கூறுகின்றனர்) அங்கன 

மாயிலும், ௮ச்சப்தங்களின் பேதத்தாற் புருவவியக்தியின் பேதமழூண்டாவதின் 
ரூம். அதுபோல அன்மாவாய என்கண் சத்து, சித்து, ஆநந்தம், பரிபூர்ணம் 

என். ஓடிமிவவகையாய பின்ன பின்ன சப்தங்களைச் சாஸ்திரக் கூறுெறதென்றா 
அம். ௪த்அமு.தலிய சப்தங்களின் பேதத்தால் ஆன்மாவாய எனக்குப் பேதமுண் 
டாகமாட்டாது. இப்போது எந்நிமித்தத்தைக் கவர்ந்து சத் துமுதலிய சப்தங 
கள் ஆன்மாவை யுணர்த்துமோ அ௮ந்நிமித்தங்களைக் காண்பிப்பாம் :--மலடி மகன் 
௮சத்தியனாவதேபோல ஆத்மாவாய யான் ௮௪த்தியனன்றாம்; மற்றோ we sG 

ws Meni விலக்ஷணமாம். ௮வ்விலக்ஷண த்தன்மை வடிவநிமித்தத்தைக் கவர்ந்து 
சத்தியசப்சமானது ஆன்மாவாய என்கண்ணே பிரவிர்த்துத்தது, கடாதி ஜட 
பதார்த்தங்கள் ௮ன்னியத்தால் விளங்குவதுபோல ஆன்மாவாய மான் அன்னிய 
மெதினை லும் விளங்குபவனன்ரும். ஆகையினால், ஆன்மாவாய யான உனன்றம் ; 

மற்றோ கடாஇி ஜடபதார்.த்தங்களிலும் விலக்ஷணனாம். ௮வ்விலகஷண த,சன்மை 
வடி.வரிமித்தத்தைக் சுவரந்தே சேதனசப்தம் , ஆன்மாவாய என்கண்ணே பிர 
விர்த்திக்னெற.அ. எவ்வஸ்அு பிரதிகூலமாமோ ௮ சுகசப்தத்தின் அருத்தம் 

ஆசுமாட்டாஅ ; மற்றோ அக்கசப்தத்தி னருத் தமாம். சிம்மசர்ப்பா இசளேபோல, 

எவ்வஸ்.ு. ௮ன்னியத்இின் சேஷ (அங்க) மாமோ ௮௮வும் ௬ கசப்தத்தின் ௮௬௫௪ 
மன்ழும், மற்றோ. அச்சுசப்தத்இ னருத் தமாம்) ஸ்இரி.சனா இகளைப்போல. இவ்வி 

தம். ஆன்மாவாய.யான் ஆக்கவடிவனன்றாம், மற்றோ அக்கக்இலும் விலக்ஷணனாம்,



௭௬ பர் ஆத்மபுராணம். [முதல் 

ஆகையினால் அ௮வ்விலக்ஷண த்தன்மை வடிவநிமித்தத்தைக் கவர்ந்து ஆரந்தசப்தம் 
ஆன்மாவாய என் கண்ணே பிரவிர்த்தித்தது. இர்நெறியே ஆச்மசப்தீமும், ஏக 

சப்தமும், அத்விதியசப்தமும், ௮ஸ்தூலசப்தமும், ௮ஈணுசப்தமும் பேதமின் 
றிய சச்சிதொாரந்தவடிவ ஆன்மாவாய என் கண்ணே பிரலிர்த்தித்தது. ஈண்டிது 
கருத்தாம:--அன்மாவைப் பிரதி பாதிக்கப்பட்ட சப்தங்கள் இருவகையாம். 
ஒன்.று விதிமுகமாம் ) மற்றொன்று நிஷேதமுகமாம், அவற்றுள், விதிமுகமாப 
சத்தியாதி சப்தங்களோ முதலில் ஆன்மாவையுணர்த்இப் பின்னர் ௮௪த்தியாதி 

களினின்றும் வியாவிர்த்தியை யுணர்த்தும், கிஷேதமுகமாய அத்விதீயாதி சப் 

தீங்களோ முதலில் சாக்ஷ£த் (நேரே) வியாவிர்த்தியை யுணர்த்இப் பொருளால் 
ஆன்மாவை யுணர்த்தும் (வியாவிர்த்தியென்பது பேதத்திற்காம்., அகையினாற் 

சத்திபாதி சபதங்கட்குப பேதமுண்டாயினும் அவற்றின் அருத்தத்திற்குப் பேத 

மின்றாம், மற்றோ ஒசே அன்மாவைச௪ சர்வ சத் தஇியாதிசப்தங்கள் உணர்த்தும் 

எனச் துணியப்பெற்றதாம்,. 

இப்போது யுத்திமினலும் சததியாதிசப்தங்களின் அருத்தத்தின் அபே 
தீ.த்தை நிரூபிபபாம் :--.ஐண்டு௪ சுகத்தினின்றும் பிரகாசம் பின்னமின்றாம். ஏனெ 
னின், சுகதஇனின்றும் பிரகாசம் பின்னமாயின், துன்பம் துன்பத்தின் சாதன 

மாய சர்ப்பாதிகளைபபோல் பிரகாசமும் பிரதிகூலமாம். 

அல்லது சுகத்தின் சாசனமாய ஸ்திரீ தனா தகளைபபோல ௮ன்னிய போக்தா 
வின் ௮ங்கவடிவமாம், அுகூலகமமா தலின் பிர திகூலமும், ௮ன்னியத்தின் ௮ங்க 
வடிவமும் பிரகாசமன்றாம. அஆகையினாத் பிரகாசம் சுகத்திலும் பின்னமன்றாம், 
கருத்திதுவாம் :--சுகசாசனங்களாய மாலை ௪௩ தனாஇவிஷயங்கள் ௮.நுகூலங்க 
ளாம். ௮வவிஷயங்களின் சமபஈதத்தால் உற்பன்னங்களாய ௮ஈதக்கரணத் இன் 
விர்த்திகள் ௮நுகூலதரங்களாம, அவற்றை யொளிர்விபபசாய ஆரதவடிவ 
ஆன்மா ௮றுகூலதமமாம்) ஆகையினாற் பிரதிகூலத்தன்மையும் ௮ன்னியசேஷ & 
தன்மையும் பிரகாசத்தின்கண்ணே பொருந்தாது. தரம், தமம் என்னு மிவ்வி 
ரண்டு சப்தங்களும் ௮இக.த தன்மையின் வாசகங்களாம். 

சங்கை :--பிரகாசசுகங்களின் பரல்பாபேதமுண்டாக வேண்டாமெனிலும் 
௮வவிரண்டு தர்மங்களிலும் ஆனமவடிவதராமி பின்னம் ஏனாகமாட்டாது. 

சமாதானமீ :--இவ்வான்மரீப பிரகாச வடிவத்இனும் பின்னமன்றாம் ; ஏனெ 
னின், ஆன்மா எல்லா ௮ச்தக்காண விர்த்திளையும் ஒளிர்விப்பவர். யாது பிரகா 
சத்தினின்றும் பின்னடீமாமோ அது எல்லா விர்ச்தகளையும் ஒளிர்வியாது. புத்தி 
யா.இகளைப்போல. ஆன்மாப் பிரகாசத் னின் றும் பின்னமாயினோ அப்பிரகாச 
சொருபமா.தலின், கடாஇகளைப்போல அசான்ம சொரூபமாம். கடா திசட்கேபோல 
அகான்மசொருபத் சன்மையை ஆன்மாவிற்கு உடன்படல் வா இக்குஞ் சம்மதமின் 
ரூம், ஆகையினால் பிரகாசத்தினும் ஆன்மா பின்னமன்ரும் ; மற்றோ பிரகாச 
சொரூபமாம். சுகத்தினின்றும் பிரகாசம் வேறன்றென்று முன்னஞ் சொன்னதே 
போல பிசகாசசத்்இனின்றும் சுகமும் வேறன்றாம். ஏனெனின், asf
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னின்றும் பின்னமாயினோ ௮ப்பிரகாச சொருபமாம் ) அப்பிரகாசமான FH 

இற்குச் சுகரூபத்தன்மை பொருந்தாது, 

சங்கை :--விளக்சாற் கடாதிகளின் விஎக்கங்கூடும்; கடாஇகளினின் றும் 

விளக்கு வேறாம். அ௮துபோலச௪ சுகத்தின்வேரறாய பிரகாசத்தினாலும் சுசதஇன் 
விளக்கங்கூடும், சுகப்பிரகாசங்களை ய2பதமா யங்கேரித்தல் நிஷ்பலமாம், 

சமாதானம்: பழுதைமுதலிய வியாவகாரிக பதார்த்தங்களும் டாம்புமுத 

லிய கற்பித பதார்த்தங்களும் தம்மின்வேறாய ஒளியால் விளங்குவதுபோல 
தன்னிற்பின்னமாப பிரகாசத்தாற் சுகம பிரகாசமாவஇன்றாம்) மற்றோ தன்னின் 
அ௮பின்னமாய பிரகாசத்தினாலயே சுகம பிரகாசமாம, ஆகையினால் சுகமும் 
பிரகாசமும் ௮பேதமாம். ஈண்டிது கருத்தாம் :--பழுதைமுதலிய இரு வஸ் 
அக்கள் சே. தனத்தின்்கண் கற்பிதங்களாம் ஆகையினா லவற்றிற்குப் பின்னப் 

பிரகாசத்தாற் பிரகாசத்தன்மை பொருந்தும். அன்மசொரூுப சுகம் கற்பிதமன் 

றும்), மற்றோ சாவத்தினஇிஷ்டானமாம்) அகையினாற் பின்னப்பிரகாசத்தால் 
௮தன௮ பிரகாசமாந்தன்மை பொருகதாது. 

பிரகாசத்தினின்றும் ஆன்மா பின்னமன்றாவதுபோல, சுகத்இனின்றும் 
ஆன்மா பின்னமன்றாம; மற்றோ ௮பின்னமாம். பிசகாச சொரூபசுகத் தினின்றும 

ஆன்மாப் பின்னமாமேற் கடா திகளைபபோல ௮னான்மாவாம். அன்மாவிற்கு ௮௩ன் 

மத்தன்மை பங்கோரமின்றாம். ஆகையினார் பிரகாசம், சுகம், ஆன்மாஎன்னு மிவை 

மூன்றற்கும ௮பேதமாமெனச் சித்துத்தது. ஈண்டு பிரகாசசப்தத்தாற் சைதன் 

னியத்தைக் கவர்ந்துகொள்க, சுகசபதத்கால் ஆரஈதச்தைக் கவர்ஈதுகொள்ச. 

ஆத்மா? ஆரந்தம, பிரகாசம் என்னும இம்மூன்றும சத்தினின்றும் பின்னமன்றாம் ; 

ஏனெனின், மலடிமகன் சத்தினின்றும் பின்னமாதலின் ௮௪சதஇயமாவதுபோலச் 

ச.த்தினின்றும் பின்னமாய ஆன்மா, அதம், பிரகாசம் என்னும மூன்றற்கும் 
மலடி.மகனுக்குப்போல ௮சத்தியத் தன்மையே பிராபதமாம். ஆன்மாவிற்கு ௮௪த் 

இயத்தன்மையை யெவருமக£கோசரஞ் செய்வதின்றாம். ஆன்மா, ஆரஈந்தம், பிரகாசம் 

என்னும் இம்மன்றும சத்தினின்றும் பின்னமன்ராமாவதுபோல சத்தும் இம் 
மூன்றினின்றும் பின்னமன்றாப; ஏனெனின், ஆன்மா, ஆராசம், பிரகாசம் 

என்பவற்றி னின்றும் சத்தை பின்னமாயினோ' கடா இகளைப்போல ௮னான்ம 

அக்க ஜீடவடிவமாம். ௮னான்ம வடிவமடைர்த எத்தை, மலடி மனைப்போல 

அசத்தியமாம." கருத்திதுவாம்:--அன்மா என்பது தனது வடிவகத்திற்காம், 
தன் வடி.வினின்றும் சத்தை பின்னமாயின் மலடி.மசனைபபோல ௮ச.த்தியமேயாம், 
ஆகையினால் ஆன்மாவினின்றுஞ் சத்தை பின்னமன்ராம. ௮ச்சச்சிதாரர் சவடிவ 
பசமான்மாவே யான், தேசகால வஸ்து பரிச்2சதமற்றவன் யான். கையி 
னால், பரமான்மாவாய யான் அசர்தனாவேன் ) பழுதையின்கட் பாம்பு கற்பித 
மாவதுபோல அநந்த (அந்தமற்ற) தன்மாவாய caret sap ceo பிரபஞ்சமுங் 
கற்பிதழாம். கா.சணகாரிய தேசகாலாஇகளின் வாசக சர்வ சப்தங்கட்கும், அங்க



னமே சர்வஞானங்கட்கும் பரபர்ன்மாவாய யானே விஷபமாம், இக்காரணத் இன 
லேயே வேதார்தவாக், யெங்களினாலும், ௮ங்கனமே வேதார்தவாச்பெரஜன்னிய 
ஞானத்தினாலும் பரிபூர்ண ஆன்மாவையும் யான் கண்டனன். ஆகையினால் யான் 
இருத௫ருத்தியன். கருத் தஅவாம்:--எவ்வான்ம சொரூபத்தை நிச்சயஞ் செய்யும் 
பொருட்டு இத்துன்பவடிவ சரீசத்தின்கண் யான் பிரவேசஞ்செய்தனனோ.!' அவ் 
“வான்ம சாஸஸச்காரம் இப்போதெனக்குப் பிராப்தமாயிற்று ; ஓகையினாற் கஞ் 
இத்மாத்தரமும் எனக்பெபோது கர்த்தவயமின்றாம். இப்பரமான்ம தேவரான 
வர் குரு,வேதார்தவாக்யெ ஜன்னியஞானத்தால் ௮பசோக்ஷமாய தம்முடைய 
வடிவத்தைக் கண்டனர், இக்காரணத்தினாலேயே : இவரிந்திரர்”” என்னு மிர் 

சாமத்தை யடைவுற்ற Bois ஆன்மா பிரஹ்மரூபமாயினீர் ) ஏனெனின், பிரஹ் 
மத்தை யறிபவர்க்குப் பிரஹ்மரூபத்தன்மை சுருதியின்கண்ணே பி.ரசத்தமாம். 
௮வவிர்தாரெனப் பெயரிய பாமான்மாவை ௮க்னிமுதலிய தேவதைகள் தேவத் 
தன்மையையுடைய மனுஷர் இந்திரர் எனப் பசோக்காமத்தாற் கூறினர். இக் 
காரணத்தாலேயே இத்தேவதைகள் பிரத்தியகஷ காமக்ரெகணத்தால் அவேஷங 
கொள்கின்றனர். உலகன்கண்ணும் மகா புருவரை ஆிரியசரென்பன am Au 

பசோக்ஷராமங்களா லழைக்கின் அவர்கள்மேல் ௮ம்மகாபுருடர் சர் தோஷமுடைய 
சா௫ன்றனர். தேவதத்தன், யஞ்ஞதத்தன் என இவ்விதம் ரோராமத்தால் மகா 
புருஷரை ௮ழைக்கனோ அ௮வன் பேரில் துவேஷங்கொள்கின்றனர். கருத்திது 
வரம் :--தேவதையும் சஷ்டபுருஒரும் பிரத்தியகூராம சொகணத்தால் அுவேஷிப் 

பசேல் பரமேசுரர் பிரத்தியக்ஷ நாமக்செொகண த்தால் துவேஷிப்பரென்பதில் அற்பு 
தம் ஏன்னை? இர இரரெனப் பெயரிய பாமேசுரரை இந்திரர் என்னும் காமத்தால் இத் 

தேவதைகள் கூறுவர், தாமும் பிரத்தியக்ரராமக் ரெகணத்தால் துவேஷிக்கும்; 

இக்காரண த.சால் விவேகிபுருவன் பரசோக்ஷபபிரியர்கள் தேவதைகள் எனக் கூறு 

வன். இவ்வுலகின்சண்ணும் சன்மார்க்கத் தன்கண் சஞ்சரியாநின்ற புருஷம் தேவ 
தைக்குச் சமானமாவர், ௮வரிடத்இினும் தேவதைகளைபபோல நியமமாய்ப் 
பசோக்ஷகாமக்செகண த் இனாலே ம௫ழ்வைச் கண்டனம். இக்காரணத்தினாலேயே 
தீர்தை, ஆரியர் மு.தலி2யாரின் ரேரான ?தவதத்தா தி ராமங்களைப் புத இமானான 
புருஷன் கூறுவதின்மும். அங்ஙனம் மங்கையர்களும் தங்கள் பதிமுகலியோரின் 

சேசானதேவதத்தாதி சாமங்களைக் கூ௮வதின்றாம்; மற்றோ! ஸ்வாமி என்பன முத 
லிய பசோ௯ஷ நாமங்களால் விவகரித் அக் கொள்ளுவர். இவ்வகை ஸலனகா.இ இருடி 
யர் சாத்துவிககான பிரஜைகட்கு ஆன்மாவி னுபதேசத்தைச் செய்து கூஅவாரறா 
யின் ஹே ஆன்மஞானத்தின்கண் ௮இகொரிகளாய பிரஜைகளே !! உங்கள் பொ 
ருட்டு ௮த்தியாரோப ௮பவாதத்தால் ஆத்மாவின்வடிவம் இதபரியர்தம் யாம் 
கூறினேம். அர்த ஆன்மா மகாவாக்யெங்கட்கும், மகா வாக்யெ ஜன்னிய விர்த்தி 
ஞானத்திற்கும் விஷயமாம், ஆயினும் நீங்கள் கடா இகளைப்போலச் சொரூபமாய் 
ஆன்மாவை விடயவடிவமென அறியவேண்டாம்; மற்றோ வேதார்தத்இன் சாற் 
பரிய-ஞானவாயிலாய் ௮விஷய வடிவமாயே ஆன்மா அறிபத்தக்கதாம். கருத்... 
வாம் :--கொம்பைப் பிடித்.துக் கோவைக் (பசுவை) காண்பிப்பதுபோல. ஆக்மா. 
வைச் காண்பிப்பஇல், சமர் த்தரெவருமின்றாம்.



Mew.) இருக்குவேதத்தின் இதர உபநிட க் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 44 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் / தாங்கள் சர்வசக்இ சம்பன்ன.ரா.சலின் கோவைப் 
போல நேரே .தன்மாவை எங்கள்பொருட்டு ௮றுக்கச௫த்தல் வேண்டும். 

சமாதானம் :--ஹே அ௮திகாரிகளாயெ பிரஜைகளே /! அ௮த்தியாசோப அப 
வாதவடிவ மாயையினாலன்றி ௮த்கியே ஆன்மாவைக் கூறுவதில் எப்புருலன் ௪ம் 
தீ.தனாவன், எவன்றான் கேட்பதிற்சமர் த்தனாவன் ; மற்றோ ௮த்இயாசோப அபூ, 
வாதத்தினாவலேயே அன்மாவைக் குரு கூறுகின்றார் சாஸ்திரம் கூறுகின்ற, 
௮இகாரியும் செவணஞ்செய்வன். இக்காணத்தினாலேயே தைத்இரீயசுருதியின் 
கண் ஆன்மா மன வாக்குகட்கு ௮விஷபமெனக் கூறப்பட்டுளது. கேனோபகிஷ 
தீதின்கண் இது கூறப்பெற்றுளது:--தத்துவஞானிகளின் சம்மதத்தில் ஆன்மா 
அவிஷயமாம், எவ்வவிவேட புருஷர் புத்தியாதிகசோ ஆன்மாவென உடன் 
பட்டுளசோ ௮வர்சம்மதத்தே கடாதிகளப் போல ஆன்மாவும் .விகபமாம். 
கடோபநிவத்தின்கண் இது கூறப்பெற்றுள்ளஅ:--வாக்இற்கு ௮விஷயமாய ஆன் 
மாவை யாவன்கூறுவமனோ ௮வ்வான்மாவின் வக்தாவும் அச்சரிபவடி.வமாம். 
இர்்.இரியங்கட்கு ௮விஷபமாய ஆன்மாவை யாவன் கேட்பனோ ஏச்சுமோ 
தாவும் ஆச்சரியவடிவமாம். மனதிற்கு ௮விஷபமாய ஆன்மாவை ஆரியர் 
உபதேசத்தால் யாவன் சாக்ஷா£த்கரிபப?னோ ௮வ்வடைவுற்றானும் ஆச்சரிய சொர 

பமாம், ஹே சாத்துகிகப்பிரஜைகளே / இதற்குமேல் தன்மசொரூபத்தை 

யுபதேடுப்பஇற்கு யாம்சமாத்தரல்லேம் ; மற் இசைமாத்திசமாய் ஆன்மாவின் 
உபதேசத்தை யாம் உங்கள்பொருட்டுச் செய்தேம். மேல் நீங்கள் சர்வயுத்இகளை 
புமூணாந்2தோர்க2ள யாவீர், Sager இரங்களையும் ஈன்றாக ௮றிந்தேயுளளீர் 

ஆகையினால் உங்களுடையபுத்திகளால்விசாரித்து இஈச ஆன்மாவை $ங்களடைந்து 

விடுங்கள். இராமேச்ச.த்ை யடையுமிச்சையுடையோன் ஒருவன், மற்றொரூவளை 
கோக் எம்மார்க்கத்தால் யான் இராமேச் சுரத்தையடைதல் கூடும் கூ.றுமென, 
அப்புருஷன் தென்றிசையைக் காண்பித்தனன். மேல் செல்லும்புருஷன் சன்மதியி 
னா லையே இராமேச்சு. த்தை யடைவன். ௮துபோல, ஹே பிரஜைகளே. இசைமாத் 
இரமாய், ஆன்மாவையாம் உங்கள்பொருட்டுக் கூறினேம. மேல் உங்கள்புத்தியால் 

நீங்கள் ஆன்மாவையறியுங்கள். ஸ்ரீ வசிஷ்ட பகவாலஸும், ஸரீ இராமச்சர் இரமூத் 

இக்கு இவ்வண்ணங் கூறியுள்ளார் :- 

உஉடஉ௰. கொ௱ா8 வ வஹா 7 WTO Lo | 
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வ திகழ ருண்முறை ராகவ விவத்தைமாத் திரத்தி 
னிகழு பாலன மாயுறு ஜெப்தியா மதற்கோ 
புகழு.கேவல காரணம் புரையறு குமரன் 
மகிழு ஐுஞ்சுத்த புத்தியே யாகிமன் னுஙுமால்.” (2) 

இதூபொருளாம்:--ஸா.தனசதுஷ்டா!। ஸம்பன்ன முழூட்சுவானவன் ௮சேஷசால் 
இச பான்டித்தியமும், பிசஹ்மரிஷ்டையுமுடைய வாடிரியரின் ஸந்நிதியை



a) ஸ்ரீ ஆத்டீபுசரணம். bene 

அடைந்து வேதாந்தசாவணஞ் செய்க, என்னுஞ் சுருதியின் ஆஞ்ஜையைப் பால 
னஞ் செய்யும்பொருட்டே சீடன் பொருட்டுக் குருவி லுபசேசமாம்) ஆத்ம சாட் 

சாத்காத்திற்கோ / டனுடைய சுத்தபுத்தியே சேவலங்காசணமாம். Lr FS 
புத்தியுடைய புருஷனுக்குப் பிசமாவினுபதேசத்தினாலும ஆத்மாவின் சாக்ஷாத் 

காச முண்டாகமாட்டாது) இக்காரணத் தஇினுலேயே பிரமாவினுபதேசத்தால் 

விரோசனலுக்கு ஆத்மஞான முண்டாகவில்லை. Can wg au Grange an 

நறவைராக்யெமில்லாத புருஷர்களால் இப்பரமான்மா ௮றிய யோக்கியமன்றாம் ; 

மற்றோ, வைசாக்கெயமுடைப புருஷர்களாலேயே இப்பசமான்மா ௮றிய யோக்கயெ 

சாதலின் ஹே பிரஜைகளே! ஆன்ம சாக்ஷாத்காரத்தின்பொருட்டு நீங்கள் வைசாக் 
இயத்தைச் சம்பா தி த்துக்கொள்ளுங்கள். 

சங்கை:--ஜஹே பகவன் / எதனாலியாங்கள் வைசாக்யெசதை படைவோமோ! 
அத்தகைய வுபாயமியாது. 

சமாதானம்:--ஹே அதிகாரிகளாக பிரஜைகளே! வை. சாககியமடையும 
உடாயத்தை யுங்கட்குயாம் முன்ன2?ம கூறினேம். சுகத்தின் ஸாதனமாய ஸ்திரி 

பு.த்திராதிகளிடத்தில எப்போதும் தோஷ ததைக் காண்பதே வைராககியமுண் 
டாதற்குக் காரணமாம். இந்தபபிரகாரம ௮திகாரிகளாகிய பிரஜைகடகு உபதே 

சஞ்செய்து உலகரின் சோகத்தைக் கெடுபபவராய ஸனகாகி மஹாதமாக்கள் 

மீண்டும் விவை இசடூத்துள்ள அதிகாரிகளை ௮னாதராஞசெய்து அவ்விடத்தே 
மறைந்தனர். ௮ந்தச சனகாதி ரிஷிகள் மறைந்தபின் 'கடைததற்கரிய வாசிரிய 
லாபத்தால் மமிழ்வையடைந்த மனத்தோடுகூடிய ௮வவெல்லா ௮இகாரிப பிரஜை 
களும் பரஸ்பாம இவ்விதமான வசனங்களைக் கூறுவா.சாயினர் :--௮இகாரிகளாய 
ஈம்மனோது பாக்கெபமே பாக்யெம். எக்காரணத்தாற் சனகாதி மஹரிஷிகள் குரு 

வாயினசோ / ௮சசனகாதி மஹரிஷிக ளெத்தகைபசெனின் ? ஸர்வப்பிராணிக 

ளிடத்திலுஞ் சமான இருஷ்டியுடையவர்கள், காமக்குசோ தமற்றவர்கள்,, வாயுவா 

னது உள்ளும் வெளியுஞ் சஞசரிபப?தபோல சர்வ புருஷர்களின் உள்ளும் புறம் 

புஞ் சஞ்சரிக்்றவர்கள், பரோபகாசத்தின்கண் நித தியபபிரீ. தி யுடையவர்கள், 
தோஷ்ணாதிகளாச சபெபவர்கள், பிறர்தோஷங்களைக் கூறுவ தில் மெளனமுற்ற 

வர்கள், ஸர்வதோஷழு மற்றவர்கள், ஆத்மஞான ஸம்பன்னர்கள், சரத்காலத் 

9 2 தாக்டிய சமுத்திரமானது கலக்கமற் நிருபப.து 2பாலக் கலக்கம் ௮ற்றிருபபவர் 

கள், சலனமற், கிருப்பவர்கள், , நின்மலமானமனதை யுடையவாகள், பூரணசசஈதி 

சன் ஒளி.3 போன்ற 9 ஒளியையுடையவாகள்; இத்தகைய vera Bi மஹரிஷிகள் ஈம்ம 
னோர்க்கு ஹிதமுண்டாதற்பொருட்டு ஆத்மாவி னுபதேசத்தைச் செய்தபோ 

இலும் ஈம்மனோர்க்கு வைசாக்கயமின்மையின், அவர்கள் உபதேசமெல்லாம் நிட. 

பலமாயின. செவிடன் ஸமீபத்திற்செய்த (1) €ேதகானாதிகள் வியர்த்தமாவதே 

போல, ஸனகாஇகளுடையவசன த்தால் ஈமக்கு ஆத்மாவின் ௮பசோக்ூஷஞான முண் 
radiata; wp Sag! uC cramp ஞானமாத்.இர முண்டாயிருக்க்றத, (வித்தையின் 
௮ ததியயனகாலத்திற் சாமானியமாய் மர்த் தஞான முண்டாவ? ?தீபோல ஆத்மா 

(1) தேம்-வாத்தியம். கானம்-பாடல்,



அற்தியாயக்.] இருக்குவேதத்தின் 80தசேய உபநிட 

தத்தின் தாற்பரியவருண னம். | 

வின் பரோட்சஞானம் ஈம்மனோர்க் குண்டாயிருக்கின்ற சென்பதாம்.) near Be 
ளின் வசனத்தால் எக்ஞாஇ கர்மங்களின் கர்.த்தாவும் போக்தாவுமாய யாம் ௮த்லி 
தய ஆதிமஸ்வரூபமன்றாம். இவ்வண்ணம் மஹா சம்சயம் ஈம்மனோர்க் குண்டாயி 
ருச்சின்மஅ. தாத்பர்யமிதுவாம்:-மதர ரஸத்தின் ௮றுபவத்இிற்கு வெல்லங்காண 

மாயிருர்தபோ இலும், பித்த சோகத்தையுடைய புருஷனுக்குக் சசப்பின் அபு 

வத்தின் காரணமாம். ௮துபோல ஸனகாதி ம ஹரிஷிசளின் வாக்யெமானது உண் 

மையாய ஆத்மஞான காரணமாயிருந்த போதிலும் ஈம்மனோரது தோவஷத்தால 
௮வ்வாக்கயெம் ஸம்சயத்தை யுண்டாக்கய.து. ஸனகாதியர்களினுடைய வசன, 
இன்கண் நம்மனோர்களின் மனம் நிலைபெறவில்லை ; ஏனெனின், ஸனகா யர்கள் 
ஈம்மனோர்க்கு ௮த்விதிய வாத்மஸ்வரூபத்தை யுபதேசித்தனர். ௮து டொரு£ 

தாது; ஏனெனின், யாம் கர்மத்தின் கர்த்தாவுங் கர்மபலத்தின் போக்தாவுமாவே 
மாகலின் ௮த்விதிய வாத்மஸ்வரூபம் யாமெவ்வண்ணமாவேம் ; மற்றோ ௮த்விதிய 
வாத்மஸ்வரூப மியாமன்ரும். 

ஸனகாதிகள் முன்னர்யானென்னும் ஞானத்திற்கு விஷயமும், யானென் 

ME FUSS திற்கு லட்சியமும் ஆன்மாவென்றுகூறினர், ௮வும் பொருந்தாது; 

ஏனெனின், யானென்லும் ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை ஈம்பாலில்லை, யானேன் 
லுஞ் சப்தத்தின் இலக்ஷியத்தன்மையும் ஈம்பாலில்லை. கையினால் ே ap 19 

காரிகளே! ஈம்மனோர்க்கு ஆன்மாவின்௧கண் இடமாய் ௮சம்பாவனை யுண்டா 
யிருக்கன்றது. இக்காரணத்தால் ஈம்மனோது ௮சம்பாவனையைப் பார்த்து நாம் 
வினவாவிடினும் ஸனகாதி மஹரிஷிகள் ஐச்மஞான அடைவின்போருட்டு ஈம் 

மனோர்க்கு வைராக்கெவடிவ வுபாயத்தையே யுபதேூத்தனர். பதார்த்தங் 

களினிடீத்தத் தோஷ இருவ்டிவடிவ வைராக்கியத்தின் உபாயத்தையும் ஈம் 
மனோர்க்குபதேசித்தனர். கையினால் ஹே அதிகாரிகளே! நாமனைவருமொ 

ருங்குகூடிப் பதார்த்தங்களினிட த்தில் தோஷங்களை விசாரிபபோம். அவற்றுள், 
முதலில் இச்சரீரத்தின்கண் யாது தோஷூமெனவிசாசஞ் செய்யவேண்டுமெ 
னச்சிர்தித்.ஐு, அக்னி ே ஹாத்தசத்தைச் செய்யாநின்ற வஇகாரிகள் பாஸ் 

பாங்கூடித் தோஷங்களைவிசாரித்தனர். அவற்றுள், கர்ப்பதுக்கத்தை நிரூபணஞ் 
செய்யும்பொருட்டு முதலிற் சன்மவசத்தால் ஜீவர்களின் சுவர்க்கா திலோசுகமனாக 
மனங்களை விசாரிப்பாம் :-மாலையிலுங் காலையி லிம் ஹவனஞ்செய்த (சேவை த 

யை யுத்தே?ித்துச்கொடுத்தத) ௮க்னி ஹோத்ரத்தின்கண் இசண்டாகுஇ 

களுள. அவ்விரண்டு ஆகுதிகளும் எ,த் தகையனவெனின், ௮வை ஜலத்தை முக்கிய 
மாசவுடைய பால் மு.தலியவற்றின் பரிணாமமாதலின், ஜலத்தை முக்யெமாகவுடை 

யன; ஹோமத்இன்பின் அ௮க்ெயினின்றும் சூக்ஷஈமவடிவமாய் ஆகாச sme 
யடைவன ) கருமத்தைச் செய்யாகின்ற பிரமாதாக்களாய ஈம்மனோரை கியாபித் 
அள்ள ஜீவாத்மாவோடு எப்போதும் கூடியுள்ளவை. இர்தப்பிரசாரம் ௮ர்தரி 
கித்லோகத்தையடைர் ச காலை மாலையனவாகயெ இரண்டு அகுஇகளும், சரீரத்இன் 
SOMO EAD சுவர்க்கமடையும் பொருட்டுத் தயொநின்ற மூன்றாவது BS 

11



௮௨ | ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [தல் 

இயம், ஆ௫யெலிம் மூன்றாகுஇகளும் கர்மிபுருஷர்களாய ஈம்மனோரைக் கவர்ந்து முத 

லிற் சுவர்க்கலோகரூப அக்கினியை யடையும் ; ௮ண்டுப் புண்ணிய கருப.த்தைப் 
போகித்ததன்பின், மேகவடிவ இரண்டாவதக்ளியை யடையும், அதன்பின்னர் 

மழைவாயிலாய்ப் பிருஇிவிவடிவ மூன்றாவதக்சியை யடையும், அதன்பின்னர் 

அ௮ன்னவாயிலாய்ப் புருடவடிவ ரான்காவது அக்கினியை யடையும். ஆண்டு 

ஜீவன் சுவர்ச்கலோகத்தினின்றும் மேகவாயிலாய்ப் பூலோக)த்தின்கண் வருவதில் 

இவ்வளவுபேத முளதாம் :--புண்ணியபாபங்களோடு கூடிய இல ஜீவர் புண்ணிய 
கார்மத்தினுதயத்தால் முதலில் ஸ்வர்க்க சுகத்தை யநுபவித்துப புண்ணியகாமம் 

௮ழிர்தபின் ஸ்வர்க்கத்தினின்றும் விழ்வர்; மீண்டும் பாபகர்மத்தினுதயத் 

தால் ஈரகதுக்கத்தை யநுபலித்து ௮ர்காகத்தினின்றும் *பூவுலசன்கண் வீழ்வர், 

அ௮வவீழ்சசிக்காலத்தில் எவ்வண்ண மெவ்வண்ண மிச்சீவர்களினது சன்மங்க 

ளுதயமாமோ ௮க்கன்மங்களின் ௮றுசா.சமாய்ட் பரா தன த்தன்மையோடு இச்சீவர் 

பலவிதமாய ஜந்துக்களின் யோனியை யடைவர். கேவலம் புண்ணிய கன் 

மத்தினுதயத்தால் இப்புண்ணியவான்களாய ஜீவர்கள் ஸ்வர்க்கலோகத்தின்௧ண் 

சம்பூர்ண புண்யகாமங்களின் பலன்களை யநுபவித்து நாகப் பிராப்இியின்றியே 
மழை வாயிலாய் ஒளஷீதங்கணிறைர்ச பூவுலகையடைவர்,. மனுஷ்பசரீ ரத்தின் 

காரணமாய புண்ணியபாபங்களோடு கூடி மூட அவஸ்தையை யடைந்துள்ள 
பரா தீன ஜீவர் ௮ன்னத்தோடு ஏகவடிவத்தை யடைந்தோராய் மீண்டும் புருட 
சரீ. ரத்தின்கண் பிரவேசிபபர். கயிற்றாற் கட்டப்பட்ட கடமானது aus Ren sein 

பிரவேசிக்குமாறுபோல, காமவடிவக கயிற்றாற் கட்டபபட்ட gat Oger Pog Bor 

கட். பிரவே௫ிப்பர். சங்கிலியாற் கட்டப்படட சரீரத்தையுடையவனும, தனத்தை 

யூம் பந்துக்களையும் பறிகொடுத்தவலும ஆய தோஷத்தோடுகூடிய புருடனை 

௮சசசேவகர்கள் சிறைசசாலையின்கண்ணே சேர்ப்பர்) அதுபோல கர்மவடிவச் 

சங்கிலியாற் கட்டுப்பட்டவலும், பஈதுக்களற்றவனும், தனியனும் ஆகிய” இசவ 

னையும் இகதிரியா திகளின் ௮பிமானிகளாய தேவதைகள் பிதா சரீசததிற் சேப் 
ut, ௮த்தாதையின் தேகமானது ௮௩த (இருண்ட) கூபம்போல் இச்சீவலுக்குப் 
பயகாரணமாய்த் தோற்றும் ; மேலும், பாம்புகசாப்போலப பயஞ்செய்விபபனவாய 
புழுக்கூட்டத்தா னிறைஈததாம். எங்கனம் சனம் பறிக்கும்போருடடு, ore 

புருடா உலகரைச் துன்புறுத்துகன்றனசோ ௮ங்கனம் ௮ன்னவாயிலாய்த் தந்தை 

யின் அகட்டி (வயற்றி) லுற்ற ஜீவனைத் தந்தையின் ஜாடராக்கினி அன்புறுத்தும். 

எங்கனம் ஹிமாலய பர்வதத்தின்கண் கோயாற் பீடிக்கபபெற்ற பலமற்ற புருட 
னைப் பெருங்காற்றானது வாட்டுமோ, ௮ங்கனம தந்தையி லுதாத்தின்கண் இரா 

நின்ற ஜீவனைப் பிதாவின் பிராணவாயு வாட்டும். பிதாவின் அ௮கத்தின்கண்ணே 
இச்€வன் மூர்ச்சையோடு கூடியவனாதலால், துக்காறுபவம் சம்பவியாதெனிலும் 
வைசாக்கயெ முண்டாம்பொருட்டு த் அக்காறுபவக் கூறபபட்டது. யோனிவாயிலாய் 

மாதாவின் கர்ப்பத்தில் இச்சீவன் புகுவதுபோல முகவடிவ யோனித் வாசத் 
தாற் பிதாவின் கர்ப்பத்தின்கண் இச்சீவன் பிரவேடிப்பன். காமத்தாற் பீடை 

படைத்த இந்த ஸ்திரீயானவள் கர்ப்பதாரண த்தின் இச்சையைச் செய்வதேடோலப் 
பதொகத்தாற் பீடையுற்ற இப்புருடலும் ஜீவனோடுற்ற ௮ன்னவடிலீ கர்ப்பதாச
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ணத்தை யிச்சிப்பன். ஆகையினால் மாதாவின் சரீரத்தின்கண் இச்வேன் கர்ப்ப 
பாவத்தை யடைவதுபோலப பிதாவின் சரிசத்தின்கண்ணும் கர்ப்பபாவத்தை 
யடை வன, 

சங்கை:--ஸ்.இிரீயினுக் கொபபாகவே ஜீவரூப கர்பபத்தைத் தந்ைத தரிப் 
பழேயாயின், ஸ்ரீயின் கர்ப்பாசானத்தின்கண் புருடவடிவ பிதாவும், ௮வனது 

மைதுனவடி.வ வியாபாரமூம காரணமாவதுபோலப புருடனது கா்பபாதானத் 
இன்கண்ணும் புருடவடிவ பிதாவையும், ௮அவனஅ வியாபாரத்தையுங் கூற 
வேண்டும். 

சம “தானம்:--அன்னவாயிலாய்ப புருட சரீரத்தின்கண்ணே யடைந்துள்ள 
ஜீவவடி.வ கர்பபத்திற்கு உலகின்கண் பிரசித்தமாய பிதாவே மாதாவாம்; ஏனெ 
னின், காபபததைத் தரிபபவசே மாதாவெனபபடுவா. மாயாவிசஷ்ட ஈஸ்வர 

வடிவ புருடன் இதற்குப பிதாவாம். ஈற்வரலுக்கும பிதாவிற்கும் உண்டாகும 

சமயோகம் மைதுனதர்மம்போல் இக்கர்பபத்திற்குக் சாரணமாம, ஆகையினால்,! 
பிதா மாதாக்களின் சரீரங்களில் சமான கர்பபபாவததை இச€வ னடைவன், 

இசசிவன் மாதாவின் கர்பபததின்கண் அக்கத்தை யதுபவிபபதுபோலப பிதாவின் 

உதரத்தின்கண் இராநின்ற இசசீவன் அன்பத்தை யநுபவிபபன். ஆண்டு ௮ன்னத் 
தோடு ஏசகவடிவுற்ற இசசீவன் (psd புருடன்முகததை யடைவன். ஆண்பெ 

பற்களால் ௮வன்சரீசம் பேதனத்தை யடையும், முகத்தின் துர்நாறறததால் ௮வ 

னது கரொணேகதிரியம வியாபதமாம, இவ்வண்ணம் பிதாவின் முகத்தின்கண் 

௮னந்ததுக்கங்களை யநுபவிதது மீண்டு அுன்பததோடு கண்டத்துவாரத்தையடை 
வன். ஆண்மி ௮ற்பமாககமாய கண்டததுவாரத்தின்கண் இசசிவன் புழுவைப 

போழ் சசட்டிப்பன், கபத்தால் வியாபதமாவன், வியா கூல இரதிரியங்களோடு கூடி 
பவனாவன், சக்தியற்றவனாவன், மிகவுஈ துககியாவன். இவவி,தம கண்டத்தின்கண் 

இசாநின்ற இசசீவன் துன்பத்தையடைவன். கருடனுடைப வாயிற சேர்ஈதுள்ள 

மீனமானது காஓுபககமும் சுழலும, கருடனுடைய வாயினின்று தபபவும விரும் 
பும்) அ௮ங்கனமாயினும் தப்ப ழடியாதாம, அதுபோல இசசிவளும் கண்டத்துவா 

ரத்தில் தடைபபட்ட தாய் ௮ரநததுக்கங்களை யதுபவிக்கும். இகதப்பிரகாரம கபத் 

இன் ஸ்தானமாய கண்டதேசத்தின்௧ண் ௮௩ஈத துககங்களை இசசீவ னடைக்து 

யோனித்துவாரத் இனின்றும் வெளிபபோ கலிற அன்பமுறுவதுகோலக் கண்டஸ் 
தானத்தினின்றும் துன்பச்தோடும் விடுபடுவன், மீண்டும இச€வண்:இருதயதே 

சத்தின்கண் இராநின்ற பித்தத்தையடையும். அபபித்தம் இளகியமலம்போலிருக் 
கும். தோலையுரி த.துவிட்டு ஒரு புருஷனைக காய்ச்சிய எண்ணெயிலிட்டா லெவ்வண் 

ணம் அன்பழுண்டாமோ ௮வ்வண்ணமாய தஅசகத்தை யலுபலிப்பவனாய் இச்€வன் 

கபஸ்தானசண்டத்தினின்றும் பித்தத்தையடைவன். ஆண்டு ஹிருதய தேசத்தின் 

சண் பித்தத்தையடைந்த இச்சீவன் ௮ரர்த.துக்கக்தையடைவன். பிராணவாயு 
வினால் குரங்கைப் 2பாற்சலிபபதம், ஜடராக்கனியால் தப்தமான மாய பித்தத் 

இன்கன் ௮டைஈதுள்ள இச்சீவன் ஒருகாற் சழேசெல்வன், ஒருகால், மேலே



aye ப்ரீ நத்டபுசாணம். (முதல் 

செல்வன் ஒருகாற் பித்தத் தின்சகண்ணேயே ராலுபுறமும் சுழல்வன். காய்ச்சிய 

எண்ணெயையடைர்த ஜலமானது மமும்மேலும் சுழல்வதுபோல -இச்சவன் 

றித்ச.ச்தன்கட். சுழல்வன், இவ்விதம் பித்தாசயத்தின்சண் ௮ரந்ததுக்கங்களை 

௮ழுபலித்த மீண்டும் வாதத்திற் காரெயமாய வாயுவை இச்சிவனடைவன், se 

வாயுவான௮ புரித.திவடிவ கோட்டையின்மத்இயிலிருக்கும், நரபிவடிவ பர்வதத் 

இனின்றும் வெளிப்படும், புரீ ததியென்பது இருதய காளமாம். வாயுவின்கண் 

அகப்பட்ட அரும்புபோ லிச்வேன் *வாதாசய வாயுவின்கண் ௮கப்படும். தச்சன் 

காட்டத்தை வாச்சியாற் சேதிப்பதுபோலப் பிராணவாயு அன்ன த்தோடுகூடிய 

இச் வனுடைய சர்வ அங்கங்களையும் சேக்கும்; ௮ச்சே இப்பால் சீவனது இர்.இ 

ரியம் வியாகூலத்தையடையும். ௮வ்வாயு ௮க்கனிக்குச் ஈமானமாய் உஷ்ணப்பரி 

சத்தையுடையஅ, காய்வையுடைய௮, அக்கத்தாற் ச௫க்கத்தக்க,து. அவ்வாயுவின் 

கண்ணிருர்அுகொண்டு சறிதுகாலம் ௮ங்கே அச்கமனுபவித்து மீண்டும் ஜடராக் 

இனியை இச்வனடையும். ஆண்டு ஜடராக்கினியின்கண் ஜீவனோ?கூடிய 

அன்னம் பாகமாகும்) அப்பாகத்தாலும் இச்£வன் பிராரப்தகருமவயத்தால் 

மரணத்தையடையான். அ௮ப்பாகத்தால் ௮ன்னம் உத்தமம் மத்யமம் அதமம் 

என்னும் முப்பாவங்களையடையும். ஆண்டு அன்னத்தின் உத்தமபாகம் மனபாவத் 
தையடையும், ௮சமபாகம் விட்டையின் றன்மையையடையும். ௮ன்னத்தின்மத் 

இயபாகத்தோடுகூடி. யேகரூபத்தையடைஈத சீவன் ுவசகு, உ இ.ரம், மாம்சம், 

மேதை, ௮ஸ்இ, மஜ்ஜை என்னும் ஆறு தா.தக்களாக்செமமாயடையும் ; ஆண்டு 

சமானனெனப் பெயரிய வாயுவின்பலததால் பூர்வ பூவதா துக்களையடைந்து 

மீண்டும் உத்தர உத்தரதாதுக்கசாயடையும். ண்டு ஒவ்வொரு தாதுவின் பிர 

வேசத்தின்கண்ணும் இச்வேனுக்கு அந்த அக்கம் பொறுக்கமுடியாததாயுண் 

டாம். ஒரு தாஅவின் பிரவேச தீதின்கண்ணே3ய ஜீவளுக்குச௪ ச௫க்கமுடியாத 

துக்கமுண்டாயின், ஆறு தாதுக்களின் பிரவேசததின்கண்ணே சூக்ககுடிபாத 

௮ஈர்ததுக்கம் இச்சிவனுக்குண்டா மென்பதுபற்றி பதில்யாது கூறவேண்டும் ? 

ஆண்டு முதலிற் அவக்கன்பிரவேசத்தில் சீவனுக்குண்டாம்துன்பத்தைக்காண்பிப் 

பாம் :-இச்சவன் ௮ன்னத்தின் மத்தியயாகத்தோடு ஏகளுபத்தையடைக்து சாடி 
வாயிலாய் முதலில் துவக்கையடையும். 1கேசத்தின் நுனிக்கூற்றை நாறு கூறுக் 

கன் ஒரு கூற்றிற்கு ஒபபாய்சசூக்குமமானவையும், 78,000, எண்ணிக்கை யுடைய 
வையும், இருதய?த௪.த் இனின்றும் வெளிப்படுபவையுமாகிய சூக்கும காடிமார்க்க 

மாய் இச்€வன் அுவக்கையடைவன். ௮த்துவக்கான௮ சர்வசரீ ரத்தின்கண்ணும் 

வியாபகமாஏதும், கேச (சோமங்களோடு கூடியதுமாம். இத்தகைய சூக்கும 

நாடிகளிற் பிரவேசித்தலிலும், நாடிமார்க்கத்திற் செல்வதிலும், ௮ர்ராடிகளி 
னின்றும் வெளிப்டோ தலிலும், காடிவாயிலாய்த் அவக்கன்சண் ணடைவ இலும் 

எவ்வெத்துக்கம் ஜீவனுக்காமோ ௮வை ஸ்மிருதியின்கண்ணே பிசசித்தமாம். 

அத்துக்கங்களைக் கூ.றுவதஇலுங் கூட எமக்கு மோக முண்டாகின்றது. இந்தப் 
பிரகாரம் துவக்னெகண் ௮ரந்த தஅுக்கங்கசையனுபவித்து ௮. அவக்னின்றும் 

* வாதாசயம்--வாதத்திற் ருப்பிடமாகிய பை. 1 கேசம் - தலை மயிர். 
் 1 சோமம்-- சரீ ரத்தின்சண்ணுள் மயிர்,



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தசேய உபநிட அடு 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். as” 

SarO. a Araqu இசண்டாவது srgma QePacen aj. Orcara@er 

இசச,ச்திற் கொப்பாய இரக்தவாணமாயதும், பயத்தோகடிய புருஷனுக்குக் 
கண்டமாத்திரத்சாலேயே மோகத்தையுண்டு பண்ணுவதுமாகய உதிரத்இன் 
சண்ணே அனத்த அக்கங்களை யனுபவித்து மீண்டும் ௮ர்த உஇசத்இனின்றும் 
மாம்சவடிவ மூன்ருவறுதாதுவை இச்£வனடையும். மிசவுங்கனமாயதும், இலவ 
விருகத்தின் புஷ்பத்திற்குச் சமானமான வாணமுடையதஅமாபெ மாமிசத்தின் 
கண் அடைர்துள்ள இச்சிவன் ஒருகால் மூர்ச்சையையடைவன், ஒருகால் பயத்தை 
யடைவன், ஒருகால் இந்திரிய வியாகூலத்தையடைவன். இர்தப்பிசகாசம் மாம்சத் 

தன்கண் அரந்ததுக்கங்களை பனுபவித்து மீண்டும் அம்மாமிசத்தினின்றும் 
விழுக்ச இச்வேன் ௮க்கினியாலும் பிராணவாயுவாலும் செலுக்தப்பெற்று மேதை 
வடிவ சான்காவது தாதுவையடைவன். அ௮ககனியாற் காயவைக்கப்பட்ட செய்யா 
ன சூரணத்தின்கண்ணே பிரவேசிப்பதுபோல இச்சவன் மேதையின்௧ண்ணே 

பிர£வேசஞ்செய்வன். கோதுமையின் சூரணத்தைப்போன்று வெண்மையாய 

மேதையின்௧கண் அகந்த துக்கங்களை ௮றுபவித்து மீண்டும் ௮ம்மேதையினின்! 
ம் "என்புவடி.வ லர் தாந்தாதுவை யிச்சவனடைவன், மண்ணானது காஷ்டக் 

கூட்டத்தை யடைவது போலப் புருஷகா்ப்பத்தின்கண் இராநின்ற இச்சவன் என் 

புகளயடைவன். சரீரரூபடுருகத்தின் தூண்களும் சாஸ்இரங்களில் 800 என 
எண்ணிக்கை செய்யப்பட்டவையுமான என்புகளின்௧ண் அந்த அுக்கத்தை 

யனுபவித்து மீண்டும் ௮வ்வென்புகளினின்றும் மஜ்ஜைவடிவ ஆருர்தாதுவைப் 

பைய்யப் பைய்ய இசசீவனடைவன். காஷ்டத்தின் கண்ணிரா நின்ற ஜலம் 
பைய்யப்பைய்பக் காட்டத்தின்கண்ணே பிரவே௫ிப்பதுபோல இச்சவன் மஜ்ஜை 

யின்சகண்ணே பிர 2வூப்பன், என்புகளினுள்ளிருபப தும், சாரரூபவீரியத்தோடு 

கூடியதுமான மஜ்ஜையின் சாரரூபமாய்ச் சிறிதுகாலம் இச€ீவனிருபபன்,. 

மீண்டும் ஸ்திரீயின் சம்பந்தரூப நிமித்தத்தாற் பிதாவிற்குக் காமவடிவ அக்கினி 

மனத்தின்கண் உற்பன்னமாயின், காற்புறங்களினும் மஜ்ை வீரியரூபசா£த்தைப் 
பரித்தியாகஞ்செய்யும். அக்கினியின் சம்பர்தததால் நெய் செகிழ்வதுபோலக் 

காமாக்கனியால் மத்தகத்தினின்றும் பாதபரியந்தம சர்வாங்கங்களினின்றும் 
மஜ்ஜையின் சாரம் வெளிப்படும். அ௮ம்மஜ்ஜையின் சாரரூப விரியம் பிதாவாற் 
ச௫க்கமுடியா ததாம் என்னுமிவவர்த்தத்தை கான்கு திருஷ்டாஈதங்களாற் காண் 

பிப்பாம்:--பத்தாவது மாதத்திற் பிரசவகாலத்இல் ஸ்திரீயால் இகீகர்ப்பம் ges 

Srp செப துபோலக் காமாக்கனியு தயமாயின், பிதாவால் இவ்விரியுரூப கர்ப்பம் 
துக்கத் சாற் சக்கப்படும். ஈரத்தருவானதுதனது பொந்இன்கண் அழலைச் ௪௫க்க 

மாட்டாத.து போலப் பிதாவும் வீரிய ரூபகர்ப்பத்தை அக்காலக்திற் சசியான், 

ஒரு புருஷன் சத்துருவின் காசத்தின்பொருட்டுச் சேனயாக முதலிய வடிவ 

கர்மங்களைச் செய்வனேல் ௮க்கரமங்களாற் சத்துருவின் இருதயம் ஒருபோதும் 

நிலை பெரூதத. அதுபோல காமாக்கினியின் தாபத்தாற் பிதாவின் விரிபம் நிலை 
பெறமாட்டாது. இசச(பாதரச)மான.து தேகத்தின்கண் கிலைபெறுச.துபோலக் 

காமாத்சனியால் ரெடுழ்வையடைர்த மஜ்ஜையின் err funn ager gC sas



ரசு ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஒதல் 

இன்சண் நிலைபெராது. மாதாவின் உதரத்தினின்றும் கர்ப்பத்தைப் பிரசூத 
வாயுவானது வெளியே தள்ளும். பிதாவின் சரீரத்தினின்றும் கர்பிபத்தைக் 
காமாக்கனியானது சலிப்பிக்கும். ஆகையினால் இசண்டிற்குஞ் சமானத்தன்மை 
சம்பவியாதெனிலும், மாதாவின் சரீ.ரத்தின்கண் இச்€வன் கர்ப்பரூபமாய் நிலை 
பெற்றிருப்பதுபோலப் பிதாவின் சரீரத்தின் கண்ணும் கர்ப்பரூபமாப் நிலை 
பெற்றிருக்கும். பிரசவகாலத்தின்கண் மாதாவை இக்காபபம் வியாமோகம் செய்வ 
sure பிதாவையும் இவவீரிய வடிவகாப்பம் வியாமோகஞ்செய்யும். pons 
யினால் இசண்டினும ஜீவனுக்குக் காப்பரபத்தன்மை சமானமாம், (௮ன்னிய 

வஸ்்துவின்கண் ௮ன்னியபுத்தியின் பெயர் விபாமோகமாம்.) ஆண்டு வீரியரூப 
கர்பபம் வெளிப்போங்காலத்து உண்டாகும் பிதாவின் விசாமோகத்தைத் இருஷ் 

டாந்தத்தாற் காண்பிபபாம் :-கபதோஷத்தால் வேம்புமுகலிய கசப்பு வஸ்துக் 

கள் மதுரபாவக்தை யடையுமாறுபோலக் காமாக்கினிவடிவ தோஷ முண்டாயின் 

இக்காமி புருஷனுக்கு ஸ்இரீ சரீரம் துன்பசாதனமாயினும் சுகசா தனமாய்ப 
QF aurea அுர்நாற்ற நீ ?ராடுகூடிய பெண்ணின் முகமானது ஆராயின் 

வெறுக்கத்தக்ககாயினும், காமதோஷத்தாற் காமியானவனுக்கு கிலாப்போற் 

சுகசாதனமாய்ப பிரதிதிபாம. மலத்தோடுகூடிய ஸ்திரீயின் கண்ணானது ஆரா 
யின், வெறுப்பிற்கு ஏதுவாயிருப்பிலும் காமதோஷததாற் காமியானவனுக் 

குக் கமலம்போல இரமணீயமாய்ச் தோறறும. ஸ்திரீயின் நேத்திரங்களின் 

கடாக்ம விவ த்தோடுற்ற ௮மபுபோலச சம்பூரண ஈரகங்களின் காரணமாமெனி 
னும், காமதோஷத்தாற காமிககுச சததம புஷ்பம்போற ரோறறும். லேட்டு 

மம வெளிபபடும் மார்க்கமாய ஸ்திரீயின் மூக்கானது ஆராயின் வெறுப்பின் 

காரணமாயிலும் காமதோஷத்தாற் காமிக்குப பால்போல மது.சமாய்த் தோற்றும். 
பாயு இந்திரியத்திற்குச சமானமாய ஸ்திரீயின் ௮தரமானது ஆராயின், வெழுப் 
பின் ஏதுவேயெனினும், காமிபுருஷனுககுக் காமதோஷத்தால் ௮மிருதல்போற் 

ரோற்றும். இருட்டிற்குச சமானமாய்க் கறுபபா யிராநின்ற ஸ்திரீயின் கேச 

மானஅ நேத்திரத்தின் சாமர்த்தியத்தைக குன்றசசெய்வதேயாயினும், காமதோ 
ஆத காற் காமியின் நேத்இரங்கட்கு மகிழ்வையுண்டாக்கும். தசையின் முடிச 

சாகிய ஸ்திரீயின் சனமானஅ ஆராயின் வெறுபபிழ்கு ஜேஹே துவே?யனினும், காம 

தோஷத்தாற் காமிக்கு ௮மிருதத்தால நிறைக்கபபெற்ற பொறகுமபம்போற் 

ஹோற்றும். ௮திக மாமிசத் ?தோடுகூடிய ஸ்திரீயின் வயிறும், மாமிசாஹித வயி 
தும், பன்றி ஈாய்களின் வயிற்ஜிற்குச சமானமாம். விட்டை, மூத்திரஙகளின் 

ஸ்தானமாம், ஆராயின் வெறுககசகூடிய தாயினும, காமகசெகத்தாற' பிடிக்கப 

பெற்ற காமிசகுச சுககா.சணமாய்த் தோற்றும். பாயுவடிவ ஈ தியின்ஜீர வடிவஸ் இரீ 
யின் ஸ்பிஜமானதஅ விஷ்டா மூத்திரத்தாற பூசப்பெற்றதாமாதலின், ஆராயின் 

வெறுக்கக் கா.ரணமாயிருப்பினும், காமதோஷத்தாற் காமிக்கு இரமணீயமாய்த் 
தோற்றும். இடையின் 5ழிருக்கும் மாமிசபிண்டத்தின் பெயர் ஸ்பிஜமாம். ௮2 

னையே ஜகனமென்றுங் கூறப்பெறும். பகந்தாகோய்க்குச சமானமானதும், மூத்திர 

கந்தத்தாற் மாஷிதமானதுமாய ஸ்திரீயின் யோனியானது ஆராயின், வெறுக்க 

ஏதுவாயிலும், காமதோஷத்தாற் காமிக்குச் சுவர்க்கசமானமாய்த் தோற்றும்,



a 

அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௮௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். Qt 

துடையினின்றும் பா.தபரியந்தம் மாமிசத்தோடுகூடிய என்பு வடி.வஸ்.இரீ யின் 
காலானது ஆராயின், வெறுக்கத்தக்கதேயெனிலும், காமதோஷத்தாற் காமிக்குச் 
சுவாணவாழைத் தம்பசமானமா யிரமணீயமாய்த் தோற்றும். இந்தப்பிரகாசம், 
ering தாஷபலத்தாற் காமிபுருஷனுக்குப பெண்ணானவள் ௮மிருத சமானமாய்த் 

தோற்றுவதேபோலக் காமதோஷத்தின் பலத்தாற் பெண்ணிற்கும் புருஷன் ௮மி 
ருதசமானமாய்த் தோற்றுவன். ஈண்டிது கருத்தாம் :-- ஒவ்வொரு தோஷம் 
காரியத்தின் பிரதிபர்சகமாம். நேத்திரத்தின்கண் இசாநின்ற பித்த தோல 
மானது சங்கத்தின்கண் ணுண்டாம். சுவேத ஞானவடிவ காரியத்தின் பிரதி 
பர் தக மாவது போல, "ஓவ்வொரு தோஷம் விபரீ.தகாரியத்தை யுண்டுசெய்யும் ; 
௮க்கினியாற் றகககப்பெற்ற பிரமபின் பீதமானது வாழையை யுண்டாக்குவது 

போல, அல்லது பஸ்மக?சோகததகால் தூஷிக்கப்பெற்ற ஜாடசாக்னி மிகுதியாய ௮ன் 
ன.த்தைப் பக்குவபபடுத் துவதுபோலவாம். இர்தபபிரகாசம் காமரூபதோஷமும், 
விபர தகாரியத் தின் அரம்பகமாம். அ௮ங்கனமே காரியத்தின் பிரஇபந்தகமாம் ; 
அண்டு ஸ்திரீயின் முக முதலிய ௮வயவங்களில் நிலாமுதலிய புத் திவடிவ விபா£த 
காரியத்தின் ஆரம்பகத்தன்மை காமதோஷத்திற்கு முன்னசே காண்பித்தாம். 

இப?2பா.து சர்வஞானங்களுக்கும் பிரதிபகககமாங் காமதோஷத்தைக் காண்பிப் 

பாம் :-இவவகையாகக் காமிக்குக்காமாக்கினியாலுண்டாம் விரியவடிவ கர்ப்பத் 

இன் கலக்கமாம்போது இக்காமியானவன் சாஸ் தரபபிரமாணத்தால் தர்மத்தை 

யறியமாட்டான், STD So Fuld ௮றியமாட்டான், இரவையும் பகலையும் அறிய 

மாட்டான், தன்னையும் ௮ன்னியனையுமறியமாட்டான், சுஹிருத்தையும (பதிலப 

சாரத்தை விரும்பியவனையும்) மித்தரனையு மறியான், ஸ்திரீயின் ௮வயவங்களில் 

நேத்திரத்தால் தோஷத்தைக்கண்டபோதினும் இக்காமியானவன் காமதோஷத் 

இன் பலத்தால் ௮ந்தகனைபபோல் பார்ச்கமாட்டான், தோஷத்தைச சிரவணஞ் 
செய்தபோதிலும் இக்காமியானவன் செவிடனைபபோல் கேளான், சரொண இரந்திரி 

யத்தால் அர்க்கந்தத்தை முகரினும் காமியானவன் கராணதோலவமுற்ற புருஷனைப் 

போல மூகரான். இரசன இந்திரியததால் இரசத்தின் ௮னுபவதகசைச செய்த 
போதிலும் இரசனமின்றிய புருஷனைபபோல் ௮னுபவிக்கன்றானில்லை. வக்ர 

இரியத்தால ஸ்பரிசஞ் செய்த3பாதினும இககாமியானவன் அவகூர்திரியமற்ற 
வனே போல பரிசியான். இவ்வகை ஞானேகநதிரியங்களின் சத்தியின் பிரதிபா 

தகத்தன்மையைக் காமதோவக்தன்கண் காட்டமபட்டது. 

இப்போது கர்ம இந்திரியங்களின் சக்தியின் பிர இபஈதகத்தன்னீமயைக் காம 
தோஷக்தின்சண் காட்வொம் :--காமதோஷபலதகாறழ் பண்டி தனாயிலும் இப்புரு 

ஷன் ஜடனைப் போற் பேசுவன், இக்காமிபுருஷன் கரங்களோடு கூடியவனேயெனி 
லும் கரங்களற்றவனைப்போல வஸ்.துவைக் சரடப்பன். பாத இர்.திரியவானாயினும் 

இக்காமியானவன் பா.த இந்்திரியமின்றிய *பங்குவைபபோலக கமனஞ்செய்வன், 
மலபரித்தியாச இச்சையையுண்டாக்குவதாய வயிற்றின் உப்பல் இருப்பினும் 
  

* பங்கு மூடம்,
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சேரீசமின்றிய இக்காமியானவன் மலத்தின் பரிசத் இியாகத்னதச்செய்யான் ; அல்லது 

மல்ச்இன் பரித்யொகத்தைச் செய்தபோ இனும் பரிச்தியத்தைச் செமியவில்லை, 

கருத் இதுலாம் :--சரி.ர.த்இின் மலதரிசன ச் இன்பலம், சரீரத்தின்கஸி வைராக்ய 
தேண்டாதலாம். அம்மலதரிசனத்சால் எப்போது சரீரத்தின்கண் வைராக்கியம் 
உற்பன்னமாகவில்லையோ அப்போது மலத்இன் பரித்தியாகஞ் செய்தபோதிலும் 
செய்யவில்லை. ் 

இப்போது பலம் 88சுவரியம் பிரபுத்தன்மைகளின் பிரஇிபர்தகத்தன்மை 

கசாமதோஷத்தின்௧ண் காண்பிப்பாம் :--இக்காமியானவன் பலவானாயிலும் பல 
மற்றவனைப்போற் பிர தீதியாவன், சுவரியவானாயினலும் தாரித் இரனைட்போற் 

றோற்றுவன், பிரபுத்தன்மையோடு கூடிய அ௮ரசனாயினும் இக்காமியானவன் தாச 
னைப்போற் றோற்றுவன். 

இப்போது அந்தக்கரண சதுஷ்டயத்தின் பிரஇபர்தகத்தன்மையைக் காம 
சோஷத்தின்கண்ணே காண்பிடபாம் :-- இக்காமியானவன் புத்திமானாயிலும் புத் 
இயற்றவளைப்போற்' ரோற்றுவன் ; மனமுடையவனாயிலும் மனமற்றவளைப்போற் 
ஹோற்றுவன். அகங்காரவானாயிலும் இக்காமியானவன் ௮கங்காரம் ௮ற்றவனைப் 

போற் றோற்.றுவன், சத்த முற்றவனாயிலும் இக்காமியானவன் சித தமற்றவனைப் 
போற் றோற்றுவன். இர்தப்பிரகாரம் சரமரூபசுரத்தின் வயத்தனாய் விரியரூப 
கர்ப்பத்தைத் தரியாநின்ற காமியானவன் விவேகிகளால் நிர் இக்கபபடுவன் ; பச் 
சாத்தாபத்தின் விஷயமென முற்கூறிய அவஸ்தையையுமடைவன், 

சங்கை :--காமதோஷமானது ஸ்திரீயின் வேருயபதார்த்தங்களில் சர்வ 
இர்திரியங்களின் விபாபா.ரத்தின் பிரதி பர்தகத்தன்மையை ஏன் செய்கன்றது ? 

சமாதானம் :--கூடல் த ஆன்மாவை மோகவடிவக் கயிற்ருற்கட்டி. மசாமோ 
கன் சுதந் ௮ரசாங்கஞ்செய்ய இச்சித்தனன். ௮ந்தமகா மோகன் விவேகத் 

இனின்றும் பயத்தை யடைந்தவனாய்க் காமனைப் பிரதான மந்திரியாக்கென், ௮க் 

காமன்தன.து எஜமானனாகிய மகா மோகனுக்கு இவ்வண்ணங் கூறினன் :-- ஹே 

மகாமோக / தாங்கள் சிறிதேலும் விவேகத்தாற் பயப்படவேண்டிய இல்லை ; ஏனெ 
னின், எப்புருட சரீ.ரத் நின்கண் விவேக உற்பத்தியின் ஆசையுண்டாகன்றதோ 
அப்புருட சரீ.ரத்தைச் சர்வ இந்இிரியங்களோடு நிந்திதமாய ஸ்திரீ சரீரத்தின் 
கண் யான் முமயல்விப்பேன் எள்ளும் பிரதிஞ்ஞையைக் காமனானவன் மகாமோ 
கன் முன்னே கூறினன். , ௮ர்தப்பிர தஞ்ஞையைப் பாலனஞ்செய்யும் பொருட்டு 
மற்றிடங்களில் இர்.திரியங்களின் வியாபாரத்தின் பிர திபர் தகத்தைச்செய்து ov Al 
யின்சண்ணேயே சர்வ இந்திரியங்களின் வியாபாரத்தையும காமன் பிரவிருத்திப் 
பித்தனன், இக்கருத் தினாலே காமியின் சர்வ இந்இரியங்களின் வியாபாரத்தையும் 
ஸ்.இரீயின்சண்ணே காண்பிட்டாம் :--அக்காமியானவன் காமமுண்டாங்கால் தேதி 
இரங்களால் ஸ்இரீயையேபார்ட்பன், ஒரு மனதோடும் ௮க்காமியானவன் சுசோத் 
இர இந்திரியத் தால் ஸ்திரீயைக்கேட்பன், ராண இர்திரியத்தால் அர்தஸ்இரீ 
யையே முகருவன், இரசன இந்திரியத்தால் அடிக்கடி ௮ர்.கஸ்இரீயின் Ore sooty
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 84 

யே பருகுவன், துவக்கிர் இரிய த்த்ரில் ஆத்ரபூர்வகமாய்ச் சர்வ அங்தங்களர்லும் 

அர்த ஸ்இரீயையேபரிசப்பன், 

இப்போ ஸ்திரீவிஷயகமாய காம இர்இரியங்களின் வியாபாரத்தைக் சாண் 
பிப்பாம் :-- அக்காமியானவன் வாக்சந் இரியத்தால் ௮ந்த ஸ்இரீயையே சுகத்தின் 

காரணமெனக் கூறுவன், ஹஸ்த இந்திரியத்தால் ஆதாபூர்வகமாய் அடிக்கடி 
௮ர்சு ஸ்இிரியையே கரடுெபபன், இக்காமியானவன் பாத இர்இரியத்தாலும் தேவ 

கைபினிடச்தினுல் குருகினிடத்திலும் போல ௮ந்த ஸ்இரீபின் சமீபத்திலேயே 
கமனஞ் செய்வன். பாரீயு இர்இரியத்தால் மலத்தின் பரித்தியாசவடிவ வீயா 
பாரஞ்செய்வ தற்கும் இச்காமியானவன் முயல்வன், இனால் பாயு இர்இரியத்தின் 
வியாபாரம் ஸ்திரீயின்்சண் ஒவ்வாததாமாதலின் அதனைச் செய்யான். இது 
கூறியதுகொண்டு காமிபுருவனைப் பரிகடித்தல் காண்பிக்கப்படடது. 

இப்போது ஸ்திரீயின்கண் ௮ந்தக்காண சதுஷ்டய வியர்பா சத்தைக் காண் 

பிப்பாம் :-விவேயொனவன் மனத்தால் தேவதையின் ஸ்மாணஞ் செய்வதே 

போல இச்காமியானவன் மனத்தால் ஸ்இரீயையே ஸ்மரிப்பன். யோகியானவன் 

மதியால் ஆன்மாவை நிச்சயஞ்செய்.தேபோல இக்காமியானவன் மதியால் 65 
ஸ்.இிரியையே நிச்சயஞ்செய்வன், சுத்தபுத்தியையுடைய வியவேயொனவன் இர 

விலும் பகலிலும் சத்தத்தால் விஷ்ணுவைச்ர் இபபதேபோல இக்காமியானவன் 

இரவிலும்பகலினும் ஸ்இரீயையே சித்தத்தாற் சர்இபபன். இக்காமியானவன் 
கமதோஷத்தின் பலததால் ஸ்திரியைஃய ஆன்மாவென எண்ணுவன் ; இக்கார 

ணத்தால் ஸ்இரியால் அடி.படி.னும் ௮வளையே ௮திகமாயெண்ணுவன். 

இப்போது ஸ்திரீயின் ௮னைத்தாற சனித்தபுருவனுடைப தோஷத்தைக் 
கூறும் பொருட்டு முதலில் உலகபபிரசித்சமாய ஸ்திரீயின் கோஷத்தைக் காண் 

பிப்பாம் :--ஸ்.திரியும் தன்னதீனமான காமியைப புருஷன் குரங்கையாட்டுவதே 

போலாட்டுவள்) சனது கருத்தின்படியே சர்வகாரியத்தையும் செய்கிப்பள் 

என்பது கருத்தாம். 

இப்போது, ஸ்.இரியின் விவஸ்தையற்ற இயல்பாய G 3தாஷததைக்காண்பிப் 

பாம் :--ஒவ்வொரறுக்கால் ஸ்இிரீயானவள் பல்வகையாய பணிவிடைசளாற் புருகூ 

ஊச்சன்மானஞ் செய்வள், ஒவ்வொருக்கால கூாரமையாய அம்புபோன்ற வ்சனங் 

களாற் புருஷின் நிராதாஞ்செய்வள், ஒவ்வொருக்கால் ஸ்திரீயானவள் பஇயைப் 
பார்த்து இங்கன் கூறாகிற்பள் :- ஹே காத.! உடலைக்காட்டிலும் உயினசக்காட்டி 
தூம் நீ எனக்கு மிகப்பிரியனாகும். ஒவ்வொருக்கால் இங்கன்கூ.ரு நிற்பள் 4 
சீயாருக்குக்கணவன் யான் உன்னை ௮றிர்சதேயில்லை, ஒவ்வொருச்சாற் கண்வ 
ஷி ஸ்இரீயானவள் பேசுவள், ஒவ்வொருச்கால் ஒருமொழியும் பேசாள், ஒவ் 
வொருக்கால் ஸ்இரீயானவள் பதியினிடத்தே தன,த்சைக்கேட்பள், ஏவ்வொருக் 
அல் ஷ்திரியானவள் கணவனுக்குத் தான் றன த்தைக்கொடுப்பள், 
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௬0 LS ஆத்மபுராணம், [முதல் 

இப்போது ஸ்திரீயின் நிர்த்தயைத் (சயையில்லாத்) தன்மைவடிவ தோஷூத் 

தைக்காண்பிட்டாம்:--ஒவ்வொருக்கால் ஸ் தரீயானவள் பாபுருஷனிடத்திற் பற்று 

டையவளாய் உறங்காகின்ற தன்பதியை நாசஞ்சேய்வள் ) ஒவ்வொருக்கால் ௮ன் 

னிய புருஷனிட த.இற்கூறிப பதியை காசஞ்செய்விபபள். இர் தப்பிரகாரம் சாது சுபா 
வ.த்தோடு கூடியல் திரீயும் தனக்கனிஷ்டஞ் (விரோ.கஞ்) செய்பவனாகிய அன்னிய 
புருஷனை த் தன்பதியைக்கொண்டேலும் ௮ண்ணன்மார் முதலியோரைக்கொண் 
டேலும் நாசஞ்செய்விப்பள். வியபிசாரி ஸ்திரீயோ நேயமற்றவளாய்த் தனதுபதி 
புத்திரன் பிசா முதலியோனாயும் ௮ன்னிய பலவானாய புருஷனைக்கொண்டு காசஞ் 
செய்விப்பள், ஒவ்வொருககால் ஸ்திரீ சிஷ்டபுருஷர்களின் சபையின்கண் சா புரு 

ஷனையும் பொய்வசனங்களால் சிரிப்பிற்கு யோக்கெமாசீகுவள், ஒவ்வொருகால் 

ஸ்திரீயானவள் தனது ௮ற்பகாரியத்தின்கண் பிதாவையும் தமையனையும் மைந்தனை 
யும் வித்தைநிறைந்த மறையோனையும் நாசஞ்செய்விபபள், இவ்வார்த்தை எல்லா 

வுலசன்கண்ணும் பிரசித்தமாம். இந்தபபிரகாரம் ஸ்இரீயின்கண்ணே பற்றுள்ள புரு 

வனுககு இச்சன்மத்தின்௧ண் நிசசயமாய்த் அன்பமுண்டாம; பரலோகத்தின்கண் 

நரகப்பிராபதியாம். ஆகையினால் ல் இரீபின்கண்ணே பற்றுற்றிருக்கும் விவே௫ புரு 

ஷன் யாவன்? மற்றோ மூடபுருஷனுக்கே பற்றுண்டாம். ஈண்டி கருத்தாம்:-மன் 
னர் முதலியோரசோ .! நேயமற்றவராய்ப புருஷரை காசஞ்செய்வர், *டாசனி நேய 

முற்ற தாயே நாசஞ்செய்யும் ; ஸ்திரீயோ நேயமுற்றவளாயும் சேயமற்றவளாயும 
புருஷனை ராசஞ்செய்வள். ௮ஈதஸ்இரீயும் இருவகையாவள், ஒருத்திரயோ தனது 

ஸ்திரீயாம், மற்றவளோ பாஸ் திரீயாம். அவருள் நேயத்தோடு கூடியவளாயினும் 

தனது ஸ்திரீ, பதி ௮ன்னிய ஸ்திரீயின் பாற் செல்வதைககண்டு குரோ தழுற்ற 

வளாய், விடங்கொடுத்தேனும், வேறுயாதாவது மஈஇரமுதலிய கொண்டேனலுஈ 

தனது பதியை நாசஞ்செய்வள். பாஸ்திரீ ௮ன்னிய புருஷனிடத் இல் நேயமுறு 

வேல், அநதப பாஸ்திரீ யாசாவதாரு நிமிததத்தாற் குரோத முற்றவாளாய் 
, அர்தப்பாபுருவனைகத தனது பிதாவாயிலாயேனும் தமையன் வாயிலாயேனும் 

காசஞ்செய்விபபள்: இந்தபபிரகாரம தன ஸ்இரீயும் பால்இரியும் புருஷனிடத் 
தில் நேய ழற்றவளேலும் ; இரண்டு லோகத்திலும் பயத்தின் காரணமாவள். 

தனது ஸ்திரீ புருஷனிடத்தில கேயமற்றவளாயின், ஏகார்தஸ்தானத்தின்கண் 

காமச்சாத்தாற் பிடிக்கப்பெறற புருஷனைக் கடினவசனங்களால் அடிப்பள் அவன BI 
சமீபத்தினுஞ்செல்லாள். அல்லத காரியாநதர கற்பனை முன்னிலைபாய் இக்காமத் 

தாற் பீடிக்கப்பெற்ற புருஷூனீப் பரி த்.தியாகஞ்செய்து அன்னிய புருஷனிடத்திற் 
செல்வள். உ பதியானவன் பாபுருஷனிடத்தில் ஸ்திரீசெல்வதைக் கண்டுகொண் 
டால் ௮வள் பலமுடையவளாயிருப்பின் இரவிற் புருஷனைத் சானேகொல்வள், 
பலமற்றவளாயிருப்பின் ௮ன்னிய புருஷனைக்கொண்டு பதியை ராசஞ்செய்விப்பள். 
பரஸ்திரீ ௮ன்னிய புருஷனிடத்தில் சேயமற்றவளாயின் eared அப்புருஷ 
னுடைய மாணத்தின் காரணமாவள், ஏகார்தஸ்தானத்இன்கண் இப்புருஷன் 
என்னை யிசசித்தானெனச் தன்னுடைய சம்பந்திகட்குச்கூறி யப்புருஷனைக் 
கொல்விப்பள். இந்தப்பிரகாரம் தனது ஸ்திரீ யினிடத்திலும் பாஸ்இரீயினிடத் 

¢ டானி: ஒர் பிசாசு. ட்ட



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௬௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 9) 

இலும் ௮ரந்தவகையாய தோஷங்களுள ; தே தாஷங்களைக் காமியானவன் 

இரவிலும் பகலிலும் சந்தத மனுபவிக்கெ்றனன், காமிக்குத் துன்பகாசணம் 

ஸ்.திரீயாவதேபோல காமத்தோடுற்ற ஸ்இரீக்கும் துன்பகாரணம் புருஷனாம் ; 
ஆகையினால் இது இத்தித்ததாம் :--காமமே சர்வ துன்பத்தின் காரணமாம் 
ஸ்இிரியும் புருஷனும் அன்பத்தின் காணமன்றாம். ஸ்திரீயே புருவனுடைய 
அன்பகாரணமாயின் காமமின்றிய ஸ்திரீயும் புருவனுடைய அன்பகாரணமாக 

வேண்டும், காமமின்றிய ஸ்திரீயோ ! புருஷனுடைய அன்பகா.ரணமன்றாம், புரு 

ஷூனே ஸ்இரீயின் அன்பகாரணமாயின், காமமின்றிய புருஷனும் துன்பத்தின் 
காரணமா தல்வேண்டும். காமமின்றிய புருனோ ! ஸ்திரீயின் அன்பசாரணமா 
வதின்றாம். ஆகையினால் காமத்தின் உற்பத்தியுண்டேல் துன்பத்தின் உற்பத் தியுண் 
டாம்) காமத்தின் ௮பாவத்தால் துன்பத்தின் ௮பாவமாம்; இவ்வண்ணம் உடன் 

பாட்டாலும் எதிர் மறையாலும் காமமே சர்வ துன்பத்தின் காரணமாம். இந்தப் 

பிரகாரம் துன்பத்தின் காரணமாய காமரூப சத்துருவை அறிந்து புத்திமானா புரு 
ஷ்னானவன் ௮க்காமத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்யவேண்டும். இதன்சண்ணே வித் 
வான்களுடைய ௮.நுபவத்தைக் கூறுதும் :- 

கா8கி௦கற_காவ, ரவ ) ஐஜட_நா(நாகஹ டுகிற 

வககா&ேவரி.க) 8) 89. நாவெளகஷ) கி௦சற) i 

* காம கிங்கரத் தன்மையைக் கவர்ந்து காளையர்க 
டாமே வர்க்குமே கிங்கர ராகுவர் தரைமேற் 
காம மோன்றினை விடத்திடிற் காளைய ரிவர்க 
டாமே வர்க்குமே கிங்கரர் தரையி லா யிலரே.” (9) 

இதன் பிபாருள் .--ஒரு காமத்தின் ௮தினமாய இபபுருவன் சர்வத்தின் தாச 

னாவன் ஒரு காமத்தைப பரித்தியாகஞ்செய்யின் எதற்குர்தாசன் அ௮ன்றாம். 

இப்போது காமத்தின் மூலத்தையும் அதன் நிவிர்த்தியின் உபாயத்தையும் 
காண்பிபபாம் -இர்காரி இரமணீயமானவள் என்லும் பு த்.இயினால் காமமுற்பன்ன 

மாம், இசமணியபுத்தியும செளந்தரியாதி குணபுத்தியாலுற்பன்னமாம், ஆகை 
யினால் குணபுத்தி இரமணீய புத்திவாயிலாய்க் காமத்தின் காணமாம். அதன் 
நாசமின்றிக் காமத்தின் நாசமூண்டாகமாட்டாது. அ௮ரதக்குணபுததியின் நாசம் 
முற் கூறிய ஸ்திரீயின்கண் னுள்ள தோஷ ஞானத்தாலுண்டாம்) தோஷதரிசனத் 

தால் குணபுத்தியின் காரணமாய மோகமும் நாசமாம். ௮ந்த மோகமானது ஜகத் 

தைக்குருடாக்குவதரம், சுந்தாத்தன்மைக் குணமில்லாத நாரிமுதலியவற்றின்சண் 
சுந்தாத்தன்மைப புத்தியின் காரணமாம) ஆவ. ரணசக்கி விக்ஷ்பசக்தியோடு 
கூடியதென்பஅ கருத்தாம். மேலும ௮ம்மோகம் அதிவிஸ்தாரமாய காமவிருக்ூஷத் 
இன் பீஜமாம், ஆகையினால் ௮அம்மோகம் ஈஷ்டமாயின் க்ஷணமாத்இரத்திற் சாமக் 

தானே ஈஷ்டமாம், மூலம் ஈஷ்டமான விருக்ஷம் சாசமாவதேபோல, இச்சை 
வடிவ காமம் ஈஷ்டமுறின் குரோதமும் ௮க்கால் காசமாம், ஏனெனின், இச்சா 
ரூப காமத்தை யொரு புருஷன் நிசோதஞ்செய்யின் இச்சாரூப காமமே தவேஷ



ae. ஸ்ரீ ஆதகபரனம்: சல் 
ரூப குரோதாகார பரிணாமத்தைபடையும். இச்சையின்றிய புருஷனுக்கு எர் 

நிமித்சத்சாலும் ரோ சமுண்டாகமாட்டா அஷ ரப ண் 

இனிக்காமக் குரோ தங்களின் நிவிர் த்தியின் பலவருணனம் :-- 

விவசுவஹி.காடி ம கா8செ.ரயெஸ$-௫ஐக | 

ஷஹுஹாொலமவாட௩ஷ. சூரநாதூய, வீவூகி ॥ 

“* மெய்யுணர் வழலி னானே மிளிர்தரு மூலத் தோம் 
போய்யுறு காமம் வெய்ய சினமதும் போன்று மாயி 
னய்யசம் சாரக் தன்னி னரும் பேரும் பகவா,னான 
செய்யலிவ் வானந் தான்மா செவ்வனே திக்கீ மன்றே.” (4) 

இசன் பொருள் :--மகாவாக்யெத்தாற் ஜன்னிய .ன்மஞானரப ௮க்இனியால் 
மூல ௮ஞ்சூன சஹிதகாமக்குரோதம் காசமாயின், இச்சரீரத்தின்கண் மகாவாக் 
இப்தீஇன் அர்த்தவடிவ ஆார்த ஆன்மா பிராதுர்ப்பாவமாம் (வெளிப்படும்) இவ் 
வர்த்தச்திள்கண் ஸ்மிருகிவசனத்தையுங் காண்பிப்பாம் -- 

கா8ஜா._நாரி9.க8-௫௦௦ ஷக், re OB ru அஹ | 

௨௦௧௫௨. _தம8யா..த Jos க௨தீயிகாயஹெ ॥ 

“ நின்னுடை மூலங் காம நிபுணமா யறிகு வேன்யா 
னுன்னுசங் கற்பத் தானே யுதிதரீ யாகு வாயா 
லன்னசங் கற்பந்தன்னை யறிந்துயான் விட்ட நீக்கி 
னேன்னண மேன்னி டத்தே யெழுந்துதித் திடூவாய் நீயே.” (5) 

இதன்பொருள் :--ஹே காம! நின்மூலம் நானறிவன், சங்கற்பத்தினின்றும் நீயூற் 
பன்னமாவாய், ௮சசங்கற்பத்தையான் பரித்தியாகம்செய்துளே னாதலின் எவ்வ 
சையாலும் என்னிடத்தில் உனத உற்பத் இிசம்பவியாது, இரந்தப்பிரகாரமம் காமத் 
இன்கண் சர்வ அனர்த்த மூலத்தன்மையையும், சாமநிவிர்த்தியின் உபாயத்தன் 

மையையும், இக்காமியானவன் ௮றியானாய் விரியவடிவகர்பபத்சோடு கூடிய 
வனுய்க் காமரூபக் சரகத்தால் வியாகூலமுடையவனாய்ச் சர்ப்பம் போன்ற உபஸ்த 
வடிவ ச/ப்பத்தாற் கடியுண்டவனாய் ௮க்கால் ஒன்றுமறியான், காமரூபக்கெகப் 
பிரவேசத்தாலும் உபஸ்சுவுடிவ சர்ப்பம் பக்ஷ்ணஞ் செய்திருத்தலினாலும் இக் 
சாமியானவன் வீரியரூபகர்ப்பத்தால் கூர்ணமடைர்தவனாய் ௮வ்வீரியரூப கர்ப் 
sar இயொகத்தை இச்சப்பன. அவ்விரியரூப கர்ப்பமானது சரீரத்தின் சா£ 
பூசமாம், சர்வாங்கங்களினின்றும் தனிப்படுத்தப்பட்டதாம். geval fuser 

கர்ப்புச்சை இச்சாமியானவன் சயொதபோ௮ சாரியின் யோனியின்கண் பரித்இ 
யாகஞ்செய்வன், இவ்வண்ணம் மைதுனதாமத்தாற் பிதாவின் ௮ற்பவடிவமாய 
வீரியவடிவ சர்ப்பமானது ஸ்இரீயின் யோனியையடையும், பாசத்தாற்றுன்ப 
முற்ற புருஷன் பாசத்தியாகத்தாற் சுயொவன்; அதுபோல், வீரியரூபகர்ப்பத்இன் 
இயாகத் தாலிக்கர்ப்பி புருவனைவன் சுகத்தையடைவன், பிசாசாதிரகக 
சளால் பீடிக்கப்பட்ட புருஷன் துன்பத்தையடைவன் அக்கரகம் நீங்கள் சுகழுறு 
வான். ௮.அபேரல, இச்சர்ப்பீ புருடன் வீரியரூபகர்ப்பம் வெளிப்படின் எகமடை



சுத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ட்ட. ௬௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 43 

வன் ; ஈண்டு வீரியம் வெளிப்படலாற் சுகத்தினடவு லெளசச இிருஷ்டியாற் கூறப் , 
பட்ட௮. விசார திருஷ்டியானோ வீரியம் வெளிப்படலிற் புருஷனுக்குமகா ஹானி 
யுண்டாகா நிற்கும் ஜீர்ணச் தன்மையையடையாத அ௮ன்னமான௮ பிராணாந்த 
அக்கத்தை யுண்டுசெய்து வெளிப்படும் ௮து போல இவ்வீரியமும் பிராணாத 
அக்கதை யுண்டுசெய்து வெளிப்படும். புருஷனுடையபலத்தை ஈாசஞ்செய் 
வது ௮ஜீர்ண அ௮ன்னத்இின் வெளிப்படலாவதேபோல, வீரியத் இன் வெளிப்பட 
௮ம் புருவணுடையபலத்தை நாசஞ்செய்வதாம். ௮இசார£ சோயானது புருவ 

னுடைய சர்வதேஜசை யழிப்பதேபோல விரியத்தின் வெளிப்படலும் புருஷ 
னுடைய சர்வபலத்தையும் சாசஞ்செய்வதாம். இவ்வகை வீரியம் வெளிப்பட 
லால் புருஷனுக்கு. மகா ஆனிகூறப்பட்ட,௪. 

இப்போது ௮வ்வீரியத்தின் நிரோதத்தாற் புருஷனுடைய மகாபலத்தின் 
பிசாப்தியைக் காண்பிப்பாம் :--புருஷனாற்றடுக்கப்பட்ட வீரியவடிவ ஏழாவது 

தாதுவானது ஐஜஜமெனப் பெயரிய எட்டாவது தசையையடையும் ஹ்ருதய 
ததசத்தின்சண் இராகிற்பதும், மஞ்சள் வருணத்ததாய்ச் சவன்வூக்குர் தான 
மாயுள்ள தும் ஆயதை ஒஜமென ஞானவாசிஷ்டத்தின் கண்ணே கூறப்பட்டுள் 
arg. ஒஜமெனப் பெயரியதசையால் இச்சவன் தேஜஸோடு கூடியவனாய்ச்விப் 
பன், வீரியத்தை நிசோதஞ்செய்யின் புருவனை யழகறும்படிசெய்வ தாய ஜரைய 
வஸ்தையும் சீக்கரம் ௮டையமாட்டாது. மாணமும் சீக்கரம் ௮டையமாட்டாது. 

௮ப்புருஷனுக்குப் பலமுமழியமாட்டாது, விரியத்தை நிரோ 5G செய்பவழயை 

பிரஹ்மசாரிக்குப் பாலோகத்தின்௧ண் பிரஹ்மலோகப பிராப்தியாம், இவ்வுலகின் 

கண்ணே மகா௫ர்த்தியுமுண்டாம் ஆகையினால் விரியச்தின் நிசோதத்தின 
லேயே பிரஹ்மசாரிக்கு இருவகையுலகும் சித்திக்கும். விரியத்தின் பரித்தியாகத் 
தால் காமியானவன் இருவகையுலூனின்றும் பிரஷ்டனாவன். வீரிய நிசோதச்தால் 
யோடயொனவன் ஆகாசத்தின்கண்ணே செல்வதற்கும் சமர்த்தனாவன், ௮ணிமா இ 

௮ஷ்டசித்தெளையுமடைவன். இரந்தப்பிரகாரம் விரியத்தின் நிரோதம் மகாபலத் 
இன் ஏதுவாம். அவ்விரியத்தின் பரித்தியாகத்தால் காமியானவன் மகா ஹானி 

யை அடை வன். கரும்பானது அலைபிலிடலாற் சாரமற்ற தாவதேபோல இக் 
காமியும் ஸ்.திரீயின் புயங்களின் பீடனத்தாழ் சாரரூப விரியமற்றவனாவன், காம 

ரூப ௮க்னியாழ் சர்வாங்கங்களினின்றும் வெளிப்பட்ட வீரியமானது ஆயுசை 

டம் பலத்தையும் விர்த் திசெய்வதாம். அத்தகைய விரியத்தை யிம்மூடகீகாமி 

யானவன் அஞ்ஞானத்தால் மறைப்புண்டவனாய், ஸ்திரீயினிடத்தே ப்ரித்தியாகஞ் 
செய்வன். இர்தப்பிரகாரம் ஸ்திரீயின் யோனிஸ்தானத்தின் கண்ணே பிராப்ச 
மாய ஜீவனோடுற்ற வீரியத்திற்குப் புருஷசரீசத்தினின்றும் வெளிப்படல் முதல் 
ஜன்மமெனப்படும். ௮ந்த யோனியையடைஈத ஜீவன் பல்வகையாய ஆயிரமவஸ் 

ஜைகளையடைவன் ; ஒவ்வோசவஸ்தையும் அச்க?சாக *ஸஹஸ்ரங்களால் வியாப்த 
மாம், சர்ப்ப உபநிஷத்தின்கண் அவ்வவஸ்தஜைகள் விஸ்காரமாய் சிருபுணஞ் செய் 

நி ஸஹல்ரம்- ஆயிரம், ப 
 



=e LF ஆத்மபுராணம். Upp 

யப்பட்டிருக்கற து. விரியரூப கர்ப்பத்தைத் சாரணஞ்செய்பவனாய இப்புருஷன் 
ஸ்.திரீயின் உசாத்தின்சண் கர்ப்பரூபமாய்ப்பிவேசிப்பன் இக்காசணத்தால் புரு 
ஷூனது விரியரூப கர்ப்பத்தைச்காரணஞ் செய்பவளாய ஸ்.இரீ:பானவள் புருஷனால் 
சர்வட்பிரகாரத்தானும் இரக்ஷிப்பதற்கு யோக்கெயமாவள். 

இப்போ ௮வகவிரக்ஷணையின் பிரகாரத்தைக்காண்பிப்பாம் ;-ஃவஸ் இரங்களா 
அம் அன்னத்தாலும் கர்ப்பிணி ஸ்ரீயின் ரக்ஷணையைப் புருஷன் செய்வன், 
தனத்தால் ரக்ஷணைசெய்வன், கான்காவது மாதத்தில் இருதயதேசத்தின்௧ண் 
கர்ப்பமிருக்கும் ௮க்காலெவவப் பதார்த்.தங்களில் ஸ்இரீயினுக் காசையுண்டாமோ 
அவவப்பதார்த்தங்களைச் சம்பாதித்துக் கொடுப்பதினாலும் ஸ்திரீயை இசக்ஷிப் 

பன். மப்பதார்த்தங்களைக் கொடாததினாற் பாலகனுக்குத் துக்கத்தின் பிராப்தி 
யண்டாமென்று ௬௬௬௧ சொ௱தத்தின்கண் அ௮றையப்பட்டுள்ளஅ. ஆண்டிது 

பிசசங்கமாம் :ரான்காவது மாதத்தின்கண் நேத்தா இர்இரிய விஷயமாய 
உருவாதி பதார்த்தங்களினிச்சை ஸ்இரீயினுக்குண்டாய் ௮பபதார்த்தங்கள் 

ஸ்இிரியினுக்குக் கட்டாவிடின் பாலகளுக்கு ரேதடிர இந்இிரியத்தின் சண்ணே 
பீடையுண்டாம். ௮லக்கனமே இரசன இரதிரியத்தின் விஷயங்களாய இரசாதி 

களை ஸ்இரீயானவ ளிச்சித்து அவ்விரசா இகள் கட்டாவிடின் பாலகளுக்கு இரசன 
இந்திரியத்தின் கண்ணே பீடையுண்டாம். இவவிதம எவ்வெவவிர்இரியங 
களின் விஷயங்கள் கர்பபிணிக்குக் கட்டமாட்டாவோ ௮வவவ்விர்திரியங்களின் 
கண் பாலகனுக்குப் பீடையுண்டாம். ஆதலின், சர்வேர்திரியார்த் தங்களைக் 

கொடுத்துப் புருஷன் ஸ்திரீயை இரக்ஷிபபன். பல்வசையாய இசதா இகளைக் 

கொண்டுஸ்திரீயை இரக்ஷிப்பன், ஸ்கானத்தாலும் *கட்டிலாலும் ஆசனாதிகளாலும் 
புருஷன் ஸ்திரீயை இரக்ஷிப்பன், செகவியாபார நீக்கத்தாலும் ஸ்இரியை இசக்ஷிப் 

பன், ஒளஷதாதி சேவையினாலும் ஸ்திரீயை இசக்ஷிபபன், ௮பத்திய வஸ்.அவின் 
நீக்கத்தாலும் ஸ்திரியை இரக்ஷிப்பன். இவ்விதம் கர்பபிணி ஸ்திரீயின் பர்லனத் 
தைச் செய்தல் புருவனுக்குசெமாம். ஏனெனின், உலகன்கண்ணே இம்மரி 

யாதை பிரசத்தமாம் :--யாவன் உபகாரஞ்செய்வனோ அவன்பால் அர்ஜனபுர௬ஷ 

னும் உபகாரஞ்செய்வன், சஜ்ஜனபு ஷன் உபகரிப்பனென்பதைப் பற்றிச்சொல்ல 

வும் வேண்டுமா ! இந்நாரியும் புருஷனுடைய விரியரூப கர்ப்பத்தைத் தாங்கு 

வதாற புருஷன்பா ஓபகரிப்பள், கருத் இதுவாம் எபுருஷ்னது அன்பத்தின் 

கா.சணமாய் வீரியரூப கர்பபத்தை ஸ்இரீயானவள் தன்பாற்றரிப்பள் ஆகையினாற் 

செய்நன்றி கொன்றதோஷிகிர்த்தியின் பொருட்டுப் புருஷன் எல்லாவகை 
யாலும் கர்ப்பிணி ஸ்திரீயை இரக்ஷிப்பன், ௮ல்லத, வீரியரூப கர்ப்பவிசிஷ்ட 

புருஷன் கர்ப்பரூபமாய் ஸ்.இிரீயின்கண்ணே பிரவேசிப்பன், மீண்டும் புஇிதாயி 
ஸ்.இரீயினிடத்2,த யுற்பன்னமாவன், இக்காரணத்தாற் புருஷனுக்கு ஸ்இரீதா 
யாம், ஆகையினாலும் இரக்ஷிக்க யோக்கெயமாம். காப்பாதானகாலமே முதலாய்ப் 

பிசசவபரியந்தம் ஸ்திரீயின் இரக்கச்தோடு தாதா,த்மிய பாவமுற்ற புருஷனுடைய 
அம்சமானதை ஸ்இரியானவள் தன் றேகத்தைப்போன்று தரிப்பள, ஆகையினா 
௮ம் புருஷனால் ஸ்திரீ இரக்ஷிக்க யோக்யெமாவள். ஆண்டு முன்னம் புருஷசரி 

* கட்டிலாலும்--படுக்சையாலும், 
 



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய் உபநிட ௬ட 
தத்தின் தாற்பரிபவருணனம். qs 

ரத் தின்சண்ணே புகுதல்வடிவ முதற்கர்ப்பத்தாற் சீவனுக்குத் HEE S ost ene 
கூறப்பட்டது. இப்போஅ ஸ்திரீயின் சரீரத்தின்சண்ணே 'புகுதல்வடிவ இரண் 
டாவது கர்ப்பத்தாற் வேனது தன்பவடைவின் கிரூபணஞ்செய்வாம் :--யோனி 
வாயிலாய் எவ்வுசரத்தின்கண்ணே புகுமோ அ௮வ்வுதரமானது புழுமலா இகளாற் 
பூரித்துத்தாஷிதமாம். ௮வவுகாத்தின்கண்ணே அனந்தர் துன்பங்களைச சீவன் 
அனுபவித்து மீண்டும் யோனிவாயிலாய் வெளியேவரும் இக்கர்ப்ப gaa s Dex 
பயத்தாலேயே எல்லாமு மூ௯்$ாக்களும் பிஷ்மஞானத்தை இச்ப்பர்கள்; பிரஹ் 
மஞானப்பிராப்தியின் பொருட்டு தலூயமற்றவசாய் நாலின்கண்ணே கூறிய 
நிட்காம கருமத்தைச்? செய்வர். அக்கர்ப்ப துன்பமானது மாணகாலத்தின் 
கண்ணே புருவனுக்குண்டார் துன்பத்தைக்காட்டிலும், ராகத்தன்கண்ணே யுண் 
டாஈ அுன்பத்தைச்காட்டினும் கோடி கோடி பங்கதிக அன்பம் யோனியச்திரத் 
இின்கண்ணே ஜீவலுக்குண்டாம், மரணகாலத்தின்கண்ணே ஜீவலுக்குப் பீடை 
யுண்டாவதைக் காட்டிலும் நாறுபங் கதிகப்பீடை யோனிபர்திரப் பிரவேசத்தின் 

கண்ணுண்டாம்; ௮௩௱னம் வெளிபபோதலின்௧ண்ணே ஜீவனுக்குண்டாம். 

மா தாவின் வயிற்றின்சண்ணே ஜீவன் வ௫த்தலானலு, நரகத்தின்கண் வத தலைக் 

காட்டினும் ௮தஇிகமாம, மாதாவின் உத.ரக்தின்கண்ணே தேகதாரியாயெ ஜீவன் 

௮னந்த.துக்கக்தை யனுபவிபபன், வுந்தத் துக்கங்களை புரைப்பிலும், எமக்கு 

மிகுமோகமுண்டாம். மலமூத்திரங்களின் விடாய ஜனனியின் e395 Sex 

கண்ணே வ௫ூத்தலாற பொ ௮க்கவொண்ணா தீ துக்ககதை யிச்ேவே னடைவன், 

மாதாவின் உதரவடிவ விடானது, சியினாலும் இசத்தத்தாலும பூசப்பட்டுள்ள௮; 

நானாவர்ணத்தோடுகூடிய கபவாதபித்த தாதுவடி.வ சித தரங்களோடுகூடிய மாம்ச 

மயச சுவரோடு கூடியதாம். இக்காணததாலே சகககக்கூடாததாம். வயிற் 

றின் பாழூவடிவ சர்ப்பசகஸ்ரங்க?ளாடு கூடியதாம். வியாதி வடிவமாய தேள்க 
on rh Bian pri ததாம். மாதாவினுடைய மகாப பிராண வாயுவினாற் சலிபபிக்கபபட்ட 

நாடிவடிவ கயறுகளோடு கூடியதாம். எபபோதும உள்ளே ௮க்கனியுடைய 

தாம், இக்காணத்தினாலே பாதி த௫க்கபபெறறதாம், காப்பத்திற் கவகாசம 

குறைந்ததாபுள்ள மாதாவி னுதாத்தின்கண்ணே சடக்கமுடியாதக துக்கம ஜீவ 

னுக்குண்டாம். ௮க்கர்பப துன்பம் விவே௫ிபுருஷனுக்குப் (9ரசித்தமாம். விசேஷ 

மாய் யோயோனவன் கர்பபதுக்கத்தை ஸ்மரிக்கின்றான். இவ்வகை கர்ப்பத்தின் 

கண்ணே, ௮னநததுக்கங்களை ஜீவனடைவன், ஆயிரஞ சன்மங்களை பெடுத்துக் 

கர்ப்ப துக்கத்தை யளவிடினும், அளவிட முடியாதாதலின், ஒரு றிது மாத்தி 
ரமே கர்ப்பதுக்கம் உமக்கு யாக் கூறினேம். காப்ப உபரிடதத்தின்கண் னும் 

இந்தப்பிரகாரம் சறி.து அக்கம் கூறபபட்டுள்ளஅ ; கர்பபத்தின் சர்வ அச்சத்தை 
யுங்கூற எவருஞ் சமர்த்தசன்றாம் ; ஆகையினால் (peau மூக்கியமாயுள்ள காப்பத 

தின் ுக்கங்களை யாங் கூறுவாம்:--அக்கர்ப்பத் தின்கண்ணே எட்டுமாதபரியர்தம் 

ஜீவனுக்கு மூர்ச்சைவடிவ ௮ஞ்ஞானமிருக்கும். ௮அவவஞ்ஞானமான2, சர்வ 

அக்கங்கட்குங் காரணமாம். காப்ப தீதின்சண்ணே ஜீவனுக்குத் தன்னுடைய பட 

தாகங்சளாலேலும், மாதாவிலுடைய ப௫ுதாகங்களாலேலும் மிகவுஞ் சர் தாப



  

முன்டாம் | சரீரத்திள்கன்னே “veabd ple rs தன்பதால்து மாதத்தில்" 
இடனுச்ரு apts உன்மதக்சள்களின் ஸ்மிருதியுண்டாம். தண்டு wigan 
aha லபக் கூ௮அம் 

சூஸாறாகிவிபாககா5 af sid man cri 

9ா..சரொவிவியாஉ லஷ வி.கஹ- க௦ரஉஸயா | ॥ 

“ உண்வு பல்வகையுண்டனம் பலமுலைகுடித்தே 
மணிசேயன்னையர் தந்ைதைய ரரியமாரேய 
ரேண்விறந்தன கண்டனமினிப் பிறந்திடினோ 
துணிமகேச்சுரன் பதத்தினேத் தவத்தினாற்றொடர்வேம,” (6) 

'இதன் பொருள்:-* ஒன்பதாவது மாதத்திற் பூர்வதுக்கங்களை ஸ்மரித்து இச் 

சீவன் இங்றனள் கூறாநிற்பன், எண்பத்து நான்கு சரீரங்களில் யான் ஆகாத 
தய மனர்தவிதமாய்ப் புசச2தன், யான் ௮னர் சவகையாய ஸ். தனபானஞ் செய் 

சேன், யான்' ௮னந்தவகையாய மாதாக்களைப் பார்த்தன், யான் ௮னர்தவகை 

ஙாய பிதாக்களைப் பார்த்தேன், ௮னர்தவகையாய கேயர்களை யான் பார்த்? சன், 
Bis யோனியினின்றும் யான் வெளிப் போந்தவுட?னே தவத்தால் பாஸ் 
வசனுடைய சரணாவிர் தத்தை யானடைவன். என, இவ்வண்ணம் பூர்வ தக்கங் 

களை ஸ்மரித்துக் கர்ப்பத்தின்கண் இவ்வண்ணஞ் சென் கூறுவன, தாய்க்கும் 
நடையை யுண்டாக்குவன். இந்தப்பிரகாரம் உதரத்தின் கண்ணே சானா 
அக்கங்கமாச் சத்துப் பரிபூணத்தை யடைந்த பாலகனைப் பிரசூதிகரல 

வாயு டிவானது மாதாவி ஸுதாத்தினின்றும், வெளிய தள்ளும் : அந்தப் 

லகணைனைவன் றெளிவிலாக் *கலிலாஇ அவஸ்தாக்ரெமமாய்ச் சர்வ ஹஸ்த 
பாதாஇகளைர் சம்பூரண மாயடைவன், ஈண்டிது கருத்தாம் 1p 5 8 rl sx 

கண்தெளிகவிலாக் கலில ௮வஸ்தையையடையும், ஏழு இரவிற் புற்புகமாம், இரை 
மாதத்திற் பிண்டமாம், ஓ ரூ மாதத்திற் கடினத் தன்மையையடையும், இரண்டா 

வது மாதத்திற் செமுண்டாம், மூன்றாவது மாதத்இற் டாதமாம், கான்காவது 
மாதத்தில் விரல், வயிறு, இடைப்பிசதேசம் உண்டாம், இந்தாவதுமாதத்தித் 

பின்ளிடமுண்டாம், ஆருவஅ மாதத்தில் வாய், மூக்கு, கண், செவி யுண்டாம், 

ஏழாவது மாதத்தில் ஜீவசம்பர்தமுண்டாம், எட்டாவது மாதத்திற் சர்வ அங்கில் 
களும் பூரணமாம், தன்பதாவ ௮ மாதத்தில் ஞானம் நிறைதலின் மூற்பிதப்புகளின் 
ஜ்மிருதியுண்டாம், இவ்வண்ணம் கர்ப்ப உபநிஷத் இன்சண் மா தாவிலுதாத் 

மாக; பாலகனவயவ பூரணத் தன்மையைச் கூறியிருக்கின் நீது, அற்ற தீலணனவள் 
சர்ப்பாசனத்தை விட்டவனாவன்) கர்ப்பத்தின் கண்ணே இவவண்ண மாசனமுண் 
tanta einer ped கழுத்தும் வட்டமிட்டி ருக்கும், ஹல் தீபாதங்கள் 04 nd 4 

wage all pte asir om ano அலக் a on 
வன் ததவ சமீப காலத்இல் ஐராயுவ ve றி பவள 
சத்தின் கள் மண்சேம் போகிங்கு ம! ப்ரண. 
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தேசக்ரியைகளாலும் மாதாவின் வயிற்றைப் யே இக்கும் பொருட்டு முயல்வன் 
ஒவ்வொருகால் அப்பாலகன் மாதாவின் வயித்றின்கண் ஒடுவன், ஒவ்வொரு 
கால் இருதயதேசத்தின்சண் ஒடுவன், ஒவ்வொருகால் யோனியர்திரத் இன்சண் 
ஒடுவன். குரங்கானது ஒரிடத்தில் நில்லாததுபோல இப்பாலகனும் மாதாவின் 
உகசத்தின்சண் ஒருக்காலும் நில்லாதலைவன். அந்தப்பாலசகனானவன் தன்று 
டைய சரீ ரத்தின்மத்தியில் சரசை வைத் தக் குனிர்துக்கொண்டிருப்பன்; பல்வசை 
யாகிய இலேசங்களால் மா.தாவிற்குக் சலேசத்தைக் கொடுப்பன். ஆகையினா லத 
சிர்திதமாம். சர்பபமானது விழுக்கலால் மண்டூகமானத கத்.துவதுபோல இட 
ARS QUE S SOT. இத்சசயையடைர்த பாலகனைப் பிரசூதிகாலப பிராணவாயு 

வான மாதாவின் உதாத்தினின்றும் வெளியே தள்ளும். எலியைச் சர்ப்பர் (உள் 
ஞுக்கு) தள்ளுவதுபால் காஷ்டத்தைப: பேதனஞ் செய்வதாடுய ஆயுதத்தின் 

முனையின் ஆயிரமடங்கஇகமாய்க கூர்மையான அ௮ற்பயோனி யர்இர்இினின் தும் 

வெளிப்போந்து புழுவைப்போலிப்பாலகன் பூமியின் கண்ணே விழுவன். அப்பால 

கன் வெளிபபோதலால் ஸ்திரிக்கும் பெரும் பீடையுண்டாம். புழூவோடு கூடிய 
புண்ணிற்குக் கோபமுண்டாயின் புருஷனுக்குண்டாம் பீடையைக் காட்டினுமதிக 
பீடை வோனியர்திரத்தின் கண்ணே பாலகனுககுண்டாய் ஸ்திரீக்குண்டாம். 

வயிற்றின் கண்ணே புண்ணிருபபின், சர்ப்பமிருபபின் ஈம்மனோருக்குப் பீடை 

யுண்டாவது2பால கர்பபதாரணததாற் காப்பிணி ஸ்.இிரீககுப் பீடையுண்டாம். 

சீயினால் பூரிக்கபபெற்ற புண்ணைடப் பேதனஞ் செய்து அ௮பபுண்ணி ஸின்றும் 

புழுக்கள் வெளியானால் ஈம்மனோருக்கு௪ சுகமுண்டாவதுபோலக் கர்ப்பத்தினைதீ 
இயாகஞ் செய்த ஸ்.இிரீக்கும் சுகமுண்டாம். மல மூத்திர மடககலால் ஈம்மனோ 
ருக்குச் அக்கமுண்டாவதைக் காட்டிலுமதிகத் அக்கம் கர்ப்பசாசணத்தின்௧ண் 
ஸ்திரீக்குண்டாம். நெடுங்காலம் கட்டுப்பட்ட மல மூ£த்திராதிகளின் பரித்இயா 
கத்தால் ஈம்மனோருக்குச் சுகமுண்டாவதுபோலக கர்ப்பிணி ஸ்.இரிக்குக் கர்ப்பத் 

இயாகத்தாற் ௪கமுண்டாம். | 

இப்போது *௮பூத உபமானத்தால் ஸ்திரீயின் அக்கத்தைக் காண்பிப்பாம் :- 

இருபது ௮ங்குலபரிமாண நீளமுடையதும், விஸ்காரமாயும் விசாலமாயும் சாண் 

மாத்தா பரிமாணமுடையதும் எலும்பு ஈவாசங்களோடு கூடியஅமாயெ தரு 

ஜந் துவானறு ஈம்மனோது வயிற்றின்சண்ணே இ ககுமானால் ௮ந்த ஜந்துவால் 

ஈம்மனோருக்குச் துன்ப்முண்டாவதுபோல ஸ்இரீககுக் கர்ப்பதாரணத்தாலுண் 

டாம், பாயு SHANTI னின்றும் ௮ந்த ஜந்துவெளிபபடலால் ஈீஃமனோருச 

குதி அக்கமுண்டாவ தழப்லக் கர்ப்பிணி ஸ்இிரீக்குக் சர்ப்பத்தியாகத்தாத் 
ன்பமுண்டாம். ப தினறங்குல பரிமிதமத்திய ௮வகாசமுடைய வட்டவடிவ 

மாம் வெட்டுமாயு 58 Gatien gi வெளிப்போ தலால் ஈம்மனோருக்குத் அக்கமுண் 

டாவதுபோலப் பாலகனுக்கு மாதாவி னுதரத்தினின்றும் வெளிப்போசலா 8 
அக்கமுண்டாம். இர்தப்பிரகா ச் மாதாவி லுதரத்தின்சண்ணே பிரவேசித்த 

ஞ் லும், உதாச்இனின்றும் வெளிப்போ தவினாலும், மாதாவோடுகூடிய இர்ச ஜீவ 

‘ ௪ இல்பொருளுவமை. 
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கஸ்ர்] ப்ரீ ஆத்படுராண்ம், [த்தல் 

அக்கு அர்த அக்கமுண்டாம். அந்தத்துக்கங்கள் உலகப்பிரசித்த அக்கம் 
கைக்கொண்டு உவமிக்கத்தகாத்னவாம். இர்தப்பிரகாரம் பிதாவின் ஆன்மஸ்வரூப 
மானபு,சஇரன், உலகரின் பிரவாஹர் தடைப்படாம லிருக்கும்பொருட்டு மாதாவி 
னுதரத்இனின்றும் வெளிப்படுவன். அந்தப்புத்இரன் தன்னுடைய தரிசனத்தாற் 
பிதாவிற்கு நார் தத்தைக்கொடுப்பன். உற்பன்னமாயெ புத்திரனைச் தன்னுடைய 

மடிமீது வைத்தேனும் ௮ல்லது பூமியபின்கண்ணே வைத்தேலும் சர்தோஷமன த் 
தோகெடிய பிதா ஜன்மகால ஸம்ஸ்கா.ரத்தைச் செய்வன், இஜன்மத்திற்கு 
முன்னர்க் கர்ப்பாதான மாசம்பித்து எவ்வெச் ஸம்ஸ்சராம் புத்தினிடத்தே 
பிசா செய்வனோ, ஐன்மத்தின் பின்னர் எவ்வெச் வம்ஸ்கரரம் பிதா செய்வனோ 

அவ்வெல்லாச் ஸம்ஸ்காரங்களும் தனக்கே பிதா செய்வன் ; ஏனெனின், ௮ர்தத் 
தந்தையே மீண்டும் புத்தரூபமாய்ப் புதிதாய் ஸ்.திரியின்கண் உற்பன்னமா 
வன். பிதாவின் காரியமாயெ சந்ததிபீ பிவாஹத்தைப் பெளத்திராதி ரூபமாய் 
இப்புத்திரன் விஸ்தாரம்செய்வன், ஈன்னடையில் நடக்கும் புத்தின் பிதா 

வின் சுவர்க்கத்இிற்கும் காரணமாவன், இந்த மனுஷ்ய லோகத்திற்கும் புத் 

இசன் சாதகமாவன், ஏனெனின், புத்திராஇகளாலேயே மனுஷ்பலோகம் வ௪ 
முடையதாம். இது கூறியதுகொண்டு இத இத்தித்ததாம் :--இவ்வுலகி னடைவும் 

சவர்க்காஇயுல னடைவும் புத் தானாலுண்டாம் ; ஆனால் மோக்ஷத்தின் பிராப்தி 
யான பு.த்தினா லுண்டாகமாட்டாது, ஏனெனின், சுருதியான௫ பு,ச்.திரதனாதி 

"கள் கோக்ஷசாகனமன்றென நிஷேதித்துக் கேவல் தயாகத்தினாலேயே மோக 
மடையலாமென்று கூறியிருக்கிறது. முன்னர் ௮ன்ன வாயிலாய்ப பிதா சரீரத்திற் 

பிரவேரித்தபின் வீரியவாயிலாய்ப் பிதா சரீரத்  தினின்றும் வெளிப்படுதல் வடி.வ 
முதற் ஜன்மம் ஜீவனுக்குக் கூறபபட்டது, ௮ர்த ஜன்மத்தை யபேக்ஷித்து மாதா 

வின் உதாத்இினின்றும் வெளிப்படு சல்வடிவ இரண்டாவது ஜன்மம் இச்சிவனுக் 
குண்டாம். மீண்டும் ௮ன்னவாயிலாய்ப் பிதாவின் சரீரத்தின்கண் அடைந்து விரிய 
வாயிலாய் வெளிப்படுதல்வடிவ மூன்றாவது ஜன்மத்தை மேல் 'நிரூபிப்பாம். சற் 
கரும ஈடையுடைய புத்தன் ஜனித்தலாற் பிதாவிற்கும் சுவர்க்கப் பிராப்தியுண் 
டாம். ஆகையினால் எண்பத்துகான்கு லக்ஷம் சரீரங்களில் மனுஷ்யசரீரமே 
இடைப்பதற்கு மிகவுமரியதாம். இத்தகைய மனுஷசரீரங் டைத்ததுகொண்டு 
புண்ணியகன்மத்தையே மனுஷன் சம்பா ்,தனஞ் செய்யவேண்டும். இம்மனு சரீ 

ர,தஇன் அடைதின்போருட்டு $ேதவதைகளும் சந்ததம் இச்சிக்கின்றனர். கருத் 
இதுவாம்: ் --தேவதாதி சரீரங்களிலும், பசுவாஇ சரீரங்களிலும புஇிதாய புண் 

ணிபபாபங்களின் சம்பாதனம் உண்டாகமாட்டாத்; அத்து பூர்வம் மனுஷசரிசத் 

இன்கண்ணே செய்துள்ள புண்ணயபாவங்களின் பயனாபெ சுகதுக்கங்கள் அனுப 

விக்சப்படும். இந்த மனுஷசரீரத்தின் கண்ணும் பாரத கண்டத்தில் விவேசாதி 
சா.தனச௪தஷ்டயவடிவ அஇகாரத்தைச் சம்பாஇக்க யோக்கியமா சரீரமானது 

ஜீவனுக்குண்டாமாயின், எட்டுத்தோஷங்களின் நிவிர்த்தி யுபாயமாயெ பிரஹ்ம 

விதீதை சம்பா இக்கப்படும், பிரஹ்மவித்தைக்கயலாகிய உபாயங்களா லெட்டுச் 

சோஷங்களினிகிர்த் இ. யுண்டாசமாட்டாதலு. சருத்திதுதாம் :- பார தகண்டசத்



'சுத்தபர்ட்டு இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபதிட 
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தில் ௮,கொரியானவன் மனுஷசரீரத்தையடைர் லு மரஹ்மான்ம ஞான த்தையே 
சம்பா இக்கவேண்டியது யோக்கியமாம், ஏனெனின், ஆன்ம ஞானமே சர்வ 
அரர்த்த நிவிர்த்இக்குச் சா.தனமாம்; சர்வ யாகாஇகர்மங்களின் பலங்கட்கும் 
ஆன்ம ஞானத்தின்கண்ணேயே உள்ளடக்கமாம். இப்போது எட்டுத் தோஷங் 
களை கிருபிப்பாம்:--இச்சை (1), துவேஷம் (2), பயம் (8), மோகம் (4), பட 

(5), தாகம் (6), நித்திரை (7), மலமுத்தித்தாலுண்டாம் பீடை (6) இவ் 
வெட்டுச் தோஷங்களும் தேகத்தைக் தரித்துள்ள எல்லா ஜீவர்கட்கு முண் 

டாம்) ஆன்மஞானமின்மி அன்னிய உபாயத்தால் ௮ழியமாட்டா ; மற்றோ ஆன்ம 
ஞானத்தாலேயே சாசமாம், 

இனி இச்சையின் தொடர்பை கிரூபிபபாம் ட சாத்துவிக புருஷன் முத்தியை 
யிச்சிப்பன், இராஜ௫ புருஷன் முத்தியையும் விஷய த்தையு மிச்சப்பன், தாமதபுரு 
ஷன் கேவலம்விஷயங்களையே இச்சிப்பன், ஆகையினால் இச்சையின்றிய தேகந் 

தீரித் த்த புருவனெவனுமின்றாம். இனித்துவேஷத் தொடர்பை நிரூபிட்பாம் :-- 
சாத்துவிக புருஷன் விஷயங்களில் அவேஷத்தையடைவன், இராஜ௪ புருஷன் 

வைரியின்௧கண் துவேஷத்தையடைவன், தாமத புருஷன் வைரிகளிடத்தே துவே 

வூத்தையடைவதோடு மித் இரர்களிடத்.துர் அுவேவத்தையடைவன், ஆகையினால், 
துவேஷமின்றிய தேகதாரி ஜீவரெவருமின்றாம், இனிப் பயத்சின் தொடர்பை 

நிரூபிப்பாம் சாத்துவிக புருஷர் பிரமாதத்தினின்றும் பயத்தை யடைவர், 

இராஜ௪ புருஷருக்கு யமனினின்றும் பயமுண்டாம், தாமத புருஷருக்குக் கேவ 
லம் அசசரினின்றும் பயமுண்டாம், ஆகையினாம் பயமின்றிய யாதொரு தேகதாரி 
ஜீவனையுங் காணமுடியாது. 

இனி அ௮ஞ்ஞானவடிவ மோகத்தொடர்பின் நிரூபணசதைச் செய்வாம் -- 
சாத்துவிக புருஷருக்கு ஆன்மாவி னஞ்ஞானமுண்டாம், இராஜ௪ புருஷருக்குச் 

சாஸ் இரவித்தையி னஞ்ஞானமுமுண்டாம், காமதபுருஷருக்குச சர்வ வஸ்.துவின் 
கண்லும் ௮ஞ்ஞானமுண்டாம், ஆகையினால் மோகமின்றிய தேகதாரி புருஷர் 

களொருவருமின்ரும்; 

இனிப் பச தாகம் நித்திரை என்பவற்றின் தொடர்பை கிரூபிப்பாம்: பட 
தாகம் நித்திரை என்னுமிம் மூன்றும் சர்வ தேகதீரரி புருஒருக்கும் சமானமாம். 

மல மூத்திரஜன்னிய பீடையோ தருமுதலிய ஸ்தாவரங்களை விட்டுகிட்டு ௮ன் 
னிய சர்வ தேக்தாரி ஜீகீர்கீட்கு முண்டாம், ௮ல்லது மலமூத்திர ஜன்னிய பீடை 
யோ ஸ்தாவர ஜங்கமங்களாகிய சர்வ தேகதாரி ஜீவர்சட்கு முண்டாம். இக் 

காரணத்தினாலேயே விருக்ஷா இகளும் தனது பசைசச.த்தைப் பரித்தியாகஞ்செய் 
யும், ௮வ்விரசத்தை உலகன்சண்ணே கோந்தெனக் கூறுவர். இர்தம் பிரகாரம் 
எட்டுத்தோஷங்களும் சரவ தேகதாரி ஜீவர்களிடத்தும் இருக்கும். சத்துவ ge 
தமோகுணங்களின் அபிமானத்தை ராசஞ் செய்வது ஆன்மஞானமாம், அதனா 
லன்றி எவ்வுபாயத்தாலும் எட்டுத் தோஷங்களின் அழிவு உண்டாகமாட்டாது ப்



௬00. ஸரீ ஆத்மபுசாணம். ieee 

ஆன்மஞான மொன்றாலேயே நாசமாம். ௮ண்டஐம், ஜராயுஐம், #GasRL, 

உற்பிஜ்ஜம் என்னும் சான்கு பிரகாசமாக தேகதாரி ஜீவர்கள் எட்டுச் 3 தாஷங் 

சளையும் விட்டொழித்து ஒருபோதும் இருப்பதன்றாம். பிரஹ்ம வித்தையால் 

எட்டுத் தோஷங்களை ஜெயிக்கும்பொருட்டு இம்மனுஷ சரீரத்தைப் பாமேஸ்வ 

சன் கொடுத்தார். அர்த மனு சரீரச்தையடைந்து, பிரஹ்மவித்தையின்.றிய மூட 

புருஷன் மாறாய் எட்டுத் தோஷங்களின் வயத்தனாவன். ஆண்டு, முதலிற் பாலிய 
அவஸ்தையின்கண் தோஷங்கள் தொடர்தலைக் காண்பிப்பாம்--மாதாவின் உதர 
த்தினின்றும் ஜன்மிச்சத பாலகனானவன் பல்வகையாய சப்தங்களை௪ OFLA 

பூமிபின்கண்ணே படெப்பவனாய்த் தாயின் முலையையுண்ண இச்சப்பன். முலையுண் 

ணும் வேட்கையினாலுண்டாம் அக்கமே முதலாய் எவ்வளவு துக்கங்களை இக்த 

அஞ்ஞானி யடைவனோ அவ்வளவு துக்கங்களும் எட்டுத் தோஷங்களாற் ஜன்னிய 

மாம். இச்சாதஇி எட்டுத்தோஷ அனுபவஜன்னிய முன்னான் ஸம்ஸ்காரங்களாற் 

பின்பின் எட்டுக் தோஷங்களை யிச்€வேனடைவன். மாதாவி லுதரத்தின்கண் 

இப்பாலகன் சமாத்தனாவது?பாலச் ஜனித்தபின்னும் தனது இச்சையின்படி 

கரங்கால்முதலிய அங்கங்களைப் பிரவிர்த்இப்பிக்கச் சமாத்தனாகான். மூட்டை 
முதலிய ஜர்.துக்களின் நீச்கத்திலும் தனது சரீரத்தைச் சொரிதலிலும் இப்பால 

கன் சமர்த்தனாகான் ; ௮கையினா லஇதுககத்தை யடைவன். தனது இச்சைப் 

படி ௮ன்னஜலங்களை யிபபாலக னடையான் ; மற்றோ, ப௫ிக்கும்போது தாய் இவ 

னுக்கு நீரைக் கொடுபபள்) தாகமுண்டாகும்போது அன்னத்தைக் கொடுப்பள், 

ஆகையினாலும் ௮.திதுக்கசதை யடைவன். கண்டத்தின் அஸ்பஷ்டத் தன் 

மையினாலே சிறிது சப்தோசசா.ரணஞ் சேய்தபோதிலும் இப்பாலகன் உச்சா 
ரணஞ் செய்யா தவனாவான். ஓஒவ்வொருசால் மிகவுர்துக்கயொ யிப்பாலகன் பெருஞ் 

சப்தத்தான் மாதாவை யழைபபன், ௮சசப்த.த்தைச் கேட்டுக் தாயானவள் ஒரு 

சமயம் ௮தன் சமீபம் வருவள். ஒரு சமயம் வராமலுமிருந்து விடுவள் £ ஆகை 

யினாலும் ௮இ.துக்கக்தை யபபாலகனடைவன்., மலத்தாலும் ps HIS HT git 

வாயிலொழுகும் எசசின் முதலியவற்றாலும் பூசப்பட்ட பாலகலனுடைய ஹஸ்தபா 

தாஇயங்கங்களை ஒவ்வொருகாலர்த மாதாவானவள் ஜலத்தாற் கழுவுவள், ஒவ் 

வொருகால் கழுவவுமாட்டாள். ஆகையினாலும் ௮ இதுக்கத்தைப் பாலகனடைவன், 

இப்பாலகன் வாளா சிரிப்பன், வாளா அ௮ழுவன், வாளா பயத்தை யடைவன். மோ 

கத்தோடு கூடியவனாயிப்பாலகன் ஒவ்வொருகால் மலா இகளையும் புசிப்பன், இப் 

பாலக னடிக்கடி சப்தோசசாசணஞ்செய்ய இசூப்பன், சபதத்தை யுச்சரிக்கக் சமர் 

ததோ இன்றாகும்; ஆகையினால் ௮தஇதுக்கத்தை யடைவண் நடக்கவும் வஸ்துவைக் 

கவர்வதற்கு மிப்பாலக னிச்சிப்பன். அ௮வ்விரண்டுஞ் செய்வதற்கோ சாமர்த்திய 
மின்றாகும் அதனாலும் பாலகன் ௮.இதுக்கத்ை யடைவன், மோகத்தையடை 

ந்த; இப்பாலகன் தனது தாயைப் பேயினைப்போற் காண்பன். தனது பிதாவையும் 

தமையனையும் இராக்ஷ்சனைப்போற காண்பன். இத்தப்பிரகாரம் பாலிய ௮வஸ்ை 

பின்சண் இச்சைமுதலிய எட்டுத் சோஷஜன்னிய கோடி. துக்கங்களை பனுபவித்து 

அர் தப் பாலிய ௮வஸ்தையி னுள்ளடங்கயே குமாராவஸ்தைனயய யடைவன்?, அக்
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குமாசாவல்கையின்௧ண் இப்பாலகன் முழங்கால்களா லுங் கரங்களாலும் பையப் 

பையக்கமனஞ் செய்வன் கருத்திதுவாம் :--குமா ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே சச் 
இர் சமனஞ்செய் பப் பாலகனிச்டுப்பன் 2கரெங் கமனஞ்செய்யப் பாலகனுக்குச் 

சாமர்த்திய மின்றாகு மாதலி னதிதுக்கமடைவன். சப்?தோச் சாரணத்இிற் 
சாமர்த்திய மின்மையினா லொருவஸ்துவையடைய இச்சத்து ௮ன்னியவஸ் துவின் 

வாசக சப்தோச்சாரண தைப் பாலகன் செய்வன், ௮௪ வாஞ்சிசவஸ்து இடை 
'யரமையானும் ௮இதுக்கத்தை பிபபாலகனடைவன், காயானது சங்கையோடு 

கூடியதாய் வீட்டின்கண்ணே புகுவதேபோல இப்பாலகலும் சங்கையோடுகூடிய 

வஞப்த் சன வீட்டிற்புகுவன். மோகத்தையடைந்த இப்பாலகன் இதஞ்செய் 

பவராகய தாப் தர்தைபரி னின்றும பயத்தையடைவன். புருஷாபிப்பிராயத் 

தைப் போதிப்பதாகிய காமு தலியவற்றின் சேஷ்டையாற் புருஷாபிப்பிராயத்தை 
யறிர் து நாய்முகலிய பசுக்களும் பிரவிாத்தி நிவிர்த்தியை யடையும். இப்பால 

சன் ஹஸ். தா.இிகளின் சேஷ்டையினாலும ௮பிபபிராயத்தை யறியான், ஆகையினாற் 
பசுவைக்காட்டிலும் மிகுந்த ௮தமனாம். சிறிதுகாலங்கழித்து இப்பாலகன் பா.தங்க 

ளால் ஈடப்பன், மிகவும் சஞ்சலமுடைபவனாவன், வெளிப்படையாகய வாக்காற் 

சப்தோச்சாரணஞ்செய்வன், தன திதாகெெங்களை யறியான். பிதா மாதாக்களாலும் 
அன்னியபந்துக்களாலும் பலவான்களாயெப் பாலகர்களாலும் இப்பாலசனடிபடு 
வன், துர்வசனங்களால் நிராதாததையடைவன். காயானது விடுகள்தோறும் 

விணாய்ச் சுழல்வதேபோ லிப்பாலகலும் வீணாகவே தரிடத்தினின்றும் மற்ரோ 

ரிடத் திற்குச்?சல்வன். பைத்தியக்காரன் விணாகவே வஸ்.துககளைக் கவாவதேபோ 

௮ம் விணாகவே சப்?தோசசாரணஞ் செய்வதேபோலும இபபாலகனளும் வீணாகவே 

வஸ்துக்களைக்கவர்வன், வீணுக3வ சப்தோசசா.ரணஞ செய்வன், தூளிபினாற் சர் 
வாங்கமூம் ௮ழுக்குடையவனாய்த் இரிவன், மகாசாமக்தோடு கூடியவனாவன், ௮ன் 
னிய பாலகரோடு மிப்பாலகன் வாளாசிரேகஞ் செய்வன், வாளா துவேஷிபபன். 

தனது விட்டிலில்லாத வஸ் துக்களைய மிபபாலகன் இராஜாவைப்போல வேண்டு 

வன், ௮ந்தவஸ்துவானது இடையா திருக்கும் பக்ஷச்இிலிபபாலகன் போஜனஞ் 
செய்யான், ஒவ்வொருகால மழவன், இரதபபிரகாரம் குமாசாவஸ்தையின்கண் 

இச்சை முதலிய எட்டுத் தோஷஜன்னிய ௮னநத துக்கங்களை இச்சவனனுப 

வித்து மீண்டும கோடி அுக்கங்கள் உண்டாவதற்கு ஸ்தானமாகிய யெவ்வனாவஸ் 

தையை இச்சவனடைவன். ௮௩த யெவ்வனாவஸ்தையின்கண்ணே ஸ்.இரீபாவத் 

தாலம் ௮ங்கனமே புருஷபாவத்தாலும் நானாப பிரகாரமாகிய அுக்கல்களை ௮நத 
ஜீவனடையா நிற்பன். ௮ந்த ஜீவனெத்தகையனெனின் ? தனது ஆற்றலற்றவனா 

வன், மேலும் கர்மவடிவ பாசத்தி னதீனனுமாவன். எபபோது ௮ர்த ஜீவனான 

வன் சார்மவசத் தால் சாரியின் றன்மையையடைவனோ அப்போது சாயகனே முத 
லாக எவ்வளவு தன்சம்பர்திகளுளசோ அவர்களினின்றும் பயத்தையடைவள். 
எப்போதும் ஸ்இரியானவள் சுத இரமற்றதவளாவள், வீட்டிலவளுக்கு மகாகியா 

பாசமிருக்கும். காமிக்கெப்பொழுஅம் ஸ்.இரியினிசசை யிருப்பதேசபோல, aa 

க்கு மெப்போதும் காமியினிச்சையிருக்கும், சங்கிலியாழ் கட்டப்பட்ட சேமர்
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முதலியோர். அக்கவாயிலாய்க் சாலங்கழிப்பர், ௮ஃ்தொப்ப இர். ஸ்.இிரீகளும் 

புஇிமுதலியோசால் தடைபட்டவராயும், தனது சம்பந்தியோரால் தகிடபட்ட 
வசாயும், தர்மலோப பயத்சால் தடைபட்டவராயும் அக்கத்தாற் காலங்கழிப்பர், 
புருஷன் இடையாமையா லும், கடைத்த புருஷனிடத்திற் பிரியமின்மையா லும், 
அர்த நாரி துக்கவடிவ சமுத்திரத்தில் மூழ்குவள். புத்த இச்சையினாலும் 
சுர்ப்பதா.ரணத்தாலும் அனந்ததுக்கங்களை அர்த ஸ்திரீ யடைவள், இர்தப் 
பிரகாரம் ஸ்.இரீ .பாவத்தையடைசர்த: இச்வன் யெவ்வன ௮வஸ்தையின்கண் 
இச்சைமுதலிய எட்டுச் தோஷங்களால் ஜன்னியமான அகர்தக்கங்களை யனுப 

விப்பன், இச்£€வன் கர்மவசத்தாற் புருஷசரீரத்தை யடைவனாயினும் யெவ்வன 
அவஸ்தையின்கண் இச்சைமுதலிய எட்டுச் தோஷங்களாறி ஜன்னியமான அர். 
துக்கங்களை யடைவன். அர்த யெவ்வன ௮வஸ்தையின்சண்ணே சால் தரத்தை 

யறிர்த புருஷனுக்கோ யமனினின்றும் ஈற்வசா இகளினின்றும் பயமுண்டாம், 

வியவகாரத்தின்சண்ணே குசல புருஷனுக்கு ௮ரசராஇயரினின்றும் பயமுண் 
டாம். மூட்புருஷனுக்கக் கேவலம் தனது பிதா முதலியோரிட த்தினின் 
௮ம் பயமுண்டாம். தனமின்றிய புருஷனுக்குச சந்ததம் பரா தினத்தன்மை யுண் 
டாம். யெவ்வன ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே ஸ்திரீ கடையாவிடின், ௮வளைப்பற்றிய 
இச்சையினாற் புருஷனுக்குத் அக்கமுண்டாம். ஸ்திரீ கடைப்பினும் ௮வளிடத்தி 
லிச்சை யில்லாவிடினோ, அதனாலும் புருஷனுக்கு ௮திதுக்கமுண்டாம். கர்மத்தி 
னதினமாகியப் புருஷனுக்கு முதலில் யெவ்வனமே சுரத்திற்குச சமானமாய்ப் பிச 
தான தோஷமாம். அர்த யெவ்வனவடிவ சுரத்தின்கண்ணும் ௮பிமான ஜனகமா 
Gus Sor enue A உத்தமகுலத்தின் பிசாப்தியும் வித்தையின் பிராப்தியும், தனத் 
இன் பிராப்தியும், ஆசய மூன்று தோஷங்களும், மகா ௮னர்த்தகா.ரணமாம். உல 

கப்பிரசித்த சாரத்தின்கண் வாத, பித்த, கப்மென்னும் மூன்று தாதுவடிவ தோஷ 
ங்கட்குக் கோபமுண்டாயின், அந்தப் புருஷனுக்கு மாணமின்றி வேறு யாதொரு 
உபாயமுமின்றாம்; மற்றோ மாணமேயுண்டாம். அதுபோல யெவ்வனவடிவ சர 

மும், குலம், வித்தை, சனம் என்னும் முத்தோஷங்களோடு கூடியதாய் அநந்த 
அர்த்தங்களை யாரம்பிக்கும். ஆகையினா லந்த யெவ்வனவடிவச் ச.ர.த்தை நீக்கு 
வதற் குபாயம் மரணமின்றி வேறு யாதொன்றையும் யான் காணேன். அந்த 

யெவ்வனரூப சுரத்தால் மோகத்தையடைந்த ஜீவன் ஒவ்வொருகால் பாடுவன், 
ஒவ்வொருகால் நானாப்பிரகாரமாயெ தன்னுடைய கஇயைச் காண்பிப்பன், ஒவ 

வொருகால் சிரீப்பன், ஒவ்வெரீருகால் மதயானையைப்போ லிப்புருஷவன் தனது 
தர்தை முதலியோரைப்போன்ற விருத்தர்களையும் கழே தள்ளுவன், ஒவ்வொரு 
கால் யுத்தம் புரிவன், யுத்தம்புரிபு மன்னியபுருஷரைப் பிளர்தெறிவன், ஒவ் 
வொருகால் ஆடுவன், நான்குபக்கமும் ஓடுவன், ஒவ்வொருகால் எனக்குச் 

சமானம் யாரென அகங்கரிப்பன், ஒவ்வொருகால் சயனஞ்செய்வன், இர்தப்பிர 
காரம் யெவ்வன ௮வஸ்தையின்சண்ணே தடையற்றவனாய் இப்புருஷன் கானாப்பிர 
கா.சமாகிய துஷ்ட சேஷ்டைகளை அடிக்கடி செய்வன். அந்த யெவ்வன அவஸ்தை 
யின்கண் இப்புருவன் விஷயபோகங்களால் திருப்தியை யடையான். விதிக்கப் 

பெற்ற கருமத்தையும் நிஷே இக்கப்பெற்ற சருமத்தையும் அறியான், அவனுடைய
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மனத்தை ஸ்இரி ஜனங்கள் எப்போதுக் கவர்ர்து வை ,ச்திருப்பர். மனத்தா 

லெப்போதும் ஸ்.இரீகளையே சிர்தனஞ்செய்வன் என்பது கருத்தாம். பரதன த்தை 
௮பகரிப்பதற்கு ௮வன் மனமெப்போது மிச்டத்துக்கொண்டிருக்கும். சாஸ்இ 
7,ச்இன் ஆணையை யச்தியந்தம்கிட்டொழித்இருப்பன். இத்தகைய யவ்வனாவஸ் 
தையையுடைய புருஷனை ௮.இசிக்காங் காலபகவான் வந்தடைவன். யவ்வனமண் 
டூகத்தைச் சர்ப்பம் விழுங்குவதேபோல, வீட்டினிடத்அம் க்ஷேத்திரத்தினிடத் 
தும் பர்துக்களினிடத்தும் பற்றுற்ற துர்புத்தியோடுகூடிய இந்த ஜீவனை, மிகப் 
டயங்கரமாயெ காலபகவான் விழுங்குவர். இந்தப பிரகாசம் யெவ்வன ௮வஸ்தை 
யின்கண் இச்சை முதலிய எட்டுத் தோவூங்களால் ஜனித்த அநந்த துக்கங்கமை 

இச்சவனடைவன், 

இட்போ.த விருத்த ௮வஸ்தையின்௧ண் இச்சை முதலிய எட்டுத் தோஷங் 
களால் ஜன்னியமாயெ துக்கங்களைக் காண்பிப்பாம் :--இரவிலும் பகலிலும் அக்கங் 
கட்கு வீடாயும், சிந்தையோடு கூடியவனாடிம் இராநின்றயெவ்வன புருஷனைச் ௪ரை 
வடிவப் பேயானது விழுங்கும். ௮ந்த ஜரையானது வெண்குஷ்டத்தோடு கூடிய 
தாம், அ௮க்குஷ்டத் தோடுகூடிய ஜாயின் சங்கத்தால் தோஷத்தோடுகூடிய 

இபபுருஷ.னும் எல்லாப்பக்கங்களிலும் வெண்மையையடைவன். அ௮ழகற்றவனா 
வன், சக் இபற்றவனாவன், அக்கசோகங்களோடு கூடியவனாவன், ஜரையவஸ் 
தையையுடைய புருஷன் அனுபவித்த வஸ்ஆக்களையும் ஸ்மரிக்க முடியா தவனாவன்) 

ஆகையினால் .ஐதரவின்மைக்குப் பாத்தானாவன். ஜரை.பவஸ்தையின்கண் இம்மச் 
தப் புருஷன் காச சுவாசசோகதச்தால் வியாகூலத்தையடைவன், யெவ்வன ௮வஸ் 
தையின்கண்ணே செய்த பாபகன்மங்களை௪ சசையவஸ்தையின்௧ண்ணே நினைந்து 
விருத்சனானவன், கன்னைத்திக்காஞ் செய்துகொள்வன், எத்தகைய எத்தகைய 
பாபகர்மங்களை யான் செய்தேன் என இர்தப்பிரகாரம் பச்சா த்தாபத்தையடை 

வன். வித்தை தனமுடைய இரையவஸ்தைப் புருஷனுக்கும் புத்திராதிகள் 
ஆ.தரஞ் செய்யமாட்டார்கள் என்றால், மூர்க்கனாயுக் தனமற்றவனாயுமிரா நின்ற 
இழவனுக் குறுங்கதையாதோ. இபபுருஷனானவன் பால்யாவஸ்தையினசண்ணே 
ப.சாதீனத்தன்மைவடிவ அவஸ்தையை யடைர்ததேபோல ஜ.சாவஸ்தையின்சண். 
ணுமடைவன். வாஸ்தவமாய் ஆராயினோ பால்ய ௮வலஸ்தையைப் பார்க்கிலும் 

ஜராவஸ்தை மிகவும் நிந்திதமாம். ஏனெனின், ௪க்தியற்றவலும், டிலமூச் இராத. 
களாற் பூசப்பெற்றவனும் ஆயெபாலகனை ௮விவே௫ியாகய லெளகெ புருஷனும் 
நிந்தியான். மலாதிகளாற் பூசப்பெற்ற தாமசவிருத்தனைப்பா£த்து அலிவேக 

புருஷனும் நிர்திப்பன், ஆகையினாற் பாலிய ௮வஸ்தையைப்பார்க்கலும் ஜரா 
வஸ்தை ௮௪ கி௫ுருஷ்டமாம். இந்தப் பிரகாரம் விருத்த ௮வஸ்தையின்சண் கால 
பாசவசமாய் எல்லா ஜீவர்களும் பல்வகையாகிய அன்பங்களையலுபலிப்பர், விருத்த 

அ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே புருஷனுக்கு விஷபங்களினடைவில் மகா இச்சையுண்டா 

கும், ௪த்இ,யின்மையினாலும் இர்திரியங்களின் க்ஷயத்தாலும இறிதுவிஷயங் 

களைவேலும் விருத்தனடையான். விருச்சு புருவூளுக்குப் பர.துக்களிடத்தே



௧0௭ ஸரீ ஆத்டிபுராணம், Tepe 

நேயம் விருத்தியாய்க் கொண்டேபோம். சத்துருக்களினிடத்தே துவேஷம் 
விருத்யொய்ச் சொண்டேடோம், தனால் அவனுடைய சிகேகத்தா லெம்மித்திர 
னுக்கும் உபகார முண்டாகமாட்டாஅ ; ஆகையினால் ௮வனது சிசேகம் வியர்த்த 
மாம். ௮வனது துவேஷத்தால் எசச.த்துருவிற்கும் ஹானியுண்டாகமாட்டாஅ ) 
ஆகையினால் ௮வனது துவேஷமும் வியர்த்தமாம். இது முதலாக அநந்த 
துக்கங்களை விருத்காவஸ்தையின்சண் இசசவனடைவன். அதன் பின்னர் 
யென்வன அவஸ்தையின்கண் உதபபித்த புத் இர்னை யிந்த மனுவஷூலோகத்தில் நிலை 
பெறுத்துவன். ௮ந்தப புத இரனானவன் பிதாவினிரண்டாவ.து சரீரமாம, ௮நந்த 

புண்ணியங்களா லடைவுற்றவனாவன் தரதையாற் செய்யததக்கதாகய வேதங்களை 
௮.த்தியயனம் செய்பவனாவன், யாகாஇகர்மங்களைச் செய்பவனாவன், யாகாதி 

களாற் சர்வபூதங்கட்குஞ் சுகம்செய்பவனாவன், பிதாவாலாசம்பிக்கப்பட்ட கூப 

தடாகாதி கார்யங்களையும் பரி பூரசணஞ் செய்பவனாவன், பிதாவாற்செய்யாத சுப 

காரியங்களையும் செய்பவனாவன், இந்தப் பிரகாரம் பிதாவின் சாவகாரியங்களையுஞ் 
செய்பவனாக ஈன்னெறியினடககும புத் தானை இவ்வுலகன்கண்ணே நிலைபெறுத்து 

லன். ஜரா அவஸ்தையோடு கூடிய பிதாமாணாவஸ்தையைடைவன். அதன் 

பின்னாக் சாலபகவானாகிய தோபபாகன் சூக்கும சரீரமாகியதே.ரைச சாமக்ரி 
களோடு கூடியதாக்குவன். ௮ஈத௪ சூசகுமசரீரமாகிய தேரானது புண்ணிய 

பாபங்களாகிய சக்காககளோடு கூடியதாம். துககமாகிய கட்டமுதே முதலிய 
பதார்த்தங்களால் நிறைஈததாம். இரஇிரியவடிவ துஷ்ட ௮சுவங்களோடு கூடிய 

தாம். புத்தியாகிய காஷ்டத்தாற செய்யபபெறறதாம். காச சுவாசங்களோடு 

கூடியதும் கரடடு முரடடு சப்தத்தோடு கூடியதுமாம். இத்தகைய சூக்குமசரீர 
மாகிய இசததக்தைக் காலபகவான் இயாகஞ்செய்வன். இச்சீவன் சரீசசம்பந்தத் 

தால் பாலிய ௮வஸ்தையின்கண் ணும, யெவ்வன ௮வஸ்தையின்கண் ணும, விருத்த 

அ௮வஸ்தையின்கண்ணும், ௮ஈஈத துககங்களை யனுபவித்தபோதிலும ௮தியாச 
பலத்தா லித்தூல சரீரகதை நீக்குமிசசை செய்வதேயின்றாம். மாணகாலத்திலஇ 
துக்கக்தையடைஈத இசசீவன் தனது மைகதரையும் பந்துக்களையும் ஸ்மரிப்பன். 

மரணக்கலக்கத்தால் மகாபயததையடைவன், சரீரம் நடுங்கும், தாரபுகதி உற 

வினர் எவரும் இர்தபபிராணியை நாற்புறமும் சுற்றிக்கொண்டிருபபா ) ஆயினும் 

மாணதுன்பத்தினின்றும் காபபாற்றுவதற் கெவருஞ் சமர்த்தராகா, ஹிம்சை 
யினிடத்திலிரா நின்ற பசுவானது பாதி ஹிம்சையையடைச்துள்ள பசுவைக் 

காப்பாற்ற மடியா ததேபோல பீந்துக்கள் காப்பாறற முடியா தவராவர். , 179,000 

தேட்கள் ஒருகாலத்தில் ஊசியின் முனைக்குச் சமானமான முகங்களால் ஈம்மனோ 
ரது சரீரத்தைக்கடி ததுலிடின் ௮தனால் உண்டாந்துன்பத்தைக் காட்டிலு மதிகத் 
அக்கமான.து மாணாவஸ்தையையடைந்துள்ள புருஷனுக்கு௪ சரீரத்தியாகத்தின் 

சண்ணுண்டாம். அத்துக்கத்தாற் புருவனானவன் கரங்களையும் கால்களையும் 
புரட்டிக் கொண்டிருபபன், ஹிம்சையை யடைந்த பசுவானது கால்களைப் புரட்டு 
வதேபோல) அத்துக்கக்சாலிவன் சடத்தன்மையை யடைவன். இத்தசைய 

அக்கத்தையடைந்த புருஷனைக கண்டு சர்வபர்துக்களும் சோகத்தை யடைச்து 

அழுவர். பந்தனத்தாற் அுக்கக்தையடைந்த காக த்தைக்கண்டு சர்வகாகங்களும்



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௧0௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். los 

சோகத்தோடு கூடிபவையாய்க் கத்தும்; ஆனாலதைவிடுவிப்ப தில் அவற்திற்குச் 
சாமர்.த.தியமின்றாம். வேடனால் கட்டபபட்ட ஊர்ப்பன்றியானது மிகுர்தசப்தங் 
களைச் செய்வதேபோ லளவற்ற சப்தங்களைச்செய்யு மிவனைக் காலனாபெ வேடன் 
கட்டிச் சம்பந்திகளின் றரிசனமற்ற தாதேசத்இற் சழுத் துக்கொண்டு போவன், 
பாசத்தாற் கட்டுப்பட்ட புறுவானது தினத்தன்மையை யடையுமாபோற் காலபா 
ச.த்தாற் கட்டுழ்ற இந்த ஜீவனும் இனத்தன்மையை யடைவன், தின்பண்டச் 
தோடுற்ற தூண்டில் முள்ளை ஜலத்தின் கண்ணே செம்படவன் போடுவன், அ௮ர்தத் 
இன்பண்டத்தைப் புஜிக்கும் பொருட்டுற்ற மீனத்தை௪ செம்படவன். விட்டிற் 
குக்கொண்டு செல்லுவதுபோல மனுஷலோகமாயெ மகா மடுலின்கண் ஸ்ிரீபு த் 
இர தனாஇவடிவ இன்பண்டததைப புஜிக்குமபொருட்டு அடைந்துள்ள இந்த ஜீவ 
வடிவ மீனத்தை மிருத்தியுவாகய செம்படவன் சட்டிப்பாலோகத்திற் கெடுத் 
அச் செல்வன். வனத்தின்சண் இசாநின்ற மிருகத்தை அம்பால் வேடன் 
அடிப்பதுபோலச் சம்சாரவடிவ வனத்தின்சண் இராநின்ற ஜீவரூப மிருகத்தைச் 
சு.ரமுதலிய வியாதிவடிவ பாணத்தாற் காலரூபவேடன் கொல்லுவன், மரண 
அ௮வஸ்தையின்கண்ணே சோர்ந்த முகத்தோடு கூடியவனாய் ௮ஈர்தவித பயங்கர 

சப்தங்களோடுள்ள தீன புருஷனைக்கண்டும் காலபகவான் தயையை யடையமாட் 

டார். ஏனெனின், பிரஜாபதியின் ஆஞ்ஞையினால் மிருத்தியவானவர் பிரஜையைக் 

கொல்வதாகிய உத்தியோகத்தைக் தரிததுள்ளார் ) இவ்வார்த்தை மோக்ஷ தர்ம 

மென்னும் சாஸ் இரத்தின்கண் வெளியாம். ஜீவஹிம்சைவடிவ ௮இகாச நிவிர்த்தி 

யின்பொருட்டு அநந்த காலபரியந்தம தவத்தை மிருத்தியு செய்தார். செய்தும், 

பிரஜாபதியானவா மிருத்தியுவின்பொருட்டு ௮ரத ஹிம்சாவடிவ ௮தஇிகா.ரத்தையே 

கொடுத்தனர். வழிப்போக்கனை கஇிருடன் கொல்வதுபோால அமைக்க. து மனை 
வியே”! ஆ உடன் பிறக்தோசே !/ ௮ என்மகளே :! என இவ்வண்ணம் ஆயிரக்கணக் 
கான சப்தங்களைச் செய்யாநின்ற ஜீவவடிவப் பஇகனை பிக்காலவடிவக் கள்வன் 

கொல்வன். ஹிம்சையின் ஸ்தானத்திற் கெஜமானனானவன் சதன்காரியத்தின் 

பொருட்டு ஆட்டைக்கொல்வன். அதுபோல காலபசவாலும் தன காரியத் 

இன் பொருட்டு இக்ச ஜீவனைக்கொல்வன். இர்த ஜீவனானவன் கப.த காலடை 

பட்ட கண்டத்தோடு கூடியிருப்பன் ) *(ஞூர் குர்” என இவ்வண்ணம் அந்த 

சப்தங்களைச் செய்வன். ஈண்டுப்பிறப் பிறப்பின் ஒரு * நிலைக்குள் தன்மையின் 

Gu ,காலபகவானது காரியமெனத் தெரிஈதுகொள்க. அபரா இயாயெ புரு 

ஷனை ௮௪2௪வகர் இழுத்துக்கொண்டு போவதுபோலக் கூகாகெனக் கதறும் 
எல்லா உறவினரையும் ௮ராதரஞ்செய்து, யமூங்கரர் இந்த ஜீவனை இழுத்துக் 

கொண்டு போவர், இச்சீவ சரீரச்சின்கண்ணே பிராணனைக் சரிப்பவையாய 
79,000 சாடிகளினின்றும் பிராணன் வெளிப்போதற்கு மிருத்தியுபகவான் அர் 

நாடிகளின் கட்டைவெட்டுவர். வேளாண்மைசெய்யும் புருஷன் அனாயாசமாய்க் 
கதலி வனத்தைக் கோடரியால் வெட்டுவதுபோல் இம்மிருத்தியு பகவாும் முடி, 
வுகாலமாகயெ கோடரியாவிச்சவன ௮ அங்கங்களோடுள்ள பிசாணனது ech 

* கிலைக்சளம்-ஃ நின் றவிடம், 

கார்ப் 
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மாய கட்டைவெட்டுவர். மாணகாலத்தில் மிருத்தியு பகவான் காலமாகிய கோடரி 
யாற் .புருஷனது சரீரத்தின்கண்ணே கால்.நுனியே முதலாய்த் தலைமயிர்வசை 

அநந்த பிடைகளையுண்டாக்குவர். மூன்றரைக்கோடி கூர்மையான ஊசிகள் 
ஒருகாலத்தில் ஈம்மனோ௮ சரீரத்தின்கண் நுழையுமாயின் எவ்வளவு துன்ப 

முண்டாகுமோ அ௮வ்வளவுஅன்பம் மரணகாலத்தின்கண்ணே புருவளலுக்குண்டாம். 
கூர்மையாய மரம் வெட்டுமாயுதங்கொண்டு ஜீவித ஈம்மனோது அங்கங்களை 

அசேகர்தடவை வெட்டின் எவ்வளவு துன்பம் ஈம்மனோருக் குண்டாகுமோ ௮வ் 
வளவு துன்பம் சர்வதேகதாரி புருஷருக்கும் மாணகாலத் இன்கண் உண்டாம். 

பாதமே ம தலாய்த் தலைவரை தோலையுரித்தா லெவ்வளவு, HES, FAM sr Bus 

நம்மனோருக் குண்டாகுமோ அவ்வளவு அக்கம் மாணகாலத்தின்கண் ஜீவர்களுக் 

குண்டாம். காய்ஈத எண்ணெயின்கண்ணே பிரவேசஞ் செய்வதால் எவ்வளவு 

அக்கம் ஜீவித ராப ஈம்மனோருக்குண்டாமோ அவ்வளவு அக்கம் மரணகாலத் 
இற் புருஒருக்குண்டாம். முகநாசிமுதலிய ஒன்பது வாயில்களுர் தடைப்படலால் 

எவ்வளவு அன்பம் ஈம்மனோருக் குண்டாகுமோ ௮வவளவு அக்கம் மாண காலத் 

இற் புருஷனுக்குண்டாம். அல்லது, சாகதுன்பத்தைக் காட்டிலு ம இகதுக்கம் 

மரணகாலத்தின்கண்ணுண்டாம். மரணகாலத்தில் புருஷன் சிலகணம் மூர்ச்சை 

யையடைவன்,சலகணம் மூர்சசையினின்றும் விழித்கிருப்பன், சிலகணம் பயத்தை 

யுண்டாக்கத்தக்க யமபடர்களைக்கண்டு பயத்தையடைவன், அந்தப் பயத்தாற் சில 

சமயம் மல மூத்திரா இகளையும் பரித்தியாகஞ செய்வன், விழிகளினின்றும் கண் 

ணீரைப் பெருக்குவன், சிலகணம் யம௫ங்கார்களைககண்டு மகாபயத்தை யுண்டாக் 

குஞ் சப்தத்தைச் செய்வன். ௮ந்தயம௫ங்கார் வளர்ந்து பருததகா ததிரமுடைய 

வர், மிக நீண்டு வளைாத பற்களோடுற்ற முகத்தையுடையவர், நீல நிறமுடையவர், 
விரிந்து சுருண்டகேசமுடையவா, கசையையும் (சவுக்கையும) பாசத்தையுங் கையி 

லுடையவர் ஆவர், அத்தகைய யமகிங்காரைக் கண்டு பயத்தையடைஈத இச 

சிவன் வாயினின்றும் நுரையைக கககுவன். எல்லாத் துவாசங்களினின்றும் 

மலத்தைப பரித்தியாகம் செய்வன். ௮ஈத யமகிங்கரர் எதிரில் வந்த முதலிற் 
பாபியரைத் அர்வசனங்களாற் நிடடுவர். பின்னர், கட்டிப் பாலோகத்திற் இழுத் 

துக்கொண்டு போவர், 

இப்போது ௮ந்த யம௫ங்கார்களுடைய வசனங்களைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே 
பாபியே ! நினதுஜன்மம் யென இகழத்தக்ககன்றோ? ஏனெனின், இர்த மனுஷ 

சரீரத்தை wants gud, நீ ௩7௧ தீதிற்குக் காரணமாகிய பாபகாமததையே சம்பா 

இத்தனையன்றோ? உனக்கு முக்கெய இதமாகிய மோக்ஷத்தை ரீ ஆன்மஞானத்தாற் 

சம்பாதனஞ்செய்யாது காலத்தைவாளா ஓஒழிததனையே ? கெளண இதமாகய 

சுவர்க்காதகளையும் யாகா இகர்மங்களால் நீ சம்பாதனஞ் செய்யவில்லையல்லவா? 

மாறாய் இவன் என௮ சத்துரு, இவன் எனது மித்திரன், இவனென்னா ஓலுபே 

கஷிக்கத்தக்கவன் என்னும் பேதபுத்தியாற் றனக்குத்தானே அர்த்தத்தை நீ 

சம்பா தித் க்கொண்டாயன்றோ? ஆகையினாற்றனஅ சத்துரு நீ தானேயாயினை 
யன்றோ? வேறொருவர் உனக்குச்சத்துருவின்றாம். ஏனெனின், குருசாஸ்திர 

முதலிய ஆன்ம ஞானத்தின் சாமக்கரிகளையடைந்தும் ஜன்ம மரணரூப *பந்த 

\
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தீ.த்தின் தாற்பரியவருணனம். lot 

னத்தை நீ நிவிர்த்தி செய்யவில்லையல்லவா ? தனக்குப் பிரதிகூலமா பிசாநின்ற 
௮வமானாதிகளை அன்னிய புருஷலுக்குச் செய்யின் அப்புருஷன் BOGGS BT OCT 
FS SHOUT Hes oo ; ஆகையினாற் பேதபுத்தியே அார்த்தசாரணமாம். எப் 

புருஷன் பேதபு தீ தியினாலன்னிய ஜீவர்களைப பீடைசெய்வனோ அவனுக்குச் சீவித 

காலத்திற்றானே ௮ன்னிய ௮சசர் முதலிய பலமுடைப புருவ.ரால் பபழமுண்டாம். 

ம. சணகாலத்தின்௧ண் யம௫ங்கர சாக எங்களாற் பபமுண்டாம அகையினாலிரண்டு 
லோகங்களிலும பய2ஹ.அவாயெ பேதபுத்ி ஜன்னிய பசபிடையை எந்த மதி 

மானாகய புருஷன் செய்வன்? மற்ரோசெய்யான், என்பனமுதலிப ஓர்வசனங்களால் 
யமூங்கார் பாபிகளாயே Sass s தாடனஞ்செய்வர். ௮ சசசேவகர் (HDA ors 

சைக் கள்ள முதலிய குற்றங்ககா ஸ்மரிபபித்துக் கட்டியி ழத் துக்கொண்டு செல்வது 

போல யமூங்கரரும் பேதபுத்திவடிவ ௮பசாதத்தையும், ௮கான்ம தேகாஇபின் 
கண் ஆன்ம புகதிவடிவ ௮பராதததையும் ஸ்மரிப்பிச்து இசசவனைப் பாலோகத் 

தின்சண் இழுததுசசெல்வர். ஆண்டு முதலில் தேக? தோாஷத்தைக் காண்பிப 

பாம்: -அடபாவியே / எரதச் தேகத்தின்கண்ணே ட அன்ம புத்தி செய்தனை 
யோ அ௮த்தேகம் எத்தகைப தென்னின், பிதாவின் வீரியவடிவ மலத்தாலும், 

மாதாவின் இரததவடிவ மலத்தாலும் உண்டாவதாம்; மலமூததிரங்களா னிறைக் 

கப்பெற்றதாம். இஃெலலாவுலகருக்கு மனுபவச சதமாம். ௮ங்கனமே சாஸ் 
அஇசரத்தின்கண்ணுங் கூறப்பட்டுளது :-- 

யஉ௩ஷஹ)0உ ஹஹ) வ ஹி;ஹ ராவ .தடஉவ2வ௪ 

௨௦9௦, ஹாவாரா யய YOO Bear rovUsT airs 

: உடலி லுள்ளவை யாகிய வுதிரமே முதல 
நெடிது பாகியம் வந்துறி னீட்டி கவர்ந்தே 
கடி.து காகங்கள் ஞாளிகள் காவலாற் றடூப்பர் 
சடமிது தனைக் காத்திடச் சகத்தின் மானவரே.”” (7) 

இது பொருளாம்:--இசசரீரத்தினுள் இசாநின்ற மலமூத்திர மாமிசவுதிராதி 
மலங்கள் வெளியிற் ளெமபினோ எல்லாப புருஷரும தண்டத்தைக செ௫த்துத் 

தனஅசரீர ரக்னையின் பொருட்டு௪ சநததம் காகங்களையம நாய்களையுமே நிவா 

ரணஞ் (தடை) செய்வர். ஆகையினா லிசசரீசம் மிகவும கிஈதிதமும், விராசியுமாம். 
தாறு வருஷம்வரை சேவித்து வைத்திருந்த போதிலும் இசசரீரம் விட்டொழிப்ப 

தேயாம, ஆகையினால் செய்ர்ஈன்றி கொன்றதாம், ,தயிரம் பரிணாமங்களோடு கூடிய 
தாம், புருஷலுக்குட் படாததாம்) இதன்கண் அன்மபுத்தி வாயிலாய்ப புருஷார்த்த 

நாசகமாம், ஆகையினா லெப்போதும் அகககாசண மிச்சரீரமாம, இத்தகைய நிர் 
இத சரீரத்தின்கண் ஆன்மாபிமாஎஞ் செய்து நீ ௮ரர்த பாபகர்மங்களைச செய் 
தனை, அந்தப் பாபங்களாற் ஜனிக்கு மரா௩தஅக்க முனக்குண்டாம். இவ்விஷயம் 

வியாசபகவாளுங் கூறியிருக்கின்றனர் :-- 
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௧0௮/ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (pee 

“* மலங்க ளியாவையு மருவுறும் வீடதாய் மகிழ்செய் ' 
நலங்க ளின்றிறங் கோல்வதாய் நாசமே யாகும் 
புலன்கொள் புற்கலப் போஷணப் பொோருட்டறி வீனர் 
நிலங்கோள் பாபங்க ணிறைவுற நீதம்பரி குவரால்.” (8) 

இ௮ பொருள் :--மலமூத்இரமுதலிய கர்வ ௮சுபெதார்த்தங்கட்கு வீடாயே.தும், 

செய்ச்சன்.றி கொல்வதும், விராயொயதும் ஆயெசரீ ரத்தைக் காப்பாற்றி ரக்ஷிப் 

பதின்பொருட்டு மூடபுருஷன் பாபங்களைச் செய்வன், ஹேபாபியாய ஜீவனே 
இந்த அ௮நித்திய தேகபோகங்களின் இத்தியின் பொருட்டுத் தார புத் தாதனாதி 
களிடத்தே மமதை (என தென்னுர் தன்மை) யபிமானத்தால் நீ சறிதுமாத்திர 

மூம் சுர்தத்தைச் செய்தாயில்லை ; மாருய்ப் பாபகர்மங்களை ரீ சம்பாதனஞ் செய் 
இருக்கின்றாய். ஆகையினா லெமக்கு மிகுந்த வருத் தமுண்டா?ன்ற௮.. யாகாதிக 

ளாற் புண்ணியஞ் சம்பா திப்பதற்குச் சரீ.7 அயாசமும் தனமுதலியவற்றின் செல 
வுமுண்டாம்; ஆகையினால் நீ சம்பா இக்கவில்லை என்றா லும் யான் பிரஹ்மமாயிருக் 
இன்றேன் என்னும் ௮பதஞான த்தை சம்பா இப்பதில் சரீரத்தின் பிரயாசமும் 
பொருள் முதலியவற்றின் விரயமும உண்டாவதின்றன்றோ ? அத்தகைய ௮திசுலப 

அன்மஞான த்தையும் 8 சம்பாதனஞ செய்யவில்லை. ஆகையினால் ஹேபாவியே / 
நின் ஜன்மம் சயெனத் இக்காசஞ் செய்யத்தக்கதேயாம். அல்லது மனம்வாக்கு 

கட் கெட்டாத நிர்க்குணப் பிசஹ்மத்தைச் சாக்ஷாத்கரிப்பதற்குச சமா த்.இல்லை 
யென நி சொல்லுவாயாயின், சர்வ சுகத்தையும் செய்விக்கும் நிர்க்குண Gray 

மத்தி னுபாசனையை நீ ஏன் செய்யாதொழிர்தனை.! அல்லது, மனமானஅ மிகவுஞ் 
சஞ்சலத்த யுடையதாதலின் ௮ நிர்க்குணப பிரஹ்மத் தஇியானத்தின்கண்ணே 
பெசருர்துவஇல்லையென 8 கூறுவாயாயின், பாஸ் திரீகமனாதி பாப கர்மத்தின்கண் 

எவ்வளவு கினக்குச சரீசாயாசமிருக்கன்றதோ அதுபோலச் தனாதிஹானிவடிவக் 

இலேசமுண்டாமோ ௮வ்வொரு றிது கிலேச .ஐயாச லேசமாத்திரமும் பரீமேஸ் 

வானது காம £ர்த்தனத்தின்கண்ணே இடையாது, சுவர்ககாதிகளை யடைவிப்ப 

தாய பாமேஸற்வானது நாமசர்த்தனமாகய சுகர் தத்தை ரீ ஏன் சம்பா திககவில்லை? 
நீ மனத்தைச் சாவதானப்படுத்து யெப்போதும் பாபுருஷரின் தோஷத்தை விசா 
சஞ் செய்ததுபோல, மகத்தாய பலத்தை யடைவிப்பதாய கணமாத்திர அன்ம 

விசாரத்தை நீ ஏன் சமபா இக்கவில்லை? கணமாத்திர பிரஹ்மவிசார பலத்தை ௮ன் 
னிய சாஸ் திரத்தன்கண்ணும் கூறப்பட்டுள்ள :-- 
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 எவன்மனம் பிரம வாய்வினிற் கணப்போ தேனுகன் னிலைபெறர் தீர்த்த 
மவன்முழு தாடிப் படிமுழு தளித்திங் காயிர மகம்புரிந் தமர 

ரெவரையுந் தோழுது தன்பிதுர்க் களையு மிருங்குமே பக்கட லிருந்தே 

நவமுட னேத்து மூவுல கினரு நாடி.வாழ்த் திடவிளங் குவனால்.” (9)



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௧0௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1689 

இதுபொருள் :--எர்தப் புருஷனுடைய மனமானது கணமாத்தமேஜும், பிச 
ஹ்மவிசாசத்தின்கண்ணே நகிலைபெறுமோ அர்தப்புருஷன் சர்வ திர்த்தங்களின் 
சண்ணும் ஸ்கானஞ்செய்தவனாவன்.! பிரூதிவி பாவற்றையுக் (உலகமுழுவதையும்) 
தானஞ்செய்தவனாவன். ,ஐயிசக்கணககான யாகங்களையு மவன்செய்தவனாவன். 
சம்பூர்ண தேவதைகளையு மவன் பூஜித் தவனாவன். சம்சா. சமுத்திசத்தினின்றும் 
தன்னுடைய பிதுர்க்களையும் ஈடேற்றினவனாவன். மூன்று லோகத்திலுள்ளோர்க 
ளா மவன் பூஜிக்கப்பபபவனுமாவன். இதககைய ஆன்மவிசாரத்தையும் 8 செய் 
தாயில்லை. நீ அன்னியப் பிசாணிகளின் அ௮ழிவின்பொருட்டு மிகுழுயற்சி செய்தது 
போலச் சறிதுமாதஇிரீமேலும முயற்சி சுவர்க்க ௮டைவின்பொருட்டேலும் 
மோக்ஷ அடைவின்பொருட்டேனும் நீ ஏன் செய்யாதொழிஈதனை ? நீ விரு௯நாஇக 
ளைப32பால முயற்சி யின்றிபவனாவையாயின்; உன்னை யான் இகழேேன், ஆனால், நீ 

சர்வசக்தி சம்பன்ன மனுடசரீ ரத்தை யடைரநதும், சாஸ்கிரத்தில் விதித்த புண் 

ணியகாமங்களைச சம்பா இத்தற்கு மாறாய்ப் பாபகாமங்களைச் சம்பா தித்தளை; ஆகை 

யினால் நீ தண்டி பபதற்கு (யோகடயனாயிருகடன்றாய். 8ீர் எனஅ பாபங்களை எப் 

படி. ௮றிவிசெனில, கேள:--இவ்வுலகன்கண்ணே எவ்வெப்பாவங்களை ௮சசனுக் 

குத் தெரியாஇயற்றினாயோ, உனது பலத்தா லெவ்வெப பாவங்களை நீ பிரசித்த 
மாய்ச செய்தனையோ, ௮வ்வெல்லாப் பாவங்களையும்" சூரியசஈ இரர்கள் கூறுவர், 

அதனால் நினது பாபங்களை யானறி2வன்; ௮ஈதப பாவங்கள் மாமத்துக் கொப் 

பானதாம, மர்மஸ்கானம பேதனத்தை யடையின் மிகுந்த துபசையுண்டாக்கு 
வதுபோலப பாப கர்மமும பிரசித்தமாய் மிகுரத துயசையே விஃவிக்கும், யம 

இங்கரரின் வயத்தையடைஈத பாபியானவனை மீண்டும யமூங்கர ரிவவண்ண£ழ , 

வைவர் :--ஹே பாபியே! $ பிவவண்ண மகங்கரி த் தனையல்லவா :--இவவுலூன் 

கண்ணே யாவரினும் பலமிகுந்தவன் யான், என்னைபபார்க்கிலும் பலமுடை 

யோன் எப்புருஷனுமின்றாம். இகத்தொழிலின்௧ண்ணே முயன்ற என்னைத் தண் 

டிக்க வல்லார் யாவர் என்னுங் கெட்ட எண்ணத்தா லஈஈதபிரகாசமாகிய அுர்விசா 
சஞ்செய்து அகங்காசத்தாற் பாபகாமததின்கண்ணே டூ முயன்றனையன்றோ ! 

சாஸ் தரத்திறகூறிய மரியாதையையும் நீ விட்டொழித்தனையன்றோ! ஆகையினால், 

யாவருககும நீ சோகர்தர யோகவயெனாகின்றாய். அவ்வகை யாவருக்கும பிடை 
செய்பவனாகிய மதியறற உன்னைச சிக்ஷிக்குமபொருட்டு யம௫ங்கரராகய யாம வந்தி 

ருக்கெறோம. யாங்க ளுன்னைக்காட்டினு மதிக பலமூடையவசாக' இருக்கின் ரோம், 

ரீ செய்த சர்வ பாபஙகளையும் யாம் ௮றிஈதிருக்கனெறோம, யமசாஜஈவின் சபை 
யின்சண்ணே இனமுதலியவை உனத சரவ பாபஙகளையும என்னிடக கூறியிருக் 
இன்றன. பகலின்கண்ணே நீ செய்யும பாபங்க ளியாவற்றையும் பகலுஞ் சூரியபக 

வானும் கூறியுள்ளார், இரவின்கஷ்ணே நீ செய்யும் பாபங்களி யாவற்றையும் 

இசவும் சர்திரனும கூறியுள்ளார், இசண்டு சர் இ.பாகாலங்களிலும் ரீ செய்த பாபங் 

களனை த்தையும் இரண்டு சஈதியாகாலங்களும் கூறியுள்ளன, எல்லாக் காலங்களி 

லும் ரீ செய்த எல்லாப் பாபங்களையும் ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, ஜலம், பிரு.இவி 

யென்லும் பஞ்ச பூதங்களும் கூறியுள்ளன. இரகசபமான இடத்இல் யான்செய்த



௧௧0 பீ அஆத்மபுராணம். [ழதல் 

பாபங்களைச் சூரியாதக ளெவ்வண்ண மறிவசென ந கூறுவாயாயின், ௮க்கூற்றுச் 

சரியன்று ஏனெனின், சூரியாதிகள் சாவஞ்ஞர், சர்வப்பிமாணிகளோடு யம.சாஜா 

வின் இரகசிய புருஷர் எப்பொழுஅஞ் சுற்றுகன்றனர். பரமேற்வரனுடைய 
மாயையினால் மோகிப்பிக்கப்பட்ட ரீ அ௮வ்வெமபுருஷ்சை அறியாய் ; இந்தப் 

பிரகாரம் துர்வசனங்களைக் கூறிப் பயங்கரமாய கயிற்ருற் கட்டிக் சசையால் அடித் 
அப் பாபிகளைப் பரலோகச்தின்கண் ணிழுத்துச் செல்வரவ்வெம இங்கரர், பிர 
Ass அவாரகாபுரியினின்றும் ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவானானவர் தனதுபரந்தாமத் 
இற்குச் சென்றதன்பின், ௮ஈதத் அதுவாசகாபுரியை௪ சமுத்திரம் லயமசெய்து 

விட்டகேபோலச் சரீரமாகய துவாசகாபுரியின் எஜமானனாகய இச்சிவன் ௮ 

புரியினின்றும காலனாகிய சா. ரதியோடுகூடிய சூக்கும சரீரமாக தேரிலேறிப் 

பாலோகத்திற்குச சென்றபின், ௮க்கினியாடுப கடல் சரீரமாகய அவாரகாபுரிபை 

இலயமசெப்யும. பதிமிருததியுவை (மசணததை) யடைந்தபின், விதவையானவள் 
சோபை (அழகு) யற்றவ ளாவதுபோலச் சீவனாகய கருஷ்ணபசவான் சென்றபின்ப 

இச்சரீரரூபபுரி சோபையற்றதாம். பிரசித.த அவாரகாபுரியினின் றுமஏருஷ்ணபக 
வான் சென்றதன்பின்னா,; அர்ச்சுனனோடுகூடி:ப சர்வ பர். துஜனஙகளுஈ துட்டர்க 

ளாய இடையர்களால் கவரப்பட்ட ஸ்இரீமுகலிய சர்வ பதார்த்தங்களையுக் காப் 

பாற்ற ஆற்றலற்றவராயினார். அதுபோல சரீரரூப புரியினின்றும ஜீவன் சென்ற 
பின்னா, இவனஅ௮ ஸ்திரீ தனாதி பதார்த்தங்களைக் காபபாற்றுவதற்கு எப்பஈதுவும 

Friis sup were. முன்னர் இச்சரீ.ரரூப புரியின்கண் சிரசின் 'உ௪௫ 
வாயிலாய்ப் பமான்மாவானவர் ஜீவரூபமாய்ப பிரவேசிததனர். அந்தத் துவாரத் 

இனின்றும் ஜீவன்புறப்பட்டுவிடின் பிஷஹ்மலோகத்தையே யடைவன். நேத்திராதி 
அவாரங்களினின்றும் இகத ஜீவன் செல்லின், புண்ணியவானானவன் சுவர்க்காத 

களை யை வன் ; பாபியாயினோ னேததிராதி துவாரங்களினின்று சென்றாலும ஈர 

கத்தையே யடைவன். இரதபபிரகா.ரம பாலோகத்தின்சண்ணே ஜீவன் சென்றபின் 
௮வன்சம்பஈஇயின் ௮வஸ்தைகளைக் கூறுவாம :--இபபுருஷன் ஜீவித் திருப்பின், 

எஈத ஸ்திரீ புததிராதி பஈதுக்கள் இவனின்றி யொருகவளமும போஜனஞ் 
செய்யாசோ, ௮வாகளே இவனிறந்தபின் சுவாதாய (இனிமையாகய) ௮ன்னத் 

தைக் கழுத்துவரை யுண்பா. இவன் ஜீவிததிருபபின், இப்புருவனை மிருதுவா 

திய கட்டிலின் மேல் (மெததையிற்) படுகசவைபபா ; இவனிறந்த பின்னா தங்கி 

யெரியாகின்ற ௮ழலின்கண்ணே போடுவர். ஜீவிதஇருக்கும் புருஷனை மிருது 

வாகிய கந்தபுஷ்பங்களா லலங்கீரிககும்போதும் தொடுமபோதும பயத்தையடை 

வர்) கட்டையில் வைத்திருக்கும் புரூதனைத இதக்ஷணமாகய காஷ்டங்களால் 

தொடுவர். ஜீவிததிருக்குமபோ இவனைக குதிரையிலும, பல்லக்கனும், யானை 

யினும், தேரினும, கொண்டுசெல்வர் ) இறஈதபின் இவனைக் காஷ்டத் தோடு 

கட்டிக் காஷ்டம்போல மயானத்திற்கு எடுத்,துச்செல்வர். ஜீவித்திருக்கும்போது 
மங்கலவா ததியக்களோடு சொமத்தினின்றும் வெளிச் செல்வன். இறந்தபின் 
சோகத்தோடுற்ற ஸ்திரீயின் ௮ழுகையோடு செல்வன். ஜீவியாகின்ற புருடன் 

முன்பு தயிர் முதலிய மங்கலவஸ்.துக்களை யெடுத்துச் செல்பவசே இறந்த 
இன்பின் இவன் முன்பு புகையோடுற்ற நெருப்பை யெடுத்துச் செல்வர், ௨ ஜீவிக்



உத்தியாயர்.] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௧௧௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். in| 

குங்கா ெவரைக் சணமாத்திசையேலும் பிரியா னோ ௮வனே மரிக்கின் வைசாக் 

இயவானைப் போலச் சர்வ பந்துக்களையும் விட்டுச் செல்வன். ஜீவிதகாலத்தி 
லெப்புருடனின்றி யெத்தாரபுத்திராதி பாதுக்கள் சணமாத்திரையேலும் நிலை 
கொளாதிருந்தனரோ, ௮வசே இவனிறர்ததன் பின்னர், இவனின்றிச் சுகமாய் 

நிலைபெறுவர், சூரியனைக்கண்டு சகமலமானது விரிவதேபோல், ஜீவித கால த்தின் 

கண் எந்தப் புருஷனாகிய சூரியனைக் சண்டு எத்தாரபுத்திராதி பந்துக்களின் முகங்க 

ளாகிய கமலங்கள் விரிர்தனவோ, இறஈததன் பின்னர், அதே புருஷூனை த்தரிசத்தா 

௮ம் பரிசித்தாலும அந்தத் தாசபுததிராஇ பர்.துக்கள் ஸ்சானஞ்செய்வா. முன்னர், 

ஜீவிதகாலதஇன்கண் ணே புருஷனுடைய பாதத்தினின்றும் வெளிவசாநின்ற ரத 

தீத்தைச் தாரபுத்திராகிபஈதுககள் தமமுஎடயமத்தகத்தின்௧ண்ணே தரித்தனா், 

இறந்த பின்னா ௮வனைத் திண்டினாலவர்கள் ஸ்நானஞ்செய்யாகிற்பர் ; அல்லது 
திண்டார். இரதப் பிரகாரம் பிரத்தியகஷ தோஷங்களோடுகூடிய சம்சாரவடிவ 

சூலத் தன்கண் ௮அடைவுற்ற இசச€வனானவன், பரமேஸ்வாமாயையினால் மோனா 

ய்ப்பிரத்தியவூப் பிமாணததாற சதெதமாகிய சமுசாசதுக்கங்களையு மறி௫ன்றிலன் 

இப்பிரகாரம் மரணத்தின் பின்னா பரதுக்களினவஸ்தையானது கூ றப்பட்ட.து. 

இபபோது பரலோகத்தின்சண் ஜீவனது ௮வஸ்தையைக் கூறுவாம் இத் 

தூல சரீரத்தை விட்டொழித்து ௮.இ.துக்கயொ யிராநின்ற இச்£வன் பாலோகத்திற் 

குச் செல்வன், ப௫தாகத்தாற் பீடி --றவன், யமகங்காரால் நிரா தரத்தையடைவன், 

அநந்தங் கோடியோஜனை தாசததுள்ள யமபுரிககுச சொறபகாலத்துள் இச€வளை 
யமகிங்கார்கொண்டு செல்வர், பாசத்தாற கட்டுபபட்டுக் கசையால் (சவுக்கால்) 
௮டிககபபட்ட பிராணியைப பலாதகாரமாய் ரச சேவகாகொண்டு செல்வது 

போல இசசீவனையும் யெமடூங்கரர் பாலோகத்தின்்௧ண் இழுத்துச௪ செல்வர், 

அந்த யம்புரியின்கண் பாபி, யமசாசனத்தா லந்த துக்கக்தையடைவன். அந்தத் 

அக்கங்கள் யாவற்றையும் கூறுவதற்கேனும் கேட்பதற்கேனும் எவருக்குஞ் சாமர் 

த்தியமின்ரும்; என்றாலும், வை.சாக்கியத்தின் பொருட்டுச் சிறிதுமாத்தாச் க்கத் 

தைச காஸ்இரத்தின்கண்ணே கூறபபட்டுள்ளது. ௮௩த யமபுரியின் மார்க்கத்தின் 

கண் மாமிசம் புசக்கும பன்றிகளும காகங்களும் கழுகாதிகளும் மகா உபத்திர 

வத்தை யிச்வேனுக்குச செய்யும். அமமார்க்கத்தின்கண்ணே பாபியைப பல் 

வகையாகயே ஆயுதங்களால் இராக்ககாபோலத திருடர் கொல்வர். அவவாயுதங்க 
ளாலும் பாயவசத்தா லிச்”வனுக்கு மாணமுண்டாகமாட்டாது. அந்த மார்க்கத் 

தன்கண் அந்தப் பாபியானவன் ஆண்டு மலத்தாலும சியாலும் நிறைந்துள்ள ஈஇ 

களைத்தாண்டுவன், அர்ஈதியின்கண் மூழ்குவன், அந்நதியின்கண் இருக்கும் மகால் 

களாற் பயத்தையடைவன். யமபுரியின்கண் ௮க்கனிவளாநின்ற காக மிருக்கன் 

றது; ஜலம், பிருதிவி, வாயு, ஆகாசம் என்பவற்றின் பரிணாமங்களாகிய ஈ£கங் 

களுமூள, சாஸ் இசங்கள் நிறைக்துள்ள ஈசகமுமூளது, இருணிறைச்அுள்ள ஈரகமு 

முள, இவைமு.தலாகய பல்வகையான நரகங்கள் பாபிகட்குத் அக்க த்தைக்கொடுக் 

கும். கட்கத்தின்(வாளாயு தத்தின், முனையைப்போன்று கூர்மையான இலைகளோடு 
கூடிய வீருக்நங்களின் வனமாசிய ஈரகமே முதலாய் மகாபயத்தைக் கொடுக்கத்



க்க௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம், [மதல் 

தக்க ஈரகங்களில் ௮ந்தப் பாபியானவன் அநந்த கற்பபரியர்தம் துக்கங்களை யடை 
வன், பாலோகத்தின்௧ண் பாபிகளைத் துன்பஞ்செய்வ தாகிய ஈரகங்களைப்பற்றிக் 

கருடபுசாணமுதலியன பிரசித்தமாசக்கூறுசன்றன. ஆகையினா லீண்டுக் கூற 
வில்லை. இவ்வண்ணம் பாபியானவன் நரகதுக்கங்களை யனுபவித்துக் சாலவசத்தால் 

மீண்டும் மழைவாயிலாய் ௮ன்னபாவத்தையடைந்து மனுவூலோகத்தைபடைவன். 

புண்ணியவானாயெ ஜீவனோ சுவர்க்கத்இன்கண் மகாசுகத்தை யனுபவித்து ௮ப்புண் 
ணியகர்மம் முடிஈ்தபின்னர் முற்கூறிய ரீ தியாப் மழைவாயிலாய் ௮ன்னபாவதக்தை 
யடைநது இவ்வுலகின்கண்ணே வருவன். இவ்வகை இவ்வுலகத்தையடைர்து முன் 

போலப் புண்ணியபாபவசமாய் மீண்டும் பிதாவாயிலாயும் மாதாவாயிலாயும் பல்வ 

கையாக ஜன்மங்களை எப்போது மிச்சவெடைவன், முன்னர், இச்வனுக்குப் 

பிதாவினிடத்தினின்றுஞ் மாதாவினிடத்தினின்றுஞ் ஜனித் தலை கிரூபணஞ்செய் 

தோம். அவ்விரண்டு ஜன்மங்களையு மூபேக்ஷிதது மீண்டும பிதாவினிடத்தினின் 
றும் மூன்றாவது ஜன்மம் ஜீவனுக்குண்டாம. இந்தபபிரகாரம பிதாவினிடத்தி 

னின்றும், மீண்டும் மாதாவினிட த.இனின்.றும் ஜன்மம, மீண்டும் பிதாவினிடத்தி 

னின்றும் ஜன்மம என்னும இமமூன்று ஜன்மங்களுங் கவலையேற்றம்போற் 
புண்ணிய பாபவசத்தாற் சிவனையடையும், இச்€வனுக்கு ஆன்மஞான முண் 

டாகாதிருக்கும வரையில் மிருத்தியுவும் வர் அுகொண்டேயிருககும். மீண்டும் 

ஜன்மமும் வர்துகொண்டே யிருக்கும, மீண்டும் பாலியாவஸ்தையும் வந்து 

கொண்டேயிருக்கும், மீண்டும யெளவனாவஸ்தையும் வஈதுகொண்டே யிருக்கும், 

மீண்டும் விருத்தாவஸ்தையும வஈதுகொண்டேயிருககும், மீண்டும் மிருத்தியு 

வும் வர்துகொண்டேயிருக்கும், இரதபபிரகாசம சமசாசததின்௧ண் இச்சிவன் 

சுற்றிக்கொண்டே திரிவன், சூரியாதிகட்கு இரவிவாசம, சோமவாரம் முத 

லிய ஏழு வாரங்களின் தாரை கெடாமலிருபபதுபோல் இச2வனுக்குச் ஜன்ம 

மாணாதி ஆறு விகாரமும் கெடாமலுண்டாம, இழிஈ்த வஸ்இரங்களை ஒிபெறிர்து 

விட்புப புதிய வஸ்இரங்களைப புருஷன் தரித்துக்கொள்வதுபபோல ஆன்ம 

ஞானமின்றிய புருஷனும ஒரு சரீரகதை விட்டொழிதது மற்றொரு சரீ ரததை 

யெடுத்துக்கொள்வன். சூரியாதி ரூபதேஜசையடைந்து இருட்டொழிந்து விடு 

வ.துபோல, ஜன்மாவஸ்தையை யடைஈது மாணாவஸ்தை லயத்தைபடையும். 

ஒளியுமிருட்டும் இந்த மனுஷ லோகத்தை விட்டொழியாது மாறி மாறி 

வருவதுபோல அவிவேகியாயெ ஜீவனையும, ஜன்மமாணமும விட்டொழியாமல் 

மாறி மாதி “வரும, ஆகையினால், சாவ அககங்களுக்குங் காரணம் அஞ்ஞான 
மாம். அதை சாசஞ்செய்வதாகிய gots ஆன்மஞானமானது எதபரி 
யந்த முண்டாகமாட்டாதோ, ௮பரியந்தம் ஜன்மமாணா இயனந்த அக்கம் Hour 

கட்குண்டாம். ஆகையினால், ஆரந்தரூப தன்மஞானமே சர்வ அ௮ரர்த்த நிவிர்த்தி 

யின் காரணமாம், ௮தனின் வேராய சர்வ உபாயங்களும் ஜன்மமாண ஏதவாம். 

முன்னர் ஸனகாதி இருஷிகளும் ஈமக்கு ஆன்மஞானத்தையே உபதேசஞ் செய்த 
னர். இரந்தப்பிரகாரம் சர்வ ௮இகாரிகளும் வைராக்ய உற்பத் இயின்பொருட்டுச் 

தேகமே முதலாய்ச் சர்வ ௮ரான்மாவின்சண்ணும் தோஷவிசா£ஞ் செய்தனர். 
அத்தோ விசாரத்தா லந்த ௮இகாரிகட்குத் தேகாஇகளின்கண் வைராக்யம்
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உண்டாயது, ௮வ்வெல்லா ௮திதாரிகளுள்ளும் வாமதேவரென்னு மோரஇகாரி 
மிருத்தியுவையடைந்தார். அதிருஷ்டமாயெ எதிர்காலப் பிரதிபர்சவசத் தாற்சன 

காதி இருஷிகளினுபதேசத்தா லந்த வாமதேவருக்கு இக்சன்மத்தின்கண் ஞான 
முண்டாகவில்லை யாதலின் மீண்டும் பிதாவின் கர்ப்பவாயிலாய் மாதாவின் கர்ப்பத் 

இன்கண்ணே பிரவேடுத்தனர்; ஆண்டுப் பூர்வ சம்ஸ்காரத்தோடுகூடியே வாமதே 
வர் ஒன்பது மாதபரியந்தமிருந்தனர். ஒன்பதாவது மாதத்தின்கண் நியமமாய்ச் 
சர்வ ஜீவர்கட்கும் காப்பத்தின்கண்ணே அறிவுண்டாம், ௮வ்வறிவால் எல்லா ஜீவ 

ரும் முன்முன்னுள்ள தமது ஜன்மத்தை ஸ்மரிப்பர், வாமதேவசோ ஒன்பதாவது 

மாதத்திலான்ம சா௯நாக் காரத்தையடைந்தனர் ; ஏனெனின், ௪ இர்காலப் பிரதி 

பந்தகத்தால் வாம?தவருக்குப் பூரவஜன்மத்தின்கண் அஆன்மஞானம் உண்டாக 

வில்லை. ஒன்பதாவதுமாதத்தில் ௮ந்தப் பாவரூபப் பிரதிபந்தகம் நீங்கவே வாம 
தேவருக்கு முற்கூறிய ஸனகாஇகளிலனுபதேச ஸ்மாணமுண்டாயிற்று, அதனால் 
மனன நிதித்தியாசனங்களோடுகூடிய வாமதேவர் கர்ப்பக்தின்கண்ணேயே ஆன்ம 
சாகதாத்காத்தையடைஈதனர். முன்னர் எவ்வதிகாரிகளோடுகூடி வாமதேவர் 

ஸனகாதி இருஷிகளின்பாற் பிரஹ்மவிசதையைச சரவணஞ் செய்தனசோ, சர்வ 

விஷயங்களிலும் தோஷவிசாரஞசெய்தனரோ, தம்முடைய ௮வ்வெல்லா மித்தாரை 

யும் குறித் துக்கர்ப்பத்தின்கண் இராநின்ற வாமதேவா இவ்வகையாய வசன த்தைக் 

கூறினர் :--வாமதேவர் கூறல்: ஹேமித்திரரே! பூர்வ ஜன்மத்தின்௧கண் யானும் 

ens WS RIDGES sor, ஆனால் முறபிறப்பில் பரிசசின்ன தேகாதஇிகளி 

னிடத்தே ஆன்ம பு த்திசெய்து பரிசசின்ன பாவத்தையான் ௮டைந் இருஈே தன், 

இப்போது எனக்குக சகர்பபத்தின்கண் ஸனகாதிகளினுபதேச ஸ்மரணத்தால் 

ஆன்ம ஞானமுண்டாய் விட்டது. ஆகையினா லெனது அ௮த்விதியவடி வத திற்கு 

வேருய்ச் சிறிதுமாத் தரமும் வஸ் துவையான் கண்டேனில்லை ; மற்றோ சாவத்தை 

யும் ஆன்மரூபமாகக் காண்டுன்றனன். பூர்வம் தக்ஷிணம முதலிய ௮ஷ்டதஇிசை 

களும் என்னாலேயே பூரணமாயிருந்தன, ஆகாசமும் என்னாலே2ய பூரணமாம், 

சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில் யானே சுவாயம்புவா இமனுக்களாகவும் முன்னர் 

யுண்டாயிருர்ே தன், சூரிய பகவானும் யானே, சக்தியோடு கூடிய இரஇராதி 

லோகபாலரு மென்னுடைய சொருபமேயாம். என்னிற் பின்னமாய் இவர்கட்குச் 

சத்தையின்றாம். அண்டம், ஜராயுஐம், ச வேதஜல், உற்பிஐம் என்னு மிர்கான்கு 

பிரகாசமாயெ பிராணிகளும என்னிற் பின்னமன்றும் / மற்றோ சன்னுடைய 

சொருபமேயாம, இசண்யகர்ப்பனே முதலாய் ஸ் தாவரபரியகதம் எவவெப் 

புண்ணிய பாப ஜீவர்களுளரோ அவவியாவரும் என்னுடைய சொருபமேயாம் 

என்னிற் பின்னமா பெவ்வஸ்௮வு மின்றாமென்பது கருத்தாம், 

சங்கை :---சர்வ வஸ்அக்களும் உம்மிற்பின்னமன் ல், பிறத்தல், இருத்தல், 

வளர்தல், மாறல், தைதல், ௮ழிதலென்னும் இவ்வாறு விகாரங்களும் ஆன்மா 

வின்கண்ணே யடைவுறும். 
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சமாதானம்:--இவை இர்இரிய சசிததேகத்இின் தர்மங்கள்; பிறத்தல். முதலிய 
ஆ௮ விகாரங்களோடுகூடிய தேகமென்னிடத்தே கற்பிதமாம். கையினாற் 
கற்பிச தேகத்தின் தர்மம் ௮திஷ்டானவடிவாகிய என்னைச் தொடமாட்டாஅ, 
திதநிவி/த் தியின் பொருட்டுக் குன்றிமணிக்கொத்தில் வானரங்கள் கற்பித்த ௮க் 
இனியின௮ உஷ்ணஸ்பரிசத்தால் குன்றிமணிக கொத்தானது தூக்கப்படமாட் 
டாது. அதுபோலக் கற்பிததேகாதிகளின் றன்மங்களாயெ ஜன்மாஇகளும் 
அதிஷ்டானமாகெப என்னைத் தொடமாட்டா. அரர்தவடிவ ஆன்மாவாகிய யான் 
வாக்காதி இர் திரியங்களின் ஜன்மாஇகளையும் ௮வற்றினஅ தேவதைகளின் ஜன் 
மாஇிகளையும் யறிகின்றனன், ஆனால் ௮வற்றின் ஜன்மாதி விகாரங்களின் Sap 
டானவடிவ ஆன்மாவாக என்னைச் சுகதுக்கங்களடையமீ£ட்டாஅ ;) ஏனெனின், 
அவை யாவு மென்னிடத்தில் கற்பிதமாம், பூர்வம் ௮ஞ்ஞான ௮வலஸ்தையின்சண் 

சரீர இர்இரியா தகளின் ௮த்இியாசத்தால் யான் பிராஹ்மணன், யான் ஸ்.தூலன், 

யான் செவிடன், யான் ஊமை, இவை முதலாகச் சரீர இந் இறியா இகளின் தாமங் 
கள் என்டாற் றோற்றிச்கொண்டிருந்தன. 

இப்போது ௮,த்தர்மங்களியாவும், சரீரச௫த இர்இரியங்களும், ௮வ்விர் இரி 
யங்களின் தேவதைகளும் என்னைத் தொடமாட்டா. ஏனெனின், ௮த்விதய 

ஆன்ம ஞானத்தாலாதச «fir Bacher அ௮த்தியாசம் நிவிர்தஇயாப்விட்டது. 

ஹே மித்திரர்களே ! இரும்பினாற் செய்த சிறைச்சாலையானது புருஷனைக் கட்டுப் 
படுத்த ே ஹ.அவாயிருக்கின்றதுபோல அஞ்ஞானமாகிய இரும்பினாற் செய்யப் 

பட்ட எண்பத்துரான்லெக்ஷம் சரீரவடிவபுரிகளும் முன்னர் என கட்டுப்பாட் 
டின் காசணங்களாயிருர்தன. உலகன்சண்ணே பெருஞ் சரீரத்தோடுகூடிய பருர் 
தென்னும் பக்ஷியான ௮ மிகுர்த பலமுடையசதாம் ; ஆகையினால் ௮து பாசங்களாற் 
கவசத்தக்கதன்றாம். என்றாலும் திடமான பாசத்தாலதனைக்கட்டி இரும்புச் கூட் 

டின்சண்ணே தடைப்படுவதுபோல அ௮ஞ்ஞானமாகிய இரும்பினாற் செய்யப்பட்ட 
எண்பத்இரான்லெக்ஷம் சரீ.ரவடி.வப் புரிகளும் கட்டமுடியாத ௮த்விதிய ஆன்மா 
வாயெ என்னைத் சேகாதிகளின்கண்ணே ஆன்ம புத்திவடிவப் பாசங்களாற் 
கட்டுப்படுத்தி. கூட்டின்கண்ணே கட்டுப்பட்ட பருந்சானது வஜ்சத்இந்குச் 

சமானமான தனது மூக்கால் கூட்டினடியைப் பேதஇத்து வெளியிலோடிபபோம். 
அதுபோல யானும் பிரஹ்ம ஞானமாகிய மூக்கால் எண்பத்்திரான்லெக்ம் சரீர 
வடிவப்புரிகளையும், காமக்குநோதாஇ இருப்பு முளைகளடி த்த கட்டுத்தறிகளையும், 
G தகா.திகளின்கண் ஆன்ம புத்திவடிவப் பாசத்தையும் அறுத்தெறிந்து விட் 

டேன், 

ஹே மித்தாரே ! முன்னர் ஸனகாஇி இருஷிகள் சேகம், ஸ்.இரீ, பு. இரன் 
முதலியவற்நின்கண்ணேயுள்ள வைசாக்யெம் ஆன்ம ஞானகாரணமாமேன்று உங் 
கட்குக் கூறினான்்றோ, ௮தனை யானிப்போ.து ஆன்ம ஞானரூபப் பலத்தினுற்பத்தி 
யால் நிச்சயம் செய்தேன், பூர்வ ஜன்மத்.இல் உம்மோடுகூடி யான் விஷயங்களில் 

சோஷங்களை விசாகிச்ே சன்; ஆனால் ௭ இர்கால. அஇர்ஷ்டரூபப் பி.இபச்.தவசத்தால் 
எனக்கு ௮ச்சன்மத்தில் ஆன்ம ஞானமுண்டாகவில்லை, மாணமானயின்; அந்தப்



சீத்தியாயம்.] இருக்குவேத்த்தின்: 8தரேய உபநிட se 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். hs 

பிரதிபர்சங்கெடவே ஸனகாதி இருஷிகளின் இருபையினால் விஷபவைராக்கயெத் 
தால் எனக்கப்போ து தன்மஞானமுண்டாய்விட்டது. ஆகையினால் விஷபவைசாக் 
தியமும் குருகருபையும் ஆன்ம ஞானத் இற்கு முக்கிய காரணமாம், உங்களுக்கு 
ஆன்ம ஞானமுண்டாகாமைக்குக் காரணம் ஏதோ பிரதிபந்த வசத்தாலேயே 
யாம் ஆகையினால் வைராக்யெத்தின்கண்ணும் குருவி லுபதேசத்தின்கண்ணும் 
ஆன்ம ஞான காரணத்தன்மை யின்றென நீங்கள் ௮சம்பாவனை யொருகாலும் 
செய்யா தீர்கள், 

ஜே மித்திரரே! கருவின் ருபைபால் எனக்குண்டாயிருக்கும் ஞான த்தின் 
மகிமையைக் கூறுகின்றேன் கேளுங்கள் :--௮ந்த ஞானத்தின் பலத்தால் இந்த 

௮திகோரவடிவ சம்சாரத்தினின்றுக்கூட யான் பயத்தை யடைகற இல்லை, காலத்தி 
னாலும் மிருத்யுவினாலும் யான் பயத்தை யடைூறஇல்லை ; ஏனெனின், இரண்டா 

வ வஸ்வினால் பபத்இனடைவைச் சுருதிகூறியிருக்றது. யானோ ௮த்வி 
தீயன். சகலப்பிரபஞ்சமும் என்னிடத்தற் கற்பிதமாம் ; இரஜ்ஜாவின்கண்ணே 
சர்ப்பம கற்பிதமாவதுபோலும், கற்பிதப பிரபஞ்சத்தால் துவைதபாவம் என் 

னிடத்தி லுண்டாகமாட்டாது, கையினால் யான விதீயன். மிருத்தியு ௮ற்ற 
வன்யான்; ஏனெனின், என்னிட,த.இிற் கற்பிதனாெ மிருத்யுவானவன் ௮ 
டானவடிவாகிய என்னைச் சிறிதுமாத்தாமும் ஹானிசெய்யமாட்டான். உலின் 

கண்ணே தன்னைத்தானே ஒருவருங் கொல்லாததமபோல மிருத்யுவிற்கும் ஆன்ம 

சொருபமா யிராகின்ற என்னை மிருத்தியு சாசஞ்செய்யான். ஜன்மமும், மரணமும், 
பாலிய மும், யவ்வனமும், ஜரையும் மற்றும பிறவும் தேகத்தின்கண்ணே காணப்படு 

இன்றன. ௮வை அத்விதீய ஆன்மாவாகிய என்கண் இன்றாம். ௮ன்னிய புருஷ 
லுடைபி சுகத்தாலும் அக்கத்தாலும் ௮ன்னிய புருஷன் சுயேனுர் அக்யேனு 
மாவதஇன்றாம். அதுபோலத் தேகாதிகட்கு வேராய ௮ரநதரூப ௮ன்மாவாகஇய 
எனக்குத் தேகாஇகளின் தர்மங்களாகய ஜன்ம மாணாதிகள் உண்டாகமாட்டா, 
இச்சை, துவேஷம், பயம், மோஹம், ப9, தாகம், நித்திரை, மல மத்இரபாதை 
என்று முற்கூறிய எட்டுத் தோஷங்களும் ஆரந்தரூப ஆன்மாவாகிய என்னைச் 

தீண்டமாட்டா ; ஏனெனின், இச்சை, துவேஷம், பயம், மோ ஹம் என்னு 

மிக்கான்கும் மனத்தின் தர்மங்களாம். பச, தாகம் இரண்டும் பிராணன்களின் 
தர்மங்களரம். நித்திரை மன இந்திரியத்தின் தீர்மமாம், மல மூத்திபாதை 

சரீரத்தின் தர்மமாம், சாக்ஷிவடிவமா யிராநின்ற யான் மன இந்திரியா இ சர்வ 
இருசியங்களுக்கும பிரகாசகனாம், ஆகையினால் பிசகாசிக்கப்பவெனவாய்த் திரு 

தியமாகய வஸ்துக்களின் தர்மங்கள் பி.ரகாசகனாகய என்னைத் தீண்டமாட்டா ; 

பிரகாசிக்கப்புவனவா௫ுப கடாஇ பதார்த்தங்களின் தர்மங்கள் பிர்காசமாய 
சூரியனைத் தீண்டமாட்டாமைபோ லும், 

இப்போ திப்பொருளை வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் மோக்ஷ த்தை 

யும். சுஒர்க்கத்தையும், இவ்வுலன்கண்ணேயுள்ள விஷப இன்னிய சுகத்தையும்



௧௧௭௬ UG ஆத்மபுராணம். (மதல் 

மனமிச்சிக்கும்; ஆரந்தரூப ஆன்மாவாய யான் அவற்றை இச்சியேன். ௮ஞ்ஞா 

னத் இன்கண்ணும் நாகத்தின்கண்ணும் மனமே துவேஷஞ்செய்யும். " இவ்வுலக 

gong Ben sein gpd gor gs Box சா தனங்களாவெச் சிங்கசாப்பா திகளிடத்தும் 

மனமேதுவேஷஞ்செய்யும ; ஆரந்த வடி.வமாய்ச் சர்வத்திற்கும் ஆன்மாவா யிரா 

நின்ற யான் எதன்கண்ணும் துவேஷஞ்செய்வ இன்றும். அல்லது விஷய இச்சை 

யுடையவனாியும் பேத இருஷ்டியுடையவனாகியு மிராகின்ற புருஷன் தானிச௫த்த 

தற்குப் பிரதிபாதகஞ்செய்யும், ௮ன்னிய புருஷனிடத்தில் அுவேஷஞ்செய்வன், 

இவ்விஷயம் உல௫ன்கண்ணே பிரசித்தமாம். யான் ஆப்தகாமன், யான் ௮பேத 

மாய்க் காண்போன். அகையினா லெனக்கெவரோடுர் அு£வஷமின்றாம். பயமும் 

மோஹமும் மனதின் தாரமமாம்; யானத்விதீய அன்மரீவாம். ஆகையினால் பய 

மெனது தரமமன்ராம. யான் போதசொருபன்) ஆகையினால் மோஹமும் எனது 

தர்மமன்றாம். அல்லது இவ்வுலன்கண்ணே எப்புருஷன் தன்னிற் பின்னமாய்ச் 

சத்துருவை யறிகன்றானோ, பிரதிகூலமா யறிசன்றானோ ௮ப்புருவனே மோஹத் 

தையும் பயத்தையுமடைவன். யான் என் சொருபத்திற்கு வேறாய் எம்மித் திரனை 

யும், சத்துருவையும, உ தாசனனையும் அறிவதில்லை ; எவனையும் பிரஇிகூலனாசவு 

மறிவதில்லை, ஆகையினால எக்காரணத் தாலெனக்குப பயமும மோஹமுமுண்டாம். 

பயத்திற்கும் மோஹத்திற்கும் காரணம் பேதபுத்தியும் பிரதிகூலத்தன்மை ஞான 

முமாம். ௮வை என்னிடத இலின்றாம். ஆகையினாற் காரணமின்மையின் பயமும் 

மோஹமும என்னைத் இண்டமாட்டாவென்பது கருத்தாம். பிராணனது தாமங்க 

ளாகிய பசி தாகங்களும் பிராணனின்திய ,தன்மாவாகிய எனது தர்மமனரும். 

காரணத்தின்௧ண் ஒடுங்காகின்ற நிததிரையும கனாவாகாகபோது மனத்தினது 

தர்மமாம, வாக்கு முதலிய இர இரியங்கட்கோ ௮து சொப்பன தரிசனகாலச் 

இன் கண்ணும அதரிசனகாலத்தின்௧ண்ணும் எபபோதுமே தர்மமாம ஆகை 

யிலை மன இர் இரியக்களின் தர்மம நித்திரையாம். ௮.து மன இகஷிரியங்க 

ளின் நிய ஆன்மாவாகிய என்னை யடைபமாட்டாது. மலழூ த்திபாதை சரீரதர்ம 

மாம் ; சரீரமற்ற ஆன்மாவாகிய எனக்கு ௮ப்பாதையுண்டாகமாட்டாஅ., 

௮ இகாரிகளாயெ பிரஜைகள் கூறல்:--ஹே வாமதேவ?! மித்இரராகிய எம் 

பொருட்டு அத்துவிதிய ௮மிருத ௮ஜரம் ஆன்மாவாம் என இவ்வண்ணம் நிஷே.த 

வாயிலாய் ஆன்மாவி னுபதேச,க்சை எதன் பொருட்டுச் செய்கின் றீர் ? ஒருவன் 

கொம்பைப் யிடித்.துக் கோவைக் காண்பிபபதுபோல விதிமுகமாய் ஆன்மாவை 

ஏன் காண்பிக்கின்நிலீர். 6 

வாமதேவர்கூறல்:--ஹே மித்தாசே ! உங்களிதத்தின் பொருட்டுப் பல்வகை 

யாய வசனங்களால் யான் கூறிய ஆன்ம சொருபமானது உண்மையாய்க் கோ 

முதலியவற்றைப்போல இஃதென்னும் ஞானத்திற்கு விஷயமன்ரும். wee Gu 

௮மிருத ௮ஜரம் என்பது முதலாய நிஷேத வாக்கெழும் இலக்ஷணா விருத்தியால் 

ஆன்மாவை யுணர்த்துசன்றது. ஹே மித்திரரே / அ௮த்விதிய ஆன்மா சேத்தி 

ராதி வெளி இர்இிரியங்களா லுணரத்தக்கசன்றாம். ௮௮ மனம், புத்தி, சித்தம், 

அகங்காரம் என்னு மிவ்வர்தக்காண சஅஷ்டயத்தாலும் ௮றியமுடியாது.,



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௧௧௪௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1 

௮.இகாரிகள் கூறல்: -ஹே பகவன் / இக்இரியங்கட் கான்மா விலயமன்றா 
மென்றாலும் வேதார்த வாக்சியத்தா லுற்பன்னமாயெ புத்திவிருத் திக்கும் ௮ஞ் 
ஞானத்திற்கும் ஆன்மா விஷயமாம, 

வாமதேவர் கூறல்:--ஹே மித்தி2/ புத் இவிருத்தியையம் ௮ஞ்ஞான த்தை 
யும் பிரகாசஞ் செய்வதாக சாகதி ஆன்மாவாம். ஆகையினால் ஆன்மா அவற் 
Ope விஷயமன்றாம்) மாறாய்ப் புத்திவிருத்தியும் ௮ஞ்ஞானமும ஆன்மாவால் 

விளங்குவனவாம். ஆகையினால் ௮வை அன்மாவிற்கு விஷயமாம். ஆதலின் 

ஹே மித்த ! முன்னர் ஸனகாதி இருஷிகள் உபதே௫த்த தேசகால வஸ்து 
பரிச்சேதமின்றி யாவற்றையும் விளக்குவதாகய ஆரர்தவடிவ ஆன்மாவை woo Mpls 

விசாரித்து நீங்கள் சாக்ஷாத்கரிக்கவேண்டும். 

கருத்திதுதாம் :---எ இர்காலப் பிரதிபந்த சங்கையினால் நீங்கள் ஆன்ம விசா 

ரக்தினின்றும் நிவிர்த்திபடைந் அ விடா தீர்கள். ஏனெனின், புண்ணிய பாபரூப 

அதிருஷ்டத்தின் பெயர் எதிர்காலப பிரதிபந்தமாம, ௮.து வர்த்தமானப் பிரதி 
பந்தத்தின் சகாயத்தாலன்றி விசாரதஇன் பிரதிபர்தக மாகமாட்டாது) மற்றோ 

வர்த்தமானப் பிரஇபந்தத்தின் சகாயத்தைபபெற்றே பிரதிபந்தமாம். வர்த்த 

மானப் பிரதிபர்தமின்றாயின் ௮திருஷ்டவடிவ எதிர்காலப் பிரதிபர்த மின்மையும் 

நிச்சயமாம். ஆகையினால, விஷயத்தின்கண்ணே ஆ௪கஇ, புத்தியின் மந்தத்தன் 
மை, குதர்க்கம், விபரீ தத்தின்சண்ணே அு.ராக்ரெகம் என இர்கான்கு பிரகார 

மாகிய வர்த்தமானப பிரதிபஈதங்களைப பரித்தியாகஞசெய்து நீங்கள் விரைவில் 

ஆன்ம விசாரத்தின்கண்ணே முயலுங்கள் ; அதனால என்போலுங்களுக்கு மீண் 
டும் ஜன்மத்தின் ௮டைவு உண்டாகமாட்டாது. 

அதிகாரிகள் கூறல் :--ஹே பசவன்? ஆன்ம விசாரத்தின்கண்ணோ யாங்கள் 
(யலுவோம. அனால் தத்துவத்தையறி௩க உமககும் கர்பபதுககம வந்த 

டைந்ததைக்கண்டு துக்கத்தின் நிவிர் தீ இவடி.வ ஆன்ம விசாரபலத்தின்கண் 

எங்கட்குச் சம்சய முண்டாகறெது. ஆன்ம விசாரத.இனால் அக்கத்தின் நிகிர்த்.இி 
யுண்டாமா அல்லது உண்டாகாதா என்னு மிசசம்சயம ஆன்ம விசாசப் பிரவிரத் 

இக்குப் பிர இபந்தமாம், 

வாமதேவர்கூறல்:--ஹ மித் தரசே /! உம்முடைய இருஷ்டி யினால் யான் கர்ப் 

பத்தின்கண்ணே யிருக்கின்றேன், கர்ப்பதுக்கத்தை யலுபவிக்கின்றேன், எனது 
திருஷ்டியாலோ யான் சர்வதேச இர்திரியாதிக ளற்றவனாயிருககன்றேன், ஹே 
மித்தாசே.? முற்சன்மத்தில் நானும் நீங்களுங்கூடி எரதகர்ப்ப துக்கத்தை 
விசாரஞ் செய்தோமோ ௮வவளவு துக்கத்தை யிப்போது கர்ப்பத்தில் யான் 
௮னுபவிக்னெறேன் ) அல்லது அதனினும் ௮இக் அக்கத்சத அ௮னுபவிக்கின் 

றேன். ஆனால் யாவற்றிலும் ஆன்ம பு.த்திவடிவ பெளராண மாசிச் சந்திரன் றன் 
தளத் தன்மையாலே கர்ப்ப துக்கவடிவ உஷ்ணகால இரவி யென்னை௪ சந்தா 

பஞ்செய்யவில்லை ) ஆசையினால் ஹே மித் தரசே! தன்ம ஞான த்தையே நீங்கள்



க்கல்] பரி ஸ்ர்த்டபுராணம். (குதல் 

சம்பாதியுங்கள். இந்தப்பிரகாரம் ஆன்ம ஞான,த்தின்சண்ணே சிரத்தை செய் 
விப்புதற்சாக அர்த பிசகாரமாய் வசனங்களைக்கூறி வாமதேவருனியானவர் 

மாதாகின் கர்ப்பத்தினின்றும் வெளிப்போந்து பூவுலக முதலாக பிரமலோக 

பரியக்தம் ஜீவன் முக்தராய்ச் சஞ்சரித்தனர். ௮ந்த வாமதேவசானவர் ஸன்கா இ 
இருஷிகளுக்குச் சமானமானவர், இவ்வுலக சுகத்இன்கண்ணும் அவ்வுலக சுகத் 

இன்சண்ணும் இச்சையற்றவர். ஒன்றிலும் முயர்ச்சியற்றவர், நிர்மல ச த்தமுடை 

யவர். இத்தகைய வாமதேவரானவர் பிராரப்த காம சமாப்த்இயின் பொருட்டு 

மனுஷ்ப லோகத்தின்௧கண்ணும், சுவர்க்காதி யுலகங்களினிடத்தும் கிடைத்த 

போகங்களைப் போகித்தார். அ௮பபோகங்களால் பிராரப்த கர்மங்கள் காசமான 

பின்னா ௮வ்வாமதேவசானவர் விதேகமோக்ஷத்தை யடைர்தனர், இவ்வண்ணம் 
கர்பபத்தின்கண்ணே யிருத வாமதேவாது வசனத்தைச் சிரவணஞ்செய்து 
அந்த எல்லா ௮இகாரிகளும் ஆச்சரியத்சை யடைக்தனர். அவர்கள் பசல்பரம் 

ஒருவர்க்கொ ருவர் கூறிக்கொள்வாசாயினர், ஆ! ஆ! மகா ஆசசரியம் இவ்வாம 

தேவர் சர்வத்திற்கும் ௮இிகாரிகளாகிய ஈம.து கூட்டத்தினின்றும் எபபுண்ணிய 
மூமையால் வெளிபபோஈதனர். சேற்றின்கண்ணே விழுந்தமுகதும் கோகின் கூட் 

டத்தினின்றும் யாதாவதொரு கோபுண்ணியத்தின் மகிமையால் வெளிவருவது 
போல இவ்வாமதேவர் ஈம்மினின்றும் வெளிப3போர்தனர். கயிற்றால் கட்டுப்பட்ட 

பறவைகளினின்றும் யாகாவதொரு பக்ஷி புண்ணியபலத்தால் மற்றெல்லாப் பக்ஷிக 
ளயும் பரித்தியாகமசெய்து வெளியிற் போவது போலக் காமக்குரோதா இருப 

பாசத்தால் கட்டுப்பட்ட ஈமமெல்லா ஜனங்களையும் பரித்தியாகம்செய்து இவவாம 

தேவர் இப்பாழுது போய்விட்டார். பஞசமுதலிய இடர்களடைந்தபோ திலும் 
மோகவசத்தால் தேசபரிததியாகம உலகர் செய்யார். ௮வர்களுள் எவ.சாவெதாரு 

வர் நேயமற்றவராய்ச சாவ பர்துக்களையும் பரித்தியாகம்செய்து ௮த்தேசத்தினின் 
றும் வெளி?2ய போய்விடுவதுபோல இவ்வாமதேவர் ஈம்மெல்லோரையும் பரித்தி 
யாகம்செய்து போய்விட்டார். மார்க்கத்தின்கண் செல்லாகின்ற ௮2௧ புருஷரில் 

எவனாவதொரு புருஷனுக்குப் புண்ணியப் பிரபாவத்தாற் பூமியின்கண் இசா 

நின்ற தனங் ஈடைத்துவிடுவதுபோல ஈம்மெல்லா ௮திகாரிகளுள்ளும் இவவாம 

சேவர் ஆத்ம'சாக்ஷா£த்கார ரூபதனத்தை யடைந்தனர். குருவின் சேவையின் 

கண்ணே முயன்ற ௮கேக சீடருள் எவனாவதொரு சீடனே மகாவித்தையை 
படைவ துபோல ஈம்மெல்லா ௮திகாரிகளுள்ளும் இவ்வாமதேவசே பிரஹ்மவித் 
யாரூப பலத்தையடைந்தனர். ஆகையினா லிவ்வாமதேவசே புருஷர், நாமியாவரும் 

ஈபும்சீகருக்மூச் சமானமாவோம். அசேகர், மந்திரஜபத்தின்கண்ணே முயல்வா 
ராயின், ௮வருள் எவனாலதொருவ?ே ௪த்தியையடைவன் ; ௮௮ போல விசார 

இன்கண்ணே முயன்ற ஈமமெல்லாரிலும இவ்வாம?தவருக்கே விசா சஜன்ய ஆன்ம 

ஞான ரூபபலம் உண்டாயது, அநந்த வேடர்களாற் நடுக்சப்பட்ட மானின் 

களுள் யாதாவதெ்ரு மானே வெளிச்செல்வதுபோல ஈம்மெல்லாத் அக்கிகளுக் 

குள்ளும் வாமதேவசொருவசே சென்றனர். அர்ப் பு.த் திம்னான வாமதேவருக்கு 

யாதோ கோரற்புத புண்ணிய கரமமிருர்துள்ளது, அர்தப் புண்ணிய கர்மத்தின் 
மூமையாற் கர்ப்பத்தின்சண் இருந்த வாமதேவருக்கு ஆன்டி சாக்தாத்காச்
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மூண்டாயது. ஈம்மனோருக்குக் குரு சாஸ்இசா.இ சாசனங்களோடு கிறைச் இிள்ள 
பூவுலன்சண்ணும் ஆன்மஞான முண்டாகவில்லை. இவவாமதேவர் கர்ப்பத்தின் 
கண் இருந்தே ஈம்பொருட்டு உபசேசஞ்செய்தனர் ; ஆகையினால் இவ்வாமதேவ 
ருக்கு ஈம்பால் மு.இரர்௪ நேயமிருர்ததென அ௮றிர்துகொள்ளச் தீக்கதன்றாம் ) 
மற்ரோ சேவலம் ஈம்பால்வைத்த கருனையேயெனத் தெரிரதுகொள்ளல்வேண்டும். 

நேயமான இருப்பின் வெளிவர்து தமது மாதா பிதாதி முதலியவர்கட்கும் உபதே 
சஞ்செய்திருப்பர், இவ்வாமதேவரோ பிறக்தவுடனே தாய் தர்தையர்முதலிய சர்வ 
பர்துக்களையும் உபேச்ஷித்்து ஐடனைப்போலும், உன்மத்தனைப்போலும், பேய்போ 
லும், சம்பர்ககளாலறியாத தேசச்இன்சண் சென்றனர். ஆகையினாற் கேவலம் இர 
பையால் வாமதேவர் ஈம்பொருட்டு உபதேசஞ்செய்தனர். கேயத்தால் உபதே 
சஞ் செய்தாரில்லை கர்ப்பத்தின்கண்ணேயிருர்து வாமதேவர் ஈம்பொருட் டுபதே 
சஞ்செய்ததற் செண்டு பியோஜனமுண்டு, ஒன்றோ, முன்னர் யாம் விசாரஞ்செய்,த 
கர்ப்பதுக்கமானது உண்மையாம் ) மற்றதோ ஆன்மஞான பலத்தாற் கர்ப்பதுக் 

கஞ்,.சர்தாபஞ் செய்யமாட்டாது. யாமெல்லோரும் ஈபும்சசரைப்போல arr sir 

பாத்திரமாவோம். ஏனெனில், மனுஷசரீரக்தை யடைந்தும் நாம் ஆன்மஞான த் 

கைச் சம்பா இக்கவில்லை ; அஞ்ஞானத்தால் வீணாகவே காலங்கழித்தோம், இம் 

மனுஷலோகத்தின்கண் அ௮ரந்தம்பிரகாரமாகிய தக்கத்தை சாமனுபவித்தோம் ; 
சுவர்க்சாஇு லோகங்களிடத்தும் சிறிதுமாத்து சுகத்தையும் யாமடையவில்லை. 
ஏனெனின், சுவர்க்காதி லோகங்களில் மூவகையாய தோஷங்களுள. ஒன்றோ 
சாதிசய தோஷமாம், ௮ஃதாவது:-- ௮௧ புண்ணியமுள்ளவனுக்கு ௮இக 
போகத்தினடைவு சுவர்க்கத்தின்கண் உண்டாம். குறைஈத புண்ணியமுள்ளவ 
னுக்குக் குறைர்தபோகத்தினடைவுண்டாம். தம்மைக்காட்டினும் ௮தஇக போகங் 
களோடுகூடிய தேவதைகளைப் பார்த்துக் குறைந்த போகங்களோடுகூடிய தேவ 
தைகட்ரு ஈரிஷையுண்டாம். இரண்டாவது இந்திராதி தேவதைகளின் ௮தீனத் 

தன்மைவடிவ தோஷமாம். ௮ப்பராதீனத்தன்மையால் எப்போதும் ஜீவளுக் 
குப் பயமுண்டாம். மூன்றாவது கீழே விழ்தலாகய சோலமாம். சுவர்க்கத்தின் 

கண்ணே கர்மதேவதைகட்குத் தமது புண்ணியசர்மத்தின் ஞானமிருக்கும், இத் 

தனை காலம் யான் சுவர்க்கத்தின்கண்ணே யிருப்பன் என எக்காலத்திற் ழே 

வீழும் ஞானமுண்டாமோ ௮க்கால் ௮வர்கள் மிகுந்த சோகத்ை தயடைவர். சுவர்க் 
கத்இன்சண்ணே இம்மூன்று தோஷங்களு நிவிர் த்தியாவதின்றாம், ஆகையினால் 

சுவர்க்கமும் அக்கரூபமாம், ஒவ்வொருகால் சாம் புண்ணியவயகச்தால் பூவுலக 
னின்றும் சுவர்க்கச்தை படைர்தோம். மீண்டும் சுவர்க்கலோசகத்தினின்றும் 
புண்ணியம் க்ஷயமானபின் பூவுலகையடைஈதோம். மீண்டும் புண்ணியவயத்தால் 
அப்பூவுலனின்றும் சுவர்க்கலோகத்தை யடைநர்தனம். ஒவ்வொருகால் பாவ 
வயத்தால் ராம் பூவுலினின்றும் சாகச்தையடைர்தனம். மீ onl மர்ஈ.ரசத்இனின் 

௮ம் பூவுலசையடைர்தனம். மீண்டும் பாவவயத்தால் ஈரகத்தையடைர்தனம். 
ஆகாசத்தின்கண்ணே யிராநின்ற புறாவானது பூமியின்கண் இராரின்ற பெண் 
புருவைப் பார்த்துப்: பூமியையடையும், பூமியின்சண் இராநின்ற. புருவான2
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ஆகாயத்தின்சண் இராகின்ற பெண்புராவைப் பார்த்து ஆகாயத்தற்குச் செல்லும், 
கிழக்குத்தேசத்தில் இராநின்ற புருவானத மேற்குதேசத்தில் இருக்கும் பெண்புரு 
வைப் பார்தது மேற்கே செல்லும். இவ்வகை விஷபசுக ஆசையால் புருவானது 

சீழும் மேலும் சுழலுவதுபோல யாமும் விஷயசுக ஆசையால ஒவ்வொருகால் 
தேவதா சரீரத்தையும், ஒவ் வாருகால் மனுஷசரீ சத்தையும், ஒவ்வொருகால் 

ஸ்.தாவரா தி சரீரத்தையும் அடைந்தோம். ௮ர்தச் சரீரமானது கேவல க்கத் 
தையும் சோகத்தையும் கொடுக்கத்தக்கது, இவ்வண்ணம் சர்வ ௮/இகாரிகளும் 

ஒருவர்க்கொருவர் விசாரஞ்செய்தனர். ௮ந்த விசாரத்தாலுண்டாகிய வைசாக்யெ 

முடையவர்களும், ஸனகாதிகளி னுபகேசத்இன்கண் லுண்டாய சரத்தையுடைய 
வர்களும் யெ சர்வ ௮ இகாரிகளும் மீண்டும் ஒருவர்க்கொருவர் Ror ea 1 x 

தைக செய்தனர், 

ேே மேன்மைபொருநர்இய மறையோர்களே ! முன்னர் ஸனகாஇகளி gp 

தேசத்தாலும் இட்போது வாமதேவாது உபதேசத்தாலும் ௭ஈத ஆன்மாவை யறிய 

நாம் முயன்றோமோ ௮வ்வான்மா யாது? ஆண்டுச சக்ூ£ ஈமு தலிய இர் இரியங்களின் 

கூட்டங்களோடு கூடிப் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் புலப்படாநின்ற இத்தேகமே யான் 
மாவா ? அல்லது சாஸ் இ.ரத்தாற் புலப்படாநின்ற சசசிதாரந்த சொருபம் அன் 

மாவா? அவற்றுள், தேகத்திற்கோ தன்மத்தன்மை பொருந்தாது ; ஏனெனின், 
(தேகம் பிறப்பிறபபபோடு கூடிய, எவ்வஸ்.து பிறபபிறபபோடு கூடியதாபோ 
௮வவஸ்து ஆன்மாவாகமாட்டாது, கடபடாஇ பதாரத்தங்கள் பிறப்பிறபபோடு 

கூடியனவா தலின் அன்மாவன்றாம். அல்லது ௮ன்மா தேகவடிவமாயின், சுவர்க் 
கப் பிராப் தியின்பொருட்டு வேதம் போதித்துள்ள யாகாஇகாமங்களை யெபபுரு 

ஆனும் செய்யான்; ஏனெனின், தேகத்இற்குப பிறப்புண்டாமா தலின் ௮தற்றெப்பு 

மவ௫ியமுடன்பட வேண்டிவரும். எவ்வெபபொருள் பிறப்புடையதாமோ ௮வ்வப 

பொருள் இறபபுடையதாம் என்பது நியமம். ஈஷ்டமுற்ற தேகம் சுவர்க்க 

ஈ.ரகங்கட்குச் செல்லமாட்டாது. ஆகையினால் வேதம் போஇத்த புண்ணிபகாம 

மும் பாவகர்மமும வீணாய்பபோம, அல்லது தேகத்தை யான்மாவென ௮ங்கேரிக் 

கன் சாஸ்இரத்இிற்கூறிய கர்மத்இற்குமாத்தாம் கேவலம் வியர்த்தத்தன்மை யின் 
றும்) மற்றோ லெளகெ கர்மத்திற்கும் பபனற்ற தன்மையுண்டாம். ஏனெனின், 
பாலிய ௮வஸ்தையின்கண் ௮.த்யயனஞ்செய்த வித்தையான து யவ்வனாவஸ்தையின் 
கண் ணும்விருத்தாவஸ்தையின்கீண்ணும் பயன்படுசன்றது ௮ஃதுண்டாகலாகா து. 
ஏனெனின், பாலிய அ௮வஸ்தையின் கண்ணுள்ள தேகம் யவ்வனாவஸ்தையின்சுண் 
ணும் விருத்தாவஸ்தையின்௧ண் ணும இராது; அவயவங்களின் விருத் இயினாலும், 
கஷயத்தினாலும், தேகத்திற்கு சாசம் சர்வ மதத்தரும் ௮ங்கொசம் செய்துளார். 
சைத்தான் (வேலை செய்பவன்) செய்த கருமத்தின் பலம் மைத்திரலுக் (அவன் 
சினேகனுக்கு) ஞீன்டாகமாட்டாது ; மற்றோ சைத்தர புருஷனுக்கே யுண்டாம். 
ஏனெனின், எக்கர்மத்திம் செவன் கர்த்தாவோ ௮வனே அக்கருமபல S Hear 
போக்தாவாம்; அன்னியன் போக்தாவாகான். அதுபோல பாலிய 0 தகமாகிய 
ஆன்மா செய்த வித்தையி னத்இியயனமாகய கர்மத்தின் பலன் யவ்வன ேக்கமா
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கிய ஆன்மாவையேனும், விருத்ததேகமாய ஆன்மாவையேனும் அடைதல் 
கூடாது, ௮டையவோ செய்கின்றஅ,. ஆகையினால் தேக மான்மாவன்றாம். 

சங்கை :--யாவன் கர்த்தாவாவனோே ௮வனே போக்தாவாவான் என்னும் 
நியமமின்றாம். ஏனெனின், Ber seis oar கருத்தாவின் வேருயே பல போக் 

தாவைக் கண்டோம். சேவகர்கள் செய்த யுத்தத்தின் பலமானது ௮. ரசனை 
அனுபவிககச்செய்யும். சாஸ்தாத்தின் கண்ணும் கர்ததாவினும வேருகவே 
போக்தாவைக் கண்டோம். பிதா செய்த வைஸ்வானா யாகத்தின் பலத்தைப் 

புத்திரன் போபெபன், " புத்தன் செய்க கயைசசொத்தத்தின் பலத்தைப் பிதா 

போகுபபன். அதுபோலப் பாலியதேகமாகிய அ௮ன்மா செய்த வித்தையின் 

அத்தியயன கருமபலத்தை யவ்வனதேகமாயே .தன்மாவும் விருத்த தேக 

மாகிய ஆன்மாவும் ௮னுபவிக்குமென்னும் இவ்வார்த்தையும் சம்பவிக்கும் ; 

ஆகையினால் தேசத்தை யான்மாவென ௮ங்கேரிபபஇல் கருமத்திற்கு வியாத்தத் 

தன்மைவடிவ தோஷமின்றாம். 

சமாதானம் :--சேவகனுககு ௮ரசனோடு சுவாமித்தன்மைச சம்பந்தமூண் 

டாதலின், சேவகன் செய்த யுத்தத்தின் பலத்தை ௮மசன் போடப்பன், பிதா 

விற்குப் புத்தினோடு புத்தாகதன்மைச சம்பர்தமுண்டாதலின், பிதா செய்த 

வைஸ்வானாயாகத்தின் பயனைப் புததிரன் போடுப்பன், புததானுகசுப் பிதா 

வோடு பிதாத்தன்மைச சம்பர்சமுண்டாதலின், புத்தான் செய்த சஎயச்சராத் 

தத்தின் பலத்தைப பிதா போகபேபன். இவ்வண்ணம பாலிய தேகத்திற்கு 

பவ்வனதேகததோடும, விருததசேகததோடம சுவாமிக தன்ம (்ூ.தலிய 

யாதொரு சமபரதமுமின்றாம. ஆகையினால் தேகததை யான்மாவென ௮ங£ 

கரிபபின், காமங்கட்கு வியாத்தத்தன்பைவடிவ தோலம வத்ஜிரவேபமாம், 

அலலது தேகமே ஆன்மாவாயின், பாலகனாயிருக யானே இபடோது விருத்தனா 
யிருகளன்றேன் என்னும் இபபாலகவிருத்த ௮ன்மபேதத்தை விலஒயஞ்செய்யும் 

பிரத்தியபிஞ்ஞஜை யுண்டா தல்கூடா௮; ஏனெனின், பாலியதேகத்திரகும விருத்த 

தேகத்திற்கும் பேதம் பிரத்தியக்ப பிரமாணக்தாற் சிததமாம். பாஸ்பா பின்ன 
பதார்த்தங்கட்கு ௮பேதஞான முண்டாகமாட்டாது. பிதாவும் புத்தாலும் 

ப.ரஸ்பாம் பின்னமாதலின், ௮வர்கட் கபே தஞான முூண்டாகமாட்டாது. கை 

யினாலும் தேகம் அன்மாவன்றாம். அலலது ௮னுமானப பிரமாணத்தாறும் 

தேகத்திற்கு ௮அனான்மத்தன்மையே த்தமாம். இததேகமானது னான்மா 

ஆவதற்கு யோக்யெமாம்; ஏனெனின், ஜடமாதலின்; எவ்வெவ்வஸ்அு ஜடமாமோ 

௮வ்வெல்லாம் ௮னான்மாவேயாம், கடாதிகள் ஜடமாதலின் ௮னான்மாவாவது 

போல, ஜடதவதர்மத்தால் கடமூர தேசமும் ஒன்றாயிருக்தும் தேகத்தை ஆன்மா 

வென ௮ங்கேரிக்கனோ கடமும் தன்மாவாகவேண்டும் ; சடமோ ஆன் மாவாக 

மாட்டா. 
16
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சங்கை:-நேத்திராதி இர்திரியங்களின் ஆதாரத்தன்மை தேகத்தின்கண்ணே 
யுளது, கடத்தின்கண் இன்றாம்) ஆகையினால் தேகமே சேதனமாமீ ) கடம் 
சே.தனமன்றாம,. 

சமாதானம் :---இர்.இரியங்கட் காதா.ரத்தன்மை வடிவஹேதுவினால் தேகத் 
இன்சண் கடத்தின் விலக்ஷண த்தன்மை கூறல் சம்பவியாது ; ஏனெனின், தேகத 
இன்கண் இர் இரியங்களின் ஆதாரத்தன்மை யிருப்பதுபோலக் கடத்தின்்௧ண் ணும் 
பாம்பசா சம்பந்தத்தா லிரதிரியங்களி னாதாரத்தன்மை யுளது, ஆண்டு விஷயகத் 
தன்மைச் சம்பர்தததால் இர இரியங்களின் ஆதாரமாய ரூபாசா இகளின் ௮தாசத் 

தன்மை கடத்தின்சண் உளது. இபபாம்பசா சம்பந்தத்தா லிர்திரியங்களின் ௮தா 
ரத்தன்மை கடத்தின்கண்ணுமுளது. சாக்ஷாத சம்ப தீத்தைபபோலப் பாம்பரா 

சம்பந்தமும் ஆதாரத்தன்மைக்கு நியாமகமாம். கட்டிலின்கண்ணே யுறல்கா 

நின்ற புருஷனிடததே வீட்டின்கண்ணே புறங்குகின்றான் என உலகரின் வியவ 
காரம் உண்டாம. இவவிடத்திற் புருஷனுக்குச சாக்ஷாத் சம்பநதம் கட்டிலோ 

டுளது, கட்டிலவாயிலாய் விட்டோடு பாம்பரா சம்ப தமுளது. அ௮பபாம்பரா 

சம்பந்தங்கொண்டு விட்டின்௧கண் புருஷனுக் காதாரத்தன்மை பிரதீ.தியாவது 

போலக் கடத்தின்கண்ணும பசபபரா சம்பந்தகதால் இந்திரியங்களின் ௮தா.ரத் 
தன்மை சம்பவிக்குமா தலின் தேகத்தைப்போலக் கடமும சேதனமாகவேண்டும், 
அல்லது இர்இிரியங்களின் ஆதா.ரத்தன்மையால் தேகத்திற்குச் சேதன த்தன்மை 
யானது இகர்திரியங்களில் முதலிற் சேதனத்தன்மை யுண்டாயிலுண்டாம், இந்திரி 

யங்களிற் சேதனத்தன்மை சம்பவியாஅ ; ஏனெனின், சகு முதலாய இர்திரி 

யங்களி லொவ்வோ ரிஈதிரியம் சேதனமா ? அலலது சர்வேக இரியங்களின் சமூ 

தாயம் சேதனமா ? ௮வறறுள், முதறபக்ஷம் பொருஈதாது) ஏனெனின், சர்வ 

இரதிரியங்களுக்குள் ஒரு சக்ஷு இநதிரியகதிறகே சேதனத்தன்மை யங் 

கரிக்கனோ குருடருக்குச சக இரதிரியமின்றாம. அகையினா உவருககொரு 

ஞானமுமுண்டாதல்கூடாது ; குருடருககும் சபதா தகளின் ஞானமோ உண்டா 
தின்றது. சுசோத்தர இர் இரியத்திற்கே சேதனத்தன்மை யங்கேரிக்கினோ செவிட 
ருக்குச் சுரோத்துர இரதிரியமின்றாம். ஆகையினால் ௮வருககு ரூபாதிகளின் 

ஞானங்கூட உண்டாதல்கூடாது. செவிடருக்கோ ரூபாஇகளின் ஞானம் உண் 

டாகின்றது, இர்தபபிரகாரம அன்னிய இரதிரியங்களிலும் ௮றிந்துகொள்ளல 
வேண்டும். (ுருடருக்கு உருவத்தின் ஞானமுண்டாகாது எனக் கூறுவதும் 

பொருந்தாது ; ஏனெனின், இரீசா இகளின் ஞானம் குருடருக்குண்டாம். அந்த 

இரசாஇகள் ரூபவடிவமாம் ; ஏனெனின், இகஇரியஜன்னிய ஞான த்திற்கு விஷய 
மாவது ரூபமெனப்படும். இரதிரியஜன்னிய ஞான த்திற்கு விஷயம் இரசா இகளு 
மாம்; ஆகையினால் இரசா இகள் ரூபவடிவமாம, இவ்வார். த்தை முன்னர் காமரூபக 

இரியை வடிவம் ஜகத்தாமென்னு மிவ்வர்த்த நிரூபணத்தன்கண் கூறப்பட்டது. 

ஆகையினால் ரூபத்தின் ஞானம குருடருக்குக் கூடும். இவ்வண்ணம் செவிடருக் 

கும் உதடு அ௮சைதலால் சபதத்தின் ஞானமுண்டாம். பின்பக்கத்தில் கையால் 
௮௯$ரங்களை யெழுஅவதினாலும் சப்தத்தின் ஞானம் செவிடருக்குண்டாம், ௮ஃ 
அண்டாகலாகாது) ஆகையினா லொவ்வோ ரிர்தியத்திற் சேதனத்தன்டை சம்ப
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வியாது. அல்லது சர்வ இக்திரியங்களில் ஒவ் 2வாரிஈதிரியம் ஆன்மாவென்பதும் 

சம்பவியாஅு 2? ஏனெனின், சாவ இர்இரிபங்களுக்குள் ஒரு Fag? On Bil 

யத்தை யான்மாவெனினோ ௪௯ இந்இரியரூப ஆன்மாவே பிரசானமாம் ; ௮ன் 
னிய சுசோத்திராதி இந்இிரியங்கள் கெளணமாம். இதை யங்கேரிப்பது கூடா 

தாம்; ஏனெனின், சர்வ இக்இரிபங்களும சமானமாம, அவற்றுள், ஒன்றை 
முக்கியமாய்க் கரு துவ தற்கும் ௮ன்னியத்தைக் கெளணமாய்க் கரு துவதற்கும் 

யாதொரு யுக்இயுமின்றாம ) கேவலம் சொல்மாச இரமேயாம். ஆகையினால் ஓவ் 

வோரிர்திரியத்திற்கும் அன்மததன்மையின்றா மென்பது சித்திததது, சர்வ 
இர் இிரியங்களின் சமுதரீயம் ஆன்மாவாமென்னு மிரண்டாவஅபக்ஷழமும் பொரு 

தாது); ஏனெனின், சாவ இந்திரியஙகளின் கூட்டம ஆன்மாவாயி?னோ ஒரு சகு 

இந்திரியத்தின் நா௪த்தால் சர்வ இர இரியங்களின் கூடடவடிவ ger இராது; 
ஆகையினால் குருடருடைப சரீரம அன்மாவின்றியதாக3வண்டும். கையாயிகர் 

மத,த்தில ஆயிர நூறகளா லுறபன்னமாகிய படம் ஒரு.ழாலி னாசத்தால் நாசமாய் 

AD SUT ஒரு சக்ஷா இநதிரியத்தின் காசத்தால் ஆன்மாவின்.றியதாய்க் 
குரூடா சரீரமாக வண்டும் ; ஆக 2வாமாட்டாது, ஆகையினால் இந்திரியங்களின் 

சமுதாயம் ஆன்மாவன்ரும். 

சங்கை :--சொமததின்கண் பிரதான புருஷனாபிருபபவன் மரணமடையின் 

பிரதான புருஷத்தன்மை மற்றொரு ஜீவிச புருஷனிடக்தே புண்டாவதுபோல 

ஈண்டும் சக்ஷ1இகதிரியம் காசமாயின், பாககி யிராகின்ற ஈரோத்திராஇ இந்இரி 

யங்களில் ஆன்மதகன்மையிருககும்; ஆகையினா லிர்திரிய2ம ஆன்மாவாம். 

சமாதானம் :--திருஷ்டாஈதததில ஒரு பிரதான புருஷன் சாசமாயிலும் 

அவனது கிணயரூப வியவகாரத்தின் லோப முூண்டாகமாட்டாது ; மற்றோ 
வேறொரு ஜீவித பிரகான புருஷன் ௮வனது நிர்ணயருப வியவகா.ரத்தை௪ 

செய்வன். 

மாருய்ச சலவிடத்திலோ இவவண்ணம் காணபபடுகின்றஅ :--முதற் பிர 

கான புருஷன் தனது ரொமமாத்இரததின் நாணயததைசசெய்தான். ௮வனிறந்த 

பின் இரண்டாவது வாத பிரதான புருஷன் .அன்னியகிராமத்தின் நிர்ணயத்தை 
யும் செய்வன், ௮துபோ லீண்டும் ௪க்௩இஈ இரியம சாசமாயின், ௮தன் காரிய 

மாய நீல பீதா திரூபங்களின் ஞானம் அன்னிய சரோ த்திராதி இர்இரியங்களாலு 

முண்டாகவேண்டும். சக்ஷஇந்இரியத்தின் காரியம் சுசோத்துராத' இர் இிரியங் 
களா லாகமாட்டாது ; ஒருகா லாகுமாயின் குரூடருககும் சுரோத்திராதி இர் 

இரியததால நீல பீதா திரூபஙகளின் ஞானம உண்டாக வேண்டும் ; உண்டாவதோ 

இன்றாம். ஆகையினால் உன்னுடைய தஇிருஷ்டாஈதம விஷமமாம். 

சங்கை :--எனது தஇருஷ்டாஈதம கிஷமமன்றாம் ) ஏனெனின், லெ இடத் 
இம் பிரசானபுருஷன் மாணமடையின், ௮வனது நிர்ணயரூப வியவகார லோப 

முகி கண்டோம்.



௧௨௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [முதல் 

சமாதானம் :--ரீ கூறியதுகொண்டு இவ்வர்த்தமன்ரோ Gs asses: தில 
சொமத்தின்சண் பிரதான புருஷன் மாணமடையின் ௮வனது வியவகாசத்தை 
அன்னிய பிரதான புருஷன் செய்வன், சில பிரதான புருஷர் மரணமடையின் 
garg வியவகாரத்தை வேரெவரும் செய்யார். மற்றோ ௮வரஅ வியவகாரம் 
லோபத்தைபடையும், ௮துபோ லீண்டும் எல்லாக் குருடருக்கும் சுசோத்திராதி 
இந்இரியங்களால் நீல பீதாதிரப ஞானமுண்டாகவேண்டாம்; ஆனா லொவ்வொரு 
குரூடருக்குமே உண்டாக3வேண்டமென்றா, எக்குருடருக்கும் ரூபத்தின்ஞானம் 

உண்டாவதின்றாம். ஆகையினாற் பிரசான புருஷனுடைய திருஷ்டாகதத்தால் 

இக்திரியங்களி லான்மத்தன்மை சம்பவியா து. 
ச 6 

சங்கை :--இர் இரியங்களின்று மான்மாவை வேரு யங்கேரிப்பதிலும், குருட 

ருக்கு நீலபீதாது ரூபரஜான அடைவின் வடிவ?தோஷூமன் உண்டாகமாட்டாது, 

சமாதானம் :---இர்இரிபங்களின் வேறு அன்மாவென்னும் பக்ஷத்இிலும 

குருடருக்கு கீலாதி ரபஞான அ௮டைவின் வடிவதோஷ முண்டாகாது; ஏனெ 

னின், சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச ௧௩த ஞானங்களில முறையே சுரோத்இரம, துவக்கு, 

௪௯௨5, இரசனம், கிராணம் என்னுமை* தஇரதிரியமூுக காரணமாம். குரூடரி 
டத்? ௪௯௩ இரதிரியமின்றாம்; ஆசையினா லவனுககு நீலாதி ரூபஞான 

முண்டாகாது. மணிழமுதலிய பதா£த்துகளின் சாக்ஷ௩வஞானத்இல் உபகரண 
மாகிய தீபாதிபபிரகாசததி னபாவ முண்டாயின் கண்ணுள்ள புருஷனும் மணிமு 

தலிய பதா ததங்களைக் காணான். ௮து2பால சக்ஷ௩இந்திரிபமறற குருடர் 

ரூபத்தைக்காணார். அல்லது, ஒரு திபம நாசமாயி னந்த விடத்தில் மற்றொரு 

தீபத்தி னுறபத்திபாவதுபோல ஒரிஈஇரிய மழியின் மற3ரோ ரிஈதிரியத்தி னுறபத் 

இபை எவவாஸ் சக ருஷனும௦ ௮௨$காரம செப்பான்; ஏனெனின், ஆஸ்திகா மத 
த்தில் தாமாதர்ம ரூப ௮திருஷ்_மின்றி எககாரிபத்தி லுறபத்தியும தகமாட் 

டாது. எந்த” சா£வாகனா9ிப ரகாஸ்திகனுடைப மதத்தின்கண் தேகத்தின் 

வேற௫ப் யாதொரு கன்மாவுமின் 2 அவன் மதத்தின்கண் ஓரிஈதிரியம் நாசமா 
யின், ௮த்தானத்தில மறறோ ரிஈஇிரிபத்தி லுற்பத்தி யுண்டாதல்வேண்டும. எங் 
கள் மதத்திலும் ௮9ிஷ்டரப காரணாபாவ மிருத்தலின் ஒரிஈஇரிபம் ஈஷ்டமா 

யின் ௮த்தானத்தில மறரோ ரிச்திரிபகதி னுறபத்தி புண்டாகாது எனக் கூறுவா 

னபின், ௮௫ பொருஈதாது ; ஏனெனின், பூர்வ ஜன்மத் நின்கண் 2ண சம்பாதித்த 

புண்ணிய பாப்ரூப அதிருஷ்டம் உத்தர உத்தா ஜன்மததின்கண் காரிபத்தி 
னுற்பத்தியைச செய்யும் என்பது நியமமாம். பூவ ஜன்மம் தேகாதம வாதி 
யின் மதத்திற் சம்பவியாது, எதனா லஇருஷ்ட முண்டாமோ அதனால் ரிக் 
இரியம் ஈஷ்டமாயின், மற 2ரா ரிஈதிரியத்தி னுற்பத்தி தேகசான்மவாதியின் மதத்த 
லவடியம் உண்டா தல்வேண்டும். ௮லலது தேகாதமவாதியின் மதத்.இில ஓரிர்திரி 

யம் ஈஷ்டமாயின் மற்றோ ரிஈதிரியததி லுற்பத்து ரூபதோஷ முண்டாவதுபோல 
இந்திரிய ஆன்மாவாதி மதத்திலும் இத்தோஷமுண்டாம்) ஏனெனின், முற 

சன்மமின்மையின் புண்ணிய பாவரூப ௮திருஷ்டத்தினுறபத்தி இஈதிரிய ஆன்ம 
வாதிக்கும் சம்பலியாது, ,இகையினால் ஒரு சகு இரதிரியம் ஈஷ்டமாயிலும்
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பாக்கியிராநின்ற சுசோததிராதி இர இிரியங்களால் மற்றொரு சக்ஷா இகதிரியத்தி 
னுற்பத்தி யண்டாதல்வேண்டும்; ரொமத்தின்கண் ஒருபிரசான புருஷன் 
மரிக்கின், அவன் காரியத்தில் மற்றொரு பிரசான புருஷனை மகா ஜனங்கள் நிய 
மிப்பதுபோலும், ஜரசசன் மரிக்கன் ௮சதானத்தில மறறோ சரசனைப பிரஜைக 

ளங்கேேரிப்பதுபோலு மென்சு. 

சங்கை :--ஒரு ௪௯8௨ இரதிரியம் ஈஷ்டமாயின் ௮த்தானத.இல் மற்றொரு 

ச௯நாவைச சுரோத்திராகு இக்கிரியங்கள ௮ப்போது தாபனஞ்செய்யும் ; எப் 

போது சாவ இர் இரிபங்கட்கும் பரஸ்பா மொருமதிபாமோ, அவ்வொருமதி 

அவற்றிற்2க யின்றாம். ஆகையினாலாரு ௪௯ நஷ்டமடையின் மற்றொரு 

சக்ஷாவின் உறபத்தி சுரோததிராதி இரஇரியங்களா லுண்டாகமாட்டாது. 

சமா தானம் :--இர இரியங்கட்குப பாஸ்பாம ஒருமதி யுண்டாகாதாயின், எவ் 

An Rhus Ae oid எக்கிரிபையு முண்டாகமாட்டா து. கிராமதஇன்சண் பிர 

தான புரூஷருக்குப பரஸ்பாம் ஒருமதி யுண்டாகாதாயின் எககாரியத்தின் சித் 

By முண்டாகமாட்டாது. அகையினா லெவ்வகையாலும் இந்திரிபங்களில் '2௪த 

னத்தன்மையின் சம்பாவனை யுண்டாகமாட்டாது. ரூபரசாதி விஷயங்கமளாடு 

௪.கதாமுதலிய இரஇரியங்கட்குக கேவலம் சம்பத்தமாத்திரமாம். இந்திரியங் 
களா லெவ்வாததத்தின் பிரகாசழ முண்டாகமாட்டாது. ஆகையினால் ரூபாதி 
விஷபங்களைப பிரகாசஞ்செய்வது இரதிரிபககளின் ௮பலைபாய வொரு சேதன 

மாம். இரதப்.9ரகாசம இஈதிரியங்க ள?சதனமாதலின், தேகத்தின்்௧ண் சேதன 

த்தின் ஆதாரத்தன்மை சமபவிபாது; கைபிலை கடத்திறகும் தேகததிற்கும் 

விலக்ஷ்ணததனமை பொருஈதாது, மற3ரோ இரண்டும சமானமாம். 

சங்கை :--*கத்தைக்காம்பு சுண்ணாம்புடன்கூடிய தாம்பூலத்தின்கண் செவப 

புத்தன்மை புண்டாவது3போ லாகாசாதி பஞசபூதங்களின ௪ ழகாயரூப சரீரத் 
இன்சண் சேதனத்தன்மையுண்டாம் ; ௮௪சசசசனத்தன்மையே சரீரத்தின்கண் 

கடததின் விலகஷணத்தன்மையாம். 

சமாதானம்:--பஞச பூதங்கள் சேர்தலினால சரீரததின்கண் சேதனத் தன்மை 

யுற்பன்னமாம் என நீ கூறல் பொருஈதாஅு ) ஏெனின், பஞ்சபூத2மா கடத் 

இன்கண்ணும் சோரதுள்ளது ஆகையிறலை கடித்தின்சண் சேசேதனத்தன்மை 

ஏனுண்டாகமாட்டாது ? மற்றோ உண்டாகவேண்டும். 

சங்கை :--கடத்இன்சண் பிருதிவியாதி Sas Sore இருக்கின்றன ; ஆனால் 

வாயுகடத்தின்சண் இன்றாம். ஆகையினால் ௮தன்கண் சேசனத்தன்மை யுண் 

டாகமாட்டாது, 

சமாதானம் கடததின்கண் வாயுவி னபாவத்தைக் கூறல் சம்பவியாது ; 

ஏனெனின், பாண்டும ஆகாச.த்தின்கண் வாயுவி னவபவமபரஸ்பாம சேர்ந்திருக் 

  

௪ வெள்ளைச்சாசுக்கட்டி.



௧௨௬ ரீ ஆத்மபுராணம். [முதல் 

கும். இக்காரணத்தினாலே விசறியை யசைத்தலா லவவவயககடகுப பரஸ்பரம் 

விபாகமாம். அ௮வவாகாசம் கடத்தின்சண்ணு முளது) ஆகையினாற் கட்த்தின் 
கண்ணும் வாயுவுளது. ஆகையினால் சரீ. ரத்தைபபோலக் கடத்தின்கண்ணும் 

சேதனத்தன்மை யுண்டாதல்வேண்டும், ௮ல்லஅ வாயுவின் சம்பந்தத்தால் தேக 

சீஇன்கண் சேதன த்தன்மை சம்பவிககவுமாட்டா.அ ; ஏனெனின், இறந்த சரீரத 

இின்கண்ணும் கடத்தின்கண்ணும் வாயுவின் சமயோகமிருபபிலும் சேதனத் 
தன்மையைக் கண்டோமில்லை. ஆகையினால் பஞ்சபூதங்கள் சேர்.தலினால் சரீர த் 

தின்சண் சேதனத்தன்மை யுற்பன்னமாம் என்னு முன் வசனம் பொய்யாம, 

அல்லது இர்இரியச்தின்கண் சேதனததன்மை யிருபபின் இந்இரியத்தின்கண் 
முக்கெ ன்மத்தன்மையும், இர்திரியங்கட் கா தாரமாய சர4£ரத்தின்கண் கெளண 

ஆன்மத் தன்மையுமாம் , அவவிஈஇரியங்களின்கண்ணே சேதனத் தன்மையின் 

ரூம். ஆகையினா லிர்தஇிரியங்களில் முக்கெய ஆன்மத்தன்மையுக் தேகத்தின்௧ண் 

கெளண ஆன்மத் தன்மையும் சமபவியா. ஈண்டிது தாத்பர்யமாம:--வேதவி 

சோ.தகளாய சாஸ் இகர்கட்குள் ௮நநத மதங்களுள. அவருள் ஒருவா சார்வாக 

ராம், ௮ச்சார்வாகரும் நான்கு பிரகாரம ஆவா. அவருள் ஒருவனோ தேகததையே 
ஆன்மாவென அங்கேரிப்பவன், மறறவனோ இக்திரியங்களாயே ஆன்மாவென ௮ப் 
தகரிப்பவன், மூன்றாமவனோே இருதயத்தையே யான்மாவென ௮ர்ககேரிபபவன், 

நான்காமவனோ பிசாணனையே யான்மாவென அங்ககரிப்பவன். ௮வருள் தேகான் 

மவா இயையும் இந்திரி யான்மவா இியையும முன்னர்க கண்டி ததோம, இப்போது 

இருதய ஆன்மவா தியையும் பிசாணான்மவாதியையும் சண்டிபபாம்:--இருதயதே 

யத்தில் சர்வ தேகதாரி ஜீவர்கட்கும ஞானமுண்டாமென்றாலுப ௮வவிருகயதச 

மான்மாவன்றாம்; ஏனெனின், தேசம மாமசவடிவமாதலின் ஆன்மாவலலாதது 

போல இருதயதேசமும் மாமசவடிவமாதலின் ஆன்மாவன்மும். பாகியவாயு 

ஆன்மாவல்லா ததுபோலப் பிராணனும் வாயுரூபமா தலின் அ௮ன்மாவன்றாம், 

சங்கை :--எதன் தரிசனமின்மையின் மரணமாமோ ௮ஃது அன்மாவெனப 

படும் என்னு மிவ்வான்மாவின் இலக்கணம் பிராணனிட,த்தே சம்பவிக்கும் ; 

ஏனெனின், பிராணனது தரிசனமின்மையினாலே மசணமாம். எதுவசை சரீசத 

இதன்கண் பிராணனது தரிசனமாமோ அதுவரை சரீ.ரத்தின்கண் மரணவியவ 

காரம் உண்டாகாதாதலின், பிராணனே யான்மாவாம். 

சமாதானம் சரீரத்தின்கீண் பிராணனது தரிசனமின்மையின் மாணமாம் 

என நீ கூறுதலால் பிராணனது வமுப்பிரத்தியக்ஷத்தால் மசணமாமென்னு மிப் 

டொருள் சத்தித்த௫ ; ஏனெனின், சார்வாகன் ஒரு பிரத்தியகப பிரமாணத் 

தையே யங்கேரித்துளான். அநதப பிராணன்களின் ௮ப்பிரத இயக்ஷக்தாலே 

மரணமாகாது) ஏனெனின், ஸ்தாவச விருக்ஷா இகளில் பிராணன்களின் பிரத்தி 

யக்ஷஞானம் ' எபபுருஷனுக்குமின்றாம் எனிலும் தருமுதலியவற்றிற்கு மசண 

முண்டாகாது. ஐங்கமங்களாய மனுஷ்யாதி சரீரங்களில் பிராணனஅ அப்பிரத் 

இயக்ஷத்தால் மரணமாம் எனப பிராணான்ம வாதி கூறின், ௮.துவும் பொருந் 
சா.அ) ஏனெனின், ஜீங்கம மலுஷ்பாசி. சரீரத்தின்சண்ணும் மூர்ச்சைமுதலிய



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபதிட ௧௨௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். \o+ 

௮ வஸ்தையில் பிராணனஅ பிரத்தியக்௩ம காது. கையினால் மூர்ச்சைமுதலிய 
அவஸ்தையின்௧ண் மாணமுண்டாதல் வேண்டும், மரணமோ உண்டாகாது, 
ஆகையினால் பிராணன் அன்மாவன்றாம். 

சங்கை :--எது வெளிபபோ தலால் மாணமாமோ ௮! அன்மாவெனப் 

படும் என்று இவ்வான்மாவின் இலக்கணம் பிராணனிடச்ே தீ சம்பவிக்கும் , ஏனெ 
னின், பிராணனது வெளிபபோ கலினாலேயே மாணமாம். மூர்ச்சை யவஸ்தை 
பின்கண் பிராணனானது வெளிப?பாத லுண்டாகாது ; மற்றோ சரீரத்தினுள் 
ளேயே பிசாணனஅ ,கதியின் நிரோதமாம், அகையினால் மூர்ச்சைமுதலிய 
௮வஸ்தைபின்௧கண் மரணமாகாறு, ஆகையினால் பிராணனே யான்மாவாம். 

சமாதானம் :--யாது வெளிப்போதலால் மரணமாமோ அஃது அன்மா 

வெனபபடும, ௮த்ககையது பிராணனம என நீ கூறுதல் சேம் Swi sein; 

ஏனெனின், ஜாடராக்கினியின் நிர்ககமனத்இனாலும் பிராணிசட்கு மாணத்தைக் 

கண்டோம். ஆகையினால் ஜாடாாக்கனியும் கின்மதத்இில் ஆன் மாவாகவேண்டும்; 

ஜாடசாக்கினிககு ஆன்ப தீகன்மை பிராணன்பவாதிக்கும் ௮க்கோமின்றாம். 

சங்கை :--அககனியின் நிர்க்கமனம் யாருக்காவது பிரத்தியக்மாயின், 
௮து மரண ஏதுவாகும ; ஆனாலது (ரக தஇியக்ஷமோவன்றாம் 

சமாதானம் :--ஜாடசாக்கினியின் நிரக்கமனததின் பிரத்திகூஞான முண் 
டாகாதெனிலும் நாசிகைத்துளையின் முநபாகத்தின்சண் கை எவச்சின் பிராண 

வாயுவின் ஸ்பாற பாவத்தின் ஞானமுண்டாம. ௮நத ஸ்பா்ஸு அ௮பாவரூப 

ஹேதுவால் பிராணன்களின் நிர்ககமனானுமான முண்டாவதுபோல ஜாடராக் 

இனியின் * நிர்க்கமனச்திற்கும் 2த ஸ்பரிச ரூப ஏதுவினா லனுமானமாம், 

சங்கை :--பிசாணன்களின் கிககமன த் தினவும் ஜாடசாக்கினியின் நிர்க்கம 

னத்தினாலும் பிராணிகட்கு மாணமுண்டாமா தலின், இரண்டுமே யான்மாவாம். 

சமாதானம் :--அ௮கூனியும பிராணனும் அ௮ன்மாவாகமாட்டா ; ஏனெனின், 

இரண்டையும் ஆன்மாவென ௮ங்ககரிக்கின், ஒரு சரீரத்தின்கண் இரண்டான்மா 
தித்திக்கும். ஒரு சரீரத்தின்கண் இரண்டான்மா அங்கீகரித்தல் விருத்தமாம் 

ஏனெனின், முன் மாதா பிதாதஇகளைக் கண்ட யோனே இப்பேரீது அவர்களை 

ஸ்மரிக்கன்றேன் என இவ்வண்ணம் அன்மாவின் ஏகத்தன்மபையை விஷயஞ்செய் 

வதாய பிரத்தியபிஞ்ஞை ஞானமானது உண்டாதல்கூடாது. ஏனெனின், ௮ன் 

னியன்கண்ட வஸ்அவின் ஸ்மாணம் அ௮ன்னியனுக் குண்டாகாது, ஆகையினால் 
அக்கினியும் பிசாணனு மான்மாவன்றாம். அல்லது யாது வெளிப்படின் மரண 

மாமோ'௮ஃதான்மாவென வான்மாவின் இலக்கணங் கூறின், உதிரமும் ௮ன்மா 

வாசகவேண்டும். ஏனெனின், உதிர நிர்க்கமனத்தாலும் பிசாணிகட்கு மரணம் 

  

* நிர்ச்சமனம்--வெளிப்போதல்,



க௨௮) ஸரீ ஆத்மபுராணம். [தல் 

உலூன்சண்ணே சண்டோம், அ௮க்கினியையும் பிராணனையும் அன்மாவென 

வொப்பும் வாதியாய நினக்கு உதர மான்மாவாத லுடன்பா டினறன்றோ ? ௮ல் 
லது உஇரத்தை யான்மாவென அ௮ங்கேரித்தல் சம்பவிக்கவுமாட்டாது ; ஏனெ 

னின், உதிரத்தை வற்றச்செய்வதாய ஒரு சோகவிசேடத்தோடுற்ற பிராணி உதர 

மின்றியும் சில விடங்களிற் சீவித்ததைக் சண்டோம். சாஸ்இரத்இன்கண்ணும் 

இரண்ய க௫பு முதலியோரின் சரீரம் தவத்தா ஓு.திரமற்றதாய்க் கேவல மென்பு 
மாத்திரமா யிருந்ததாய்க் கேட்டிருக்கெறோம். அகையினால் உதிரத்திற் கான் 
மத்தன்மை சம்பவியாது ; அல்லது, பிராணன், அக்கினி, உஇசம் என்னும் இம் 

மூன்றற்கும் LOW LDF SOO GHD சம்பவியா.து ; ஏனெனின், எவ்வெவ் வஸ்து ஜடமா 

மோ ௮ஃது ௮னான்மாவாம், கடாதிகளைபபோல, இர்தமபிரகாசம் சரீரத்இனின் 
றும் வெளியிலிராநின்ற பிராணன், அக்கினி, உதிரம் என்பவற்றில் சடத் தன்மை 
பிரத்தியக்ஷ சத்தமாம, ஆகையினால் சரீரத்துள் இராநின்ற பிராணன், ௮க் 

இனி, உதிரம் என்பவையும ஜடமாம. ஜீடவஸ்து அன்மாவாகாது, மற்றோ சேத 

னமே யான்மாவாம். ஆகையினால் பிராணன், ௮கடனி, உதிரம் என்னு மிம 

மூன்று மான்மாவன்றாம். மனம், பு ததி, சத்தம, அகங்காரம் என்னு மிக்கான்கு 

பிரகாரமாய அ௮நதக்கரணமு மான்மாவன்றாம் ) ஏனேனின், ஒரு சரீரத்தின் 

கண் ௮ரஈத அன்மா அ௮ங்கேரிககன் முன்னர் தததை முகலியோரைக் கண்ட 

யானே இபபோது ஸ்மரிக்கன்றேன் என்னும பிரத்தியபிஞ்ஞைஞானம் உண் 

டாகலாகாது. 

சங்கை :--ரான் கஈதக்கரணத்தின் சமுதாயம் ஆன்மாவாகாது ) ஆனால ஓவ 

வோ சஈகக்கரணம் ௮ன்மாவேனாசாது,. 

சமாதானம்:--ஒவ்வோ சஈதக்கரண த்திற்கும ஆன்மத்தன்மை சம்பவியாது ; 

ஏனெனின், ௮ஈதக்காணம விருத திரூபமாய் நேத்திரமுதலிய இந்திரிய வாயிலாய் 

வெளிப்போர்து கடாதிவிஷயாவசசின்ன சேதனாரரித ௮வரணத்தை நீக்கும் ; 
அவ்விருத்தி யுபஹித சாக்ஷிசேதனம் ௮க்கடத்தைப பிரகாடப்பிக்கும, கையி 
னால் சாக்ஷி சேதனத்தாற கடாதிகள் பிரகாசிக்கும்போது ௮ந்தக்காணம உப 

கரணமாம, யாது உபகரணமாமோ ௮ஃது அன்மாவன்றாம். உபகரணமு மான் 

மாவாகுமாயின் தீபாதிப் பிரகாசங்களும, சக்ஷ ஈமு தலிய இக்இரியங்களும் விஷ 
யப்பிரகாசத்தின்கண் உபக.ரணங்களாம, அகையினால் அ௮ன்மாவாகவேண்டும் ; 
ஏனெனின், பிரகாசமின்றி இருட்டின்கண் இராரின்ற கடாதிகளின் ஞானம் 
சக்ஷாவா ஓண்டாகாததுபோலச௪ ௪௯8 முதலிய இரதிரியங்களற்ற புருஷனுக்கு 

ரூபாதி விஷயஞான முண்டாகாது. கையினால் ௮ஈதக்கரண த்தைப்போல 

இபாஇப பிரகாசங்களும சக்ஷாமுதலிய இநதிரியங்களும் விஷயபபிரகாசத்இன் 
கண் உபகாணங்களாம். ஆன்மா உபகரணமாவ ன்றாம், ஆகையினால் அந்தக் 

கரணம் ௮ன்மாவனரும். 

சங்கை :--இர்திரியஙகளைபபோல மனம, புத்தி, சத்தம, அகங்காரங்கள் 

ஞானத்தின்கண் உபகாணமன்றாம், மற்றோ கர்த்தாவாம், கர்த்தா ௮ன்மாவே 
யாம்.
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சமாதானம் :--மன முதலியவற்றின்கண் கர்த்தாத்தன்மை ௮ங்கோசம் செய் 
இருப்பினும் ௮வற்றின்கண் ஆன்மத்தன்மை இத்தியாது ; ஏனெனின், மனம் ் 
புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னும் இர்நான் னுள் ஏதேனும் ஒன்று காத்தாவா, 
அல்லது கான்குமே கர்ததாவா. அவற்றுள், ஒன்று கர்த்தாவென்னும் முதற் 
பக்ஷம் பொருஈதா௮ ; ஏனெனின், ஜடத்வதாமம் சான்கன்கண் ணும் சமானமபாம். 
அவற்றுள், ஒன்றிறகுக் கர்ததுருத்தன்மை அ௮ங்கேரித்து மற்றொன்றிற்கு ௮ங்த 

கரியாமையின்௧ண் யாதொரு யுக்தியுமின்றாம். கான்குங் கர்ததாவாமென்னு 

மிரண்டாவதபக்ஷமும் (பொருஈதாஅ ) ஏனெனின், ஒரு சரீரத்தின்கண் Cue 

காத்தாவை யான்மாவா யங்ூகரித்தலில் முன்னர் தோஷங் கூறப்பட்டள்ள ௮. 

ஆகையினால் ௮ஈதக்காணம அன்மாவன்றும். அல்லது மனம, புததி, இத்கம், ௮கங் 

காரம் என்னும் இர்கான்கையும் ஆன்மாவா யங்கேரிபபவனை பிது£கட்டல்வேண் 

டும். மனம், புத்தி, சத்தம், அகஙகாசம் என்னு மிந்கான்கு சபதங்கள் ஆன்மாவா ? 

அல்லு மனம், புக்தி, சத்தம, ௮கங்காரம என்னு மிரகான்கு சப்தங்களினின்று 

மூண்டாய அர்க்தவிவயக அந்தக்காணத்தின் நான்கு விருத்திகள் ௮ன்மாவா ? 

அல்லது மனம, புத்து, சகம், அகங்காரம என்னும் கான்கு சப்தங்களின் சான்கு 

அர்த்தங்கள் அன்மாவா ? அவறறுள் முதறபக்ஷமூ மிரண்டாவது பக்ஷமும் 

பொருஈதா ) ஏனெனின், மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னு மிரநான்கு 

சபதங்களும், அவற்றினின்று முண்டாய அ௮நதக்காண த்தின் நான்கு விருத்தி 

களும் அர்த்தப பிரகாசத்திற குபகரணங்களாம் ; ௮கையினா லான்மாவன்ஞும், 

மனம், புத்தி, சத்தம, ௮கங்காரம என்னு மிஈநான்கு சபதங்களின் நான்கு அர்த் 

தங்கள் ஆன்மாவென்னும் மூனாவது பக்ஷழும் பொருந்தாது) ஏனெனின், அர் 

நான்கு மூர்த்தங்கள் ஜடமா ? அல்லது சேதனமா ? அவற்றுள், பிரதமமாய ஜட 

பக்ஷம் பொருந்தாது ; ஏனெனின், எவ்வெவ்வஸ்ூ ஜடமாமோ ௮துவது பரிச 

சின்னமாம், எவ்வெவ்வஸ்து பரிசசன்னமாமோ அ௮துவதனு அதித்தியமாம், எவ் 

வெவ்வஸ்து அ௮நித்தியமாமோ ௮துவது ௮னான்மாவாம், கடாதி பதார்த்தங் 

களைப்போல மனம், புத்தி, சத்தம், ௮கஙகாசமாகிய ௮ர்த்தங்களைச சடமா யங்ே 

கரிக்சன் ௮னான்மத்தன்மையே சித்தமாம. ௮கேக ஜடங்களை யான்மாவாக ௮ங்8 

கரிபபதில் முற்கூறிய பிரத்திய பிஞ்ஞைஞான விசோதமுமாம். கையினால் 

மனம், புத்தி, சிக்கமசங்காரமாகிய அ௮ர்த்தங்க ளான்மாவன்றாம. _, 

சங்கை :--எவவெவ்வஸ்து ஐடமாமோ ௮துவது பரிச்சின்னமாம் என முன் 

னர்த் தாங்கள் கூறிய நியமம் சம்பவியாது ) ஏனெனின், ஆகாசம, காலம், இசை 

என்னு மிம்மூன்றும ஜடமேயாம், ஆனால் பரிசசின்னமன்றாம்) மற்றோ வியாபக 

மாம். இக்காணத்தினாலே ஆகாசாதிகள் நித்தியமாம். 

சமா தானம் காசா இகளில பரிசசின்னத தன்மையின்மை சம்பவியா ௮ ) 

ஏனெனின், சுருதியின்கண் .ஐகாசாஇிகளின் உற்பத்தி கூறப்பட்ளெது. யாது 

யாது உறபத்தியையுடைய காரியமாமோ ௮துவது தனது உபாதானகாரணத்தி 
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னேகதேசத்தில் இருக்கும், கையினால் ஆகாசா திகளும் தமது காரணத்தி னபே 

க்ஷையால் பரிசசன்னமாம். 

சங்கை :--ஆகாசம் பரிச்சின்னமாயின், சாஸ்தாரகதின்கண் ஆகாச தஇிருவ் 

டாந்தத்தால் ஆன்மாவின்கண் வியாபகத்தன்மை சிக்தஞ்செப்யப் பெற்றுள.து 

அசங்கதமாம். 

சமாதானம் :--வியாபகக்தன்மை நிரபேச்ஷ வியாபகத் தன்மையென்றும், 

சாபேச்ஷ வியாபகத்தன்மபையென்றும் இருவகையாம். அ௮வறறுள், நிரபேச்ஷ 

வியாபகததன்மை ஆன்மா வொன்றன் கண்ணேயே யுளது; காசா தியின் 
கண் தமது காரியமாகிய வாயு முதலியவற்றை யபேச்தீதது௪ சாபேச்ஷ வியா 

பகத்தன்மை யுளது. ௮ர்த௪ சாபேச்ஷ வியாபகத்கன்மையை யங்கேரித்கே 

ஆன்மாவின்௧கண் ௮காச திருஷ்டாஈதங் கொகெகபபட்டுளது. ஆன்மாவி னபே 

க்ஷையால் அ௮காசாதிகள் பரிசசின்னமேயாம்;) ஆகையிலை நிதஇயமன்மும். 

நையாயிகர் அகாசாதிகளை விபுவென அ௮ங்கேரித்துளா, அவாது ரீ தியினானும 

௮காசாதிகட்கு நித்தியத்தன்மை சத்தியாது ; ஏனெனின், நையாயிகா ஆகாசாதி 

விபுபதார்த்தங்களிலும ௮ன்னியோன்னியாபாவப பிரதியோடுக தன்மைவடி வ 

வஸ்துபரிசசேத மங்கேரித்துளார். பரிசசின்ன வஸ்து நிகதிபமாகா து ; ௮கையி 

னால் ஆகாசாதி ௮நித்தியமாம். இது கூறியதால் சாவ ௮னான்ம பதா த்தங்களி 

லம் வஸ்துபரிசசேதம், சேசபரிசசேதம், காலவபரிசசேதமென்னு மூன்று முள. 

கையினால் சாவ ௮னான்ம பதாத்தங்களும் ௮நிததியமாபெனச Ws Oe gi. 

அவற்றுள், ஆகாசாஇகள நிகஇயமென்றும், கடா திகள் ௮கிச தஇியமென்றும உலக 

ருக்குப பிரபஞ்ச த தின்கண் '3பகபபிர த Burin; 9.51 சேவலம HAC Is 5 Deo 

'2தயாம. அகையினால மனம, புத்தி, சிகதம, அகங்காரம என்பவாற) 

AS ஜடட்பான்மையை யுடன்பட்டு நித திபபபான்மையை யபுடன்படல ௮த்தியந 

தம் விருத்தமாம. மனம், புத்தி, சித்த, அகங்காரரூப ௮ருத்தம சேதனமாம் 

என்னு மிரண்டாவதுபக்ஷ மங்கேரிககின் சத்திய ஆரஈதவடிவ அன்மாவினின் 

லும் மனம், புததி, சத்தம, அகங்காரம் ௮பின்னமா3ய சதெதமாம். அல்லது, 

சத்து, சித.து, Boos, ஆன்மா இரநான்கிறகும் பாஸ்பாபேதம விசா.ரஞ்செய்யின் 

இத்தியாது. வாதியானவன் சத்து, சித்து, அநந்தம், ௮ன்மா என்னு மிர்கான் 

இற்கும பாஸ்பாபேதம அங்கசகரிக்கின், ௮வனையிது கேட்பாம:--௪த.இனின்றும் 
சத்து பின்னபீ, சத்இனின்றும் சகது பின்னம, ஆரஈதத்தினின்றும ஆரந்தம பின் 

னம், ஆன்மாவினின் றும்௮ன்மா பின்னம் என இவ்வண்ணம் பாஸ்பாம் பின்னமா ? 

அல்லது சத்தினின்றும சித்து பின்னம, சித்தினின்றும ஆதம் பின்னம், 

ஆரந்தத்தினின்றும ஆன்மா பின்னம், இவ்வண்ணம இரந்ரான்கற் கம பரஸ்பசம 

பேதமா? அவற்றுள், முதற் பக்ஷம் சம்பவியாது, ஏனெனின், உல௫ன்கண் 

கடபடா இவஸ்துக்கள் தமது வடிவத்தினின்றுஈ தாம் பின்னமாவதின்றாம. ங் 

கனம் சத்திற்குச் சத்தினின்றும் பேதம, சேதனததிற்கு௪ சேதன தஇனின்றும 
பேதம் எனக் கூறல் சம்பவியாது, சத்து, சித்து, ஆரந்தம், ஆன்மா என்னு 

மிஈரான்கிற்கும் பாஸ்பாம் பேதமாமென்னு மிரண்டாவது பக்ஷமும் பொரு 

௮ண்டாவ
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தாது. ஏனெனின், பிரகாசஸ்வரூப சைதன்யம் ஆகந்தத்இினின்றும் வேறன்று, 
ஆரந்தத்தினின்றும் சைதன்யம பின்னமாயின் பிரதிகூலமாம் ; யாது பிரத! 
கூலமாமோ ௮து ஜடமாம். ஆகையினால் ஆராதத்தினின்றும சைதன்யம் பின்ன 

மன்றாம். ௮ங்கனம் ஆரஈதமும் சைதன்யததினின்றும பின்னமன்றாம் ; ஏனெ 
னின், பிசசாசஸ்வரப சைதன்யத்தினின்றும ஆரந்தம பின்னமாயின் துக்களுப 
மாம) இரதபபிரகாரம சத்தியமும் ஆரநதததினின்றும் சைதன்யத்இினின்றும் 

பின்னமன்ரும், ச௪ததஇிபம அரநதத்தினின்றும் சைதன்யத்தினின்றும் பின்ன 

மாயின் ௮சத்துருவமாம. சததியமூம ௮சததியமாயின் இவ்வஸ்து சத்தஇியம் 

Quang ௮சத்பமஎன்னு மிவ்வகையாய பேதவிபவகாரம உலூஏன்சண் உண் 
டாகாது. அகையிலை அரஈதததினின்றும் சைதன்யத் இனின்றும சத்தியம் பின்ன 
மன்மும். ௮ங்கனம ஆரஈத மம் சைதன்ய மம சத்திபத்தினின்றும் பின்னமன்றாம்; 
ஏனெனின், ஆரஈத ழம் சைதன்ய மம் ௪சஇயத்தினின்றும பின்னமாயின், மலடி. 

மகனுககுச௪ சமனமாய் wes Huson, இவவண்ணம சததுசசித்து கக 

தத்தினின்றும ஆன்மாவும பின்னமன்றாம் ; ஏனெனின், ஆன்மா சசசிதாகந்தத்தி 
னின்றுமபின்னமாயின், ௮சக துஜட துகக ஸ்வரூபமா தல2வண்டும. ௮து சம்பவி 

யாது. ஏனெனின், சர்வப பிராணிகட்கும் யானுளன் எனனும் பிரதி இயில ஆன்மா 

வின் சதஇபரூபத்தன்மை தோறருநிற்கும ; யானெப2பாதும் ௮பபிரியனன்றும் 

என்னும பிரதீதிபின்கண் ஆன்மாவின் ஆரஈதரூபத்கன்மை தோற்றுகிற்கும் ) 

யானறிகின்றேன் என்னும பிமதீதியில ஆன்மாவின் சைதன்யத்தன்மை தோற்று 
நிறகும். ஆகையினால சசசிதானகதததினின்றும ஆன்மா பின்னமன்றாம, ௮ல் 

லது, யானெனவும ஆன்மா9வெனவும் சாவாிராணி மாகதரததஇிறகும ஆராத 

ஆன்மாவின்ஞான மையமின் நி யுண்டாதலின், யானிருக்கின் 2றனா ? mere Rev 

லையா ? என இவ்வகையாய சமசயம யாவருககு முண்டாகாது ; மற்றோ யானெப 
போது மிருகசின்றேன் என்னும கிசசயம சாவப பிராணிகடகு முண்டாம். ஆகை 
யினால சத்து, சித்து, LTH BLD என்னு 'நிமமூன்றும ஆன்மாவினின்றும் 

வேறன்று. ஆன்மாவினின்றும சசசிதானஈதம பின்னமாயின், சததியத்திற்குச் 

சத்தியரூபமாய் ஞானமூம, சித்துறகுச சிதது ரூபமாய் ஞானமும், ஆரந்தத்திற்கு 

ஆரஈதரூபமாய் ஞானமும எவருக்கு முண்டாகா) ஏனெனின், ஆன்மாவினின் 
pin Camu முயறகோட்டின்கண் சததியபுததி யெவருககு முண்டாகாது. தன் 

மாவினின்றும வேருய கடா திகளிடத்2த சைதன்ய புததிபுண்டான் ௮. ஆன்மாவி 
னின்றும் வேரறாய சங்கசாபபா திகரிடததே ஆராத பததி யுண்டாகாது. ஆகை 

யினால் ஆன்மாவினின்றும ௪சசிதாகாதம் பின்னமனரும். 

சங்கை :--௪த.து, தத, .ஆரநதம, ஆன்மா என்னு மிஈநான்கற்கும் பரஸ் 

பரம பேதமில்லையென்றாலும், கடபடா இ ஜடவஸ்துக்களால ஆன்மாவின்சண் 

வஸ்.து பரிச2௪சதம் ஏன் உண்டாகமாடடாது £ 

சமாதானம்:-- ஆன்மாவின் வேருய எவவல் தவும ஜகதகாரணமனராம்; ஏனெ 

னின், ஆன்மாவென்பது தீன்து சொரூபத்திறகாம. தன சொருபத்தினின்றும



௧௩௨ ஸ்ரீ ஆச்மபுராணம். (ழத்ல் 

யாத பின்னமாமோ ௮௮ முயற் கோடுபோலச் சொருபமற்றதாம். ஆகையினால் 
ஆன்மாவே சர்வ ஜகத்காணமாம். காரணத்தினுக் காரியம் பின்னமாய்ப பிர 
இதியாகாது. மண்ணிலுங் கடம் பின்னமாய்ப் பிரதீதியாகாது, ௮ங்கனம் காரிய 

மாகிய ஜகததும் காரணமாகிய அன்மாவினும பின்னமாய்ப் பிரதீதியாகாது. 

சங்கை :---ஜகத்இன்காசணம் அன்மாவன்ரும) மறறரோ தனது காரணம் 

ஜகத்துத்தானேயாம். 

சமாதானம் :--எவவிடததினும் எவவஸ் அுவுந் தனது காரணம் தானாவதின் 

ரூம்; ஏனெனின், காரிய உற்பததஇிககு முன்னொடியில் இராநின்ற வஸ்.து காரண 

மாம்; காரணத்தின் பின்னிருபபது காரியமாம். மண் கடத்தி வுற்பத்திற்கு 
முன்னுளதாதலின், கடத்தின்காரணம் மண்ணாம். கடம் மண்ணின்பின் னிருப்ப 

தால் மண்ணின் காரியங் கடமாம். தனது காரணம் ஜட ஜகத்துச் கானேயா 

பின், தானே ஜகததுக தன்னின்முன் னிருபபதுந தானே தன்னிற் பின்னிருப 

ப.துமாகக் கூற 2வண்டிவரும, ௮து ௮கஇயஈகம விருததமாம. 

சங்கை :--௮ஞ்ஞான பலத்தால் உடஜககதுக தனதுகாணஈ தானேஞகை 

மாடடா.து ? 

சமாதானம் J DY GF CHM aor பலததினாலும் ஜகத்துக தனது கா.ரண।ஈ தானா 

காது, ஏனெனின், ௮ஞஞானபலததால கயிறு முதலியவை கற்பித சர்ப்பாதி 

கட்கே காரணமாகக கண்டனம். கயிறு கயிற்றின்பொருட்டுக் காரணமாத லஞ 

ஞான பலத.தினாுலுஞ சமபவியாது, ஆகையினால் ஆன்மாவின் வேருய எந்த ஜட 

வஸ் துவிற்குஞ சத்தையின்றாம். இழ கூறியதால் ௮ன்மாவின்கண் வஸ்து பரிச 

சேசுததி னபாவ௫ு காண்பிககபப டது; இபபோது தேசகால பரிசசேதத்தி 

னபாவத்தை அன்மாவின்கண் காண்பிபபாம் : -கோதகதன்மைச சாதி கோகவியத் 

இபின்சண்ணே இருபபது?2பால ஆன்மா ஒரு தேசத்தின்௧ண் இருப்பதன்றாம் ; 

மற்றோ சர்வ தேசத்தின்கண்ணு மிருக்கும். LOGO LD “Lp Os sor சாவகாலததின் 

Sam DIT SH) ; WISH ஓ நகாலத்திருககும. அது போ லான்மா ஒருகாலத்திருப்ப 

தன்றாம்; மற்றோ எலலாக்காலத்தினு மிருக்கும். ஏனெனின், தேசகாலாதி 

லெளூகெ ஆத ரங்களெலலாம பிரகாசவடிவ ஆன்மாவன்றி௪ சித்தியா; ஆகையி 

னால், ஆன்மா OC SFE வஸ்து பரிசசேதமற்றதாம், 

சங்கை :4-அன்மாவின் சொருபம் தேச கால வஸ்து பரிசசேத மற்றதாயின் 

பிரபஞ்சத்தின் றோற்ற2மலுண்டாம் ? ் 

சமாதானம் 2 மதசகால?மே முதலாய் உள்ள Jy ious Guy ஜகத்தியாவும் 

ஆன்மாவின்௧ண் அ௮ஞ்ஞானியானவனாற் கறபிக்கபபட்டுள. மத்தியான சூரிய 

னிடத்தில கூகையான.து இரவின் கற்பனையைச செய்யும். உறங்காகின்ற புருஷ 

னுக்குக் கனவின்௧ண் நித்திரை தோஷத்தால் நாகாப்பிரகாரமாய ஜகத்துத் 

தோற்றுகிற்கும். அதுபோல ஆன்மாவின் அஞ்ஞானத்தால் சம்பூண ஜகத்து 

ஈமக்குப பிரதிதியாகன்றது. . சச்சிதாரந்த சொரூப ஆன்மாவின்௧கண் தே.கால 
an guise ghey. இக்காரணத்தா லான்மா அரந்தமாம். இிருஷ்டியி
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னாதிகாலததிற் சனகாதி இருஷிகள் இகத ஆன்மாவை ஈமபொருட் டுபதேசித் 
தார்) இப்போது வாமதேவரும இந்த ஆன்மாவை ஈம்பொருட் டுபதே௫த்தார், 
இர்சு ௮த்விதீய ஆன்மாவையறிய இச்த்து ௮இகாரிசளாகெய ஈம்மெல்லோரின் 

சமாஜ மீண்டு சேர்ஈதிருக்கன்றது. இஈத ௮த்விதிய ஆன்மாவை யறியும்பொ 

ருட்டு விசார ஆாம்பகாலத்இல் யாமிச சங்காதத்தின்கண் யாது ஆன்மாவெனக் 

கூறினோமோ, ௮ே அ௮த்விதீய தஇன்மாவை பிபபோ யாம் அர்தக்காண முத 

லியவற்றை விசாரித்து நிசசயஞ்செய்தோம் ; இக்காரணத்தனாலே ௮இகாரிக 

ளாய யாமியாவருங் கிரு தகிருததியர். யாம் ஆரஈதசொருப ௮ன்மாவை யநதக் 
கரண விவேககதால நிசசயஞ்செய்துள்ளோம். ஆகையினால ௮ தக்கரணத்தின் 
வாசகங்களாகிய இருதயாதி காமங்கள் யாவற்றையும சுத்தாத்மாவின்௧ண் யாம் 

சமர்பபணஞ்செப்?தாம். இருதயாதி நாமஙகள் யாவும் ௮ந்தக்சாண விஏஷ்ட 

சேதனத்தின் வாசகங்களும ௮க்சக்காண விருகதி விரிஷ்ட சேதனததின் 

வாசகங்களுமாம. அண்டுப பாகததியாக இலககணையால ௮ஈதககாண பாகத 

தையும் விர்த்திவடிவ ஜடபாகத்தையும தியாகஞசெய்யின், சம்பூர்ண இருதபாஇி 

பதங்கள் சுத்த ன்மாவை புணர்ததுமென்பது கருத்தாம. 

சங்கை :--மனவாக்கிற்கெட்டாத ௬தத ஆன்மாவின்கண விசஷ்ட சேதன 
வாசக இருதயாதி பதங்களைப பிரயோகஞசெய்தல வியர்த்தமாம. 

சமாதானம் :--சுத்த ஆன்மாவின்கண் இருதயாதி பதங்களின் பிரயோகஞ் 
செய்தல் வியர்த்தமன்றாம், மறறோ பயனுடைததாம; ஏனெனின், ௮.இகாரிக 

ளாய யாம இருதயாதி பதகககாககொண்டு சுதகாதமாவின் நிசசயஞ்செய்வது 

போலச சாவ அதிகாரிகளும இருதயாதி பதங்களைக்கொண்டு சுத்தாதமாவின் 

நிசசயஞசெய்துவுய்கவென ௮திகாரிகளுக குணர்த்தும்பொருட்டு இருதயாதி 

பதங்ககாச சதக ஆனமாவின்கண் யாம பிரமயாகிததோம, அண்டுவுபாசனையி 

னாலும் பஞ்சகோசங்களின் விசா.ரததினாலும இருதய தேசததின்கண் ஆன்மா 

வின் ௮ப2சா௯ூ ஞானமுண்டாம. இக்காணததா லான்மா இருதபமெனப் 

படம், இவ்வாரந்தரூப ஆன்மா சம்பூர்ண விசுவத்தைப பிரகாசிபபிககும், இக் 

காரணத்தினலை இவ்வான்மா மனமெனபபடும, அலலது சர்வ மழுமுக்$ாக் 

களும் மனத்தால அஆன்மநிசசயஞ் செய்கின்றனர். இககாரணததால் இன்மா 

மனமெனபபடும். தன்பாற் கற்பிதமாய Fie பிபஞசததையும் இவ்வான்மா 

ஈன்ராயறியும, இக்காரணத்தால் ஆன்மா சம்ஞானம் எனபபடும். ஆன்மாவின் 

ஆஞ்ஞையால் சர்வ வாககாதி இரதிரிபங்களும் அ௮க்கனிமுதலிய சர்வ ே தவதை 

களும் ஈடைபெறும். இக்காரணத்தால் .துாஈதசொரூப ஆன்மா யாஜீஞானம் 

எனபபடும். இவவாகஈதசொரூப ஆன்மா ஜடசேதனரூபப பிரபஞ்சத்தின் பேத 

விசார பூர்வகமாய்த் தனு சொருபத்தையும பரமான்மாவையும் விசேட 

மாயறியுங் காரணத்தால் ஆன்மா விஞ்ஞானமெனபபடும். இவ்வாநந்தசொருப 

ஆன்மா சர்வப பிரபஞ்சத்தையும் விளக்வவைப்பதாய தனது சொரூபத்தை 

பானேன எட்போதுமறிதலினால், ஆன்மா பிசஞ்ஞானமெனப்படும். இவ்வா



௧௩௪ ப்ரீ ஆத்மபுராணம், [முதல் 

ஈந்தசொரூப ஆன்மா ஒருசர மறிந்த தனது சொரூபத்தையும் மற்றெவ் 

வான்ம வஸ்துவையும் மறபப.தில்லைபா தலினால், ௮ன்மா மேதையென்பபடும். 

இவ்வாரந்தசொருப ஆன்மா ௪௯௨ மூ கலிய இர இிரியங்களால் எல்லா வஸ்.துக்களை 

யுங் காண்டலின், ஆன்மா திருஷ்டியெனபபடும். தூண்முதலியன வீட்டிலுட் 
பிரவேசித்து வீட்டைத் தாங்குவதுபோல இவ்வாஈஈதஸ்வரூப ஆன்மாவும் 

எல்லாச சரீசங்களிலும் பிரவேத்.௫ச் தேகேரஇரியாதிகளைத் தரிக்குமா தலால், 
ஆன்மா இரு தஇியெனப்படும ; ௮ல்லது காட்டகதாலும் மண்ணாலும் செய்யப் 

பட்ட சேதுவானது க்ரேதஇராஇகளின் மரியாதையைத தரிபபதுபோல இவ் 

வாநநதவடிவ அன்மாவும் வர்ண அஸ். ரமங்களின் மரியாதையையும, அவற்றின் 

தாம மரியாதையையும தரிபபதால், இவ்வான்மா இருதியெனபபடும, காஷ்ட 

முதலியவற்றின் பாத்த வி?2சஷமாய *பிரஸ்தமானது |யவைமுதலிய ௮ன்னபரி 

மாணத்தை நிச்சயஞ் செய்விபபதுபோலும், இரஜ்ஜு) ௮வசசின்னசேதனம் தன் 

பாற் கற்பிதமாய சாப்ப தண்டாதிகளின் பரிமாணத்தைக் தெரிவிபபதுபோலும, 

இவ்வாகஈதவடிவ அன்மாவும சமபூண விசுவதகின் பரிமாணததை நிசசயஞ 

செய்வதால், ஆன்மா மதியெனபபடும்; அல்லது சர்வப் பிரொணிகளுள்ளே 

யிராரின்ற இவ்வான்மாவானது சாவப பிராணிகளினிதததையும் ௮ஹிதததை 

யும் ஈன்றாய் நிச்சபிபபதால், ஆன்மா மதியெனபபடும. இவவாககதவடிவ 

ஆன்மா இவவஸ்து எனக்குக இடைக்க£வேண்டுமென்றும இவவஸ்.து எனககுக் 

கஇடைககவேண்டாமென்றும திரியாரின்ற மனததைத தடைபபடுததச சமாதத 

மாதலின், ஆன்மா மனீஷா எனபபடும். இவவாகநதசொருப ஆன்.மா, தேகம, 

இரதிரியம, ௮ஈதக்காணம், அஞ்ஞானம ஸூதலிபவறறைப பிரகாசிபபித தலின், 

ஆன்மா ஜோதியெனபபடும; அலலது அ௮ததியான்மதுக்கம, அதிதைவதுக 

கம, அ௮திபூததுக்கம என்னும மூவகைத துக்கங்களையும விஷயஞசெய்வதாய 

அ௮ந்தக்காண விரு த.தகளை யான்மா பிரகாசம் செய்தலின், ௮ன்மா ஜோதி 

யெனபபடும் ; அலலது ஆன்மாவின் பிரகாசததாற சமபூண ஜகததும தததம 

காரிபத்தை௪ சத்தி செய்தலால, ஆன்மா ஜோதியெனபபடிம. தாய் தன் 

மைந்தனை நினைப்பதுபோல இவ்வாரசதசொருப ஆன்மாவும என்னாலன்றி பிவ 

வெல்லா வுலகும் எங்கனஞ சதெ.இககுமென ஸ்மரணஞ்செய்தலின், ஆன்மா 
ஸ்மிருதி யெனபபடும். இவ்வாரஈதசொரூப ஆன்மா நஈனாக் கனாத அயில என் 

னும் மூன்றவத்தைகளையும ஈன்றாகக் கற்பனை செய்யுமாதலின், ஆன்மா சங் 

கற்ப மெனபபடும. இவ்வாஈஈதசொரூப ஆன்மாவின் இசசையா லிவவெல்லா 

வுலகும் உண்டாமாதலின், ஆன்மா இரதுவெனபபடும் ) ௮லலது BH Baga 

ஆன்மாவின் பிரபஞ்சத்தை விஷயஞ செய்வதாய மாயாவிருததி வடிவ ஞானத் 
தாலிவ்வெல்லா வுலகும உறபன்னமா மாதலின், ஆன்மா இரதுவெனபபடும். 

இவவாஈர்தசொரூப ஆன்மாதனது சமீபததன்மையால் (ராணன்களைத் தத்தம் 

வியாடாரத்தின்கண் பிரவிர்த்இபபிககு மாதலின், ௮ன்மா ௮௪ ”வனபபடும். இவ 
வாரஈதவடிவ ஆன்மாசுகபபிராபஇயி னிசசையையும், துகக நிவிர்த்தியி னிச 
கையையும் பிரசாசஞ செய்தலின், ஆன்மா காமமெனபபடும, பிரஜையி ஸனுற் 
  

* பிரஸ்தம்- இரண்டு சேர் ௮வைகொண்ட, தர் படி. 1* யலை-ஒர்வித தாள்னியம்.



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிட ௧௩௫ 
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பத்தியின் காரணமாய தனது ஸ்திரீ சங்கம இச்சையை இவவாஈந்த வடிவ 
ஆன்மா பிரகாசஞ செய்யுமா தலின்,, ஆன்மா வசமெனப்படும, இவ்வண்ணம் 
இருகயதேயச்தின்கண் இசாநின்ற ௮ஈதசகரணம் அதனது விர்த்திகளினது 
வாசகஙகளே சம்பூர்ண இருகயாஇ சபதஙகளாம். ௮வ்வந்தக்கசணத்தின்கண் 
௮.திகாரிகளாய யாம ஆஈநதவடிவ அன்மாவை அ௮றிநதோமா தலின், விர் த்இசகித 
அரதக்காண த்திற்குள்ள இருதயாதி காமங்கள் யாவற்றையும் ஆரஈதசொருப 
ஆன்மாவிறகு யாங்கு றினோம. அஈதசகாணததின் இருதயாதி காமங்கள் பர 
ான்மாவின்கண் ண ௪மபவிககவும செய்சனெறன, ஏனெனின், பாமான்மாவின் 
வேருப் யாதொரு பதர த்தமுமின்றாம. வாஸ்தவமாய் ஆராயின் கடபடாதி 
நாமங்கள் பாவும பரமான்மாவையே புணாத.தம் ; ஏனெனின், பசமான்மாவின் 
Cam யெவ்வஸ்துவுமின்றாம. எவ்வஸ் வைக கடபடா தி காமமூணர்ததுமோ. 
HUM ALU FEN வா£த்திகரொக கர்ககாவாய ஸ்ரீ சுரஸ்வர அசார்ய சுவாமிக 

ஞூம கூறிபி(நக்கின்றனா :-- 

௬௦.௧௨ ந-ஈஊவ வரடுவகொ விஷ.யோஉ gre லக்ஷண, 

ஈக்ஷ£$_நா௦ ஹ ச;ஹிடொ யக, கஷா௦ வ,ரண.கா | 

£ அரிய சொப்பிர காசவஞ் ஞாதமா மறிவே 
யுரிய காட்சிமுன் னள்வைகட் குறும்விட யம்தாந் 
தரிய ரிவினிற் காட்சிமுன் னளவைக டமக்கோ 
பெரிய சட்பிர மாணாற் பெற்றியே பிறங்கும்.” (10) 

இதன்பொருள அ சுவபபிரகாசமும HCH Sp ஆயசேதனம் யாதோ ௮துவே 

பிரததியக்ஷா இப பிரமாணஙகளின் விஷயமாம, ௮௪சேத௭ த்தின்கண்ணே பிரத் 

இயக்ஷா இப பிரமாணங்கட்குப பிரமாணததன்மையாம. கருததிதுவாம :--அஞ 

ஞாத (அறியாத) ௮ாதததகை யாது போதிபபதாமோ ௮து பிரமாணமெனப 

படும். ௮ஞஞானததிறகு யாதாசாயமாமோ அ௮ஞஞானததிறகு யாதுவிஷய 

மாமோ ௮து ௮ஞஞாதமாம. அருஞான த்திறகு ஆரெயமும விஷயமும் சேதன 

மாம். சேதனத்தின் வேராய ஜடவல் து ௮ஞஞான த்திறகு ஆசிசயமும விஷயமு 

மாகாது, ஆகையினால ஆன்மாவைப போ திபபஇனுலேயே சம்பூர்ண்ப பிரமாணங் 

களினிடத்திற பிரமாணத்தன்மை சத்திககும. இவ்வாரஈதசொரூப அன்மாவே 

சுத்தபபிரஹ்மமாம். ஜசததின் காணமாய மாயாவிசிஷ்ட ஈஸ்வானும் இவ்வா 

ஈந்தசொரூப ஆன்மாவேயாம, சமஷ்டி. சூககுமசரீர ௮பிமானியாய இரண்ய 

காபபனும இவ்வாஈஈதவடிவ ஆன்மாவேயாம், சமஷ்டி ஸ்தூலசரீர அபிமானி 

யாய விராடபசவானும இவ்வாரஈதசொரூப அன்மாவேயாம். விராட்பகவா 

னுடைய சரீ ரத்தின்கண்ணும சாவபபிசாணிகளாய ஈம்மனோரது சரீரத்தின்கண் 

ணும் போக்தாவாயும், மூவுலகத்தையுஈ தாங்குபவராயும், சாவத்தையும் பிசகா 

சிப்பவசாயும உள்ளப.ரமான்மாவாய இஈதிரனும இவ்வாரரந்தசொரூப ஆன்மாவே



௧௩௬ ஸ்ரீ ர்த்மபுராணம். (ழத்ல் 

யாம், அல்லது பிரசித்தமாய தேவதைகளின் ௮ரசனான இச்இரனும் இவ்வாரந்த 
சொரூப ஆன்மாவேயாம் மரீசியேமுதலாய பிரஜாபதிகளும் .தரந்தீசொரூப 

ஆன்மாவேயாம். சரீரத்தை யாசிரயித்துள்ள வாககாகஇ இந்திரியங்களும், ௮க் 
இனி முதலாய ௮வற்றின் தேவதைகளும், ஆர தசொரூப அன்மாவேயாம். ஆன் 
மாவின் வேருய்ச சிறிது மாத்திரமுமின்றாம. கனாவின்கண்ணே வேறு வேருய்க் 

கற்பிககபபட்ட பிரமாதாக்கள் யாவரும் யாமேயாம் ,) ஈமமிற் பின்னமாய்க் கனாவின் 
கண் எபபிரமா தாவுமின்றாம. இவவளவு கூறியகால ஆன்மாவின்௧ண் சஜாதீய 

பேதத்தைக்கண்டித்ததாம். இபபோது விஜாதீப பேதகதைக் கண்டிபபாம்:.- 

பிரு திவி, ஜலம், தேயு, வாயு, ஆகாசம என்னும பஞ்ச பூதம அரஈதவடிவ ஆன்மா 

வாய ஈம்மிற்பின்னமன்றாம். ௮ண்டஜம், ஜராயுஜம், சுவீேதஜம, உற்பிஜ்ஜம் என் 
னும மிரநான்கு பிரகாரமாய பூதமானவை ஸ்தாவா ஜங்கம ரூபத்தாலும், காரிய 

காரண ரூபத்தாலும இருவகையாம். அவ்வியாவும ஆரஈதசொப ஆன்மாவின் 

வேறன்றாம். அககினியின் வேருயுஷ்ண ததன்மையும் பிரகாசமுமில்லாமைபோல, 

ஆரந்தசொரூப ஆன்மாவின் வேருய் த தூலசூககும ரூபபபிரபஞசமிலலையாம். ஜலக் 

இன் வேரய்ச €ேேளத்தன்மையும் நெடுழ்சசித்தன்மையு மில்லாமைபோல, ஆரஈத 

சொரூப ஆன்மாவின் வேருய்ப பிரபஞசமின்ராம், பிரு திவியின் வேருய்க் கடினத் 
தன்மையும் கஈதமுமிலலாமைபோல, gansderenu அன்மாவின் வேருய்த தூல 

சூக்குமப பிரபஞசமில்லையாம, வாயுவின் வேரழுய்க் இரியையும ஸ்பரிசமும 

இல்லாமைபோல, அ௮கநதசொருப ஆன்மாவின் வேருய்ப பிரபஞசமில்லையாம். 

ஆகாசத இனின்று மவகாசமும சபதமும பின்னமனழமுவதுபோல, ௮ஈஈதசொருப 

அன்மாவினின்றும் ஜக் அப பின்னமன்றாம். கோஷமறற சூரியபபிரகாச த்தின் 
கண் இருட்டினபாவமிருபபினும கூகைமுதலாயின சூரியனிட த்2 தயிருடடைக 

கறபிககுமாறுபோல, சகததின்றிய ஆகக சசொருப ஆன்மாவின்கண் ௮ஞஞானிகள் 

ஜகத்தைக கறபிபபாகள். ௮மூர்தத அகாசததின்கண் மேகமுதலிய மூர்த 

தப பதார்த்தங்களிருபபதுபோல, ஆரஈகசொரூப அன்மாவின்கண் இசசமபூரண 

ஜடஜகததிருககும. நாகாபபிரகாரமாய Gwar Gaon ஆகாசத்தின்கண் ஒவ்வொரு 
கால் பிரதீதியாகுமேபன்றி யெபபோதும பிரதீதியாகா) அதுபோல அநநத 

சொருப அன்மாவின்கண் இவ்வெலலாவுலகும் ஒவ்வொருகால் பிரதீதியாகு£மே 
யன்றி யெபபோதும் பிரதீதியாகா. மாயாவிகளாய இசாக்ஷசருடைய பாலகா 

பாதொரு பயனுமின்றிமாயையாற் பதா£ததஙகளைச௪ செய்வதுபோல, இவ்வாரகஈத 

சொரூப ஆன்மீபிரயோஜனமின்றியே ஜகத்தைச சிருஷ்டிக்கும. கள்ளைக்குடி த் 

தலாற்கண்தெரியாத புருஷன் மறைபபின்றிய தேசத்தின்௧ண் ணும் சுவர் முதலிய 

மறைபபைக் காண்பன். ௮துபோல, இவ்வாகந்த சொரூப ௮ன்மா ௮சத்தாயஜகத 

தைக் காணும். ஒவ்வொரு புருவன் தனது சத்ததோஷூத்தால் தோஷமின்றிய 

தனது தந்தையர் சிறியர் முதலியோரிடத்தில் தோஷததைக் காண்பது£பால, 
இவ்வாகந்த சொரூப ஆன்மாபபிரசபஞ்சரூப தோஷமின்றிய தனது சொருூபத் 

தன்கண் பிரபஞசத்தைககாணும, உறங்காகின்ற புருஷன் கனவின்கண் தனது 

ஒருமையைக் காணா நாநாரூபமாய்த் தன்னைக் காண்பதுபோல, இவ்வாகநந்தரூப 

ஆன்மா நனாக்கனாத்துயில்வடிவ மூன்று கனாக்களையும் காண்பவனாய்த் ௨தனது



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உப கிட ௧௩௭ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 138 

ஒருமையைக் காணான். *நலிகையானது சுறறின் ஈலிகையின்மேல் இராகின்ற 

களியானது ஈலிகையினால் கடடுபபடாவிடினும் தான் கடடுபபட்டிருபபதாக 

எண்ணிச ஈழலும. ௮துபோல இக்வோன்மா நித்தியமுக்க ஆரர்தசொருப அன் 

மாவின் ௮ஞஞான ததால் சமசாசரூப சூலததின்கண் சுழலும். கஈதத்தின் ஆசை 

யால வண்டானது கமலத்தை விடாததாய் இரவுவாவும் கமலம சுருங்கியவுடன் 

௮க்கமலத் தினுள்ளே ௮கபபட கெகொண்டு 25 Bush Flo அன்பத்தை படையும. 

இசவானது கழிஈது விடியறகாலமானவுடனே யான் வெளியில ஐடிவிடுவன என 

இவவண்ணம விசா. ரம செய்.துகொண்டிருக்குமபோே 2த யானை அ௮க்கமலத்தைக 

இன் றுபோப்விடும ; மு துபோல இச்சிவான்மா ஸ்திரீமுதலிய விஷபங்களில் ஆ௪க 

தியையடைஈது ௮௩நகம பிரகாரசமாய இன்பத்தை யடையும். ஒரு கனிகனான 

வன் மயலால் தனது தினிகத்தன்மையை மறநது உல௫ன்கண் துககஹேதுவாய 

தரிதஇரத்தன்மையை ௮டைவதுபோல, இவ்வான்மா ஆரஈதசமுத்இரமாய தனது 

சொரூபத்தை மறஈது அுசசவிஷய சுகபபிராபதியின்பொருடடு அ௮த்தியதம 

தீன கசையை யடையும. சாவகுண சமபன்னனாய ஒரு புருஷன் ஒரு வியபிசாச 

ஸ்திரீயால மோகிதனாய்ச தீனதசன்மையை யடைவதுபோல, இவ்வாரஈதவடிவ 

ஆன்மா மாயையால மோகிதனாய் நானாபபிரகாரமாய தீன த்தன்மையை யடைவன். 

நூவுலகத.இற்கும இறைவனாய இரதஇரன் சர்வ தேவகைகடகும் ௮திபதியா தலின்) 

காமதேவதையை வசஞ்செய்வதற்குஞு சாமாததியமுடையவனாவன். அங்கன 

மேனும காமினியை வசஞசெய்யச சமா த்தனாகான்) மற்றோ காமனாற காமினியின் 

அளைமாவன். அதுபோல, மாயையே முதலாய எவறறிறகும அதிஷ்டான 

மாய அன்மா மாயையை வயஞ்செய்யச சமாத்தமறறதாம, பிரியமாய புத்தி 

சாதிகள் செய்த நிராதாதஇன்சண், பிகா தோஷககைப பாராகதுபோல, இவ 

வாஈநதரூப ௮ன்மா மாயையின் தோஷத்தைப பாராது. கலைமானானது தனது 

கொமபின் பாரததை மகழவோெ தாக்குவதுபோல, இவ்வான்மா தனது 

சொரூப அஞ்ஞானததால் மாயையின் பாரகதைத தாங்கும். துஷ்டபுருஷ சங்கத 

காற் சாதுபுருஷன் தோஷமடைவ.து பால, இவவாகநதசொருூப ஆன்மா மாயை 

பின் சங்கத்தால தோஷூகதை யடையும. அலஷ்டபுருஷீனது திருஷ்டியால், 

தோஷமற்றவனிடததும தோஷ தோறறுவதுபோல, ௮ஞஞானியின் திருஷ்டி. 

யால ஆன்மாவின்கண் ௮ஈநத கதோஷகதோகூடியது சமசாரமாம. தனது பிர 

ஜையின்கண் இசாநின்ற துககத்தை ௮சசன் தன்பால அக கேரிபப அதுபோல, ஜட 

௮ஈகக்கரண ததின்கண் இராநின்ற துக்ககதைத தாதாதமிய அ௮ததியாசத்தால் 

ஆன்மா தன்பா லக/ககேரிககும, காரண சாமகரியின்றிய ஒரு சொபபன புருஷ 

னிடத்தே இடீரெனச சமபூணஜகம உறபன்னமாவதுபோல, ஆகநதசொருப 

அன்மாவின்கண் இடீரெனத தூலசூககுமப பிரபஞ்சம் உறபன்னமாம். கனாவின் 

கண் இபபுருஷன், Ga Gun gen Don Bs தனககுததானே அன்பதகை யடைவிக் 
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௧௩௮ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம்.: [மதல் 

கின்றனன். அதுபோல, இவ்வாரந்தசொரூப ஆன்மா ஈனவின்சண் But ss 
மாகவே தனக்குத் துக்கத்தை யடைவிக்கின்றது. கனவினின்றும் விழித்த 

புருஷனுக்குக கனவின் துக்கம காசமாம், எனக்கு முன்னர் அக்கமுண்டாக 
வில்லை, இப்போதும் எனக்குத் அுக்கமில்லையாம் / இனி மேலும் எனச்குத் துக்க 
முண்டாகமாடடாது. இவவண்ணம் மூன்று காலத்திலும் கனவின் துக்காபாவ 

நிச்சயமுண்டாவதுபோல, ஈனாககனாத் துயில்வடிவ சமசார சொப்பனத்தினின் 

றும் ஆத்ம சாக்ஷாத்காரவடிவ விழிப்பையடைகத இவ்வானஈதசொரூப அன்மா 
விற்குச சாவ துக்கங்களின் காசமுண்டாம, ௮ந்த ஞானாவஸ்தையின்சண், 

ஆன்மா, எனக்கு முன்னருஈ துன்பமின்றாம், இப்போ.தும TORE HS துன்ப 

மின்றாம, இனிமேலு மெனக்குத் அன்பமுண்டாகாது' என உணரும். இவ் 

வண்ண முக்காலத்திலும் தனது சொருூபத்தின்௧ண் ௮றிஞன் துக்கக்தை யுடன் 

படான் ) மற்றோ துக்கத்தை யாதககரணாஇிகளின் தர்மமா யுணர்வன். ஈனாக 
கனாத் ுயில்வடிவ சம்சார சொப்பனத்தினின்றும் பிரஹ்ம சாக்ஷ£த்சாரரூப 

ஜாக்காமானஅ அதிகாரிகளாய ஈமமெல்லோருக்கும ௮டைவுற்றிருக்கிற து. இக் 

காரணத்தால் சாம் மகா புண்ணியவான்களாம். முன்னா நாம் ௮ரதக்காண 

வாசகங்களாய, எத இருதயாதி காமங்களை ௮த்விதீய ஆன்மாவின்௧கண்ணே கூறி 

னோமோ, ௮௩த நாமங்கள் எல்லாவறறினும சிறஈத பிரஞ்ஞையென்னும நாமமே 

அத்தியதம் ௮ழகுடையதாம. ஏனெனின், பிரஞ்ஞையென்னும் காமததின் 

கண், பிர,” என்றும், ** ஜை '' என்றும் இருசபதங்களுள. ௮வறறுள், சஜா இப 

பேதம், விஜாதியபேதம, சுவகசுபேதம் என்லும் முபபேதங்களிஷஷவாமை 4 பிர” 

சப்தத்தின் பொருளாம்; (எஞ் ” சயதததிறகுப பிரகாசம் பொருளாம். ௮வ் 

விரு சபதங்களின் பொருளும ஆரஈதசொரூப ஆன்மாவின்கண்ணேபே பொருக 
தும். ஆன்மாவின் வேருய ௮னான்மாவின்கண்ணே பொருகதாது. 

ஈண்டிது கருததாம:--சமான ஜாதியையுடைய பதா£ததஙகளின் பரள் பர 

பேதம சஜா தியபேத மெனபபடும், ஒரு பிராஹ்மணனுக்கு மறறொரு பிராஹ்மண 

னினின்றும் பேதம்போல, ஆண்டுப் பிராஹ்மணத்தன்பைச சாதி இருபாலும் 

சமானமாம். இச்சஜாதீய பேதமும் அன்மாவின்கண் இன்றாம. ஏனெனின், 

ஆன்மாவிறகுச சமானமான ஜா தியையுடைய வேறொரு ஆன்மாவின்றாம். விருத்த 

ஜா. தியையுடைய LI BOM Fs ISON OT பாஸ்பாபேதம் விஜா இப பேதமெனப்படும, 

பிராஹ்மணலனுச்கு கூஷத்திரியளின்றும் பேதமாவதுபோல. ஆண்டுப் பிராஹ் 

மணத்தன்மை, க்ஷத்திரியககன்மை யென்னும் இருஜாதியும ஒரு நிலைக்கள த 

இன் கண்ணேயிசாது; அகையினால், பசஸ்பாம் விருத்தமாம். இவ்விஜாதய 

பேதமும் ஆன்மாவின்கண் இலலையாம். ஏனெனின், அன்மாவின் வேருாயொரு 
வஸ் துவுமில்லை ; ௮னான்ம ஜகத்தானது ஆன்மாவினின்றும் விஜா தயமெனிலஸும், 

கற்பிதப் பிரபஞ்சத்தால் ஆன்மாவின்கண் விஜாதீயபேதம சித்தியா, சமான 
சத்தையையுடைய பதார்த்தமே பேத சம்பாதகமாம். தன்பா லிராகின்ற 

பேதம் சுவகசக பேதமெனபபடும, ஒசே சரீரத்தின்கண் கை கால் முதலிய 

வற்றின் பாஸ்பாபேதம உண்டு, இச்சுவகதபேதமும் ஆகர்தசொருப ஆன்மாவின்
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கண் இன்றும், ஏனெனின், சுவசதபேசமான.து சாவயவ (அவயவங்களோடுகூடி௰) 

பதார்த்தங்களிலுண்டாம. ஆன்மாவோநிரவயவமாம். இவ்வண்ணம் முப்பேத 
மற்ற பிரகாசசொரூப ஆன்மாவைப் பிரஞஞான நாமத்தால் முன்னர் யாம் கூறி 

னோம். பிரஞ்ஞஜையென்னும் சபதத்திற்கும், பிஞ்ஞான சப்தத்திற்கும பொரு 

ளொன் 2றயாம். அ௮ந்தப பிரஞூஞான சப்தத்தின் பொருள் ஆரந்சசொரூபமாயெ 
ஆன்மா வ, பிரஹ்மா முதலாய்த் தாவரம் ஈருயுள்ள சாவ சரீ சத்தின்கண்ணும் 

ளியாபகமாம,. காஷ்ட முழுவதிலும் தயிருபபதுபோல, காசா தி பஞ்ச பூ தங்கள், 

அவற்றின் காரியமாய தாவா ஜங்கமங்கள் ழ ழுமையையும் பிரஞஜைவடிவ நேத் 

இரமே விவகரிக்கசசெம்வதாம்) ஈம்மமீனாுசை மாமிசமப நேத் தரமான து விவக 

ரிக்கச் செய்வதுபோலும, 

ஈண்டிவவளவு பேதமுள ஐ..-மாமிசமாய கேத்திமோ கேவலம கிமித்தகா 

ரணமாய் விவசுரிககச செய்யு. இரகபபிசஞஞஜை ரூபததிமோ உபாதானகார 

ணமாய்ப பிசபஞ்சத்தை விவகரிக்கசசெப்யும். ஏனெனின், எல்லாவுலறெகும் ஆன் 

மாவினின்று முற்பத்தியையும, ஆன்மாவின்கண்ணே ஸ்இதியையும், ஆன்மாவின் 
கண்ணே இலயத்தையும சுருதியானது கூறியுள்ளது. ௮ந்த உறபத்து ஸ்இதி 

இலயத்தின் காணத்தன்மை உபாதான காரணத்தின்௧ண்ணேயாம். கடத்தினுற் 

USD OBA Qa மண்ணின் சண்ணேயாதலின் மண் கடத்திற்கு உபாதான 
காரணமாவது போல. அல்லது, மூவுலகிலுமுள்ள சூரியன், Fm Da ax, அ௮க்னிமுத 

லிய பிரகாசங்களும பிரஞ்ஞஜைவடிவ நேத்திரத்தினும வேறன்றாம்; மற்றோ பிரஞ் 
ஜைவடிவமாம. பிரஞுஜஞைவடிவ சைதன்யமின்றிச சூரியா இகட்கும் சித்தியுண்டா 

வூ இன்றாம. இவ்வார்த்தை சம்பூர்ணப பிராணிகட்கும் ௮னுபவ சித்கமாம். 

ஏனெனின், சமபூணப் பிராணிமாத்தி மம எக்காலகதின்கண் எத்தேசத 
இன்சண் சிறிது சிறிது வஸ்துவை அ௮றிகின்றனவோ, அவ்வியாவும பிரஞூைஞை 

வடிவ கேத்திததால ௮றியபபிவனவாம, பிரஞீஜையாகிய நேசஇரகதாலன்றி 

சவ்வஸ்துவின் ஞானமும் உண்டாகமாட்। 1௮, 

Qusur gs சைதன்யரூபப பிரஞஞையபின் யாண்மிம உளள வியாபகத்தன் 

மையை யறிவிக்குமபொருட்டு ; முதலில் தருமுகலிய தாவா பதார் ததங்களில் 

பிரஞுஞஜை யிருத்தலைக் காண்பிபபாம்.--ஈமமமீனோகட்கு ௮ன்னமுகலிய பதார்த் 

தங்கள் கிடைத்தலால சுகத்தின் ஞானமுண்டாடுன்றஅு ) ௮௩த சுகஞானத்தால் 

சரீர விர் த் இயுண்டாகின்றது ; பாணங்களின் ௮டிபடலால் துக்க ஞானமுண் 

டாகின்றது; ௮௩த,த் துக்க ஞானத்தால் சரீரத்தின் கூயமுண்டாகின்றது; ௮௮ 

போல விருக்ஷா திகடகுஞ, சலாதெளித்தலால விர்ததயுண்டாதல் கண்டோம். 

வேர் முகலியவறறை வெட்டுதலாலும், ௮த.தஇியஈதம உஷ்ணத்தாலும், ௮த்இயஈ 

தஞ் சதத்தாலும் விரு௯தா இகளின் கப முண்டதல் கண்டோம. ௮ விருத் 

யும் கபமும் சுகதுக்க ஞானத்தாலன்றி உண்டாகமாட்டாது. ஆகையினால், 

விருத்திரப ஜஹே.துவால விருக்ஷ£ இகளின் ருகஞானம் ௮னுமானமாம்., கய 

ரூபசஹ.துவால துக்கஞானம் ௮னுமானமாம். இநதப பிரகாரம் தாவரங்களி
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டத்தே சைதன்பருபப் பிரஜை தொடர்ந்இுருககின்றது. பசும்புல்லோடுகூடிய 

கையைப பாரததுக கரொமத்திலேனும வனத்திலேனும இராநின்ற பசீவிற்குப் 

பிரவிர்த்தியண்டாகின்றஅு. தண்டாதகளோகடிய கையைக் சுண்டு நிலி£ 

இபையடையும. அர்தப பிரவிர்த்து ஈகசாதன ஞானமின்றிச இித்தியாது, 

மறற, இவவலஸ்து எனது சுகசாகனம் என்னும் ஞானதகால் பிரலாததியுண்டாம். 

௮ரநிவிதஇியானது துககசாதன ஞானமின்றிச சிததியாது. மறறோ, இவவஸ்.து 

எனது துக்கசாகனமென்னும் ஞானததால நிவிர்ததியுண்டாம். இநத ரீதியானது 

miner பிரவிர்கதியின் கண்ணும கிவிர்த்திபின் கண்ணு பிரசிததமாம. 

ஆகையினால, பிரவிரத்திருப 2ஹ.துவினால பசுவாஇகளிடத்தில சுகசாதனத்தன் 

மையின் ஞானம் ௮னுமானமாம. கிவிததிரூப ஹே துவினால துக்கசாகனக தன 

மையின் ஞானம் ௮னுமானமாம. இரகபாரிரகாசம எறும்புமுகலாய் மனுவன்வரை 

எவவளவு QHSDISOH MCT ௮வையாவறறிற்கும அனுகூல வஸ்துவின்கண் 

பிரவிர்க்திவிபவகாரமும, பிரதி உல வஸ்துவின்கண் நிவிர் த் இருப வியவகா reopen 

சமானமாம  இகையினால, சமபூண ஜங்கமஙகள் ரகதுகக ஞானவான்களாம. 

விட்டா தி முனிவாககும பிரஹ்மா முதலிய சேவாகட்கும ரகதுக்கஞானம 

சாஸ்திரப பிரமாணததாலறிபப பெறு. அலலது சேதனகதன்மையாகிய ஹேது 

விலை வடைடாதிகட்குச KS HES CHMOD அ௮னுமானமாம, யாஅயாது சச, சன 

மாமோ ௮து சுகதுகக ஞானமுடையதர।௰, ஈம்மசனாரைபபோல,. ௮நத௪ சேத 

னத்தன்மை வ௫ூஷ்டாதி முனிகளிடதகதேயும், தேவதைகளிடகதேயும இருக 

தின்றது. MOBIC அவர்களுஈ சுகதுக்க ஞஜானவான்௧களாம. இவவண்ணம, 

சர்வபபிராணி மாகதிரத்தினும் இராகினற சுகதுகசானுபவத்தையே பிரஞ்ஞை 
யென்னும சபதத்தாற கூறியதாகும. சுகததின்கண்ணும அக்கத்தின்சண்ணும 

பாதொரு இரியையுமின்றாம, மறற, எதுவரை சுகதுககமாகிய பலம உண்டாக 

வில்லையோ ௮துவரைய சமபூணகாரகா கிரியையைசசெய்வர் ; சுகதுக்க ரூபபல 

முண்டானபின்னா கஇரியையைசசெய்யா£. இருபதியாகிய பயன் உண்டாகாத 

பரியரதம காததா (முதலிய சாரகககள Brin Qari Bu இரியையைசசெய்யும) இரு 

பதி ரப பயனுறபன்னமாப்விடின் இராநின்ற காரகங்களும் போஜனரூபக்கிரியை 

யைச செய்யமாடடாது. அகதுககங்களாய பலன்க௧களைப போகிபபவாகளாய நமக 

Gu பிரஞூஜையாகிய கேதஇரத்தாலன்றிச சுகதுகக முற்பன்னமாகாது. Ir Chana 

பாசிய சேத்திரசதாலன்றிக சுகதுக்கத்தின் ஸ்இிசியுஞ் சம்பவியா து. ஏனெனின், 

பிரஞஞாரப கேததிரக்தினின்தும சு௧.துக்கம பின்னமாயின் முய 2காடுபோல 

அ௮சத்தாம். ஆகையினால், பிரரஜைவடிவ நேத்இரச இனின்றும சுகதுக்கம் பின்ன 

மனரும் ; மறோ ௮பின்னமாம். நம்மமோ.ச த FH HEED பிரஞ்ஜைவடிவமாவ து 

போல சாவதேகதாரி ஜீவாகளின் சுக துககமும பிரஞஜைவடிவமாம் ; பிரஞூஜையி 

னின்றும் வேறன்றாம். சாவதேகதாரி ஜீவர்களின் சுகதுக்கம சரஞ்ஞஜைவடிவ 

மாம, பிரஞ்ஞையினின்றும் பின்னமாயின் முயறகோடுபோல அ௮சத்தாம். அது 

போல காரியகாரணப் பிரபஞ்சமியாவும பிரஞ்ஜைவடிவமாம். ஏனெனின், ௮ஈதப 

பிசஞஜைவடிவ நேத்இரமிருந்தே பிரபஞ்சதஇன் விளக்கமாம். கயிறிருர்ே சர்ப 

பம் தோறறவேண்டும், கயிற்றினின்றும பிரிவுபடட சர்ப்பம் முயற்கோடுமீபால



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் ஐதரேய உபநிட SHS 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 14| 

௮சததாம. அ௮து2பால, பிரஞ்ஜையினின்௮ும பிரிபட்ட சுகதுக்கா இப பிர பஞ்சம 

HF ESTO. 

சங்கை :--எலலாப பொருள்களையும விளக்குவது புத்தியாதலின் புததியே 

பிரஞஜையா ம. 

் சமாதானம் --ஈகதுகசா திகப பிரபஞ்சம் ஜடமாமாதலின், கனது AS DuVsin 
சண் பிரஞனைவடிவப பிரகாசகதை பபேச்ஷிபபது?பால, புததியும் ஜடமாமாத 

லின் தனது சிததியிற சைதன்யமாகய பிரஞூழஞையை பயேச்ஷிக்கும, பஞ்சபூதங 

களின் சத்துவ குணகரரியமாய புத்திபின்கண் சேதனத்தின் 97 சிபிமபததைக 

கவரும யோகயதை யுளதாதலின் பிரரூஞை ௪பதக கெளணமாம; சூரியப 

பிரகாகசக்இன்சண் பிரகாச சபதங் கெளணமாவதுபோல, சாவப பிரகா சஙகளையும 

(ரொகாசபபதாய 2பேதமின்றிய ஆரந்தசொரூப அன்மாவின்கண்ணே Dr GROG, 

சபதம் பக்கியமாம. மாயாசகித பூதபெள திக சகலப பிரபஞ்சத.இறகும, ஸ்வப 

Vere சேகனததாலே3ப பிரகாசமாம். இககாரணததஇனானே, ச௫இ சர்வப 

ரெ்.ஞ்சததைத தாங்குவது (ஞை 2நகஇரமெனக கூறியது. அநதப பிரஞ 

ளையே சாவப பிரஞஞல் இகயின் ஆதாரமாம. ஏனெனின், பிரஞஞஜை பிரபஞசத 

இன் உபாதான காரணமாம); உபாதான காரணததின்கண்ணே காரியத்தின் vas 

உலகின்கண்ணே கண்டோம); மண்ணாகய உபாதான காரணததின்கண்ணேயே 

கடததின் ஸ்இதியாவதுபோல. இவவெல்லா வுலகும் கமதுறபத்தியின்முன் சாசச 

இன்பின் வெளிபபடா, நாமரூபமாய்ப பிரஞஞையின்கண் இருககும் மத்தியகாலத 

இல், வேளிபபடட காமரூபமாய்ப பிரஞஷையின்க௧ண் இருக்கும. ஆகையினால் 

எலலா வுலகும பிரஞுஜைவடிவ உபாதான காணகதகின்கண் இருக்கும. 

ஈண்டி.து அபிபபிசாபமாம :--பரிணாமி உபாதான காரணமென்றும, ஆரமப 

உபாதான காரணமென் றும், விவாகதத உபாதான காரணமென்றும, உபாதானகார 

ணம மாவிதமாம. ௮வறறுள சைதன்பரூபப பிரஞஞையானது பிரபஞசத இின்பொ 

ரட்டுப் பரிணாமி யுபாதான கா.ரணமாகாது ; ஏனெனின், பிரஞ்ஞை நிரவபவமாம, 

சாவயவமாப பால முதலியன3வ தயி முதலிய பரிணாமகதையடையும். அலலது 

பரிணாமி புபாதான காரணமானது காரியசமான௪சததை யுடையதாம. பாலின் 

கண்ணும தயிரின்கண்ணும வியாவகாரிக சத்தையேனும பிராஇபாசிக 50g 

யேனும சமானமாம. அதுபோல, சைதன்யரூபபிபிரஞஷஞைக்கும பஞ்ச & RM 

கும் சமானசததையின்னாம; பற்றோ, விஷமசகதைபாம். சைதன்யத்தின்கண்ணோே 

பாரமார்ததகசசதையாம,. பிரபஞசத்தின்கண்ணே வியாவகாரிக சத்தையாம், 

அல்லு பிரா இபாகெசத்தையாம. ஆகையினால் பிரபஞ்சத்தின் பரிணாமி யுபாதான 

காசணம் பிரஞ்ஞையன்றாம். சைதன்யரூபப பிரஞஞஜை பிரபஞச,த.திறகு ம்ப 

உபா தான் காரணமும ௮ன்றாம. ஏனெனின், ஆசம்பம் மிகுத பதா£ததங்களா 

லுண்டாவதாம; ஒன்றா லா.சமபமாகா து. நையாயிகர் மதத்தில் ௮ரநதம் பரமாணு 

சேர்ந்து ஜகத்தி னாம்பமாம், பிரஞ்ஞை3யா ஒன்மும். ஆகையினால ஜகத் 

இந்கு ஆசம்ப உபாதான காரணமாகமாட்டாது. மறறோ பிரபஞ்சத்தின் விவர்தத



௧௪௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [முதல் 

உபாதானகாரணம் பிரஞ்ஜையாம். தனது வாஸ்தவ சொரூபத்தை விடாமல் 
வேறுவிதமாய்ப் பிரதிதயாவது விவர்த்த உபாதானமெனப்படும், 

இபபொருளைக் திருஷ்டார்தததால் வெளிபபடுத்துவாம்:--விசுத்த ஆகாசத் 

இன்கண் கரதர்வரகரமும் நீலத்தன்மையும் பிரதீதிபாவதுபோலும், பாலகளுக்குத் 

தனது மனத்தின்கண் அக்கத்தைக் சொடுபபவசாய இராக்ஷ்சா திகள் பிரதி.தியா 

வதுபோலும் சைதன்யரூபப் பிரஞுஞையினகண் சம்பூர்ண ஜகத்துக் தோற்றும். 

இக்காரணத்தினாலேயே வேதார்த சாஸ்திரத்தை யறிந்துள்ள மகாத்மாக்கள் பிரஞ் 
ஞையைப பிரஹ்மரூபமாகக் கூ ுகின்றனா. ஏனெனின், :* பிரஞ்ஞானம் அரந்தம் 

பிரஹ்மம்'” இம்மகாவாககய த.தின்கண் பிரஞ்ஞானத்தைப், பிரஹ்ம சொருூபமெனக் 

கூறியிருக்கன்றது. பிரஞஞானத்திற்கும் பிசஞஞையென்பதற்கும் பொருள் ஒன் 

நேயாம். பிரஞ்ஞையின் வேருய்த் தூல சூக்குமரூபப் பிரபஞ்சமின்றாம். ஆகையி 

னால் பிரஞ்ஞைக்குப் பிரஹ்ம ஸ்வரூபத,சன்மை சம்பவிக்கும். ஜலஜர்துக்களாற் 
சம்பூர்ண பத்இரமான.து ஈன்றாக வியாப்தகமாவதுபோல௪ சைதன்யவடிவப பிரஞ 

ஞையால் தேசகாலமே முதலாய்ச சமபூணபாவ ௮பாவரூபப பிரபஞ்சம் வியாப 

sur. ஒசே ஆகாசமானஅ பா தாளம், பூமி, சுவாக்கம் என்னும் மூவுலகங்களை 

யும், அவற்றின் வெளிபபிர தேசத்தையும வியாபித் இருககின்றதேபோலச 

சைதன்யரூபப் பிரஞஞஜையானத சர்வ ஜகததையும வியாபித்து நிற்கும, ஆகாசத் 

இன்சண்ணே கற்பிதமாய கந்தாவ நகரம, மேகம, நீலத்தன்மை முதலிய 

யாவும் அகாசசொரூபமாம) ௮தினினும வேறன்ரும. அதுபோல, சைதன்ய 

சொருபப் பிரஞ்ஞஜையின் கண் கறபிதமாய ஜடசேதன ரூபபபிரபஞ்சம் பிரஞ் 

ஞஜைவடி.வமேயாம்) பிரஞுஞையைப பார்க்கினும் வேறன்றாம. இவ்வண்ணம் 

விசாரித்து௪ சமபூர்ண அதிகாரிகள் விவேசகவைசாகபம முதலிய சாகனசம்பன் 

னர்களாய்ச சீவபபிரஹ்மங்களின் ௮பேதத்தை நிசசயஞ்செய்தனர். ௮ரநிசசயக 

தால சரீராதிகளின்கண் யானென்றுள்ள Morr gms Mo Ys sort. 
மனைபு த் தரன் முதலியவறறில் எனதென்றுள்ள ௮பிமானததையும விட்டொழித 

தனர், பிராசபத கர்மத்திற்குப் போகத்தாலன்றி நிவிருத்தியுண்டாகா தா தலின் 

பிராசப்த கர்மத்தின் சமாபதியின் பொருட்டு இசசை, ௮நி௪சை, பர இ௪சை 

வாயிலாய்ப போகங்களை அனுபவித்தனர். ஜீவன்முதகராய்ச சாவ௮இகாரிகளும 

சஞ்சரி ததனென்ப.து கருத்தாம. வாம? தேவமுனிவர் பிரா. சபதகர்மத்தைப் 

போகத்தாற் சமாபதிசெய்.அு விதேகமுத்தியை அடைஈகதுபோல, சம்பூர்ண ௮. 
காரிகள் போகத்தாற பிராரபத காமததின் சமாபதியைசசெய்து ஆரதசொரூப 

ஆன்மா யானென ஜுத்விதீய ஆன்மாவினனுபவத்தைச செய்தவசாய்ச ௪௧ 

சொருபப பிரஹ்மத்தின்௧கண் ௮பேதரூப விதேகமோக்;சை ௮அடைஈதனா. 

ஸ்ரீ குருமூர்த்தி கூறல்: -ஹே சிஷ்ய! சனகாதி இருஷிகளுக்கும வாம 

தேவாதி ௮தஇிகாரிப பிரஜைகளுககும் பாஸ்பரம சம்வாதரூப இ இதிகாசத்தை 
இதசரின் புத்திரரான இருஷிகள் தமது சீடரின்பொருட்டு வேதவசனங்களாற 
கூறினர்; இக்காரணத்தால் இவ்வுபரிஷத் இற்கு 88தரேயகாமமாம், இவ்விஇகாசத் 
தைக்கூறியதற் கதுபயனாம் :--௮த்தியாய ஆரம்பத்தின்கண் முன்னர்கூறியுள்ள



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உப நிட ௧௪௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4௮ 

sh Gu ஆன்மஞானம யாதோ ௮துவே மோக்ஷமார்க்கமாம் ; ௮வ்வான்ம 

ஞான3ம புருஷன் சம்பாதிக்க யோக்கெமாம, சத்தியப பிரஹ்மத்தை யடை 
விபபது ஆன்மஞானமா தலின் ஆன்மஞானம் ௪.த்தியஸ்வரூபம ; ௮துவே பிரஹ் 

மஸ்வரூபமாம, புருஷனித்தகைப ஆன் மஞானத்தினின்றும பிரமா தத்தை படை 

யலாகாது) மறறோ ௮தை யவ௫யம் சமபாஇக்கவேண்டும, அன்மஞான த்தை 
புபேக்ஷித்து மோக்ஷத்தின் பொருட்டு ௮ன்னியசா தன த்தை முமுக்ஷஈவானவன் 
சாபா இக்கக்கூடா.து. எவ்வப்புருஷா இவ்வான்மஞான த்தை யுபேக்ஷைசெய் 

தனசோ, அததுர்பபுகதியினை உடையயாவரும ௮பஜயக்தை யடைந்தனர். 
ச் 

சீடன் கூறல் :--ஹே பகவன் ! உலகின்கண் ஒரு மல்லன் மற்றொரு மல்லனால் 

௮பஜயத்தை ௮டைவதுபோல, ஈண்டு ஆன்மஞானமின்றிய புருஷருக்கெவரால் 

அபஜயமாம, 

ஸ்ரீ குருமூர்த்தி கூறல் :--ஹே சிஷ்ய ! துவைதஞானத்தால் சுருதியானது 
பயூத்தினடைவைக கூறியிருககின்றது ஆகையினால், ௮ர்கர்யாமியாகிய ஈற்வாசே 

பமராஜாவைபபோல, அ௮ன்மரானமின்றிய புருஷரை அ௮பஜயபபடுத்துவராம, 

மாயையின் காரியமாய யானெனதென்னு பபிமான சமசாசமானது, யப௫ூங்கர 

சைபபோல அன்மஞானமின்றிய புருஷரை ௮பஜயப்படுத்தும் ) ஆகையினால், 

ஆன்மஞானத்தையே மூமுக்ஷஈககள் அவசியம சபபாதிக்கவேண்டும, இப 

பொருளின்கண் புருஒருககுச் சாததையுண்டாம்டிபாருட்டு 8தமேப முனிவர் இவ் 

விதிகாசத்தைக கூறினர். 

கருத்திதுவாம வாமதேவரேமுதலாய் முன்னா எவ்வளவு அதிகாரிகள 

உண்டாயின 2ரா ௮வர் யாவரு அன்மஞானத்தினாஷவேயே மோக்ஷத்தை ௮டை 

ஈதனர். இக்காணக்தினானே இப்போதுள்ள முமுக்ஷாக்களும மோக்ஷம் 

அடையுமபொருட்டு, அன்மஞான த்தையே ௮வ௫யம சம்பா திக்கவேண்டும்; இஃ 

த (பிவவிதிகாசங் கூறியதற்குபபயனாம. மலுஷசரீ ரத்தை ௮டைநதும எவன் 

இவ்விஇகாசத்தின் பொருளையநியானோ அவனை வேடன் மிருககதைத துன்பம் 

'செய்வதுபோலச௪ சமசாசரூப * சுபடனானவன் கொல்வன். 

சிடன் கூறல் :—G ap பகவன்! பாணங்களால் மிருகத்தை வேடன் துன்பம் 

செய்வன், ஈண்டு௪ சமசாரரூப சுபடனானவன் ஏபபாணங்களைக்கொண்டு ௮ஞ் 

ஞானியைத' துன்பபசெய்வன், 

ஸ்ரீ குருமூர்த்தி கூறல்:--ஹே குழக்தாய் / எபபாணங்களைக்கொண்டு சம் 

சார சுபடனானவன் அ௮ஞ்ஞானியைக அன்பஞசெய்வனோ, அதுபற்றி முன்னர் 

பாம் விஸ்தாரமாய்க்கூறி இருக்கெறோம் ) ஆயினும் சுருக்கமாக மீண்டும கூறு 

வாம, நீ கேட்பாயாக: ஸமூதலில் தர்தை தாயரின் வயிற்றிலுள்ள தோல், உம், 

மாமிசம், மேதை, என்பு, மஜ்ஜை, வீரியம என்னும ஏழுதாதுமயமாபெ குழி 

பின்கண் ௮ஞ்ஞானியைச் தள்ளுதலாகிய பாணத்தாற் சம்சார ௬படன் துன்பஞ் 
  

* சபடன் --ஈல்லீசன்,



௧௪௪ LY ஆத்மபுராணம், [முதல் 

செய்வன், காப்பத்தின்கண்ணே பல மூத்திர முதலியவற்றைப் பூசு தல்வடிவ 
பாணத்தால் ௪ாசா. சுபடன் அன்பஞ்செய்வன். எாப்பத்இின்கண் சட்டிப்பதெ 

துவகாய ஜராயுத்தோல் என்புமுதலிய கட்டென்னும பாணகதால் துன்பஞ்செய் 

வன். சர்பபத்திற்குச சமானமாப் வயிற்றுக்கருமிரப பாசமென்னும பாணத்தாற் 

துன்பஞசெய்வன். வயிறறின்கண் இசாகின்ற ஜாடசாக்கினியாலும பிராண வாய 

வாலுப உண்டாய்ச சகிகக முடியாத தாபமென்னும் பாணததாற அன்பஞ்சேப் 

வன், சூக்கும உபஸ்கத் துவாரகஇனின் நா வெளிபபோதல் வடிவபாணக்தால் 
௮ஞ்ஞானியைச FILET சுபடன் அன்பஞசெய்வன், காபபகஇன்கண் ௮3௧ 

ஜன் மங்களின் ஸ்மிரு இவடி வபாணததாலும, மூர்சசையாற சர்வபகார்ததங்களின் 

மறத்தல் வடிவபாணததாலுு, சமசார சுபடன் ௮ஞ்ஞானியைத துன்பஞசெய் 

வன். இவ்வண்ணம காபபததின்கண் ௮ஞஞாுனியை ஈநரகத்திற்குச சமானமான 

yrs துக்கங்களையடைவிதது மீண்டும பாலிய அ௮வஸ்தையின்கண் சமர்த் 

தன்மை, பசாதீனகதன்மை ரூப UMM GHD FETS சுபடன் ௮ஞ்ஞானியைக 

துன்பஞ்செய்வன். மோகததால மலமூகதிசாதி பக்நணவடிவ பாணததாலும, 
விளையாடக இட்டாமைவடிவ பாணதகதாலும சமசார சுபடன் துன்பஞசெய்வன், 

தாய்தந்தை ஆரியா முகலியோரால உண்டாம பயவடிவ பாணததால அஞஞானி 

யைச சம்சார சுபடன் துன்பஞசெய்வன். இவவண்ணம் பாலிய ௮வஸ்தையின் 

கண் ஈரகத்திறகுச சமானமாய ௮/7நகந துன்பங்களை படைவிதது மீண்டும் யவ் 

வனாவஸ்தையின்கண் சிததரூப பூமியின்கண் காமதேவனாற செய்யபபெறற ஸ்திரீ 

மூர்த்தியின் லேகனமாகிய (அதாவ ௮டிககடி சித்தததால் ஸ்திரீயின் ஸ்மரண 

மாகிப) பாணத்தாலும, பலவகையாய்த இரிதலவடிவ பாணதகாலும், 'சமசார 

சுபடன் ௮ஞஞானியைத் துன்பம செய்வன். இவவண்ணம யவவனாவஸ்கை 

பினகண் ௮ன5க துககஙகளை ௮டைவித.து மீண்மெ விருததா வஸ்கையின்கண் 

ஜ.ராவஸ்தை பொருஈஅதலால PON THI AGT) பலவகைய GE Foren ZH 

கோய்களாகிப பாணங்களால அ௮ஞஞானியைச சமசாச சுபடன துனபம OF 

வன். இவ்வண்ணம விருததாவஸ்தையின்௧ண் ௮ஈஈத துககஙுகளை அடை 

வித்து, மீண்டும் மாணாவஸ்தையின்௧ண் கால சாபபத்தால விழுங்கு தல்வடி வ 

பாணத்தாலும, யமகங்கரரூப பாணததாலும அ௮ளாஞானியைச௪ சமசாச சுப 

டன் துன்பம் செய்வன். இவ்வண்ணம் மாணாவஸ்தையின்௧ண் அனத க 

கங்களை படைவிதது, மீண்டும ஈரகதஇினகண் பலவகையாய ஆயுதங்களின் 

பரிகாசரூப பாணங்களாலும) பிருதிவி ஜலாதிகளின் விகாரமாய ௮னஈதக 

KISMET அ௮டைவுவடி.வ பாணஙகளாலு॥ அ௮ன்ம ஞானரகித புருடர்களை 9 

சம்சார சுபடன் துன்பாம செய்வன். சுவர்ககத்தினின்றும ழே விழுதல 

வடிவ பாணததால சமசார சுபடன் துன்பம செய்வன், இவவண்ணம பர 

லோகத்தின்்கண் பல்வசையாய துககங்களா யடைவித்து, மீண்டும இம்மானிட 

லோகத்தின்௧ண் 2தகாஇகளையடையும் பொருடடபுெப பிதா மாதாக்களின் காப 

பத்தின்கண்ணே பிரவேசவடிவ பாணத்தால் ௮ன்ம ஞானாகக ஜீவனைச் ௪ம் 
சார சுபடன் துன்பம் செய்வன். உலஇூன்கண் ஒருமலலன் மற்றொரு Levin 

மல்லனைக 8ீமுமேலும் தள்ளி கிழகமு மேற்கு முதலிய எட்டுத இசைகளி



அத்தியாயம்,] இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபதநிட ௧௪௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 45 

லெறிநர்து விளையாடும்போது தனது புஜவடிவ பாணத்தால் ௮வனை இடித் 

தல்வடிவ துன்பம் செய்வன், இவ்வண்ணம் ௮வனை ௮பஜயம செய்விபபன். 

௮ அதுபோல இச்சம்சாசரூப சுபடனும் ஆன்மஞானம் இன்றிய தீனஜீவனை எண் 

பத்து சான்லைக்கம் சரீரரூபப் பத்துத் திசைகளில் எறிஈது எறிந்து முறகூறிய 

பிதா மாதாக்களின் சரீரத்தின்கண் பிரவேச முதலிய பாணங்களால் இடித்தல் 
வடி.வனன்பம் செய்து அஞ்ஞானிகளாகிய ஜீவரை Qu படுத்தவன். பேன் 

முதலிய அ௫ச ஜரா்.துவை ௮பஜயப்படுத்க ஈம்மனோருக்கு ஆயாசமுண்டாகாததே 

(2 பால, ஆன்மஞானமின்திய புருஷனை அபஜபப்படுத்துவதில் சம்சார சுபடனுக் 

கும் சிறிதுமாத்இரமும் ஆபாசமுண்டாகமாட்டாது, ஹே சிஷ்ய! சம்சாச சுபடன் 

அடைவித்த ஜன்மமாணாதி ௮பஜயதகதை எந்த எநதப் புருஷர் ௮றின்றனரோ, 

அந்த அபஜயத்தின் ஞானபலமாய வைராக்கியத்தை எந்தப் புருஷர் சம்பா திக்கன் 
நனசோ, அந்தச் ஈபட புருஷ2ர இவ்வேதாஈத சாஸ் இச அர்த்தத்தை அறிவர். 

கருகதிதுவாம் :--அன்மசாக்ஷா£த்காரம் உண்டாகாதவசையில் ௪மசாச சுபடன் 

பேன் முதலிய அுச்ச ஜந்துவைப2பால ஜீவர்ககா ௮பஜயப்படுத்துவன். இச 

சிவர்களுக்குக் குருமுகமாய் வேதாஈத சிரவணாதிகளால் ஆன்மசாக்ஷ£க்காசம் 

உண்டாயின், துசச ஐந் துவைபபோல௪ சம்சார2?ம ௮பஜ.பக்தையடையும், 

சிடன் கூறல் :--ஹே பகவன் ! 8,கரேய உபநிஷத்தின்பொருள் ஜீவப்பிரஹ் 

மங்களின் ௮பேசமாம் எனத்தாங்கள் முன்னர்க் கூறினீர்கள் ; ௮து எனது புத்தி 

பின்சண் ஏறவில்லை ; ஏனெனின், வேறு உபநிஷககானது ஜீவபபிரஹ்மங்களின் 

௮பேததகை யுணர்த்துகின்றதா? அலலது 2பகத்கை புணாகதுகன்றதா ? என் 

னம யம் எனககுண்டாகின்ற.து, 

ஸ்ரீ குருமாத்தி கூறல்: -2ஹ இஷ்ப ! சர்வ உபநிஷத்.துக்களும் ஜீவப 

Dram அபேதத்தையே உணர்ததும்) ஜீவப்பிஹ்ம பேசததின்கண் எவ வுப 

நிஷத்இற்கும் தாற்பரியமின்றாம. அவற்றுள் முதலில இருககு?2வதத்தின் 685 

ரேப உபநிஷத்தின் ௮ர்த்தமாயெ ஜீவபபிரஹ்மத்தின் ௮அபேததிதை உன்பொ 

ரூட்டு யாம் கூறினேம, இபபோது இருக்கு£வதத்தின் கெளஷீகச உபகிஷத்துக் 

கூறிய பொருளையும 8 கேட்க யோக்கியமாம். 

ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம் 
ழதலாவது அத்தியாயம் pid ont. 
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ஸ்ரீ ஆதமபுராணம் 
இரண்டாவது அத்தியாயம், 

ஆட ஆ ஆப 

ஓம் ஸ்ரீ கணேஸாயா௩ம : ஸ்ரீ குருப்யோ௩ம : 

ஸ்ரீ காஸீலிஸ்வேஸ்வராட்யாம்்ஈம : 

௮ண்டு முதலத்தியாயத்தின்கண் இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிஷத்தி 

னர்க்கத்தை நிரூபித்தோம். இப்போது இரண்டாவது ௮த்தியாயத்தின்சண் 

இருக்குவேதத்தில் உள்ள கெளஷீத£ உபநிஷத்தின் அர்த்தத்தை கிரூபணஞ் 
செய்வாம். 

ஸ்ரீ குருமூர்த்தி கூறல்:-ஹே மைந்த! யான் பி£ஹ்மமாயுள்ளேன் 

என்னும் ஜீவப்பிரிஹ்ம அபேதஞானமானது அநந்தந்கோடி ஜன்மக்களாலும் 

அடைதற்கரியதேலும் விவேகியானவன் குருவின் சேவையாலும, சிரத்தை முத 

லிப சாதனங்களாலும் ௮டைவன். இவவான்ம ஞானமன்றி வேறு எப்பதாரதக் 

தங்களும் மலுடருக்கு இததமம் அ௮ன்றாம் ; ஆன்மஞானமே ௮த்தியநதம் இத 

தமாம், ஏனெனின், கிசதிசய சுகத்தின் ௮டைவிற்கும், மூலச௫த சர்வதுக்கத் 

இன் ஒழிவிற்கும், ஆன்மஞானமே சாகனமாம். ௮ன்மஞான த்தின் வேறாகிய சர்வ 
பதார்த்தங்களும் பந்தத்திற்குக் காணமாம். ஹே சிஷ்ய இவவர்த்தத்தின்சண் 

முன்னர்ப பிரதர்ததன சாஜாவிறகு இர் இரனோடு உண்டாகிய சம்வாதவடிவ இதிகா 

சத்தைக் கூறுகின்றோம் ; அதனை நீ கேட்பாயாக, மகா மடபமைவாய்ந்த ஸ்ரீ 

காசி கூரததித்தின்கண் இவோதாசன் எனப பெயரிய ஓர் அ௮சசனிருர்தான். 

௮வனுக்குப பிரதர்த்தனன் எனப்பெயரிய ஒரு புத்திரனிருந்தான். ௮வன் வெளி 

யில் உள்ள ௮சசர்முதலிய சத்துருக்களையம் உள்ளிலுள்ள காமக்குரோதாதி சத் 

துருக்களையும் ஜயித் இருந்தான் ; கூத் திரியருடைய தாமத்தின்கண்ணே எப்போ 

தும் பிரீ தியுடையவனாயுமிருந்தான். ௮ந்தப்பிரதர்த்தன ௮ரசனானவன் தர்மயு த் 

தத்தாற் பிருதிவியில் உள்ள எல்லா அரசர்களையும் ஜீயித்த பின்னா் தேதேவதைகளை 

ஜயிக்கும்பொருட்டு ஒருவஞைவே வில்லையெடுத் துக்கொண்டு சுவர்க்க SHIGE 

சென்றனன். அண்டுச் சுவர்க்கவாயிலிற் போயிருந் தகொண்டு இர் இரனிடத்தல் 

£ழ்வருமாறு கூறித்தூ தனைய ஓுப்பினான். 

பிரதர்த்தனன் கூறல்:--2ஹ தூதனே.! தேவராஜாவாகய இரஇரனுக்கு 
யான் கூறும் இவவசனத்தைச் சென்று சொல்வாயாக, CG ஹ தேவராஜனே ! 

எல்லாவுலனரும் நின்னைச் தேவதைகட்கு இர் இரனெனக் கூறுகின்றனர். 

என்னையோ மனுஷர்கட்கு இர்திரனெனச் கூ.றுன்றனர். யினும் ஈம்மிருவ 
'ரிடத்திலும் இந்இரத்தன்மைசம்பவியாஅ ; ஏனெனின், பரம 8ற்வர்யம் உள்ள 

வனே இந்இரன் எனப்படுவன், பரம &ீற்வாயமாவது எவ்வைற்வர்யத் திற்குச்



இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உப நிட ௧௪௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 14-4 

சமமாயேனும், ௮திகமாயேனும், மற்றோர் 8ஸ்வர்யம் இன்ராமோ ௮ துவாம். aA 
தகைய பரம 88ற்வர்யம் ஒருவனிடத்தேயே பொருர்தும் ; இருவரிடத்திற் சம்ட 
வியாது. ஆகையினால், ஈம்மிருவரிடத் தம் இர்திரசப்தம் முக்யெமன்றாம், மற்றோ 
கெளணமாம். தேவதத்த புருஷன் சிம்மமா மென்னுமிடத்துச் சிம்மசபதம் 

மிருக. சாஜாவாகிய பசு விசேஷத்தினிடத்தோ முக்கயெமாம். தேவதத்த புருஷ 
னிடத்தில் கெளணமாம். ஹே தேவ. ராஜனே / நின்னின் வேறாபெ பிரு இவியில் 
உள்ள ௮சர்கள் யாவரையும் ஜயித்துவர்தேன் ; எனது இக்இரத்தன்மையின் 
கெளணதையை நீக்கும் பொருட்டு நின்னை ஜயிக்க இச்சித்து யான் சுவர்க்கத் 
தின்கண்ணே வந்தனன். ஆகையினால் ஹே தேவசாஜனே ! என்னோடு யுத்தஞ் 
செய்யும பொருட்டுப படையெடுத்து விரைவாக ரீ வரவேண்டும் ; அல்லது தனி 

யாகவேனும் வரவேண்டும் உனக்கு யுத்தஞ்செய்.பச் சமர்ததன்றாகல், என் 
னிடத்தில் வாது யான் ௮பஜயத்தை ௮டைஈஅ விட்டேனெனக் கூறி விடுதி; 
இவ்விருவார் த்தைகளில் இச்சையெதன்கண் இருக்கன்றதோ ௮தைச் செய்வா 

யாக. வில்லைத்தவிர்த்து வேறு சகாயமின்றிய பிரதாரததனன் என்னுமியான் 

கினஅ பிரியஸ்தானமாகய சுவர்க்கத்தை அடைந்துள்ளேன். இஈக என்னுடைய 

(ரரபாவத்தை (மகிமையை) விசாரித்துப் பாத் து உனக்கு உசிதமானசைச் செய் 

வாயாக, 

என இவ்வண்ணம பிரதாததன அ௮சசனாற கூறி விடுக்கபபடட ததன் தேவ 

சபையின்௧ண்ணே சென்று bse சுதர்மமெனப் பெயரிய இவ்ய தவசபையின் 
கண் வி ற்றிருப்பவரும, சூரியனைபபோல தேஜசால பிரகாசெபபவரும சம 

பூர்ணமேேவதைகளால் நாற்புறமும சூழபபெற்றவரும், தேவசாஜாவும ஆப இந் 

இரனைச சாஷ்டாங்கமாய் ஈமஸ்கரித்துப பிரசாத்தன ௮சசன் கூறியவசன ததைக் 

கூறுவானாயினன். 

தூதன் கூறல்:--ஹே பகவன்! சர்வ உலகாகடகும, சமபூரண உலக 

பாலர்கட்கும, தாங்களே ஒப்பற்ற சுவாமியாவீரகள் ) ஆனால், ஒரு சிறிது 

வார் சுதை யடியேன் தங்கள் பொருட்டுக கூறுன்றேன். பூவுலகன்கண்ணே ஸ்ரீ 

காசியெனப பெயரிய ஒரு மகா தேசம உளது. ௮து தங்களுடைய சுவாக்கத் 
தைக்காட்டினும் ௮த்தியந்தம இரமணீயமானது. ஏனெனின், தேவதைகளின் 

ஈ.தியாகிய ஸ்ரீ கங்காதேவியானவள் சுவாக்கத்தை புபேக்ஷித்து ஸ்ரீ காரிமா 

ஈக.ர.த்திற்குச சென்று விட்டனள். ஆகையினால் சுவர்ககத்திலும ஸ்ரீ காசிமா 

நகரம் இரமணீயமானதெனத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியதாயிருக்கன்றது. 
ஆண்டு ஸ்ரீ கங்கையின் தீ.ர.த்தின்கண் ஸ்ரீ சாசியெனப பெயரிய புரி யொன்றிருக் 
இன்றது. அந்த ஸ்ரீ காசியென்னும் புரியானஅ ஸ்ரீ vere surg Bee gs Sex 
மேலிருக்கனேறது. தனது அழகால் சுவர்க்கத்தையும் திரஸ்காரம செய்வதா 
யிருக்கன்றது. ௮ ஸ்ரீ காசிமா ஈகரின்கண்ணே மசணத்தை அடைந்து ! 
அ௮ண்டஜம், ஜராயுஜம், சுவேதஜம், உறபிஜ்ஜம் என்னுமிர் நான்கு வகையாயு:! 

ஜீவர்களும் ஸ்ரீ மகாதேவரது காரகமந்திர உபதேசத்தால் ஆன்மஞானவாயிலாய்



க்சி) ஸ்ரீ திமபுரரண ம். [டாரண்டாவது 

மோக்ஷத்தையடைவர். ஸ்ரீ காசியில் அடையும் மாணததால் வேதபாடிப பிராஹ் 
மணனால் ௮டையப்பெற்ற மோக்ஷூத்தையே கிருமிபதங்கம் முதலிய அச்ச ஜர்.து, 

அடையும். ஸ்ரீ காசிமா ஈகரின்கண் ஸ்ரீ பகவானாகிய மகாதேவா எழுந்தருளி 

பரிரக்கின்றனர். அநதப பகவானாகிய ஸ்ரீ மகாதேவர் சாவப் பிராணி மாத்தி 

ச.க்தின் ஆன்ம சொரூபமாம. சம்பூர்ண ஐகத்தின் உற்பத்தி, ஸ்இஇ, இலயம 

செய்பவசாவா. ஸ்ரீ பவானியின் இருதயரூப கமலத்தை ஈன்கு விரிக்கும் சூரிய 

னாவா. கர்பபூரம்போன்ற வெள்ளிய வர்ணமுடையவர். ஸ்ரீ பகவானாயெ ஸ்ரீ 

மகாதேவசை ஈமஸ்காரஞ செய்யும சமபூர்ண தேவதைகளின் சரசன்கண் 

இராகின்ற இரததின௫களோடி கூடிய பூஷணங்களின் சரணங்களால் ௮வாது 

௪ரணகமலம பிரகாசித்துக கொண்டிருக்கும, அந்த “ஸ்ரீ பகவானாகிய ஸ்ரீ 

மகா?கவரது உபகாரகதை மதிதது௪ சமபூண முனிவரும் நான்குவே தங்களும் 

அடி. ககடி ௮வரை வாணிககனமன, உலகினகண் மகாராஜாவைக கடடியககாரனும 

சாரணனும் வாணன் '?சய்வதுபோல, 

ஈண்டிது தாறபரியமாம.--௮ரசனானவன் கட்டியககாரன் சாரணன் என்ப 

வாககுககனகதைக கொடுபபன், அதனால அ௮வவிருவரும ௮சசனைப புகழ்வர். 

௮ துபோல ஸ்ரீ மகா தேவரும முனிவாகட்குப பிரஹ்ம வித்தையைக கொடுக்கன் 

றனா. அதனால முனிவா ஸ்ரீ பகவானாய மகாதேவசை வர்ணனஞ்செயகன்றனா, 

வேதங்கட்குப பிரமாணததன்மையின் yom for வடி.வ உபகாரத்தை ஸ்ரீ 

பகவானாகிய மகாதேவர் செய்கின்றனா, அதனால் வேதம அவரை வாணிக்கன் 

pe ஏனெனின், பயனா? கூடிய மாகததகைப் போதித்தே வேதங்கட்குப 

பரமா ணததன்மை சாஸ்திரகதின்கண்ணே உறபபட்ளொள த: ௮னான்ம வஸ்து 

வின் ஞானததால சுகபபிராபதியாகிய பலமேனும துகக நிவிருத்தியாகிய பல 

மேனும் உண்டாகாது. ஆகையினால், ௮னான்ம வஸ்துவைப மீபாதஇத்தால 

வேதத்தின்கண் (பராமாணததன்மை சிததியாது) மறறோ சாவாரதர்யாமியாய 

ஸ்ரீ மகாதேவாது ஞானததாலேயே சுகத்தின் ௮டைவும துகககதின் நீக்கமுமா 

திய பலம் கிட்டும, ஆகையினால், ஸ்ரீ பகவானாகய மகாதேவரைப போதிபபித?த 

பிரமாணத்தன்மையை வேதம அடைகின்றது. மேலும ௮ந்த மகாதேவர் ஆனவர் 

இசசித்த மாத்திரததினுலே பிரஹ்மா முதலிய சர்வ தேவதைகளும் அ௮னரதர் 

தடவை தோறறததையும மறைவையும் அடைவர். ௮ந்த ஸ்ரீ மகாதேவனை 

அடைய Deb a த, எலலா ஸ்இரீகளிலும முககியமானவரும, முறபிறபபி இம 

சதி வடிவமாய் ஸ்ரீ பகவானான மகாதேவாது தாமபதஇனியாயிருக்தவரும், 

இமராஜபு.ததிரியாரும் தூய ஸ்ரீ பார்வதி தேவியார் உக்செமான தபசைசசெய்த 
னர். அந்த ஸ்ரீ பகவானான மகாதேவருக்கு முருகக் கடவுளென்றும் கணேசப 

பெருமானென்றும் இரண்டு மகாவீரிய செளரியாலககிருக குமாசர்களிருக்கன் 
றனர். 9655 Lh மகாதேவருக்கு ஜயததால் சோபியாநின்ற பிரமதர் எனப 

பெயரியகணம சேனாபதியாம். அநத ஸ்ரீ மகாதேவாது காமத்தை ஜபித்தலால் 

சவர் சுசாரரூப துக்கக்தை யடையா£, ௮௩த ஸ்ரீ மகாதேவாது சாணகம 

லத்தைப் பூஜித்தலாழ் புருஷனுக்கு மனத்தில் இச்சித்த பயன் யாவுங்கடைக்கும்,



அத்தியாயும்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீதூ உபநிட ௧௪௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 14.4 

இவவார்கதை சிவபுசாணத்தின்௧ண் ஸ்ரீ வியாச பகவானுப. கூறியிருச்கின் 
றனர் 
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* திகழ்மகா தேவ வின்பச் சீர்மகா தேவ யாரும் 

புகழ்மகா தேவ வேன்னப் புகன்றிடின் மூன்று வாரம் 
நீகழ்தரு மொன்றி னுக்கே நின்மல முத்தி யீயும் 
மகிழிரண் டினுக்குஞ் சம்பு மன்கட னுடையனாமே.” (11) 

இதன் பொருள் :---எவன் ௮திசிரத்தையோடும :: மகாதேவ மகாதேவ மகா 

தேவ” என மூன்றுதாம் ஸ்ரீ மகாதேவாது சாமகதைக கூறுவனோ, அவனுக்கு 

ஒரு காமததாலேயே மூகதிவடிவப பலததினடைவை ஸ்ரீ மகாதேவா செய் 

விபபர். மறறிரண்டு நாமங்களால ஸ்ரீ மகாதேவர் பக தாகடகுக் கடன்காரரா 

வா. ஏனெனின், முததியைககாட்டினும ௮தஇகமாக வேறொருபதாரததம் ௨௨ 

கின்கண் இன்ரும, எதன்றன் அ௮டைவிபபிலை ஸ்ரீ மகாதேவர் கடனினின்றும 

நிங்குவரோ / மேலும ௮௩த ஸ்ரீ மகாதேவசானவா பிரஹ்மாண்டததின்சண் 

இசாநின்ற விஷயபோகங்களின் இசசையறறவ. ராவா. பிரஹ்மவித்பா சமுத்திர 

rar, எப்போதுஜ் சுத்தா. சித்த நிரோகஞசெய்யும சாவ3யோகிகட்குக குரு 

வாவர். ௮௩௧ ஸ்ரீ பகவானாய மகாதேவரிடத்தினின்றும சாவஜகத்துமுண்டாம, 

௮௩௧ ஸ்ரீ பகவாறாய மகாதேவரிடததில் சாவஜகததும் ஸ்.இதிபெற்றிருக்கின்ற.து. 

அந்த ஸ்ரீ மகாதேவரிடததில சமபூணஜகததும இலயததை யடைகின்றது, 

இததகைய ஸ்ரீ பகவானாய மகாதேவரது பெருமைபொருர்திய குணங்களை 

வருணிப்பதில எப்பிசாணிதான் சமர்ததமுடையதாம ) மறறோ எவருஞ்சமர்த்த 

ரன்றாம. இத்தகைய ஸ்ரீ பகவானாப மகாதேவரானவா த ஸ்ரீ காசிபுரியின் 

கண் எழுநதருளியிருக்கன்ரா. ஸமூததியைகசகொடுபபதாய, அயோத்தியாபுரி, 

மதுராபுரி, மாயாபுரி, ஸ்ரீ காடிபுரி, காஞசிபுரி, ௮வரதிகாபுரி, அுவாசகாபுரி 

என்னும புரிகள் ஏழுள. அ௮வறறுள் ஸ்ரீ காசிபுரியினுககே ௮இக செளபாககியம 

இருபபதாய்ச சமபூணஜீவர்களும அ௮னுபவிக்கின்றனா. ஏனெனின், ஸ்ரீ காசி 

புரியின்கண் போகமோக்மம் இரண்டும் சுலபமாய்க்கடைககும, ஹேே தேவதை 

களே ! தங்களுடைய ௮மசாவதிபுரியும ஸ்ரீ காசிபுரிககுச சமானம அன்மும, 

ஏனெனின், தங்களுடைய புரியையடைர்தவாககுக ES ip தள்ளிவிடுவார்களென் 

னும் பயம் எப்போதுமிருக்கும. காகர்களுடைய போகவ இயென்னும புரிடிம் ஸ்ரீ 

காசிபுரிக்குச சமானமாகாது. தங்களுடைய ௮மராவ தபுரியும நாகர்களுடைய 

போகவஇபுரியும ஸ்ரீ காடிபுரிக்குச சமானம் அ௮ன்மாயின் அன்னிய புரிகளின் 

கதையென்னாம. ஸ்ரீ காிபுரியை ஸ்ரீ கங்காதேவியானவள் எப்போதும் சேவித் 

துக்கொண்டே யிருக்கெறனள். ஸ்ரீ பசவானாப மகாதேவரும ௮௩த ஸ்ரீ காசி 

புரியின்கண் எப்போதுமிருபபா. சர்வபுரிகளைக்காட்டிலும் ௮ இக செளபாக்கயெ 

மிருத்தலினாவேயே அதனை ஸ்ரீ காசிபுரியென்று கூறுவர், பிரகாசிப்பதற்குக்



௧௫0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (டாரண்டாவது 

காசியேனப்பெயராம். அத்தகைய ஸ்ரீ காடபுரியிலுக்கு ௮சசன் சரவலோகப் 

பிரசித்தறைபை திவோதாசனாம். ௮ர்தத்திவோதாச மகாசாஜனானவன் சம்பூர்ண 

சத்துருக்களையும் யித்துள்ளவன். தனது பிர திஞ்ஞையைச் ௪ ததியமாய் நிலைநிறு 

த்.துபவன். க்ஷத்இரியர் தர்மத்தின்கண்ணே பிரிதியுடையவன். யாளை, குதிரை, 

தேர், காலாள் என்னும் சான்குவகையாய சேனையோடுகூடியவன். ௮ர்தத்திவோ 
தாச ராஜனும் ௮இகபலவான். யாகாதிகாமங்களில் தற்பானாயுள்ளோனாதலின் 
தேவதைகளாகய தங்களுக்கும் பிரசித்தியானவன். அத்தகைய தஇிவோதாச 
சாஜா ஸ்ரீ காசிபுரியின்கண்ணே இருக்கின்றனன். ௮ந்தசதிவோதகாச ராஜாவின் 
புத்தரனாப பிரதாரத்தனனெனப்பெயரிய அரசனும் மிகபபிரசித்தனேயாவன், 
அ௮ர்தப்பிரதாத்கன சாஜாவானவன் சம்பூர்ண சுபகுணங்களால் தனது தந்தை 

பாட்டன் முதலாயி2னருக்குச சமானமானவன். சம்பூர்ணபபிராணி மாத்திரத் 
இன்சண்ணே தயா.இருஷ்டியுடைபவன். அந்தப் பிரதர்த்தன அரசனுக்கு மலை 
போன்ற யானைகளனந்தங் கோடியிருக்கன்றன. சூரியனுடைப குஇிரைகட்குச் 

சமானமான ௮னந்தங் குணங்களோடுகூடிய குதிரைகளும் ௮னாதங்கோடி இருக் 
இன்றன. புசாரியின் தோக்கு௪ சமானமான மகாசபதத்தைச செய்வதாய தோர் 

களும் ௮னந்தங் கோடி இருக்கின்றன. பலததால தனக்குச௪ சமானமான காலாட் 

களும் ௮ளவற்றனவுள. அர்தப்பிரதர்ததன சாஜன் சல்இரவிததையின்கண்ணும 
௮ இகுசலன், போரின்கண்ணே வஞசனையற்றவன். அ௮ந்தப பிரதர்த்தன ராஜன் 

ஸ்ரீ மகாதேவாது பிரசாதத்தால் சமபூர்ண ௮ஸ்இரங்களின் பிரயோகரூப சந்தா 

னத்தை யறிந்துளன். கிர்மோகூமாகிய விசாக்ககதை யறிநதுளன். sa Are 

களின் மரியாதை வடிவஸ்இதியை ௮றிஈதுளன். உபசம்மாரரூப சமஹ்ருதியை 
யறிக்துளன். ஆயினும், அஸ்தஇாத்தை எவர்பேரிலுஷ செலுத்துவதில்லை, 

ஏனெனின், ௮ஸ்.இரத்தால் கொல்லபபடின் ௮வனென்னாற கொல்லபபட்டவ 
னன்மும். ஒவமவாரசமர்த்த புருஷன் சேனயாகரப அபிசார காமத்தால் 

சத்துருவை நாசஞ்செய்வன். ௮ஸ்திரத்தாற் சத்துருவை நாசஞ்செய்யின் 
அதற்குச் சமானமேயாம். அபிசாரத்திறகும் ௮ஸ்இரத்இற்கும் சிறிதுமாத் 

இரமும் விசேடமின்றாம் என விசாரித்து ௮ஈதப பிரதர்த்தன ராஜா ௮ஸ்இ 
ரங்களால் சத்துருவைக் கொல்வதில்லை. மற்றோ, சத்துருகட்கு எவ்வண்ணம் 
யு.த்தஞ்செய்ய இ௫சையோ அவ்வண்ணமே யுததஞ்செய்வன். அந்தப் பிரதாத 
தன அரசன் சத்துருக்களால் அடிபடுவதற்குமுன் சத் தருக்களைக் கொல்லான். 

மற்றோ, சத்துருக்களால் அடிபட்டபின்னசே சத்துருக்களைக் கொல்வன். சத் 
துருக்களால் முன்னா அடிபட்டபோதிலும் 8ம்பது வருஷங்கட்குமேல் வய 

தாய சத்துருக்களைக் கொல்வதில்லை ; பதினாறு வருஷங்கட்குக் ”ழ்வய துள்ள 

சத்துருக்களையும் கொல்வதில்லை. ஏனெனின், ௮வன் சூரவீரர்களின் விரதத் 

தைத் தரித்துள்ளான். சூரவிரர்களின் தாமம் தனுரவேதத்தில் இங்கனக 
கூறப்பெற்றுளது :-- 

8-ஒறி.ச005ய விசு அ நா.) யொயி.ம( | 
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அத்தியாயம், இருக்குவே தத்தின் கெள ஷீத Sou நி ட 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 
* இனிதின் மூர்ச்சிதர் விகலர்கள் சத்திர மிழந்தோ 
ரனிய ரோடமர் புரிபவர டைக்கலம் புகுந்தோர் 
பனிசேய் தோவே ராகிய பகைவரைப் படிமேற் 
குனிவில் வீரராஞ் சூரர்கள் கோலைசேய லாகா.” 

இதன்பொருள் : -- மூர்ச்சையடைந்த ௪ த்துருக்களையும், வியாகுலமடை 

ரையும், சஸ் இரமின்றியவசையம், ௮ன்னியசோடு யுத்தஞ்செய்பவரையும், 

இன்றவசையும், அடைக்கலம் புகுந்காசையும் சூரவிரர் கொல்லல் ஆகாது. '8ப 

அந்தப் பிரதர்த்கன ௮சசனானவன் பிராஹ்மணர்களையும் தேவதைகளையும் © 

களையும் விருஷபங்களையும ஒருக்காலும் இகழ்சசி செய்வதில்லையென்னும் 

கத்தை மேற்கொண்டவன்,. ஹே தேவ. சாஜனே 7/ அவனுக்கு மற்றொரு விர, 
உண்டு, ௮ஃதென்னவெனின், அகங்காரத்தோகூடிப க்ஷதர தர்மத்தின் 

இசாநின்ற சேவதைகளானாலும், பிராஹ்மணர்களானாலும், அல்லது A 

கந்தையானாலும, பாட்டனானா௮ம, தன் பலததால் அவர் யாவரையும் 

ஜயிக்கவேண்டு மென்பதே., அ௮க்தகைய பிரதர்த்தனனிடத்தில் ஒருகால 
நா.ரகாதி முனிவர் சென்று சமபாஷணை செய்துகொண்டிருக்குங்கால் பி! 

வபமாய் இவ்வாறு கூறுவாசாயினர் :--2ஹ பிரதாத்தன அரசனே. ட 

வியிலுள்ள எல்லா அரசர்களையும் நீ ஜயித்துள்ளனை ) ஆனாலும், இக்இரா தி 

தைகள் க்ஷத்ச தர்மத்தால் சமபூர்ண பிருஇவியில் உள்ள அ௮சசர்களைப பார்க் 

பலவான்களாவர் ; ஏனெனின், ௮வாகளோடு யுத்தஞசெய்தற்கு அசுரர், 

வா், தைத்தியர் முதலிய எவருஞ் ௪மர்தகசாகார். அசுரா, தானவர், தை, 

முதலிய எவருமே கவதைக?ளாடு போர்செய்யச௪ சமர்த்தர் ௮ன்ளுயின், ட 

ரின் கதையென்னாம். இவவுலகின்கண் இர்்இரன் ஒருவனைமாக்தரம் ஐயிப்ட 
எவர்க்குஞ் சமா்த் கம் இன்றாயின், சம்பூர்ண சேனைகளோடும் லோகபாலகே 

கூடிய இந்தனை ஜயிக்க பாவே வல்லா ; மற்றோ, இர்இரனை ஜயிப்ப இ 

ருஞ் சமர்த்தராகார். இவ்வண்ணங் கூறிய காரதாதி முனிவரின் வசன 

கேட்டுத் தனது பிரஇஞ்ஞஜைவடிவ விசகத்தை ஸ்மரித்.துக் தேவதைக( 

போர்புரியும்பொருட்டு உற்சாகத்தோடும் தனியாகவே சுவர்க்கத்திற்கு வா 

இன்றனன். ஹே தேவராஜனே ! அந்தப் பிரதாத்தன சாஜன் இவ்விடம் 
தங்களுடைய புரியின் வாயிலில் சமான பிருதிவியின்கண் இருக்கின்றனன். 

வ சசன், தா.தனாகிய என்னை அழைத்துச் தேவதைகளாகிய தங்களுடைய 4 

Bo sen. அவ்வரசன் தங்கள்பாற் சொல்லச் சொல்லிய வ௪௪ 
எவற்றையஞ் சொன்னேன். இனித் தங்களுடைய இச்சை யெப்படியே. 

படி.ச் செய்யலாம் எனச் சம்பூர்ண வசனச்தைத் தவராஜன்பொருட்டுத் 

கூறினன். 

இங்கனங்கூறிய தூ.தன்வசனத்தைக் கேட்டுப பிரகாத்தன ௮ரசனுடை 

மற்ற ஆண்மையை விசாரித்துத் தேவ ராஜாவாகிய இர்.இரனும் ௮இ விஸ்மா 

(ச்சர் யத்தை) படைர்தனன்; னது ௯$தர தாரமத்தை ஸ்மரித்துக் Cart
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வனும் ஆனான். சம்பூர்ண தேவதைகளைத் தன்னுடன் அழைத்துக்கொண்டு ௮ 

விரைவாகவே தனது புரியினின்றும் வெளியேவக் தனன். போர்செய்யும்பொருட்டு 

அடைநதுள்ள இந்திராதி எல்லாச் தேவதைகளையும் பார்த்து அந்தப் பிரதர்த் 

தன ௮சசனும் தானிருந்த இடத்தினின்றும் ௮சையா தவனாய் இர் இரா இகளின் 

பொருட்டுக கூ னுகின்ளான் :--:2ஹ தேவராஜாவாகய இரஇரமே ! ே ஹ சம்பூர்ண 

2 கவதைகளே .! நீங்கள் கூர்மைபொருந்திய பாணங்களால் முதலில் என்னை 
அடியுங்கள் ) பின்னர் யான் கூாரமைபொருக இய பாணங்களால் உற்களையடிக்கின் 

றேன்; இது எனது பிரதிஞஞையாம் என இவ்வண்ணம் கூறிய பிரதர்த 

தன ௮ரசலுடைய வசனத்தைககேட்டு இரதிர சகித ௪ம் பூர்ண தேவதைகள் 

குசோதத்தால் மூாசசிகராயினர். பின் குண்டலாகாரமாய்ச சேனையை வகுத் 

அப் DIS SFO MIF QMO நாற்பக்கங்களிலும் சுற்றிக்கொண்டு இவவர௪ 

னைக் கொல்லுங்கள் கட்டுங்கள் என்பனவாய வச௪னங்களைப பரஸ்பசம் தேவ 

தைகள் கூறினர். அண்டு யுக்தத்தின்சண் பலவகையாய வாத்தியங்களின் கோ 

ஷங்களுண்டாயின; சமபூர்ண இு௫இராதி '2கவகைகள் கோபத்தோடு கூடியவ 

ராய் ௮நத அரசன்மீது ௮மபின் மாரியைப் பெய்தனர். மேகமானது மலை 

பரன் மேல் நீரமாரியைப பெய்கது2பாற பெய்த ௮த்தேவதைகளின் ம்பு 

களால் பிரதாத்தன ௮ரசனது Corning பேதித்தது. பின்னர் ௮வ்வசச௪ 

னும் விரைவாக?வ கூர்மைபொருர்திய பாணங்களால் சமபூர்ண தேவகை 

களை படித்தனன். ௮வனது பாணங்களால சில தேவசைகட்குத் தோளறுந்து 

விழுந்தன, சல 2தவதைகடகு மாபு இழிகசன, Feo தேவதைகளின் 

மண்டை யுடைக்கன. இவ்வண்ணம தேவதைகளின் சேனையில் ஒருவசேனும 

(ரிரகர்த்தன ௮ரசனது அமபுகளால அடிபடாதவா இலலையாம்; மற்றோ, யாவருமே 

அடிபடடனா. புஜ ககளில அ௮மபடி.யாலுண்டாய படையால் துக்கதராய கவ 

கைகளெல்லாம புஜங்களினின்றும பலவகையாய ஆயு கங்களைப பூமியின் கண் 2ண 

ஈழுவலிட்டனர், போரின்சண்ணே பிரதர்கதன ௮ரசன் சில 9 தவகதைகளை 

நாறு பாணங்களால் வேதளைபபடுததினன். சில வகைகளை 88%.து பாண। 

களால் வேதனைபபடுத்தினன். தேவராஜாவாய இரதரனை2பா ஆயிரம பாணங்க 

ளால வேதனைப்படுத்தினன். பூமிபின்கண் விழுஈஇசாநின்ற ஆயுதங்கள் எவரின் 

நீஙயெ2வா, ௮த்தகைப சேவதைகளைப் பார்த்துப பிரதாத்தன ௮ரசனானவன் 

தனது விலலின் காணியை இறககனன். தேவ ராஜாவாகிய இர்தரனானவன் 

இவ்வண்ணமாகய மகா ஆயுதகங்களையும, பிரகர்ககனனுடைய புருஷார்த்தத்தை 

யும் கண்டு விஸ்மயக்தசை ௮டைநதனன். 

அந்தப் பிரசாததன wie பொருட்டு இஈதிரன் இவவண்ணங் கூறத் 

தொடக்கைன் :--ஹே பிருதிவிபதியாபெ பிரதாத்தன ௮சசனே! உன யுத்தத் 
தாலும் ஆண்மையாலும யான் மிகவும மகிழ்வையடைஈதனன். கையினால், 

எந்தவாம் வேண்டுமென்று உனக்செசையிருககின்றதோ ௮ஈத வாத்தை நீ என் 

னிடத்2த 'கட்டுக்கொள். இப்போது ௮வ்வாத்தை யான் நின்பொருட்டுக் 
கொடுக்கின்றனன். ஹே பிரதர்த்தன.! உன போரினுக்கும் ஆண்மைக்கும்
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சமானமாய், எவர் போனாயும் ஆண்மையையும் யான் சுண்ட இல்லை. சுவர்க்கத் 

தின்சண்ணே வரது தேவதைகளோடுகூடிய என்னை அ௮பஜயப்'படுத் தம்படியான 

சாமர்.த்தியவான்கள் நின்னையன்றி வே.று யாவர் இருக்கன்றார்கள். ஒரு கணக் 
இற் சம்பூர்ண தேவதைகளையும் கூர்மை பொருந்திய அம்புகளால் பேதனஞ் 
செய்ய யாவ?ர சமர்த்தராவர் ? மற்றோ, யே சமர்த்தனானாப். இவ்வண்ணம் 

ேவராஜனாகிய இர்இரன் கூறியவுடன் அந்தப் பிரசர்த்தன சாஜாவானவன் இந் 

இரனுக்குச் சண்டம்போல விழுர்.து ஈமஸ்காரம் செப்து இவ்வண்ணம் கூ. வானா 

பினன்:--ஹே 0 தேவராஜனே ! தேவதைகளோடுகூடிய இர்தஇரனாகயெ என்னை நி 

ஜபம் செய்தாய் என த்தாங்கள் கூறிய வசனத்தால் எனது பிரஇஞ்ஞை ரூப வ௪ 
ன.க்தைப் பூணஞ் செய்தவர்களானீர்கள். 

ஹே தேவராஜனே ' துரப்புக்தி2பாடு கூடிய பாலகமை எனத MUTT ES 

தை நீர பொறுத்துககொள்ளல் வேண்டும ) ஏனெனின், புஷ்பங்களாலும் ௮டிப 

ப.கற்கு யோக்கியமல்லா த தேவதைகளாகிய தங்களைக் காரமை பொருந்திய பாணங் 

களால் யான் ௮டித்தனனன்றோ) ஆகலினாலிஃகெனது மகா ௮பசாதமாம, ஹே 

'2கவசாஜனே '! என்னால் பூஜிக்கத்தகுஈக எனது தாதை மூதாதை முதலியவர்க 

ளாலும் தாங்கள் பூஜிககத்தகுஈதவா ; ஆதலின், என்னாலோ ௮,தஇியஈதம பூஜிக்க 

யோக்கயரவிீர். ஹே தேவராஜனே ! தேவதைகளாய தாங்கள் சத்துவகுணப் 

பிரதானிகள். அதனாலேயே எனது அபராதத்தை எண்ணாமல் காங்களென் 

பொருட்டு வரங்கொடுக்க முயன்றீர்கள்; மனுஷனாகிய யான் இஜோகுணத்தோடு 

கூடியவனாய் இருக்கின்றேன். அதனால் தேவதைகளை அடிபபதாய பாபத்தின் 

கண்ணே யான் பிசவிர்க்தனானேன். 

ஹே தேவராஜனே ! எல்லாவறறிலும் ஆன்மதரிசிகளாகிய சாது ஜனங் 

கட்கு இவ்வஸ்து என்னுடையதென்றும் இவ்வஸ்து ௮ன்னியனுடையகென்று 

முண்டாகும் விஷமபுசதியானது ஒருகாலு முண்டாவஇன்ராம. இக்காரணத்.இனா 

லேயே ௮பராதியாய என்னிடத்தே நீர் வரத்தைக்கொடுத்தீர். ஹே தேவ 

ராஜனே. இவ்வுலன்கண்ணே தங்களைப்போன்ற மகாத்மாவே புருஷர்களுக் 

குள் உத்தம புருஷராம் ) ஏனெனின், என்னைபபோன்ற ௮பராஇயாய புருஷரிடத் 

தும் தேவதைகளாய தாங்கள் உபகாரமன்றோ செய்தாகள். அ௮பகாரிக்கு உப 

காரம் செப் கலே உததம புருஷ இலக்கணமாம். ஹே தேவராஜனே. ஸ்தம்ப 

மானது விட்டைத் தாங்குவதுபோல ௮பகாரியினிடத் அுபகாரம் செய்பவன் 

மூவுலகையுந் தம்பம்போல் தாங்குவன். ஹே தேவராஜனே .' உபகாரிக்கு 

யாவரு முபகாரம் செய்வர், இஃ தலகரின்கண் வெட்ட வெளியாம்; ஆனால் என் 

னைப்போன்ற அபகாரியாய புருஷனுக்குத் தங்களைப்போன்ற ஒவ்வொரு மகான் 
மாவே உபாகாசத்தைச செய்வர், ஹே தெவராஜனே! மனுஷனாகிய யான் 

இரஜோகுண த்தோடு கூடியவனாயிருக்ெறேன், ஆதலின் உல௫ன்கண் எனக்கு 
இதத்தையும் ௮சதெத்தையும் யானறியேன் ; ஏனெனின், எனக்கு என்னிதாகதெத் 
தைப் பற்றிய உணர்வுண்டாயிருப்பின் தேவதைகளாகய தங்களோடு போர் 
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செய்யும் பொருட்டு யான் வரமாட்டேனன்றோ? ஆகையினால் வோர்செய்யும் 

பொருட்டு வக்க; இவ்வென௫வ. வே, என்னிகாகிதத்தின் அறியாமையை யுணாத் 

அம். ஹே தேவராஜனே ! ஒரு அச்ச ஜந்துவாகிய கொசுகு ௮றியாமையால் 

பெரிய ஒரு மதயாளையோடு போர்புரிய வந்ததுபோல எனது இதாகிதங்களை யறி 
யாத யானும் தேவதைகளாய தங்களோடு போர்புரிய வந்தேன். ஹே தேவசா 

ஜனே ! மனுஷனாய யான் எனது இதாகிதத்தை ௮றியா தவனாதலினாலே எனது 

இதசத்தின் பிரார்த்தனையை பான் செய்யவல்லேனல்லன், ஆகையினால் ஹே மூவுல 
இறையே ! எல்லாத்துயரையுங் கெடுக்க வல்லதாய ஹிததமவஸ்து யாதுளதோ 

அதனைத்தாங்களே விசாரிதது எனக்குக் கொடுக்கவேண்டும், என இவவண்ணங 

கூறிய பிரதர்த்தனன் வசன த்தைக்கேட்டு இர்தான் ௮ரசனைப்பார்த்துக் கூறுகின் 

மூன் :--ஹே சாபதியே. யாடித்தலாலன்றித தனது மதியா லெப்புருஷனும் 

ரே எல்லாரும் எவர்பொருட்டும் வாத்தைக் கொடான், மற்றோ யாசனையின் பின்ன 
வ.ரத்தைக் கொடுப்பா; ஆகையினால் ஹே மன்னனே ' நீயும் என் பால் முதலில் 
வ.சத்தைக்கேள் எனக் கூறிய இந்தின் வசனத்தைக் கேட்டு ௮மமதிமாயாய 

மன்னவன் சத்திய வாதியாய இந்இரனைப் பார்த்து யுத்தியோடு கூடிய வசனத் 

தைக் கூறததொடங்கினான் ஹே தேவராஜனே ! வேண்டு கோளின்றி யாரு 

மெவனுக்கும் வாங் கொடுபபதில்லையென த் தாங்கள் கூறிய வசனம் சத்தியமே 

யாரும். அனால், இந்த வசனம் பேததரிசிகளாகிய விஷம புருஷரிடதஇல் 
பொருர்துமேயன்றித் தங்களைபபோன்ற சமதிருஷ்டி யுடையவரிடத இல் பொருக 

தாது. ஹே தேவராஜனே ' தங்களையன்றி யெபபுருஷன் ௮பகாரியாய F 5 BN 

விற்கு வாத்தைக் கொடுபபன்; மற்றோ தாங்களே ௮த்தகையா, ௮கையினால் தேவ 
தைகளாய தாங்கள் எவரிடத்திலும் விஷம இருஷ்டியுடையவான்றாம்; மறரோ யாவ 

ரிடத்தினும் சமதிருஷ்டியுடையவ ரென்பது நிசசயமாம், கையிலை, GC ap 

தேவசாஜனே ! தாங்களெனக்குக் கொடுக்குமபொருட்டு வாரத்தின் பிர திஞ்ஞை 
யைச் செய்தீர்களல்லவா ? ௮தைக கொடுபபின் தங்கள் மதியால் இததமவாத்தை 

விசாரித்துக் கொடுக்கவேண்டும். ஹே தேவராஜனே ! யான், எனஅ இச்சைப 

படி. வாத்தை வேண்டிக் கொள்ளினோ தாங்கள் வரங் கொடுக்கச செய்த பிரதிஞ் 

ஞையான.து அழிஈ தவிடும; ஏனெனின், வரமென்பது சிரேஷ்டத்இற்காம், சிரே 

ஷ்ட மேன்பது ஹிததமத்திற்காம். அந்த இததமத்தை யானறிஈ இலேன். 

ஆகையினால், அறியாமையினால் எவ்வெவ்வாம் யான் வேண்டுவனோ அ௮வ்வியாவும் 
௮சிசேஷ்டமேயாம். அசேஷ்டமாயது வரமாகாது. தாங்களோ வரம் கொடுப் 
பதாய்ப் பிரஇஞ்ஜை செய் இருக்கின் றீர்கள். 

ஆகையினால், தங்களுடைய பிரதிஞ்ஞையைக் காபபாற்றும் பொருட்டுத் 

தாங்களே விசாரித்து எனக்கு வரந்தாவேண்டும். இவ்வண்ணங் கூறிய அரசன் 
வசனத்தைக்கேட்டு ௮வனது பு த் கி சாதுூாயகத்தைக் கண்டு தேவராஜாவாயெ 
இர்.இரன் மீண்டும் மழ்வை யடைர்தனன். 

சங்கை :--ஹே பகவன்? தேவராஜன் அ௮த்தியந்தம் மழ்வையடையின் 
இந்திரனது பிரசன்னத் கன்மையே வித்தையினடைவில் சாணமாம்; ஏனெனின்,
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குருவின் பிரசன்ன த் தன்மையினானன் றி விததையின் அடைவுண்டாகாது. சுரு இ 

யின்கண் இர்இரன் தனது உண்மையாய பிரதிஞ்ஞையினின்றும் ஈமுவா தவனாயி 
னான் என்றிவ்வண்ணம் கூறப்பட்டுள்ளது. இது கூறியதாலிக் கருத்தறியப 
படும் :--தேவசாஜாவாகிய இர்தான் தனது பிரதஞ்ஞையை உண்மையாக்கும 
பொருட்டு அரசனுக்குப் பிஹ்ம வித்தையைக் கொடுத்தனன் ) பிரதாத்தன 
அ௮சசனுக்கு வித்தை யீவதில் தேவராஜாவாஇய இந்இரனைக் தடைப்படுத்த எவ 

ரேனும் வர்துறினும் ௮தனைப பிரதிபஈகஞ்செய்பவர் யாவர் ? 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் ! பிஹ்மத்தை uses பிராஹ்மணன் டொரு 
ட்டுப பிரஹ்மவித்தை கூறிய வசனத்தின் ஸ்மிருதியே பிரதிபஈ்தஞ் செய்வதாம். 

இப்போது ௮ந்தப பிரஹ்மவித்தையின் வசனத்தைக் கூறுவாம்:--ஒருகாலத்தில் 
௮௩இ காரியினிடத்தி லடைவுற்ற பிரஹ்ம வித்தையானது அ௮த்தியர்தம் துயரை 

அடைந்து, பிரஹ்மத்தை யுணர்நத பிராஹ்மணனிடத்இற சென்றிங்கனங் கூறி 

யஅ :--ஹே பிராஹ்மணனே ? வேசியானவள் எல்லாசாலும் ஆளப்படுவதுபோலத் 

தனலோபத்தால் பிரஹ்ம வித்தையாகயெ என்னை வேிக்குச் சமானமாய் நீ செய் 
யாதே); மறு, குலீன ஸ்திரியைபபோல என்னை 8 இரகசியமாய் வைத்துக் 

கொள்; சரததையா பென்னைச சேவித்துககொண்டிரு. ௮ககா.ரணததால பிரஹ்ம 
வித்தையாய யான் உனக்கு இகலோகத்தின்௧ண்ணும் பாலோகத்தின்கண்னும் 
கெடாத நிதிக்குச சமானமாவேன். ஹே பிராஹ்மணனே ' யாவருக்கும் உபகா 

ரம செய்வதில் எனககுப் பிரீ தியாயிருக்கன்றஅ); உதாரத்தன்மையோடு கூடின 
வன் யான்) தீனாகளிட.ததில் எனககு ௮,த்தியுதங் கிருபையிருக்கிறது. ஆகையி 

னால் பிரஹ்ம வித்தையை இரக௫ியமாய் வைக்க என்னால் முடியாது என்று நீ 

கூறுவையேயாயினும, ஹே பிராஹ்மணனே . குணமிலலாத புருஷரின் பொருட்டு 

நீ என்னை யொருகாலும கொடாதே, ௮த்தியந்தம ரூபவதியாய தனது புத்தி 

ரியை ஈபுமசகனுககு எவருங்கொடாததுபோல. ஹே பிராஹ்மணனே? இத் 

தனை தோஷங்கள் எபபோதும் எனக்குச் அக்கத்தைக கொடுப்பதாம் :-குண 

வான்களாய புருஷரிடதீதில கோஷத்தின் ஆரோபிதமாய நிந்தை, முடிலத் (வஞ்ச 

கதி) தன்மை, இந்இரிய ௮தீன த்தன்மை, நித்தியமும் ஸ்திரீயின் சங்கம, வணக்க 

மின்மை, ம?னாவாக்குக காயங்களாற் குருபததியின்மை என்பன முதலிய 

தோஷங்கள் எவன் பாலுளவோ ௮வன் பொருடடுப பிரஹ்மவித்தையாய 

என்னை யொருகாலும் நீ கொடாதே. மற்றோ, இததோஷங்களெல்லாம் இன்றிய 
வனும், சமதமாதி குணங்களோடு கூடியவனுமாகிய புருஷன் பொருட்டு என்னைக் 

கொடு, அலலது என்னை இரகியமாய் வைததுக்கொள். இவ்விரண்டு பக்ஷத்தில் 
எப்பக்ஷச்தையேனும் நீ அங்கேரிப்பையாயின் நினககுக் காமதேனுவைப்போல 
மனஇல் இச்சத்த பதார்த்தங்களை யான் கொடுபபேன். நீ தனலோபத்தால் குண 
மின்றியவன் பொருட்டுப் பிரஹ்ம வித்தையாகிய என்னைக் கொடுப்பையாயின் 

பழமின்றிய கொடியைப்போல யான் மலடியாய்விடுவன். ஹே பிராஹ்மணனே ! 

முற்கூறிய சோஷங்களோடுகூடிய புருஷனுக்கு லி தீதையைக்கொடாதே, இவவர்த்



௧௫௬ | ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஓர்ண்டர்வது 

த.த்தின்கண் சர்வ ஜனோேபகாரத்தின்பொருட்டு யு.த்தயோடு கூடிய வசனத்தை 

யான் கூறுகின்றேன். ந கேள். சீடனுடைய இருதயத்தின்சண் இசாநின்ற 
அஞ்ஞானமாகிய ௮ந்தகாரத்தைச் சூரியாதி தேவதைகளும் காசஞ்செய்ய மாட் 

டார். அத்தகைய சீடனுடைய அ௮ஞ்ஞானரூப ௮ந்தகாரத்தை எவ்வாசிரிய 
சானவர் ஆத்ம சாக்நாத்காரத்தால் நாசஞ்செய்விபபரோ, நீ பிரஹ்ம சொரூப 

மென்னும் மகாவாக்யெரூப ௮மிருதததை எவ்வாசிரியர் பானஞ செய்விப்பரோ, 

௮ந்த மகாவாக்யெரூப ௮மிருதத்தால் சீடன் செவியைத் துக்கமற்றதாக்குவரோ, 
எவ்வாசிரியா ௮ஈ௩த யுக்திகளால சடலுககெபபோது ஆத்மாவினுணர்சசிபை 

யுண்டாக்கவைபபசோ, அவவாசிரியசே முழூக்ஷஈ புருஷருக்குப் பிதாவும் மாகா 

வுமாவர். குருவைக்காட்டினும் வேருரு பிதா மாதாவில்லையாம ;) ஏனெனின், 

குருவின் பிரஹ்ம விதயாரூப சம்பிரதாயத்தின்௧ண் பிரவேசிததலினாலேயே சம் 

பூர்ண ஜன்மமாணாதுி துக்கங்கள் சாசமாம, லெளகிக பிதா மாதாக்களின் சந்ததி 

யின்கண் பிரவேசித்தலால் பு,த்தானுககு ஜன்மமாணாதி துக்கத்தின் நிவிர்த்தி 

யுண்டாகமாட்டாது; மாறாய் ஜன்மமாணா இகளின் பிராபதியுண்டாம். ஆகையினால் 

ஜன்மமாணருப துககநிவிரத.இபின் உபாயம பிர ஹ்ம வித்யாரூப குரு சம்பிரதாய 

மன்றி மறறொன்றுமன்றாம ) மற்றோ, பிரஹ்ம விதயாரூப குரு சமபிரதாய:சீம 

ஜன்ம மரணரூப துகசநிவிர்த்திபின் உபாயமாம. ஆகையினால் குருவே முழக்ஷ£ஈ 

ஜனங்களின் பிதா மாதாவாம். ௮லலது பிதா மாதா சப.தங்களின் ௮ர்ததமும 

குருவின்சண்ணேயே பொருநதும்) லெளகிக பிதா மாதாககளிடததே பொருந 

தாது, ஏனெனின, காபபாறறுபவனைப பிதாவென்பா, பூஜிகது வைத்துககொண் 

டிருபபவளை மாதாவென்பர், ஆண்டு ஆதம சாக்ஷ£த்காரத்தின் பிராபதிவாயிலாய் 

ஜன்ம மாணரூப சம்சார பயத்.இனின் றம முழுக ஈ₹ ஜனங்களைக குரு காபபாற்று 

இன்றனசா.தலின் குரு2வ பிகாவாம. ஆககதசோரூப ஆன்மாவின் பிராப்திவடி.வ 

சுவராஜ்யததின்கண் சீடனைக் குருவே ஸ்தாபனஞசெய்வசாதலின் குருவே மாதா 

வாம. குருவிறகுக காயததாலும, வாககாலும, மனத்தாலும, ஒருகாலும் 

துசோகஞ செய்யக்கூடாது ; ௮வறறுள, அடி.த.தல் (முதலியன காயதகால ஆறறுக 
துரோகமாம, அனுசிதவசனககைக கூறல வாக்கால Grn துசோகமாம, 

அனிஷ்டத்தைச சி௫௫த்கல மனத்தால ஆறறுந் துசோகமாம, வாக்கால் ஆற 

லும் துரோகத்தின் பலம நாலின்கண்ணே கூறபபடடுளு .-- 

றற 30 BDO #2) #4) Ban 5 r Bro) 6 | QTL) Beg | 

ஸறாறாட.ந ஜாறாட_கவ கூடி ௬௦௧௰ வெ, ras Gana) 4, | 

“ குருவை யும்மேனத் தும்மேனக் கூறுவர்வாதா 
லருமறையவர் தங்களை யரிதின்வேல் லுர்கள் 
எரிசுடலையிற் பேருந்தரு வாகியே யிருந்து 
திரிகழுகுகள் முதலன சேரவா முவரே,”” (13) 

ச் 1a டி 

இதன்பொருள் உ-ஏப்புருஷர் தமது குருவை ஹும்மென்று தட்டுசன்றனசோ 
அல்ல துபபென்று தட்டுன்றனரோ எபபுருஷர் பிராஹ்மணர்களை வா தீத்தால்



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட ௧௫௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1553 

ஜயிக்கின்றனரோ, அவர்கள் மயான பூமியின்கண் தருசசரீரத்தை ௮டைவா ; 

மாம்சத்தைப் புசிபபனவாய கழுகு கூளி முதலிய பக்ஷிகளால் ௮தத௫௬ சேவிக் 

கபபெறும். கருத்திதுவாம :--எல்லாத் தருசசரீ சங்களும் பாவத்தின் பலமாமா 

யினும் மயான பூமியின்கண் தருசசரீ.ரததின் ௮டைவு அ௮த்தயஈதம் உகசரமான 

பாவபலமாம் ; ஏனெனின், மயான பூமியின்கண்ணுள்ள தருவானது எபபோதும் 

மயான ௮கூனியால் தாகத்தையடையும். ஆகையால் எவவகையாலும புருஷன் 

குருவுக்குச் துரோகம செய்யலாகாது. ஹேபிரா ஹ் மண னே குருவுககுத் துரோ 

கம் செய்யலாகாது ; மற்றோ குருவினுககுச் சேவை செய்யவேண்டும என யாது 

யான் கூறினனோ ௮.து”“பிரஹ்ம வித்தையைக் கொடுத்தருளும் குருவின்கண்ணே 

கூறினேன். வேதத்தினுககோ கருத்திதுவாம :--லெளகக விதையை யுபதே 

சஞ் செய்யும் குருவிற்கும் புருஷனாருகாலும து2சாகம செய்யலாகாது, இக 

காரணத்தினாலேயே உல$ூன்கண் எவ்வத்தியாபகன் எசசிடனுககு லெளக௫க 

வித்தையை ௮த்தியயனஞ செய்துவைப்பனே ௮ந்த ௮தஇயாபகனை ௮சசடன் 

குருவாய் அ௮ங்கேரிப்பன், கருததிதுவாம “-பிரஹ்மவித்தையைக் கொடுக்குங் 

குருவிடகதினும், லெளகக வி.த்தையைக கொடுக்குக குருவிடத்தினும், எவ் 

வெச்சீடன் சிரத்தை பக்இகளைச செய்வானோ அ௮வ்வவன் வித்தை பயனுடைய 

காம. எவ்வெச்சீடன் சிரத்தை பகஇகளறறவனாவனோே ௮வனவன் வித்தை 

பயனறறதாம, கையினை ஹே பிராஹ்மணனே ! உனககுப பிரஹ்மவிகதை 

யாகிய என்னைக் கூற இசசையுண்டாயின், என்னைக் காபபதில உனக்கு ௮பிப 

பிசாயமிருபபின், குணவானான சிடன்பொருட்டு நீ என்னைக் கூறுதி. எச£டன் 

குருபக்தனோ, பிசஹ்மவிதயா சரவணத்தில யாவனுக்குச சசத்தையுளதோ, 

பிரமாதமற் றெவனிருபபானோ, அ௮ாதததாரணததில எவனுடைய புத்தி குசல 

மாமோ, யாவன் பிரஹ்மசாயததோடு கூடியிருபபானோ ௮வனே குணவானாம, 

இத்தகைய அூஇகாரியாய சீடனுககன்றி வேறெவன்பொருடடும நீ என்னைக 

கூறவேண்டாம். இரதபபிரகாரம பிரஹ்மத்தை புணாஈதவன்பொருடடுப் பிரஹ்ம 

வித்தை கூறிய வசனத்தை ஸ்மரிதது௪ சத்திய பாசத்தாறகடடுபபடட இரதிரன் 

சமசயகதை யடைநதனன். கருததிதுவாம :--பிரதாததன இராஜாவின் பொரு 

ட்டுப பிரஹ்ம வித்தைகொடுபபது தகுதியா ? அல்லது கொடாமை தகுதியா ? 

இவ்வண்ணம் சமசயத்தையடைஈத இரநதிரன மீண்டும இவவண்ணம விசாரஞ் 

செய்தனன் :--பிரஹ்மவித்தையானது ௮.இகாரி சீடனுடைய குணங்கள் யாவை 

கூறிற்றோ ௮க்குணங்க ளெல்லாவற்றோடுவ் கூடினவன் இப்பிரதாரததன சாஜனன் 

ராம். சிற்லெ குணங்கள் பிரதாத்தன ௮சசனிடத்திலுளவெனிலும் இவன் ஈம 

சத்துருவாதலின் இவன் பொருட்டுப பிரஹ்ம விசதையைக்கொடுத்தல் கூடா. 

அல்லது பிரதாரத்தன ௮ரசனானவன் எனது வரத்தைக்கண்டு சத்துருத் தன்மை 

யைப் பரித்தியாகம் செய்தன னாதலின், Gar சீடரின் குணங்களை யுடையவ 

ig ager pros. இக்காரணத்தால் இவன் பொருட்டு விததையைக் கொடுத்தல் 
தகுதியாம்; ஈண்டு மிகுந்த விசாரம் செய்வதற்கு யாதொரு பயலுமின்றாம். இவ 

வசசன் ௮இகாரி சீடரின் குணங்களோடு கூடியவனாகுக, ௮ல்லது கூடா தவனா
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குக. எவ்வாற்றானும் இவ்வரசன் பொருட்டு ஹிததம வித்தையை யான் கூரு 

நிற்பேன் ; ஏனெனின், யான் முன்னர் நின்பொருட்டு வரத்தைக் கொடுக்கின்றே 

னெனக் கூறிய பிசதிஞ்ஞையைப் பிரஹ்ம வித்தையைக் கொடுத்தலால் உண்மை 

பாக்கவேண்டும். கருத்திதுவாம் :--இரண்வொக்கெங்கள் பரஸ்பரம் விரோத 

மடையின் ஒருவாக்யெம் பலமுடையதாம், மற்றொருவாக்கெயம் பலமற்றதாம், 

எவ்வாக்கியத்,திற்கு எவவகையானும் க.தியில்லாமற் போமோ ற௮வ்வாக்கியம் பல 

முடையதாம், எவ்வாக்கிய த்திற்கு எவ்வகையானும் கதியுளதாய்ப போமோ ௮வ 

வாக்யெம் பலமற்றதாம். ஈண்டுப் பிரசங்கத்தின்கண் பிரஹ்மவித்தையின் வசனத் 

இற்குக் கதியுள தாய்ப் போமாதலின் பலமற்றதாம். ஏனெனின், பிரஹ்ம வித்தை 

யின் ௮இசாரி யிருஇறத்தசாவர், ௮வருள், ஒருவனா உத்தம அதிகாரியாம்; மற் 

Oey Hass @ மத்திம ௮தஇிகாரியாம். ௮வருள் ஸ்.இரீ சங்கமற்ற விரக்த சந்யாசி உத் 

தம ௮திகாரியாம், இருகஸ்.தன் மத்திம ௮திகாரியாம். இவ்வாசன் இருகஸ்கனாத 

லின் வித்தைக்கு மத்திம அதிகாரியாம். இவ்வண்ணம் பிரஹ்ம விததையின் வ௪ 

னத்இற்குக் கதிகூடும், “மா. 72௦௨99 (போய்புகலற்க) இசன்பொருள் புரு 

ஷன் பொய்ம்மொழிபைப புகலலாகாதென்பது, இவவசன த.இற்கு வித்தை கொடுத 

தாலன்றி வேறொரு க.இிபின்றாம். ஆகையினால் இவ்வசனம் வித்தையின் வாக்க த 

தைக்காட்டினும் பலமுடையகாம); என Qe Draw Aer sg wo For Our RBs 

கூறுவானாபினன், ஹே பிரதாத்தன ௮ரசனே! இந இரனாகய எனனை நீயறி, யான் 

எத்தகையளெனின் கேட்பாயாக, சம்பூண ஜகத்திற்தும ஆன்மாவா யுளள 

வன், புத்திபாஇகளின் சாக்ஷி, ஆகாசம சாவததையும வியாபித.தி.ரபப அபோலச 

சர்வ ஜகத்தையும் உளளும வெளியும விபாபிதஅ கிறகின்றேன, KOA DHE சமா 

னமான சம்பூர்ண ஸ்தூலசூக்கும ஜகத்தற்றவன் ) இக்காணத்தால யான் துரிய 

சிவரூபன், தேசகாலவஸ்து பரிசசேதமற்றவன் யான்; சஜா தியபேசம், விஜா தீய 

பேதம், சுவககபேசம என்னும முப்2பதரப விதைபைத் தூக்கு மக்கனிவடிவன் 

யான். கற்பிதசர்ப்பசகண்டா திகளின் ௮இஷ்டான இரஜ்ஜ வைப போற்_நூல௪ சூக் 

கும சர்வப பிரபஞ்சத்திற்கும யானே ௮இிஷ்டானன் ; இக்காணச்தா லேகன். 
கருத்இி.௮வாம் :--இரஜ்ஜ5ரூப அதிஷ்டானம் தன்னை விஷயஞ செய்யும ஞான 

வாயிலாய்க் கற்பித சாப்பதண்டாதிகளை காசஞ செய்யுமாறு2பால ௮இஷ்டான 
ஆன்மாவாய யானும எனது விஷயக ஞானவாயிலாய்ச சர்வ கற்பிதப பிரபஞ்சத் 

தையும் சாசஞ் செய்பவனாவேன், மாயாவிசிஷ்டனாய் யானே ஈஸ்வானாயுள்ளேன். 

ஹே பிரதர்த்தன.! இக்தசைய எனது வடிவததை நீ விசேஷமாயறி, எனது 

சொரபஞான ?ம மனுஷராய உங்களுக்கு இதமமாம்; யாகா திகாமபலனாய சுவர்க்க 

சுகமும் ௮தன் சாசனமாய ௮பசரசா இயம பந்தகா.ரணமாம். ஆகையினால் மனுஷ 

ரின்பொருட்டு இதமன்றாம். உபாசனையின் பலமாய பிரஹ்மலோகசுகமும் ௮௪ 

சுக சாதனமும் பந்த ஹேதுவாம், ஆகையினால் மனுஷரின் பொருட்டு ஹி த 

மனறாம். சுவர்க்கலோக சுகமும், பிரஹ்மலோக சுகமும் மனுஆரின் ஈருட்டு 

ஹிதமன்றாயின், மனுஷலோகத்தின்௧ண் இராநின்ற வனிசாதி விஷயஜன்னிய 

சுகம் ௮த்இயந்தமற்பமாம்; விரைவில் ௮ழிவனவாம். இத்தன்கய மனுஷ லோக



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட ௧௫௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 159 

சுகம் மனுஷரின்பொருட்டு எவ்வண்ணம் இதமாம் ; மற்றோ, இதமன்றாம். ஹே 

பிரதர்.த்தன ? வாழைத்தம்பமானது சாரமற்றதாவதுபோலச் சம்பூர்ண சரீரமுஞ் 
சாசமற்றதாம். ஜலத்இின்கண் உற்பன்னமாகய புற்புதமானது கணத்தில் காச 
மாவதுபோல இச்சம்பூர்ண சரீரமும் ராசமாவதாம். இத்தசைய ௮கிதஇய சரீர த் 

தன்கண் வனி த்மு தலிய சாதனங்களால் உற்பனனமாய சுகம் கேவலர் துக்க 

ரூபமாம, ஆன்மவடி வமாகிய இர்துரறாப யானே ஏக சுகசொருபமாம், என் 

னிற் பின்னமாகிய சர்வ ௮னான்மவல் துக்களும் துக்கரூபமாம. ஆகையினால் 

ஹே பிரதர்த்தன ! இவ்வுலகின் கண் எககாலத்தினும எவ்வஸ்அவும் இதமனராம்; 

உலகின்கண் எவ்வஸ்த)வும ஹிதமேயன்றராயின் ஹிததர ஹிததமங்களின் ஆசை 
ெயெவ்வண்ணங் கூடும, கருததி௮வாம் :--ஹித.த்தைப்பார்க்கலும அதிகமான 

தற்கு ஹிததாமென்று பெயராம. ஹிததாத்திலும் அ.இிகமானதற்கு ஹிததம 

மென்று பெயராம,. அ௮ரநதசொருப இந்திரனாகய என்னிற் பின்னமாகய எவ்வ 

னான்ம பதார்ததமும் ஹிதமும ஹிததாமும் ஹித;தமழும் அன்றும். 
சங்கை :--ஹே தேவராஜ இந்தானே. உலகன்கண் எபபதார்த்தமும் 

ஹிதமும், ஹிததரமும அன்றாயின், முன்னாத் தாங்கள் ௮ன்மஞான த்தை ஹித 

தமமெனக் கூறியது எங்கனம் பொருந்தும். ஏனெனின், ஹிதஹிததா அபே 

க்ஷையால் ஹிததமங் கூறவேண்டும், 

சமாதானம் :--ஹே பிரதர்தீதன ! கற்பித முசசரீ.ரங்களின் ௮பேக்ஷையாற் 

ஈத்த அ௮ன்மா துரியமெனப்படும் ; அதுபோல, மயக்கம் பொருர்திய உணர்ச் 
சியாற் சத்தமான all sail 5 57 ௮பேக்ையால் அன்மஞானம் ஹிததம 

மெனப்படும். ஆண்டு மனுஷர்கட்கும் தேவதைகட்கும் உண்டாம் விஷயஜன் 

னிய சுகம் ஹிதமாம். ௮ந்த விஷயஜன்னிய சுகத்தைக்காட்டி லும் வைராக்கியம் 

ஹிதகாமாம், ௮ந்த வைராககயத்திலும் ஆன்மஞானம் ஹிததமமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் : ! மனுஷூலோகத்தின் ட் ன்னிய சுகமும் சுவாக் 

காதி லோகத்தின் விஷயஜன்னிய சுகமும் ஹி தமென்ழ்... வசாக்கியம் ஹி த்தர 

மென்றும் முன்னர்த் தாங்கள் கூறியது பொருந்தாது) எடே. "ன், மனுஷ லோக 

சுகத்திலும் சுவர்க்காதி லோகசுகம் உற்கருவ்டமாம்; ஆகையினால் மனுவ லோக 
சுகமோ ஹிதமாம் ; சுவர்க்காதி லோகசுகம ஹிதத மாம் ; வைராக்கியத்திற்கு 

ஹிககர,த௲ன்மை பொருநதாது. 

சமாதானம் :--மனுஷ லோகசுகத்தைக் காட்டிலும் சுவர்க்காதி லோகசுகத் 

தன்கண் எவ்விசேஷத்தன்மையை நீ கூறினாயோ ௮.து சொரூபமாயே இருக்கின் 

றதா? அல்லது சாதனத்தாலா ? ௮வற்றுள் ; சொரூபமாயே விசேஷத்தன்மை 

யுளதென்னும் முதற்பகூம பொருநஈதாது ) ஏனெனின், மனுஷலோகத்தின் 

யாதொரு விஷயஜன்னிய ௪கமுளதோ அங்கனம் சுவர்க்கலோகத்தின்௧ண் எவ் 

விவபஜன்னிய சுகமுளதோ ௮ங்கனம் பிஹ்மலோகத்தின்௧ண் எவ்விஷபஜன் 

னிய சுகமுளதோ அவ்வெல்லாச் சுகங்களிலும் ௮னுகூலத் தன்மைத்தர்மம்
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சமானமாம். ஆகையினால் சொருபமாய்ச் சுவர்க்காதி சுகத்தின்கண் விசேஷக் 
சன்மை சம்பவியாது, சாதனங்களின் விசேஷத்தன்மையினால சுவர்க்காஇ 
சுகங்களின் விசேவூத்தன்மை கூடுமென்னும் இண்டாவதுபக்ஷமும பொருந் 

தாது; ஏனெனின், சுவாக்காதி லோகஙகளில் இராநின்ற தேகதாரி ஜீவர்கட் 

குப் பல்வகையாய அகாசமிருக்கின்றது ) நேத்திராஇ இச திரியங்களோடு கூடிய 

சாரீ ரமிருக்கின்றது  மனோம்மியமான ஸ் இரீ யுமிருக்கின்றனள். ௮, தூபோலவே 

மனுஷலோகத்தின்௧ண் இசாநின்ற தேகதாரி ஜீவர்கட்குப பல்வகையாய ஆகார 

மிருக்கன்ற.து; ேதுதிராதி இரகதிரியங்களோடு கூடிய சரீரமிருககின்றது ) 

மனோம்மியமான ஸ் இரியு மிருக்கன்றனள். கருத் இிதுவாம் னுமிருக பானத 

தால் தேவதைகட்குக இருபதியுண்டாவதுபோல நெல் கோதுமை முதலிய 

அ௮ன்னபக்ஷணத்தால மனுஷர்க்குக இருபதியுண்டாம, ௮ங்கனமே புல் முத 

லியவற்றைக தின்னுதலால் மிருகாதிகட்குற இருபதியண்டாம். அவர்க்காதி 
லோசுங்களில் இராரின்ற ௮பசா ஸ்திரீகள் தேவதைகளின் சுகசாதனமாவர், 
அதுபோல மனுஷலோகக்தின்௧ண் இராநின்ற ஸ்திரீகளும் புருஷர்களின் ௬௧ 
சாதனமாவர். இவை முதலாகிய சரவ சாதனங்களிலும் சமானத்தன்மையுளது, 

' மனுஷூலாக சுகமானது பராதீனமா மாதலின் சங்கை :--ஹே பகவன் 

நிக்கிருஷ்டமாம் ; சுவர்க்காதி லோகங்களின் சுகம் பசாதினமன்றா மாதலின் 

உற்கிருஷ்டமாம், 

சமாதானம் :--2ஹ பிரகாகதன. இசாஜசேவையாற் கிடைக்க லெளகிக 

*கமானது பராதீனமாம] அதுபோலக் '2தவதைகளின் ஆசாதனையாற Hon ss 

(9சஹ்மலோக சுகழும் சுவர்க்கலோக சுகமும பரா தீனமன்றாம். ஆகையினால் சம் 

பூர்ண லோகத்தின்௧ண் ஜீவாகடகுப பரா$ீனத்கன்மை சமானமாம. சவத 

இச.த்தன்மை எவவுலகன் கண்ணுமின்றாம. ஏனெனின், ஈமமனோர் யாவரினும் 

அதிகமாகிய இரண்யகாபபலும் ௮ஈதாயாமியாகய ஈண்வசாதீனமாம, இந்திர 

னாகிய யான் இரண்யகர்ப்பனுடைப அதினமாம, இசண்யகர்ப்பனும் இர்இர 

னாப யானும பராதினமாயின் ௮ன்னியர்களின் ஈதஈதரத்தன்மையின் கதை 

பென்னாம் ? அல்லது மனுஷலோக2ம முதலாய் இரண்ய கர்ப்பலோக பரியந் 

தம் எவ்வளவு விஷபஜன்னிய சுகங்களுளவோ லுச்சுகங்கள் யாவும் ஸா.திசய 

தாஷதக்தோட கூடியனவாம ; அகையினாலும சமானமாம். ஏனெனின், அந்தா 

யாமியாகய ஈஸ்வர ஆநந்தத்தைப பார்க்கிலும் நாறு மடங்கு குறைர்ததாம் 

இரண்பகர்ப்பனுடைய அநந்தம்) இரண்யகர்ப்பனுடைய அரநதத்தைப பார்க 

இலும நாறு மடங்கு குறைந்ததாம் பிரஜாபதியின் ஆரரதம்) பிரஜாபதியின் 

ஆரர்தத்தைப் பார்ககிலும் நூறு மடங்கு குறைந்ததாம் இர்தரனாயே எனு 
ஆரந்தம். இரண்யகாப்பனுடைய விஷய ஜன்னிய gon scp Qe Brey Bw 

எனது ஆராதமும் ஸாதிசய தோஷ ததோடு கூடியனவாயின், மற்றைய தரக் 

தங்களின் கதையென்னாம? ஹே பிரதர்த்தன! மனுஷர்களாயெ உங்களுக்கு 

மனுஷூலோக ஸ்இரீகளின் .தலிங்கனத்தாற் சுகமுற்பன்னமாவ.து போலவே



அத்தியாயம்,] இருக்குவேதத்தின் கெள்ஷீத£ உபநிட ௧௬௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 16] 

ச 
இர் திரனாயெ எனக்கு இச்சுவர்க்கலோச ஸ்.திரீகளின் ஆலிங்கனத்தாற் சுகமுண் 
டாகின்றது. ௮ போலவே இசண்யகர்ப்பனுக்கு "ஸ்திரீ அலிங்கனத்தாற் சுக 

முண்டாசன்றது. அதுபோலவே எஈஸ்வானுக்கு ஸ்திரீயின் ,லிங்கனத்தாற் 
௬௪ முண்டாடுன்றது. விஷய ஜன்னிய ருகத்தின்கண் இஞ்சித் மாத்திரையும் 
விசேஷக் தன்மையின்றாம். 

ஆகையினால் சுவர்க்காதி சுகத்திற்கு ஹிசதாத்தன்மை சம்பவியா.து. 

மற்றோ, விஷய ஜன்னியசுகம் எனக்கு வேண்டாமென்னும் வைசாக்கயமே 

ஹிததசமாம். ஏனெனின், விஷய ஜன்னிய சுகங்கள்யாவும் கடாஇகளைப் 
போல அழியும், இவ்வைராக்கய ரூப சுகம் உத்தம புருஷர்கட்கு ஒரு தாழுற் 

பன்னமாயின் மீண்டும் அழியாது; மற்றோ, சாளுக்குராள் விர் த்தயடையா நிற்கும். 

ஆகையினால் விஷபஜன்னிய சுகத்தினின்று முண்டாகும் வைசாக்கயம் ஹிததர 
மாம். அல்லது, வார்திசெய்த ௮ன்னத்தின்கண்ணும் மலமுதலியவற்றின்கண் 

, ணும் உண்டாகும் புருஷனது வைராக்கியத்தில் கேவலம தோஷதிருஷ்டியே காச 

ணமாவதுபோல விஷய ஜன்னிய சுகத்தின்கண் தோஷதிருஷ்டியே வைசாக்கிய 
காரணமாம். தோஷ.திருஷ்டியின் வேருய் யாதொருகாரணமும் வைராக்கயத் 

இன் பொருட்டின்றாம். விஷபஜன்னிய சுகத்தின்கண்ணோ பாகிய தனாதிகளாகய 
அ௮ரேக கா.சணங்களுள. கையினாலும் விஷய சுகத்தினின்றும் வைசாக்யெரூப 
சுகம் ஹிததாமாம, ௮ல்லஅ, எபபுருஷனுக்கு விஷயத்தின்கண்ணே தோஷ தரி 

FU SAO HD வைராக்யம் உற்பன்னமாகவிலலையோ, மாறாய் விஷய சுகத்தின் 
கண் இச்சை ௮இகமாய் உண்டாகிக்கொண்டிருக்குமோ, அத்தகைய வைராக்கிய 

மின்றிய புருஷனுக்கு இவன் என்னைபபார்க்கிலும் ௮இ௧ சுகயாம், இவனிடத்தில் 

சுகசாகனமிருக்கன்றது ) ௮து என்னிடததில் இல்லையென்று இவ்வகையாகிய 
விஷமத்தகன்மை ஞானவடிவ அ௮கூனி யேபபோதுந தாகத்தைக் கொடுக்கும். 

கருத்திதுவாம் :--பிரஹ்மலோக பரியந்தமுளள விஷயஜன்னிய சம்பூர்ண ௬௧ங் 

கடைப்பினும் தீனத்தன்மையின் நிவிர்ததியுண்டாகாது, வைராக௫யமுண்டாயின் 

தினத்தன்மை நிவிர்த்தியாம். இக்காணத்தினாலும் வைசாக்கெமே ஹிததா 

மாம். இவ்வைராக்கெயத்சைக்காட்டி லும் யான் 3ாஈதசொருப அன்மாவாயிருக் 

கின்றேன் என்றுண்டாகும் ௮த்விதீய ஆன்மாவின் ஞானம் ஹி தீ,சமமாம) ஏனே 

னின், வைராக்கியத்தால் மூல அஞ்ஞான த்தின் நிவிர்த்தியண்டாகாது. ஆகை 

யினால் மித்தை யுணர்வாலுண்டாகும் சம்ஸ்சாசத்தால் வைராக்கெயமுடைய புருஷ 

னுக்குப் பயமுண்டாடிக் கொண்டிருக்கும். யான் ss Gu gestae god 

ஞானத்தால் மூல ௮ஞ்ஞானத்தஇன் நிவிர்ததியா மாதலின் ஞானவானுக்குப் 
பொய்யுணா்சசயா லுண்டாகய சம்ஸ்காரத்தாற பயமுண்டாகாது, இக்காரணத் 

தால் வைசாக்கியத்திலும் ௮த்விதீய ஆன்மாவின் ஞானம் ஹிகதமமாம். ௮ல் 

லது, ஆன்ம சொரூபாரந்தத் தோற்றதஇின்கண்ணே தடையாகூய துக்க நிவிர்த் 
தியின்கண் வைராக்கிபம் காரணமாம், ஆன்ம சொருபாரந்தத் தோற்றத்தின் 
கண் வை.சாககியம் சேசே கா.ரணமனறும் ) மற்றோ; ப்சம்பசையாய்க்" காசண 
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௧௬௨ LS ஆத்மபுராணம். [ஏோண்டாவது 

மாம். எனது அ௮த்விதீய ஆன்மாவின் ஞானமோ ஆன்ம சொருபாநந்தத் தோற் 
றத்தின்கண் சாக்ஷாத்காரணமாம். ஆகையினாலும் ஆன்மஞானம் வைராக்கியத் 

இலும் ஹிதகமமாம். ஹே பிரதர்த்தன ! யான் இஈஇிரவடிவ ஆன்மா என்னலும் 

ஞானத்தின் வேறாகிய எவ்வஸ்.துவும் உலகின்கண் ஹிததமமன்றாம். எனது 
ஞானமே ஹிததமமாம. ஹே பிரதர்த்தன ! பிரஹ்ம ஹத்தியே முதலாய 

எப்பாபங்கள் உலகின்கண்ணும் சாஸ் இிரத்தின்கண்ணும் பிரசித்தமாமோ, எப்பா 

பங்களால் ௮ரந்தங் கோடிகற்பங்களில் ஜீவாகட்கு ௮ஈஈதத் துன்பங்களின் பிராப்இ 
யுண்டாகுமோ ௮த்தகைய பிரஹ்ம ஹத்தியா தி பாபங்களும் எனது ஞானமகமை 

யால் ஜீவாகளை யொருககாலும் ஸ்பரிசம் செய்யமாட்டா. ஹே பிரதரத்தன ! 
ஞானவானைப் பிரஹ்ம ஹத்தியாதி பாபங்கள் தீண்டமர்ட்டா என்னும் எனது 

வசனத்தை ஆன்ம ஞானியின் உறுதிவடிவ ௮ாதத வாதமென நீ யறிபற்க,. 

மற்றோ மெய்பென்றேயுணச்தி ; ஏனெனின், இவ்வான்ம ஞானமூஏமையால் எப 
பாவமும் என்னைப்பற்.றுவ இன்றாம். 

இவ்வர்த்தத்தை விஸ்தா.ரமாய் நின்பொருடடு யான் கூறுகின்றேன்; நீ ஏகாக் 

இர இித்தகிர்த்தியொடு நின்று கேட்பாயாக :--மூவுலலுக்கும் இறைவனான 

இஈதிரனாகிய யான் எனது காபபின்பொருடடும் பிரஜைகளைக் காபபா ற்றும்பொரு 

ட்டும் ௮ரநதம் பாவங்களைச செய்தேனாயிலும் ஆன்ம சாக்ஷ£த்கா.ர மடமையால் 

அபபாவங்களெனது சோமததையும் கெடுக்கவில்லை. இபபோது அபபாபங் 

களைக் காண்பிப்பேன் :--2ஹ பிரதர்ததன ! ஒருகாலத்தில துஷ்டாவெனப் பெய 
ரிய தேவதையின் மைஈதனான விறாவரூபன் தேவதைகளாடிய எங்கட்குப் புசோ 
கிதனாயினான். ௮வவிஸற்வரூபன் ஓரிடத்தில் தைத்தியரின் சகோதரியினிடம் 

உறபன்னமானவன் ) ௮வனுககு மூன்று சிரங்களிருஈகன ; ஒன்று சாத்விக இயல் 

புடைய, மற்ருன்று தாமச வியல்புடையஅ, மறறஜொன்று இசாஜச௪ வியல் 

புடைய. அவற்றுள், தேவதைகளின் ௮னுசாரியாய் அவ்விஸ்வரூபன் சாத்விக 

முகத்தால் ௮மிருதததைப பானம செய்தனன். அசுரர்களின் ௮னுசாரியாய் ௮வ் 

விஸ்வரூபன் தாமசமுகத்தால் மதுபானஞ்செய்தனன். இராஜச முகத்தால் ௮வ் 

விற்வரூபன் மனுஷரைப போன்று ௮ன்னாஇகளைப புஜித்சனன். ௮வ்விற்வரூபன் 

ஒருகால் ஒரு யாகததில் இருதஅவிக்காய்த் 2 தவைகளின்பொருட்டு ஒக்கிய சப 

தத்தால யாகபாகச்தைக் கொடுத்தனன். தனது மாதாவின் பக்ஷபா இகளாகயெ 

சு ரர்களின்பிபாருடடும தாழ்ஈத சபதத்தால யாகபாகத்தைக கொடுததனன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / விஸ்வரூபன் தேவதைகளின்பொருட்டு யாக 

பாகத்தைப் பிரத்தியகஷமாய்க் கொடுத்ததுபோல, அசுரரின்பொருட்பெ பிரத்தி 

யக்ஷமாய் யாகபாகத்தை ஏன் கொடுக்கவில்லை ? 

சமாதானம் :--யாகபாகஸ்தர் ௮சுரான்றாம். ஆகையினால், அவர்பொருட்டுப் 

பிரத்தியகூ யாகபாகங் கொடுத்தல சமபலியாது. இவ்வார்த்தை யுலகின்சண் 

ணும் பிரசித்தமாம, குறிபபிடட நான்கு புருஷர்க்கு ௮ச௪ன் ஒரு ரொமங் 

கொடுப்பனாயின், ௮க்கரொமத்திற்கு ௮ர்சால்வரோ பாகஸ்தராம், அர்தக் ரொமத்
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தன்கண் பிசுன (பொய், கோள்முதலிய) விர்த் தயால் ஜீவியா நிற்பவனாகய துஷ்ட 
னெருவ னிருப்பின் ௮வன் சொமத்தின் பாகஸ்த னன்ராயினும் கராமபாகத்தை 

யடைவன், னால் அத்்.துஷ்ட புருஷனுக்குக் ரொமத்தின் பாகம் பிரசித்தமாய்க் 

இடைக்காது; மற்றோ மறைவாய்க் இடைக்கும். பாகஸ்த.ராய கால்வருக்கோ கிரா 

மத்தின் பாகம் பிரசித்தமாய்க் டைக்கும். னால் ௮ப்பாகஸ்தனுக்குப பாகம் 

கொடுத்தல் சொமத்டுன் சுவாமிக்கு (எஜமானுக்கு) அரர்த்தஞ் செய்விப்பதாம் ; 
ஏனெனின், ௮ப்பிரசித்தமாகயே பாகத்தின் ௮டைவால் பையப் பையச் சாமாத்இி 

யக்தை யடைந்த துஷ்ட புருஷன் ஒருகாலத்தில் கிராமத்தின் சுவாமியைக் கொல் 
வன், சரொமாதி சம்ப த்துக்களையும் கவர்வன். கையினால், பாகமின்றிய புருஷனுக் 

குப் பாகத்தின் ௮டைவு சுவாமியின் ௮ரர்த்த காரணமாம். இவ்வார் சதை யுலகன் 

கண்ணே பிரசித்தமாம். இவ்வண்ணம விசாரித்துத் தேவதைகட்கு ௮நிஷ்டம் 

செய்பவராகிய அசுரரின்பொருட்டு யாகபாகத்தை யடைவிபப தாகிய விற்வரூபன் 
தீன் கிரியைப பார்தது ௮பபுரோகுதனிடத்தே இததகைய மதியை இர்்இரனாகய 

யான் செய்மதன் :--இவவிற்வரூப புரோகிதன் எனது சத்துருவாகிய ௮சுரரின் 

ஹிதத்தை விரும்புகின்றனன் ; ஆதலின் ௮ரசனாட என்னையும் தேசத்தையும் 

கெடப்பன் ; ஆகையினால் இத்துரான்மாவாகிய விஸ்வரூபன் கொல்ல யோக் 

கஇியவைன், 

இபபோது விற்வரூபனது துரான்மபாவத்தைக் காண்பிபபாம :--விற்வா 

சத்தோடுகூடி யிராநின்ற தேவதைகளாகிய நம்மை நாசம் செய்யும்பொருட்டு 

இவ்விஸவரூபன் ஈமது சததுருவின்பொருட்டு யாகபாகத்தைக் கொடுககின்றனன். 
ஆகையினால் இவ்லிஸ்வரூபன் அுரான்மாவாம். ஈன்றி கொன்ற புருஷனை உலகன் 

கண்ணும் துரான்மாவென்பர். அலலது எபபுருவன் எவனன்னததை யெப 

போதும் புசிபபனோ ௮பபுருஷனுக்கு ௮வ்வன்ன தாதாவானவன் ஆன்மாவாம, 

ஆன்ம துரோயொனவன் ௮த்தியர்தம பாவியாவன், இது எல்லா _நூற்களின் நுணி 

பொருளாம். இவ்விசுவரூபனோ எபபோதும் சேேவதைகளாகயெ ஈமதன்ன த்தைப் 
புசத்தவனாதலின் தேவதைகளாகிய காம் விறவரூபனுடைய ஆனமாவாம். இவன் 

ஈமமோடு துரோகம் செய்பவனாப்த் தனது ஆன்மாவோடு துசோகம் செய்தவ 

னாவன். ௮ன்ம துரசோடுக்குச் சமானமாகிய பாவி யெவனுமில்லையாம். இவ்விசுவ 

ரூபன் வேதங்களை யுணர்ந்தோன், பிராஹ்மணன், ஈம்மெல்லா ே துவதைகட்கும் 

புசோ௫ுதன்; ஆகையினாற் கொல்ல யோக்கியனன்றாயினும எஜமானனாகய ஈம் 
மைக் கொலல இவன் முயன்றனனாதலின் இத்துசான்மாவாகய விஸ்வரூபன் ௮வ 

சியம் கொல்ல யோக்கியனாவன். ஹே பிரதாத்தன! இவ்வண்ணம் ஆய்ந்து இரதிர 

னாய யான் தேவதைகளின் சபையின்கண் ௮ர்த விற்வரூபனஅ மூன்று மத்தகம் 

களையும் வஜ்ஜிசாயுத.த்தால் வெட்டியெறிர்தேன். ௮ப்பாபகார்மத்தால், ஆன்ம 

ஞான மடூமையால் என சோமமா த்.தரமும் கெடுக்கபபடவில்லை. 

ஹே பிரதர்த்தன ! ஆன்மஞான மடூமையால் வேதாந்த விசாரமற்ற கோடி 

சர்நியாசிகளைக் கொன்றும், என்னைப் பாவம் திண்டவில்லை) முன் ஒருகாலத்தில்
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ஒரிடத்தே கோடி சந்நியாசிகள் கூடியிருந்தனர். ௮வர் வருணாசிரம ஆசாசங் 
களிற் பிரீ இயுடையவர்; பிரஹ்மசரியம், இருகஸ்.தம், வானப்பிரஸ்தம், சக்நியாசம் 
என்னு மிர்நான்கு ஆசிரமங்களில் உத்தம ஆசரமமாயெ சர்கியாசத்தோடு கூடின 
வர்கள்  இவவிர் தான் என தான்மாவென்னும் சர்வான்ம ஞானமின்றியவர்கள். 
௮.த தகைய வெளிமுகமாகய சர்கியாசிகளைப பார்த்து இர்இரனாயெ யானிது 
கேட்டனன் :---8ங்கள் எல்லோரும் யாவரென யான் கேட்டவுடன் அவர் என் 

னைப் பார்த்து, வருணாசிரம கர்மங்களைச் செய்யும் சந்நியாசிகள் யாங்கள் எனக் 
கூறி, மீண்டுமவர் தெய்வத்தால் மோசுமுற்றவராய் இவவண்ண மென்னிடத்தில் 

கூறுவாராபினர் :--சந்நியாசெகளாகிய எங்களை வினவவர்த 8 யாவன். சச்கியாசிக 

ளின் இத்தகைய நிரா தரத்தோடுகூடிய வசன த்தைக்கேட்டிம் ருபையோடுகூடிய 
இர்திரனாபெ யான் ௮ச்சந்நியாசகளை கோக்கக் கூறியதாவது :--ஜஹே சக்நியாசி 

களே! உங்கள் யாவருக்கு மான்மா இர் தஇானாயெ யான் எனக்கூறிய எனது வசனத் 
தைக்கேட்டு ௮ச்சர்கியாசகள் யாவரும் கோபத்தோடு கூடியவராயினர் ; ௮வர் 
மூர்க்கசாயிலும் தம்மைப பண்டிதரென நினைந்தவராய்க் தெய்வத்தால் மோகமுற் 
றவராய் மீண்டும் நிராதாத்தோடுகூடிய வசனத்தை இர்தரனாயயே என்னிடத் 
இற் கூறினர், சரீரரூப விக்ரெகவானாயெ § எவ்வண்ண மிர் இரனாவாய் ? 

கருத்திதவாம் :-- இர்தரனென்னும் சப்தம் இந்தா சப்தத்தினாத்தம் என்னுமிவ் 
விரண்டினும் வேறாய் யாதொரு இந்திரனும் சம்பவிப்பதைக் காணோம். அவற் 

அள் இர்திெ சபதத்தை யி௩இரனெனக் கூறும் முதற் பக்ஷத்தில் விக்கரகுவானா 
இய நினக்கு இதர ரூபத்தன்மை சம்பலியாது, இஈதிரசபதத்தி னர்ததத்தை 
இர்இரனெனக் கூறும் இரண்டாவது பக்ஷத்திலும், விகசரகம், ஹவிஷின்போ 

கம், 8சுவரியம், பிரசன்னத்தன்மை, பலப்பிசதானம் என்னும விக்கரகாதஇ 

Big விசேஷணங்களோடு கூடிய தேவதை விசேஷம் இரஇரசப்தத்து னருத் 

தமா? அல்லது நீ கூறிய சம்பூர்ண சரநியாசிகளினான்மா இரதி சப்தத்தி னருத் 

தமா? அவற்றுள், முதற் பக்ஷமோ சம்பவியாஅ; ஏனெனின், சரீ ரரூப விக்கரகத் 

தோடு கூடிய தேவதை விசேஷம் இந்திரசப்தத்து னருத்தமாயின், யாகத்தின் 
சண் அதிதியின் பிரத்தியக்க மாவதுபோல இர்இரனது' பிரத்தியகஷ ஞான 

ழமூம் உண்டாதல் வேண்டும். யாகத்தின்கண்ணே இந்திரனது பாத்தியக்ஷ ஞான 

முண்டாவதின்றாம். ஆசையிஞல், சரீ சரூப விக்சரெகவானாயே தேவதை விசேஷம் 

இர்இசசப்தத்தி னர்த்தமெனல் சம்பவியாது, ஹவிஷ் அன்னத்தின் போக 

ரூப விசேஷணத்தோடு கூடிய தேவதை விசேஷம் இர்தரசப்தத்ி னருத்த 

மெனவும் கூறல் சம்பவியாது) ஏனெனின், ௮இதியின் பொருடடு யாகத்தின் 

கண்ணே கொடுக்கபபட்ட ௮ன்னத்தை ௮வ்வஇதி புசிபபன்) இஃதியாவரும் பிரத் 

இயக்ஷமாய்க் கண்டதேயாம். ௮ங்கனம் யாகத்இன்கண் இந்திராதி தேவதை 

களின் பொருட்டுக் கொடுக்கப்பட்ட ஹவிஷ்வடிவ ௮ன்ன சத்தைக் தேவதைகள் 

புசிப்பதில்லையாம். தேவதைகள் ஹவிஷ் ௮ன்ன,ச்தை யாகத்தின்சண்ணே புசப் 

பாசாயின், ௮திஇயைப் போன்று எங்கட்குத் தோற்றவேண்டும் ; geo Capp 

வில்லையாம்.
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சங்கை :--தேவதைகள் பிரசித்தமாகிய ஹவிஞஷ்வடிவ ௮ன்னத்தைப் பக்ஷ 

ணஞ் செய்வதில்லையா மென்றாலும், வண்டானது மலரின் உணத்தை சவர்வது 

போலச் தேவதைகளும் அன்ன த்தின் சாராம்சத்தைக் கவருவர், 

சமாதானம் :--6 கவதைகள் ௮ன்னத்தின் சாராம்சத்தையும் கவர்வதின் 
ரூம்) ஏனெனின், தேவதைகள் முன்னத்தன் சாராம்சத்தைக் சவருவாசா 
யின், ஸ்ரீ கணேசப் பெருமானுக்குச் சமர்பபித்த மோதகமானது சாசாம்ச மற்ற 
தககவேண்டும் pe Frome மற்றதாய் மோதகமாதலைக் காணோம். ஆகை 
யினால் ஹவிஷின் போதவடிவ விசேவணத்தோடு கூடிய தேவதையும் இந்இர 
சப்தத்தின் ௮ாத்.தமாய்ச சம்பவிப்பதில்லையாம். 

ஐீசுவரியரூப விசேஷண த்தோடு கூடிய தேவதா விசேஷம் இந்திர சப் 
தத்தின் அர்த்தமென்னும் கூற்றும் பொருந்தாது; ஏனெனின், சன்பால் 
சுவாமித்தன்மையின் அபிமானமும் மற்றவற்றின்பால் என்னுடையதென்னும் ௮பி 
மானமும் உடைத்தாதல் 8சுவரியமாம். ௮ல்லது ௮0ேக யாகங்களில் ஏககால 
அடைவின்பொருட்டு அ௮கந்த வடிவத்தைச் தரிக்கும்படியான ஆற்றல் 88சுவரிய 
மெனப்படும். இவ்விசண்டு ,பக்ஷத்தின்கண்்ணும் தேவதை இசாகமுடையதென் 
௮ச் சித்இுக்கன்றது. ஆகையினால் இராகத்சை (இசசையை) உடையவள்ையும் காரா 
வடிவங்களைத் தரிபபவளாயு மிராநின்ற வேசியையும் மதிமானெவலும் பூஜியா 

தீதுபோல, இராகவானாயும் சாநாவடிவங்களைத் தாரணஞ் செய்பவழையு மிராநின்ற 

தேவதையை எப்புக்திமான் பூஜிபபன்; (பற்றோ எவனும் பூஜியானென்௧. ஆகை 
யினால் 88சுவரிய விசிஷ்ட தேவதா விசேஷமும் இர்இர சப்தததின் ௮ருத்தமாய்ச் 

சம்பவியா௮, 

பிரசன்னத் தன்மைவடிவ விசேஷவணத்்தோடுகூடிய தேவதா விசேஷம் 
இர்தா சபதத்தின் ௮ருத்தமெனக் கூறலும் சம்பவியாது; ஏனெனின், யாகாதி 

கர்மங்களைச் செய்தலால் தேவதை பிரசன்னமாமா ? ௮ல்லது, யாகாதி கர்மங்க 
ளின்றியும் தேவதை பிரசன்னமாமா ? ௮வற்றுள, முதற்பக்ஷம் சம்பவியா.து. 

ஏனெனின், கர்மம் செய்தலினாலேயே தேவதை பிரசன்னமாயின் மனுவூ.ராயெ 
எங்களைப்பார்க்கிலும் தேவசைகளிடத்தே என்ன சிறப்புள்ள, சேவை வடிவ 
காரமத்தைச் செய்யாகின்ற.பிராணியிடத்தே மனுவாக யாமும் பிரசன்னத்தை 

யடைகின்றோம். ௮ங்கனம் யாகரூப கர்மத்தைச் செய்யாநின்ற புருஷனிட த்சே 

தேவதையும் பிரசன்னத்தை யடைகின்றது. ஆகையினால் மனுஷராகய எம்மைப் 
பார்க்லும் தேவதைகளிடத்தே விசேஷத்தன்மை சத்தியாது. கருமம் செய் 
யாமலே தேவதை பிரசன்னமாமென்னு மிரண்டாவதஅபக்ஷமும் சம்பவியாது; 
ஏனெனின், கருமமியற்ருமலே தேவதையின் பி.ரசன்னத்தன்மை யாண்டும் கண் 

டிலேம். ஆகையினால், பிரசன்னத் தன்மைவடிவ விசேஷணத்தோடுகூடிய 
தேவதா விசேஷமும் இந்திர சப்தத்தின் ௮ருத்தமன்றாம். இக்காரணத்தால் 
பலப்பிரசானவடிவ விசேஷணத்தோகூடிய தேவதா விசேலமும் இந்திர சப் 
தத்தின் ௮ருத்தமாயச் “சம்பவியாத) ஏனெனின், பிரசன்னத்தன்மையின் பின்
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னே பலங்கொடுத்தல் பொருந்தும். பிரசன்னத்தன்மை யின்றாயின் :பலப்பிச 

தானமும் தேவதையின்௧கண்ணே சம்பவியாது. அகையினால் பலபபிரகான ரூப 

சேவணத்தோடுகூடிய தேவதா விசேஷமும் இந்திர சப்தத்தின் அருத்த 
மன்றாம். இவ்வளவு கூறியதால் விக்ரெகாஇ 8%.து விசேஷணங்களோடுகூடிய 
தேவதாவிசேவம் இதர சப்தத்தின் ௮ருத்தமாமென்னும் முதற்பக்ஷத்தைச் 

சந்நிமீரசிகள் கண்டித்ததாம. 

இப்போது நம்மெல்லோருடைய அன்மா இந்திர சப்தத்தின் ௮ருத்தமா 

மென்னு மிரண்டாவது பக்ஷக்தை சர்நியாககள் கண்டித்தல் :--ஈம்மெல்லோரு 

டைய ஆன்மா இந்இர சப்தத்தின் ௮ருத்தமாய்ச் சம்பவியாது, ஏனெனின், சம் 
பூர்ண பிராணிகளின் ஆன்மா ஒவ்வொரு சரீ ரத்தின்கண்ணே வெவ்வேரும். 

எல்லா சரீரத் தன்கண் ணும யான்மாவொன்றே அபின் ? ஒரு சரீரத்தில் சுக க் 
கத்தின் ௮னுபவமுண்டானால் சர்வ சரீ.ரங்களிலும ௬௧ துக்கத்தின் ௮னுபவ 

முண்டா தல்வேண்டும், ஆனால் அனுபவமோ உண்டாவ௫இன்றாம். ஆகையினால், 

சர்வசரீ.ரங்களில் ஆன்மாவொன்றன்றாம ;) மற்றோ காகா ௮ன்மாவாம். புண்ணிய 
பாவங்களின் கர்த்தா ஆன்மாவாம; ஆன்மாவே அவற்றின் பலங்களாகிய ௪௧ 

துக்கங்களின் போக்தாவாம் ; ஆன்மா அமூர்த்தமும் விபுவுமாம், புத்தி (1), 

சுகம் (2), அக்கம் (8), இச்சை (4), துவேஷம் (4), ழேயற்சி (6), தர்மம் (7), 

அதர்மம் (8), சம்ஸ்காரம் (9), சங்கை (10), பரிமாணம (11), வேற்றுமை (12), 

சையோகம் (13), விபாகம (14) என்னும் பதிரான்கு குணங்களோடுகூடியது 

ஆன்மாவாம். யான்சுக யான் அக்கயென்னும் பிரதீதககு விஷயமான்மாவாம். 

நீ சஈகியாகெளாகய எஙகளைசககாட்டினும் வேருய்த் தோறறுகின்றனையா தலின் 
எல்லா சந்நியாசகளுடைய அன்மா நீ எந்ஙகனமாவாய், மறறோ நீ யெங்களுடைய 

ஆன்மாவன்றாம். அகையினால் இஈதிர சபதத்தின் ௮ர௬கத மிந்இரனன்றாம் ; 
மற்றோ இர்தரனென்னும சபதமே இர்தானாம. Oar suse San வேய் 

cad Br தேவதையின் வடி.வமுமின்றாம். இவ்வண்ணம் சர்வ தேவதைகளும 

சப்தவடிவமாம் ; சப்சத்தினும் வேருய யெத்தேவதைகளுமின்றாம். 

ஹே பிரதர்த்தன !/ ௮ந்தப பகாமுக (வெளிமுக) சந்நியாசிகள் இவ்வண்ணம் 

குதர்க்கத்தோடு கூடியதும் நிராதாவோடு கூடியதுமாகிய வசனங்களைக் கூறி, 

மீண்டும் என்மேற் கோபஞ்செய்தனர். ௮சசந்நியாசிகளின் மர்க்கதீ தன்மையை 

யும் வசனங்களின் குரூத்தன்மையையும காரணமின்றிக் கோபி தீதலையும் கண்டு 
மீண்டும் கஇருபையோடுகூடிய இர்தரனாயே யான் அ௮சசந்நியாடிகளைப் பார்த்துக் 
கூறியதாவது :--ஹே சர்கியாககெளே 7 ₹தவதைகட்கு விக்கொகா இகள் இன்றென் 

௮ம், சரீரர்தோறும் ௮ன்மாவின் வாஸ்தவேபேத முளதென்றும், இர்தானாய நீ 

எங்களுடைய ஆன்மாவன்றென்றும் முன்னர் நிங்கள் கூறியதின் கண்ணே 
ஏதாவது வேதவசனம் பிரமாணமாயிருப்பின், நீங்கள் கூறுங்களென ஹே 

பிரதர்த்தன.! ௮சசந்நியாசகளிடத்தே பிரமாணம் வினவியவுடன் வம்மூரக்கர் 
மீண்டும் குசோதமுற்றவசாய் ஒரு வேதவசனத்தையுங் கூறிலர். சுழித்த புருவமு 
முகமுமுடையசாகிய அவர் மீண்டும் என்னை நிந்தித்து போ போவெனக் கூறினர்,
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௮க்கூற்றும் முகத்தாற செய்திலா மற்றோ அத்தியக்கம் நிராதசத்தைக் காண் 
பிபபதாகயெே கரத்தின் சேஷ்டையால அறிவிததனர். ஹே பிரதர்த்தன! இங் 

௬னம் சந்நியாசிகள் நிராதரம் செய்தபின், மூவுலகையுங் காப்பாற்றும்பொருட்டு 
முபன்றுசொண் டி.சாநின்ற இர்தானாகிய யான் எனது மனத்தில் இவ்வகையா 
ராய்நதேன் :--இச்சந்நியாசகளை யாது செய்வது யோக்கியம், கருத்திதுவரிம் : — 

இவரை யுபேக்ஷிப்பது யோக்கெயமா ? அல்லது தண்டிப்பது யோக்கியமா ? அவற் 
றுள் உபேச்ஷித்த லென்னு முதற பக்ஷமோ சமபவியாது, ஏனெனின், மூயவுலகத் 

தாரையும அ௮தர்மத்தினின்றுங் காபபாறறும பொருடடு எனது அ௮வதாசமாம். 

தண்டித்தல் என்னும் இரண்டாவது பக்ஷ்மோ ௮பராத நிணயமின்றிப பொருசக் 

தாது, ஆகையினால் இசசந்நியாசிகள் அபராதத்தை கிர்ணயிக்கவேண்டும், 

௮ப. சாத நிணயத்தின் பின்ன தண்டித்தலுசதமாம். 

ஆண்டு ௮பசாத கிர்ணபத்தின் பொருட்டுச சரநியாசத்தையும, சரநியாச 
தர்மங்களையும், சகநியாசபலத்தையும் உணாத்துவிபபதாயெ சுருதியின் பொருளை 
நிரூபிபபாம்:--விவேகாதி சாதன சதுஷ்டயமுடைய புருஷன் Yor WF TAP SHIT 

மடையும் பொருட்டு௪ சம்பூர்ண காமங்களின்றி யாகரூப சர்நியாசததைச் செய்க. 

சர்வ கர்மங்களையுந்இயாகித்துச் சகநியாசியானவன் சரவணமனன கிஇத்தியாச 

னங்களால் வேதாந்த ௮ர்த்த விசாமொன்றே யெப்போதுஞ செய்தலவேண்டும், 

இங்கனம் சர்நியாசம வேதாகத விசாரம் என்பவறறால் எபபுருஷனுக்கு SO Fu 

ஆரர்தசொருப அன்மாவின் சா௯நாக்கார முண்டாமோ ௮வன் ஜன்ம மாணரூப 
சம்சார அுக்கத்தையடையான். இவவண்ணம சுருதியான.து கூறியிருக்கின்ற.து. 

ஈண்டு விவேகாதி சாதன சம்பதஇ வாயிலாய்ச் சர்வ கர்மங்களின் இயாகத்தின் 

பெயா சர்நியாசமாம். எப்போதும் வேதாந்த சாஸ்தாததின் விசா.ரம சந்நியாசி 

பின் தாமமாம், ஜன்மமாணாதி அனர்த்த நிவிர்த்தி பிஹ்ம பாவத்தின் பிராப்தி 

வடிவான மோக்ஷத்தின் அடைவு சகநியாசததின் பயனாம். இவ்வகையாய 

சந்நியாசம் இவரிடத்தில் இன்றாம். 

அல்லது இருவகையாகிய சநநியாசம சுருதியின்கண்ணே கூறி இருக் 

கின்றது. ஒன்றோ கிரமமாகய சநரியாசம், மற்றொன் 2௫ செமமின்றிய சந்நி 

யாசம். அவற்றுள், முதலாவது பிரஹ்மசாரியாதல், பின்னர் கிரகஸ்தனாதல், 

அதன் பின்னர் வானப்பிரஸ்்கனாதல, ௮கன் பின்பு சநநியாசியரீதல் என்னும் 

இக்காம சாநியாசத்தைச் தீவிரமான வைராக்கிய மின்றிய புருஷனுக்கு 70 வய 

அக்குமேல் செய்துகொளளச் சுருதியானது கூறியிருக்கின்றது. எப்புருஷ 

னுக்கு விஷயங்களிடதேேச திவிரமான வைராக்கியமுளதோ, அபபுருஷனுக்குக் 

இரமமின்றியும் சுருதியானஅ சந்கியாசத்தை விஇத்திருக்கறது. எத்தினத்தில் 

புருஷனுக்கு விஷயங்களில் திவிரவைசாக்கய முண்டாமோ அத தினத்திலேயே 

சந்நியாசம் செய்துகொள்க, பிர ஹ்மசாரியா யிருப்பினும், இரகஸ்தனாயிருப் 

பினும், வானப்பிரஸ்தனா யிருபபினும், இவவிருவகையாய சர்நியாசத்தின்கண் 

கிரம சர்நியாச்மோ இவர்கட்டுன்றாம். ஏனெனின், இவ்வியாவரூம் பவ்தனா
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வஸ்தை யுடையவர்கள். மற்றதாகய கெரமமின்றிய சந்நியாசமும் இவர்க 
nh sa இன்றாம். எனெனின், இவ்விபாவரும் தன்மஞானம் இன்றியவர் 

களாம், நீ.தியற்றவர்களாம், கோபவடிவப் பகைவன்றன் வயப்பட்டவர்களாம் ; 
இக்காரணத்தால் துன்மஇஷூர்க்கர் தமதிஹிதத்தைக் கேட்டிலர், மாறாய் ஹி 
தத்தை யுபதேக்கும் இர்இசனாயெே என்னோடு அவேஷிக்கின்றனர். மரணத்தின் 

சமீபத்துற்ற சோயாளியானவன் ஹிதஞ்செய்யும் வைத்தியனோடு தவேஷிப்பன்; 
௮ங்கனம் இச்சந்நியாசகள் மிருத்தியுவின் சமீபத்துற்றவராய் என்னோடு துவே 
ஷத்தை யடைகஇன்றனர். 

சங்கை :--ஹே பகவன்? இச்சந்நியாசிகள் அபசா இகளாயிலும் தாங்கள் 
பொறுத்துக்கொள்வது யோக்கியமாம், வேறு எவருடைய உபதேசத்தாலேலும் 

இவர்கட்கு ஆன்ம சாக்நாத்காரமுண்டாம். 

சமாதானம் :--இர்தினாயெ எனது வசனத்தை இவர்கள் ௮ங்கேரிக்காத 

போ௮ இவர் எவர் உபதேசத்தையும் ௮ங்கேரியார். ஏனெனின், இச்சர்நியாசக 

ளுணரும்பொருட்டு இவர் தம்நிராத.ரத்தோடுகூடிய வசனத்தைச ச௫த்துக் 

கொண்டும், இருபையோடுகூடிய இக் தரனாகிய யான் இவர்களிடத்தே சருஇப்பிர 
மாணத்தைக் கேட்டேன். கருததிதுவாம் --நிராதரத்தைச் ச௫த். துக்கொண்டு 

உபதேதசிப்பவர் என்னையன்றி வேறெவருமின்றாம். 

சங்கை :--ஹ பகவன் ' அத்தகைய ப௫ரமுக சர்சியாசகளிடத்தே தால் 

கள் யாதின்பொருட்டுச் சுரு இிப்பிரமாண த்தை வினவினீர்கள். 

சமாதானம் :--ஹே பிரதர்த்தன ! யான் வினவியதறகு ௮பிபராய மியாதெ 

னின், இச்சர்நியாசிகள் தன்மாவின் வாஸ்தவபேதத்தின்௪ண் யாதாவது வேத 

வசன மோஅவாசாயின், ௮௪ வேதவசனத்தானே இவர்பொருட்டு யான் ஆன்ம 

உபதேசம் செய்யலாமென்பதே ; எனதிவ் வபிபபிராயத்தை யறியாசாய் இம் 
மூட சந்நியாசிகள் காரணமின்றியே என்மேற கோபப்பட்டனர். வேதவசன 

வடி.வப்பிரமாணத்தையு மிவாறிர்திலர். குதர்க்கத்தை வாளாகூறுவர். ஆகை 

யினால் இவர் தண்டிக்க யோக்கியர். 

அல்லது, சண்டாளர், பகைவர், தாழ்ந்தோர், அ.ராசாரர் என்னு மிஈகால் 

வரில் எவனேனும் எதார்த்தவினாவை வினவின், மதிமானானவன் ௮வ்வினா 
விற்கு உத்தம் கூறல்வேண்டும் என்பது சாஸ்திர கியமமாம். இர்கியமத்தையு 

மிவர் விட்டொழித்தனர். ஏனெனின், சாக்ஷாத் இர்இரனாகய என்னாற் கேட்டு 
மிவர் விடைபகார்.இலான்றோ. 

அல்லது இத்துன்மதிச் சர்நியாசியர் ஜன்மமும் நிஷ்பலமாம், ஏனெனின், 
சர்வ கர்மத்தின் இயாகவடிவ சர்நியாசத்தை இவர் தரித்துளார் ) ஆகையினால் 
இவர்' கர்மத்இிற்கு மஇிகொரிகளல்லர், வைராக்கியாஇ சாதனங்களை யுடையோரல் 

லர். ஆகையினால், இவர் ஞானத்திற்கு மதிகாரிகளல்லர். வைராக்கியம், விவேகம், 
சமாஇஷட்சம்பத்து, முமூக்ஷாத்தன்மை என்னு மிர்கான்கு சாதனங்களோடு 
கூடிய புருஷர் வேதார்ச சரவணத்தின்சண் ௮இகாரியாவர்,
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சங்கை ;: ட சர்நியாசிகளிடத்தே வைராக்கியத்தின் அபாவத்தைக் தாங்கள் 

எவ்வண்ண மறிந்்தீர்கள் ? 

சமாதானம். -கோபவடிவ ஏ துவால் இவர்களது வைசாக்கியக் இன் ௮பாவம் 

அ௮றியபபடட து; யாண்டுக் கோபமுளகாமோ ஆண்டு வைரசாக்கியமின்றாம. ஏனெ 

னின், முதலிலோ ஜீவர்கட்குசன ஜன்மமே கஷ்டவடிவமாம் ; ௮௩த ஜன்மத்தி 

லும், ஜன்மத்தின் காரணமாகிய காமம் சஷ்டதரமாம் ; Hearing Hep Garin 

கஷ்டகமமாம. அதக் கோபம் இந்தச் சந்கியாகெளிடகதே yor sg; ஆகையினால 

இவரிடத்தே வைசாக்கியத்தின் ௮பாவமுள.து. 

இப்போது காமத்தினும் கோபத்திற் கதிகக்தன்மையைக காண்பிபபாம் :-- 

காமத்தால் ஜன்னியதுககமானது பரிணாமகாலத்தின் கண்ணே பிராணிகட்குண் 

டாம். காமத்தின் வாத்தமான காலத்தில் (நிகழ்காலத்தில் துன்பமுண்டா 

கான. கோபமோ பரிணாமகாலத்தின் கண்ணும் வர்த்தமானகாலக்தின் கண் 

ணும் எப்போதும ஜீவாகடகுத துன்பந்தருவதாம. கையினால், காமத்தினுங் 

கோபம் ௮௧ துக்கரூபமாம, 

அல்லது மற்றும காமத்தினுங் கோபத்திற் கதிகக்தன்மை யுளது, காமமோ 

எச்சரீரத்தின்கண்ணே யுற்பன்னமாமோ ௮சசரீரரூப ஆசிசயத்தைச் சர்தாபம் 

செய்யும்) ௮ன்னியத்தை௪ சநதாபம செய்யமாட்டாது. ௮யலாசை யடிக்கும 

வடிவபலததோடு கூடிய கோபமோ எச்சரீரத்தின்கண்ணே யுறபன்னமாமோ 

௮ச்சரீரரூப அசிரயத்தையும, எசசரீரத்தின்மீது கோபமாமோ அசசரீரரூப 

விஷயத்தையும சர்தாபமசெய்யும். இககாரணத்தினாலேயே கோபததோடு கூடிய 

இல பிராணிகள் தமது மததகத்தை (சிரசை) யுடைத்துககொள்வா ; இணெறு முத 

லியவற்றில விழுவார். ௮கையினால காமத்தைக்காடடி ஓம கோபம கஷ்டதமமாம, 

அல்லது மற்றும் காமத்தைக்காட்டிலும் கோபத்திற் கதிகககன்மை wot gi. 

உற்பத்தியின் காணம காமமாம்; கையினாற காமம் இரஜோகுண கின் பரிணாம 

மாம. கோபம் ராசத்தின் காரணமாதலின் தமோ கணக்கின் பரிணாமமாம ; 

ஏனெனின், அண்டம், ஜராயுஜம், சுவேதஜம், உறபிஜ்ஜம என்னும இரநான்கு 

வகையாய பிராணிகளின் சரீசம, மனம், வாக்கு என்பவறரு லிம்சையேறபடின் 

௮.து கோபத்காலேயே உண்டாம்; கோபததாலன்றி இம்சை உண்டாகாது. 

கையினாலும் காமத்தைக் காடடினுங் கோபமதிகமாம். 

௮லலஅ, குஷ்டம முதலிய நோய்கள் தோலை யழிபபதுபோல வில்வத்தின் 

கண்ணே வியாபித்இிராகின்ற புருஷனுடைய கீர்த்தியை யககாலத்திலேயே 

கோபமழிக்கும், 

அல்லத, ௮யலாசை யடிக்கும் வடிவ பலததோடு கூடிய இக்கோபமானது 

ஜீவர்களைச் சுவர்க்கத்தினின்றும் இரும்பும்படி செய்யும், கருத்திதுவாம் --- 

சுவர்க்கத்தின் காரணமாய யாகாஇி கன்மங்களும் கோபித்தலினால் சுவர்க்கரூப 
94
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பலத்தி னேஅுவன்றாய் விடும், துர்ச்சன புருஷா, இராஜத் துவாரத்தின்கண் ணே 
(இசாஜனது ௮சண்மனையின் வாசற்படியின்கண்ணே) புகுதல்வடிவ பலத்தோடு 

கூடியவராய்ப புகச்செயும் புருவரை இசாஜத் துவாரத்தினின்றும் வெளிப்படுத்தி 
விடுவதுபோல சோபமும் புருஷனைச் சுவாக்கத் இனின்றும் திருப்பிவிடும். 

அல்லது குதிரையை ஈடத்தும் புருஷனைக் அஷ்ட ௮சவமானது குழியின் 

கண்ணே தள்ளுவது போல இக்கோபமும புருஷனை ஈரகத்தின்கண்ணே கள்ளும். 

ஆகையினால் சுகத்தையடைய இசூத்த புருஷனுக்குக் கோபத்திற்குச் சமான 

மாய் எப்பகையுமின்றாம் | கோபமே பாமசத்துருவாம். ஆகையினால் சுகத்தை 

யடைய விச௫த்த புருஷன் அவசியம் கோபத்தைத் தடுக்கவேண்டும். இக்கோ 
பம் காமத்தைக் காட்டினும் ௮இ௧ அக்கத்தைக் கொடுப்பகாம, 

அல்லது, ஒக்க பெரியாகின்ற பேரழலானது காயாத காஷ்டத்தையும் 

ஈரமாய விர்தனத்தை(விறகையும் தசெகும் ; ௮ங்கனம் புருவனிடச்2,க wy sw 
மான கோபமும் சுவர்க்கசா கனத்தையும், மோக்ஷ சாதனத்தையும் நாசம 

செய்யும். கருத்திதுவாம்:-- சா தனங்களிடத்?தயுள்ள பலத்தை யு இப்பிக்கும் 

வல்லமை கோபத்தாலழிந்து போய்விடும், . 

அலலது தருவின்கண் அ௮க்கினிவடிவ ஹேதுவின் ஞானகதால் இரசத்தோடு 
கூடியதன்மை யின்மையின் ௮னுமிதி ஞானம் தூரதேசத்தின்சண் இராநின்ற 

புருஷனுக்கு உண்டாம்) அவவனுமானத்தின் பிரகாரமிதுவாம, இவ்ளிருக்ஷம, 

இரசத்தோடு கூடிய தன்பையின்பையது, ௮ழலோடு கூடியிருத்தலின், பிரசித்த 

விருகூம்போல இவ்வனுமானத்தால விருக்ஷக்தின்கண் இரசத்தோடு கூடிய 

கன்மையினின்மையி ஸனிச்சயம் உண்டாமாறுபோலக் கோபரூப a gehen ஞானத் 

தால் இசசநநியாசிகளிடத்.தும் வைாக்கயமின்மையின் ௮னுமிதி ஞானமுண்டாம். 

அ௮வ்வனுமான த்தின் பிரகாரமிதுவாம் :--இவ்வெல்லாச சக்நியாசியரும் வைசாக் 

இயமற்றவா ; கோபத்தோடு கூடியவசாதலால் ; பிரசித்த ௮ஞஞானியைபபோ ல 

இவவலுமான த்தால் இசசந்நியாசிகளிடத்தே வைராக்ய மின்மையின்ஞானம் 
உண்டாம், 

அல்லது யாண்டுக் குசோதமுளதா2மா ஆண்டு இசசையு மவசியமிருக்கும்; 

இச்சையின்றிக் காபமுண்டாகாது ஏனெனின், இசசையின் விஷயத்தை யாவ 

ரேலுந் கடுப்பின் ௮வ்விசசையே கோபாகார பரிணாமத்தையடையும், இவ் 

வார்த்தை சகையின்கண் ஸ்ரீ பகவானானவர் :: காமமிது கோபமிது”” என்னும் 
சுலோகத்தின்கண்ணே பிரஇபாதித் தருளியிருக்கின்றார், உலன்கண்ணும் இவ் 

வார்த்தை பிரசத்தமாம். ஒரு புருஷன் ஒரு வஸ்துவை யிச்சித்து ஒரு புருஷனி 

டத்தே செல்லின் ௮வ்வஸ்அுவினது ௮டைவின்கண் யாவசேனும் தடைசெய்யின் 
அவர்மீது அவனுக்கு 2) Buss wed கோபமுண்டாம். இச்சை யுதயமாகாவிடின் 

௮,தன் பலத்தை எவருர் தடைசெய்வதஇன்றாம். ௮ச௪த்தாய மலடி மகனுடைய 
அசசாங்கத்தை யெவருர் தடுப்பதின்றாமன்றோ, ஆகையினால் தடுப்பதால் பலத் 
தைக் கைவிட்ட இச்சையே கோபாகாச பரிணாமத்தையடையும், இச்சர்நியாச



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீதச உபநிட ௧௪௭௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 4) 

ளிடத்திற் கோபங் காணப்படுதலின் ; கோபத்தின் காரணமாய இசசையும் ௮வ 

சியம் இவர்களிடத்தே யுண்டாம். பாண்டிசசையுள?தா ஆண்டு வைசாக்கிபு 

மின்றாம், ஆகையினால் இச்சர்நியாசிகள் வைசாக்கயமற்றவசாவார்கள். 

அல்லது இசசர்நியாசிகளிடத்2?த காமமுங் கோபமுமிருக்கின்றன. அவை 

போ மீங்கும் உபாயமற்றவையா யிருக்கின்றன. இக்காரணத்தால் ௮வை ஜயிபப 

தற்கு ௮சக்கியமாம, அத்தகைய காமக்குரோதங்க ளிருபப இசசந்நியாசிகளி 

டத்தே வை. ராகடியம் எங்கன் சமபவிககும ? ஈறறோ, இவர்களிடத்தே வைசாக் 

இயெமின்றாம். ஸ்திரீயின் சம்சர்க்கத்தின் இசசையின் பெயர் காமமாமென்ரு லும், 

ஈண்டுக் காமசபதததால் இசசாமா தஇரத்தைக் கவார்துகொள்க, 

சங்கை :--:2ஹ பகவன் ' தாங்கள் மீங்கு முபாயமற்றன காமககுரோ தங்க 

ளெனக கூறினீர்கள், ௮து பொருர்காது); ஏனெனின், முழூக்ஷா ஜனங்கள் 

உபாயத்தாற காமககுசோதங்களை நிவிருகஇிபபா. 

சமாதானம் :--எவவுபாயத்தால (முமூக்௲ாஜனங்கள் காமக்குரோ தங்களை 

நிவிரு.த.தி செய்வார்களோ ௮வ்வுபாய/௦ இசசநநியாசிகளிடத்2த யின்மும; ஏனெ 

னின், பிரஹ்மததை யுணர்ஈத மகான் புருஷரின் 2சவையும் வினாவு கல வடிவ 

சங்கமுமே காமக் குரோதங்களின சிவிருத்தி புபாயங்களாம். அவவுபாயம் 

இவர்களிடத்தின்றாம். சர்வ பிரஹ்ம வேசுதாககளிலும் முக்கியமாயுளள இகதிர 

னாகிய என் னோடு இசசநஈரியாசிபா வாககால வசனித,கலையும செப்இிலரேல், இவா 
சேவைபு॥ வினாவுதலும் செய்வதியாஙன், ஆகையினாலிவா தங் காமக்குசோதத் 

இன் நிவிரத்திக்கு யாதொரு உபாய மமின்ரரம், 

அலலது வைராக்கியமின்றிய இசசஈகியாசிகட்குக சாநியாச gargs 

கரித்திருபபதால் எபபலததின் பிராபதியு முண்டாகமாட்டாது, மாராய் இதே 

காபி மானிகட்செ சநகியாசத்தால தாழ்வுண்டாம. 

அல்லது வைசாக்கியமின்றிய இவர்களுடைய சநநியாகம பயனறாதாம், 

of Dear ooh sar, சரகியாச ழம் சந்நியாசசதினபபனு மிருவகைபாா, ஒன ரர விவித 

தா சநகியாசமாம், மற் £முன்2மு. வித்வச சநகியாசமாம. avg, OF amin 

ஞானமடையும்பொருட்டுச சர்வ கருமங்களின் இயாகம செய்தலை விவிஇஷா சந்நி 

பாசமென்பர். ஆன்ம FUE SEITE Hor ௮டைவின் பின்ன! * ஜீவன்முத்தி 

BS 5 Dein Quan cm _டுச சாவ கருமக்களின் இயாகம செய்தலை விகவக சநகியாக 

மென்பர். அவதறறுள, அசிரியர் வாயிலாய் வேதாஈத சரவணா செய்து அன் 

மாவை நிசசயம் செய்தல் விவிதிஷா சஈசியாசத்தின் பயனாம். ஜீவன் ups Me 

சு கத்தின் ௮டைவு வித்வத சரகியாசதஇன் பயழாம. ௮வறறுள், விவிதிஷா சந்நியா 
சத்தின் பயனாகிய ஆன்ம சாக்ஷாக்காரதஇன் சம்பாவனை இசசாகியாசிகளிடததே 
பின்னம் ; ஏனெனின், இவாபால ஆன்ம சாக்ஷ£.தகாரத்தின் இசசையின்றாம ; 

இசசையின்மையின் இம்மூர்க்க சந்நியாசிகள் ஆன்ம சா௯்தாதகார மடையும்பொ 

ருட்டுக் குருவின் சமீபத்இிலும் செல்லா, குருவின் சமீபததை யடைந்தாலன்றி
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ஆன்ம சாக்ஷாத்காசம் துர்லபமாம். ஆகையினால் விவிதிஷா சர்நியரச்தஇின் பல 

மாகிய ஆன்ம சாகஷாத்காசமும் இவர்களிடத்தே சம்பவியாது. விவிஇஷா சந்நியா 

சததின் பலமாகிய அன்ம சாக்ஷ£த்கார மிவர்கட் குண்டாகாகபோது, ஆன்ம 

சாகநாத்காரத்இன்பின் னுண்டாவதாகயெ ஜீவன் முத்திபின் ஆரந்தவடிவ வித்வத் 
சந்நியாசத்தின் பலமிவர்கட் கெங்கனமுண்டாம். ஆகையினா லிரூபயனு மின் 

மையின் இவர்களுடைய சநகியாசம் பயனற்றதாம். 

௮லலது, இசசநகியாசியா சநநியாச சபதத்தினாததம் தமபாற் பொருகது 

கின்றதா ? இன்றாவெனவும ௮றிஈதாரிலலை. சநநியாச சபதத்தின் ௮ர்த்தத்தை 

இவா ௮றியாதபோது அன்னிய மாத்தகத்தை இவரெங்கன மறிவர் ? 

இபபோது சரநியாச சுபதத்தின் ௮ருத்தத்தைக் காண்பிபபாம, சநநியாச 

சபதததின்கண் இருபதமுள. ஒன்றோ “சம” பதமாம்) மறறது 4நயாச” 

பதமாம. 

அ௮வறறுள், யான் பிரஹ்மரபனா மென்னும் ஆன்மஞானவடிவ பாணத்கால 

மூலாஞஞானத் 2 தாரி காமக்கு?ராதாதி சத துருக்களின் நாசம, சம்” பதத 

இன் பொருளாம. மீண்டும பிறததலின்றிப் பிரஹ்ம பாவமாய் நிலைபெறல் நியா 

சபதத்தின் ௮ருககமாம, இரண்டி பதங்கட்கு மொருங்கே இவவாத்தமாம :-- 

ஆன்மஞானவடிவ பாணத்தால மூலாஞ்ஞான த 2 தாடுகூடிய காமக்குரோதா இகளை 

நிவிருததிசெய்து மீண்டும் பிறவாமல் பிரஹ்ம பாவமாய் கிலைபெற்றிருத்தலாம். 

இசசராநியாச சபதததினர்த்தம இவ்வைசாககய மின்றியவ ரிடத்2ேயின்றாம். 

ஆகையினால இவாதம சநகியாசம் பயனறறதாம, 

அலலது, இசசநகியாச சபகததினருத்தம விச்வத சநசியாசத்தின்கண்ணே 
பொருஈதுமென்னினும் விவிதிஷா சநநியாசததின்கண் 2ண பொருகதாது. ஆகை 
யிலை விவிதிஷா சரநியாசத்தின் சங்கெகத்தின் பொருட்டு வேறுபிரகாரமாய்ச 

சாநியாச சபதத்தின் ௮ரததததைக கூறுவாம். அவற்றுள், சாதனசகித இவ்வுலக 

சுகததின் இிபாகழம, சாகனசகத பரலோக சுகத்தின் தியாகமும், சம்பதத்இன் 
௮ருதகமாம. அனமஞான ௮டைவின் பொருட்டுக குருவின் சமீப மிருத்தல 

:நயாச” பதததின் ௮ாததமாம, இசண்டு பதஙகட்கு மொாருங்கே இவ்வர்த் 
தமாம், சாகனச௫தெ சம்பூண சுகங்களைப் பரித்தியாகாசெய்து ஆன்மஞான 

௮டைளவின் பொருடடுக் குருவின் சமீபஸ் இதியாம். இவவிவிஇஷா சக்கியாச சப 

கத்தின் மாத்தம் இசசரநியாசிகளிடத்2த யின்றாம. அஆகையினாலும் இவர்தம் 
சநநியாசம நிஷ்பலமாம். 

அலலது, விவிதிஷா சரநியாசமும விதவத சககியாசமும மோக்ஷகாரணங் 

களாம. அவ்விரண்டு மிவர்பா லின்றாம. சேவலம் சந்நியாச மாத்திரகதை யிவா் 
கள தரிததிருககின்றனா. கேவலம் சநநியாச மாத்தரத்தால் மோக்ஷமுண்டாக 

மாடடாது. கேவலம சநநியாச மாத்திரத்காலே?ய மோக்ஷமூண்டாமாயின், சர்கி 

யாசியின் வேஷத்தைத் தரிததஇிராநின்ற நடர்(வேஷதாரி)கடகும் மோக்ஷமுண் 
டாகவேண்டும் உண்டாவதோ இனமும். ஆகையினால் சர்கியாச மாத்திரம் மோக்ஷ



அத்தியாயம். இருக்குவேதத்தின் கெளஷீதூ உபதிட ௧௪௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 13 

காசணமன்ரும், மற்றோ, விஷய ஜன்னிய சுகத்தின் இச்சையின் பரித்தியாகத் 

காலும், காமக்குரோதாஇகளின் பரிசுதியாககதாலும் மோக்ஷமுண்டாம. 

சங்கை :--சாமக்கு2சா.தா.இகளை வசஞ்செய்ய முடியா தவன் என்ன உபாயம் 
செய்வது. 

சமாதானம் :--எவ்வகையாலுநங் காமக கு£ராதாதிகளை வ௪ஞசெய்வதிற 

சமர்த்த மில்லாதவன் அடிக்கடி. சற்சங்கத்தையும, வேகாத சாஸ்திர விசா 

மத்தையும செய்க, சாற்காலமானது ஜலத்தின் மலினககன்மையை ஈஷ்டம 

செய்வதுபோலச சற்சங்கமம வேதாந்த சாஸ்திர விசாரமும பையப்பை 
யக் காமக்குசோகாதிகளை காசஞ்செய்யும். துஷ்ட ௮ஸ்வமானது ௮ஸ்வவித் 

தையை யறிநதுள்ளவனால் ௮ஈஈகஈகடவை பழக்வைபபினும நெ௫கொட்பின் 

தனது தோஷமறறதாகின்றது?பால, காமக்குரோதாஇகளின் வசமூறற துஷ்ட 

மனமானது குரு சாஸ் இரங்களால் சிக்ஷிககபபடினும ெகொட்பின் '2தாஷமற்ற 

தாம், கையிலை சரததை3யோடு தடையின்றி நெடநாள்வரை யியறறிப சற 

சங்கமும வேதாஈத சாஸ்திர விசாமுமே காமக்குரோதா திகளின் நிவிரு௧த 
வாயிலாய்ப புருஷீர்கடகு 8மாக்ஷ்சா தனமாம. இசசநநியாசிகளிடத?த இச்சாத 

னங்களின் ஆசையுமின்றாம ; ஏனெனின், இவரோ மூடா, ஆயினும இவாகட்குத 

சமமிடதேத பண்டிதகத்தன்மையின் ௮பிமானமுளது. அபிமானி புருஷனுக்குச 

சற்சச்க முண்டாகமாட்டாது. இசசந்நியாசிகள் குரு2வகாஈக வசன ததையும 

அரரதரம் செப்துளார; ஆன்மஞானமறறவா) காமக௫ரியையின்கண்ணே தறபசா. 

கர்மிகட்கு 70) வயதுககுப பினனசே சநகிய/ சத்தின் ௮௫கொசமாம, 7) வய 

துககு-ழன் கர்மிகடகுச சஈநியாசத்தின் ௮திகாசமின்றாம. எப்பு ரஷனுக்கு விஷ 

பங்களிடத்தே தீவிர வைசாககியமுண்டா?மா, தஆன்மஞானகஇன் அ௮டைவினிச 
சையுண்டாமோ, அ௮பபுருஷனுக்குச சகியாசதகைக் சொகணமசெய்வதில காலத 

இன் நியமமின்றாம. இச்சை யுண்டானபோது கவாஈதுகொளளலாம. ஏனெனின், 

௬ நதியின்கண் ஆன்மா அனான்மாககளின் விவேகத்தின் பொருடடுச சநநியாசம 

ADS Sar 31. ௮வ்வான்மா ௮னான்மாக்களின் வி2வககதை பிமமூ... சககியாசியா 

செய்திலரா தலிற் தாழ்ஈ?தாசாவா, ஸ்ரீ ௭ரேறவா ஆசாரியர் வார் க௫கததின் 

கண்ணும இவவாராக்தை கூறியுளளா :-- 

வ 5)® தவிடுவகாய வாந) ரஹ ஹறாகறணாடு |? 

an 1-5 rad uSLIG SiLias rH 55) ஈமீவ. தி காம வசி | 

“ தகுபிரத்தியக் காகிய தத்துவ முணாவா 
னிகழ்கருமங் களேவற்றினற் நியாகமே யியைய 
மிகுசுருதிகள் மிழற்றி மாதலின் மிளிரந்தே 
புகுமதுதனைப் போக்கினன் பதிதனாய்ப் போமே,” (14) 

இதன்பொருள :--தகாஇகளினின்றும ஆன்மாவை வேறு பிரித்தறியும்பொ 

Or sia கர்மங்களின் தியாகவடிவ சஈகியாசததை௪ சுருதியானது ARS



Sore LF ஆத்மபுராணம். [டரண்டாவது 

இருக்கின்றது. எபபுருஷன் சர்நியாசததைத் தரித்துக்கொண்டு ஆன்மவிசாரத 
தைப பரித்தியாகம் செய்துளானோ ௮பபுருஷன் தாழ்ந்தோனானவன். 

௮ல்லது எபபுருஷூன் PAT வைராக்கெமின்றியவனோ பிரஹ்மலோகத்தை 
யடைய இசசித்துளானோ ௮பபுருஷனுக்கு 7() வருஷத்தின் பின்னர்க் கிரம சநகி 
பாசத்தின்கண் Herron, அ௮சசநகியாசத்தாற பிரஹ்மலோகத்தை Won 

வன், இவவகையாய கிரமசந்கியாசமூம் ௮க்கிரமசக சியாசமும் எவ னின்றிபவஞாய்க 

சேவலம் வேஷம। த்கிரத்தை யாவன் தரித்.அுக்கொண்டளானோ ௮வனுக்குப 
பிரஹ்ம2லாகப பிராபதியம மோக்பபிரசாபதியு முண்டாகா ) மற்றோ, இரண் 

டி.னும் பிரஷ்டனாவன், : 

௮ல்லஅ, இசசக்கியாசியர் சசாசாரத்தோடு கூடியவா, பிமாஹ்மணர், ஆகை 

Yen Dean 2மமலா2ர7 யாவசென்றாலு॥ அஷ்ட ுறவமானஅ நெறியை 
விட்டெ! ழித்.துக கெட்ட?கெறியி லோரிவதுபோல Deen Dus சியரும் ஆன்மவிசார 

வடி.வமார்க்கசதைப பரித்திபாகம்செய் து குமார்க்கத்தின்கண்ணே செலலுகன் 

நனா. இவாகளைச சிக்ஷிபபவர் எவருமின்றாம, ஏனெனின், சிக்ஷைசெய்பவா இரு 

வர் ௮வருள் ஒருவமீரா குருவாகவேண்டும மநறொருவசோ ௮சசனாகவேண்டும். 
௮வருள்குருவோ இசசகியாசிகட்கு எவருமின்றாம்; இருபபினன்றோ இவர்களைப 

பலாத்காரமாய் ஆன்ம விசாரரப மராககத்தின்கண்ே சரிபபிக்கலாம. Dern ds) 
யாசிகள தமது பலகதால தமமை (8வேதாகத விசாரத்தின்கண்ணே முயல்வித்துக் 

கொள்வதிலும் சமாத்துடைப.ரனரமுாம); ஏனெனின், இரு இரனாப என்னால உபதேதிச் 

கபபட்டு இசசர்சியாசிபர் வேதார்த்தகதின்கண் மகியை யொ ருமைபபடுத்இலர். 

ஆகையினால இங்கனம் அ௮றிபலாமன்றோ இவாதம மனம் எவ்வகையாலும் வய 

மாவதன்றாம. ஆகையிலை, இகதுரான்ம சரநியாசிகள் ௮சசனால சிக்ஷிக்க யோக் 

சியர். அவ்வரசன் மூவுலகிற்கு இக் இரனாய யானாம் ஆகையினால் யானே இவர் 

களைச் சிக்திப2 பன் என இவவண்ணம சககியாசிகளின் அப சாதத்தை யாசாய்ந்து 

தண்டிபபதறகு நிசசயித2தன் ) மீண்டும இவ்வண்ணம விசாரம் செய்தனன். 

அதாவது இ௪சநடியாசிகடகு யாது தண்டம செய்வதென்ப?க. ஆண்டுக் சனத் 
தைப பறித் தக்கொள்ளுஈ கண்ட மோ இவர்களி...த்?த சமபளியா௮; ஏனெனின், 

இசசகசியொாசிகளிடத2௧க தனக௫ன் சங்கெகமின் ரம். இரண்டாவது தலையை 

மொட்டையடி த்தல வடிவதண்டமும் இவரிடத2த சம்பவியாது , ஏனெனின், 

இவ! முதலிலேப தலையை மழிததுக்கொண்டுளார்: மூன்றாவது சேசத்தி 

er pin வெளிபபடுத்தல் வடிவகண்டமும இவரிடத்?௪ சமபவியாது, ஏனெ 

னின், சமபூண?ேச௪ மென்னுடையதாம். ௮லல து இசசகசியாகெட்கு இத்தூல 

சரீரத் 2 தாடு மூவுலகக்தினின்றும் வெளியே பாகச சாமர்த் இயமிருபபின் இவர் 

கட்குக தேசத்கினின். று வெளிபபடுததல்வடிவ தண்டம் சம்பவிக்கும் ) அனால் 

அ௮ததகைய சாமா ததியம இவர்கட்டின்றாம். ுவுலகமெல்லா மென்னுடைய தேச 

மாதலின் 2த௪த.தினின்.று:ண வெளிபபடுத்தல் வடிவகண்டயூம் இச்சககியாசக 
ளிடத்தே சம்பவியாது. எஞ்சியதாய் இச்சரநியாசியாதம் சரீரத்தின் ராசரூப 

தண்டமே செய்தலுசிதமாம் என கிசாரம் செய்து சம்பூர்ண லோகங்களையுங்



௮த்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட கஎடு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். WS 

காப்பாற்றும் இர் இரனாய யான் வேதாந்த விசா ரமற்ற சம்பூர்ண சர்கியாசிகளையம் 

வனத்தின்கண்ணே கொன்று நாய்களின் பொருட்டுக் கொடுத்தனன், ௮ச்சந்நியா 
சிகளின் மத்தகங்கள் மாம்சமின்றிய என்பு வடிவுடையனவாம். கையினால் 

அவைகள் பூமியின்௧கண்'2ண புருண்டுகடககன. அர்தாயாமியாய இர இானான 

என்னாலேவப்பட்ட அரகாய்கள் கர்மிகடகுக் காண்பிக்குமாறு ௮ச்சகநியா களின் 

தசைகளைக கவ்விக்கொண்டே யாகபூமியின் தென் இசையில் டக்ஷித்தன; ௮௧ 
னால் காமிகட் இவ்வா ககத்தைப போ தித்தனவாயின், ஹே கர்மிகளே! வைசாக 

இயமின்றி நீங்கள் காமங்களை த தியாகம செய்யா தீர்கள், ௮ங்கனம் செய்விர்களேல் 

இச்சர்கியாசகளுக்குத் அர்க்கதி யுண்டானதுபோல உங்களுச்கு முண்டாம். இவ் 

வர்த்தத்தைப Cur Busser பொருட்டே. இர்தானாகிய என்னா லேவப்பட்ட 

நாய்கள் யாக பூமியின்கண் சராநியாசிகளின் மாமிசத்தைப பகூணம செய்தன. 

வனத்தின்கண்ணே விழுஈதிருஈக ௮சசந்ரியாசிகளின் தலைகள் *கரஜடுர விரு 

கார பரிணாமத்தை யடைஈதன, அதன் பின்னாக காஜடுர விருக்த்தின் சார 

ரூப சசமானது மேற்பாகத்திற்கு௪ சென்றது. மீண்டும அக்க இசசம் பூமியின் 

கண்ணே விழுர்தது ; ௮வவிரசத்்இனின்றும் கரீர விருகூமுண்டாயது. அககரீர 

மானதுசெளமிய சுபாவகதோடு கூடியது, இக்காண த் இதனாலேயே தேவதைகட் 

குப்பிரசன்ன த் கன்மையைச செய்துவைபப தன் பொருட்டு அசுகரீரம் யாக 

ஆஹுதியின் சாதனமாம். 

சங்கை :--கரீரகதின்கண்ணே சேளமியத் தன்மை எவ்வேதுவால ௮டைஈ 

துள்ளது ? . 

சமா தானம்:-பரம்பரையா we கரீரமானது சநநியாசிகளினின்_று மூண்டாயதது, 

சர்கியாசிக ளியல்பா 2ய GOTT Sop nat son செளமிய சபாவத்தோடு கூடியவர் 

கள், ஆகையினால் காரணதசதின் செளமியத் தன்மையால் கரீரத்தில் செளமியத 

குன்மையுளது, 

சங்கை :--முன்னர்த் தாங்கள் சஈநியாசிகளிடத்தே குரோ.தா இகளிருக்கின் 

ற்னவென்று சொன்னீர்கள், இபபோ.து குசோதா இகளறற செளமிய சுபாவம் 
சர்நியாசகளுக்குள தெனக் கூறினீரகளா கலின் முற்கூறறுக்குப பிற்கூற்று முர 

ளுகின்றதே * 
சமாதீனம்.-ேதகத்ை விரதன் முன்னா அசசர்கியாசிகளிடத்தே குசோ 

தாஇகளிருந்தன ; ஆயினும ?2தகபரி த்தியாசவடிவ கண்டக்கால் பாபவடிவ 

கு2சாதாதிகள் அவர்கட்கு நிலிருத்தியாயின. சரநியாசிகளின் சுபாவமாய சேள 

மியத்தன்மை ௮தன்கண்ணே நிலைபெற்றது. 

சங்கை :--அங்கனமாயிலும சர்நியாசிகளின் செளமியக் தன்மையானது கரீ 

ரத் இல் எங்கனம் வர்த.து, 
  

  

ச் sim Orn = Gul Fa.



௧௭௬ LO ஆத்மபுராணம். [இரண்டாவது 

சமாதானம் றுச்சந்கியாசுகளின் வீரிபமானது மேற்கதியையுடையதாம் ) 

௮வவீரிபத்ே தாடுகூடி.ப ௮ச்சக்கியாசகளின் மஸ் தசங்களினின்.றும் ௧£ஜடர விரு 

க்ஷம் உண்டாயது. அம்மஸ்தகங்களில் நெடுகாள்வளை காமரூப அக்கினியின் 

கலக்கமற்ற வீரியகதை அ௮சசந்நியாசிகள் கரிக்திருஈதனர். அந்தச் செளமிய சுபா 
வத்தோடுகூடிய விரிபமே கர்ஜுமிர ரசபாவமுறையாய்க் கரீரபாவக்தை யடைர் 
கத. ௮த௪ செளமியமாய கரிரத்தின் ௮குதஇியால் யாவற்றிற்கும் தன்மாவா 

யிராநின்ற இரஇரனாப யான் பிரசன்னமாவேன். சர்வ ஜீவா கட்கும் உபகா.ரமாய 

செளமிய தமமழையைப பெய்விபபேன். கருத்திதவாம் :--சக்நியாசக 2ளா செள 

மியாகள். அவர் கம் விரியத்தினின்றுமுண்டாய கரீரம் செளமியதரமாம்) கா 
ரத்தின் பரிணுமவடிவ மழை செளமியதமமாம, ஈண்டுத்: தரதம சபதங்கள் ௮இ 
கத்தன்மையின் வாசகங்களாம், கரீர சபதம் மூங்கிலின் வாசகமாம், 

சங்கை :--சரீரத்தைவிட்ட பின்னர் ௮சசந்நியாசிகட் கென்ன கதஇியுண்டா 

யது. 

சமாதானம் :--முன்னர் ௮சசநியாசிகடகு ஆன்ம விசா£க்தின்கண் யாதோ 

ஒரு பாப கருமம தடையாயிருந்தது. ௮ரதப பாப கருமமானது இந்இரனாய 

எனது தண்டனையால் நிவிர்த்தியடைாதது. பின்னா ye கோபாதியற்றவ 

ராயினா ; இசசரீரத்தை விட்டொழித்துச சன்மாக த.ரத்தையடைர்தனர்; ௮ஜ்ஜன் 

மாந்தரத்தில் பிரஹ்ம வித்தையின் பிரவி£ த்தகர்களாய ஸ்ரீ வியாசபகவான் ஸ்ரீ 

நா.சதாதி மஹரிஷிகளுடைய பிரஹ்ம வித்பாரூப சஈததியின்கண்ணே உற்பத்தி 

பாயினர். ஆண்டு யான் பிரஹ்மமாயுளன் என்னும ஆன்ம ஞானத்தால் Movs 

தம் சமபூர்ணவிகாரம ஈஷ்டமாய்விட்டது. இஈஇரனாய என்2னோடு ௮வர் ௮பேத 

பாவத்தையடைஈதனர், ரஹ பிரதர்த்தன ! இவவண்ணம விற்வரப புசோகிதளை 

யம் சாபானுககிரகங்களைக கொடுபபதில வல்லுஈராப்க காமகாண்டத்தின்கண்ணே 

தற்பச7.ராய பிராஹ்மண சரநியாசிகளையும் இஈஇிரனாப யான் கொன்?றன் என்றா 

ஓம ஆன்மஞான மகிமையால் எனக்குக BORA wor இசமும் பாபபபரிசம் உண்டா 

கவில்லை. ஹே பிரதர். ததன! '2கவலம விஸ்வரூப புரோகுதனையும் சஈநியாசிகளையும் 
மாத்திரம் யான் கொல்லவிலலை ; மறரோ வேறு கோடாநுகோடி தைத்தயொாகளை 

யும பான் கொன்றுளன். அ௮த்கைத்தியரோ வேதயகளை பறிஈ?தார் மாயை 

யின் ஆசாரியனாய மய தைத்தியனையும் மோகமசெய்வகாய மாயையோடுகூடியவா; 

எனக்குச் சமானமாய பலமுடையோ ௮வாகளுள் சிலா என்னைக்காட்டி லும் ௮இ௧ 
பலமுடை3யோ; சூரியனைப?பால தேஜசுடையோ. அுத்தைத்திபா தம் ௮௩கத 

வகையாய மாயைகளையும விசித்திர பலத்தையும் இரஸ்காரம்செய்து ஆன்மஞான 

மகிமையால் ௮த்தைத்தியரை இஈஇரனாய யான் கொன்றனன். ஆண்ச௪ சுவர்க்க 

லோகத்தின்கண் பிரகலாதன.து சம்பர்தியாய தைத்தியரையும் யான் கொன்றனன்; 

அரதரிக்ஷ ஸலோகத்தின்௧ண் புலோமையின் புத்இரர்களையும் யான் கொன்றனன். 

பூவுலகின்கண்ணே காலகஞ்சியசனப பெயரிய தைத்தியா்களை யான் கொன்ற 

னன். ஹே பிரதர்த்தன ! இவ்வண்ணம் விஸ்வரூப புசோதெனையும், கோடானு 
கோடி சந்நியாசெகளையும், கோடானுகோடி தைத்தியர்களையும் யான் கொன்றனன்;



அத்தியாயம், ] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட கஏள் 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். WT 

BOY ws பிராஹ்மணர்களின் சாபத்தாலும் ௮த்தைத்தியர்களின் பாணங் 

களாலும் எனது ரோமமாத்திரமும் அன்மஞான மகிமையால் கெடவில்லை } 

உல$ஏன்கண்ணே யெனககு அபரர்த்தியு முண்டாகவில்லை ; மாறாய் எனக்கு 

இவவகையாய ரேோதஇயுண்டாயது. அஃதாவது, உலகத்தாலும் வேதத்தாலும் 

நிர்திசமாய ௮ேக கர்மங்களை இந்திர னியற்றினனெனினும் ஆன்மஞான 
மூமையால் அவளுக்குச் சிறிதுமாத்இரமும் பாபஸ்பரிச முண்டாகவில்லை பென் 

பதாம். ஹே பிரதர்த்தன ! நீக்கமுடிபாகனவாய அந்தப் பிராஹ்மண சக்கி 

யாசிகளின் சாபமும், நீக்கமுடியா கனவாப தைத்தியர்களின் பிரஹ்மாஸ் இர 

முதலாய எவ்வளவோ அ௮ஸ்.இரங்களும், மப தைத்இயனையும் மோடுப்பிக்கும் 

படியான எவ்வளவோ தைத்தியர்களின் மாயைகளும், என்னிலும் ௮திக 

பலவான்களாய தைத்தியர்கள் பிர3பாடுத்த மிருத்தியுவின் முகசமானமான 

வையும் சுமேருகிரியையும் பிளக்குமாற்ற லுற்றவையுமாய பாணங்களும் ஆன்ம 
ஞான மகூமையால் எனஅ சோமத்தையும அசைக்கவில்லை. ஹே பிரதர்த்தன ! 

இர் தரனாப எனக்கு ஆன்மஞான மடூமையால் கிஷித்த கர்மங்களைச் செய்த 
போதிலும் பாவத்தின் ஸ்பரிசம எங்கன முண்டாகவில்லையோ, ௮ங்கனம் 

எத்?தவதைகளைனும் மனுஷர்களேனும் இவ்வான்மஞானத்தைச் சம்பாஇப்பர் 

களாயின் அவர்கட்கும் ஆன்மஞான மடமையால் நிஷித்தகர்மம் செய்வதால் 

பாவத்தின் பரிசமூமூண்டாகா. 

பாபகர்மங்களை யுற்பத்திசெய்யும் நிஷித்தகர்மங்களை யிப்போது சுருக்கமாய் 

நிரூபிப்பாம் --தமது மாதா பிதாக்களை நாசம்செய்வதால் ஜீவர்கட்குப் பாப உற் 

பத்தியுண்டாம்; பொன்னைக் களவுசெய்வதால் பாப உற்பத்தியுண்டாம்; வேதபாடி 

பிராஹ்மணனை யடி.த்தலால் பாப உற்பத்தியுண்டாம்) கர்ப்ப காசம் செய்வதால் 

டாப உற்பத்திபுண்டாம்) பிரஹ்மவேத்தாவா பிரஹ்மத்தை யறிரதவனாகய மகாத் 

மாவை யடித்தலாற் பாபோறபத்தி யுண்டாம) தனது மித்தரனை யடித்தலாற் 

பாப உற்பத்இியுண்டாம்; பிராஹ்மணனுக்கும் அல்லது பிராஹ்மணாதி மூன்று 

வர்ணத்தாருக்கும் கள்குடி த்சலால் பாப உறபத்தியுண்டாம்; சன் மாதாவோடு 

மைதுனம் செய்தலால் பாப உற்பத்தியுண்டாம். ௮வறறினுள்ளும் பொன்னைத் 

இருடுபவன், பிரஹ்மஹ் த்இியைச் செய்பவன், கள்குடிபபவன், குருபத்தினியைப் 
புணசா நின்ற புருஷன் என்னு மிர்நால்வரும் காம' சண்டாள. சாம் இக்காரணத் 

தால பதிதராம். இர்கால்வரோடு ஒருவருஷ பரிபர்தம் எப்புருஷனேலும் மாந்து 

தலயிலல் (புசித்தல், உண்ணல்) முதலிய சம்பர்,தம் செய்யினும் இர்கால்வரின் 

சமானபாவத்தையே யடைவன். இவ்வைவரும் மகா பாதகசாம், இவை முதலாக 

எவ்வளவு பாபங்கள்சால் இரங்களில் கூறபபெறுகன்றனவோ, அ௮வ்வெல்லாப் பாப 

காமங்களாலும் தத்துவஞானியின் சோமமாத் தரமும் ௮சைவதயின்றாம். ஹே 

(ரத்தன ! எவலுக்கெனது அ௮த்விதீய ஆன்மஞானம் உண்டாயிருக்கின்ற?தா, 

அவனுக்கு ஒருகால் பாபகாமம் செய்ய இச்சை யுண்டாமாயினும் அ௮ப்பாப கர்மத் 

தால் அவனுடைய முககாந்இபழியாது, ஆன்ம ஞானமின்றிய புருஷனுக்குப் 
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Sot HY ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (இர்ண்டாவது 

பாபகர்மததால் முககாந்தி யழிந்துவிடும். ஆகையினால், இவ்வுலன்கண்ே 

பிரஹ்ம வித்தைக்குச் சமானமான வஸ்து யாதொன்று மின்றாம். பிரஹ்ம வித் 

தையே யாவற்றினுமேலாம். ஹே பிரதர்த்தன.! இந்தப பிரஹ்ம வித்தையின் 
மூமையைக சகண்டனையா ? தத்துவ ஞானியானவன் பாப கர்மத்தை இச்சித்த 

போதிலும், ௮௪ஈத பாப கர்மங்களைச் செய்தபோதிலும் அவனுடைய சர்வான்ம 

இருஷ்டியைக் கண்டு உறவினரும் ௮ரசலும ௮வனைப பரதியினின்றும் வெளிப 

படுத் தில்) ௮வனுக்குச சரீரகண்டமும் செய்திலர், வாக்னொலும ௮வனைவை திலா) 

மாறாய் ௮வனது ஆன்மஞான மகிமையைக்கண்டு அற்பு தத்தையடை.வா. உறவின 

ரும் ௮ரசனும் மறறைபரும தத்துவஞானியை ௮திகத்தினு மதிகமாய் ஆதரிப்பர்; 

ஏனெனின், சம்பூர்ண ஜகத்தை ஆன்ம சொரூபமாய் ௮திந்த தத்துவ ஞானியி 

னும வேருய் எவவரசர் முதலி 2பாருமின்றாம்; மற்ரோ சமபூண அரசர் முகலிய 

வர்கட்குர தத்துவ வேத்தா ஆன்மாவாம். கனது ஆன்மாவின் ௮னிஷ்டத்தை 

பெப்பிராணியுஈ செய்வ?தயின்ரும. கையினை, தத்துவ வக்கரவாகய புரு 

ஷனைப் பர் அுககளும் அரசன் முதலியோரும நிராக செப்பார்; மற் பாவரும 

அவனை ஆதர2ம செப்பாகிறபர். கையினை, அத்விதிய ஆன்மாவின் ஞான 210 

புருஷனுக்கிகசமமாம, இவ்வண்ணம் இந்திரன் வாயிலாப் ஹிததமமான தன்ம 

ஞானததைக?3கட்ரிப பிரதர்த்தனன் தனதபிபபிராபத்தைத் தெரிவிபதாய சரீ 

ரத்தின் 2சஷ்டைபால இக இரனக் 2கடபானாபினன். 

இப்போது அசசேசஷ்டையபைக காண்பிபபாம் :-இரதிசனுபைபய வசனத் 

கைக் 2கட்டி ௮வவரசன் மூகம் விரிவைபடைகதது , 3ேத்திர.ழும கமலம் 2பால 
விரிர்சொளிர்ஈகது. ஆறை தங்கள் வசனதகால் யான் கிநதா£ததனாபி?னன் 

என்பதாய வசனத்தையும வி2ர-தத்2காடு கூடிப தங்களுடைய வசனத்தால 

எனக்கைபம நிகழ் இருக்கின்றது என்பதாப வசனத்தையும ௮வவசசன் இந.இரன் 

பாற கூறவிலலை); மம? சமளனமாயி நரகனன். இவ்வசைபாய சேஷ்டையால 

அ௮வவரசன் தனது ஜடத்கன்மைபைக் குறிப்பித்தனன். இஷ்ட அர்த்தத்தையும் 

அ௮னிஷ்ட அர்த்தத்தையும் கண்டி அதனறுலுண்டாய கர்ததவ்ப ௮ரத்தத்தின் ௮௫௪ 

சயம் ஜடத்தன்மைபாம, ஆண்டு இக்இரனை யான் வரத் கால வசம செய்து ?ளன், 

ஆகையினால் இததம ஆன்மஞானத்தை அவசியம் என்பொருட்டுக் கொடுப்பர், 

இவ்வகையாய இஷ்ட அர்த்தத்தின் தரிசனம் ௮வ்வர௪னுக் குண்டாயது. என்னை 

நீ யறி3யென்னும் இவவசனம் இர்இரன் கூறினான் 27 ? இதன்கண் என்னை யென் 

னும் சப்தத்திற்கு ௮னேக ௮ர்த்தம உண்டாகக் கூடியதாயிருக்கின்ற$த. யான் 
சிறிது மாத்திரங் கூறு? வனாபின் எனது புத்இபின் மந்தத்தன்மை சித்தகமாமென 
இவ்வகையாய ௮னிஷ்_ அர்த்தத் தின் கரிசனம அவவரசனுக்குன்டாயது, 

இங்கனம் ஜடபாவத்தை யடைந்த ௮வவசசனைக்கண்டு சர்வஞ்ஞனாப இந்தி 
ரன் தனது மனத்தின்கண் ணே இவ்வண்ண மாசாயலானான் :--இவ்வரசன் தனது 

மனத்தின்கண் 2ண இவவண்ண மாராய்கின்றனன் போலும்? ஆன்மஞானத்தைத் 
அதிசெய்பா நின்ற இச்ரனானவர், ஆன்மஞானத்தின்௧ண்ணே எனக்கு விசுவாச 
முண்டாம் பொருட்டுத் சம்மைப் பாபகர்மங்கள் இண்டவில்லை எனக்காண்பித்தார்.
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அ௮ங்கனமேலும் இர் தினா லுபதேசிக்கபபட்ட ஹிதசமஞான விஷயத்தில் 
எனக்கு 88யம் நிகழ்ந்திருக்கெறஅ ) ஏனெனின், என்னை நீபறியென முன்னர் 
என்பொருட்டிர்தர லுபதேசித்தனான்றோ ? இதன்கண்ணே எனக்கு என்னை 
யென்னும் சப்தத்தாலும் ஞானத்காலும் எவ்வர்த்தத்தை இர்தரன் உணர்த்தி 

னார்) ஆயிரம் கண்களோடு கூடியதும், வஜ்ஜிசாயுதம் தாங்யெ காத்தோடு கூடிய 

தும், சம்பூர்ண தேவதைகள் சேவிக்கப்பெற்ற பாதங்களோடு கூடியதும், சச 
தேவிபின் பதியாயதுமாகிய எத்தாலசரீரம் என் முன்னுளதோ ௮௮ முற்புகன்ற 

வென்னையென்னும சப்தத்திற் கருத்தமா? அல்லது இத்ேகத்திலும் வேறாய் சரீ 

ரக்திலுள்ளே இராநின்ற வேறுயாதாவது ஆன்மாவென அர்த்தமா? சரீ ரத்தி 
னுள்ளே இராகின்ற ஆன்மா யாதுகொல் / என்னை நீயறியெனக் கூறியது ஜீவான் 

மாவா * சாக்ஷியாய அன்மாவா ? கருதஇ.துவாம :--என்னை நீயறியென்னும் இந்தி 
ரன் கூறினான்றோ? இதன்கண் என்னை யென்னும் சபதத்திற்கு யாது பொருள், 
தூலசரீ.ரம் பொருளா ? ஜீவான்மா பொருளா ? சாக்ஷியாய சேதனம் பொருளா ? 

௮வற்றுள் தூல சரீரத்தின்கண்ணும் ஜீவனிடத்தோ என்னை நீபறியென்னும் 

இந்திரன் வாக்யெத்தின் விஷயத்தன்மை சமபவியாது : ஏனெனின், தூல சரீசம் 

ஜீவன் என்னும் இரண்டும் பரிச்சின்னமாம ; அந்தப் பரிசசின்ன ஞானத்தால் 

அபரிச்சின்ன பலத்தின் ௮டைவுண்டாகாது, மூன்றாவதாய சாக்ஷிவடி.வ கூடஸ் 

கரின்கண்ணும் என்னை நீயறி யென்னும இஈஇிரனது வசன த்திற்கும ஞானத்திற 

கும விஷயத்தன்மை சமபவியாத ) ஏனெனின், ௮௩5௪ சாக்ஷிசேதனம் மனவாக்கு 
கட் சகோசரமாம். இவ்வகையாப 88பததை யான் வெளிபபடுத்துவேனாயின் 

எனது மதியின் மரதத்தன்மை சிததமாம்) இரத 8பத்தை வெளிப்படுத்தா 

தொழிவேனாயின் எனக்கு யர் இரிபற்ற ஆன்மஞான முண்டாகமாடடாதென ) 

இவ்வண்ணம் தித்து வியாகூலத்கோகூடிய மனத்தையுடைய இவவசசன் 

என்னை நோக்க சிறிதும் வசனியா திருக்கின்றனன் ) ஏனெனின், தனது மஇயின் 

குறைவைச் சம்பா இக்குர் தொழிலில் மதிமான்கட்கு உருசியுண்டாகாகன்மோ. 

அல்லது, இவ்வசசன் இக்கருத்தாலும மெளனததைகத் தரித்திருபபன். 

மனுஷராய யாம் ஈமது ஹிததமத்தை யறிர்திலேம்; ஆகையினால் தாங்கள் சயமே 

யாராய்ந்து ஹிததம வரத்தைக் கொடுங்கள் என்பதாய் யான் இஈதிசன் 

பொருட்டுக் கூறியபோது இரதிசன் சுயமே என்பொருட்டு ஹிததம வாத் 

தைக் கூறினனன்றோ ; ஆகையினால் இஈதிரனை வாப்பிரதானத்தால் யான் எனது 

வசம் செய்துளேன். யான் கேளாவிடினும தனது பிரதிஞ்ஞையை யுண்மை 

யாக்குமபொருட்டுத் தானே யிஈதரன் எனஅ சம்சய கிவிர்த்தியை௫ செய்வனென 

இங்கனம் ஆராய்ந்து இவ்வாசன் என்பால் வினவாதிருக்கின்றனன். ஆன்ம 

ஞான த் இனடைவு இவனுக்குண்டாகவில்லை. இக்காசணத்தால் யான இருதார்த்த 

னாயினேன் என்னும் வசனத்தையும் இவன் கூறாஇிருக்கின்றனன். ஆகையினால் 

ஈமது பிரதஞ்ஞையை யுண்மையாக்கும்பொருட்டு இவவ.சசனுக்கு ஹிததம 

ஆன்மஞானத்தின்௧ண் எதுவரை Bus தின் ௮பாவமுளதாமோ அதுவா
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வினவாவிடினும் இவன்பொருட்டு உபதேித்தல் யோக்கயமாம்., இங்கனம் 
ஆராய்ந்து மீண்டும் இந்தான் இங்கனம் விசாரிப்பானாயினன் | இவ்வாஈந்த 
சொருப ஆன்மா ௮லெளகிக பதார்த்தமாம், மனவாக்குகட் ககோசாமாம். ஆகை 
யினால் இவ்வான்மாவை நேசே கூறுதற்கு யான் சமர்த்தனன்றாம்; இந்தப் பிர 
தர்த்தன அசலும் நேரே யான்மாவை யறிதற்குச் சமர்த்தனன்றாம். மற்றோ 
உபாஇவாயிலாய் அன்மாவைக் கூறற்கு யான் சமர்த்தனாவேன் ; இவ்வாசனும் 
உபா இவாயிலாய் ஆன்மாவை யறிவஇல் சமர்த்தனாவன். ஆகையினால் எவ்வுபாதி 
பின் வாயிலாய் இவன்பொருட்டு ,ன்மாவை யானுபதேேசிக்கலாம். ௮வவுடா தி 

களுள்ளும் தாலசரீரம் இகதிரியம முதலிய உபாஇகளை யபேச்ஷித்து கிரியா 
சக்தியையுடைய பிராணன் ஞானசக்தியையுடைய புத்தி ளீன்னு மிரண்டு உபாதிக 
ளும் ஆன்மாவிற்குச் சமீபிக்தனவாம். ஆகையினால் உலகப்பிரசித்த பிராணனை 
யும் பிஞ்ஞைவடிவ உபாதியையும ௮ங்கேரித்து இவ்வாசன்பொருடடு ௮லெளகக 
அன்மாவை யானறைவேன். 

இப்போது சமபூர்ண உபாஇகளைக்காடடி லும், பிராணப் பிரஞஜைவடி வ 

உபாதிகளிடத்தே ௮திகத்தன்மையைக் காண்பிப்பாம் :--பிராணப் பிரஞ்ஞைக 
ஸிருப்பின் தேகேரதிரியாதிகளின் இதியாம், பிராணப பிரஞ்ஞைக ஸஎில்லா 
விடின் தேகேந்இிரியா திகளின் இதியுண்டாசாது. இவ்வன்வய வியதிரேகங்களால 
சம்பூர்ண சரீராதி உபா இிகளின் சாககத்தன்மை பிராணப பிரஞஷைகளிடத்தே 

சித்.இக்கும். ஆகையினாற் பிராணப் பிரஞ்ஜஞைகளே சர்வ வுபா இிகளிலும் மேலாய 

தாம். இவவிடத்ேே யிஃதபிப்பிராயமாம். எவவுபா தியைக் கூறின் முழ௯தா 
விற்குச் சுகமாபே ஆன்மாவின் போதமாமோ இலாகவமாமோ (எளிஅன் முடி.த 

லாமோ) அவ்வுபாகியை யங்கேரித்துத் தத்துவ ஞானியாய புருஷன் ஆன்மாவின் 
உபதேசத்தைச செய்க என்பதாய நியமும் பிசாணப பிரஞஞைகளிடத் இலேயே 
பொருந்தும். ஏனெனின், எஃதிருபபதினாலே தேகாதிகளின் இதியாமோ 

எஃ தில்லா திருப்பின் தேகா இகளின் ௮பாவமாமோ। என்னும் ௮ன்வய வியஇரேகத் 
தால் தேகாஇகளின் சங்காதத்தின் (கூட்டத்தின்) சாசகத்தன்மை அன்மாவி 

னிலக்கணமாம். அவ்விலக்கணம் பிராணப் பிசஞ்ஞைகளிடத்தும சமபவிக்கன் 

றது; ஆகையினால் பிராணப் பிரஞ்ஞைக ளான்மாவாம். இவ்வண்ணம் பிராணப் 

பிரஞ்ஞைகளிடத்தே முமூக்ஷாவிற்கு ஆன்மபுத்தி யுண்டாகுமிடத்தும் பிராணப் 

பிரஞ்ஜைகளை,சே 27 யறிய முயல்வியாகிற்கும், சுத்த ஆன்மாவின்கண்ணும் ௪௬ 
மாயே முமூக்ஷாவிற்குப் புத்தியண்டாம். கருத்திதுவாம்:--௮.த்இயந்த சூக்கும 

அருர்ததி ஈக்த்திரத்தை யறியா நின்ற புருஷன் அன்னிய ஜனொருவளுக் கருக் 
தி.தியைக் காண்பிக்கவேண்டின் அருந்ததியின் சமீபத்இிலிருபபதாய (சமீபத்த 

லிருக்கும், தாலாக்ஷத் இரங்களை முன்னருந்தஇ வடிவமாய்க் காண்பித்துக் காண் 
போனுடைய திருஷ்டியானது அத்தூால ஈக்ஷதஇரத்தின்கண் ணில்பெறின் 

முறையே சாக்ஷாத் தருந்ததியின் கண்ணும் ௮வன் இருட்டி சேரும் ; அதுபோல 
சுத்த ஆன்மாவை யறிவிக்கும் பொருட்டுப் பிராணப் அஞ்ஞைசன் பே ஆன்ம 
ரூபமாய் முதலில் உபே தசிசீசவேண்டும்.
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். )€) 

அல்லது பிராணப் பிரஞ்ஜை சப்தங்களின் இலக்ஷணுவிருத்தியினால் ஆன் 
மாவின் போதமங்கேரிப்பதில் பிராணப் பிரஞ்ஞைகட்கு ஆன்மாமீவாடு சாக்ஷாத் 

சம்பந்தம் சம்பவிக்கும் ஆகையினால் இலாசவமுமாம். சரீராஇி யுபா திகளை யங் 
செரித்து ஆன்மாவைப் போதுப்பினோ பிராணப பிரஞ்ஞஜை வாயிலாய் அன்மா 

வின் போதமுண்டாம்) சாகஷாச்போக முண்டாகாது. சரீ.ரா இப தஙகளின் 

இலக்ஷணாவிருத்இயினால் ஆன்மாவின் போதமங்கேரிப்ப தில சரீரா இகட்கு ஆன்மா 
வோடு பிராணபபிரஞ்ஜை வாயிலாய்ப பாம்பரா சம்பந்தம் சம்பவிக்கும. சாக்ஷாத் 

சம்பந்தம் சம்பவியாது, அ௮ந்தப பரமபராசமபந்தம் கெளசவரூப தூஷண சதோடு 

கூடியதாம். கையினால் பிராணப்பிரஞ்ஞஜை வடி.வ உபாதியை யங்கேரித்தே 
ஆன்மாவை யுணர்த்துவது சுகமகத் சன்மையையும் இலாகவத் கன்மையையு 

முடையகாம், 

சங்கை :--மூற்கூறிய ௮ன்வய வியதஇிாகங்களால் தேகேக்திரி யா இிகளின் 
சாக்ஷாக தன்மைவடிவ ஆன்மாவின் இலக்கணம பிராணப் பிரஞ்ஞஜைகளிடத்தே 

சம்பவியாது) ஏனெனின், பிராணப பிரஞ்ஞைகட்குப் பால்பரம்வியதிேச 

மாம். கருத்தி வாம் பிராணனை விடுத்துப பிரஞ்ஞையிருக்கும்; பிரஞ்ஞையை 

விடுத்துப் பிராணனிருக்கும். 

சமாதானம் :--ஏரியா சக்்தியையுடைய பிராணன் பிரஞ்ஞஜையின்றி யிராது; 
ஞானசக்தியையுடைய பிரஞழஞையும் பிராணனின்றி யிரா.து, யாண்டுப பிரஞ்ஞை 

யின் ௮பாவமாமோ ஆண்டு பிராணனுககும ௮பாவமாம,. ஸ்தாவா விருக்ஷங்களி 

டத்தே பிரஞ்ஞைவடிவ யுத்தி பிர த்தெயக்ஷமாய்க் காணப்படுவதின்றாம். கையி 

னாற் பிராணனும் அவ்விருக்ஷா£ திகளிற் காணக்கிடையாகது போலவாம். 

சங்கை :--சரீரத்தின்கண்ணே சஸ்திரத்தால் காயமுண்டாம், ௮க்காயம் 

நெடு sre ay AQ; xs gure விரு ௯ Samson Cari முதலிய 

வற்றாலுண்டாகிய காயமும நெடு நாட்பின் கூடிவிடும். சரீரத்தின் விருக்தியண்டா 

வதுபோலத் தருக்கட்கும் விருக்தியுண்டாம, ஆகையினால் காயத்தின் சேர்க்கை 
வடிவ ஹேதுவினாலும் விருத்திவடிவ ஹேதுவினாலும விருக்ஷங்களிடத்தே பிரா 

ணனஅ அனுமானம் சம்பவிக்கும், ஆகையினால் பிரஞ்ஜைவடிவ யு.த்தியை விடுத 
ஆம் பிசாணன் விருக்ஷங்களிடத்தே யிருக்கும். 

சமாதானம் -காபத்இன் சோக்கைவடிவ ீஹதுவினானும் விருத்திவடிவ 

ஹேதுவினாலும் விருக்ஷங்களிடதத பிராணனது ௮லுமானம் சம்பவிப்பது 

போலக் கொடியினுயாச்த தசத்இல் செல்வடிவஹே துவினால் ௮தற்குப பிரஞ்ஞை 
வடிவப புத்தியினனுமானமும் உண்டாதலகூடும். விருக்ஷக்தின்கண் சூக்குமவடிவ 
மாய்ப பிராணப்பிரஞ்ஞை களிருக்கன்றனவென்றாலும் வெளிப்படையாயின்றாம். 

சங்கை :--யாண்டுட பிரஞுஞையின் ௮பாவமாமோ ஆண்பெ பிசாணனுக்கும் 

அபாவமுண்டாம் என முன்னர்த் தாங்கள் கூறியது சம்பவியாது ) ஏனெனின், 
அயிலின்கண்ணே பிரஞ்ஞைவடிவப் புத்தியின் ௮பாவமிருப்பினும் பிராணன.து 

இருப்பைச்சண்டோம்.



கட பர் ஆத்மபுசாணம், [இரண்டாவது 

சமாதானம் :--துயிலவஸ்தையின்கண் பிரஞ்ஜையின த தியர்தா பாவமினறாம்; 
மற்றோ, காரண சொருபமாய்ப் புத்தி சுழுப்தியின்கண்ணே இருக்கின்றது. ஆகை 
யினால் யாண்டுப் பிரஞ்ஞையி னபாவமூளகாமோ ஆண்டுப் பிசாணன தபாவமும் 

௮ வூயம் உண்டாம் என்பது துணியப்பட்ட ௫. பாண்டுப் பிராணன தபாவமாமோ 

ஆண்டுப் பிரஞ்ஞையினபாவழும் அ௮வ௫யமூண்டாம் ; கடாதிகளிடத்தே பிராண 

னதபாவமுளதாதலின் அவற்றில் பிரஞ்ஞையி னபாவமுமுளஅு., ஆகையினால், 

பிசாணனும் பிரஞ்ஞையும் ஒன்று மற்றொன்றை விடுத்து இரா என்பது அணியப் 
பட்டது. அந்தப் பிராணப் பிரஞ்ஜைகளிரண்டும் ஆன்ம ஞானத்திற் Cagis 
களாம் ; ஏனெனின், ஸ்தம்பாதிகள் ஜடமாதலின் தமது பிரதியில் இபாஇப் 

பிசகாசங்களை ௮பேக்ஷிக்க்றன; ௮.துபோலப் பிராணனும் பிரஞ்ஞையும் ஜடமாத 
லின் தமத பிரதீதியின்கண் வேறு யாதாவூகாரு பிரகாசத்தை யபேக்ஷிக்கும் 

௮.து பிராணப் பிரஞ்ஞஜைகளைப் பிரகாசஞ்செய்வகாய கூடஸ்த ஆன்மாவாம். 
இவ்வகையாய யுக்தியால் பிராணப் பிரஞ்ஜைகட்கு ஆன்மஞானத்தின் காணக் 
தன்மை யுளது. ஈண்டிது அபிபபிராயமாம் பிராண சப்தமும பிரஞ்ஞா சப் 

தமூம் சக் த விருச் இயினாலா ஆன்மாவின் போதகமன்றும் ) ஏனெனின், சக்தி 

விருத்தியினலே சத்தியாகு பகங்களும அ௮ன்மாவைப் போதியாது; மற்றோ, 

இலக்ஷணா சிருத்தியினால் பிராண சபதமும் பிரஞஞா சப்தமும .தன்மாவின் 

போ தகங்களாம். ௮வ்விலக்கணை சக்க ௮ரத்தத்தின் பொரு தாமையினானன்றி 

யுண்டாகாது. கங்கையின்கண்ணெ கராமமுளது என்னுக தொடா்மொழியில் 

கங்காபதத்தின் சக்கிய ௮ாத்தம ஜலத்தின் பிவாஹமாம், ௮ச்கப பிரவாஹக் 

இின்சண்ணே கிராமத்தின் ௮திகரணக்தன்மை பொருஈகாததாம். ஆகையினால் 
கங்கா பதத்திற்குக தீரததின்கண் ணே இலக்ஷணையாம. ௮ஙஙனம ஈண்டு பிரச் 

உக்தின்கண்ணும் பிராணன் யான் பிரஞஞஜையான் என் வ மிவ்வசனம் இக் திரனார் 

கூறபபட்டதன்றோ ; ஆண்டுக சரீரத்தினுள்ளே சஞ்சாரம் செப்யாநின்ற வாயு 

பிராண சபதத்தின் சக்கியார்த்தமாம். அ௮ரதக்கரணக்கின் விருத்தி விசேஷ 

புத்தி பாீஞ்ஞை சபதத்தின் சககிய அர்த்தமாம, ௮வளிரண்டு சக்க மூர்த்தக் 

தன்கண் .ஐன்மத்தன்மை சம்பவியாது, கையினால் பிராண சப்தத்திற்கும் 

பிரஞ்ஞை சபதத் திற்கும் பிரரணப பிரஞஞைகளின் பிரவர்ததகமாய சேகன 

ஆன்மாவின்கண் இலக்கணை சமபவிககும். இவ்வர்த்தககை கிரூபணம் செய் 

யும்பொருட்டு முதலில் பிராணபபிரஞஜை சப்தங்களின் சக்கிய மாத்தத்தையும், 
சக்யெ அர்த்தத்தின் பொருந்தாமையையும் காண்பிபபாம் :--ஆண்டுப பிராண 
னென்னும் சபதத்தின்கண் இருபதங்களுள. ஒன் 3௫ * பிர ' என்னும் பதமாம், 

மற்றொன்றோ * ௮ன ' என்னும் பதமாம். அவற்றுள் பிர என்னும் பதத்திற்கு ௮தி 

சயமென்பது பொருளாம்; ௮ன என்னும் பதத்திற்குச் சலன ரூபக்கரியை பொரு 

ளாம். அங்கனமே பிரஞ்ஜையென்னும் சப்தத்தின்கண்ணும் இருப தீங்களுள, 
ஒன்றோ பிர என்லும் பதமாம்; மறொன்றோ ஷை என்னும் பதமாம். அவற்றுள் 

பிர என்னும் பதத்திற்கு ௮இிசயமென்பது பொருளாம்; ஜை யென்னும் பதத்இிற்கு 
ஞானமென்பது பொருளாம்; ௮வ்ளிரண்டு பதங்கட்கு மொருங்கே இப்பொருள் 
அணியப்பெறும், அதிசயமாய் யா.து சலியாநிற்குமோ ௮.௮ பிராணனெனப்படும்,



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளரஷீத£ உபதநிட ௧௮௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 1&2 

௮இசயமாய் யாது அறியா நிற்குமோ yg மதியெனப்படும். சரீரத்துள் 

இசாநின்ற வாயு ௮திசயமாய்௪ சலிசகுமாதலின் ௮.து பிராணனெனப்படும். 
௮ர்தக்காணத்தின் விருத்தி விசேஷ புத்திகடபடாதி பதார்த தங்களை ௮இசயமா 

யறியும்) ஆதலின் பிரஞ்ஜையெனபபடும். வாஸ்தவமாய் விசாரம் செய் 

W3@) பிராணனிடத3த சலித்தல் பொருஈதாது ) ஏனெனின், பிராணன் ஜட 
மாம். ஜஐடத்தினிடத்தே, சுதநஇரமாய்க் இரியை சம்பலியாது. இரதாகி ஜட 

பதார்த்தத்தில் சேகன அ௮ருவாஇகளின்றி எக்காலத்திலும் எத்சேசத்திலும் 

சுதந் திரமாய்ச் சலனரூபக்கரியை உண்டாகாது ) ௮௫்ஙகன'2ம ஜடபபிராணனிடத் 

தம் சேதனமின்றிச சுத் இரமாய்ச் சலனரூபக்கரியை சம்பவியாது. இவவண்ணம 

புத்தியின்கண்ணும கடபடாதி பதாத்தங்களை ௮றியும ஆறறல சம்பவியாது ); 
ஏனெனின், பிராணனைப்போன்றே புத்தியும ஜடமாம. ஜடவஸ்து தன்னையும் 

அன்னிய எப்பொருளையும் அறியமாடடாது, கருத்திதுவாம் முதலில மூல 

- தனம ஒருவனிடத்தில இருபபினன்றோ அந்தத் தனத்தின் விருத்தியினும் சம 

பாவனையுண்டாம, மூலதனமின்றித் தனத்தின் வாத்தி சம்பவியா தன்றோ? ௮ங்க 
னம சாமானியமாய்ப் பிராணனிடத்தே சலனரூபக்கிரியை உண்டாமாயின், புத்தி 

பினிடத்தே ஞானமிருக்குமாயின் அரதக்கிரியையின்௧ண்ணும ஞான த்தின்கண் 

ணும ௮திசயரூப விசேஷததன்மை வடிவ விசேஷக்தன்மை சமபகிககும். ௮ 

௩னமாதச சடபபிராணனிட சத்தே சலனரூபக்கிரியை சம்பவியாது; புத்தியின்சண் 

ஞானம் சமபவியாது, ஆகையினால, ௭௩௧௪ சேதன ஆன்மாவின் சமீபத்தன்மை 
பால சரீ ச இரஇரியா திகளினிடகதோ ௮ர்தரவாயுவினிடத்தோ சலனரூபகூரியை 

யுண்டாம, ௮ரத௪ சேதன ஆன்மாவே பிராண சபதத்தின் இலக்ஷியார்த்தமாம். 
இங்கனம், பிரஞ்ஞை சப்தத்தின் இலக்ஷிப ௮ரத்தமம் சேசனமாய அ௮ன்மாவே 
யாம. ஏனெனின், சேதன ஆன்மா வ சம்பூர்ண ஜடபதார்த்தங்களையும பிரகா 

சிப்பிக்கும சுவபபிரகாசத் தன்மையாலே பேதமறற தனது சொருபத்தையும 
பிரகாசிப்பி ச்.அக்கொள்ளும், அன்னிய எப3பொருளும் ஆன்மாவைப பிரகா 

சிபபியாது, இத்தகைய சுவபபிரகாச ஆநந்தவடிவ அன்மாவாய யானே பிரா 

ணபபிசஞ்ஞஜை சபதங்கட்குப் பொருளாம். என்னிற பின்னமாய எவ்வஸ்து 

வும் பிராணபபிரஞஞை சப்தங்கட் கருததமன்றாம. இநதபபிரகாரம் தனு 

மனத் தின்சண்ணே விசாரித்து ௮ஈதத் தேவராஜாவாய இகதிரன் பிரதர்த் தன 

சாஜாவிற்குக் கூறத் தொடங்கினான்: -ஹே பிரதர்த்தன / நாகாப பிரகாசமாய 

இரியையின் காரணம் யானே யாவன், ஆகையினால யான் பிசாண சொரூபன், பேத 

மற்ற சுயம்பிரகாசன் யான்) ஆகையினால் யானே பிரஞ்ஜைவடிவன், சம்பூர் 

ணப் பிராணிகட்குச் ”வனகாரணன் யான் ) ஆகையினால் யானே ,௩யுஷ்வடிவன், 

யான் சுயம் ஜன்ம மரணரூதென்) ஆகையினால் யானே ௮மிருதவடிவன், ஹே 

பிரதர். த்தன. பிராணன், பிரஞ்ஞஜை, ஆயுஷ், ௮மிருகம் ஆய எனது வடிவத்தை 
யான் உன்பொருட்டுக் கூறினேன். ௮சசொரூபத்தை நீ யடிக்கடி விசாரம் செய்து 
௮னான்மாகார விஜாதய விர்த் களைப் பரித்தியாகம் செய்.து ௮ந்தச் சொரூபாகா.ச



& DF ஸரீ ஆத்மபுராணம். [இரண்டாவது 

சஜாதிய விர்த்தகளால் எனது சொருபத்தைச் சாக்ஷாத்காரம் செய்தி, இது குட 
மென்னும் ௮ரர்த ஞானங்கள் ஒருகட பதார்த்தத்தை விஷயம் செய்யலாவது 
Curse. Cap Greig sor! புருஷனைக் காட்டினும் தண்டம் பின்னமாவது 

போல ஆயுஷ் ௮மிருதமென்னும் இரண்டு விசேஷவணங்களைப் பிராணனினும் 

பின்னமாய் 8 பறியவேண்டாம்) மற்றோ ஆயுஷ் ௮மிருகம் என்னும் இரண்டு 
விசேஷணங்களைப் பிராணனினும் ௮பின்னமாய் நீ யறிதி, ஆகாசத்தை ஈபமென் 
பா், ஈபத்தை ஆகாசமென்பர். ஆகாசபதத்திற்கும் ஈபபதத்திற்கும் அர்த்த பேச 
மின்றாம். அதுபோல ஆயுவ் ௮மிருதபதத்தின் அருத்தத்திற்கும் பிராணபதத் 
இன் அருத்தத்கிற்கும் பேதமின்றாம்; மற்றோ, ஆயுஷ் அமிருதம் பிராணனது 

வடி.வமாம், பிராணனாயுஷ் ௮மிருதவடிவமாம், 

சங்கை :--ஆயுஷ் ௮மிருதம் பிராணன் என்னும் மூன்றுபதங்கட்கும் ஒசே 

அர்த்த மங்கேரிக்கின் கூறியது கூறலென்னும் ௮டைவுண்டாம். ஓசர்த்தத்தைப் 
போதிப்பதாய ௮௧ பதங்களி லுச்சாரணத்தைக் கூறியது கூறலெனபா. 

யாண்டுக் கூறியதுகூறல் என்னும் தோஷமாமோ, ஆண்டொருபதத்திற் 2க பயன் 

படுந்தன்மையுண்டாம் ) மற்றபபதம் பயனற்றதாம். 

சமாதானம் ;--சத்தியம், ஞானம், அந்தம் என்னும் மூன்று பதங்கள் 

ஆன்மா ஒன்றனை3ய யுணர்த்துவ தா௫ன்றது. அனால மூன்று சபதங்களின் 
பிரவிர்த் இயின் நிமித்தம் வேறு வேராம,. ஆகையினால் கூறியது கூறலென்னும் 
குற்றமின்றாம. ௮ங்கனமே ஈண்டும் ஆயுஷ், அமிருதகம், பிராணன் என்னுமிம் 

முப்பதங்களும் ஒசேயர்த்தத்தை உணர்த்துவதாம். ஆனால் அவற்றின் பிரவிர்த்இ 
நிமித்தம் வேறு வேறாம். ஆகையினால் கூறியது கூறலென்னு குற்றமின்றாம். 

இப்போது இபடொருளையே வெளிபபடையாய்க காண்பிப்பாம் ) உலகாகட்கு 

ஜீவனகா.சணம் யாதாமோ ௮ஃது ஆயுஷெனபபடும். ௮த்சகைய ஜீவனகாசணம் 
பிசாணனாம் ;) ஏனெனின், சரீரத்தின்கண்ணே எதுவரை பிராணனிருக்குமோ 

௮துவரசை ௮தன்கண் ஜீவனவியவகாசமாம், பிசாணனின்றிச ஜீவன் வியவகாசம் 

உண்டாகாது. இரகிமித்தங் கொண்டே பிராணனை ஆயுஷென்று கூறுனெறனா. 
சரீ. த்தைவிட்டபின் சுவர்க்கரூப ௮மிருதத்தையும் சரீ ரமிருக்குங்காலோ மோக்ூ 

ரூப ௮மிருதத்தையும பிராணனாலேயே ஜீவனடைவன், இந்நிமித்தங்கொண்டே 
பிராணன் அ௮மிருதமெனப்படும், அவவாயுஷ் ௮மிருதசொருபப் பிராணனென 

ஆன்மாவாம். அல்லத பிராணவடிவமெனது ஆன்மாவாம் ௮து போலப் OI Grane, 

வடிவமும் எனத தன்மாவாம். ஏனெனின், ஞானசக்இவடிவப பிரஞ்ஞையினா 
லேயே ஆகாசா.தி வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சத்தையும், சகனவுமுதலிய பிரா இபாசிகப் 
பதார்.த்தங்களையும் ஆன்மாவாய யானறிவன். ஹே பிரதர்த்தன . எப்புருஷன் 

பிரசாணவடிவ எனது ஆன்மாவை ஆயுஷ்வடிவமாய் உபாசளைசெய்வனோே அவன் 

100 வருஆபரியந்தம் ஜீவிப்பன், எப்புருஷன் பிராணவடிவ என தான்மாவை ௮மி 

குதரூபமா உபாசளனைசெயவனோ அவன் அகச்ஷ$யமாய சுவர்க்கச்தை யடைவன். 
எப்புருஷன் பிராணவடிவ என ஆன்மாவை .தயஷ் ௮மிருசமென்னும் இரு 

வுடிவமாயும் உபாசளைகெய்வனோ, அவ்ன் சதஅருவ்யரியர் சம் ஜீலிப்பதுஉன்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷ்த€ உபறிட ௧௮௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 1aS 

௮ச்ஷய சுவர்ச்கக்தையு மடைவன். ஹே பிரதாத்தன! பிராணவடிவ உபா 

யோடு கூடிய எனது அன்மாவை யுபாசிப்பதற்கே இத்தகைய பலமுண்டாமாயின் 

பிராணவடிவ உபாதியற்ற சுதத ஆன்மாவின் ஞானத்தால் புருஷனுக்கு மகாபலத 
இன் ௮டைவுண்டா மென்பதில் யாது ஆசசரியமாம. இங்கனம, இரஇரன் பிராண 

சொரூப ஆன்மாவைக் கூறியவுடன் பிரதர்த்தனன் ௮தன்கண்ணே காரணத் 

தைக் கேட்பானாயினன். 

பிரதர்ச்தனன் கூறல் :--ஹஹே பகவன்? பிராணவடிவன் யான் என்னுந் 

தங்களுடைய வசன தஷைக்கேட்டு முற்கூறிய முனிகளின் வசனங்களை நினைகது 

எனது மனத்தில் இவவகையாய யம் நிகழுகின்ற த. கருத்திதுதாம உ தாது 

கள் பிராணனையே பிரதானமாகக் கூறினீர்கள், முனிகள் பிசாணனைப பிரதான 

மாகக் கூறினார்களில்லை .தகையினால், எப்பொருளின்௧கண்ணே யான் அன்ம புத்தி 

செய்வத, 

இப்போது அம்முனிகளின் வசனங்களைக் காண்பிக்கும்பொருட்டு ௮ரசன் 

கூறுச்றனன் ---சதேவராஜனாகய இர்இரனே ! ஒருகாலத்தில் எனது சபையை 

கோக்செ லெ முனிவர் வந்தனர், வந்து சமபாஷிததுக் கொண்டிருக்குங்கால் ஒரு 

பிரசங்கவாயிலாய் ௮ர்த வேதங்களை யறிந்தமுனிவர் என் பொருட்டிவ்வசன தசைக் 

கூறினர் ; ௮தாவது உள்வாயுவோடு கூடிய சம்பூர்ண இர் இரியங்களின் வாசகம் 

பிசாணசப்தமாம். கேவலம் உள்வாயுவின் வாயுவின் வாசகம் பிராண சப்தமன் 

ரூம். ஏனெனின், ௮.திசயமாய்த் தனது வியாபாரத்தை யாது-செய்யுமோ ௮௮ 

பிராணனெனப் பெறும். இர்தப் பிராணசப்தத்தின் அர்த்தம் சம்பூர்ண இக்திரி 

யங்களிடத்.தும் பொருஈதும் ; ஆகையினால் சம்பூர்ண இந் இிரியங்கட்குப் பிராண 

சப்தத்தின் அ௮ர்த்தத்தன்மை இத்்இக்கும். அவ்வெல்லாப் பிராணன்களுக்கு ஒன் 

றற்குப் பிரசானமாஈ தன்மை நியமமாய்ச சித்தியாது : மற்றோ, தத்தம் வியாபாரத் 

Bo யாவற்றிற்கும் பிரதான த்தன்மையுண்டு, ஏனெனின், வாக்கிர்திரியததிற் 

குச் சப்தோச்சாரணம் காரியமாம். சக்ஷ இந்திரியத்திற்கு ரூபா திகளின் தரி 
சனம் காரியமாம். இவ்வண்ணம் அன்னிய இந்திரியங்கட்கும் தத்தம் காரியம் 

வேறுவேரும். ௮க்காரிய பேதத்தால் இந்திரியம் வேறு வேறேயாயினும் தத் 
தம் காரியத்தின்கண்ணே எல்லா இகதிரியங்களும் ஒரு தன்மையை யடையும், 

சசொமத்தின்கண்ணே வேறுவேறு யிராரின்ற மகாஜன புருஷர் விவாகாதி காரி 

யத். இன்பொருட்டு யாவரும் ஒருமைபபவெ௮போல, எக்கால் தரிந்இிரியம் 

தனது வியாபாரத்தில் பிரவிர்த்தி யடையுமோ ௮க்கால் அன்னிய இந்திரியங்கட் 

குத் தமது வியாபா.ரத்தின்கண்ணே பிரவிர்த்தி யுண்டாகாது. இதுவே இந் 

இிரியங்கட்கு ஏகத்தன்மையாம். ஏனெனின், எக்காலத்தில் வாக்கிர்திரியம் சப் 

தோச்சா.ரண வடிவமாய தனது வியாபாரத்தைச் செய்யாகிற்குமோ, ௮க்காலத் 
இல் நேத்திராதி இந்திரியங்கள் தத்தம் வியாபாரங்களைச் செய்யாது, எக்கால் 

நேத்திசேர்திரியம் ரூபா திகளின் தரிசனவடிவ வியாபாரத்தை யுற்பன்னம் செய் 
யூமோ, அக்கால் வாக்காதி இந்திரியங்கள் தமது வியாபாசத்தை யுற்பன்னஞ் 
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௧௮௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், (இசண்டாவ து 

செய்யா ; இங்கனம் சர்வ இக்திரியங்களிடத்.து மறிர் அுகொள்ளல்8வண்டும். ஒரு 
வா(கணவ)னுக்குச் தனது விவாகத்தின்கண்ணே பிரகானத்தன்மையும் மற்றொரு 

வனுடைய விவாகத்தின்கண்ணே கெளணத்தன்மையுமாம் ) ஆதலின் நகியமமாய் 
வானிடகத்தே பிரகானத்தன்மையேனும் கெளணத்தன்மையேனுமின்றாம். ௮ங்க' 

னமே, வசனாதி வியாடாசத்தின்கண்ணே வாக்இந்திரியத்திற்குப் பிரதானத்தன் ' 
மையாம், நேத்திராதி இந்திரியங்கட்குக் கெளணத்தன்மையாம். ரூபதரிசனத் 
இன்சண் சகு இக்இரியத்திற்குப பிரதானத் தன்மையாம், வாக்காதி இர்இரியங் 
கட்குக் கெளணகத்தன்மையாம். இங்கனம சர்வ இந்திரியங்களில் தத்.தம வியா 

பாரத்தின்கண்ணே பிரதானத்தன்மையும், அன்னிய இந்திரிய வியாபாரத்தின் 
கண்ணே கெளண த்தன்மையும், ௮றிந்துகொள்ளல்வேண்டும். நியமமாய்ப் பிர 
தான த்தன்மை யெவவிர்திரியத்தின் கண் ணுமின்றாம ; ஆகையினால், யாவும் சம 
னமாம். சுருதிபின்கண்ணும் வாக்கா இய சம்பூர்ணப் பிராணன்களுக்குச் சமானத் 
தன்மையும் ௮ரேகத்தன்மையும் கூறப்பட்டிருக்கன்றன. அல்லத யுக்தியினால் 
விசாரித்துப்பார்க்கினும் வாக்காதி சமபூர்ணப் பிராணன்களுக்குச் சமானத்தன் 

மையே சித்திக்கும்; விஷயக்சன்மை சித்தியாது. ஏனெனின், இப்புருஷன் எக் 

காலத்தில் வாக்கிர்திரியத்கால் சப்2காசசாரணம் செய்வனோ, அக்காலத் தல 

சேத்திரேந்திரியத்தாற் பாரான், எக்காலத்தில் நேத்தாத்தாற காண்டின்றனனே 

அக்காலத்தில் வாககந்இரியத்தால் வசனியான். இங்கனம், சமபூர்ண இர்திரியங் 
கட்கும் தத்தம் வியாபாசத்தின்கண் பிரதானத் தன்மையாம் ; ௮ன்னிய இந்திரிய 

வியாபாரத்தின்கண் கெளணத்தன்மையாம். நியமமாய் வாக்கா தி இந்திரியங்கட் 
குப் பிரதானத் தன்மையே யுண்டாயின், தரிசனரூப வியாபாரத்தின்கண் சகா 

விற்கேபோல வாக்கிந்திரியத்திற்கும் பிரதானத்தன்மை யுண்டா தல்வேண்டும 

தரிசனரூப வியாபாரத்.தின்கண் வாக்கிெதிரியத்துற்குப் பிரகான,க் கன்மையில்லை. 

அல்லது நகியமமாய் இகதிரியங்களிடத்தே கெளணத்தன்மையே யுடன்படின், 

சப்த உச்சாரணரூப வியாடாசத்தின்௧ண்ணும் வாக்கெதிரியததற்குப பிரகானத 

தன்மை யுண்டாகமாட்டாது ) மற்றோ கெளணத்தன்மை உண்டாகவேண்டும் ; 

கெளண த்தன்மையோ உண்டாகமாட்டாஅ. இங்கனம் சர்வ இக்தரியங்களி 

டத்தேயும் பிரகானத்தன்மை கெளணத்தன்மைகட்கு கியமமின்ராம். அல்லது 

வாக்காதி சம்பூர்ணப் பிராணன்களிடத்தே எஏககாலத்திற் சரியை உண்டாகமாட் 
டாது. மற்றோ ஏக இர் இரியத் தன் வியாபாரம் உபராமமடையுங்கால் இந் இரியம 

தனது வியாபா.ரத்தைச் செய்யும. 

சங்கை :--எல்லா இக்இிரியங்களும் ஏககாலத்தில் தத்தம் வியாபாரத்தை 

உற்பன்னம் செய்யாவிடின் இவவுலகரினனுபவம் வியர்த்தமாம், வாக்கிர்இரியத் 
தால் வசனியாகின்ற யான் ௪௯௦ இர்இரியத்தால் ரூபத்தைக் காண்டுன்றேன், 
சுேத்தெ இக்இரியத்தால் சப்தத்தைக் கேட்டுன்றேன், ரொண இரதிரியத்தாற் 

கந்.த.த்தைக் கவர்இன்றேன், அுவக்கிர்திரியத்தால் ஸ்பரிசத்தை யறிசன்றேன், 

இரசன இர்இரியத்தால் இரச.த்தையறிகின்றேன், பாணி இரதிரியத்தால் ச 
கணம் செய்கின்றேன், பாத இந்திரியத்தால் யான் ஈடக்கின்றேன், உபஸ்த இர்
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இரியத்தால் யான் ஆரந்தத்தை யடைகன்றேன், பாயுரு இந்திரியத்தால் யான் 

மலாஇிகளைப் பரித்தியாகம் செய்கின்றேன், பிராணனால் உசுவாசாதஇக் கரியை 
யைச் செய்னெறேன், அ௮கங்காரத்தால் ௮கம்பாவத்தை யானடைகின்றேன், 

மனத்தால் சங்கற்ப விகற்பங்களைச் செய்கன்றேன், இத்தத்தால் சாமானியரூப 
மாய்ப் பதார்த்தங்களை யானதி௫ன்றேன், புத்தியால் தேகத்தின்கண்ணே இரா 
நின்ற சுகதுக்காதி பதார்த்தங்களைச் சாமானியமாயும் விசேஷமாயும் யானறி 
இன்றேனென்னும், இவ்வகையாய உலகரின் ௮னுபவப்பிரமாணத்தால் சம்பூர்ண 

இந் இரியங்களிடத்தே அக்காலத். தில?ய சம்பூர்ண வியாபாரம் பிரதிதியாம, 

ஆகைபினால் நியமமின்றிப் பிரதானச் தன்மையைக்கொண்டு சம்பூர்ண இந்திரி 
யங்கட்குச் சமானம் கூறல் சம்பவியாது. 

சமாதானம்:---ஏககாலத்இல் சம்பூர்ண இச்இரிபங்களின் வியாபாசத்தின்௧ண் 
உலகரின் ௮னுபவமியாது உன்னால் கூறப்பட்டதோ ௮ மயல்வடிவமாம். ஏனெ 
னின், எர்தக்ஷணத்தில் ஒரிநதிரிய வியாபாரமாமோ ௮ந்த க்ஷணத்தில் மற் 2றாரிக் 
இரிய வியாபாரமுண்டாகாது. மற்றோ மற்றொரு கஷ்ணத்2ச மற்றோரிர் திரிய 
வியாபார முண்டாம, மூன்றாவதுக$ணத்தே மூன்றாவதிர்தஇரிய வியாபாரமுண் 

டாம். இந்தப்பிரகாசம் க்ூணத்இன்பின் கணத்தின்பின் இந் இரியங்களின் வியா 
பாசமாம். ஆனால், ௮ந்த கஷணமதி சூக்குமமாமாதலின் ௮வி2வக புருஷர்கட்கு 
ஏககாலத்கில எனககுச சமபூர்ண தரிசனாதி வியாபாரம் உற்பன்னமாயது என 

மயக்கவுணர்ச்சி யண்டாம. மேலுக்கு மிராகின்ற ௮சேச பத்ம..த்திரங்(தாமரை 

யிலை)கள் ஏககாலத்தில ஊரயாற் குத்தபபடுவதின்ரும. மற்றோ முதறக்ணத்தே 

ஊசியின்கண் 2ண இரியையுண்டாம், இசண்டாவது கூணத்தே முன்னிடத்தினின் 

௮ம் ஊசியின் விபாகம் உற்பன்னமாம், மூன்றாவது க்ர்ணத்தே ஊ௫ியின் முற்சை 
யோக நகாசமுண்டாம, கான்காவது கூணததே பதமபத்திரூப உத்தாதேசத் 

'2காடு ஊசியின் சையோகம உழ்பன்னமாம். இங்கனம், ஒவ்வொரு பத்தரமுங் 
கு திதுப்படுவதில நந்ரான்கு ஆதணங்களாம ; ஆனால், ௮க்ஷ்க்ஷ்ணமதி சூக்குமமாம்) 

ஆகையினால், ௮விவேகி ஜனங்கட்கு ஏககாலத்தின்கண்ணே யான் அ௮ரந்தம பத்ம 

பத்திரங்களை ஊசியாற் குத்தினேன் என மயக்க உணர்சசியுண்டாம். இவவண் 

ணம் வாக்கா பிசாணன்களின் வியாபாரமும் வேறு வேறு காலத்திலுண்டாம் ) 

ஆனால், ௮க்கால மதஇிசூக்குமமாம். ஆகையினால, ஏககாலகதன்மையின் மயல் ௮வி 

வேகி புருஷீருக்குண்டாம். ஆகையினால், சம்பூர்ணப பிராணன்களும சமானமாம் 

ஹே தேவராஜேசதிரனே.! இங்கனம் சம பூர்ணப பிராணன்களிடத்தே 

சமானத்தன்மையை முனிகள் முனனர் என்பொருட்டுக கூறியுள்ளார்கள் ; தாங்க 
ளே வாயுவடிவப பிசாணனிடச் ?தயே .தன்மபுத்தியின் விசானத்தை(விரிவை)ச் 
செய்தீர்கள். ௮&தெக் கா.ரணத்தாலென்னும 8யம் எனது சத்தத்தின்கண்ணே 
நிகழ்கின்றது எனக் கூறிய பிரதாத்தன ௮ரசன்றன் வசனத்தைக் கேட்டுப் 

பிராணனுடைய பிரதானச் தன்மையின்௧ண்ணே காண௱் கூற இச்சத்த இந்த 

னானவா ௮வ்வசசன் வசனத்தை யங்கேரித்துக் கூற ததொடங்கனார் :--
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ஹே பிரதர்த்தன. இவ்வுலக ஜீவன் காரணத்தன்மை பிரர்ணனிடத்தே 
பிருக்கன்றத ; பாலோக ஜீவன் காரணத்தன்மையும் பிராணனிடத்தே யுளத. 
அன்னிய எவ்வாக்காது இந்திரியங்களிடத்துமின்றாம். ௮ந்த ஜீவனத்தின் காச 
ணத்தன்மையே பிராணனிடத்தே ஆன்மபுத்தியின் ஏதுவாம். ௮ந்த ஜீவன் 

காரணத்தன்மையே வாக்காஇ இந்திரியங்களினின்றும் பிசாணனிட சத்தே விசே 

ஷத்தன்மையாம் ) வேறு யாதொரு விசேஷத்தன்மையுமின்றாம். 

ஹேபிரதாத்தன ! முன்னர் நீ இருஷிகளின் வசனத்தால் பிராணனிடத்தே 
பிரதானத்தன்மை கெளணத்தன்மைகளின் நியமமின்மை கூறினாயல்லவா ? அந்த 
நியமமின்மையும வாயுவடிவ முக்கியப் பிசாணனிடத்தே' சமபவியா.௮ு. மற்றோ 

வாக்காஇ இர திரியவடிவ கெளணப் பிராணன்களிடத்தேயே ௮௩த நியமமின்மை 
சம்பவிக்கும். ஏனெனின், எதுவரை பிராணன்களின் வியாபாரம் சரீரத்தின் 

கண்ணே நிகழ்ஈதுகொண்டே யிருக்குமோ ௮துவசை சம்பூர்ண வாக்காதி இந்திரி 

யங்களிடத்தே வசனாதி ரூபக்கிரியை நிகழும். பிராணனது வியாபாரம் உபசம 
மாங்கால் எவ்விஈஇரியத்தின்கண்ணும் எக்கிரியையு முண்டாகாது ) இவ்வார்த்தை 
சர்வ உலகரின் ௮னுபவசிக்தமாம். பிசாணனிருப்பின், வாக்கு, பாணி, பாதம், 

பாயுரு, உபஸ். தம, துவககு, ௪௯௨8-௭, சுசோத்திரம், சிஙகுவை, கராணம என்னும 

இபபத்து இரதிரியங்களிடக்2த ஒவ்வோரிர் தரியங்களின் வியாபாசமின்றியும், 
அல்லது சாவேரதஇிரியங்களின் வியாபாரமின்றியும, பிராணிகளின் ஜீவன த்தைக் 

கண்டோம். வாக்இந்திரியதஇின் வசனரூப வியாபா.ரமின்றியும, ஊமைப்பிராணி 

ஜீவிக்னெறது) ஹஸ்த இரதிரியத்தின் கரகணரூப வியாபாரமின்றியும், குணப 
புருஷன் ஜீவிககன்றனன் , பாயுரு இரதிரியத்தின் மலவிசர்க்க ரூப வியாபார 
மின்றியும், சிலரோடப பிராணி ஜீவிககின்றது) உபஸ்த இரதிரியத்தின் ஆந்த 
வடிவ வியாபாரமின்றியும் பிரஹ்மசாரி ஜீவிக்கன்றனன் ; துவக்கிர்இரியத்தின் 
ஸ்பரிசனவடிவ வியாபாசரமின்றியும் குஷ்டிபபிராணி ஜீவிக்கன்றன ) சக்ஷ-॥ இந 

இரியத்தின் தரிசனவடிவ வியாபாரமின்றியும் ௮5 தகப புருஷன் ஜீவிககன்றனன் ) 
சுரோததர இகுதிரியத்தின் சிரவணவடிவ வியாபாசமின்றியும் செவிடன் ஜீவிக 

இன்றனன்; இசசன இரதிரியத்தின் இரசக்செகணவடிவ வியாபாரமின்றியும இர 

சன தோஷத்தோடு கூடிய புருஷன் ஜீவிக்கன்றனன்) சொண இரஇரியத் 
தின் கநதக்ரெகணவடிவ வியாபாசமின்றியும் ராண தோஷவானாய புருஷன் 

ஜீவிக்கன்றனன் ) Hesston shor நிசசய வடிவ வியாபாரமின்றியும் ஜட 

உன்மத்த புருஷன் ஜீவிகன்றனன். இவவண்ணம சர்வ இர திரியக்களின் 
வியாபா.ரமின்றியும் பிராணி ஜீவிக்கும; ஆனால, பிராணனுடைய வியாபாசமின்றி 

எப்பிராணியும எவவிடததும ஜீவித்தலைக் கண்டிலேம. ஆகையினால், சர்வ 

இந்இரியக்களினும பிசாணன் உத்கிருஷ்டமாம். இக்காரணத்தால், ஹே பிரதர்த் 

தன ! பிராணருப உபாஇியை யங்கேரித்துப் பிராணசொருபன் யான் என்பதாய 
உபதேசத்தை நின்பொருட்டு யான் செய்தனன். சம்பூர்ணவாக்கா இ இர்இரி.பங்க 
ளிலும் பிசாணனுக்கு உத்கருஷ்டத்தன்மையை யங்கேரித்தே ௬௬ பிரா 
ணனை :( உகத”” ரூபமாய் உபாசச்கக் கூறியுள்ளது. கோளகங்களாவும், இர்இரி
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யங்களாலும், தேவதைகளாலும் கூடியிருப்பிலும் இச்சரீரம் மூர்ச்சையா இ யவஸ் 

தையின்கண் மாணமடைந்ததற்குச சமானமாம். ௮ச்சரீ.ச த்தை ஆசனா இகளினின் 

றும் இப்பிராணன் எழுப்பும், இக்காரணத்தாற்றான் பிராணனை (! உக்க” மென் 

னும் காமத்தால் விவேடுபுருஷன் உபாசனை செய்வன். அல்லது, சம்பூர்ண வாக் 

கா.இகளினின்றும் முன்னர்க் காணருூபமாய பிராணனே எளம்புவன். இக்காசணத் 

Beg Grrr “eas ? மெனப்படும்,. யாது யாவற்றினும் முன்னர்க் 

இளம்பு,தலை யடையுமோ ௮து சிரேஷ்டமாம். ஹிரண்யகர்ப்பன் யாவற்றினும் 

(parents ளெம்புதலை யடைவன். ஆகையினால் சிசேஷ்டனாவன் ௮ங்கனமே, 

பிராணனும் பாவற்றி ற்கும் முன்னர்க் சளம்புதலை யடையும்) .நஇகையினால் 

சேஷ்டமாம். யாது சிரேஷ்டமாமோ ௮து இததமமாகும. ஆகையினால், பிராண 

சொரூப ஆன்மாவாய யானே இததமனாம் என்னின் வேருய யாதும் இத 

தமமனராம். 

, இப்போது பிராணனுக்குப பிரஞ்ஜஞைவடிவத் தன்மையைக் காண்பித்தற்பொ 

GO கூறுகின்றார்:--ஹே பிசதர்.த் தன. எங்கனம நேத்திசாஇி ஞான இக் இரியங் 

கட்கும், வாக்காஇகர்ம இக் இரியங்கட்கும முக்கியப பிரஞ்ஜைவடி.வத் தன்மையின் 

ரூமோ, மற்றோ ௮ந்தக்காணத்தின் விருத்தி சமபந்தத்தால் நேத்இராதி இந்திரி 

யங்கட்குக் கெளணப் பிரஞ்ஜை வடிவத்தன்மையாமோ ௮ுகனம் பிராணனுக் 

குக் கெளணப பிரஞ்ஞஜை வடி.வத்தன்மையின்றாம் ) மற்றோ பிசராணனுக்கு முக் 

தயப் பிரஞ்ஜை வடிவத்தன்மையாம். 

கருத்திதுவாம் :--ஐயுஷ், ௮மிருதம, பிராணன் என்பவற்றிற்குப் பரஸ் 

பசம் பேதமின்றாம்;) மற்றோ, பிராணனே ஆயுஷ் ௮மிருக சொருபமாம். 
இதனை முன்னரே கூறிவந்துளேம. அங்கன மே பிசாணனுக்கும பிரஞ்ஞைக் 

கும் பரஸ்பரம் “பேதமின்றாம் ) wpsa@, பிராணனே பிரஞ்ஜை வடி.வமாம், 

அல்லது, உலகப்பிரசித்த வாயுரூபப பிராணனும ௮நதக்கரணத்தின் Ansa 

வடிவப பிரஞஞையும் கட்டிலின் கால பின்னபின்னமாய்ப பிரதிஇயாமாறு 

போலப் பின்னபின்னமாய்ப பிரதீதியாகா) மறறோ, ஜீவன காலத்தஇன்கண் 

சாவ ஜீவாகளின் சரி. ரத்தின்கண் ஒன்றாயே பிராணப்பிரஞ்ஞைகள் 9789 

யாம். மசணகாலத்தின்௧ண்ணும் ஒன்றாயே பிராணப்பிரஞ்ஞஜைகள் லோகார் 

தாத்தின்கண்ணே செல்லும்) ஆகையினால், பிசாணனும் பிரஞ்ஞையும் ௮பின்ன 

மாம். உலகப்பிரசித்தமாய பிசாணனிடத்தும பிரஞஞையிட த்துங்கூடப பேதம் 

சிததியாதபோது, பிசாணப்பிரஞ்ஞைச சபதங்கட்கு இலக்ஷிய ௮ர்த்தமாய ௮லெள 
As த்விதீய ஆன்மாவாய என்னிடச்தே எக்காரணத்தாற் பேதம் சித்தியாம் ; 
மற்றோ எவ்வாற்றானும் பேதம் சித்தியாது) ஆகையினால், பிராணப பிரஞ்ஞைவடிவ 

ஆன்மாவே யான். மல்லது அன்வய வியதிசேகத்தாலும் பிராணனலுக்கே ஆன் 

மத்தன்மை சத்தமாம. ஏனெனின், சுமுபதி யவஸ்தையின்க௧ண்ணும் மாணா 

வஸ்தையின்௧ண்ணும் பிராணனுளது. கையினால், பிராணனுக்குச் சழுப்இ 

மசணத்தின்சண் அன்வயமாம். வாக்காஇ இர்இரியங்கட்குச் சழுப்இி யவல்தை



௧௯0 ் ப்ரீ ஆதிம்புராணம். [டரண்டாவ ஐ 

யின்சண் ணும் மாணாவஸ்தையின்கண்ணும் இலயம் உண்டாம்; ஆகையினால், ௮வ் 

வாக்காஇகட்கு ஆண்டு வியஇரேகமாம். இந்தப் பிரகாரமாய ௮ன்வய வியதி 
சேகமே பிராணனுக்கு ஆன்மரபத்தன்மையைச சித்தம்செய்யும். 

இப்போ இப்பொருளையே வெளிப்படையாய்க் காட்டுமாறு தொடங்குடன் 

ரூர் ---எச்சுழுப்தி யவஸ்தையின்கண்ணே தூலசூக்கும சரீரங்களின் ௮பிமானி 

யாய இஜ்ஜீவான்மா சயனத்தை யடைந்ததாய்ச் சறிதுமாத்திரமேலும் சுவப்ன 

பதார்த்தங்களைக்காண்பதின்றோ! ௮ச்சுழுப்இயின்கண்ணே இஜ்ஜீவான்மா பிராண 
உப௫த பசமான்மாவோடு ௮பேதபாவத்தை யடையும். ௮வை ஈனாக்கனா வவஸ் 

தையின்௧ண்ணும் ௮பேதமாயே யிருப்பினும் உபாதியாந் பேதமும், வாஸ்தவுத் 
தால் ௮ பேதமும் என அவற்றிற்கு இசண்டுமாள. ஈண்டுச் சுழுப்தி யவஸ்தையின் 
சண்ணோ கேவலம் அ௮பேதமேயாம். 

கருத்திதுவாம் :--வாக்காது பஞ்சகாம இக்இரியங்கள், கேத்திராதி பஞ்ச 

ஞாரேந்திரியங்கள், ௮ர்தககரண சதுஷ்டயம், வாக்காஇகளின் விஷயம் என்னு 

மிவ்வெல்லா வுபாஇகளும் ஈனாவவஸ்தையின்கண் ணும், கவைவஸ்தையின்சண் 

ணும், ஆன்மாவைப பேதம் செய்வனவாம்; அ௮வ்வுபாதிகளாலும் சுழுப்தி 
யவஸ்தையின்கண்ணே ஆன்மாவின் பேதம தெதியாது; ஏனெனின், இவ் 

வெல்லா வாக்காதி இரதிரியங்களும் தத்தம விஷயங்களோடு சுழுபதி யவஸ் 
தையின்கண் பிசாணவுபகத பரமான்மாவாய என்னிடத் 2த இலயத்தையடையும். 

ஆகையினால், சுழுப்தி யவஸ்தையின்௧ண் பசமான்மாவாய எனக்கு ஒருமையே 

சம்பவிக்கும். ஹே பிரதர்த்தன! யானத்விதிய ஆன்மாவாதலின் சொரூப 
மாய் என்னிடத்தே பேதம் சமபலியாது) மறறோ வாககா இய உபா இகளால் 

ஆன்மாவாய என்கண்ணே பேதம் பிரதீதியாகும. ௮வவாக்கு முதலிய வுபாதி 

கள் சுழுபதி யவஸ்தையின்கண்ணே இலயமடையும, ஆகையினால் சர்வ பேதங் 
களுமறற பிராணசொரப அன்மாவாய எனது ஏகத்தன்மையே சுழுபதி யவஸ் 

தையின்கண் மண சித்தமாம. 

சங்கை :--ஹே பகவன் / 4 மூபதி யவஸ்தையின்கண் வாக்காதி சம்பூண 

இரதிரியங்களின் இலயம் பிராணனிடத்2தயாமெனத தாங்கள் கூறினீர்கள் ; 

அதனாலி௮ நீச்சபமாம் :--வாக்கா இ இக இரியங்களின் உபா தானகாரணம பிராண 

னாம். ஏனெனின் ! காரிய இலயத்தினாதாரம உபாதான காரணமேயாம, நிமித்த 

காரணமன்மும ); கடத்தின் இலய ஆதா.சம் மண்ணாம, குலாலனன்றா் மாதலின் 
குலாலனைபபோல வாக்கா இரதிரியங்கட்குப பிசராணனினும் வேருயே யொரு 

நிமித்தகாரணங் கூறவேண்டும். 

சமாதானம்:--ஹே பிசதர்த்தன .! வாக்காது இர்.திரியங்களின் உபாதான கார 
ணமும் நிமித்தகாரணமும் பிராணவடிவ ஆன்மாவாய யானேயாம். ஓரே ஊர்ண 
சாபி (உலண்டு, சிலரது, நூற்பூச்சி) யாகிய ஜர்துவான௮ ,நூலினுக்கு உபா தான 

நிமித்தகா.சண மாவ.துபோல. நகையாயிகர் தம்மதத்தில் கட ஈற்வா சம்போகச் 

திற்கு, ஒரு ஈஸ்வரனே உபாதான நிமித்தசாரணமாவா, ஹே பிரசாத தன 47



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உபதிட ௧௯௧ 
தத்தின்: தாற்பரியவருணனம். 13) 

சுழுப்தி யவஸ்தையின்கண் எந்தப் பிராணவடிவ ஆன்மாவாய எனதிடத்தே 

வாக்காதி இந்திரியங்கள் இலயத்தை யடையா நிற்கு 2மா, ௮ந்தப பிராணவடி.வ 

ஆன்மாவாய என்னிடத்திருந்தே ஈனா வவஸ்தையின்சண் சம்பூர்ண வாக்கா இ 
இரதிரியங்கள் உற்பன்னமாகின்றன. மிருத்திகையினின்றும உற்பன்னமாப 

கடம் மிருத்திகையினின்.றும் பின்னமாவதின்றாம்) ௮ங்கனமே, பிராணவடிவ ஆன் 

மாவாய என்னினின்றும உற்பன்னமாய வாக்காதி இந்திரியங்கள் என்னிற பின் 
னமாயெவ்வகையா லும ஆவதின்ராம. 

சங்கை :--0 ஹ சகவன் / வாக்காதி இர்திரியங்கள் பிராணவடிவ ஆன்மா 

வினின்றும் Derr error cpt ஆயின் பின்னமாயேன் கதோறறவேண்டுப, ச 

சமாதானம் :--ஹே பிரதாத்தன ! இவ்வாக்காதிகள் பிராணவடிவ பாமான் 

மாவாய எனு விபூ.தகளாம; அசையினால, அன்மாவாய என்னிற் பின்னமாய் 

உற்பன்னமாகா, மற்றோ, எனது சொரூபமாயிருஈதே என்னிடத்திருந்துற் 

பன்னமாம், அ௮விவேகத்தா லவற்றின் 2பதம் பிர தீதியாகும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! வாக்காதி இரதிரியரூப விபூதிகட்குப பிராண 

வடிவ அன்மாவினின்றும அபின்ன ரூபமாய்த் தாங்கள் உறபத்தி கூறினீஈகள், 

௮து சம்பவியாஅு ; ஏனெனின், உலகன்கண்ணே பின்னங்கட்கே காரியகாரண 

பாவம் கண்டோம். 

சமாதானம் :--பின்னங்கட்கே காரியகாசண பாவமுண்டாமென்னும் நியமம் 

அம்பவியாது ; மற்றோ ௮பின்னங்கட்கும் காரியகாரண பாவமுண்டாம, தஙக 

யெரியாநின்ற அ௮கஇனியினின்றும் கணம் (பொறி) உற்பன்னமாம, ௮க்கணம 

௮க்கினியினின்றும பின்னமன்ரும், மற்றோ ௮பின்னமாம். ௮ங்கனமே ஈனா ௮வஸ் 

தையின்கண் பிசாணவடிவ அ௮ன்மாவாய என்னினின்றும் வாக்காதி இர்திரியங்க 

ளுற்பன்னமாம. ௮வ்வாக்காதி இநஇிரியககளினின்றும ௮க்கனியாதி தவ 

தைக ஸளுற்பன்னமாம்; அ௮வ்வசூனியாதி '2தவதைகளினின்றும் சபதோச்சார 

ணாத விஷயங்களுண்டாம். 

'இப்போது இருஷ்டி சிருஷ்டி வாதத்தை வெளிப்படுத்தும்பொருட்டு இவ். 

வர்த்தத்தையே யுக்இகளால் நிரூபிபடாம் :--ஹே பிரதர்த்தன ! சுழுபதி யவஸ் 
தையின்கண் சழுப்ச புருஷன் விஷயசகத வாககா இ இர திரியங்களைக் காண்கிலன் ) 

௮ங்கனமே அன்னிய எந்நனாப் புருஷனும் சுழுப்ச புருஷனுடைப வாக்காதி இந 

இரியங்களைக் காண்டிலன். சுழுப்த புருவனுடைய Gorse For Suir அன்னிய 

ஈனாப்புருஷன் காண்டுன்றனன். இக்காரணததினாலும் பிசாணனுக்கே வாக்காத 
இர்இரியங்களின் காரணத்தன்மை சத்திக்கும. ஏனெனின், எவவல்அவிலிருந். 
எவ்வஸ்து பிரதீஇயாமோ, எவவல் விலிருந்து எவ்வஸ்து ஆண்டுப் பிரத.5 

யாகாதோ ௮வ்வஸ்அவிற்கு ௮வவஸ்_து காரியமாம; மண்ணிலிருர்தே கடாதஇிகள் 

பிரதிதியாம். கடாதி உற்பத்தியின் முன்னர் மண்ணிலிருந்து கடாஇகள் ஆண்டு 
பிரத இயாவதின்றாம்) ஆகையினால் மண்ணிலுக்குக் கடாதிகள் காரியமாம்,



௧௬௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [டஸ்டாவது 

சங்கை ஹே பகவன் ! எஃது இருந்து எது தோற்றுமோனுது ௮தனது 

காரியமாம் எனக்காரிய இலக்கணம் தாங்கள் கூறினீர்களன்றோ ? ௮வ்லிலக்கணம் 
௮ இவியாப்தித் தோஷமுடையதாம். ஏனெனின், சூரியா இப் பிரகாசங்களிருந்தே 
கடாதிகளின் பிர£தி சக்ஷஈ இர்இரியத்தா லுண்டாடன்ற.த; பிரகாசமின்.றி ௮க்த 
காரத்தின்கண்ணே யிராகின்ற கடாஇகளின் பிரதீதியாவதன்றாம். ஆகையினால், 

கடாதிகளும் பிரகாசத்தின் காரியமாகவேண்டும்; பிரகா சத்தின் காரியம் ச௪டாஇக 
ளாவ.இன்ரும். 

சமாதாமை :--எவ்வஸ்்.து இருக்தே எவ்வஸ்து உற்பன்னமாமோ ௮வவஸ்்ஆ! 

வின் வேரா யெல்வஸ்அவினின்றும் உற்பன்னமா காதோடி ௮வ்வஸ் துவிலிருந்தும 
எவ்வஸ்து ஒருசால் ஆண்டு உற்பன்னமாகாதோ ௮வ்வஸ்து ௮வ்வஸ்துவின் 

காரியமாம். மூலிலிருந்தே படமுற்பன்னமாம், நூலின் வேருய் மண்ணிருக்த 

போதிலும் அதினின்றும் படத்திலுற்பத்தி யுண்டாகாது. படத்இினுற்பத்தியின் 

முன்னர்த் த௫்லுக்களிருந்த போதிலும் துரிவேமாதி சாமக்கிரியின்றி ஆண்டுப் 

படமுற்பன்னமாகாது. ஆகையினால், நூற்கட்குப் படம் காரியமாம்; மண்ணிற்குக் 

கடம் காரியமாம், சூரியாதிப் பிரகாசத்திற்குக் கடம் காரியமன்றாம். ஆகை 
யினால் இக்காரியத்இன் இலக்கணம் தோஷமற்றதாம். ௮ஈத இக்காரிய இலக் 

கணம் வாக்காதி இர்திரியங்களிடத்தும் பொருந்தும்) ஏனெனின், ௬ுழுப்தி 

யவஸ்தையின்௧ண்ணே பிராணனிருந்தும் ஆண்டுவாக்காதி இந்திரியங்கள் உற் 

பன்னமாகா, ஈனா ௮வஸ்தையின்கண் பிராணனிருஈதே வாக்காதி இரந்திரியக் 

கள் உற்பன்னமாம்; பிராணனிலும் வேராய எக்காரணத்தினின்றும் வாக் 

காதி உற்பன்னமாகமாட்டா. ஆகையினால் வாககாதி இந்திரியம் பிராணனது 

காரியமாம், 

கருத்திதுவாம் :--௮க்கினியை விட்டுப் 'புகையிரா ௮, மற்றோ யாண்டு 

புகையிருக்குமோ ஆண்டவசியம் அ௮க்கினியிருக்கும், ௮க்கனியோ புகையை 
விட்டும் தப்தாய பிண்டத்தின்கண்ணே இருக்கும். அக்கினி வியாபகமாம், 
புகை வியாப்பியமாம்; ௮ங்கனமே, பிராணனை விட்டு வாக்காதி இக்இரியங் 

களிரா, பிராணனோ சுழுப்தியின்கண்ணே வாக்கா தி இந்திரியங்கள் இலயமடைந்த 

போதினும் இருக்கும். ஆகையினாற் பிசாணன் வியாபகமாம்; வாக்தா இ இந்திரியங் 
கள் வியாப்பியமாம், காரணம் வியாபகமாம, காரியம் வியாப்பியமாம். ௮ல்லது 

சுழுப்தியின்கண் விஷயத்தோடு வாக்சாஇி இந்இரியங்களின் கூட்டம் பிசாணனி 

டத்தே இலயமடையா திருப்பின் சுழுப்தியின்கண்ணே 'சுழுப்த புருஷனாலும் 
அன்னிய ஈனப் புருவனாலும் விஷயசகித வாக்காதி இர்இரியங்கள் ௮.றியப்படல் 

வேண்டும்; ஆண்டு ௮ங்கனம் பிர தீ.தியாவதின்றாம். ஆகையினால், இஃதறியப் 
பெறலாம் :--சுழுப்தியின்கண் விஷயச௫த வாக்காதி இர்இரிபங்கள் பிசாணனி 
டத்தே இலயமடைந்துவிடும் என்பதே. தண்டாஇகளாற் பிரத்வம்சமாய கடம் 
மண்வடிவ சனது காரணத்தின்௧ண் இலயத்தையடையும். 

(அன்வய வியதிரேசம்--உடன்பா டெதிர்மறை.)



அத்தினாவம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷ்த€ eu fit ௧௯௬௩. ' 
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சங்கை :--ஹே பகவன் ! வாக்காதி இர்திரியங்கட்கும் ௪ப்ே தாச்சாரணாஇி 

விஷயுங்கட்கும் பரஸ்பாம் பேதமாம்; ஆகையினால் சுழுப்தியின்கண்ணே வாக்காதி 
இச்இரியங்கள் இலயமடைந்திருப்பிலும் ௮வற்றினது விஷயங்களின் இலயம் சம்ப 

)வியாது. 

சமாதானம் :--காரண தீதி னபாவழுண்டாமாயின் காரியமுற்பன்ன மாகமாட் 

டாது. விளக்கின்றி விளக்கின் காரியமாய பிரபை யுற்பன்ன மாகமாட்டாது; அங் 

௩னமே வாக்காதி இந்திரியங்கள் இலயமடையின் ௮வற்றின் காரியமாய சப்தோச் 

சாரணாதி விஷயங்களும் சுழுப்தி யவஸ்தையின்கண் உற்பன்னமாகா. ஆகையினால், 
அவ்விஷயங்கட்கும் இலயம் சம்பவிககும், எவ்வஸ்அு எவ்வஸ்துவின்கண்ணே இல 

யமாமோ ௮வ்வஸ்து ௮வவஸ்துவினின்றும் உற்பன்னமாமென்ப.து கியமமாம். 

ஒங்க பெரியாநின்ற அ௮க்கனியின்௧ண் *கணஙகளின் இலயமாம். ௮வவக்னியி 

னின்றும் ௮க்கணங்களின் உற்பத்தியுண்டாம். ௮ங்கனமே சுழுபதி யவஸ்தை 

யின்கண் வாக்காதி இநதிரியஙகட்குப பிராணனிடததே இலயமாம் ; ஈனா ௮வஸ் 

தையின்கண் ௮ஈதப பிசாணனினின்றும் வாக்கா இகளின் உற்பத்தியுண்டாம. 

சங்கை :--ஹே பகவன் / ௮க்கினியின்௧ண்ணே எவ்வெக்கணம் இலயத்தை 

யடையாநி ற்குமோ ௮வ்வக்கணம் மீண்டு உர்பன்னமாவதின்றாம் ; மற்றோ ௮வற் 

றினும் பின்னமாயே கணமுற்பன்னமாம் ) அங்ஙனம் சுழுபதியின்௧ண் பிராண 

னிடத்தே லயமாய வாக்காஇி இநதிரியங்களினின்றும் பின்னமாயே வாக்காதி 

இர்திரியங்கட்கு ஈனவின்கண் உற்பத்தியுண்டாகவேண்டும. 

சமாதானம் :--௮க்கனியினின்றும் உறபன்னமாய கணம் பூர்வம் விலீன 
மாய கணத்தினின்றும் பின்னமாய்ப பிரதீதியாம்; ௮ங்கனமே ஈநனவின்கண் 

பிராணனினின்றும் உற்பன்னமாய வாக்காதிகள் பூர்வம் விலீனமாய வாக்காதி 

களினின்றும் பின்னமாய்ப பிரதீதியாகா, மற்றோ சுழுப்தியின்கண்ணே எவ் 

வாக்காதி இரதிரியங்கள் பிராணனிடத்தே இலயமடைர்தனவோ ௮வவாககாஇ 

இர்திரியங்களே மீண்டும் ஈனவின்கண் பிராணனினின்றும் உறபன்னமாய்ப் பிர 

திதியாம் ; ஆகையினால், ௮வற்றினது பேதத்தின்௧ண் பிரத்தியக்ூப பிரமாணம் 

சம்பவியாது, , 

சங்கை :--வரத்தமான வாச்காதி இந்இரியங்களினின்றும் முன்னர் இலய 

மடைந்த சாக்காதி இந்திரியங்களின் பேதம் ௮னுமானப் பிரமாணத்தாற் நுணி 

யப்பெறும். அ௮வவனுமானத்தின் பிரகாரம் இதுவாம்:--முன் வாக்காதி இந்தி 

ரியங்கள் வர்த்தமான வாக்காஇ இர்இரியங்களின் வேறும் ; விலீனமா.தலின் ; ors 

தெர்தவஸ்து முன் விலீனத்தன்மையை யடையமோ ௮வது வர்த்தமான வஸ்.து 

வின் வேறும். மூன் ௮க்னியின்சண்ணே விலினமடைந்த கணம் வர்த்தமான 

கணத்திலும் வேருமாறுபோல இவ்வனுமானப் பிரமாணத்தால் பூர்வ உத்தர 

வாக்காதி இந்இரியங்கட்குப் பேதமே சித்தித்த, 

* கணம்-- தீப்பொறி, 
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சமாதானம் :--இவவனுமான த்தினாலும் வாக்காதி இர்திரியஞ்களின் பேதம் 

சித்தியாது ; ஏனெனின், எவ்வேது தனது சாத்தியத்தை விட்டு வேறிடச் 

திராதோ ௮வ்வேதுவினால் ௮ச்சாத்தியத்தின் சத்தியுண்டாம். தூமரூப ஹேது 
வன்னிவடிவ சாத்தியத்தை விட்டு வேறிடத்திராது ) ,ஐகையினால், gre 

ஹே.அவினால் பாரவதத்தின்௧ண் வன்னியின் துணிவுண்டாம். எவ்வேது தனது. 

சாத்தியத்தை விடுத்து மற்றிடத்து மிருக்குமோ ௮வ்வேதுவினால் ௮ச்சாத்தி 

யத்தின் சத்தியண்டாகாது, பிரமேயத்வ ஹேது வன்னியின்மையை யுடைய 
தாய ஜலா.இகளிடத்தேயு மிருக்கும். ஆகையினால் பிரமேயத்வரூப வியபிசாரி 

ஹே.துவினால் பாவதத்தின்கண் வன்னிவடிவ சாத்திய சத்தியுண்டாகாது, ௮ங் 

கனமே இவ்விலீனத் தன்மை வடிவ ஹே௮வும் பேதரூப் சாத்தியத்தை விட்டு 
வேறிடத் திருக்குமாதலின் வியபிசாரியாம். ஏனெனின், மிகவுந் தூளியான் 

மறைபட்ட கடத்தின்கண் விலீனத்வரூப ஹேதுவோ இருக்கின்றது ; ஆனால் 

நிகழ்காலத்திருப்பதாய ௮க்கடத்தினின்றும் ௮தற்குப பேதமுண்டாவஇனராம். 
மற்றோ, முன்னர்த் தூளியான் மறைபட்ட கடமே தூளியற்றதாய்ப் Gr 8 Bur 

மாதலின், விலீனத்வ வடிவ வியபிசாரி ஹஹே.துவால் வாக்காதி இந்திரியங்களின் 
பேதூத்தி சம்பவியாது. 

சங்கை :--தூளியான் மறைபட்ட கடத்தின்௧ண் வர்த்தமான அக்கடத்தின் 
பேதவடிவ சாத்திய மின்றாவதுபோல, விலீனத்வ வடிவ ஹேதுவும ௮தன்கண் 
இல்லையாம். கையினால், விலீனத்வ வடிவ ஹேது வியபசாரியனறாம். 

சமாதானம்:---வஸ் துவின் ௮தரிசனத்தின் நாமம் இலயமாம்; ௮தரிசன த்தின் 
வேறாய் இலயசபதத்தின் அருத்தம் யாதொன்று மின்றாம். ஈனாவின்௧ண் கனாப் 

பொருள்களின் தரிசனமுண்டாவதின்று ஆதலின் கனாப்பொருள்கட்கு ஈனாவின் 

கண் இலயஙகூறப்பெறும். ௮துபோலத் தூளியால் மறைபட்ட கடத் இலுக்கும் 

அக்காலத்தில் தரிசனமுண்டாவதில்லை யாதலின் விலீனத்வ வடிவ ஹேது ௮க் 

கடத்தின்கண்ணே சம்பவிக்கும். 

சங்கை :--அதரிசனத்தின் சாமம் இலயம் எனத்தாங்கள் கூறினீர்கள், ௮து 
பிராதி பாசிகமாய கனாப்பொருள்களிடத்தே பொருந்து மென்றாலும், வியாவ 

காரிகப் பொருள்களிடத்தே பொருந்தாது. ஏனெனின், யாண்டும் ௮தரிசன 
மென்பதே இலயமாகுமாயின், தேசாந்தரத்தின்சண் இராநின்ற புத்திராதி பர் 
அுக்களின் தரிசனம் எவருக்கு முண்டாகாதாதலின், எனது புத்இரா.திபர்.துக்கள் 
இலயமடைசர்தனர் என இவ்வகையாய வியவசா.ரம் உலகத்தன்கண்ணே யுண்டாக 
வேண்டும் ; இவ்விதம் கூறுவாசெவரு மினறாம், ககையினுல், ௮ தரிசனமென்பது 

இலயமனராம். 

சமாதானம் :--எக்காலத்தில் புத்தராதி பர்துக்களின் ௮.தரிசனமாமோ 
அக்காலத்தில் ௮வற்றின் இலயமேயுண்டாம். எக்காலத்தில் wh sur shor A 

பர். துக்களின் தரிசனமாமோ அக்காலத்தில் அவர்க்கு மீண்டு முற்பத்தியுண்டாம். 

இவ்வர்த்,த.த்ை யங்கேரிப்பதில் சிறிதுமாத்திரையும் எமக்கு ஹானியினறும்.
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சங்கை :--இலயமடைந்த புத்திசாதிகட்கு மீண்டும் உற்பத்தி யங்கேரிக் 

னே மரணமடைந்த புத்திராதி பர்.துக்களும் மீண்டு முற்பத்தியாதல்வேண்டும் 

மசணமடைந்த ௮ன்னாரை மீண்டெவரும் பார்ப்பதின்ரும். 

சமாதானம் :--பு.த்திரா.தி பர்துக்களின் தரிசனத்தின்கண் மாணமும் ஜீவன 
மும் காரணமன்றாம் ;) மற்றோ, அவற்றினும் வேருயே அதிர்ஷ்டாதிகள் காண 
மாம். ஏனெனின், ௮த்தியந்தம் தாதேசத்தன்சண் இராகின்ற உயிசோடுற்ற 

பர்துக்களின் தரிசனமும் ஒரொருகால் மீண்டு முண்டாகாமற் போகின்றது, 
ஆகையினாற் சவனமுமீ மாணமும் மீண்டு முண்டார் தரிசன காரணமன்றாம், 

சங்கை:-- தாதேசத்தின்சண் இராகின்ற பக்துக்களின் தரிசனம் ௮ச்தேசத் 

இின்கண்ணே சென்றால் சம்பவிக்குமழ மாணமடைந்த உறவினர் தரிசனம் எவ் 
வாற்றானும் சம்பவிப்பஇின்றாம். ஆகையினால் ஜீவனமே மீண்டுண்டார் தரிசன 

காரணமாம் ; மரணமன்றாம். 

சமாதானம் :--ஜீவனம் ஓரொருகால் மீண்டுமுண்டாம் தரிசன காரணத் 

தன்மை நீ கண்டதுபோல, மரணத்திற்கும் ஒசொருகால் மீண்டுமுண்டார் தரிசன 
காசணத்தன்மை சம்பவிக்கும், ஏனெனின், கனாவின்கண் கெடுகாட்குமுன்னர் 

மரித்த உறவினரும் ஒரொருகால் உலகருக்குக் காணக்கடைப்பர். ஆகையினால், 

நியமமாய் ஜீவனமேனும் ம.ரணமேனும் மீண்டுமுண்டாகற்குத் தரிசனம் காரண 
மன்றாம்) மற்றோ, ௮திஷ்டா திகளே மீண்டுமுண்டாஈ தரிசனத்திற்குக் சகாசண 
மாம, 

சங்கை :--தரிசனகாலத்தில் புத்தராதி பர்துக்களின் உற்பத்தியண்டா 

மென முன்னர்த தாங்கள் கூறினீர்கள் ; ௮.து சம்பவியாது, ஏனெனின், உலூன் 

கண் உண்டாகாநின்ற மைர்தர் முதலாயினார்க்கு இவ்வகையாய ஞானம் நியம 
மாக உண்டாகிறது :--தேவதத்தெனப் பெபரிப யான் யஞ்ஒதத்தன் எனப் 

பெயரிய தாதையிடத்திருந்தே உறபன்னமானேன். ஆகையினால் இங்கனம் 

உணாபபடுமன்றோ ? ses பிதாவிடத்திருந்தேே உண்டானேன் என்பதாய 
ஞானமோ வியாபகமாம். புத்திராதிகளின் உற்பத்தி வியாபபியமாம். வியாபகத் 
தாலன்றி வியாபபியத் இன் vA Mujer Aer; ௮க்கினியினாலன்றித் தாமத 

இன் ஸ்இிஇயுண்டாகாததுபோல. காணும்போது காணும்போது புத்திராஇகளின் 
உற்பத்தி யுண்டாகுமாயின் அவன்பால் நின்றும் யானிபபோது உற்பன்னமாயி 
னேன் என்னும் ஞானம் பு.த்இசா.தஇிகட்கு உண்டாகவேண்டும். இத்தகைய ஞானம் 

எவர்க்குமுண்டாவதின்றாம். ஆகையினால், வியாபகவடிவ ஞானாபாவ முண்டா 

தலின், ௮ந்த ஞானத்தின் வியாப்பிய வடிவ புத்திராதிகளின் உற்பத் யும் 
தரிசன காலத்தின்௧ண் உண்டாகாது. 

சமாதானம் :--௮வன்பால் நின்றும் யான் உற்பன்னமாயினேன் என்னும் 
ஞானத்இற்கு உற்பத்தியின் வியாபகத்தன்மை யாண்டுமிருப்பின், நினது பூர்வ
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பகம் சம்பவிக்கும். அனால், ௮ர்த ஞானத்திற்கு உற்பத்தியின் வியபகத்தன்மை 

யாண்டுமின்றாம். ஏனெனின், கடாதி ஜடபதார்த்தங்களின் உற்பத்தியோ உண் 

டாம்; அனால், கடாதி ஜஐடபதார்த்தங்களிடத்தே அதன்பால் நின்றும் யான் உற் 
பன்னமாயினேன் என்னும் ஞானமுண்டாகாது. 

சங்கை :--௮.தன்பால் நின்றும் யான் உற்பன்னமாயினேன் என்னும் ஞானம் 
கடாதி ஜடபதார்த்தங்களிடத்தே இன்றாமென்றாலும், கடாதிகளைக் காணும் 
புருஷனுக்கு இவவகையாய ஞானமுண்டாம் மண் முதலியவற்றினின்றும் இக்கடம் 

உண்டாயிற்று. ஆகையினால, யாண்டு உறபன்னமாமோ ஆண்டு இவ்வகையாய 
ஞானம ௮வசியமுண்டாமன்் ரோ ? 

சமாதானம் :--காண்போனுடைப ஞானத்திற்குக் கடோற்பத்தியின் வியாப 

கத்தன்மை சம்பவியாது. ஏனெனின், தாஇகரணத்தின்கண்ணே யுள்ள பதார் 
sete Cs பாஸ்பாம் வியாப்ய வியாபக பாவமாம்) தாரதஇிகரணத்தின்கண் 

உள்ள தாமத்திறகும் வன்னிக்கும் பாஸ்பாம் வியாப்ய வியாபக பாவமாவது 

போலுமென்க, பின்ன பின்ன ௮.இகரணத்தின்கண்ணே யிருபபதற்கோ பாஸ் 

பரம் வியாபய வியாபக பாவமின்ராம ) சீதஸ்பரிசததிறகும உஷ்ணஸ்பரிசத்திற் 

கும் பாஸ்பாம் வியாபப வியாபக பாவம் உண்டாகாதது போலுமென்க, 
௮ங்கனமே உற்பத்திக்கும் முறகூறிய ஞானத்திற்கும் ஒ.ரதிகரணமின்ரும, 

மற்றோ உறபத்துயின் ௮திகரணம் கடமாம்; ஞானததின் ௮திகாணம் கடத் 

தைக் காண்போனாம். பின்ன பின்ன அ௮தஇிகரணத்தின்௧ண் ணேயுள்ள உறபத் 

இக்கும் ஞான த்.இற்கும் பரஸ்பாம் வியாபய Burs wate ssn ௮த்தி 

யந்தம விருத்தமாம. ஆகையினால உற்பததிக்கும் முறகூறிப ஞானத்திறகும 

பரஸ்பாம வியாபய வியாபகபாவம் சம்பவியா.து, 

சங்கை :--கடாதிஜட பதாரத்தங்களின் உறபத்திக்கும் முறகூறிய ஞானத் 

திற்கும் பரஸ்பரம் வியாப்பிய வியாபக பாவம் சம்பவியாே தனினும், சைதன்ய 

மலுடா sures அவன்பால் நின்றும் யான் உற்பன்னமானேன் என்னும ஞானம் 

உண்டாமா தலின், சைதன்ய மனுஷாதியரின் உற்பதஇககே முற்கூறிய ஞானம் 

வியாபகமாம் , ஜடங்களின் உறபத்இக்கு வியாபகமன்றாம். 

சமாதானம் அவன்பால் நின்றும் யானுண்டானேன் என்னும் ஞானம், 

சேதன மனுஷாஇயரின் உற்பத்திக்கு வியாபகமென்பது சம்பவியாது) ஏனெ 

னின், சேதன மனுஷாஇகளும் உற்பத்தியின் பின்னர் இவ்வண்ண மறியார். 

இவன்பால் நின்றும் உற்பன்னமானேன், மறறோ தாய்தர்தையர்தம் வசனத் 

தால் ௮ஈதக் குமாரனுக்கு நெகோட்குப்பின் ௮ந்த ஞான முண்டாமாதலின், 
சேதனத்தின் உற்பத்திக்கு முற்கூறிய ஞானம் வியாபகமாமென ந நிகழ்த்தலும் 
பயனற்றதாம். அல்லது, சேதனத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னாகூறிய ஞானம், 

வியாபகமாம் என்னும் நினது வ௪னம என் வாயிலே ராவில்லை யென்னும் 

வசனம்போல வலியாகாத தோஷத்தோடு கூடியதாம். ஏனெனின், சைதன்யம்



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் sarah se 2 AL ௧௯௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். | 93 

ஆன்மசொரூபமாம் ) ஆகையினால் கித்தியமாம்; அத்தகைய நித்திய சைதன்யத் 

திற்கும் வுற்பத்தி கூறுதல் முற்றிலும முரணும். 
சங்கை :--இத்தேவதத்தனெனப் பெயரிய புருஷன் உற்பன்னமானான் 

என்பதாய ௮னுபவம் யாவருககு முண்டாமாதலின் சைதன்யத்திற்கும் உற்பத் இ 
சம்பவிக்கும், 

சமாதானம் :--உலகரின் ௮னுபவம மெய்யாயின் சைதன்ய உற்பத்தியைத் 

துணிவிககும் ; ஆனால், அவ்வுலகரின் அனுபவம் மயல்வடிவமாம் ற) ஏனெனின், 

௮ன்னிய வஸ்.துவின் தாமங்களை அ௮ன்னியவஸ்துவின்கண் கரோபணம் செய் 
வதை மயக்கவுணர்வென்பர் ; இரஜ்ஜு வினிடத்தே இது சர்பபமென உண்டாம் 

ஞானம் மயக்கமாவதுபோல, உறபத்தியும் நாசமும தேகதர்மங்களாம்) சைதன்ய 
தர்மமன்றாம. மற்றோ ௮ஞஞானரூப தோஷத்தால் ௮விவேகி புருஷன் சைதன்ய 

ஆன்மாவின்கண் உறபத்தியையும நாசததையும் ௮ங்கேரித்துளான்; ஆகையினால 

HUT மபயககததை புடையவமமை. ௮வனுடைய அனுபவத்தால சைதன்ய 

உறபததி சிததியுண்டாகாது, 

சங்கை :--சைதன்பத்திற்கு வுற்பதஇியும காசமூம உண்டாகா இருக்குமா 
யின் தரிசனகாலத்தில் புததிராதஇகளின் உற்பததியும் ௮தரிசன காலத்தின்கண் 

௮வா தம இலயமும் கூடுமென்னும திருஷ்டிசிருஷ்டி வாதமானது எங்கனக 

துணியபபெறும் ? 

சமாதானம் :---தரிசனகாலத்திலும அ௮தரிசன காலத்திலும் சைதன்யத் 

இன் உற்பததியையும் காசத்தையும யாமுூம உடன்படுவதன்றாம். மற்றோ, 

ஆண்டும், சரீராதி ௮னான்ம பதார்ததங்களின் உற்பத்தியும நாசமுமே 
யுண்டாம, 

௮ல்லஅ, ஜன்ம சபதததின் ௮ர்சக்சகதை விசாரிகதகபோதினும் திருஷ்டி 

சிருஷ்டி. வாசமே சத்தமாம. ஏனெனின், உற்பன்னமாவதனை ஜன்மமென்பர். 

௮வவுறபன்னமாதல் தரிசனததினும வேறன்றாம; மற்றோ, வஸ் அவின் தரிசனமே 

உறபன்னமாதலாம. அஇகாலையில் சூரிய தரிசனமாயின் உலகர் சூரியன் உதய 

மானானெனக் கூறாகிறபா, இவ்வுலகாது வியவகா ரத்தால் தரிசனத்தின் பெயசே 

யற்பன்னபஈதல் (உதயம்) என்பதாயிற்றன்றே ? ௮கையினால, புத்திசாதி பதார்த 

தஙகளின் தரிசனமே அவர்தம் முறபததியாம புத்தராதிகளின் ௮தரிசனமே 
அவர்தம் இலயமுமாம், இத்திருஷ்டி ருஷ்டி வாதமே யுத்தம சித்தார்தமாம். 

சங்கை :--முதலில் மாதாவின் உதாததினின்றும புத் சஇரனுஇப்பின், பிதா 
௮ப்பாலகனுககு ஜன்ம சமஸ்காசம் செய்வர்) தேவதத்தாதி காமங்களையும் வைப் 

பர். அதுபோல புத்தானைக் கண்டபோதும் ஜன்ம சம்ஸ்காரம் உண்டாதல் 

வேண்டும் ; ஏனெனின், தங்கள் மதத்தில் எஞ்ஞான் நெஞ்ஞான்று புத் இர தரி 

சனமாமோ ௮ஞஞான்றஞ்ஞான்று புத்திசோறபத்தி யாமன்றோ ?
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சமாதானம் :--இத்தோஷம் கேவலம் எமது மதத்தின்றாம் ,மற்றோ வாதி 
யாய நின்மதத்.தும் இத்தோஷம் சமானமாம் ; ஏனெனின், நின்மதத்இல் மூத்த 
குமரன் சரீரத்தைக்காட்டினும் இளைய குமான் சரீரம் வேறாம். ஆகையினால் 
அவன் சம்ஸ்காசமும் பின்னபின்னமாம், ௮ங்கனமே புத்தானது பாலிய சரீசத் 

தைக்காட்டினும் யவ்வன சரீரம் பின்னமாம். பாலிய சரீரத்திற்கும் யவ்வன 
சரீரத்திற்கும் ௮பேதம் நினக்கு முடன்பாடின்றாம். ஆகையினால் பாலிய சரீரத் 
தைப்போல யவ்வன சரீர முற்பன்னமாயிலும் மீண்டும் ஜன்ம சம்ஸ்கார முண் 
டாகவேண்டும். யவ்வனாவஸ்தை யடைந்தபின் ஜன்ம சம்ஸ்காரத்தை யாவரும் 

செய்வதின்றாம். 
6 

சங்கை :--பாலிய சரீ ரத்திற்கும் யவ்வன சரீரத்திற்கும் பால்பரம் பேத 
மின்றாம் ; மற்றோ ௮பேதமாம் ஆகையினால், ஜன்ம சம்ஸ்கார ௮டைவின்வடிவ 

தோஷம் என்மதத்தே சம்பவியாது. 

சமாதானம் :--பாலிய சரீசத்திறகும யவ்வன சரீரத்திற்கும் ௮பேதம் 

சம்பவியாது. ஏனெனின், பாலிய சரீர பரிமாணத்தைக் காட்டினும யவ்வன 

சரச பரிமாணம் வேறாம். ஆசய பேதமின்றிப பரிமாணபேதம சம்பவி 
யான. 83நதுமுழ அளவுடைய வஸ்திரத்தைக் காட்டினும பத்துமூழ அள 

வுடைய வஸ்திரம் வேரறாம். அதுபோல ௮ற்ப அளவுடைய பாலிய சரீசத்தைக் 
காட்டினும் தீர்க்க பரிமாணமுடைய யவ்வன சரீ சமுங் பின்னமாம். சரீரத்தின் 
பேதமே ஜன்ம சம்ஸ்காரத்இின்கட் காரணமாம். ஆகையினால, யவ்வன சரீச 

உற்பத்தியின்கண் ஜன்ம சம்ஸ்காரத்தின் ௮டைவின்வடிவ தூாஷணம நினக்கு 
அவியமுண்டா மன்றோ 7? 

சங்கை :--பாலிய சரீரத்தைக் காட்டிலும் யவ்வன சரீரம் பின்னமாயின் 
தேவதத்தனெனப் பெயரிய புருஷனுக்குத் தனது சரீரத்தின்கண் இவ்வகசையாய 
பிரத்தியயிஞ்ஞை ஞானமுண்டாம். பாலகனாயிருந்த யானே யவ்வனனாயிருக்கின் 

றேன் அவ்வண்ணம் அவனிடத்தே மற்றவனுக்கும் அவனே யித்தேவதத்தன் 
என பிரத்திய பிஞ்ஞையுண்டாம். அவ்விரண்டும் தேவதத்தனது பால்ய யவ்வன 
அபேதத்சை விஷயம் செய்யும், ௮ஃதுண்டாகலாகாது. ௮ங்கனமே தங்கள் 

திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதத்தின்கண்ணும் ௮த்தேவதத்தனே யான் ௮த்தேவதத்த 
னேயிவன் என்னுமிரண்டு பிரத்இிய பிஞ்ஞைகளும் உண்டா தல்கூடாஅ. யாவருக் 

கும் இவ்வகையாய பிரத திய பிஞ்ஞையோ உண்டாகின்றது. ச 

சமாதானம் :--௮த்தேவதத்கனே யான் என்னலும் பிரத்திய பிஞ்ஞை ஞானம் 

பூர்வோத்தர சரீர அபேதத்தை விஷபம் செய்வஇன்றாம் ; மற்றோ இருசரீ 

சத்தின்கண் ஆசோபித ஆன்மாவின் ஏகத்தன்மையை விஷயம் செய்யும். அந்தத் 

தேவதத்த புருஷனிடத்தே மற்றொரு யஞ்ஞதத்த புருஷனுக்கு ௮வனே யித்தே 
வதத்தன் என்னும் பிரத்திய பிஞ்ஞை ஞானமுண்டாயிலும் தனது சம்பந்தி 
களின் ச்சனத்தின்கண் உள்ள சரத்தையாலுண்டாம். சரீர அ௮பேதத்தால் எம்ம 
தத் இன்கண் னும் பிரதிய பிஞ்ஞை ஞானம் சம்பலிப்பஇின்றாம். ஆசையினால்,
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ஹே வாதியே பாலிய யவ்வனாஇு சரீரங்களில் ஆசோபிதமாய அன்மாவின் 
ஏகத்தன்மையைக் சகவா்ந்தே எல்லாமதத்திலும் பிரத்திய பிஞ்ஞை ஞான சம்ப 
வமாதல் கூடும். சரீ.ர ஒருமையை யுடன்படல் பயனற்றதாம். 

சங்கை :--என்மதத்தே ஆன்மாவின் ௮பேதத்தைக் கவர்ந்தே அ௮த்தேவத் 
தனேயான் என்லும் பிரத்திய பிஞ்ஞை ஞான முண்டாகாது; மற்றோ சரீரத்தை 
யாரம்பம் செய்வதாய ௮வயவங்களின் சேர்க்கை விசேஷம் பாலிய யவ்வன சரீ 

ரங்களில் ஒன்றேயாம, .துகையினால் wis அ௮வயவங்களின் சேர்க்கை விசே 

ஷத்தைக் கவர்ந்து முற்கூறிய பிரத்திய பிஞ்ஞைஞானம் சம்பவிக்கும் , அல்லது 

பாலிய யவ்வன சரீரத்தை ஆரம்பம் செய்வதாய தாய் தர்தையரின் சுக்கெ 

சோணிதத்தைக் கவரஈது முற்கூறிய பிரத்திய பிஞ்ஞைஞானம் சம்பவிக்கும். 

சமாதானம் :--ஆசம்பகாசண அபேதத்தால் முன்னர் மொழிந்த பிரத்திய 
பிஞ்ஞைஞானம் சம்பவியாது. ஏனெனின், காரண அபேதத்தால் பிரத்திய 

பிஞ்ஞைஞானம் உண்டாயினோ, ஒரு காஷ்டத்தா?லனும் ஒரு கல்லாலேனும் 

அமைக்கப்பட்ட இசண்டு தம்பங்கட்குங் காரணம் ஒன்றேயாம். ஆசையினால், 

அவ்விரண்டு தம்பங்களில் ௮துவே யித்தமபம் என்னலும் பிரத்திய பிஞ்ஞைஞான 

முண்டாகவேண்டும். வெவ்வேறாய தமபங்களிடத்தே இவ்வகையாய ௮பேத 
ஞானம் எவருக்கும் உண்டாவ இன்றாம் ;) ஆகையினால் ஆரம்ப காரணத்தின் ௮பே 
தத்தைக் கவர்ர்து அந்தப் பிரத்திய பிஞ்ஞைஞானம் சம்பவியாது, 

சங்கை :--வெவ்வேறாய தேகங்களிடத்தே யாரோபித ஆன்மாவின் gas 

தன்மையைக் சவர்ந்து ௮த்தேவதத்தனே யானென்னும் பிரத்திய பிஞ்ஞை 

ஞானம் தேவதத்தனுக்குண்டாம் என முன்னர் தாங்கள் கூறினீர்கள். அது 
தேவதத்தனுடைய பிரததிய பிஞஞையின்கண்ணே சம்பவிக்குமாயிலும், தம்பத் 

இன் பிரத்திய பிஞ்ஞைஞானத்தின்௧ண் சம்பவியாது; ஏனெனின், தம்பம் 
ஜடமாம், ஆகையினால் ௮ந்தத் தம்பமே யான் என்னும் பிரத்திய பிஞ்ஞைஞானம் 

௮தற்குண்டாகாது; மற்றோ அந்தத் தம்பத்தைக் காண்போனுக்கு அந்தத் 

தம்பமே யிதுவென்னும் பிசத்திய பிஞ்ஞைஞானம் உண்டாம், ௮ஃது உண்டாக 

லாகாது) ஏனெனின், ஆண்டு ஆன்மாவின் ௮பேதமின்றாம். 

சமாதானம் :-- ஆன்மாவின் ௮பேதத்தைக் கவர்ந்து தம்பத்தின்கண் ௮பே 

தப் பிரத்தியயிஞ்ஞை யுண்டாவதின்றாமென்றாலும் தேவதத்சனிடத்தே அஞ்ஞ 
தத்தனுக்குத் தனத சம்பக் இகளின் வசனங்களிட,த்துள்ள ஈம்பிக்கையால் ௮ந்தத் 

தேவதத்தனே யாவன் என்னலும் பித்தியபிஞ்ஞை ஞானமுண்டாம். அதுபோலத் 
தம்பத்தைக் காண்கின்ற புருஷனுக்கும் ௮ன்னியலுடைய வசன த்தின்கண் உள்ள 

விற்வாசத்தால் ௮ர்தத் தம்பமே யிதுவென்னும் பிரத்தியபிஞ்ஜஞை ஞானம் சம்ப 
விக்கும். ௮ல்லது பாலிய யவ்வன சரீரத்தின்கண் பிதா மாதாக்களின் சுக்கெ 
சோணிதத்தின் ஒருமையைக் கவர்ந்து பூர்வவாதி பிரத்தியபிஞ்ஞை ஞானத்
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தைக் கூறின் அதுவும் சம்பவியாது ) ஏனெனின், ௮ங்குரமுன்டாயின் பிஜட 

சஷ்டமாய் விடுவதுபோலப் சரீரமுண்டானபின்னர்ச் சுக்ல சோணிதமும் ஈஷ்ட 
மாய்விடும். ஆகையினால் ௮ந்த௪ சுக்கல் சோணிதத்தைக் கவர்ந்து பிரத இய 
பிஞ்ஞைஞானம் சம்பவியாது ; ௮ல்லது முன்னர் வாதி யிஃதன்றோ கூறினன் 
பாலிய யவவன சரீசத்தின்கண் ஒரே ௮வயவங்களின் “சசனாவி2சஷம் காரன 

மாம். ஆகையினால், ௮ந்த ௮வயவங்களின் சசனாவிசேஷத்தைக் கவர்ந்தே பிர; 

Bu பிஞ்ஜை ஞானஞ் சம்பவிக்கும எனக் கூறுகலுஞ் சம்பவியா.து. ஏனெனின் 

௮வயவக்களின் ரசனாவிசேஷகஇனுககுச சரீர காரணத்தகன்மை எஈதப பி. 

மாணத்தாலேனுஞ் செெதமாயின், ௮ ரசனையைக கவர்ஈது பிரததியபிஞகை 

ஞானஞ் சம்பவிக்கும் ஆனால், ௮வயவங்களின் ரசனைவிசேஷத்திற்குச் சரீரத் இ 
காரணத்தன்மை எபபிரமாணத்தாலும சத்தமாகாது. ஏனெனின், பிருதிவி மு. 

லியவற்றின் பாமாணுக்கள் ௮திசூக்குமங்களாம, ஆதலின் அவற்றின் பிரத்தியசூ 
ஞானம் எவர்க்கும உண்டாகமாட்டா ததுபோலத தேகத்தை ஆரமபியாநின்; 

௮வயவங்களும் ௮திசூக்குமஙகளாம, கையினால் பிரத்தியக்ஷப பிரமாணங்/ 

ளால் அவற்றின் ஞானம சம்பவியாது. பிரத்தியக்ஷப பிரமாணத்தின் பிரவிர்த் 

யின்மையின் அனுமானாஇிகளாலும அவ்வவயங்களின் ஞானம் சம்பவியாது 
௮ல்லஅ, பரமாணுச்களால் எககாரியததின் உறபததியும் சம்பவியாது ; ஏலெ 

னின், பாமாணு ஜடமாம் ௮?ரகமாம். ஜடவஸ் துவின்கண் காரியத்தின் தாட 

பஞ்செய்வதின் விசாரம சம்பவியாது. வாதி பாமாணுககளை௪ சேதனமெல 

௮ங்கேரிககினும் வெவ்?வேறு கருத்துடைய ௮௧ பரமாணுககளினின் நுட 

ஒரு காரியததின் உற்பத்தி சம்பவியானு. ,ஐகைபினால பாமா ணுரூப ௮வயவா 

களின் ரசனை விசேஷத்தைக் கவார்.து ௮வனே யானென்னும பிரததியபிஞயை 

ஞானம் சம்பவியாது, 

சங்கை :--பிரத்தியக்ஷ ஞானததின் விஷயமாய ஸ்.தால ௮வயவங்களில் 

இரசனை விசேஷமே பாலிய யவவன சரீர காரணமாம, ஆகையினால் அு.தனை/ 

கவர்ந்தே ௮வனே யானென்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞஜஞை ஞானம் சமபவிக்கும். 

சமாதானம் :--பாலிய சரீரத்தின்கண் இராநின்ற ஸ். தால ௮வயவங்களிஎ் 

இசசனையே யவ்வன சரீரத்தின்கண்ணே சம்பவிப்பதின்றாம் ; ஏனெனின், பாலிய 

சரீர அ௮வயவங்களின் இரசனை யவ்வன சரீரத்தின்கண் இருக்குமாயின் ய 

வன சரீரத்திற்குப் பாலிய சரீரத்திலும் ௮,தஇ௧ பரிமாணமும் ௮இக பராச 
இரமும் உண்டாக்க்கூடா. பாலிய சரீரத் இலும் யவ்வன சரீரத்தின்கண் ௮.இ௧ 
பரிமாணமும் ௮இக பராக்கமும் உண்டாயிருத்தல் சர்வ லோகர்கட்கும் ௮னுபல 

சித்தமாம், ஆகையினால் பாலிய யவ்வன சரீரங்களில் ஸ்தூல ௮ வயவங்களின் 

இரசனை வெவ்வேழேே யொழிய ஒன்றன்மும். உலகின்கண்ணும் பரிமாணத 
இன் குறைவு மிகுதித்தன்மையால் ௮வயவங்களினது இசசனையின் பேதமே கன் 
டோம்) பத்துமணங்கு அளவுள்ள உளுந்து ராசியினின்றும் 3 தமணக்க 
        

* இசசனை--செர்ச்சை, அல்லத செய்சையாம்,



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட ௨0௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ௮௩1 

உளுர்தை எடுத்துவிடின், அல்லது அவ்வுளுர்.து சாசியின்கண் 86. தமணங்கு உளு 

ந்தை மிகுஇயாய்க்கலர் அவிடின்) ஆண்டு உளுந்து சாசியைக் காப்பாற்றும் புருஷன் 
௮வயவங்களின் இரசனா விசேஷச்தை வெவ்வேராயே ௮றிவன், ஏகரசனையாய் 
உடன்படுவதில்லையா மன்றோ? ஆகையால் பரிமாணத்தின் பேதமிருக்குமாயின் 

அ௮வயவ இரசனையும் பின்ன பின்னமேயாம்; ஒன்றாகமாட்டாது. ஆகையால், ஹே 

வாதியே / நினது மதத்தில் பாலிய சரீரத்திலும் வேறாய் யவ்வனசரீசத்தின் உற் 
பத்தியுண்டாயிலும் மீண்டும் ஜன்ம சம்ஸ்காரம் உண்டாகமாட்டாததுபோலத் 

இருஷ்டி சிருஷ்டி வாஇளாய எமது மதத்தின்கண்ணும் தரிசனத்தாற் புத்தி 

சோற்பத்தி யுண்டாயிலும் மீண்டுஞ் ஜன்ம சம்ஸ்காரம் உண்டாவ இல்லையாம். 

சங்கை :-யவ்வன சரீரத்தின்கண் இத்தேவதத்தன் உற்பன்னமானான் என் 
னும் ஞானம் எப்புருஷனுக்கும் உண்டாகமாட்டாது) கையால், யவவன 

சரீ.ரத் தன்கண் மீண்டும் ஜன்ம சம்ஸ்காரத்தின் அடைவின் வடிவதூஷணம் என் 

“மதத்திற் சம்பவியாு, 

சமாதானம் :--எமது மதத்திலும் தரிசன காலத்தின்௧ண் புததஇிராஇகள் 

உற்பன்னமாயினும், அந்தப் புத்தராதிகளிடத்தே இப்புத்தான் ஈமக்குண்டானா 
னென்னும் ஞானம், பிதா, மாதா முதலிய சம்பர்இகட்குண்டாவ இல்லையாம். 

ஆகையால், திருஷ்டி. சிருஷ்டி வா.திகளாகய எமது மதத்திலும், மீண்டும் ஜன்ம 

சம்ஸ்காரத். தனது ௮டைவின் வடி.வ கதோஷமில்லையாம், 

சங்கை :-- திருஷ்டி. சிருஷ்டி வா இகளாயெ நுமதுமதத்தில் பு,த்திராதிகளின் 

அதரிசனமே அவர்தம் மாணமாம, ஆகையால் எங்கனம் மசணகச்சதின்பின் புத்தி 
ரா.இகளின் தகனக்கிரியை செய்கனெறீாகளோ, ௮ங்ஙகனம surg ௮தரிசனத் 

இன் பின்னரும் அந்தப் பு.க.இராஇகளின் தகனக்கிரியை செய்யவேண்டும். ௮தரி 

சனத்தின் பின்னர்ப் புத்திராதி பர். துககளின் ககனக்கிரியையை யெவரும் செய்வ 

இல்லையாம், 

உ சமாதானம் :--ஹே வாதியே/! நினது மதத்தில் யவவனசரீ£ர முற்பன்ன 

மாயின், பாலிய சரீரம் நாசமாய்விடும் ; ஏனெனின், யவவனசரீ.ர மடைந்தும் 

பாலிய சரீரம் சாசமாகா இருக்குமாயின், யவ்வன காலத்தின்கண்ணும் பாலிய சரீ 

சத்தின் பிரதிதஇயுண்டாகவேண்டும. யவவன காலத்இன்சண் பரலியசரீரம் பிர 

தி.தியாவதில்லையாம், ஆகையால் யவவன காலத்தின்௧ண் பாலிய சரீரத்இன் நாச 
முண்டாம், காசமடைந்த பாலிய சரீ. ரத்தை ரீ தகனம் செய்யாததுபோல எமது 

இருஷ்டி. சிருஷ்டி வாதத்தின்கண்ணும் புத்தராஇி சம்பர் திகள் வெளியே சென் 
றிருப்பாராயின், ௮வர்.தம் தரிசன முண்டாகமாட்டாது. ௮.த்தரிசனமின்மையே 

அப்புதஇராதி பந்துக்களின் மாணமாம் ; ௮த்தரிசனமின்மைரூப மண மடையி 

னும் அவர்தம் தசனக்கரியையை யாம் செய்வதில்லையா தலின், எமது மதத்திலும் 

உனது மதத்திலும் இவ்விடை யொப்பான தாமன்றோ ? 

26



௨0௨ LO ஆத்மபுராணம், [ஏாண்டாவது 

சங்கை :--ஹே திருஷ்டி சிருஷ்டி. வாதிகளே! தங்கள் மதத்தில் சிறிது 
மாத்திரை சறப்புளஅ , ஏனெனின், புத்இராஇ சம்பர்இகள் தேசார்இரத்தினின் 
றும் வீட்டிற்கு வருவார்களானால், மாதா பிதாக்கட்கு ௮வ்விவனே எனது குமார 
னென்னும் ஞானமுண்டாம். இவ்வபேத ஞானபலத்தால் முன்பின் சரீ சங்களின் 
௮பேதமே சித்தமாம். 

சமாதானம் :--பாலிய சரீரத்தின்பின் யவவன சரீரமுற்பன்னமாயினும் 

௮வனே யிதேதேவதத்தன் என்னும் ௮பேதஞானம் கினது மதத்தின்௧ண்ணும் 

உண்டாம். ஆகையால், நினது மதத்தின்௧ண்ணும் பாலிய யவ்வன சரீ£ரங் 

களின் ௮பேதமுண்டாகவேண்டும், பாலிய பவவன சரீ.ரங்களின் ௮பேதமோ 
முற்கூறிய ரீ.தியாய்ச்சம்பலியாது, ஆகையால், இவவிடையும் இருவர் மதத்த 

னும் சமானமாம். 

சங்கை :--புத்திசாதி சம்பர்திகளின் ௮தரிசனமே ௮வர்தம் மாரணமாயின் 
புத்திராதி பந்துக்களின் மரணத்தின்பின் பிதா மாதா முதலிய சம்பந்திகள் 

சோடுத்தலையும் ௮ழுதலையஞ் செய்வதுபோலப் புத்இராஇி பஈதுக்களின் ௮கரிசன 
காலத்தின்கண்ணும் சோடுத்தலையும் அழுதலையும் செய்தல் Severn Bid. 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே நினது மதத்தில் யவ்வன சரீ ரமடையுங்கால் 
டாலக சரீரம் நாசமாயினும், பிதா, மாதா, சம்பஈதிகள், சோகத்தையும் அழு 

கையையும செய்யாததுபோல, இருவ்டி சிருஷ்டி வாதத்தினும புத்திராதி பகதுக் 

களின் ௮தரிசனகாலத்தின்௧ண் பிதா மாதா முதலிய சம்பஈதிகள் சோகத்தையும் 

அழுகையையும் செய்வதில்லையாம, 

சங்கை :--யவவன சரீ ரமடையுங்கால் பாலிய சரீரம் ஈஷ்டமாயினும் அவ் 

விவனே எனது மைச்தன் என்னும் ௮பேதஞானம் மாதா பிதாதி சம்பந்திகட் 

குண்டாம். ஆகையால், ௮வவபேகஞானமே எனது மதததில் ககனாஇக்கிரியைக் 

கும் சோகாதிகட்குஈ தடையாம். 

சமாதானம் :--புத்திராதி பந்துக்களின் ௮தரிசனத்தின் பின்னர் ௮வரை 

மீண்டுங்காணின், ௮வ்விவனே எனது புத்திரன் என்லும் ௮பேதஞானம் பிதா 

மாதாதி சம்பந்திகட்குண்டாம். கையால் ௮வ்வபேதஞானமே எமது மதீத் 

தஇன்கண்ணும் தகனாஇக்கிரியைக்கும் சோகாஇகடகுர் தடையாம். கையால் 

இவ்விடையுமிருவர் மதத்திலும் சமானமாம். 

சங்கை "6a 8 சம்பர்இகளின் ௮தரிசனமே ௮வர்கம் மரணமாயின் 

மீண்டும் தரிசனகாலத்தின்கண் ௮வர் யாங்கள் மரிக்கவில்லை யெனக்கூறின், oe 

கூற்று உங்கள் மதத்தில் ௮சங்கதமாம். ஆகையால், அதரிசனத்தின் பெயர் 

மரணமன்ரும். 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே நினது மதத்தின்சண் ணும் யவ்வன தேக 
மடையப்பெறின், பாலிய சரீரம் ஈஷ்டமாய்விடும். அனால் அர்த் யவ்வன புரு 
ஷன் யான் மரிக்கலில்லையெனக் கூறுவன், ஆகையால், இவ்வசன விசோசத்:



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட ௨0௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ௮௨3 

தால் நினது மதத்இன்கண்ணும் பாலிய சரீரத்தின் நாசம் உண்டாகக்கூடாது, 

இவ்வார்த்தை நினக்குமங்கோசமில்லையாம். 

சங்கை :-- பாலிய சரீரத்திற்கும் பவ்வன சரீ.ர.த்.இற்கும் பாஸ்பம் பேதமாம், 

௮ந்தப்2பதவுணர்வு புருஷனுக்கு உண்டாவதில்லையாம். ஆகையால் முன்பின் 
சரீரபேதத்தின் ௮றியாமைரூப 9தாஷத்தோடுகூடிர்ப யவ்வன புருஷனுடைய 
யான் மரிக்கவில்லை யென்னும் வசனம் பிரமாண ரூபமன்ளாம், மற்றோ ௮வ்வசனம் 

பிரமாண மறறசாம். ஆதலின், ௮வ்வசனத்தால பாலிய சரீரத்திற்கு நித்தியத் 
தன்மை சம்பவியாது. ட 

சமாதானம் :--மீண்டும் தரிசனகாலததின்கண் புத்திராதி பந்துக்களில் 

யாங்கள் மரிக்கவில்லை யென்னும் இவவசனமும் முன்பின் சரீரபேதத்தின் ௮றி 
யாமை வடிவ தோஷத்£2தாடுகூடிய புருஷனுக்கு ஜன்னியமாம் ஆகையால் ௮ப் 

பிரமாணருபமாம். ௮வ்வப்பிரமாண வசனததால் முற்சரீரத்தின் நிததியத்தன்மை 

எமஅ மதத்தினும சித்தியாது, ஆகையால், இவ்வுத்தரமும் இருவர் மதத்தினும் 

சமானமேயாம். ௮ல்லஅ முற்சரீசத்தினின்றும் பிற்சரீரத்தின்கண்ணே பேசமிரு 
ப்பினும் ௮ர்தபபேதத்தின் ஞானம் உலகர்கட்கு உண்டாவதில்லையாம். ஆகை 

யால், ௮நதப்2பத ஞானத்திற்கு ஏதாவது கடையங்கேரிக்கவேண்டும். 2555 

தடையும் முன்பின் சரீரபேதத்தின் ௮றியாமை வடிவ தோஷமாம். அந்தத் 

தோஷத்தின் மகிமையினாலேயே முன்பின் சரீ சபேதஞானம் புருஷலுக்குண்டாவ 
இல்லையாம், இக்காரணத்தினாலே பிதா மாதா முதலிய பந்துக்கள் புத்திரலுடைய 

முற்சரீசம் சாசமாயினும் சோகத்தையும் ௮ழுகையையும் செய்வதில்லையாம். 

லுல்லது, முன்பின் சரீர பேகஞானத்தின் தடையென முறகூறிய ௮ஞ்ஞானவடி.வ 
தோஷத்தை அங்கேரியாவிடின் புத்தராதி களின் முற்சரீரத்இினின்றும் பிற்சரீ 
சத்தின்கண் பேதஞானம் பிதா மாதா முதலிய ப௩அகட்கு ௮வசியமூண்டாம் ; 

௮ந்தப பபேதஞானத்தால் புத்திராஇகளின் பூர்வ சரீ.ரத்தின்கண் மாண புத்தி 

யுண்டாம் ; ௮ந்த மாண புத்தியினின்றும் பிதா மாதா முதலியவாகட்குச் சோகா 

இகளின் ௮டைவுண்டாம். ஆகையால், இத்தோஷத்தின் கிவி த்தியின்பொருட்டு 
மூன்பின் சரீரத்தின் பேதஞானத்தின் கடையென முற்கூறிய ௮ஞ்ஞானரூப தோ 
ஷத்தையவயம் யாமும் நீயும் ௮ங்கேரித்தல் வேண்டும். ஆகையால் ஹே வாதி 

யே! எங்கனம் நினது மதத்இல் பாலிய சரீ ரத்திறகும் யவ்வன சரீரச்திற்கும் 

௮பேதமின்றோ, மற்றோ பேதமாமோ, ௮ங்கனமே திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதிகளா 
இய எம மதத்தும் பூர்வதரிசனவிஷய புத்திரா இயர்ககும், உத்தர தரிசனவிஷய 
புத்திரா தியர்க்கும அபேதமின்றாம ; மற்றோ பேதமாம். ஹே வாதியே! எவ்வண் 
ணம் நினதுமதத்தில் பவ்வன சரீசமடைநத காலையில் பாலியசரீரம் ஈஷ்டமாயிலும் 
தாய் தந்தையர் ௮ம்மைந்தனிடத்தே மாணபுத்தி செய்யாசோ ௮வவண்ணம் 
ருஷ்டி சிருஷ்டி வாசமாய எமது மதத்தின்கண்ணும் அதரிசன காலத்தின்கண் 
புத்திரா இசட்கு ஈஷ்டம்வரினும், பிதா மாதாதி சம்பக்இகள் ௮ப்புத் இரா இகளி 

டத்தே மாணபுத்தியைச் செய்யார், கையால் ஹே வாதியே! நீ எந்த எந்தத்



௨0௪ ஸ்ரீ ஆத்டீபுராணம். (இரண்டாவது 

தோஷம் எமது மதத்திற் கூறினாயோ ௮ந்த அந்தத் கோஷம் கினது மதத்தின் 
கண்ணும் பிராப்தியாம், ௮ர்தத் தோஷங்களின் நிவிருத்தியின்பொருட்டு எவ் 

வெவவிடை ரீ கூறினாயோ, ௮வவவ்விடை யெம௮ மதத்தினும் சம்பலிக்கும் என் 
பது துணியப்பெற்றதாம். ௮ல்லது உலடஏன்கண்ணே பிரசித்தமாய ஜீவர்களின் 
ஜன்மமரணமே எமது திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதத்தைத் துணிவிததுவிடும்; ஏனெ 

னின், ௮ந்த ஜன்மமும், மரணமும், ஞானத்தாலன்றி வேறு எந்தக் காரணத்தா 

லும் துணியப்பெறமாட்டா ) மற்றோ ஞானத்தாலேயே ஜன்மமசணத்தின் இத்தி 

யாம். எதுவரை புத்திராதி பந்துக்களின் ஜன்மத்தையும் மாணத்தையும் பிதா 

முதலிய சம்பந்திகள் ௮றிகின்ருரில்லையோ ௮துவரை மகிழ்சசி சோகங்களுண் 
டாகா ; மற்றோ பு.த்கராதஇிகளின் ஜன்மமாணாதி ஞானத்தின் பின்னசேயே பிதா 
முதலிப சம்பந்திகள் மகிழ்வு சோகங்களை யடைவர். அங்ஙனம் இப்புத்திராஇக 
ளும் வேறன்னியன்வசன ததால் தமது ஜன்மத்தை யறிர்துகொண்டு சசதோஷத் 

தை யடைவா்; தமது மாணத்தை யறிந்துகொண்டு சோகத்தை படைவர். தமது 

ஜன்ம ஞானத்தாலன்றியும் மரண ஞான )்தாலன்றியும் எபபுருஷனுக்கும் மகழ்ச்சி 

யினடைவும சோகத்தினடைவுமுண்டாகமாட்டா; அண்டுப் புத்திராதஇகளின் ஜன் 
மத்தையும் மணத்தையும் பிதா மாகா முதலிய சம்பந்திகள் பிரத்தியக்;ப பிர 

மாணத்தாலேயே யறிவா. புத்திராதியர் தமது ஜன்மத்தையும் மரணத்தையும் 

பிரத்தியக்ஷப பிரமாணத்தாலறியார்; மற்றோ பிதா மாதா மூதலிய சம்பந் திகளின் 

வசனரூப சபதப பிரமாணத்தாலும், ௮னுமானப் பிரமாணத்தாலும் தமது ஜன்ம 

மரணத்தை யறிவர். ஏனெனின், யோனியினின்றும வெளிபபோந்த காலத்தில் 

இஜ்ஜீவன் துக்கத்தால் மூர்சசையையடைவன்; மூச்சை ௮வஸ்தையின்கண் எவ் 

வஸ் தவின் ஞானமும் உண்டாகமாடடாஅ ) ஆகையால், யவயோனியினின்றும் வெ 

ளிபபோதல் வடிவ தமது ஜன்மத்தை ௮க்காலத்தில பிரத்தியகூமாயறியச சமர்த் 

துடையவனாகான். ௮ங்கனம் மசணகாலத்தின்௧ண்ணும் இஜ்ஜீவன் துக்கத்தால 

மூர்சசைத் தன்மையை யடைவன்/ ஆகையால ௮க்காலத்தின்கண்ணும் இஜ்ஜீவன் 

தமது மரணத்தைப் பிரத தியக்மாய் ௮றியவல்லானல்லன். மற்றோ, சப்தப் பிர 

மாணத்தாலும் ௮னுமானப பிரமாணததாலும தமது ஜன்மத்தையும மரணத் 

தையும் இஜ்ஜீவன் அறிவன். ஆகையால் ஹே வாதியே! எங்கனம் லெளகிக 

பிதா மாதா முதலிய சம்பஈஇகளின் வசனங்களால் நினது ஜன்ம மரணங்களை நீ 

நிச்சயம்செய்துளாயோ ௮ங்கனம் சாவஞ்ஞி ஈஸ்வானால் செய்யப்பட்ட வேதப்பிர 
மாணத்தானும புத்திசாதி பதார்த்தங்களின் தரிசனமே அவர்தம் பிறப்பாம்; 

புத்தராதி பதார்த்தங்களின் அதரிசனமமே அவர்தம் மரணமாம் என்னும் 
பொருள் சத்தித்தது. 

சங்கை :--வாக்காதி இர்இரியங்களையும் ௮க்னியாதுி தேவதைகளையும் 

பரித்தியாகம் செய்து கேவலம் பு.த்இரா.இி விஷயங்களில் இருஷ்டி ருஷ்டி, வாத 
சித் தியின் பொருட்டு யுக்திகளைக் கூறுதல் விருத சமாம்) ஏனெனின், ஆன்மா 

வின் வேறுப சர்வபதார்த்தங்களும் தங்களுடைய மதத்இன்சண் இ.நஷ்டி. 9௬ 
ஷ்டி வாதவிஷயமன்றோ ?



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட ௨0௫ 
தீத்தின் தாற்பரியவருணனம். Qos 

சமாதானம்:--பு.த்திராதி விஷயத்தில் அவனே யிர்தத்தேவதத்தன் என்னும் 

பிரத்திய பிஞ்ஞை ஞானம் உண்டாவதுபோல வாக்காதி இந்திரியங்களிடத்தும், 

௮க்ினியாதி தேவதைகளிடத்தும், அதுவே யிவ்வாக்கந்திரியம்; ௮துவே இவ 
வக்கினிதேவதை, என்னும் பிரத்திய பிஞ்ஜஞை ஞானம் எப்புருஷனுக்கும் உண்டா 
வ.இில்லையாம் , ஏனெனின், எவ்வஸ் துவின்கண் பிரத்தியக் ஞானத்தின் விபத் 
தன்மையுளதோ அவ்வஸ்துவின்சண்ணேயே பிரத்திய பிஞ்ஞை ஞானத்தின் 

விஷயத்தன்மையுண்டாம், அந்தப்பிரத்தியக” ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை 

வாக்காதி இர்இரியங்கஷிடத்தில்லையாம். ஆகையால், பிரத்திய பிஞ்ஞை ஞான 

விஷபத்தன்மையும் வாக்காதி இந்திரியங்களிடத்திற் சம்பவியாது, ஈண்டிது 

கருத்தாம் :--கேவலம் இந்திரியத்தாற் ஜனித்த ஞானத்தைப் 975 Busey மென் 
பர், சக்ஷா இந்திரியத்தால் இவன்தேவதத்தனென்னும் 975 தியக் ஞானமுண் 
டாவதுபோல, பூர்வசம்ஸ்காரத்தோடுகூடிய இர்இரியத்தாற் ஜனித்த ஞானத்தின் 

'பெயர் பிரத்திய பிஞ்ஜை ஞானமாம். தேசாநதரத்தின் கண்ணேளும் காலாந்தாத் 
இன் கண்ணேனும் கண்டி ராரின்ற தேவதத்தனோடு ௪௯8௭ இரதிரியத்தின் சம் 
பந்தமுண்டாயின், ௮வனே யித்தேவதத்தன் என்னும் பிரத்திய பிஞ்ஞை ஞானம் 
உலகர்க்குண்டாவது பால அவ்விர் இரியங்களுள்ளும், வாக்கு, பாணி, பாதம், 

பாயுறு, உபஸ்தம் என்னும் பஞச இரதிரிபங்களிடக்திலேயோ ஞானகாரணத் 
தன்மையின்றாம். மற்றோ, சப்தோச்சாரணாஇ கிரியையின் காரணத்தன்மையுண் 

டாம். சகா) துவக்கு, இரசனம், கராணம, சுரோத்திரம், இவ்வைந்து ஞானேர் 
இரியங்களிடத்தே ஞானத்தின் காரண ததன்மையுண்டாம். அவற்றினும் இசன 

இர்இரிபம் இரசகுணத்தைக்கவரும், இரச ஆசிய இரவியத்தைக்கவசாது, LG 

௩னம் சசொண இரதிரியம் கர்தகுணத்தைக்கவரும், கந்தகுணாசரய இரவியத்தைக் 
கவராது. சுரசோத்்இர இந்திரியம் சபத குணத்தைசககவரும், சப்த .தூரய இர 
வியத்தைககவராஅ. கையால், இம்மூன்று இர இரியங்களால் ஜனித்த ஞானஸ் 

களின் விஷபத்தன்மை வாக்காதி, இரதிரியங்களிடத்தே சம்பவியாது. ஏனெ 
னின், வாக்காதி இநதஇரியங்கள் இரவியரூபமாம) குணரூபமன்றாம். ௪௯ இந்தி 

ரியம் ரூபா திகுணங்களையும் ரூபா திகுணங்களின் ஆசிய தஇரவியததையும் கவரும், 

௮ங்கனம் துவக்கிஈ இரியமும் ஸ்பரிசா தி குணங்களையும், ஸ்பரிசா இ குணங்களினாசி 

ரய இரவியத்தையும் கவரும். அ௮வ்விரண்டினும் ௪௯௨ இந்திரியமோ உற்பூத 
ரூபத்தையும், உற்பூதரூபமுடைய இரவியத்தையும் கவரும். ௮ங்கனம் வக்கிர 

இரியமும் உற்பூத ஸ்பரிசத்மையும் உற்பூத ஸ்பரிசமுடைய திரவியத்தையும் கவ 

ரும். ௮ந்த உற்பூதரூபமும் உற்பூதஸ்பரிசமும வாக்காதி இந்திரியங்களிலில்லை 

யாம்; மற்றோ ௮னுற்பூத ரூபஸ்பரிசாஇகள் இந்இரியங்களிடத் இல் இருக்கின்றன. 

ஆகையால் சக்ஷஈ இந்இரிய ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயத்தன்மையும் அவக்இர் 

இரிய ஜன்னியஞானத்தின் விஷபத்தன்மையும் வாக்காதி இந்திரியங்களிடத்து 

சம்பலியா, மற்றோ சாஸ்இரப் பிரமாணத்தாலும் ௮னுமானப் பிரமாணத் 

தாலும் வாக்காஇ இர்இிரியங்களின் பசோக்ஷ ஞானமுண்டாம். அங்கனம் வாக்
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காதி இந்திரியங்களினத ௮க்கனியா ச தேவதைகளினது பரோக்ஞூா£னமே யுண் 
டாம். கையால் பசோக்ஷஞானத்திற்கு விஷபமாய வாக்காதி இந்திரியங்க 

on san ௮க்கினியாது தேவதைகளிடத்தும் ௮துவே இவ்வாக்கர்இரியமென் 
லும் ௮துவே இவவக்கினி தேவதையென்றும் பிரத்திய பிஞ்ஞை ஞானம் உண் 

டாகமாட்டாது. ஆகையால் கேவலம் ச௬ர௫தி வசனத்தினாலேயே வாக்காஇ 

இர்திரியங்களிடத்தும் ௮க்கினியாதி தேவதைகளிடத்தும் திருஷ்டி, சிருஷ்டி, 
வாதம் இத்திக்கும். புத்தராதி விஷயங்களிலோ ௮வனே யித்தேவதத்தன் 

என்னும் பிரத்திய பிஞ்ஞைஞானம் சம்பவிக்கும். ஆகையால் அந்தப் பிரத்திய 
பிஞ்ஞைவடிவ விசோத நிவிருத்தியின்பொருட்டுப் பு த்.திரா இ விஷயங்களிலேயே 
இருஷ்டி. சிருஷ்டி வாதம் யுக்தியால் நிரூபணம் செய்யப்பட்டது. உண்மை 

யாயோ ஆன்மாவின் வேருய சம்பூர்ண ஜடவஸ்அும் தரிசனகாலத்தின்கண் உற் 
பன்னமாம், ௮தரிசன காலத்தின்கண் இலயமாம். ஈம்மனோசாய ஜீவர்சகட்கு வாக் 
காதி இர்இிரியங்களின் பிசத்தியகஷஞானம் உண்டாகாதெனிலும், ௮க்கனியா இ 

யபிமானி தேவதைகட்கு வாக்காஇ இந்இரியங்களின் பிரத்தியகஹஞானமோ யுண் 

டாம். ஆகையால் தேவதைகளின் அ௮தரிசனத்தால் வாக்காதி இர்இிரியங்களின் 
உற்பத்தியும், தேவதைகளின் தரிசனத்தால் ௮வற்றின் நாசமும் சம்பவிக்கும். 

ஆகாசாதி பூதங்களின் காரியங்களாகயெ வாக்காதி இந்திரியங்கட்குத் தரிசன 

காலத்தின்கண்ணே ஜன்மமும், ௮தரிசன காலத்தின்கண் மாணமும் உண்டா 
வதுபோல ஆகாசாதி பஞ்ச பூ தங்கட்கும் தரிசனகாலத்தின்கண்ணே ஜன்மமும் 

அ௮.தரிசன காலத்தின்கண்ணே நாசமுமுண்டாம். பாலிய யவ்வனாதி சரீரங்களில் 
பிரத்திய பிஞ்ஞைவடிவ விரோதத்தின் சமாதானம் முன்னர் செய்யப்பட்டது 

போல ஆகாசாப் பஞ்சபூதங்களிடத்தும் பிரத்தியபிஞ்சளை ஞானவடிவ விசோ 

தத்தின் சமாதானர் தெரிந்துகொள்க. முன்னர்ப் பாலிய பஷவன சரீராஇகளி 

டத்்.து எங்கனம் ௮வயவத்தினுடைய ௮வயவசசனையினுடைய பிசத்தியபிஞ்ஜஞை 

ஞானத்தினது காரணத்தன்மையின் கண்டனம் செய்யப்பெற்ற?தா, ௮ங்கனம் 
ஆகாசாதி பூதங்களிடத்தும் கண்டுகொள்க. கையால் அன்மாவின் வேராய 

சர்வ ஜடவஸ்.துக்களின் தரிசனமே ஜனமமாம், ௮தரிசனமே அவற்றின் நாச 
மாம், 

சங்கை :--அ௮.தரிசனமே வஸ் அவின் நாசமாயின், எக்காலத்தில் புருஷலுக் 

குத் தடாகஜலத்தின் ஞானமின்றாமோ, அக்காலத்தில் தங்களுடைய மதத்தில் 

தடாக ஜீலம் காசமாய் விடுமன்றோ ? ஆகையால் ஜலத்தின் விரோதியாய ௮க் 
இனியின் உற்பத்தி யாண்டுண்டாகவேண்டும் ; ௮ங்கனமென்று முண்டாகாது, 

ஆகையால் திருஷ்டி. சிருஷ்டி வாதம் ௮சங்கதமாம். 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே! நினது மதத்திலும் இத்தோஷத்தின் 

அடைவுண்டாம் ; ஏனெனின், அன்னிய ஒரு புருஷனுடைய பாலிய அவஸ்தை 
நாசமாயின், ௮ந்தப்பாலிய ௮வஸ்தையின் விசோ தியாய யவவனாவஸ்தை நினக்கும் 
அடையவேண்டிவரும், அன்னிய புருஷனுடைய பாலிய அவஸ்தையின் விரோத
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யாய யவவனாவஸ்தை நினக்குண்டாக மாட்டாது, அதுபோல, அதரிசனகாலத் 
தன்கண் ஜலத்தின் ஈஷ்டம் நேரீடிலும் ஆண்டக்கனி உண்டாகமாட்டாது. 

சங்கை :--பவவனாவஸ்தையினது அ௮டைவின்கண் தர்ம அதர்ம ரூபகர்மம் 
காரணமாம். கையால், அன்னிய புருவனுடைய யவ்வனாவஸ்தை என்னை 
படைபமாட்டாது, 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே ! எங்கனம் நீ கர்மத்தை அங்கேரித்துத் 
தூஷண சிவிருத் இயினைச் செய்தனையோ, ௮ங்கனம் திருஷ்டி சிருஷ்டி. வாஇயாய 
யாமும் காமத்தை யங்கேரித் தீதுச் சர்வ தூரஷணங்களின் நிவிருத்இயைச் செய் 
வோம். அதரிசனகாலத்தின்௧ண் கடாக ஜலத்தின் சாசமுண்டாயினும், கர்ம 
வசத்தால் ஜஐலமே ஆண்டுற்பன்னமாம் ; ௮க்னி யுற்பன்னமாகமாட்டாது, 

சங்கை :--அகாசாதி பஞ்ச பூதங்களின் காரியங்களாய சரீசாதிகள் ௪௬௧ 
, துக்கரூப போகசாதனங்களாம. அகையால் அவற்றின் உற்பத்இயின்கண் 
தர்மா தாமரூப காமங்கட்குக காரணத்தன்மை சம்பவிப்பினும், ஆகாசாதி பஞ்ச 
பூதங்களின் உற்பத.இயின்கண் காமங்கட்குக் காரணத்தன்மை சம்பவியாது, 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே/ ஆகாசாதி பஞ்ச பூதங்களின் பொருட்டுக் 
காமங்கட்குக காசணத்தன்மையில்லையாம் என 8.ஆ சங்கை செய்யவில்லை; மற்றோ 
இந்கனம நீ கூறியதால் நினது ௮றியாமையை வெளிபபடுத்தக்கொண்டனை. 
ஏனெனின், சுருதியின்கண்ணும், ஸ்மிருதியின்கண் ணும், வியாச பகவானுடைய 
சூத்திர தின்கண்ணும, இவ்வண்ணம் கூறபபெறறுளது. ஜீவர்களின் புண்ணிய 
பாவ ரூப கர்மதகளோகூடிய மாயை விசிஷ்ட பரமான்மா பூதபெளதஇிக ரூப 
பிரபஞ்சததை உற்பன்னம் செய்யும், ௮தன்தன் திதியையும் சம்ஹாரத்தையும் 
செய்யும். பரமான்மா ஜீவர்களின் கர்மங்களின்றியே ஜகத்தின் உற்பத்தியைச் 
செய்யுமாயின், பரமான்மாவின்௧ண் விஷமத்தன்மையும் நிரத்தயைத் தன்மையு 
மாய இசண்டு தோஷங்களின் ௮டைவுண்டாம். ஏனெனின், லெபுருஷர் தனிக 
ரரயிருக்கன்றனர், சில புருஷரோ தனமற்றவராயிருக்கின்றனர், சில புருஷர் 
சுககளாயிருக்கின்றனர், சில புருஷர் துக்கெளாயிருக௫ன்றனர், ல புருஷர் பண் 
டி.கராயிருக்கன்றனா, சல புருஷர் மூரர்க்கராயிருக்கன்றனா. இவ்வகையாக விஷ 
யப பிசபஞசததைசசெய்த பாமான்மா, விஷமத்தன்மை நிர்ச்தயைத்தன்மை 

வடிவ தோஷத்தோடுகூடியதாம. சமதிருஷ்டியையுடைய ஈஸற்வரனிடத்தே விஷ 
மத்தன்மை, நிர்த்தயைததன்மை வடிவ தோஷம் சம்பலியாது, ஆகையால் 
௮த்தோஷ நிவிருத்தியின்டொருட்டு அவயம் கர்மங்களை யங்கேரித்தல்வேண்டும், 

HOVE, எவ்வஸ்ஐ எர்தஜீவனுடைய சுகசாதனமாமோ, அவவஸ்து அர்த ஜீவ 

னுடைய புண்ணியத்தால் உண்டாம். எவ்வஸ்து எந்த ஜீவனுடைய துக்சசாதன 

மாமோ ௮வ்வஸ்து ௮ந்த ஜீவனுடைய பாவகர்மத்தால் உண்டாம். மந்தச் சுக 
அக்கக் காரணத்தன்மை சரீசாதி பெளதிக பதார்த்தங்களில் இருப்பதுபோல, 
ஆகாசாதி பஞ்ச பூதத்தின் கண்ணும் உளது, ஆகையால் அகாசாதி பஞ்ச
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பூதங்களின் உற்பத்தியின்கண்ணும் ஜீவர்களின் ௮திர்ஷ்டத்இற்குக் காணத் 
தன்மை யுளது. 

சங்கை :--முன் முற்சிருஷ்டியின்கண் இராநின்ற ஜீவர்களின் காமங்கட்குப் 
பிற்பிற் சிருஷ்டியின்பொருட்டுக் காண த்தன்மை சம்பவித்தபோ தினும் எல்லாச் 
தருஷ்டிகளினும் முதலிலுண்டாய ிருஷ்டியின்கண் கர்மத்திற்குக் காணத் 

தன்மை சம்பவியாது, ஆகையால், சம்பூர்ண காரிய தீ. தின்பொருட்டுக் காமங் 

கட்குக் காரண த்தன்மையின்றும். 

சமாதானம் :---எல்லாச் சிருஷ்டிகளினும் முகலாவசாய ஒரு சிருஷ்டியின் 

ரும்; மற்றோ, பீஜ௮ங்கும்போல சம்சாசத்தின் பிரவாக்ம ௮சாதியாம். முன் 
(pp கர்மங்களின் அனுசாசமாய்ப் பிற்பிற் சிருஷ்டி யுற்பன்னமாம். ஆன்ம 
ஞானமன்றி யன்னிய வுபாயத்தால் இச்சம்சாரத்தினாசம் உண்டாகாது ; மற்றோ 
ஆன்மஞான ததினாலேயே இச்சம்சா.ரத்தின் நாசமாம், 

சங்கை --காமங்கட்கே சாவ சமசாரத்தினது காரணத்தன்மை 

இனோ,, மாயையின்கண் ஜகத்தின் கா.ரணத்தன்மையை அங்கீகரித்தல் பயனில் 

கூறும். 

சமாதானம் :--கர்மங்களிடத்தே ஜகத்தின் காண த் தன்மையை யுடன்படுவ 
தால் மாயைக்குப் பயனில் கூற்றார் தன்மையின்றாம்; ஏனெனின், மாயையினானன் 

றிக் காமங்கட்குப் பலத்தின் வியவஸ்தையே சம்பவியா த. கருத்திதுவாம் :-காரத் 

இகை மாதத்தின்௧கண் இருத்திகை ஈகூத்திரங்கூடிய சுபதினத்தே எப்புருஷன் 
சண்முகராதனது தரிசனம் செய்வனோ, அ௮பபுருவன் ஏழு ஜன்மங்கள் தனத் 
தோடுகூடிய வேதங்களை கற்றமறையோனாவன். இவ்வகையாய பலன் சண்முக 
நாகனுடைய தரிசனரூப காமத்தாலுண்டாம். சாஸ் இரங்களின்கண்ணே கூறப் 
பெற்ற இதன்சண் இவ்வகையாய சங்கையுண்டாம் :--சண்முகரா தனுடைய தரி 

சனஞ் செய்யாகின்ற புருஷனுக்கு ஜன்மாந்தரத்தின்௧கண் பிராஹ்மண சரீரத்தின் 

Hoar பலமும், தனாஇுகளின் ௮டைவாய பலமும் உண்டாம். வந்தப் 

பிராஹ்மணனிலும் வேறாய புருஷனிடத்தே அந்தத் தரிசனவடிவ காமத்தால் 
துக்கத்இன் ௮டைவின்றாம். இவ்வகையாய நியமத்தின்கண் யாது காரணம் ? என 

உளதாஞ் சங்கைக்கு யாமறிகன்றிலேம் என்லும் இவவகையாய விடையன்றி 

மற்றொரு விடையின்றாம். மற்றோ, யாமறிசன்ெறிலேம் இவ்வகையாய விடையே 

விளம்பல்வேண்டும். யாமறி௫ன்நிலேம் என்னும் இத்சோற்றம் மாயையே விஷ 

யஞ்செய்யும். ஆகையால், சர்வ புருஷர்களின் ௮னுபவத்தாற் பேறப்பட்டதும் 
சர்வகாரியங்களையும் சித்தம்செய்வதும் ஆய மாயை பயனற்றதன்றாம் ; மற்றோ 

பயலுற்றதாம், 

சங்கை :--பாமறினெறிலேமென்லும் இவ்வகையாய சப்தம் பாவரூப மாயை 
யின் வாசகமன்றாம் ; மற்றோ, ஞானாபாவ வாசகமாம் ) ஆகையால், இச்சப்தத்தின் 
மாயையின் சத்தி சம்பவிக்சமாட்டா து,
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சமாதானம் :--யாம் ௮றிசன்றிலேமென்னும் சப்தம் பாதாவதொரு ஞானத் 

இன் ௮பாவத்தை யுணர்த்துகின்றதா? அல்லது சம்பூர்ண ஞானாபாவத்தை 
யுணாத்துன்றகா? அவற்றுள் முதற்பக்ஷ்மோ சம்பவியாது. ஏனெனின், 

எக்காலத்தில் கடத்தின் ஞானம் புருவனுக்குண்டாமோ அக்காலத்தில் படத்தின் 
ஞானம் உண்டாகாது ) ஆகையால் அந்தப் படஞானத்தின் ௮பாவத்தை ய்£ 
கரித்து யாம் ௮றிகின்.றிலேமென்னும் பிாயோகம் உண்டா தல்வேண்டும். கடஞான 

காலத்தின்கண் இப்பியோக முண்டாகாதாகலின் யாதேனும் ஒரு சிறிது ஞான 

பாவத்தையும் யாம் ௮றிகின்றிலேமென்னும் சப்தம் உணர்த்தாது. யாம் Ses 
றிலேமென்னும் சப்தம் சம்பூர்ண ஞானாபாவத்தை யுணர்த்துசன்றதென்லும் 
இரண்டாவது பக்ஷழமும் சம்பவியாது ; ஏனெனின், ௮பாவ ஞானத் இன்கண் 

பிரதியோகியின் ஞானமும் ௮னுயோகியின் ஞானமும் கா.சணமாம். பிரதி 

யோகி ௮னுயோடி ஞானங்களின்றி ௮பாவத்தின் ஞானமுண்டாகாது. எவ 

வஸ். துவின் ௮பாவமாமோ ௮வ்வஸ்து ௮ந்த ௮பாவத்தின் பாீதியோடயொாம, எவ் 

வஸ் துவின்கண் அ௮பாவமிருக்குமோ ௮வ்வஸ்து ௮வ்வபாவத்தின் ௮னுயோடு 

யாம். கடாபாவமுடையது பூதலம் என்னுமிடத்து ௮பாவக்தற்குக் கடம் பிரதி 

யோகியாம்; பூதலம் ௮னுயோடியாம். ௮ங்கனம் சம்பூர்ண ஞானத்தின் ௮பாவத் 
தற்குச் சம்பூர்ண ஞானம் பிரதியோூயோம், ஜீவான்மா ௮னுயோ௫யாம், ஆண்டுப் 

பூக பவிஷ்யத் காலத்தின்கண் (இறந்த எதிர்காலங்களில், உண்டாகாகின்ற சம் 

பூர்ண ஞானங்களின் ஞானம் அற்ப அறிவினனுக்குச் சம்பலவியாது, ஆகை 

யால் யாம் ௮றிகின்றிலேம் என்னலும் சபதம சர்வ ஞானங்களின் ௮பாவத்தையும் 

உணர்த்தமாட்டாது. மறறோ, பாவரூப மாயையையே உணர்த்தும்; ஆகை 

யால் மாயையை அவசியம் ௮ங்கேரித்தல்வேண்டும். 

இப்போது வேறு வகையாய் மாயையின் அவசியகத்தன்மையை கிரூபிப் 

பாம் சுபாவமே ஜகத்தின் காணமெனச் சுபாவவாதியாய ஒரு சாஸ்இிகன் 
௮ங்கேரித்துளான். காலமே ஜக,த்தின் காணமெனக் காலவாஇியாய ஒரு காஸ் 
இகன் ௮ங்கேரித்துளான். இவை முதலாய காஸ்.இகர்களின் பகூங்களைக் சண்டன 

தர்க்கவடிவ இராகூச இறைவன் மாயைவடிவ அன்னையின் சகாயமின்றிப் 

புசித்தல்முடியா.து ;) மற்றோ, மாயைவடிவ அன்னையின் சகாயத்தாலேயே அந்தப் 

பக்ஷங்களைப் பக்ஷணம்செய்வன், கருத்திதுவாம் :--கண்டனஞ்செய்ய யோக்யெ 
மாய காஸ் இகர்களின் மதங்கள், கண்டன தர்க்கவடிவ இராக்ச௪ இறைவன் என் 

னும் யாவற்றிற்கும் தாய் மாயையாம். ௮ந்தமாயை கண்டன தர்க்க வடிவ இளைய 

மைந்தனிடத்தில் மிகுநேயழுற்றவள், கையால் நாஸ்இகர்சளின் சித்தத்தின் 

கண் யாம் ௮.றினெறிலேம் என்னும் வடிவமாய் வெளிப்பட்ட ௮ம்மாயை கண்டன 

தர்க்கவடிவ இளைய குமாரனுக்கு நாஸ்இிகர்களின் மதவடிவ மூத்த moist 

களைப் பக்ஷணஞ்செய்யும் பொருட்டுக் கொடுப்பள், ஆகையால் சண்டன தர்க்க 
வடிவ இளைய மைந்தனுடைய ஜயசம்பாதன வடிவை செய்ய முடியாக தொழி 

ஓச் செய்பவளாய மாயையை அவயம் ௮க்கேரி த்தல்வேண்டும், 
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அல்லது எக்கால் கண்டன தர்க்கவடிவ இராக்ச௪ இறைவன் சர்வ wren Mar 

களின் மதங்களையுங் கண்டிப்பனோ, ௮க்கால் ௮ம்மாயைத் தாய் தனது செய்யமுடி 

யாத வடிவ கர்மத்தை வெளிப்படுத்தாள்) மற்றோ இரகூயமாய் வைப்பள். 
மாயை வடிவ தாய் தனது செய்யமுடியாததாய கர்மத்தையும் வெளிப்படுத்து 
வளாயின், கண்டன தர்க்கவடிவ இசாக்ஷச இறைவன் ௮ந்த மாயையின் செய்ய 

மூடியாததாய கர்மத்தையும் கண்டனம் செய்துவிடுவன். தனது தாயைக்கொல் 

லல் ௮னுசிதமேயாயினும், தமது குலத்தை சாசஞ்செய்வது இசாக்ஷசரினியல் 
பாம். இக்காரணத்தினாலே மாயைவடிவ ௮ன்னை கண்டன தர்க்கவடிவ இளைய 
குமாரனினின்றும் இரகசியமாயிருப்பள். 

கருத்திதுவாம் :--சர்வ காஸ்இிகர்களின் மதங்களையுங் கண்டனஞ் செய்வித் 
அத் தான் இரக௫ியமாயிருக்கும் இதுவும் மாயையின் செய்தற்கரிய தொழிலாம். 

ஆகையினால், யாம் அ௮றிகின்றிலேம் என்னும் ௮னுபவத்தாற் நுணியப்பெற்ற 

மாயை அவசியம் அ௮க்ககேரிக்கத்தக்கதாம, 

சங்கை :--அ௮ரத்தத்தை யுணர்த்திவைக்கும் வசனத்தின் பெயர் விடையாம். 

யாம் ௮றிகின்றிலேம் என்னும் வசனம் அர்த்த மின்றியதாம். ஆசையினால், இவ் 

வ௫ன த்திற்கு விடை வடிவத்தன்மை பொருந்தாது. 

சமாதானம் :--பிரதிவா தியின் மெளனத்திற்கு எவ்வசனம் காரணமாமோ 
அ௮வவசனத்தின் பெயர் விடையாம். யாமறிகன்றிலேம் என்னும் வசனமும் 

பிரதிவாதியின் மெளனகாசணமாம். ஆகையால், இவ்வசனத்திற்கும் விடை 

வடிவத்தன்மை சம்பவிக்கும். கருத்திதுவாம் :--பிரத்தியகஷா இப் பிசமாணங் 

களை யங்&ேரித்தே பாஸ்பாம் வாதமுண்டாம். எபபுருஷன் யானறிகன்றிலேன் 

எனக்கூறுவனோ அப்புருஷனிடத்தே எந்தப் பிரதிவாதியும் கேளான் ; மற்றோ, 

மெளனமுூறுவன். ஆகையினால் பிரதிவா தியின் மெளனத்தின் சம்பாகனமே ௮வ 
வசன தஇன் பலமாம், 

சங்கை :--யானறிகன் நிலேன் என்னும் இவ்வகையாய பிரதிஇக்கு விஷய 
மாய ௮ஞ்ஞான ரூப தோஷத்தை அங்கோசஞ்செய்து பிசதிவாதியை ஐயிப்பதும் 

அபஜயசமானமாம். 

சமாதானம்:--- அஞ்ஞானம் இருவகையாம், ௮வற்றுள் ஒன்றோ ஆன்மவிஷபக 
அ௮ஞ்ஞானமாம்) மற்றொன்றோ ௮னான்மவிஷயக ௮ஞ்ஞானமாம். அவற்றுள் ஆன்ம 

விஷயக ௮ஞ்ஞானமோ ஜீவர்கள் தம் மகாஹானியின் காரணமாம். ஜன்மாதி ௮னா 

ன்ம பதார்த்த விஷயக அஞ்ஞானம் ஜீவர்கட்கானி செய்வதில்லையாம். கருத்திது 

வாம்:--எவலுக்கு ஆன்மஞானமுண்டாமோ, ௮வலுக்குச் சர்வ ௮னான்மவல் துக் 

களும் பொய்வடிவமா மென்னும் ஞானமுண்டாம். ௮ தப்பொய்ப் பிரபஞ்சத்தை 

விசேஷரூபமாய் ௮றியவேண்டுமென்னும் இச்சையும், ஆன்மஞானிக் குண்டாக 
மாட்டாது. ஆகையால் ஆன்மஞானிக்கனான்ம பதார்த்தங்களின் ௮றியாமை 
தூஷண மன்றம்; மாறாயப் பூஷணமாம். அ௮ங்கனமே ஆன்மஞானமின்றிய ௮ஞ் 
ஞானிக்கும் ஜன்மாதி ௮னான்ம பதார்த்தங்களின் அஞ்ஞானம் தூரஷணமன்மும்,
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கேத்திஹீனயை குருடனுக்கு ரூபாதி பதார்த்தங்களின் ௮ஞ்ஞானம் தூஷண 
மன்றாவதுபோலும், தூளியானிறைர்த உடம்புடையோன் மீண்டுர் தூளியை 

யடைதல் தாஷணமன்ரறாவது போலும், ஆன்மஞானமின்றிய ௮ஞ்ஞானிக்கு 

௮னான்ம பதார்த்தங்களின் ௮ஞ்ஞானம் தூஷணமன்றாம். 

இப்போது இவ்வர்த்த.த்தையே நிரூபிக்கும் பொருட்டுப் பிரபஞ்ச உற்பத்தி 
யின்சகண் தர்க்க ௮யோக்கயெத்தன்மையை நிரூபிப்பாம் :--.தர்தசொரூப ஆன் 
மாவினின்றும் ஜகத்தினுற்பத்தி சாஸ்திரத்தின் கண்ணே கூறப்பட்டுளது, 

அது சம்பவியாது ) எறினனின், ஆன்மா பிரகாச வடிவமாம், துவைதமற்றதாம், 
அசங்கமாம், குணங்களற்றதாம், ௮ரகதமாம், இரியையற்றதாம், மனவாக்கு 

கட்கெட்டாததாம். இத்தகைய அத்விதீய ௮ன்மா நாராப்பிரகாரமாய விசித்திர 
உலகை எங்கனம் உண்டாக்குமென்னுஞ் சங்கையுண்டாயின், அந்தச் சங்கைக் 

குச் சமாதானம் செய்யவும அறியவும் எவனும் சமர்த்தனாகான். ஆகையால், 

பிரபஞ்சத்தினுற்பத்தி தர்க்க விஷபமன்றாம். அ௮ந்தப்பிரபஞ்சத்தின்கண் ஹுள்ள 
ஒவ்வொரு வஸ்துவும் நாறு கோடி பிரமாணங்களாலும் ௮றியத்தகாததாம், 

கருத்திதுவாம :--இவவஸ்துவின் வடிவமியாது, இதன்கண் எவ்வளவு தர்மங்க 

ளுள, இவ்வஸ் துவிறகு எவ்வளவு அவயவங்கள், என இவ்வண்ணம் எவ்வலஸ்து 
வையும் ௮றிதல்முடியாது. ஒருவஸ்அுவை உணர்வதின்சண்ணேயும் ஒரு புருஷ 
னுக்குச் சமர் த.இன்றாயின், சர்வஜகசதையு முணர்வதில் எவன்றான் சமர்த்.துடை 

யனாவன் ) மற்2ரோ ௮ங்கனமவனும் சமாத்தனாகான். யானெல்லாவுலகையும் 

உணர்வனென்னுமபிமான முடையவன்பால் யாம் இதுகேடபாம், எதிரில் இரா 

நின்ற இக்கடத்தின் சொருபத்தை முதலில நீ நிரூபணஞ்செய்தி. இக்கடத்சை 

ரீ நிருபணஞ் செய்வையாயின் சம்பூரணப் பிரபஞ்ச;த்தையு முன்னால் Dende se 
கூடும், அண்டுக் கடத்தின் சொருபத்தினதும், அன்னிய பதார்த்தச இினின்றும் 

கடத்தின் £ீக்கத்தினதும், ரீக்கத்இின் பிரயோஜகதர்மங்களினதும் ஆய நிரூப 
ணமே கடத்தின் நிரூபணமாம். ஆகையால எதிரிலிராின்ற கடத்தின்சொரூபம் 

யாது? என்பது சொருபப்பிரசினமாம். இக்கடம் கடத் இனும் வேழுய் ஏன் 

ஆகாது? கருத்திதுவாம்:--இக்கடத்திற்கு ௮ன்னிய பதார்த்தத்தினின்றும் மக்கம் 
எவவகையாம் ? என்பது நீக்கப்பிரசனமாம். எ.இிரில இருப்பதாய கடத்தின் நீக் 

கப் *பிரயோஜகம் Oa sar இரதிரியத்தின் சம்பந்தத்தை கூறவேண்டும். சுடத் 

தன்மை முதலிய ஜா இகளும் நீக்கப பிரயோஜகமாய்ச சம்பவிக்குமெனிலும் கடத் 

தன்மை முதலிய ஜா Bakr இனி நிராசாணஞ்செய்வாம். ஆகையால், கடத் 

தன்மை முதலிய ஜா.ககெட்கு நீச்சப பிரயோஜகத்தன்மை சம்பவியாது. அர் 

நேத்இிரேர்இரியத்தின் சம்பந்தமோ எ.இரில் இராநின்ற கடத்தின்௪ண் உள ; 

௮ன்னிய பதார்ததத்தோடு இல்லையாம். இதன்கண் யாது நியாமகம் என்பது 
தர்மப்பிரசனமாம. இவ்வகையாய இத்தார்இபின் மூன்று வினாக்களைக் கேட்டு 

வாதியானவன் முதலாவது கடசொருபத்தை ிரூபணஞ்செய்கன்றனன். 
  

* பிரயோஜகம்--௮ து.
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சங்கை :--இதுவாமென்லும் சப்தத்தின் வாச்சியம் எவ்வல்துவோ ௮தன் 

பெயர் கடமாம். 

சமாதானம் :---இதுவாமென்னும் சப்தத்தின் வாச்சியத்தன்மை வடிவ இலக் 
கணத்தாற் கடத்தின் சித்தியண்டாகாது ; ஏனெனின், இதவாமென்னும் சப் 
தத்தின் வாசசியத்தன்மை எங்கன சடத்தின்சண் உளதோ ௮ங்கனம் படாத 
களின்கண்ணும் உளது, ஆகையினால் இவவிலக்கணம் ௮இவியாப்தி தோஷச் 
தோடு கூடியதாம். இலக்யெத்இின்கண்ணும் இலக்யெமல்லாததின்௧கண்ணும் 

இலக்கணமிருப்பின் ௮ஃது ௮திவியாபஇயெனப்படும், 

சங்கை :--இது கடமென்னும் சப்தத்தின் வாச்செயத்தன்மை கடச்இனிலக் 
கணமாம். பட முதலியவைகளிடத்தே இதுவாம் என்னும் சப்தத்தின் வாச்9 
யத்தன்மையிருப்பினும், இது கடமென்னும் சப்தத்தின் வாச்சிெயத்தன்மை பட 
முதலியவைகளிட சத்தே யில்லையாம். மற்றோ, கேவலங் கடத்தின்கண்ணே உளது. 
ஆகையால், முற்கூறிய அ௮.இவியாப்தரூப தூஷணம் இவ்விலக்கணத்தின்கண் 
இல்லையாம். 

சமாதானம் :--இது கடமென்னும் சப்தத்தின் வாச்சியத்தன்மை எங்கனம் 
எதிரில் இராநின்ற கடத்தின்௧ண் உளதோ அங்கனம் அன்னிய கடத்இன்கண் 

னும் உளது, ஆகையால், இவ்விலக்கணமும் ௮திவியாப்தி தாஷணத்தோடு 

கூடியதாமாதலின், எதிரில் இராரின்ற கடத்தின் சித்தியைச் செய்யா௮. 

சங்கை ஊர ுகடத்தின் பேதமுடையது யாதாமோ அது கடமெனப் 

படும். 

சமாதானம் -இவ்விலக்கணத்தினும் கடத்தின் சித்தியுண்டாகாது ; ஏனெ 

னின், ௮கடத்தின் பேதமுடையது யாதாமோ ௮து கடமெனபபடும் இவ்விலக் 

கணத்தின்சண் ௮கடசப்தத்இிற்கு யாதுபொருள்? கடத்தின் பேதத்தையே ௮கட 
மென்றுகூறின், அந்தக் கடத் தின்பேசம அன்யோன்யாபாவ ரூபமாம். ஆகை 

யால், பிரதியோகரூப கட நிர்ணயத்தாலன்றிக் கட பேதத்தின் நிர்ணயம் 

சம்பவியாது. கடத்தின் நிர்ணயம் இதுவரை சம்பவிக்கவிலலையாதலின், எ.இிரி 

லிராநின்ற கடத் தன்கண் கடபேத சம்சய மளதாம் ௮து போல, படா திகளிடத 

"தும் கடபேத சம்சயமுளதாம். ஆகையால், எதிரில் இராநின்ற கடம்படமாக 
வேண்டும், படம்கடமாக3வேண்டும், கடத்திற்குப படரூபத்தன்மையும் படத்திற் 

குக் சடரூபத்தன்மையும் அத இியந்தம் விருத்தமாம். அல்லது sis Oar 
பேதரூப இலக்கணத்தால் கடத்தன் இத்தியைச் செய்யின், கடத்தின் சத்தியின் 
கண் கடத்தின் ௮பேகை வடிவ ஆச்மா சிரயதூாஷணத்தின் ௮டைவுமுண்டாம், 
ஆசையினால் இவ்விலச்சணத்தாலும் கடத்தன்சித்தி சம்பலியாது. 

சங்கை :--இர்இரியங்களின் வேருய் எஇிரில் இசாகின்ற கடத்தோடுள்ள 
இக்திரியத்தின் சையோக சம்பர்தத்தின் நிரூபகமாயிருபபது கடமெனப்படும். 
இவ்விலக்கணத்இன்கண் இர்இரியங்களின்: வேறாய் என்னு மிம்மொழியைப் புகு 

ச் ௮சடம்--சடமல்லாத.து. ்
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விக்காவிடின், இர்திரியங்களிடத்து கடவிலக்கணத்தின் அதிவியாப்தியுண் 

டாம்) ஏனெனின், கடச்தோடுள்ள நேத்திசேக்இரியத்தின் சையோக சம்பந்தம் 

கடத்தினிடத்தும் நேத்தி இந்திரியத்தினிடத்.அமிருக்கும் ; ஆகையால், கடம் 
அச்சம்பர்தத்தின் நிரூபசமாவதுபோல நேத்தராதி இர்இரியங்களும் eens 
தத்தின் நிரூபகங்களாம். அனால் நேத்தராஇ இக்இரியங்கள், இர் இரியங்களின் 
வேருயில்லையாம் ; கடமோ நேத்திராதி இந்இிரியங்களினும வேரும். ஆதலின் 

இக்திரியத்தின்கண் இலக்கணத்தின் ௮இவிபாப்தியை நீக்கும்பொருட்டு இந்திரி 

யங்களின் வேறாபென்னும் பதம் ௮வூயமீதல் வேண்டும். 

சமாதானம் :---இவ்விலக்கணத்தினாலும் எதிரில் இராகின்ற கடத்தன் இத்தி 
யுண்டாகாது ) ஏனெனின், எர்தக்ணத்தில் நேததிரேரஇரியத்திற்கு எதிரில் 
இசாடின்ற கடத்தோடு சையோக சம்பந்த முளதாமோ, ௮ந்தக்ஷணத்தில் ௮க் 

கடத்தின் சமீபித்துள்ள ௮ன்னிய பதார்த்தங்களோடும நேத்இர இந்திரியத் 
:இற்குச் சையோக சம்பஈத முளது. ௮சசையோக சம்பநதத்தின் நிரூபகங்கள் 
அன்னிய பதார்த்தங்களுமாம்; அவை இரதிரியங்களின் வேரறாயுமுள. ஆகையால், 

௮ப்பதார் த் தங்களில கடவிலக்கணத்தின் ௮இவியாபஇயுண்டாம, 

சங்கை :--ஜலங்கொண்டுவரும சக்தி யெதன்சகண்ணுளதாமோ ௮து கட 
மெனப்படும். 

சமாதானம் :--ஜலங்கொண்டுவரும் சகதிவடிவ இலக்கணத்தாலும் ௪ .திரில் 

இராநின்ற கடத்தின் சித்தியண்டாகாது ) ஏனெனின், எதிரில் இசாகின்ற கடத் 

தின்சண் ஜலங்கொண்டுவரும் ஆற்றலெங்கனுளதாமோ ௮ங்கனே அன்னிய சுடத் 
இின்கண்ணும் படத்தின்சண்ணும் வேறு யாதாவதொரு பாத்தத்தின்கண்ணும் 

ஜலம் கொண்வவெரும் .ஆற்றலிறுச்சலைககண்டனம. ஆகையால், sae Rie 

இராநின்ற கடம் படாதிரூபமாதல் வேண்டும். கருத்திதுவாம் :--இக்கடவிலக் 
கணத்திற்குப் படாஇிகளிடத்தே ௮இவியாப்தியாம். 

சங்கை :--ஜலங்கொண்டுவால் வடிவககரியை கடவடிவ காரகத்தையே ௮பே 
க்ஷிக்கும; படா இகளை ௮பேச்ஷியாது, ஆகையினால் படா திகளிடததே முற்கூறிய 

இலக்கணத்திற்கு ௮திவியாப்தியின்ராம். 

சமாதானம் :--பாது யாது இரியையாமோ ௮து வ௮ பூர்வ காசகத்திற்குச் 

சமானமான காரகத்தை அபேகஷிக்கும. பாகரளுபக்கரியை பூர்வ ௮க்கனிக்குச் 

சமான அக்னியின் ௮பேகை்ஷையைச்செய்யும், கேவலம் பூர்வ௮க்கினிமாத் தரத் 
இன் ௮பேக்ஷையைச்செய்யாஅு) ௮துபோல, ஜலங்கொண்டுவால் வடிவக்கிரியையும் 
கேவலங் க_மாத்தரத்இன் ௮பேகைஷயைச் செய்யாது; மற்றோ, பார்த்திவத் தன் 
மைரூபத்தால் கடத்திற்குச் சமானமானபடா இகளையும் ௮பேக்ஷிக்கும், ஆகையால், 
ஜலத்தைக் கொண்டுவரும்சக்கி பட முதலியவைகளின்௧கண்ணும் உளது, ௮ல் 
லது ஜலத்தைக் கொண்டுவரும் சக்தியையுடையது யாதோ அதுகடமெனப்படும்,



௨௧௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [டரண்டாவது 

இவ்வண்ணம் கடத்தின் இலக்சணத்தைக்கூறின், அவாரத்தோடு கூடியகட,த்தின் 

sen Reson se கொண்டுவரும் சக்தியில்லையாம். ஆகையால், அந்தத் அவாரத் 

தோடுகூடிய கடத்தின்கண்ணே கடபுத்தியுண்டாதல்கூடாது, அுவாரத்தோடு 
கூடிய கடத்தின்கண்ணே கடபுத்தி யெல்லா ஜீவர்கட்கு முண்டாம். கருத்திது 
வாம் :--கடத்தின் இலக்கணத்திற்குத் அவாரத்தோகூடிய கடத்தின்௧ண் 

அவ்வியாப்தியுண்டாம். அல்லது ஜலத்தைக்கொண்டுவரும் சக்தி கடத்தின் 

இலக்கணமாயின் பச்சைக் (சூளையில் வேகாத) கடத்தின்௧ண் ஜல்த்தைக் 
கொண்டுவரும் சக்.இயின்றாம். ஆகையால், பச்சைக் கடத்தின்கண் கடபுத்தி 

யுண்டாகக்கூடாது ; யாவருக்கும் ௮தன்கண் கடபுத் ் திபுண்டாம். கருத்திது 

வாம் :--கேத்திராதி இர்இரியத்தால் சக்தியின் பிரத்இப்க்ஷ ஞானம் எவர்க்கும் 

உண்டாகாது, மற்றோ, காரியரூப ஹேதுவால் சக்தியின் ௮னுமானமுண்டாம். 

ஸ்போடாதி (அ௮க்கினிப்பொறி எெம்புதல்வடிவ) காரியத்தால் ௮கனியின்கண் 
தாகசக்தியின் ௮னுமானமுண்டாவதுபோல பச்சைக கடத்தால ஜலத்தைக் 

கொண்டுவருதல் வடிவகாரியம உண்டாகாது. கையால், ௮னுமானகத்தாலும் 

பச்சைக் கடத்தின்கண் சக்தியின் சஇத்தியுண்டாகாது. அல்லது ஜலத்தைக் 

கொண்டுவா எதன்கண்ணே சக்தியுளதோ ௮ு கடமெனப்படும் எனக் கடத்திற் 

இலக்கணங்கூறின் ஜலத்தைக் கொண்டுவரும் சக்தி ஒரு கடமாத்திரத்தின்௧ண் 

இல்லையாம். மற்றோ, ௮ன்னிய ௮ரேக பாத்இரத்தின்கண்னும் ஜலத்தைக் 

கொண்டுவரும் சகதியுள.து. ஆகையால், அ௮வற்றின்கண்ணும் கடபுத்தி யுண் 
டாகவேண்டும். கடத்தின் வேருய பாத்திரத்தின்௧ண் கடபுத்தி யெவர்க்கும் 

உண்டாவகதில்லையாம். கருத்தி௫வாம் :--இக்கடத்தின் இலக்கணத்திற்கு ௮ன் 
னியபாத்தரத்தின்கண் அ௮தவியாப்தியுண்டாம். ஆகையால், இத்துஷ்ட இலக் 
கணத்தஇனாலும் கடத்தின் சத்தியுண்டாகாது. 

சங்கை :--கடத்தன்மை ஜாதியுடையது யாதோ ௮து கடமாம். 

சமாதானம் :--கடத்தன்மை ஜாஇவடிவ இலக்கணத்இனாலும் கடத்தின் 
சித்தியுண்டாகாது ; ஏனெனின், அந்தக் கடத்தன்மை ஜாதி யாண்டும் வியாப 

கமா? அல்லது பரிச்சின்னமா? கடத்தன்மை ஜாதியை வியாபகமெனக் 

கூறினோே கடத்தன்மை ஜாஇக்குக் கடத்தோடு சம்பந்த மிருப்பதுபோல படாத 
களோடும் அ௮வசியஞ் சம்பஈதம் ௮.ங்கேரிக்கவேண்டும் ; ஏனெனின், சர்வ 
மூர்த்த பதார்த்தத்தோடும் எதற்குச் சம்பந்சமாமோ ௮து விபாபகமெனப்படும். 

ஆகாசத்இற்குச் சர்வ கடபடாஇ மூர்த்த பதார்த்தங்களோடும் சம்பர்த முள 
தா.தலின் காசம் வியாபகமாம். ௮.துபோன்றே கடத்தன்மை ஜாஇியை வியா 
பகமாய் ௮ங்கேரிக்கனோ படா திகளோடும் கடத் தன்மை ஜாஇக்குச் சம்பந்தமுள 

தாதலின் படாஇகளிடத்தே கடத்தன்மை ஜாஇவடிவ இலக்கணத் திற்கு ௮தி 

வியாப்தியுண்டாம். அந்த அஇவியாப்தவடிவ தூஷணநிகிர்த்தியின் பொருட்டு 
௮க்கடத்தன்மை Br Aeon பரிச்சின்னமா உடன்படினோ, அர்தக்கடத்தன்மை 

ஜாதி கடவியக்தியின்கண்ணேயே சுற்றிவரும் ; படாதியின்கண்ணே செல்லாது. 
இர்கியமத்தின்கண்ணே யாதுபியோஜகம; மாரதங்கோக்களிரு,சபோ இதும்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உப திட ௨௧௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். அக 

எங்கனங் கன்று தனது தாயை அறிந்து ௮தன்பாற் செல்லுமோ, ௮ங்கனங் 
கடத் தன்மை ஜாதியும் தனத கடவியக்தியை யுணர்ந்து ௮தன்கண்ணே புகும்; 
படாதிகளிடத்தே புகாது என்று நீ கூறுவையாயின், ௮ சம்பவியாது ; ஏனெ 

னின், கன்று சேகனமாம்) ஆகையால் ௮தன்கண்ணே தனது தாயின் ஞானம் 

சம்பவிக்கும். கடத்தன்மை ஜாதி ஜடமாமா தலின் ௮தன்கண்ணே இக்கடவடி.வ 

வியக்து என்னுடையகென்னும் ஞானம் சம்பவியாது, அல்லது, மூர்த்த இரவி 

யத்தஇின்கண்ணேயே, கமனருபக் கிரியையை கையாயிக சங்கேரித்துளார், பிரு 

துவி, ஜலம், தேயு, வாய, மனம் என்னுமிவ்வைஈதம் மூர்த்த இரவியங்களாம், 

ஆகையால் இவைகளிடத்தே கமனரூபக் கரியை யுண்டாம். காசம், காலம், 

இக்கு, ஆன்மா என்னு மிரநான்கும் ௮மூர்த்த இரவியங்களாம், வியாபகங்களாம், 
ஆகையால், இவற்றின்கண்ணே கரியை யுண்டாகாது. கடத்தன்மை ஜாத 

இரவிய ரூபமுமன்றாம் ; மூர்த்த ரூபமுமன்றாம். ஆகையால், கடத்தன்மை ஜாதி 

யின்கண் கமனரூபக் இரியை சம்பவியாது, இரியையற்ற கடத்தன்மை ஜாத 

'கடத்தின்கண்ணே புகுதல் அ௮த்தியந்தம் விருத்தமாம். 

சங்கை :--கடத்வஜா தியின்கண் இயல்பாய்க் இரியையின்றாம். ஆகையால், 
௮க்கடத்தன்மை ஜாதி சுதந்தர கடவியக்தியின்கண்ணே வாமாட்டாது ; 
மற்றோ, கடத்தின் வேருய ஏதாவது வியக்தியின்கண் ௮க்கடத்கன்மை ஜாஇ 
யிருககும். எக்காலத்திற் கடத்தின் உற்பத்தியாமோ அக்காலத்தில் அ௮வ்வியக் 

இயிலுக்குக் கடத்தின் சமீபத்தே வருகையுண்டாம். அந்த வியக்தியோடு கடத் 

தன்மை ஜாதியும கடத்தின்கண் 2ணே வரும். ரூபாதி குணங்களிடத்தே சுதந் 

இர கமனவடிவக் கரியை சம்பவியாது, ஆனால் ரூபாதி குணங்கட்கு ஆசிசயமாய 

குசும்பாதி இரவியங்கள் வஸ் இரத்தோடு சமபவிப்பின், ௮க்குசும்பாதகளோடு 

ரூபாதிகளையும் வஸ்இரத்தின்கண்ணே உணாலாம். 

சமாதானம் :--வஸ்த சம்பந்தத்தின் முன்னசே குசும்பாதிகளிடத்தே 

இரக்த ரூபத்தின் பிரதிதியாம்; ௮துபோல, கடவியக்தி யொழிந்து யாதாவது 

அன்னிய வியக்தியின்கண் கடத்தன்மை ஜாதியின் பிரதிதியுண்டாகா.து. ஆகை 

யால் ௮ன்னிய வியக்இயின் வரவால் ௧(_த்தன்மை ஜா.இக்குக் கடத்தின்௧கண் 
வசவு சம்பவியா.து. 

சங்கை --௮ன்னிய வியக்தியின் வாவால் கடத்வ ஜாதிக்குக் கடத்தின் 

கண் வாவுண்டாகாது) மற்றோ, எத்தேசத்தின்கண் கடத்தின் உற்பத்தியாமோ 

அ௮த்தேசத்தின்கண்ணே தனது வெளிபபடையின்பொருட்டுக் கடத்தன்மை 

ஜாதி முன்னமே நிலைபெற்றிருப்பதாம். 

சமாதானம் கடத்தினது உற்பத்தியின் முன்னர்க் கடத்தன்மை ஜாதி 

ஆண்டிருக்கும் என நீ கூறுவது சம்பவியாது ; ஏனெனின், கடத்தினஅ உற்பத் 

தியின் முன்னர்க் கடத்தன்மை ஜாதிக்கு ஒராசெயமுமில்லையாம். கடத்தின் 

உற்பத் இயின் முன்னர்க் சடத்தன்மை ஜா.இக்குக் கடத்தின்வேரறாப் ஏதாவது



௨௧௬ LQ ஆத்மபுராணம், [டாரண்டாவது 

ஆசிசயத்தை ௮ங்கேரிக்கினோ உற்பன்னமாய கடத்தின்௧ண் ணும் கடத்தன்மை 
ஜாதியின் சுதந்திர கமனமும், ஆசிசயத்தின் கமனத்தாற் கமனமும் முற்கூறிய 
யுக்இகளால் சம்பவியாது. 

சங்கை :--எக்காலத்தில் கடம் உற்பன்னமாமோ அக்காலத்தில் கடத்தோடு 
கடத்தன்மை ஜாதியும் உற்பன்னமாம். கையால், முற்கூறிய தோஷம் இப் 

பக்ஷ.த்இற் சம்பவி.பா.து. 

சமாதானம் :--கடத்தோடு நீல பீதாதி ரூபங்களின் உற்பத்திபாம். அது 

போல கடத்தன்மை ஜாதியின் உற்பத்தி சம்பவியாது ; ஏனெனின், ஜாதியின் 

உற்பத்தியை சையாயிகர் உடன்படவில்லை, உற்பத்தி உடைத்தான பதார்த்த 

ழூம் ஜாஇியாயினோ, நீல பிதாதி குணமும் கடத்தன்மை ஜாதி வடி.வமாதல் 

வேண்டும்; நீல பீதாதி ரூபங்களை யெவரும் கடத்தன்மை ஜாதியெனச் கூறார். 
ஆகையால், எவவகையாலும் கடத்தன்மை ஜாதியின் சித்இயுண்டாவதில்லையாம். 
அல்லது ௮ந்தக்கடத்தன்மை ஜாதி ௮பாவளுபமா ? அல்லது பாவரூபமா ? ௮வற் 

அள், அபாவவடிவம் கடத்தன்மை ஜாதியென்னும முதற்பக்ஷத்தின்கண்ணும் 

எவவபாவ வடிவம்? கருத் இதுவாம் இருவகையாய அ௮பாவத்தை நையாயிகர் 

உடன்பட்டுளார் ; ஒன்று அநி.க்இியாபாவம், மற்றொன்.று நித்தியாபாவம், ஆண்டு 

முன்னின்மை பின்னின்மையென்னும் இசண்டும் அநித்தியங்களாம். ser 
யோனயாபாவம், (ஒன்றிலொன்றின்மை) ௮த்.தியந்தாபாவம் (மு.ற்றுமின்மை என் 
னும் இவ்விரண்டும் நித இியங்களாம். அவற்றுள், முதலாவதாய முன்னின்மை 

வடிவத் தன்மை கடத்தன்மை ஜாஇயின்கண்ணே சம்பவியாஅ ; ஏனெனின், ௮க் 

கடத்தன்மை ஜாஇ கடத்தின் முன்னின்மைவடிவமா? அலலத படா இகளின் முன் 

னின்மை வடிவமா ? அவற்றுள், கடத்தன்மை ஜாஇயைக் கடத்தின் முன்னின்மை 

வடிவமென வுடன்படினோ கடத்தின்௧ண் கடத்தன்மை ஜா தியின் பிர தீ.தியுண்டா 
தல்கூடாது; ஏனெனின், கடமுற்பன்னமாயின், கடத்தின் முன்னின்மை நாசமாய் 

விடும். ஆகையால், கடத்தின் முன்னின்மைவடிவம் கடத்தன்மை ஜா.இயனறாம் ; 
௮ங்கனமே படத்தின் முன்னின்மை வடிவமும்'கடத்தன்மை ஜாஇபன்றாம். ஏ 
னெனின், முன்னின்மையான௮ எ திர்மறையின் உற்பத்தியின் முன்னர் எதிர்மறை 
யின் சமவாயிகாரணத்இன்கண் இருக்கும். ௮ன்னிய எதன்கண்ணும் முன்னின்மை 
யிசா.து. படத்தின் முன்னின்மை படத்தின் உற்பத்தியின் முன்னர்த் தந்துக் 

களின்கண்ணே இருக்கும் ) கடத்தின்௧ண்ணே இசாது, ஆகையால் படா இகளின் 

முன்னின்மை வடிவமும் கடத்தன்மை ஜாதஇியன்றாம். கட த்தன்மை ஜாதியை 
முன்னின்மை வடி.வமென உடன்படினோ, ௪ திர்மறை உதயமாயின் முன்னின்மை 

அழியும். ஆசையால் கடத்தன்மை ஜா.இக்கும் அழிவு ௮ங்கேரிக்க வேண்டி 

வரும். அ௮க்கடத்தன்மை ஜாதியின் உற்பத்தியும் நாசமும் உனக்கு ஙே 
காரம் ௮ன்றாம். ஆகையால், முன்னின்மை வடிவங் கட,த்வஜாஇயன்றாம். பின் 
னின்மை வடிவம் கடத்வஜாதியாம் என்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்இன்கண்ணும் 
கடத்தின் அவம்சவடிவங் கடத்வ ஜாதியா? அல்லது படாஇகளின் வம்ச 
வடிவம் கடத்வஜாதஇயா ? அவற்றுள், கடத்இன் Habs வடிவம் கடத்வஜாதி



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீ.த£ உபநிட ௨௧௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ரு 

யாயினோ கடமிருக்குங்காற் புலப்படாது ஒழியவேண்டும்; ஏனெனின், கடமிருக் 

குங் காலத்தில் கடத்தின் அவம்சமின்றாம். ஆகையால் கடத்தின் துலம்ச 

வடிவம் கடத்வஜாஇியன்றாம். ௮ங்கனமே, படத்தின் அவம்சவடிவமும் 
கடத்வஜாஇியன்றாம். ஏனெனின், படத்தின் துவம்சம் படத்தின் சமவாயி 
கா.சணமாய * தர்துக்களின்சண்ணே உள. கடத்தின்கண்ணோ படத்தின் 
துவம்சம் எப்போதுமிராது, ஆகையால், படத்தின் அுவம்சாபாவ வடிவ 

மும் கடத்தன்மை ஜாதியன்றாம். அல்லது, அவம்சாபாவவடிவத்தைக் கடத் 
தன்மை ஜாதிக் கங்கேரிக்கனோ அவம்சாபாவத்திற்கு உற்பத்தயுண்டாம். 

ஆகையால், கடத்வ ஜா தியினுக்கும் உற்பத்தியுடன்பட வேண்டிவரும். ஜாயின் 
உற்பத்தியோ உனக்கு உடன்பாடில்லையாம்; ஆகையால் தவம்சாபாவரூபமும் 

கடத்வஜா இியன்றாம். இவவண்ணம், ௮ன்யோன்யாபாவரூபத் தன்மையும் ௮த் 

இயர்தாபாவரூபத் தன்மையும் கடத்வஜாஇக்குக் சம்பவியாது ; ஏனெனின், 
கடத்தின் ஒன்றிலொன்றின்மைவடிவமும் கடத்தின் முற்றுமின்மைவடி.வமும் 

கடத்வ ஜாதியாயினோ கடத்தின்கண் கடத்வஜாதி தோற்றுதல்கூடாது ; மற்றோ 
படாதிகளிடத்தே கடத்வஜாதியின் தோற்றம் உண்டாதல்வேண்டும். ஏனெ 

னின், கடத்தின் ஒன்றிலொன்றின்மையும் முற்றுமின்மையும் கடத்தின்சண்ணே 

இராது) மற்றோ, படாதிகளிடத்தே யிருக்கும். ஆகையால், கடத்தின் ஒன் 

றிலொன்றின்மைவடிவமும முற்றுமின்மைவடிவமும் சடத்வ ஜாதியன்றாம். படத் 

இன் ஒன். றிலொன்றின்மைவடிவமும் முற்றுமின்மைவடிவமும் கடத்வ ஜாதியாம் 

என வாதி கூறின், அக்கூற்றும் சம்பவியாது , ஏனெனின், படத்தின் ஒன்றிலொ 

ன்றின்மையும் முற்றுமின்மையும் கடவியக்தியின்கண்ணே இருப்பதுபோன்று 

ஸ்கம்பாதி பதார்த்தங்களிடத்தும் உள. ஆகையால் ஸ்தம்பாஇகளிடத்தும் கடத் 

தன்மை ஜாதியின் தோற்றம் உண்டாதல்வேண்டும். கடத்திலும் வேராய சர்வ 

பதார்த்தங்களின் ஒன்றிலொன்றின்மைவடிவமும முற்றுமின்மைவடிவமும் கடத்வ 

ஜா.தியாம் எனக் கூறின், இக்கூற்றும் நலமுடையதன்று ) ஏனெனின், இன்மை 

யுணர்ச்சியின்கண்ணே எதிர்மறை யுணர்ச்சி காணமாம். எதிர்மறை யுணர்ச்9 

யின்றி இன்மைஞானம் உண்டாகாது. கடத்தினும் வேரறாய சாவ பதார்த்தங் 

களின் ஞானம் ஈஸ்வானுக்குண்டாமன்றி எவ்வற்ப அறிவுடைய ஜீவர்கட்கும் 

உண்டாகாது, கையால், கடத்திலும் வேறாய சர்வ பதார்த்தங்களின் ஒன் 

றிலொன்றின்மைவடி.வ முற்றுமின்மைவடிவ கடத்தன்மைச சாதியின் பிசத் இியக்ஷ 

ஞானம் எப்புருஷலுக்கும் உண்டாகாது. இது கடமென்லும் பிரத்தியகூஞான 

விஷயத்தன்மை கடத்தன்மை ஜாதியின்௧ண் வாதியும் அ௮ங்கேரித்துளான், 

ஆகையால், கடத்தன்மை ஜாதி ௮பாவரூபமன்றாமெனத் அுணியப்பெற்றதாய.து. 
கடத்வஜாதி பாவரூபமாம் என்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தின்கண்ணும் பாவ 

வடிவ கடத்வஜாதி நித்தியமா ? அல்லது அகித்தியமா ? அவற்றுள், ௮நித்திய 

ரூபத்தன்மையோ கடத்வ ஜாதியின்கண்ணே சம்பவியாது ; ஏனெனின், யாது 
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௨௧௮ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ இரண்டாவ 

௮ நித்தியவஸ்துவாமோ AS அ௮பாவத்தால் வியாப்தமாம். கடாதிகள் நி; 

இயமாதலின் பாவத்தால் வியாப்தமாவதுபோல கருத்திதுவாம் :--கட ௨ 
ஜாதியை ௮டித்தியபென அங்கேரிக்கனோ, ஒரு கடம் ௮பாவமாயின் கட,க௭ 
ஜா.இக்கும் அபாவம் அங்கேரிக்கவேண்டிவரும். கடத்வ ஜாதிக்கு ௮பாவ 
முண்டாயின் யாண்டும் கடாபாவ புத்தி யண்டா தல்வேண்டும் ; ௮ங்ஙகனமோ 

உண்டாவதில்லையாம், ஆகையால் கடத்வஜாதி அநித்தியமன்றாம் ; நித்தியமாப் 

என்னும் முதற்பக்ஷத்தினும் எவ்வேதுவால் கடத்வஜாதி நித்தியம் என்பதை 
ரீ கூறல்வேண்டும். 

சங்கை:--கட தவஜாதியின் ௮ழிவிலுக்கு யாதொரு காரணமும் இன்றாமா த 

லின், ssa ஜா. நித்தியமாம், 

சமாதானம் :--ஜஹே வாதியே! கடத்வ ஜாதியின் நாசத்திற்கு யாதொரு 
காரணமூ மில்லையாமென்பது உனக்குக் கேவலம் மயக்கமேயாப; ஏனெனின், Fh 

தியின்கண் ஆன்மஞான த்தால் சர்வ ௮னான்ம பதார் தீதங்களுக்கும் அழிவு கூற 

ப்பட்டுளது. அல்லது கடத்வ ஜாதியின் காசத்திற்கு யாதொரு காரணமு 

மில்லையாயின், கடத்தின் நாசத்திறகும் யாதொரு கா.சணமுமுண்டாதல் கூடாத. 
ஏனெனின், ஆசயத்தின் நித்தியகதன்மையின்றி ௮9ரித வஸ்துவின் நித்தியத் 

தன்மை சம்பவியாது, கையால் கடத்வ ஜாதியின் நித்இியத்தன்மையின் 

பொருட்டுக் கடவியகதியையும நித்தியமாய் அ௮ங்கேரிக்கவேண்டும. ௮க்கடத்தின் 

நித்தியக்தன்மை உனக்கும் ௮ங்கோரமில்லையாம். ஆகையால், கடத்வ ஜாதி கித் 

இியமன்றாம. 200g, ௮நிததிய வஸ்.துவினாசிரிதமாய் எவ்வஸ்.து இருக்குமோ 

௮ஃதநித்தியமேயாம். அநித்தியமாய நாறகளை யா௫ரித்திராரின்ற வஸ்திர 

மானது ௮கித்தியமேயாம் ; நிததியமன்றாம். ௮தபோல ௮நிததிய கடவியக் 

தியை ஆசிரிததஇிராகின்ற கடத்தன்மை ஜாதியும அநிததியமேயாம, அநத 

ஜாதியின் ௮நித்தியத்தன்மை உனக்கு அங்கோ.ரமிலலையாம். ௮ல்லது, ௮ககட தவ 

ஜாதியானது பாவரூபமாகுக, ௮ல்லது ௮பாவரூபமாகுக ) இதன்கண்ணே யாம் 

ஆசாய்கன்றிலம். ஆனால், ௮க்கடத்வ ஜாதியை யங்கேரிப்பதால் எப்பயனின் 

௮டைவுண்டாம் என்பதை % கூறல் வேண்டும். 

சங்கை :--கடத்தின்௧ண் இராகின்ற படாதிகளின் பேத ௮லுமிதி ஞானமே 

கடத்தன்மை ஜாதியை அ௮ககேரிப்பதின் பலமாம், ௮வவனுமானத்தின் பிரகாச 

மி.தவாம் :--இக்கடம், படாதிகளினும் வேறும் ; கடத்வ ஜாதியுடைய தாதலின்; 
யாது படாதிகளிலும் வேறன்றோ, ௮ கடத்தன்மை ஜா இயடையதுமன்றாம ) 

படா திகளைப்போலும. 

சமாதானம் :--கடத்வ ஜா.திரூப ஹே.அவினால், கடத்தின்கண்ணே படாத 

சளின்பேதம், கடத்தன்மை ஜா.இக்குப் படத்தன்மை ஜா இயினின்றும் பேதம் 

தணியப்பெறில் துணியப்பெறும், கடத்வ படத்வ ஜா இயின் பேதம் துணியப் 

பெற்றாலன்றிக் கடபட வடிவ வியக் இகளின் பேதம் துணியப்பெறாது. ஆகை 

யால், முதலில் கடத்வ ஜாதியின்சண் படதீவ ஜா தியின் பேதம் துணியப்பெ.று 

தல் வேண்டும்,
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சங்கை :--கடத்வ ஜாஇியின்கண் படத்வ ஜாஇயின் பேதமும் ௮லுமானப் 

பிசமாணத்தாலேயே அுணிபப் படுதல்வேண்டும். ௮வ்வனுமானத்தின் பிரகாச 

மிதவாம் :--கடத்தன்மை ஜாதி படத்வாதி ஜாதிகளினின்றும் வேரறாம் ) கடத் 

தைபபற்றியிரு த்தலின் ; யா.துயாது கடத்தைப்பற்றி யிராநிற்குமோ ௮து படத் 

வாதி ஜாஇயினின்றும் பின்னமாம்; கடத்தன்கண்ணே இராநின்ற ரூபாதி குணங் 

களைப்போல, 

சமாதானம் :--கடத்தைபபற்றி யிருக்குரகன்மைவடிவ ஹேதுவினால் கட 
த்வ ஜாதியின்கண் படசத்வாதி ஜாஇகளின் பேதம் துணியப்பெறமாட்டாது ) 
ஏனெனின், கடத்தின் துணிவு இதுவரை உன்னாற் செய்யமுடியவில்லை ) கடத்தின் 

துணிவின்றிக் கடத்தைபபற்றிய தன்மைவடிவ ஹே துவின் துணிவுமுண்டாகா௮. 

துணியப்பெராக ஹே துவினால் அணியபபெருத துணிபொருட் பெறுதியின் 

அ௮னுமிதியாண்டு முண்டாகாது ; மறறோ துணியபபெறற ஹேதுவினால் துணி 

யபபெருத துணிபொருட் பெறுதியின் ௮னுமிதியுண்டாம். அுணியபபெற்ற 

தூமவடிவ ஹேதுவிலை மலையின்கண்ணே அணியபபெறாத வன்னிவடிவ துணி 

பொருட் பெறுதியின் அனுமிதியுண்டாவதுபோல, துணியப்பெருத C ஹது 

வினாலும அனுமிதியுண்டாகுமாயின், மலையின்கண்ணே தூமஞானமின்றிய புருஷ 

னுககும் வன்னியின் ௮னுமிதி யுண்டாதலவேண்டும். தாூமஞானமின்றி வன்னி 

யின் ௮னுமிதி யாவருக்கும உண்டாவதிலலையாம, அ௮ங்கனமே கடத்தைப் 

பற்றியதார் தன்மைவடிவ துணியபபெறாத ே ஹதுவினால் கடத்தன்மை ஜா இ 

யின்கண் படத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளின்பேதத்தைக துணிபபபெறுத்துதல் 

முதறிலும முசணாம. ஆகையால, கடத்வ ஜாஇயின் வடிவ ழம் பல மம் நிரூபிக்க 

முடியாமையின், கடத்வ ஜா.இிவடிவ இலக்கணத்தால கடத்தின் துணிவுண்டாகா 
தெனசத் துணியபபடும, 

சங்கை :--கடமுளது என்பதாய சபதததின் வாசயெத்தன்மையும், கட 
முள என்பதாய ஞானத்தின் விஷபத்தன்மையும, கடததின் இலக்கணமென௪ 

சம்பவிக்கும். 

சமாதானம் :--சாமானியமாய்ச௪ சபதத்தின் வாச்சியத்தன்மையும் ஞானத் 
இன் விஷபத்தன்மையும் கடத்தின் இலககணமா ? அல்லத கடமுளது என்னும 
சபதத்தின் வாச்சியத்தன்மையும், ஞானத்தின் விஷயத்தன்மையும் கடச்இன் 
இலக்கணமா ? அவற்றுள், முதலாவது பக்ஷமோ போருர்தாஅ ; ஏனெனின், 

சாமானியமாய்ச் சப்தத்தின் வாச்சியத்தன்மையும் ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை 
யும் படாதிகளிடத்துமுள. ஆகையால், படாதிகளிடத்தே ௮வவிலக்கணத் 

இன் அ.இிவியாப்தியுண்டாம். ௮ங்கனமே இரண்டாவ பக்ஷமும் பொருந்தா௮ ; 

ஏனெனின், கடமூளதென்னும் சப்தத்தின் வாச்யெத்தன்மையும் ஞானத்தின் 
விஷயத்தன்மையும் கடம் முதலில் அணியப்பெறின் அணியப்பெறும் ; ௮க்கடத் 
இன் துணிவா இதுவரை யுண்டாகவில்லை. ஆகைபால், ௮க்க_த்இன் விடிபந்
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தன்மையின் துணிவும் சம்பவியாது, ௮ல்லது கடமுளது என்பதாய ஞானத்தின் 
விஷயத்கன்மை வடி.வ இலக்கணத்தால் கடத்தின் துணிவு முதலில் ௮வ்விஷயத் 
தன்மையின் அணிவுண்டாயி லுண்டாம். ௮வ்விஷயத் தன்மையின் துணிவு உன் 

னாலுண்டாவது கடினமேயாம் ) ஏனெனின், எக்கடத்தால் யாவரும் ஜலா இியைக் 
கொண்டுவருகின்றனசோ, அநத வெளிப்படையாய கடத்தின் வடிவத்தை உன்னால் 

நிரூபிக்கமுடியாதபோது ௮க்கடத்தின்கண்ணே இராநின்ற ஞானத்தின் விஷயத் 

தன்மையின் வடி.வம் உன்னால் எவ்வண்ணம் நிருபிக்கமுடியும். மற்றோ, ௮வ்விஷ 
யத் தன்மையின் வடிவம் உன்னால் எஞ்ஞான்றும் துணியப் பெறவேமாட்டாது. 

அணியப்பெறாத விஷயத்தன்மையால் கடத்தின் துணிவைச் செய்வையாயின், 
அணியப்பெருத வஸ்.துவால் அணியபபெறாத பொருளை த் துணிதலாம் வடிவ முற் 

கூறிய தோஷம் உன்னையடையும்,. ஆகையால், கடமுளதென்னும் ஞானத்தின் 

விஷயத்தன்மை வடிவ இலக்கணத்இனாலும் கடததன் சித்தி சம்பவியாது. 

சங்கை :--அடியும் வயிறும் பெருத்து வாய்குவிர்து இருப்பதுயாதோ ௮து 
கடமாம், 

சமாதானம் :---இவ்விலக்கண த்தினாலும் முன்னுள்ள கடத்தின் துணிவுண் 
டாகமாட்டாது ) ஏனெனின், பிருதிவியின்கண் எவ்வளவு கடங்களிருக்கன் 
றனவோ அவை யாவும் இவ்விலக்கணத்தோடு கூடியனவாம். ஆகையால், முன் 

gaan கடத்தின் இலக்கணத்திற்கு வேறிடக்துள்ள கடத்தின்.ண் ௮இவி 

யாப்தியாம். 

சங்கை :--எதிரிலுள்ளது யாதோ ௮து கடமெனபபடும) ௮லலது இக் 

காலத்தே யாதுளதாமோ ௮.து கடமெனபபடும், 

சமாதானம் :---எ திரிலிருப்பதும் இக்காலத்தில் இருப்பதும் ஆய இவ்விசண்டு 

இலக்கணங்களாலும் கடத்தன் துணிவுண்டாகாது , ஏனெனின், எதிரிலும் இக் 
காலத்திலும் கடமிருக்கின்றதுபோல அன்னிய படாதி பதார்த்தங்களும் ௮த் 

தேசகாலத்தின்கண்ணே இருக்கும். ஆகையால் இக்கடத்தின் இலக்கணத்திற்கு 

அப்படா திகளிடத்தே ௮திவியாபதியாம். அல்லது ஹே வாதஇியே! கடமுளது 

என்பதாய் யாவரும் கூறுசன்றனர் ; கடமுளதென நீயும் கடத்தை ய.றினெறாய். 
அதன்கண் எவ்வேதுவால் இது கடமாம் என்னும் எனது சங்கைக்கு 

வேறொரு உத்தரத்தை நீ கூறவில்லை; மறறோ யானதிகன்றிலேன் என்ப 
தாய விடை நீ தருதியா ? அல்லது என்மேற் கோபம் செய்துகொள்கன்றனையா ? 

இவ்விரண்டு விடைகட்கு suru சிறிதுமா த் இரமும் உன்னால் கடத்தின்வடிவம் 

நிரூபணமாகாது. சர்வலோகப் பிரசித்தமாயதும் எ.திரிலிருப்பதும் ஆய கடத் 
இன்வடிவ நிரூபணம்செய்வதற்கு, 8 சமர்த்தனுகாதபோது சம்பூர்ணப் பிரபஞ் 
சத்தின் வடிவத்தைக் கூ.றுதற்கு ரீ எவ்வண்ணம் சமர்த்தனாவாய்; மற்றோ ஆகாய் ) 

ஆகையால், யானறிகன்றிலேன் என்னும் நினது அனுபவத்தால் துணியப் 

பெற்ற ௮ஞ்ஞானத்தையே கடத்திற்கும் சர்வப் பிரபஞ்சத்இற்கும் உபாகான 
காசணமென ௮ங்சேரிக்கவேண்டும்.



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட ௨௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். QQ) 

sirens: —(Bruro 5 87H 5dMe re) onemusous UGICwsHCy wsss 
இதன்பொருள் :--மாயையை உல௫ன் உபா,சான காரணமெனவறிக. இம்மறைப் 

பிரமாணத்தால் மாயையின்கண் உல௫ன் காண த்தன்மை அணியப்பெறுமா தலின், 

ஊகங்களால் உல௫ன் கா.ரணத்தன்மை மாயையின்கண் கூறுதல் பயனற்றதாம். 

சமாதானம் :--சுருதிப் பிரமாணத்தின்கண் யாவாக்குச் சிசத்தையுளதாமோ 

அவர்கட்குக் கேவலம் சுருதிபபிரமாணத் தினாலேயே மாயையின்கண் உலகன் 

காரணத்தன்மை தஅுணியப்பெறும் ) யாவர்க்குச் சுருதிப்பிமாணத்தின்கண்ணே 

செ.த்தையின்றோ அவரீகட்கு எனது ஊகங்களாலேயே அஞ்ஞான த்தின் துணிவு 

பேறுண்டாம். ஆகையால் ஊகவ்களால் மாயையின்கண் உலகன் காரணத்தன் 

மையின் கூற்று பயனற்றதன்றாம். அல்லது இவவெல்லா உலகும் சத்.திபரூப 

மாயும் அசத்திய ரூபமாயும் நிரூபிக்க முடியா ஆகையால், ௮கிர்வசநீயமாம். 

௮வ்வகிர்வசடீயப பிரபஞ்சத்திற்கு மாயையன்றி வேறெக் காரணமும் சம்பகி 

யாது; மற்றோ, அநிர்வசீய மாயையே அ௮நிர்வசநிய உலகின் காரணமாய்ச் சம்ப 

விக்கும். ௮வவநிர்வசநீய மாயையின் கிரூபணமும் அதன் காரியமாய உலகன் 

நிரூபணமும் எதனாலும் உண்டாகா ; ஏனெனின், உலகன்கண்ணே பிரசித்த 

மாய இந்திர ஜாலத்தைச செய்யாநின்ற புருஷனுடைய மாயையும், ௮ம்மா 

யையால் இயற்றிய ௮௫ேக பதார்த்தங்களையும் யாவருங் கா ணுகின்றனர். 

ஆனால் அதன் வடிவ நிரூபணம்செய்வதில் எவரும் சமர்ததுடையான்றாம். 

இலெளகெமாய இந்திர ஜாலிகனது மாயையும், மாயையின் காரியத்தையும் 

அ௮றிவதிலெவனும் சமர்த்தனன்ராயின், சாவ சக்தஇியோடுகூடிய பசமேற்வரன து 

மாயையும், மாயையின் காரியப பிரபஞ்சத்தையும் எப்புருஷன் நிரூபணம் செய் 

வன்; மற்றோ எவளும் நிரூபணம் செய்வதில் சமர்த்தனன்றாம். ஆகையால், 

மாயையும் மாயையியற்றிய சகல உலகும அநிர்வசநீயமாம். அல்லது எப்பொரு 

ளின் உறபத்தியின்கண் யோக்யே தேசமும யோக்கயெ காலமும் காணமன்றாமோ, 

அப்பொருள் மாயை இயற்றப்பெற்றதாம். மதுசையின் சமீபத்துள்ள வனதீதன் 

கண்ணே இரவில் அுயிலாகின்ற புருஷன் தனது ஹிருதய தேசத்தின்கண்ணே 

சூரிய செகணத்?தோடுகூடிய சமுத.இரத்தைக் காண்கின்றனன். ஆண்டு ௮ற்பமாய 

ஹிருதய தேசத்தின்கண்ணே சமுத்திரத்தின் தோற்றம் யோக்யதையினராம். 

இராக்காலத்தின்சண்ணே சூரிய செகணத் இன் தோற்ற யோக்யதை இன்றாமென்றா 

லும் சனவின்கண்ணே அ௮ப்பொருட்களின் பிரத இயுண்டாகசன்றது. கையால், 

கனாப்பொருள் மாயையால் ஆக்கப்பட்டதாம். ௮ங்கனமமே யோக்ய தேசமும் 

காலமுமின்றியே சராசாரூபப் பிரபஞ்சத்தை மூடன் காண்பன். கையால் இப் 

பிரபஞ்சமும் மாயையால் ஆக்கப்பட்டதாம். ௮ல்லது TUE RE of SH Stor esr 

சாக்நாத்காரம் உண்டாயிருக்கன்றதோ, அவருக்கு மாயையும் மாயையின் காரிய 

மும் ௮சத்தியமாய்ப் புலப்படும். ஆகாசத் இன்கண்ணே இராரின்ற பாம்பினது 

பாதங்களின் குறிகளைக் குருடன் காண்பன், ஊமையின் மொழியைச் செவிடன் 

கேட்பன் என்னுமிவை எவ்வண்ணம் ௮சத்தியமாமோ, அவ்வண்ணம் தத்துவ



௨௨௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [டரண்டாவது 

ஞானியின் இிருஷ்டியின்கண்ணே உலகுமுற்றிலும் ௮சத்தியமாம், ஆன்மஞான 
மின்றிய மூடன், யான் உலகை யறிகஏன்றனன் எனக் கூறுதல் கேவலம் ௮பி 

மானத்தினாலேயாம ) ஜக.த்தின் சொரூபத்தை ௮வன் அறிந்திலன். கையால், 

மாயாவியாய பாமேலஸ்வரனால் சிருஷட்டிக்கப்பட்ட. பிரபஞ்சத்தை எப்புருஷனும் 

௮.றிதல்முடியாது. அல்லது, மாயாவியாய பரமேஸ்வசனால் சிருஷ்ட்டிக்கப்பட்ட 
பிரபஞ்சத்தின் ௮ஞ்ஞானம தேகதாரிகளாய ஜீவர்கட்குக் தாஷணருபமன்ரும. 

மற்றோ, ஆன்மஞானமின்்றிய ஜீவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்தின் அஞ்ஞானம் பூஷண 
ரூபமாம். ௮ஞ்ஞானியானவன் எனக்கு எவ்வஸ் அவின் அஞ்ஞானமுமில்லையாம் 

எனக் கூறுவானாயின், ௮க்கூற்றுக் கேவலம் மித்தையேயாம்; ஏனெனின், எத்தூல 

சரீரத்தின் கண்மே எப்போதும் ஆன்மபுத்தி யுளதோ, “அச்சரீர சொரூபத்தை 

யும் ௮விவேடு உண்மையாய் ௮.றிர் திலனாயின் பா௫யப் பிரபஞ்ச சொரூபத்தை எவ் 

வண்ணம் ௮.றிவன் ; மற்றோ அறியான். அல்லது எவவிர்இரியங்களால் சொர்க்க 

அடைவின் ஏதுவாய விஹிதகர்மங்களை (பாகா திகளை)ச் செய்வனோ, ஈரக ௮டை 

வின் ஏதுவாய நிஷித்த கர்மங்களைச் செய்வனோ, மோக்ஷ ஹே துவாய நிஷ்காம 

கர்மங்களைச் செய்வனே, அ௮வவிர்திரியங்களின் சொருபத்தையும் இச்€வன் உண் 
மையாய் அறிந்திலஸாயின் பா௫ியப் பிரபஞ்சத்தை எங்கனமறிவன் ; மற்றோ 
அறியான். அல்லது, எனக்கு எஞ்ஞான்றும் இன்பத்தின் அடைவுண்டாக 

வேண்டும்; எனக்குத் துன்பத்தின் ௮டைவு எக்காலும் உண்டாகலாகாது என் 

னும் மதியால் இச்சீவன் காரியத்தின்கண்ணே பிரவிருத்தனாவன். னால், 

எனக்கு என்னும் சப்தார்ததத்தையும் இம்மடன் அறிர்திலனாபின், பாகியப் பிர 

பஞ்சத்தை எங்கனம் அறிவன் ; மற்றோ ௮றியான். அல்லது பூர்வ ஜன்மத்தின் 

கண்ணே எனது சம்பக இகள் யாவர், இனி?மல் எனது சமபஈதிகள் யாவசாவர், 

என்னும் ஞானமும எவனுக்கின்றராுமோ, ௮மமூடன் ௮ன்னிய பாடியபபிரபஞ் 

சத்தை யெங்கனமறிவன் ; மற்றோ அறியான். அல்லது பாலிய ௮வஸ்தையின் 

கண்ணும் யவ்வனாவஸ்தையின்கண்ணும் எர்தெக்தப்பொருள்களை இப்புருஷன் 

௮னுபவிப்ப?னோ, ௮ர்தந்தப்பொருள்களின் நினைவும் சரியாய் இவனுக்குண்டாவ 

இன்றாம். வரும் பதார்த்தங்களையும இவன் சரியாயறியான் என்னின் சகலப் 

பிரபஞ்சத்தையும் எங்ஙனம் அறிவன் ; மற்மறோ அறியான். ஆகையால், எப்புரு 

ஷனுக்கும் பிரபஞ்சத்தின் உண்மையாய பிரத்தியக்ஷமின்றாம். அல்லது, உலூன் 

கண்ணும் எந்தெந்தப்பொருள் இர்இரிய ஜன்னிய ஞான விஷயமன்றாமோ, ௮ 

தர் தப்பொருள்களின் ஞானத்தின்கண்ணே சப்தத்தையே பிரமாணமாய்க் கண் 

டோம், கழிந்த ஒவ்வொரு வியவகாரமும் தனது குல .தசாச முதலியனவும், 

இர்இரிய ஜன்னிய ஞானவிஷயங்களனறம் ; மற்றோ, தாய் தந்ைதையராதி பெரி 

யோர் வசனவடிவ சப்தப் பிரமாணத்கால் ௮க்குல ஆசா.ரா.இகளின் ஞானம் 

மைந்தர்கட்கு உண்டாம். அங்ஙனமே, முற்கூறிய வகையே கடாஇப் பிரபஞ்ச 

சொருபமும் எவ்விர்இரியத்தானும் கிர்ணயமாகா.து. ஆகையால் பிரபஞ்சமும் 

இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாது ௮வ்வதீர்இிரிய பிரபஞ்ச சித்தியின்கண்ணும் 

ருஷ்டி. சிருஷ்டி. வாசததையுணர்த்துவதாய சப்தமே பிரமாணமாம்,



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட 2.2 Mh. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௮23 

சங்கை :--தாய் தந்தையராதி பெரியோர் குலாசா.ராதி தர்மங்களைக் கூறு 

நிற்பர், ௮ங்கனம் தரிசனகாலத்தில் பதார்த்தங்களின் உற்பத்தியும், ௮தரிசன 
காலத்தின்கண் பதார்.த் தங்களின் இலயமும் உண்டாமெனத் தாய் தர்தையராதி 
பெரியோர் கூறுவதின்றாம, ஆகையால், சப்தப் பிசமாணத்தினாலும் திருவடி. 

திருஷ்டி, வாத௫த்தி சம்பவியா.து. 

சமாதானம் :---தாய் தர்தையராதியர் தம் வசனத்தால் திருஷ்டி சிருஷ்டி 

வாதத்தின் சித்தியுண்டாகாதொழிக, ஆனால் அவ்வியாவருக்கும் குருவாய ஸ்ரீ 

வேதபகவானானவர் இருஷ்டி சிருஷ்டி. வாதத்தைக் கூறுநிற்பர், ஆகையால், 
சுருதிப் பிமாணத்தினாலேயே திருஷ்டி. சிருஷ்டி. வாதத்தின் சித்தியுண்டாம். 

அல்லத, எர்தமனுமுதலிய பெரியோர் தம் வசனத்தை எல்லா உலகரும் பிர 

மாணரூபமாய் ௮க்கேரித்துளாரோ, ௮ந்தமனுமுதலிய பேரியோரும் ஈம்மனோ 

ரைப்போன்றே வேதவசனத் இதனாலேயே ஆன்பஞானத்தை யடைந்துளார். 

சங்கை :--௮வவேத பகவான் எவருடைய வசனத்தால் ஞானத்தை 
யடைவர், 

சமாதானம் :--அ௮வவேத பசவானும் வேத வசனங்களாலேயே ஞானத்தை 

யடைவர். வேறொருவர் மொழியால் வேத புருஷனுக்கு ஞானமுண்டாகாது ; 

ஏனெனின், வேத புருஷனுடைய சரீரமாய சப்தரூப வேதமானது பா சதாதி 

களைபடோ௨ப் பெளருஷேயமன்ராம மறறோ ௮பெளருஷேயமாம் ஆண்டு பூர்வ 

கற்பத்தின்கண்ணே வர்ணங்கடகும, சுலோகங்கட்கும், கதைப பிசசங்கங்கட்கும் 
எவ்வெச் தொடர்புளகாமோ, ௮வ்வச் தொடர்பினின்றும் சிறிது விலக்ஷணமும் 

சிறிது சமானமுமுள்ள தொடர்பு எதற்கு ம.று கறபத்தின்கண்ணே யுளதாமோ 

௮.தனைப் பெளருவேபமென்பர். மகா பாசதாதிகள் ௮த்தகையனவாம். ஏனெ 

னின், முற்கறபத்தில் மகா பாரதத்தை ஸ்ரீ வியாசபகவான் எங்கனம் கூறி 

னாசோ, ௮ங்ஙகனமே மகா பாரதத்தை பிற்கற்பத்திற் கூறவில்லை ) மற்றோ முன்னி 

லும் சிறிது விலக்ணமாயே கூறினார். ஆகையால, மகா பாசதாதிகள் பெளரு 

லேயங்களாம, வேதத்தின்கண்ணேயோ இது நியமமாம். முறகறபத்தில் பர 

மேஸ்வரனால் எவ்வண்ணம வேதங்களுண்டாயினவோ, பிற்கற்பச் தன்கண் ணும் 
௮வவண்ணம் வேதங்கள் பரமேற்வரனிடத்திருக்து உண்டாம, சிறிதுமாத்திர 

மும் முன்பின் வேதத்தின்௧ண் விலக்ஷணத்தன்மை யுண்டாகாது, கையால், 

வேதம் அ௮பெளருஷேயமாம். அலலது ஈம்மனோது மொழியில் அன்னிய பிசமா 

ணத்தின் ௮பேகைஷயுண்டாம். ௮ன்னிய பிரமாணத்தின் ஸகாயத்.தினாலன்றி ஈம்ம 

Coorg ager எபபொருளையும் சித்தம் செய்யமாட்டா ததுபோல, ஸ்ரீ வேதபக 

வானுக்குத் தனது ஞானத்தின்பொருட்டும் பிரமாண ததின்பொருட்டும வேறெப் 
பிரமாணத்தின் ௮ பேகைஷையுமின்மும். ஆகையால், ஸ்ரீ வேதபகவான் ஈம்மனோ 

ருக்கு எங்கனம் ,ஆணையிடுவரோ ௮ங்கனம் ௮வ்வாணையைச் சரக்தையோடுகூட 

அவசியம யாம் அ௮ங்கேரித்தல்வேண்டும் ) மகாராஜாவின் ஆணையைச் சரத்தை 

யோடும் பிரஜைகள் ௮ங்கேரிப்பதுபோல, ௮நத வேதபகவான் சுழுப்தி யவஸ்தை 

பின்சண் ணும் மாணாவஸ்தையின்கண்ணும் பிராணனிடத்தே சம்பூர்ண வாக்காதி



௨௨௪ LG ஆத்மபுராணம். [இரண்டாவது 

இர்இரியஙகளின் இலயத்தை யுணாத்தும், ஈனாவவஸ்தையின்கண்ணும் ஜன்ம 

காலத்தின்கண்ணும் ௮ர்.தப் பிராணனினின்றே வாக்காதி இர்.இரியங்களின் உற் 
பத்தி கூறப்பட்டுள.து. இவ்வகையாய ஸ்ரீ வேதபகவானுடைய ஆணையை ௮வ 
சியம் ஈம்மனோர் அக்கேரிக்கவேண்டும். அல்லு, ௮ர்த ஸ்ரீ வேதபகவான் தாய் 
தர்தையரைப் பார்க்கிலும் ௮இசு௫ருதாாம். ஆகையால், மாயாமய ௮கிர்வச 

நீயப் பிரபஞ்சத் தின்கண் இராநின்ற ஜீவர்களாய ஈம்மனோமீது கருணைசெய்து, 

எவ்வெவ் வசனங்கள் உபதே?க்கப் பெற்றுளவோ ஏவ்வியாவும் ஈம்மனோர்க்கு 
மோக்ஷ சா தனங்களாம். அல்லது, சூரியனுடைய ௪ இிரிலிராகின்ற நேத்சமானது 

சூரியனுடைய தேஜஸால் மங்கப்போய்விடும். ௮ங்கனம் ஸ்ரீ வேதபகவானுடைய 

ஞானம் எவவஸ்.துவாலும் மங்கவேமாட்டாது. மற்றோ சர்வ வஸ்துக்களையும் 

விஷயம்செய்யும்; ஆகையால், ஸ்ரீ வேதபகவாளுக்கு எவ்வஸ்துவின் அ௮ஞ்ஞானமு 

மின்றாம். இக்காரணத்தினாலேயே பிரமம், பிரமாதம், விப்ரலிப்சை முகலிய 
தோஷங்கள் ஸ்ரீ வேதபகவானிடத்தின்றாம். (வசனிக்கு மிசசையை விப்ர 

லிப்சையென்பரா்). அல்லது வேதம் என்னும் சப்தத்தின் ாத்தவிசாசம் செய் 
யினும் ஆவாணமற்ற ஞான வடிவத்தன்மையே வேதத்திற்குச இத் இக்கும்; யா.து 
ஞானவடிவமாமோ, ௮ Rup பரிச்சின்னரூபமும அன்றாம். இது மதல் 

அத்தியாயத்தின்சண்ணே கூறினேம். ஆகையால், பரிபூரண சைதன்யவடி.வ 

பிராண உபஹித பரமான்மாவே வேதவடிவமாம். இக்காரண தீதினாலேயே வேதத் 

தைச் சப்தப் பிஹ்மமென்பகாம, இத்தகைய பிரஹ்மரூப ஸ்ரீ வேதபகவானை 

கோக்க நீர் இவ்வசனத்தை யாதின்பொருட்டுக் கூறினீர் என வினவ எச்ச வளும் 

சமர் த்துடையனன்றாம். ரேத்இரமின்றிய குருட்டுக் குமான் விழியுடைப் பிதாவை 

நோக்க நீலாதி ரூபஞானசத்இின்கண் வினவக்கூடியவனாகான். ஆகையால், ஸ்ரீ 
வேதபகவான் கூறிய பொருளை நிசசயிபபதில் எவ்வகையாய் ஈம்மனோர் மதி சமர்த் 

துடையதாமோ, அவ்வகையாய மூயற்சி நாம செய்வஅ தகுதியாம். அல்ல, 
தர்மான்மாவா யிராநின்ற ௮சசன் வசன ச்சைப் பிரஜை பரித்தியாகம் செய்யா 

த.துபோலும், தாய் தந்தையரின் வசனத்தை ஈன்மைந்தன் பரித்தியாகம் செய் 

யாததுபோலும, மற்றோ சாரத்தையோடும் ௮வ்வசனங்களைக் கவர்வதுபோ லும், 

ஸ்ரீ வேதபகவானுடைய வசனச்தையும சுசோதா (கேட்கும்) புருஷன் ஒருக் 

காலும் பரித்தியாகம் செய்யலாகாது, மற்றோ சரத்தையோடும் வேதவசனத்தை 
யவசியம் ௮ங்கேரிக்கவேண்டும். ௮வ்வேத வசனத்தால் இபபொருள் அணியப் 

பெறும் :--சுழுப்தி யவயஸ்தையின்௧கண்ணே விஷயசகத சம்பூர்ண வாக்காதஇ இக் 
இிரியங்கள் பிராணனிடத்?த இலயத்தையடையும். ஈனாவவஸ்தையின்கண் 9105 
தப் பிராணனிடத் இனின்றே வாக்காதஇ இந்திரியங்கள் உற்பன்னமாம். அல்லது, 
சுழுப்தி யபயஸ்தையின்சண் சம்பூர்ண வாக்கா இ இர்திரியங்கள் பிராணனிடத்தே 
இலயத்தையடையும். ௮துபோல மாணாவஸ்தையின்கண்ணும் சம்பூர்ண வாக்காதி 

இந்திரியங்கள் பிராணனிட.த்தே இலயத்தையடையும். ஈனாவவஸ்சையின்கண்ணே 
சம்பூர்ண வாக்காதி இந்திரியங்கள் ௮ந்தப் பிராணனினின்றும் உண்டாவ.துபோல, 
ஜன்ம அ௮வஸ்தையின்௧ண்ணும் சம்பூர்ண வாக்காதி இந்திரியங்கள் அர்தப் 
பிராணனினின்று முண்டாமெனச் துணியப்பெறுமன்றோ.



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உப நிட ௨௨டு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். QAS 

அல்லது தேகத்தில் பிராணன் இருப்பின் வாக்காஇ இர் திரியங்களின் இருப் 

புண்டாம். லோகாந்தாத்தின்கண்ணே பிராணன் சென்றால் வாக்காதி இர்இரி 
யங்களும் ஆண்டுசெல்லும் என்பதாய ௮ன்வயவியதிசேசு நிச்சயமே பிசாண 
வடிவ பசமான்மாவின் அணிவாம், ௮ன்வயவியதஇிசேக நிச்சயமானது பிராணன.து 

அணிவின் சாதனமாம். கையால், சாதனத்தைத் துணிவு வடிவாய்க் கூறல் 

சம்பவியாது என்றாலும் பூமியின்கண்ணே யிராரின்ற தனத்இன் சித்தியானது, 
அஞ்ன (மை) வடிவ சாதனத்தாலுண்டாம். ஆகையால், ௮வ்வஞ்”ன ரூப 

சாகனத்தையும் உலூன்கண்ணே சித்தியென்பர் ) ௮துபோல மாணாவஸ்தை 

யின்கண் ௮ன்வயவியதிரேக நிச்சயத்தாலே பிராணவடிவ ஆன்மாவின் இத்தி 
யுண்டாம், ஆசையால், ௮வ்வன்வயவியதிசேசு சாதனத்தைச் சித இவடி.வமாய்க் 

கூறப்பெற்றுளது. 

இப்போது மாணாவஸ்தையின்கண் இக்திரியங்களின் இலயத்தை வெளிப் 

படையாய்க் காண்பிப்பாம் :--மாணாவஸ்தையின்௧ண் இப்புருவன் கானாவகை 

யாய நோய்களால் அ௮த்தியந்தம் துக்கத்தை யடைவன் ) அத்துக்கத்தால் lpr 

சையையடைவன் ) ஆற்றலற்றவனாவன். ஆகையால், ௮ம்மரணாவஸ்தையின்கண் 

இப்புருவன் சிறிதுமாத்தரமும் சப்த உச்சாணத்தின்௧ண் .ற்றலற்றவனாவன். 

இவ்வகையாய ௮வனது தீன ௮வஸ்தையைக்கண்டு ஸ்திரீ புத்திசாதி சர்வ பர் 

அக்களும் ௮திதுக்கத்தையடைவர், அச்தப்புருவனுடைய சமீபத்திலிருக்துச் 

கொண்டு இவ்வண்ணம் வினவுவர் :--ஹே தந்ைதையே ! பிரியமாய மைந்தனான 

என்னை நீ யறிகன்றனையா ? ஹே சாயகனே 7 பிரியமாய மனைவியான என்னை 

நீ யறி௫ன்றனையா ? ஹே ௮ண்ணா! ஈன்மித்தினாய என்னை நீ யறி௫ன்றனையா ? 

இவ்வண்ணம் ஸ்திரீ புத்திராதி பஈ.துக்களால் கேட்கப்பெறிலும், ௮ப்புருஷன் 

காஷ்டத்தைப்போல ஒன்றுமறியா இருப்பின், ௮வ்வெல்லா உறவினரும் இங்கனங் 

கூறுவர் :--இவனுக்கு எவ்வஸ் அவின் ஞானமும் இப்போ இல்லையாம், ஞானமிருப் 

பின் பிரியமித்தெனறையை எனது வசனத்தை முன்போல இவன் கேட்பானன்றோ ! 

முன்போல என் முகத்தை கோக்குவனன்றோ.! என்னோடு சிறிதேனும் வ௪ 
னிப்பனன்றோ ! இப்புருஷன் முன்ஜீவித ௮வஸ்தையிற்போல இப்போது என்னை 

ரோக்குகன்றானில்லை, பேசுன்றானுமில்லை, ஆகையால் இப்போது Gach ss 

உணர்வின்றென ௮.றிந்துகொள்ளலாம் என இவ்வண்ணம் சர்வ பந்து ஜனங்களுள் 

கூறு நி pur. 

ஆகையால் ௮ம்மாணாவஸ்தையின்கண் வாக்காதி ௪சுல இந்திரியங்களும் தத்த 

விஷயங்களோடு பிராணனிடத்தே இலயத்தையடையும். சுழுப்தியின்பின்னா் 

இப்புருஷன் ஈனவையடைவன் ; அங்ஙனமே மாணத்தின்பின் இஜ்ஜீவன் ஜன் 

மத்தை யடைவனாயின் விஷயங்களோக்ூடிய சம்பூர்ண வாக்காதி இந்திரியங்கள் 

மீண்டும் ௮ந்தப் பிராணனினின்.றும் உற்பன்னமாம், 
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சங்கை :--ஜீவித ௮வஸ்தையின்கண் இஜ்ஜீவனுக்கு வாக்காஇ இர்இரியங 
கள் போகக்களை ௮டைவிக்கும்கன்மைபோல மசணகாலத்தின்சண்ணும் வாக்காதி 
இர்இரியங்கள் போகங்களை யேனடைலவிக்கவில்லை. 

சமாதானம் :--முன்னர் ஜீவித ௮வஸ்தையின்க௧ண் எவ்வாக்காஇ இக் .இிரியங் 
கள் தாசரைப்போல இஜ்ஜீவனுக்குப் போகங்களை யடைவிக்தனவோ, ௮வ்வாக் 

காதி இக்இிரியங்களே மரணாவஸ்தையின்கண் இஜ்ஜீவனது ஆற்றலின்மையைக் 
கண்டு அவனைப் பரித்தியாகம் செய்யும். கருத்திதுவாம் :--மசணாவஸ்தையின் 
கண் ௮வவாக்காது இந்திரியங்கள் தத்தம் விஷயங்களினின்றும் உபராமத்தை 

யடைந்து இஜ்ஜீவலுக்குப் போகங்களை யடைவிக்கமாட்டாது ; இதுவே வாக் 

காதி இந்திரியங்களின் பரித்தியாகமாம். ௮சமர்த்த ௮சசனைப் பிரஜைகள் பரித் 

தியாகம் செய்வதுபோலும், தனத்தை யடைவுருத ஈல்விரன் யுத்தமத்திய காலக் 

இல் தனது சுவாமியைப் பரித் தியாகம் செய்வதுபோலும், மரணாவஸ்தையின்கண் 

வாக்காதி இந்திரியங்களும் ஜீவனாலாற்றும ஆன்ம ௮பிமானரூப தனக்தைப் 
பெறாதவையாய் இஜ்ஜீவனைப் பரித்இயாகம்செய்யும். 

சங்கை:--மசணாவலஸ்தையின்கண் வாக்கா இர் திரியங்களின் றி2ய வேறொரு 

காரணத்தாலே நாமாதி வியவகாரம் ஏனுண்டாகா.து. 

சமாதானம் :--௮ன்னியத்தாற் சாதிக்கபபெற்ற வியவகாசமானஅ; அ௮.தனி 

னும் வேறாய எதனாலும் சித்தியாது. எக்கிசாமத்தைச௪ சமபூர்ண வைசியர் பரித் 

இயாகம்செய்்.து செல்வரோ, அ௮கடராமத்தில் வைசியராற் சாதிக்கத்தகர வியா 
பாசாதி காரியங்கள் வேறு சில பிராஹ்மணாஇகளால் ௮காக.துபோல வாக்காதி 

இர்இரியங்கள் பரித்தியாகமாயின் இபபுருவனிடத்தே வாககாஇி இர திரியங்களா 

லாச்சப்பெறும் நாமாதி வியவகாரம அன்னிய எககாரணத்தாலும உற்பன்ன 

மாகா.து. 

சங்கை :--மரணாவஸ்தையின்கண் இப்புருவனைப பரித்தியாகம் செய்து 

விட்டு வாக்காதி இர்இரியங்கள் யாண்டேகும். 

சமாதானம் :--மகாசாஜாவின் ஜயரூப காரியத்தைச் செய்யும்பொருட்டுப் 
போரின்கண்ணுற்ற ௮ற்ப தேசாஇபதியாய ௮ரசன் பகைவரால் காசமடைவ 
ளயின் ௮வனுடைய நல்விரன் ௮ன்னிய ௮. ரசனை .ஐசிரயம் செய்ய இசூப்பன். 

ஆனால், ௮ர்நல்விரன் தனது சுவாமிக்கு ௮த்தியந்தம் பக்தனாதலின் ௮ன்னிய 

எவ்வசசனையும் ஆசிரயம் செய்யான் ; மற்றோ தனது சுவாமிக்கும் சுவாமியாய 
மகாசாஜாவையே ஆசயிப்பன், ௮துபோல ஜீவித ௮வஸ்தையின்கண் விஷயங்க 

ளும் தேதேவதைகளோடுற்ற வாக்காதி இரதிரியங்களும் யானெனதென்னும் ௮பிமா 
னியாய ஜீவனது ஆூரிதங்களாம். மாணாவஸ்தையின்கண் ௮ஜ்ஜீவன் மூர்ச்செதனா 

தலைக் கண்டு ௮வ்வாக்காஇ இர்.இரியங்கள் யாவற்றிற்கு மதிபதியாய பிராணனை 

ஆசெயிக்கும், ஆதலின், பிசாணனிருப்பின் வாக்காதிகட்குத் தேகத்தின்௧ண் 
இருப்பும், பிசாணனின்றேல் வாக்காஇகட்கு இன்மையும் ஆமென்னும் ௮ன்வய 

விபதிசேகங்களால் பிசாணனிடத்தேயே வாக்காதி யாவற்றின் இலயமும் பிராண



அத்தியாயர்;] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உபநிட ௨௨௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம், ௫௫7 

னினின்றே அவற்றின் உதயமும் தஅுணியப்பெறுமாதலின், பிராணனின் வேருய்ச் 

சிறிதுமாத்திரமும் ஒருபொருளும் இன்றாமெனச் சித்தமாயதென்றுணர்ச, 

அல்ல, ஜீவித ௮வஸ்தையின்கண் பிசாணனிருப்பதால் பிரஞ்ஞையுமிருக் 
இன்று, மாணகாலத்திலோ பிராணன் செல்வதால் பிரஞ்ஞையும் கில்லா௮ ; 
ஆகையால், பிராணப் பிரஞ்ஞைகட்கு அபேதமுளதென யா.து முன்னர் கூறி 
னோேோமோ ௮து தோஷமறத் துணியப்பெற்றதென்க. ஏனெனின், பிராணனற்ற 
புருஷனிடத்2,ச பிரஞ்ஜையையும் கண்டிலேமன்றோ ! கருத்தி.துவாம் :--எக்கால் 

புருஷன து பிராணன் புறம்போந்து செல்லாகிற்குமோ, ௮க்கால் அப்புருஷ்னது 

உறவினர் இப்போ திபபுருஷனிடத்தே ஞானமின்றாமெனக் கூறாகிற்பர் ; இவ்வுலக 

வியவகாரத் தாலும் பிராணப் பிரஞஜைகட்கு ௮பேதமே அணியபபெறும். 

௮ல்லது, பிராணரூபமாயும் பி'ஞஜை வடி.வமாயும் இராநின்ற என்னை நீ 

யறிிென்பதாய இந்திர வசனச்தின்கண் எங்்கனம பிராண சபதத்தின் அர்த்தம் 

சுவாசமாத்திரமன்றோ, மற்றோ பாமான்மாவே பிசாண சப்தத்தின் ௮ருத்த 

மாமோ, ௮ங்கனம் பிரஞஞா சப்தத்தின் ௮ருததமும் கேவலம் புத்தி மாத்திர 

மன்றாம ) மறறோ சுயம்பிரகாச சைதன்யமே பிரஞ்ஞா சபதத்தின் பொருளாம்... 

ஆண்டுப பிராணனது அத்விதீய ரூபத்சன்மையை முன்னர் கூறினோம்) 
இபபபோது பிரஞ்ஞைபின் அத்விதீய ரூபக்தன்மையைக் காண்பிப்பாம :--இர்.இ 

சன் கூறல, ஹே பிரதாத்தன ! பரஞஞஜை யென்லும பதத்தின் பொருளாய சம் 

வித்தா (உணர்வா) னது உண்மையினொன்றா மென்றாலும் உபாதியின் சம்பந்தத் 

தால ஒே சம்விதகானது கானாவடிவமாய்த் தோறறும, அ௮வ்வகைபை உன் 

பொருட்டு யான் கூறுகின்றேன் கேள் ! ௮வவண்ணமே கானாவடிவை யடைவுற்ற 
சம்விககானது எவ்வகையாய் மீண்டு மேகபாவத்தை யடைவுறுமோ, garcons 

யையும் யான் நின்பொருட்டு கூறுகின்றேன், நமீ ஏகாக்ரெமன த்தனாய்க் கேட்பா 

யாக, வாககு முதலிய 68ஈ.த கர்மேந்திரியங்கள், சுசோத்தரொாதி 86. ஞானேக 
இரியங்கள், சரீரம், ௮ந்தக்காணம், என்னும பன்னிரு கரணங்களும் தத்தம் 

விஷ.பங்களோடு கூடியதாய்ப பிரஞ்ஜஞைவடிவ சம்வித்தைப் பேடிப்பிக்கும். 

அவற்றுள் சப்தத்தின் உச்சாரணம் வாக்கெதிரியத்தின் விஷயமாம், வஸ்து 
வைக்கவர்தல் ஹஸ்தம் (கை) என்னும் இக்திரியத்தின் விஷயமாம ; செல்வது 

பாத இரதிரியததின் விஷயமாம) மலம்பரித்தியாகம் பாயுரு இரதிரியத்தின் 

விஷபமாம், ஆரந்தம் உபஸ்த இந்திரியத்தின் விஷயமாம். இக்காமேந்இரியக் 

களின் பஞ்ச விஷயங்களும் பஞ்ச கர்மேர் திரியங்களும பிசஞ்ஞையின் பேதத்தை 

யற்பன்னம் செய்யும், 

சப்தம் செவணேர்திரியத்தின் விஷயமாம ; ஸ்பரிசம் துவக்கெதிரியத் தின் 

விஷயமாம் ; ரூபம Faas இங் இரியத்தின் விஷபமாம் , இரசம் இரசன இர் 

இரியத்தின் விஷயமாம்; கந்தம் சொண இந்திரியத்.இன் விஷயமா ம் , இச்சப் 

தா.இகள் பஞ்ச ஞானேந்திரிய விஷபங்களாம். சுகதுக்கம் இசண்டும் சரீரத்



௨௮] பரீ ஆத்மபுராணம். (டான்டாவது 

இன் விஷயமாம், இச்சை சங்கற்பம் முதலியன ௮ர்தக்காணத்தின் விஷபமாம். 
இங்கனம் முற்கூறிய வாக்காதிய பன்னிரு கரணங்களும் தத்தம் விஷயங்களோடு 
கூடியனவாய்ப் பிரஞ்ஞையின் விபாகத்தைச் செய்யும். பத்துக் கோபாலர் தமது 
பிரயோஜனம் சித்இக்கும்பொருட்டு ஒசே கோவைக் கறப்பது?போால கருத் 

இதவாம் அந்தக் கோவினின்றும் பாலைச் தனிப்படுத்துவர் வாக்காதிய 
பன்னிரு கரணங்களும் ஒசே பிரஞ்ஜைவடிவ கோவைச் கறக்கும். சிதாபாச 
ரூபப் பிரஞ்ஞையின் பாகங்களைக் தனிப்படுத்தக்கொள்ளும் என்பது கருத்தாம். 
இவ்வண்ணம் ௮ர்த ஒரே பிரஞ்ஞை உபாதியின் வயத்தால் ௮ரேகர் தன்மையை 

யடையாகிற்கும். ஓரே அக்கினியின் சிகையைப் பன்னிரு காஷ்டவடிவ உபாதி 

யின் வயத்தாற் பன்னிருவகையாய் உலகர் கூறுவதுபோல் வாக்காதி இந்திரியம் 
களின் பேதத்தால் ஒசே பிரஞ்ஞையை வேறு வேருய் யாம் கூறுகின்றோம். 

பன்னிரு தீபங்களால் கருகாத தேசத்தின்கண் பன்னிரு வகையாய பி.ரகாசங்கள் 
உற்பன்னமாவதுபோல வாக்காதிய பன்னிரு காரணங்களால் ஒர போதம் விஷ 

யங்களிடத்2,ச பன்னிருவகையாய் உற்பன்னமாம். ஒசே பிரஞ்ஞஜையின் எவ் 

வெப்பாகத்தை எவலிர்இரியம் பின்னப்படுத்துசன்றதகோ அ௮வவப பிரனிஜை 
யின் பாகம் அவ்வவகிந்திரிய விஷபத்தை யொளிரவிக்கும் என்பது கருத்தாம். 
இக்காரணத்தினாுலே சக இந்தஇிரியத்தாற் ஜனித்த ௮ர்தக்காண விர்த்தியின் 

கண் இராகின்ற சிதொபாச வடிவப் பிரஞ்ஞையின் பாகமானது ௪கஷ-॥ இந்இரியத் 
இற்கு விஷபமாய ரூபா திகளையே யொளிர்விக்கும் ) இரசா இகளை யொளிர்வியாது. 
இவ்வண்ணம் அன்னிய இக்இரியங்களிடத்தும் ௮றிர்துகொள்ச, 

அல்லது முற்கூறிய வாக்கா இய பன்னிரு கரணங்களும் பிரஞ்ஞையோடுகூடத் 

தாதாதமிப பாவத்தையடைந்தே தமது காமாகி விஷயங்களையடையும். பிரஞ் 

ஞையின் தாதான்மியமின்றி எவவிர்திரியமும் தமது விஷபத்தை யடைவுர௮. 
கருத்திதுவாம் :--வாக்காதி இர்இரியங்களின்றி நாமாதி விஷயங்களின் சத்இ 

யுண்டாகாது) ஆகையால், stork விஷபங்கள் வாக்காதி இந்திரியங்களின் 

சொரூபமாம். ௮ங்கன3ம பிரஞ்ஞையின்றி வாக்காதி இந்இரியங்களின் சத்திய 
முண்டாகாது, ஆகையால், வாக்காக இந்திரியங்களும் பிரஞ்ஜஞைவடி.வமாம் பிரஞ் 

ஞையின் வேறாய் வாக்காஇகளில்லையாம். இவ்வாற்றால் பிரஞ்ஞஜைக்கு ௮த்விதிய 
ரூபத்தன்மையே சித்தமாம். 

சங்கை :--வாக்காஇ இர்திரியங்கள் பிரஞ்ஜையின் அபேகைஷயின்றியே 
தமது விஷயங்களை ஏன் ஒளிர்வியா ? 

, சமாதானம் -வாக்காஇய பன்னிரு கரணங்களும் பிரஞ்ஞையின் av gi @) 

லேயே தத்தம் விஷயங்களை அறியும். பிரஞ்ஞஜைபின்றித் தமது வலுவால் எவ் 
வஸ் அவையும் வாக்காஇகள் ௮றியமுடியா, 

இப்பொருளையே லெளஎசெ அனுபவத்தால் இப்போது வெளியிடுவாம் :-- 
எவன் மனம் சாவதானமின்றாமோ, அவனை கோக்க அயலானோருவன் ஏதாவது 
கூறின், அப்போதவன் எனது மனம் நினது மொழியின்சண் இல்லையா சலின,



அத்தியாயம்,] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட ௨௨௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௮௮9 

யானின வசனத்தை யறிந்திலன்; நீ பின்னும் ௮தனைச் கூறுஇயெனக் கூறுவன். 

இவ்வண்ணம் நேத்இரத்தால் ரூபத்தைக் காணினும் தேகத்தால் சுகதுக்கத்தை 

யனுபவிக்கனும் மனச்சாவதானமின்றியவன் சிறிதுமாத்திசத்தையும் ௮றியான். 
வாக்காதி இந்இிரியங்கட்குக் தத்தம் விஷயங்களோடு சம்பர்தமிருப்பினும் பிரஞ் 

ஞையின்றி எவ்விஷயப் பிரகாசமுமாகாதென்பது கருத்தாம். அல்லது, வாக்கிற் 

இரிய முதலாய பன்னிரு கரணங்களும் ௮வற்றின் நாமாதி பன்னிரு விஷயங் 
களும் பிரஞ்ஞையின்றி ஒருபோதும் பிரதீதியாகா. மண்ணின்றிக் கடசரா 

வாதி விகாரங்கள் பிரதி இியாகாமைபோல. ஆகையால், இது அணியப்பெற்ற 

தாம், எவ்வஸ்.து யிருப்பின் எவ்வஸ்அப் புலப்படாகிற்கு2மா, எவ்வஸ்.து யில்லா 

விடின் எவ்வஸ்.து புலப்படாதோ ௮வவஸ்து ௮வ்வஸ் துவினின்றும் வேறன்றும். 
மண்ணிருப்பின் கடத்தின் பிரதீதியாம், மண்ணில்லாவிடின் கடத்தின் 978 8 

யுண்டாகாது. கையால், கடாதிகள் மண்ணினின்றும் வேறன்றாம்; மற்றோ 
மண்ணினின்றும் கடாதிகள் ௮பின்னமாம். ௮ங்கனம், வாக்காதி துவாதச 

கரணங்களும், ரசாமாதி அவாதச௪ விஷயங்களும் பிரஞ்ஞையிருப்பின் பிர தீஇயாம். 
பிரஞ்ஞையின் றேற் பிரதீதிபாகா, கையால், ௮வவாக்காதிகள் யாவும் பிரஞ் 

னையின் வடிவாம் ; ௮வற்றிற்குப பி'ஞஞையினின்றும் சிறிதுமாத்இிரமும் வேற் 

அுமையின்ரும ; ஆகையால் ௮ஈதப பிரஞஜை ஏகரூபமாம் ; பிராணனினின்றும் 

அ௮பின்னமாம் எனத் துணியபபெற்றது. பிரதர்த்தனன் கூறல்:--ஹே பகவன் / 

கூறிய முறையே பிரஞ்ஞைக்குச் சர்வ ரூபத்தன்மையுண்டாயின் வாக்கா 
இர் திரியங்களும் பிரஞ்ஜையின் சொருபமேயாம், ஆகையால் பிரஞ்ஞையின்கண் 

ஆன்மபுத்தி செய்யுமபடி தாங்கள் உபதேகித்தீர்கள். ௮துபோல வாக்காதிய 

இந்திரியங்களிடச்தே ஆன்மபுத்தி செய்வதில் யாது தோஷம் ; இர்இரன் கூறல் ? 
ஹே பிரதாரததன ! வாக்கா இகட்குப் பிரஞ்ஞைவடிவத் தன்மையிருப்பினும் வாக் 

Sr Ba ae Fira ரூபத்தன்மையின்றாம். ஆகையால், ௮வறறின்சண்ணே ஆன்ம 

பு.ததிசெய்தல் சம்பவியா த, பிரஞ்ஞையினிடத்தும் பிராணனிடத்தும் முற்கூறிய 

முறையே சர்வரூபத்தன்மை யுளதா.தலின், பிராணனிடத்தும் பிரஞ்ஞையினிடத் 

அமே ஆன்மபுத்தி செய்தல் யோக்யெமாம். ஆகையால், ஹே பிசதர்த்தன ! 

வாக்காதிகட்குப் பிஞ்ஜை வடிவத்தன்மை யுளதாதலின், ௮வற்றின்௧கண்ணும் 

ஆன்மபுத்இசெய்தல் யோக்கயமாம் என்னும் யத்தை விட்டொழித்து, பிராணப் 

பிரஞ்ஞைவடிவமாயுள்ள இந்தஇரனாய என்னை நீ நிச்சயம் செய்தி, யான் வாக் 

இந் திரியத்தால் உனக்குபதேசம் செய்தபோதிலும் உண்மையாய் வாக்கிர்திரியம் 

அற்றவனாயிருக்கன்றேன். வாக்காஇகளாற் சிறபபுற்ற ஆன்மா: வக்கா, சுசோதா, 

இருஷ்டா என்பன மு.தலவாய நாமங்களை யடையாகிற்கும். ஒசே பிராஹ்மணன் 

அடுதற்றொழிலால் ௮வொனென்னும் பெயசையடையா நிற்பன், பாடல்தொழி 

லாற் பாடகன் என்னும் பெயரை யடையாநிற்பன். அதுபோல் ஓசே அத்விதீய 

ஆன்மா வாக்காஇகளாற் இிறப்புற்ற தாய் வக்தாமுதலிய பெயர்களைப் பெறும், 

அவ்வாக்காது சாணங்களைப் பரித்தியாகம்செய்து எஞ்சிநிற்பகாய பிராணப்பிசஞ்



௨௩0 ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [(௫ரண்டாவது 

ஞைவடிவ ஆன்மாவை $ நிச்சயம் செய்தி. ௮வ்வான்மாவானு, தத்தம் வியா 
பாரங்களோடுகூடி.ய வாக்கு முதலிய கரணங்களை யொளிர்விப்பதாம், 

சங்கை:--ஹே பகவன்? பிராணனையும் பி'ஞஞையையும் முன்னர்த் தாங்கள் 

௮.தவிதிய ரூபமெனக் கூறினீர்கள் ; ௮வை வாக்குமுதலிப யாவற்றையும் ஒளிர் 

விப்பனவெனப புகன்றீர்கள். ௮வை சமபவியா ) ஏனெனின், உலசன்கண்ணே 
யொளிரும கடா ிகட்கும், ஒளிர்விப்பனவவாய தீபாஇிகட்கும் பசஸ்பசம் பேதமே 
கண்டனம், 

சமாதானம் :--வாக்கு முதலிய பன்னிரு கரணங்களும, ராமாதி பன்னிரு 
விஷபங்களும், பரஸ்பரம் ௮பேக்ஷை யுடையனவேயாம் ஆதலின் அ௮வ்விரண்டிற் 

கும் பரஸ்பாம் பேதம் சித்தமாவதில்லையாம். அ௮வவிரண்டிற்கும் பரஸ்பாம் பேத 

நிரூபணங கூடாதாயின், ௮இஷ்டானவடிவப் பிராணப்பிஞ்ஞைகளோடு ௮வ 

வாக்காதிகளின் பேதத்தை எவ்வகையால் நிரூபித்தல்முடியும். இரஜ்ஜவினின் 

அங் கற்பித சர்ப்பம் பின்னமாகாததுபோலப பிசாணப பிரஞஞஜைவடிவ ஆன்மா 

வாய என்னினின்றும், கற்பித வாக்காஇிகளும் பின்னமாகமாட்டா என்பது 

கருத்தாம். 

இப்பா வாக்கு முதலிய கரணங்களிட.த்.தும் சாமாதி விஷபங்களிடத்தும் 

பரஸ்பரமுள்ள சாபேக்ஷைத் தன்மையைக் காண்பிப்பாம் :--பூதமாத்திங்களாம் 

நாமம் எவைகட்கோ அ௮ந்நாமாதி துவாதச விஷயங்கள், அவ்வாக்காதிய பன் 

னிரு காணங்களை gAnisss சித்தமாம் ; வாக்காதிகளாலன்றி நாமாதி 

களின் சித்தியண்டாகாது. இவ்வண்ணம், பிரஞ்ஞஜை மாத்இசமாம் காமம் எவை 
கோ அத்தகைய வாக்காதி துவாதச கரணங்களும், காமாதி விஷபங்களை கட் 

ஆசிசயித்தே சத்தமாம; சாமாதி விஷயங்களாலன்றி வாக்காதி கரணங்களின் 

சித்தியுண்டாகாது) ஏனெனின், கேவலம் வாக்காதிய கரணஙகளையே யுடன் 

பட்டு காமாதி விஷபங்களை யுடன்படாவிடின், வாக்காஇிகளிடத்தே கரணத்தன் 

மையே இருசசமாட்டாது. ஏனெனின், வாககாதிகளிடத்தேயுள்ள காணத் 
தன்மைத் தர்மம் ராமாதி விஷயங்களால் நிரூபிதமாம். இக்காரண த தினாலேயே 

உலகின்கண்ணே காணமுளதென்னலும் இசசபதத்தைக் கேட்டபின் எவ்விஷயத் 

இன் கரணமென அறியும் வேட்கையுண்டாதல் புருஷனிடக்தே சண்டோம. 

ஆகையால் வாக்காதிய கரணங்கட்கு காமாதிய விஷயங்களின் ௮அபேகை்ஷையுள து. 

அதுபோல சாமாதி விஷயங்களையே யுடன்பட்டு வாக்காஇதிய கரணங்களை யுடன் 

படாவிடின், சாமாதி விஷயங்களிடததே விஷயத்தன்மை தர்மம் இராது, ஏனெ 

னின், காமாதி விஷயங்களிடத்தே யிராகின்ற விஷயத்தன்மைத் தாமம் வாக் 
கர. இய கரணங்களால் நிரூபிதமாம். இக்காரணத்தினாலேயே உலகன்கண் விஷய 
முளதென்னும் சப்தத்தைக் கேட்பின் எக்கசாணத்தின் விஷபம் எனக் சரணத்தை 
யறியும் வேட்கையுண்டாதல் புருஷனிடத்தே கண்டோம். ஆகையால், நாமாதி 

விஷயங்கட்கும் வாக்காதிய கரணங்களின் ௮பேகை்ஷையுளது. தர்தையென்னும் 

பெயரும் மைந்தனென்லும் பெயரும், மைந்தனும் த்தையும் உளசேலுளவாம், 
தந்தையின்?ற லெவரும் மைந்தன் எனக் கூறிலர், மைந்சனின்றே லெவரும்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உபநிட ௨௩௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 22) 

தந்தையெனப் புகல்கின்றிலர். அங்கனே வாக்காதிகளிடத்தே கரணப்பெயா் 

நாமாதி விஷயங்களிருப்பினால் உண்டாம; நாமா இகளிடத்தே விஷயப்பெயர் வாக் 

காதி சசணங்களிருபபினால் உண்டாம, ஆகையால், வாக்காதிய க.ரணங்கட்கு 

crit Bu விஷயங்களின் ௮பேக்ஷையுளது, நாமாஇ விஷயங்கட்கு வாக்காதிய 

கரணங்களின் அபேகைஷயுள து, ஒன்று ௮பாவமாயின் மற்றொன்றினது சத்த 

யுண்டாகாது, 

சங்கை :--சுருதியின்கண்ணே பூதமாத்திரவடிவ நாமா இயவிஷபம் us gar 

வாக்காதிய காணங்களுழ் பத்துள ஆகையால், பன்னிரு க.£ணக்கூற்றும், பன்னிரு 

விஷயக்கூற்றும ௬௬ தியோடு முரணாநிற்கும். 

சமாதானம் :--சுருதியின்கண்ணே சரீரம் ௮ஈதக்காணமென்னு மிருகரணங் 

களையும், சுகதுக்கம் காமாதிகள் என்னு மிரண்டு விஷயங்களையும் பரித்தயொாகம் 

செய்*, கேவலம் வாககாதஇய பாகிய காரணங்களையும், நாமாதிய பாசிய விஷயங் 

களையும் பத்து வகையாய்க கூறியுளது ; ஆகையால், சுருதியோடு மிந்ழாற்கு 

சோ தமில்லையாம். 

சங்கை :--வாக்காதிய கசணங்களும் காமாதிய விஷயங்களும் பாஸ்பாம் 

அ௮பேக்ஷையுடையனவேயாம் என்றாலும், தம௫ துணிவின்கண் மூன்றாவதொன் 

றை அபேக்ஷையை௪ செய்யா. ஆகையால், வாக்காதிகளை யொளிர்விக்கும் 

வடிவ ஹேதுவால் ஆன்மாவின் சித்தியுண்டாகாது. 

சமாதானம் :--எவ்வெவ் வபேக்ஷையுடைய பதாரத்தங்களுளவோ ௮வை 

ப.சஸ்பாம் ௮பேக்ஷையாற் சித்தியா; மறறோ தம்மின் வேரறாய ஒரு கிசபேக்ஷை 

வஸ்துவின் அபேக்ஷையினாலே சிததியாம். இரஜ்ஜுவின்௧ண் இது சர்பப 

மென்னும ஞானம் புருவனுக்குண்டாம்;) ௮ஈத ஞானத்தின்௧ண் இதுவென்னும் 

சப்தத்தின் ௮ாத்தமாய இரஜ்ஜு விசேஷ்ய ரூபமாய்ப பிரதீதியாம் ; சர்ப்பம் 

விசேஷண ரூபமாய்ப பிரதீதியாம, அவவிரஜ்ஜுவின்௧ண் சர்பபம் இது 

வென்னும ஞானமூண்டாயின், ௮ந்த ஞானத்தின்௧ண் சாபபமோ விசேஷ்ய 

ரூபமாய்ப பிரதீதியாம, இதுவென்னும சபதத்தின் பொருளாய இரஜ்ஜு5வோ 
விசேஷண ரூபமாய்ப் பிர$ீதியாம. விசேஷவணமும் விஷேயமும் பாஸ்பாம் 

அபேக்ஷையோடு கூடியகாம. அகையால, அவற்றை . விஷயம் செய்வதாய 

ஞானமும் பரஸ்பாம் பேக யுடைபதேயாம, அகையால, இது துணி 

யப்பெற்றதாம் :--இ.து சாபபம், சர்ப்பமிது என்னும இவ்விரண்டு ஞானங்களும் 

பாஸ்பர ௮பேக்$ உடையனவாம். ஆனால் நிரபேக்ஷா இரஜ்ஜஈவின்றிப் 

பரஸ்பாம் ௮பேக்ை மாதஇரத்தால் முந்த ஞானங்களின் சித்தியுண்டாகாது,. 
மற்றோ நிரபேக்ஷா இரஜ்ஜுவை அபேக்ஷித்தே ௮ந்த ஞானங்களின் த்தி 

யுண்டாம் ) ௮துபோல வாக்கு முதலிய கரணங்களும ராமாதி விஷயங்களும் 

பரஸ்பரம் ௮பேக்ஷகை உடையனவேயாயினும, அவற்றிற்கு நிசபேக்ஷையையடைய 

ஆன்மாவன்றிச் சத்தியுண்டாகாது மற்றோ நிரபேக்ஷையையுடைய ஆன்மாவினா 

லேயே அவற்றின் சித்தியுண்டாம்,



௨௩௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [சோண்டாவது 

அல்ல, வாக்கு முதலிய கரணங்களும் srorH விஷயக்களும் பாஸ்பாம் 
பின்னமன்றாம் ) ௮ங்கனம் ஆன்மவடிவ .அ௫சிரயத்தனின்றும் பின்னமனமும், 
இப்பொருளை அ௮னுமானப் பிரமாணத்தாலும் சித்தம் செய்வாம், ௮வ்வனு 

மானத்தின் பிரகாசமிதுவாம்;:--விஷயங்களோடுகூடிய வாக்கு முதலிய கசணம், 
பரஸ்பசமும் ஆசசெயத்தினின்றும் பின்னமன்றாம் / என்று மொன்றற்கொன் 

றபேக்$ உடையனவாதலின், எவ்வெப்பொருள் ஒன்றற்கொன்று சாபேக்ஷை 
யுடையதாமோ ௮வை பாஸ்பாமும் ஆசிரயத்இனின்றும் பின்னமன்றாம், முற் 
கூறிய இரஜ்ஜுஈ சர்ப்பவிஷயக ஞானம் பாஸ்பரம் சாபேக்$ உடையதா தலின் 

பசஸ்பாமும் இரஜ்ஜஈவடிவ ஆய த்தினின்றும் பின்னழன்றாம். 

Hog, stor விஷயங்கள் வாக்காதி கரணங்களினின்றும் ஆன்மவடிவ 

ஆசிரயத்தினின்றும் பின்னமன்றாம் ; அதுபோலத் தனது ஞானத்தஇனின்றும் 
பின்னமன்றாம். இரஜ்ஜ-ஈவின்கண்ணே தோற்றாநின்ற சர்ப்பமானது இது சர்ப்ப 
மென்லும் ஞானத்திலும் வேராகாது ) வேருயினோ, ௮ந்த ஞானத்தின் நிவிர்த்தி 

காலத்தின்கண்ணும் பிரதீதியாகவேண்டும். கற்பித சர்ப்பம் இது சர்ப்பம் என் 

னும் இர்த ஞானத்தின் நிவிர்தஇ காலத்தில் பிரதீதயாகாது. ஆகையால் கற்பித 
சர்ப்பம் தனது ஞானத்திலும் வேறன்றாம். ௮.துபோல ரசாமாதி விஷயங்களும் 

தனது ஞானத்திலும் வேறன்ரும். 

* அல்லது சகு முதலிய கரணங்களால் புருஷர்களுக்கு ௮ந்தக் சாணத்தின் 

Ais haya ஜடஞானம் உற்பன்னமாம். அவ்விர்த்தரூப ஞானம் ரூபாதி 

விஷ.பங்களின் தூ சயவடிவினவாம் ) gadis Gaye ஞானங்களின் திருஷ் 
டாவாய பிராணப பிரஞ்ஞைவடிவ யான் சைதன்பனாதலின் அ௮வவிர்த்இவடிவ 

ஜடஞானம் சைதன்யவடிவ ஆன்மாவாய என்னினின்றும் பின்னமன்றாம். கன 
வின்கண்ணே ஜீவா்கட்குத் தேர் முதலிய பதார்த்தங்களின் ஞானம் உற்பன்ன 
மாம்; ௮,த்தேர் முதலிய விஷயங்களோடுகூடிய ஞானம் சுவப்பன இருஷ்டா புரு 

ஷனைப் பார்க்கிலும் வேறன்றாம். ௮துபோல விஷயசதெ வீர்த்திரூப ஜட 

ஞானம் இருஷ்டாவாம் > ஆன்மாவாய என்னிற் பின்னமன்றாம். ஆகையால், 

பிசாணப்பிரஞ்ஞஜை சப் தங்களின் இலக்ஷியார்த்தமாய ஆன்மாவே ௮த்விதீயமாம். 

அ௮வ்வான்மாவின் வேறாய் எவ்வஸ்.அவும் இன்றாம், 

இப்பொருளையே சக்கரத்தின் உபமானத்தால் காண்பிப்பாம் :--தேரின் 

சக்கரத்தின்கண் மூன்று பாகமுளது ஒன்று கேமியாம், மற்றொன்று ௮ராவாம், 

மற்றொன்று காபியாம், அவற்றுள் பூமியோடு பரிசமுற்றதாய கங்கணவடிவ 
காஷ்டம் ரேமியாம். நேமியானது யாவற்றிற் காசிரிதமாமோ, அத்தகைய மத் 

இய வக்செகாஷ்டம் ௮சாவாம். அவ்வராக்களின் ஆதா.ச காஷ்ட மியாசாமோ 

er தன்கண்ணே சலாகை ௪ poy si ற்குமோ ௮து சாபியாம். யூ] த்திதுவாம் :-- 

சேமி, யசாவின் ௮தாசமாயிருக்கும். ௮ரா, நாபியின் 'அதாரமாயிருக்கும். ௮ர்சாபி 

எதனதாசிசதமாயு மிராது; மற்றோ யாவற்றிற்கு ஆதாசமாம்; ௮துபோல காமாதி 

விஷபங்கள் வாக்காதி காணங்களின் ,தூரிதமாயிருக்கும்; வாக்குமுதலிய கரணங் 
கள் பிராணப் பிரஞ்ஜைவடிவ ஆன்மாவாய எனது ,ஐூரிதமாயிருக்கும்) பிராணப்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட ௨௩௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். அ53 

பிரஞ்ஞைவடிவ அன்மாவாய யான் எதலுடைய ஆூரிதமாயுமிசேன்) மற்றோ ese 
விஷயங்களுக்கும் வாக்காதிகளுக்கும் ஆன்மாவாய யான் ௮திஷ்டானன். ஆகை 
யால், ஹே பிரதர்த்தன.! நாமாதி விஷயங்களாயும் வாக்காஇி க.சணங்களாயும் 
இராகின்ற சகல சம்சாரவடிவ சக்ரெத்திற்குப் பிராணப் பிரஞ்ஞஜைவடிவ ஆன்மா 

வாய யான் நாபியாம், ஏனெனின், பிரசித்தமாய தோச் சக்ரெத்தின் நாபி 

எதனது அ௫ரிதமுமன்ரனுவதுபோல, ஆன்மாவாய யானும் எவ்வன்னிய .த9ரிதனு 
மன்றாம்) மற்றோ சகல ஜகத்தும் எனஅ ஆசிரிதமாம். 

அல்லது, விஷயம்டி விஷயியென்னு மிரண்டிற்கும் ஜகத்தென்று பெயராம். 

அவற்றுள், நாமாதிகள் விஷயங்களாம்; வாக்காதிய கரணங்கள் விஷயிகளாம். 
௮ந்த விஷயவிஷயிரூப சகலப் பிரபஞ்சத்தையும் பிரகாசம் செய்விப்பவன் பிராணப் 
பிரஞ்ஞைவடிவ அன்மாவாய யானாம். 

அல்லத, பிசாணப்பிரஞ்ஜைவடிவ ஆன்மாவாய என்னினின்றே இத்தால சூக் 

கும சகலப் பிரபஞ்சமும் உற்பன்னமாயின; ஆன்மாவாய என்னிடத்தே சசலப் பிர 

பஞ்சமும் இப்போது இதி பெற்றிருக்கெறன, ஆன்மாவாய என்னிடத்தே சகலப் 

பிரபஞ்சமும் இலயத்தையடையும். மூட பாலகன் தன சரீரத்தின்கண்ணே கற் 

பனைசெய்த இசாக்சனுடைய உற்பத்தி ஸ்திதி இலயமென்னும் மூன்றும், அப் 
பாலகனாலேயே உண்டாம். sumer பிசாணப் பிரஞ்ஜைவடிவ அன்மாவாய 

என்னாலேயே சகலப் பிரபஞ்சமும் உற்பத்தி இத இலயத்தை யடையா நிற்கும், 

அல்லது, சர்வ பேதமுமற்ற ஆகாசத்தின்கண் கடமடாதி உபாஇகளின் வயத் 

தால் பேதம் பிரதிதயொாவதுபோலச் சரீ.ராதி யுபாதகளினாலே ௮த்விதீய தன்மா 

வாய என்னிடத்து காராப்பிரகாரமாய பேதம் பிரதீதியாம், 

௮ல்லது, ௮.த்விதீய ஆன்மாவாய என்னிடத்து உபா .இதிருவ்டியையுடைய 
பகர்முகப் புருஷாக்கு மாத்திரம் பேதம் பிரதீதியாம் ) உபா இதிருஷ்டியற்ற உன் 
முகப் புருஷர்கட்கு, ௮த்விதீய ஆன்மாவாய என்னிடத்து பேதம்பிரதீதி உண்டா 
காது, வர்ணத்தாலெழுதிய விருகஷா£திவடிவ சித்திரங்களோடுற்ற வஸ்இரத் 

தின்கண்ணே தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சம்பவியாதெனிஸும், விருக்ஷா இவடிவ 8s Arey 

களின் திருஷ்டியால் அவிவே௫ூயர்க்கு இவ்விருகத்தின் மூலதேசம் இழிருக் 

இன்ற. ; சாகைகள் மேலிருக்கன்றனவென விஷமதிருஷ்டியுண்டாம். எவர்க்கு 

விரு௯தா இவடிவ சித்திர இருஷ்டியில்லையோ, மற்றோ கேவலம் வஸ்.திர திருஷ்டி 
யாமோ, அவர்க்கு ௮வ்விஷமதிருஷ்டி உண்டாகாது. அதுபோலப் பிரபஞ்சரூப 

உபா தியின் திருஷ்டியால் ௮வி£வகியர்க்கு ௮தவிதீய ஆன்மாவாய என்னிடத்து 

பேதப்பிரதிதியுண்டாம். உபாஇதிருஷ்டியின்றிய விவேகியர்க்குப் பிராணப் பிரஞ் 

ஜைவடி.வ ஆன்மாவாய என்னிடத்து பேதபுத்தி உண்டாகாது. 

இப்போது, பிசாணப்பிரஞ்ஞஜை சப்தங்களின் வாஸ்தவப்பொருளைக் காண் 
பிப்பாம்:-ஹே பிரதாத்தன ! வாயுவடிவப் பிராணனைப் பார்க்கிலும் ஆன்மா 
வாய யான் பின்னனாமெனிலும், ௮ண்டஐம், ஜராயுஜம், சுவேதஜம், உற்பிஜ்ஜம் 
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டொட்சா ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [சண்டாவது 

என்னுமிர்கான்கு வகையாய ஜீவர்களின் ஜீவனம் அன்மாவாய என்னாலேயே 

யுண்டாம். இக்காணத்தாலே ௮ச்விதிய ௮ன்மாவாய யானே பிராண சப்தத் 

தின் பொருளாவேன் ; ௮ங்கனமே பிராண சப்த ஜன்னிய ஞான விஷயமாவேன், 

சங்கை:--சைதன்ய ஆன்மாவின்கண்ணேயே பிராணிகளின் ஜீவன் காரணத் 

தீன்மையுளத, வாயுவடிவப் பிராணனிடத்தே இல்லையாம் ; இப்பொருளின் 
கண்ணே யாத பிரமாணம் ? 

சமாதானம் :-- தைத்தரீய உபநிஷத்தில் சைதன்ய அன்மாவின்கண் 
ணேயே ஜீவன காரணத்தன்மை கூறபபட்டுளது, ஆண்டுக் கூறியதாவது :-- 
பிராணனாலும், ௮பானனாலும் எப்பிசாணியும் ஜீலிப்ப்தின்றாம் ; மற்ரோ எச் 
சைதன்ய ஆன்மாவின் சமீபத்தன்மையால் இப்பிராண ௮பானாதிகள் விவசரிக் 
குமோ, ௮ச்சைதன்ய ஆன்மாவாலேயே இவ்வெல்லாப் பிராணிகளும் ஜீவிக்கன் 
றன. ஆகையால், சர்வப்பிராணிகளின் ஜீவனகாரணமாய த்விதிய ௮ன்மாவே 
பிராண சப்தத்தின் பொருளாமெனக் துணியப்படுமென்ச, 

இப்போது பிரஞ்ஞை சப்தத்தின் அர்த்தத்தைக் காண்பிப்பாம் :--60ந.து 
ஞானேர்திரியம், 886.து கர்மேர்திரியம், ௮ர்தக்கரணம், சரீரம் என்னும் பன்னிரு 

காரணங்களையும், காமாதிகளாய அவற்றின் விஷயங்களையும், எனத சுவப்பிரகாச 

சொருபத்தால் ௮த்விதீய அன்மாவாய யான் அறிகின்றேன். இக்காரணத்தால் 

௮.த்விதிய ஒன்மாவாய யான் பிரஞ்ஜை சப்தத்தின் பொருளாம், 

௮ல்லது எனஅ பிரகாசம் இருஈதால் மாத்திரம் சம்பூர்ணப் பிரபஞ்சம் பிர 

இிதயாம்) தனது பிரகாசத்தால் ஜடஜகத்தின் விளக்கம் உண்டாகாது ;) இக்கார 
ணத்தால் ௮த்விதிய ௮ன்மாவாய யான் பிரஞஜை சபதத்தின் பொருளாவேன், 

அல்லது தேசபரிசசேதம், காலபரிச்சேதம், வஸ்துபரிச்சேதம என்னுமுப் 
பரிச்சே.தமு மற்றவனாவேன்; .அன்மாவாய யான் ௮ங்ஙகனே சுவப்பிரகாசனாவேன், 
இக்காரணத்தால் ௮த்விதீய ஆன்மாவாய யான் பிரஞ்ஞை சப்தத்தின் பொருளாம். 

அல்லது உலசன்கண்ணே ஞானச்தினும வேருய பாகய இரஜ்ஜுமுகலிய 

ஜடபதார்த்தங்களைக் கற்பித சர்ப்பாஇகளின் ௮திஷ்டானரூபமாய்க் கண்டோம். 

ஆன்மாவாய யான் ஞானத்தினும் வேறன்றாம் ; மற்றோ ஞானவடிவமாம். அங்க 
னமே ஆன்மாவாய யான் பாகியமுமன்றாம் ; மற்றோ யாவற்றிலும் உள்ளாம். இவ் 

வண்ணம் இசஜ்ஜுமுதலிய பாய அ௮திஷ்டானத்தைப் பார்க்கும் விலக்ஷண 

ரூபத்தோடு கூடியிருப்பிலும், ஆன்மாவாய யான் சர்வப் பிரபஞ்ச த்திற்கும் 

அ௮.இஷ்டானமாம்); இக்காரணத்தால் ௮.த்விதிய ஐன்மாவாய யான் பிரஞ்ஞஜை சப் 
தத்தின் பொருளாம், 

அல்லது சஜாதியபேதம், விஜாதீயபேதம், சுவகதபேதம் என்னும் முப் 
பேதமற்ற ஆன்மசொரூபப் பிரஞ்ஞையோடு யான் நித்தியமும் கூடியவனாவேன். 
இக்காரணத்தால் ௮ச்விதய ஆன்மாவாய யான் பிரஞ்ஜஞை சப்தத்தின் பொரு 

ளாவேன்,
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். அத 

இப்போது ஆன்ம பதப்பொருளைக் காண்பிப்பாம்:--ஹே பிசதர்த்தன! நின் 

பொருட்டு யான் அடிக்கடி பிராணப்பிரஞ்ஞைவடிவ எவ்வான்மாவை யுபதேத் 
தேனே, ௮வ்வான்மாவே நினதுண்மையான சொருபமாம் ) ௮ங்கனம் ஸ். தாவா 

ஜங்கமங்கட்கும் ௮வவான்மாவே உண்மையாய வடிவமாம், ௮வவான்மாவே 
சர்வப் பிராணிகளிடத்தும் ௮கம் சப்தத்தின் இலக்கணையாலறியப்படும் ;) யானென் 

னும் ஞானத்திற்கும் விஷயமாம்) உண்மையாய் யானென்னும் சப்தத்திற்கும் 
ஞானத்இற்கும் சம்பந்தப்படாததாம், அ௮வ்வான்மாவே அகாசத்தைப்போலப் 

பேதமற்றதாய் இவ்வுலகன்சண்ணே நிலவுறும். 

அல்லது கடமடாதி நாகா உபாதியின்கண்ணே யிராநின்ற அகாசத்திற்கு 
அஆகாசமே ஒரு நாமமாம். கருத்திதுவாம் :--கடவுபா தியின்கண்ணே யிராநின்ற 
ஆகாசத்திற்குக் கடாகாசமெனப் பெயசாம) மடவடிவ உபாதியின்கண்ணே யிரா 

நின்ற ஆகாசத்திற்கு மடாகாசமெனப பெயசாம் ; இவ்வண்ணம் காரா உபாதியின் 
சண்ணே இருபபிலும், ஆகாசம் ஆகாசமென்னும பெயாற்றதாகாது. ஆகையால், 

தொடர்ஈதுள்ள ஒரு ஆகாசப்பெயர் ஆகாசத்தின் ஒருமையைப் போதிக்கும் ; 

Hamed, நாநா சரீரரூப உபாதிகளிடத்தே யிராநின்ற ௮த்விதிய ஆன்மாவிற் 

கும் ஒரு ஆன்மாவே பெயராம். ஆகையால் யாண்டுர் தொடர்ந்திராகின்ற ஒரு 
ஆன்மாவென்னும் பெயர் ௮த்விதிய ன்மாவாய எனஅ ஒருமையை யுணர்த்தும். 

சங்கை :--ஆன்மா உண்மையாய் ஒன்றேயாயின் நாராரூபமாய் ஏன் தோற்ற 
வேண்டும் ? 

சமாதானம்:---அவிச்யாவடிவ தோஷபலத்தால் ௮ச்விதீய ஆன்மாவொன்றே 

ஜகத்.துருவமாய்ப் பிரதீதியாம். ஓ? கனாக்கானும் புருஷன் கனாயின்சண் நித 

இரா தோலஷபலத்தால் அநந்த ரூபமாய்ப் பிரதீஇியாவன். கனவின்கண்ணே 
பிரதிீதியாகாநின்ற தோ்முதலிய பொருள்கள் கற்பிதங்களாதலின் கனாக்காண் 

போனிலும் வேறன்றாம்) அதுபோல ௮ஞ்ஞானச்தாற் கற்பிதமாய இவ்வெல்லா 
உலகும் அ௮.த்விதீய ஆன்மாவாய என்னினின்றும பின்னமனறும். 

இப்போது அநந்த சப்தத்தின் அர்த்தத்தைக் காண்பிப்பாம்:--ஹே பிர 

தர்த்தன.! சம்பூர்ண ஜீவர்கட்கும் ஆன்மாவாய யான் ௮இசயமாகப் பிரியனா வேன்) 

ஆகையால், ஆன்மாவாய யான் ஆரந்.தவடிவன். கருத்திதுவாம் :--இவவுலகன் 

கண்ணேயும் பாலோகத்தின்கண்ணேயும் போகிக்க யோக்கயெமாய ஸ்திரீ முதலிய 

பதார்த்தங்கள் பிரியங்களாம் ) ௮வ்விஷயங்களால் உற்பன்னமாய அந்தக் கணப் 
பரிணாமவடிவ சுகம் பிரியதசமாம். ஆன்மா சகலத்தின் சேஷிவடிவமா தலின் 

பிரியதமமாம். ஸ்திரீ புத்தசாதி பதார்த்தங்கள் எதன்பொருட்டாமோ ௮து 

சேஷியாம் ; ௮வ்வண்ணம் சேஷியாயிருப்பது ஆன்மாவாம். அன்னிய சம்பூர்ண 

பதார்த்தங்கள் ஆன்மாவின் சேஷரூபமாம், 

இப்போது இப்பொருளையே வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் :--சம்பூர் 

ணப் பிராணிகள் சுகத்தையும், சுகத்தின் சாதனமாய ஸ்திரீ புத்திராஇகளையும்
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இச்சை செய்யின், ஆன்மாவின் பொருட்டே இச்சிக்ன்றன. எனக்கு இன்ப 
ழண்டாகுக, எனக்கு ஸ்திரீபுதஇரா.இிகளின் ௮டைவுண்டாகுக என இவ்வகை 

சாய இச்சையைச் சம்பூர்ண ஜீவர்கள் செய்வர், கேவலம் சுகத்தின் இச்சையே 
டண்டாமாயின் வைரியின் சுக இச்சையும் உண்டாகவேண்டும்; வைரியின் சுக 

இச்சை எவரும் செய்வஇன்றாம். மற்றோ, ஆன்மசம்பர்தியாய சுகத்தைச் ௪௪ 

ப்பிராணிகளும் இச்சிக்கும் ஆகையால், அன்மாவின்பொருட்டே சுகத்தின் 
இச்சையும், சக சாதனங்களாய ஸ்ரீ புத்தராதிகளின் இச்சையும் உண்டாம். 
*சுத்தின்பொருட்டும் சுகசாதன ஸ்திரீ புதிரா இகளின் பொருட்டும் ஆன்மாவை 

எவரும் இச்சிப்பதின்றாம் ; கையால், 9 58 Sus ஆன்மாவாய யானே சர்வச்தின் 

சேஷிரூபமாம். அன்னிய பதார்த்தங்களெல்லாம் ஆந்த வடிவ ,ஒன்மாவாய 
எனது சேஷரூபமாம். போகசாதனங்கள் சேஷமெனப்படும் ; போக்தா சேஷி 

யெனப்படும். 
அல்லது, மனுஷ்யலோகம் முதலாகப் பிரஹ்மலோகப் பரியந்தம் எத்.துணை 

விஷயஜன்னிய சுகத்தின் தாழ்வு உயர்வு உளவோ, ௮வை எதன்கண்ணே சென்று 
மூடிவையடையுமோ ௮வ்வாரஈத சொரூப .தன்மா யான். 

இப்போ௮, இப்பொருளையே வெளிப்படையாய்க் சாண்பிபபாம் :--மனுஷ்ய 
லோகத்தின் ஆநந்தத்திலும் நாறு மடங்கு ௮இ௧ தரநதம் பிதூககட்குண்டாம்; 
பிதர்க்களிலும் நாறு மடங்கு ௮இக ஆநந்தம் கந்தாரவருககுண்டாம் ) கஈதர்வரி 

னும் மூ.று மடங்கு ௮இிக ஆரர்தம் கர்ம தேவதைகட்குண்டாம) கர்ம தேவதை 

களினும் நூறுமடங்கு ௮௧ ஆரர்தம் ஜான தேவதைகட்குண்டாம் ; ஜான 

தேவதைகளினும _நூறு மடங்கு ௮௧ தந்தம் பிரஜாபதிக்குண்டாம் ) பிரஜா 

பதியினும் நூறுமடங்கு ௮௧ ஆரந்தம் ஹிசண்ய காபபனுக்குண்டாம். விஷய 

ஜன்னிய சுகத்தின்கண் ஹிரண்ய கர்ப்பலோகத்தின் சுகம் எல்லாவற்றினும் 
மேலாம். அவ்விரண்ய கர்ப்பனது ஆரந்தம் அரந்தக்கடல வடிவ தன்மாவாய 

எனக்கு ஒரு சண (நீரத்துளி) சமானமாம், கருத்திதுவாம் :--விஷய ஜன்னிய 
சகல. சுகத்திலும் மேலாய ஹிசண்ய கர்பபனது ஆரந்தமும் தாந்த சமுத்திர 
ஆன்மாவிற்கு ஒரு கண சமானமாயின், மனுஷ்யாதஇிகளின் ஆராதத்தின் சதை 

பென்னாம்? ஆகையால், சகல .இாந்தத்திற்கும முடிவு வடிவம் ஆன்மாவாய 
யானாதலின் ஆநந்த வடி.வனாவேன்.. 

அல்லது சப்த, ஸ்பரிச, ரூப, 7௪, கந்தமென்னும் இவவகையாய விஷயங் 

களை உலகர் சுககா.ரணமாய் அங்கேரித்துளார். geese விஷயங்களும் 
பசமான் மாவாய எனது சுகத்தையே யடைகிக்கும். சப்தாது விஷயங்களால் 

வெளிப்பட்ட. சுகம் ஆன்மாவாய எனது வடிவமேயா மென்ப ுகருத்தாம். 

சங்கை :--௪ப்தாதி விஷபங்களால உறபனனமாய சுகத்துறகு ஆன்ம ரூபத் 

தன்மை சம்பகியாது; ஏனெனின், சச்சதொரந்தருப ஆன்மாவின் இலக்கணம் 

௮ச்சுகதஇன் கண்ணினரறாம். 

்.... சமாதானம் :-- எப்புருஒருக்கு வேதாந்த வாக்கியங்களால் ஆன்மாகின் 

உண்மைஞானம் உண்டாமோ, அப்புருஷர் சப்தாதிவிஷய ஜன்னியசுகத் இன்
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sor epiin dns Bex eon Gow A Onpsgne sour sas songs ௪ச்ச 
தாநந்த ரூபமாயே பங்கேரித்துள்ளார். ஆன்ம ஞானமற்ற மூடரோ, சப்தாதி 
விஷயங்களையே சுகரூபமா அ௮ங்கேரித்துள்ளார். இக்காரண த தினாலேயே தத் அவச் 

தை உணர்ச்த புருஷனுக்கு விஷயப்பிசாப்தி காலத்திலும் ஆன்மசொருப நித்திய 

சுகத்தின் பானமே (விளக்கமே) உளதென்றுச் சாஸ்இரத்தின்கண்ணே கூறப் 

பட்டுள௮, 
அல்லது சப்தாதி விஷயங்களிடத்தே எச்சுகம் தோற்றுகன்றதோ, ௮௮வும் 

ஆரார் தவடி.வ ஆன்மாவாய எனு சம்பர்தத்தாலேயே தோற்றுகிற்கும். வெல் 

லத் ,சின்கண்ணே பள்ள மதுரத்தன்மை எவ்வஸ் துவின் சம்பக்தத்தினாலு மின் 

ரூம்) மற்றோ தானே வெல்லத் இன்சண் அ௮ம்மதுரத்தன்மையுளது,. ௮வ்வெல்லத் 

தற்கு எவ்வஸ்துவோடு சம்பர்தமாமோ, ௮வ்வஸ்அவும் மது சமாய்க்தோற்றும். 

அங்ஙனம், ஆன்மாவாய என்னிடத்துள்ள ஆநந்த ரூபக்கன்மை எகனஅ௮ சம்பக 

தத்தானுமின்றாம் ) மற்றோ ஆன்மாவாய யான் தானே அரக்தவடிவனாம். ௮வ்வா 

நந்தவடிவ அன்மாவாய எனது சமபந்தத்தால் சப்தாதி விஷயங்களில் தாந்த 

ரூபத்தன்மை பிரதீதியாம, சுயமே சபதாதிகளிடத்தே” ஆகக தரூபத்தன்மை 
யின்றாம். ௮ங்கனமேனும், ஆன்ம ஞானமின்றிய மூடன் சப்தாதிகளையே சுக 

ரூபமாய் நினைஈதுளான். வாயுவின் ஸ்பரிசம் ௪ தளமுமன்றாம், உஷ்ணமுமன்றாம் ; 

மற்றோ ஜலத்தின் €த ஸ்பரிசத்தினும், அக்கினியின் உஷ்ண ஸ்பரிசத்திலும், 
வாயுவின் ஸ்பரிசம் விலக்ஷணமேயாம். அ௮ங்கனமேனும் சத ஸ்பரிசமுடைய 

ஜலத்தோடும், உஷ்ண ஸ்பரிசமுடைய ௮க்கினியோமெ, வாயுவின் சம்பந்தம் உண் 

டாயின், சமுத்திர சம்பந்தியாய வாயுவைச சாஸ்திர சம்ஸ்காசமறற மூடபுருஷன் 

சீத ஸ்பரிசவாயுவெனக்கூறுவன் ; தேயுசம்பர்தியாய வாயுவை உஷ்ண ஸ்பரிச 

வாயுவெனக்கூறுவன் ) விசா.ஈவானாய புருஷன் வாயுவை உஷ்ண ஸ்பரிசமுடைய 

தென்றேனும, சத ஸ்பரிசமுடையதென்றேனும அங்கீகரியான். ஏனெனின், 

ஜலத்தன்சூக்ஷமஅவயவங்களை வாயு எடுத்அக்கொண்டுவரும்); ௮ந்தஜலத்தின் ௮வ 

யவங்கள் சரீ. ரத்தோடு சம்பக இக்கன் ”தளத்தன்மை பிரதீதியாம் ; ௮ஜ்ஜலத்தின் 

அவயவங்கள் சூக்ூஈமமாம். கையால், ௮வறறின் சா ஈஷ பிரத்தியக்ஷமுண் 

டாவதின்றாம் ) இங்கனம் உஷ்ண ஸ்பரிசததினும் ௮றிந்துகொள்க. ௮ங்கனம் சப் 

தாதி விஷயங்களிடத்தே அரஈதவடிவ அன்மாவின் தாதான்மிய சம்பந்தத்தா 
லேயே ஆரந்த ரூபத்தன்மையாம் ) சுயமே சபதாதி விஷயங்களிடத்தே அருந்த 

ரூபத்தன்மையின்றாமென்றாலும், ஆன்மஞானமின்்றிய மூடனுக்கு விஷயங்களிடத் 

இருந்தே எனக்குச் சுகத்தினடைவுண்டாம் என்னும் மயலுண்டாம் ; ஆகையால், 
ஹே பிரதர்த்தன ! ௮த்விதய ,தன்மாவாய யானே ஆரார் தசொருபனாம். 

சங்கை :-- ஆன்மாவே ஆரந்தரூபமாயின், ஆன்மா எப்போதும உள்ளதாம்; 

ஒருசகாலத்தினும் ஆன்மாவிற்கு அபாவமின்றாம். ஆகையால், எப்போதும் ஆந் 

தத்தின் அடைவுண்டா தல்வேண்டும் ; எப்போதும் ஆரந்தத்தின் ௮அடைவுண்டாவ 

இன்றாம். அல்லது சப்தாதி விஷயங்களே ஈமக்கு ஆார்தமீவதென யாவருங் 
கூறுகன்றன.சன்றோ ? ௮தன்கண்ணே இதுகாரணம். லஷ 
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Oi. HY ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [டசண்டால்று , 

சமாதானம் :--ஹே பிசதர்த்தன .! புத்திமுதலிய சர்வ ஜடபதார்த்த சங்கா: 
சங்கட்குஞ் சாகதியாய பிராணப் பிரஞ்ஜைவடிவ ௮ன்மாவாய யானே ஏக சுகரூப் 
னாவேன். இத்தசைய தன்மாவாய எனது விஷயக அஞ்ஞானமானஅ ஜீவர்ச்' 

ளுக்குண்டாயின், ௮வ்வஞ்ஞான)த்தால் மழைப்புண்ட மூடர் சப்தாதி விஷயங்க 
ளின் ௮டைவை இச்சிப்பர் ; அவ்விச்சையால் ௮நர்த துன்பங்களையடைவா, C ஹ 

பிரதர்.த்தன ! ௮வ்வஞ்ஞான ஜன்னிய துக்கங்களை நீயும் முன்னர் ௮னுபலித்தே 
வர்.இருக்கென்றாய். ஆகையால், ஆரந்தரூப ஆன்மா எப்போதும் இருந்தபோதி 
னும், அஞ்ஞானரூப ஆவரண வயத்தாற் புருஷருக்கு ஆன்மாகந்த விளக்கமுண் 

டாவ இல்லையாம். 
4 

அல்ல, சப்தா.தி விஷயங்கள் எனது சுககாரணம் என்று யாவருங் கூறுவ 

தன்கண்ணே இது காரணமாம் :--சப்தாது விஷயங்கள் இடையாதகாலத்தே ௮௪ 

சப்தாஇகளின் இச்சையாற் புருஷர்தம் புத்தி சஞ்சலத்தையடையும். பூர்வபுண் 
ணியவயத்தால் ௮ச்சப்தாதி விஷயங்களின் அடைவுண்டாமாயின், சிறிதுபோது 

அவவிச்சையின் நிவிர்த்தியுண்டாம், அவ்விச்சை நிவிர்த்தகொகவே றிது 
போது ௮ப்புத்தி சஞ்சலத்தைவிட்டு ஏகாக்கர ததையடையும். ௪ த். அணை வேறொரு 
பதார்த்தத்தின் இச்சையுண்டாகா திருக்குமோ, அத்துணை ௮வ்வேகாக்கர புத்தி 
ஆரர்தவடிவ ஆன்மாவாய என்னால் வியாப்தமாம், இக்கா.சணத்தினாலே ௮வ்வே 
காக்க புத்தி சுகரூப ஆன்மாவைபபோலச் சுகரூபமாயே பிரதீதியாம். யப் 
பிண்டத்தின் கண் 2ண உவஷ்ணஸ்பரிசமும் ஒளிர்வுடைமையும் இல்லையென்றாலும், 

௮க்னியோடுகூடிய ௮யப்பிண்டமானது ௮க்கினியைப்போன்றே உஷ்ணஸ்பரிச 
முடையதாகவும் ஒளிர்வுடையதாகவும் பிரதிதியாம். ௮ங்கனம் புத்தியானது சுக 
ரூபமன்றென்றாலும் ஆரஈதவடிவ ஆன்மாவாய என்னால் வியப்தமானதாய ௮வ் 
வேகாக்கரபுத்தி சுகளுபமாய்ப் பிரதீதியாம். கருத்திதுவாம் :--அரந்தரூப 
ஆன்மாவின் பிரத பிம்பத்தோடுகூடிய புத்தியின் ஏகாக்கர அவஸ்ையையே 
மூடன் சுக ரூபமென அங்கேரித்துளான்;) அப்புத்தியின் ஏகாக்ரெ ௮வஸ் 
தையானது சப்தாதி விஷயங்களின் ௮டைவினாலேயே உண்டாம். சப்தாதிவிஷ 
பங்களாலன்றி அப்புத்தியின் ஏகாகசாத் தன்மையுண்டாகாது என மூடன் 

நினை அ, சப்தாதி விஷயங்கள் எனக்குச் சுகத்தின் ௮டைவைச் செய்விக்கும் 

எனக் கூறுகிற்பன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / ஆநர்தரூப ஆன்மாவின் பிரதி பிம்பத்தோடுற்ற 
புத்தியின் ஏகாக்செ ௮வஸ்தையான.து லோகப்பிசசித்த சுகமாயின், சர்வப்பிராணி 
மாத்தஇரத்இற்கு விஷயஜன்னிய சுகம் சமானமாகவேண்டும் ) விஷயஜன்னிய 
சுகமோ சமானமாகாது. 

சமாதானம் :--ஹே பிசதர்த்தன ! அவாசத்தோடுற்ற கடுகுகள் பெருங் 
கடலை அடைர்தபோதிலும் தமது அவாச,ச்சளவே நீரைக்கவரும். தமது துவா 
சத் இிலும் ௮.இக நிரைக்கவாா.த, ௮.துபோல ஆரர்தக்கடவடிவ ஆன்மாலாய என 

இடத்து அடைர் துள்ள விஷயஜன்னிய புத் சனசளவே .ஆன்மாரர்தத்தைக் 
கவரும்) தன .தளவிலும் ௮இகமாய ஆரர்த.த்தைக்கவரா.து. கருத்இ.துவாம் :--



அரிதிமாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட @ M.S 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௮29 

அ.இிநிர்மலமாய கண்ணாடியிடச்தே சூரியனது பிரதிபிம்பம் அ௮.இிகமாயுண் 
“டாம்; மலினமாய ஆடியிடச்ேே சூரியப் பிரதிபிம்பம் குறைவுடைத்தாகும் ; 

௮ங்கனம் சுத்தசத்துவ குணத்தோடுற்ற ஏகாக்கர புத்தியின்கண் அர்த 
சொரூப ஆன்மாவின் பிர இபிம்பம் ஸ்பஷ்டமாம். ஆகையால், yor goose Dex 

அதிகத்தன்மை பிரதிதியாம். மலினசத்துவ குணபுத்தியின்சண்ணே ஆரந்தத் 
தின் பிர.இபிம்பம் ஸ்பஷ்டமாயிரா.து, ஆகையால், ஆண்டு அகர்தத்தின் குறைவு 

பிரதிதியாம். இக்காரணத்தினாலேயே நீண்டகாட்களின் பின் இல்லின்கண் வந்த 
புருஷனுக்கு எங்கனம் மு.தலில் ஸ்திரீ தரிசனத்தாலும் புத்திராதியின் தரிசனத் 

தாலும் ஆநந்தமுண்டாமோ, ௮ங்கனம் மீண்டுண்டாம் தரிசனத்தால் அநந்தம் 

உண்டாகாது) மற்றோ பிரதமதரிசன ஜன்னிய அரர்தத்தைக் காட்டிலும் குறை 
வாய ஆரந்தம் உண்டாம், ஏனெனின், பிரதமம் புத்திரா இகளின் தரிசனத்தால் 
புத்தி ௮த்தியந்தம் ஏகாக்கரமமாம் ; கையால், அநந்தத்தின் ௮தஇிகத்தன்ழை 

பிரதீதியாம், பின்னசோ அன்னிய பதாரத்தத்தின் இச்சையினால் புத்தி சஞ்சலச் 

*தையடையும்; ஆகையால், மீண்டும் புத்தராோதிகளின் தரிசனம் உண்டாயினும் 

பிரதமத்தில் எங்கனம் ஆகஈதமுண்டாயிற்றோ ௮ங்கனமுண்டாகாது. ஆகையால், 

இ துணியப்பெற்றதாம் :--ஆரந்தவடிவ ஆன்மாவின் பிரஇபிம்பத்தோடுகூடிய 

யாதொரு ஏகாக்செ புத்தியுளதோ, அதனை மூடபுருஷன் சுகரூபமென ௮2 

கரித்துளான்) அ௮ச்சுகமானது இச்சையின் நிவிாத்தியின்றி, உண்டாகாது, 

ஆகையால், இச்சையின் நிவிர்த்தி ௮சசுகத்தின்கண்ணே காரணமாம். ge 

விச்சையின் நிவிர்த்தி சப்தாது விஷயககளின் ௮டைவினைன்றி உண்டாகாது, 

ஆகையால, சபதா திவிஷயங்களைச் சுகத்தின் காரணமென நினைந்து ௮விவேயாய 

புருஷன் rest தி விஷபங்களினடைவின் பொருட்டு முயல்வன். இவ்வண்ணம் 
தும்மல், சொறிதல் முதலியவறறினின்றும் எச்சுகமுற்பன்னமாமோ, ௮தன்சண் 

ணும் முற்கூறிய வகையைத் தெரிர்துகொள்ளல்வேண்டும். 

ஆகையால், ஹே பிரதர்த்தன.! சம்பூர்ண சரீரங்களில் ஆரர்தசொரூப 
ஆன்மாவாய யானே சுகத்தைக் கொடுபபவனாம். என்னின் வெறுய்ச சுகங்கொடுப் 

பவன் எவனுமில்லை. ௮வவாரந்தசொரூப ஆன்மாவே நினது சொருபமாம். 

ஹே பிரதாத்தன ! ௮த்விதீப ஆரந்தசொரூபம் ஆன்மாவாய யானாவேன் 
என்றிவ்வகையாய அன்மஞானத்தால், இப்போது நினது அஞ்ஞானம் நிவிர்த்த 
மாயது, ஆகையால், தூலசரீரமும் நின்னுடையதன்றாம் ) எப்போது தூலசரீ£ சத் 

இன் ௮பாவம் கினதிடத்தே யாயதோ, அப்போது தூலசரீரத்தின் தர்மங்களாய 

ஜரை, மரணம் முதலியன நினதிடத்தே எவ்வண்ணமுணடாம் ) மற்றோ உண் 

டாகமாட்டா, 

ஹே பிசதர்த்தன ! புத்தி முதலியவற்றின் சாக்ஷிரூபமாக யாதொரு நினது 

சொரூபமுளதோ, ௮தன்கண்ணே மதியுமில்லையாம். மதியில்லாததால் மதியின் 

தீர்மங்களாய புண்ணிய பாவங்கள் முதலியனவும் நின வடி.வ.த்இில் இல்லையாம்,
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கருத்திதுவாம் :--உலகின்சண்ணே பிரகாசிய கடா.இிகளின் தர்மங்கள் பிரகாச 
கதிபாஇகளைத்தீண்டா. அதுபோலப் பிரசாசய புத்தியின் புண்ணிய பர்வரூப 
தர்மங்கள் பிரகாசக சாக்ஷியாய அன்மாவைத்தீண்டா, அந்தப்புண்ணிய பாவங் 
களில்லையா தலால் இவவுலகன்கண்ணேயும் ப.£வுலகன்கண்ணேயும் சுகதுக்கரூப 
பலத்தின் போக்தா ஆன்மாவாகாது. ஹே பிரதாத்தன / புண்ணிய பாவரூப” 

கர் மங்களின் பலத்தின் போக்தாவானவனுக்கு ௮தஇக போகங்களால் விர்த்தி 

யுண்டாம்) ௮ற்பபோகங்களாற் குறைவுண்டாம். ந கன்மங்களின் கர்த்தாவும் 
போக்தாவுமன்றாம் ) ஆகையால், நினக்கு விர்த்து குறைவுகள் எக்காரணத்தா 

௮ண்டாம் ) மற்றோ உண்டாகாதாம். ஹே பிரதர்த்தன / எனது சொரூபமாய 

௮த்விதிய ஆன்மாவே நினது சொரூபமாம், நீயே சர்வசாக்ஷியாவாய், ௮த்தகைய 
ஆன்மவடிவ நீ புண்ணிய பாவரூப கர்மத்தின் பராதீனனாக ஒருகாலுமாகாய் ) 

மற்றோ நினது சமீபத்தன்மையைக்கொண்டே மதிமுதலியவற்றைப் புண்ணிய 

பாவம் செய்யுமாறு செய்கன்றனை. ஹே பிரதர்த்தன. பரமான்ம தேவழைாய நீ 
எப்புருஷனைச் சுவர்க்கத்திற்கலுப்ப இச்சிக்கன்றனையோ, ௮ப்புருஷனைப் புண் 

ணிய காமம் செய்யுமாறு செய்வாய், எபபுருஷனை காகத் இற்கனுப்ப இச௫க்கின் 
ஐனையோ, அப்புருஷனைப பாவகருமம் நீ செய்யுமாறு செய்கன்றனை. எப்புருஷனை 

மனுஷ்ய லோகத்திறகலுபப நீ இச்சிக்கன்றனையோ, ௮ப்புருஷனை புண்ணியபாப 
மிரண்டையும் செய்யுமாறு செய்கன்றனை. 

சங்கை ஊஉபுண்ணிய காமத்தையும் பாவ காமத்தையும் பாமான்மா செய் 

இன்றதென்று உடன்படின் ஜீவரைப்போல விஷமத்தன்மை நிர்த்தயைத் தன்மை 

வடிவ தோஷ மடைவு பாமான்மாவிடத்து முண்டாம். 

சமாதானம் :--புண்ணிய கருமத்தால் இப்புருஷன் புண்ணியவானாம், பாவ 

கருமத்தாற் பாவியாம், இங்கனமே சுருதியின்கண்ணே கூறப்பட்டுளது, 

அபபுண்ணிய பாவகாமங்களின் ஞானம் ௮ற்ப ௮றிவினசாய ஜீவர்கட்டன்றாம் ; 

மற்றோ, முற்றறிவினசாய ப.ரமான்மாவிற்குண்டாம். கையால், இச்சவனது 

பூர்வ புண்ணிய காம அனுசாசமாய்ப் பிற்பிற் பிறப்பின்கண்ணே புண்ணிய காமங் 

களை ஈஸ்வான் செய்லிப்பர் ) இச்சவனது பூர்வ பாவகாம ௮னுசாசமாய்ப் பிற்பிற் 

பிறப்பின்கண்ணே பாவகர்மங்களைப் பரமான்மா பண்ணுவியாகிற்பர், கை 

யால், பரமான்மாவிடத்தே விஷமத்தன்மை, நிர்த்தயைத்தன்மை வடிவதோஷ 
அடைவுண்டாகாது. ஆகையால், ஹே பிரதர்த்கன !/ சாவ காமங்களையும் பிசே 

சகம் செய்வது பரமான்ம எனது சொருபமாய Swit tb; அது புண்ணிய பாவகாமங 

களின் ௮ $னமன்றாம். 

அல்லது ஹே பிரதாததன ! சம்பூர்ண புத்தியாஇகளின் சாக்ஷியும், எல்லா 

வற்றின் பிசேரகமுமாய எந்தநினஅ வடிவத்தை யான் கூறினேனே, ௮ர்தநினது 
வடிவமே சர்வ லோகங்களையும் பாலனம்செய்யும் (காப்பாத்றும்); தாயானவள் 
பாலசரைப் பாலிப்பதுபோலவென்க.
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அல்லது ஹே பிரதர்த்தன ! இல்லின் எஜமானன் தனது புத்தரொது யுற 

வினர்க்கு நாராவகையாய போகங்களை யடைவித்துத் இருப்திசெய்வ.அடோலப் 
பசமான்ம தேவழாய நீயும், சம்பூர்ண ஜகத்தையும் தனதாயெண்ணி, காராவகை 

ய்ய போகங்களை யடைவித்து எஞ்ஞான்றும் திருப்தி செய்விக்கனெறுய், 

ஜே பிரதர்த்தன ! காஷ்டத்தாலும் மண்ணாலும் செய்யப்பேற்ற பிரசித்த சேது 

வானது ஜலத்தின் மரியாதையைத் தாரணம் செய்யுமாறுடோலப் புண்ணியவான் 
அறக்கச்தையடைவன், பாவியானவன் ஈ.ரகத்தையடைவன் என்னு மிவ்வகையாய 
மரியாதையைக் தீரிப்பதாய வேதத்தோடும் பிசாஹ்மணசோடும் பகைப்பவசாய 

இராக ஜா இயரை நினது பலத்தாற் பாமான்மாவாய நீயே வசம்செய்வாய்; ௮௪ 

னானவன் தனது பலத்தால் துஷ்டபுருஷசை வசம்செய்வதுபோல வென்க, 

ஹே பிரதர்த்தன /! தாவர ஜங்கம சர்வ பூதங்களிடத்தே ஆசாசம்போலச் சமான 
வியாபகமாய பரமான்ம தேவரானவசை நின்பொருட்டு யான் கூறினேன். se 

வத்விதிய பரமான்மாவாய என்னை ஆன்மசொருூபமாய் நீயறி, ஹே பிரதர்த் 
gor! Daas Bu ஆன்மாவின் ஞானமே மனுஷரின்பொருட்டு ஹிததமமா 
மென்பது எனதுடன்பாடாம். அன்மஞானமின்றி எவ்வஸ்அவும் ஜீவர்கட்கு 

இ௫சமமன்றா , ஸ்ரீ சங்கராகந்த முனிவர் கூறல் :--ஹே சிஷ்ய! தனது பிர 

இஞ்ஞையை உண்மையாக்கும்பொருட்டுத் தேவசாஜாவாய இர்இரனானவர் இவ் 

வண்ணம் ஹிததமமாய அன்மஞானத்தைப் பிரதர்த்தன ௮_சசன்பொருட்டுக் 

கூறினார். அ௮வ்விர்தானது உபதேசத்தைக்கேட்டு அந்தப் பிரதர்த்தன ச 

னானவன் இர்கஇானைப்போல அன்மஞானத்தோடு கூடியவனானான். பின் தேவ 

சாஜாவாய இர்தரனுக்குத் சண்டம்போல ௮ஷ்டாங்க ஈமஸ்காரம்செய்து, இந்திர 

னது ஆஞ்ஞையைப் பெற்று ௮வ்வாசன் தனதிருப்பிடமாய ஸ்ரீ காரிமாபுரியை 

யடைர்தனன். ௮வன் ஸ்ரீ காசிக்கு வந்தபின் பிராரப்த கர்மத்தை முடிக்கும்பொ 

ருட்டு நாராவகையாய போகங்களைப் போகித்தனன். போகங்களைப் போகித்துப் 

பிரா.ரப்தம் முடிந்தவுடன் சரீரத்தை விட்டொழித்து ௮வ்வாசனானவன் இந்திர 
னது உண்மையாய ௮ த்விதிய வடிவத்தை ௮டைந்தனன்) பிரஹ்மத்தோடு அபேத 

வடிவமாய விதேகமோக்ஷச்தை ௮டைர்தனன். ஹே சிஷ்ய / யாதொரு ௮ன்ம 

ஞான த்தை கின்பொருட்டு யான் கூறினேனோ, ௮வ்வான் மஞானத்தையே பிசதர்த் 

தனாதி மகா அதிகாரிகள் இந்திராதி மகா குருமார்களிடத்திருந்து பெற்றனர், 

ஆகையால், இவவான்ம ஞானமே ௮ த்.தியந்தம் துர்லபமாம், மேற்கூறிய ஆன்ம 

ஞானம் இடையாமையினாலே குருபதவிக்கு யோக்யெமாய பிராஹ்மணலும் சிஷ்ய 

பாவத்தை யடைவன் ; மேற்கூறிய ஆன்மஞானம் கடைத்தமையினாலே சிஷ்ய 

பதவிக்கு யோக்கெயமாய க்ஷத்திரியாதியரும் குருபாவத்தை அடைவர். அகை 
யால், ஆன்மஞானமே குருத்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும். 

அல்லது, ஆன்மஞான த்தின்கண் இராநின்ற பெருமையான ௮ன்னிய எப் 

பொருள்களினுமில்லையாம்) மற்றோ, ௮ப்பெருமை ஆன்மஞானத்தின் கண்ணே 

யேயுளது, இக்காரணத்இனாலே சாந்தோக்கிய உபநிஷூத்தின்கண்ணே ஞானத் 
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௨௪௨ பரீ ஆத்மபுராணம். [டாஸ்டாவது 

இற்குச் சமானமாய தக்ஷினையின் ௮பாவங் கூறப்பட்ளெ௮. ஆண்டிது பிரசங்க 
மாம் :-- ஆன்மஞான த்தை அடைவிப்பவசாய குருவின்பொருட்டுச் சடன் சமுத் 
இச பரியந்தமுள்ள பிருதுவியைத் தகதிணையாகக் கொடுப்பிலும் தன்மஞானத் 

இற்குச் சமானமாக அ௮த்தக்ஷிணையாக மாட்டாது) கையால், ஆன்பஞானமே 
யாவற்றிலும் ௮இகமாம். 

அல்லது உலூன்கண்ணும் குருசப்தம் ௮தஇிக அர்த்தத்தின் வாசகமாம்) 

அவ்வெல்லாவற்றினும் ௮திகம் ௮த்விதீய ஆன்மாவாம். ஆகையால், அவ்வக்வி 

Bu ஆன்மாவை விஷயம் செய்வகாய ஆன்மஞானமும் அதிகமாம். கையால், 

இது துணியட்பெற்றதாம் :--எவலுக்கு அத்விதிய ஐன்மசாக்ஷாக்காரம் உண்டா 
யதோ அவனே குருபதவிக்கு யோக்கியனாம் ) எவர்க்கு ஐன்மசா௯்தா த்காசமின் 

ரோ ௮வர் யாவரும் சிஷ்பபதவிக்கு யோக்கியராம். 

ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். 

இரண்டாவது அத்தியாயம் ழற்றும்ஃ 

ஸ்ரீ ௮ திமபுராணம். 
மூன்றாவது அத்தியாயம். 

-- டு டல 

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய௩ம$£ ஸ்ரீ குருப்யோ௩ம3 

ஸ்ரீ காசிவிற்வேஸ்வராப்யாம்௩ம$8. 

ஆண்டு இரண்டாவது அத்தியாயத்தின்௧ண் இருக்குவேதத்தின் கண் 

ணுள்ள கெளஷீத£ உபநிஷதர்த்தத்தை நிரூபணம் செய்தோம். ஆண்டுத் தேவ 

சாஜாவாய இக்.இரன் பிரதர். தன அரசன் பொருட்டுப் பிராணப் பிரஞ்ஞைகளால் 
உப௫த ஐன்மாவை உபதேசம் செய்தனன். அந்தப்பிராணப் பிரஞ்ஞைவடிவ 
உபாதியினின்றும் வேறுபிரித்து ஆன்மாவை அறிவதில் எவன் ஆற்றலற்றவ 
ஞுவைனோ, ௮ம்முமுக்ஷஈ புருஷனுக்குப் போதமுண்டாம் பொருட்டுப் பிராணாதி 
உபா இகளினின்றும் வேறுபிரித்.து, ஆன்மாவின் உண்மையாய வடிவ த்தைக் கூறு 

வதாய கெளஷீத£ உபநிஷத்தின் நான்காவது ௮,த்தியாயப் பொருளை இப்போது 

இம்மூன்றாவ.து ௮த்தியாயத்தின்கண்ணே கூறுவாம். 

ஆண்டும் முன்னத்தியாயத்தில் ஆன்மஞானமே ஹிததமமென்னப்பட்டது. 

அதைக்கேட்ட உன் அத்தியந்தம் ௮ச்சரியத்தை யடைர்தனன். மேலும் 
ஐயத்தோடுற்ற ௮ச்சீடன் ,ன௮ குருவை இவ்வாறு வினாவினன். சீடன் கூறல்: 
ஹே பகவன்! முதல் அத் யொயத்தின்கண் சனகாதி இருஷிகட்கும் வாம



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட ௨௪௩ 
த.த்தின் தாற்பரியவருணனம். ௯432 

2தவாதஇ ௮.இிகாரிகட்கும் பாஸ்பச சம்வாதவடிவ இதஇிகாசத்தால் இருக்குவேதத் 

இன் 8தரேய உபநிஷதங்கூறும் ஆன்மஞானத்தைக் தாங்கள் கூறினீர்கள். 

௮வ்வான்மஞானம் சம்சாசவடிவ சூலத்தின் நிவிர்த்தி சாசனமாம். இரண்டாவது 

௮.ததியாயத்தின்கண் இந்திரப் பிரதர்த்தன சம்வாதத்தால் அவ்வான்ம ஞானத் 

தையே இடப்படுத்தி என்பொருட்டுத் தாங்கள் கூறினீர்கள். இவ்வான்ம ஞானமே 

மனுஷா்கட்கு இததமமென்றும், ஆன்மஞானத்தின் வேறாய எப்பதார்த்தமும் 
ஹிததமமன்றாமென்றும், முன்னர் தாங்கள் கூறிய வசனத்தைக்கேட்டு யானிப் 

போது கருக கிருத்தியனாபினேன். ஆனால், என திருதய ரூபகமலத்தைத் தங்கள் 
வசனவடிவ பவனத்தால் (காற்றால் களம்புசகலை யடைச்த சம்சயரூபப் பிரமா 

மானது (வண்டானது) சுற்றுகின்றது. காற்றின் வேகத்தால் கிளம்பிப் பிரமாம் 

கமலத்தைச் சுற்றாநிற்கும் ; ௮.துபோல முற்கூறிய தங்கள் வசனத்தாலுற்பன்ன 
மாய சம்சயம் எனதிருதயத்தைச் சுற்றுகன்றதென்பது கருத்தாம். 

இப்போ ௮ச்சம்சயத்தைக் காண்பிபபாம் :--ஹே பகவன் ! இரண்டாவது 

அத்திபாயத்தின் முடிவில இவ்வத்விதீப ஆன்மாவின் ஞானத்தாற் குருபதவிக்கு 

யோக்கியமாய பிராஹ்மணாியர்களும் சஷ்யபாவத்தை அடைவர் என்றும், சிஷ்ய 

பதவிக்கு யோககயமாய க்ஷததிரியா இியர்களும் இவ்வத்விதிய ஆன்மாவின்ஞானத் 

தால் குரூபாவததை அடைவளை௱ன்றும் முன்னாத் தாங்கள் கூறியது கூடாத 
தாமென எனக்குப்புலப்படுகின்ற. இது கூறியதால் தாங்கள் தன்மஞானத் 

தைச் தூதிசெய்தீர்களா ? ௮ல்லதூ இவ்வார்த்தை முன்னர் எப்போதேனும் 

முண்டாயதாகலின் என் பொருட்டுத்தாங்கள் கூறினீர்களா? என்னும் இவ்வையம் 

எனக்குண்டாகின்றது என்பது கருத்தாம். 

ஹே பகவன்! எனக்கோ இவ்வார். த்தை கூடாததென்றே பிரதீ.தியாகின்றது 
ஏனெனின், இரீடகதரிகக யோசகூயமாயதுசிரமாம், டாதங்களில் தரிக்க யோக்கி 

யமாயவை பாதாகைஷ்களாம், ௮பபாதாக்ஷைகளைச சிரத்தின்கண்ணே தரிப்பதின் 
ரம், ரீடத்தைப் பாதங்களில் தரிபபதின்றாம. ௮துபோலப பிரா ஹ்மணா இயர்களி 

டத்தே நிகழாகின்ற குருத்தன்மை க்ஷத்திரியாகி சடர்களிடத்தேபிசாஅ ; கூத் 

தரியா திகளிடத்தே நிகழாநின்ற சிஷ்யத்தன்மை பிராஹ்மணரிடத்தேபிராஅ, 

இவ்வண்ணம் கூடாததாய்ப் பிரதீதியாதலின், ஹே பகவன் ? ஆன்மஞானவடை, 

வினை சீடரிடத்தே குருத்தன்மை வேதத்தில் யாண்டேனும் கூறப்பட்டிருக்கு 

மாயின், அதனை என்பொருட்டுத் தாங்கள் கூறவேண்டும்) தங்களின் வேரறாய எப் 

புருஷனும் எனக்கு உணர்த்திவைக்க வல்லானல்லன என்றிவவண்ணங்கூறிய 

டனது வசனத்தைக்கேட்டு, ௮.த்தியதம் ம௫ழ்வையுற்ற ஸ்ரீ குருவானவர் 
உடன் பொருட்டுக் கூறுவராயினர் :--ஹே குழந்தாய் / அன்மஞானத்தின் 

அ௮டைவினால் சீடனும் குருபாவத்தையடைவன, ஆன்மஞான த்தின் அடைவுயின் 

மையால் குருவும் சிஷ்யபாவத்தையடைவன் என யான்கின்பொருட்டு முன்னர்க் 

கூறியது ஆன்மஞானத்தின் து.தியை உத்தே௫த்தன்றாம் ; மற்றோ இவவார் த்தை 
முன்னரே உண்டாயிருக்க்ற.து. ஆண்டுக் கெளஷீதேயெனப் பெயரிய இருஷி



௨௪௫ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ழன்றவது 

யானவர் தீர்க்ககாலபரியர்தம் தவத்தைப்புரிர் தனர், அவர்க்கு ௮தீதவம௫மையால் 
வேதமர் இரங்களையறியும் வல்லமையுண்டாயஅ. மீண்டும் ௮க்கெளஷீத2 யெனப் 
பெயரிய இருஷியானவர் முமுக்ஷக்கட்கு மங்கலமுண்டாம் பொருட்டுத் தம் 

சஷரைகோக்ிக் கெளஷீ தயயெனப்பெயரிய உபநிஷத்தைக்கூறினார். ௮வ்வுபநிஷத் 
தன்கண் இவவார், த்தை கூறப்பெற்றுளது, ௮ங்கனமே பிருகதாரண்ய உபநிஷத் 

தன்கண் சூரியபகவான் யாஞ்ஞவற்கியமுனியின் பொருட்டு இவ்வார்த்தை கூறியுள் 
ளார். ஆண்டுக் கூறியுள்ளகாவ, கூடத் இரியர், வைய, சூத்இரர்என்னும் மூன்று 

வர்ணத்தார்களும் சிஷ்ய பதவிக்கு யோக்கெயசேயன்றிக் குருபதவிக்கு யோக்கயொல் 

லர்) பிசாஹ்மணன் குருபதவிக்கு யோக்கயெனாம்; சிஷ்ய பதகிக்கு யோக்கயெ 
னன்ராமென்றாலும், ஆன்மஞான ௮டைவின் பொருட்டுப் பிராஹ்மணனும் க்ஷ்த் 

இரிய அரசனுடைய சீடனானான். இவ்வார்ச்தை பிருகதா.ரண்யக உபகிஷத்தின் 
கண்ணும் அவ்வண்ணமே, கெளஷீத2 உபகிஷத்தின் நான்காவது அத்தியா 
யத்தின்சண்ணும் பிரசித்தமாம். ஆகையால், ஹே குமா! அ௮ன்மஞான ம 
மையால் சிஷ்யனும் குருபாவத்தை யடைவன் என யான் முன்னர்க் கூறியது 

ஆன்மஞானத்தின் ஸ்துஇவடிவ அர்த்த வாதமன்றாம்) மற்றோ மெய்ம்மை 
யாம். ஆண்டுக் கெளஷீத2 உபகிஷத்தின்கண்ணே பாலாக யென்னும ௮ 

தணனுக்கு ௮ரசனோடுற்ற சம்வாதவடிவப் பழைமையான இதிகாசங்கூறப் 
பட்டுளது. அ௮வவிதஇிகாசத்தைக் கூறுகன்றேன் கேட்பாயாக) அதைக்கேட் 
பதனால் இச்சம்சயம் நீங்கிவிடும். கரக்க கோத்இரத்தின்சண் உற்பன்னமாய 

பாலாகரெனப் பெயரிய ஒரு பிராஹ்மணரிருந்தா£) அவர் ஆறங்கங்களோடு 

கூடிய நான்கு வேதங்களையும் யத்தியயனம் செய்தவர்; தர்மத்தின்கண்ணே 
நிஷ்டையுடையவர். ௮.த்தகைய அவவர தணருக்குப் பாலாசியெனப பெயரிய ஒரு 

மைந்தருண்டாயினர். அவரும் தமது பிதாவைப்போல வேதவேதாங்க வித்தை 
யின்கண்ணே குசலராயினர்) னால் யானேல்லா மறையோரினும் வித்தையின்கண் 
௮ இகனாவேன்) எனக்கொப்பாய் எவ்வுலகன்கண் ணும் வித்துவானில்லையென்லும் 

இவ்வகையாய வித்தை மதத்தாலும், தன மதத்தாலும், யவவன மதத்தாலும், 

௮ந்தப் பாலாகுயெனப் பெயரிய ௮ர்தணருக்குத் தர்மத்தின்கண்ணே நிஷ்டை 

யறவே யொழிந்தது. ௮வர் சர்வ இசைகளிலுமுள்ள பண்டிதர்களை ஜயம் 

செய்யும்பொருட்டு ஹிமாலய பர்வதமுதல் சேதுபர்ச இசாமேஸற்வா பரியஈதம் 

இடையிலுள்ள குருதேசம், பாஞ்சாலதேசம், காசிதேசம், மிதிலாதேசம் இவை 
முதலாய சர்வ தேசங்களிலும் சஞ்சரித்தனர் ) ௮வர் தங்கீர்த்து சாவ தேசங்களி 

௮ம் உண்டாயது, பேசுவதிலோ ௮த்தியந்தம் வாசாலாாயிருந்தனர், ௮வர் ஆன்மா 

வின் வேருய சர்வ ௮ரான்மாக்களையும் அறிந்திருந்தனர்) ஆன்ம சா௯தாத்காரம் 
அற்றவராயிருர்தனர் ) பிராணனையே யான்மாவாக அ௮ங்கேரித்திருந்தனர். இத் 
தகைய புத்திமானாய ௮ப்பாலாஇப் பிராஹ்மணர் தம௫ வித்யாபலத்தால் பாஞ்சா 
லாதி தேசங்களில் இராநின்ற பிராஹ்மணர் க்ஷத்திரியர் வைஏயர் என்பவர் யாவ 

சையும் ஜயம் செய்தனர். இனம் சர்வதேச மறையோணரயும் ஜயம் செய்து 
கொண்டு அ௮த்தியந்தம் ௮பிமானமுடையவராய ௮வர் ஸ்ரீ காசதேச௪த்தில் இரா 
நின்ற மறையோரை இஜயிச்கும்பொருட்டு ஒருகால் ஸ்ரீ காச தேசத்தை யடைர்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உபதநிட ௨௪௫ 
தத்.தின் தாற்பரியவருண னம், Q4S 

தனர். அண்டு ஸ்ரீ காரொாஜா ஒருவரைவிடுத்து மற்றெல்லாப் பிராஹ்மண க்ஷத் 
இரிய வைசியர்களையும் ஜயித்சனர். மீண்டும் Hat ௮ஜாத சத்துருவெனப் 
பெயரிய ஸ்ரீ காரொஜாவை ஜயிக்க இச்த்து ௮வ்வரசர் சமீபத்தே சென்றனர், 
அவவரசசோ அ௮இசயமாய தர்மான்மா, சர்வ தர்மாத்மக்களாய புருஷரிலும் 
முக்கிய, விரயத்தோடு கூடியவர், சத்தியத்தன்கண்ணே நிலையுடையவர், 

மகான்ம புருஷரின் சேவையின்கண் 2ே நகிததியம் பிரீ தியூுடையவர். ௮வர் பலத் 

இினும் ௮தஇ௧ பலவாறு எப்பகைவலும் பூமியின்கண்ணே யுண்டாகவேயில்லை, 

ஆதலினாலே அவர் ௮ஐரத சத்துருவெனப் பேயரை யடைந்திருந்தனர் ) ௮ல்லது 
உட்சத்துருவாய ௮கங்காராஇகளவர்க்கு ஈஷ்டமாயிருந்கனவாதலின் அவர் 

௮ஜாத சத்துருவெனப் பெயர்பெற்றிருர்சனர். 

இப்போது உட்சத்துருக்களின் ௮பாவத்தைக் காண்பிப்பாம் :--தமது 

சத்துருவினிடத்தும் தமது மித்துருவினிடததம், உதானேரிடத்தும் அவருக் 

குக் கனவின் கண்ணும விலமபுத்தியின்றாம் ; மற்றோ யாவரிடத்தும் சமான 
புததியிரு£௧௮. தமது சரீசத்தினிடத்தும இருமியினிடத்தும் ௮வ்வாசருக்கு 

விஷமபு த.இியில்லை ) மற்றோ இசண்டினிடத்தும் சமானபுத்தியிருஈத.து. கருத்திது 

வாம் ---இவன் ஈமது ஈத்துரு இவன் ஈமது மித்திரு என்னும் இவவகையாய 

விஷமபுத்தியினாலே இராகத் அவேஷா இகளுண்டாம். விஷமபுத் இவடிவ காரணா 

பாவ முண்டாகவே இரசாகத்துவேஷாதி ரூப காரியமும் உற்பன்னமாகாது, 

அவ்விஷமபுத்து அவ்வசர் பாலின்றாமாதலின், சம்பூர்ண இராகத்துவேஷாதி 

களின் அபாவமிருந்தது. ௮வ்வரசர் சபையிலிருக்கும்போது ௮வசை ஜெயிக் 

கும்பொருட்டு ௮வ்வர்தணர் ஆண்டு௪ சென்றனர். பிரசங்கம் யாதொன்றுமின் 
றிய ௮வ்வர்தணர் ௮சசரைநோக்கி இவ்வசனத்தைக் கூறுவாசாயினர் :--ஓய் 
௮சசனே. ம பிரஹ்ம ஞானமறறவளாயிருக்கனெறாய் ஜன்ம மாணரூப சம்சார 

சமுத்திரத்தின்கண்ணே மூழ்க இருக்கின்றாய். ஆதலின் நின்பொருட்டும் பிரஹ் 

மத்தின் உண்மையாய வடிவத்தை உபதேசஞ் செய்கின்றேன், நீ உன் மனத்தைச் 

சாவதானபபடுத்திக்கேள் எனக்கூறினார், அ௮ங்கனங்கூறிய பாலாபெ பிராஹ்மண 

ரின் வசனத்தைக்கேட்டு ௮வ்வாசர் ௮த்இயந்தம் மசிழ்சசியை யடைந்து, ௮வவர் 

தணசை நோக்கி ௮ரசர் கூறுனெருர்.--ஹே ஆரியசே!யான் பிரஹ்மத்தை நின் 

பொருட்டு உபதேடக்கின்றேன், எனப பிரசங்கமின்றியே நீர் கூரியமொழி மழை 

யால் எனதுசெவியைக் குளி£வித் 26, தங்களுடைய இவவசனத்தைக்சேட்டு எனது 
இருதயத்தின்௧ண் அ௮த்தியர்சம் ரதம் உண்டாயது. ஒருவனுக்கு ஒசே மைந்த 
னிருந்து ௮வன் நெடுநாள் தூரதேசம ஒன்றன்கண்ணே சென்றிருந்து, எவனே 

னும் ஒருவனால் ௮ம்மைந்தன் இறந்தானெனக் கூறக்கேட்ட தர்தை தனசம்பத்தியு 
டையவசாய் விருத்தாவஸ்தையை ௮டைகதவராயிருந்து தமது மசண சமீபகாலச் 
தில் ஒருகால் ௮ம்மைந்தன் வர்தடைர்அவிடின், எங்கனம் ௮ம்மைரந்தனது வசனத் 
சைக்கேட்டு ௮க்கழத் தந்தைக்கு ஆாரந்தமுண்டாமோ, ௮ங்ஙகனமே பிசஹ்மோப 
சேசப் பிரஇஞ்ஜைவடிவமாய தங்கள் வசனச்சைச்கேட்டு எனக்கு ௮தஇயந்தம்



டிச ஸ்ரி ஆச்மபுராணம். [pape g 
Bayer cus. ஹே அர்தணசே !' எனது சபையின்சண் ௮ரேக புத்தி 
மான்களாய பிராஹ்மணர் வருன்றனர்; வந்து வேதங்களின் பாடோச்சாரணஞ் 
செய்தும் வேதார்த்தங்களைப் பிரகாசிப்பித் தும் தத்தமது விசித்திமாய தொழி 
லைக் காண்பிக்கன்றனர். உலன்கண்ணே பிரசித்தமான நாராவகையாய வித்தை 

களை ௮ம்மறையோர் கூறுகின்றனர். பிரஹ்மவி த்தையின் பிரசங்கம் உண்டாயி 
லும், HS என்னாற் ?கட்கப்படிலும் எம்மறையோரும் பிரஹ்ம வித்தையைக் 
கூறுன்றிலர், ஆனால் ௮ம்மறையோரசோ, வித்தையால் உலஏன்கண்ணே பிரசித்த 
மானவரும் விருத்த ௮வஸ்தையோடு கூடியவரும் ௮நந்தருமாவர். கருத்திது 
வாம் :--பிரஹ்ம வித்தையை உபதேசம் செய்யக்கூடாததில் மூன்று காரணங் 
களுள. ஒன்றோ அப்பிரசித்தியாம், மற்றொன்றோ அயோக்யதை, மற்றொன்றோ 
௮சகாயத்தன்மையாம். இம்முக்காணங்களும் இம்மறையோர் இடத்தில்லையாம். 
ஏனெனின், பிரஹ்ம வித்தயொவான் வடி.வமாய் இம்மறையோர்க்கு யாண்டும் பிச 
தித்தயுண்டாதலின் அ௮ப்பிரசிக்இி வடிவகாரணமும் இவரிடத்தின்றாம் ) இம்மறை 
யோர் விருத்தாவஸ்தையோடு கூடியுள்ளார், சரத்தையோடுங்கூட யானிவர்பால 

பிரஹ்ம வித்தையைக் கேட்டனன். ஆகையால், அயோக்யத்தன்மைவடிவ காரண 

மும் இவர்பாலின்றாம். இவவாயிரமறையோர் ஒருங்கு கூடியிருத்தலின் ௮சகாயத் 

தன்மைவடிவ காரணமும் இவர்பாலின்றாம்; மற? பிரசித்தி யோக்யதை சகாயத் 
தன்மை என்னும் முக்கா. ரணமும் பிரஹ்மவிதயா உபதேசத்திற்காக இம்மறை 
யோரிடத்தேயுள. ஆயினும் இம்மறை யோர் என்பொருட்டு எபபோழுதேனும் 

பிரஹ்மவித்தையை உப2த௫த்தாரில்லை. ஹே மறையோசே ! தங்களிடத்தே 

இம்மூன்று காரணங்களுமில்லை ; ஏனெனின், பாலிய ௮வஸ்தையோடுகூடியவசா 

தலின் பிரசித்த ரூபகாரணமும் தங்களிடத்தின்றாம்) யான் தங்களிடத்தே 

பிரஹ்மவி.த்தையைக் கேட்டேனில்லையா தலின் யோக்யதை வடிவகாரணமும் 

தங்கள்பாலில்லை ; தாங்கள் ஒருவராயிருத்தலின் சகாயத்தன்மை வடிவகாரண 

மும் தங்களிடத்தின்றாம். இங்கனம் உபதேசித்தற்குரிய முககாரணங்களில்லா 

திருந்தும், பிரஹ்மத்தின் உபதேசத்தை நின்பொருட்டு யான் செய்ன்றேன் 

எனத்தாங்களென்னை நோக்கிக்கூறிய வசனத்தைக் கேட்டு, யானளவிறஈத சந் 

தோஷத்தை யடைஈதனன், ஆகையால், ஹே பிராஹ்மணசே 7 தாங்கள் பிரஹ்ம 

உபதேசத்தை என்பொருட்டுசசெய்தாலும் செய்யாவிடிலும், பிரஷ்மோபதே 

சத்தின் பிரதஇஞஞை வடிவமாய தங்கள் வசனத்திற்காக யானிததகதிணையை 

மனத்தின்கண்ணே ஆயிரம் கோக்களைப் பிரஹ்ம வக்தாவின்பொருட்டு யானீவேன் 

எனத் தாரணஞ்செய்தேன் அ௮க்கோக்களோ கடத்தைப்போல மடியுடையன ; 
ஒருவருஷத்தில் கன்றீயத்தக்கன; ௮த்தியர்தம் செளமிய சுபாவசுதையுடையன 

வாம். ௮.த்தகையனவாய ஆயிரம் கோக்களையும் தங்களுக்ரேதேன் என இவ்வண் 

ணம் கூறி, ௮வ்வசசர் நூலின்கண்ணேகூறிய கோ தானவிதிப்படி சுவர்ணா இயசா 

மக்ரியோடுகூட ஆயிசங்கோக்களைப் பாலாடப் பிரா ஹ்மணரின் பொருட்டு த் தானம் 

செய்தனர். பிஹ்மோபதேசத்தின் பிரதிஞ்ஞைமாத்தரத்தால் ஆயிரங்கோக்களை 

க்கொடுப்பதில் ௮ஜாதசத் தரு அ௮சசர்க்கபிப்பிராயமி அவாம் :--பிர ஹ்மவேத்தா 

வும், உதாசத்தன்மை முதலிய சர்வகுண சம்பன்னனுமாய என்னை ௮றியாமலிப்



அத்தியாயம்] இருக்குவேத்த்தின் கெளஷீத€ உபநிட ae 
* தத்தின் தாற்பரியவருணனம், ஐ 

பிராஹ்மணர் ஜனகராஜாவினிடத்தேசெல்வர், மோகவசமாய பிசாஹ்மணர் 

இவ்வகையாய வசனத்தைச்கூறுகிற்பர், எங்கனம் பிதா புத்திரன் பொருட்டுத் 
s@ 4 பதார்த்தங்களைக்கொடுப்பரோ, புத்திராதியர் ௮த்இியயனம் செய்துள்ள 
வித்தையையும் கேட்பசோ, அ௮ங்கனமே இனகராஜாவும் பிராஹ்மணரின் 

பொருட்டுத்தனத்தின் சானத்தையும் பிரஹ்மவித்தையின் தானத்தையும் செய் 
வர், தாமும் பிராஹ்மணரிடத்தினின்றும் பிரஹ்மவித்தையைச் சரவணஞ் 
செய்வர், என இங்கனமியாவர் கூருநிற்பசோ ௮வர் ௮ஜாதசத்துருவாய எனது 

மகிமையை அறியாதவராய்க் கேவலம் மயலாற்கூறாநிற்பர்;) ஏனெனின், இனக 

ராஜாவிற்கு எம்மறையோனேலும் பிரஹ்மவித்தையை உபதேசிக்கின், உபதே)த் 
தபின் ௮வர் அ௮ம்மறையோன்பொருட்டு ஆயிரங்கோக்களைத் தக்ஷிணையாய்த் 
தானஞ்செய்வர், ௮ஜாதசத்துரு சாஜாவாயயானோ பிர ஹ்மவித்தையையானின் 
பொருட்டுக்கூறுகன்றேன் என வசனமாத்இரத்தைக்கூறும் பிராஹ்மண ஓக்கும் 

ஆயிரங்கோக்களைக் கொடுத்தேன் ) அகையால் ஜனகராஜாவைக்காட்டிலும் எனது 
உதாரத்தன்மையதிகமாம். ௮வ்வெனது உதாசத்தன்மையை அறியாமல் ஜனக. 
ஜாவின் சமீபத்தில் உலகர் செல்வர். இவ்வகையாய ௮ஜா.தசத்.துருவின் அபிப்பி 

சாயத்தை ௮ற்பமதியையுடைய பாலாடப் பிராஹ்மணர் அறிந்திலர் ; மற்றோ இவ் 

வகையறிகர்தனர் :--இவ்வாசனுக்குப் பிஹ்மத்தையுணா அத்தியந்தர் தீவிரஜிஞ் 

ஞாசையுளதாதலின், பிரஹ்மவித்பா உபதேசத்தின் முன்னரேயே ஆயிரங்கோக் 

களை என்பொருட்டுக் கொடுத்தனன் ; ஆகையால், இவன் ஜிஞ்ஞாசையைப் 

பூரணமாக்கவேண்டும் என்பதாய மயல் பாலாஇிப் பிராஹ்மணருக்குண்டாய் 

எப்பிரஹ்மத்இின் வடிவக்சைக் தம குருவிடத்தே கற்றிருஈதாரோ ௮,சனை உப 

தேடக்கத்தொடங்கனொர். அண்டு வியவ்டிரூபத்தைத் தாரசணம்செய்வதாய ௮த் 

இயாத்மம், சமஷ்டிரூபத்தைத் தாரணம்செய்வதாய ௮தஇிதெய்வம் என்னு மிரண் 

டின் வடிவ பிராணனே பிரஹ்மமாம். இவ்வண்ணம் அவ்வியாகருத பரியந்தம் 

சவிசேஷப் பிராணரூபப் பிரஹ்மச்தைத் தாம் அறிந்தபடி ௮. சசரின்பொருட்டு 

உப? த9த்,சனர். ஆனால் ௮வ்யாடரு தத்.திற்குமேல் யாதொரு நிர்க்குணப் பிரஹ்ம 

முண்டோ அ௮தனைப பாலாகியானவர் ௮.றிஈ தாரில்லை; ஆகையால், ௮.சசரின்பொருட் 

டுக் கூறினாரில்லை. இங்கனம், எவ்வெப் பிபஹ்மோபதேசததைப் பாலாகியானவர் 

அரசரின்பொருட்செச செய்தனரோ அவ்வவ் வுபதேசத்தை அஜாத சத்துரு 

வானவர் யான் முன்னசே யறிந்திருக்கின்?றன் எனக் கூறுதலினாலும், நிஷே 
தத்தை யுணர்த்துவகாய கைச்சேஷ்டையாலும் கண்டனஞ் செய்துகொண்டே 

போயினர். மீண்டும் ௮பபிராஹ்மணர் இங்கனங் கூறத்தொடங்கனார் :--ஓய் 

௮ரசனே? ஆஇத்தியன் (1), சந்தன் (8), மின்னல் (3), மேகமண்டலத்தின் சப் 

தம் (4), ஆகாசம் (6), வாயு (6), ௮க்கனி (7), ஜலம் (8) என்னும் எட்டும் ௮தி 
தெய்வப் பிரஹ்மபுருஷராம். பிரதிபிம்பத்தைக் கவர யோக்கியமாய தர்ப்பணாஇப் 

பிரகாசவஸ்.துக்கள் (1), பத்துத் தசைவடிவ சுரோத்திமம் (2), வேகமாய்ச் செல்லா 
நின்ற புருஷன் பின்னுண்டாம் தொனிவடி.வ சப்தம் (3), புரூஷசமான ஆகாசமாய 

சாயைவடிவம் (4), தூலசரீசம் (5), சூக்குமசரீசம் (6), தக்திண நேதஇரத்தன்கண்



௨௪௮ பரீ ஆச்ம்புரானம். [ழன்றவது 

இசாநின்ற சூக்கும சரீரத்தின் அகாரம் (7), வாம நேத்திரத்தின்சண் இசாநின்ற 
சூக்கும சரீரத்தின் ஆகாரம் (8) என்லும் எட்டும் ௮த்தியாத்மப் பிரஹ்ம புருஷர் 
கள். கருத்திதுவாம் :--.த.இிச்தியாது பதினாறு ஸ்தானத்தின்௧ண் இராநின்ற 
சோடச பிரஹ்ம புருவரைப் பிரஹ்ம புத்தியால் யானுபாடிக்கன்றேன். ஆகையால் 
ஒய் அரசனே? நீயும் அப்பதினாறு புருஷரைப் பிரஹ்மபுத்தியோடு உபாசனை 
செய். அவவுபாசனையால் நினக்கு மகாபலத்தின் ௮டைவுண்டாம் என 
இங்கனம் கூறிய ௮ந்தணர் வசனத்தைக்கேட்டு, ௮வ்வசசர் பாலாடுப் பிராஹ் 

மணரை நோக்கிக் கூறுகன்றார். ஹே பிராஹ்மணரே! இப்பதினாறு பிரஹ்ம 

புருஷ்ரை யான் முன்னர் நன்றாயறிந்துளேன் ) யான் முன்னர் ௮ப்பிரஹ்ம 

புருஷரை யுபாசித்துமுள்ளேன். ஆகையால் முன்னர் ௮றிர்ததை மீண்டும் உப 
தேூித்தல் வியர்த்தமாம். இங்கனம் பாலாடப் பிரா ஹ்மணர் எவ்வெப் பிரஹ்ம 

வஸ்துவை ௮றிந்துளாசோ அவ்வெல்லாவற்றையும் ௮ரசர் யானிதை முன்னரே 
யறிர்.துளேன் என்னும் உத்த.ரத்தாற் கண்டனஞ்செய்தனர். இதன்மேல், நிர்க் 

குணப் பிரஹ்மசொருபத்தை பாலாடுப் பிராஹ்மணர் அ.றிந்தாரில்லை. ௮சசரின் 

பொருட்டு ௮துவன்றோ உபதேிக்கவேண்டும். என்னை ? பாலாடப் பிராஹ்மணர் 

முன்னர் இப்பிர இஞ்ஞை செய்தனன்றா :--ஓய் ௮ரசனே! யான் கின்பொருட்டுப் 
பிரஹ்மோபதேசத்தைச் செய்கின்றேன் என, பாலாடப் பிராஹ்மணரின் அந்தப் 

பிரதிஞ்ஞை பொய்யாகவன்றோ முடிர்த.த. ,துகையால் அவர் தம் வதனம் (முகம்) 

௮,த்.இியர்தம் வெட்கத்தோடு கூடியதாய் வாடியது ) திருடனைப்போல் சழ்முகத் 

தோடும் ௮வர் சபையின்கண்ணே மெளனத்தையடைந்தனர், ௮ப்பாலாடப் 

பிராஹ்மணரோ குலமதத்தாலும், வித்யாமதத்தாலும், தனமதத்தாலும் 5H 

யந்தம் ௮கங்காரியாவர். பிராஹ்மண, க்ஷத்திரிய, வைசியரன்னும் மூன்று வர் 

ணங்களையும் இரஸ்காரம் செய்ததாலுண்டாய பாவத்தால் நஷ்டமடைந்த முக 
காந்தியை யுடையவர், சரத்காலக்தின் மேகத்தைப்போலப பயனற்ற கர்ஜனையை 
யுடைவர்; ௮த்தகையரை அரசர் நோக்கி அவர்தம் அபிமான நிவிருத்தியின் 

பொருட்டு நிர்த்தயையுடைய புருஷனைப்போல உரத்த சாரத்தால் இவ்வசன த்தைக் 

கூறுவாராயினர், ஹே அஷ்ட புத்தியையுடைய பாலாூப் பிராஹ்மண 7 எப் 

பிரஹ்ம ஞானத்தை நீ யென்பொருட்டு கூறினாயோ ௮வ்விவ்வளவுதானா கினக் 

குப் பிரஹ்மஞானம். அல்லது இதனினும் ௮இிகமும் ஏதாவது ஞானம் உனக் 
குண்டா ? இதனினும் ௮இகமாய் நினக்கு ஞானம் இருப்பிற்கூறுதி, ஹே 

பாலாக! நின்னினும் ௮இக வித்தையுடையோர் தஆயிரமறையோர் ஈண்டு என௮ 
சபையின்௧ண்ணே இருக்கின்றனர். அனால், வித்யாமதத்தால் மோ௫தர் நினக் 

குச் சமானமாய் எம்மறையோருமின்றாம் ) மற்றோ ந ஒருவனே வித்யாமதத்தால் 
மோகத்தை அடைந்துளாய், கையால், ஹே பாலாக! நினக்கு முற்கூறிய 

ஞானத்திலும் ௮இ௧ ஞானமிருப்பின் என்பொருட்டுக் கூறுதியென இங்கனம் 

கூறிய ௮ரசர் வாய்மொழிகளைக்கேட்டு ௮ப்பாலாயொனவர் இவ்வண்ணம் கூறுவா 

ராயினர் :--ஹே ௮ரசசே . எப்பிஹ்ம உபதேசத்தை யான் உம்பொருட்டு உப 

தேசித்தனனோ, அப்பிரஹ்ம சொரூபமே குருவானவர் முன்னர் என்பொருட்டு 
உபதேத்தனர், இதனினும் ௮இகமாய பிரஹ்மத்தின் சொரூப உபதேசத்தைக்
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குருவானவர் எனக்கு உபதேசிக்கவில்லை. ஆதலின், முற்கூறிய காரியப்பிரஹ்மத் 

இன் சொரூபத்தின் வேருய நிர்க்குணப் பிரஹ்ம சொரூபத்தை யான் அறிந்தி 
லேன் என இஈ்கனம் கூறிய மறையவர் வசனத்தைக்கேட்டு, ௮வ்வாசர் இவவச 

ன.த்தைப் பாலாகியின் பொருட்டுக் கூறத்தொடங்கனா்: ஹே பாலாடப் பிசாஹ் 

மண 7 முன்னர் நீ யாதொரு பிரஹ்மத்தை எனக்கு உபதேடத்தனை3யோ, Leu 

வுனது உபதேசத்தால் நிர்க்குணப் பிஷ்ம சொரூபத்தை அறிதல்மூடியாது 

ஆகைபால், யான் நின்பொருட்டுப் பிரஷ்ம உபதேசம் செய்கின்றேன் என்னும் 
நினது வ்சனம் யொய்பாம், பொய் கூறுதற்குமேல் யாதொரு பாவகர்மமு 

மின்றாம் ) இக்காசண திதினாலேயே மதிமானாய புருஷன் தனது மொழியை 

பொய்யாக்கான். கருத்திதுவாம் :--தான் மெய் பேசுவதால ஒருகால் தாரசபுத் 

இரதனாதிய பதார்த்தங்களை விடும்படியாக நகேரிடினும், ௮க்கால் விட்டொழித் 

தாயினும் மதிமானானவன் மெய்யே பேசுவன், தன் மொழியைப் பொய் 

யாக்கான் ) ஏனெனின், பொய் பேசுபவன் இவவுலகன்கண்ணே கர்ம சண்டாள 

னாம். கருத்திதுவாம் :--சண்டாளரிருவகையாவர் ஒருவசோ ஜாதியிற் சண் 

டாளர், பிரசித்தமாய சாய் முதலிபவற்றைப பக்ஷணம் செய்பவசாய சண்டாளர் ) 
அவர்பாற் சண்டாளத்வ ஜாதியுண்டாம். மற்றொருவ?ரோ கர்மததால் சண்டாளர், 

பொய் பேசும் புருஷர் ; ௮ப்புருஷர் வி?சஷமாய்க் காமசண்டாளசாம். கை 

யால், பொய் மொழிககுச சமானமாய் யாதொரு பாவ காமமூமின்றாம், 

‘6 வணி_)_ நா௦ஹி வபாய், தங்ஸாக்ஷ 95.55 வ0௨௯ 99 

௮ல்ல௮ வர்ணிகட்கே தான் வதமேங் குளதோ அங்குக் சாக்கி யரிருத மறைக 
இதன்பொருள் யாண்டுப பிராஹ்மணாயொக்கு ஹிமசை உண்டாசக்கூடுமோ 

ஆண்டுப் பிராஹ்மணாதஇபரின் காப்பின்பொருட்டுச சாக்ஷியாய புருஷன் பொய் 

மொழியையும் புகலலாம், ௮பபொய பேசுதலால சாக்ஷிஈகுப் பாவமுண்டாகாது ) 

மாறாப் புண்ணிய உற்பத்தியுண்டாம். என்று இதுமுதலாய நூல்கள் பொய்்பேசக் 

காசணம் கூறியுள்ள; ௮க்காரணமின்றி எபபுருஷன் பொய் பேசுவானோ 

அ௮பபுருஷனுடைய சாவைப பாணத்தால் யமூஙகரார் அ௮றுபபர். 

அல்லது உலன்கண்ணே எவ்வளவு அதர்ம புருஷர்களுளரோ, அவவியா 
வரினும் பொய்பேசும் புருஷனே முக்கிய ௮.தமனாம். 

அல்லது எபபுருஷன் அக்னி முதலிய ?தவதைகளின் சமீபத்தும், குரு 

வின் சமீபத்தும், ௮ரசன் சமீபத்தும் பொய்பேசுகன்றனனோ, அபபொய்பேசுப 

வனை விசாரியாமலே ௮ சசன் கொல்லலாம் என ரநூலின்கண்ணே கூறியிருப் 

பினும், ஹே பாபியாய பாலாடுயே ! நீ பிராஹ்மணனாயிருக்கின்றாய் ) இக்காணச் 

தால் நினது சரீரத்தை யான் கொலை செய்இ2லன் ; யானோ சர்வதர்மத்தையு 

மறிந்துளேன் ; அவற்றினும் ராஜசபையின்௧ண் விசேசேஷமாய் யான் தர்மத்தை 

யறிர்துளேன். 

௮ல்லது ஹே பாலா! அநேக சாதஅப்பிராஹ்மணரை நீ நிராதரம் செய் 

அளாய், ௮ப்பாப கா்மத்தனாலேயே யான் பிரஹ்ம உப?தச௪த் தை கின்பொருட் 
82
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டுச்செய்னெறேன் என்னும் நினது பிரஇஞ்ஞஜை பொய்யாயது ) ஏனெனின், இது 

ஈன்னூல் துணிடாம :--எவ்வதம புருஷர் சமதரிசிகளாய சாதுபிராஹ்மணரைச 

FFs St gb, வாக்காலும், மனத்தாலும துக்கெளாக்குவரோ அ௮வ்வதம 

புருஷருடைய சர்வ * மகோ தங்களையும் சூரியாதி தேவதைகள் ஈஷ்டமாக்கும் 

௮ப்புருஷர்க்கு எம்மகோசதமும் சித்தியாது. 

௮ல்லது எப்புருஷர் சாவபபிராணிகட்கும் அக்கத்தையுண்டு பண் ணுவாரோ, 

௮ப்புருஷர் இவ்வுலகன்கண் ணும் பாலோகததின்கண் ணும தமக்கே துககத்தை 

யுண்டுபண்ணிக் கொளளுகின்றனா. அ௮ங்கனமே எப்புருஷர் சர்வபபிசாணி 

கட்கும் சுககச்தையுண்புெபண் ணுகின்றனரோ, அ௮பபுருவார இவவுலகன்கண்ணும 

பரலோகத்தின்கண்ணும் தமககே சுகத்தையுண்டுபண்ணிக கோள்ளுகின்றனர். 

கருத்திதுவாம் :--எப்புருஷர் தமல மக்தகத்தை அயலார் மததகமென உணாகது 

தாடனஞசெய்வரோ, (அடித்துக்கொள்வசோ) அப்புருஷர் தாமே துக்கத்தை 

யடைவா, ௮ங்கனம தமது ஆன்மசொருபமாய சர்வபபிராணிகளையும தமமிற பின் 

னமாய் நினைக*அ, எபபுருவசேனும் ஒரு பிராணியைத துககப்படுத் துவாராயின் 

அவ்வதமபுருஷா தமக்?க துன்பத்தை விளைவிததுக் கொள்கின்றனர். 

அல்லது ஹே பாலாக ! விதயாதி மதத்தாலுண்டாய மோகததால் நீ ௮நேக 

சாஅப்பிசாஹ்மணர்களை கிராதாஞசெய்துளாய் ; அநநிராதர ரூபபாப கர்மத்தின் 

பலன் இப்போது நின்னை வரது பறறிபதாதலின் பிரஹ்ம உபதேசதகை யான் 

நின்பொருட்டுச செய்கின்றேன் என்னும் பொய்மமொழியை $ என்பொருட்டுக 

கூறினாய், இத்தகைய பொய்ம்மொழியை இன்று முதல எக்காலும் எவர் 

முன்னும் நீ சொல்லாதொழிதி. ஹே பாலாக! சமதமாதி சாதனஙகளோடு 

கூடிப முழூக்ஷாப் பிராஹ்மணாகளை விசேஷமாய்க் குருவே சிக்ஷிபபா், கூஷத்திரி 

யாதியர சகைைசெய்ய யோக்கயொன்றாமென்றாலும் நீ சமதமாதிசாதனர௫த உன் 

மத்த பிராஹ்மணனாதலின் யானின்னை௪ சிக்ஷை செய்கிறேன். கருத்திதுவாம:-- 

ஒரு தர்மசாஸ் தரம இங்கனம கூறுகின்ற து :--* -நா$லொ Broun’ sass 

யற் ரசிய 9 தஸகாகி ? தன்னுடைத் தர்மங் தன்னி னழுவினோன் தண்ட 

மிறைவனாற் தழுவுதல்கடனே இதன்பொருள:--எபபுருஷன் தனஅவருணா 

சரம தர்மமற்றவனாய் விபரீத சரணத்தை இயறறுவானோ, அபபுருஷன் 

௮ரசனால் தண்டிக்க யோக்கியனாவன். மற்றொரு தாமசாஸ்தரததின்௧ண் இது 

கூறப்பட்டுளஅ :---சுகஷடகா ஊாஹணொ ௨,09௪” அக்ஷதனந்தணனாகு 
தலமைவே. இதன்பொருள் slr gam gong பிராஹ்மணனுக்கு ௮சசன் 

ஆற்றுதல்கூடாஅ. இவ்விருசாஸ்இரங்களின் விபவஸ்தையில் யான் வாககால 

நின்னைநிராதாம் செய்தனன். கருத்திதுவாம :--ரான்கு வகையாய தண்டம் நீதி 

சாஸ் திரத்தின்கண்ணே கூறபபட்டுளு. ௮வை, தஇக்கண்டம் (1), வாக் தண்டம(9), 

தனதண்டம் (8), சரீர தண்டம (4) இரரான்கு தண்டங்களில் எத்தண்டமூம 
  

  

* மகோரதம்-- இச்சை, இன்பம், விருப்பமென்னும்பொருளாம், ஈண்டு இன்பம் என 
பொருள் கொள்ளற்பாற்று.
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நினக்குயான் ஆற்றாதொழியின் முதற்கூறியநால் பயனறறதாய் முடியும்) ௮ம் 

முதற் சாஸ்இரத்திறகுப் பிரமாணத்தன்மையின் பொருட்டு, நின்பால் சண்டம் 

செய்வதின் ௮டைவு ௮வ௫யமுண்டாம. ௮ததண்டத்திலும சரீரகண்டம் பிசாஹ் 
மணனிடத்தே கொலை . ஈகஷதொ யராஹணொ வ 07! அக்ஷ்னந்தண 

னாகுதலடைவே. என்னு மிரண்டாவது சாஸ்இர,த்தினாலேயே நிவாணமாய. 

ஆகையால், சரீர ஹா (கொலை ரூபதண்டம பிசாஹ்மணனிடத்தே சம்ப 
வியாது; ௮ல்லது தனததைக் கவாதல் வடிவதண்டமும் சம்பவியாது ; 

எனெனின், Gangs, பிராஹ்மணனிடததே தனத்தின் யோக்யதையின் 

ரூம.  இக்தண்டமும் வாக்தண்டமும் அதுரான்மாவாய பிராஹ்மணனிடத் 

தேயும் சம்பவிக்கும்; இக்காணத்தால ஹே பாலாக! நின்னைக் கொடிய 

தி மொழியால் யான் தாடனம்செய்தனன். gin சாஸ்இரத்தின் கண் 

அசசனுககு இததாமம் கூறபபட்டுளஅு :--உக்தம புருஷரின்பொருட்டும் 

௮தம புருஷரின்பொருட்டும் ௮ரசன் எப்போதும ஹிதததை யுபதேசம் 

செய்க என்னு மிஈழாலை யங்கீகரித்து யான் நின்பொருட்டு ஹிே தாப 

தேசத்தை௪ செய்கின்றேன், நீ கேட்பாயாக. ஹே பாலாக! நீ முன்னர் 

கூறிய சோடச பிரஹ்ம புருஷரது ஞானததால் மோக்ஷத்தின் பிராபதியுண்டா 

காது; மற்றோ ௮பபதினாறு புருஷீர்களுக்கும் சகல உலகிற்கும் காணமாய பசமான் 

மாவின் ஞானத்தாலேயே மோக்ஷபபிராப்தி யுண்டாமா தலின், அ௮ப்பரமான்மாவே 
& யறிய பயோக்கியமாகும. அபபரமான்மாவின் ஞானம் குருவின் உபதேசத்தால் 

அன்றி யுண்டாகாது) ஆகையால், ஆன்மஞான அடைவின்பொருடடு உன 

குருவினிடததில் நீ போகுதி, குருவின் உபதேசத்கால ஆன்மஞான த்தை நீ சம் 

பாதியாது விடுவையாயின், இவ்வித்யாமதம் மறித்தும மறித்தும் நினக்கு ஜனன 

மாணரூப ஈரகததை யடைவிக்கும். ஹே பாலாக எபபரமான்மாவானவர் இவ் 

வுலக உற்பததி, இதி,லய கா.ரணசாவசோ ௮வரே பிரஹ்ம சபதததின் பொருளாம்; 

பிரஹ்ம சபதஜன்னிய ஞானவிஷயமாம். இவவண்ணங்கூறிய HRT SE SBT HIF 

ரின் வசனத்தைக்கேடடு அ௮ந்தப பாலாடிப பிரா ஹ்மணா் ௮பிமானமற ற்வ.சானார், 

இவ்வகையாய ௮பிபபிராயத்தால ௮படாலாகியானவா ௮ஜாதசத்துரு ௮சசரையே 

குருரூபமாய்த் துணிரஈதனர். இபபோது ௮ப்பாலாகபே பிராஹ்மணரின் அபிப 

பிராபத்தைைக காண்பிபபாம் :--எவ்வான்மாவின் ஞானத்தால் டருஷனிடத்தே 

குருத் தன்மையாமோ, ௮வவான்மா ௮த் Bun si குருவாம ; ௮வவான்மாவை 

உபதேசம் செய்பவர் எபபுருஷரோ அவருக்கும் குருத்தன்மை யோக்கயமாம். 

௮கங்காராஇகள் எபபுருஷனை ஆசிரயித்திருக்குமோ அவனையும் லகுத்தன்மை 

யுடையவனுக்கும் ; கையால, ௮வ்வகங்காசா திகள் ௮த்தியந்தம் லகுவாம் , wa 

வகங்காராஇகளை எபபுருஷன் நிவிர்த்திசெய்வனோ அப்புருஷலும குருவாதற்கு 

யோக்கியமாம். இவவிருவகையாய இலக்கணங்களும் இவ்வஜாத ௪ த்துரு ௮௪7௪ 

ரிடத்தே பொருக்துசன்றன ) ஏனெனின், வித்யாமதம், தனமதம், குலமதம் 

என்னும இம்மூவகையாய மதமூம எனக்கு நாகத்தை ஈவதாம்; இவ்வுலன் 

கண்ணும் ௮மமத சம்பர்தத்தால் மகான்ம புருஷரின் சபையின கண் நிசாதார
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ரூபலகு.த் தன்மையை யானடைந்தனன் ; ஆகையால், வித்பா இிகசரின் மதம் 8 

இயக்தம் லகுவாம் ; ௮ஈந்தம் வகையாய துக்கங்களைச் செய்வதாம். இவ்வகையாய 
என மதத்தை இவ்வசசர் ௮னாதரரூப உபாயத்தால் நிவிர்த்திசெய்தனர் ; 

௮சசரோ தாம் வித்யா திமதங்களற்றவர், இக்குருவின் இலக்கணம் இவ்வஜாச 

சத்துருவென்னு மிவ்வாசரிடத்திற் பொருர்துடன்றது £ ஆகையால், இவ்வஜாத 

சத்துரு ௮ரசரே எனது குருவாதறகு யோக்கயொவர், 

அல்லது இவவ ரசரை விட்டொழித்து வேறு எவவாூிரியரிடத்தேனும் 
யான் செல்வேனாயின் என்டால் செய்க்ஈன்றி கொன்றதார் தன்மைக் தோஷம் உண் 

டாம் ; ஏனெனின், எப்புருஷன் ஒரு புருஷன்செய்த உபகாரத்தை கினையானோ 

௮ப்புருஷன் செய்ர்நன்றி கொன்றவனாவன். இவ்வசசர் எனது அகங்காரா இகளை 

நிவிர்த்து செய்தனர், ௮தலின் இவவசசர் எனக்கு மகா உபகாரம் செய்அளார் ; 

இவ்வாசரது உபகாரத்தை மறந்து யான் அன்னிய குருவை ௮டைவனாயின் 

யானும் செய்ர்ன்றி கொன்றவனாவேன் ) கையால், இவ்வாசரையே குருவாய் 

உடன்பட்டு இவரையே சரணாகதி படை வன். 

அல்லது இவவுலகின்கண்ணே ௮ஜாதசத்துரு ௮ரசா எங்கனம் பிரஹ்மத் 

இன் உண்மையாய வடிவத்தை ௮றிவரோ, ௮ங்கனம எவனும அறியான் ; கருத் 

இதுவாம் :--உலூன்கண் தவிதீயையிற் தோறறும நிலவை (மூன்றாம்பிறைச் சந்தி 
சனை) எவன் விழிகளால பிரத்தியக்ூமாய்க கண்டிருக்கின்ரானோ ௮வனே மற்றொரு 

புருஷனுச்கு நிலவைக் காண்பிக்க வலலவனாவன், எவன் தானே நிலவைக் 

காண்டுலனோ sac மற்றவனுக்கு நிலவு காண்பிக்க வல்லவனாகான். அது 

போல இவ்வாசரின் வேராய புருஷர் பிரஹ்மத்தின் உண்மையாய வடிவத்தை 

௮.ியவில்லையாயின் என் பொருட்டு ௮.கனை ௮வர் எங்கனலங் கூறுவா, 

அல்லது, முன்னர் எவ்வாசிரியர்பால் யான் வித்யா ௮த்இியயனம் செய் 

தனனோ அவர்க்கும் பிரஹ்மத்தின் உண்மையாய வடிவஞானமின்றாம்) ஏனெ 

னின், ௮வர் தமக்குப் பிரஹ்மத்தின் உண்மையாய வடிவஞானம் இருக்குமாயின் 

பிராணனுக்குச் சமானமாய பிரியசிஷ்யனாய என்பொருட்டு, அவ்வாசிரியர் பிரஹ்ம 
விச்யா உபதேசத்தைச செய்தேயிருபபர் ) அ௮வ்வாசிரியர் பிரஹ்ம வித்யா உப 

தேசத்தை என்பொருட்டுச் செய்திலர் ; மற்றோ எவ்வளவு வித்தைகள் ௮வ்வாச 
ரியருக்கு வருமோ ௮வ்வளவு வித்தைகளெல்லாவற்றையும் ௮வ்வாசிரியர் என் 

பொருட்டுக் கொடுத்துளார். பிரஹ்ம வித்தையை அ௮வ்வாசிரியர் என்போருட் 

டுக் கூராுமையின் ௮வருக்குப் பிரஹ்மத்தின் உண்மைவடிவ ஞானமின்றென்றே 
அறியலாமன்றோ, மேலும் ஹிமாலய பர்வதம் முதல் சே.துபர் த இராமேஹ்வா பரி 

யந்தம் பிராஹ்மண, கூத்திரிய, வைசியசாய மூன்று வர்ணங்களில் எத்துணைப் பிர 

இத்தமாய வித்வான்,ளுளசோ, ௮வ்வியாவரையும் யான் ஜயித்து இவ்வரசசை 
ஜயிக்கும்பொருட்டு ஈண்டு உற்றனன். ஆகையால், இவ்வாசரினும் முன்னுள்ள 

எனது ஆசரியரினும் வேறாய் எவ்வளவு மறையோர் முதலிய வித்வான்௧ளுளரோ 
௮வர் யாவரும் எனது சிஷ்ய பாவத்தை அடைந்துளார், ஆகையால், அவர்பால் 

நின்.றும் பிரஹ்ம விதை அடைவின் சம்பாவனை உண்டாகாது. அம்மறையோர்
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மு.தலாயினார்க்குப் பிரஹ்ம வித்தை வருமாயின் என்னால் பராஜய மடைர்திரார். 

௮வ்வெல்லா மறையோரையும் யான் பசாஜயம செய்தே வந்துளேன் ஆதலின் 

௮வரிடத்தே பிரஹ்ம வித்தையின் சம்பாவனை உண்டாகாது. இவ்வஜாத சத் 

துருவாய அரசர் மனுவூாயிருபபினும் குணங்களால் தேவதைகட்கு ஒப்பாவர், 

அல்லது தேவதைகளிலும் ௮திக குணவானாவர், ஏனெனின், இவ்வா 

சர் பிரமாதமற்றவராய்ப் பிரஹ்ம விச்தையைத் தரித்துளார். ௮இகாரியாய 

மூமூக்ஷா ஜனங்களின் பொருட்டும் பிரஹ்ம வித்யா உபதேசம் செயதுளார் ; 

ஆதலின், இவவாசர் கேவதைகளினும் உயாந்தோர். இக்திராதி தேதேவதைகளோ 
தேவதாஸ் இரீகளின் முகத்தின் தரிசனவடிவ மதுபானத்தால் ௮,த்தியர்தம் 

மோகத்தை அ௮டைந்துளார் ) ஆகையால், ௮த்தேவசைகள் பிரஹ்ம வித்தையை 
அறிந்திருந்தார் ஆயினும் ௮றிகஇலர். இபபூவுலன்கண் மதுபானஞ் செய்யும் 
புருஷன் தான் கிருகாதிகளை ௮றிரஇருரதபோதிலும அ௮றிரக்திலன். இவ்வஜாத 

சத்துரு ௮ரசர் இவவளவு லக்ஷஈமியை அ௮டைந்திருநதும் முனிவரைப்போன்று 
௮பிமானமற்றவராய் இருக்கின்றனா. புத்திரா இப பிரிய வஸ்துக்களை யடைந்தும் 

இவ்வசசர் மகிழ்ந்திலர் ; அ௮பபிரிய வஸ்.க்களையடைந்தும இவ்வாசருக்குச் 

சோகமுண்டாவதில்லையாம். கருத் இதுவாம் :--எவ்வஸ்துவின்கண் புருஷனுக்கு 
இராகமுண்டாமோ, ௮வ்வஸ்துவடையபபெறின் ௮பபுருஷனுக்கு ம௫ழ்சசயுண் 

டாமாதலின், இராகமே மகிழ்சசியின் காரணமாம்) எவ்வஸ்துவின்சகண்ணே 

புருஷனுக்குத் அவஷமுண்டாமோ, ௮வ்வஸ் அவை ௮டையபபெறின் ௮ப்புருஷ 
னுக்குசசோகம் உறபன்னமாமாதலின், த வேஷமே சோகத்தின் காரணமாம், 

௮வ்விராகமும் துவேஷமும இவ்வசசரிடத தில்லையாம் ; ஆகையால், மடுழ்ச்சியும் 

சோகமும் இவவசசர்பாறசம்பவியா ; ஏனெனின், இவ்வாசருக்குத தன புத்திரன் 

எங்கனமோ ௮ங்ஙனமே சத்துருவுமாம; புத்இரரிடத்தே இவ்வாசருக்கு இராக 

மின்றாம் சத்துருவின்பால் துவேஷமின்றாம். 

அல்லது இவ்வுலகின்கண்ணே ஓர் ௮ஜாதசத்.தரு ௮ரசசே காமக்குரோதம் 

அற்றவராவர் ) வேறெப்புருஷரும காமக் குசோதங்களற்றவான்ராம ) ஏனெனின், 

இவவசசர் காமதோஷத்தோடுகூடியவராயின் என்பொருட்டு ஆயிரங்கோக்களைக் 

கொடாசன்றோ, ஆனால் இவ்வாசசோ யான் பிரஹ்ம உபதேசத்சை நின்பொருட் 
டுசசெய்கன்றேன் என்னும் எனது வசனமாத்தஇரகசானே ஆயிரங்கோக்களை 

என்பொருட்டுக் கொடுத்தனர் ஆதலின், இவவாசன்பால் காம? தாஷமின்றாம். 
எப்புருஷன் காமதோஷமுடையவனாவனோ, ௮பபுருஷன் சுபாததிரத்தின்கண் 

(பாத்திரமுடையவரின்கண்) தானம் செய்யான், மற்றோ குபாத்திரமாய (பாத்திர 

மில்லாதவசா௫ய) வேஏயாதி ஸ்திரீகள், வேசியின்பின் வாத்தியங்களை வாசிக்கும் 
புருஷர், சாசாவகையாய மகழ்சசியைச் செய்விப்பவசாய வேகஷதாரிகள், என்றற் 
ரொடக்கத்தனவாய் எத்துணைக்குப் பாத் இரங்களுளவோ அ௮க்குபாத்திரங்கட்கு 

ஆயிரம் ரூபாய் காமி புருஷன் கொடுப்பன் ; தனால் பிரஹ்ம வேத்தாவாய 
சுபாத்தெ புருஷன் பொருட்டு 88ரது கெளடியும் (பலகசையும்) காமி



௨௫௪ LF ஆத்மபுராணம். : [ழன்றவது 

புருஷன் கொடமுடியா தவனாவன், கையால், இது அணியப்படுமன்றோ :-- 

எவ்வெப்புருஷர் தத்தந்திரவியம் சுபாத்தாத்தே செலவாமோ புப்புருஷர் 

காமதோஷமறறவராவர். எபபுருஷர் தம்திரவியம் குபாத்தாக்தே செலவாமோ 
௮ப்புரூதா காமதோவஷூழமுடையசாவர். இவ்வசச௪சது இரவியமோ சுபாக்திரத் 

இன்கண்ணே செலவாகின்றதகாதலின் இவர் காமதோஷமற்றவசாவா, 

அல்லது காம2தாஷூத்தாலுண்டாய ஜனனம.ணாதி 2தாஷங்களை எப்புர௬ுஷ 

ன.றிவனோ, ௮ப்புருஷ/ன காமகோஷமற்றவனாவன். காமஜன்னியதோஷ ஞான 

முருக புருஷன் காமமற்றவனாதல் முடியாது, இவவசச?ரா காமஜன்னிய 

ஜனனமாணாதிதோஷங்களை ஈன்றாயறிநதி நக்சன்றார் ) வகையால், இவ்வரசர் 
காம தோஷமற்றவராவர், 

அல்லது இவ்வாசரிடத்கே குசோகழுமின்றாம்; ஏனெனின், குரோதவா 

ஹயைவன் தனக்கெவ?னனும் அபரா கஞசெப்யின் ௮க்குரோது ௮வவபராதியை 

படி.ப்பன் ;) அடிபபதிற் சமாத்தின்றாயின் கன.து கலைபை உடைக.அக்கொள்வன் ; 

இக்குரோதவா னிலக்கண மிவ்வாசர்பாலின்றாம் ; ஏனெனின், சபையின்கண்ணே 
வந்து ௮ஞ்ஞானியாய யான் இப்பிரஹ்ம வேத்தாவாய அஜாதசத்துரு ௮ரசரை 

அவமரியாதை செய்தும் இவர் என்மீது குசோ தமுடைய சாகவில்லை, மாழுய் 

எனது இதத்தை இச்சித்கனர்; ஆகையால், இவ்வாசரிடத்ேே குரோ sarap. 

இவ்வாசரிடத்ேே குசோதமிருக்குமாயின், அபராதியாய எனது இதததை இச) 

wer rer np. 

அல்லது யான்முன்னர் எனது குருவாயிலாயும் சாஸ் இரவாயிலாயும இது 

கேட்டுளேன் :--பிரஹ்மகதையுணாஈத ஒருவனைபன்றி மற்ிறலலாபபிராணிகளி 
னிருதபத்தையும கா மககுசோ தங்கள்விடா. பிரஹ்மததையுணர்நத புருஷனி 

டத்தே காமககுரோதங்களிரா. இஙகனம குருசாஸ்தி வசனத் இனாலும் இவ் 

வஜாதசத் தரு ௮ரசசே பிரஹ்மததை புணாஈதவசெனத துணியபபடுவா ; 

ஏனெனின், இவ்வாசரிடத் 2த காமககுசோதங்களின் அபாவமிருத்தலின் ; ஆகை 

யால் இத்தகைய பிரஹ்ம வேததாவாய ௮சசரைப பரித்தியாகமசெய்து பிரஹ்ம 

வித்தையை யடையும்பொருடடு வேறொரு தேவதையின் சமீபஞ்செலலல எனக 

குசிதமன்றாம். 

௮ல்லது தேவதைகளால் பிரஹ்ம விததை கிடைபபதில் எனககு 8யமுண் 

டாகின்றது ; ஏனெனின், இவ்வுலகின்௧கண்ணே எங்கனம் மனுலஷாஇகளின் 

பிரத்தியக் தரிசனம் உண்டாமோ, ௮ங்௩கனம தேவதைகளின் பிரத்தியக்ஷ 

தரிசனம் எவனுக்கும் உண்டாவதின்றாம தேவதைகளின் தரிசனத்தின் பொரு 

ட்டு ௮ேக காலபரியந்தம் யான் தவத்தைப் புரியினும இப்பிறபபின்கண்ணே 

எனக்கு ௮த் தேவதைகளின் தரிசனம உண்டாமோ அல்லது மறுபிறப்பிலுண் 

டாமோ என்னும் 8யம் எனக்கு உண்டாகின்றது. அல்லது மகத்தாய தவம் 

புரிந்து இப்பிறப்பின்கண்ணே தேவதையின் தரிசனம் இடைப்பினும், சர்வ தேவ 

தைகளினும் முக்கெமாய பிரஹ்மவேத்தா தேவதையின் தரிசனம் கிடைப்பது 

மிகவுந்துர்லபமேயாகும். அல்லது தவத்தின் மசிமையால் ஒருகால் ௮ம்முக்கிய



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷ்த£ உபநிட ௨௫௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ASS 

பிரஹ்மவேத்தா தேவதையின் தரிசனமும் எனக்குக் Gonaas கூடுமேனும், 

௮ த்தேதவதை போகமிகுகியோடு கூடலின், இரஜோகுணத்2தாடு கூடியுளதாத 

லின், என்பொருட்டுப் பிரஹ்ம விதயா உபதேசத்தைச செய்யுமோ, ௮ல்லது 

செய்யாகதோ, அல்லது ஏதாவது இரவியாதி பதா£த்தங்களை யடைவித்து எனக்கு 

மோகத்தை யுண்டாக்குவிடுமோ, என, இவவகையாய சம்சயம் எனக்கு உண்டா 

இன்றதாதலின் தேவதைகளின் உபதேசத்தால் பிரஹ்ம வித்தையின் ௮டைவில் 

எனக்குச௪ சம்பாவனையின்றாம். தேவதைகளின் பேறாய் இவ்வுலகின்கண்ணே 

இசாநின்ற எவ்வளவு பிராஹ்மண, க்ஷத்திரிய, வைசியரென்னும் மூவருணத்தில் 
பிரசித்த வி தவான்களுள்சோ, அவரியாவருமே என்னால் ௮பஜெயதக்தை ௮டைக 

தவசே யாதலின், ௮வ.சாலும பிரஹ்ம வித்தை யடைவின் சமபாவனை (எண்ணம்) 

எனக்கு உண்டாவதின்றாம். இவவண்ணம ஆராய்ஈது, ௮பபாலாகெ பிராஹ்ம 

ணா பிரஹ்ம விகதையை யடையுமபொருட்டு, ௮ல். சததின்கண்ணே காஷ்டத்தை 

எடுத்துகொண்டு ௮வவாசசரின் சமீபக 2தசென்றனர். பிராஹ்மணா, கூத்திரியா, 

வைசியா என்னும் மவசையாய பாலகரும், எட்டாவது வருஷத்தில ௮ஸ்தத்.இல் 

காஷ்டத்தைக் கவர்ஈதுகொண்டு, தரியாது சமீபத்தையடைரச் ௮, இவ்வகையாய்ப் 

பிராத்திப்பர், ஹே பகவன் ! யான் உமது சிஷ்யன் ஆகையால், எனக்கு உப 

தேசம் செய்விசாக என்ஞா, அ௮ங்கனமே பாலாடுப் பிரா ஹ்மணரும் ௮வவசசர் 

பாலடைந்து இங்ஙகனக கூறுவாராயினா 3 aD பகவன் 7 யான் தங்களுடைய 

சிஷ்யன ஆகையால, என்பொருடபெ பிரஹ்ம வித்தையின் உபேதசம் செய் 

வி.ராக. இவ்வகையாய வசனததால பாலாடியானவர் இவ்வர் சதத்தைப போதிப் 

பவ.ராயினா. இவ்வுலகின்கண்ணே எபபுருஷன் பிரஹ்ம வித்தையால் ௮தஇகனோ 

௮ப்புருஷனே குருபதவியினுககு யோக்கியனாவன் ;) அவன் மறையோனேயாகுக, 

அல்லது க்ரததிரியனேயாகுக, yong வைசியனேயாகுக, ௮ல்லஅ சூகதரனே 
யாகுக, அலலது ஸ்இரீயேயாகுக, அலலது நபும்சசகனேயாகுக, ௮ல்லது இராக்ஷ 

சமனையாகுக, எவ்வாறருனும் பிரஹ்ம விததை யுடையவனே குருபதவியிலுக்கு 

யோகூயமை. எபபுருஷனுக்குப பிரஹ்ம விததையின் அடைவு உண்டாகவில் 

லையோ, அவன் பிராஹ்மணனே ஆயினும் ௮ன்னிய வித்தைகளில பிரஹஸ்ப௫இக் 

குச சமானமன பாவன், ஆபினும அ௮பபுருஷன் திஷ்ப பதவியிலுக்கே யோகூயனா 

வன், குரூபதவியினுக்கு யே.ச்யெனன்றாம. ஒரு பிசஹ்ம வேத்தாவே குருபதகியி 

லுக்கு யோக்கியனாவன். இங்கனம தமது ௮பிபபிசாயகதை ௮பபாலாஏயானவர் 

உணர்த்து வைபபாசாயினா. ஹே Aaa! இங்கனம ௮பிமானமற்ற பாலாடப் 

பிராஹ்மணரை ௮ஜாதசக்துரு அரசாகண்டு தமது ௮சனததினின்றும எழுந் 

தனர். இருகையையுங் கூப்பி ௮வ்வாசா பாலாகியின் பொருட்டு ஈமஸ்காசம் செய் 

தனர். இவ்வகையாய வசனத்தை ௮வ்வாசா பாலாபபெ பிராஹ்மணரின்பொரு 

ட்டுக் கூறுவாராயினர் :--ஹே பாலாபெ பிராஹ்மண3ச / இவ்வுலகின்கண்ணே 

பிரஹ்மாவானவர் பிசாஹ்மணத்வ ஜா. தியையுடைய சர்வப பிராஹ்மணர்களையும 

குருரபமாய் உண்டாககியுள்ளார் ) க்ஷததிரிபாதி ௮ன்னிப வருணங்களை இயல் 

பாயே சிஷ்யரூபமாய்ப பிரஹ்மாவானவர் உண்டாக்கியுள்ளார். ஆகையால், ஹே



௨௫௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (ழன்றவது 

பாலாடுப் பிராஹ்மணசே £ரீர் பிரா ஹ்மணசாயிருநதும் ௯௩ தீதிரிய£ாய எனது 

தஷ்ய பாவரூப விபரீத கருமத்இன் இச்சையை எ.தன்பொருட்டுச் செய்இன்நீர் ; 

மற்றோ இவ்விபரீ த கருமம் செய்தல் உமக்கு உசிதமன்றாம். 

அல்லது ஹே ௮ர்தணசே.! விபரீத கர்மத்தின்கண்ணே முயற்சி முக்காச 

ணங்களாலுண்டாம். ஒன்றோ குசோதத்தாலாம், மற்றொன்றோ பயத்தாலாம், 
மற்றொன்றோ ௮ஞ்ஞானத்தாலாம். அவற்றுள், கு?சாதத்தாற் தங்களுக்கு இவ் 
adults கர்மத்தின்கண் முயற்சி உண்டாயிருக்குமாயின், என்பேரில் ௯மை 

Ceti g: ௮க்குசோதத்தை நிக்கக்கொள்ளுங்கள். கருத்தினவாம் அற்ப புத்தி 

யையுடைய பாலகனாப யான் இராஜதாமத்தை அ௮ங்கீகடித்.த, எவ்வெக் கொடு 

மொழி தங்கள் பொருட்டுக் கூ.றரினேனோ, ௮வ்வெல்லா எனஅ அபசாதத்தையும் 

தாங்கள் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் ; அவ்வாறு பொறுத்துக் கோடல் மறை 

யோர்கயெல்பாம். 

! யான் தங்கட்குக கொடுமொழி அல்லது ஹே பாலாடிப் பிராஹ்மணரே 

கூறியதானது, ௮பராதமின்றிக கூறியதன்றாம் , மறறோ யான் அ௮ரேகர் வாயி 

லாய்ப் பாலாயொனவர் தனமதத்தாலும், குலமதத்தாலும், வித்யாமதத்தாலும் 

அநந்தம் சாதுப் பிராஹ்மணர்களை நிராதரம் செய்துளா£ ; யான் எவ்வண்ணம் 

கேட்டிருந்தேனோே முன் அவ்வண்ணமே தங்களைக் கண்டனன். இக்காசணத் 
தால் தங்கள் மதநிவிர்த்தியின்பொருட்டு யான் தங்களுக்குக் கொடுமொழி 

கூறினேன். தங்கள் பொருட்டுப பிரயோகித்த கொடுமொழியானது எனது 

பிசமாதத்தாற் கூறியதன்றாம். மற்றோ தாமசாஸ் தரத்தின் முனுசாரமாய்க் 
கூறியதாம் ; ஏனெனின், தாமசாஸ்இரத்தின்கண்ணே இ கூறப்பட்டுளத:-- 

து.சாசாரியாய பிசாஹ்மணனுடைய அுராசாணத்தை ஈன்றாக நிர்ணயம் செய்து 

gree wes பிராஹ்மணசை வாக்கால் நிசாத.ரம்செய்க என்பதைத் தாம 
சாஸ் இரத் இின்கண் யான் கேட்டுளேன். இககாசணத்இனாலே யான் தங்கட்குக் 

கொடுமொழி கூறினேன். 

அல்லது, ஹே மறையோசே ! தங்கலைபபோன்ற பிராஹ்மணர்களே என் 

பொருட்டு இராஜ தருமதகதை உபதேசித்தனர். ௮த்தாம அசாணத்தின்கண்ணே 

எனது பிரமாதமேதேலும் தமக்குக் காணப்பெறினும் பாலகனாய என்பேரில் 
க்ஷ்மை செய்யவேண்டும். ஹே மறையோசே / தங்களது சகலக்கத்தைக் கண்டு 
எனக்கு மிகவும் சோகமுண்டாகின்றது. யானும் எனது அசசும், ௮7௪ தன்மங் 

களும் 28 யென அவருக்குக் கனவேயன்றோ. அரசர்களின் தர்மங்களை ௮௭2 
கரித்தல்லவா யான் பிசாஹ்மணரை நிரா தரிக்கும்படி நேரிட்டது. 

அல்லது ஹே பாலாபபெ பிராஹ்மணசே. எனது பயத்தால் நீர் இவ்விபார£த 
கர்மத்தின்சண் முயன்று இருப்பீராயின் ௮து ஒருகாலும்கூடாஅ ) ஏனெனின், 

ரீச ஜா.தியையுடைய யாதாயினும் ஓர் ௮பராதப் பிராணியிருப்பின், அதனையும் 

யான் கொல்வதில்லையாயின் உம்மைப்போன்ற உத்தம பிசாஹ்மணர்களை யான் 
எங்கனம் கொல்வன். ஹே பிராஹ்மணரே! எவனாயிலும் ஒரு புருஷன் திருடு



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உப நிட ௨௫௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 2st 

தலாகயெ முதல் ௮பராத.த்தைச் செய்யின், ௮ச்சோச புருஷரின்பொருட்டுச் தனாதி 

பதார்த்தங்களைக் கொடுத்துத் இருடுதலினின்றும் யான் கிவிர் த்தசெய்கன்றேன். 

௮.த் தனத்தைக் சுவர்ந்தும் ௮ப்புருஷன் மீண்டும் இருடல்வடிவ மற்றோர் ௮பராதத் 

தைச் செய்வானாயின், அப்புருஷனை எனது தேசத்தினின்றும் யான் வெளிப் 

படுத்தி விடுகின்றேன், தேசத்இினின்றும் வெளிப்படுத்திய பின்னரும் ௮ப்புரு 

ஷன் இருடுதல்வடிவ மூன்றாவது ௮பராத,த்தைச் செய்வானானால், நாயின் காலுச் 

குச் சமானமாய அ௮காரத்தோடுகூடிய இரும்பு முத்திரையை ௮க்கனியின்கண்ணே 

நன்றாகக் காயவைத்து, ௮த்திருடனுடைய மஸ்தகத்தில் அடையாளம் செய்து 
விடுவேன். அப்புருஷன் மீண்டும் கான்காவதுமுறை இருடுதல் முதலிய ௮ப 

ராத.த்தைச் செய்யின், அப்புருவனுடைய ஒரு கையை யான் வாங்கவிடுவேன். 

அப்புருஷன் மீண்டும் 8ந்தாவதுமுறை இருடுதல் முதலிய ௮பரசாதத்தைச் செய் 
யின், அவனுடைய மற்றொரு கையையும் வாங்இவிடுவேன். அப்பு ர௬ஷன் மீண் 

டும் ஆராவதுமுறை திருடுதல்மு கலிய ௮பசாதத்தைச் செய்யின், ௮வலுடைய ஒரு 

'காலை வெட்டி விடுவேன், அப்புருஷன் மீண்டும் ஏழாவதுமுறை இருடுதல்முதலிய 
௮பசாதத்தைச் செய்யின், ௮வனுடைய மற்றொரு காலையும் வெட்டிவிடுவேன். 
இங்கனம், ஏழுமுறை ௮பராதஞ் செய்யபபெற்ற புருஷனை யான் பிராணனற்ற 

வனாய்ச் செய்வதில்லை. எட்டாவதுமுறை ௮ப்புருஷன் ௮பசாதஞ் செய்யின், 
௮வனை யான் கொன்றுவிடுவேன். ஹே பாலாபெ பிசாஹ்மணசே 7? போரின்கண் 

ணும் பகைவனைத் தர்ம யுத்தத்தினுலேயே யான் கொல்வேன். அதர்மத்தால் 

எச்சத்துருவையும யான் கொல்வதில்லை. ஏனெனின், சூரவீரர் யுத்தஞ்செய்யும் 
பொருட்டு எனது எதிரில்வரின், பதினாறு வயதுக்குமேல் ஐம்பது வய.தக்குட் 

பட்டவர்களடயும், சாவதானராயும, முதலில் என்மேற் பாணத்தைச செலுத்திய 

வராயும் இருப்பின், யான் கொல்வதுண்டு, கிழத்தன்மை யுடையவனையும், 

பாலிய ௮வஸ்தை யுடையவனையும், ௮சாவதான புருஷனையும் போரின்கண்ணே 
யான் கொல்வஇல்லை. பகைவரையும் அ௮பசாதி புருவரையும் யான் கொல்வ 

இல்லையாயின், சம்பூர்ண தேகதாரிகளாற் பூஜிக்கப்பட்ட பிராஹ்மணராசயெ 

உம்மை யான் எங்கனங் கொல்வேன் ) மற்றே பிசாஹ்மணை ஒருகாலும் யான் 

கொல்வதில்லை. ஆகையால், ஹே பாலாடப் பிராஹ்மணரே. இவ்வகையாய 

எனது இயற்கையை விசாரித்து நீர் பயமற்றவராகலாம். கருத்திதுவாம் :-- 

பிராஹ்மணனாப் க்ஷத்திரியலுக்குச் சஷ்யனாதலாய விபரீ தகர்மம் இண்டு லோகத் 

இன்சுண்ணும் நிந்திதமாம்) அற்நிந்தித கர்மத்தின்கண் எனது பயத்தால் நீர் 

மூயலாதொழிய வேண்டும். 

ஹே பாலாடுப் பிராஹ்மணரசே ! நீர் உம்முடைய ௮ஞ்ஞான நிவிர்த்தியின் 
பொருட்டு இவவிபாீ£ த சாமத்தின்கண்ணே முயல்வதாயின், முன்னுள்ள தங்கள் 

குருவினிடத்தே நீர் செல்லலாம்) ௮வர் தம் உபதேசத்தாலேயே உமது ௮ஞ் 

ஞான நிவிர்த்தியுண்டாம். ஹே பாலாஇப் பிராஹ்மணரசே ! உன்பொருட்டு யான் 

ஈமஸ்காசம் செய்கன்றேன். எவ்விடத்தினின்றும் நீர் வர்தீசோ, அவ்விடத்இற்கே 
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௨௫௮] ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ழன்றவது 

மீண்டும் நீர் செல்லுதல் வேண்டும். ஸ்ரீ குரு கூறல்:--ஹே சிஷ்ய! இங்கனம், 

அ௮ஜாதசத்துரு ௮சசரானவர் பாலாடப் பிராஹ்மணரின் பொருட்டுக் கூறவே ௮ப் 

பாலாஏயொனவர் வஅச்சபையினின்றும் செல்லவில்லை. மற்றோ தமது இலஜ்ஜையை 

யும், சந்தையையும், உணர்த்தி வைப்பான் வேண்டி கீம் முகமுடையாய்ப் பாதத் 
இன் நுனிப்பாகத்தால் பூமியைக் சறுவா.ராயினர் ) பெருமூச்சு விடுவாசாயினர். 

இங்கனம் பாலாஇப் பிசாஹ்மணரின் சரீரசேஷ்டையைக் கண்டு, ௮வவரசர் பாலாக 

யாரின் இருதயக் கருத்தை யுணர்ந்தனர் ஆண்பெ பிரா ஹ்மணராயிருந்தும் க்ஷத் 
திரியனது சஷ்யனாதல் என்னும் விபரீத கர்மத்தின்கண் இச்சையுண்டாய பாலாட 

யாரின் இலஜ்ஜையை,&ழ்முகமாயிருத்தல் பாதத்தாற பூமியைக்கீறல்வடிவ இரண்டு 

சேஷ்டையால் இராஜா ௮றிந்தனா, இவ்வ சசரைப பரித்தியாகம் eu gO 

எங்கனம்யான் பிரஹ்மவித்தையை யடைவன என்பதாய பாலாகிப்பிசா ஹ்மணரின் 

தந்தையைப் பெருமூச்சு வடிவ சேஷ்டையால் இராஜா அறிந்தனர் ) ஏனெனின், 

பாதத்தாற் பூமியைக் சறலும், தாழ்ந்த முகமும, இலஜ்ஜையாலன்றி யுண்டாக 

மாட்டாது) மற்றோ இலஜ்ஜையாலேயாம். ௮ங்கனமே பெருமூச்சுக் ளம் 

பலும் சிந்தையின்றியுண்டாகமாட்டாது ) மற்றோ சிர்தையாலேயேயாம். கருத் 

இதுவாம் :--எவ்வஸ்து எவ்வஸ்தஅுவின்றியுண்டாகாதோ எவ்வஸ் தயிருப்பின் 

எவ்வஸ்.து உண்டாகுமோ, ௮வவஸ்துவால் தனதுமானமுண்டாம். எங்கனம் 

௮க்னியின்றித் தூமம் உண்டாகாதோ, அ௮க்கினியிருபபின் தாமமுண்டாமோ 

௮.தனால் தூமரூபஏதுவால் பர்வகாதிகளிடத்தே அக்கினியின் ௮நுமானமுண் 

டாமோ ௮ங்கனம, இலஜ்ஜையினாலன்றித் தாழ்ஈதமுகமும் பாதத்தாற பூமியைக் 

இறலும் உண்டாகாது) மறறோ இலஜ்ஜையினாலேயே உண்டாம். ௮தனால் தாழ்ந்த 

முகம பூமியைக் 8றல்வடிவ இரண்டு ஹேதுககளினால பாலாகியாரின் இலஜ்ஜை 

யின் ௮னுமானததை இராஜாசெய்தனர். அ௮ங்கனம் சிஈை தயினாலன்றிப பெருமூச் 

சுக்கெம்புக லஓுண்டாகாது) மறறோ சிரதையினாலே?ய யுண்டாம. கையால் 

பெருமூசசுவடிவ ஏதுவால பாலாகபபிராஹ்மணர் சிக்தையின் ௮றதுமானத்தை 

இராஜாசெய்தனர். ௮ன்னியபுருஷனுடைய ௮ந்தக்கரணத்தின் தர்மங்களாய இல 
ஜ்ஜை, சந்தைகளின் (9சத்தியக்ஞானம் ௮ன்னிய புருஷனுக்குண்டாவ இன்றும் ; 

மற்றோ ௮றுமிதி ஞானமுண்டாம். இங்கனம பாலாகிபபிரா ஹ்மணரின் ௮பிப்பிசா 
யத்தை ௮றிந்து ௮வ்வாசர் பாலாடப்பிரா ஹ்மணரின் பொருட்டுக் கூறுவா.சாயினர்; 

ஹே பாலாடப் பிராஹ்மணரசே ! உத்தம வர்ணத்தோடு கூடிய தர்மாத்மாவாய 

பிராஹ்மணர் இந்த க்ஷத்திரியர் என் பொருட்டுப பிரஹ்மவிச்தையின் உபதேச த் 

தைச்செய்வர் என்பதாய இச்சைகொண்டு கூ£த்இரியர்களின் சமீபம் செல்வாம் 
என்பதாய விபரீ தகர்மத்தை யானத்தியந்தம ௮றுசதமா யெண்ணியுள்ளேன் ; 

ஏனெனின், தாம யாகத்தைச் செய்தல், மற்றொரு யஜமானன் பொருட்டு 

யாகத்தைச் செய்வித்தல், தாம் வித்தையை அத் தயயனம் செய்தல், சஷ்யா் 

களின் பொருட்டு வித்தையை ௮த்தியயனம் செய்வித்தல், தாம் தானம் செய்தல், 

தூயோனயாய யஜமானனிட த்திருந்து தானம் வாங்கல் என்னும் ஆறுகர்மங்கள் 

பிராஹ்மணர்க்காகச் சாஸ்இ.ர.த்இன் கண்ணே கூறப்பட்டுள்ள௮. தான் மகத்தை 

யாற்றல், தானமீதல், வித்தையை அ௮த்தியயனம் செய்தல் என்னும் மூன்.றுகர்மங்



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உபதிட ௨௫௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 25% 

களும் பிசாஹ்மணர்கட்குச் சமானமாயே க்ஷத்திரியர்கட்குமாம். ஆனால் யாகத் 

தைச் செய்வித்தல், வித்தையை ௮த்இபயனம் செய்வித்தல், கானமேற்றல் என்னும் 

மூன்றுகர்மங்களும் க்ஷத்இிரியர்கட்கு எச்சாஸ் தரத்தின் கண்ணும் கூ ற்வில்லை, 
ஆகையால், ஹே பாலாடப் பிராஹ்மணசே ! ஆசாரியனாய்ப் பிசாஹ்மணரின் 

பொருட்டு, வித்யா உபதேசம் செய்வதின்கண் எனக்குச் சால் இரரீ இியாய் 
அ.இகாசமின்றாமென்றாலும், என நிபமமிஎவாம் :--தர்மான்மாவாய பிராஹ் 

மணர் தனமுதலாகப் பிராணபரியந்தம எவ்வஸ் அவைக் கேட்பினும் கொடுப் 

பதென்பதாம. கையால், ஹே ௮ஈதணசே ! பிராஹ்மணராய நீர் எனது 
ஆூரியராயினும் £8ர் என்னிடத்ேே பிசஷ்மவித்தையை யா௫த்தீர்; உம்பொருட்டு 

யான் பிராணனிலும் ௮ இப்பிரியமாய பிரஹ்மவித்தையைக் கொடாவிடின் எனது 
நியமம் பங்கமாய்விடுமாதலின், எனது நியமத்தைக்காப்பாற்றும் பொருட்டு 

யாசக குருவாய உமக்குப பிரஹ்ம லிததையின் தானத்தை யான் செய்கின்றேன், 

, ஆகையால் உமக்கும் எனககும் குருசிஷ்பபாவ சமபஈதமின்றாம்) மற்றோ *தாதா 

யாசக பாவசம்பஈதமிருக்குக, கருத்திஅவாம் :--உம்மிடத்தே சிஷ்பமதியை 
வைத்து என்னிடததே குருமதியை வைத்து, உமபொருட்டு யான் பிரஹ்மவித் 

தையைக் கூறவிலலை. மற்றோ உம்மிடத்தே யாசகபுத்தியால் என்னிடத்தே தாதா 
புத்தியினால் உமபொருட்டுப் பிரஹ்ம வித்தையின் உபதேசத்தை யான் செய்கின் 

றேன்) ௮ரதப பிரஹ்மவிததையை மீர் கேட்பீராக, இங்கனமியம்பி ௮வ் 

வரசர் பாலாபபபிராஹ்மணரை ஈமஸ்கரித்தனர்; தமது சம்மாசனத்தின்மீது 

பாலாடுப்பிராஹ்மணரை உட்காரவைத்தனர் ) அவ்வசசசோ பூமியின் கண்ணே 

யிருஈ தகொண்டு பாலாடுபபிசா ஹ்மணரின் பொருட்டுப பிரஹ்மவித்ை தயி லுபதே 

௪த்ைத௪ செய்தனர். ௮ரசா கூறல:--ஹே பிராஹ்மணசே ! பிராணாஇி ஜட 

பதார்த்தங்களின் வேறாப்த தேசகாலவஸ்து பரிச2௪தமற்றதாய்ச் சுவப்பிர 

காச ரநத சொருபமாயது ஆன்மாவாம். அதனையே நீர் பிரஹ்மரூபமாய 

௮றிர துகொள்வீராக என, இங்கனம் கூறிய ௮சசர் வசனத்தைக் கேட்டுண்டாய 

விசுவாசத்தோடு கூடிய பாலாடப் பிராஹ்மணருக்கு, ௮ன்வய வியதி3ரகத்தால் 

ஜடப்பிசாணனுடைய ௮னான்மத் தன்மையை யுணர்த்இிவைக்கும் பொருட்டு, ௮வ 

are? தமதாசனத்இனின்றும் எழுர்து அந்தணரின் கையில் தமதுகையைத் தார 

ணஞ்செய்து சம்மாசனத்இனின்றும் பாலாபெபிராஹ்மணசை இறக்கனர். 4குகய 

௮ர்த்தத்தைச் சபையின்கண்ணே யுபதேசித்தல் கூடாதாம்; அக்கா. ரணத்தால் 

சபையைவிட்டுப பாலாகியாரோடும் அ௮சசர் ௮கதப்புரத்தின் சண்ணேசென்றனர். 

ஆண்டு ௮ந்தப்புசத் தின் வாயிலில் ஒருவன் உறங்கிக் கொண்டிருர்கனன். சாவ 

இர்இரியங்களின் சேஷ்டையற்ற கேவலப்பிராணன் மாத்இரம ௮ப்புருஷனுக்கு 

சலித்துக்கொண்டிருக்தஅ ) அவ்வுறங்குவோன்சமீபத்தே ௮ந்தணசோடு கூடிய 

அரசர் நின்றனர். பாலாகிப்பிராஹ்மணரின் ௮பிமதமாய பிராணனஅ அன்மத்தன் 
  

ச் தாதா--ஈசையாளன், 1 குயெ- இரசூய,



௮௬0 ப்ரீ ஆத்மபுசாணம். [ழன்றவுது 

மையை நீக்கும்பொருட்டு, அவ்வாசர் பாலாடப்பிசாஹ்மணர் அறிந்துள்ள 

பிராணனது சம்பூர்ண நாமங்களை உசத்த சத்தத்தால் உச்சரித்து ௮வ்வுறங்கிய 
புருஷனை எழுப்பினா. 

இப்போ அந்தப் பிசாணனஅ நாமங்களைக் காண்பிப்பாம்:--ஹே ஆதித் 

இய ரூப! ஹே சர் தர ரூப! ஹே பிருஹத்! ஹே பாண்ட நீரக! (இதன்பொரு 
of தவாம் :--வெண்ணிறம் வாய்ந்த ஜலத்தை ஆசரயம் செய்யும் பொருளே !) 
(ஹே நீரசம்விருத்த இசன்பொருளிதுவாம்:--ஓசே வஸ்.இரத்தால் ழும் மேலம் 
புருஷன் மறைவுற்றவனாவன் / ௮ துபோலக் சீழும் மேலும் ஜலத்தால் மூடப் 

பட்ட வஸ்து வே !) ஹே பிரியதரிசன / ஹே சோமநாம் | Cap Gar apie cer 

களின் ௮ரசே! ஹே தீப்தி சகஸ்ரபாக் 7 (இதன் பொருளிதவாம் எண்ணிக் 

கைபற்ற தேவதை வடிவக் ரரெணங்களோடு கூடி. பவஸ் துவ 7) இங்கனம் பிராண 

னது சமஷ்டி ரூபத்தைக் கூறுவதாய சூரியாதி தேவதைகளின் வாசக ரநாழக்களை 
உரத்த சத்தத்தால் உச்சாரணம் செய்து ௮வவரசர் பிராணனை பழைத்தனர் 
எனினும், பிராணன் ஈனவை யடைபவில்லை ) ஏனெனின், பிசாணன் அசேதன 

மாம், இக்காணத்தினுலேயே ௬௧ துக்கரப பலத்தின் போக்தா பிராணனன் 

ரூம். எங்கனம், ஜடமாய கடமானது, ஹே கடமே! ஹே குறுகய கழ ச் துடை 

யதே ! ஹே ஜலதாரணஞ்செப்யும் பெ. ௬ள ! என்றற்றொடக்கத்து நாமங்களால் 
அழைக்கப்பெறினும், ௮து தன்னையும் அழைக்கும் புருஷனையும் ௮றிவ இன்றாம். 

இக்காணத்தாலே கடம் ௮ச௪தனமாமோ, அங்ஙனம் பிராணலும் அசேதன 
மாம். இங்கனம் ௮வ்வசசர் தஇத்துபாதி நாமங்களால் அழைத்தும் பிராணன் 
தன்னையும் ௮சசரையும் ௮றியாதபோது ௮க்தணர் கடத்தைப்போலப் பிராண 
னிடத் தும் ௮னான்மத்தன்மை நிச்சயம் செய்தனர். அதன்பின்னர் அவ்வரசர் 

இவ்வண்ணம் ஆசாய்ர்தனர்:--மனவாக்குகட்கு விஷயமில்லாத சுத் ௪ ஆன்மாவைக் 
கடாதிகளைப் போல இ.த என்னும் தன்மைவடிவத்தால் சாக்ஷா£ச் சம்போதனஞ் 

செய்வதில் (ரேசே யழைப்பதில்) எவர்க்கும் சமர்த்தமின்றாம் ; ௮றிவஇலும் 
எவர்க்குஞ் சமர்த்தமின்றாம். ஆகையால், தூலாருதஇ நியாயுத்தால் சுத்த தன் 

மாவையுணர்த்தி வைக்கும்பொருட்டு முதலில் போக்தாவடிவ விசிஷ்ட ஆன்மாவை 

அறிவிக்கும் உபாயத்தை ௮வவரசர் செய்தனர். கருத்திதுவாம் :--௮,ச்தியந்தம் 
சூக்கும ௮ரந்ததி ஈகூத்தத்தை அறிபாகின்ற புருஷன் அர்டிபன் எவனுக் 
கேளும் அருந்ததிபைக் சாண்பிச்க2வேண்டுமாயின், முதலிலே வாஸ் தவ அருந்த 
இயைக்காண்பியான்; ஏனெனின், ௮ருக்ததி ஈக்த்திம் ௮இ சூக்குமமாம், ஆகை 

யால் முதலி2லயே அதன்கண் ௮வன ௮ இருஷ்டிபோய்ச் சோமாட்டாது; மற்றோ, 

அவ்வருர்த.தியின் சமீபத் இலிருப்பகாய தூல ஈக்ஷத்.திரங்களை ௮ருர்ததியென முத 

லிற் காண்பிப்பன், ௮ர்தத் தூல ஈக்ஷத்தரங்களின்கண்ணே அவனது திருஷ்டி. 
சேர்ந்த பின் பையப்பைய அ௮வ்வாஸ்தவ ௮ருர்தஇபையும் கண்டிகொள்வன் ; 
அங்ஙனம் அவ்வாசர் பிராணனிடத்2த அ௮னன்மக் தன்மைபை யுணர்த்இச் 
சுத்த ஆன்மாவை உணர்த்தி வைக்கும்பொருட்டு, முதலில் போக்தாருூப 
விசிஷ்ட ஆன்மாவையு ஊர்த் இவைக்கும் உபாயஞ்செய்வாசாயினர். ௮வ்வுபாயத்



அந்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷ்த2 உபரசிட ated 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். RE! 

தைக்காண்பிப்பாம் :--அ௮ர்தப்புரத்இன் வாயிலில் உறங்காநின்ற புருஷனுடைய 

சையைத் தமதுகையாற் பற்றிக்கொண்டு உருட்டினார். மற்றொரு புருஷளை ஏவி 
sug pHa herp புருஷனுடைய பிற்பாகத்தே தடியால் அடிப்பித்தனர். இங்க 
னம்கையா லுருட்டியதாலும்தடியாலடித்ததாலும் உற்பன்னமாய பீடையையுடைய 

சுகதுக்க ௮ நுபவஞ்செய்பவனாப போக்தாபுருஷன் பிடையால் ஈனாவையடைர்த 
னன், பஸ்மத்தால் மறைபட்ட ௮க்கனி, பஸ்மம் நீங்கியமா தஇர.த்தே ஈன்கொளிரு 

மாறுபோல அப்புருஷன் மிகுந்த குசோத முடையவனானான். இவ்வாருய ௮வனைக் 

கண்டு ௮வ்வர்தணர் நேத்திராதி இர்இரியங்களோடு கூடி௰் போக்தாவாய ஆன் 
மாவைப் பிராணனினும் வேருய் கிசசயம் செய்தனர்; ஆனால் போக்தாவினும் 

ேவருய்ப் பு.த்.தியாஇகளின் சாக்ஷியாய சுத்த ஆன்மாவை ௮ப்பாலாப் பிராஹ் 
மணர் அறிர்தாரில்லை, 

இப்போது சுத்த ஐன்மாவே போக்தா ஏன் காது, என்றிவவாறாய வாதி 

யின் சங்கையை நிவிர்த்தி செய்யும் பொருட்டு, எந்நிமித்தத்தைக் கவர்ந்து போக் 

தாசப்தம் விசிஷ்ட அன்மாவின்கண்ணே பிரவிர்த்தமாமோ அர்நிமித்தத்தைக் 
காண்பிப்பாம : -அண்டுபபோஜன ரூபக்கரியை போக்தா சப்தத்தின் பிரகிர்த் 

இயின் நிமித்தமாய்்௪ சம்பவியாது ;) ஏனெனின், போஜன ரூபக்கிரியை நியம 

மாய்ச் சரவ போக்தாவிடத்தே யிராது. கருத்திதவாம் :--போஜன ரூபக்கரியை 
யுடையவனிடத்தே போக்தாசப்தத்இன் பிரகிர்த்தியுண்டாமாயின், யாது யாது 

கிரியையாமோ ௮ அக்கரூபமாம் என்பது நியமம். ஆகையால், அக்கவானாய 

புருஷனிடத்தேயே போக்தாசப்தத்தின் பிரவிர்த்தியாம், சுகமுடையவனாய புருஷ 
னிடத்தே போக்தா சபதத்தின் பிரவிர்த்தியுண்டாகாது, சுகியாய புருஷன் 

உலகன்கண்ணே போக்தாவெனப்படும், 

அல்லது போஜனரூபக்கரியையைப் போக்தா சப்.2த்தின் பிரவிர்த்தியின் 

நிமித்தமென ௮ங்கேரிக்், போக்தாத் தன்மையற்ற முகம், பல், நாவு முதலிய 

வற்றினிடத் தம் போஜனரூபக்கிரியை பிருக்கின்றதஅ ; ஆகையால், ௮வற்றையும் 

போக்தாவெனல்வேண்டும். முகாதிகளை எவரும் போக்தாவெனப புகல்வஇனராம். 

அல்லது, போஜனரூபக்கிரியையின் பயனாய திருப்திரூப நிமித்தத்தைக் 
கவர்ந்த போக்தாசபதத்தின் பிசவிர்த்தியண்டாமாயின், திருப்தி இருவகையாம் ; 

ஒன்றோ புஷ்டி. ரூபஇருப.தி; மற்றொன்றோ அஷ்டிருபதிருப்தி. அவற்றுள், புஷ்டி. 
ரூபத்திருப்திவானின் பெயர், போக்தாவாயின் சுவர் முதலிய ஜடப்பொருளும் 
போக்தாவாகவேண்டும் ;) ஏனெனின், மண்முதலியவற்றின் பூச்சால் (பூசு தலால்) 

பித்து (சுவர்) முதலியவற்றிற்குப் புஷ்டியுண்டாம், உலகின்சண்ணே பித்திமுக 

லியவற்றை எவரும் போக்தாவென்பஇன்றாம். ஆகையால், புஷ்டிரூபத்.திருப்இயும் 
போக்தா சப்தத்தின் பிரவிர்த்இயின் நிமித்தமன்றாம் ; மற்றோ எஞ்சியதால் சுகக் 

கரூபத் இருப்தியே போக்தா சப்தத்தின் பிரவிருத்தியின் நிமித்தமாம். ௮ச்சுகதக் 
கம் இசண்டி எள்ளும் சுகமேபோசசப்தத்.இன் முக்கியப்பொருளாம். அக்கம் போக 

சப்தத்தின் முச்சி ௮ரததம் ௮ன்றாம், மற்றே கெளண அர்த்தமாம்) ஏனெனின்,



௨௬௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [ழன்றவது 

உலூன்கண் வனிதாதி (ஸ்திரீமுதலிய) விஷயஜன்னிய சுகமுடைய 'புருவனுக்கே 

போகவானெனப் பெயராம். சூலத்தின் (துக்கத்தின்; கண்ணே யிசாகின்ற 

புருஷனையெவரும் போகவானெனப் புகல்வதின்றாம். ஆகையால், போகசப்த,த்இன் 

முக்யெப்பொருள் துக்கமன்றாம். 

சங்கை:--- துக்க தன்கண் சுகரூபத் தன்மையினாலே போகசப்தத்தின் அரத் 

தத். தன்மை உண்டாகவேண்டாம். அனால், சுகத்தை யுண்டுபண் ணுர்தன்மைவடி. 

வாய்த்துக்கத்இற்குப்போசசப்தத்தின் ௮ர்த்தத்தன்மை ஏன் உண்டாகமாட்டாது. 

சமாதானம் --இவ்வுலகன்கண்ணே எப்புருஷனுடைய பிரீ தியையும் துக்கம் 

உண்டாக்குவதில்லை யாதலின் அ௮த்துக்கத்தால் சுக வடிவதிருபதி சம்பவியா.து. 

கருத்திதுவாம் :--எபபதார்த்தத்தின் கண்ணே பிரீதியண்டாமோ ௮ப்பதார்த் 

தமே சுகரூப இருபதியை யுண்டாக்குவதாகும். அக்கத்தின்கண் எப்பிராணிக்கும் 
பிரீதியுண்டாகாது ; ஆகையால் சுகரூப திருப்தியைத் துக்கமுண்டாக்காது, 

அல்லது அதநுகூலமாய வனிதாதி விஷயங்களை யடிக்கடி போடுப்பதால் 

புருஷருக்குச் சுகமுற்பன்னமாம். ௮தனை யுலகினர் திருப்தி யெனக்கூறுவர். 

௮.த்இருப்தி அறுகூல பதார்த்தங்களாலுண்டாம்; பிரதிகூல அுக்காதகளால் 

ஒருகாலும உண்டாகாது. ஆகையால் போகசப்தத்தின் முக்கயெப் பொருள் 

துக்கமன்றாம் ) மறரறோ போகசபதத்தின் கெளண அர்த்தம் துக்கமாம். தேவ 

தத்தன் ஈம்மம் என்னுமிடத்2த சிம்மசபதத்தின் முக்கெப்பொருள் மிருக 

ராஜாவாய பசு விசேஷமாம்) தேவதத்தனோ சிம்மசப்தத்தின் கெளணப்பொரு 

ளாம். இம்மத்தின்கண்ணே யிராநின்ற குராத்வாதி குணங்கள் தேவதத்த 

னிடத்தும் உள ) ஆகையால் அவனைச் சிம்மமென்பர், அதுபோலப் போகசப்தத் 

தின் முக்யெப்பொருள் சுசமாம்) கெளண அர்த்தம் துக்சமாம், எனெனின், 

எங்கனம் சுகத்தினடைவு புருஷனுடைய சத்தத்இின்கண் யான் சுயொயுள்ளேன் 
என்லும் ௮பிமானரூப ௮திசயத்தன்மைபை உற்பன்னம் செய்யுமோ, ௮ங்கனம் 

துக்கத்இனடைவும் புருஷனுடைப சித்தத்தின்கண் யான் அுக்கியாயுள்ளேன் என் 

னும் ௮பிமானரூப ௮இசயத்தன்மையை உற்பன்னமாகும, ௮இசயத்தன்மையி 

னது உற்பத்தியின் காரணத்தன்மை சுகத்தின் கண்ணேயும் துக்கத்தின் கண்ணே 

யும் சமானமாம், ஆகையால், போகசப்தத்தின் கெளண அர்த்தம் அக்கமாம் ; 

சுகமே போசசப்தத்இன் முக்யெ அர்த்தமாம். இங்கனம் ௬கதுக்க ரூபபோகத் 

இன் ஆசிரயமாய விசிஷ்ட ஆன்மாவடிவ போக்தாவின் உப?தச.த்தைப் பாலாகியா 

ரின் பொருட்டு ௮சசர் செய்தனர். ௮ப்போக்தா ஆன்மாவின் ஞானத்தால் மோக்ஷ 
க்ீதினடைவுண்டாகாஅ ; மற்றோ, சுத்த ஆன்மாவின் ஞானத்தால் மோக்ஷத்தெ 

டைவுண்டாம். இக்காரணத்தால் சுத்த ஆன்மாவை யுணர்த்தும்பொருட்டு, ௮வ் 

வாசர் ௮௫ தணருக்குக் கூறுவாராயினா:--ஹே பாலாடுப்பிராஹ்மணரே! சுகதுக்க 

ரூப போக அடைவின்காலத்தில் போக்தாருபவிசிஷ்ட ஆன்மாவின்கண் யான்௬௫ 

யான்துக்ச என்னுமநுபவத்தால் அணியப் பெற்ற யாதொரு போக் துருத் தன்மை 
யுள?தா, அப்போக்துருத்தன்மை சுத்த ௮சங்க ,ஒன்மாவின்௧ண் உண்மையாய்ச் 

சம்பவியாஅ ; மற்ற காரியகா.ரண பாவமற்ற சுவப்பிரகரச ஆரந்தரூப ஆன்மா
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வின்கண் அ௮த்திபாசச்தினலேயே போக்தருத் தன்மை ௦ Sr pap Ape. 

சர்ப்பத்தன்மையற்ற இரஜ்ஜடுவின்கண் ௮த்தியாசத்தால் சர்ப்பம் பிரதிஇயாம், 
அதுபோலச் எகலுக்கரூப போகமற்ற ௮த்விதிய சுத்த ஆன்மாவின்௧ண் ௮த்இ 
பாசத்தால் போக்அுருத்தன்மை பிரதிஇயாம். 

அல்லது சஜாதீய, விஜாதிய, சுவகத பேதங்களற்ற சுத்த ஆன்மாவின்௧கண் 
௮ஞ்ஞானரூபமாயையாலன்றிப போக்துருத்தன்மையின் oS Buren sibs 

யாது) இக்காணத்தினாலேயே வேதத்தின் தாற்பரியத்தை அறிந்துள்ள மகான்ம 

புருஷர் ௮வவத்விதீய ஆன்மாவின்கண் மாயையைக் கற்பனை செய்கனெறனர். கருத் 

இதுவாம் :--எப்பொருள் எப்பொருளின்றித் அணியப் பெறமுடியாதோ, ௮ப் 

பொருள் அப்பொருளின் கறபனையைச் செய்விக்கும், பகற்பொழுதின்கண்ணே 

போஜனத்தைச் செய்யாத புருஷனிடத்தேயுள்ள தூலத்தன்மை இராப்போஜன 
மன்றிச் சம்பவியாதாதலின், ௮த்தூலக்கன்மையானஅ ௮ப்புருஷனுடைய இராப் 

போஜன த்.இன் கற்பனையைச செய்விக்கும். அதுபோல அகர்த்கா ௮போக்தாவாய 

சுத்த ஆன்மாவின்கண் யான்சுக யான்துக்கி என்னும் யாதொரு போக்துருத் 

தன்மையின் அ௮த்தியாசமூள?தா அ௮வ்வத்தியாசம் மாயையின்றிச் சமபவியாது. 

ஆகையால், ௮வவத்தியாசம் சுத்த ஆன்மாவின்௧ண் மாயையின் கற்பனையைச் 

செய்விக்கும். இங்கனம் ௮ர்.த்தாபத்தி ரூபப்பிரமாண த்தால் சித் தமாய மாயைக்கு 
இரு சுபாவககளுண்டாம. ௮வறறுள ஒன்றோ ஆவரண ௪க இவடிவ சுபாவமாம், 

மற்றொன்று விக்ஷ்ப சக்இிவடிவசுபாவமாம். மாயையின் ௮வாணசக் இவடிவசுபா 

வம் நனவு, கனவு, லுயில் என்னும் மூன்றவஸ்தைகளிலும் இருக்கும். எ.துவரை 

ஆஈந்தசொருப ஆன்மாவின் சாக்ஷாதகாசம் புருஷலுக்குண்டாகாதோ, ௮.துவரசை 

மாயையின் ௮வாணசக்க நிவிர்ததிபாகாது ;) மற்2ரூ ௮த்விதீய ஆன்மாவின் 

ஞானத்தினாலே மாயையின் ஆவரண சக்தியினழிவுண்டாம். மாயையின் மற்றைய 

AC RSL சக் திரூபசுபாவமோ இருவகையாம். ௮வற்ழுள் ஒன்று நனவு வடிவம், 

மற்றொன்று கனவு வடிவம, எவ்வவஸ்தையின்கண் கேத்திராதி இகஇிரியங 

களால பாகெயெகடபடாதி தூலபதரர் த தங்களின் ஞானமுண்டாமோ, ௮வ்வவஸ்தை 

நனவெனபபடும். எவ்வவஸ்தையின்கண் பூவசம்ஸ்காரங்களைக் கவர்ஈ.து கேவலம் 

மனத்தாலேயே ஞானமுற்பன்னமாமோ, ௮வ்வவஸ்தை கனவெனபபடும. இந்நன 

வும் கனவும் விக்ஷேபரூபமாம். ஆகையால், ஹே பாலாகபபிராஹ்மணசே!எங்கனம் 

ஜாக்கொத்தின் கண்ணே சுகத்தையடைஈதேனும் அுக்கக்தையடைஈ?தனும் யான் 

சுயான்துக்சென்னும போகரூப ௮இசயத்தன்மை புருஷனிடத2த புற்பன்னமா 
மோ,௮ங்கனம் கனவின்கண்ணும் சுகதுக்கத் இன்௮டைவினால்யான்சுகி யான் துக்கி 

யென்லும் Gur seme oy Hew தீதன்மை புருஷனிடத்ே த யுற்பன்னமாம். கனவின் 

கண்மீண போகரூப ௮இசயததன்மைக்கு யாதொன்று ஆதாசமாயுளதோ, ௮துவே 

நனவின்கண்போகரூப ௮இசயத்தன்மையின் ஆதாரமாம. ஆண்டுக்கனவின்்.சண் 

சுக துக்க ஜன்னிய போகத்தின் ஆதாரம் கேவலம் மனமேயாம். மனத்தின் வேருய 

யாதும் கனவின்கண்ணே போகத்தின் ஆதாசமனமும். ஏனெனின், நேத்தாஇ 

இர்இிரியங்கட்கோ சனவின்சண்ணே இலயமாம்; ஆகையால், இர் திரியங்களிடத்தும்



௨௬௪ பீ ஆத்மபுராணம். [ழன்றவது 

போகத்தின் ஆதாரத்தன்மை சம்பவியாத. பிராணலும் சுத்த ஆன்மாவும் கனவின் 
சண்ணுமுள ; ஆயினும் ௮வற்றினிடத்தே போகத்தின் ஆதாரத்தன்மை சம்ப 

லியாது ; ஏனெனின், பிராணனோ ஐடமாமாதலின் ௮கனிடத்தே போகத்தின் 
ஆ.தா.ரத்தன்மை சம்பவியாது,. சுத்த ஆன்மாவோ அசங்கமாம்) ஆகையால் 
௮ தன்கண்ணும் போகத்தின் ஆதாரத்தன்மை சம்பவியாது. இங்கனம் கனவின் 
கண் இந்திரியா திகளினிடத்தே போகத்தின் ஆதாசத்தன்மை சம்பவியாது ) எஞ் 
சியதாய மனமே கனவின்கண் சுகதுக்க ஜன்னிய போகாசரயமாம். கனவின்கண் 
போகத்தினாதாரம் மனமென ௮ங்கேரிக்கப்பெற்றபோத, ஈனவின்கண்ணும் ௮ம்ம 
ன.த்தையே சுகதுக்க போகாசரய மெனவுடன்படல் தகுதியாம். 

அல்லது கனுப்போக ஆதாரமாய் மனத்ை தயக்கேரி த்து ஈனாப்போகத்தின் 

ஆதாரமாய் மனத்திலும் வேராயகதொன்றை யங்கேரிக்கனோ, கனவின்பின்னர் உண் 
டாகும் ஈனவின்சண் புருஷலுக்குக் கனவின்கண்ணே இராஜசுகத்தை யறுபவித்த 
யான்றானே இப்போது ஈனவின்சண்ணே கார்த (ஸ்.இரீ) சுகத்தையறுபவிக்கன் 

றேன் என்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞையுண்டாகன்றது. இது ஈனாக்கனாப் போக்தாக் 

களின் அபேதத்தை விலயம் செய்கன்றது; ௮சதஎசய இது அசக்சுதமா 
மன்றோ! கையால், கனாவிர்கும் ஈனாவிர்கும் ஒசரேபனரப போக்தாவையுடன் 

படல் வேண்டும. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஆகாசாதிப் பஞ்சசூச்கும பூதத்தினின்றும் 
பிசாணனது உற்பத்தியுண்டாயதாதலின், பிசாணன் ஜடமாம். அதுபோல தகா 
சாதிப் பஞ்சசூக்குமமா பூதத்தினின்றும் மனத்தினது உர்பகச்தியம் உண்டாய 
தாதலின் மனமும் ஜடமாம். ஜடப்பிராணனிடத்தே போகத்தின் ௮தாரத்தன் 
மையை எங்கனச் தாங்கள் கண்டனம் செய்தீர்களோ, ௮ங்கனம் ஜடபனச்தின் 

கண்ணும போகத்தின் ஆதா. த்தன்மை சம்பவியா.அ, 

சமாதானம் :--ஹே மறையவசே? பிராணனைப்போல மனமும் ௮சேதனர் 

தான் என்றாலும் பிராணனிலும் மனத்தின்கண்ணே விசே ஒழுளத ; ஏனெனின், 

ஆகாசாதி பஞ்சபூதங்களில் கலந்த சத்துவகுணத்தால் அந்தக்காணத்்தின் உற் 
பத்தியண்டாயது ) ஆகையால் மனம் பிரகாசசமாம், ௮காசா திடஞ்ச பூதக்சளில் 
sons இரஜோகுணத்தினின்றம் பிராணன் உற்பத்தியாய.து; அகையால் பிராணன் 
பிரகாசசமன்றாம். தீபம் சடம் என்லுமிரண்டினிடத்தம் உடத்தன்ளபத் தாபம் 
சமானமாபாயிலும் தீபத்தாகேயே சடம் ஒளிரும் , சடத்தால் தீடம் ஏளிராது. 

சங்கை :--ஹே பகவன்! ஐடமனத்தைப் பிரகாசகமேனவுடன்படின் தீபாதி 
யைப்போல மனதின்கண் டாயயெத்தன்மை இத்தமாம், 

சமாதானம் :-- ஹே பாலாடப் பிராஹ்மணசே? மனத்தின் விர்த் திரூபப் பிர 
காசம் சுதந்தரமாப் எபபொருளையும ஒளிர விடபதின்றாம்; மற்றோ சேதன.அன்மா 

வின் அபாசத்தை யபேக்ஷித்தே பதார்த்தங்களை யோளிர்விக்கும். ௮ந்தச் சேதன 
ஆன்மாவின் ௮பாசத்தைக் கவர்ந்து ௮ந்த பனத்தின் விர்த்தி ரூபப்பிர்காசம் 
தனத ஜடபாவத்தைப் பரித்தயொகம் செய்யும், 

அல்லது நாகாவகையாய' ஞானமுடையது அர்தக்காணமாம் என மாலின் 

கண்ணேகூறப்பட்டதும், சேசுளத்தை யபேக்ஷித்தே சாசாவகையாய ஞான
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முடைய ௮ர்தக்காணம் சம்பவித்தல் என்பதாம். கருத்திதுவாம்:-௮ரதக் காணம் 

இயல்பாயே சேதனமாயின் ஒருவகையாய ஞானமே எஞ்ஞான்றும் உண்டாதல் 

வேண்டும ; சந்ததம் ஒருவகையாய ஞானம் உண்டாவஇன்றாம். ௮ந்தக்கரணத் 
இற்குச் சேதனாபேக்ஷையை யங்கேரிக்னோ சந்ததம் ஒருவகையாய ஞானத் 

இன் ௮டைவுவடிவதோஷம் உண்டாசமாட்டாது. ஏனெனின், எக்காலத்தில் 

இச்சாஇகளின்றும் விலக்ஷணமாய்ச் சேதனத்தின் பிரதி பிம்பத்தைக் surg 

தக்ககாய ௮ர்தக்காண த்தின் விருத்தியுபன்னமாமோ, ௮க்கால் ௮.து ஞானமாம்) 
அரடியகாலத்தில் ௮௬ ஞானமன்றாம். இங்கனம் காகா ஞானம் ௮ர்தக்காணத் 

இன்சண்ணே சம்பவிக்கும். அத்தகைய அந்தக் காணத்தின்கண் அவித்யா 

ஒன்னிய தாதாத்மிய ௮த்தியாச ரூப சம்பந்தத்தால் இராரின்ற இப்பரமான்மா 
விஞ்ஞான மயப்பெயரை யடையும். அவ்வர்தக் கரணத்தின்கண்ணே யிருர்திவ் 

வாகஈத சொரூப ஆன்மா சம்பூர்ண தேகாதிகளை யொளிர்விக்கும். இக்காச 

.ணத்தால் இவவாஈந்த சோரூப ஆன்மா புருவனென்னும் பெயரை யடையும். 

இத்தகைய goog சொரூப அன்மாவின்கண் அந்தக் கணத்தின் பரிணாமவடிவ 

துக்கம் எங்கனம் உண்மையாயின்றோ, Hamer ௮ந்தக் கரணத்தின் பரிணாம 

வடிவ சுகமும் உண்மையாய் ஆன்மாவிடத்தில்லையாம். இது கூறியதுகொண்டு 
இவ்வ.நுமானம் சித்தமாம் :--ஜன்னிய சுகம் ஆன்மாவின்௧ண் இன்றாம்) ஜடமா 

தலின், பரிச்சின்னமா தலின், இருயமாதலின் யாது யாது ஜடபரிச்சின்ன இரு 

சிய வஸ்துவாமோ து ஆன்மாவின்கண் உண்மையாய் நிகழாதாம், ஜடபரிச் 

சின்ன திருசிய ரூபதுகக அன்மாவின்கண் உண்மையாய் நிகழாததேபோல, 

அல்லது சுகதுக்கமேபோலச௪ சுகதுக்க ௮டைவின் சாதனமும் ஜடபரிச் 

சின்ன இருசிய ரூபமாம். கையால, அசசாதனமும் அ௮ன்மாவின்கண் உண்மை 
யாய் நிகழாது , ஆகையால் காரிய காரணபாவமற்ற சுடம்பிரகாச ஆன்மாவே விஞ் 

ஞான மயபோக்தாவின் உண்மையாய வடிவமாம். இப்போருளைப் பாலாகப்பிரா ஹ் 

மணரின் பொருட்டு உணர்த்தி வைப்பான் வேண்டி, ௮வ்வ சர் இவ்வகையாய 

விசாரத்தைச் தமது மனத்திற் செய்வா.சாயினர் :--இம்மறையோர் எம பூர்வ 

உபதேசத்தால் பிராணனினின்றும் வேறாய் விஞ்ஞானமய போக்தாவாய ஆன் 
மாவை உணர்ந்தாசாயிலும், விஞ்ஞானமயப் போக்தா பொய்யாமாதலின் ௮தன் 

ஞானத்தால் பாலாஇப்பிரா ஹ்மணர்க்கு மோக்ததின் ௮டைவுண்டாகாது;மற்றோ 

சுத்த ஆன்மாவின் ஞானத்தால் மோக்ஷமுண்டாம். ஆகையால் தமது பிரதிஞ் 
ஞையை உண்மையாக்கும பொருட்டு இம்மறையவர்க்கு விஞ்ஞானமய போக்தா 

வின் உண்மைவடிவ உபதேசம் செய்தலவேண்டும். என இங்கனம் விசாரித்து 

௮வ்வசசர் விஞ்ஞானமய போக்தாவின்சண் வினாவுதல் செய்வாசாயினர், 

இப்போது ௮வ்வினாவுதலைக் காண்பிப்டாம்:--ஹே பாலாடப் பிராஹ்மணசே! 

இவ்வுறங்யெ புருஷன் செம்பியதொழிலால் நீர் விஞ்ஞான மயனைப் பிராணனி 
னின்றும் வேராயும் போக்தாவாயும் அ௮றிந்துளீர் ) னால், இவ்விஞ்ஞான மய 
போக்தா எத்தேசத்தின்சண்ணே இருந்து உறங்கினான் ? (1) விஞ்ஞான. மயபோக் 
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தாவின் சயனத்தின் ஆதா.ரமியாது ? (9) இவவிஞ்ஞான மயபோக்தா, எத்தேசத் 
இனின்றுங் கிளம்பி ஈனாவவஸ்தையின்௧ண்ணே வந்தனன் ? (98) இங்கனம் விஞ் 

ஞான மயபோக்தாவின்கண் மூன்று வினாக்களை ௮சசர்செய்தனர், 

இப்போது உலகரின் வியவகாரத்தைக் கவார்து ௮வ்வினாக்களின் பரஸ்பர 

பேதத்தைக் காண்பிப்பாம் :--உலடஏன்கண் உறங்காநின்ற புருவன் ஒருகால் 

தன்பாலிருர்தே உறங்குவான், நில்லாகின்ற புருஷன் தன்னை யாரி த் தவனாயே 

உறங்குவதுபோல, ஒருகால் தன்னிற் பின்னமாய சய்யை முதலியவற்றில் இரா 

நின்றவனாய்ப புருஷன் உறங்காகிறபன், கையால், உறங்கா நின்றவனுக்கு 
ஆதார நியமமின்றாம். 

சங்கை:--உறங்கா நின்றவன் தனஅ.ஆதா. த்தைப்பற்றிய முதற்கேள்வி சம்ப 

விப்பதேயாயினும், சயனத்தின் ஆதாரமியாது என்னும் இரண்டாவது கேள்வி 

சம்பவியாது ;) ஏனெனின், யாதுஉறங்காநின்ற புருஷனுக்கு ஆகாசமாமோ, 

௮துவே ௮வனஅ சயனத்தின் ஆதாமுமாம். 

சமாதானம் :--யாது சயனஞ்செய்யும் புருஷனுக்கு ஆதாரசமாமோ, ௮.துவே 
அவனது சயனத்தின் ஆதாரமாம் என்பது உலூல் நியமமனறாம் ; மற்றோ, 

ஒவ்வோரிடததே சயனஞ் செய்யும் புருஷனுக்கும், சயனத்திற்கும் சே ஆதார 

மாம்) ௮து ஒரேபஞசம் சயனஞ் செய்யும புருஷனுக்கும் ௮வனது FUE Ss 
திற்கும் ஆதா.ரமாவதுபோலவாம். ஒவ்வோரிடத்தே, சயனஞ்செய்யும் புருஷனுக் 

கும் அவனது சயனத்திற்கும் வெவ்வேறு ஆதாசமாம். சயனஞ் செய்யும் 
புருஷனுக்கு ஆதாரம் மஞ்சம் முதலியனவாம், மஞ்சத்தின்மேல் இசாநின்ற 

பஞ்சு முதலியன ௮வனது சயனக்தின் ஆதாசமாம். இங்கனம், சயனஞ்செய்யும 

புருவனுடைய ஆதாரத்தையும் சபனத்தின் ஆதாரத்தையும் உலகத்தார் வெவ் 

வேறு என அங்கேரித் துண்மையின், முகல் வினாவால் இரண்டாவ வினாட் 

பொருள் உடைத்தாதலின்றாம்; மற்றோ, வேறாயே இரண்டாவது வினாச 

சம்பவிக்கும். 

சங்கை :--மு.தல் வினாவிலும் இரண்டாவ.துவினா வேறெனப்பெழமப்படி லும், 

மூன்றாவது வினா இரண்டாவ வினாவிலும் வேறெனசசம்பவியாது ; ஏனெனின், 

யாது சயனத்தின் ஆதா. ரமாமோ, அதுவே சயனஞ்செய்யும புருவ. னுடைய 

வரவின் ௮வதஇயாம். சயன ஆதாரத்தின் கிசசயம் உண்டாமாயின், சயனஞ் 

செய்யும் புருஷனுடைய வரவின் ௮வதி நிச்சயமும் உண்டாய்விடும் ) ஆகையால், 

மூன்றாவது வினாப்பயனற்றதாம். 

சமாதானம் :--யாது சயனத்தின் ஆதாராமாமோ, ௮அவே சயளஞ்செய்யும் 
புருஷ்னுடைய வரகின் ௮வஇியாம் என்பது நியமமன்றாம் ; ஏனெனின், உல 

இன்கண் சயன ஆதாரத்திலும் வேறாயும் வாவின் ௮வதியைச சிலர்பாற்கண்டோம். 

மஞ்சத் இன்மேல் உறங்காகின்ற புருஷன் மஞ்சத்தினின்றுங் செம்பி 2வளியே 
வர்.சனன் என இவ்வண்ணம் எவரும் கூறுவஇன்றாம் ; மற்றோ, மஞ்சத் இனின்று 
மெழுர்.து வீட்டின்்சண் இருந்து அவ்விட்டினின்.றும் வெளியே வர்தனன்
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என உலகர் கூறுநிற்பர்) இவ்வகையாய உலகரின் வியவகாரத்தால் சயனத்தின் 
ஆதாசமாய மஞ்சத்தினின்றும் வரவின் ௮வதியாய கிருகம் (வீடு) பின்னமாயே 

பிர இீ.தயாம், ஆகையால், இரண்டாவது வினாவால் மூன்றாவது வினாப்பொருள் 

சம்பவிப்பதின்றாம் ) மற்றோ, இரண்டாவது வினாவிலும் வெருயே மூன்றாவது 
வினச்சம்பகிக்கும். இங்கனம், அவ்வரசர் பாலாடுப் பிராஹ்மணரின் பொருட்டுச் 

சயனஞ் செய்யாகின்ற விஞ்ஞானமய போக்தாலின் வடிவத்தை யுணர்த்இவைக் 

கும் பொருட்டும், கனாத்துயில்வடிவ இருவசையாய சயனத்தின் சொரூபத்தை 
உணர்த்திவைக்கும் பொருட்டும், இருவசையாய சயனத்தின் ஆதாரத்தை உணர்த் 

இவைக்கும் பொருட்டும், சயனகர்த்சாவாய விஞ்ஞானமயபோக்தாவின அ வரவின் 

அவதியை உணர் ச் இிவைக்கும் பொருட்டும் மூன்று வினாக்களைக்கேட்டனர். இங்க 

erin Da shunt ச்ச ததை உணார்த்துிவைபபனவாய ௮.சசரின் மூன்று வினாக்களையும் 

௮ப்பாலாடுப்பிரா ஹ்மணர் கேடடு, ௮வவினாக்கட்கு விடையளிக்கும் பொருட்டுத் 

தமது சித்தத்தின்கண்ணே ௮ரேகரதடவை ஆராய்ந்து பார்த்தனர்) ஆனால் 

வ்வசசர் தீம் வினாக்களின் விடையைச சிறிது மாத்தரமும ௮வ்வர்தணர் அறிந் 

இலர். இவ்வண்ணம் பாலாகியாரின் ௮ஞஞானத்தைக் சுண்டு Laster, தம.து 

பிரதிஞ்ஞையை உண்மையாக்கும் பொருட்டு அ௮வ்வினாக்களின் விடையைக்கூறுவா 
சாயினர்; ௮வ்விடையோ பாலாகிப்பிரா ஹ்மணரின் சரவசம்சயத்தையும் நிவாசணம் 
செய்வதாம். gods say ௮வஸ்தையின்கண் விஞ்ஞஜானமப போக்தாகவின் வடி. 
வத்தை வெளிப்படையாய் உணர்த்தி வைக்கும்பொருடடு, முதலில கனாத்துயில் 

வடிவ இருவகையாய சொபபனத்தைக காண்பிப்பாம்:--ஹே பாலாடுபபிராஹ் 

மணசே / இபபோக்தாப் புருஷனது சயனம இருவகையாம், ஒன் 9௫ கனாவடிவ 

சயனமாம், மற்றொன்றோ அயில்வடிவசயனமாம். அவற்றுள் மூதலதாய கனாவடிவ 
சயன ததைக் கூறக்கேட்பீராக :-ஈனா ௮வஸ்தையின்சண் இவவான்மா அதச் 

கரணத்தின்௧ண் இராகின்ற சேதனத்தஇின் ஆபாசவடிவ விஞ்ஞானத்தால் Ong 

இராதி இந்இிரியங்கட்குத் தத்தம ரூபா இவிஷயங்களைக் கவர ஆற்றலைக்கொடுக்கும, 

இக்காரணத்்இனொா2ல ஈனாவவஸ்தையின்கண் இவவான்மா ௪௯$மயன் சுசோத்திர 

மயன் என்பதாஇ நாமங்களைப்பெறுவன், ஆகையால், ஈனா ௮வஸ்தையின்கண் விஞ் 

ஞானமய போக்தாவின் வெளிப்படையாய விளக்கமுண்டாகாது, கனா வடிவ சய 
னத்இற்கு எதிர்ப்பட்டு ௮வ்விஞ்ஞானமய போக்காவாய ஆன்மா 2ஈத்.இரா.இகளின் 

சாமர்த்தியத்தை உபசம்ஹாரம் செய்து சபனத்தை யடையும். ௮க்கனாக் காலத் 

இல் இப்போக்தாவாய ,ஆன்மாச௯$ 1மயன் சுசோத்திரமயன் என்றறொடக்கத்து 

சாமங்களை விட்டொழித்துக் சேவலம் விஞ்ஞானமய காமத்தையடையும. கருத் 

இதவாம் :--௮க்கனு அவஸ்தையின்கண் ௪பனகர்த்தாவாய விஞ்ஞானமய போக் 

சாவின் வடி.வம் நேத்தராஇ இர்இரியங்களினும் வேறாய்த் தோற்றும். இங்கனம் 

சயனகர்த்தாவாய விஞ்ஞானமய போக்தாவின் சொருபத்தைக்கூறி இப்போது 

அதன் ஆதாரத்தைக் காண்பிப்பாம் ஹே ௮ர்.தணரே ! இவ்விஞ்ஞானமய போக் 

தாலாய ஆன்மா கனவின்௧ண் ஹிதையெனப பெபரிய நாடியிலிருர் அ சபனத்தை



௨௬௮௮) ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ழுன்றுவது 

யடையும் ) ௮ல்லது இருதயத்தின்கண்ணிருந்து இவ்விஞ்ஞானமய போக்தாவாய 
ஆன்மா சயனத்தையடையும். அல்லது புரீதத் என்னுமிடத்திருக்து இப்போச் 

தாவாய ஆன்மா சயனத்தையடையும். 

இங்கனம், வெவ்வேறு சுருதி வாக்யெங்களின் ௮றுசாசமாய்ச் சயனகர்ததா 
வாய புருஷனுடைய ஆதாரத்தைக் கூறி இப்போது இருதய சொருபத்தையும், புரீ 

தீத் என்பதின் சொருபத்தையும் ஹிதையெனப் பெயரிய காடியின் சொருபத்தை 

யும், வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் :---ஆண்டெல்லாப் பிராணிகளின் உதாமும் 
(வயிறும்) உரஸ்கானமும் (கெஞ்சும்) அவா சத்தோடு கூடியதாம். ௮வ்விரண்டின் 

மத்திப தேசத்தில் சீழ்முகத்தோடுகூடிச் சத்தம் வசிக்கும் இடமாய மாம் 

சமயகமலத்தை இருதயமென்பர். அ௮வ்விருதயத்தை நாற்பக்கங்களிலும் சுற்றிக் 

கொண்டிருபபதாய சாப்பாகார சர்மமாயதும், உலசன்கண்ணே ஆர் திசையெனப் 

பெயர் பெற்றதும் யாதோ அதன் பெயர் புரீதததெனபபடும, தனத இருத 
யத்தின் ஞானமும் புரீதத்தின் ஞானமும் எபபிராணிகட்கும் நேத்திசங்களா 

௮ண்டாகா ; மற்ோ அந்நிய எப்பிராணியின் உதரமேனும பேஇக்கபபெறின் 

௮.தன் இருதயத்தின் ஞானமும், புரதத்தின் ஞானமும் ௮ர்நியப புருஷனுக்கு 

கேத் இரங்களாலுண்டாம். 

இப்போது காடிகமக் காண்பிப்பாம் :--ஒரு கேசத்தை ஆயிரங்கூறாக்டெவ 

ரும் ஒரு கூறினளவொபபாய ௮ளவுடைய ந்த நாடிகள் இருதய தேசத்தின் 

கண்ணே இருக்கின்றன ;) நூலாற்பின்னிய வலையின் முதன் முடிபபினின்றும் 

அந்த _நாற்கள் வெளியாம் ; அதுபோல இருதயதேசத்தினின்றும அநந்த நாடி 
களின் வெளிப்போதலுண்டாம். அண்டுப்பிரரன உபரிஷத்தின்கண் எவ்வளவு 

நாடிகளின் எண்ணிக்கை கூறபபட்டுள்ளதோ அ௮வ்வெண்ணிக்கையை இப்போது 
காண்பிப்பாம் :--ஒரு விருக்ஷத்தினின்று முதலில் தூலமாய ஸ்கஈதம் Barry, 

௮ந்த ஸ்கந்தத்தினின்றும் அந்திய ஒரு சிறிது தூலசாகை கிளம்பும், ௮ஈதத் தூல 

சாகையினின்றும் அ௮த்தியந்தம் சூக்கும ௮ஈநிய சாகைகளம்பும்; அதுபோல 

இருதயரூப ஏகவிருக்ஷத்தினின்றும் ஸ்.தால ஸ்காதங்களின் சமானமாய் நூற் 
றொரு நாடிகள் சளம்பும், ௮ஈத ஸ்கஈதரூப நாடி.களுள் ஒவ்வொரு நாடியினின்றும் 

சிறிது தூல சாகையின்சமமாய் ஒவ்வொரு மூறு நாடிகள் ஊம்பும், ௮வ்வொவ் 

வொரு நூ.று சர்வ நாடிகளுள் ஒவ்வொரு சாடியினின்றும் ௮த்இயர்தம் Buyer 

மாய (குறைவாய) சாகைகட்குச் சமானமாய் 72,000 எழுபத் தீராயிரம் நாடிகள் 

இளம்பும் , ௮வ்வெல்லா நாடிகளும் சேர்ந்து 72,72,10,201, எழுபத்திரண்டு 
கோடியே எழுபத்திரண்டு இலக்ஷத்துப் பதினாயிரத் இரு நாற்றொன்றாம், இவ் 
வளவு நாடிகள் இருதயரூப விருக்ஷத்தினின்றும கிளம்பும். ௮ன்ன த்தின் பரிணாம 
மாய ரசத்தால் ௮வ்வெல்லா நாடிகளும் பூரணமாம்; அவற்றுள்ளும் சல காடி 

கள் பிங்கல இரசத்தாற் பூரணமாம்; சில சாடிசள் வெண்மை இசசத்தாற் பூசண 

மாம்) சில நாடிகள் கறுப்புசத்தாற பூரணமாம்) சில நாடிகள் மஞ்சள் Ores 

STD பூசணமாம்) சில நாடிகள் சிவப்பு இசசத்தாற பூரணமாம். அத்தகைய இச 

சங்களின் சூக்ஷ-ஈமத் தன்மையின் விசாரத்தினுலும் எமது மனம மோகத்தை



அத்தியாயம்,] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உபநிட ௨௬௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். QbLI 

யடைகன்றஅ. கருத்திதுவாம் :--எவ்வஸ்து எதனுள்ளே புகுமோ ௮வ்வஸ்து 

அதனபேக்ஷையால் சூக்நாமமாம். எங்கனம் புருஷன் தனது விட்டின் 
கண்ணே புகுதலின் அவ்வீட்டின் ௮2பகைஷ்யால் சூக்குமமாவன் ) அ௮ங்கனம், 

முதலிலோ நாடிகளே ௮த்தியதம சூக்குமமாம்) அரநாடிகளுள்ளும் ௮ன் 

னத்தின் பரிணாமவடிவ சசம் புகும், ௮வ்விரசத்தின் சூக்நாமத் தன்மையின் 

கண் எத்திருஷ்டாக்கமும யான் கண்டிலேன். இங்கனம், இருதய தேசத்தி 
னின்றும வெளிப்போந்த சூக்கும சாடிகள் பாதம் முதலாய் மஸ்தகபரி 

யந்தம் சர்வ சரீரத்தினும் வியாபித்து நிறகும். விருக்ஷத்தின் இலைகளில் 
ஜலஜெந்துக்கள் வியாபிதது நிற்பதுபோல, ௮ததகைய சூக்கும காடிகளில் 

சர்வ இர்இரியங்களையு முபசமஹாரசம் செய்து மனமடையும். அம்மனம் தர்ம 

அ.தாமரூப பாசத்தாற கட்டுண்டிருக்கும், சாராப பிரகாரமாய சம்ஸ்காசங்களோடு 
கூடி நிற்கும, கனாவவஸ்தையின்கண் காண்பான் காட்டி காணப்படும் பொருள் என் 

னுர் திரிபுடிரூபமாய் நிற்கும் ; சாக்ஷியாய சேதனத்தால விளங்குவதாகும். இத் 

தகையமனம எக்கால் நாடிகளிடத்திற புகுமோ ௮க்கால் விஞ்ஞான மயபோக்தா 

வாய ஆன்மா தனஅ மாயாபலத்தாலும், முன்முன் சம்ஸ்காரங்களின் சகாயத்தி 

னாலும் ௮ஈஈதம் வகையாய பதார்த்தஙகளை ஆண்டுக் காணும். கனவின்சண் ஒரு 

கால் பயிக்க?மற்2பான் (பிக்ஷை எடுபபோன்) பகாராஜாவாவன், ஒருகால் மகாரா 

ஜாவும் பயிககமேறபோனாவன். கனவின்கண் ஒருகால் நீசஜா தியையுடைய சண் 

டாளலும் உத்தம பிசாஹ்மணனாவன்; ஒருகாலுத்தம பிசாஹ்மணனலும சண்டாள 

னாவன். கனவின்கண் ஒருகால் இசண்யகாபபனும, ஸ்தாவசமாயும், கிராமப்பன்றி 

யாயும் இருமியாயும் ஆவன்) ஒருகால ஸ்.சாவாமும் சரொமப பன்றியும் இருமியும் 

பிரஜாபதியாம். இங்கனம் மாயையால் மோகிதமாய தேகதாரி ஜீவன் புண்ணிய 

பாவ கர்மாநுசாரமாய்க் சனவின்கண்ணே மேலாய சரீரத்தையும் சழோய சரீரத 

தையும் ௮டைவன். 

இப்போது ஈனாக்கனாக்களின் சமானத தன்மையைக் காண்பிப்பாம :--ஹே 

பாலாபெ பிராஹ்மணரே ! மாயையால் கனவின்கண்ணே தேர் முதலிய பதாாத் 
தங்கள் தோறரு நிறகும். உண்மையாய் ஆண்டுத் தோ்முகலிய பதார்த்தங் 

களில்லை. கனாப்பொருள்கள் உண்மையாயி2ீனா ஈனாவின்௧ண்ணும் புலப்பட 

வேண்டும், ஈனாவின்கண்ணோ புலப்படுவதில்லையாம்; ஆகையால், கனுபபொருள்கள் 
மித்தையாம். அதுபோல ஈனாப்பொருளும மாயையாற் பிரதீதியாம்) உண்மை 

யாயோ யில்லையாம். ஈனாப்பொருள்கள் உண்மையாயிருப்பின் சமா.திகாலத்தின்௧ண் 

ணும் தத்துவத்தை யறிர்தோனுக்குச் தோற்றவேண்டும ) தத்.துவ வேத்தாவிற் 

குச் சமாதிகாலத்தில் பதார்த்தங்கள் தோற்றுவ.ில்லையாம்) ஆகையால், கனா 

வைப்போல ஈனாப்பொருள்களும் பொயயாம். 

அல்லது எங்கனம் கனாவில் தமதான்மாவின் அஞ்ஞானம் ஜீவர்கட்குண் 
டாமோ, அுக்கனமே ஈனாகின் கண்ணும் ஜீவர்கட்கு ஆன்மாவின் ௮ஞ்ஞான 

முள) ஆகையாலும் ஈனாவுங்களாவும் துல்லியமாம்.



உ௭0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ழன்றவது 

அல்லது எங்கனம் கனாவின்கண் பதார்த்தங்களின் விபரீ த௩விளக்கம் உண் 
டாமோ, ௮ங்கனமே ஈனாவின் கண்ணும் பதார்த்தங்களின் விபரீத விளக்கமுண் 
டாம்) ஆகையாலும் ஈனாக்கனாவிரண்டும் துல்லியமாம். 

சங்கை :--ஈனாக்கனாக்கள் இரண்டி னுக்கும் துல்லியக்தன்மை சொல்லுதல் 

கூடாஅ ; ஏனெனின், கனாப்பதார் த்தங்கள் அற்பகாலத்திருப்பனவாம், ஈனாப் 
பதார்த்தங்களோ நீண்டகால மிருப்பனவாம், 

சமாதானம்:--எங்கனம் ஈனாவின்கண்ணே தனம், வஸ்இரம், இருணம் முத 

லிய சகல ஜடபதார்த் தங்களும் பார். தீதுவத்தன்மை வடி.வமாய்ப்புலப்படுமோ, ௮ங் 

கனமே கனாவின் கண்ணும் தனமூதலிய பதார்த்தங்கள் பார்த்திவத்சன்மை 

வடி.வமாய்ப் புலப்படும், எ௩்கனம் ஈனாவின்கண் தனம்முதலிய ஜடபதார்த்தங்கள் 

இருச்சின்றனவெனப் பிரதிதியாமமோா, ௮ங்கனமே கனாவின்௧கண்ணும் தனம் 

முதலிய ஐடபதார்த்தங்களிருக்கெறன எனப்பிரதிதியாம் ) ஆகையால், ஈனாக்களா 
விரண்டும் சமானமாம,. நனாப் பொருள்களில் நீண்டகாலம் இருத்தல் தன்மையும், 

கபைபதார்த்தங்களில் ௮ற்பகாலம் இருத்தல்தன்மையும் ஆய வி?சஷதாமங்கள் 

அஞ்ஞானத்தால் கற்பிதங்களாம்; அகையால், அக்கற்பித தர்மங்களால் நனாக் 

கனாப் பதார்த்தங்கட்கு விலகஷண த்தன்மை சித்தியாது. 

அல்லது, எங்கனம் சனாவவஸ்தையின்௧ண் ஒரே கனாக்கானும் புருஷன் 

அஞ்ஞான த்தாலாய நாநாவகையாய பதார்த்தங்ககாக் காண்பானோ, 8 

கனமே, ஈனா ௮வஸ்தையின்௧ண் ணும் ஒரே ஆரந்தசொருூப ௮ன்மா அஞ்ஞான த் 
தாலாய அநந்த பதார்த்தங்களைக் காண்பன்; ஆகையாலும், ஈகனாக்கனாவிரண் 

டும் சமானமாம். இங்கனம் சனா அவஸ்தையை நிரூபித்து மீண்டும் ௮வ்வரசர் 
கூறச்தொடங்கனார்:--ஹே பாலாஇப் பிசாஹ்மண 27! இக்கனா ௮வஸ்தையின்கண் 
உறங்காகின்ற விஞ்ஞானமயபோக்தாவின் சொரூபத்தை வெளிப்படையாக யான் 
உன்பொருடடுக் காண்பித்ததின். அ௮வ்விஞ்ஞானமய போக்தாப பிராணனிலும் 
Cam. ஏனெனின், எங்கனம் ௮சசனது புரியைக் காவல் செய்யும் புருஷன் 

(சேவகன்) ௮சசனிலும் வேறாவனே, ௮ங்கனம் இப்பிராணனும் சேவகளைப் 
போலத் தாலசரீச ரூபப்புரியின் காப்பைச்செய்யும். விஞ்ஞானமய போக்தா 

வாய ஆன்மா மகாராஜாவைப் போலப் பிராணன் முதலிய சகல ஜடபதார்த்தங் 

சுளையும் தத்தம் காரியத்தின்கண் பிரவிர் த இப்பிக்கும் ; ஆகையால், ௮வவிஞ்ஞான 
மய போக்தாகவினின்றும் பிராணன் பின்னனாம். 

அல்லத மகாசாஜாவானவர் தமதுபுரியின் காப்பின் பொருட்டு, ஒருபிரகான 

மக் இரியை ௮ப்புரியின்கண்ணே ஸ்தாபித்துத் தமது சேனையை நடத் இக்கொண்டு 

வேட்டைமுதகிய செய்யும் ரிமித்தத்தால் தமது தேசத்திற் சஞ்சரிப்பர், ௮.து 
போல இவவிஞ்ஞானமய போக்தாவும் தூலசரீர ரூபப்புரியின் காப்பின் பொருட் 
டுப் பிராணரூபப் பிரகான மர் இரியை ஸ்சாபனம்செய்;, மனசூெசர்வ இர்இரியங் 

களையும் கவர்ந்து தன இச்சைப்படி இக்களேபாத்தின் (உடலின்) கண்ணே சுழலா 

நிற்கும். கருத்திதுவாம் :--அஞ்ஞானத்தாலாய ௮கேச பதார்த்தங்களைக் காண் 

பன் என்பதாம்.



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உபநிட ௨௭௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 2t| 

இக்கனங் சனாவடிவமுதற் சயன த்தை நிரூபித்தேம்) இப்போது அயில்வடிவ 

இசண்டாவது சயனத்தை நிரூபிப்பாம் ஹே மறையவசே? இங்கனம் சாடி. 
முதலியவற்றில் சஞ்சரியா கின்ற மனமானது எக்காலத்தில் தனது கா.ரணவடிவ 
அஞ்ஞான தஇன்கண் இலயத்தையடையுமோ, அக்காலத்தில் இவவான்மதேவர் 

பரிபூரண த்தன்மைவடிவ இரண்டாவது சுழுப்தியாகிய சயன ச்தையடைவர். கருத் 

இதுவாம் :--சேகனத்தின்௧கண் ணுள்ள பரிச்சின்னத்தன்மையானது உண்மையா 
யின்றாம் , மற்றோ பரிச்சின்ன உபாியின் சம்பந்தத்தால் சேதனத் தின்சண் பரிச் 
சன்னபாவமாம். ஈண்டத்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யத்தின் பெயர் விஞ்ஞானமய 
போக்தாவாம) AAAI SET om td ஈனவின்கண்ணும் கனவின்கண்ணும் இருக் 

Berns; ௮கையால், ஈனவின்சண்ணேயும் கனவின்கண்ணேயும் விஞ்ஞானமய 

போக்தாவாய ன்மாவின் பரிச்சின்னத்தன்மை நிவிர்த்தியாகாது, துயிலி 
டத்தோ ௮ர்தக்காண த்திற்கு அஞ்ஞான தஇன்கண்ணே இலயமுண்டாம் ) ஆகை 
யால், ௮வ்விஞ்ஞானமய போக்தாவாய ௮ன்மா, பரிச்சின்னபாவத்தைப் பரித்தி 

யாகம் செய்து சத்திய பாமான்மாவோடு ௮பேத வடிவ பூசணத்தன்மையை 

யடையும். 

இப்போ. சுழுப்திரூப இரண்டாவது சயனத்தின் அதா.ரச்தை நிரூபணம் 
செய்வாம் :--அவவிஞ்ஞானமய போக்தா அற்நாடிவடிவ துவாரத்தால், இருதய 
கமலத்தின் உள்ளே யிராநின்ற ப.சமான்ம வடிவ மகா தகாசத்தையடையும், கர 

த்திதுள்ாம் :--அ௮வ்விஞ்ஞான மயபோக்தகா பரிச்சின்னபாவத்தைப் பரித் தியாகம் 
செய்து, மாயாவிரஷ்ட பரமான்மாவோடு ௮பேதரூப பரிபூரண த் தன்மையையடை 

யும். இது கூறியதால் விஞ்ஞானமய போக்தாவின் இண்டாவது சயன ஆதாசம் 

மாயாவிரஷ்ட பரமான்மாவெனக் காண்பிக்கப் பெற்றது. ௮ந்தமாயா விரிஷ்ட பா 

மான்மாவிடத்தேயே கேத்திராதி சர்வ இர்தரியங்களோடுங்கூடிய மனம் இலய 

மாம். காரணத்திடத்தேயே காரியம் இலயமாமென௫£து கியமமாம். மாயாவிசிஷ்ட 

பாமான்மாவே இர்திரியாதி சகலப் பிரபஞ்சத் இற்கும் உபா சானகாசணமாம்; ஆகை 
யால், சுழுப் தியில் ௮ம்மாயா விசிஷ்ட பரமான்மாவின்கண் இர்இிரியாதிகளின் 

இலயம் சமபவிக்கும், *கடலின் 897 கனச்சன்மையையுற்று இலவணபடாவத்சை 
யடையும் ; ஆகையால், கடல்நீர் இலவணகா.ரணமாம், ௮க்கா.ரணருப சடல்நீரிற் 

சேர்ர்த இலவணபிண்டம் இலயபாவத்தையடையும் ; அங்ஙனமே சுழுப்்தியவஸ் 
தையின்கண் இந்திரிய தமனம் பரமான்மவடிவ காரணத்தின்௧ண் இலயபாவத் 
தையடையும். 
  

* கடல்நீர் இலவணமாய்த் தடி.த்ததென்.று கடல்நீருக்கும் இலவணத்திற்கும் சாரணகாரிய 

பாவம்கூறி, காரணமாய கடல்நீரில் சாரியமாய இலவணம் இலயமாகுமென்று ஈண்டு கூறி 

யத, ஒன்றிலொன் ழ இலயத்தன்மை அடையும், சாதுரிசியத்சை முன்னிட்டேயன் றி, இத் 
இருஷ்டாச்தமே தான் உடன்பாடென்பது ௮ன்று) யாதுடன்பாடெனின் ஜலத்தினின் 
லும் தடித்த ஆலாங்கட்டி காரணவடிவ ஜலத்தில் காரியவடிவ அலாங்கட்டி இலயமாவ 

போலும். ்



௨ை ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (ழன்றவது 

அல்லது படத்தின்சண்ணே சித்திரித்தராரின்ற சித்ரம் படத்தைச் சுருக் 
இன் இலயபாவத்தையடையும் ) ௮துபோல மனம் இலயமாயின் மனத்தாற் கற்பித 

மாய சர்வ பதார்த்தங்களுக்கும் இலயமாம். அக்காலத்தில் சர்வகாரியப பிர 

பஞ்சமுமற்ற ஒரு ௮.த்விதேய பாமான்மா எஞ்சியதாய் நிற்கும், 

சங்கை:--ஜஹே பகவன் ! சுழுப்தி யவஸ்தையின்௧கண்ணே காரியப் பிரபஞ் 
சம் இலயமாம் என்றாலும் ௮ஞ்ஞான ரூபகாரணம அண்டுளது ) ஆகையால், 
சுழுப்தியின்கண்சணே பரமான்மாவி ற்கு ௮தவிதீய ரூபத்தன்மை சமபவியாது, 

சமா தானம் :--சுமுப்தி யவஸ்தையின்௧ண் அஞ்ஞானமிருந்த போதிலும், 
அ௮வ்வஞ்ஞானம் வெளிப்படையாய் ஆண்டு விளங்காது) ஆகையால் இராதது 

Cure Cami tp. 

இப்போது இவ்வர்த்தத்தையே உலகப்பிரசித்த இருஷ்டாந்தத்தால் வெளிப் 

படையாக்குவாம் :--ஒரு யவ்வன அவஸ்தையையுடைய காமிப்புருவன் நெநொட் 

குப்பின்னர், தன௮ு வீட்டிற்கு வந்து ௮ததியந்தம் ௮ழகையுடையவளும், பதி 
னாறுவயதை யுடையவளும் ஆய தனத பிரிய ஸ்திரீயோடு ஆலிங்கனம் செய்து 
மாக(மாசி)மாசத்தின்கண் மாளிகையிற் சயனம் செய்யுங்கால், ௮க்காமியானவன் 

ஆரநதத்தால் பரிபூர்ணனாய் வெளிபபொருள்களையும் உட்பொருள்களையும் சிறிது 

மாத்திரமும் அறியானாயிருப்பன் ) அ௮க்கால் தன்னையும் கன,து பிரிய பிராண 
நாயகியையும் கண்டுகொண்டிருபபினுங் காணான், ௮துபோலவே இவ்விஞ் 

ஞானமய போக்தாவும் துயிலின் கண்ணே பாமான்மாவோடு தாதான்மிய் பாவத் 

தையடைந்து தன்பால இராநின்ற மாயையையும் ௮.றிகன்றிலன் , மற்றோ ௮ஞ் 

ஞான விர்த்திகளாற கேவலம் தனது சொரூப ஆரரதத்தையே ௮றுபவிப்பன், 

இக்காரணத்தாற் சுருதியின்கண்ணே அவனை .ஆநந்தபுக் (புசிப்போன்) என்று 

சொல்லட்பட்டுள த, 

அல்லது சுழுப்தி யவஸ்தையின்கண் எப்போது இவ்விஞ்ஞானமய போக்தா 

ஆண்டிராநின்ற மாயையையும் ௮.றிகின்றானில்லையோ, ௮க்கால் இலயபாவத் 
தையடைர் $இராநின்ற மாயையின் காரியங்களாய கனாப்பொருள்களையும், ஈனாப் 
பொருள்களையும் எங்கனமுணர்வன் ; மற்றோ எப்பொருளையும் ஆண்டு உணசான், 
கேவலம் ஆரந்தத்தாற் பரி பூர்ணமாயிருப்பன், 

இப்போது அுயிலின்கண் உள்ள துக்க நிவிர்த்தியையும், பாமாநந்தப் 
பிராப்தியையும், குமாரன், மகாராஜா, மகாப் பிராஹ்மணன் என்னும் மூன்.று 

இருஷ்டாஈதங்களால் நிரூபணம் செய்வாம் :--குமார இருஷ்டாந்தமாவ இங்கன 

மாம :---அ௮ன்னா இகளையயில்வ(உண்ப) இல் ஆற்றல் ௮ற்ற பாலகளைத் தாயானவள் 
கழுத் துவரையில் பாலைப பானம்செய்யும்படி செய்து மூட்டைகொ.துகு முதலியன 

வற்றகோமளம் (மிருது) ஆய படுக்கையில் படுக்கவைத் இடின், ௮ப்படுக்கையின் 
கண் உறங்காகின்ற ௮ப்பாலகன் பாமாநர் தத்தையடைவன் ; சுகமாய் ஈகைப்பன். 
ஆநந்தத்தாற் பரிபூரண முற்றபாலகன் தனது சமீபத்தில் இராநின்ற தாய்தந்தை
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ய.சாதியரைக் காணிலுங் கண்டிலன் ) கேவலம் ஆாந்தத்தாற் பரிபூரணணமாயிருப் 

பன், அங்ஙனம் சுழுப்தி யவஸ்தையின்கண் இவ்விஞ்ஞானமய போக்தா பரமாகர் 

தத்தின் ௮டைவால் சர்வ துக்கங்களு மற்றவனாவன். ௮க்கால் ஆரந்தத்தாற் 

பரிபூரணமுற்ற இவ்விஞஞான மய?பாகதா மாயையைக்கண்டு கொண்டிருப்பிலும் 
காணான். - 

இப்போது மகாசாஜாவின் திருஷ்டாஈதத்தை நிருபிப்பாம் :--நாநாவகை 

யாய: தனங்களாற் பூசணமாயதும், பகைவசற்றதுமாய சம்பூர்ண பிரு துவியையு 

மாளப்பட்டவரும், இடீகாத்தரும், முறறிலும பலமுடையவரும், யவ்வனாவஸ் 

தையோடு கூடியவரும, சர்வ கோய்களுமற்ற சரீரத்தையுடையவரும், ரூபத் 

தோடு கூடியவரும், ஹஸ்தபாதா தி அங்கங்களின் பளபளப்பான லாவண்பத் 

தோடு (போழகோ() கூடியவரும், உலகமுழுதம் பாவிய £ர்.த் தியையுடையவரும், 

தாமசம்பன்னரும், வேக வேதாங்கஙகளை யுணர்கதவரும், மனோஹாமான அநந்த 

ஸ்திரீகளாற சேவிக்கபபட்டவரும, ௮ஈதத் தருணி (இளம்பெண்) களாற் பாடப் 

பட்ட மாதுூரய தேத்தாலும், காராவகையாய வாத்தியசப்தங்களாலும் சேவி 

தரும், மறையோராலும் சா.ரணராலும கட்டியக்காரராலும் செய்யப்பட்ட ஆர் 

வாதம் ஜயஜயவென்னும் சபதம் முதலியவற்றாற் சேவிதரும, தந்தைக்குச் 

சமானமாய குணவான்களும், கதை தாய்களிடத.த மிகுக்ச பக்தியுற்றவருமாய 

௮0ேக மைந்தர்களாற சேவிதரும், மறறும் எல்லாகுணங்களோடும் கூடி.யவரும் 

ஆய மகாராஜாவானவர் எங்கனம சாவ போகங்களின் ௮டைவாற் LIT LOT BG 

முறறிருப்பரோ ௮ங்கனம், இவ்விஞ்ஞான மயபோக்தா சுழுபதியின்கண் சிறிது 
மாத்இரமும துக்கத்தை யுணர்ஈதிலன். கருததிதுவாம் :--இசசையின் விஷயமாய 

ஸ்திரீ தனம்முதலிய பொருள்களின் ௮டைவுண்டாசா திருப்பின், ௮வ்விச்சையால் 
HSCS அக்கங்களின் உறபத்தியுண்டாம். அத.அக்க நிவிர்த்திக கரண்டுபாய 

முண்டு ; ஒன்றோ ஸ்திரீதனாதி பதா ததஙகளின் ௮டைவாம், மற்றொன்றோ இச் 

சையின் நிவிர்த்தியாம். ௮வறறுள், மகாராஜா திருஷ்டாக்தத்திலோ சர்வ 

பதார் த்தங்களின் ௮டைவால் அக்காபாவமாம, சுழுப்தியில் விஞ்ஞான மய 

போக்தா விடத்து இச்சைமுதலிய சாவ வி3க்ஷபசக்இன் நிவிர்த்இியினால் சர்வ 

அக்கங்களின் ௮பாவமாம், 

இபபோது மசாப்பிராஹ்மணருப திருஷ்டாந்தத்தை நிரூபிப்பாம் :- ண்டு 

முதலில் மகாபபிசாஹ்மணனுடைய சொருபத்தைக் காண்பிபடாம் :--நேத்திராதி 

பா௫ிய இந்திரியங்களையும் உள்மனாஇகளையும வசஞசெய்தவரும், எல்லாக் காமங் 
களையும் விட்டொழித்தவரும, கிடைத்த லாபங்கோண்டு மகழ்வுற்றவரும், மனோ 

வாக்குக் காயங்களால் அஷ்ட ஜனங்கள்செய்யும் ௮பகாரத்தை யறிந்தபோ திலும், 

இங்கனம் மனத்தின்கண் ஓர்ச்து (அறிந்து) ௮த்அஷ்டசோடு அுவேஷத்தைச் செய் 

யாதவரும், (௮வ்வோர் தலாவது :--எ.தீ.துக்கம் ௮பிமானம் முதலியன தனக்குப் 

பிரதிகூலமாயிருக்கின்மனவோ, அ௮த்துக்கத்தையும் ௮பிமானமுதலியவைகளையும் 

எப்புருஷன் சரீரத்தாலும் மனவாக்குகளாலும் வேறொரு பிராணியிடத்தே செய் 
95



௨௪௪ ஸ்ரீ ஆத்மடிஸ்சிளம். நழ்ன்றவது 

இன்றனனோே, அவனுக்கே ௮த்.தக்க ௮பிமாஏ ef (சலியவைகள் (இகடீலாகத்திலும் 
பசலோகத்்இலுமுண்டாகும். இங்கனம் தனி ச்கற்கூலமாய சுகத்தின் அிடைவை 

எப்புருஷன் ௮ர்கிய பிசாணியிடத்2,த செய்வானோ, அவனுக்கு இகலோகத்தின் 

கண்ணும் பரலோகத்தின்௧ண்ணும் ௮ச்சுகத்தின் ௮டைவுண்டாம்) ஆகையால், 
புருஷன் எப்பிராணிக்கும் துக்கச்தைச்செப்ய இச்சிக்கலாகா,த) மற்றோ, சர்வப் 

பிசாணிகட்கும் சுக£மேசெய்ய இச்சை செல்தல் வேண்டும் என்பதாம். இவ்வண் 

ணம் ர்ந்து எப்பிராணிகட்கும் துன்பம் செய்யலாகாது); மற்றோ இன்பமே செய்ய 

வேண்டும் எனச்சிர்இப்பவரும்,) சாவ வேதார்த்தங்களையும் அறிந்தவரும், ப.ச 

நிந்தை செய்யா தவரும், தனது தோஷத்தின்கண்ணெயே எப்போதுர் திருஷ்டி 
யுடையவரும், துஷ்டப் பிராணிகளின் சங்கமற் றவரும, ஆன்மாவி னும் வேராயசகல 

ஜகத்தும அ௮நித்தியம், ஆன்மாவே ஏகமநித்தியம் என்னும் நித்தியாநித்திப விவே 

கத்தால் எப்போதும் அலங்கரிக்கப் பட்டவரும, பூர்வபக்ஷ தர்க்கத்இன்கண்ணும், 
சித்தாந்த தர்க்கத்தின்கண்ணும் ௮இிகுசலரும், இகலோகத்தும் பரலோகத்தும் 

இராகின்ற நாராவகையாய ௮ன்னபானாதி பதார்த்தங்களும், மசனோஹா ஸ்திரீ 

களும், சப்த, ஸ்பரிச, ரூப, 7௪, கந்தம் என்னும் பஞ்ச விஷயங்களுமாகய இவ் 

  

   

  

வெல்லாவற்றையும் வார்இிசெய்க ௮ன்னத்தைப்போலக் கண்டு இவற்றில் ஆசை 

யற்றவரும், தூல சரீரத்தையும் சூக்கும சரீரத்தையும் ௮பிமானிக்கும புருஷருக் 

குப்புண்ணிய பாவவசத்தால் சுகத்தின் ௮டைவும் அக்கத்தின் ௮டைவும் ௮வ௫ியம் 
உண்டாம் என்னுர் '?தாஷ இருஷ்டியால தூல சூக்கும சரீரங்களினின்றும் விடுபட 

இச்சையுற்றவரும், பிரஹ்மசர்ய ஆசாமத்தையேனும் கிருகஸ்த ,ஆசெமத்தையே 

னும் வானப்பிரஸ்க ஆசரமத்தையேனும் பரித்தியாகம் செய்து விதி பூர்வகமாய்ச் 
சிகை யஞ்ஞோபவீதம் முதலியவறறைப் பரித்தியாகம் செய்து தண்டாதிகளைக் 

கவரும் வாயிலாய்ச் சந்யாச ஆிரமத்தைக் கவர்ந்து ஆன்மஞான அ௮டைவின் 

பொருட்டுச் சுசோத்திரிய பிரஹ்ம நிஷ்ட குருவின் சமீபம் செலபவரும், ஆ 

ரியர் முகார விந்தத்தினின்றும் உதித்தருளிய வசனங்களின் அ௮த்விதிய பிரஹ் 

மத்தின்கண்ணே தாற்பரிய கிசசயரூப சசவணத்தைச் செய்து அ௮வ்வர்த்தத்தன் 
கண் காசாவகையாய யுக்திகளால் விசோதபரிகா. ரூப மனனத்தைச் செய்து, 

௮ப்பொருளின்௧ண்ணே த்தத்தின் ஏகாக்கரத் தன்மைவடிவ நிதித்தியாசன த் 

தைச் செய்து, யான் பிர ஹ்மமாயிருக்கின்றேன் என்னும் சாக்ஷா£த்காரத்தை 

யடைந்தவரும், என; இங்கனம் இந்திரிய நிக்செக முதலாய்த் தத்துவ 
சாக்ஷாத்காரம் ஈறாய்ச் சொல்லிய சுபகுணங்களால், அலங்கரிக்கப் பட்டவே 

மகாப்பிரா ஹ்மணரெனப்படுவர். 

இத்தகைய மகாப் பிராஹ்மணர் எங்கனம் இராகத் துவேஷாஇகளற்ற 

வசாய்ப் பாமாகந்தத்தை யடைர்திருப்பசோ, ௮ங்கனம் சுழுப்தி ௮வஸ்தையின் 
சண் இவவிஞ்ஞானமய போக்தா பாமாநந்தத்தை யடைவர். எங்கனம் இத்தகைய 

மகாப் பிராஹ்மணனிடத்தே அர்த்தம் செய்வதாய இராகத்துவேஷா இகளில்லை 
யாமோ, ௮ங்கனமே சுழுப்தி யவல்தையின்சண் இவ்விஞ்ஞானமய போக்தாவிடத் 
அம் அர்த்தம் செய்வனவாய [இராகத்துவேஷாதஇிகளிசா, கருத்திதுவாம் :-- 
இராகத்அவேஷாஇகள் யாவும் ௮ந்தக்காணத்தின்கண்ணதேயாம்) sees sear
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ணம் சுழுப் ப் திபின்கண் இலயபாவதி் தபடையும் ; ஆகையால், அதன் தா.மங்களாய 

இராகத்துவேஷா இகள் சுழுப்தியின்கண் உண்டாகா. 

   

அல்ல எப்பொருள்களில் சுகசாதனத்தன்மையின் ஞானமுண்டாமோ ப் 
பொருள்களில் இராகமுண்டாம்; சுகசா தனத்தன்மையின் ஞானமின்றி இராகமுண் 

டாகா) தகையால் சுகசாதனத்தன்மை ஞானம் இராகசாசணமாம். எப்பொருள் 

களில் அக்கசாதனத்தன்மை ஞானமுண்டாமோ ௮ப்பொருள்களில் தஅுவேஷமுண் 

டாம், அக்கசாதனத் தன்மையின் ஞானமின்றித் துவேஷ முண்டாகமாட்டா; ஆகை 

யால் அுக்கசாதன த் தன்மையின் ஞானம் துவேஷ காரணமாம். அச்சுகசாதனத் 

தன்மை ஞானமும் அச்கசா தனத் தன்மைஞானமும் எப்பொருள்களிலும் தத். தவ 

வேத்தாலாய மகாப் பிராஹ்மணனுக்கில்லையாம் ; ஏனெனின், ௮,ச்விதிய ஆன்மா 

வினும் 2வருய எல்லா உலகையும் முயற்கோடுபோல அறிந் திருக்க்றனரு தலின், 

அசத்தியவல் துவின்கண் சுகசாதன ததன்மையும் தஅுக்கசாதனத்தன்மையும் சம்ப 

வியாவென்பதொருதலையாம் ) கையால முற்கூறிய மகாபிராஹ்மணனிடத்தே 

'இராகத் து வஷம சம்பவியா, ௮ங்கனமே சுழமுப்தியவஸ்தையின்கண் னும்அர்தக் 

கரணம் இலபமாக3ேவே சுகசாதனத்தன்மையின் ஞானமும் துக்கசாதனத் தன்மை 

யின் ஞானமும் எபபொருளிடத்தும் சுழுபத புருஷனுக்குண்டாகமாட்டா) ஆகை 

யால் ௮தன்கண்ணும் இராகத்துவேஷத்தின் ௮பாவம் சம்பவிக்கும். இங்கனம் 

முப் திவடிவ இரண்டாவது சயனதஇன் நிரூபணத்தைச் செய்து மீண்டும் 

அ௮வவசசர் கூறுகின்றார் ஹே பாலாடுப் பிராஹ்மணசே ! சயனஞ்செய்யாகின்ற 

புருஷனுக்கு யாது ஆதாரம் என்னும் முதற் கேள்விக்கும சயனத்திற்கு யா 

ஆதாசம் என்னுமிசண்டாவது சேள்விக்கும் இவவிடை யான் கூறினேன், பச 

மான்மவடிவ ஆகாசமே சயனகர்த்தாவாய விஞ்ஞானமய போக்தாவிற்கும் சுழுப் 

இரூப சயனத்திற்கும் ஆதாரமாம். அ௮ந்தப்பாமான்மாவினும் வேறாய் பாதொன் 
௮ும் அவற்றிற்கு ஆகாசமன்றாம். ஹே பாலாடுப் பிராஹ்மணரசே .! விஞ்ஞானமய 

போக்தாவிற்குப் பாமான்மாவோடு ௮பேதமா தலும் ௮ந்தக்கரணாதிகட்கு ௮தன் 

கண்ணே இலயமாதலும் ஆயெ இதுவே சயனத்தின் சொரூபமாம். எங்கனங் 

கடாகாசம் மகாகாசத்தினும் வேறன்றாமோ, மற்றோ கடாகாசம் மகாகாசஸ்வரூப 

மாமோ, ௮ங்கனமேயான் உன்பொருட்கெ கூறிய விஞ்ஞானமய போக்தா பாமான் 
மாவினும் வேறன்றாம் ; மற்றோ பாமான்மாவின் சொரூபமாம். அ௮ப்பசமான்மாவே 

சர்வப்பிராணிகளிடத்தும் வியாபித்து ௮வற்றையொளிர்விக்கும். இக்காசணத்தி 

னாலேயே சுருதியின்கண் அ௮ப்பரமான்மா அகாசமெனப்படும். ஹே பாலாகப் 

பிராஹ்மணரே/ கடமடாதஇி Sie உபாஇிகளிலிருந்த போதிலும் மகாகாசம் 

யாண்டும் ஆகாச ரூபத்தாற் புலப்படா நிற்கும்) இக்காரணத்தால் ஆகாசம் ஒன் 

ரம், ௮.துபோல உனதான்மாவும் எனதான்மாவும் மற்றப்பல பிசாணிகளின் ஆன் 

மாவும் யான் எனது சொரூபத்தை அறின்றிலேன், ௮ந்நியத்தையும் யானறி 

இன்றிலேன் என விங்கனம் ௮ஞ்ஞானத்தஇன் ஆசாப ரூபமாய்ப் பிர தீதியாம்; யான் 

சுகமாய்ச சயனம் செய்தனன் என விங்ஙனம் சுழுப் தியின் சாக்ஷிவடி வமாய்ப் புலப் 

படா கிற்கும்; ஆசையால் சர்வபபிராணிகளிடத்தும் ஒரு ஆன்மா தொடர்நது
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நிற்பதாம். ஹே பாலாடுப் பிராஹ்மணரே ! ஈனாவுவஸ்தையின்கன்ணும் கனாவவஸ் 
தையின்கண்ணும் அன்மாவிற்கு உண்மையாய் ஏகரூபத்தன்மையே யுச்.சாமெனி 
னும், ஈனுவவஸல்தையின்கண்ணும் கணாவவஸ்தையின்கண்ணும் அர்தக்கரண விசிஷ் 

டமாய ஆன்மா விஞ்ஞானமய பாவத்தையடையும் ) ஆகையால், ௮வ்விஞ்ஜானமய 
பாவமே ஈனாக்கனாவவஸ்தைகளில் ஆன்மாவின் பேதத்திற்குக் காரணமாம், 
சுழுப்தி பயஸ்தையின்கண்ணே தனது காரியச௫த ௮ர்தக்கசணத்திற்கு ௮ஞ்ஞா 

னத் இன்கண் இலயமுண்டாம்; ஆகையால், சுழுப்தி யவஸ்தைபின்கண் ஆன்மாவின் 
பேதமுண்டாகாது. கடமடாதிரூப உபா இகளிருந்தாற்றான் ஆகாசத்தின்பேசம் 

பிரதீதியாம். கடமடாதி உபாஇகள் காசமாயின், ௮காசத்தின்கண் 2ண பேதப் 
பிரதீதியண்டாகா. அ௮ங்கனமே அந்தக் காணமும் வாக்குமூ தீலிய இர்திறியங் 

களும, ஈனாக்கனாக்கண்ணே அன்மாவைப் பேதஞசெய்வனவாம். ௮ம்மனசகத 
சர்வ வாக்குமுதலிய இர் இரியங்களும சுழுபதி யவஸ்தையின்கண்ணே பாமான்மா 
விடத்து இலயபாவத்தையடையாநிறகும; ஆகையால, சுழுப்தி யவஸ்தையின் 

கண் ஏக ௮த்விதீய பாமான்மாவிருக்கும். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! சுழுப்இி யவஸ்தையின்கண் ௮நீதக் கரணா இகாரிய 

மின்றாமென்றாலும், காரணருப ௮ஞ்ஞானம் ஆண்டுள.து; கையால, ௮ஞ்ஞானரூப 

உபாதியின் வயத்தால் ஆன்மாவின் பேதம் சுழுப்தியின்கண்ணும் சமபவிக்கும், 

சமாதானம் :--அஞ்ஞானத்திற் இருவடிவமாம; ஒன்றோ .ஆவசண சொரூப 
மாம், மற்றொன்றோ விக்ஷேப சொருபமாம். அவற்றுள், தவரணசொருப ௮ஞ் 

ஞானத்தின்சண் பேதத்தின் ஜனகத்தன்மையுளதா ? அல்லது விக்ஷேபவடிவ 

அ௮ஞ்ஞானத்தின்கண் பேதத்தின் ஜனகத்தன்மையுளதா ? அவற்றுள் ஆவசண 

ரூபத்தால் ௮ஞ்ஞானத்தின்௧ண் பேதத்தின் காரணத்தன்மையுளது என்னும் 

முதற் பகூமோ சம்பவியாது; ஏனெனின், சுழுப்தியின்கண் ஆன்மாவை மறைக் 

கும் ௮ஞ்ஞானமோ உளது, ஆனால் ௮வ்வஞஞானம் ஆண்டு ஆன்மாவின் பேதச் 

தையுற்பன்னம செய்யாது ; ஆகையால், ஆவரண சொருப ௮ஞஞான த்தின்சண் 
ஆன்மாவின் பேதகாசணத்தன்மை சம்பவியாது. சுழுபதியின்கண் விக்ஷேப 
சொருப அஞ்ஞானம் ஆன்மாவின் பேதத்துற்குக் காசணமாம் என்னும் இண்டா 

வது பக்ஷமும் சம்பவியாது ; ஏனெனின், விக்ஷேபம் இருவிதமாம். ஒன்றோ ஈனா 

வடிவமாம், மற்றொன்றோ கனவடிவமாம். இவ்விருவகையாய காரியவடி.வ BC amp 
பழமும் சுழுப்தியின்கண்ணே இலயபாவததையடையும் ;) ஆகையால், விக்ஷேபரூப 

அஞ்ஞானமும் ஆன்மாவின் பேதத்தையுண்டு செய்யா து. 

இப்போது இபபொருளையே இருஷ்டாஈதததால் வெளிபபடை யாக்குவாம். 

வர்கா (மழை) காலத்தில் இருள்சூழ்ர்த இரவின்சண் சம்பூர்ண மேகாஇகள் 

அந்தகார த்தின்சண் இலயபாவத்தையடையும். ௮ங்கனம் சுழுபதி யவஸ்தை 

யையடைர்த தன்மாவின் அஞ்ஞான த.தின்சண் சர்வகாரியப் பிசபஞ்சமும இலய 

பாவத்தையடையும். சூரிய பகவானது உதயத்தால் ௮வவர்தகாரமானது நீங் 

கின் மீண்டும் ௮ம்மேகாஇிகள் அ௮வ்வர்தகாரத் இனின் நும வெளிப்படும் ; ௮ங்கனம் 
மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவினின்றும் மீண்டும சர்மங்களின் வயத்தர்ல் நனாவுண்



அத்தியக்யம்.] இருக்குவேத்த்தின் கெளஷீத€ உப திட ஆரன் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 5: 

டாம். கருத்திதுவாம் :--ஈனாப் பிரபஞ்சத்தின் போகத்தைக் கொடுப்பதாய 

புண்ணிய பாவரூப கர்மங்களுண்டாமாயின், மாயாவிசிஷ்ட பாமான்மாவினின்றும் 
ஈனாப் பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியாம். கனாப்போகங்களைக் கொடுப்பதாய புண் 
ணிய பாவரூப கர்மங்கள் உற்பவமாகுமாயின், ௮ப்பசமான்மாவினின்றும் சொப் 

பனப் பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியாமாதலின், ஹே பாலாஇப் பிராஹ்மணசே! 

ஈனாக்கனாத்துயில் என்னும் இம்மூன்று ௮வஸ்தைகளின் அ௮டைவின்கண் ணியம 

Bern; மற்றோ, தனதுசொருூப ௮ஞஞானத்தால் இபபாமான்ம தேவர் கர்மங் 

களின் வயத்தால் ஒருகால் கனாவவஸ்தையின்பின் (னாவவஸ்தையை யடைவர், 

ஒருகால் அயில் அவஸ்தையின்பின் ஈனாவவஸ்தையை யடைவர், ஒருகால் 
நனாவவஸ்கதையின்பின் கனாுவை யடைவர். ஒருகால் ஈனாவவஸ்தையின்பின் 

துயிலை யடைவர். ஒருகால் கனாவவஸ்தையின்பின் தூயிலை யடைவர். இங்க 

னம் கர்மங்களின் ௮தீனமாய இஜ்ஜீவான்மா சர்வ சரீ.ரங்களிலும் ஈனாக்களாத்.து 

பிலவடி வ மூன்று ௮வஸ்தைகளையுமடையும், பாலகன் தடியால் அகாசத்திற் 

செலுத்திய பகதானது நான்கு இசைகளிலும், பூமிபிலும், ஆகாசத்திலும் கிரக 

தரம் சுழலாநிற்கும. அதுபோல முன்புசெய்த சுபாசுப கர்மத்தின் வயமே இப் 

பரமான்ம தேவர் ஒருகால நனவையடைவர், ஒருகால் கனவை யடைவர், ஒருகால் 

துயிலை யடைவர்; இங்கனம் நிரந்தரம சுழலாகநிற்பர். எங்கனம் வாயுவால் 

சலிப்பிக்கபபெற்ற பஞ்சிற்கு நிலை ஒருகாலும உண்டாகமாடடாதோ, ௮ங்க 

னமே கர்மரூப வாயுவின் வயத்தால இத்தேகத்தின்கண் ஈனாமுதலிய ௮வஸ்தை 

களின் பிரவாஹம் ஒருகாலும் நிலைபெறாது; மறறோ, நிரகதரமுமே ஈனாமுத 
லிய ௮வஸ்தைகளின் பிரவாஹம செலலாகிறகும், ஆகாசத்தின்சண் சம்பூர்ண 

மேகமண்டலத்தை வாயு சுழலவிக்குமாறுபோலக கர்மரூப வாயுவும் தேகாதிப் பிர 

பஞசத்தைச சுழல்விககும். எங்கனம ஜலத்தின் பிரவாஹம் காய்க்க STAR SOs 
ஒருகால் மேல ஸ்தானத்தின்௧ண் களபபுமோ, ஒருகால் &ழ் ஸ்தானத்தின்கண் 

௮மிழ்த்துமோ, ௮ங்கனமே புண்ணிய பாவ ரூப காம வசததால் இஜ்ஜீவான்மா 

ஒருகால் தேவசரீர த்தை யடையும, ஒருகால மனுஷ்ய சரீரத்தை யடையும், 

ஒருகால் இருமி சரீசகதை யடையும, ஒருகால் தருமுதலிய தாவர சரீரத்தை 

யடையும. கருத்திதுவாம் புண்ணிய காமத்தின் மிகுதியுண்டாயின், தேவ 

சரீரத்தை யடையும். புண்ணிய பாவங்கள் சமானமாயின் மனுஷ சரீரத்தை 

யடையும், பாவகர்மத்தின் மிகுதியுண்டாயின், இருமிமுதலிய FP TBO LICL, 

யும், இங்கனம், காம வயத்தால் இஜ்ஜீவன் நாராவகையாய சரீரத்தை யடை 

வன். தேவதையே முதலாய்க இருமிவரை எல்லாச சரீ ரங்களிலும ஈனாக்கனாத் 

அயில் என்னும் மூன்றவஸ்தைளையும் இஜ்ஜீவனடைவன். ஈனாமுதலிய மூன்ற 

வஸ்தைகளுமற்ற பிராணி ௭ அவுமின்றாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! மனுஷ்யா இகளிடத்தே மூன்றவஸ்தைகள் சம்ப 

விக்குமெனிலும், ே கவதைகளிடச்? தீ மூன்றவஸ்தைகள் சம்பவியா ) ஏனெ 

னின், சாஸ்இரத்தின்சண் தேவதைகட்கு ௮ஸ்வபஈங் (சொப்பனமின்மை) கூறப் 

பட்டுள௫. ஆகையால், சொபபனாவஸ்தை தவதைகளிடச்தே சம்பகியாத.



௨௭௮௮ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஒன்றுவது 

சமாதானம் :--ழஹே பாலாடப் பிராஹ்மணசே ! தேவதைகட்கு அ௮ல்வப்கங் 
கூறியதானது தேவதைகளிடத்தே சொப்பனாவஸ்தை உண்டாவதஇன்றாம் என் 
னும் அபிப்பிராயத்தாற் கூறியதனறாம் ) மற்றோ சேவகைகளிடத்தே சத்துவ 
குணத்தின் பிரதானத் தன்மை உளதா.தலின், மனுஷரைப்போலக் கணந்தோறும் 
சொப்பனம் உண்டாகமாட்டாது ; மற்றோ தேவதைகளிடத்தே ௮ற்ப சொப்பன 

முண்டாம். இவ்வபிப்பிசாயத்தனொாலே சால் இரத்தின்கண் தேவதைகட்கு ௮ஸ்வப் 

sa கூறப்பட்டுளது, எவ்வாற்றானும் தேவதைகளிடத்2த சொப்பனமின்றென 
உடன்படினோ, சர்வ தேவதைகளிலும் முக்யெமாய விஷ்ணுபகவான் ஆதஇிசேட 

சாய சய்யையின்கண்ணே சயனஞ் செய்கின்றனசெனக் கூறும் சாஸ்திரம் ௮௪ங் 
கதமாகும்) ஆகையால், தேவதைகள் முதலிய சர்வப் பிராணிகளும் ஈனா 
முதலிய மூன்றவஸ்தைகளோடு கூடியவர்களென்பது பெறப்படும். ஆதலினால் 
ஹே பாலாடுப் பிராஹ்மணரே ! சு.ழுப்தி ௮வல்தையின்௧ண் சத்திய பாமான்மா 
வோடு ௮பேத பாவத்தை யடைந்த விஞ்ஞானமய போக்தா கர்மங்களின் வயத் 

தால் ஈனாமுதலிய அவஸ்தைகளை யடையும். 

சங்கை:---2ஹ பகவன்! அந்நிய உபகிஷத்துகளில ' துயிலின்கண்ணே 

மாயாவிசஷ்டப் பாமான்மாவின்கண் ௮ர்தக் சரணமுதலியவற்றிற்கு இலயம் கூறப் 
பட்டிருக்கன்றது. ஆனால் இக்கெளஷீத£ உபநிஷத இன்சண்ணே பிராணனி 

டத் சர்வவாக்கு முதலிய இர திரியத்தோடுகூட ௮ர்தக்காணசத்இிறகும் இலயம் 
கூறப்பட்டிருக்கன்றது ; ஆகையால், சுருதிகட்குப பாஸ்பாம் வி?ரோதமாம், 

சமாதானம் :--உறக்கத்தினின்றும் எழுஈத புருஷன் :* யானோன்று மறிகின்றி 
லேன்” என, ஈனவின்௧கண்ணே இவ்வாறு சிந் இபபன் இச்சிர் தனையின் கருத்தாலோ 

மாயாவிசிஷ்டப் பரமான்மாவின்கண்ணே சகலவாக்கா இகளுக்கும் இலயம் சித்த 

மாம். சுழுப்தியவஸ்தையின்கண் பிராணனது இலயத்தை உலகர் ௮ங்கேரிப்பதின் 

ரூம்) மற்றோ பிராணனை விடுத்து ௮ர்நிய சர்வ வாக்கா திகளின் இலயத்தைச் 

சுழுப்தி யவஸ்தையின்கண் உலகர் அ௮ங்கீேகரித்துளார். கையால், உலகரின் ௮பிப் 

பிராயத்தை யங்கேரித்துச் சுருதியானது பிராணனிடத்தே வாக்கா தி இர் இரியங்க 

ளின் இலயத்தைக் கூறியுளது ) ஆகையால், பிராணசப்தத்தின் இலக்கணா விர்த் 

இயினால் மாயாவிசிஷ்டப் பரமான்மாவையே கவர்க, இவ்வாற்றால் இரண்டு 
சுருதிகட்கும் பகையின்றா மாதலின், ஹே பாலாகப் பிராஹ்மணசே .! ஈழுப்தி 
யவஸ்தையின்கண் பாமாத்மசொரூபப் பிராணனிடச்சே தூலசூக்குமவடிவ சர்வப் 

பிரபஞ்சமும் இலயபாவத்தை யடையும்; ஏனெனின், சுழுப்தியவஸ்தையின்சண் 

மனசூெவாக்க! இ இர்இரியங்கள் இலயபாவத்தை யடையா இருப்பின், ஈனாவைப் 

போலத் துயிலின்கண் ணும் அவ்வாக்காதிகளின் பிரதிதியாம், ஆண்டோ மன 

சதெவாக்காஇகளின் பிரதிதியுண்டாவதின்ராம் ; கையால் வாக்காதிகளின் 
மே அயிலின்கண் அறியப்படும். ஹே அர்தணசே ! எங்கனம், ஆதார 

ஆதேய பாவசம்பர்தத்தால் பூதலத்தின்கண் கடம் ௮டையப் படுமோ ஆண்டு 
பூதலம் எங்கனம் ஆதாரமும் சடம் ததேயமுமாமோ, ௮ங்கனம் சுழுப்தி யவஸ் 

தையின்௧ண் இவவிஞ்ஞானமய போக்தா தார ஆதேயபாவ சம்பந்தத்தால்



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தன்கெளஷீத£ உபநிட ௨௪௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ஜு 

பரமான்மாவை யடையாது) மற்றோ, ஆதாச ஆதேய பாவமின்றிய கேவல 

அபேத சம்பந்தத்தால் பரமான்மாவை யடையும். இருகாகாசத்தின்௧கண் ௮டை 
வுற்ற கடாகாசம் கடமழிந்த பின்னர்க் கருகாகாசத்தோடு ஏகத்தன்மை வடிவசம் 

பர்தத்தையடையும். ௮ போலச் சுழுப்தியவஸ்தையின்௧ண் இவ்விஞ் 

ஞானமய போக்தா அ௮ந்தக்கரணாஇ உபாதியற்றதாய்ப் பரமான்மாவோடு ஏகத்தன் 
மைவடிவ சம்பர்தத்தையடையும். ேே பாலாடுப் பிராஹ்மணசே ! எங்கனம் ௫௬ 
காகாசத்திற்குச் செலவும் வரவும் உண்டாகாவோ, மற்றோ கடாகாசத்திற்கே 
இருகத்தின்௧ண் வசவுண்டாமோ, கிருகத்தினின்றும் போக்குண்டாமோ ௮ங் 
கனமே இருதயதேசத்தின்௧ண்ணே யிசாநின்ற பாமா த்மாவிற்குப்போக்கும் 

வ.சவும் உண்டாகமாட்டாது. கடாகாசத்திற்குச் சமானமாய் விஞ்ஞானமய போக் 

தாவிற்கோ நித்தியமும் சழுபதியின்கண்ணே போக்கும் ஈனவிண்கண்ணே 

வரவுமுண்டாம. ஹே மறையவ37 / உண்மையாய் ஆராயின் விஞ்ஞானமய போக் 

தாவின் சொருபத்தின் கண்ணும் போக்கும் வரவும் சம்பவியாஅ ) மற்றோ அந்தக் 

சரண உபா இயின் போக்குவசவால் விஞ்ஞானமயனிடத்தே போக்குவாவுபுலப்படும். 
கடோபா தியின் கமனா கமன த்தால் (போதல் வருதலால்) கடாகாசத்தின்சண் கமனா 

கமனம் காண்பதுபோல, உண்மையாய் கடாகாசத்தின்சண் கமனமும் ஆகமனமும் 

இல்லையாம். இப்பாமான்மதேவர் ௮காசத்தைப் போல உட ம்பினுள்ளும் புறம்பும் 

யாண்டும் வியாபகமாவர். அங்கனமாயிலும் ஹிரூதயேே தசத்தின்கண்ணே யவ 

ருக்கு அ௮ந்தர்யாமித் சன்மையானஅ சத்திக்கும, மற்றிடத்தே அந்தர்யாமித் 

தன்மை இத்தமாகாது, இக்காரணத்தால் இருதயதேசத்தின்௧ண் பாமான்மாவின் 

இதி (இருப்பு) கூறப்பட்டது. 

இங்கனம், ௮ந்தர்யாமியாய பரமான்மாவால் நேரே பிரகா?ிக்கப்பட்ட மனச் 
இன்சண் சம்பூண வாக்காதி இந்தஇிரியங்களினின்றும் உள்ள விசேஷணத்தன் 
மையை இப்போது நிருபிப்பாம் :--சுகத்தை ௮றுபவிக்கும் பொருட்டும் துக் 

கத்தை அ.ுபலிக்கும் பொருட்டும் சம்பூர்ணப் பிராணிகளின் சரீரம் உற்பன்ன 

மாயது; ஏனெனின்; சரீ.ரத்தாலன்றிச் சுகதுக்கங்களின் போகமுண்டாகாது. 

சப்தாஇி விஷயங்களின் ஒளிர்வை உபபோகமென்பர், ௮ச்சப்தா இ விஷயங்களின் 

ஒளிர்வு சுசோத்திராஇ இர்.இரியங்களாலன்.றி உண்டாகாது) மற்றோ, சுசோத்தி 
ராதி இர்திரியங்களாலேயே சபதாதி விஷயங்களின் ஒளிரவுண்டாம். மச்சம் 

பூர்ண சுரோத்திராதி இந்இரியங்களின் நியாமகம் மனமாம். ஏனெனின், தத்தம் 
சப்தாதி விஷயங்களோடு சுசோத்தராஇ இர்திரியங்கட்குச சம்பந்தம் உண்டாயி 

லும், எத்துணை மனத்தின் சம்பர்தம சுரோததிராஇி இகஇரியங்களோடு உண்டா 

காதோ, அத்துணை இச்சுரோ த்திராதி இந்திரியங்கள் தமது சப்தாஇு விஷயங் 

களையறியா ; மற்றோ, மனத்தின் சம்பர்தம் உண்டான பின்னசே சுரோத் 

இசா.இ இந்திரியங்கள் சப்தா இ விஷயங்களையறியும். ஆகையால், இது Buns 

படும்:--சம்பூர்ண சுசோத்திராதி இந்திரியங்கள் மனத்தின் ௮தினமாம் என, 

இப்போது அ௮ப்பொருளையே உலகபபிரசத்த இருஷ்டார் தத சால் நிரூபணம் 
செய்வாம் :--உலஏன்சண்ணே காஷ்டத்தாற் செய்த பத்.துக்குதிரைகள் ஒரு நீள



௨௮/0 .. ஸ்ரீ அத்மபுராணம்.' [ழன்றவது 

மான காஷ்டத்தின்கண்ணே இருப்பனவாக ௮ந்நீளமாய காஷ்டத்தின் ஈடுத்துளை 
யின்சண்ணே £ழ்மூகத்'2தாடுகூடிய ஒரு கொக்க உண்டாயின், ௮ப்பத்துக் குத 

சைகளின் பாதங்களைக் கட்டிய பத்துச் சூத் இரங்கள் ௮ர்ஈடுத்,துளை வாயிலாயக் 

கொக்கஇயின்கண் மாட்டியிருப்பின், ௮ச்சூத்திரங்களைத் தந்தையானவர் பாலகன் 
க.சத்திற் கொடுப்பின், ௮ப்பாலகன் பிதாவின் மடி.யிலிருக்து HBSS சூத 

இரங்களைப் பிடி த்.துக்கொண்டு ௮க்குதிரைகளை நாகாவகையாய்ச சேட்டை செய் 

விப்பன், ௮துபோலச சரீரரூப இர்க்கமாய காஷ்டத்தின்கண் வாக்காதஇி இர் 
இரியங்களாகய பத்துப் பரிகளுள. பிராணவாயுவடிவ சூத்திரத்தால் அவ்வாக் 

காஇிகளாய பரிகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன., நாடிவடிவ துளைவாயிலாய் அந்தப் 

பிராணரூப சூத் இரம இருதய ரூபக் கொககயின்௧ண்ணே மாட்டபபட்டுளது. 

பரமேஸ்வசசாகிய தரதையானவர் மனமாகிய பாலகனைக் தமது இருதய கமலமாய 

மடியின்சண்ணே உட்காரவைத்துப பிராணவாயுவாகிய சூத்இரத்தைக்கவர்விப்பர், 
௮.தனைக்கவர்ந்து அம்மனமாகயெமை தன் வாக்கா இய இர்திரியக் குதிரைகளையும் 

பிசாணவடிவச் சூததிசங்களையும த௧௧ம வியாபாரத்தின்௧ண் முயல்விபபன் ; இக் 

காரணத்தால் சாவ வாக்கா இ இந்இரியங்களி லும உற்கிருஷ்டத்தன்மை (மேன்மை) 

புத்தியின்கண்ணேயுளது. 

இப்போது மற்றொரு ரீ தியினுலும (வாயிலானும்) வாக்காதி யிந இதிரியங்களி 
னின்றும் உற்கருஷ்டத் தன்மையை புத்.தயின்கண் ணே காண்பிப்பாம :--சூரியபக 

வானுடைய பிரகாசம எலலாப பொருளிடத்.துந துல்லியமேயாயிலும், உபா தியின் 

வயத்தால் ௮ச்சூரியபகவானின் ஒளியின்கண்ணே பேதத்தைக் சண்ணுற்றோம் ; 

தாம்பிசாதி தா.துக்களாற செய்யப்பட்ட குசூலத்தின்கண் சூரியபகவானின் ஒளி 

௮றபமாய்* ௮பிவியகதமாம, ௮க்குசூலத்தினும் சொசசமாகிய தாபபண த்தின்கண் 

சூரியபகவான் ஒளி ௮இகமாய் அபிவியக்கமாம், ௮ததர்பபணத்திலும் இருபா 

ணத்தி (கததியின் கண் அதிகமாய் ௮பிவியக்தமாம, ௮க்கருபாண த.இலும் மணி 

யின்கண் ௮இகமாய் ௮பிவியக்தமாம், ௮ம்மணியிலும் சூரியகாநத மணியின்கண் 

௮ இகமாய் அபிவியக்தமாம். ஏனெனின், குசூலாஇ உபா. திகளின்கண்ணே யிரா 

நின்ற சூரியனுடைய ஒளியானது தாகாதி காரியத்தைச செய்யமாட்டாது. சூரிய 

காந்த மணியின்கண்ணே யிராகின்ற சூரியனது பிரகாசம் தாகா காரியத் 

தையும் செய்யும், ஆகையால், குசூலாஇிய சர்வ உபாஇகளைக்காட்டிலும் சூரிய 
காந்த மணியின்கண் சூரியபகவானின் ஒளியஇகமாய் அபிவியக்தகமாம. அவ்வண் 

ணமே, குசூலசமானமாய இத்தூல சரீரத்தின்கண்ணும், கண்ணாடி யொப்பாயப் 

பிராணனிடத்தும், ,கத்தியொத்ததாய காமேந்திரியத்திடத் 2ம், மணிபோன்ற 

ஞான இரிரியத்திடச்.தும், சூரியகார்த மணிக்கொப்பான மதியின்கண்ணும், இவ் 

வாஈந்தசொரூப .தன்மா இயல்பாய் ஒரு வடிவத் தானே இருக்குமாயினும், மதியாய 

௮ந்தக்காணம் ௮இசொச்சமாம் ) ஆகையால், அ௮வ்வந்தக்காணத்தின்கண் இரா 
நின்ற இவ்வாரக்தவடிவ ஆன்மா போக்தாவெலும் பெயரையுடையும், அற்நிய 

மாய காதி (சரீரமுதலிய) உபா திகளின்சகண்ணே யிராநின்ற ஆன்மா போக்தா 
அடயவகளினிடி,   

* அபிவியக்தம் - வெளிப்படல்,



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபதிட ௮/௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். அ ஐ] 

வென்னும் பெயசையடையா து. சூரியபகவான் சூரியகாந்த மணியின்௧ண் இருக்.து 

தாகாதி காரியத்தை௪ செய்வதுபோல இவ்வாரந்தவடிவ ஆன்மா அந்தக் 

கரணத்கின்கண் இருஈதே கரத் துருத்வ போக்துருத்வரூப FETT Son Buy ld 

லோகார்தரத்திற் கசமனுகமனத்தையும் ௮டையும், ௮ற்ப அ௮ர்தச்காணத்தின்௧ண் 

வியாபக அன்மாவின் ஸ்திதி சம்பவியாதாமாயிலும், ௮ற்ப தர்ப்பணம் மகாபர்வ 

தத்தின் பிரதிபிம்பத்தைக் கவர்வ.துபோல ௮ற்ப ௮ர்தக்கசணமும் ௮திசொச்ச 

மாதலின் ன்மாவின் பிரகுபிம்பக்தைக் கவரும். இதுவே அ௮ந்தக்காணத்தின் 

கண் அன்மாவின் இதியாம், 

அல்லது ௮வவகதக்கரணம் எப்போதும் இருதயகமலரூப இருகத்இன்கண் 

ணேயே நிவாசம்செய்யும; ஒருகால் ஈனா ௮வஸ்தையின்கண் ௮வவந்தக்கரணம் 

கேத்திராதி ஸ்தானத்தின்கண் நிவாசம்செய்யும். எக்கால் சுழுபதியாமோ 

sara ஈத்திராதி ஸ்தானங்களை விடடு ௮வ்வர்தக்கசணம் இருதயகமலரூப 

, தனது கருகத்தின்௧ண் வகதுசேரும். ௮வ்வக்தககசரணத்தின் ஆகமனத்தால் விஞ் 

ஞானமய போக்தாவும் இருதய தேசத்தைபடைவன். கருத்திதுவாம் :--சை தன் 

யத்தின்கண் இயல்பாயோ சமனாகமனரூபக் இரியையின்றாம ; மற்றோ உபாதி 

யின் கமனாகமனத்தால் சைதன்ய ஆத்மாவின்சண்ணேயும் கமனாகமனமுூண்டாம். 

௮வ்வர்தககரணம் ஈனவின்கண்ணே தவுண கேத் ரொதி ஸ்தானங்களிலிருக்கும்) 

ஆசையால விஞ்ஞானமய போக்தாவும் அண்டிருக்கும். சுழுபதிகாலதச்தின்௧ண் 

ரேத்தராதி ஸ்தானங்களை விட்டொ Psa ௮வவர்தக்காணம் இருதயகமலரூப 

மாய தனது கிருகத் இன்கண் வநதுவிடும) ஆகையால விஞஞானமய ஆன்மாவும் 

இருதயகமலத்தையடையும, 

அல்லது பசுவும மனுஷ்பனும் தமது கிருகத்தைலிட்டு ௮ர்ரிய தேசத்தை 

யடைஈது ஹானியையேனும் இலாபத்தையேனும் ௮டையின் அ௮வ்வானியையும் 

இலாபசமானமாய்க் கருதி மீண்டும தத்தம் இருகத்தின்௧ண்வர்து சேர்வது 

போல, புதஇரூப ௮ஈதககரணமும் தனது இருதய தேசரூப இருகத்தைப் பரித் 

தியாகம்செய்து நேத்திராதி தேசக்தின்கண்ணே சென்று, ஹானியையேனும் 

இலாபத்தையேனும ௮டைகஈது அ௮வ்வானியையும இலாப சமானமாய்க கருதி ௮வ் 

வர்தக்சாணம நேத்திராது தேசத்தினின்றும்மீண்டும் கன.து இருதய கமலரூப கர 

கத்தின்கண் வந்தஅுசேரும, எங்கனம விதேச (௮ர்நியதேச) த்தினின்றும் தனு 

இருகத்தையடைஈத ஜீவனுக்கு இலாபத்தின் ஆசாய்வால் சுகத்தின் பிசாப்இயும், 

ஹானியின் ஆராய்வால் ஆக்கத்தின் பிராபதியும் உண்டாமோ, ௮ங்கனமே தேத்தி 

ராஇவடிவ விதேசத்தை விடடு இருகயகமலரூபமாய தனது கிருகத்தையடைந்த 

புத்தியானஅ இலாபததை விசாரிதது சுகத்தை யநுபவிககும் ழ ஹானியை விசா 

ரித்துத துக்கத்தை யநுபவிக்கும இருதய கமலம் ஒன்றைவிடுத்து ஈக௫ிகை 

பரியந் தமுள்ள சம்பூரண சரீரமும், நேத்திசாதி இந்திரியங்களோடுகூடிய சம் 

பூர்ண கோளசங்களும், புரீதத்தென்னும் காடியும், சிரமும், புத்திக்குப் பச 

(அகிய) தேசமாம். இருதய சமலமொன்றே புத்இக்குச் சொந்த தேசமாம், 
36



௨௮௨ LG ஆத்மபுராணம். [ழன்றவது 

௮ல்லது, ஈனாக்கனாக்களி லுள்ள போகங்களைக் கொடா கின்ற கர்மங்களழியுங் 

கால் இருதபகமல மத்தியிலிசாகின்ற ககசாகாசரூப பரமான்மாவின்கண் ணுள்ள 

புத்தியானது தனதுகாசணத்தின்கண் மூர்ச்சையையடையும். எங்கனம் அத்த 

யந்தம் மர்சசையையடைந்துள்ள புருஷனை உலகத்தா£ மரித்தவன் எனக்கூறு 

aGrr, gamer அயிலின்௧ண் தனது காரணத்தில் மூர்ச்சையைபடைந்துள்ள 

பு.த்தியிடக்2த இலயவியவகாரமுண்டாம். எங்கனம் gers Borsa அடைந் 

அள்ள சூக்குமமாய பஞ்சை ஆகாயத்தின்௧ண்ணே இலயமாயதென உலகர் கூறா 

நிற்பரோ, ௮ஙகனம் இருதபகமலததுள்ளே பரமான்மரப Mares Roo a arr 

அடைந்துள்ள புத்தியை இலயமாயகென வேதமவிளம்பா கிறகும. தஇிரவஸ் இரத் 

கைச சுருக்கின் ௮தன்கண்ணுள்ள சித்தாம இலயபாவகதையடைவ து23பான்று, 

பித்ததாதவிறை இருகயகமலகத்தின் சங் 2காசரூப ஏதுவினாலுா பு.தஇயின் 

கண் இலயவியவகாச முண்டாம். அகைபால, 2ஹ பாலாகிப பிர£ஹ்மண ரே ! 

௮வவிஞ்ஞானமய போக்தா சுழுபதயவஸ்கையின்௧ண் ௮ஈதககாண உபா இ இல 

யமாகவே, பரமான்மா வோடு ௮பேதரபசயன த்தை யநுபவிகது மீண்டும ஈபை 

போகத்தைக் கொடாகின்ற காமமானது உதயமாயின், ஈனுவவஸ்தையை படையும, 

எனம ஊாணகசாபி (சிலம்பிபட,சச)பென்னும் ஜுது வி?ீசஷமானது அ௮ரநியசா த 

னஙகளின் ௮பேகை்ஷையின்றியே ௮௧௩௧ நா றகளைததன்பானின்று உண்டாக நமோ, 

௮ங்கனம சபனத்தினின்று மெழுஈத இபபசமான்ம '2தவா பிராணாஇயாகத 

சிருஷ்டியை (தம்மால) உண்டாககுவா. எங்கனம ஓக௫யெரிபா சின்ற பெரிய 

அ௮ழலானது தனது சமான ரூபமுடைய அ௮ற்பகணததையுண। .ரககு2மா அரு 

கனமே சயனததினின்று மெழகத இவ்வான்ம?தவரும பிரானானை யம, ௮தக 

கரணததையும், ஞானகாம இக இரியஙகளையும, அவவிஈகிரிபஙசளின ரானாவியா 

பாரங்களையும உண்டாக்குவா. ௮வ்வாசகா இ இக இரியங்களினின் று அச௫னியா இ 

தேவதைகள் உண்டாவர். அவ்வககனியா தி 2தவதைகளினின்றும சபதாஇ 

விஷயஙகளும சமபூண போகங்களும உண்டாம. இவவண்ணம நனா ௮வஸ்தையின 

கண்ணே தினரஇனமும் வாக்கா இரதிரியங்களின் உறபததியுண்டாம; அங்க 

னமே ௮க்கினியாகு தேவதைகளின் உறபததியுண்டாம; ௮கஙகனமே நாமாதி 

விஷயங்களின் உறபததியுண்டாம. சுழுபதியவஸ்தையின் கண்ணே இனா தின 

மும வாககாதி இரதிரியககளின் இலப முண்டாம) ௮ஙஙனமே அக்கினியா தி 

சேதவதைகளும் சாமா இவிஷயங்களும் இலயமாம, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஈனவின் கண்ணே நித்தியமும, வாக்கா இகளின் 

உற்பத்தியும், சழமுப்தியின்கண்ணே நித்இயமும, வாககா இகளின் இலயமும் உண் 

டாமெனத் தாங்கள் கூறினீர்கள்; இபபொருளில் எனக்கு நிச்சபமுண்டா கவிலலை. 

சமாதானம் :--ஹே மறையவ?ே.! வேதபகவான் கூறிய பொருளின்சண் ஒரு 

சாலும புத்திமாயை புருஷன் ௮விசுவாசம (விசுவாசமின்மை) செய்தல்கூடாு ) 

மற்றோ எப்பொருளைச சால் இிரம் போ இபபிக்கின்றேதோ ௮பபொருளையே புத்.திமா 

ஞை புருஷன் ௮ங்கேரித்தல்வேண்டும் ; ஏனெனின், சுவர்க்காதி பதார்.த்தங்கள் 
இந்திரிய ஜன்னிய ஞானகிஷயபங்களன்றாம் ; இவ்வதீர் இரிய (இந்திரியங்களுக் 

கெட்டாத) விஷயங்களின் ஞானம் சால் தரப் பிமாணத்தாலேயே யுண்டாம்,



அத்தியாயம். ] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீ.த€ உபநிட 2 Oh. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். BES 

சாஸ்கிரப பிரமாணத்திலும் வேறாய பிரத்தியக்நஷாதிப பிரமாணங்களால் அதீ 
துறக்கம் முதலியவற்றின் ஞானம் உண்டாகமாட்டாது. கருத்திதுவாம்: எப் 

பொருளின்௧ண்ணே பால்பரம விரோதியாப இருபிரமாணங்களின் பிரவிர்தஇ 

யுண்டாமோ, ௮ப்பொருளின்கண் யம கிகழும) ௮ தீண்டுச சமபவியாஅ ; 

ஏனெனின், வேததகாற போடஇபபிதத பொருளின்கண் எபபிரத்இப௯்தா திப 

பிரமாணங்களின் பிரவிரகதியும உண்டாகாது ஆகையால், வேதார்த்தத்தின் 
கண் வீயபபடல மதிமானுக்குத் ககுஇபன்றாம் 

இப பாது Qu ous peor Bus வெளிபபடையாய் நிரபிபபாம சாஸ் இரப 

பிரமாணதகால் போதப்பித்த சுவர்க்கா இகளும, இஈஇராஇி தேவதைகளும, தர்ம 

௮தாமரப ௮தாஷ்டமும, பிரத்தியக்ஷப பிரமாண விஷயமாகாவெள்பது யாவ 
ருக்குர் தெரிததேயாமன்றோ ; ஏனெனின், சாஸ்திர கதாற கூறிய சுவர்க்காதி 

களிடத்தும் பிரததஇியக்ஷப பிரமாணதடுின் பிரவாததி யுண்டாமாயின், சாவ 

ஜீவாகடகும மீரத்தராடு பப பிரததியக்ூப பிரமாணத்தால சுவாககா இகளின் 

பிரத்இப௯த ஞானம உணடாதல வேண்டும; ஆலை பிரகஇயக்ஷப பிரமாணத் 

தால ஜீவாகட்குர சுவாககாஇகளின ௮தநுபவமோ உண்டாவதின்ரும. அலலது 

பிசததிபக்ஷ்ப பிரமாணததால ஜீவாகடகுச சுவாகககடுின் ௮நுபவம உண்டா 

மாயின், சுவாகக கரகாஇகளிட த 3த மூடருக்குப பரல்பாம விவாதம உண்டாக 

லாகாது) ஏனெனின், பிரதஇயக்ஷப பிரமாணததின் விஷயமாப கடாஇபதார்த் 

தங்களிடக 2௪ எபபுருஷனும விவாதம செய்வதின்றாம ) ஆனால சுவர்சுக நரகாஇ 

களிடத3த மூடரூககு ௮ரஈதமவகையாய விவாதம உண்டாகல உலகின்கணணே 

கண்டோம. சுவாகச நரகா இகளிலலை எனச௪ சிலா கூறாநிறபா, இமமனுஷ உல 

இனகண்மணே3ய சுவர்கக நரகங்களுளவெளவும், இமமனுஷ உலகனும் வேருய் 

யாதொரு சுவர்க்க நரகமூம இலவெனவும், தனாகி பதார்த்தங்களோடுதற 

புருஷன் சுவாகக சுகத்தைப போடுபபன் எனவும, நிரத்தனத் தரித்திரியாய 

புருஷனும் பசு முதலியனவும் ஈ௩ரக அககததைப போகிககு2௦ எனவும சில 

மூட கூறாநிறபா,  சுவாக்க ஈஉரகாஇகளிடத?த இவவண்ணம மூடா விவாதம் 

செய்யாகிறபா, ௮து உண்டாசலாகாது ; ஆகையால, பிரததியக்ஷபபிரமாண த்தால் 

சுவர்க்கா திகளின அநுபவம் எவவுயிருககும உண்டாகாது, சாஸ்திரப பிரதி 

பாதிதமாய சவாககாஇகளின் பிரத்தியக்ஷ ஞான?ம யோகிக்குண்டாமாயினும், 

யோியின் பிரத்தியஷூப பிரமாணம் சாஸ்திரப பிரமாண தி2தாடு விசோதியாது; 

ஏனெனின், சாஸ்திரத்தின் ௮துகூல ஆசரணச்தினாலேயே யோகிக்குப பிரததி 
URE parm. ஆகையால, அ௮வ்வியோகியின் பிரததியக்ஷப பிரமாணம் பூர்வ 

சித்த சாஸ்ரெப பிரமாணரூப தனது காரணத்தோடு மாணி நிற்கமாட்டாது. 
ஆகையால், சாஸ்திரப பிரதிபாஇத சுவர்க்காதி ௮ர்.த்தத்தின்கண் பிரத தியக்ஷப் 

பிரமாணத்தஇன் பிரவிர்த்தி உண்டாகமாட்டாது எனத் அணியபபெற்றரும், 

அல்லது எங்கனம சால்இிரப பிரதிபாஇத சுவாக்காஇி அர்த்தத்தஇின்கண்ணே 

பிரத்தியக்ஷப பிரமாணத்தின் பிரவிர்த்தி யுண்டாகமாட்டாதோ, அங்கனம் 2 
மானப பிரமாணத்திற்கும் பிரவிர்த்தியுண்டாகாது ” ஏனெனின், பிரத தியக்ஷப்



௨௮௫ LY ஆத்மபுராணம், [ழன்றவது 

பிரமாணத்தை யபேக்ஷித்தே பின் ௮றுமானப் பிரமாணம் பிரகிர்த் இக்கும், 
கருகத்திதுவாம :--எபபுருவலுக்கு முன்னர் அடுக்களை முதலியவறறில மறித்தும் 

மறித்தும் புகைவன்னிகளின் உடனிசழ்ச்சிக் காட்சியாற புகை வன்னியின் வியாப 
பியமாம் என்னும வியாபதிஞானம் பிரத்இயக்;ப பிரமாணத்தால் உண்டான் 
றதோ ௮பபுருஷமீன மலையின்கண் புகையைக்கண்டு முன்வியாபதியை சினை*தவ 

ஞய்ப பாவதததின்கண்ணே வன்னியின் ௮துமானம்செய்வன்; ஆகையால், பிரதஇ 

யக்ஷப் பிரமாணம் அநுமானப பிரமாணத்தின் காரணமாம். அதப் பிரததி 

யக்ஷபபிரமாணம் மூறகூறிய முறையே சுவாக்காதகி பதாரத்தஙகளிடச்தே பிர 

Ars Burd ; ஆதலின் ௮.நுமானப பிரமா ஊழும் சுவர்க்காஇ பதா£த்தங்களைப் 

போஇப்பதில் ஆற்றல அ௮ற்றதேயாம். அலலது பிரததியக்ஷப் பிரமாணத்தின் 
௮பேக்ைையின்றியே ௮ுமானபபிரமாணம் தனது அர்ததத்தை யுணாதது 

மாயின், ௮நுமானமென்னும் பெயரையே இழர்துகிற்கும்; ஏனெனின், அறு 

மானம் என்லும் சப்தத்தின்கண் இருபதககளுள, அவற்றுள், ஒன்றோ :* அநு? 

என்னும் பதமாம ; மறறொன்றோ “மானம்” என்னும் பதமாம. அவற்றுள், 

௮நுபதத்தின் பொருளோ பின்னென்பதாம் ; மானபதத்தின்பொருளோ பிர 

மாணமென்பதாம், ௮வ்விரு பதஙகடகு ஒருங்கே பின்னுண்டாம் பிரமாணம் 

என ௮.நுமான சததபபொருள சிததமாம். இங்கனம் ௮நுமானசத்தகதை யாரா 

யினும பிரத்தியகூப பிரமாணத்தின்பின்னசே அறுமானப பிரமாணததின் 

பிசவிர்த்தி சித்திக்கும். அலலது பிரத்தியகூப பிரமாணத்தாலுண்டாய பிரத் 

Busy ஞானத்திறகு ௮ற்பவிஷபத்தின்கண்ணே பிரவிர்த்தியாம, இகசாரணத் 
இனாலும் சாஸ்திரத்தாற் கூறபபட்ட சுவாக்காதிகளிடததே பிரதஇயக்ஷப் 

பிரமாணத்திறகுப பிரவாததி புண்டாகமாடடாது) ஏனெனின், இரதிரிய 

ஜன்னிய ஞானத்தைப பிரத்தியகஷூ ஞானமென்பர். ௮து ஒருவிதமன்றாம், 

மற்றோ ரேத்தராதி இந்திரிய பேதத்தாற் பின்னபின்னமாயே பிரத்தியக் 

ஞானம உண்டாம். அவற்றுள், ௪௯ இநதிரியத்தால உற்பன்னமாய பிரத் 

இயக்ஷ ஞானத்திறகுச சாக்ஷாஷப பிரத்தியக்ூமெனப பெயராம். இரசன 

இரதிரியஸன்னிய பிரத்தியக்” ஞானக்இற்கு இசாசனப பிரத்தியக;ூமெனப 
பெயராம. துவக்கிர்இிரிய ஜன்னிய பிரத்தியக்ூ ஞானத்திறகுத் அவாசப் பிரத் 

இயக்ஷமெனப் பெயராம். இராண இரதிரியஜன்னிய பிரத்தியக்ஷ ஞானசத்திற்குக் 

சரொணஜப பிரத்தியக்ஷ்மெனப பெயராம். சுசோத்தர இநர்இரியஜன்னியப பிரத் 

இயக்ஷ ஞானத்திற்கு௪ சசாவணப பிரத்இியக்ஷமெனப் பெயராம். இவவண்ணம் 

இர்திரியங்களின் பேதத்தால் பிரத்தியகஷ ஞானமும் பின்னபின்னமாயே உண் 

டாம, கையால, சாவ பதார்ததங்களிடததும ஒரு பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் 

WA SA ,புண்டாகமாடடாது ; மற்றோ பின்னபின்ன ரூபாதி விஷயல்களி 

டத்தே பின்னபின்னமாயே சாக்ஷாஷாதஇி ஞானங்களின் பிரவிர்த்தியண்டாம். 

கருத்திதுவாம சர விரத Pag ஞானத்தின் விஷயமாய ரூபாதி பதார்த்தங்களை 

இசாசனஞானம் விஷயம் செய்யமாடடாது, இராசன ஞானத்திற்கு விஷயமாய 

இசசாஇகளைச சாக்ஷாஷஞானம விஷயம் செய்யமாட்டானு, இங்கனம் ௮ 

நியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானஙகளிடத்தும அறிந்துகொள்க. இவவண்ணம அற்ப



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத€ உபநிட eo 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம், ABS 

அர்த்தத்தை விஷயமசெப்வகாய பிரதஇிபக்ஷஞானம் சாஸ்இரப் பிரதிபாதித 

அர்த்தத்தை விஷயம்செய்தல முடியா து. 

அல்லது எக்காலகதில 2௧வசசகனஏ நேத்திரங்களின் சம்பர்தம கடாதி 

பதா£த்தங்கோடு உண்டாமோ அக்காலத்தில் தேவதத்தலுக?ச கடத்இன் பிரச் 

Hump, ஞானமுண்டாம்; தேவகதத புருஷளிலும வேராய யஞ்ஞதக்த புருஷ 

னுக்கு இரதஇிரிப சமபரதமின்றி ௮ககஈடததின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாக 

மாட்டா. அகைபால, பிரததியகூஷ ஞானகஇறகு யோகூயமாய gu ada 

யங்களிடத்தும ௪௬,தஈஇரப பிரததிய௯்£ ஞானத்தின் பிரவிர்த்து யுண்டாகமாட் 

டாது) மற் 2ரூ விஷபத3தாடு இருதிரிய சமபகதததை மஅு3பேக்ஷித்தே பிரத்தி 

யகத்தின் பிரவித்தியண்டாம். இது கூறிபதால இது துணியப்படும் -- 

பிரச திபக்ஷ ஞானததஇற்கு யோக்கியமாய கடாதி பதார்த்தங்களிடத்தும பிரத்தி 

யக்ஷ ஞானத்தின் சுதசதரப பிரவாத்தி புண்டாகமாட்டாதாயின், வேதப்பிரதஇி 

பாதித சுவர்ககாதி அ௮திஈதிரிய பதாததஙகளிடகதே எங்கனம பிரத்தியக்ஷ த் 

இன் பிரவிர்த்தி யூண்டாம7 மறரோ உண்டாகமாட்டாது. அலலது வேதப் 

பிரமாணததின் ௮2பக்ஷைபின்றிய சகவலப பிரக இியக்ஷப் பிரமாணம் தோஷ 

மறறதாக மாட்டாது; மற்?ரோ தோஷத்2தாடு கூடிய2தயாம், ஏனெனின், 

கேத்திராதி இரதிரியங்களின் பெயர் பிரத்தியகூப் பிரமாணமாம். w3559 

ராதி இர இரிபங்களிடததே குரூட்டுத் சன்மை செவிட்டுத்தன்மை முதலியதோஷ 

ங்களின் பிரசதிய” ஞானமே சாவ புருஷர்கடகும உண்டாம். ஆகையால், 
தோஷூத?தாடுற்ற பிரததியக்ஷப பிமாணம வேதததின் ௮பூவ அர்த்தத்தைப் 

போதனஞ செய்விபாது, அலலது 8வதத்தாற போதித்த சுவாககாதி மரத் 

த.ததின்கண் மொழிஈத மூாறை2ய பிரததியக்ஷ்ப பிரமாணததின் பிரவிர்த் இபின் 

மையின், ௮நுமானப் பிரமாணமம அசசுவர்ககாதுி பசார்த்தங்களிடத்தே பிர 

விர்த்தியாது , ஏனெனின், பிரததியகூப பிரமாணத்தை அ௮பேக்ஷித்தே று 

மானப பிரமாணத்தின் பிரலிரததியுண்டாம். இவ்வராத்தையை முன்னர் 

மொழிச் துவ சோம, 

சங்கை —Fa 5097 But Be சுவர்ககாதி ௮ர்த்தத்தின்கண்ணே பிரத்தி 
யக ௮நுமானப பிரமாணஙகளின் பிரவிரத்தி புண்டாகாதாயிலும், அத்தா 
பத்தி முதலிய பிரமாணககளின் பிரவி£த்தி சவர்ககாதி பதார்த்தங்களிடத்தே 

யண்டாம, 

சமாதானம் :--அவ்வாததாபததி முதலிய பிரமாணங்கள் ௮.றமானப் பிர 

மாணத்திலும ௮பின்னமா ? அல்லது பின்னமா ? ௮வற்றுள, மு.தலாவதாய ௮பி 

ன்ன பக்ஷம் சம்பவியாது ) ஏனெனின், அ௮வ்வர்த்தாபத்தி முதலிய பிரமாணங் 

கள் ௮துமானபபிரமாணததுள் ௮டங்யெவைபென ௮ம்கேரிக்கிஹனே, ௮றுமானப் 

பிரமாணத்தின் பிரலிாதடுயின்௧ண் கூறிய சமபூர்ண தோஷங்களும் அர்த்தா 

பத்தி முதலிய பிரமாணங்களிடத்தும் உண்டாம். ஆசையால், ௮ழுமானப் பிர 

மாணத்தஇனின்றும ௮பின்னமாய் அுர்த்தாபத்தி முதலிய பிரமாணங்கள் சம்ப
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வியா, ௮வை அநுமானப் பிரமாணத்தினின்றும் பின்னமென்லும் இரண்டாவது 

பக்ஷமும் சம்பலியாது ; ஏனெனின், ௮வறறை ௮நுமானப் பிரமாணத்தினின்றும் 

பின்னமென ௮ங்கேரிப்பிலும், ௮வை சு துஇரமாய் எபபிரமா(எவவுண்மை)ஞான தீ 

தையும் உண்டுசெப்யமாட்டாது. மற்2ரா, ஏதாவது திருஷ்டாஈதத்தை அங்கேரி 

த்தே எவனுக்கனும் ரமா ஞான,ச்தை புண்டுபண்ணும். தஇருஷ்டாஈ தமின்றி 

௮ர்த்தாபத்து முதலிய பிரமாணங்கள் யாண்டும் ஞானத்தையுண்டாககா த் 

தருஷ்டாஈதம பிரத்தியக்ஷத்திலும் வேறன்றாம; மற?ரு, பிரத்கிபக்ஷச்அுள் 

அடங்கிய து இருஷ்டாந்தமாம. பிரத்தியகூத்தின் கண்டனம் முன்னர் விஸ் 

தா.சமாய்ச செய் துவர்கேன். ஆகையால, அர்த்தாபத்தி முதலிய பிரமாணங்கள் 

௮.நமானப பிரமாணத்தினின்றும் வேருயினும், வேதபபிரபாதித சுவர்க்காத 

ரூப அராததத்தின்கண் ண பிரவிாததகியா, அகையால், ஹே பாலாகிப பிராஹ் 

மணசே! சமபூண தோஷங்களற்ற இவ்வேத பகவான் எவ்வெபபொருளைப 

போஇபப?ரா, அ௮அபபொருளை2ய அவசியமாய்க கவாகல முூழூ௯்ஷாககட்கு 

யோக்கெயமாம. தாமாதமாவாய இராஜாவின் ௮ணையைப பிரஜைகள் கவர்வ2?த 

போல வேதபகவான் கூறிபபொருளைக கவர்தல் மதிமான்களாய புருஷர்க்கு 

யோக்கியமாம. வேதாதததடின்கண் ஒருகாலும ௮சம்பாவனை செய்யறக, 

HEE SUS UGAT ETO SIT தினழும் ஈனா ௮வஸ்தை யடைஈதவுடன் வாககாதுி 

இரதிரியங்கடகு உற்பத் தயையும், ௮கட௫னியாஇி தேவதைகடகு உறபத்இியையும, 

நாமா இவிஷயங்கட்கு உறபத்தியையும கூறியிருசகின்றனா. சுழுபதி யவஸ்தை 

யின்கண் ௮சசம்பூர்ண வாககாதிகளின் இலபததை 2வத பகவானானவர் கூறியுள் 

ளார். கையால, ஹே மறையவரே ! இவ்வகையாய வேகப பொருளின்கண் 

நீர் சரத்தையைசசெய்யும, 2ஹ மறையவசே ! பூவம் உறங்காகின்ற புருஷன் 

எழுங்காலத்கில் இசசரீரத்தின்கண் இராரின்ற அ௮ரஈதசொருூப அன்மாவின் 

உபதேசத்தை யான் தங்கட்குச செய்துளேன், பின்னர் இருதயகமலத்தின்கண் 

இராகின்ற ஆன்மாவின் உப?தசததையான் தஙகள் பொருட்டு௪ செய் து?ளன். 

ஆகையால், தாங்கள் ஆன்மாவின்சண்ணே பரிசடன்ன தஇருஷ்டியைச௪ செப்யறக ) 

மறோ ஆன்மாவின்சண்ணே பூரண திருஷ்டியைசசெய்க இப்போது இப்பொரு 

ஊையே வெளிப்படையாய்க் காண்பிபபாம் :--2ஹ மறையவசே! ஓசே பரிபூண 

ஆகாசம் கடமடசராவாதி உபாதிகளில இருப்பதுபோல ஓரே பரிபூர்ண ஆன்மா 

வும் வாக்காதி யுபா இகளிலிருக்கும. வாக்காதிவிசிஷ்ட ௮ன்மாவை மூடன் கூறு 

வோனெனவும, கேட்போனெனவும், சாண்போனெனவும் ௮க்கேரிதஅள்ளான். 

அதுபோலத் தாங்கள் ௮ன்மாவைப் பரிச௫ன்னமாய்க் கருதலாகாது ; மறறோ உபா 

இயை விட்டுப பரிபூர்ண ஆன்மாவைச் தாங்கள் அறிஈதுகொள்ளல்வேண்டும். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் / ௮ன்மாவான௮ யாண்டும் பரி பூர்ணமாமாயின், 

ஹிருதய தேசத்தின்கண் ஆன்மாவின் இதியை முன்னர் தாங்கள் எதன்பொ 

ருட்டுக் கூறினீர்கள், 

சமாதானம் :--ஹே பாலாபெ பிராஹ்மணரே ! மயிர் * மழிப்பதற்குச சாதன 
மாய கத்தியானது நாவிதனது அ௮டப்பத்தின் ஏக?தேசத் இருப்பதுபோல, இவ்வா 
  

* மழிப்பது--சரைப்பது.
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தத்தின்தாற்பரியவருண னம். அதா 

நர் தவடிவ ஆன்மாகேவல மிருதய தேசத்தின்௧கண் இசா; மற்ரோ சர்வப் பிராணி 

களின் உள்ளும் புறமபும வியாபித்து நிற்கும, அங்கனம நிற்பினும் ௮ச்தக் 

கரணத்தின்கண்லும், இக திரியங்களிடத்தும், சரீரத்தினிடத்.தும அன்மாவிசேஷ 

மாய்ப் புலபபடும். இக்காரணத தால ஹிருதயம், இரதிரியம், சரீசம் என்பவற்றில் 

ஆன்மாவின் இதியையான் கூறினேன் அக்கினி சாமானிய ரூபமாய் எவ் 

விடத்து முளதெனினும காஷ்ட ததின்கண் வி.2சஷரூபமாப்ப புலப்படும், இக் 

காரணத்தாற காஷ்டததின்கண் ௮கூனியுளகென உலகர் கூறுநிற்பர். ஆகையால், 

ஹே பாலாடப் பிசாஹ்மண 2ர ்' எ௫கனம் காவிதனது ௮டபபத்தின்௧ண் கத்தி 

யானது விரைவா யே புலபபடுமோ, ௮ங்கனம இருப கமலத்தின்௧ண் இசாகின்ற 

புத்தியானது ௮தஇயஈதம் சொசசமா தலின முபபுத்தியின்கண் ஆன்மாவின் 

பிரதீதி விசேஷமாயுண்டாம. இவ்வபிபபிராயத்தாற் புத்தியின்கண் ஆன்மா 

வின் இஇயை யான் கூறினேன். எங்கனம நாவிதனது அ௮டபபத்தின்கண் 

கத்தியானது இருக்கு?மா மறறிடத்தராகோ அுங்கஙனம புத்திவடிவ தேசத் 

இன்கண் அன்மாவிருககும ; மற்றிடத்திராது என்னுங்கருத்துபபற்றி ஆன்மா 

புகதியின்கண் இருபபகாக யான் கூரவிலலை. இங்கனம இருதயத்தின்கண் 

ஆன்மாவின் வி2சஷ விளசகககைப போ இபபதாய கதநியின் திருஷ்டாந்தக் 

கருத்தை கிரூபிதது, இப3பாது ஹிரூசுயதகை யூபக்ஷித்துச சரீராதிகளி 

டத.து ஆன்மாவின ௮௱பபபிரகாசதகைப போ இபப தாய ௮கூனி இருஷ்டாந் 

தத்தின் கரதகைக காண்பிபபாம --2ஹ பாலாக பிராஹ்மணசே ! அநந்த 

சொருப ஆன்மா ஜராயுஜம, ௮ண்டஜம, an BO BBL, உற்பிஜ்ஜும என்னலும் 

சான்கு வகையாய சரீரஙகளை உண்டாககககனத சைதன்ப ரூபததால் ஈகத்தின் 

அுனியிலிருஈ.து சிகைபரியகதம ௮வ?வலலாச சரீ ரககளிலும வியாபித்தது. NS 

கினி யாண்டும் சமானமாயினும ௮ரணி வடிவ கான்டகதின்கண் அதன் விசேஷ 

விளக்ககதைக கண்டு காஷ்டதஇினகண் ௮ககினியுளதென ய1வருக கூறாநிற்பா, 

௮து?பாலவே இவ்வாரக சொரூப ஆன்மா சைதன்ய சொரூபமாய் எவ்விடத் 

அம சமானமாய் இருபபினும, சரீரத்கின்கண் சைதன்யகதின் விசேஷ விளக்கத் 

தைககண்டு அண்டு ஆன்மா | ato FSG Fr.) BLL பொருஈதும, ஈண்டு௪ சரீரத் 

இன்கண் ஆன்மாவின் வி2சஷ விளககயகூறியஅ ) கடாஇகளைக குறித்தெனவறிக. 

அ௮ஈதக்காணததைககுறிகதுச சரீரத தன்கண் ஆன்மாவின் ௮றப விளக்கமேயுண் 

டாம. கையால, ஹே மறையவசே ' சககனத்திறகுச் (அகாபத்திறகுச) சமானமாய் 

யாண்டும பரிபூண ஆன்மா இசசரீரததின்சண் சைதன்ய ரூபமாய்த் தோற்றாநிற 

கும். இக்காண ததாறறான் ஈகநுனியிலிருஈ.து சர்வசரிரத.தின்கண் பாமான்மா வின் 

Quer சுருதியாற கூறபபடடுளது. 2ஹ மறையவ?27 ! மண்ணானது கடா 

கார பரிணாமத்தை அடையுமா தலின் மண்ணின்கண் முககயப பிரஞ்ஞையும 

கெளண்ப பிரஞ்ஜையும சம்பவியா, அதுபோல மன இந்திரிய தேகாதி 

ரூபககூடடமும் ௮௧௩த வகையாய பரிணாமத்தை யடையுமாதலின் இக்கூடடத்தி 

னிடத்தும முக்யெப பிரஞுஜஞை கெளணப பிரஞஞைகள் சம்பவியா ; மறறோ, 
பிரஞ்ஞைவடிவ ஆன்மாளின் தா தான்மிய ௮தஇயாசபலத்தால் ௮விசார காலத்தே
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சரீரா இகளிடத்திற் சைதன்ய சொரூபப் பிரஞ்ஞை யுண்டாம். , விசாரிக்கனோ 

சரீராஇகளிடத்தே பிரஞ்ஜை சம்பவியா ௮. 

சங்கை :--ஹே பகவன் / மனததின்கண்ணும் இந்திரியத்தின்கண்ணும் சரீ 

ரத்இன்சண்ணும் பிரஞ்ஞையின்று எனத்தாங்கள் கூறினீர்கள் ௮.து சம்பவி 

யாது; ஏனெனின், புத் தவடிவப பிரஞ்ஞை ௮ம்மனா இகளிட த்தும் சம்பவிக்கும். 

சமாதானம் :--2ஹ மழறையவ?ர ! சைதன்ய ஆன்மாவினும வேறாய மன 
இந்திரிய சரீராதியாவும் ஜடங்களாம், விகாமுடையனவாம். ஆகையால், ௮ம்மனா 

இகளிடத்து இராநின்ற புத் திரூபப பிரஞ்ஞஜையும உடமாம். ஏனெனின், எங்கனம் 

சரீரா.இகள் பரிணாமத்தை யடையாகிறகுமமோ, ௮ங்கனம் ,தஇயும் பரிணாமத்தை 

யடையுமாதலின், புத்து ஜடமேயன்றிச சைதன்ய ரூபமன்றாம். ஆகையால், 

ஹே மறையவசே .! ஆகஈதவடிவ ஆன்மாவின் வேராய எவ்வஸ் அவின்சண்ணும் 

ஞானசொருபப பிசஞஷஞையின்றாம ; whom ஆன்மா ஒன்றே ஞானவடிவமாம். 
ஹே ௮ர்தணரே? எங்கனம ஆன்மாவின் வேருய எவ்வனான்மாவின்கண் லும் 

ஞானமின்றாமோ, ௮ங்கனம ௮ரநதசொரூப ஆன்மாவின் வேராய எவ்வனான்ம 

வஸ்துவின்சண்ணும சுகமுமின்றாம ) மற்றோ ஆன்மா ஒன்றே சுகரூபமாம. இவ் 
வண்ணம் சுகமாயும் ஞானமபமாயும இராநின்ற ஆன்மா, சுகஞானங்களற்ற மன 

இந்திரிய தேகாதிகளைக் தனது தாதாத்மிப சபபாதத்தால் சுகத்தோடு கூடியதா 
யும் ஞானத்தோடு கூடியதாயும் இருக்குமாறு செய்விக்கும். எங்கனம் தனிகன் 

தனது சேவகரைத் தனத்தோடு கூடியவசாயிருக்குமாறு செய்வானோ, ௮ங்கனம் 

சுகஞானவடிவ ஆன்மா, மன இரதிரியாதிகளைச சுகஞான வடிவத்?தாடு கூடிய 
தாயிருக்குமாறு செய்விக்கும். ஹே பாலாகிப் பிராஹ்பணசே.! இத்தகைய ௪௧ 

ஞானவடிவ ஆன்மாவை யாசிரயித்தே சமபூர்ண வாக்காதி ௮த.இியா தமங்களும, 

௮க்னியாதி ௮இதேவதைகளும, தத்தம நாமா திவிஷயஙகளை நிசசயம் செய்யும். 
இரத ஆன்மாவின் சமபஈதமின்றிச + gn Gru வாக்காதி யெவையும் எவ்வர்த் 

தத்தையும் நிச்சயம் செய்பமாடடா. யதா£த்த ஞானத்தோடேலும் விபரீத 

ஞானத்தோடேனும் கூடிய ஒரு தனிகனுடைய நிசசய ௮துசாரமாயே ௮வன் 

தாசன் எககாரியத்தையம நிச்சயிபபன் ; ௮த்தனிகன் நிசசயதகதைத தழுவாமல 

தாசன் சுதர்தாமாய் நிசசியான். 

ட சங்கை ௨0 ஹ பகவன்! தனிகனது பாதியகாரிய தீ தின்கண்ணே தாசருக்குப 

பரா தீனமாயிருக்குமாறு நேரினும ஞானரூப உள்நிசசயத்தின்௧ண் அவர்க்குச் 

தனிகனது ௮ பேக்$ யேலா ததேயா மன்றோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே பாலாகிப் பிராஹ்மணரே ! ஞானரூப உள்நிச்சயவுத 
யத்தில் தாசருக்குத் தனிகனபேகையில்லை ; தனிகனது நிசசய மின்றித் 

தாசி நிச்சயம் பயனற்றதே யாமென்றறிதல்வேண்டும். கருத்தி௮வாம் :-- 
ஞானரூப நிச்சயத்தாற் புருஷருககுக் காரியத்தின்சண் முயறசியுண்டாம். ௮ம் 

முபற்சியும் தனிகன.து நிச்சபமின்றிச் சுதகஇரமாய்த் தாசருக்கு உண்டாகாது, 

sacs சம்மதியைக் கவர்ந்தே தாசருக் கெக்காரியத்திலேனு முயற்சியுண்டாம். 

'அதிபோல ஞானவடிவ அஆன்மாவைப பற்றியே சமபூர்ண வாக்காதி தேவதை



அத்தியாயம்] இருக்குவேதத்தின் கெளவஷீத£ உபதிட ௨௮௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். RQ &F 

களும், தனித்தனி வாக்காதிகளும், இக்காரியம் இன்றியமையாது செய்யத்தக்க 
தென்றும், இக்காரியம் செய்யத்தகாததென்றும், இவ்வசனம் சொல்லத்தச்ச 

தென்றும், இப்பொருள் காணத்தக்கசென்றும், பதார்த்தங்களை நிச்சயிக்கும் 

ஞானசொரூப ஆன்மாவின்றிச் சுதந்தாமா யெவ்வாக்காதி தேவதைகளும் எப் 
பொருளையு முணரா. ஈண்டுத் இருஷ்டாந்தத்திலும் இத்தாந்தத்தின்கண் இத் 
அணைச் சிறப்புளது உஇருஷ்டாந்தத்தின்கண்ணே தனிகனின் ஞானத்திலும் 

CamCu தாதனது ஞானமுண்டாம். சித்தாந்தத்தின்கண்ணோ அன்மாவின் 

சொரூப ஞானத்தினும் 8வராய் யாதொரு ஞானமும் வாக்காதி இர் இரியங்களிடத் 

இன்றாம்) மற்றோ தன்மசொரூப ஞானமே அவற்றோடு கூடியதாய் காரா 

பாவத்தை யடையா நிற்கும், ,தகையால், ஆன்மாவே ஞானசொரூபமாம்) ஆன் 
மாவினும் வேறாய சர்வ ௮னான்ம பதார்த்தங்களும் ஜடமாம். ஜே மறையவசே! 

போகசாதனமாய தனாதிகளோடு கூடிய ஒரு வணிகன் தன்மைர்தரோடுந் தாத 
சோடுமே யத் தனாதியைப் போடுப்பன், அவரின்றித் தனித்தவன் அவற்றைப் 

Cur@urer ; தனித் தவற்றை ௮வன் போடுப்பனேல் ௮வன௮ சர்வ தனத்தையும் 

சோசர்கொண்டேகுவராதலின் ௮வரோடுகூடியே ௮வனவற்றைப் போடுப்பன், 

அதுபோன்று இவ்வாநந்தசொரூப ஆன்மாவும் வாக்காதி தேவசைகளினுட 
னின்றே போகத்தைப் போடக்குமேயன்றி, ௮அவையின்றிக் சேவலர்தானே போகத் 

தைப் போகியாதெனவுணர்க, தனியாய வணிகனுடைய மைந்தர் முதலிய பச்.துக் 

களும் தா.தர்களும் ௮.த.தனிகனைவிட்டுச் சு தந்திரமாய் எப்பொருளையும் போகிய; 

மற்றோ ௮வனுடனே யவர் போகத்தைப் போடுப்பர். அவ்வாறே வாக்கா திகளும் 

ஆன்மாவின்றிச் சுதஈதிரமாய் எப்பொருளையும் போ௫ியா ) மற்றோ ஆன்மாவுடன் 

கலர்தே போகங்களைப் போகிக்கும். ஈண்டிது கருத்தாம் :--சுகதுக்க று 

பவத்தைப் போகமென்பர், அ௮ப்போகம் உபாதியற்ற தய ௮ன்மாவின்கண்ணே 

பொருந்தாது அதுபோல வாக்காதி ஜடபதார்.த்தங்களிடத்தும் பொருர்தாதாம்) 

மற்றோ, அந்தக் சாணாதி யுபா இகளோடு கூடிய ஆன்மாவே போகாசியமாம்,. 

உண்மையாயோ எ௮வும் போகாசிரயமன்றா மாதலின் ௮ப்போகம் மித்தையாம், 

ஹே அந்தணரே! யான் தங்கள் பொருட்டுச் சுத்தான்ம ரூபமாய்க் கூறிய 
இருதயாகாயமாகிய பசமான்மாவே இச்சர்வ சங்காதச் (கூட்டதி)திற்கு மதிபதி 

யாம், அ௮ப்பாமான்மாவே இச்சங்காதத்தோடு தாதாத்மிய ௮த்தியாச மடைர்த 

தாய் மதிமான்களாலு மறிய முடியாததாம். ஹே மறையவசே.? ஆன்மா அறியத் 

தகாத தாகாதேல் எல்லா சூல்களிலும வல்லுகசாய தங்கட்கு ஆன்மாவின் 

உண்மை வடிவத்தின்கண் மயலுண்டாகாதன்றோ, முன்னர்த்தாங்கள் பிராண 

னையே ஆன்ம ரூபமாய் என்பொருட்டு உபதேசம் செய்தீர்களாதலின், தங்களது 

இம்மயலே ஆன்மாவின் அர்விஞ்ஜேயத்தன்மையை யுணர்த்துகன்ற அ. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இவ்வாரந்த சொரூப ,தன்மா Deemer ss ger 

துர்விஞ்ஞேயமாயின், இச்சங்காதத்திலும் வேறாய் ௮யலெத்தானத்ே தனுமுள்ள 
37



௨௯0 [ரர் ஆத்மபுராணம். [ழன்றவது 

ஆன்மாவை யென்பொருட்டு உபேத௫க்கவேண்டும், ௮த்தானத்துள்ள ஆன்மாவை 
யான் நிச்சயம் செய். துகொள்கன்றேன். 

சமாதானம் :--ஜஹே மறையவ?ே?! இச்சங்காதத்தை விடுத்து ௮பலிடத் 

துள்ள ஆன்மாவை யறிவதற் சற்றேலும் நீர் உற்சாகங்கொள்ளா ர் ) மற்றோ 

இச்சங்காதத்துள்ளேயே அன்மாவையறிய உற்சாகத்தை நீர் செய்யும். கன 

லின் தோற்றத் தானங்களாய காவ்டங்களோடுகூடிய கனலை விடுத்துக் காஷ்ட 

சம்பந்தமற்ற கனலடைவின் வேட்கையை எம்மதிமானுங் கொள்ளானன்றோ, 
அ௮ங்கனமே அன்மாவின் தோறறத்தானமாய இசசங்காதததை விட்டொழித்து 

௮யலிடத்ேத யான்மாவைக் தேடுதல் பயனில கூற்ே PUT LD. ஆகையால், ஹே 

௮ர்தணரே ! இத்?தகத்தின்கண்ணே அ௮தக்காணாதி யெல்லா வுபா இகளுமற்ற 
ALS ஆன்மாவைப் பிரஹ்மரூபமாய் நிச்சயமசெய்யும் என ௮ஜாதசததுரு 

அரச. சானவர் முற்கூறிய மூன்று வினாக்களின் பொருளை விஸ்தாசமாய்க்கூறினார். 

இப்போது அம்மூன்று வினாக்களின் பொருளையே சுருக்கமாய் நிரூபிக்கின் 
ரூர்: -ஹே பாலாடப் பிராஹ்மணசே ! இருதய ஆகாசரூபமாய் எவைக்கும் ஆன் 

மாவாயுள்ளதே சயனகர்த்தாவாய புருஷனுக்கும் சயனத்திற்கும் ஆதாரமாம,. 

௮வவிருதய ஆகாசசொருப அன்மாவே சயனகர்த்தாப புருஷன.து வாவின் முடிவு 
வடி.வமாம். வாக்காதி காரணங்களின் இலயரூப சயனம் இருவகையாம், ௮வற்றுள் 

ஒன்றோ சொப்ஈரூப சயனமாம் ; மற்றொன்றோ ச௪ழுப்திரூப சயனமாம். ௮வற் 
ள் முதலாவதாய சொப்ஈளூப சயனத்தின் கர்த்தாக்கள் புததியின்றிச சம்பூண 

வாக்காஇிகளாம்; இரண்டாவதாய ஈழுபஇிரூப சயனதஇன் கரத்தாவோ புத்தி 

யாம். இருவகையாய சயனங்களினின்றும் வருங் கர்த்தாக்களும புத்தியோடுற்ற 

வாக்காதி இந்திரிய சமூகமாம். முறசெந்தததில் விஞ்ஞானமய 2பாக்தாவைச் 

சயன கர்த்தாவாயும் ஆகமன கர்த்தாவாயும் கூறினன். ஈண்டோ புத்தியையும் 

வாக்காதிகளையும் சயன கர்த்தாக்களாய்க் கூறினனாதலின் முற்கூற்றுக்குப் பிற 

கூற்று முரண்படுவதாகப் புலப்படுமேலும், ஆரசாயினோ ௮ம்முஎண் பொருந்தா ) 

ஏனெனின், புத்தி விசிஷ்ட சைதன்யத்தின் பெயர் விஞ்ஞானமயமாம். ஆண்டுச் 

சைதன்யாம்சத் இின்கண்ணோ கருத்துருத்வப்பான்மை சம்பவியாது ) மற்றோ எஞ் 
சியதாய்ப் புத்தியின்கண்ணே கர்த்திருக்வக்தன்மை சம்பவிக்கும். இக்கருத்தே 

பற்றி ஈண்டுப்புத்தி சயனகர்த்தா வென்னப்பட்டது ஆதலின் முற்கூற்றுக்குப் 

பிற்கூற்று முரண்படலின்றாம். ஹே மறையவசே! பிராணரூப உபாதியின் 

கண்ணும் பிரஞ்ஞாரூப உபாதியின்கண்ணும் தங்கள்பொருட்டு யான் கூறிய 
இருதயாகாசரூப ஆன்மாவையே முன்னர் தேவராஜாவாயெ இந்திசர் பிரதர்த் 

தன அரசரின் பொருட்டுக்கூறினார். இவ்வான்மாவின் சாக்ஷாத்கார மகமையாலே 
அ.த்தேவ சாஜாவாய இந்திரர் மூவுலஏற்கும் வேதனையைப் புரியும் eri 

களையும் நீ.தியற்ற விசுவரூபாதி பிராஹ்மணரையும் வேதாந்த விசாரவிஹீன 
அரந்தஞ் சர்யாசியரையும் கொன்றனர் என்றாலும் ௮வ்வான்ம ஞானமூமையால் 
அவ்விர்தரரது சோமமாத்இரமுங் கெடவில்லை. இவ்வான்ம ஞானமகஏமையாலே 

அதிதேவ: சாஜாவாய இந்திரர் சர்வ தேவதைகளின் மத்தியில் ௮த்.இயந்தம் 

மேன்மையை யடைர் இருக்கின்றனர்; போர்முதலிய காரியத்தில் எத்தேவதையின்



அத்தியாயம்.] இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உபநிட ௨௯௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். QQ! 

அபேகை்ஷையையும் செய்திலர் ; மற்றோ, பலனெனப் பெயரிய ௮சுரன் முதலிய 
எல்லா ௮சுரசையும் தனியாயே கொன்றனர். இக்காசணத்தாற்றான் ௮வர் எல்லா 
பலவான்களிலும் முக்யெ பலவானாுனஞா, அவ்விர்திரர் தனது தேஜசால் விசேஷ 
மாய் விளங்குவார்; அதனால்தான் ஸ்வசாட்டென்னும் பெயசை யடைந்தனர், 
சுபகுணங்களாலும் சோததி முதலியவறறுலும் ௮லங்கரிக்கபபெற்ற souks Arr 
சாவ தேவதைகளிலும் முக்கியமாயினர். ஆகையால், ஹே பாலாடிப் பிராஹ் 
war! அ௮த்விதீய அன்மஞான மூமையால ௮ம?சசர் யாவருக்கும் ௬வாமி 
யானது போல, இக்காலத்தும ஆந்த சொரூப ௮ன்மஞான த்தை விவேகா இ 
சாதனங்களாற் சம்பாதித்த புருஷனும அ௮வ்வான்ம ஞானமகமையால் எல்லா 
ஜீவர்களுக்ஃகும் சுவாமி யாவன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / தேவசாஜாவாய இக்திரர் ஆன்மஞான ம௫மை 
யால் எலலா அசுரர்களையும ஜயிததனா, என முன்னர்ச் தாங்கள் கூறினீர் 

களன் 2௫, ௮து பொருஈதாது ; ஏனெனின், புராணங்களில் அசுரர்களால் இர் 
இசனது பராஜய மும் ௮ரநதவாரமெனக கூறபபட்டுள தன்றோ ? 

_ சமாதானம்:--2ஹ மறையவசே ! எததுணை தேவ. சாஜாவாய இகதிர் பிர 
ஜாபதியின் உபதேசத்தால் ஆன்மஞானத்தை யடையவில்லையோ, ௮.த் துணையே 
இரஇசரையே ஜ.பமசெய்து ௮௬சர் சறவுலகத்இறகும ௮இபஇயாயினர் ) பிரஜா 
பதியின் உபதசததால ஆன்மஞான ததைபபெற்ற பின்னரோ, ௮சரர் யாவரையுங் 
கொன்றுதாமே மூவுலகிறகும் ௮இபதியாயினர், ஆகையால், இவ்வாரஈதசொரூப 
௮.த்விதிய ஆன்மஞானமே யாவறறிலும ௮இகமாம ; அதனையே புருஷர் முயற்சி 
யாற சம்பா திகக3வண்டும். ஸ்ரீ குரு கூறல்:--2ஹ குழாதாய் ! இக்கனம கெள 
த£ இருஷியானவர் தம௫ டேரின் பொருட்டுபபிரஹ்ம வித்தையை உபதேத்துத் 
தூஷ்ணீம்பாவகதை (மெளனத்தை) யடைநதனர். பிரஹ்ம நிரூபணத்தின்பின் 
அதப் பிரஹ்மதஇிறகு ௮வசியம கூறத்தகுஈகதாய சத்கியத்திற்குஞ் சத்தியம் 

என்னும குயய காமத்தை ௮ாத்தத்தோடும, ௮ஈதக் கெளஷீத£ இருஷியானவர் 
தீம் சீடரின் பொருட்டு உப த௫ககவில்லை. மறற, யாஞ்ஞவற்கியரின் தவத்தால் 
மகிழ்ஈத சூரியபகவான் ௮வர் பொருடடு௪ சகதியத்திறுஞ சத்தியம் என்னும் 
பிரஹ்ம ராமததை அ௮ர்ததத்தோடும உபதேசிசதனர். கெளஷீதச£ இருஷியோ 
தேவராஜாவாய இகஇரசால ௮௪௪ததை யடைந்தவராய்ச் சம்போாண பிரஹ்ம 
வித்தையைக் தமது சடரின்பொருட்டுக் கூருதொழிஈதனர் ) மற்றோ, நான் 
கத்தியாய ரூப கெளஷீத£ உபகிஷததின் முதல அத்தியாயத்தின்கண்ணே 
பிராணரூப பாயங்கத்தே (மஞ்சததே) இராகின்ற பிரஹ்மத்தின் உபாசனையை 
உபதேசததனா ; இரண்டாவதத்தியாயததின்்௧ண் ௮ங்கஙகளோடு கூடிப்பிராண 
விசதைபை உபதே௫த்தனா; மூன்றாவதத்தியாயததின்௧ண் இர்இரப பிரதர்த் 
தீன சம்வாத வாயிலாக நிர்க்குணப பிரஹ்ம வித்தையை உபதேசித்தனர் ; சான் 
காவதத்தியாயத்தஇன்கண் பாலா ௮ஜாதசத.துரு சமவாத வாயிலாக அுர்ரிர்க் 
குணப பிரஹ்ம விததையை உபதே௫த்தனா. இத் அணைவித்தைகளைக் கெளஷீதக£ 
இருஷியானவர் தமடரின்பொருடடு, உபதச)த்து இர திரரினின்றும் ௮ச்சத்தை 
படைஈதவசாய் வித்தையை உபதேடத்தலினின்றும் உபராமத்தை யடைந்தனர். 
இவ்வெல்லா விஷயஙகளும கான்காவதததியாயததிற கூறப்படும், சுபம். 

ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். 

ழன்றவது அத்தியாயம் மற்றும், 

டட ட,



ஸ்ரீ அத்மபுராணம். 
நான்காவது அத்தியாயம்; 

- அடு டவ ௮. 

ஓம் ப்ரீ கணேசாயாம$ ஸ்ரீ குருப்யோகம$ 

ஸ்ரீ காசிவிற்வேஸ்வராப்யாம்௩ம3௦ 

ஆண்டு முதல் ௮த்தியாயத்தின்கண் இருக்கு£வதத்தின் 6தரேய உபநிஷத் 

தின் பொருள் நிரூபணம் செய்யப்பட்டது , இண்டாவதத்தியாயத்தின்கண்ணும் 
மூன்றாவதத்தியாயத்தின் கண்ணும் இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத£ உபநிஷத் 

இன் பொருள் நிரூபணம் செய்யப்பட்டது. இப்போதேழத்தியா யங்களால் யஜுர் 

வேத உபநிஷத்துக்களின் பொருளை நிருபிப்பாம் :--அவற்றுள், முதலிற பிருஹ 

தாரண்ய உப௫ிஷத்தின் பொருளை நான்கத்தியாயங்களால் நிரூபிப்பாம் :-- ஆண்டு 

முன்னர் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் முடிவில் குருவானவர் சடன் பொருட்டு, 

தேவராஜாவாய இர்இரரினின்றும் ௮ச்சத்தை யடைந்தவராய்க் கெளஷீத£ 

இருஷி தம்டேர் பொருட்டுச் சம்பூர்ண பிரஹ்ம வித்தையின் உபதேசத்தைச் 

செய்யாதொழிச்சனசென்றும், சூரியபகவான் யாஞ்ஞவற்கெ இருஷியின்பொருட் 

டுச் சம்பூர்ண பிரஹ்மவித்தையை உபதேேசித்தனசென்று முள்ள விசித்திர கதை 

யைக்கூறினஞா்) இவ்விசித்தாத்தைக் கேட்ட €டன் ௮திவில்மயத்தை யடைர் 

தனன். சூரியபகவானானவர் யாஞ்ஞவற்கியரின் பொருட்டு உபதேசித்த பிரஹ்ம 
வித்தையைக் கேட்கச் சீடனுக்கு அவாவிருப்பினும் அத்தஇியந்தம் புத்திமானாத 

லின் ரேரே அந்தப் பிரஹ்ம வித்தையைப்பற்றி வினவாது கெளஷீத£ இருஷி 

யானவர் இந்திரரினின்றும் பயத்தையடைஈதனர் என்லும் வசனத்தைக் கேட்டு 

லயேத்தோடுகூடியவனாப் முதலில் கெளஷீத£ இருஷியின் பயகாரணத்தைக் 

கேட்டனன். பயகாரணத்தைக் கேட்பதில் டனது இரசக$யக் கருத்திது 

வாம் :--கெளஷீத£ இருஷியின் பயகாரணத்தை யான் கேட்பேனாயின், பய 
காரணத்தைக் கூறியவராய் ஸ்ரீ குருவானவர் ௮ச்சமபூர்ண பிரஹ்ம வித்தையை 

யுங் கூறுவர், இக்கருத்தாற் டன் முதலிற் கெளஷீத£€ இருஷியின் பயகாச 

ணத்தைக் கேட்கத் தொடங்கென். சடன் கூறல் :--ஜஹே பகவன் ! கெளஷீத£ 

இருஷியானவர் ௮சசப்படும்படியாய் இந்திரர் என்ன கொடுந்தொழிலைச் சேய் 

தனர்) இவ்விரித்தரமாய கதையைக் கேட்கவேண்டுமென வெனக்கு இச் 

சையுளதாகன்றது ; ஆதலால் தாங்கள் கருபைகூரந்து அடியேன் பொருட்டத 
ளைக் கூறல்வேண்டும். இவ்வண்ணம் வினவிய சீடனது வினாவைக்கேட்டு, ஸ்ரீ 

குருவானவர் வேதமர்இரங்களால் கூறப்பட்டுள்ள தத்யங் ௮ஸ்வினர்சட்கும் 

இர்இரருக்கும் பரஸ்பரம் ஈடர்ததாய சம்வாதரூப கிசித்தரக்கதையை உப 

தேக்கும் பொருட்டு, முதலில் பிரஹ்மவித்தையின் பிரவர்த்.தகராய சம்பூர்ண



யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௨௯௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 293 

குரவசைச்சிர் தனை செய்தனர். ஏனெனின், விவேகா. சாதன சதுஷ்டயங்கள் 

பிரஹ்மவித்பா செொவணத்இற்குச் சாதனமாவதுபோலப் பிரஹ்ம வித்தையின் 
பிரவர்.த்.தகசாய ஆரியர்களின் சிந்தனையும் பாவத்தடையை யொடுக்கும் வாயி 
லாகப் பிரஹ்மவித்தையடைவின் சாதனமாதலின் பிரஹ்மவித்தையின் அத்தி 

யயன காலத்தில் பிரஹ்மவித்தையின் பிரவர்த்தகராய ஆரியர்களின் சிந்தனையை 
(pipes? ஜனங்கள் அவசியம் செய்யற்பாலதேயாம், அண்டு மதுகாண்ட 

முடிவின்கண்ணும் யாஞ்ஞஷவற்கெ காண்டமுடிவின்கண்ணும் புருஷ சாமங்கள் 
பொருந்திய இருஷிகளின் பெயர்கள் கூறபபட்டுள்ளனவாதலின், அவ்விருவம் 

சங்களையும் புருஷவம்சமென்பர், அன்றியும் லெகாண்டமுடிவின்கண் ஸ்.திரீகாமக் 

கள்பொருர்திய இருஷிகளின் பெயர்கள் உளவாதலின் ௮வவம்சத்தை ஸ்இரீ வம்ச 

மென்பர். அவற்றுள், மதுகாண்டத்தின்௧ண்ணும் யாஞ்ஞவற்யெ காண்டத்இன் 
கண்ணும் இராநின்ற இருபுருஷ வம்சத்தின்கண்ணும ௮ங்கனமே இலெகாண்டத் 

இன்கண் இராகின்ற ஸ்இிரீவம்சத்தின்கண்ணும் இராகின்ற இருஷிகளைச் லாலா 
சிரியர் பேதமா ய௩கேரித்துளார், வேறு சல.நாலாசிரியரசோ ௮வரை யபேதமா 

யங்கேரித்துளார் ; ௮வ்விருபக்கங்களுள் ௮பேதபக்ஷமே சிசேஷ்டமாம். ஏனெ 

னின், ஏக ௮த்விதிய பிஹ்மமே குருமூாாத்தியின் இவ்யமங்கள மூர்த்தத்தைத் 

தரித்.துச் டன் பொருட்டு உபதேடிக்கும் இது வேதாந்த சாஸ்இரத்தின் இத் 
தாந்தமாம். கையால், அபேத பக்ஷத்தை யக்கேரித்து முதலில் ஸ்திரீ வம்௪த் 

இன்கண் இராநின்ற இருஷிகளின் பாம்பரையை நிரூபிபடாம்:-- ஸ்ரீ குரு கூறல்:--- 

ஹே சிஷ்ய! இவ்வுலகன்கண்ணே பெளதிமாஷீயெனப் பெயரிய ஸ்திரீ பிரஹ்ம 

வித்தையின் ௮திகாரிகளாய ஈம யாவருக்கு௩ தாயாவள்; ஏனெனின், பெளதி 

மாஷீயின் புத்திரா இவ்வுலகின்கண் எல்லா மறையவரின்பொருட்டும் ௮றிதற் 

கரிய பிசஹ்மவித்தையைக கொடுததார். ௮வசை ஸ்திரீ வமசத்தின்கண்ணே 
பெள இமாஷீயின் புச் இரரென்பர், இருபு௬௨ வம்சத்தின்சண்ணும் அவரைப் 

பெள இமாஷ்யர் என்பர், ஹே சிஷ்ய. இப்பெளதிமாஷீயின் புத்தன் முத 

லாச இரண்யகாபப பரியஈதம எத்துணைப் பிரஹ்மவித்தையின் பிரவர்த்தக 

ஆூரியர்களுளசோ, ௮வ்வியாவர் பெயரையும் யாம் நின்பொருட்டுக் கூறுன் 

ரோம். ௮வர் பெயசைக் கேட்பதனாலும் ந் இித்தலினாலும் பிரஹ் மவித்தையின் 

பிரதிபர்தகமாய சம்பூர்ண பாவங்கள் அழியும். அதன்பின் சம்பூர்ண வேதாச்ச 

அர்த்தங்களை யறிவதில் நீ வல்லவனாவாய் இவ்வார்த்தை சாகா ச சுருதியின்சண் 

னும் கூறப்பட்ெொது. 

(ச-ம்,) யஹ ) டெவெஉறாலகி § யமாளெெவெ.கமா.ம- உள | 

_தஹெ )-சகயி.காஹ) (ரா ௨ , காு௦0.த abr oo 2 ” 

1 எந்தை யாகிய பரசிவன் பாலேவற் கரிய 
முந்து மன்புள தன்னண முதுகுர வரின்பா 
லந்த மின்றிய வன்புள தம்மகான் றனக்கே 
இந்த நான்மறை யியம்பிய பொருளேலா மிலங்கும்,”



௨௬௯௪ ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

இதன்பொருளோ :--எப்புருஷனுக்கு ஸ்ரீமன் மகாதேவரிடத்தேலும் மகா 
விஷ்ணுவாதி தேவதைகளிடத்தேனும் பரமபக்தி யுளதாமோ, தேவதைகளி 

டத்தே பாமபக்தி இருப்ப துபோலப் பிரஹ்மவித்தையைக் கொடுப்பவராய ஆரிய 

ரிடதேத பாமபக்தி யுளகாமோ ௮ம்மகான்ம புருஷனது புத்தியின்கண் உபகிஷ 
தங்கள் உசைத்த பொருள்கள் ஒளிராகிற்கு மென்பதாம். எவனுக்குத் தேவதை 

களிடத்.தும் ஆசிரியரிடத் அம் பாமபக்தி யின்ராமோ, ௮வன் மதியின்கண்ணே 

௮ ௬ுமறை முடிகளறைந்த பொருள்கள் விளங்காவாம் ஆதலின் முமுக்ஷ வான 

வன் ௮வ௫ியம் குருபக்தியைச் செய்யவேண்டும், 

இனி வம்சாவலிபை வருணிப்பாம் :--ஹே Adau ! 65.) பெளதிமாஷீ 

யின் புகதிரெ சனப் பெயரிய இருஷியானவர் காததியாயனீ புத்திசெனப் பெய 

ரிய இருஷியினிடத்திலிருர்து பிரஹ்மவித்தையை யடைந்தனர். wears Hi 

யாயனீ புததிரரெனப் பெயரிய இருஷியைப் புருஷ வம்சத்தின்கண்ணே டுகளப 

வன?ென்பர்; அக்காத்பாயனீ ys Orr கெளபவனசெனப் பெயரிய இருஷி 

யானவர் பாரத்வாஜீ புத்திரரெனப பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித் 
தையை யடைஈதனா. அநதப பாரத்வாஜீ புத்தாபோனப் பெயரிய இருஷியைப் 

புருஷ வம்சததின்கண் பெளஇமாஷ்பசென்பர்) இபபெளதிமாஷ்யரைப் பூர்வ 

பெளதிமாஷ்யரினும் வேறென வுணர்க. முப்பாரத்வாஜீ புத்திராய பெளதி 

மாஷ்யசெனப பெயரி.ப இருஷியானவர் பாசாசரீ புத்தாசெனப பெயரிய இருஷி 
யின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைக் கவர்ஈதனர். அநதப பாராசரீ புத்த 
செனப் பெயரிய இருஷியைப் புருஷவம்சத்தின்கண் கெளபவனரென்பர், இக் 

கெளபவனரும் முற்கெளபவனரிலும் வேறெனவறிக. அ௮பபாசாசரீ புத் திரராய 

கெளபவனெனப பெயரிய இருஷியானவர் ஒளபஸ்வஸ் தீ பு.த்தரரெனப பெயரிய 

இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப பெற்றனர். ௮௩த ஒளபஸ்வஸ்தீ 
புத்தாரெனப பெயரிய இருஷியைப புருஷவம்சத்தின்கண் கெளஷிகரென்பர் 

அந்த ஒளபஸ்வஸ் தீ புததிசராய கெளஷிகேனப பெயரிய இருஷியானவர் பாரா 

சரீ புத் திரசெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவிதைதயைப் பெற்ற 

னர். இப்பாசாசரீ புத்இிரரெனப் பெயரிய இருஷியும் பூர்வ பா.ராசரீ புத.இிசரி 

லும் வேறென வுணர்க, ௮ந்தப பாராசரீ புத்திரெனப் பெயரிய இருஷியைப் 

புருஷவம்சத்தின்கண் கெளண்டின்யரென்பர், அந்தப் பாராசரீ புத்திரராய 

எண்டின்யரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் கெள? பு.5தசரெனப் பெயரிய 
ஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மலித்தையைப் பெற்றனர். ௮க்கெள9 புத்தி 

செனப் பெயரி.ப இருஷியைப் புருஷ வம்சத்தின்௧ண் சாண்டில்யரென்பர், ௮க் 

கெள புத்திரராய சாண்டில்யரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் ஆலம்பீ புத்தா 
செனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் ௮ங்கனமே வையாக்ரீ புத்தரரெனப் 

பெயசிய இருஷியின்பானின்றும பிரஹ்மலித்தையைப் பெற்றனர். (இருகுரவரா 

லென்றுணர்க) அவ்வாலம்பி பு,ததிரரெனப் பெயரிய இருஷியைப் புருஷ வம்ச 

தன்கண் கெளிகரென்பர். அவ்கியாச்ரீ பு.த்இரரெனப பெயரிய இருஷியைப் 
புருஷவம்சத்தின்கண் கெளதமமான்பர். அவ்விருவருள், ஆலம்பீ புத் இரராய



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநி. ௨௯௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். B45 

OserAaO rors Quuhu யாசாக்ஷாத் பிரஹ்மாவின்பானின்றும் பிரஹ்ம 
வித்தையைப் பெற்றனர். வியாக்ரிபுத்தரராய கெளதமசெனப் பெயரிய இரு 
ஷியோ, காபி புத்திரரெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் ௮ங்கனமே 
காண்வி புத்தாரொனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்ம வித்தை 
யைப் பெற்றனர். ( இருகுரவசாலெனவுணர்க). weer புத்தாசெனப் பெய 
ரிய இருஷியைப் புருஷ வம்சத்தின்கண் அக்னி வேஸ்யசென்பர், காண்வீ 
புத்திரெனப் பெயரிய இருஷியிலுக்குப புருஷ் வம்சத்தின்கண் சமான 
சங்கியையுடைய ஒருகாம மின்றாமாதலின் அது எழுதவில்லை யென்றுணாக, 
அவ்விருவருள் காண்வீ புத்தரொனப் பெயரிய இருஷியோ, சாக்ஷாத் 
பிரஹ்மாவின்பானின்றே பிரஹ்ம வித்தையைப் பெற்றனர். காபீ புத்த.ராய 
அக்னி வேஸ்யரெனப் பெயரிய இருஷியோ ஆத்சேயி புத்திரெனப பெய 
ரிய இருஷியின்பானின்றும் ௮ங்கனமே சாண்டில்யரெனப பெயரிய இருஷி 
பின்பானின்றும் பி.ர ஹ்ம வித்தையைப் பெறறனர். (இருகுரவசாலென வணக, 
௮வவாத்சேயி புத்தரெனப பெயரிய இருஷியைப் புருஷ் வம்சத்இன்சண் 
ஆனபிம்லாதரென்பர், சாண்டில்யரெனப பெயரிய இருஷியின் பேதத்தைப் 
போதஇபபதாய ஒரு நாமம் ஸ்திரீ வம்சத்தின்சண் இன்றாமாதலின் கூறவில்லை 
யென்றறிக, Hud Ram. சாண்டில்யசெனப் பெயரிய இருஷியோ சாக்ஷ£ச் 
பிரஹ்மாவினின்றே பிரஹ்ம வித்தையைப பெற்றனர், ஆத்சேமீ ys Brora 
ஆனபிம்லாதரெனப பெயரிய இருஷியானவர் கெளதமீ பு.த் தரசெனப்பெயரிப 
இருஷியின்பானின்று ம்பிசஹ்ம விததையைப பெற்றனர். ௮க்கெளதமீ புத்தி 
செனப் பெடரிய இருஷியைப புருஷவம்சக்தின்கண் ஆனபிம்லா தென்பர், NS 
கெளதமீ பு.த்திரசாய ஆனபிம்லாதரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் பாரத்வாஜீ 
புத்தரசெனப்பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்ம வித்தையைப பெற்றனர். 
அபபா.ரத்வாஜீ புத்தாரெனப் பெயரிய இருஷியைப் புருஷ வம்ச தீதின்கண் 
கெளதமசென்பர். அந்தப பாசத்வாஜீ புத்தாராய கெளதமசெனப பெயரிய 
இருஷியானவர் பாசாசரீ புத்தாரெனப பெயரிய இரண்டி ருஷியின்பானின் தும் 
பிரஹ்ம வித்தையைப பெற்றனர். அவ்விரண்டிருஷிகளுள் ஒருவரைப் புருஷ 
வம்சத்தின்கண் சைதவரன்பர், மற்றொருவரைப பிசாசன யோக்யெசென்பா, 
அப்பாராசரீ பு.த்தரராய சைதவரெனப பெயரிய இருஷியும பிராசீன யோக்பெ 
செனபபெயரிய இருஷியும் ஆ௫யெ இவவிரு சகோதாரும் வாத புத்திசெனப் 
பெயரிய இருஷியின்பானின் றும் பிரஹ்ம வித்தையைப பெற்றனர், ௮வவாத் 
புத்திரெனப பெயரிய இருஷி மதுகாண்டத்தின்௧ண் இசாநின்ற புருவ 
வம்சத்தின் கண்ணே பாராசர்யர் என்னப்படுவர், யாஞ்ஞவற்கிய காண்டத் 
இன்கண் இராநின்ற புருஷ வம்சத்தின்கண்ணே பா. ராசர்யாயண செனப்படுவரா், 
௮வ்வாத்சீ புத்திசாய பாராசர்யாயணசெனப் பெயரிய இருஷியானவர் 

பாசாசரீ புத்தரசெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிசஹ்மவித்தையைப் 
பெற்றனர், அந்தப் பாசாசரீ புத்திரெனப் பெயரிய இருஷி மதுகாண்டத் 
இன்சண் பா. ரத்வாஜசெனப்படுவர், யாஞ்ஞவற்கிய காண்டத்தின்கண்ணோ கார்க்
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இயொயணசெனப்படுவர், அந்தப் பாராசரீ புத் தரராய பாரத்வாஜரெனப் பெயரிய 

இருஷியானவர் வார்க்காருணீ புத் இரரெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் 
௮ங்௩னமே கெளசமரின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்சையைப் பெற்றனர். (இருகுச 

வர்களாலெனவறிக). அவ்வார்க்காருணீ புத்தரரெனப் பெயரிய இருஷி யாஞ் 

ஞவற்யெ காண்டத்தின்௧ண் உத்தாலகாயன செனப்படுவர், மதுகாண்டத்தன் 

கண்ணோ பார.த்வாஜ செனப்படுவர். அவ்விருவருள் வார்க்காருணீ புத் தரராய 
பாசத்வாஜரெனப் பெயரிய இருஷியோ சாக்ரா£ச் பிரஹ்மாவின்பானின்றே 

பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். கெளதமசெனப் பெயரிய இருஷியோ இசண் 

டாவ வார்க்காருணீ புத்திரெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்ம 
வித்தையைப் பெற்றனர். அவ்வார்க்காருணீ புத்தரசெனப் பெயரிய இருஷி 

யாஞ்ஒவற்கெ காண்டத்தின்சண் ஜாபாலாயன செனப்படுவர், மதுகாண்டத்தின் 

கண்ணே பாரத்வாஜரெனப்படுவர். அவ்வார்க்காருணீ புத்தராய பா.ரத்வாஜ 
செனப் பெயரிய இருஷியானவர் ஆர்,த்தபா£€ புத்தரசெனப் பெயரிய இருஷியின் 

பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். ௮வவார்த்தபா£ புத்தாரெனப் 

பெயரிய இருஷி யாஞ்ஞவற்கிய காண்ட ததின்கண் மாத்யர்தி ராயனரெனப் 

படுவர் ; மதுகாண்டத்தின்கண்ணோ பாராசர்யரெனப்படுவர், ௮வவார்த்தபாகி 

புத்த. சாய மாத்யர்தி காயனரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் செளங்2 புத்திர 
செனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். ச் 

செளங்ச புத்திரெனப் பெயரிய இருஷி யாஞ்ஞவற்கெ காண்டத்தின்௧ண் 

செளகசராயணசெனப்படுவர். ௮ச்செளங்2 புத்தரசாய செளகராயணசெனப் பெய 
ரிய இருஷியானவர் சாங்க்ருதீ புத்திசெனட் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் 
பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அச்சாங்கருதீ புத் தரரெனப பெயரிய இருஷி 

யாஞ்ஞவற்ெயெ காண்டத்தின்௧ண் காஷாயணரெனப்படுவர். அ௮ச்சாகக்௬த 
புத்தரசாய காஷாயணரெனப பெயரிய இருஷியானவர் ஆலம்பாயனீ புத்த 

செனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் ரரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அவ 

வாலம்பாயனீ புத்தாரெனப் பெயரிய இருஷி யாஞ்ஞவற்கிெய காண்டத்தின் 

கண் சாயகாயனசெனப்படுவர், மலுகாண்ட த தின்கண்ணோ வைஜபாயனசெனப் 

படுவர், ௮வ்வாலம்பாயனீ புத் தரராய வைஜபாயனசெனப பெயரிய இருஷியான 

வர் ,தலம்பீ பு,த்தரசெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் 
பெற்றனர். அ௮வ்வாலமபீ புத இரசெனப் பெயரிய இருஷியைப் புருஷவம்ச த.இன் 

கண் கெளூகொாயனியென்பர். அவவாலம்பீ புத்திரசாய கெளசகொயனியெனப் 
பெயரிய இருஷியானவர் ஜாயந்த பு.த்ரசெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் 

பிசஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அந்த ஜாயந்தீ புத்திசெனப் பெயரிய இரு 

ஷியை இருபுருஷ வம்சத்தின்கண் ணும் கஇருதகெளசிகரென்பர். அந்த ஜாயந்த 
பு.த்திரராய இரு, தகெளசிகசெனப் பெயரிய இருஷியானவர் மாண்கோயனீ பு.த்இர 
செனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். வும் 
மாண்டூகாயனீ புத. தரரெனப் பெயரிய இருஷியைப் புருஷ வம்சத்தின்கண் பாசா 
சர்யாயணரென்பர், அம்மாண்கோயனீ புத்திசாய பாராசர்யாயணசெனப் பெய 

சிய இருஷியானவர் மாண்ட€ பு.ச்திரெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும்
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பிரஹ்மவித்தையைம் பெற்றனர். அம்மாண்ூ2 புச்இசரெனப் பெயரிய இருஷி 

யைப் புருஷ வம்சத்தின்கண் பாசாசர்யசென்பர், ௮ம்மாண்டூ£ புத்இரராய பாசா 

சர்யசெனப் பெயரிய இருஷியானவர் சாண்டிலீ புத்தாரெனப் பெயரிய இருஷி 

பின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப பெற்றனர், அச்சாண்டிலீ புத்தாரெனப் 
பெயரிய இருஷியைப் புருஷ வம்சத்தின்கண் ஜாதூகர்ண்யசென்பர், ௮ச்சாண் 
டிலீ பு.தீநிரசாய ஜா.தூகர்ண்யசெனப் பெயரிய இருஷியானவர் சாதீதரீ புத்திர 

செனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் ௮ங்கனமே யாஸ்கசெனப் பெயரிய 

இருஷியின்பானின்றும ,பிரஹ்மவி திதையைப பெற்றனர்) (இருகுசவராலென 

வழிக.) ௮ந்தரா இீதரீ பு.ததாரெனப பெயரிய இருஷியைப் புருஷ வம்௪சத்தின்கண் 

ஆசுசாயணரென்பர். அ௮வவிருவருள் யாஸ்கசெனப பெயரிய இருஷியோ சாக்ஷாத் 

பிரஹ்மாவின்பானின்றே பிரஹ்ம வித்தையைப் பெறறனா் ; ராதிதரீ புத்தரசாய 

ஆசு. சாயணர் எனபபெயரிய இருஷியோ பால்லு£ புத்தரரெனப் பெயரிய இருஷி 

யின்பானின்றும் பிரஹ்ம விச்தையைப பெற்றனர். அப் பால்லுக பு.த்தரசெனப் 

பெயரிய இருஷியைப் புருஷ வமசத்தின்கண் இரைவணீயென்பர், 

இப்போது ஸ்ரீ வம்சத்தின்கண் இராரின்ற ௮இிகமாய அறு இருஷிகள் 

ஆசுராயண இருஷியின்பால் உளளடங்குவதைக் காண்பிபபாம் ப் பால்லுக 

புத்திரசாய இரைவணீ யெனபபெயரிய இருஷியானவர் செளச?£ புத்தாசெனப் 

பெயரிய இரண்டு இருஷிகளின்பானின்றும் பிரஹ்ம வித்தையைப பெற்றனர், 

௮க்கசெளசச புத்தாரெனப பெயரிய இரண்டு இருஷிகளும் வைதப்ருதி புத்திர 

செனப் பெயரிய இருஷியின் பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அவ் 

வைதப்ரு£ புத் தரரெனப பெயரிய இருஷியானவர் கார்ஷகேயி பு.த்திர்பானின் 

றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அ௮ககார்ஷகேயி பு.த்தூரெனப பெயரிய 

இருஷி பிரானேயோ புத்திரெனப பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்ம 

வித்தையைப் பெற்றனர். ௮பபிராசனயோ?£ புத்திசெனப் பெயரிய இருஷி 

யானவர் சாஞ்சவி புத்தரசெனப பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்ம 

வித்தையைப பெறறனா, அச்சாஞ்சவீ பு.த்தாரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் 

பிசாஸ்ரி புத்தாரெனப் பெயரிய இருஷியினபானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் 

பெற்றனர். அப்பிராஸ்டீ புததாசெனப் பெயரிய இருஷியானவர் ஸ்ரீ வம்சத் 

இன் முடி.வின்சண் உள்ளவர். ஆசுரியெனப பெயரிய தேசத்தின்கண் இருப் 

பதினாலேனலும் அல்லது ஆசுரியெனப் பெயரிய குருவின் சமீபத் திருப்பதினாலே 

னும் ௮ப்பிராஸ்நீ புத் இசசெனப் பெயரிய இருஷியை ஆசுரிவாசி யென்பர், ப 

Qrruve புத்தொசெனப பெயரிய இருஷியானவர் முற்கூறிய சாதீதரீ புத்தி 

சாய ஆசுசாயணசெனப பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் 

பெற்றனர். அ௮வ்வாசுராயணசெனப பெயரிய இருஷியானவர் முற்கூறிய ஜாதா 

கர்ண்யரசெனப பெயரிய இருஷிக்கோ தேசிகராம் ; இரைவணீயெனப பெயரிய 

இருஷியின் டாம். 
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௨௯௮) ud அதிமபுராணம். [நான்காவது 

சங்கை :--ஹே பகவன் / இளைவணீயெனப்பெயரிய இருஷியின் குருமார் 
களின் பாம்பரையின்கண் இராநின்ற பிராஸ்நீ புத்தாரெனப் பெயரிய இருஷியான 
வார் இரைவணீயெனப்பெயரிய இருஷியின் €டசாய ஆசுசாயணரெனப் பெயரிய 
இருஷியின்பானின்றும் எவ்வாறு பிரஹ்மவித்தையைக் கவர்ந்தனர் ? தமது 
டெரின் சடர்பானின்றும் வித்தையைக் கவாதல் சம்பவியாதன்றோ ? 

சமாதானம் :--தமது சீடரின் சீடர்பானின்றும் வித்தையை யத்தியயனம் 
செய்தல் ௮சங்கதமாயினும், ஒருகிமித்தத்தால் பூர்வமத்தியயனம் செய்தவித்தை 
மறந்தேனும் 8யமுண்டாயேலுமிருப்பின் மீண்டும் வித்தையின் ௮த்தியயன த் 

தைப் பிரசித்தமாய்க் கண்டோம். மகாபாரதத்தின் கதாபர்வத்தின் கண்ணும் 
இவவார்த்தைப் பிரசித்தமாயுளது ) ஆண்டிது கூறப்பட்டுளஅ :--ஒரு srg Be 

பன்னிசண்டு வருஷபரியந்தம் அராப்பிக்ஷம் (பஞ்சம்) உண்டாய.து. ௮.த்.தர்ப்பிக்ஷ த் 

தாற் சம்பூர்ண பிராஹ்மணர்கட்கும் வித்தையின்மறதியுண்டாயது. சரஸ் 

வியின் இருபையால் சா.ரஸ்வதசெனப் பெயரிய ஒரு பிராஹ்மணருக்குமாத்திரம் 
வித்தையின்மறஇயுண்டாகவில்லை, அர்ப்பிக்ஷம் நீங்யெபின்னர் மீண்டும் se 

வெல்லா பிராஹ்மணரும் ௮ச்சாரஸ்வசசெனப் பெயரிய பிராஹ்மணர்பானின் 
றும் வித்தையை அ௮த்தியயனம் செய்தனர். இங்கனம் வித்தையை மறந்து 

மீண்டும் வித்தையின் ௮,த.இியயனம் சம்பவிக்கும். முன்னர் மொழிந்த ஆசுரா 
யணரெனப் பெயரிய இருஷியின் குருவாகிய இரைவணீயெனப் பெயரிய இருஷி 

யானவர் ஒளபஜச்தனியெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்ை 
யைப் பெற்றனர். #65 ஒளபஜர்தனியெனப் பெயரிய இருஷியானவர் gail 
யெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். se 

வாசுரியெனப் பெயரிய இருஷியானவர் மூன்று வம்சத்இன்சண்ணும் சமானரூப 
மூடையவர். ஆசுரியெனப் பெயரிய இருஷியே முதலாய்க் €ழ்க்ழே உள்ளன 

வாய நாராவகையாய இருஷிகளின் வம்சத்தின் பேதமானது எப்புருஷனாலும் 

சமாதானம் செய்யக்கூடாததாம். கருத்திதுவாம் :--பெள இமாஷீ பு.சஇரரெனப் 
பெயரிய இருஷியே முதலாய் ஆசுரியெனப் பெயரிய இருஷிபரியர்தம் இருஷிகளி 
னுடைய சாமங்களின் விலகண த்தன்மையைக் கண்டும் சங்கயையின் விலக்ஷ 

ணத்தன்மையைக் கண்டும் சில நூலாசிரியர் ஸ்இரீ வம்சத்தைப் பின்னமாயே 

அங்கேரித்தனர். மற்றுஞ் சில நூலாசிரியராய மகான்மபுருஷர் அளவிறந்த 

இடங்களிலுள்ள காமங்களின் சமானத்தன்மையைக் கண்டு ஸ்இரீ வம்சத் 
தைப் பின்னமா யங்கேரித்திலர்) மற்றோ ௮பின்னமா யங்கேரித்துளார். 
அ௮ங்கனமே, இரு புருஷவம்சத்தின்கண்ணும் சில நாலுடையார், அக்னி வேம் 

யசெனப் பெயரிய இருஷியே மு.தலாய்க் கெளரிகாயனியெனப் பெயரிய இருஷி 
பரியந்தம் பசஸ்பாம் சாமங்களின் விலக்ரண த தன்மையைக் கண்டு பேதமே 
அக்கேரித்துளார். அக்கினி வேஸ்யசெனப் பெயரிய இருஷியின் முன்னருள்ள 
இருஷிகளுக்கும் ௮அங்கனே கெளசகொயனியெனப் பெயரிய இருஷியின் பின்ன 
ருள்ள இருஷிகளுக்கும் பசஸ்பாம் அபேதமே அ௮க்கெரித்.துளார், லெ நாறு 
டைய புருஷசோ, யாண்டும் ௮பேதமே ௮க்கெரித்துளார் ; ஏனெனின், ஒசே



ஏத்தியாயக்.] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப நிட 2௨௯௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௬99 

இருஷிக்கு சாராவகையாய நாமம் சம்பவிக்கும். சாமங்களின் பேதத்தைக் சண்டு 
இருஷிகளின் பேதத்தை யுடன்படல் நிஷ்பலமாம். ௮ல்ல, ௮வ்வம்சங்கட்குப் 
பரஸ்பரம் பேதமங்கேரித்தபோ திலும் ௮பேதமங்கேரித்தபோ இலும் எவ்வாற்றா 
னும் ஆசுரியெனப் பெயரிய இருஷியின்கண் ஸ்திரீ வம்சத்தின் ௮ங்கனே இரு 
புருஷ் வம்சத்தின் ௮பேதமே இத்தமாம். கருத்இதவாம் :-- சரியெனப் 
பெயரிய இருஷியின் முன்னருள்ள மூன்று வம்சத்தின்சண் பேதாபேதங்களின் 

விவாதமாம். ஆசுரியெனப் பெயரிய இருஷியின் பின்னர்க் கேவலம் பேதமே 
யுள.து. இங்கனம் ஸ்திரீ வம்சத்தை நிரூபித்சனம். 

இப்போது இருபுர௬ுஷ வம்சத்தையும் நிரூபிப்பாம் :-- அண்டு அவவாசுரி 

Quer பெயரிய இருஷியானவர் பா.ச.த்வாஜரெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின் 

றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அப்பாரத்வாஜரெனப் பெயரிய இருஷி 

யானவர் .ஐ.ச்சேயரெனப் பெயரிப இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் 

பெற்றனர். ௮வவாத்சேயரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் மாண்டியெனப் 
பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அம்மாண்டி. 

யெனப் பெயரிய இரூஷியானவர் கெள தமசெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் 
பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். ௮க்கெள தமரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் 
வேறொரு கெளதமரசெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் 

பெற்றனர். ௮வ் வராரு கெள தமரெனபபெயரிய இருஷியானவர் வாத்சயர் எனப் 

பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். ௮வ்வாத்யெ 

செனப் பெயரிய இருஷியானவர் சாண்டில்யரெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின் 

றும பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அசசாண்டில்யசெனப் பெயரிய இருஷி 
யானவர் கைசோர்ய காப்பியர் எனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்ம 

வித்தையைப் பெற்றனர். ௮க்கைசோர்ய காப்பியரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் 

குமாச ஹாரிதரெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்.றும்' பிரஹ்மவித்தையைப் 
பெற்றனர். ௮க்குமாா ஹாரிதசெனப் பெயரிய இருஷியானவர் காலவசெனப் 

பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். ௮க்காலவ 

செனப் பெயரிய இருஷியானவர் விதர்ப்பீ கெளண்டின்யசெனப் பெயரிய இருஷி 

ஹின்பானின்றும் பிரஹ்ம வித்தையைப் பெற்றனர். அச்கெளண்டின்யரெனப் 

'பெயரிய இருஷியானவர் வாத்சனேயாத் பாப்ரவசெனப் பெயரிய இருஷியின்பா 

னின்றும் பிர ஹ்மவி ததையைப் பெற்றனர், அவவாச்சனேயாத் பாப்ரவனப் 

பெயரிய இருஷியானவர் பதியெனப் பெயரிப இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்ம வித் 

தையைப் பெற்றனர். ௮ப்பதியெனப் பெயரிய இருஷியைச் செளபரியென்றுவ் 

கூறுவர். அச்செளபரி பதியெனப் பெயரிய இருஷியானவர் அபாஸ்யாங்செசரெ 

னப் பெயரிய இருஷியின்பானின்வறும் பிரஹ் மவித்தையைப் பெற்றனர். அ௮வ்வபாஸ் 

யாக்ரெசரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் தவாஷ்ட்ர அபூதியெனட்டி பெயரிய 

இருஷியின்பானின் றும் பிர ap ell on sou பெற்றனர். அத்துவாஷ்ட்£ ஆபூ இ 

யேனப் பெயரிய இருஷியானவர் துவாஷ்ட்ர விற்வரூபசெனப் பெயரிய இருஷி 
யின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அத்துவாஷ்ட்ர விற்வருப



௩00 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம்.' [நான்காவது 

ரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் ௮ற்வினரெனப் பெயரிய இருஷிகளின்பானின் 

௮ம் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். இவ்வஸ்வினரெனப் பெயரிய இருஷிக 

ளுக்கு வித்தையை உபதேசித்த நிமித்தத்தாற்றான் தேவராஜாவாய இந்திரர் 

. தத்யங்கதர்வணெனப் பெயரிய இருஷியின்மேற் கோபஞ்செய்ததாம். அவ்வ் 
வினரெனப்பெயரிய இரண்டு இருஷிகளும் தத்யங்கதர்வணசெனப பெயரிய இருஷி 
யின்பானின்றும் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அத்தத்யங்கதர்வணசென் 
பார் தேவராஜாவாய இந்இரளுக்குங் குருவாம். அத்தத்யங்ககர்வணசெனப 
பெயரிய இருஷியானவர் தைவ ஆதர்வணசெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் 

பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். ௮த்தைவ ஆதர்வணரெனப் பெயரிய இருஷி 
யானவர் பிராத்வம்சன மிருத்புவெனப பெயரிய இருஷீயின்பானின்றும் பிரஹ்ம 
வித்தையைப் பெற்றனர். ௮பபிராத்வம்சன மிரு தபுவெனப் பெயரிய இருஷியான 

வர் பிரத்வம்சனரெனப பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவிச்தையைப 

பெற்றனர். ௮பபிரக்வமசனரெனப்பெயரிய இருஷியானவர் ஏகர்ஷியெனப பெயரிய 

இருஷியின்பானின்றும பிசஹ்மவித்தையைப் பெறறனர். அ௮வ்வேகர்ஷியெனப் 

பெயரிய இருஷியானவர் விப்சித்இயெனபபெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ் 

மவிச்தையைப் பெறறனர். ௮வ்விபாசித்இயெனப பெயரிய இருஷியானவர் வியவ் 

டியெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும பிரஹ்மவித்ைகயைப பெற்றனர். ௮வ் 

வியஷ்டி.யெனடபெயரிய இருஷியானவர் சனாருவெனப பெயரிய இருஷியின்பானின் 

௮ம் பிரஹ்மவித்தையைப பெறறனா. ௮சசனாருவெனப பெயரிய இருஷியானவா 

சனாதனரெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் பிரஹ்மவிகையைப பெற்றனர். 

௮ச்சனாகனரெனப பெயரிய இருஷியானவர் சனகெனப "பெயரிய இருஷியின் 

பானின்றும் பிரஹ்மவிக்தையைப் பெறறனர். ௮சசனகரெனப பெயரிய இருஷி 
யானவா விராட்பகவான்பானின்றும பிரஹ்மவித்தையைப பெற்றனர். sal 

வி.சாட்பசவானானவர் ஹிசண்யகர்பபன்பானின்றும் பிர ஹ்மவித்தையைப் பெற 

றனர். ஹிரண்யகர்பபனின் முன்னியாதொரு பிரஹ்ம வித்யாவக்தாவுமின்றாம. 

மறறோ ஹிரண்யகாபபனே சர்வத்திற்கு முடிவுவடிவனாம். அவ்விரண்ய கர்ப்பன் 

பொருட்டு எபபோதும எனது ஈமஸ்காச முளதாகுக. ௮வவிசண்ய கரப்பனானவா 

சாவ ஜகததிறகும், வேதரூப விருக்ஷத்திற்கும மூலமாவா. இங்கனம், ஸ்ரீ 

வம்சத்தோடு புருஷ வமசத இற்கு ௮பேதத்தை யங்கேரித்துப புருஷ வம்சத்தை 

நிரூபித்தோம். 

இப்போது பேதபக்ஷத்தை யங்கேரித்து ஸ்திரீ வம்சத்தை நிரூபிப்பாம் :-- 

ஸ்ரீ குரு கூறல் :--ஹே சிஷ்ய / இருபுருவவமச த்தன கண் இருஷிகளினுடைய 

நாமங்களின் சமானத்தன்மை ௮ேகவிடங்களிற் காணப்படுசன்றதாதலின், இர 

ண்டுபுருஷ வம்சத்திற்கும் ௮பேதம் சமபவிப்பிலும் ல் இரீ வம்சத்தின்சண் இருஷி 
களின் சங்குயையின் பேதம் காணப்படுசன்றது. அங்ஙனமே பிரகரண த்்இற்கும 

பேதம் காணப்படுகின்றது ; ௮௫்௩னமே ௮வ்விருஷிகளின் நாமங்கட்கும் விலக்ர 
ண.த்தன்மை காணப்படுகின்றது. ஆகையால் ஸ்.இரீ வம்சத்திற்குப் பேதமேயுள 
தென என சித்தத் இின்சண்ணே தோற்றுனெறதாதலின், ௮ப்பேசப௯்தத்தை 

யல்கேரித்து இப்போது நின்பொருட்டு ஸ்.இிரீ வம்சச்இன நிரூபணத்தைச் செய்



அத்தியாயம்,] யபஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப நி. ௭0௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Bol 

இன்றோம். ௮தனை நீ கேட்பாயாக, முன்னர் ௮பேதபக்ஷத்தை யங்கேரித்து 

'பெள இிமாஷ்யரசெனப் ,பெயரிய இருஷியே முதலாய் உத்தசோத்தாம் சுரி 
யெனப் பெயரிய இருஷியே ஈரப் ஸ்இரீவம்ச நிரூபணம் செய்தோம். இப் 
போ பிரஹ்மாவினின்றும £ழ்க்£ம் இருஷிகளின் நாமங்களை நிரூபணம் செய் 
வாம். ஹே இஷ்ப? பூர்வம் புருஷவம்ச முடிவின்கண் கூறப்பட்ட ஸ்வயம்பு 

வாகிய பிரஹ்மாவினின்றும் விராட்பகவான் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர், 
அவவிராட்பகவான்பானின்றும் காவஷேயரென்னும் இருஷியானவர் பிசஹ்ம 

வித்தையைப பெற்றஏர். அ௮க்காவஷேபசென்னும் இருஷியைத் அரவென்றும் 

கூறுவர், ௮த்துவெனும் காவஷேய இருஷியின்பானின்றும் யஞஞவசரசூ 

வென்னும் இசாஜ ஸ்தம்பாபன இருஷியானவா பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். 

௮௩த யஞ்ஞவசசூவென்னும இருஷியின்பானின்றும குற்ரியென்னும் இருஷி 

யானவர் பிரஹ்மவிததையைப பெறறனா, அக்குற்ரியென்னும் இருஷியின் 

பானின்றும் வாத்சிரென்னும் இருஷியானவர் பிரஹ்மவிதையைப் பெற்றனர். 

௮வ்வாத்சியரொன்னும இருஷியின்பானின்றும சாண்டிலயரென்னும் இருஷியான 
வர் பிரஹ்மவித்தையைப பெற்றனா. அ௮சசாண்டிலயரென்னும் இருஷியின் 

பானின்றும வாமகக்ஷ£யணரென்னும் இருஷியானவர் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற் 

றனர். ௮வ்வாமககஷா£யணரென்னும இருஷியின்பானின்றும் மாஹித்தியென் 

னும் இருஷியானவா பிரஹ்மலிததையைப பெற்றனா, அ௮ம்மாஹிததியென்னும் 

இருஷியின்பானின்றும் கெளதசசென்னும் இருஷியானவா பிரஹ்மவித்தையைப் 

பெற்றனர். ௮க்கெளதசரெனனும் இருஷியின்பானின்றும் மாண்டவ்பசென்லும் 
இருஷியானவர் பிரஹ்மவிததையைப பெற்றனா. ௮மமாண்டவ்யரென்னும் இரு 

ஷியின் பானின்றும் மாண்கோயனியென்னும இருஷியானவர் பிரஹ்மவித்தை 

யைப் பெற்றனா. அ௮ம்மாண்கோயனியென்னும இருஷியின்பானின்றும் சாஞ் 
சலி புத்தாரென்னும இருஷியானவா பிரஹ்மவிததையைப பெறறனர். ௮சசாஞ் 

சிவி புத்தரரென்னும் இருஷியே முதலாய்க &ழ்க்8ழ் பெளதிமாஷீ புத்திர் ஈறு 

யுள்ள சீடரின் பரமபசையை முன்னர்க கூறிவுதேம. ௮பபரமபசையையே யிண் 

டுசசாஞ£வி புத்தாரினின்றுக &ழ்க்கழ் ௮றிந்துகொளக, ஆனால் முன்னிலும் 
இங்கத்துணைப் பேதமுளது. முன்னர் ஸ்.திரீராமசம்பஈதமற்ற பெளஇமாஷ்ய 

கெளபவனாதி நாமங்களைப பரித்தியாகம செய்தும, முன்னர் மொழிந்த ஆசுரா 

யண இருஷியின்௧கண் உள்ளடகதுவதைப பரித்தியாகம செய்தும், ௮ன்னிய சம் 

பூர்ண சஷ்யர்களின் பாம்பரையை முன்போலவுணாக. கையால், ஹே சிஷ்ய / 

பெளதிமாஷீ புத தாரெனப பெயரிய இருஷியே (முதலாய் எத்துணை இருஷிகள் 

ஸ்இரீவம்சத். தின் கண் உளராவரோ, அவ்வெல்லா இருஷிகளின் ஆதியாசிரியர் 

ஸ்வயம்புவாய பிசஹ்மாவாம அரதப் பிரஹ்மாவையே இசண்யகாடபசென்பர், 

சலமதிமான்களாய புருஷா சூரியபகவானையும் ஸ்திரீவம்சத்தின் ஆதியாசிரிய 

சென்பர். ஆகையால், ஹே சிஷ்ப / அரந்தப்பிரக்கிரியையும் யாம் உன்பொருட் 

டுக் கூறுனெறோம் கேள் :--௮௪ சூரியபகவானுடைய தேஜிஸானது முமுக்ஷ- 

ஜனங்களாற் சர்ததமுஞ் சிந்தை செய்தற்குரியதாம். அச்சூரிய பகவாளுூனவர்



௩0௨ WY அச்மபுராணம். [நாள்காவலு 

ஜீவர்களாய ஈம்முன்நின்று மதிவிர்த்திகளிபாவற்றையும் தர்மாஇகளிற் பிர 

விர்த்இப்பிப்பர், we சூரியபசுவான் மாயாவி௫ஷ்டர் ஈற்வச சொருபமாம்) 

இரண்யகர்ப்ப சொருபமாம்) வைஸ்வானி சொருபமாம்) we சூரியபகவான் 
பூமி, ' அந்தரிக்ஷம், சுவர்க்கம் என்னும் மூவுலகவடிவமாம். இருக்கு, யர், 
ஸாமம் என்னும் மும்மறை உருவமாம். நனா, கனா, துயில் என்னும் மூவவஸ்தை 

வடிவமாம்; பிரஹ்மா, விஷ்ணு, மகாதேவசெனனும் மும்மூர். த்திரூபமாம். ௮ச் 

சூரியபகவான் பிரணவத்தினர்த்த வடிவமாம். இத்தகைய சூரியபகவானிடத் 

இனின்றும் ௮ம்பிணியென்னுர் தேவதை பிசஹ்ம வித்தையைப்பெற்றது. 

அவ்வம்பிணீ யென்னும் தேவதைபானின்றும் வாக்குத்தேவதை பிரஹ்ம 
வித்தையை யடைந்தது ;) ௮வ்வாக்குத் தேவதைபானின்றும் கற்யபசென் 

லும் சைத்ருவி இருஷியானவர் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அர்கைத்ருவி 

கஸ்யபசென்னும இருஷியின்பானின்றும் சிற்பசென்னுங் கற்யப இருஷியான 

வர் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர், அ௮சசிற்பகற்யப சென்னும் இருஷியின் 

பானின்றும் ஹரிதகஸ்யபரென்னும் இருஷியானவர் பிரஹ்மவித்தையைப் 

பெற்றனர். ௮வ்வரிதகற்யபசென்னும் இருஷியின்பானின்றும் வார்ஷகணசென் 

னும் ௮௫த இருஷியானவர் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அ௮வ்வார்ஷகண 
௮௪ தரென்னும இருஷியின்பானின்றும் ஜி ஹ்வாவான் என்லும் பா தீ்யோக 

இருஷியானவர் பிசஹ்மவித்தையைப் பெறறனர். sis ஜிஹ்வாவான் பாத் 

யோகசென்லும் இருஷியின்பானின்றும வாஜஸ்ரவசூவென்னும் இருஷியானவர் 

பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர், அ௮வ்வாஜறாவசூ என்னும் இருஷியின்பா 

னின்றும் குற்ரியென்னும் இருஷியானவர் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர், 

கும்ரி யென்னும் இருஷியின்பானின்றும் உபவே௫ுயென்னும் இருஷியானவர் 

பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். ௮வ்வுபவேசியென்னும் இருஷியின்பானின்றும் 

௮ருணரென்னும் இருஷியானவர் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அவ்வருண 

சென்னும் இருஷியின்பானின்றும் உத்தாலகரென்னும் இருஷியானவர் பிரஹ்ம 
வித்தையைப் பெற்றனா. ௮வ்வுத்தாலகசென்னு மிருஷியின்பானின்றும் யாஞ்ஞ 
வற்யெரென்லும் இருஷியானவர் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். அவ்வியாஞ்ஞ 

வற்பெரென்னும் இருஷியின்பானின்றும் .தசுரியென்னும் இருஷியானவர் பிரஹ்ம 

வித்தையைப் பெற்றனர். அவ்வாசுரியென்னும் இருஷியின்பானின்றும் தசுரா 

யணரென்னும் இருஷியானவர் பிரஹ்மவித்தையைப் பெற்றனர். ௮வ்வாசு.ராயண 

சென்னும் இருஷியின்பானின்றும் பிராஹ்றீ பு.த்திசென்னும் இருஷியானவர் பிரஹ் 

மவித்தையைப் பெற்றனர். அந்தப் பிராஸ்நீ புத்திரரென்னும் இருஷியின்பானின் 

அம் சாஞ்சிலி புத்திசென்லும் இருஷியானவர் பிர ஹ்மலிச்தையைப் பெற்றனர். 

அ௮ச்சாஞ்சலி புத்தாரென்னும் இருஷியை முன்னர்ப் பிரஹ்மாவாற் பிரவிர்தஇப் 

பித்த வம்சத்தின்சண் மாண்டகோயனியென்னும் இருஷியின் சஷ்யரூபமாய்க் கூறப் 
பட்டது? இவ்வாறு பிராசனயோகு புத்திசரென்னும் இருஷியே முசலாய்ப் 
பெசாதிமாஷீ பு.த்தரசென்னும் இருஷிவசை ஸ்திரீ ரசாமம பொருர்இிப காமங் 
களால், முன்னிரூபணம் செய்யப்பட்ட இருஷிகளில் யாவரையும் புருஷ நாம 

மற்றவராய்ச் சாஞ்சி புத்இரரென்னு மிருஷியின் சஷ்ப பரம்பரையில் ௮.றிக.
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இங்கனம், சூரியபசவான்பானின்றும் வெளிப்போந்த பிரஹ்ம வித்தையும், சுவ 

யம்புவாய பிரஹ்மாவினின்றும் வெளிப்போந்த பிரஹ்ம வித்தையும், சாஞ்சிவி 

பு.த்திரென்னும் இருஷியின்கண்ணே ஏகபாவத்தை யடைர்தன. மலையின் இரு 
சிகரங்களினின்றும் வெளிபபோந்த ஈஇியின் இரு பிரவாஹங்கள் சிறி௫ தா£ஞ் 
சென்று ஒருமையை யடைவ துபோலச் சூரியபகவான்பானின்றும் பிரஹ்மாவின் 

பானின்றும் வெளிப்போர்த பிரஹ்ம கித்யாரூப ஈதிகளிரண்டும் சாஞ்சி 

ys fo சென்னும் இருஷியை யடைந்து ஒருமையை யடைச்தன. கருத்திது 

வாம் :--பிரஹ்மாவினின்றும் சூரியபகவானினின்றும் சாஞ்சீவி பு.தஇிசபரியந்தம் 

இராநின்ற இருவகையாய திஷ்யபாம்பசையைப் பிரஹ்மவித்தை யடைர்துளது. 

சாஞ்சவி பு,த்திரரினின்றுங் இழ்க்சம் ஒருவிதமாய சிஷ்ய பரம்பசையைப் பிரஹ்ம 
வித்தை யடைந்துளது. இங்கனம் பேதபக்ஷத்தை ௮ங்கேரித்து ஸ்.இரீ வம்சம் 
நீரூபிக்கப்பெற்ற து, 

இப்போது அந்தப் பேதபக்ஷத்தை யங்கேரித்து இரு புரு வம்சங்கட்கும் 

எத்துணையம்சத்தில் சமானரூபத் தன்மையுளதோ, எத்துளை யம்சத்தின்கண் 
அவற்றிற்கு இலக்ஷணத் தன்மையுளதோ, அவ்விரண்டையும் நிருபிப்டாம் :-- 
ஆண்டுப் பிருஹதாரண்யக உபகிலத்தின் மூன்றாவது நான்காவது ௮ இியாயரூப 
மதுகாண்டத்தின் கண்ணும் பிருஹகாரண்யக உபநிஷத்தின் 80 தாவது ஆரு 
வது ௮த்தியாயரூப யாஞ்ஞவற்கெய காண்டத்தின்௧ண்ணும் பெளதிமாஷ்யரென் 
னும் இருஷியே முதலாய்ச் சுவயம்புவாய பிரஹ்மா பரியந்தம் ௮கேகவிடங் 

களில் புருஷ வம்சத்தின் சமானரூபக் தன்மையே இருப்பதைக் சண்டேம். 

ஆக்னிவேஸ்யசென்லும் இருஷியினுக்கும், கெளசிகாயனரென்லும் ' இருஷியி 
னுக்கும் மத்திய வர்த்திகளாய இருஷிகளிடத்தே சமானருபத் தன்மையின்றாம். 

மற்றோ, விலக்ஷண த் தன்மையாம், அவற்றுள் முதலில் மதுகாண்டத்தின்௧ண் 

ணுள்ள விலக்ஷ்ணத் தன்மையை நிரூபணம் செய்வாம் :--.அக்கனி வேஸ்யசென் 

னும் இருஷியினுக்குக் குசவரிருவர் உளரானார். ஒருவசோ, சாண்டில்யசென்னும் 

இருஷியாம், மற்றொருவரோ ஆனபிம்லா தசென்லும் இருஷியாம். ௮வ்விருவருள் 

ஆனபிம்லா தரென்லும் இருஷியினுக்கு வேறொரு .ஆனபிம்லா தீரென்லும் இருஷி 

குருவானார். ௮வ்வேறொரு ஆனபிம்லா தன்னும் இருஷியினுக்கு மூன்றாவது 
ஆனபிம்லாதசென்னும் இருஷி குருவானார். ௮ம்மூன்றாவது ஆனபிம்லா தொன் 

னும் இருஷியினுக்குக் கெளதமசென்லும் இருஷி குருவானார், ௮க்கெளதம 
சென்லும் இருஷியிலுக்குச் சை தவரென்னும் இருஷியும், பிராசனயோக்கெ ரென் 

னும் இருஷியும் குருவானார் ( இருகுரவசெனவுணர்க), சைதவ பிராசீன யோக் 

பபெசென்னும் இரண்டு இருஷிகட்கும் பாராசர்யொன்னும் இருஷி குருவானார். 

௮ப்பாராசர்யரென்னும் இருஷியினுக்குப் பாரத்வாஜரென் லும் இருஷி குருவானார். 
௮ப்பாசத்வாஜரென்னும் இருஷியினுக்கு வேறொரு பாசத்வாஜசென்னுழ் இருஷி 

யும் கெளதமசென்னும் இருஷியுங் குருவானார். (இருகுரவசெனவுணர்க)) ses 
விரண்டு இருஷிகளுள் கெளதமரென்னும் இருஷியினலுக்கு ௮ன்னிய பாரத்வாஜ 

சென்னும் இருஷி குருவானார். ௮ப்பாரத்வாஜரென்னும் இருஷியிலுச்கு ௮ன்னிய



௩0௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

பாராசர்யரென்லும் இருஷி குருவானார். அப்பாராசர்யரென்லும் இருஷியினுக்கு 
வைஜபாயன?ொன்னும் இருஷி குருவானா. அ௮வ்வைஇபாயனரென்னும் இருஷியி 

க்குக் கெள௫கொயனி யென்லும் இருஷி குரூவானார். இங்கனம் மதுகாண்டச் 

இன்சண் ஆக்கனிவேஸ்யரென்னும் இருஷியே மூதலாய்க் கெளசிகாயனி யென் 
னும் இருஷிபரியந்தம விலகஷண ததன்மை கூறபபட்டது. 

இப்போது யாஞ்ஞவற்கிய காண்டத்தின்்௧ண் உள்ள அவ்விலக்ஷ்ணச் தன் 
மையைகிரூபணம் செய்வாம் :-ஆண்டு ஆக்னி வேஸ்யரென் லும் இருஷியினுக்குக் 

காரக்யெரென்னும் இருஷி குருவானூ, ஐுக்கார்க்கெரென்னும் இருஷியி லுக்கு 

இரண்டாவது கார்க்கியரென்னும் இருஷி குருவானார். அவ்விரண்டாவ.து கார்க் 

இயரென்னும இருஷியினுக்குக் கெள தமசென்னும் இருஷி குருவானார். ௮க்கெள 

தமசென்லும் இருஷியினுக்குச் சைதவன்னும் இருஷி குருவானார். ௮ச்சைதவ 

சென்னும் இருஷியினுக்குப பாராசாயாயணரென்னும் இருஷி குருவானார். அப் 

பாசாசர்யாயணசென்னும் இருஷியினுக்குக் காக்யொயணரென்னும் இருஷி குரு 

வானார். ௮க்கார்க்கயாயணரென்னும் இருஷியினுக்கு உத்தாலகாயனரென்னும் 

இருஷி குருவானார். ௮வவுத்தாலகாயனசென்னும் இருஷியினுக்கு ஜாபாலாயன 

சென்னும இருஷி குருவானா. HEB ஜாபாலாயனசென்னும இருஷியிலுக்கு 

மாத்ய௩இ நாயனசென்னும் இருஷி குருவானார். ௮ம்மாதயந்தி நாயனசென்னும் 
இருஷியினுக்கு௪ செளகராயணரென்னும் இருஷி குருவானார். ௮ச்செளகசாயண 

சென்னும் இருஷியினுக்குக காஷாயணுன்னும இருஷி குருவானூ. ௮க்காஷா 

பணரென்னும் இருஷியினுக்குசசாயகாயனசென்னும இருஷி குருவானார். ௮ச்சாய 

காயனசென்னும் இருஷியினுக்குக் கொளசிகாயனியென்லும் இருஷி குருவானா. 

ஹே சஷ்ய! மதுகாண்டத்தின்கண் இராடின்ற புருஷ வமசததின்கண்ணும் யாஞ் 

ஞவற்யெ காண்டத்தின்௧ண்ணுள்ள புருஷ வம்சத்தின்௧ண்ணும் இத்துணையே 
விலக்ஷணச் தன்மையுளது, அ௮வ்விலகூணத தன்மையைக்கண்டு சிலவிதவான் 

களாய புருஷா ௮வ்விரு புருஷூவம்சங்கட்கும் பேதத்தைய ௮ங்கீகரித்துளார். 

சில அ௮றிஞர்களோ, மதுகாண்ட முடிவின்கண்ணும், யாஞ்ஷவறயேகாண்ட முடி 
வின்கண்ணும், இலகாண்ட முடிவின்கண்ணும், ஒசேவம்சத்தின் கிரூபணஞ் செய் 

யப்பட்டுளதென்றும், அனால் மதுகாண்டா இரூப உபா இயின் வேற்றுமையால் வம 
சத்தின் வேறறுமை காணப பெறுகின்றதென்றும், உண்மையாய் வம்சத்.இன் 

பேதமின்றாமென்றும் கூறுவர், சில ௮றிஞோ கற்பபேதத்தால் வம்சததஇன் 
பேதத்தை யங்கேரித்துளார், வேதத்துட்பொருளை உண்மையா யறிந்துள்ள 

ஸ்ரீமத் சங்கசாசார்ய சுவாமிகள் முதலிய பெரியரோ எல்லாவகையானும் ௮வ்வம் 
சங்கட்கபேதமே ௮ங்கேரித்துளார். 

சங்கை :--ஹே பகவன். ௮வ்வம்சங்கட்கு எவ்வாற்றானும் ௮பேதமேயுளதா 

யின், ஒருகரங் கூறுதலாலே தடையொடுங்கும் வாயிலாய் வித்தையினடைவு 

வடிவ பலத்தின் சம்பவம் கூடியே விடுமாதலின், மும்முறை வம்ச_த்சைக்கூறல் 
பயனற்றதாம்.



அத்தியாயம்] யபஜுர்வேதத்தின் பிரததசாண்ய உபதிட ௩0௫ 
தத்தின் தாற்பரியவீருணனம். 3௦ த் 

சமாதானம் :--மும்முறை வம்சத்தின் கூற்றுப் பயனற்றதன்றாம்; மற்றோ பய 

ணுற்றதேயாம். ஏனெனின், ஒசேபிராணன் ஜேஷ்டரூபத்தா லாராதனை செய்யப் 

பெற்றதாய் வெவ்வேருய பயனையடைலிக்கும். ௮ஃதொப்ப ஒரே இருஷியின் வம் 
சம் மதுகாண்டத்தின்கண் இராமின்ற நாமங்களாற் இந்தனை செய்யப்பெற்றதாய் 
மதுவித்தையின் பிரதபஈதகமாய பாவகர்ம த்தின் நிவிர்த்தி வாயிலாய் மதுவித்தை 

வடிவ பலத்தையடைவிக்கும், ௮%தே யாஞ்ஞவற்கெ காண்டத்தின்கண்ணுள்ள 
நாமங்களாற்சி இக்கப்பெற்றதாய் vires peu வித்தையின் பிர இபந்தசமாயபா வ 

கர்மங்களின் நிவிர்த்திவாயிலாய் யாஞஞவறகயெ வித்தைவடிவ பலத்தையடைவிக் 

கும். ௮ஃதே இலகாண்ட த்தின்கண்ணுள்ள நாமங்களாற் இர் இிக்கப்பெற்றதாய்ச் 

சர்வ வித்தையின் பிரஇிபந்தகமாய பாவகர்ம நிவிர்த்திவாயிலாய்ச்சர்வ வித்தை 

வடிவ பலத்ையடைவிக்கும. ஆகையால்,முக்காண்டத்தின்சகணீணும் இருஷிகளின் 

சாமங்கட்குப் பேதமேயன்றிச சொருபத்தின்கண்ணே பேதமின்றா%. அல்லது 

ஸ்திரீ வம்சத்தின்கண் முன்னாசூறிதுமாத்இரம் விலக்ஷணத்தன்மை கூறிவர் 

தேம் ; ஆனால், ௮வ்விலக்ஷண த்சன்மையும பேதகாணமாகமாட்டா தெனவறிச. 

ஏனெனின், எங்கனம் இருபுருவ வம்சத்தின்சண்ணே ஆக்கனிவே௰யசென்னு மிரு 

ஷியிலுக்கும் செளசிகொயனியென்னும இருஷியினுக்கும் இடையிலி.சா நின்ற இருஷி 

களுடைய காமங்களின் பேதமானது இருபுருஷ வம்சத்தின் பேதத்தை உற்பன்னம் 

செய்யமாட்டாதோ. ௮ங்கனம் சிலவிடத?த குறைவாக இருஷிகளைக கூறலும், சில 

விடத்தே ௮இகமாக இருஷிகளைக் கூறலும, சலவிடகதே இருகுரவசைக் கூறலம், 

சிலவிடத்தே பிரஹ்மாசூரியரூப இருசம்பிரதாயங்களைக்கூற லும் ஆ௫யெ இவ்வெல்லா 

வகையாய விலக்ஷண த்தன்மையும ஸ்திரீ வமச வேறறுமையைச சித்தஞ செய்ய 

மாட்டாதென்க. ௮ல்லது பிர ஹ் மவித்தையின் பிரவர் த்தகராய சூரியபகவா ஞனைவா் 

சுவயம்புவாய பிரஹ்மாவினும வேறல்லர், அவ்வாறே சுவயம்புவாய பிரஹ் 

மாவினும் விராடடுபபகவான் உண்மையாய்ப பின்னமனராம், ௮ங்ஙகனே விராட் 

பகவானின்றும் இருஷி யுண்மையாய்ப பின்னமன்றாம் ; மற்றோ உபா தயால் இவற் 

திற்குப் பரஸ்பாம பேதம் தோற்றும், அகையால, இருஷிகளின் சொருபத்திற் 

Gu பேதமின்றாம்; மறறோ அவர்தம காமமாத்திசத்திற்கே பேதமாம். அல்லது 

சாஞ்சவி புத்தாரென்னும் இருஷியே முசலாய்ப் பிரஹ்மாபரியஈதம் சுருதியே 

௮வ்விருஷிகளின் சமானரூபததன்மையைக் கூறுகின்ற தாதலின், ,பெளஇமாஷீ 

புத் இரபரியஈதமும் ௮வ்வம்சங்களிற பேதவுணாவுராம லபேதவுணர்சசியே உறல் 

வேண்டும், அல்லது, மூன்று வம்சத்தின்கண்ணும் இரா நின்ற இருஷிகட்குப் ப.ரஸ் 

பாம் பேதமாமேலாகுக, ௮ல்லதபேதமாமே லாகுக. எலலாவகையா லும் முழு*ஷ-ஈ 

புருஷர் அ௮வ்விருஷிகளை யடிககடி fe தனையேசெய்தல் தகுதியாம். ஒருகால் 

சர்வ இருஷிகளையும் சிரஇபபதறகெவலுக்குச சாமாத் தியமின்றாமோ, ௮வனும் 

பெளதிமாஸீ புத்திசென்னு மிருதியையோ ௮வூயமாகவே He சித்தல்வேண் 

டும், ஏனெனின், பிசஹ்மவித்தையின் ௮திகாரிகளாய ஈம்மியாவருக்கும் குரு 

பெளதிமாஷீ புத்திசென்னும் இருஷியாம். அரதப் பெளதிமாஷீ புத்தி 

சென்னும் இருஷியானவர் on BP ale & Sem &ein னும் புருஷ வம்சத்தன்சண் 
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௩0௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

னும் பிரடுத்தராம். இங்கனம் வம்ச வியாக்யொன முடிவெய்தியழிதன வுணர்க, 
ஹே குழந்தாய்! முன்னர் நீ பயகாரணங் கேட்டாயன்றோ ? அதனைக் கூறும் 
பொருட்டு இவ்விருஷிகளின் வம்சத்தை யாம் கின்பொருட்டுக் கூறினோம், 

் இப்போது அவ்விருஷிகளின் வம்சத்தின்கண் ஒரு விசித்து இதிகா 
சத்தை யாங் கேட்டுளேம்; ௮வ்விஇகாசத்தை நீயு கேட்பாயாக, அதனைக் 
கேட்டிதனால் நினதையம் நீங்கும். ௮வ்விதிகாசம் இர்இரரின் அசுவினி குமார 
ரின் இகசயத்தொழிலை வெளிப்படுத்துவதாம். அசுவினீ குமாசர்களைக் கண்டு 
கோபத்தோடுகூடிய ஒரு இருஷியானவர் *இங்கனங் கூறுவாராயினர், ஸ்ரீ குரு 

கூறல் :--ஹே சிஷ்ய! ஒரு இருஷியானவர் ஒரு காரிய சித்தியின்பொருட்டு 

அசுவினி குமாசரதம் சமீபஞ் சென்றனர், ௮வ்வசுவினீ குமாரரோ ஒரு நிமித் 

தீத் தால் ௮வ்விருஷியை யவமரியாகை செய்தனர். ௮,கனாற் குசோதத்தோடுகூடிய 
௮வ்விருஷி ௮சுவினீ குமாசை நோக்கி: -ஹே அ௮சுவினீ குமாரரே? நீவிர் 
மூன் இரக௫ியமாய்ப் பாவமியற்றினீர், ௮தனை யான் ஈன்றாயுணாவேன், ௮கங் 

காரத்தோடுகூடிய நீவிர் எனது காரியத்தைச் செய்யாதொழிவிரேல், மேகம் மகா 

மழையைப் பொழிவதொப்ப நுமது பாவகர்மத்தை வெளியாகூவிடுவேன், என 
விவ்வண்ணங்கூறிய இருஷியின் வசனத்தைக் கேட்டு ௮ம்மகான்மாக்களாய ௮௪ 

வினீ குமாரர் இங்கன மாசாய்வாசாயினர் :--இவ்விருஷி ஈமது ,பாவகர்மத்தை 

வெளிப்படுத்தின், அதனால் நமக்குச் சறிதேனு மானியின்றாம் ; மாறா யுலின் 
சண் நமக்குக் சர்த்தியேயுண்டாம். கருத்திதுவாம் :--௮ஞஞானியின் பாவ 

கர்மம் வெளிப்படுமாயின் பரலோகத் துண்டாம் ௮வனுடைய தூர்க்கதியை 

விசாரித்.து உலகெல்லாம் ௮வனை நிந்திப்பர், ஆன்ம ஞானியின் பாவ 
கர்மத்தைக் கண்டு உலகர் நிந்தியார் ; மாறா யிங்நனமன்றோ இயம்பா நிற்பர் 2 

இத்தத்.துவ வேத்தாவாய ஞானியானவன் இத்தகைய உக்ரமான பாவகர் 

மத்தைச் செய்யினும், ஆன்மஞான மகிமையால் இவனது சோமமாத்திசமும் 

அசையாதாம். இங்ஙகனமியாவரும் தத்துவவேத்தாவாய புருஷனைக் Sts Bu 

பர் எனச் தமது மனத்தின்கண்ணே விசாரஞ்செய்து ௮வவசுவினீ குமாசர் 
கூறுவாராயினர் :--ஓய் இருஷியே? குரூரமாய புருஷனைப்போல யாங்கள் 

அத்தகைய எப்பாவத்தை இயற்றினோம், எவவாறு யாங்கள் ௮ப்பாவகர்மத்தை 

யியற்றினோமோ, எர்கிமித்த,த்தால் இயறறினோமோ, ௮வ்வெல்லா விருத்தார் 
த.த்தையும் எம்பொருட்டு நீர்கூறும். ஓய் இருஷியே! நீர் எமது இரகிய 
பாவத்தை வெளிப்படையாய்ச் சொல்லாதொழிவீரேல், யாங்கள் உமது காரியத் 

தைச் சத்தஞ்செய்து தரமாட்டோமாதலின் உமது காரியசித்தியின் பொருட்டு 
எமத பாவகர்மத்தைப் பிரகடம்செய்யும்; பிசகடம்செய்வீரேல் உமது காரியத்தைச் 
சத்தஞ்செய்.து தருகின்றோம். இது எங்களுண்மையான வசனமெனக் கொள்ளும். 
இவ்லிசுமாகச்கூறிய ௮சுவினீ குமாசரின் வசனத்தைக்கேட்டுத் சமது காரியத் 

இயின் ஈருட்டு ௮வவிருஷியானவர் ௮வருடைய குகியமாய பாவத்தையும் 
அதன் நீமித்தத்தையும் ௮வாமுன்பு கூறத்தொடங்லெர். இருஷி கூறல் :--ஹே 
அசுவினீ குமாசசே ! பிரஹ்மாவின் சிடராய விராட்பகவானே முதலாய்ப் பெள தி 

மாஷ்ய பரியர்தம் சிஷ்ய பரம்பரையால் விசித்திமாய் இப்புருஷ வம்சம் பிரவிர்த்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩0௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ஆ ot 

தித்துள௮, இதன்கண்ணே பிரஹ்மாவினின்றுக் €ழ்க்€ழ்ப்பன்னி£ண்டாவதாய்த் 
தத்யங் கதார்வணரென்னும் இருஷியுளார். ௮வர் தைவ ௮தர்வணரென்லும் 

இருஷியினுக்குச் டேரானார். உம்மிருவருக்குங் குருவானார். ௮வர் பிரஹ்ம 
வித்தையோகடியவர், மதுகாண்டப்பொருளை உணர்ந்தவர். அத்தகைய ௮வர் 

உம்மிருவருக்கும் வேதபாடத்தையும், வேதப் பொருளையும் படி.ப்பித் தனர்," ஆனால் 

உமது வைராக்கிய ௮பாவத்தைக் கண்ணுற்று அவர் உம்பொருட்டு, உபநிஷத் 
அருவ வேதார்தபாகப் பொருளைப படிப்பித்திலர் ; மற்றோ ௮ர்த்தத்தோடுகூடிய 
வேதத்தின் காமசகாண்டத்தைப் படிப்பித் தனர். அவ்வாிிரியர்பானின்றும் வேதச் 

தையும் ௮தன்பொருளையும் படித்தபடி. நீங்கள் அவாஷ்ட்ர விசுவரூபசென்லும் 
இருஷிக்குக்கூறினீர். அவரோ, அபூதியென்னுர் துவாஷ்ட்ருக்குக் கூறினார், 
அவரே ௮பாஸ்யரென்னும் ௮ங்செச இருஷியினுக்கு வேதத்தை விளம்பினர். இங் 

கனம் ௮வ்வேதவித்தை பரம்பரையாய்ப பெள திமாஷ்யரென்னும் இருஷியின்கண் 

௮டைவுற்றது. ௮ப்பெளதிமாஷ்ய சென்னும் இருஷி மனுஷ்யலோக வர்த்தி 

களாய் ௮இகாரிகளாய நம்பாவா பொருட்டும் குருவானார். இங்கனம் வேத 
வித்தையின் சம்பிரதாயத்தைப் பிரவிாதஇப்பிதது ௮த்தத்யங் கதர்வணரென் 

னும் இருஷியானவர் பிரஹ்மஞான மடமையால *மகாயசசை யடைந்திருந்தனர். 

ஒரு தேசத்?த ஆசரமஞ்செய்து நிவாசம செய்துகொண்டிருந்தனர். ௮ங்கனம் 
இருந்தவர் பக்ஷபாதமறறவராயத் தேவதசைகட்கும், அ௮சுரர்கட்கும், மனுஷ்யர் 

கட்கும் சுகத்தை யுண்டாக்கினர். கருததிதுவாம :--எவ்வெப்புருஷருக்குச் 

சுவர்க்கரூப பலப்பிராப்தியில் இச௫சையுளகாமோ, அல்லது பசு புத்திராது ரூப 

பலத்தை யடைவதில இசசையுளதாமோ, அல்லது வைரியைக் கொல்வஇல் 

இச்சையுளதாமோ, அ௮வ்வப்புருஷருக்கு ௮வவவ் வுபாயத்தோடுகூடி அவ்வப் 
பலத்தை யடையுமாறு உபதேசித்துவரதார். உலகருக்கு இதமுண்டாம் பொரு 

ட்டு ௮க்காமங்களின் பரிணாம காலத்தின்௧ண் உண்டாம் சுகதக்கங்கள் யாவற் 

றையும் eu? தசஞசெய்.து ONG FOOT SO தீ இதுவாம் இறக்க ௮டைவின் உபா 

யங்கேட்பின் ௮வன்பொருட்டு இது கூறுவாரா) தர்சபெளார்ணமாச மென்னும் 

யாகத்தை மீ செய்வையேயாயின் நினக்குச சுவர்க்க ௮டைவுண்டாம்) ஆனால், 

புண்ணிய கருமம் கழிர்துவிடின் சுவர்க்கத்தெனின்றுங் கழே கள்ளுவதால் மகா 
அக்கமுண்டாம். மீண்டும்,உத்தம குலத்தின்கண் நீ பிறப்பாய், எவனேனும் சத் 

அருவைக்கொல்ல உபாயம் ௮வர்பாற் கேட்பின் ௮வன்பொருட்டு இங்கனங் கூறு 
வர் :--8 சேனயாகத்தைச் செய்வையேயாயின் கினது சத்துருவோ மரிப்பன். 
ஆனால், பின் நினக்கு ஈஉரகத்தின் ௮டைவுமுண்டாம். எவனும் சித்தசு.த்இ உபா 
யத்தைத் தத்யங் இருஷிபாற் கேட்பானாபின், ௮வர் ௮வன்பொருட்டோ பலத்தின் 
விழைவை விடுத்து ₹ கர்மங்களைச் செய்வை 2யயாயின் கினக்குச் சத்த சுத்தியா 

ன.அ உண்டாம்; பின் சரவணா வாயிலாய் ஆன்மஞானத்தின் பிராப் இம்கினச் 
குண்டாமெனக் கூறுவர், இங்கனம் அத்தத்யங்கதர்வண இருஷியானவர் சர்வ 

ஜீவர்களின் பொருட்டும் ஹி?தாபதேசத்தைச செய்தனர். எவனேனும் பிரஹ்ம 
எது   

* மகாயசசை--பெருக£ர்த்தியை,



௩0௮] US ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

வித்ையையடையும் வேட்கையனாய் ௮த்தத்யங் இருஷியின்சமீபச்சேவரின் ௮வர் 

அவன் பொருட்டோ, விவேகம், வைராக்கியம். சமாதி, ஷட்சம்பத்தி, முமூக்”ுத் 

தன்மை யென்னும் சாதன ௪துட்டயங்களை நீ முதலில் சம்பாதனம் செய்து வரு 

வையேற் பின் உன்பொருட்டு, யான் பிரஹ்ம வித்தையை உபதேடூப்பேன் எனக் 

கூறாநிறபர். இவ்வண்ணம் ௮௩த மகரிஷியானவர் யாவருக்கும் ஹி?தாபதேசத் 

தைச் செய்அவந்தனர் ) ௮வர் சாத்தியானது மூவுலகன்கண்ணும் பத்துத் இசை 

யின்சண்ணும்பசவியத. ஹே அசுவினீ குமாசே! அத்தத்யங் மகரிஷிக்குச் 

சர்வப்பிராணிகளிடத்தும் சிரேகமிருப்பினும், நீங்கள் இருவரும் பாலிய ௮ வஸ் 

தையே முதலாய் அ௮மமுனிவரின் சீடராயுள்ளீராதலின் நம்மிருவர்பாலும் ௮இ 
சிரேகம் வைத்திருஈதார். இவவித௪ சிரேசத2தாடுகூடிய தத்யங்கதாவண முனி 

வரின்பால் 8ர் பிரஹ்மவித்தையை யடைய யாட௫த்தும் உமககு விஷயாசக்கதி யிருப் 
பதைக் கண்டு ௮வர் நும்பொருட்டு பிரஹ்மவித்தையை ஈக்இிலா், விவேகாதி 

சாதனங்களை ச் இடம்செய்விக்கும் பொருட்டு, அடிக்கடி இங்கனங் கூறுவாசாயி 

னர் :--அகாலத்தில் பெய்யும் மழை பயனற்றதாமாபோலும், சூரிய சமீப Suro 

பயனற்றதாமாபோலும், முன்புசதத ௮ன்னம ௮ஜீசணமாகபபின் புசித்த ௮ன்னம் 

பயனற்றதாமாபோலும, ௮வ்வஸ் அவின் இச்சையற்றானுக்கு ௮வ்வஸ்துவைக் கொ 

டுத்தல் பயனற்றகாமாபோலும், விவேகாதி சாதனச௪துஷ்டயரூப ௮.திகாசமின் 
றியவனுக்கு உபதே௫த்த பிரஹ்மவித்தை பயனற்றதேேயாம். ஆகையால், பிரஹ்ம 

வித்தையை யடையுமபொருட்டு விவேகாஇ சாதன ச.துஷ்டயரூப அதிகாரத்தை 

நீவிர் சம்பாதியுமென ௮த்தத்யங்கதர்வண முனிவர் நம்பொருட்டு உபதேசித்த 

னர். ஹே அசுவினீ குமாரே! ஒரு காலத்தில் நீர் இநவரும் ஒரு நிமித்தத் 

தால் தேவ. ராஜாவாய இஈதிரனை அவமரியாதை செய் துள்ளீர், சுந்தரரூப ௮பிமான 

மூடையவராயும், வித்தை யபிமான முடையவராயும் நீரிருகததனாற்றான் தேவ 

சாஜாவாய இஈஇரசையும அவமானம் செய்தா, ௮வவவமானத்தைக கண்ட 

இந்திரன் கோபத்தோடு கூடியவனாய் நமது யாகபாகததை நீக்கென் ; மூவுலகத் 

இன்கண்ணும் இவ்வகையாய ஆஞ்ஜையையும செய்தனன் :--ஹே சம்பூர்ண 
உலக? ! இவ்வசுவினீ குமாரரிருவரும சிகிச்சை செய்பவசாதலின், அசுத்த 

சாம், முற்பிறபபின் கண்ணும் நீச ஜாஇயுடைபவரசாம் ஆகையாலும் ௮சுத்தராம் ; 
அசுத்த புருஷரின்பொருட்டு யாகபாகமீதல் உசிதமன்ராம, ஆதலின், இன்று 
முதல் எப்புருஷனும இவ்விருவர் பொருட்டும் யாகபாகசதைக கொடுத்தல்கூடாத. 

Can garde? ருமாசரே / இங்கனம் தேவசாஜாவாய இரிரர் சர்வ தேவதைகள் 

மூனிவர்கள் எ.இிரிற் கூறவே உமமிருவரின் பாகம் எல்லா பாகங்களிலும் இல்லா 

மற்போயது. யாகபாகமற்ற நீவிரிருவரும் ௮த்தியந்தம தாபத்தை யடைநதர், 

தீத்யங்ககர்வணரென்னும குருவின்பாற் சென்று மீண்டும் யாகபாகத்தை யடையும் 

உபாயத்துத நீர் கேட்டீர். ஹே சூரவரே! இன்று தேவராஜாவாய இந்திர 
சானவர் சபையின் மத்தியில் எங்களிருவருக்கும் யாகபாகமில்லாமல் நீக்சனர் ; 

இப்போது நாங்களிருவரும் என்ன உபாயம் செய்யத்தக்கது என்பதைத் தாங்கள் 
தயைசெய்து கூறவேண்டும். ஹே தே?கேோதிரசே ! தாங்கள். ஆஞ்டை செய்யின்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப நிட ௩0௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Bog 

சம்பூர்ண தேவதைகளோடுகூடிய இர்இரரைப் போரால்திருப்தி செய்வதிலும் 

யாங்கள் வல்?லம். இகன்சண்ணே றிதுமாத்இரையும் தாங்கள் 8யப்படவேண் 

டிய இன்றாம் , ஆனால் தங்கள் ஆஞ்ஞஜையின்றி பாங்கள் போர்புரிவ இல் வல்லமை 

யு டையவால் 2லம், 

இப்போது ஆசிரியரின் 8யம் நீங்கும்பொருட்டு த் தங்கள் வல்லமையை ௮௪ 

Mak குமாசர் நிரூபித்தல் ஹே ஆசிரியசே ! எங்களிருவருள் ஒருவனும் 

மூவுலகத்தோடு கூடிய பிரஹ்மாவையும், விஷ்ணுவையும, மகாதேவனாயும் சம் 

பூர்ண தேவதைகளோடு கூடிய இரஇிரரையும் ஜயிப்பதில் எங்கட்கு வல்லமையுண் 
மேல் யாங்களிருவருங் கூடின் யாரைத்தான் ஐயிக்கமாட்டோம்); யாவரையும் 

ஜயங்கொள்வ திற் ui sm Cu மென்பதொரு தலையேயாம். ஏனெனின், மிருத 

சஞ்சீவினீவித்தையை யாங்களறிவோமாதலின் எசசஸ்இரத்தானும், எவவஸ்இிர த் 

தானும், எவவியாதியானும் எமக்கு மாணம் இடையாது, ஹே தேத்த 

மசே 2? தேவதைகள, அசுரர்கள், மனுஷாகள் என்னுமிவர்கள் செய்யும் பல் 
வகையாய மாயைகளும எங்களைச சறிதுமாத் இசையுஈ தீண்டாவாம. சர்பபா இகளி 

டத்திருககும் ஜஙகமரப விஷமும், காலகூடாதி ஸ்தாவாவிஷ மும் மற்றுமுள்ள பல் 

வகையாய எல்லாவிஷங/களும எங்கள் மயிர்மாததிரையையும அசைக்கக் கூடியன 

வன்றாம். ஹே ஆடிரியேக்தாரே ! பலவகையாய ஒளஷதங்களும், பல்வகை 

யாய மர்திரங்களும, பல்வகையாய பூதபிசாசாதிகளும், சேனயாகரூப ௮பிசார 

கர்மமும, பிராஹ்மணரின் பல்வகையாப சாபங்களும், மாண சாதனங்களேயாயி 

னும் அவையாவும் எமமைத திண்டமீவமாடடா, தங்கள் கருபையாலும் 

இயல்பாயும் யாங்கள் சத்தியோடு கூடியுள்ளேமாதலின் ௮மமாயாஇ யெவற்றை 

யும் நீக்கும் உபாயத்தை யாங்களறிவேம். ஆகையால், எங்களை ஜயிக்க எவருஞ் 

சமர்த்தரன்றாம். ஹஹே ஆசரியோததமரசே ! போரின்றியும் யாங்களிருவரும் 

தேவதைகளை ஜயிப்பதற் சமா த்துடையவசாவோம். சுவர்ச்கத்்தன்கண்ணே 

பிரவாகழமுற்ற ஸ்ரீ கங்காஈஇயின்கண் ஒருமருஈகை யாங்கள் கலக்கவிட்டோ 

மாயின் சம்பூர்ண தேவதைகளோடு கூடிய இஈஇசா ஒருகணத்தி லிறர்.தவிடுவர். 

ஹே ஆசாயோ த்தமசே ! ஒருமஇரப பிர?2யாகத்தால் சம்பூர்ண தேவதைகளோடு 

கூடிய இந்தராது இத்தத்இில் சுவர்க்கத்தினின்றும வைசாக்யமுண்டாமபடி செய்து 

விடச் சமர்த்துடையோம். ௮ன்றியும ௮வரசை௪ சுவர்க்க£லோகத்இனின்றும் பூவுல 

கன்சண்ணே தள்ளிவிடவும் சமாத்துடையோம், மேலும் அன்னிய இசையிலிருக் 

கும் ௮வரை மோகமடையுமபடி அ௮ன்னியதிசையின்கண்ணே இருக்குமாறு 

செய்யவும் வலலேம, ஹே ஆசிரியோத்தமசே.? தேவதைகட்குச் சுவர்க்கத் 

துள்ள அ௮ப்சரசின் (தேவதாஸ்ரீயின், கண்ணே காமாபிலாஷையபாம் ) மானுட 

ஸ்இரிகளிடத்தே காமாபிலாஷையுண்டாகாது என்றாலும் சம்பூர்ண தேவதை 
களோடுகூடிய இர்இசர்க்கும், சம்பூர்ண முனிவருக்கும், மானுட tonsils 
ளிடத்தே ௮பிலாஷையுண்டாமாறு செய்யச் சாமர்த்தியம் எங்களிடத்துள து. 

ஹே அசுவினி குமாசசே! உமதாசிரியருக்கு விசுவாசமுண்டாம் பொருட்டு, 

இம்மொழிகளால் உங்கள் பலத்தைக் கூறினீர்கள், இம்மொழிகளைக் கேட்ட



௩௧0 ஸரீ ஆத்மபுராணம், [நான்காவது 

உமது குருவானவர் தம.த மனத்தில் நெடுநேரம் அசாய்ர்து உங்கள்பொருட்டு 

இவவண்ணங் கூறுவாராயினர் :--ஹே ௮சுவினீ குமாரசே !/ எல்லாப் பகைவரை 

யம் சாசமாக்கும் சமர்த்துடையவராயிருந்தும் குரோதரூப உட்சத்.துருவின் வச 

மாதல் உங்கட்கு ஈலமனரும். கருத்திதுவாம் :--பாயெ சத்துருக்களை ஜயிப்பதில் 

நீவிர் சமர்த்தடைந் இருப்பதுபோலக் காமக்குசோதாதி யுட்சத் துருக்களை 

ஜயிப்பதின்கண்ணும் நீர் சமா த்ையடைமின், 

இப்போது குரோதத் தன்மையின்கண் சத்துருத்தன்மையைக் காண்பிப் 

பாம்: -ஹே அ௮சுவினீ குமாரசே ! உம்மிருவருக்கும் இரஇரசேலும் வேறெவ 

சேலும் சத். துருவன்றாம, மற்றோ இக்குரோதமே உம௫ சத் அருவாம். 

சங்கை:--ஹே பகவன்! குசோதத்தைத் தாங்கள் சத்துருவென்று சொல்லு 
மாறு ௮க்குசோதஞ் செய்யும் ௮பசாதமியாதோ ? 

சமாதானம் :--ஹே ௮சுவினீ குமா£ரே! சர்வ தேவதைகளாய உங்களாற் 
பூஜித்தற்கு யோக்கியமாய இர்இரரை நாசஞ்செய்வ இலுங்கட் குண்டாயிருக்கும் 

பிரவிர்த்தியானது கேவலம் கோபமகமையானேயாம், கோபமின்றி இத்தகைய 

நிஷித்த கர்மத்தின்கண் எபபுத்திமானுக்கும் பிரலிர்த்து யுண்டாகமாட்டாது. 

மற்றோ, கோபவசமாயே ஜீவன் குரூமுதலிய விருத்த புருஷரைத் இரஸ்காசம் 

செய்வதில் முயலவன். ஹே ௮சுவினீ குமாரரே! முன்னர் உங்களுக்கொருகாலும் 

இந்துரரளை வெற்றிகொள்ள வேட்கை யுண்டாகவிலலை யல்லவா ? இக்கால் உங்க 

ளுக்கு இர்தரளை வெற்றிகொள்ள விழைவுண்டாயிருபபதன் காரணமென்னோ ; 

இதனை நீவி27 விசாரித்அுபபாரும். கு?சாதமின்றி வே9றாருகாரண மிதன்கண் 
இன்றாம்) மற்றோ, உடன்பாட்டானும் எதிர்மறையாலும் குசோதமே காசண 

மாம். ஆதலின் ௮ஃதே உங்களஅ பரமசத்துருவாம, ஹே ௮சுவினீ குமாரசே ! 

சம்பூர்ண சத்துருக்கட்கும இராஜா காமக்குரோதமும் அவற்றின் இங்கர.ராய 
இர்திரியங்களுமாம, ௮வவியாவற்றையும் ஐயிக்காமல் தேவசரீ.7 ௮டைவுண்டா 
காது) மற்றோ காமக்குசோதா இகளை வெற்றிகொள்வதினா லேயே தேவதா சரீரப் 

பிசாபதியுண்டாம். ஆகையால் இஃதுணர்ந்துகொள்ளலாமன்றோ, நீவிரிருவரும் 

ழூற்பிறப்பில் காமக்கு£ீராதாதி இராஜாவையும், இர்இரிய ரூபடுங்காரையும், வெற் 

றிகொண்டீர்) ௮தனாலே' இஞ்ஞான்று உங்கட்குத் தேவதா சரீரப்பிராப்இி யுண் 
டாயது. எவவாற்றலால் முன்னர் நீ் காமக்குரோதா இகளை வசம்செய்தீரோ 

அவவாற்றலிப்போது யாண்டுசென்றதோ. ஹே அசுவினீகுமாசே! எமது 
மனத்தில் இங்கனமறிகின்றேன் :--ஒரு 'மதச.த்தாசன் வேறொரு தேசத்தர 
சனை வெற்றிகொள்ளின் ,மற்றொரு காலத்தே அவ்வாசன் ஆழ்றலையுற்று முன் 

வைத்தைகினைந்து சென்றவ்வசசனை வெற்றிகொள்வன். ௮தொப்ப மூற்பிறப் 

பில்நீவிரிருவரும் காமக்குசோதாஇ சதெசம்பூர்ண இச்இரியங்களையும் ஜஐயம்செய்து 
asi, அவவிர் இரியரூபகிங்கார் பூர்வவைத்தை நினைந்து குரோதரூப ௮௪ 
னைக்கூட அழைத்துக்கொண்டு சுவர்க்கக்தின்கண்ணே உம்மை ஜயங்கொள்ள 
வர்திருக்கன்றனர். ஹே அசுவினீ குமாரே.! குரோதரூப உட்சத்துருவை 
வெற்றிகொள்வதில் உங்கட்குச் சாமர்த்தியமின்றேல், இரந்தரசை ஜயிப்பதில் எவ் 

வாறு சாமர்த்திய முண்டாம். மற்றோ இர்சரரை ஜயிப்பஇல் உமக்காற்றலின்றாம்.



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩கக் 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 33] 

தேவதைகளின் சபையின்கண் இக்திசர் வ௫னரூப பாணங்களால் உங்களை முன்னர் 

தாடனம் செய்ததும் காமரூப சத்துரு வசப்பட்ட, உங்களைக்கண்டேயாம். கருச் 

இதுவாம் :--சிறி அங்காமமிலலாத பிர ஹ்மஞானிக்கு எல்லா உலகும ஆன்பசொரூ 

பமாமாதலின் ௮வசைத்தாடனம செய்வோ எவருமின்றாம். காமமுடைய புர௬ஷ 

னுக்கே யாண்டாண்டும் நிரா தாமுண்டாம். 

இப்போது குசோதத்தைபபோன்றே காமத்தின்கண் ணும் உடன்பாடெதிர் 

மறையால் அர்த்த காரணத்தன்மையைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே அசுவினீ: 

குமாசசே! தேவராஜாவாய இஈரர் முன்னர் உங்களையேன் நிராதாம் செய்யவில்லை, 

இப்போதேன் செய்தனரீ என்னும் விசாரமறறவராயிருக்கன்றீர். உங்களு இந் 

நிராதாத்தின்கண் காமமன்றிக் காரணம் வேறின்றாம். மற்றோ காமமேகா.சணமாம். 

எத்துணை உம்பாற் காமம் உதிக்கவில்லையோ ௮.த்துணை இந்திரர் உம்மை நிராதரம் 

செய்யவில்லை. எப்போது உம்பாற காமோறபத்தி உண்டாயதோ,. அப்போது 

இச்தரர் உம்மை நிராதரம் செய்கனா. கையால் காமமே உமத நிராதர காரண 

மாம். ஜே அசுவினி குமாரசே /! சம்பாண தேவதைகளாற் பூஜித்தற்கு யோக் 
கியசாய இர்திரரை வெற்றிகொள்வதில் நீங்களிருவரும எங்கனம சமர்த் துடைய 
ராவீர், மற்றோ இர்இரரை வெறறிகொள்வஇற சமாததுடையராகர், என்னை ? 

ஒரு காமரூப சத்துரு ௮மரர் யாவரும நிறைஈத *அவையின்கண் உம்மை ௮வ 

மானம் செய்வித்ததன்ரு. ௮க்காமரூப ஒரு சருத்துவை வெற்.றிகொள்வதிற் 

சாமர்த்தியம் உங்கட்கின்றேல் சர்வ தேவதைகளோடுகூடிய இஈஇிரசை நீர் எவ் 

வண்ணம் வெற்றிகொள்வீர், கருததிதுவாம் :--முன்னர்க் காமரூப ஒரு ௪த்அரு 

உமக் கவமானததை உண்டாககினன்; இபபோது குசோ தரூப பு த்தனோடு 

கூடிய ௮க்காமரூப சத்துரு உமக்கென்ன அரர்த்தத்தைத்தா னியற்ரான்) மற்றோ 

எல்லா அரர்த்தத்தையுமே செய்வன். ஹே அசுவினீ குமாரரே? சம்பூர்ண 
தேகதாரிகளாய ஜீவர்கட்குக் சாமககுரோதமே பரம சத்துருவாம். எப்புருஷன் 

காமக்குசோ தரூப உட்ச த்துருக்களை உபேசக்ஷித்துப பாசிய இராஜாஇ ௪ த்துருக் 

களை வெற்றிகொள்ள இசசிபபனோ, ௮பபுருஷன் அத்தியந்தம் மூர்க்கன். ஆகை 

யால் உங்கட்கு௪ சத்துருக்களை வெறறிகொள்ள௪ சாமர்த்தியமிருப்பின் காமக் 

குரோதரூப மகா பலவான்களாய சத்துருக்களை நீவிர் வெற்றிகொண்மின், 

இப்போது காமத்தின் மகா மகிமையைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே ௮சுவினீ 

குமாசசே ! சம்பூர்ண ஜகத்தை யுற்பன்னம் செய்பவசாய பிர ஹ்மாவையும் இக் 

காமன் ஜயித்துளான், சம்பூர்ண ஜகத்தைப் பாலனம்செய்பவசாய விஷ்ணுவையும் 

இக்காமதேவன் வெற்றிகொண்டுளான், சம்பூர்ண ஐகத்தையும் சம்ஹாசம் 

செய்யாகின்ற உருத்தானையும இக்காமதேவன் ஜயம்செய்துளான், சம் பூர்ண 

தேவதைகட்கும் ௮திபதியாய இர்தானையும் இக்காமதேவன் வெற்றி கொண்டு 
ளான். ஹே மைந்தர்காள் 7 பிரஹ்மாதி ஈஸ்வார்களையும் காமதேவன் ஆயித்த 

னனேல் ஸ்ரீ இரிடையில் மிகவுமாவலுற்ற அந்நிய தேவதைகளைக் காமதேவன் 

ஜயிக்கானென்பதில் யா.து கூறக் கஇடர்துளஅ ; மற்றோ சர்வப் பிராணிமாத்திர தி 

* ௮ வை-- சபை. 
 



௨௪௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

தைக் காமதேவன் தன் ௮னேஞ்செய்வன். சம்பூர்ண ஜகத்தையும் உற்பத்”, 
இதி, இலயம்செய்யும் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, மகேசுரர் முதலிய ஈற்வாரிடத்தே காமா 

நின த்தன்மை சம்பவியாதாயினும் யாண்டுங் சாமத்தின் மகிமையை யறிவிக்கும் 

பொருட்டுப் பிரஹ்ம, விஷ்ணுவாக ஈஸ்வார் லிலைமாத்இரையால் காமாஇகளைத 
தரித்துளார். உண்மையாய்ப் பிரஹ்மாதிகள் காமாதிக ளற்றவசேயாவர். ஹே 

௮சுவினீ குமாரசே ? எல்லாத் சேகதாரி ஜீவர்கட்கும் பகையாய காமமே உங்க 
ளால் ஜயிக்கத்தக்கசாம. அனால் ௮க்காமதேவனை நீவிர் ஐயிக்கவில்லை, மாருய்க் 

காமதேவன் உம்மிருவரையும் ஐயங்கொண்டனன். இக்காமதேவனைக காட்டினும 

குசோதம் ௮.இிசயமாய்ப் பலவானாமா தலின், குரோதத்தை ஜயிபபஇல் நீவிர் ௮இி 

யந்தம் முயலவேண்டும் ; ஏனெனின், ௮ரக்தம்வகையாய உபாயங்களால் முனிவ 

ராயினார் காமதேவனையோ தம் வயப்படுததியுளார், ஆனால் காமதேவனத புத்திர 

னாய குசோதத்தை ஜஐயமகொள்வதில் ௮ம்முனிவரும் சமாத்தராலெர். இக்காமக் 
குசோதருப பிதா புத்திரரிருவரும் மகா சூரவிரராவர். இவரை ஜயிப்பதில் எவர்க் 

கும் சமர்த்தின்றாம் ) மற்றோ சம்பூர்ண ஜகத்தையம ஜயிதது இக்காமக் குரோத 

மென்னு மிருவரும் வெறறியாற் 1கவினுற்று விளங்காகிற்பர். ஹே ௮சுவினீ குமா 

ரே! நீவி£ இருவரும் பகைவரை யழிபபதிற் சமர்த்தசேல் ௮த்தியந்தம் மானத் 

தோடு கூடியவரேல் ; முதலில் காமக்குசோத ரூபசத துருவை வெற்றிகொண்மின் ; 
பின்னர்த் தேவராஜாவாய இஈஇரரை வெற்றிகொள்வதில் முயன்மின். இருஷி 

கூறல்:--ஹே அசுவினி குமாசே ! இவவண்ணம குரோத த்தைச சாக்திசெய்யும 

வசனங்களால் அத்தத்யங் இருஷியாய உமத குருவானவர் வை ரநிவிர்த்இ உப 
தேசத்தை உமபொருடடுச செய்தனரெனிலும் குசோ தரூப ௮க்கனியால வெதும 

Ww br Aamo ௮மமொழிகளாற சாகதியைச சாசவில்லை ; அதைக்கண்ட 

உமது ஆசிரியர் சாமபேதமென்னும் இசண்டு உபாயத்தையும் விட்டொழித்து 

உம்மிருவரையும் சார் தீராக்கும்பொருட்டு, உபபபிர தானரூப உபாயததைச செய் 

தனர். கருத்திதுவாம் :--சாமபேத உபப்பிரதான சண்டமென்னும் நான்கு உபா 

யங்களால் உலகன்சகண்ணே பிராணிகள் வயபபடும். ௮வற்றுள் பிரியவசனங்களாற் 

குரோதாதிகளின் நிவி£ச் இயைச சாமமென்பர். அர்நிய சத்துருவின் பக்ஷ 

பாதத்தினின்றும் நீக்கித் தனத பக்ஷத்திற் கொண்டுவருதலைப பேசமென்பா. 

மனவாஞ்சித பதா£ததங்களை ஈயும் பிரதிஞ்ஞையை உபப்பிரதான மென்பா. 
தாடனத்ை த்த் தண்டமென்பா். இகர்நான்கு உபாயங்களில், பிரிய வசனங்களா ற 

குசோதாதிகளின் நிவிர்த்திவடிவ சாமோபாயத்தையும், காமக்குரோதாதி சத 
அருக்களின் பக்ஷபாதத் இனின்றும் நீக்கச் தனது சமத்தன்பைவடிவ பக்த 

இன்கண்ணே ஸ்தாபனவடிவ பேதோபாயசத்தையும் தத்யங் இருஷியானவா 

இயற்றினர். ஆனால், ௮ச்சாம பேதரூப உபாயத்தால் ௮சுவினீ குமாசர்கட்குக் 

காமக்குசோதாஇிகளின் சார்தியுண்டாகவில்லை ) ஆ.சலின் ௮ம்மதிமானாய தத்யங் 

இருஷியானவர் அவ்விரண்டு உபாயத்தையும் விட்டொழிச்.து உபப்பிர தானவடி வ 

மூன்றாவது உபாயத்தைச் செய்தனர். 

  

* சவின் அழகு,



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபதிட ௩௧௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ஆரு 

இப்போது ௮வ்வுபப்பிரதானரூப உபாயத்தைக் காண்பிப்பாம் ;--ஜஹே ௮௪ 

வினீ குமாசரே !/! எல்லாப் பிராணிகளிடத்தும் வை பரித்இயாகம் செய்யின் 

எந்தப் பிரஹ்மவித்தையின் அடைவின்பொருட்டு முன்னர் நீங்கள் எம்மை 

வேண்டிக்கொண்டீர்களோ, தப பிர ஹ்மவித்தையை யாம் உம்பொருட்டு 

உபதேசிப்போம்; ஆகையால், உங்கட்குப பிரஹ்மவித்தையை யடையவிழை 

விருப்பின் தேவராஜாவாய இரதிரரிடத்தே வைச பரித்தயாகம் செய்ம்மின். 

இருஷி கூறல் :--ஹே ௮சுவினீ குமா£சே !! இவ்வாருய வசனத்தை உம்போருட் 

டுத் தத்யங் இருஷி கூறியபோது நீவிர் இருவரும இங்கனம் கூறுவிராயினீர், 
ஹே எமது தேசிகேர் தரசே ! சாமரூப உபாயத்திற்கும் பேதரூப உபாயத்திற்கும் 
இது காலமல்ல. உபபபிரதானரூப உபாயத்திற்கும் இது காலமல்ல. ஏனெ 

னின், விவேகாதி சாதனசதுட்டயரூப அதிகாசத்தை நீர் சமபாஇப்பீராயின் 

யாம் உம்பொருட்டுப் பிரஹ்மவித்தையை உபதேசம் செய்வேமென, முன்னர் 

௮ரந்தவாரம் கூறியுள்ளீர்களன்றோ; ஆகையால், பிரஹ்மவித்தையின் உலோ 

ப்த்தாலும் இந்இரனோடு வை பரித்தியாகத்தை யாங்கள் செய்யேமாதலின் 

கிருபையினால் எம்பொருட்டுப் போபுரிய ஆஞ்ஜையை ஈயவேண்டும், ஒரு 

கணப்போதில் சம்பூர்ண தேவர்களோடுகூடிய இர்தரரை யாங்கள் ஜயித்து 

விடுவோம். இதன்கண்தாங்கள் சிறிது மாத்திரையும் 8யமுறவேண்டிய ௮வூய 

மில்லை. ஹே ௮சுவினீ குமாசசே /! இவ்வாறாய உஙகள் வசனத்தைக்கேட்டு உமது 

ஆசிரியர் உபபபிரதானரூப உபாயததையும விடடொழித்து உம்பொருட்டுத் 

தண்டரூபியாய வசனங்களைக கூறுவாராயினர். ௮ததத்யங் இருஷியோ உங் 

கட்கு இதத்தையே செய்யவிருப்பமுடையவா; சர்வப பிசாணிகளிடச்.தும் சமான 

திருஷ்டி யுடையவர். 

இப்போது ௮த்தண்டரூபீ வசனங்களை நிரூபிட்பாம் ஹே அசுவினீ 

குமாரரே 7 எப்புருஷன் 86.து உயிகளையேனும் இரக்ஷிககின்றனனோ, ௮ப்புருவ 

னைப் பஞ்ச பூதங்களையும் சரீரமாயுடைய ஈஸ்வரனென அ௮றிமின். ௮வவைந்து 

உயிரைக் காக்கும் புருஷனை எவனேனும கொலவனேல் ௮வன் ஈஸ்வர சகித 

பஞ்ச பூத ஸ்வரூப சம்பூண விசுவத்தைக கொன்றவனாவன். கருததிதவாம் :-- 

ஈறவச சத சம்பூர்ண விசுவத்தைக் கொன்றுண்டாம் பாவத்தை வுப்புருஷன் 

அடைவன். ஹே அசுவினீ குமாரரே ! 896.து ஜீவர்களை இரக்ஷிக்கும் புருஷனைக் 

கொல்வதால் இத்துளைப் பாவமுண்டாமாயின், மூறவுலகங்களையுங் காப்பாற்றும் 
இர்திரரைக் கொல்வதால மகாபாவமுண்டாம் என்பதிற கூறவேண்டுவதும் உண் 

டோ ? ஹே மைர்தர்காள் ! எவன் உபகாரஞ செய்யாரின்ற தனது சுவாமியைக் 

கொலலுன்றனனோ, ௮வ்வதமன் சம்பூர்ண குடும்பத்தோகூடிய தனது மாதா 

வையும் பிதாவையும் கொன்றவனாவன். சம்பூர்ண குடும்பசகித தனது தாய் 

தந்தையரைக் கொல்வதாலுண்டாம் பாவத்தை எஜமானத் அசோயேடை வனென் 

பது கருத்தாம். சாஸ்இரத்தின்௧ண்ணும் பிசஹ்ம ஹத்யாதி பாவங்களின் 

நிவிர்த்இயுபாயங் கூறப்பெற்றுளஅ; ஆனாற செய்ர்சன்றி கொன்றதோஷ ஜன்னிய 
பாவரிவிர்த்இயின் உபாயுமோ THE EN BT த் இன்கண்னும் இயம்புக்காணோம். 
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௩௧௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

ஆகையால், செய்ச்சன்றி கொன்ற தோஷத்இற்குச் சமானமாக எப்பாவகர்மமும் 
உலூன்கண்ணின்றாம். ஹே அசுவினீ குமாரரே!! எப்புருஷன் தனது சுவா 
மிக்குத் துரோகம் செய்சன்றனனோ ௮வ்வதமபுருஷன் ௮ர்ததாமிசெமெனப் 
பெயரிய ௮ருஈரசன்கண்ணே நெடுங்காலபரியக் தீம் நிவாசம்செய்வன். கருத் 
இதவாம்:--பிரஹ்மஹத்திசெய்யும் புருவனைக்காட்டிலும் தனது சுவாமிக்குத் 
அசோகஞ்செய்யும் புருஷன் ௮ த் இயர்கம் ௮தமனாம் ; ஏனெனின், பிரஹ்மஹத்தி 
செய்யாநின்ற புருஷன் ,ஐயிரங்கோடி கற்பங்களின்பின் ஈரகரபீ சமுத்திரத்தி 
னின்றும் ஒருகால் முக்தனாதல் கூடும். ஆனால், தனது சுவாமிக்குத் துரோகம் 
செய்யாநின்ற செய்ர்ஈன்றி கொன்ற புருஷன் ஒருகாலும் நாகத்தினின்றும் விடு 
படான் ) ஆகையால் செய்ர்ரன்றி கொல்கைவடிவப் பாவகர்மத்இற்குச சமான 
மாக எப்பாவகாமமும உலகத்திலின்றாம். ஹே அசுவினீ குமாரசே ! பூமியின் 
ஏகதேசத்தை இசக்ஷிக்கும் ஒரு சிற்றாசனேலும் வைரிகளாற் கொல்லத்தக்கவ 
னன்றாயின், மூவுலகத்தையும் சச்ஷிக்கும் இந்இரர் எங்கனங்கொல்ல யோகூயெரா 
வர்; மற்றோ, அவ்விர்திரர் கொல்ல யோக்யொன்றாம். 0 ஹ ௮சுவினீ குமாரசே! 
௮ற்பப்பிரு திவிக்கரசனும் கொல்ல யோக்பெனன்றெனச் சால்இிரங் கூறுவதற்குக் 
காரணம்; பூவுலகின்கண் எத்துணை இறைவர்கள் இருக்கன்றார்களோ, ௮வ்வியாவ 
ரம் இந்திராதி லோகபாலரி னம்சரூபர்களாமா தலின் ௮வ்விறைவர்கள் கொல்லத் 
தீக்கவர்களன்றா மென்பதேயாம். இஈதிராதி லோகபாலரின் அம்சரூப பிரு இவியின் 
௮ரசரும் கொல்ல யோக்கயெரன்றேல் சாக்ஷாத் இந்இிராதி லோகபாலர் எங்கனங் 
கொல்ல யோக்கயெராவர் ; மற்றோ, இர்இராதியர் கொல்ல யோக்யெராகார், ஹே 
குமார்களே ? பிருதிவிமாத்தத்தில் தேவதைத் தன்மையுற்ற பூசுரராய பிராஹ்ம 
ணசை யொருகாலுங் கொல்வது தகுஇயன்றாமாயின், நூன்றுலோகங்களிலும் தேவ 
தைத்தன்மை பொருந்திய இர்தராஇு தேவதைகள் எங்கனங் கொல்ல யோக்யெரா 
வர்) மற்றோ கொல்ல யோக்பெரேயாகார். ஹேகுமசாகளே ! பூசுரசாய பிசாஹ் 
மணர் கொல்லத்தக்கவ ரன்றாமென்று சாஸ்இரம் சாற்றுவதற்குக் காரணம) சுவர்க் 
கத்தின்கண்ணுள்ள இந்திராதி தேவதைகள் யாவரும் பிராஹ்மணருடைய 
தேகத்தின்சண்ணே ௮ம்சரூபமா யுள்ளாராதலின் வேசமுணர்ந்த பிசாஹ்மணர் 
கொல்ல யோக்கயொன்றா மென்பதேயாம், இச் இராதி தேவதைகளின் கிவாசஸ் 
தானமாய பிராஹ்மணசரீரமும் கொல்ல யோக்கியமன்றேல் சாக்ஷாத் சுவர்க்கத் 
இன்சண்ணே யிராநின்ற இர்தரொஇி தேவதைகள் எங்கனம் சொல்ல யோச்பெ 
trait; wpa கொல்ல யோக்யெசேயாகார். ஹே குழர்தைகாள் ! ௮தமபுருஷர் 
சரீரத்தாலும், மனத்தாலும், வாக்காலும், கோக்களையும், பிசாஹ்மணசையும், 
தேவதைகளையும இம்சைசெய்வர், ௮ங்கனே சர்வ லோகத்திற்கும் உபகாரம் 
செய்யும் தர்மாத்மாவாய இசாஜாக்களையும் இம்பெபர்; அ௮வவதம புருஷரோ நூறு 
கோடிகற்பங்களாயிலும் நிரயத்இனின்றும் நீங்கார், ே ஹ பாலர்காள்! மத்த 
கத்தான் மலையின்பேதனம் உண்டாகாததே போலப் பத்து லோக பாலசை ஐயம் 
செய்யாமலும், சர்வ தேவதைகளை ஜயம் செய்யாமலும், Da Bronx ஐயிப்பதற்கு 
எத்தேவர்களாலும், தானவசாலும் முடியவே முடியா; மற்றோ, லோகபாலரையும் 
௮க்கிய தேவதைகளையும் வெற்றிகொண்ட பின்னசே இர்தொசை வெற்றிகோடல்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரரண்ய உபநிட ௩௧௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ஆச 

சம்பவிக்கும். இந்திரன் 1, அக்னி 9, யமன் 8, இசக்ஷன் 4, வருணன் 5, பிச 
பஞ்சனன் 0, தேனைசன் 7, ஈஸ்வரன் 8, சேஷன் 0, பிரஹ்மா 10 என்னும் இப்ப 

தின்மரும் இசைகாப்பாளராம். அவருள், இழக்கு முதலிய எட்டுத்தசைகட்கும் 
இர.திராதி எண்மரும இக்குப்பாலகராம் பிரஹ்மா மேற்றிசைக்குப் பதியாம், 
சேஷன் சம்த்திசைககுப் பதியாம். இபபத்துத் இக்குப்பாலகரையும் ஜயிப்பதன் 

கண்ணும் எத்தேவதைகளேனும் தானவசேனும் சமர்த்தற்றவராமேலாயின், சர்வ 

தேவதைகட்கும் ௮திபதியாய இஈஇசரை ஜயம் செயய யாரேவல்லார் ; மற்றோ எவ 

ரும் வல்லால்லர். ஹே புத்திரர்காள்! உமமிருவர்பால் எச்சமர்த்.துளசதோ ௮ஃதும 
இநர்தரதி தேவதைகளின் அறுக்ரெகத்சானேயாம். இந்திராதி தேவதைகட்குக் 

கோபமுண்டாயின் நீவிரிருவரும காட்டமொப்பச் சமாத்தற்றவசாவீர், ஹே கும 
சர்சாள். நீவிரிருவரும பன்னிரு சூரியர்களையும், எட்டு வசுக்களையும், பதினொரு 
உருத்திரையும, நாறபத்தொன்பது மருத்கணங்களையும் எங்கனம் வெற்றிகொள் 
விர்) மற் 2௫, ௮வசைஜயிபபதறகு உமககாறறலின்றாம. ஹே ௮சுவினீ குமாரர் 
க்ளே? சம்பூண லோகபாலகரும, சமபூர்ண தேவை திகளும், சம்பூர்ண முனி 

களும், சம்பூண சித்தாகளும், சம்பூண சாரணாகளும், பிரஹ்மாவும், விஷ் 

ணுவும், ர௬த.இசரும, சம்பூண சக்திகளும், ஆகாசா இப பஞ்சபூதங்களின் அபி 
மானி தேவதைகளும், சஈதிரனும, சம்பூர்ண கிரகங்களும், சம்பூர்ண ஈக்ஷத் இர 

ங்களும், சம்பூர்ண தாராகணஙகளும் ஆய இவசே முதலாய் எவ்வளவு விசுவ 

முளதோ ௮வ்லவியாவும் இர்இசாது பக்த்தனவாம் ; உமபக்ஷ்த்திலோ எத்தேவ 

தையுமோ இன்றாம். நீவிரிருவரும் இ தாசோடு போர்புரியின் இவ்வெல்லா?லாச 

பாலகரும மற்றையரும முதலில உம2மாடு போர்புரிய எதிர்நிற்பா, அச்சம் 

பூர்ண லோகபாலா இயரை நீ£வெறறிகொள்ளின் இச்இரர் உம்மோடு போர்புரிவர், 

௮௪சம்பூர்ண லோகபாலாதியரை ஜயிபபதில் உமககுச் சமர்த்தின்றாம்; ஆகையால், 
இரஇரரோடு போர்புரியும் வேட்கையை டர்விரிமின், ஹே அசுவினீ குமாரரே / 

யரீண்டுயுததம் செய்தலன்றிக் காரிய சித்தியாகாதோ, ஆண்டுயுத்தம் செய்தலும் 
உதிதமாம் ; ஆனால் பலத்தாலும, புத்தியாலும், சூசவி.ரர் சகாயத்தாலும் தனக்கு 

சமானமாயிருபபின் ௮அவாகளோடே யு.ததஞசெய்த ஓுசிதமாம், பலத்தாலும் 

புததியாலும ௮ன்னிய சூரவீரரின் சகாயத்தாலும் தன்னினும் ௮இகரேல் ௮வ 

சோடு யுத்தஞ்செய்த ஓசிதமன்றாம். இதேதேவராஜாவாய இர்தாரோ பலத்தா 

னும் புத்தியானும் ௮ன்னிய தேவதைகளின் சகாபத்தானும் நும்மிருவரிலும் 

௮இகராமாதலின் இஈஇரரோடு போர் புரிதல் உங்கட்கு உ௫தமன்றாம், 

இப்போது இர்தரரது ௮இிகத்தன்மையைச் காண்பிப்பாம் :--ஹே ௮சுவினீ 

குமாசசே ! நும்மிருவாபால் எத்துணைச் சமர்த்துளதோ, ௮த்துணைச் சமர்த்துச் 

சம்பூர்ண தேவை தகளுக்குள் ஒவ்வொருவர்கட்கும உளது; சுவர்க்கத்தின்கண் 

இந்தரசது சமீபத்தே எத்துணைத் தேவதைகள் நிவாசம் செய்கன்றனசோ, அச் 

சம்பூரண தேவதைகளுள் ஒவ்வொரு தேவதையும் உலகத்தை உற்பத்இசெய் 

விலும், இஇ செய்வதிலும், சம்ஹரிப்பதிலும் சாமர்த்தியமுடையதாம். இத்த 

கைய அர்த் தேவதைகளோடு கூடிய இர்திரரோடு போர்புரிவஇில் உமக்குச்



RBar ஸ்ரீ ஆ த்மபுராணம். [நான்காவது 

சாமர்த்தியமின்றாம். ஜஹே ௮சுவினீகுமாரர்களே ! சுவர்க்கத்தின்சன் இராநின்ற 

இர்இராதி தசேவதைகளோடு துவேஷம் செய்வது கேவலம் சுவர்க்கத்இனின்றுங் 
ழ் விழ்தற்கே காணமாம். கையால, உங்கட்குச் சுவர்க்கத்இன்கண் இருப் 

பதற்கு இச்சையிருபபின் இர்திரசோடு நீர் துவேஷம் செய்யவேண்டாம். இந்திர 
சோடு துவேஷம் செய்வதினால் சுவர்க்கத்தினின்றும் உங்கட்குக் சீழ்வீழ்சசியுண் 
டாம். இருஷி கூறல் :--ஹே ௮சுவினீ குமாசர்களே ! இவ்வுலகத்தின்கண்ணும் 

பரம2லாகத்தின்கண்ணும் பயத்தையுணாத்துவதாய நாநாப் பிரகாரயுக்தியோடு 

கூடிய இவவகையாய வசனரூபீ தண்டத்தால் ௮த்தத்யங் இருஷியாய உமத குரு 

வானவர் உம்மிருவசையும தாடனம் செய்தனர். அ௮வுவசனங்களைக் கேட்டும் 
நீவிர் குருவசன த்தை யங்கேரித் இலீர்; ஏனெனின், ஒன்றோ இரதிரர் உமது யாக 

பாகத்தை நீகனொ, மற்றொன்றோ சாவ தேவதைகளின் சபையின்கண் உம் 

மிருவசையும் ௮வமானஞ் செய்தனராதலின் ௮த்தியந்தஈ துக்கெகளாயினி£. ஆகை 

யால் இதகாரியாய குருவசன த்தையும நீரங்கேரிச்கவில்லை. ஹே அசுவினீ குமா 

ரே! நீவிரிருவரும் மீண்டும ,தூரியரைப பாரத்து, ஹே ஆரியோத்தமரே ! 

இரஇரனோடு யுத்தம்செய்வதால் ஒருகால் மாணமேவரினும் ஈரகமேவரினும் 

௮வற்றையாங்கள் ௮அகககேரிககன் ரோம் ; ஆனால் தாங்கள் எங்கடகுப போசெய்ய 

அனும இகொடுங்கள். ஹே அசுவினி குமாசரே ! இங்கனங் கூறிய உங்கள் 

வசன த்தைக்கேட்டு உமதாசிரியா மீண்டும் யாகபாகததை யடையுமிசசைவடிவ 

உமதபிபபிராயத்தை யறிஈது இருபை3யாடு கூடிய அவா முயல்வின்றிமீய யாகபாக 

அ௮டைவின்பொருட்டு மீண்டும இவ்வகையாய வசனத்தைக் கூறத்தொடங்கினர் :-- 
ஹே குமரசாகாள் ! அ௮த்தியந்தம் கோமளமாய புஷ்பங்களாலும் எசசத்துருவோடும் 
போரசெய்வது யோக்கியமன்றாயின், கூர்மையாய சஸ்.தரங்களாற் போர்செய்வது 

எங்கனநதகுதியாம் ; மற்றோ எவ்வாற்றானும் போர் செய்வது தகுதியேயன்றாம். 
ஏனெனின், போரின்கண்ணே இத்துணை ததோடங்களுள்ளன :--முதலாவது ஈம 

க்குவெற்றியாமோ ௮ல்லது பகைவருககு வெறறியாமோ என்னுமையம்; இசண்டா 

வ மேன்மைதங்யெ புருஷரின் நாசம ௮வ௫யமுண்டா தல. மூன்றாவது போரின் 

கண்ணே யடைரஈதுளள புருஷன் சஸ்இரங்களின் காயத்தாலன்றியுறவினரின் மர 

ணத்தாலன்றி வெற்றியையடையான் ; நான்காவது ௮பஜிபமடையி2னோ அளவிலா 
நிந்தை என்னுமிஈரான்கு தோஷங்கள் எலலாபபோர்களினும் அவ௫ியமுண்டாம், 
ஆகையால போர்புரிகல தகுதியன்றாம். ஹே ௮சுவனீ குமாரரே)' எப்போரின் 

கண் மாணத்தினின்றும் புருஷனுக்கு ஈரகமுண்டாமோ, உயிர் வாழ்தலரீ 
௮லூன்கண் அப£ீர்த்தியண்டாமோ ) எப்போரின் கண்ணே பிராஹ்மணர்களின் 

நாசமும பந்துக்களின் நாசமும் தேவதைகளின் காசமும உண்டாமோ அத்தகைய 

அதர்மமாய போரின்கண்ணே க்த்திரிய இராஜாவும் முயலுதல் கூடாதாம்; 

மற் அத்தகைய அதர்ம யுத்தத்தினின்றும் க்ஷத்திரிய இராஜா ஓடிப்போ 

தலே ஈலமாம். ஹே குழர்தைகாள் ! இக்கணபங்குரமாய சம்சாரத்இின்கண் 

அ.திகாரிக்குரியசாய சரீரத்தை யடைஈத புருஷனானவன் ஆன்ம ஞானத்தையே 

சம்பா இப்பது யோக்கெமாமன்றிப் போர் முதலியவற்றைச் சம்பாஇத்தல் யோக் 

இயமன்றாம். இச்சம்சாமோ, வாழைஸ்சம்பம் சாரமற்றதாமாறுபோலச் சாசமற்ற



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரககாரண்ய உபதிட ரடகஎ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3\4 

தாம்) உயிர்வாழுங்காலமெல்லாம் சம் பூர்ண ுக்கங்களால் பூர்ணமாயதாம் ) இமை 

க்கொட்டுமளவே உயிர்வாழ்ககையையுடைய தாமென்றறிக. இத்தகைப ௮நித் 
இய சம்சாசத்தின்௧ண் மனுஷ்ப சரீரத்தையடைஈ ௪ புருஷன் தனஅ இதத்தினு 
பாயத்தையே ௪மபாதித்தல்வேண்டும. ௮வ்விதத்இனுபாயம அத்விதீய ஆன்ம 

ஞான 2மயாம், ஆன்மஞானத்தினும் வேறாய போர் முதலிய எல்லாக்கர்மங்களும் 

புருஷருககசத சாதனங்களாம். ஆகையால, ஹே குழந்தைகளே ! தவ சாஜரா 

சிய இர். திரரோடு போர்புரிதல இவவுலகத்தின்கண்ணும் பரலோகத்இன்கண் னும் 

உங்கட்குத் துன்பத்தின் சகாரணமேயாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ' தாங்கள எலலா வகையாலும் யுத்தத்தை நிஷே 
தம் செப்திர்கள், ௮து சமபவிபாது, ஏனெனின், யுத்த சால்இரத்தின்கண் 
௮௩நத வகையாய்ப் போர்புரியும நெறி கூறபபட்டுளதாதலின் ௮ந்த யுத்த 

சாஸ் தரம பயனற்றதேயாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--2ஹ ௮சுவனீ குமாரரே !யூகத சாஸ்கிரம் பயனறறதன்றாம் ; 

யுத்தம செய்வதினைன்றித தனது மாணததின நிசசயமாமேலாயினும், யுததம் 

செய்தலால ஜீவனத்தின் சமபாவனையாகுமேலாயினும், ௮க்கால் புருஷன் போர்புரி 

கென யுத்தசாஸ் சாமயுகககதைவிதிததுளஅ. ஈவின்றவகையாய்ப போர்புரியுங் 

காலம் உம இருவாபாலும் உண்டாகவிலலை. மறறோ, போரபுரிதலினால் ௮ன்றியே 

உங்கள் காரியததின் சித்தியுண்டாகககூடுமாதலின், ஹே அசுவினி குமாரரே! 

யத்சம செய்யுமிசசையைப பரிகதியாகமசெய்து மீண்டும் யாகபாக ௮டைவி 

னுபாயத்தை உமது புத்தியால் நீவி£ நிசசயம செய்யும, ஹே ௮சுவினீ குமாரரே! 
இததூல சரீரத்தின் பராக்செமத்தைபபாரக்கிலும புதஇபின் பசாக்செமம ௮இக 

மாம்; ஏனெனின், புருஷனா செலுக்தபபெறற சஸ்திரம் ஒரு சத்துருவை ஜயம 

Geli yun, ஒருகால ஒரு சத்துருவையுங்க-ூட ஜயம செய்யாது. காகா வகையாய 

உபாயங்களை கிசசபம் செப்பும புத்து ரூபிபாய சலஸ்கரமோ, மதிமானாறர் செலுத் 

தபபெறறதாய்௪ சம்பூர்ண ஜகததையும் ஜபம செப்யும். ஆகைபால, சார பராக் 

கிரமத்திலும் புத்இயின் பராக்செமம் ௮இசமாய?தயாம; ஹே சக்காள் ! புத் 

இயின் பராக்சரமத்தைககேண்மின். கோடி ஜன்மங்களாலும் சரீரத்தின் யுத்சாத 

பாசாககராமததால எபபதா£த்தஙகள் சமபாதனம செய்ய முடியாவோ ப 

பதார்ததங்களையும் புருஷனானவன் ம தியின் பராகசரமததால் சிறிது காலத் 

திற்றானே சம்பாதனஞ் செய்து கொள்ளககூடும. கோடி ஜன்மங்களையடைர்தும் 

யுத்தாஇரூப சரீர பசாக்ரெமத்தால் இரண்யகர்ப்ப2லாகத்தையடைய முடியாத) 
பு.தயொல் நிச்சயம செய்துள்ள இசண்யகர்பபசது உபாசனாரூப உபாயத்தாற் 

சிறிது காலத்தெறறானே இரண்யகர்ப்பலோகததின் பிராப்தியண்டாதல் கூடும, 

ஆகைபால் சரீர பராக்ரெமத்திலும் புத்தியின் பராக்கரமமமே ௮இகமாயதா 

மாதலின் ஹே மைஈதர்காள், நீவிரும் மதியினால் மீண்டும் யாசபாக அ௮டைவின் 

உபாபத்தை நகிர்சபம் செப்மமின்.
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சங்கை :--ஹே பகவன்? மீண்டும் யாங்கள் யாகபாகத்தைப் பெறப் 
போசசன்றி வேரோருபாயத்தையுமறியோம். 

சமாதானம் :--ஹே மைரந்தர்சாள் ! இந்தாரசோடு போர்புரிவதால் உங்கட் 
கொருகாலும் யாகபாகம் இடைககமாட்டாஅ. ஆகையால், மீண்டும் யாகபாசம் 

அடைவதன் பொருட்டு உங்கட்கு ஐசெளிதாய உபாயங்கூ.றுகின்றேன்; நீங்கள் 

சாவதானமாய்க் கேணமின், சரயாதியென்னும் ௮சசன் யாகஞ்செய்ய முயன்று 
ளான்,௮வ்வாசன ௮ மருமகன் சயவனரென்லும் இருஷியாம், அவ்விருஷியை யாக 

தீதின் ஹோதாவாக்கச் சர்யாதியாசன் மனத்தின்கண்ணே சங்கற்பித்திருக்கின் 
றனன் ; ஆலைவவிருஷி நேத்திரமற்றவராதலின், இவ்விரூஷியானவர் எங்கனம் 
எனக்கு யாகம் செய்விப்பர் என்னும் 88பத்தை யவவாசன் கொண்டிருக்கின்றனன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮ஈதசியவன இருஷியானவர் எங்கனம் ௮வ்வர 
சனுக்கு மருமகன் ஆயினார், அ௮வ்விருஷி நேத்திரமற்றவ ரெங்கனமாயினர் என்ப 

வற்றையெல்லா மெக்கட்குத் தயையினாற் கூறவேண்டும. 

சமாதானம் :--ஹே குமார்காள்? அ௮வ்வாசனுக்குச் சுகன்யையென்லும் 
ஒருபெண்ணிருஈதனள். ௮பபெண் பாலிய ௮வஸ்சையின்௧ண் தனது பிதாவோடு 
வனத்தின்கண்ணே சென்றிருந்தனள். அ௮வ்வனத்தின்௧ண் சியவனரென்னும் 
இருஷிவெகுகாலம் தபம் செய் துகோண்டிருந்கனா; ௮வருடைய சரீரமெல்லாம் 

மண்ணால் மூடப்பட்டிருஈதது. நேத்தரககளாற் சூரியபகவானைப பார்த் துக்கொண் 
டிருந்தனர்) எல்லாத் தவசிகளிலும உத்தமராயிருர்கனா, இத்தகைய பயெவன 

இருஷியைககண்டு, ௮க்கன்யை பிருதுவியின் அுவாசத்தின்கண் யாது பிரகாச 
மாய்த் தோற்றுகன்றதென அலோசித்து, ஒரு திருணத்தைக கையிலைடுத்துப 

பூமியின் துவாரத்தின்கண் இசாநின்ற சியவன இருஷியின் நேத் இரங்களைக் குத் 
இனள், குத்தியபின் ௮ர்ேேத்திரங்களினின்றும இசத்தப பிரவாஹ முண்டாய, 

௮வ்வு இரத்தைக் கண்டு ௮வவ சன் ௮ம்மண்ணின்சண் முனியைக கண்டனன்) 

கண்டு ௮.த்தியந்தம் பயத்தையடைந்தனன். அவ்வரசன் நகேத்திரமற்றிருக்கும் 
௮வ்விருஷியைக்கண்டு தனதுகுமாரியை ௮வ்விருஷிககுச் சேவைசெய்யும் பொரு 

ட்டுக் கொடுத்தனன். ஹே குமார்காள் 7? இங்கனம் ௮வ்விருஷி குருடசாயுள்ளார், 

விருத்த அ௮வஸ்தையோடு கூடியுளளார். ௮வ்விருஷியை £கிர் சேத்திரமுள்ள 
வ.ராய்ச் செய்வீ2ீரல், யவ்வன ௮வஸ்தை யுடையவசாகச் செப்வீரேல், ௮வ் 

விருஷி வல்லமையுள்ளவராதலின், பெயர்த்தும் உங்கட்கு யாகபாகத்தை யடைவிப் 
பர். ஹே அசுவினீ குமாரர்களே /! இங்கனம் உமது குரு கூறியவுடன் நீவிரிரு 

வரும் ௮வ்விருஷியைக் கண்ணோடு கூடியவராக்கனீர் ) யவ்வன ௮வஸ்தையோடு 

கூடிய வராக்கனீர். பின்னர் ௮வ்விருஷியும் பலாத்காரமாய் உம்பொருட்டு யாக 

பாசத்தைக் சொடுப்பித்தனர். (இவ்விஷயம் பாகவத்தின் ஈவமஸ்கர்தத்தின் 

கண்ணே விஸ்தாரமாயக் கூறப்பட்டுளஅ.) இங்கனம் உங்கட்கு யாகபாகத்தஇன் 

பிராப்தியுண்டாயது. பின்னர் ஒருகாலத் தில உமது குருவினாசெமத்தில் தேவ 
ராஜாவாய இர்திரா வந்தனர், தமதாசெமத்தின்கண்ணே வரஅற்ற sade Ae 
ருக்கு உமது ஆசிரியர் மிகவுஞ் சன்மானம் செய்தனர். பின்னர்ச் சுசபூர்வகமாய்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபதிட ௩௧௯ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 159 

ஆசனத்தின்௧கண்ணே உட்கார்ந்து காராவிதமாய சதைகளால் ௮சஇயர்தம் மூழ்ச் 
சியை யடைந்தனர். இவ்வண்ணம் ம௫ழ்ந் திருந்த இர் தரை கோக்க, உமதாசிரியர் 

ஹே தேவசாஜாவாய இர்இிசரே! மூன்று லோகத்திர்கும் பதியாய இந்திரசாகிய 

நீர் எனதாசரமத்இன்கண் ௮தஇஇயாயடைஈ அளீராதலின் உம்பைப் பிரசன்னராக் 

கும் பொருட்டு யான் ,எப்பதார்த்தத்தைக் கொடுப்பேன் எனக்கூறினர். ஹே 

௮சுவனீ குமாசசே 1! இங்ஙனம் உமதா௫ரியர் கூறவே, அத்தேவசாஜாவாயெ Qa 

இரரானவர் உம தாசிரியசை கோக்க, ஹே மகரிஷியே! என்னைப் பிரசன்னனாக்க 

உமக்கிச்சையுளதேல் சர்வப்பிசாணிகட்குற அாலபமாய பிரஹ்மவித்தையை என் 

பொருட்டு உபதேசியும் எனக்கூறினர். இங்கனஙகூறவே உமதாசிரியாமகா சம்ச 

யத்தையடைரஈதனர். பெண்ணின் தரதையானவர் ஒருவனை ரோக்கி யான் உனக்கெ 

னது பெண்ணை த்தருகன்றேனென்றுகூறிப பின் வான்பாற கல்வி முதலியகுணங் 

களின்மையைக்கண்டு அப்பெண்ணின் கஈதை இக்குண ஹீனன் பொருட்டுப் பெண் 

ணைக்கொடுக்கலாமா ? கொடுக்கலாசாதா ? எனசசம்சயத்தை யடைவதேபோல உம 

தாசிரியரும் தேவராஜரின்பொருடடு முன்னர் பிரியபதார் த்தத்தை ஈவதாய்ப் பிர 

இஞ்ஞஜைசெய்தனர். ஆனாலத்தேவசாஜாவாகிய இந்இரரோ குரு பக்தியற்றவர், 

விஷயாசக்தராதலின் பிரஹ்மவித்தைக்கு ௮திகாரியன்றென லோ gg, Qi Ra 

ரின் பொருட்டுபபிர ஹ்மவிக்தையைக்கொடுததல் கூடுமா? ௮ல்லஅ கூடாதா? என் 

னுஞ்சம்சயத்தையடைந்தனா. கருததி௮வாம்:--இரகதரரின் பொருட்டுயான் பிர 
ஹ்மவித்தையை eG shear by Ge எனது வசனம பொ ய்க்கும், உபதே)க் 

ACe ௮௩ திகாரியாய இர்திராபொருட்டுக கொடுத்தபிரஹ்மவித்தை பயனற்றதே 

யாய்விடும். இவ்விதம் வித்சையை ஈயுமபக்ஷததினும ஈயாப பக்கத்திலும் தோஷ 

ங்களை விசாரித்து உமதாிரியர் மகாசம்சயத்தையடைர்தனர். மீண்டும உம 

தாசிரியர் தனது மனத்தின்கண்ணே இவ்வண்ண மாராய்வாசாயினர் :--ந.இகாரி 

யாய புருஷரின் பொருடபெ பிரஹ்மவித்தையைககொடுபபதால் பொய்வசனிப் 

பதாலுண்டாம் பாவத்தைபோலப பாவமுண்டாகமாட்டாதாதலின் எனது பிரதிஞ் 

ஞ்ையை மெய்ப்பிக்கும் போருடடு இகதாருக்கு அவசியம் பிரஹ்ம வித்தையைக் 
கொடுக்கவேண்டுமென ஆராய்ஈது உமது குரு கூறுவாசாயினர். ஹே தேவ 

சாஜாவாகய இக்இரசே/ சரவ லோகத்தின்கண்ணும பிரசித் தசாய அசுவினி குமாச 

சென்னும் இரண்டு சிடர்கள் எமக்கருக்கன்றனா, அவர்கள் Dr amined gon genus 

யடையவேண்டுமென்று முன்னர் என்முன் பிசார்த்தனை செய்தனர். அனால் 

அவர்பால் வைசாக்கியாதி சாதனங்களின்மையைக்கண்டு அவர்பொருட்டு யான் 
பிரஹ்மவித்தையை யுபதேடுக்கவில்லை ; ௮,த் தகைய அாலபமாய Gar apts வித்தை 

யின் உபதேசத்தை உமக்கு யாம் செய்கின்றோம்; நீர் சாவதானமாய்க் கேளும். 

ஹே தேவசாஜசே! சுகசப்தத்தின் முக்கயெபபொருள் ஆன்மசொருப ஆரர்ச 
மாம். ஆன்மசொரூுப ஆரர்தத்.தினும்வேறாய விஷயஜன்னிய Mobs FHF ss 

இன் கெளணூாத் தீதமாம், அ௮.துமீபால வித்யாசப்தத்திற்கும் மூக்யெ அர்த்தம் 

பிரஹ்மவித்தையேயாம்; பிரஹ்மவித்தையினும் வேருயவித்தை வித்தைச்சப்கத் 

தின் கெளணார்சத்தமாம், MAH" MAHOPADHYAYA 
Dr. U V5, 5 LIBRARY, 
BESANT WAM 120 .. MANN 2A ann



௩.௨0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

இப்போது பிரஹ்ம வித்தையின்கண் வித்தைச்சப்தத்தின் மூக்கே ௮ர்த்தத் 

தன்மையைக் காண்பிக்கும்பொருட்டு முதலில் வித்தைச்சப்தத்தின் அர்த்தத்தைக் 

காண்பிப்பாம் :--காரிய ரூபத்தால் ௮நந்த ரூபங்களையடைவுற்றதாய், வாசனா 

ரூபியாய ஜாலத்தின்மூல ரூபமான தாய், சர்வப்பிராணிகட்கும் பய த்தைக்கொடுப்ப 
தாய் உள்ள அஞ்ஞான த்தைக் கிஞ்சித் தும எஞ்சாமல் நீக்குவதுமாதோ ௮.துவே 

வித்தையெனப்படும், அல்லது வைசாக்கியாதி சாதன யுக்தமான ௮திகாரிக 

ளின்பொருட்டு ஆந்த சொரூப அ௮ன்மாவைக்கொடுப்பது யாதோ, ௮துவே வித் 

தையெனப்படும் ) அல்லது அ௮திகாரிகளின்போருட்டு ஆன்மாவின் சாகஷாத் 

காரத்தைசசெய்விப்பது யாதோ ௮துவே வித்தையெனப்படும், இக௫்கனம் வித் 
தைச் சப்தத்தினர்த்தம் பிஹ்மவிததையின்கண் ணே “பொருந்தும். பிரஹ்ம 

வித்தையினும் வேராய வித்தையின்கண் இவ்வகையாகிய அர்த்தம் பொருர்காஅ , 

ஏனெனின், பிரஹ்ம விததையே புருஷர்களின் ௮ஞஞான த்தை நிவிர்த்தி செய்விக் 
கும், ஆரஈதசொரூப ஆன்மாவையடைலிக்கும பிசஹ்மவித்தையின் வேரறாய 

எவ் வித்தையும் ௮ஞஞானத்தின் நிவாத்தியையும் பரமாநந்தப்பிராப் தியையும் 
செய்விக்சமாட்டாதாதலின், பிரஹ்மவித்தையே வித்தைசசப்தத்தின் முக்யெப் 
பொருளாம். இவவிகம வித்தைசசபத த்தின் பொருளை நிரூபணமசெய்து உமதா 

சிரியர் கூறுவகாவஅ :--ஹே தேவ.ராஜாவே ! எலலா வேதாந்த சாஸ்இரங்களாலு 
ஞ்சொல்லறகுரிததாய இபபிரஹ்ம புருஷன் தனது சசசிதாநந்த ரூபத்தால் எல்லா 

வுலகையும் வியாபித்துள்ளான். இககாரணத்தாலே இப்பிரஹ்மபுருஷன் பூர்ணனெ 

ன்னும் பெயரை யடைஈஅளான். ஹே தேவசாஜாவே.! ௮சச்சபதத்தின் பொரு 
ளும், ௮ச்சபத ஜன்யஞான த.தின் விஷயமும் தறபதத்தின் பொருளாய பரோக்ஷ 

ஈற்வசனாம்) சத்சப்தத்தின்பொருளும, சத்சபத ஜன்யஞானத்தின் விஷயமும் 

துவமபதத்தின் பொருளாய அபரோசக்ஷஜீவனாம் ; அவ்விரண்டையும் பாமான்மா 

வின் சதாநந்த சொரூபத்தாற் பூணமாமென நீரறியும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / ஆன்மாவின் பேதகாரணமாய பிரபஞ்சரூப உபா 

தியிருக்கும்போத, பசமான்மாவிற்கு யாண்டும் பூர்ணத்தன்மை சமபவியா து. 

சமாதானம் :--ஹே தேவராஜாவே ! பிரபஞ்சம் .ஜுந்தசொருூப அன்மாவி 
னும் வேராயின், அன்மாவின் பேதத்தை யுண்டாக்கும்; ௮னால் ஆரஈதசொருப 
ஆன்ம ௮திஷ்டானத்தினின்றும் பிரபஞ்சம் பின்னமன்றாம். மற்றோ பூர்ணமாய 

பசமான்மாவினின்றே இபபிரபஞ்ச முற்பன்னமாகின்றதஅ, பூர்ணமாய ஆன்மா 

வின்சண்ணே இப்பி£டஞ்சம் முழுதும கிலைபெறுகின்ற து, பூர்ணமாய பசமான்மா 

வின்கண்ணே இவ்வெல்லா வுலகும் அ௮டங்காகிற்கும். ௮திஷ்டான ஆன்மாவின் 

ச.த்தையிலும் வேறாய்௪ சகத்திற்குச் சத்தையின்றாம. அகையினாற் சம்பூர்ண 

ஜகத்தானது ௮திஷ்டானரூப அன்மாவின்கண்ணே கற்பிதமாம, இஏஜ்ஜுரூப 

அதிஷ்டானச்தின் ஞானமுளதாகவே கற்பிதசர்ப்பத்தின் நிவிருத்தியுண்டாம் 

எஞ்சியதாய் இசஜ்ஜுரூப ௮இஷ்டானமிருக்கும், அதுபோலவே, ௮இஷ்டான 
சொரூப ஆன்மாவின் சா௯நாத்கார முளதாகவே சம்பூர்ணமாய சற்பிதப் பிரபஞ் 
சத்தின் நிவிருத்தியுண்டாம்; எஞ்சியதாய்ப் பூர்ணமாய பாமான்மாவே பிரபஞ்சரூப



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப நிட ௩.௨௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௨௨) 

உபாதியற்றதாய் கிலைபெற்றில௩கும். மழைகாலத்தே அசாசத்தினின்றே மேகம் 
உற்பன்னமாம், ஆகாசத்தின்கண்ணே மேகம் ஸ்இதமாம், ஆகாசத்தின்கண்ணே 
மேகங்கட்கு இலயமாம். சம்பூர்ண மேகங்கள் நீங்கவிடின் எஞ்சியசாய் ஆகாச 

மொன்றேயிருக்கும், அதுபோலவே கறபி தப் பிசபஞ்சம் நீங்கன் எஞ்சியதாய் 

ஒரு அதிவிதீய பரமான்மாவேயிருக்கும். ஹே இந்்தரசே! ஆகாசம் யாண்டும் 
நிறைந் துகிற்பதேதபோல ஆரக்தசொருபமாய பரமான்மாவும் யாண்டும் கிறைந்து 
நிற்கும். சரீராதி அனான்மபதார்ததம் பூத பவிஷ்ய வர்த்தசமானமென்னும முக் 

காலங்களில் ஒரு இயறகையோடு கூடிய தின்றாம்; மற்றோ பாலியம யவ்வனம் 
முதலிய தாராவியற்கையை யடையாகி றிகும. அதுபோல இவ்வாரநந்தசொருப 
அன்மா சாகாவியற்கையை யடையமாட்டாது ; மற்றோ முக்காலங்களிலும் ஒசே 

இயற்கையினையுடையதாய சசசதாகநத சொரூபமுடையதாம், இத்தகைய நிர்க் 

குணப் பாமான்மாவின் வாஸ் தவசொருபக்தை௪ சுத்த ௮ஈதக்கரணவானாய அறி 

ஞனே ௮.நுபவிபபன் ;) மலின ௮ஈ தககரணவானானவனோ ஆன்மாவின் வாஸ்தவ 

சொருபத்தையறிய முடியா தவனாவன். 

சங்கை :--ஹே பகவன்! ௮றிஞனனுபவிக்கும் ஆன்மாவின் வாஸ்தவ 
சொருபததைக கடபடா திகளைபபோல இதஈதைவடிவமாய் என்பொருட்டுக் கூற 
(2வண்டும் 

சமாதானம் :-- ஹே சேவராஜாவே ! இவ்வாகக்தசொரூப பசமான்மாவானது 
உண்மையாய் ௮சங்கமாம், கிரககுணமாம், ஜகததஇின் உற்பத்தி ஸ்திதி லயமற்ற.து; 

ஆகையினா லித்சகைய கிர்ககுண பசமான்மாவைக கடாதிகளைப்போல இதாதை 

வடிவமாய்ப் போதிபபதில எவ்வறிஞனும சமாத்தனாகான். மற்றோ இத்த 
கைய நிர்க்குண பரமான்மாவின்கண் உலகன் உறபததஇி ஸ்இதி லயம் என்பவற்றை 

யாசோபித்துச் சடன்பொருட்டு, அரநிர்க்குணப பிரஹ்மோபதேசத்தைக் குரு 

புரிவர். பிரபஞ்சத்தின் ௮கதியாசோப ௮பவா தமின்றிச் சாக்ஷாத் நிர்க்குண பச 

மான்மாவைப போ இப்பஇல எப்புருஷனும் வல்லவனாகான். ஏனெனின், இர்நிர்க் 

குண பசமான்மா ௪வப்பிரகாச ஞானசொருபமாம் ) ஆகையினால், பாசிய Fao 

முதலிய இக்திரியங்களாலுமறியமுடியாது. ௮ங்கனமே, ௮ஈ தரமனபுத்இயா இகளி 

னானும் அறியமுடியாது. ௮ங்கனமே, வுந்நிய எப்பிரமாணத்தாலு மறியமுடி 

யாது. இங்கனம் மனவாக்குகட்கு விஷயமாகாத நிர்க்குணப் பாமான்மாவின்கண் 

உலூனுற்பத்து ஸ்திஇ லயம எங்கனம் சம்பவிக்குமென்னும் விசா.ரத்தோடு 
கூடிய மகான்ம புருஷன் ஜக.துற்பத்தியின் சித்தியின்பொருட்டு, அந்நிர்க்குணப் 
பாரமான்மாவின்கண் மாயாகற்பனையைச்செய்வன் ) ௮ம்மாயை ௮ஞ்ஞானச்திலும் 
வேறன்றாம்) ம ற்றரோ யான் ௮ஞஞானியாயுள்ளேன் என்னும் ௮னுபவத்தாற் சித்த 

மாய ௮ஞ்ஞான சொருபமே மாயையாம். ஹே தேவசாஜாவாய இர் இரசே / 

௮வவஞ்ஞான ரூபமாயையை இப்பரமான்மாவே யொளிர்விக்குமாதலின், ௮.௮ 

சம்பூர்ண பசமான்மாவை மறைக்கமாட்டாது ; மற்றோ பாமான்மாவின் சிறிது 

தேச த்தைமறைக்கும். பரமான்மாமுழுவதையும் மாயை மறைக்குமாயின் இருக் 

இன்ற இலங்குசன்றதஇன்பமாமென்லும வடி.வால் ஆன்மாவின்பான (விளக்க) முண் 
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௩௨௨ பர் ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

டாதல்கூடா.து ) அனாலெல்லாப்பிராணிகட்கும் யானெப்டோதும் இருக்கின்றனன் 

என்னும் பிரதிதியின்சண் இருப்புருவத்தாற் பாமான்மாலின்பானம் (விளக்கம்) 

உண்டாம். யானிலங்குகின்றேன் என்னும் பிர திதியின்கண் இலங்குதல் வடிவத் 

தால் பாமான்மாவின் பானமாம், யானெஞ்ஞான்றும் ௮ப்பிரியனன்றாம் orem gps 
தோற்றத்தின்கண்ணே பிரியரூபமாய்ப் பசமான்மாவின் பானமாம். ஆகையினால், 

ஹே தேவசாஜாவாய இக்இரசே / இவ்வாகந்த சொரூபபாமான்ம புருஷன் தனது 
சொப்பிரகாச ஞானவடிவத்தாற் சம்பூர்ண புத்தியாதி ஜட பதார்த்தங்களின் 
இருஷ்டாவாம். சஜாதிய விஜா இப சுவகதபேதமற்றவனாம், இத்தகைய சொத 

சித்தமாய ரந்த சொரூப பாமான்மாவை கேராயுணாத்துவதிலெவனுஞ் சமா 

த்தனாகான். ‘ 

இப்போதிப்பொருளையே வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் :--ஹே தேவா 
ஜாவே .! சப்தஸ்பரிசாஇி விஷயங்களின் ௮னுபவத்தால் உண்டாய சுகத்தை ௮லு 
பவியானவன் வேறெவனுக்கேளுங் கூறவேண்டின், வேறொரு பதார்த்தத்தின் இரு 

ஷ்டாந்தத்தானே தனது சுகத்தைக்கூறு நிற்பன். திருஷ்டார்தமின்றி விஓய 

ஜன்னிய சுகத்தைச் சாக்ஷா£த்தாய்க்கூறுவதிலெவனும் ஆற்றலுடையவஞாகான். 
அனுபவித்த விவபஜன்னிய சுகத்தையும் சா௯நாத்தாய்க்கூற எவனும் சமர்த்த 

னாகாதபோது, ௮லெளகே ஆந்த சொரூப ௮ன்மாவை எவன்றான் நேரே கூற 
வல்லான் ; மற்றோ ஆந்த சொரூப ஆன்மாவை நேரே கூறுவதிலெவனும் வல்ல 

னல்லன், ஆகையால் ஹே தேவராஜாவே? அந்நிர்க்குணப் பரமான்மாவின் சண் 

உலூன் ௮த்தியாசரோபத்தைக் காண்பித்து யாம் உம்பொருட்டு ஆரர்த சொரூப 

ஆன்மாவையுபதே?ப்போம் ; உமதர்தக்கரணம் சத்தமாயிருப்பின் நீரே சுயம 

பரமான்மாவின் உண்மை வடிவத்தை யுணர்ந்துகொள்ளுவீிர். 

இப்போது பாமான்மாவின்௧ண் ஜகத்தின் ௮த்தியா சோபத்தைக் காண்பிப் 

பாம்: -ஹே தேவராஜாவே.! இவ்வனாதியாய சம்சா. ரத்தின்கண்ணே எங்கன 

மிரவு பகற் பிரவாகம் நிரந்தாம் நிகழ்னெறனவோ, ௮தாவது இரவு நீங்கன் பக 
௮ண்டாதலும் பகல் நீங்கின் மீண்டும இரவுண்டாதலுமாம், இசவு பகற் பிசவாகம் 
நிரந்தாம் நிகழுமென்பதாம்) அங்ஙனம், ஜகத்தின் உற்பத்திப் பிரளயங்களின் 
பிரவாகமும் நிரந்தரம் நிகழாகிற்கும். ௮தாவது ஐகத்தின் உற்பத்தியின் பின் 
பிசளயமாம், பிசளயத்தின் பின் மீண்டும் உற்பத்தியாம், இங்கனம் ஜகத்தின் 
உற்பத்இப் பிரளயங்களின் பிரவாகம் நிரந்தரம் நிகழாநிற்கும் என்பதாம். இரவு 

பகற்களினிடைக்காலத்தை யுலன்கண்ணே சந்இயாகாலமென்பர் ) அதுபோல 

உலூன் உற்பத்தி காசங்களினிடைக்காலத்தைச் சாஸ்இரத்தின்கண்ணோ ஸ்திதி 
காலமென்பர், 

இட்டோ.து ஜகத்தின் சொருபத்தைசக் காண்பிப்டாம் :--ஹே தேவரஜாவே ! 
இவ்வெல்லாவுலகும் காமரூபக்ரியா சொருபமாம். அவற்றுள் விசுவம், லோகம், 

இருசியம், பிரபஞ்சம் என்னுஞ் சத்தங்களை சாமமென்பர், ௮காசாஇிய பஞ்ச பூதங் 
களையும் பஞ்சபூதங்களின் காரியங்களாய சரீராதி வியக்இகளையும் ரூபமென்பர், ஜக 
த்தின் உற்பத்தியையும் சம்ஹாரத்தையும் ரரியையென்பர், இங்கனம் சம்பூர்ண



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட 2K 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 323 

ஜகத்தின்கண்ணே காமரூபக்கிரியை வடிவத்தைக்கூறி, யிப்போ.து ஒவ்வொரு : 

டாதிபதார்த்தத் தன்கண் நாமரூபக்கரியை வடிவத்தைக் காண்பிப்பாம் :--ஒரு கட 
த்திற்குக் கடம் கும்பம் கலசம் என்பன நாமங்களாம், உதசம் பருத்து முகக் 

குவிந்து நிகழல் கடத்தின்ரூுபமாம், நீர்முதலியவற்றை முகர துகொண்டுவரு தல் 
கடத்தின் சரியையாம். இவ்வாறு படமுதலிய எல்லாப் பொருள்களிடத்தேயும் 
காமரூபக்கரியையை யுணர்ந்து கோடல்வேண்டும். இப்போது காமரூபச்ரியை 
சட்குப் பரஸ்பரம ௮பேதத்தைக் காண்பிப்பாம் ஹ் தேவசாஜாவே.! பட 

முதலிய பதார்த்தங்கள் ஒருகால் ஈவீன ௮வஸ்தையை யடையாகிற்கும், ஒரு 

கால் ஜீர்ண ௮வஸ்தையை யடையாகிறகும. அசர்ஈவினாவஸ்தையும் ஜீர்ணாவஸ் 

தையும் படாதிபதார்த்தங்களினின்றும் வேறனறாம்; மற்றோ படாஇகளின் 

சொருபமேயாம். அதுபோலக் கொண்டுவருதல்முதலிய இரியையும் கடாதி 
பதார்.த்தங்களின் ௮வஸ்தா விசேஷமாம், ஆகையினாற் சடாஇிவஸ்துக்களின் 

சொருபத்தினும் கிரியை பின்னமன்றாம்; மற்றோ ரூபசொரூபமே இரியையாம். 
அக்கடா இகளின் ரூபம கடாஇ சகாமங்களினின்றும் பின்னமனறாம் ; ஏனெனின், 
கடா.இிராமங்களாலன்றிக் கடாஇகளின் ரூபசித்தி புண்டாகமாட்டாது ; ஆசையி 

னால கடாஇகளின் ரூபம் காமசொரூபமாம், இங்கனம் காமரூபக் இரியை 
யென்னு மூன்றும் பரஸ்பரம் பின்னமன்றாம் ) மற்றோ ௮பின்னமாம். ஹே 

தேவராஜாவே ! எங்கனம் காமரபக் இரியையென்னும் மூன்றும் பரஸ்பரம் 
பின்னமன் 327, ௮ங்கனம் தனது காரணத்தினின்றும் காமரூபக்கரியை பின்ன 
மன்றாம்) மற் 2௫ நாமரபக்ரியை தனது காரணத்தினின்றும் ௮பின்னமேயாம், 

காரியத்திற்குக் காரணத்தோடு ௮பேதம உலகின்சண்ணும் கண்டோம். இசஜ் 

ஜுவின்கண்2ண கற்பித சர்ப்பகண்டாஇ காரியங்கள் இசஜ்ஜுஈரூப காரணத்இ 
னின்றும் பின்னமாகாது; பரஸ்பரமும் பின்னமாகாது; மற்றோ கற்பித சர்ப்ப 

தண்டாஇகள் இரஜ்ஜுரூப காரணததினின்றும், பசஸ்பரமும் ௮பின்ன3மேயாம். 
௮. துபோலவே சாமரூபக்சரியை தனது காரணத்தினின்றும் பசஸ்பரமூம் பின்ன 

மன்றாம்) மற்றோ ௮பின்னமேயாம். ஹே தேவசாஜாவே ! எவ்வண்ணம் ஆகாசத் 

இன்சண்ணே கறபிதமேகாஇகள் தன௮ உற்பத்தியின்முன்னர் ஆகாசசொருபமே 

யாமோ அவ்வண்ணம் காமரூபக் இரியைவடிவ சகல ஜீகத்.தும் தமது உற்பத்தி 
யின்முன்னர் ௮த்விதிய பிரஹ்மரூபமாகவே யிருஈ,த௮. இங்கனம் சுருதியானது 

ஜகத்தின் உற்பத்தியின்முன்னர் பிரஹ்மரூபமாய் ஜகத்தின் ஸ்இிதியாமெனக் 

கூறியிருக்கின்ற து. பிரஹ்மத்தின்கண்ணே கூறிய ஜகத்தின் ஸ்திதி, பிரஹ் 

மத்தை ஜகத்தின் காரணமென அக்கேரியாமற் சம்பகிக்கமாட்டாது. ஏனெ 

னின், தனதுற்பத்இயின்முன்னர் காரியம் கா.ரணத்தின்கண்டசே யிருக்கும் 

கா.ரணத்தின்வேருய எபபொருளின்கண்ணும் காரியமிருக்கமாட்டா.து. கடரூப 

காரியம் தன.துற்பத்தியின்முன்னர் மண்வடிவ காரணத்தின்௧ண் இருர்தது) 

மண்ணினும் வேருய எப்பதார்த்தத்தின்கண்னும கடரூப காரியமிராது. ஹே 

Csarrer ser! 9 5A Gu பிரஹ்மத்தின்கண் சுருதியானது கூறிய ஜகத்தின் 

காசணத்தன்மை மாயைபின்னன்றிச சம்பலியாத) கையினால் அத்விதிய நிர்க்



௩௨௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

குணப பரமான்மாவின்கண் ஜகத்காரணத் தன்மையின் சித்தியின்பொருட்டு ௮றி 

ஞர் அ௮த்விதேய பிரஹ்மத்தின்கண் மாயாகற்பனையைச் செய்கின்றனர். ஹே 

தேவராஜாவே! ௮ம்மாயையும் ௮திஷ்டானப பிரஹ்மத்தினும் வேறனராம்; 
மற்றோ ௮றியப்படாப் பிரஹ்மத்தின் பெயரே மாயையாம். இக்காரணத்தால் 

வே௫கெளாய மகான்மபுருஷர் பிரஹ்மத்தின்கண்ணே ஜகத்தின் காரணத்தன் 

மைச் இத்இயின்பொருட்டு, அவ்வறியப்படாப பரமான்மாவையே மாயையின் 

வா௫கங்களாய ௮வ்யாகிருதாதி சபதங்களாற் கூறுகிற்பர். 

இப்போது மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவின் நாமங்களைக் காண்பிப்பாம :....- 

ஹே தேவராஜாவே! வேதமூணர்கத பெரியார் சிலர் மாயஈவிசிஷ்ட பரசமான்மாவை 

௮வ்யாருதமென்பா, மற்றுஞ் சில வேதமுணர்ந்த பெரியார் அம்மாயா 

விசிஷ்ட பரமான்மாவை ஆகாசமென்பர், மறறுஞ் சில வேதமுணர்ந்த பெரியார் 
அ௮ம்மாயாவிசஷ்ட பரமான்மாவை ௮௯௨ரமென்பர், மற்றுஞ் சில£வக மூணர்ந்த 

பெரியார் ௮ம்மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவை மாயீயென்பர், மற்றுஞ்லெ வேத 

முணர்ந்த பெரியார் அ௮ம்மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவை அ௮.திற்வரர் என்பர், 

மற்றுஞ்லெை வேதமுணர்ந்த பெரியார் அ௮ம்மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவை அந்தர் 

யாமியென்பர், மற்றுஞ் லவே.ச முணர்ந்த பெரியா அ௮மமாயாவிசிஷ்ட பரமான் 

மாவை ஈன்வரனென்பர், மற்றுஞ் சிலவேத முணர்ச்த பெரியா அமமாயாவிசஷ்ட 
பசமான்மாவைக் காரணமென்பர், மறறுஞ் சிலவேத மூணர்ந்த பெரியார் அம்மா 

யாவிசிஷ்ட பரமான்மாவைப பிர ஹ்மமென்பர், மறறுஞ் செலவேத முணார்த 

பெரியார் ௮ம்மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவைப் பூர்ணமென்பர், என்பதாதி அநந்த 

நாமங்களால ௮மமாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவை வேதமுணாநத பெரியரா கூறா 

நிற்பர், 

இப்போது ௮வ்யாடுருத சபதத்தின் பொருளைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே தேவ 

ராஜாவே! சிருஷ்டி செய்வதற்கு மன்னர் மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவின்கண் 

இவவெல்லாவுலகன் நாமரூபங்களும வெளிபபடாமலிருஈதன ; அதனால் ௮மமாயா 

விசிஷ்ட பரமான்மாவை ௮வயாகிருக மென்பர், சீதகாலத்தின்கண்ணே சூக்கும 

வடி.வமாய் மேகமானது அகாசத்தின்சண் இருககும், மீண்டும் மழைகாலத்தே 

அவ்வாகாசத்தினின்றும் தூலரூபமாய் மேகம உற்பன்னமாம். ௮து போன்றே 

'பிரளயகாலத்தின்கண் ௮வ்வவ்வியாகிருக பசமான்மாவின்கண் காமரூபக் இரியா 

வடிவ உலகானது சூக்குமரூபமாயிருஈத௮. மீண்டும சிருஷ்டிகாலத்தின்கண் 

௮வ்வவவியாகிருத பரமான்மாவினின்றுமே தாலரூபமாய் இவவுலகமுண்டாம். 

ஆகையினால் மாயாவிசிஷ்ட அ௮வ்யாருத பசமான்மாவே சம்பூர்ண ஐகத்ன் 

காரணமாம், 

இப்போது ஹிசண்யகர்ப்பாது சொருபத்தைக் காண்பிப்பாம் 2? ஹ 

தேவராஜாவே! ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, ஜலம், பிருஇவி என்பன பஞ்ச பூதங்கள், 

சேத்திரம், துவக்கு, இரசனம், சொணம், சுசோத்திரம், என்பன பஞ்ச 
இந்திரியங்கள். பிராணன், ௮பரனன், சமானன், வியானன், உதானன், என்பன 

பஞ்சப் பிராணன்கள். மனம் என்னும் பஇனாறு கலைகாரின் கூட்டத்தை வேத



அத்தீயாயம்.] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபதநிட ௩௨௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 25 

முணாநத பெரியார் சூக்கும சரீரமென்பர், அச்சமஷ்டி, சூக்கும சரி ரத்தின்கண் 
யானென்னும ௮பிமானத்தோடு கூடியவசாய மாயாவிசஷ்ட பரமான்மாவே 

ஹிசண்யகர்பப காமத்தைப் பெறுவர். ஹே தேவசாஜாவே! ௮வ்விரண்யகர்ப் 

பரைச௪ லெ வேதமுணாநத பெரியார் சூததிர ஆன்மாவெனவும் கூறுவர், சல 

வேதமுணர்க்த பெரியார் மிருத்தியுவெனவும் கூறுவர், சில வேதமுணர்ந்த 
பெரியார் ௮சநாயாவென்பர், இல வேகமுணாநத பெரியார் பிரபஞ்சனன் என் 

பர், சில வேதமுணாந்த பெரியார் சுவயமபுவென்பர். சலவேத முணர்ர்த பெரி 

பார் ஈசனென்பா, சில2வத முணர்ஈத பெரியார் காரியபபிர ஹ்மமென்பர், என் 
பனவாதியாய நர்.” நாமங்களால ஹிரண்யகர்ப்பரைக் கூருகிற்பர், ஹே 

தேவமாஜாவே ! அ௮வ்விரண்ய காபபரது சொருபம் ௮த்இயரதம் சூக்குமமாம். 
நாகாவகையாய வாணங்களோடு கூடியதாம, ஈஸற்வச இந்திரிய பிசாணவிஷய 
Hi sear mune gu இத்துணைப பதா sensor கூட்டம ௮வரது சொரூப 
மென்பது கருத்தாம்: -ஹே தேவசாஜாவே ! முதலில் /ஜேத்தினின்றும் அங்கு 
மூறபன்னமாம். அங்குரத்தினின்றும விருக்ஷமூறபன்னமாம், பீஜம் அங்குச 
வாயிலாய் விருக்ஷததின் சாணமாம அங்குரம சாக்ஷாத் விருக்ஷத்இன் காரண 
மாம். அதுபோல மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மா இரண்ய கர்பபவாயிலாய்ப் பிரபஞ் 

சத்தின் காரணமாம், இவ்விரண்ய காபபா காசாக தூல பஞ்ச பூதங்கட்கும், 

பஞ்ச பூதங்களின் காரியமாய தூல சரீராஇிகட்கும் கேசே காரணமாம். இவ் 

வெல்லாவுலகும் இவவிசண்ய காபபாது சொபபனமாம, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இவவெலலா உலகும ஹிரண்யகர்ப்பருடைய 

சொப்பனமென ௮ங்கேரிக்கினே, ஹிரண்ய கர்பபரிடதேசே ஜீவத்தன்மை 

சித்தமாம். 

சமாதானம் :--ஹே தேவராஜாவே :! உபா இிதிருஷ்டியால் இவ்விரண்ய காப் 

பா தமது சைதனயசொருபத்தை யனுபவம் செய்யாதபோது ஜீவராமத்தை 
யடைவர். சைதன்யதிருஷ்டியால இவவிஈண்ய காபபர் தமது வியாபகசொரூ 

பத்தையே யனுபவிபபா, ஆகையினா லிவவீரண்யகர்பபா ஈற்வசகாமத்தைப் 

பெறுவர். எ௩கனம மகா பாசதததின்கண் யு.திஷ்டிராதி பஞ்சபாண்டவர்களுள் 

தேவதைகளினம்சமும் மனுஷ்யாகளினம்சமம கூறபபெறறுளதோ ௮ங்கனம், 

சமஷ்டிசூக்கும உபாதியின் இருஷ்டியால இசண்யகர்பபரிடத்தே ஜீவ வியவகா.ர 

முண்டாம, உபா இபறற வியாபகசைதன்்ப திருஷ்டியால் ஹிரண்யகர்பபரிடத்தே 

ஈசுவச வியவகாரமுண்டாம். 

இபபோது ஹிசண்யகர்பபரிடததே svoaur சொருபத தன்மையை வெளி 

யாக்கும்பொருட்டு, அவ்விசண்ய கர்ப்பரிடத்ேதே சர்வான்்ம௦டத் தன்மையையும், 

ஜசச்தி னுற்பத்து ஸ்இ.தி லயகாரணத்தன்மையையம காண்பிப்பாம்:--ஹே தேவ 
சாஜாவே.! இவவிரண்யகாப்பசே ஜடசேதனருப சம்பூர்ண ஜகத்சொரூபராம், 

இவ்விசண்பசர்பபசே இர்திராதி சகல தேவதை வடிவராம், இவவிரண்பகர்ப் 

பே தச௪.இசைச்சொரூபாாம், இசனாலே ஹிசண்பகர்ப்பறாக்கு யாண்டும் வியாபுசுத்,



ர்்உள ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

தன்மை காண்பிககப்பெற்றது. இப்போது ஜசத்தின் காரணத்தன்மையைச் காண் 
பிப்பாம் ஹே தேவசாஜாவே ! எங்கனம் மாயாவீ சாக்சரின் பாலகர் தமது 

மாயையின் ம௫மையால் ௮ரேக பதார்த்தங்களி லுற்பத்தி ஸ். இலயங்களைச் 
செய்வரோ, ௮ங்கனம் இவ்விரண்யகர்ப்பபகவான் தமது மாயையின் வலிமை 

யால் சம்பூர்ணஜகத்தையும் உற்பத்திஸ் இதி இலயம்செய்வர். கையால் இவ்வி 
சண்யகர்ப்பசே சம்பூர்ணஜகத்தின் காரணரசாம். ஹே தேவராஜாவே ! இவ்வு 
லன்கண்ணே இரண்யகர்ப்பரி னஇகசமாயேனும் சமானமாயேலும் எத்தேசதாரி 
ஜீவருமின்றாம். மற்றோ, சம்பூர்ண தேகதாரி ஜீவர்களினும் இவ்விரண்யகர்ப்ப 

பகவான் ௮.இகராம்; ஆகையால் இவ்விரண்ய கர்ப்பபகவான் ௮இசயத்தன்மைத் 
தோஷமற்றவர். ஹே தேவராஜாவே ! எங்கனம் இராஜாவின் பிரியமாய தாசர் 

தத்தம் இச்சை யலுசாரமாய்ச் சுபகர்மத்தின்கண்ணும் ௮சுபகர்மத்தின்கண்ணும் 

முயல்வசோ, ௮ந்தப்பிரிய தாசரின் இசசையின் ௮னுசாரமாயே இராஜா அவரைப் 

பிசேரிபபசோ, ௮ங்கனம பூர்வ பூர்வ புண்ணிய பாவரூப கார்மானுசாசமாய்ப் 
புண்ணியகர்மத்தின்கண்ணும் பாவகர்மத்தின்கண்ணும் முயலாகின்ற ஜீவர்களை 
இவ்விசண்யகர்ப்பபகவான் பிசேரணைசெய்வர். கையால் இவ்விசண்யகர்ப்ப பக 

வான் அந்தர்யாமியாவர், இப்போது இப்பொருளையே வெளிபபடையாய்க் காண் 
பிப்பாம:--ஜஹே தேவராஜாவே ! இவ்விரண்ய கர்ப்பபகவான் எப்புருஷசை நரகத் 
இன்கண்ணே சொண்டுபோக இச௫க்கன்றனரோ, ௮பபுருஷரை யேவிப் பாவசர் 

மங்களையே செய்விக்கன்றனா. எவசைச் சுவர்க்கக்தின்கண்ணே சொண்டுபோக 

இச்சிக்ெறனரோ, ௮வரை யேவிப் புண்ணியகாமத்தையே செய்விக்கன்றனர். 
எவரை மனுஷ்யலோகததின்கண்ணே கொண்டுபோக இசசிக்கின்றனசோ ௮வரை 

யேவி இரு கர்மங்களையும் செய்விக்கன்றனர். ஹே தேவசாஜாவே ! எங்கன 

முலகன்சண்ணே தர்மாத்மாவாய இசாஜாவானவர் சுபகர்மம் செய்யாநின்ற புரு 

ஷனைச் சுகமடையுமாறு செய்கின்றனரோ அ௮சுபகர்மம் செய்யும் புருஷனைத் அக்க 

மடையுமாறு செய்னெறனசோ ௮ங்கனம் இவ்விரண்ய கர்ப்பபகவாலும் புண் 

ணிய காமவான்களாய புருஷர்கட்குச் சுகத்தையடைவிப்பர், பாவகர்மவான்௧களாய 

புருஷர்கட்குச் துக்கத்தை யடைவிப்பர், இவ்விசண்யகர்ப்பபகவான் பாவிகளி 

னிச்சை யனுசாரமாய் ௮வரைப் பாவகர்மத்தின்கண் ஏவுவர் ; தர்மான்மபுருடரி 
னிச்சை யனுசாரமாய் அவரைப் புண்ணியகர்மத்தின்௧ண் ஏவுவர். ஆகையால் 

ஹிரண்யகர்ப்பரிடத்தே விஷமத்தன்மைத் தோஷமும் கிர்த்தயைத் தீன்மைச் 

தோஷமும் உண்டாகா. தாய் தந்தையர் நாராவகையாய பதார்த்தங்களை படை, 

வித். துப் பாலகனுக்குச் சுகத்தை யடைவிப்பர், ஒருகால் அடித்துச் துக்கத்தையும் 

விளைவிப்பர் , னால் பாலகளையடிக்குங்கால் ௮வனிடத்தே தாய் தர்தையா்க்கு 

நிர்த்தயைத்தன்மையுண்டாகாது. மற்றோ பாலகனுடைய இதசத்தின் பொருட்டே 
தாய் தர்தையர் ௮வனைத் தாடனம்செய்வர், அதுபோல, இவ்விரண்யகர்ப்ப பக 

வாலும் ஜீவர்களின் சித்தசுத்தியின் பொருட்டு, ௮ஜஜீவர்களின் கர்மானுசாசமாயப் 

அவர்கட்கு ஈசகதுக்கத்தைக்கொடுப்பர். ஆகையால் இசண்யகர்ப்பரிடத்தே விஷ 

மத்தன்மைத் தோஷமும நிர்த்தயைச்தன்மைத் தோஷமும சம்பவியாது, ஹே 

சேவசாஜாவே! இவ்விசண்யகர்ப்ப பகவான் சிருஷ்டியின் ஆ இகொலசத்இல் சம்பூர்ண



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபதிட ௩௨௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ஆர் 

ஜகத்தை விசாரஞ்செய்தே உற்பன்னம் செய்தனர்; ஸ்திதி காலத்இன்கண் 
ணும் சம்பூரீணை ஐகத்தைப் பாலனம் செய்ன்றனர், பிரளயகாலத்தின்௧ண் 

சம்பூரீணை ஐகக்தைச சம்ஹாரஞ் செய்னெறனா. இசண்யகர்ப்பரிலும் வேறாய் 
ஒரு புருஷனும் இவவுலகையுண்டாக்கவும் அளிக்கவும் அழிக்கவும் சமாத்து 

டையவனாகான். ஹே தேவராஜாவே ! ௮வ்விரண்யகர்பப பகவான், ஜலத்தைப் 

பிரதானமாயுடைய ஸ்.தால பஞ்சபூதங்களை யுண்டாக்கி, அஜ்ஜலத்தன்சண்ணே 
தமது சக்தெவடிவ விர்யத்தை யிட்டனா. ௮வ்விர்யமானது உபாசக புருவூரால் 
ஆற்றிய காம உபாசனைகளின் சூககும பரிணாமரூபமாம். அத்தகைய சக்திரூப 
விரியத்தை ஜலத்தின்கண் இரண்ய கர்பபரிட்டபோது து ஜலக் .தின்மேல் 

நின்றது, ௮ங்குரத்தின் உறபதஇகாலத்தில பீஜமுப்பி யிருபபதேபோல ௮வ 

வீரியம் உப்பியது, அதன்பின் அவ்வீரியம் ததியினுக்குச் சமமாயது. அதன் 
பின் அவ்வீரியம் அத்தியந்தம் கடினபாவததை யடைந்தது, ௮ஃதே பிருதிவிரூப 

மாயதென்க. அப்பிருஇவியின் சாரரூபம இபபிரமாண்ட கோளகமாயது, இக்கா 

சண் த்தாலேயே இப்பிரூதிவி சாரரூப மறறதாய்க் காய்ஈதுள்ளதாய்க் காணப் 

படுகின்றது. அபபிரு இிவியின் சாரரூபமாய பிரஹ்மாண்ட கோளகம், கோழியின் 

முட்டையை யொத்த ஆகாரத்தை யுடையதாம, பூராதி (பூவாதி) சப்தலோகங்கட் 
கும் ஆதாரமாயதாம். இத்தகைய கோளகம ஓஒருவருஷ பரியக்தம் ௮ச்சலத்தின் 

கண்ணே யிருந்தது. எங்கனம காய்கத சுரைபபழம வாயுவாற சுழலாநிற்குமோ 

௮ங்கனம் ஜலத்தின்கண்ணே வாயுவாலடிக்கப பெற்றதாய் ஒருவருஷம் முடிந்த 

பின் கோழிமுட்டையைப்போலப் பிளரதத, ௮இனின்றும சப்தலோகங்களையும் 

சரீரமாகவுடைய விராட்டுப பகவான் வெளியானார். ௮வ்விராட்டுப பகவான் பூத 

பவிஷ்யத் வர்ததமான மென்லும் முக்காலத்திலுமுள்ள எத்துணைப் பிரபஞ்ச 

முளவோ அவ்கியாவும விராட்பெப பகவானுடைய சொரூுபமேயாம். இவ்விராட் 

டுப் பகவானே சம்பூர்ண ஜீவர்கட்கும போகங்களை யடைவிப்பவர். இவசே 

உயிர்கட்குச் சுவர்க்கரூபட கெளண மிருதத்தை யடைவிப்பவர். ௮ங்கனே 
மோக்ஷரூப முக்யெ ௮மிருதத்தை யடைவிபபவர். இவவிராட்டுப் பகவானே விரு 

ar Bu ஸ்தாவாப பிராணிகட்கும மனுஷ்யா தி ஜங்கமப பிராணிகட்கும காகா 

வகையாய Lee Aad ௮டைவித்து விருத்திசெய்பவர். ஹே தேவராஜாவே! 
இவசது.மமையை யானென்னெனப புகலவேன். ௮கிலமியாவும் இவர்மகசிமையின் 

ஒருபாதமாம். முப்பாதங்களோடு கூடிய ௮ம்மகிமை விசாட்டுப் பகவானுடைய 

சொப்பிசகாச சொருபத்தின்கண் இருபபதாம். eckson Creu Au 

முதலாகச் சம்பூரண இரவியாதி பதார்த்தங்கள் ௮ரசனுடைய மகமையாம். 

சேனாபதிமுதலிய மசமையைப் பார்க்கிலும் ௮ம்மகிமையின் ஆசிரயரூப் மகா 

சாஜா ௮இகமாவர் ; அதுபோலச் சம்பூர்ணப் பிரபஞ்சரூப மகிமையிலும் இவ்வி 

ராட்டுப் பசவானஇிகமாம். ஹே தேவசாஜாவே : சகாம புருஷர்கட்குச் சுவர்க் 

காதி லோகங்களினடைவின் பொருட்டுக் கர்மகாண்டரூபப் பிரவிருத்தி மார்க்கத் 

இற்குக் கர்த்தாவும் இவவிசாட்டுப் பகவானேயாவர். நிட்காம புருஒருக்கு 

மோக்ஷப் பிராப்தியின் பொருட்டு ஞானகாண்டரூப நிவிருத்தி மார்க்கத்தின்



௩௨௮௮/ LD ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

கர்த்தாவும் இவ்விராட்டுப் பகவானேயாம். ஹே தேவராஜாவே |. gare இிபஞ்ச 
பூதங்களா லாக்கப்பெற்ற சம்பூர்ணப் பிரபஞ்சத்.தினும் இவ்விசாட்டுப் பவான இ 
கமானவர், இக்காரணத்தாலே மஇமான்களவசை விராட்டென்டின்றனர். இவ்விசா 

ட்டுப் பகவான் சம்பூர்ண பிராணிகளின் சரீரரூப புரிகளை யாசியித்து ஸ்திதமா 

வா, தனஅகசொருபத்தால் சம்பூர்ண சரீ சங்களை கிறைவிப்பர், இக்காரணத்தால் 

விராட்டுப்பகவானை ௮திபுருஷனென்பர். பிசஹ்மாண்டத்.இின்கண் இராநின்ற இவ் 

வி.ராட்டுப்பகவானிடத். இருந்தே இவ்வெல்லாச் சரீரங்களு முண்டாயின, சமபூர்ண 

பர்வதங்களும பிருஇவியும் உண்டாயின, இக்காரணத்தால் ௮வர் சமபூர்ண தேக 

தாரி ஜீவர்களிலும் ௮;இகர், இவசே யாகவடி வினர், இருக்கு, சாமம், WRT, ௮.தர் 

வணமென்னும் நான்கு வேதங்களின் காரணமுமிவசே. ் இவர்பானின்றே காயத் 

இரிமுதலிய சந்தசுகளுண்டாகன்றன, ஆடு முதலாய இராமபசுக்களும் வனப௪க் 

களும் உண்டாகின்றன. இவர் முகத்தினின்றும் தேவசாஜாவாய இந்தாரும் 

அக்னியும் சம்பூர்ண பிசாஹ்மணாகளு முண்டாயினர். இவர் புஜ.த்இினின் 
றும் இரதிரவருணாதி தேவக்ஷத்திரிய்கள் உண்டாயினர் ௮ங்கனே பூமிக்காச 

சாய மனுஷ்ய க்ஷத்திரிய்களுமுண்டாயினர். இவாது தொடையினின்றும் விஸ்வ 

தேவாதி தேவவைசியர்களும சமபூர்ண மனுஷ்ய வைசியர்களும் உற்பன்னமாயி 

னர். இவ்விராட்டுப் பகவானது பாதத்தினின்றும பூஷாவென்லும் தேவசூத் 

இரரும் சம்பூர்ண மனுஷ்ய சூத்திரரும் உற்பன்னமாயினர். இவாது மனத்தி 

னின்றும் சஈதிரன் உதயமாயினன். இவர்தம நேத்திரத்தினின்றும் சூரியபக 

வான் உதயமாயினர், இவாதம் பிராணனினின்றும் வாயு உற்பன்னமாயது. 

இவர்தம் நாபியினின்றும் ஆகாசம் உண்டாயது, இவர்தம் மத்தகத்தினின்றும் 

சுவர்க்கலோகம் உண்டாயது, இவர்தம சுசோத்திரத்தினின்றும தசஇசைகள் 

உற்பன்னமாய் வதன, இங்கனம அந்நிய தேவதைகளியாவரும் சப்தாதி விஷ 

யங்களும இவவிராட்டுப்பகவானிடச்திருுதே உறபன்னமாயின, ஹே தேவ 

சாஜாவே ! நெய்யேமுதலாய அரவியங்களும், வசநதருதுவே முதலாய கால 

களும், ௮க்னியேமுதலாய தேவதைகளும், யாகத்தின் கர்த்தாவாய யஜமான 

னும், யாகாதிகர்மங்களும, விராட்டுப பகவானினும் வேறன்றாம) மறறோ விராட் 

பகவானுடைய சொரூபமேயாம், ஹே தேவசாஜாவே! சர்வ லோகங்களிலு 

முள்ள பிசாணிகளியாவற்றின் மத்தகங்களியாவும் விராட்பகவானுடையனவே 
யாம், ஆகையினாலிவசை எண்ணிக்கையற்ற மத்தகங்களுடையவசென்பர், சர்வப் 
பிராணிகளின் இர் இரியங்களியாவும் இவ்விராட்பகவானுடையனவேயாம், இக்கா£ 

ணத்தானே இவசை எண்ணிக்கையற்ற இந்திரியங்களோடு கூடியவசென்பர். 
இங்கனம் காங்கால்முதலிய சர்வ அ௮ங்கங்களைய (permis. Cap தேவராஜாவே' 

இவவிராட்டுப் பகவானே பூதபெளதிகப் பிரபஞ்சமுழுவதிலும் வியாபித்து 
இருதயதேயத்தின்கண்ணே யிருப்பர்; சமபூர்ண புததிமுதலியவற்றின் சாக்ஷி 

யாவர், சம்பூர்ண தஇருசயெவர்க்கத்தினின்றும வேருவர். ஆவசணமற்ற சுயம்பிர 

காசர். இத்தகைய சுயம்பிரகாச விராட்டுப்பகவானை யான் சாக்நாத்தா யனு 

பவிக்கன்றேன்; ௮வ்விராட்டுப் பகவான் நாமரூபான்மக சகலப் பிரபஞ்சத் இற்குங் 

சாரணமாம், இருதயதேசத்தின்சண்ணே இராநின்ற ௮வர் சப்தோச்சாசணாதி



அத்தியாயம்.] யபஜுர்வேதத்தின் ரேகதாரண்ய உபநிட ௩௨௨௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 3294 

சகல வியவகாசங்களையும் ௪ த்தம்சேய்வர். Can GC தவராஜாவே! பிரஇிபர்தம் 

நிவிர்த்தியாயின் ௮த தகைய விராட்டுப்பகவா னுடைய சொருபத்தைப் பிர ஹ்மோப 

தேசத்தால் நீரும் சா௯்ஷாத்தா யனுபவிக்கலாம். இவவிராட்டுப் பகவான் த௪ 
இசைவடிவமாம. கையால், சகலசாமக்ரீ௪௫ த யாகசொரூபமும் இவசேயாம், 

யாவன் யாகத்தா லவ்விராட்டுப்பகவாளைப பூதிக்கன்றனனே, ௮ம்மகான்ம புரு 

ஷன் ௮ர்தயாகரூப தர்மத்தால் ௮வ்விராட்டுப் பகவானுடைய மத்தகரூப சுவர்க்க 
லோகத்தையடைவன் . சுவர்க்கலோகம இவ்விராட்டுப் பகவானுடைய மத்தசமாம், 

சூரிய சர் இ.ரரிருவரும் இவவிராட்டுப பகவானுடைய நேத்இரங்களாம், வாயு இவ் 

விராட்டுப் பகவானுடைய பிரரணனாம், அந்தரிகஷலோகம் இவகவிசாட்டுப் பகவா 

னுடைய தேகத்தின் மத்தியதேசமாம், சம்பூர்ண ஜலம் இவ்விசாட்டுப் பகவா 

னுடைய மூ£த்திராசயமாம், சம்பூர்ண பூலோகம் இவ்விராட்டுப் பகவானுடைய 

பாதமாம், ஆஹவரீய மென்னுமக்கனி இவ்விரசாட்டுப பகவானுடைய முகமாம், 

கார்ஹபத்தியமென்னும ௮க்னி இவ்விராட்டுப் பகவானுடைய இருதயமாம், தக்ஷி 

ணாக்கினி யென்னும் அக்கினி இவ்விராடபெ பகவானுடைய மனமாம், யாகத்தின் 
கண்ணே சம்ஸ்காரத்தோடு கூடிய பூமியானது இவவிராட்டுப பகவானுடைய 

* வக்ஷஸ் தலமாம, 1 குசை இவ்விராட்டுப பகவானுடைய சோமமாம், சம்பூர்ண 

ஒளஷ.திகளும் 1 வனஸ்பதிகளும் இவ்விசாட்டுப் பகவானுடைய கேசங்களாம, 
இவ்விராட்டுப் பகவானுடைய தியானகதை உபாசக புருஷர் செயற்பாலதாம், 

ஹே தேவராஜாவே ! விஸ்தாரமாய் விராட்டுப பகவானுடைய சொரூபத்தை யாம் 
உம்பொருட்டுக் கூறினேம. 

இப்போது சுருககமா யவவிராட்டுப பகவானுடைய சொரூபத்தை நீர் கேட் 
பீராக, எத்துணனைப பிரபஞ்சம் பிரததியக்ஷமாய்க் சாணப்படுசன்றதோ, பிரத் 

இயக்ஷமாய்க காணபபடுகன்றதின்றோ இவையாவும சிராட்டுப் பகவானுடைய 

சொருபமேயாம, இத்தகைய விராட்டுப் பகவானாகிய புத்தன் உற்பன்னமான 

தைக்கண்டு ப௫யொறபீடிககப்பட்ட ௮வ்விரண்யகர்பபர் விசாட்டுரூப புத். இிரனைப் 

பக்ஷணம் செயய முகத்தைத்திறக்தனர். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஹிசண்யகர்பப பகவாளுக்குப் புத்திர பக்ஷணமா 

கிய நிர்இத கர்மத்தில ஏன் இசசையண்டாயது ? 

சமாதானம் :-- ஹே தேவராஜாவே: இபபூவடிவ பிசாசானது எந்த ஜீவலு 

டைய புத்தியைத்தான் பிரஷ்டமாக்கமாட்டாது / மறறோ எல்லா இவர்களின் புத் 
இகளையும் பிரஷ்டமாக்கும் ; இக்காண ததால அ௮வ்விரண்யகர்ப்பர் புத்திரனைப் 

பக்ஷணம் செய்வதில் முயற) செய்தனர். கருத்திதுவாம்:--ஹிரண்யதர்ப்பருக்குச் 
சமானமாய ஈஹ்வசர்களையும் பசயாயெ பிசாசானது அரர்த்தத்தின்கண்ணே பிர 

விர்த்இபபிக்குமாயின், ௮ஈநிய ௮விவேக ஜீவர்களின் கதையென்னாம் ? ௮ல்லது 

இச்சம்சாரத்தின்கண்ணே நாராவிதமாயே நோய்களுள) அவற்றை நீக்கும் உபாய 
  

* வக்ஷஸ் தலம்-- மார்பு. 1 குசை-- தர்ப்பை, 

| வனஸ்பதி-- பூவின் றிப்பமுக்கும் பலாமரம் முதலியன, 
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௩௩0 ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

மூம் நாகாவகையாய்ச் சால் இரத்தின்சண்ணே கூறப்பெற்றுள, இப்பசியாகெய சோ 
யின் றீச்சுத்இம் குபாயமாய் ௮ன்னபக்ஷணம்ன்றி வேறொன்றையுங் காணோம் ) 

அன்னப்ண மொன்றே பசியாகய நோயை நீக்கு முபாயமாம். இக்காரணத்தாலே 
எல்லா கோய்களிலும் இப்பசியாயெ கோய் ௮இிகமாம். ௮ல்லஅ புத்இரமாணத்தால் 
தாய் தந்தையர்க்குச் துக்கமுண்டாம், அ௮த்துக்கத்திலும் ௮திக.துக்கம் பசிய 

டையோலுக்குண்டாம். இப்பொருளின்சண்ணே ஹிரண்யகர்ப்பசே இருஷ்டாக் 

தமாவா; எனெனின், புத இரனுடைய மரண ஜன்னிய துக்கச்சை யற்பமென சாடி 
அவ்விரண்யகர்ப்பர் காதா (பச) ஜன்னிய அக்கத்தை நீக்கப் புத்தரைப் பக்ஷ 
ணம் செய்வஇல் முயல்வுற்றனரன்றோ. இதனால் புத்தரமாண ஜன்னிய துக்கத்தி 
௮ம் ௯8 57 ஜன்னிய துக்கம் ௮திகமாமென வுணர்ந்து கொள்ளலாமன்றோ? ௮ல் 
ல எங்கனம் தயையின்றிய சாக்ஷசர் தேசுதாரீ ஜீவர்களை ஹிம்சைசெய்னெறன 
சோ, ௮ங்கனம் இவ்வுலன்சண்ணே ப௫ூயாற் பீடிக்கப்பட்ட புருஷன் சன அபிதா 
வையும், மாதாவையும், குருவையும், சகோதரனையும், உறவினரையும் கொல்வன். 

அல்லது இப்பசியாகயெ பிசாசானது சத்தியம், செளசம், ஸ்ரீ, தைரியம், பலம், 
விர்யம், பசாக்கமம், ய௪சு, தர்மம், தயை என்பதே முதலாய சர்வகுணங்களையும் 
காசம்செய்யும். 

இப்போது இப்பொருளையே வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்டாம் :--ப௫ியாற 
பீடி.ச்சப்பட்ட வனாய இப்புருஷன் தனத ஸ்திரீயையும், பிதா மாதா முதலிய சம் 

பக்.இகளையும் சாய்போலச் இரஸ்காசம் புரிவன். இதனால் ப௫யாற் பீடிக்கப்பட்ட 
புருஷன் தயையற்றவனாவன். தயாவானாய புருஷன் யாரையும நிராதரம் செய் 
யான், தயையற்ற புருஷனே பிதா மாதாதி சமபந்இகளை நிராதரம் செய்வன் என 

உணர்ந்து கொள்ளகூடந்ததன்றோ ? அல்லது சர்வ தேகதாரீ ஜீவர்களிடத்தே 
இட்பசிரூபீ பிசாசின் விரத தாமாய பலமுள.அ. ஏனெனின், இவ்வுலகன்கண் ணே 

நித்திசை,காமம், குசோதம் முதலிய தோஷங்களத்தியர்தம் பிரபலங்களாம், ஆயி 

அம் ௮க்காமாதி தோஷங்களையும், சத்தியா இ சுபகுணங்களையும் இப்பசியாகிய 
பிசாசான,து விரைவாகவே யழிக்கும். ஆகையால் சத்தியாதி சுபகுணங்களைக் 
காட்டிலும் காமாதி யசுபகுணங்களைக் காட்டிலும் இப்பசிப் பிசாசானது பல 

முடையதாம் என ௮றிந்துகொள்ளலாமன்றோ ? உலகன்சண்ணும் பலவானாய 
புருஷனாலேயே பலமற்ற புருஷனுக் கபஜயமுண்டாம். 

இப்போது பரியின்கண்ணே நித்திசாதி தோஷங்களின் ஜயகாரணத்தன் 
மையை வெளிப்படையாய் நிரூபணம்செய்வாம் :-ப௫ியாற் பீடிக்கப்பட்ட புருஷன் 
கோமளமாய மெத்தையின்மேற் படுத்திருப்பினும் நித்திரையையடையான் ; 
ஆகையால், கித்தசாருப தோவூத்தினும் இப்பசியாய பிசாசானது பிரபலமாம், 

பரியாற் பீடிக்கப்பட்ட புருஷன் எவன்பாலேனும் அன்னத்தைக் கேட்பின், wa) 

வன்ன தா.தாவாய புருஷன் காராவகையாய அர்வசனங்களால் அவனை நிராதாம் 

செய்வன், அர்நிராதத்தாலும் பசியாற் பிடிக்கப்பட்ட புருஷன் குசோதத்சை 

யடையான். ஆகையால் குரோதரூப தோஷத்தினும் இப்பசியாய பிசாசான.து 

பலமுடையதாம். அல்லஅ முழு நிலாப்போன்ற முகத்தையும், ழலைபோற் பருத்த
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இருகன, த்தையும், மிருதுவாய சேகத்தையும், பதினா௮ுவயதுடைய யவ்வன் அவஸ் 

தைபையும், மாதர்யத்தோடுகூடிய மிரு அுவசன த்தையும், தெய்வப்பெண்சட்குச் 
சமானமாய அழகையும், காமத்தோடுகூடிய சரீரத்தையும் உடைய ஸ்இரீசளால் 
ஆலிங்கனம் செய்யபபடி.லும் பசியோடுகூடிய யவ்வனபுருஷன் பாலகளைப்போலக் 

காம?தாஷத்தை யடையான்; ஆகையால், காமதோஷத்திலும் பளரூபயிசாசானது 

பலவானாம். அல்லது பசியோடுகூடிய புருஷன் சுவர்ணாதிஇரவியங்களையும் ௮௪ 
வாதி பசுக்களையும், தானியங்களையும், பூமியையும், தனம் நிறைந்த மூவுலகச் 

தையும் இச்சியான் அகையால, இப்பசியாய பிசாசானது லோப Cares a 

௮ம் பலமுடையதாம். அல்லது காமக் குசோத லோபமென்னும் முத்தோக்ங்க 
ஞம் மூவுலகத்தையும் வெற்றிசகொண்டுள்ளன) ஆகையால் காமம், குசோதம், லோ 
பம் என்னும் முத்தோஷங்களும் மகாபலமுடையனவாம். ௮க்சாமக்குசோத 
லோபங்களுு இப்பப் பிசாசின் பயத்தால் யாண்டாண்டோ gy 6 Ah@ex per. 
கருத்தி௫வாம் :--காமக்குரசோச லோபமென்னும் மூன்று சூசவி சரும் பசிப்பிசா 

'சின் பயத்.தால் இங்கனம் அர்க்கதியை யடைவசாயின், காமக்குசோத லோபங்களா 

லபஜயமடைச்த சத்தியா தருணங்களை இப்பப் பிசாசானது ௮பஜயம் செய்யாது 

எனக்கூறல் சம்பவியாஅ ; ஆகையால் இப்பபெ பிசாசானது சத்தியா சுபகுணச் 

இனும் காமக்குசோகாதி யசுபகுணத்தினும் படமுடையதாம். பூயாய பிசாசின் 

வசமாகிய இவவிரண்யகர்ப்ப பகவான் தமது புத்இரனைப் பகூணம் செய்ய இச்சை 

செய்தனர். ஹே தேவராஜாவே ! இவ்வண்ணம் ஹிரண்யகர்ப்பர் விராட்டுரூப புத் 
இ.சனைப் பக்ஷணம் செய்யும்பொருட்டு, முகத்தைத் இறந்தபோது ௮வவிராட்டான 
வர் இரண்யகர்ப்பராய பிதாவை நோக்பெ பயத்தை படைந்தனர்; பாண்” எனச் 

சப்தம் செப்தனர். ஹே தேவராஜாவே? இத்?தகாபிமான?ம ஜீவர்கட்கு அசர் 

த்த காரணமாம் ; ஏனெனின், தேகாபிமானத்தோடு கூடியதாலன்றோ விசாட்டுப் 
பு.த்இரர் பசியாற் பீடிக்கப்பட்டவசாய ஹிசண்யகர்ப்ப பிதாவை நோக்கப் பயத்தை 

யடைந்தனர். மரணத்தின் பின்னர் இத்தூல சரீரத்தை நாய்முதஜிய ஐர்துக்கள் 

பக்ஷணம் செய்யும் என்னும் ஞானம் விராட் புருஷருக்குண்டேலும், ஜீவிதகாலத் 

இன்சகண்ணே தேகாபிமான ம௫மையால் சாக்ஷ£த் பிதாவின் பொருட்டும் இவ்வி 
சாட்டானவர் சரீரதானம் செய்திலர்; ஆகையால் இத்தேகாபிமானமே சர்வ தர்மங் 
கட்கும் பிரதிபஈ தகமாம். 

சங்கை:--- ஹே பகவன் / விராட்டுப பகவானானவர் ஹிரண்யகர்ப்ப பிதாவின் 
பொருட்டுச் சரீரதானத்தைச் செய்திலர் என்னும் இதன்சண்ணே சேகாபிமானர் 
தடையன்றாம்; மற்றோ வேறே யாதோ தடையுள தாம். 

சமாதானம்:---ஜஹே தேவசாஜாவே ! பிதாவின்பொருட்டுச் சரீரத்தைக் கொடு 
ப்பதில் வீராட்டுப் பசவானுக்குத் தடையாதுளஅ ? பிதாவின் பொருட்டுச் சரீரத் 

தைத் தானம்செய்தல் ஈமது ௮ரிஷ்ட சாதனமாம் என்னும் அரிஷ்ட சாதனத்தன் 
மைஞானம் தடையா? ௮ல்லஅ பிதாவின் பொருட்டுச் சரீரத்தைக் தானம் செய்தல் 

பயனற்றதாம் என்னும் நிஷ்பலத் தன்மை ஞானம் தடையா ? அவற்றுள், முதற்ப 

தம் பொருர்சா௮) ஏனெனின், ஒருபுரூஷ்ன் ஒருபொருளை மத்ஜெரு புருஷன்டால்
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வைத்தாக, ௮வன் ௮ப்பொருளை யெப்பொழு.து கேட்டின்றனனோ, ௮ப்பொழுது 
வைத்ச புருஷனுக்கு ௮ப்பொருளைக் கொடுப்பதால் எவ்வகிஷ்டப் பிராப்தியு 

முண்டாகாது ) மாறாய்க் கொடாவிடில் பிரதிதியின் ஹானிரூப ௮நிஷ்டத்தி 

னடைவுண்டாம். அதுபோலப் பிதாவின் வீரியத்தாற் புத்தான.து சரீரமுண்டா 
மாதலின், புச்தினது சரீரம பிசாவினுடையதயாம். அப்புத்தி சரீரத்தைப் 

பிதா பக்ணஞ்செய்யின் புத்தரனுக்குச் சிறிது மாத்திமும் Sep Gree 

இயுண்டாகாது ; மாறாய்க் கொடாவிடின் பிரதிதியின் ஹானிரூப அ௮கிஷ்டப் 

பிராப்தியண்டாம் ;) கையால, பிதாவின் பொருட்டுச் சரீரசானஞ் செய்வதில் 

அ௮நிஷ்ட சாதனத்தன்மை ஞானம் பிரஇபந்தகமன்றாம். பிதாவின் பொருட்டுச் 
சரீ.ரதானம் செய்வதில் நிஷ்பலத்தன்மை ஞானம் பிரஇபர்தகமா மென்னு மிர 
ண்டாவது பக்ழும் பொருந்தாது) ஏனெனின், இவ்வநித்திய சரீரங்கொண்டு 

எவர்க்கேனு மெக்காரியமேலும இத்தமாகக் கூடுமேல் இதனினும் மேலாய் 

வேறொரு காத்தவ்பமுமின்றாம்) மறறோ இதனானேயே சரீரத்தின் சபலத் 
தன்மையாம். அகையால் பிதாவின் பொருட்டுச் சரீரதானம் செ.ப்வதில் நிஷ் 
பல.த்தன்மை ஞானமும் பிரஇபர்தகமன்றாம். ௮ல்லது ௮ரநிய ஒரு பசியாற பீடிக் 

கப்பட்ட புருஷனுக்கு மறறொரு புருஷன் அ௮ன்னாஇிபதார் த்தங்களைக் கொடுப்பின் 

அவ்வன்ன தாதாவாய புருஷனுக்குச சுவாக்காது லோகங்கள் கிடைக்கும் 

எனச் சாஸ்இரங்கள் முறைபிடுகன்றன. ௮ன்னாதஇகளை யீவதினாலும் புருஷர் 

கட்குச் சுவர்க்காது லோகங்களின் பிராப்தியாமேல் சாக்ஷா£த்தனது சரீரதானம் 
செய்வதால் பலபபிசாபதி புண்டாகமாட்டாதெனக கூறல் ௮த்தியகதம் ௮துசித 

மாம்; மற்ற சரீரத்தைக தானமசெ.ப்வதால் ஜீவர்கட்கு மகாபலத்தின் பிராப்தி 

யுண்டாம். கருத்திதுவாம் :-யாவனேனு மொரு ப௫ியாற் பீடிக்கபபட்ட ௮.இதி 

யின்பொருட்டு ௮ன்னதானம் செயயப்பட்டவனுக்கும் சுவர்க்கா இப் பலப்பிராபதி 

யுண்டாமாயின், பசியாற பீடிக்கப்பட்ட சாக்ஷாத் பிதாவின் பொருட்டு இத்தூல 

சரீரத்தைக் தானம் செய்வதாலிப்பு ஷன் எபபலத்தைக்சகானடையான்; மற்றோ 

சர்வ பலன்களையு மடைவானென்பதாம், அகையால பிதாவின் பொருட்டுச் சரீர 
தானம் செய்வதில் கிஷ்பலத்தன்மை ஞானம பிரஇபஈதக மனறாம். அல்லது 

இவ்வசுசியாய சரீரத்தின்கண் எப்புருஷன் ஆன்ம அபிமானத்தை செய்வனோ 

௮வன் பாலிது கேட்கவேண்டும் ? 

(சு-ம்,) Vex 5, ரலி8லா_.நா௦ .ஹிஸவயொளடெஹ்கரி_தட ) 

சுவி_நஹக௦ 9_கிஸொ_காாச பாவெ;கஷா நஸாமவெச் | 
894 அவ) 0 8 5 

(க-வி.) மல மூத்திர மாமிச மாதிநிறை 
யிலமா முட னானேன வேண்ணுதியே 
னிலமீ துறு நீளவை தம்மினுநீ 
யுலமா யக முன்னுற லேன்னிலையே 

இதன் பொருள் :--ஹே தேகாபிமானிகளாய ஜீவர்களே !/ மலம், மூத்தி 
சம், மாமிசம, உதிரம், மஜ்ஜை,. ௮ஸ்.தி என்பனவாதி ௮௪த௫ சமு.காயரூபம் இச 

சரீசமாம். இத்தகைய அ௮சுஏயாய சரீர,த்.இன்சண் நீங்கள் ஆன்ம புத்த செய்கீர்



அத்தியாயம். பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப நிட RM, 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 333 

களாயின் சரீ ரத் னின்றும் வெளியே யிராகின ற மலமூத்தர மாம்சாதஇசளிடத்தே 
ஆன்மபுச்தியை நீங்கள் ஏன்செய்கன்.றிலீர்? மற்றோ சரீரத்திலும் வெளித்தேச.தஇ 
லிராநின்ற விஷ்டாமூச்ரொதி மலங்களிடத்தும் நீங்கள் ஆன்மபுத்தி செய்யவேண் 
டும. சரீரத்தினும் வெரித்தேசத்தே யிராகின்ற விஷ்டா ம0.தஇரொஇகளிடச்.தும் 
சரீ.சத்துள்ளே இராநின்ற விஷ்டா மூத்திராஇகளிடத்தும் சிறிதுமாத்தாமும் 

விலக்ஷணத் தன்மையின்றாம். ஆகையால், சாரரத்தினும வெளித்தேசத்திரா 

நின்ற விஷ்டா மூத்இராஇி மலங்களிடததத நீங்கள் ஆன்மபுத்தி செய்பாததே 

போல, விஷ்டா மூத்திராதிகளின் சமுதாயரூப இசசரீரத்தின்கண்ணும் நீங்க 

ளான்மபுத்தி செய்தலஓுத மாகாதென்பதாம். இங்கனம் தேகாபிமானரூபகாரிய 

அ௮வித்தையின்கண் அரர்த்த காரணத்தன்மையைக் காண்பித்தாம். 

இப்பபாது தகாபிமான காரணமாய ௮ஞ்ஞானரூப மாயையின்கண்ணே 

சாவ ௮ராத்த காரணத்தன்மையைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே தேவசாஜாவே ! 

இப்பாமேறவாஅ மாபையானஅ தன்னை யாசிரயித்த புருஷனையும் மபக்குவதாம்; 

இக்காரண த்தினால இம்மாயையானது மாயையினாசசயமாய விராட்டுப் புருஷனை 

மோடுபபித்தத. 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! மாயையானது விராட் புருஷனை மோடுப்பித்த 

தென எவ்வண்ணம் அறிதல்கூடும ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவராஜாவே! இசசரீரமானஅ பிதாவின் வீரியத்தா 

௮ண்டாயதாதலின் பிதாவினுடையதயாம ; புத்தூனுடையதன்றாம். அர்கந்தத் 

தோடுகூடியதாம; எப3போதும ௮பவித்தா(௮-சத்த)மாயதாம்); கணந்தோறும் காச 

மூறுவதாம்; கடத்தைப்போல ௮ரான்மவடிவமாம; இரத்தன்மையற்றதாம். இத்த 

கையகீழா.ப சரீரத்தையும் ௮வவிராட்புருஷர் பசியாற் பீடிக்கப்பட்ட பிதாவின் 

பொருட்டுக்கொடுத்இலர் ; ஆகையால் இவ்வெலலாம் மாயையின் மமமையேயென 

அறியத்தக்கதாம். கருத்திதுவாம் :--எபபுருஷன் இரவியாகி பதார்த்தங்களை த் 

தானஞ்செய்வதஇல் ருபணனாவ?2னே ௮ப்புருஷனுக்கு ௮ச்இசவியாஇி பதார்த்தங்க 

mses ௮ததிழாசமண்டாம. அததியாசமின்றிக் இருபணத்தன்மை யுண்டா 

கா; ஆகையால், இருபணத்தன்மைரூப ஹேதவினால௮த்தியாசத்தின் ௮றுமான 

முண்டாம். ௮வ்வத்தியாசம் ௮ஞ்ஞானரூபமாயையினாலன்றிச சம்பவியாது) ஆகை 
யால், ௮த்தஇயாசரூப ஹேதுவினால் ௮ஞ்ஞானரூபமாயையின் ௮றுமானமாம். ௮து 

போன்றே ஹிசண்யகர்ப்பரூப பிதாவின் பொருட்டுச் சரீரசானம்செய்வதில் உண் 
டாய விசாட்புருஷருடைய இருபணத்தன்மையே அத். தியாசவாயிலாய் ௮ஞ்ஞான 

ரூபமாயையின் ௮.நுமான த்தைச் செய்விக்கும். ஹே ேவசாஜாவே! சரீரா இகளில் 

ஆன்ம அ௮பிமானரூப மோகமும், ௮ஞஞானரூப மோகமும், விராட்டாதி மகா 

புருஷரையும் ௮ுசத காரியத்தின்கண் ழூயல்விக் குமாயின், ௮ர்கிய லெளூ௫க 
புருஷரை யதுசிதகாரியத்தின்கண் மூயல்வியாதெனக்கூறல் சம்பவிக் கமாட்டா 

தன்றோ ? ஆகையால், இவவிருவகையாய மோகமே ஜீவர்களின் சர்வாகர் த்த 

காரணமாம். ஹே தேவசாஜாவே ! விசாட்புருஷர் பயத்தால் உச்சரித்த பாண்”?



hs பரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

என்னும் வாணியான௮ சர்வதேகதாரி ஜீவா்கட்கும் வர்ணருப வைகரிவாணியும் 

தொனிரூப வைகரிவாணியும் ஆய.து. ஹே தேவராஜாவே / பரியாற் பிடிதராய 
ஹிரண்யகர்ப்ப பகவான் விராட்புத்தரனைப் பகூணம்செய்ய முயன்றிடினும் ப௯த 
ணம் செய்திலர் ; ஏனெனின், ௮வ்விரண்ய கர்ப்பபகவான் வித்தையாற் சம்பன்ன 
சா.தலின் வித்தையின் பலத்தால் புத்திர பக்ஷணரூப நிஷித்த கர்மத்இனின்றும் 
கிவிர் த்தியை யடைர்தனர். ஆகையால், இவ்வித்தை எப்புருஷனுக்குத்தா னுப 

காசத்தைச் செய்யமாட்டாது, மற்றோ, சர்வ ஜனங்கட்கு முபகாரத்தைச் செய் 
யும்; இப்பொருளின்சண் ஹிசண்யகர்ப்பசே இருஷ்டாக்தமாவர், ஏனெனின், 
புத்தி” பக்ணரூப கிஷித்த காரமத்இன்கண் இவ்வி ரண்ய கர்ப்பர் பிரவிர்த்தராயி 

னும் இவ்வித்தையானது ௮வசை நிஷித்த காம த்இனின்றும் நிவி த இசெய்த.௮. 
கருத்திதுவாம :--ஹிரண்ய கர்ப்பரை நிஷித்த கர்மத்தினின்றும் வித்தை நிகிர் 

த்தி செய்ததேபோல அந்நிய எப்புருஷனேனும இவ்வித்தையைச் சம்பா தனஞ் 
செய்து கொள்ளிலவனையும் வித்தைகிஷித்த கர்மத்தினின்றும் நிவிர்தஇப்பித் துச் 

சுபகாமத்தின்கண்ணே பிரவிர தப்பிக்கும், 

இப்போது வித்தையின் பிரபாவத்தை (மடமையைக்) காண்பிப்பாம் :--ஹே 

தேவசாஜாவே!/ லோகத்தாலும் சாஸ்இரத்தாலும் நிஷித்த காமங்களைச் செய்யா 
நின்ற புருஷரையும், அத்இயர்தம் தனதசையை யடைந்துள்ள புருஷரையும் 

இவவித்தை சுகமடையுமாறு செய்விக்கும். சுகசாதன இரவியாதஇி பதார்த்தங்கள் 
அடையுமாறும் செய்விக்கும். ஹே தேவசாஜாவே.! இரண்டு லோகங்களையும் 
ஹானிசெய்வதும் ரேத்தியை சாசஞ்செய்வதும் ஆபத்.துருவமும் சாண்டற்கு முடி 
யாததும் யெ சமுத்திரத்சின்சண்ணே யடைந்்திருப்பிலும், இப்புருஷன் கித் 
தையின் ம௫மையால் அ௮க்கடலைச் சுகமாகவே தாண்டிவிடுவன். இவ்வித்தையே 

எல்லாத் தேகதாரிகளாய ஜீவர்கட்கு மாதாவாம். வித்தையிலும் வேறாய் எது 

வும் உயிர்கட்கு மாதாவாகமாட்டாஅ. ஏனெனின், லோகப்பிரசத்த மாதாவின் 

உதாத்தினின்றும் உற்பன்னமாய இச்சீவன் இவ்வுலகன்கண்ணும் பரலோகத்தின் 

கண்ணும் சுகத்தையடையான். இவ்வித்யாரூபீ மாதாவினின்றும் வெளிப்போர்த 
இப்புருஷனானவன் இவவுலகின்௧ண்ணும் பாலோகத்தின்௧ண்ணும் FE FEO SUM. 

வன். இவ்வித்தையே சாவ சரீரிகட்குந்தனமாம், இவ்வித்தைக்குச் சமானமாய் 

எத்தனமுமின்றாம். ஏனெனின், உலூன்கண்ணே பிர௫த்தமாய சுவர்ணா இதனங் 
கள் கொடுப்பதாற் குறை; போய்விடும். பசலோகத்தின்௧ண்ணும் புருஷனோடு 

கூடச் செல்லமாட்டாது. இவவித்யாருபீ சனமோ சுபாத்திர புருஷரின்பொருட். 
டுத் தானஞ்செய்யப் பெறுவதாய்த் இனர்இனம் விருத்தியை யடையா ற்கும். 
பசலோகத்தின்௧கண்ணும் இச்€வளைப் பரித்தியாகம் செய்யமாட்டாது, ஆகை 

யால், சுவர்ணாதி லெளசெத்தனத்தினும் இவ்வித்யாரூபீ தனமானது அத். இய 
தம் உற்கருஷ்டமாம். ஹே தேவராஜாவே? காமக்,குசோத லோப மோச கதா 
(பசி) என்பனவாஇ சத்துருக்களாற் கொல்ல அகப்பட்ட இப்புருஷன் ஒரு வித்யா 
ரூபி சஸ்தா.த்தானேகாமாதி சத்.தருக்களைக் கொல்வன். வித்யாரூபி ௪ஸ்.இரத 

தானன்றி ௮ன்னிய எவ்வுபாயத்தானும் காமாஇகளின் கிலிர்த்தி யுண்டாகமாட 
டா, ஆகையால், ஹே தேவ சாவே ! இவ்கித்சைக்குச் சமானமாய் யாதொரு



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிகதாரண்ய உபநிட ௩௩௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 235 

ஹிதகாரியாய பதார்த்தமின்றாம். இக்காணத் தானே அவ்வித்தை ஹிரண்யகர்ப்ப 
7அ இருதயத்இன்கண் இருப்பதாய் ௮வருக்கிது கூறியது. 

இப்போது வித்தையின் வசனங்களைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே ஹிரண்யகர்ப் 

பசே! புத்திரனைப் பக்ஷணம்செய்த மக்கு யோக்யெமன்று. ஏனெனின், எல்லாவுல 

கரையும் தர்ம மரியாதையின்௧ண் ணிலைகிறுத்தறபொருட்டே உமது வெளிப்பாடா 

மாதலின் நீர் சர்வலோகர்கட்கு மாரரியரன்றோ ; நீரே மரியாதையைக் கடர்து 

விடுவீசேல் பின்னெவ்வுபிர் மரியாதையைப பாலனம் செய்யும்; மற்றோ எவ்வுயிரும் 

மரியாதையைப் பாலியா. ஹே ஹிரண்பகர்ப்பரே ! இவ்வுலகன்கண் சர்வ ஜீவர் 
கட்கும் தத்தம் தர்மத்தின்கண்ணே தாபனஞ செய்பவர் நீசேயாம், உம்மைத் 

தர்ம மரியாதையின்௧ண்ணே தாபனஞ் செய்பவர் வித்தையாய என்னிற் பின்னமா 

யெவருமின்றாம்) மற்றோ வித்தையாய யானே உம்மைத் தர்ம மரியாதையின் 
கண்ணே தாபனம் செய்பவள். ஹே ஹிரண்யகர்ப்பரே! நீர் என௮ உபதேசத்தை 
யங்கேரியாது விராட்டுப புத் தரரைப் பக்ண மசெய்வீரேல், இரண்டுலகத்தின்கண் 
ணும் உமது இர்த்தியானது ஈஷ்டமாம. புத்தானாலுண்டாவதாய ஆரந்தமும் 

உமக்கு ஈஷ்டமாம். ஆகையால், புத்இரனைப பக்ஷணமசெய்த மக்கு தமன்றாம். 
ஹே ஹிசண்யகர்ப்பரே / இபபுத்தி பக்ஷணரூப கர்மமானது சண்டாளராலும் 

பசுக்களாலும் நிந்திதமாம், ஏனெனின், பசியாற் பீடித்ச சண்டாளரும் பசுக்களும் 

புத்தி பக்ஷணம் செய்வதின்றன்றோ, ஆகையால, சண்டாள.சாலும் பசுக்களா லும் 

நிந்தித புத்தி பக்ஷணரூப காமத்தின்கண் முயலுதல் உமக்குசிதமன்றாம். ஹே 
சண்யகர்பபசே ? நாய்முதலிய பசுக்கள் காமத்தால் மயங்யெதாய்த் தனது 

மாதாவோடும தனது சகோதரிபோடும் மைதுனஞசெய்யும். ௮வையும் தமது 

புத்தாரைப் பக்ஷணம் செய்யாதொழியின், தாமத்தை நிலை நிறுத்தும் உமதி 
டத்தே இப்புத்தா பக்ஷணருூப காமம் எங்கனம் சம்பவிக்கும். ஜே தேவா 

ஜாவே! இங்கனம் வித்தையானது ஹிரண்யகர்ப்பருக்கு உபதே௫க்சகவே ௮வ் 

விரண்யகர்ப்பபகவான் ௮வ்வித்தையின் வசனங்களைவிசாரித்துப் புத தொபக்ணத் 

இனின்று நிவிர்த்தியை யடைர்சனா, அவ்விரண்யகர்ப்பபகவான் ௮வகிராட்டுப் 
புத்தரின்பொருட்டு, ஆன்ம ஞானத்தைக் கொடுத்துச் சர்வ வேதங்களையும் 

சாற்றி ஆண்டேமறைந்தனர். அதன்பின்னர் விராட்டுப் பகவான் ஒருவசாசுவே 
பிருந தனர். எங்கனம் நிர்ஜனப் பிர2த௪ த்தின்கண்ணே யிராரின்ற பாலகன் பயத் 

தையடைவனோ, ௮ங்கனம் அவ்விராட்டுப் பகவான் ஹிரண்யகர்ப்பபிகாவைக் 
உாணாதவராய்க் கணமாத்திசம பயததையடைர்தனர். கணத்தின் பின்னவவிராட் 
/ரூஷர் விசாரஞ்செய்து ௮பபயத்தைப பரித்தியாகம் செய்தனர், 

இப்போதவ் விசார சொரூபத்தைக் காண்பிப்பாம் :-ச௬ இியின்கண் இசண் 

TUS வஸ்.துவினால் பயத் தனடைவு கூறப்பெற்றுள௮. என சொரூபத்திலும் 
'வராய் யாதொரு பதார்த்தமுமின்றாம். ஏனெனின், எனது சொரூபச்இிலும் 

1சஹ்மம் பின்னமாயின் பிரஹ்மத் இன்கண்ணே ௮த்விதியத் தன்மை யிராது, 

ரஸ்இரத்இன்சண்ணோ பிசஹ்மத்தை யத்விதிய சொரூபமே பெனச்கூ peti.



௩௩௬ ரீ ஆத்மபுராணம். : [நான்காவது 

Cag. ஆகையால், எனது சொரூபத்தினின்றும் பிசஹ்மம் பின்னமன்றாம், 
எனு சொரூபத்தினும் ஆன்மாப் பின்னமாயினோ என்னிற் பின்னமாய கடபடா 
இகள் ௮னான்மாக்களாவதேபோல அன்மாவும் ௮னான்மாவாம், அன்மாவை 
யனான்மாவென்னல் சம்பவியாஅு, ஆகையினா லான்மாவும் எனது சொருபத்தினும் 
பின்னமன்றாம். இங்கனம் பிரஹ்ம சொரூபத்தை விசாரித்தும் தன்ம சொரு 
பத்தை விசாரித்தும் ௮வவிராட்டுப் பகவான் பேததிருஷ்டியைப் பரித்தியாகம் 

செய்தனர். அந்தப் பேததிருஷ்டியாயெ காரணம நிவிருத்தியாகவே ௮வர் பய 

ரூப காரியத்தினின்று நிவிரு த் தரானார். 

இப்போது பேததிருஷ்டியின்கண்ணே பயகாரணத்தன்மையை வெளிப் 

படையாய்க் காண்பிப்பாம் :-உலஏன்சண்ணே துக்கசாதனமாய இம்மசர்ப்பாதி 

களைப புருடன் றனக்குப் பின்னமா பங்கேரிக்கன் அவற்றினின்றும் பயத்தை 

யடைவன். பேததிருஷ்டியை விட்டொழிப்பனேல் எப்பதார்த்தத்தினின்றும் 

பயத்தையடையான்; ஆகையால், உடன்பாட்டாலும் எதிர்மறையாலும் பேத 
திருஷ்டியே ஜீவர்கட்குப் பயகாரணமாம், அ௮ப்பேததிருஷ்டியை ௮வ்விராட்பக 

வான் முற்கூறிய விசாரத்தால் பரித்தியாகம்செய் தனர். அதனால் ௮வ்விராட்டுப் 

பகவான் திர்பபயத்தன்மையை யடைந்தனர். ஹே தேவசாஜாவே? ௮வர் விசா 
ரத்தாற் பயக்தைவிடினும் காமதோஷக்கால் அலிக்டுக்கபபெற்றவசாய் ஸ்திரீயின் 

றிசசிறிது சுகக்தையு மடைகதிலர், உலூன்சண்ணே காமிகளுக்கு ஸ்திரீயின்றி 

இடஅபாகத்தின்கண் இசாநின்ற சம்பூர்ண அகாசம் சூனியருபமாய்த் தோற்று 

வதே போல, விராட்டுப்பகவா வுக்கும் ஸ்இரீயின்றி இடதபாகத்தின்கண்ணே இரா 

நின்ற சம்பூர்ண அ௮காசம் சூனியரூபமாய்த் தோற்றியத. கருத்திதுவாம் :--சம் 

பூர்ண காமங்களில் ஒவ்வோ சம்சத்தின்கண்ணே சூனியத்தன்மையின் ஞானகார 
ணத்தன்மை உளது, ஸ்ரீ இச்சையையுடைய காமியானவன் இடதுபாக அகா 

சத்தைச் சூனியமாய்க் காண்பான், புத்திரேச்சை யுடையவன் அங்க ௮காசத்தைச் 

சூனியமாய்க் காண்பன், பசுக்களினிச்சை யுடையோன் இருக ௮ங்கண ஆகாசத் 

தைச் சூனியமாய்க் காண்பன், தனத்தை யிசசத்த புருஷன் கோசா அகாச.த்தைச் 

சூனியமாய்க் காண்பன், இங்கனம் எவ்வெப் பதார்த்தங்களிற் புருவ.லுக்கச்சை 

யுண்டாமோ, அவ்வப் பதார்த்தங்க ளிருக்கப்பட்ட இடத்தைச் சூனியமாய்க் 

காண்பன், நிஷ்காம புருஷன் ஒருவனே யாண்டும் ன்மாவைப் பூரணமாய்க் 

காண்பன். .நகையால் பதார்த்தங்களின் இச்சையே அக்ககாரணமாம்; ௮க்காம 
மகமையானன்றோ விராட்டுப் பகவானுக்குர் துக்கமுண்டாயது, G ayn தேவரா 

ஜாவே. இவ்வாறு ஜீவர்களின் புண்ணிய பாவருப கர்மவசத்தால் விசாட்டுப் பக 

வானிடத்தே உண்டாய காமரூப சரப்பத்தால் கடிபட்ட ௮வர் தமது மனத்தின் 

கண்ணே இவவண்ணம் ராய்ந்தனர். யாண்டும் வியாபித்தரானின்ற இவ்வெனது 

சரீ சமானது எப்போகத்தையும் போடுக்சச் சமர்த்துடையதன்றாம் ஆதலின் 

போகங்களைப் போடப்பான் இச்சரீரத்தினும் வேறாய ஒரு ௮ற்பசரீரத்தை யான் 
உண்டாக்குவேன், ௮சசரீ.7தசா லெனக்கு விஷயஜன்னிய சுகத்இனடை வுண்டாம். 

ஹே தேவசாஜாவே? இங்கனம் விசாரித்து, சத்திய சங்கற்பத்தோடு கூடிய 
விராட்டுப் பகவான் மற்றொரு சரீரத்தை யுற்பன்னம் செய்தனர், அச்சரீ.ரத்தைச்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩௩௭௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 221] 

சுக்தியினிரு * சம்புடம்போலப் பாஇ பெண்வடிவமாயும் பாதி யாண்வடிவமா 
யும் இருக்குமாறு செய்தனர். ஹே தேவசாஜாவே ! விராட் பசவானாலுழ்பன்ன 
மாயஸ்திரீ புருஷான்மக சரீரம் காரணாஞ்ஞானத்தோடு கூடியதாமாதலின், மாயா 
விசிஷ்ட ஈஸ்வர சொரூபமாம். மச்சரீரம் ௮ர்தக்கரணாஇ சூக்கும பதார்த்தங் 
களோடு கூடியதாமாதலின் ஹிரண்யகாப்ப சொருபமாம், : ௮ச்சரீ ரம் ஸ்.தூாலபெள 
இக பதாரத்தங்களோடு கூடியதால் விராட்வடிவமரம், 0 ஹ தேவ. சாஜாவே! 
இந்த ஸ்திரீ புருஷாத்மக சரீரம் ஈற்வா ஹிரண்யசர்ப்ப விசாட்வடிவமாம் ; அங்க 
னமே உலகன்சண் ணுள்ள ஸ்.திரீ சரீ ரங்களும, புருஷ சரீரங்களும், ஈபும்சக சரீ 
ரங்களும ஸ் தாவாஜங்கம சரீரங்களும் ஈற்வா ஹிரண்யகர்ப்ப விராட்வடிவங்களாம், 
ஏனெனின், சர்வப் பிராணிகளின் சமஷ்டி. ஸ்தூல சரீசாபிமானி விராட்பகவானா 
மாதலின், சர்வப் பிராணிக?ளாடும் விராட்பகவானுக்குத் தாதாத்மிய முளது. 

சர்வப்பிராணிகளின் சமஸ்டி. சூக்கும சரீராபிமானி ஹிரண்யகர்ப்பரா தலின், சர்வப் 

பிராணிகளின் சங்காதததோடும ஹிரண்யகாபபருக்குத் தாதாதமியமுளது, சர் 

வப்பிராணிகளின் சமஷ்டிகாரண சரீ.ராபிமானி ஈற்வ.ரசாமாதலின, சர்வப்பிசாணி 

களின் சங்காதத்தோடுகூட ஈற்வாருக்குத் தாதாத்மியமூள௫. ஈண்டு ௮ஞ்ஞான 

ரூப மாயையின் பெயர் காணமாம, ௮பஞ்சூருத பஞ்ச பூதங்களையும் அவற்றின் 

காரியங்களாய அந்தக்காணா களையும் சூக்கும மென்பா, பஞ்ச€ூருத பஞ்ச 

பூதங்களையும் ௮வற்றின் காரியங்களையம தூலமென்பர், இவ்வாறு சம்பூர்ணப் 

பிராணிகளின் சங்காத ஸ்தூல சூக்ஷம காசணம் சொரூுபமாமா தலின், சர்வப் 

பிராணிகளின் சரீரத்தோடு விராட் ஹிரண்யகர்பப ஈன்வார்க்குத் தாதாத்மிய 

Fun spre gers அணியப்பெற்ற தென்றுணாக. 

இப்போது பூர்வ விருத்தார்தத்தைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே தேவசாஜாவே 

விராட் பகவான்பானின்றும் உற்பன்னமாய ஸ்திரீ புருஷசொரூப Cagelrs 
தானேயே இவ்வெல்லா மலுஷ்யாதி சிருஷ்டி யுற்பன்னமாயது. ஆகையால், ௮வ் 

விராட் பகவானுடைய வேறு சரீ.ரம வியஷ்டிக்கோடியின்௧ண் எண்ணத்தக்க 

தன்றாம்; மற்றோ சமஷ்டிகோடியின்௧ண் எண்ணத்தக்கதாம். இப்போது ௮வ் 

விராட்பசவா னுடைய வேறொரு சரீ ரத்தால் மனுஷ்யா & சிருஷ்டி உற்பத்திப் பிர 

காரத்தைக் காண்பிபபாம் --௦ ஹ தேவராஜா வே! DF BOOS ஸ்திரீ புருஷ 

வடிவ சரீரத்தைப் பார்த்து ௮வ்விசாட் பகவான் ௮ச்சரீரத்தை இருபாகமாக்கனர். 

சுக்இயின் சமபுடத்இன்கண் இராரின்ற டமான அச்சம்புடக்தை இருகூறு 
செய்வதேபோல அவ்விசாட் பகவான் ௮ச்சரீரச்தை இருகூறு செய்தனர், 
அவற்றுளொரு கூறு ஸ்திரீ ரூபமாயத, ௮ தனைச் சாஸ்இசத்தின்கண்ணே சத 

ரூபா என்பர், மற்றொரு கூறு புருஷ ரூபமாயது, ௮.தனைச் சாஸ்இரத்இன் 

கண்ணே சுவாயம்புவமனு வென்பர், ௮வ்விருவர்பானின்றும் இவ்வெல்லா மலுஷ் 

யாதி இருவஷடியும் உண்டாயின. ஹே ே தவசாஜாவே ் இங்கனம் விராட் பச 

வான் ௪ தரபா என்னும் ஸ்திரியையும். மனுவையும் உற்பன்னம் செய்தபோ௮, 

சதருபா என்னும் பெண் மனுபுருஷன காமபீடிதனா யிருப்பதைரோக்கி வரு 

* சம்புடம்-- சிமிழ், 
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௩௩௮ (ரீ ஆத்மபுராணம், [நான்காவது 

முயிர்களின் கர்மானுசாரமாய் இவ்வசையாய விசாரத்தைச் தனது மனத்தின் 
கண்ணே செய்தனள். இப்போசச் சதரூபாவின் விசாரத்தைக் காண் பிப்டாம் --- 
இம்மனுவாய புருஷர் விசாட்பகவானுடைய வடிவமாமாதலின் எனு பிதாவாம்; 

அல்லது ஒசே விராட்பசவான்பானின்றும் இ%மனுவும் யானும் உற்பன்னமான 

தால் இம்மனு வெனது சகோத.ராம். கையால், இம்மனு புருஷரோடு வியபி 
சாரி ஸ்திரியைப்போல யானெங்கனம் விஷயசம்பர்சஞ் செய்வேன் ; மற்ரோ இம் 
மனுவோடு விஒயசம்பக்தஞ்செய்கல் எனக்கு உசிதமன்றாம். காமத்தால் மயங்பெ 

இம்மனு சுவாக்க ௮டைவின் சாதனமாய தர்மத்தையும் ராக ௮டைவின் சாதன 
மாய அ௮தாமத்தையும் ௮றியாரேனும், ௮வ்வறம் பாவங்களை யான் ஈன்றாயறிஈ 

துளேனாதலின், இர்நிந்தித கர்மத்தின்கண்ணே முயலுதல் எனக்கு யோக்கபமன் 

றும். அல்லத ஸ்இரீகளிட்2த புருஷரைப்பார்க்லும் ௮இக காமமூளதாமாயி 

னும், இவவுலன்கண்ணே காமத்தால் பீடிக்கப்பட்ட புருஷசே விசேஷமாய்த் தர்ம 

மரியாதையைத் தாண்டுவா. காமத்தாற் பீடிக்கப்படி. னும் ஸ்இரீயானவள் விசேஷ 

மாய்த் தர்ம மரியாதையை * உல்லங்கனஞ் செய்யாள். மற்றோ ஸ்திரீகளிட த்தே 

புருஷரினும் ௮திக தைரியமுண்டாம். கையால, எனது இ?தோபாயத்தை 

யானுஞ்சிக்தைசெய்தல் யோக்கெமாம். ஹே தேவசாஜாவே. இவ்வண்ணம் ௮ரநே 

சந்தரம் அசாய்ர்து அச்சதருபா ஸ்திரீ மனுவை நீக்கும்பொருட்டு, இவவகையாய 

உபாயத்தைச் சிந்தனை செய்தனள். இப்போது ௮வ்வுபாயத்தைக் காண்பிப்பாம்.-- 
இம்மனுவானவர் காமத்தால் பீடிக்கப்பட்டவராயிருத்தலின், இவருக்குத்சர்மோப 
தேசத்தைச் செய்து யான் நிவா. ரணஞ் செய்யினும் எனது வசனத்தை யங்கோசஞ் 

செய்யார். ஏனெனின், யாவன் காமத்தாற்பீடிக்கபபடுவனோ அவனுக்கு ௮க்காலத் 
தில் சாக்ஷாத் குருவேலும் ஈற்வரசேலும் வந்து நிவாசணஞ் செய்யினும் அவர்கள் 

வசன தீதைக்கேளான் ; ஆயின், ஸ்திரீயாய எனது வசனத்தை எங்கனம் இவர் 

கேட்பர், ஆகையால், தர்மோப?தசரூப உபாயத்தால் இமமலுவின் நிவாரணம் 

உண்டாகமாட்டாது) மற்றோ, இப்பூர்வ சொருபத்தைப பரித்தியாகம்செய்து 

வேறு சொருபத்தைக் தரித்து யான் மறைஈதுவிடுதலே கலம். இஃதே மனுவை 

நிவாரணஞ்செய்ய வுபாயம். ஏனெனின், உலகன்கண்ணே சமானஜா தியோடுகூடிய 

ஸ்திரீ யின்கண்ணே புருஒருக்குக காமபாவனையுண்டாம்; விலக்ஷ்ண ஜா இயை 

யுடைய ஸ்திரீியின்கண்ணே புருஷருக்குக் காமபாவனை யுண்டாகமாட்டாது; 

மனுஷருக்கு மனுஷ்யத்வ ஜாதியையுடைய ஸ்திரீயின்கண்ணே காமபாவனையுண் 

டாம். பசுத்வ ஜாதியையுடைய ஸ் இிரீயின்கண்ணே மலுவஷருக்குக் காமபாவனை 

யுண்டாகாது ; அதுபோன்றே பசுக்கட்கும் பசு. த்வஜா தியையடைய ஸ்இரீயின் 

கண்ணே காமபாவனையுண்டாம். குனுஷ்யத்வஜா தியையுடைய ஸ் இரீயின்கண்ணே 
பசுக்கட்குக் காமபாவனை யுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால், இச்சொருபத்தைப 

பரித்தியாகம்செய்து யான் வேற்றுருவத்தைக் கவர்வேன். ஹே தேவராஜாவே ! 

இங்கனமோர்ந்து அந்தச் சதருபா என்னும் பெண்ணானவள் முன்னுருவத்தைப் 

பரித்தயொகம்செய்து கோ (பசு) சரீசத்தைக் கவாந்தனள். ௮வள் கோரூபமான 
தைக்கண்டு ௮ம்மலுவும் விருஷப(௪ரு.து)ரூபத்தைத்தரித் தனர். ௮வ்விசண்டின்பா 

* உல்லல்கனம்-- தாண்டல்,
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னின்றும் சம்பூர்ண கோககளும் விருஷபங்களும் உண்டாயின. மீண்டும் ௮ச்சத 

ரூபா கோ ரூபத்தை விடுத்து ௮சுவினீரூபத்தைக் சவர்ஈ்தனள் ; ௮ப்பெண்குதி 

சையைக் கண்டு ௮ம்மனுவும் ௮சுவசரீரத்தைத் தரித்தனர் ; ௮வவிசண்டின்பா 

னின்றும் சம்பூர்ண அ௮சுவங்களும் அசுவினிகளும் பிறக்கன. இங்கனமெர்ச 

எந்த ஜா.தியையுடைய சரீரங்களை அச்சதரபா எடுக்கன்றனளோ ௮வவச்சாஇ 

யையுடைய புருஷசரீரத்தை அம்மனுவும் கவர்ந்தனர், ௮வ்விருவர்பானின்றும் 
அ௮வவச்சா தியையுடைப பெண்களும் ஆண்களும் உண்டாயின. ஹே தேவ 

ராஜாவே. இவ்விதம் அல்விருவர்பானின்றும ஸ்ரீ புருஷரூப சம்பூர்ணஸ்தாவச 

ஜங்கமரூபப் பிராணிகளுண்டாபின. இவ்வண்ணம் 6ே ஹ இந்திசரே! ௮ப்பசமான்ம 

தேவர், இருகால்களையுடைய மனுஷ்பா இகளையும், நாற்கால்களையுடைய சுவா 

களையும், க॥ல்களற்ற சர்ப்பாஇகளையும உண்டாக்கனர். இத்துணைக் செர்த,த் 
தால் மாயாவிசிஷ்ட பாமான்மாவினின்றும ஜகத்தினுற்பத்துப் பிரகாரத்தை நிரூ 

பணஞ்செய்தோம். 

.. இப்?பாது ௮ஜ்ஜகத்தின்கண்ணே பரமான்மாவின் பிரவேசப் பிரகாரத்தை 

நிரூபணம்செப்வாம்:--2ஹ தேவராஜா?வ! எபபரமான்மதேவர் சமஷ்டி. ௮ஞ்ஞா 

னரூப உபாஇபின்கண்ணே புகுர்தவசாய்௪ சகத்தின் கர்த்காவாய ஈற்வசசென் 

னப் பெயர் பெற்றன, எபபரமான்மதேவர் சமஷ்டி சூக்கும உபா தியின்கண்ணே 

புகு,தவராய் ஹிரண்யகர்ப்பரென்னும பெயரைப பெற்றனரசோ, எப்பரமான்மதே 

வர் சமஷ்டிஸ்தூல உபாதியின்கண்ணே புகுஈதவசாய் விராட்டென்லும் பெயரைப் 

பெற்றனசோ, ௮அபபாமான்ம? தவ சம்பூர்ண சரீரரூபப் புரிகளிடதேே பிரவேச 

த்தனர். மகாகாசம மடரூப உபா இயின்சண்ணே புகுகததாய் மடாகாசம் என்னும் 

பெயசையடையும, ௮ம்மடாகாசம் மடத்தினுள் ௮ற்பகருகத்இின்கண்ணே புகுர்த 

தாய் ௮பவரக ஆகாசமென்னும் பெயரையடையும், அவவபவாக ஆகாசம கடரூப 

உபாதியின்கண்2ண பிரவே௫ூத்ததாய்க் கடாகாசமென்றும் பெயசையடையும், 

அதுபோன்றே இப்பாமான்ம தேவா சமஷ்டி ௮ஞ்ஞானரூப உபா தியின்கண்ணே 

புகுர்தவ.சாப் ஈண்வரரென்னும் பெயரையடைவா, சமஷ்டி. சூக்கும உபாதியின் 

சண்டே புகுர்தவராய் ஹிரண்யகர்பபரென் gin பெயரையடைவர், சமஷ்டி 

ஸ்தூல உபாதியின்கண்ணே புகுந்தவராய் விராட்டென்னும் பெயசையடைவர், 

அப்பராமான்ம தேவ? தமது சைதன்பரூபத்தால் சர்வப்பிசாணிகளின் சரீரத் 

இன்கண்ணே பாதமே முதலாய் மத்தகபரியந்தம் பிரவேசம் செய்தனர். இக் 

காசணத்தானே ஜீவனென்னும் பெயரை யடைவர், ஈண்டிது தாற்பரியமாம் :-- 

HOD UST SSUES OHSS இன்கண்ணே பிரவேசமாம். ஆண்டு அன்னாதி 

பதார்த் தங்களின் இருகத்தின்கண்ணுள்ள சம்யோாக சம்பந்தமே அவற்றிற்குக் இரு 

கத்தின்கண்ணே பிரவேசமாம். இவவகையாய பிரவேசுமோ பரமான்மாவிற்குச் சம் 

பலியா அ; மற்றோ, ௮ஞ்ஞானாதி உபா இகளிட த்தே இருஈ.து விளங்குதலேயாம், இஃ 

தேபாமான்மாவின் பிரவேசமென் றுணர்க. இப்பிரவேசத்தையே சாஸ்திர.த்தே 
ஆபாசவாதத்தாலும் அவசசேதவாதத்தானும் கூறப்பட்ளெ௮. யாண்டும். நிறைக் 

இராநின்ற ஆகாசத்தை மயங்யெ புருஷன் கடத். தன்கண்ணே யிருப்பதா um ats



௩௪0 ஸரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

துளான். ஆனால், ௮வ்வாகாசம் உண்மையாய்க் கடத்தின்கண் இன்றாம் Lor puss 

கடா சர்வபதார் த்தங்களும் ஆகாச.த்தின்சண்ணே யிருக்கும். அதுபோலச் சர்வ 

ஜகத்தன் அஇிஷ்டானரூப பாமான்மாவை விசார ஹீனபுருஷன் சரீரத்தின் 

கண்ணே யிருப்பதாய்க் சாண்பன், ஆனால், ௮பபசமான்ம தேவர் உண்மையாயச் 

சரீசாஇகளிடத்தே யிருப்பவரன்றாம்; மாறாய்ச் சரீராதி ஜடபதார்த்தங்கள் பர 
மான்மாவை யாசெயித்திருக்கும். ஜஹே தேவராஜாவே ! கடா இகளுண்டாவதற்கு 

முன்னசே யாண்டும் ஆகாசம் உளதெனினும் கடோற்பத் இயின் பின் கடத்தின் 

கண்ணே ஆகாசம் புகுந்ததென உலகர் கூறுநிற்பர். ௮ங்கனமே, சரீர உற்பத்தியின் 

முன்னரே பரமான்மா யாண்டுமிருபபினலும் சரீ சோற்பத்தியின் பின் சரீரத்தின் 

கண் ஆன்மா புகுந்தது என்லும் வியவகா.ரமுண்டாம்.” சூரிய பகவானுடைய 

பிரகாசம் சர்வ பதார்த்தங்களிடத்தே சமானமேயாமெனிலும் சூரியகார்த மணி 
யிடத்தே புகுந்து தாகாதி காரியத்தைச் செய்யும். கடாதி பதார்த்தங்களிடத்தே 

யிசாகின்ற சூரிய 2தஜசானது தாகாதி காரியத்தைச் செய்பமாட்டாது, அது 

போல இவ்வாகந்த சொரூப பாமான்மா யாண்டும் சமானமாயே வியாபகமாமெனி 

னும் ஹிருதய தேசத்இன்சண் விசேஷமாய் உபலப்தியாம். இக்காரணத்தாலே 

இருதய தேசத்தின்கண்ணே ஆன்மாவின்ஸ் இதியை நூற்களில் நவலப்பட்டுளது, 

ஹே தேவராஜாவே ! நாவிதன் கத் இகளைவைக்கும் பெரிய ௮டைப்பப்பையின் ஏக 
சேசத்இன்சகண்ணே கத்தியின் விரைவாய உபலபதி (தோற்றம்) உண்டாம்; ge 

வாழே சம்பூர்ண சரீரத்தில் ஒரு ஹிருதய தேசத் தின்சகண்ணே ஆன்மாவின் விரை 

வாய உபலபஇயுண்டாம். இககாரணத்தானே ஹிருதய தேசத்தின்கண்ணே 

ஆன்மாவின்ஸ் திதி கூறப்பெற்றுள.௮. ஹே தேவசாஜாவே! ௮க்னி சாமானியரூப 
மாய்ச் சர்வ பதார்.த்தங்களிடச்தே யிருபபினும் விசேஷரூபமாய்க் காஷ்டத்தின் 

கண்ணே உபலப்தி யுண்டாம்; அவ்வண்ணம் சாமானியரூபமாய் இபபசரமான்ம 

தேவர் யாண்டும் நிறைர்இிருப்பினும் விசேஷரபமாய்௪ சரீரத்தின்கண்ணே உப 
லப்.தியாவர். சொரூபமாய் ௮க்னியின்கண்ணே குறைவும் மிகுதியும் இன்ராமென் 

றும் காஷ்டரூப உபாதியின் குறைவு மிகுதிகளினால் ௮தன்கண்ணே குறைவு 
Be Ager புலபபடா நிற்கும் ) ௮துபோல, ஆரந்தசொருப ஆன்மாவின்௧கண் உண் 

மையாயக் குறைவு மிகுதிகளின்றாமென்றாலும் சரீராஇி யுபாஇகளின் குறைவு 

மிகுதிகளா லான்மாவின்கண்ணே குறைவு மிகுதிகள் புலப்படாகிற்கும். 

சங்கை :--ஹே பகவன். ஆன்மா சர்வசரீரங்களிலும் வி?சஷரபமாயிருக்கு 

மாயின் சர்வ ஜீவர்கட்கு மான்மசாக்ஷாத்கார முண்டாக3வேண்டும். 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே .! ௮க்கனி சர்வ காஷ்டங்களிடத் தழூள 
தாமெனிலும், கடைந்த காஷ்டத்தின்கண்ணே கனல்ளைம்பும் ; ௮.துபோல, இவ் 
வார். த சொருப ,தன்மா சர்வ சரீரங்களிலு மிருந்தபோ இலும், சிரவணாதி சாத 
னங்களோடு கூடிய சரீரத்தின்கண்ணே ஆன்மாவின் சாக்ஷா£ த்காசமுண்டாம். 
கருத்திதுவாம் :--வேதாந்த சாஸ்இர சரவணமின்றியே இருப்புவிளக்க ரூபங் 
களால் சர்வ ஜீவர்கட்கும் ஆன்மாவின் ஞானமுண்டா மென்றாலும் பரி பூர்ண 
ஆரர்த அத்விதீய ரூபத் தால் ஆன்மாவின் ஞானம் சிசவணாதி சாதனங்களின்றி



௮த்தியாயம்,] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபதிட med 
தீ.த்தின் தாற்பரியவருணனம். 23௪) 

யுண்டாகமாட்டா து) மற்றோ சரவணா இ சாதனங்களானே Hse தீயரூபமாய ஆன் 

மாவின் சாக்நாத்காரமுண்டாம். காஷ்டரூப உபாதியின் பேதத்தா லக்னியா 

னது பெருர்தன்மையையும் ௮ற்பத்தன்மையையும் அடையும்; உண்மையாய் ௮க் 
இனியின்கண் ?ண பெருந்தன்மையும அற்பத்தன்மையு மின்றாம். அதுபோன்றே 
சரீராதி உபாதியின் பேதத்தால் இவ்வாரத சொரூப ஆன்மாவும் மகான்மபாவத் 

தையும் ௮ற்பபாவத்தையு மடையும்; உண்மையாய் ஆன்மா ஏகாசமாம். ஒரே ௮க் 
கனியின் பிரகாசம் காஷ்டரூப உபாஇயின் பேதத்தால் நாசாவகையாகும் ; ௮ங் 
சனமே ஒர பாமான்ம தேவா அர்தக்காணாஇி உபாதி பேதத்தால் சாசகாவகையை 

யடைவர். இரவின்கண்ணே சூக்குமரூபமாய்ச் சூரியனுடைய ஒளியிருப்பினும் 

௮ர்தகாரத்தான் மறைக்கப்பட்டதாய் எப்பொருளையும் விசேஷமாய் ஒளிர்விக்க 

வில்லை; அவ்வண்ணம் இவ்வாகந்தசொரூப ஆன்மா யாண்டுமிருப்பிலும் ௮ஞ்ஞா 

னத்தால் மறைக்கப்பட்டதாய் ஒளிர்விபபதின்ராம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! பிரகாசசொருப ஆன்மாவின்சண் ௮ஞ்ஞான த்தால், 

ஆக்கும் ஆவரணம் சமபவியாது ? 

சமாதானம் :--2ஹ தேவராஜாவே! இனத்தில் ௮ர்.தகாரரூப சாகு சூரியனை 

யாசிரயித்இருர்.து அச்சூரியனை 2ய மறைக்கும. அதுபோல அஞ்ஞான ௮வஸ்தை 

யின்கண் பிரசாசசொருப ,ன்மாவை ஆசிசயித்திருந்து அஞ்ஞானம் ௮வ்வான் 
மாவையே மறைக்கும, இசகாரணம்பற்றியே சால் தாத்தின்கண் அஞ்ஞானத்தை 
sara சுவவிஷயமெனக் கூறப்பெற்றுளது கருத்திதவாம்:--௮ுதகாச 

மானஅ எவ்வில்லின்கண் இருக்குமோ ௮வவிலலை மறைக்கும். ௮ து£2பால, ௮ஞ்ஞா 
னமூம் ௮ந்தகாரரூபமாமாதலின் சுத்த அன்மாவைப பற்றியிருர்.து ௮தனையே 

மறைக்கும், 

இப்போது முன்னர் மொழிந்த ஆன்மாவின்௧ண் உல௫ன் ௮த்தியாசோப 
த்தை ௮பவாதஞ்செய்தலை நிரூபிபபாம் ஹே இந்திரசே / சூரியனுடைய ஆத 

பத்தின்கண்ணும் சூரியனிடத்தும் பிரகாசப்பெற்றி சமானமேயாயினும், சரிய 

பகவானே பூரணப்பிரகாச சொருபராம். சூரியனுடைய ஆதபம் பூரணப்பிரகாச 

சொருபமன்றாம்; மற்றோ, பரிசசின்னப் பிரகாசரூபமாம், ௮துபோன்றே வாச்சாதி 

இச்இரியங்களிடத்2,த ஆன்மாவின் பிரகாசம் பூரணமாயின்றாம்; மற்றோ, பரிச் 

சின்னப் பிரகாசமாம். ஆரர்தசொருப ஆன்மாவே பரிபூர்ணப் பிரகாசமாம், இவ் 

வாரந்தசொரூப ஆன்மா ஒவ்வொரு வாக்காதி இந்இிரிபங்களிடத்தே யிருப்பினும் 

உண்மையாய்ப் பரிபூர்ணமேயாம் என்றாலும், ய ரன்வாக்காயுள்ளேன் யான் சுரோத் 

இசமாயுள்ளேன் என்பதா விபரீ சஞானங்கட்கு விஷயமாய் ன்மா பரிச்சின் 

னம்போலப் பிரதிதியாம். பரிபூர்ண ஆன்மாவின்சண்ணே பரிச்சின்னஇருஷ்டி 

ஜனன மாணரூப சம்சாரகாரணமாமா தலின் ௮.றிஞன் ஆன்மாவைப் பரிச்சின்ன 

மாப்ப் பார்ச்கலாகா.து; மற்றோ, யாண்டும் பரிபூரணமென வ காணவேண்டும். 

இப்போது வாக்காதகளோடு தாதாத்மிய ௮த்்இபாசத்தால் ஆன்மாவின்சண் பரிச் 

சின்னத் தன்மை யுண்டாயதை நிருபிப்பாம்:--2 தவராஜா வே! ஒரே தேவதத்தன்



hata. ப்ரீ ஆதிம்புர்ணம்: [ன்க்ன்யத 

அன்னாஇகளைச் சமைப்பானாயின் ௮வனை யடுவோனென்பர், படி.ப்பானாயின் பாட 
கனென்பர். ஆகையால், 1050007 fing sare gi G தவதத்தனிடத்தே ௮டுவோ 

னென்வுஞ் சத்தத்தின் பிரவிர்த்தியண்டாம், பாடரூபக்கரியையைக்கவர்ந்.து பாடக 

சப்தத்தின் பிரவிர்த்தியுண்டாம், பாகரூபக்கரியையையும் பாடரூபக்கிரிடயையையும் 
அற்றிருக்கும் தேவதத்தனுடைய வடிவத்தின்கண் பாசகன் பாடகன் என்னும் 
பெயர்கள் பிரவிர்த்தியா. ஆகையால், பாச பாடக நாமங்கள் தேவதத்தனுடைய 
பரிச்சன்னத்தன்மையைப் 3போஇப்பனவாம்; பரிபூர்ணத்தன்மையைப் போஇப்ப 
னவன்றாம். ஏனெனின், பாசக சப்தத்தானும் பாகக்கரியை Ala. தேவதத்த 
னுடைய போதமேயுண்டாம்; பாடக்கிரியை விசஷ்ட சேவதத்தனுடைய போத 

முண்டாகாது. ௮க்கனம் பாடக சப்தத்தாலும் பாடக்கிரியை விசிஷ்ட தேவ 
தத்தனுடைய போதமேயுண்டாம், பாகக்கிரியை விசிஷ்ட தேவதத்தனுடைய 
போதமுூண்டாகமாட்டாது. கையால், பாசக பாடக நாமங்கள் தேவதத்த 
னுடைய பரிச்சின்னத் தன்மையைப் போதஇப்பனவாம். ௮.துபோல வாக்காதி 
நரமங்களும யாதேனும் ஒரு நிமித்தத்தைக் கவர்ந்து ௮ன்மாவின்சண்ணே பிர 

விர்த்தமாமன்றிச் சுத்த ,தன்மாவின்கண்ணே பிரவிர்த்தமாகா, கையால், சம் 

பூர்ண வாக்காதி நாமங்கள் தன்மாவின் பரிச்சின்னத் ।சன்மையைப் போதஇப்பன 

வாம். எந்த எந்த நிமித்தத்தைக் சவரர்து வாச்காகி காமங்கள் ஆன்மாவின் 

சண்ணே பிரவிர் ச்சமாமோ ௮ந்த அர்த நிமித்கத்தை யிபபோது கிரூபிபபாம்.-- 

இவ்வாநந்த சொரூப ஆன்மா சப்தோச்சாரணரூப வியாபாரத்தை௪ செய்வதால் 

வாக்கென்னும் பெயசையடைவர். இப்பரமான்ம தேவர் கடபடாதஇ சர்வ பதார்த் 

தங்களைக் கவர்வசாதலின் ஹஸ்தமென்லும் பெயரைப் பெறுவர். இவ்வாநந்த 

சொருப ஆன்மா மார்க்கத் தின்கண்ணே செல்லுமாதலின் பாதகாமத்தைப் பற் 

றும் , மலாஇகளின் பரித்தியாகவாயிலாய்ச் சர்வப் பிராணிகளையும் பாலனஞ் செய் 

யுமாதலின் பாயுவென்னும நாமத்தைப் பற்றும் ; சர்வப்பிராணிகட்கு மாநந்த 

உற்பத்தியைச் செய்தலின் செசுனமென்னும் பெயசைச் செறியும்; ஜீவர்களின் 

புண்ணிய பர்வரூப பலமாய சுகதுக்க போகங்களின் ௮.இகாரியாதலின் உபஸ்.த 

மென்னும் பெயரையுறும். இங்கனம் வாக்காஇிய கார்மேக திரியங்களோடு தாதா 

மிய ௮த்தியாசத்சால் ஆன்மாவின்கண் வாக்காதி சப்தங்களின் பிரவிர்த்தி காண் 

பிக்கப்பட்டது. இப்போது சரொணாதி ஞான இர்திரியங்களோடு தாதாத்மிய 

௮த்இயாசத்தால் ன்மாவின்,ண்ணே கரொணாஇ சப்தங்களின் பிரவிர்த்தியை 

நிரூபணம் செய்வாம் :--ஹே தேவசாஜாவே? இவ்வாகந்த சொரூப .தன்மா கந் 

த.த்தைக் கவாதலின் காணமென்னலும் பெயரைப் பெறும்; காண்டுன்ற பதார்த் 

தத்தைச் சங்கையற்றதாய்க் கூறுமாதலின் சக ஈவெனச சாற்றப்பெறும்; சப்த 
தைக்கேட்குமாதலின் சுசோத்தாமென்னும் பெயரைப் பெறும்; மதுசாதி ஆறு 

இரசங்களைக் கவருமாதலின் இரசனமென்னும் பெயரைப் பெறும், சதோஷ்ண 
ஸ்பரிசத்சை யலுபவிக்குமாதலின் அவக்கென்னும் பெயசைத் தொடரும். இப் 
போது ஆன்மாவின்கண் பிராண அந்தக் காணங்களின் காமங்கள து பிரவிர் துதியை 
நிரூபிப்பாம் :--2ஹ தேவசாஜாவே.! இவவாரர்த சொரூப ஆன்மா சரீரரூப 

யந்திரத்தின்கண் அஇசெயமாய்ச் சலிக்குமாதலின் பிராணனென்னும் பெயரை



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிகதாரண்ய உபநிட ௩௪௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 343 

யடையும், சம்பூர்ண ஜகத்தை விகற்பஞ் செய்யுமா தலின் மனமென்னும் பெயசை 
மருவும், ஸ்திரியானவள் கர்ப்பத்தைத் தரிபபதேபோலதச் தனது சொருபத்தின் 
கண்ணே சம்பூர்ண ஜகத்தை வாதனைவடிவமாய்த் தரிக்குமாதலின் தியென்னும் 
பெயல்ரச் சேரும், ௮னுசந்தானரூப விருத்தியின்கண் இலங்குமாதலின் சத்த 
மென்னும் பெயரைச் செறியும், யானென்லும் சாமம் எல்லாப் பிராணிகளுடைய 
ஆன்மாவின் போதகமா மாதலினானே உலகத்தின்கண் 8 யார்என எவராலேனுங் 
கேட்கப்பெற்றவன் யான் தேவதத்தன் என விடை யளிப்பன்; ௮வ்விடையின்சண் 
யானென்னும் சப்தத்தை முன்ன ருசசரிப்பன்; தேவதத்த சபதத்தைப் பின்ன 

ருசசரிப்பன்; அகையால்,.யான் என்லும் சப்தம் சர்வப் பிராணிகளின் ஆன்ம 

வாசகமாம். ஜேஹே தேவசாஜாவே 7 வாக்கே முதலாய் எத் துணை சாமங்கள் முன் 

னர் மொழியப் பெற்றனவோ ௮ரஈநிய தேவமனுஷ்ய அசுரர் முதலிய காமங்கள் 

யோ அவையாவும் பரிசசின்னரூபமாய் ஆன்மாவைப போஇப்பதாமன்றிப் எவை 

பரி பூர்ணரூபமாய்ப போ திபபதாகாது. ஆகையால், வாககாதி சபதங்களின்! வாத் 

தமாய பரிசசின்ன ஆன்மாவானது ௮றிஞராலறிய யோக்கயமன்ராம; மற்றோ, 

பரிபூர்ண ஆன்மாவே யறிய யோககியமாம். ஜலராப உபாதி பேதத்தால் ஒசே 

சூரிய பகவான் ௮0ேக பிரதிபிமப ரூடமாய்ப பிர தீதியாவர், ஜலராப உபாதி நீங் 

இன் அவ்வெல்லாப பிரதஇபிம்பங்களும பிமபரூப சூரியனிட ததே ஒருமையை 
யடையும்) அதுபோன்றே ஓரே ௮கநத சொரூப ௮ன்மா உபாதி சம்பந்தத்தால் 

முன்னாப்புகன்ற வாக்காதி விசேவராபசுதை யடை யும; ௮ஈதக்காணாதி யுடா இகள் 

நீங்கன் ௮வ்வெல்லா வாக்கா திகளும் விசேலவரப ௮ன்மாவின்சண் ஒருமையை 

யடையும், we sensu wl prem genital சொரூபமா யறிய யோக்கியமாம், 

ஹே தேவசாஜாவே / ஒசே மகாகாசம, கடாகாசம, மடாகாசம், இருகாகாசம் 

என்பதாதி விசேஷரூபங்களில ௮னுகதமா மாறுபோல, ஓரே ஆரந்தசொருப 

ஆன்மா வாக்காதி சாவ விசேஷ ரூபங்களி லனுகதமாம, சஜாதிய பேதம், விஜா 

இய பேதம, சுவகதபேதம என்னும மூவகைப் பேதங்களறறதாம்.' ஏனெனின், 
சர்வ ஜீவர்களிடத்தே இவ்வார தசொரூப அன்மா யானெனனும் சப்தத்தற்கும் 

யானென்னும் ஞானத்திற்கும் விஷயரூபமாய்ப பிரதீதியாமாதலிற் பரிபூர்ண 

௮ர்த்தத்தைப போதிப்பதாய ஆன்ம சபதமும் அதனையே இலக்ஷணா விர்த்தி 

யாற் போதிப்பதாய ௮கம சபதமு1ம என்னும் இவ்விரண்டாலுமே மதிமாயாய 

புருஷன் பரிபூர்ண ஆன்மாவை யறிவன். 

சங்கை ---ஹே பகவன் 1 அநேசு புருஷா தமது சரீ. ரங்களிடத்தே யான் 

பிராஹ்மணன், யான் தூலன் என ௮கம்சப்தப் பிரயோகம செய்வர். ஆண்டுக் 

கூறும் புருஷரின் வேற்றுமையானும அகம்சபத பேதத்தானும் அகம்சப்த அர்த்த 
ரூப சரீரபேதமே காணப்பெறுன்றத; அதுபோல அகம்சப்த ஆன்ம சப்தம் 
களின் வக்தாக்களின் பேதத்தாலும், ௮கம்சப்த ஆன்மசப்தங்களின் பேதத்தா 

னும், ௮கம்சபத ஆன் மசப்தங்களின் ௮ர்த்தரூப ஆன்மாவிற்கும் பேத$மயுண் 

டாம்,



௩௪௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [நாள்ளவது 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே ! வக்தாக்களின் பேதத்தாஅம்] சப்தப் 

பிரயோக பேதத்தாளனும் பதார்த்தங்களின் பேதமேயுண்டாமென் ௮3 நியுமம் 
யாண்டும் சம்பவியாது. ஏனெனின், ஒசே கடவியபச்தியின்கண் அ்கேச் புருஷர் 

கடமெனவும் கலசமெனவும் வேறு வேறாய சப்தோச்சாரணஞ் செய்யுமிடத்தே, 
கூ.றியவர்க்கும் சப்தங்கட்குமோ பாரஸ்பசம பேதமாம். ஆனால், கடவியக்தி பேதிப் 
பதின்றாம்; மற்றோ, ஒசே கடவியக்கதி சர்வ சப்தங்களிற்றோற்றும்; ௮ங்ஙகனே சர்வ 

புருஷரும் ஆன்மாவை ௮௧ம் ரூபமாயும ஆன்ம ரூபமாயும் கூறுவர். ஆண்டு வக் 

தாக்களுக்கும் ௮கம்சப்த ஆன்ம சப்தங்கட்கும் பாஸ்பாம் வேற்றுமை யுளதா 
மெனிலும், ஆன்ம சப்தத்திற்கும் ௮௧ம் சப்த.த்திற்கும் இலக்ஷியப் பொருளாய 

ஆன்மாவிற்குப்பேதம சம்பவியாது ; மற்றோ, ஒரே ௮கந்தசொருப ஆன்மா சர் 
வப் பிராணிகளின் ௮கம் சபதத்தின்கண்ணும் ஆன்ம சப்தத்தின்கண்ணும் ௮னு 

கதமாய் (தோடர்ர்து) இலங்கும. ஆகையால், வக்தாக்களின் பேதத்தானும் சப்த 

பேதத்தானும் ஆன்மாவின் பேதமாகாது ; மற்றோ, ஓரே யான்மா சர்வப் பிராணி 

மாத்தத்தே வியாபகமாம். கருகத் தன்கண் இசாநின்ற அகாசத்தைக் இருகாகாச 

மென்பர், மடத்தின்கண்ணுள்ள ௮காசத்தை மடாகாசமென்பர், கடத்தின்கண் 

ணுள்ள ஆகாசத்தைக்கடாகாசமென்பர்; ௮வற்றுள் கடாகாச சத்தத்தின்பொருள் 
armas ஆகாசமாம்) மடாகாசத்தின்பொருள், மடோபகித ஆகாசமாம். இவ 

விரண்டிற்கும் பாஸ்பரம்பேதம் சம்பவிககுமேலும் ஆகாச சப்தத்தின் ௮ர்த்சமாய 
சுத்த மகாகாசத்திற்குபபேதம் சம்பவியாது. அதுபோன்றே முற்கூறிய வாக் 

காதி நாமங்களின் பொருளாய விசிஷ்டான்மாக்கடகுப பரஸ்பசம்பேதம் சம்பவிப 

பினும், ஆன்ம சப்தத்தின் ௮கம்சப்தத்தின் அரத்தமாய சுத்தாத்மாவின் பேதஞ் 

சம்பவியாது ) மறறோ, சர்வ ஜகத இன்கண்ணும் ஆன்ம சப்தத்தின் ௮கம் சப்தத் 

இன் பொருளாய சுத்த ஆன்மாத்தொடர்ர்துளது. ஹே தேவசாஜாவே! ஆன்ம 

சப்தத்தின் ௮சம் சப்தத்தின் அர்த்தமாய சுத்த ஆன்மாவை யாம் உம்பொருட்டுக் 

கூறினேம்; இச்சுத்த ஐன்மாவின் சா௯நாத்கார உபாயத்தை முமுக்ஷஈ॥ ஜனங் 

கள் செய்தல் தகுதியாம். ,ஐன்மாவின் வேராய சப்தா விஷயங்களின் அடை 
வின்*.பாயத்ல த அதிகாரிகளாற்றல் ௮யோக்கியமாம். ஏனெனின், சாஸ்இரத் 

இன்கண்ணே மதஇமான்கள் இங்கனமியம்பியுள்ளார் :--எப்பொருளடைவின் பிற் 

கணத்தே சுகப்பிராப்தியுண்டாமோ, ௮ப்பொருளடைவின்பொருட்டே மதிமா 

னானவன் முயல்க, எப்பொருளடைவின்பின் துக்க ௮டைவுண்டாமோ, அப்பொரு 
ளடைவின்பொருட்டு மதிமான் முயலற்க; மற்றோ, ௮ப்பொருள்களை நீககுவான் 

முயல்கவென, ஆண்டுச் சத்தா இவிஷய அடைவின்பிற்போ அயிர்கட் சன்பமுண் 

டாவதின்றாம்; மற்றோ, ௮நர்தவகையாய துக்கத்தின் ௮டைவேயுண்டாகசன்றது, 
ஆகையால், சப். தா.திவிஷப அடைவின்பொருட்டு முயலுதல் பயனற்ற காரியமாம். 

ஆன்மாவின் சாக்ஷாத்காச ரூபப்பிராப்தியின் பிற்காலத்தே ஜீவர்கட்கு நிர.சசய 
ஆரந்தப் பிராப்இயுண்டாமாதலின் தரர். தசொரூப ஆன்மாவினடைவின் பொரு 
ட்டே மதிமான்கள் முயலுதலுசதமாம், ஹே தேவசாஜாவே ! சப்தஸ்பரிசாஇி 
விஷயங்கள் பரிணாம காலத்தில் துக்ககா.ரணமா மாதலின் மதிமான்களாய புருஷர் 

அடைய யோக்யெமன்றாம் ) ௮ங்கனமே சப்தஸ்பரிசாதஇு விஷயபோசு சாதனங்



அத்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 345 

கஸாய அலசரீரம் சூக்குமசரீரம் காணசரீரம் என்னும் மூவகையாய சரீ.சஙகளும் 

போகப்பிராப்தி வாயிலாய் உத் தாகாலத்தின்கண்ணே அரந்தவகையாய IESE 

களின் காரணமாம், அகையால கூறிய மூவகையாய சரீ சங்களையும் ௮இகாரியடை 

தல் த்கு இயன்ளாம் ; மற்றோ பரித்தியாகம் செய்யயோக்கயமாம். ஒரு அநந்த 

சொரூப ஆன்மாவே அதிகாரி புருஷராலடைய யோக்கயமாம். ஆகையால் ஹே 

தேவராஜா?ே ' சப்தாதி வியங்களே முதலாய்க் காரண சரீரம் வரையினு முள்ள 

சர்வ இருசியப் பிரபஞ்சங்களையும் பரித்தியாகம் செய்து இச்சங்காதத்தின்கண் 

இசாநின்ற ௪ச்சிதாகந்த சொரூப ஆன்மாவை யெப்போது இப்புருஷன் ௮,றிகன்ற 

னனோ ௮ப்போு சர்வ பதார்த்தங்களிடத்தே சச்தொரர்சு சொரூபமாய் ஆன் 

மாவை யறிதலில் இபபுருஷன் சமர் ததனாவன். உலூன்சண் ணே ஒருவனுடைய 

Gar (us) Pig cher pw வெளியே யெங்?கலும் போய்விடின் ௮வன் ௮க்கோ 

வின் அடிச்சுவடுகளையறற பூமியைப் பார்த்து, இக்கிழககுத் இசையிலெனது கோ 

சென்றிருக்கின்றது வறெத்திசையிலும் செலலவில்லை யெனத்துணிஈத ௮ம்மார்க் 

க.த2,த பையப்பையச்செல்லின் ௮வன் அக்கோவையடைவன். ௮துபாலவே ௮ 

காரிகளா லடையத்தக்கதாய இசகூட்டததின்சண் இராநின் ற ஆாந்தசொருப 

ஆன் மாவைப் புருஷன் துணிவனேயாயின் சாவபூதப பிராணிகளிடத இசாகின்ற 

சசசிதானகத சொரூப அன்மாவையும சாகஷாக்காரம் செய்யக் கூடியவனாவன். 

இச்சங்காதத்தின்௧ண் இராநின்ற ௮ன்ம ஞானததாலன்றி யாண்டும் கிறைந்த 

வடிவமாய் அ௮ன்மாவின் ஞானமுண்டாகாது. கருத்திதுவாம் :--௮ஈதக்காணரூப 

மார்க்கத்தின்கண் கோவின் ௮டிசசுவடு?பாலச சாக்ஷிரூபமாயிசாகின்ற தன்மாவை 

யதஇிகாரியானவன் நிசசயம் செய்யின் ஸ்தாவசஜங்கமரூப FLO LK oo RESO SE FE 

சிதாராஈத ஆன்ம சொரூபமாய் நிசசயஞ்செய்வன். ஆகையால், ஹே தேவசா 

ara! அ௮வ்வாகந்த சொரூப அன்மலாபத்திற்கும மேலாயிவ்வுலகின் சண்ணே 

வேறொரு லாபப்பொருளின்றாம ; மற்றோ ஆர தசொருப அன்மாவின் அடைவே 

பசம இலாபமாம். ஆந்த சொரூப ஆன்மாவை யடையின் லெள?க யசசு£ர்த்தி 

யாதி அற்ப பதா£த்தங்களியாவும் ஆன்ம ஞானியையடையும், கருத்திதுவ*% — 

லோகத்தின்கண்ணே யுள்ள மனுஷ்யா இகளினுடைய பா தங்களியாவும் யானையடி. 

யிலடங்கும், ௮ங்கனே ஆன்ம ஞானரூப பலத்தின்கண்ணே சர்வ கர்மங்களின் 

பலன் ௮ர்தர்ப்பாவமாம ; ஆகையால் ஆன்மாவின் வேறாய சகல பதார்த்தங்களையும் 

பரித் தியாகம் செய்து ஆகக சொருட ஆன்ம ஞானத்தையே அவயம் சம்பா 

இத்தல் se Buri. 
இப்போது இபபொருளையே வெளிப்படுத்தும் பொருட்டுப் புத்திசாஇ சர்வப் 

பிரிய பதார்த்தங்களிலும் ஆன்மாவின்கண் முக்கியப் பிரியத்தன்மையைக் காண் 

பாம்: ஹ தேவராஜாவே £ உல௫ன்சண்ணே ஆன்மாவையும் பிரியமென்பர், 

புத்தராதி பதார்த்தங்களையும் பிரியமென்பார்; ௮வ்விரண்டினும் ஆன்மாவோ கிரூ 

பாகப் பிரீதிவிஷயமாம் ஆதலின் அதிசயமாய பிரியமாம் ] மைந்தர் முதலிய 

பதார்த்தந்களோ சோபா இகப் பிரீ இவிஷயமாம் ஆதலின் ௮இசயமாய பிரிய 
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௩௪௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். ' [நாள்சங்து 

மன்றம். இப்போது புத்திராதி பதார்த்தங்களிடத்தே சோபாஇருப் பிரீதி 

விஷபத் தன்மையைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே தேவசாஜாவே! புத்இரனிடத்தே, 

ஸ் திரீயினிடச்சே, தனத்கினிடத்தே, உறவினரிடத்தே, உலகருக்குப் பிரீ தியுண் 

டாவது ஆன்மாவாய தன் பொருட்டேயாம் ்பு த்இரா இகளின் பொருட்டன்றாம். 

பு,.த்.தராதகளின் பொருட்டே. யந்தப் பிரிஇயுண்டாமாயின், வைரியின் மைந்தர் 

களிடத்தும் ௮ர்தப்பிரியத்தன்மை யுண்டாகவேண்டும்; ஆனால் வைரியின் புத் 

Siri stor யெப்புருஷனும் பிரியமென ௮கேரிப்பதின்றாம் ; ஆதலின், புத்திராதி 

களிட த்தேயுள்ள புருஷனுடைய பிரியத்தன்மையானது தனது ஆநந்தத்தின் 

பொருட்டாம். தனதாத்மாவின் கண்ணுள்ள பிரியத் சன்மை வேறொன்றின் 

ஆரர்தத்தின் பொருட்டன்றாம். ஆகையால் ஆரந்தசொரூப ஆன்மாவின்கண் நிரூ 
பாதிகப் பிரீதி விஷயத்தன்மையுள.து, புத்திராஇகளிடத்தே சோபாதிகப் பிரீதி 

விஷயத்தன்மை யுளகாமென த்துணியப்பெற்றதன்றோ ? இக்கா.சணத்தானே ௬௫ 

இயின்சகண்ணே புத்இராஇ சர்வ பதார்த்தங்களினும் ஆன்மாவை ௮ இகபபிரிய 

மெனக் கூறப்பெற்றுளஅ. ஹே தேவசாஜாவே.! ஆன்மாவை யூேக்ஷித்துப் 

பு.த்தராதியா பாடுயமா மாதலின் ௮வர்களிடத்தே சோபாதிகப பிரீதி விஷயத் 

தீன்மையாம். ௮வ்வாறே ௮ன்மாவை யபேச்ஷித்.துப் பிராணா இகளும் பாகியமாம்) 

ஆகையால் அ௮வற்றினிடத்தும் சோபாதிகப் பிரீதி விஷயத்தன்மையே யுளது. 

இப்போது பிராணாதிகளின் பாய ததன்மையை நிருபிப்டாம் :--ஹே தேவா 

ஜாவே! தூலசரீராகாச பரிணாமத்தையடைஈத சப்தாதி விஷயங்களினின்றும் 
பிசாணவிசஷ்ட இர் திரியம ௮ஈதரமாம (உள்ளாம்); ௮வ்விர்இரியத்தினின்றும் சங் 

கற்பவிகற்பரூபமனம் ௮ந்தரமாம்) ௮பமனத்தினும் கிச்சயரூப புத்தியந்தாமாம்; 

அட்புத்தியினின்றும் ௮கங்காச விசஷ்ட ஜீவன் ௮ஈதரமாம்; ௮ச்சிவனினின்றும் 

அவ்வியாகருதமென்னும காரணாஞ்ஞானம் ௮ர்தரமாம) அக்கா. சணாஞ்ஞான த்தி 

னின்றும் சுத்த ஆச்மா ௮ர்தாமாம்) ௮ச்சு த்தாத்மாவினின்றும் உள்ளே யாதொரு 

பதார்த்தமுமின்றாம். இப்போது இபபொருளையே யூகத்தால் கிருபிப்பாம் -— 

ஹே தேவாராஜாவே ! கடத்தைக் காண்போன் கடரூப விஷயத்தினின்றும் உள் 

ளாவதேபோல இவ்வாநந்த சொரூபான்மா நேத்திராதி இரதிரியங்களின் வாயி 

லாய் ரூபா இிவிஷயங்களை யறியுமாதலின் இருஷ்டாவாய ஆன்மாவிறகு விசேஷண 

மாய இந்திரியம் ரூபாஇகளை யபேச்ஷித்து அந்தாமாம் (உள்ளாம்). இவ்வாநந்த 

சொருபான்மா மனத்தால் இந்இரியத்தை யறியுமாதலின், காணும் ௮ன்மாவின் 

விசேஷணமாயமனம் இந்திரியத்தை யபேக்ஷித்அ.ஆக்தாமாம். இவ்வாரந்தசொரூ 

பான்மா நிச்சயரூப புத்தியால் மனத்தையறியு மாதலின், காணும் ஆன்மா விசே 
ஆணமாய புத்திமனத்தை யபேக்ஷித்து தர் தரமாம். இவ்வாரந்க சொரூப ௮ன்மா 

அகங்காரவிஷெட ஜீவரூபத்தால் ௮ப்பு த்தியையறியுமா தலின், காணும் ஆன்மாவின் 

விசேஷணமாய ஜீவன் புத்தியை யபேக்ஷித்து ர்தரமாம். இவ்வாரஈத சொருப 

ஆன்மா அகங்கார விரிஷ்டஜீவனைக் கா.ரண அஞ்ஞான உப௫த சாக்ஷிரூபத்தால் 
அறியுமா தலின், காணும் ஆன்மாவின் விசேஷணமாய அஞ்ஞானம் ஜீவனை யபே 

க்ஷித் து ஆர் தசமாம். இவவாரந்த சொரூப அன்மா தனது சொப்பிரகாச சொருபத்



அத்தியாயக்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩௪௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3௪ 

தால் ௮வவஞ்ஞான த்தை யொளிர்விக்கு மாதலின் காரணாஞ்ஞான தஇலும் ஆன்மா 
ஆஈ.தரமாம். அன்மாவினும் ஆந்த. ரமாய வேறெப் பொருளுமின்றாம் ; மற்றோ 
ஆன்மாவை யபேச்ஷித்து அஞ்ஞானாஇி சர்வ பதார்த்தங்களும் பாசமாம் ; ஆன் 
மாவே யாவற்றினும் ஆந்தாமாம்; இக்காணத்தானே ஆன்மா அந்த சொருப 
மாம். ஆன்மா அந்த சொருபமாதலிற்றான் புத்திராதியே முதலாய் காண 
அஞ்ஞானம் வரையுமுள்ள சர்வ பதார் சதங்களினும் ௮இிசயமாய பிரியமாம, 

சங்கை :--ஹே புகவன் ! ஆன்மா வொன்றே பிரியமாம் என்னும் இக்நிய 
மத்தைத் தாங்கள் கூறினீர்கள்; ௮து சம்பலியாஅ. ஏனெனின், முக்யெப் பிரியத் 
தன்மை அன்மாவின்கண்ணேயாம், புத்திசாஇகளிடத்து ஆகாதென்றாலும் 

கெளணப் பிரியத்தன்மை மைந்தர் முதலியோரிடத்தேயும் சம்பவிக்குமா தலின், 

புத்திராதி பதார்த்தங்களும் பிரியமாம், 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவாய இரதிசசே ! சுருதியின்கண் ஆன்மா 

வினும வேரூய சர்வ பதார்த்தங்களையும் ௮ழியுர்தன்மை யுடையனவெனக் கூறப் 

பெற்றுளதாதலின், ஆராய்ந்து பார்க்ன் புத்தா பதா£த்தங்களிடத்ேே கெள 

ணப பிரியத்தன்மையும் சமபலிக்காது. எபபுருஷன் ஆன்மாவினும் வேறாய சரீர 

Year தனா சகளைப பிரியமென்கின்றா2னோ அப்புருஷனுடைய சரீர புத்தா தனாதி 

யாவும் ௮வசியம் ௮ழிவை யெதிர் பாபபன?2வபாம். கருத்திதவாம :--எப்பு த் 

இரதனாஇகளை புலகர் பிரியமென அ௮ங்கேரித்து உள?சா அவையாவும் ௮ழிவை 

யுடையனவாதலின், ௮வறறின் வி2யாகம் ௮வசியமுண்டாம். ஒருகால் இவனி 

ருக்கப புத்திராஇகள் போய்விடும, ஒருகால் ௮வையிருபப இவன் சென்றுவிடு 

வன் ; இவவிருவகையாய வியோகத்தால் ஜீவர்கட்கு ௮ஈந்த அக்கங்களின் பிசாப்தி 
யுண்டாமாசலின், புத்திராதி பதார்கதங்களிடச்தே புத்திமான்களாய புருஒருக் 

குப் பிரீ தியுண்டா தல், அயோக்கியமேயாம் ; மற்றோ காசமற்ற தாந்த சொரூப 

அஆன்மாவின்கண்ணே மதிமான்கடகுப பிரீ இயுண்டாதல் யோக்கியமாம், கை 

யால் ஹே தேவசாஜாவே / எவன் கேவலம ஆன்மாவையே பிரியமென வறிகின் 

றன?னோ அவ்வறிஞன் சமீபத்தே சென்று எபபுருஷனும் ஆன்மாவினும் வேருய 

புத்தரொதஇி பதார்த்தங்களைப் பிரியமெனக கூறக் கூடாது); ஒருகா லங்கனங் கூறு 

வானாயின் ௮வனது பொய்ம மொழியைப பொறுக்காதவனாய் ௮வ்வறிஞன் 

நினது பிரிய புத்தராதகள் நாசவான்௧களாம் என ஒருகாற் கூறுவானாயின் 
௮வ்வறிஞன் வசனத்தால் விரைவாகவே ws BIT இகள் சாசமடையும்,. எவ 

னேனும் ஒரு மூடன் ஈயத்தை வெள்ளியென நினைச்து, ஒரு பரீக்க புருஷனி 

டத்தே சென்று இது வெளளியெனக் கூறுவானாயின் ௮பபுருஷலுடைய பொய்ம் 

மொழியைப் பொறுக்காதவனாப பரீக்ஷகன் இஃதியமேயன்றி வெள்ளியன்றாம் 

எனக்கூறின் ௮ம்மொழியால அபபொய்வெள்ளி யழிஈதே போமன்றோ ? ஆகை 

யால் ன்மாவைப் பிரியமெனவுணாந்த அறநிஞன்பாற்சென்.ு பு.த்.திசா.தி யனான்ம 

பதார்.த்.தங்களைப் பிரியமெனக் கூறக கூடாது. ்



௩௪௮ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

சங்கை :--ஜஹே பகவன்! அன்மாவைப் பிரியமென வுணர்ந்த அறிஞன் 

வசனமாத்திரத்தான் புத்திராதி யனான்ம பதார்த்தங்களின் காசம் சம்பலிக்காு, 

சமாதானம் :--ஹே தேவராஜாவே ! எவ்வறிஞன் .௮ன்மா வொன்றையே 

பிரியமென்றறிகின்றனனோ ௮வ்வறிஞன் இப்பு த திசாதிபதார்த்தங்கள் விசராசமுடை 

யனவாம் என்னும் வசனமாத்தரத்தால் ௮வற்றை நாசஞ்செய்யச் FLOM SCH. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ? ௮றிஞனே இராகத துவேஷாஇ யற்றவனாயிற்றே 
தயாளுவாயிற்2ற ௮ங்கனமிருப்ப உன்னுடைய புத்தராஇசள் சாசவானென்ளுக் 

கட வசனத்தை எங்கனம் கூறுவன். 
ரீ 

சமாதானம் :--2ஹ தேவசாஜாவே ! ஒருகாலறிஞன் இவ்வகையாய வசனத் 

தைக் கூருஇருப்பினும் ௮றிஞன் சமீபத்ேே சென்று பொய்ம் மொழி புகலற்க ; 

ஏனெனின், சுருசியின்கண்ணே பிரஹ்ம ஞானியைப் பிர ஹ்மமெனக கூறப்பெற 

றுளதாதலின், எங்கனம் பாமேறவசா வ௪ன உசசா.ரணமின்றியும் உயிர்கட்குப 

புண்ணியபாவபலமாய சுகதுககத்தைக்கொடுக்கன்றனசோ ௮ங்கனம், பரமேஸ்வரா 

சொருபமாய இவ்வறிஞனும் வசன உசசாரணமின்றியே புண்ணிய பாவபலமாய 

சுகதுக்கக்தைக் கொடுபபர். ஸ்ரீ கங்காதேவியின் தீரத்தே நிவாசம் செய்து 

கொண்டு எப்புருஷன் பாவகாமத்தைச செய்கின்றனனோ ௮வனுக்குத் அக்க ௮டை 

வுண்டாம்) யாவன் ஆண்டு கிவாசம செய்துகொண்டு புண்ணிய காமத்தைச செய் 

இன்றனனோ ௮வனுக்குச௪ சுகத்தினடைவு உண்டாம் ;) ௮ங்கனமே அறிஞன் சமீபஞ் 

சென்று யாவன் சத்தியயசன உசசாரணரூப சுபகர்மத்தை௪ செய்கின்றன 2 

அவளுச்குச சுகத்தினடைவு உண்டாம; யாவன் ௮சததியவசன உச்சாணரூப 

அசுப கர்மத்தைச௪ செப்கின்றன சீனா HUMES துகக௮டைவு உண்டாம் ஆத 

லின், ஸ்ரீ கங்காதேவியைபபோல அ௮றிஞனிடததும், நிர்த்தயைத்தன்மைரூப 

தோஷப பிராபதியுண்டாகா.து. 

சங்கை :-2ஹ பகவன் ௮றிஞனுடைய சமீபச?தசென்று எவனேலும் புததுி 

சாதி யனான்மபதார்த்தங்களைப பிரியமெனக்கூறின் அவனுடைய புத்திசாதி பிரிய 

பதார்த்தங்கள் சாசமாம எனத்தாங்கள் கூறுதல சம்பவியாது. ஏனெனின், 

இப்பிறபபிற் செய்ச புண்ணி.ப பாவரூச கர்மம் இப்பிறபபி?ல சுகதுக்கரூப பலத் 

தையடைவியாது); மற்றோ மறுபிறப்பிலேயே சுக துக்கரூப பலத்தை யடைவிக்கும்; 
இது நாற்புகனெறியாம். 

சமாதானம் :--ஹே தேவராஜாவே! மிகுதியாய ஸ் சானங்களிலோ ம.றுபிறப் 
பின்சண்ணே புண்ணியபாவகர்மத்தின் பலமுண்டாமெனிலும் ௮.த் யந்த முக்கி 

யமாய சிலபுண்ணிய பாவகர்மங்கட்கு இப்பிறப்பில் சுகதுக்கரூப பலமுண்டாம். 

அறிஞன் சமீபத்தேதசென்று பொய்ம்மொழி கூறலும் ௮த்இயந்தம் உக்செமாய 
பாவமாமாதலின், ௮பபாவகர்மத்தின் பலமாய துக்கம இப்பிறப்பின்கண்ணே சம் 

பவிக்கும். ௮ல்லது ஸ்தாவாரூபமாய்ப்பிசசித்தமாய ௮சுவத்தம், துளசி, பிரதிமை 
முதலிய ௮ற்ப தேவதைகளின் சமீபத்2த சென்று யாவன் பொய்ம்மொழி புகல் 
வனோ அவனுக்குத் 2தவதைகள் மெளனகிரதம் பூண்டிருப்பினும் பலத்தையடை



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபதிட ௩௪௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 3F4 

விக்குமாயின், சர்வேவசைசட்கும் ஆன்மசொரூபமாய் வசன உச்சாரணாதி கியவ 

காசம் செய்வதில் ஆற்றலுற்றவனாயுழமுள்ள அறிஞன் பொய்புகலும் புருடலுக்குத் 
அக்கரூபபலத்தை யெங்கனமடைகவியான் ? மற்றோ அவயம் அடைவிப்பன, 

ஹே?தவராஜாவே! அறிஞன் சமீபத்தே சென்றுஎவ.னேனும் புத்திராதி ௮னான்ம 
பதார் த்தங்களைப பிரியமெனக்கூறுவனாபின் ௮வனது அவைசு(கூட்டங்களழிவ?த 

போல அ௮.றிஞன்பாற்சென்று எவனேனும் ஆன்மாவேபிரியமெனக்கூறின் ௮வன 

௮வைகளழிவுருவென்க ; மற்றோ ஆயுஷ்வான்களாம். ஆகையால் ஹே தேவ 

ராஜாவே? வைசாக்யாதி சாதனமறறவனாப்ப பிரிய ஆபமாய் ஆன்மாவை யறிய 

அசமர்த்தனுப் புத்திராதி பிரியபதார்த்தஙகள் நெடுகாள்வாழ இச்சையுற்றவனாய் 

இராகின்ற புருடன் பிரியமாய் ஆன்மாவையுபாசனைசெய்க, அவ்வுபாசனையால் 

அவனதபுத்தராதி பிரியபதா£த்தங்கள் நெடுராள்வசை நிலத்தே நிற்கும். 

சங்கை :--ஹேபகவன் / உண்மைஞானத்திற்கு முபாசனைக்குமுள்ள பேதத் 
தைக் கூறவேண்டும, 

சமாதானம் :--ஹேதேவராஜாவே 7? தியானஞசெய்ய யோக்கயெமாயவலஸ்து 

இருஈதபோதினும இலலாதபோகினும கேவலம் குருசாஸ்இர வசனத்தால் மானச 
ஞானமுண்டாம. ௮௩த ஞானததின்கண்ணே விசுவாசமுற்றுக் குருசாஸ் இிரங்களு 

பதேசித்த அ௮ர்த்தததின்கண் சஜாதீய வாத்திககாப பிரவாகித்தலும், விஜாதய 

விருத்திகளை நிரோதித்தலும் உபாசனையாம. சுருதியின்கண்ணே சுவாக்கம், 

மேகம், மனுடலோகம், புருடன், ஸ்திரி, இவ்வைஈதையும் ௮க்னிரூபமாய் உபா 

சனை யுரைக்கப்பெற்றுளது, ஆண்டுசசுவாககாஇக3?ளா அ௮ககினிரூப மன்ரறாமே 

னும் குரு சாஸ்தரவசனத்தால அ௮சசுவாககாதியின்கண்ணே புருஷனுககு ௮௧௫ 

னிப புத்தியுண்டாம் ௮தன்கண் 2ண விசுவாசமுறறுச் சுவாக்கா களிட 63 5 Orn 

தா அ௮க்கினியாகார சஜா தீய விாத்இகளின் பிரவாஹமழும், ௮வறருல் கடா இவிஷயக 

விஜா ய விர்த்இகளின் நிமீராதமும உண்டாம) இதனையே யுபாசனையென்பர், 

கருததிதுவாம்:--யதாரத்த ௮னுபவரூபப பிரமைஞானமோ பிரத்தியக்ஷாஇப் பிர 

மாணங்களின் ௮தீனமும் விஷயா தீனமுமாம, உபாசனையோ பிரமாண விஷயம் 

களின் ௮தினமன்றாம்; மறறோ குருசாஸ்திர வசனத்தின்௧ண்ணே விசுவாசம் 

வைத்தலாலுண்டாம் என்னு மிததுணைப2பேதமே யிரண்டிற்குமாமென்றறிக. 

முன்னர்” பிரியரூபமாய் ஆன்மாவை யுபாசனைசெய்தலின்பயன் புத்திராதி 

பிரியபதா£த்தங்களின் ஜீவனமெனப பகரப்பெற்றது. இப்போது பிரியரூபமாய் 

ஆன்மாவின் யதாரத்த அனுபவ பயனைக் கூறுவாம ஹே தேவராஜாவே 7 

எப்புருஷன் ஆரஈதசொரூப ஆன்மாவைப் பிரியரூபமா யறிகின்றனனோ ௮ப் 

புருஷன் சர்வ தேவதா சொரூபனாவன், இப்பொருளின்௧ண்ணே நீர் றிது 

மாத்திரமும் 8யபபடவேண்டாம், ஆதலின் ஹே தேவ ராஜாவே. அர்த 

சொருப ஆன்மாவின் ஞானத்தால ௮ இகாரி புருஷருக்குச சாவான்ம பாவத்இன் 

பிசாபதியுண்டாம. கூறிய பொருளானது எனது ம5னாயுக்தி மாத்திரத்தகானே 
கூறியதன் று; மறறோ இப்பொருளின்கண்ணே ஒரு புராதன கிருத்தார்ச முள.து



௩௫0 (ரீ ஆத்மபுராணம், ' (ராச்ளாவது 

அதனை நீர்கேளும். அவ்விர்த்தார்தமானது, ௮ரேசு மகான்மாக்களாய பிசாஹ் 
மண சமாஜத்தின்சண் விசாரத்தாற் கிளம்பிய அ. ஹே தேவராஜாவே ! ஒரு 
காலத்தில் ஒரு நிமித்தத்தால் ஒரு தேசத்தின்கண்ணே ௮ரேகம் பிசாஹ்மணா 

ஒருங்கு கூடினர்) அ௮ம்மறையவசோ நான்கு வேதங்களிலும், ஆறங்கங்களிலும், 
ஆறுசாஸ் இரங்களிலும், ௮,த்தியந்தம் நிபுணராம். ௮வ்வர்தணர் சமாஜத்தின் 
கண்ணே கரராவகையாய லெளகக கதைகளும், வைதககதைகளும் கிளம்பின, 

ஒரு பிரசங்கத்தை முன்னிட்டு இவ்வகையாய கதையின் பிசவிர்த்தியான அண் 

டாயது, 

இப்போதக் கதையைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே கேவராஜாவே. அவ்விப் 

பிரசர் சமாஜத்தின்கண் ஒரு வித்வானாக பிராஹ்மணர் சர்வ பிரா ஹ்மணர்களை 

யும் நோக்கி இவவினாவைக் கேட்டனர். ஹே அந்தணர் குழுக்காள ? பிரஹ்ம 

வித்தையை யறிர்த புருஷன் பிரஹ்ம ஞானத்தால் சர்வான்ம'பாவத்தின் ௮டை 

வைக் கூறுெறனன் ; ௮.சன்கண்ணே யெனக்குச் சம்சயம் உண்டாகின்றது, 
அதாவது, எந்தப் பிரஹ்ம ஞானத்தா லஇகாரிகட்குச சர்வான்ம பாவத்இன் 

அடைவுண்டாமோ, அந்தப் பிரஹ்மழும் யாசாவதொரு பதார்த்தத் தின் ஞானத் 

தாற் சர்வான்ம பாவத்2உத யடைந்ததா ? அல்லது, பதார்த்த ஞானமின்றி2ப சர் 

வான்ம பாவத்தை யடைந்ததா £? இவவிரண்டு பக்கதுள் முதற பக்ூகதை யங்க 

கரிக்2னோ, எப்பதாரத்த ஞானத்தால் பிரஹ்மத்தஇற்குச சர்வான்மபபாவம உண்டா 

யதோ அ௮பபதார்த்தங்களை நீங்கள் கூறுவிர்களாக. இரண்டாவது பக்ஷத்தை 

யங்கேரிக்கனோ, பிரஹ்மத்தின் ஞானம நகிஷ்பலமாம். ஏனெனின், எங்கனம் 

பிரஹ்மத்திற்கு ஞானத்தாலன். றிய சர்வான்மட பாவப் பிராப்தியண்டாயதோ 

அ௮ங்கனம ௮ன்னிய அ௮திகாரிகட்கும் பிரஹ்ம ஞானமின்றியயே சர்வான்மபாவ 

அடைவுண்டாம் ) சர்வான்ம பாவ ௮டைவின் பொருட்டுப் பிரஹ்மஞானத்தைச் 

சம்பாதனஞ் செய்தல் நிஷ்பலமாம. ஹே பிராஹ்மணாகளை /! யாதாவகொரு 

பதார்த்தத்தின் ஞானத்தால் பிரஹமம சர்வான்ம பாவத்தை யடைககது என்னும் 

முதற் பக்த்தின்கண்ணும் இவ்விசாரம் செய்தல் வேண்டும், ௮ர்தப் பிரஹ்மம 

தன்னிற் பின்னமாய யாதாவதொரு பதார்த்த ஞானத்தால சாவான்ம பாவத்தை 

யடைந்ததா ? அல்லது தனது சொருபஞானத்தால் சர்வான்மட பாவத்தை யடைச் 

ததா? என்லும் இவ்விரண்டு பக்ஷத்தில் முதற் பகூத்தை யங்கேரிக்கனோ, Gr 

ஹ்மஞானம் நிஷ்பலமாம்; ஏனெனின், எவவன்னிய பதார்த்த ஞானத்தால் பிரஹ் 

மத்திற்குச் சர்வான்ம பாவப் பிராப்இயுண்டாயதோ, ௮வ்வன்னிய பதார்த்த 

ஞானத்தாலே மற்றைய ௮.இகாரிகட்கும் சரவான்ம பாவப் பிராப்தியுண்டா மாத 

லின், ௮.தன்பொருட்டுப் பாஹ்மஞான தசைச் சம்பாதித்தல் நிஷ்பலமாம். ஹே 

பிராஹ்மணர்களே ! அந்தப் பிஹ்மம் தனது சொரூப ஞானத்தால் சர்வான்ம 

பாவத்தை யடைந்தது என்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தை யங்கேரிக்கிமனா பிர 
ஹ்மஞானம் நிஷ்பலமாம். ஏனெனின், எங்கனம் பிரஹ்மத்திற்குத் தனது சொரூப 

ஞானத்தால் சர்வான்ம பாவப பிராப்தியண்டாயதோ, ௮க்கனம் அன்னிய ௮ 
காரி ஜனங்கட்கும் தமதான்ம சொருப ஞானத்தால் சர்வான்ம பாவப பிராப்தி 

யுண்டாம் ) ௮தன் பொருட்டாய்ப் பிரஹ்ம ஞானத்தைச் சம்பாஇத்தல் நிஷ்பல
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மாம். ஹே தேவராஜாவே ! இவ்வாறு பிர ஹ்மத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் பாஸ் 
பரம் பேதத்தை யங்கேரித்து ௮ர்தப் பிரா ஹ்மணர் சர்வ பிராஹ்மணசை சோக்க 
கினாவினர். அவவ இகாரிகளின் வினாவைக் கேட்டு ௮வ்வெல்லா வேதமுணர்ச்த 
மறையவரும், வேறு யாதாவதொரு பதார்த்தஞானத்தால் சர்வான்மபாவத்தின் 
பிராப்தியண்டாமென்னலும் முதற்பக்ஷத்தையும், ஞானமின்றியே சர்வான்மபாவப் 
பிராப்தியண்டாமென்னு மிரண்டாவஅபக்ஷ த்தையும் விட்டொ மழித்து, அன்மா 
வின் ஞானத்தால் சர்வான்மபாவத்தின் பிசாபதியுண்டாமென்னும் மூன்றாவது 
பக்ஷத்தை wir அங்கன 2ம, ஆன்மபிரஹ்மங்களி னபேதத்தை யங்க 
கரித்.து அவ்வினாவிற்கு விடைபை விளம்பத் தொடங்கினார். 

இப்2பா௮ ௮வ்விடையைக் கூறுவாம்: -ஹே ௮திகாரிகளாய பிராஹ்மணர் 

களே! ௮ஞ்ஞானத்தாலேலும், வேறொரு பதார்த்த ஞானத்தாலேலும் அந்தப் 

பிரஹ்மம் சாவான்மபாவத்தை யடையவில்லை; மற்றோ பிசஹ்மசப்தத்தின் தன்ம 

சப்தத்தின் அர்த்தமாய தனது சொரூபஞானத்தால் பிரஹ்மம் சர்வான்ம 

பாவத்தை யடைர்கது ஆசையால, ஹே மறை.பவசே ! எவ்வண்ணம் ஆன்ம 

ஞானத்தால் பிரஹ்மம் சர்வான்மபாவத்தை யடைர்ததோ, அவ்வண்ணம் சர் 

வான்மபாவப் பிராபதியின்பொருட்டு ௮ன்னிய ௮.இிகாரி ஜனங்களும் ஆன்ம 

ஞான த்தையே சம்பாதனம்செய்க, 

சங்கை :--ஹே பகவன்! பிர ஹ்மஞானமின்றிக் கேவலம் ஆன்மாவின் 

ஞானமாத்திசத்தால சர்வான்மபாவததஇன் பிராபதி சம்பவியாது, 

சமாதானம் :--ஹ பிசாஹ்மணசே.! ௮ஈதப பிரஹ்மம் எப்பிராணிகளின் 

ஆன்மாவினும வேறன்றாம்; மற?ரோ சாவப பிராணிகளின் அதன்மசொருூபம் 

9சஹ்மமாம் ஆதலின், ஆன்மாவின் ஞான?ம பிரஹ்மத தின் ஞானமாம்; பிரஹ் 
மத்தின் ஞானமே அன்மாவின் ஞானமாம். 

இபபோச பிரஹ்மாதமாக்களின் ௮பேதத்தை யறிவிக்கும்பொருட்டு வியா 

கரண சாஸ்இரரீ தியாய்ப பிரஹ்மான்ம சபதங்களின்பொருளை கிருபிப்பாம் :-- 

அவற்றுள், தேசகால வஸ்அபரிசசேதமற்ற ௮ர்த்தமியாதகோ, யாவற்றினு மஇக 

லாத்தமியாதோ, ௮தனைப பிரஹ்மசபதம் போதிக்கும் ; ௮ங்கனமே தேசகால 

வஸ்துபரிச்சேதமற்ற வஸ்து யாதோ, ௮ங்கனமே யாவற்றிலும் உள்வியாபக 
வஸ்து யாதோ அதனை யான்மசபதம் போதிக்கும். அவற்றுள், தேசகால 

வஸ் அபரிச்்2சதமற்ற பிரஹ்மத்தின்சண் ணுள்ள சர்வத்தினு மதிகத்தன்மையா 

அ யாவற்றோடும் ௮பேதரூபமேயாம்) ௮பேதத்திலும் வேறாய் யாதொரு ௮5 

த் தன்மையும் பிரஹ்மத்தின்கண் இன்றாம. ௮ங்கனமே தேசகால வல். அபரிச் 
2ச.தமற்ற ஆன்மாவின்கண் யாவற்றின் உள்வியாபகத் தன்மையும் யாவற்றோடும் 

அபேதரூபமேயாம் ; லுபேதத்தினும வேறாய் யாதொரு வியாபக கீதன்மையும் 

தன்மாவின்கண் இனறாம். பிர ஹ்மத்திற்கேனும ஆன்மாவிற்கேனும் எத்தேச 

எலத்தோடாவது, எத்.தூல சூக்குமபதா ர் த்தங்களோ க் பேதத்தை யங்க 
ரிக்னோ முற்கூறிய ,பிரஹ்மசப்தத்தின் அர்த்தமும் ஆன்மசப்தத்தின் அர்த்
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தமும் பிரஹ்மத்தின்கண்ணும் ஆன்மாவின்௧ண்ணும் பொருநதாதாம். ஆகை 
யால், எங்கனம் ஹஸ்தசப்தமும் கரசப்தமும் ஒரே லர்த்தத்தின் வாசகமாமோ, 
அங்கன மே பிரஹ்மசப்தமும் ஆன்மசப்தமும் சர்வ பேதமற்ற ஒரு அத்விதிய 
சைதன்ய போதகமாம், 

சங்கை :--3ஹ பகவன் ! சர்வ பேதமற்ற அத்விதிய சைதன்யம் பிரஹ்ம 
சப்.தத்திற்கும் ஆன்மசப்தத்திற்கும ௮ர்த்தமாமெனத் தாங்கள் கூறினீர்கள், 

௮து சம்பவியாது , ஏனெனின், உலகன்சகண்ணே பிரஹ்மத்திற்கும் ன்மாவிற் 
கும் பேதமே பிர திதியாகுன்றமையின். 

ர் 

சமாதானம்:--ஹஹே பிராஹ்மணர்களே ! பிரஹ்மத்தன்கண்ணே யுண்டாம் 
பேசப் பிரதிதியானது உண்மையாய்ப் பிரஹ்மத்இன்கண் இன்றாம்; மற்றோ உபா 
தியின் சம்பர்தத் சால் பிரஷ்மத்தன்கண்ணே ௮பபேதப பிரதிதியானதுண்டா 
மாதலின், ௮பபேம் பொய்யாம், ,தகாசத்ன்கண்ணே யுண்மையாய்ப் பேத 
மின்றேனும, ஆகாசத்தின்கண் உண்டாய மேகமின்னல் முதலியன பேத 
சூத ஆகாசத்தின்சண்ணும் பேதத்தை யாறறும்; அவ்வாறே பிரஹ்மத்தின்கண் 

உண்மையாய்ப் பேதமின்2றனும் பிரஹ்மத்தனின்றும் உற்பன்னமாய தூல 

சூக்கும பதார்த்தங்கள் பேதரகத பிரஹ்மத்தின்கண் ஹும பேதத்தை யாற்றும், 

இப்பொருளையே வெளிபபடையாய்க் காண்பிபபாம் :--பேதமறற ஆகாசத்தின் 

கண்ணே கற்பித கந்தர்வ ஈகரம் பிரதீதியாம், ௮௩௩௧ர உபா தயால் ஆகாசத்தின் 

முதற்பேதம பிரதீதியாம். அதன்பின்னர் கந்தாவகக.ரத்தின்கண் இசாகின்ற பல் 

வகையாய இல்லங்களால ஆகாசத்தின் பேதம் பிரதீதியாம; அதன்பின்னர் அவ் 

வில்லங்களிலிசாகின்ற சிறிய இல்லங்களால் அகாசத்தின் பேதம் பிரதிஇயாம்; 

அதன்பின்னர் ௮வவிலலங்களிலிசா கின்ற கடாதி பதார்த்தங்களால் ஆகாசத்தின் 

பேதம் பிரதிதியாம். இவ்விதம் உபாஇயின் சம்பந்தத்தால் பேதரகித ares 

இன்சண் ௮னேக பேதம பிரதீதியாமாதலின், ௮வ்வெலலாப் பேதங்களும் தகா 

சத்தின்கண்ணே கற்பிதமாம். ௮ங்கனமே Cuscas gaisQerenu ஆன்மா 

வின்கண் முதலில் ஆகாசாதி பஞ்சமகா பூதங்களால் பேதப் பிரததியுண்டாம, 
அதன்பின்னா பஞ்சமகா பூதங்களிலிராநின்ற சம்பூண தூல சூக்கும சரீரங்களால் 
ஆன்மாலின்௧ண்ணே பேதபபிர திதியாம. அதன்பின்னர் பிராணன் புத்தி இக 
தஇரியங்கள் முதலியவற்றால் ,தன்மாவின்கண்ணே பேதபபிரதியொம. இவ்வகை 
யாய உபாதிசம்பர்தத்தால் பேக ஆன்மாவின்கண் ௮னேகம் வகையாய பே 
தம் பிசதிதியாம். ஆகையால் ௮வ்வெல்லாப்பேதங்களும் அன்மாவின்கண்ணே கற 
பிதமாம்; ௮க்கற்பித பேதத்தால் ஆன்மாவின் வாஸ்தவ ஒருமை நிவிர்த்தயொகமா 
ட்டா.து. ஆகையால் ஹே பிராஹ்மணர்களே! அன்மாவிற்கும் பிர apis A pew 
பரஸ்பரம் பேதமின்றாம்,மற்றோ௮பேதமேயாம். பிரஹ்மவேத்தாக்களாய மகாத்ம 

புருடர் பிரஹ்மஞான ததால் சர்வான்மபாவத்தடைவைப் புகன் ுளார், அவர்கள் 

கூறல் பொய்யன்றாம்; மற்றோ மெய்யாம், ஏனெனின், சமஸ்டி வியல்டியுபா இ 
வான் பிசஹ்மம் பூர்வபூர்வம் பிஹ்மஞானத்தாலேயே சர்வான்டம பாவத்தை 
யடைந்து,
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சங்கை :--ஹே பகவன் ! பிசஹ்மம்யாண்டும் வியாபகமாமேல் தனது வியா 

பக சொரூபத்தை யெப்டோ தும் ஏன றியவில்லை. 

சமாதானம் :--ஹே பிசாஹ்மணசே ! நித்திசையின்கண்ணே யுறங்காகின்ற 

மகா.சாஜா நித்்தசாதோஷத்தால தனது மகாசாஜா த்தன்மையைக் காண்பதின்றாம்) 

மற்றோ தன்னைத் தரித்தரனாய்க் காண்ணெறான். ௮ங்கனமே அஞ்ஞானரூபமாயை 
யால் மறைபட்ட இந்தப்பிரஹ்மம் தனது வியாபகசொருபத்தைக் காண்பதின்றாம் ; 

மற்றோ தன்னைப் பரிச்சின்னனாய்க் காணும், ஹே பிராஹ்மணர்களே 2 பேதமற்ற 

சுத்த ஆகாச .த்தின்கண் ண மேகம், தூமம், காற்று முதலிய உபா இகள் பல்வகை 

யாய பேத.த்தையுண்டாக்கும, ௮ஙவனமே, பேதமற்ற சுத்த ஆன்மாவின்கண் 
இவவஞ்ஞானரூப மாயையே பேதகாரணமாம். ஹே பிசாஹ்மணர்களே ! இசாக் 

காலத்தின்கண் ௮ஈதகாரம் சூரியட பிரகாசத்தை ஆச்சாதனம் செய்யும், அங் 

௩னமே சம்சா. ரகாலத்தின்கண் ௮அஞ்ஞானரூபமாயை பிரகாசசொரூப ஆன்மாவை 

ஆசசாதனஞ்செய்யும. ஹே பிராஹ்மணர்களே ! நாற்பக்கங்களிலும் மகாவனஞ் 
சூழ்ர்தரொமத்தின்கண் இசாகின்ற புருஷனுக்குச சத்துருராஜாவின் சைனியத் 

இன் சைனியத்தால் சொமத்தைக் கொள்ளையடிப்பஇன் அஞஞானமுளதாக, ஒரு 

கால் தெய்வயோகததால் ௮க் கிராமவாசியாய புருஷனுககுச சத்துரு ராஜாவின் 

சைனியத்தின் கொள்ளையடி பபதின் தரிசன முண்டாயின் ௮த்தரிசனத்தால் வன 

வாசியாய புருஷனுக்குப் பூர்வ ௮ஞஞானததின் நிவிர்த்தியாம ; ஒருதசம் நிவி£த் 

தயான அ௮வ்வஞஞானம மீண்டொருகாலும உறபன்ன மாகமாடடாது. அவ் 

வாறே, இவ்வான்மரூப பிரஹ்மத்தின்கண் ௮னாஇகாலமாய் ௮ஞ்ஞானமிருக்த௮. 

எத்துணை அதிஷ்டான அன்மசாக்ஷ£தகாரம் உண்டாகவில்லையோ, அத்துணை 

அஞஞான நிவிா£த்தி எவ்வுபாயத்தானும உண்டாகமாட்டாது) ops ௮இஷ் 

டான அன்மாவின் சாக்ஷாத்காரத்தாலேயே அ௮ஞஞான நிவிர்த்இ யுண்டாம், 

அதிஷ்டான ஆன்ம ஞானததால காசத்தையடைஈத ௮ஞ்ஞானம் மீண்டொரு 
காலும் உண்டாகமாட்டா.து. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அதிஷ்டான ஆன்ம ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் 
நிவிர்த்தியாமெனத் தாங்கள் கூறினீர்கள், ௮.து சம்பவியா து ; ஏனெனின், ஞ் 

ஞானம் கடாதி பதார்ததங்களைப போலப பாவரூபமாயின் ௮தற்கு ஞானத்தால் 
நீக்கங்கூடும், ஆனால் ௮வ்வஞ்ஞானமோ பாவரூபமன்ரறாம் ) மற்றோ ஞானாபாவத் 

தையே ௮ஞ்ஞான மென்பசா தலின். 

சமாதானம் :--ஹே பிசாஹ்மணர்களே ! ஞானாபாவரூபம் ௮ஞ்ஞானமன்ரும்; 

ஏனெனின், பிரகாசசொரூப ஆன்மாவே ஞானசொருபமாம்; ,தன்மாவின் வேறாய 

FLU S Buin Baar ஞானரூபமன்ரும்; ௮ந்த ஞானரூப ஆத்மா நித்தியமாமாதலின் 

௮தனத ௮பாவமுடன்படல் சமபவியாதாம், 

சந்கை :--ஹே பகவன்! ஆன்மாவொன்ே ற் ஞானரூபமாயின் எல்லாவுலகரின் 

௮ர்தக்கரண விர்த்இயின்கண் கடஞானம எனக்குண்டாயது படஞானம் எனக் 

குண்டாயது என்னும் ஞானவியவகாசம் உண்டாகின்றது ) ௮வவியவகாரம் உண்டா 
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௩௫௪ பசீ: ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

கலாகாது. ஏனெனின், தங்கள்மதத்தில் ஆன்மாவின் வேராய எப்பதார்த்தமும் 

ஞானரூபமன்றாம் ; ஆன்மா வொன்றே ஞாளரூபமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே பிராஹ்மணசே ! ௮யப்பிண்டத்தின்சண் தாகம் செய்யும் 
சக்தியும பிரகாசம் செய்யும் சக்தியும் இன்றாமென்றாலும், ௮க்கனிக்கு ௮யப்பிண் 
டத்தோடு தாதாத்மிய சம்பர்த முண்டானவுடன், ௮வ்வயப்பிண்டம் த௫ப்பதுடன் 

பிரகாசிக்கும் என உலகர் கூருகிற்பர், அங்ஙனமே, ஜட அந்தக் சரணத்தின் 

கண்ணும் அதன் விர்த்தியின்கண் ணும் உண்மையாய்ப் பிரகாசத் தன்மையின்றா 

மென்றாலும், பிரசாசசொரூப அன்மாவிறகு அ௮ந்தக்சாணத்தோடு தாதாத்மிய 
௮.த்தியாச முண்டாமாயின், ௮ஈதக கரணசத்தின்கண்னேயும் அதன் விர்த்தியின் 

கண்ணேயும் பிரகாசத்தன்மை பி.ரதிதியாம, ௮ந்தக்காணத்தின்்கண் உள்ள 

பிரகாசத்தன்மை ஆன்மாவிலுடையதே யாமாதலின், ௮ந்தக் கரணவிரத் இகளில் 

உலகரின் ஞானவியவகாரம் கெளணமாம ; முக்கியமன்றாம் ; ௮ன்மாவே முக்கிய 

ஞானரூபமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன்? அ௮ந்தக்கரணாதி ஐடபதாரத்தங்களில் பிரகாசத் 

தன்மைத் தர்மம் உண்டாகவேண்டாம், யினும் ஆன்மாவின் தாமமாய பிரகா 

சத்தின் ௮பாவத்தையே ௮ஞ்ஞான மெனலா ம ? 

சமாதானம் .--ஹே பிராஹ்மணரே? அன்மாவினும் வேறாய் ஞானரூபப் 

பிரகாசத்தை யங்கோசம் செய்யினே அன்மாவின்கண்ணும் பிரகாசத்தின்௧ண் 

னும் ஜடத்தன்மையின் ௮டைவுண்டாம ; ஏனெனின், யாது யாது பேதமூுடைய 

பதார்த்தமாமோ ௮துவது விகாரூபமேயாம், யாதுயாஅ விகாரரூபமாமோ ௮து 

வது ஜடரூபமாம்; கடாதி பதாரத்தங்களேபோல. அன்மாவையும் ௮தனது 

பிரகாச.த்தையும் ஜஐடரூபமென ௮ங்கோரசம் செய்யினோ, எவ்வெபபதார்த்தம் ஜட 

மாமோ ௮வவப் பதார்த்தம ௮னான்மாவேயாம் ) கடமும் கடத்துறற saber & 

ரூபமும் ஜடமாதலின், ௮னான்மாவாவதேபோல, அன்மாவும பிரகாசமூமஜடமாத 

லின் ௮னான்ம பாவத்தையடையும், ௮ன்மாவிறகும பிரகாசத்்திறகும ௮னான்மத 

தன்மையை யொபபு தல் உமக்கும் உடன் பாடனரமும். அகையால் ஆன்மாவினும் 

பிரகாசம் பின்னமன்றாம், ஹே பிராஹ்மணர்களே . எங்கனம் அன்மாவிஓம் 

பிரகாசம் பின்னமன்றோ, ௮ங்கனமே ௮ன்மா பிரகாசம் என்னும் இரண்டிலும் 

ஆரர்தமும் பின்னமன்றாம். அன்மப் பிரகாசங்களிரண்டினும் அரநதம் பின்ன 

மாயினே, ஆன்மா, பிரகாசம், ஆதம் என்னும் மூன்றன்கண் ணும முறகூறிய 
மூறையே ௮னான்ம பாவத்தன்மை வந்தடையும். ௮ன்னியமாய ஒரு புருஷனு 
டைய சரீரமும், சரீ.சத்தின்சண் இராநின்ற கெளரக்வாதி தர்மமும், ௮வற்றை 
யொளிர்விப்பகாய தீபமும் பரஸ்பரம் பேதமூடையதேயாம். அகையினாலம் 
மூன்றன்சகண் அ௮னான்மத்தன்மை யனுபவத்தால் துணியபபெறும், அங்கனம் 

ஆன்மா, பிரகாசம், ,ார்தம் என்னும் மூன்றினுக்கும் பாஸ்பரம் பேதமுடன் 

படினோ மூன்றினும் ௮னான்மத்தன்மை வந்தடையுமாதலின், ஆன்மா பிரகாசம் 
இசண்டினும் அார்தம் பின்னமன்றாம் ; மற்றோ ஆன்மாவே பிரகாச சொருபமும் 
ஆநந்த சொருபமுமாம். அல்லது, வாதியானவன் பிரகாசரூப ஆன்மாவின்



௮த்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩டுடு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3585 

கண்ணே பிரகாச தர்மத்தை யங்கேரிக்கன் ௮ வனை யிதுகேட்டல்வேண்டும் :-- 

பிரகாசரூப ஆன்மாவின்௧ண் இரா நின்ற பிரகாச தீர்மமானது, அர்தக்கரணாதி 

ஜடபதார் த்தங்க ளின் utara Ber பொருட்டா 2 அல்லது ஆன்மாவின் பானத் 

இன் பொருட்டா ? ௮வற்றுண் முதற் பக்மோ சம்பவியாது; ஏனெனின், ஆன்ம 
ரூபப் பிரகாசத்சானேயே அந்தக் காணாத ஜடபதார்த்தங்களின் பானம் சம்ப 

விக்கன்ற தா.தலின், ௮,தக கரணா;இகளின் பிரகாசத்இன் பொருட்டு ஆன்மாவின் 

கண்ணே பிரகாசதர்மததை யங்கேரித்தல கிஷ்பலமாம். ஆன்மாவின் பிரகாசத் 

இன் பொருட்டு ஆன்மாஜின்சகண்ணே பிரகாசதாமத்தின் ௮ங்கோரமாம் என்னும் 

இரண்டாவதபக்ஷமும் பொருஈதாது ) ஏனெனின், பிசகாசரூப ஆன்மாகின்கண் 

அன்னியப் பிரகாசத்தாற் பிரகாசெயத்தன்மையை ௮ங்கேரிக்கனோ, ஆன்மாவின் 

கண்ணே ஜடத்தன்மையின் அடைவுண்டாம். ஏனெனின், எவ்வெப்பொருள் 

அன்னியப் பிரகாசத்தாற பிரகாசயமாமோ அ௮வவப்பொருள் ஜடங்களாம். Cogs 

இர ஜன்னிய அதக் கரணவிாத்தி பவசசின்ன சைதன்யத்தால் Bur A பதார்த் 

தங்கள் பிரகாசியமா மாதலின், இீபாதிகள் ஜடங்களாம். அதுபோல ஆன்மாவும் 

அன்னியபபிரகாசத்தாற் பிரகாடயமா மாயின், தீபாதிகளைப் போலச் சடமேயாம், 

அங்கனம் ஆன்மாவிறகுச் ௪டக்சன்மையாதல் உமக்கும் ௮ங்கோசரமின்றாமன்றோ. 

ஆகை.பால தன்னிற பின்னமாய பிரகாசததால ஆன்மா பிரகாசியமன்றாம். ௮ல் 

லது பிரகாச சொரூப அன்மா எவ்வன்னியப் பிரகாசத்தால் பிரகாசியமாமோ 

௮ச்தப் பிரகாசமும் வேறொரு பிரசகாசத்தாற பிரகாசியமா ? அல்லது இன்ரு ? ௮ 

வேறொரு பிரகாசத்தாற பிரகாசிககப படிவதன்று, சொப்பிரகாசமே யாமெனின் ; 

முதலதாய ஆன்மரூபப் பிரகாசசதைச சொபபிரகாச9மன வுடன்படுவ இல் வரும் 

அபராதம்யாதோ ? அன்மரூபப பிரகாசதசை விடித்சத அவிதீயப் பிரகாசத்தைச் 

சொபபிரகாச மென வுடன்படுவதில் உமது பிரயாசம் பயனற்றதேயாம். sya 

விரண்டாவது பிரகாசமும, வேரா மூன்றாவது பிரகாசத்தால் பிரகாசியமாம் ; 

௮ம்மூன்றாவது பிரகாசம் வேறொரு நான்காவது பிரகாசத்தாற் பிரகாசியமாம் ) 

ஏனெனின், உமக்கு ௮னவஸ்தாதோஷ அ௮டைவுண்டாம். ஆகையால், பிரகாச 

சொருப ஆன்மாவேொரு பிரகாசததகால பிசகாசியமனமும; மமறோ தனஅ சொப் 

பிரகாசரூபததால், ஆன்மா, தன்னையும், உட ௮ஈதக காணா இிகளையும ஒளிர்வித்அக் 

கொள்ளுமா தலின், ஆன்மாவே ஞானசொருப மாம); முககாலத்தினும நித்தியமாம். 

இத்தகைய ஞானசொரூப ஆன்மாவின் ௮பாவம எ௫னம் சம்பவிக்கும, சம்ப 

வியாதாதலின், ஞானததின் ௮பாவத்தை யஞஞான மெனபபடுமென முன்னர் 

நீர் கூறியது அத் இயர்தம் விர்த்தமேயாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஆன்மாசத் இய சொருபமும் பிரகாச சொருபமும் 

அன்ரும் ; மற்றோ சூனியரூபமாம. ஆகையால் சூனியரூப ஆன்மாவின்கண்ே ண 

பிரகாச தர்மம் சம்பவிக்கும, 

சமாதானம் :--ஜஹே பிராஹ்மணரே 1! ஆன்மாவைச “சூனியரூபமென ௮ங்£ 

கரிக்கனனோ) அ௮சத்இயமாய ஈரசிருங்கத்தின்கண் ஆன்மத்தன்மை யில்லாசதே



௩௩௫௬ ud ஆத்மபுராணம். [தான்கர்வது 

போல அசத்திய ஆன்மாவின்கண்ணும் ஆன்மத்தன்மையிராது. ஆன்மாவின்கண் 

ஆன்மத்தன்மையின் ௮பாவம் ௮ங்கேரித்தல் உமக்கும் உடன்பாடின்றன்றோ ; 

ஆகையால ஆன்மா சூனியரூபமன்றாம். அல்லத, ஆன்மாவைச் சூனியரூபமென 

௮ங்கேரித்து ௮தன்கண்ணே பிரகாசதர்மத்தை யங்கேரித்தலும் அத்தியந்தம் 

விர்த்தமாம். ஏனெனின், சத்தியவஸ்துவே ௮இஷ்டானமாம் ) அசத்திய வஸ் 
துவோ எதற்கு மதிஷ்டானமன்றாம். ௮சத்தியவஸ்அவும் எதற்கேலும் ௮.திஷ் 

டானமாயின், மலடிமகனும் ரூபாதிகுணங்கட்கு ௮இிஷ்டான மாதல்வேண்டும் ; 

மலடி.மகனிடத்தே ரூபா திகுணங்களின் ௮திஷ்டான த் சன்மையை யெவருமங்கே 
ரிப்பதின்றாம். ஆகையால் சர்வா திஷ்டான ஆன்மா சூனியரூபமன்றாம. அல்லது, 

ஆன்மா ஈரூருங்கத்தைப்போல ௮சத்தியமாயின் ஈரசிருங்கமுளதெனப் புலப்ப 

டல் எப்பிசாணிக்கும் உண்டாகாததேபோல, அ௮னமாவும். உளதெனத்தோற்றுதல் 

கூடாதாம்; ஆனால் எல்லாப் பிசாணிகட்கும் யானிருக்கின்றே னென்பதா க இருப்பு 
வடிவமாய் ஆன்மாவின் பிரதீதியோ உண்டாகின்றதாம, ஆகையால், ஈர௫ருங்கத் 

தைப்போல ஆன்மா அ௮சத்இியமன்றாம் ; மற்றோ எஞஞான்றும் சத்தியரூபமாம், 

௮. தீதகைய சத்தியவடிவ ஆன்மாவின் அ௮பாவம் ஒருகாலுஞ் சம்பவியாதென்க. 

ஆகையால் ஞானாபாவரூபம் ௮ஞ்ஞானமன்ரும; மற்றோ ௮ஞ்ஞானம பாவரூபமே 

யாம். அந்தப் பாவரூப ௮ஞ்ஞானத்தின் நிவிர்த்தி பிரஹ்மவிததையாற் சம்ப 

விக்கும். 

இப்போது பிரஹ்மவித்தையின் சொரூபத்தை நிரபணம் செய்வாம்: - am 

பிசாஹ்மணர்களே;சர்வபேதமற்ற ஸ்வபபிரகாச,௪ த்திய, ஆரர்தசொரூப இவவான் 

மாவை விஷயம செய்வதும், மகாவாக்கியத்இனின்றும் உற்பன்னமாயதும் ஆய 

சைதன்ய ஒளியோடு கூடிய ௮௱தக்கரண விர்த்திமய பிரஹ்மவித்தையாம். இவ் 

வகையாய பிரஹ்மவித்தை எதுவ்ரை உண்டாகவில்லையோ, ௮தவசை ஜீவர்களின் 
அஞ்ஞான நிவிர்த்தி உண்டாகமாட்டாது. எத்துணை ௮ஞஞான டிவிரத்தி உண் 

டாகலில்லையோ, அத்துணை உனனமரண சமசாரநிவிர்த்து உண்டாகமாட்டா து, 

ஆகையால் ஜனன மாணரூபசம்சா.ர நிவிர்த்தியின்பொருட்டு பிசஹ்மவித்தை 

அவயம் சம்பா இக்கத்தக்கதாம். ஹே பிராஹ்மணர்க2ளஎ ! ௪ச௫தாகந்த சொரூப 

பிசஹ்மமானது சர்வஜீவர்களின் ஆன்மசொருபமாமாயினும, பிசஹ்மவித்தை 

யின்றி ௮ஞ்ஞானத்தால் மறைபட்ட இர்தபிரஹ்மமானது ஜனனமாண சம்சாரத் 

இனின்றும் ஜீவர்சகளைக் காப்பாற்றமாட்டாஅ ;) மற்றோ பிரஹ்மவித்தையால் 
அஞ்ஞானம் நீங்கெபின் ஆவரணமற்றதாய் ௮னுபவ விஷயமாய பிரஹ்மமானது 

ஜனனமரண சம்சா.ரத்இனின்றும் ஜீவர்களைக்காப்பாற்றும், இரகத்தின்கண்ணே 
மறைபட்டிருர்கத தனமானது எதுவரை கிரகத்திற்குரியோனால் ௮.றியப்படாமலி 

ருந்ததோ, ௮.துவரையில் ௮க்செகத்திறகுரியானுடைய தரித்திரத்தை நீக்கமாட் 
டாத) ௮,த்தன3மே சரக் இற்குரியோனால் அறியப்படின் ௮வனுடைய தரித்இரத் 
தை நீக்குவதேபோல, எல்லா உயிர்களின் இருதய தேசத் இலிராரின்ற இவ்வா 
நந்த சொரூப ஆன்மா எதுவசை உயிர்களால் ௮.றியப்படவில்லையோ, ௮.துவரை 

ஜனனமசண ரூபசம்சாரத்தினின்றும் ஜீவர்களைக்காப்பாற்ற மாட்டாது. பிரஹ்ம 
வித்தையால் இவ்வாரந்ச சொருப ஆன்மா அ௮றியப்படின் ஜனனம.ரண சம்சாரத்



அத்தியாயம்] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩௫௭ 
தத்.தின் தாற்பரியவருண னம். 353 

இனின் அம் ஜீவர்களை க்காப்பாற்றும். ஆகையால் இனனமரண சம்சா. நிவிர்த்தி 

யின்பொருட்டும பசமாரந்தப பிராப இயின்பொருட்டும் டூ இகாரிகளாயினோர் 

பிரஹ்மவித்தையை அவயம் சம்பா இத்தலவேண்டும, ஹே பிசாஹ்மணர்களே ! 

எவ்வான்மரூப பிரஹ்மமானது ௮பரோ௯ஷ ஞானத்திற்கு விஷயமான தாய் ஜனன 

மசண சம்சாரத்தினின்றும் ஜீவர்களைககாப்பா ற்று2மா, ௮ஈத பிர ஹ்மமே சமஷ்டி 

காரண அ௮ஞஞானரூப உடா இியோடுகூடியதால் ஈறாவ.சத்தன்மையை யடையும். 
௮ந்தப் பிசஹ்மமே சமஷ்டி சூக்ஷ-ஈமரூப உபா இயோடுகூடிபதாய் இசண்ய கர்ப் 

பத்தன்மையை யடையும. ௮ந்த மாயாவிசஷ்ட ஈஸ்வசரும ஹிசண்ய கர்ப்பரும் 

ஜீவர்களைப்போலக் குருவின் உபதேசத்தால் பிரஹ்மஞானத்தை யடையார் ; 
மற்றோ, தாமே சுத்தமாய் வேதாஈத அர்ததத்தை விசாரித்து பிஹ்மஞானத் 

தையடைவர், அண்டு மாயாலிசிஷ்ட ஈறவசரிடததும் ஹிசண்ய கர்ப்பரிடத்தும் 

இவ்வளவு சிறப்புள்ள. ஈம்வசோபாதியாகிய காரண அஞ்ஞானமானது யான் 

௮ஞஞன் என்னும ௮கங்காரத்தின்கண் ஆரூடமானதாய் ஆவரண ரூப மாமோ 

கத்தை உண்டாக்கும். அகங்காரததின்கண் அரூடமாகாமல் கேவல அ௮ஞ்ஞா 

ன்ம் ஆவரணரூப மா'2மாகக்தை உண்டாகக மாட்டாது, ௮வ்வகங்காரம் பாமேஸ் 
வ.சரிடத்2தா இன்றாம். கையால சாவஞஞபசரமேஸ்வாருக்கு ஆவசணமின்றி 

எப்போதும வேதாநத ௮ர்ததததின் ௮னுசஈ தானமிருக்கும். சமஷ்டி சூக்குமரூப 

காரியோபாதியையுடைய ஹிரண்ய காபபரிடச்தோ ௮ஹங்காரமுளதாதலின் 

அவர் சிறிது ஆவசணததை அ௮னுபவிததே வேதாநத அாத்தச்தை ௮னுசர்தப் 

பர். ஈஸ்வரரிடத் தும இரண்ய காபபரிடத்தும் இத்துணை விலகஷணத்தன்மை 

யிருப்பினும் குருவின் உபதேசத்தின் ௮2பக்ஷ இருவருக்குமின்றாம். அக்கினி, 

ஜலம், வாயு, விருக்ஷம், ௮ண்டஜாதஇி நான்குவகையாய !9சாணிகள் என்னலும் 

இவையாவும் பயம், துன்பம, சபதம, விதி என்பனவாயிலாய்௪ வர்களை நித்தி 

மையினின்றும் விழிக்கச்செய்யும. அ௮வ்வகசனி ஜலாதிகளற்ற யாதாமொரு 

தேயததின்சண் சயனிதது பலவகையாய சொபபனங்களைக் காண்பவனாய்க் 

காடசுமுபதயை யடைஈது சர்வஞானங்களு மற்றவனாயுள்ளவன் தானே நித்திரை 
யினின்றும் விழிபபன், ௮வ்வாறே சமஷ்டிகாரண அ௮ஞஞானரூப உபா தியின்சண் 
இசாகின்ற பிரஹ்மமும சமஷ்டி, சூஷ௦மரூப உபா இியின்கண் இராநின்ற பிரஹ்ம 

மும் குருவின் உபதேசமின்றித் தாமே வேதாநத லர் ததவிசாரஞ்செய்து தமது 

SH த்விதிய சொரூபத்தை அடையாகி ற்கும். ஆகையால், மாயாவிசிஷ்ட பரமேஸ் 

வசரரிடத்தும் இசண்யகர்பபரிடத்தும் குருவினுபே தச௮பேகைஷயின்ராம்,. 

சங்கை :--ஹே பகவன் 1 மாயாவிசிஷ்ட பரமேஸ்வாருக்கும் இரண்யகர்ப்ப 

ருக்கும் குருவின் உபே தசமின்றியே பிரஹ்மஞானச் தின் அடைவு உண்டாமென த் 

தாங்கள் முன்னர்க்கூறியது சமபவிப்பினும பரமேஸ்வசரிடத்தும் இரண்யகர்ப்ப 
ரிடத்தும் ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்இிதிலய காணத்தன்மை சமபவியாதாம். ஏனெ 

னின், பரமேஸ்வாரிடத்ேதா ஜகத்.துற்பத்திக்கு ௮னுகூலமாய யாதொரு வியாபாச 
மூமின்றாம். உலூன்கண்ணே வியாபா.சததையுடைய குலாலாதியசோகடாதிகட்கே 

காரணமாடன்றனர். வியாபாரமற்ற யாதொரு காரணத்தையும் சண்டதேயில்லை,



RGD) பர ஆத்மபுராணம், [நாள்கர்வது 

சமாதானம் :--ஹே ௮ர்தணசே ! சுத்த சைதன்னியத்தை இகத்தின் காரண 
மென யாம் ௮ங்கேரிப்பின், இவ்வுமது பூர்வபக்ஷம் சம்பவிக்கும். Hee SSL) 
பிசஹ்மத்தை ஜகத்காரணமென யாமும் ௮ங்கேரிப்பதில்லை ) மற்றோ மாயாவி 

ஷ்ட ஈற்வாசை ஜகத்தின்காரணமென யாம் ௮ங்கேரித்துளேம். ஆசையால், 
சொப்பன ௮வஸ்தைபைபயுங் காடசுழுப் தியையும் ௮டைர்துளள வியஷ்டி. உபா இ 

யையுடைய ஜீவனிடத்தே சொப்பனப்பதார் த.தங்களின் உற்பத இக்குப்பீஜரூபமாய 
௮ஞ்ஞானத்தின் ௮னுபவழும், தனது சமீபமாத்இரத்தால் பிராணன்களின் தா. 
ணருப கருமழும் உள்ளன ௮ து2பால மாயாவிசிஷ்ட பாமேஸ்வாரிடத்தும் ௪ம 

ஷ்டி சூக்கும உபா இியையு/ைய ஹிரண்யகர்ப்பரிடத் தும ஜகத்துற்பத்தியின் ௮னு 

கூல வியாபாரம சம்பவிக்கும், ஹே பிராஹ்மணூா 1 சொப்பனாுவஸ்ை தயையும 

சுமுப்தியவஸ்தையையும் ௮டைந்த ஜீவனை வியஷ்டிகாரணரூுப உபா இியினின்றும 
Gunn Hamp ogy உபாதிபினின்றும வேறு பிரிக்கன், ௮ஜ்ஜீவனுடைய நிர்க் 

குண சொருபத்தின்கண் சிறிது மாத்தி மம் கருமம சம்பவியாது. அதுபோல, 
சமஷ்டிகாரண ௮ஞ்ஞானரூப உபா இியையுடைய ஈஸற்வரரையும் சமஷ்டி சூக்ஷம 

ரூப உபாஇயையுடைய இரண்பகாப்பரையும் சமஷ்டிகாண அ௮௭ஞஞானத்தினின் 

லும் சமஷ்டி சூகூும உபாதியினின்றும வேறுபிரிக்கன் அவருடைய கிர்க்குண 

சொருபத்தின்௧ண் சிறிது மாததிரமும கர்மம் சம்பவியாது, 

சங்கை :--2ஹ பகவன்! பிரஹ்மமானது உண்மையாய் நிர்க்குணமாயின் 

பிரஹ்மவிக்தைபை யாஇன் பொருட்டு தரித்த?தா ? 

சமாதானம் :--ஹே பிராஹ்மண?ரே ! விபஷ்டி சரீரத்தின்கண் உண்மையாய் 

அகர்த்தாவாயும அபோக்தாவாயும உள்ளவனுக்கு நிதஇரையினின்றும் விழிப 

புண்டாதல, கனஅ போகத்தின் பொருட்டன்ரும் , மற்றோ, அர்தச்கரணக்கின் 

தருமங்களாய ஸ்தூல போகங்களின் பொருட்டாம். ௮துபோல உண்மைபாய் 

அகர்த்தாவாயும் ௮ 2பாகதாவாயும இசாநின்ற பரமாத்மாவானவர் பிரஹ்ம வித் 

தைபைச் தரித்தல கேவலம ஜீவாகளின் ஹிசத்தின் பொருட்டேயாம்; சிறிதும் 

தம்பொருட்டன்றாம் ம் 

சங்கை :--ஹ பகவன்! பாமேஸ்வாருக்குப் பிரயோசனம் சிறிதுமின்ராயின் 

உலகத்தை உண்டாக்குவதில முயற்சியுண்டாக '2வண்டுவ இலலை ; ஏனெனின், உல 

கத்தின்கண் எவவெபபுருஷனுக்கு முயற்சியண்டாகின்றதோ, ௮து சனது ஸ்வப 

பிரயோஜனத்தின் பொருட்டே அஆகின்றதன்றோ ? mau பிரயோஜனமின்றிச 

சேதன ஜீவர்களின் முயற்சி உண்டாகக் சண் டோமில்லை, 

சமாதானம் :--ஹே பிரசாஹ்மணசே ! இவ்வுலகின்கண்ணே பிரஹ்மத்தை 

யுணாந்த தசிரியரானவர் தமது சொரூப சாக்ஷாத்காரத்தை அடைந்து சர்வ 

பதார்.த்தங்களின் இச்சையற்றிருப்பர். ஆகையால், அத்தகைய ஆரியருக்கு 

ஸ்வப்பிரயோஜனம் சிறிதுமின்றேனும், மு.ழுக்ஷாக்களாகிய ஈமமனோது கல்யா 

ணத்தின்பொருட்டு உபதேசரூப காரியத்தின்கண் முயல்வர், ௮துபோலப் பச 

மான்ம தேவரும் ஸ்வயப்பிரயோஜன மற்றவசேலும் ஜீவர்களின் போகத்தின் 
பொருட்டு ஐகத்துற்பத்தி காரியத்தின்௧ண் முயல்வர்,



அத்தியாயம். பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩௫௯' 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 354 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் / சாவ ஜீவர்களின் சுகத்தின்பொருட்டே பாமேஸ் 
வசருடைய முயற்சியாயின் ௮ப்பசமேற்வசர் ே தகரூப சிறைச்சாலையின்சண் ஜீவர் 

களை யாதின்பொருட்டுச் செலுத் அகின்ஞர் ? 

சமாதானம் :--ஹே பிராஹ்மணரே ! உலனெகண்ணே பிரஹ்ம வேத்தா 
வாகிய குருவானவர் சிஒருக்கு நாராவகையான கிலேசத்தைக்கொடுக்கும் பிரஹ்ம 
சர்யாதி தர்மங்களை உபதே௫ிப்பர், அவவா௫ிரியாது உபதேசமான வெளிப் 

படையாய்த் துக்க காசணமாய்த் தோற்றினும் அக்க காரணம் ௮ன்றாம்) மற்றோ, 

முழுக்ஷுககட்கு சிச்தகூத் இவாயிலாய் மோக்ஷரூப சுகசாதனமாம். ௮வ்வண்ணம் 
பரமேற்வசரும அவயம் போடுக்க யோகூயமாய கர்மங்களின் போகத்தின் 
பொருட்டும் சாதன சம்பத் இவாயிலாய் மோக்ஷரூப சுகப்பிராப்தியின் பொருட் 

டும் ஜீவர்கட்கு சரீரா இகளைக் கொபெபர். ஹே பிராஹ்மணரே / எங்கனம் உல 
சன்கண்ணே குருவின் உபதேசத்தைப பாலனஞ்செய்யுஞ் £ஷனானவன் பிற்கா 

லதீ.தில் பாமாகஈத.த்தை யடைவனோ, ௮ங்ஙனம பாமேஸ்வரா கூறிய வேதங்களைச் 

செ.ச்தையோடுகூட அ௮ங்கேரிக்கும ஜீவன் பசமாகநதத்தைப் பெறுவன். ஆசை 

யால், பரமேற்வசா.து ஆணைவடிவ வேதங்களை அவசியம் ௮ங்கேரித்தல் வேண்டும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! துவைத பான(தோற ற)த்திற்குப் பகையாய 

பிரஹ்ம வித்தையோடு நிரர்தாங்கூடிய பரமேற்வசசானவர் எவ்வண்ணம் துவைத 
ஜகத்தை உண்டாக்குவா. 

சமாதானம் :--ஜஹே பிராஹ்மணசே ! எக௫னம் பிரஹ்ம சாக்ஷ£த்காரத் 

தோடுகூடிய பிரஹ்மவேகதாவானவா நிதஇரை யறறவசாய்க் கனாப்போகங்களைக் 
கொடாகின்ற பிராபத கன்பவசத்தால நாநாவகையாய ஜகத்தை நித்திரையின் 

சண் உண்டாக்குவரோ, ௮௩௩னம இபபாமான்மதேவர் பிரஹ்ம வித்தையால் 
தமது சொருபத்தை யறிரதவராயினும மாயையால் சமபூர்ண பூதபெள இகப பிர 

பஞ்சத்தை யுண்டாககுவா. ஈண்டும் இததுணை விசேஷமாம்;--பிரஹ்ம சாக்ஷாத் 
காரத்தோடுகூடிய நிஷ்காம புருஷன் தனது காமஙகளின் ௮னுசாசமாய்ச சொப் 

பன பதா£த்தஙகளை உண்டாககுவன் ) மாயாவிசிஷ்ட பசமான்மாவின் கண்ணோ 

புண்ணிய பாவரூப காமங்களின்றாதலின் பரமேஸ்வார் தமது கருமங்களின் ௮னு 

சாரமாய் ஜகத்தை யுண்டாககாா£ ) மறரோ ஜீவர்களின் புண்ணிய பாவரூப கர்மங் 

களின் ௮னுசாரமாய QE FOB {VOLT BHU 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! எவ்வண்ணம சுத்திரூப அதிஷ்டான ஞானத்தின் 
பின் கற்பித வெள்ளியின் நிவிர்த்தி உண்டாகுமோ, ௮வவண்ணம் மாம rage 

பரமான்மாவிற்கு ௮திஷ்டான பிரஹ்ம சா௯தாத்காரத்தால் கற்பிதப் பிரபஞ்சத் 

இன் நிவிர்த்தி ஏன் உண்டாகமாட்டாது ? 

சமாதானம் :--ஹே பிசாஹ்மணசே ! கனா அவஸ்கையின்சண் அறிஞனான 
வன் களுப் பொருள்களைக் காணிலும் தன்னையும் கனுப்பொருள்களையும வேறுய்க் 
கண்டிலன் ; மற்றோ, இக்கனாப் ப தா£ததங்கள் யாவும் எனது சொருபமேயாம். 

௮திஷ்டானமான என்னின் வேறாய் இப்பொருள்களுக்குச சிறிதுமா த்.தரமும்



௩௬0 ஸ்ரீ ஆதீமபுராண ம், [நான்காவது 

சத்தையின்றாம் என ௮றிஞனுக்குக் கனவின்கண்ணே அதிஷ்டான ஆன்மாவின் 

ஞானமுண்டாயினும், எங்கனம்கனாப்பொருள்களின் நிவிர்த்தி உண்டரவ இன்றோ, 
மற்றோ பிராரப்த கர்மவசத்தால் ௮க்கனாப் பொருள்களின் தோற்றம் அவனுக் 

குண்டாமோ, ௮ங்கனம் ஆன்ம சாக்நாத்காரத்தோடு கூடிய பரமான்ம தேவர் 

சம்பூர்ண துவைதப் பிரபஞ்சத்தைக் காணிலும் தமது சொருபத்திழகு வேறுய்க் 

கண்டிலர் ; மற்றோ, இவ்வெல்லா உலகமும் எமத வடிவமேயாம். எமது வடிவத் 

திலும் வேறாய் யாதொரு பொருளுமின்ரும் என்று ப.சமான்மாவிற்கு ௮.இஷ்டா 

னப் பிர ஹ்ம சாக்ஷா£ச்கார முண்டாயினும் ; ஜீவர்களின் புண்ணிய பாவரூப காமங் 

களின் வசத்தால் ஜகத்தின் லயமுண்டாகமாட்டாது; மற்றோ பொய்யாய் ஜகத் 

தின் தோற்றமுண்டாம். கருத்திதுவாம் :--உல௫ன்கண்ணே மயல் இருவகை 

யாம். அவற்றுள் ஒன்றோ உபாஇியறற மயலாம், மற்றொன்றோ உபாதியுற்ற 

மயலாம, ௮வற்றுள் ௮திஷ்டான ஞானததால் யாதினுக்குச் சொரூபமாயே நிவி 

ர்த்தியுண்டாமோ, ௮௮ உபாதியற்றமயலாம். சுத்தி இரச்சுமூதலிய ௮இஷ்டான 

ஞானத்தால் கற்பித வெள்ளி சாபபம் முதலியவற்றிறகும் ௮வற்றின் ஞானத்திற் 

கும் சொரூபமாய் நிவிர்த்தியுண்டாம் ) தசலின் சுததியின்கண்ணே வெள்ளிமய 

லம் பழமுதையின்கண்ணே பாமபின் மயலும் உபாதிபற்ற மயல்களாம, 2 Bag 

டான ஞானத்தால் யாதினுக்குச சொரூபமாய் நிவாத்தியின்றாமோ, அதன்கண் 

உள்ள சத்தியத்தன்மை மாத்திரம் நிவிர்த்தியாமோ ௮து உபாதியுற்ற மயலாம். 

செம்பருத்தம் புஷ்பத்தின் சமீபததிலிராநின்ற வெண்படிக மணியான ௮ இவப்பு 
வர்ணமுடையதாய்ப் பிர தீதியாம, அண்டு ௮திஷ்டானரூப படிகமணியின் ஞான 

முண்டாயினும் செம்பருத்தம புஷ்பமாய உபாதியிருக்கும் வரையிலும் சிவப்பு 

வர்ணமும் ௮தன் பிரதிதியும் சொரூபமாய் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது, மறறோ, 

அதன்கண்ணுள்ள சத்இயத்தன்மைப் புத்தி நீங்கும. செமபருத்தம் புஷ்பம நீங் 

இயபின்னசே சவெப்புவாணமும் ௮தன் பிரதீதியும் சொரூபமாய் நீங்கும். ஆகையால் 

வெண்மை கிறமுடைய படிகமணியின்கண் சிவபபு வர்ணப் பிரதீதியானது உபாஇ 

யுற்றமயலாம்; இதுபோலவே பிரபஞ்சத்தின் பிரதீதியும் உபாஇயுற்ற மயலாமாத 

லின், பிரஹ்மத்தை யுணர்ந்த புருஷனுக்கு ௮திஷ்டானப் பிரஹ்ம சாக்ஷா£த்கார 
முண்டாயிலனும், பிராரப்த கன்ம உபாதி நீங்காத பரியந்தம மித் இயாருபமாய்ப் 

பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் சம்பவிக்கும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் பரமாதமா ஏக அ௮த்விதீயமா யிருப்பின் சம்சாசத் 

இன்கண் இெஜீவர் பெத்தர் எனவும் சலஜீவர் முக்தர் எனவும் பர்ச மோக்ஷ வியவ 

காரம் உண்டாகலாகா தன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே பிசாஹ்மணர்களே .! ஆத்ம சாக்ஷாத்காரத்தோடு கூடிய 
அ௮.றிஞன் சொப்பனா வஸ்தையை யடைவானாயின் ஆண்டு ௮ஞ்ஞானத்தாற் கற்பி 

தர்களாய ௮நேச ஜீவர்களைக்காண்பன். ஆண்டுச் சொப்பனத்தைக் காணும் 
அறிஞனுடைய விதேக மோக்ஷமன்றியே ௮ச்சொப்பன கற்பித ஜீவர்களுள் யாவ 
னளேனுமொரு ஜீவன் சரவணா இ,சா.தனங்களால் முத்தியை ௮டைவன். அம்முக்த 
ஜீவனின் வேருய ஜீவர்கள் பந்தத்தை யடைஈ இருப்பர். ௮ தபோல ஜகத்தன் கிர் 
வாகத்தின்பொருட்டு மாயாலிசஷ்ட பாமாச்மா இருப்பிலும் இவ்வுலன்கண் ணே



த்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரககாரண்ய உபநிட ௩௨௬௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 36) 

FlowpEpay~ésor Fragen G சா தனங்களால் முத்இயை யடைவர், அம்முத்த 
புருஷரின் வேருய அஞ்ஞானிகள் சம்சாசரூப பந்தத்தை யடைந்திருப்பர். இந் 
தப்பிசகா.ரம் ஏச ௮த்விதிய ஒன்மாவை அங்கேரிப்பினும் கற்பித பர்தமோக்ஷ 
விவஸ்தை சம்பவிக்கும். ஹே பிராஹ்மணர்களே ! ஆத்மஞான த்தோடு கூடிய 
௮.றிஞஷன் சனவின்கண் பலவகையாய சேதன ஜீவர்களையும் பலவகையாய சடா 
சடபதார்த்தங்களையும் காண்பன், ௮க்கனாச்சிவருள் இச்வேன் ௮பேத தரி) 
யாதலின் முத்தனெனவும், இச்சவன் பேததரியொ.தலின் பெத்தனெனவும், சொப் 
பன,த்தைக் காணுமறிஞன் அ௮ச்சவனின் பந்தமோக்ஷ கற்பனையைச் செய்வன். 
ஆனால் அப்பந்தமும் மோக்ஷமூம் உண்மையாய் விசாரித் அப்பார்க்னெ- சொப்ப 
னத்தைக்காணு மறிஞனிடத்து இன்றாம். சொப்பன கற்பித ஜீவரிடத்தும் உண் 
மையாய் அப்பந்த மோக்ஷமின்றாம். அவை கேவலம் நித்தரா தோஷத்தால் 
பிச.தி.தியாம். ௮துபோல வாஸ்தவமாய் விசாரிக்.ப் பார்க்னோ மாயாவிஷ்ட 
பாமேஸ்வாரிடத்தும ௮க்நிய ஜீவர்களிடத்தும் பர்தமோக்ஷமின்றாம் ; கேவலம் 

அஞ்ஞான த்தால் பஈத3மாக்ம் Ir இயாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன்! உண்மையாய் பந்தமோக்ஷமின்றாயின் பந்த 

நிவிர்த்.தியின் சாதனங்களையும மோக்ஷப் பிராபஇயின் சாதனங்களையும் பிசத 

பாதனஞ்சேய்யும் சாஸ்திரம் பயனற்றதாய் விடுமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே பிராஹ்மணர்களே ! கனவின் கண்ணே அ௮சேகம் அஞ் 

ஞானிகள் சாஸ்திசோபதேசத்தால் சொர்க்கத்தையும் மோக்ஷத்தையும் ௮டைவ 

சா.தலின், கனவின்கண்ணே கறபித அ௮ஞ்ஞானிகட்குச் சாஸ்திரம் பபனற்றதாகா 
தேபோல, ஈனா ௮வஸ்தையின்கண் ணும் சாஸ் திரோபதேசத்தால் ௮ஞ்ஞானிகள் 

சொர்க்காதி லோகங்களையும் மமோக்ஷத்தையும் ௮டைவாசா தலின், ௮ஞ்ஞானிகட் 
குச் சுருதி ஸ்மிருதிரூப சாஸ்திரங்கள் பயனற்றனவன்றாம் , மற்ற பயனுற்றன 

வேயாம். இந்தப்பிரகாரம் ௮ஞ்ஞானிகட்குச் சாஸ்இரத்தின் பயனுடையதார் 

தன்மை கூறப்பட்டு. 

இப்போது பிரஹ்ம வேக்தாவிற்குச் சாஸ் தரத்தின் பயனிலதார் தன்மை 
யைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே பிராஹ்மணர்க?ள 7 கனவின்கண் கனாக்கானும் 

அ௮றிஞனுக்கும் கனாவின்கண்ணே கற்பிக்கப்பட்ட அந்நிய ஜீவன்முத்தருக்கும் 

சாஸ்இரம் பயனற்றதேயாம். ஏனெனின், சுருதி ஸ்மிருதிரூப சாஸ்திசோப 

தேச ஜன்னிய ஞானம் ஜீவர்களின் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த் தப்பிக்கும். ௮வ் 

வஞ்ஞானம் அவ்வறிஞர்களிடத்சே இன்றாமன்றோ ? ஆசையால் ௮௫5 ஞானி 

கட்குச் சாஸ்இரம் பயனற்றதேயாம்; ௮.அுபோல ஈனா HUNCH SUV st கண்ணும் 

பாவருச்கு ஆன்ம சா௯ஷா£ த்காசம் உண்டாயதோ, அவருக்கும் பசமேஸ்வாருக் 

கும் சுருதி ஸ்மிருதிரூப சாஸ்திரங்களின் பயனற்ற தன்மையை யாம் pHs 

கரித்.துளேம், ௮ல்லது ஹே பிசாஹ்மணர்களே 7 சர்வ ஜீவர்களின் உபதேசத் 

இன்கண் சாஸ்இரத்இற்குச் சாதாரணப் பிரலிர்த்து உண்டாமாயின் sc, Saw 

மிருதிரூப சாஸ் இர த்திற்குப் பயனற்ற தன்மையுண்டாம். அங்ஙனம் சாஸ்தசத் 
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௩௬௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [தான்காலது 

திற்குச் சாதாரணப் பிரவிர்த.இ இல்லையன் ரோ ? மற்றோ ௮ன இகாரிகளை விடுத்து 
அதிகாரிகளின் உபதேசத்தில் சாஸ் இரத் இற்குப் பிரவிர்த்தியாம். வைசிய ஸ்தோ 
மமென்னும யாகத்திர்கு அதிகாரிகள் வையெசேயாவர் ; பிசாஹ்மணரும் க்ஷ்த் 

இரியரும் அ௮தறகு ௮திகாரிசளாகார். கையால் Hy Sun Sores gE ௮ வவிரு 

வருக்கும் பயனற்றதாம். ௮வ்வைஏயருள்ளும் யாவன் பலத்தை யிச்சிப்பனோ, 
ஸ்.திரீ.தனாதி பசார்த்தங்களோடு கூடினனோ பாவம்முதலிய தோஷங்களற்றவனோ 

அவன்பொருட்டே அுதயாகம் பயனுடையதாம். கூறிய விேஷணங்களற்ற 
வைடியனுக்கும் ௮ந்தயாகம் பயனற்றதேயாம். இங்கனமே பிருஹஸ்பதி ஸ்வா 
மென்னும் யாகத்தின்கண் பிராஹ்மணருக்கே அ.திகாசமாம். Gps திரிய வைடி 

யருக்கு ௮தன்கண் ௮இகாசமின்றாம். ஆகையால் க்ஷத்திரிய வைசயசைக் 
GOSH ௮ந்தயாகம் நிஷ்பலமாம். ௮௩ தப பிசாஹ்மணருள்ளும் யாவன் பலயிச்சை 

யுடையவனோ ஸ் திரீ தனா திபதார்த்தங்களோடு கூடினவனோ, பாவமுதலியதோஷக் 

கள ௮ற்றவனோ ௮வனைக்குறித்தே அ௮ந்தயாகம் சபலமாம். கூறிய விசேஷணக் 
களற்ற ௮ச்கிய பிசாஹ்மணனுக்கும் ௮ந்தயாகம் பயனுடையதாகாது. இவவண் 

ணமே சாஜசூயமென்னும் யாகத்தின்௧ண் க்ஷத்திரியர்கட்கே ௮இகாசமாம், 

பிராஹ்மண வையருக்கு ௮தன்கண் ௮திகாரமின்றாம் ; ஆகையால் பிராஹ்மண 

வைியர்களைக் குறித்து ௮ஈதயாகம் பயனற்றதாம். ௮நத க்ஷத்திரியர்களுள்ளும் 

யாவன் பலேசசையுடையவனோ, ஸ்திரீ தனாதி பதார்த்தங்களோடு கூடினவ(2ீனா 

பாவமுதலிய தோஷங்களற்றவனோ ௮வனைக்குறித்தே ௮ந்தயாகம் சபலமாம். 

கூறிய விசேஷணங்களறற க்ஷததிரியலுக்கும் ௮ஈதயாகம் பயனற்றதேயாம். இங் 

கனம் வேறு யாகாதி கர்மங்களும் ௮.திகாரிகளுக்குப் பயனுடையனவாம் ; ௮னஇ 

காரிகட்குப பயனற்றனவாம். அதுபோல முத்தியைக் கூறும் வேதாந்த சாஸ் 

இரசமும் சரவ ஜீவர்கட்கும் பயனுடைய தன்றாம் ) மற்றோ ஆத்ம ஞானமின்றிய 

விவேகாதி சாதன ச.தஷ்டய சம்பன்னர்களாய முமூக்ஷஈக்கட்கே பயனுடைய 

தாம். ஆகையால ஹே பிராஹ்மணர்களே !/ சமஷ்டிகாண அ௮ஞ்ஞானரூப உபா 

இயையுடைய பசமேஸ்வாரும் சமஷ்டி. சூக்ஷஈமரூப உபா இியையுடைய ஹிரண்ய 

காப்பரும் பிரஹ்மவித்தையால் சர்வான்ம பாவத்தை யடைந்திருக்கின்றனர். ௮.3 

போல சமஷ்டி ஸ்தால உபாதஇியையுடைய விராட்பகவாலும் சுவாயம்பு மனு 

மூதலியோரும் பிரஹ்ம வித்தையினாலேயே சர்வான்ம பாவத்தை யடைந்திருச் 
இன்றனர். அதுபோல இக்காலத்தும் ஒவ்வொரு மஹான்ம புருஷர் பிரஹ்ம 

வித்தையினாலேயே சர்வான்ம பாவத்தை யடைந்திருக்கின்றனர். ௮.துபோல 

இனிமேலும் ஒவ்வொரு மஹான்ம புருஷர் பிரஹ்ம வித்தையினாலேயே சர்வான்ம 
பாவத்தையடைவர். இங்கனம் பிரஹ்மவித்தையின் சர்வாத்மபாவரூப பலத்தின் 
சமானத்தன்மை கூறப்பட்ட. 

இப்போது பிரஹ்மவித்தையின் உற்பத்தியின்கண் சிறிது விலக்ஷணத்தன் 
மையைக் காண்பிப்பாம :--ஹே பிராஹ்மணர்களே ! பறவைகளிடத்தே gar 

சத்தின்கண்ணே செல்லும் சாதுர்யத்தன்மையும், மீன்களினிடத்தே நீரின் 
கண்ணே செல்லுஞ் சா.தூர்யத்தன்மையும் ஒரு யத்தனத்தாலும் வர்.த.தல்ல ; 
மற்றோ பிறப்பிலேயே அ௮வற்றினிடத்தே ௮க்தச் சாதர்யத்தன்மை யுளது.
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௮ துபோலவே விராட் பகவானிடத்் தும் கபில முனிவரிடத்.தும் சனத்குமாசர் 
முதலியோரிடத்தும் அதிர்ஷ்டாதஇ ஆகர்துச காரணங்களின்றியே பிரஹ்ம 
வித்தை உற்பன்னமாம், வாலமீகிரிஷியினிடத். தம் வாமதேவாஇ முகிவரிடத் 
தமோ தேசகாலாகி நிமித்தத்தால் பயன்கொடுபப எதர்முகமாய ௮ரந்தஜன்ம 
புண்ணிய கா்மாதி ஆகந்துக நிமித்தததால் பிரஹ்மவித்தை உற்பன்னமாம். 
யவ்வன காலத்தின்௧ண் புருஷருககுப பூவ புண்ணிய கர்ம வசத்தால் புகழ், 
தனம, புத்திரர் முதலிய சுகப்பிசாபஇயுண்டாம ; அதுபோல வாமதேவா கட் 
குப் பூர்வ புண்ணிய காம வசத்தால பிரஹ்ம வித்தையின் ௮டைவுண்டாம் ) 
ஹே பிராஹ்மணாகமேே! சேதஇரககளால சாவ ஜனங௩கட்கும ரூபஞான முண்டா 
வதே போல குரு உபதேததெத சாஸ்திரத்தால் சமபூர்ண ௮தகாரிகட்கும் பிரஹ்ம 
விதையின் ௮டைவுண்டாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! பூரவம் தாஙகள் விராடடா இகளிடத்தே இயல் 

பாயே பிரஹ்ம வித்தையின் உறபததஇியைக கூறினீரகள். இபபோது சம்பூர்ண 

பிரஹ்ம வித்தையின் பொருட்டு௪ சாஸ்இரங் காணமெனக் கூறுஇன்தீர்கள். 

ஆகையால், முற்கூறறுக்குப பிறகூறறு முசணாகின்றதன்றோ? 

சமாதானம் :--ஹே பிராஷ்மணாக?ள' விராடடாஇகளிடததே இயல்பாயே 
பிரஹ்ம வித்தை உறபத்தியாகினறதென்றும, வாமதேவாதிகளிடத்தே பூவ புண் 

ணிய மகிமையால பிரஹ்ம விததை உறபத்தியாகின்றதென்றும் கூறியதன்கண் 

இது தாற்பரியமாம்:-எங்கனம ஈம்மனோ முதலியவர்கட்கு பிரஹ்மசர்யாதி சாதன 

வாயிலாகக் குரு சமீபததல் நிவாசம செய்வதால பிரஹ்ம வித்தையின் பிசாப்தி 

யுண்டாமோ,அங்கனமேவிசாடபகவானிடததும்,கபிலமுனி முதலியோரிடத் அம், 

பிரஹ்ம வித்தையின் உற்பத்தி யுண்டாகாதாயினும, பிரஹ்ம விததையின் உற்பத் 

தியின்முன்னர், விசாட்டா தஇகளிட த்தும், வாமதேவா இிகளிட த் தும, சர இில்மிருதி 

ரூப சாஸ் திரங்கட்கோ ௮வசயம ௮பேகை்ஷையுண்டாம. சாஸ்திர சிநதனமின்றி 

விராட்டா இகளிடத்.தும, பிரஹ்ம வித்தை உறபன்னமாகமாடடாஅ. ஆகையால், 

விராட்டா தகளுடைய பிரஹ்ம வித்தையின் பொருட்டும, சாஸ்இரத்.இறகுக் கார 

ணத்தன்மை இருககன்றது. எங்கனம் அகாசதீ தின்கண்ணே செலவதில் பற 

வைக்கு வேறு எசசாதன ௮பேக்ஷையின்றே ஓம், இறகுகளின் ௮பேகை்ஷையுண் 

டாமோ ௮ங்கனமே விராட்டாஇ மஹாபுருஷர் பிர ஹ்மவிசதையை அடைவ இல் 

௮.த்தியயனாதிகளின் ௮பேக்ஷையைச செய்யாசேனும, பிரஹ்மவித்தையின் உற்பத் 

தியின் முன்னர்ச் சுருதிரூப சாஸ் இசாபேக்ஷையைச செய்வர். ஆகையால் முற்கூற் 

DESIG mb. முமணின்றாமென்றுணாமின். ஹே பிராஹ்மணர்களே ! விசாட் 

பகவான் கபிலமுனிமு தலியோர் இயல்பாயே பிரஹ் மவிததையை யடைந்திருக்கன் 

றனர். வாமதேவர், வால்மீகி முதலியோர் பூர்வபுண்ணிய கர்மமகிமையால் 

பிரஹ்மவித்தையை யடைஈதனா,. குரு உபதேசித்த சாஸ்திரத்தரல சர்வாதி 

காரிகளும் பிரஹ்மவித்தையை யடைஇன்றனர் என்னும இம்மூன் து பகஷங்களில் 
எங்கனம் சாஸ் இரத் இற்குப் பிரஹ்மவி த்தையின் பொருட்டுக் காசணத்தன்மை
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யுளதோ, sme த்விதீய பிஹ்மத்இன்கண் சாஸ் இசதாற்பர்ய நிர்ணய 
ரூபச் செவண த்.இற்கும், சம்பூர்ணப் பிஹ்மவிக்தையின் பொருட்டுக் சாண ததன் 

மையுளஅ. பசியுடையோனுடைய திருப்தியின்கண் போஜனமே காரணமாம்) 

போஜனமின்றி எவனுக்கும் திருப்தி யுண்டாகாது ) ௮ங்கனமே சிரவணமின்றி 

எவனுக்கும் பிரஹ்மவித்தை யுண்டாகமாட்டாது) மற்றோ சம்பூர்ண விராட் 
பகவான் முதலி யோருக்கும் சரவணத்தினாலேயே பிரஹ்மவித்தையுண்டாம். 

இப்போது பிரஹ்மவித்தையின் சொருபத்தைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே 
பிராஹ்மணர்களே 7? பிரஹ்மசப்தம், ஐன்மசப்தம், பிரஹ்மாப்ச gerne se 
களால் உண்டாய விர்த்திரூப ஞானம் என்பவை யற்றதும, பிரஹ்ம சப்த.த்இழ்கும் 

ஆதிமசப்தத்திற்கும் யாவினும் ௮இகம் யாவற்றிற்கும் உள்வியாபகரூபம் என் 
னும் அர்த்தத்தோடு கூடியதும் யாதோ ௮.துவே யான் ஆவன். இவவகையாய 

௮பேதஞானத்தைப் புத் இமான்கள் பிசஹ்மவிச்தை என்பா, ஹே பிராஹ்மணர் 
களே ! இத்தகைய பிரஹ்மவித்தை உற்பன்னமாயின், சர்வாத்ம பாவரூப பலப் 

பிராப்தியின்கண் பிராமணத்துவாது உத்தம ஜாதியின் ௮பேக்க செய்யப்பட 

மாட்டாது; மற்றோ இந்தப பிரஹ்மவித்தையினால் பிரஹ்மமானது சர்வான்ப: 

பாவத்தை எங்கனம் ௮டைந்த?தா, ௮ங்கன 2ம வேறொரு மனுஷனேனும், முனி 
வைலும், தேவதையேலும், தானவ?னனும, சரவணாஇ சாதனங்களால் பிர 

ஹ்மவித்தையைச் சம்பாதனஞ்செய்யின், ௮ந்நிசசயத்தால் சாவான்ம பாவத்தை 
யடைவன். ஹே பிராஹ்மணர்களே ! யான் பிரஹ்மமாயிருக்கின்றேன் என்னும் 

அபேதஞானத்தால் ௮ரேகம் பிராஹ்மணாகளும, முனிவாகளும், ௮சுசர்களும் சர் 

வான்மரூப பிரஹ்மத்தை யடைந்திருக்கின்றனர். இந்தப் பிரஹ்மவித்தையின் 
பலன் பிரஹ்மவித்துப் பிசாஹ்மணர்களாய எங்கள் யாவருக்கும் ப? சாக்மன் 

ராம். மற்றோ பிசஹ்மவிததையை யடைந்த பிறகண ததிலேயே இப்பலன் சர்வப 

பிசாஹ்மணர்களாய எங்களுக்கு ௮னுபவமாய்ச் சித்துததுள.து. ஹே பிசாஹ்மணர் 

களே !/ ௮.இகாரிகளாய ஈம எல்லோருள்ளும் ஒரு வாமதேவசென்னும் முனிவர் 
உண்டாயினர். ௮வர் தாயின் கர்ப்பத்தில இருந்துகொண்டு ௮திகாரிகளாய 

௪ம எல்லோர்மீதிலும் தயைபுரிகது பிரஹ்மவித்தையின் பலத்தில் ஈமக்கு விசு 

வாசம் உண்டாக்கிவைக்கும பொருட்டு, இவ்வகையாய வசனங்களைக் கூறினர். 

வாமதேவர் கூறல்:--ஜஹே ௮இிகாமிப் பிராஹ்மணாகளே 7 தாயின் கர்பபத்தில் 
பிரஹ்மவித்தையினால் எனக்குச் சர்வான்மத்தன்மையின் ௮டைவு உண்டாய ; 

ஆசையால் சர்வான்மத்தன்மையின் ௮டைவுவடி.வப் பிரஹ்மவித்தையின் பலத்தின் 

கண் உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டாக்கவைக்கும் பொருட்டு உங்களுக்கு யான் 
இலவசனங்களைக் கூறுன்றேன். ௮வவசனங்களைச் சாவதானமாய் நீங்கள் 

கேளுங்கள். ஹே அதிகாரிகளே / உங்களுடைய தஇருஷ்டிபால் உங்கள் மத்இயில் 
ஒரு வாமதேவன் என்னும் யான் பூர்வ சரி.ரத்தைப் பரித்தியாகஞ் செய். இப் 
போது தாயாருடைய கர்ப்பத்தில் விக்கன்றேன். என்னுடைய இிருவ்டியி 

னஞாலோ யான் சர்வான்ம ரூபனாயிருக்கின்றேன். ஹே அ௮இகொரிகளே ! முற்பிறப் 
பில் எனக்கும் ௮,தஇிகாரிகளாய உங்கள் யாவருக்கும் சனகாதி முனிகள் சமான 

மாகவே பிரஹ்மவித்தையை உப3தசஞ்செய்கனர். ஆலை அக்காலத்தில்



அத்தியாயம்] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப திட ௩௬௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 36S 

௮ இகாரிகளாய நாம் யாவரும் விஷயங்களில் வீழ்ச் து டடெர்தோமாதலின், இரு 

தய தேசத்தின்கண் உள்ள ஆன் மாவையும் நாம் அ௮றிந்திலோம். எவ்வண் 
ணம் ஜன்மத்திலேயே குருடனானவன் தனது கையில் இசாநின்ற அதியர் 

தம் பிரகாசமாயெ மணிகளையும் காண்டுன்றான் இல்லையோ, ௮வ்வண்ணம் விஷயங் 

களில் வீழ்ர்த தோஷவசத்தால் இருதயதேயத்தின்கண் உள்ள வான்மாவையும் 
நாம் பார்த்தோமில்லை. ஹே அதிகாரிகளே ! அவ்விஷயாசக்திரூப பிரதிபர்த 
வசத்தால் முற்பிறப்பில் எனக்கு ஆன்ம சாக்ஷா£ த்காசமுண்டாகவில்லை) Ls 

காரணத்தினாலே இப்போது எனககுச சரீ.ரரூப பந்தனப் பிராப்தியுண்டா 

ய. ஆகையால் ஹே அதிகாரிகளே !! எனக்குச சரீசரூப பந்தனப் பிராப்தி 

உண்டாய் இருப்பதைப்போல, உங்கட்கு மீண்டும் சரிசரூப பர்தனப் பிசாப்இ 

எங்கன முண்டாகாதோ ௮ுங்கனம் ஒருபாயத்தை நீங்கள் செய்யுங்கள். அவ்வு 
பாயம், ஆக்மஞானம் ௮ன்றி வேறொன்றும் ௮ன்றாம் ; ஆகையால், ஆத்ம சாக்ஷாத் 

காரத்தை யடையும்பொருட்டு௪ சம்பூர்ண ௮ இகொரிகளாகிய நீங்கள் முயலுங்கள். 

ஹே அதிகாரிகளே ! பிரஹ்ம வித்தையினால் சர்வான்மபாவப் பிசாப்தரூப பலத் 
தைக் கர்ப்பத்தின்சண் யான் இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கன்றேன். 

ஆகையால், பிரஹ்ம விததையின் பலத்தின்கண் நீங்கள் சந்தேகப்படா இர்கள். 

ஹே பிராஹ்மணர்களே . சத்திய யுகத்தின்கண்ணே (சசேதாயுகத்தின்கண்ணே) 
பிரஹ்ம வித்தையால் சர்வான்ம பாவபபிராப்து உண்டாம். கலியுகாஇகளிலோ 

உண்டாகாது என்னும் சந்தேகத்தையும் நீங்கள் கொள்ளாதீர்கள். ஏனெனில், 

பிரஹ்ம வித்தை உண்டாயின், நான்கு யுகத்திலும் சர்வான்ம பாவப்பிராப்தி யுண் 

டாம், 2ே ஹ ௮ இகாரிப் பிசா ஹ்மணர்களே உங்கஞக்கு விசுவாசம் உண்டாக்கி 

வைக்கும்பொருடடு௪ சர்வான்ம பாவத்தின் பிராபதிரூப பிரஹ்ம வித்தை 

யின் பலத்தை யான் கூறுகின் 2றன் நீங்கள் கேட்பீராக, ஹே ௮காரிப் 
பிசாஹ்மணர்களே ! மனுஷ்யாதி சிருஷ்டியின் காசணமாய சுவாயம்பு மனுவும் 

யானேயாயிருந்தேன் ; சர்வஜகத்தையும் ஒளிர் விபபவசாய சூரியபகவாலும் யானே 

யாயிருந்தேன் ; கக்ஷீவானென்னும் முனிவரும் யானேயாயிருந்தேன் ;) உலகன் 

கண்ணே பிரசிததமாய சூரியாதிப பிரசாசககளையும பிசகாசிப்பிக்கும் சைதன்னிய 

ரூபப்பிசகாசமும் யானேயாயிருக்கின்றேன். இவ்வளவால் வாமதேவர் தம்மிட 

த்து ஈற்வாபாவத்தைக் காண்பித்தனரென்றமிக. இப்போது தம்மிடத்தே ஜீவ 

பாவத்தைக் காண்பித்தல :--ஹே அதிகாரிப பிசாஹ்மணர்களே ! ப.தினன்கு 

லோகத்தின்கண் ணும உள்ள சர்வ சரீரங்களையும் யானே ௮டைன்றேன். கருத் 
இதுவாம் :--உண்மையாய் ஜனனமாண மற்றவனாயிருப்பினும் யான் சரீசா.தி உபா 

இகளின் ஜனனமசணத்தால் என்னிடத்ேச ஜனனமாணசத்தை அங்கேரித்துளேன். 
ஹே அதகொரிப் பிசாஹ்மணர்களே ! யாண்மெ விரிர்திசாரின்ற இருஷ்டியை 
யுடைய பிருகுவின் பு,த்திச.சாய சுக்கரும் யானே யாவேன். ஹே பிராஹ் 
மணர்களே ! யானே பாசுராம ௮வதாரத்தைத்தரித்துச் கற்யபரின் பொருட்டுத் 

தன த்தால் நிறைந்த சம்பூர்ணப் பிரு இவியைக் கொடுத்தேன். ஹே ௮ இகாரி 

கள ! புண்ணிய பாவரூப கர்மத்ேதோடுகூடிய ஜசாயுஐ, emg, «Cause,



௩௨௬௬ UG அ௮த்மபுராணம். [நாள்காவது 

உத்பிஜ்ஜங்களென்லும் (நான்கு வகையாய ஜீவர்களுக்கும், மேகரூபமாய் யானே 

மழையைப் பெய்சன்றேன். ௮ம்மழையானது புண்ணிய பாவங்களின் பலன் 

களாய மேல் இழ் சரிசங்கட்குக் காரணமாம். இதனால ௮ம்மழை ஜீவர்களின் 
சுச.துக்கங்கட்குக் காரணமாம். ஹே அதிகாரிகளே 7! மூவுலகின்௧கண் இராகின்ற 
ஜலங்களைச் சூரிபரூபமாய் யானே கவர்கின்றேன், ௮௪ரர்ய பசவான் வைஹ்வாந 

சாஇிரூபத்தால் சாவத்துள்ளும் வெளியும் சஞ்சரிப்பவராம். ஹே அதிகாரி 

களே ! பசியாற் பீடித்த பாலகன் மாதாவை௪ ச௪ரணமடைவதுபோலத் தைத்இயர் 

களால் ௮பஜயச்தை யடைந்த இர்திராதி தேவதைகள் எனது சரணத்தையே 

அடையா நிற்ப. ஹே அதிகாரிகள / தா.ரகாசூர னுடைய பக்ஷபா தியாய சம்ப 

னென்லும் துராத்மாவாய ௮௪.ரன் மாயையாற் செய்ததும் இனச் தினமும் தேவர் 

கட்கெல்லாம ௮சச,த்தைக் கொடுப்பதும் ஆய 01) புரிகளையும் ஷண்முகப்பெருமா 

னுடைய ரூபத்தைக் தரித்து யானே துவம௪ஞசெய்தேன் ; பிரணவ ரூபதாசக 

மாதிரமானது முமுக்ஷஈச்களின் இருதய அஞ்ஞான ததை காசஞ்செய்வதேபோலு 

மேன்றறிக, ஹே பிராஹ்மணர்களே ! இவ்வகையாய வசனங்களால் ௮வ்வாம 

தேவர் என்னும் இருஷியானவா சர்வான்ம பாவப்பிசாபதிரூபப் பிரஹ்ம வித்தை 

யின் பலததை முன்னர் ஈம்பொருட்டு உபதேடித்தனர். அ௮வ்வாமதேவசது வ௪ 

னம இப்போது எமக்கு நினைவிலிருக்கிறது. கையால் ஹே பிசாஹ்மணர் 

களே. சர்வான்ம பாவத்தின் பிராபதி ரூபபபலததின் சாதனம் ஒரு பிசஹ்ம 

வித்தையேயாம்; ஆகையால் அ௮ந்தப பிரஹ்ம வித்தையை அதிகாரிகள் ௮வ9 

யம் சம்பாஇக்கவேண்டெ. தத்யங் இருஷி கூறல:--ஹே தேவசாஜாவே.! 

இந்தப் பிரகாசம ௮வ்வறிஞாகளாகிய மறையார் யாவரும பிரஹ்ம ஆன் 

மாவின் ௮பேதஞானத்தாற் சர்வான்மட பாவத்தின் பிராபதி ரூபபபலத்தைக் 
கூறினா. ஆகையால் இககாலத்தும எத்?தவதையேனும், தானவனேனும், 

மனுஷுனேலும் பிரஹ்மவித்தையைச் சம்பா இப்பானாயின், ௮வனுககும் அவசியம் 

சர்வான்மபாவரூப்ப பிராபதியுண்டாம். ஹே தேவசாஜாவே ! யான் அ௮த்விதீயப் 

பிரஹ்மமா யிருக்கின் 2றன் என்னும் பிர ஹ்மவிததையை எபபுருஷன் அடைவனோ, 

௮ப்புருஷனை த் தம வசஞசெய்தலில் தேவாகளாய உஙகட்கும சமர்த்தின்றாம், 

ஏனெனின், தேவதைகளாய நீங்கள் யாவரும் உங்களை வசஞசெய்வதில சமாதது 

டைய வரன்மும். கருத்திதுவாம ுகினியானது தன்னின் வேறாய காஷ் 

டாதிகளை த் தடுப்பிக்கும். தன்னைத் தூபெபியாது ; ௮து3 போல தேவதைகளாய 

நீங்கள் யாவரும் உங்களிற் பின்னமாய புருஷர்களை வசஞசெய்வ இல் சமர் த துடை 

மீர், ஆனால் உங்களை வசஞ்செய்வ இல் உங்கட்குச் சமாத்இன்றாம். 

சங்கை:--ஹே பகவன் ! தேவதைகளாய நாங்கள் எககளுடைய ஆத்மாவை 

வசஞ்செய்வ இல் சமத்தற்றவசாயினும், எங்களிற பின்னமாய ௮றிஞரை வசஞ் 

செய்வ.இல் எங்கட்கு ஏன் சமத்தின்றாம் ? 

சமாதானம்:--ே ஹே தவசாஜாவே! பிரஹ்மவித்தையால் ௮.றிஞனானவன் 

சர்வான்ம2பாவத்தை யடைர்துளானாதலின், தேதவதைகளாய உங்களைப் பார்க்கலும் 

வேறன்றாவன் ; மற்றோ உங்கள் யாவருக்கும் ௮வன் ஆன்மாவாம், ஆகையால் உல் 

கஞுடைய ஆன்மருபமாய அறிஞனை வசஞசெய்வதில் உங்கட்குச் சமர்த் இன்றாம்.



அத்தியாயம்.] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபதிட ௩௬௭௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 5 

சங்கை:--ஹேபகவன் !! அத்மாசர்வத்தினும் உள்ளாம். : இவ்வறிஞன் தல 
சரீர த்தோடு கூடினவனாய் வெளியிழ் புலப்படுவன் ; ஆகையால் இவ்வறிஞன் எங்க 
ளுடைய அ௮னமாவாய எவவண்ணம் சம் பவிபபன் ? 

சமாதானம்:--ஹே தேவராஜாவே ! கடரூப உபாஇயோடு கூடிய அகர்சம் 
யாண்டும் வியாபகம் ௮ன்றேலளும் கடரூப உபா இயற்ற ஆகாசம் எல்லாருடைய 

ஹிருதய தேயத்தின்்சண்ணும் இருக்கின்றது. ௮ள்கனம் பிரஹ்ம வித்தையால் 
தேகாபிமானம் நீங்கிய வறிஞன் தேவதைகளாவயெ உங்கள் எல்லாருடைய ஆன்மா 
வாய்ச் சம்பவிப்பன். கையால், ஹே தேவராஜாவே! சர்வான்மரூப ௮றிஞ 

லுக்கு நீங்கள் சிறிது மாத்திரமும் பிரதிகூலஞ செய்யினும், ௮னுகூலஞ் செய்யி 
னும் அவ்விரண்டும் உங்களையே பற்றும் ,  அசங்கமாய அ௮வ்வறிஞனை அ௮வ்விரண் 
டும் பற்றா, எ௩ங௩னம் தனது தலையை ௮ன்னியன் தலையென நினைந்து உடைத் 
துக்கொள்ளு மூடன் தானே பீடையை யடைவ2னா, ௮ஙகனம் சர்வான்ம ரூப 
வறிஞனைச் தன்னின் வேறென நகிளனைது எமமூடன் தாடனஞ்செய்வேனோ, ௮ம் 
மூடன் தன்னையே தாடனஞசெய்து கொண்டவனாவன். 

இப்போது இபபொருளை வெளிபபடையாய்க் காண்பிபபாம் --6ே ஹ தேவ 

ராஜாவே ! எல்லாபபிசாணிகட்கும் இரண்டுவடிவங்களுள. அவற்றுள் ஒன்றோ 

அசங்களுபமாம், மறறொன்றோ சங்கமுடைய வடிவமாம, சம்பந்தத்தைச் சங்க 

மென்பர். சம்பஈதமறறதை அசங்கமென்பர். சம்பரதழுடையதைச் சங்கமுடைய 

தென்பர். அவற்றுள் உண்மையாயச சமபஈதமறற ௮றிஞனானவன் சர்வப்பிராணி 

களின் ௮சங்கரூபமாவன். அவித்தையாற கறபிதமாய கர்த்தா, போக்தா, பிர 

மாதா என்பவை சாவபபிராணிகட்கும் சககமுடையவடிவமாம். ௮வற்றுள் தனது 

௮சங்கரூப ௮றிஞனிடத்தே எமமூடனேனும சறிதுமாத்தாமும் பிரதிகூலத்தன் 
மையைச செய்வானாயின், ௮நதப பிர தகூலகதன்மை ௮சங்க ௮றிஞனை ச் இண்ட 

மாட்டாது ) மற்றோ பிரதிகூலஞ்செய்த சங்கமுடைய பிரமாதாவையே அது பற் 

௮ம். எவனேனுமொரு மூடபாலகனானவன் கண்ணாடி சம்பர்தமற்ற *மந்தஹாஸ் 

யத்தசோகடிய தன்முககதை எதாமுகமாயிரா நின்ற கண்ணாடியில் இருப்பதாக 

நினைந்து தாபபணததில இசாநின்ற முகததிற்குப் பிரதிகூலஞ செய்ய இச்சை 

செய்வானாயின், (pada garg கழுததில இராநின்ற முகத்திற்குப் பிரதி OS 

தன்மையைச் செய்வன். பின்னா கண்ணாடியில் இரா நின்ற முகத்திற்குப் பிரதி 

கூலத் தன்மையைச் செய்வன், கழுததின்கண் இசாகின்ற முகத்திற்குப் பிரத 

கூலஞ் செய்தாலன்றிக் கண்ணாடியில இராரின்ற முகத்திறகுப பிர. இிகூலம் உண் 
டாகாது, அரதப பிரஇகூலத் தன்மையால் தர்ப்பணத் திலுள்ள ௮௪ங்க முகத் 

இற்குச் சிறிது மாத்திரமும் துககத்தின் ௮டைவு உண்டாகமாட்டாது. மற்றோ 

பிசதிகூலத் தன்மையைச செய்யும் பாலகனுடைய கழுத்தில் உள்ள முகத்தின் 
சண்ணே. துக்கமாம். ௮துபோல ௮சஙக அநிஞனுக்குத் சேவதைகளா கிய 
ரீங்கள் சறிதுமாத்தாமும் பிரதிகூலத் தன்மையைச செய்வீராயின் ௮2 அறிஞ 
  

  

௪ மர் தஹாஸ்யம்-- புன் சிப்பு.



௩௬௮ UO ஆத்மபுராணம். [தாள்காலது 

ளைப் பற்றாது. காத்தா போக்காக்களாய உங்களையேபற்றும். துக்கத்தை யுண் 

டாக்கும் தாடனாஇகளைப் பிரதிகூலமென்பர், சுகத்தையுண்டாக்கும் 1 பூனா இ 
களை ௮.நுகூலமென்பர். 

சங்கை :--ஹே பகவன் .! எங்களிலும் வேறல்லாத sD megs gees 
இன் அடைவு உண்டாகாது, எங்களுக்குத் துச்சுத்தின் ௮டைவுண்டாம் என் 
ப.இல் காரணம் யாதோ ? 

சமாதானம் :--ஜஹே தேவசாஜாவே ! பிம்பரூபச் சரீரத்திற்கு, ௮லங்காரஞ் 
செய்வதால் கண்ணாடியில் இசாநின்ற பிர இபிம்பம் ௮லங்கார முடையதாம். பிம்ப 
ரூபச் சரீரத்தைத் இரஸ்காரஞ் செய்வதால் கண்ணாடியின்சண் உள்ள பிரதிபிம் 
பம் இசஸ்காரமுடையதாம் ; ௮துபோல பிரஹ்மரூப ௮.றிஞனானவன் சர்வ ஜீவா் 

கட்கும் பிம்பரூபமாம், சம்பூர்ண ஜீவர்களும் ௮வனது பிரஇபிபபரூபமாம். 

ஆகையால் தேவதைகளாய நீங்கள் ௮றிஞனுக்குச் சுகத்தையேனுந் துக்கத்தை 
யேலுஞ் செய்வீர்களாயின் அச்சுகதுக்கங்கள் உங்களையே அடையும். அறிஞ 

னுடைய ௮சங்கரூபத்தின்௧ண் அவற்றின் சம்பந்தம் சம்பவியாது, ஹே தேவ 
சாஜாவே.? எவனேனும் சிரத்தையோடும் gems sO eden more, Cet 

யின், ௮து அதைச் செய்யா நின்ற புருஷனிடத்தே சபலமாம். ௮றிஞனி 
டத்து ௮ப்பூஜனத்தின் சம்பர்தம சம்பவியாது, எவனேனும், நீசாலேனும், 

தூளியாலேனும் சூரியயகவானை மறைப்பானாயின் அவ்விரண்டும் ௮வரசை மறைக்க 

முடியா ) மற்றோ மாறாய் மறையாகின்ற புருவனையே மறைக்கும். ௮துபோல ௮ி 

ஞனுக்குச் செய்த பூலனாதிகள் ௮வ்வசங்கனை த தீண்டா ; மற்றோ செய்யா நின்ற 

புருஷுனிடத்தே ௮வை சடலமாம். இங்கனம் பலசகத பிரஹ்மவித்தைக கூறப் 

பட்டது. 

இப்போது ௮வித்யைின் சொரூபத்தை நிரூபிப்பாம் :--2ஹ தேவராஜாவே/ 
யாவன் தன்னிற் பின்னமாய்த் தேவதைகளைக் ௧௬௫ அவர்களை உபாசனை செய் 

இன்றனனோ, ௮.த் தகைய பேததரிசியாய ௮ஞஞானி ஜவரூபி பசுக்கட்கு நீங்கள் 

சுவாமியாவீர்கள். இப்போது அ௮ஞ்ஞானி ஜீவர்களைப் பசுரூபமாய் நிரூபணஞ் 

செய்வாம். ஹே தேவராஜாவே ! உலகன்கண்ணே பிரசித்தமாய கோ சாலையா 

னது மரத்தாலும் மண்ணாலும் செய்யப்பட்டுிளது. ௮ங்கனம் ௮ஞ்ஞானவடிவ 

மண் மாங்களால் இச்சம்சாசவடிவ சாலையைப் பிரஹ்மா உண்டாக்கினர். அச்சாலை 

பேததரிசிகளாய அஞ்ஞான ஜீவரூப கோக்களிருப்பதற்கு ஸ்தானமாம். வப் 
பசுக்களானவை தேவசைகளாய உங்கட்கு ஹவ்யம் (தேவான்னம்) கவ்யம் (பிது 

சன்னம்) முதலிய பதார்.த தங்களைக் கொடுக்கும் ; கையால் ௮வ்வஞ்ஞானி ஜீவர் 

கள் உங்கள் ஆசியமாயிருப்பர், உலகஏன்கண்ணே பால்முதலியவற்றைக் கொடா 
நின்ற கோக்களை உலகர், தமதாஸ்சயமாய் ௮ங்கேரிப்பதேதபோலும், ஹே தேவரா 
ஜாவே ! உலகப்பிரசித,த கோ சாலையின்கண் ௮ச்சாலையின் பாரத்தைத் தாங்கும் 
அ௮கேக தூண்களிருக்க்றன. ௮ர்.தத் தூண்களில் ஒரு நீளக்கயிறு கட்டப்பட்டிருக் 
இறத. அர்நீளக்கயிற்றில் ௮சேகம் சிறிய கயிறுகள் கட்டப்பட்டிருக்கெறன. ௮ச் 
சிறியசயிறுகளுள் ஒவ்வொருகயிற்றோடும் ஒவ்வொருகோ கட்டப்பட்டிருக்கன்ற.



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரககாரண்ய உபதிட ௭௩௬௯௬ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ஆட) 

௮ துபோல இச்சம்சாரம் ஒரு சாலையாம் ; இசசாலையின் பாரத்தால் வீயா கூலப் 

பட்ட காமக்குசோதாஇகள் அசசாலையின் தூண்களாம். ௮க்னி ஹோத்சாதிகர் 
மங்கள் பிரா ஹ்மணர்கட்ருச் செய்ய யோக்யெங்களாம், என்பதாதி விதிவாக்கயங் 
களும், பிசாஹ்மணாஇகளை ஹிம்சை செய்வது யோக்கயெமன்றாம் ) என்பதாதி 
நிஷேதவாக்கியங்களும் ஆயவிருவகை வே தவசனங்களும் ஒரு கீளக்கயிரும், 
௮க்கயிருனது காமக்குரோ தாதிரூப தாண்களோடு கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. 

அக்னி: Canr grr & கார்மங்களின் ௮இகாரிகளை புணர்த்துவதாய பிராஹ்மணாதி 

ராமங்கள் சிறிய கயி.றுகட்குச சமானமாம். அ௫ச௫றிய கயிறுகள் விதிரிஷேத 
வசனரூப நீளக்கயிற்றினகண் கட்டபபட் டிருக்கின்றமன. அ௮சசிறிய கயிறுகளுள் 

ஒவ்வொரு கயிற்றோடும் ஒவ்வொரு அ௮ஞஞானிஜீவரூப பசு கட்டப்பட்டிருக்கின் 

றஅ. ஜே தேவராஜாவே ! ௮க்கயிறுகளில் HOES ௮ஞஞானி ஜீவர்கள் கட்டப் 

பட்டிருப்பினும், யாகதானாதி கர்மங்களைச செய்யும் ௮அஞ்ஞானி செஹஸ்தர்கள் 

தேவதைகளாய உங்களுக்குக் காமதேனுவின் சமானமாம். இப்போது ௮ஞ் 

ஞானிகளாய கரஹஸ்தரிடத்தே காமதேனலுத்தன்மையைக் காண்பிபபாம் :—G ap 

தேவசாஜாவே. அக்கினி ஹோத்சாதி கர்மங்களைச செய்யும் ௮ஞஞானியாய 

ஒரு சரெஹஸ்கன், தேவதைகளாய உங்கள் யாவரையும, சர்வபிதிர்ககளையும், ௮இ.இ 

முதலிய மனுஷாகளையும், சாவ முனிவாகளையும, ௮ஈகிய ௮கேகம பிசாணிகளையுங் 

காபபாற்றுவன். ஆகையால, இவ்வஞஞானியாய இலலறத்தான் உங்கள் யாவருக் 

கும காமதேனுவாப கோவாம. ஜே இரதிரசே ! உலஏன்கண்ணே ஓவ்வொரு 

குடும்பியாய இலலறத்தா லுக்கு ௮ரேகம பசுக்களுள, ௮துபோல தேவதைகளாய 

உங்கட்கு ௮ேகம் பசுககளின்றாம் ; மற்றோ ஒரே இலலறத்தானானவன், காம 

கேலுவாய கோவைபபோல உங்கள் யாவரையுங் காப்பாறறுவன். ஹே தேவசா 

ஜாவே ! உலகின்கண்ணே ஒரு குடுமபிக்கு ௮கேகம் பசுக்களுளவாமாயின் ௮ப் 

பசுக்களுள் ஒருக்கால் ஒரு பசுவையேனும் கள்வன் கொண்டுபோவானாயின் 

HS FOG மகாதுக்கத்தை யடைவன். ஒருபசு போவ தாலேயே ௮க்குடும்பிக்கு 

மகாதுக்க மூண்டாகுமாயின், எல்லாபபசுக்களும் போய்விடின் அக்கமுண்டாம் 

என்பதைப்பற்றிச சொலலவேண்டியதிலலை யன்றோ. ஆகையால், ஹே தேவரா 

ஜாவே! எல்லாபபசுககளும போவதால் வதுக்குடும்பிக்குத் துக்கமுண்டா வதே 

போல, உங்கள் யாவருக்குமுரிய பசக்களாகிய ௮ஞ்ஞானிகட்குப் பிரஹ்மவித்தை 

யினால் அஞ்ஞானம் நாசமாயின் உங்கள்யாவருக்கும் துக்கமுண்டாம். ஹே CG sa 

ராஜாவே. உலூன்கண் குடும்பியானவன் கள்வர்களினின்றும் தன்பசுக்களைக் 

காப்பாற்றும் பொருட்டு, இரவும் பகலும சாவதானமாயிருச்து ௮க்கள்வர்களை 

ந க்குமுபாயத்தைச் செய்வன். ௮ங்கனமே பிரஹ் மவித்தையை யடையும்பொருட்டு 

யாவன் பிரஹ்மசரியா இச சா தனங்களைச சம்பாதிபபனோ, ௮வனுடைய ச்சா 

தனங்களைப் பங்கப்படுத்துமபொருட்டு, ௮ரஈதம்வகையாய உபத் இவங்களை நீங் 

கள் செய்வீர்கள், ஜீவர்களுடைய பு.த்திகளை dul தஞசெய்வதே உங்களுடைய 
உபத்தசவமாம், ஆகையால், எம்முழமுக்ஷ ஈக்கள் பிரஹ்ம வித்தையை யடையு 
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mor ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

இச்சிக்கன்றனரசோ, அவர்கள் முதலில் சரத்தையோடும் தேவதைகளை ஆசா.தனஞ் 
செய்யவேண்டும். ௮தனால் தேவதைகள் பிரசச்ஈமாயின், ௮திகாரிகட்கு”ஈற்புத்தி 
யைக் கொடுத்துப் பிரஹ்மவித்தையின் சாவப் பிரஇபர் தங்களையும் நீக்கக் காப்பாற் 

துவர். இவ்விஷயம் ௮ந்நிய சாஸ்திரத்தின்சண்ணுங் கூறப்பட்டுள து. 

சு-ம். (6 நடெவாஉண 9ாஉாயாக்ஷ.சிவறா வால்வு | 

ய௦ஹிறகூதி.ச-ஈ$ிய od ease, \ramoGlin L081 5s ॥ 

தண்டங் கோண்ட தகும்பசு வோம்பல்போல் 
விண்ட லத்தவ ரோம்பிலர் வேலைசூழ் 
மண்ட லத்தவ ருக்கருள் வாஞ்சையே 
லண்ட புந்தியை நல்வழி யார்ப்பரால். 

இதன் பொருள் :--பசுக்களைக் காபபாற்றும புருஷன், கையில் தண்டத்தை ஏர்திக் 

கொண்டு சம்மா திகளினின்றும் பசுககளைக் காபபாறறுவதேபோலத, ே தவதைகள் 

கையில் தண்டமேஈதிக்கொண்டுப பக்தாகளாக காப்பாற்று. மறரறோ எப்பக்தா்க 

ளைக் காப்பாற்ற தேவதைகடகு இச்சையுளதோ, அ௮வாகட்குநற்பு த்தியைக் கொடுப் 
பர். ஆகையால் ௮பபிரஹ்மவித்தை உண்டாவதின் முன்னர் பிரஇபரதம் நீங்கும் 

பொருட்டு முமுக்ஷாக்கள் ௮வசியம '2தவதைகளை ஆரா.திககவேண்டும. யாவன் 

பிரஹ்ம வித்தையை யடைவதன் முன்னர் தேவதைகளை ஆரா இித்திலனோ, ௮வ 

னுக்குப் பிரஹ்மவிததை யுண்டாவதில ௮கநதம்வகையாய விக்கெங்களைத தேவா 

கள் செய்வர். ஹே தேவசாஜாவே' உலகின்கண் பசுககளைக களவு செய்யாகின்ற 

௮த்இயநஈதம் பலவானாய கள்வன் பசுக்களையுடைய குடும்பிக்குப பிரியமாயிரான். 

அதுபோல ௮ஞஞானி ஜீவரூப உங்களுடைய பசுககளைப் பிரஹ்மவித்தையின் 

அடைவின் வாயிலாய்க் களவு செய்யும் அறிஞனானவன், தேவதைகளாய உங்கட் 

Gu பிரியமாயிரான். ஆயினும, சர்வ தேவதைகளின் ஆன்மரூபமாய ௮வனி 

டத்தே தேவதைகளினலுடைய துவேஷம சமபவியாது, என்றாலும், இத்த சுத் 

இயற்ற கர்மா இகாரிகளாகிய ஜீவர்களை ௮றிஞன் காமமற்றவராக்கன், ௮வ்வறிஞனி 

டத்தே தேவதைகட்குக் துவேவமுண்டாம். இவவிஷயம சதையின்கண்ணே 

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானும அரச்சுனன் பொருட்டுக் கூறியருளி யிருககனெரார். 

சு-ம். அவி ௨௦8 நயெ a ர_நா௦ ௬8_1ஷ௦.மி.நா( ॥ 

கரும சங்கரா மிருமஞ் ஞானிகட் 
குரனாண் வேற்றுமை புரிதரா தோழி. 

இதன் பொருள் :--9தத சுத்தியறறு, காமாதிகாரிகளாகிய ஜீவர்களை ௮.றிஞனான 

வன் கர்மமற்றவராக்கலாகா அ ) மற்றோ௮வர்களைச்சுபகாமத்தில் சேர்ப்பிக்கவேண் 
டும். இப்பசகவானுடைய வசனத்தை எவவறிஞன் தாண்டுகன்றனனோ, ௮வனி 

டத்தே தேவதைகளின் துவேஷமுண்டாம். ஆகையால், ஹே தேவசாஜாவே! 
பிரஹ்மவித்தை யுண்டாவதன் முன்னர் நீங்கள் விக்செஞ் செய்யினும், பின் 
னர் அவ்கித்தையின் சர்வான்ம பாவப்பிசாப்திரூபப் பலத்தைப் Go Bue ges



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய பநிட ௧௩௭௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௮51 

பதில் உங்கட்குஞ் சமர்த்இன்றாம். ஆகையால், இவ்வறிஞன் எல்லாருடைய 
ஆன்மரூபமாம் ஆதலின் உங்களுடைய ஆன்மாவுமாம, அ௮ங்கனமே, அத்விதீய 
பிரஹ்மரூபமாம் ஆதலின் உங்களிலும் ௮இிகனாம். அத்தகைய அறிஞன் சமீபத் 
தேசென்று ஆன்மாவிலும் பின்னமாய புததிராதி அநாத்மப பதார்த் தங்களைப் 
பிரியரூப மெனக் கூருதொழிக வென முன்னாக கூறியது பொருஈதுமென்று 

ots. ஹே தேவராஜாவே! புத்தராதி சாவ அகான்மப பதார்த்தங்களிலும் 
பிரியமானது ஆந்த சொரூப அத்மாவாம,. அதனை யறியாமல் எப்புருஷன் 
மரிப்ப£னோ) அவ்வஞ்ஞானியின் சொருபமாயிருபபினும, இவவாரஈர்தசொருப 
ஆசக்மா ௮வனை ஜனனமாரணப பிரவாகததினின்றுங் காப்பாற்றாது. குரு புஸ் 
தக வாயிலாய் வேதம் சமீபமாயிரு,தபோதிலும, எது பரியநதம் இவன் குரு 

முகத்தினின் றும் ௮வ்வேகத்தை ௮ததியயனஞ செய்திலனே, ௮அபரியந்தம் 

௮ தஇயயனஞ் செய்யபபடாத வேதபகவான் பிராஹ்மணனைப பவித்திரம செய் 

விக்கமாட்டாது. மறறோ குருமுககதினின்றும அ௮றியபபட்ட வேதமே பிசாஹ் 

மணனைப் பலித்தரஞ் செய்யும். அதுபோல, இவவாஈஈதசொரூப அன்மாவும 

GG Fru gs oul ses gro அறியாத ஜீவாகளைா ஜனன மசணரூப சம்சாசத்தி 

னின்றுங் காப்பாற்றமுடியாககாம. மறறோ குரு சாஸ்இர உபதேசத்தால் ௮றி 

யபபட்ட இவ்வான்மா ஜீவாகளைச சமசாரத தினின்றும காபபாற்றும், Cap @ sau 

சாஜாவே! குரு சாஸ்திர வாயிலாய் யாகாஇ கர்மங்களை அறிகதிருப்பினும், ௮.நஷ் 

டானமின்றிப புருஷாகளுககுப பலபபிராபதி புண்டாகமாட்டாது. அதுபோல, 

இவ்விவேசாதி சாகனஙகளைக குரு சாஸ்திர வாயிலாக ௮றிர்இருநதபோ திலும், 

௮ _நுஷடானமின்றிப புருஷாகடகு ஆத்மஞான ரூபப்பலபபிராப் தி யுண்டாகமாட் 

டாது, ஹே தவராஜாவே ! யாவன் ஆரஈதசொரூப ,அன்மாவை அறியாமல் 

௮சுவமேதாதி மகா யாகங்களைச செய்வ£னா, அவனுக்கு ௮ஈத யாககர்மங்கள் 

சிறிது காலம்வரைச௪ சொர்க்கததின்கண்ணே சுகபபிராபதியை யுண்டாக்கும், 

மீண்டும் க்ஷ்யத்தை யடைஈத ௮க்கருமங்கள, இச௪வாகட்குப பாமதுககத்தைக் 

கொடுக்கும். ஆகையால், எப்புருஷலுககு நித்திபாரந்த அடைவின் இச்சை உள 

காமோ, அப்புருஷன் ௮ரகிய சாவ உபா இகளையும பரித்தியாகஞசெய்து, ஆன்ம 

ஞானப் பிராபஇபின் பொருட்டு முயலவேண்டும. '2ஹ தேவராஜாவே ! எப்புரு 

ஷன ஆன்மஞான சம்பாதனத இல் வலலவனல்லனாவ3ீனா, ௮ப்புருஷன் உபாசனை 

யையும் கிஷ்காம கர்மங்களையும செய்யவேண்டும. அவற்றின் மகிமையால் இத்த 

சுச்வொயிலாய் இவவுலகத்திலேனும் பிரஹ்மலோகத்தி2லனும் அவ்வுபாசகனுக் 

குப பிரஹ்ம வித்தையின் பிராப்தியுண்டாம். பிரஹ்ம வித்தையின் பிசாப்தியே 

உபாசனையின் முக்யெபலமாம். இப்போது உபாசனையின் ௮வாநதச பலத்தை 

நிரூபணஞ் செய்வாம் மஹ தேவராஜாவே ” இவவுபாசக புருஷன் சம்சாரத்தின் 
சண் இருபப வ ஞாயி லும், இரண்யகாபபனுககுச௪ சமானமாய Buvauitus BOS UO, 

வன். கருத்திதுவாம் ஹிரண்ய aT பகவான் எவ்9வெப் பதார்த்தங்களை 

இச09க்ன்றனரோ, அ௮வவப பதா ததஙகளைத su Bens or Sar gst ep



௩௭௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

பன்னஞ் செய்வர். அதுபோல, இவ்வுபாசக புருஷனும் கர்ம உபாசனையின் மூ 

மையால் சர்வ பதார்த்தங்களையும் தனதஇச்சை மாத்இிரத்தால் உறீபன்னஞ் 
செய்வன். ஹே தேவராஜாவே ? யான் பிரஹ்மமாயுள்ளேன் என்பதாய புத்தி 
யால், ஆரந்தசொரூப அன்மாவைச் சாக்ஷாத்காரஞ்செய்வனோ, ௮ப்புருஷனுக்கு 

இவ்வெல்லா ௮,ான்மப் பிரபஞ்சமும் பரித்தியாகஞ்செய்ய யோகூயமாம். உங்க 

ளுக்கு வார் திசெய்த ௮ன்னமானது தஇியா௫க்க யோக்கயமானதேபோலுமென்க. 
ஹே தேவராஜாவே.! இவ்வாரர்தசொரூப ஆன்மாவை அறியாமல் எப்புருஷன் 
அந்நிய ௮நாத்ம பதார்த்தங்களை ௮றிவனோ, ௮ப்புருஷனை சாஸ்திரத்தை யுணா் 

ந்த மகான்மபுருஷர், ௮கான்மாவை யறிர்தவனென்பர். பாலாடப் பிராஹ்மண 

சானவர் ஆத்மாவின் வாஸ்தவ சொரூபத்தை யறியாமல் பிராணனையே ஆன்மா 

வென வறிக்இருர்தார், இக்காசணத்தால் அவ்வனாத்மக்ஞராய பாலாகியான 

வர் ஸ்ரீ காசியின்கண் ௮ஜா.த சத்துருவென்னும் சாஜாவினுக்குச் சிஷ்யராயினர், 

இக்கதையை நீர் ஈன்றாக ௮.றிநதிருக்கன்றீர். ஆகையால் ஹே தேவராஜாவே ! 

ஆரர்தசொருப ஆன்மாவினும வேறாய எவ்வனான்ம பதார் த்தங்களும ௮றிய யோக் 

இயமன்றாம். இபபபோது அன்மாவினும் வேராய சர்வபதார்ததங்களையும ௮நான் 

மரூபமாய் நிரூபணஞ்செய்வாம். ஹே தேவராஜா வ !' இத்தால சரீரச்தின் 

கண்ணே அபிமானியாய ஜீவனுக்கு நேத்திராதி இரதிரியங்களால், ஸ்தூலபதார்த் 

தங்கள் பிரதிதியாவதைச சாஸ் இரத்தின்கண்ணே ஈனா ௮வஸ்தை எனப்படும் 

௮ந்நனா ௮வஸ்தை ஞாதா, ஞானம, ஜேயம், ௮ங்கனம தியாதா, இயானம், தியே 

யம் என்பதா திரிபுடி சொரூபமாம, சாக்ஷி சைதன்னியத்தால விளங்குவதாமா 

தலின் திரிசயசொருபமாம். யாதுயாது தஇரிசய பதார்த்தமாமமா ௮து அது 

அகான்மாவேயாம், எங்கனம் கடா இிபதார்த்தங்கள் இரிசியமாதலின் ௮ரான்மா 

வாமோ அ௮ங்கனம் திரிபுடிரூப ஈனாப் பிசபஞசமும் இரிசியமாமாதலின் pyar on 

மாவேயாம். ஹே தேவராஜாவே. சொப்பனாவஸ்்தையின்கண் தோமுதலிய 

பதார்த்தங்களினும உற்பத்திக்கு யோக்யெமாய தேசகாலாதிகளின் ௮பாவமிருப 

பிலும், பூர்வபூர்வ வாசனைகளோடுகூடிய மனம் ௮சேகவகையாயபதார்த்தங்களைச 

சொப்பன தஇன்கண்ணே உற்பன்னமாக்கும் ; ஆகையால், ௮ச்சொபபனபதார்த்தம் 

மாயாமாத்திரமாம். தேசகாலாதி சாமக்கரியையின்றியே ஆகாசத்தின்கண் கந்தர்வ 

நகரம் தோற்றுகன்றமையின் மித்தையாவேதேபோலச சொப்பன பதாத்தமும் 

மித்தையாம. உறபத்தி சாசவானாம. கையால், ௮சசொப்பனப பதா£த்தமும் 

ஆன்மரூபமன்றாம் ; மற்றோ ௮ரசான்மருபமாம். ஹே தேவசாஜாவே ! புரி. ததரூபி 

கோட்டை மத்தியிலுள்ள இசயத்்இன்கண் நாடிரூபமார்க்சமாய்ச் சென்று துயில 

வஸ்தையின்கண் ௮ஞ்ஞானத்2தாடு கூடாநின்ற ஜீவளும் சுத்த ஆத்மாவிலும் 

வேரும் ; ஆகையால், கடா இகளைப்2பால ௮௮வும் ௮ரான்ம ரூபமாம். 

சங்கை:--ஜஹே பகவன் . ஈனாக்கனச் சுழுப்தியின் கண் ஹுள்ளச் சர்வபதார்த் 

தங்களும் ஆன்மரூபமன்றாயின், அவற்றின் வேராய ,தன்மாவிற்குச் சொரூபம் 

யாதோ? அதனை த்தாங்கள் இருபையினு?ல உப? தசிக்கவேண்டும்,



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப திட ௩.௭. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 343 

சமாதானம் :--ஹே தேவ.சாஜாவே ! அவ்வான்மா சொப்மிரகாச சொருப 
மாம். எந்தப்பிரகாசமானது தனது பிரகாசத்தின்கண்னும் ௮ந்நியபதார்த்தங்க 
ளின் பிசசாசத்தின்கண்ணும் வேறொரு பிரகாசத்தை யபேச்ஷியாதோ, ௮ 
வேதாந்த சாஸ் இரத்தின்கண் சொப்பிரகாச மெனப்படும். அத்தகைய சொப்பிச 
காச சொருபம் ஆன்மாவாம். அன்மாவினும் வேராயசம்பூர்ண வஸ்துக்கள் பாப் 
பிசகாசஙகள ம். 

சங்கை .-2ஹ பசவன் !/ இந்த சொப்பிரகாச ஆத்மாவின் இலக்ஷண த்திற்குச் 
சூரியாதிப் பெள இிகப பிரகாசத்தின்கண் ௮அதிவியாபதியாம, ஏனெனின், சூரியா 

இப் பிரகாசமும் தனது பிரகாசத்தின்கண்ணும் கடாஇபதார்த்தங்களின் பிரகா 

ச.த்தின்கண்ணும் ௮ர்நிய எப்பிரகாசத்தையும அபேசக்ஷிப்பதின்றா மன்றோ ? 

சமாதானம்:--ஹே கேவராஜாவே ! சூரியாதி பெளதிகப் பிரகாசம் தன 
பிரகாசத்தின கண்ணும கடாஇபதாரத்தஙகளின் பிரகாசத்தின் சண்ணும் 

வேறொரு பெள திகபபிரகாசத்தை யபேக்ை செய்வதின்றாம். ஆயினும் சைதன் 

னியரூப ௮லெளகிகப் பிரகாசத்தைச் சூரியாஇப் பிரகாசமும் ௮பேச்ஷிக்கும், 

ஆகையால் சூரியா இப் பிரகாசஙகளினிடத் தில சொபபிரகாச ஆன்மாவின் இலக்ஷ 

ணத்திற்கு ௮திவியாப்தி யுண்டாகமாட்டா௮. ஆகையால் ஹே தேவசாஜாவே ! 
சுழூபதி யவஸ்தையின்கண் எவ்வான்மாவிற்கு இருதயதேயத்தின் கண்ணே 

நிவாசம் சாஸ் இரஙகளால கூறபபட்டுளதோ, சொபபன ௮வஸ்தையின்கண் எவ் 

வான்மாவிற்கு மனத்தின்கண்ணே நிவாசம் சாஸ்திரங்களால் கூறப்பட்டுளதோ, 
ஜாக்செ ௮வஸ்தையின்கண் எவ்வான்மாவிற்குச் தூலசரிரத்தின்கண்ணேஙிவாசம் 
சாஸ்இரங்களால கூறபபட்டுளதோ, ௮சசொபபிரகாச gar நிஷேதமுசு 

மாய் யாம் உம்பொருட்டு உபதேசம் செய்கின்றோம். முன்னர் 5-வது ௮த்.இயாய 

முடிவில் தேவராஜாவாய இர்திரரால் பயததையடைந்த கெளஷீத£ யென்னும் 
இருஷியானவர் சத்தியத்திற்குஞ சத்தியம என்னும் பிரஹ்மத்தினுடைய குஹ்ய 

நாமத்தை லுர்த்தத்தோடும தமது சிஷரின்பொருட்டே உபதேசஞ் செய்ய 

வில்லை யென்று கூறப்பட்டதனரா, இபபோது ௮வ்வர்சதகத்தை ஈண்டு வெளிப் 

படையாய் கிரூபிபபாம :—C an தேவ. சாஜாவே ! சுழுபதி யவஸ்தையை யடைக்த 

ஜீவனுடைய ஞானேரதிரியங்களைக தும, கர்மோ் இரியங்களைந்தும், ௮ர்தக்காண 

சதஷ்டயமும், ௮ஞஞான த.இன்கண் லயமாம. சுழூபதி யவஸ்தை நீங்பெ பின்னர் 

சம்பூர்ண இர்திரியங்களோடுகூடிய ௮ஈதக்காணம் ௮வவஞ்ஞான த்இனின்றும் 
உற்பன்னமாம். எவ்வெப்பொருள் உறப த்தி ராசமூடையகாமோ, அ௮வ்வப்பொ 

ருள் கடாதிகளைப்போல ௮சத்தியமேயாம. ஆகையால் உற்பத்தி காசமூடைமை 

யின், ௮ர்தக்காணசூத சகல இரதிரியங்களும ௮சத்தியமாம். சுழுப்தி யவஸ் 
தையை யடையின் பிசாணன் லயத்தை யடையமாட்டாஅ. சுழுப்தி யவஸ்தை 

நீங்கின் பிராணன் உற்பன்னமாகாதாதலின் ௮து சத்தியமாயிலும் இவவாநந்த 

சொருபவான்மா உண்மையாய்ச சத்.தபரூபமாம்) கையா ல் சத்தியப் பிராணனைப் 

பார்க்ெலும் மேன்மை பொருந்தியதாம. இப்பிசாணன் கடரூபமும் அராத்ம



௩௩௭௪ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

ரூபமுமா தலின், ஆரந்தசொருப .தன்மாவினும் சாழ்மையுடையகாம். இக்கருத் 

இனானே சுருதியானது பிரஹ்மத்தைச் சத்தியத் திறகுஞ் ச.த்தியமெனக் கூறிற்று, 

அவற்றுள், முதற் சத்திய சப்தத்தால் பிராணச௫த சம்பூர்ண பூதபெள இிகப் 

பிரபஞ்சத்தைக் கவர்ந்துகொள்க. அப்பிரபஞசரூப காரியத்திற்கு இவவாநந்த 
சொரூப பாமான்மா விவர்த்?தோபாகான காரணமாமாதலின் இப்பாமாத்மா சத் 

Bug Bangs சத்தியமாம். 
சங்கை ‘—S ap பகவன் / Dros 5 சம்பூர்ண பூ தீபெள இகப் பிரபஞ்சம் 

அடித்தியமாமா தலின், தைச சத்தியமாமெனக் கூறல ௪மபவியா தன்றோ ? 

சமாதானம் ஹே தேவராஜாவே? ரூபாதி குணங்களற்ற ௮த்விதீயப 

பிசஹ்மத்தைச சாக்ஷ£தகராஞ செய்விக்கும்பொருட்டு, ௮ந்தப் பிரஹ்மத்திற்கு 

இரண்டு ரூபங்கள் சுருதியின்கண்சணே கூறபபட்டுள்ளன அவற்றுள், முதல் பிர 

ஹ்மத்தின்ரபம் கான்கு விசேஷணங்க?ளாடு கூடியிருக்கிறது. ௮ரகான்கு மிவை 

யாம் :--பிரதிஇயக்ஷப் பிரமாணத்திற்கு யோகூயெமா தலின் சகலருக்கும் பிரசித்த 

மாம். ஆகையால ௮தைச௪ சத்தியமென்பர, தேசகாலாதஇ பரிசசேத முடையது 

ஆதலின் ௮தை ஸ்இிதிமான் என்பா. பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தால் சித்தமாய 
௮வயவங்களின் சேர்ககை விசேஷத்?தாடு கூடியதாதலின் ௮தை மூர்த்தம் என் 

பர், பிரததியக்ஷ சாசமுடையதாதலின் அதனை மர்த்யம் என்பர், இவ்வண்ணம 

சத்தியம், ஸ்இிதஇமான், மமாத்தம மர்தயம் என்னும் கான்கு விசேஷணங்களோடு 

கூடியது முதல் பிரஹ்மரூபமாம். முதல ச,க்தியரூபத்தின் சாரம் சூரிய மண்டலத் 

இன்கண்ணே உளஅு. அ௮சசூரியமண்டலம் சகலருககும பிரத்தியகப பிரமாணத் 

தால் சித்தமாம், தப்தம் செய்யும சுபாவத்?தாடு கூடியதாம், பாமேற்வராது விக் 

இரகமாம், ௮.த் தகைய சூரியமண்டலத்தின்கண் முதறசத்தியரூபத இன் சா.சமிருக் 

இன்றது. இக்காரணத்தாே ௮சசூரிய மண்டலமானது சர்வ ரூபாஇகளின் பிர 

காசகமாம். இப்போது நான்கு வி?சஷணங்க ளோடு கூடிய பிரஹ்மத்தின் இண் 

டாவது ரூபத்தைக் காண்பிபபாம் :--2ஹ தேவராஜாவே ! பிரஹ்மததின் இரண் 

டாவதுரூபம் ப?சாக்ஷமாதலின் கேவலம் சாஸ் ரப பிரமாணத்தால் அறியப்படும் ; 

ஆகையால் அதனைச் சுரு இயின்கண் த்யத் என்னப்பட்டுள௮. யாண்டும் நிறைந்த 

ருத்தலின் அதனைக் கதிமான் என்னபபடும். காணபபட்ட ௮வயவச சேர்க்கை 

சஷமற்றதாதலின், அதனை அமூர்த்த மென்பர். நாசமறறதாதலின் ௮தனை 

அ௮மிர்தமென்பர். இங்கனம் தயத, கதிமான், அமூரத்தம், ௮மிர்த ம என்னும் 

நான்கு விசேஷணங்களோடு கூடிய பிரஹ்மத்தின் இண்டாவதுருபம் கூறப்பட் 

Org. அ௮வறறுள்,” சூரியமண்டலத்தின்சண் இராகின்ற சமஷ்டி சூக்கும சரீர 

௮பிமானியாய ஹிசண்யகர்பபர் முதல் தயத் ௪பத அர்த்தத்தின் சாசரூபமாம். 

ஏனெனின, ஹிசண்யகர்ப்பருடைய சரீ..ஆாம்பம் செய்வ இின்பொருட்டே சூக்கும 

பூதங்களின் உற்பத்தியாம். இத்துணையால் பிரஹ்மத்தின் ௮இதய்வரூப இரண்டு 

சொருபங்களை கிரூபணஞ்செய்தாம இப்போது அந்தப் பிஹ்மத்தின் ௮த்யாத் 

மரூப இரண்டு சொருூபங்களை நிரூபணஞ்செய்வாம். ஹே தேவராஜாவே.! அத்யாத் 
மரூப இக்கூட்டத்தின்கண் இராகின்ற பிரஹ்மத்தின் இரண்டருபக்களை யும முன்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩௭எட 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3715 

போல் சாரபாவமாய் அறிதல்வேண்டும. அவற்றுள், சக்ஷஈ சத்பதார்த்தச்இன் 

சரரரூபமாம்.. தெக்ஷிணரேத்திரத்தி லிராநின்ற சூக்ஷாமவியஷ்டி ௮பிமானி புரு 

ஷன், த்யத்சப்தார் த் கீ தீ.தின் சாரரூபமாம். இவ்விரண்டு ரூபங்க௯ரி லும் வேராயபஞ்ச 

பூதம் அசரருபமாம், இப்போ சத்சப்தத்தின் அர்த்தத்தையும் தயத்சப்தத் 
இன் அர்த்தத்தையும் நிரூபணஞசெய்வாம. ே ap G தவராஜாவே! பிருதிவி, ஜலம், 

தேஜசு பென்னும் மூன்று பூதங்கள் பிரத்தியகஷஞான விஷயங்களாமாதலின், 

௮ம்மூன்றையும் சுருதி சத்சபகத்தாற கூறியது, வாயு, ஆகாசம் என்னும் இரண் 

டும் பரோ ஞானவிஷயங்களா மாதலின் அவ்விரண்டையும், சுருதி த்யத் சப் 

தத்தால் கூறியது. இப்போது தூலசூக்கும சமஷ்டி வியஷ்டிகளின் ௮பேதத்ை 

நிரூபணம் செய்வாம். ஹே தேவசாஜாவே ! சூரிய மண்டலமும் புருஷருடைய 

தெக்ஷிணநேத்இரமும் பிருதுகி, ஜல, தேஜோரூப மாதலின் ௮வை இரண்டும் 

பரஸ்பரம் ௮பின்னமாம். சூரிய மண்டலததின்சண் Bardem புருஷனும் 

தெக்ஷிண கேத்திரத்தின்கண் இராமின்ற புருஷனுமாகிய ௮மூர்த்த புருஷன் ஒருவ 

னேயாம். தூல சரீரததிறகுள்ளாமா தலின் ௮பபுருஷனை ஆன்மா வென்னப்படும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஸ்தூலத்தை பிருஇவி, ஜல, 2 தஜசுவடிவ மூன்று 

பூதரூபமா யங்கேரிகன் சூக்ஷராமததை வாயு, ஆகாசமென்னும் இரண்டு பூதரூப 

மாய் அ௮ங்கேரிக்கின், தூலத.திறகும் சூசகுமத்திறகும சரீரரூபத் சன்மை சம்பவி 

யாது, ஏனெனின் சுருதியின்கண் சாவ சரீரங்களையும் பஞ்சபூதரூப மனக் 

கூறப்பட்டுளது, ௮௪௪௬ தியினுககு விரோதமா மன் 32றா ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே ! பஞ்கோணப் பிரக்ரியையின் ரீ தயால் 

பிருதிவி, ஜலம், தேஜசு என்னும் மூன்று ஸ்தூல பூதங்களில் ஆகாசம், வாயுவென் 

னும் இரண்டு சூக்ஷம பூதங்களுள்ளன. ஆகையால, ஸ்தூலத்இற்குச் சரீர 

ரூபத்தன்மை சம்பவிககும ) Darwen சூககுமத்தை யாசம்பியாநின்ற வாயு, ஆகா 

சம் என்னும் இரண்டின்கண்ணும் சூக்ஷமரூபமாய பிருஇவி, ஜலம், தேஜ 

என்னும் மூன்று பூதங்களும உளளன. ஆகையால், ௮வவமூர்த்த சூட்சுமத் 

திற்கும் சரீசரூபத,தன்மை சம்பவிககும்; இப்போது சூக்ஷாமசரீ. ரத்தின் காரா 

வகையாய ரூபங்களை நிரூபணஞசெய்வாம ஹே தேவசாஜாவே? பூர்வ பூர்வ 

வாசனைகளால் ஜனி த்த ௮ச்சூக்ஷ ம சார த்தி றகு நாராவகையாய ரூபங்கள் உண்டு, 

அவற்றுள் ஒரு ரூபத்தை யாம உமபொருடடு கூறுகின்றோம் ) நீர் கேட்பி.ராக, 

எக்காலத்தில ரஜோகுண த்தோடகூடிய இபபுருஷன் ஸ்திரீமுதலிய பதார்த்தங்க 

ளாக் சாண்பேனா, அக்காலத்தில் இபபுருஷன் ௮ரி தா.சத்தால் ரஞ்சிக்கப்பட்ட வஸ் 

இரத்இற்குச சமானமான ரூபவானாவன். எக்காலத்தில இப்புருஷன் சத்துவ 

குண மூமையால் சத்தாதி குணங்களுடையவனாவனோ, சஜோகுண மகிமையால் 

குசோதாதிகளோடு கூடியவனாவனோ, அக்காலத்தில் இப்புருஷன் சிமி வெண் 

மையாய மலைக்கம்பள ததிற்குச சமானமான ரூபத்தையுடையவனுலன், எக்கா 

லத்இல் இப்புருஷன் ஏகாகததேசத்தின்கண் இருர்.தும சஜோகுணம௫ிமையால் 

விஷயங்களை நிளைப்பனே, அக்காலத்தில் இபபுருஷுன் இர்தரகோப சமானமாக



௩௪௭௭௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

அத்.இயர்த சத்தவர்ணமுடையவனாவன். மழைக்காலத்இன்கண் உண்டாகா கின்ற 

௮த்இயர்தம் ஈத்தரூபமுடைய ஒரு ஜந்து வீசேவூத்தை இர்.திசகோப்மென்பர். 

எக்காலத்.இல் இப்புருஷன் சத். துவகுணமட௫மையால் வித்தையோடு கூடின வனாயி 

லும் ரஜோகுணம$ூமையால் உலகங்களோடு ஈரிஷைசெய்வனோ, ௮க்காலத்இல் 

இப்புருஷன் தாகசக்இிமானாயும, பிரகாச சக்மொனாயும் இராநின்ற அச்கினியின் 

சுவாலையைப்போன்ற ரூபமுடையவனாவன். எங்கனம் வெண்கமலம் இயல்பாயே 

சுத்தமும் * கோமளமும் ஆமோ, ௮ங்கனம் ஒருகாலத்தில் இப்புருஷன் ௪ச்.துவ 

குண ம௫ூமையால் பிறப்பிலேயே சமதமாதி குணங்களுடையவளும் கோமளமான 

இயற்கையுடையவீலும் ஆவன். எக்காலக்தில் இப்புருஷன் சத். சத்துவகுணங்க 

ளோடு கூடியவனாவனோ, ௮க்காலத்தில் இப்புருஷன் மின்ன ஓக்குச் சமானமாய்ச் 

சர்வப் பிரகாசக ஞானவானாவன், இரண்யகர்ப்பபகவான் சர்வ பதார்த்.த விஷயக 

ஞானவானாவதேபோலும. ஹே தேவசாஜாவே! சகாம புருஷனுக்கே உபா 

சனையின் மமையால் ஹிசண்யகாப்பனைப்போல சர்வஞ்ஞத்தன்மை கடைக்கும், 

அதுவும் உபாசனையாகிய மானசகர்மத்தால் உண்டா தலின் ௮ரித்தியமாம். ஆகை 

யால் முமுக்ஷு ஜனங்கள் ௮ந்த சர்வஞ்ஞத் தன்மையையும் இசசைசெய்தல் 

கூடாது. கருத்திதுவாம் :--எவ்வளவு பதார்த்தங்களின் இச்சை உளவோ, 

அவையாவும் ஆத்மரூப ,தந்தத்தின் பிரதிபந்தகமாமா தலின், முமுக்ஷ a GF 

சர்வ ஆசைகளையும் விட்டொழித்தலே உ௫தமாம். ஹேே தவராஜாவே! இந்தப 

பிரகாரம் புண்ணிய பாவரூப கர்மங்களாலும், வாசனைகளாலும், ஜன்னியமாய 

ஆயிசம் வடிவங்கள் அமூர்த்த ரூமபுருஷனுக்காம். ௮வ்வெல்லா ரூபங் 

களையும் கூற யாம் வல்லேமல்லேம். சுருதிபசவஇயும் ௮வ்வெல்லா ரூபங்களையும 

கூறச் சமாத்துடையவளாகாள், கையால, சுருக்கமாய் உமபொருட்டு யாம் 

கூறினேம். இப்போது மூர்த்த அமார்த்சங்களென்னும் இரண்டு வடி.வங்கலா 

யும் கிஷேதம் செய்யுமபொருட்டு மு.தலில் அவற்றுள் ௮வி.த்தையின் காரியத்தன் 
மையைக் காண்பிப்பாம்:--ஹே தேவராஜாவே.! _நாற்களின் காரியமாய வஸ் 
இரத்தின்கண் நூற்கள் ே தாடாந்துகிற்பதேபோல, தூலசூக்குமரூப இப்பிரபஞ்ச 

மானது ௮வித்தையினின்று முற்பன்னமாதலின், ௮க்காரணருப அவித்தை சமபூ 

ணப பிரபஞ்சரூப காரியத்தின்சகண் தொடர்க்துகிற்கும். ஹே தேவராஜாவே ? 

வஸ்திசமுதலிய பதார்த்தங்களும், அவற்றின் காரணங்களாய நூற்கள் முதலிய 
வையும் தரிசியங்களா தலின் ௮கான்மாவாவ'?தபோலத் தூலசூக்கும பிரபஞ்சமும், 
அவற்றின் காரணமாய ௮வித்தையும் இரிசியரூபமா தலின் ௮ரான்மாவேயாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! தூல சூக்குமரூப காரியப பிரபஞ்சமும் ௮தன் 

காசணமாய மாயையும் இரிசயரூபமாதலின் ஆன்மா ௮ன்ராகுக, அனால் ௮வ 

விரண்டின் ௮பாவரூப நிஷேதமானது ஆன்மா ஏன் தகமாட்டாது? 

சமாதானம் :--ஜஹே தேவசாஜாவே! பிரபஞ்சரூப காரியமும் அவித்தை 
வடிவகா.சணமும் ஆன்மாவன்றாவதேபோல அவற்றின் ௮பாவரூப நிஷேதமும் ' 
  

* கோமளம்--மிருத.



அத்தியாயம்.] பஜுர்வேதத்தின் பிகதாரண்ய உபநிட களள 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். அர் 

ஆன்மாவன்றாம். ஏனெனின், எதிர்மறையின் சத்தை எங்கனமாமோ ங்க 

ன2ம அபாவத்தின் சத்தையும் ௮ம். சுத்தியின்கண்ணே பிசஇஇயாகாகின்ற 
வெள்ளிபானது கற்பிதமாதலின் ௮க்கற்பித வெள்ளியி னபாவமும் கற்பிதமே 

யாம். அதுபோல, அ௮நரான்மப பிசபஞசத்தின் அபாவமும் அ ான்மாவேயாம். 

ஆகையால், ஹே தேவராஜாவே ! சர்வ அநாத்மபப் பிரபஞ்சத்தையும் Sar ses 

செய்து இவவாரக்த சொரூப அன்மாவின் உபதேசத்தை யாம் உம்பொருட்டுச் 

செய்2தம். இதனினுமஇக உபதேசத்தை எபபிரஹ்ம வேத்தாவாய குருவும் 

ஷன் பொருட்டுச் செய்யார், மற்ோ எலலாப பிரஹ்ம வேத்தாக்களாய ஆசிரி . 
யரும் சர்வப் பிரபஞ்சத்தையும நி2ஷதித்து இவ்வாஈந்த சொரூப ஆத்மாவின் 
உப? தசத்தைத் கம் சீஷரின்பொருட்ெ செய் அளா. 

சங்கை :-- ஹே பகவன் ! பிரபஞசத்தை நி ஷே.இக்காமலே ரீ ஆரந்தசொரூ 
பப் பிரஹ்மம் என வி௫ முகத்தால் ஆன்மாவின் உபதேசத்தைக் குரு ஏன் செய்ய 

லாகாது ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே ! இவ்வாரந்த சொரூப ஆன்மா மன 

வாக்குகட்கு விஷபமாகாதாம ஆகலின் வி௫ மகத்தால் ௮தின் உபதேசஞ் செய்வ 

தல் எபபுருஷலும் வல்லனல்லன். இக்காசணததாலே பிரஹ்ம வேத்தாக்களாய 

ஆசிரியர்கள் சர்வ ௮காதமபபிரபஞசங்களை நி?2ஷஇத்து முழுக்ஷாக்கட்கு ஆத்மா 

வின் உபதேசத்தைச செய்திருக்கின்றனர். கருத்இிதுவாம் :--பிசஹ்மத்தின் 

உப3தசம் இருவகையாம. அவற்றுள், ஒன்்ரோ விதி ழகஈத்தால் உபதேதேப்பதாம், 

மற்றொன்றோ, நி ஷ.த முகத்தால் உப?தசிபபதாம். அவற்றுள், இவ்வர்தர்யாமி 

யாய ஆத்மா பிரஹ்ம சொரூபமாம், சத்தியசொரூபமாம, ஞானசொருபமாம், 

ஆரந்தசொருபமாம், பரிபூரண சொருபமாம் என்னும் இவ்வகைபாய உபததச 

த்தை AF ips உப தசமென்பா, இவவாகந்த சொரூப ஆன்மா காரிய சொருப 

மன்றாம், காரண சொருபமன்னாம, தூல சொருபமன்றாம், சூக்கும சொருபமன் 

ரூம் என்னும் இவ்வசையாய உப? தச௪த்தை ரி2ஷத ழக உபதேசமென்பர், இவ் 

விருவகை உப? தசத்தினுள் நி3ஷதமுக உபசேேசத்திற்கு மேன்மை கூறும்பொரு 

ட்டு முதலில் விதிமுக உப2தச௪த்தின்கண் தாழ்மையைக் காண்பிப்பாம் —-3 ap 

சேவசாஜாவே ! நீர் பிரஹ்ம ரூபம யாம் பிரஹ்ம ரூபம் என விஇிழுகமாய் 

ஞானத்தை முன்னா உபதேசதெதனமன்றோ ? ue @ ips போதம் sigs 
தொடர்பாய் விசஷ்டமாயே உற்பன்னமாம், ஆகையால், மனவாக்குகட்கு விஷய 

மாகாத ஆன்மாவின்கண் yas திமுக போ தம் சம்பவியா ௮, அல்லு 64 தத்வமசி” 

(௮ந்தப் பிர ஹ்மம் ரீயாயிருக்கின்றாய்) என விதிமுகமாய் பிரகிர் தீ தமாய டோதத் 

இன்கண் தத்பதப்பொருட்கும், துவம்பதப்பொருட்கும் பாஸ்பரம் அபேகம் பிர 

இதியாம்; அதுவோ சம்பவியாஅு. ஏனெனின், தத்பதப பொருளாய மாயாவிசி 

ஷ்ட ஈஸ்வரரிடத் 2தா சர்வஞஞத்தன்மையும் போகத் சன்மையுமிருக்கன் றன. 
அவம்ப;தப் பொருளாய அவித்யாவிசிஷ்ட ஜீவனிடத்ேே அற்பஞ்ஞத் தன்மையும், 
அபசோக்ஷத் தன்மையும், அக்கத் தன்மையுமிருக்கன்றன. இங்கனம் விசோத 
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௩௪0] LO ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

தர்மங்களையுடைய தத்துவம் பதார்த்தங்கட்குப் பாஸ்பரம் ௮பேதம் சம்பவியாது 

மற்றோ ௮க்னியும், பனியும், பசஸ்பாம் விருத்த தாமங்களை யுடையனவா தலின், 

seu pO PGs பசஸ்பாம வேற்றுமை இருப்பதேபோல, விருத்த தர்மங்களையுடைய 

தத்.துவம் பதார்.த்தங்கட்கும் பரஸ்பாம் பேதமே சம்பவிக்கும் என்னும் ஆசங்கை 

ரீங்கும்பொருட்டும் தத். துவம் பதா£த் தங்களின் ௮ பதம் சித்இக்கும்பொருட்டும் 

தத்.துவமென்னும இசண்டுபதங்களில் பாகத் Bura இலக்ஷணையை அங்கோரஞ் 

செய்யவேண்டிவரும். பதததின் வாசசியாதத ஏகதேசத்தைப பரித்தியாகஞ் 

செய்து, ஏக தேசத்தைக் கவாஈதுகொள்வதனைப பாகத்தியாக இலக்ஷணை என்பர். 

ஈண்டு ததபதத தின் வாசசியார்த்தம ஈஸுவரராம். ௮தன்சண் இருபாகங்களுள. 

அவற்றுள், ஒன்றோ சைதன்யபாகமாம், மற்றொன்றோ மாயை மாயையாற் செய்த 

சர்வஞஞத்துவாஇி தர்மங்களாகிய பாகமாம, அவற்றுள், இரண்டாவது பாகத 

தைப பரித்தியாகஞ செய்து முதற சைதன்னிய பாகத்தில ததபதத்தின் இலக 

உஊடபைசசெய்து கொள்ளலவேண்டும். இந்தப் பிரகாரம் துவம்பதத்தின் வாச்சி 

யார்த்தம ஜீவமை. அதனிடத்.தம இருபாகங்களுள அவற்றுள், ஒன்2ரூ சைதன் 

னிய பாகமாம. மற?ரொன் 27 அவித்தை, அவித்தையாற செய்த ௮ற்பஞஞத்து 

வாதஇத தர்மங்களாகயெ பாகமாம். அவற்றுள், இசண்டாவது பாகததைப் பரித்து 

பாகஞ்செய்து சைதனனியரூப முதறபாகத்தின்கண் துவம் பதததின் இலக்ஷணை 

யைச்செய்து கொளளல்வேண்டும. இவ்விரு சைதன்னிய பாகங்கட்கும் பாஸ்பசம் 

அ௮பேதம சம்பவிக்கும. இவ்வண்ணம் இலக்ஷணா விருததியை nan gg Aw 

முக உபதேதேசமானது கேவலம இலலசகாரணமாம. அலலது விதிமுகமாய் gar 

மாவை உபதேபெபதில் ௮நுமானப் பிரமாணத்தின் ௮பேக்ஷைவடிவ கெளசவ 

தூஷணத்தின் பிராபதியாம். ஏனெனின் சசசிதாகஈத சொரூப தொம்பதார்த்தம 

௮ இகாரியினுடைய சொருபதஇனின்று பேதியாததேபோல, சாவ ஜீவர்களின் 

சொருபத்தினின்றும Cu Buu gv. அது பால 2வ தத்பதார்ததத் தன்கண் 

ணும அதனது பேதமின்றாம என்னும இவவகைப பொருளைச Assos செய்வ 

தாய ௮துமானப பிரமாணததை அவசியம ௮பேச்ஷிகக வேணடிவரும். ௮வ 

வதநுமானததின் பிரகாரம ,இதுவாம :--அவம பதத்தின் ௮ாத்தமாய ஜீவன் பா 

மான்மாவின் வேறன்றாம, சசசிதாரஈத சொரூப மாதலின், ௮ இகாரியின் ஆன் 

மாவைப் போல, எனனும அ௮துமானப பிரமாணத்தின் ௮பேக்ை விதிமுக உப 

தேச.ததிற குண்டாதலின், விதிமக உபதேசம தாழ்ஈததாம. அலலது விதிமுக 

உபேதேசததில ததபதார்தத, துவம்பதா£த்த சோதனங்களின்றி இரண்டிறகும் 

பாஸ்பமம் OB சம்பவியா தாதலின், தத்.துவம் பதார்த்தங்களின் சோதனம் 

௮வசியம செய்யவேணமெ. தேகாதி ஜடபதார்த்தஙகளின் நீககத்தாலன் நித 

SSSA USI SS சோதன முண்டாகாது. ஆகையால் தேகாதஇி ஜடபதார்த் 

தங்களின் நீக்கத்தை ௮வூயம செய்தல்வேண்டும். அநநீக்கம் யுத்திரூப ௮று 

மானத்தால ௮னறிச் சித்தியாதாதலின், ௮த்ேகாதி ஜடபதார்த்தங்களின் நீக் 

கத்தின் பொருட்டுப பலவகையாய ௮ுமானங்களின் ௮பேக்ஷையை௪ செய்ய 

வேண்டும். இங்கனம் ௮கேக ௮ அமானங்களின் ௮பேகை்ஷைவடிவக் கெளாவ 

தோஷம வி.திமுக உபதேசத்தனெகண்ணே பிராப்சமாம். ஆதலினாலும் விதிமுச
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உபேதசம் தாழ்ந்ததாம். விதிமுக உபதேசத்தன்கண் எவ்வெவவநுமான 

அ௮பேக்ை$ உளதாமோ அவவவ்வ நுமானமும் சு தந்த.சமாய் எவவாத்தத்தையும் 

சித்தி செய்யமாட்டா௮ ; மற்றோ 96 Bus பிரமாண த்தை யபேக்ஷிக்கும். அறு 
மானப் பிரமாணம் ௮ன்னியப பிரமாணத்தை யபேச்ஷியா இருப்பின், அதன்கண் 

௮றுமானத் தன்மையே இன்ராம. ஏனெனின், அதுமானமென்னும் சப்தத்தின் 

கண் இருபதங்கள் உள, அவற்றுள், ஒன்றோ அநு ” என்னும் பதமாம், மற் 

Omens ap மான” என்னும பதமாம், ௮வறறுள், £ அநு ” வென்னும் பதத்தின் 

பொருள் பின்னருண்டாவதாம். “மான ” என்னும பதத்தின் பொருள் பிர 
மாணமாம். ௮வ்விரண்டிலுக்கும ஒருங்கே பின்னுண்டாம் பிசமாணமென்பது 
இரண்டபொருளாம். ௮றுமானப் பிரமாணமானது ஒரு பிரமாணத்தை அபே 
கைஷசெய்யாதாயின், ௮நுமானமென்னும் சபதமே ௮தனிடத்தே பயனற்றுப் 
போம். இது கூறியதால இது துணியபபெறும் --ஜிவனானவன் பிரஹ்மத்தினும் 

அ௮பின்னன், சச்சிகானஈத ரூபமாதகலின், அ.இிகாரிகளின் ஆத்மாவைப் 3பால. 

என இவ்வண்ணம ஜீவப்பிரஹ்ம ௮பேதசாதகம் ௮றுமானமாம். தேகாஇகள் 
௮னாத்மாக்களாகக தகுதியுடையனவாம், ஜடங்களாயிருத்தலின், இரிரியங்களா 

யிருத்கலின், பரிசசின்னங்களாயிருத்தலின், கடா தகளைபபோல, இவ்வண்ணம் 

தேகா இிகளிடத்துள்ள அனான் மத்தன்மையின் சாதகம௮.துமானமாம். இவ்வதறு 

மானங்கட்கு யாதேனும் மூலரூபப்பிமாணம் மொழியவேண்டும். அம்மூலரூபப் 

பிரமாணத்தின் சகாயத்தால் ௮வ்வநுமான௫கள் விதிமுக உபதேசத்இன்சண் 

சகாயத்தைசசெய்யும். தூமரூப ஹேதுவினால மலையின்கண் அக்கினியின் ௮ 
மானம் உண்டாகவேண்டுமானால் முதலில வீடு முதலியவறறில் பிசத்தியக்டப் பிர 
மாணத்தால் தாமரூப ஹேதுவினகண் அக்கினியின் வியாபதிஞானம் உண் 

டாதல்வேண்டும. வியாப்இஞானமின்றி தூமரூப ஹேதுவினஸை பாவதத்தன் 
கண் அக்னியின் ௮.நுமானமுண்டாகா.அு. ஆகையால், தூமத்தின்௧ண் வியாப்தி 

யைக் சவர்வதும் பாவதத்தின்கண் தூமத்தைக் கவாவதமாயப் பிரத்தியக்ஷப் 

பிரமாணம் பர்வதத்தின்சண் ௮க௫ூனியின் ௮றுமானததின் மூலரூபமாம். அது 

போல ஈண்டுப் பிரசங்க த இல ஜடத்தன்மைமுதலிய ழஹே.துககளால் சேகாதிகளி 

டத்தே ௮ரான்மததன்மை யழுமானததின்கண் ஹும், ஜடத்துவாதி ஹேதுக்க 

ளிடத்தே அரான்மத்தன்மைரூப சாத்தியத்தின் வியாப்தி ஞானத்தின்பொருட் 
டும், ஜடக்வாதி ஹேதுஞான தீ தின்பொருட்டும், ௮ன்னிய ஒரு பிரமாணத்தஇ 
னபேகைஷயுண்டாம். ஆண்டுப் பிரத்தியக்ூப பிரமாண 2மா ௮வ்வறுமானசக்இன் 

மூலமாகமாட்டாது. ஏனெனின், BOB EGU கடாதிகளிடத்தே டத் 
வாதி ஹேதுக்கள் பிர த்தியக்ஷப பிரமாணத்தால் சத்தமாயினும், அரான்மத் 

strong ens Bus Ban பிரத்தியகூம் சடா திகளிடத்தே உண்டாகமாட்டாஅ. 
ஏனெனின், ஆன்மாவின் பேதத்தை அரான்மததன்மை என்னப்படும். ௮வ் 

வான்மாவின் பேதம் ௮ரகி2யான்ய அபாவரூபமாம, பிரதியோகு ஞானத்தா 

லன்றி ௮பாவத்தின் ஞானம் உண்டாகமாட்டா௮. ஆகலின், பிர.தியோ கிரூப 
ஆன்மாவின் பிரத்தியக்ஷமின்.றி அதன்பேதப் பிசத்தியகஷம் சம்பவிக்கமாட்டா gi.
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ஆகையால், முற்கூறிய அறுமானத்திற்குப் பிரத்தியக்ப்பிரமாணம் மூலமன் 
ராம். அல்லது ஜடத்தன்மைரூப ஹேதவினால் தேகாதிகளிடத்தே அரான்மச் 
தன்மைக்குச் சாதகமாய்ப் பூர்வ ௮றுமானத்தின்௧ண் திருஷ்டார்தரூப கடாஇிக 
ளிடத்தே மரான்மத்தன்மை, பிரத்தியக்ப் பிரமாணத்தால் காணப்பெறிலும் 

௮வ்வநான்மத்தன்மை அக்கடா இகளிடத்தே யிருக்கும் ) கடாஇகளின் வேருய 
தேகாதிகளிடத்.து ௮வ்வகான்மத்தன்மை யிராதாம் ; கடத்தை விஷயஞ்செய்வ 
தாய இது கடமென்லும் ஞானம் கடத் இன்சண் ஸ்தம்பத்தன்மைத் தர்மத்தை 

விஷயஞ் செய்யமாட்டாஅு. ஆயினும் ௮ந்தஸ்தம்பத்தன்மைத் தர்மம் ஸ்தம்பத்து 

னின்றும் நீங்கமாட்டாது) மற்றோ ஸ்தம்பத்தின்கண்ட்ணே இருக்கும், ௮து 
போல கடாதி திருஷ்டாந்தங்களில் ஆத்மத்தன்மைத் தாமம் உண்டாகாதொழிக, 
என்றாலும், ௮வ்வான்ம௦உத்தன்மைத் தாமம் தேசாதிகளிடத்தே இருக்குமென்லும் 

இவ்விபரீத ௮ாத்தத்தை அ௮ங்கேரிப்பதில் யாதொரு பாதக தர்க்கமுமின்றாம். 

சங்கை :--அன்மா சைதன்னியமாம். தேகமே அன்மாவாயின், தேகத் 
இதன்கண் ஐடத்தன்மை யுண்டாகலாகாத, தேகத்தின்கண்ணே ஜடத்தன்மைப் 

பிசத்தியகூமாய்ப் பிரதிதியாமா தலின் தேகம் த்மாவன்றாம; என்னும் தர்க்கம் 
தேசத்தின் ஐக்மத்தன்மைக்குப் பாககமாய்ச் சம்பவிக்கும், 

சமாதானம் :--எச்சார்வாக நாஸ்திகர் ஆத்மத்தன்மைத் தர்மத்தைச் தேகத் 

இற்கே இயல்பாய் ௮ங்கேரித்துளரோ, ௮வர்களமுன்பு இவ்வுனது தர்க்கம் சம் 
பவியாது. ஏனெனில், கடாதிகளிடத்தே இசாகின்ற ஜடத்துவ இரிசயத்துவ 
முதலிய தர்மங்கள் கடாதிகளின் சுபாவத்தை நீக்கமாட்டா ததேபோல, தேகத் 
இன்சண் இராநின்ற ஜடத்துவ, இரிசியத்.துவ முதலிய தர்மங்களும் தேகத்இன் 
ஆத்மத்தன்மைச் சுபாவத்தை நீக்கமாட்டாது. அல்லது கையாயிகர்மதத்தில் 
சத்தையென்லும் ஜாத, இரவியம், குணம், காமம் என்னும் மூன்று பதார்த்தங் 

களினிடத்து இருக்கும், தனால் ௮ச்சத்தாஜாதி ௮.த்திரவியாஇகளின் சுபா 
வத்தை வேறுக்கமாட்டாது. ௮துபோல ஜடத்துவத் திரிசியத்துவாதி தர்மங் 

கள் ஆன்மாவின் கண்ணும் ௮ரான்மாவின்கண்ணு மிருக்கும். தனால் ௮வ் 
வான்மா அகான்மாக்களின் சுபாவத்தை வேருக்கமாட்டாது. என அங்கேரிப்ப 

இல் தேகாத்மவாஇயாய சார்வாகளலுக்கு யாதொரு பாதக தர்க்கமுமின்றாம் ) 

௮ஃதிருப்பினன்றோ, ௮தன் பயத்தால் ஜடத்துவத் இரிசியத்துவாஇ தர்மங்கள் 

அன்மாவின்கண்ணே அங்கேரிக்க முடியாமற்போம், கருத் $ இதுவாம் ‘wr ear 
டுச் தூாமரூப ஹேதவினால் அக்கினியின் அநுமானமுண்டாமோ, அண்டுத் தூம 

ரூப ஹேதுகாரியமாம். அக்கினி அ௮த்தூமத்தின் காணமாம், அ௮க்னியின்றித் 

தூமத்தின் ஸ்இதி எக்கேலுமங்கேரிக்கன், தாமத்திற்கும் ௮க்சனிக்கும் பரஸ் 
ur காரியகாசண பாவமிசாது என்னுந்தர்க்கம் ஆண்டுப் பாதகமாம். ஈண்டுப் 

பிரசங்கத்தின்கண் ௮கான்மத்தன்மைரூப சாத்்தியமின்றியும், ஜடத்.துவ தரிசி 

யத்துலவாதி தர்மங்களை ௮ங்கேரிப்பின் இசன்சண் யாதொரு பாதக சர்க்கமு 
மின்றாம் ஏனெனின், ஜடத்துவத் இரிசயத்துவாது தர்மங்கட்கு ௮ரான்மத் 
தன்மைத் தர்மம் காரணமாயின், அரான்மத்தன்மைத் தர்மரூப சாத்தியமின்றி
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ஜடத்.துவத் இரிசியத்துவாதி தீர்மரப ஹேதுவிராது, அவற்றிற்குப் பஸ் 

பாம் காரியகாசண பாவமின்றாம். ஆகையால், ஆத்மாவின்௧ண் ஐடத்.அவச் இரிச 

யத்துவா தி தர்மங்களை ௮ங்கீகரிபப தில யாதொரு பாதக தர்க்கமும் தேகான்ம 

வா இக்கின்றாம். 

சங்கை :--யாண்டும் சைதன்னிய ரூபமாகவே ஆன்பாவின் அ௮றுபவமாம். 

ஜடதேகத்தையே அன்மாவென உடன்படின், ௮வ்வறுபவத்திற்கு விரோதமா 

மன்றோ ? 

சமாதானம் :--சைதன்னிய ரூபமாக உண்டாம ஆன்மாவின் ௮ுபவதஇன் 
சண் யாது கரணம் ? நேத்திசாதி பாய இர இரியங்கள் கரணமா ? DOV மனங் 

கரணமர் ? அவற்றுள் முதற் படசமோ சமபவியாதாம். ஏனெனின், பாயெ 

௮நான்ம பதார்த்தங்களை விஷபஞசெய்வதாலும, நேத்திராஇ இர்இிரியங்களைப் 

பாசிய இரதிரியங்களென்பர், sm ௮௩தர ஆன்மாவை விஷயஞ் செய்யின், 

அ௮வற்றின்கண் பாகிய இரதிரியத்தன்மை இராதாதலின், ௮வை ஆன்மாவை 

சை தன்னிய ரூபமாகக கவரா, இனி ௮வ்விரண்டாவது பக்ஷமும் பொருந்தாது : 

ஏனெனின், ஆன்மாவை சைதன்னிய ரூபமாக மனங்கவரின் தன்மாவின்கண்ணே 

ஜடத்வாதி கரமங்களின் பகையுண்டாமாதலின், ௮ம்மனம் ஆன்மாவைச் சைன் 

யஆபமாய்க் கவராதென்க) மற்றோ, யான் உளன் என ஆன்மாவின் சத்தாமாத் 

இரத்ததை மனங்கிரகிக்குமா தலின், ஆன்மாவின்கண் ஜடக்.துவாதி தர்மங்களின் 

நிவாசண முண்டாகமாட்டாது, 

சங்கை :--யான் உளன் என்பதாய ஞானம் ஆன்மாவின் சைதன்னிப ரூப 

த்தை விஷபஞ்செய்யாதாயினும, யான் உணர்கின்றேன் என்பதாய ஞானம் ஆன் 

மாவின் சைதன்னிய ரூபத்தை விஷயஞ செய்யும். 

சமாதானம் :--தாம்பூல சம்பஈதத்தால புருஷனுக்கு வாயில் Bann gs 
தன்மை யுண்டாவதே போல, மனத்தின் சம்பர்தத்தால் ஆன்மாவின்சண் உண் 

டாய சைதன்னியத் தன்மையையே யான் உணர்கின்றேன் என்பதாய அனுபவம் 
விஷயஞ் செய்யும். சுத்த ஆன் மாவின் சைகன்னியத் தன்மையை ௮வவளுபவம் 

விஷபஞ்செப்பா து. ஆதலினால், ஆன் மாவின் ஜடசத்.துவாதி தர்மங்களின் விரோதி 

யாய சைதன்னியத் தன்மையை எப்பிர.த்தியகப பிரமாணமும் விஷயஞ் செய் 
யாது, ஆன்மாவின் சைதன்னியத் தனமையின்கண் பிரத்தியக்ப் பிரமாணச் 

இன் பிரவிருத்தி யண்டாகாகபோ௮, வாஇிகட்கு எப்போதும் பசோக்மாய ஆன் 

மாவின் வியாபகத்தன்மை முதலிய தர்மஙகளிடத்தே பிரத்தியக்ப் பிரமாணத் 

இன் பிசவிருத்தி உண்டாவது யாங்கனம் . pay உண்டாகாதென்ச. இத்துணை 

கூறியதால் இது அணியப்பெற்றதாம் :--விதிமுக உபதேசத்திற்குச் சகாயஞ் 
செய்யும் பொருட்டு முயன்ற முற்போந்த அதுமானங்களின் மூலகா. ரண த் தன் 

மை பிரத்தியக்ப் பிரமாணச் இன்கண்ணே சம்பவியாகா.தலின், மூலகாரணம் 

இங்கவே. அங்வளவளப்ம் மாகன் அன ி்கன் மன 
ஆகையால், முற்கூ நிய ே தாஷங்களின் நிவிர்த்தியின் பொருட்டுச் சுருஇிப் பிர



ow பள் ஆத்மபுராணம், [நான்காவது 

மாணத்தையே ௮வ்வறுமானங்கட்கு மூலரூபமாப் உடன்படல்வேண்டும். ௮ச் 

சுருதி இஃதாம். 

ப 6 ஹத); £_ந8_ந அற ” கம் ‘ ser ஷய வ சூ.ரடொவ ,ஹ 

இதன்பொருள் :--பிரஹ்மம் சத்தியரூபமாம், ஞானரூபமாம், ௮ரந்தரூபமாம், 

ஆரர்தரூபமாம் என்பதாம். இவ்விதமாய சுருதிரூப மூலப் பிசமாணங்களை 

அங்கேரித்.து முற்கூறிய ௮றுமானங்கள் விதிமுக உபதேசத்தின்சண் உதவிபுரி 
யம். அல்லது எசசுருஇரூப மூலப்பிரமாண த்தின் சகாயத்தால முற்கூறிய ௮று 

மானங்கள் விதிமுக உபதேசத்இற்குச் சசாயத்தன்மையைச் செய்யுமோ ௮ச்சுருதி 

வாக்கியமே நிஷேதமுக உபதேசத்தின் பிரதானத் தன்மையை உணர்த்தும், 

ஏனெனின், சத்தியாதி பதங்கட்கு சக்தி விருத்தியினால் சுத்தப் பிரஹ்மத்தின் 

சண் பிரவிருத்தியை எவ்வறிரலும் அ௮ங்கேரிப்பதின்றாம் ; மற்ோோ பாகத்தியாக 

இலக்ஷணையால் சத்தியாதி சப்தங்கள் பிரஹ்மத்தை யுணர்த்தும். அவற்றுள், 

சத்திய சப்தம் அசத்தியத்தை 662 பிஹ்மத்தை யுணாத்தும். ஞான சப்தம் 

௮ஞ்ஞான த்தை விலக்கி பிரஹ்மத்தை யுணர்த தும ௮ஈநத சபதம் தேசகாலவஸ்து 

பரிச்சேதத்தை நீககப் பிரஹ்மத்தை யுணர்த்தும். ஆந்த சபதம் துககத்தை 

நீச்ச பிஹ்மகதையுணர்ததும். இவ்வண்ணம் ச௪ததியாதி சபதங்கள்யாவும் ௮௪. 

இயாதி தர்மங்களை நிஷேதித்துச் சுத்தப பிரஹ்மத்தை யுணர்த்தும். ஆதலினால் 

௮சசுருதி வாக்கயெங்கள் யாவும், நிஷேதமுக உப2தசத்தின் பிரகானத் தன்மை 

யையே ௮.றிவிக்குமென்க. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ' சுருதிவாக்கெுகள் நிஷேத முகவாயிலாய் பிரஹ் 

மத்தை யுணாத்துவது யாது கா.ரணம்? 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே. இவ்வகவிதீயப பிரஹ்மம் சஜாதீய, 

விஜா தீய ஈவகத, பேதமற்றதாய் தனது மகிமையின்கண்ணே நிலைபெந்றிலங்கும். 

அத்தகைய நிர்க்குணப் பிரஹ்மக்தை சுருதிவாக்கயங்கள் யாதேலுமொரு 

குண விசஷ்டரூபமாய் உணர்த்துமாயின் ௮சசுருதி வாக்கியங்களின் இடத 5 

அப்பிராமாண்யத் தன்மைத் தோஷத்தின் ௮டைவுண்டாம. சர்ப்பத் தன்மைத் 

தருமமற்ற ரஜ்ஜுாவைச சர்ப்பரூபமாய் உணர்த்துவதாய இது சர்பபபெலும் வாக் 

இயத்தை உலகன்கண்ணே ௮ப்பிரமாணமாய் அங்கீகரிக்கப் பட்டிளஅ; அதுபோல 

சர்வ தர்மஙகளுமற்ற நிர்க்குணப் பிரஹ்மக்தை யாதேனும் ஒருகுண விசஷ்ட 

ரூபமாய் உணர்த்துவதாய விதிவாக்கயமும் அப்பிரமாணமாம். அதலின் தமது 

அப்பிரமாண த் தன்மைத் தோஷத்தை நீக்க்கொள்ளும் பொருட்டு, சத்தியாதி 

வாக்கயெங்கள் யாவும் கிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தை நிஷேதமுகமாய் உணர்த்தும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் . சர்வபேதங்களுமற்ற ஏக த்விதீய பிரஹ்மம். 
இவவுலகன்கண்ணே பிசசித்தமின்றாம் ஆதலின் ௮வ்வப்பிரசித்தப் பிரஹ்மத்தை 
சாஸ் இரம் எங்கனம் அறிவிக்கும். சபதமானது பிரித்த பதார்த்தங்களையே 

யன்றோ அறிவிக்கின்றது. 

சமாதானம் :--ஜஹே சேவசாஜாவே / லோகப் பிரசித்த ௮ரத்தத்தையே சாஸ் 
இரம். யோ இப்பிக்குமென்னு நியமம் யாண்டு மின்றாம ; மற்றோ, உலூன்சண்
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அப்பிரசித்த பதார்த் தங்களையும் சாஸ்இரம போஇப்பிக்ன்றது. யூபசப்சத்தின் 
பொருள் உலகின்கண்ணே அ௮ப்பிரசிததமாயினும் 46 யூபம்தக்ஷதி ? என்னலும் வேத 

வசனத்தால் சம்ஸ்கார விசிஷ்ட காஷ்டவிசேஷம் யூபசபதத்தின் அர்த்தமாய்ப் 

பிசதிதியாகும். ௮ போல உலன்கண்ணே த்விதீய கிர்க்குணப் மிரஹ்மமா 
ன௮ ௮ப்பிரசித்தமாயினும் சத்தியம, ஞானம், அதம், பிரஹ்மம் என்பதாஇ 

சுரு திவசனங்களின் விசுவாசத்தால மதிமான்களாய புருஷர் அர்நிர்க்குணப் 
பிரஹ்மத்தை ௮றிய யோக்கயெராவா, 

இப்2பாஅ விதிமுக உபதேச ததையும நிஷேதமுக உபதேசத்தையும் இல 

க்நணத்தோடும் உலகப் பிரசித்தத இருஷ்டாஈதங்களோடும் நிரூபணஞ் செய் 

வாம்:---2ஹ தேவராஜாவே ' இவ்வாரகத சொருபவான்மாவைப் போஇப்பிக்கும் 
பொருட்டு௪ சாஸ்இசத்திறகு இரவகையாய பிரவிர்த்தியுண்டாம். அவற்றுள், 
ஒன்றோ விதி ழுகமாய பிரவிருக்தியாம், மற்றொன்றோ நிவ தமுகமாய பிரவிருச் 

Sur இவ்விரண்டும் அதிகாரிகளின் மதியனுசாரமாய் ஆம். இபபோது Bf Sips 
உபதேசத்தைக் காண்பிபபாம :--ஹே தேவராஜாவே! ஒரு தனிகனானவன கோ, 

சாலையின்௧ண் சென்று, கோபாலனைரோக்ச எனது கோ யாதெனவினவில் 
அககோபாலனானவன் ௮க்கோவின கொம்பைப பிடித.௮, இ௫சங்களுடைப கோ 

என ௮.ததனிகனுககுக காண்பிபபன் இதனை சிருஙக௫ராடகா நியாய மென்பர். 
இங்கனம் இர்நியாயததால ஆன்மாவை எசசாஸ்இரம போ இபபிககுமோ ௮.தனை 

விதிசாஸ்திா மென்பா, உனதுசரத்தில நெலலிக்கனி புளது என்னும் இது 

லெளகிக வி.இவாக்கியமாம. இங்கனம யாதொரு விதிவாக்கயழும் ஆநந்த 

சொருப ஆன்மாவைப போதியா ஏனெனின், இவ்வான்மா மனம் வாக்குகட்கு 

அவிஷயமன் 27௫. அதலினால சததிபம, ஞானம, அ௮ரரதம், பிரஹ்மம் என்பதா 

விதிவாக்கியங்களும, ௮௪ததிபா இகளின் நீககவாயிலாகவே சுத்த ஆன்மாகின்சண் 

பிரவிரத்.இககும். இப்போது நிஷீதசாஸ்திரத்தை இலக்ஷண க2தாடும் லோகப் 

பிரசித்தத் திருஷ்டாஈத,த2தாமெ நிரூபிபபாம ஹே தேவராஜாவே ! மயங்கிய 

புருஷர் இலக்ஷியரூபமாய் அங்கேரிதத ௮ேகம பதார்த்தங்களை நிஷேதித்து 

எஞ்சிெயதாய் உண்மையாய் இலக்ஷிய பதாததததை எ௫௪சாஸ்இரம் ௮ர்த்தத்தால் 

போதிபபிக்குமோ ௮,தனை நிஷேத சாஸ்திரமென்பர், தோ குதிரை முதலிய பல 

வகையாய சேனைகளோடு கூடிய ஒரு ௮சசனை யறியாமல் ஒரு மூடபாலகனான 
வன் தன் சதையை கோக, இக்கூட்டததுள ௮ரசன் யாவன் என வினவின் 

அபபாலகன் வசன கதைககேட்டு ௮பபாலகனுககு ௮ சசனையறிவிக்கும வாவின 

னாப ௮வன் தந்த முதலில இவன் ௮சன் என்னும் வசனத்தைக் கூறான். 

மற்றோ இப்பாலகன்பொருடடு முதலிலேயே இவன ௮ரசன் என்னும வசனத்தை 

யான் கூறுவேளுயின், இபபாலகன் மூடனாதலின் அந்நிய எவனையேனும் ௮ல் 
லத குடைசாமாம் முதலிய எவறை றயேலும் ராஜனென உணர்வனாதலின், இவன் 

சாஜனென்னும் வசனத்தை முதலில் Quits MEGS கூறல் SG Sues ep. 
மற்றோ, அரசனின் (வேறாய சர்வ பதார்த்தங்களையும் யான் சிஷேதிப்பேனயின், 

எஞ்செதாய் யாவுறறினும் விலஷ௲ணமாய அரசனை இப்பாலகன் சானேயுணர்வன்



௩௮/௪ ப்ரீ ஆதிமபுராணம். [நான்காவது 

என மனத்தின்கண்ணே இந்தித்து ௮த்தர்தையானவன் அ௮பபாலகலுக்குக கூறு 

வானாயினன். ஹே மைர்தா / காணப்பட்ட இம்மாமும் ராஜனன்றாம், இக்குதிரை 

யும் சாஜனன்றாம், இவயானையும் ராஜனன்றாம், இத் ?தரும் சாஜனன்றாம், இக் 

காலாட்களும் இராஜனன்றாம், பலவகையாய ஆயுதங்களைத் தரித் இராநின்ற இவர் 

களும் ராஜனன்றாம், இவ்வெண் குடையும் ராஜனன்றாம், இச்சா.ரமும் சாஜனன் 

ரூம், குடை, சாமரை முதலியவற்றைக் கையில் வைத்இருக்கும் புருஷர்களும் 
ஸ்.இரீகளும் சாஜனன்றும், இர்ீலச் சட்டையையுடைப புருஷனும் ராஜனன்றாம், 

இம்மஞ்சட் சட்டையையுடைய புருஷனும் சாஜனன்றாப. இச்சிவப்புச் சட்டை 

யையுடைய புருஷனும் சாஜனன்றாம், இச௫த்தி? வஸ்திரமுடைய புருஷனும் 

ராஜனன்றாம், இச்சுவாணமய வாளாயுதத்தைத் தரித்திருக்கும் புருஷனும் சாஜ 

னன்றாம், இச்சுவர்ணமய வில்லைத்தாங்கிய புருஷனும் சாஜனன்றாம், என்பன 

வாதி வசனங்களால் ராஜாவின் வேறாய சர்வ பதார்.த்தங்களையும நிஷதம் செய் 

தனன். பின்னர் ௮ப்பாலகன் எஞ்சயெதாய் யாவினும் விலகணமாய் ரசனைக் 

கண்கூடாய்க் கண்டனன். ௮வ்வரசனானவன் பொன்போன்ற கார்தியோடுகூடிய 

௮ங்கத்தை யுடையவளுபிருந்தான். சிர௫ற்கு?மல் வெண்குடை யுடையவனா 
யிருந்தான். பககங்களி லிராநின்ற சேடியர்களின் கைகளாகிய கமலங்களில் 
சுழலர்கின்ற சாமரமாகய ௮ன்னப் பறவையால் சேவிக்கப்பட்ட மஸ்தகத்தோடு 

கூடி விளங்னென். வெண்மையாய அடையை யணிகதிருந்தனன். இவ்யமாய 
காந்தியோடுகூடிகத் திகழ்ஈசனன். ௮த்தகைய ௮ ரசனை எல்லாச சேனையிலும் 

வேறாய் ௮ப்பாலகன் கண்ணாற் கண்டனன். இவ்வண்ணம் நிஷேத சாஸ்திரமும் 

ஆன்மா ஒன்றைவிட்டு வேராய ஸ்தூல சூக்குமச் சர்வப பிரபஞ்சங்களையும் நிஷே 
இக்கும். அாநிஷேதத்தின் பின்னர் ௮வ்வஇகாரியானவன் சர்வப் பிரபஞ்சத்தி 

னும் விலக்ஷண ரூபமாய் ௮ன்மாவைத்தானே நிசசயஞ் செய்வன், ஆகையால், 

ஹே தேவராஜாவே :! இக்நிஷேகமுக உபதேசமே, ஆன்மாவைப் போ திப்பதில் 
மேன்மையாய உபாயமாம. இந்நிஷேதமுக உபதேசத்தை ௮ங்கேரியாவிடின், 

பாவாபாவமற்ற நிர்க்குண பாமான்மாவை யாது போ தப்பிக்கும்; மற்றோ கி2ஷத 
முக உப?தசமின்றி நிக்குணப் பரமான்மாவை யுணர்த்துவதஇல் எவ்வாக்கியமும் 

சமர்த்துடையதனறாம். ஆதலினால் ஹே தேவராஜாவே? மகா வாக்கியத்தின் 

லக்ஷியரூபமாய ௮.த்விதீய ஆத்மா மனம் வாக்குகட்கு ௮விஷயமாம். சப்தத்தின் 

பிசவிர்த்திக்கு நிமித்சமாப ஜாதி, குணம், இரியை முதலிபவையற்றதாம. ஆகை 

யினாலே ௪த்திபாது வேதவாக்கயங்களும் ௮வ்வான்மாவை நேசே பிரதிபாதனஞ் 

செய்யுமாற்ற ஓுடையனவன்றும். அ௮த்தசைய அ௮த்விதீய அன்மாவை யாவன் 
மனத்தால் விஷயஞ்செய்வன் ) மற்றோ எவலும் மனத்தால் ஆன்மாவையறிவதில் 

சமர்த்தனாகான். ௮த்தகைய shou அத்மாவை அறிவிக்கும் பொருட்டு, 
Gags Fron Gr Ngo Spruce sitar ஜகத்தையும் நிஷேதஞ் செய்யும் 
போ ௮வ்வாரந்த சொருப ஆன்ம2தவர் தாமே ௮இகாரிகளின் இருதய தாம 

சையின்கண்ணே பிரகாிப்பர் தீபம் இல்லின்கண்ணே அடைந்து நேத்இரங்களை, 
மறைப்பதாய அந்தகார நிலிர்த்தியை மாத் திரஞ்செய்யும் ; இவ்வளவே இபத்தின் 

உபயோசமாம். அர்தகாரம் நீங்யெபின்னர் கண்ணுடையோன் சுதர்தசமாயே



அத்தியாமம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாண்ய உபதிட toe 
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கடா.இிகளைக் காண்பன். அதுபோல, இப்பாவ அபாவரூப சகாரியகா.சணருப ஸ்.தூல 
ரூ௯ந் மரூப சம்பூர்ண ஜசத்சானது ஆன் மாவன்றாம் ; என Mag saps சாஸ் 

இசங்கூறின், ௮திகாரியானவன் தானே அன்மாவைச் சாக்ஷ£த்கரிப்பன், ஆகை 

பால், ஹே சகேவராஜாவே ! ௮த்வியே ஆன்மாவை யுணர்வதற்கு இர்கிஷேதமுக 
உபதேசமே மேலாயதாம். ஏனெனின், வி திமுக உபதேசத்தின்௧ண் தத்வம் 
பதார்.த்தங்களின் சோதனையின் ௮ பஅசைஷயும், அதுமானாஇகளினபேகைஷயும் 

மிகையாம். ௮து பால, Aas zips உப தசத்தின்சண் எவ்வறுமானாதிகளின் 

௮ பேகைஷயுமின்றாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! நேதி நேதி என்னும் சுருதயொானது மூர்த்த 
௮மூர்த்தரூப பிரபஞ்சத்தை நிஷேஇக்கும். அவ்விருவகையாய Guess 
னின்றும் வேருாயுள்ள ஜடபகார்த்தங்களைச் சுர௬இ கிஷே.தஞ் செய்யவில்லையா த 

லின், ௮ப்பதாரத்தங்களோடு அன்மாவிற்குத் தாதாத்மிய அத்தியா சமுண்டாவ 

தால், ௮.திகாரிக்குச் சுத்தரபமாய் ஆன்மாவின் விளக்கம் உண்டாகாதன்றோ ? 

் சமாதானம்:--ஹே தேவசாஜாவே! காரண ௮ஞ்ஞான ததோடுகூடிய மூர்த்த 

அமர் த்தரூப யாதோரு பிரபஞ்சமானது எம்மால் உமக்குக் கூறப்பட்டதோ 

௮த்துணையே ஜடப்பிரபஞ்சமாம். அ௮தனினதிகமாய் வேறு யாதொரு ஜடப் 

பிரபஞ்சமுமின்றாம். இக்காண அ௮ஞ்ஞானச$ூத மூர்த்த அமூர்த்தரூப பிரபஞ் 

சத்தை நிஷேதஞ்செய்வ இனாலே ௮.றிஞனுக்கு ஒன்ம சாக்ஷா£க்காசமூண்டாம். 

ஆதலினால், ஹே தேவசாஜாவே ! நேதி நேதி என்னும் சுருதி ௮.த்விதிய ஆன்மா 
விலும் வேறாய சர்வ ஜடப்பிரபஞ்சத்தையும் நி2ஷதஞ்செய்யும், அவற்றுள், 

முதல் ஈகா.ரத்தால் காரியகாரணரூப ஸ்தூல சூசக்ஷுமரூப பாவப்பிரபஞ்சக்தை 

ஆன்மாவின்கண் நகிஷேதஞ்செய்யும். இரண்டாவது ஈகாசத்தால் ௮ப்பாவப் பிர 

பஞ்சத்தின் ௮பாவத்தை நிஷேதஞ்செய்யும். பாவ ௮பாவரூப ஜடப்பிரபஞ்ச 

மானது ஆரர்தசொருப ஆன்மாவினின்றும் நீங்கவே, இவ்வாஈந்தசொரூப சொப் 

பிரகாச ஆன்மாவே எஞ்சியிலங்கும். ௮க்கனியின் விசேஷபாவத்தின் காண 
மாய காஷ்டமாயது அக்னியால் தகிக்கப்படவே காஷ்டமற்ற அவ்வக்கினி 

யானது பூர்வ விசேஷரூபத்தைப் பரித் இயாகஞ்செய்து தனது சாமான்யரூபத்இல் 

நிலைபெறும். ௮துபோல, ஆன்மாவின் விசேஷரூபத்தின் சாணமாய பாவ ௮பாவ 

ரூப ஜடப்பிரபஞ்சமானது நீக்கப்பட(வே, இவ்வாரர்தசொருப ஆன்மாவும் உபா 

இயாலுண்டாய விசேஷரூபத்தை யொழித்துத் தனது சச்சிதாரர்த சொருபத் 

இன்கண் நிலைபெறும். ஹே தேவராஜாவே ! இதயாம், இது நீர், இது இருசியப் 

பிரபஞ்சம், இவர் அன்னிய ஜீவர் என்னும் சம்பூர்ணபேதமும் மூர்த்த அமூர்த்த 
ரூப உபா இயாலாயதாம். ஆகையால், ௮ச்சம்பூர்ண பேதம் ,ரர்தசொருப ஆன்மா 

வின்சண் உண்மையாயின்றாம். ஹே தேவராஜாவே?! பேதமற்ற ஆகாசத்தின் 

கண் புகை, மின்னல், மேகம் என்பவை பலவகையாய பேதத்தை யுண்பெபண் 

ணும் ; அங்கனமே, பேதமற்ற அத்விதிய ஆன்மாவின்சண் (ஸ்தூல ரூம 
சரீரங்கள் பலவகசையாய பேதங்களையுண்டாக்கும், ஹே தேவசாஜாவே! ஆகர் 

49



௩௮௬ (ரீ ஆத்மபுராணம். ான்காவது 

ச.த்இன்கண்ணே பேதத்தைச் செய்வனவாய மேகாதிகட்கு உபாதானகாரணம் 

ஆகாசமன்றாம். ஆன்மாவின் பேதத்தைச் செய்யாநின்ற ஸ்தூலசூக்ஷ ஈமப் பிரபஞ் 

சங்கட்கோ ஆன்மாவே உபாதான காரணமாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அசங்கவான்மாவின்சண் ஐகத்தின் காணத 

தன்மை சம்பவியா தன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே.! அசங்க ஆன்மாவின்௧ண் இத் இன் 

காசணத்தன்மை சம்பவியாதென்னும் வார்த்தை உண்மையாம். ௮சங்க ஆன்மா 

வின்கண் ஜகத்தின் காரணத்தன்மையை யாமும் அ௮ங்தேரிப்பதில்லை ) மற்றோ, 

மாயாவிசஷ்ட பாமாத்மாவின்௧கண் ஜகத்இன் காண த்தன்மையை யாம் ௮ங்கேரிக் 

இன்றோம. ஆதலினால், ஸ்தாலசூக்ஷஈமரூப சம்பூரணப் பிரபஞ்சமும் பாமேஸ்வா 

ரது மாயையாலாக்கப் பெற்றதாமா தலின், சம்பூர்ணப் பிரபஞ்சமும் மிததையாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! சம்பூர்ணப் பிரபஞ்சமும் மாயையாலாக்கப் பெற்ற 

தாமாதலின், மித்தையாமென்லும் இவ்வார்த்தை சம்பவிக்குமாயினும், மாயை 

மாயையாலாக்கப் பெற்றதன்றாமாதலின், ௮து சத்தியமாம) மாயையும் வேறொரு 

மாயையால் ஆக்கப் பெற்றதாமென வுடன்படின், ௮வ்விரண்டாவது மாயை மூன்ற 

வது மாயையாலாக்கப் பெற்றதாம் என இங்கனம மாயைகளின் ௮னவஸ்தை 

werd. Hog மாயையை வேதாந்த சாஸ்இரத்தின்கண் அனா தியென 
௮ங்கேரிக்கப் பட்டுளதாதலின், மாயையின்கண் மாயையின் காரியத்தன்மை சம்ப 

வியா தன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே? யாது மாயையின் காரியமாமோ, ௮ 

மித்தையாம் என யாம் கூறிய மித்தியாப்பிரபஞ்ச இலக்கணம் கேவலங்சாரியப் 

பிரபஞ்சத் இற்காம். காரணரூப மாயையின் மித்தியாத் தன்மைச்கு இது இலக் 

கணமனறாம். சத்தாந்தத்தின்கண் காரியப் பிரபஞ்சத்தைப்போல மாயையும் 

மித்தையேயாம். ஆகையால், ௮தஷ்டான சைதன்யத்தின்௧ண் யாது அத்தி 
யஸ்தமாமோ, ௮து மித்தையெனட்படும். இம்மித்தியாத் தன்ளபயின் இலக்கணம் 

மாயையின்௧ண் ணும் மாயையின் காரியத்தஇன்கண்ணும் உள. ஏனெனின், 

எங்கனம் ஸ்தூல சூக்ஷுமப்பிபஞ்சம் அதிஷ்டான சைதன்யத்தின்கண்ணே 
அத்தியஸ்்தமாமோ, ௮ங்கனம் மாயையும் ௮த்தியஸ்தமாம் , ஆகையால், இரண் 
டும் மித்தையாம். உலகன்கண்ணும் * 80ந இரஜாலிகன் ஏவிய மாயையும் மாயை 
யாலுற்பன்னமாய சம்பூர்ண பதார்த்தங்களும் மித்தையேயாம்) ௮வவண்ணம் 
மாயையும் மாயையாலாக்கப்பெற்ற சம்பூர்ணப் பிரபஞ்சமும் மித்தையேயாம். 

ஹே தேவசாஜாவே ! எங்கனம் உலகின்கண் மாயாவியாய 8த்.இரஜாலிசனால் ys 
கப்பட்ட ஸ்.தூல சூக்ஷஈம பதார்த்தங்கள் உலகர்க்குப் பிரதீதியாமோ, ௮ங்கனம் 
மாயாவிரிஷ்ட இர் இரனாக்கெ இவ்விரு இரஜால ரூபப்பிரபஞ்சமும் சர்வ ஜீவர்கட் 
கும் பிரதீதியாம். 

    

* 85 ரஜாலிசன்-- இர்திர ஜாலச்சாரன்.



'அத்தியாயம்.] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபதிட ௩௮/௪௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 37 

சங்கை :--ஹே பகவன்? மூவுலகத்தின்கண்ணும் யானே இந்திரன், என் 
னின் வேருய் எவனும் இர். இிரனின்றாம். 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே ! எப்பசமான்மதேவர் முன்சர்வான்ம 

ரூபமாய் ஆன்மாவை யறிந்தனசோ, ௮ப்பாமான்ம தேவசே ஈண்டிரஈ்இர சப்தத் 

தால் கூறப்பெறுன்றனர். உமக்குச் சர்வான்பரூபமாய் ஆன்மாவின் ஞானமின் 

மும்) ஆதலின் மர் இந்திரரன்றாம், அல்லது பாம 8ஸ்வரியம் யாவருக்குளதோ 

அவே இந்இிரராவர். இவ்வண்ணம் இந்த சப்த ௮ர் த்தமும் சர்வான்ம ஞானச் 

தோடுகூடிய சர்வஞ்ஞீ பாமான்மாவின்கண்ணே பொருந்துமன்றி, உமதிடத்தே 

பொருந்தாது. ஏனெனின், எவ்வைஸ்வரியத்திற்குச் சமானமாயேனும் ௮இகமா 

யேனும் யாதொரு 8ஸ்வரியமுமின்றோ, ௮தனைப பாம 8ஹ்வரியமென்பர், அத் 
தகைப பரம 8ஸ்வரியம் உமக்கின்றாம் ) மற்றோ உம்மினும் ஆயிரமடங்கு அதிக 

Burda Are கர்ப்ப பகவாளுக்குள து. ஆகையால், சர்வான்மட ஞானத் 

தோடுகூடிய பசமான்மதேவசே இரதிரராவர். ௮வசே எல்லா உலூற்குங் காரண 

சாவர். ஹே தேவராஜாவே? ஸ்தூலசூக்ஷ-ஈம சரீரங்களோடு உமக்குத் தாதாத் 
மிய அத்தியாசமிருத்தலின், ௮ப்பாமான்மரூப இர் இரரினின்றும் நீர் உற்பன்ன 

மாயினீர் ; இக்காரணத்தாலே உம்மிடத்?த இர் இத்தன்மை சம்பவியாது. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! யான் இந்திரனல்லா திருப்பின், யாவருமென்னை 

Qi Brrr ஏன் கூறுகின்றனா ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே? எம்மனோசத சமீபத்திராரின்ற 6ற்வ 

ரியத்தைக்காட்டினும் உம்மிடத் இரா நின்ற 8ற்வரிய மதிகமாம்; ஆ தலின்,யாவரும் 

உம்மை இர்இரரென்கின்றனர். உண்மையா யாசாய்௩த பார்க்கின், பிரஹ்மாத்ம 
சாக்ஷாத்காத்தோடு கூடிய ஈற்வசசே இகஇரராவர். அஞ்ஞானத்தால் க்கப் 

பெற்ற தேகாபிமான காலத்தின்௧ண் உமதைஸ்வரியமும் நாயின் லீற்வரியமும் 

சமானமேயாம். ஏனெனின், பலவகையாய 8ீஸ்வரியத்தின்கண்ணும், உமது 

தேவதா சரீரத்தின்கண்ணும், மூவுலகத்தின்கண்ணும, சுவர்க்கத்தின்சண் உள்ள 

ஸ்இரீகளிடத்தம் பிரீஇயைச் செய்து நீர் ஆசக்தியை யடைவதேபோலு, காயும் 

தனது லீஸ்வரியாதி பதார்த்தங்களிடத்தே பிரீ இயைச் செய்து ஆசச்தியையடை 

கின்றது. 

சங்கை :-- ஹே பகவன் !/ எபபதார்த்தம் சு த.ரமாயிருக்ன்றதோ அதன் 

கண் பிரீதிமதியால் ஆசக்தியுண்டாகலாம் ) அசுந்தர பதார்த்தத்தின்கண்ணே 

DP Bud gyre Bu முண்டாகா. அத்தகைய சுந்தர பதார்த்தங்கள் என்னி 

டத்தே யுளவாதலின், ௮வற்றின்கண் எனது ஆசக்தி சம்பவிக்கும் i ஈரயினி 

டத்தோ யாதொரு சுஈதா பதார்த்தமுமின்றாம் ; ஆதலின் சாயினுக்கு ஆசக்தி சம்ப 

வியாதன் 2ரு ? 

சமாதானம்:--2 2 தேவராஜாவே! என்னிடத்2த சுந்தா பதார்த்தம் உளது, 

சாயினிடத்ேே யின்று எனக்கேவலறம் உமக்கடிமானம் உண்டாயுளது, எனெ



௩௮௮) ஸ்ரீ ஆத்டிபுாணம் [நான்காவது 

னின், நிரபேக்ஷை யாடு கூடிய 8ஸ்வரியாதி பதார்த்தங்கள் உம்மிடத்தும் இன் 
ஐம், அங்கனமே சாயினிடத்தும் இன்றாம் ; மற்றோ எம்மனோசைக்குறித்து உமக்கு 

மகா 8ீற்வரிபமுளத, அ௮ங்கனமே டேம் மூதலிய அச்சஜந்்துக்களைக் குறிதது 

நாயினுக்கும் மகா 8ோ்வரியமூளத. எங்கனம் எம்மனோனாக் குறிதது உமது சரீ 

ரம் கோமளமாமோ, ௮ங்கன ?ம பன்றி முதலியவற்றைக் குறித்,து ராயின்தேகழும் 
கோமளமாம். எங்கனம் உமது தேவதா சரீரத்தின்கண் இர்திசாணி முதலிய 
தெய்வப் பெண்களுக்குப் பிரீ தியண்டாடன்றதோ, ௮ங்கனமே சாயின்தேகத்தின் 
கண்ணும் பெண்காய்கட்குப் பிரீதுயுண்டாடின்றது. எங்கனம் அமுதம் உங் 
கட்குப் பிரீதியைப் பயக்னெறதோ, ௮ங்கனமே வாகர்இியெடுத்த ௮ன்னம நாயி 
னுக்கும் பிரீதியைப் பயக்கும். எங்கனம் உமக்குபகாசம் செய்த ஜீவரிடத்தே 
நீவிர் பிரி.தசெய்செறீசோ, ௮ங்கனமே நாயும் தனது சுவாமியிடத்தே பிரீதி 

செய்கனெறது. எங்கனம் அபகாரியாய புருஷாமீது நீவிர் கோபங் கொள்ளுகின் 

Boor, ௮ங்கனமே அ௮பகாரிகளிடத்தே காயுங் கோபக் கொள்ளுகன்றது. ஹே 
தேவராஜாவே ! மூவுலகத்தையும் யான் இரக்ஷிக்கன்றேன் ஆதலின், இர் இரனாய 
யானுபகாசம் செய்கின்றேன், இக்காய் மூவுலகிற்கும் உபகாரம செய்வதின்றாம் என் 
னும் ௮பிமானத்தையும் நீர் செய்யற்க, ஏனெனின், பிருதிவி, ஜலம், ௮க்கினி, 
வாயு, சூரி.பன், இசை, சந்இரன், மின்னல், மேகம், ,தகாசம், தர்மம், சத்திய 

வாக்யெம், மனுஷ்பத் தன்மை முதலிய ஜாதி, மனபுத்திப் பிசாணாஇரூப ஹிரண்ய 
கர்ப்பாது சரீரம், ௮ங்கனம் விசாட்பகவானது சரீரம், ௮ங்கனம் சதொபாசன் 

என்பனவாய சம்பூர்ணப் பிருஇிவியாஇ பதார்த்தங்கள் ஸ்தூலரூபமாயும் சூக்ஷ-ஈம 

தேவதை வடிவமாயும் சர்வப்பிசாணிசட்கும் உபகாசத்தைச் செய்யும். ௮ங்கனமே 

சாய் மு,தலிய பிராணிகளின் ஸ்.தூல சூக்ஷ- ஈம சரீ ரங்களும் ௮இருஷ்ட வாயிலாய்ப் 

பிருதிவி முதலிய சர்வ பதார்த்தங்கட்கும் உபகாரத்தைச் செய்யும், கருத்திது 
வாம் :--எப்பொருள் எப்பிராணிக்குச் சுககாரணமாமோ, அப்பொருள் அப் 
பிசாணியின் புண்ணியரூப ௮.திருஷ்டத்தால் உண்டாம் எப்பொருள் எப்பிராணி 

யின் துக்ககாரணமாமோ அப்பொருள் அப்பிசாணியின் பாவரப அ௮இருஷ்டத் 
தால் உண்டாம் என்பது சாஸ் இரநியமமாம், ஆகையால், காய்முதலிய எல்லாப் 

பிராணிகளும் புண்ணிய பாவரூப அதிருஷ்டவாயிலாய்ப் பிருதிவி முதலியவற்றிற் 

குக் காரணமாம். ஆகையால், நாய்முசலிய பிராணிகள் பிருதிவி முதலிய 
வற்றின்மீ.து உபகாரத்தைச் செய்யும். அந்தப் பிருதிவி முதலிய பதார்த்தங் 
களும் காய்முதலிய பிராணிகட்குச் சுகமுகலியவற்றை யடைகவிக்கும். ஆகை 
யால், அந்தப் பிருதிவிமுதலிய பதார்த்தங்கள் நாய்முதலிய பிசாணிகளினமீது 
உபகாரத்தைச்செய்யும். ஆகையால், ஹே தேவராஜாவே  யாவாமீதும் செய்யும் 
உபகாசரூப தர்மம் சாயின்கண்ணும் உம்மிடத் தம் சமானமேயாம். யான் யாவ 
ருக்கும் உபகாரத்தைச் செய்கின்றேன் என்னும் பயனற்ற அபிமானத்தை நீர் 
செய்யாதீர். இது கூறியதால் இவவர்த்தங் காண்பிக்கப்பெற்றது :--எப்பதார்த் 
தங்கள் பாஸ்பாம் உபகாரஞ்செய்வனவாமோ, அவற்றிற்குக் சாரணமொன்றே 
யாம். இரண்டு சகோ,சசர்கள் பசல்பசம் உபகாசஞ்செய்வர், ஆதலின் அவ்கிரு 
வர்க்கும் ஒரே தாப்தச்தையர் காசணமாவர். அதுபோல, இவ்வெல்லா வுலகும்
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பரஸ்பாம் உபகாசஞ்செய்யும் ; ஆ.தலின், இப்பிசபஞ்சம் முழுவ இற்கும் ஒசேமாயா 
விசிஷ்ட பசமான்மதேவர் காரணமாவர், அம்மாயாவிசிஷ்ட பாமான்ம தேவசே 
ஸர்வ ஜட்ப்பிரபஞ்சத்தின்௧ண்ணும் தாதாத்மிய சம்பர்த.த்தால் இருப்பவசாய் 

யாவர்மீ தம் உபகாரத்தைச்செய்கர், | 

இப்போது இவவர்த்தத்தை வெளிப்படையாய் நிரூபிப்பாம் :--ஹே தேவ 
ராஜாவே ! பிரு துவிமுதலிய பதார்த்தங்களும், மதுஷாமுதலிய பிராணிகளும் 

ஆய யாவும், எவர்மீதும் சிறிதுமாத்திரமும் உபகாசஞ் செய்வதன்ரும். மற்றோ, 

சேசு ரேதியென்னும் சுரு.இயால் முன்னர் உம்பொருட்டு யாக்கூறிய areas 

ஸ்வப்பிரகாச பரமான்மாவே பிருதுகிமுதலிப பதார்த்தங்களிடத்தும், ஸ் சாவ. 
ஜங்கமப் பிராணிகளிடத்தும் தாதாத்மிய ஸம்பர்தத்தாலிருப்பதாய் யாவர்மீஅம் 
உபகாச்தைச்செய்யும். ஹே தேவராஜாவே! அப்பாமான்மதேவர் பிரு துவியி. 

னிடத் இிருப்பவராய் ஸா்வப் பிராணிகளின் போகசாதனங்களாய சரீரங்களை 

யுற்பன்னஞ்செய்வர். இக்காரணத்தால் சர்வப் பிராணிகளினமீதும் பிருஅவி 

யுபகாசஞ்செய்யும். ஆதாரரூபப் பிருதுவியின்றிச் வேர்களிடத்?த சுகதுக்க 

போகஞ் சம்பவியா.து. இக்காரணத்தால் ௮ப்பரமான்மதேவசே ஸர்வப் பிராணி 
களின் சரீரங்களில் இருப்பவராய்ப் புண்ணிய பாவரூப ௮திருஷ்டவாயிலாய்ப் 

பிரு.துவியை விருத்திசேப்வர், இக்காரணத்தால் சர்வப பிராணிகளும் பிரு அவியின் 
மீது உபகாரஞ்செய்யும். ஈண்டிது ௮பிப்பிராயமாம் :--பிருதுவிக்கும், சர்வப் 

பிராணிகட்கும் பரஸ்பரம் காரியகாரண பாவமும், பாஸ்பாம் போக் அரு போக்கிய 

பாவமுமுள. அண்டு ஜட அம்ஸப்பிரதானத்தால் பிருதுவியின்கண் ணும் 
ஸார்வப் பிராணிகளிடத்தும் காரியத்தன்மையும் போக்யெத்தன்மையும் உள, 

சை.தன்னியப்பிரதான த்தால் பிருதுவியின்கண்ணும் ஸர்வப் பிராணிகளிடத்தும் 
காசணத்தன்மையும், போக்துருத்தன்மையும் உள, இக்கெறியை இனிக்கூறும் 
ஜலாஇகளிடத்தும் அறிந்துகொள்க, ஹே GC தவசாஜாவே.! அப்பரமான்ம 

தேவர் ஜலத்தின்கண் இருந்து ஜீவர்களுடைய சரீ ரத்தில் வீரியவிருக்இியைச் 

செய்வா... இக்காரணத்தால் ஜலம் ஸர்வப்பிசாணிகளின்மீ௮ம் உபகா.ரஞ்செய்யும், 
௮ப்பரமான்மதேவர் ஜீவர்களின் வீரியத்இன்கண் இருந்து சரீ.ரங்களை யுற்பத்தி 

செய்வர் ) ௮ச்சரீரங்களால் உற்பன்னமாய புண்ணிய பாவரூப ௮திருஷ்டங்களால் 

மீண்டும் ஜலாஇிகளை விருத்திசெய்வர். இக்காரணத்தால் ஸாவப் பிராணிகளும் 

ஜலத்இன்மீது உபகாரஞ்செய்யும், இர்கெறியே மேலும் உணர்க, ஹே தேவ 

ராஜாவே ! இப்பரமான்மதேவர் ௮க்சினியின்கண்ணிருர்து சம்பூரண ஜீவர்களின் 

வாக்சர்இரியங்களைச் சப்தோச்சா.ரணருப விபாடா சத இன்சண் பிரவிரு த்இப்பிப்பா், 

உதிசம் முதலிய தா.துக்களைப் பக்குவஞ்செய்விப்பர். இக்காரணத்தால் அக்னி 

தேவதை ஸர்வப் பிராணிகளின்மீதும் உபகாரஞ்செய்யும். இப்பசமான்மதேவர் 

ஸர்வப் பிசாணிகளின் வாக்ர்திரியத்தின்கண் இருர்து wise உச்சாசண 
வாயிலாய், அக்னெொயைச் சம்ஸ்சாசத்தோடு கூடியதாய் ஆக்குவர், அவ்வக்கனி 
வேதத்இன்கண் ஆகவரிய மென்றும், சார்ஹபத்ெ மென்றும், த௯௬தணாச்
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இனி யென்றும் ௮கேக ஈாமங்களால் கூறப்பட்டுள்ளது. இக்காரணத்தால் 

ஸர்வப் பிராணிகளும் அக்னியின் மீது உபகாசஞ் செய்யும். ஹே தேவ 
ராஜாவே! இப்பரமான்ம தேவர் வாயுவின்கண் Data, சர்வ ஜீவர்களின் 

(9சாணன்களைச் சலிப்பிப்பர் , இக்காரணத்தால் வாயுவானது சர்வப் பிராணி 
களிடத்தும் உபகாரத்தைச் செய்யும், இப்பாமான்ம தேவர் பிராணனிடத் 
இருர்து புண்ணிய பாவரூப ௮ திருஷ்டவாயிலாய் வாயுவைப் பிரவிரு ததிப்பிப்பர், 
ஆகையால், சர்வப்பிர ரணிகளும் வாயுவின் மீது உபகாசஞ் செய்யும். ஹே தேவ 
சாஜாவே ! இப்பாமான்ம தேவர் சூரியனிடத்திருந்து சர்வ ஜீவர்களின் நேத்திரங் 
eter ரூபாஇ விஷயங்களின்சண் பிரவிருத்இப்பிப்பர் ; இக்காரணத்தால் சூரிய 
பகவான் சர்வ ஜீவர்களின் மீதும் உபகாசஞ் செய்வர், அ௮ப்பரமான்ம தேவர் 
சர்வப் பிசாணிகளின் நேத்திரங்களிடத்திருர்து இவர் சூரியசெனச் சூரியரைத் 
துணிவர். இக்காசணத்தால் சர்வப் பிராணிகளும் சூரியரின் மீது உபகாசத்தைச் 

,செய்யும். ஹே தேவசாஜாவே ! இப்பாமான்ம தேவர், கிழச்குமுதலிய பத்.துத் 

இசைகளில் இருர்அ சர்வப பிராணிகளின் சுசோத்திசேர்இிரியத்தின் மீது உப 
கா.ரஞ் செய்விபபர், ஆகையால், பத்துத்திசைகளும் பிராணிகளின் மீது உப 
காரஞ் செய்யும். sia பிராணிகளின் சுரோத்திசேர்இரியங்களில் இருச்.து 

இசைகளின் பிரதித்தொனிரூப சப்தத்தை அ௮ப்பசமான்ம தேவாறிவர், கருத் 

இதுவாம் :--பேரியாதிகளின் சப்த ஜன்னிய பிரதித்தொனிரூப சப்தத்தானே 
விசேஷமாய்த் இசைகளின் ஞானமுண்டாம். அந்தப் பிரதித்தொனியின் ஞானம் 
சுரோத்திரேர்திரியத்தால் உண்டாம். ஆகையால், பிரதித்தொனி ஞானவாயி 
லாய்ச் சுே.த்திரேந்திரியம் இசைகளைத் துணியும், இதுவேஇிசைகளின் மீது 
சர்வப் பிராணிகளின் உபகாரமாம். ஹே தேவராஜாவே / ௮ப்பாமான்ம தேவர் 

சந்திரனிடத்திருந்து சர்வ ஜீவர்களின் மனத்தைப் பிரவிருத்இப்பிப்பர் ; இக்கார 
ணச்தால் சந்திரன் சர்வப் பிராணிகளின் மீதும் உபகாரத்தைச் செய்வன், சர்வ 
ஜீவார்களின் மனத்தின்கண் இருக்து ௮ப்பரசமான்ம தேவர் மனத்தின் சங்கற்ப 
ஐர்நிய கர்மங்களால் சந்தி லோகத்தை விருத்திசெய்வர். அல்லது, இவன் ௪ 
இரன் எனமனத்தால் சந்திரனை அறிவர். இக்காசணத்தால் சர்வப் பிசாணியும் 

சந்தன் மீதும் உபகாரஞ் செய்யும், ஹே தேவராஜாவே ! இப்பரமான்ம தேவர், 
மின்னலின்கண் இருந்து சர்வப் பிராணிகளின் ௮ர்தகாரத்தை நிவிருத்தி செய் 
விப்பர் இக்காரணத்தால், மின்னல் சர்வப் பிராணிகளின் மீது உபகாரத்தைச் 
செய்யும். சர்வ ஜீவர்களின் தவக்சன்கண் உள்ள * உஜ்வலத் தன்மைவடிவ தேஜ 
சின் அபிமானியின்கண் இருந்து இப்பசமான்ம தேவர் யாண்டும் வியாபித்த மின் 
னலின் தேஜசையறிவர் ; இக்காணத்தால் சரவப் பிராணிகளும் மின்னல் மீது 
உபகாரத்தைச் செய்யும். ஹே தேவராஜாவே ! இப்பாமான்ம தேவர் மேசகங்களி 
டத்தே யிருர்து கர்ஜனைவடி.வ சப்தத்தால் சர்வ ஜீவர்கட்கும் ஆரர்தத்தை யுற் 
பன்னம் செய்கின்றனர். இக்காரணத்தால் மேகம் சர்வ ஜீவர்களின் மீதும் உபகா 
ச,த்தைச் செய்யும். அ௮ப்பாமான்ம தேவர் ஜீவர்களின் தொளிருப சப்தத்இன் 
கண் இருந்து ௮க்கர்ஜனையோடு கூடிய மேகத்தை மேன்மையாய் stats 

சி 
  

* உஜ்வலம்--ஒனிர்வு, பிசசாசம்,



அத்தியாயம்.] யபஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட Bi Fad 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 24) 

துளார். கருத்திதுவாம் :--முகத்இன்கண் இசாநின்ற உமிழ்நீர் பாகியாச 
ஞானச்தின்கண்ணே காணமாவதேபோல, ௮ந்தர்(உள்) த்தொனிரூப சப்தமும் 
பாகியசப்த ஞானத்தின் கண்ணே காரணமாம், இக்காரணத்தால் சர்வப் பிராணி 

களும் மேகங்களின் மீஆ உபகாரஞ் செய்யும். ஹே தேவராஜாவே.! இப்பா 

மான்ம தேவர் ஆகாசத்்இன்கண் இருஈது சர்வப் பிசாணிகளின் இருதய 
ரூப வாரத்தை யடைந்துளா சாதலின், gare சர்வப் பிராணிகளின் 

மீதும் உபகாரம் செய்யும். ஹிருதயாகாய தீதின்கண் இருந்து இப்பாமான்ம 

தேவர்யாண்டும் வியாபக ஆகாசத்தையறிவர். கருத்திதுவாம் :--நேத்திராதி 
களால் ரூபமற்ற அகாசத்தின் ஞானம சம்பவியாது ) மற்றோ சாக்ஷி சைதன் 

யத்தால் ஆகாசத்தின் ஞானமுண்டாம். அச்சாக்ஷி சைதன்யம் விசேஷமாய் 
ஹிருதயாகாயத்தின் கண்ணேயிருககும் இக்காரணத்தால் சர்வப் பிராணிகளும் 

ஆகாயத்தின்மீது உபகாரம் செய்யும். ஹே தேவசாஜாவே / அப்பரமான்ம, 

தேவர்.தர்மத்தின் கண்ணிருர்.து சர்வ ஜீவர்கட்கும் சுகத்த யடைவிப்பரா தலின், 

தர்மம் சர்வ ஜீவார்களின்மீதும உபகார த்தைக செய்யும், ௮ப்பசமான்ம தேவர் 

தர்மமுடைய ஜீவர்களிடத்தே யிருந்து மீண்டும் தர்மத்தைச் செய்வரா தலின், 
சர்வப்பிசாணியும் தர்மத்தின்மீது உபகாசகதைச் செய்யும, ஹே தேவசாஜாவே / 

அப்பரமான்ம தவர் சத்திய வாக்யெததின் கண்ணிருக்து ஜீவர்கட்கு உண்மை 

யாய பொருளையுணர்த்துவரா தலின், ௪தஇய வாக்கியம் சர்வ ஜீவர்களின்மீதும் 

உபகாரம் செய்யும், ௮ப்பரமான்ம தேவர் மெய்பேசும புருஷர்பாலிருந்.து 

மீண்டும் சத்திய வாக்கியத்தை உசசாரணம் செய்வ ாதலின், சர்வ ஜீவரும் 

சத்திய வாகயெத்தின்மீது உபகாரம் செய்வா. ஹே தேவசாஜாவே ! அப்பச 

மான்ம தேவர் மலுஷ்யத்தன்மை பிசாஹ்மணத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளிடத் 

Bass oD DENT 500 5 F சபபா இக்கும வாயிலாய் ஜாதி யபிமானி ஜீவாகட்குச் 

சுகத்தை யடைவிப்டரா தலின், மனுஷ்யத்தன்மை பிசாஹ்மணத்தன்மை முதலிய 

ஜா.இகள் சர்வ ஜீவர்களின்மீதும் உபகார த்தை௪ செய்யும். ௮ப்பாமான்ம தேவர் 

மனுஷ்ய வியக்தியின்கண்ணும், பிராஹ்மண வியக்தியின்கண்ணும் Bats, 

யான் ம னுஷ்யன், யான் பிராஹ்மணன் என மனுஷ்யத்துவாதி ஜாதிகளைத் 

அணிவர். ஆதலின், மனுஷ்யாதி சர்வப்பிராணிகளும, மனுஷ்யத்துவாதஇ 

ஜாஇகளின்மீது உபகாரத்தைச் செய்வர். ஹே தேவராஜாவே / அ௮ப்பரமான்ம 

தேவர் தேகம், இரஇரியம், மனம், பிராணன், புத்தி என்பனவாய இக்கூட்டத் 

தன்கண் இருந்து விஞ்ஞானமய போக்தாவிற்கு ஜனனமாணாதிகளை யடைவிப்பர், 

கருத்த அவாம் :--தேகமுதற் புத்திபரியர்,த மிராகின்ற கூட்டமாகிய உபாதி 

யின்கண் இருக்கும் ஜன்மா இ தர்மங்களால் விஞ்ஞான மயனை ஜன்மாதி தர்மங் 

களுடையவனாகச் செய்விப்பர, ஆதலின், இக்கூட்டம் விஞ்ஞானமய போக்தா 

வின்மீது உபகாரத்தைச் செயயும், அப்பரமான்ம தேவர் புத்தி விருத்திகளின் 

கண் இருந்து விடய ஸதத புத்தியை யொளிர்விப்பர் ) ஆதலின், அவ்விஞ்ஞான 
மயன் அக்கூட்டத் இன்மீது உபகாரஞ் செய்வன். | ஆகையால், ே an தேவசா 

ஜாவே ! முற்கூறிய நெறியே பிருஅகி முதலிய வற்றின்கண் இருந்து எப்பசமான்ம



Soe. ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (ராஜ்காவது 

தேவர் யாண்டும் உபகாச)ச்தைச் செய்வரோ, அவர் சாய்க்கும், உமக்கும் ஒரு 
வசேயாவர், ஹே தேவசாஜாவே ? தேனீயான.து ஸர்வ புஷ்பங்களினின்றும் 
மதுவடிவ்ரசத்தைக் கவர்ந்து ஒரிடத்தாக்கும். ஆதலின், தேனீ மதுவடிவ சசத் 
இன்மீது உபகா.ரத்தைச் செய்யும். அம்மதுரூப ரசமும் அதிதேனீக்களின் 
பசியை நீக்குமாதலின், அ௮ம்மதுவடிவ சசம் ௮20 தீனீக்களின்மீது உபகாசச்தைச் 
செய்யும். இவ்வண்ணம் தேனீயும், மதுவடி.வ rego பரஸ்பாம் உபகாரஞ் 
செய்துகொள்ளும். இதுபோல பிருதுவி முகலாக எவ்வளவு இகத்மண்பல 

மூளவோ அவை எவ்வெப்பிராணிகளின்மீது உபகார.த்தைச் செய்யுமோ, ser 
வப்பிராணிகள் அ௮வவப்பிருதுவி முதலியவற்றின்மீது உபகாசத்கைச் செய்யும். 
உலூன்கண் தனிகனானவன் தனது வேலையாட்களிடத்சே தனாஇபதார்த்தம் 
ளினது அடைவின் வடிவ உபகாரத்தைச் செய்வன், அவவேலையாட்களும் 
அத்தனிகளுக்குப் பலவகையாய பணிவிடைவடிவ உபகாரத்தைச் செய்வர், 

, ஹே தேவராஜாவே! பிருஅவிமுதலிய எவ்வளவு பதார்த்தங்களின் உபகா 
ரத்தையாம் உம்பொருட்டுக் கூறினோமோ, அவையாவும் திருஷ்டாந்த மாத்த 
ரத்தைத் தெரிவிக்கும் பொருட்டுக் கூறியவையாம் ; உண்மையாய் ௮வ்வுபகாரம் 
அநந்தவகையாம். இவ்வார்த்தை ஸ்ரீ சுரேற்வராசாரியரும் கூறியுள்ளார் :-- 

ath. வவ.42வவ-.$௨02 காய.3௦ஊஜாகி ஹ் வ..8 C0 Al -2 CV 8G) OTR HB | 

௨.௦ ,ததஷாய விஉஜா Sy Aarage sa.K vo ஹாறிணீ ॥ 

யாவும் யாவற்றின் காரிய மாகியே யமையும் 
யாவும் யாவற்றின் போஜக மாகியே யமையும் 
வீவி லிவ்வகை யிம்மத வித்தைதா னீண்டூ 
ஒவி லாவிட மத்தன்மைக் கிலேசத்தை யோழிக்கும், 

இதன்பொருள் :--எல்லாப் பொருள்களும் எல்லாப்பொருள்களின் காரியங்களாம், 
எல்லாப் பொருள்களும் எல்லாப் பொருள்களின் போக்தாக்களாம் , இவ்வகை 

யாய மதுவித்தை விவமத்தன்மை வடிவக்கிலேசத்தை நீக்குவதாம். ஆகையால், 
ஹே தேவசாஜாவே ! முற்கூறியபிருதுலி முதலிய பதார். தீ தங்களுள் ஒவ்வொரு 
பதார்த்தங்களும் தம்மின்வேறாய சர்வபதார்த்தங்களின்மீதும் உபகா.ரச்தைச் 
செய்யும், கருத்திதுவாம் :--பஞ்சீகாண த்.இன் ரீ தியாய்ப் பிருதுவி தனது பாகங் 
களைக் கொடுத்.து, ஜலாஇகளைநிறைவிக்கும். அர்த ஜலாதிகளும் தத்தம்பாகங் 
களைக் கொடுத்துப் பிருதுவியை நிறைகவிக்கும்; இர்கெறி யாண்டும் காண்சு, 

ஆகையால், ஹே தேவராஜாவே! ஒரு சரீரத்தின் கரசாணாஇ அவயவங்கள் 
பாஸ்பாம் உபகாசஞ்செய்யும் ஆதலின், ௮வ்வவயவங்கட்கு ஒரே ஆன்மாவாம். 

அதுபோலப் Saad முதலிய பதார்த்தங்களும் முற்கூறிய நெறியே பாஸ்பாம் 

உபகாரஞ் செய்யும். ஆகலின், அவற்றிற்கும் ஒரே ஆன்மாவை அங்கேரித்தல் 
தகுதியாம். ஹே தேவராஜாவே?! அப்பசமான்மதேவர் தம.து ஸ்வப்பிசகாச 

தேஜ்சால் விசேஷமாய் விளங்குவர். ஜனனமசணாஇி விகாரங்களற்றவர். ஆகை 
யால் பசம அமிர்.தரூபர், அவரே சம்பூரணப் பிசாணிகளின் ஹிருசய தேசத்இன் 
sax Boia புத்தியின் சர்வ விருச்தெளையும் ஒவிர்லிப்பர், உண்மையாயச்



அத்திமாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ப உபநிட ௩௯௭: 
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சங்கரர், ஹே தேவராஜாவே! எப்பரமான்மே தவர் ஸ்.தாவாரஜங்கமரூப ௪ர் 

வசரீரங்களிடத்.தம் ௮ஸ்இபாதிப் பிரியரூபமாய் நிலைபெற்றிருக்கின்றனசோ, 

௮வசே உமக்கும் நாய்க்கும் ஆத்மாவாம். ஹே தேவராஜாவே கடமடரூப உபா 

களிலுள்ள பேதமான௮, அசங்க வாகாசத்தைத் தண்டாததேபோலச் சரீசவடிவ 

உபா.இகளில் இரானின்ற பேதமான து ௮சங்க அ௮ன்மாவைக் தீண்டமாட்டாது 

ச ‘ap தேவ. சாஜாவே .! சர்வஜீவர்களின் ஹிருதய தேசத்தின்கண் இருப்பதும், 

ஜனனமாண மற்றதும், சர்வபே தீங்களு மற்றதும், யா வற்றிற்கும் ஆன்மரூபமான 

தும், ஆய எந்தப் பிர ஹ்ம சொரூபத்தை யாம் நும்போருட்டுக் கூ.றரினோமோ, 
அதுவே தனசாத்மஞானக்தால் சர்வாச்ம பாவத்தை யடைந்து. இவ்வார்த்தை 
முன்னர்ப் பிசாஹ்மணர்களின் பாஸ்பா விசாரத்இன்கண் யாம் அம்பொருட்டுக் 
கூறியுள்ளேம். ஹே தேவராஜாவே! அப்பசமான்மதேவசே சம்பூர்ண ஜிவர் 
களையும், தேவதைகளாய உங்களையும தமது வயத்தேவைத்துக் காப்பாற்றுவர், 
ஆகையால், Di Sreeu யானே, சர்வஜீவர்களையுங் காப்பா ற்றுகன்றேன் என் 
னும் உமதபிமானம் பயனறறதேயாம. சூரியபகவான் பிரஹ்மாண்டத்தன்சண் 

இருந்து யாவற்றையும் ஒளி£விபபதேபோல, இபபாமான்மதேவர் சர்வ பூதங்களி 

னுள் இருந்து ஒளிர்விபபர். ஆதலின் இபட.. மான்மாவே சாஜாவாம், இர். இரனாகய 

யான் மூவுலகிற் ரும் இராஜாவென்னும் உமதபிமானம் பயனற்றதேயாம். தேரின் 

சக்காத்தின்கண் நேமி, காபி, ௮சாவென்னும் மூவகையாய காஷ்டங்கள் உள, ௮வ 

ற்றுள், பூமியைப் பரிசிபப தாய்ச் சர்தானைபபோல வட்டவடிவினகாய காஷ்டம் 

கேமியெனபபடும, யாதின்கண் சலாகையுருளா நிற்குமோ ௮.௮ காபியெனப்படும். 

நாபிக்கும் (சேமிக்கும ம sade இராநின்ற வக்கிரகாஷ்டத்தை ௮சா என்பர். 

௮வ்வசாச் ௪, தஈஇரமாய் இராது ; மறமோ சேமி நாபிகளின் ஆ௫ரிதமாயிருக்கும். 

௮.துபோலப் பிருஇவியின் ௮பிமானியாய ஆன்மாவினம்சம் நேமியோடொத்த 

தாம். சரீராபிமானியாய ஆன்மாவினம்சம் நாபியோடொத்தகாம். சர்வ சரீரம் 

களும் பிருதிவியும் ௮சாவோடோக்கும். ஆண்டுப் பிரு இவியின் ௮பிமானியாய 

ஆன்மாவினம்ச த்தையும் சரீ. ராபிமானியாய அ௮ன்மாவினமசத்தையம பற்றியே 

சம்பூர்ண சரிரங்களும் பிரு திவியுமிருக்குமன்றிச் ௪ தர்திசமாயிசா. ஆன்மா 

வின் ௮வ்விரண்ட ம்சங்களும் முற்கூறிய முறையே யாவற்றிற்கு முபகாரம் செய் 

யும்பொருட்டுப் பிரு இவி முதலியவற்றின்கண் இருப்பனவாம். இம்முறையை 

முதலிய பொருள்களின்கண்ணும் ௮.றிந்துகொள்க, ஹே தேவசாஜாவே!7 
2தரின் உருளையில ஒசே சிம்சபாகாஷ்டம், நேமி, சாபி, மரா எனலும் 

முவுருவைச் தரித்து உபகா7ரக உபகார்யபாவத்தையும், ஆதார HC sus 

பாவத்தையுமடையும். அதுபோல, ஒரே பசமான்மதேவர் பிருதிவிமுதலிய ௮இ 

தைவபாவத்தையு6, சரீசாதி அ.த்.தியா,த்மபாவத்தையும், பிரு திவிமுதலியவற்றின் 

அபிமானியாய புருஷ்பாவ த்தையும் ௮டைர்அ, யாண்டும் உபகா. தீதைச்செய்வர். 

ஹே இர்தரசே! தேவதைகளாயெ நீகிரும் பிரு.திவிமு,தலிய பதார்த்தங்களும் 

எவர்மீதும் உபகாரம்செய்வ இன்றாம் ) ஆகையால், யானே உபகாரம் செய்இன் 

றேன் என்னும் உமது அபிமானம் பயனற்றதாம், 
60



௩௬௯௪ ப்ரீ ஆத்டீபுராணம். , [நான்காவது 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! பரமான்மாவே யாண்டுமிருந்து உபகாரத்தைச் 
செய்யுமென்னும் வார்த்தை சத்தியமாயினும், ௮ப்பாமான்ம?ேேவர் மேன்மை 
பொருந்திய தேவதாஇ சரீரங்களிலிருக்தே யாண்டு முபகாரத்தைச் செய்வர், 
நாய்முதலிய 8ீழானசரீசங்களிலிருந்து ௮ப்பாமான்மதேவர் யாவர்மீதும் உபகா 

ரத்தைச் செய்யார். 

சமாதானம் :--ஹே தேவசாஜாவே! மேன்மையாய சரீர தீ.தின்கண் இருந்தே 

பரமான்மா உபகாரத்தைச் செய்வர் என்னும் உமதபிமானம் பபனற்றதேயாம், 

ஏனெனின், எப்பசமான்மதேவர் தேவதைகளாக உங்களது இருதயத்தின்சண் 

இருக்து யாண்டு முபகாரத்தைச் செய்வரோ, ௮வசே நாயின் இருதயத்தின்௧ண் 

இருந்தும் யாண்டும் உபகாசத்தைச் செய்வர், ஆகையால், ஹே தேவசாஜாவே! 
மிகுதியாகக் கூறுவதில் யாது பயன், சுருக்கமாய் தன்மாவின் வாஸ் தவசொரு 
பத்தை மீர் நிச்சயம்செய்யும், 

இப்போது அச்சுருக்கத்தைச் காண்பிப்பாம் :--ஹே ே தவசாஜாவே.! சத் 

துவகுணத்தோடுகூடிய இருஷிகளாய எங்களிடத்தும், இரஜோகுணச்மீதாடு 

கூடிய தேவதைகளாயெ உங்களிடத்தும், தமோகுணத்தோடுகூடிய காய்முதலிய 

பசுக்களிடத்தும் இப்பராமான்மதேவர் சமானவியாபகராம். 

சங்கை :--ஹே, பகவன் ! காயை யாவரும் நிந்திப்பர், தேவதைகளையோ 
லோகர் நிந்தை செய்யார் ) கையால், தேவதாசரீரம் மேன்மையதாம். 

சமாதானம் :-- ஹே தேவசாஜாவே! இத்தகையவுமதபிமானமும் பயனற்ற 

தேயாம்) ஏனெனின், எங்கனம் தேவதைகளாய நீவிரும், மனுஷராப யாங்களும், 

நாயின் பிறப்பை நிந்இக்கன்ேறோமோ, ௮ங்கனமே ஈமக்குவிஷயத்இல் ஆசக்தியிருப் 

பதைக் கண்ணுற்றுப் பிஹ்ம3ேேத்தாக்களாய விசக்தபுருஷார், ஈமது பிறப்பையும் 

நிந்திப்பர். ஹே தேவசாஜாவே / எங்கனம் சேேவதைகளாஇப உங்கட்கும் மனுஷ 
சாய எங்கட்கும் தத்தம் சரீ.சததின்கண்ணே மேன்மை மதியுளதோ, அங் 

கனமே சாய்க்கும் தன் சரீரத்தில் மேன்மை மதியுளது. ஆகையால், ஹே தேவ 
சாஜாவே.! எவ்வான்மாவின் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் ோய சரீரத்தின் 
கண்ணும் மேலாய மதிதோற்றுமோ, அவ்வாரர்த சொரூப ஆன்மாவே 19 
காரி புருஷரால் ௮றிய யோக்கயமாம். ஹே தேவராஜாவே. ௮த்தகைய ஆந்த 
சொரூப அன்ம ஞானத்தின்கண் யானென தென்னும் அ௮பிமானமே பிரதி 
பந்தகமாம். ஆகையால், சரீ.ரத்தின்கண் யானென்னலும் அபிமான த்தையும், 

தேவதா ஸ்இிரீசளோடு கூடிய சுவர்க்கத்தின் கண்ணே யெனதென்னும் 
அபிமானத்தையும் பரித்தியாகம் செய்து, நீர் ஆன்மாவை நிச்சயம் செய்யும், 
ஹே தேவசாஜாவே / எச்சரீரத்தின் கண்ணே யுலகர் யானென்னும் அபிமானம் 

செய்துளசோ, ௮ச்சரீசமான.து நாயின்விட்டை அர்க்கர்தத்தோட கூடியிருப்பதே 
போலத் அர்க்கர் ச,த்தோடு கூடியிருப்பதாம்) கணர்தோறும் பரிணாமத்சை யடைவ 
தாம். இத்தகைய சரீரதஇன்கண் புதஇமானாய புருஷன் யானென அபிமானி 
த்தலுசித மன்றாம். ஹே தேவசாஜாவே.! எதுவரை ஜீவர்கட்ருச் சரீரா.இகளி 
டத்தேயானென்லும் புத்தியுளசாமோ, ஸ்இரீபுச்.சர சனா இகளிடத்தே எனதென்



அத்தியாயம்] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௩௯௬௫ 
ததீதின் தாற்பரியவருண னம். 395 

னும் பு.த்தியுளதாமோ ௮.துவசை ஜீவர்கட்கு ஆரர்த சொரூப ஆன்மாவின் ௮டை 
வும், ஜன்மமரணா இ துக்கங்களின் நிவிரு தீ இயும் உண்டாக மாட்டா, ஆகை 

யால், ஹே தேவராஜாவே! சரீரத்தின்சண் யானென்னும் அபிமானத்தை 
யும் தேவ ஸ்திரீசளோடு கூடிய சுவர்க்கச்தின்கன் எனதென்லும் அபி 
மானத்தையும் பரித்தியாகம் செய்து, ரந்த சொரூப ஆன்மாவை நீர் நிச்சயம் 

செய்யும். இருஷி கூறல் :--ஹே ௮சுவினீ குமாசசே / இங்கனம் உமதாசிரியராயெ 
தீதீயங் இருஷியானவர் பலவகையாய யுக்திகளால் இர்.தரர்பொருட்டுப் பிரஹ்ம 
வித்தையை யுபதேசம் செய்தனர், ௮வவும தாிிரியர், தேவராஜாவிற்குப் பிரஹ்ம 
வித்தையின்கண் ௮இகாரமின்றெனச் தெரிந்திருந்தும், தம.து பிரஇஞ்ஜையை யுண் 
மையாக்கும் பொருட்டுச் சம்பூர்ணப் பிரஹ்மவித்தையை யுபதேசம் செய்தனர். 
ஹே அ௮சுவினீ குமா. இவ்வண்ணம அரர்தத்தைக் கொடுப்பதாய தத்யங் 

இருஷியினுடைய வாக்கைக் கேட்டும், ௮த்தேவேர்திரர் ஆரந்தத்தை யடைசர்தி 
லா) மற்றோ, விஷயங்களின் ஆசக்தியால் ௮ர்தகனாய இர் இரன் மாறாயக் குசோத 
ததை யடைந்தனன். ஒருதயாளுவானவன் பசியோடுகூடிய சர்ப்பத்தைப்பார்த்.து 
அதற்குப் பாற்பானம் செய்விப்பின், ௮ப்பாலைப் பானஞ் செய்த ௮ச்சர்ப்பம் ௮.25 

யாளுவின் பிராண ஹானி செய்யக் குரோதத்தையடையும். அதுபோலத் தன 
மதத்தால் ௮ந்தகனாய இர்இரன் தத்யங் இருஷியின் ௮மிருத மயமாகியவாக்கைக் 
கேட்டும் குசோதத்தையே யடைந்தனன். கருத்திதுவாம் :--உலூன்கண் எப் 
புருஷனுக்கு எவ்9வெப்பொருள்களின்கண் சக்தி பிருக்குமோ, ௮வ்வப் பொருள் 

களை எவ?சனும் நிர்இப்பின் ௮ப்புருஷர் நிந்தை செய்யும் ௮வர்மேல் ௮.த்இயர் 
தங் குசோதத்தை'யடைவர்; ௮து போலச் சுவர்க்காதி போகங்களில் ஆசக்இியை 

யுடைய இர்இரன் அ௮ச்சுவர்க்காதி போகங்களின் நிந்தையைக் கேட்டு ௮த்.இயர் 

தங் குே ரா தவானாயினன். ே ஹ அசுவினி குமாரசே ! @Cr7g 86 sr@ கூடிய ௮ வ 

விர்தான் தனதுமன த் இன்கண்இவ்வாறு.துலோ௫ிக்க லானான்: -என அபகைவசாய 

௮சுரர் எனது ௮சசை யான் பரித்தியாகம் செய்யும் பொருட்டு இப்பிராஹ்மணனைத் 
தமது பக்ஷத்தில் ௮னுப்பியுள்ளார்போலும், ௮ தனாறறான் இவன் என்பொருட்டுச 

சுவர்க்க பரித்தியாக உபதசம் செய்கன்றனன். ௮ல்லது உண்மையாய் விசாரஞ் 

செய்துபார்க்சன், இப்பிராஹ்மணன் மேன்மையுடையவனல்லன். ஏனெனின், 

மேன்மையுடையனாயிருப்பின் பொய் வசனத்தைக் கூறுனன் மோ? இத்துராத் 
மாவோ எவ்வாற்றானும் பொய்யே புகன்மனன். ஏனெனின், மூன்றுலோகத்இற் 

கும் ௮.இபதியாயிருக்கும் இர் இரயை வென்னை நாயக்குச் சமானமாயக் கூறினான் 

ரோ. ஆகையால், இப்பிராஹ்மணனுக்குச் சமானமாய் எம்மித்தியாவா தியுமின்றாம். 

இப்போ இவ்வர்.த்தத்தையே வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் :--பிர ஹ் 

மஹ்தி செய்பவனுக்கு மறுபிறப்பில் நாய்ச் சரீர முண்டாமாதலின், நாய்ச் சரீ 
சம் பிசஹ்மஹ,த்தியின் பலமாம். ௮ந்நாய் மலமு.தலிய வகுத்த பதார்த் தங்களைப் 

பக்ஷணஞ் செய்யும். ௮ர்காயைத் இண்டுதலாலும் உலகர் ஸ்கானஞ் செய்வர். 
சாயோ இவ்வகையாயுள்ளது, இர். இரனாகிய யானோ, நூறு ௮சுவமேத யாகஞ் 

செய்து இப்பதத்தை யடைந்துளேன் ஆதலின், அசுவமேத யாகங்களின் பலம்



௩௧௭ பரி ஆத்மபுராணம். '[சான்காலத 

இர்இச சரீரமாம். இர்தசனாபயெ சான் எப்போதும் ௮மிர்தபானஞ் 'செய்னெ 
றேன். உலகர்க்கு எனது தரிசனம் ரீண்டகாலம்வசை உபாசனை செய்தலாற் 
இடைக்கும். இத் தகைய இர். இசனாகிய வென்னை இத்துசாத்மாவாய பிசாஹ்மணன் 
எல்லாவகையாலும் நாய்க்குச் சமானமாயே கூறினன் , ஆகையால், இப்பிசாஹ் 
மணன் அத்தியந்தம் மித்யாவாதியாவன். அல்லது, யாகங்களாலுர் துர்லப 

மாய தெய்வப் பெண்களின் சரீரத்தை இப்பிராஹ்மணன் பெண் நாயின் சரீர 

சமானமெனக் கூறினன், எவ் வபிப்பிராயத்தால் இவன் இத்தகைய ௮௫5 வச 

னத்தைக கூறினானோ, ௮வ்வபிப்பிசாயத்தை யான் அறிந்தேன். அல்லது, வஜ் 
ஜிசத்தைத் தரித்த இர்திரனாய யான் ஒருவனாகவே சம்பூர்ண இகத்தையும் வசஞ் 
செய்வதில் சமாத்தனா2வன், ௮த்கசைய இர்இரனான வென்னிடத்தில் சுவான 
சமானத்தன்மையை எர்நிமித்தப்கொண்டு இப்பிசா ஹ்மணன் கூறினன். எவ்வகை 

யாலும் இவன் மித்திபாவாஇயே யாவன், கையால், இவன் பிராஹ்மணனல் 
லன் ; மற்றோ, இவன் ஐரசாரனாவன், சுவர்க்கத்தைக் கவரும்பொருட்டுத் தவச் 
தையுடைய பிசாஹ்மண வடிவந்தரித்து தேவதைகளாய வெம்ம?னோர் மதிகளை 

யும், ௮க்நிய பிராஹ்மணாஇி வருணங்களின் மதிகளையும் கெடுக்கும் பொருட்டு 

வர்.துளான். அல்லது, இவன் ஒருகால் பிராஹ்மணனாயினும் தேவதைகளாகிய 

வெமது பக்ஷ்த்துள பிராஹ்மணனன்றும். மற்றோ, தைத்தியர்களின் குர 

வாய சுக்ரெனேயாவன், அல்லது, சுக்கரலுக்கு௪ சண்டாமர்க்கசரனப் பெய 

ரிய விரண்டு புத்இரர்களுளர்,) அவர்கள் ௮.த்சியந்தம் புத்திமான்கள், ௮வ் 

விருவருள் இவன் ஒருவனாவன். அல்லது, இததுசா த்மாவிற்குப பிராஹ்மணத 

தன்மையைவிசாரிப்பதிற் பயனின்றாம். ஆகையால, இவவதம புருஷனை யிப்போதே 

யான் கொல்லல்வேண்டும். அல்ல, இவ்விடததில் கின்று மிவனையான் துரத்தல் 

வேண்டும். ஹே அ௮சுவினீ குமாசசே /! இவவண்ணம் அ௮வவிந் சரன் தனது மனத் 

தில் ஆலோ௫த்து, இங்கனம் நிச்சயஞ் செய் தனன் :--யான் இவ்வதமப் பிராஹ் 

மணனை யிப்போதே கொல்லினும், ௮ல்லது இவவிடசக்தினின்றுந் தரத் இவிடி னும, 

உலூன்கண் எனக்கு அ௮பகர்த்தி யுண்டாம். ஆகையால் , வேறோருபாயச்தால் 

இவ்வதமப் பிசாஹ்மணனை யான் கொல்லா நிற்பேன் ) அல்லது, என.௮ ௮௪.வினீ 

குமாசர்களாகய மதியுடைய சேவதைகளையும், இவ்வதமப பிராஹ்மணனே யென் 

னோடு பகைக்குமாறு செய்தவனாவன். .நுகையாலும், இப்பிராஹ்மணன் தண் 

டித்தற்குத் தகு இயானவனே யாவன். அகையால், இப்பிரா ஹ்மணனுக்குப் பிரஹ்ம 

வித்தையின் உபதேசத்தைச் செய்யாதொழியுமாறுயான் ஆஞ்ஞை கொடுப்பேன். 

இப்பிராஹ்மணன் என தாஞ்ஞையை மதியாமல் யாவர் பொருட்டேனும் பிரஹ்ம 

வித்தையின் உபதேச,த்தைச செய்யின், யான் இவன் மஸ்தகத்தைச௪ சேஇப்பேன். 

ஹே ௮சுவினீ குமாசே! இவ்வண்ணம் உபாயத்தை யாலோடுத்து ௮வ்கிர்இச 

னானவன் உமது குருவாய தத்யங்ரிஷியை கோக்க, இவ்வண்ணம் ஆஞ்ஞை செய் 
தனன் :--ஹே பிசாஹ்மண 7 என் பொருட்டு நீ உபதேசித்த பிரஹ்மவித்தையை 

இன்றுமுதல்வேறொருவர்பொருட்டுஉபதேிக்கின், வஜ்ஜிராயு தத்தால் உனது மஸ் 

தகத்தைச் சேஇப்பேன். ஹே அசுவினீ குமாசசே ! இர்தப பிரகாரம் தேவராஜா 

உமஅ குருவாய தத்யங் ரிஷியின் பொருட்டு அஞ்ஞஜை செய்தபோது, அவர்



அத்தீயாயம்.] பஜுர்வேதத்தின் பிரசதாரண்ய உபநிட ௩௬௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௩8 3 

அவ்விர்திரன் மீத சிறித மாத்திரமுங் குரோதத்தைச் செய்திலர் ; மாறுய்ப் 
பிசலன்ன மனமுடையவசாய், ௮வனது ஆஞ்ஞஜையால் தனது இஷ்ட இத்தி 
யுண்டானதா யெண்ணினர். 

இப்போது எவவிசாரத்தால் தத்யங் ரிஷிக்கு மசழ்வுண்டாயிற்றோ wa 
விசாரத்தை நிரூபிப்பாம் :--இத்தேவராஜாவின் ஆஞ்ஞையைக் காப்பாற்றுவே 
னாயின், எனக்கு இருவகையாய தோஷநிவிருத்தவடிவ இஷ்டவர்த்த,ச்இனடை 
வுண்டாம். ௮வற்றுள் ஒன்றோ, பிரஹ்மவித்யா உபதேசத்தின்௧ண், * நிஷ் 

டுரத்தன்மைருப தோ&ை நிவிருத்தியுண்டாம் , மற்றொன்றோ, ௮ஈஇகாரி புரு 
ஷரின் பொருட்டுப் பிரஹ்ம வித்யாசானரப தோஷ நிவிருத்தியுண்டாம்; ஆகை 
யால், இந்திரனது ஞ்ஜை என்னால் காப்பாற்றத் தக்கதாம். அல்லது எங் 

நனம் வித்தையை உபதேசித்ததின் பின்னர்க் குருவின் சந்தோஷத்தின் 

பொருட்டுச் சிஷ்யன் ,தூரியர்க்குத் தனை கொடுப்பனோ, samen இவ 
விர்தானாப ஷன் இவ்வாஞ்ஜஞை வடிவ தக்ஷணையை என்பொருட்டுக் கொடுத் 

sue. இத்தக்ஷணை யெனக்குப் பாமவறுகூலமாயிருக்கன்றது. ஏனெனின், 

இவ்வாஞ்ஞையின் பின்னர்த் தூர்பபுத்தியையுடைய அதிகாரியின் பொருட்டு 

யானொருகா லும் பிரஹ்மவித்தையை உபதேசஞ் செய்யேன். ௮ல்லஅ, காமக்கு 

சோதாதிகளோடு கூடிய அ௮ரதிகாரிபுருஷரின் பொருட்டுக் கொடுத்த பிரஹ்மவித் 
தையானது பயனற்றதாம். சண்டாளன் பொருட்டுக் கொடுத்த கோதானம் 

நிஷ்பலமாதலே போலும், ரூபமும, யெளவனமு முடைய தனது கன்னியை 
ஈபும்ஸகன் பொருட்டுக் கொடுப்பின் கிஷ்பலமாவதேபோலும், விஷயாசக்த ௮௩இ 

காரியின் பொருட்டுக் கொடுத்த பிரஹ்மவித்தையும் நிஷ்பலமாம், அல்லது, 

எவ்வித்வானானவன் கேயத்தால் மோஹிதனாயேனும், தனத்தால் மோஹிதனா 

Bug, விஷயாசக்த வஈதிகாரிகளின் பொருட்டுப் பிரஹ்மவித்யா உபதே 
சஞ் செய்னெறனனோ, அ௮வ்வித்வான் தன்னையும் பிரஹ்மவித்தையையும், கேட் 

பவனையும் நாசஞ்செய்தவனாவன். கருத்திதுவாம் :--அ௮ஈ.இகாரி புருஷாக்குப் 

பிரஹ்மவித்தியா உபதேசஞ் செய்தால் பிரஹ்மவித்தை நிஷ்பலமாம், ௮௩இகாரி 

யாய சுசோதா இரண்டு லோகத்திலும் பிரஷ்டனாவன் பிரஹ்மவித்தையைக் கூறு 

வோனுக்குத் துவேஷப்பிராப்தி யுண்டாம். இவவார்த்தை மஹாபாசதத்தின் 

கண்ணுக் கூறப்பட்டுளது :-- 

யறாயசெடண வெவ் Ours wyoraGegoorasy அ.தி | 

SOUT BS G73 Was, si Clg. apo auruS git ॥ 

அறநேறி வழுவியாவ னறைகுவ னவனுமாங்கே 

அறநேறி வழுலியாவன் கேட்பனிங் கவனுமாய 

சேறியிரு வரினுள்ளேகன் சேல்குவன் அலதுதானே 

குறையுறு மிகுதுவேடங் கொள்ளுவன் மெள்ளவன்றே. , 

சிஷ்டுரத்தன்மை-- கடத் சன்மை.



பான்! ந்த்்ன்கர்வறு 

இதன் பொருள் :--எப்புருஷன் அதர்மத்தால் பிசஹ்மவித்ையைக் கூறுவனோ, 
எப்புருஷன் singed பிரஹ்ம வித்தையைக் சேட்பனோ, அப்புருவுருள் 

ன் போய்விடுவன், அல்லது துவேகூச்சை யடைவன், ஆகையால், ௮௭; 

காரிபுருஷரின் பொருட்டுப் பிசஹ்மவித்தியா உபதேசஞ் செய்தல் யோக்கிய 
மன்றாம். அல்லது ௮இஇிக்குச் சன்மானஞ்செய்வதில் தற்பாராயும், சப௫களா 
யும், முனிகளாயும் இராகின்ற எங்களுக்கு வேறொரு பாவ உற்பத்தி நிமித்த 
முமின்றாம் ; ௮ஈதிகாரி புருஷர்கட்குப் பிரஹ்மவித்யா உபதேசமே பாவ உற் 
பத்தி கிமித்தமாம். 

இப்போது இர்திராது ஆஞ்ஞாரூப கிருபையினால் ,௮ப்பாவமும் உற்பன்ன 

மாகா.து. அல்லது, எவர்களுடைய சங்கத்தால் ௮ாந்தவகையாய பேதபுத்தி 
யுண்டாமோ, ப௫ர்முகமன சீ இனையுடைய வத்தகைய மதறுஷ்யர்கள், தேவதைகள், 

அசுரர்கள் முதலியோசால் எனக்குச் சிறிது மாத்திரமும் பிியோஜன மின்றாம், 
மாறாய், அப்பேதவாதியரின் சங்கத்தாற் சத்தம் பகர்முகமாம். அப்பேத தரிசி 
கள் ஜாக்ரொவஸ்தையின்கண் எவ்வெப் பதார்த்தங்ககா யநுபவிக்னெறார்களோ, 
அவ்வவவழறுபவஜன்னிய சம்ஸ்கா.சமஹிமையால் ௮வ்வப்பதாரத்தங்களைச் சொப் 
பனச்தின்கண்ணடைவதுபோல, மசணகாலத்தின்சண்ணும் ௮வவப்பதாரத்.தங 
களை யடைவர். ஆகையால், பேதபுத்தியே,ஜீவர்களின் ஜனனமாணரூப சம்சா... 

காரணமாம். என்னிடத்தில்பேதபுத் இக்குக்காணம் வேறொன்றுமின்றாம்; மற்றோ, 
சிஷா்கட்குப் பிரஹ்மவித்யா உபதேசரூபகாரியமே என பேதபுத்இக்குக்காசண 
மாம். ஆகையால், அந்தப் பேதபுத்தி ஜன்னிய சம்ஸ்காரம் ௮ஞ்ஞானி ஜீவர்கட்கே 

போல, எனக்கும் ஒருகால் ஜன்மாஇகளைக் கொடுக்கும், அல்லது யான் குரு, 
இவன் சீஷன் என்னும் பேதபுத்தி ௮வித்தையிலைன்றி யுண்டாகாஅ. ஆகையால், 

உபதேசகாலத்தின்கண் அந்தப் பேதபுத்தி ௮அவித்தையாலன்றிப் பொருந்தாத 
தாய்ப் பிரஹ்மவேத்தாவாய புருஷனிடத்தும் ௮வித்யாலேசத்தை யுணர்த்தும். 
ஆகையால், வித்யாவபேதேசகாலத்தின்சண் பாமா ௮ஞ்ஞானி புருஷனைப்போல 
யான் ஆவேன், அல்லது இதுயான், இதுவென, இதுவெனதன்று என்னும் 

பேததரிசனம் எ.துவசை ஜீவர்கட்கு ஒழியாதோ, ௮.துவரை தேகரூபகாசாக்ாஹத் 

(சிறைச்சாலை) இனின்றும் ஜீவர்கட்கு விடுபடலுண்டாகாது. ஆகையால், பேத 

தரிசனமே ஜீவர்கட்குப் பர்தனகாரணமாம், அத்தகைய வெனது பேத தரிச 
னத்தை இவவிர்இரர் இருபையினாலே நீக்கினார். ஆகையால், தெய்வ அதர்வண 

செனப் பெயரிய வென தா?ிரியரினும் இவவிர்இரர் பரமாசிரியராவர், கருத்தி; 

வாம் :--அன்மசாகஷாத்காரத்தின் பின்னர் ஜீவன் முத்திச் சுகத்தின் பொரு 
ட்டு மனோரகாசவாசனாக்ஷபற்கள் அவசியம் என்னாற் செய்ய யோச்சயங்களாம். 
அவவிரண்பபோயங்களையும், தெய்வ ௮தர்வணரெனப் பெயரிய ரிஷியானவர் பசம் 

பசையாய் என்பொருட்டுபதேித் தனர். ஆகையால், ௮வ்கிருஷி யென கரு 
வாம், இவவிர்சிரசரோ சாக்ஷாத்தா(2ரரா)கவே யெனக்கு மனோராசவாசனாக்யங் 
களைச் செய்து வைத்தனர், ஏனெனின், சீஷன் பொருட்டு வித்தையை யுப 
தேசிக்குங் காலத்தில் என ௮ சித், சம்பகர்முகமாம், ௮.தன் நிலிருத்தியின்பொருட்டு 
இவ்விர்இரர் பிரஹ்மவிச்சையின் உபதேசம் செய்யாதொழிசகவென எனக்சாஞ்ஞஜை 

 



சத்தியகல்.] பஜுர்வேதத்தின் பிரககாரண்ய உபநிட க க்வி 
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செய்திளார். ஆகையால், இவ்விர்தரர் எனது பசமகுருவாவர். ஹே. அசவினீ 
குமாசசே! இவ்வகையாய விசாரத்தைத் சன,ருதயத்தன்கண்ணே செய்து 
அத்தத்யங் இருஷியாய உமது ,தூரியர் தேவராஜாவாய இர்இரர்மீது பொறுமை 
செய்தனர். 

சங்கை :--குருவிற்குச் துசோகஜஞ் செய்யும் இர்தான் பொருட்டுச் சாபத்தை 
யவவிருஷி ஏன் கொடுத்திலர். 

சமாதானம் இவ்வண்ணம் தமது மனக்இன்சண் விசாரம் செய்து அவ் 
விருஷி இர்இரருக்குச் சாபத்தைக் கொடுத் லர், இப்போ தவ்விசா.ர சத்தைக் காண் 
பிப்பாம் :--காய் பாம்பு முதலிய தாமதஜீவர்கள் ௮பகாரிகளாய ஜீவர்களிடத்2த 
குசோதஞ்செய்யும். இவ்வார்த்தை யுலன்கண்ணே பிர)த்தமாம்.' அறிஞ 
னும் ௮பகாரிஜீவர்மீது குரோதஞ் செய்யின், ராய் சர்ப்பம் முதலிய தாமத ஜீவரி 
னும் அறிஞனிடத்தே யாது சிறப்புளதாம்; மற்றோ, ராய் பாம்பு முதலிய வற் 

றிற்குச் -சமானமாகவே ௮வ்வறிஞனாவன். கையால், யாவன் அ௮பகாரிகளாய 

ஜீவர்கள்மீது குசோதஞ் செய்சன்.றிலனோ, மாறாய் ௮வர்மீ துபகாரஞ்செய்வனோ 
அவனே அ௮றிஞனாவன். அ௮பகாரிகளாய ஜீவர்கள்மீது யாவன் குரோதஞ் செய் 

வனே அ௮வனறிஞனல்லன். அல்லது ௮பகாரிகளாய ஜீவரிடத்தே அறிஞன் 

குசோதிப்பன் என எவனேலும் உடன்படுவானாயின், அ௮வன்பாலிது கேட்ச 

வேண்டும். கூடஸ்த ஆன்மாவிற்கு ௮பகாசம எனநினைந்து அ௮வ்வறிஞன் ௮ப 

காரி ஜீவர்மீ. த குரோதஞ் செய்்றனனா ? ௮ல்லது சரீராதி ஜடபதார் த.கங்கட்கு 
அ௮பகாசம் எனநினைக்து ௮வவறிஞன் ௮பகாரிபுருஷர்மீது குசோதஞ் செய்கன் 
றனனா? ௮வற்றுள் முதற்பக்ஷமோ பொருந்தாது. ஏனெனின், கூடஸ்.த ஆன்மா 

HAST AuTi, FST. ஆகையால், ௮தன்கண் HUTT GIGS சம்பர்தஞ் 
சம்பலியாது, அதுபோலவே இரண்டாவஅபக்ஷமும் பொருந்தாது ; ஏனெனின், 
௮.றிஞன் சரீராதி ஜடபதார்த்தங்களினும் ஆன்மாவைப் பின்னமாயங்கேரித் 

துளான், ஆகையால், சரீராஇகட் கபகாரமுறினும் அ௮றிஞனுக்கு ஆனியில்லை. 

ஒரு கல்லால் மற்றொருகல்லை யடிப்பகாற் சைதன்ய புருஷர்கட்குத் அக்கத்தின் 
அடை வுண்டாகா ததே3போால, ஜடதண்டாஇகளால் ஜடசரீரத்இற்கபகா£ முறி 

லும் ௮றிஞனுக்குத் துக்கம் உண்டாகாது. 

சங்கை :--சரீசமானது கற்போலச் சடமாயினும் ௮ச்சரீசம் ஆன்மாவின் 

௬ுகசாதனமாம். ஆகையால், சரீர த்திற் கபகாரம் நேரின் ௮றிஞனுக்குக் குசோ 

தஞ் சம்பகிக்கும். தாசர்கட்கு அபகாரம் நேரின் அரசனுக்குக் குசோத முண்டா 

வதேபோ லும். 

சமாதானம் :--ஒரு புருஷன் தன.து ஒருகையால் மற்றொரு கைபையேலும், 

காலையேனும், தலையையேலும், அடி.த்தானாயின் அவ்வடியால் ௮ப்புருஷூனுக்குக் 

குசோத முண்டாகாதன்றோ ? ஏனெனின், ஒரு சரீரத்தன்கண்ணே யிராகின்ற 

ஹஸ்தபா.தா.இ யவயவங்கட்கு ஆன்மா ஒன்றேயாம். அங்கனமே, ஒரு சரீசத்



௪00 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [நான்காவது 

தால் மற்றொரு சரீரம் தாடனமுறினும் ௮றிஞருக்குச் குசோத முண்டாகாது. 

ஏனெனின், சாஸ்இரப் பிரமாணத்தாலும், யுக்தியாலும், தனதலுபவத்தாலும் 

அறிஞன் எல்லாத் சேகங்களிடத். தும் ஒசே ஆன்மாவை நிச்சயம் செய்துளான். 

ஆகையால், இத்தகைய ௮றிஞனுக்குத் தனத சரீரம் சுகசாதனம் ஆவதே போலச் 

சர்வ சரீ. ரங்களும் சுகசா.தனங்களாம். இக்காரணத்தால் ௮வ்வறிஞன் எவர் மீதும் 
குசோதஞ் செய்யான். ௮ல்லது, எவன் ௮பகாரஞ் செய்யும் ஜீவரிடத்தே குசோ 
தஞ் செய்வனோ ௮வன் ஆன்ம வேத்தாவன்றாம் ) மற்றோ, ௮வன் ஆன்மாவை 

நாசம் செய்பவனாம். இக்காரணத்தானே நாஸ்இகனாம், யாவரையும் இம்சிப்பவ 

னாம். கருத்திதுவாம்:-- அசங்க ஆன்மாவிற்கோ அபகாரம் உண்டாகாது, 

மற்றோ, சரீ.ராஇ ஜடபதார்.த்தங்கட்கு ௮பகாரமுண்டாம். ௮ச்சரீராஇ களிட க்தே 

யாவனுக்கான்ம புத்தியுண்டாமோ, அவனுக்குச் சரீசத்திற் கபகாரம் செய்யும் 

ஜீவரிடத்தே குசோதமுண்டாம். ஆகையால், சரீரா திகளிடத்தே ஆன்ம புத்தியே 

குரோத காரணமாம், சார்வாக காஸ்.இகரும் சரீரத்தையே யான்மாவென ௮ங்€ 

கரித்துளார். அகையால், குசோதமுடைய புருஷவனிடத்தும் காஸ் தகனிடத்தும் 
திறிது மாத் தாமும் 2பதமின்றாம். குசோத உற்பத்தியின்பின்னர், இப்புருஷன் 

சரீ ரத்தாலும், மனத்தாலும், வாக்காலும் ஜீவர்கட்கு இம்சை யவசயம் செய்வன். 

ஆகையால, குசோதமுூடைய புருஷனே சர்வபூதப் பிராணிகளை ஹிம்சை செய்ப 

வனாவன், இது கூறியதாலிது துணிபப்பெறும் :--எவனுக்கு ஏக ௮த்விதிய 

ஆன்மாவின் ஞானம் உண்டாமோ, அவன் எப்பிராணியின் மீதும் குசோதஞ் செய் 

யான், யாவன் எப்பிராணியின் மேலேனும் குசோதஞ் செய்வனோ ௮வன் ஆன்ம 
வேத்தாவன்றாம். அல்லது யாவனுக்கு ஏக ௮,த்விதீய ஆன்மாவின் ஞானமுண்டாக 
வில்லையோ, மற்ரோ, தமது புண்ணிய கருமத்தால் ஜீவர்கட்குச் சுகத்தின் பிராப் 

தியுண்டாம் ; தமது பாவகருமத்தால் ஜீவர்சட்குச் துக்கத்தின் அடைவுண்டாம். 

ஆகையால், புண்ணிய பாவமே சுகதுக்கங்கட்குக் காரணமாம், வேறொரு காசண 

மூமின்றாமென்லும் 'இவ்வகையாய ஞானம் எவனுக்கு உண்டாயிருக்கின் ற்தோ, 

௮ப்புருஷலும் ௮பகாரிகளாய ஜீவர்களின்மீது குசோதஞ் செய்வ தில்லையாயின், 

சர்வாத்ம தரியாயெ தத்துவ வேத்தா புருஷன் ௮பகாரிகளர்கெ ஜீவர்களின் 

மீ.து எங்கனம் குசோதஞ் செய்வன் ; மற்றோ, செய்யான். அல்ல, எப்புருஷன் 

Frew BT SOS யறிந் இருந்தும் குரோ தீ முூடையவனாவ?£னா, ௮ப்புருஷன் எங் 

கனம் ௮றிஞனாவன் ; மற்றோ, அ௮க்குரோதமுடைய புருஷன் அ௮றிஞனாகான். 

ஏனெனின், எப்புருஷன் வித்ை தயையுடையனாவ?னோே ௮வன் ௮.றிஞனெனப்படு 

வன். சர்வப் பிசாணிகளிடத்தும் ,ஐச்மபுதஇ செய்து யாவருக்கும் இதத்தை யிச் 

சிப்பதே இவவித்தையின் பலமாம் ௮,த,தகைய வித்தையின் பலம் குசோதமூடைய 

புருஷனிடத்தே சம்பவியா.து. ஆகையால், எங்கனம் கழுதை மண்ணின் பாரத்தை 

பெடுக்க்றதோ, ௮ங்கனம் குசோதமுடைய புருஷன் கிஷ்பலமாசவே சாஸ்.?ச 

ரூபபாசத்தை யெடுப்பன், ௮ல்ல௮, எப்புருஷன் சிறிதுமாத்திசம் நூற்களைப்படிப் 

பனோ, அல்லது கேட்பனோ, அல்லது கேளானோ, ஆனால் சர்வப்பிராணிகளிட த.இல் 
ஆன்மா திறைச்இருக்கின்றதென்று அ௮றிச்து வரக்கால், மனத்தால், காயத்தால்



ஏத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௪0௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். AO 

எவ்வுயிர்க்கும் வாதை செய்யா இருபபனோ ஏுப்புருஷன் சர்வ சாஸ்இரத்தின் 

உண்மைப் பொருளை யறிந்தவனாவன், இவ்வார்த்தை மஹாபாசதத்தின்௧ண்ணுங் 

கூறப்பட்டுள்ள அ :--- 

சூதா,மா௦ செகிஜா, தீயாகி ஹவ.$ஹூ தம -ஹாபாய(ு | oe’ 

air’ ப ணொகெ,கயசிவாதெ.4,2 ஆத்ண)தஹவதவரயொல,௧௦ |! ant ட 

டட 

சருவ பூதத்தி னுட்குகை தமிலமர்ந் தொளிரும் எ? 2 o> 
நிருவி காரகல் லான்மசிந் நின்மல வோளியை ayy 

ஒருக விதையா லல்லது பாதியா லுணரின் ல் 
வருப யனேது மேலவற் கிலையேன வகுப்பார். 

இதன்பொருள் :--எபபுருஷன் ஒரு சுலோகத்தாலேனும், (கவி) அல்லது, ௮சைச 
சுலோகத்தாலேனும் சர்வபூகங்களிடகதம் வியாபகமாய ஆன்மாவையறிவனோ, 
அப்புருஷலுக்குச் சர்வப்பிரயோஜனஙகளும் இத்தித்தனவாம். ஸ்ரீ கையின் 

கண்ணும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் அர்சசுனன் பொருட.டு- ௮ருளிசசெய்திருக் 

இன்றார் ய 
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இடரானதுதா ஸனின்பந்தான் யாவர்க்கேனு மாயிடமேற் 

படராநின்ற வவைதானு முறுவான்பரம யோகியென்பான் 

சுடராரின்ற வடிவேலோய் துணிரீயேன்று துழாயலங்க 

லடராநின்ற நெமூடியோ னருளிச்சேய்ய வவனுரைப்பான். 

இதன்பொருள் :--ஹே அர்ச்சுன / எங்கனம் தனக்குச் சுகம் பிரியமாமோ துக்கம் 

௮ப்பிரியமாமோ, ௮ங்கனம், எபபுருஷன் சர்வப்பிராணிகளின் சுகத்தைப் பிரிய 

மாக வெண்ணுவனோ, துக்கத்தை ௮ட்பிரியமாக வெண் ணுவனோ, அப்புருஷனே 

பரமயோதியாம். அல்லது, எப்புருஷன் வாக்கால் மனத்தால காயத்தால் உயிர்கட்கு 

வாகதைசெய்கின்றனனோ அ௮பபுருஷன் இவவுலகத்தின்௧ண் ணும், பாலோகத்தின் 

கண்ணும், அத்மசொருபாரந்தத்தை யடையான். கையால், ஜீவர்களின் துரோ 

கமமே சர்வானர்த்தகாசணமாம். ஹே ௮சுவினீ குமாரசே ! உமதாசிரியராகிய தத் 

யங் இருஷியானவர் இவ்வண்ணம் ஆசாய்க்து இந்திரனுக்குச் சாபங்கொடுத்திலர் ; 

மாறாய் ifr பொருட்டு இவ்வசையாய வசனத்தைக் கூறுவராயினர். 

ஹே இர்தாரே.! நீர் என்பொருட்டுச் செய்த ஆஞ்ஜையை யான் அ௮வசியள் 

காப்பாற்றுவேன். யான் உமது ஆஞ்ஞையைக் காப்பாற்றேனாயின், நீர் எனது 

மஸ்தகத்தை௪ சேஇத்தகிடும். ஹே தேவராஜாவே. பிரஹ்மவித்தையை 

உபதேசியாதொழிக வென்னும் ஆஞ்ஜையை நீர் என்பொருட்டுச செய்திர். sa 
வாஞ்ஞை யெனக்குத்துக்க காரணமன்றாம் ; மற்2ரா, மாரும் ஜீவன்முக்திச் 

சுகத்இன் காரணமாம். அனால், சர்வ தேவதைகளின் ௮இபதியான இர்்இரராய 
நீர் சுவர்க்கலோகத்தினின்றும்- எனது ஆச்சிரமத் தின்கண் வந்தீர் ; ஆகையால், 
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நீர்.பிரசன்னமாம் பொருட்டு யானெப்பதார்த். தத்தை உம்பொருட்டுக் கொடுப்ப 
தென விசாரஞ் செய்கின்றேன். ஆசையால், ஹே தேவராஜாவே.! தனத்தா 
லேனும், சரீரத்தாலேலும், வேரூ ருபாயத்தாலேலும் உமது பிரசன்னச் 
தன்மையை யான் அவசியம் செய்வேன். நீர் இது விஷயத்துச் சிறிதுமா த.இரமும் 
ஐபப்படவேண்டாம். ஹே அசுவினீ குமாரசே.! உமது ஆசிரியசாய தத்யங் 
இருஷியானவர் இர்.திரர் பொருட்டு இவ்வகையாய வசனத்தைக் கூறியபோது 

அவ்விர்இசர் சாத்வீக சுபாவத்தை யெய்தினர். முனிவரின் கோமள சுபாவத் 
தைக்கண்டு பயத்தையடைந்த இர்தஇரர் இவ்வகையாய வசனத்தைக் கூ.றுவா.சாயி 

னர் --ஹே பிராஹ்மணரே. தமது வருணாஸ்ரம சா்மங்களைச் செய்யாநின்ற 
பிராஹ்மணர்கட்கும் யானொருகாலுர் துசோகஞ் செய்வ இல்லையாயின், யாவாமீதும் 

உபகாரஞ் செய்யும் மேன்மைதங்கிய பிராஹ்மணசாகய உமக்குயா னெவவாறு 

துசோகஞ் செய்வேன். ஹே பிராஹ்மணரே ! யான் முன்னர் விஸ்வரூபா இப் 

பிராஹ்மணர்களைக் கொன்றிருக்கின்றேன், அந்தம் சந்நியாசிகளைக் கொன்றிருக் 
இன்றேன் ; ஆயினும், ௮வர்களின் துஷ்டசுபாவத்தை யறிர்தே கொன்றனன் ; ௮ப 

சாதமின்றி யானெவரையுங் கொல்வதில்லை. ஆகையால், ஹே பிராஹ்மணரே/ 

நீர் எமதாஞ்ஞையைத் தாண்டா திருப்பீரேல் உமது சிரசைச் சேஇயேன், நீர் 

எமதாஞ்ஞஜையைத் தாண்டுவீசாயின் விஸ்வரூபா இிகட்கேபோல உமக்குஞ் சசச் 

சேதமுண்டாம். ஹே பிராஹ்மணரே ! முன்னர் யாம் எம்பொருட்டுப் பிரஹ்ம 

வித்தையை உபதேசியும் என உபமிடத்துக் கூறினேம், நீரும் எமது வசனத் 

தையங்கேரித்து எம்பொருட்டுப் பிரஹ்மவித்யா உபதேசத்தைச் செய்திர், ௮வ் 

வித்தையி லுபதேசத்தால் எமதஇிச்சையை நீர் பூசணஞ் செய்தீர், வேறொரு 
காரியமுமிப்போது செய்யயோக்கியமில்லை ;) ஆகையால், ஹே பிசாஹ்மணசே ! 

உமக்கு மங்கலமுண்டாகுக, யாமிப்போது எமது சுவர்க்கத்திர்குச் செல் 

இன்றோம். ஹே அசுவினி குமாரரே! இத்தகைய வசனத்தை யத்தேவராஜா 

கூறித் தமது சுவர்க்கலோகத்இற்கு௪ச சென்றனர். உமது குருவாய தத்யங் இருஷி 

யானவர் பெருங்கடல்போலக் கலக்கமற்றவராய் ௮வவாச்சிரமத்தின்கண்ணே 

இருக்தனர். 

சங்கை :--ஹே user! பிரஹ்மவித்தையின் உபதேசத்தால் எமதிச் 

சையை நீர் பூரணஞ் செய்தீர் என்னும் வசனத்தை இந்தரர் எமதாூரியரின் 

பொருட்டுச் கூறியது சம்பவியாது. ஏனெனின், இர்தஇராக்குப் பிர ஹ்மவித்தை 

யின் அடைவு உண்டாயிருக்குமாயின் எமதாசிரியாமீது குசோதஞ் செய்யா 

சன்றோ ? 

சமாதானம்:--ஹே ௮சுவினீ குமாரசே ! தத்யங் ௮தர்வணசாய உமதாிரியா 

தேவராஜாவாய இந்திரர் பொருட்டுச் சம்பூணணப்பிரஹ்மவிக்தையை உபதேசித்த 
னர், சாரசாவகையாய கர்மங்களையும், சாசாவகையாய உபாசனைகளையும் உபதேசஞ் 
செய்தனர். காகாவகையாய் ஜகத்தினுற்பத்தியையு முபதேசஞ்செய்தனர் ; ஆனால், 
அவ்விர்இசர் இராகாஇப் பிரஇபர்தக வசத்தால் பிரஹ்மவித்தையை லிட்டு மற் 
நெல்லா வித்தையையுங் கவர்ச்சனர். அதனால், இர்இரர் தமதிச்சையின் பூண் 
தன்மையைக் கூறினர், ஜே அசுவினீ குமாசசே ! இங்கனம் இர்இரர் சென்ற
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ர் 
9ன்னர் உமதாசிரியர் மெளனத்தைச் தரி தீதிருந்தனர். நீவிரிருவரும் வெகு 
ாலத்திற்குப் பின்னர் வைராக்கியா இ சாதனங்களைச் சம்பா இத்துப் பிரஹ்ம வித் 

கதயையடையும் பொருட்டு, உமது ஆரியரின் சமீபத்தேசென்று ஈமஸ்கரித்.௫ 

இவவண்ணங் கூறுவீராயினீர் :--ஹே ஆசிரியசே! யாங்கள் முன்னர்த் தங்கள்பால் 

9 ஹ்மவித்தையை வேண்டினோம், தாங்கள் வைசாக்யொதி சாதனங்களை நீவிர் 

ஈம்பாதித்து வருவிரேல், பின்னர் உம்பொருட்டு யாம் பிரஹ்மவித்தையை 

டபபதேசஞ் செய்வேம் என உபதேசஜஞ் செய்துள்ளீர். இபபோது காங்களிருவரும் 

றவராக்கியா.இ சா.தனங்களைச் சம்பாதித்துத் தங்களுடைய சரணாசவிக் தங்களை 

ரடைந்துள்ளேம். கையால், ஹே தேசகோத்தமசே! தேவரீரது Gr Aes 

உஞயை உண்மையாக்குமாறு எங்கள் பொருட்டுப் பிர ஹ்மவித்தையை உப 

? தசித்.தருளல் வேண்டும். ஹே ௮சுவினீ குமாரசே ! இவ்வகையாய வசன த்தை 

?விர் கூறியபோது, அவவுமதாசிரியர் இவ்வகையாய விசாரத்தைத் தமது மனத் 

சின்சண் செய்து பரமசம்சயததை படைந்தனர். 

இப்போது அவவிசாரத்தைக் காண்பிபபாம் :--யான் அசுவினி குமாரின் 

பொருட்டுப் பிரஹ்மவித்சையை உப? தசபபேனாயின், இரஇசசெனது மஸ்தகத் 

௦த௪ சேஇப்பர், யான் அசுவினீ குமாரின் பொருட்டுப் பிரஹ்ம வித்தையை 

டபதேசியேனாயின், எனது வசனம பொய்யாம் ) இவவணணம் விசாரித்து ௮வர் 

ரம சம்சயத்தை யடைந்தனர். யான் எருதுகளுக்கு முன் செல்வேனாயின், 

ஈருதுகளின்பாதம் எனது பாதங்களின்மேல வரும. யான் GT 

ன் செல்வேனாயின், வண்டியின் சக்கரம் எனது பாதங்களின் மேல் வரும் 
ஈன வண்டிக்காரன் விசாரித்துச சமசயமடைவதேபோல, உமது குருவும் 

ஈம்சயத்தையடைர்தனர். ஹே அசுவினி குமாசே.! இவ்வண்ணம் சம் 

ஈயத்தையடைந்த உமதாசிரியர் இவ்வகையாய நிசசயத்தைத் தம்மனத்தின்கண் 

௪ய். தனர் :--அசுவினீ குமாரர்கடகு உபதேசஞ்செய்வதில் எனஅ மசணமுண்டா 
னினும், ௮து மேன்மையதாம் ; னால, எனது வசனம் பொய்யாகலாகாது. 

இப்போது மித்தியாவசனத்தால ஜனித்த துககத்திலும் மரணஜன்னிய துக்கத் 

Ruse அ௮ற்பத்தன்மையைக காண்பிப்டாம் :--இவ்வுலகின்கண்ணே எப்பி 

ராணி யுண்டாயிருக்கின் DoS SM, ௮பபிராணிககு மாரணம் ௮வசியம் உண்டாம், 

மசணசாலத்இன்கண் கோய்முதலிய நிமித்தத் தால் அக்கமும் ௮வசியம் உண்டாம். 

ஆகையால், மசணஜன்னிய துக்கம சகிச்கக்கூடாதென்பஇன்றாம்; மற்றோ, சம் 

ணப்பிசாணிகளும் ௮ம்மரணஜன்னிய துக்கத்தை ௮கந்தமுறை யநுபவிக்கின்றன. 

சங்கை :--ஹே பகவன் :! ௮ர்நியஜீவர்களின் ம.ரணம் ஜுாமுதலிய நோய் 

க்ளா ஓண்டாமாதலின், அவர்கட்கு ௮ற்பதுக்கமுண்டாம் ) இரதஇரரது வஜ்சா 

யுதத்தாலுண்டாம் மாணத்தால் பசமதுக்கமுண்டாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--9-1ரமு.கலிய வியாதிகள், சர்ப்பம், சோரன், இம்ஹம், 
விஷம், அக்னி, ஜலம், சத்துரு, ௮ஜீரணவன்னம் இத்துணை நிமித்தங்களில் 

பயாதாவதொரு நிமித்தங்கொண்டே ஜீவர்கட்கு மிருத்யு உண்டாம். இவ்விர்
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இராது வஜ்சாயுதம் திவ்ய அ௮க்னிரூபமாமாதலின், இர்ரிமித்தங்சட்குட்பட்டதே 
யாம்) இஃ்தோர் அபூர்வ நிமித்சமன்றாம், ஆகையால், மாணஜன்னிய அக்கம் 
ச௫க்கக்கூடா ததன்றாமென்க ; மற்றோ, சடூக்கக்கூடிபதாம். இப்போது, மாண 
ஜன்னிய துக்கத்தினும் மித்தியொாவசன துக்கத்தின்கண் அ௮இகத்தன்மையைக் 
காண்பிப்பாம் எனது வசனத்தைப் பொய்யாச்குவனேல் எனக்கு அரந்தங் 
கோடி கற்பபரியந்தம் ஈராகத்தின்கண் அாந்தவகையாய துக்கங்களினடைவுண் 
டாம்; ௮ர்ஈரகதுக்கத்தின் நிவிருத்திக்கு யாதோருபாயமுமின்றாம். கருத்திது 
வாம் :--ஒருவன் பாவகர்மத்தையும் ௮தன்பலத்தையும் அறியாமல் பாவஞ் 
செய்வானாயின், அவனுக்கு அ௮ற்பதுக்கப பிராபதியுண்டாம். ஒருவன் பாவக, 

மத்தையும் ௮தன் ஈரகாதி பலத்தையும் சாஸ் இரப்பிசமாண் த். சாலறிஈதும் மீண்டும 

அப்பாவகாமத்தைச் செய்வானாயின், ௮வனுக்கு ௮பபாவகாமத்தால் ௮இக௧ துக 

கத்தின் ௮டைவுண்டாம். யான் மிததியா வசனரூபமாகிய பாவகர்மபலத்தை 
யறிவேைலின், ௮றிந்தும யான் பொய்புகலவேனாயின் எனக்கு wy Rages 

முண்டாம். ௮லலது, ,எப்புருஷன் தேகாபிமானததோடு கூடியவனாய்ப் பொய் 

பேசுவ, அ௮பபுருஷன் உயி2ராடு வாழிலும் இறஈ தவனேயாவன் ; ஏனெனின், 

இவ்வுலகன்கண் சர்வப் பிராணிகளும பொய்புகன்றவனை யிகழ்வா. மரித்துப் 

பொய்பேசிய புருஷன் நாகத்தை யடைவன். .தகையால், இருவகை யுலகனும 

பொய்பேசுபவளுக்குத் துக்கமேயுண்டாம. இது கூறியசால இபபொருளுணர்த்த 

ஸலாயது --எப்புருவன் காமமுடையவனாவனோ, ௮பபுருஷனுககோ துறக்ககாமன் 

வேட்க என்பதாதி விதிவாககியஙகளிலும், பொய்ம்மொழியற்க என்பதாதி நிஷே.த 

வாக்யெங்களினும் ௮திகாரமுண்டாம். காமமறற வறிஞனுக்கு ** துறக்ககாமன் 

வேட்க'” என்பதாதி விதிவாக்யெங்களில ௮இகாரமின்றேனும், போய்ம்மோழியற்க 

caus நி தவாககியங்களில் ௮இகாசம் ௮வ்வறிஞலுக்கு மண்டாம். இக்கா 

ரணத்தாலே ௮ தத்யங் இருஷியானவா ** போய்ம்மோழியற்க ” என்னும நித 

வாக்கெத்தைத் தாண்டிலா, ஹே ௮சுவினீ குமாரரேோ . இவ்வண்ணக் தனது 

மனததின்சண்ணே உமதாசிரியா விசா£ரஞசெய்்.து, அமபொருடடு இங்கனங் 

கூறுவாராயினர் :--ஹே மைநதர்காள்! பாலிய அவஸ்தை முதலாக யான் 

ஒருகாலும் பொய் பேசிய தயில்லை. ஆயின், இபபோது விருத, காவஸ்தையின் 

கண் பொய். வசனததை யாதின்பொருடடுப புகலவேண்டும; மறறோ, பொய் 

பேசுதல் எனக்குத் தகுதியன்றாம) ஆயினும் மிததியாவசன நிமித்தம யான் 

எனதுள்ளத்தில சிக்தனஞ செய்ததை யும்பொருட்டுக கூறுசனெறேன். ஹே 

அசுவினி குமாே 2? தேவதைகட்கும, மனுஷ்யாகட்கும், அசுரர்கட்கும், ௮ர் 

நிய சர்வப பிராணிகட்கும் யான் உபகாரஞ செய்பவன் என்னும் எனஇயற்கை 

உங்கட்குத் தெரிகததேயாமன் 3 ? பிரிய பதா ததங்களைப போ௫ுத்துப் பூர்வ 

புண்ணியங்களைச௪ சமாப்தஞ் செய்கின்றேன். அபபிரிய பதார் திதங்களை நுகர்ந்து 

பூர்வ பாவ கர்மங்களைச் சமாப்தஞ செய்கின்றேன். அஞஞானிகட்கு இஷ்ட 

வஸ்து டைபபின் ம௫ழ்ச்சியும், ௮ரிஷ்டவஸ்து கடைபபின் வாட்டமும் உண் 

டாவ தபோல, எனக்கு இஷ்டா நிஷ்ட வஸ்துக்களின் ௮டைவால் ம௫ழ்ச்சி 

வாட்டங்கள் உண்டாவஇனறும்) மற்றோ, இரண்டினடைவினலும் யான் சமான



அத்திமாயர்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரசதாரண்ய உபதிீட 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 

  

ஞாயிருக்கன்றேன். ஹே ௮சுவினீ குமாரரே / இவவுலூன்கண் பேததரிசிகளாய 

௮ஞ்ஞானிகட்கு, லெர் சத்துருக்களாவர் ; லெர் மித்இரர்களாவர் ; Get esr 
சனர்களாவர் ) சிலர் உறவினராவர் ; லர் துவேஷிகளாவர் ; இலர் மத்தியஸ்த 

ராவர். அதுபோலச் சமதரிசியாய எனக்குச் சத்துருக்களேனும, மித்துருக்க 
ளேனும், உதாசீனர்களேனும், உறவினர்களேலும், துவேஷிகளேனும், மத்தி 

யஸ்.தர்களே-லும் இன்றாம். ௮வருள், ௮பகாரமின்றியே இயல்பாய் ௮பகாசம் செய் 

பவர் சத்துருவெனப்படுவர். எப்புருஷன் வேறு உபகாரத்தை அ௮பேச்ஷியாமல் 
உபகாசஞ் செய்வனோே, ௮வன் மித் அருவெனபபடுவன். உபேக்ை செய்பவன் 

உ தாசனனெனப்படுவன். இறிது சமபஈதத.தால் உபகாசாஞ் செய்பவன் உறவின 

னெனப்படுவன், அ௮பகா.ரத்தை அ௮பேக்ஷித்து ௮பகாரஞ் செய்பவன் துவேஷி 

எனப்படுவன். விவா தஞ்செய்யும் இருவருடைய இதத்தை இசூப்பவன் மத்தி 

யஸ். த னெனப்படுவன். ஹே ௮சுவினீ குமாசசே ! பிராஹ்மணர்களாகிப ஈமது 

சாரத் தின்சண் ணும சமபூரண ஸ். தாவாஜ௩கம சரீரங்களிடத்தும் நாய்ச சாீ£சத் 

தின்கண்ணும் இரண்யகாபபரது சரீ ரத்தின்கண்ணும் சமானரூபமாய் யான் 

இருக்கின்றேன் ; ஏனெனின், யான் சர்வ வடிவினனு யிருகசின்றனனா தலின் என்க. 

இப்போது சர்வருபததன்மையைக காண்பிப்பாம் :--ஹே அசுவினீ குமா 

சே! யானே புருஷன், யானே ஸ்திரீ, யானே ஈபும்சகன், யானே பஞ்ச மகா 

பூதம், யானே பெளதஇிகப பிரபஞ்சம, யானே மனு, யானே சூரியன், யானே 

சரதிரன், யானே அக்கினி, யானே சமபூசணஜோகு, யானே பூ, புவ, சுவ, மச, 

ஜன, தப, சத்திய மேலுலகங்கள், யானே ௮தல, விதல, ச தல, சசாதல, தலாதல, 

மகாதல, பாதாள மேலகங்கள். ஹே அசுவினி குமாசரோ / கனவின்கண் கனாக் 

காணும புருவனிலும கபைபொருள்கள் வேழுகா, அதுபோல, சம்பூரண 

ஸ்தூல சூக்ஷஈமப பிரபஞ்சம் என்னிற பின்னமனரும் ) மறறோ, எனது சொருப 

மேயாம். பிரஹ்மாண்டத்தின்௧ண் இராகின்ற சுவேதஜம், ௮ண்:_ஜம், ஜராயுஐம், 

உற்பிஜ்ஜம் என்னும் நகாலவகைச௪ சீவருளளும சிலர் மேலாயவர், சிலா &ீழாயவர், 

இவ்வியாவருக்குமே யானான்மாவாவேன், சர்வ பேதமுமறற பிரஹ்மத்தை யான் 

ஆன் மரூபமாயறிகன் doer. இககாரணத்தால என்னிடத்தே மாயையின் ஸ்பரிச 

மூமின்றாம். அம்மாயை யிலதாகவே காமம, குசோதம, லோபம் என்பதாதி 

தோஷமும் எனது சொருபத்தின்கண் இனறாம். ஹே அசுவினி குமாசரே! 

பசமான்ம தேவனாய யானே லிலை மாத்திரையானே சம்பூரண ஜகத்தையும் 

உண்டாக்குகன்றேன், யாமன சம்பூரண ஜகத்தையும் காப்பாறறுகின்றேன், 

யானே சம்பூரண ஜகத்தையும் சம்ஹாரஞ செய்கின்2றன். ஊர்ண நாபியென் 

னும் ஜந்துவானது முகநிய காணத்தை பபேசக்ஷியாம£ல தன௮ சரீ ரமாததஇரத் 

தால் நூற்களையுண்டாக்கும், ௮வழற்றைக் காபபாற்றும், ௮வற்றைத் தன்பால் லயம 
செய்துகொள்ளும். அதுமபால, பாமான்ம தேவயை யானே சம்பூரண ஐகத்தி 

னுற்பத்இு ஸ்இ.இ இலயம் செய்வன். ஆனால், ஊர்ண நாபிரூப தஇருஷ்டாந்தத்தி 

லும் எனதிடத்தே இததுனை விலகஷண த் தன்மையுளதாம. ௮ஃதாவது ஊாண 

காபிய/னது சாவயவமுடையதாயச சம்பநதமுடையதாய மூற்கட்குப் பரிணாம



௪0௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம்,. [நான்காவது 

உபாதானகாரணமாம். பரமான்ம தேவனாயயானோ, நிசவயவஞய் அசக்கனுப் 
ஓகத்தின் விவர்த்த உபாதானகாசணன் ஆவேன், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஊர்ணகாபி ஜர்துவிற்கும் தங்கட்கும் விலகஷண த் 

தன்மையுண்டாயின், ஊர்ணகாபி ஜர்.துவின் இருஷ்டாந்தத்தால் தங்களிடத்தே 

ஜகத்இன் காணத்தன்மை சத்தஞ் செய்தல் சம்பவியா,து ) சமான சுபாவமுடை 
யதே தஇிருஷ்டாகதமாம். 

சமாதானம் :--ஹே ௮சுவினீகுமா£சே ! சமான சுபாவமுடைய பதார்த்தம் 

இருஷ்டாஈதமாம் என்னும் இவ்வார்த்தை சத்தியமாம். ஆயினும், எல்லா அம்சத் 

தோடுஞ் சமான த்தன்மை திருஷ்டார்தத்தின்கண்ணே யுண்டாகாது) மற்றோ, 

ஒவ்வோசம்சத்2 தாடு இருஷ்டார்தத்தின்சண் சமானத்தன்மை யுண்டாம். ௮வ் 
வோசம்சத்தால் சமானத்தன்மை ஈண்டு மூளது) ஏனெனின், ஊர்ணநராபியாய 

ஜர் தவானது நூற்களின் உபாதானகாரணமும் நிமித்தகாசணமும் தம். அது 

போல), பரமான்ம தேவனாயரான் ஜகத்தின் உபாதானகாரணமும் நிமித்தகாரண 

மும் ஆவேன். இங்கனம் அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணத்தன்மை மாத்தி 

௮ம்சத்இன்கண் ஊர்ணநாபியின் Amigo swt; sie moss Mex sein egy Dos 

ராம். ஜே ௮சுவினீ குமாரரே! கனவின்௧கண்ணே (2தாற்றாகின்ற தேர்முகலிய 
பதார்த்தங்கள் கனாவைக்காணும் புருஷனிலும் வேறன்றாம். அதுபோல, சம் 

பூரண ஐகத்தின் உற்பத்தி, ஸ்.தி.தி, இலயம் பரமான்மாவாய என்னின் வேறன்றாம். 
*ஹ அசுவினீ குமாரசே.! இத் தகைய பிரஹ்ம நிஷ்டையின்கண்ணென தாசிசமத் 

இல் இருர்து கொண்டிருந்தேன். ஒருகாலத்இல் இகஇரர் எனதாசிரமத்்தின்கண் 

வந்தனர். ௮வ்விஈஇரரை ௮இதி யெனகினைந்து சக்தியானுசாரம் யானவரைப் 
பூஜித்து மீண்டும் இர் இரரைப்பார். த் திங்கனம கூறினேன் :--ஹே தேவராஜாவே! 

நீர் பிரசன்னராமாறு யானெப்பிரிய பதார்த்தத்தைக் கொடுப்பேன், எனக்கூறவும் 

இந்திரர் அதற்குக் கூறியகாவ.த :--ஹே இருஷியே ! நீர் என்னைப் பிரசன்ன 

ரரக்கவேண்டின், அுர்லபப் பிர ஹ்மவிச்தையை என்பொருட்டு உபதேசியும் ஹே 

௮சுவினீ குமாசசே ! இவ்வண்ணம் இரஇரர்கூறவே அவருக்கு மதுகாண்ட ரத் 
தத்தோடுகூடிய தாலபப் பிரஹ்மவிகதையையே உபசேசம் செய்தேன் ; பிரஹ்ம 

வித்தையின் Sag எவ்வித்சையையும் உபதேசித்இிலேன், ஏனெனின், உலகன் 

கண் பிரஹ்மவித்தையே ௮,த்தியர்தம் தர்லபமாம், பிரஹ்மவித்தையின் வேறாய 
சப்த ஸ்பரிசாதி விஷயமோ, சர்வலோகத்திலும் சர்வ ஜீவர்கட்கும் சுலபமாம், 

சுவர்க்க லோகத்இன்கண் கருமிகட்கு விஷய வடைவுண்டாவதேபோல, ஈரகத் 

இன்கண் உள்ள ஜீவர்கட்கும் விஷயவடைவுண்டாம். பிரஹ்மலோகத்தின்௧ண் 
உள்ள ஜீவர்சகட்கு விஷயஜன்னிய சுகப்பிசாப்தி யுண்டாவேேதபோல, மலத்சிலுள்ள 

புழுமுதலிய ஜீவர்கட்கும் விஷயஜன்னிய சுகப்பிராப்தி யுண்டாம் ஆகையால், 

சப்த ஸ்பரிசாதி விஷயங்கள் துர்லபமன்றாம் ; மற்றோ, ஆத்மாவின் வராய சர்வ 
விஷயங்களின் ௮டைவும்கர்மோபாஸனைகளால் ஜீவர்கட்குண்டாம். இந்தப்பிரஹ்ம 

வித்தையோ அத்தியந்தர் அர்லபமாம் ; ஏனெனின், எனக்கு முன்னர்ப் பிரஹ்ம 
வித்தையின் பிராப்தி யுண்டாயிருக்குமாயின், இப்போது ஜனன மசணருப சம் 
சாரம் எனக்குண்டாகாதன்றோ .? ஜனன மாணரூப சம்சாரம் இப்போதெனக்குத்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௪0௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4-0 ம் 

தோற்றுகின்றமையின், முன்னசெனக்குப் பிரஹ்மவித்தையின் பிசாப்தியின்றென 
விந்து கொள்ளலாமன் ரர ? ஆகையால், பிரஹ்மவித்தை அ௮த்தியக்தர் துர்லப 

மாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் !/ பிரஹ்மவித்தை அுர்லபமாதலேபோல, பிரஹ்ம 
லோகாதிகளின் பிராப்இக்குச் சா.தனங்களாய கர்மோபாஸனைகளும் துர்லபமேயா 

மன்றோ ? 

சமாதானம் :--கர்மோபாஸனைகள் அுர்லபமன்றாம்/ ஏனெனின், இவ்வுல 

கின்கண் gona பிராஹ்மணர்கள் கர்மோபாஸனைகளை உண்மையா யறிந்துளார் 

கள். அங்கனமே, ௮க்கர்மோபாஸனைகளின் அ௮றுஷ்டானத்தையும் ௮கேகம் 
பிசா ஹ்மணர்கள் செய்கின்றார்கள். ஆகையால், கர்மோபாஸனைகள் அர்லபமன் 

ரூம்; மற்றோ, பிரஹ்மவித்தையே தூலபமாம. தையின்கண்ணும் ஸ்ரீ கருஷ்ண 

பகவான் அர்ஜுனன் பொருட்டுப் பிரஹ்மவித்தையின் துர்லபத்தன்மையைக் 

கூறியருளியிருக்கின்றார் :-- 

6 eB ag. eno வ் ஹூ a ap கபபிஉஐ SAH atl eau | 

ய,கு,தா2விஹிஷா,கா௦ குழி. தாஃவெ.தி DEBE II 

மாயுமாநட ரனேகர்பாலோருவ னேன்னையாயுமனம் வைத்துளா 
னாயுமாநட ரனேகர்பாலோருவ னேயறிந்துமுடி வானையா.” 

இதன்பொருள் :--.ஐயிரம் மனுஷ்யர்கட்குள் எவ£னேனு மொருவனே என்னை 

யடையும் பொருட்டு முபல்சன்றான் ; அ௮மமுயல்இன்ற புருஷர்களுள்ளும் எவ 

னேனுமொருவனே யென்னை யுண்மைவடிவமா யுணர்கின்றான். அல்லத, உலின் 

கண்ணும் எப்பதார்த்தத்திற்குச சமானஜா தியையடைய வேறொரு பதார்த்தம் 

இன்றாமோ, ௮ப்பதாரத்தத்தைத் துார்லபமென ௮ங்கேரித்துளார். எப்பதார்த் 

தத்தின் சமானஜாஇயுடைய வேறொருபதார்த்தம் உண்டாமோ, அுப்பதார்த் 

தத்தை யுலகண்கண் ணும் ஒருவரும் துர்லபமாய் ௮ங்கேரிப்பதில்லை,. இவ்வகை 

யாய துர்லபத்தன்மை சுகசாதன சரீராஇகளிடத்தும், விஷயஜன்னிய சுகவடிவ 
பலத்தினிடத்.தமின்றாம் ; ஏனெனின், சரீ ரசொருபஜாதியால் சர்வசரீரங்களும் 

சமானஜா தியடையனவாம். அங்ஙனமே சுகத்தன்மை வடிவ ஜாதியால் சம் 

பூசண விஷயஜன்னிய சுகங்கள் சமானஜாதியுடையனவாம். ஆகையால், சம்சார 
சம்பர் இகளாய சம்பூசணபதார்த்தங்களிடத்தே அர்லபத்தன்மையின்றாம். காரி 

யப் பிரபஞ்சசதெ ௮வித்தையை ராசஞ்செய்வதாய பிரஹ்மவித்தையின் சமான 

ஜாஇயையுடைய வேழெப்பதார்த்தங்களுமின்றாம் ; ஆகையால், ௮ர்தப்பிரஹ்ம. 

வித்தையே அூர்லபமாம், இப்போது இவ்வர்த்தத்தை வெளிப்படையாக்கும் 

பொருட்டு முதலில் சார்வலோகத்தின்௧ண்ணும் சரீராதிசாதனங்களின் சமானத் 

தன்மையைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே ௮சுவினீ குமாரரே ! இத்தூலசரீரமின் நிச் ௬௧ 

அக்கபோகங்களுண்டாகா, ஆகையால், பிரஹ்மலோகத்தின்கண் இசாகின்ற 

ஜீவர்கட்கும் மலத் இன்கண்ணிரானின்ற ஜ£வர்கட்கும் ஸ்தூலசரீரம் சமானமேயாம். 

ஆ.த்மஞானமின்றிப் பிரமலோகத்தின்கண் இராநின்ற ஜீவர்கட்கு விஷயேர்தி



௪0௮] பரீ அத்ம்புராணம், (ரரள்கர்வ்து 

ரிய சம்பந்தத்தால் எங்கனஞ் சுகமுண்டாமோ ௮ங்கனமே, மலத்தின்கண் இரா 
நின்ற Fert sr GHW விஷயேர்இரிய சம்பந்தத்தாற் சுகமுண்டாம். ஆகையால், 

யாண்டும் சுகமும் சமானமேயாம். இது கூறியதால் யாண்டும் ஸ்.தூலசரீரத்தின் 

சமானத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்டு. இப்போது யாண்டும் சூக்ஷாஈமசரீ ர.த்இன் 

சமான த்தன்மையைக் காண்பிப்பாம் ஹே மைர்தர்காள்! வாக்கு, பாணி, 
பாதம், பாயு, உபத்தம் இவை பஞ்ச கன்மேந்இரியங்களாம். சுரோத்தாம், 

தொக்கு, சக, சசனம், கராணம் இவை பஞ்சஞானேந்திரியங்களாம். மனம், 

புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்பன அந்தக்காணசதுவஷ்டயமாம், பிராணன், 

அபானன், சமானன், வியானன், உதானன் என்பன பஞ்சப் பிசாணன்களாம, 

இவ்வெல்லா வாக்காஇகளும் சூக்ஷம சரீ. ரத்தினவயவங்களாம். அ௮வவாக்காதி 

அவயவங்களும், பிசஹ்மலோகத்தின்கண் இராகின்ற ஜங்கம ஜீவர்கட்கும் மனுஷ்ய 

லோகத்தின்௧ண் இசாகின்ற ஜங்கம் ஜீவர்கட்கும் சமானங்களேயாம். கில 

விடங்களில் வெளிப்படுதலின் குறைவு மிகுஇகளைக்குறித்து ௮வற்றின்விஷமத் 

தன்மையுர் தோற்றும், ஹே மைர்தர்காள் ! வாக்கு முதலாகப பிசாணனிறாய்ச் 

சூக்ஷம சரீரத்தின் எத்துணை அ௮வயவங்களுளவோ, ௮வைமனுஷ்யா இ 

ஐங்கம சரீசங்களி லிருப்பவவேபோலக் தருமுதலிய தாவச சரீ ரங்களிடத்தும் 

உள. ஆனால், மனுஷ்யாதி ஜங்கமர்களிடத்தே ௮வ்வாக்காதி இரதிரியங்களின் 

வெளிப்படுதலுண்டா தலேபோலத் தருமுதலிய தாவரங்களின்௧ண் அவற்றின் 

வெளிப்படையான வெளிப்படுக லுண்டாதலில்லை. கையால், தருழமுதலிய 

தாவ.ர சரீரங்களும், மனுஷ்யா இ ஜங்கம சரீரங்கட்குச் சமானங்களாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! வெளிபபடுதலையுடைய இக.திரியங்களோடுகூடிய 

மனுஷ்பாதி ஐங்கமங்களோடு, வெளிபபடுதலின் நிய இஈதிரியங்களையுடைய தரு 

முதலியதாவாங்கட்குச சமான ததன்மை சாற்றல் ௮த்தியஈ தம் விருத்தமாமன்றோ? 

சமாதானம் :-- கத்தம் விஷயங்களைக் கவருமபொருட்டுள்ள வியாபாசங்க 

ளோடுகூடிய இரதிரியங்களை வெளிபபடுத லுடையனவென்பர். அ௮வகவியாபாச 

மற்ற விஈதிரியங்களை வெளிபபடு தலற்றனவென்பர். ௮வவிர்இரியங்களின் வெளிப 

படுதலற்றதன்மை மனுஷ்யாகி ஜங்கமர்களிடத்தும் ஒவ்வொரு காலிருக்கும். 

இல்லத் இின்கண் இராநின்ற ஒருவன் பாகிய அஸ்வ சப்தச்தைக்கேட்டு ௮௪ 

சப்தரூப 2ஹ.துவால் வெளியிலி.ராநின்ற ௮ஸ்வத்தைமனத்தால் ௮.நுமானிப்பன். 

அக்கால் சர்வ வாக்காதி இரஇரியங்களும் தத்தம் வியாபாரமற்றனவாம். இவ 

வண்ணம் குறைந்த விச் திரியக்களையடைய செவிடன் குருடன மு.தலினாருக்கும், 

தீரு முதலியவற்றிற்கும் உண்டாம். ஞானம் இக்திரியங்களின்றி யுண்டாகாது. 

மற்றோ, இந்இிரியங்களாலேயே யுற்பன்னமாம். னால், ௮ச்செவிடர் முதலிய 

- குறைந்த விர்திரியங்களுடைய புருஷர்கட்குநேத்திராதி வெளிப்பட்ட இச் இரியல் 

களினின்றும் வேராய சுசோத்இராஇ இக இரியங்கள் தம்வியாபாசமற்றனவாய் நிக 
மும். ஆகையால், செகிடர் குருடர் முகலியோரிடத்தும், விருகஷா£ இகளிடத்.தும் 
இர்.இரியங்களின் ௮பாவமின்றாம். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! பாம்பிற்குக் சரணரூப கோளசமின்றாமா கலிள், 
அதற்குச் சுரோத்திசேர்திரிய ௮அபாவமுண்டாமன் £ரு ?
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சமாதானம் :--ஜஹே ௮சுவினீ குமாரசே.! கோளகமின்மையின் இர்திரிய 
மின்மை சம்பவியா.து. ஏனெனின், லெ சரிரத்தின்கண்ணோ, நேத்திசாதி Oi 
ரியங்கள் தத்தம் கோளகத்தின் கண்ணிருந்து காரியத்தைச் செய்யும், Roel ss 

இன்சண்ணோ, ஒசே கோள கத்தின்கண்ணிருந்து காரியத்தைச்செய்யும், ல சரீ 

ரத தின்கண்ணோ சே கோளகத்தின்கண்ணே இரண்டிரஈ்இரியங்களிருர்அ தத்தம் 
காரியத்தைச் செய்யும், பாம்பின் நேத்திர கோளகத்திலிருந்து சுசோத்திசேர்இரி 

யமும், நேத்திரேர்இரியமும, தத்தம் காரியத்தைச செய்வதேபோல. ஆகையால், 
சர்வ சரீரத்ீதின்கண்ணும் வாக்கு முதலிய சூக்ஷம சரீரத்தின் ௮வயவங்களிருக் 

கின்றன. இத்துணைக் கூறியதால் சுகதுக்கங்களின் சாதனங்களாய வாக்காதி 

இர்திரியங்கட்கு யாண்டும் சமானத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்டு. 

இப்போது யாண்டும் சுகதுக்கரூப பலத்தின் சமானத்தன்மையைக் காண்பிப் 

பாம்: ஹே ௮சுவினீ குமாசசே. வாக்குமுதலிய இந்திரியங்களுள் ஒரு இந்தி 

ரிய வெளிப்பாடுடைய, அல்ல, சம்பூரண வாக்கு முதலிய இர்திரியங்களின் 

வெளிபபாடுடைய மஜஞுஷ்யா தி ஐங்கமங்கட்கும் விருகஷாதி ஸ்தாவ.ங்கட்கும் FS 

அுச்கங்கள் கேவலம் மனத்தின்கண்ணே யுண்டாம். மனததைவிட்டு மற்றெ 

தனிடத்தும சுகதுக்கங்களின் உற்பத்தி யுண்டாவதின்றாம். ௮சசுகதுக்கங்கள் 

ஓரிந்திரிய வியாபாரத்தால் ஓயினுமாகுக, அல்லது ௮சேக இந்்இரிய வியாபாரத் 

தால் ஆயினுமாகுக, இகன்கண்ணே யாதொரு நியமமுமின்றாம். ஆனால், ௮ச் 

சுகத்இன்கண் ணும் அுக்கத்தின்கண்ணும் சொரூபமாய் யாதோரு விசேவமுமின் 

ரூம; மற்றோ, சர்வ சரீரங்களில் சமானமாயே சுகதுக்கமுண்டாம். அல்லத, இர் 

இரியங்களால் ௮டைதற்குச் தகுதியாய சபத ஸ்பரிசா இி விஷயங்களுள் இச த 

விஷயம் இடைப்பின் புருஷனுடைய மனகத்தின்சண் ௬௧ உற்பத்தியுண்டாம் ) 

வெறுக்கும விஷயம் கடைபபின் அவன் மனத்தின்கண்ணே அக்கமுண்டாம். 
ஆகையால், ஆசக் இருப விருபபம் சுககாரணமாம) வெறுப்போ ௮ச்ககாரணமாம, 

௮வ்விருப்பம் தேதவதைகடகுத தங்கள் சரீரத்தே யுளதாவதேபோல, மலத்தின் 

கண் இராகின்ற கிருமிமுதலிய நீச (கீழான) ஜீவர்கட்கும் தம் சரீ சத்தே விருப்ப 

முண்டாம். இவ்வண்ணம், துக்கத்தின் ௮டைவைச் செய்யும் ௮பகாரி ஜீவர்க 

ளிடத்தே துவேஷமுண்டா தலும், தேவதை முதலிய மேலாய சரீ ரங்களிடத்தும் 

இருமிமு.தலிய இழாய சரீ ரங்களிடத்தும் சமானமேயாம். ஆகையால், இராகத் 

துவேஷ ஜன்னிய சுக௨க்கமும் சர்வ சரீ.ரங்களிடத்தே சமானமேயாம். 

இப்போது இவ்வர்த்த,த்ை தயே வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் :--ஹே 

௮சுவினீ குமாசசே 1 மிருகங்களையடிக்க விரும்பியவனுக்கு மிருகங்களகப்படின் 

சுகமுண்டாவே தபோலும், கானங்கேட்கக் காதலுற்றவலுக்கு ௮து கேட்கப் 

பெறின் சுகமுண்டா வ? தபோலும், கா மியானவனளுக்கு ஸ்திரீ யின் ஆலிங்கன தீ 

தாற் சுகமுண்டாம். காமிக்கு ஸ்இரீடைப்பின் சுகமுண்டா தல்போலவே புத்தி 

சேச்சை யுடையவ னுக்குப் பு த்தின் அ௮டையப்பெறின் உண்டாம் ; மைந்தனைப் 

பெறலால் மைந்தனைக் காதலி த்தோலுக்கு உண்டாஞ் சுகமேபோலப் பசியுடை 
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யோனுக்கு அன்னம் சகட்டலாலுண்டாம் ; இக்நெறியை யாண்டும் கண்டுகொள்க, 
ஆகையால், ஆசக்திரூப சாகத்தால் சாவ சரீரங்களிலும் சமானமாயே சுகமுற்பன் 
னமாமெனச் துணியப்பெறும். 

இப்போது துவேஷத்தாற் சர்வ ஜீவர்கட்கும் துக்க சமானத் தன்மையைக் 

காண்பிப்பாம் :--ஹே மைர்தர்காள் ! இஷ்டமல்லாக வஸ்துவையடையின் ஏக 
இக்திரிய வியாபாரத்தாலேனும், ௮நேக இந்திரிய வியாபாரத்தாலேனும் மனத் 

இன்கண்ணே அக்கமுண்டாம்; அதுவும் சுகம்போல யாண்டும் சமானமேயாம், 
கருத் திதுவாம் :--விஷ்டையின்௧ண் இராநின்ற இருமிக்கு மாணகாலத்தின்௧ண் 

எங்கனர் அுக்கமுண்டாமோ, ௮ங்கனமே பிரஹ்மலோகத்தின்௧ண் இராநின்ற 
ஜீவர்கட்கும் மாணகாலத்தின்கண்ணே துக்கமுண்டாம். இப்போது சிங்காவ 

லோகனகியாயத்தைக் கைப்பற்றி மீண்மெ சுகத்தின் சமானத்தன்மையை யாண் 

டும் காண்பிப்பாம் :--சங்கம் மிருகங்களை யடி.த் அப்பின் சேய்மையிற் சென்று மீண் 

டும் மிருகத்தின் பக்கத்?த திருமபி நோக்கும்) ஒருகால் வே.றுமிகுகம் ஆண்டு 

வரின் ௮தனையும் அடிக்கும், இதனையே சிங்காவலோகனநியாய மென்பர், 

ஹே அசுவினீ குமாரசே / பிரஹ்ம லோகத்தின்௧ண் இராநின்ற பிரஹ்மாவிற்கு 
விஷய இர்திரிய சம்பந்தத்தால் எங்கனம் சுகமுண்டாமோ, ௮ங்கனமே மலத்தின் 

சுண் இசாகின்ற இருமிக்கும் விஷய இந்திரிய சம்பந்தத்தால் சுகமுண்டாம். 

பிரஹ்ம லோகத்தின்௧ண் இராநின்ற பிரஹ்மாவினுக்கு௪ சுகசாதனங்களாக 

ஸ்இரீ புத்திரன் ௮ன்னமுதலியன உளவா தலேபோல, மலத்தின்கண் இருக்கும் 

இருமிக்கும் சுகசாதனமாய ஸ்திரீ புத்தா அன்ன முதலிய பதார்த்தங்களிருக் 
இன்றன. பிரஹ்மலோகத்தின்௧ண் இசாநின்ற பிரஹ்மா, ஜனனமசணத்தை 

யடைவதேபோல, மலத்தின்௧ண் இராநின்ற புழுவும ஜனனமரணத்தை யடை 
யும். சுக.துக்கத்தை யடைவிக்கும் தேகாபிமானம் பிர ஹ்மாவிற்கிருப்பே தபோல, 

மலக்கருமிக்கும் இருக்கும். ஆகையால், விஷயஜன்னிய சுகமும், ௮தன் சாதனல் 

களாய ஸ்திரீ புத்திராஇகளும், மலக்கிருமிமுதலாய்ப் பிரஹ்மாபரியந்த முள்ள 

சர்வ சரீரங்களிலும் உண்டாமாதலின், ௮வற்றின்௧ண் துர்லபத்தன்மை சம்பவி 
யாது; மற்றோ, ஜனனமசண த்தை நீக்குவதாய பிரஹ்மவிக்தையே இடைத்தற்கரி 

யதாம். ஹே ௮சுவினீ குமாரசே ! இவ்வண்ணம் பிரஹ்மவித்தையின்கண் அர்லபத் 

தன்மையை யெனது மனதின்௧ண்ணாலோடித்து இந்தரருக்கு ௮ர்தப் பிரஹ்ம 
வி. ச்தையை உபதேித்தேன் ; ஆனால், ௮வ்விக்இரர் பிரஹ்மவித்தையின் ௮இகொரி 

யல்லாமையின் அந்தப் பிரஹ்மவித்தையைக்கேட்டு ௮வர் மாறாய்க் கோபமுடை 
யவசாயினர். எனக்கு இவ்வகையாய குருதகுணையையும் கொடுத்தனர். ஹே 

பிராஹ்மணரே? இன்றுமுதல் இர்தப் பிரஹ்பவித்தையை நீர் எவருக்கும் உப 

தேித்தல் கூடாது, நீர் ரேயவயத்தால் எவருக்கேளும் இப்பிரஹ்மவித்தையைக் 

கூறுவீராயின், உமத மஸ்தகத்தை வஜ்ஜிராயுதத்தால் யான் சேஇப்பேன் என்னும் 

ஆஞ்ஜையை இந்இரன் எனக்குச் செய்யவும்யான் ௮வ்வாஞ்ஞையை ௮ங்கெரித் 

தேன். அதனால் உங்கட்குப் பிரஹ்மவிச்தையை உபதேிப்பதில் எனக்குப் 

பெருஞ்சித்தை (கவலை) உண்டாயிருக்ளெ.ற௮.



அத்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ப உபநிட சக்கி 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4-1] 

சங்கை 0 ஹ பகவன்! தாங்கள் ே தவசாஜாவிற்குப் பிரஹ்மவி SOD SOM 

உபதேசித்திலேன் என வாக்குக் கொடுத் திருப்பீர்களாயின், ' தாங்கள் எங்கள் 
பொருட்டு எங்கனம் பிரஹ்மவித்தையை உபே தப்பீர்கள். கருத்திதுவாம் :-- 

எங்கள்பொ ருட்டுப் பிர ஹ்மவித்தையை உபதேசிப்பிர்களாயின் இர்இரருக்குத் 

தாங்கள் கொடுத்த வாக்குப் பொய்யாய்விடும், ௮வ்வாக்கை மெய்யாக்கும்பொரு 

ட்டு எங்கட்கு உபதேசஞ் செய்கலீராயின், முன்னர் எங்கட்குத் தாங்கள் கொடு 
தீத வாக்குப் பொய்யாய் விடுமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே குழச்தைகாள் ! யான் முன்னர்த்தங்களுக்குப் பிரஹ்ம 

வித்தையை உப த௫ிக்கன்றேனெனக் கூறியிருக்னெறேன். இப்போது இந்திர 
ருக்குப் பிரஹ்மவித்தையை உபதேடயேன் எனக்கூறியிருக்கன்றேன். ஆனால், 
இதன்கண் இத்துணைச்சிறப்புள து. எவருக்கும் யான் பிர ஹ்மவித்தையை உபதேே 

யேன் என்னும் வசனத்தையான் நியமமாய் இக்இரர்க்குக் கூறவில்லை ; மற்றோ; 
யான் பிரஹீமவித்தையை எவருக்கேனும் உபதேூபெபின் நீர் மஸ்தகத்தைச் சேதி 

யும் என்ச்கூறியுள்ளேன். ஆகையால், உங்கட்குப் பிரஹ்மவித்தையை உபதே?ப் 
பதில் எனக்கு யாதொரு பிரஇபஈதகமுமின்றாம், எனது வசனத்தைச் ச.த்தியமாக் 

கும்பொருட்டு யான் உங்கட்குப் பிரஹ்மவித்தையை ௮வூயம் உபதேசிப்பேன். 

சங்கை :--ஹே பகவன்! இந்திரது வஜ்ஜிசாயுதத்தால் மாணமுண்டா 

மென்லும் பயமே எங்களது உபதேச திற்குப் பி.திபர்தமாமன்ரோ ? 

சமாதானம் :--ஹே மைந்தர்காள் ! மாணத்தாலெனக்குப் பயமில்லை. ஏனெ 
னின், இச்சம்சாசத் தன்கண் எச்சவலுண்டாவ?னோ ௮வன் யாதாவதொரு கிமித் 

தீதிதால்௮வரியம் மாணத்தையடைவன், ௮ம்மரண த்தின் நிமித்தங்களுள் இந்திரர் 

எனது மாணத்திற்குக காரணமாயின் ௮ஃதச்தியந்தங் இடைத்தற்கரியதாம். 

கருத்திஅவாம் :--த.த்யங் இருஷியானவர் தனது வசனத்தை வாய்மை யாக்கற் 

பொருட்டு, இர்இிசரினின்றுங்கூடப் பயத்தை யடைந்திலர் என்னும் எனது சரத் 

இியைச் சர்வலோகத்்தினருக சேோத்இப்பர். ஹே மைநர்தர்காள் / சம்பூரண தனங் 
களும் ௮ழிர்து ஏகுதலும் மேன்மையாம். சம்பூரண ஸ்திரீ ,புத்திராதி யுறவினர் 

களின் விடுபடுகையு மேன்மையாம். தனது மாண மூண்டாதலும் மேன்மையாம். 

ஆனால், பொய் பேசுதல் மதிமான்கட்கு மேன்மையன்றாம். ஹே மைந்தர்காள 7 
எனது மரணத்தைத் துச்சமாயெண்ணி உங்கட்குப் பிரஹ்ம வித்தையைஉபதேூப் 
பதிலும் எனக்கு மித்தியாவசன சம்பாஷணை மஹா நிர்தையைக் கொடுப்பதாம். 
ஏனெனின், யானுங்கட்குப் பிரஹ்ம வித்தையை உபதேசஞ்செய்ய வாசம்பிக்கும் 

௮க்காலத்திலேயேதேவராஜாவாய இர்.இரர் எமது மஸ்தகத்தைச் சேதப்பர். மஸ்.த 
கம் சேஇிக்கப்படின், யானுங்கட்கு எங்கனம் பிரஹ்ம வித்தையை உபதேசிப்2பன், 
ஆகையால், மீண்டும் எனது வசனம் பொய்யேயாகும், அ௮ங்கனமாதலின், யான் 

ஈசகமெய்துவேன். ஹே மைர்தர்காள் ! இவ்வகையாய சந்தை என் மனத்தின் 
கண்ணுளது. நீங்களிருவரும் புத்திமான்களாதலின், எவ்வுபாய மிப்போது 

யான் செய்யத் தகுதியோ அ௮வவுபாயத்தை இப்போதெனக்கு நீங்கள் கூறுங்கள்,



௪௧௨ பீ அத்மபுராணம். [நான்காவது 

ஹே அசுவினீ குமாசர்களே !! இங்கனம் உமதாசிரியர் உங்கள்பொருட்டுக்கூறவே 
நீவிரிருவரும் உங்கள் அர்த்தத்தில் லோபமுடையவர்களாய் தத்யகல் இருஷியின் 
பொருட்டு இவ்வசனத்தைக் கூறினீர். ஹஹே ஆூரியரே ! துஷ்ட இர்இரனினின்றும் 

தாங்கள்பயத்தை யடையவேண்டியதில்லை, ஏனெனின், ௮ங்கங்களைச் சர்தானஞ் 
செய்யும் மிருதசஞ்ேனீ வித்தையை யாங்களறிர் திருக்கனெறோம் ) ஆகையால், 

இக் திரனால் வஜ்ஜிராயுதம் விசப்படினும், எங்கள் வித்தையின் ம௫மையால் நிஷ் 
பலமாம். ஹே ஆிரியோத்தமசே ! இந்இரது வஜ்ஜிராயுதம் நிஷ்பலமா தல் 
தங்கட்கிஷ்டமின்றாயின், யாங்கள் வேறுபாயத்தைச செய்கின்றோம். அவ்வுபா 

யத்தைத் தாங்கள் கேட்பீர்களாக :--இதோ எதிரில் தெரியும் குதிரையின் மஸ் 

தகத்தையும் தங்கள் மஸ்தகததையும் சேஇத்துக் குதிரையின் மஸ்தகத்தைச் 
தங்கள் கழுத்தின்மீதும், தங்கள் மஸ்தகத்தைக் குதிரையின் கழுத்தின்மீதும் 
வைத்துவிடுகின்றோம். ௮தன்பின்னர் குதிரையின் முகத்தால் தாங்கள் எங் 

கட்குப் பிரஹ்ம வித்தையை உபதேசியுங்கள். தேவசாஜாவாய விந்திரர் 

வஜ்ஜிரத்தால் தங்கள் மஸ்தகத்தைச சேதிப்பின், சாங்கள் முண்போலத் தங் 

கள் மஸ்தகததைத் தங்கள் கழுத்திலும், குதிரையின் மஸ்சகத்தைக் குதி 

சையின் கழுத்தினும் வைத்து விடுகின்றோம். ஹே ஆரிய27.! இவவுபா 

யம் செய்தலாலித்துணைப பயனுண்டாம் :--முூதலாவது, குதிரைக்கு SHS 

கும் மாணமுண்டாகா௫ு. இரண்டாவ, எங்களிருவாக்கும் குரு ஹிம்சை யுண் 

டாகாது, மூன்றாவது, தங்கட்கு ௮பமிருத்யு உண்டாகாது, இந்திரனது வஜ 

ஜிரத்தால் மிருத்யு உண்டாயின், ௮து சாஸ்இரத்தின்சண் ௮பமிருத்யுவெனப 
படும். நான்காவது, தங்கட்கு எங்களால மித்தியாவசன மிலதாகும். ஹே 

அசுவினீ குமாரர்காள் / நீங்களிருவரும உங்களர்க்கத லோபத்கோடு கூடியவர்க 

ளாய் உங்கள் ஆிரியர்பால் இவ்வண்ணங்கூறவே, சமதரிசியாய ௮வர் உங்கள் 

வசனத்தை அங்கேரித்தனர். அதன்பின்னர் தயையறற புருஷன் பசுவின் மஸ்த 

கத்தைச் சேதிப்பதேபோலத் தயையற்ற நீங்களும் உமத குருவின் மஸ்தகத் 

தையும், ௮சுவத்தின் மஸ்தகத்தையுஞ் சேதித்தாகள். அதன் பின்னர் உமது 
குருவின் மஸ்தகத்தை அசுவத்தின் கழுத்தினும், ௮சுவத்தின் மஸ்தகத்தை 

உங்கள் குருவின் கழுத்திலும் வைத்தீர்கள். அதன்பின்னர் ஹயக்கிரீவரென்னும் 

பெயரையடைச்த உமதாசிரியரானவர் உங்கள் பொருட்டுச சித்த சுத்இிபின் சாத 
னங்களாய கர்மோபாஸனைகளை உப3தசித்தனர். ௮தன்பின்னா உமதாகிரியா 

இவ்வகையாய உபதேசத்தைச் செய்யத் தொடங்குவாராயினர் :--ஹே ௮சுவினீ 
குமாசர்களே . எதுபரியந்தம் சித்தசுத்தி யுண்டாகவில்லையோ, ௮து பரியந்தம் 

கர்மோபாஸனைகள் செய்யத்தக்கனவாம். சித்தசு த் இபின் பின்னர் கரமோபாஸனை 

களைச் செய்வதற்கு யாதோர்பயனுமின்றாம் ; ஆகையால், சித்தசு த்தியின்பின்னர் 

கர்மோபாஸனைகள் இயா௫க்கத்தக்கனவாம். கேவலம் வேதாந்த சாஸ் இர விசா 
சமே நிரந்தரம் செய்யத்தக்கதாம். இவவண்ணம் உமதாசிரியர் கூறி இர்இரருக்கு 

உபதேித்தப் பிரஹ்மவித்தையை?ய உங்கட்கு உபதேசித்தனர். wut sass 
மீண்டும் இவ்வண்ணங் கூறுவாராயினர் :--ஹே மைர்தர்காள்! உங்கட்கு உப 
சித்த இப்பிஹ்ம வித்தையை இன்றுமுதல் மேன்மேல், சங்கை யற்றவர்களாய்
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எர்.த இருஷிகளும் தம் சீஷர் பொருட்டுக் கூறார் ; மற்றோ, சங்கையோடு கூடிய 

வர்களாய் கேளஷீதகி முதலிய இருஷிகள் தம் Sagat பொருட்டு இப்பிரஹ்ம 

வித்தையை உபததேூப்பர், ஏனெனின், 6 தவ. ரசாஜாவாய இக்இசரர்கையின் 

சண்ணே வஜ்ஜிராயுதத்தை யேர்இ என்னைக் கொல்வதன்பொருட்டு ஆகாயத்இன் 
கண்ணே இருக்கின்றனர். மேலும், ௮வ்விருஇரர் இத்ககைய சங்கற்பத்தைத் தம் 

மனத்தின்சண்ணே செய்து கொண்டிருகனெரூர் ஊஇப்பிராஹ்மணர் எனதாஞ 

ஞஜையைதச் தாண்டி அசுவினி குமாரர்கட்குப் பிரஹ்மலித்தையின் உபதேசம் முழுவ 

தையும் செய்வாராயின், வஜ்ஜிராயுதத்தால இப்பிசாஹ்மணாது மஸ்.தகத்தை யான் 

சேஇப்2பன் என இவவண்ணஞ் சங்கறபித் துக் கொண்டு, அ௮வ்விக்இரர் தமது வச 

னத்தை மெய்யாக்கும் பொருட்டு ஆகாயத்தன்கண்ணே இருக்கின்றனர். ஹே 

அசுவினீ குமாரர்களே ! உங்கட்குப் பிஹ்மவித்தை முழுவதையும் உபதே௫த்த 
வுடனே ௮வவிர்இரர் எனது மஸ்தகத்தை ௮வூயம் சேஇப்பர். எனது மஸ்தகம் 

சே.இச்கப்பஉடதைக் கண்பெ பிராஹ்மணர்களியாவரும் பபத்சையடைவர், இக் 

இரராற்பயமடைர்த பிராமஹ்ணர்கள் தங்களபிரியமாய புதீ.தரர்கட்கும சம்பூரணப் 

பிரஹ்மவித்தையை உப த௫ியார். மற்றோ, கேளஷீதகி முதலிய சில இருஷிகள் 

மாத்தாம் தம்சீஷர் பொருட்டுப பாதி பிரஹ்மவித்தையை உபதேிப்பர். இல 

இருஷிகளோ தவம் முதலியவற்றால பாமான்மதேவரைப பிரசன்னப் படுத்துவர். 

அ௮ப்பசமான்ம தேவரின் ௮றுக்கெொகத்தோடுகூடிய ௮வ்விருஷிகள் எவனேனும் 

ஒரு சஷ்யனுக்குப் பிரஹ்மவித்தையை உப3த௫ூபபர். அனால், அவர்கட்கும் 

தேவேர்.இரரால் சிறிதுபயம் ௮வசியமுண்டாம். கருச் திதவாம்;--சூரியபகவாளைப் 

போலச் தேஜசையுடைய சூரியபகவானுடைய சீஷராய யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரை 

ஒழித்து, ஒழிர் துள்ள அரநியசம்பூரண இருஷிகள் இர்திசரினின்றும் பயத்தை 

யடைவர். யாஞ்ஞவற்கய முனிவர் ஒருவர்மாத்திரம் இக்இசரால் வரும்பயத்தை 

இலக்ஷியம் செய்யாமல் தம்ஷேர் பொருட்டு௪ சம்பூரணணப பிரஹ்மவித்தையை 

உபதே௫ப்பர். ஹே ௮ வினீ குமாரசே.! இவ்வண்ணம் உமதாசிரியசானவர் ௪ம் 

பூரணப் பிரஹ்மலித்தையை உ௱கட்கு உப?தசித்த வுடனே ௮வ்விஈதஇரர் வஜ்ஜி 

ராயுதத்தால் உமதாசிரியரின் மஸ்தகத்தைச சசதித்தனா, அம்மஸ்தகம் பூமி 

பின்சண்ணே டெந்ததைக்கண்ட நீவி ௮தனையெடுத்து மீண்டும் குதிரையின் 

கழுத்தில வைத்தர், குஇரையின் கழுத்.இலிருக் த உமதாூரியரின் மஸ்தகத்தைக் 

கொணர்க்து உமதாரியர் கழுத்தில் வைத்தீர், ஹே அசுவினி குமாசசே ! உம 

தாசிரியரானவர் எந்தப் பிர ஹ்மவித்தையை உங்கட்குபே தித்தனரோ, எந்தப் 

பிசஹ்மவித்தையின் லோபத்தால் குருவின் um ss so FF சேதித்தல் வடிவ 

அ.நுசதகர்மத்தை நீங்கள் செய்திர்களோ, அரதப் பிரஹ்மவித்தையை மீண் 

டும் உங்கட்கு கினைவிக்கும் பொருட்டுச் சுருக்கமாய் யான் கூறுகின்றேன் நீகிர் 

சேண்மின் :--ஹே ௮சுவினீ குமாரர்களே ! எங்கனம் உலகன்௧கண் மஹாசாஜா 

வானவர் தாம் வ௫க்கும்பொருட்டு முதலில் பெரும் புரியைச் செய்து, அதன் 

பின்னர் அற்பப்புரிகளைச் செய்வ?ரா ௮ங்கனம், ஜகத் காரணமாய பசமான் 

மதேவர் முதலில் சமஷ்டிசரிர வடிவினதாய ம ஹாபுரியை யுற்பன்னஞ்செய்து



௪௧௪ பர் ஆத்மபுராணம், [sedate 

வியஷ்டி, சரீரவடிவினவாய அ௮ரஈர்தஞ சுறியபுரிகளை யுற்பன்னஞ் செய்தனர், 
அவற்றுள்ளும், கோ, அ௮சுவமுசலிய 'ல சரீசங்களை நான்கு பாதங்களுடை 

யனவாயுற்பன்னஞ் செய்தனர். மனுஷியர் முதலிய சல சரீரங்களை இரண்டு 
பா.தங்களுடையனவாயுற்பன்னஞ் செய்தனர். இல சரீரங்களை மூன்று பாதக் 
களையுடையனவா யுற்பன்னஞ் செய்தனர். சில சரீ.ரங்களை ஒரு பாதமுடையனவாக 
உற்பன்னஞ் செய்தனர். பாம்புமுதலிய இலெசரீரங்களைப் பாதமற்றனவாசு உற் 

பன்னஞ் செய்தனர். இவைமுூதலாய அந்தம் வகைபாய சரீ ரங்களை யப்பர 
மான்மதேவர் உண்டாக்கனெர். பறவையானது தனது சரீ. ரத்தைச் சுருக்கித் 
தனது கூட்டின்கண் புகுவதேபோல, இவ்விபுவாய பரமான்ம? தவரும் பரிச்சின் 

ன் தன்மை யபிமானரூப அ௮த்தியந்தம் சூக்ஷம சொரூபத்தை த் தரித்து அச் 

சரீரங்களாகிய புரிகளின்கண் புகுந்தனர். ஹே ௮சுவினீ குமாசர்களே ./ இவ்வா 

நக்த சொரூப வான்ம? தவர் சம்பூரண சரீ. ரவடிவ புரிகளில் நிவாசஞ்செய்வர், 
அ.தனால் இவ்வான்மடதேவர் சாஸ்இிரத்தின்கண் புருஷரெனப்படுவா், அல்லது, 
இப்பாமான்மதேவர் தமது உண்மை விளக்க வின்பவடிவத்தால் சழ்பூரசண சரீர 

வடிவ புரிகளைப் பூணஞ்செய்வர். இககாரணத்தால் ௮வர் சுருதியின்கண் புருஷ 

செனப்படுவர். ஹே ௮ச௪வினீ குமார? ! சம்பூண கடமடாதி பதா£த்தங்கள் 
உள்ளும் புறம்பும் ஆகாயத்தால் நிறைவிக்கப் பெற்றிருபபதேபோல, இவ்வெல் 

லாப் பிரபஞ்சமும் பரமான்ம புருஷரால் கிறைவிக்கப் பெற்றிருக்கன்றது. நூற் 
களால் நிறைவிக்கப் பெற்றதும், குறுக்கு நெடுக்குற்றதுமாய வஸ்.இரம் நூற்களி 
னிடத்தேயி ருக்கும் ; 9 BI SUTH இவ்வல்லாவுலகும் ஆரந்தவடிவ வான்மாவின் 

கண்ணேயிருக்கும், எவ்வாகர்தவடிவ வான்மா முன்னரெல்லாச் சரீ சங்களிலும் 

பிசவேசித்ததோ, அ௮வ்வாநந்த வடிவவான்மாவே இப்போது உங்களிருதயத்தின் 
கண்ணும், எனதிருதயத்தின்கண் ணும், மற்றெல்லாப் பிராணிகளிருதயத்தின் 

கண்ணும் விசேஷருபமாய்ப் பிரதீதியாம. முன்னர்க் கடத்தின்சண்ணே பிர2வ 
சித்.த ஜலமே மத்திய காலத்திற் கடத் தின்கண் இருர்து விளங்குமன் 27 ? ஜலம் 

இயற்கையாய் ஒருவடி.வினதாயிருப்பிலும் ஸ்தூலகடத் தன்கண் இருந்து ஸ்.தால 

மெனச்சொல்லப்பெறும். சூக்ஷாஈமகடத்தின்கண் இருந்து சூக்ஷம மெனச் சொல் 

லப்பெறும், ௮க்கினியாற் காய்க்தகடத்தின்கண் இருச்து காய்ர்கதெனக் கழறப்பெ 

லம். குளிர்ந்தசடத்தின்௧ண் இருந்து குளிர்ந்ததெனக் கூறப்பெறும் ; தூளியால் 

மறைபட்டகடத்தின்௧ண் இருந்து அழுக்குடையதென வறையப்பெறும், ஈறு 

நாற்றமழுடைய கடத்தின்கண் இருர்து ஈறு காற்றமென நவிலப்பெறும். தோற்ற 

மூடைய கடத்தின்௧ண் இருந்து திராற்றமெனச் செப்பப்பெறும், வாயுவால் 
உருளுகின்ற கடத்தின்கண் இருர்.த, உருளுன்றதென உசைக்கப்பெறும், 

அசையாக்சடத்தின்சண் இருர்.து ௮சையாததென வறையப்பெறும், சூரியன 
லொளியுடைய கடத்தின்கண் இருக்து ஒளியுடையதென இதப்பெறும். இரு 
ளால் மறைபட்ட கடச்இன்சண் இருர்து இருளுருவமெனகியம்பப் பெறும், 

இவ்வண்ணம், எவ்வெவ்வுபா இியோடு ஜலம் சம்பர்.இக்குமோ, அவ்வவவுபாஇயின் 

வடிவ, ச்தை அச்சலம்பெறும். அதுபோல, இவ்வாரர்௪ சொரூப வானமாவும் 
ஸ்.தூல சரீரத்தின் தாதாத்மிய சம்பர்த,த்.சால் தன்னை ஸ்தூலமென நினையும்,



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப திட். 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4: 4 

சூக்நாமசரீரத்இின் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் தன்னைச் சூச்ந ஈமமென கிளையும்) 
ஜடசரீ. ரத்தின் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் தன்னைச் சடமென நினையும், மதிமானாய 

சரீரத்தின் சாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் தன்னை மதிமானென மதிக்கும், sone 

சரீரத்தின் தாகாத்மிய சம்பந்தத்தால் தன்னைத் தனிகனென நினையும், தரித் 
இர சரீரத்தின் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் தன்னைத் தரித்தனென நினையும், 

தேதவதை முதலிய மேலாய சரீரத்தின் காதாத்மிய சம்பந்தத்தால் தன்னை மேலா 

னவனென்று நினையும், தாழ்ர்த சரீரத்தின் தாசாச்மிய சம்பந்தத் கால் தன்னைச் 

தாழ்ந்தவனென நினையும், சுகிதுக்கி சரீரத்தின் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் 

தன்னைச் சுகதுக்கயென நினையும். இவை முதலாய் ௮நந்தவசையாய சரீராதி 
யுபா இகளின் தர்மங்களை அஞ்ஞானத்தால் மோடுப்பிக்கப்பட்டதாய இவ்வான்மா 

தன்னிடத்தில் ௮ங்கேரிக்கும் ; விஷயாசக் கனா காமியானவன், காமினி ஸ்திரீ 
யின் தர்மங்களைத் தன்கண் உடன்படுவதேபோல, கருக்தி௫வாம் :--காமினி 

விசா.ரமுூடையவளா யிருப்பதைக்கண்டு காமியும் விசாமுடையவனாவன். காமினி 
துக்கயொயிருப்பதைக் கண்டு காமியுக் அக்யொவன். காமினி ம௫ழ்ச்சியுடையாளா 

யிருப்பதைக் கண்டு காமியும் மஏழ்வன். அதுபோல, இவ்வாநந்த சொரூப 

ஆன்மா புத் தியாதிகளின் சுகதுக்காதி தர்மங்களற்ற தாயினும் ௮ஞ்ஞான த்தால் 

ஆக்கப்பெற்ற தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் ௮நதப் புத்தியாதகளின் சுகலுக்கா இ 

தர்மங்களைத் தன்னிடத்துடன்படு௩, ஹே ௮சுவினீ குமாரே! இப்பாமான்ம 

தேவசே இச்சருஷ்டியின் ஆதியில் ஆகாசாதி பஞ்ச பூதங்களையும், அப்பூதங் 

களின் காரியங்களாய சரி ரங்களையும், சப்தப்பிரபஞ்சத்தையும் உண்டாக்கி wa 

வெல்லாப் பதார்த்தங்களோடுந தாதாத்மிய பாவத்தையடைந்து ௮வ்வெல்லாப் 

பதார்த்தங்கட்கும் வேறு வேறாய காமங்களை வைத்தனர். இப்பசமான்மதேவர் 

வாக்குமுதலிய விந்திரியங்களோடும், வாக்குமுதலியவற்றை ஏவும்பு த் தியோடும், 
தாதாத்மிய பாவத்தை யடைந்து வசன உசசா.ரண முதலிய காநாவியவகாரங் 

க&ச் செய்பவராய் வாக்குமுதலிய வடிவங்களை யடைவர். ௮ங்கனமே நீங்கள் 
யான் மற்றைப் பிராணிகள் என்பன மு.கலிய அநந்த வடிவங்களை யடைவர். ஹே 

௮சுவினீ குமாசர்களே /! உண்மையாய்ப் டே.தமற்ற ௮சங்கவான்மா எப்பலவகை 

யாய பேதத்தை யுண்டாக்யெதோ, ௮து தனது இந்தி சுபாவத்தை யறியும் 

பொருட்டுச் செய்யப்பட்டதாம். கருத் இதுவாம் :--இப்பரமான்ம தேவர் சம் 

பூரண ஜகத்தை யுண்டாக்க யச் சம்பூரண Rs Sons யாத்மரூபமாய்ப் பார்த்தனர். 

அதனால், ௮ப்பரமான்மதேவர் இர்தரசென்னும் பெயசை யெய்தினா். sare ts 

இர நாமம் உலகுற்பத்தியன்றிப் பொருர்தாத. ஆகையால், உண்மையாயப் பேத 

மற்றவரேனும், இப்பசமான்ம தேவர் பலவகையாய பேதங்களைக் கற்பிப்பர், 

இபபோது சரீராதி உபாஇகளில் மித்தியாத்தன்மையை யுணர்த் அவிக்கும் 

பொருட்டு, முதலில் அ௮வற்றின்௧ண் மாயையின் காரியத்தன்மையைக் காண்பிப் 

பாம் ஹே அசவினீ குமாசே 1! உலகின்கண் மாயாவியாய இந்திர ஜாலக்காரன் 

தன.து மாயையினால் பலவகையாய யானை, புலி முதலிய வடி.வங்களை ச் தரிப்பதே



௬௧௬ பனீ அத்மபுராணம், [நான்காவது 

போல, ஓசே பாமான்மதேவர் தமது மாயையால் பலவகையாய வடிவங்களை த 

தரிப்பர், ஆனால், ௮ம்மாயையாலாச்கெ விசேஷ ரூபங்களால் பரமான்மர்வின் 
உண்மைவிளக்க வாரந்தவடிவ உண்மையியற்கை நீங்கமாட்டாது, இப்போது 
இவ்வாத்தத்தையே யுத்திகளால் நிரூபிப்பாம் :-- ஹே ௮சுவினீ குமாரர்களே? 
இவவுலகன்கண் பு,த்திமான்களாய கம்மியர் (பொற்கொல்லர்) முதலாயினரும், 
அரிய வியற்கையினையுளடய சுவாணாதி பதார்த்தங்களை அந்நிய வியற்கைத் 

தாக்குவதில் வல்லவராகார் ; மற்றோ, ௮ச்சுவாணாதிளில் குண்டலகடகா தி விசேவூ 
வடி.வங்களைச் செய்வர். ஆகையால். வஸ்துவின் எபாவத்தை வேறோரசாற்றால் 
செய்வதில் எவரும் வல்லவராகார். நூறு சிறபிகள் ஒருக்கு கூடினும், நூலைச் 

சுவர்ணரூபமாய் ஆக்கமுடியா தன்றோ ? ஆயிரங் குலாலர்கள் ஒருக்கு கூடினும் 

காஷ்டத்தை மண்ணாக்க முடியா தன்றோ ? 

சங்கை :--ஹே பகவன் / உபாயத்தால் வஸ்துவானது ௮ர்கிய பாவத்தை 

யடையா தாயின், தாதுமாரண நூலின்கண் (இரசவாத மூலின்கண்) தாமிரம் முத 

லிய தா.அக்களைச் சுவர்ணஞ்செய்யும் வகையைக் கூறியது ௮சங்கதமன்றோ ? 

சமாதானம் :--தாதுமாசண நூன்முறையே யாவன் தாமிர முதலிய தாதுக் 
களைச் சுவர்ணஞ் செய்வனே, அவலும் அசத்திய சுவாணத்தை யுண்டாக் 
கான், ஏனெனின், உபாயத்தால் ௮சத்திய வஸ்.துவிற்கும் உற்பத்து யுண்டாமா 

யின், ௮சத்தியமாய முயறகோடும், பலடிமகலும் உபாயத்தால் உர்பத்தியாதல் 
வேண்டும். ௮சத்தியமாய நர௫ருங்கம் (மநுஷக்கொம்பு) முதலியவையுண்டாகா. 

ஆகையால், ஒளஷதம் முதலிய உபாயங்களால் ௮சத்திய சுவர்ணத்தின் உற்பத்தி 

யுண்டாகமாட்டாது ) மற்றோ, ஒளஷதபலத்தால் தாமிராதி தா.துக்களின் முன்ன 
ருள்ள சிவப்புவடிவம் மறைஈது, ௮வறறில் மஞ்சள்வடிவமுண்டாம். ஆயினும், 

முன்னுள்ள தாமிசகாதுவினும் ௮பபொன் வேறன்றாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் 7 பூர்வ தாமிர தாதுவினும், சுவர்ணம் வேறன்றாயின், 

இச்சுவர்ணம் பூர்வ தாமிரதாதுவினும் வேறு என்னும் பதப் 97188 ௮வர்கட் 

குண்டாகலாகா தன்றோ ? 

சமாதானம் :---.ஆண்டு தாமிசதா அவிற்கும் சுவாண த.இற்கும் பரஸ்பரம் பேத 

மின்றேனும் வெப்புவடிவத் இற்கும், மஞ்சள்வடிவத்திற்கும பரஸ்பரம் பேத 

முண்டு, ௮ப்பேதத்தை யங்சிகரித்தே அவர்கட்கு இச்சுவர்ணம் பூர்வதா 

மிரத்தினின்றும் வேறாம் cre gus Gras இயுணடாகின்றது. கையால், ஹே 

அசுவினீ குமாரசே / மண், சுவரணம் முதலியவற்றிற்கு முன்னியற்கை எங்கன 

முளதோ, ௮ங்கனமே சர்வகாலத்தினு மிருக்கும் ; ஒருகாலக்,.தும் அவற்றின் 

சுபாவம் மாரா.து. 

சங்கை :--ஹே பகவன் 7 வஸ்.அவினியற்கை மாருதிருக்குமாயின், குலால 
தண்டசக்கசாஇிகள் மண்ணினின்றும் கடத்தை யுண்டாக்குன்றனவே, அப் 
போது ௮க்குலாலாஇ காரணங்கள் பயனற்றன வன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஜஹே ௮சுகவினீ குமாசசே! குலாலாஇகளால் மண் வேற்றுரு 
வத்தை யடையாது ; மற்றோ, குலாலா இசாரணங்களால் ௮ம்மண் சடம்சராவம்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேத்த்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௪௧௭, 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 47 

மூதலிப விசேஷ ரூபங்களை படையமா தலின், குலாலாதிகா. ரணங்கள் பயனற்றன 
வனரும். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் !! கடம் *சராவம முதலிய விசேஷரூபங்களே, மண் 
ணின் இயற்கை ஏன் gar ¢ 

சமாதானம் :---2ஹ அசுவினீ குமாசசே " கடம் சராவம் முதலிய விசேஷ 
ரூபங்கள் மண்ணின் இயற்கையன்றாம். மண்ணின் இயற்கையேயாமாயின், கடாஇ 
விசேஷ ரூபங்களின் ௮ழிவுண்டானபின், மண்ணின் தோற்றம் உண்டாகலாகாது, 

கடம் சசாவம் முதலிபவையின்றியும் மண் ொற்றுன்ற து. ஆகையால், கடம் 

சராவம் முதலி. ப வி£சஷ ரூபங்கள் மண்ணின் இயற்கை யன்றாம். கருத்திது 

வாம் :--எவ்வஸ் துவிற்கு எவ்வியற்கை யுள?தா, அ௮வ்வியற்கை நீங்கன் ge 

வஸ் அவும் நீங்கும். தேயுவினியற்கையாய பிரகாசம் நீங்ன் அக்தேயுவும் நீங்கு 

மாறு போலச் கடம் சராவம் முகலிய விஷ ரூபங்கள் மண்ணின் இயற்கையாமா 

யின், கடா.இகள் காசமடையுங்கால் மண்ணிற்கும நாசமுண்டாம்; ஆனால், கடா 

இகள் காசமுறினும், மண் காசமாவ௫இன்றாம் ; ஆகையால், கடம் சராவம் முத 

லிய வி?சஷரபங்கள் மண்ணின் இயற்கையன்றும். அல்லது, உலசன்கண் விசேஷ 

ரூபம் ஈஷ்டமாயின், வஸ்துவின் காசமுண்டாகாது, மூர்த்த ஸ்வபாவத்தையுடைய 

பிருதுவி பூர்வ பிண்டவடிவ விசேஷபாவத்தை யொழித்துக் கடபாவத்தையடை 

யும். ஆயினும், தனது ஜூர்த்தஸ்வபாவம ஒருகாலும் ஒழியாது. இத கூறிய 

கால் இது தூணிபப்பெறுமன்றே? மண், சுவாணம் முதலிய வஸ் ஓக்களிருப்பி 

னும், கடம் சராவம் முதலிய விசஷ ரபங்களும், குண்டலம் கங்கணம் முதலிய 

விசேஷ ரூபங்களும் கோற்றா) கையால, அ௮ககடாதி விசேஷ ரூபங்கள் மண் 

முதலிய வஸ். ஐுக்களின்கண் வரவு போக்குடைய தர்மங்களாம். எப்பதார்த்தம் 

வாவு 2பாக்குடைபதா ?மா ௮பபதாரத்தம் ௮வவஸ் தவி னியற்கையன்றாம். மாயா 

வியாய இஈஇரஜாலக்காரன், தனது மாபையின், மகிமையால் ஒருகால் சிம்ஹ 

உருவத்தைத் தரிப்பன், ஒருகால பானை உருவத்தைத் தரிபபன், ௮சசிம்ஹத்தன் 

மையும் யானைத்தன்மையும் மாயாவியினிடத்2?த யெப்போதுமிரா ; மற்றோ, ஒரு 

நிமித்தத்தை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு சமயத்.துளவாம். அ.தலின், வாவுபோக் 

குடையதால் ௮ச்சிம்ஹத்தன்மையும் யானைத்தன்மையும், மாயாவியினியற்கை 

யன்ராம். அதுபோலவே, கடம் சராவம் (ம தலிய விசேஷ ரூபங்கள் மண்முதலிய 

வஸ்.துக்களின் வியற்கையன்றாம். இப்போது ௮வவி2சஷ ரூபங்களில் சத்திய 

வசத்தயத்தினின்றும விலகூரணத்தன்மையைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே அசுவினி 

குமாரர்களே 1! ௮வ்வி?சஷருபங்கள் வஸ்து வைப் போலச் சத்தியமாயின், வஸ் துவி 

னியற்கையைப்போல ௮வ்விசேஷரூபங்களின் பாதமுண்டாகலாகாஅ ; ஆனால், வஸ் 
அவிருப்பினும் ௮வ்விசேஷரூபங்களின் பாதத்தைக் கண்டோம்; ஆகையால், GU 

விசேஷரூபங்கள் சத்தியமன்றாம் ) மற்றோ, சததியத்தினும் விலக்ஷணமாம். Hau 

விசேஷரூபங்கள் ௮ச.த்தியமுமன்றாம்; ஏனெனின், மலடி.மகன், மனுஷக்கோடுமுத 
மெழுகுப் ee cm 

* FITAw= 9G மட்பாத்திர விசேஷம், 
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5D} ஸ்ரீ ஆத்மபுராண்ம், [நான்சாவது 

லிய வ௪த்திய பதார்த்தங்கள் , இவை விழிமுசலிய பொறிகளின் சம்பர்தத்.தால் 

எவவுயிர்கட்குங் கண் கூடாய்ப் புலப்படுவ இன்றாம் ; இவ்விசேஷ ரூபங்களோ யாவ 
ருக்கும் விழிமுதலிப பொறிகளின் சம்பந் தத்தால், கண் கூடாய்ப்புலப்படும், ஆகை 

யால், ௮வ்வி?சஷ ரூபங்கள் ௮௪த்தியத்திலும் விலகஷணமாம். எப்பதார்த்தம் சத் 
இயவசத்தியத்தினின்றும் விகூணமாமோ, ௮ப்பதார்த்தம் சத்இரசிதம்போலப் 

பொய் 2பயாம். எப்பதார்த்தம் பொய்யேயாமோ, அப்பதார்த்தம் மாயையின் 

காரியமேயாம், ஆகையால், சம்பூரண விசேஷரூபங்கட்கு மாயையே காரணமாம், 

இப்போது அ௮ம்மாயையை நிரூபிப்பாம் :--ஜஹே ௮சுவினீ குமாசசே ! உண் 

மையாய ௮்தியந்தம் ௮சத் தாய விசேஷரூபங்களின் பிரத்தியக்ஷம் ரேத்தசொாத 

இர் இரியங்களாற் சம்பவியாது ; ௮வ்விசேஷங்களின் பிர த்தியக்ஷ்மோ, சர்வனங் 

களுக்கும் உண்டாகின்றதா.தலின், எ.சன் மசமையால் வ்வசத்திய விசேஷரூபங் 

களின் பிரத்தியக் முண்டாடன்றதோ, அதன் பெயர் மாயையாம். கருத்திது 

வாம் :--பகலின்கண் உண்ணாத பருத்த புருஷனுடைய பருமை, இரவுணவின்றிப் 

பொருந்தாதா தலின், அப்புருஷன் பருமை, ௮வனதஅ இரவினுணவைக் கற்பிக்கும், 

அங்கனமே, முற்றிலும் ௮சத்தியமாய விசேஷ ரூபங்களின் பிரதிதியானது, 

அம்மாயையிலைன்.றிச சம்பவியா, காதலின், ௮வ்விசேஷ ரூபங்களின் பிரதிதியே 
மாயையைக் கற்பிக்கும். 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் / மூற்றிலும் ௮சதஇயமாய மலடிமகன், மனுஷக் 

கோடு முதலியவற்றின் பிரத்தியஷூஞானம் எவருக்கும் உண்டாவதின்றாம் ; 

ஆனால், முற்றிலும் ௮௪.த்தியமாய வி?சஷ ரூபங்களின் பிரத்தெயக்ஷஞானம் யாவ 

ருக்கும் உண்டாகின்றது. இதன்கண் யாது காரணம் ? 

சமாதானம் எடூஹ் அசுவினி குமார?ர ர ௮சத்தியமாய, மலடிமகன,,மலு 

ஷக்கோடு முதலியவந்றிற்கும், கடாதி வி2சஷ ரூபங்கட்கும் உண்மையாய்ப் பேத 
மின்றேனும், செய்பக்கூடா ததைச் செய்விக்கு மாயையால் அவற்றின் பேதகற் 
பனை யுண்டாம். விசேஷரூபங்களும், மலுஷக்கோடு முதலியவற்றினின்றும் 
அவற்றின் பேதமும், மாயையாற கறபனையாம். அது போல, மாயையும் மாயை 
யாலேயே கற்பனையாம். ஏனெனின், கடாதி விசேஷ ஆபங்களும், மனுஷககாடு 
முதலியவற்றினின்றும் அவற்றின் பேதமும் ௮சத்தியங்களாம். அ௮ங்கனமே 
மாயையும் அசத்திய3மயாம். அ௮சத்தயவஸ்துவின் சத்த மாயையினைன்றி 
யுண்டாகாது, கருத்திதுவாம்:--குகையின்௧ண் இராநின்ற புலியின் ஞானம் 
பிரத்தியக்ஷ£.இப் பிரமாணங்களா லுண்டாவதேபோல, மாயையின் ஞானம் பிரத் 
Buag இப் பிரமாணங்களா லுண்டாகா.து. ஏனெனின், எபபதார்ததத்தால் எப் 
பதார்த்த நீக்கழண்டாமோ, அப்பதார்த்தத்தால் அட்பதார்த்தத்தின் சத்தி 
யுண்டாகாது. பிரகாசத்தால் அர்தகாரத்தின் நீக்கமுண்டா தலின், DG GENTS 
தின் சித்தியுண்டாகாதே தீபோல, பிரமாண ஜர்நிய ஞான த்தால் ௮ஞ்ஞானத்தின் 
நீக்கமுண்டா தலின், அதனால் அஞ்ஞானவடிவ மாயையின் சத்து சம்பவியாது, 
மற்றோ, மாயையினாலேயே மாயையின் இச்இயுண்டாம்.



அத்தியர்யம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப நிட ௫௧௬ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ANF 

இப்போது ௮ஞ்ஞானிகளின் பிரதிஇியால் மாயையின் இத்தியைச் செய் 

வாம் :--ஹே ௮சுவினீ குமாசசே /! ௮௪,த்ய மனுஷக்கோடு மலடி;மகன் முதலிய 

வற்றினின்றும், இப்பி வெள்ளி முதலிய விசேஷரூபங்களின் பேதம் எவ்வேது 
வால் உளஅ என ஒருவன் ௮ஞ்ஞானியை நோக்க வினாவினானாயின், ௮வ்வஞ்ஞானி 
யானதியேனென்லும் விடையைக் கொடுபபன் ; ஆதலின், யானறியேனென்னும் 

௮ஞ்ஞானியின் பிரதீதியே தூக்கடமாய மாயையைச சா திப்பதாம். 

இப்போது மாயையின் அர்க்கடத்தன்மையை புணர்த்தும் பொருட்டு நான்கு 
வகையாய் மாயாசத்தத்தி னாத்தத்தை நிரூபிப்பாம் அவற்றுள், (1) யாது 

முக்காலத்தினு மிலகாமோ, ௮தளை மதிமான்௧கள் மாயையென்பர், அல்லது, 

(2) காரிய காரணரூப உலகபேதத்இன் காரணமாயதை நமூலுணர்க்தோர் மாயை 

யென்பர். அல்லது, (9) ஈமது சொருபஞானத்தை ஈமக்குண்டாக வொட்டாமல் 

யாது மறைக்கின்றதோ அதனை யறிஞா மாயையென்பர், அல்லது, (4) உண்மை 

யுணர்வால் பாது நீங்குமோ ௮தனை யறிஞர் மாயையென்பர், இப்போது இம் 

மாயா சப்தத்தின் ௮ர்த்தத்தை வெளிபபடைபாய்க் காண்பிப்பாம் :-ே aD Hs 

dat குமாரே! இவ்வாஈந்தசொரூப வான்மா உண்மையாய் அசங்கமாம், 

ஸ்வப்பிரகாசமாம், Rr Bu விஜாதீய சுவகத பேதங்களற்றதாம். இத்சகைய 

௮சங்க ௮த்விதிய வான்மாவின்கண் மாயையின் சம்பவம் உண்டாகாது. உண்மை 
யாய் ஆன்மாவின்கண் ஜகத்தின் காணத்தன்மை சம்பவியாது, சுருதியின்கண் 

ஆன்மாவை ஜகத்தின் கா.ரணமெனவும், சர்வ ஜகத் வடிவினதெனவும் கூறப்பட் 
டுள.து என இவ்வண்ணம் விசாரித்து வேசுததை யுணர்ந்த புருஷன் ௮௪ங்க 

வான்மாவின்௧ண் ஜகத்தின் காசணத்தன்மையைத் தணிதற்பொருட்டு மாயா 

கற்பனையைச் செய்னெ்றனன். சூரிய னுதயமாயின் இருளொழிவதேபோல, 
இவ்வகையாய ஞானம் ஜீவர்கட்குண்டாகவே அவர்கட்கு அஞ்ஞான நிவிருத்தி 
யுண்டாம். இவ்வாநந்தவடிவ ஆன்மாவே சம்பூரண ஜகத்துற்பத்து இதி லயங் 

கட்குக் காரணமாம், இவ்வெல்லா உலகும் உண்மை விளக்க இன்ப வடிவமாம். 
இவவான்மா சச்சிதாரர்த சொருபமாம) பிரஹ்மரூபமாம் என்னும் உண்மை 

யுணர்வால் ௮ஞ்ஞான நிவிருததியுண்டாம. ரஜ்ஜு5வின் விசேஷ ரூபங்களாய 

சர்ப்பதண்டாஇகள ரஜ்ஜுஈரூப வதிஷ்டான ஞானத் தானீங்கும்;) அதுபோல, கிர் 

விசேஷ வான்மாவின் விசேஷரூபப் பிரபஞசமும், ௮ப்பிரபஞ்சத்தின் கா.சணமாய 

௮ஞ்ஞானமும், ௮திஷ்டான வான்ம சா௯்நாத்கா ரத்தா னீங்கும், இக்காரணத் 

தால் சாஸ்இரத்தை யுணர்ந்த புருஷர் ௮ஞ்ஞானத்தை மாயையென்பர், விளக் 

கால் இருளின் ஞானமுண்டாகாத?தபோல, எம்மைப்போன்ற விவே௫புருஷர் 

யாண்டு யாண்டு இருஷ்டியைச் செலு த்துன்றோமோ, ஆண்டாண்டு மாயையைக் 

கண்டிலேம் ; ஆகையால், உண்மை ஞானத்தால் யாது டீ ங்குமோ அ மாயை 

யாம் என மாயாசப்தத்இன் பர்த்தம் சம்பவிக்கும் ஹே ௮சுவினீ குமாரரே ! 

ஜக.ச்இன் காரணமாபை ஒன்றாமென்றாலும், இது கடம், இது பட மென்பதாஇ 

௮கேக ஞானங்கள் கடாதி விஷயங்களின் அஞ்ஞானங்களை நீக்குமா தலின்,



௪௨0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம்:. [நான்கர்வது 

௮வ்வொசே மாயை யந்த ரூபங்களைத் தரிக்கும். அவவரந்த ரூபங்கள். சாஸ் 
இரத்தன்கண் தூலாஞ்ஞான மெனப்படும். அ௮வஸ்தாஞ்ஞான மெனவும்படும். 
மூலாஞ் ஞானத்திற்கும், தூலாஞ் ஞானத்திற்கும் இததுணைப் பேதமுளது :-- 

எவ்வஞ்ஞானம் பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்துப் பிரஹ்மத்தையே மறைக்குமோ, 
பிரஹ்ம ஞானத்தாலேயே நீங்குமோ ௮து மூலாஞ்ஞானமெனப்படும். எவ்வஞ் 
ஞானம் கடாதி விஷயாவசசன்ன (விஷயத்தால் வரைந் தகொண்ட) சைதன் 

யத்தை யாசிரயித்து ௮தனையே மறைக்குமோ, அதன் ஞானத்தாலேயே நீங் 
குமோ, ௮௮ தூலாஞ் ஞானமெனப்படும், ௮வஸ்தாஞ் ஞானமெனவும்படும். இவ் 

வவஸ்தா ஞானங்களைக் கவர்ந்தே இந்திரன் மாயைகளாற் பலருபங்களை யடைகின் 

றனன் என்பதுமுதலிய சுருஇிகளில் ௮ரேக மாயைகள் கூறப்பட்டிருக்கன்றன. 

ஒரு *அஜை என்பதுமுதலிய ௪௬ இகளில் மாயைக்கு ஒருமை கூ றப்பட்டுள்ள.து ; 

௮௮ மூலாஞ் ஞானத்தைக் குறித்துக் கூறியதாம். இவவகையாய மாயையால் 

௮ப்பசமான்ம வடிவ இந்திரர் பலவகையாய ரூபங்களைத் தரிப்பர், ஒசே மாயாவி 
யாய இர் இரஜாலக்காசன் தனது மாயையால் ௮0ேக வடிவங்களை ச் தரிப்பதே 

போல, உண்மையாய் ஏக அ௮த்விதய வடிவ பசமான்மதேவர் தமது மாயையால் 

HEE S RUBS S தரிப்பர். இவ்வண்ணம் ஸ்ரீ வியாசபகவான் முதலிய தத்.துவத் 

தையுணர்சக்த பெரியோர் மாயையால் ஆன்மாவின்கண் பல உருவத்தன்மையைக் 

கூறியுள்ளாராயினும், ௮ப்பெரியோர்சட்கு ஆன்மாவின் நானாத்தன்மையிற் கருத் 
இன்றாம். மற்றோ, ஆன்மாவிற்கு ஒருமையை யுணர்த்தும்பொருட்டு ௮ம் 
மஹாத்ம புருஷர் லெளகிகப் பிரமாணத்தால் துணியப்பெற்ற ரநானாவகையாய 

பேதங்களை ௮நுவாதஞ்செய்துளார். உலகப்பிரசித்த அர்த்தத்தைக் கூறுவதாய 
வசனமியாதோ, ௮து அதுவாதமெனப்படும். தீ பனிக்கு மருந்து என்னு மிவ் 
வசனம் லோகப்பிரடசித்த வர்த்தத்தை ௮றுவா தஞ்செய்யும், ஏனெனின், தீயின் 
கண் பனி நீக்கும் சாணத்தன்மை யாவர்க்கும் ௮நுபவசத்தமாம். அதுபோலச் 

சர்வ அ௮ஞ்ஞானி ஜீவர்களின் அ௮.நுபவத்தாற் பெறப்பட்ட நானாவகையாய 

பேதத்தை யறிஞர் ௮.நுவா தஞ்செய்துளார். மீண்டும் ௮ம்மஹான்மபுருஷர் உலக 
காசணத்தின்கண் லெளககெப்பிரமாணங்களின் பிரவிருத்தியின்மையைக் கண்டு 

யே காரணரூபமாய்க் சர்வ வியவகா.ரங்களின் ச தீதியின்பொருட்டு ஒரு மாயையை 

கற்பித்துளார். கருத்திதவாம் :--சம்பூர்ண அறிஞர் அத்விதிய ஆன்மாவை 

யறிவுறுத்தும்பொருட்டும், முமுக்ஷாக்களின் புத்தி விருத்தியின்பொருட்டும், 
ஆரந்தசொருப அன்மாவின்கண்ணே பலவகையாய் ஜகத்தை யாசோபணஞ் செய் 
அளார். ஹே ௮சுவினீ குமாசசே ! இவ்வபிப்பிசாயத்தாற்றான் தத்யங் இருஷியான 

வர் உங்கட் கறிவுறுத் துவான்வேண்டி. ஆன்மாவின் பேதகாரணமாய சரீசேர்திரிய 

விஷயபேத,ச்தை உங்கள்பொருட்டுக் கூறினார். ஆனால், ஆன்மாவின் பேதத்தின் 
கண் அவருக்குக் கருத்இன்றாம் ) மற்றோ, ஆன்மாகின்௧ண் பேதத்தை,யாசோ 
பித்து ௮தன் நிலேதவாயிலாய் ௮த்விதிய வான்மாவை யறிவு.றுத்.துவதில் ௮வ 

ருக்குக் கருத்தாம். இப்போது இந்திரியங்களின் பேதகாரண த்தன்மையைக் காண் 
  

உ ௮றை--பிறப்பத்றவள்,



அத்தீயாயம்,] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப நிட ௪௨௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 4-2) 

பிப்பாம் ஹே அசுவினி குமாரே! சுவர்க்கத்தின்கண் இராநின்ற தேவராஜா 

வாய இந்திரர் மூவலின்கண்ணே ௮நேக காரியங்களைச செய்யும்பொருட்டுத் 

தனது மாயையால் ௮ரநேசு ரூபங்களைத் தரிப்பர், அத்தகைய தேவசாஜாவின் 

தேரின்கண் வாயுவின் சமானவேகமுடைய அரேகம் வகையான புரவிகள் பூட் 
டப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோல, இச்சம்சார தீ இன்கண் இசாநின் ற பசமான்ம 

வடிவ இர்இரருக்குச் சரீரமாயெ தேரின்கண் அத்இபந்தம் பிரபலமுடைய இக்இரி 

யங்களாகிய குதிரைகளிருக்கன்றன. அ௮வ்விந்திரியங்களாசய குதிரைகள் ஒவ் 
வொரு சரீச த் தின்கண்ணும் பத். துவகையாம். அ௮வ்வெல்லா விர் இரியங்களாய 

குதிரைகளும் அன் மாவின் பேதத்தைச செய்வனவாம், கருத் த௫வாம் ஊத்த 

சா.இ இர்திரியங்கட்கு விஷபங்களோடு சமபந்தமாங்கால் ௮ந்தக்காண விருத்தி 

அ௮வவிஷயாகாரத்தை யடையும். ஆகையால், நேத்திராஇ இந்திரியங்கள் அந்தக் 

க.ரண விருத்இகளைப் பேதஞ் செய்வனவாம் ; விருத்திகட்குப பேதமுறவே ௮வ 
விருத்திகளிற் பிரதி விம்பிதமாய அன்மாவிறகும பேதமுண்டாம். இக்நெறியால் 

நேத்திராதி இர்இரியங்கள் ஆன்மாவின் பேத, ச்தைச்செய்வனவாம். இத் அணையால் 

ஆன்மாவின்சண் இர் இரியங்களின் பேதவத்தியாசோபங் காண்பிக்கப்பட்டு. 

இப்போது ௮வறறின் ௮பவா த.த்தைக் காண்பிபபாம் :--ஹே ௮சுவினீ குமா 

சசே! எவ்விந்இரியங்களால் இவ்வான்மா பேதததை யடைஈததோ, ௮வ்விந்இரி 

யங்களோடு கூடிய சம்பூரணப் பிரபஞ்சத்திற்கு இவ்வான்மா வதிஷ்டானமாம். 

இக்காரணத்தாலே நேதிநேதி யென்னுஞ சுருதியானது கற்பிதப் பிரபஞ்ச தைத 

நிஷேஇத்துச் சரவ பேதமற்ற அதிஷ்டான வான்மாவைப் போ இக்கும், இத் 

துணையால் துவமபதார்த்தத்தின் சோதனங் சாண்பிக்கப்படட து. 

இப்போது தற்பதார்த்த சோதனப் பிரகாரத்தைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே 
அசுவினீ குமாரரே ! எவ்வஸ்து நானாவித பேதங்களாலும் பேதத்தை யடைவ தில் 

லையோ, ௮.தனை யறிஞர்கள் பிரஹ்மரூபமாய் நிசசயஞ் செய்அளார் ; அரதப் பிரஹ் 

மம் இழக்கு மேற்கு முதலிய திசைகளற்றதாம். இறஈதகாலம், எதிர்காலம், நிகழ் 

காலமென்னு முக்காலங்களற்றதாம ; உள் வெளி இயறகைகளையுடைய பதார்த்தக் 
களிலும் வேரறாயதாம், இவவண்ணம் தத்துவம் பதார்த்தங்கள் சோதிக்கப் 

பட்டன. 

இப்போது அ௮ப்பதார்த்தங்களின் ௮பேதத்தைக் காண்பிப்பாம் ஹே சு 

def குமாரரே ! சர்வ தேகதாரிகளாய ஜீவர்களும் ஏகவத்விதீய வான்மாவை 

அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்பதாதி மஹாவாக்கியங்களால், பிரஹ்மரூபமாய் 
அறிதல் - தகுதியாம். அந்தப் பிரஹ்மரூப வான்மா, காண்போன் வடி.வமாயும், 

கேட்போன் வடி.வமாயும் சம்பூரண ஜகத்தை ய துபவிக்கன்ற.து. சம்பூணஜகத் 

இற்கும் ஆன்மாவாம், சம்பூரண புத்தியாதிகட்குச் சாக்ஷியாம், ஸ்வப்பிசகாச 
வாஈந்த சொரூபமாம். ஹே அசுவினீ குமாரசே ! இவ்வண்ணம், உமதாூரிய 

சாகய தத்யங் இருஷியானவர் சர்வ முமுக்ஷஈ ஜனங்களின் மங்கலத்தின் 

பொருட்டு உங்கள் வாயிலாய் ஆஈர்.சஸ்வரூப வான்மாவை eG sas seni.



ச்ட். ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

ஸ்ரீ குருகூறல்:--ஜஹே சிஷ்ய! இந்தப் பிரகாரம் ௮ர்.த இருஷியானவர் அச 

வினீ குமாரர்களின்பொருட்டு முன்னடர்த ரகஸ்யமான விருத்தார்.தத்தைக் கூறி 
னர். அவவிருஷியின் வசனங்களைக்கேட்டு ௮வ்வசுவினீ குமாரர்கள் ௮.த்தியர்தம் 
ம௫ழ்ச்சி படைந்தனர். ௮ந்த இருஷியின் சர்வஞ்ஞத்தன்மையை யறிந்து ௮வரசை 
ஈமல்கரித் தனர். எக்காரியத்தின் பொருட்டு ௮ர்த இருஷியானவர் தங்கள்பால் வர் 
தனரோ, அக்காரியத்ன த அ௮வ்வசுவினீ குமாரர்கள் முடித்துக் கொடுத்தனர், 
ஹே மைந்த! முன்னர் நீ, கெளஷீதக இருஷியின் பயகாரணத்தை வினாகினாய் 

௮ தனையாம் நின்பொருட்டு விஸ்சாசமாய்க் கூறிமேம், தத்யங் இருஷியின் மஸ்தகம் 

சே இிக்சப்பட்டசைச் கண்ட ௮க்கெளஷீத இருஷியானவுர் இந்திரராற் பயத்தை 

யடைந்தனர். இக்காணத்தாலே சிஷ்யர்களின் பொருட்டுச் சம்பூரணப் பிரஹ்ம 
வித்யா உபதேச த்தைச் செய்திலர், இதுவ கெளஷீதகி இருஷியின் பயகாசண 

மாம். ஹே Ragu! தத்யங் ௮அதாவண இருஷிக்கும், அசுவினி குமாச இர் இருக்கும், 

பசஸ்பா சம்வாதவடிவ இவ்விதிகாசத்தை யாம் நின்பொருட்டுக் கூறினேம், இவ 

விஇகாசம் முன்னர் வேதமந்இரங்களாற் கூறப்பட்டுளஅ. இப்போது எவ்வர்த்தத் 

தைக் கேட்க கினக்கிச்சை யிருக்கன்றதோ, ௮தை எம்மிடத்தே கூறுவாயாக, 

ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். 
நான்வது அத்தியாயம் மற்றும். 

_அ௮ஒுடுவ-_. 

9 © ஸ்ரீ அ திமபுராணம். 
ஐந்தாவது அத்தியாயம்: 
a 

ஓம் ஸ்ரீ கணேணஹாய ஈம 8 ஸ்ரீ குருப்யோ ஈம £ ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோ ஈம 8 
ஸ்ரீ காசிவிற்வேஸ்வராப்யாம் ௩ம 8. 

ஆண்டு கான்காவதத்தியாயத்தின்கண் யஜஈர்வேதத்திலுள்ள பிரகதாரண் 
யக உபரிஷத்தின் மதுகாண்டபபொருளை நிருபித்தாம் இப்போது 8ந்தாவ 
தீதீதியாயத்திலும், தறாவ தத் தியாயத்திலும் ௮ந்தப் பிருகதாரண்யக உபகிஷத் 
இன் யாஞ்ஞவற்கெ காண்டபபொருளை கிருபிப்பாம் :-- 

ஆண்டுப் பூர்வ ௮.த்தியாயத்தில் தத்யங் இருஷியின் * ஆக்யொன ததைக்கேட்டு 
அச்சீடன் ௮த்தியர்தம் ஆச்சரியத்தை யடைந்தனன். மீண்டும், றிது பொருளை 
வினாவும் வேட்கையனாய் ௮ச்டன் இரு கரங்களையும் கூப்பி, ஸ்ரீ ஆரியரை 

கோக்ுக் கூ.றுவானாயினன் :--,ஐண்டுத் தன்னிடத்தே முதிர்மதியுடைய தன் 
மையை வெளிப்படுத்துவான், ௮ச்டன் பூவ ௮ த் தியாயங்களில் கேட்ட கதை 

களைக் குருவின்பொருட்டு முதலில கூறுனன்றான். சீடன் கூறல், ஜே பகவன் ! 

முதலாவது 1% Buri s Se சாங்கள் சனகாதி இருஷிகட்கும், வாமதேவா இ 
    

* ஆச்யொனம்-- ச்சை.
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அதிகாரி ஜனங்கட்கும் சம்வாதவடிவமாய் 86தசேய உபநிஷதர்த்தத்தின் Bey 
பணத்தைச் செய்தீர்கள். இசண்டாவது ௮த்இயாயத்தின்௧ண் இந்இரப் பிரதரத் 

தன சம்வாதவடி.வமாய்.த் தாங்கள் கெளஷீத உபநிஷத்தின் அர்த்த நிரூபணம் 

செய்தீர்கள். மூன்றாவது ௮த்தியாயத்தின்௧கண் ௮ஜாதசத்துரு பாலா௫ியின் சம் 
வாதவடிவமாய்த் தாங்கள் ௮க்கெளஷீதடி உபகிஷதர்த்தத்தையே நிரூபணம் 

செய்தீர்கள். நான்காவ தத்தியாயத்தில் எப்பிசஹ்ம வித்தையைக் கெளஷீதகி 
இருஷியானவர் இர்தராது பயத்தால் கூறிலரோ, அந்தப் பிரஹ்ம வித்தையையும் 

தத்யங் இருஷி ௮சுவினீ குமாசர்களின் சம்வாத வாயிலாய்த் தாங்கள் கூறினீர் 

கள். வேதவித்தையின் பிரவ த்தகர்களாய இருஷிகளின் வம்சத்தையும் தாங் 

கள் என் பொருட்டுக் கூறினீர்கள். அவவிருஷிகளின் வம்சங்களோ, ஹிசண்ய 
கர்ப்ப முதலாய், சூரியபகவாமீன முதலாய், பெள இமாஷ்யசரனப் பெயரிய 

இருஷிபரியர் தம் விஸ்தாரமாயுள, ஹிரண்ய கர்ப்பரையும் சூரிய பகவானையும் 
மூலமாயுடையன. ஒரு ஸ்திரீவம்சம் இரண்டு புருஷவம்சம் என்னும் மூவகை 

பாய சிஷ்பபாம்பரைகளை யுடைத்தானவை. ௮.த்தகைய அருமையாய இருஷி வம் 
சங்களையும் தாங்கள் என்பொருட்டுக கூறினீர்கள். அம்மூன்று வம்சத்தின்கண் 
னும் எவ்வளவோ இருஷிகளின் இலக்ஷண நாமங்களைக் சண்டு, ௮வர்தம் பேதச் 

வோ இருஷிகளின் சாமங்களினுடைய 

சமானரூபத் தன்மையைக் கண்டு ௮வ்விருஷிகளின் ௮பேதத்தையும் தாங்கள் 
கூறினீர்கள். ௮வ்விருஷிகளின் வமசத்தின்௧ண் தெய்வ அதர்வணெெனப் பெய 

ரிய இருஷியினுடைய சீடராய தத்யங் ௮தர்வணரெனப் பெயரிய இருஷியானவர் 
அசுவினீ குமாசர்கட்கும், இஈஇரருக்கும், மதுகாண்டத்தை உப? தசித்ததையும், 

௮த்தகைய ௮வாகது விருத்தாரக்தத்தையும தாங்கள் என்பொருட்டுக் கூறினீர்கள், 

தத்யங் இருஷியினிடத்தே தேவராஜாவாய இஈ.திராது துராத்மத் தன்மையையும் 

தாங்கள் கூறினீர்கள். ஆரியரின் மஸ்தகத்தைச் (₹ச.தித்தல் வடிவ உக்செ கர் 

தையும் தாங்கள் கூறினீர்கள். எவ்வள 

மத்தையும், ௮தன்கண் முயன்ற அசுவினி குமாரர்களின் விழையையுந் தாங்கள் 

என் பொருட்டுக் கூறினீகள். ஹே பகவன்? முன்னர்த் தாங்கள் இந்திரா 

தத்யங் இருஷியினுடைய மஸ்தகத்தைச சேஇித்தவுடன் ௮ரத இருஷியானவர் 

ஹயக்ரீவ பாவத்தை (பரிச்சமுடைமையை, யடைஈது வுசுவினீ குமா 

சர்களின் பொருட்டுக் கூறினார்:--ஹே அசுவினி குமாசசே/! இன்று முதல் 

மேன்மேல் இச்சம்பூண பிரஹ்ம வித்$தயை எவ்விருஷியும் கூறார்) சூரிய 

பகவானுடைய சடசாய யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ஒருவர் மாத்திரம் இர் இசசாற் 
பயமற்றவராய்த் தம் சடாபொருட்டுச் சம்பூசணப பிரஹ்மவித்சையை உபசேசஞ் 

செய்வர் எனத் தத்யங் இருஷி கூறியதாய்சத் தாங்கள் கூறினீர்கள். மூன்றாவது 

அத்யாயத்தில் ௮ஜாதசத்.துருப்பாலாஇப் பிராஹ்மணர் சம்வாதத்தன்சண் யாஞ் 
ஞவற்கிய முனிவர் சூரியபகவானிடத்தினின்றும் வேசவிச்சையை யடைக்த 
தாகத் தாங்கள் கூறினீர்கள். ௮௩த யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் எச்சீடன் பொரு 

ட்டு ௮ந்தப் பி.ஹ்மவித்தையைக் கொடுத்தனர் ? எங்கனம் ௮ர்தப் பிரஹ்மலித் 

தையைக் கொடுத்தனர் ? அந்தப் rapid songs யெத்சகையது ? என்னும்,
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மூன்று வினாக்களின் விடைகளைக் கேட்கவேண்டு மென்னும் இச்சை யடியேற் 
குண்டாகறெது. ஆகையால், ௮வற்றைத் தயவுசெய்து தாங்கள் கூறவேண்டும். 
இர்தப்பிரகாரங் கூறிய டனது வசனத்சைக்கேட்டு, ஸ்ரீ குருவானவர் ௮தஇ 
யந்தம் ஆரந்தத்தை யடைந்தவராய்க் சு.றுவாமாயினர் :-ஹே குழந்தாய்! 

வேதச்தில் விளம்பிய வீசித்இரக்கதையை யாம் நின்பொருட்டுக் கூறுகன்றேம், 
நீ சாவதான மன.துடையவனாய்க் கேட்பாயாக, 

ஸ்ரீ குருகூறல் --ஹே மைர்த.! யாஞ்ஞவற்கெசெனப் பெயரிய இருஷி 
யானவர் முதலில், வைசம்பாயனரெனப் பெயரிய இருஷியின்பானின்றும் வேத 
வித்தையை ௮த்தியயனஞ் செய்தனர். அதன் பின்னர் ஒரு நிமித்தத்தால் 

குசோதமுடையவசாய் ௮வ்வைசம்பாயன இருஷியானவரீ யாஞ்ஞவற்கியரிடத்தி 
னின்றும் சம்பூரணவித்தையை வாங்டக்கொண்டனர். ௮ர்த வித்தையைப் பரிதி 

யாகஞ்செய்து ௮ந்த யாஞ்ஞவற்கிய முனிவசானவர் மீண்டும் வித்தையை யடையும் 

பொருட்டு மஹத்தானதவத்தையாற்றிச் சூரியபகவானை மகழ்வித் தனர். ௮ச்சூரிய 
பகவான் எத்.தகைய செனின்:--சூரிபமண்டலத்இன்கண்ணே : ிவாலஞ் செய்பவர் ; 

நாமரூபக் இரியாவடிவசம்பூரணப் பிரபஞ்சவடி.வா யிலங்குபவர், சிவப்புப் புஷ்ப 
தின் சமான சேத்இிரங்களையுடையவர் ; ஈகமுதல, கேசபரியந்தமுள்ள சம்பூரண 
சரீரமும் சுவர்ணமயமான காக்இி யுடையதாய் விளங்குபவர். சூரியரினும், 

மேலுள்ள) லோகங்களிலும் கேத் தங்களிலிசானின்ற சூரியயகவானுடைய ௮ததி 

யாத்ம ரூபத்தினின்றும், மோன லோகங்களிலும், மத்தியிலுள்ள லோகங்களி 

னும் இராநின்ற சாவஜீவா்கட்கும் இஷ்டபபட்ட பதார்த்தங்களைக் கொடுப்பவரா 

வர், சமஷ்டி சூக்ஷ1மஉபா தயுடையவராவர், சமஷ்டி காரண உபா இயுடையவராவர் 
இக்காரணத்தால் சுருதியின்கண் ௮வர் ஹிசண்யசர்ப்ப ரூபசாகவும், ஈற்வசரூப 

சாகவும் கூறப்பட்டுள்ளார். அவா சுவாசம் விரிவதுபோல முயற்சியின்றியே 

சம்பூரண வேதங்களை உண்டாக்கியுள்ளார். அவர், இருக்கு, யஜுர், சாமம் 

என்னும் மூன்று வேதவடிவினராவர். தினத்தின் முதற்பாகத்தில் இருக்கு 

வே,ச வடிவம?ய் இலங்காகிற்பா. இனத்தின் மத்திமபாகத்தில் யஜஈர்வேதரூபமா 

யிலங்காகிற்பர். இனத்தின் ௮ந்தஇயபாகத்தில் ௮தரவ ௮கசெசத்தோடுகூடிய சாம 
வேதமாய் ஒளிராநிற்பர், உலகத்தின்கண்ணே பிரசித்தமாய மத, புருக£ர் 

களின் ஆரர்தத்இற்குக் காரணமாவதுபோல, வசு முதலிய தேவதைகட்கு தாந்த 

ஹேதுவாயதும், சரவகர்மங்களின் பலத்தைக் கொடுப்பதுமாய ஆதித்திய ரூப 
மதுவின்கண் எப்போதும் விளங்காநிற்பர், ௮வ்வாஇத்ய ரூபமதுலானது, 
இசக்தம், சுக்லம், கிருஷ்ணம், ௮திகருஷ்ணம், குஹ்யம் என்னும் 8 தபிரகாரங் 

களோடு கூடியிருக்கும். கூறியமுறையே இரக்தாதி ரூபங்களையுடைய இருக்கு, 

யஜுர், சாமம், ௮தராவாங்கரசம், உபநிஷத் என்னும் 88. துவகையாய வேதரூப 

வண்டினங்களால் சேர்க்கப் பெற்ற,து.- உலகன்கண்ணே, தேனீயானது புஷ்பங் 
களினின்றும் சசத்தைக் கவர்ந்து மது வைத்திருக்குமிடத்தில் கொண்டுபோய்ச் 

சேர்க்கும். அதுபோல, இருக்குவேத முதலிய வண்டினங்கள் யாக முதலிய கர்ம 
ரூப புஷ்பங்களிடத்தே மர்திரவடிவமா யடைந்து யாகாதி கர்மங்களின் சூக்”ஈம 
அவஸ்தை வடிவ புண்ணியரூப வதிர்ஷ்டமாபயெ ரசத்தை ஆஇத்ப மதுவின்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரக தாரண்ய உபநிட ௪௨௫ 
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கண் கொண்டு சேர்க்கும். அதன்பின்னர், ௮ச்சூரியபகவான் யாவருக்கு மகிழ்ச் 

சியைத் தச,த்தக்க மழையைப் பொழிவிப்பர், இவ்வார்த்தை ௮க்கிய சாஸ்தரத் 
இன்கண்ணு௩ கூறப்பட்டிள.௮ :-- 

௬ு,ழளவராஹாஹுதி8 aness.ordl sse~ai Hap gi | 

சூகி தழாதீயெ SUT Pas gaz wo Ss ,தவேரலா? it 

அழ லயில்வுறு மாகுதி யரியசூக் குமமாய் 

எழி லிரவியை யடைதரு மினனிடத் திருந்தே 
மழை விளைதரு மழையினின் றன்னமோ மன்னும் 
அழி பிரசைக என்னத்தி னின்றந்தோன் றுவரால். 

இதன்பொருள் :--அ௮க்கனியின்௧ண் ௮டைவித்த வாகுதிகள் சூக்ஷஈமவடிவமாய் 

ஆதித்தனையடையும், அவ்வாஇத்சனுல் மழையுண்டாம், மழையால் அன்ன 

முண்டாம், அன்னத்தால் பிஜைக ளூறபன்னமாவர், அச்சூரியபகவான் சரவப் 

பிசாணிகட்கும் வெளியில் நிகழும் பிசாணன்களாயிருப்பர். பிரமாமுதல் சர்வ 

ஸ்தாவச ஜங்கமப்பிசாணிகளுடைய ஹிருதயதேசத்தின்௧ண் இலங்குவர். ஹே 

மைந்த / அத்தகைய சூரியபகவானை ௮ந்த யாஞ்ஞவற்கெய முனிவசானவர் தவத் 

ரல் மகிழ்வித்தபின்னா, ௮௧௪ சூரியபகவானிடத்தினின்றும் ௮2 யாஞ்ஞ 

வற்கெ முனிவர் சதாவேதங்களையும் ௮தஇயயனஞ்செய் தனர். அதன்பின்னர், 

இரகஸ்சாமாமத்தைக் தரித்து, அ௮ம்முனிவா ௮திகாரிகளாய சடர்கட்கு நான்கு 

வேதங்களையும் ௮த்தியயனஞசெய்வித்தனர். ௮ம்முனிவாது சடர்தம் *மண்டலி 

கள் கான்கு வகையாயின., ஒரு மண்டலியோ, இருக்குவேதத்தை ௮த்தியயனஞ் 
செய்வதாம். மற்றொரு மண்டலியோ , யஜுராவேதத்தை அ௮த்தியயனஞ்செய்வ 

தாம். மற்றொரு மண்டலியோ, சாமவேதத்தை ௮ த்தியயனஞ்செய்வதாம். 

மற்றொரு மண்டலியோ, அதர்வணவேதத்தை அத்தியயனஞ் செய்வதாம். 

சூரியயகவானானவர் கிழக்குமுதலிய நான்கு இசைகளின் மத்தியிற் பிரகாசப் 

பதே போல, ௮ந்த யாஞஞவற்கிய முனிவரும், சான்கு வகையாய சீடமண்ட 
லிகளின் மத்தியில் விசேஷமாக விளங்கினர். உலட௫ன்கண்ணே பந்த யாஞ் 

ஞவற்யெ முனிவருக்கு மஹா சர்த்தியண்டாயது. 

இப்போது ௮ந்த யாஞ்ஞவற்கே முனிவரின் கீர்த்தியைக் கணிகைக்குச் 
சமானமாய் நிரூபிப்பாம்:--ஹே குழர்தாய்? யாஞ்ஞவற்கியரோடு துவேஷஞ் 

செய்பவராய ஆல்வலாதிப் பிராஹ்மணர்க ளியாவரும், கணிகையரின் ப.திகட்குச் 

சமானமாவர், அ௮வ்வாஸ்வலாஇயரை யாஞ்ஞவற்இுபரின் சர்த்துவடிவ வாராங் 
கனைகள் (சணிகையர்கள்) அடைந்தார்கள். உலகப்பிரசித்தமாய விலைமாதர்கள் 

காமிகளைத் தாபமடையச் செய்வதேபோல, யாஞ்ஞவற்கியரின் கீர்த்திவடிவப் 
பொதுமாதர்களும், தற்வலாஇப் பிராஹ்மணா்களைத் தாபமடையச்செய்தனர். 

புண்ணியவான்களும் புத்திமான்களுமாய ஜனகாஇகள், ஆஸ்வலாதிப் பிராஹ் 
மணர்களால் தடுக்கப்படி.லும் ௮5 யாஞ்ஞவற்கெய முனிவரின் £ர்த்திரூப போக 
  

மண்டலி கூட்டம், 

ட்க்
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மாதரைப் போடுத்தனர். கருத்திதுவாம் :--உலூன்கண் ஒருவன் ஒரு ure At 
யின்கண் ஆசக்கனாவனேல், ௮வனை ய௫கேகர்தடுப்பிலும், அவன் அவர்கள்” கூறலை 

யங்கோரஞ்செய்யா தேேதபோல, யாஞ்ஞவறகய முனிவரின் rs Renu வாசாங்கனை 

களிடத்தே ,தசக்தியையடைர்த ஜனகராஜா முதலாயினோர் எந்தப் பிராஹ்மணர் 

கூறியதையும் ௮ங்கிகரித் இலர். உலகின்கண் ஒரு ௮ரசனானவன் ஒரு கணிகை 

யிடத்தே அசக்தனாபின், அதைப்பார்த்து ௮வ்வாசனது தாசன் ௮வ்வரசனை 

௮க்கணிகையினிடத்தினின்று நீக்கும்பொருட்டு ௮.த்இயந்தம் ரூபவதியாயிரா 

நின்ற தன.து புத்திரியை ௮ரசன்பொருட்டுக கொடுப்பதேபோல, யாஞ்ஞவற்கெ 

முனிவரின் இர் த்திரப வாசாங்கனையிடத்தே ஜனகரா ஜாவிற்கு ஆசக் தஇயிருப்ப 

தைக்கண்டு அவ்வாராககனையிடத்தினின்றும் ஜனகசாஜாவை நீக்கும்பொருட்டு 

அவ்வாஸ்வலாதிப் பிராஹ்மணர்கள் அசூயைவடிவ ஸ்திரீயினின்றும் நிஈதாவடி 

வினளாய ஈவீனசுந்தரியை உண்டாக்கினொா,. 

இப்போது அஸண்வலாதியரின் நிந்தாவசனங்களைக் காண்பிப்பாம் :--இந்த 

யாஞஞவற்கிய முனிவர் ஒரு லெளசச குருவின்பால்நின்றும் வித்தையை யடைஈ 

இலா ; மற்றோ, சாக்ஷாத் சூரியபகவானிடச்திருஈதே வித்தையை யடைக்துளா 

ராயின், வாயினாலன்றியே சீடர்கட்கு விதையை ஏன் படிபபிததிலா ? நாம் யாவ 

ரூம வாயால் வித்தையைப படிப்பிபபதேபோல, யாஞ்ஞவற்கியரும் வாயாலேயே 

வி.த்)தையைப படிபபிக்கின்றனர் , ஆதலின், சூரியபகவானிடத்தினின்றும வித்தை 

யைத் தான் படித்தகாகக கூறல் பொய்யேயாம். ௮லல௮, சூரியபகவானது தேரி 

லிருக்துசான் விததையைப் படிக்கசாகக் கூறலும் பொய்யேயாம். ஏனெனின், 

முன்னர்ச சூரியபகவானது இரதத்திலிருக்து இக்த யாஞஞவறகியர் வித்தையைப் 

படி.த்திருப்பாராயின், இப்போது ஒங்கி வளர்நதெரியாநின்ற மஹா அக்கினியின் 

கண் இருஈது வேதங்களை என் படித்திலா. அல்லது தேஜூன் சமக (கூட்ட) 

மாய சூரியன் இவாக்கு வேத௩களைக் கூறியிருப்பாராயின், இபபோ.து தேஜசின் 

சமூகமாய மஹா வககினியானது ஈம்பொருட்டு ஏன் கூறவிலலை ? அலலது, இவ 

ரத தவகதான் மகிழ்க சூரியபகவான் வேறு வடிவததைத்தரித்து இவர்க்கு 

வேதத்தைப்படிபபித்தாரென்பதும சம்பவியாது. ஏனெனின், சூரிய தவை த்க்குச் 

சரீரமிருக்குமாயின், சரீர மடைய பிராணிகள் ௮நித் திய மாவே போல, ௮சசூரிய 

பகவானும் ௮நித்தியமேயாவர், ௮௪சூரிய தேவதை யநித்தமாயின், ஈமமைப 

பார்கும் ௮தன்கண் யாது விசேஷமுளஅ. ஆகையால், சூரியபகவானிடத்தி 

னின்றும் இவர் வேதவிக்தையை யடைந்ததில் யாதொரு யுததியுஞ் சம்பவிபப 

தில்லை, இவ்வுலகன்கண் இவர்க்கு வேறொரு குருவும் பிரசித்தமின்றாம ) ஆதலின், 

இவர் தமதிசசைப் பிரகாரம் வேதசமான வாக்கயெங்களைக கற்பித்துப் படி பபிக்கின் 

றனசென வறிஈதுகொள்ளலாமன்றோ ? இவ்?வதம் சூரிய பகவானிடத்தினின்றும் 

யான் படிததேன்என உலகெல்லாம வெளிப்படுத்தி ௮ஞ்ஞானிகட்கு மோஹ 
ததை யுண்டாக்குகின்றனர். அல்லத, குரு சம்பிரதாய வதுசாசமாய் உதாத் 

தாதி ஸ்வரவிரஷ்ட வாணங்களின் முன்பின் ரொடர்பைப் புத்திமான்கள் வேத 
மென்பர். இவ்வகையாய 2வதலக்ஷணங்களற்ற வாக்கியங்களைக் கூத்தாடிகளின்



அத்தியாயம்] பஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்பய உபநிட ௪௨௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4. 23 

வாக்கெங்கட்கொப்பாய் மதிப்பர். யாஞ்ஞவற்யெர்க்கு ஒரு குரு சம்பிரதாயமும் 

உலூன்கண் வெளிப்படையாய்க் காணோம் ; ஆதலின், இவர் வசனமும கூத்தாடி 

களின் வசன சமானமேயாம். அல்லது, இந்த யாஞ்ஞவற்கயர் ௮ஸ்த ௮பிகயத் 

தோடுகூடிய பதக்கிரமத்தின் சம்பிரதாயமற்ற யஜ-ஈர்வேதத்தை ஈடிப்பவனைப் 
போலப் படிப்பிக்னெறனர் ; ஆதலின், இவருக்கு யஜு5ர்வேதஞ் சிறிதும் வரா, 

அல்லது, முன்னர் வைசம்பாயன இருஷியினிடத்தினின்றும் இவர் யஜுர்வேதத் 

தைக் கற்றனர். ௮.தனையு மிவரிப்போதறிந்திலராகையின், ௮ர்நிய வேதங்களை 
யெங்கனமறதிவர், ஹே ரழந்தாய்? இவை முதலாக அநந்தவகையாய நிநதா 

வசனங்களால் ஆஸ்வலா இப் பிராஹ்மணர் யாஞஞவறபெரின் சர்த்தரூப வாராங் 

கனையைச் தடுபபதின்கண் மிகமுயன்றனா, அனால், ௮க்சேத்தரூப வாசாங்களனை 

யானவள் ஜனகராஜாவின் ஹிருதயத்இனின்றும் நீகலலள். இத்துணையால் ஆம் 

வலாதிப் பிராஹ்மணர்களின் நிந்தாவசனங்களைக் காண்பித்தாம். 

இப்போது யாஞ்ஞவற்குய முனிவாது பொறுமையைக் காண்பிப்பாம் :-- 

ஹே குழர்தாய் / இங்கனம் ஆஸ்வலாதிப பிராஹ்மணர்கள் செய்த நிந்தைகளை 
யாஞ்ஞவற்கய முனிவர் தாம் அறிநதிருப்பினும், ௮ரநியசாற் கேட்டிருபபிலும், 

சிறிதுமா த்திரமும் கலக்கமடைகஈதிலர்) மற்றோ, ஆன்மஞான மகிமையால் ௮வர் 

மானாய் மகிழ்ச்சியை யடைந்தனர். மழைக்காலதஇல் கரஜனையற்ற மேகம் நீரைப் 

பொழிதல்போல, யாஞ்ஞவற்கெ முனிவரும் சமது வாயிலாய்க் ௪மஅ ஸ்.துதியைச் 

செய்யாது, மூன்போலச் சீடர்கட்கு அ௮ர்த்தசதெ சர்வ வேதங்களையும் படிப் 

பித்துக் கொண்டிருஈதனர். நிரதியாநின்ற ஆஸ்வலாதிப பிராஹ்மணர்கட்கு 

அவர் ஒரு சிறிது வசனத்தையுங் கூறிலர், ஹே குழந்தாய் / இந்தபபிர 

காரம் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரின் கீர்ததியைக்கேட்டு மிதிலையின் பதியாய ஜனக 

ராஜாவானவா யாஞஞவறகிய மூனிவரைக் காண விழைவுற்றனர், ஜனகரா 

ஜாவின் ௮பிபபிராயத்தை யறிந்து ௮ந்த அற்வலாதியசாய சாஜப்புரோ௫தர் 

அரந்தவகையாய வுபாயங்களாலும், முற்கூறிய நிநதாவசனங்களாலும், அவ் 
வரசனைத் தடுத்தனர், ஹே குழநதாய்/? இவ்வண்ணம், ஆஸ்வலா இியராய 
புரோஇதர், ஜனகராஜாவைப பார்த்துக் கூறியும் ௮ந்தப்புத்திமானாு ஜனகராஜா 

வானவர் அ௮வ்வாஸ்வலா இப பிரா ஹ்மணரின் துஷ்ட வபிப்பிராயத்தை யறிந்தும் 

அவருக்குச் சிறிதுங் x Sort. ஆனால், யாஞ்டிவற்கிய முனிவரைக் காணவேண்டு 

மென்லும் வேட்கைமிகுஈதது ; ஆதலின், ௮ஈத ஜனகராஜாவானவா ௮ச்த யாஞ்ஞ 

வற்கெ முனிவரைக் காணும்பொருட்டு யாகத்தை யாசம்பித்தனர். தமக்குப் பிரிய 

மாய பிராஹ்மணர் க்ஷச் இரியர் வைசியர் மு.தலாயினாருக்கும இங்கனம் ஆணையிட் 

டனர் :--அதாவத, ஹே பிராஹ்மண க்ஷத்திரிய வைசியரே! யான் யாகஞ்செய்ய 
உத்தேச தீஇருக்கின்ே றன் ; ஆகையால், நீவிர் சர்வே தசங்களிலுஞ் சென்று சர்வ 

பிராஹ்மணர்களையும் ௮ழைதஅ வருவிீர்களாக, ஹே குழந்தாய் / இங்கனம் 

ஜனகராஜாவின் ஆணையைப் பெற்று அவவெல்லாத் தூதரும், குருதேசம் பாஞ் 

சாலதேசம் முதலாய்ச் சர்வ தேசங்களிலும் சென்றனர் ; ௮த்தேசங்களிலிருந்த



௪௨௮] ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், letras 

வித்வான்௧ளாய மறையவர் யாவருக்கும் விஷபத்தைத் தெரிவித் துச் சடசோடு 
கூட ௮வர் யாவரையும் ௮ழைத்.துவர்தனர். ௮ங்கனமே யாஞ்ஞவற்கிய முனி 

வரையும் சாவ சடசோடும் ௮ழைத்துவந்தனர். வுர்தப் பிராஹ்மணர்களின் 
வருகையால் ஜனகராஜாவின் ௮ சண்மனையில் வேதங்களின் பெருந்தொனி weir 

wg. ௮வ்வேதங்களின் தொனியானது சூத்திரர்களை விடுத்து அந்நிய 
பிசாஹ்மண ஷத்திரிய வைசியர் யாவருக்கும் பெரும௫ழ்ச்சியைக் கொடுப்பதா 

யிருந்தது. 

இப்போது அம்மறையோச௮ு கூட்டத்ே 2த முக்கிய முக்கெமாய பிராஹ்மண 

ரைக் காண்பிப்பாம்:- ஹே மைதத ! ௮ர்த ஜனகராஜாவினது யாகத்தின்சண் 
ஆஸ்வலசெனப் பெயரிய பிராஹ்மணர் இருக்கு வேதத்திற் கூறிய கர்மங்களைச் 
செய்பவராய ஹோதாவா யிருர்தனர். ஜாத்காருவெனப்பெயரிய பிசா ஹ்மணரின் 
புத்தரராய அரத்தபாகரெனப் பெயரிய ராஹ்மணர் அ௮ண்டுவந்தனர். அங்க 

னம் லஹ்யரெனப்பெயரிய பிராஹ்மணரின் மைந்தராய புஜ்யுவெனப் பெயரிய 
பிசாஹ்மணர் ௮ண்டுவஈதனர். சக்ரரென்னும் மறையவரின் மைநதசாய உல 
ஸ்.தரென்னும் மறையவர் ஆண்டுவந்தனர். ௮ங்கனம் குஷீதகசென்னும் மறைய 

வரின் மைந்தசாய கஹோலென்னும் மறையவர் ஆண்டுவந்தனர். ௮ங்கனம பிர 
ஹ்ம நிஷ்டையினையுடைய கார்க்கியென்னும் பெண்சுிரோரத்தினம் ௮ண்டுவர் 

தனள். அங்ஙனம், அருணரென்னும் மறையவரின் மைக்தசாய உத்தாலகர் என்னு 

மறையவர் ஆண்டுவந்தனர். அங்ஙனம் சகலரென்னு மாதணரின் மைந்தசாய 

சாகல்யசென்லும் விப்பிரர் ஆண்டுவந்தனர். ௮வரையே விதக்த சென்றுங் கூறுப, 

அவர் ௮த்இயந்தம் வாசாலர், ௮த்தியந்தம் மானியாயுள்ளவர். பாவத்தால் மயங் 

இய அவர் எப்போதும் யாஞ்ஞவற்கிெயரோடு துவேஷம் செய்துகொண்டே யிருப 

பவர், நான்கு வேதங்களையுங் கூறும் ௮நேக ச€டர்களோடும் யாஞ்ஞவற்கயெ 
முனிவரும் ௮ர்த யாகத்தின்கண்ணே வந்தனர். ௮ங்கனம் ஆற்வலாதி மறை 
யோர் தத்தம் €டரோடு வந்தனர். இவர்களைக் காட்டினும் ௮யலாய ௮சேசம் 
படித்த மறையவர் தத்தம் சடர்களோடும் ஆண்டுவர்தனர், யாவரும் ஒருங்கு 

சேர்ந்து ௮நேகங்கோடி மறையவர் ஆயினர். ஹே சிஷ்ய !/ இங்கனம் ௮ந்த ஜனக 

ராஜாவானவர் யாஞ்ஞவற்கெ முனிவரின் வாவின் உபாயத்தைச் செய்தனர். 

ஒருபிசசங்கத்தால் ௮ஈ௩த ௮சசசானவர் ,ற்வலா.இ மறையவசே முதலாய சர்வப் 
பிசாஹ்மணர்கட்கும் சைகூப்பிச்கொண்டு இவவசன த்தைக் கூறுவாசாயினர் :- 

ஹே பிராஹ்மணர்களே !/! ௮சுவமேதாதி யாகங்களினாலே யான் தேவதைகளைப் 

பூஜிக்க இச்சித்திருக்னெறேன். ௮ங்கனமே, மிகுதியாய தக்ஷினையால் சர்வப் 
பிராஹ்மணர்களையும் பூஜிக்க இச்சித்இருக்கெறேன். தாங்களியாவரும் எனக்கு 

யாகஞ் செய்ய ஆஞ்ஞை கொடுக்கவேண்டும், அதன்பின்னர் யான் சர்வதிசை 
களையும் பேரி முதலியவற்றின் சப்தங்களால் பூரணம் செய்கின்றேன், ஹே 
சிஷ்ய ! இங்கனம் ஜனகராஜாவானவர் பிராஹ்மணர்களை நோக்கிக் கூறியவுடன் 
அம்ம்றையவரியாவரும் ஜனகராஜாவிற்கு யாகஞ் செய்யுமாறு ஆஞ்ஞை தீர்தனர். 

அதன் பின்னர் ஜனகராஜாவிற்கு இவவிச்சை யுண்டாயது; ௮தாவது, எவ்வளவோ



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ப உப திட ae 
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பிராஹ்மணர் எனது யாகத்தின்கண்ணே ஒருங்கு கூடியிருக்ன்றனசே இவர் 
யாவரும் மகாத்மாக்கள் ) ௮ங்கனமே சதாசாரத்தோடு கூடியவர்கள், அங்கனமே 

வேதங்களிடத்தேயம் வேதங்களின் ௮ங்கங்களிடத்தேயும் மகா குசலர், சம் 

பூரண சடர்களோடுகூடியவர்; னால், இவர் யாவருள்ளும் ௮,திசமாக வேச 

வேத்.தாயாவர் என்னுமிச்சையேயாம், ௮,ன் பின்னர் அர்த இனகராஜா சர் வப் 

பிராஹ்மணர்கட்குள்ளே ஒருவரை யதிகரென அறிய இவ்வகையாய உபாயத் 

தைச் சந்தித்தனர். யானிந்தப் பிராஹ்மணர் சமாஜத்தில் ஒரு பிசாஹ்மணரை 

நோக்கி நும்மியாவரூள்ளும் எந்தப் பிராஹ்மணர் ௮;இ௫௪ வித்வானெனச் கேட்பின் 
௮வர் யாராவதொரு தமது மித்தாரையே ௮இ௧க வித்வானெனக் கூறாநிற்பர். 

ஏனெனின், எவருக்கு எவரிடத்தே துவேஷமுண்டாமோ அவர் சாக்ந£த் தேவ 

தையேனலும் குருவேலும் சர்வவித்தையினும் பிரகஸ்பதியேனும் ௮வரை துவேவு 

முடையவர் எப்போதும் எவ்வாற்றானும் நிந்இப்பர், எவருக்கு எவரிடத்தே நேய 

முூண்டாமோ அவர் ரக்ஷரமுமறியாரேனும், உழு பயிர்செய்பவர்போல மகா 

மூடசேயெனினும் அர்சேயமூடையவர் ௮வசை யெப்போதும் புகழ்ந்துக் 
கொண்டே யிருப்பர், கையால், இசாகத்துவேஷமுடைய எப்பிசாஹ்மணரை 

யேனும் கேட்பின், எவ்வாற்றானும் யாவரினும் ௮தஇக வித்வானாய பீராஹ்மணரின் 

நிச்சயமுண்டாகமாட்டா து. 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! எப்பிசாஹ்மணர் இராகத் துவேஷ மற்றவராயிருக் 

இன்றனரோ, அ௮வ்வுதானேர்பால் கேட்டு ௮இக வித்வானை நிச்சயஞ்செய்து 

கொள்ளலாமே? 

சமாதானம் :--உதாசன புருஷரைக் கேட்பினும் ௮திகத்தன்மையின் ஞான 
முண்டாகாது, ஏனேனின், சமதமாஇ குணங்களின் ஞானத்தால் ௮.இிகத்தன் 
மையின் ஞானமுண்டாம். குரோதாதி தோஷங்களின் ஞானத்தால் குறைவுத்தன் 

மையின் ஞானமுண்டாம். ௮வ்விரண்டு ஞானங்களும் உதாசீன புருஷர்கட்குண் 

டாகாது. ஆகையால், ௮வர்தம் வசனத்தாலும் யாவரினும் ௮இ௧ அறிஞப்பிரா ஹ் 

மணரின் ஞானம் உண்டாகாது. 

சங்கை :--ஹே பகவன்! உதாசீன புருஷர்கட்குப் பிராஹ்மணர்களின் குண 
தோஷங்களின் ஞானம் உண்டாகாதெனினும், ௮வ்வுகா£ன புருஷர்முன்பு சம்பூ 
சணப் பிராஹ்மணர்களின் குணங்களையும் தோஷங்களையும் வர்ணனம் செய்யின், 

பின்னர் ௮வ்வுதாசின புருஷர் யாவரிலும் ௮தஇிக ௮.றிஞரைக் கூறுவர். 

சமாதானம் :--தன் முகத்தால் பிராஹ்மணர்களின் குணங்களைக் கேட்டு 

௮வ்வுதாசன புருஷர் எப்பிராஹ்மணரிடத்தே' ௮இகத் தன்மையைக் கூறுவரோ, 
அக்குணங்களால்தானே முதலில் ௮வரிடத்தே ௮.திகத்தன்மையை யறியலா 
மன்றோ) உதாசினருக்குக் குணங்களைக் கூறல் பலமற்ற காரியமாம். ஆகையால், 
உதாசீன புருஷராலும் யாவரினும் மேன்மைபொருந்திய பிராஹ்மணசை யறிதல் 
முடியாதாம்.
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சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஒவ்வொரு பிசாஹ்மணசையும் எகாந்த தேசத்தி 
லழைத்அச்சென்று, ஹே பிராஹ்மணரே ! நீர் யாவரினும் ௮இகசா ? அல்லா”? 

எனவினவின் யாவர் பாவரினும் ௮இகரெனக் கூறாகிற்பசோ அவரையே ௮ 

லரினுமஇகசென ௮.றியலாமே ? 

சமாதானம் :--இவவுபாயத்தினாலும் யாவரினும் மேன்மையாய மறையவ 

ரின் நிச்சயம் உண்டாகாது. ஏனெனின், ஒவ்வொரு பிராஹ்மணசரையும அழைத் 

துக் கேட்பின் சம்பூரணப் பிராஹ்மணர்களும் தம்மையே அதிகமாகக் கூறுவர், 

எம்மறையவரும் தம்மைக் குறைவாயக் கூருர்) அகையால் இவ்வுபாயமும் பய 

னின்றாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் 7 இரக௫யப் பொருளை யுணர்த்தும் வினாக்களை விடுப் 

பின் எம்மறையவர் ௮வ்வினாக்கடகு ஈன்றாக விடைபகாவரோ ௮வசை யஇகரென 

அ.றியலாமே. 

சமாதானம் :--இவவுபாயத்தானும் யாவரினுமதிகராய அ௮ர்தணசை யறிதல் 

சாத்திய மன்றாம் ; மாறாய், ஹானியுமுண்டாம். ஏனெனின், ௮வரிடத்தே இரக 

தியமாய வினாக்களைக் கேட்பின் ௮வர் கோபமுற்றுச் சபித்துச சாம்பசாக்குவர், 

ஆகையால், மேற்கூறிய சம்பூரண உபாயங்களும் யாவரினும் அதிகப் பிராஹ் 

மணசை நிர்ணயம் செய்யப் பயன்படாவாம் ) மற்றோ, பரஸ்பரம் விவாதத்தி 

னான இப்பிசாஹ்மணரிடத்ேே ௮இகக்கன்மையையும குறைவுத்தன்மையையும் 

நிர்ணயிக்கலாம். ஆகையால், இச௪பையின்கண் எல்லா மறையவமையும் பசஸ்பரம் 

விவாதஞ் செய்யுமாறு செய்து, யாவரினும் மேன்மையசாய ௮ந்தணசை யான் திர் 

ணயஞ் செய்வேஞாகவும், ௮தன்கண்ணும் இவரை சோக்கியான், ஹே மறையவசே! 

நீவிர் யாவரும் பரஸ்பரம் விவா கஞ் செய்ம்மின் எனக் கூறுவேனாயின், இவர் குசோ 

தத்தை யடைஈது என்னைச் சபித்துச் சாம்பராககுவர், அகையால, யான் கூறு 

மலே இம்மறையவர் யாவரும் தம்மிற்பரஸ்பசம விவாதஷ் செய்யுமபடி.யான ஒரு 

உபாயத்தைச் செய்யவேண்டும். ௮வவுபாயம் தனத்தாலன்றி 8வேெொன்றாலாகா ௮, 
தனந்தான் சர்வ விவாதத்தையும் உண்டாக்கும். ஆகையால், சர்வப் பிராஹ்மணர் 

களின் மத்இயில் மிகுதியாய தனத்தை யான் வைப்பேனாயின், ௮த்கன லோபத் 

தால் இம்மறையவர் தாமே விவாஇபபா. அவர்தம் விவாதத்தால் யாவரினும் 

௮ இகமாய வித்வத் பிசாஹ்மணரை யான் நிர்ணயித்துக் கொள்வேன் என்னும் 

இவ்வகையாய உபாயத்தை ௮ந்த௪ சனகராஜாவானவா தமது மனத்தின்கண்'? ௦ண் 

நிச்சயஞ் செய்தனர். 

இப்போது, தனத்தன்கண்ணே சர்வ விவாதங்களின் சாரணத்தன்மையைக் 
காண்பிப்டாம்:--விஷய போக சாசனமாய இத்தனம் எவ்வுயிர்களின் உள்ள த்தைக் 

கலக்காது ? மற்றோ யாவருடைய உள்ளத்தையும் கலக்கும். கருத்திதுவாம் :--பிர 

ஹ்ம வேத்தாவாய சர்நியாசியையும் இத்தனம் கலக்குமாயின் ௮ற்கிய குடும்பிக 

ளாய இருகஸ்தர்களின் சித்தத்தை இத்தனம் ஏன் கலக்கமாட்டாது ? மற்றோ, ௮வ 
சியம் அவர்கள் சத்தத்தைக் கலக்கும். அல்லது சித்தக்கலக்கக் காரணங்களாய
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evant காமக்கு சோதாதி விகாரங்களுண்டாகா, 

இப்போது உடன்பாட்டாலும் எதிர்மறையாலும் தனத்தின்௧ண் காமக் 

குசோதாஇகளின் காரணத்தன்மையைக் காண்பிப்பாம் :--ஆண்டு தனமிருபபின் 

காமக்குரோதா திகளுண்டாம் என்னுமிதனை யுடன்பாடென்பர். தனமில்லையாயின் 

காமக்குரோதா இகளிரா வென்னும் இதனை எதாமறையென்பர். அவற்றுள், 

முதலில எதாமறையைக் காண்பிபபாம் :--பசயாற பீடிக்கபபட்ட தனமற்ற 

தீரி.த்திரமுடையவன் காமஜன்னிய ஈுகததை யடைவதில்லை. ஏனெனின், ௮த் 

தனமறறவன் தன மனத்தின்கண்2ண இங்கனம விசாரித்து விவாகஞ் செய் 

யான். யான் விவாகஞசெய்துகொள 2வஞாயின், எவ்வளவு அன்னம் ஸ்இரீ போஜ 

னம செய்வளோ அவ்வளவு ௮னனம எனக?க '2பாஜனஞ செய்வதற்குவேண்டும், 

ஸ்.திரியினுக்குப போஜன ஞசெய்வதற்காய் யான் எங்கிருது ஈேவேன்என விசர 

ரித்து அத்தரிததர மடைபவன் ஸ்தரீயைக் கரகததின்கண்ணே கொண்டுவரான். 

புமுக்களோகூடிய தூாக்ககசமாய பிணத்தை எவனும தீண்டாத?ேதபோலப் 

புருஷனைக் தனமற்றவனாய்க் கண்டு காமத்தாற பெண்ணானவள் பீடிக்கப்பெற் 

றிருப்பினும், ௮ரநிாததன புருஷனை ததீண்ட இசபெபஇலலை. கருத்தி௫வாம் -— 

தர்மசாஸ்திர ரீதியாய் விவாகஷ செய்துகொண்ட பதிவிரதையான ஸ்கிரீயும் 

தனபதி நிததன தரிததயடையவனாயிருபபின், அவனது மசணத்தை யெப் 

போது மிசசிப்பளாயின், அடிய வியபிசாரிகளாய ஸ்திரீகளின் கையென்னாம். 

அல்ல, சிததாஞசனமானது பூமியின்கண்ணுள்ள புதையல்களைக்காணச சா தன 

மாவதேபோலத தரிததிரமும சாவ தாமங்களின் தரிசனகதின்கண்ணே சாதன 

மாம். ஏனெனின், தனது மாதா முதலியோரிடத்தே எபபுருஷனுக்கும் காம 

பாவனை புண்டாகாததேபோல தரிததரமுடையவனுககும் எஈத ஸ்இரீயின்கண் 

ணும் காமமுண்டாகாது. மறறோ, ப௫ியாற பீடிக்கபபடட தரி. த.இரமுடையவன் 

௮ன்னமொன்றைமாத் இர மிசசபபன், அல்லது எங்கனம விமீவகியானவன் யாவற் 
றையும் ஐன்மரூபமென அறிந்து எவாமீ தும கோபஞசெய்வசே இல்லையோ ; 

௮ங்கனம் தரித்தொரமுடையவனலும இசாஜபயத்தாலும் தாமராஜாவின் பயத்தா 

னும் எப்பிராணிகளின்மீதும கோபஞசெய்யான். அல்லது, தனமற்ற தரித்திர 

முடையவன் இவ்வண்ணம் விசாரித்து எபபாவகர்மத்தின்கண்ணும் பிரவிருத்தி 

யான். இப்2பாதவன் விசாததைக் காண்பிப்பாம :--யான் முற்பிறப்பில ௮த்தி 

யர்தம் பாவகர்மஞ செய்துமளன். ௮ப்பாவகர்மங்களின் பலத்தால் இத்தரித் 

Br semen Quarter wen Agee ng. இத்தரித்திச ததன்மைக்கு மேலாய 

வேறொரு பாவகாம பலம் யாதாகவேண்டும் ; மற்ற, இத்தரித்திர த்தன்மையே 

சர்வ பாவகர்மங்களின் பலமாம. ஏனெனின், பிரஹ்மஹத்திசெய்த புருஷனை 

யாவரும் நிராதரஞசெய்வா. அதுபோல, நான் தரித்திரமுடையவனாயிருப்பதைப் 

பார்த்து, எனது தாயும் எனன தர்தையும் எனது மனைவியும் எனத மீகறும் 
மற்றவரும் என்னை நிராதாஞ செய்துளார் ; எவருமென்னை யாதரிப்பதில்லை,
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ஆகையால், முற்பிறப்பின் பாவகர்மபலம் இத்தரிச் திரத்தன்மையாம், தனை 

ஈன்றாப் ௮னுபவித்துக்கொண்டிருந்தும் மீண்டும் யான் பாவகாமங்களைச் செய் 
வேனாயின், மீண்டும் மறுபிறப்பில் எனக்குத் தரித்தரத்தன்மை வரும்; ஆகை 
யால், யான் பாவகர்மம்செய்த ஓுதமன்றாம். சாப்பத்தைத் தன மாணச்இன் 

சா.தனமென வறிந்தானொருவன், ௮தனைத்தாண்டானன்றோ. என இவ்வண் 
ணம் தனது மனத்தின் கண்ணே விசாரித்துத் தனமற்ற கரித்திரி பாவகர்மத்திற் 
பிரவிருத்தியான். ௮ல்ல௮, நிர்த்தன தரித்து முடையவன் சிறி. தமாத்தமும் 
காமத்தையும் அறியான். ஆயிலும் பாவகர்மங்களைச் செய்தானாயின், சாஸ்இரப் 
பிரமாணத்தால் தர்மத்தை யறிந்த தரித்திர முடையவன் ஏன் பாவகா்மங்களைச் 
செய்வன்) மற்றோ செய்யான். அல்லது தனமற்ற தரித்தி முடையவர்கள் 
இசாஜா.இகளால் பயர்தவர்களாய் பர இரவிய த்தையும் டாஸ் இரீயையும் இச்சியார் 
கள், பசியாற் பீடிதர்களாய ௮வர் சிறிது உண்டி இடைப்பினும் இருப்தியடைந்து 
விடுகின்றனர். ஆகையால், தரித் திமுடையவர்சளிடத்தே லோபமும் இராது. 
இத்துணைக் சரந்தத்தால் தனமின்றாயின் காமாது தோஷங்களின் அபாவழ் ஆம் 
என்னும் எதிர்மறை காண்பிக்கப்பட்டு. 

இப்போது தனமிருப்பின் காமாதஇு தோஷங்களின் அடைவின்வடிவ உடன் 
பாட்டைக் காண்பிப்பாம்:--தனமதத்தா ற் குருடனாய தனிகனானவன், தன பலத் 

தால் இராஜாவையும் குருவையும் தேவதைகளையும் ௮வமதிப்பன் ; ௮தனாலவன் 

இவவுலகன்கண்ணும் பாலோகத்தின்௧ண்ணும் ௮ரந்ததுக்கங்களை யுடையவன். 

அல்லது இத்தனிகன் பாஸ்இரீ முதலியோரிடத்தே மோகத்தை யுடையவனா 
யின், இவவுலலெவனது சோத்த ஈஷ்டமாம்; யாவரும் ௮வனைத் * இக்காரஞ்செய்வர். 

மசணமடைந்தபின் ௮வன் ஈரகத்தின்கண்ணே அக்கத்தை யனுபவிப்பன், ௮ல் 

ல, ஒங்கியெரியாநின்ற ௮க்கனியான.து கெய்யாலும் காஷ்டங்களாலும் இருப் 
யடையாத?தபோல இத்தனிகலும் தனாதிபதார்த்தங்களை யடைந்து ஒருபோதும் 

இருப்தியடையான். மற்றோ, மேன்மேலும் பதார்த்தங்களை யடையவேண்டு 

மென் றெப்போது மிச்சிப்பான். ஒருகால் முற்புண்ணிய மூமையால் தனிகளுக் 

குச் சமுத்திபரியந்தமுள்ள பிருதிவியை ஆளக்கிடைப்பிலும் மீண்டும் சுவர்க்க 
லோகமடைய இசசிப்பன். ஆகையால், தனிகனது லோபசாகஇி யொருகாலு 

முண்டாகாஅ. அல்லது, ௮ந்த லோபத்தால் தனிகனானவன் ப.ஸ்திரீகளையும், 

பாதன த்தையும் ௮பகரிப்பன், ஆகையால், சர்வ ஜனங்களாலும் நிந்திக்கப் 

படுவன். அத்தகைய நிர்தஇித காமங்களைச் செய்யினும, ௮த்தனிகன் இலஜ்ஜை 

யற்றவனைப்போல மற்றவரை நோக்கி ஈகைப்பன். ஆகையால், சர்வ ஜீவர்களினின் 
௮ம் ௮த்தனிகன் ௮,தமனாவன். அல்லது தனத்தால் மோசமுற்ற இத்தனிகன் 

தமது ஹிதத்தையும் ௮ஹிதத்தையு மறியான். மற்றோ, மோசவசத்தனாய் ௮ 

தனிகன் தனக்குத் தயரையே தேடிக்கொள்வன். அல்லது தனத்தால் மோச 
முற்றவனாய் இப்புருஷன் தனது ஹிதத்தைச், செய்யும் மாதாவையும், பிதா 

வையும், பு.த்திரனையும், வேதத்தையுணர்ர்த ம ஹ்மணர்களையும் வாக்காலும் 
  

*இிச்காரம்--2யென இகழல்,
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மனத்தாலும் காயத்தாலும் வதை செய்வன். இவ்வண்ணம் தனிகன் காமக் 
குரசாகாதஇ சாவ 2 தாஷங்களையும் ௮டைவன், தனமற்ற தரித்திரமுடைபவனைக் 

காமக்குசோகாது தோஷங்களடையா,. மற்றோ, இங்கனம் விசாரித்து ௮த்தரித் 

இரமுடையவன் எப்போதும் அகர்தத்தின்கண் மூழ்கியிருப்பன். 

இப்போது ௮வனது விசா ரத்தைக் காண்பிப்பாம் :--யான் தனிகன்பாற் 

சென்று ௮ன்னாதஇபதார்த்தங்களை யாசித்து ௮வன் ௮ன்னங்கூடக் கொடானாயின், 

எனது யாசகமே பலமற்றதன்றோ அம். அதனாலெனக்குப் பச்சாத்தாபம் உண் 
டாம்; ஆதலின், எத்களிகன்பாலும் சென்று யாசித்தல் தகுஇயன்றாம். இவ்வா 

றெண்ணி நிர்த்தனத் தரிததிரமுடையவன் லோபமுதலியவை யற்றவனாவன். ௮ல் 

லது, எனது காயும், தரதையும், மற்றபர்.துக்களும் எனக்கதத்தைச௪ செய்பவரா 
தலின், ௮வர்கள் எவவெவ்வாஞ்ஞையை யென்பொருட்டுச் செய்கன்றனசோ, ௮வ் 

வாஞ்ஜைக ளெல்லாம் என்னைவ௫யம் ௮ு்கேரிக்கத்தக்கனவேயாம் என எண்ணி 

HOt Beso தரித்தொாமுடையவன் மோகத்தினின்றும் நீங்குவன். ஆகை 

யாலிது ,துணியப்பெற்றதாம் :--கனத்கானே சம்பூண காமக்குரோதாதிதோஷ 

ங்கள் உற்பன்னமாம். பிரஹ்ம '2வத்தாக்கட்கும் தனத்தால் காமக்குசோதாதி 

தோஷ முண்டாமாயின், வெளிகாட்டத்? தாடுகூடிப அஞஞானிகளின் கதையென் 

னாம். ஆகையால், பாவரினலுமதிக வித்வத் பிராஹ்மணரை சர்ணயிக்கும்பொருட்டு 
இவர்களது மத்தியில் சூதாட்டத்இற்குப் பணம்வைப்ப?தபோல, மிகுதியாய 

கனத்தைவைப்பேன். இவருக்குள் யாவாஇிகராய் ௮த்திரவியத்தை யெடுத்துக் 

கொள்வோ ௮க்கால் இம்மறையவர் பாவரும் குசோதத்தால் வியாகூலப்பட்டவர் 

களாய்த் தாமே ௮ம்மறையவசோடும் விவாப்பர், 

சங்கை :--ஹே பகவன்.” தனத்தாற் பிராஹ்மணரைக் கலங்குமாறு செய் 
யின் பாவமன்றோ வரும், 

சமாதானம் :--ரீ திபூர்வகமாய தாமம் இராஜாக்கட்குப் பாவசாகனமாகாது ) 

மற்றோ, சுகசாதனமாகும். ஆதலின், ௮.த்தர்மத்தைச் செய்தலால் பாவமுண்டா 

காது. கருத்திதுவாம் -பிரசாஹ்மணர்களின் கலக்கத்தில் லோபாதி தோஷமே 

காரணமன்றி மற்றொன்றன்றாம. இவ்வுபாயத்தால் யாவரினும் ௮திகப் பிராஹ் 

மணசை யறிவதில் சறிதுமாத்திரமும் பாவமும் உண்டாகமாட்டாது. 

சங்கை :--ஹே பகவன் / யாவரினும் ௮திகரையறிர்து அவருக்குத் தனத் 
தைக் கொடுப்பின் ஒருகாலவர் ௮.த் தன த்தைக்கொண்டு பாவகர்மம் செய்யின், 

கொடுத்தவசையும் பரம்பசையாய்ப் பாவம் பற்றுமனரு ? 

சமாதானம் :--யாவரிலும் ௮, இகராய வித்வானானவர் அ௮த்தனத்தாற்' பாவ 

கர்மத்தைச செய்யார். ஏனெனின், சமதமா இகுணங்களோடுகூடிய பிரா ஹ்மணரே 

பாவரினு மதஇகசாவர், ௪ம தமா தி குணங்கள் யாண்டு இருக்குமோ ஆண்டுக் 

காமக்குசோதாதி தோல உந்த ற யுண்டாகாது, காமக்குசோதாதிகளின்றிப் 

பாவகா்மத்்தின்கண் பிரவிருத்இீயுண்டாகாது. அக்காமக்குரோதாதிகள் சமத 
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மாஇகளையுடைய குணவானிடத்தே சம்பவியா.து. ஆகையால், காமக்குசோதாதி 
சளற்ற சமதமாதி குணவானாய யாவரினும் மேன்மை தங்கெயெ வித்வான் எங்கனம் 
பாவம் செய்யக்கூடும்; மற்றோ, ஒருகாலும் பாவஞ் செய்யக் கூடாதாம். ஹே 
மைந்த! இவ்வண்ணம் விசாரித்து ௮ந்த ஜனக.ராஜாவானவர் மீண்டும் இவ்வண் 
ணம் விசாரிக்கலாயினர் :--இப்பிராஹ்மணர்தம் சமாஜத்தில் (கூட்டத்தில்) யாஞ் 
ஞவற்கிய முனிவரைக்காட்டி னும் எம்மறையவரிடத்தும் யாவரினும் ௮திகத்தன் 

மையின் சம்பாவனையின்றாம் ; மற்றோ, சூரியயகவானுடைய ௪ீடசாய இவரே 
யாவரினலும் ௮இகராய்த் தோற்றுகின்றனர். 

சங்கை :--ஹே பகவன்? சம்பாஷனை செய்யாமலே யாஞ்ஞவற்கியரின் 

மேன்மை யறிரந்துகொள்வது எங்ஙனம் ? 

சமாதானம் :--காமம், குசோதம், லோபம், மோகம், கர்வம் என்பன முத 

லிய தோஷங்கள் எவரிடத்தின்றாமோ, ௮வர் வித்வானேயாவர் என்னலும் இவவித் 
வானுடைய இலக்கணம், யாஞ்ஞவற்கெ முனிவரிடத்தே பொருந்தும், ஏனெ 

னின், யாஞ்ஞவற்கே முனிவரிடத்தே காமம், குசோதம், லோபம், மோகம் முத 

லியன இன்றாம். இத்துணே வித்தையை யடைந்திருந்தும் இவரிடத்தே கர்வ 

மின்றாம் ; ஜடபுருஷரைப்போல மெளனத்தைத் தரித்து இக்க யாஞ்ஞவற்கிய 

முனிவர் இருக்கின்றனர், ஆகையால், இவருக்குச் சமானமாய் வேறொரு வித் 

வானில்லையென ௮றிர்து கொள்ளலாமன்றோ ? 

சங்கை :--ஹே பகவன் / இந்த யாஞ்ஞவற்கய முனிவர் இராகத் துவேஷ 

மற்றவசாயின், உமது தனத்தை எங்கனம் கவர்வர். இசாகமின்றித் தனாதி பதார்த் 
தங்களின் சரகணம் உண்டாகமாட்டா தன்றோ ? 

சமாதானம் :--இக்த யாஞ்ஞவற்கெ முனிவாதமது போகத்தின் பொருட்டு 
எனது தனத்தைக்கவசார் ; மற்றோ, ஜீவர்களின் உபகாசத்தின்பொருட்டுத் சனத் 
தைக் கவர்ந்து இம்மறையவசைச் சபையின்௧ண்ணே இஜயிப்பர், அல்லது இவ 

வெனது தனம் யாஞ்ஞவற்கெய முனிவரின் கரத்தஇன்கண்ணே செல்லின், ௮2 
தனத்தால் எல்லாப் பிராணிகட்கும் உபகார?மயாகும். ஏனெனின், யாஞ்ஞவற் 
இய முனிவரின் தனமும் சரீரமும் தமது போகத்தின் பொருட்டன்றாம் ; மற்றோ, 
கேவலம் பசோபகா.ரத்இின் பொருட்டேயாம். அல்லது, பாமானொருவன் தனாதி 
பதார்த்தங்களின் விழைவோடு கூடியவனாய்ப் பிரசன்ன திருஷ்டியால் ௮ரசனைப் 
பார்ப்பதேசபோல, இர் தயாஞ்ஞிவற்கெ முனிவரும் பிரசன்ன திருஷ்டியால் என்னை 
யடிக்கடி பார்க்கின்றனர். ஆகையால், இம்முனிவருக்கு என்மீது பசம ௮னுக்காக 
மிருக்கன்றதென ௮றிர்து கொள்ளலா மன்றோ? கருத்திதுவாம் :--யாண்டு 
யாண்டுப் பிரசன்னத் தன்மை வாயிலாய்த் திருஷ்டியுளசாமோ, ஆண்டாண்டுத் 

தனா பதார்,த் தங்களின் விழைவேலும், ௮னுக்கெொகமேனும் உண்டாம, விழை 

வின்றி யனுக்ரெகமின்றிப் பிரசன்ன இருஷ்டி. யுண்டாகாது. அவற்றுள், தனாதி 
பதார்த்தங்களின் விழைவோ யாஞ்ஞவற்பெ தேனிவரிடத்தே இன்றாகும், எஞ் 
சியதாய் ௮னுக்ரெசத்தானே என்னைட் பார்க்கின்றனர்,



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரசதாரண்ய உப நிட ௪௩௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 42 cS 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! யாஞ்ஞவற்யெ முனிவரிடத்£த இராகத்.துவேஷ 
மின்றென நீர் எங்கனம் ௮.றியக்கூடும். 

சமாதானம் :--யாஞ்ஞவற்கெய முனிவரை ஜயிக்கும் இச்சையையே தலைமை 
யாயப் பூண்ட அ௮கங்காரமுடைய பிராஹ்மணர் ஒருவருக்காருவர் ஈகைத்துக் 
கொண்டு ௮டாவிடை வாக்கியங்களை யறைந்து கொண்டிருக்கன்றனர். ௮வர்வாக் 
இயங்களை இம்முனிவர் ௮ஞ்ஞானிகளைப்போலக் கேட்டுக் கொண்டிருக்கன்றனர். 
௮வ்வசனங்களைக் கேட்டும் இர்த யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ஜடபுருஷரைப்போல 

அவர்கட்கு விடையளி திதிலர். ஆகையால், இவர்மன த்தே கலக்கமில்லையெனவறிகர்து 
கொள்ளலாமன்3ரோ ? யாவன் கலக்கமற்றவனாவனோ ௮வனே இராகத்துவேஷமற்ற 
வனாவன், ஹே சிஷ்ய ! இவைமுகலாக ௮சேகவகையாய விசாரத்தை ௮ தஜனகரா 

ஜாவானவர் தமது மனத்இன்கண்ணே செய்து பின்னர் காம?தனுவுக்குச் சமான 

மான 1,000-கோச்களையும், சாற்பதினாயிரம் பொன் * நிஷ்கங்களைச் சபையின் 

கண்ணே ஸ்தாபித்தனர். கருத்திதுவாம:--ஆயிரங்கோக்கட் சரண்டாயிரம் கொம் 

புகளாம்; ௮வற்றுள், ஒவ்வொரு கொம்போடு, சோத்து 20, 20, பொன்னிஷ்கங் 

களை ௮சசர் கட்டிவிட்டனர். (00-தோலாபபரிமாண சுவர்ணத்தை நிஷ்கமென் 

பர்.) இவ்வண்ணம சாஸ்இர ரீதியாய் ௮ந்த ஜனகராஜாவானவர் சபையின்கண் 

கோக்களை ஸ்தாபனஞ்செய்தனர். அதன்பின் எல்லா மறையவரையும் நோக்கி 
யிவ்வசனத்தை இசாஜாகூறினர் :--ஹே மறையவசே 7? உங்களுக்குள் மேன்மை 

தங்யெ பிரஹ்ம வேத்தாப் பிராஹ்மணர் எவசோ, ௮வர் இவ்வெல்லாக் கோக்க 

ளையும் தங்களாசரமத்திற்கு ஒட்டிக்கொண்டு?போகலாம். ஹே சிஷ்ய / இங்கனங் 

கூறிய ஜனகராஜாவின் வசனத்தைக் கட்டு ௮வ்வெலலா மறையவரும் தாழ்ந்த 

முகமுடையவர்களாய் மெளனத்தை யுறறிருஈதனர். தமது வித்யாபலத்தால் 
எல்லாப் பிசாஹ்மணர்களையும் ஜயிக்க எம்மறையவரும் வல்ல௮ரல்லசாயினர். 

இங்கனம் எல்லா மறையவரும் மெளனத்தை யடைகநதிருந்ததைக் கண்ட யாஞ் 

ஞவற்யெ முனிவர் சாமவேசம் படிக்குஞ சீடரைநோக்கி இவ்வசனத்தைக் கூறி 
னர் :--ஹே சாமவேதபாடிகளே 7 நீவிர் இக்கோக்க ளியாவறறையும் ஈமது செகத் 

இன்கண்ணே விசைவிற் கொண்டுபோய்விட்டு வாருங்கள். அன்றியும், சர்வப் 

பிராஹ்மணா்களையும் கோக்கு உரத்த குரலால் யாவரினும் ௮தகப் பிரஹ்ம வேத் 

தாவாய யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் சர்ப பிரா ஹ்மணர்களின் கோக்களையும் 

கொண்டு செல்கின்றனர் எனக் கூறுங்கள். இவவண்ணங்கூறிய யாஞ்ஞவற்யெ 

ரின் வசன த்தைக்கேட்டு அந்தச் சாமவேதம் படிக்கும் பிள்ளைகள் ௮வவண்ணமே 

eres Gor ஹ்மணர்களுக்குக் கூறி எல்லாக் கோக்களையும் யாஞ்ஞவற்கிய முனி 

வரின் ஆசிரமத்திற்கு ஒட்டிக்கொண்டு சென்றனர். அதன்பின்னர், அந்தப் 

பிசாஹ்மணர்கள் யாவரும யாஞ்ஞவற்கியாமீது கோபத்தை யடைந்தனர், ஜனக 

Teer Beir, UTTER ESOS WOLF SOOM கருத்திதுவாம் :--௮ர்த யாஞ்ஞவற் 
  

ச நிஷ்சம்--பதினாறு உளுர்தளவுகொண்ட ாற்றெட்டுப் பொன்சாணயங்கள் ஒருங்குற்ற 
ஒரு நாணயம்,



௫௩௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

இய முனிவர் ஒரேகாலத்தில் பிசாஹ்மணர்களுடைய அுக்கத்திற்கும், ஜனக ராஜா 
வின் சுகத்திற்கும் கா.ரணமாயினர். இதனால் அந்த யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் 
இப்பொருளைத் தெரிவித்தனர்: -சாக்யெ நாலுடையார் சப்த ஸ்பரிசா.இி விஷயங் 

களிடத்தே சுகதுக்கத்தை யங்கேரித்துளார். ௮,கனை நீங்கள் அங்கேரிக்கவேண் 

டாம் ; மற்றோ, தனது மனத்தின்கண்ணே சுகதுக்கங்களிருக்கின்றன வென்னும் 

இப்பக்ஷத்தை நீங்கள் ௮ங்கெரித்துக்கொள்ளுங்கள். ஏனெனின், யாது சி3ேகத் 

தோடுகூடிப சித்தமோ, ௮தன்கண்ணே சுகத்தினுற்பத்தி யுண்டாம்) ஜனக 
ராஜாவிற்குச் சுகம் உற்பன்னமான 2த2பால, எச்சித்தம் அவேஷத்தோாககூடிய 
தாமோ, அ௮தன்சண்ணே துக்க உற்பத்இயுண்டாம் ; பிராஹ்மணா்கட்குத் 

துக்கமுண்டானதேபோல. சுக.துக்கங்கள் விஷயங்களின் தர்மங்களாயின், யாவ 
ருக்கும் ௮வ்விஷயத்தினின்றும் சுகத்தினடைவே யுண்டாகவேண்டும். அல்ல, 

துக்கத்தினடை2வ யுண்டாகவேண்டும், இலர்க்குச ரகத் தினடைவு இலர்க்குத் 

அக்கத்தினடைவு என்னும் விஷமத்தன்மை சம்பவியாது, இவ்விஷமத்தன் 
மையோ, சரவ ஜீவர்கட்கும் அ௮னுபவமாம். அகையால, விஷயத்தின் தர்மங்கள் 

சுகதுக்கங்களன்றாம் ; மற்ற, பாய காசணமின்றியே இவ்வஸ்து இரமணீயம், 

இவ்வஸ்து ௮ரமணீயம் என்னுங் கற்பனையால் மனத்தின்கண் சுகதுக்கம் உண் 

டாம். ஜனமற்ற வனத்தின்௧ண்ணுள்ள விருப்பற்ற புருவூலுக்குத் தனது மனத் 

இனின்றுமே ஆண்டு ஆரந்தமுண்டாம். அர்நிர்ஜன வனச்இன்கண் இசாநின்ற 
இராஇக்குத் தனஅ௫ மனத்தினின்றுமே ஆண்டுத் அக்கத்தின் பிராப்தியுண்டாம். 
ஒரு விஷயத்தாலும் ௮வ்வனத்தின்௧ண் இசாநின்ற புருஷாக்கு௪ சுகதுக்கப் 

பிராப்தியுண்டாகாது. ஆகையால், மனமே சுகதுக்க ஆசிசயமாம், 

இப்போது துக்கத்தால் ஜனித்த பிசாஹ்மணர்களது குசோதத்தைக் காண் 

பிப்பாம் :--ஹே மைந்த! இங்கனம் கோக்கள் சென்றதைக்கண்டு கோபத்தால் 

௮ந்தப்பிசாஹ்மணர்களின் ஆசனங்கள் சலிக்கக்தொடங்கன, மீசைதாடிகள் 

அடித்தன, £ம்த்தர்சபஈதி வாயுட்சென்றஅ௫, மேற்றர் பந்தி கமுதட்டை யழுத்தி 

யது, பூத ஆவேசங் கொண்டவன் பலவகையாய்ப் புலம்பமலபோலக் கோபத்தோடு 

கூடிய சலபிராஹ்மணர் இசக்தத்தாற் பூரிக்கப்பெற்ற கேத் இரங்களால்கண்ணீர்விட் 

டனர், சிலமறையவர், பயித் இயகா.சரைப்போலப் பலவகையாயசப்தங்களைச௪ செய்த 

னர்.'இங்கனம, யாகமண்டபத்தில மகாகோசசப்தம உண்டாயது. பூசண சந்திரோ 

தயங்கண்ட கடல்கலக்கமுறுவதேபோலப் பிரா ஹ்மணாயாவரும் கலக்கமுடையவரா 

யிவ்வண்ணங் கூறத்தொடங்கர் :--வித்வத்பிரா ஹ்மணர்களாய ஈம்மியாவரையும் 
இர்த யாஞ்ஞவற்கெ னொருவனாகவேதாண்டி பவமதித்துச சென்றனன். ஆகை 
யால், ௩மஅ குலங்கள் இக்காசமாம். காம் படித்த படி.ப்பிக்கும் மகாசாலைகள் இக்காச 

மாம். ஈம ஜீவனங்களும் இக்காசமாம், அ௮.த்தியயனகாலத்தில் ஆரியருக்கு 

யாம்.ஆற்றியசேவையும் இக்காசமாம். ஈமதுவேதாக்தியயனமும் இக்காரமாம். வேத 

தீதையத்தியயனம் செய்யும் ஈமது சீடரும் இக்காரமாம். ஜே குழந்தாய் / இவ்வண் 
ணம், சர்வப்பிராஹ்மணர்களின் ௮வஸ்தையைக்கண்டு ற்வலசெனப் பெயரிய 

பிராஹ்மணர் மிகவுங் குரோ தமுடையவராய் யாஞ்ஞவற்யெ முனிவரின் சமீபத்தே



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப நிட ௪௩௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 4 3F 

UH இவ்வண்ணர் கூறுவாசாயினர்:--அடே குருசம்பிரதாயமற்ற தராசாரத்தை 

யூடைய யாஞ்ஞவற்கிய / பிராஹ்மணர்களாகய ஈம்மெல்லாருள்ளும் நீயொருவனே 

என்ன யாவரினும் ௮.இகவித்வானா? விட்டனை. ஹே யாஞ்ஞவற்கய !! உன்னிட 

தீதே வித்தையினாலோ அ௮தகத்தன்மையின்றாம் ) மற்றோ, லோபத்தாலும் கர்வச் 

தாலும் உன்னிடத்?தா எம்மினும் ௮இிகத்தன்மையுள௮. யாங்களியாவரும் ஹிச 

ண்யகர்ப்பருக்குச் சமானர், கர்வம் லோபம் முகலிப தோஷங்களற்றவர், சமதமா தி 

சாதனங்களோடு கூடியவர், தர்க்கரூப மனனடத்தியின் பொருட்டுப் பதினான்கு 
வித்தைகளையும் உணர்ந்தவர், (அசசதுர்த்தச வித்தைகளிவையாம்: --இருக்கு, 

யஜுர், சாமம், அதர்வணம் எனகான்கு வேதங்கள். க்ஷ, கற்பம், வியா 
கரணம், நிருக்தம், ஜோ இஷம், பிங்கலம் (சந்தோவிசஇ) இவையாறும் வேதாங்கவ 

களாம். மீமாம்சாசாஸ்இரம், நியாயசாஸ் தரம், புராணம், தர்மசாஸ்இரம என் 

னும் இவைகள் பதினான் க'வித்தைகளாம். ஆயாவேதம, தலுர்வேதம், காகதர்வ 

வேகம், ௮ரத்தசாஸ்இரம் இர்சான்கையும சேர்த்துப பதினெண்வித்தைகளாம்.) 

ஹே யாஞ்டிவற்கிய ! இப்பிரு திவியின்கண்ணே வெட்கமற்றயாவன்றான் பண்டித 

னாகான் ; மற்ரோ, வெட்கமற்றவன் பண்டி தனேயாவன் , பிரஹ்மத்தை யுணாந்த 

மறையவர்களாய நம்முள் வெட்கமற்ற 8 பண்டிதனாப?தயபோல. ஹே யாஞ்ஞ 

வற்கிய / மகாபலத் 2 தாடுகூடிப வாசுகமுதலிப சர்பபங்களை யாவன் கால்களால் 

மிதிப்பன், மூவுலகங்களையும் தூக்கும் காலகூடவிஷத்தை யோசசாதனையற்ற 

யாவன்றான் விழுங்குவன், ஓ௫கயெரியாநின்ற ௮சூனிபைக் கையிலைடுத் துக் 

கொண்டு யாவன் விீட்டிற்குட்செல்வன் ; ௮துபோல, இவ்வெல்லா மறையவரையும் 

உன்னையன்றியாவன்றான் கோபமடையுமாறு செய்விபபன்) மற்றோ, உன்னையன்றி 

யொருவனும் பிராஹ்மணார்களைக் 2காபமடையுமாறு செய்வியான். நீ யொருவனே 

கர்வம், லோபம், அ௮டக்கமின்மை முதலியவற்றோடு கூடியவனாய்ப் பிராஹ்மணர் 
களைக் கோபமடையுமாறு செய்வித்தாப். ஹே யாஞஞவற்கய 7? இவ்வெல்லாப் 

பிராஹ்மணர்களுள ஒவ்வொருவர் கோபத்தை படையினும, சம்பூரண ஜகத்தை 

யும் த௫க்கவல்லசாயின் கோபத்தோடுகூடிய இவர் யாவரும் உன்னைப்போல ௮ 

மப் பிராஹ்மணனை எங்கனம் தூயா ? மற்ற, அவசியம உன்னையழிபபர், 

ஹே சிஷ்ப! என்பனமுதலிய க$ூசவசனரூப பாணங்களால் ஆஸ்வலசெனப 

பெயரிய பிராஹ்மணர் யாஞஞவற்கெமுனிவரின் கர்ணங்களை (செவிகளை)ப் பிளா 

தனர். யினும், அந்த யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் சிறிது மாத்திசமும் கலக்கத்தை 

யடைக்திலர், கன்மழையபால் அடிபட்ட பாவ தம் கலக்கமுறுதேே2பால, யாஞ் 

ஞவற்யெ முனிவரும் கலக்கத்தை யடைரதிலர், மாருய் ௮றவலர் வசனத்தைக் 

கேட்டு ஈகைத்துக்கொண்டு ௮5 யாஞ்ஞூவ ற்கெ முனிவர் இவ்வசனத்தை ஆற்வ 

லசெனப் பெபரிய பிரா ஹ்மணா பொருட்டுக் கூறுவாராயினர் :--2ஹ ஆஸ்வலசே 7 

இந்தப் பிராஹ்மணாகளுடைய சமாஜத்தில் எந்த எந்தப் பிராஹ்மணர் பிரஹ்ம 

வேத்தாக்களோ, ௮ந்த ௮ந்தப பிராஹ்மணா பொருட்டு யானெப்போ தும் ஈமஸ் 

கரிக்கின்றேன்.



on ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஐந்தாவது 

சங்கை :--ஹே யாஞ்ஞவற்பெ / உனக்கா இங்கனம் பிராஹ்மணரிடத்தே 
சிச.த்தையிருக்குமாயின், சர்வப் பிரா ஹ்மணர்கட்குழமுரிய கோக்களை ரீ யேன் ௮ப 
கரித.துக்கொண்டாய் ? 

சமாதானம் :--ஜஹே ஆஸ்வலசே !/ சுவர்ணத்தோடுகூடிய கோக்களைக் கண்டு 
அக்கோக்களின்௧ண் எனக்கபிலாலை யபுண்டாயது) ஆதலின், யான் ௮வற்றை 
அபகரித்தனன் ) இதன்கண் ஏன்மறையவர் கோபமுறுன்றனர். ஹே ஆஸ் 
வலசே .! யான் இம்மறையவரின் கோக்ககாக்கொண்டு சல் 2வனாயின், இம்மறைய 
வர் என்மீது கோபித்தல் பொருந்தும். ஆனால், யான் இந்த மறையவர் கோக் 
களைக்கொண்டு செல்லவில்லை ; மற்றோ, ஜனகரசாஜா கோக்களைக் கொடுத்தனர் 
யான் கொண்டுசென்றனன். இதன்கண்ணே பிராஹ்மணர்கட்குக் கோபம் வாக் 
காரணமியாது ? இவ்விஷயத்தை நீர் ஈன்கு விசாரித்துக்கூறும். ஹே ஆஸ் 
வல? / இந்த ஜனகராஜா மிகுர் ச கன.முடையவர் ; இம்மறையவர் யாவருச்கும் 
உமக்கும் என்னைப் 2பாலத் தனத்தைவாங்க இச்சையிருப்பின், ஜனகராஜாவி 
னிடத்.இனின்றும் ரீவிர் யாவரும் தனத்தை வாங்கிக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் 
பொருட்டுத் தனங்கொடுபபதில் யான் ௮சசரைக் தடுக்கவில்லை ; ஆகையால், 

என்மீது கோபம்கொள்ளுதல் உமக்கு உ தமன்றாம். ஹே சிஷ்ய' இவ்வகையாய 

வசனத்தை யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ஆற்வலர் பொருட்டுக் கூறியபோது, ௮ந்த 

ஆஹ்வலர் கெய்சொரியத் தீ வளர்கலேபோலக் ௬லக்கத்தை மீண்டுமடைந்து, 
யாஞ்ஞவற்கெ , முனிவசோடு விவாகம் செய்ய உததேசித்து ௮வரளை நோக்க 

எட்டு வினாக்களைக் கேட்டனர். அவற்றுள், கான்கு வினாக்களின் பெயர் ௮ 
மோக்ஷமாம், நான்கு வினாக்களின் பெயர் சம்பத்சாம, அ௮வறறுள், சார்மிகளின் 
வாக்கு முதலிய ௮,த.இயா தமங்கட்கு அக்னி முதலிய ௮இதைவங்க 2ளாடுள்ள 

பரிச்சேதரூப மிருத்தியுவின் நிவிருத் தியின் சாதனமாய வாக்காதிகட்கு அக்னி 
யாதிகளோடுள்ள அபேதஞானம் மோக்ஷமெனப்படும். ௮வ்வபேதஞானததால் 
வாக்காதி அத்தியாத்மங்கட்கு ௮க்கினியாதி ௮இிதைவபாவ அடைவு வடிவபலம் 
௮இமோக்ஷ மெனப்படும். ௮வ்வஇ3மாக்ஷ ரூபபலத்தை விஷயம செய்வனவாய 
வினாக்களும் ௮திமோக்ஷ மெனப்படும, இழாய வஸ்துவின்கண் சிறிதுமாத்.இர 

சமான தர்மத்தைக்கொண்டு மேலாய பார்வைசெய்வது சம்பத்தெனப்படும் ; 

சொத்த அ௮ன்னத்தின்கண் ௮மிருத திருஷ்டியும், பிசாஹ்மணரிடத்தே விஷ்ணு 
திருஷ்டியும் செய்வதுபோலவாமென்க, அச்சம்பத்தைதை விஷயம் செய்யும் வினாக் 
களும் சம்பத்தெனப்படும். 

இப்போது நான்கு ௮திமோக்ஷ வினாக்களைக் காண்பிப்பாம் 2 ஆப0வலர் 
கூறல், ஹே யாஞ்ஞவற்கிய / இருத்.துவிக்காதி சாதனங்களோடு கூடியிருப்பி 
னும், அக்னி ஹோத்திராஇி கர்மங்கள் பரிச2சச பாலஜன்னிய பிசமாதரூப 
மிருத்தியவால் வியாப்தமாம். sons sap கூறிய கர்மங்களின் ௮னுஷ்டானத் 
தால் ௮சாஸ்இரிய இந்இரியா இகளின் கிருத்திகள் Cao gud, பரிச்சின்ன 
பாவஞானமின்றி நீங்கா. ஆசையால், (1) எர்.ச ஞானத்தால் யஜமானன் பரிச்சின்ன 
பாவத்தைப் பரித்தியாகம் செய்து அபரிச்சின்ன பாவரூபபலத்தை யடைவன் ?
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(9) ஜே யாஞ்ஞவற்கிய . பகலிரவு வடி.வகாலத்தால் சம்பூரண பதார்த்தங்கள் 

பரிச்சின்னமாயிருக்கும், ௮ப்பரிசசின்ன பாவத்தின் நிவிருத்தி எந்த ஞானத்தா 

ஓண்டாம் * (3) ஹே யாஞ்ஞவற்யெ ! சுக்லெபக்ஷம், இருஷ்ணபக்ஷம் என்னும் 

காலத்தால் சம்பூரண பதார் த்.தங்கள் பரிசசின்னமாயிருக்கும். ௮ப்பரிச்சின்னபா வ 

நிவிருத்தி எந்த ஞானத்தாலுண்டாம? (4) ஹே யாஞ்ஞவற்யெ . இக்.தூலசரீ 
ரத்தைப் பரித்தியாகம்செய்து நிராசெய அதகாசத்தின்கண் யஜமானன் எச்சாத 
னத்தாற் செல்வன் ? 

இப்போது இந்நான்கு வினாக்களி லுத்தரத்தைக் காண்பிப்பாம் :--யாஞ்ஞ 

வற்கிய முனிவர் கூறல், (1) ஹே ஆம்வலசே ! கர்மகாத்தாவாய யஜமானனுடைய 

அத்யாத்ம வாக்கு, ௮வவாக்கின் ௮தஇிதைவரூப அக்கினி, ௮வ்வாக்கன் ௮இ 

பஞ்ஞரூப ஹோதா என்னும் மூன்றன் ௮பேசத்தையும் விஷயம்செய்யும் ௮இி 

தைவ ௮.க்கனிரூப யலமானனுடைய வாக்கு யானாயிருக்கன்றேன் என்னும் ஹோ 

தாவின் இருஷ்டியானஅ, யஜமானனுடைய முதல் பரிச்சே.த ஜன்னிய மிருத்தியு 

வைத் தாண்டுதற்குச் சாதனமாம். (2) ஹே ஆஸ்வலசே ! யஜமானனுடைய 

௮த்தியாத்ம ௪௯, அச்சக்ஜாஈவின் ௮இதைவரூப சூரியன், ௮ச்சக்ஷவின் 

௮.தியஞ்ஞரூப ௮,த்வர்யு என்னும மூன்றன் ௮பேதத்தை விஷயம்செய்வதாய ௮இ 

தைவ சூரியரூப யஜமானனது சக்ஷ-௦ யானாயிருக்கின்றேன் என்லும் ௮த்வர்யு 

வின் திருஷ்டி யஜமானனுடைய இரண்டாவது பரிசசேத.த்ை நிவிருத்திக்கும், 

(3) CG ap ஆஸ்வலசே 1 யஜமானனது அ௮த்தியாக்மரூபப் பிராணன், அந்தப் 

பிராணனுடைய 3 Ben தவளுப வாயு, அந்தப் பிராணனுடைய ௮. இியஞ்ஞரூப 

உத்காதா என்னும் மூன்றன் அபேதத்தை விஷயம்செய்யும ௮திதைவ வாயுரூப 

பஜமானனது பிராணன் யானா௫ின்றேன் என்னும உத்காதாவின் திருஷ்டியானது 

யஜமானனுடைய மூன்றாவது பரிசசேதத்தை நீக்கும். (4) ஹே ஆஸ்வலசே / 
யஜமானனுடைய அத்தியா தமமாகிய மனம், ௮ம்மன த்தின் ௮தஇிதைவரூப ௪ந் 

இரன், ௮ம்மனத்தின் ௮தயஞ்ஞருப பிரஹ்மா என்னும் மூன்றன் ௮அபேதத்தை 
விஷயம்செய்யும் ௮இதைவ சந் இவடிவ யஜமானனது மனம் யானாகின்றேன் 

என்னும் பிரஹ்மாவின் திருஷ்டியின் மூமையால், யஜமானன் அகாசத்தின் 

கண்ணே செல்வன். ஈண்டுத் தஇருஷ்டிசப்தத்தால் யாண்டும் ஞானங்கவர்க, 

பரிச்சேசசப்தத்கால் 'பேதங்கவர்க. இருக்குவேதத்தையறிர்த பிராஹ்மணர் 

G ஹாதாவெனப்படுவர், யஜு5ர்வேதத்தையுணர்ந்த பிராஹ்மணர் ௮,ச்வர்யுவென 

ப்பவர். சாமவேதத்தையறிந்த பிராஹ்மணா் ௨ த்காதாவெனப்படுவர், மூன்று 

வேதங்களையும் அறிந்த பிசா ஹ்மணர் பிர ஹ்மாவெனப்படுவர். இக்கரான்கு 

இருத்.துவிக்குகளும் யாகத் தச்செய்விப்பவர் ஆவர். யாகத்ை தீச்செய்யும் க்ஷத் 

இரியாதியர் யஜமானசெனப்படுவர். ஹே சிஷ்ய! இங்கனம் அதிமோகுரூப 

கான்கு வினாக்களின் உத்.தர.த்தை யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் கூறியவுடன் அவ்வாஸ் 

வலர் மீண்டும் ச%பத்துருவ சான்கு வினாக்களைக்கேட்டனர். ஆஸ்வலர் கூறல் :-- 

1) ஹே யாஞ்ஞவற்கெ '@ ஹாதாவின் சம்பத் துருவ ஞான த்தால் யஜமானளுக்கு
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எப்பலத்தினடைவுண்டாக். (9) அ௮த்வாயுவின் சம்பத் துருவ ஞானத்தால் யஜ 
மானனுக்கு எப்பலத்தின் ௮டைவுண்டாம். (9) பிரஹ்மாவின் சம்பத்துருவ 
ஞானத்தால் யஜமானனுக்கு எப்பலத்தினடைவுண்டாம். (4) உத்காதாவின் சம் 

பத்துருவஞானத்தால் யஜமானஸுக்கு எப்பலத்இன் பிராப்தியுண்டாம், 

இப்போ இர்கான்கு வினாக்கட்கும் உத்தாத்தைக் காண்பிப்பாம் :--யாஞ்ஞ 
வற்கய முனிவர் கூறல் :--(1) ஹே ஆஸ்வலசே ! யாலஜா, வாறொ,மாஈவாகறா, 

WANs என்னும் மூன்று மக்இரங்களில் மும்மைச் சங்கையுளது. மூவுலகத்தின் 
கண்ணும் மும்மைச௪ சங்கையுளது, மும்மைச௪ சங்கைரூப சமானதர்மத்தைக 

கவார்து ஹோதாவானவர் யாஜ்யாஇி மூன்றுமந்திரங்களை மூவுலகவடிவமாய்க் 

காணின், ௮ர்க ஹோகதாவின் சம்பத்துருவஞானத்தால் யஜமானனை மூவுலடன் 
ஜயரூபபலம் அடையும். **யஜ” (வேட்குதி) என்னும் ஏவுதலின்பின் படிக் 

கப்பட்ட மந்திரத்தை யாஜ்யாவென்பர், «my Oss” (கூறுஇ) என்னும் 
ஏவுதலின்பின் படிக்கப்பட்ட மந்திரத்தைப் புரோனுவாக்கியாவென்பர், ஒரு 

சுவாசத்தால் படிக்கப்பட்ட மந்திரத்தை “Vast” பவென்பர். (9) ஹே 

ஆஸ்வலரே? அ௮த்வர்யு அ௮க்கினியின்கண்ணே ஹவனம் செய்யும் ஆஹுத 
கள் ஒளியுடைமை, சப்கழுடைமை, €ழ்ச்செல்கை யுடைமை என்னும் ரூபத் 

தால் மூவகையாம், எங்கனம் ஆஹஇகளிடத்தே ஒளியுடைமை முதலிய 

தர்மங்களிருக்குமோ, ௮ங்இ*ம் தேவலோகம், பிதாலோகம், மனுஷ்யலோகம் 

என்னும் மூவுலகன்கண் ணும் ஒளியுடைமை முதலிய தர்மங்களிருக்கும். a 

வொளிர்வுடைமை முதலிய சமான தாமங்களைக் கவர்ந்து ௮வ்வத்வர்யு அவ்வா 

ஹாுதிகளைச் தேவ?லாகாதி ரூபமாய்ப் பார்பபராயின், அ௮த்வர்யுவின் சமபத் 

துருவ ஞானத்தால் யஜமானனுக்குத தேவலோகம், பிதுர்லோகம், மனுஷ்ய 

மலாகம் என்னும் மூவுலகங்களின் ஜயரூப பலங்கிடைக்கும், (8) ஹே ஆஸ் 

வலசே . விருத்தி ரூபத்தால் மனம் ௮ரந்தமாம். விஸ்வே தேவதைகளும் அநந்த 

சாவர். அவ்வரஈதத் கன்மைவடிவ சாமானிய தர்மத்தைக் கவர்ந்து பிரஹ்மா 

வானவர் மனத்தை விற?வதேவதாருபமாய்ச் சிந்தனை செய்வராயின், அந்தப் 

பிரஹ்மாவின் சம்பத்துருவ ஞானத்தால் யஜமானனுக்கு ௮ஈர்த பலத்தின் ௮டை 

வுண்டாம். (4) ஹே ஆஸ்வல?ச ! உத்காதாவானவர் கானமசெய்த யாஜ்யா 
புசோனுவாக்யா ஸஸ்யா வென்னும் மூன்று மச்இரங்களையும் உக்காசா பிராணா 

பானவியான ரூபமாய்ப் பார்க்கின், அ௮வ்வுத்காதாவின் சம்பத் துருவ ஞானத்தால் 
யஜமானனுக்கு பூ, புவ, சுவ என்னும் மூன்று லோகங்களின் ஐயரூபபலம் உண் 

டாம். ஹே சிஷ்ய! இங்கனம் யாஞ்ஞவற்குப முனிவர் ஆஸ்வலரின் எட்டு 

வினாக்கட்கும் விடைபகசவே ௮2 அஸ்வலர் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவசை ஜயிக்கத் 
தன்னிடத்தில் ஆற்றலைக் காணாதவசாய் வெட்கத்தை யடைர்து யாஞ்ஞவற்கிய 
சோடு விவாதம் செய்விக்க ஆர்.த்தபாகரென்னு மறையவரின் முகத்தை நோக்குக் 
கொண்டு மீண்டுக் தாம் வினாுதலை விட்டனர். அதன்பின்னர் ௮வ்வார்த்தபாகர் 

யாஞ்ஞவற்கிய முனிவசைகோக்கி வினவுவாராயினர். ஆர்த்சபாகர் கூறல் -- 
ஹே யாஞ்ஞவற்கயே ! சரகங்களெ த.துணையின ? ௮.இக்செகங்கள் எ த்.துளேயின ?
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். - 44] 

யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் :--சரகங்கள் எட்டாம், ௮இக்செகங்களெட்டாம். அர்த்த 
பாகர் கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவறகூய ./ ௮வவெட்டுக் சஇரகங்களெவை ?, ௮வ்வெட்டு 

௮.இக்செகங்களெவை ? யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் :-ஹே ஆர்த்தபாகசே.! «Garg 

இசம் (1) துவக்கு (8) சக்ஷு (8) இசசனம் (4) கிசாணம் (8) மனம் (0) வாக்கு 

(7) ஹஸ்தம் (6) என்னும் இவ்வெட்டிர் இரியங்களும் ஜீவரைக் கட்டுப்படுத்தும். 

ஆகையால், இவ்வெட்டும் ரெகங்கள் எனப்பெறும், சப்தம் (1) ஸ்பரிசம் (9) ரூபம் 
(3) இசசம் (4) கந்தம் (5) இச்சை (0) சாமம் (7) இரியை (8) என்னும் இவ்வேட் 

டும் சுசோத்திராதி எட்டு இந்இிரியங்களின் முறையினுற்ற விஷயங்களாம். இச் 

சப்தாதி விஷயங்களின் றிக் கேவலம் சுரோத்திசாதி இர்இரியங்கள் ஜீவசைக் கட் 

டுப்படுத்தா, மற்றோ, சப்தாது விஷயங்களோடுகூடிய சுரோத்திசாஇ இந்இிரி 
யங்கள் ஜீவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டின் காரணங்களாம், ஆகையால், சப்தாதி 

எட்டும் ௮இக்கரக மெனப்பெறும், 

இப்போது இப்பொருளையே வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் :--6ே ஹ 

ஆர்த்தபாகே / பிரசித்தமாய சமுத்தாகதின்கண் அடைந்த புருஷனை மகாம் 

முதலிய கிரகங்கள் பக்ணம் செய்துவிடும், அம்மகராஇ இரகங்களை அவற்றி 

னும் ௮இ௪ பலம்வாய்ர்த திமிங்கலாதி ௮தஇக்செகங்கள் பக்ஷணம் செய்யும். 

அதுபோலச் சம்சாரரூப சமுத்தித் தன்கண் அஷைத்த ௮ஞ்ஞானியைச் சுரோத் 
இராத இந்திரியரூப இரகங்கள் பக்ஷணம் செய்யும், கருத்திதுவாம் :--ஜீவ 
னைச் சுசோத்துராஇி இந்திரியங்கள் தமததீனம செய்யும். அதச் சுரோத்தி 

சா.இ இர்திரியரூப சரகங்களைச் சப்தாதி விஷயரூப ௮.இக்செகங்கள் பக்ஷணம் 

செய்யும். கருத்திதுவாம் :--சப்காதி விஷயங்கள் «Crs Sor Oa Shum 

களைத் தமததீனமாக்கும், இது2வ அவற்றின் பக்ஷணமாம். ஹே ஆர்த்த 

பாகசே / பூனையான.து எலியைக் கவர்வதேபோலச சுசோத்திராதஇி இர்திரியங்கள் 
இச்சவளை த் தங்கள் வயம்செய்து கொள்ளும. செம்படவன் ஜலத்தின்௧ண் உள்ள 

மீன்களைக் கவர்வதேபோலச் சப்தாதி விஷயங்கள் சுசோத்திராதி இந்்இரியங் 

களைத் தழுதுவயம் செய்யும். ஹே ஆர்த்தபாகமே? பிசாசுமுதலிய செகங்களாற் 

பீடிக்கப்பட்ட இப்புருவன் தனது இதத்தையும் அ௮௫தெச்தையும் ௮றியாததே 

போலச் ச ரோத்திராஇ இர்இரியங்களின் ௮தீனமான இச்£வன் தனது மோக்ஷ 

ரூப இதத்தையும் பர்தரூப ௮கிதத்தையும் பாரான். ஹே .ஆர்த்தபாகசே / ஒரு பல 

வானாய புருஷனால் கட்டப்பட்ட மகாமானு எவனையும் கொல்ல இச்யோது ; 

ஆயினும், ௮ப்பலமுடைய புருஷவடிவ ௮.தஇிக்கரகத்தால் ஏவப்பட்ட ௮ம்மகரம் 

அர்நிய புருஷனை யடிக்கும் பொருட்டு மூயலும். ௮து போலச் சுசோத்தராத 

இக். இரியரூப கிரகங்கள் ஜீவர்களைக் கட்டுப்படுத்த இசசியாவாயிலும் சப்தாதி 

விஷயரூப ௮இக்செகங்களின் வயப்பட்டனவாய்ச் சீவர்களைக் கட்டுப்படுத்த 
முயலும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! யாஞ்ஞவற்கிய மூனிவசானவர் ௮ஷ்ட இரகங்களை 

யும் அஷ்ட அ௮திக்செகங்களையும் கூறியது சம்பவியா.து, ஏனெனின், அந்நிய 
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௯௪௨ பரி ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

சாஸ் இரத்இன்கண் 606.து சாமேர்திரியங்கள், 806.து ஞானேர்இரியங்கள், ஓ.ர்தக் 

காணம் என்னும் பதினோரிர்திரியங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றிற்கு விஷயங் 

களும் பதினொன்றே கூறப்பட்டுள்ளன. அந்ழாற்கு முரணாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே மைந்த! இந்திரியங்களும் விஷயங்களும் பதினொன்றாம். 

அயினும், சுசோத்திராகி எட்டு இர்இரியங்களின் பிரதானத் தன்மையையும், 

சப்தாதி எட்டு விஷயங்களின் பிரசானத் தன்மையையும் சுவர் து யாஞ்ஞவற்யெ 
மூனிவர் எட்டுக்செகங்கள் எட்டு ௮௫இக் இரகங்கள் எனக்கூறினார். ௮ல்லது, துவக் 
இக்திரியத்தின்கண்ணும் ஹஸ்த இக்திரிய த்.தின்கண்ணும் பாதம் பாயு உபஸ்தம் 

என்னும் மூன்றற்கும் உள்ளடக்கமாமென உடன்பட்டு அம்முனிவர் எட்டுக் இர 

கங்களையும் எட்டதிக்கெகங்களையும் கூறினர். ௮வற்றினுள்ளும் உபஸ்த இந்திரி 

யத்திற்குத் துவக்கிர்திரியத்தின்கண் உள்ளடக்கமாம். ஏனெனின், அுவக்கர் 
இரியம் உடம்பு முழுதும் வியாபகமாம் ; ஆதலின், ஸ்இரீயின் சம்பந்தத்தால் 
உபஸ்தத்இன்கண் உண்டாமின்பம் ஸ்பரிசத்தானே யுண்டாயதாம். அகையால், 

அவ்வின்பம் துவக்கித்துிரிய த் சால் உண்டாயதாம். இர்நெறியே உபல்தத்திற்குத் 

துவக்கர் இரியத்தின்கண் உள்ளடக்கமாம். பாத இர்இரியத்தாற் செல்கை வடிவக் 

இரியை யுண்டாம். பாயு விர்.இரிபத்தால் மலபரித் தியாக வடிவக்கரியை யுண்டாம், 

ஹஸ்த இந்இரியத்தால் கவர்.தல் வடிவக்கிரியை யுண்டாம். இங்கனம் கிரியை 
யின் சாதனத்தன்மை மூன்றன்கண்ணும் சமானமாம், கையால், பாயுவிற்கும் 

பாதத்திறகும் ஹஸ்த இரதிரியத்தின்கண் உள்ளடக்கமாம். அல்லது, எக்கால் 

பாயு இக்திரியத்திற்கு மலபரித்தியாகளூப வியாபாச முண்டாமோ, பாத இந்திரி 

ய;த்திற்குக் கமனரூப வியாபார முண்டாமோ, ௮க்கால் ஹஸ்த இரகிரியத் திற்கு 

வளை தல் நிமிர்தல் வடிவ வியாபாரம் ௮வ௫யமுண்டாம். ஆகையால், இஃதறியப் 

பெறும் .--பாயு பாதம் ஹஸ்தம் என்னும் மூன்றிற்கும் நாடிகளின்கட்டுசு சமான 

மாம், அ௮க்காடிக் கட்டின் சமானத் தன்மையைக் கவர்ஈது யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் 

பாயு பாதங்களை ஹஸ்தத்தின்கண்ணே யடக்கிக்கூறினர். (1) ஹே சிஷ்ய! 

இங்கனம் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ஆர்த்தபாகரது வினாவின் விடையை விளம் 

பவே அ௮வவார்த்தபாகர் மீண்டும் வேறு வினாவக்தொடங்கினர். ஆர்த்தபாகர் 

கூறல்:-ஹே யாஞ்ஞவ paw ! ஹிசண்யகர்ப்பாமு தலாயுளள ஐட ௮ஜடப்பிரபஞ்சங் 

களை இர்.தக்செச ௮ இக்ெகருபமிருத்தியு பகூணம் செயயும்; ஆகையால், சம் பூரண 
ஜகத்தும்ரெக ௮இக்ரெகரபமிருத்தியுவின் ௮ன்னமாம். ௮ம்மிருத்தியுவும் எத்தே 
வதைக்கன்னமாமோ ௮ த்தேவதை யீண்டுயாதாம்? கருத்திதுவாம் :-சரக ௮ இக்க 

கரூப மிரு தீதியுவைப் பக்ஷணம்செய்யும் வஸ்துவேறொன்றுண்டா ? ever Beary 2 

வேறொன்றத்்தகையதுண்டெனின் பக்ஷணம் செய்யுமதுநித்தியமா ? ௮நித்தியமா? 

நித்இயமென்னின் துவைத ௮டைவுவரும். ௮நித்தியமென்னின் ௮வ்விரண்டாவ 

தைப்பக்ஷணம் செய்வதாய மூன்றாவகொன்றையுடன் படவேண்டும், ௮ம்மூன்றாவ 
தைப் பக்ஷணம் செய்ய நான்காவகொன்றையுடன் படவேண்டும். என இங்கனம் 
அநவஸ்தா தோஷவடைவுண்டாம். சரக ௮திக்ரெகரூப மிருத்தஇயுவைப் பகணம் 
செய்யும் வஸ்.து வேறொன். றின்றென்னின், மோக்ஷப் பிராப்தியின்பொருட்டு சானா



அத்தியாயம்] யஜுார்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௪௪௩ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4 4- 3 

வகையாய் முயலுதல் பயனில்கூற்றையன்றோ மருவும் ? யாஞ்ஞவற்பெ முனிவர் 
கூறல் :-ஹே ஆர்த்தபாகசே.! சர்வபதார்த்தங்களையும் பகணஞ் செய்யும் ௮க்க 

னியை ரீரானது பக்ஷிப்பமேதபோலச சர்வஜகத்தையும் பக்ஷணஞ்செய்யும் செக 

வி இிக்ரெகரூபமிருத்தியுவை ஆன்மசாக்ஷ£ த்காரம்ப-்ஷிக்கும். ஆகையால், மோக்ஷ 

அ௮டைவின்பொருட்டு முயலுதல் பயனில் கூற்றை மருவாதாம், தேற்றாம்பொடி 

£ீரின் கண்ணுள்ள மண்ணை நீகதெதானும் நீங்கும, தேற்றாம்பொடியை நீகக 

வேறொருசாதன அ௮பேகைஷயின்றாம் ; அதுபோல, மகாவாக்கய ஜன்னிய ௮ந்தக் 

காண விருத்திரப ஞானமானது காரியசசத ௮ஞஞானத்தை நீக்குத்தானும் தானா 

சுவே நீக்கிவிடும். அத் ஞானறீக்கதஇன்சண் வேறொரு சாதன அபேக்ஷையுண் 

டாவ ன்றாம் ) ஆகையால, துவைத அடைவும் அவஸ்தையும் ஆய இருவகைக் 

தோடமுமின்றாம. (2) ஹே சிஷ்ப / இ௫கனம் யாஞஞவறகய முனிவர் இசண்டா 

வது வினாவிற்கு விடைபகா?வ ௮வ்வார்ததபாகர் மீண்டும் மூன்றாவது வினாவைக் 

கேட்டனர். ஆர்த்தபாகா கூறல் '—G ap பாஞஞவற்கிய / எக்கால் பிரஹ்மத்தை 

My COT 1 15D BMT OT ஸ்.தூலசரீ ரத்தைப பரிததயாகம செய்வனோே,௮க்கால் பிஹ்மத்தை 

யறிர்தவனது பிராணன் அஞ்ஞானியின் பிராணனைப்போல லோகார்தாத்தின் 

கண்ணே செல்லுமா ? அல்லது செல்லாதா ? செல்லுமென்னின், ௮ஞ்ஞானிக்கு 

லோகாந்தரத்தின்கண் மீண்டும வேறுசரீர அடைவு உண்டாவ?தபோலப் பிரஹ் 

மத்தை யறிக்தவனுக்கும் லோகாஈதர த.இன்கண் மீண்டும சரீரபபிராப்தியுண்டாம். 

செலலாதென்னின், சரீரதஇன்கண் ண பிராணன் நிறக 2வ மிருத்தியு உண்டா 

காது; ஆகையால, பிரஹ்மத்தை புணாஈதவனது சரீரத்தின்கண் ணொருகாலும் 

மாணவியவகாரம் உண்டாகலாகாது. பிராரப்த காமகாசததின்பின் பிரஹ்மத்தை 

யுணர்நதவன ௮ தேககதின்கண் யாவருக்கும் மாணவியவகா.ரம தோற்றுகின்றது. 

யாஞ்ஞவற்கொ கூறல :--2ஹ ஆர்த்தபாகசே ! பிரஹ்மத்தை யுணாஈதவனது 

பிசாரபதகர்மம் எப்போது ச்ஷ்யமா?மா ௮பபோது அந்தப் பிசஹ்மத்தை யுணாந் 

தவனது பிராணன் சரீரதஇனின்றும வெளியே செல்லாது. மற்றோ, இசசரீசத் 

துள்ளேயே இலயத்தையடையும. கருத் இிதுவாம் :--அவித்தை காமம் கர்மம் 

என்னும் மூன்றும பிராணனுடைய லோகாரதரகமனத்தின்கண்ணே காரணமாம். 

அம்மன் றும் பிரஹ்மத்தை யறிஈதவனுககு .ஆன்மஞானத்தால நீங்கியிருக்கின் 

றது, ஆகையால், பிரஹ்மத்தையுணாஈத புருஷனுடைய பிராணன் லோகாந்தாத் 

இன்சண்ணே செல்லா. அகையால், பிரஹ்மத்தையுணர்ஈத புருஷனுக்கு அஞ் 

ஞானிக்கேபோல மீண்டும் சரீரபபிசாபதி யுண்டாவதின்றாம. ஸ்தூலசரீர த்தோடு 

பிராணசம்பர்தமற்று நிறறலைமசணமென்பா. ௮சசம்பந்தமறல் பிராணனது இல 

பத்தானும் சம்பவிக்கும. ஆகையால, ௮றிஞனது சரீரத்தின்கண் மாணவியவ 

காரமும் சம்பவிக்கும். 

சங்கை :-பிரஹ்மத்தை பறிர்தவனது பிராணன் சரிரத்தினின்றும் 

வெளியிற் செல்வ தில்லை மற்ற, gir ததள்ளே இலயத்தையடையும் என்னும் 

இவ்விஷயம் அறிந் துகொள்வது யாங்கனம் ?



௪௫௪ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

சமாதானம் :--உயிர் த திருக்கும் ௮வஸ்தையின்க௧ண் அ௮த்தியந்தம் இளைத் 

இருக்கும் சரீரமும் மரண த் இின்பின்னாப் பேரிபைப்போல விம் தூலபாவீத்தை 
படையும். அர்த ஸ்தூலத் தன்மையின் காரணம் வேறொரு பதார்த்த மமன்றாம். 

மற்றோ, தனஞ்சயனென்னும் பிராணனே அர்த ஸ்.தாலத்தன்மையின் காசணமாம்; 

ஆகையால், மரணத்தின்பின்னர்ச் சரீரத்தின் விலகூண ஸ்.தூலத்தன்மைவடி.வ 

ஹேதவினால் சரீசத்தின்கண் பிசாண இலயத்தின் ௮னுமானமாம். 

சங்கை :--பிசஹ்மத்தை யுணர்க்தவனது பிராணன் லோகாந்தாத்தின் 
கண்ணே செல்லாது என்பதன்கண் யாது பிரமாணமுளது ? 

சமாதானம் :--இப்பொருளின்௧ண் சா௯நாத் பகவதயாய சுருதி மாதாவே 
பிசமாணமாம். ௮ஃதிஃதாம் :-- 

 குவதவறி *ரஷறிசா? ஷொலஸமாகலூா$ 

வற ஷாயணா$ வற ௩94௦ வராவஜாஹு௦ ,மஅஹி,? 

பொருளி.துவாம் :-- ஆறுகள் கடலின்கண் இலயத்தை யடைவ?தபோலப் பிரஹ் 

மத்தையுணர்ந்தவனது ப.இி'2னாரிஈ் இரியங்களும் பஞசப்பிசாணன்களும் ஆய இப் 
பதினாறு கலைகளும் ௮இஷ்டானபுருஷனிடத்தே தோற்றுநிறகும் ) ௮வவ,இஷ் 

டான புருஷனிடத்தே இலயத்தையடையும். அகையால, பிசஹ்மத்தை யுணர்க 

தவ.லனுடைய பிராணன் லோகாந்தாத்தின்கண்ணே செல்வதில்லை. பிரஹ்மவேத் 
தாவின் பிராணலும் லோகார்த.ரத்இன்கண்ணே செல்லுமாயின், பிரஹ்மவேத்தா 

விற்கும் ௮ஞ்ஞானியைபபோல ௮வ௫யம் வேறு சரீசப்பிசாபதியுண்டாம். மீண்டும் 
மீண்டும் சரீ சத்தைக் தரிப்பவனுக்கு மோக்ஷப்பிராப்தி சம்பவியாது ) ஆகையால், 
பிசஹ்மத்தை யுணர்ந்தவனது பிராணன் லோகாகசாத்தின்கண்ணே செல்லா. 

(3) ஹே சிஷ்ய! இக்கனம் யாஞ்ஞவற்யெமுனிவர் மூன்றாவ.அ வினாவிற்கு விடை 

பகாந்தபோது அ௮வ்வார்த்தபாகா மீண்டும நான்காவது வினாவைச் செய்தனர். 

ஆர்த்தபாகர் கூறல்:--ஹே யாஞ்ஞவற்கிய ! எக்கால் அர்தப பிரஹ்மத்தை 

யுணர்க்த புருஷன் வி?தக2மாகூச்தை யடைவனோ ௮க்கால் ௮வன் எவ்வஸ்௮ 
வைப் பரித்தியாகம்செய்யான் ? கருக்திதுவாம் :--ஜீவன் முக்தியவஸ்தையைப் 

போல, ஆண்டு எஞ்சியதாய் துவைதத்தின் இலயமாமா * லுல்லது எஞ்சுத 

லின்றித் துவைதத்தின் இலயமாமா ? என்பதாம். யாஞ்ஞவற்கெய முனிவர் 

கூறல் :--ஹே ஆரத்தபாகசே ! மற்றெல்லாப் பதார்த்தங்களும் முக்தபுருஷனைப் 
பரித்தியாகம்செய்யும் ; ஆனால், வாமதேவாதஇ காமங்கள் முக்தபுருஷரைப் பரித் 

இயாகம்செய்யா, வாமதேவாஇி முக்தபுருஷர் நாமரூபக் இரியைவடிவ பேதப் 
பிசபஞ்சத்தினின்றும் முக்தசாயுள்ளார் ; ஆதலின், உண்மையாய் அம்முக்தபுருவ 

ரிடத்தே வாம?தவாதி சாமங்களின் சம்பந்தம் சம்பவியாது. ஆயினும், இலெள 
கெபுருஷர் இட்போது வாமதேவாதி முக்தபுருஷரின் வாமதேவாதி காமங்களைக் 
கவர்வர். ஆதலின், இலெளகெபுருஷரின் இருஷ்டியால் மோக்ஷ அவஸ்தையின்கண் 

முக்தபுருஷர்கட்கு வாமதேவாதி ராமங்களிருக்கும், அம்முக்தபுருஷரின் சாமக் 
கள் அநக்தமாம். அங்கனமே, விற்வேதேவதைகளும் ௮ரர்தமாம் ) ஆகையால்,



அத்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௪௪௫ 
- தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4-45 

எப்புருஷன் ௮வவரந்தராமங்களில் ௮ஈர்தவிற்வேதேவரை ௮பேதந்தனை செய் 

வனோ, அப்புருஷனுக்கு அகந்தபலத்தின் பிராப்தியுண்டாம். (1) ஹே சிஷ்ய! 
இந்ரான்கு வினாக்களையம ,தர்த்தபாகர் ஞானிகள் விகயத்தே செய்தனர், இர 
நான்கு வினாக்கட்கும் யாஞ்ஞஜவற்கெ முனிவர் விடை கூறிவிடவே, ௮வ்வார்த்த 

பாகர் மீண்டும் ௮ஞ்ஞானிகள் விஷயத்தே சாவது வினாவைக் சேட்டனர். 

ஆர்த்தபாகர் கூறல் :-ஹே யாஞ்ஜிவற்யெ ! எக்கால் இச்சீவர்கட்கு மாணா 

வஸ்தை புண்டாமோ, ௮க்கால் இச்£வர்களின் ௮.த்தியாத்மரூப areas Sewer 
௮, இதைவரூப அக்கினியை யடையும். ௮த்தியாத்மரூபப் பிராணன் ௮இைவரூப 

வாயுவையடையும். அ௮த்தியாத்மரூப நேத்இிரேரதிரியம் ௮ இைவரூப சூரியனை 

யடையும். ௮த்தியாதமரூப சு ரோத்திரேரதிரியம் ௮தஇதைவரூப இசைகளையடை 
யும். அதிதியாத்மரூப மனம் ௮தஇிதைவரூப சந்இரனையடையும், அத்தியா த்மரூப 

சரீரம் ௮ இதைவரூபப் பிருஇிவியை யடையும், சரீரத்துள் இசாநின்ற ௮த்தியாதம 
ரூப ஆகாசம் ௮திதைவரப பாய அகாசத்தை யடையும். சரீ. ரத்தின்கண் 

இராகின்ற ௮.த்தியாத்மரூப ரோமம் ௮இிதைவரூப ஒஓளஷஇகளையடையும். சரீரத் 
இன்கண் இராரின்ற ௮த்யாத்மரூப கேசம் ௮இதைவரூப வனஸல்பஇகளையடையும், 

௮த்தியாத்மரூப உதிரமும் விரியமும் ௮ இசைவரூப ஜல.த்தையடையும். இங்கனம் 

“oh ௮த்தியாத்மரூப இர்திரியங்கட்கும் தமது ௮திதைவரூபத்தின்சண் இல 

யத்ைக்கண்டு கொள்ளல்வேண்டும். ௮க்னி முதலிய தேவதைகளை .தசிரியாத 
தாய்த் தத்தம் வியாபாரத்தைச் செய்யாத விதுவே மாணகாலத்தின்கண் வாக்காதி 

இர்திரியங்கட்கு ௮க்கினி முதலியவறறின்கண் இலயமாம். இங்கனம், மாணகாலத் 

தன்கண் சம்பூரண வாக்குமுகலிய இந்இரியங்கட்கு இலயமுறவே இவ்வஞ்ஞானி 
ஜீவர் எதனைப்பறறிப பாலோகத்தின்கண் சுகதுக்கங்களை யனுபவிட்பர்? Cap 

இஷ்ய ! இங்கனம், ஆர்த்தபாகர் வினாவைக்சேட்டு, ௮ரத யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் 
௮ந்தவினாவின் பொருளை இரகசயமென நினைந்து சபையின்கண்ணே அந்த வினா 
வின் விடையைப் பகாரஈதிலர்) மற்றோ, அர்த்தபாகரின் கையைக் கைப்பற்றித் 

தனித்தலிடத்தே அழைத்துச்சென்று அவ்வினாவின் விடையைக் கூறுவாசாயினர். 

சங்கை :.-ே ஹ பவன் / இவ்வார்த்தபாகரின் வினாக் கர்மவிஷபகமன் sap ? 

இனியாஞ்்_ஞவற்கெ முனிவர் சபையின்கண் இருர்?த பிரஹ்மவித்கையை உப? 

சிப்பன்றோ ? ஆகையால், பிரஹ்மவிததையைப் பார்க்கிலும் கர்மலித்தை ௮தி 

ரகசியமாம் எனவன்றோவாம். 

சமாதானம் :--ஹே மைந்த / பிரஹ்மவித்தையைக் காடடினும் கர்மகித்தை 

இரகூயமாமென்னும் இக்கருத்துபற்றி யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் ஆர். த்தபாகரை 
ஏகாந்த தேசத்தின்கண் ௮ழைத்துககொண்டு சென்றிலர் ; மற் 20, இக்கருத்அப் 

பற்றி யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் ஆர்த்த பாசகசை ஏகாந்த தேசத்தின்கண் அழைத் 

அச் சென்றனர், 

இப்போது ௮ச்கருத்தைக் காண்பிப்பாம் :-மாணத்தை யடைந்த Gh 

ஞானிகள் தங்கள் புண்ணிய பாவரூப காமங்களின் ௮னுசாசமாய்ப் பரலோகத்



௪௪௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

இன்கண்ணே சுகதுக்கங்களை யடைவர். இவ்வார்த்தை பாலகர்முதல் கோபாலா 

பரியந்தம் யாவருக்கும் பிரசித்தமேயாம், ஆகையால், பிரசித்த அர்த்தத்தை 

யான் வித்வான்௧ளின் சபையின்கண் விசாரம் செய்யின், இவ்வார்த்தபாகரது 
வினாுவின்௧ண்ணும் எனது விடையின்கண்ணும் துச்சத்தன்மை யடையும், 
கருத்திஅவாம .--சபையின்௧ண்ணுள்ள சாவ வித்வான்௧ளாய மறையவர்களும் 

எம்மிருவசையும் நோக்கி ஈசைசெய்வர், உண்ணலாற் ப௫ிதீர்தல் என்பது 

யாவரும ௮றிக்த?த யன் 2றோ ? மதிமான்கள் நிறைந்த சபையின்கண்ணே சென்று 

ஒருவன் எ.தனாற் பசிதிரும் எனவினவின் அதைக்கேட்ட தரறிஞன் உண்ணலாற் 

பபசிதீரும் எனவிடைபகரின், ஆண்டு வினாவியோனையும் விடையளித்தோசையும் 

யாவரும் கோக்க ஈகையாடுவர். அதுபோல, எம்மிருவருககும் சபையின் 

கண் ஈகைப்புண்டாமென நினைத்து, யாஞ்ஞவறகய முனிவர் ரத்தபாகரை 

ஏகாந்த தேசத்திற சழைத்துச௪ சென்றனா, இப3போது யாஞ்ஞவற்கியரின் 

விடையைச் காண்பிபபாம :--யாஞஞவறடுப முனிவர் கூறல்: -ஹே தாததபா 
கே! உயிர்த்து வாழும் ௮வஸ்தையில இவவஞ்ஞானிகள் புண்ணிய பாவ 
அ௮னுசாசமாய்ச சுகதுககங்களை யலுபவிபபா. அதுபோல, மசணமடைந்த 

பின்னரும் இவவஞஞானிகள் பூவ புண்ணிய பாவரூப காமங்ககா யாசிாயித்து 

சுக.துக்கருப பலன்களை யனலுபவிபபர். இபபோது இபபொருளையே வெளிப் 

படையாய்க் காண்பிபபாம :--மீஹ ஆர்.ததபாகரே / யாவன் பாவியாயிருககன் 

ரூனோ, அவன் ஈரகத்தை யடைவன், யாவன் புண்ணிபவானாபிருக்கின்றானோ, 

அவன் ?தவபாவத்தை யடைவன். யாவன புண்ணிய பாவரூப இரண்டு கர்ம 

களையு முடையவனாவனோ, ௮வன் மனுஷசரீரத்தை யடைவன். இசசவன் தனது 

உண்மைவடிவத்தால ௮தஇகனுமன்று குறை5தவனுமன்று சமானனுமன்று, ஆயி 

னும், கர்மங்களின் வயத்தனாய் இசசீவன் ௮திகத் தன்மையையும, குறைகத 

தன்மையையும, சமானத்தன்மையையும் ௮டைவன். ௮வறறுள், யாவன் புண் 

ணியாத்மாவாய ஜீவனே, ௮வன் ஹிரண்யகர்ப்பாஇ ரூபமாய் ௮திகத்தன்மையை 

யடைவன். யாவன் பாவாஜமாவாய ஜீவ?னா, ௮வன் விருக்ஷ£தி ரூபமாய்க் 

குறைக் ததன்மையை யடைவன். எசசீவன் புண்ணியபாவ மிரண்டிறகும் கர்த்தா 

வாரவனோ, ௮வன் மனுஷ்யா திரப சமானத்தன்மையை யடைவன். ஹே ஆர்த்த 

பாகசே ! யாவன் சரீ. ரத்தாலேலும், வாக்காலேலும், மனத்தாலேலும பிற ஜீவர் 

கட்கு இன்பமடைவிப்பனா, அலலது அன்பமடைவிப்பனோ ௮வன் இப்பிறப்பி 

லேலும், மறுபிறபபிலேனலும், வாக்கு மனங்காயங்களால் சுகத்தையேனும், துக் 

க.த்தையேலும் ௮டைவன், யாவன், எத்தேசத்தின்கண், எக்காலத்தின்கண், எந் 

நிமித்தத்தால், எவ்வகையால், எவவுடலால், எவவவஸ்தையால் பிறவுயிர்கட்குக் 

குறைவாயேனும், ௮திசமாயேனும், சுகக்தையேனும், லுக்கச்தையேனும் உண் 

டாக்குவனோ, ௮வன் மறுபிறப்பையடைர்௮, ௮திதேசத்தே, அக்காலத்தே, அந் 

கிமித்தாதஇகளால், ௮ங்கனமே குறைவாயேனும், ௮இகமாயேனும், சுகத்தையே 
னும், அக்கக்ையேலும் ௮டைர் தலுபலிப்பன் ; ஆகையால், இவ்வுலகன்கண் னும், 

பரவுலகன்கண்ணும், அஞ்ஞானிசட்ருச் சுகதுக்கரூப பலமுண்டாம். து முற் 
செய்த புண்ணிய பாவரூபகர்மத்தால் ௮22, த௪காலாஇகளில் சமானமேயாம்.



அத்தியாயம்] யுஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௪௪௪௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4-44 

சலவிடச்சே விசேஷமாயுமாம். ஸ்ரீ காசிமுதலிய புண்ணியதேசங்களில் சூரிய சர 
கணமுதலிய புண்ணியகாலங்களில்சுபாத் இராய பிரா ஹ்மணருக்குச்சிறிது தானம் 

செய்யினும்௮.து கோடிகோடி மடங்கு விருத்தியையடையும், மை ழகாலத்தே 

உத் தமபூமியின்கண் விதைத்த ரெல்முதலிய பிஜங்கள் விருத தியையடையும். 
அதுபோல, உத்தமதேச காலாதிகளிடத்தே கொடுத்த கானமானஅ விருத்தியை 
யடை யும். ஹே ஆாத்தபாகசே ! யாவன் தனா இிபதார்த்தங்களை விருத்திசெய்ய 

வியாபாராதிகளைச் செய்கன்றனனோ, sje னுக்கு எங்கனம் நாளுக்குராள் ௮ப் 

பதார்த்தங்கள் விருத்தி யடைர்துகொண்டேவருமோ ; அ௮ங்கனம், தேகாபி 

மானிகளாய ௮ஞ்ஞானிகட்குப் புண்ணியபாவரூப கர்மங்கள் காளுக்குகாள் கிருத் 

இயை யடைர்துகொண்டேவரும். எங்கனம் உலூன்கண் அ.த்தியந்தம் சூக்ஷம 
மாய ஆலம் விதையான௫, தேசகாலாதி கிமித்தங்களையடைந்து மகா வடவிரு 

க்ஷத்தின் காணமாமோ,௮ங்கனமேயாகா இகாமங்களின்பின்னர்ச்சூக்ஷாமரூபமா 

யிராநின்ற புண்ணிய பாவரூப அதிருஷ்டமும் தேசகாலாதி நிமித்த.த்தையடைக்து. 

மகா சுகதுக்கங்களின் காரணமாம்; ஆகையால், புண்ணிய பாவரூப கர்மமே 

சுகதுக்கரூப பலபோகத்தின்கண்ணே முக்யெ காரணமாம். (5) ஹே மைந்த! 

இவவண்ணம் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் அர்த்தபாகரின் தாவது வினாவின் 

விடையைவிளம்பவே, ௮வ்வார்.த்தபாகர் யாஞ்ஞ்வறகய முனிவரைத் துதித்தனர். 

அங்கனமே, அந்த யாஞ்ஞவற்கிப முனிவரும் ஆர் கதபாகசை ஸ்.துதிசெய்தனர். 

அதன்பின்னர் அ௮வவார்த்தபாகர் புஜ்யு என்னும் பிராஹ்மணரின் முகத்தை 

கோக்டுக்கொண்டு மீண்டும் வினாவுதலினின்் றும நீங்கினர். அதன்பின்னர் அந்தப் 

புஜ்பு என்னும் பிராஹ்மணர் யாஞவற்கயரினும் அதிகரித்த தனது மேன்மை 

யைச் தெரிவிக்கும்பொருட்டு தனது பூர்வ விருத்தார்தத்தைச் சொலலிப பின் 

வினுவத்தொடங்கனார். புஜ்யு கூறல் :-- ஹே யாஞஞவற்ிய் . முன்னர்ப் பிர ஹ்மச் 

சர்ய ௮அவஸ்தையின்கண் பிசாஹ்மணனாகய யான் வேதவித்தையை அத்தியபனம் 

செய்யும்பொருட்டு, மத்தாமென்னும் தேசத்தின்கண் சஞ்சரித்தனன். ஆண்டுக் 

கபிகோத்தரத் தன்கண் ணுற்பத்தியான பதஞ்சலசென்னும் பிராஹ்மணாத வீட் 

டின்கண் 'ஒரு ஆச்சரியரூப விஷயத்தைக் கண்டனன். ௮வ்விஷயம் இதவாம் :-- 

ஒரு காலத்தின்கண் ௮பபதஞ்சலரென்னும் மை றயவரின் குமாரியின் சரீசத்இன்சண் 

பூகம்போல ௮க்னிதேவதை பிரவேசஞ்செப்,ச.௯. அதன்பின்னர் வித்யார்த்தி 

களாய யாங்களியாவரும் ௮க்குமாரியின் சமீபத்தேசென்று இதனைக் கேட்ட 

னம்:-நினது காமம் என் ? நினது கோத்இரமென் ? எனக் கேட்டபின்னர் ௮வவக் 

இனிேேதவதை எங்கள் பொருட்டுக்கூறியதாவ.து:--சு தன்வா என்பதென்பெயராம்; 

ஆங்ரெசம எனது கோத்திாமாம் என அதன்பின்னர்ப் பிரா ஹ்மணர்களாயெ நாங் 

கள்யாவரும் ௮வ்வக்சி தேவதையின்பாற் காமங்களின் பலமுடிவைக் சேட் 

டோம். அதன்பின்னர் ௮வ்வக்சினி?தவதை இவ்விடை யளித்தது, எவ்விடத்சே 

பாரிக்ஷி தபுருஷன் இருப்பனோ, அவ்விடமே சர்வ கர்மங்களின் பலமுடிவாம்) 

௮தனினு மதக கர்மங்களின் பலமின்றாம். இங்கனம், ௮க்கினி' தேவதையானது 

எங்கள்பொருட்டு விடையளித்தபோ௮, பிசாஹ்மணர்களாகிய யாங்களியாவரும்



FP} LQ ஆத்மபுசாணம். [8ந்தாவது 

மீண்டும் ௮க்கனி தேவதையின்பாற் கேட்டதாவ.த :--௮ர்தப் பாரிக்ஷி சீபுருஷன் 
எவ்விடத்தேயிருப்பன் என யாங்கள் கேட்டபோ ௮, ௮வ்வக்னிதேவசை எங்கள் 

பொருட்டுப் பாரிக்ஷிசபுருஷனுடைய இடத்தைத் கூறியது. ழே யாஞ்ஞவற்யெ ! 

௮க்னிதேவதையை நோக்கி யாங்கள் முன்னர் எந்த வினாவைக் கேட்டனமோ, 
அதே வினாவை இப்போது உன்பொருட்டுக் கேட்கின்றேன் ;) அதற்கு நீ விடை 
யளிப்பாயாக, எவ்விடத்தே பாரிக்ஷிதபுருஷன் இருப்பனோ ௮வ்விடமியாஅ ? (1) 

அவ்விடத்தின் ௮வார்தரலோகங்களின் பரிமாணம் எத்துணே? (9) அந்தப் 

பாரிக்திதபுருவனுடைய சொருபமியாது ? (3) ஹே சிஷ்ய இவ்வண்ணம் புஜ்யு 
வானவர் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரை மூன்று வினாக்கள் கேட்டனர். அந்த யாஞ் 
ஞவற்யெ முனிவர் புஐ்யுவின்பொருட்டு விடை கூறுவாசாயினர் :--ஹே புஜ்யுவே! 
எவ்வினாக்களின் விடையை முன்னர் உம்பொருட்டு ௮க்னிதேவதை கூறியதோ, 
அப்பொருளை ஈன்றாக அறிந்திருந்தும், நீர் மீண்டும் சபையின்கண்ணே வேதத் 
இன் குஹ்யமான பொருளை ஏன்கேட்டுன் தீர்; மற்றோ, ஒருமுறையறிர் ச வேதத்தி 
னிரகசியப்பொருள் மீண்டும் சபையின்கண் கேட்குதல் நினக்குத் ககுதியன்றா 
மாயினும், ஹே புல்யுவே ? உமக்கு விஸ்வாஸ முண்டாகும்பொருட்டும், வேதப் 

பொருளின் இரகசியத்தன்மையைக் காப்பாற்றும்பொருட்டும், சுருக்கமாய் ௮வ் 
வினாவிலுத்தரத்தை யான் உம்பொருட்டுக் கூறுன்றேன் நீர் கேட்பீராக. ஹே 
புஜ்யுவே / உபாஸனையோடுகூட அ௮ஸ்வமேதயாகத்தைச் செய்யாசின்ற புருஷன் 
அ.தன் பலத்தை யெவ்விடத்திற் போகிப்பானோ, அவ்விடத்தில் பாரிக்ஷிதபுருஷன் 
செல்வன் ; ஈண்டு, உபாசனையோடு ௮ஸ்வமமதயாகத்தைச் செய்யாநின்ற புரு 

ஷூனே பாரிக்ஷிதனாவன்என்னுமிப்பொருளை, யாஞ்ஞவற்டுய முனிவர் வேதப் 
பொருளின் இரகசியத்தன்மையைக் காப்பாற்றும்பொருட்டுக் கூறவில்லை. ஹே 

சிஷ்ய. இவ்வண்ணம் ,யாஞ்ஞவற்கிெய முனிவர் சுருக்கமாய்க் கூறியவுடன் புஜ்யு 
வென்னும் மறையவர் யாஞ்ஞவற்கெயருடைய சர்வஞ்ஞத்தன்மையின்கண் விஸ்வாச 
மில்லா தவராய், மீண்டும் ௮ம்முனிவரிடத்தே கேட்பாராயினர். ஹே யாஞ்ஞ 

வற்கெய / உபாஸனையோடு ௮ஸ்வமேதயாகத்தைச் செய்பவன் எவ்விடத்திற்குச் 
செல்வனோ, அவ்விடத்தை எம்பொருட்டு விஸ்தா.ரமாய்க் கூறு. ஹே மைந்த? 

இங்கனம் புஜயுவென்னும் மறையவர் கேட்டபோது, ௮ர்த யாஞ்ஞவற்கியமுனிவா் 
தமது மனத்தின்கண்ணே இவ்வாறு .ஐராய்வாராயினர் :--ச௪பையின்௧ண் வேதத் 
இன் இரகூயார்த்தத்தைப் பிரகாசப்படுத் துவ தில் எனககிச்சையின்றேலும், இப் 
புஜ்யுவானவர் பன்முறை யென்பால் அப்பொருளை வினவுகின்றனர். ஆ.கலின், 

சபையின்௧ண் வேதத்தின் இரகசியப்பொருளைப் பிரகாசஞ்செய்வதால் எப்பாவ 
மூண்டாமோ, அப்பாவம் அந்தப் புல்யுவென்னும் மறையவர்க்கேடிண்டாம் ; 

எனக்குண்டாகாது என ஆராய்ந்து அர்த யாஞ்வற்கிய முனிவரானவர் விஸ் 

தாரமாய் அவ்வினாவுக்கு விடை கூறத்தொடங்கினார். யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் 

கூறல் :--ஹே புஜ்யுவே ! சமுத்இரபரியர் சமுள்ள சனத்தாற் பூரிக்கப்பெற்ற 

பிருதுவியை வ௪மாக்யெ ௮ஸ்வ?மதயாகக் கருத்தாவானவன் பரிக்ஷிசனெனப் 

படுவன். அப்பரிக்ஷித புருஷனையே சால் இரத. இன்கண்பாரிக்ஷி சனென்பர்,



அத்தியாயம்.] யஜுஈர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௪௪௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 443 

இப்போது சர்வ கர்மங்களின் போகஸ்தானமாய விராட்பகவானுடைய சரீ 
சத்தைப் பூலோகரூபமாய் வர்ணிப்பவசாய், முதலில் ௮தனளவைக் காண்பிக் 

இன்றார் -ஜேே புஜ்யுவே ! இர்சச் சம்புத் தீவு முழுதும் ஒருலக்ஷ * யோஜனை ௮ள 
வுள்ளதாம், இந்தத் தீவை கான்கு பக்கச்திலும் மேகலை யென்னும் பூஷணம் 

போலச் சுற்றியிருக்கும் உப்புக்கடலும் ஒருலக்ஷம் யோஜனை யளவுடையதாம், 

(1) அதற்கப்பால் பிலக்ஷத் தவாம் ; ௮௮ இரண்டு லக்ஷம் யோஜனை யளவுடைய 

தாம்) அதனை நான்கு பக்கமும் சூழ்ர் இராகின்ற கருப்பஞ்சாற்றுக் கடலும், இர 
ண்டு லக்ஷம் யோஜனை நஙளவுடையதாம். (9) அதற்கப்பால் சான்மலித் நீவாம் ) 
HH கான்கு லகம் யோஜனை யளவுடையதாம்; அதனை சாற்புறத்துஞ் சூழ் 

இராடின்ற மதுக்கடலும் நான்கு லக்ஷம் யோஜனை யளவுடையதாம். (9) அதற் 
கப்பால், குசத் தீவாம்; ௮,து எட்டு லக்ஷம் யோஜனை யளவுடையதாம் ; ௮தளனை 

நாற்புறமும் சூழ்ச்திருக்கும் நெய்க்கடலும் எட்டுலக்ஷம் யோஜனை யளவுடைய 
தாம். (4) அதற்கப்பால் கிரவுஞ்சத் திவாம்; ௮து பதினாறுலக்ஷம் யோஜனை 

யளவுடையதாம் ) அதனை சாற்புறமுஞ் சூழ்ந்திருக்கும் பாற்கடலும், பதினாறு 

லக்ஷம் யோஜனை யளவுடையதாம். (5) அதற்கப்பால் சாகத் தீவாம்) ௮௮ முப் 

ப.தீ.தாண்டு லக்ஷம் யோஜனையளவுடையதாம் ) அதனை காரபுறமும் சூழ்ந்திருக் 

கும் தயிர்க்கடலும் முப்பத்திரண்டு லகூம் யோஜனையளவுடையதாம். (0) ௮தற் 

கப்பால் புஷ்கரத் தீவாம்; அதுவும், ௮றுபத்துரான்கு லக்ஷம் யோஜனை யள 

வுடையதாம்) அதன் காற்புறமும் சூழ்ந்திருக்கும் ஈன்னீர்க் கடலும் அறுபத்து 

நான்குலக்ஷம் யோஜனை யளவுடையதாம். (7) இவ்வேழு தீவுகளும், ஏழு கடல் 
களும் ஒருங்குகூடி இரண்டுகோடியே 8ம்பத்துநான்கு லக்ஷம் யோஜனை யள 

வுடையகதாம். கூறிய பதஇனான்குங்கூடி. எவ்வளவு யோஜனை யிருக்கின்றதோ, 

அவ்வளவு யோஜனையளவே ஈன்னீர்க் சுடற்கும அப்பாலிருக்கும் பூமியினளவ 
தாம். ௮ப்பூமிக்கப்பால் எட்டுக்கோடியே முப்பத்தொன்பது இலக்ஷம் யோஜனை 

யளவுடையது பொற்பூமியாம். அப்பூமிக்கப்பால் வட்டவடிவமாய் லோகசாலோக 

மென்னும் பர்வதமிருக்கின்றது. ௮ப்பாவத த்தின் மத்தியதேசத்தைச் சாஸ் இரத் 

தீதின்கண் மானசோத்தாமூர்த்த (சர) ஸ்கானமெனக் கூறப்பட்ளெ௮. அ௮ம்மதி 

இயதேச த்தல் இரவும்பகலும் எப்போதும் சூரியபகவான் சுற்றிக்கொண்டேயிருக் 

இன்றனர். ௮ம்மானசோத்தர பரிமண்டலத்தனளவு இலக்ஷூத்தொன்பதரைக் 

கோடி யோஜனையாம் என மூற்களிற் கூறப்பட்டுள்ள. இத்துணை யோஜனை 

யளவு இரவுபகலிற் சூரியபகவான்றன் செல்கையாம். செல்கையின் xara 

யோஜனையிலும் முப்பத் தண்டு பங்க இகயோஜனையளவு சூரியபசவானுடைய Or 

ணங்கள் வியாபிக்கும். அவ்வளவு தேசத்தை மதிமான்கள் பூலோகமென்பர், 

இப்பூலோகம் விராட்டுப்பகவா னுடைய சரீரமாம், இப்பூலோகத்தின்கண்ணே 
சர் கர்மங்களின் பலம் போடுக்கப்படும். 

  
  

  

௪ 12-அங்குலி--1-சங்கு, 2-சங்கு--1-சயம், 4-சயம்-- 1-தனு, 1,000-சனு-- 1-குசோசம், 
&குரோசம்--1-யோஜனை. என்னுமிம்மதத்தே 10,000-ஹஸ்தங்கள் சோர். த யோஜனையாம். 

வேலமதங்களு மிதுவிஷயத்சேயுள, 
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௪௫0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம்: [ஐந்தாவது 

இப்போது உபாசகராலடையப் படுவதற்குக் தகுதியாய ே த௪.த்தை நிரூ 

பிப்பாம் ஹே புஜ்யுவே? இப்பூவுலகற்கப்பால் பூவுலகின் ௮ளவினும் இச 

ண்டு மடங்கதிகமான யோஜனை யளவுடைய பூமியிருக்கின்றஅ. அப்பூமியா 

ன, சுவற்றைப்போலப் பூலோகத்தை மறைத்துக் கொண்டிருக்கும். ௮ம் 

மறைத்துக் கொண்டிருக்கும் பூமிக்கப்பால் ௮ப்பூமியை நாற்புறம் சூழ்ந்திருச் 
கும் கடலானது அப்பூமியினும், இரண்டு மடங்கு ௮இகயோஜனை யளவுள்ள 

தாம். ௮க்கடலை நாலின்கண் * கனகடல் எனச் கூறியிருக்கின்றது. ௮க்கன 

கடலுக்கப்பால் பிரஹ்மாண்டம் இருக்கின்றது. அந்தப் பிரஹ்மாண்டச்தின் 

ஒருகபாலம் வெள்ளிமயமாம். மற்றொருகபாலம் பொன்மயமாம். அவ்விரண்டு 
கபாலங்களின் சந்தி வாளின் முனைபோல அ௮த்தியந்தம் கூர்மையுடையதாம். 
அல்லது, ஈயின் இறகுபோல ௮ த்இியர்தம் சூக்ஷாமமாம், இவவகையாய சந்தி 

பிரஹ்மாண்டத்தினின்றும் வெளியே செல்லும் வழியில் இருக்க்றது. ஹே 

புஜ்யுவே ! உபாசனையோடு கூடிய ௮ஸ்வமேத யாகத்தைச் செய்யும் பாரிக்தித 

புருஷன் சரி.ரத்தைப் பரித்தியாகம் செய்தகாலத்தே ௮வனைப் பலவகையாய 

2 தவதைகளும், உபாசனைவடிவ பலமும் கனகடல்வசை அழைத்துச் செல்லும், 

அதற்குமேல் எத்தேவதைக்கும் வலிமையின்றாம். ஹே புஜியுவே! உபாசனை 
யோடுகூட ௮ஸ்வமேத யாகம் செய்த பாரிக்ஷிதனைபபோல, ௮ஸ்வமேத யாக 

மின்றிக் கேவலம் ஹிசண்யகர்ப்பர் உபாசனையைச் செய்த புருஷனும பாரிக்ஷித 
னெனபபடுவன். ஏனெனின், சம்பூரண பாவகர்மங்களும் எவலுக்கு கூயமா௫யி 

ருக்குமோ அவனைப் பாரிக்ஷிதனென்பர், அப்பாவ கர்மங்களின் க்ஷயம் ௮ஸ்வ ' 

மேத யாகத்தாலாதல்போல உபாசனையாலுமாம். ஆதலின், உபாசனையும் ௮ஸ்வ 

மேதயாகமும் பரிக்ஷித சப்தத்தின் பொருளாம். அந்தப் பரிக்ஷித சப்தப் 

பொருளை ௮றிஈதவன் பாரிக்ஷிதனெனப படுவன். இரகநெறியே கேவல உபாச 

கனிடத்தும் பரிக்ஷித சப்தத்தின் பிரவிருத்தியுண்டாம். ஹே புல்யுவே! ௮௬ 

தப் பிசஹ்மாண்டரூப கடாக சந்இியின்கண் இராநின்ற சூக்ஷமமார்க்கத்தின் 

கண் சர்வ தேவதைகட்கு மதிபதியாகிய இஈஇரரும் செல்ல வல்லுஈரல்லர். இரந்த 

ரும் ௮ம்மார்க்கத்தின்கண் செல்ல வல்லுரால்ல'2ரல, கனகடலின் அக்கசையிற் 

செல்வதற்கு வல்லமையற்ற அந்நிய தேவதைகள் அந்தச் சூக்ஷம மார்க்கத்தின் 

கண் எங்கனம் செல்லக்கூடும், மற்றோ, ௮வவக்கிய தேவதைகள் கனகட 
லோ.சத் திலேயே யிருப்பர், 

சங்கை :--இந்திராதி தேவதைகளும் ௮ம்மார்க்கத்இற் செல்ல வல்லுஈரல்ல 
சேல், பாரிக்ஷித புருஷன் எங்கனம் பிரஹ்மாண்டத்இனின்றும் வெளியே 
செல்வன். 

சமாதானம் :--௮வ்விசாட்வடிவ இந்தா தேவதை பகஷிவடிவ மெடுத்து அந் 
தப் பாரிக்ஷித புருஷனைக் கனகடற்கப்பாற்படுத்தும். ௮க்கனகடலின் ௮க்கரையின் 

ஓ.த்தே ஹிரண்யகாப்பருப வாயுேதேவதை ஆகாச)்தின்கண்' இருக்கும், அவ்வாயு 
வினிடத்தே பாரிக்ஷித புருஷனைக் கொடுச்,துவிட்டு ௮வவிர் திர தேவதை பின் இரு 

. * கனசடல்--பெரும்புறச்சடல், லு . 
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ம்பிவரும். ௮.தன் பின்னர், ௮வ்விரண்யகர்ப்பவடிவ வாயுதேவதை மப்பாரிக்ஷித . 
புருஷனைச் சூக்ஷுமருபமாய்த் தனது சரீரத்தோடு ௮பின்னப்படுத்தி, oe 

சந் திரூப மார்க்க வாயிலாய்ப் பிரஹ்மாண்டத்தினின்றும் வெளியே கொண்டு 
செல்லும். எவ்விடத்தே முன்முன் உபாசக புருஷர் சென்றிருச்சின்றாரோ, sal 
விடத்தே அ௮ப்பாரிக்ஷித புருஷன் சென்றிருப்பன். ஆதலின், இது துணியப் 

பெற்றதாம் :-அப்பாரிக்ஷித புருஷன், ஹிசண்யகர்ப்ப ரூபமாய்ப் பிரஹ்மாண் 

டத்துள்ளும் வெளியும் வியாபித்இருப்பன் ; ஆதலின், சர்வ காமங்களின் 
பலத்தின் முடிபு ஹிசண்யகர்ப்ப் லோகமாம். ஹிசண்யகர்ப்ப லோகத்திற்கு 

மேல் எக்காமபலமுமின்றாம். ஹே ரஷ்ய! (parent H&G sarong Ruy 

விற்கு விடை உறியதேபோல யாஞ்ஞவற்பெ முனிவர் கூறவும், அந்தப் புஜ்யு 

வானவர் யாஞ்ஞவற்கெயரை ஜயிக்கும் இச்சையை விட்டொழித்தனர். ௨ஷ 
ஸ். தா என்னும் மறையவரின் முகத்தை நோக்கிக்கொண்டு அந்தப் புஜ்யு 
வானவர் மீண்டு வினாவுதலினின்றும் 8ங்கெர். அதன்பின்னர், அவ்வுஷஸ்தர்த 

யாஞ்ஞவற்கியமுனிவரை வினாவத்தொடங்கனர். உஷஸ்தர் கூறல் :--ஹே யாஞ் 
ஞவற்யெ ! ஒளியற்ற இரும்பு ௮க்கனியின் சம்பந்தத்தால் ஒளியடையதாவதே 
போல, விருத்தியவச்சின்ன சாக்ஷி சைதன்பசம்பக்தத்தால் உடபடாதி ஜடபதார்த் 

தங்கள் தோற்றாகிற்கும்; ஆகையால், கடபடாதி ஜடபதார்த்தங்களில் முக்கெ 

௮பசோக்ஷத்தன்மையினறாம் ; மற்றோ, கடா திகளிடத்தே கெளண ௮பசோக்ஷத் 

தன்மையுளது. பிரஹ்மம் ஸ்வபபிரகாச சைதன்யமாம் , ஆதலின், பிரஹ்மத் 

தன்கண் முக்கிய அபசோக்ஷ்த்தன்மையுளது. அநதப பிரஹ்மம யாவற்றினும் 

உளளும் வெளியும் வியாபகமாம் ) ஆதலின், அரதப் பிர ஹ்மமே ஆன்மரூபமாம் ) 

இவ்வார் த்தையை யெல்லா நூல்களு மியம்புகின்றன. ஆனால், இவ்வார்த்தை 

சம்பலியாஅு ; ஏனெனின், சாஸ்இரங்கள் ஆன்மாவின்சண் பிரஹ்மரூபத்தன்மை 

யையும் ௮.த்விதியரூபத்தன்மையையும் கூறுகின்றன. இதன்கண் யாம் விவாதம் 

செய்திலேம் ; ஆனால், பிரஹ்மரூபத்தன்மையும் அதவிதீயரூபத்தன்மையும் எவ் 
வான்மரூபத் தர்மியின்கண் இருக்குமோ, ௮வ்வான்மா இக்கூட்டத்தின் வேருய் 

எமக்குப் புலப்படவில்லை ; ஆதலின், ஹே யாஞ்ஞவற்யே ! இக்கூட்டத்தினின்றும் 

ஆன்மா விலக்ஷணமாயின் எமக்குக் கூறுதி, ௮தன்பின்னா யாம் உன்னைப் புத்துமா 

னென வறிவேம். ஹே மைந்த! இவ்வண்ணம் உஷஸ்தா யாஞ்ஞவற்கெயெரைக் 
கேட்டவுடன் ௮வர் ௨உஷஸ்தரின்பொருட்டுக கூறுவ தாயினர். யாஞ்ஞவற்கயோ் 

உறல் ஹே உஷல்தரே ? இல்லான்மா அதவிதிய பிரஹ்மரூபமாம் ; ஆகையால், 
௮.த்இயந்த சமீப ஆ த்மாவின்கண் நீர் ௮சம்பாவனையடைத gia swarm. * இவ் 
வான்மா”” என்னும விடையை யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் கூறியதன்கண் அபிப்பிராய 

மிதுவாம் :--இவ்வுஷஸ் தர் உண்முகராவசேயாயின் இவ்வான்மாவென்னலும் விடை 

மாத்செத்தானே .ன்மாவின் வாஸ் தவசொரூபத்தை அறிந்து சந்தோஷத்தை 
யடைவர், ஆனாலவ்வுஷஸ்.தர் வெளிமுகர் ஆதலின், இவ்வான்மா என்னும் 

விடையால் .தன்மாவின் வாஸ் தவசொருபத்தை அறிர் இலர் ; மாறாய்ச சம்சயத் 

தோடு கூடியவராய் மீண்டும் கினாவினர். உஷஸ்தர் கூறல்: -ஹே யாஞ்ஞ
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வற்யெ ! அவவானமா யாது? கருத்திதுவாம் ;--ஸ். தூலசரீசம் ஆன்மாவா ? ௮ல் 

ல சூக்ஷ1மசரீரம் ஆன்மாவா ? ௮ல்லது அவற்றை யொளிர்கிக்கும் சாக்ஷி யான் 
மாவா? அவற்றுள் ஸ்.தூலசரீரமும் சூக்ஷாமசரீசமும் தன்மாவாமென்னும் 
இசண்டுபக்ஷங்களும் சம்பவியா, ஏனெனின், ஸ்தாலசூக்1மங்களென்னும் 

இரண்டு சரீசங்களும் பரிச்சின்னங்களாம் ; ஆதலின், ௮வற்றின்சண் சர்வ வியா 
பகத தன்மை சம்பலியாது, சாஸ்இரத்தன்சண் ஆன்மா சர்வாந்தரியாமிியெனக் 

கூறப்பெற்றுளது. அல்ல, புத்திமுதலியவற்றின் சாக்ஷி ஆன்மாவாம் என்னும் 
மூன்றாவதபக்ஷமும் சம்பவியா த. ஏனெனின், சாக்ஷி ஆன்மாவாவென்னும்பக்ஷத் 

இன்கண் யாதொரு பிரமாணமுமினறாம். ஹே குழர்தாய்/? இவ்வண்ணம் உஷஸ் 

தர் ஆன்மாவின் சொருபத்தைக் கேட்டவுடன் wir er oa paw முனிவர் உஷஸ் தரை 

கோக்க கூறுவாசாயினர். யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் :--2ஹ உஷஸ் தரே / பாலகன் 
கயிற்றால் குரங்கைப் பலவகையாய் ஆட்டிவைப்ப?தபோல, யாது உம்முடைய 
சரி.சத்இன்கண்ணே யிருந்து உமது பிராணன், ௮பானன், உதானன், சமானன், 

ஹியானன், புத்திமுதலிப கூட்டங்களைத் தத்தம் வியாபா£த்தின்கண் முயல்விக் 

குமா, அதுவே யுமதான்மாவாம். இது கூறியதால் யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் இவ 
வனுமானத்தை யுணர்த்இயவாராயத :--பிராணா இிகளை முபல்விக்குமான்மா அப் 

பிராணா திகளினும் வேறும்; பிராணாஇகளை முயல்விப்பதா தலின், எவ்வெப்பொருள் 

எவ்வெப்பொருளை முபல்விக்குமோ, ௮வ்வப்பொருள் ௮வவப்பொருளினும் வேயே 
யாம். குரங்கையாட்டும் பாலகன் குரங்கினும், வேஜேயா தல்போலச் சர்வாந்தரி 
யாமியாய இவ்வானமாவும் பிராணன் முதலிய சர்வக் கூட்டத்தையும் முயல்விப் 

பதாம் ; ஆகையால், பிராணன் முதலிய சர்வக் கூட்டத் இனின்றும் இவவான்மா 

வேரும். ஹே மைந்த/ உஷஸ்த.ரது மந்தமதியைகோக்கி யாஞ்ஞவற்கயே முனிவர் 
அனுமானப் பிரமாணத்தால் ,தன்மாவின் சொரூபத்தை நிரூபித்தார். ஆயிலும், 
அவசது கருத்தை யரியாதவராய உஷஸ்கர் பரிகாசம் செய்துகொண்டு மீண்டும் 

வினவத்தொடங்குளார். உஷஸ்தர் கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞிவற்கிய / முன்னர் வெளிப் 
படையாய் ஆன்மவடிவத்தை அ௮றியும்பொருட்டு யாம் வினாவினேம் ; அதற்கு நீ 

இதுகாறும் வெளிப்படையாய் ஆன்மாவின் வடிவத்தை எம்பொருட்டுக் கூறக் 
காணோம். ஆகையால், நீ கூட்டத்திலும் விலகூண ]அன்மாவின் வடிவத்தை 

அறிவையேயாயின், ஆவையறிர்தோன் ஆவின்கொம்பைப்பற்றி இது ஆவென 

கெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பதே போல, இப்போது வெளிப்படையாய் ஆன்மா 
வின் வடிவத்தை எம்பொருட்டுக் ays. 3 ஹ யாஞ்ஞவற்பெ முன்னர் யாம் 

கூட்ட omar gar வடி.வச்சைக் கேட்டேம். இப்போது ந பிசாணாஇசரோ 

ஏவுவது ஆன்மாவென விடையளித்தாய். இவ்வுனது விடை கூட்டவிலக்ஷண 
ஆன்மாவைத் அணிலியா.அ. ஏனெனின், உல௫ன்கண் வியாபாரமுடைய புருஷனே 

வேருய குரங்கு முதலியவற்றின் பிரோகனாவன். வியாபாரமற்றவ னெவறும் 
பிசேசகனாகான். விபாபாசமுடையது இக்கூட்டமாதலின், இக்கூட்டமே பிசா 

ளுதிகளின் பிசவர்த்தகமாம். பிராணாஇிகளைத் தத்தம் வியாபாரத் ன்சண் 
ஏவுவதே ஆன்மாவாம் என நீ கூறியதால், கூட்டத்தன்சண்ணே gars 
saan GsSsss. gesure, Cap urgcapsu ! ocmaer மற்றொருவளை



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௪௫௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 423 

ஆவின்வடி.வ.த்தைக் கேட்டானாக, ௮வன் கேட்டவளுக்குக் குதிரையை வெனக் 
காட்டுவதேடோல, யாமோ கூட்டத்தின் வேறாய ஆன்மாவின் வடி.வத்தைக்கேட் 
டேம்) நீயோ கூட்டத்தையே ஆன்மரூபமாய்க் கூறினாய் ; ஆசலின், உனது 

விடைமுற்றிலும் முரணாம். ஆகையால், ஹே யாஞ்ஞவற்யெ ! கூட்டத்இன் 
வேறுய்க் காதலாமலகம்போல ஆன்மாவின் சொரூபத்தை எம்பொருட்டுக்கூறு இ, 
ஹே குழந்தாய்! இவ்வண்ணம் பரிகாசத்தோடுகூடிய வசனத்தை உஷஸ்தர் 
சொல்லியபோது யாஞ்ஞவற்கயெ முனிவர் சிறிதங்கோபமுறுதவசானார் ; மாருய்த் 
தமது கம்பீரத்தால் மந்தகாசம் செய். கொண்டு உஷஸ்தரின்பொருட்டுக் கூறத் 
தொடங்கினார். யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் கூறல் :--ஹே உஷஸ்தசே ! கூட்டத்த 
னின்றும் வேராய ஆன்மாவின் சொரூபத்தை எம்பொருட்டுக் கூறுதியென நீர் 
வினவினீரன் 27 ? ௮வ்வுமதான்மா ௮த்இயர்தம் ௮பசோக்£மாம், ஏனெனின், 

“ யானுளன் ” என ௮ந்தக்கரணவிருத்இயினால் நீரும் ஆன்மாவை யறிர்துள்ளீர் ; 
ஆகையால், HIST ஆன்மாவின்௧ண் ௮சம்பாவனை சம்பகியாது. Cay 
மைந்த! இவ்லிதமாய உத்த ர,த்தை யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் கூறிய2பாது ௮வ் 

வுஷஸ்தர் மீண்டும், யாஞ்ஞவற்கெ முனிவரின்பால் வினவத்தொடங்கெர். உஷஸ் 

தீர் கூறல் ;--2ஹ யாஞ்ஷவற்யெ? நீ அகம்புத்திபினுக்கு விஷபம் ஆன்மாவென் 
னை, இதனால் ஆன்மாவின் நிர்ணயம் ஆப்விடாது. ஏனெனின், அகம்புத்தி 
௮ ரோக பதார்த்தங்களிடத்2தபாம். ௮வற்றுள், யான் ஸ்.தாலன் என்பதாய ௮௧ம் 

புத்தி ஸ்தாலசரீரத்தை விஷயம்செய்யும். யான் குருடன் யான் செவிடன் என்பன 

வாய அகம்புத்தி இர்இரியங்களை விஷயம்செய்யும். யான் பசிதாகமுடையேன் 
என்னும் அ௮சம்புத்இு பிராணன்களை விஷபம்செய்யும். யான் நிச்சயவான் எனலும் 
௮கம்புத்இ புத்தியை விஷயம்செய்யும் ) அகம் ௮ஞ்ஞன் என்னும அகம் புத்தி அஞ் 
ஞானத்தை விஷயம்செய்யும், ஆகையால், ஸ்தூலசரீரமே முதல் ௮ஞ்ஞானம்வமசை 
யில் கூட்டமுழுவதிலும் அகம்புத்திக்கு விஷய த் தன்மை பிரதீ.தியாம், இவ்வெல்லா 
வற்றினுள்ளும் யாது ஆன்மாவென ௮.ிதல் முடியாத2தயாம். ஆகையால், ஹே 

யாஞ்ஞவற்கயெ !! உனக்கு அன்மஞானபிருப்பின் பு தீதிமுதலிய ஜடபதார்த்தங்களி 

னும் வேறாய் ஆன்மாவின் சொரூபத்தை யெம்பொருட்டுக்கூ.று,ச. ஹே குழந்தாய்! 

இவ்வகை வினவியபோது, ௮வர் உஷஸ்தரின்பொருட்டுச் கூறுவாராயினர் ) யாஞ் 

ஞவற்கயெ முனிவர் கூறல் :-ஹே உஷஸ்தசே ! ௮றிஞாது ௮னுபவச்தாற்றுணியப் 

பெற்ற ஆன்மாவின் ௮பரோக்ஷ்த் தன்மைவடிவமாய் ஆன்மாவை நிரூபணம் செய்ய 
வேண்டும் என உமது ஆக்செகமா 2 அல்லது கடத் இன்சண் இர்திரிய ஜன்னிய 

ஞானவிஷயத் சன்மைவடிவ அபசோக்ஷத்தன்மை இருப்பதேபோன்ற அபசோ 

க்ஷ்த் தன்மைவடிவமாய ஆன்மநிரூபணம் செய்யவேண்டுமென உமது ஆச்செகமா ? 

அவற்றுள், நீர் முதற்பக்ஷச்ை யங்கீகரிப்பிசாயின், அறிஞன் ஆன்பசொருபச்தை 
சிரூபிப்பதேபோல, யானும் உம்பொருட்டு ஆன்மசொரூபத்தை நிரூபித்சேன். 
ஆனால், நிர் வெளிமுகராயுள்ளீர், ஆதலின், ஆன்மாவையறிர்இலீர். ஹே eaten 

s@r! &i Grong uidep sons wee shen go சம்பவியாஅ. ஏனெனின். 

நித்திய அபரோக்ஷரூப இவ்வான்மா தொபடாசனோடு கூடிய புத்கயொல்.கடபடாஇி



ape ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஐந்தாவது 

பதார்த்தங்களை அறியும், ௮ப்புத்தியைத் தன.து சொப்பிரகாச உருவத்தால் ஆன் 
மா ஒளிர்விக்கும். ஆதலின், ஹே உஷஸ்தசே ! ௮,த்தகைய புத்திமுதலியவற்றின் 
இருஷ்டாவாய ஆன்மாவை நீர் எங்கனம் விஷயம் செய்விர் ? மற்றோ, புத்தி 
சூத சர்வ இர்திரியங்களும் இருஷ்டாவாய ஆன்மாவை விஷயம் செய்யமாட் 
டாது. கடபடாதி பதார்த்தங்களின் பிசகாசகமாய சக்ஷு இந்திரியத்தைக் 
கடாஇிபதார்த்தங்கள் பிரகாசயா) அதுபோல, விஷய இந்திரிய சம்பந்தத்தால் 

உற்பன்னமாய ௮ந்தக்கரண விருத்திகளை இவவாநர்தசொருப ஆன்மா ஒளிர்விக் 

கும். ஆதலின், ௮வ்விருத்திகள் ஆன்மாவைப் பிரகாசியா, ஹே உஷஸ்தரே! 
புத்.தி முதலிய ஜடபதார்த்தங்களை யொளிர்விப்பதும், யாவற்றினுள்ளும் வியா 

பித்திருப்பதும், உற்பத்தி சாசமற்றதும் ஆய அதுவே கூட்டத்தின் வேறாய உம 
தானமாவாம், 

சங்கை :--ஹே யாஞ்ஞவற்கிய ! ஆன்மாவினும் வேருய புத்தி முதலிய 

பதார்த்தங்கள் சத தியங்களா ? ௮ல்லது ௮ச.த்தியங்களா ? சத் இியங்களென்னின், 

க்டம் படாஇிகளின் ௮ந்தரமாகாததேபோல, ஆன்மாவின்கண் ணும் சர்வாந்தாத் 

தன்மையுண்டாகாது. ௮சத்தியங்களென்னின், ௮ங்கனமேனும் தன்மாவின்கண் 
சர்வாந்தரத்தன்மை சம்பவியாது. ஏனெனின், .ஐன்மா சர்வாந்தா வியாபக 

மாம். இவ்வசனத்தன்கண் சர்வசப்தத்தால் புத்திமுதலியவற்றைக் கவசவேண்டி 

வரும் ; வசவே அ௮ப்பதார்த்தங்களோ உனது மதத்தே அ௮த்தியந்தம் ௮சத்திய 

மாம் ; ஆகையால், அப்புத்தியா திகளின் அபாவமிருத்தலின், ஆன்மாவின்கண் சர் 
வாக்தரத்தன்மை சித்தியா தன்றோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே உஷஸ்தசே /? இவவாஈந்தசொருப .தன்மாவிலும் 

வேருய் எத்.துணைப்புத்தி இந்திரியங்கள் சரீரம் முதலிய பதார்.ததங்களுளவோ 

அவையாவும் ஜடங்களாம் ) ஆதலின், கடாஇபதார் த்தங்களைப்போல அவையும் 

உற்பத்தி காசமுடையனவாம். இக்காணத்காலே அவைகள் கற்பிதங்களாம். 

அக்கற்பித புத்தியாதிகளிடத்தே அதிஷ்டான ன்மாவின் வியாபகத்தன்மை 
சம்பவிக்கும். இரஜ்ஜுரூப ௮திஷ்டானத்தின்கண்ணே கற்பிதசர்ப்ப தண்ட 

ஜலதாசை முதலியவைகள் உளவாம். அ௮வற்றின்௧ண் இரஜ்ஜுஈரூப ௮திஷ்டானம் 

வியாபகமாம், அதுபோலக் கற்பித புத்தியாதிகளிடததே அதிஷ்டான ஆன்மா 
வியாபகமாம் ) ஆகையால், ஆன்மாவின்௧கண் சர்வாந்தரத்தன்மை சம்பவிக்கும். 

ஹே ரஷ்ய! இங்கனம் யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் கூட்டத் தன்வேராய ஆன்மா 
வைக் கூறியபோது அவ்வுஷஸ் தர் இரச முனிவர் ௮த்இியர்தம் புத்தமானாதலின், 

நம்மால் ஜயிக்கப்படார் என நிச்சயித்துக் சகோளர் முகத்தை நோக்கக்கொண்டு 

மீண்டும் வினாவுதலினின்றும் நீங்னெர், ௮தன் பின்னர், ககோளப் பிராஹ் 
மணர் யாஞ்ஞவற்யெ முனிவரை கோக்க இவ்வினாவைக் கேட்டனர், ௧ககோ 
ளர் கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்யெ ! முன்னர் உஷஸ்தப் பிராஹ்மணரின் பிரசங் 
கத்தின்கண் ஆன்மாவைப் பிரஹ்ம ரூபத்தன்மையதாச நீ கூறியது சம்பவி 

யாது. ஏனெனின், சமானதர்மமுடைய பதார்த்தங்கட்கே பச்ஸ்பரம் அபேத 
மாம். விருத்ததர்மமுடைய பதார்த்தங்கட்குப் பரஸ்பசம் ௮பேதம் சம்பவியா.௮,



அத்தியாயம்] யஜுஈர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட FRR 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 45 னு 

உஷ்ணஸ்பரிசத்தையுடைய ௮க்இனிக்கும் சிதஸ்பரிசத்தையுடைய பனிக்கும் 
பரஸ்பரம் ௮பேதம் உண்டாகாததேபோல, இக்கூட்டத்தின் பிரகாசகமாய 

ஆன்மா, பசி, தாகம், சோகம், மோகம், ஜரை, மணம் என்னும் ஷரோமிரூப சம் 

சாரமுடையதாய்ப் பிரதிதியாம். பிரஹ்மமோ, ப௫தாகாதி ஒூர்மிரூப சம்சார 

மற்றதாய்ச் சாஸ் இரத்தின்கண்ணே காணப்படுசன்றது. ஆகையால், சம்சாரி 

யாய ஆன்மாவிற்கு ௮சம்சாரியாய பிரஹ்மத்தோடு ௮பேதங்கூறல் ௮ Bui gir 
விருத்தமாம். ஹே சிஷ்ய! இவ்வகையாய வினாவைக் சகோளர் செய்தபோது 
யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ககோளரசை கோக்கி விடைகூறுவாராயினர். யாஞ்ஞவற் 

இயர் கூறல் :--ஹே ககோளசே! விருத்த தர்மங்களையுடைய பதார் த்தங்கட்கு 

௮பேதமுண்டாகாது என்னும் வார்த்தை நீர் கூறியது உண்மையேயாயிலும், 
“eeu பசிமுதலிய தர்மங்கள் ஆன்மாவிற்கின்றாம் ; மற்£ர, பசிதாகம் இரண் 

டும் பிராணனது தர்மமாம், சோக?மாக மிரண்டும் மனத்இன் தர்மமாம், 
ஐமைமரண மாரண்டும் சரீரத்தின் தர்மமாம். அன்மாவிற்கு யாதொரு தர்மமு 
மின்றாம். கருத்திதுவாம் :--கடா இகளை யொளிர்விக்கும் சூரியபகவானைக் கடாதி 
களின் தருமம தீண்டா ததேபோலப் பிராணாஇிகளை யொளிர்விக்கும் ஆன் மாவைப் 
பிராணா.திகளின் தர்மங்களாய ப௫தாகங்கள் தீண்டா) கையால், எங்கனம் 

பிரஹ்மம் ஜன்மாதி சம்சாசமற்றதோ, ௮ங்கனம் இவ்வான்மாவும் ஜன்மாதி சம் 

சாசமற்றதேயாம். இக்காரணத்தால் வேதத்தையுணர்ச்த மஹான்ம புருஷர் ஆன் 

மாவைப் பிர ஹ்மரூபமெனக் கூறுவர், அல்லது, எப்புருஷர்கட்குச் சம்சயமற்ற 

ஆன்மஞானம் உண்டாயிருக்கின்றதோ, ௮ப்புருஷர்கட்கும் ஜன்மமாணாதி ரூப 

சம்சாரம் நீங்குமாயின், சாக்ஷாத் பிரஹ்மரூப ஆன்மாவின்கண் ஜன்ம மாணாதி 

ரூபசம்சாரம் இராதென்பதைக் கூறவும் வேண்டுமோ ? ஹே ககோளசே !/ ஜன் 

மாதி சம்சாரமற்ற ௮ஞ்ஞானாகித சர்வப் பு தீதியாதிகளின் சாக்ஷியாய பிரஹ்ம 

ரூபஆன்மாவின் சாக்ஷாத்காரம் விக்ஷேபமுடைய புருஷர்க்குண்டாகாஅ ; மற்றோ, 

விக்ஷேபமற்ற விரக்த மகான்ம புருஷருக்கே ஆன்மசாக்ஷாத்காரமுண்டாம். இக் 

காரணத்தால் முன்னர் வாம?தவாதி மஹாபுருஷர், ஆன்மசா௯நாக்காச மடையும் 
பொருட்டு, எல்லா எஷணைகளையும் பரித் இயாகம்செய்து சந்நியாச ஆசிரமத்தைக் 

கவர்ந்தனர். இது கூறியதால் இப்பொருள் அணியப்பெறும் :--விவேகவைரசாக் 

பொதிகள் ஆன்மசாக்ஷாத்காரத்திற்குச் சாதனமா தலேபோல, உபாதிசப்தார்த்த 

மாய சர்கியாசமும் விச்ஷேப நிவிருத்இவாயிலாய் ௮ன்மசாக்ஷா ச்கார சா. தனமாம். 

ஈண்டுச் சந்நியாச சப்தத்தால் விவிதிஷா சந்நியாசத்தைக் கவரவேண்டும். 

இப்போது ஏஷணையின் சொருபத்தையும் அவற்றின் பேதத்தையும் காண் 

பிப்பாம் :--ஹே ககோளசே ! ஏஷணை மூவிதமாம். பு.தீதி எஷணை யொன்றாவ 
தாம், வித்த ஏஷணை யிரண்டாவதாம், லோக ஏஷுனை மூன்றாவதாம். அவற் 

றுள் எனக்குப் புத் இரனுண்டாகவேண்டும் என்னுமிச்சை புத். தாஏஷணை பெனப் 

படும். ௮ப்புத்தா ஏஷுணையால் இப்புருஷன் ஸ்இரியைத் தேடமுயல்வன். என 
க்குத் தனம் உண்டாகவேண்டு மென்னுமிச்சை வித்த ஏஷனை யெனப்படும் ; ௮



Qe ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

தனமும் இருவகையாம், ஒன்றோ ைவதனமாம், மற்றொன்றோ மானுஷ்ய சன 
மாம். அவற்றுள், தேதேவலோக ஜயசாதனதனமாய கர்ம உபாசளைகள் தேவதன 
மெனப்படும். இம்மனுஷ்யலோகத்தின் போகசா,கனமாய பசுசுவாணா திரூபதனம், 

மானுஷ்ய சனமெனப்படும். அ௮வவிருவித தன இச்சையை வித்த ஏஷணையென் 
பர். எனக்குச் சுகம் உண்டாகுக என்னும் இச்சை லோச ஏஷணையெனப்படும். 

அச்சுகமும் இருவகையாம் ; ஒன்றோ மனுஷ்யலோகத்தின்சண் வர்த்தமான ௬௪ 

மாம்; மற்றொன்றோதேவலோகத்தின்கண் வர்.த்தமானசுகமாம். இவ்விருவகையாய 

௪௧ இச்சைபை லோகஏஷணையென்பர். இச்சாவிலய பதார்த்தம் ௮ஈர்தமாம் ஆத 

லின், இச்சையும் ௮ரர்தமேயாய்ச் சம்பவிக்கும் ; ஆயினும், இம்மன்று இச்சைகட், 

குள்ளேயே சர்வஇச்சைகளும் ௮டங்கும், உண்மையாய் விசாரித்துப்பார்க்கனோ, 

Ass cade லோக ஏஷனை என்னும் இருவகை ஏஷணையே இத்தமாம். 
ஏனெனின், பசு க்ஷேத்திரம் சுவர்ணா இதனம் முதலியவை பிதாவின் சுகசாதனங் 

களாயிருக்கெறனவேபோலப் புத் தானும் பிதாவின் சுகசாகனமாம். ஆகையால், 
இவ்வுலக சுகசாதனமும் பரலோகசுகசாதனமும் வித்தமேயாம். ௮வ்வித்த ஏஷணை 

யால் சம்பூரண சுகசாசனங்களின் ஏஷணைகள் கவரப்படும். லோக ஏஷணையால் 

இவ்வுலக பரலோக எல்லாச் சுகரூப பலங்களின் ஏஷணைகள் செ௫க்கப்படும் ; 
ஆகையால், பல ஏஷணை சாதன ஏகணை என்னும் இருவகை ஏஷணையே யாண்டும் 

தொடர்ந்து நிற்பதாம். இக்காரணத்தினாலே சம்பூரண ஜீவர் முதலில் சுகரூப 

பலத்தை இச்சிப்பர். தனால், ௮ச்சுகம் சாதனங்களின்றிச்சித்தியாது. ஆகை 
யால், ௮ச்சுக சாதனத்தையும் இச்சிப்பர், இவ்வுலக விவகாரத்தாலும் இருவகை 
யாய ஏஷணையே த்தமாம். 

சங்கை :--ஹே யாஞ்ஞவற்கிய 7? ௮.றிஞன் ஏஷணைகளைப் பரித்தியாகம் செய் 
வதில் யாதுகாசணம், 

சமாதானம் :-- ஹே ககோளரே? ஜன்மமரணாதி சம்சாரமற்ற சுவப்பிரகாச 

ஆந்த சொருப ஆன்மாவின்கண்ணே சுகமாம், ert Lor ff spin வேருய சாவ 

அனான்ம பதார்த்தங்களும் பரிணாமசாலத்தின்கண்ணே துக்கத்தைக் கொடுப்பன 
வாம், ஆகையால், ௮வவனான்ம பதார்த்தங்களிடத்தே சிறிதுமாத்தாமும் சுக 
மின்றாம். இவ்வகைவிசாரித்து ௮றிஞன் சர்வ ஏஷணைகளையும் பரித்தியாகம் 
செய்வன். 

இப்போது ஆன்மாவின் வேராய சர்வ அ௮னான்ம பதார் ச்தங்களிடத்தே துக்க 
ரூபத் தன்மையைச் காண்பிப்பாம் :-- ஹே ககோளசே 7 இவ்வுலகன்சண்ணே எவ் 
வளவு சுகம் செய்யும் பதார்.த்தங்களுளவோ, ௮வையாவற்றினுள்ளும் மாதா புத் 
இரனுக்கு அத்இயர்தம் சுகத்தைச் செய்பவளாம். ஏனெனின், இம்மாதா பாலிய 
௮வஸ்தையின்கண் புத் தரலுக்குப் பால் கொடுப்பள், ௮ங்கனமே, காராவகையாய 
உபாயங்களால் ஜலம் ௮க்னெயாஇகளினின்றும் புத்தனைக் காப்பாற்றுவள், 
அங்கனமே, தனது கரங்களால் புத் இரனது மலரூத்திரங்களை யெடுப்பள், sa 
கனமே, பு,ச்இரனிடத்தே நாசாவகையாய் நேயம் செய்வள். இவை முதலாய 
அந்த உபாயங்களால் மாதாபுச்.இரனைச் சாப்பாற்றுவள். ஆசையால், மாதாவிற்
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குச் சமானமாய்ச் சுகம் செய்யும் பதார்த்தம் ஒன்று மின்றாம். ஆனால், கோபத் 
தோடு கூடியமாதா அடிமுதலியவற்றால் பாலகனைக் அக்சமடையுமாறும் செய் 

வள், ௮ல்லது, ௮ந்தமாதா மஉரணமடையின், ௮ப்போதும் ௮ப்பாலகளுக்குப் பாம 

அக்கமுண்டாம், 

இப்போது இப்பொருளையே வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் :--பாலிய 

அ௮வஸ்தையின்கண் மாதாவின்மாணத்தா லும், யெளவன அவஸ்தையின்கண் ஸ்திரீ 

யின் மரணத்தாலும், விருத்த ௮வஸ்தையின்கண் புத்தாமாணத்தாலும், பாலக 

னுக்கும், யெளவனனுச்கும், பிதாவிற்கும், எவ்வளவு அக்கம் உண்டாமோ ௮வ்வ 

ளவு துக்கம், வஜ்ஜிராயுதத்தால் ௮டிபடலாலும், உயிசோடு அக்னிப் பிரவே 

சஞ் செய்தலாலும், சரீரத்தைச் சேஇத்தலாலும், சூலத் இல் வீழ்தலாலும், மலையி 

னின்றும் விழ்தலாலும் ஜீவருக்கு உண்டாகாது. கையால், ௮த்இயந்தம் 
சுகம்செய்யும் மாதாவும், வியோக காலத்தின்சண் ஜீவர்கட்குப் பரமதுக்க 
கா.சணமாவள், அல்லது, மாதாவின் வியோகம் ஜீவர்கட்குத் அக்கசாரண 

மாவே போலப் பிதாவேமுதலாய் எவ்வளவு சுகம்செய்யும் பிரிய உறவினர் 

களுளசோ, ௮வர்கள் வியோகமுண்டாயினலும் இசசவனுக்குப் பாமதுக்கம் உண் 

டாம், கருத்திதுவாம் :--எப்பதார்த்தங்கட்குப் பாஸ்பாம் சம்பந்த முள 

தாமோ, அப்பதார்த்தங்கட்குத் தேசகாலாதி நிமித்தத்தால் வியோகமும் 

௮வசியமுண்டாம். அவவியோகத்தை நீக்கிக்கொள்ள எச்சிவர்கட்கும் வல் 
லமையின்றாம் ற ஆகையால், மாதா பிதாமுதலிய சம்பூசணப் பிரியபதார்த் 

தங்கள் வியோக காலத்தின்சண் இச்€வனுக்குத் அக்கசா.ரணமேயாம். உண்மை 

யாய் விசாரித்துப்பார்க்னோ முக்காலத்தினும் பதார்த்தங்கள் துக்கசாரணமே 

யாம். ஏனெனின், எத்துணை புத்திசாதி பிரிய பதார்த்தங்கள் கிடைக்கவில் 

லையோ, அத்துனை ௮வற்றின் இச்சையால் ஜீவலுக்குத் அக்கமுண்டாம். புத்தி 
சா.இ பிரியபதார்த் தங்களின் ௮டைவு உண்டாயின், அவற்றின் இசக்ஷணையா இியில் 
அக்கமுண்டாம். அந்தப் பிரிய பதார்த்தங்கட்கு காசமுண்டாயின், அவற்றின் 

வியோகத்தால் ஜீவர்கட்குத் அுக்கமுண்டாம். ஆகையால், ஆன்மாவின் வேராய 

சர்வ பிரிய பதார்த்தங்களும் இச்€வனுக்குத் துக்கசாணமாம். இத்துணையால் 

பிரிய பதார் த்தங்களிடத்தே துக்ககாரணத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்டது. 

இப்போது ௮ப்பிரிய பதார்த்தத்தின்கண் துக்ககாரணத்தன்மை காண்பிக் 

கப்படும் :--ஹே ககோளரே ! அக்கினிக் செவவெப்பதார் த்தங்களோடு சம்பர்த 

முண்டாமோ அவ்வப்பதார்த் தங்களை ௮க்னிதாகம் செய்யும் , அதுபோல, சம்ம 

சர்ப்பாது ௮ப்பிரிய பதார்த்தங்களின் சம்பர்தம் எவ்வெச் சீவர்கட்குண்டாமோ 

அவ்வச்சவர்களை யவை காசம்செய்யும். இவ்விஷயம் சர்வ€வர்கட்கும் ௮னுப 
வசித்தமாம். ஆகையால், இது துணியப்பெறும் :--மாதாபிதாதி பிரியபதார் த் 

தங்கள் வியோக சாலத்தின்சண் ஜீவர்கட்குத் ௮அக்கசாரணமாம். சிம்மசர்ப்பசத் 
அரு முதலிய அப்பிரியபதார்த் தங்களோ சையோககாலத்தின்சண் ஜீவர்கட்குத் 

க்சகாரணமாம். இச்துணையால் மாதாபிதாதி சைதன்ய பதார்த்தங்களிடத்தே 
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அக்ககா.ரணத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்டது, இப்போது ஜடபதார்த்தங்களி 

டத்தே அக்ககாரணத்தன்மை காண்பிக்கப்படும் :--ஹே ககோளரசே ! சைன் 
யரூப பிரிய அப்பிரியபதார்ததங்கள் வியோககாலத்தின்கண்ணும் சையோசக 

காலத்இன்கண்ணும் ஜீவர்கட்குக் துக்ககாணமாம். அது போலச சுவாணாதி 
ஜடபதார்ததமும் எவ்வெச் Farag பிரியமாமோ, ௮வ்வச சிவர்கட்கு 

வியோசககாலத்தில் ௮ர்தப் பொன்முதலிய ஜடப்பொருள்கள் பசமதுக்கத்தை 

யுண்டாக்கும், எவ்வெச்வர்கட்குச் சுவாணாஇி ஐடபதார்த்தங்கள் அப்பிரி 

யமாமோ ௮வ்வச்சீவா்கட்கு ௮ர்தப் பொன்முதலிய ஜடபதார்த்தங்கள் சையோக 
காலத்தின்௧ண் பசமதுக்கத்தை யுண்டாக்கும். அக்னி, பதங்கத்தைச் சுடுவ 

தேபோல, வைராக்கிய மின்றிய ஜீவர்களைப் பிரிய ௮ப்பிரியபதார் த்தங்கள் எப் 

போதும் அன்புறுத்திக்கொண்டே யிருக்கும். ஹே ககோள?சே! எப்புருஷன் 

இசாகத்தாற் குருடனா யிருக்கின்றானோ அப்புருஷனுக்குச் சம்சாரம் துக்களுப 
மாகத் தோற்றாவிடினும், இசாகதோஷமற்ற விவேயொனவனுக்குப் புத்தன், 
தனம், லோகம், சரீரம், உறவினா என்னும் சம்பூசண சம்சாரம் துக்ககாசணமாயே 

தோற்றும். ஹே ககோளசே?! சம்பூரண அ௮னான்மபதார்த்தங்கள் ஜீவர்கட்குத் 
துக்ககாரணமாயினும், உண்மையாய் விசாஞ் செய்துபார்க்கனோ, பதார்த்தங்களி 

னிச்சையே ஜீவர்கட்குக் துக்ககாணமாம் எனத்துணியப் பெறும் ; ஏனெனின், 

தனாஇபதார்த்தங்களின் பிராப்தியையும சததுருக்களின் மாணத்தையும் இச்சத் 

துள்ள இச்சீவன் தனாஇபதார்த்தங்களி னடைவின் பொருட்டும், சத்.துருவைக் 
கொல்லும் பொருட்டும் கானாவகையாய் முயல்வன். ஆனால், தனாதியடைவின் 

சண்ணும், சத்.துருவைக் கொல்வதினும் வல்லமை இல்லனாயின், ௮வற்தினின்றும் 
நீங்குவன். எவ்வெப் பொருள்களினின்றும் இவன் ரீக்குவனே, saris பொருள் 

கள் இச்சீவனுக்கும் பசமதுக்க காரணமாம். 

சங்கை :--எப்பொருளின் ௮டைவின்சண் புருவளுக்கு வல்லமையின்றோ, 
அப்பொருளையடைய ஏன் இச்சிக்கின்றான் ? 

சமாதானம் :--சரீர இர்திரியாதகளிடத்தே யானென்னும் ௮பிமானளூப 

விபரீத ஞானத்தாலும், புத்தா தனாஇகளிடத்தே எனதென்லும் விபரீத ஞானக் 

தாலும், இச்சவன் இடைக்கத் தகுதியற்ற பொருள்களையும் இச்சிப்பன். அப்ப 
தார்.த்தங்கள் டெடாவிடின் இச்சிவனுக்குப் பசமதுக்கத்தின் பிசாப்தியுண்டாம். 

ஆகையால், பலமற்ற இச்சையே ஜீவர்கட்குத் துக்ககாசணமாம். அல்ல, மனு 
ஷ்யலோகமே முதலாய் ஹிரண்யகர்ப்ப லோகபரியந்தம் எவ்வளவு ே 'ககதாரிகளு 

ளசோ, அவர்கட்குச் சரீரம் இந்இரியம் புத்திசாதி பதார்த்தங்கள் எவவாற்றாலும் 

அனுகூலமாகா, ஆகையால், பிரதி கூலமாய சரீர புத்திசாதி பதார்த்தங்கள் 

ஜீலர்கட்குத் துக்கசாரணமேயாம், இத்துணை கூறியதால் ௮னான்ம பதார்த்தங் 

களிடத்தே அுக்கருபத் தன்மை காண்பிச்கப்பட்டது. இப்போது ௮னான்ம 
பதார்.த்.தங்களிடத்தே சுகரூப ௮பாவத்தன்மை காண்பிக்கப்படும் :--ஹே ௧கோ 
எசே! ஆன்மாவின் வேறாய எவ்வனான்ம பதார்த்த தின்கண்ணும் சுகரூபத்தன் 

மையின்றாம். எனெனின், எப்பொருள் எச்சவளுக்குச் சுககா.ரணமாமோ, ௮ப்பொ
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ருளே மற்றொருகாலத்தே அுக்ககாணமாம். எப்பொருள் எச்வேனுக்குத் துக்க 
காரசணமாமோ, அ௮ப்பொருளே மற்றொரு காலத்தே சுககாணமாம். சுர வியாதி 

யற்ற புருஷனுக்கு நெய் முதலிய பதா£த்தங்கள் சுககாரணமாம். அ௮ர்செய் முத 

லிய பதார்த்தங்கள மற்றொரு காலத்தே ௮௪ சுரமுடையவளுக்குத் அக்க 

காரணமாம், சுரமுடையவனுக்குக் துக்க காரணமாய ௮ஈத கெய்யே மற்றொரு 

காலத்தே சுரமற்றவலுக்குச் சுககாரணமாம். இவ்வண்ணம், சர்வ ௮னான்ம 
பதார்த்தங்களிட த்தேயும் சுககாரணத்தன்மையின் முறை பிறழ்தல் அறிந்து 
கொள்ளல் வேண்டும். அனான்ம பதார்ததமோ நியமமாய்ச சுகத்தையே யுண் 

டாக்குமாயின், எலலாக்காலத்தும் ௮தனால் சுக உற்பத்தியுண்டா தல் வேண்டும். 

ஆனால், எல்லாக்காலத்தும் அதனால் சுகத்திலுறபத்தியா உண்டாவஇனறும் ; 
ஆகையால், ௮னான்ம பதார்த்தங்களிடத்தே சுககாரணத் தன்மையின்றாம். 

சங்கை :--ஹே யாஞ்ஞவற்கிய ! ௮னான்ம பதார்ததங்களிடத்தே சுககார 
ணத் தன்மையுண்டாகாதாயின், சுகபபிராபதியின் பொருட்டுச௪ சம்பூரண ஜீவர் 

கள் சப்தப் பரிசாதி விஷபங்களின் இசசையை ஏன் செய்கின்றனர் ? 

சமாதானம் மஹ ககோள?! ௪பதப பரிசாதி விஷயககள் எமது ௪௬௧ 

சாதனங்கள் என உண்டாம ஜனங்களின் ௮னுபவம யதா£த்தமன்றாம்) மற்30, 

மயக்கமேயாம். ஏனெனின், அரநதம் பிரஹ்மரூபம என்லும் சுரு இயின்கண் பிர 

ஹ்மத்தையே ஆராத சொரூபமெனக கூறிபிருககன்றது. அந்தப் பிரஹ்மம் கித்தி 

யமாம். ஆகையால, பிரஹ்மரூபம ௮5ஈ தழமூம நித்தியமுமாம். அர்த நித்திய ஆரு 

தத்திற்குச சத்தாஇகளினின்றும் உற்பத்தியை உடன்படல் மயலினால் ௮ன்றிச் 

சம்பலியாது. அலலது, சுகம் சபதப பரிசாதி விஷயங்களால உண்டாமாயின், 

அசசுகம் நித்திப ஆன்மாவினின்றும் பின்ன?மேயாம். அன்மாவினின்றும் 

யாது பின்னமாமோ, ௮.து அுக்கரூப2மயாம். ஆன்மாவினும் வேருயுணர்ந்த 

வைரியின் சுகமும் ஜீவாகடகுத அுககரப?மயாய்த தோறறும். அதுபோல, 

சுகம் ஆன்மாவினும் வேரு.பதாமாயின் ௮து அககரப3மமபாம், சுகத்இற்குத் 

அக்கரூபத்தன்மை சம்பவிபாது ; ஆகையால, ஈகம் அன்மாவினும் வேறன்றும். 

அல்ல, சப்தப பரிசாதி விஷயங்கள் எமது சுகசாதனம என்னும் லோகாது 

அ௮னுபவத்தின்கண்ணே காரண மிதுவாம் :--மின்மினிப்பூசசி சம்பூரண வியா 

பக ஆகாசத்தை விளக்கமாட்டா து, மற்றோ வியாபக அகாசத்தின் சிறிது 

தேசத்தை விளக்க 2ல2பாலச சப்தப பரிசாதி விஷபமும் சம்பூரண ஆத்மரூப 

வியாபக சுகத்தை வெளிபபடுத்தாத ) மற்ோ, வியாபக சுகத்தின் இறிதுமாத் 

இரத்தை வெளிபபடுத்தும். ௧௫ தஇி.தவாம் :--சபதப் பரிசாதி விஷயங்களோடு 

சுரோத்திராதி இர்திரி யங்சுட்குசசம்பா தமாங்கால், ஆரஈதசொருப ஆன்மாவின்பிச 

இபிம்பத்தைக்கவரும் ௮ஈதக்கரண விருத்தியண்டாம். ௮வவர்தக் கரணவிருத்தஇ 

எவ்வளவு பரிமாணமிருக்குமோ, அவ்வளவு பரிமாணமே ஆன்மரூப சுகம்வெளிப் 

படும். ஆகையால், ௮ந்தக்கரண விருத்தியின்கண் இராநின்ற சப்தப் ப்ரிசாஇி



௪௬0 ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

விஷயங்களின் ஜன்னிய த் தன்மையை ஆன்மரூப சகத்தின்சண் ஆசோபணம்செய்து 
மூடன் சுகத்தை விவபஜன்னியமென உணர்டன்ரான். ஆகையால், சுகம் விஷய 
ஜன்னியமென்னும் உலகரின் ௮. னுபவம் கேவலம் மயக்கரூபமேயாம். ஆதலின், 

ஹே ககோளசே !/ ஆன்மாவிலும் வேறாய சர்வ ஐகத்தையும் அக்களூப மெனக் 
கண்டு வாமதேவாதி அறிஞர் ஆன்மரூப நித்திய சுகமடையும்பொருட்டு, எல்லா 
ஏஷணைகளையும் விட்டுச் சந்நியாச ஆசரமத்தைக் கவர்ந்தனர். இத்துணை கூறிய 

தால் ஆன்மஞான சாதனமும் ஜீவன் முக்இச் சுகசாதனமும் ஆய சர்நியாசத்தை 

நிரூபித்ததாயிற்றென்றுணர்தல் வேண்டும். 

இப்போது ௮ன்மஞான சா தனமாய சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களின் 
சொருபம் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ககோளசே? ஸ்வப்பிரகாச சுகளூபப் பிரஹ் 
மத்தையடைய இச்சையுடையவனும், சாஸ் இரத்தின் பதார்த்தங்களையும் வாக்கி 

யாத்தங்களையு மறிர்தவலும் ஆய சாதன சதுஷ்டயமுடைய முமூக்ராஈவானவன் 

முதலில் குருவாயிலாய் வேதாந்த வாக்யெங்களைச் சிரவணம் செய்து, ௮வ்வே 

தாந்த வாக்கியங்கட்கு ௮த்விதீயப் பிரஹ்மத்தின்கண் தாற்பரிய நிசசயம் செய்ய 

வேண்டும் ; இதுவே சரவணமாம். ௮ச்ெவணசத்இன் பின்னர் அர்த முமூக்$ ர 
ஜன்மமசணாதி விகாரமுடையதும், ஆசக்இவாயிலாய்ச் சரவ ஏஷணைகளையும், 

உண்டாக்குவதுமாய இச்சரீ ரத்தை shou வியஇரேகத்தால் துக்க காாணமென 

௮றிர்து சர்வ ஏஷுணைகளையும் பரித்தியாகம்செய்து ௮௬௪ முமுக்$ாு, பாலகளைப் 
போல இராகத்துவேஷமற்றவனாயிருப்பன். கருத்திதுவாம் :--இராகத் துவேஷ 

வாயிலாய் விஷயங்களிட த்தே இந்திரியங்களின் பிரவிருத்தியே ஜீவாகட்குத் துக்க 
காசணமாம். இக்காசணத்தாலே இராகத்துவேஷூவாயிலாய் இக்இிரியங்களின் 

பிரவிருத்தியற்ற பாலகன் துக்கத்தை யடையான். ஆதலின், இம் முமுக்ஷ-ஈவும் 

பாலகளைப்போல, இராகத்துவேஷ வாயிலாய் இக்திரியப் பிரவிருத்தி யற்றவனாய் 

வேதாந்த அர்த்தத்தை மனனம்செய்வன். கானாவகையாய யுக்திகளால் விரோத 

நிவிருத்தி வாயிலாய் வேதாந்த அர்த்தத்தின் சிர்தனத்தைச சாஸ்இச perth 

தோர் மனனமென்பர். அம்மனனம், இராகத்.துவேஷமூடைய வெளிமுக புருஷனா 

லாகமாட்டாஅ. ஆகையால், இராகத்.துவேஷமற்றவனாய் முமுக்ஷஈ வேதாந்த 

அர்த்தத்தமனனம்செய்வன். ௮ந்தச்சரெவணமனன த்.இன் பின்னர் இம்முமு௯ந-£ 

அனான்மாகாச விஜாதிய விருத்திகளைவிட்டு, ஆன்மாகா£ சஜாதிய விருத்திகளின் 

பிசவாகரூப நிதித்தியாசனத்தை நிரர்தரம் செய்வன். கருத்திதுவாம் :--மன 

வாக்குகட்கு விஷயமாய இருசியப் பிரபஞ்சத்தினின்றும் யான் விலக்ஷணன், 
யான் ஆரர்தசொருபன், யான் ஸ்வப்பிரகாசன், யான் சஜாதீய விஜாதீய sass 

பேதமற்றவன் என்னும் விருத்திகளின் நிரந்தரப் பிரவாகரூப நிஇத்தியாசனத் 

இன்சகண்ணே நிஷ்டையுடையவனும், முற்கூறிய செவணமனனங்களை ரெடுக் 

கால பரியந்தம் சசத்தையோடும் சேவிப்பவனும் ஆய முமுக்ஷு), பிரஹ்ம வித் 

தையை யடைவன். அந்தப் பிரஹ்ம விச்தையுடையவனே சுருதியின்சண்ணே 

பிசாஹ்மணனெனக் கூறப்பட்டுளான்.
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4 6} 

சங்கை :--ஹே யாஞ்ஞவற்கிய ! முற்கூறிய சரவண மனன கிஇத்தியாசனங் 
களைகிட்டு, இம்முமுக்ஷஈ அர்கிய உபாயத்தால் பிரஹ்மஞானரூப பிசாஹ்மண 
பாவத்தை யடைவனா ? ௮ல்லதடையானா ? அந்நிய உபாயத்தால் பிரா ஹ்மணனாவ 

Cora, ௮வவுபாயம் யாதோ ௮தை எம்பொருட்டுக் கூறு? 

சமாதானம் :--ஹே ககோளசே ! முன்னர்க் கூறிய சரவண wero OAS 

தியாசனங்களை விட்டொழித்து, இமமுமு௯$-ஈ வேறு எவ்வுபாயத்தாலும் பிராஹ் 
மணத்தன்மையை யடைவதேயில்லை. மற்றோ, செவணாதிகளாலேயே இம் 
முமுக்ஷ5, பிராஹ்மணஜ்தன்மையை யடைவன் ; ஆதலின், நாமரூபக்கிரியையற்ற 

ஸ்வப்பிரகாச சுகஸ்வரூப ௮த்விதீபப பிர ஹ்மமே யானாயுளன், என்னும் நிர்விகற்ப 

ஞானம் யாவனுக்குண்டாமீமா, ௮ஈதப பிரஹ்மவேத்தாவைச் சுருதி பிராஹ்மண 

னென்னும. இவவண்ணமாய பிராஹ்மணத்தன்மை சரெவணமனன நிதித்தியா 

சனமின்றி அர்கிய எவ்வுபாயத்தாலும் உண்டாகாது. ஆதலின், அரதப் பிரா 
ஹ்மணத்தன்மையினடைவின் பொருட்டு, முழுக அவசியம் சசவணாதி சாத 

னங்களைச் சம்பா இக்க 2வண்டும, ஹே ககோள?ச / இவ்வகையாய பிராஹ்மணத் 
தன்மை யொருகால் சிரவணாதி சாதனங்களின்றி ௮ஈகரியசா தனங்களாலாவதா 

யின், சங்கையின்றி£யே யுண்டாகுக, இதன்கண் எனக்கு ஆக்கரகமின்றாம். ௩இ 

யின் ௮க்கரை சேர்தலாயபலம ஒடத்தாலுண்டாம. அலலத, தோற்பை சரக் 

குடுக்கை முதலிய சாதனங்களாலுண்டாம; தோறபை சுரக்குடுக்கை முதலிய 

சா தனங்களாலேயே ஈதியின் ௮க்கசையடையும் பலம் கைகூடுமாயின், *காவாயாற் 

கசைசேர எமமதிமானும் நினைந்து ஆக்ரெகம செய்யான். ஆனால், ஈதி மகாவேக 
முடையதாயின்,௮,த்தியந்தம் விஸ்காசமுடையதாயின், ௮ர்கஇயின்கண்ணே கணக் 

கற்ற$ர் நிறைச் திருபபின் , ௮க்கரைசோ நாவாயொன்றேசாதனமாகும், காவாயன் 

றித்தோற்பை சுரக்குடுக்கை முதலிய சாதனங்களால் ஈதியின்கசைசேர்தல் சம்பவி 

யாத; அதுபோல, முறகூறிய பிராஹ்மணத்தன்மையின்கண் ௪ரவணாஇகளே சாத 

னமாம் ; சரவணா இகளின்றி வேறொரு உபாயத்தால் இவ்வகையாய பிராஹ்மணத் 

தன்மை யுண்டாகமாட்டாது. கருத்திதுவாம:--சரவணா களிலும் வேறாய 
உபாயம் ஹிசண்யகர்பபா.து உபாசனையாம். அல்லது, ௮ஸ்வ?மத முதலிய யாகாதி 

உற்டருஷ்டகர்மமாம. அ௮வவுபாசனை காமம் முதலிய யாவும் சரவணாதிகளின்றி 

ஆன்மஞானத்தை யுண்டாக்காது. மறறோ, உடாசனையாலும் கர்மத்தாலும் சத் 

தச த்தியுண்டாம ; ௮தன்பின்னா விவேகம், வைராக்கியம், சமா இசட்சம்பத்இ, 

முமக்நாத்தன்மை யென்னும் கானகு சாதனங்களின் பிராப் தியுண்டாம். அதன் 

பின்னர்க் குருவாயிலாய் வேதாந்த சரவணஞ் செய்து மனன நிதித்தியாசனம் 
செய்து முமுக்ஷஈ॥ ஆன்மசாக்ஷா£தகாரத்தை யடைவன். ஆகையால், சித்த சதஇயி 

ன்கண் கர்ம உபாசனைகட் குபயோகமுண்டு; சாக்ஷாத் ஆன்மஞானத்தின்கண் கர்ம 
உபாசனைகட்குக் காண த்தன்மையின்றும் ; மற்றோ, சரவணா திகட்சே சாக்ஷாத் 

காரணத் தன்மையாம். ஆன்மவேதார்த சாஸ்திரம் ஜீவ ஈற்வாரின் அபேசுத்தை 
  

  

* காவாயால்-- இடத்தால்.
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யணர்த்துகின்றதா? அல்லது பேதத்தையுணர்த்துகின்றதா? என்னும் பிமாணகத 
௮சம்பாவனை வேதாந்த சாஸ்திர சரவணத்தால் நீங்கும். ஆன்மாநித்திய வியா 
பக ஈருகளுபமா ? அல்லது ௮டித்திய பரிசசின்ன அுக்கரூபமா ? என்னலும் பிரமேயகத 
அசம்பாவனை 2வதார்த சாஸ்தி மனனத்தால் நீங்கும். ௮நித்திய ௮சுசித் துக்க 

ரூப தேகாஇகளிடத்தே நித்தியசுசி சுகருபத்தன்மைப புத்தி விபரீ சபாவனையாம். 

அவ்விபரீ தபாவனை நிதஇத்தியாசன ததால் நீங்கும். இங்கனம் ௮சம்பாவனை விப 
ரீத பாவனைகளை நீக்கும வாயிலாய்ச் செவண மனன நிஇித்தியாசனங்கள் ஆன்ம 
ஞான சாதனமாம். ஆகைபால், சரவணா இகளாலே?ய பிராஹ்மணத் தன்மையை 

யடையலாம். ஹே ககோள?ை ! எபபுருஷன் குருவாயிலாய் வேதாந்த சர 

வணத்கைச் செய்திலனோ, ௮ங்கன?ம மனனகிகதித்தியாசனங்களைச் செய் 

இல?னா, அங்கன? வித்த ஏஷணை, புத்தி ஏஷணை, லோக ஏஷணை என்னும் 

மூவகையாய ஏஷூணைகளைப் பரித்தியாகம் செய்தில2னோ, கேவலம் விஷயபோகத் 

இன்சண்ணே ஆசக்தனோ, ௮ததகைய சாதன ரகத புருஷனுக்கு எவ்வுலகன் 

கண்ணேனும, எக்காலத்தின்கண்மணேனும முற்கூறிப பிராஹ்மணத்தன்மை யுண் 

டாயிருக்குமாயின், எனபொருட்டுக கூறுவீராக, மறறோ, அத்தகைய சாதன 
ஹீன புருஷனுக்கு எவ்வுலகின்கண்ணும, எக்காலத்தின்கண்ணும் பிராஹ்மணத் 
தன்மை யுண்டாகமாட்டாது. அகையால, ஹே ககோளசே ! அன்னத்தை யுண் 

ணல நியமமாய்த் தஇிருபதி உபாயமாம், ௮ன்னம உண்ணாமல் அர்நிய எவ்வுபா 

யத்தாலும் புருஷனுக்குத் திருப்தியுண்டாகாது. அதுபோலப் பிரஹ்மஞான 
அடைவின்வடிவப பிராஹ்மணத் தன்மையின்௧ண்ணே சரவண மனனகிதித்தியாச 

னமே கியமமாய சாதனமாம். இக்காரணத்தால், ஹிரண்யகர்பபருக்கும கணமாத் 

இசை வேதாந்தவாக்கிய விசாரம்செய்தே ௮ன்மஞானம் உண்டாயதெனக் கூறப் 

பெற்றுளஅ. யோ௫யும் பிரணவ ௮ாத்தததை விசாரித்ேே .ஐன்மசாக்ஷாத்காரம் 

பெறுவன். சரவண மனன நிஇத்திபாசனமின்றி எப்புரூஷனும் ஆன்ம ஞானத் 

ையடையான். ஹே மைகத! இங்கனம் யாஞஞவற்கிய முனிவர் விடை 

கூறவே, ௮க் ககோளப பிராஹ்மணா அம்முனிவரைப புததிமானெனவறிரஈது 

ஜயிக்குமிச்சைபை விட்டொழிததனா. கார்க்கியின் முகததை நோகடக்கொண்டு 

மீண்டும் வினாவுதலினின்றும் நிவிருத்தியடைஈதனர். அதன்பின்னர் தர்க்கத் 

இன்கண்ணே குசல வசக்.நு இருஷியின் புச் தஇிரியாய கார்ககயானவள் ௮னுமானப 

பிரமாணத்தையங்கேரித்து யாஞஞவறகிய முனிவரை வினாவத்தொடங்களள். கார் 

க்சி கூறல்:--ஹே யாஞஞவற்கிய2ர . இவ்வுலன்கண்ணே எவ்வெப்பொருள் 

சாரியமாமோ, ௮வ்வபபொருள் தமது காரணத்தின்சண் இருச்கும். ௮ங்கனம் 

உள்ளும் வெளியும் காசணத்தால் வியாப்தமாம். படரூபகாரியம் தரதுரூப கார 

ணத்தன்சண்ணே இருக்கும். உள்ளும் வெளியும் sige காசணத்தால் 
விபாப்தமாம் என்னும் இவ்விஷயம் யாவருக்கும் ௮னுபவ9த்தமாம். அதுபோல, 
இம்மனுஷ்ய லோகத்தின்கண்ணே இசாநின்ற எவ்வளவு ஸ்தாவர ஜங்கமரூப 

*பார்த்திவ பதார்.த்தங்களுளவோ, அவையாவும் காரியரூபமாம்; ஆதலின், காரண 

ரூபஜலத்இன்கண் இசாநிற்கும். ௮ங்கன32ம, உள்ளும் புறம்பும் காரணரூப ஜல் 

. * பார். த்தவம்--பிரு துவிசம்பம் , 
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தால் வியாப்தமாம். ஒருகால் பார்த்த பதாரத்தம் ஜலத்தால் வியாப்தமன்ரு 

மாயின், சத்துமாவின் முஷ்டியைப்போல விசர்ணபாவத்தை யடைதல்வேண்டும். 

இக்கடாஇி பார்த்திவ பதார் ததங்கள் விசர்ணபாவத்தை யடைவதில்லை, ஆகை 

யால், இஃத.நியப்பெறுமன்றோ :--கடா இ பார்த்திவ பதார்த்தங்கள் ஜலரூப கார 

ணத்தால் வியாப்தமாம். இதுகூறியதால், இவவனுமானம் உணர்த்தப்பட்ட த :-- 

ஸ்.தாவா ஜங்கமரூப பார்த். இவ பதார்த்தம், ஜலரூப காரணத்தால் வியாப்தமாம், 

காரியரூபமா தலின், படம்போல. ஆகையால், ஹே யாஞ்ஞவற்யெசே / பிரு திவி 

யைப்போல ௮ந்த நீரும அாரியரூபமாம். ஆதலின், ௮ந்நீரும் தனதுகாரணமாய 

ஒன்றன்கண்ணே குறுக்கு கெடுக்குமாயிருககும். அந்நீரின் காரணம் யாது? 

௮தன்கண்ணன்றோ, ௮ரநீர் குறுககும கெடுக்குமாயிருக்கவேணடும், அதை நீர் 

கூறுவிராச? ஹே குழாதாய் ! இவ்வண்ணம் கார்க் வினவவே யாஞ்ஞவற்கிய 

முனிவர் விடைகூறததொடஙக்கனார். யாஞ்ஞவற்கிய முனிவா கூறல் :--ஹே 
கார்க்கியே ! ௮்நீர் வாயுரூப காரணத்தின்சண்ணே முறுக்கு நெடுக்குமாயிருக் 

கும், வேதாந்த மதத் தின்கண் நீரின் உபாதான கா.॥ணம தேயுவாம். தேயுவின் 

உபாதானகாரணம் வாயுவாம், ஆதலின், வாயுவை நீரின் உபாதான காரண 

மெனக்கூறல் சம்பவியா தாயினும், உலகன்கண்ணே ௮க்னிரூப தேயுவிற்குக் 

காஷ்டரூப இர்தனத்தின்கண்ணே புலபபடுதலுண்டாம். காஷ்டரூப இந்தன 

மன்றி வேறெப்பதார்த்தத்தின்கண்ணும, ௮க்கினிரூப தேயுவிற்குப் புலப்படுத 

HM TZ. காஷ்டத்தின்௧ண் இசாநின்ற தூமமற்ற ௮க்கனியின்௧ண் ஜல 

விரோதிததன்மை பிரத்தியகூமாய்க காணபபடுதின்றது. ஆதலின், ஜஐலவிசோதி 
யாய அக்கினியின்கண் ஜலதக்தினுபாதான காரணத்தன்மை சமபவியாது, காஷ்ட 

ரூப இந். தனமற்ற ௮க்கினியின்கண் ஜலகாரணததன்மை சாஸ்இரப் பிரமாணத் 

தாலன்றி மற்றெப்பிரமாணங்களாலும் பெறப்படாது. சாஸ்இரப பிரமாணம் ஒன்.றி 

னாலேயே பெறப்படும. ஈரவிறகோடுகூடிய ௮க்கினியின்௧ண் தூமசம்பர்த வாயி 

லாய் ஜலகா.சணததன்மை பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண த்தால் அணியப்பெறுமாயினும், 

௮வ்விட தீதேஜலகாசண த்தன்மை ௮ககனியின்கண்ணுளதா ? அல்லது ஈ.ரவிறகன் 

கண் இராநின்ற ஜலத்தின்சண் இருக்கின்றதா ? என்னும் நிர்ணயம உண்டாகமாட் 

டாது, ஆதலால், ௮க்கினியைப் பரி த்தியாகம் செய்து வாயுவின்சண் ஜலசாரணசத் 

தன்மை கூறபபட்டது. கருத்ததுவாம் :--புத்திரவுடைய காரணமாய பி.தாவான 

வர் புத்தினுடைய புத்தாலுக்கும் காரணமாம். அதுபோல, தேயுவின்காசணமான 

வாயுவானது தேயுவின் காரியமாய நீரினுக்கும் காரணமாதல்கூடும. இதன்கண் 

திறிதுமாத்திரையும் விரோதமின்றாம். ஜே குழந்தாய் / இவ்வண்ணம் யாஞ்ஞவற் 

ஓய முனிவர் கூறவே ௮்தக கார்க்யொனவள் மீண்டும் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவசை 

இவ்வண்ணம் வினவினள். கார்க் கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்டுயசே ! ௮ர்தவாயு 

எக்காசணத்தன் சண்ணே குறுக்கும் நெடுக்குமாயிருக்கும்... யாஞ்ஞவற்கியோ் 

கூறல் :--ஹே கார்க்சயே! அந்தவாயு 9/5 5 ap லோகத்தின்கண்ணே கு௮க் 

கும் செடுக்குமாயிருக்கும். கார்க் கூறல் :--ஹே யாஞ்சவற்பெசே ! அவ்வர்த



௫௬௪ UO ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாலது 

ரிகலோகம் எக்காரணத்தின்௧ண் குறுக்கு நெடுக்குமாயிரூக்கும், யாஞ்ஞவற் 
இயர் கூறல் ஹே கார்க்கியே! ௮வ்வர்தரிகூலோகம் கர்தருவ லோகத்தின் 
சண்ணே குறுக்கு நெடுக்குமாயிருக்கும், கார்க்கி கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கி 
யசே / ௮க்கந்தருவலோகம் எக்காரணத்தின்கண்ணே குறுக்கு ரெடுக்குமாயிருக் 
கும். யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் :--ஹே சார்க்கியே / ௮க்கந்தருவ லோகம்சூரிய 
லோகத்தின்கண்ணே குறுக்கு நெடுக்குமாயிருக்கும். கார்க்கி கூறல்:--0ே 
யாஞ்ஞவற்கெயசே /! அந்தச் சூரிய லோகம் எக்காரணத்தின்்கண்ணே குறுக்கு 

நெடுக்குமாயிருக்கும். யாஞ்ஞவற்கயர் கூறல் :--ஹே கார்க்கியே!/ அச்சூரிய 

லோகம் சக்தி லோகத்தின்கண்ணே குறுக்கு நெடுக்குமாயிருக்கும். கார்க்கி 

கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கியசே ! ௮ச்சர்தா லோகம் எக்காசணத்தின்சண்ணே 

குறுக்கு நெடுக்குமாயிருக்கும், யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் :---8ஹ கார்க்கயே/ அச் 

சந் தஇரலோகம் ஈக்த்து லோகத்தின்கண்ணே குறுக்கு நெடுக்குமாயிருக்கும். 
கார்க்கி கூறல் :--ஹ யாஞ்ஞவற்கெசே ! அ௮ர்கக்ஷத்இர லோகம் எக்காரணத்தின் 
கண்ணே குறுக்கு நெடுக்குமாயிருககும். யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் :--ஹே கார்க் 

இயே/ அ௮ர்நக்ஷத்தரலோகம் தேவலோகத்தின்கண்ணே கு௮க்குகெடுக்குமாயி 

ருக்கும். கார்க்கி கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கியசே ! ௮த்தேவ லோகம் எக்காச 
ணத்தின்சண்ணே குறுக்கு நெடுக்குமாயிருக்கும், யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் :-- 
ஹேகார்க்கியே ! ௮த்£தவ லோகம் இந்திர லோகத்தின்கண்ணே குறுக்கு நெடுக 

குமாயிருக்கும். கார்க்கி கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கியசே ! ௮வ்விக்திர லோகம் 

எக்காசணத்தின் கண்ணே குறுக்கு நெடுக்குமாயிருக்கும். யாஞ்ஞவற்கியர் 
கூறல் :--ஹே கார்க்கியே! அ௮வ்விர்திர லோகம் பிஜாபதி லோகத்தின்கண்ணே 
குறுக்குநெடுக்குமாயிருக்கும். கார்க்கி கூறல் :--2ஹ யாஞ்ஞவற்கெரே 7 ௮ர்தப 

பிரஜாபதி லோகம் எக்காரணத்தின்கண்ணே குறுக்கு நெடுக்குமாயிருக்கும், 

யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் :--ேே கார்க்கியே ! அ௮ர்தப பிரஜாபதி லோகம் பிர ஹம 

லோகத்தின்சண்ணே குறுக்கு கெடுக்குமாயிருக்கும். 

இப்போது அ௮ந்தரிக்ஷாதி சப்தார்த்தத்தை நிரூபிப்பாம் :--௮வகாச ரூபத் 
தால் சர்வ லோகருக்கும் பிரசித்தமாய ஸ்தூல அகாச.த்தை யர்தரிக்ஷ மென்பர், 

கந் சர்வலோகம், சூரியலோகம், சந்தூலோகம், ஈக்ஷத்இரலோகம், தேவலோகம், 
இர்தரலோகம் என்னும் ஆறுவகையாய சபதங்கள் அகாசாதி பஞ்சபூதங்களின் 
உத்தா உத்தா சூக்ஷம அ௮வஸ்கைகளின் வாசகங்களாம். கருத்திதுவாம் :-- 

அந்தரிக்ஷ லோகத்தை ரம்பிப்பகாய ௮காசாதி பஞ்சபூதங்களினின்றும் ௮நத 
ரிகூலோகத்தை எப்பக்கமும் சூழ்க இசாநின்ற கர்.தருவ சரீ.ரங்களை யாசம்பிக்கும் 
பஞ்சபூதம் சூகூுமமாம், அதுபோன்றே கந்தருவ லோகத்தை சாற்புறமும் சூழ்ர் 
இசாநின்ற சூரிய லோகத்தை யாரம்பிக்கும் பஞ்சபூதம், கர் சருஜீலோகத்தை 

யாசம்பிக்கும் பூதங்களிலும் சூக்ஷஈமமாம். இவ்வண்ணம் இர், மாகபரியர் 

தம் ஆகாசாதி பஞ்சபூதங்களின் சூக்ஷஈமத் தன்மையை யதிர்சு கொள்ளல் 

வேண்டும். இதன்சண்ணும் இத்துணை கிலக்ணத்தன்மையுளத. "கர் 

லோகம் முதலாய் இர் திரலோகபரியக்தம் ஆறுவகையாகப் பூதங்களி னஷங்தை 

 



சித்தீம்ரியம்.] யபஜுர்வேததீதின் பிரகதாரண்ப உபநிட Heep 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 46S 

யாது கூறப்பட்டதோ, அதுவும் பூர்வபூர்வ அவஸ்தையை யபேக்ஷித்துச் சூக்ஷ் 
மமாம். உத்தர் உத்தா ௮வஸ்தையை யபேசக்ஷித்துத் தாலமாம். கர்தருவ 

லோகத்தை யபேச்தித்துச் சூரியலோகம் சூக்ஷாமமாம். சந்திரலோகத்தை 

் யபேச்ஷிதீதுச் சூரியலோகம் ஸ்தாலமாம், அதுபோலவே சர் இரலோகமும் சூரிய 

லோகத்தைக் குறித்துச் சூக்ஷாமமாம். ஈக்ஷத்திரலோகத்ை யபேக்ஷித்து 

௮ச்சந்துரலோகமும் ஸ்தூலமாம். இவ்வண்ணம் இர்இசலோக பரியந்தம் ஸ்தூ 

ல் த்சன்மையையும் HAPS Soren. ௮றிர்துகொள்க, .் 
\ 

இப்போது இந்திரலோகம், பிரஜாபதிலோசம், பிரஹ்மலோகம் என்னும் 

மூன்று சப்தங்களின் பொருளை கிரூபிபபாம :--சம்பூசண இருசியப்பிரபஞ்ச,த்தை 
ஆன்மரூபமாய் யாவர் பார்க்கன்ராரோ அவர் இக.இசசெனப்படுவர், இவ்வகையாய 

இர்தரசப்தத்தின் பொருள் விசாட்புருஷனிடத்திலேயே பொருர்தும். ஏனெ 

னின், இசசம்பூரண விசுவம் விராட்புருஷ சரீரத் தன்கண் இருக்குமா தலின், 

௮வ்விசுவத்தை ஆன்மரூபமாய் ௮வ்விராட்புருஷர்காண்பர். ஆகையால், இந்திர 

சப்தத்தால் விராட்புருவரைக் கவர்நது கோடல்வேண்டும். பிரஹ்மாண்டரூபக் 
கடாகத் துள்ளும் வெளியும இசாநின்ற சூத்திராக்மாவைப் பாரிக்ஷிதபுருஷன் 

HMA. ஆகையால், பிரஜாபதி சபதத்தால் சூதஇராத்மாவைக் கவர்ந்து 

கொள்ளல்வேண்டும். மாயை ௮ஞ்ஞானம என்னும் ௪பதங்கட்குப் பொருளாய 
சர்வகாரண ௮வ்வியாஇருசம் சூத்திசாத்மாவின் இருபபிற்கு ஆதாசமாம். ஆகை 

யால், பிரஹ்மலோக சபதத்தால் His அ௮வவியாடிருதத்தைக் சவர்க் துகொள்க, 

HES அ௮வ்வியாகிருதம், சமஷ்டிரூபத்தால் ஒரு வகையாம், வியஷ்டிரூபத்தால் 

௮கேகவகையாம். ஹே குழஈதாய் ! இவ்வண்ணம யாஞ்ஞவற்கெ முனிவரின் 
வசனங்களைக் கேட்டு அந்தக் கார்க்யொனவள தமதுமனத்தின்௧கண்ணே இவ்வண் 

ணம் விசா.சம்செய்தனள். | 

அவ்விசாரமிதுவாம் :-சர்வ ஜகத்தின் காசணருப ௮வவியாகிருதம் ஈத தான் 

மாவை யாசிரயித்திருக்கும் ; ஆயினும், ௮ந்த ௮வ்வியாஇருதம் நீர்முதலியவற்றைப் 

போல அ௮னுமானபபிரமாண த்தால் ௮.றியமுடியா ௮. ஏனெனின் , காரியம் யாதோ 

௮௮ காரணத்தால் வியாப்தமாம், காரியகதன்மைத் தருமமுடையதாதலின், 

படரூப காரியத் தப்போல. என்னு மிவவனுமானம் பிரவிருச்திக்கும் முன்னரே, 

யாது யாது காரியமாமோ, ௮து ௮து காரணத்தால் வியாப்தமாம், என்னும் 
வியாப் ஞானமும், காரியத் தன்மைவடிவ ஹேதுவின் ஞானமும் ௮வசியம்வேண், 

டும். வியாப்திஞானமும் ஏதுஞானமுமின்றி ௮னுமானப்பிரமாணத்தால் எப் 
் துணிவுமுண்டாகா௮) ௮வ்வியா௫ருத .ஆரயரூபமாயுண்டாம், ஆன் 
hh ் இன்சண், முற்கூறிய வியாப்திஞான தஇற்கும், காரியத்தன்மை 

ந் ஞானத்திற்கும், றி துமாத் தரமும் உபயோகமின்றாம். ஏனெ 
ஒன்னை மர்யாரூப அவவியாகிருதம் அராதியாம். ஆகையால், அந்த் அவ் 

ர் ம் ன் கண் காரியத்தன்மை சம்பவியாது, சுத்த அன்மாவின்க்ண் 

தன்மையும் காண் த் தன்மையும் சம்பவியா. ஆகையால், அ௮வமியாகரு த் 
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௪௫௬௬ ரீ ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

ஆசெய ஆத்மா ௮னுமானப்பிரமாண த்இற்கு விஷயமன்றாம். உண்மையாய் விசா 
ரித்.துப்பார்க்னோ, சூத்திராத்மாவும் ௮னுமான விஷபமன்றாம். ஏனெசிரின், 
லோகப்பிசசித்த , இருஷ்டார்தத்தைக்கொண்டு ௮னுமானப் பிரவிருத்தியுண் 

டாம். லோகப்பிரசித்த இருஷ்டார்தமன்றி எவவனுமானத்தின் பிரகிருத் 
By முண்டாகாது. லோகப்பிரசித்த இருஷ்டார்தமோ, சூத்திரா தமாவின் 
சித்தியின்கண் இன்றாம். இக்காணத்தானே பிரஹ்மாண்டத்தினும் வெளிழே 

சூத்திசாத்மா இருக்கின்றாரென்னும் பிரக்கிரியையை எர்நையாயிகரும் எழுத 

விலலை. ஆகையால், சூத்திசாத்மாவும் ௮வ்வியாகிருதத்திற் காசாயமாய சுத்தாத் 
மாவும், ௮னுமானரூப தருக்கத்திற்கு விஷயமன்றாம் என்னும் இவ்வகையாய 
விசாரத்தைச் செய்யாமல், அந்தக் கார்க்யொனவள் ஆச்ன்ச த்தால் மீண்டும் யாஞ் 
ஞவற்கியசை வினவத்தொடங்கெள். கார்க்கி கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கியரே ! 

௮ர்த ௮வவியாகிருதரூப பிரஹ்மலோகம் எக்காரண த்தின்கண் குறுக்கு நெடுக்கு 

மாம். ஹே சிஷ்ய ! கேவலம் சாஸ்இரப் பிரமாணத்தால் ௮றிய யோக்கியமாய ஆன் 
மாவின் வாஸ்தவசொருபத்தைக் கார்க்யொனவள் தனஅ மூர்க்கத்சன்மையினாலே, 

அ௮ணனுமானப் பிரமாண ரீ தியாய்க் கேட்கவே ௮ந்த யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் கூறத் 

தொடங்கியதாவது:-ஹே கார்க்கியே.! இவ்வாஈந்தசொருப அன்மா கேவலம் சாஸ் 

இசப் பிரமாணத்தால் ௮றிய யோக்கயமாம, ஆகையால், சாஸ்இரப் பிரமாணத் 

தாலேயே ஆன்மாவின் சொரூபம் நீ கேட்க யோக்கியமாம். ஆனால், ௮ந்த மரி 

யாதையை விட்டொழித்து ௮னுமான ரீ தியாய்ககேட்கின்றனை, உன௮ வினாப்பய 
னற்றதாம். ஏனெனின், சர்வத்தின் ௮தஇஷ்டான ௮ன்மா எவ்வலுமானச்திற்கும் 

விஷயமன்றாம் ) ஆகையால், ஹே கார்க்கியே.! சர்வ அ௮திஷ்டானரூப ஆன்ம 

தேவதையை ௮னுமான ரீதியாய் நீ யொருகாலும் கேட்சுவேண்டாம். ஹே கார்க் 
Gu! விசாசமற்றவளாய் நி அுராக்செகத்தால் கடந்த வினாவைச்செய்வையேயா 

யின், நினது மஸ்தகம் பூமியின்கண்ணே வீழ்ந்துபோம். ஏனெனின், யாவன் பரம 

உற்கிருஷ்ட பதார்த்தத்தை நிக்கிருஷ்ட பதார்த்த சமானமாய்க்காண்பனோே, ௮வ 

BEG vst gorse பிராப்தியுண்டாம். ௮ருச்சுனனது ௮ஸ்தத் தன்கண் 
இராநின்ற பாசுபதாஸ்இரம் ௮ர்கிய சாத்திற்குச் சமானம் ஆகத்தகுதியாம். 

௮ஸ்இரத்தன்மைத் தர்மமுடையதாதலின், மற்றொரு சரக்தைப்போல. என்லும் 
அனுமானத்தைச்செய்து, பாசுபதாஸ்இரத்தை அந்நிய ச.ரத்திற்குச் சமான 
மாய்ச் செய்தல் தகுதியன்றாம் ) ஒருவன் அசாக்ககத்தால் அந்தப் பாசுபதாஸ் 

இரத்தை அர்கிய சசத்இற்குச் சமானமாய்ச் செய்வனாயின், ௮ச்தப் பாசுபதாஸ் 

இரம் அந்த விபரீத தரிசியாய புருஷனது மஸ்தகத்தைச் சேஇத்துப் பூமியில் 

விழ்த் தும். ௮தர்வண வேதத்தினின்றும் உற்பன்னமாய மாசணமக்திரமானது 

மிகவுங் கோபத்தோடுகூடிய துர்வாச முனிவர் ஹிருதயத்்இன்கண்ணிருப்பின், 

அம்மச்தஇரம் பிசாகரு த மர்.இிரங்கட்குச் சமானமாகத் தகுஇியதன்ராம் ; யினும், 

யாவன் துசாக்கொகத்தால் ௮ம்மர் திர த்தைப் பிசாகிரு த் மர்தரங்களோடு சமான 

மாக்குவனோ, விபரீ ததரிசியாய ௮வனது மஸ்சகத்தை sts அதர்வண வேச 

மச் இரமான து பூமியின்சண்ணே கடத்தும். அதுபோல, ஹே கார்க்கியே அலு



அத்தியாயம்] யபஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உபநிட ௪௬௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4. oF 

மானத்திற்கவிஷயமாய ஆன்மாவை, நீர்முதலியவற்றைப்போல அனுமானவிஷய 

மென நினைந்து, நீ ஆன்மாவைப்பற்றிய கடந்த வினாவைச்செய்வையாயின் நினது 

மஸ.தகம சூமியினகண்ணே வீழாதுவிடும். ஹே குழந்தாய் ! இவ்வண்ணம், 

யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரின் வசனத்தைக் கேட்ட கார்க்யொனவள் ௮த்தியர்தம் 
பயத்தை யடைர்தனள. பின்னர் ௮௬ண இருஷியின் மைந்தராய உத்தாலகா.து 

ரகத்தை கோகடூக்கொண்டு வினாவுதலினின்றும் நிவிருத்தியடைக்தனள். ௮தன் 

பின்னா ௮ந்த உத்தாலக இருஷியானவா ௮த்தியந்தம் கோபமுடையவராய்ப் பூர் 
வம் ௮க்கனி?தவதை உபதேடத்த அ.த்தியதம்குஹ்யமான (இரகசியமான) மரத் 

தீ.த்தை வினவச்தொடக்கனர் அண்டு, புஜ்டுவைப்போலத் தமது வித்தையின் 

மேன்மையை யறிவிக்கும்பொருட்டு, ௮ஈத உத்தாலகர் தமது பூர்வ விருத்தார் 
த.த்தைக் கூறுவாராயினா. உததாலகா கூறல் :--2ஹ பாஞ்ஞவற்யெ ! பூர்வம் 

பிரஹ்மசசரிய ஆசிரமத்தின்கண் ௮ேகம் பிரஹ்மச்சாரிகளாய காங்கள் வேதாத் 

இயயனம செய்யுமபொருட்டு, மதஇரதேசத்தின்௧கண் பதஞ்சலசென்னும் பிசாஹ் 

மணசது வீட்டில இருநதோம். ஒரு காலததே அரதப் பதஞ்சலாது மனைவியின் 

சரீரத்தின்௧கண் பேய்போல அ௮கூனிதேவதை புகுர்த௮., அதன்பின்னர், பதஞ்சல 
குருவோடு யாங்கள் யாவரும ௮வ்வக்கனி தவதையை இங்கனம் கேடபவசாயி 
னோம் :--ரீ யா என; அதன்பின்னர் அந்த அக்னி? தவதை, பிராஹ்மணர் 

களாகிய எங்கள் யாவரையும கோகூ இங்கனங்கூறியத :--ஹே பிசாஹ்மணா 
fo . 7 . . ° * $ e 

ளே / ஆதர்வணம, எனது கோத்தமாம். கபஈதன், என. பெயராம். உங்கள் க 

யாவருக்கும் உபகா.ரத்தைச செய்யுமபொருடடு, இந்த ஸ்இரீயின் சரீரத்தின் 

கண்ணே புகு துளேன் எனக்கூறி, அவ்வககினிதேவதை €டர்களாய எங்களாற் 

சூழப்பட்ட பதஞ்சலபென்னும எமது குருவை 2?ராக்கி இங்கனம் கூறிய :- 

ஹே பதஞசல ! மாலையின் புஷ்பங்களைச சூததிரம தரிபப? த போல, இவ்வெல் 

லாப் பூதபெள இிகப் பிரபஞசமும எச்சூததிரத்தாற கோர்க்கப்பட்டிளவோ, ௮ச் 

சூத்தரத்தை ரீ யறிதியோ என அக்கினி கேவதை கேட்ட2பாது, எம௮ குரு 

வானவர் ௮க்னி தேவதையை கோக்க கூறியதாவது ஹே அ௮க்௫னிதேவ 

தையே ! சம்பூரண ஐகத்தையும எச்சூததிரம் 'தரித்துக்கொண்டிருக்கின்றதோ, 

௮ச்சூத்தரத்தை யானறிந்திலேன் என விடையளித்தபின், ௮ந்த அக்கினி 

தேவதை மீண்டும் எனத குருவை நோக்க இங்கனங் கேட்டஅ :-ஜஹே பதஞ்சல !! 

சர்வ ஜக ததையும பிரேரிப்பிககும அ௮ஈதாயாமியை ர யறிதியோ என மற்றொரு 

வினாவை ௮க்சனி தேவதை எமது ஆசிரியரை நோக்கிக் கேட்டபோது, எமது 

குருவானவர் இவ்விடையை யளித்தனர் :--ஹே ௮க்கினி தேவதையே? st 50 

யாமியின் சொருபத்தையும் யானறிர்திலேன் என எமதாகிரியர் ௮க்கினி தேவ 

தையை நேரக்கக் கூறியபோது, அவ்வக்னிதேவதை கருபையோடுகூடியதாய்ப் 

பதஞ்சலசென்னும் எமத குருவைநோக்கி இங்கனங்கூறியஅ :--ஹே பதஞ்சல ! 

யான் நின்பால் எசசூத்திசத்தின் சொருபத்தையும் அந்தர்யாமியின் சொரூபத் 

தையும் ே கட்டேனோ, ௮ச்சூத்திச. த்தையும், ௮ந்தர்யாமியையும் யாவன.றிவனோ,



Prd} - பீ ஆத்மபுராணம்; tokens 

அவன் சர்வஞ்ஞ்த் தன்மையை யடைவன்,. கருத் ்தஅவாம் : உ ஹிவன் பரமான் 

மாலையும், பூ முதலிய சப்த லோகங்களையும், சம்பூண தேவதைகளையும், ௪ம் 

“பூரண பிராணிகளையும், பஞ்ச பூதங்களையும், ஆன்மாவையும் அறிவன். என 

இவ்வண்ணம் சூத்திர அ௮ர்தர்யாமிகளின் ஞானமேன்மையைக் கூறி எங்கள் யாவ 

ரூக்கும் ௮ந்த ௮க்கினிதேவதை சூத்திர சொருபத்தையும், அ௮ர்தர்யாமியின் 

சொருபத்தையும் கூறிய௫. ஹே யாஞ்ஞவற்கிய? ௮ந்த அக்கினி3தவதையின் 

உப்தேசத்தால் யாம் சூத்தி சொருபத்தையும், ௮ந்தர்யாமியின் சொளுபத்தை 

யும்' நன்றாக அறிவோம். நீ அச்சூ sfr சொரூப தீதையும, ௮ந்தர்யாமியின் 

சொரூுபத்தையும், அறியாதவனாய்ச் சர்வப் பிரா ஹ்மணர்களு கோக்களையும், 

உனத இரகத்தின்கண்ணே சொண்டு செல்வையேயாயின், விரைவிலேயே உனது 
மஸ்தகம் பூமியின்சண்ணே வீழ்ர்துவிடும். ஹே மைந்த /! இவ்வகையாய வினாவை 
உத்தாலகர் செய்தபோது, ௮ந்த யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் உத்தாலகரசை நோக்கக் 

கூறுவா.ராயினர். யாஞ்ஞவற்கிபர் கூறல் :--ஹே உத்தாலகரே ! பூர்வம் ௮க்கினி 

தேவதை உம்பொருட்டு எச்சூத்தரத்தின் வடிவத்தையும், அ௮ர்தர்யாமியின் வடி 

வத்தையும் கூறியதோ, ௮சரசூத்திரத்தையும் ௮ர்தர்யாமியையும், சான் நன்றா 

யறிந்திருக்கன்2ோறன். ஹே மைந்த ! இவ்வண்ணம யாஞஞவற்கிய முனிவர் உத் 
தாலகரசை நோக்குக் கூறியபோது, ௮வவுத்தாலகர் கோபமடைஈது யாஞஞவற 

இயரை நோக்கக் கூறியதாவஅ :--ஹே யாஞ்ஞவறகிய ! அஞஞானியாய பாமா 
புருஷர் யாம் எல்லாப்பொருளையும் அறிந்திருச்சின்றேம் எனக்கூறுவர். ௮து 

போல, டீயும் யான் சூத்திரத்தை யறிந்திருக்கன்றேன், யான் ௮ந்தர்யாமியை யறிக 

இருக்கின்றேன் என வசனமாத்திர உச்சாரணத்தைச செய்கின்றனை ; அனால், 
அவ்விரண்டின் சொருபத்தையும் நீ கூறுசன்றாயில்லை. கையால, கினக்கு ௮வ் 

விரண்டின் ஞானமில்லையென வறிகதுகொள்ளலாமன்றோ ? ஏனெனின், எப்பொரு 

ளின் ஞானம் எப்புருஷனுககருக்குமோ, அபபுருஷன் யான் அதனை யறிந்திருக் 

இன்றேனென வசனமாதஇிர உசசாரணத்தைக் கூறமாட்டானன்3ரா ? மற்றோ, 

அப்பதார்ததத்தின் சொருபத்தைக் கூறுவன். ஆகையால், நீ சூத்திசத்தின் 

சொரூுபத்தையும அ௮ந்தர்யாமியின் சொருபத்தையும் ௮றிர்திருபபையேயாயின், 

என்பாற் கூறுதி. ரீ ௮றியாயாயின், யானிரண்டையும் ௮றிவேனென்னும் பலமற்ற 

கர்ச்சனையை௪ செய்யாதொழி௫ி. ஹே மைந்த! இவ்வகையாய வினாவை உத்தா 

லகர்கேட்டபோ ௮,யாஞ்ஞவற்கியமுனிவர் ௮வசைகோக்கிக்கூறுஇன்றார்: ஹே உத் 

தாலகரே . நீர் சர்வ$கத்தின் பர்தனகாரண சூத்திரம் கேடடீரன்றோ? ௮சசூத்தி 

சம் பிராணரூபவாயுவாம். ஏனெனின், நூல் படத்தைத் தரிப்பதேதபோல, இர்தப் 

பிராணரூபவாயு இவ்வுலகத்தையும் ௮ந்நியலோகத்தையும் சர்வபூதப் பிராணிகளை 

யும் தரிக்கும். இச்காரணத்தா?ன மாணகாலத்தன்கண் பிராணன் லோகாந்தாம் 
செல்லின், கரங் கான் முதலிய ௮வயவக்கள் யாவும் சதிலமடைர் துபோம் ; சூத்.இ 

சத்தை வெளிப்படுத்தின் மாலையின் புஷ்பம் சதிலமாவதேபோல, இவ்வசையாய 

லோகப் பிரசித்தி யுக்தியினலும் பிராணனுக்கே சூத்தெரூபத் சன்மை சம்பவிக் 

கும். ஈண்டுப் பிராணவாயு சபதத்தால் சமஷ்டி, வியஷ்டி. ௫௯% -5ம சரி சத்தைக்



பர்த்தீரவம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரசுதாரண்ய உபநிட ௪௬௬ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4.64 

சவர்ந்து கொள்க. ஹே குழந்தாய் ! இனம், யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் சூத்தி 
சத்தின் சொரூபத்தைக் கூறியபோ ௮, உத்தாலகர் யாஞ்ஷவற்யெசது வசனத்தை 

யங்கேரித்து மீண்டுங் கூறுவதாவது மஹ யாஞ்ஞவற்யெ ! பூர்வம் அக்கினி 

“2தவதை எமக்குச் சூத்த சொரூபத்தைக் கூறிபவண்ணமே நீயுங் கூறினாய், 
அசலன், சூத்திர சொருூபத்தின்கண் மீண்டும வினாவிலேன் ; ஆனால், ௮ந்தர்யாமி 

ன் சொரூபத்தை யென்பாற கூறுதி, ஹே சிஷ்ய ! இவ்வண்ணம் உத்தாலகர் 
கூறியபோஅ, யாஞ்ஞவறகய முனிவா கூறுனெருர் :--ஹே உத்தாலகரே ! எந்த 
சரவஞ்ஞப் பரமான்மதேதவரைப பிரு தவி, ஜலம, ௮க்னி, புவலோசம்,வாயு,சவர்க் 

கம், ஆதித்தியன், இசை, சஈஇரன், தாரகை (ஈக்ஷதஇரம), ஆகாசம, இருள், தேஜஸ் 
என்னும் 12 ௮திதைவங்களின்கண் சுருதியானது கூறியிருக்கன்றதோ, எந்தப் 
பரமான்ம தேவரை, ஸ்தாவர ஜங்கமரூப சாவ ௮இபூதங்களிடத்சே சுருதியானது 

கூறியிருக்கின்றதோ, ௭ஈ௧ சாவஞ்டப பரமான்ம தேவசைப பிராணன், வாக்கு, 

௪௯, சுரோத்திரம, மனம், அவககு, புததி, உபஸ்.த இர்இரியம் என்னும் எண்வ 
கையாய அத்தியாத்மங்களிடததே சுருதியானஅ கூறியிருக்ெறதோ, எந்தப் 
பசமான்ம தேவர் பிருதிவி முதலிய 91 ஸ்தானங்களி லிருஈதபோதிலும், 
அந்த ஸ்்.தானங்களினின்றும வேறேயாவ?ரோ, இருகத்தையுடைய புருஷன் இர 

கத்தினின்றும் வேறாக இருப்ப? தபால, எபபாமான்ம தேவர் பிரு இவிமுதலிய 

வற்றினின்றும் வேரு பிருப்பசோ, பிரு திவி முதலிய வற்றினுள்ளே இருர்தபோதி 

ஓம எந்தப் பசமான்ம தேவரை யவையறியாவோ, ௮ப்பரமான்ம தேவர் பிருதிவி 

மு.தலியவறறை கியமமாய்த தததம காரியத் தின்கண் முயலும்பொருட்டு வேறொரு 

சரீரத்தைத் தரிக்லெரோ; மற் 20, ஜீவாகளாகிய ஈம்மனோருக்குசசுக்கெசோணித 
விகாசரூப இசசரீர மிருபப?த போல, எபபரமான்ம தேவருக்குப பிருதிவி முக 

லியனவே சரீ ரமாமோ, எங்கனம ௮ரசன் தனது சேவகரை கானாவகையாய வியா 

பாசங்களில் நியமம் செய்.து முயலவிபபனோ, ௮ங்கனம எப்பாமான்ம தேவர் பிரு 

இலி முதலியவறறின் ௮பிமானிகளாய சேதனரூப லிங்க சரீ.சங்களைத் தத்தம் 

விபாபாரங்களில் கியமமாய் முயலவிப்பசோ, 95% மாயையின் ௮ Bu Bure 

பரமான்ம தேவசே அ௮ஈதாயாமியாம. ஆகையால், ஹே உத்தாலகரே ! எந்த ௮ந் 

தர்யாமியின் சொரூபத்தை நீ£ முன்னாக் கேட்டீரோ, ௮ந்த ௮க்தர்யாமியாய 

பாமான்ம தேவர் உமமுடைய என்னுடைய சாவ ஜீவர்களுடைய ஆன்மரூபமாம், 

அந்தர்யாமியாய ௮வர், ஜனனம், மாணம், uA, தாகம, சோகம், மோகம் என்னும் 

ஷடூர்மியற்றவர். ஹே குழந்தாய் ! இவ்வண்ணம் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் 

உத்தாலகரை Cara, பிருதிவியா திகளிடத்தே இருபத்தொருமுறை அந்தர் 

யாமியின் சொரூபத்தை உபதேசம செய்தனர். கருத்திதுவாம் :-- யாவர் 
பிருதிவியின் சண்ணே இருப்பசோ, பிருஇவியினும் வேறாவரோ, பிருதிவி 
எவசை wi Musto ST, பிருதிவி எவருக்குச் சரீரமோ, யாவர் பிருஇிவியைத் 

தனது :காரியத்தின்கண்ணே செலுத்துவசோ, அ௮ப்பசமான்ம தேவசே உம 

தர்தர்யாமியும் ௮மிருதமுமாவர். இவ்வண்ணம் நீர் முதவியவற்றின்கண்:



௪௭0 LY ஆத்மபுராணம். (ஐந்தாவது 

ஹும் அறிந்துகொள்க, இங்கனம் பிருதிவி மு தலியவற்றின்கண் 21-முறை 

அர்தர்யாமியின் சொரூபத்தைக் கூறி, அந்தத் தர்மான்மாவாய யாஞ்ஞவற் 
இவமூனிவர் நேதி நேதியென்னும் சுருதியை அங்கேரித்துச் சர்வ stom 
களையும் கிஷேதம் செய்வனவாய ௮ிருஷ்டத்வாதி ஆன்மாவின் தருமங்களைக் 

கூறுவா.ராயினர். யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் --ஹே உத்தாலகசே !! இவ்வந்தாயாமி 

யாய பசமான்மதேவர் ஞானவானுடைய லிழிகட்கும் புலப்படார் ; செவிகளா.லுங் 

கேட்கப்படார். மனத்தானுஞ் சிர்இக்கப்படார். சுத்த புத்தியாலும் நிச்சயிக்கப் 

படார், இங்கனம் அந்நிய எவவிந்திரியத்தாலும் இவ்வந்தாயாமியாய பா 

மான்மதேவர் ௮றியமுடியாதவா ஆவர், கையால், இப்பாமான்மதேவர் ௮ 

ருஷ்டத்வ அசுருதத்வாதி (காணக்கூடாததன்மை கேட்கக்கூடாததன்மை (ps 

லிய) தர்மங்ககாயுடையவர். இவவதந்தர்யாமியாய தன்மா, திருஷ்டி (சக்ஷ- 

ஜன்னிய அந்தக்கரண விருத்தி) சுருதி (சுரோத்துர ஜன்னிய ௮ஈதக்கரண 

விருத்தி) மதி (மனோவிருத்தி) விஞ்ஞாதி (புத்திவிருத்.இ) இவ்வகையாய விருத்தி 
களை யொளிர்விக்கும. இக்கா.ரண தகால் அரதர்யாமியாய ஆன்மாவை இருஷ்டா, 

சுசோழா, மதா, விஞஞாதா என்பனமுதலிய காமங்களால சுருதி புகலும். 

ஹே உத்தாலகரே? ேததிராதி இந்திரியங்களின் புத்திமுதலியவற்றின் எவ 
வளவு பாப அதா (வெளி புள்) வியாபாரங்களுள 2வா, ௮வை யாவற்றையும் 

இவ்வந்தாயாமியாய ஆன்மா ௮றிசன்ரா. ஆலை, நேத்இராதி இர்இரியங்கள் 

அர்தர்யாமிபாய பரமான்மாவை ௮றியா ; ஆகையால், அந்தர்யாமியாய ஆன்மா 

வின் வேறாய எபபொருளும திருஷ்டா, சுசோதா, மதா, விஞ்ஞா தாரூபமன்றாம. 

மறறோ, ௮ர்தர்யாமியாய ஆன்மாவே, திருஷ்டா, சுசோதா,மஈதா, விஞ்ஞா தாரூப 
மாம். கையால், ஹே உத்தாலக?' இவவர்தாயாமியாய பரமான்மதேவரே 

உமதான்மாவாம ; ௮ந்தர்யாமியினும வேரு யுமதான்மாவின்றாம். ஏனெனின், 

எப்பொருள சைதன்யளுபப பரமான்மாவினும வேறாமோ, அப்பொருள் ஜடமாம், 

எப்பொருள் ஐடமாமோ ௮பபொருள் கடா திபோல உற்பத் தி நாசமூடையதாம். 

ஹே மைகத ! இவ்வகையாய விடையை யாஞஞவறகய முனிவர் கூறியபோது 

அவ்வுத்தாலக இருஷியானவர் மீண்டும் வினாவுதலினின்றும் உபராமத்தை 
யடைந்தனர், அதன்பின்னர், வஸக்மூ என்னும் இருஷியின் புத்திரியாய கார்க்கி 

யென்னும பெண் சிரோரத்தினமானவள் எலலாப பிராஹ்மணர்களையும் நோக்கி, 

இவ்வசனத்தைக் கூறத்தொடங்கெள் :--ஹே பிராஹ்மணர்களே! நீங்கள் 

யாவரும் எனது வசனத்தைக் கேடபீர்களாக, இந்த யாஞ்ஞவற்யெ முனிவரின் 

பால் யான் இரண்டு வினாக்களைக் கேட்பேன், இரதப பிரஹ்மவேச்தாவாகய முனி 

வர் என்னுடைய இரண்டு வினாக்களுக்கும் விடையளிபபராயின், உங்கள் யாவ 

ருள்ளும எம்மறைபவரும் இம்முனிவசை ஜெயிக்கமாட்டார்கள். ௮0கேக மின் 

மினிப் பூச்சிகளுக்குள் ஒரு மின்மினிப் பூச்சியேனும் சூரியனை ஜயிக்கமாட்டா 

ததுபோல, எமமறையவளும் இவரை ஜயிக்கமுடியாது, கையால், நீங்கள் 

யாவரும் யான் வினவுமாறு எனக்கு உத தரவுகொடுங்கள், 

சங்கை :--ஹே பகவன்! பிராஹ்மணர்களின் உத்தரவின்றியே கார்க்கி 

urea WEE Pau முனிவசை ஏன் வினவகில்லை ?



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரகதாரண்ய உப திட PAG 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: 4." 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் ! இவ்வகையான விசாரத்தைத் தம்மனத் 

தஇின்சண்ணேசெய்து, அந்தக் கார்க்யொனவள் பிசாஹ்மணர்களிடத்தே உத்திரவு 

கேட்டனள். அவவிசாரம் இதுவாம் :--ஒருகால் எம்மறையவசேனும் தமது 

மனத்தின்கண் வினாவுதற்கு நினைக் துகொண்டிருப்பசேல், மத்தியில் ஸ்திரீயாயெ 

எனு வினாவைக்கேட்டு ௮ம்மறையவர் கோபமுற்று என்னைச் சபிப்பசா தலின், 

எல்லா மறையவரின் உத்தரவைப் பெறறு யான் வினவுதல் தகுதியாம; என 
விசாரித்து ௮ந்தப் பு.த்திம தியாயெ கார்கயொானவள் பிராஹ்மணர்களின்பால் உத் 

தாவு கேட்டனள். அதன்பின்னர், ௮ம்மறையவர் யாவரும் கார்க்கிக்குவினாவ 

உத்தரவு தந்தனர். ௮மமறையவர்களின் உத்தாவைப்பெற்று அந்தக் கார்க்இ 

யானவள் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவசை நோக்க, இவ்வண்ணம் கூறுவாளாயினள், 
கார்க்கி கூறல:--ஹே யாஞஞவற$யசே ! இவ்வுலகன்சண்ணே எங்கனம் நீர் 
பிரசித்தமுடையவாா யிருக்கின்றிரோ, ௮ங்கனம் கார்கயொகிய யாலும் பிரசித்த 
முடையவளா யிருககின்றேன். எங்கனம நீர் ௮இக புத்திமானாயிருக்கன் நீரோ, 

௮ங்கனம் கார்க்யொகிய யானும ௮தஇிக புத்தியடையவளாக விருக்கின்றேன். 

ஏனெனின் நீதிசாஸ்தாத்தின்௧ண் புருவனைககுறித்அப பெண்கட்குப் புத்தியும், 

௮விவேகமும, தைரியமும, காமமும, குரோதமும் கான்குமடககு ௮திகமெனக் 

கூறியிருக்கன்றது. எல்லாப பெண்களிலும உகத்தமோ த்தமமான சரஸ்வதி தேவிக் 

குச் சமானமாயிராநின்ற மிகவுங கூர்மையான புத்தியடையவள் யான். | 

சங்கை :--ஹே கார்க்கியே !' நீ யாவரினு மதிகையென நின்னை நினைக்கும் 

படியாய் ௮வ்வளவு புத்தி நினககிருபபது யாது ? 

சமாதானம் :—G ap யாஞஞவற்கியசே 7 எலலா உலகன்கண்ணனும் ஆத்ம 

புத்தியே எனது ௮திகத்தன்மைககுக காரணமாம். அதனால யான் சர்வ ஜகத் 

தையும் புருஷபாவமறறதாய்க் காண்டுன்றேன் ; தங்கள் ஒருவரையே புருவ.சாக 

நினைக்னெறேன். ஏனெனின், உலின்சண்ணே எவ்வளவு பெண் ஆண் அலி 

உளவோ ௮வை யாவற்றையும் யான் அன்மரூபமாய்ப பார்க்கின்றேன். ஆகையால், 
இது அணியப்பெறும் :--எவருக்கு யாண்டும நிறைந்துள்ள ஆன்மஞான மிருக் 

இன்றதோ, ௮வரசே புருவூராம். எவருக்கு வியாபக ௮த்விதிய ஆன்மஞான 

மின்றோ, அ௮வ்வஞ்ஞானிகள் ௮லிகளாவர். அல்லது பெண்களாவர், 
இப்போது ௮ஞ்ஞானிகளிடத்தே அலித்தன்மையைக் காண்பிப்பேன். ஹே 

யாஞ்ஞவற்கெசே /! சக்தியற்றவரை உலகன்கண் அ௮லியென்பர், இவவசையாய 

அலியின் இலக்கணம் ௮ஞ்ஞானிகளிடதசே போருச்.தும் ; ஏனெனின், இவ்வஞ் 
் ஞானிகள் ௮த்தியகதம் சமீபமாய இருதயசேசத்தின்சண் இசாநின்ற ஆந்த 

வடிவ சொப்பிரகாச ,தன்மாவை ௮றிவதற்குக்கூட வல்லசல்லசாயிருக்கன்றனர். 
ஆதலின், இவர் யாவரும் அலிகளேயாவர். இப்பேநது ௮ஞ்ஞானிகளிடத்தே 

பெண் தன்மையைக் காண்பிக்கின்றேன் ஹே யாஞஞவற்கியசே ! உன்னதஸ்த 

னங்களையுடைய கரர்க்யொயெ யான் பெண்ணல்லேன் ; மற்றோ, எப்புருஷருக்கு 

ஆார்தசொரூப அ.த்விதீய ஆன்மஞானமின்றோ, ௮வ்வஞ்ஞானிபுருஷசே பெண்க



pita. LO ஆதிடிபுராணம். Cae 

ளாவர், ஏனெனின், உலகப்பிரசித்தமாய பெண்கட்குக்ூகங்கட்கு வேராய்ப் பதக 
grea. எப்போதும் அப்பெண்கள் uu Baar esr அ தீனமாகவே யிருப்பா், ஒரு 

கரும் பெண்ணானவள் சுதந்தரமாயிராள் ; அதுபோல, ௮ஞ்ஞானிகளாகய ஜீவர் 

சட்கும் தங்களுக்கு வேறாய்ப் பதியுண்டு ; எப்போதும் ௮ஞ்ஞரனியாய ஜீவரூப 

ஸ்.இரீயானவள் அ௮ப்பதியின் ௮தினமாயிருப்பள் ) ஆகையால, ௮ஞ்ஞானிகளே 
பெண்களாவர், ஹே யாஞ்ஞவற்கெசே ! அப்பெண்களுச்குள்ளும் இவ்வஞ்ஞானி 

கள் வாராங்களைகட்குச் சமானமாவர். ஏனேனின், வா.ராங்கனையை அசேகம் புரூ 

ஷர் போடகிப்பதேபோல, இவ்வஞ்ஞானி ஜீவரூப ஸ்.இரீயையும் காமம், குசோதம், 

லோபம், மோகம் முதலிய அ௮கேகம் பதிகள் போடுப்பர். ஆகையால், இவ் 

வெல்லா ௮ஞ்ஞானிகளும் வாராங்களைகட்குச் சமானமாவர். என்னிடத்தே 
காமக்குரோதாஇிகளின்றாம்; ஆதலின், யானே புருஷன். ஹே யாஞ்ஞவற் 
இயசே 7 உலகப்பிரசித்த ஸ்இரீயானவள் புருஷீசம்பர் தத்தால் காப்பத்தைத் தரிப் 
பள். அதுபோல, இவ்வஞ்ஞானி ஜீவர்களும் காலரூப புருஷ சம்பர்.த.த்தால் ஏழா 
வ.து தாதுவாய வீரியரூப காப்பத்தைக் தரிப்பர் ; இக்காரண ததினாலும், இவ்வஞ் 

ஞானிகளே ஸ்.திரீகளாவர். 

இப்போது காமாஇ விகாசங்களின் ௮பாவத்தைத் தமமிடத்தே கார்க்கி 

காண்பித்தல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கெே ! கார்க்கியாயெ யான் உயர்ஈத யெளவன 
அவஸ்தையோடு கூடியிருக்கின்றேன். ௮ங்கனமே, எல்லா யெளவன புருஷர்கள் 
மத்தியிலிருக்கன்றேன். அங்கனமாயினும், சிறிதுமாகஇிரையும் காமாதி Bar 

சரங்களை படைர் இலேன். ஹே யாஞ்ஞவற்கியசே /! ஏகாஈததேசத்தின்சண் பெண் 
ணனைவள் சேலையற்றிருப்பதேபோலச் சபை மத் இயின்கண் யான் சேலையறற நக் 
னளாயிருக்கின்றேன். இவவெல்லாப பிராஹ்மணரும காமா விகாசங்களின் 
பயத்தோடுகூடிபவர்களா யிருக்கின்றனராதலின், என்பக்கம் பார்பபது கூட 
வில்லை. எனக்குச் தேகாபிமானம் நீங்கியிருக்கன்றது | ஆகையால், இவ்வெல்லா 
மறையவனையும் யான் நேசத்இசங்களாற் காண்டகுன்றேன், எனதஸ்தத்தால் தீண்டு 

இன்றேன். ஆயினும், என்னிடத்தே சறிதுமாத் இரையும் காமாஇவிகாரம் உண் 
டாவஇன்றாம். ஆகையால், யான் பெண்ணன்று ; மற்றோ, ௮ஞ்ஞானிகளே பெண் 

களாவர். 

சங்கை :--ஹே கார்க்கியே.! சாஸ்இர இருஷ்டியால் நின்னிடத்சே பெண் 
சுன்மையின்றாயினும், லோகதிருஆ்டியால் நின்னிடத்ேேத பெண்தன்மை யுண்டா 

ம்ன்றோ ? ் 

சமாதானம்:--ஹே யாஞ்ஞவற்யெரே.! லோகதிருஷ்டியாலும் ஸ்இரீ சப்தத் 
இன் பொருள் யாவரிடத்திற் பொருந்துமோ, அவரே ஸ்இரீயாம் ; என்னிடததே 

ஸ்திரீ சப்தத்தின் பொருள் பொருர்.துவதில்லை. ஆகையால், யான் எங்கனம் 
ஸ்இரீயாவேன் ; மற்றோ, ௯ திரீயல்லேன். 

இப்போது வியாகசண ரீதியாய் ஸ்திரீ சப்த.த்ன் பொருளைச்: சாண்மித் 
தல் ஜே யாஞ்டுவற்பெசே ! இவ்வசையாய சப்த சமூசல்சள் எப்பிசானிபிச்
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சண்ணேயுளவோ, மப்பிராணியைப் புத்திமான்கள் ஸ்இரீயென்பர். அச்சப்தகி 
சசரினைவயாம் :-யான் ஈல்ல ௮ழயெ பெண், யான் யெளவன ௮வல்தையோடும்கடு. 
பிருக்ன்றேன், யான் அழிய உருண்ட ஸ்சனங்களோடு கூடியவள், இவ்வுல 

இன்கண்ணே எனக்குச் சமானமாய் எந்த ஸ்இரீயும் சுந்தரமாயில்லை ) இவர் 
cog பதியாவர்; இவன் எனது மைந்தன், இவள் எனது மகளாவள், இக் 

தனமும் அன்னமும் எனஅ கிருகத்தின்கண்ணே இருக்கின்றன ; யான் மலடி, 
யான் மிகுந்த குடும்பமுடையவள் என்பன முதலாய், யான், எனது என்னும் ௮பி 
மானத்தால் உற்பன்னமழாய நானாவகைச் சப்த சமூகங்கள் எவ்வெவ்வஞ்ஞானி 

ஜீவரிட,ச்தேயிருக்குமோ, ௮வ்வஞ்ஞானி ஜீவர்களே இவ்வுலன்சண்ணே ஸ்திரீக 

ளாம். ஹே யாஞ்ஞவற்யெசே ! எப்பிராணி ஆஈந்தசொரூப ஆன்மஞான த்தா றி பூ 
ணமாயிருச்கின்றதோ, ௮ந்தப பிராணியை, சுருதி, புருஷன் எனக் கூறுகின்ற. 

௮.௪ ஆன்ம ஞானத்தோடுகூடிய பிராணியானது சரீசத்தால் ஸ்இரீயாகுக, ௮ல் 
லது புருஷனாகுக, அல்ல து.ஈபும்சகனாகுக, இவற்றின்சகண்ணே சிறிதுமா தஇசையும் 

ஞானிக்கு ஆனியின்றாம். எவ்வாறறுனும்ஆன்மஞானவானே புருஷனாம். ஹேயாஞ் 
சூவற்கெய 2 ! ஒரே ஈடன் தனது மாபைபால ஸ்திரீகளை மோசம் செய்பவழா சுர் 
தா புருஷரபத்தைத் தரிககின்றனன். கணமாத் திரையில் அ௮நர்நடன் புருஷனுடைய 

தைரியத்தை நாசம் செய்யும் சுந்தசஸ்இரீ ரூபத்தைக் தரிப்பன், கணமாத்திரை 

யில் ௮ரஈடன் நபும்சகரூபத்தைத் தரிபபன். ஆனால், ௮க்த ஸ்திரீமுசலி.ப கற்பித 

ரூபங்களால் ௮ச்சடனுடைய பூவ உண்மைவடிவம வேதறுத்தன்மையையடைர் இ 

டாது, ௮.துபோல, ஒரே இவ்வாரஈத சொரூபஆன்மா தனது மாயையால் ஒருகால் 

புருஷ சரீரத்தை யடையும், ஒருகால் ஸ்திரீ சரீரத்தை யடையும், ஒருகால் ஈபும் 

சக சரிரத்தையடையும்) இனால், ௮க்கற்பித சரீ ரரூப உபா இகளால் ஆன்மாவின் 

வாஸ்தவ ஏகத்கன்மை வடிவம நீங்கமாட்டாது, ஹே யாஞ்ஞவற்கெரே?! ஓர 

புருஷன் கனவின்கண்ணே நித்திரா தோஷத்தால, புருஷ, ஸ்.இிரீ, யானை, குதிரை 

முதலிய ௮ரேகரூபங்களை ௮டைவன்; ஆனை, ௮ககற்பிதரூபங்களால் கனாக்காணும் 

புருஷனுடைய வாஸ் தவ சொரூபம் நீங்குவதில்லை. அதுபோல, ஓசே பசமான்ம 

தேவர் தமது மாயையினால் ஸ்திரீ, புருஷ, ஈபும்சக, ஹ.ஸ்இ, ௮சுவம முதலிய 

அரே ரூபங்களை த் தரிப்பர்) னால், ௮க்கற்பித ரூபங்களால் அன்மாவின் வர்ஸ் 

தவ சொருபம் நீங்க மாட்டாது. ஆகையால், '2ஹ யாஞ்ஞவற்கியசே ! ஆன்ம 

ஞான்ரூப புருஷ பாவத்தையும், சர்வஞ்ஞத் தன்மையையும் ௮டைந்இராகின்ற 

கார்கிகியாயெ யான் வாக்குவடிவ வில்லின்சண் இரண்டு வினாக்களாய பாணங் 
களைப் பூட்டி உம்மை படிக்கும் பொருட்டு வர்திருக்கின்றேன். ஆகையால், 

ே ஹ wren cra paw or / வாதரூபயு த்தத்இன்கண் உமக்குச் சமர்த் திருக்கு 

மாயின் தைரியத்தைச் தாங்க என்னோடு வாதரூப யுத்தஞ்செய்யவாரும், உம 

க்கு வாதரூப யு த்தத்இல் தைரிய வல்லமையில்லையாயின், என் முன் வந்து ஈமஸ் 

காரத்தைச் செய்யும். இவ்விரண்டு வகையுள் எங்கனம் உமக்குப் பிரீ தயோ ௮ 

ware செய்யும், ஹே யாஞ்ஞவற்கியசே ! ஸ்ரீ காரொஜாவாயே இவோதாசச.து 
x
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மைக்தசாகய பிரதாத்தன சென்னுமர்சர் ஒருவசாகவே வில்லம்பை எடுத்துக் 

தொண்டு சென்று, இர்இரோடு பேர்புரியச். சுவர்க்க பூமியை யுடைக்கதே பேசல 

qo, Bis Que சாஜாவானவர் சுவர்ணமணி இரச்னல்களால். அலக்குகிக்கப் 
பெற்ற வில்லைத் காங்? இரும்புமயக் கூர்மையாய அம்புகளைக் காங்கொண்டு பகை 
வரை நலிவு௮,ததப் போரின்கண்ணே பகைவரின் முன்பாய் கிற்பசேோதும் 

ஓசைரியத்தைச் ரி,த்.துச் கார்க்யொகிய யானும் வினாவடிவ ௮ம்புசுளா௫.. உம்மி 
தொக்கும் பொருட்டு ஈண்டு நிற்டின்றேன். ஆசையால், ஹே. யாஞ்னாவற் 
Que ! அவ்வினாக்களின் விடையை நீரறிவீசேல் என்பொருட்டுக் கூறுவீராக, 

ஹே. மைந்த !. இவ்வசையாய வசனத்தைக் கார்க்யொனவள் யாஞ்ஞ்வற்ெபனை 

கோக்டுக்கூ.றியபோது, அர்த யாஞ்ஞவற்யெ முனிவுர் கார்க்கயை நோக்கிக் கூறிய 
தாவது :--ஹே கார்க்கியே ! நினக்கு வினவ இச்சையிருப்பின், யாதொரு தடையு 

மின்றி வினவலாம். ஹே குழந்தாய்! இங்கனங் கூறிய யாஞ்ஞவற்டுபர் வசனத் 
தைக்கேட்ட கார்க்கியானவள் வினாவத் தொடங்கனொள். கார்க் கூறல் :—Cap 
யாஞ்ஞவற்கெசே /! எச்சூக்திராத்மாவின் சொருபத்தைச் சாஸ் வேக்காப் 

புருஷர் பசஹ்மாண்டத்தின் மேற்கபாலத்தின் மேலுள்ள சாய்க் கூ.றிபுன்ளாசோ, 

எச்சூத்இரா,த்மாவின் சொருபத்தைச் சாஸ்திரத்தை யுணர்ந்த பெரியோர் பிரஹ் 

மாண்டத்தின் கழ்ச்கபாலத்தினும் 8ழிருப்பகாய்க் கூறியுள்ளாரோ, ஏச்சூத்இ 

ராத்மாவின் சொருபத்தை இரண்டு பிரஹ்மாண்ட கபாலங்களின் மத்இயில் கூறி 
யூன்ளாசோ, எச்சூத்தராத்மாவின் சொருபத்தைச சாஸ்திர முணர்ந்த பெரியார் 

பூசபலிஞ்பத் வாத்தமான சொருப சகலப் பிரபஞ்சத்தின் வடிவமாய்ச் கூறியிருக் 

இன்ருசோ, அச்சூத்இராத்மா எக்காரணத்தின்௧ண் குறுக்கும் நெடுக்குமா 

யிருக்கும் ? 
சங்கை :--ஹே பகவன் ? இவவினா வா, முன்ன 2.ர கார்க்கயொற் செய்யப் 

பட்டது. ௮ங்கனமே, இதற்கு விடையும் முன்னரே கருணை நிறைந்த யாஞ்ஞவற் 
இய முனிவராற் கூறப்பட்டு. கையால், மீண்டும் கார்க்கயொனவள் ' இவ் 

விஞவை ஏன் வினவவேண்டும் ? 

சமாதானம் :--2ஜு குழச்தாய் /! முன்னர் ௮னுமானரூப தர்க்கத்தைக் சவச் 

ந் ஆ, சார்க்கு இவ்வினாவை வினவினள். இப்போதோ சாஸ் இர ரீஇயைக் கவ/ர்.து 
வினவுனெறனள். இவ்வசையாய விலக்ணச் சன்மையை உணர்ந்து கொள்ளும் 

பொருட்டே முன்பின் வினாவின்கண் சப் தங்களின் பேதத்தைக் சார்க்கு வைத்இருக் 

இன்றனள். 0 ஹே குழந்தாய். ! இவ்வகசையாய வினாவைக் கார்க்கி கேட்டபோது, 

யாஞ்ஞவற்பெ முனிவர் கார்க்யை நோக்கே கூறியதாவது. யாஞ்ஞவற்௫ியூர் 
கூறல் :--ழஹே கார்க்யே! ரீ எந்தச் சூத்இிசாத்மாவரெ காரியத்தைச் கூடி 
ஞூயோ, அச்சூ,த்இராத்மாவாயெ காரியம் ஆவரண விக்ஷேப சக்திகளோக்டூடிய 
௮வ்வியாருதரூப தகாசத்தின்கண்ணே குறுக்கு நெடுக்குமாயிருக்கும். ஹே 
குமா ! இவ்வகையாய விடையை யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் கூறவே அர்தக் கார்க்கி 
பானவள் பாஞ்ஞவற்பெரை ஈமல்கரித்துச் கூறச்சொடங்கெ சாவ.த :--ஹே யாஞ் 
ஞூவற்யெ முனிவரே ! முதல் வினாவிற்கு. விடையை நீர் என்பாற் கூறினீர், இப்
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். AS 

போது இரண்டாக து விஞ்லை உம்பால் வினவுகன்றேன், நீர் சாவ்தான்மாய் அங் 

Bey Gor கூறவேண்டும், ஹே குழர்தாய்! கார்க் இங்கனம் கூறிய 
பேர் யாஞ்ஞவற்யெர் ௮க்கார்கியைநோக்ச ஹே கார்க்கயே! சம்பிர்மாம் Bar 
இரண்டால்று கின்வை வினவு. ஜே மைந்த ! இங்கனம் யாஞ்ஞவற்கிப் மூனி 
ர் கூறியவுடன் அந்தக் கர்ர்க்கியானவள் முதல் வின்வின்௧ண் சூத்இரா தீமாவின் 
Barns யாது கேட்டன்ளோ, அதனையே மீண்டும் இரண்டாவ மூ௮றை கேட்ட 

wrar, பர்ஞ்ஞ்வற்கெயரும் முதல் வினவின் விடையின்கண்ணே எர்த்ச் சூத்திர 

ஆன்பர்கின் ' அவ்வியரஇரு தருப gare ஆதாரத்தைக் கூறினமோ, அதனையே 
இரண்டாவற் கினாவின் விடையின்௧ண்ணும் கூறினர், ' 

சங்கை :--ே ஹ பகவன் ! முதல் வினவை இரண்டாவது முறை செய்வதில் 
கார்க்கியின், கருத்தியாது ? | 

சமாதானம் :--ஹே குழாதாய் / கார்க்யானவள் மூதல்ர்வது கினாவை இர 
ண்டாவள முறை செய்ததின் கருத்தைக் கூறுகின்றேன் சேட்பாயாக கிடா 
ன் கேவலம் ஸ்தம்பங்களை யாசிரபித்தரா௮ ; மற்றோ, ஸ்தம்பங்களையும் சுவரு 

களையும் ஆசியித்திருக்கும். அதுபோல, சூத்தராத்மரூப காரியமும் அள்சியா 
இருதிரூப ஆகாசத்இன்சண்ணும் வேறொரு காரணத் இன்சண் ஆம் .இருக்க்வேண் 

டும் என்னும் கருத்தால் காக்கி முதல் வினவை மீண்டும் இரண்டாவது முறை 
'செய்தனள். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮ந்த யாஞ்ஞவற்பெ முனிவர் முதல் வினாவின் 
"வின்டமை மீண்டும இரண்டாவது முறையேன் கூறினர் ? 

சமாதானம் :--2ஹ மைகத/ அம்முனிவர் மு.தல் வினாவின் விடயை இரண் 
டாவது முறை கூறியதின் கருத்தை ரீ கேட்பாயாக. சூத்திராத்மாவாகயெ காரி 
யம் ௮வவியாகிருதரூப தகாசத்தன்றி வேிறதன் ஆரிசமாயுமிசாது ; மற்றே, 
'மேகம் சேவலம் பூதாகாசத்தின் ஆசிரி தமாயிருபபதேபோல, இச்சூத்இரா சமா 

வாகயெகாரியமும கேவலம் ௮வ்வியாஇருதரூப ௮காசத்தின் ஆ௫ரிதமாயேயிருக்கும் 

என்னுங் கருத்தால், யாஞ்ஞவற$ூய முனிவர் ௮,சன் விடையையே மீண்டும் இசண் 

டாவ.து முறை கூறினர். ஹே குழந்தாய்! இவவகையாய் விடையை யாஞ்ஞற் 

திய முனிவ கூறியபோது, ௮ந்தக் கார்க்கியானவள் மீண்டும் யாஞ்ஞவற்கெ முனி 

வர்பாலிஅ கேட்டனள் :--ஹே யாஞ்ஞவற்யெசே ! அர்த அவ்வியாகருத ஆகாசம் 

எதன்சண் குறுக்கும் கெடுக்குமாயிருக்கன்றஅ ? என்னும் இந்த வினாவை வினாவு 

வ்இிற் கார்க்கயின் ௮பிப்பிராயமிதுவாம் :-அவ்வியாகிருதரூப ௮காசச் தின் of es’ 

டானமாகிய ஆன்மா 'மனவாக்குகட்கு ௮விஷயமாம். ஆகையால், ௮வவான்மாவை 

பாஞ்ஞூவற்யெர் கூறு இருப்பரேல், அப்பிரதிபைரூபத் தோல்வித்கான தை யடை 

bir: Bi. றுவ்ரேல், லிப்பிர திபத் திரூபத் ே தால்யித்தான தீதையடைவர். இருவகை 

வர்றும் மர்ஞ்ஞங்ற்யெர் அப்யமேயடைவர், அவற்றுள் கூற்த் சஞ்தியாய போரு 
அரின் அறியாமையை. ௮ம்பிச இபையென்பர். மூரண்டடக் கற்றை வீப்பிர இபத



  

௪௭௭ பரீ ஆச்மபுராணம். 
பென்பர். ௮பஜயகாசணத்தைத் தோல்வித்தானமென்பர். ஹே குழந்தாய்! இவ் 

கை வினாவைக் காக்க செய்தபோது, ௮ந்.த யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் கார்ச்சியை 
சோக்கக் கூறியசாவ.த :--ஹே கார்க்கியே! எல்லாருடைய புத். முதலியங்ற்றின் 
சானதியாய் நித்தியமும் அபசோக்ஷமாய ஆன்மரூப ௮க்ஷரத் தன்கண் அவ்வியாகு 

ரத ஆகாசம் குறுக்கும் நெடுக்சமாயிருக்கும். ஈண்டு ௮வ்வியாகருத ஆகாசசப்தத் 
தால் மூலாஞ்ஞான த்தைக் சவர்ந்துகொள்க, ௮ஈத மூலாஞ்ஞானம் ஜீவனை யேனும் 

ஈம்வரனையேலும் ஆசிரயித்திராது, மற்£றோ, ஜீவேற்வா விடாகமற்ற சுத்த சைன் 
யத்தை யாசியித்திருக்கும். ௮ந்தச் -த்த சைதன்யரூப ஆன்மா யாண்டும் வியா 
பகமாம் ; உற்பத்தி சாசமற்றதாம். கையால், சுத்த ஆன்மாவே ௮க்ஷசமாம். 

அவ்வான்மரூப அக்ஷ£த்தை யா௫ரயித்து அவ்வியாகருத அகாசமிருக்கும். 

இப்போது முற்கூறிய அ௮ப்பிரஇபை, விப்பிஇபத்தி ரூபத்தோல்வித் சானத்தை 
நீக்கும்பொருட்டு, ௮னான்மபதார்த்தங்களின் நீக்கவாயிலாய் ௮க்ஷச ஆன்மாவின் 

சொரூபத்தை நிரூபணம் செய்லாம்.-ஹே கார்க்கியே!! வில்வப்பழத்தைக் 

குறித்துக் கடம் ஸ்தூலமாம், மலையைக்குறித்தோ ௮க்கடம் சூக்ஷமமகம். இவ் 

வண்ணம் எவ்வளவு ஸ்தூல சூக்ஷம பதார்த்தங்களுளவோ, ௮வை யாவற்றினும் 

இவ்வ௯$ர ஆன்மா விலக்ஷணமாம். இரணம்போல எவ்வளவு குறுகயெ பதார்த் 
தங்களுளவோ, அ௮ங்கனமே பனைமாம்போல எவ்வளவு நீண்ட பதார்த்தங்க 
ஞளவோ, ௮வை யாவறறினும் இவவக்ஷர ஆன்மாவிலக்ஷணமாம். ௮க்கினியைப் 
போல எவ்வளவு சிவப்புவர்ணமுடைய பதார் த்தங்களுளவோ, ௮வையாவற்றிலும் 
இவ்வக்$£ ஆன்மா விலக்ஷணமாம். ஜலம்போல எவ்வளவு சிசேகமுடைய பதார்த் 

தங்களஞுளவோ, ௮வை யாவற்றினும இவ்வக்ஷர ஆன்மா விலக்ஷணமாம். நிழற் 

கொப்பான பூமியைப்போல எத்துணைக் கறுப்பு வர்ணமுடைய பதார்த்தங்க 

ளுளவோ ௮வை யாவறறினும் இவவக்ஷரான்மா விலக்ஷ்ணமாம். தமால விரு 

கஷத்தைடபோலக் கறுப்பாயும் இருள் போல விழிகளைத் தடைப்படுத்துவதாயும் 

உள்ள எத்துணைப் பகார்த்தங்களுளவோ, ௮வை யாவற்றினும் இவவக்ஷ்ரான்மா 

விலக்ஷணமாம். இவ்வக்ஷரான்மா செல்கையற்றதாமாதலின், ஈடையுடை வாயு 

விலும் விலக்ூணமாம். இவ்வக்ஷ£ ஆன்மா துவாரமறறதாதலின், அவர்சமுடைய 

ஆகாசத்தினும் விலக்ஷணமாம். இவ்வக்ஷரான்மா அமூர்த்தமாம்) சங்கமற்ற 

தாழ்) ஆகையால், மூர்த்தமாய்ச சங்கமுடையதாய தேயுவிலும் கிலக்ஷணமாம். 

பவகஷரான்மா மதுரம் முதலிய இசசங்களற்றதாம) கையால், மது reap 

டைய ஜலத்தினும் விலக்ஷணமாம். இவவ௯்ஷ£ரான்மா கந்தமற்றதாம்;) ஆகை 
யால், கந்தமுடைய பிருஇவியிலும் விலகணமாம். ஹே கார்க்கியே ! இவ்வக்ஷ 

ரான்மாவின் சொருபம், பஞ்ச ஞானர்,கிரியமுமன்றாம ; பஞ்சகர்மேர் திரியமு 

மன்றாம் ; மனம், புத்தி, சித்தம், ௮கங்காமென்லும் ௮ர்தக்கண சதுஷ்டயமு 

மன்றாம் ) பிராணன், அபானன், சமானன், வியானன், உதானன் என்னும பஞ் 

சப் பிராணனுமன்றாம்; மோக்ஷபரியக்த மிருப்பசாய் இரண்டுலோகத்திலும் 

கமனம்செய்யும் ரூ.௯ 1மசரீரமுமன்றாம் ) Ge Bu தன்மாவைப் Cu sO 6g 

வதாய அலித்தைரூபக் காரணசரீசமுமன்ராம். ஹே கார்ச்யே! இவ்வ



wet.) யஜுர்வேதத்தின் பிரததார்ண்ய உப திட அ 
தத்தின் தாற்பரிபவருண னம். 44 

ஆன்மா சேவலம் உள்ளில ய யிருக்குமாயின், வெளியிலுள்ள பதா/த.சக்களை 

யாவர் விளக்குவர். இவ்வக்ஷரான்மா கேவலம் வெளியிலேயே இருக்குமாயின், உள் 
விலுள்ள பதார்த்தங்களை யாவர் விளக்குவர், ஆன்மாவிலும் வேருய சர்வ பதார்ச் 
தங்களும் ஜடரூபங்களாம். ஆகையால், ௮வற்றினிடத்தே பிரகாசத்தன்மை சம்ப 
வியாது. இவவ௯$ரான்மா தமது சொப்பிரகாசரூபத்தால் உளளிலும் வெளியிலு 

முள்ள சர்வபசார் த்தங்களையும் ஒளிர்விக்கும். ஆகையால், யாவற்றிற்கும் சாக்ஷி 

யாய ௮௯47ஆன்மா உள் வெளித்தன்மையற்றதாம். இவவ௯£ ஆன்மா கிர்விகாச 
அ௮சங்கமாம்) ஆ தீலின், போக்தாத் தன்மையும போக்கியச் தன்மையும் ௮ற்றதாம். 

ஹே கார்ச்சியே ! ஆகாசத்தின்கண் மேகங்களின் சமூகமும் ௮க்தகாரமும் பிரதிதி 

பாவே போலவும், இரஜ்ஜ5வின்கண் சர்ப்பதண்டா திகள் பிரீ தியாவதேபோல 
வும், இவ்வக்ஷர அஆன்மாவின்சண் இவ்வுலகமெலலாம பிரதி௫யொம, கருத்திது 

வாம் :--மேகாஇகளால் ,காசபேதம் உண்டாகாததே போலும், கற்பித சர்ப்பா 

இகளால் .இரஜ்ஜுஈவின் பேதமுண்டாகாததே போலும், கற்பிதப் பிரபஞ்சத்தால் 

HBB HG ௮௯௨7 அன்மாவின் பேதம உண்டாகமாட்டாது. ௮கையால், 

௮௯தர ஆன்மா சர்வபேதமு மறறதாம் ஹே குழச்தாய் / இத்துணை கூறியதால் 
யாஞ்ஞவற்கெய முனிவர் உபாதியற்ற ௮க்ஷ£ அ௮ன்மாவின் சொருபத்தைக் கூறிய 

தாம், ௮வ்வக்ஷ£ : ஆன்மாவின் சொரூபம் எவருடைய சித்தத்தன்கண்ணே 

பதியவருவதில்லையோ, அவர்கட்கு ௮றுக்ககம் செய்யும் பொருட்டு மாயாவிசிஷ்ட 
அத்தர்யாமியை யறியும் லிங்கஙகளைக் காண்பிக்கன்றார் :--அப்பிர தீ தியஷத 

பதார்த்தத்தைக் காண்பிப்பதை லிங்கமென்பர், மலையின்கண்ணே அ௮பயிரத்திய 

தமாக தீயைத் * தாமலிங்கமானது ௮.ிவிக்கும், ஹே கார்க்கியே ! தாசன் 

நியமமாய் இராஜாவின் ஆஞ்ஞையின்௧ண்ணே இருபபம தயபோல, இச்சூரிய சரத 

ரும் நியமமாய் RES வியவகாரத்தை நடத்துவர், ஆதலின், எப்பசமான்மாவின் 

ஆஞ்ஞையினால் இச்சூரிய சந்திரர் கியமமாயிருக்கின்றனரா, ௮ச்சர்வஞ்ஞு பர 
மான்மதேவசே சூரிப சஈஇசரின் ௮இபதியாவர் என்றறிக்து கொள்ளலாமன்றோ ? 

ஆகையால், சூரிய சஈதிரரின் கியமமாய பிரவிருத்தி அரதர்யாமியை யறிவிப்ப 

தாய லிங்கமாம, ஹே கார்கசயே / எவ்வெபபொருள்கள் குருத்வ தர்மமுடைய 

னவாமோ, ௮வை ஒராதார முடையனவன்றாயின் €ழே விழ்ர்அபோம். குருத்வ 

(கனத்தன்மை) தர்மமுடைய வல்.இராதிகள் புருஷரூப ஆதாரமின்றிப் பூமியில் 

கண்ணே விழுவதேபோலும். ௮ங்கனமே சமபூசணப் பூகபபிராணிகளின் பாசத் 

தைத்தரிக்கும் பிரு இவியும, சுவர்க்கமும் குருதீவ தரும முடையனவேயாம்.! ஆ ’ 

அவற்றிற்குக் ழ்விழ்.தலார் தன்மையின்றாம். ஆகையால், யாசோ ஒரு சர்வஞ்ஞ 

பரமான்ம தேவர் பிருதிவியையும சுவர்க்கத்தையும் தரிக்கின்ராசென அறிக். 

கொள்ளக் இடெர்ததன்றோ ? .தகையால, குருத்வதருமமுடைய பிரு Aedes 

இதியம் சுவர்க்கத்தின் திதியும பரமான்மாவை யறிவிக்கும் லிங்சமாம். ஹே 

கார்கே ! ௮ரசனால் ஏவப்பட்ட சேவகன் கியமமாய்க் காரியம் செய்வன், ௮து 
  
  

* தூமம்--புகை,



று ரீ oh Sra. ried cb, அ்றின்று 

போல இமைகொட்டல் முதலாய்ச் சம்வற்சர (வருஷ) பரியந்தம் எத்துணை முகூர்த் 
நம், பிரஷரம், இனம், பர்ழம், மதம் இரு நூவடிவ கால்ங்சுரூளாவோ, அளைசியம 
நாய்ச் சர்வபூதிப் பிராணிகளின் ஹிசக்தையும் அத்நிதத்தையும் செய்யும் ) சர்வ 
யதார்த் தங்களின் தயின்ஷையும் கணக்கிடும்; ஆதலின், யாரோ ஒரு சர்ல்ஞ்ஞ் ப* 
Urea gait, காலத்த எதுபவ்ராய் இருக்கெருரொனக் சொள்ளக்டெர் தன்றோ? 
சச்சின், நியம பூர்வகமர்ய காலப்பிரகிருத்தியம் பசமான்மாகக யறிவிக்னாம் ஸில்க 
சல், Bay கார்க்கியே.! ஹிமாலபம் முத்ஸிய பர்ல்ந்த்இனின்.நு முண்டாய 

widens கங்தாதி ஈஇகள் உற்பத்திகாலத்தே எவ்வெக்கிழக்கு முதலிய 
இசைசளிற் சென்றனவோ, அவ்வத் இசைகளில் இன்று வனமும் நியமமாய்ப் பிர 
வாசம் சென்று கொண்டே யிருக்சன்றன. ஒருகா லும் அவற்றிற்கு மாராயதன்மை 
வுண்டர்வதில்லை. ஆசையால், ஒரு சர்வஞ்சடீ பரமான்ம தேவர் சங்கை முதலிய 
இதனை கியாயமாய்ச் செலுத்துபவர் என் ௮றிர்ஆகொள்ளலாமன்றோ ? ஆகை 
வால், கல்மாஇ ஈநிசளின் கியமமாயெ பிரவாஹ்முக் ௮ர்தரியர்மியாய பான் 
லானை மறிகிக்கும் இலிங்கமாம். தே கார்க்கியே 1 சாஸ்திர ரீ.தியாய்த் தானிம் 
இசம்வும் தர்மாத்மாலாய புருவளப் பிராமாணிக சிஷ்டபுரஷர் ஸ்துதி செய்வர். 

லுந்தத் தர்மாத்மாவாய புருக்ளைச் சஷ்டபுருஷர் ஸ்சியிப்பர், எப்பு௫ன் 

Orin sherk Boru சூதுமூதலிய காரியத்தே பொருளை கிரயம் செய்ஙகே, 
munya er: பிராமாணிக சிஷ்டபுருஷர் உபேன்க்ஷயும் நிந்தையும் செய்வர், 

ஆச்சியால், கர்ம பலத்தைக் கொடுக்கும் ஒரு சர்வஞ்ஜி பர்மான்டதேவர் இருக் 
einer stg பயத்தால் பிராமாணிக சக்டபுருஷர் தர்மாத்மாவை யாசரயிக் 
ன்றனர், அனைத் அஇசெய்னெறனார் ; சாவஞ்ஞ பாமான்மாவை யங்கேரியா 

இருப்பின், பிசமாதம் செய்பவனைப் பிராமாணிக சிவ்டபுருஷர் உபேகக்ஷையும் நிர் 

ன். தயும் செய்வதேேபோலத் தர்மாத்மாவை ஏன் செய்வதில்லை என்றறிர் துகொள் 

லாமன் (ரூ ? ஆகையால், இவ்வண்ணமாய பிராமாணிக சிஷ்டபுருஷூரின் விபவ 

காரமும் சர்வஞ்ஞி பாமான்மாவை யறிவிக்கும் இலிங்கமாம். ஹே கார்க்கியே ! 
பாக்காத்தா புரூரரைச் தேவதை யாயிக்கும், சராத்தா இ கர்மம் இசெய்யும்-புர 

ager பிதூர்க்களாசிரயிப்பர், கையால், சர்வ காரியங்களிலும் eof seit 

தேவதைசட்டும் பிதுர்க்சட்கும் மனுஷ்ய அதின் ஜீவனமும் ௮ந்தர்யாமியாய பர 

அர்ன்காளை யறிவிக்கும் இலிங்கமாம். ஆகையால், ே ஹ சார்க்கயே / என்வகஷ்ர 

மாவை ஆசிசயித்து அவ்கியாகிருத் ஆகாசம் இருக்கன்றதென யான் முன் 

னம் கூறினேனே, அவ்வக்ச ஆன்மாகின் ஆஞ்ஞையினாலே இல்வெல்லாவுலகும் 

நித்கும். ஹே 'சார்க்கயே ! எவ்வக்ஷ£ ஆன்மாவை யறியாது எப்புருஅன் 

வ்தகதான தப Cap rigp webu ௮/ரேக கர்மங்களை, நெடுல்கால பரியந்தம் (ய் 
அஜ, அவ்வஞ்ஞானிக்கு அந்த யாசாதி கர்மங்கள் அழியும் பலுளைக்கொடுக்கும், 
க்௫த்தி அலாம் :-- எனது சொருபத்தை யறியாதியற்றிப சம்பூரண் யாசாதி கர் 
அண்சள் அழியும் பலத்தைக்கொடுக்குக்வென்லும் நியமத்தை எப்பர்மானம்? வர் 

செய்தனசோ, அப்பரமான் தேவரிடதீதே அசம்பாவ்ளை செய்தல் யேர்க்பேமன் 
ரும். ஹே கார்க்யே /! ருமிகளோடுகூடிய சாயை சோக்), யாவரும் காப்த்



ஆத்திமலம்.! பஜுர்வேதத்தின் பிரசதனண்ய உபநிட elie 
தத்.தின் தாற்பரியவருணனம். 473 

காகச் சோடுப்பர். ௮துபோல, அ தொரிக்குறிர் மனுஷ்ப சரீசத்தையடைக்கது, இல் 
வகந அன்மாவை அறியாத யாவன் இறக்கின்றன னே, ௮வ்வஞ்ஞானியானவன். 

இருபணனுவளன்; யாவா௮ு சோகத்இற்கும் விஷயமாவன். ஹே கார்க்யேர்யாவன் 
இவவ ஆன்மாவையறிந்து இச்சரீர திதைப் பரிக்தியாகம் செய்வனோே, அல் 

வறிஞன் இவவுலின்கண்ணே இருத௫ருத்தெயனாவன். அவனே பிரஹ்ம; வேத் 
தாவாய மீசாஹ்மணன், சடன் கூறல் :-ஹே பசுவன் ! யாஞ்ஞவற்பெ முனி 
வர் கார்க்கியின்பொருட்டு THE RAT அ௮ன்மாவின் ஞானத்தை உபதே$ூத் 
தமரா, அ௮கனைம ௮-்யா. அன்மாவின் ஞானசாதனங்களை ஏன் உபதேடத்கு 
வில்லை? ஸ்ரீ குரு கூறல் :--ஹே குழந்தாய் ! குருமுகமாய் வேதாந்த கான் 
இரவணம், மனனம், கிதஇித்தியாசனம் என்னும் மூன்றும் ௮௯௩ ஆன்மாவின் 
ஞானசாதனங்களாம். அ௮சசாதனஙகளை முன்னர்ச் சககோளப் பிசா ஹ் மணை 
Corse யாஞ்ஞவற்கெர் கூறினான்றா ? அதனைக் கார்க்யெம் கேட்டுக்கொண் 
சீருந்தமையின், மீண்டும் கார்கக்யை கோக்க யாதின்பொருட்டு. உபதேிக்கு 
வேண்டும் என்னுங் கருத்தால் மீண்டும் கூறவில்லை யென்றுணர்ர்து கொள்ளூ இ; 
அல்லு, யாஞ்ஞவறகிய முனிவா பிரஹ்ம சாக்ஷா£த்காரூப பலமுடைய புருஷ 

னைப் பிராஹ்மணனெனக் கூறினார். அரதப் பிரஹ்ம சாக்ஷ£த்காச ரூபபலம் 

செவணாதி சா. தனங்களன்றி யுண்டாகாத ; .தகையால், ஒரு விருத்த குமாகியை 

கோக்க இந்திரர் எம்பால் நீ ஒரு வாங்கேட்டுக்கொள் என்றனர், எனவே ௮2 

விருத்சு குமாரியானவள் இவவாததைக கேட்டனள் :--எனது ௮ருமைக் குமான் 

பெ..ற்பாத்திரத்தே பாற்குடிக்குமாறு வரம் வேண்டுமென்றனள், எனவே அவ் 
விருத்தருமாரி, ப.இ, புத்திரன், தனம் என்பவை முதலிய சார்வு பதார்த்தங்களையும் 
சேட்டதாயதன்றோ ? அதுபோலப் பிரஹ்ம சாக்ஷா தகார ரூபபலத்தைச் கூறிய,அ. 

கொண்டு, யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் சமபூரண சிரவணா. சாதனங்களைக் கூறிய 
தாகச் தெரிர்.து கொள்ளல் வண்டும, ப 

சங்கை :--ஹே பகவன்  மாயாவிசிஷ்ட அ்தர்யாமியின் வடிவத்தை முன் 

னர் யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் உத்தாலகரின் பொருட்டுக் கூறினான்றோ ? கார்ச்சீ 
யும் கேட்டுக்கொண்டு தானேயிருக்தனள், Qusurg கேட்காமலே கார்கன்யை 

சோக்? மீண்டும் அ௮ந்தர்யாமியின் வடிவத்தை ஏன் கூறினர் ? ப 

சமாதானம் :--ஹே மைந்த ! எவ்வபிப் பிராயத்தால் யாஞ்ஞஙற்யெ முளி 

மீண்டும் அ௮ந்தர்யாமியின் சொருபத்தை கார்க்கியைநோக்கிக் கூறினாரோ, ஆ 

வபிப்பிசாயத்தை ரீ கேட்பாயாக, உத்தாலகப் பிராஹ்மணரின் பொருட்டுக் செட் த 
இரண்டாவ வினாவின் விசாரத்தில் எவ்வர்தர்யாமியைக் கூமினசோ, அங்வக 

யாமி் அச்ச ஆன்மாகிஸும் வேறன்ராம ) மற்றோ, அஸ்த அன்மாவின் வடிவ 

மாம். கருத்திதுவாம் :-சு.த்த தன்.மாவை ௮க்ஷரமென்பர், ௮ வே வு் 

உபாதியைத் தழுவி உலன் உற்பத்தியையும், ஸ்.திஇயையும், லயத்தையும், நிய 
மனத்தையும், பிரவேசத்தையும், மற்றைய காரியங்களையும் கெய்யும், அப்போது 

அவ்வ௯$ச ஆன்மா அர்தர்யாமி யெனப்படும். ஆதலின், ௮௯நர ஆன்மாவினும்
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, ிரிர்தர்யாமி வேறன்றாம். இவ ந்த தத்தை யுணர்த்.தும்பொருட்டு, யாஞ்ளுவற் 

பெ முனிவர் மீண்டும் அர்தர்யாமீயின் வடிவத்தைக் கூறினர் என்று உணர்க, 

பாஞ்ஞனாவ peur கூறல் :—@ so arra@Gu ! Qaacpr ஆன்மா சேத்த முதிலிய 

சர்வ இருபெப் பிரபஞ்சங்களின் சாகதியாம். ஆகையால், ௮வவகதா ஆன்மா 

சேத்த முதலிய இருகயப் பிரபஞ்சங்கள் உணரா. எங்கனம் சுவரிலும் சடம் 

வேறாமோ, ௮ங்கனம் இருஷ்டா, சுரோதா, மந்தா, விஞ்ஞாதா ரூபமாய இச் 

வோன்மா ௮வ்வக்ஷர ஆன்மாவினின்றும் வேறன்றாம் ) மற்றோ, அக்ஷர ஆன்ம 

வடிவமாம், ஆகையால், ஹே சார்க்கயே ! ஸ்தூல சூக்ஷம பிசபஞ்சரூப விக்ஷ 
பத்தின் காரணமாய ஆன்மாவை மழைக்கும் ௮வ்வியாகருச ஆகாசமானஅ 

இவ்வக்ரர ஆன்மாவின்கண்ணே யிருக்கும். ஹே சிஷ்ய! யாஞ்ஞவற்கிய வடிவ 

மேகத்்இனின்றும் உண்டாய வாக்கியவடிவ அ௮மிர்தமானது சரத்தை யுடைய 
புருஷர்களின் செவிகளின் தாபத்தைச் சேஇப்பதாம்) அதனால், அத்தியர்தம் 

Siew. அத்தகைய ௮மிர்தவடிவ வசனத்தை ௮க்கார்க்யோனவள் கேட்டு 
பசமாரந்தத்தை மிகவும் ௮டைர்தனள். கருணையோடு கூடிய அர்த கார்க்கி 

யானவள் சர்வ பிராஹ்மணர்களையும் கேக்க இவ்வண்ணம் கூறத்தொடங்கெள். 

கார்க் கூறல் :--ஹே பிசா ஹ்மணர்களே ' நீங்கள் யாவரும் கூடிய இசசபையின் 

கண் கார்க்சியாயெ யான் பக்ஷ்பா தமற்றவளாய் ஒரு வசனத்தைக் கூறுகின்றேன். 

அதனை நீங்கள் யாவரும் பொறுமையுடன் ஒருமையாய்க் கேட்பிர்களாக ) இவவுல் 

இன்கண்ணே யான் ௮ரேகம்வகையாய புருஷர்களைக் சண்டிருக்கெ றேன் ) gad 

னும், யாஞ்ஞவற்பெருக்குச் சமானமாய் ஒருவரையும் யான் கண்டதில்லை, இப் 

போது ஆன்ம ஞானத்தோடுகூடிய யாஞ்ஞவற்கெசே புருஷர் என்னும் அர்ச் 

தத்தை உணர்த்தும்பொருட்டு, ஆன்மஞானமற்ற ௮ஞ்ஞானிகளின் நிர்சை சாண் 

பிச்கப்படுகின்றது. ஹே பிராஹ்மணர்களே :' இவ்வுலகன்கண்ணே யான் சில புரு 
ஆரை வெண்மையாய வீட்டுக்குச சமானமாய்க் கண்டுளேன். கருத்திஅவாம் i— 

எங்கனம் வெள்ளிய விடானது தூரத் இல் ரமணீய மாயிருக்கு மோ, உள்ளே உட ழ் 

தன்மையோடு கூடியிருக்குமோ semen சில புருஷர் தூரத்இல் ரமணீயமாய்க் 

காணப்படுகின்றனர்; உள்ளே தமோகுண த்தால் ஜட த் தன்மையோடுகூடியிருக்கின் 

றனர்."ஹே பிராஹ்மணர்களே ! இவ்வுலகன்கண் யான் சில புருஷரைப் பாரஞ்சுமச் 

கும் எருதிற்குச் சமானமாய்க் கண்டு?ன். கருத்திஅவாம் :--எங்கனம் எறாசா 
தனக்குப் பயனின்றியே பாசத்தை எடுக்குமோ ௮ங்கனம சல புருஷர் சாஸ் 

ரங்களைப் படி.த்.து ௮க்கியர்களுக்கோ சாஸ் இிரார் த்தங்ககா உபதேசக்ன்றனர். 

், தமது மனத்தின்கண்ணே அணுமாத்இரையும் srs gases 

தீடிக்கார். ஆகையால், பயனின்றியே சாஸ்திர பாரத்தை எடுப்பர். ஜே 
பிராஹ்மணர்களே !! இவவுலகன்சண் யான் சில புருஷரைச் களிக்குச் சமானமாய்க் 

கண்டுளேன். கருத்திதுவாம் :--ளியானது சுந்தரமான சப்தக்களையே உச் 
சரிக்கன்ற து. ஆனால், ௮ச்சப்தங்களின் அர்த்தத்ைத அறிவ இல்லை ௮அபோல, 

சில புருஷர் சுந்தர சப்தல்களை2ய உச்சரிக்க்றனர். ஆனால், அச்சப் தங்களின் 

அர்த்தங்களை ௮றி௫ன்றிலர். ஹே பிசாஹ்மணர்களே ! இவ்வுலளெகண்ணே



அுத்தியாயம்.] யபஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப திட கபக் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம்: 48) 

யான் சில புருஷசை விசால நேத்திர முடையவகளாயிலும் குருடருக்குச் சமான 
மாயிருப்பசைக் கண்டுளேன். கருச்இ.தவாம் :--எங்கனம் குருடன் OS Bust 

தம் சமீபத்இிலிராரின்ற பதார்த்தளகளையும் காண்பஇல்லையோ, ௮ங்கனம் ல 

புருஷர் ௮,ச்இியர் கம் சமீபமாய இருதய தேசக்கின்௧ண் இசாகின்ற துத்மாவை 

யும் அறிந்திலர். ஹே பிராஹ்மணர்களே இவவுலகன்கண்ணே யான் சல 

புருஷரைச் சித்திரத் இற்றீட்டிய மூர்த்திசட்குச சமானமாய்க் கண்டுளேன். கருக் 

இ௮வாம் :--த்இர த இற்றிட்டிய மாத்தி காண்பதற்கு மிகவும் அழகாயிருக்கும். 

ஆனால், ஏதாவது காரியும் செய்வதிலோ, ௮௮ சாமர்த்தியமற்றகாம்; அதுபோல, 

சில புருஷர் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாயிருப்பர் ; ஆனால், ஏகாவ௮ காரியத்தின் 

கண்ணோ வல்லமையில்லா தவசாவர். ஹே பிரா ஹ்மணர்களே! இவவுலசன்கண்ணே 

யான் சில புரூஷரை ௮பதஇய3போஜனத.இிறகுச௪ சமானமாய்க் சண்டுளேன். கருத் 

இதுவாம் :-எங்கனம் ௮பத்திய போஜனமானது முதலில் சுககாணமாமோ, 

யரிணாமகாலத்தில் அக்கசாரணமாமோ, அங்ஙனம் சல புருஷர் சபையின்௧ண் 

உலகருக்கு௪ சத்திய ௮ர்த்சக்தை உபச தடத்துச சிறிதுமாத்தாம் பிரசன்ன த்தன் 

மையை உண்டாக்குவர், எகாஈகுசகசததின்கண் அசத்திய அர்த்தத்தை உப 

தே௫ித்துத துகககாரணமாவா. ஹே பிராஹ்மணர்களே ?/ இவ்வுலகின்சண் யான் 

சில புருஷரைப் புலிககுச சமானமாய்க் கண்டுீளேன். கருததிதுவாம் எங்கனம் 

புலியான.து மான் முதலியவறறைக் கொல்லுமோ, ௮க்கனம் சல புருஷர், மனம், 

வாக்கு, காயங்களால எபபோதும ஜீவாகட்கு ஹிமசையைச் செய்வர். ஹே 

பிராஹ்மணர்களே ! இவ்வுலன்கண் பான் சில புருஷரசை மதுக்குடித்து மதம் 

பிடித்த குரங்குக்கு௪ சமானமாய்க் கண்டுமீளன். கருத்திதுவாம :--எங்கனம் 

மதுககுடித்.து மதம்பிடிகத குசககானஅ அத்தியந்தம் சஞ்சலமாயிருக்குமோ, 

அ௮ங்கனம் இல புருஷர் ௮ஞ்ஞானமாகய :மதுவைக்குடி.௧௮, சாஸ்இச விருத்தமாய் 

நானாவகையான தொழிலைசசெய்வர், ஹே பிராஹ்மணர்களே / இவ்வுலகின் 

கண்ணே யான் சல புருஷரைக காமரூப சததுரு வசமிருபபதாய்க் கண்டுளேன். 

லெ புருஷரைக் குரோதரூப சத்ரு வசமிருபபதாய்க் கண்டுளேன். இல புரு 

ஷரை லோபம், மோகமுதலிய சத்துருக்களின் வசமிருபபதாய்க்கண்டுளேன். ஹே 

பிராஹ்மணர்களே ! வேதஙகளையும், வேதததின் அங்கங்களையும் அறிந்துள்ள 

தெய்வ புருஷனும், சத்துவம், 78௬, தமசுயென்னு முக்குணங்களோடு கூடிய 

யிருப்பதால், விஷயங்களிடத்ேே விருப்புலடயவனாக விருப்பகாயே கண்டுளேன். 

அத்தெய்வ புருஷனுக்குக் கனவின்கண் ணும, ஈனவின்சண்ணும சறிதுமாத்திரை 

யேனும்.விலக்ஷண ததன்மையின்றாம். கருத.திதுவாம்:-ஈனவின்சண் கித்திரையின் 

விரோ இத் தன்மையிருப்ப.துவே கனவினும் விலகணத் தன்மையாம, அவ்வில 

க்ஷணத் தன்மை முக்குண ௮பிமானிகளாகிய தேவதைகடகு ஈனவின்கண்ணே 

சம்பவியா.து, ஏனெனின், ௮த்தேவதைகள ௮த்விதீய ஆத்ம ஞானத்,தால் தமது 
அஞ்ஞான த்தை நீக்கல். எதுவரை ஜீவாகட்கு ௮ச்விதீய ஆக்மாவின் சாக்ஷா£ த் 

காரம் உண்டாசவில்லையோ, ௮துவன.7 ௮ஞ்ஞான நிவிருத திய (peer rar gs. 

முக்குண ௮பிமானியாய தெய்வ புருஷனுக்குப பிரஹ்மஞானம் உண்டாயிலனும், 
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அஞ்ஞானரூப நித்திசையின்கண்ணே யுண்டாகும் ௮ந்த ஞானத்தால் ௮வனு 
டைய மூல அஞ்ஞானம் Pisoni rg. G ஹபிராஹ்மணர்களே ! இவ்வுலூன் 
சண் எவ்வளவோ புருஷர் வியாகரண சாஸ்இரத்தைப் படித்துளார். அந்த 

வியாகரணத்தால் பதார்.தீ தங்களின் ஞான த்தில் அந்தப் புருஷர்களின் பு,தஇ குசல 

மாம். எவ்வளவோ புரூஷர் மீமாம்சா சாஸ்திரத்தைப் படித்துளார் ; ௮ம்மீ 
மாம்சா சாஸ்இரத்தால் வாக்கியொர்த்த ஞானத்தில் ௮ப்புருஷர்களின் புத்தி குசல 

மாம். சிலபுருஷர் நியாய சாஸ்இரத்தைப் படித்துளார். அந்த நியாய சாஸ் 

இரத்தால் பிரமாண ஞானத்தில் அந்தப் புருஷர்களின் புத்தி குசலமாம். சல 
புருஷர் தரம சாஸ் இரங்களைப் படித்துளார். அந்தத் தர்மசாஸ்இரத்தால் தர்ம 

௮.தாம ஞானத்தின்கண் அப்புருஷர்களின் புத்தி குசலமாம். சில புருஷர் இவ் 
வண்ணம் ௮ர்கிப சாஸ்இரங்களையும் படித்துளார். அவ்வப் பொருளின்கண் ௮ப் 

புருஷர்களின் புத்தி குசலமாயிருப்பதைக் கண்டுளேன். ஆனால், அத்விதீய 

பிரஹ்மத்தைப் பிரஇபாதிக்கும் வேதார்த சாஸ்இரங்களின் ௮ர்த்தத்தின்கண் 

அப்புருஷர்களின் புத்தியின் குச௫லத் தன்மையை யான் கண்டதில்லை. ஹே 

பிசாஹ்மணர்களே / இவ்வுலகன்கண்ணே எப்புருஷருக்ரு வேதாந்த சாஸ்திர 

௮ர்த்தத் ன் ஞானமிருக்கின்றதோ, ௮அவும் பூரணமாயில்லை, மற்றோ சிறிதே 

யாம். அ௮ச்சிறிய ஞானத்தால் FEU நிவிருத்தி யுண்டாகமாட்டாது. ஹே 

பிராஹ்மணர்களே / சல புருஷர்கட்குச் சம்பூரண வேதாந்த சாஸ்இரார்த்த 
ஞானமிருப்பினும், காமக் குசோதாதஇப பிரதி பந்தர்களின் வசத்தால் அந்த 

ஞானம் அ௮ப்புருஷர்களின் மூல அஞ்ஞானத்தை நீக்குவதில் சமர்த்துடையதா 

காது, அக்கினியின் சம்பந்தத்தால் ஆற்றலை யிழந்த தானியங்கள் எப்பலத்தை 

யும் உற்பன்னமாக்க மாட்டாததேபோல, காமக்குசோதாதி பிஇ பர்தங்களோடு 

கூடிய ஞானமானஅ அப்புருஷர்களின் மூல அஞ்ஞானத்தை நிவிருத்தி செய்ய 

மாட்டாது, 

இப்போது காமக்குரோதாதஇிகளை அபேக்ஷிக்அ, அகங்காசத்தின்கண் ஞானக் 

,இன் முக்யெப பிரஇுபர் தத் தன்மை காண்பிக்கப்படும் :--ஹே பிராஷஹ்மணர்களே ! 
௮பராதி.பாய சோர புருஷர்களின் சிறைசசாலையானது ஸ்தம்பங்களை ஆசிாயித் திரு 

க்கும். ௮த்தம்பங்களுள்ளும் ஒரு மத்திய ஸ்தம்பமானது முக்கியமாம், வேறு 
கோணங்களிலுள்ள ஸ்தமபங்கள் அமுக்கியங்களாம். அதுபோல, ௮ஞ்ஞானிக 

ஷின் றைச்சாலையாய இசசமுசாசமானது காமக் குசோதாதி ஸ்தம்பங்களை ஆர 

ய் த் திருக்கும், அத்தம்பங்களினுள்ளும், இவவகங்காசம் மத் இய நூலஸ் தம்ப 

மாம். காமக்குரோதாஇகள், கோணங்களிலிருக்கும் ஸ்தம்பங்களாம். கோண 
ஸ்தம்பங்கள் நசித்தும் எதுவசை மூலஸ்தம்பமானது இருக்குமோ, ௮.துவரை 

வீட்டிற்கு ௮ழிவுண்டாகாது, அதுபோல, காமக் குசோதாஇகளின் நீக்கமுண்டா 

யினும், எதுவரை இவ்வகங்காரம் உளதாமோ, ௮துவசை இச்சமுசாசத்தின் நிவி 
ருத்தி யுண்டாகமாட்டாது) ஆகையால், ஆத்ம ஞான த்தின்சண் முக்கயெப் பிரதி 
பந்தகமாம். இப்போது ௮கங்காரம் யாண்டும் வியாபித்திருத்தல் என்பதைக் காண் 

பிக்கப்படும் :--ஹே பிராஹ்மணர்களே 1 இவ்வகங்காரம் சர்வ ஜீவர்களிடத்தும் 

இருக்கன்றது. அ௮.கங்காரமற்ற எச்€வர்கஷயும் யான் கண்டிலேன், ஏனெனின்



௮த்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட . be pn. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4 aX 

இந்த ஜனக சாஜாவின் யாகத்தில் சாவூதசத்திலுள்ள ௮றிஞர்களாகிய பிராஹ் 
மணாகள யாவரும் ஒருங்கு கூடியுள்ளார். அவருள், எவ்வளவோ பிராஹ்மணர் 
கள காமதோலம் ஒன்றற்றவரா யுள்ளார், எவ்வளவோ பிராஹ்மணர்கள் காமம், 
குசோதமென்னும் இரண்டு தோஷமற்றவராயுள்ளார், எவ்வளவோ பிராஹ் 
மணர்கள் காமம், குரோதம், லோபம், மோக மென்பதாதி யனேகம் தோஷ 
மற்றவசாயுளளார். ஆனால, ௮கஙகாரமற்ற ஒரு பிராஹ்மணரையும் யான் 

காணேன் ) ஆகையால், ௮கங்காரம யாண்டும விபாபகமாம், இப்போது ௮கங் 
காரம் ௮றிய முடியாததென்பது காண்பிககப்படும் :--ஹே பிராஹ்மணர்களே / 
அகங்காரத்தினும் வேரய காமம், குசோதம், லோபம், மோகம என்பனவாதி 
யாய தோஷங்களில் புத்திமானானவன் சாஸ் திரப பிரமாண க்தாலும் தனது அனுப 
வத்தாலும் அக்க சாரணத்தன்மை யுளதென வறிந்து, ௮க்காமாஇகளைப் பரித்தி 
யாகம் செய்வன். ஆலை, அகங்காததஇின்கண் உள்ள அக்ககாரணத் தன் 
மையைச் சாஸ்இரப் பிரமாணத்தாலேளும், ௮னுபவத்தாலேனலும் அறியமுடியா ௮, 
ஏனெனின், சாவ சாஸ்திரங்களையும உணார்த ௮றிஞனிடத்அம் ௮கங்காசரம் 
காணப்படின்றஅு. சால்திரப பிரமாணததா லும், ௮னுபவப பிரமாணத்தாலும 
அறிஞனானவன் அகங்காரததின்கண்ணே துக்க காரணத்தன்மையை அறிக் இருப் 
பானாயின், மீண்டும ஏன் அுகஈகரிபபன். ஆகையால், ௮ஈதச் சாஸ்இரம உணராத 
புருஷன் அகங்கார ததின்கண் துகககாணத தன்மையை அறியான். இவ்விஷ 
யத்தே சாஸ்திர வேத்தாக்களாய நீங்கள் யாவருமே தஇிருஷ்டாகதமாவிர், இப் 

போது அ௮கங்காரததின்கண் இகலோக பரலோக துக்க சாரணததன்மை காண்பிக் 

கபபடும :--ஹே பிரா ஹ்மணாக?ள !/ எங்கனம கடகுடித்த புருஷன் விபரீத தரி 
சியாவ£னா, ௮ங்கனம அகங்கார வடிவமாகிய கடகுடி த, இபபுருஷன் விபரீத 

தரிசியாயிருபபன். ௮வ்விபரீ ச தரிசன த்தால இவ்வகங்காரியானவன் தனது மாதா 

பிதாக்களையும், மமறைய உறவினரையும், தேவதைகளையும, பண்டிதப் பிசாஹ் 

மணர்களையும் ரொதாஞ் செய்வன். கிருஷ்ண சாபபகதிறகுச சமானமாய் விரை 

விலே மணகாரணமாய ராஜாவையம, ௮கங்காரியானவன் ௮வமதிப்பன, உறங்கா 

நின்ற சர்பபத்திறகுச் சமானமாய் மாணகாரணமாய் இராகின்ற ௮றிஞாகளாகய 

பிசாஹ்மணர்கசையும, க்ஷத்இரியாகளையும, வைசியாகளையும் ௮கங்காரியானவன் 
௮வமதிப்பன். இவ்வண்ணம் சர்வஜீவர்களையும் ௮வமதிககும் ௮கங்காரியானவன் 
இவ்வுலகின்கண்ணே விரைவாகவே பிராணாந்த துக்கத்தை யடைவன். சர்வப பிரா 

ணிசளையும் அவமதிதது அதனாலுண்டாய பாவ காமத்தால் ௮கங்காரியானவன் 

இறஈதபின் இரெளரவ நரகததையடைவன், ஆகையால், இகலோகத்தின்கண் னும், 

பாரலோகத்தின்கண் ணும் அகங்காரமேஜீவர்கட்குத் அக்ககாரணமாம். ே ஹபிராஹ் 

மணர்களே ! இவவண்ணமாய அகங்கார தோஷம் இநத யாஞ்ஞவற்கெய முனிவரி 

டத்திலிலலை. ஆகையர்ல், காமக்குசோ தாதிதோஷங்களுமயாஞ்ஞவற்கெரிட த்தின் 
றும். கருத்திதுவாம் :--விபாபகமாய இசாகின்ற அக்னி இலதாயின், வியாப்பிய 

மாப் இராநின்ற தூமம் ஆண்டிலதாகும. ௮துபோல, வியாபக ௮கங்காரமிலதாயின், 

வியாட்பியக் காமக்குரோதா இகள் ஆண்டிரா; ஆகையால் '2ஹ பிராஹ்மணர்களே!



ச்ச் ud ஆத்மபுரசாணம், (ஒந்தாவது 

மூவுலகன்கண் ணும் இர்த யாஞ்ஞவற்கியா ஒருவரே புருஷர், யாஞ்ஞவறழ்கியருக்குச் 

சமானமாய் எப்புருஷரும் இலராவர். ஏனெனின், சுருதியின்கண் யாண்டும் ரண 
மாயிருப்பவனைப் புருஷனென்னப்படடுளது, இந்தப் பிரஹ்ம 2வத்தாவாய யாஞ் 

ஞவறூய முனிவசால ஸ்தூல சூக்ஷஈமரூப சம்பூண ஜகத்தானது பூரணமாயிருக் 
கன்று; ஆகையால், இந்த யாஞ்ஞவற்கியர் ஒருவரேபுருஷூாாவர். கருத்திதுவாம:- 

சுருதியானது பிரஹ்மத்தை யாண்டும் பூணமெனக் கூறியிருக்கறது. பிரஹ்ம 

தீதையுணர்ந்தவன் பிரஹ்மரூபமேயாவன் என்னுஞ் சருதியின்௧ண் பிரஹ்மத்தை 

யுணாந்தவளைட் பிஹ்மரூபெனக கூறியிருக்கன்றது; ஆகையால, பிரஹ்ம வேத் 

தாவாகிய யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரிடததே யாண்டும் பூணத்தன்மை சம்பவிககும. 

ஹே பிராஹ்மணர்களே ! ௮த்தகைய இரந்த யாஞ்ஞவறகமருடைய சொரூபத்தைக் 

கார்க்கியாகிெய யான் சாஸ்திரப் பிரமாணத்தாலும, என ௮னுபவத்தாலும நிச்ச 
யஞ் செய்துளேன். ஹே பிராஹ்மணர்களே ' வேறொரு ஆச்சரியத்தையும் நீங் 

கள் பாருங்கள், மாமிசமயமாய் இராகின்ற சக்ஷாவாலும், வாக்காலும ஆத்மா 

௮.றியமுடியா ததாம் என்னுஞ் சுருதி வாக்கியமானது ௮சததியம்போல எனக்குத் 

தோற்றுகிறது. ஏனெனின், சருதியோ, யாண்டும பூசணமாய புருவன் மாமிச 

மய கேத்திரங்களால் ௮றியபபடான் எனக கூறியிருக்கின்றது. கார்கசியாயெ 

யான் இம்மாம்சமய நேத்திரங்களால் யாண்டும பூசணமாய யாஞ்ஞவறகிய புரு 

ஷரை என தெதிரிலேய பார்கசன்றேன் | ஆகையால்! ௮௪௪ .இி வாச௫யத்தின் 

கண் சத்தியத்தன்மையின் சம்பாவனையின்றாம். ஹே பிராஹ்மணர்களே / வாஸ் 
தவமாய் விசாரித்துப் பார்க்கினோ, ௮௪௬௬ வாக்கியம் சத்தியமேயாம். ஏனெ 

னின், மாமிசமய நேத்இரஙகளால் 8ங்கள் யாவரும் யாஞஞவறகியரின் வாஸ்தவ 

சோருபத்தை அ௮றிநதிலீர். காகயொடுய யாலே சால் காப் பிமாண த்தோடும், 

உள்ளனுபவத்தோடும கூடிய நேத்திரகளால் யாஞஞவற்கியரின் வாஸ் சவ On ey 

பத்தை அறிகின்றேன். கேவலம் மாமசமய நேத்திரத்தால் யாலும் ௮றிநதி 

லேன் ; ௮வவித் தேவதத்தன் என்னும பிரததிய பிஞஜஞஜை ஞானத்தின்௪ண் 

௮தீத ௮ம்ச௪ ஞானத்தில கேவல நேத்தி இஈதுரியததிற்குக காணத்தன்மை 

யின்றாம். மற்றோ, பூர்வ சமஸ்காரத்தோகூடிய நேத்திர இந்திரியததறகுக் 

காரணத்தன்மையுள௮. அதுபோல, இபபூரண புருவனுடைய ஞானத்தின்௧ண் 

ணும், கேவல (த்தி இகதிரியத்திறகுக் காரண த்தன்மையின்றாம. மறறோ, 

சாஸ் இப் பிரமாணமும் உள்ளனுபவமும கூடிய நேத்திர இகஇரியத்திறகுக் 

காசணத்தன்மை யுள, ஆகையால, முற்கூறிய சுருதிக்கு முசணின்றாம். 
மஹ பிராஹ்மணர்களே? எத மாதா பிதாசகளினின்றும இஈதப பிரஹ்ம 

வேத்தாவாய .பாஞ்ஞவற்குியா உண்டானாசோ, ௮த மாதா பிதாக்களும் தன்னி 

யர். எப்பிருதிவியின்மீது இரத யாஞஞவறகயர் சஞசரிக்கின்றாரோ, அரதப் 

பிரு இிவியும் தன்னியமாம். இசசபையின்கண்ணே காாக்யொகய எனக்கும், இந்த 

ஜனக சாஜாவிறகும், சம்பூசணப பிரா ஹ்மணர்களாகிப உங்கட்கும், Dis utes 

ஞவற்யெ முனிவரின் தரிசனக கிடைத்தது) அங்கமே, அவரது வாக்கிய 

செவணமும் இடைத்தது ) ஆகையால, கார்க்கியாகிய யாம் தன்னியை, இனக 

ராஜாவும் தன்னியர், சர்வப் பிசாஹ்மணர்களாயே நீங்களும தன்னியர், Gimp



எந்திகாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட ௪௮டு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4. as 

பிராஹ்மணர்களே ! இவவுலகன்கண்ணே யாஞஞவற்கயருக்குச் சமானமாய் ஒரு 

புருஷரும் முன்னுண்டாகவில்லை ; இபபோதும் ஒரு புருஷரும இல்லை) இனி 

மேலும் ஒரு புருஷரும் உண்டாகப் போவதில்லை, ஆகையால், ஹே மறையவர் 

களே !! இந்த யாஞ்ஞவறகியா சீதள சஈாதனததிற்குச சமானமானவர், பாற்கடற் 

குச சமானமானவர் ஆதலின், ௮வரை லிவாகரூப மகனம நீங்கள் செய்யா தீர்கள். 

நீககள் ௮கங்காரததால யாஞ்ஞவறகயெசோடு விவாதம செய்யின், மிகவும் மதனம் 

செய்தலால பாறகடலில காலகூடவிலம உண்டானதேபோலவும், மிகவும் மத 

னம செய்தலால சஈதனக கபீடையினின்றும் ௮க்கனி யுண்டாவதேபோலவும், 

யாஞ்ஞவறகய முனிவரினினறும சாபமாகிய காலகூடவிஷமும், சாபரூப அக்கி 

னியும உண்டாகும். ௮ஈத௪ சாபரூப அ௮சுகனியால பிரா ஹ்மணர்களாகிய உங் 

கள யாவருக்கும அ௮ழிவுண்டாம; அகையால, யாஞஞவற்கயசோடு நீங்கள் 

விவாசம செய்யாதீர்கள். மறறோ, இரண்டு லோகங்களிலும அக்கத்தைக் கொடுக் 

கும் ௮கங்காரத்தைப் பரித்தியாகம செய்து, பிராஹ்மணர்களாகிய நீங்கள் யாவ 

ரும யாஞஞவறகய ஆசிரியசை ஈமல்காரம செய்யுஙகள். ஹே பிராஹ்மணாகளே ! 

ஆன்மாவின் ௮பரோக்ஷ ஞானமுடையவா இகத யாஞஞவறகியர். இவசோடு பசோ 

கஷ்ஞானமுடைய யாம விணாகவே விவாதததைத தொடங்கினோம். அவ்விவாதத் 

தால ஈமககுத் அககத்தின் ௮அடைவேயுண்டாம, கருததிலவாம் :--உலூன்சண் 

ஒரு புருஷனுக்கு நேத்திரஙகளால, ஸ்ரீ காசியின் ௮பசோக்ஷ ஞானம் உண்டாய் 

இருக்கன்றதாக வைத் துக்கொள்ளுககள், மறறொருவனுக்கு௪ சப்தப பிரமாணத் 

தால, ஸ்ரீகாசயின பரோக்ஷ ஞானமுண்டாய் இருககின்றதாக வைத்துக்கொள்ளும் 

கள். YG BU போக்ஷ ஞநானமுடைய புருஷன் HIG IA Sng ஞானமுடைய புருஷ 

னோடு, ஸ்ரீசாசியின் சொரூப நிரணயம செய்வதில் விவா இததல் தகுமா ? எங்கனம் 

தகாதோ, ௮ங்கனம ஆன்மாவின் ௮பசோ௯்” ஞானமுடைய பாஞ்ஞிவற்கியசோடு 

ஆன்மாவின் ப?ரா௯௲முடைய காம யாவரும விவா தம செய்தல் தகாது. ஹே பிரா 

ஹ்மணர்களே ! பூஜை செய்வதற்கு யோககியமாய ஆன்மஞானரூப சமுததிரம 

இகத யாஞ்ஞவறகியா, இவமைத தாண்டப பிரதிவாதியாய யாம விவாதரூபப் 

பாதத்தால் Bang Genin. ஆகையால, ஈமமிடததே மகாபாவ உற்பத இயண்டாகி 

யபிருக்றஅ ; அபபாவ நிவிருத்தியின் உபாயம வேறொனறுமின்றாம். னால், 

யாஞ்ஞவறவெருக்கு அடிக்கடி. ஈமஸ்காசம செய்த3ல ௮ஈதபபாவ நிகிருத்தியின் 

உபாயமாம். ஆகையால, ஹே பிராஹ்மணாகளே  ௮பபாவ நிவிருத தியின்பொருட் 

டும, மனம நினைநத பதார்ததககளை யடடையும பொருட்டும, நீங்கள் யாவரும் 

யாஞ்ஞவறகியரை நமஸ்கரியுங்கள். இவவா£ த்தை சருதிபின்சனணும் கூறப் 
பட்டுளளது. :: CFM 080 gf 21-20UZ, O 31 HER ” பொருள் இதுவாம:-இவ்வுலகத் 

தின்கண்ணும், பாலோகத்தின்கண்ணும உள்ள தனம, புத்திரர் முதலிய பதார்த் 
தங்களை இசூப்பவன் சகாம புருஷனாம் ; அவன் சரீரத்தாலும், தனத்தாலும் பிர 
ஹ்ம வேத்தாவாய ,ஞானியைச சேவித்தல் வேண்டும். ௮சசேவையால் மனம் 

நினைக்க பதார்த்தங்கள் யாவும் ௮வனுககுக் கட்டும். ஆகையால், ஹே பிராஹ் 

மணர்களே !! யாஞஞவற்கயெரை ஐயிக்கவேண்டும் என்னும் இச்சையை யொழித்து,
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நீங்கள் யாவரும் யாஞ்ஞவற்கியசை ஈமஸ்கரியுங்கள். ஹே குழந்தாய்! இவ் 
வகையாய வசனத்தைச் சர்வப் பிராஹ்மணர்களையும் கோக்டுக் கூறிவிட்டு வக் 

கார்க்யொனவள் யாஞ்ஞவறகிய முனிவசை ஈமஸ்கரித்துக்கொண்டு, மீண்டும் 
வினாவுதலினின்றும் நிவிருக்கியை யடைர்தனள். அ௮தன்பின்னர்க் கார்க்கியின் 

வசனமாகிய ௮மிருதத்தைப் பானம செய்து, ௮கங்காசாதி தோஷம் நீங்கியவா்க 

ளாய ஆஸ்வலாஇப் பிராஹ்மணர்க ளியாவரும் யாஞ்ஞவற்யெரை ஈமஸ்கரித்தனர். 

௮வர்களுள்ளும் சிலர் மஸ்.தகத்தால் ஈமஸ்கரிததனர், இலர் வாக்கால் ஈமஸ்கரித் 

தனர், சிலர் மனத்தால் ஈமஸ்கரித்தனர் ;) விதக்தர் என்னும சாகல்லியப் பிசாஹ் 

மணர் ஒருவர்மாத்திரம் வரும் மாணத்தால் மோதெராய் யாஞ்ஞவற்கியசை ஈமஸ் 

கரித் திலா. ஜன்மகால ஈக்ஷத்திரத்தால் இனிவரும் பொருளை யுணரும் ஜோதிஷ 

சாஸ்திரம் உணர்ஈதவா, சாகல்லியருடைய ஜன்மககூத.இரத்தைநோக்கி இவ்வகை 
யாய வரும்பொருளை முன் Meru செய்தனா :--இச்சாகல்லியா யாஞ்ஞவற்டெ 

சோடு கானாவகையாய ஈர்ஷையைச்செய்து, ௮ தனால் தக்தமாவர் என்.லும் இவ்வகை 

யாய வரும்பொருளை யறிர்துசான் ஜோ திஷமுணர்ந்த பண்டிதர் சாகலலியருக்கு 

விதக்தசெனப் பெயா புனைகதனர். சாஸ்இரத்தின்கண் மதிமானுக்கும் விதக்த 

னெனப் பெயராம். ஆகையால், ௮ந்த லிதக்தரென்னும் சாசல்லியசது மதிமானார் 

தன்மையை உணர்த்து, ௮வாது மாதாபிதாக்களை௪௫ சந்தோஷமடையுமாறு செய்வித் 

தனர். உண்மையாய் விசாரம் செய்பின், விதக்த சபதத்தின் முதற்பொருளே சாகல் 

லியரிடத்?த பொருந்தும் ; விதக்த சப்தத்தின் வேறுபொருள் சாகல்லியரிடத்தே 

பொருர்தாதாம். ஏனெனின், யாவன் புத்திமானாயிருக்கின்றானோ, ௮வன் தனக்கு 

ஹிதஞ்செய்யும புருஷனுடைய வ௪னததை அங்கேரிபபன் ) இச்சாகலலியசோ, 

கார்க்கயின் ஹித வசனங்களைக் ?கட்டு மாராய்க் குரோதத்தை யடைஈதனர். பாம் 

பிற்குப் பால் வார்ப்பினும், விஷ.த்தையே விருச்திசெய்யும்; அதுபோல, கார்க்கி 

யின் ஹித வசனமும் சாகலலியருக்குக் கு?சாத ஜஹஹேதுவாய முடிந்தது. ஆகை 

யால், சாகல்லியரிடத்தே புத்திமானார் தன்மை சம்பவியாது, 

இப்போது விதக்த சபதத்தின் முதற்பொருள் சாகலலியரிடத்திற் காண் 

பிக்கப்படுசன்றஅ :---2ஹ குழந்தாய் /! யாஞ்ஞவற்கியர் சூரிய பகவானிடத்திருந்து 
வித்தையை௮டைந்தனர் என்னும் வசன த்தைச சாகல்லியர் கேட்ட காள்தொடக்கி 

நானாவகையாய ஈரிஷைகொண்டு தக்தமாயினர். யாஞ்ஞவறூயர் சூரியபகவா 

னிடத்தினின்றும் சுக்கலெயஜ-ஈர் வேதத்தை யடைச்தனர் என்னும வசன ததை ஒரு 

பிரசங்க வசத்தால ஒரு புருஷன் வாயிலாய்௪ சாகல்லியர் (கட்டு, ௮வ்வசன ததைச 

சொன்ன புருஷனைகோக்கி இவவகையாய கர வசனத்தைக் கூறத்தொடங்கினார் :- 

இர்த யாஞ்ஞவற்கியன் சூரியபகவானிடத்இனின்றும் சுக்கலெ வர்ணமுடைய யஜுர் 

வேதத்தை யடைர்ததேபோல, சந்திரனிடத்தினின்றும் இரத்த வாணத்தை 

யுடைய ௮.தர்வண வேதகாண்டத்தையும் ௮டைந்தனன்போலும். ' ௮ஙனமே, 
பெளமனிடத்இனின்றும் பசசைவர்ணமுடைய இருக்குவேச காண்டசத்தையு 
மடைர்தனன் போலும், என இவ்வண்ணம பரிகாசத்தோடு கூடிய கரவசனம் 

களை இரவும் பகலும் ௮ச்சாகல்லியர் உலகர்பொருட்டுக் கூறிவந்தனர். யாஞ்ஞ 
வற்பருடைய நிந்தை சகக்கமுடியா தவராய சஜ்ஜனபுருஷர் யாஞ்ஞவற்யெரோடு
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விவாதம் செய்யும்பொருட்டு சாகல்லியரைத் தாண்டிலும், எனச்குச் சமானம் 

அந்த யாஞ்ஞவற்கியன் ௮ன்று என்னும் ௮பிமானங்கொண்டு, வஅச்சாகல்லியர் 

விவாதஞ் செய்யும்பொருட்டு யாஞ்ஞ்வற்யொது சமீபத்தே வருவதில்லை. மற்றோ, 

அர்ச்சுனனோடு கர்ணன் வைரஞ்செய்ததேபோலவும், இந்தரசோடு ஈமுசியென் 
னுர் தானவன் வைசஞ் செய்ததேபோலவும், ௮ச்சாகல்லியர் யாஞ்ஞவற்கெயசோடு 

வைஞ் செய்துவந்தனர். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! யாஞ்ஞவற்யெரோடு மிகவும் வவைமிருந்திருப்பின் 

எல்லா மறையவர்கட்கு முன்னே சாகல்லியர் யாஞ்ஞவற்கெயசை நோக்க என் 

வினவவில்லை ? ° 

சமாதானம் :-- ஹே மைந்த. எக்கால் யாஞ்ஞவற்கியர் Caréadns saith 

கனரோ, அக்காலத்தும் ௮சசாகல்லியா அ௮ச்சபையின்௧ண்ணே யிருந்தனர், 

ஆனால், அக்காலத்தே ௮ச்சாகல்லியர் மது மனத்தின்கண் இவ்வண்ணம் விசா 

ரித்து வினாவிலர். இப்போது சரகல்லியரின் விசா.ரத்தைக் காண்பிப்பாம் — 

இந்த யாஞ்ஞவறகியன் எலலா மறையவாகளும் நிறைஈத சபையில் கோக்சளைக் சவர் 

ந்தது ௮;த்தியக்தம் தகுதியற்ற தொழிலாம். கையால், இஃதறிர்து கொள்ள 

லாமன்றோ ? எல்லா மறையவர்கட்கும ப?சாக்ஷமாய் இரத யாஞ்ஞவழ்கியன், யான் 

சூரிய பகவானுடைய சீடன், எனப பொய்புகன்று எலலா உலகசையும் மோகிப்பிக் 

இன்றனன். அந்தப் பாவகர்மத்தின் பலன் இப்2பா.து யாஞ்ஞவற்கியனுக்குக் 

இடைத்திருககின்றஅ. இன்றைக்கிருஈது பூர்வ பூர்வகாலக்தில் இந்த யாஞ்ஞவற் 

இயனுக்குப்புகழோடுகூடி யுண்டாயிருஈத ஜீவனம இன்றுமுதல் மேல் மேல்முடிந்த 

தாகும். ஏனெனின், இர்.ச யாஞஞவற்கியன் * பண்ட புருஷனைப்போலப் பாஷண்டி. 

யாவன் எனவுணாந்று, யானும் ௮கநிய எல்லா மறையவரும் இவனை உபேக்ஷித் 

இருக்கின்றோம். அறிஞர் எபபுருஷனை உபேச்ஷிக்கன்றாசோ, ௮ப்புருஷனை உல 

இன்கண்ணும் எவரும் சத்காரம் செய்வதில்லை. ஆகையால், எல்லா மறைய்வசை 

பூம் ௮அவமானஞ்செய்.த, கோக்களைக கவர்ந்ததால் இவனுகடப்பலன் டைக்த.த. 

௮ல்லஅ, சூரியயகவானுடைய சமீபத தில் இருளான ௮ இரா தீதேபோல, சர்வ அறி 

ஞர்களாகய பிரா ஹ்மணர்களின் சமீபகேே எப்புருவனுடைய பாஷண்டச் தன் 

மையும் நடவாது என்னும் இப்பொருளையும், பாவத்தால் மோகிக்கப்பட்ட இந்த 

யாஞ்ஞவற்கியன் அறியான், மறையவரின மகிமையை இந்த யாஞ்ஞவற்கியன் 

௮.றிக் இருப்பானாயின், எம்மறையவரின் ஒரு பாலகனுடைய தேஜசைத் தேவ.சாஜா 

வாகிய இந்இரரும் சூக்கமுடியா?தா, அத்தகைய எல்லா மறையவரின் சமீபத்தே 

இர்த யாஞ்ஞவற்யென் கோக்களைக் கவர்தல் வடி.வ தகுதியற்ற தொழிலைச் செய் 

யானன்றோ ? ஹே மைந்த / இவை முதலாக மிகுந்த விசாரத்தைத் கனது மனத் 

இன்சண்ணே செய்து ௮கங்காசத்தோடு கூடியவராய் ௮ச்சாகல்லியர் முன்னர் 

பேசாமலிருர்தனர். எல்லா மறையவருடைய ௮பஜெயத்தைக் கண்டவுடனே, 

எல்லா மறையவரசோடு கார்ககியும் யாஞ்ஞவற்கியருக்கு ஈமஸ்காசஞ் செய்ததைக் 

கண்டவுடனே, காலால் மிஇபட்ட பாம்பானது கோபமடைவதேயபோல, சாகல்லி 
    

* பண்டன்-- ஆண் சன்மையற்றவன்.
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யருடைய விழிகள் குசோ.த.த்தோடு கூடி.கிறைர்தன. புருவங்களும், லலாடமும் 

சுளித்சன, அடிக்கடி பெருமூச்செறிர்கன ; ஒருவனுடைய யுச்திரன் மரிக்ளெ 
அவன் தெய்வத்தைத் இக்காரஞ் செய்வதேபோல, ௮சசாசல்லியர் தெய்வத்தைத் 
இக்காரஞ் செய்தனர், னது மனத்தின்சண்ணே இவ்வாறு சர்இதசனர், இவ்வுல 
இன்கண்ணே எங்கனம் தெய்வ பலமோ, ௮ங்கனம் சாஸ்திர ௮.த்தியயன த்இற்கும் 

பலமின்றாம். உத்தம குலத் இறும் பலமின்றாம், மந்இரா இகட்கும பலமின்றாம். 

ஏனெனின், சாஸ்திரம், உததமகுலம், மர் இரம்மு தலியவற்றோடுகூடி ய. இவ்வெல்லா 

மழறையவரையும் யாஞனாவற்கியன் ஜெயித்தனன். ௮.து கேவலர் தெய்வபலத்தாலே 

ஆயதாம்) வேறுவிததை முதலியவற்றின் பலம்யா அம யாஞ்ஞவற்கெலுக்ளெரும். 

ஆகையால், தெய்வபல?ம வித்தை முதலிய சகலபலங்களிலும் மேலாயசாம். ௮ல் 

ல இதிகாசங்களில் பு. த இிமான்களாய புருஷர் இவவகையாய வசன த்ை தீக்கூறியுள் 

ளார், நிமேஷம், முகூர்த்தம, பிரஹாம, இனம், பக்ஷம், மாசம், இருது, அயனம், 

சம்வத்ஸாம் என்பனமுதலிய வடிவமாய காலபகவான் பிர இகூலமாய் எவலா ஜீவர் 
களின் மதியையும் வேறு பிரகாசமாக்குவா. அளுகூலமாய் எல்லா ஜீவர்களின் 

மதியையும் விருத்தி செய்வர். ௮க்காலத்தைக் சாண்டுவ தில் எவர்க்கும் வல்லமை 

யினராம் , என்னும் இதிகாசத்தின் வசனம் இன்று உண்மையாயது, ஏனெனின், 

யாஷண்டி ஒருவன் மூட பாலகரை வெறறி செய்வதேபோல, பிரஹ்மாவுக்குச் 

சமானமாய் விசசையையுடைய இவ்வெல்லா மறையவரையும், இஈதத் ஜாபபு௧இ 

யுடைய யாஞ்ஞாவற்கியன் வெற்றிகொண்டனன். ஆகையால், இஃதறிர். அ கொள் 

ளலாமன்றோ ? கால பகவானை எவனும தாண்டமூடியாது. ஏனெனின், கால 

பகவானுடைய பிர.திகூலத் தால் இவ்வெல்லா மறையவர்கட்கும் ௮பஜெப மூண் 

டாயது ; கால பகவானுடைய ௮னுகூலக்தால் வித்தையற்ற யாஞஞவறகியலுக்கு 

ஜெயமுண்டாய.து. அல்லத, இவ்வுலகின் கண்ணே எககாரியம உண்டாவ 

தரசூழீமா, ௮க்காரியம் அவசியம் உண்டாம, ஆயிரம் உபாயங்களாலும், ௮க் 
காமிகித்இன் நிவிருத்து யுண்டாகமாட்டாது ; என்னும இவவார்ச்தை சாஸ் 
இ.சத்நின்கண்ணே எழுதியிருப்பதும் இன்று உண்மையாய*. ஏனெனின், இக் 
கூட்டத்தில் எத்துணை மறையவரோ ஒருங்கு கூடியுள்ளார்) இவர் யாவரும 
பிரஹ்மாவிற்குச சமானமாய வித்தையை உடையவர். இரதக் *கிருபணழாய யாஞ் 
ஞவற்யென் வித்தை யற்றவன். அனால், இரத யாஞ்ஞவற்கியலுக்கு ஜெயமாக 

வேண்டியிருஈத.து ; இவ்வெல்லா மறையவர்கட்கும் ௮பஜெயமாக வேண்டியிருந் 

JH; ௮து ௮அவசியமாகவே ஆ&ய்விட்டஅ. இதனால் எனக்கு மிகவும் துக்க(மண் 
டாகியிருக்கின்றது. அல்லது, இக்காலம எனது புகழை விருத்தி செய்யும் 
பொருட்டு அடைந் இருககின்றது. ஏனெனின், இந்த யாஞ்ஞவறகியன் எல்லா 

அறிஞர்களாய மறையவாகளையும ஐயித்தனன் ) யான் இவனை ஜயிக்ன், எல்லா 

உல.ூன்ெகண்ணும் எனக்குப் புகழுண்டாம்!; ஆசையால, இக்காலம் எனக்குப் 

புகழை அடைவிக்கும் பொருட்டு வந்திருக்கின்றது. ஹேமைந்த.? இவை முத 

லாகப பலவகையாய்த் தனது மனத்தின்கண்ணே அச்சாகல்லியர் விசாரித்சனர், 

வரும்பொருளை உணரும் கார்க்யொனவள் முன்னர் ஹிகத்ைக உபதே௫த்சனள். 
  

* ஒருபணன்--உலோபன்.,
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HUIS SF SOS விட்டு ௮௧.த் அர்ப்புத்தியுடைய சாகல்லியர் யாஞ்ஞவற்கெ 

முனிவசைகோக்கி வினுவத்தொடங்னெர். இப்போது எந்தத் அரப்பு த இியால் 

சாகல்லியர் கார்க்கெயின் வசனத்தை ௮ங்கேரித்தலசோ, ௮ச்சாகல்லியரின் அர்ப் 

புத்தியைக் காண்பிப்பாம் :--இர்.சக் கார்க்யொனவள் குமரியாயிருக்கின்றனள் ; 
யெளவன அ௮வஸ்தையோடு கூடியிருக்னெறனள் ; தாய் தர்தையர்களின் விட்டி 

னின்றும் வெளியில் வர்திருக்கின்றனள் ; வியபிசார ஸ்திரீகளைப்போலச் தனது 

இஷ்டப்படி. இரிகன்றனள் ; காமிகளிடத்தே இவள் எப்போதும் இச்சை யுடைய 

வளாயிருக்கின்றனள். இச்சபையின்௧ண்ணே யாஞ்ஞவற்கியன் ஒருவனை ஒழித்து 

எத்துணை மறையவர்கள் உளசோ, ௮வர் யாவரும் ஈல்லொழுக்க முடையவர். 

ஸ்நானம், செளசம் முதலிய காமங்களில் நித் இயமும் பிரீதியடையவர் ; ஜடை, 

மீசை, தாடி. முதலியவற்மோடு கூடிபவர் ; தவத்தால் மெலிந்த காயத்தை யுடை 

யவர்) விருத்த ௮வஸ்தை3யாடு கூடியவா ; இத்தகைய இவவுத்தம பிராஹ் 

மணர் இந்த ஈக்னி (சேலையற்றவள்) யாயெ கார்க்கியை கேத் இரங்களாலும் பார்த் 

இலர். இக்க வெட்கமற்ற கார்க்கியிடத்தே இம்மறையவர் ஏன் இச்சை செய்வர் ? 

இர்த யாஞ்ஞவற்குயன் யெளவன ௮வஸ்தையோடு கூடியவன், கொழுத்த சரீச 

முடையவன், நிரந்தரம் சரீரத்தைக் காப்பாறறுபவன், ௮.த்தியர்தம் காமியாயிருப் 

பவன், வேதத்தின் பொருளை வேறு விதமாய் விளம்புபவன். இத்தகைய அர்ப் 

புத்தியுடைய இந்த யாஞ்ஞவற்கியன், தனது பாவ நேத்தரங்களால் கார்க்கியின் 

இரகஸ்ய ஸ்தானத்தையும், ஸ்தன்னியங்களையும், முகத்தையும வுடிக்கடி பார்க் 

இன்றான். எக்கால் இர்த யாஞ்ஞவறகியன் இசசபையின்கண் வந்தனனோ, ௮க் 

காலம் முதல் இதுவரை இந்த யாஞ்ஞ்வறகியனுடைய கண்ணானது ஜனக ராஜா 

விடத்திலும், கார்க்கியினிடத்திலும் இருபபதையான் பார்த்துக்கோண்டே யிருக் 

இறேன். இவ்விருவரையும் விட்டு எம்மறையவர் பக்கத்திலும், இந்த யாஞ்துவற் 

இயன் பார்க்கன்றானில்லை. இந்த யாஞ்ஞிவறகியனை யொழிந்த வேறு தப 

யாவரும், குரு ௪சண கமலங்களை அர்ச௫சிபபதில் தற்பாசாயுள்ளோர் ; குரு சாஸ் 

இரங்களால் சக் செய்யப்பட்டவர் ஆகையால், மூக்கின் நூனியின்கண் இருஷ் 

டியை வைச்.துக்கொண்டு இச்சபையின்௧கண்ணே யிருககன்றனர். இவ்வதமனாகிய 

யாஞ்ஞவற்கெயன் இசசபையின்சண் வந்தது, தனது வித்தையைப் பிரகாசஞ் 

செய்யும் பொருட்டன்றாம் ) மற்றோ, இக்கார்க்கியின் பொருட்டும், பொன்னின் 

பொருட்டும் இச்சபையின்கண் வந்தசாம். இக்காரணத்காலே இவன் அடிக்கடி, 

கார்க்கியின் முகத்தையும், ஜனக ராஜாவின் முகத்தையும் பார்த்துக்கொண்டே 

யிருக்கன்றனன், அல்லது, இவ்வுலசன்கண்ணே வியபிசாரி ஸ்இரீயானவள் வியபி 

சாரி புருஷனை விரைவில் தெரிர் துகொள்ளுவள். வியபிசாரி புருஷனும், வியபிசாரி 

ஸ்்.இரீயை விரைவில் தெரிர்துகொள்ளுவன், ஏனெனின், இவவுலகன்கண்ணே 

எவ்வெப் பதார்த். தங்களை யாவன் ௮ரேகம் முறை ௮னுபவித்திருக்க்றானோ, 

௮வ்வப் பதார்த்தங்களை ௮வன் விரைவிலேயே தெரிர்துகொள்ளுகன்றான். ஜலச் 

இன்சண்ணே, மச்சமானது மீனத்தின் வரவையும், போக்கையும் விரைவி£லயே 

அறிந்துகொள்ளும். அதுபோல, இக்கார்க்கியும் பால்ய அவஸ்தை முதல் தனது 
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இச்சைப்படி. இரியும் வியபிசாரியாம், இர்ச யாஞ்ஞிவற்கியலும் வியபிசாரியாவன் ; 
இக்காரணத்தினாலே இவ்விருவருக்கும் பரஸ்பாம் நேயமுண்டாயது ; அல்லது, 
குலஸ்திரீயானவள் தனத நாயகனையும், தனது மைந்தளையும், தனது சகோதா 

சையும், தனது மாமனையும், னது மைத்துனனையும், மற்றுள்ள குலஸ்இிரீகளை 

யும் பரித்தியாகம் செய்து, தனது இருகத்தின் வாயில் வரையிலுங் கூடவராள் ; 

மற்றோ, நாயகன் முதலியோருள் ஒருவரைச் சகாயமாய் ௮ழைத்துக் கொண்டு 

வெளிபே செல்வள் ;) இது குலஸ்இரீயின் தர்மமாம். அந்தத் தர்மம் இந்தக்கார்க்கி 
யினிடத்தே யின்றாம். ஏனெனின், இர்தக் கார்க்கியானவள் ஈக்னியாய், தனித்த 
வளாய் மூவுலன்கண்ணும் சுற்றுன்றனள். உலகன்கண்ணே யாண்டாண்டும் 

வியபிசாரிகளாய காமிகளைப் பார்த்.துக் கொண்டே இருக்கின்றனள். னால், 
கலியுகத்இன்சண் வருணாசெமமற்ற வியபிசாரி புருஷர்களைப்போல, இகந்தத்திசேதா 

யுகத்தின்கண் எவனும் வருணாசிரம மற்றவனின்றாம். இருப்பனாயின், இக்கார்க் 

இயை இச௫பபன், இப்போது இப்பொருளை வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் --- 

இந்தத் இரோதாயுகத்தின்கண் மைந்தனை இச௫த்த இல்லறத்தான் தனது மனைவி 
யோடுங்கூட எப் போதும சம்போகஞ் செய்யான்) மறோ, இருதுகாலத்தில் 

சம்போடுப்பன், ஆகையால், இவ்வில்லறத்தார்கட்கும் இக்கார்க்கியின்மேல் இச்சை 

யில்லை. இவரினும வேருாய பிசஹ்மசாரி, வானப்பிரஸ்தன், சநநியாசி யென் 

னும் மூவரும மேல் நோக்க சேதசை யுடையவரசாவர் ) ஆகையால், அவரும் 

இக்கார்க்கியை இச்சியார். சழ்ஜாதியராய சண்டாளரும் தமது மனைவியரை 

ஒழித்து, பிறமாகரை விரும்பாராயின், ஆன்றோசாய மேலோர் பிறமாதரை ௭௫௩ 

னம் விழைவர். இந்திராதி தவதைகள் சொர்க்கலோகத்தின்கண் உள்ள மங்கை 

யரைவிடுத்து மனுஷ்யலோகத்திலுள்ள மங்கையசைத் இண்டவுமாட்டார் ; ஓகை 

யால், ௮த்தேவர்களும் இக்கார்க்கியை விழையார், நாய்முதலிய பசுக்கள் தமது 

சமானஜாதியுடைய பெண்காய் முதலியவற்றை விடுத்து, விஜாதீயமாய மனுஷ 
மங்கையசை இச்சை செய்யா, இக்கார்க்யொனவள் எத்தினமும் சாமத்தாற் பிடிக் 

கப்பட்டவள். இக்கா.சணத்தாலே சேலையற்றவளாய் எல்லா மறையவ்ரின் எதிரில் 

இருக்கின்றனள். ஆயினும், பாவாத்மாவாய யாஞ்ஞவற்குய னொருவன் ஒழிர்.து, 
தீர்மாத்மாக்களாய இம்மறையவர் கார்க்கியின்பக்கத்தில் பார்வையையும் செலுத்தி 

லர். கலியுகத்தில் வியபிசாரி புருஷர்கட்குச சமானமாய்க் காமபீடி தனாய இர்தயாஞ் 

ஞவற்கியன் அடிக்கடி கார்க்கியையே நோக்குகன்றனன். இந்த வியபிசாரியாயெ 

கார்க்கியும், இந்த யாஞ்ஞவற்கெனை வியபிசாரி எனச் கண்டு ஏகாந்த தேசத்திற்கு 
அழைத்துக்கொண்டு போம்பொருட்டு, வியபிசாரி ஸ்இரீகளின் சாதுரியத்தன் 

மையை உட்கொண்டு, அடிக்கடி யாஞ்ஞவற்கெயனை ஈமஸ்கரிக்கன்றனள். எல்லா 

ரையும் நோக்கி இதைக் கூறுகன்றனள் :--யாஞ்ஞவற்கிபர் பிரஹ்ம வேத்தாவாம் ; 

ஆகையால், யான் இவரை நஈமஸ்கரிக்கன்றேன். இந்இிரஜாலக்காரன் உலகரின் 

இருஷ்டியைத் தடைப்படுத்துவதேதே போல, ஜனகராஜாவின் சர்வப் பிசாஹ்மணார் 
களின் இருஷ்டியைச் தடைப்படுத்தி, இச்சபையின்கண்ணே யான் யாஞ்ஞவற்யெ 

சோடு வியபிசாரஞ் செய்வேன் என்னும் விசாரத்தைச் செய்துகொண்டு, இக்கார்க்க 

இச்சடையின்க௧ண்ணே யிருக்கன்றனள். எல்லா மறையவரிடத்தேயும் இக்கார்க்கி
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4-41 

யானவள் அடிக்கடி யாஞ்ஞவற்கயெனை த் அ.இக்கீன்றனள். இவ்வெல்லா ௮றிஞசாய 

மறையவரும், இவ்வியபிசாரியாயெ கார்க்ெயின் உட்கருத்தை பறியாது இவள் வ௪ 

னத்தால் மபங்கெவராய் யாஞ்ஞவற்கியரை நமஸ்கரித்தனர். எல்லாக் தர்மாதமாக்க 

ளுள்ளும் முக்கியாய இச்சனக சாஜாவும், வியபிசாரியாய கார்க்கியின் வசன த்தால் 

மோகத்தை யடைக்தனர். அதனாலே, இச்சனக ராஜாவானவர் அடிக்கடி இரத விய 
பிசாரியாய யாஞ்ஞவற்யெரின் பொருட்டு ஈமல்காசம் செய்கின்றனர். 6 aD Gps 
தாய்! எப்போதும் பிரஹ்மசரிய தருமத்தோடு நிகழும் கார்க்யை மேற்கூறிய 
௮ 2ரகவசனங்களால் அர்த் துராக்மாவாயெ சாசல்லியர் நிந்தை செய்தனர், எங் 
கனம் மாணத்தையுற கெருங்பெ பதங்கமான௮ு, (விட்டில் பூசசியானத) தங்கி 

யெரியாநின்ற மகா ௮க்னியைச் தாண்டமுபலுமோ, அங்கனமே, மணத்தை 

யுற நெருக்பெ ௮ர்தச் சாகல்லியர் ஞானசமுத்இரரூப யாஞ்ஒவற்யெரைச் தாண் 

டும் பொருட்டு முயன்றனர். அதன்பின்னா அச்சாகல்லியர், ௮ேசம் வினாக் 

களால் யாஞ்ஞவற்கியரைத் தேவதைகளின் சங்கபையைக் கேட்டனர், அதன் 

பின்னர் ௮ர்த யாஞஞவற்கிய முனிவரும், ௮த் துணை விடைகளாலே தேவதை 

களின் சங்கியையைக் கூறினர். ஆண்டு, யாஞ்ஞவற்கியர் விஸ்தாரமாய் ௮த்சே 

வதைகளின் அநந்த சங்கியையைக் கூறினர், சுருககமாய்ச சூத்திராத்மா வடி.வ 

ஒரு பிராணனை2ய தேவதையெனக் கூறினா. மற்றெல்லாத் தேவதைகளையும் ௮ச் 

சூத்திராத்மாரூபப் பிராணனது விபூகுகளாக விஸ்தாசமாயும் சுருக்கமாயும் ௮ந்த 

யாஞ்ஞவற்கியர் தேவதைகளின் சங்கியைபைக கூறினா. அதன்பின்னர் ௮சசாகல் 

லியர் யாஞ்ஞவற்கெயரை நோக்கி, வேறெட்டு விகைகளைச செய்தனர், அவற்றின் 

விடையையும் HEB யாஞஞவற்கிப முனிவர் கூறினர். Cap மைஈத 7 மண்கே 

மானது பாம்பின் வாயின்கண் ௮கபபட்டுக்கொண்டதே பாலக் காலரபிப் பாம் 

பின் வாயின்கண் ௮கபபட்ட மூட மதியையுடைப ௮ச்சாகல்லியா் யாஞ்ஞவற்கி 

யரை நோக்கி அளவிறந்த வினாக்களைக்கேட்டபோ௮, யாஞ்ஞவற்கியர் சாகல்லியரை 
கோக்கிக் கூறுவதாவது :--ஹே சாகல்லியசே / நீர் காரணமின்றியே துவம் 

செய்வதுபோல, நுமது பிதா பிதாமகாதி (பிதாமகன்-பாட்டன்) விருச்சு புருஷர் 

எவரோடுக் துவேஷம் செய்திலர். ௮ங்கனமே, அந்நிய மறையவர், பிர ஹ்மசாரி 

கள், அச்நிய கஷதி.இரியா இகளும் உமமைபபோலக் காரணமின்றியே எவசோடும் 

துவேஷம் செய்இலர். அத்தகைய உததமகுலத்தே உற்பன்னமாய 8ர் காரண 

மின்றியே என்னிடத்தில் துவேஷமேன் செய்கன்றீா. ஹே சாகல்லியரே ! எனது 

துவேஷத்தால் உமது மாணமாகக் கூடாதெனச௪ சந்ததம் இசடக்கின் 2றன். ஹே 

சாகல்லியசே ! எங்கனமென து மாதா பிதாசகட்கும், புத்தருக்கும், மனைவிக்கும், 
அந்நிய உறவினர்க்கும் எனது சா.சத்தின்கண்ணே பிரியமிருக்கு2மா, , ye 

னமே உமத மாதா பிதாகச்சட்கும், மனைவி மைநதர்கட்கும், உறவினர் முதலியோ 

ருக்கும் உமது சரீரத்தின்கண்ணே பிரியமிருக்கும். ஆகையால், ஈண்டு உமது மா 

ணத்தால் அவவுமது மாதா பிதா முதலிய சம்பந் திகட்குத் துக்கத்தினடைவு 

உண்டாக வேண்டாமென யான இச்சிக்கன்றேன். ஹே சாகல்லிய37 2? இவ3வத 

வித்தையை யான் சூரியபகவானிடத்திருர்ேே பெற்றேனாதலின், எனது வித்தை
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யின் தேசு ௪௫க்க முடியாதாம். ஆகையால், நீர் எனது வித்தையை யவமதி 
யாதீர். நீர் அகங்காரத்தால் எனது வித்தையை யவமதிப்பீசாயின், சணமாத் 

இரையில் எனது வித்தை உம்மைப் பஸ்மஞ்செய்யும். ஹே சாசல்லியசே ! 

சூரியபகவானிடத்திருந்து யான் வித்தையை யத்தியயனம் செய்து, மண்ணின் 

கண்ணேவாத் இரும்புகையில் மிக மிக ம௫ழ்வுற்றுச் சூரியபகவான் என்னை 

நோக்கி இக்கனங் கூறினர் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கெ ! நின்பொருட்டுக் கொடுத்த 

வித்தையை யெப்புருஷன் அங்கேரியானோ, ௮ப்புருஷனை யான் ௮க்சணத்தே பல் 

மஞ்செய்வேன். ஹே சாகல்லிய?7 7 என்னை கோக்கிச் சூரியபகவான் இங்கனங் 
கூறவே யான் சூரியபசவானைக குறித்தில்கனம வேண்டிக்கொண்டேன், ௮தா 

வ :-- ஹே பகவன்.” எனது வித்சையால் எப்பிராணிக்கும் காசமுண்டாக 

லாகாது என, எனக்கு வரஈ,கால வேண்டெே, என இவ்வகையாய பிசார்த்தனையை 
யான் சூரியபகவானைச் குறித்துசசெய்தபோது, ஹே சாகலலியரே / ௮ச்சூரியபக 

வான் இவ்வகையாய கியமத்தை௪ செய்தனர். ஹே யாஞஞவற்யே ! எப்புருஷன் 

அசாக்செகத்தால் நின்முன் இருபது முறை வினாவுவனோ, ௮த்துசாத்மாவாய 

புருஷனை நினது காவில் யாமிருந்து கொண்டு சபிப்பேம், ௮சசாபத்தால் ௮ப்புரு 

ஷன் விரைவாகவே சாம்பராயப் போய்விடுவன். ஹே சாகல்லியசே / இவ்வாறு 

சூரியபகவான் என்னை நோக்கிக் கூறியவுடன் எனக்குப் பயம் உண்டாயது. HS 

காசணத்தால் யான் மீண்டும் சூரியபகவானை நோக்டப் பிரார்த்தனை கெய்திலேன். 

ஹே சாகல்லியசே? சர்வ லோகத்திலும் பிரசித்தமாய எனது ஆூரியராகய 

சூரியபகவானை நீர் எப்பாவருபப் பிரஇபந்தக வயத்தால் ௮.நி௫ன்றிலீர். ஆகை 

யால், இஃதறிஈது கொள்ளலாமன்றோ ? கால பகவானால் நீர் மோகத்தை யடைக் 

இருக்க்்றீர் என, ஹே சாகல்லியசே ! சூரியயகவானது வசனத்தைச் சதிப் 

பதால் எனக்கு அும்பேரில் பெருஞ்சிரதை யுண்டாகின்றது, அதாவது என்னி 

டத்தே துவேஷித்தலால் உமக்கெக்கதி வருமோ என்ப?த. மேஹே சாகல்லி 

யசே! நீர் என்னோடு எவ்வாற்றாலும் துவேஷிக்கின் நீர். ஆயினும், எனக்கு உம் 
பால் துவஷமில்லை. ஏனெனின், எனது சரீசத்தின்கண் ரஈதசொரூப ஆன்மா 

வாய யான் எங்கனம் இருக்கின்றேனோ, ௮ங். வனமே உமது சரீரத்தின்கண்ணும், 
மற்றைய பிராணிகளின் சரீரத்தின்சண்ணும், ஸ். தாவா ஜங்கம சர்வ சரீ ரங்களிடத் 

அம் ஆரந்தசொரூப .தன்மாவாய யானிருக்கின்றன், ஆகையால், இவ்வெல்லா 

உலகும் ஆர் தசொருப ஆன்மாவாய என்னிற் பின்னமனறாம் ; ஆரஈதசொருப 

ஆன்மாவாய என்னினின் ற இவ்வுலகின் உற்பத்தி ஸ். இதி இலயமுண்டாகன்றது. 
இத்தகைய சர்வாத்ம ஞானச்தோடுகூடிய எனக்கு எவரிடத்தும் துவேஷ முண் 
டாகாது. ஹே சாகல்லியசே!! சுக.துக்கம், மடழ்ச்வொட்டம், பசதாகம் என் 
பன முதலிய அுவர்துவ தர்மங்கள் எனது சொரூபத்தின்௧ண் முக்காலத்திலு 

மின்றாம்; எங்கனம் கடமாயெ உபாதியின் உற்பத்தி, ஸ்திதி, இலயத்தாற் கடா 

காசத்இற்கு உற்பத்தி, ஸ்.இ.தி, இலயம் உண்டாகமாட்டாதோ, அங்கனமே, சரி.ச 

ரூப உபாதி உற்பத்தி, ஸ் இதி, இலயமுறினும், ௮த்விதிய ஆன்மாவாய எனக்கு 

உற்பத்தி, ஸ்.இ.தி, காசம் உண்டாகாது. ஹே சாகல்லியசே / யாவன் சரியை 

யுடையவனாவனோ, ௮வன் எவசையேனுங் Dargis. ,தரர்தசொரூப ஆன்மா
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வாய யான் நிட்கிரியனாதலின், எப்பிராணியையும் யான் கொல்லேன். ஆரந்த 

சொரூப ஆன்மாவாய யான் நிராகாசனாதலின், எப்பிராணியும் என்னைக் கொல்வ 

இல்லை. ஹே சாசல்லியரே / இருமி முதலிய அச்சமாய பிராணிகளின் தன்ம 

சொரூப ஞானம் அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்படுமாறுபோல, உமது ஆன்ம 
சொரூப ஞானமும், அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்டிருக்கன்றது. அ௮க்காரணசத் 

தால் சர்வான்மடதரிசியாய என்னை ஆன்ம காதகனாயெ பாவியைப்போலக் காண் 

Bor ST. ஹே சாகல்லியசே !/ பிரஹ்ம வேத்தாவாய ஞானியோடு செய்யுர் 
அவேஷம் பிரசித்த அக்தினியினும ௮திகமாம். அந்தத் துவேஷரூபியாய அக்னி 

யால் நீர் பஸ்மமாகுதலைக் கண்டு, இவவியாவரும் உமது விஷயக்தே சோகமடைய 
(2வண்டாம். ஹே சாசல்லியசே ! உமது மனைவி விதவைத் தீன்மையையடைந் து, 
Fan ஆபரணங்களும் இழஈதவளாய் ௮ததியந்தம இனத்தன்மையை யுற்றுப் 

புலம்ப வேண்டாம். ஹே சாகல்லியசே ! உமது மாணத்தால் உமது மைந்தர் 
முதிலாயினார் யெ எல்லா உறவினரும், சோகவடிவ சமுத்தரத்தின்கண்ணே 

மூற்கவேண்டாம். உமது மாணத்தால் உமது பகைவர் ஆரந்தத்தை யடைய 

வேண்டம். ஹே சாகல்லியசே ! நீர் பிரேத சரிரத்தையடைந்து, பசிதாகாதி 
களோடு கூடியவராய்த துக்கத்தால் வியாகுலப்பட்டவராய்த் தாம.ராஜாவின் பட் 

டணத்தைப் பா£ககவேண்டாம். ஹே சாகல்லியசே/ மரணத்தின் பின்னர் 

மைஈதராற் கொடுக்கபபட்ட பலிபபிரதானத்தையும, இலோாதகத்தையும், காகம் 

போல நீர் பக்ஷிக்கவேண்டாம். ஹே சாகல்லியசே ! இவ்வுமது கோமள சரீரம் 

அக்கினியினுக்கும், * சுவானத்திற்கும் பகூணமாகவேண்டாம். ஹே சாசல்லி 
யசே ! இவ்வெல்லாச சிஷ்யரையும பரித்தியாகம்செய்து, நீர் ஒருவசாகவே பரலோ 

கத்தின்கண்ணே செல்லவேண்டாம். ஹே சாகல்லியரே? எங்கனம் 1பல்லாத விரு 

க்ஷத்இன் பலம் உயிர்களை காசம் செய்யுமோ, ௮ங்கனம் உமஅ சித்தரூப பூமி 

யின்கண் ரீண்டகாலமாய் உண்டாயிராநின்ற பிரஹ்ம வேத்தாவின் துவேஷரூப 

விருக்ஷமானது, உமககு மிருத்தியு ரூபபலத்தை யடைவிக்கவேண்டாம். ஹே 

சாகல்லியசே ! மரித்த பின்னர் உமது என்புகளைச சேரானாகிய சண்டாளன் 

தண்டவேண்டாம். ஹே சாகல்லியரே !/ எங்கனம் பதங்கமானது அக்னியின் 

கண்ணே விழ்ஈது பஸ்மமாடன்றதோ, ௮ங்கனம் சூரியபகவானை ஈசாவின் 

கண்ணேயுடைய அக்னியாயெ என்பால் நீர் விழ்ந்து பஸ்மமாகவேண்டாம், 

ஹே சாகல்லியசே / இவ்வுலன்கண்மணே பொரிப்பொரிக்கும் புருஷர் சட்டியின் 

கண் இருக்கும் போழலைத் தமது கரத்தால் தீண்டாது) நீண்ட காஷ்டச்இல் 

மாட்டியிருக்கும் இருபபுக் கரண்டியால் இண்டுவதேேபோல, இச்சபை சட்டியாம், 

யான் இரதனம் ஒப்பானவன், எனது ஆசிரியராகிய சூரியபகவான் ௮க்கனியாம் ) 

உம்மை விவாதம் செய்வதில் ஏவாநின்ற இவ்வெல்லா மழறையவரும் பொரிப் 

பொரிக்கும் புருஷருக்கொப்பாவர், நீர் காண்டிக்குச் "சமானமாயுள்ளீர். இம்மறை 
  

  

* சுவானம்--ராய, 

1 பல்லாத விருக்ஷம்--சேருமரம். இதனையே வீர விருகூமெனவும் புண்செய் மச 

மெனவும் அக்னி மு௫யெனவும் அறையா நிற்பர்.
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யவரியாவரும் மதிமான்களே யாவர், ஆகையால் தான் தம்மைக் காப்பாற்றிக் 

கொள்ளும்பொருட்டு, மூடபுத்தியையுடைய உம்மைக் காண்டிக்குச் சமானமகக்கச் 
சூரியரூப ௮க்கனியின்கண்ணே பிரவேடப்பிக்கின்றனர். கருத்திதுவாம் :--எம் 

மறையவர் உம்மை விவாதம்செய்யுமபொருட்டு ஏவுசன்றனரோ, ௮ம்மறையவரும் 

உமது மசணத்தின்௧ண்ணே மகிழ்வுடையவராயிருக்கின்றனர் ; ஆனால், காலபக 

வானால் மோஇப்பிக்கப்பட்ட நீர் உமது மாணத்தை யறிகின்றிலீர ; அந்தோ இது 

மிகவும் ஆசசரியத்தை எனக்கு விளைவிக்கன்றத, ஜே குழந்தாய் / சாகல்லியரை 

கோக்க யாஞ்ஞவற்கியர் இங்கனம் கூறவே, காலவயமாய அச்சாகல்லியர் ௮வ்வச 
னங்களை லிபரீ தமாய் எண்ணி மீண்டும் ௮௧ துவேஷத்தைச் செய்தனர். மாண 

தருணத்தையடைக்த நோயாளியானவன், ஹி.த காரியாய வைத்தியனோடு அவே 

ஷம் செய்வதேபோலும், தேயத்தினின்றும் பிரஷ்டமா தற்குரிய ௮ரசன் ஹிதகாரி 

களாய மச்திரிகளோடு துவேஷம் செய்வதேபோலும, பாக்ய ஹீனபுருஷன் ௮ 

சனோடு அவேஷம் செய்வதே போலும், பாவம் செய்யும் புருஷன் சத்திய உபதே 
ச.த்தைச் செய்யும் குருவோடு துவேஷம் செய்வ 2தபோலும், ௮௫௧௪ சாகல்லியர் 

யாஞ்ஞவற்கெயரோடு துவேஷம் செய்தனர். 

இப்போது எம்மதியால் ௮ச்சாகல்லியர் யாஞ்ஞவற்கியரோடு துவேஷம் செய் 
தனசோ, ௮ம்மதியைச் காண்பிப்பாம் :-எங்கனம் ஒருவன் மூடபாலகனைப் பபப்படு 

ம்படிப் பண் ணுவனோ, ௮ங்கனம் இம்மந்தபுத்தியுடைய யாஞஞவற்கியன் என்னைப் 
பயப்படும்படி பண்ணப் பாரக்கின்றான் ) எனது சர்வஞ்ஞத் தன்மையையும் கிர்ப் 

பயத் தன்மையையும் இம்மந்தமதி யாஞ்ஞவற்கியன் அ௮றிகின்றிலன். அல்லது, 

இருஷி செய்யும் மூட புருஷர்களின் கரொமத்தினும், மலையடுத்த கிராமத்திலும் 
இராகின்ற பாலகர்களும், பெண்களும், காஷ்டமு கலிய ஜடபதார்ததங்களும் கூடிய 

கூட்டத்தின் மத்தியில் உட்கார்ஈதுகொண்டு, ஒரு வெட்கமறற புருஷன் சங்கை 

யற்றவனாய்ப் பொய் பேசுவதேபோல, இந்த யாஞ்ஞவறபயெனும் சர்வ வித்வான் 

களுடைய சபையின்௧ண்ணே சங்கையற்றவனாய்ப பொய் பேசுகன்றனன். ஏனெ 

னின், இந்த யாஞ்ஞ்வற்கியனுடைய குருவாகிய சூரியனானவன் துவேஷம் செய் 

யம் சாகல்லியனாகிய என்னைப் பஸ்மஞ்செய்ய ஆற்ற லுடையவஞாயின், இதற்குமுன் 

னரும் துவேஷம் செய்து கொண்டிருக்கும் என்னை ஏன் பஸ்மம செய்இலன், 

அல்லது இச்சூரியன் ஜடன் ஆதலின் இவனிடத்தே பஸ்மம் செய்யும் ஆற்றலின் 

ரூம். ஏனெனின், சூரியன், சந்திரன், இர்இரன் என்பன முதலிய சப்தங்கள் 

தேவதைகளா? ௮ல்லஅ சப்தங்களின் ௮ரத்தங்கள் தேவதைகளா? சப்தங்களினும் 

அர்த்தங்களினும் வேறாகத் தேவதைக்கு யாதொரு வடிவமுமின்றாம். அவற்றுள், 
சூரிய சப்தத்தை௪ சூரியதேவதையென வுடன்படின் ௮ச்சூரிய சப்தம் ௮காசத் 

இன் குணம் ஆதலின், எல்லா உலகருக்கும் ௮௪சப்,ததின்கண்ணே ஐடத் தன்மை 

அனுபவ சித்தமாம். சூரிய சப்தார்த்தத்தைச சூரிய தேவதையெனக் கொள்ளி 

னும், தேஜோமய மண்டலம் சூரிய சப்தத்தின் பொருளாம். ௮த்தேஜோமய 

மண்டலத்தின்கண்ணும் ஜடச்சன்மை பிரசித்தமாம். சூரிய சப்தத்திலும் 

தோஜோமய மண்டலத்திலும் வேறாய ஒரு சைதன்யத்தைச் சூரிய சப்தத்தின் 
பொருளென உடன்படினும், ௮ச்சூரிய தேவதை பாவகர்மமின்றி எப்பிராணியை
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யும் பஸ்மம் செய்யாது ; மற்றோ, ஜீவனுடைய பாவகர்மத்தின் ௮பேணையைச் 
செய்தே அவனைப் பஸ்மம் செய்யும்; அத்தகைய பாவகர்மம் என்னிடத்தின்றாம். 
ஆசையால், ௮ச்சூரியன் என்னை என்ன ஹானி செய்வன். ௮ல்ல, சூரியனி 
டத்தினின்றும் யான் வித்தை படித்தேன் என யாஞ்ஞவற்யென் கூறலும் பொய் 
யேயாம்,. ஏனெனின், இவன் பூமியின்கண்ணே யிருக்கின்றான், சூரியனோ அத்தி 

யந்தஞ் சேய்மையாய ஆகாயத்தின்கண்ணே இருக்கின்றனன். இவ்விருவருக்கும் 

பாஸ்பர சம்பந்தம் சம்பவியாதன்றோ? ஹே மைஈத7 இவ்வாறு விபரீத சர்.தனை 
செப்.௮, அச்சாசுல்லியர் முன்னிலுமஇிக அவேஷத்தை யடைச்தனர், அதன் பின் 

னர்க் குசோதத்தோடுகூடிய ௮௪சாகல்லியர் யாஞ்ஞவற்கியரைகோக்க, இங்கனங் 

கூறுவாராயினர், சாகல்லியா கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கய / குரு, பாஞ்சால முத | 

லிய தேசத்தின்கண்ணே இராநின்ற பிராஹ்மணர்களை நீ ஜயிச்தாய், சாவப் பிரா 

ஹ்மணர்களின் கோக்களையும். சுவாணததையும் நீ கவர்ர்துகொண்டனை, அப்பாவ 

கர்மத்தால் நினக்கு நீரற்ற கானகத்?த ௮நேகமூறைபிரஹ்மசாகூஸல சரீ ரப்பிராப்தி 

யுண்டாம். ஹே யாஞ்ஞவறகிய ' எநதப பிரஹ்ம வித்தையி னபிமானத்தால் 

நீ சர்வ' மகாத்மக்களாகய மறையவர்களையும் வெற்றிகொண்டனையோ, அரதப் 

பிசஹ்மவித்தையை என் முன்னிலையில் நீ கூறுதி? ஹே மைந்த ! இவ்வண்ணம் 

சாகல்லியர் கூறவே, யாஞ்ஞவற்கியமுனிவர் தம்மிடத்தே பிரஹ்மவித்துச் தன்மை 

யைக் காட்டும்பொருட்டுச் சாகல்லியசை நோக்கி இவ்வாறு கூற த்தொடங்கெர். 

யாஞ்ஞவற்கயர் கூறல் :--ஹே சாகல்லியசே ! தேவதைகளோடுக தேவதைகளின் 

காரணத்தோடும், சர்வ இசைகளையும் யானறிகின்றேன். சாசல்லியர் கூறல் :-- 

ஹே யாஞ்ஞவறகிப 7 பூர்வாதி இசைகளின் தேவதையாது ? ௮த்தேவதைகளின் 

காரண மியாது? அத்தேவதைகளின் காரணத்தினும் காரணம் யாது? யாஞ் 

ஞவற்கயெர் கூறல்:--ஹே சாகல்லியரே ! பூர்வ, தக்ஷிண, பச்சிம, உத்தர, 

மேல் என்னும் 89ந.து இசைகட்ரும் முறையே ஆதித்யன், யமன், வருணன், 
சோமன், அக்னி என்னும் Big தேவதைகளாம். அ௮த்தேவதைகள் ஆந்த 

சொரூப ஆன்மாவாய என்னினும ௮யலல்லர், மற்றோ, ஆரர்தவடிவ ஆன்மாவாய 

யானே, ஆ.தித்தியா தி தவதைவடிவமா யிருக்கின்றேன். ஹே சாகல்லியசே/ ௮வ் 
வாஇத்திய தேவதை சக்ஷ- இர்திரியரூப சாரணத்தின்கண்ணே யிருக்கின்றது. 

யமதேவதை சுசோத்இிரேரஇரிய ரூபகாரண த்.தின்கண் இருக்கின்றது. வருண 

தேவதை இரசன இர்.இிரியரூப காசணத்தின்௧ண் இருக்கின்றது, சோமதே 

வதை மனருப காசணத்தின்கண் இருக்கின்றது. ௮க்னி2தவதை வாக்கந்தி 

ரியரூப காரணத்தின்௧ண் இருக்கின்றது. கருத்திதுவாம் :-- ஹிசண்பகர்ப்ப 

உபாசனையால் ஹிரண்யகர்ப்பரூபத்தை அடைந்திராநின்ற புருஷனுடைய ௮,ச்தி 
யாத்மரூப சக்ஷ மு தலிய இர் இரியங்களே ௮ BO sia சூரியா இரூபமாய்ப் பரிணா 

மத்தையடையும். அ௮க்காரணத்தால் சக்ஷுமுதலிய இந்திரியங்கள் சூரியாதி 

தேவதைகட்குக் காரணமெனப்படும். ஹே சாகல்லிய?ச ? உருவம் முதலிய 

விஷயங்கள் தம்மை யொளிர்விக்கும்பொருட்டு, விழிமுதலிய இர் இிரியங்களை 

ஆரம்பிக்கும். இக்காரணத்தால், ௪௯$-ஈமு.தலிய இர்திரியங்கள் உருவமுதலிய
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விஷயரூப காரணத்தின்கண்ணே யிருக்கும். அவற்றுள், சக்ஷு இந்திரியம் சுக் 

இல நீலபிதா.தி உருவங்களிடத்சே யிருக்கும், சுசோத்திர இந்திரியத் தசற் கவ 

ரத் தகுதியாய கர்மகாண்டரூப வேதத்திற்கு, இருவகையாய பொருள் இத்இிக்கும். 

ஒன்றோ மனோவாக்குச் காயங்களைக் இலேசஞ்செய்விக்கும் யாக தான விரதா இரூப 
அர்த்தமாம். மற்றொன்றோ சொத்தைவடிவ அர்த்தமாம், அவற்றுள், சுசோத்த 
சேர்திரியம் யாகதானாஇிரூட கர்மத்தின்கண் இருக்கும், ௮க்கருமமும் சரத்தை 

யின்கண் இருக்கும். இக்காரணக்காலே, ௮9ரத்தையாலாற்றிய யாகசான விர 

தா.தி கர்மங்கள் பலத்தைக் கொடுப்பதில்லை, சரத்தையோடுஞ் செய்யும் மகமுதலி 
யன செவ்விஇற் பயனை யளிக்கும். ஜலரூப இரசன இந்திரியம் விரியரூபகாரண த் 

இன்கண்ணே யிருக்கும். தோஷங்களற்ற மனம் சத்திய ௮ர்த்தத்தன்கண்ணே 
யிருக்கும்; ௮.துபோல வாக்கர்இிரியமும் சத்திய ௮ர்த்தத்இன்கண்ணேயிருக்கும். 
ஏனெனின், ய.௪,சஹாயழாயி SRT IT ag. B ” (Gun-et:) இப்புருஷன் எப் 

பொருளை மனத்தால் தியானம் செய்கன்றானோ, அப்பொருளை வாக்காற் கூறுகின்ற 

னன் என்னுஞ்சுருதியின்கண் மனத்திலுக்கும, வாக்கலுக்கும் ஒரே விஷயம் கூறப் 

பட்டிருக்கன்ற.து. ஹே சாகல்லியசே ./ எங்கனம் எல்லா நீரின் உற்பத்தி ஸ்.இதி 

களின்காரணம் சமுத்திரம் ஆகுமோ, ௮ங்கனமே சூரியாதி தேவதைகட்கும், நேத் 
இராதி இந்திரியங்கட்கும், உருவமுதலிய விஷயங்கட்கும் உற்பத்தி ஸ்திதிகாணம் 

இருதயமாம். ஈண்டு இருதய சப்தத்தால் மாயாவிசிஷ்ட அந்தர்யாமியாய பச 

மான்மாவைக் கவரரந்துகொள்க. இப்போ இபபொருளையே வெளிப்படையாய்க் 

காண்பிக்கின்றேன் :--ஹே சாசகல்லியசே ! எங்கனம் உலகபபிரசித்த சுவரி 

டத்தே முதலில் சேகைமாத்திசமாய்த் தேவதை முதலிய மூர்த்திகளின் சத் 
இரமிருக்கும். ௮ந்த ரேகை வடிவச் சத்தாத்தின் கண்ணே, சுவேதபீதநீல 

இரக்தாதி வர்ணங்களிருக்கும். அச்சுவேதாதி வாணங்களிடத்தும், தேவதை 

களின் முகத்தினிடத்அப் பாலிருக்கும், கேத்திரங்களில் அஞ்சன மிருக்கும், 
மஸ்சுகத்தின்மேல் முகுடமிருக்கும். கரங்களினிடத்தே வில், ௮ம்பு முதலிய 
ஆயுதங்களிருக்கும். இவ்வண்ணம், சித்திசாதி பதார்த்தங்கள் ஒன்று மற் 

ரறொன்றை ஆஸ்ரயித்து சர்வ ோகர்கட்குக் தோற்றாகிற்கும். ஆனால், உண்மை 
யாய் ஆராய்ர்அ பார்க்குங்கால், ௮ச்சித்தசாதி பதார்த்தங்கள் முழுமையும் ஒரு 

சுவசை யாஸ்சயித்துக்கொண்டிருக்கும். ங்கே, இழக்கு முதலிய திசைகளும், 

௮க்னி முதலிய தேவதைகளும், கேத்திசாதி இர்.திரியங்களும, உருவ முதலிய 

விஷயங்களும், மற்றுப் பிற யாவும் சாகஜாத்தாகவேளும், அல்லது பரம்பரை 

யாகவேனும், எக பரமான்மவடிவ இருதயத்தின்கண்ணே யிருக்கும். ஆண்டு 

விருத்திகளோடு கூடிய ௮ர்தக்கராணம், சாக்ஷாத் இருதயத் தின்சண்ணே யிருக் 
கும். மற்றைய ஜகத்து ௮ர்தக்கரண வாயிலாய்ப் பாம்பரா சம்பந்தத்தால் இரு 

தயத்தின்கண் இருக்கும். ஹே சாகல்லியசே ! சத் இரங்கட்கு ஆதாசமாய பித் 
இயை (சுவரை) மண்கொண்டு பூசவிடில், ௮ச்9.த்.இரம் இலயபாவத்தை யடையும். 
அ௮ங்கனமே, பிசஹ்மஞானரூப மண்ணாற் பூசின், இவ்வுலகரூப ஒவியம் இலய 

பாவத்தை யடையும். ஹே சாகல்லியசே ! ம் மேற்றன்மையற்ற சமான பித்த 
பின்கண்ணே சல சித்இரம் மேலதாய்ப் பிரதிஇயாகும்; Fo ASA ஜேதாய்ப்
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பிரதி.தியாகும். அனால், அம்மேற்கீழ்த்சன்மை உண்மையாயின்றாம் ; மற்றோ, 

கற்பிசமாம் ௮ங்கனமே, யாண்டும் சமானமாய பாமாத்மரூப இருதயத்தின்க௧ண் 
இந்திராதி தேவதைகள் மேலதாய்ப பிரதிதிபயாவர்; விருக்ஷா.இி. ஸ்தாவசங்கள் 

சீழதாய்ப் பிரதி.இியாகும். அனால், அவவுதருஷ்டத் தன்மையும், நிக்ருஷ்டத் 
தன்மையும பரமான்ம வடிவ இருதபத்தின்௧ண் உண்மையாயின்றாம் ; மற்றோ, 

கறபிதமாம். Cam சாகலலியே ! சிதகிரக்காரப் புருஷன் நீல பீதாதி நானாவகை 

யாய வாணங்களால பிகஇயின்கண்ணே சிக்இச்தைக் தீட்புவன். அதுபோல, 

நானாவசையாய வாசனைகசளோடு கூடிய புத்திரூப சத் இசக்காரன் யான் எனது 

என்னும் அ௮பிமானரூப£ வாணஙகளால பரமான்மவடிவ இருகயத்தின்கண் உலக 

வடி.வ ஓவியங்களை த தீடடுவன். மே சாகலலியரே ! சித்திர கதிற்குபயோடியாய 

நீல பீதாதி நிறங்கசாத தாசணம செய்வதாப காஷ்டத்தாலாகரும் சாயை, பித்த 

யோடும் சம்பஈதமாத்தாதகைச செய்து, அபபிததியின்கண்ணே நானாவகை 

யாய சித் இரங்களைச செயயும. அதுபோல, பித்தியும சாயையின் சமீபததன்மை 

யானே, கானாவகையாய இததிரங்களைச செய்யும. ஏனெனின், பிதஇயில்லையா 

பின், சித்திரங்களின் உற்பத்கு புண்டாகாது. அகையால, பித்திடும் சாயையும் 

சித் இாங்களின்பொருடடுக் காரணமாம, அதுபோல, மாயாவிஏஷ்ட சை தன்ய 

ரூபப பிகஇிபின்சண் நானாவகையாய வாசனையோடு கூடிய பு. த்திரூபச்சாயை 

ஜகதக்துருவ சித்இரங்கசாச செய்யும ஆகையால, மாயாவிசிஷ்ட பாமான் 

மாவும் புத்தியும் உலக காரணமாம். ஜே சாகல்லியரே! பித்தியின்கண் இசா 

நின்ற கதஇரச்தின்மீது அடி.ககடி. மண்ணின் பூசசைப பூசினால், ௮௪௫த் இங 

கள் லேசமாதஇரமாய் ௮பபித் இயின்சண்2ண பிரு தபோதினும, பாகிய ஸ்பஷ்ட 

ரூபமாய்ப் பிரதிதியாவதின்ராம. அறுபோல, பிராபத கரும சமாப இபரியக்தம் பர 

மாத்மரூப இருதயதகதின்கண் அபாசமாக இரமாய்ச சித.இர உலகிருர்கபோதினும, 

அடி.ககடி. ளெம்பும் பிரஹ்மாசார விருகதிரூப மிருத்திகையின் (மண்ணின்) பூச 

சாற் சமாஇகாலத்தின் கண்ணே புலபபடுவதின்றாம். கருத்திதுவாம் :--மீண் 

டும் மீண்டும் செய்யும மிருத்திகையின் பூசசால் சித்திரங்கள எஞ்ச தலின்றி 

கிவிருக்தியாகமாட்டா ) மறறோ, மீண்டும மீரைமெ மிருத்திகையின் பூச்சால் சித் 

இரங்களின் தெரியாமை வடிவ லயமுண்டாம. பித்தி நிவிருத்தியாயினோ, 

சச்இிரங்களும் எஞ்ச தலின்றி மங்கும. அதுபோல, பிரஹ்மஞானத்தால் ௮ஞ் 

ஞானம் நீங்கம், எத துணை, பிராபத கர௬ுமம நீங்கமாடடாதோ, ௮த.துணை, எஞ் 

சுதலின்றிப பிரபஞ்ச நீககமும் உண்டாகமாட்டா.து) மறறோ, ஜீவன் முக்தனுக்கு 

விசார காலத்தின்கண்ணே பிரபஞததின் கோற்றாமை உண்டாம். பிரா£ப்த 

கருமம் நீங்யெ உடனே எஞசுக லின் ரிப் பிரபஞ்ச நிவிருச்தியுண்டாம், இக்கா.7 

ணததாலே ஜீவன் முக்த புருஷாகட்கு ஆபாச மாததிசமாய் உலகத்தோற்ற 

முண்டாம். ஹே சாகல்லியமே? மாயாலியாய இர்தா ஜாலக்காரனாகிய கார 

ணத்தால், ஆகாசததின்கண்ணே ரநானாவகையாய சேனைகள் தோற்றுவதே 

போலப் புத்திரூப காரணத்தால் பரமான்மரூப இரு தயததின்கண் கானாவகையாய 

பிரபஞ்சம் சோறரா நிற்கும், ஹே சாகல்லியரே ! மாயாவிவடிவ காரணம் நாச 
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௬௯ 9] ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

(றினும், அயிலை யடையிலும், மற்றைய காரியத்தை மருவியிருப்பினும் ௮காசத் 

தன்கண் இராநின்ற நானாவகையாய உலகு தோற்றாது. ௮ங்கனமே, சகோய் 
ஹேதலியவற்றால் புத்திரூப காரணம் ராசமுறினும், அயிலையுறினும், ஆன்மாவின் 

கண்ணே யொருமையுறினும், பரமான்மரூப இருதயத்தின்கண் இராநின்ற பிர 

பஞ்சரூப சித்ரம் தோற்றது. ஹே சாகல்லியசே ! மாயாவியானவன் gare 

இன்கண்ணே யுண்டாக்கெய நானாவகையாய பதார்த்தங்கள் மாயாவியினும் வேறன் 

ரூம்) மற்றோ, மாயாவியின் சொரூபமேயாம். அதுபோலப் பரமான்மரூப இரு 

தயத்தின்கண்ணே புத்தியாற் கற்பிக்கப்பட்ட உலகான௮அ புத்தியினும் வேறன் 

ரூம்) மற்றோ, புத்தியின் வடிவமேயாம். இக்கருத்தைப் பற்றியே வேதாந்த 

அ்ஸ்இச த்தின்கண்ணே திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதம கூறப்பட்டுள.து. ஹே சாகல்லி 

யே? ஆகாசத்தின்கண்ணே இசாநின்ற ௮ரதகாரமானஅ, அ௮ர்தகா ரத். தாலே 

'தாற்றா நிற்கும். சூரியாதிப பிரகாசத்தால் ௮ரதகாரப் பிரதீதி உண்டாகாது. 

அதுபோன்று, பரமா த்மரூப இருதயத்தின்௧கண் இசாநின்ற புத்தியானது புத்தி 

யாலே புலப்படா நிற்கும். சூரியாஇப் பிரகாசத்தால் அந்தகாரம் நிக்வவிடின், 

விசுத்த ஆகாசத்தின்கண்ணே கதோஷமறற கேத்திரமுடைய புருஷன் அந்த 
காரத்தைக் காணான், அதுபோல, அன்மஞானகத்தால் அஞ்ஞானம் நீங்கப்பெறின், 

விசுத்த ஆன்மாவின்கண்ணே கா. ரணசகத புத்தியை ௮றிஞன் காணான். ஆகை 

யால், ஆன்மாவினும வேருய புத்திமுதலிய ஜடபதார்த்தங்கள் அ௮ளவையாற் 

பெறப்படுவனவன்ளும் ; மறறோ, மயலாலே பெறப்படுவனவாம், 

சங்கை :--புததியை ௮ளவையால் உண்டாய உண்மை யுணர்வின் விஷய 

மென உடன்படா தொழியின், யாது அளனீவயால உண்டாய உண்மை உணர் 

விற்கு ௮விஷயமாமோ, ௮௮ முயறகோடு£போல ௮சத்தியமேயாம். ஆகையால், 

புத்தியும் ௮சத்தியமேயாம். எப்பொருள் ௮சத்தியமாமோ அப்பொருள் எக் 

காரிய கராணத்திலும் வல்லதல்லவாம். அகையால, அசத்திய புத்தியால் எக் 

காரியத்தின் சித்தியும் உண்டாகலாகா தன்றோ. 

சமாதானம் :--முயற்கோடும, மலடிமைகதனும் அசத்தியமாயினும் ௮வை 

முயற்கோடு மலடிமைந்தன் என்னும் சப்தத்தாற தம்மை விஷ்பம் செய்யும் 

விகற்பரூப ஞானத்தை உண்டாக்கும். அதுபோல, ௮ககாரிபகாரண ச௫த புத்தி 

அசத்தியமாயினும், சரானாவகையாய மபல்வடிவ ஞானங்களை யுண்டாக்கும், ஆகை 
யால், முயற்கோடுபோல ௮சத்திய புத்இயின்கண்ணும் கானாவகையாய வியவகார 
கா.ரணத்தன்மை சம்பவிக்கும். 

சங்கை:--புத்தி ௮சத்தியமாயிலும், புத்திபின் சாரணமாய ௮ஞ்ஞானம் ஏன் 
உண்மையாகாது ? ௮ஞஞானத்தையும் ௮சத்தியமென உடன்படின், அசத்திய 

வஸ்.து எவர்க்கும் ௮ராத்தத்தைச௪ செய்யாது. ஆகையால், 86 Au ௮ஞ்ஞா 

னத்தின்௧கண் ஜன்ம மாணாதிரூப ௮ரர்த்த காரணத் தன்மை உண்டாகலாகாது, 

சமாதானம் :--புத்தி ௮சத்தியமாமாறுபோலப் புத்தியின் கா.ரணமாய ௮ஞ் 

ஞானமும் ௮சத்தியமேயாம். அசத்திய வஸ்அவின்சண்ணும் அர்த்த காரணத் 
தன்மை உலூன்கண்ணே காணப்படுகின்றது. ஈயோடுண்டிலனெனிலும், ஒருவ



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட ௮௯௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 489 

னுக்கு ஈயோடுண்டதாய் மயலுண்டாயின், ௮வன் வாந்இியெடுக்கின்றான். ௮ல்ல, 

பாமபின்றேனும் என்னைப் பாம்பு தீண்டியது அதன் விஷம் மேலேறுகின்றது என 

ஒருவனுக்கு மயலுண்டாயின், ௮வன் பிராணத்தியாகம் செய்கின்றான். ஆகை 

யால், எங்கனம் ௮சத்தியமாய ஈயோடுண்டதும், ,௮ச.த்தியரூபப் பாம்பின் கடி. 

யும் வாந்தி மாணவடிவ அசரர்த்தங்களையாற்நியவோ, ௮ங்கனம அுத்தியந்தம் 

அசத்திய அஞ்ஞானமும் மயலுற்ற புருஷர்கட்கு ஜன்ம மரணாதிரூப அர்த்த 
காரணமாம். ஹே சாகல்லியசே /! கனாக்காணு மொருவனே அசத்திய ௮ஞ்ஞா 

னத்தால் யானை, குதிரை முதலிய சானாவசையாய ரூபங்களைத் தாரணம் செய்வன். 

௮துபோலப் பசமான்ம தேவசொருவரே அசத்திய ௮அஞ்ஞானவயத்தால் பிரபஞ்ச 
ரூபத்தைத் தாரணம் செய்வர். ஹே சாசல்லியசே / என் போன்ற ௮றிஞர.து 

இருஷ்டியால் அஞ்ஞானம் முக்காலததிலும இல்லதாம் என்றாலும், உம்மைப 

போன்ற ௮விவேககட்கு இவ்வஞ்ஞானம வஜ்ஜிரப பொருப்பொப்பப் பிளக்கமுடி 

யாததாம். இக்காரணத்தாலே, உம்மைப்போன்ற விவேக புருஷர் அத்தி 

யத சமீப இருதயதேசத்தின்கண் இராரின்ற அன்மாவையும அறியார் ; விழி 

களற்ற குருடனானவன் கையாற்றீண்டிய கிதியையும் ௮றியா ததேபோல, ஆகை 

யால், ஹே சாகல்லியரே ! சம்பூரணப பிரபஞ்சரூப சித்தாத்தின் சாயம் பர 

மாத்மரூப இருதயமா மென்னும ௨௧௧7ததை யான் உம்பொருட்டுக் கூறினேன். 

இபபோது, எபபொருளைச சாவணஞ்செய்வத,. கு உமக்கிச்சையுளதோ, அப் 

பொருளை யென்பால் நீர் கேட்பீராக, ஹே குழந்தாய் ! இவவண்ணம் யாஞ்ஞ 

வற்கியர் கூறியமீபாது, அம்மூட்பு தீதியையுடைய சாகல்லியர் மீண்டும் வினாவுதலி 

னின்றும் நீங்கனொரில்லை ; மறறோ, காலத்தால் மயங்கிய மண்டூகம் கிருஷ்ண சர்ப் 

பத்தைக் கூவும் சபதத்தை யடி.க்கடி. உசசா.॥ணம் செய்யும், அதுபோலப் பாவ 

கருமத்தால ஏவப்பட்ட இசசாகல்லியரும் காலரூப சர்பபத்தைக கூவும் மீண்டும் 

வினாதல்வடி.வ சப்தத்தை உச்சரித்தனர். அத்தகைய சாகல்லியசை நோக்க, 

பாஞ்ஞவறகியர் கருணையினால ௮த்தியந்தம் துககியாயினர் . 

இப்போ. தெவ்விசாரத்தால் பாஞஞவறகியஅ சிச்சத்தின்கண்ணே துக்க 

முண்டாயதோ, ௮வ்விசாரத்தைக்காண்பிபபாம் :-௮ஈதா பெருங்கஷ்டம்? இந்தத் 

துர்ப்பு த் இயுடைய சாகல்லியசது மாணம இப்போது சமீபித் துவிட்டகதே. ஏனெ 

னின், இரக்தவர்ண கேத் இரங்களோடு கூடியவரும் இருக்கு, யஜுஷ், 'சாமட 

என்னும் வேதத்தூாய சொரூபரும் ஐய சூரியபகவான் என்லும் என காசிரிய 

தமது பிசதிஞ்ஞையை யுண்மையாக்கும பொருட்டு, இப்போது தமது மண்டல, 

இனின்றும இசங்கு வந்து எனது நாவின்கண்ணே யிருப்பா. அ௮தன்பின்ன 

பரவயமாய எனது காவான௮, இத்தூர்ப் புத்தியையடைய சாகல்லியருக்கு 

சாபங்கொடுக்கும், ௮ச்சாபத்தால் இசசாகலலியர் கணமா த் இிரையில் பஸ்மமா 6 

என விசாரித்துக் கருபையோடு கூடியவசாய் 96s யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் 8 

தி.த்தின்சண்ணே அுக்கமுடையவராயினர். இச்சாகல்லியருக்கு எவ்வசையா 4 

மரண முண்டாகாதிருப்பின் மேன்மையதாம் எனச ிந்இித்தனர், அன்ப



ச் 

ம். [ஐந்தாவது 

னர் மரண சமீபத்தையடைக்த மூடபுத்தியையுடைய சாகல்லியர் மீண்டும் யரஞ்ஞ 

வற்கெரை நோக்கி இங்கனம் வினவக் தொடங்னொ, சாகல்லியர் கூறல் :--ஹே 

யாஞ்ஞவற்குப / சம்பூரணப பிரபஞ்சரூபச சத் தங்களின் ௮தா சமாய இருதயம் 

எதனை யாசயித்திருக்கும ? ஹே குழகதாய் / இவ்வகை வினாவைக் கேடடபோத, 

யாஞ்ஞவற்கியர் ஹே ௮ஹல்லிக?ே /! என விளிதது௪ சாகலலியருக்குக் கூறத் 

தொடங்கினா, இப்போது $வகையாய் அஹலலிகசென்னுஞ சப்கதஇின் பொரு 

ளைக் காண்பிபபாம் :--அவற்றுள், பகலில இலய சதையடைஈது இரவின்கண்ணே 

யுண்டாவதற்கு ௮ஹலலிக மெனபபெயசாம; ௮தககைய௫ *பிசேதசரீரமாம, இச 

சாகலலியரும் மரிகதுப் பிசேதபாவச்தை யடைவா. அ.கலின், யாஞஞவற்கியர் 

சாகலலியரை ௮ஹல்லிகரென விளித்தனா (1), அலலது, பகல்போல ஒளிராகின்ற 

பொருளின்கண் சம்சயரூப இலயத்தை படைந்கவசை யஹலலிகசென்பர். யாஞ்ஞ 

வற்கியசது வெளிபபடையாய அ௮ர்த்தத் தன்கண் இ௫௪சா கலலியருக்கு௪ சமசய முண் 

டாயதாதலின், ௮ஹலலிகர் என௪ சாகல்லியசை விளித்தனர் (2). அலலது, 

சூக்ஷம ௮ாத்தததை நிசசயம செய்யும் இருதபம அ௮றறவன் பாவனோ, அவன் 

அ௮ஹல்லிகனாவன். ஆண்டு, வெளிபபடையாய்க கூறிய பொருளின்கண் எம்மதி 

மானும் மீண்டும வினவான் ; இசசாகலலியசோ வெளிபபடையாய அர்த்தததின் 
சண்ணும் மீண்டும் மீண்டும வினவுகன்றமைபின் இஃகறிஈது கொளளலா 

மன்றோ :--குக்ஷுமபபொருளை நிசசயம செய்யும இருதபத்தினின்றும Oe 
சாகல்லியர் நீககனவா என என்னை? சாகலலியாது மதி ரூக்ஷ£ம அாததத் 

தைக் கவருமாயின் மீண்டுமீண்டும வினவாரன்றோ * அகனாலகான் யாஞ்ஞவற 

கியர் சாகலலியரை அஹல்லிகரன விளித்கனா (9). அலலது, பாஞஞவற்கியர் 

கூறிய உலக ஓவிய ஆதாரமாய பரமா கமாவாய இருதயக்தைச சாகலலியர் ௮றிந 

Bor; upSa@, மாணத்தின் பின்னா பிருஇவிபின்கண் இராநின்ற மாமசமய 

இருதயம் யாதோ, எம்மாமசமய இருதயததை சாய் முகலியன பக்ஷணமீ செய 

யுமோ, ௮ம்மாம்சமய இருகயததையே சாகல்லியர் ௮றிஈகனா ; அதனாலதான் 

யாஞ்ஞவற்கியர சாகலலியரை ௮ஹலலிகென விளித்தனர் (1). அலலது, இனத 

தைச செய்யும் சூரியயகவானானவா இசச௪பையின்௧ண் ணே இசசாகலலியரை 

நாசம் செய்வா என்பதனாலதான் யாஞஞவறகியா சாகலலியசை ௮ஹலலிகசென 

விளித்தனர் (3). ஹே குழகதாய்  இஙகனம யாஞ்ஞீவறயே முனிவர் ௮ஹலலி 

கரென விளிதநது சாகல்லியருக்கு ௨௧௧7௩ கூறததொடககினா, யாஞனாவற்கியர் 

கூறல் :--ஹே சாகலலியசே?! பிரபஞசரூப சிததாததைக் தாரணம் செய்யும் 

பாமான்மாவையே யான் இருதயரூபமாய்க கூறிமீனன். னால், நீர் இவ்வார்த் 

தையை யறிர்திலீ£ ) மறறோ, பிரசித்த மாமசசண்டச்தையே £ர் இருதயரூபமாய் 

HOST. ஆகையால், உமதபிபபிரசாயானுசாசமாய் யான் ௮வ்வினாவிறகு விடை 

கூறுகின்றேன் :--ஹே சாகல்லியரே ! அவ்விருதயம எனது சூக்ஷ ஈம சரீரத்தை 

யாசாயித் திருக்கும். ஏனெனின், சூக்ஷம சரீரமின்றி, இத்தால சரீர நிலை 

பொருந்தாதாம், ஸ்தூல சரீரமின்றிச் சூக்ஷம சரீர நிலை பொருந்தாதாம், 

சூக்ஷம சரீரத்திலும் இத்தால சரீரம் வேராயின், மாம்சமய இருதய சத 

* பிரேதம் பேய், 
 



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௫0௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Zo) 

இத்தாூல சரீரத்தை நாய் முதலியன பக்ஷணம் செய்யும். காகம் முதலிய பறவை 

கள் கண்டம் கண்டமாய்ச செய்து கவ்விக் கொண்டுபோக, இவ்வபிப பிசாயத் 

தாலே ரூம சரீரத்தை இருதயசத ஸ் தூல சரீர ஆதாரமெனக் கூறப்பட்டது. 

2ஹ குழுதாய் ! யாஞ்ஞவறகிய/ முன்னர்ச௪ சாகல்லியர் பொருட்டு இருதய சப் 

தத்தால் பரமான்மாவைக கூறினா; அதனை யுணராது எங்கன்ம அசசாகல்லியர் 

முன்னர் இருதயத்தின் ௮சிசயத்தை வினவினாசோ, spams sin soe 

யராய சாகல்லியர் மீண்டும ஆதாரத்தைக் கேட்டனா, சாகல்லியர் கூறல :--ஹே 

யாஞஞவறூய .! மீ பரஸ்டிர ஆசிரித எததால ரூ௯$-யம சரீரத்தைக் கூறினாயோ, 

HOU TOS HAW 5 Rago. பாஞஞவற்கியர் கூறல் :-- 2ஹ சாகல்லிய?ே ! 

அவை பிசாணனை யா௫ிரயித திருக்கும், சாகலலியா கூறல :--2ஹ யாஞ்ஞவற் 

Bu! அ௮ஈதப பிராணன் எதை யாகிரயிக இருககும. யாஞ்ஞவறகியா கூறல் :— 

ஹே சாகல்லியரசே ! ௮ந்தப பிராணன் அபானனை யா௫ிரயிததிருக்கும, சாகல 

லியா கூறல:--ஹே யாஞஞவற$கய ! ௮௩த அபானன் எதை யாசுரயித்திருக் 

கும். யாஞ்ஞவறூயர் கூறல:--32ஹ சாகலலியசே ! ௮சத அபானன் வியா 

னனை யா௫ிரயித இருக்கும. சாகலலியா ௩றல:--ஹே யாஞஞவற்கய ! அந்த 

வியானன் எதனையாகிரயிக இருக்கும. யாஞஞவறகியா கூறல் :--ஹே சாகல் 

லியசே / ௮௩த வியானன் உதானனை யாசிரயிக இருககும். சாகலலியர் கூறல :-- 
ஹே யாஞ்ஞவறகிய ! அவ்வுதானன் எதை யாசிரயித்திருக்கும். யாஞஞவறகி 

யா கூறல்: -ஹே சாகலலியரே ! அவவுதானன் சமானனை யாசிரயிததிருக் 

கும். ஹே மைந்த! சாகலலியா செய்த Meare g யாஞ்ஞவற்கியரின் 

அபிபபிராயத்தகை யறியாது செய்ததாம, ஏனெனின், சர்வபபிராணிகளின் புத் 

இயின்கண்ணும், சாக்ஷிரூபமாய் எபபோதும ௮பசோக்ஷமாயிருபபதை இருதய 

மென்பர், இவ்வபிபபிராயத்தாலே இருதப சபதததால யாஞஞவற்கியர் பர 

மான்மாவைக் கூறினா, அ௮சசாகலலியா இருதப சபதத்தால ௮ஈதக காரணத்தின் 

நிவாசஸ்தானமாய மாம்சமய இருதயதகைக கவா ஈதனா  சாகல்லியா இரு 

தய சபதததால் பரமான்மாவை ௮.றிந திருபபாராயின் , அவ்விரு தயம் எதனை 

யாசசயிததிருககும என வினவாரன்றோ ; ஏனெனின், *வஊஹுூ$சாக- தர 

வர.கிஷி,த3 Cane all?” (பொருள) ௮ஈத வியாபக பாமான்மா எதன்கண்ணே 

ஸ்திதமாம் எனச சங்கை புண்டாக, ௮௩௧ விபாபக பாமான்மா, தனது மகிமையின் ' 

கண்ணேயிருககும என்னும் சுரு இயினகண், ப.சமாதீமாவிறகு மறறோசாசெயம் 

கூறப்படவிலலை. ஆதலினிஃதறிஈது கொள்ளலாமன்றோ ? சாகலலியர் இருதய சப் 

திீத்தால் பரமான்மாவைக கவராது மாமசமய இருதயத்தைக் கவாஈதனரென, 

அவ்விருதபம் என்கண்ணேயுளது என்னும உததசவாக்யெததின்கண் யாஞஞவற் 
இயர் என்கண் என்பதினுள்ள யான் என்னும சபதத்தால் யானென்னுச் தோற்றத் 
இலங்கும் ஆன்மாவையே கூறினர். அர்த மந்த புர்தியையுடைய சாகல்லியா 

பானென்லும்சப்தத்தால் சூசமசரீரத்தையே கவர்ந்தனர். யாஞஞவற்கயர் பிசா 

ணன், அபானன், வியானன், உதானன் என்னுமிர்நான்கு சபதங்களின் இலக்கணா 

விருத்தியால் பிராணா திகளையேவும் மாயாவிசிஷ்ட பாமான்மாவையே கூறினர். ௮ச்



௫0௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராண ம். ' [ஐந்தாவது 

சாகல்லியர் பிசாணாஇ சப்தங்களால் வாச்சிய ௮ர்த்சபூத வாயுவையே கவர்ந்தனர், 

அக்காரணத் $தாலே அந்தப் புத்தி ஹீன சாகல்லியர் அந்தப் பிராணன் tir Bot 
கண்ணேயுள௮ எனவும் HES அபானன் யாதினகண்ணேயுளது எனவும் வினவி 

னர். முடிவில் யாஞ்ஞவற்கியர் சர்வபூதங்களின் ஆதாரம் சமானன் எனக் கூறினர். 

௮ச்சமானனையும் ௮ச்சாகல்லியர் வாயுரூபமாயே அறிந்தனர், ஆனால், சமான சப் 
தத்தால் யாஞ்ஞவற்கியர் வாயுவைக் கூறிலர் ; மற்றோ, யாவறறிற்கும் ஆன்மவடிவ 

மாய பரமான்ம£?தவசை௪ சமான சப்தத்தால் கூறினா. ௮ப்பாமான்ம தேவர் 

அரஈந்தவடிவினர். நேதிரேதி யென்லுஞ் சுருதியானது இரண்டு நகா.ரங்களால் 

MMos பிரபஞ்சதை நிஷேதித்துப் பசமான்மதேவரை யுணர்த்தும், 

அல்லத, அஞ்ஞான காலததின்கண் இசாகின்ற பாவ அபாவருப இருவகையாய 

உலகையும் நிஷேதித்து சேதி நேதி யென்னும் சு௬த பாமான்மதேவரை யுணர்த் 

தும். அ௮ப்பாமான்ம தேவர் சஜாதியபேதம, விஜாதீயபேதம, சுவகதபேதம் என் 

லும் மூவகைப் பேதங்களற்றவர். ௮ப்பரமான்ம தேவர் நிர்க்குணசாதலின் புத்தி 
முதலிய காரணங்களால் அறியக்கூடாதவர். ஆடை நீண்ட காலத்தையடைந்து 

ஜீர்ணத்தன்மைக்ய யடையுமாறுபோல, இவவாநந்தசொரூப ஆன்மதேவர் காலத் 

தால் ஜீர்ணபாவத்தை யடையார் ; ஆதலின், இவர் ௮௫ர்யர், நீர் முதலிய பதார்த் 

தங்களோடு ௮காசத்திற்குசசம்பந்தம் உண்டாகாதாதலின், ௮௮ ௮சங்கமாம். இவ் 

வாறே மதிமுதலியவற்றோடு அன்மதேவருக்கு உண்மையாய்ச சம்பந்தமின்மையின் 

இவ்வாரந்தசொரூப ஆன்மதேவரும் ௮சங்கரராவர். இவ்வாரநதசொரூப ஆன்மதே 
வர் ௮பத்தராதலின் அக்க சம்பர்சமாகய பீடையை அடையார். இவ்வான்ம தேவர் 

விராசரதெராதலின் ஹிம்சையையும் அடையார். ஹே சிஷ்ய/ இவ்வண்ணம் சாகல் 
லியர் யாஞ்ஞவறகியரிடத்தே ௮ளவிறநத வினாக்களை ச செய்தகாலத்தே சூரியபகவ 

னானவர் தமது பிரதிஞஞையைச சத்தியம் செய்யுமபொருட்டு, யாஞ்ஞவற்கியரு 

டைய நாவின்கண்ணே இருந்துகொண்டு சாகல்லியசைக் கேட்கச் தொடங்கனர். 
இப்போது ௮க்கேள்வியின் சதியின் பொருட்டுச் சாசல்லியர் பூர்வஞ்செய் த எட் 
டுக் கேள்விகளின் உத்தாங்களைப் பிரசககததாற காண்பிப்பாம் :-ஆண்டு, முன்னர் 

சாகலலியா தேவதைகளின் எண்ணிக்கை கேட்டகாலத்தே யாஞ்ஞவற்கியர் இங் 
marl சமாதானி spent ௮தாவ௫ :--விஸ்காரசமாயோ தேவதைகள் அநந்தங்க 
ளாம் சுருக்கமாயோ பிராணதேவதையொன்மறாம். இவை ௮வ்வொரு தேவ 

தையின் எட்டு விபூதிகளாம். சாரீச புருஷன் (1) காமமய புருஷன் (9) ஆதித்திய 

புருஷன் (8) சிரெளத புருஷன் (4) சாயாமய புருஷன் (9) பி. இிபிம்ப புருஷன் (6) 
ஜலத்அள புருஷன் (1) புத்திர புருஷன் (6) அவற்றுள் பிருதிவிரூப இத்தூல சரி 
ச.த்இன்சண் மாதாவினின்றும் உண்டாய துவக்கு மாமிசம உதிரம் எனனும் முக் 

கோசம், சரீரமெனப் பெயரிய புருஷனுக்கு இடமாம் (1), ஸ்.இரீ சம்போகத்தின் 

இச்சைவடிவ காமம், காமமய புருஷனுக்கு இடமாம் (2), சுக்கெ நீலபீதாதி கானா 

வகையாய ரூபங்கள், ஆதித்திய புருஷலுக்டெமாம் (8). பிரதித்தொனிருப சப் 

தத் தின்கண்ணே விசேஷமாய் விளக்கத்தையுடைய சுரோதா புருஷனுக்கு ஆகா 

சம், இடமாம் (4), ௮ந்தகாசருப தமம், சாயாமய புருஷனுக் டெமாம் (4), பிரதி 

பிம்பங்கவா யோக்கயமாய கண்ணாடி முதலிய நிர்மல பதார்த்தங்களிடத்தே



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப திட Gon 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Sor 

யுள்ள பிரதிபிம்ப புருஷனுக்கு, ஒளிரு முருவம், இடமாம் (6). ஈர், ீருளபுருஷனுக் 

இடமாம் (7). உபஸ்.த இந்இரியம் புத்தி புருவளுக்பெமாம் (8). அக்னி (1) 
ஹிருதயம் (2) சகா (9) சஎசோத்இசம் (4) ஹிருதயம் (5) சக்ஷ- (6) ஹிருதயம் 

(7) ஹிருதயம் (8) என்னுமிவ்வெட்டுச் சரீராதி gap புருஷர்கட்கு முறையே 
சகஷாக்களாம். ஈண்டு ஹிருதய சப்தத்தால் புத்தியைக் கவர்ர்துகொள்க, ௮ன் 

னாதிகளின் பரிணாமரூப அமிருதம் சரீசபுருஷ காரணமாம் (1). ஸ்.இரீ காமமய 

புருஷனுக்குக் காணமாம (2). சக்ஷா இந்திரியம் ௮தித்திய புருஷனுக்குக் காச 
ணமாம் (9). இசை சிரெளத புருஷனுக்குக் காரணமாம். (4) மிருத்தியு சாயா 

மய புருஷனுக்குக் காரணமாம் (5). பிராணன் பிரஇபிம்ப புருவனுக்குச் காரண 

மாம் (6). வருணன் நீருள புருஷனுக்குக் காரணமாம (7). பிரஜாபதி புத்திர 

புருஷனுக்குக காரணமாம் (6). இவ்வண்ணம் எட்டுப் புருஷர், அப்புருஷர்களின் 

எட்டு இடம், ௮வர் தம்மெட்டுச் சக்ஷாக்கள, அவர்தம்மெட்டூச் காரணங்கள் என் 
னும் இர்காலவகையாய அ௮ஷ்டசங்களில் GT TCM CH) இனின்றும் பிர?வசம் செய்து, 

பசமான்ம தேவர் அவர்கட்குக் சத்தம வியவகாரம் செய்வீஇல் ஆற்றலுண் 

டாக்னெர், நால் வடிவ கரரணம் படரூப காரியத்தின்கண்ணே பிரவே௫த்தே, 

சிதறிவிருகத்தி முதலிய சாவ வியவகாரங்களையும் செய்யும். அதுபோல, இப்பர 

மான்ம தேவரும் சம்பூணகாரியப பிரபஞசத்தனகண்ணே பிரவே௫க்,த, நானா 

வகையாய வியவகாசங்ககாச௪ சதகம் செய்வர். ,நால் வடிவகாணம் படரூப 

காரியத்தைக் காரிபத்தன்மையறறதாய்ச௪ செய்து, கேவலங் கா.ரணரூபமாயிருக் 

கும். ௮துபோல, இபபாமான்ம தேவரும் பிரபஞ்ச உபசம்ஹாரகாலத்தே இழ 

க்கு முதலிய திசைகள் தொடங்கசெ சமான பரியந்தம் சர்வகாரியங்களையிம் உபசம் 

ஹாரம் செய்து, காரியயாவமறற ஏக அதவிதீய ரூபசாயிருப்பர். கருத்திது 

வாம் :--கழக்கு முதலிய இசைகளிடத்2த கிகழாகின்ற பதார் த்த,த்தோடு இக்கு 

முதலிப இசைகளைச சூரியாதி சேவதைகளிடத்தே உபசம்ஹாசம் செய்வர். ௮ச் 

சூரியாதி தேவகைகளைச ௪௯8 முதலிய இரதிரியங்களிடத்தே உபசம்ஹாரம் 

செய்வர். அச்சக்ஷஈ முதலிய இரதிரியங்களை ரூபா திவிஷபங்களிடத்தே உபசம 

ஹாசம்செய்வர். அ௮வ்வுருவா இ விஷபங்களை இருதயத் தன்கண்ணே உபசம்ஹாரசம் 
செய்வர், ௮வ்விருதபத்தை ஸ்தூலருக்ஷம சரீரத்தின்கண்ணே உபசம்ஹ்சாம் 

செய்வர், அத்.தூலசூக்ஷும சரீ ரங்களைப பிராணனிடத்தே உபசமஹாரம் செய் 

வர். அந்தப் பிராணனை ௮பானனிடத்தே உபசம்ஹாரம் செய்வர். ௮ந்த அபா 
னனை வியானனிடத்தே உபசம்ஹாரமசெய்வா. ௮௪ வியானனை உதானனிடத்தே 
உபசம்ஹாசம் செய்வர், அவ்வுகானனை௪ சமானனிடத்ேே உபசம்ஹாரம் செய் 

வர். இவ்வண்ணம் பரமான்ம சேவர் சிருஷ்டிகாலக்தின்கண்ணே ஜகத்தை யுண் 

டாக், பிரளயகாலத்தஇன்கண்ணே சம்பூரண ஜகத்தையுஞ் சம்ஹரித்துப் புத்த 

முதலிய உபாதிகளிலும், அவற்றின் சுகதுக்காதி தர்மங்களினலும், வேருய்க் காரிய 

காரண பாவமற்ற சுத்த சொரூபத்தின்கண்ணே நிலை பெற்றிருப்பர், கடமடாதி 

யுபாஇகஷில் இராநின்ற ஆகாசம் உள்வெளிப் பாவத்தையடையும், அவ்வாசகாசம் 
கடம்முதலிய உபா இசளைப் பரித் இயாகம்செய்யின், உள்வெளித் தன்மையற்றதாய் a



பீ ஆத்மபுராணம், [ஐந்தாவது 

தன௮ பரிபூரண சுபாவத்தின்கண்ணே இருக்கும். அதுபோலச் சரீராதி உபாதி 

களின் சம்பந்தத்தால் இபபாமான்மதேவரிடத்தே உள்வெளித் தன்மை தேற்றும், 
இப்பரமான்ம தேவர் அ௮வவுபாதிகளைப் பரித் தியாகம் செய்த காலத்து, உள்வெளித் 

தன்மையற்றவசாய்த் கமத பரிபூரண சுபாவத்தின்கண்ணே நிலை பெற்றிருப்பர், 

எங்கனம் மதுரம் முதலிய இரசங்கள் கேவலம் இரசன இந்திரியத்தாலே அறிதல் 

கூடுமோ, அதனினும் வேருப எவ்விந்இரியத் தாலும் அறிதல் முடியாதோ, அங்க 

னமே பரமான்ம?தவரும கேவலம் உபநிஷத் பிமாணததாலே அறியத்தகுநதவர். 

உபநிஷத் பிரமாண,த்திலும வேராப எப்பிரத்தியக்ஷாஇப் பிமாணத்தாலும் அறி 

யத்தகாகவா. ஹே சாகல்லிய ! அக்ககைப பரமான்ம தேவரின் சொரூபத்தை 

நின்பால் யான் ஒருமுறை கேட்கெறேன், நீ ௮ப்பரமான்மதேவரை யறிர் இருப்பை 
பாயின், என்பொருட்டுக் கூறுகி. ஹே சாகல்லிய / நினது வினாக்கட்குத்தரம 
யான் அகேகமுறை கொடுததேனன்றா ? ஆகையால், எனது ஒரு வினாவிறகு விடை 

நீயும் கூறு. ஹே சாகலலிப ! நீ எனது வினாவிற்குத்காம் கருதொழிவையேல் 

தீர்த்தமற்ற தும, மனுஷ்ய சமுகங்களோடு கூடியதும ஆய, இஜ்ஜனக புரியாகிய 

அசுபதேயத்தின்கண்ணே அங்கனமே, தசதிணாபன இருஷ்ணபக்ஷத்தின் ௮மாவா 

சியை இ£வாகய ௮சுபகாலத.தின்கண்ணே துர்ப்புத்தியோடுகூடிய சாகல்லியனாயெ 

உனது மிருத்கியு உண்டாம். ஹே சாகல்லிய ! பிரஹ்ம வேதகாவாய என்னோடு 

துவேஷம் செய்த சாகல்லியனாகிய கினது மாண த்இன் பின்னா என்புகளும், நினது 

கருகத்தையடையா; மற்றோ, சோரனாகிய சண்டாளன் தனலோபத்தாற் பாஇ 

வழியில அ௮வ்வென்புகளைக்கொண்டு செலவன், ேே குழக்தாய் ! ஜகத.இன் உற் 

பத்தி, ஸ்திதி, இலயக்கைச செய்யா நிறகும் சூரியபகவான் அ௮த்தியந்தங் குரோ 

தீ.த்தை யூடையவராய் யாஞஞவறகியரின நாவின்கண் இருக்துகொண்டு, இவ்வித 

வசன கடைச் சாகலலியா பொருட்டுக், கூறினர். அசசாகல்லியர் அனமஞானமற் 

றவசாதலின, சிறிது மாத்திரையும் ௮வவினாவின் விடையைக் கூறிலா, அதன் 

பின்னர்ச் சூரியபகவானது சாபததால சாகல்லியர.து மனம் வாக்கு முதலிய 

இர் இிரியங்கள் சரீரத்தினினறும் வெளிக்களமபின, அதன் பின்னர் அ௮வ்வசுப 

தேசகாலத்தின்கண்ணே சாகல்லியருடைய மஸ்சகம் விரைவாகவே பூமியின்கண் 

விழுந்த. தேவதைகளை ஐயித்துச சுவர்க்கத்தின்கண் வாழ்ஈதுவந்த நமு௫யின் 

மஸ்.தகம் வஜ்ஜிராயுத.ததால் பூமியின்கண்ணே விழுந்ததுபோலச சாகல்லியரு 

டைய மஸ்தகம் பூமியின்கண்ணே விழுந்தது. ஹே குழந்தாய் 7 இவ்வண்ணம் 

சாகல்லியருச்கு மிருத்திய உண்டானபோது, யாண்டும் ஹா, ஹாகாச சப்தமுண் 

டாய ; சமபூசண சாஜமண்டலி பெருங்கலக்கத்தை படைச்சது. ௮சசாகல்லிய 

ருடைய சிஷ்பரும் உறவினரும் புலம்பினா. சாகல்லியா பூமியின்கண்ணே விழுந் 

ததை நோக்கி, அ௮ச்சபையினசண்ணே இருந்த பிராஹ்மணர்கள், பாலகர்கள், ஸ்.இரீ 

கள் யாவரும் சாகல்லியசைச ௪, €சீ யென விகழ்ஈதனர், ௮வா யாவரும் இங் 

கனம் கூறவுச தொடங்கினர் :--பிசஹ்ம வேத்தாவாய யாஞ்ஞவற்கெயசோடு 

இசசாசல்லியன் அ£வஷமசெய்தனன் ) ஆதலின், ௮ர்கத் துவேஷருபச் தருவின் 

பலம் இவனுக்குக் கடைத்தது. இச்சாகல்லியன் வித்தை முதலிய 

சர்வ குணங்களோடு கூடியவன்றான் ; ஆயினும் பிரஹ்மவேத்தாவின் அவேஷரூப



அத்தியாயம்] பஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ய உபநிட ௫0௫ 
.... தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Sos 

மிக வலிமையுடைய தோஷத்சால் இவன் மசணத்தை யடைந்தனன். பிரளய 

காலாக்கனியொன்றே ஸ்தாவர ஜங்கமரூப சம்பூரண ஜக;த்தைத் தடப்பதேபோலப் 

பிரஹ்ம வேத்தாவின் துவேவமொன்றே வித்தை முதலிய சம்பூசண குணங்களை 

நாசம் செய்யும்) இப்பொருளின்சண் இச்சாகல்லியனே திருஷ்டார்தமாவன், 

ஏனெனின், இவன் மிகவும் வித்தையிற் குசலன், எல்லாக் குணங்களோடுங் கூடிய 

வன் என்றாலும், பிரஹ்ம வேத்தாவின் துவேஷரூபி ௮க்னியான.து இவனைச் சண 

மாத்திரையில் த௫த்துவிட்டது. அல்ல, இவ்வுலன்சண்ணே சமுத்திசம் வற்று 

மென்னும் சம்பாவனை ஈவர்க்கு முண்டாவதில்லை. ௮து போல, யாஞ்ஞவற்கயொ.து 

சாபத்தாலே சாகல்லிய்னது மாணமுண்டாமென எவருக்கும் சம்பாவனையின் 

ராம். ஆயினும், பிரஹ்ம வேத்தாவாய பாஞ்ஞவற்கெயரது துவேஷத்தால் இச்சாகல் 

லிபனது மாணமுண்டாயது. .இகையால், பிசஹ்ம வேத்தாவின் துவேஷம் ௮ற் 

புதமான மகிமையுடையதாம். அல்லது, எல்லாக் குணங்களோடு கூடியவலும் 

௮சேக வித்தைகளிற் குசலனும் ஆய சாகல்லியனும் பிரஹ்மவேத்தாவின் துவே 

ஷத்தால் இத்தகைய அர்க்கதியை படைவனாயின், வித்தைமுதலிய குணங்களற்ற 

வேறுபுருஷா பிரஹ்மவேத்தாவின் துவேஷத்தால எத்.தர்க்கதியைத்கானடை 

யார்; மற்றோ, எல்லாத் துர்க்கதியையுமடைவர். ௮கையால், பிரஹ்மவேத்தாவாய 

ஞானியோடு ஒருகாலும் அவேஷம் செய்யலாகாது) அல்லது, 4 92 70 a8 1 er 

கொசி?” பிரஹ்மத்தை யறிந்தோன பாத்தைபடைவன். இச்சுருதியானது இன்று 

உண்மையானதைக் கண்டோம். ஏனெனின், வித்தை முதலிய சர்வ குணங்க 

ளோடு கூடிய இசசாகல்லியனது மாணத்தில காரண வல்லமை ஜீவா்கட்இின்றாம் ; 
மற்றோ, ௮ெதிய சக்தியையுடைய பரமான்மாவின் காரியமே இஃதாம். ஆகை 

யால், இஸ்தறிர்து கொள்ளலாமன்றே :--இர்த யாஞ்ஞவற்கியர் சாக்ஷாத் 

பிரஹ்மரூபராவர் என. அல்லது, பிரஹ்ம வேச்தாவானவன் ௪ர்வான்ம 

பாவத்தை யடைவன் என்னும ர இயும் இன்று உண்மையானதைக் கண்டோம். 

ஏனெனின், தமது சத்துரு நாசத்தை யடையின், தேகதாரிகளாய ஜீவர்கள் 

சுகத்தை படைவா. அதுபோல, யாஞ்ஞவற்கியருடைய சத்துருவாகிய சாகல் 

லியன் நகாசமடையவே, சமபூரண ஜீவர்களும் சுகத்தையடைர்தனர். தேகதாரி 

கள் தம்து நிர்தையைச செய்யாது தம்மின் வேரறாய ஜீவர்களை நிர்இபபர், ௮ 

போல, இவ்வெல்லா உயிர்களும் யாஞ்ஞவற்டுயரை நிந்தை செய்யாது வுடிக்கடி 

சாகல்லியனையே நிந்தை செய்ன்றன. ஆகையால், இஃதறிர்து கொள்ளல 

மன்றே :--பிரஹ்ம வேத்தாவாய இந்த யாஞ்ஞவற்கியர் சாவ ஜீவார்களின் ௮௭ 

மாவாவர். இர்த யாஞ்0னுவற்கியர் சர்வ ஜீவர்களின் ஆன்ம வடி.வமன்றாயிரு! 

பின் தேவதத்தனுடைய சத் தருவின மரணத்தால், யஞ்ஞதத்த புருஷனு 

குச் சுகமுண்டாவதின்றாமாறு?பா ல, யாஞ்ஞவற்கியரின் சத்துரு மாணத்தா 
அந்நிய சர்வ ஜீவர்கட்கும் FES POO O/T TSO AG. ஆனால், சாச 

லியனது மரணத்தால் யாவரும் சுகத்தை யடைந்தன.ராதலின், இந்த யாஞ் 

வற்யெர் சர்வ ஜீவர்களின் ஆன்மருபமாவர். இக்காரணத்தாலே தமது Ye 
ரூபசாகிய யாஞ்ஞவற்ெயரை எப்பிராணியும் நிந்தை செய்வ இல்லை ’ மற்றோ, ய் 
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௫0௬ US ஆத்மபுராணம். [ஐந்தாவது 

ரும் சாகல்லியனையே நிந்இக்கின்றனர், அல்ல, இவ்வுலகன்கண் எல்லாப் பாவ 

கருமங்களினும் பிரஹ்ம ஹத்தி வடிவ பாவகருமம் அதிகமாம். அந்தப் பிரஹ்ம 

ஹத்தியினும் பிரஹ்மவே,ச்தாவின் துவேஷரூப பாவகருமம ௮இகமாம். ஏனெ 

னின, இஜ்ஜன்மத்இன்கண்ணே செய்யப்பட்ட பிர ஹ்ம ஹத்தியானது இஜ்ஜன்மத் 

இலே புருஷனுக்குத் அக்கரூப பலத்தை யடைவியாது ; மற்றோ, வந்தப் பிரஹ்ம 

ஹத்தி மறு ஜன்மத்தின்சண்ணே ௮பபுருஷலுக்குச் அக்கரூபபலப பிராப்தியைச 

செய்விக்கும். இந்தப் பிரஹ்ம வேத்தாவின் துவேஃமோ, இஜ்ஜன்மத்தின்கண் 

ணும் மறு Bering Her sai api புருஷனுக்குச் துக்கப் பிராப்தியை புண்டுபண் 

ணும். இப்பொருளின்கண் இச்சாகல்லியனே சான்ராவன். ஏனெனின், உத்தம 

மாய சையை, ஆசன முதலியவற்றிற்கு யோக்கயெமாப் ௮தஇியந்தம் மிருதுவானது 

இச்சாகல்லியனது சரீரம். பிஹ்ம வேத்தாவின் துவேஷத்தால், பேய், உன்மத்த 

புருஷன்போல, இபபவித்திரமினறிய (தூய்மையின்றிய) பூமிபின௫கண்ணே இடக் 

இன்றன. ,ஐகையால், பிரஹ்ம வேத்தாவின் துவேஷத்தால் இசசாகலலியனுக்கு 

இப்பிறப்பின்சண்ணே பரம துக்கபபிராபதி யுண்டாயது, யாஞ்ஞவறகயரது 

சாபததால் இசசாகல்லியனுக்குத் தக்கிணாயன இருஷ்ணபக்ஷதஇன் ௮மாவாசியை 

யில் மசணுமுண்டாயது. ஆகையால், இஃதறிர் தகொள்ளலாமன்றே :--இச்சா 

கல்லியன் ௮வசியம நாகத்தின்கண்ணே சோவன. அல்லத, பிரஹ்ம வேகதாவாய 

யாஞ்ஞவற்கியசோடு இசசாகல்லியன் கா.ரணமின்றியே துவேஷம் செய்தனன். 
அந்தச் துவேஷளுப பாவ கருமததால கேவலம சாகல்லியனுக்குமாத்தாம் அக் 

கத்தி னடைவுண்டாகவில்லை; மற்றோ, இவனுடைய உறவினர் யாவருககும் சோகக் 

கடலடைவுண்டாயது. இவன ஸ்கிரீயினுக்கும் விதவைத தன்மையின் ௮டை 

வுண்டாயஅ. இவலுககும் ஈரகத்தின் ௮டைவுண்டாயது, ௮து இவனது கோமள 

சாரத்தையும் பூமியின்கண்ணே வீழ்விதத.து. இவன புண்ணிய கருமங்களை 

யும் பாவரூப ௮க்கினியின்கண்ணே புகுவித்தது. அகையால், பிரஹ்ம வேத்தா 

வின் துவேஷத்தால இசசாகல்லியன து இரண்டுலோகங்களும் பயனின்றி யொழிஈ 

தன. வேறெவனேனவு மொருவன் பிரஹ்மவேக்தாவோடு அுவேஷஞ்செய்யின், 
௮வனுக்கும் ௮ங்கனே இசண்டு£லாகங்களும் கடையாதொழிஈதுபோம. என்பன 

வாதி வசனங்களால் ஹே குழந்தாய்! ஜனகராஜா, கார்க்கி, ௮ந்கியப பிசா ஹ்மணர், 

aps Aiud, வைசியர், சூ த்இரர் என்னுமியாவரும யாஞ்ஞவற்கெயரைத் துதி 

புரிஈதனர் ; சாகல்லியரை நிரதை புரிந்தனர். ௮.தன் பின்னர் சாகல்லியருடைய 

சிஷ்யர் சாகல்லியருடைய சரீரத்தைக் களப்பி௪ சமஸ்காசமற்ற இலெளகக ௮க் 
இனியில் தசனம் செய்தனர். ௮தன் பின்னர்ச சரத்தையையுடைய சிஷ்யர் சாகல் 

லியருடைய என்புகளை வீட்டிறகுக் கொண்டு செல்லும்பொருட்டு, ௮வ்வென்பு 

களை ஆடையிற கட்டிக்கொண்டு வீட்டை கோக்செ சென்றனர், அண்டு மார்க்கத 

இன்கண் சண்டாளத்தன்மை ஜாதஇியராய சோர், என்பு மூட்டையைக் கண்டு 
ஜனகராஜாவின் யாகத்தினின்றும், இம்மறையவா பொன்கொண்டு வருசன்றனர் 

என வெண்ணித் தனலோபத்தோடுகூடிய ௮த் தயையற்ற சோரா, ௮ச்சிஷ்யர்களை 
அடித்து ௮ம்மூட்டையைப் பிடுங்கக்கொண்டு தம் வீட்டை நோக்கச் சென்ற 

னர். ஹே மைந்த! இவ்வாறு சாகல்லியர் இறஈத பின்னர் ௮ங்கனமே, ௮வர்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப திட ௫6௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Sot 

மசணத்கால் சபையின்கண்ணே உண்டாய ஹா ஹாகாச சப்தம் அடங்கிய பின்னர் 
யாஞ்ஞவற்கியமுனிவர் சர்வப பிசாஹ்மணர்களையும் கோக்,.இவ்வகை வசன த் 

தைக் கூறத்தொ டங்கனர். யாஞ்ஞவற்கியர் கூறல் :-- ஹே மறையவரே !/ அறி 

ஞர்களாகயே £ங்கள் யாவரும் குரு பாஞ்சாலாஇ நானா தேசத்தினின்றும் பிர 

யாணப்பட்டு வர்அ, இச்சமாஜத்தின்கண்ணே ஒருங்கு கூடியுள்ளீர். ஆகையால், 

எனது ஒரு வசனத்தை நீவிர் யாவருங் கேட்பீராக, நும் மியாவருள்ளும் எவர் 
என்னை வினவ வேண்டுமென்று இசசிக்கனெ்றனரோ, ௮வர் என்னைத் தடையின்றி 
வினவலாம், அல்லு, எவா எனது வினாவிற்கு விடைகொடுக்க இச்சிக்கன்ற 

னரோ, ௮வரை யான் வினவு௫ன்றேன், ஒருவரிடத்தே வினாவுதற்கும், விடை 
தருதற்கும் வல்லமை இல்லையாயின், நீவிர் யாவரும் ஒருங்குகூடி என்னை வினவ 

லாம், அல்லது, நும்மி யாவரையும் நோக யான் வினவுன்றேன், இவ்விரு 

வார். க்தைகளுக்குள் யாது இச்சையோ அதைச் செய்யலாம். ஹே குழந்தாய்! 

இவவகையாய வசனத்தை யாஞஞவற்கியா, மறையவர் யாவரையும் நோக்கக் 

கூறவே, அம்மறையவர் யாவரும் யாஞ்ஞவற்யெசை வினவுவதின்கண் ணும், ௮வர் 

வினாவிற்கு உத்தரங் கொடுபபஇன்கண் ணும்,வல்லமை யற்றவராயினர்) மற்றோ, 

சாகல்லியருடைய மிருத்தியுவைக் கண்டு பயத்தை யடைர்தவர்களர்ய் மெளனக் 

தையடைந்தனர். அதன்பின்னா, ௮ந்த யாஞஞவற்கியர் தமது வித்தையின் 

மேன்மையை யுணர்த்தும் பொருட்டுத் தாமே எல்லா மறையவசையும் நோக்க, 

வினவத் தொடங்கினர். ஹே பிராஹ்மணாகளே ! உலகின்சண்ணே புஷ்பங்க 

ளின்றிய பலத்தைக் கவாததக்க பிப்பலா தி (இப்பிலி முதலிய) தருக்கள் பொய் 
யாய்ப் பொலிவதேபோல, இம்மனுஷ்யாஇ சரீரமும் பொய்யாயே புலப்படும், 
இப்போது மனுஷ்யாதி சரீ ரங்களிலும், பிபபலாதி தருக்களிலும் உள்ள சமான க் 

தன்மையைக் காண்பிபபாம் :-- ஹே மறையவரசே !/ எங்கனம் பிப்பல விருக்ஷத் 

இற்கு ௮கேகம் இலைகளுளவாமோ, அங்ஙனமே இம்மனுஷ்யா இ சரீரங்கட்கும் 

௮கேக ரோமங்களிருக்கன்றன. எங்கனம் பிபபல விருக்ஷகதிறகு வொெரித் 

தோல் கடினமாய் இருக்ெறதோ, அ௮ங்கனமே, இசசரீசத்தின் வெளிததோ 

ஓங் கடினமாயிருக்கன்றது. கோடரியால வெட்டப்பட்ட விருக்ஷத்தினின் 
றும் இரசம் வெளிபபடும், அங்ஙனமே, வெள்ளாடைக்குச் சமானமாய்த் 

தோலின் இழ்ப்பாகம் சளம்பும அதுபோலச் சஸ்இரத்தால் வெட்டுப்பட்ட 
இச்சரீ.ரத்தினின்றும் இரத்தம் வெளிக்களம்பும். ௮ங்கனமம, வெள்ளாடைக் 

குச் சமானமாய்த தோலின் தழ்ப்பாகம் கிளம்பும். கோடரியால் வெட்டின், 
விருக்ஷத்தினின்.றுங் காஷ்டமய கண்டம் வெளிக்கிளம்பலேபோலச் சஸ்இரத் 

இனால் வெட்டின், இத்தேகத்தினின்றும் மாம்சமய கண்டம் வெளிக்களம்பும், 

இப்பிலி விருக்ஷத்தின்கண்ணே இருக்கும நாடிகள் ஒருங்கு சேந்து Bri 

இயைச் செய்யும். ௮துபோல, மனுஷ்யா இ சரீரத்தின்கண்ணும், ௮28௧ சூக்ஷம 

நாடிகள் மஸ்தகமுதலிய இடங்களில் ஒன்றுகூடிக் செந்தியை௪ செய்யும். விரு 

க்ஷத்தினுள் கடின சாரபாக மிருப்பதேபோல, இம்மனுஷ்யாதி சரீ ரத்தின்சண் 
ணும் கடின என்புகளிருக்கன்றன. விருக்ஷத்தின் கரீன சாரபாகத்இன்கண்



ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஐந்தாவது 

இச சமிருப்பதேபோல, இம்மனுஷ்யா இ சரீரங்களின் ௮ஸ்.திகளில் பஜ்ஜைவடி.வ 
இசசமிருக்கும். ஆகையால், மனுஷ்யாஇி சரீரங்களிடத்தேயும், பிப்பலாதி விரு 

க்ஷங்களிடத்சேயும் எவ்வாற்றானும் சமானத்தன்மை தோற்றும், ஆனால், ஹே 
பிராஹ்மணர்களே ! மனுஷ்யாதி சரீரங்களிடத்தேயும் பிப்பலாதி விருக்ங்களி 

டத்தேயும் ஒரு விசேஷத்தன்மையும் தோற்றாகிற்கும். அவ்விசேஷச் தன்மை 

எக்காணத்தாலாமோ, ௮க்காரணத்தை மறையவர்களாகிய ந விர் யாவரும் என் 

பொருட்டுக் கூறுமின். இப்போது ௮வவிசேஷத் தன்மையைக் காண்பிக்கன் 

றன் :--ே an பிசா ஹ்மணர்களே £ கோடரி முதலியவற்றால் வெட்டப்பட்ட 

விருக்ஷம் மீண்டும் ௮ம்மூலத்தினின்றும் புதிதாயுற்பன்னமாம். இது யாவருக் 

கும் ௮னுபவசித்தமாம். இதுபோல, நாசத்தை யடைந்த சரீ.ரா.இகள் எம்மூலத் 
இனின்றும் புதிதாய் உற்பன்னமாமோ, மம்மூலம் பிரத்தியகூமாய்க் காணப் 

படவில்லை. மூலமின்றிப் புதிய சரீர உற்பத்தி பொருந்தாதாம். .நகையால், 
சரீராதிகட்கும் ஒரு மூலம வேண்டும், அ௮ம்மூலத்தை நீவிர் யாவரும் என் 
பொருட்டுக் கூறுமின். ஹே பிராஹ்மணர்களே ! பிதாவின் வீரியமும், மாதா 

வின் இரக்தமும் இச்சரீ ரமூலமெனக் கூறுவீராயின் ௮௫ சம்பவியா து. ஏனெனின், 

பிராணன்களைத் தாரணம் செய்யும் தேகதாரி ஜீவர்களிடத்தே, ௮ன்னா திகளின் 
பக்ஷண த்இனின்றும் வீரியத்தின் உற்பத்இ உண்டாம், யான் கேட்பதற்கோ இஃ 
தபிப் பிராயமாம் :-- துயில் ௮வஸ்தையின்கண்ணும், பிளய ௮வஸ்தையின்கண் 

ணும், சம்பூரண காரியப் பிரபஞ்சத்தின் சாசமூண்டாம். அதன் பின்னர் எம் 

மூலகாசண த்இினின்றும் புதிய தேகாஇிகள் உற்பன்னமாம் என்பதே. தாய்தந்தை 

யரின் சரீரம் பிரளயகாலத்இன்கண்ணே யின்ராம் ; ஆகையால், தேகமூலகாசணம் 

விரியமன்றாம். ஹே பிசாஹ்மணர்களே ! இப்பிலித்தரு பிரசித்தமாய தனது 

மூலத்திருந்தன்றியும், அந்நிய விருக்ஷத்தின் மீதும் புதிதாய் உற்பன்னமாம் ; ௮து 
போல, இச்சரிரமும் மூலத்திருந்தன்றியே புதிதா யுற்பன்னமாம எனக் கூறு 

விசாயின் ௮அவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், ௮ச்நிய விருக்ஷத்தின் மீது பிப் 

பல.விருக்ஷ முற்பன்னமாதல் தனது மூலத்தினின்றும் ,ஆகாவிடிலும், அவ்விரு 

கத தின்மேல் இப்பிலி விரையைப் பறவைகொண்டு செல்லும், வீழ்ர்ச 2 sof 

னின்றும் ஆண்டுப் பிப்பல விருக்ஷம் உண்டாம் ; விரையின்றி வேறு விருக்ஷத்இன் 

மீது பிப்பல விருக்ஷம் உண்டாகாது. ௮.துபோல, இச்சரீ.ரா.இகட்கு மூலரூப 

காரணமின்றேனும் பீஜரூபகாசணம் ஒன்று நீங்கள் ௮வ௫யம் கூறவேண்டும். 
௮ந்தப் பீஜத்திற்குச் சமானமாய் இச்சரீரா இகட்குக் காரண மின்னதென நீங்கள் 

கூறவேண்டும். ஹே பிராஹ்மணர்களே! சரீராதஇப் பிரபஞ்சத்தின் மூலரூப 
கா.சணத்தையும், பீஜரூபகாரணத்தையும் நிச்சயம் செய்வதால், எப்பியோஜன 

இித்தியும் உண்டாகாது எனக் கூறுவிசாயின் ௮து பொருக்சாது, ஏனெனின், 
யாவளுக்குத் தருவை யழிக்கவேண்டு மென்லும் இச்சை உண்டாடுன்றதோ, ௮வ 

னத்தருவின் மூலத்தைக் கோடரியாற் பிளப்பன் ; ௮ங்கனமே, அத்தருவின் 

விசையை ௮க்னியிட்டெரிப்பன் ; அவ்விரண்டு உபாயங்களால் தீருவின் ௮ழிவுண் 

டாம். அதுபோல, இவவதிகாரி புருஷூளுக்குச் சரீராஇப் பிரபஞ்சத்இன் மூல 

ஞானமும், விசையின் ள்னமும் உண்டாமாயின், ௮சங்க புத்திரூப சஸ்சசத்தால்,



அத்தீயாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௫௦௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். SoA 

ஞானரூப அக்னியால், ௮ம்மூல பீஜங்களை நாசம் செய்வன். மூலாதஇிகளின். 

ஞானமின்றி அதனை நாசம் செய்தல் சம்பவியாது, ஆசையால், தேகாஇப் பிர 

பஞ்சத்தின் மூலரூபகாசணமும பீஜரூபகா.ரணமும் அவசியம் ௮றியத்தக்கன 

வாம். ஹே பிராஹ்மணர்களே ! எப்பொருள் ஒருமுறை யுற்பன்னமாசன்றதோ, 

அப்பொருள் மீண்டும் மறுமுறை உற்பன்னமாவதஇன்றாம் ; மற்றோ, இயற்கைவடி.வ 
காரணத்தினின்றும் அபூர்வ பதார்த்தமே யுண்டாம். ஆகையால், மூலத்தை 

விசாரம் செய்வதிலொரு பயலுமின்றாம் எனக் கூறுவீராயின், ௮.து பொருந்தாது, 

ஏனெனின், ஒருமுறை உண்ட £ய பதார்த்தத்திற்கு மீண்டும் உற்பத்தியை HG 

காரம் செய்யாவிடின், செய் தீ புண்ணிய பாவகருமங்களின் காசம் போகமின்றியே 

யுண்டாம்) செய்யா த புண்ணிய பாவகருமங்களின் சுக.துக்க ரூபபலத்தைப் போ 

இக்கவேண்டிவரும். இசசெப்ததற்கின்றிச செயாததற்கொன்றும் வடிவ இரண்டு 
தோஷங்களின் ௮டைவுண்டாம். முன்னுறபன்னமாய பதார்த்தத்திற்கு மீண் 

டும் உற்பத்தி ௮ங்கேரிபபின், இவ்விருவகையாய தோஷமும் உண்டாகாது. 

ஏனெனின், முற்பிறபபின்கண்சே இசசீ£வன் செய்த புண்ணிய பாவகருமங்களின் 
பலமாய சுகதுக்கத்தை இப்பிறப்பின்கண்ணே போகிப்பன், இப்பிறப்பிற் புண் 

ணிய பாவகருமங்களைச செய்யின், ௮வற்றின் பயனை மறுபிறப்பில் போடுப்பன், 

ஆகையால், முன்னருண்டாய பதார்ததத்தின்கண்ணே, ௮றம் பாவவடிவ ௮இ 
ருஷ்டமிருக்கும். எபபதார்த்தம மனுஷக்கோடுபோல முன்னசொருகாலும் 

உற்பன்னமாகவில்லையோ, ௮பபதார்த்தத் தின்கண்ணே ௮றம் பாவவடி.வ அதிருஷ் 

டம் சம்பலியாது. அல்லது, முன்னருற்பன்னமாய பதாரத்தத்திற்கு மீண்டும் 

உற்பத்தியை யுடன்படாவிடின், தாயின் காபபத்தினின்றும் வெளிப்போக்ச பால 

கன், ௮க்கால் பாற்குடிக்க மயல்ெறனன், ௮ஃதுண்டாகலாகாது, ஏனெனின், 

இப்பதார்த்தம் எனது சுகசாகனம என்னும், சுகசாதனத்தன்மையின் ஞானம் 

ஜீவாகளின் முயல்வின்கண்ணே காரணமாம். சுகசாதனத்கன்மை ஞானத்தால் 

௮ன்றி எச்சவர்கட்கும் முயலவுண்டாகாது. ஜன்மகாலத்தின்கண் இப்பாற்குடித் 

தல் எனது சுகசாகனம் என்னும ஞானமோ பாலகளுக்கின்றாம். ஆதலின், ௮ப் 

பாலகனுக்குப் பாற்குடி தீ.தலில் முயற்சி புண்டாகலாகாது. உற்பன்னமாய பகார்த் 

தீத்இற்கு மீண்டும் உற்பத்தியை புடன்படினே, இத்தாஷண த. இெனடைவு உண் 

டாகமாட்டாது. ஏனெனின், பிறகதகாலததே இச்சீவனுக்கு, இப்பாற்குடி த.தல் 

என இன்பசாதனம் என்னும ஞானம் ௮னுபவரூபமன்றாமாயினும், சென்ற அளவி 

றந்த பிறப்புகளில் இச்£வன் பாற்குடி.த்தலின், பாற் சகசாதன,ச் தன்மையை யனு 

பலித்து வர்.துளான். * ௮வ்வனுபவ ஜன்னிய சமஸ்கா.ரத்தால் இச்சவனுக்குப் 
பிறந்தபோதே, இப்பாற் பருகல் எனது சுகசா தனம் என்னும் ஸ்மிருதி ஞான 

முண்டாம். அதன்பின்னர் இப்பாலகன் பாற் பருகலின் முயல்வன், கையால், 

உற்பன்னமாய பதார்த்தத.தற்கே உற்பத்தியுண்டாம். அபூர்வ பதார்.த்தத்திற்கு 
உற்பத்தி உண்டாகாது, ஹே பிராஹ்மணர்களே ! எங்கனம் பிஜத்தினின்றும் ௮ங் 

குரமுண்டாகன்றதோ, மீண்டும் ௮ங்குரத்தினின்றும் பீ ஜமுண்டாசன்றே ST, se 
கனம், அறம்பாவவடி.வ அதிருஷ்டத்தினின்றும் இத்தேசமுண்டாம். மீண்டும் இத்



௫௧0 ஸரீ ஆத்மபுராணம். [ஐநீதாலது 

தேகத்தினின். றும் ௮றம்பாவவடிவ அதிருஷ்ட முண்டாம். ஆகையால், வேருரு 

சா.ரண விசாரம் செய்தல் பயனற்றதாம் எனக் கூறுவிராயின், ௮அவும் பொருந் 
தாத. ஏனெனின், எங்கனம் பிஜத்தின்கண்ணும், அங்குத் தின்கண்ணும் பிரு 

இவி வடிவ காசணம் தொடர்ந்து தோற்றா நிற்குமோ, ௮ங்கனமே அ௮றம்பாவ 

அ௮திருஷ்டத்தின்௧ண்ணும், .ஒகத்தின்கண்ணும் யாதொரு தொடர்ந்த காசண 

மும் தோற்றுவதில்லை. ஆசையால், பீஜ ௮ங்குரூப விஷம இருஷ்டாந்சத்தால், 
அதிருஷ்ட சரி.ரங்கட்குக் காரியகாசண பாவர் துணியப் பெறமாட்டாது. ஹே 

அந்தணர்களே !! எங்கனம பீஜத்இன்சண்ணும், அங்குச ச்தின்கண்ணும் பிருதிவி 

ரூப மூலகாரணம் தொடர்ந்து நிற்குமோ, ௮ங்கனமே ௮றம்பாவ வடிவ ௮ிருஷ் 

டத்தின்௧கண்ணும், ஆகத்தின்கண்ணும் ஒரு மூல பூககா.ரணம் தொடர்ந்து நிற் 

கும். ௮ம்மூல பூதகாரணம் பிரத்தியக்ூ முதலிய இலெளகிகப் பிரமாணங்களால் 

துணியப்பெருது) யினும், வேகளூப அலெளூகெப பிரமாணத்தால் துணிபப் 

பெறும். ஆகையால், ௮றம்பாவவடிவ ௮திருஷ்டத்திற்கும் ஆகமுதலிய பிரபஞ் 

சத்இற்கும் உபாகான காரணமியாதோ, ௮தன் சொருபத்தையும், இலக்கணத்தை 

யும் நீவிர் யாவரும் என் பொருட்டுக் கூறல்வேண்டும். ஹே குழநதாய் !/ இவ்வ 
கையாய வினாவை யாஞ்ஞவற்டியர் எல்லா மறையவரையும் கோக்கு வினவவே, oa 

வெல்லா மறையவரும் உலக காரணத்தை யுணர்ந்திலர். அகையால், ௮வர் யாவ 
ரும் பராஜயத்தை யடைந்தனர். அதன் பின்னர் ௮ந்த யாஞஞவற்கெ முனிவர் 

முமுக்ஷாக்களின் ஹிதத்தின் பொருட்டுத் தாமே ௮வ்வினாவின் விடையை விளம் 

பினர். யாஞ்ஞவற்கயர் கூறல் :-- ஹே மறையவாகளே ! ஸ்.தால சூக்ஷமரூப 

எத்துணை ஜடப் பிரபஞ்சமுளவோ, ௮வற்றிறகு விஞ்ஞான Messen பாமான் 

மாவே கா.சணமாம். அபபரமான்மா பொன் முதலிய பொருள்களைத் தானம் 

செய்பவர்க்குச் சுகரூப பலத்தைய்டைவிக்கும். பிரஹ்ம ஹத்தி முதலிய பாவ 

கருமங்களைச் செய்யா நின்றவர்க்குத் துக்கரூப பலத்தை யடைவிக்கும். ஈண் 
டிது கருத்தாம் :-ப.சமான்மாவிறகு இருவகையாய இலக்கணமுண்டு, ஒன்றோ 

சொரூப இலக்கணமாம் ; மற்றொன்ரோ தடஸ்த இலக்கணமாம். அவற்றுள், எவ் 
விலக்கணம் தனது இலககியத்தின் வடிவமாய் இதா பதா£த்தங்களினின்றும் 

தனது இலக்கியத்தை விலக்குமோ, ௮து சொரூப இலக்கணமாம். விஞ்ஞானம், 

ஆரந்தம், பிரஹ்ம சொருபமாயிருந்தே ஜடப் பிரபஞ்சத்தினின்றும் பிரஹ்மத்தை 

விலக்கும். கையால விஞ்ஞானம், ஆரந்தம் என்னும் இது பிர ஹ்மத்தின் 

சொரூப இலக்கணமாமென அ௮றிநதுகொள்ளல் வேண்டும, எவ்விலக்கணம் 
தனது இலக்யெத்தில் எப்?பாதும் இரா ததாய், ஒசொருகால் இருப்பதாய், ஒசொரு 

கால் இராததாய்த் தனது இலக்கியத்தை இதா பதார்த்தங்களினின்றும் வேறு 
படுத்தி பறிவிக்குமோ, ௮.து தடஸ்த விலக்கணமாம். சுகதுக்கரூப பலதா SIGS 

தன்மை (பலங்கொடுக்குட தன்மை) பிரஹ்மத்தின்௧ண் எபபோதும் இராததாய் 

உலகன் இதிகொலச்தின்கண்ணே இருபபதாய் ௮காசாஇ ஜட பதார்த்தங்களி 

னின்றும் இலக்பெரூப பிரஹ்மத்தை விலக்கும) ஆதலின், சுகதுக்கருப பலதாச் 

அருத் தன்மை பிரஹ்மகத்தின் தடஸ்ச இலக்கணமாம். இங்கனம் ஜகத்இன் மூல 

காரணத்தை நிரூபித்து, இப்போது முற்கூறிய விருக்ஷரூப இருஷ்டாந்த்தின்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட Gos 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1) 

சமான த் தன்மையை நிருபிக்கன்றார் :--ஹே விப்பிரர்களே : விருக்ஷத் இன் மூலம். 

நாசமாயிலும், மீண்டும் விருக்ஷ உறபத்தியின்கண் பீஜம் காரணமாவதேபோல, 

இசவர்களின் ஸ்தூல சரீரங்கள் காசமடையிலும், மீண்டும் ஸ்தூல சரீ சங்களின் 

உற்பத்இியின்சண் சூக்ஷம சரீரங்கள் காணமாம், றப்! ஜங்களும் சாசமாயின 

பின்னர்க் கேவலம பிருதிவி இருககுமாறுபோல, சுழுப்தி யவஸ்தையின்கண் 

ணும், பிரளய ௮வஸ்தையின்கண்ணும், ௮சசூக்ஷாம சரீ ரங்களும இலயமாயின 

பின்னர்க் கேவலம் ௮ஞ்ஞான மாகத்திசமிருக்கும். 

சங்கை :--ஹே யூாஞஞவற்கிய மகா முனிவரே? ௮ஞஞானத்தினின்றும் 

சூக்ஷம சரீ ரத்தினின்றுமே எல்லாவுலகன் உற்பத்தியுங் கூடுமாயின், பிரஹ் 

மகதையாதின் பொருட்டு ௮௩£காம் செய்யவேண்டும், 

சமாதானம் :--ஹே ௮அந்தணாகள! விருகஷம உற்பததியாவஇன்கண் 

(ஜமும, அதிருஷ்டரூப நிமித்த காரணமும அ௮வாவபபடுகின்றன. ௮துபோ 

லவே, 'ஸ்.தால சரீரததை உறபததி செய்வதினும, சூக்ஷம சரீரமும் பரமான்மா 

வும ௮வாவப்படுகின்றன. சைதன்யரூப பரமான்மாவின் சத்தையினாலன்றிச் சட 

சூக்ஷம சரீரம ஸ்தூல சரீர உறபததியைச௪ செய்யமாட்டாது, ஆகையால், பா 

மான்மாவை யவசயம ௮ஙூகரிககவண்டும. அல்லது, பிரு திவியின்கண்ணே இரா 

நின்ற பீஜமானது ௮ககுரரூப காரியவாபிலாயுணரபபெறும, ஆண்டு, Qn Ball 

யின்கண் சமஸ்காரரூபமா பிராரினற /ஜேத்இன் ஸ் திதியான, அ௮ங்குரரூப காரிய 

வாயிலாய்ப பீஜங்களின் ஞானததின்கண்ணே காரணமாம். ஏனனின், சமஸ் 

கா.ர ரூபமாய்ப பீஜம பிருஇவியின்கண்ணே இல்லாதிருக்குமாயின், we HICH 

காரியவாயிலாய் ௮பபீஜங்களின் ஞானம் உண்டாகாது. அதுபோலச் சுழுப்தி 

யவஸ்தையின் கண்ணும, பிரளயகாலத்தின்கண்ணும இசாகின்ற ௮ஞ்ஞானமே 

சருஷ்டிகாலத்தின்கண்ணே சூக்ஷம சரீர ஆகாரபரிணாமத்தை அடைகின்றது, 

ஆகையால், ௮ஞஞான த்தின்சண்ணுளள சூக்ஷ1ம சரீ. ரத்தன் சமஸ்காரமானு, 

ep சரீரத்தின் உறபத்திக்குக காரணமாம். ஏனெனின், பிரளயகாலத் இன் 

கண் ரூம சரீரத்தின் சமஸ்காரம் ௮ஞஞான ததின்கண் இராதாயின் ச௬டி 

காலத்த ௮ஞ்ஞானத்இினின்றும, சூக்ஷ OL சரீ ரத்தினுற்பத்து உண்டாகலாகா௮. 

ஆகையால், பிரளயகாலத கின்கண் ர௯8-௩ம சாரத்தின் சமஸ்காரம் ௮ஞ்ஞானத் 

இனகண்ணே யிருககும. ௮சசமஸ்காரம் HS DUTT 0 சூக்ஷாஈமமாம். ௮சையால், 

சர்வஞ்ஞ பசமான்மாவினானன்றி எசச€வசாலும ௮ அறிய முடியாததாம். ஆகை 

யால், ௮ச்சூக்ஷாும சமஸ்காச ததை ௮றியும் ச்வஞ்டி பரமானமாவை அவசியம் 

௮ங்கேரிக்கவேண்டும். அலல, அமுமாத்த ஆகாசத்தின்கண் இம்மூர்த்தருபப் பிரு 

இவி இருக்கும். ௮ போல, விஞஞானரூபப் பசமான்மாவின்௧ண் இச்சட ௮ஞ்ஞான 

மிருக்கும், சை.தன்யரூபப் பசமான்மாவின்சண் ௮ன்றி ௮ச்கிய எப்பதார்த்தத்இ 

னிடத்.தும் ௮ஞ்ஞானமிராது. ஏனெனின், சைதன்ய பரமான்மாவிலும் வேறாய் 

எத்துணைச் சடபதார்த்தங்களுள வோ, அவையாவும் ௮ஞ்ஞானத்தின் காரியமாம் ; 
ஆகையால், ௮௪சடபதார் த்தங்களிடத்தே ௮ஞ்ஞானமிரா.து. ௮ல்லத, அஞ்ஞானம்



௫௧௯௨. ஸ்ரீ ஆதீமபுராணம். [ஐந்தாவது 

எத ரயிச் இருக்குமோ, அப்பதார்த்தத்தை இருட்போல மறைக்கும் ) இஃ 

5G னத்தின் இயறகையாம். ஆகாசாதி ஐடபதார்த்தம் இயற்கையாகவே 

மறைப்பு வுடிவமாம். ஆகையால், அஞ்ஞான தீதாலாக்கும் மறைப்பு ௮சசடபதார்த் 

தீங்களிடத்தே சம்பலியாத. இக்சகாரணததினாலும் ஜடபதார்த்தக்களிடத்தே 

அஞ்ஞானம் இசாது,” அல்லது, எவவாதியானவன் ௮சாசாதி ஜடபதார்த்தங்க 

ளின் ஆசிரிதமாய் அஞ்ஞானத்தை யர/கேரிக்கன்றனனோ, ௮வன்பாலி து கேட்க 

வேண்டும். ௮காசாதி ஜடபதார்த்தங்கள் உண்டாவதறகு முன்னர் ௮வ்வஞ் 

ஞானமானது ஆசசெயமின்றி பிருஈததா ? ௮ல்லஅு வேறு யா தாவதொன்றை யார 

யித்துக்கொண்டிருந்ததா ? என. அ௮வறறுள், முதலாவதாய நிசாசரய பக்ஷ 

ததை யங்கிகரிப்பினே ௮ சம்பலியாது, ஏனெனின், உலசன்சகண்ணே ௮ஞ் 

ஞானம் என்னும் சப.தத்தைக் கேட்டு, உலகர் எவ்வஸ் துவின் ௮ஞ்ஞானமெனவும 

எதன்கண் ௮ஞ்ஞானமெனவும கேட்கின்றனர். இவ்வுலகரது ௮னுபவத்தாலே 

அஞ்ஞானம் ஆசிரயத்தையும், விஷயத்தையும் அவசியம் ௮ பேக்ஷிக்கும் ; ஆகை 

wre, ghd) ௮ஞ்ஞானமிராது, அஆகாசாதி ஜடபதா£த்தங்களின் உறபத்தி 

யின் முன்னர் வேளொன்றை யாசிரயிதது ௮ஞஞானமிருக்கும என்னு மிண்டாவ.து 
பக்ஷத்தை யங்ககேரிககன், ௮வ்வா தியை இது கேட்கவேண்மெ, அவ்வேறொன்று 

ஜீவனா? அலலது ஈற்வாரா £ அல்லது ருத்த பரமான்மாவா ? என. ௮வற்றுள, 

ஜீவ ஈன்வார்களிடத்தோ, அஞ்ஞானத்தின் ஆராயத் தன்மை சம்பவியாத. 
ஏனெனின், அஞ்ஞான விசிஷ்ட சைதன்னியங்களே ஜீவ ஈஸ்வார்களாம. அவர் 
களிடத்த ௮ஞ்ஞான ஆசெயத் தன்மையை அ௮ம்€கரிககனோ, ௮ஞஞான த்தின் 
சண் அஞ்ஞான ஆசிரயத் தன்மைவடிவ ஆன்மா சிரய?தாஷ ௮டைவு உண்டாம், 

ஆகையால், ஜீவேஸ்வசாகளின் ௮ிரிகம அ௮ஞ்ஞானமன்ளும் ; மறறோ, எஞ்சிய 

தாய்ச் சுதத பரமான்மாவை யாசிரயித்து ௮ஞஞானமிருக்கும் என்னும் இது சரவ 

வேதாநதங்களின் இத்தாந்தமாம், ஹே ௮ர்தணாசளே ! இவ்வுலகின் கண்ணே 

தனமற்ற புருஷன் தனிகனைப்பற்றலேபோலத் அுக்கரப இவ்வஞ்ஞானம் விஞ் 

CFT BOSSY ஆன்மாவைபபறறும, இபபோஅு விஞ்ஞானம், ஆரந்தம் என் 

னும் இரண்டறகும் ௮பேதத்தைக சாண்பிககன் றேன் :--ஹே விபபிசர்களே / இவ 

வுலகன்கண்ணும் விஞ்ஞானததினும் வேருய் ௮கஈதங் காணபபெறுவதின்று ; 

ஏனெனின், யான் சுகயாயிருக்சன்றேன் என்னும் ஞானமின்றி அசந்தத்தின் 

உண்டாவ தில்லை. ஆதலின், அரந்தம் விஞஞான வடி.வமாம், 

சங்கை :--2ஹ யாஞ்ஞவற்யெ மகாமுனிவசே ! யான் சுயொயிருக்கன்றேன் 

என்னும் விஞ்ஞானமின்றிச௪ சுகத்தின் தணிவு உண்டாவதில்லை ; ஆதலின், ௬௧ம 

விஞ்ஞானரூபமாம் எனபதேபோல, யான் அக்கியாபிருக்கெறேன் என்னும் ஞான 

மின்றித் துக்கத்தின் துணிவும் உண்டாகமாட்டாது) கையால், அக்கமும் விஞ் 

ஞான வடிவமாகவேண்டும். 

சமாதானம் :-- ஹே மறையவர்களே 
கண்ணே கேவலம் உலகப்பிசசித்தப் பிமாண மாத் இாமின்றாம்) மற்றோ, : (வி ஜா 

8,௧௨ஷ௦ வரஹ்”? என்னும் சுருதியும் பிசமாணமாம், இதுபோன்று துக்கத்தின் 

சுகம் விஞ்ஞானவடிவம் என்பதன்
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ந 1 
4 

ட்ட 
விஞ்ஞானரூப,த் தன்மையின்கண் எச்சருஇயும் பிரத்தியுகநா இப் Siu eat eerie 
இன்றாம் ; ஆகையால், அக்கம் விஞ்ஞானரூபமன்றாம். ் 

சங்கை :--ஹே யாஞ்ஞவற்கய மகா முனிவரே | எல்க் நால்களிலும், அடை 

யப் படாவஸ் துவின் ௮டைவு வடி.வயோசம், ௮டையப்பட்ட வஸ்அவின் பரிபாலன 

வடிவ க்ஷமம் என்னும் இரண்டு வடி.வங்களால் சுகதுக்கங்கள் சமானமாகவே 

கூறப்பட்டிருக்கன்றன ; ஆதலின், சுகத்தை விஞ்ஞானரூபமென உடன்படின் 

துக்ஈத்இற்கும் விஞ்ஞானரூபத் தன்மை யுண்டாதல்வேண்டும். சுகத்தை விஞ் 

ஞானரூபமென அங்சேேரித்துத் துக்கத்தை விஞ்ஞானரூபமென அங்ககரியா 

விடின், எல்லா நூல்களிலுங் கூறியுள்ள சுகதுக்க சமானயோக க்மத்தன்மை 

அசங்கதமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே மறையவசே * எல்லா _நால்களிலும் சுக துக்கங்கள் சமா 

னமாய்க் கூறப்பட்டிருப்பினும் அவற்றுள், இவ்வகை விலக்ஷண ததன்மை யாவருக் 

கும் அனுபவூத்தமாம், யாவரும் இச்சுகம் எனக்கு எப்போதும் உண்டாகுக 

வென ஆன்ம சம்பர்தியாய ஈக.த்தை விழைகன்றனர். மேலும், இத்துக்கம் எனக் 

கொருகாலும் உண்டாகாதொழிகவெனத் துக்கச்சின்சண்ணே துவேஷ புத் 

இயை யாவரும் செய்கின்றனர், இது கூறியதாலிது துணியப்பெறு மன்றே :-- 

எனக்இுப்பொருள் எப்போதும் உண்டாகுக என்னும் இச்சைக்கு விஷயமாய பதா 

ர்த்தம் ௮னுகூலமாம்) ௮௩ங௱னமே, “ஸ்வ ”” சபதத்தால் பிசதி பாத்தியமாம். 

எனக்கிப்பதார்த்தம் ஒருகாலும் உண்டாசலாகாது என்னு மிச்சைக்கு விஷய 

மாய பதார்த்தம் பிரதிகூலமாம் ) ௮ங்கனமே, ஸ்வ” சப்தத்தால் பிஇ பாத்இய 

மன்றாம். அவறறுள், எனக்கெப்போதும் சுகம் உண்டாகுக என்னும் இச்சை 

எல்லாவுயிர்கட்கு முண்டாம். அவவிச்சையின்௧ண்ணும், எப்போதும் சுகமுண் 

டாகுக என்னும் இத்துணை ௮ம்சத்தாலோ, சுகக்தின்கண்ணே அனுகூலத் தன் 

மைப் பிரதீதியுண்டாம். எனக்கு என்னும இத்துணை ௮ம்சத்தானோ சுகத்தின் 

சண்ணே :(ஸ்வ” சப்தத்தின் பிரதிபாத்தியத் தன்மை தோற்றும். ஆகையால், 

சுகத்தின் இலக்கணம் இதுவெனச் அணியப் பெறுமன்றே :--யாது எப்போதும் 

௮னுகூலமாமோ, ௮ங்கனமே, “ஸ்வ” சபதத்தாற் பிசதிபாத்தியமாமோ, து 

சுகமெனப்படும், எனக்குத் அக்க மொருகாலும் உண்டாகலாகாது என்னும் 

இச்சையும் எல்லா ஜீவர்கட்கு முண்டாம். ஆதலின், துக்க இற்கு இவவிலக்சணம் 

துணியப்பெறும் :--யாது எல்லா உயிர்கட்கும் பிரதிகூலமாமோ, ௮ங்ஙகனமே, 

“ஸ்வ” சப்தத்தால் பிரதிபாத்தியமாகாததாமோ, ௮து அக்கமெனப்படும், 

ஆண்யோது ௮னுகூலமாமோ, ௮௮ சுகமெனப்படும் என, இத்துணை சுகத்இற்லெச் 

சணமாகக் கொள்ளின், வைரியின் சுகமும் சுகருபமாய் ௮னுகூலமேயாம் ; ஆகை 

யால், வைரியின் சுகமும் ௮ர்நியனுககுச சுகரூபமாதல் சேண்டும். வைரியின் 

சுகம் எவருக்கும் சுகரூபமாயச் தோற்றுவதில்லை. இக்காரணத்தால், “ ஸ்வ?” 

சப்.தத்.சால் பிர பொ.த்தியமெனக் கூறப்பட்டது. யாது * ஸ்வ” சப்தத்தால் பிஇ 

பாத்தியமாமோ, ௮து சுகமெனப்படும் என, இத் அணையே சுகத்இன் இலக் 
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சணமெனச் செப்பின், இவனெனது சத்துரு, இது வெனது அக்கம் ஏன்னும் 
தோற்றம் எல்லாவுயிர்கட்கு முண்டாம். ஈண்டு ஸ்வ” சப்தத்தால் பிரதிபாத் 

இயத்தன்மை வைரியினிடத்சும், அக்கத்தினிடத்தும் தோற்றும். ஆகையால், 
வைரியும் க்கமும் சுகரூபமாதல் வேண்டும், இதனாற்றான் ௮னுகூலமென்னப் 
பட்ட. வைரியின்சீண்ணும், அக்கக்தின்சண்ணும் எவருக்கும் ௮னுகூலத் 

தன்மை ஞானமின்றாும், 

சங்கை :--யாது ௮னுகூலமாமோ, ௮ங்கனமே, ஸ்வ” சப்தத்தாற் பிஇ 

பாத்தியமாமோ, ௮௮ சுகமெனப்படும், இச்சுக விலக்கணத்தன்கண்ணே “ஸ்வ” 

சப்தத்தன்பொருள் ௮ன்மாவின் சம்பந்தியெவக் கொள்க, அல்லு, “ஸ்வ” சப் 
சத்தின் பொருள் ஆன்மாவே யெனக்கொள்க. அவற்றுள், ௮ன்மாவின் சம் 
பக்தி “ஸ்வ?” சப்தத்தின் ௮ர்த்தமெனவுடன்படின், எங்கனம் ஆன்மாலின் ௪ம் 

பந்இகளாய சரீராதிகள் ஆன்மரூபமன்றோ ) ௮ங்கனம், ௮ன்மாவின் சம்பந் தியாய 
சுகமும் தன்மரூபமன்றாம். **ஸ்வ” சப்தத்தின்பொருள் ஆன்மாவென வுடன் 

படினோ, எனக்குச் சுகமுண்டாகுக என்லுர் தோற்றத்தின்௧கண் சுகத்இிற்கும், 

ஆன்மாவிற்கும் பேதப் பிரதீதிடிண்டாம் ) ௮ஃதுண்டாகலாகாது ) மற்றோ, யான் 
சுகமாயுள்ளேன் என்லும் பிரதிதியே யுண்டாதல் வேண்டும், 

சமாதானம் :--சுகத்தின் இலக்கணத்தின்௧கண் இசாநின்ற “ஸ்வ?” சப்தத் 

இற்கு ஆன்மாவின் சம்பந்தி பொருளன்றாம்) மற்றோ, ஆன்மாவே ௮ந்த 4 ஸ்வ” 

சப்தத் இன் பொருளாம். கையால், சுகம் அன்மரூபமாம், உலஏின்கண்ணே 

இப்புருஷன் தனக்குத்தானே உபகாரம் செய்கன்றனன் எனக் கூ.றுன்றனர் ; 
அக்கூற்றால் தன்னிடத்தே தனது பேதம் பிரதிதியாம்; ஆயினும் தன்னிடத்தே 

தனது பேதமின்றாம். ஆகையால், அந்தப் பிரதிதி மயல் வடிவமாம், ௮ 

போலச் சுருதிப் பிரமாணத்தால் FS ஆன்மாக்களின் அபேத சித்தியுண்டாயிருப் 

பினும், எனக்குச் சுகமுண்டாகுக என்னுஞ் சப்தத்தால், சுகம் ஆன்மாவினும் 

வேளறாய்த் தோற்று தல் மயலேயாம். ஆகையால், ௮ந்த மயல் வடிவ ஞானத்தால் 

சுக ஆத்மாக்களின் பேதஞ் சித்தியாது. அல்லத, சுகத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் 

உள்ள பரஸ்பர சம்பந்தம் நித்தியமாம், ஏனெனின், ௪௧ ஆத்மாக்களின் சம் 
பந்தத்தை ௮நித்தியமென உடன்படின், யாது ௮ரித்திய பதார்.த்தமாமோ, ௮ஃ 

தொருகாலத்தே இருக்கும், மற்றொரு காலத்தேயிசாஅு. குடமுதலிய ௮நித்திய 

பதார்த்தங்கள் ஒரு காலத்தே இருக்கும், மற்றொரு காலத்தே இராது, து 

போலச் சுக ஆத்மாக்களின் ச%பந்தமும் எக்காலத்தின்கண் இராதோ, அக்காலத் 

இன்கண் .தன்மா sas hen Caw. யாது சுகத்தினின்றும் வேறராமோ, ௮ 

துக்கமொக்கப் பிரதிகூலமேயாம். ஆகையால், ஆன்மாவின்௧ண்ணும் பிரதி 

கூலத்தன்மை யுண்டாதல் வேண்டும். எச்சவருக்கும் எக்காலத்தும் தமது 

ஆன்மாவிடத்சே பிரதிகூலத் தன்மை யுண்டாவ இன்றாம்; மற்றோ, சர்வ ஜீவர்கட் 
கும் தமது ஆன்மாகின்கண் ௮னுகூலத் தன்மையே தோற்றும், ஆகையால், ௬௧ 

ஆன்மாக்கட்கு நித்திய சம்பர்தமாம்.



உத்தீயாயம்.] யஜ-ர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப.நிட டுகடு 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். )S 

சங்கை :சமவாய சம்பந்தத்தையே நசையாயிகர் 8 த்திய சம்பந்தமென: 

௮ங்கேரித்துளார் ) பண்பு, பொருளின்௧ண் சமவாய சம்பர்தத்தாலிருக்கும். 

ஆகையால், சுக வடிவப் பண்பும் ௮ன்மாவின்கண் சமவாய சம்பர்தத்தாலிருக்கும், 

எவற்றிற்குச் சமவாய சம்பந்த முளதாமோ, அவற்றிற்குப் பசஸ்பரம் பேதமே 

புண்டாம்) ஆகையால், ௬௧ ஆன்மாக்கட்குப் பேதமே சித்தமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ச௧ ஆத்மாக்கட்குப் பாஸ்பாம் சமவாய சம்பந் தமின்றாம் ) 

மற்றோ, கற்பித பேதத்ே தாடுகூடிய வாஸ்தவ ௮பேதரூப தாதா தமிய சம்பந்தமே 

சுக ஆத்மாக்கட்கு நித்திய சம்பர்தமாம். எனெனின், நே.இ கேதி எனலும் 

சுருதி ஆன்மாவினும் வேளுய சகல உலகையும் நிஷே.தம் செய்கின்றது. ஹே 

மறையவர்களே ? எங்கனம் சுகம் ஆன்மாவினும் வேறன்றாமோ, அங்ஙனமே விஞ் 

ஞானமும் ஆன்மாவினும் வேறன்றாம். ஏனெனின், விஞ்ஞானத்தை ஆன்மா 

லிலும் வேருய் அங்கோரம் செய்யின், எங்கனம் பு த்இயின் விருத்தரூப கெளண 

ஞானம் ஆன்மாவிலும் வேறேயாதலின் ஜடவடிவமாமோ, ௮ங்கனம் ஆன்மா 

வினும் வேராய விஞ்ஞானமும் ஜடரூபமாம்;, எவ்வெபபொருள் ஜடமாமோ, 

௮வ்வப்பொருள் தமத இத் தயின்பொருட்டு, on ou ஞானாபேக்ஷையைச் செய் 

யும். குடமுதலிய ஜடப்பொருள்கள் தமது தித் யின்கண் அந்நிய ஞானத்தை 

யபேக்ஷிப்ப2 தபோல, ஜடவிஞ்ஞானமும் தனது தித்தியின்கண் வேறொரு 

விஞ்ஞானத்தை விரும்பும; அம்மற்றைய விஞ்ஞானமும் தனது திக் தியின்கண் 

வேறொரு விஞ்ஞானக்தை விரும்பும், இங்கனம் விஞ்ஞானங்களின் ௮னவஸ்தை 

வடிவதோஷவடை வுண்டாம். அல்லது, யாது தனது As averse (வே.று விஞ் 

ஞானத்தை விரும்புமோ, ௮ விஞ்ஞான ரூபமாகாது. குடமுதலிய பதார்த் 

தங்கள் தமது சித்தியின்கண் வேறு விஞ்ஞானத்தை விரும்புமாதலின், குடமுத 

லியன விஞ்ஞான ரூபமன்ரும். அதுபோல, விஞ்ஞானமும் தனது பிரகாசத்தின் 

பொருட்டு வேறு விஞ்ஞான த்தை விரும்புமாயின், விஞ்ஞானமும் குடமுதலிய 

வற்றைப் 2பால ௮விஞ்ஞானரூபமா தல் வேண்டும். விஞ்ஞானத்தை யவிஞ்ஞான 

ரூபமெனக் கூறல் அ.தி இயந்தம் விருத்தமாம். ஆகையால், சுகம்போல விஞ் 

ஞானமும் ஸ்வப்பிரகாச ஆன்மரூபமாம். ஹே அ௮ர்தணாகளே 1 சம்பூரண ஜகத் 

இற்கும் மித்தயொத்தன்மையை யுணர்த்தும் போருட்செ சுருதி விஞஞான ஆர் 

தீரூப ஆன்மாவைப் பிர ஹ்மரூபமாயக கூறியிருக்கின்றஅ. கருத்.திதுவாம் :--- 

தேசபரிச்சேதம், காலபரிசசேதம், வஸ்து பரிசசேதம் என்னும் முப்பரிச்சேத 

மற்ற மகா Ii 55 SO SU பிரஹ்மசப்தம் உணர்த்தும். ஆண்டுப் பிரபஞ்சத்தைச் 

சத் தியமென ௮ங்கேரிக்கின், பிரஹ்மத்தின்கண்ணே வஸ்துபரிச்சேதத்து னடை 

வுண்டாம்: ஆகையால், பிர ஹ்மசப் தம் ஆன்மாவிலும் வேராய சர்வ ஜகத் இன்சண் 

னும் மித்தியாத் தன்மையை yori sg. Cap விப்பிரர்களே ! ஒசே ஆகாசத் 

இன்கண் கடமடா இ உபாதிகளால் கானாவகையாய பேதம் பிரச 8 Aura sCure, 

ஒசே அத்விதீய ஆன்மாவின்கண் அஞ்ஞானாஇி உபா.திகளால் நானாவசையாய 

பேதம் பிசதிதியாகும். ஆகையால், பிர ஹ்மத்தின்சண்,சஜா Bu பேதமின்றாம். 

ஹே அர்தணர்களே 1! மாயாலியானவன் தனது மாயையினால் அகாசத்தின்



௫௧௭௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். 

கண்ணே உண்டாக்யெ மாயாமய சரீசரூப உபாஇியிருப்பின், மாயாவியின், பேதம் 

ஆகாசத்தின்கண்ணே Iw Burgeo. ௮ங்கனமே, ஆகாசத்தின் பேதம் மாயாவி 

பின்சகண்ணே தோற்றும்; ௮ப்பேதம் உபாதி பொய் த்தலிற் பொய்யேயாம். அது 

போல, அ௮ஞ்ஞானாதி .உபாதிகள் பொய்த்தலின் ௮வற்றாலாக்கப்பட்ட பிரஹ்மத் 

இன் சண் ணுள்ள கானாவகையாய பேதமும் பொய்யேயாம், ஆசையால், விஜா 

இய பேதமும் பிசஹ்மத்தின்கண் இனறாும். விஞ்ஞான ஆரந்தரூபப் பிரஹ்மம் 

எப்போதும் ஏகரசமாம் நிரவயவமாம். ஆதலின், சுவகத பேதமும் பிரஹ்மத் 

இன்கண் இன்றாம். ஹே அ௮ந்தணர்களே? யான் உங்களுக்குசைத்த சுத்த 

விஞ்ஞான ஆரந்தருபப் பிரஹ்மம் ஐகத்காரணமாக மாட்டாது. மற்றோ, மாயை 

யால் விஷ்டமாய் ௮.து ஜகத் காணமாகும். இக்கரு த்தே பற்றிச் சுரு தியான 

புண்ணிய பாவ பலங் கொடுப்பதை ஐகத்தின் காரணமெனக் கூறியுள்ளது, 

சுத்தப் பிரஹ்மத்தின்கண்ணே பலங் கொடுக்கும் தன்மை சம்பவியாது. ஹே 

௮ந்தணர்களே 1 மாயையின்௧ண் ஜகத்தின் காரணத தன்மையை யுணர்த்தும் 

பொருட்டு, மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவின்கண் R&S இன் காசணத்தன்மை முன் 

னர்க் கூறப்பட்டது ) ஆனால், இப்பொருளின்கண் ணும் கூடரமை வடிவ தூஷண 

அடைவுண்டாம். ஏனெனின், சைதன்ய சத்தையினானன்றிச் சடமாய மாயை 

தனது ஸ்திதியின்கண்ணும் சமர்த்துடையதன்றாமாயின், சம்பூரண ஜகத்தின் நிர் 

வாகத்தில் ௮.௮ எங்கனம் சமர்த்.துடையதாகும், இங்கனம் கூடாமையின் விசாரத் 

தைச் Orig, 55 வேதபகவான் கேவலம் சுத்தப் பிரஹ்மத்தையே சர்வ ஜகத் 

தின் ௮இஷ்டானமாகக் கூறினார். ஹே மறையவசே 1 அந்தப் பி£ஹ்மம் கேவலம் 

ஜட அஞ்ஞானத்தன் அதிஷ்டான மன்றாம்) மற்றோ, பிரஹ்மசசரியாதி சாத 

னங்களால எப்புருஷஒருக்கு யான் பிர ஹ்மமாயிருககன் றன் என்னும் அபேத 

ஞானம் உண்டாயிருக்கன்றே தா, அவ்வறிஞ புருஷருக்கும் HEF FSU பிரஹ் 

மமே மேலாய ஸ்தானமாம். ஸ்ரீ குரு கூறல் ஹே குழந்தாய் ? மாயையால் 

விஷ்டமாய பிரஹ்மம் புண்ணியபாவ பலத்தின் தாதாவாம். மாயையற்ற 

பிசஹ்ம ஞானிகளின் அன்மாவாப பிரஹ்மமே இசசகத்தின் உபாதான காண 

மாம். இவ்வபிப்பிராயத் தாலே யாஞ்ஞவற்கெய முனிவர் சாவப் பிசாஹ்மணர்க 

ளின்பால் ஐகத்தின் காரண,த்தைக கேட்டனர். ஆனால், ௮வ்வெல்லாப் பிசாஹ் 

மணரும் ௮ச்சகத் இன் காரணத்தை யறிர்திலர். அ௮.தீதகைய கா.சணரூபப் பிரஹ் 

மத்தை ௮இகாரியாய யாம் வேத வசனத்தாற் சரவணம் செய்தோம். ஹே 

குழந்தாய். இங்கனம், சூரியபகவானுடைய சடசாய யாஞ்ஞவற்யெ முனிவ 

கோக்களைக் இருகத்இிற்குக் கொண்டுபோகும் நிமித்தமாப் எல்லா மறையவரை 

யும் வெற்றி கொண்டனர். பிரஹ்ம வேத்தாவின் துவேஷியாய சாசல்லியரைப் 

பஸ்மம் செய்தனர். எந்தப் பிரஹ்ம வித்தையைச சூரியபகவான் அவருக்கு உப் 

தேசத்தனரோ, எந்தப் பிரஹ்ம வித்தையை ௮வர் எல்லா மறையவர்பாலும் வின 

வினரோ, அந்தப் பிரஹ்மவித்தையை யாஞ்ஞவற்கயெ முனிவர் சிரச்தையையுடைய 

ஜனகராஜாலின் பொருட்டு உபதேசம் செய்தனர். சுபம், 

ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். 

ஐந்தாவது அத்தியாயம் ழற்றும்,



Sy 

ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். 

ஆருவது அத்தியாயம்: 

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாயாம் 8 | ஸ்ரீ குருப்யோகம 8 ஸ்ரீ காசிலிஸ்வேஸ்வராப்யாம்௩ம$ 

ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோ௩ம 8: 

முன்னர் தாவது அத்தியாயத்தின்கண் பிருகசாசண்யக உபநிஷத்தின் 

பாஞ்ஞவற்கெயெ காண்டப் பொருளை நிரூபணம் செய்தாம். இப்போது, ஆறாவது 

அத்தியாயத்தின்௧ண் அநத யாஞ்ஞவற்கெ காண்டத்தின் பொருளை கிரூபணம் 

செய்வாம். ஆண்டு, முன்னத் இயாயங்களில் பிரஹ்ம வித்தையோடு கூடிய நானா 

வகையாய கதைகளை ஆரியர் வாயிலாயச் இரவணித்து அந்தச் சிர ச்தையையுடைய 

சடனானவன் மீண்டும் தமதாசரியரிடததே வினவுவானாயினன், சீடன் கூறல் :-- 

ஹே பகவன்! முதலத்தியாயத்தே தாங்கள் வாமதேவாதி ௮இிகாரிகளின் ஜன 

காதி இருஷிகளின் சம்வாதத்தால், 6தரேய உபநிஷத்தின் பொருளை நிருபித்திர் 

gor, இசண்டாவது அத்தியாயத்தின்கண் தாங்கள் இக்ரப் பிசதர்.தீதன சம்வா 

தத்தால், கெளஷீதக உபகிஷத்தின் பொருளை நிரூபணம் செய்தீர்கள், மூன்றா 

வத அத்தயாயத்தின்கண் தாங்கள் ௮ஜாத ௪தஅ7௬ பாலாக சம்வாதத்தால், 

௮ந்.தக் கெளஷீ.த௫ உபரிஷத்தின் பொருளையே கிரூபணஞ் செய்இர்கள், நான்கா 

வது அத்தியாயத் தன்கண் தாங்கள் தத்தியங் அதர்வணர் ௮சுவனீ குமாரர் 

தேவசாஜாவாகிய இர்இிரர் சம்வாதத்தால், பிருகதாரண்யக உபநிஷத்தின் மது 

காண்டப் பொருளை நிரூபணம் செய்தீர்கள். ஐந்தாவது அ௮த்தியாயத்தின்௧ண் 

தாங்கள் யாஞ்ஞவற்கெய Hauer தி இருஷிகளின் ௪ம்வாதத்தால், பிருகசாரண்யக 

உபகிஷத்தின் யாஞ்ஞவற்கிய காண்டப் பொருளை நிரூபணஞ் செய்தீர்கள். sya 

வெல்லா ௮ த்தியாயங்களுள்ளும் நானாவகையாய பிரஹ்ம வித்தையைச் தாங்கள் 

என்பொருட்டுக் கூறினீர்கள். ஹே பகவன் 1 ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் முடி 

வில் தாங்கள் சூரியபகவானுடைய Corre யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் ஜனகராஜா 

வின்பொருட்டுப் பிரஹ்ம வித்தையை உபே தூத்தனர் எனக் கூறினீர்கள். ஹே 

பகவன் ! அந்தப் பிரஹ்ம வித்தையைச் தரவணஞ்செய்ய யான் ஆவ லுடையவனாய் 

இருக்கின்றேன் ) தாங்கள் தயவுசெய்து கூறவேண்டும். ஸ்ரீ குரு கூறல் --ஹே 

மைந்த ! யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் எந்தப் பிரஹ்ம வித்தையை ஜனகராஜாவின் 

பொருட்டு உபதேசஞ் செய்தனரோ, அந்தப் பிரஹ்மலித்தை முழுவதையும் யாம் 

உன் பொருட்டுக் கூறுகின்றோம், நீ சாவதானமாய் Hud son seus Sag. 

ஹே குழர்தாய்! இங்கனம் சாசல்லியா் மரணமடைர்ததும், சம்பூரணப் பிராஹ் 

மணர்கள் தோல்வியடைர்ததும், ஜனகராஜாவும் மற்றைய சபையோர்களும் தத்தம் 

இல்லத்இற்குச் சென்றனர். விடிந்தவுடன் அர்துபி முதலிய மதுர சரங்களை
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யுடைய வாத்தியங்களாலும், தெய்வப் பெண்களுக்குச் சமானமாய பெண்களின் 

மதரமாகிய குரல்களாலும், ஜனகராஜாவானவர் அயிலினின் றும் சளவையடைக் 

தனர். காலையில் செய்யற்பாலதெனச௪ சாஸ் இரங்களில் விதித்துள்ள ஸ்கானாதி ௧௬ 
மங்களை ஜனகராஜாவானவர் செய்து முடித்தனர். பிராஹ்மணர்கள், மற்றைய 

பெரியோர்கள், சாரணர், கட்டியங் கூறுவோர் முதலாயினாது ஜயஜய சப்தங்களை 

யம் ஆசீர்வாதங்களையும் ஜனக. ராஜாவானவர் ஏறறனர், ௮தன்பின்னாச் சர்வாலங் 
காரங்களையுக தரித்து, சானாவகையாய வாத்திய கோஷங்களோடும் கச்தர்வர்களின் 

இன் குரல்களோடும் தமது ராஜசபையின்௧ண் ஜனகராஜாவானவர் வந்அ சேர்ந்த 

னர். அ௮ச்சபையானது கானாவகையாய மணி, ரத்தினம், முத்து, சுவராணம், 

வெள்ளி முதலியவற்றால் ௮லங்கரிககப்பட்டிரு௩௧௮. சுதர்மம் என்னும் தேவ 

தைகளின் சபைக்குச சமானமாயிருஈதது. தனது பிரகாசத்தால் பத்துத் இசை 

களையும் பிரகாசிபபித்துக் கொண்டிருந்தது. அத்தகைய சபையின்கண் இருந்த 

ஈவரத் இனங்களால் ௮லங்கரிக்கபபட்ட பொன்மயமாய உயர்ஈத சமமாசனத்இன் 

மீது ஜனகராஜாவானவர் வீற்றிருந்தனர். மற்றைய பிராஹ்மணர்களும், க்ஷத்தி 

ரியர்களும், வைசியர்களும் தகுதியாய தங்கள் தங்களாசனத.இன் மீது உட்கார்ந் 

தனர். ஹே குழர்தாய் ! யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரும் ௮.இகாலையில் ஸ்கானாதி சர்வ 

திரியைகளையுஞ் செய்து சூரிய பகவானை ஆராதித்து விட்டு, டர்கள் யாவரும் 
புடைசூழ ஜனகராஜாவின் சபையின்கண் வக துசோக தனர். யாஞ்ஞவற்கியமுனிவர் 

சபையின்கண் வந்ததைக் கண்ட ௮நதத் தர்மாதமாவாகிய ௮ர்த ஜனகராஜாவான 

வர் சபையின்௧ண்ணுள்ள சம்பூணப் பிறஜைகளோடு வாது எதா கொண்டழைத் 

தனர். முர்க்யெபாத்இயா இகளால் யாஞஞவற்கிய முனிவரைப பூஜை செய்தனர், 

நானாவகையாய மணி, சததினம், முத்து முதலியவறரால ௮லங்கரிக்கபபட்ட 

அத்தியந்தம் மிருதுவாப பொன்மய ஆசன த்தை யாஞஞவற்கிெய முனிவர் விற 

றிருக்கும் பொருட்டுக கொடுத்தனர். அவருடைய ௮ருமைபான சீடர்களுக்கும 

தகுதிப்படி ஆசனஙகளைக் கொடுத்தனர். அதன்பின்னர் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவ 

ரானவர் ஆசனத்தின்மீது விற்றிருர்.து, ஜனகராஜாவையும மற்றையப் பிராஹ்மண 

ர்களையும், க்ஷத்திரியாகளையும், வைசியர்களையும் நோக்கி, ஹே ஜனகராஜாவே ! 

ஹே சபாவாசிகளே ! நீங்கள் யாவரும் உங்கள் உங்கள் ஆசன)த்தின்கண் உட்கா 
ருங்கள் என ஆஞ்ஞாபித்தனர். இவ்வண்ணம் யாஞஞவற$ூய முனிவரின் ஆஞ் 
ஞையைப்பெற்ற ஜனகராஜாவும், சமபூரண சபாவாசிகளும் யாஞ்ஞவறகிய முனி 

வரை நமஸ்கரித்துத் தத்தம் ஆசன ச்தின்கண் உட்கார்ந்தனர். அதன்பின்னர், 

ஜனகா£ஜாவானவா மிகுஈத வணக்கத்துடன் ஈமல்கரித்து, யாஞ்ஞவற்கெ முனிவ 
ரிடத்தே இவ்வாறு விண்ணப்பித்தனர். ஜனகராஜா கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கெ 
மசா முனிவசே ! தங்களைபபோன்ற அ௮.றிஞராய பிராஹ்மணசே இவ்வுலகன்கண் 

மேலாய தெய்வமாவர், ஏனெனின், பசமான்ம தேவரானவர் உல$ன் உற்பத்தி 
யையும், ஸ்இதியையும், இலயத்தையும் செய்வதின்கண் எங்கனம் வல்லமை 

யுடையவசாவரோ, ௮ங்கனம், தங்களைப்போன்ற அறிஞராக பிரசாஹ்மணர் 

இர்தராஇ தேவதைகளையும் opus, FA, இல.பம் செய்வதில் வல்லுஈராவ 

சாயின், என்போன்ற தேகதாரிகளாய ஜீவர்களை உற்பத்த, ஸ்திதி, இலயம்
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செய்வ இல் பிரா ஹ்மணர்கட்கு வல்லமை உண்டு என்பதன்கண் யாதுகூறவேண்டி. 

இருக்கின்றது. ஜே யாஞ்ஞவற்கிய மகா முனிவசே ! தங்களைப்போன்ற ௮றி 

ஞராகிய பிசாஹ்மணர் சர்வபூகப் பிராணிகளிடத்தும் சமான இருஷ்டியுடைய 

வரா யிருக்கின்றனர். சமதமாதி குணங்களோடு கூடியவசாய் விளங்குகின்றனர். 

மற்சரம் முதலிய விகாரங்களற்றவசாயிருக்கின்றனர். சர்வ காமங்களும ௮ற்றவரா 

யிருக்கன்றனர். இத்தகைய தங்களைப் போன்ற அ௮றிஞரகிய மறையவர் இந்கில 

உலூன் கண்ணே உலவுதல் பொன்முதலிப பதார்த்தங்களைக் காதலித்தன்றாம் 

மற்றோ, என்போன்ற அஜஞ்ஞானிகளை உத்தாசணஞ செய்யும பொருட்டேயாம். 

ஆனால், தங்களைப்போன்ற அறிஞராகிய பிராஹ்மணர் உலகரால் வினவப்படின் இக் 

நிமித்தத்தைக கூறுனெறிலா ) மற்3ர, ௮வ்வுலகரை நோக்க, இக்கிமித்தத்தைக் 

கூறுகின் றனா. ௮தாவது,யான் பொன்முதலிய பதார் த் சங்களைவேண்டிச் சஞ்சரிக் 

இன் 2றன் என, மறறும சில மறையவ சா இரநிமித்தத்தைக் கூறுகன்றனர். அதா 

வ, ,யான் சற்சககத்தால ஆன்மாவை யறியுமபொருடடுச சஞ்சரிக்கன்றேன் 

என. என்பனமுதலிய ௮௧ம வகையாய நிமித்தங்களைத் தங்கள் சஞ்சாரத்தில் 

௮மமறையவர் கூறுகின்றனசாயிலும், ஹே பகவன் ! யானோ என் மனத்தின்கண் 

இக்நிச்சயம் செய்துளேன் :--சமசாரரூப சமூததரகதின் கண்ணே மூழ்கியிருக் 
கும் என்போன்ற அரசர்களை உத்தாரணம் செய்யும் பொருட்டே, தங்களைப்போ 

ன்ற அுறிஞசாகிய மறையவா பிருதிவியின்கண்ணே சஞசரிககின்றனா என்ப 

தாம். ஜே யாஞ்ஞவற்கிய மகா முனிவசே! தாங்கள சாக்ஷாத் சூரியயகவானு 

டைய சீடரசாயிருக்கின் நீர். அரந்தசொரூப அன்மாவின் ௮பசோக்ஷ ஞானத் 

தோடு கூடியிருகசன்றீர. புததிர ஏவுணை, வித்த (கன) ஏஷணை, லோக ஏஷணை 

என்னும் மூவகையாய ஏஷணைகளையும அறறவராயிருக்கன் றா, ஆகையால், 

இவ்வுலகின் கண்ணே தாங்கள் சஞ்சரிப்பதறகு யாதொரு பயனுமின்றேனும், 

தங்கள் வருகைக்கு ஒரு பிரயோசனம உளதென யான் நினைக்கின்றேன் :-- 

அதாவது, இசச௪மசாரரூபக் குழியின்கண் விழ்ர்துழலும் என்னை உத்தாரணம் 

செய்யுமபொருட்டு, தககள இவ்வருகையாம என்ப?,5. இப்போது, சம்சா.சசமபர் 

இயாய துக்கங்களைக கூறுகின்றேன். ஹே யாஞ்ஞவற்கிய மசா முனிவசே / கருகி 

டேங்களால் கிறையப் பெற்ற சரீரததையுடையதும், காதும் வாலும் அறுபட்ட 

அம, பலவகையாய நோய்களோடுகூடிய சரிரத்ை யுடையஅம் ஆய ஒரு காயா 

னது மலத்தோடுகூடிய காய்ஈத என்பைப பற்களிற கடித்துக்கொண்டு ௮சைச்சாப் 

பாற்றும் பொருட்டு, மற்றொரு பலமடைய ராயோடு வயிசஞ் செய்யும்; ௮வ்வயி 

சத்.சால் ௮ர்சாயானஅ உயிர்போம் துயரை எய்தும, அதுபோல, என்பு வடிவத் 

தூண்களை யுடையதும், மலமூத்திசொஇகளால் அர்க்கர்தத்சை யுடையதும் ae 
இவ்விகழ்ச்சி பொருந்திய சரீரத்தை யான் என்னும் மதியாற் கவர்ந்து யான் பல 
வகையாய துக்கங்களை அடைர்துளேன். சிறிது மாத்திரையும் எனக்கு இன் 

பத்தனடைவினரும் எனத் துக்கப்பேன். இப்போது, சரீரத்தின் சர்வ வியவகா 

சங்களில் தக்க காரணத்தன்மையைக் கூறுகின்றேன். ஹேயாஞ்ஞவற்யெ மகா 

முனிவரே ! எங்கனம், பசியால்வருஈதிய அரக்கனானவன் மனுஷர் முதலாயினாரைப்'
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புசிப்பனோ, ௮ங்கனம், பசியால் வருர்திய யான் ௮ரிசி முதலிய தாவச ௮னனங்க 
ளையும், மான் முதலிய ஜங்கம ஜீவர்களையும் புசிக்கன்றேன். கருத்திதுவாம் :-- 
யான் ௮ன்னாஇகளைப் புசயேனாயின் படியால் எனக்குத் துக்க மூண்டாடுன்றது ) 
௮ன்னாதிகளை யான் புசிப்பேனாயின், அசக்கனுக்குச் சமானத் தன்மை எனக்குண் 
டாகின்றது. அ௮வவுணவு பரிணாமத்தை யடையுங் காலத்தும் துன்பமே உண்டா 
இன்றது. ஆகையால், போஜனரூப வியவகாசமும் எவ்வாற்றானும் துக்கத்தின் 
காரணமே யாகின்றஅ. ஹே யாஞ்ஞவற்கயே மகா முனிவசே / எங்கனம் மயான 

பூமியின்கண் Dar der p பிண ச்தைப் பேயானது கவருமோ, ௮ங்கனம் காமரூபப் 

பேயின் ஆவேசத்தை யடைந்த யான் எக்காலும் ௮சுயொய ஸ் திரீ சரீர த்தை அலிங் 

கனஞ் செய்கின்றேன். கருத்திதுவாம் :--யான் ஸ்திரீயை ஆலிங்கனம் செய்யா 
திருப்பின், காமத்தால் அக்கத்தை யடைகின்றேன் ; ஆலிங்கனம் செய்வேனாயின், 

பேயின் சமானத் தன்மையை யடைகஇன்றேன், ஸ்திரீ சம்போக பரிணாமகாலத் 

தின்கண்ணும் என்னை ௮ரேச துக்கப்களடைகின்றன. அகையால், ஸ்.தரீகளின் சம் 
போகவியவகாரமும் எவவாற்றாலும் துக்ககாரணமேயாம். ஹே யாஞ்ஞவற்கெயமகா 

முனிவசே! எங்கனம், தயையற்ற அ௮ரக்கனொருவன் மனுஷர் முதலியோசஅ சரீ£ரங் 
களை * ஹனனஞ்செய்வனோ, அ௮ங்கனம், கந்தத்தைக் காதலித்த யான் சந்தனம் 

முதலிய சுகந்த பதார்த்தங்களைத் தேய்த்து, இத்துர்க்கந்த சரீரத்தின்கண்ணே 

பூசுசன்றேன். கருத்திதுவாம் :--யான் சந்தனாஇகளைப் பூசேனாயின் soup Bos 

இச்சையால் துக்கத்தை யடைகின்றேன். பூசுவேனாயின் ௮சக்கனுக்குச் சமான 

ஞூன்றேன் ) ஆகையால், சந்தனாஇகளைப் பூசுதல் வடிவ வியவகாரமும் எவ்வாற் 
மூனு அக்சகாசணமேயாம். ஹே யாஞ்ஞவற்கிய மகா முனிவசே! எங்கனம், சாந்த 
மாயெஇயற்கையையுடைய முனிவர்களை ௮பசா தமின்றியே ௮சக்கர் கொல்ஓுன்ற 
னோ, ௮ங்கனம், வேட்டைவடிவ விசனத்தோடு கூடியுள்ள யான் புற்களையும், 
இலைகளையும் புசியாநின்ற மான் முதலிய ஜந்துக்களைக் குற்றமின்றியே கொல்லு 

இன்றேன். கருத்திதுவாம் :-யான் மிருகங்களைக் கொல்லேனாயின் வேட்டை 
யாட வேண்டுமென்னும் விசனத்தால் எனக்குத் துக்கமுண்டாகின்றது. கொல் 

வேனாயின் ௮சக்களுக்குச் சமானமாகின்றேன் ) சையால், இவ்வேட்டைவடிவ 

வியவகாரமும் எவவாற்றானும் துக்கசாசணமேயாம். ஹே யாஞ்ஞவற்கய மகா 
முனிவசே / எங்கனம், வாணியனானவன் எள்ளைச செக்கிலிட்டாட்டி எண்ணை 
யெடுப்பனே, ௮ங்கனம், இரவிய லோபத்தோடு கூடிய யான் பிரஜைகளைப் பல 
வசையாகத் துக்கப்படுத்தி அவரிடத்தினின்றும் இரவியத்தை வாங்குன்நேன், 
கருத்திஅவாம் :--யான் பிசஜைகளிடத்தினின்றும் இரவியத்தை வாங்காவிடின் 
இசவிய இச்சையால் அுக்கமுண்டாகின்றது. இரவியத்தை வாங்குவேனாயின், 
வாணியனுக்குச் சமானமாகின்றேன். கையால், /சஜைகளிடத்இனின் றும், 

இரவியத்தைக் கவர்.தல் வடி.வ வியவகாசமும் எவவாற்றானுந் துக்ககாரணமேயாம், 
ஹே யாஞ்ஞவற்கிய முனிவசே / எங்கனம், கழுத்தின்கண்ணும், பிற்பாகத்தும் 

உற்பன்னமாய சட்டிரோயானது மலுஷார்சட்கும், மிருகங்கட்கும் துக்கத்தை யுண் 

டாக்குமோ, ௮ங்கனம், யான் புருஷர்களின் கழுத்தின் மீதும், யானை, குதிரை, 

௪ ஹனனம்--கொல்கை,



5 அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ய உப Bt ௫௨௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 2௮) 

ஒட்டகம் முதலிய மிருகங்களின் மூ.துன் மீது ஏறி ஈடத்துபவனாய் அவை, 

FOOIGH துக்கத்தை யடைவிக்கின்றேன். கருத்து இஃதாம் யான் குதிரை முத 

லியவற்றின்மீது ஏறிலேனாயின், ஏறவேண்டும என்னும் இச்சையால் எனக்குத் 

அக்கமுண்டாகின்றது. ஏறுவேளுயின் கட்டிகோய்க்குச் சமானத்தன்மை என 

க்கு உண்டாகின்றது. ஆகையால், குதிரை முதலியவற்றின்மீ.து ஏறும் வியவகார 

மூம் எவவாற்றானுர் துக்ச காசணமேயாம், ஹே யாஞ்ஞவற்கிய மகாமுனிவசே ! 
எங்கனம் காகமானது வீடடின் கெொக்இன்மீது உட்கார்ந்து பிரிய மற்ற சப்தங் 
களை உச்சாரணஞ் செய்கின்றதோ, ௮ங்கனம, மானத்தோடுகூடிய யான் யாவருக் 
கும் மேலாய அசனததின் மீது உட்காருகன்றேன் ; பலவகையாய பிரியமற்ற 

சப்தங்களை உச்சரிக்கின்றேன். கருத்திதுவாம் :--யான் உயர்ந்த இம்மாசனத் 

தின்மீது உட்காரா இிருபபின், மானபங்கதகால் அக்கக்தை யடைகன்றேன். 

உட்காருவேனாயின் காக சமானத்தன்மையை யடைஇன்றேன். ஆகையால், 
உயர்ந்த சிம்மாசனத்தின்மீது இருககும வியவகாசமும் எவ்வாற்றானுர் அக்க 

காசணமேயாம். ஹே யாஞ்ஞவறடிய மகா முனிவசே / எங்கனம் பற்று தலையடைய 
சர்ப்பமானது, மண்ணின்கண்ணே இராடின்ற பொன்னைக் காப்பாற்றுகன்றதோ, 

அ௮ங்கனம், தனததின் பறறுதலையடைய யான் எப்போதும் தனததைசக் காப்பாற்று 
கின்றேன். கருத்திதுவாம்:--யான் தனத்தைக காபபாற்றுவிடின், தனவியோகச் 

கால் எனக்குத் அக்க முண்டாகின்றது, தனத்தைக் காப்பாற்றுவேனாயின், சர்ப்ப 

சமானத் தன்மையுண்டாகின்றது அகையால், தனத்தைக் காபபாற்றுதல் வடி.வ 

வியவகாசமும எவ்வாற்றானும் துக்க காசணமேயாம். ஹே யாஞ்ஞவற்கிய மகா 

முூனிவசே ! எங்கனம் ஊர்ப் பன்றியானஅு தனது மனைவி மைந்தர் முதலிய குடும் 

பத்தில் ௮த்தியந்தம் பறறுதலையுடையதாய் இருக்கின்றதோ, ௮ங்கனம், யான் 

மனைவி மைஈதர் முதலிய குடுமபத்தில் ௮ததியந்கம் பற்றுதலை யுடையவனாய் 
இருக்கின்றேன். இக்காணததாலே இவ்வஞஞானியாகிய ஜனகன் எக்கஇயை 

யடைவானோ என அறிஞரின் சோகத்திற்கு விஷபமாகின்றேன். ஆசையால், 
ஹே பகவன் !/ ௮த்தியாத்மம், ௮தஇிபூதம், ௮திதெய்வம் என்னும் மூவகையாய 

அக்கங்களாகயெ மூன்று *சாகைகளை யுடையதும், ௮ஞ்ஞானவடி.வ இரும்பால் 
ஆக்கப்பட்டதும் ஆகிய இச௪சம்சாரரூப சூலத்தின்கண் அடைந்துள்ள ௮ஞ்ஞானி 
யாகிய என்னை உத்தாரணஞ் செய்யும் பொருட்டே தங்களுடைய இவ்வருகை 
ஆன்ற, ஹே பசவன் / தங்களுடைய இவ்வருகையின் பிரயோசன த்தை 

யான் ௮றிர்சவண்ணம் தங்கள் முன்னிலையில் கூறினேன். இப்போது எந்நிமித் 

தத்தால் தாங்கள் இககு வந்ததோ, அ௱ர்கிமித்தத்தைக் இருபையோடும் என் 
பொருட்டுக் கூ றவேண்டும், 8] ஹ பகவன் 7 பிரா ஹ் மணர்களின் வரவில் இருவகை 

யாய நிமித்தம் பிரசித்தமாம். ஒன்றோ, ஜனக!ரஜாவின் சபையின்கண்ணே 
சென்று, சுவர்ணச௫த கோக்களை யாம அடைவேம் என்பதாம், மற்றொன்றோ, 

ஜனகராஜாவின் சபையின்சண் சென்று, எலலாமறையவர்களோடும் ஆன் மாவின்வடி, 

வக்கை யாம் நிர்ணயம் செய்வேமாக என்பதாம். ஹே பசவன் ! இவ்விருவகை 
      

ச் சாகை--பிரிவு, 
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௫௨௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [சூறவது 

நிமித்தங்களுள் எர்கிமித்தத்தால் தாங்கள் ஈண்டு வர்துற்றதோ, ௮ர்நிமித்தத்தை 

தயையினாலே சாற்றல் வேண்டும். ஹே மைந்த / இவவண்ணம் ஜனகராஜாவானவர் 

யாஞ்ஞவற்யெ முனிவசை வினவியபோது, அம்முனிவர் இவ்வகையாய வசனத் 
தைக் கூறத் தொடங்கினர் :--ஹே ஜனகராஜாவே ? கோக்களின் ௮டைவும், ஆன் 
மாவின் நிர்ணயமும் ஆ௫ய இசண்டு நிமித்தங்களாலே யான் இங்கு வந்ததாகும். 

ஹே குழந்தாய் /! இவ்வண்ணம் தமது வருகையில் இரண்டு நிமித்தங்களையுங் கூறி, 

அம்முனிவர் மீண்டும் ஜனகராஜாவை சோக்க, இவ்வகையாய வசனத்தைச் கூறத் 

தொடங்கினர். ஹே ஜனகசாஜாவே ! இன்றுமுதல் முன்னர் முன்னர் உன்பொ 

ரூட்டு எந்த எந்த மறையவர் எந்த எந்த ஞானத்தை உபதேசஜஞ் செய் சனரோ, 
அந்த ௮ந்த ஞானத்தை யான் கேட்க விரும்புகின்ே றன், YB ஞானமானது 

ரகஸ்ய மில்லா இருக்கும் பக்ஷத்தில் என்பொருட்டு நீ கூறுவையாயின், உன்னு 

டைய ஞானத்தைக் கேட்டுப் பின்னர் யான் உன்பொருட்டு உபதேசஞ் செய்கன் 
றேன். ஹே மைஈத ! இவவாறு யாஞஞவற்கிய முனிவாானவர் ஜனகராஜாவைக் 

கேட்டபோது, ௮ந்த ஜனகராஜாவானவா முன்னா முனிவர்கள் உபதேசித்த ௮நேக 

வகையாய ஞானங்கள் யாவற்றையும் யாஞ்ஞவற்கியமுனிவரிடத்் துக் கூறத்தொடங் 
இனர், ஜனக.ராஜா கூறல் :-ஹே யாஞ்ஞவற்கிய மகா முனிவசே !/ சிலினர் என்னும் 

இருஷியின் மைர தராய ஜித்வா என்னும இருஷியானவா ௮க்கனி தேவையையே 

பிசஹ்மரூபமெனக் கூறினர் (1). சுல்பா என்னும் இருஷியின் மைர் சசாய உதங் 

கர் என்னும் இருஷியானவர் வாயு தேவதையையே பிரஹ்மரூப மெனக்கூறினர் 

(9). விருஷ்ணி வென்னும் இருஷியின் மைந்தராய வர்க்கு என்னும் இருஷியான 

வா் சூரியனையே பிரஹ்மரூப மெனக்கூறினர் (9). பாரததுவாஜ கோத்திரத்தின் 

கண்ணே உற்பத் இயாய கர்த்தபி விபிதர் என்னும் இருஷியானவர் இசைகளையே 

பிரஹ்மரூபமெனக் கூறினர் (4), ஜாபாலமின் மைந்தராய ச௪ததியகாமர் என் 

னும் இருஷியானவா e581 தேவதையையே பிரஹ்மரூபமெனக் கூறினர் 

(5). இப்போது மாணத்தையுறற விதக்தர் என்னும் சாகல்லிய இருஷியானவர் 

பிரஜாபதி தேவதையையே பிரஹ்மரூப மெனக்கூறினர் (6), ஜே மைந்த! இவ் 

வண்ணம் பூர்வம் இருஷிகளுபதேதத பிரஹ்ம சொரூபத்தை ஜனகராஜாவான 

வர் யாஞ்ஞவற்பெரிடத்துக் கூறியபோது, அம்முனிவர் ௮வ்வாசரை நோக்கிக் 

கூறத் தொடங்கினார். யாஞ்ஞுவற்கியர் கூறல் :--ஹே ஜனகராஜாவே! அக்கினி 

முதலிய தேவதைகள் சர்வ ஐகத்தின் நிர்வாகத்தையும் ஈடத் தவிப்பவர்கள், ஆகை 
யால், பிரஹ்மரூபமாய அவர்களை யுபாடித்தல் மேன்மையாம். னால், இத்துனை 

ஞானமாத்திர த்தால் மோக்ஷத் இனடை.வு உண்டாகமாட்டாது. ஹே ஜனக.ரா 

ஜாவே ! முன்னர் இருஷிகள் உன்பொருட்டு ௮க்கினி முதலிய தேவதைகளின் 
உபதேசத்தைச் செய்த.துங்கூடப் பூரணமாகச் செய்யவில்லை ) மற்றோ, ஒரு பாத 

த்தின் உபதேசத்தை உன்பொருட்டு உப2தசஞ் செய்துளார். மூன்று பாதங் 

கள் சேடித்திருக்ெறனவாதலின், ௮ந்த இருஷிகளின் உபதேசுத் தன்கண் 

குறைவுள௫. ஹே ஜனகசாஜாவே ! அம்மூன்று பாதங்களை நீ கேட்பாயாக ; ௮ 

தெய்வரூப ௮க்கனி முதற்பாதம். அத்தியாத்ம ரூபவாக்கிர்திரியம் இண்டாவ.து 

பாதம், அவ்வியாகரு தரூப ஆகாசம் மூன்றாவது பாதம். பிரஞ்ஞஜை ரான்காவ.து
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பாதம். அங்கனமே, ௮திதெய்வரூபவாயு முதற்பாதம், ௮த்தயாத்மரூப ரொண 
இர்திரியம் இரண்டாவது பாதம், ௮வவியாகிருதரூப ஆகாசம் மூன்றாவது பாதம். 

பிரியம் சான்காவது பாதம், ௮ங்கனமே, ௮இிதெய்வருப சூரியன் முதற்பா தம். 

அத்தியாக்மருப ௪க்ஷா இந்திரியம் இண்டாவதுபாதம், ௮வ்வியாஇரு தரூப 

ஆகாசம் மூன்றாவது பாதம். சத்தியம் நான்காவ௫ பாதம். அங்ஙனமே, ௮; 

தெய்வரூப இசை முதற்பாதம். ௮த்தியாத்மரூப சுரோத்திரேர்இரியம் இண்டா 

வதபாதம், sour Soy sms ஆகாசம் மூன்றாவது பாதம். அ௮சகதம் நான் 

காவது பாதம். ௮ங்ஙளமே, அதிதெய்வரூப சந்இரன் முதற்பாதம், ௮.த்தியாத்ம 
ரூபமனம் இரண்டாவதுபாதம. ௮வ்வியாகருகரூப ஆகாசம் மூன்றாவது பாதம். 
ஆரர்தம் சான்காவதுபாதம், அங்ஙனமே, ௮இதெய்வருப பிசஜாபதி முதற் பா 

தம். ஹிரு தயம் இரண்டாவது பாதம, அவ்வியாகிருதரூப ஆகாசம் மூன்றா 

வது பாதம், ஸ்.இதி நான்காவது பாதம், ஈண்டு அக்கினி முதலிய ஈன்னான்கு 
பாதங்களுள் முதற்பாதததை௪ சரதிகனெ, ஹிரண்யகர்ப்பரின் நினைவுண்டாம். 

இரண்டாவது பாதத்தைச் சிக்கின், விராட பகவானுடைய நினைவுண்டாம். 

மூன்றாவது பாகத்தைச௪ செஇிக்னெ, அந்தர்யாமியாக ஈற்வரரின் நகினைவுண் 
டாம். சான்காவது பாதத்தைச செதிககின், துரியத்தின் நினைவுண்டாம். ஹே 

மைந்த | இவவண்ணம் யாஞ்ஞவறகிய முனிவர் ஜனகராஜாவின் பொருட்டு, HS 

கினி முதலிய சான்கு பாதங்களோடு கூடிய சகுணபபிரஹ்மத்தின் உபாசனையை 

ஆறுமுறை கூறினர். ஜனகராஜாவும் ஆறுமுறை யாஞ்ஞவறகயரை நோக்கி, இவ 

வகையாய வசனத்தைக்கூறினர். ௮தாவது, ஹே பகவன் !/ யானைகளுக்குச் சமா 

னமாடகிய இரிஷபங்களோடுகூடிய யெளவன அ௮வஸ்தையையுடைய ஆயிரங்கோக் 

களைக் குரு தகஷணையாகத் தங்கள் பொருட்செ சமாபபிக்கின்றேன். தாங்கள் 

அ௮க்கோக்களை ஏற்றுக் கொள்ளவேண்டும். ஹே மைந்த! இவ்வண்ணம் ஜனக 

ராஜாவின் வசனத்தை ஆறு முறைகேட்டு, ௮ந்௧க யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரும் ஜனக 
ராஜாவின் பொருட்டு, இவ்வகையாய வசனத்தை ஆறு முறைகூறினர். ஹே ஜனக 

சாஜாவே ! எ.துவரை சடன் இருதார்த்தனாகவில்லை?யா, அதுவரை குருதக்ஷணை 

கவசத்தகு இயாகமாட்டாது. இவ்வகையாய உப2தசததை எனக்கு எந்தந்தையான 

வர் செய்யவிலலை. ஆகையால், எதுவசை உனக்கு ஆதிம சாக்ஷ£த்கார அடைவு 

உண்டாகவில்லையோ, அதுவரை யான் நின்பானின்றும் குருதகஷணையைக் சவ 

றேன், இது கூறியதால் யாஞனஞவற்கிய முனிவர் ஜனகசாஜாவுக்கு இப்பொருளை 

உணர்த்தி வைத்தனர். ௮க்னி முதலிய கான்கு பாதங்களோடுகூடிய சகுணப் பிர 

ஹ்ம உபாசனை மாத்தரத்தால் சடன் இருதார்த்தனாகான் ) மற்றோ, நிர்க்குணப் 

பிரஹ்மத்தின் ௮பரோக்ஷ ஞானத்தால் டன் கிருதார்.த்தனாஇன்றான். அந்த நிர்க் 

குணப் பிரஹ்மத்தின் சாதா த்காரமம் இதுவரை நினக்கு உண்டாகவில்லை என்பதாம், 
ஹே மைந்த / இவவகையாய வசன த்தை யாஞ்ஞவற்கெய முனிவர் ஜனக. ராஜாவின் 

பொருட்டுக் கூறியபோது, ௮ர்த ஜனகராஜாவானவர் யாஞ்ஞவற்யெ முனிவசை 

லோபமற்றவசாய்ச் கண்டு, ௮.த்இியந்தம் ஆச்சரியத்தை யடைர் தனர், எவ்வஸ்.ு 
வின் ஞானத்தால் டேன் இருதார்த்தனுவ?னோ, ௮வவஸ்துவை அறியவேண்டு



௫௨௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆறவது 

மென்னு மிச்சையையுடைய ௮ர்த ஜனகசாஜாவானவர் தமது சம்மாசன் த்தைப் 
பரித்தியாகம் செய்து பூமியின்கண் இருந்தனர். யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரை தண் 

டம்போல ஈமஸ்கரித்து, இவவகையாய வசனத்தைக் கூறத்தொடங்கனர். ஜனக 

சாஜா கூறல் :--ஹே யாஞஞவற்கிய மகா முனிவசே ? தங்களுக்கு எனது 5% 

தங்கோடி ஈமஸ்காரங்களைச் சமர்ப்பிக்கன்றேன். ஹே பகவன் / ஒரு குருடனா 

னவன் மகா வனத்தின்கண்ணே அடைந்து ௮ேேக அக்கங்களை யனுபவித்துக் 

கொண்டிருக்குங்கால், ௮க்குருடன் அக்கப்படு தலைக் கண்ணுற்ற ஒரு தயாளுவான 

வன்மார்க்கக்தை உப2த௫ித் அ, அக்குருடனை வன த்இினின்றும் வெளிப்படுத்தியது 

போல, சம்சாசரூப மகா வனததின்கண் ௮ஞ்ஞானியாகயே யான் அடைந்து, ௮கேக 

வகையாய துக்கங்களை யனுபவிக்கின்றேன். தங்களுடைய தயாளு சுபாவத்தைக் 

கண்டு, இச்சமசாரரூப வனத்இினின்றும வெளிக்களம்பும் மார்க்கத்தைத் தங்கள் 

பால் யான் வினவுகின்றேன். தாங்கள கிருபை செய்து, அமமார்க்கத்தை உப 

தேசிக்கவண்டும். இப்போது சம்சாசததின்கண் வன சமானத் தன்மையை 

விளம்புகின்றேன், ஹே பகவன் ''உலகப் பிரசித்த வனமானது, பயத்தை யுண் 

டாக்கத்தக்க சாபபங்களோடு கூடியிருக்கும், ௮கேகங் குழிகளோடு கூடியிரு 
கும். அரேகம் குள்ள ஈரிகளோடு கூடியிருககும். அகம் சம்மசப்தங்களால் 

நிறைநதிருக்கும், அக்கினியால் வெந்திருக்கும். ௮ ure, இச்சமசாரரூப வன 

மும் காமரூப சர்ப்பங்களோடு கூடியிருக்கும். காரிகளாகிய பெரும் குழிகளோடு 

கூடியிருக்கும். நேத்திராதி இர்திரியரூப குள்ளஈரிகளோடு கூடியிருக்கும, ௮கங 

காரரூப சிம்ம சப்த௩களால் நிறைந்திருக்கும, குசா தரூப ௮க்னியாலவெந்த சத 

தரூபப் பூமியும், வெத நற்குணமா௫ய மாமும உடையதாகவிருக்கும ஹே பக 

am! ena பாசத்த வனத்தின்சண் வேடனானவன் நாய்களோடு வில்லமபுகளைக் 

கைக் கொண்டு சென்று காய்களாலும், வில்லம்புகளாலும் மான்களைக் கொல்வன். 

௮துபோல, இசசம்சாரரூப வன த்தின்கண் காலனாயெ வேடன் மனமாகிய நாயைக் 

கைக் கொண்டு கணம் லவமழூதலிய காலரூப விலலினகண்ணே பூட்டிய ஜரை வியா 

இகளாூய பாணங்களின் சஈதானங்களால, என்போன் ற ஜீவரூப மான்களைக கொல் 

௮௫ன்றனன். ஆசையால, ஹே பகவன் / அதக் காலரூப வேடனானவன் ஜரை 

கோய் முதலிய பாணங்களோடு என்னெ திரில வரும முன்னசே, எனக்கு மார்க்கத் 

இன் உபதேசத்தைத் தாங்கள் விரைவாகக் கூறவேண்டும். தாமஇக்க இது கால 

மல்லவாம். ஹே மைந்த! இவ்வண்ணம் ஜனகராஜாவானவர் தீன.சாய் யாஞஞவற்கிய 
மகாமுனிவருடைய சந்நிதியில் பிராத்தனை செய்தபோது, ௮ந்த யாஞஞவற்யெ 

முனிவர் ஜனகாஜாவின் ௮இகாரத்தைப் பரீக்ஷைசெய்யும் பொருட்டு, இவ்வகை 

யாய வசன ததைக் கூறத்தொடங்கனெர். யாஞ்ஞவறகிய முனிவர் கூறல்:-- ஹே 
ஜனகராஜாவே ! நீ என்னிடத்தில் மார்க்கத்தைக் கேட்டனை, உன்னுடைய ௮பிப் 

பிராயத்திற்கு விஷயமாய அடையத்தக்க பதார்த்தத்தை ௮றியாமல் என்னால் Hs 

மார்க்கத்தைக் கூறமுடியாது, ஆகையால், நீ முதலில் அடையத்தக்க பதார்த் 

தத்தைக் கூறுஇ, பின்னர் பான் ௮தன்மாக்கத்தை உன்பொருட்டு உபதே?க் 

கின்றேன். ஈண்டு, வழி ஈடப்பதால் அடையத்தக்க சொமம் முதலியன ௮டை 

யத்தக்கனவாம. ஜே ஜனகராஜாவே ? உலூன்கண் எப்புருஷன் தா£தேசத்



அத்தியாமம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட ௫௨ட 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். Sos 

இன்கண்ணே செல்லுகின்றனனோ, அ௮பபுருஷன் பிருஇவி மார்க்கத்தின் கண்ணே 

தேரையும், குதிரை முகலியவற்றையுங் கொண்டு செல்வன். எப்புருஷன் ஜல 
மார்க்கக்தின்கண்ணே செல்லுவனோ, அப்புருஷன் ஒடத்தைக்கொண்டு செல் 

வன். அதுபோல, நீயும் பிரஞ்ஞை, பிரியம், சத்தியம், mesg, gong, 
ஸ்.இதி என்லும் ஆறு ராமங்களோடுகூடிய ௮க்ூனி, வாயு, சூரியன், இக்ரு, ௪ 

தரன், பிரஜாபதி என்னும ஆறு? தவகைகளையும பிரஹ்மரூபமாய் உபாசனை செய் 

goon. அ௮டும்சை, ௪ததியம் முதலிய தெய்வ சம்பத்துக்களாய குணங்க 

ளோடு நீ கூடியவனாதலின், தேவதையைப்போல சர்வலோகராலும் பூஜிக்க 

யோக்கயனா யிருக்கின்றாய், வேதங்களின் பூர்வ காண்டத்தையும் நீ ws Bu 

யனஞ் செய்தவனாயிருக்கின்றாப். ௮ரேச இருஷிகளிடக்இருஈ௮ உபாசனைகளின் 

ரகசியத்தையும் அறிந்திருக்கின்றாப். சர்வலோகத்தின் கண்ணும் நினஅபுத்தி 
மானாக் தன்மையும் பிரசித்கமாயிருககின்றது. கையால, ஹே ஜனகராஜாவே ! 

இசசரீரததைப் பரித்தியாகஞசெய்து, ௮ஈதக் கரும உபாசனைவடிவ சாதனங் 

களால் நீ எந்த ஸ்தானத்தை அடைவாயோ, ௮வ்வடையத்தக்க ஸ்தானத்தை 

அறிஈதிருபபாயேயாயின் என் பொருட்டுக் கூறுதி. பினனர் யான் உன்பொருட்டு 

அவ்வடையததகக ஸ்தானத்தின மாக்கததை உபதேசஜஞ் செய்கின்றேன். ஹே 

ஜனகராஜாவே / ௮டையத்தககனவாய வி£தக தேகம், கோசல தேசம், குருதே 

சம, பாஞ்சால தேசம் என்பன முதலிய தேசஙகளை அறியாமல, எப்புருஷன் வேறு 

வழிப்போக்கனுக்கு இமமாராககம வி2தக தேசத்தை யடைவிககும ) இகநெறி 

கோசல தேசத்தை படைவிக்கும ; இவ்வழி குரு கேசத்தை படைவிக்கும் ) இப் 

பாகைபாஞ்சால தேசத்தை யடைவிககும ) எனகஇசைமாதஇசத்தால் மார்க்க உப 

தேசஞ் செய்வ?னோ. அபபுருவன் ௮மமார்கக உபதேசத்தை௪ செய்வானாயிலும், 

செய்யாதவனே யாவன், அதுபோல, ௮டையததகக ஸ்தானத்தை அறியா 

மல் மார்க்கத்தை உபதேரிததல எனக்கு கிஷ்பலமாய்ப் போகாமலிருக்க வேண்டு 

மாதலின், ஹே ஜனகராஜாவே! சிதத சுத்திவாயிலாய்க் கரும உபாசனைவடிவ காத 

னஙகளால் அடையத்தக்க ஸ்கானததை நீ முதலில் என்பொருடடுக் கூறுதி, 

பின்னர் யான் உன்பொருட்டு ௮வவடையத்தகக ஸ்தானகதின் மாக்கத்தை உப 

தேக்கின்றேன். ஹே குழந்தாய் ! ஜனகராஜாவின் பொருட்டு யாஞ்ஞவற்கெ 

முனிவர் மேல் வினவியதன் கருத்து இஃதாம் :--இர்த ஜனகராஜாவானவன் ௮வ் 

வடையத்தக்க ஸ்தான த்தை அறிந்து, குதர்க்கமாய் என்பால் வினவின் இச்சனக 

ராஜா சரத்தையுடையவனாகான். கையால, பிரஹ்ம வித்தையை உபதேசிக்கத் 

தகுந்த அ௮.திகாரியுமாகான். இரத ஜனகராஜாவானவன் அவ்வடையத்தக்க 

ஸ்தானத்ைத யறியாதவனாப் என்னிடத்தில் வினவுவானாயின் சிரத்தையுடையவனா 
வன். ஆகையால், பிரஹ்ம வித்தைதகு அதிகாரியுமாவன். இக்கருத்தால் 

அந்த யாஞ்ஞவற்பெ முனிவர் ஜனகராஜாவின் ௮இிகா.ர.ச்தைப் பரீக்ை செய்யும் 

பொருட்டு, ஜனக. ராஜாவின்பால் இங்கனம் வினவினர். ஹே குழர்தாய் ! இவ்வண் 

ணம் யாஞ்ஞவற்கே முனிவரானவர் ஜனகராஜாவின்பால் கேட்டபோது, அந்த 

ஜனகராஜாவானவர் யாஞ்ஞயவறயே முனிவரிடத்தே இவ்வண்ணம் விண்ண்ப்
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பித்தனர். ஜனகராஜா கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞயவற்கய மகா மூனிவசே ! என; 
கும் அந்நிய புருஷர்கட்கும் கருமம், உபாசனை முதலிய சாதனங்களால் அடைய, 
தக்க ஸ்தானத்தை யான் ௮றிந்திலேன், ஹே பகவன் !/ இம்ம சர்ப்பாதிகளோ( 

கூடிய வனத்தின்சண் ஒரு அயல் நாட்டானாகய குருடன் வர. அ௮கப்பட்டுக்கொ௭ 
ளின், ௮வன் விருத்த ௮வஸ்தையோடு கூடினவனாயிருப்பின், மேலும் பசிதாகா£ 

நானாவகையாய வியாதிகளால் தனது தேசத்தையும் மறக் திருப்பவனாயின், ௮.த்த 

கையகுருடன் ௮த்தேசத்தின் மார்க்கச்தையறிந்த ஒரு சயாளு புருஷன்பால் மா! 

ச்கத்தைச் கேட்பதேபோல, ஹே முளீஸ்வாசே ! யானும் ௮டையத்தக்க ஸ்தான 
த்தை யறியாது, ௮ர்த ஸ்சானத்தின் மார்க்கக்தைத் தங்கள்பால் கேட்கின்றேன் 

இப்போது தனதஞ்ஞானத்தை ஜனகராஜாவானவர் 'கிரூபணஞ் செய்கின்றார் 

ஹே பகவன் ! சமுத்திரத்தினின்.றும் உப்புக்கட்டி. வருவதுபோல, எந்த ஸ்தானத் 

இனின்றும் யான் வர்தேனோ, ௮ந்த ஸ்தானத்தையும் யானறிர் திலேனாயின், ௮டை 

யத்தக்க ஸ்தானத்தை யான் எங்கன மறிவேன். ஹே பசவன் !! இறந்தகால, 

நிகழ்கால, எ திர்காலங்களிலுள்ள மூவகைப் பதார்த்தங்களையும் ஆன்மாவின் யாதா 

வ ஒரு தர்மங்கொண்டு யானறி௫ன்றேனா, ௮ல்லத, ஆன்மாவின் சொருபத்தால் 

யானறிகின்றேனா என்னும் பொருளையும் யானறிஈஇலேனாயின், அடையத்தக்க 

ஸ்தானத்தை யான் எங்கன மறிவேன். ஹே பகவன் /! எனஅ சொருபம் யாது 

என்னும் ௮ர்தீதத்கையும் யானறிர்திலேனாயின், அடையத் தக்கஸ் தானத்தை யான் 

எங்கனம் அறிதல் கூடும். ஹே பகவன் ! இரவும் பகலும் யான் சுகதுக்கங்களைப் 

போகிக்கின்றேன், னால், ௮ச்சுக அக்கங்கட்கு யா காரணம் என்னும் பொரு 

சாயும் யானறிகன்றிலேனாயின், ௮டையத்தக்க ஸ்தானத்தை யான் எவ்வாறறி 

(வன், ஹே பகவன் / பால்யாவஸ்தை முதலாய் இவரை சர்வ ௮வஸ்தைகளி 
௮ம் துக்கம் ஒன்றையே யான் அ௮னுபவிக்கின்றேன். ஆனால், அந்தக் துக்க 

போக்தாவையும், அந்தத் துக்க காரணங்களையும், ௮ந்தத் துக்க விசேவஷசொரூபத 
தையும் யான் சிறிது மாத்திரையும் ௮றிஈஇலேன். ஹே பகவன் / வாயுவால் சுழற் 

றப்பட்ட பதங்கமானது மகா ௮க்கினியின்கண் வீழும், ௮ப்பதங்கம் எதுவரை 

நாசத்தை யடையவில்லையோ, ௮துவசை தனதான்மாவையும், ௮ந்கியத்தையும், 

துக்க காரணங்களையும், மற்றைய வேறு பதார்த்தங்களையும் ௮து ௮னுபவியாது ) 
மற்றோ, அக்கம் ஒன்றையே ௮து அனுபவிக்கும். அதுபோல, கருமரூப வாயுவின் 

வயத்தால் இச்சம்சாரரூப ௮க்னியின்கண் அடைந்த யான் எனதான்மாவையும், 
துக்க காரணங்களையும், மற்றைய எப்பதார்த்தங்களையு மறின்றிலேன். சேவலம் 
துக்கம் ஒன்றையே யான் நிரந்தரம் ௮னுபவிக்கன்றேன். ஹே பகவன் ! இத 

தகைய மூடபு த்தியையுடைய நான் கரும உபாசனைகளால் அடையத்தக்க ஸ்தான 
ததை எங்கனம் ௮றிவேன். ஹே பகவன் .! உலூன்கண்ணே எப்புருஷன் ௮டை 

யத்தக்க சொமாஇகளை ௮றிகின்றானோ, அ௮ப்புருஷன் ௮ந்தக் சொமத்தின் மார்க்கத் 
தைய மறிகின்றான். அதுபோல, யான் கரும உபாசனைவடிவ சாதனங்களால் 

அடையத்தக்க ஸ்தானத்தை யறிவனேயாயின், ௮வ்வடையத்தக்க ஸ்சானத்தின் 

மார்க்கத்தைத் தங்களிடத்தே யான் வினவேன். அனால், ௮வ்வடையத்தக்க ஸ்தா 

னத்தை யான் அறிந்திலேன். இக்காணத்சானே அடையத்தக்க ஸ்தானத்தை
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அறியும் பொருட்டு, தங்களிடத்தே மார்க்கத்தை யான் கினவினேன். ஹே பக 

வன் 1 அதிகாரிகளால் அடையத்தக்க ஸ்தானமானஅ; அறியத்தகா.ததென்பத 
ஓர் ஆச்சரியம் அன்றாம். ஏனெனின், இச்சவன் இத்தால சரீ ரத் இனின்றும் 
வெளிப்போந்தவுடன், யா.து சொரூபத்தை யுடையவளாயிருப்பன் ? எவ்வண்ணம் 

பரலோகத்இறகுச் செல்வன் ? எப்பலத்தை யாண்டு போடப்பன் என்னும் இவ்வகை 

யாய-பொருளையும் எவரும் அறிகின்றிலசாயின், ௮இகாரிகளால் அடையத்தக்க 
ஸ்தான,க்தை யானறிக்திலன் என்பதன்கண் யாதொரு சசரியமுமின்றாம். 
ஆகையால், ஹே பகவன் ! கரும உபாசனை முதலிய சாகனங்களாலடையத்தக்க 

ஸ்தானத்தை யானறிகன்றிலேன். இதனாற்ரான் ௮வ்வடையத்தக்க ஸ்தானத் 

இன் மார்க்கத்தைத் தங்களிடத்தில் யான் வினவினேன். தாங்கள் கிருபை 
யோடும், ௮வவடையச்தக்க ஸ்தானத்தையும், அதன் மார்க்கத்தையும் என் 

பொருட்டு உபதேசிக்கவேண்டும். ஹே மைந்த இவ்வகையாய வினுவை ஜனக 

சாஜாவானவர் யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரிடத்தே வினவியதும், ௮ம்முனிவசானவர் 

ஜனகராஜாவை பிரஹ்மவித்தையின் ௮இகாரி யெனவறிந்து கூறத்தொட௩டுனார். 

யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் கூறல் :--ஹே ஜனகராஜாவே! ௮இகாரியானவன் 

கருமம், உபாசனை முதலிய சாதனங்களால் சித்தசுத்தி வாயிலாய் எவவடையத் 

தக்க ஸ்தானத்தை அடைவனோ, அதனை நின்பொருட்டு யான் உபதே௫க்கின் 

றேன். ௮வ்வடையத்தக்க ஸ்தானத்தின் ஞானத்தால் உனது பயம் யாவும் நீங் 

கும். ஜே ஜனகராஜாவே ! கருமம், உபாசனை முதலிய சாதனங்களால் ர எந்த 

ஸ்தானத்தை யடைவாய் என, யான் முன்னர் உன்னை வினவினேன். sala ey 
விஞாதற்குக் காரணமிதுவாம் :--உல௫ன்கண்ணே வா.இகளின் வினாக்களிருவகை த் 

தாம். ஒன்றோ, பிரதிபாதனஞ் செய்தற்குத் தகுதியாய வஸ்துவை ௮றியாது 

வாஇ விஞதைலாம். மற்றொன்றோ, *பிரஇபா கனஞ் செய்தற்குச் தகுதியாய வஸ் 

அதவையறிக்து வாதி வினாதலாம். அவற்றுள், இ£ண்டாவதும் இருவகைத்தாம். 

ஒன்றோ, வஸ்அவின் உண்மை யுணர்ச்சி வாயிலாய் வாதி வினாதலாம். மற் 

ஜொன்றோ, வஸ்துவின் இன்மையுணர்ச்சி வாயிலாய் வாதி வினாகலாம். ஆண்டு, 

வாதியின் ஞானவிஷயமாய பதார்த்தமும, ௮ங்கனமே, பிசதிவாதியின் ஞான 

விஷயமாய பதார்ததமும ஆய இரண்டின் சமான த்தன்மையின் நிர்ணயம் வஸ்து 

வின் மெய்ஞ்ஞானவாயிலாய் வினாவின் பலமாம். 88யஈ இரிபுகளின் நீக்கம் வஸ்.துவின் 

பொய்ஞ்ஞான பூர்வகமாய் வினாவின் பலமாம், ௮வ்வஸ்துவின் உண்மை உணர்ச்சி 

வாயிலாய வினாவும் இருவகைத்தாம். ஒன்றோ, தன புத்தியின் நிர்மலத் தன் 

மையை யறிவிக்கும்பொருட்டு வாதி வினாதலாம், மற்றொன்றோ, பிச திவா தியின் 

மத நிர்மலத் தன்மையை யறியும்பொருட்டு வாதி வினாதலாம. ஹே ஜனக 

ராஜாவே! இவ்வண்ணம் வஸ்துவின் ஞானவாயிலாய விஞுக்கள் ௮3௪ விதமான 
வேற்றுமைகளை யடையும், அவற்றுள், எவ?னனும் ஒருவா அடையத்தக்க 

ஸ்தானத்தை யறிர்து, ௮தன் மார்க்கக்தை வினவுவானாயின், ௮வ்வா இக்கு மதி 

மானானவன் அடையத்தக்க ஸ்தானத்தை யறிர்தே ௮தன் மார்க்கச்தை உபதே 
  

ச பிரதிபாசனம௧க. றுதல்.
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சிப்பன், அடையத்தக்க ஸ்தானத்தை யறியாது எம்மதிமானும் ௮தின் மார்க் 
கத்தை உபதேசியான். ஹே ஜனகராஜாவே ! எப்புருவன் ௮டையச்தக்க ஸ்தா 

னத்தையறியாது ௮தன் மார்க்கத்தை வினவுகன் றனனோ, ௮ர்தச் சரத்தையுடைய 

புருஷனுக்கு மதிமானாகிய தயாளுவானவன் அடையத்தக்க ஸ்தானத்தையும், 

அதன் மார்க்கச்தையும் உபதேசஞ் செய்வன், கேவலம் மார்க்க மாத்தாத்தை 
உபதே௫ியான். அதுபோல, நீயும் ௮டையத்தக்க ஸ்தானத்தை யறியாது என் 

பால் மார்க்கத்தை வினவுகின்றமையின், சரத்தையுடைய உன்பொருட்டு யான் 

முதலில் அடையத்தக்க ஸ்தானத்தின் உபதேசத்தைச் செய்கின்றேன். ௮வவடை 

யத்சக்க ஸ்தானத்தில் சித்தத்தின் ஒருமுகக்தன்மையே அதன் மார்க்கமாம், 

ஆகையால், ஹே ஜனகராஜாவே! ட 8யேமற்றவனாய் மனத்தைச் சாவதானப்படுத் 

திக்கொண்டு, ௮வ்வடையத்தக்க ஸ்கானத்தைக் கேட்டி, ஹே மைந்த! இவ்வகை 

யாய வசனத்தை யாஞ்ஞவறகியமுனிவர் ஜனக.ராஜாவை நோக்கிக் கூறியபோது, 

௮ர்த ஜனக. ராஜாவானவர் மிகவும் அ௮கம௫ழ்வடைந்து விண்ணப்பிக்கலாயினர், 

ஹே ஆிரியோத்தமசே ! தாங்கள் தயைசெய்து என்பொருட்டு அடையத்தக்க 

ஸ்தானத்தை உபதேசஞ் செய்விர்களாயின், யான் சாவதானமாய் இருநது 

கேட்க முன்னிற்கின்றேன். ஹே மைகத.? ஜனகராஜாவானவர் இவவண்ணம 
கூறவே, யாஞ்ஞவற்கயே முனிவ.சானவர் ௮வர்பொருட்டு உபதேடக்கச் தொடங்க 

னர். யாஞ்ஞவற்கிய முனிவா கூறல் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே ? சூரியபகவானான 

வர், ௭ஈத ஞானத்தை என்பொருடடு உபசேசஞ்செய்கனசோ, ௮௩௪ ஞானத்தை 

யான் உன்பொருட்டு உபதேசிக்கின்றேன். நீ சாவதானமாய்க் கேட்பாயாக, 

HES COMMAS அதம சாக்ஷா£த்காரத்தின் காரணமாம். மகம் முதலிய 

ப௫ூரங்க சாதனங்களாலும், விவேகம் முதலிய ௮ர்தரங்க சாகனங்களாலும் ௮டை 

Ub FES STL. 

இப்போது துரியவடிவ சுத்தப் பிரஹ்மத்தை யுணர்த்தும் பொருட்டு ரனவு 

கனவு, அயில் என்னும் மூன்று ௮வஸ்தைகளின் அ௮பிமானிகளாய விசுவன் 

தைஜசன், பிராஞ்ஞன் என்பவரின் சொரளுபங்களைக் காண்பிப்பாம். ௮வற்றுள் 

முதலாவதாய வைசுவானரவடிவ விசுவனுடைய சொரூபத்தை நிருபிப்பாம் :-- 

ஹே ஜனகராஜாவே.! அ௮விச்தையால் தேகாதிகளோடு தாதான்மிய #6 Gun 

சத்தை யடைக்த இப்பாமான்மதேவர் எக்கால் நேச்இசாதி இந் இரியங்களால் உ௱ 

வம் மு.சலிய விஷயங்களைக் கவருவரோ, ௮க்கால் இவர் ஈனா ௮வஸ்தையையுடை 

யவசாவர். ௮அச்ஈனாவஸ்தையின்கண் இப்பசமான்மதேவர் இசண்டு வடி.வங்களாம 

இருப்பர். அவற்றுள், போக்தாவாய இர் இரரூபமாய்த் தகதிண நேத்திர த்தி 

இருப்பர். போக்கியமாகிய இர்இராணிரூபமாய் வாமநேத்திரத்தில் இருப்பா 

இவ்வண்ணம் வைசுவானா உபாசகன் விசுவாத்மாவை இர்இர இச்தஇிசாணி ரூட 

மாய்த் தியானஞ்செய்தல் வேண்டும். இப்போது அ௮ன்மாவின்கண் இந். இரரூப/ 

தன்மையை நிரூபிப்பாம் வத ஹ ஜனகராஜாவே! இவ்வான்ம தேவர் ஆகாசாதீ 

பூத பெள திகப பிரபிஞ்ச த்தை உண்டாக்க, ௮தனை இர் இரருபத்தால் பார்த்தனர் 

இக்காரணத்தால் இப்பரமான்ம தேவர் இதந்த நாமத்தால் கூற யோக்கியராம 

னும், பரோக்ஷப் பிரியர்களாய ௮க்னெிமுதலிய தேவதைகள் !*இதந்திரர்” என்னு!
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௮பசோக்ஷ காமத்தால் ௮ப்பாமான்ம தேவரைக்கூறவில்லை ; oC, Os Are eres 

னும் பசோக்ஷ நாமத்தால் ௮௬2 அக்கினி முதலிய தேவதைகள் பசமான்ம தேவ 

சைக் கூறினர். இவவாகந்த சொரூபராய பரமான்ம தேவர் ஸ்வப்பிரகாச சொரூப 

சா.தலின் இந்த” என்னும் காமத்தால் கூற யோக்கியசாயினும், பரோக்ஷப்பிரியா 

சளாய ௮ச்௫னி முதலிய தேவதைகள் “is” என்னும ௮பசோக்ஷ காமத்தால் 

ஆன் மதேவரைக் கூறவில்லை ; மறறோ, இந்திரர்” என்னும் பசோக்ஷ நாமத்தால் 

ஆன்ம தேவரைக் கூறினர். இபயபோது இபபொருளையே வெளிப்படையாக்கும் 

பொருட்டு, மு.கலில் ஆன்மாவின்கண் பிரகாசரூபச் தன்மையைக்காண்பிப்பாம்:....- 

ஹே ஜனகராஜாவே.! இவவாஈஈதசொரூப ஆன்மாவின் பிரகாசத்சானே இவ் 

வெல்லாச் சராசாவடிவ உலகும பிரதீதியாகின்றது, இவ்வாகஈத சொரூப ஆன்மா 

வைச் சூரியனும், சகஇரனும பிரகாசியா. ஈகஷதஇர கணங்களும, அக்கினியும், 

ஞானேரஈதிரியமும், கருமேக திரியமும், மனமும், சபதமும் இவவான்மாவைப் பிர 

காசியா, கடபடாதி பதார்த்தங்களைப் பிரகாடுபபிக்கும் தீபர்தை அப்பதார்ச் 

தங்கள் பிரகாசியா ததேபோல, சூரிய ௪ஈஇ.சா முகலியவர்களைப பிரகாடிப்பிக்கும் 

ஆன்மாவை அவர் பிரகாசியார். மற்றோ, கனு பிரசாசத்தாலை இவ்வான்மாப் 

பிரகாசிக்கும். இககாரணத்தாலே ௮றிஞா இவ்வான்மாவை ஸ்வப்பிசகாசம் எனக் 

கூறினர். எப்பிரகாசம தனது பிரகாசத்தின்சண்ணும, ௮ககிய பதார்த் தங்களின் 

பிரகாசத்தின்கண்ணும வேளோ பிரகாசத்தை யமீபக்ஷியாதோ, அது *ஸ்வப் 

Garson” ௮த்தகைய ஸ்வபபிரகாச ஆகமா :* இந்த” என்னும் ௮பரோக்£ 

நாமத்தாலே கூற யோக்கயெமாயினும், ௮க்னி முதலிய சாத்துவிக தேவதைகள் 

இவ்வான்மாவை இந்த” என்னும் ௮பசராக்ஷ காமத்தால் கூறவிலலை, மற்றோ, 

: இந்திரா ” என்னும் பரோக்ஷ நாமத்தாலே ஆன்மாவைக் கூறினர். ஏனெனின், 

இம்மனுஷிய லோகத்தின்கண்ணும், சாச துவிகப் புருஷா தாமத புருஷரைப் 

போலத் தமது குரு, தாய், ததை முதலிய பெரியோர் என்னுமிவர் தம் சாகதாத் 

தான தேவதத்தாதி காமஙகளைக கூறுகினஇிலா. மறறோ, ஆசிரியா முதலிய 
பசோக்ஷராமத்தால் ௮ஈதசசா ததுவிகப் புருஷா விவகரிபபர், இவ்வுலகின்கண்ணே 

சாத்துவிக இயற்கையுடைய ஸ்திரீகள் தமது நாயகா, மாமனார் முதலிய பெரியோர் 

தம் சாக்ஷாத்தான தேவதததா தி நாமங்களை உசசரித.இலர். மற்2ரோ, “* ஸ்வாமி ” 

என்பது முதலிய பரோக்ஷ காமங்களால ௮ஈத௪ சாததுவிக ஸ்இரீகள் விவகரிப் 

பா. DG BF சாத்துவிகப் புருஷரின் தாய், ததை, ஆசிரியர்கள து சாகத் 

தான தேவதத்தாஇ நாமங்களை வேறொரு புருஷன உசசாரணஞ்செய்யின், ௮பபுரு 

ஷன் மீதும் ௮சசாத்துவிக புருஷா (2காபமுடையவராவர், ஹே ஜன கராஜாவே / 

மனுஷிய லோகத்திலுளள சாத்.அவிகப் புருஷருக்கும தாய், தரதை, குரு முதலி 
யோர்களின் பசோக்ஷ நாமமே பிரியமாகுமாயின், பசம சாத்துவிகர்களாய ௮௧ 

இனி முதலிய தேவதைகட்கு ஆன்மாவின் பசோக்ஷ நாமமே பிரியமாம், என்பதின் 

கண் யாது ஆச்சரியமுளது.! இககாசணத்தால் பசோக்ஷப பிரியர்களாய அவ்வக் 

இனி முதலான தேவதைகள் இவ்வாகந்தசொரூப ஆன்மாவை *'இதந்திர” “இந்த” 

cer gud gusta காமங்களால் கூறவில்லை. மற்றோ *: இந்திரர்” என்னும் 
67 ‘



௫௩0 ப்ரீ அத்மபுராணம், (ஆற்வது 

பரோக்ஷ நாமத்தால் கூறினார்கள். ஹே ஜனகராஜாவே ! இத்தகைய 4 இந்திரர் '? 

எனப்பெயர் வாய்ந்த பாமான்மதேவர் ஈனாவஸ்தையின்கண் வாக்கு மூ. தலிய இந் 

இரியங்களைச் தமததீனப்படுத்தி தகதிண நேத்த£த்திலிருப்பர், இப்போது, இ 

இரர் என்னும் பாமான்மாவின்கண் பிரசித்த தேவராஜாவாடப இரதிராது சமானத 

தன்மையைக் காண்பிப்பாம :-- ஹே ஜனசமாஜாவே. லோகப்பிரடத்த இந்திரா 

சுவர்க்கத்தின்கண :* வைஜயரந்தம் ” எனப பெயரிய கிருகததின்கண் இருப்பா. 

தேவதைகள் அர்பபிக்கும் ரானுவகையாய போகககளைப் போட௫ுப்பர். ௮ துபோல, 

இப்பசமான்மாவும நனாவஸ்தையின்கண் தக்ஷிண கேததிரூப இருகத்தில் வக 

கும். ௮க்கனி முதலிய தேவதைகள் அர்பபிக்கும் ரூப ரசாஇி சரானாவசையாய 

விஷயங்களைப் போ௫ுக்கும். ஹே ஜனகராஜாவே ! “வைஜயந்தம்'' என்னும் வீட்டி. 

லுள்ள தேவதைகளின் சபையிலிராகின்ற இக்இரசது மனைவியாகிய இஈஇராணி 

யானவள் **வைஜயந்தம்'” என்னும் வீட்டின்சண் இராள்; மற்றோ, HUM 19. DHE 

சமீபமாய மற்றொரு வீட்டில ௮வ்விஈ ராணியானவள் இருபபள். ௮வ்விர் இராணி 

யும் இஈதரருக்குச௪ சமானமாகவே சமபகதுடைபவளாவள். ௮,தயபோல, ஈனாவஸ் 

தையின்கண் தக்ஷிண நேத்இரததின்கண் இராகின்ற பாமான்மரூ... இந்திராது மனை 

வியாகய இர்திசாணியானவள் வாம நேத்இரத்தின்கண் இருபபள், ஈனாவஸ்தை 

யின்கண் பலவகையாய ஸ்.தூலபோகங்களைபை போகிககும பரமான்மரூப இ௫இர 

ராகிய பர்த்தாவோடு கானாவகையாய் அவ்விஈதராணியானவள் வி£சஷமாய் 

விளஙகிக்கொண்டிருப்பள். இக்காரணத்தால அ௮றிஞாகள் அவ்விஈதிராணியை 

“விராட்” என்னும நாமகதால ௮ழைக்கினறனா. அல்லது, தக்ஷிண நேததிரத 

இன்கண் இசாநின்ற இரதிரராகிய புருஷா வாக்கு முசலிய பதது இக்திரியங்கட் 

கும் ௮திஷ்டாதாவாம். அதுபோல, வாம கேத்திர ததின்கண் இராநின்ற இந்தி 

ராணியும், வாக்கு முதலிய பத்இர்இரியங்கட்கும அதிஷ்டாதாவாம, இக்காச 

ணத்தாலே ௮றிஞர் ௮வ்விரநதிராணியை “விராட்” சாமத்தால அழைக்கின்றனர். 

கருத்திதுவாம் :--பதது அ௮க்ஷரங்களையுடைய யாகொரு சதம் உளதோ, ௮.து 

“விராட்” எனபபடும. இவ்விந்இராணியும் வாக்கு முதலிய பத்தி தரியங்களோடு 

தாதாத்மிய சம்பந்தப்பட்டுப் பத்து வகையாவள், ஆதலின், மதிமான்கள் லவ்லிகர் 

இசாணியை விசாட்டென்னும் காமத்தாலழைகூன்றனர். அல்லது **அன்னம் 

விராட்” என்னும் சுரு தியின்கண் போக்கியமான அன்ன ததை :விராட்'” எனக் 

கூறப்பட்ட ளெ. இவ்விஈதிசாணியும் பாமான்மரூப இரதாருக்குப போக்கியமா 

மாதலின், ௮வ்விர தராணியை அதிஞர் “*விராட்”” என்னும் பெயசால் ௮ழைக்கின்ற 

னர். ஹே ஜனகராஜாவே ! இவ்வண்ணம் ஈனாவஸ்தையின்௧ண் இப்பாமான்ம 

தேவர் இர்இராணிரூபமாயும், இக் இரரூபமாயும், சர்வஜீவா்களின் வாம த௯திண 

நேத்திரங்களில் இருப்பர். அ௮ப்பரமான்மரூப இதரர் சமஷ்டிவடிவமாய் ஒரு 

வசாவர்; வியஷ்டி உபாஇயால் மயங்கிய புருஷருக்குப் பலசாய்த் தோற்றுவர், 

ஆகையால், ஹே ஜனகராஜாவே .! இஈ.திரியங்களால் கானாவகையாய ஸ்தூல போகம் 

ப்போ௫த்த,நீ எக்கால் எவ்வவஸ்தையின்கண் கிகழ்ன்ராயோ, ௮வ்வவஸ்தை 

நன வெனப்படும். ௮ந்ஈனாவஸ்தையின்கண் பசமான்மாவாய நீ போக்தாவாய 

இர.இரரூபமாயும், போக்கெமாய இந்திராணிரூபமாயும எல்லாத் தேகங்களிலு



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட ௫௩௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 531 

மிருந்து சர்வ வியவகாச இத்தியைச் செய்கன்றாய். ஹே மைந்த! இது கூறிய 

தால் யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் இவவர்த்தத்தை யுணர்த்தினர் :--எவ்வவஸ்தை 

டின்சண் பசமான்மாவின் இர்இரரூபமும், இந்திசாணிரூபமும் வேறு வேறு ஸ்தா 

னங்களில் வாசஞ்செய்யுமோ, ௮து வைசுவானாரூப விசுவனது வடிவமாம். 

எவ்வவஸ்தையின் பசமான்மாவின் இக.இரரூபமும், இக்திசாணிரூபமும் ஒரிடத்தே 

வாசஞ்செய்யுமோ, ௮து ஹிரண்யகர்பப சூத்.இராத்மரூப தை சனுடைய வடி.வ 

மாம். அங்கனமே, ஈஸ்வாரூபப் பிராஞரன் சொருபமாகும். இப்போது கைஜச 

னுக்கும், பிராஞ்ஞனுக்கும் பரஸ்பாமுளள விலக்ஷண த கன்மையை நிரூபணஞ் 

செய்வாம். ஹே ஜனகராஜாவே ' சுவர்க்க லோகவாசியராய தேவராஜாவாய இக் 

இரரும், அவரது மனைவியசாய இநஇூராணியும் :* வைஜயர்தம் ” என்னும் கிருகக் 

தைப் பரித் இயாகஞ் செய் ந, பால்பரம் சம்2பாகம் செய்யும்பொருட்டு ஒரு 

ஏகாந்த ஸ்தானத்தை யடைவா, அதுபோல, இபபாமானமரூப இந்திசரும், இந் 

இராணியும் தகதிண வாம நேத்தரங்களைப பரித்தியாகஞ் செய்து, பாஸ்பசம் சம் 

போகம் செய்யுமபொருட்டு, ஹிருதபரூப ஏகாந்த ஸ்தானத்தை யடைவர். ௮வ 

AH EU SO SS தகரலிததைபின்கண் ஈஸ்வர ரூபமாயக் கூறப்பட்டுள.து ) பாலாக, 

அஜாத சத்துரு சம்வாதத்.தில ௬ழுப்இஸ்தானரூபமாயப்க் கூறப்பட்டுளது. ஹே 

ஜனகராஜாவே !' ௮௩த ஹிருதயரூப கமல காணிகைக்கொப்பாய இரக்த வர்ண 

முடைய மாமிச பிண்டமானது பரமானமரூப Qa Ban இர் இராணிக்குப் பக்ஷிக்க 

பயோகூயமாய அ௮ன்னமாம். ஹிருசுய கமலத்தின் கேச.ரத்திற் கொப்பாய நாடி 

களின் *ஜால சமானமாய ஒன்றறகொன்றுள்ள பிணிப்பு ௮பபாமான்மரூப இந்தி 

ரர், இ ொணிகளின் வஸ்.இரமாம. “' சுழும்னை ” என்னும் காடியானது ஹிருதய 

தேயத்தினினறும் ளெமபி | மாத்த ஸ்கானத்தை ௮டைந்திருக்கின்ற து, 

or Duo, HOS (pr gs ஸ்தான;தஇனின்றும '2மலாகப் பிரஹ்மலோக பரியர் 

தம் அடை இருக்கின்றது. ௮௩த௪ சழமும்னை சாடியானது ப.ரமான்மரூப இந் 

இரா, இச் ரொணிகளின் கமன ஆகமன த்தின்கண் இசாஉ மார்க்கமாம், ஹே 

ஜனகராஜாவே / இபபாமானமரூப இநதிரர் இச்சுழும்னை நாடிமாரக்கத்தால் 

இசசரீ ரத்இனின்.றும வெளிக்ளெமபின, தேவயான மார்க்கமாய்ப் பிஹ்மலோ 

க ததை 2ய யடைவர். இப்ப ரமானமருப Qs Bar சரீரத்துள்ளே சஞ்சரிக் 

கும் சுழுமளை நாடியின் சாகைவடிவ வறுநாடிகளின் மார்க்கத்தால், ஹிருதய 

தேயத்தினின்றும் த௲௲ிணநேதஇர,க.சிறகு வருவர். ஹே ஜனகராஜாவே. எங் 

௩னம் ஒரு மாத BOG HS sa சாகைகள் உளவாமோ, அங்கனம் வஅச்சுழும்னை 

நாடியாய மசத்திற்கு வேறு HOKE நாடிகள சாகைகட்குச் சமானமாயிருக் 

இன்றன. அ௮ரநாடிகள் ஒரு CaF EDS ஆயிரங் கூறாக்கன் அவற்றுள் ஒரு கூறுக் 

குச் சமானமாய்ச சூட்சுமமாம, ஹே ஜனகராஜாவே ! இரதிராணியோடு கூடிய 

அப்பரமான்மரூப இர்தஇரர் ௮ர்காடிரூப மார்க்கத்தால் இருதய ஆகாசத்தின்சண் 

ணே செலலின் துயிலவஸ்தையை யடைவர். இரஇராணியோடுகூட ௮ப்பாமான்ம 

ரூப இந்திரர், அர்காடிரூப மார்க்கத்தன்சண்ணே இருப்பராயின் கனாவஸ் 

உ ஜாலம் -வலை. | மூர்த்த--உச்ச, 
  

 



௫௩௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆறவது 

ையையடைவர். ஹே ஜனகராஜாவே !/ இந்திராணியோடுகூடிய ௮ப்பசமான்ம 

வடிவ இர்இரர் ஈனாவஸ்தையில் வாம தகதிண நேத்இரத்இன்கீண் இருந்து 
கொண்டு சப்தஸ்பரிசாதி ஸ்தூல விஷயள்களைப் போடுப்பர், இக்காரணத்தால் ௮ப் 

பசமான்மரூப இர்.ரரை அறிஞர் “ஈஸ்தூலபுக்'” என்பர். வி.பஷ்டி ஸ்தூலசரீ சாபி 

மானத்தால் ௮ப்பாமான் மரூப இர்.இரருக்கு விசுவன் என்னும் சாமத்தைச் சூட்டு 

வர். ௮ப்பரமான்மரூப இஈதாசே ஈனாவஸ்தையைப் பரித்தியாகஞ் செய்து, கனா 

வஸ்தையின்கண் காடி. ரூபஸ்தானச்தில் இருந்து மனோமயமாய சூக்ஷம விஷயங் 

களைப் போடுப்பர், இக்காரணத்தால், அப்பரமான்மரூப இஈஇரரசை அறிஞர் 

சூக்ஷூமபுக்” என்பர். வியஷ்டி சூக்ஷம சரீர ௮பிமாஏ த்தால் ௮ப்பாமா தமரூப 

இரதிரருக்குத் தைஐச௪ நாமத்தைச் சூட்டுவர், இந்இராணியோடுகூடிய அப்பா 
மான்ம வடிவ இக்இரர் கனாவஸ்தையைப் பரித்தியாகஞ்செய்து, துயில் ௮வஸ் 

தையின்கண் ஹிருதய ஆகாசத்தை யடைவர், ஆண்டு, வாசனா மயமாய அத்தி 

யர்தம் சூக்ஷாம போகங்களைப் போகிபபா, இககாசணத்தால அபபசமான்ம 

வடிவ இகஇரரளை அ௮றிஞா அத்தியாகம் '*சூக்ஷுமபுக்'” என்பர். அயிலவஸ்தை 

யின்கண் இவவான்மரூப இஈதிரர் அஈஈதவடிவ அ௮நதரியாமியோடு அபேத 

பாவத்தை யடைவர். இக்காரணத்தால் அவர் 4 அநந்தபுக் £' எனப்படுவர். 

வியஷ்டி. காண சரீர ௮பிமானசத்தால் அவர் 4 பிராஞ்ஞர் ” எனப்படுவர். ஜே 

garam ere! உணமையாய் Arussg சோக்கின், .துயிலவஸ்தையின்கண் 

௮ப்பசமான்ம வடிவ இஈதிரா அபோக்தாவே யாவர். ஏனெனின், சுகதுக்க 

ஞானம் போகமெளபபடும, ௮௪௪௬௧ துக்க ஞானம் அுயிலின்கண் புத்தி இலயமாய் 

இருத்தலின் சம்பவியாது) ஆகையால, அுயிலின்கண் , ஆன்மா அபோக்தா 

வேயாம, 

சங்கை :--ஹே பசவன் ' சுழுபதியவஸ்தையின்௧ண் ஆச்மா அுபோக் 

தாவேயாகுமாயின், இருதயாகாசத்இன்கண் இராநின்ற இரதிராணிஃயாடு கூடிய 

ப.ரமான்மவடிவ இரஇரருக்கு இரகத வரணமுடைய மாமிசபிண்டம் ௮ன்னமென 

வும் நாடிகளின் சமூகம் (கூட்டம்) வஸ்தரமெனவும் முன்னர்த் தாங்கள் கூறியது 

மு.சணாகுமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜா!9வ ! துயிலவஸ்தையின்கண் ப.ரமான்மவடிவ 

இந்திரர் ௮ம்மாம்சபிண்டரூப ௮ன்னத்தைப பக்ஷணம் செய்வர் எனவும், காடி ரூப 

வஸ்இரத்தைச் தரிப்பர் எனவும் எனதபிபிராயமன்ரும்,. மற்றோ, ௮வ்வசனத் 

தன்கண் என தபிப்பிராயமிதுவாம் :--எப்புருஷனுடைய மனம் பா ஹ்ய விஷயங் 

களின் வாசனையால் அத்இயந்தம் சஞ்சலமாமோ, வுப்புருஷன் மனத்தை ஒரு 

முகப்படுத்தும் பொருட்டு, ௮ன்னவஸ்திராதி சாமக்கரியோடுகூடப் பாமான்மரூப 

இரதிரரைத் தியானம் செய்யின், ௮த்தியானததால் ௮பபு௬௨ னுடைய மனம் ஒரு 
மூகப்படும். கையால், ஆன்மாவின் இயானத்தில் ௮வ்வசனத்தின் சாறபரியமாம்; 

போகத்தின்௧ண் அன்றாம். சுழுப்தியவஸ்தையின்௧கண் இவ்வான்ம தேவர் தமது 

சாகதிவடி.வத்தால் சர்வ அக்கங்களின் ௮பாவத்தை அனுபவிப்பர், இக்காரணத் 

தால் ௮வர் **அரநந்தபுக்” எனப்படுவர். ௮ங்கனமே, அ௮த்தியர்தம் *சூக்ஷுமபுக்”



அத்தியர்யம்.] யஜுர்வேதத்இன் பிருகசாரண்ய உபதிட ௫௩௨ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 522 

எனப்படுவர், ஆகையால், அுயிலவஸ்தையின்கண் ஆன்மாவின் ge sys 

கார் தன்மையும், அத்தியந்தம் சூக்ஷமபுக்கார் தன்மையும் முக்கெயெமன்றாம் ; 

மற்றோ, கெளணமாம். ஹே ஜனகராஜா?வ ! சுவர்க்கத்தன்கண் இராகின்ற 

தேவசாஜாவாய இர்திரர், ெக்குமுதலிய பத்.துத் திசைகளின் ௮இபதியா தலின், 

அப்பத். துத்திசைகளையுர் தன்னின் ௮பின்னமா யெண்ணுவர், ௮.து 2பால, அயில் 

அவஸ்தையின்சண் இவ்வான்மா ௮ந்தரியாமியாயெ ஈற்வரசோடு பேதபாவத்தை 

யடைந்து, கிழக்கு முகலிய பகத்.த.த இசைகளோடு அ௮பின்னமாம். ஆண்டு, இக் 

துணை விசேஷமுளது.ட இருஷ்டார்தத்.தில ேவராஜாவாகய இகதிரருக்கு, 

இழக்கு முதலிய இசைகளோடுண்டாம் ௮பேதம் உண்மையாயின்றாம் ) மற்றோ, 

அபிமானமாத்திரத்தாலாம். இப்பச மான்மரூப இக்தஇசர் சாவ ஜகத்திற்கும் உபா 

தானகா.ரணசாதலின், மண்வடிவ காரணம், கடவடிவ காரியத். துள் வியாபித் 

திருப்பதுபோலவும், கடரூபகாரிய தே தாடு ௮பின்னமா யிருப்பது போலவும், 

இப்பரமான்மரூப இகஇரர் இசை முதலிய சர்வப் பிரபஞ்சங்களுள் வியாபகராவர். 

சர்வ ஜகத்தோடும அபின்னசாவா. இபபோது அயிலின் கண் இசாகின்ற மாயா 

விசிஷ்ட என்வசரிடத்தே சாவஜகத்தின் காரணத்தன்மையை நீரூபணஞ் செய் 

வாம. ஹே ஜனக ராஜவே ! சுழுபதி யவஸ்தையின்கண் இராநின்ற மாயாவிசிஷ்ட 

பாமேற்வசசே ஆகாசாஇ பஞ்ச டூ தங்கட்கு காரணாம். இங்கனமே, ஐ.சாயுஐ, 

அ௮ண்டஐ, சுவேத, உதபிஜ்ஜமென்னும் சான்குவகையாய சரீரங்களின் காரணர், 

அங்ஙனமே, இககு, காலம முகலிய சம்பூரண ஸ்தூல சூச்ஷ-ஈமப் பிரபஞ்ச 

கா.ரணர். 

சங்கை --ஹே பகவன் ! சத்து, சித்து, ஆரர்தவடிவ பரமான்மாவின்கண் 

அசத்து, Bi, MEG ஜகத்டின் காணத்தன்மை சம்பவியாது. ஏனெனின், 

சமான இயற்கையையுடைய பதார்த்தங்கட்2க பரஸ்பசம் காரியகாரண பாவமா 

மன்றோ 2 

சமாதானம் ஹை ஜன ஈராஜாவே ! சமான இயறகையையுடைய பதார்த் 

தங்கட்குப பரஸ்பசம் காரிய சாசண பாவம் ஆம் என்னும் நியமம் யாண்டும் 

சம்பவியா.து. ஏனெனின், நிரவயவமாய ரூபா இகளற்றதாய் இராநின்ற அகா 

ச.த்தின்கண், சாவ.பவமாய் ரூபா தகளோடு கூடியுள்ள மேகம் மின்னல் முதலிய 

வற்றின் கா.ரணத்தனமையுள து. ௮ துபோல, சசதொாரந்த சொருப பரசமான்மா 

வின்கண்ணும் அசத்து ஜடதுக்களுப்ப பிரபஞ்சத்தின் காரணக்தன்மை சம்பவிக் 

கும். சமான இயற்கையையுடைய பதார்.த்தங்கட்குப் பாஸ்பாம் காரியகா.ரண 

பாவ முண்டாம் என்னும் நியமம் பரிணாம உபாதான காரணத்தின் கண்ணே 

யுளது. விவர்த்த உபாசான காரண த் தின்கண் Br Bus மின்றாம். இப்பாமான்ம 

தேவர் சர்வஜகத்தின் விவர்த்த உபாதான காரணர், அல்லது, ஈத்த ஆத் 

மாவின் கண்ணோ ஐக,த்தின் காரண த் தன்மையின்றாம் ) மற்றோ, மாயா விசிஷ்ட 

பரமான் மாவின்சண் ஜசத்தின் காணத்தன்மையுள. ௮ம்மாயை அசத்து ஜட 

துக்களுபமாகும். ஆகையால், மாயையின் ௮௪த்து உடதுக்கருபத் தன்மை காரியப்



௫௩௪ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆூறவ து 

பிரபஞ்சத் தின்கண்ணே தோற்றும். இத்துணை கூறியதால் வியஷ்டியாய ஸ்தால, 
சூக்ஷம, கா.சண சரீர ௮பிமானிகளாய விசுவ, ௪, பிராஞ்ஞா் களின் சொரு 

பம் காண்பிக்கலாயது. இப்போது அரிய சுத்தாத்மாவை நிரூபிப்பாம் :--ஹே 
ஜனக ராஜாவே? நீ முன்னர் எவ்வடையத்தக்க ஸ்தானத்தை என்பால் வினவி 

னையோ ௮.தனை நீ கேட்பாயாக. எப்பாமான்ம சேவர் ஈனாவஸ்தையின்கண் தக்ஷிண 

சேத்இரத்தில் இருந்து, sug ஸ்வப்பிசகாச ரூபத்தால் சூரியாது சகல ஜகத் 

தையும் பிரகாசஞ் செய்கின்றாரோ, எப்பரமான்ம தேவர் கனவிலுள்ள சர்வ 

பதார்த்தங்களையும் பிரகாசஞ் செய்கன்றாசோ, எபபரமான்ம தேவர் தூயிலவஸ் 

தையின்கண் இருதயாகாசத்திலிருர்.து இசைமூதலிய சாவ ஜகத்தோடும் அபேத 

பாவத்தை யடைகின்றனசோ, ௮ங்கனமே, சர்வ பூதபெள இிகப் பிரபஞ்சக்இனுழ் 
பத்தியைச செய்கின்மனசோ, அப்பாமான்ம தேவரே உனக்கும், மற்றைய ௮இ 

காரிகட்கும் ௮டையத்தக்க இடமாவா, ஹே ஜனகராற; வே! அப்பசமான்ம 

(தேவரே உனக்கும் எனக்கும் மற்றைய பிசாணிகட்கும் ஆன்மாவாவர், 

! பராமான்ம தேவர் ஒருவசே யாண்டும் தொடர்ந்து சங்கை மஹ பகவன் 

நிற்பவராயின், விசுஷ தைஐ௪, பிராஞ்ஞர்கள் முதலிய வடி.வமாயும், யான், தாங் 
கள், அயலான் முதலியவடிவமாயும் வேறுவேறாய் ஏன் தோற்றுன்றனர் ? 

சமாதானம் :--- ஹே ஜனக. ராஜாவே! மகாகாசம் ஒன்றே கடமடாதஇி வடிவ 
உபாதிகளின் பேதத்தால் கடாகாசம், மடாகாசம் முதலிய பேதத்தை யடையும், 
அ௮துமீபாலப் பாமான்ம தேவர் ஒருவ சரீசாஇு உபாஇகளின் பேதத்தால் வேறு 

வேருய்ப் பிரதிதயாவர். உபாஇயாலாக்கிய பேதத்தால் ஆகாசத்திற்குரிய உண் 

மையாய ஒருமை நீக்காகதேபோல, உபா தியாலாக்கப்படட பேதத்தால் அன்மா 

வின் உண்மையாய ஒருமையும் நீங்கமாட்டாது, ஹே ஜனகராஜாவே ! எப்புரு 

ஷர்கட்கு இசசம்சாரரூப கோர வனததினின்றும் பயமுண்டாமோ, அவ்வஇகாரி 
புருஷர் இத ௮த்விதிய ஆன்மாவையே அறிதல் தகுதியாம். இக்த அத்விதய 

ஆத்மாவின் சாக்ஷ£த்காமே அடையத்தக்க ஆன்மாவின் ௮டை விற்கு இராஜ 

மார்க்கமாம். ஹே ஜனகராஜாவே ! இத்தகைய ஆத்ம ஞானரூப மார்க்கத்தின் 
கண் ௮இகாரியாய ர செல்வையாயின், உனக்கு ஆத்மவடிவ அடையத்தக்க 
ஸ்தானம் கடைக்கும். ஹே ஜனகராஜாவே ! இந்த ௮ச்விதீய ஆத்மா, மனம், 
வாக்குகட்கு ௮விஷயமாதலின், இந்த ௮.த்விதீய ஆன்மாவைச் சாக்ஷா£த்தாக உப 
தேசிப்பதில் யான் வல்லேனல்லேன். நீயும் சாக்தாத்தாய் ௮றிவஇல் வல்லாய் 

HOOT. ஆசையால், ௮னான்ம பதார்த்தங்களின் நிஷேதவாயிலாய் இவ்வான் 

மாவை அறிஞன் கூறுவன். இப்போது நிஷேத மகமாய் ஆத்மாவை நிரூபணஞ் 
செய்வாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே !/ இவ்வாஈர்தசொரூப ஆன்மா, பாவத்தன்மை, 
அபாவத்தன்மைச் தர்மங்களற்றதாம். ஆகையால், இவ்வான்மாவைக் கடாதி பதார் 
ததங்களைப்போலப் பாவரூபமாய், கட ௮பாவத்தைப்போல அ௮பாவரூபமாய் நீ 
யதியற்க. காசம், மேகம், மின்னல் முதலியன பாவ பதார்த்த ரூபமன்றாம். 
அவற்றின் ௮பாவ ரூபமுமன்றாம். ௮அபோல, இவ்வாஈந்த சொருப அன்மா பிச 
பஞ்சரூபமன்றாம், ௮தன் ௮பாவருபமுமன்றாம். மற்றோ, பாவ ௮பாவபதார்த்தங்
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களினும் விலக்ஷணமாம். ஹே ஜனகராஜாவே ! ரஜ்ஜுரூப ௮ஞ்ஞான ௮திஷ்டா 

னத்தால், இரஜ்ஜுவின்கண் சாபபம் பிர தி.இயாகும். இரஜ்ஜுரூப ௮திஷ்டான த் 

இன் ஞானமுண்டாயின், கா.ரண அஞ்ஞானத்தோடுகூட ௮ச்சர்ப்பம் ரஜ்ஜுரூப 

௮திஷ்டானத்தின்௧ண் இலயத்தை யடையும். அதுபோல, ஆன்மரூப Hap 

டான அஞ்ஞான த்தால் இவ்வபாவரூப ஜகத்தானது பிர தீஇயாகும், <b Hag 

டான அன்மாவின் சாக்ஷா£த்காரமுண்டாயின், எல்லா உலகும ஆன்மரூப ௮இஷ் 

Lies Gerace இலயத்தை யடைபும். இபபோது அன்மாவின்கண் பிரத்து 

ப௯தாஇப் பிரமாணங்களின் ௮விஷபக்கன்மையை நிரூபிபபாம் :--ஹே ஜனக 

ராஜாவே ! இவவாநந்த சொரூப ஆன்மா கேத்இராஇ பாய கரணங்களா லும், 

மனம், புத்தி, ஈத்தம், அகங்காரம் என்னும் ௮ந்தக்காணங்களாலும் ௮றிய முடி. 

யாததாமாதலின், இவவாஈஈதசொருப ஆன்மா கவரத்ககசாததாம். ஹே ஜனக 

ராஜாவே ' எப்பதார்த்தச்தை நேத்தி முதலிய காணங்கள் கவருமோ, வப் 

பதார்த்சமமே பிரமாண விஷயமாம, எப்பதார்த்கக்தை நேத்திராதி சரணங்கள் 

கவாமாட்டாவோ, அபபதார்ததம் பிரமாண விஷயமாகாத. கடாதி பதார்த்தங் 

களை சேத்சசொதி கரணங்கள் கவருமாதலின், ௮வை பிரத்தியக்ஷா இப் பிரமாண 

கட்கு விஷயமாம். பிரமாணஙகட்கு விஷயமாம ௮வையே, பிரமேயங்களெனப் 

படும, இவ்வாகஈத சொரூப அன்மாவை கேத்இரா இ காணங்கள் கவராவா தலின், 

இவ்வான்மா பிரமாண விஷபமாகமாட்டா நு, இக்காரணத்தால் இவ்வாநந்த 

சொரூப ஆன்மா அப்பிசமேயமாம் 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! எப்பதார்த்தம் ரேதஇர முதலிய கரணங்சட்கு 

விஷயமாமோ, அதுவே பிரமாண விஷபமாமென த் தாங்கள் கூறிய நியமம் சம்ப 

வியா, ஏனெனின், சுவாககம், இஈதிசா முதலிய தேவதைகள், தர்மம், ௮தா 

மம் என்பனமுதலிய ௮தீரதஇரியப் பதார்தகஙகள் நேத்திராதி காணங்கட்கு 

பயமோ ? வதில்லை. ஆயினும், சபதமுதலிய பிரமாணங்கட்கு விஷவயமாமன்றோ ? 

சமாதானம் ருவர்க்கம முதலிய ௮ ர திரிய பதார்த்தங்கள் நேத்திரம் 

முதலிய பாகிய காணஙககட்கு விஷயமன்றாமாயினும், மனரூப கசணத்இுறகு விஷய 

மாம், சுவர்க்கம் முதலிய ௮தரதிரிய பதா£த்தங்களினிடததே மனரூப காணச் 

இன் விஷபத்தனமையை அங்கோரளஞ செய்யாவிடின், சுவர்க்காதி பதார்த்தங்கள் 

௮இர்இரியங்கள், என்னும் ஞானம உனத தினகண் உண்டாகின்றதன்றோ, ௮ 

அண்டாகலாகாது, ஆகையால், ௮றுமான சபத சகாயத்தால் மனம சுவர்க்காதி 

௮இர்இரிய பதார்ததங்களையும் விஷயம் செய்யும். இத்துணை கூறியதால் ஆன் 
மாவின்கண் பிரமாண ௮விஷயத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்ட து. 

இப்போது ஆன்மாவின் வேழுய சர்வ ௮ரான்ம பதார்த்தங்களினுமுள்ள 

விஷயத்தன்மையை கிரூபிப்பாம் :--ஹே உனகராஜாவே?! பாஇக்கப்படாத பொ 

ருளை விஷயஞ் செய்யும் பிரமை ஞானமும, பாதிக்கப்படும் பொருளை விஷபஞ் 

செய்யும் ௮பபிரமை ஞானமும், பிரமை ஞானத்திற்குக் கரணங்களாய பிரத்தி 
ய௯ஷாஇப் பிரமாணங்களும், ௮ப்பிரமை ஞானத்திற்குக் சாணங்களாய தோஷத்



௫௩௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [கூற்வது 

தோடுந்ற சக்ஷஈ முதலிய ௮ப்பிசமாணங்களும், பிரமை ஞானத்தால் ஜனித்த 

அம், அப்பிரமை ஞானத்தால் ஜனித்ததும், ஆகிய விஷயத் லிருக்கும் ஞா. ததை 
(அதியப்பட்டதார் தன்மை) வடிவ பலமும், பிரமை ஞானத்தின் விஷயங்களாய 

கடாதி பதார்த்தங்களும், ௮ப்பிமை ஞானத்தின் விஷயங்களாய இப்பிவெள்ளி 

முதலியனவும், ஆ௫யெ இவ்வெட்டும் ஜடமாம். ஆகையால், தமது சித்தியின் 

பொருட்டு ஸ்வப்பிரகாச சைதன்னியரூப சாக்ஷியாய ஆன்மாவை ஆாயிக்கும். 

ஸ்வப்பிரகாச சாக்ஷியாய ஆன்மாவின்றி ஜடமாகிய பிரமை முதலியவற்றின் 

சித்தி யுண்டாகாது, ஆசையால், (1) பிரமாணம் (9) ௮ப்பிரமாணம் (6) பிசமை 
(4) அ௮ப்பிரமை (5) பிரமையால் உண்டாகிப ஞா.ததைவடிவ பலம் (0) ௮ப்பிரமை 

யால் உண்டாகிய ஞாததைவடிவ பலம் (7) பிரமை ஞானத்தின் விஷயம் (8) ௮ப் 

பிரமை ஞானத்தின் விஷயம் என்னும் எட்டும் சாகதியாயெ ஆன்மாவின் விஷ 

யங்களாம். ஆகையால், விஷயரூபத்தால் இவ்வெட்டும் சமானமேயாம். எவ் 

வாஇயானவன் இவ்வெட்டுப் பிரமாணாஇிகளையும் பரஸ்பரம் விலக்௲ணமென ௮ங்க 

கரிக்கன்றனனோ, ௮வ்வா யானவன் பிரமாணாஇிகளிடத்தே சாக்ஷியாய ஆன்மா 

வின் விஷயத்தன்மையை அறியாத, அந்தப் பிரமாணங்கட்குப் பரஸ்பாம் வில 

FOOT F தன்மையைக் Fe Males. ஆதலின், இது அணியப்பெறும். நேத்திர 

முடையவனத சமீபததில் இசாநின்ற பாலானது வெள்ளை வர்ணம் ஒன்றையே 

உடையதாகும். குருடர்களின் கூட்டத்தில இராநின்ற அந்தப் பால நீல பீதாதி 

நானாவர்ண முடையதாம். அதுபோல, பேதவாஇகளாய மயககிய புருஷரின் 

இருஷ்டியாலோ, பிரமாணாஇகளிடத்தே நானாவகையாய விலக்ஷணத் தன்மையாம். 

வேதார்த சாஸ்இரத்இன் கருத்தை யுணர்ந்த ௮தவைத வாஇகளின் இருஷ்டி. 
யாலோ, சம்பூரணப் பிரமாணாதிகள் சாக்ஷியாய ஆன்மாவிறகு விஷயங்களாம். ஆத 

லின், சா௯தியாய ஆன்மாவின் விஷயத கன்மை வடிவத்தால எல்லாப பிரமாணாஇ 

களும் ஒரு படித்தேயாம். இப்போது பிரமாண முதலிய எட்டின்கண் சாக்ஷி 
யாய ஆன்மாவின் விஷயத் தன்மையை அங்கேரியாது பிரமாணாதிகளிடததே 

Adorn s தன்மை அங்கேரிக்கும் பேதவாஇியரசைக் கண்டனம் செய்வாம். 
ஆண்டு, எவவாதியானவன் அப்பிரமாணத்தை அ௮ங்கிகரிக்கன்றனனோ, அவன் 

பால் இது கேட்டல் வேண்டும், ௮ந்த அ௮ப்பிரமாணம் வேறோர் ௮ப்பிரமா 
ணத்தாற் சித்தமாமா, அல்லது வேறொரு பிரமாணத்தாற் சத்தமாமா வென, 

அவற்றுள், ௮ப்பிரமாணசக்தால் ௮ப்பிரமாணத்தின் அணிவு ஆம் என்னும் முதற 

பக்ஷத்தை ௮ங்கேரிக்கன், ௮ப்பிரமாண ததால் துணியப்பெற்ற இப்பிவெள்ளியைச் 

செப்பா கின்ற புருஷன் சப்பாமல பிசாஈதனாவதேபோல, அப்பிரமாணத்தால் துணி 
யப்பெற்ற ௮பபிரமாணத்தைச செப்பா நின்றவனும் பிசாஈதனாவன். கையால, 

அ௮ப்பிமாணத்தால் ௮ப்பிரமாணத்தின் 9தஇ சம்பவியாஅ. வாதியானவன் பிரமா 

ணத்தால் ௮ப்பிமாணத்தின் துணிவாம் என்லும் இரண்டாவது பக்ஷத்தை ௮௪2 
கரிப்பின் ௮.அவும் சம்பவியாஅ. ஏனெனின், பொய்ப் பொருளை விஷயஞ் செய்வது 
அப்பிரமாண மென்னப்படும். ௮வ் வப்பிசமாணரூபப் பொய்ப்பொருளைப் பிரமாண 

விஷபமாக்கின் அந்தப் பிரமாணமும் ௮ப்பிரமாணமேயாகும். யாத எப்பொருளை 

விஷயஞ் செய்யுமோ, ௮து வப்பொருளின் இத்தியின்கண் பிரமாணமேயாகும்.



அத்தியாயம். பஜுரிவேதத்தின் பிருககாரண்ய உபறிட ௫௩௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Sat 

ஆகையால், ௮ப்பிரமாண த்தை விஷபஞ்செய்யும் பிரமாணமும் ௮ந்த ௮ப்பிரமாண 
இத்தியின்கண் பிரமாணமேயாம் என, வா இ கூறுவானாயின், ௮து சம்பவியாது, 

ஏனெனின், யாது எபபொருளை விஷயஞ் செய்யுமோ, ௮து அப்பொருளின் ஏத்தி 

யின்கண் பிரமாணமேயாகும் என்னும் நியமத்தை ௮ங்கொரஞ்செய்யின், சுத்தி 

7ஜ.த.ச்தை விஷபஞ்செய்யும் அபபிசமாணமும் பிசமாணமாதல் வேண்டும். இதன் 

கண்ணும், வாதியானவன் உடன்பாடு உண்டெனக் கூறின், இது பிரமாணம் என 

வும் இது அப்பிசமாணம் எனவும் கூறுதல் பயனற்றதாகும். MVS, FHP? Qs 

இரியம் ரூபத்ை தககவரும், கந த்தைக கவசாது, ஆதலின், ரூபத்தைக் குறித்தோ 

சக்ஷ இர்திரியத்தின்கண் பிமாணக தன்மையுளது. கநதத்தைக் குறித்தோ 

௪௯ஷு இந்திரியத்இன்கண் ௮பபிரமாணத் தன்மையுளஅு, அதுபோல, கரொண 

இரதிரியத்தின்௧ண் கதததைக்குறிததோ பிரமாணத் தன்மையுளஅ. ரூபத்தைக் 

குறித்தோ சொண இகரதிரியத்துின்கண் அப்பிரமாணத் தன்மையுளது, இவ 

வண்ணம் சர்வப பிரமாணங்களிலும் ஒரு பொருளைக் குறித்துப் பிரமாணத் 

தன்மையும், மறறொரு பொருளைக் குறித்து ௮ப்பிமாணசத் தன்மையும் உண்டு, 

நியமமாய்ப் பிரமாணத்தன்மையும் அுபபிரமாணத்தன்மையும் எப்பிரமாணத் 

இலும் இன்றாம். இக்காணததினாலும் இது பிரமாணம் இது அ௮ப்பிரமாணம் 

என்னும் வாஇகள் கூற்றுப பயனில கூற்றேயாம். அல்லது, பிரமாணத்தால் LI 

பிரமாணத்துன் சதியை ௮ங்கோசஞ செய்வையேயாயின், பொய்யாகிய இரஜ்ஜுு 

சர்ப்பதகையும், ௬தஇ ரஜதத்தையும விஷயம செய்யும் ஞானம் ௮ப்பிமாணமே 

யாகும். அதுபோல, ௮ப்பிரமாணதக்தை விஷயஞ செய்யும் பிரமாணமும் ௮ப் 

பிரமாணமே யாகும அகையால, பிரமாணத்தால் அ௮ப்பிரமாணத்தின் இத்தி 

சம்பவியாது, அலலது, ௮பபிரமாணம அபபிசமாணத்தாலும் பிரமாணத்தா 

லும் செததியாகாததேபோல, பிரமாணமும பிரமாணத்தாலேனும் அப்பிரமா 

ணத்தாலேனும் சத்தியாகாது, ஏனெனின், பிரமாணமானது பிரமாணத்தாலே 

கவரப்பெறுமாயின், ௮ர்தக் கவரும பிரமாணம் கவரப்பட்ட முதற் பிரமாணத் 

Ban ௮பின்னமா ? அல்லது பின்னமா * ௮ந்தக்கவரும் பிரமாணம் கவரப 

பட்ட் பிரமாணத்தினும ௮பின்னமெனின், தன்னைக் கவர்வதின்கண் தன 

தபேகைஷ வடிவ ஆத்மாசாய தோஷத்தின் அடைவுண்டாம். அந்தக் கவரும் 

பிரமாணம், கவரபபட்ட பிரமாணத்திலும் பின்னமென்னின், கவரும் பிரமாண 

சித்தி எப்பிமாணத்தாலுண்டாகும் ? தன்னாலே ௮ஈகக் கவரும் பிரமாணசத்தின் 

சித்தி ஆகுமாயின், தனது சிததியின்கண் தனது ௮பேக்$ வடிவ ஆத்மா 

சரயதோஷத்தின் ௮டைவுண்டாம். கவரப்பட்ட முதல் பிரமாணத்தாலே 

கவரும் பிரமாணத்தின் சத்தி ஆகுமாயின், முதற் பிமாணத்திற்குத் தனது சத்தி 

யின்சண் இரண்டாவது பிரமாணத்தின் ௮பேகைஷ£யும், இரண்டாவது பிரமாண த் 

இற்குச் தனஅ சித்தியின்கண் முதற்பிரமாணத்தின் ௮பேக்ஷையும் தம் என்னும், 

அ௮நநியோர்ரநியாசேய தோஷூதஇன் ௮டைவுண்டாம். அர்த இரண்டாவது பிர 

மாணம் தனது இத்தியின் பொருட்டு மூன்றாவது பிரமாணத்தை ௮வாவின், 
அந்த மூன்றாவது பிரமாணம் தன்னாலே அணியப் பெறுவதா ? அல்லது, இசண் 
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௫௩.௮௮ ரீ ஆத்மபுராணம்,. [தழவது 

டாவ பிரமாணத்தாலே அணியப்பெறுவதா ? அல்லத, முதற் பிரமாணத்தாலே 
துணியப் பெறுவதா ? ௮ம்மூன்றாவது பிரமாணம் தன்னாலே அணிபூப்சபெறுமா 

யின், ஆத்மாசெயதோவத்தின் ௮டைவுண்டாம். இரண்டாவ.து பிரமாணத்தாலே 
துணியப்பெறுமாயின், ௮ர்நியோர்நியாசாயதோவஷத்தின் ௮டைவுண்டாம். முதற் 
பிரமாணத்தாலே அணியப் பெறுமாயின், முதற் பிரமாணத்தின் துணிவு இரண் 

டாவது பிரமாணத்தானும், இரண்டாவது பிரமாணத்தின் அணிவு மூன்னாவ.து 

பிரமாணத்தானும், மூன்றாவது பிரமாணத்தின் துணிவு மீண்டும் முதற்பிரமாணத் 

தானும் தம் என்னும், சக்கரம்போற் சுழலும் சக்ரிகைத் தோஷத்தின் ௮டை 
வுண்டாம். மூன்றாவது பிரமாணத் அுணிவின் பொருட்டு சான்சாவது பிரமாண 

உடன்பாடும், ரான்காவது பிரமாணத் துணிவின் பொருட்டு 8ஈ தாவது பிரமாண 

உடன்பாடும் தூய பிரமாணங்களின் தாரையை உடன்படின், ௮ரவஸ்தா தோஷத் 

இன் அ௮டைவுண்டாம். கையால், பிரமாணத்தால் பிரமாணத்தின் அணிவு 

உண்டாகமாட்டாது. அ௮ப்பிரமாணத்தால் பிரமாணத்தின் துணிவாம் என்னும் 
இரண்டாவது பக்ஷ்த்தை அங்கேரிக்கன், ௮ப்பிரமாணத்தின் விஷயமாய பிர 

மாணமும் அப்பிரமாண ரூபமேயாகும், கையால், அ௮பபிரமாணத்தானும் 

பிரமாணத்தின் துணிவு உண்டாகமாட்டாது. அல்லது, பிரமாண ௮ப்பிரமாணங் 

களின் வடிவத். துணிவு உண்டாகாததேபோல, பிரமை ௮பபிரமைகளின் வடிவத் 

துணிவு முூண்டாகாது, ஏனெனின், அந்தப் பிமை ஞானமானது பிரமை ஞான 

த்தால் துணியப் பெறுகின்றதா ? ௮ல்லது ௮ப்பிரமை ஞானத்தால் துணியப்பெறு 

இன்றதா ? அந்த அ௮ப்பிரமை ஞானம் ௮ப்பிரமை ஞானத்தால் துணியப் பெறு 

இன்றதா ? அல்லது பிரமை ஞானத்தால் துணியப் பெறுகன்றதா என்பன முதலிய 

விகற்பங்களில் முற்கூறிய தூரஷணங்கள் யாவும் சம்பவிக்கக் கூடும். ஆதலின், 
பிரமை அ௮ப்பிரமை ஞானங்களின் வடிவமும் சத்கமாக மாட்டாது. அல்லது, 

பிரமாண அ௮ப்பிரமாண பேதங்களாலும், பிரமை ௮ப்பிரமை ஞானங்களின் பேதத் 

தாலும், ஞாததை (அ.றியப்பட்டதார் தன்மை) வடிவ பலத்தின் பேதமுண்டாம், 

அரதப் பிமாண ௮பபிரமாணங்களின் பேதமும், பிரமை ௮பபிரமைகளின் பேத 

மும், முற்புகன்ற ஊகங்களால் சம்பவியா, ஆகையால், பிரமை ௮ப்பிசமைகளி 

னின்.றும் உண்டாய ஞாதசை வடிவ பலத்திற்கும் பேதம் சம்பவியாது, அல்லத, 

பிசமாணத்தாலும் பிரமை ஞானத்தாலும் கடமுதலிய விஷயங்களின் துணிவுண் 

டாமாதலின், பிரமாணப் பிரமை ஞானங்களின் பேதமே கடாதி விஷபங்களின் 

பேதசாதகமாம், அந்தப் பிரமாணப் பிரமை ஞானங்கள் முற்கூறிய ஊகங் 
களால் ௮ப்பிரமாண வடிவங்களாம், ஆதலின், ௮ந்த அப்பிரமை முதலிய 

ஞானத்தால் கட முதலிய விஷயங்களின் பேத சித்இ உண்டாகாது, ௮ப்பிரமை 

ஞானத்தானும் விஷய சித்தியுண்டாகுமாயின், இது சர்ப்பம் என்னும் ௮ப்பிரமை 

ஞானத்தால் சஜ்ஜீஈ சர்ப்பத்தின் சித்இயும் உண்டாதல் வேண்டும், இது சர்ப்ப 

மென்னும் ௮ப்பிரமை ஞான த்தால் ரஜ்ஜு சர்ப்பத்தின் சித்தி புண்டாகாதாதலின், 
பிரமாணா திகட்கேபோலக் கடாதி விஷபங்கட்குப் பேதமும் சம்பலியாது; ௮ல் 

og, Fay? முதலிய பிரமாணங்களால் விஷயத் இயை ௮ங்கேரிக்கும் வாதியை 

இது கேட்டல் வேண்டும் ;:--சக்ஷா முதலிய பிரமாணங்கள் எக்கால் கட முத
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மிப விஷயங்களைக் கவருமோ, ௮க்கால் ௪௯$ முதலியவற்றின்கண் பிரமாணத் 

தன்மையுள.தா £ அல்லது, இயல்பானே ௪௯௨ முதலியவற்றின்௧ண் பிரமாணத் 

கன்மையுளதா £ அவற்றுள், வாதியானவன் முதற் பக்ஷத்தை ௮ங்கோசஞ் செய் 

பின், ,சக௯ஷ முதலிய பிரமாணஙகளால் கடாதி விஷயங்களின் சத்தியுண்டாகா.து. 
ஏனெனின், முதலில் கடாதி விஷயங்கள் சித்தமாகுமா யின், பின்னர்ச் சக்ஷாற முதி 

லிய பிரமாணங்களில் பிரமாணத்தன்மை சித்தமாம். முதலில் சக்ஷா முதலிய 

9ரமாணங்களில் பிரமாண த்தன்மை சத்தமாயின், பின்னர்க் கடாஇி விஷயங்களின் 

சித் தியண்டாம் என்னும் அர்நியோரகியாசெயதோஷத்தின் ௮டைவுண்டாம். 
பாண்டு, ௮ர்கியோர்கியாசெயதோஷத்தின் ௮டைவுண்டாசன்றதோ, ஆண்டு, எக் 
காரியத்தின் சித்தியும் உண்டாகாது, ௪௯நா முதலிய பிரமாணங்களில் இயல் 

பானே பிரமாணத்தன்மை யுளது என்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தை வாத ௮ங 

கரிக்கன், எ.ங்ஙனம் சக்ஷு முதலிய பிசமாணங்களில் இயல்பானே பிரமாணத் 

தன்மை இருக்குமா, ௮ங்கனம் அப்பிரமாணங்களி னிடத்தும் இயல்பானே 

பிசமாணத்தன்மை ஏன் இருக்கலாகாது ? சக முதலிய பிரமாணங்களில் இரா 

நின்றா பிரமாணத் தன்மையான இபயல்பானே இருக்கும். ௮ப்பிமமாணங்களில் 

இயல்பானே பிரமாணத்தன்மை ௪மபவியாஅ. ஏனெனின், காசம், காமாலை முத 

லிப தோஷத்தோடுகூடிய சக முதலியவற்றிற்கு ௮ப்பிரமாணமெனப் பெய 

சாம். அந்த அ௮பபிரமாணங்களின் தோஷத்தைக் கவரும் பிரமாணத்தால், 

௮,தன்கண் அ௮ப்பிமாணத்தன்மையே சித்தமாம். கையால், ௮ப்பிசமாணங் 

களினிடத்தே இயல்பானே பிரமாண த்தன்மை சித்தமாக மாட்டாது என, வாதி 
கூறுவானாயின், ௮.து சம்பவியாது. ஏனனின, அ௮ப்பிரமாணத்தின்சண் கோஷத் 

தைக் கவரும் பிரமாணத்தால, ௮வ் வப்பிரமாணத்தின்௧ண் ௮ப்பிரமாணத் 

தன்மை சித்தமாவ?தபோல, தோஷூத்தைச் கவரும் பிரமாணத்தின் கண்ணும், 
தகோஷத்தைக் கவரும் வேறு பிரமாணத்தால் ௮ப்பிரமாணத்தன்மைச As wi 

ஏன் உண்டாகமாட்டாது. அப்பிரமாணததின்கண் தோஷத்தைக் கவரும் பிர 

மாணத்தின்கண் அப்பிரமாணத்தன்மை சித்தமாயின், ௮தன்சண் தோஷப் 

பிரதிதியுண்டாம். ௮ரதத் தோஷத்தைக் கவரும் பிரமாணத்தின்௧ண் எப் 

பிரமாணத்தானும் தோஷப் பிரதீதி உண்டாகமாட்டாஅ மாறாய், ௮ுபலப்தி 

ரூபப் பிரமாணத்தால் ௮த்தோஷூத்தைக கவரும் பிரமாணத்இன்சண் தோஷ 

அ௮பாவத்தின் பிரதிதியே யுண்டாம. ஆகையால், ௮ப்பிமாண தோஷத்தைக் 

கவரும் பிரமாணத்தின்௧ண் அ௮ப்பிரமாணத்தன்மை சம்பவியாதென வாதி 

கூறுவானாயின், ௮துவும் சம்பலியாது, ஏனெனின், ௮ப்பிரமாணத்இன்கண் 

தோஷத்தைக கவரும் முதற்பிரமாணத்தின்கண், தோஷ மபாவத்தைச் கவ 

ரும் ype Bey பிரமாணம் பிரமாணருபமாய்த் ே தாஷாபாவத்சைக் சுவரு 

இன்றதா ? அல்லது, ௮வ்வறுபலப் திப் பிரமாணம் அப்பிரமாணருபமாய்சக் தோஷ 

அ௮பாவத்தைக் கவருகின்றதா ? அவற்றுள், முதற் பக்ஷ்த்தை வாதியுடன் 
படின், அது சம்பிக்க மாட்டாது. ஏனெனின், சுருதிரூப ௮லெள௫கப் 

பிசமாணத்தை விடுத்துப், பிரத்தியக்ஷம், ௮நுமானம், உபமானம், சபதம்,
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அர்த்தாபத்தி, ௮றுபலப்தி என்னும் லெளசெ எந்த ஆறு மிரமாணங்களுளவோ, 

அவை தோஷ சங்கையுடன் கூடியவாம். ஆகையால், இயல்பக£னோீ அந்தப் 

பிரத்தியகஷா தகளிடத்தே பிரமாண த்தன்மை யின்ராம். மற்ோ, எச்கால் பிசத்து 

ய௯தாதிப் பிரமாணங்களில் தோஷ அ௮பாவத்தின் ஞான முண்ட டாகின்ற தோ, 

அக்கால், பிரத்தியக்ஷா இகட்குப் பிமாணத் தன்மை யுளவாதலின், தோஷத் 
தசைக் கவரும் பிரமாணத்தின்கண் தோஷ பாவத்தைக் கவரும் ௮துபலப் 
தப் பிரமாணத்தின் சத்தியின் பொருட்டு, ௮வ்வறுபலப்திப பிசமாணத்தின் 

கண் தோஷ அ௮பாவத்தைக் கவரும் வேறொரு அ௮றுபலப்இப் பிரமாணத்தை அங்க 
காரஞ் செய்யவேண்டிவரும். அவ்வநுபலபதிப் பிரமாணம் மூதலாவது ௮று 

பலப்திப் பிரமாண த்தினும் அபின்னமா ? அலலது பின்னமா ? அபின்னமெனக 
கூறின், ஆத்மா சரயதோஷப் பிராப்தி உண்டாம, பின்னமெனக் கூறின், அவ 

விசண்டாவது ௮ுபலபதிப் பிமாணத்தின்கண் உள்ள தோஷா பாவத்தை எவ் 

வறுபலப்இப் பிரமாணங் கவரும். ஆண்டு, முதலாவது ௮நுபலப்இப் பிரமா 

ணத்தால் இரண்டாவது ௮நுபலபதிப் பிரமாணத்திலுள்ள தோஷாபாவம் கவாப 

பெறுமென உடன்படின்,௮ஈகியோரநியாசெயதோஷத்தின் ௮டைவுண்டாம். ௮வ் 

விரண்டாவது ௮நுபலப்இப் பிரமாணத்தின்கண்ணுள்ள தோஷாபாவத்தைக கவ 

ரும்பொருட்டு, மூன்றாவது ௮றுபலப்திப பிரமாணத்தை யுடன்படின், அம்மூன்றா 

வ ௮ நுபலபதிப் பிமாண ச்தின்சண்ணுள்ள'தோஷாபாவததை எவ்வதுபலபதிப 

பிரமாணத்தாற் கவரல் கூடும், ஆண்டு, மூன்றாவது ௮நுபலப்இப் பிரமாணததின் 

கண்ணுள்ள தோஷாபாவத்தின் கவர்சச முகல அதுபலபதஇப பிரமாணத்தா லுண் 

டாகுமாயின், சக்கிரிகை தோஷத்டுன் ௮டைவுண்டாம். மூன்றாவது ௮றுபலப்இப் 
பிரமாணத்தின் கண்ணுள்ள தோஷாபாவச்தைக சவரும்பொருட்டு, நான்காவது 

௮நுபலட் இப் பிரமாணமும், நான்காவதின்பொருட்டு 886 சாவ.அம் ஆம் என, அறு 

பலப்திப் பிமாணங்களின் தாரையை உடன்படின், ௮கவஸ்தாதோஷ அடைவுண் 

டாம். கையால், பிரமாணரூபமாய் ௮றுபலப்தி தோஷாபாவத்தைக் கவரு 

மென்னும் முதற் பக்ஷம் சம்பவியாது. ௮பபிரமாணரூபமாய் ௮வ்வ நுபலப் இப் பிர 

மாணம், தோஷத்தைக் கவரும் பிரமாணத்தின்கண் தோஷாபாவத்தைச் கவரும் 

என்னும் இரண்டாவது பக்கத்தை ௮ங்கோசஞ் செய்யின், அதுவும் சம்பவியாது. 

ஏனெனின், பாது ௮பபிரமாண விஷபமாமோ ௮௮வும் ௮ப்பிரமாணமேயாம். 

ஆகையால், அப்பிரமாணரூப அறுபலப்தி விஷயமாய தோஷாபாவ விசிஷ்ட பிர 

மாணமும் அப்பிரமாணரூபமேயாகும். இது கூறியதால் இபபொருள் அணியப் 

பெறுமன்றே. எவ்வாதியானவன் ஆன்மாவைப் பிரகா சரூபமென அ௮ங்கீகரிக்கின் 

றிலனே), ௮வ்வா தியின் மதத்தில் பிரத்இயக்ஷா இப பிரமாணங்களாலேயே காடாதி 

விஷபங்களின் சித்தியுண்டாம். வந்தப் பிரத்தியகஷாஇப் பிரமாணங்கள் முற் 
கூறிய யுக்திகளால் சத்தமாகமாட்டா, இக்காரணத்தால் சடாதி விஷயங்களும், 

பிரமை ௮ப்பிரமைவடிவ ஞானங்களும் சிக்கமாகா. அல்லது, பிரமாணம், பிரமை, 

பலம் என்னும் மூன்றன் இத்தியின்கண் யாதாவது பிரமாணமுளதா? அல்லது 

இல்லையா ? அவற்றுள், பிரமாணமில்லை யென்று கூறின், மனுஷக்கோடுபோால அர் 

தப் பிரமாண முதலியன அ௮த்இயந்தம் ௮சத்காகும். பிரமாணம், பிரமை, பலம்
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என்னும் மூன்றன் சித்தியின்கண் யாகாவத பிரமாணமிருக்குமாயின், எப்பதார்த் 

தம் பிரமாணத்திற்கு விஷயமாமோ, அ௮பபதார்த்தம் பிரமேயமேயாகும். ஆகை 

யால், பிசமாணம், பிரமை, பலம் என்னும் மூன்றன்௧கண்ணும் கடமுதலிய பதார்த் 

தங்களிடத்தேபோல, பிரமேய ரூபத்தன்மையே பிராப்தமாகும். எவ்வாதி இதன் 
சண் இஷ்டந்தானென்கின்றனனோ, ௮வவாதியின்மதத்தில் இது பிரமாணம், இது 

பிரமை, இது பலம், இது பிசமேயம் என்னும் ரான்கு வகையாய பேதம் சங்கத 

மாகும், இக்காணத்தானும் பிரமாணாஇிகளின் சத சம்பவியா௮ு. ஆகையால், 

இன அணியப் பெறுமன்றே :--ஆகாசததின்கண்ணே மூடர்கட்ருக் ககதரவ ஈக 

ரம் தோற்றும். ஆனால், ௮௮ உண்மையாய் ஆகாசத்தின்கண் இன்றாம். மற்றோ, 
HUTS கற்பனையால் சத்தமாம, அதுபோல, இ௫ பிரமாணம், இது பிச 

மை, இது பலம, இது பிரமேயம் என்னும் கான்குவகையாய பேதம், கேவலம் 

வாஇகளின் கறபனையால் சித்தமாம். யாது கறபித பதார்த்தமாமோ, ௮து சாக்ஷி 
யாய ஆன்மாவரலே ஒளிரத்தக்கதாம். கறபிதமான கனாபபொருள்கள் சாக்ஷி 

யாய ஆன்மாவால் ஒளிரபபெறுவ 2 தபோல, கறபிதமாய பிரமாணாதிகளும் சாக்ஷி 

யாய் ௮ன்மாவாலே சித்தமாம,. அலலது, தோஷ ஜன்னிப திருஷ்டியால் எவ 

வதிஷ்டானத்தின்கண் எப்பதார் தகம தோறரா நிறகுமோ, ௮வ்வதிஷ்டானத்தின் 

கண் அ௮பபதார்ததம உண்மையாயிசாது. புருஷவேஷகசதைக் தாரணஞ் செய்யும் 

ஸ்இரீயின்கண் தோஷ ஜன்னிய தஇருஷ்டியால எப்புருஷத்தன்மை தோற்றுகின் 

PS Sr, ௮பபுருஷகதன்மையும ௮௩௧௪ ஸ்.இரியினகண் உண்மையாயினரும். தோஷ 

ஜன்னிய இருஷ்டியால் இரஜ்ஜு5வின்கண் யாதொரு சர்பபப் பிரதிதியண்டாகன் 

ற்தோ, அ௮சசாபபம் ௮ஈத ரஜ்ஜுவின்க௧ண உண்மையாயின்ரும, அதுபோல, 

தோஷ ஜன்னிய திருஷ்டியால வாஇிகட.குப பிரமாணம், பிரமை, பலம், விஷயம் 

என்னும் கான்கு வகையாய எபபேதயகள தோற்று நிற்குமோ, அ௮ப்பேதமும் 

உண்மையாய் இனரும். 

சங்கை :--பிரமாணம், பிரமை, பலம், விஷயம் என்னும இர்கான்கையும் 

கற்பிதம் என உடன்படின், ௮வறறுல் உலகரின் வியவகாசம் உண்டாகமாடடா.து, 

ஆகையால், பிசமாணா இிகளை உண்மையாய் உடன்படுவதே உ௫தமாகும். 

சமாதானம் :--கற்பிதப் பொருள்களால வியவகாச சித உண்டாகா திருக்கு 

மாயின், பிரமாணா.இகளை யான் ௪ததியமாய் ௮ங்கேரிபபேன், ஆனால், லெளகக 

வியவகாரம் பொய்ப் பொருள்களாவு ௦ சித்தமாதல கூடும். கற்பிதமாய பழுதைப் 

பாம்பை விஷயஞ் செய்யும், இது சாபபமென்னும் பொய்ஞ்ஞானத்தால் அச்சம், 

நடுக்கம் முதலிய வியவகாரம உண்டாகின்றது. ௮துபோலக கற்பிதமாய பிரமா 

ணா.இகளாலும் உலகரின் வியவகாசஞ சம்பவிக்குமாகலின் பிரமாணம், அப்பி 

மாணம், பிரமை, ௮ப்பிரமை என்பன முதலிய எல்லா ஜடஜஐகத்தும் சாக்ஷியாய 

ஆன்மாவிற்கு விஷயமாம். தீபத்தால் பிரகாரியமாய கடம் முதலிய பதார்த்தங்கள் 

ஒளிர்விப்பதாய ௮.த்தபேத்தை விஷஒயஞ் செய்யமாட்டா, அதுபோல, சாக்ஷியாய 

ஆத்மாவால் பிரகாசெயங்களாய பிரமாணாஇிகள் பிரகாசக சாக்ஷியாய அன்மாவை 

விஷயஞ செய்யமாட்டா.



ப்ரீ ஆத்மபுராணம். Lanes 

சங்கை :---பிரத்தியக்ஷா இப் பிரமாணங்கட்கு விஷயம் அன்மாவன்றுயினும், 

சுருஇிப் பிரமாணத்இற்கு விஷயம் ஆன்மாவாம். ஏனெனின், !( ,க௦சவளவ,நிஷ 
5௦ வா aro aug gird ” (Q-er.) உபநிஷத் பிரமாணத்தால் ௮றியத்தகுதி 

யாய ஆன்மாவின் வடிவத்தை யான் தங்கள்பால் வினவுகன்றேன், என்னுஞ் 
சுருதியின்சண் உபநிஷத் பிரமாண ஜன்னிய ஞான விஷயத் தன்மை .ஒத்மாவின் 
கண்ணே கூறப்பட்டது. ஆகையால், ஆத்மா பிரமாணத்திற்கு ௮விஷபமனறாம் ; 

மற்றோ, விஷயமேயாம். 

சமாதானம் :-- ஆன்மாவின் வேறாய சகல ஜடஜகத் அம் பொய்யாம் ஆதலின், 
௮ர்த ஜடஜஐகத்து சுரு திரூபப் பிரமாணத்திற்கு விஷயமன்றாம். ஆச்மா ஸ்வப்பிர 

காசமாம், ஆகையால், ஆத்மாவும் சுருதிரூபப் பிரமாணத்திற்கு விஷயமன்றாம். 
மற்றரோ, மாதாவைப் போன்று முமுக்ஷாக்கட்கு ௮த்தியந்தம் இதத்தைச் செய் 

யும் சுருதி பகவதியானவள், ஆன்மாவின்கண் ஸ் தால ரூம ஜகத்தை ஆரோ 

பணஞ் செய்து, ௮ந்ச ஜகச்சை நிஷேதஞ் செய்பவளாய் அர்த்தத்தால் ஆன்மாவை 
உணர்த்துவள். கருத்திதுவாம் :--சு௬.இப் பிரமாண ஜன்னிய ௮ந்தக்காணத்தின் 
விருத்திரூப ஞானத்தால் ஆன்மாவின் பிரகாசம் உண்டாகாது; மற்றோ, ௮ந்த 

விருத்தி ஞானத்தால் ,தன்மாவின் ஆவரண நிவிருக்இு உண்டாம். அ௮வ்வாவாண 

நிவிருத்தி மாத்திரத்தைக் கவர்ர்2த சுருதியின்கண் அன்மா உபநிஷத் பிரமாண 

விஷயமெனக் கூறப்பட்டுிளது. ஆகையால், ஸ்வப்பிரகாச சாக்ஷியானது எவ்வகை 

யாலும் சித்தமாகமாட்டாது, மற்ரோ, சுயமாகவே த்தமாம். இப்போது 

ஆன்மாவின்கண் ஸ்வப்பிரகாசச் தன்மையைத் இட செய்யும் பொருட்டு, மீண் 

டும் பூர்வ விசாரத்தைக் கூறுவாம் :---அல்ல து, பிரத்இயகஷா இப் பிரமாணங்களால் 
யான் இப்பொருளை நகிச்சயஞ் செய்கின்றேன் என்னும், ஞானத்தின் ஆசெயமாய 

பிரமாதாவை ஆூரயித்தே, பிரமாணம், அ௮ப்பிரமாணம், பிரமை, அ௮ப்பிரமை, 

பலம், பிசமேயம் என்பனமுதலிய பேதம் சித்தமாம், ஆசிெயருபப் பிரமா தாவின் 

சித்தியிலைன்றிப் பிமாணாதிகளின் பேதம் சித்தமாகமாட்டாது. கையால், 

பிரமாணா திகளின் சித்தியின் பொருட்டு, பிரமாதாவின் சித்.தி அவசியம் வேண்டிய 
தாம், ஆண்டு, வேதாந்த சித்தார்தத்தின்கண் பிரமாதாவின் சொரூபமாய் இரா 

நின்ற ஸ்வப்பிரகாச சைதன்னியத்தானே பிரமாதாவின் சித்து உண்டாம், 

ஏனெனின், வேதாந்த இத்தார்தத்தின்கண் ௮ந்தக்காண விரஷ்ட சைதன் 
னியம் பிரமாதா வெனப்படும், அந்த விசிஷ்ட சைதன்னியம் சுத்த சைதன் 
னியத்தினும் பின்னமன்றாம். ஆதலின், ஸ்வப்பிகாச சைதன்னியமே பிர 
மாதாவின் சொருபமாம்) அதனால் பிரமாதாவின் இத்தி சம்பவிக்கும், எவ் 
வாஇயானவன் யான் உளன் என்னும் ஞானத்தால் பிரமாதாவின் சத்தியை ௮ங் 
கோசஞ் செய்கின்றனனோ, ௮வ்வாதியின்பால் இது கேட்டல் வேண்டும். பிர 
மாதாவை ஆசிரயித்திராநின்ற யான் உளன் என்னும் ஞானத்தால் அந்தப் பிர 
மாதாவின் சித்தியாகுன்றகா ? அல்லது, வேறொரு பிரமாசாவை ஆசயித்திருக் 

கும் யான் உளன் என்னும் ஞானத்தால் அப்பிரமாதாவின் சத. யுண்டாகின் 

றதா ? வாதியானவன், அவற்றுள், ௮ இய பக்ஷத்தை அங்கேரிக்கின், ௮து சம்ப 
வியா*. ஏனெனின், தேவதத்தனெனப் பெபரிய புருஷன் தன்னின் வேருய
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ந் 

பஞ்ஞத.த்தனெனப் பெயரிய புருஷனை ௮றிபவளுய், யான் இந்த யஞ்ஞதத்தளை 
அறிசன் றன் என ௮நுபவிப்பன். ௮து போல, யான் இந்தப் பிசமாதாவை அதி 

இன்றேன் என்னும் ௮ுபவம் ஜீவர்கட்கு உண்டாதல் வேண்டும்; ௮த்தகை ௮.து 

பவம் எச்£வருக்கு முண்டாவ தில்லை ) மற்றோ, யான் ஆன்மாவை அறிகின்றேன் 

என்னு மதுபவம் சர்வ ஜீவர்கடகு முண்டாகின்றது. ஆகையால், ௮ம்நிய பிரமா 

தாவை ஆயித்த ஞானத்தால் ௮ர்நிய பிரமாதாவின் சித்தி யுண்டாகமாட் 

டாது, அந்தப் பிரமாதாவை .ஐரெயித்திருக்கும் யான் உளன் என்னும் ஞானத் 

தால் அந்தப் பிரமாதாவின் சித்தியுண்டாம் என்னும் முதற் பக்ஷக்தை வாதி 

அ௮ங்கோரஞ்செய்யின், அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின், உல௫ஏன்கண்ணே யாது 

யாது சரியையாமோ, துவது காத்தாவின் (8வறாம். கருமத்தினும் வேரும். 

வெட்டுதல் வடி.வக் இரியைக்குப் புருஷன் கர்த்தாவாம், காஷ்டா இகள் கரும் 

களாம்) அதுபோல, யான் உளன் என்லும் ஞானரூபக் இரியைக்கும் கர்த்தாவும், 

கருமமும் வேறு வே.று ஆதல் வேண்டும். ஒசே பிசமாதா ஞானரூபக் இரியைக் 

குக் கர்த்தாவும், கருமரும் ஆம் என்னும் வார்த்தை சம்பவியா தாதலின், தன்னைப் 

பற்றிய ஞானத்தால் பிரமாதாவின் சதஇ சம்பவியா.து, அல்லது, வாதியானவன் 

ஆன்மா இயற்கையாயோ, ஞானமற்ற ஜடமாமா தலின் தன்னை அறியா; அனால், 

மனச் சம்பந்தத்தால் ஆன்மாவின்கண் உறபன்னமாய ஞான குணத்தை யடைந்து, 

சேதன பாவத்தையடைந்த ஆத்மா தன்னைத்தானே அறியும் எனக் கூறின், ௮து 

சம்பவியாது. ஏனெனின், அவ்வாதியின் மதத்தில் கடம் இயல்பாயே ஜஐடமாவது 

போல, ஆத்மாவும் இயல்பாயே ஜடமாமா தலின், மனசசம்பர்தத்தால் ஞானகுண த் 

தோடு கூடிய ஆத்மா தன்னை யறிவதேபோல, மனச்சம்பர்தத்தால் ஞானகுண த் 

தோடு கூடிய கடமும் தன்னை ஏன் அ௮றியமாட்டாது ? கடம் தன்னை யறியா 

Sr EAH, Das GQ கூறல் ௮சஙகதமேயாகும். அல்லு, ஆன்மாவோடு மனக்இற் 

குச் சையோக சம்பஈதமா தலேபோலக் கடத்தோடு மனத்திற்குச் சையோக சம் 

பர்தமின்றா மாதலின், கடர் தன்னை அறியாது என வாதி கூறின், அதுவும் சம்ப 

வியாது, ஏனெனின், கையாயிகரது மதத்தே மனம் பரமாணுப்பிரமாண 

முடையதாம், நித்திபமுமாம், முக்த புருஷர்களுடைய சாரீரம் நஷ்டமாய்விடும். 

ஆனால், ௮வர்தம் மனம் ஈஷ்டமாகாது. ஆகையால், பந்தத்தையுடைய அஞ் 

ஞானிகளின் மனச்சம்பந்தம் கடா இிகளோடு சம்பவியா தாயினும், முக்த புருஷர் 

களின் மனச் சம்பந்தம் கடாஇகளிடத்2த சம்பவிக்கு மாதலின், கடாதிகட்கும் 

தமது ஞானமுண்டா தல் வேண்டும். அல்லது, ஆன்மாவை இயல்ப1 கவே ஜடமாய் 

உடன்பட்ட வாதியின் மதத்தில கடாதி ஜட பதார்த்தங்கட்கும், ஆன்மாவிற்கும் 

சிறிதுமாத்திசையும் சிறபபுச் தித்தியாது. ஆகையால், வாதியின் மதத இன்சண் 

கடாதி ஜட பதார்த்தமும் ஆன்மாவா தல் வேண்டும், அல்லத, கடா திகளிடச் 

தும் ஆன்மாவிடத்தும் ஜஐடத்தன்மையோ சமானமாம். ஆனால், கடாதிகள் பரிச் 

சனெனங்களும் மூர்,த்தங்களுமாம், அன்மா விபுவும் ௮மூர்த்தமுமா மாதலின், 

கடா இகட்கு ஆன்மரூபத்தன்மை சம்பவியாதாம் என வாதி கூறின், ௮தவும் 

பொருக்தாதாம். நையாயிகாது மதத்தில் எங்கனம் ஆன்மா விபுவாமோ, அமூர்
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தீதமாமோ, ௮ங்கனமே காசம், காலம், இக்கு என்னும் மூன்றும் விபுக்களாம். 

௮மூர்த்தப் பொருள்களுமாம். கையால், ஆன்மாவினும் விலக்ஷன£மாய குடம் 
முதலிய பதார்த்தங்களில் ஆன்மரூபத் தன்மை சம்பவியாதாயிலும் ஆகாசம், 

காலம், இக்கு என்னும் மூன்றன்கண் ஆன்மரூபத் தன்மை யுண்டாதல் வேண்டும். 

அல்லத, வாதியானவன் ஆன்மாவோடு மனச் சம்பந்தம் ஞானகாசணமாவதே 
போலச் சரீரசம்பந்தமும் ஞான காரணமாம், ஆசையால், சரீரசம்பந்தமே ஆன்மா 

வின்சண் ஆகாசாஇகளினும் விசேஷமாம், எனக்கூறின் ௮.துவும் சம்பவியாது. 

ஏனெனின், நையாயிகாது மதத்தே ஆகாசம், காலம், இக்கு, ஆத்மா என்னும் 

நான்கு இரவியங்களும் விபுக்களாம். சாவமூர்க் தத் இரவியங்களோடு எதற்குச் 

சையோக சம்பர்தமுண்டாமோ, அதனை சையாயிகர் விபுவென்பர், ஆகையால், மர் 
தீதத் இரவியரூப சரீரத் தோடு ஆன்மாவின் சமபந்தம் இருப்ப? தபோல, ஆகாசம், 

காலம், இக்கு என்னும மூன்றினுக்கும சரீரத்தோடு சம்பக்தமுள தாதலின், 

ஆகாசாதிகளின் கண்ணும் ஆன்மரூபத் தன்மை உண்டாதல் வேண்டும், ௮ல் 

லது, அ௮ன்மாவை இயலபாயே ஜடமெனவுடன்படின், அவ்வாஇயின் மதத்தில் 

ஆச்மாவிற்கும் கடாஇ விஷயங்கட்கும் பரஸ்பரம போக்.துரு போக்கெயபாவ ௪ம் 

பந்தமும், உபகரரிய உபகாரக பாவசம்பர்தமும் சமபவியா, ஏனெனின், கடாஇ 

பதார்த்தங்கள் இயல்பானே ஜஐடமா மாறுபோல, ஆத்மாவும் வாதியின் மதத்இல் 

இயல்பானே ஜடமாம். இடையில்வு* ஞானகாசணமாய மனசசையோகா திகள் 

மூற்கூறிய முறைப்படி கடாதஇகளிடத்தும் உள, ஆகையால், ஆத்மா எங்கனம் 

காத்தா போக்தாவாமோ, ௮௩௱னம் கடாதி சமபூரண ஜடபதார்த்தங்களும் 

கர்த்தா போக்தாவாதல்வேண்டும். கடாதி ஜடபதார்த்தஙகளை எவ்வா இியும் 

கர்த்தா போக்காவாக உடன்படுவதில்லை. அல்ல, பிரக்இயக்ஷரூப திருஷ்டியும், 

௮ுமிதிரூபகிருஷ்டியும் எகன்கண்ணாமோ, அதுவே கர்ததா போத்தாவாம். 

அந்தத் இருஷ்டி. அச்மாவின்கண்ணே உண்டாம. கடாதிகளின் கண்ணே உண் 

Listing. அதலின், அன்மாவே கர்த்தா போக்தாவாம். கடாதி பதார்த் 

தங்கள் கர்த்தா போக்தாவன்றாமென வாதிகூறுவானாயின, அதுவும் சமபவியா து. 

ஏனெனின், ஆன்மாவின்கண் கர்த் துருக்கன்மை போக்துருத்கன்மைகளின் சத்தி 

பின்பொருட்டு, நீ யங்கீகரித்த இருஷ்டி ஆத்மாவின் சொரூப gsr? seg, 

ஆத்மாவின் தர்மமா? ௮வறறுள், வாதியானவன் முதற்பக்ஷத்தை ௮ங்கோசஞ் 

செயயின், எனக்குடன்பாடாம். ஏனெனின், ஞானரூப இருஷ்டியை ஆன்மவடிவ 

மாய் யானுமங்கேரிக்கன்றேன். அந்தத் இருஷ்டி, ஐன்மாவின் தருமமென்னும் 

இரண்டாவது பக்ஷகதை வாதி ௮ங்கோ.ரஞசெய்யின், ௮து சம்பவியாது, ஏனெ 

னின், வாதியின் மதத்தில் தருமத்திற்கும் தருமிக்கும் பரஸ்பாம் பேதமே யுண் 

டாம். ஆகையால், திருஷ்டி. ரூபதர்மம் பிரகாச ரூபமாயினும், தரு.மிரூப ஐடவான் 

மாவிற்குப் பிரகாச ரூபத்தன்மை சம்பவியாது. புத. ரன் பண்டிதனாயிலும், பிதா 

பண்டிதனாகாததேபோல,. அல்லது, அன்மாவின்௧ண் அக்கேரித்த இருஷ்டி 

யானது தர்மிவடிவ அன்மாவினும வேருமாதலின், அந்தத் இருஷ்டி ஆத்மாவின் 

சித்தியைச் செய்யமாட்டாது, அன்மவடிவ தர்மி அ௫ித்தமாகவே, ஞானரூப 

இருஷ்டியின் சத்தியம் சம்பவியாது. அல்ல, தர்மருபதிருஷ்டியால் ஆத்மாவின்
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தித்தியுண்டாகாது. மற்றோ, ஸ்வப்பிகாச ரூபத்தாலேனும், மற்றொரு பிரமாணத் 

தாலேனும் ஆத்மாவின் சித்தியுண்டாமாதலின், ஆன்மாவின் தர்மரூபஇருஷ்டியும் 

Ass 950 கூடும்; என வாஇகூறின் ௮ வும் சம்பவியாது. ஏனெனின், ஸ்வப் 

பிரசாச ரூபத்தாலேனும், மற்றொரு பிரமாணத்தாலேலும் அன்மாவின் சத்தி 

உண்டாகுமாயின், ஆன்மாவின்கண் இருஷ்டி ௮ங்கேரித்தல் கிஷ்பலமாம், ௮ல்ல௮, 

ஆன்மாவின்சண் திருஷ்டி அ௮ங்கோசஞ் செய்பவனை இது கேட்டல் வேண்டும் ;-- 

எதனால் பதார் த்தங்களின் ஞானமுண்டாமோ, ௮௮ திருஷ்டி. எனப்படும் என்னும் 

அர்த்தத்தை ௮ங்கோசஞசெய்து, சக்ஷாமுதலியவற்றைப்போல காணருபமாய் 

HSS இருஷ்டி பிரமாணமா௫ன்றதா ? அல்லது ஞானரூப:மாய் அந்தச் இருஷ்டி. 

பிரமாணமாகின்றதா ? அவறறுள், முதற் பக்கமோ சம்பவியாது. ஏனெனின், 

பிரத்தியக்ஷா இப் பிமாணங்களின் சித்தியிதுகாறு மூண்டாகாமையின், ௮ந்தப் பிச 

மாணருபத் திருஷ்டியால் ஆன்மாவின் சத இயைச் செய்யமுடி.யாஅ. அல்லது, வாதி 
௮ங்கேரித்த பிரமாணருபத் இருஷ்டி பின்கண் பிரமாணரூபத்தன்மை, HESS 

இருஷ்டி. ஜன்னிய ஞானத்தின்௧கண் பிரமாக்கன்மை சித்தமாயின் Ags sor Go. 

ஏனெனின், பிரமாஞானத்திற்கு யாதுகசணமாமோ, ௮.து பிமாணமென்னப்படும், 

ஆகையால், அந்தத் திருஷ்டி. தன்னிடத்தே பிரமாணத்தன்மைச சித்தியின்பொரு 

ட்டு, தன்னால் ஜனித்த ஞானத்தின்௧ண் பிரமாத்தன்மையைக் கரசணஞ்செய்யும் 

வேறொரு இசண்டாவது பிரமாணத்தை யபேக்ஷிக்ரும, ௮ஈத இரண்டாவது பிர 

மாணமும் தனது பிரமாணத்தன்மையின் சித்திபின் பொருட்டு, சன்னால் ஜனித்ச 

ஞானத்தின்௧ண் பிரமாத்தன்மையைக கிரகணஞ் செய்யும வெூரறாரு மூன் 

wag பிரமாணத்தை ௮பேக் செய்யும். இவவண்ணம் பிரமாணங்களின் 
தாரையை அ௮ங்கேரிபபதில் ௮அஅவவஸ்காதோஷததின் ௮டைவுண்டாம். ஆகையால், 
கரணருபமாய் அந்தத் இருஷ்டி, பிரமாணமாகமாட்டாது. அல்லது, ஞானரூப 

மாய் அந்தத் இருஷ்டி. பிசமாணமாம் என்னும இரண்டாவது பக்ஷத்தை 

வாதியானவன் அ௮க்கேரிக்கின், அவன்பாலிது கே_டல் வேண்டும். அந்தப் பிர 

மாணருபத்திருஷ்டி. பிரகாசமற்றதா ? அலலது, பாப்பிரகாசியமா (அ௮ர்கியத்தால் 

விளங்குவதா)? அல்லது, சுயம்பிரசாசியமா ? ௮வற்றுள, முதற்பக்ஷத்தை வா இ 

அங்கேரிக்கன் ௮௮ சம்பவியாது. ஏனெனின், பிரகாசமற்ற கடம பிரமாணரூபம் 

௮ன்ருவ?ேதபோல, பிசகாசமற்ற ௮க்தத் திருஷ்டியும் பிரமாணரூபமன்றாகும், 
பிரசாசமற்ற இருஷ்டியைப் ,9ரமாணரூபம் என ௮ங்கோசஞ் செய்யின், பிரகாச 

மற்ற கடமும் பிசமாணருபமா தல் வேண்டும். அந்தத் இருஷ்டி பரப்பிரகாசியமாம் 

என்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தை ௮ங்கோசஞ் செய்பின, ௮.துவும் சம்பவியா து. 

ஏனெனின், கடம் பசப்பிசகாசியமா தலின், பிரமாணருபமன்றாவதே போலப் பரப் 

பிரகாசியமா தலின், அந்த ததிருஷ்டியும பிரமாணரூபமன்றாம். அல்ல து, அநதப் பிர 

மாணரூபத் இருஷ்டியைப் பசப்பிரகாசியம் என உடன்படுவதில ௮னவஸ்காகதகோஷ 

த்தின் ௮டைவும் உண்டாம். ஏனெனின், ௮ர்.தப பிரமாணருபத்திருஷ்டி வேறெர் 
தப் பிசமாணருபத் இருஷ்டியால் பிரகாசியமாமோ, ௮௩௪ இரண்டாவது பிரமாண 

ரூவத் இருஷ்டியும் வேறொரு மூன்றாவது பிரமாணருபத்இருஷ்டிபால் பிரசா 

69



௫௪௭௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆழவது 

சியமாகும், அம்மூன்றாவ.தும் சான்காவதாலாம், எனப் பிரமாணளுபத் திருஷ்டி. 
களின் தாரையை ௮ங்கேரிப்பதில் ௮னவல்தாதோஷத்தின் ௮டைவுண்டாம். ஆத 
லின், ௮ச்தப் பிரமாணருபத் இருஷ்டி பாப்பிரகாசியமாகமாட்டா௮ு. அல்லது, ௮ 
தப் பிரமாணருபத் திருஷ்டி சுயம்பிரகாசியமாம் என்னும் மூன்றாவது பக்ஷத்தை 

அ௮ங்கோரஞ்செய்யின், ௮அவும் சம்பவியாது, ஏனெனின், சுருதிப் பிரமாணமற்ற 

கேவலம் வெறுந்தர்க்கக்தைக் கவர்ர்தே வாதியானவன் அர்த்த சத்தி செய்யின், 

௮.த்தர்க்கம் லெளகக இருஷ்டாந்தமின்றி எவ்வாத்தத்தையும் சித்தம் செய்ய 
மாட்டாது. ஆதலின், பிரமாணரூபச்திருஷ்டி. சுயம்பிரகாசியம் என்னும் அரத் 

தத்தின் சத்தியின்கண்ணும் வாதியானவன் லெளகிக திருஷ்டார்த மொன்றைக் 

கூறல் வேண்டும். உலகன்கண்ணோ தானே பிரகாசவடிவ இரியைக்குக் காத்தா 
வும் கர்மமுமாம் என்னும் அத்தகைய பதார்த்தம் ஒன்றின்றாம். கையால், 

பிசமாணருப,க் தஇருஷ்டிக்குச் சுயம்பிகாசத் தன்மை சம்பவியாது, அல்லது, 

பிரமாணருபத் திருஷ்டி. ௮ன்மாவின் வேறென உடன்பட்டு அ௮த்திருஷ்டியைச் 
சுயம்பிரகாசம் என ௮ம்ககேரிக்கும் வாஇபாலிது கேட்டல்வேண்டும் :--- அந்தச் 
சுயம்பிரகாசத் இருஷ்டி மின் மினிப் பூசசிபோலக் தனது வடிவமாத்இரத்தை 

ஒளிர்விக்கன்றதா ? அல்லது, சூரியனைப்போலச் சாவப் பதார்த்தங்களையும் ஒளிர் 
விக்கன்றதா ? அவற்றுள், முதற்பக்த்சை ௮ங்கோசஞ் செய்யின், ௮ சம்பவி 
யாத. ஏனெனின, மின் மினிப் பூச்சியானது எப்பதார்த்தத்தையும் பிரகாசயோ 
மல் சேவலம் தன்னையே பிரகாடிப்பித்துக் சொள்வதுபோல, அந்தத் திருஷ்டியும் 

தன்னின் வேராய எப்பதார்த்தத்தையும் பிரகாசஞ் செய்யமாட்டாது, ஆதலின், 

உலகன்கண்ணே எப்பதார்த்தத்தின் சித்தியும் உண்டாதல் கூடாது. சூரியனைப் 

போல அந்தத் இருஷ்டி சர்வபதார்த்தங்களின் பிரகாசகம் என்னும் இண்டாவது 

பக்ஷத்தை ௮வவாகுி ௮ங்ககோரஞ் செய்யின், ௮.துவும் சம்பவியாது, ஏனெனின், 

அந்தத் திருஷ்டி சர்வபதார்த்தங்களின் பிரகாசகமாயின், ஒரு பதார்த்தத்தின் 

ஞானகாலத்தில் சர்வபதார்த்தங்களின் ஞானம் உண்டாதல் வேண்டும். ஒரு 

பதார்த் தத்தன் ஞானகாலத்தில் சர்வபதார்.த்தங்களின் ஞானம் எச்2வருக்கும் 

உண்டாவதில்லை. ஆகையால், அந்தத் திருஷ்டி சர்வபதார் த்தங்களின் பிரகாசக 
மன்றாம், இத்துணை கூறியதால் சக்ரா முதலிய பிரமாணங்களில் பிரமாணத் 

தன்மை உண்மையைக் கண்டனஞ செய்து, தன்மாவின்௧ண் பிரத்தியக்ஷாஇப் 

பிரமாணங்களின் ௮விஷபத் கன்மை நிரூபிக்கப்பட்டது. 

இப்போது sap முதலிய பிரமாணங்களில் பிமாணத் தன்மை உண் 

மையை அங்கேரித்தும், தன்மாவின்கண் பிரச்தியகநாஇப் பிரமாணங்களின் 
௮விஷயத் தன்மை நிரூபிக்கப்படும், அல்லது, உல௫ன்கண்ணே ஜீவர்கட்கு 
உண்டாசாகின்ற கடா பதார்த்தங்களின் ஞானம் யாதொரு கா.ரணமுமின்றித் 
தானே உண்டாகமாட்டாது. மற்றோ, சக்ஷா முதலிய பிரமாணங்கட்குக் 
கடமுதலிய பதார்த்தங்களோடு உளதாய சையோகாதி சம்பந்தரூப காரண 

sos அ௮பேக்ஷித்தே, அந்தக் கடாதி பதார்த்சங்களின் ஞானம் உற்பன்னமா 

மென்னும் பிரகசரியையை வாஇ அ௮ங்கேரிக்னெ, ௮வன் பாலிது கேட்டல் 

வேண்டும் :-ஆத்மா, கர்த்தா, போக்தா என்னும் ஞானம் உனக்குப் பிரத்தியகஷூப்
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பிரமாணத்தா லுண்டாயதா ? அல்லது, அதுமானாதிப் பிரமாணங்களா லுண் 
டாயதா ? அவற்றுள், வாதியானவன் முதற் பக்ஷத்தை அங்கேரிக்ன், து 

பொருந்தாத. ஏனெனின், வாதியின் மதத்தில் பிரத்தியக்ஷ்ப் பிரமாணம் இரு 

வசையாம். ஒன்றோ, பாயப் பிரத்தியக்ஷப் பிமாணமாம், மற்றொன்றோ, அங் 

தரப் பிர த்தியக்ஷப் பிரமாணமாம், அவற்றுள், மனம் ஆர்தாப் பிரத்தியக்ஷப் 

பிரமாணமாம். பாகியப் பிரத்தியக்ஷப பிரமாணம் (1) சுரோத்திரம் (2) துவக்கு 

(3) rang (4) இரசனம் (3) சிசாணம் என 8ந்துவகையாம். இவ்வைந்தலுள் 

ளும் aGrr é Br, இசசனம், இராண மென்னும் மூன்று இர்திரியங்களோ திரவி 

யத்தை விஷயஞ் செய்யா ; மற்ோ, முறையாய்ச சப்தம், இரசம், கந்தம் என்னு 

மூன்று குணங்களைாயே விஷபஞ்செய்யும. வாதியானவஷ் ஆன்மாவையே தஇசலிய 
மெனவுடன் பட்டுளானாதலின், சுரோத்திரம், இரசனம், சொணம் என்லும் 

மூன்று பிரமாணங்களாலோ ஆன்மா, கர்த்தா, போக்தாரூப மென்லும் ஞானம் 

உண்டாகாது. FH, துவக்கு என்னுமிரண்டு இக் இரியங்களும் இரவியத்தைக் 

கவரும். ஆனால், எத்திரவியததின்கண் வெளிபபட்ட உருவமும், வெளிபபட்ட 

பரிசமும் இருக்கின்றனவோ, ௮த்தாவியத்தைக் கவரும். wet Breau genes 
கவரா, ஆன்மாவின்கண் வெளிப்பட்ட உருவமும், வெளிபபட்ட பரிசமுமின்றா 

மாதலின், ௪க௯ஷ-ு, துவக்கு என்னும் இரண்டிர்திரியங்களாலும் ஆத்மாவின் si 

த்தா, போக்தா வடிவஞானம் சம்பவியாது, ௮ல்ல,ஐ, ஆன்மாவின்கண் இந்திரிய 

ஜன்னியஞான விஷயத்தன்மை இன்றாம என்னு மிவவா£த்தை சகேவலம யுத்திக 

ளாலே இத்தமன்றாம் ) மற்றோ, சுருஇிப் பிரமாணத்தினா௮ மிவ்வார்த்தை சித்த 

மாம். ஆண்டசசுருதி வ௱ாதிவா,மிவ கரண த வய௦ ஹூஹவாசா உவ 

பாதகிசாஷறாதட"' (இள்.) சுயமபுவாயெ பசமாத்மா கேத்திராதி இந்திரியங்களை 

வெளிமுகமாசச் செய்தனா. அ௮க்காரணத்தால் ௮ந்நேத்திராதி இர்திரியங்கள் 
கடபடாதியாகய பதார்த்தங்களையே காணும். லுந்தர ஆன்மாவை ௮வை காணா 
வென்னு மிச்சுருஇயின்கண் இச்நியமம கூறப்பட்டது :--எவ்வெப் பதார்த்தங்க 

ளிடத்தே பாகயெத்தன்மை யுண்டாமோ, அவலப் பதார்த்தங்களிடத்தேயே சேத் 

இசா.இ இந்இரியங்களின் சம்பந்தமாம். பாகியத்தன்மையின்றி நேத்தராதி இர 

இரியங்களின் சம்பந்தம சம்பவியாது, ௮ந்த7 அத்மாவின்கண் பாடுயத் தன்மை 

இன்றாமாதலின், ஆன்மாவின்௧ண் சேத்திராதி இரதிரியாஇகளின் சம்பந்தமும் 

சம்பவியாது, சையோகாதி சம்பந்தமின்றி நேத்தராதி இர்திரியங்கள் எப்பதா£ 

த்தத்தின் ஞானத்தையும் உற்பன்னம செய்யமாட்டா. ஆகையால், ஆத்மா, 
கர்த்தா, போக்தா என்னும் ஞானம் நேத்திராதி இர்.இிரியஙகளால் சம்பவியா. 
அல்ல, ஆத்மா, கர்த்தா, போக்தா வென்னும் ஞானம் மனரூப ஆர்த.சப் பிரத்த 

யக்ஷப் பிரமாணத்தாலாமென வாதி யங்கோரஞ்செய்யின், ௮.தவும் சம்பவியா து. 

ஏனெனின், காமம், சங்கல்பம், சம்சயம் என்னும் சுருதியின்கண் இச்சை, எண் 

ணம், யம், சரத்தை, அ௮சிரத்தை, தைரியம, அதைரியம், வெட்சம், அச்சம், 
விருத்தி ஞானம் என்னும் யாவற்றிற்கும் மனமே உபாதானகாரணமெனக் கூறப் 

பட்டுள.து. யாது உபாதான காசணமாமோ, அது கரணமாகமாட்டாது, கடத்தின்
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உபாதான காரணமாய மண்ணானது கடத்தின் காணமாகாததேபோட, விருத்தி 

ஞானத்தின் உபாதானகாரணமாயமனமானது, ௮ந்த ஞானத்தின் கரணமாகமாட் 
டாது, ஆகையால், ஆத்மா, கர்த்தா, போக்கா வென்னும் ஞானம் மனத்தானும் 
சம்பவியாது, அல்லது, ஆத்மா, கர்த்தா, போக்தா வென்னும் ஞானத்இிலுற்பத்தி 

நேத்திராதி இந்திரியங்களின் சம்பந்தத்தால் ஆம் என உடன்படின், நேத்தரொஇ 
இர்்இரியங்களின் சம்பந்தம் ஸ் தூலசரீ.சத்தோடு உளதா தலின், ஸ். தாலசரீ.ரச்இன் 

கண்ணே ௮ந்தஞானம் உண்டாம். அசுரர்களை மோகஞ்செய்யும் பொருட்டு,தேசாத் 

மவா.இகளாய சார்வாகர்களின் மதத்தைச்செய்த பிரகஸ்பதி மதத் தனடைவு ௮வ்வா 
இக்குப் பலாத்காரமாயுண்டாம். ௮கையால், அச்மா, கர்த்தா, போக்தா வென்னும் 

ஞானம் பிரத்தியகஷப பிரமாணத்தாற சம்பவியாது எனத் அுணியப்பெற்றது. 
HONS, sor, சாக்கா, போக்கா வென்லும்ஞானம் ௮நுமானப் பிரமாணங்களா 

௮ண்டாமென்லு மாண்டாவது பக்த்தை ௮வ்வாதி ௮ங்கோசஞ்செய்யிலும் சம்ப 

வியா.து. ஏனெனின், ௮துமான, உபமான, சப்தமென்னும் மூன் றுபிரமாணங்கட் 

குப் பிரத்தியகூப பிரமாணமே மூலகாரணமாம். அநதப பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் 

ஆன்மாவின் ஞானத்தின்சண் காணமாகாதபோது, ௮றுமானாஇப பிரமாணங்கள் 

எங்கனம் காரணமாகும்? ஆகையால், ஆச்மா, கர்த்தா, போக்தாவென்னும் ஞானம் 

௮ நுமானாஇப் பிரமாணங்களாலும் சம்பவியாது. அல்லது, 8தசேய உபநிஷத் 

இன்கண் ஆன்மாவை தஇிருஷ்டா, ௬ சோதா, மந்தா, விஞ்ஞா.தா எனக் கூறப்பட்டி 

ருக்கிறது. அவற்றுள், தரிசன கர்த்தாவின் பெயர் இருஷ்டாவாம். சரவண 

காத்சாவின்பெயர் சுரோதாவாம, ஆகையால், இசசுருஇயினானே ஆத்மாவின் 

கண் காத்துருத்தன்மை சிததமாம என வாதி கூறின், அதுவும் சமபலியாது, 

ஏனெனின், திருஷ்டா, சுசோதா, மாதா, விஞஞாதா என்னும் சுருதி ஆன் 

மாவைக காத்தா வடிவமாய் உணர்த்துவதேபோல, ௮திருஷ்டா, அசுசோதா, 
௮மந்தா, ௮விஞ்ஞாகா என்னுஞ சுருதி ஆனமாவின்கண் காத்துருத்தன்மையின் 

நிஷே.தமும் செய்கின்றது. ஆகையால, அவ்விரண்டு சுருதிகளில் ஆன்மாவை 

அகர்த்தாரூபமாய் உணர்ததும சுருதியே முக்கெப பிரமாணமாம, ஆத்மாவைக் 

கர்த்சாரூபமாய் உணர்த்தும் ஈர௬இி மயககய புருஷர்களால் துணியப்பெற்ற 

கர்த்துருத்தன்மையை ௮நுவாதஞசெய்கின்றது, கையால், ௮சசுருதியான௫ 

தனது அர்த சபாமன்றாம,. கருத்திதுவாம ---பலசதையுடைய லெளககப் பிர 

மாணங்களாலறியப்படாத ௮ரத்தததை உணாத்துவதாலே ௪௬.க்குப் பிமாண 

மாதல் உளது. கர்த்தா, போக்தாரூபமாய் ஆச்மா சர்வலோகருக்கும் பிரசித்த 

மாம். காத்தா, போகதாருபமாய் தன்மாவை யுணர்வதால், எபபலகத்இன் பிராப் 

இயுமுண்டாகாது) மாராய், ஜனன மரணாகிருப அனர்த்தத்தின் பிராப்தி உண் 

டாம். ஆகையால், கர்த்தா, போக்சாரூபமாய் ஆன்மாவை உணர்த்துவதில் சுருதி 
யின தாறபரியமன்றாம். ௮கர்த்தா, ௮போக்தாரூபமாய் ஆத்மா லோகப பிரசித்த 
மன்றாம். அ௮ங்கனமே) அகர்த்தா, அபோக்தாரூபமாய் ஆன்மாவை உணர்வதால் 

AGG ars Fira ௮னர்ததங்களின் நிவிருத் வடிவ பலத்இன் பிராப்திய முண் 

டாம். ஆகையால், அகர்த்தா, அபோக்காரூபமாய் ஆத்மாவை உணர்த்துவஇன் 

கண்ணே சுருதியின் தாற்பரியமாம். ஆகையால், பிரத்செயகரஷாஇப் பிசமாணங்க
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ளால் ஆன்மாவின் ஞானமுண்டாகமாட்டாஅ ; மற்றோ, தனது சுயம்பிரகாச 
ரபத்தால் ஆன்மாவின் ஞானம் உண்டாம். உண்மையாய் ஆசாய்ர்து நோச்னோ, 

முற்கூறிய யுக்திகளால் எவ்வனான்ம பதார்த்தங்களின் ஞானமும் 9த்தய 

க்தாஇப் பிரமாணங்களால சம்பவிபா தாயின், நிர்க்குண பரமாத்ம ஞானத்தின் 
கண் பிரத்தியக்காஇப் பிரமாணங்கட்கு எங்கனம் காசணத்தன்மையுண்டாம் ? 

இக்காரணத்தாலே சுருதி பகவதியானவள் ஆன்மாவைக் கவரப்படாதெனக் 

கூறினள். இத்துணை கூறியதால் அன்மாவின்கண் பிசத்தியகதா இப் பிரமாணங் 

சளின் ௮விஷயத்தகன்மை காண்பிக்கப்பட்ட. இப்போது ஆன்மாவின்கண் 

௮சர்யத்தன்மை நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனகசாஜாவே // இவ்வாரநத சொரூப 
ஆன்மா சாவப் பிராணிகளின் ஆன்மாவாதலின், ஹனனக்*இரியைபின் (கருமத் 

தன்மை வடிவமாய சீர்ணத்தன்மை அ௮டைபமாட்டாது. அல்லது, உலூன் 

கண் எவ்வெப்பதார்த்தம் மூர்த்தியாயிருக்கின்றேகோ, பேதமுடையதாயிருக்கின் 
றதோ, அ௮வ்வபபதார்த்க?ம ௮வயவங்களின் சதிலத்தன்மைவடிவ £ர்ணத்தன் 

மையையடையும். வஸ்இராதி பதார்த்தமகள் மூர்த்திகளாயும், பேதமூடையன 

வாகவுமிருக்கின்றன வாதலின், சிறிதுகாலம் பொறுத்து நால் முகலிய அவயவம் 

களின் சிதிலத்கன்மைவடிவச௪ சாணததன்மையை யடையும். ஆன்மாவின் 

கண்ணோ மாத்தத்தன்மையும் பேதத்தன்மையும் இன்றாம். ஆகையால், இவ்வா 

நத சொருப ஆன்மா சரணத்தன்மை வடிவத்தை ௮டையாஅ, இக்காசணத் 
தால் இவ்வாரஈத சொரூப ஆன்மாவைச சுருதி ௮சீர்யம் என்றது. இப்போது 

ஆன்மாவின்கண் ௮சங்கததன்மை நகிரூபிக்கபபடும் :-- ஹே ஜனகராஜாவே! இவ் 
வுலகன்கண்ணே எப்பதார்த்தம சங்கமுடையதாமோ, ௮பபதார்த்தம் வேறுபதார் 

த்தங்களின் சங்கத்கால் சோஷகதையடையும. இபல்பாயே குளிர்சசயாய ஜலத் 

தின்சகண் அக்னியின் சங்கத்தால உஷ்ணத்தன்மையுண்டாகின்றது. இயல் 
பாயே உஷ்ண செதப்பரிசங்களற்ற வாயுவின்கண் அக்கினியின் சங்கத்தால் உஷ் 
ணத்தன்மையுண்டாம். ஜலத்தின் சககததால் சி களத்தன்மையுண்டாம் என்பது 

போலவாம். எப்பதார்த்தம அ௮சங்கமா?மா, அப்பதார்த்தத்தின்கண் எதோ 

ஷத்இன் அ௮டைவுமுண்டாகாது. அசங்க காசத்தின்கண் மேகம் மின்னல் 
முதலியவற்றால் ஆக்கப்பட்ட தோஷங்களின் பிசாபதியுண்டாகாதது போலவாம், 

எப்பதார்த்தம மூர்த்திமானாயிருக்க்ற?தா, பரிச்சின்னமாயிருச்சின்றசோ அப் 

பதார்த்தமே சங்கமுடையதாம். மூர். ததிமானாயும பரிசசின்னமாயும இராகின்ற 

ஜலாதி பதார்த்தங்கள் ௮க்னி முதலியவறறோடு கூவெதபோலவாம். இவ்வா 
ஈந்த சொரூப ஆன்மா மூாத்திமானும் பரிசசின்னமுமன்றாம். ஆசையால், எப் 

பதாரத்தத்தோடும் ஆன்மாவிற்கு சங்கமுண்டாவ இல்லை. சங்கமின்மையின் இவ 

வான்மா எபபதார்த்தத்தன் தோஷத்தையும் அடைவதில்லை. அல்லது, சையோ 

கா இசம்பந்தங்கள் சங்கமெனப்படும். சிறிதுகால பரியந்தம் இதச பதார்தசங் 

களின் வடி.வம்போல இருப்பது சங்கத் இன் பலமாம், உஷ்ண ல்பரிசமுள்ள அக் 

சனியோடு ஜலத்தின் சையோக சமபர்தமுண்டாயின், ௮ச்சலம் சிிதுகால பரி 
        

௪ ரெயை-பயனிலை, 1 கருமத்தன்மை--செயப்படுபொருண்மை.



௫௫௦ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆறவது 

யந்தம் ௮க்சினியைப்போல உஷ்ணலஸ்பரிச முடையதாயிருப்பதுபோலவாம். இவ் 
வாசர்தசொருப ஆன்மா சஜாஇயபேதம், விஜாதியபேதம், சுவகதபேசம் என்னும் 
மூன்று பேதங்கள் ௮ற்றசாம். கையால், இவ்வான்மா சையோகாதி சம்பந்த 

ரூப சங்கத்தை அடைவதில்லை, ௮ங்கனம் இதசபதார்த்தங்களோடு தாதாத்மிய 

வடிவம் தூய சங்கத்தின் பலத்தையுமடைவ இல்லை. அல்லது, இவ்வுலகின்கண் 
சங்கத்தையுடைய வஸ்.இராதி பதார்த்தங்கள் பந்தன ரூபபலத்தையும் பரிணாம 
ரூப பலத்தையும் ௮வசிய மடையும், வஸ்இிராச பதார்த்தங்களின் உபாதான 

காரணமாய மூல்முதலியவற்றின் பசஸ்பரவிபாகத்தானும், காசத்தாலும்வஸ்இசம் 

முதலிப பதார்த்சங்களின் சாசமும் ௮வசியமுண்டாம். சலெவிடத்தோ வஸ்தி 

ராதி பதார்த்தங்கட்கு விரைவாகவே ௮ழிவுண்டாகும்.' சலெவிடத்தோ பையப் 
பைய ௮ழிவுண்டாகும். இவ்வாகந்த சொரூப ஆன்மா சங்கமற்றசா மாதலின், 

பரதன த்தையும், பரிணாமத்தையும், சாசத்தையும் ௮டையாது, இவ்வாநந்த 

சொரூப ஆன்மா சர்வ விசேஷபாவங்களுமற்றதாம். மனம் வாக்குகட்கு ௮விஷய 
மாயதாம். ஹே ஜனகராஜாவே. இத்தகைய துரிய ஆக்மா, ஞானத்தால் நீ 

அடைய யோக்கியமாயதாம். ஹே ஜனகராஜாவே ! சர்வஜீவர்களின் ஆன்மவடிவ 
மாயும், பபமற்றதாயும், ௮த்விதிய ஆகக சொருபமாயும் இராநின்ற ௮பயப் 

பிசஹ்மத்தை 8 நினது வடிவமாயறிர்து ௮அவ்வயயப பிரஹ்மததை அடைந்து 
விட்டனையாதலின், சம்சாரரூப சூலத்தால இபயபோது நினக்குப் பயமுண்டாக 
மாட்டாது. கருத்திதுவாம் :--தன்னின் வேருபும பரிச்சின்னமாயுமிசாநின்ற 

இராமமூதலிய பதார்த்தங்களின் ௮டைவு, நடத்தல் வடிவ இரியையால் உண்டா 

வதே போல, யாண்டும வியாபகமாய பிரஹ்மத்தின் அடைவு யாதேனுமொரு ஈடை 

வடிவ கிரியையா லுண்டாகமாட்டாஅ ; மற?ரா, தன்னைப் பிரஹ்ம ரூபமாயுணர்ந்த 
உணர்வே பிரஹ்மத்தினடைவாம, 

சங்கை :—SG ap பகவன் 1 ஆன்மாவின் ஞானம உண்டாயிலும் ஜீவர்கட்குச் 

சம்சாரரூப சூலத்தினின்றும் பயம் ஏன் உண்டாவதில்லை ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே: சம்பூரண ஜீவர்கட்கும் இண்டாவ.ஏ 

பதார்த்தத்தின் ஞானத்தால் பயம் உண்டாமா கலின், இரண்டாவது பதார்த்தத் 
இன் ஞானம் பயத்தின் காரணம் எனச் சிச்தமாயது. எதுவசை சிறிதுமாத் இரை 

யேனும் இரண்டாவது பதார்த்சத்தின் ஞானமுண்டாமோ, அதுவரை அத்விதீய 
ஆ த்மாவின் ஞானமும் உண்டாகமாட்டாது. விதவா னுக்கு (அறிஞனுக்கு) ௮த்வி 

இய ஆன்மாவின் ஞானத்தால் இண்டாவது பதார்த்தத்தின் ஞானம் நீங்கிவிடுகன் 
றது. ஆதலின், துவைத ஞானரூப காரணத்தின் ௮பாவம் உளதாகவே வித்வா 
லுக்குப் பயத்தின் பிராப்தி உளதாவதின்றாம். ஆண்டுச்சு௬௮, of Sun Glelp. aout 
ஹவதி? (இ-ள்) இரண்டாவது பதார்த்தத்தின் ஞானத்தால் ஜீவர்கட்குப் பயத் 

இன் அடைவு உண்டாம். இப்போது, இப்பொருளையே வெளிப்படையாய்க் 

காண்பிப்டாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே! எப்பதார்த்தத்தின்கண் இப்பதார்த்தம் 

எனது துக்கசா தனம் எனப் பிசஇகூலத் தன்மை ஞானமுண்டாமோ, அப்பதார்த் 

த.த்இனின்றும் ஜீவர்கட்குப பயத்தின் ௮டைவு உண்டாம், ங்க சர்ப்பாஇகளி



அத்தியாயல்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட ௫௫இக 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 5S) 

டத்தே ஜீவர்கட்குப் பிரஇகூலத் தன்மை ஞானம் உண்டாங்கால், ௮வறறினின் 
லும் ஜீவர்கட்கு ௮ச்சம் உண்டாவது Curse. ஆகையால், இது துணியப் 
பெறும். துவைத ஞானத்தால் ஜனித்த பிரதிகூலத் சன்மை ஞானமே ஜீவர்கட் 
குப் பயகாரணமாம். ஆந்த சொரூப அன்மாவின்௧ண் சர்வ ஜீவர்கட்கும் 
பிசதிகூலக் தன்மை ஞானம் உண்டாவஇல்லை ; மற்றோ, சர்வ ஜீவர்கட்கும் ஆன் 
மாவின்கண் ௮நுகூலக தன்மை ஞானம் உளது. அத்தகைய அறுகூல ஆன்மா 
வின் சர்வ வியாபக வடி.வமாய ஞானம் எவ னுக்கு உண்டாகின்றதோ, அவனுக்கு 
எப்பதார்த்தத்இனின்றும் பயம் உண்டாவ இல்லை. ஹே ஜஊனகராஜாவே! அந்தப் 
பிரஇிகூலத் தன்மை ஞானம் துவைத ஞானச்.இனாலன்றி உண்டாகாது. ஆகை 
யால், துவைதத் தன்மையே பிரதிகூலத் தன்மை ஞானத்தின் காரணமாம், 
HFSS HOUSS தன்மை அ௮த்விதீயப பிரஹ்மத்இன்கண் இன்றாம். இக்காரணத் 
தால் ௮ர்த அத்விதியப் பிஹ்மம அ௮பயமாம். விஞ்ஞான ஆநந்த ரூபமாம், 
எல்லா வேற்றுமையும் அற்றதாம். $ஹ ஜன கராஜாவே ! அத்தகைய g 50 Bu 
அபயப் பிரஹ்மம் நின்னிற் பின்னமன்றாம் ; மற்றோ, நினது சொரூபமாம், ஹே 
ஜனகசாஜாவே! யானும், நீயும், பூதிப்பிராணிகள் யாவும் ஸ் தூல சூக்ஷம சரீரம் 
முதலாய சம்பூசண ஜகத்தும் பிரஹ்மத்திலும் வேறன்றாம் ) மற்றோ, பிரஹ்ம 
சொருபமேயாம். இக்காரணத்தால் பேதமற்ற Ge Suns Gr anu gon se ஈ௬இ 
யானது ௮பயம் எனக் கூறியது. இப்போது இப்பொருளையே இருஷ்டார்தத் 
தால் வெளிப்படுத்துவாம, ஹே ஜனகராஜாவே ! கந்தர்வ ஈகரம் Mares gir 
வேறன்றாவதேபோல, இவ்வெல்லா ஜகத்தும் ,தார்த சொரூப அன்மாவினும் 
மீவறன்றாம். ஆகாசத்தின்கண் கஈதர்வ ஈகாத்இன் இருப்பு உண்மையாய் இன் 
மும், மற்றோ, மாயையாலாம, அதுபோல, ஆந்த சொரூப ஆன்மாவின்சண் 
உலகன் இருப்பும் உண்மையாய் இன்றாம; மறறோ, மாயையாலே .தம். ஹே 
ஜனகராஜா வ ! ஆகாசரூப ௮ இதிஷ்டானத்தன்கண் BESTA BILD முன்னருண் 
டாகவில்லை) இனி உண்டாகமாட்டாது ; இப்போ மில்லை. அதுபோல, இவ் 
வாநந்த சொரூப அன்மாவின்்௧கண் ஜகத்தானது முன்னருண்டாககவில்லை ; இனி 

உண்டாசமாடடாது , இப்போதுமிலலை என்றுணர்க, 

சங்கை :-- ஹே பகவன்! ஆகஈத சொரறாப தன்மாவின்கண் முக்காலத்இ 
௮ம் ஜகத்தில்லையாயிலும், உலகர்கட்குப் பின்ன பின்னரூபமாய் இவ்வுலகம் ஏன் 
தோற்றுகன்றது ? 

சமாதானம் :-ஹே ஜனகராஜாவே / ஆகாசத்இன்சண் முக்காலச்தும் கந்தர்வ 
ஈகம் இன்றாயிலும், மயங்கிய புருஷர்கட்கு ௮க்கந்தர்வ ஈகாம் ஸ்.தூல சூக்ஷம 
ரூபமாயும், ஜட சைதன்னிய ரூபமாயும் தோற்றா நிற்கும். அதுபோல, ஆரர்த 
சொரூப ஆன்மாவின்கண் முக்காலத்தும் ஜகத் தின்றாமாயினும், அஞ்ஞானிகட்கு 
மயக்கத்தால் ௮ந்த ஜகத்கானது ஸ்தூல சூ ௩ம ரூபமாயும், ஜடசைதன்னியரூப 
மாயும் தோற்றும். இப்போது இப்பொருளே கனாத்திருஷ்டார்தத்தால் நிரூபிக்கப் 
படும் :--ஹே ஜனகா£ஜாவே ! நனாவின்கண் தேர், குதிரை, யாளை முதிலிய



௨. ப்ரீ ஆத்மபுசாணம். [(ஐரவது 

பதார்த்தங்களின் உற்பத்தியின் சா தனங்களாய தேசகாலாஇிகள் கனவின்கண் 
இல்லா இருப்பிலும், எங்கனம் கனாக்காண்போன் ஒருவனே ௮ஞ்ஞான் வயத்தால் 
தேர், குதிசை, யானை என்பன முதலிய ௮ேகர் தன்மையை யடைவனோ, ௮ங் 
கனம், தேசகாலாதி சாதனங்களற்ற பரமான்ம தேவசொருவசே சானாவகையாய 
ஜகத்வடிவத்தை யடைவர். ஹே ஜனகராஜாவே. கனவினின்றும் சளவையடைந்த 
புருஷன் கனாப்பொருள்களைக் காண்கிலன். ,துகையால், ஈனாவஸ்தை, கனாப்பொருள் 
களை நாசஞ்செய்வதகாம். ௮து போல, ௮ன்ம சாக்ஷ£த்காரத்தால் இவ்வெல்லா 
உலகும் ராசமாய்விடும். ஹே ஜனகராஜாவே! அத்தகைய ௮த்விதிய ஆன்ம 

சாக்ஷாச்காரம் நினக்கு இப்போ உண்டாயிரு saber, சம்சார சூலத் இ 

னின்றும் நீ பயத்தை ௮டையவேண்டாம். ஹே குழர்தாய் ! ! இவ்வண்ணம் 
யாஞ்ஞவற்குப முனிவர் ஜனகசாஜாவிற்குப் பிரஹ்மவித்கையை உபதே௫த்த 

போது, அந்த ஜனகராஜாவானவர் பாஞஞவற்கிய முனிவருக்குக் கொடுக்கத் 

தக்க குருதகஷணையை இவ்வண்ணம் தம்மனத்தின்கண் விசாரித்துக் காண்டுலர், 

இப்போது ஜனகராஜாவின் விசா.ரத்தை நிரூபிப்பாம் :--இக்த யாஞ்ஞவற்டிய 

மகா முனிவர் எனக்கு ௮ன்ம ஞானத்தைக் கொடுத்தனா தலின், இவருக்கு யான் 
எட்பதார்த் தத்தைக் குருகக்ஷணையாகக் கொடுப்பேன். ஆண்டு, எனது மனைகி, 

மைந்தர், தனம், இராஜ்ஜியம், சேனை எனபவற்றோடு எனது சரீரத்தைக் குரு 

தக௲௲ணையாகக் கொடுப்பினும், ௮த்தக்ஷனை ஆக்மஞான சமானமாகமாட்டாது. 
அல்லது, பிரஹ்மவித்தையை உபதேடத்து, சஷ்பனுக்கு ஆத்மஞான த்தைக் 

கொடுக்கும் ஆ௫ரியருக்கு௪ சிஷ்பனானவன், சமுச்இிச பரியந்தமுள்ள பொன் முத 

லியவற்றால் நிறைந்த சம்பூரணப் பிரு இவியைக் குரு தக்ஷணையாகக் கொடுப்பிலும், 

௮த்தகணை அத்மஞான சமானமாகமாட்டானு. அலலது, ௮ே௧க ஜன்மங்க 

ளில் அறுஷ்டி த்துள்ள பிரமசரியாதி FT FUME YOU OFS SCM Bot gare 

௮ம் இவவாரந்தசொரூப ஆன்மா அடைய முடியாததாம். (pavGan seo epyid 

ஆன்மாவின் லாபத்திற்குமேலாக வேறொரு லாபமும் இன்றாம். ஆண்டுச்சு௬இ 

:ஞூ.தமாவாச்வற௦ ae. 565 (இ-ள். ஆரஈதசொரூப ஆன்மாவின் லாபத்தி 

னும் மேலாக சம்சா.ரத்தின்கண்2ணே யாதொரு லாபமுமின்றாம், ஆரர்தசொருப 
ஆன்மாவின் ௮டைவே மேலாய லாபமாம், அத்தகைய கிடைக்கத்தகாததாய 

ஆன்மாவின் ௮டைவை எக்குருவானவர் செய்வித்தனசோ, அக்குருவின்டொரு 

ட்டு மைந்தர், மனைவி, தனம், இராஜ்ஜியம், பிருசவி என்பன முதலிய ௮னான்ம 

பதார்த்தங்களைக் தக்ணையாகக்கொடுத்தல் எனக்குஉசிதமன்றாம. ௮ல்லஅ,சுவர் 
க்கத்தன்கண்ணுள்ள தேவதைகளை ஜெயித்து, பாதாளத்தின்௧ண் ணுள்ள நாகர் 

களைஜெயித்.௮, சுவர்க்கம், பூமி, பாதாளம் என்னும் மூன்று லோகங்களையும் யாஞ் 

ஞவற்யெ முனிவரினபொருட்டுக் குருதககணையாக யான் கொடுப்பேனாயினும், 

ஆத்மஞான)த்திற்குச் சமானம் ௮த்தக்ஷணை ஆகமாட்டாது. கருத்தினுவாம் :-- 
யாஞ்ஞவற்கெய முனிவர், என்னை ஆன்மாவை அடையுமாறு செய்தனர். அவ் 

வான்மா, ௮பரிச்சின்னமாம், கித்தியமாம், ஆர் தவடிவமாம, துர்லபமாம் (கடைத் 

தற் கரியதாம்), ௮த்தகைய ஆன்மாவிற்குச் சமானமாய் எப்பதார்ததழும் சம்சா 

ச.த்இலின்றாம் ; மற்றோ, மைர்தர், மனைவி, கனம், இராஜ்ஜியம், மூ.வுலகம் என்பன



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட: Ber 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 5s3 

முதலிய சம்பூரண பதார்த்தங்களும், பரிச்சின்னற்களாம் ; ௮நித்இயங்களாம் ; 

அக்களுபங்களாம்) சுலபங்களாம (இடைத்தற் கெளிபனவாம்) ; ஆகையால், 

ஆன்மவடைவிற்குச் சமானம் இத்தனை அகமாட்டாது, ஹே மைந்த!ர்த 
ஜனகராஜாவானவர் இவவண்ணம் விசாரிக் அ, யாஞ்ஞவற்கெ முனிவரின் பொரு 

ட்டுக் குருதக்ஷணை கொடுபபதறகு யோக்கியமாய் எப்பதார்த்தத்தையுங் காண் 

இலர். அதன்பின்னா, ௮,ச்தியகதம் ம௫ழ்சசி அுடைந்தவராப் ௮ர்த ஜனக.ராஜா 

வானவர் யாஞ்ஞவற்கிய மகா முனிவரின் சநநிதியில் இவ்வண்ணம் விண்ணப் 

பித்தனர். ஜனகராஜா, கூறல் :--ஹே பகவன், தங்களுடைய ஆூரியராகய 

சூரியபகவான் சர்வ 2தகதாரி ஜீவாகளின் வெளியிற் சஞ்சரிக்கும் பிராணன் ஆகுப 

வராய்ச சர்வ ஜீவர்களின் நேகதிசங்களைத தடைசெய்யும் ௮ர்தகா. ரத்தை நீக, 

சர்வ ஜீவர்களின் வியவகார சித்திபை௪ செய்வா. அத்தகைய சூரிய பகவானு 

டைய உபகாரத்திற்குச சமானமாய் யாகொரு பதார்த்தத்தையம் காணாதவரா 

சிய தேகதாரி ஜீவர்கள் ௮ஈதச் சூரிய பகவான் பொருட்டு, தீபமாத்இர.க்தை மரப் 

பணஞ் செய்வர். அந்தச் சூரிப பகவானாகய தங்கள் ஆசிரியர் ௮௩௧. தீபமா த்தி 

சையானே மகழ்வையடைவர். ஹே பகவன் ! தாங்கள் சூரிய பகவா னுடைய சிவ் 

யசாதலின், எங்கனம் சூரிய பகவானானவர் ஜீவர்களின் ௮ஈ.ககாரத்சை நீக்குடன் 

றனரசோ, அங்ஙனம் தாங்களும் ஆத்ம ஞானத்தைக் கொடுபபதால், சிஷ்யர்களின் 

அஞ்ஞானரூப ௮ஈதகாசகதை நீக்குகன் iran, அ.கலின், தாங்களும் சூரிய பக 

வானுக்குச சமானமாவீ£ஈகள். ௮ங்கன ம, ஆசை முழுவசையம அறறிருக்கின் நீர் 

கள். கையால், ஹே பகவன் / கங்களுடை.ய அசிரியசாகிய சூரிய பகவான் தீப 
மாத்திரத்தால ஜீவர்களபால ம௫ஏழ்சசியை ௮டைவதே போலத் தாங்களும் எனது 
அற்பதக்ஷணையால ம௫ம்சச யடைவீர்கள் எனறு எண்ணுகின்2?றன். இப்$பாது 

ஆசீர்வாதம், சர்வஸ்வம், நமஸ்காரம் என்னும் மூவகையாய வுற்பதக்ஷ்ணைகள் 

நிரூபிக்கப்படும் :----2ஹ பகவன் ! முன்னாத் தாங்கள் UBM, (APO, BT OWT 

கள் என்னும் மூன்று சரீரங்களைப பரிததியாகஞ செய்து, துரிய ௮பயப் பிரஹ் 

மததை எனக்கு உபதேூத்திர்கள். அவவுப?தசத்தால் ௮பயப் பிரஹ்மத்தை 

யான் அடைக்? தன். ஆகையால, ஹே பகவன் .! எவலபயப பிரஹ்மகதை அடை 

யுமாறு என்னைச செய்திர்கசீளா, ௮வவபபப் பிரஹ்மத்தின் ௮டைவு தங்களுக்கும் 

உண்டாகுக என்னும் ஆவா தரூப தக௲ணையை யான் தங்கள பொருட்டுக் 

கொடுக்கின் றேன். ஹே யாஞஞவழ்யெ மகா முனிவரே ! கால பகவானானவர் 

லிவார்களாய பறவைகளைக் கட்டும் பொருட்டு, அ௮ஞரானருப் சூத்திரத் தால் காமக் 

குசோதாஇருப முடிச்சுகளோடகூடிய யான் எனஅ என்னும் அபிமானரூப வலை 

யைச் செய்துளார். அவ்வலையின்கட்பட் டுழலும துக்கியாயும் தீனனாயும் இருக் 

கப்பட்ட என்னைக் கருபைபால் வெளிபபடுத் இனீர்கள். ஆகையால், தங்களது 
உபகாசத்திற்கு௪ சமானமாய் யான் எ.த்தக்ஷணையைக கொடுப பேன். இப2பா.து 

சர்வஸ்வ வடிவ தகூஷணை நிரூபிக்கப்படும் :--2ஹ யாஞ்ஞவற்கிய மகா முனிவரே! 

சாவ லோகத்திலும் பிரசித்தமாய இரத விேேசமெனப் பெயரி.ப எனது தேசம், 

யான் வ௫க்கும் இடமாக இம்மிஇிலாபுரி, எனஅ மனைவியர், என மைர்தர்கள் 
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Baer ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆழவது 

என்பனமுதலிய எல்லாப் பதார்.த்தங்களோடும் ஜனகழுை யான் தங்களுடைய ௮டி 
மையாய் இருக்னெறேன். ஹே யாஞ்ஞவற்கிய மகா முனிவ?ச 7 சுரு.தியின்கண் 
ணும், ஸ்மிருதியின்கண்ணும், பிரஹ்மவித்தையின் உபதேசத்தைச் செய்யும் 
ஆசிரியரைத் தர்தை எனவும், சீடனை மைந்தன் எனவும் கூறப்பட்டுளது. 
எத்்துணைக்காலம் தர்தையானவர் இருக்கன்றனசோ, அ௮த்துணேக்காலம் மைந் 

தனுக்குத் தனத்தின்கண் அபிமானம் உண்டாகலாகாு, ஆகையால், சாஸ் 

இரரீஇயாய் ஆராய்ந்து பார்க்சன், இந்த இராஜ்ஜியாதி சர்வ பதார்த்தங்களையும் 
யான் தங்கள் பொருட்டுக் கொடுத்தேன் என்னும வசனத்தைக் கூறுவதற்கும் 

வல் £லன் ௮ல் லன்; மற், யான் முதலாகச் சம்பூரண இசாஜ்ஜியாதி users 

தங்களும் தங்களுடையனவேயாம். ஹே பகவன் / தங்களுடைய அஞ்ஞை இன்றி 

௮ன்ன மாத்திரத்தை உண்பதற்கும் யான் ச தக்தரன் அல்லனாயின், இசாஜ்ஜியா தி 

சம்பூசணப் பதார் த்தங்களையும் யான் தங்கள்பொருட்டுத் தானஞ்செய்தேன் எனக் 
கூறல் எங்கனம் சம்பவிக்கும் ? ஆகையால, இக்க இராஜ்ஜியா தி சர்வஸ்வம தங்களு 

டையன வேயாம். இப்சபாது ஈமஸ்காரூப தக்ணை நிருபிக்கபபடும் ஹே 

யாஞ்ஞஷவற்ெய மகா முனிவரே? பிரஹ்மத்தை உப?தூக்கும் ஆசிரியராய தங் 

களுக்கு எனது பன்முறை ஈமஸ்காரங்கள் உளவாகுக, சர்வ முனிவர்களினும் 

மேன்மை மிக்கவரும், வேதமாதரங்களை வெளிப்படுத்அபவரும, சாக்ஷாத் சூரிய 

பகவானுடைய சீடரும், சாக்ஷாத் பாமேஸ்வாரூபரும் யெ தங்கள் பொருட்டு 

எனது பன்முறை ஈமஸ்காரம் உளதாகுக. ஹே மைந்த! இவவண்ணம் QF iat 

தம், சர்வஸ்வம், ஈமஸ்காரம என்னும் மூவகையாய குருதக்ஷணைகளை ஜனகராஜா 

வானவர்யாஞ்ஞவறகய முனிவரின்பொருட்டுக் கொடுத்தபோது அம்முனிவர் மிக 
வும் மசழ்ச்சியடைந்தனர் ; அன்றியும், ஜனகராஜாவை கோக்கி இவ்வண்ணம் கூறு 

வாசாயினர். யாஞஞவற்கிய முனிவர்கூறல் :-ஹ ஜனகராஜாவே? விதேக தேசம் 

முதலாய்நினது சரீ ரம்வசை எத்.துணை இராஜ்ஜியா தி பதார் ததங்களுளவோ, ௮வை 
யாவும் என்னுடையனவே என்பதன்கண் நீ சிறிது மாத்தாமுமயேப்படவேண்டிய 

இல்லை. ஆனால், ஒருகுருதகூஷணை யான் நின்பால் வேண்டுகின்றேன், ௮க்குருசக்ஷ 
ணையை 8 என்பால் கொடுத்தி, ஹே ஜனகராஜாவே ?/ உன்னுடைய சிச்சமான.து 
அக்கினிமுதலியவறறின் உபாசனையின்கண் ௮த்தியகதம் தற்பராமாம, இசாஜ்ஜிய 

வியவகாசத்தின்கண் அ௮த்தியர்கம் லக்ஷியமுடையதாம், லக்சாரணத்தால் எனது 
மனத்தின்கண்ணே இவ்வண்ணம் தோன்றுகின்றது, ௮தாவது, யான் நின் 

பொருட்டு ஆன்ம உபதேசம் செய்தனனன்றோ? ௮வ்வுபதேசத்தை நீ சிறிது 
காலங்கழித்து மறந் துவிடுவாய் என்பதே, இத்.துணையால் யாஞ்ஞவற்கெ முனி 

வர் இப்பொருளை உணர்த்தினர், ௮க்கனி முதலியவற்றின் உபாசனைகளால் 

பிரஹ்மலோகத்தின் ௮டைவுண்டாமா தலின், பிரஹ்மலோகத்தின் இச்சை ஆன்ம 

ஞானத்திற்கு எதிர்காலத்தடையாம். இராஜ்ஜியாதி பதார்த்தங்களின் பற்று 
டைமை ஆன்ம ஞானத்திற்கு நிகழ்காலச் தடையாம். தடையிருப்பின் காரிய 
முண்டாக மாட்டாதாதலின், ஹே ஜனகராஜாவே! யான் உன்பொருட்டுச் செய் 

ஆன்மாவின் உபதேசத்தை ரீ ஒருகாலும் மறவாதிருக்தலாயெ குரு தக்ஷணையை 

எனக்குக் கொடுத்தல் வேண்டும். ஹே ஜஉனகராஜாவே ! இவ்விதேக ராடும், மிஇலா



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட ௫௫டு 
த.த்தின் தாற்பரியவருணனம். 5௫௧ 

புரியும், சம்பூரண இசாஜ்ஜியாதி சகல பதார்த்தங்களும் என்னுடையனவே 

நீயும் எனது தாசனாகவே இருக்கின்றாய் , ஆசையால், இவ்வென௮ இராஜ்ஜியாஇ 

பதார்த்தங்கள் காசனாயெ நின்பாலே இருக்குக, ஹே ஜனகராஜாவே. இப்போது 

யான் எனது ஆச்சிரமத்தைகோக்கிப் போடுன்றேன். சிறிது காலத்திற்குப் பின் 

னர் மீண்டும் நின்பால் வருகின்றேன் ஹே மைந்த / இவ்வண்ணம் யாஞ்ஞவற்யெ 

முனிவசானவர் ஜனகராஜாவை நோக்கிக் கூறியபோது, ஜனகராஜாவும், மற்றைய 

பிராஹ்மணர்களும், க்ஷத் திரியர்களும, வைரியாகளும் மற்றைய யாவரும் யாஞ்ஞ 

வற்கிய முனிவசை அவ்ஷிடத்இி2லயே இருக்கும் பொருட்டு, ௮சேகம் வகையாகப் 

பிரார்த்தனை செய்தனர். ஆனால், ysis யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ஏகாந்த சுகத்தை 

இசசித்தவராய் சமது ௮சசிரமத்தை நோக்க௪ சென்றனர். ஹே மைந்த! இவ் 

வண்ணம் யாஞ்ஞவறகிய முனிவர் சென்றபின்னர் சிறிதுகாலங்கழித்து, அந்த 

ஜனகராஜாவானவர் இசாஜ்ஜிய காரியத்தில் சிக்கக்தை மூழ்குவிக்தும், Bef 

முதலிய தேவைகளின் உபாசனையில் சிகதத்தை மூழ்குவித்.தும், யாஞ்ஞவற்கயெ 

முனிவரின் உபதேசத்தை மறந்து விட்டனா. அதன் பின்னர், ௮ந்த யாஞ்ஞ 

வறகிய முனிவரும் உலகா வாயிலாய் ஜனகராஜாவின் விருத்கார் கதைக் கேட்டும், 

தமது இவ்விய திருஷ்டியால் ஜனகராஜாவின் விருக்தாரகத்தை உணர்க்தும், ஜனக 

சாஜாவின் புரியை சோக்கச் சென்றனர். அர்த யாஞஞவற்கிய முனிவர் சமது மனத் 

இன்கண்ணே இவ்வண்ணம் சங்கற்பித்தனர் :--ஜனகராஜாவானவன் எனது உப 

(2தசச்தை மறர்தனனாதலின், ஜனகனது சமீபக்தே சென்று ௮/வனோடு சிறிதுமாத் 

இசமும் சம்பாஷணை செய்யேன். அல்லது, ஜனகசாஜாவோடு சம்பாஷணை செய் 

யினும், எந்த நிக்குணபை பி£ஹ்ம உபதேசகதை முன்னர் யான் ஜனகன் பொருட் 

டுச் செய்தேனோ, ௮கத காககுணபபிரஹ்ம உப2தச௪ததை யான் மீண்டும் ஜனகன் 

பொருட்டுச செய்வேன். தனால், என் வருகையின பயனாப யோக ?கஷமா இகளைக் 

கூமி்றன் என, இவ்வண்ணம மனத்தின்கண்ணே சங்கற்பிச் துக்கொண்டு, அந்த 

யாஞ்ஞவறகய முனிவர் ஜனகராஜாவின் சபையின்௧ண்ணே சென்றனா. ௮௪௪ம 

யத்2த ஜனகராஜாவானவா யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் சபையின்௧ண்ணே வந்ததைக் 

கண்டு சம்பூணசபையோடுகூடவநது எதாகொண்டமைத்தனர். அன்றியும், அர்க் 

இய பாத்தியா இிகளால் யாஞ்ஞவற்கெப முனிவரைப் பூஜை செய்தனா. அன்றியும், 

யாஞ்ஞவறகிப முனிவரை சம்மாசனததின் மீது விற்றிருக்குமாறு செய்தனர். 

அ௮.தன்பின்னர், இராஜ சபையின்௧ண்ணே இருஈத புத்திமான்களாய பிராஹ் 

மணர், க்ஷத்இரியர், வைசியர் முதலிய பாவரும், தம.து பு.த்திபனுசாரமாய் நானா 

வகையாய வி9த்சசக் சதைகளைக் கூறினர். அவருள், ஒரு அறிஞராய பிராஹ் 

மணர், வைசுவானா வித்தையின் பிரசங்கத்தை நடத்தினர். அந்த வைசுவானர 

வித்தையின்்௧ண் ஜனகராஜாவானவா அத்தியந்தம குசலர், இக்காரணத்தால் 
சபாவாசிகளாய சர்வப் பிராஹ்மணர்களின் பொருட்டும், ௮ர்நிய க்ஷத் திரிய வை 
யர்களின்பொருட்டும் ௮ந்த இனகரா ஜாவானவர் இவ்வசனத்தைக் கூறினர். 
ஹே சம்பூரண சபாவாகெே ! கானாவகையாய பலன்களோடு கூடியதும், பிரஹ்ம 
லோகத்தைக் கொபெபதும் ,ஆய, வைசுவானரி வித்தையை யான் ஈன்றாக உணர்ந்



௫௫௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். - [தற்வது 

இருக்கன்றேனாதலின், இச்சபையின்கண் இசாரின்ற எத்துணை அ.றிஞர்சளாய 
பிசாஹ்மணர்களுளரோ, கூஷத்திரிய வைஏியர்களுளரோ, ௮வர்களுள் யாவர் இவ். 
வைசுவானரி வித்தையின்கண் ரூசலராவரோ, ௮வர் என்னிடததே சங்கையின்றி 

வினவலாம். யான் அதற்கு விடையளிக்கன்றேன். ௮ல்ல௮, யான் ௮வரிடத்தே 
வினவுகன் றேன் ) ௮வர் எனது வினாவிற்கு விடைதருக, ஹே  குழக்தாய் ! 

இவ்வகையாய வசனத்தை ஜனகராஜாவானவர் சர்வ வித்வான்௧ளையும நோக்கிக் 
கூறியபோ௮ு, ௮ந்தச் சபையின்கண் உள்ள வித்வான் ௧ளாய பிரா ஹ்மணர்களும், 

ms piu வைசியர்களும், ௮வ்வைசுவானரி வித்தையின்௧ண் ஜனகராஜாவை 

நோக்க வினவு தலின்கண்ணும், ஜனகராஜாவின் வினாவிறகு விடைதருதலின்கண் 

ணும் வல்லமையற்றவர்களாயினர்; மற்றோ, சம்பூரண சபாவாசிகளும்மெளன த்தை 

படைஈதனர். அதன் பின்னர் சர்வப்பிராஹ்மணர்களும மெளன ததை யடைந்த 

தைக்கண்டு, ௮ஈ௩த யாஞ்ஞ்வறகய முனிவர் ஜனகராஜாவோடு யான் சம்பாஷணை 

செய்யேன். அல்லது, ஜனகராஜாவுக்கு மீண்டும் ௮ஈதப பிரஹ்மச்தையே உப 
தேசஞ்செய்வேன் என்லும் பூர்வசங்கறபததைப பரித்தியாகஞ் செய்தனர், 

அந்த யாஞ்ஞவற்கயெ முனிவர் ஜனகராஜாவிடத்தே நானாவகையாய வினாக்களால 
௮ஈத வைசுவானரி வித்தையை வினவினா. அந்த ஜனகராஜாவும் கானாவகை 

யாய உத்தரங்களால் யாஞ்ஞவற்கெயெ முனிவர்பால் சமபூரண வைசுவானரி வித் 

தையைக் கூறினர். ஹேமைந்த /! இவ்வண்ணம் ஜனகராஜாவானவர் யாஞஞவற் 

திய மூனிவரிடத்2த சம்பூரண வைசுவானரிவிததையைக் கூறியபோது, ௮ந்த 

யாஞ்ஞவறகிய முனிவர் ஜனகராஜாவின் புத்தியின் குசலத்தன்மையைக்கண்டு, 

ஜனகராஜாவின்மீது மிசவும் மசிழ்சசியை யடைந்தனர், ஜனகராஜாவை நோக்கி 

இங்கனம் கூறவும் தொடங்கினர் அஹ ஜனகராஜாவே ' எவ்வரம் வேண்டும் 

என்று நினக்கு இசசையிருகடுன்றதோ, ௮வவாத்தை நீ என்பால வேண்டிக் 

கொள்வாயாக. ஹே மைந்த. இவ்வகையாய வசனத்தை யாஞ்ஞவற்பெ முனிவர் 
ஜனக. ராஜாவை நோக்குக் கூறியபோது, ௮௩௧ ஜனகராஜாவானவா தமமைக் கிரு 

தார்த்சா என எண்ணினா. இவ்வகையாய விசாரத்தைக் தமது மனத்தின் 

கண்டே ௮ர்த ஜனகராஜாவானவா செய்து, யாஞஞவற்கெ முனிவரிடததே காம 
வினாவடிவ வாத்தை வேண்டினர். (௮2௧ வினாக்களின் பெயர் காமவினாவாம்) 

இப்போது எவ்விசாரத்தால ஜனகராஜாவானவா காமவினாவடிவ வாத்தை வேண் 

டினசோ, அ௮வ்விசாரம் நிரூபிககப்படும:--இஈத ஈகாத்மாவாய யாஞ்ஞவறகயே முனி 
வர் இருபை:8யோடு பூர்வம் எனக்கு ஆன்மஞான த்தின் உபதேசத்தைச செய்தனர். 
அந்த யாஞ்ஞவற்கெ முளிவரின் உபதேசத்தை மந்த புத்தியையுடைய யான் மறந் 

தீனன். முன்னர்சசெய்த ஒரு புண்ணிய கரும மகிமையால் அடைந்த ந்தா 

மணியை மத புத்தியையுடைய பாக்யெமற்றவன் பரித்தொகஞ் செய்வன், 

அதுபோல, பாபான்மாவாகிய யான் யாஞஞவற்கிய முனிவரின் உபதேசத்தை 

பரித்தியாகஞசெய்தேன். அகையால், இது எனது மகா ௮பசாதமாம். ௮வ்வப 

சாதத்தின் நிவிருக்தி உபாயம் துர்லபமாம, ஆனால், முன்னர் ஒரு புண்ணிப 

கருமமதிமையால் ௮வ்வபசாதத்இன் நிவிருத்தியுபாயமாயெ இக்காமவினாவடிவ 

வசம் எனக்குக் கிடைத்தது. அல்லது, யானை, குஇசை, சுவரணம், மனைவி, மைந்தர்



அத்தியாயம். யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாண்ய உபநிட இடஎ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௫53 

என்பன முதலிய மனுஷ்ய லோகக்இன் தனமும் எனக்குக் டைத்திருக்னெற.து. 
கரும உபாசனை வடிவ தேவலோகத்தின் தனமும் எனக்குக் கடைத்திருக்கன் 

pS. ஆதலின், அர்த மனுஷ்ப தனத்தின்கண் ணும் தெய்வதனத்இன் கண்ணும் 
எனக்கு இச்சையிலலை. ஆன்மயானம் ஒன்றினிடத்தே எனக்டச்சையிருந்த.து. 
௮௩த ஆன்மஞானமும் முன்னர் எனக்குக்கிடைத்தது, ஆனல், யான் எனது 

மூர்க்கத்கன்மையால் ௮வ்வான்ம ஞானத்தை மறாதுவிட்டனன். இப்போது 

எனத யாதோ ஒரு பூர்வ புண்ணிய கருமம உதயமாகியிருக்கின்றது. ௮கன் மக 

மையால் யாஞஞவற்கிய மூனிவர் என்மீது மஏழ்வுறறுக் காமவினாவடி.வ வரத்தை 
எனக்குக் கொடுத்தனர். ஆகையால், அ௮வ்வரத்தால் மறந்த ௮ன்ம ஞானத்தை 

மீண்டும யாஞ்ஞவற்கிய .தரியாபானின்றும சம்பாதித் துக்கொள்வேன். ஹே 

மைஈத.! இவவண்ணம் விசாரித்து ௮௩த ஜனகராஜாவானவர் யாஞ்ஞவற்கயெ 
முனிவரின் பால் காமவினாவடிவ வச கதையே வேண்டினர். வுக்த யாஞ்ஞிவற்பெ 

முனிவரும் இரண்டாவது முறை ௮ஈத ஜனகராஜாவின் சமீபததே வந்தது, ௬வர் 

ண்டி முதலிய பதார்த்தங்களை ௮டையுஎபொருட்டன்றாம) மற்றோ, ஜனகராஜா 

விற்கு முன்னா உபதேசிக்க ஆனம ஞானத்தை மீண்டும் கினைப்பூட்டும் 

பொருட்டேயாம, இககாரணததால ௮௩௪ யாஞஞவற்குய முனிவசானவர் ஜனக 

சாஜாவின் பொருடடுக காமவினாவடிவ வரத்தைக் கொடுத்தனர். ஹே மைந்த! 

இவ்வண்ணம் யாஞஞவற$ூய முனிவர் ஜனகராஜாவின் பொருட்டுக் காமவினாவடிவ 

வர ததைக்கொடுதக போ, ௮ஈத ஜனக ாஜாவானவா மிகவுமமகிழ்ச்சியையடைச் 

தனர், தமது மனததின்கண்ணே இங்கனம் விசாரிததுச சககையற்றவசாய் வினா 

வத்தொடககனா. இபபோது ௮௩௧5 ஜனகராஜாவின் விசாததை நிரூபிப்பாம :-- 

இந்த யாஞ்ஞவறகிய முனிவர் பொறுமையுடையவா ஆதலின், சந்தன ததைப் 

போன்று ௪ீகள சுபாவமுடையவசாயிருககின்றனா. ஆயினும், எங்கனம் சர் 

தனக்கடடையை மிகவும கடைதலால ௮ககினி உம௰பன்னமாமோ, அ௮க்கனம் 

எனது ௮௧௩த முறை வினாக்களால் ஒரு கால யாஞ்ஞவறகிய முனிவருக்குக் 

கோப ழண்டாயின, அடிக்கடி. வினாகலால சாசல்லியப் பிசாஹ்மணருக்குத் அரக் 

௧ உண்டான? தபோல, எனககும் உண்டாமன்றோ என்னும் சங்கையால் 

யான் யாஞஞவறகியர்பால வினவாமல இருபபதிலலை. எனக்கு இப்போது 

௮௪சசங்கை இன்றாம். ஏனெனின், யான் யாஞஞவறகிய முனிவர்பால் காம வினா 

௮டிவ வரத்தை வாங்க இருக்கன்றனன். ஆதலின், மீண்டும் மீண்டும் ௮வ்வினா 
வையே செய்த போனும், அசங்கதமாய் வினவிய போதினும், யாஞ்ஞவற்கிய 

முனிவர் என்மீது குசோதழுடையவர் ஆகா. ஹே மைர்த 1 இவ்வண்ணம் 

விசாரித்து ௮ஈத ஜனகசாஜாவானவா தம மனத்தின்கண் 2ண யாதொரு சங்கை 

யும் ௮அற்றவராய் விவைத் தொடங்கினர். ஆண்டு முதலில் தேகாதி சங்காதத் 

இனின்றும் கிலகந௲ணமாகவும், சுயமஜோதி ரூபமாகவும, அுவம்பதார்த்தருப 

அன்மாவை நிரஷபணஞ் செய்தல், ஜனகராஜா கூறல் :— ap ஆரியோத்த 

மசே ! இனத்தின்கண் ஈனவவஸ்தையை யடைந்த ஸ்.தூல சூக்ஷம சங்காத 
(கூட்ட) ரூப புருஷன் எர்தச சோ இயால் இலங்குவன் ? கருத் திதவாம் :---௪ங்கா



௫௫௮) ப்ரீ ஆத்மபுராணம், Lamang: 

தத்துள் இருக்கும் யாதாவதொரு ஜோதியால் இலங்குன்ெறனனா ? ௮ல்ல௮, 

சங்காதத்தின் வேறாய வேறொரு ஸ்தானத்தின்சண் இராநின்ற” ஜோதயால் 

இலங்குகின்றனனா ? என்பதைத் தாங்கள் கிருபை செய்து என் பொருட்டுக் 

கூறல்வேண்டும். யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் கூறல் :-2ஹ ஜனக.ராஜாவே / ஈனவவஸ் 
தையின்கண் இப்புருஷனுக்கு ஆதித்திய ஜோதியுளது. ஜனகராஜா கூறல் :-- 

ஹே தேசிகோததமசே! ஜகத்.இன் பிராண வடிவமாய ஆஇததஇயரூப ஜோதியா 

னது ௮ஸ்த பாவத்தை அடைந்த காலத்தே இபபுருவனுக்கு யாது ஜோதியா 

கும்? யாஞ்ஞவற்கிய முனிவா கூறல் :--ஹே ஜனகராஜாவே'! .ஐதத்தயன் 
அ௮ஸ்தமான பின்னா இபபுருஷலுக்குச சந்திரனே ஜோதியாயுளன். ஜனகராஜா 

கூறல் :--2ஹ தேசிகேந்தாசே! சநதிரனும் *அ௮ஸ்த பாவத்தை யடையும் கால் 

இப்புருஷனுக்கு யாது ஜோதியாம ? யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் கூறல் :--ஹே ஜனக 

ராஜாவே ! சந்இரன் ௮ஸ்தமான பின்னா இபபுருஷலுககு அக்கினியே ஜோதி 

யாகும, ஜனசராஜா கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கப முனிவசே / ௮க்ூனிடிம் 

௮ஸ்த பாவக்தை ௮டையுங்கால இபபுருவனுக்கு யாது ஜோதியாகும் ? யாஞஞ 

வுற்கெ முனிவர் கூறல் :--ஹே ஜனகராஜாவே.! அக்கினி ௮ஸ்தமான பின்னர் 

இப்புருஷனுக்கு வாக்கே ஜோதியாகும். இப்போது அதஇத்தியன், சதன், 

அக்கினி, வாக்கு என்னலும் கான்கன்௧கண் வெளிப்படையாய் ஜோ இரூபச் தன்மை 
இருப்பதை நிரூபிபபாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே! ஆஇத்இயன், சக்தரன், ௮க்கினி 
என்னும் முசசோதியினுள் ஆதித்தியரப ஜோதியாலேனும, சஈதாரூப ஜோதி 
யாலேனும், ௮க்னிரூப ஜோதியாலேனும் இப்புருஷன், பாம்பு, முள் முதலியவை 

அற்ற அறுகூல தேசுததை நோக்கி ஆண்டு இருபபன் ; இல்லிற்குச செல்வன் ) 

சகேஷேத்திராஇகட்குச் செல்வன். கேஷேத்தாத்தின்கண்ணே சென்று, இகலோக 

சுகசா தனங்களாய உழவு முதலிய கருமங்களைச செய்வன். வீடடின்கண் சென்று 

பசலோக சுகசாதனங்களாய தானா கருமங்களைச செய்வன். இவை முதலாய 

அரேகவித வியவகாசங்களை இப்புருஷன் ஆதித்தியாகதி ஜோ.இகளின் பிரகாசங் 

களானே செய்வன், ஆதிததியாகி ஜோஇகளின் பிரகாசமின்றி இருளின்கண் 

எவ்விவகா.ச ௫த்தியும் உண்டாகானு. கையால, ஆஇத்தியனிடததும், சக்த 

னிடத்தும், ௮க்கினியினிடகதும் ஜோதத தன்மை சமபவிககும, இபபோது 

வாக்கின்கண் உள்ள ஜோதித் தன்மையை வெளிபபடையாய் நிரூபிப்பாம ;--ஹே 

ஜனகராஜாவே ! எவ்விடத்தில் ஆதித்தியன், சநதன், அக்னி என்னும் முல் 

ஜோ திகளின் பிரகாசம் உண்டாகமாட்டாதோ, அவ்விடத்தில் ௮த்தியந்தம் கடு 

மையான இருள் உண்டாம. அவ்விடத்தில் னது காரமும் காணப்பெறமாட்டா து, 

அத்தகைய இருளின்கண் அசனம்முதலிய சம் பூரணவியவகாரம் வாக்குருவ ஜோதி 

யானே உண்டாம். கருததிதுவாம் :--அ௮ந்தகாரததின்கண் இசாகின்ற புருஷன் 

வேறொரு புருஷனை நோக்கி, இக்கிழக்குப்பக்கத் இல் மிகவும் இனிதாய இடமிருக்கி 

ன்றது. அவ்விடத்தே வந்து நீ உனது ஆசன த்தை விரிததுக்கொள் எனக் கூறுவா 
னாயின், அதைக்கேட்டு அவ்விடத்தில் ஆசனாஇ விவகாரங்களை மற்றவன் செய்வன். 
ஆசையால், ஆதித்தியன், சந் இரன், ௮ச்சனி என்னும் மூன்றும் உலகரின் வசவு 

  
* ௮ஸ்தம்-- மறைதல்,



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட ௫௫௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம்: 559 

போக்கு முதலியவற்றிறகுச் சாதகங்களாம். ஆகையால், இத்தியாதி மூன்றும் 

ஜோதிவடிவமாம். அதுபோல, ௮ந்தகாரத்தின்கண் வாக்கும், போக்குவரவு முத 

லிய விவகார சாதகமா மாகையால் வாக்கும் ஜோ இவடிவமாம். ஹே மைந்த! இவ் 
வண்ணம் ஈனவவஸ்தையின்கண் யாஞ்ஞவறூ.ப முனிவர், அ.தித்தியன், சந் இசன், 

அ.க்இனி, வாக்கு என்னும் ரான்கு வகையாய ஜோதிகளைக் கூறினர், அவற்றை 

௮ந்த ஜனகராஜாலானவர் அ௮ங்கொசஞ் செய்தனர். அதன் பின்னர், ௮ந்த 

ஜனக.ராஜாவானவர் மீண்டும் யாஞ்ஞவற்குப முனிவரை கோக்கிக் கேட்கக் 

தொடங்கனெர். ஜனக.ரஜா கூறல் :--ஹே யாஞஞவற்கிய முனிவரே ! தாங்கள் 

ஈனவவஸ்தையின்கண் ஆ.தித்திபன், சந்திரன், அக்கினி, வாக்கு என்னும் சான்கு 

வகையாய ஜோதஇகளைக் கூறினீர்கள். அரரசான்கிறகும் கனவவஸ்தையின்க௧ண் இல 

யங் காணப்படுகின்றது, ௮க்கனவவல்சையின்கண் இந்தச் சூக்ஷம சங்கா தருபப் 

புருஷனுக்கு யாது ஜோதியாம, எஜி ஜாதியால் கனவின்கண் எல்லா வியவ 

காரங்களும் நடவா நிற்குமா ௮கனைக் இருபையால் இபம்ப வேண்டும். ஹே 

யாஞ்ஞவற்கே முனிவசே ! கனவின்கண் அதிததியாதி ஜோ திகள் இலயமாயிலும், 

மனத்தின் இலயமுண்டாவதிலலை, ஆதலின், கனவின்கண் இப்புருஷ னுக்கு 

மனமே ஜோதியாம எனக் தாங்கள் கூறுவிர்களாயின், ௮து சம்பலியாது, ஏனெ 

னின், சனவவஸ்தையின்கண் நேத்திர இரதிரிய மிருக்க?பா திலும், g Os Burg 

ஜோ .இகளின் பிரகாசமின்றி ௮5 நேத்திரேரஇரியம் எபபொருளையும பிரகாசஞ் 

செய்யமாட்டா.து. கையால, கடாதி பதா£கதஙகளின் கவாசசியின்கண் கட் 

புலனுக்குக் கவன் முதலிய ஒளிகளின் காசலுண்டாம. அதுபோல, கடாஇ 

பதார்த்தங்களின் கவாசூயின்கண் மன'த.திறகும் கடபுலன் முதலியவற்றின் காத 

லண்டாம, கட்புலன் முதலியவை இன்றிக் கருக்கானது எபபதார் த்தத்தையு 

கவராது. சுடபுலன் முதலானவை கனவின்கண இலபத்தை யடைந்து விடுமாத 

லின், கருத்திறகு ஜோஇவடிவத் தன்மை சம்பவியாது. ௮லல௮, மண்ணானது 

கடம் ச.ராவம் முதலிய காரியஙகட்கு உபாதான காரணமாம், ௮ துமபோல, கன 

வவஸ்தையில் மனமே, தேர் முகலிய பகார்த்தங்கட்கும, தேர் முதலியவற்றின் 

ஆகாரவிருத்தி ஞானககட்கும உபாதான காசணமாம். இதனா ?ன மனத்திலும் 

வேராயே கனுபபொருள்களை ஒளி£விபப.து ஒன்று (2வண்டும். கனவவஸ்தையின் 

கண் தேர் முதலிய பதார்த்தங்களின் உபாதான காரணத்சன்மையை வித் 

கைக்கே ௮ங்கேரிபபினும், ஈனவின் சம்ஸ்காத்தோகூடிய மனத்தைக கரணம் 

என அ௮ங்கேரிப்பினும், எங்கனம் ஈனவின்கண் கேத்திசாதி கரணங்கட்கு த.தஇித்இ 

பாதிப் பிரகாசங்களின் ௮2பைகை்ஷையுண்டாமோ, ௮ங்கனம் கனவின்கண் மனரூப 

கரணத்திற்கும் ஒரு பிரகாசத்தின் ௮பேக்ை ௮வ௫யமுண்டாம். கனவின்கண் 

ஆதித்யொதி ஜோதிகளும், நேத்திராதி இரசிரியங்களுமோ இன்றாம். சன 
வின்சண் ணும் ஈனவிற் போன்று, கமன .தகமனாதி சர்வவியவகாரங்களும் உண் 
டாம். ஆதலின், கனவின்கண் மனம் இருந்தபோதிலும், எர்த ஜோ இயிலுடைய 

சகரயமின்றிக் கனாுப்பொருள்களைக் கவரமாட்டாதோ, மனத்திற்கு ௮னுச்செகஞ் 

செய்யும் ௮த்தகைய ஜோதி கனவின்கண்ணே யாகாம் ? யாஞ்ஞவற்கிய முனி



௫௬௦0 பர் ஆத்ம்புராகம்; [ஆறவது 

வர் கூறல்:--ஜஹே ஜனகராஜாவே ! கனவின்கண் இப்புருஷலுக்கு ஆன்மாவே 
சுயம் ஜோதியாம், ௮வ்வான்மா மண்ணைப்போலக் கனாப்பதார் தீதங்கட்கு உபா 

தான காரணரூபமாய மனத்தின் சாக்ஷியாம். அவ்வான்மாவை முன்னர் யான் 

இந்த ” என்னும் நாமத்தாலும் ** இந்திரர் '” என்னும் நாமத்சா லும் வர்ணனம் 

செய்துவற்ேேன். ஹே ஜனகராஜாவே ! ஈனாவஸ்தையின்கண் இப்புருஷன் 9 Ms 
இயாதி ஜோஇகளின் பிரகாசங்களால் கமன ஆகமனா இ கானாவகையாய வியவகாசங் 
களைச்செய்வன். ௮.து போல, கனவவல்கையின்கண் இப்புருஷன் ௮ன்மரூப ஜோதி 

யானே கமன அகமனாஇி கானாவகையாய வியவகாரங்களைச் செய்வன். ஆகை 

யால், சனவவஸ்தையின்கண் மனாஇகளின் சா௯தியாய ஆன்மா2வ சுயஞ் ஜோதி 

யாம், 

சங்கை :—G ap பகவன் 7 ஈனவு, கனவு, துயில் என்னும் மூன்றவஸ்கை 

களின் கண்ணும், சுயம்பிரகாச ன்மா இருக்கின்றது, ஆதலின், ஈனவவஸ்)ை 

யின்சண் ஹும், ஆன்மாவினது ஜோதிக்கன்மை சம்பவிக்கும ஈனவவஸ்தையை 

விடுத்துச சுருதியானது கனவவஸ்தையின்௧ண் ஆன்மாவை ஜோஇரபமாய் 

யாதின் பொருட்டுக் கூறியதோ ? 

சமாதானம் அஹ ஜனகராஜாவே ! ஈனவு, கனவு, அயில் என்னும் மூன்ற 

வஸ்தையின் கண்ணும் ஆன்மாவின் சுயஞ் ஜோ இத்தன்மை சமான,மேயாம். ஆயி 

னும், ஈனவவஸ்தையின்கண் ஆதஇத்தியன், சந்திரன். அக்கினி, வாக்கு என்னும் 

சரன்கு ஜோ இகளுமிருக்கின்றன. ஆகையால, ஈனவவஸ்தையின்௧ண் HDs B 

யாதி ஜோஇசளால் கமன அகமனாஇி வியவகாரங்களுண்டாம். அல்லது, Maro 
ரூப ஜோதியால அந்தக் சமன ஆகமனாதி வியவகாரங்கள் உண்டாம் என்னு மிவவா 

ரய நிர்ணயம் அ௮ற்பபுத்தியுடையோருக்கு உண்டாகாது... கனவின்கண் ஆதித் 

இயாதி சான்கு ஜோதிகளின் இலயம் உண்டாம். ஆன்மா ஒன்றேஉளது. ஆகை 

யால், ௮ற்பபுத்தியையுடைய புருஷர்கட்குச சுயம் ஜோ இுரூப ௮ன்மாவின் நிச்ச 

யத்தைச் செய்விக்கும பொருட்டு” சுரூதியானது கனவவஸ்தையின்௧கண்ணே 
ஆன்மாவைச் சுயஞ் ஜோதி எனக்கூறிது. இவவதிகாரியானவன், கனவவஸ் 

தையின் கண்ணே ஆன்மாவைச் சுயம் ஜோஇரூுபமாய் நிசசயம் செய்யின், ஈன 

வவஸ்தையின்கண்ணும ஆன்மாவின் சுயம் ஜோதித்தன்மையை பறிஈதுகொள் 

ளக் கூடும். இப்போது இபபடொருளையே வெளிப்படையாக்கும் பொருட்டு, 

கனவவஸ்தையின்கண் ஆன்மாவைக் கனாப்பதார்த்தங்களின் காத்தாவடிவமாய் 

நிரூபணம் செய்வாம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே ! எங்கனம் சிருஷ்டி. காலத்இன்கண் 

ஒசே மாயாவிசிஷ்ட பாமேஸ்வார் சம்பூரண ஜக)த்தையும் உண்டாக்குகின்ற 

னரசோ, ௮ங்கனம் கனவவஸ்தையின்௧ண் ஓரே சுயம் ஜோதி தன்மா, ஆஇத்தி 
யன், சந்திரன், ௮க்௫னி, வாக்கு என்னும் கான்கு ஜோ திரூபப் பிரகாசங்களையும், 

தேர், பரிமுதலிய பிரகாசயெ பதார்த்தங்களையும் உண்டாக்கும், அ௮தஇத்தியாஇப 

பிரசாசங்களால் அ௮றுக்ெடுக்கப்பட்ட நேத்திசாதி கரணங்களை உற்பன்னஞ் 

செய்யும். ௮க்கனவின்சண் இச்சுயம் ஜோதியாய அன்மா காசா தி பஞ்ச பூதங்க 

ளையும் பெளதிகமாய ஜகத்தையும் உண்டாக்கும். இறச்தகாலம், எதிர்காலம்,
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நிகழ்காலம் என்னும் மூவகைக் காலங்களையு முண்டாக்கும். இழக்கு, தெற்கு 
முதலிய பத்துத் இசைகளையு முண்டாக்கும். ஸ்காவர, ஜங்கமரூப மேற்ழோய 
ஜந்துக்களையு முண்டாக்கும். உப்புக்கடல் முதலாய சப்த சமுத்இரங்களையும் 

உண்டாக்கும். ஜம்புத்தீவு முதலாய சப்த இவுகளையும் உண்டாக்கும். மகா 
மேரு பர்வதம் முதலாய சர்வப் பர்வதங்களையும் உண்டாக்கும். ஸ்ரீ கங்கை முத 

லாய எல்லா ஈ.இகளையும் உண்டாக்கும, முள்ள ஏழு லோகங்களையு முண்டாக் 

கும். மேலுள்ள ஏழு லோகங்களையு முண்டாக்கும். பதினான்கு லோசங்களின் 
௮.இபதஇிகளையு முண்டாக்கும். இந்திரன், அக்னி, யமன், * இசக்ஷன், வருணன், 

| பவனன், 1 தனதன், மகேசானன், பிரஹ்மா $சேஷன் என்னும் பத்துச்இக்குப் 

பாலர்களையும் உண்டாக்கும், பிரஹ்மா, விஷ்ணு, செவன் என்பதாக பரமேஸ் 

வரரது லீலாவிக்காகங்களையும் உண்டாக்கும் நானாவகையாய பூமியின்கண் ணுள்ள 

அசசர்களையும் உண்டாக்கும், இவைமுதலாச எத்.துணை ஸ்தூலசூகூஈம ஐகத்து 

ளவோ, பரோ௯க, ௮ப₹ரசோ௯£ ஜகத்துளவோ, ௮வை யாவற்றையும் கனவின்கண் 

இச்சுயம் ஜோ தியாய தன்மா உற்பன்னள செய்யும். ஹே ஜனக சாஜாவே? இச் , 

சிவன் அ௮ற்ப.௮,றிவினனா,கலின் சர்வஞ்ஞத்்துவமுடைய பிரஹ்மத்தோடு ௮வனுக்கு 
௮பேதம் சம்பவியாது, என்னு மிவ்வகையாய குதர்க்கத்தால் தாஷிக்கப்பட்ட 

சித்தமுடைய பேதவா இகள், யான் பிரஹ்மமாயிருக்கின்றேன் என் னுஞ் சுருதியை 

அ௮ப்பிரமாணருபமாய் அங்கேரித்துளார். ஐயினும், கனவவஸ்தையின்கண் அந்தப் 

பேதவாதிகட்குப் பலாத்காசமாய்ச ௬௫ தியின் பிரமாண த்தன்மை Ag stor wb. 

ஏனெனின், பிரஹ்மம் சனத மாயாசத்தியால் ஜகத்தின் உற்பத்தி, ஸ்திதி, இலயம் 
செய்வதேபோலக் கனவவஸ்தையின்கண் இசசுயஞ்ஜோ தியாய ஆன்மாவும் தனது 

மாயாசத்்தயொல் ஜகத்தின் உற்பத, ஸ்திதி, இலயங்களைச் செய்யும். ஆதலின், 
ஜகத்தின் உற்பத்தி,ஸ்இிதி, இலயத்கின் காணத் தன்மை எங்கனம் பிரஹ்மத்தின் 

கண்ணே உளதோ, அங்கனம் கனவின்கண் இச்சிவான்மாவிடத்தும் ஐகத்இன் 

உற்பத்தி, ஸ்இ.தி, இலயத்தின் காணத்தன்மை உள௮. இதனானே இச்சவான்மா 

பிரஹ்மத்தினும் வேறன்றாம் ) மற்றோ, ௮பின்னமாம், ஹே ஜனகசாஜாவே? 

எங்கனம் ஓங்க எரியாகின்ற பேசழலினின்றும் ௮க்கினிக்குச் சமானமான ரூப 
முடைய பொறிகள் உற்பன்னமாமோ, ௮ங்கனம் கனவின்சண் இச்சுயஞ் ஜோதி 

யாய ஆன்மாவினின்றும் தனது சமானரூபமுடைய ௮ோக ஜீவர்கள் உண்டாவர். 
ஹே ஜனகசாஜாவே! மாயாவிசிஷ்ட பரமமஸ்வார் முதலில் சமஷ்டி சூக்ஷம 

ஹிசண்ய கர்ப்பரூப மனத்தை உற்பன்னஞ செய்வர். அவவிரண்ய கர்ப்பரூப 

மனம், உற்பன்னமாகும் ஸ்தூல பூத பெளஇகப் பிரபஞ்சருபக் சர்ப்பத்தோடு 

கூடியதாம். அத்தகைய ஹிசண்யகர்ப்பரூப மனத்தால் அப்பசமான்ம தேவர் 
நாமரூபவடி.வ சம் பூரண ஸ் SOG HPD ஜகத்தை உற்பன்னஞ்செய்வர். ஹிரண்ய 

கர்ப்பரூப மனத்தினுற்பத்இயின் முன்னர் மாயாவிசிஆட பாமர்ன்மாவின்கண் இர்த 

ஜகத்சானது சம்ஸ்காரருபமாயிருக்கும். அதுபோல, கனவின்ச 

* இரக்ஷன்:-- நிரு இ. * தனதன்--குபேசன், 

1 பவனன் வாயு, $சேஷன்--ஆஇசேஷன், 
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Sap சூத்திரான்மாவின்சண்ணும், விபஷ்டி. சூக்ஷம மனத்தின்௧ண்னும் 
சமான தா்மத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்டு. இப்போது இரண்டின் ௮பேதத்தை 
யும் காண்பிப்பாம் :- ஹே ஜனகராஜாவே ! எங்கனம் ஒல் எரியாநின்ற பேரழலும் 
பொ.திகளும்தேயுவடிவத்தால் சமானமேயாமா தலின் உண்மையாய் அவற்றிற்குப் 
பேதமின்றாமோ, மற்றோ, காஷ்டரூபஉபாஇியால் ௮வ ற்றிற்குப் பேசமாமோ, ௮ங்க 
னம் சமஸ்டி. சூத்திரான்மாவின்கண்ணும், வியஷ்டி, மனத்தின்கண்ணும் உண்மை 
யாயப் பேதமின்றாம் ; மற்றோ, சமஸ்டி. ஸ்தூலவிராட் சரீரரூப உபா.இயால் சூத்தி 
ரான்மாவின்சண் பேதமாம். வியஷ்டி ஸ்தூல efron aur Sure weer gs Bear 
கண்ணே பேதமாம். இத்துணையால் சமஷ்டி. வியஷ்டி உபாதிகளின் அபேதங் 
காண்பிக்கப்பட்டது. இப்போது சம்பூண ஜடஜகத்தின்்௧ண் மிரதியாத்தன் 
மையை யுணாத்தும்பொருட்டு, முதலில் சம்பூண ஜடஜகத்தின்கண் சைதன்னிய 
ஆன்மாவால் பிரகாசியமாந் தன்மையை நிரூபணஞ் செய்வாம் ;--ஹே ஜனக 
சாஜாவே ! எங்கனம் உலசன்கண்ணே சுவசானது நானாவகையாய சித்திசங்கட்கு 
ஆதாசமாமோ, ௮ங்கனம் சமஷ்டி. சூ௯ூ$ாமரூப சூத்திரான்மா சமஸ்டி. ஸ்தூலரூப 
சித்திரங்கட்கு ஆதாரமாம். இங்கனம் வியஷ்டி. சூக்ஷம மனவடிவ சுவரும், 
கியஷ்டி ஸ்தூல சரிரரூப சித்திரங்கட்கு ஆதாசமாம். ஹே ஜனகராஜாவே ! 
எங்கனம் தீபமானது முதலில் சுவரை ஒளிர்வித்து ௮தன்வாயிலாய் 96858 
சங்களை யொளிர்விக்குமோ, ௮ங்கனம் சமஷ்டி. ௮ஞ்ஞஜான உபஹிச ஈஸ்வர சாகி 
யானது, முதலில் சூத்ரான்மாவடிவ சுவரையே ஒளிர்வித்து, ௮தன்வாயிலாய்ச் 

சமஷ்டி ஸ்.தூல விராட்டுருவ சித் திரங்களை ஒளிர்விக்கும். இவ்வண்ணம் வியஸ்டி. 
அஞ்ஞான உபஹித ஜீவசாக்ஷியான து முதலில் வியஷ்டி. சூக்ஷம சரீரரூப சுவசை 

ஒளிர்வித்.து, ௮ர்தச் சூக்ஷம. மனவாயிலாய் வியஷ்டி. ஸ்.தூல சரீ.சரூபச் இத்திரங் 

களை ஒளிர்விக்கும். எக்கனம், சுவரும் சத் தரமும் விளக்கை ஒளிர்வியாதோ, 
அங்கனம் சமஷ்டி, வியஷ்டி, சூக்ஷம ஸ்தூலருப உபா.இகள் சாக்ஷியாய ஆன் 
மாவை ஒளிர்வியா, இத்.துணையால் :( அது நீயாயிருக்கின்றாய் ” என்னும் சுருதியின் 

கண் உள்ள அதுவென்லும் பதத்தின் இலக்ஷியார்த்தமாய ஈஸ்வச சாக்ஷி, நீ 

என்னும் பதத்தின் இலக்ஷியார்த்கமாய ஜீவசாக்ஷி என்னும் இரண்டின் அபேதத் 

தகுதி காண்பிக்கப்பட்டு. இப்போது மனமிருப்பின் ஆன்மாவின்௧ண் உல௫ன் 

தோற்றமும், மனமில்லாவிடின் ஆன்மாவின்கண் உலடஏன் கோற்ற மின்மையும் 

ஆம் என்னு மிப்பொருளை உணர்த்.துமபொருட்டு, சமவ்டியின்௧ண் மனத்இன் 
ஒடுக்கத்தையும், காண ௮ஞ்ஞானத்இன்கண் மன த்.இன் ஒடுக்கத்தையும், ௮இஷ் 
டானத்தின்கண் மனத்தின் ஒடுக்கத்தையும், * வியதிரேக ரூபமாய் , நிரூபிப் 
பாம். அவற்றுள், முதலில் சமஷ்டியின்சண் மனத்தின் ஒடுக்கவடிவ விய 

இரேச.த்தைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே ஜனகசாஜா3வே ! காஷ்டங்களின் அபா 
வத்தை யடைர்த அக்னி சாமான்ய தேயுவின்௧ண் இலயத்தையடையும், ௮.2 

போல, அ௮இசாரியானவன் ஹிரண்யசர்ப்ப உபாசனையால் அத்தியா நீம் whe 
சின்ன பாவத்தின் கிலிருத்தி வடிவ மோக்ஷத்தை அடைவன். அற்கனமே, 

_ ச வியதிரேகம்--எதிர்மறை, 
 



இ௬௪. ஸரீ ஆத்மபுராணம். [ஆறலது 

ஹிரண்பசர்ப்ப பாவத்தின் அடைவு வடிவ அதிமோக்ஷத்தை ௮டைவன், sa 

௮பாசகர்களின் மனம் சூத்திரான்ம வடிவ ஹிசண்ப கர்ப்பரிடத்தே இலயமாம், 
௮க்கால் ௮வ்வுபாசக புருஷரின் ௮த்தியாத்ம பரிச்சேதரூப சம்சார நிகிருத்தி 
உண்டாம். இப்போது சாண அ௮ஞ்ஞானத்தின்௧ண் மனத்தின் இலய*ப வியஇ 
சேசத்தைக் காண்பிப்பாம் :-- ஹே ஜனகராஜாவே! சாம்பசால் மறைபட்ட ௮க் 

தனியானது தாகரூப சாரியத்தையும், பிரகாசரூப காரியத்தையும் செய்யாத. 
சாம்பர் நீங்கெ பின்னர் ௮வ்வக்கினியே தாகரூப காரியத்தையும், பிரகாசரூப 
காரியத்தையும் செய்யும். அதுபோலச சுழுப்தி ௮வஸ்தையின்கண்ணும், மசண 
அவஸ்தையின்கண்ணும், ஜீவர்களின் மனரூப ௮க்னியானது போகத்தைக் 
கொடுக்கும் கன்மவின்மை வடிவ பஸ்மத்தால் மறைபட்டு நிற்கும். இக்காசணத் 
தால், சுழுப்தி ௮வஸ்தையின்சண் னும், மரண ௮வஸ்தையின்கண்ணும், ஜீவர் 

களின் மனம் ஜகத்தின் உற்பத்தி, ஸ்.இிஇ, இலயரூப காரியத்தைச் செய்யாது, 
சுக.துக்கரூப பலத்தைக் கொடுக்கும் புண்ணியபாவரூப பிராரப்தகர்மத்தின் உற் 
பத்தி உண்டாங்கால், ௮ம்மனமே நனாக் கனாவின்சண் ஜகத்இன் உற்பத்தி, ஸ்இதி, 

இலபருப காரியத்தைச் செய்யும். இப்போது அ௮இஷ்டானத்இன்கண் மனத்தின் 

இலய வடிவ வியதி?ரகத்தைக் காண்பிப்டாம் ஹே ஜனகராஜாவே! காஷ்டம் 

கள் முழுவதையும பஸ்மஞ் செய்து நாசத்தை யடைநத ௮க்கனியானது, மீண்டு 

ஒருகாலும் உற்பன்னமாகமாட்டாது., காஷ்டங்களைக் கடைதலால் உண்டாகும் ௮க் 

இனியும் வேறதே கும். முன்னர் ஈஷ்டமாய ௮க்கனி மீண்டும் உண்டாகாதாம். 
அதுபோல, சசெவணாதி சாதனங்களோடுகூடிய சுத்தமனமானது ஆன்ம சாக்ஷாத் 
காசரூப ௮க்கினியால் ௮ஞ்ஞானத்தையும், ௮ஞ்ஞானத்இன் காரியமாய ஜகத்தை 
யும் த௫க்கும். ௮ம்மனமும் ௮ஞ்ஞானகாரியமா மாதலின், ௮ஞ்ஞானரூப காசண 
மானது த௫க்கப்பட்ட பின்னர்ச் தக்தமாகும். ஒருமுறை ஆன்ம ஞானத்தால் 
நாசத்தை யடைந்த மனமான து, மீண்டு ஒருகாலும் உற்பன்னம் ஆகமாட்டாதாத 

லின், அஞ்ஞானிகளைப்2பால முக்தர்களுக்கு அடிக்கடி ஜன்மம் உண்டாகமாட் 

டாது. இத்.துணையால் மனமானஅ ௮பாவமாயின், சம்சாசமும் ௮பாவமாம் என் 

னும் வியதிசேகங் காண்பிக்கப்பட்டது. இப்போது மனம் இருப்பின் சம்சாரம் 
இருக்கும் என்னும் ௮ற்வபம் (உடன்பாடு) காண்பிக்கப்படும்: - ஹே ஜனகரசா 

ஜாவே ! வெய்யிற்காலத்து இரவில் பிரகாசமற்ற உஷ்ணவடிவ தேயுவானது, காஷ் 

டாதி இர்தனங்க (விறகுக)ளின்றியே சர்தாபரூப காரிய த்தை உண்டு பண்ணுவதே 

போல, கனவின்சண் மன விசிஷ்ட ஆன்மா தேசகாலாதி லெளக சாமக்கரி இன் 

றியே, சூக்ஷம மாய தேர் முதலிய பதார்த்தங்களை உண்டாக்கும். ஹே ஜனக 

ராஜா 2வ ! குளிர்காலத்தில் ௮க்கினி காஷ்டரூப இர் சனங்களை ஆசெயித்தே ஜீவர் 
களின் குளிர் ரீக்க வடிவ காரியத்தைச் செய்யும், காஷ்டங்களின்றி அந்த HS 

இனியானது குளிர நிவிருத்தியைச் செய்யமாட்டா.து. அதுபோல, ஈனவின்கண் 

இம்மன விசிஷ்ட ஆன்மா தேசகாலாதி லெளகெ சாதனங்களை ஆசெயித்சே, 
ஸ்தூல பதார்த்தங்களை உண்டாக்கும், இப்போது, சொப்பன திருஷ்டாந்தத் 

தால் ஜாக்செத்தின்௧ண் மித்தியாக் தன்மையை உணர்த்தும்பொருட்டு, முதலில் 

ஈனாக்களுக்களின் சமானத் தன்மையை நிரூபிப்பாம் :-- ஹே ஜஇனகராஜா வே சனா



த்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின. பிருககாரண்ய உபநிட ௫௬௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 565 

நின்கண் இம்மனமே ஸ்தூல சூக்ஷம ஜகத்வடிவ)த்தை அடையும். ஆதலின், 
-ப்பதார் த். த மெல்லாம் மனோ மாத்இரமாம். அதுபோல, ஈனாவஸ்தையின்சண் 

னும் இம்மனமே சர்வ ஜகத்வடிவத்தையும் அடையும். ஆகையால், ஈனப் 

சதார்த்தமும் மனோமாத்திரமாம். கனுவஸ்தையின்கண் மனம் *டைப்படின், துவை 

தப் பிரபஞ்சம் தோற்றுவதில்லை. அதுபோல, நனாவஸ்தையின்கண்ணும் மனம் 
தடைப்படின், துவைதப் பிரபஞ்சம் தோற்றமாட்டாது, கனாவஸ்தையின்சண் 

மனமே சத்துருவையும், மித்துருவையும், உதாசனமையும் உற்பத்திசெய்த, சத் 

அருவினிடத்து த் அவேஷத்தையும், மிததுருவினிடத்து இராகத்தையும், உசா 

சீனரிடத்து உபேக்ஷா புத்தியையும் செய்யும். ௮துபோல, ஈனாவஸ்தையின்கண் 
ணும் இம்மனமே சத்துருவையும், மித் துருவையும், உதாசீனமையும் உண் 

டாக், சத்துருவினிடத்தே துவேஷத்கையும், மித்துருவினிடத்தே இசாகத் 
தையும், உதாசீனரிடத்து உபேக்ஷா£ புத்தியையும் செய்யும். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! ஈனகவின்கண் நீண்ட காலமாய் மிகுதியாய தேயத் 
தில் காஷ்டம் முதலிய ரநானாவகையாய சாமக்கிரிகளால் தேர்முதலிய பதார்த் 

தங்கள் உண்டாக்கப்படுகன்றன. கனவின்கண் காஷ்டாதி சாமக்கிரி இன்றியே 

தேர் முதலிய பதார்த்தங்களின் உற்பத்து யுண்டாமா தலின், கனாப்பதார்த்தங் 

SEMICON ஈனாப்பதார்த்தங்கள் பொய்யனறாம். 

சமாதானம் :--2ஹ ஜனகசாஜாவே ! தேர் முதலி.ப காரியககளை உண்டாக்கு 

வதில் தேசம், காலம், காஷ்டம் முதலிய சாதன மாத்திசங்களின் ௮பேக்ஷையே 

யன்றி, சத்திப சாதனங்களின் ௮2பேக்ஷை இன்றாம். கையால், ஈனவின்கண் 

கற்பிதமாய தேச காலாதி சாதனங்களால் 2தர் முதலிய பதார்த்தங்கள் உண்டா 

வதேபோல, கனவின்சண்ணும் கற்பித தேச காலாதி சாதனங்களால், தேர் முத 

லிய பதார்த்தங்கள் உண்டாம். நனவின்கண் ஜீவர்கட்குச் சல பதார்த்தங்கள் 
சுககா.ரணமாய்த் தோற்றும். வெபதார்த்தங்கள் துக்ககசாணமாயத் தோற்றும், 

அதுபோல, சகனவின்கண்ணும் இவர்கட்குச சல பதார்த்தங்கள் துக்கசாண 

மாயும், சில பதார்த்தங்கள் சுககா.ரணமாயும் தோற்றும், ஆகையால், ஈனப் 

பதார்த்தங்களும், கனாப் பதார்த்தங்களும் சமானமேயாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன்! கனாப்பதார்த்தம் ௮ற்பகாலபரியர்சமிருக்கும், 
நஈனாப்பதார்த்.தம் ரீண்டகாலபரியந்தம் இருக்கும ஆகையால், கனாப்பதார்த்தங் 
களினும் விலக்ஷணத்கன்மை ஈனாப்பதார்த்தங்களிடத்தே இருக்கின்றது. 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவ! நஈனாப்பதார்.த்தங்கள் நிலையானவை 
என நீ கூறுனெருயன்றோ, ஈண்டு நிலையாயிருத்தலென்னும் சப்தத்திற்கு யாது 

பொருள் ? ஆண்டு எப்பதார்த்தம் ஒருகாலத்தும் வேற்றுருவத்தை யடைய 

மாட்டாதோ, அ௮ப்பதார்த்தம் நிலையாயிருத்தல் என்னும் ௪ப்.5.தஇன் பொருளா ? 

அல்ல, நியமமாய் எப்பதார்த்தம் காரியத்தை உற்பத் * திசெய்யுமோ, அப்பதாரத் 
தம் நிலையாயிருத்தல் என்னும் சப்தத்தின் பொருளா ? அவற்றுள், முதற்பக்ஷ்மோ 
சம்பவியாது. எனெனின், ,தன்மாலின் வேராய எத்துனை ஐடபதார்த்தங்கள்



Gara ரீ ஆத்மபுராணம், [ந்னு 

உளவோ, ௮வை சணர்தோறும் வேற்றுருவத்தை அடையுமா தலின், Carp shen 

வதிையடையாமை வடிவ நிலையாயிரூத்தற்றன்மை ஈனப்பதார் த். தங்க்ளிடத்தே 

சம்பவியாது, ௮ங்கனம் இரண்டாவது பக்ஷமும் சம்பவியாது. ஏனெனின், எப் 

பதார்த்தம் கனவின்கண் ஜீவர்சட்குச் சுகத்தையடைகிக்கன்றதோ, ,௮ப்பதார்த் 
தமே ஈனவின்கண்சிதுக்கத்தைபடைவிக்க்றது. எப்பதார்த்தம் சகனவின்கண் 
அக்கத்தையடைவிக்கன்றசோ, அப்பதார்த்த2ம ஈனவின்கண் சுகத்தையடைகவிக் 
இன்ற,து. இங்கனம் ஈனலின்கண் எப்பதார்த்தம் சுகத்தையடைவிக்ெறதோ, 
௮ப்பதார்த்தமே சனவின்கண் லுக்கத்தையடைவிக்கன்ற.து.  எப்பதார்த்தம் ஈன 
வின்கண் துக்கத்தையடைலிக்கின்றதோ, ௮ப்பதார்த்தமே கனவின்சண் சுகத்தை 
யடைவிக்கின்ற.து, ஆசையால், எப்பதார்த்தமும் நியமமாய் ஒருகாரியத்தை உண் 
டாச்சமாட்டாது. இது கூறியதால் ஜாக்கி ௮வஸ்தையின்௧கண் சொப்பன பதார்த் 

தங்களினிடத்தே விபரித காரிய காரணத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்டது. ௮ங் 
கனமே, சொப்பனாவஸ்தையின்கண் ஜாக்கர பதார்த்தங்களினிடத்தே விபரீத 
காரிய கா. ரணத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்டது. இப்போது ஜாக் sams 
யின்சண்ணே ஜாக்கர பதார்த்தங்களினிடத்தே விபரீத காரிய காணத் தன் 

மையை நிரூபிப்பாம்:--ஹே ஜனகராஜாவே! சொப்பனத்தின்கண் எர்தப்பிரிய பதா 
ர்த்தம் சுகசாணமாமோ,௮ர்தப்பிரிய பதார்த்த2ம பிரிர்துபோங்காலத்துத் துக்க 

காரணமாகும், அதுபோல ஜாச்சர அவஸ்தையின்கண்ணும், மனைவி, மைந்தர், 

தனம் முதலிய பதார்த்தங்கள் சுககாரணங்களாம். அவை பிரிந்து போங் 
காலத்தே துக்ககாரணங்களாம். நியமமாய் எப்பதார்த்தத்இனிடத்தும் சுக 
காரணத் தன்மையேனும், துக்ககாணத் தன்மை?யலும் இன்றாம். ஆகையால், 
சொப்பன பதார்த்தங்களினும் விலக௲ணத்தன்மை சிறிதுமாத்திரையும் ஜாக்செ 
பதார்த்தங்களினிடத் இன்றாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன்! சொப்பனப் பதார்த்தங்கட்குக் காசணம் யாதோ, 
அ.தனினின்றும் ஜாக்செ பதார்த்தல்களின் கரணம் விலக்ஷணமாம், ஆகையால், 
gras பதார்த்தங்களின் இடத்தே சொப்பன பதார்த்தங்களின் சமானத் 

தன்மை சம்பவியா தன் ?ர ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! ஜாக்செ ௮வல்ைையின்கண் ஜீவர்களின் 
ஸ்தூல சரீரம் சுக்லெ சோணிதத்தால் உற்பன்னமாய்த் தோற்றும். அதுபோல, 
சொப்பன ௮வஸ்தையின்கண் ணும் ஸ்தூலசரீரம் சுக்ல சோணிதத்தால் உற் 
பன்னமாய்த் தோற்றும், சொப்பன ௮வஸ்தையின் சுக்கில சோணிதம் ௮௪.த்திய 
மாய் இருப்பதுபோல, ஜாக்செ ௮வஸ்தையின் சுக்கில சோணிதமும்' அசத் யமே 

யாம், ஜாக்செ ௮வஸ்தையின்சண்ணே தந்தை, தாய், மைந்தர், தமயன் என்பன 

முதலிய ௮ரேகவகைப்பதார்த்தங்கள் இருக்கன்றன. அதுபோல, சொப்பனாவஸ் 
தையின்சண்ணும் தந்தை, தாய், மைக்தர், தமயன் என்பனமுதலிய ௮ரேசு வகைப் 

பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றன, ஆகையால், ஜாக்ரெத்இற்கும் சொப்பன த்இற்கும் 
எவ்வகையானும் விலகணத்தன்மை சம்பவியாது. ஆதலின், ஹே ஜனகரா 
ஜாவே.! ஜாக்கெ ௮வஸ்தையின்சண்னும் சொப்பன ௮வல்தையின்கண்ணும் எழ்



bier.) யஜுர்வேதத்இின் பிருககாரண்ய உபதிட இக 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். கதர் 

துணை ஸதால ரூ.௯ 5ம பதா த.தங்கள் உளவோ, அவை யாவற்றிற்கும் மனமே 
காரணமாம், இச்சீவன் ஈஸ்வானிலும் வேரும்; இவ்விஸ்வரன் ஜீவனினும் 

வேரும் என்னும் ஜீவேஸ்வா பேதமும் மனோகற்பனையேயாம். இரந்த ஜீவேஸ் 
வா பேதத்இன் நிச்சயத்தால் ௮ஞ்ஞானிகள் அடிக்கடி ஜனன மாணத்தை யடை 

கின்றார்கள், ஆண்டுச்சுருஇ COTATI வரர Spree A யஉஹ,சாசெசவ 

வமுழசி ” (இ-ள்) எப்புருஷன் ௮த்விதீப பிரஹ்மத்தின்கண் கானாவடிவச்தைக் 
காண்டின்றனனோ, அரதப் பேதவாதியாயெ புருஷன் அ௮ஈர்தமுறை ஜனனமா 
CM FOF wast. ஹே ஜனகராஜாவே! இம்மனம் கேவலம் ஜகத்மாத்இரத் 

தஇற்குக் கா.ரண மனரும்) மற்றோ, ஜீவர்களின் பந்தத்திற்கும் மோக்ஷரச்திற்கும் 

இம்மனமே காசணமாம். ஆண்டு, ன்மாவை மறைக்கும் ஆவாண சத்திரூப 

அஞ்ஞானத்தைத் தன்னிடச்தே மங்கேரித்த ௮௪த்த மனமானது இவர்களின் 

பரத காரணமாம். பேததரிசனரூப விக்ப சத்தியாய ௮ஞ்ஞானத்தைச் 
தன்னிடத்தே உடன்பட்ட தாய் இம்மனமானது ௮த்தியாத்ம, ௮திதெய்வ, ௮2 
பூதம் என்னும் மூவகையாய அக்கங்களின் காசண்மாம், சுருதியானது கூறிய 

ஆன்மாவின் சொப்பிரகாச அர்த ஸ்வரூபத்சைக் குருசாஸ்திரப் பிரசா.௪த.தால் 
அறிந்த சுத்தமனமானது ஜீவர்களின் மோக்ஷ்சாரணமாம். ஏனெனின், மனத் 

இற்கும் மனத்தால் உண்டாக்கிய பிரபஞ்சததிற்கும், சாக்ஷிரூப சுத்த ger 

மாவின்கண், பந்தம், மோக்ஷம், பேததரிசனம் என்னும் மூன்றும் சம்ப 

வியா; மற்றோ, பர்தம், மோக்ஷம் முதலிய சம்பூண ஜகத்சையும் மனமே 
உண்டாக்கு, ஆதலின், மனத்தின்கண்ணே பரத மோக்ஷாதிகள் உள, இப் 

போது, இப்பொருளையே வெளிப்படையாய் நிரூபணஞ் செய்வாம் :--ஹே ஜனக 

சாஜாவே ! உலூன்கண் அ௮த்தியந்தம் சஞ்சலத்தோடு கூடிய குரங்கானது சானா 
வகையாய சேஷ்டையால் தனக்குத்தானே மரணாந்த துக்கத்தைத் தேடிக் 

கொள்ளும். ௮ங்கனம், அ௮த்தியர்த சஞ்சலத்தோடு கூடிய மனமும் விஷய வாச 

னையால் தனக்குத்தானே சம்சாரதுக்கத்தைத் தேடிக்கொள்ளும். ஹே இனக 

சாஜாவே ! ஆழ்ந்த நீரின்சண்ணே இருக்கும் மீனத்திற்குச் சிறிதுமாச்இசமும் 

பயமின்றாம். ஆனால், அந்த மீனம் தூண்டியிற்கோர்த்த மாமிசத்தைப் பக்ஷிக் 
கும்பொருட்டு, ௮ந்த ஆழ்ந்த ஜல.ச்தைவிட்டு வெளியில் வருமாயின், அம்மீனம் 
பிசாணாந்த.துக்கக்தை அடையும், அதுபோல, சொப்பிரகாச ரர் ஸ்வரூப 
ஆன்மாவின்௧ண் இசாநின்ற இம்மனமானது சிறிதுமாத்திரையும் அச்சக்சை 

படையாது. இம்மனம் விஷய போகத்தின்பொருட்டு, goigs சொருப ஆன் 

மாவை விடுத்து வெளியே வருமாயின், சானாவகையாய அச்சங்களை அடையும், 

ஹே ஜனகராஜாவே! பத்.துக்சயிறுகளால் பர்.திக்கப்பட்ட ௮2 இயர்தம் சஞ்சலமாய 

மற்சடமானது, பத்துத் தசைகளிலும் சுழன்றுகொண்டு ப.ரம.துக்கச்சை யடை 

யும். அதுபோல, வாக்கு முதலிய பத்து இர்.இரியவடிவ சுயிறுகளால் கட்டப் 

பட்ட இம்மனரூப மற்கடமும், விஷயங்களின் பக்கத்தே ஓடிப் பசம அச்சத்தை 

படையும். , ஹே எனகராஜாவே 1 ௮.த்தியர்தம் ர ஆகாசத்தின்கண் இசாகின்ற 

புரூலிற்குச் ிறிஅமாத்தரமும் பயமின்றாம். ஆனால், ௮ச் கபோசம் பிரு திகியின்
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கண் கபோதனியாய பெண் புறாவைக்கண்டு இச்சையால் குருடெடீடதாய் ஆகா 
சத்தையிட்டுப் பூமிக்கண் வரும், அப்பூமியின்கண் ௮க் கபோதல் சானாவகை 
யாய அக்கத்தையடையும், அதுபோல, சதொகாசத்தின்கண்ணே இசாநின்ற 
மனமானது, சிறிதுமாத்திரையும் துக்கத்தை யடையமாட்டாது, ௮ம்மனமா 

னது பாகயெ சப்தப் பரிசா.இி விஷயங்களைச் கண்டு, இச்சையாற் குருபெட்டதாய் 

அந்தச் சசொகாசத்தைப் பரிச தயாகஞ்செய்து, ௮க்கால் பாய விஷயங்களின் பக் 

கத்தே வரும்) வரின், ௮ம்மனம் அநேகம் வகையாய துக்கங்களை யடையும். 
ஹே ஜனசராஜாவே ! கயிற்றாற் கட்டப்பட்ட பசுவான௮, ப.ரா இன த். தன்மையால் 
மேலும் மேலும் துக்கத்தைக் கொடுக்கப்பட்ட இடத்தையே அடையும். ௮து 
போல, புண்ணிய பாவரூப கயிற்றாற் கட்டப்பட்ட இக்காம்த்தோடுகூடிய மனமும், 
மேலும் மேலும் துக்கத்தைக் கொடுக்கப்பட்ட விஷயரூப பூமியை அடையும். 

ஹே ஜனகசாஜாவே? மிருத்தியுவானது சர்வ லோகத்தின்௧ண்ணும் சஞ்சரிக் 
இன்ற து. ஆனால், ௮௮ சஞ்சரிப்பதின் காரணத்தை ஒருவரும் அறியார், ௮து 
போல, மனமும் எப்போதும் விஷயங்களின் பக்கத்தே யடையும். ஆனால், ௮து 

செல்வதின் காரணத்தை எவருமறியார். ஹே ஜனசராஜாவே / எங்கனம் மூட 
பாலகனானவன் விணாகவே கானாவகையாய சேஷ்டைகளைச் செய்வனோ, ௮ங்கனம் 
இம்மனமும் வீணாகவே கானாவகையாய சேஷ்டைசளைச் செய்யும். கட்டுப்பட்ட 

.பாதத்தையுடையவளும், தேரின்சண் ௮த்்இயக்தம் பிரீதியுடையவனலுமாகய ஒரு 
தே.சாளி ௮த்தேரின்௧ண் சைந்த கயிற்றால் கட்டப்பட்ட ௮த்தியகதம் துஷ்ட 
குதிரைகள் பூட்டப்பட்டிருப்பின்,குதிரைகளோடுகூட, குழியின்கண்ணேவிழுர்து 

அழிவை யடைவன். அதுபோல, மனவடி.வ நைநத கயிற்றால் கட்டப்பட்ட பத்து 
இர்திரியங்களாயெ துஷ்டக் குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட இச்சங்காகரூப தேரின் 

கண் இராநின்ற இச்€வான்மா அடிக்கடி. சம்சாசரூப குழியின்கண் விழும். ஹே 
ஜனக. ராஜாவே ! மூடபாலகனானவன் முதலில் தன் முகக்தின்கண் சானாவகையாய 

* விக்ரியையை௪ செய்வானேயாயின் பின்னர் எதிரிலிராகின்ற சுத்தமாப கண் 
ணாடியின்கண் கானாவகையாய விக்கிரியையைக் காண்பன். ஆனால், 55 கானாவ 

கையாய விக்கரியை சண்ணாடியின்க௧ண் உண்மையாய் இன்ரும ; மற்றோ, பாலக 

னுடைய முகத்தின்கண்ணே யுளது. மயக்கத்தால் ௮ப்பாலகளுக்குத் தர்ப்பணத் 
இன்கண் விக்ரியை பிரதிதியாகன்றது. அதுபோல, இம்மனமும் சம்சா£ சம் 

பந்இியாய ௮கேகம்வகை விக்கரியைகளைச்செய்யும். தனது விக்கிரியைகளைச் சமீ 
பத்திலிராநின்ற சொப்பிரகாச ன்மாவில் காணும். ஆனால், உண்மையாய் 
அவை மனத்தின்௧ண்ணே இருக்குமன்றி ஆன்மாவின்சண் இசா. பிராக்இயி 

னாலே மனத்தின்௧ண் உள்ள ௮வை ஆன்மாவின்௧கண்ணே தோற்றும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் !/ டமாய மனத்தின்கண் கானாவகையாய விக்கரியை 
களின் காரணத் தன்மை சம்பவியா தன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஜஹே ஜனக.சாலாவே : புளிப்பு ரசத்தையுடைப புளியம்பழம் 

முதலியவற்றைச் சமீபத்திற் காணின், புருஷர்கள் முகத்இல் நீர் உண்டாம். ௮ 
சனமே அவர் மனத்தையும் கலக்கும். அதுபோல, சொப்பிசகாச சைதன்னிய 

*விக்ிரியை- விபரீ சச்செய்சை, 
 



அத்தியாயம்] யஜுஈர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௫௬௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 569 

ஆன்மாவும் கனது சந்நிதி tor & Br & ere ஜடமன ததை நானாவகையாய விக்கிரியை 

சளின்கண் முயல்விக்கும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அசங்க ஆன்மாவின்௧ண் மனக்கலக்கத்இன் காச 
ணத்தன்மை எங்கனம் ௪மபவிக்கும ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! ௮சங்க ஆன்மாவின்கண் மனக்கலக்கக் 
இன் காரணத்தன்மை சமபவியா காயினும், ௮சஈஇய சக்தயாபெ அஞ்ஞான த்தால் 
HFHE ஆன்மாவின்க௧கண்ணும் மனககலகககஇன் காரணத்தன்மை சம்பவிக்கும். 

?ஹ ஜனகராஜா'?வ ! எங்கனம கனவின்கண்2ண இவ்வாரரந்தசொரூப ஆன்மா 

ஜீவர்களின் மன ஙகளை உறபன்னஞ் செய்யுமோ, அங்ஙனம் எம்மனக்கோடு கூடி. 

இவ்வான்மா கனவை யடையு8மோா, அரமனதக்தையம் இவவான்மாவே உண் 

டாக்கும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் 2? கனவின்௧ண் எமமனத்கால் ன்மா ரேச 

மனங்களை உண்டாககுமோ, அக்கு முககியமாய மன க்தையம வேறொரு மனத்தால் 
உண்டாக்குவதாய் ௮ங்கேரிசுக வண்டிவரும. வரவே, DY OT a SW ST சாஷத் 

இன பிராப்தியன்றோ உணடாம் 7 

சமாதானம் :--ஹே உஊனகராஜாவே ! மனத்தால் மனம் உண்டாவதாய் உடன் 

படின் ௮னவஸ்தா தோஷத்தின் பிராப்தி உண்டாம். அனால், மனத்தால் மனத் 

இன் உறபதஇ உடன்பாடின்றா௦ மறற, உலகின்கண் பீஜங்கள் ஈஷ்டமானதைக் 

கண்டு, 6 பிருது ்் என்னு அரசா பிரு திவியைப பிேரிபபிக்கனர், ௮வவசசரின் 

பி? ராணையால பிரு திவியானலு பீஜங்கமா உண்டாககிறறு, ஆண்டு, (8ஜங்களைக் 

குறித்துப பீஜங்கடருக் காரணகதன்மை இனறும். மற்றோ, எந்தப் பிரு இலி 

யானது பீஜங்களைத் தன்னிடத்தே ஓடிக்கி வைத்திருந்ககோ, அரதப் பிருதி 

விக்கே பிஜங்களைக் குறிததுக காசணக்கன்மை கூடும, அதுபோல, மனச்இன் 

உறபத்இயின்கண் மனததிறகுக காசணத்தன்மை இன்றாம) மற்றோ, மூலாஞ் 
ஞான த்தோடுகூடிய ஆன்மாவே மன ததின் காரணமாம. அந்த மூலாஞ்ஞானம் 

அ௮னாதியாம். ஆகையால, தன் உறபதஇயின்௧ண் ௮ர்நிய அ௮ஞ்ஞானத்தின் 

அபேகைக உண்டாகமாட்டானு. ஹே இனகராஜாவே ! மேகம் மின்னல் முதலி 

யவை அற்ற அத்தியஈதம் நிர்ரலமாகயெ அகாசமானது, தனது ௮சிஈதிய சக்தி 

யால் மேகம் மின்னல் முதலியவறறின் உறபத்தி, ஸ்இ*, இலய காரணமாம், 

மகாஇகளோடுகூடிய அ௮காசம மேகாதிகளின் காரசணமாகாது, அதுபோல, 

அஞ்ஞான த? தாடுகூடிய இவவான்மா மனாதி ஜகத்தின் உற்பத்தி, ஸ்.இதி, இலய 

காசணமாம். மனாதி பிரபஞசத்ே தாகூடிய ஆன்மா மனாதி பிரபஞ்சத்தின் 

காரணமாகாது.,. 

சங்கை :-- ஹே பகவன்? அஞஞானத்தால் இவ்வான்மா எங்கனம் விபரீத 

பாவகை அடையும் ? 
12



இ௭0 ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஆழவது 

சமாதானம் :--ஹ ஜனசசாஜாவே! ஒரு தரித்திரியாய பிக்ஷ-ஈவானவன் 

யாதாவது ஒரு மாயை முதலிய நிமித்தக்கொண்டு, தனது பிகரு த் தீன்மையின் 
அஞ்ஞானத்தால் இரசாஜத்தன்மையை ௮டைவது?பாலும், ஒரு இராஜாவான 

வன் தனது இராஜத்தன்மையின் அஞ்ஞானத்தால் பிக்ஷஈத்தன்மையை அடை, 
வது போலும், பிரஹ்ம ரூபமான இந்த அன்மாவும் தனது உண்மை வடி.வத்.இன் 

அஞ்ஞான த்தால் ஸ்தூல ரூ௯ ஈமரூப ஜகத்வடிவத்தை அடையும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் /! அஞ்ஞான வயத்தால் அன்மாவிற்கு உலகவடிவ 

அடைவு சம்பவிக்குமாயினும், அஞ்ஞான வயத்தால் ஆன்மாவின்௧கண் ஜனன 

மாணங்கள் சம்பவியா. 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே. இப்போது ஜனன மாணமற்ற இப் 

புருஷன் தனது சொரூப அஞ்ஞானத்தால் கனவின்௧கண் ஜனன மாணத்தை 
அடையாகிற்பன், அதுபோல, ஈனவின்சண்ணும் உண்மையாய் ஜனன மசண 

மற்ற இவ்வாரந்தசொரூப ஆன்மா தனது ஸ்வரூப ௮ஞ்ஞானததால் ஜனன மர 

ணத்தை அடையும். அகையால், தனது ஸ்வரூப ௮ஞஞானமே ஜனன மரண 

சாரணமாம். ஹே ஜனகராஜாவே.! ஈனவின்கண் கடமுதலிய ஜட பதார்த்தங் 

களைக் சாண்போனானவன் கடாதி திருசிய பதார்.த்தங்களால பிசகாசிக்கப்படான். 

அதுபோல, கனவின்கண் தேர் முதலிய இருசய பதார்த்தங்களின் ஆகாரத்தை 

அடைச்த மனமானது, சொபபன ததைக காணும் சாக்ஷியாய அ௮ன்மாவைப் பிர 

காசிப்பிக்கமாடடாது;) மறறோ, சாக்ஷியாய ஆன்மா ௮மமனத்தைப பிரகாப் 

பிக்கும். 

சங்கை :--ஹே பசவன் !/ சுருதியானது ஆன்மாவை ஜோதி என எங்க 

னங் கூறியிருக்கன்றகோ, ௮ங்கனம் மனத்தையும் ஜோதி எனக் கூறியிருக் 

இன்றது. கையால், ஆன்மாவைப்போல மனமும் ஸ்வப்பிரகாசமாம். 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே.! மனம் ஆன்மாவை ஓளிர்விக்குமாக 

Aer, Car Buri என்னும் கருத்தால் சுருதியானது மனத்தை ஜோதி எனக் 

கூறியதன்னாம் ; மற்றோ, ஆன்மாவினும் வேறாய கடபடாதி பதார்த்தங்களை 

ஆன்மா மனத்தின் விருத்இவாயிலாய் ஒளிர்விக்கும். ஆகையால், கடாதி பாய 
பதார்த்தங்களை ஒளிர்விப்பதின்கண் மனம் ஆன்மாவின் சககாரியாம் என்னும் 

கருத்தால் சுருதியானது மனத்தை ஜோதி எனக் கூறியது. உலூன்கண் கட 
படாதி பதார்த்தங்களின் ஞானத்தில் சககாரியாய நேத்தா இந்திரியக்தை 
ஜோதி எனக் கூறுவர், அதுபோல, கடாதி பதார்த்தங்களின் ௮காரமாய 
விருத்திகட்கு உபாதான காரண மனத்தைச் ஈரூதி ஜோதி எனக் கூறியது. 
ஹே ஜனகராஜாவே! இவ்வான்மா பாசிய ஸ்தூல சூக்ஷம பதார்த்தங்களை கேத் 
Bor A இர திரியங்களால் அறியும், நேத்இராதி இர் இரியங்களின் விஷயமல்லா த 
பசோக்ஷ பதார்த்தங்களையும், நேத்திசாதி இந்இரியங்களையும் இவ்வான்மா மனத் 

தால் உணரும். ௮ங்ஙனம் மனத்தையும், மனத்இன் விருத திகளையும், இவ்வான்மா 

அந்நிய எச்சாதனங்களாலும் ஒளிர்வியா.து ) மற்றோ, சன ஸ்வப்பிரகாச ரூபத்
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தால் இவவான்மா மனத்தை ஒளிர்விக்கும். ஹே ஜனகசாஜாவே ! ஆன்மாவை 

grid sg ஆன்மா வை விஷயஞ்செய்யும், ௮வ்வியாகிருதரூப அஞ்ஞானம் மன தீ 

இன் காரணமாம். ௮க்காரணமாய அஞ்ஞான த்தையும் இந்த ஸ்வப்பிரகாசரூப 

ஆன்மாவே விளக்குமாயின், அஞ்ஞான த்தின் காரியமாய மனத்தை ஆன்மா விளக் 

கும் என்பதன்கண் யாது கூறவேண்டி யிருக்ச்றது. ஹே ஜனகராஜாவே! 

எங்கனம் இரந்த ஸ்வயம்ஜோதியாகிய ஆன்மா ௮ஞ்ஞானத்தோடுகூடிய மனத்தை 
தளிர்விக்குமோ, ௮ங்கனம் கேத்திராதி இர இரியங்களையும், *உடுக்கணங்களையும், 

மணிகளையும், இரத்தினங்களையும், சூரியனையும, சக்இசனையும், அக்னியையும் 

மற்றுமுள்ள பிரகாசக பதார்த்தங்களையும், இந்த ஸ்வப்பிரகாக ஆன்மாவே பிர 
காசிப்பிக்கும். சைகன்னிய அன்மாவாலன்றி ஜடபதார்த்தங்கள் சித்தியாக 
மாட்டா. இத்துணே கூறியதால், அன்மாவின்கண் சுரூதியால் துணியப்பட்ட 

சர்வ ஜக.த்தின் பிகாசகக்கன்மை கிரூபிசகப்பட்டது. இப்போது யு.த்இிகளால் 

ஆன்மாவின்௧ண் சர்வ ஜகத்தின் பிரகாசகத்தன்மையை நிருபிப்பாம் --இ.து 

கடம், இது படம் என்பனமுகலிய ஞானஈகளின் எத்துணை ஞான ,த்தினும் வேராய 

கேத்திசாதி காணங்கள் உளவோ, கடபடாதஇி விஷபவடிவ காரணங்கள் உளவோ, 
அவற்றினகண் எல்லா நாலாடிரியரும ஜ.டககன்மையை ௮ங்கேரித்துளார். 

பிரகஸ்பதியின் சஷ்பராய சா£வாக காசதிகா மாத்திம ஞானத்தின் ara 

ணங்களில் ஜடத் தன்மையை wate shor, ஏனெனின், அவர்கள் மதத்தில் 

சரீராகார பரிணாமத்தை அடைந்த பிருதிவி, ஜலம, தேயு, வாயு என்னும் நான்கு 

பூதங்களின்கண்ணே சைதன்னியத் தன்மையுளது. ௮ந்தச சார்வாகர்களின் 

மதத்தைச் செய்த கருமங்கட்குப போகமின்றி அழிவும், செய்யா,க கருமங்கட்குப் 

பலபோகமூம் ஆம் என்னும் செய்ததறகின்றி செய்யாததற் கொன்றும் வடி.வ 

தோஷத்தால் பாலகரும கண்டிததுவிடுவா. இக்காரணத்தால் ௮வர் தம்மதம் 

ஈண்டு கண்டிக்கப்படவிலலை. ஆகையால், இப்பொருள் துணியப்பெறும், இது 

கடம், இ௫ படம் என்பன ஸ்ரூதலிய ஞானததின் '2வருய ௨ ச்.துணைப் பதார்த்தங் 

களுளவோ, ௮வையாவும் ஜடங்களாம்; ௮வறறின் ஞானமே பிரகாசரூபமாம். இப் 
போ, இப்பொருளின்௧ண்ணே இவ்விசாரஞ செய்யத் தக்கதாம்:--௮;தாவது 

இது கடம், இது படம் என்பன முதலிய ஞானங்கள் சைதன்னிய ரூபமாதலின் 

ஸ்வப்பிரகாசமா ? அல்லத, ௮கதக்கரணத்தின் விருத்திரூப மாதலின் பரப்பிரகா 
சமா? என்பதே. இப்போது முதலாவதாய ஸ்வபபிரகாச பக்ஷத்தின்கண் அந்த 

ஞானங்களுக்குப் பிரஹ்மான்மரூபத் தன்மை சிததஇிக்கும் பொருட்டு, அவற்றின் 

பேதத்தைக் கண்டனம் செய்வாம். இது கடம், இது படம் என்பன முதலிய 

ஸ்வப்பிரகாச ஞானங்களின் பேதம எ.தனாற சித்திக்கும் ? அற்தப் (2பகத்கானே 

௮க்தப் பேதத்தின் சத்தியுண்டாமா ? அலலத, அதப் பேதத்தின் ஆசாயமாய 

ஞானத்தால் ௮ர்தப் பேதத்தின் இத்தியுண்டாமா? அல்லத, மற்றோரு ஞானத்தால் 

௮ந்த ஞானத்இன் சத்இயுண்டாமா ? ௮வற.றுள், அந்தப் பேதத்தால் அர்ப் பேத 
த்தின் சத்தி ஆம் என்னும் முதற பக த்தை வா இ அங்கேரிக்கன், ௮.து சம்பவி 

கனை ey a 

* உடுச்சணம்--ஈகஷத்திச்கூட்டம், 
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யாது. ' ஏனெனின், ஒரு மூடனானவன் என் முகத்இல் ராவில்லை எனக் கூறுவா 

Qs, ௮வ்வசனம் வியாகாக தோஷத்?தாடு கூடியதாம், ஏனெனின், சாவின்றி 

இவவசன தைக் கூறமுடியாகன்றோ ? இதுபோல, ஐடமாய பேதம் தன.து சத்தி 

யைச் செய்யும் என்னும் வா.இயின் வசனமும், வியாகாக தோஷத்தோடு கூடிய 
தாம், ஏனெனின், ஐட பதார்த்தத்தால் தன் சத்தியும, மற்ற பதார்த்தத்தின் 

சித்தியும் உண்டாவதை யாண்டும் கண்டிலேம். அரதப் பேதத்தின் ஆசிரயமாய 

ஞானத்தால் ௮தன்சண் இருக்கும் பேதத்தின் ஏத்தி உண்டாம் என்னும் இண்டா 
வ௮ பச்ந$்த்சை வாஇயானவன் அங்கேரிக்கின் ௮துவும சம்பவியா து. ஏனெனின், 

௮பாவத்இின் பி.இயோடு ௮நுயோட ஞானங்களாலன்றி, பாவததின் ஞானம 

உண்டாகமாட்டாது. சடத்தின் ௮பாவத்தை உடையது பூதலம் என்னும்தோற் 
றத் இன்சண், கடாபாவத்தின் பிரதி2பாகி கடமாம், அ௮துயோடு பூதலமாம, 

ஆண்டு, கடரூபப் பிரதியோகியின் ஞானத்தினான் அன்றியும், பூகலரூப ௮துயோகி 

யின் ஞானத்தினான் அன்றியும், கடாபாவததின ஞானம் உண்டாகமாட்டா.௮. 

அதுபோல, ஞானங்களின் பால்பா பேச மம அ௮பாவரூபமாம். ஆகையால், 215 BL 

பேதத்இன் பிரதியோடு ௮ நுயோகிரூப ஞானங்களின் றி,௮அர்தப்பேதத்தின் ஞானம் 

உண்டாசமாட்டாது, அரதப் பிரஇயோக ௮நுயோகிரூப ஞானம ஸ்வபபிரகாச 

மாம், கையால், அரச ஞானங்களை விஷயஞ் செய்யு॥ ஞானம சம்பவியாது, 

அர். த ஞானங்களை விஷயஞ் செய்வதற்காக மற்றொரு ஞானத்தை ௮ங்கோரஞ் 

செய்யின், கடா இகளைப்போல ௮ந்த ஞானங்களிடததே ஸ்வபபிரகாசத தன்மை 

இசாது) மற்றோ. ௮ந்த ஞானங்கள் பாப்பிரகாசங்களாம். அலலது, ஸ்வபபிர 

காச ஞானங்களில் இராகின்ற பேதம மற்றொரு ஞானத்தால் சித்தமாம் என்னும் 

மூன்றாவது பக்கத்தை வாதி ௮ங்கேரிககின், ௮வன்பா லிது கேட்டல் வேண்டும், 

அந்த ஸ்வப்பிரகாச ஞானங்களின் பேகததை நீ மறறொரு ஞானத்தால் கவர்டன் 

றனையா ? அல்லது, கவரா தொழிக் றனையா என்பதே. ௮வன முதற பக்ஷத்தை 
அங்கேரிபபின், அவன்பால் இது கேட்க வேண்டும. பதம இருக்கின்றது என் 

னும் ஞானத்தால் ௮ஈகப் பேததகதை விஷயர௫ு செய்கின்றனையா ? அல்லது, இரத 
ஞானங்களின் பேதம் இருக்கின்றது என்னும ஞானத்தால் ௮ஈதப் பேதததினை 

விஷயஞ் செய்சின்றனையா? என, அவறறுள், முகற பக்ஷத்தை வாதி ௮ங்ூகரிககன் 

Dy} ௪ம்பவியாது, ஏனெனின், பேதம் இருக்கின்றது என்னும் ஞானம் பேதமாத் 

இர த்தை விஷயஞ்செய்கின்ற த; ஞானங்களின் பேதத்தைவிஷயஞ் செய்வ இன்றும். 
ஆகையால், பேதமிருக்சின்றது என்னும் ஞானக்கால ஸ்வப்பிரகாச ஞானங்களின் 

பேதம் சித்சமாகமாட்டாது ; பேதம் இருக்கின்றது என்னும் ஞானத்தால் ஆகா 
சத்திற்கு ஆகாசத்இனின்றும் பேதம் சித்தமாகமாட்டாது, அதுபோல, பேதம் 

இருக்கின்றது என்னும் ஞானத்தால் ஸ்வப்பிகாச ஞானங்களின் பேதம் 

தித்த மாகமாட்டாது. இந்த ஞானங்களின் பேதம் இருக்கின்றது என்னும் 

ஞானத்தால் ஸ்வப்பிகாச ஞானங்களின் பேதத்தை விஷபஞ் செய்கன்றனன் 

சன்னும் இரண்டாவது பக்ஷ்க்தை வாதியானவன் அங்கேரிக்கின் அதவும் 

சம்பலியாது. ஏனெனின், கடம் படத்தினின்றும்.* வேரும். ௮ங்கனமே, 

படம் கடத்தினின்றும் வேரும் என்னும் ஞானம், கடபடங்களையும, அவற்
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றின் பேத்தையும் விஷயம் செய்யும். இக்காசணத்தால் கடபடங்கள் பாப்பிர 

காசங்களாம். அதுபோலவே, இதுகடம் என்னும் ஜானம இது படம் என்னும் 

ஞானத்தினும் வேறாம் என்னும் ஞானம் அந்த ஞானங்களையும, அவற்றின் பேதத் 

தையும் விஷயஞ் செய்யும். கையால், கடா இகைப் 2பால ௮௧ ஞானங்களும் 

பரப்பிரகாசமாதல் வேண்டும். அல்லது, ஸ்வப்பிசகாச ஞானங்களின் பேதம் 

எந்த ஞானங்களாலும் சித்தமாகமாட்டாது என்னும் இசண்டாவது பக்ஷ 

கதை வாதியானவன் ௮ங்கோரம் செய்யின், அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெ 

னின், மனுஷககோடு, மலடிமைஈதன் என்பன எந்தப பிரமாண ஜன்னிய ஞானத் 

இற்கும் விஷபமன்றாம் ) ஆதலின், அத்தியந்கம் ௮சத்சியமாம். அதுபோல, 

பிசமாண ஜன்னிப ஞானத்திற்கு ௮விஷயமா தலின், ஸ்வப்பிரகாச ஞானங்களின் 

பேதமும் ௮த்தியந்தம ௮சதஇபமாம். பிரமாண ஜன்னிய ஞானத்தின் ௮வி 

ஆயமென உடன்பட்டு ஞானபேதத்தைக் சத்தியமா யங்கேரிக்கன், பிரமாண ஜன் 
னிய ஞானச்திற்கு அவிஷபமாய மனுஷக காடும மலடிமைக்கனும் சகஇயமாதல்' 

வேண்டும். அலலது, ஞானங்களின் பேசுத்தைக் கவரும வேறு ஞானம் யாதோ 

௮. பரப்பிரகாசமா? ௮லல அ ஸ்வப்பிரகாசமா ? அவறறுள, வாஇயானவன் முதற் 

பக்ஷத்ைச அ௮ங்கேரிக்கின் ௮து பொருஈதாது, ஏனெனின், எர்க ஞானமானது 

ஞானங்களின் பேதத்தைக் சுவாரக?கா, ௮ஈத ஞானம பாபபிரகாசமா தலின், 

௮ர்த ஞானத்திற்கு வேறொரு ஞானததால ஒளிவு கூடல் வேண்டும். இரண் 

டாவதற்கு மூன்றாவதால் spot tart lo, மூன்றாவதற்கு கான்காவதால் ஓளிர்வாம். 

என ஞானங்களின் தாரையை உடன்படுவதில ௮னவஸ்சா கோஷதக்இனடை 

வுண்டாம். ஞானங்களின் பேதக்கைச் சுவரு௨ ௮௧ 'சீவறு ஞானம ஸ்வப்பிச 

காசமாம் என்னும் இரண்டாவது பக்;ததை வாகு ௮௱கீகரிபபின் அதுவும் சமப 

வியாது. ஏனெனின், பிரதியோகி அநு யோசி ஞானத்காலன்றி, ௮பாவத்தின் 

ஞானம் உண்டாகாது என்னும் விஷயக்தை முன்ன27 கூறிவர்ேதன். ஆகை 

யால், எந்த ஸ்வபபிரகாச ஞானம் ஸ்வபபிரகாச ஞானக்களின் பேத.த்தைக் சுவரு 

மோ, ௮ஈத ஸ்வபபிரகாச ஞானம் அ௮பபேசுத்தின் பிரஇ2பாகி ௮.நு£யோகுரூப 

ஸ்வப்பிரகாச ஞானங்களையம அவசியம் கவரும் என்னு இவவாத்தை சம்ப 

வியா, ஏனெனின், சூரியன், சஈஇரன் என்னும இருவரிடத் தம பிசகாசகச் 

கன்மை சமானமாம், அகையால், சூரியன், சக தரனைப் பிரசாசஞ் செய்வஇன் 

ரம், சர்இரன், சூரியனைப் பிரகாசஞ் செய்வஇன்றாம். ௮து?பால, பேதத்திற்கு 

ஆசயரூப ஞானமும் ஸ்வப்பிசகாசருபமாம், அந்தப் பேதத்தைக் கவரும் ஞான 

மும் ஸ்வப்பிரகாசரபமாம். கையால், ஸ்வப்பிரகாசரூப ஞானத்தின் கவர்ச்சி, 

ஸ்வப்பிசகாசரூப வேறு ஞானத்தால் ௪சம்பவியா.து. பரகாசரூப ஞானத்திற்கும் 

வேறு பிரகாசரூப ஞானத்தால் பிரகாசம் உடன்படின், சூரியன், சச் Arex என்ப 

வருக்கும் பாஸ்பாம் பிரசாசியப்பிரகா௪ச பாவம் உண்டாதல் வேண்டும். அல்லது, 

எஈ்தவா இயானவன் ஸ்வப்பிரகாச ஞான த்தால ஸ்வப்பிரகாச ஞானச்தின் பிரகாச 

த்தை ௮ங்கோசஞ செய்வனோ, ௮வ்வாதியானவன் அந்த ஞானங்கட்குப் பாஸ்பாம் 

குறைவு மிகுவவெடிவ பேசத்தையும அவசியம் ௮ம்கெரிப்பன், ஆண்டு, பிரகாசிய
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ஞான த் இன்கண் குறைவுச் தன்மையை உடன்பட வேண்டிவரும் பிசகாசக ஞானத் 
இன்கண் மிகுதித் தன்மையை ௮௩ககரிக்க வேண்டிவரும். ஆகையால் எங்கனம் 

இது கடம், இ.து படம் என்பன முதலிய ஞானர்களால் பிரசாசியக் கடபடா தி 

பதார்த்தங்களினிடத்தே ஸ்வப்பிசகாசத் தன்மை இன்ராமோ, ௮ங்கனமே ஞானத் 
தால் பிரகாசிய ஞானங்களிடத்தும் ஸ்வப்பிரகாசத் தன்மை இராதாதலின், ஞான 

த்தை ஸ்வப்பிரகாசமென உடன்பட்டு, ௮ந்க ஞானத்திற்கு மற்றொரு ஞானத்தால் 
பிரகாசம் உடன்படல் வேண்டுமென் வாஇ கூறுதல் எங்கனம் கூடும்? என் தாய் 
மலடி. என ஒருவன் கூறும் வசனம் போல வியாகாகதோஷதக்தை ௮டையுமன்றோ ? 

௮ல்லஅ, எவ்வா இயானவன் ஸ்வப்பிரகாச ஞானங்களிடத்ே த குறைவு மிகுதித 
தன்மை வடிவ பேதத்தை ௮ங்கேரியானாயிலும், ௮ர்.ச ஞானங்கட்குப் பால்பசம் 

பிரகாசியப் பிரகாசக பாவம் சித்தியாது. ஏனெனின், சமான ஜாதியையுடைய 

பதார்த்தங்கட்குப் பரஸ்பரம் பிரகாசியப்பிரகாசக பாவத்தை உலகத் தின்கண் 2ண 

யாண்டும் சண்டஇன்றாம். தபம் தன்னினும் விஜா தீயமாய கடாதி பதார்த்தங்களை 
ஒளிர்விக்கும். ஆனால்,பிரகாசரூபத்தால் சமானா இியையுடைய மின்மினி முதலிய 
வற்றை ௮த்தீபம் பிரகாசியாது. ௮துபோல, ஸ்வப்பிகாசரூபத்தால் சமான இயற் 
கையையுடைய ஞானங்கட்கும் பரஸ்பரம் பிரகாசியப் பிரகாசகபாவம் சம்பவியாது, 

ஆகையால், எவவகையானும் ஞானங்களின் பேசம துணியபபெறமாடடாதெனத் 

தணியப்பெற்றது, இப்போது பேதாகித ஞானங்கட்கு ஆன்மரூபத் தன்மையைக் 
கூறும்பொருட்டு, முதலில் ஞானத்தின்௧ண் சுகரூபக்தன்மையை நிரூபிபபாம் :-- 

அந்தப் பேதமற்ற ஞானம் சுகரூபமாம். ஏனெனின், MITC go OL GF eI 0” 

(இ-ள்.) எப்பதார்த்தம் பேதமற்றகாமோ, ௮ப்பதார்த்த?ம சுகருபமாம் என்னும் 

சுருதியின்சண் கூறிய பேத சூன்யத்தன்மைவடிவ சுகத்தின் இலக்கணம் பேத 

சூன்ய ஞானங்களினிடத்தும் பொருநதும், ஆகையால, பேதமற்ற ஞானம் சுக 

ரூபமாம், 

. சங்கை :--ச௪ருஇகூறிய பேத சூன்யத்தன்மைரூப சுகத்தின் இலக்கணம் 

சுகத்தின்கண் யாண்டு பொருந்தும் ? 

சமாதானம் :---துயிலின்௧ண்ணும், சமாதியின்கண்ணும் பேத தரிசனமின் 

மையின், இச்ேன் துக்கத்தை யனுபவியான் ) மற்றோ, ஆண்டுச் சுகத்தையே 
௮னுபவிப்பன், 

சங்கை :--துயிலின்கண்ணும் சமாதியின்கண்ணும் இசாநின்ற சுகத்தின் 
கண் பேத சூன்யத்தன்மைரூப ௬ுகத்தின இலக்கணம் சம்பவிக்குமாயிலும், ௮ச் 

சுசம் ஸ்வப்பிகாச ஞானசொரூுபம என்னும் ௮ர்ததத்இன்சண் யாஅ பிரமாணம்? 

சமாதானம் :--ஸ்வப்பிரகாசரூபமாய் முன்னர் வர்ணித்த ஞானமான சுக 
ரூபமன்றாமாயின், துயிலின்கண் ணும், சமாதியின்கண்ணும் தஅுக்க;த் இனலுபவம் 

உண்டாகாததேபோல, ஜீவர்ஷட்குச் சுகத்தின் ௮னுபவழமும் உண்டாதல் கூடாது, 

சர்வ ஜீவர்கட்கும் :ஐயிலின்கண் ணும், சமாதியின்கண்ணும் சுகத்தினனுபவம் 
உண்டாகின்றது. ஆகையால், ஸ்வப்பிசசாக ஞானமே சுகரூபமாம். இக்காசணத்
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தானே சர்வ ஜீவாசட்கும், துயிலின் ல்வப்பிரகாச ஞானரூப Bes கண் 
இச்சையுண்டாம், 

சங்கை :-- தயிலின்௧ண் சர்வஜீவர்களுக்கும் இச்சை உண்டாவது ௪௧ ௮டை 
வின் பொருட்டு அன்றும் ; மற்றோ, சர்வ துக்கங்களின் அபாவத்தை அடையும் 
பொருட்டு, RIN cr sever இச்சையுண்டாகள்றது, ஆதலின், துயிலின்கண் 
ஸ்வப்பிசசாச ஞானத்தோடு ஈகத் திறகு ௮அபேதக்கை ௮ங்கேரித்தல் பயனற்றதே 
யாகுமன்றோ ? 

சமா தானம் :_. துயிலின்கண் ஸ்வபபிரகாச ஞானம் சுகரூபமாயிருப்பதே 
போலத் அக்க அபாவரூபமுமாம், ஸ்வபபிரகாச ஞான தீதிலும் வேறுய்த் ுக்கா 
பாவம் இன்றாம். ஏனெனின், துயிலினகண் இசாநின்ற சாவ துக்கங்களின் yur 
வம் ஸ்வப்பிரகாச ஞானத இலும் வேறாகுமாயின், ௮ர்தத் துக்காபாவத்இன் சத் 
தியே உண்டாகமாட்டாது. எவ்வாஇயானவன் துயிலின்கண் அக்காபாவத்தை 
ஸ்வப்பிரகாச ஞானத்திலும் வேறாய் உடன்படடு, அதத் துக்காபாவத்தின் பிரகா 
சத்தை ௮ங்ே கா.ரஞ்செய்வனோ, ௮வவா இபால இது கேட்டல் வேண்டும்:- துயிலின் 
கண் ௮த.துக்காபாவச்ைச சூரியா இகள் பிரகாசஞ்செய்யுமா ? அல்ல, ஸ்வப்பிச 
காச ஞானம் பிரகாசஞ்செய்யுமா? என. அவற்றுள், முதறபக்ஷத்தை ௮வ்வாதி யங் 
கீகரிக்கின் ௮து சம்பலியாது, ஏனெனின், தயிலின்சண் சர்வகாரியப் பிரபஞ்ச ச் 

இன்இலயம் உண்டாம. ஆகையால, சூரியா திபபிரகாசங்கட்கும் துயிலின்கண் இல 
யம் உண்டாம். 'துயிலின்கண் ஸ்வப்பிரகாச ஞானத்தால் துக்காபாவம் பிரகாசமா 
மென்னும் இண்டாவது பக்ஷக்தை வாடு ௮ங்கேரிக்கன் அதுவும் சம்பலியா து, 
ஏனெனின், துபிலின்கண் இராரின்ற தூககாபாவத்தை வாஇயானவன் ஸ்வப்பிர 

காச ஞானகச்தினும் அத்தியந்தம் பின்னமாப் ௮௫்கேரிப்பனாதலின், ௮ர்த அத்தி 
யதம் பின்னமாய அுக்காபாவத்தை ஸ்வபபிரகாச ஞானம் பிரகாசியா.து. கருச் 
இதுவாம் :--சைதன்னியரூப ஸ்வபபிரகாச ஞானமானது இரண்டு பதாரத்தங் 
களைப் பிரகாசபபிக்கும, ஒன்றோ, தனது சொரூபத்தையாம். மற்ரொன்றோ, 
தின்னோடு தாதாத்மிய பாவத்தையடைஈத பதார்ததத்தையாம், 9) Duss wd 

பின்னமாய துக்காபாவத்தை ஸ்வபபிரகாச ஞானம் பிரகாசியாது, ஆகையால், 

அபிலின்சண் அுக்காபாவத்தின் சித்திபின்பொருடடு,வா தியானவன் அந்தத்.துக்கா 
பாவத்தை ஸ்வப்பிரகாச ஞானரூபமென உடன்படலவேண்டும்., இப்போது சத் 

பாதி வாதியின் மதத்தை ௮ங்கேரித.து, துக்காபாவத்தின்௧ன் ஸ்வப்பிரகாச 

ஞானரூபத்தன்மையைச் சித்கஞ்செய்வாம. சத்சியொாஇி வாதியின் மதத்இன்சண் 

கடத்திலிராநின்ற படா தி சர்வபதார்.த் தங்களின் ௮பாவம் ௮திகாணரூப கடத்இ 

னும் பின்னமன்றாம் ; மற்றோ கடரூபமேயாம். அதுபோல, துயிலின்கண் Bag 

டானரூப சைதன்னியத்இலிராநின்ற துக்காபாவமு&் ௮ இஷ்டானரூப சைதன்னி 

ய்த்தினும் பின்னம்ன்றாம் ; மற்றோ, ௮ஈகத் துக்காபாவமும் அதிஷ்டான சை தன் 

னிபரூபமாம்,



(இளை ஸ்ரீ ஆத்மபுசாணம்; (ஆவ து 

சங்கை :--சத்கியாதி வாதியைப்போல ௮பாவத்தை ௮இகாண ரூபமாய் 
உடன்படின், சம்பூரண ஜகத்திற்கும் ௮பாவ ரூபக்சகன்மையின் ௮டைவுண்டா 
மன்றோ ? 

சமாதானம் :--௮பாவக்தை ௮தஇிகசணரூபமென உடன்படுவ இல், சம்பூரண 

ஜகத்திற்கும் ௮பாவ ரூபத்தன்மை உண்டாமாயின் உண்டாகுக, இதன்சண் 

அதீதுவைதவா இகளாய எங்கட்குச் சிறிது மாத்திரையும் ஹானியுணடாகாது; 
orapw A Fu ஆன்மாவின் இட நிச்சயமுண்டாம். 

சங்கை :--சத்யொதிவாதி மகத்தை அ௮ங்கேரித்துச் அக்காபாவத்தை ௮இஷ் 

டான சைதன்னிய ரூபமென அ௮ங்கோரஞ்செய்யின், ' உமது இத்தாக்கத்இன் 
ஹானியன்றோ ? ஆம். 

சமாதானம்:--சர்வ அமசத்தானும் பமகத்சை ௮ங்கோசஞ்செய்யின், எமது 

சித்தாந்தத்தின் ஹானி உண்டாம். அனால், சர்வ ௮ம்சக்கானும் பாமதத்தை 

யாம் அங்கேரிப்பதின்றாம். மறோ, பசமதத்தில் எத்.துணை அம்சம் ௬௬இப் 

பொருளில் ௮னுகூலமாமோ, அத்துணை அம்சத்தை யாம் அங்கீகரிக்க்ெறோம். 

ஆகையால், எமது சித்தாரதத்தின் ஹானி உண்டாகாது. கேவலம் தயிரைக் 

குடிப்பின் ஜாரத்தினுறபத்தி யுண்டாமாயினும், சர்க்கரையோடு கூடிய தயிசைக் 
குடிப்பின் ஜுரததினுறபததி யுண்டாகாது. அதுபோல, Fh BEG முறைய பா 

மதத்தை ௮ங்கோரசெய்யின், சிததார்தத்தின் ஹானியுண்டாமாயிலும், சுருதி 
அர்த்த த்திற்கு ௮றுகூலமாய யுக்இரூப சர்க்கரையோடுகூடிய பரமதரூபத்தயிரைக் 

கவர்வதில சிறிது மாத்திரையும் சித்காரகககிற்கு ஹானி உண்டாகமாட்டாத. 

ஆகையால், சத்கியாதி வாதி எஈதக் கடத்தைப படாதி சர்வபதார் த்தங்களின் 
அபாவ ரூபமாய் ௮ங்கெரிப்பனோ, ௮க்கடத்தையே அ௮த்துவைகவாதியாகய யாம் 
பிரஹ்மரூபமாய் உடன்படடுளேம. கருத்திதுவாம் :--௮ஸ்.இ), (இருக்கின்ற து.) 
பாதி, (விளங்குகின்றது) பிரியம், (ஆதம்) காமம், (பெயர்) ரூபம், (வடிவம்) 

என்னும் ஈது அ௮ம்சங்களால் சர்வஜகக்தும் வியாபிக்கப்பட்டி ௬க்ன்ற து. அவற் 

னுள், கடத்தின் சாமரூபமென்னுமிசண்டம்சம் கற்பிதமாம். ஆதலின், ௮இஸ் 

டான சைதன்னியத்தினும் பின்னமன்றாம்; ௮ஸ்இ, பாதி, பிரியம் என்னும் 

மூன்று அம்சங்களும் பிரஹ்ம ரூபமாம். இவ்வார்த்தை ௮ர்கிய சாஸ்இரத்தின் 
கண்ணும் கூறப்பட்டுளது :--- 

te சுஹிஹா,கிவி,ய௦ ரவ ,கா20௮ த2௦யயவ௦அ௮௯௦ | 

CPS SU qr 7 ROS) 10 BOP yOaso ததொ£ஓய௦? 

6 உண்டிலகலோடின்ப முருவமே-பண்டை காமமென்றங்கசெ பஞ்சகம் 

உண்டு மூன்று முன்னொண்பிரமவுர௬ு-மண்டி£ண்டு முலகவடி.வமே.”” 

(இ-ள்.) சம்பூர்ண ஜகத்தானது ௮ஸ்தி, பாஇ, பிரியம், காமம், ரூபம் 

என்னும் லந்தம்சங்களோ டியிருக்கன்றது, அவற்றுள், ௮ஸ்.இி, பாஇ, பிரி 
யம் என்னும் முதல் மூன்றசசங்களோ பிரஹ்மரூபமாம், சாமம் ரூபம் என்னும் 

இரண்டம்சங்களோ உலகுருவமாம். அல்லது, அ.இகசணரூப Ua sii ga eB 

 



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட இளள் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 557 

னின்றும் ௮பாவமானது வேறாகுமாயின, அவவபாவத்தின்கண் பதார்த்தத் தன் 
மையே சம்பகியாது. ஏனெனின், ௮ல். என்னும் பதத்தோடு தாதாத்மிய சம் 
பந்தப்பட்ட வஸ்துவை அறிஞர் பதார் தீதமென்பர். கடமிருக்கின்ற.து, படமிருக் 

இன்ற என்னுமிடத்தே ௮ஸ்.இ என்னும் சப்தத்இற்குக் கடபடரூப அரத்தத் 
தோடு தாதாத்மிய சம்பந்தமாம். ௮ந்த ௮ஸ்இ சப்தத்இன் தா.சாத்மியம் ௮பாவத் 

தோடு சம்பவியாது. கருத்தி௫வாம் :--உலகன்சண்ணும், முலின்கண்ணும் எத் 

துணை கிருக்ஷாஇ சப்தங்களுளவோ, அவற்றிற்கும் சத்தியத்தினும் வேறாய 

௮பாவரூப அர்த்தம் உண்டாகமாட்டாதாயின், ௮ல்.தி சப்தத்இற்குச் சத்தியத் 
Ags Cag ௮பாவரூப அர்த்தம் எங்கனமாகும் ? இக்காரணத்தாலும் ௪ம் 

பூரண பதார்த்தங்களும் சத் தியங்களாம். 

சங்கை :--பிரஇ சம்கயா நிரோதம், ௮ப்பிஇ சங்யொ கிசோதம், *காசம் 

என்னும் மூன்றையும் நாஸ்இகர் ௮சத்தியமென அங்கேரித்துளார். அவற்றுள், 

புத்தி பூர்வ& பதார்த்த காசத்தைப் பிரதி சஙகயா கிரோதமென்பர், அபுத்தி 

பூர்வக (அறியாத) பதார்த்த நாசத்தை அப்பிரதி சங்யொ நிரோதம் என்பர், 

ஆவணத்தின் ௮பாவத்தை காசம் என்பர், கையால், சாஸ்தஇிகர்களின் 

மதத்தில் மொழிந்த மூன்றும் ௮பாவரூபமாய் இருத்தலின், கடம்முதலிய சாவ 

பதார்த்தங்கட்கும் ௮சத்தியரூபத் தன்மை ஏன் ஆகமாட்டா.து ? 

சமாதானம் :--.தகாசத்தின்கண் ௮பாவரூபத் தன்மை சித்தமாகுமாயின், 

ஆகாச இருஷ்டாந்தத்தால் கடாதி' பதார்த்தங்களினிடத்சே அசத்தியரூபத் 

தன்மை சித்தமாம். அனால், ஆகாசத்தின்கண்ணோ, அ௮பாவரூபத் தன்மை சம்ப ; 

வியா ;) ஏனெனின், ஆகாசம் இருக்கின்றது என்னலும் தோற்றத்தின்கண் ஆகாச 

சப்தத்திற்கும், ௮ஸ்இ சப்தத்திற்கும், ஆகாசத்தோடு தாதாத்மிய சம்பந்தம் யாவ 

ருக்கும் தோற்றும். சக்தியபதார்த்தத்திற்கு ௮சத்தியபதார்த்சத்தோடு சாதாத் 

மிய சம்பந்தம் சம்பவியாது. ஆதலின், காசம் ௮ச.த்தியமன்றாம். *ஆகாசத்சை 

மலடி மைந்தனைப்போலும், மனுஷக்கோடுபோலும் அ.த்தியந்தம் ௮ச௪.த்தியமென 

௮ப்கேரிக்க், அவ்விரண்டின்கண்ணும் எப்பதார்த்தத்தின் ஆகாச த்தன்மையும் 

இன்றாதலேபோல, ஆசாசத்தின்கண்ணும சப்தகுணத்தின் ஆதா.சத்தன்மை உண் 

டாகமாட்டாது ; ஆனால், சம்பூரண நூலாசிரியர்கள் சப்தகுணத்திற்கு ஆசாசமே 

ஆதாசமென உடன் பட்ளொர். இக்காரண த்தானும் ஆகாசம் ௮பாவ ரூபமனறும், 

இவ்வண்ணம், சத்யொதி வாதி சர்வ பதார்.த்தங்களையும் சத்தியரூபமென உடன் 
பட்டன். கடத்இன்சண் இராநின்ற படாதி பதார்த் தங்களின் ௮பாவத்தை 

௮இிகொணரூப கடத்தினின்றும், வேறாய் ௮ங்கேரித்திலன் ) மற்றோ, ௮வ்வபா 

வத்தை கடஸ்வருபமாய் ௮ங்கேரித்துளான். இவ்வகையாய சத்கயொஇ வாதியின் 

மதம் ௮த்.துவைத இத்தாந்தத்இற்கு ௮க்லமாம். ஏளொனின், வேதார்ச சாஸ் 
இரத்இன்கண் விருத்த (ஆப்த) புருஷர் இங்கித் கூறியுள்ளார் :-4 ஏலி 
STAQvoGesray STs KP saoy= 8” ( )) கற்பித வஸ்துவின் ௮பாவம் 

அஇல்டானத்தினும் வேறன்றாம் ) மற்றோ, ௮ இ௲்டான வடிவமேயாம். இசஜ் 
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@erad) பரி ஆத்மபுசாணம். Lerma gs 

ஜுரூப wy Heer s Hosen sp9 gor சர்ப்பத்தின் ௮பாவம் இரஜ்ஜ.ஈரூப 

அதிஷ்டான ச்தினும் வேறன்றும்; மறறோ, இசஜ்ஜு5 ரூபமாம, அதுபோல, 

6 நேஹநா காஸ்திகிஞ்சந ”” (அதிஷ்டான ஆன்மாவின்கண் சிறிது மாத்திரையும் 

அவைதப் பிரபஞ்சம இன்றாம்) என்னும இசசுருதி ௮இஷ்டான ஆன்மாவின்சண் 

உணர்த்திய கறபிதப பிரபஞ்சத்தின் ௮பாவம ௮இஷ்டான ஆன்மாவினுப 

வேறன்றாம்) மற்றோ, அதிஷ்டான ஆன்மரூபமாம, இவ்வண்ணம அயிலின்கண 

இசாகின்ற சரவ ,துக்கங்களின் ௮பாவம ௮தஇஷ்டான பாமானமாவினும் வேறன் 

றாம், மற், பசமான்ம வடிவமாம். இசுதணை கூறியகால இபபொருள் துணி 

யப் பெறும். எங்கனம் பரமான்மா ஸ்வப்பிரகாசமோ, ஆகஈ.தரூபமோ, பேதமற 

ற்தோ, ௮ங்கனம் முன் மொழிந்த முறையே இத கடம், இத படம் என்பனவா தி 

ஞானகங்களும் ஸ்வப்பிரகாசரூபங்களாம, அகநதரூபஙகளாம, பேதமறறவாம். 

ஆகையால், பரமான்மாவின் சமான இலக்கணம் உடையனவாய் இருததலின், ௮௩த 

ஞானங்கள் பசமான்மாவிலும் வேறன்ராம் ; மற?ோ, பரமான்ம வடிவமாம் 

சங்கை முன் Cor Pas முறையே ஞானங்களிட தில் சஜாதிய பேத 

(Po, ஸ்வகத Susp சமபவியாவாயினும, விஜாீதிய கடாதி விஷபங்களின் 

பேதம் சம்பவிக்குமன் ரோ ? 

சமாதானம் :--யாண்டு யாண்டு விஷயககளின் பேதமர்மோ, அண்டாண்டு 

ஞானங்களின் பேதா ௮வசியமாம. ஞானங்களின் பேததகால அன்றி விஷயங 

களின் பேதம் உண்டாகமாட்டாது, இகராரணத்தானே இது கடம என்னும் ஒரு 

ஞானத்தின் விஷயமாய கடத்தின்கண் எர. ாலாசிரியரும் பேத ௮ங்கோசஞ் 

செய்வதில்லை. ஆகையால், நானங்களின் பேதததாலே விஷய பேதமாம். ௮௩த 

ஞானங்களின் பேதம் விசாரம் இல்லாதகாலத்ேத புலபபடிமாயினும, விசாசகா 

OSES YOU rH. ஆகையால், விஷயங்களின் பேதமும சமபவியாது, கருத 
இதவாம் :--உலன்கண்ணே காரணத்தின் பேதததானே காரியத௫ின் பேதத 

தைக் கண்டோம. மண் _நால்வடிவ காரண பேகத்தால கடபடரூப காரி பபேதம 

உண்டாம். ஈண்டிப பிரசங்கத்தின்௧ண் இருஷ்டி சிருஷ்டி வாசத்தின் முறையே 

ஞானரூப தஇிருஷ்டியே கடாதி விஷயங்களின் கா.ரணமாம. அசுகாரணருப 

இருஷ்டியின் அபேதம் சத்சமாகவே, கடாதி விஷபரூப காரியத்தின் பேதம 

திதமாகமாட்டாது. 

சங்கை :--ஞானங்களின் பேதத்தினின்றே விஷயங்களின் பேதம உண்டாம 

ன்னும் நியமம் சம்பவியாது, ஏனெனின், உலூன்கண் விசிஷ்ட ஞானம ஒன்றா 
ரினும், ௮,தன் விஷயங்கட்குப பேதமே கண்டோம். பத்துக குடங்கள் என்னும் 

தரு விசிஷ்ட ஞானம் பத்துத் தன்மை௪ சங்கை விஏஷ்ட பத்துக குடங்கீளை 

'விஓூபஞ் செய்யும், இக்குடம் சுக்கிலம் என்னும விசஷ்ட ஞானம் சுக்லெகுண 

-விசிஷ்ட குடத்தை விஷபஞ் செய்யும. மைத்திரனின் புததினாய சைத்தரன 
எனப் பெயரிய மனுஷ்பன் உருவமுடையவனாய்ச செல்லுெறனன் என்னும் 
ஒசே விஷெடஞானம், ஜா ூணம, சரியை, பெயர், சம்பக£ம் என்னும் து 

விசேஷவணங்களோடு சைத வடிவத்தை விஷயஞ் செய்யும. அவற்றுள், மனுஷ்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௫௭௯ 
தத்தின் காற்பரியவருணனம். 5:39] 

பன என்னும ௮மசத்தால் மனுஷ்யத்தன்மை ஜாதியை விஷபஞ் செய்யும், 

உருவ முடையவன் என்னும் அம்சுசதால் உருவ குணத்தை விஷயஞ்் செய்யும். 

செலடன்றனன் எனனும அ௮ாசக கால செல்லுகல் வடிவ வினையை விஷயஞ் செய் 

யும். சைச்திரன் என்னும் ௮ம்சத்தால சைத்திசப் பெயரை விஷபஞ் செய்யும். 

மைததிரனின் புத்திரன் என்னும் ௮ம்சத்தால், உன்னிய ஜனகபாவ சம்பந்தத்தை 

விஷயஞ செய்டும். இவை முதலாக மறற விரஷ்ட ஞானங்களும், ௮௧ பதார்த் 

சங்களை விஷபஞ செப்பும். ஆண்டு, ஞானத்திற்கு ஒருமை யிருப்பினலும், விஷயங் 

களின் '2.,௧ யாவருக்கும் அ பைவூக்கமாம், ஆகலின், ஞானங்களின் பேதத் 

கானை விஷபங்களின் பேதம் ௮ம் என்னும் நியமம சம்பவியாது, 

சமா தானம் "Pam aut BY ows 1 நீ கூறிய விசிஷ்ட ஞான த்இன்கண் ணும், 

ஞானங்களின் பேதககானன்றி விஷயங்களின் பேதமுண்டாவ;இல்லை ; மற்றோ, 

ஞானஙகளின் 2பேகத்தா ஆண்டு, விஷயங்களின் பேதமுண்டாப, ஏனெ 

னின், விசேஷண ஞானததானனறி விசிஷ்ட ஜானம உண்டாகாது என்பது உனது 

நியாமா மாதலின், விரிஷ்ட ஞா னகதினுப pan ofl oa Bary 693 Fag snr ஞானக் 

களின் 3ப,தததை ௮ஙகேரித?த விஷயங்களின் பேதமாம, ஆகையால், முற் 
கூதிய நிபமகஇறகுப பஙகமுண்டாசமாட்டா நு. 

சங்கை 2-2 ஹ் Aas #15 BO t kh Taito தாங்கள் ஞானங்களின் அபே 

த௲தைச ௧.௧௫ செய்தாகள. இப பாது ஞானங்களின் பேதத்தை அங்கேரித் 
துச சமாதானம செப்தாகள  ஆகைபால, ஸூறறகூறறுக்குப் DDK op முரணாகு 

மன (மரு ₹ 

சமாதானம் 3 am வாதி வப் இக்குடம 7 த்கிலம் என்) தாத Fag 

opi coin பாணடுண்டா 212, ஆண்டு, மு.கலில் ௮ஈசுக்காண த்தின் விருத்திகளால் 

சுககிலரூப விசசஷண குகையும், கடரூப விசசஷியத்தையு, ௮வ்விரண்டின் சம் 

பரதுததையும விஷபஞ செப்பு. பினனா ௮௩௧ நன்று விருத திகளில் ஆரூட 

மாய பல சைதனனியக கால, கடம, *ககலரூபம, சம்பக் சம என்னும் மூன்றை 

யும் விஷபஞ செய்யும, கருத தி.௫வாம் :--முன்னா எஞஞானங்களின் ஒருமை 

கூறபபடட2தா, அது அகககரண சத்தின் ARs Ash gem uot oe son 

னியரூப ஞானத்தின் அபிபபிசாயக,கால கூறபபடடகாம, இப்போது எஞ் 

ஞானககளின் ?ப௬௨ கூறபபட்ட?தா, அது அ௮ரதக்காணத்தின் விருத்தஇகளாய 

உபாதியின் பகத.கால கூறப்பட்டதாம்; ஆகையால், முற்கூ றறுக்குப் பிற்கூற்று 

முறுணின்று மெனறுணர்சு, இது கூறியதால் இபபொருள் சித்தமாம்; ஞானம் 

களின் 3பகத்தை ௮ூபக்ஷித2க விஷபஙகளின் Suge சித்தமாம், முந்த 

ஞானஙகளின 2பத.2மா உண்மையா யின்றாம, ல் அ௮ர்சக்காணத் இன் 

விரு க.திரூப உபாஇகளின் 2பகத்கால அஞ்ஞான காலத்தில் பிசதீதியாம், எக் 

கால இவ்வ௫காரியானவன் G7 amy (nell gan srs Sic? @, HESTN ௮க்கற்பித 

ஞானங்களின் பேதம நிவிருத்தியாகும். நிவிரு த்இயாகவே விஷயங்களின் பேச 

மும இராது. கனவின்கண் அடையபபெறற இசாஜக்கன்மை ஈனகின்௧சண் காச



௫௮0 பர் 'ஆத்மபுராணம், (exons gs 

மாகவே, அர்த இராஜத் தன்மையினால் கிரூபிதமாய இசாஜ்ஜிய சாமக்சரிகளும் 
காசமா௫ிவிடும். ௮துபோல, விசாரகாலச்தின்கண் ஞானங்களின் பேதம் நீங்கவே, 
அர்த ஞானங்களின் பேதத்தால் நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயங்களின் பேதமும் நீங்க 
விடும். எஞ்சியதாய் ஒரு ௮த்விதீய ,தன்மா இருக்கும். இத்துணைகூறியதால் 

ஞானங்களை ஸ்வப்பிரகாசமென ௮ங்கேரித்து, ௮த்விதய ஆன்மாவின் சத்தி செய் 
யப்பட்டது. இப்போது ஞானங்களைப் பாப்பிரகாசமென ௮ங்கேரித்தும், ௮த்வி 

இய ஆன்மாவின் த்தி செய்யப்படும். கடாதி விஷயங்களாலும், ரேத்தரொதஇி 

இக்இரியங்களாகயெ கரணங்களாலும் பேதமுடைய ஞானங்கள் பாப்பிரகாசங் 
களாம், என்னும் இந்.தத்துவிதீய பக்ஷச்தை ௮ங்கேரிபபிலும், பாப்பிரகாசியமாய 

கடாஇி பதார்த்தங்கட்குச் சூரியாதிப் பிரகாசங்களால் பிரகாசம் உண்டாம். ௮து 

போல, ௮ந்தப் பாப்பிரகாசியமாய ஞானங்கட்கும், மற்றொரு பிரகாசத்தானே 
பிரகாசத்தை ௮ங்கேரிக்கவேண்டிவரும். அத்தகையது, ஞானங்களைப் பிரகாப் 

பிக்கும் ஸ்வயம்பிரகாச சாக்ஷியாய ஐன்மாவேயாம். ஹே சிஷ்ய! இவ்வபிப் 
பிராயத்தால் ௮ந்த யஞ்ஞவற்கெய முனிவர் ஜனகராஜாவை நோக்க, கனவின்கண் 
ஆன்மா ஒன்றிற்கே ஸ்வயஞ்ஜோதித் தன்மையைக் கூறினர். ஏனெனின், கன 

வின்கண் சூரியன், சர்.இரன், அக்னி, வாக்கு என்லும் சான்குவகையாய ஜோதி 

கள் இலய பாவத்தை அடையும். தன்மவடிவ ஜோதி எவ்வவஸ்கையின்கண் ணும் 
இலயத்சதை அடைய மாட்டாது) மற்மறோ, சர்வ அவஸ்தையின்கண்ணும் சாக்ஷி 

ரூபமாய் இருக்கும், ஆகையால், சனவின்கண் ஆன்மரூப ஜோ தஇியினானே கமன 

ஆசமனாதி சர்வ விவகாரங்களின் சிதஇி உண்டாம். ஹே சிஷ்ய! இச்சங்காதத் 

இற்கு ஆன்மாவே ஜோதியாம் என்னும் இவ்வசன)த்தால் யாஞ்ஞவற்கய முனிவர் 

ஜனகரரஜாவை நோக்க, சங்காதத்தினும் வேராய ஸ்வயஞ்ஜோதி ஆன்மாவை 

உபதேடத்தனர். ஆனால், ௮ர்த யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரது அபிப்பிசாயத்தை 

ஜனகராஜாவானவர் ௮றிந்இலர். மற்றோ, ஜனகராஜாவானவர், ஆன்மா என்பது 

சொருபமா மாதலின், சங்காதத்தின் ஸ்வரூபமே ஸ்வயஞ்ஜோதியாம் என்னும் 

விபரீ தப் பொருளை ௮ிந்து, மீண்டும் யாஞ்ஞவற்தெயரை கோக் வினவச் தொடங் 
இனர், ஜனகராஜா கூறல் :--ஹே பகவன் !! இச்சங்காகத்தின்கண் இராநின்ற 

தேகம், இர்திரியம், பிராணன், ௮ந்தக்காணம் என்பன மு,சலிய பதார்த்தங்களுக் 
குள் யாது ஆன்மாவாம் ? கருத்திதுவாம் :--ஸ். தூல தேகம் ௮ன்மாவா ? வாக்காதி 
இச்திரியங்கள் ஆன்மாவா ? அல்லது, பிராணன் ஆன்மாவா ? அல்லது, அந்தக் 

காணம் ஆன்மாவா ? யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் கூறல் :--ஹே ஜனசராஜாவே ! 
ஆன்மா, சேதனம், புருஷன் என்பன முதலிய சப்தங்களால் orks ais Sone யாவ 

ரும் கூறாநிற்பரோ, ௮ச்சப்தங்களால் ஜனித்த விருத்திஞானம் எதனை விஒஷயஞ் 

செய்யுமோ, யாது அந்தச் சப்தஞானங்களிலும் வேருமோ, ௮த்தகைய ஆன்மா 
சர்வ ஜீவர்கட்கும் பிரசித்தமாம். கடாஇ பதார்த்தங்கள் இருக மாதலின், 
ஆன்மா வல்லாததேபோல, தேகம், இந்திரியம், பிராணன், அந்தக்கரணம் என்பன 

முதலிய சங்காதமும், இருெலு தலின் ஆன்மா அன்றாம். மற்றோ, சர்வ சங்கா 

தத்தினும் வேறாய்ச் சர்வ சங்காதத்திற்கும் ௮இஷ்டானமாய் எச்சேதனம் இருக் 

இன்றசோ, ௮.சளே ஸ்வயஞ்ஜேர தியாய ஆன்மாலாம். ஹே ஜஇனகசாஜாவே!



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட இழுக 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம்: ௫௮8 

ஆன்ம ஞானத்தின் பொருட்டு, £ தா£இிருஷடி செய்யற்க, மற்றோ, எந்த 

ஞானத்தால் இர்,ச வினாவை நீ செய்தனையோ, அந்த ஞானத் இன்க்ண்ணே ஆன்மா 

வின் *பரிசயம் உண்டாம். ஏனெனின், உலூன்கண் விவா தஞ் செய்யும் புருஷ் 

களினின்.றுஞ் சாக்ஷியாய புருஷன் வேறேயாம். அதுபோல, தேகம், இர்இரியம், 

பிராணன், அந்தக்கரணம் என்பன முதலிய சங்கா தரூப சாகதியங்களினின்றும் 

பின்னமாய் யாது இருஈ.து சர்வ சங்கா தீங்கட்கும் சாகதியாமோ, அதுவே நினது 

௮த்விதிய ஆன்மாவாம், ஹே மைக்க ! இங்கனம் யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் ஜனக 
சாஜாவை நோக்க, சாமான்யமாய்ச சங்காதத்இனின்றும பின்னமாக்கி ஆன்மாவை 

உபதேசித்தனர். இப்போது சங்காதக்துள் ௮டங்கிய தேகாதி பதார்த்தங்களி 

னின்றும் பின்னமாக்கி ஆன்மாவை நிரூபிக்கெரூர் :-ஆண்டு, மு,சலில் ஸ்தூலசரீ 
ரத் இினின்றும் வேருக்கி, ஆன்மாவை நிரூபிப்பதைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே ஜனக 

ராஜாவே / ௮க்கினியின்கண்ணே காயவைத்த இரும்புப் பிண்ட தீதின்கண் ௮க்கினி 

யானது தாதாதமிய சம்பந்தத்தாலிருக்கும், அதுபோல, விஞ்ஞானரூப கானா அர் 

தக்காணங்களிடத்தே இச்சேகன அன்மா கற்பிச தாதாத்மிய சம்பர்சச்தாலிருக் 

கும். இரும்பின்கண் இராகின்ற ௮க்கனியை உலூன்கண் இரும்புமயம் என்பர், 

அதுபோல, விஞ்ஞானரூப ௮சர்தக்கரணத்தின்௧ண் இராரின்ற ஆன்மாவை சாஸ் 
இர முணர்ந்தோர் விஞ்ஞானமயமென்பர், ஹே ஜனகராஜாவே?! இரும்பின் 

பிண்டம் இயல்பாய் எப்பதார்த்தத்கையும் த௫க்கமாட்டாது, பிரகாசிப்பிக்கவும் 

மாட்டாது, அதுபோல, ௮ந்தக்கரணமும் ௮ந்தக்கரண த.இன் ஸ்மிருதி ௮னுபவ 
ரூப விருத்திகளும் ஜடங்களாம். ஆசையால், இயற்கையாய்ப் பிரகாசவடிவ 
மன்றாம், மற்றைய பதார்த்தங்களையும் (ரசாசஞசெய்யமாட்டா. அக்னியின் 

தாதாத்மிய சம்பந்தத்தை அடைந்து, இரும்பின் பிண்டம் பிரகாசிக்கும், தக் 

கும். அதுபோல, ஸ்வப்பிரகாச ஆன்மாவின் சாசாத்மிய சம்பந்தத்தை அடைந்து 

௮ந்தக்கரணமும், அந்தக்காணத்தின் விருத்திகளும் பிரகாசங்களாம். ஸ்.தூல 

சூக்ஷாமரூப சர்வ ஐகத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கும். இத் துணையால் ௮ர்தக்கர 

ணத்தின் விருத்திகளில், ஆன்மாவின் stars Mu ௮த்இயாசத்தின் பலத்தை 

நிரூபணஞ் செய்தோம். இப்போது ஆன்மாவின்கண்ணும் அர்த் தாதாத்மிய 

அத்தியாசத்தின் பலத்தை கிரூபணள செய்வாம :—F a ஜனகராஜாவே?! இரும் 

பின் பிண்டத்தோடு தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால், இரும்புமய சாமத்தையுற்ற Hs 

இனியானது பிரகாசத்தைச செய்யும், தாகத்தைச் செய்யும் ; இரும்புமயப் பெயர் 

பெருமல் கேவல ௮க்னிபானது பிரகாசமாத்தா.த்தையே செய்யும். அதுபோல, 

விருத்தசசத ௮ர்.சக்கசணத்தோடு தாதாத்மிய சமபந்தத்தையடைற்து, | விஞ் 

ஞானமயமென்லும் பெயரை அடைந்த இவ்வான்மா, இது சடம், இது படம் 
என்பனவாஇயாயே விசேஷ ஞானங்களின் ஆசா£யமாம், அர்தக்காணத்தின் 

தாதாத்மிப சம்பந்தத்தினாலன்றி, கேவல ஆன்மா சித்சொருபமேயாம். இத் 

அணையால் ஸ்.தூலசரீசத்இனின்றும் ஆன்மாவின் ஹோதம் காண்பிக்கப்பட்ட,த. இப் 

போ வாக்கு முதலிய இர்.இிரியங்களினின் றும், பிராணன்களினின்றும் வேரறுக்க 
  

 சபரிசயம்-விசேஷஞானம், 
ந



௫௮௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆறவது 

ஆன்மாவை நிரூபிபபாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! இவவாரந்த சொருப ஆன்மா 

வாயுரூப புக்கெயபபிராண னோடும், இர்திரியரப கெளணபபிசாணனோிம் தாதாத் 

மிய ௮த்திபாசத்த்த படைக்கு, பிராணன்களின் வாக்கா இ இர.திரியங்களின் கானா 

வகையாய வியாபாசஙகளின் காரணமாம். இசுகாரணத்தால வேதத்தையுணர்க்கு 

புருஷன் ஆன்மாவைப பிராணன்களிடதத இருபபதாயக் கூறுவன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஆன்மா யாண்டும் விபாபக விபுவாம், பிராணன் 

பரிசசின்னமாம. பரிசசின்னப /சொணனிடத?த விபுவாப ௮ன்மாவின் ஸ்இதி 

சமபவியா தன்ம 2 

சமாதானம் : :—@ an Door grr Ra's யாண்டும் வியாபகமாய ஆகாசத்தை 

உலகர் கடத்தின்௧ண் த இருபபகாகக ௯ Koon, பாண்டும் வியாபகமாய வாயு 

வானது மரா ௮சைவதலை ?9வளியாம; இக்காரணததால இவ்விருகூத இன்கண் 

வாயுவிருககன்றதென உலகா கூறுவா. அதுபோல, அன்மா யாண்டும வியாபகமா 

மாயினும, யாண்டுமபிராணனுளதா?2மா, ஆண்டு ஆன்மாவின் விசஷமாய * பி 

வியகதி உண்டாம. இசுகாரணததால நாூலுணாநத புருஷா பிராணன்களிடக்தே 
ஆன்மாவின் ஸ்திதிபைக கூறுவா. இபயபோ நு ௮௩ 5சகரண ததினின றும வேருககு 

ஆன்மாவை கி நபிபப1 ம — 3 am ஜனகராஜா?வ ' இவவாந௩த சொருப ஆன்மா 

யாண்டும் விய/பசமாயினும, ஹிருகபகமலத சன்கண் இராநின்ற புகதியிடத?த 

விசேஷமாய இவவானமாவின ௮பிலியக்கியுண்டாம. இககாரணததால ௬௫இ பக 

வதியானவள் ஆன்பாவை ஹிருகயகதின்கண் இரப்பதாய்க கூறினளன இப$£பாது 

இபிபாருளை 2ப எலலா நடைப Yee st gio Ovals eters Bam 

ஜனகராஜர2வ' பா*॥ மகல மஸ்ககம்வசை உள்ள சர்வசரீரதஇன்சண் இச 

சிவன் சுகககைபேனும, நூக௩ரகையேனும ௮னுபவிபபன் ஆயினு, ௮௪௬௧ 

அக்கஙககளின் ௮பவம விகஷமாய் ஹிரகய2தசத்தின்கண்ணே இலககும. 

வெய்பிலால த௫செகபபடடவன *தளமாய க௩கா ஜலகதினகண் பிரவேசிககும 

போது, ௮ந்தச சீதள ஐலஸ்பரிச ககசால சாவ துஙகககளிலும சுகததை யனுபவிப 

பன் ஆலை, அசசுகத்தின அ.நுபவம வி?சஷமாய angi தேசததின் 

கண்ணே இருககா. இப்போது இப௦பொருளை ப திருஷ்டாஈகத்தால வெளிப 

! சூரிபனுடைய தேஜ்சானது சர்வப் 

பிரஹ்மாண்டக்தின்௧ண்ணும் சமானமாம. அடினும, குடம் முதலிப மலின 

பதார்க்தஙககளினிடக?க இசாகின்ற சூரியனுடைய 2 தஜஸைபபார்க்கிலும், 

ச ு 
படையாக குவாம. 3 ay Mats 1Q10u 

ஸ்படிகம் முதலிய உணிகளிடத £த சூரியனுடைய தஜசு ௮.திகமாக விருக்கும, 

ஸ்படி கமணியின்௧கண் இசாகின்ற தேஜசைபபார்ககிலும் சூரியகாஈகமணியின்கண் 

இராநின்ற iu ?2தறசானது ௮இகா1ம. இங்கனம், உபாதியின் மலினத்தால் 

மலினமின்மைபால், ஒ?ச சூரிபனுடை!। '2ததசானது குறைவு மிகுதிகளையடை 

யம.  இவவாறே இவ்வாஈதசொரூப ஆன்மா யாண்டும சமானவிபாபகமாயினும, 

குடமுதலியவற்றின்௧ண் இராகின்ற ஆன்மாவின் பிரகாசத்கைச் குறிதது, சரீச.த் 

தன்கண் ௮தஇகபாம. சரீரத்தின்கண் இராநின்ற ஆன்மாவின் (Da se Sao குறி 
ம சொல்லக tt cen = en er ne te ert வை வைனை ரெ வய 

ர: அகவ வைய், 

ச் ௮பிவியக்தி- ஈல்விஎக்கம. 
 



அுத்தியாயம்.] யஹுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ப உப நிட ௫.௮௩. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 523 

தது ஹிருதயத்தின்௧ண் இராநின்ற ஆனமாவின் பிரகாசம அதிகமாம இவ்வண் 
ணம் உபாதியின் மலினத்தன்மையானும மல த்தன்மையானுழ ஆன்மாளின் ௮ 

பிரகாசம,குறைவும ௮திகததன்மையும அடையும். அண்டு, சூரிபனுடைபபிரகாசம 
சட ழதலியபதா£ ககஙகளினிடத்து Q mm 5 oe ஜிறுமவளிபபடையாய்ப பிர? இ 
யாகமாடடாது. ௮.து2பால, சரீரதஇனின் றம வெளி ப சடமுதலிய பதார்த்தங் 
களிடத்தே இருந்கபோதிலும ஆன்மா வெளிபபடை.யாய்ப் பிரதிகியாகமாட்டா த. 
எங்கனம் சூரிபனுடைப பிரகாசம வெ ண்பளிங.கு முகைலிய மணிகளிடத்தே 

பிர இபிம்ப ரூபமாய் வெளிபபடையாக(.. (ரத இபாகுமாயினும, காகருப காரியத் 
தைச செய்யாதோ அங்ஙனம், சரீரதகின்கண சாமான்யமாய்ச சகதுக்க ஞானம் 
உணடாயினும் விசேஷமாய் உண்டாகாநு எங்கனம் சூரியகாந்த மணியின்கண் 
சூரியனுடைய வெளிபபடைபான (ரகாச, மம, தாகளுப காரிய ழுமரிர 8ீயொமோ, 

௮ங்கனம ஹிருகய தேசததின்௧ண ௬ தகக மம. அவரின் விசசஷூமாய முலு 
பவமும பிரதிதியாம. இககாசணததால ரதி பகலவதிபானவள ஹிருகயகதின 
கண் ஆன்மாவின ஸ்.இிதியைக கூரினள. லல, வாக்கு முதலிய சாவ இர்திரி 

WHS iGO RES MHS ARB FOF SH காரணஞசய்யும NG FLT OW & BM HIN, 

ஹிருதப FONG BHM. இககாசணததால சுரூகி பகவதியானவள ஆன் 

மாவை ஹிருதயததினகண் இருககினறதெனக கூறினள கருத்திதுவாம் :-- 
௮நதககரணரூப உபா இவாயில।ய் ஆனமாவிறகு ஹிரூ.கயம pp Ha ToT LD. அலலது, 
இவ்வாரர்தசொரூப ஆன்மா ௮5௨ ககசசணாி சாவ உபா இகளுமறறதாய் ஹிருசுயச 

தன்கண் துபிலை௮டையும. இககாரண க கால ௬ .டதிபகவதியானவள் ஆன்மாவை 

ஹிரு சயத.இன்கண் இருபபகாய்க கூரினள அலல, அஷ்டாங்க யோகததோடு 

கூடியவரும பிரமசரிபா இ சா கனஙகளோடுி உடியவரும ஆய மு. மக்ஷாக்கள குரு 
சாஸ்திர உப2த௪த.தால, இவவாரககராரூப இனமாவை ஹிருகயததின்கண் ணை 
௮றிவா, இககாரணததால, சுரு பகவதிபானவள் ஆன்மாவை ஹிருதய தேசத 

தின்கண் இருபபதாகக கூறினள. அலலது, மரணகாலததில பிர ஹ்மலோகக 
தையும, பிதாலோகததையும. டே, பகஙகழகலிய பிறபபுககளையும அரை_ப 

இசசததுளள ஜீவாகள ௮வவுலகககை அடையும சராககருபமாய காடிகளைப 

பிரகாசபபிபபது ௮ஈத விஷஞான ஹி 5 51,8 Boal oor py 2மயாம. இக்காரணத்தால், 

சுருதி பசவஇபானவள ஆன்மாவை ஹிருகபதஇ௫னகண் இருபபசாய்க கூ. றினள. 

இ கூறியதால இபபொருள ௪9,௧௪௧௮. சூரியனுடைய பிரகாசம யாண்டும 

இருபபதாயினும, சூரியமண்டலத௫இனகண் ௮ஈதப பிரகாசம் விசேஷமாய்ப் 
பிரதீதியாகும. இககாணத.தால யாவரும சூரியமண்டல,க.இல பிரகா சமிருக் 

கின்றதெனக கூறுவர். ௮து2பால, இவ்வாரஈகசாரூப அன்மா யாணடும் வியா 

பகமாயிருபபிலும், ஹிருதய சேசததின்சண் விசஷமாக அபிகியக்இியாம். 
இககாசண ததால் ச௬இ பகவதியானவள தன்மாவை இருதய தேசத்தின்கண் 

இருப்பதாய்ச கூறினள். இபபோது சைதன்னிய ரூபத்தன்மையின் இத்தியின் 
பொருட்டு, ஆன்மாவை ஜொதிரூபமாய வாணிப்பாம ரஹ ஜனகராஜா(?வ ! 

பாகிய கடாதி பதா£ததங்களைப பிரகாசஞ்செயயும '2தஜசுஉருவ சூரியாதிகள



௫௮௪ LD ஆத்மபுராணம், [ஆறுவது 

ஜோதஇரூபமாய் இருப்பது யாவருக்கும் பிரசித்சமாம். சூரியாஇப் பிசகாசம் 
களினும், வேளுயிசாரின்ற கடாஇிபதார்த்தங்கள் ஜோ இயற்றனவா யிருப்பது 
யாவரும் ௮றிந்ததேயாம். ௮துபோல, இவ்வாரந்தசொரூப ஆன்மா, சூரியாதி 

ஜோதிகளையும், கடாதி ஜோதியற்றவற்றையும் ,ிரகா௫ப்பிக்கும். ௮ங்கனமே 

சைதன்னியரூபத்தால் ௮வற்றிலும் விலக்ஷணமாம். இககாசணத்தால் சு௬இ பக 

வதியானவள் இவ்வாரர்தசொரூப ஆன்மாவை ஜோதி எனக்கூறினள். ஹே 
ஜனகராஜாவே ! சரீசச்தினும் வெளியிலிசாகின்ற சூரியாது ஜோ.இகள் தம்மினும 

வேராய சத்தையுடைய கடபடாதி பதார்த்தங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கும். sa 

வண்ணம் ஆன்மரூபஜோதி ஐஜகத்தைப் பிரகாசியாது) மற்றோ, தன்னின் 
வேறல்லாததாய சத்தையுடைய கடாதிபதார்த்தங்களை இவ்வான்மரூபஜோதி 

பிரகாசிப்பிக்கும். கருத்இிதுவாம் :--எங்ஊனம் இரஜ்ஜுவின்கண்ணே கற்பித 

மாய சர்ப்ப தண்டாதிகள் இரஜ்ஜுஈவடிவ அதிஷ்டான த்தினின்றும் வேருய் 
ச.த்தையுடையன ௮லலவாமோ, ௮ங்கனம் ஆன்மாவின்௧கண்ணே கற்பிதமாய ஜகத் 

தும் ௮தஇிஷ்டான ஆன்ம சத்தையினும், வேறு சத்தை உடையதல்லவாம, 
இக்காரணத்தால், சுருதி பகவதியானவள் இவ்வாஈந்தசொரூப ஆன்மாவை ௮ 

தர்ஜோதி எனச் கூறினள். அல்லது, வேறு பிரகாசத்தை ௮பேக்ஷியாது எப் 
பிரகாசம் தன்னையும் ௮ர்நியத்தையும் பிரகாசிக்குமோ, ௮து ௮ர்தர் ஜோதி 
எனப்படும். அத்தகைய ௮ந்தர் ஜோதித்தன்மை ஆன்மாவின்௧ண்ணே சம்பவிக் 

கும். சூரியாது பாயெஜோஇகளிடத்தே சம்பவியாது. ஏனெனின், சூரியாதி 

ஜோதஇிகள் கடாதி பதார்த்தங்களின் பிரகாசத்தின்கண் மற்றொரு ஜோதியை 
௮வாவாதாயினும், தமது பிரகாசத்இின்கண் ௮௫.5 ஜடங்களாய ஜோ இகள் சைதன் 

னிய ஆன்மாவை ௮2பக்ஷிக்கும். ஆதலின், அவற்றின்கண் அந்தர் ஜோதித் 

தன்மை சம்பவியாது. ஹே ஜனகராஜாவே! பரீக்ஷை செய்யும்பொருட்டு, 
பாலின்௧ண் இட்ட மாககமணி தனது பிரகாசத்தால் பால்முழுவதையும் நிறைவிக் 

கும். அதுபோல, இரந்த ஜோதிரூப ,தன்மாவும் தனது பிரகாசத்தால், சர்வ 

ஜகத்தையும் பூரணம் செய்யும. இக்காணக்தாலே ௪௬௫ பகவதியானவள் இந்த 
ஸ்வயஞ்ஜோதி ஆன்மாவைப் புருஷன் எனக் கூறினள். அல்லது, பக்ஷியானது 

தனது இருகத்தின்கண்ணே சயனிப்பதேபோல, இவ்வாஈஈ்தசொரூப ஆன்மா 
ஸ்தாவர ஜஙகம சரீரங்களைப்புரிவடிவமாய் எண்ணி, ௮ச்சரீசரூப புரிகளில் தாதாத் 
மிய ௮த்தயாசத்தால், இருத்தல்வடிவ சயனத்தைக செய்யும். இக்காரணத்தால் 

சுருதி பகவதியானவள் இவவாநந்தசொருப ஆன்மாவைப் புருஷன் எனக் கூறி 
னள். இப்போது ௮ர்தக்கரணாதி உபாதிகளோடு தாதாத்மிய ௮த்தியாசத்தால், 
இவ்வான்ம புருஷனிடத்தே ஜனனமாண விகாரங்களை நிரூபிப்பாம் :--2ஹ ஜனக 
சாஜாவே ! ஈனவவஸ்தையையும், கனவவஸ்தையையும் ௮டைந்து இவ்வான்ம 
புருஷன் சுகத்தையும், துக்கத்தையும் ௮டைவன். அதுபோல, இப்பிறப்பையும், 

மறுபிறப்பையும் ௮டைந்து இவவான்ம புருஷன் சுகத்தையும், அக்கத்தையும் 

அடைவன். எங்கனம் கபிற்றுற் கட்டிய கடியர்இசம் (ஏற்றமரம்) மும் மேலும் 

சுழஅமோ, ௮ங்கனம் கருமவடிவக் சுயிற்றாற் கட்டப்பட்ட இப்புருஷன் சலகால் 

ஜன்மத்தை அடைவன், லகால் மசணத்சை யடைவன். இவ்வண்ணம் ௮0ேசு
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சரி.ரங்களைக் கவாந்தும், ௮ரேக சரீரங்களை விடுத்தும், இப்புருஷன் நிரர்தசம் 
சம்சாரத்தின்கண்ணே சுழலா நிற்பன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இவவாரந்சசொருப ஆன்மா யாண்டும் பரிபூசண 

மாம். ஆகையால், அதற்கு லோகார்தசத்தின்கண் கமனா கமனம் சம்பவியாது, 

இவ்வாநந்தசொரூப ஆன்மா கர்ததுருத்தன்மை போக்துருத்தன்மை முதலிய 

சர்வவிகாரங்களும் ௮ற்றதாமாதலின், ஆன்மாவின்௧ண் புண்ணிய பாவ சம்பர்ச 

மும் சம்பவியா தன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹ ஜனகசாஜாவே ! இவ்வாரந்தசொரூப ஆன்மா உண்மை 

யாய் ஜன்மாஇ சர்வ விகாரங்களும் ௮ற்றகாமாயினும், ௪ன.து சொருப ௮ஞ்ஞா 
னத்தால் அந்தக்கரணாதிகளோடு தாகாத்மிய அ௮த்தியாசத்தை அடைந்து இவ 
வான்மா புண்ணிய பாவருப கருமங்களைச செய்யும். ௮ங்ஙனமே, அர்தப் புண்ணிய 

பாவரூப கருமங்களின் சுகதுக்கரூப பலன்களைப் போ௫ுக்கும் பொருட்டு, லோகார் 

தரத் தன்கண் கமனா கமனங்களைச் செய்யும். ஆகையால், ௮ர்தக்காணரூப உபா 
இயின் சம்பர் சத்கானே, அன்மாவின்சண் காத்துருத்தன்மை போக்துருத்தன்மை 

முதலிய விகாரம் தோற.றும்; உண்மையாயின்றாம். உண்மையாய் உஷ்ண 

ஸ்பரிசமற்ற ஆகாசம் உஷ்ண ஜலத்சோடு கூடியதாயேனும், உஷணஜலச்இன் 
மேல்தேசத்ோடு கூடியதாயேனும் உஷ்ணமொப்பப் பிரதீதியாம், அதுபோல, 

உண்மையாய்க் கர்த்துருத்துவ போக்துருத்துவாதி விகாரங்களற்ற இவ்வாஈந்த 

சொருப ஆன்மா, காத்தா போக்தாவாய அந்தக்காணத்தோடு தாதாத்மிய அத் 

இயாசத்தை யடைந்து, கர்த்துருக்துவ போக்துருத்துவாஇி விகாசங்களை அடை 

யும். ஜே ஜனசராஜாவே ? ஸ்திரீயின் ௮. தீனமான காமியானவன், அவள் ௬௫ 

யாயின் சுகியாவன் ) அவள் துக்யொயின் துக்கியாவன். மூதுபோல, புத்தியோடு 

தாதாத்மிய ௮த்தியாசத்தை யடைச் த இவ்வான்மாவும, புத்தியினலுசாசமாயே 

பிரதீதியாகும். ஆண்டு, புத்தயொனது எப்பதார்த்தத்தையேனும் இயானிக்கன், 

ஆன்மாவும் தியானம் செய்வதேபோலத் தோற்றும், புத்தி சஞ்சலிச்ச் ஆன் 
மாவும் சஞ்சலிப்பதேதபோலக் தோற்றும். இங்கனம் அர்தக்கசணத்இன் சாசாத் 

மிய அத்யொசத்தால் ௮ரேகம் வகையாய விகாரங்களை இவ்வாஈர் சசொரூப 
ஆன்மா அடையும். இத்துணை கூறியதால் புத்தியோடு ஆன்மாவின் தாதாச் 

மிய அ௮த்யொசத்தின்கண் ௮னாத்த காசண த்தன்மை சாண்பிக்கப்பட்ட௮௫. 

இப்போது ஸ்தாலசரீரத்தோடு ஆன்மாவின் தாதாத்மிய அத்தியாசத்தின்சண் 

அன்வய வியதிரேகமாய் அனர்த்த காரணத்தன்மை காண்பிக்கப்படும். அவற் 

por, முதலில் வியதிசேகுத்தைக் காண்பிப்பாம் ழே ஜனகராஜாவே! இவ் 

வாநந்தசொரூப ஆன்மா புத்தியோடு தாதாத்மிய ௮த்தியாசக்தை அடை, 

கனவின்கண் னைதைஜஸன் என்னும் பெயசை அடையும். ஆண்டு, சனவின்சண் 
தனது மாயாசத்தியால் உற்பன்னமாய ரானாவகைப் பதார்த்தங்களைக் சாணும், 

இங்கனம் கனாவை அடைந்து இவ்வான்மா சுகமாகவே ஈனவுலகை உல்லங்கனம் 

செய்யும். அர்த ஈனவுலகம் ஸ்.தாலசரீ சங்களைப் பிரசானமாய் உடைச்தாயிருக் ' 
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கும். செகரூப வாக்காதஇி இர்இரியங்களை உடைத்தாயிருக்கும், .இக்செகருப 
சப்தாதி விஷயங்களை உடையதாககவிருக்கும். அங்கனம் அவித்தை, காமம, ௧௬ 

மம் என்னும் மிருத்இயுவின் காரியமாயிருக்கும, நீர்க்குமிழிபோல விரைவாகவே 
அழிவெய்தும், சானுவகையாய தக்கங்களின் காசணமாம், சானாவகையாய கியா 

களோடு கூடியிருக்கும். இவ்வாருய ஈனவுலகை இபபுருஷன் கனவை ௮டைருது 

FETE பரித்தியாகம் செய்வன். எங்கனம், மகாசாஜாவானவன் ஒடவடி.வ 

சாதனத்தால் சுகமாகவே ஆழ்ந்த ஈதியைத் காண்டுவனோ, ௮ங்கனம் இப்புருஷன் 

கனவை அடையும் புத்திவடிவ ஓடத்தால சுகமாக 2வ ஈனவுலகவடிவ நதியைக் 

தாண்டுவன். இத்துணையால கனவின்கண் ஸ்.தாலசரீர ௮ச்தயொாசம் இலதாகவே, 

௮/தனால் உண்டாய துக்கங்களின் இன்மைவடிவ வியதி கம காண்பிக்கபபட்டது. 

இபபோது ஈனவின்கண் ஸ்.தூலசரீரத்தின் தாதாதமிப ௮த்தியாசம இருபபின, 

தானாவகையாய துககங்களின் இருப்புவடிவ அன்வயத்தை நிரூபிபபாம் :--ஹே 
ஜனகராஜாவே ! எங்கனம் மாதாவின் உதரத்தினின்றும் பாலகன் வெளியில் வரு 

வனோ, ௮ங்கனம் கனாவின்௧கண் சுகஅக்கரூப பலன்சுளைக கொடுக்கும புண்ணிய 

பாவரூப கருமங்களின் க்ஷயமாய பின்னா, ஈனவின்சண் சுகதுசகரூப பலததைக 

கொடுக்கும புண்ணிய பாவரூப கருமங்களால எழுபபப்படட இபபுருஷன் கனவை 

அ௮டைநத, ஸ்தாலசரீரத்தில் நான் என்லும் ௮பிமானகதை௪ செய்தபோது, இப 
புருஷன் காளாவகையாய துன்பங்களை ௮டைவன், 

சங்கை :--ஹே பசவன் ! ஈனவின்கண் ஸ்தாலசரீர அபிமானத்தால் இபபுரு 

ஷன் எவ்வெத்.துபரை அடைவன் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஊனகராஜாவே ' ஈனவின்௧ண் இகதலசரீர அபிமான த் 

தால் ஜீவர்கடகு உண்டாம் துககம யாவருக்கும் பிசத்குயக்ஷமாம. ஆகையால், 

அவற்றை கிரூபிபபதில் யாதொரு பயனுமின்ரும். ஹே ஜனகராஜாவே இவ்வா 

நர்தசொரூப ஆன்மா எதுவரை ஸ்தூலசரீர ௮பிமானத்தைப பரிச சியொாகஞசெய்ய 

வில்லையோ, அதுவரை அத்தூலசரீர ௮பிமானத்கால் ௮ரேகம் வகையாய துககங் 

களை ௮டையும். ஹே ஜனகராகாவே / ஸ்தாலசரீச ௮பிமானத்தைப பரித்தியாகம் 

செய்து, கனவை அ௮டைகத இபபுருஷன் ஸ்தூலசரீர ௮பிமான ஜன்னிய அுக்கங் 

களை அடையான். அதுபோல, மாணகாலத்தில் இத்தூலசரீர அபிமான த்தைப 

பரித்தியாகமசெய்து, இபபுருஷன் லோகாஈதாத இறகுச செல அங்கால, இத்தூல 

சரீரத்தின் ௮பிமான ஜன்னிய கானாவகையாய துக்கங்களை அடையான். இப 

போது இப்பொருளையே இருஷ்டாக்தத்தால் ஸ்பஷ்டம் செய்வாம்: ஹ ஜனக 

ராஜாவே ! பஞ்சம் முதலிய உபத்திசவங்களோடுகூடிய தேசததின்சண் மோகத் 

தால் எப்புருஷன் வாசஞ்செய்வ?னா, ௮பபுருஷன் ௮த்தேசத்தில நரானுவகையாய 

அக்கங்களை ௮டைவன். அதுபோல, இத்தூலசரீரத்தின்கண் யான் எனு என் 

னும் ௮பிமானத்தால் இராநின்ற இவ்வான்மா கானாவகையாய அக்கங்களை ௮டை 

யும். ஜே ஜனகராஜாவே ! பஞ்சம் முதலிய உபத்சசவங்களோடுகூடிய தேசத் 
தைப் . பரித்தியாகஞ்செய்;, அப்புருஷன் வேறொரு தேசத்திற்கு௪ சென்று 

விவொளனாயின், ௮த்தேச ஜன்னிய அக்கங்களை ௮அடையான். அதுபோல, மாண
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காலததின்கண் இத்.தூலசரிரத்தைப் பரித்தியாகஞ் செய்து, இவவான்மா பா 
லோகத்தை அடைந்து விடுமாபின், இகத ஸ்தாலசரீர அபிமான ஜன்னிய சானா 

வகையாய துக்கங்களை அடையாது. இத்துணை கூறியதால், ௮ன்வய விய இ 

சேகத்தால ஸ்தூலசரீர அ௮பிமானததின்௧ண் அனர்த்த காணத்தன்மை காட் 
டபபட்டது. இபபோது பாலோகத்தை அ௮ககேரியாத நாஸ்இகரைக் கண்டிக் 

குமபொருட்டு பசலோசடூத்தி செய்வாம :-—G ஹ ஜனக. ராஜாவே! உண்மையாய் 

ஜனன மாணாதி விகாரங்களறற இபபசமான்மா அரிரவசநீய ௮விததியா சம்பர் 
த.ததால ஜீவபாவத்தை யடையும, கானாவகையாய புண்ணிய பாவரூப கருமக் 

கச செய்யும், அவறதின் வயத்தால கானாவகையாய சரீரங்களை எடுக்கும், 

விடுககும, இவ்வண்ணம், எபபோதும சமசாசரத்தின்௧ண் «pcp கின்ற இவ 

வான்மாவிற்கு இரண்டிடம தொடாமஈது சிறகும். ஒன்றோ இவ்வுலகமாம், மற் 

Ona Sap ௮வ்வுலகமாம,. அவறறுள, பிரதடகயக்ஷப பிரமாணததால் த்தமாய 

இத தாலசரீ.71௨ இவ்வுலக மெனபபடும, இததாலசரீரததின் தியாகததின் பின் 

சா உண்டாகாநின்ற சரீரம அ௮வவுலக மபெனபபடும, இவ்விசண்டுலகஙகளும் 

ஆனமா சுறறுதறகு இடஙகளாம். இப?பாது கனாவின் பிரதடயக்ப் பிரமாண த் 

தால ப.சலாக தத செய்யுமபொருடடு, முதலில கனவின்கண் இரண்டு லோகங் 

சுளின் சஈஇரூபத்தன்மையை நிருபிபபாம --2ஹ ஜனகராஜாவே ! இவவுலகமும் 

HUAYNE PLD ஜீவாகளின் சுகதுககஙகளுககுப Cut Sen STEN ASAT TO, Do HOUT, 

கனவும ஜீவாகட்குச௪ சுகதுகக மீபாகஸ்தானமாம். இவவபிபபிசாயத்தால் சல 

வி2வடிபுருஷா கனவை ஈமூன்றாவத ஸ்கானமென அங்கேரிததுளா. த்திய 

கம் சூக்ஷாமதரிசசள அ௮ககனவை மூன்றாவது ஸ்கானமென ௮ுகேரித்இலா. 

மறறோ, இகலோகம் பரலோகமென்னும இசண்டு ஸ்தானங்களையே ௮ங்கேரித் 

துளார், சகனவானது இரண்டு லோகங்களின் சநதியின்கண் உண்டாயது. இக 

காரணத்தால கனவை சாஈதியமென அஙகேரித்துளா£, கருத்திதுவாம :— 

இசண்டு இரொாமங்களின் சஈஇயை எவனும் மூன்றாவது சொமமெனக் கூறுவ 

இலலை. ௮.துபோல, இரண்டு லோகஙகளின் சா இியின்கண் இராரின்ற கனவான.து 

மூன்றாவது ஸ்தானமாகமாடடாது. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ' கனவான மூன்றாவது ஸ்ீதானமனமுமாயின், இவ் 

வுலன்கண்ணேனும, ௮வ்வுலனெைகண்மணனும கனவின் உளளடக்கத்தை உடன் 

பட வேண்டும, கனாவிழகுச சாஈஇயரூபத தன்மையை யா.தின்பொருட்டு ௮௱ே 
காரஞ் செய்கின் நீர் 7 ச 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜா'2வ '! இசண்டு லோகர்களிலும் sender 

உள்ளடக்கம் உண்டாகமாட்டாது. இக்காரணத்தால் கனவைச் கார்இயமென 

உ டன்படப்பட்டது. ஆண்டு சுக்கில சோணிதத்தால உற்பன்னமாய ஸ்.தூல 

சரீரரூப இவ்வுலகன்சண்ணும், சனவிற்கு உள்ளடச்கம் உண்டாகமாட்டா. 

ஏனெனின், இச்சவன் கனவை ௮டையுங்கால் கனவைப்போன்று, இச்.தாலசரீச 

அபிமானத்தை யடைவதில்லை. இச்கராணத்தானே இறர்த சரீரம்போல பூமி 

யின்கண்ணே இடக்கும் இத் தாலசசீ£த்தைக் கனாக்காணும் புருஷன்சாண்பஇல்லை,



இ௮.௮ பீ ஆத்மபுராணம். [ஆவது 

இவவுலூன்சண் கனவின் உள்ளடக்க முண்டாகுமாயின், எங்ஙனம் ஈன்வின்சண் 

இச்சி வனுக்கு ஸ். தாலசரீராபிமான மிருக்கன்றதோ, ௮ங்கனம் கனவின்கண்ணும் 

இத்.தூலசரீராபிமானம் உண்டாதல் வேண்டும். கனவின்௧ண் இத்தாலசரீரா 
பிமானம் உண்டாவஇல்லை, ஆகையால், இவ்வுலன்கண்ணும் கனவின் உள் 

ளடக்கம் உண்டாதல் இன்றாம். இவ்வண்ணம் ௮வ்வுலகன்கண்ணும் கனவின் 

உள்ளடச்ச முண்டாசமாட்டாது, ஏனெனின், மாணத்தின் பின்னர் இச்வேன் 
ஸ்.தூலசரிரத்தின் தாகா இகளால் துக்கத்தை யடையான். அங்ஙனம் கனவின்கண் 
இன்றும் , மற்றோ, கனவின்கண் இத்தாலசரீரத்தின் தாகாஇகளால் ஜீவனுக்குத் 

அக்கமுண்டாம். சுவாசங்களோடு கூடியிருப்பன், ஆகையால், இஃதறிர்து 

கொள்ளலாமன்றோ ? மாணத்இன் பின்னர் இத்.தூலசரீ ரத்தன் அபிமானம் ௮த.தி 
யந்தம் நீங்குன்றது. அ௮ங்கனம் கனவின்கண் இத்தாலசரீரத்தின் ௮பிமானம் 
Hs Muss ரீங்குவஇல்லை. கனவிற்குப் பரலோகத்தின்௧கண் உள்ளடக்கம் உடன் 
படின், கனவின்கண் இத்தூலசரீசத்தின் தாகாதிகளால் ஜீவனுக்குப பிடை உண் 

டாகலாகா.து. சுவாசங்கட்கும் ௮பாவ முண்டாதல் வேண்டும் ஆகையால், 

பரலோகத்தின்கண்ணும் சனவின் உள்ளடக்கம் உண்டாகமாட்டாது. இது 

கூறியதால் இத 9ததி2,5.து. ஸ்தூலசரீர அபிமானத்தைப் பரித்திபாகஞ் செய்யா 

இருத்,சல் இவவுலக விலக்சணமாம். ௮அவும் கனவின்கட் பொருந்தா. ஸ்தூல 

சரீரத்தில் பான் எனது என்னும் அபிமானத்தைப் பரித்தியாகஞ் செய்தல் ௮வ் 

வுலகின் இலக்கணமாம், ௮ுவும் கனவின்கட் பொருந்தாது, ஆகையால், 

இசண்டு உலகங்களின் சர்.இயில் கனவுண்டாம். இக்காரணத்தால் ஈருதி பசவஇ 

யானவள் கனவைச் சாந்தியமெனக் கூறினள். இப்போது இப்பொருளையே திருஷ் 

டாந்தத்தால் ஸ்பஷ்டஞ் செய்வாம்: ஹே ஜனகராஜாவே .! மேகாதிகளற்ற நிர்மல 

ஆசாசத்இின்சண் ஈகூ;த்இரக் கூட்டங்கள் காணப்படாமை * இன த்தின் இலக்கண 
மாம். நிர்மல ஆகாச.த்தின்சண் சூரியமண்டலம் காணப்படாமை இசவின் இலக் 

சணமாம், இவ்விருவகை இலக்கணங்களும் சாயங்காலத்தில் பொருந்தும். இக் 
சாரணத்தால் சாயங்காலத்தை புத்திமான்கள் இரவு பகல்களின் சந்தி என்பர், 
அச்சர் இயின்௧கண் எப்பதார்.த்தம் உற்பன்னமாமோ, ௮து சார்தியமெனப்படும். 
அதுபோல, கனவும் இகலோக பரலோக சந்தியின்௧கண் உண்டாமா தலின், சுர. 

பகவஇியானவள் சனவைச் சார்இயம் என்றனள். இத்துணை கூறியதால கனவின் 
கண் சார் இயத்தன்மை கூறப்பட்டது. இப்போது கனவின் பிரத்தியக்ஷத்தால் 

பசலோகத்தின் சத் இயைச் செய்வாம் ஹே ஜனகராஜாவே. இக்கனவுவடிவ சாந் 
இயல் தானத் தன்கண் இராடின்ற இவ்வான்மா இவ்வுலகத்தையும் ௮வ்வுலக த்தை 

யுங்காணும். கருத் இதவாம் :-இசசரீரத்தால் எவ்வெப்பொருள் ௮னுபகிக்கப்பட் 

டனவாமோ, முற்சரீ.சங்களால் எவ்வெப்பொருள் அனுபவிக்கப் பட்டனவாமோ, 

வரும் சரி.சங்களால் எவ்வெப்பொருள் ௮னுபவிக்கப்படலாமோ, ௮வை யாவறறை 
யும் இச்வேன் சனவின்௧ண்ணே கானும். விட்டிற்கும் வீட்டின் வெளியிலுள்ள 

1 அங்சுணத்இற்கும் சந்இ வடிவ வாயிலின்கண் இராகின்ற புருஷன் விட்டி லுள்ள 
பதார்த்தங்களையும், வெளி அங்சணத்திலுள்ள பதார்ததங்களையும் காண்பன். 
  

* இனம் பகல். 1 ௮அங்கணம்-- முத்தம்,



புத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௫௮௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 580 

அ.துபோல, இவ்வான்மா கனவுவடிவ சந்தியின்கண் இருந்து இகலோக பதார்த்தல் 

சளையும், பரலோகபதார்த்தங்களையும் கானும். ஹே ஜனகராஜாவே.! இச்.தூல 

சரீரத்தை விட்டபின்னர் புண்ணிய பாவரூப கருமானுசாசமாய் இச்சவன் எவ்வண் 

ணம் உயார்த சரி.ரத்தையும், தாழ்ந்த சரீரத்தையும் ௮டையுமோ, ௮வ்வண்ண 
மாய சரீ. சத்தைக் கனவின்கண் கவர்கஈது, இசவேன் புண்ணிய பாவகரும மகமை 
பால் சுக.துக்கங்களை ௮டையும். இங்ஙகனம கனவின்கண் புண்ணிய பாவ வயத் 
தால் சக அக்கரூப பலத்தைப் போத்து, இவ்வான்மா இவ்வுலகததையும அவ் 

வுலகத்தையுங் காணும், , ஆகையால, கனவைக காணும் புருவனுடைய பிரத்தி 

யக்ஷம் பரலோகத்தின்௧ண் பிரமாணமாம். ௮ங்கனம் மற்றைய ௬௬), ஸ்மிருதி, 

இதிகாசம், புசாணம் முதலியனவும் ௮வவுலகத்தின்கண்ணே பிரமாணமாம். 

இத்துணை கூறியதால் பாலோக௫ித்தி செய்யப்பட்டது. இப்போது கனவின்கண் 

ஆன்மாவின் ஸ்வயம்பிரகாசத்தன்மையைச சித்தம் செய்வாம் --ஹே ஜனக 

ராஜாவே! இவ்வாரந்தஸ்வரூப ஆன்மா இத்.தூலசரீரரூப உலகத்தைப் பரித்தியாகஞ் 

செய்து, இரண்டு லோகங்களையும் காணும்பொருட்டு, கனவுவடிவ சாந்திய ஸ்சா 

னத்தை அடையும்போது, ஸ்தூலசரீரசம்பந்தியாய நேத்திராதி இர் இரியங்கள், 
ரூபாதி விஷயங்கள் என்பனவறறின் ரூம வாசனைகளையும், ௮வ்வாசனைகளின் 

ஆதாசமாய மனத்தையும் உதவியாகககொண்டே இவவான்மா கனவை அடை 

யும். மகா.சாஜாவானவன் தனது ஏவலர்களைப் பின்கொண்டே செல்வன். வவ 

வாறே இவவாகந்தஸ்வரூப ஆன்மா விஷய இர்இரியங்களின் வாசனையோடு கூடிய 

மனத்தை உடன்கொண்டே கனவை அடையும. ஹே ஜனக.ராஜாவே ! மண்ணின் 

கண்ணே விளையாடும் பாலகன் அவவிளையாடடின் சாதனங்களாய பலவகை 

விடு முதலிய பதார்த்தககளை ௮மமண்ணா2லயே செய்துகொள்வன்,. க்ஷணத் 

இன் பின்னர் ௮ப்பாலகன் ௮ம்மண்மயப பதார்.ததங்கள் யாவற்றையும் ௮ழிப்பன், 

இவ்வண்ணம் வீடு முதலிய பதா£த.தங்களை உண்டாக்கி ௮ழித்துக்கொண்டு, நிரர் 

தரம் ௮ப்பாலகன் விளையாடுவன். அதுபோல, இவவாரஈந்தஸ்வரூப ஆன்மாவும 

கனவின்கண் சானாவகையாய தோமுதலிய பதரா.ததங்களை உண்டாக்கியும், அழித் 

அம் நிரக்தரம விளையாடும். ௮சகனவினகண் ஸ்வபபிரகாச ஞானரூப ஆன்மா 

வன்றி வேளொரு சூரியாதி ஜோதி இனறுமாதமின், ஆண்டு ஆன்மா ஸ்வயம் 
ஜோதியாம். கருத்திதுவாம் 1 வியஷாவாஹவஹி,ச$"' (இ-ள்.) தபஸை 
உடையவன் தானே தாசன் என்னும் வசனத்தால தபசுடையவர் களினும்வேருய்த் 

தாசரின் ௮பாவம் அறிந்து கொள்ளலாம். அதுபோல, Surber sam ஆன்மா 

ஸ்வயஞ்ஜோதியாம் என்னும் வசனத்தாளும், அன்மாவினும் வேறாய் மற்ற 

ஜோதியின் அபாவம் ௮றிந்துகொள்ளலாம. ஆகையால், கனவின்கண் ஆன்மாவே 

ஸ்வயஞ்ஜோ இயாம். 

சங்கை :-ஹே பகவன்! சனவின்சன் ஆதஇத்தியாகு ஜோதிசட்கு 

இலயம் உண்டாமாதலின், அவறறிற்கு ஜோ இருபத் தன்மை சம்பவியா தாயினும், 

மனமானது சனவின்சண் இலயமாகமாட்டாதா.தலின், சனகின்சண் மனத்இற்கு 

ஜோ இருபத்தன்மை ஏன் உண்டாகமாட்டாது 2



௫௯0 US ஆத்மபுராணம். [ஆறவ து 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே ! பாலகனுடைய விளையாட்டின் சாகன௩ 
களாய வீடுமுதலிய பதார்த்தங்களின் உபாதான காரணமாய மண்ணானது Be. 

மாம். ௮அபோல, சொப்பன த்தைக் காண்பவனுடைப இரீடையின் சா தனங்களாய 
சொப்பன பதார்த்தங்களின் உபாசான காரணமாய மனமும் ஜடமாம், கிரீடை 

யின் சாதனங்களாய இருகம் முதலிய பதார்.த்தங்களின் பரிணாமி உபாதான கார 

ணமாய மண்ணைப் பாலகன் முன்னே காண்பன், ௮துபோல, சொப்பன ௮வஸ்தை 

யின்கண்ணும் தேர் முதலிய பதார்த்தங்களின் பரிணாமி உபாதானகா.ரணமாய 
மனத்தை, இர்தஸ்வப்பிரசாச சாக்ஷியாய அன்மா காணும், கருத்திதுவாம் :-. 

மண், இருகம் முதலிய பதார்.த்தங்களின் பரிணாமி உபாதான காரணமா தலின் 
ஐடமாம், அதுபோல, மனமும் சொப்பன பதார் ்.ச் தங்களின் பரிணாமி உபாதான 

காரணமாதலின் ஜடமாம், எப்பதார்த்தம் ஜடமாமோ, அப்பதார்த்தம் மண் 

போல ஸ்வயம்பிரகாசமாகமாட்டாது ) மற்றோ, பசப்பிரகாசமாம், அஆகையால, 

சொப்பன ௮வஸ்கதையின்௧ண் ஜடமனத்திற்கு ஜோ இத்தன்மை சமபகியாதாம. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! சொப்பன ௮வஸ்தையின்கண் மனததிற்கு ஜோ 
ரூபத்தன்மை உண்டாகாதொழிக, யிலும், ஆண்டு ௮வித்தைககு ஜோடி 
ரூபத்தன்மை ஏன் உண்டாகமாட்டாது ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே !/ எங்கனம் சொப்பன த்தின்கண் சாணி 

யாய ஆன்மாவால் பிரகாசியமாதலின், உட மனமானது ஸ்வயஞஜோ இரூப 

மாசாதோ, ௮ங்கனம் சாக்ஷியாய ஆன்மாவால் பிரகாசயமாதலின், ஆவரணரூப 
மாதலின், ஜட ௮வித்சையும் ஸ்வயஞ்ஜோ இரூபமன்றாம். ௮ல்லது, ஆவரணரூப 
அவித்தையை ஸ்வயஞ்ஜோ திரூபச் சன்மையதென உடன்படின், ௮வ.ரணரூப 

அந்தகாரத்தையும் ஸ்வயஞ்ஜோ திரூபமென அ௮ங்கேரித்தல் வேண்டும். ஆகை 
யால், சொப்பனத் தன்கண் ௮வித்தையும் ஸ்வயஞ்ஜோ திரூபமன்றாம். ஈனகின் 
கண் பிரகாசரூபமாய்ப் பிரசித்தமா யிராரின்ற நேத்திராத Mi Husson கன 

வின்சண் இன்றாம். ஆதித்தியன், சந்திரன், ௮க்கினி, வாக்கு என்னும் சான்கு 

வனீகயாய ஜோ இகளும் கனவின்கண் இன்றாம். ஆகையால், எஞ்சியதாய் ஆன்மரூப 

ஜோ தியினானே கனாப்பொருள்கள் இலக்கும். இவவபிபபிசாயத்சானே ௪௫.௮ பகவ 

இயானவள் கனவின்சண் ஆன்மாவையேஸ்வயஞ்ஜோ.தி என்றனள். இபபோதஇப் 
பொருளையே வெளிப்படையாக்கும் பொருட்டு, சர்வலோகர்களின் ௮னுபவகத்தால் 
மனத்இன்கண் இருசிபத்தன்மையை நிரூபிப்பாம் :-ஹே ஜனகராஜாவே/' நனவின் 
கண் ஒரு புருஷனைகோக்கி, மற்றொரு புருஷன் ஒரு வசனத்தைக் கூறுவானாயின், 
௮ப்புருஷன் இப்பிசகாரம் ௮வன்பொருட்டுக் கூறாநிற்பன் ) நீ என்னை கோக்க 

கூறியவசன தன் அர்த்தத்தை விட்டு, என௮ மனம் வேறோரிடத்திற் சென்றிருர் 

5.௮; ஆதலின், உனது வசனப்பொருளை யான் உணர்ந்திலேன், நீ மறுமுறை ௮வ் 

வசனத்தைக் கூ.றுதி என, இவ்வாறாய அனுபவத்தால் யாவரும் தம்மனத்தை விஷ 
யஞ் செய்னெறனர். இக்காரணத்தால் கடா பதார்,ததங்களைப்போல மனமும் 

இருசியமாம், இப்போது யுக்திகளால் மனத் இன்கண் ஜடத் தன்மையை நிரூ 

பணம் செய்வாம் :--ஹே ஜனசசாஜாவே! வேதத்தை அள்கேரியாத காஸ் இசரை



த்தியாயம்.) யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபதிட இ௯௬௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 54) 

டுத் து, எவ்வாஸ் இிகவா.தியரும் மனத்தைச் சேதனம் என உடன்படார்; மற்றோ, 

[ல்லா வாஸ்இகவா.இியரும் மனத்தைச் சடமென உடன்படுவர், எந்த காஸ்இக 
பாதியானவன் மனத்தைச் சேதனமென உடன்படுவனோ, அவ்வா இியின்பால் இது 
2கட்டல்வேண்டும். எம் பனத்தை நீ சேதனரூபமாய் அங்கேரிக்கன்றனையோ, 

ம்மனம் ஆன்மரூபமா ? அகான்மரூபமா ? அவற்றுள், இரண்டாவ.து பக்தை 

அங்கேரிக்கின் அது சம்பவியாது, ஏனெனின், மனத்தை ௮ரான்மரூபமென 

டடன்பட்டு, வாதியானவன் மனத்தைச் சேதனரூபமென உடன்படுவானாயின், 
மனமயபோல அ௮கான்மரூப கடபடாதி ஜடபதாரத்தங்களும சேதனருபமாதல் 
2வண்டும. சகடபடாஇி ஜட்பதார்த்தங்களின் சே. தனரூபத் தன்மையில் வாசியான 

பன் இஷ்டாபத்தியைச செய்வனேயாயின, மனத்தின்கண் சே தனரூபத் தன்மையை 

துகேரிததல் பயனற்றதேயாகும. எனெனின், கடபடாதி சம்பூரண அகான்ம 
பதார்த்தங்களும் மனம்போலச் சேதன ரூபங்களாம், ௮க்கடபடாஇ சேதனம் 

5ளாலும் வியவகாரத்தின் சத்தியண்டாம். உண்டாகவே மனத்தைச் சேசனமென 
உடன்படல் பயனறறதாமன்றோ. ஒரு திபத்தானே கடாஇ பதார்த்தங்களின் 

ரெகாசம் சம்பவிக்குமாயின், ௮க்கடபடாதஇி பதார்த்தங்களின் பிசகாசத்இன் 

பொருட்டு, வேறு தீபத்தை எப்புருஷரும் ஏற்றுவதில்லையன்றா ? 

சங்கை :--ஹே சித்தாந்தியே! சுருதி சர்வ ஜகத்தையும் சைகன்னியரூப 
மெனக கூறி யிருக்கின்றதாகலின், யானும சாவ ஜகத்தையம் சேதனரூபமென 

அகோரி கதுளேன். 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே! சம்பூரண ஐகத்தின்கண் சைதன்னிய ரூபத் 

கன்மையைக் கூறுகின்ற சுருதயானது, ௮னுவா தரூபமாய்ச் சர்வ ஜகச்இன்கண் 

ணும் சைதன்னியரூபத்தன்மையைக் கூறுகன்றகா ? அல்லது, விஇரூபமாய் 
அசசுருதியானத சர்வ ஜகத்தின்கண் சைதன்னியரூபத்தன்மையைக் கூறுன் 

நதா? முதற பக்ஷத்தையே வாதி அங்கேரிக்கன் ௮து சம்பலியாது. ஏனெ 
னின், பிசத்தியக்ஷாஇப் பிசமாணங்களால் யாவரும் அறிந்த அர்த்தத்தைக் கூரு 

நின்ற வசனத்தை நூலுணா்ஈத முண்ணறிவுடையோர் ௮ுவாதம் என்பர், 

அகூனி பனிக்கு மருர்.து என்னும் வசனம் பாவருக்கும் பிசத்தியகஷமாய ya 

இனியின்௧ண் பனி நீக்க சாசணத்தன்மையைப் பகருகின்றது. அதனால், ௮வ் 

வசனம் ௮துவாத வடிவமாம், அதுபோல, சம்பூசண ,ஐகத்துச் சேசன 

ரூபமாமென்னும் சுருதி வசனமும், சம்பூரண ஜக.த்தின்சண் ஈம்மனோசாய 

ஜீவாகளின் பிரத்தியக்ஷாஇப் பிரமாணங்களால், சை சன்னியரூபத் தன்மை 

செதமாயின் ௮றுவாதரூபமாம். அவ்வாறு சர்வ ஜகத்தின்கண்ணும் சைதன் 

னியரூபத்தன்மை பிரத்தெக்நாதிப் பிரமாணங்களால், ஈம்மனோசாய Ser 

கட்குச் சித்தமன்றும். ஆகையால், சர்வ ஜகத்தின்கண் சை.தன்னியரூபக் சன்மை 

யைச் சாற்றா நின்ற சு௬ இயானது ௮.துவா தரூபமன்றாம். சாவ ஜ.கத்.இன் கண் 

ணும் சைதன்னியரூபத்தன்மையைக கூறா நின்ற சுருதியானது, விதிரூபமாம் என் 

லும் இசண்டாவது பக்ஷத்தை வாதி ௮ங்சேரிககன் அதுவும் சம்பவியா.து. ஏனெ
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னின், எவ்வர்த்தம் பிரத்தெயக்நாஇப் பிரமாணங்களால் முன்னர் ௮றியாததாமோ, 
எவ்வர்த் தத்தின் ஞானத். தால் பலத்தின் ௮டைவுண்டாமோ, எவ்வர்த்தத்திற்குப 
பிசத்தியக்ஷா இப் பிரமாணங்களால் பாதம் (பொய் என்று நிச்சயித்தல்) உண்டாக 

மாட்டாதோ, அ௮வ்வர்த்தத்தை விதிரூப சுருதியானது உணர்த்தும், ௮த்தகைய 
அர்த்தம் ௮த்விதீய ஆன்மாவேயாம். ஆகையால், எல்லா உலகும் சேதன ஆன்ம 

வடிவமாம் என்னும் இவ்வகையாய அர்த்தத்தை உணர்த்தும் ருரு தியானது, ஜட 

ஜகத்இன்சண் சைதன்னியரூபத் தன்மையை உணர்த்தாது. மற்3றோ, இது ரஜ்ஜு 

என்னும் வசனமானது சர்பபமயலை நீக், இரஜ்ஜுஈத் தன்மையை உணர்தது 

வத போல, இவ்வெல்லா உலகும் சேதன ஆன்மரூபம் என்னும் சுருதிவசனமும, 

துவைத மயலை நீக்கி ௮த்விதீய ன்மாவையே உணர்த்தும். ஆண்டு, Oren 

பூரண ஜகத்தானது அத்விதிய பிரஹ்மசொருபமாம் என்னும் அர்த்தத்தை 

உணர்த்தும் சுருதியானது, தற்பதார்த்கத்தின் சோதனத்தைப் *போ.கனஞ் செய் 

யும், இச்சராசாரூப சம்பூரண ஜகத்தான.து சேதனரூபமாம் என்னும் அர்த 

தத்தைப் போதனஞ் செய்யும் சுருதியான௮ு, அந்தத் தற்பசார் த். தளுப பாமான்மா 

வின்கண் சைதன்னியரூபத் தன்மையை விதித்இருச்சன்றது. இவ்வெல்லா உல 

கும் ஆன்மரூபமாம் என்னும் அர்த்தத்தைப் போதனஞ்செய்யும் சுருதியானத, 

ஆன்மாவின்கண் சர்வரூபத் தன்மையை உணர்த்தும்வாயிலாய்த் அவம்பதார்த 
தத்தின் சோதனத்தை விதிக்கும். தற்பகத்தின் ௮ர்த்தமாய பாமான்மா ஆன்ம 

ரூபம் என்னும் அர்த்தத்தைப் போதனஞ் செய்யும் சுருதியானது, ஜீவேற்வச 

அ௮பேதத்தை உணர்த்தும். என்பனமுதலாய சம்பூரண சுருதி வசனங்களுள் ல 

சுருஇ வசனங்கள் தறபதார்த்தத்தின் சோகன விதத்தைப் போதனஞ் செய் 

யும். சல சுருதி வசனங்கள் அவம்பதார்ச்தத்தின் சோதகன விதத்தைப் போத 

னஞ்செய்யும். சல ௬௬௮௫ வசனங்கள் தத். துவம்பதார்த்தத்தின் ௮பேதத்தைப் 

போதனஞ்செய்யும். அஞ்ஞானம், ௮ஞ்ஞான)த்தின் காரியரூப உபாதி என்பவற 

றைப் பரித்தியாகஞ்செய்து, ௮வ்வுபாதியினின்றும் சேதனத்தை வேறு பிரித்து, 

அறிதலைத்தத்துவம் பதா£த்தங்களின் சோதனம் என்பர். என்.லும் சுருஇகளின் 
அபிப்பிராயத்தை அங்கேரியாது வாஇயானவன் முற்கூறிய ௬௬௫ வசனங்கட்கு 

ஜடசேதன தாதாத்மிய போதனத்தின்௧ண் தாற்பரிய கற்பனை செய்வன். ௮௪ 

சேதன ஆன்மாவின் தாதாதமியத்கால் சம்பூண ஜட ஐகத்தைச௪ சேதன 

ரூபமென அ௮ங்கேரித்துளான். அ௮.த்தகையன்பால் இது கேட்டல் வேண்டும், 

சேதன ஆன்மாவிற்கும், உட ஐஜகத்திற்கும யாதொரு தாதாத்மிய சம்பந் 

தம் உண்டோ, ௮த்தாதாத்மிய சம்பந்தத்தின் சம்பர்தித்தன்மை சேதன ஆன் 

மாவின்சண்ணும், ஐட ஐசச்தின்கண் ணும் சமானமேயாம். ஆகையால், சேதன 

ஆன்மாவின் தாகாதமிய சம்பந்தத்தால், உட ஜகத்தைச் சேதனரூபமாய் ௮ங் 

தேகரித்ததேபோல, ஜடஜகத்தின் தாகாத்மிய சம்பந்தத்தால் சேதன ஆன் 

மாவையும் ஜடஜஐகத்துருவத் தன்மையகாய் ஏன் அங்ககேரித்இலாய் ? மற்றோ, 

சேதன ஆனமாவின்கண்ணும் ௮வசியம் ௮ங்கேரிக்கவேண்டும் என்பதே, ஆகை 
யால், $டப்பிரபஞ்சத்இற்குச் சை. தன்னியரூபத் தன்மையை உணர்த்துவஇன் 
  

* போதனம்-- உணர்த்தல்,



அத்தியாமம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட Gaon. 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: ௩௮3 

கண் சுருதிக்குக் கருத்சன்றாம், அல்லது, ஜடஜகத்தின்்கண் சைதன்னிய 

ரூபத் தன்மை அம் என்னும் ௮ர்த்தத்தின்சண் சுருதியின் தாற்பரியம் சம்ப. 
வியாது. ஏனெனின், எவ்வெப்பொருளின்கண் புத்திமான்களுடைய அனுபவ 
விசாகம் உண்டாவதில்லையோ, அவ்வப் பொருளின்கண் வேதத்இன் தாற்பரிய 

மாம். அனுபவ விருத்த அர்த்தத்தின்கண் வேதத்தின் தாற்பரியம் உண்டா 
சாது, அனுபவ விருத்த அர்த்தத்தின்கண்ணும் வேதத்தின் தாற்பரியம் 

இருக்குமாயின், 2 சூசிதொழயறிவ ?? (இ-ள்) யாகபூமியின்கண் இராநின்ற 

காஷ்ட ஸ்தம்பவடிவ பூபூம் ஆ௫ுத்திபன் என்னும் வேசவசனத்தால், ஆகாசத் 
இன்கண் இராநின்ற பிரகாசரூப சூரியனுக்கு, ௮ப்பிரகாசரூப யூபத்தோடு தாதாத் 

மியம் சித்தித்தல் வேண்டும், சூரியனுக்குக் காஷ்டமய யூபத்தோடு தாகாத் 

மியம் யாவருக்கும் ௮னுபவ வி?ரோதமாம, கையால், அவ்விரோத முர்த்தத் 

தின்கண் ௮வ்வசனத்திற்குக் கருச்.து இன்றாம்; மறறோ, அந்த யூபத்தின் ஸ்.துதி 
யின்கண் ௮வ்வசனத்திற்குக் கருத்தாம். இவ்வண்ணம், 4 யஐ8ா,௪8 வரஹுா$ 
பொருளிஅவாம் :--தர்ப்பையின் முஷ்டிவடி.வப் பிரஸ் தரமானது யாக கர்த்தா 

வாய எஜமான வடிவமாம் என்லும் வேகவசனக்தால், எஜமானனுக்கும் பிரஸ் 

தரத்தோடு தாதாத்மியஞ் சித்தமாதல் வேண்டும், எஜமானனுக்குப் பிரஸ்தசத் 

தோடு தாதாத்மியம் உண்டாதல் எல்லாருடைய ௮றுபவத்திற்கும் முரணாம். 

ஆகையால், அம்முரணாய பொருளில் ௮வ்வசன த்திற்குக் கருத்தின்றாம். மற்றோ, 

அந்தப் பிரஸ் தரத்தின் ஸ்.துதியின்கண் அவ்வசன்திற்குக் கருத்தாம். பிரஸ் 
தச எஜமானர்களின் ௮பேதத்தின்கண் ௮வ்வசனக்திற்குக் கருத்தாகுமாயின், 

அந்தப் பிரஸ்தரசமானது ௮க்னியின்கண் தாகமானவுடன் எஜமானனும் தூக் 

கப்பட வேண்டும், எஜமானன் த$ூக்கப்படுவனேல், சம்பூரண யாகாதி கருமங் 
களும் லோபத்தை யடையும். ஆகையால், இப்பொருள் அணியப்பெறும் :--மஇ 

மான்களுடைய ௮.ுபவத்திற்கு முசணில்லாக பொருளின்சண் வேதசத்திற்குக் 
கருத்தாம் என்பதே. ஜடஜஐகத்தின்கண்ணே சைதன்யரூபத் தன்மை எல்லா 

ரூடைய ௮.நுபவத்திற்கும் மூணாம். ஆகையால், அவவநுபவ விருத்த Ht & 

தத்தன்சண் Cass ANGE கருததின்றாம். அல்லு, எப்பொருள் ௮.இகாரி 

களின் புருஷார்த்த காசணமாமோ, அ௮ப்பொருளையே வேதவசனம் போதனஞ் 

செய்யும் என்பது வேதத்தை உணர்ந்தவர்களின் இத்தாரந்கமாம், சேதன 

அன்மா ஜடஜகச்துருவம், ஒஇட£கத.அ௪ சே. சன ஆன்ம வடிவம் என்னும் 

அர்த்த ஞானத்தால் ஜீவர்கட்குச சிறிது மாத்திரையும் புருஷார்த்த அடைவுண் 

டாகமாட்டாது. ஆகையால், ௮ப்பயனறற பொருளை உணர் தீ.துவதின்கண் Cag 

பகவானுக்குக் கரு த்இன்றாம். அல்லது, எங்கனம் பிரிய பதார்த்தத்தின் தரிலனப் 
பொருட்டுக் இறந்த விழியான*, அ௮ப்பிரிய பதார்த்தத்தையும் விளக்குமோ ) 

அங்கனம், புருஷார்த்தமற்ற அர்த்தத்தை வேதபகவான் ஒருகாலும் கூறார், 

ஏனெனின், புருஷார்த்தமற்ற அர்த்தத்தைப் போதனஞ் செய்வராயின், 4 வேத” 

என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தம் வேதபகவானிடத்தே பொருர்தாது. ஏனெ 

னின், ௮ கொரிகட்குப் புருஷார்த்தத்தை யாஅ ௮றிலிக்குமோ, ௮தை **(வேதம்? 
7
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எனப் புத்திமான்கள் புகலா நிற்பர், அல்லது, வியாகாண முறைப்படி, 4 வித்”? 

என்னும் பகுதியால் வேசதசப்தத்தின் சித்தியாம், அந்த “oS” என்னும் 

பகுஇக்கு ஞானம் பொருளாம். ௮ந்த ஞானத்தின்௧ண் யாது ௮இகாரிகளை 
ஏஎவுமோ, ௮து வேதமெனப்படும், பிரேரணைசெய்யும் பிரயோஜகம் உல 

இல் இருவகையாம் ) ஒன்றோ, முக்கெப் பிரயோஜகமாம். மற்றொன்றோ, கெள 

ணப் பிரயோஜகமாம். அவற்றுள், பிரோணைக்கு விஷயமாய பிரயோஜ்ய புருஷ 
னுக்கு எக்கிரியையின்௧ண் இச்சை உண்டா£மா, ௮க்கிரியையின்கண் அந்தப் பிர 

யோஜ்ய புருஷனை எப்புருஷன் பிரோசணை செய்வனோ, ௮வன் முக்கியப் பியோ 
ஜகன் எனப்படுவன், போஜனரூபக்கிரியையை இச்சித்த பசியையுடைய புரு 
ஷனை ௮ந்தப் போஜனருபக்கரியையின்௧ண் எப்புருஷன் பிரோனை செய்வனோ, 
அவனை நூல் உணர்ந்த நுண்மதி உடையோர் முக்கியப் பிரயோஜகன் என 

மொழியா நிற்பர். யாண்டு, பிரயோஜ்ய புருஷனுக்கு எக்ரியையின் இச்சை 
உண்டாகவில்லையோ, அ௮க்கிரியையின்௧ண் பிரயோஜ்ய புருஷனை எப்புருஷன் 

பிசேரணை செய்வனோ, ௮வன் கெளண பிரயோஜகன் எனப்படுவன், மரண 

ரூபக்கரியையின்௧ண் யாவன் ஜீவர்களைப் பிரோணை செய்வனோ, அவன் மாரீ 

யெனப்படுவன், ஈண்டு மாணருபக்கிரியையின்௧கண் ஜீவர்கட்டுச்சை யின்ரும். 

காலபகவான் ஜீவர்களா மரணரூபக்கிரியயயின்சண் பிசேோரணை செய்வர். ஆசை 

யால், காலரூப மாரீ கெளணப் பிரசயோஜகராம். எப்பொருள் புருஷார் த்தரூப 

மாமோ, அ௮ப்பொருளின்௧ண் பிரயோஜ்ய புருஷனுக்கு இச்சை யுண்டாம். 

புருஷார்த்தத்தினும் வேறுய பொருளின்கண் பிரயோஜ்ய புருஷனுக்கு இச்சை 

யுண்டாகாது. அந்தப் புருஷார்த்தமும் இருவகைத்தாம். ஒன் 30, முக்கிய 

புருஷார்த்தமாம். மற்றொன்றோ, கெளணப் புருஷார்த்தமாம், அவற்றுள், சுக 

ரூப பலம் முக்கிய புருஷார்த்தமாம், ௮ச்சுகத்தின் சாதனம் கெளண புருவார்த்த 
மாம். ன்மாவின்௧ண் ஜடஜகத்துருவத்தன்மையும், ஜடஜகததஇின்கண்ணே 

சேதன அன்மரூபத்தன்மையும் சுகரூப மன்றாம், ௮ங்கனமே எச்சுகத்தின் 
FMT BOM (Lp Ly sor (ap LD. மாறாய் ஜன்ம மாணாதி அக்கங்களின் சாதனமாம். இத்த 

சைய ௮புருஷார்த்தரூப அர்த்தத்தின்சண் ௮இிகாரிககா வேதபகவான் யாஇன் 

பொருட்டுப் பிரோணை செய்வர்) மற்றோ, பிரேரணை செய்யார், மைந்தனு 
டைய இத்தை இச்சிப்பவராய தந்தையானவர் மைந்தனை ௮புருஷார்த்த அர்த் 

தத்இன்கண் பிரேரணை செய்யார், ௮துபோல, சர்வ ஜீவர்களின் மங்கலத்தை 
இச்சித்த வேதபகவானானவர் ஜீவர்களை அபுருஷார்த்தரூப ௮ர்த்தத்தின்கண் 
பிரேரியார். வேதபகவான் அ௮புருஷார்த்தரூப அர்த்தத்தை உணர்ச்துவாராயின் 

௮ப்பிரமாண ரூபராவர், 

சங்கை :--ஜஹே சித்தார்தியே ! இவ்வெல்லா உலகும் சைதன்ய ஆன்மாவின் 
வடி.வமாம் என்னும் சுருதியின் வ௫னம் ஐடசேதன அபேதசத்தின்௧ண் கருத் 
துடையதனருமாயின், எவ்வாத்தத்தின்சண் ௮வ்வசனத்திற்குக் கருத்தாம். 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே ! எப்பொருள் பிரத்தியகநா இப் பிரமாணங்க 
ளால் முன்னர் ௮றியப்படாசதாமோ, எப்பொருட்கு வேறொரு பிசமாணத்தால் 

பாதமுண்டாகமாட்டாதோ, எவவர்த்தக்தாற் பலத்இன் பிராட்தியுண்டாகுமோ,
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அத்தகைய அர்த்தத்தை உணர்த்துவதில் வேதபகவாளுக்குக் கருத்தாம். அத் 
தகைய அர்த்தம் ஸ்வப்பிரகாச ௮த்விதிய தகக்தசொரூப ஆன்மாவர்ம், ஆகை, 

யால், ௮த்விதிய ஆன்மாவை ௮றிலிப்பதின்கண்ணே வேதபகவாளுக்குக் கருத் 

தாம். ௮வ்வத்விதிய ஆன்மாவானது, பிரபஞ்சரூப துவைதத்தைக் காணும் 
குதர்க்கெிளொல் ௮ளவறுபிறப்பையடைந்தும் ௮றியமுடியாததாம். ஒருகால்வேதப் 

பிசமாணத்தினும் வேறராப எபபிரமாணததாலேனும் ஆன்மாவின் உண்மை 

வடிவ ஞானமுண்டாகுமாயின், தர்க்கத்தன்கண்ணே குசலராய நையாயிகா திய 
ரும் ஆன்மாவின் உண்மைவடிவத்தை யறிவர், அனால், ௮ர்சையாயிகா இயர் 

ஆன்மாவின் உண்மைவடிவத்தை யறியார், கையால், இஃதறியப் பெறு 

மன்றே :--சுருதிப் பிமாணத்தினும் வேறாய கேவல தருக்கத்தால் ன்மாவின் 
உண்மைவடிவம் அறியப் பெறமாட்டாது. 

சங்கை :--ஹே சித்தார்தியே? இவ்வெல்லா உலகும் சேகன por aya 

மாம் என்னும் சுருதி வசனங்கட்குஜடசேதனத்தின் ௮2ப.தரூப ௮ருத்த மன்றா 

மாயின் ௮வ்வசனங்கட்குப் பொருள் யாது ? 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே! முழமுக்நாக்களின் மதியின்கண் பிரபஞ்ச 
அபாவத்தை ஆரூடம் செய்யும் பொருட்டு, ௮ந்தச ௬௬. பகவதியானவள் தாய் 

போலக் இருபையோடும், முமுக்ஷாக்கட்கு இவவகையாய உப? தச௪த்தைச் செய் 

இன்றனள் :--ஹே முழமுக்ஷஈக்களே ! இரஜ்ஜுஈவின்கண் ௮ஞ்ஞானக்தாற் பிரததி 

யாய சர்ப்பம், தண்டம், ஜலகாரை, மாலை என்பன முதலிய துவைதங்கள் இரஜ்ஜுஈ 

மாத்தரமேயாம். சர்ப்பாதி துவைதங்கள் முககாலத்தினு மின்றாம். து 

போல, இவ்வெல்லாத் திருசியப பிரபஞ்சமும உங்கள் வடிவமேயாம், ஆன்மா 

வினும் வேறாய துவைகதம் முக்காலத்தினு மின்றாம் என. இங்கனம் சுருதியானது 

துவைதப் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதித.து முழுக்ஷ ஈககட்கு HO Bus ஆன்மாவை 

உணர்த்தும். ஆகையால், ௮த்விதிய ஆன்மாவின்கண்ணே ௮ச்சுர௬.இ வசனங்கட் 
குத் தாற்பரியமாம். 

சங்கை :--ஹே இத்தார்தியே ! உடஐகத் இன் சைதன்யரூபத் தன்மையின் 

கண் சுரு இப்பிரமாணம் சம்பவியாதாயினும, ௮னுமானப்பிரமாணத்தால் ஜடஜகச் 

தன்கண் சைதன்னிய ரூபத்தன்மை சித்தமா.தல கூடமன்றோ 7 

சமாதானம் :--ஹே வா தியே ! புகைவடிவக் குறியால் மலையின்கண் அக்னி 

யின் ௮னுமானம் உண்டாவே தபோல,ஐகததின் சைதன்னியரூப ச். தன்மையின்கண் 

யாதொரு குறியுமினறாம். ஆகையால், ௮னுமானப் பிசமாணத்தாலும் ஜக.த்.இன் 

கண் சைதன்யரூபத்தன்மை தித்தியாது. மாறாய்ப பிரத்தியக்ூப் பிரமாணத்தோடு 

கூடிய ௮னுமானப்பிசமாண த்தால், திருசியத்தன்மைவடிவக் குறியால் ஜகத்தின் 

கண்ணே ஜடத்தன்மையே த்தமாம். 

சங்கை :--ஹே தித்தார்தியே. சுரு திபபிரமாணமும், ௮னுமானப் பிரமாண 

மூம் ஜகத்தன் சைதன்யரூபத்தன் மையைச் சித்தம் செய்யமாட்டாது. ஆயினும்,
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எவனாவஅ ஒரு புருஷனுடைய பிரத்தியக்ூப் பிரமாணம் ஜகத்தன் சைதன்னிய 

ரூபத்தன்மையைச் சித்தஞ்செய்யும், 

சமாதானம் ஹ வாதியே ! எப்புருஷனுடைய பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் 
ஜகச்தின்கண் சைதன்னியரூபத்தன்மையைச் சித்தஞ்செய்யுமோ, அப்புருஷன் 

நம்மனோரைப்போன்ற ஜாஇியையுடையவனா ? வல்லது, ஈம்மனோரிலும் ௮வன் 

இலக்ஷணனா ? அவற்றுள், நீ முதற்பக்ஷத்தை யங்கோசரஞ்செய்யின், ௮௮ சம்பலி 

யாது. ஏனெனின், ஈம்மனோருள் எப்புருஷனுக்கும் ஜகத்தின் சைதன்னியரூபத் 

தன்மையின் பிரத்திய/$ஹம் உண்டாவதன்றாமா தலின், நம்மனோது பிரத தியக்ஷத் 
தால் ஜகத்தின்கண்ணோ சைதன்யருபத்தன்மை சித்தமாகமாட்டாது, ஈம்மனோ 
ரினும் இலக்௲ணராய வேறு புருஷன பிரத்தியக்ஷத்சால் ஜகத்தின் சைதன்ய 

ரூபத்தன்மை சித்தமாமென்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தை நீ அங்கேரிக்னெ, 
அதவும் சம்பவியாது. ஏனெனின், ஈமமனோரினும் இலக்ஷணனாய ஒரு புரு 

ஷனிடத்தே ஜகத்தின் சைதன்னியரூபத்தன்மையின் பிரத்தியஷூ மூள 

என்னும் வார்த்தையை எங்கனமறிதல் கூடும், கருத்இதுவாம் :--மனுஷக் 

கோட்டின் சாதகமாய் ஒரு பிசமாணமுமில்லாகதேபோல, ௮வ்விலக்ஷண புருஷ 

னுடைய பிரத்தியக்ஷ் சாதகமாய் ஒரு பிரமாணமுமின்றாம். 

சங்கை :--ஹே சித்தாரதியே? ஜகத்நின் சைதன்னிய ரூபத்தன்மையை 
விஷயஞ்செய்யும் இலக்ஷண புருஷலுடைய பிரத்தியக்ம் பிரமாணங்களாற் ச த்த 

மாயினும், ௮வை நம்மனோரிடத்தேயின்றாம், 

சமாதானம் :--ஹே வாஇயே 7? ௮ந்த விலகூண புருவனுடைய பிரத்தியக்ஷ 

சாதகப்பிரமாணம் இருக்குமாயின், ஈமம?னோருக்கு ௮து ஏன் தோற்றுவதில்லை. 
கருத்திதுவாம் :--சர்வகாரணங்களோடு கூடிய ஈம்மனோரிடத்தே அந்தப் பிச 
மாணம் ௮ப்பிரசித்தமாகுமாயின், ௮.து எப்புருஷனிடத்தும் இன்றாகும, அ௮ப்பிர 

சித்தப் பிமாணத்தின் சித்தியையும ௮ங௫கரிக்கும் பக்ஷத்தில், உலகத்தின் 

சண்ணே பிரரித்தமாய தித்திப்பு, புளிப்பு, கார்ப்பு, காழ்ப்பு, கைப்பு, துவர்ப்பு 
என்னும் ஆறு இரசங்களின் வேறாய் ஒரு ஏழாவது Ores Gor As Bub eco 
தீல்வேண்டும். ஆகையால், ௮ந்தபபிரமாணம் ஈம்மனோரிடத்தே இன்றாம் என்னும் 

வாதியின் வர்த்தத்தின்சண்ணே தெய்வத்தின் ஒரு விசக்இரச செயற்கையிருக் 

இன்றதன்றோ. அல்லது, 8$கத்தின்கண் சைதன்யரூபத்தன்மையை விஷயஞ் செய் 

யும்பிர.த்தியக்ஷம் எவனாவ.த ஒருபுருஷனிடத்தேயிருக்கும், ஒரு புருஷனிடத்தும் 
இராது என்னும் அர்த்தத்தை வாதியானவன் ௮ங்கோசஞ்செய்வானாயின், ௮வ் 

வாதிக்கு வியாகாததோஷூத்தின ௮டைவுண்டாம். ஏனெனின், எந்த ஜகத்தானது 
சை.தன்யரூபமாய் விஷயமாதற்கு யோக்கெமன்றாமோ, ௮ந்த ஜகத்தே சைதன்ய 

ரூபமாய் எவனேனும் ஒரு புருவனுடைய ஞானத்திற்கு விஷயமாம். அர்த 

ஜகத்தே சைதன்பரூபமாப் ஈம்மனோருடைய ஞானத்இற்கு விலயமாசாது என் 

னும் ஒரே ஜஐடஜகத்தின்கண் சை.தன்னிபரூபமாய் இயல்பானே விஷபத்தன்மை 
யையும், சைதன்யரூபமாய் இயல்பானே ௮விவயத்தன்மையையும் ௮ங்கோரஞ் 

செய்யின், தனது வசனத்தானே தனது வசனத்தின் பாதரூப Surat es grep
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முண்டாகும். ஹே வாதி£ய! மனத்தை ௮னான்மவடிவமென மங்கேரித்து, 
ரீ அ௮ம்மனத்தைச் சே தனரூபமென ௮ங்கோ.ரஞ் செய்வை2யயாயின், ௮னான்ம 

ரூபத்தான் மனத்திற்குச் சமானமான கடபடாஇ பதார்த்தங்களும் நினது மதத் 

இல் சேதனரூபமாதல் வேண்டும். அனான்மரூபத்தான் மனத்இற்குச் சமானமாய 
கடபடாதி ஜடபதார்த்.தங்களைச் சேதனரூபமென ௮ங்கேரியாது, கேவலம் மனத் 
தையே நீ சேதனரூபமென அங்கிகரிக்கன்றனை, இது உனது * துர்வியானமாம். 
இதனால் சேதனருபமனம் ௮னான்மரூபமாம் என்னும் இண்டாவது பக்ஷம் கண் 
டிக்கப்பட்டதாயது, இபோது சேதனரூபமனம் அன்மரூபமாமென்லும் முதற் 

பக்ஷம் கண்டிக்கப்படும் :--சே தனரூபமனம் ஆன்மரூபமாமென்னும் பக்ஷத்தை 

வாதயானவன் அங்கெரிக்கன், அவவாஇயின்பாலிது கேட்கவேண்டும். அந்தச் 
சேதன அன்மரூபமனம் பரிசசின்னமா ? அல்லது விபுவா ? அவற்றுள், முதற் 

பக்ஷத்தை வாஇயானவன் அங்கேரிக்கன், ௮ சம்பவியாது. ஏனெனின், எப் 

பதார்த்தம் பரிச்சின்னமாமோ, அப்பதார்த்தம் பேதமுடையதாம். எங்கனம் 
கடாதி பதார்த்தங்கள் பரிச்சின்னமாதலின் பேகமுடையனவாமோ, அங்கனம் 

மனமும் பரிசசின்னமா தலின் பேதமுடையதேயாம். எபபதார்த்தம் பேதமுடைய 

தாமோ, அ௮ப்பதார்த்தம் காரியமாம், எங்கனம் கடம் முதலிய பதார்த்தங்கள் 

பேதமுடையனவா தலின் காரியங்களாமோ, அங்ஙனம் பேதமுடையதா தலின், 

அம்மனமும் காரியமேயாகும். எபபதார்த்தமகாரியமாமோ, ுயபதார்த்தம் எக் 

காசணத்தாலேனலும் உண்டாயிருக்கவேண்டும். எங்கனம கடமுதலிய பதார்த 

தங்கள் காரியரூபமாதலின், மண்வடிவ காசணத்தினின் றும உண்டானவாமோ, 

௮ங்கனம் மனமும் காரியரூபமாதலின், பூதபெள இிகரூப காரணத்தினின்றும் 

ஜனித்ததாம். ஈண்டுப் பூகசப்தததால் சததுவகுணப பிரதான ௮காசாதி பஞ்ச 
பூதங்களைக் சவர்ந்துகொள்க,. பெளஇகசபதத்தால் உண்ட அன்னத்தைக் சவா 

ந் துகொள்க, எப்பதார்த்தம் எக்காரணத்திருர்தேலும் ஜன்னியமாமோ, முப் 
பதார்த்தம் ஜடமாம். எங்கனம மிருத்இசைவடிவ காரணத்திருந்து ஜன்னிய 

மாதலின், கடாஇப் பதார்த்தங்கள் ஐடமாமோ, same பூதபெள இகரூப 

காரணத்திருந்து ஜன்னியமாதலின் ௮ம்மனமும் ஜீடமேயாம். ஆகையால், காரிய 
ரூப ஜடமனத்தைச௪ சே தனரூபமெளக் கூறலும், ஆன்மரூபமெனக்கூற லம் 

௮த்தியந்தம் விருத்தமாம். அதச் சேதன ஆன்மரூப மனம் விபுவாம் என்னும் 

இரண்டாவது பக்ஷத்தை வாதியானவன் அங்கேரிக்கின், அதுவும் சம்பவியா து. 
ஏனெனின், எப்பதார்த்தம் விபுவாமோ, ௮.து எத்தேயத்தனும், எக்காலத்திலும், 

எவ்வஸ்துவினும் இராது, மற்றோ, தேசகால வஸ் பரிசசேதமற்றதாம். இவ் 

வண்ணம் வாஇயால் ௮ங்கேரிக்கப்பட்ட விபுவாயமனம் மனரூபமாகமாட்டா.து, 

மற்றோ, ஸ்வயஞ்சோஇபாய ஆன்மருபமாகும். கருத்திதுவாம் :-உலகின்சண்ணே 

அகேகவகையாய சங்கற்பங்களின் சாரணமியாதாமோ, சத்துவகுணம் எதன் 
சண்ணே பிரதானமாமோ, ௮தை யாவரும் மனமென்பர், இவ்வகசையாய 

மனத்தை வாஇயொானவன் கூறவில்லை. மற்றோ, ஸ்வயஞ்சோ தியாய ஆன்மாவிற்கே 

டா ௪ தர்வியசனம்-- தீசாத.துயர். 
 



௫௯௮௮ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆற்வது 

வாஇதியானவன் மனமென்லும் பெயரை வைத்தனன். எல்லா மூலுணர்க்த பெரி 

யோர்கட்கும் நாமமாத்திசத்தின்கண் விவாதம் உண்டாகாது. மற்றோ, பதார்த் 
தத்தின்கண் விவாதமாம், அப்பதார்த்தத்தின் பேதம் ஈண்டுண்டாவஇல்லை, 
மற்றோ, எந்த விபுவாய சேதனத்தை யாம் அன்மநாமத்தாற் கூறுகன்றோமோ, 

அந்த விபுவாய சேதனத்தையே வாதியான நீ மனமென்னும் ராமத்தாற் கூறு 
இன்றனை. ஆசையால், ஹே வாதியே/?/ சேதனமனம் விபுவென்னும் பக்ஷத்தின் 
சண் எமக்கும் உனக்கும் சிறிதுமாத்திரையும் விவா தமின்றாம். 

சங்கை --ஹே ித்தாந்தியே! உமக்கும எனக்கும் விவாதம் சம்பவிக்கும். 

ஏனெனின், உம்முடைய மதத்தில் ஆன்மா முதலிய சப்தங்கள் சக்இிவிருத்தி 
யினால் விபுவாய சேதனத்தை யுணர்த்தும். மனமென்லும் சப்தம் இல-௯ணாவிரு 

ததியினால் ௮ர்த விபுசேதனத்தையுணர்த்தும். என்னுடைய மதத்திலோ, மன 

மென்னுஞ் சப்தம் சக்இவிருத்தியினால், விபுவாய சேதனத்தை யுணர்த்தும், 

ஆன்மா முதலிய சப்தங்கள் இலக்ஷணுவிருத்தியினால், ௮ந்த விபுவாய சேத 

னத்தை உணர்த்தும், இவ்வண்ணம் உமக்கும் எனக்கும் விவாதம் சம்பவிக்கு 
மன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே வாஇயே / இங்கனம் உனக்கும் எமக்குமுண்டாய விவாத 
மானது ஆன்மா முதலிய சப்தங்கட்குச் சக்இவிருத்இயினால் விபு ஆன்மாவின் 
கண் பிரவிருத்தியை ௮ங்கேரிக்கின் சம்பவிக்கும். ஆனால், இங்ஙனம் யாம் ௮ங£ 
கரித்திலேம். மற்றோ, எங்கனம் மனமென்னுஞ் சப்தமானது இலக்ஷணாவிரு த 

இயால் அன்மாவை யுணர்த்துமோ, அ௮ங்கனம் ௮ன்மா சேதனமென்பன முதலிய 
சாமங்களும் பாகத்தியாக இலக்ஷணாவிருத்தியினானே ஆன்மாவை யுணர்ச்தும். 

சக்திவிருத்தியினால் எந்சாமமும் ஆன்மாவை யுணர்த்தமாட்டாஅ. இக்கா£ணத் 
தானே, (யதொவாசொ,மி வத.34௭ ௬வராவத் 8சவாவாஹு” (இ.ள்.) எந்த 

அ௮த்விதீப ஆன்மாவை அடையாமல் மனத்தோடுகூடிய வாச்கானது நீங்குமோ 
என்னுஞ் சுருதியானது, தன்மாவின்கண் சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியின் ௮விஷபத் 
தன்மையைச் காண்பிக்கின்றது. ஹே வாஇயே! ஆன்மாவின் உண்மைவடி.வத்தை 
உணர்ர்திசானின்ற அறிஞர் எங்கனம் அன்மா முதலிய நாமங்களைச் சேசன 
ஆன்மாவின்௧ண் ௮சோபிக்கன்றனரோ, ௮ங்கனம் நீயும் ஒருமனமென்லும் காம 

த்தைச் சேதன அன்மாவின்௧ண் அரோபிக்கன்றாய். இதன்கண் எமக்குச் சிறிது 

மாத்திரையும் ஹானியின்றாம். முன்னர் ஒரு வாதியானவன் கனவின்கண் மனத் 
தற்கே ஸ்வயஞ்ஜோதித்தன்மையை அங்கேரித்தனன், அ௮வ்வாதியை இது 
வசை சண்டித்தாம். இப்போது அந்தப் பூர்வப் பிரசங்கக்சை நிரூபணஞ்செய் 
வாம்:--ஹே ஜனகராஜாவே !/ அ௮க்கனவின்கண் சூரியன், சர்திரன், அக்கினி, 
வாக்கு, அவித்தை, மனம் என்பன முதலிய யாவற்றிற்கும் முன்னர் மொழிந்த 
முறையே ஜோதிரூபத் தன்மை சம்பவியாது, ஆகையால் எஞ்சியதாய் தன் 
மாவே கனவின்கண் ஸ்வயஞ்ஜோதியாம். ஜே ஜனகராஜாவே? எங்கனம் 
மீமாம்சகாது மதத்தின்கண் ஸ்வப்பிரகாச ஞானம் ஆன்மாவின் தர்மம் ஆதலின், 
ஆன்மாவினும் வேரறாமோ, ௮ங்கனம் இத்தாந்த மதத்தின்கண் ஸ்வப்பிரகாச 

ஞானம் ஆன்மாவிலும் வேறன்றாம். ஏனெனின், ஸ்வப்பிசகாச ஞானத்தை
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ஆன்மாவினும் வேருய் ௮ங்கேரிக்கன், எப்பதார்த்தம் பேதரூப வஸ்து பரிச் 

2சதம் உடையதாமோ, ௮ப்பதார்த்தம் அனான்ம ரூபமேயாம். எங்கனம் கடாதி 

பதார்த்தங்கள் பேதரூப வஸ்.து பரிச்சேதம் உடையன வாதலின் ௮னானம 

நபமாமோ, Homer பேதரூப வஸ்து பரிசசேதம் உடையன வா தலின, ஆன்மா 

வும் ஸ்வப்பிசகாச ஞானமும் அனான்மாவே யாகும். ஆனால், ஆன்மாவிற்கு ௮னான் 

மத்தன்மையை ஒருவாதியும் அ௮ங்கேரிப்ப இலலை, ஆகலின், ஸ்வப்பிசகாச ஞானத் 

இற்கும், ஆன்மாவிறகும் பாஸ்பாம் பேதமின்றாம ; மற்றோ அபேசதமேயாம். 
ஞானத்தின்கண் ஸ்வப்பிரகாசக கன்மை சாவவா இகட்கும் சம்மதமாம், gens 

பால, ஸ்வப்பிரகாச ஞானத்மீதாடு ௮பின்னமாய அன்மாவும் ஸ்வப்பிரகாசமே 

பாகும் என்னும் யுக்தியால், ஆன்மாவின்கண் ஸ்வபஞ்சோதிரூபத்தன்மை சித்த 
மாகுமாயினும், கனவின்௧ண் ஆஇத்தொடு ஜோதிகளின் ௮பாவரூப வியதிரேக 

மும் ஆன்மாவிற்குச் சாக்ஷிரூபத்தால் ௮னவ.பமுமாம் என்னும் இத்தகைய ௮ன்வய 
வியஇசேகத்தால் சுகமாகவே முழமுக்ஷாக்கட்கு ஆன்மாவின் போதம் உண்டா 
கும் என்னும் ௮பிப்பிராயத்தால ௬௬௫ பகவஇயானவள, கனவின்௧ண்ணே ஆன் 
மாவை ஸ்வயஞ்ஜோதி என்றனள். ஹே ஜனகராஜாவே ! உலகன்கண் காஷ்டங் 
களின் சமூகத்தைத் தாகஞ்செய்யும் ௮க்கினியை உலகர் ஸ்வயஞ்ஜோஇ என்பர், 

காஷ்டங்களின்கண் இசாகின்ற சாமானிய ௮க்கனியையும், சாம்பசால் மூடப்பட்ட 

௮க்கினியையும் எவரும் ஸ்வயஞ ஜாதி எனக்கூறார், ௮துபோலக் கனவின் 

கண்ணே சர்வ வி.பவகாரங்களின் சா தகமாய ஆன்மாவைச ௬௬ தி பகவ இயானவள் 
ஸ்வயஞ்ஜோது எனக்கூறினள். ஹே ஜனகராஜாவே. பிரளய காலத்தின்கண் 

வெளிப்படாத காம ரூபங்களோடு கூடிய இஈத ஜகத்தின் ௮பின்ன நிமித்த உபா 

தான காரணமும், உண்மையாய் காம ரூபமற்றதும், சர்வ சரீரங்களிடச்.தும் வியா 
பித்த.தும் ஆய, சர்வஞஞமான பிரஹ்ம2ம வேகாத சா ஸ்இிரத்தின்கண் ஸ்வ 

யஞ்ஜோதியாம். ௮த்தகைய ஸ்வயஞ்ஜோதிப் பிஹ்மத்தையே சனவின்சகண்ணே 

சுருதியானது, ஜீவனது .ஐன்மரூபமாயக் கூறியது. 

சங்கை :--ஹே பகவன் / ஜகத்தின் உற்பதஇ, ஸ்.இஇ, இலயகாசணமாய 

ஸ்வயஞ்ஜோ இப் பிஹ்மமே, கனவின்கண் ஜீவலுக்கு ஆன்மாவாம என்னும் வார்த் 

தையை எங்கனம் ௮.றிதல் கூடும ? 

சமாதானம் :--2ஹ ஜனசசாஜாவே .! எங்கனம் ஸ்வயஞ்ஜோதிபாய பிரஹ் 

மம் ஜகத்இன் உற்பத்தி, ஸ்.இ.இ, இலயங்களை௪ செய்யுமோ ௮ங்கனம், கனவின் 

கண் இரந்த ஸ்வயஞ்ஜோஇயாய ஆன்மாவும் ஜகத்.இன் உற்பத்தி, was, இலயம் 

களைச் செய்யும், எங்கனம் ஸ்வயஞ்ஜோதியாய பிரஹ்மம் சச்சிகாரர் த ஸ்வரூப 

மாமோ, ௮ங்கனம் இவவான்மாவும் சசசிகாரந்த ஸ்வரூபமாம். இங்கனம் ஜகத் 

இன் காரணத்தன்மைரூப தடஸ்த இலக்கணமும், ச௪த௮ச் சித்து தாந்த வடிவ 

ஸ்வரூப இலக்கணமும், ஸ்வயஞ் ஜோதியாய பிர ஹ்மத்திற்கும், ஆன்மாவிற்கும் 

சமானமேயாம், இக்காரணத்தால் இவ்வான்மா ஸ்வயஞ்ஜோஇப் பிர ஹ்மரூப 

மாம் இப்போது சனவின்கண்ணே ஜகத் இன் காரணத்தன்மைவடிவ ன்மாவின் 

sins இலக்கணத்தை வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் :- ஹே ere



௬௦00 ஸரீ அத்மபுராணம், [ஆறவது 
சாஜாவே .! சனலின்சகண்ணே தோற்றாகின்ற தேரனது ஆண்டின்றாம். அண்டுத் 
தோற்றிய தேசோ பொன்னாலும், மணிகளாலும் பூஷிதமாம், அத்தேரின் கொடி 
யானது காயத்தை ௮னு? விளையாடும். நானாவகையாய சிறிய இடக்யெங்கள் 
அசன்சண் ௮பரிமிதமாய் இலகும் ; மேகத்தொளிக்குச் சமானமாய தொனியை அஃதுடைத்தாய் இருக்கும், நானாவகையாய சாமக்ரிகளால் HC eT பூண 
மாய இருக்கும். இத்தசைய அ௮ற்புதமாய 0 தரானஅ கனவின்கண் இன்றாம், 
அசத்தேரின்கண்ணே பூட்ட யோக்யெமாய குதிரையும் கனவின்கண் இன்மும், 
அக்குதிரையோ விசித்தரமாய ஈடையையடையது, விசித்திரமாய காண பூவு 
ணத்தையுடையது ; வாயுவைப்போலும் வேகமுடைய௫. இக்காரண தீதானே 
எதிரிலுள்ள பூமியைக் கண்டு வெட்கத்தையுற்ற அக்குதிசை பூமியைவிட்டு 
ஆகாசத்இிற் செல்லும் குந்தாளத்திற்குச் சமானமாய தனது பாதத்தாற் 
பூமியைப் பிளக்கும். அக்குதிரையின் பா தபயத்தால் பூமியும் வியாகுலத்ை த யடையும். இத்தகைய அருவமும் அந்தக் கனவின்கண் இனமும், அந்தக் குதிரை பூட்டிய தேர் செல்லும் விதியும் சனவின்கண் இனறாம். ௮ர்கெறி மிகவும் 
விசித்திமானஅ, யாவர் மனத்தையும் மகிழ்விப்பது, சந்தனத்தாலும் பன்னீரா அம் தெளிக்கப்பட்டது. இக்காரணத்தால் அம்மார்க்சம் கோமளமும் சிதளமு 
மாம், மீண்டுமப்பாட்டை எத்தசையசென்னின், அத்தியந்த முத்தமமாய முத்து 
முதலியவை கிறைந்த கடைகளும், மாடமாளிகை கூடசோபுரங்களும் நிறைந்த இடத்தின் மத்தியிலுள்ளது, மங்கல கும்பத்தின் மேலிருப்பதும், வீட்டின் ஒவி 
யங்களை விளக்குவதும் ஆயதிீபங்களோடுகூடி விளங்குவதாம். மீண்டு மெத்தசை யது ௮ம்மறுகென்னின்,ே தவாங்களைகட்குச சமானமாய அசேகம் குங்குமக்கொங் 
கையசாய மங்கையசோடு கூடியிலங்குவதாம், ௮ம்மங்கையரோ மணிகளா லும், ஈவாத்தினங்களாலும் நிறைக்கப்பட்ட பொ ற் ஷணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட 
வர். ௮ங்ஙனமே தயிர், பொரி முதலிய மங்கல பதார்த்தங்களால் நிறைர்த சுவர்ண 
SOF SSS கங்கணக் கமல கரத்தே இக்தெமாக ஏந்திச் சங்கையற்று நிற்பவர், அத்தகைய இளம் பிடி. ஈடையர்களால் அக்நெ.றி ஜோபித்துக் கொண்டிருக்கும். இத்தகைய நெறியும் ௮க்கனவின்கண்ணே இனரும். ஈனவின்சண்ணே பிரிய 
நாயகியின் சம்போகத்தால் எவவாரர்தம் உளகாமோ, அன்னம், பானம், வஸ்இ ரம், பூஷணம் என்பன முதலிய பிரியபதார் த்தங்களின் போகத்தால் create 
தீம் உளதாமோ, ௮வ்வாநந்தமும் அந்தக் சொப்பன த்தின்கண் இன்றாம். நன 
வின்கண் பிரிய வஸ்துவின் சமாகமத்தான் ௮ப்பிரிய வஸ்துவின் வியோகத்தான் 
ஜீவர்கட்கு எம்ம$ழ்ச்ி யுண்டாமோ, அம்மகிழ்ச்சியம் ௮க்கனவின்சண் இனரும், 
நனவின்கண்ணே புத்திராதி பதார்.த்தங்களற்ற புறுஷிலுக்குப் புத்தரொதி பதார்த் தங்களின் அடைவால் எப்பெருமகழ்௪9 யுண்டாமோ, ௮வும் கனவின்சண் 
இன்றாம். ஈனவின்கண்ணே நீரால் நிறைந்த சிறு சடாகம், கூபம் எப்போதும் 
நீசொழுகும் பெருர்சடாகம் என்னும் யாவும் கனவின்கண் இன்றாம். ஈனவின் 
கண் இராநின்ற விரித்திமாய விடும், விர்தியாசல முதலிய பர்வதங்களும், இந்இச ஈர்தனவனம்போன்ற நானாவகையாய உதீயானவனங்களும், ஸ்ரீ கங்கையே 
முதலாய கானாவகையாய ஈதிகளும், உப்புக்கடலே முதலாய சானாவகையாய கடல்
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களும், மற்றும் பிறவும் ௮க்கனவின்கண்ணே இன்றாம். ஈனவின்கண் இராநின்ற 
பூவுலக2ம முதலாய பதினான்கு லோகங்களும், அ௮வ்வுலகங்களைப் பாலிக்கும் 
லோகபாலர்களும், கிழக்கு முதலிய பத்துத் இசைகளும், ஆகாசாதி பஞ்ச பூதம் 

களும், ௮ண்டஜம், ஜராயுஜம், ஸ்2வதஜம், உற்பிஜ்ஜம் என்லும் நான்குவகையாய 

பிராணிகளும், பிரஹ்மாண்டத்தின்கண் இராநின்ற ஸ்.தாலசூக்ஷும பதார்த் 

தங்களும், பிரஹ்மாண்டத்தின் வெளியிலிசாகின்ற ஸ்தூல சூக்ஷம பதார்த் 

தங்களும் என்பன முதலிய எல்லாப் பதார் தீதங்களும் கனவின்சண் இன்றாம். 

மனமொன் ற கனவின்கண் இருக்கும. எங்ஙனம் RES Hor உற்பத்தி காலத்தே 
மாயாவிசஷ்ட பரமான்மாவாய ஈஸ்வர் சர்வ ஜகத்தையும் உற்பத்தி செய்வசோ, 

அ௮ங்கனம் கனவின்சண் இந்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா முற்கூறிய தேரை 

யும், குதிரைகளையும், அவற்றின் மார்க்கத்தையும், மற்றைய சர்வ பதார்த்தம் 

களையும் உற்பன்னஞ்செய்யும், இப்போது இப்பொருளையே வெளிப்படையாய்க் 

காண்பிப்பாம்:--ஹே ஜனகராஜாவே .! எங்கனம் உல௫ஏன்கண்ணே இத்திசக் 

காரன் பித்தியின்மீது கானாவகையாய சத் தரங்களை வசைவனே, ௮ங்கனம் கன 

வின்சண்ணே இச்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா மனவடி.வப் பித்இயின்சண் ஜகத் 
துருவச் சித்திரங்களைச் சித்திரிக்கும். இக்காரணத்தா ன இந்தச் சுயஞ்சோதி 

பாய ஆன்மா ஜகத்தின் கர்த்தாவாய ஈஸாவரரூபமாம, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஸ்வயஞ்ஜோதுியாய ஆன்மாவே சர்வஜகத்தஇன் 
காசணமாகுமாயின், மாயை நிஷ்பல மன்றோவாம் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே? தேசகாலாஇகளற்ற நிர்க்குண ஆன் 

மாவை ஜகத்காரணமென அ௮ங்கோரஞ்செய்யின், மாயை நிஷ்பலமாம், னால், 

நிர்க்குண ஆன்மாவை ஜகத்காரணமென உடன்படுவதின்றாம். மற்றோ, மாயா 

விசிஷ்ட பாமான்மாவை?ய ஜகத்காணமென உடன்படடுளேம். கையால், 

மாயைக்குப் பயனற்றதன்மையின்றாம். ஹே ஜனகராஜாவே ! சிருஷ்டியின் தி 

காலத்தே மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மா தேசகாலாஇி காரணங்களைச்செய்அ, சம் 

பூரண ஜகத்தையுண்டாக்கெபது. ௮து2பாலக் கனவின்கண் இந்த ஸ்வயஞ்ஜோதி 

யாய ஆன்மாவும் தேசகாலாதி காரணங்களைச்செய்து, தேர் முதலிய பதார்த்தங் 

களைச் செய்தது. ஈனவின்௧ண் இராகின்ற ஸ்தூலசரீ ரமும், ஸ்.தூலசரீர சம் 
பந்தியாய நேதஇராதி இரதிரியங்களும், நேத்திராதி இஈஇரியங்களின் விஷயங்க 

ளாயெ ரூபா.திபதார் த தங்களும் என்னுமிவ்வியாவற்றையும் பரித் தஇியாகஞ்செய்௮ு, 

இரந்த ஸ்வயஞஜோஇயாய ஆன்மா கனவையடையும், அ௮க்கனவின்கண் இருகச்து 

Dis ஸ்வயஞ்ஜோ தியாய .தன்மா தனது ஸ்வப்பிரசாசவடிவத்தால் மனத்தை 

ஒளிர்விக்கும். மனத்தின் பரிணாமமாய தேர் முதலிய பதார்த்தங்களை ஒளிர் 

விக்கும், ௮ங்கனமே, மனமுதலிய சாவ பதார்த்தங்களின் காரணமான ௮ஞ் 

ஞானத்தை ஒளிர்விக்கும். ஹே ஜனகராஜாவே/ ௮க்கனவவஸ்தையின் போகத் 

தைக்கொடுக்கும் புண்ணிய பாவரூபகருமம் போகத்தால் க்ஷ்யமாகி ஈனாப்போகத் 

தைக்கொடுக்குக் கருமம் ளெம்புங்கால், இர் த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா 
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கனவைப் பரிச்தியாசஞ்செய்து ஈனவையடையும். ௮ர்ஈனாப் போகத்தைக்கொடுக் 

குங் கருமம் க்ஷயமாகி கனாப்போகத்தைக் கொடுக்குங் கருமம் சளம்பிய 

போது, இரந்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா அ௮ர்ரனவைவிடுத்து மீண்டும் கன 
வையடையும். ஹே ஜனசராஜாவே? -எங்கனம் விளையாடும் பாலகனானவன் 
ஒரு பதார்த்தத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து, மற்றொரு பதார்த்தத்தைக் கவர் 
வனோ gamer, aug Caer furs அன்மாவொன்றே பூர்வ பூர்வ ௮வஸ் 
தையைப்பரித்தியாகஞ்செய்.து, உத்தர உத்தச ௮வஸ்ையைக்கவரும். இக்காணத் 
தால் ௬௬ இபகவதியானவள் ௮, ஸ்வயஞ்ஜோஇயாய ஆன்மாவை 4 ஏகஹம்ச ” 
சாமத்தாற் கூறினள், ஹே ஜனகராஜாவே ! இவவுலகன்கண்ணே தீரு முதலிய 
ஸ்.தாவா சரீரங்கள் யாவற்றையும், மனுஷர் மு.தலிய ஜங்கமசரீ ரங்கள் யாவற்றை 
யும், ௮ன்னத்தாலும் 8ீராலும் இச்€வன் நிரந்தரம் நிறைவிப்பன், இக்காரணத் 
தால் வே.தத்தையுணர்ர்த பெரியோர் மச்சரீரங்களைப் :* புரி” யென்னும் காமத் 
arp புகலா நிற்பர், அ௮ச்சரீரரூபப் புரிகளினிடத்தேதே இச்சுயஷ்ஜோ தியாய 
ஆன்மா நிவாசஞ்செய்யும். இக்காரணத்தாற் சுரு ிபசவதியானவள் eaves 

ஜோதியாய அன்மாவைப் புருஷகாமத்தாற் புகன்றனள். ஹே ஜனகராஜாவே / 

மகாராஜாவானவன் தன௮ புரியை விடுத து, மற்றொரு தேயத்திற்குசக் செல்வனு 

யின் தனது புரியைக் காப்பாற்றும்பொருட்டு, ஒரு பிரசானமான மந்திரியை அப் 
புரியின்கண்ணே ஸ்.தாபனஞ்செய்து செல்வன். அதுபோல, இச்சுயஞ்ஜோது 

யாய புருஷன் இத்தூலசரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து கனவையடையுங்கால், 

இத்.தூலசரீரக்காப்பின்பொருட்டுப் பிராணனைவைத்துச் செல்வன், இச்சுயஞ் 
ஜோதியாய புருஷன் மாணச்சை யடையுங்காலத்துப் பிராணனையுங்கூட ௮ழைசத் 

அக்கொண்டு பாலோகத்தையடைவன், ஹே ஜனகசாஜாவே 7 இத்தூலசரீச அபி 

மானத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்.அ, இச்சுயஞ்ஜோ தியாய புருஷன் கனவின்சண் 
ஹிதையென்னும் நாடிகளில் தன இஷ்டப்படி. சஞ்சரிப்பன், ௮ங்கனம் கானாவகை 

யாய பதார்த்தங்களைக் கற்பனைசெய்வன். ஹே ஜனகராஜாவே? மாயாவிகளாய 
இசாக்கதர்களின் பாலகர் நானாவகையாய பதார்த்தங்களைச் செய்வதேபோல, இச் 
சுயஞ்ஜோ தியாய.ன்மாவும்கனவின்கண் சுகதுக்கபோகத்ை தயடையும்பொருட்டு 

ஒருகால் பிரஹ்மாதி உயர்வாய சரீரங்களையடையும், ஒருகால் தரு முதலிய தாழ் 
ந்த சரீரங்களை யடையும். ௮ங்கன 2ம ௮ச்சரீரங்களைப் பரித்தியாகஞ்செய்.து, ஹே 
ஜனகராஜாவே ! கனவின்கண் இந்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா எந்த எர்.தச் சரீ 
சத்தை யடையாநிற்குமோ, அர்த ௮ர்தச் சரீரங்கட்கு வேண்டிய ௮வ்வவ்வன்ன 
பானாதி போகசாதனங்கள் யாவற்றையும் ஆண்டுச் செய்துகொள்ளும். ஹே 
ஜனகராஜாவே ! கனவின்௧ண்ணே இந்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா தந்தை 
தாய்ரூபமும் தானேயாம் குருரூபமுர் தானேயாம். மனைகி, மைந்தர், சத்.தர, 
மித்.துரு என்பன முதலிய சம்பூரண பதார்த்தங்களும் தானேயாம், இங்கனம், 

அந்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா கனவின்கண் சானாவகையாய உயர்ந்த தாழ் 
ந்த சரிரங்களைக் கற்பனைசெய்யும். ஹே ஜனகராஜாவே 2 இச்சுயஞ்ஜோதி 
யாய ஆன்மா உண்மையாய்ச் சுகதுக்ச போக்தாவன்றாமாயிலும், கனவின்சண் 

தன்னிடத்தே போக்தாத்தன்மையின் ித்தியின்பொருட்டு, அ௮ர்சக்காணத்தின்
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விருத்திரூப போககற்பனையைச் செய்யும். அவ்வக் தேவதாதி சரிரங்கட்குப் 

போடுக்க யோக்கெ நானாவகையாய போக்கிய பதார்த்தங்களைக் கற்பனைசெய்யும், 
ஹே ஜனகராஜாவே?! இர்த ஸ்வபஞ்ஜோதஇயாய ஆன்மா உண்மையாய்க்காமாஇ 
விகாரங்களற்றதாம். ஆயினும், இர்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா தன்னிடத்தே 
காமித்தன்மைக் கற்பனையைச் செய்யுங்கால் கனவின்சண் ௮ழூயெ மங்கையரின் 
ஆலிங்கனத்தால் பசமாநரந்தத்தை யடையும், அம்மங்கைபர் எத். தகையரென் 

னின், சேவாங்களனைகட்குச் சமானமாய எழிலையுடையவர், பதினாுுவயதையுடைய 
யெளவனிகள், மரை புசையும் விசாலமாய மையூட்டிய சண்ணியர், சாயகனையடைய 
வேண்டுமென்னும் ஈல்லாசையுடையவர், திரண்ட கொங்கைகளின் பாசத்தாளும், 
இகழ்ந்த விடையின் &ழ்ப்பாகப் பாரத்தானும், மந்த மந்தமாய ஈடையுடையவர், 

மதத்தாற் குலுக்கலுக்கு மெலுக்காற் பூமியின்கண்ணே சிதறும் புட்பாலங்கா.ரங் 
களையும், பூஷணாலைங்காரங்களையும் பூண்டவர், சித்தத்தை மயக்கும் மத்தகத்தி 

லிட்ட சர்தூத்தாற் காவிமயப் பூமியையும் இரஸ்காரஞ்செய்பவர், தங்கள் சரீர 
காந்தியால் ௮ரிதாசமயப் பூமியையும் இரஸ்காசஞ்செய்பவர், தேவதைகளின் 
நந்தன வனத்திற்குச் சமானமாய உத்யானவன த்இின்கண்ணே உல்லாசமாய் உலா 

வுபவர், தரரியம், வினைமுதலிய வா.த்இயங்களின் மா.அரிய சப்தங்களால் பூமி 
யைப் பூசணஞ் செய்பவர், கானவித்தையின்கண் ஹும், ௮ழ௫ூய கண்ட முடைமை 

யினும், மனோஹசத்தன்மையிலும், ௮மரப்பெண்கட்குச் சமானமானவர், இத் 

தகைய மங்கையரோடு லீலை செய்துகொண்டு இப்புருஷன் கனவின்சண்ணே பர 

மாரந்தத்தை யடைவன், இத்துணை கூறியதால் கேவலம் புண்ணிய கருமத்தா 

லாய பலமுறுங் கனவு காண்பிக்கப்பட்டது. இப்போது கலந்த புண்ணிய பாவ 

ரூப கருமபலக் கனாவைக் காண்பிப்பாம் :-ஜஹே ஜனகராஜாவே ! ஈனவின்கண்ணே 
இப்புருஷன் ஒரு புண்ணியகரும மூமையால் மங்கையர்முதலிய ௮னுகூல பதார்த் 

தங்களை நோக்கச் சுகத்தையடைவன், தீராற்ற முதலிய பிரஇகூல பதார்த்தங் 
களை நோக்கவும், தனது கை கால் முதலிய ௮வயவங்களின் ௮ழனெமையை 

நோக்கியும் அக்கத்தையடைவன். அதுபோலக் கனவின்சண்ணே இச்சுயஞ் 

ஜோதியாய ஆன்மா புண்ணிய பாவவசத்தால், அனுகூல பிரதிகூல வஸ்.தக்களைக் 

கண்டு சுகதுக்கங்களையடையும். இப்போது கேவலம் பாவகருமத்இன் பலமாய 
கனவு சாண்பிக்கப்பெறும் :--ஹே ஜனகராஜாவே .! ஈனவின்கண்ணே கேவலம் 

பாவரூப கருமவசத்தால் இப்புருஷன் கள்வன், புலி முதலிய பிசதிகூல பதார்த் 

தங்களைக் கண்டு பரம துக்கக்தை யடைவன். ௮.து3பாலக் கனவின்கண் ணும் 

சேவல பாவகர்மவசத்தால் கள்வன், வியாக்கா முதலிய பதார்்த்.தங்களைக் சுண்டு 

பரம.துக்கக்தை யடைவன், ஹே ஜனகராஜாவே ! ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன் 

மாவை யான் நின்பொருட்டுக் கூறினேன், அதனைப் பாக்கெ ஹீனனாயபுருஷன் 
பார்ப்பதில்லை; மற்றோ, அர்த ஆன்மாவின் இரீடைக்குச் சாகனமாய தேர் 

முதலிய பதார்த்தங்களையே அர்தப் பாக்யெ ஹீனபுருஷன் பார்ப்பன், எக் 
கால் இவவிர் இசரூப ஆன்மா, சனவின்சண்ணும், துயிலின்௧ண்ணும் இர்இி 

சாணியோகூட ஆலிங்கனஞ் செய்துகொண்டு சபனத்தை யடையுமோ, ௮க்



௬0௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆவது 

கால் இவ்வாரர்த ஸ்வரூப ஸ்வயஞ்ஜோ இயாய ஆன்மாவை எப்புருஷனும் அயிலி 

னின்றும் எழுப்பலாகாது, ஏனெனின், உலஏன்சண்ணே ஏகாந்த தேசத் 
தின்கண்ணே கூடியிருக்கும் விஷய போகத்தின் ௮பிலாஷை நீங்காத ஸ்திரீ புரு 
ஷர்களை எவனேனும் விரைவாகவே ௮லவ்விடத்தினின்றும் வெளியிற் ளெப்புவா 

னாயின், அவ்விருவருக்கும் ௮த்.இயர்.தங் கலக்க முண்டாகும். அதுபோல, கனவு 
வடிவ ஏகாந்ததேசத்தன்கண்ணும், அுயில்வடிவ ஏகாந்தேசத்தின்சண்ணும், 
இசாகின்ற ஆன்மவடிவ இர் இர்தராணிகளா எவனேனும் நித்இசையினின் 

௮ும் எழுப்புவானாயின், ௮வவிருவரும் மிகுர்த கலக்கத்தை யடைவர். ஆகையால், 

துயிலாகின்ற புருஷனை ஒருகாலும் எழுப்பலாகாது, , அல்லத, அயிலாகின்ற 

புருஷனை விரைவாக எழுப்புவதால், ௮வனது பிராணன் சரீரராடிகளில் நியம 

மாயப் பிரவேசியாது. இக்காரணத்தாலும் துயிலாநின்ற புருஷனை விரைவாகக் 
இளப்பலாகாது. அல்லது, மகாராஜாவானவன் ஓர் ௮வசியமாய காரியத்தைச் 

செய்யும்பொருட்டு, இரவின்கண்ணே தனது அந்தப்புரத்தினின்றும் விரைவாகவே 

வெளியிற் செல்வன், ௮ந்த ௮7சனது செல்கையைக்கண்டு அவனுடைய சேனாதி 
பதி, சேவகன் முதலியோர் விரைவாகவே ஈன்னெறியாலேனும், புன்னெறியா 
லேனும் ௮வனது சந்நிதியையடைவர், ௮சசனுடைய சேவகன் ITF NES, 

முன்பாகச் செல்லவேண்டிய , நெறியைவிடுத்துப் புன்னெறியிற் செல்வஞாயின், 

உலகரின் கருகமுதலிய பதார்த்தங்களையுங் கெடுப்பன். ௮துபோல, கனாத் துயில் 

ave கித்இிரையினின்றும் இசசீவான்மவடிவ ௮ரசன் விரைவாகவரின், அந்தப் 

பிசாணரூபக் இங்கரலும் நாடி.வடி.வ மார்க்கக்தைவிடுத்து விளைவாகவே வெளியே 
செல்வன். அதனால், ௮ப்புருஷனிடத்தே ௮ங்கமுடங்கலென்னும் ௮சாத்இய 

சோகத்தின் உற்பத்தியுண்டாம். இக்காரணத்தாலும், தூங்கும் புருஷனை எவளும் 

விரைவாக எழுப்பலாகாது, அல்லது, தூங்கும் புருவலுக்கேளும் எழுப்பும் புருஷ 

னுக்கேலும் ஒருகால் பிராணலுக்குச் சமானமான ஒரு பிரியமாய காரியமாக 

வேண்டி இருந்தபோதிலும், தூங்கும் புருஷனைப் புத்திமானானவன் விரைவாக 
எழுப்பலாகாது, அல்லது, தூங்குகின்ற புருவனுக்கேளும், எழுப்பும் புருஷனுக் 

கேளும் யாதாவதொரு மகா காமியம் உண்டாகுமாயின், உறங்காகின்ற புருஷனை 

இப்புருஷன் கோமள ஸ்பரிசா.தி உபாயங்களால் பையப்பைய எழுப்பவேண்டும், 
அவவுறங்கும் புருஷனை விரைவாகவே எழுப்பின், ௮வவுறங்கும் புருஷனிடத்தே 

அசாத்திய சோகத்தின் உற்பத்தி உண்டாம். அல்லது, உறங்காகின்ற புருஷனை 

எழுப்புவதால் உண்டாகாநின்ற பரமான்மவடிவ இர்இர இர தராணிகளின் வியோ 

கமான௮, உறங்காகின்ற புருஷனுக்கும் எழுப்பும் புருஷனுக்குர் அன்ப ஹேது 

வாம். ஏனெனின், எப்புருஷன் எழுப்புவனோ, அவளுக்கு வரும் சுகத்தை காசஞ் 

செய்யும் பாவமுண்டாம், எழும்பும் புருஷலுக்கோ, வர்த்தமான சுகத்தை ராசஞ் 
செய்யும் பாவமுண்டாம். இக்காரணத்தால், உறங்காநின்ற எப்பிராணியையும் 

மதிமானானவன் விரைவாக எழுப்பலாகா௮. மற்ோ, பையப்பைய எழுப்ப வேண் 

டும். இப்போது ௮திஷ்டான ஆன்மாவின்௧ண்ணே பிரபஞ்சத்தின் இலயத்தை 

நிரூபிப்பாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே.! எந்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா கன 

வவஸ்தையை யடையுமோ, அதுலே ஈனவவஸ்தையை அடையும், ஆகையால்
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 605 

கனவின்கண்ணேயும ஈனவின்கண்ணேயும அந்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா 

விற்குப் பேதமின்றாம் நனவின்கண்ணும், கனவின்கண் ணும் ஆன்மாலிற்குப 

பேதம் உண்டாகுமாயின் எந்தயான் கனுபபொருள்களை ௮னுபவிதேேேனே, அந்த 

பானே இப்போது ஈனவின்கண்ணே அபபதார்த்தங்களை ஸ்மரிக்கன்றேன் என, 

இவ்வண்ணம் உண்டாம யாவருடைய ௮ லுபவமும் பயனற்றதாய்ப்போம். ஏனெ 

னின், எப்புருஷன் எப்பொருளை ௮னுபவிக்கன்றன னோ, அப்புருஷனே ௮ப் 

பொருளை மறறொரு காலத் இல ஸ்மரிபபன், அந்நியன் அனுபவித்த பதார்த் 

தத்தை அ௮ரநியன் ஸ்மரிபான். ஆகையால, இவவுலக அனுபவத்தாலும் நனாக் 

கனா ஆன்மாவின் ௮பேதமே இச்தமாம். ஹே ஜனகராஜாவே! சாஸ்திரத்தின் 

தாறபரியத்தை அறிஈத மகான்ம புருஷர் இஙகனங் கூறுவர், ஈனவின்கண்ணே 

தேசகாலம் முதலாய் எத்துணைக இருசிய பதார்த்தங்களுளவோ, கனவின் 

சண்ணே தேசகாலம் முதலாய எததுணைக இருிய பதாாத்தங்களுளவோ, 

அவை யாவறறிற்கும் ௮.இஷ்டான ஆன்மாவிஆம 2வருப்ச௪ சத்தையின்றாம். இக் 

காரணத்தால் அந்த ஈனாக்கனுத திருசிய பதார்ததங்கள் ௮௪சத.தியமாம். எவை 

அசத்திய பதாததமாமோ, அவறதிறகு ௮திஷ்டானத்இினின்றும் பாஸ்பமம் 

பேதம் உண்டாகமாட்டாது. இரஜ்ஜஈவின்சண்ணே கறபித சாபபம், தண்டம், 

ஜலதாரை முதலிய அசத்திய பதார்.தகங்களுக்குப பாஸ்பாம் ௮திஷ்டானத்இ 

னின்றும் பேதஞ்சம்பலியாது. அதுபோல, அதிஷ்டான ஆன்மாவின்கண் கற் 

பித ஈனாக்கனுப் பொருள்களுககு ௮ திஷ்டான ஆன்மாவினின்றும பசஸ்பரம் 

பேதஞ்சம்பலியாது, உபாதியின் பேததகா ன, ஆன்மாவின் பேதம் உண்டாம், 

உபா இிகளின் பேதம் நீரக 2வ, ஆன்மாவின் 2பதழும சம்பவியாது, கையால், 

சர்வ ௮வஸ்தைகளின்கண் ணும ஆன்மாவிறகு ௮பேதமாம. இபபோது இப் 

பொருளையே மேல் வெளிபபடை.யாய்க் காண்பிப்பாம :--2ஹ ஜனகசாஜாவே / 

நனவின்கண்ணே சம்பூரண பூதபெள திகரூபச் திருசியப பதார்த்கங்களோடு 

கூடிய தேசகாலங்கள் YS RUM FHS STO அதிஷ்டான ஆன்மாவின்கண் 

இருக்கும். அதுபோல, கனவின்கண்ணும் பூதபெள தஇிகரூப த் Ag Fu பிரபஞ் 

சங்களோடு கூடிய தேசகாலங்கள் அததியஸ்தவடிவத்தால ௮ திஷ்டான ஆன் 

மாவின்கண்ணே யிருககும, ஆகையால, ஆனமருப் அதிஷ்டான திருஷ்டியா 

லம், இயல்பாலும் ௮௩௧௫ ஈகை கனாத 22௪ காலா தஇிகட்குப் பரஸ்பரம் பேதஞ் 

சம்பலியாது, அல்ல, தர்க்கதஇின்கண் ண குசலராய நையாயிகரும் இசையின் 

கண் வேறு இசையையும், காலதஇன்கண் வேறு காலத்தையும் ௮ங்கேரிப்பதின் 

ராம். இப்பொருளின்சண் நையாயிகர் இவ்வகையாய யுக்தி கூறல்கூடும் :--அ௮்தத் 

தேசகாலரூப வஸ்து வேறொரு தேசகாலத்தின்௧ண்ணே இராது ) மற்றோ, தமது 

வியவகார இத்தியின்பொருட்டு ௮ந்த.த் தேசகாலரூப வஸ்து தாதாதமிய சம்பந் 

தத்தால் தமது ஸ்வரூபத் இன்சண்ணே இருக்கும் என, இங்கனம் அவர்கள் கூற 

லும் நமது சத்தாந்தத்திற் கனுகூலமேயாம், 

சங்கை --நையாயிகர் தம் மதத்? திசை, காலம் என்னு மிசண்டும் விபு 

வாம், கித்இயமாம், அவற்றுள், எல்லாத்தேசத்தும் எ்ப்பதார்த்தம் இருக்குமோ,
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அ.தனை ரசையாயிகர் விபுவென்பர், எல்லாக் சாலத்தும் எப்பதார் ச். சமிருக்குமோ, 
அதனை ரையாயிகர் நிதஇயமென்பர், இவவகையாய இலக்கண த்்இன்சண் தேசத் 

இற்குச் தேசத்இன்கண் ,ஒதாரத்தன்மை தோற்றும், காலத்தின்கண் காலத்இற் 
காதாரத்தன்மை தோற்றும். அ௮பின்னிபதார் தீதங்கட்குப் பரஸ்பரம் அதா 

ஆதேய பாவமுண்டாகமாட்டா௫ு, ஆகையால், தேசத்திற்கு மற்றொரு தேசத்தை 
ஆதாரமாய் ௮ங்கேரிக்கவேண்டும், காலத்இற்கு மற்றறொருகாலத்தை ஆதாரமாய் 
அங்கேரிக்கவேண்டும். 

சமாதானம் :--நையாயிகாது மதத்தின்கண்ணே, கடாபாவத்தில் யாதொரு 
படாபாவமிருக்கன்றதோ, அந்தப் படாபாவம் கடாபாவத்தினும் வேறன்றாம், 
மற்றோ, அந்தப்படாபாவம் கடாபாவருபமாம், அங்கனமாயிலும், கடாபாவத் 

இன்கண் படாபாவமுளது என்னும் சார ஆதேய பாவம் பிரதீதயாம். அது 
போலத் தேசத்தின்கண் தேசமிருக்கன்றது, காலத்தின்கண் காலமிருக்கன்ற.து, 
கடத்இன்கண் கடமிருக்கின்றது என்னும் வியவகாரமும் அவற்றிற்குப் பேதமின் 

றியே உண்டாகக்கூடும் ஆகையால், தேசகாலாஇகட்கு உண்மையாய்ப் பேத 
மின்றாம். 

சங்கை :--தேசகாலாதிகளின் பேத வியவகார ஜனகமாய பேதத்திற்கு 
அசத் தியரூபத் தன்மை சம்பவியாது. ஏனெனின், யாது அசத்திய பதார்த்த 
மாமோ, ௮து எவ்வியவகாசத்திற்கும் காசணமாகமாட்டா.து. 

சமாதானம் :--சத்தியவஸ்து2வ வியவகாச ஜனகமாம் என வாஇயானவன் 
அக்கேரிக்கன், ௮வன்பாலிது கேட்கவேண்டும் :--பாண்டு யாண்டு வியவகார 

மாமோ, ஆண்டாண்டுச் சத்தியவஸ் அுவேயாம் என்பது கியமமா ? அல்லது, 

யாண்டு யாண்டுச் சத்தியவஸ்துவாமோ, ஆண்டாண்டு வியவகாசமாம் என்பது 
நியமமா? அவற்றுள், வாதியானவன் முதற்பக்ஷூத்தை அங்கேரிக்னெ, அது 
பொருந்சாஅு, ஏனெனின், ஒரு புருஷன் மற்றொரு புருதனைநோக் வைவானே 
யாயின், ௮வன் அவவை தலைக்கேட்டுக் குசோதமுடையவனாவன், ஆண்டு வைதல் 
வடிவ வசனத்தின் பொருள் அசத்தியமாம். அனால், அவ்வசத்திய ot soo 

குசோ.தரூபவியவகாரத்சை உற்பன்னஞ்செய்யும், பதிவிரதையாயலஸ் இரீயைநோக்கி 
எவனேனும் வியபிசாரியெனக் கூறின், ஆண்டு வியபிசா..ந சப்தத்தின் பொரு 

ளாய பரபுருவசமனம் ௮ர்தப் பதிவிரதையின்கண் இன்றாம். ௮ங்கனமாயினும், 
அவ்வசன,த்தைக்கேட்டு அரதப் பதிவிரதையாயெ ஸ்திரீயானவள் குசோதமுடை 
யவளாவள், ஆகையால், யாண்டு யாண்டு வியவகாரமுண்டாமோ, ஆண்டாண்டுச் 

சத்திய அர்த்தம் இருக்குமென்னும் வாதியின் நியமம் சம்பவியாது, யாண்டு 
யாண்டுச் சத்தியப்போருளாமோ, ஆண்டாண்டு வியவகாசமாம் என்னும் இரண் 
டாவது நியமத்தை வாதி அங்கேரிக்கன், ௮அவுஞ் சம்பலியாது, ஏனெனின், 
சத்தியரூபமாய பிரஹ்மாரர்தமான.அ சர்வ ஜீவர்களின் இருசய தேசச்தன்சண் 
விளங்கக்கொண்டிருக்கறது. ஆனால், அந்தப் பிரஹ்மாராதத்தின் ஞானரூப 
வியவசாரமேனும், சப்தரூப வியவகாரமேலும் எர்த ௮ஞ்ஞானிகட்கு முண்டாவ 
இன்றாம். ' ஆகையால், விவகாரத்தால் வஸ்துவின் சத்தியத்தன்மை சத் சமாக
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மாட்டாது. எம்மீமாம்சக வா இயானவன் சர்வ வியவகாரிக பதார்த்தங்களைச் 

௪.த்இயமென ௮ங்கேரித்துளானோ, அவன் மதத்தின்கண்ணும், முக்காலத்திலும் 

எதற்கு நாசமாவதில்லையோ, அது சதிதியமெனப்படும். இவ்வகையாய சத்திய 

சப்தத்தின் முக்யெப்பொருள் வியவகாசிக ஜகத்தன்சண்ணே சம்பவியாது. 

மற்றோ, நெடுங்கால பரியந்தம் நிலைத்திருக்கும் வடிவ கெளண சத்தியத்தன் 

மையை யங்கேரிக்கவேண்டும். அல்லது, எவ்வாதியானவன் பேதத்தின்கண்ணே 

௮பிநிவேசஞ் செய்துகொண்டு, தேசகால விபுத்தன்மை, நித்.இிய;த் தன்மைகளின் 

As Bier Our GO, ஒரு் தேசத்தன்கண் மற்றொரு தேசத்தை அங்ககரித் 

தம், ஒரு காலத்தின்கண் மற்றொரு காலத்தை அங்கேரித்தும் ஒரு குடத்தின் 

கண் மற்றொரு குடத்தை அங்கேரித்தும் நிற்னெறனனோ, அவ்வாதிக்கு வலு 

விலேயே அ௮னவஸ்தா தோஷூவடைவுண்டாம். ஏனெனின், எங்கனம் முதற் 

றேசகாலம் இசண்டாவது தேசகாலத்தின்கண்ணே யிருக்குமோ, அங்கனமே, 

௮வ்விரண்டாவது தேசகாலமும் மூன்றாவது தேசகாலத்தின்கண்ணே இருக் 

கும், மூன்றாவதும் சான்காவதன் கண்ணே இருக்கும், என அ௮னவஸ்தா 

தோஷவடைவுண்டாம். வாதியானவன் தாஹ தனைப்போல ஒசே வஸ்.துவை 

அரேகரூபமாய் அங்கேரிக்கின், உஷ்ணமாய ௮க்னியினுக்குச் ச தளருபத்தன்மை 

உண்டாதல் வேண்டும்; € தளஜலத்திற்கு உஷ்ணருபத்தன்மை உண்டாதல் 

வேண்டுமென்னும் இவ்வகையாய அ௮வ்வியவஸ்தையை அடையும், னால், 

உலனெகண்ணோ இத்தகைய ௮வ்வியவஸ்தை இன்றாம். மற்றோ; ஜீவர்களின் 

சுக.துக்க போகங்களின் பொருட்டுத் தேசகாலாதி சர்வ பதார்த்தங்களின் விய 

வஸ்தையேயுளது. 

சங்கை :--எங்கனம் வாதியின் மதத் தின்கண்ணே வியவஸ்தை சம்பவிப்ப 

இன்றோ, அங்ஙனம் தங்கள் ௮த்வைத மதத் திலும் ஐகத்தின் கியவஸ்தை சம்ப 

Aur gi. 

சமாதானம் அத்வைத மதத தின்கண்ணே ஆன்ம சாக்ஷாத்சாரத் 

திற்கு முன்னர் சம்பூரண பதார்த்தங்கரின் வியவஸ்தை சம்பவிக்கும். 

ஆனால், அந்த ஜகத்தின் வியவஸ்தை எப்பிரமாணத்தா லும் சித்தமன்றாம். 

மற்றோ, எங்கனங கனாப்பொருள் மயலாற் தித்தமாமோ, ௮ங்கனம், கனாப்பிரபஞ் 

சத்தின் வியவஸ்தையும் மயலாற் இித்தமாம். ஆகையால், ஈனாவஸ்தையின்சண் 

னும், கனாவஸ்தையின்கண் ணும் இசாநின்ற தேசகாலமும், ௮த்தேசசாலத்திரா 

னின்ற ஸ்தூல ரூம பதார்த் தங்களுமாகயெ யாவும் ௮.த்விதீய ஆன்மாவின் 

கண்ணே கற்பிதமாம். ௮ இஷ்டான ஆன்மாவின் ௪த்தையை யுற்றே ses 

கனாப் பதார்த்தர் தத்தங காரியஞ்செய்வ.தில் சமர்த்துடையதாம். ஆகையால், 

ஈனாப்பதார் தீதமும், ' கனாப்பதார்தீதமுஞ் சமானமாம், ஹே ஐனசாராஜாவே! 

எங்கனம், இரஜ்ஜுரூப அதிஷ்டான ததின்கண் சர்ப்பம், தண்டம், மாலை,ஜல சாசை 

என்னும் யாவும் கற்பிதமாமோ, ௮ங்கனம் ௮ இஷ்டான சாக்ஷியாய ஆன்மாவின் 

கண் தேசகாலமே முதலாய சம்பூசண இகத்துங் கற்பிதமாம். ஆகையால், தேச



௬0௮) ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஆவது 

காலாதி சம்பூரண ஜகத்தும் அ திலீடான ஆன்மாவின்௧ண் இலயத்தை wen 
யும். ஹே ஜனகசாஜாவே £ எங்கனம் இரஜ்ஜுஈவின்கண்ணே கற்பிதமாய 

சர்ப்பம், தண்டம், மாலை, ஜலதாரை முதலிய பதார்த்தங்களின் பால்பரபேதம் 
இரஜ்ஜுரூப அதிஷ்டான பேதத்தானள்றிச் சம்பவியாதோ, ௮ங்கனம் ௮இஷ் 

டான ஆன்மாவின் பேதமின்றி ஈனாக்கனுப் பிரபஞ்சத்தின் பரஸ்பரபேதஞ் சம்ப 

aut gi. முற்கூறிய' யுக்தியால் ஈனாக் கனாவின்௧ண் ஆன்மாவின் பேதஞ் சம்ப 

வியாது. ஆகையால், ஆன்மாவின்கண்ணே கற்பிகமாய தேசகாலாதி பதார்த் 

தங்கட்கும் பரஸ்பர பேதஞ்சம்பவியாது, 

சங்கை :--ஹே பகவன்! பாமார்க்த இருஷ்டியானோ அ௮பேதமேயாம். 

ஆனால், காரிய திருஷ்டியால் எனக்குப் பேதமயல் உண்டாஇன்றது, 

சமாதானம் :--ஜஹே ஜனகராஜாவே ! உலின்கண்ணே ஆசாயபேதத்தாலும், 
ஞான௱்களின் பேதத்தாலும் பதார்த் தங்களின் பேதம் உண்டாம். இதுகுடம் என் 

னும் ஞானத்திறகு விஷபம் குடமாம், ௮க்குடத்தின் ஆசிரயம் மண்ணாம். இது 

படம் என்னுமஞானத்திற்கு விஷயங் படமாம். அந்தப்படத்தின் ஆசெயம் நூலாம், 

இவ்வகையாப ஞானங்களின் பேதத்தாலும், ஆசெயககளின் பேதத்தாலுங் கட 

டாம். அவவி 

சண்டும் ஜகத்தின்கண்ணே இன்றாம். ஏனெனின், தேசகாலமே முதலாயுள்ள 

ஸ்தாலசூக்ஷஈமஜகக்திற்கு மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாஒன்றே ஆரெயமாம். நேத்இ 

சாதி இந்இரியவாயிலாய் விருததிரூபத்தால் கடாதி பதார்த்தஙகளை விஷபஞ்செய், 

யும் ௮ர்தக்காணருப கெளணஞானமும் ஒன்றேயாம். ௮ங்கனம், ௮வவிருத்தி 

களின்கண் அரூடமாய சைதன்யரூப முக்கியஞானமும் ஒன்றேயாம். ஆகையால், 
ஒன்றை ஆ௫ிாயித்திருபபதாய், ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமாய் இசாநின்ற ஜகத் 

இற்குப் பாஸ்பாம் பேசஞ் சம்பவியானு. உபாதியின் பேசக்தாலே அன்மாவின் 

பேதம உண்டாம் ௮நத ஜகத்துருவ உபாஇகளின் பேதம் நீங்கவே, ௮ன்மா 

வின் பேதமுஞ சம்பவியாது, அகையால், ஈனாக்கனாப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரோ 

ஆன்மா ௮திஷ்டானமாம். ஆண்டு ககனத்தினகண்ணே தோற்றும் மேகம், மின் 

னல் முதலிய பதார்த்தங்களின் பேசத்தால அதிஷ்டான ஆகாசத்தின் பேதம் 

உண்டாசமாட்டாது. அதுபோல, அதிஷ்டான அன்மாவின்கண் தோற்றாகின்ற 

தேசகாலாதி பதா£த்தங்களின் பேதத்தால அதிஷ்டான அன்மாவிற்குப் பேதஞ் 

சம்பவியாது. இத்துணை கூறியதால், ஆ2தய பதார்த்தங்களின் பேதத்தை 

௮ங்கேரித்தும் ஆன்மவடிவ ஆதாரத்தின் ஒருமையை கிருபித்தோம். இப் 

போது கறபித ஆதாரங்களின் பேதததை அகககேரித்தும், தேய பதார்த்தம் 

களின் ஒருமையை கிருபிப்பாம் :--ஹே ஜனகராஜா2வ.! ஒரே கடமான௮ மண் 

SBI (au அ௮வயவங்களிடததே இருந்து தோற்றும். ௮க்கடமே கிருகத்தின்சண் 

னும், இருக ௮ங்கணததின்கண்ணும் இருர்து தோற்றும், ஆண்டு, மண் 

இருகம், இருக ௮ங்கணம் என்பனவாஇி கடத்தின் ஆதாரங்களின் பேதம் இருப் 
பினும், ஆேேயரூப கடத்தின் பேதம் உண்டாகமாட்டாது, அதுபோல, நனாக் 

கனாத் அயில் என்பனவாது ௮வஸ்சைகளின் பேசம் உண்டாயினும், ஸ்வயஞ் 

படாஇபதார்த்தங்கட்குப பாலஸ்பரம் பேதம் உலகின்கண்ணே கண்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேத்த்தின் பிருகசாரண்ய உபநிட ௬0௯ 

தத்தின் தாற்பரியவ்ருணனம். 609 

ஜோ தியாய ஆன்மாவின் பேதம் உண்டாகமாட்டாது. ஹே ஜனகசாஜாவே! 

ல்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா கனாப் ப தார்த்தங்களின் ௮இஷ்டானமாம். ௮ந்த ஸ்வ 

யஞ் ஜோதியாய ஆன்மா கனுப் பதார்.த்தங்களின் ௮ நிஷ்டானமாம். ஆகையால், 

ஈனப் பிரபஞ்சத்திற்கும, கனாப் பிரபஞ்சத் இற்குஞ் சிறிதுமாத் Arp விலகண ச் 

தன்மையின்றாம் ) கற்பிதளூபத்தால் இரண்டுஞ்சமானமேயாம். ஆகையால், இங 

ஈனம் பேதமற்ற ஸ்வயஞ்ஜோதியாய .தன்மா கனவின்கண்ணே ஸ்வயஞ்ஜோதி 

ரூபத்தால் இலங்குகின்றதென நின்பொருட்டுக் கூறினேன். இப்போது எப் 

பொருளைக் கேட்கவேண்டும் என்று நினக்கு இச்சை இருக்கின்றதோ, அப் 

பொருளை 8 என்பாறகேட்குதி. ஹே மைந்த 1 இவ்வகையாய வசனத்தை 

பாஞ்ஞவற்குப முனிவர் ஜனகராஜாவை நோக்கக் கூறியபோது, ௮ந்த மதிமானாய 

ஜன கராஜாவானவர் யாஞஞவறகய முனிவரை நோக்க இவ்வகையாய வசன த்தைக் 

கூறினர். னகராஜா கூறல் :--2ஹ யாஞ்ஞவற்கிய முனிவரே !/ ஒரு பிசாஹ்மண 

ரானவர் எனக்குச௪ சா தா.சணமாய் ஒரு வித்தையை உபதேடித்தபோதிலும், sf 

தப் பிசா ஹ்மணர்பொருட்டு யான் ஆயிரக் கோக்களைத் தக்௲ணையாகக் கொடுக் 

இன்றேன். ௮க்கோக்களோ யானைக்குச சமானமாய விருஷபங்களோடு கூடிய 

வாம். எவ்வன அ௮வஸ்தைகளோடு கூடியவாம், சாஸ்தரத்தின்கண்ணே மேன் 

மைமிக்க கோக்களின் இலக்கணம் யாவை வசையப் பட்டிருக்கின்றனவோ, ௮வை 

யாவறறோடுங் கூடியவாம். இத்தகைய கோக்களைச் சாஸ்இர ரீதியாய் மறையவர் 

பொருட்டுக் கொடுக்கப்படும என்னும் நியமக்தை யாவரும் அறிந் திருக்கன்றார். 

ஆகையால், '2ஹ பகவன் ! தாங்கள் என்பொருட்டுச் சாதாசண வித்தையை உப 

தேசஞ்செய் தீர்கள், ௮தறகாக ஆபிரங்கோககளைக் குரு தகஷணையென த்தங்களுக்கு 

அர்ப்பிக்கின்றேன், தாங்கள் ௮.த்தசஷணையை ௮ங்கேரிக்கவேண்டும். ௮தன் பின் 

னர் ஆன்மாவின் வாஸ்தவ ஸ்வரூப உப? தசத்தை என்பொருட்டுக் இருபையினாற் 

செய்பவேண்டும, என மூன்று முறை ஜனகராஜாவானவர் யாஞ்ஞவற்கெ முனி 

வசை நோக்கக் கூறியபோது, அம்மகாமுனிவர் தமது மனத்தின்சண்ணே இங் 

கனமாராய்ஈதனர் யான் ஜனகராஜாவின் பொருட்டுச் சம்பூசணப் பிரஹ்ம 

வித்தையை உபதேசஞ்செய்கதும், இந்த ஜனகராஜாவானவன் அந்தப் பிரஹ்ம 

வித்தையை உண்மை என ௮.றிநதான் இல்லை. மற்றோ, அந்நிய வித்தைக்குச் 

சமானமாய் இதுவும் ஒரு சாதாரண விததையென அறிந்தனன் என, மனத்தின் 

கண்ணே ஆராய்ந்து அந்த யாஞ்ஞவற்கெ முனிவசானவர் ஜனகராஜாவை Cara 

இவ்வகையாய வசனத்தைக் கூற த் தொடங்கினர். யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் 

கூறல் :-ஹே ஜனகராஜாவே! தாங்கள் உபதசித்த சாதாரண வித்தைக்குக் குரு 

தக்ஷணையாக ஆயிரங் கோக்களைத் தங்கள் பொருட்டு அாப்பிக்கன்றேன் , ௮,தனை 

ஏற்றுக் கொண்ட பின்னர் ஆன்மாலின் உண்மைவடிவ உபதேசத்தை என் 

பொருட்டுச் செய்யவேண்டும் என ட கூறிய வசனத்தைச் கேட்டு, யாம் நின் 

பொருட்டுபே sass ஸ்வயஞ்ஜோ இயாய, ஆன்மாவை 8 உண்மையாயறிந்தளையா ? 

அல்ல இல்லையா ? என்னும் யம் எமக்கு உண்டாகின்றது. ௮து விஷயத்தை 

ரீ எம்பாற் கூறவேண்டும் ழே குழக்தாய் ! இவ்வண்ணம் யர்ஞ்ஞவற்கிய 
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ச்ர்ச்டு ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [சரவ து 

முனிவர் கூறியபோது, 'அந்த ஜனக சாஜாவானவர் யாஞ்ஞவற்யெ “முனிவரை 
சோக்க இவ்வண்ணம் கூறத்தொடங்கனர் :--ஹே யாஞ்ஞூவற்பெ முனிவ ! 
தாங்கள் எனக்குபதேசித் ச ஸ்வயஞ்ஜோதி ஆன்மாவை யானிதுவரையும் ௮றிர்தே 
ரில்லை. ஆகையால், அர்த ஸ்வயஞ்ஜோதஇி ஆன்மாவின் ஞானத்தின்பொருட்டு 
இப்போ.து எனக்குபதேடுக்க வேண்டும். இப்போ முற்கூறிய பொருளின்கண் 
ஜனக. ராஜாவின் மூன்று வினாக்களை நிரூபணஞ் செய்வாம் :-- ஹே யாஞ்ஞவற்கிய 

முனிவசே ! முன்னர்த் தாங்கள் என்பொருட்டுக் கனவின்கண் இசாநின்ற ஸ்வ 

யஞ்ஜோதி தன்மாவை உபதேசஞ்செய்தீர்கள். ௮தன்கண்ணே யான் இவ 
வகையாய தோஷ த்தைக் காண்டுன்றேன். ௮தாவது, கனவின்கண் இந்த ஸ்வயஞ் 

ஜோதி ஆன்மா சுந்தாஸ்திரீகளோடு ரீடை செய்கின்ற, ஈகைக்கன்ற ௮, 

நானாலகையாய அன்னங்களை பக்ஷிக்கன்றது, பிரியபதார்த்தங்களைப் பார்க்கும் 
பொருட்டு முயல்கின்றது, அ௮ப்பிரிய பதார்த்தங்களினின்றும் நீங்குன்றது. 
ஆகையால், இஃதறிர்து கொள்ளக்டெந்தது :--௮நத ஸ்வயஞ்ஜோதி தனமா 
போக்தாவாம், யாது போக்தாவாமோ ௮து சங்கமுடையதாம் ; ஆதலின், கன 

வின்கண்ணே ௮ர்த ஸ்வயஞ்£ஜாதியாய ஆன்மா ௮சங்கமாக மாட்டா தன்றோ? 
என்னுமிது முதல்வினாவாம். இப்போஇரண்டாவ.து வினாவை கிரூபணஞ் செய் 

வாம் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கெ முனிவசே !/ தாங்கள் கனவின்கண்ணே .ஒன்மாவை 
௮சங்கமெனக் கூறினீர்கள் ; ௮ஃதெங்கனஞ் சம்பவிக்கும். ஏனெனின், கன 

வின்கண் இராகின்ற சூக்ஷாமசரீரம் ௮சங்கமாம்) அஆதலினானே, ஸுச்தச் 

சூக்ஷம சரீரத்திற்கு மலை முதலியவற்றின்௧ண்ணும் பிசவேசங் கூடும். இத்த 
கைய அசங்க சூக்ஷாமசரீரத்தோடுகூடிய ஸ்வயஞ்ஜோ தியாய ஆன்மாவிற்கும் 

அசங்கருபத்தன்மை சம்பவிக்கும், ஆயினும், ஈனவின்கண் இராகின்ற ஸ்தூலசரீ.ர 

மான யாவருக்குஞ் சங்கமுடையதாகத் தோற்றுகன்றது. ௮ந்தச் சங்கமுடைய 
ஸ்தூலசரீரத்இன்கண் இராநின்ற ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மாவிற்கு ௮சங்களுபத் 
தன்மை சம்பவியாசன்றோ? இஃதிரண்டாவது வினாவாம். இப்போது மூன்றா 

ag வினாவை கிருபிப்பாம் :---2ஹ யாஞ்ஞவற்கிய முனிவசே ! ஈனாவையும் கனா 
வையும் அடையாகின்ற ஒரு ஆன்மாவிற்கு இரண்டிடத்தும் இருப்புளதாதல் 

அத்தியந்தங் கூடாததாம். ஏனெனின், எங்கனம் உஜ்ஜயினிபுரியின்கண் இரா 
நின்ற ௮சசனானவன் ஸ்ரீ காபபெரியின்கண் இருக்கமாட்டானோ, மற்றோ, ஸ்ரீ 
கா௫ிபுரிபின் ௮ரசனானவன் உஜஜயினிபுரியின் ௮ரசனினும் வேறேயாவனோ? 

Hane, ஈனவின்கண் இசாநின்ற ஆன்மாவானது கனவின்சண் இருச்சமாட் 
டாது, மற்றோ, ஈனவின்சண் இருக்கும் ஆன்மாவினும் கனவின்கண் இருக்கும் 

ஆன்மா வேறேயாம் என்பது மூன்றாவது வினாவாம். ஹே குழந்தாய் இவ 
வகையாயு மூன்று வினாக்களா ஜனகராஜாவானவர் யாஞ்ஞூவற்ெய முனிவரை 

நோக்கக் கேட்டபோது, அர்த யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் ௮வ்வசசருக்கு மூன்று 
வினாக்களின் விடைகளை முறையே உபதேசத்தனர். இப்போது முதல் வினாவின் 

விடையை நிரூபணஞ்செய்வாம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே! முன்னர் யான் சன 
வின்சண் எவ்வான்மாவை ஸ்வயஞ்ஜோ திரூபமாய் உன்பொருட் டுபசேசத்தேே 

அந்த ஸ்வயஞ்ஜோஇ ஆன்மாவே ஒருகால் சம்பிரசா சமெனப்பெயரிய ஸல்தானக்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட ௬௧௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம், 6) 

இன்சண் நிலைபெற்றிருக்கும். இப்போது சம்பிரசாத சப்தத்தின் அர்த்தத்தை 
நிரூபிப்பாம் :-:2ஹ ஜனகசாஜாவே ! எங்கனம் சசற்காலத்தின்சண்ணே ஜலமா 
னது கலங்கலை விடுத்து நிர்மலமாமோ, அங்ஙனம் தயிலின்கண்ணே இவவாகர்த 
ஸ்வரூப ஸ்வயஞ்ஜோ தியாய ஆன்மா ஸ்தூல சூக்ஷம சரீஈங்களின் ௮பிமானத் 
தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து நிலைத்திருக்கும். இக்காரணத்தால் வேதத்தை 
உணர்க்த புருஷர் ௮த்துயிலை சம்பிரசா தமேனக் கூறுவர். 

சங்கை :--ஹே பகவன் /! அயிலின்கண்ணுஞ்சுருதியானது .தன்மாவின் 
கண் ரதியையுங் கஇியையுங் கூறியிருக்கன்றது. ௮வற்றுள் கானாவகையாய்க் 

தரிடை செய்தலை சதஇியென்பர், நானாவகையாய விஷயங்களை ௮டையும்பொருட் 
டுச் சஞ்சரித் தலைக் கதியென்பர். கையால், அயிலின்கண்னும் விக்ஷபத்தின் 
அபாவமின்றாம். மற்றோ, ஈனாக்கனாப் போலத் துபிலின்கண்ணும் திக இவடி.வ 

க்ஷ்பமிருக்கின்ற.து. 

சமாதானம் :--ஜஹே ஜனகசாஜாவே ' தயிலின்கண்ணே சதிகதியென்லும் 

இரண்டுமின்றாமென்றாலும், அு.பிலடைவதற்கு முன்னரும் பின்னரும் ௮ந்த ரதி 
கதியென்னும் இசண்டும் இருக்கின்றன, அவற்றைக் கவாந்து துயிலின்கண்ணே 
சுருதி பகவதியானவள் அன்மாவின்௧ண் ரதிகதிககாக் கூறினள். இவ்வாறே 

சுக.அக்களுபப் பலன்களைக் கொடுக்கும் புண்ணியபாவரூபக் கருமங்கள் அயிலின் 

கண்ணே இன்றாமாயினும், ௮வை துயிலின்கண்ணே காரண ௮ஞ்ஞானரூபமா 

யிருக்கும், துயிலின்கண்ணே புண்ணியபாவரூப கருமங்கட்கு எவவாற்றாலும் 

௮பாவமேயிருப்பின், துயிலின் பின்னர் ஈனவின்கண்ணும், கனவின்கண்ணும் 

சுகதுக்கருப பலத்தின் ௮டைவுண்டாகலாகாது, அனால், ஈனாக்சனாக்களில் சு௪ 
அக்கரூப பலத்தின் அடைவு சர்வஜீவர்களிடத்துங் காணப்பெறுகன்றது. 
ஆகையால், இஃதறிர்துகொள்ளலாமன்றே :--துயிலின்்கண்ணே புண்ணியபாவ 
ரூபகருமங்கள் சாசண அ௮ஞ்ஞானரூபமாயிருச்கும். அயிலின்சண் இர்த ஸ்வயஞ் 

ஜோதயாய ௮ன்மா தனதுஸ்வப்பிரகாச வடிவத்தால் ௮ந்தக் காண அஞ்ஞானத் 
தைப் பிரகாசஞ்செய்யும், இக்காரணத்தால் சுருதி பகவதிபானவள், துயிலின் 

சண்ணே அந்த ஆன்மா புண்ணியபாவருபக் கருமங்களைக் சாணுமெனக் கூறினள். 
ஹே ஜனகராஜாவே! இவ்வனாதியாய சம்சாரத்தின்கண்ணே, இச்வோன்மா 

வானது எவ்வண்ணம் முன் முன் சம்பிரசாதரூப ௮ேகர் துயிலவஸ்தைகளையடை. 

யுமோ, அவ்வண்ணம் இர்த ஜீவான்மா மீண்டும் அயில்வடிவச் சம்பிரசாத.த்தை 
அடையும், இஜ்ஜீவான்மா ுயில்வடிவச௪ சம்பிரசாதத்தின்௬ண் எம்மார்க்கத் 

தாற் புகுமோ, அ௮ம்மார்க்கத்தால் இஜ்ஜீவான்மா அந்தத் துயில்வடிவச் சம்பிர 
சாதத்தனின்றும் வெளியே வரும். ஹே ஜனகராஜாவே! இஜ்ஜீவான்மா 
அயிலின்முன்னர் எந்த :ஜாஇியையுடைய சரீரத்தோடு கூடியதாமோ, அந்த 

ஜா இியையுடைய சரீ சத்தைக் கவர்ர்தே சுழுப்தியடைர்திருர் ச இது அச்சுழுப்தி 

யினின்.றும் வெளியே வரும். முற்சரீரத்இனும் விலக்ஷ்ணமாய Ca pels gong 

Sul. ஆண்டு வியாக்சொ சரீசத்தோடுகூடிய இந்த ஜீவான்மா



க்கட். ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். Leberg 

வானத், சுழுப்தியயஸ்தையை ' யடையுங்காலத்து, வியாக்ெ சரீரத்தைக் 
சல்ர்ர்தே அச்சுருப்தியினின்றும் புவளியில் வரும். இங்கனம் சிங்கம், குள்ள 

த்ரி, பன்றி, டேம், மனுஷன் என்பன முதலியவாய பிசாணிகள் யாவும் எவ்வெச் 

சிர்தியையுடைய சரீசங்சளோடு கூடியனவாய்ச் சுழுப்திவடிவச் சம்பிசசாத.த்தை 

யடையாநிற்குமோ, அவ்வச்சாதியையுடைய சரீசங்களைக் கவர்ந்தே மீண்டுஞ் 
சுழுப்தியினின்றும் வெளியேவரும். 

சங்கை :--ஹே பசவன் !/ இஜ்ஜீவான்மா சுழுப்திரூபச் சம்பிரசாதத்இ 
னின்றும் வெளிவருவது சொப்பனத்தை யடையும்பொருட்டேயாம் எனச் சு௬இ 

கூறியது சம்பவியா.து, ஏனெனின், அயிலின்பின்னாக் சனவேயாம் என்னும் 

நியமமின்றாம். மற்றோ, ுயிலின்பின்னர் ஒருகால் ஈனவுண்டாம், ஒருகால் 

சனவுண்டாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே! இஜ்ஜீவான்மா கனவை அடையும் 
பொருட்டு, அயிலினின் றும் வெளி3யேவரும் எனச் சுருயானத கூறியது ௮சங் 

கதமன்றாம் ; மற்றோ, உண் மையேயாம். ஏனெனின், ஈண்டு சொப்பன சப்தத்தால் 

ககவலம் சொப்பனாவஸ்தையைக் கவரல்கூடா௮ ; மற்றோ, சொப்பன சப்தத்தால் 

விபரீ தஞானரூப விக்ஷேபத்தைக் கவர்ச் துகொள்க, ௮ந்த விச்ஷேபரூபத்தன்மை 

எங்கனம் சொப்பனத்தின்கண்ணாமோ, ௮ங்கனம் சாக்காத்இன்கண்ணுமாம். 

ஆகையால், சுருதியின்கண்ணே எந்தச் சொப்பன பதமுளதோ, ௮தனால் சாக்கிரம் 

சொப்பனம் என்னலும் இரண்டையும் கவர்ஈதுகொள்க, 

இப்போது அன்மாவின்கண் ௮சங்கருபத்தன்மையை கிரூபணஞ்செய்வாம்:- 

ஹே ஜனகராஜாவே? ௮வ்வாரந்தசொரூப ஆன்மா சுழுப்தியினின்றும் வெளியே 
வந்து விக்ஷேபரூப சொப்பன த் இன்கண் இருக்கும். ௮ர்தச் சொப்பன த்இன்கண் 
இருக்கும் இர்,த அகந்தஸ்வரூப ஆன்மாவான௮, ஸ்இரீ சம்2பாகமே முதலாக 

நானாவகையாய விஷயங்களைக் காணும். அனால், எங்கனங் கடத்தைக் காணும் 

புருஷன் கடாதி இருசிய பதார்த்தங்களோடு சம்பர்ததச்தையடையானோ, 

அ௮ங்கனம் கனவின்௧ண்ணே ரானாவகையாய விஷயங்களைக் காணும் ஆன்மா, 

அந்தத் இருசியரூப விஷயங்களோடு சம்பந்தத்தையடையமாட்டா௮. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! கனவின்சண் இர்தத் திருஷ்டாவானவன் எங்கனம் 

உருவாஇ விஷயங்களை யுணர்வானோ, ௮ங்கனம் யான்௬ு யான்துக்கி யென்னுர் 
சோற்றத்தால், ௮கம் சப்தத்தின் ௮ர்த்தமாய அன்மாலையும் உணர்வுன், 

ஆகையால், கனவின்கண் எங்கனம் உருவழுதலிய பதார்த்தங்கள் ஞான)தஇற்கு 

விஷபங்களாமோ, அங்கனம் ஆன்மாவும் யானென்லும் ஞானத்திற்கு விஷயமாம். 
ஆசையால், உருவமுதலிய தரு பதார்த். தங்களோடு இருஷ்டாவிற்குச் ௪ம் 

பர்.சமின்றாயிலும், ஆன்மவடிவள் இருய பதார்ச்தத்தோடு இருஷ்டாவிற்குச் 
சம்பர் தமுண்டாமன்றோ ? 

சமாதானம் :-ஹே இனகசாஜா2வ.! ஆன்மாவால் விரஷ்டமாய பதார்த் 
சச்தை எப்புருஒ.லுப் சாணச்' சழர்த்தனாகான். ஏனெனின், எவ்வாஇயானவன்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௬௧௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். &)3 

ஆன்ம விசிஷ்டபதார்த்தத்தின்சன் ஞானவிஷயத் தன்மையை யங்கேரிக்கின்ற 
னேனே, ௮வ்வாதக்கு ஆன்மாவின்சண்ணும் பலாத்காரமாய் விஷயத்தன்மையை 
௮ங்கேரிக்ச வேண்டிவரும். ஏனெனின், எத்தருமம் வி?சஷ்ண விசிஷ்ட பதார்த் 

தத் தின்கண்ணே இருக்குமோ, ௮த்தருமம் விசேஷண த்தின்கண்ணும் ௮வூய 

மிருக்கும். நீலகடமென்லும் ஞானவிஷபத்தன்மை நீல குணவிசிஷ்ட கடத்தின் 
கண்ணே திருக்கும். அன்றியும், அவ்விஷபத்தன்மை நீலகுணரூப விசேஷண த் 

இன்கண் ணுமிருக்கும். அதுபோல, ஆன்ம விசிஷ்ட பதார்த்தத்தின்கண் இருக் 
கும் ஞானத்தின் விஷய்த்தன்மை விசேஷணரூப அன்மாவின்சண்ணும் ௮வ 
சிய மிருக்கும். ௮ல்ல2, எப்புருஷன் விசேவணத்தைபயும், விசேஷியத்தையும், 

௮வ்விரண்டின் சம்பந்தத்தையும் ௮றிகின்ருனில்லையோ, அப்புருஷன் விசிஷ்ட 
பதார்த்தச்தை ௮றியான். அகையால், விசிஷ்ட பதார்த்த ஞானத்தஇின்சண் 

சேஷண ஞானமும், விசேஷிய ஞானமும், அவற்றின் சம்பக்த ஞானமும் 
காரணங்களாம், தண்டவிசஷ்ட புருஷனை விஷயஞ் செய்யும் ** தண்டிபுருஷன் ”” 
என்னும விசிஷ்டஞானம், தண்டரூப விசேவணததுின் ஞானத்தானன்றியும், 

புருஷரூப விசேஷிய ஞானத்தானன்றியும், தண்ட. புருஷர்களின் சையோச சம் 

பந்த ஞானத்தானன்றியும் ஒருகாலும் உண்டாசமாட்' டாது. மற்றோ, தண்டம், 

புருஷன், சை யோகம் என்னும் மூன்றின் ஞானத்தானே :* தண்டிபுருஷன் ” 

என்லும் விஷ்டஞானம் உண்டாகின்றது. இவ்வண்ணம் எந்த ஞானம் ஆன் 

மவிசிஷ்ட பதார்த்தத்தை விஷயஞ்செய்யுமோ, அர்த ஞானம் விச ஷணரூப 
ஆன்மாவையும் அவசியம் விஷயஞ்செய்யும்., ஆகையால், ஆன்மாவின்சண்ணும் 

ஞானவிஷயத்தன்மை யுண்டாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / ஆன்மாவின்கண் ஞானவிஷயத்தன்மை ௮ங்கே 

ரிப்பதில் யாது ஹானியுண்டாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே ! வலதுகா முஷ்டியால் வலதுசா முஷ்டி. 

யைக் சவர்தல் கூடாததேபோல, அன்மாவால ஆன்மாவின் கவர்ச்சி எவ்வாற்றா 

னுஞ் சம்பவியாது. அன்மாவின்கண்ணும் ஞானவிஷயத் தன்மையை ௮ங்கோசஞ் 

செய்யின், எவ்வெப்பொருள் ஞானவிஷ்யமாமோ, ௮வ்வப்பொருள் Bort, 

ஞானவிஷயமாதலின்,கடாதி பதார்த்தம் ஜடமாதலேபோல, ஞானவிஷயமா தலின் 

ஆன்மாவும் ஜடமாம், எவ்வெப்பொருள் உடரூபமாமோ, அவ்வப்பொருள் 
௮னான்ம ரூபமாம்) ஜடரூபமாதலின, கடாதி பதார்த்தம் அ௮னான்ம ரூப 

மாவதேபோல, Region gba ஐன்மாவும் ௮னானமருபமாகும்,. தன்மா 
வின்சண் ௮னான்மரூபத்தன்மையை எவ்வாதியும் ௮ங்கேரிபபதில்லை. அல்லது, 
வா இயானவன் ஜடபதார்த்தங்களையும் ஆன்மரூபமென ௮ங்கேரிக்கின், உட ஆன் 

மாவின்சண் ஆன்மரூபத்தன்மை இருப்பே தபோல, ஐடகடா இகளின்கண்ணும் 

ஆன்மரூபத்தன்மையை அவசியம் அங்கேரிச்சவேண்டும். ஆனால், ஜடசடாதி 

களை எவ்வாதியும் ஆன்மரூபமென அ௱ங்ககரிப்பதில்லை. ,ஆகையால், இப்பொருள் 

சித்தமாயதின்றோ :--.துகாசாதி விபுபதார்த்தங்களிடத்தேயும், சடாதி பரிச்



௬௧௪ LS ஆத்மபுராணம். (ஆறவது 

சன்ன் பதார்த்தங்களிடத்தேயும் யாண்டு யாண்டு ஐடத்தன்மை இருக்குமோ, 
ஆண்டாண்டு அ௮னான்மரூபத்தன்மை காணப்படவில்லை. அ.தலின், ஆன்மாவின் 
சண் எந்த ஞானத்தின் விஷபத்தன்மையுமின்றாம். எவ்வாதியானவன் யான் 

௬௫ யான்துக்கி என்னும் ஞானத்தின் விஷயத்தன்மையை ஆன்மாவின்கண் ௮2 

கரிச்சன்றனனோ, ௮வவாஇ மயலாலே ௮ங்கேரித்துளான். ஏனெனின், யான்” 
என்லும் ஞானத்தின் விஷயத்தன்மையாகயெ ௮ந்தக்கசணத்தின் விஷபத்தன்மை 
யைச் சுத்த ஆன்மாவின்௧ண் .சோபணஞ் செய்து, ௮வ்வாதியானவன் ஆன் 

மாவை யானென்லும் ஞானத்திற்கு விஷயமாய் ௮ங்கேரித்துளான். ஆகையால், 
ஆன்மா எந்த ஞானத்திற்கும் விஷயமன்றாம். ஹே ஜனகராஜாவே ! கனவின் 
சண்ணே ஸ்திரீ சம்போகமே முதலாய் எத்துணை ௮ன்னபானாதி திருயே பதார்த் 

தீங்களுளவோ, அவற்றோடு திருஷ்டாவாய ன்மாவிற்குச் சம்பர்தமின்றாம், 

ஏனெனின், இவவுல்கின்சண்ணும் எப்புருஷன் திருஷ்டாவாவனோ, ௮வலுக்குத் 
இருசியபதார்த்தச்தோடு சம்பந்தம் உண்டாகமாட்டாது, எங்கனம், கடாதி 

பதார்த்தங்களைப் பார்க்கும் இருஷ்டாவிற்குக் கடபடாதி திருசிய பதார்த்தங்க 

ளோடு முக்காலத்தினும் சம்பந்தமின்றாுமோ, அங்ஙனம், கனவின்கண் கனவைக் 
காணும் புருஷலுக்குக் கனாத்திருசிய பதார்த்தங்களோடு மூச்காலத்திலும் சம் 

பந்தமின்றாம். ஆகையால், ஹே ஜனகராஜாவே ! இவ்வண்ணம் கனவின்கண் 

சர்வ சங்கங்களுமற்ற ௮சங்க ஆன்மா ஸ்வப்பிரகாசரூபமா யறியப்படின் ௮இகாரி 

கட்கது மோக்ஷத்தை யடைவிக்கும், ஹே மைர்த!/ இவ்வண்ணம் முதல் வினா 

விற்கு விடையை யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் உனகராஜாவை நோக்கிக் கூறியபோது, 

௮ஈத ஜனகராஜாவானவர் பாஞ்ஞவற்கிய முனிவரின் விடையை ௮ங்கேரித்தனர். 
௮/தன் பின்னர், ௮ந்த யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ஜனகசாஜாவை நோக்க, இசண்டா 
வது வினாவிற்கு விடை பகாச் தொடங்கெர். யாஞ்ஞவற்கய முனிவர் கூறல் :-- 
ஹே ஊனகராஜாவே ! எங்கனம், இருஷ்டாவாய ஆன்மாவைக் கனாப்பொருள்கள் 

பற்றுவதில்லையோ ) ௮ங்கனம், இருஷ்டாவாய ஆன்மாவை நஈனாப் பதார்த்தமும் 

பற்றமாட்டாஅ, ஆகையால், கனவிற்போல ஈனவின்கண்ணும் அன்மா அசங்க 
மாம். இப்போது இப்பொருளை வெளிப்படுத்தும் பொருட்டு, ஈ(னாவஸ்்தை கனா 

வஸ்தைகளின் துல்லியத் தன்மையை கிரூபணஞ் செய்வாம் :--ஹே ஜனகரா 
ஜாவே ! எங்கனம், இர்த ஸ்வயஞ்ஜோ தியாய அன்மா ஈனாப்பொருள்களைக் கண்டு 

கொண்டு கனுவையடையுமோ, ௮ங்கனம் கனாவின்சண் இந்த ஸ்வயஞ்ஜோ தியாய 

ஆன்மா காடிரூப மார்க்கத்தையும், புண்ணிய பாவரூப கருமத்தையும், புத்தியை 
யுங் கண்டு கொண்டே ஈனாவிற்குவரும். எர்த காடிரூப மார்க்கத்தால் இந்த 

ஜீவான்மா கனவின்கண்ணே சென்றதோ, ௮ந்த சாடிரூப மார்க்கத்தால் இக்த 

ஜீவான்மா ஈனவையடையும். ஆகையால், ஈனாக்கனா இசண்டுஞ் சமானமாம் 

ஈண்டுக் கனவவஸ்தையினும் கனவவஸ்தையின்கண் இத்துணை விசேஷச் தன்மை 
யுளஅ :-- கனவவஸ்தையின்கண்ணே கேவலம் பாகயத்தன்மை மாத்இசம் 

உள.து. கனவவஸ்தையின் சண்ணோ, பாகயத் தன்மை, அர்தசத்தன்மை 
என்னும் இரண்டுமுளஅ. அவற்றுள், ஈனவவஸ்தையைச் குறித்தோ சனவவஸ் 

தையின்சண் .தர்தாச் தன்மையுளது, அயில் ௮வஸ்தையைச் குறித்சோ கன



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப நிட சுகடு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 61S 

aacnen sudan sear oor wa Bus & தீன்மையுள௫, ஹே னகராஜாவே ! எங்கனம் 

கனவவஸ்தையின்கண் இந்தத் இருஷ்டாவானவன் திருசிய பதார்த்தங்களின் 

சங்கத்தினின்றும் இர௫தனாவனோ, ௮ங்கனம் கனவவஸ்தையின்கண் ணும் இந்தத் 

திருஷ்டாவானவன் தஇருசிய பதார்த்தங்களின் சங்கத்தினின்றும் இதெனாவன், 
ஆகையால், கனவவஸ்தையிற்போல ஈனவவஸ்தையின்கண்ணும் இந்தத் திருஷ் 
டாவாய .தன்மா ௮சங்கமாம். கருத்திதுவாம்:--ஒரு மூர்த்த பதார்த்தத்திற்கு 

மற்றொரு மூர்த்த பதார்ச்சகத்தோடு உண்டாம் கிரியா ஜன்னிய சையோக சம்ப 

தத்தை நால் உணர்ந்த நுண்மதியோர் சங்கமென்பர், கடரூப மூர்த்த பதார்த் 
தத்திற்குப் பூகலரூப மூர்த்த பதார்த்தத்தோடு சரியா ஜன்னிய சையோக சம்பர் 

தம் யாதுளதோ, அதனையே சங்கமென்பதுபோலவாமென்க, இவ்வகையாய சங் 
கம் எப்பதார்த்தத்தோடும் அ௮ன்மாவிற்குச சம்பவியாது, ஏனெனின், ஆன்மா 
ஆகாசத்தைப்போல அமூர்த்தமாம், அங்கனமே விபுவாம். அமூர்த்த விபு 

பதார்த்தத்தின்கண் எவ்வா இயுங் கிரியையை ௮ங்கேரிப்பதில்லை, ௮கையால், விபு 

வாய அன்மாவிற்குக் இரியா ஜன்னிய சையோகரூப சங்கம் எப்பதார்த்தத்தோடும் 
சம்பவியா.து. அகையால், கனவவஸ்தையிற்போல ஈனவவஸ்தையின்கண்ணும் 

ஆன்மா ௮சங்கமாம். ஹே குழந்தாய் ? இவவண்ணம் யாஞ்ஞவற்கெய முனிவரா 
னவர் ஜனசராஜாவை நோக்கி இரண்டாவது வினாவின் விடையைக் கூறியபோ௮, 

Hes ஜனகராஜாவானவர் ௮வ்விடையை அங்கீகரிச்தனர். ௮தன் பின்னர் 

௮ந்த யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் ஜனகராஜாவை கோக்க, மூன்றாவது வினாவின் 
விடையை மொழியத் தொடங்கினர் ) யாஞ்ஞவற்கெய முனிவர் கூறல் :--ஹே 
ஜனகராஜாவே !! நனவின்கண்ணே இவவாநந்த ஸ்வரூப அன்மா கனவிற்போல, 
பிரிய ராயகியோடு இரீடை செய்தும், சானாவகையாய மார்க்கங்களில் கமனஞ்செய் 

தம், புண்ணிய பாவரூப கருமங்களால் உண்டாய சுகதுக்காசாச புத்தியைக் சண் 

Os Biig, மீண்டும் கனவவஸ்தையை யடையும். ௮க்கனவின்கண்ணே சானா 
வகையாய பதார்த்தங்களைக்கண்டு, இர்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா மீண்டும் 
ஈனவை யடையும், இங்கனம் ஒசே ஸ்வயஞ் சோதியாய தன்மா முறையே ஈனா 

வஸ்தையையும், கனுவஸ்தையையும் அடையும். உலஏன்கண்ணே ஜலத்தாற் பூண 

மாய மகா ஈதியின்கண் இராநின்ற மகாமகரம் ஒன்றே ஒருகால் ஈஇயின் இக்கரையை 

யடையும், ஒருகால் ஈதியின் ௮க்கசையை யடையும். அதுபோல, ஓசே ஸ்வயஞ் 

ஜோதியாய அன்மா ஒருகால் ஈனவவஸ்சையையடையும், ஒருகால் கனவவஸ் 
தையையடையும், ஆதலின், கனவைக்கானும் அன்மாவினும் ஈனவைக்கானும் 

ஆன்மா வேறன்றாம். மற்றோ, ஒசே ஆன்மா முறையாய் நனவையும் கனவையும் 

அடையும். ஒசேகாலத்இல் ஆன்மாவிற்கு ஈனாக்கனு ௮வஸ்தைகளின் ௮டைவை 
அங்கேரிப்பஇல்லை, ஆகையால், உஜ்ஜயினி புரியின் ஸ்ரீ காடபுரியின் ௮ரச 
இருஷ்டாந்தத்தால் ஈனாக்கனா ஆன்மாவின் பேதம் சித்தமாகமாட்டாது. மற்றோ, 

தீர்த்தயாத்திரை செய்பவன் ஒருகால் ஸ்ரீ காசியை யடைவன், ஒருகால் உஜஜயி 

னியை யடைவன், ௮அபோல, ஒசே ஆன்மா ஒருகால் ஈனவையடையும், 

ஒருகால் , கனவை அடையும். இத்துணை கூறியதால் மூன்றாவது வினாவிற்கு



௬௧௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஜறவது 

விடைபசாப்பட்டஅ. இப்போது அயிலின்சண் ணும் ஆன்மாவின் அசங்கரூபத் 

தன்மையை நிரூபிப்பாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ? சேனமா (பருர்தா) னதே 
லும், அல்லது கருடனானதேலும், பூமிக்குச் சமீபமாய ஆகாச தேசத்தின்கண் 
இராநின்ற தன௮ கூட்டைப் பரித்தியாகஞ் செய்௮, ௮த்.இயந்தர் தூரமாய அகா 
ச,த்தன்கண்ணே செல்லும், ஆண்டுத் தனு கூட்டைவிட்டு அத்தியர்தச் தார 
மர்ய அகாசத் இன்க ண்ணே“செல்வதால், ௮ப்பறவைக்கு நான்குவசையாய பிரயோ 

ஜனம் உண்டாம், ஒன்றோ ஸ்திரீயின் அடைவு, மற்றொன்றோ பக்ஷணம் செய் 
வதற்கு யோக்யெமாய பதார்த்தத்தின் ௮டைவு, மற்றொன்றோ, ௮ர்நிய பறவை 
கக் சொல்லல், மற்றொன்3ற, தனது இச்சையைப் பூரணஞ்செய்து கொள்ளல், 
இர்சான்கு வகையாய பிரயோஜனங்களுள் ஒரு பிரயோஜன திதைக் கவர்ந்தே அப் 

பறவையானது தனது கூட்டைவிட்டுத் தூர ௮சாசத்தின்கண்ணே செல்லும், 

ஆண்டுச் சென்ற பறவையான அ௮த்இயர்தஞ்சிரமத்தை யடையும்போது, விச 

சாந்தி யடையும் பொருட்டுத் தனது இரண்டு பக்ஷங்களையுர் தனது சரீரத்தின் 

சண்ணே சுருக்கிக்கொண்டு தனது கூட்டை காடி யடையும், அக்கூட்டின் 

கண்ணே இருந்து, ௮ப்பறவையானது விரராமத்தை யடையும். அதுபோல, 
இவ்வாஈந்த ஸ்வரூப அ௮ன்மரூபபக்ஷியும் அயில்வடிவ இருகத்தைப் பரித்தியாகஞ் 

செய்து, புண்ணிய பாவரூப இரண்டு இறகுகளின் பலத்தால் ஈனாக்கனா வடி.வ 

தச ஆசாசத்தின்கண்ணே செல்லும். அரநனாக்கனா ௮வஸ்தைகளில் கானாவகை 
யாய விஷப போகருப வியாபாரங்களைச் செய்து, இவ்வான்மரூப பக்ஷியானது 

௮ த் தியந்தஞ்சொமக்தை யடைர்தபோது, புண்ணிய பாவரூபமாய இரண்டு பக்ஷங் 

சளையுஞ் சங்கோசஞ்செய்து, விசிராமம் ௮அடையவேண்டி த் துயில்வடிவ இருகத்தை 

படையும். ws mI eam Dir arp Qos ல்வயஞ்சோதியாய ஆன்மா எவ் 

விஷயத்தையும் இச்சிப்பதில்லை, எவவிஷயத்தையும் பார்க்கவுமாட்டாது, இத்துணை 
கூறியதால் இப்பொருள் உணர்த்தப்பட்டது :--ஸ். தால சூக்ஷம சரி. ரத்தோடும், 

அவற்றின் தருமங்களோடும் ஆனமாவிற்கு உண்மையாய்ச் சம்பந்த மின்றாம், 

அவற்றோடு ஆன்மாவிற்கு உண்மையாய்ச் சம்பந்தம் உண்டாமாயின், துயிலின்கண் 
ணும் ௮வை ன்மாவிடத்தேே தோறறவேண்டும். ஆனால, ஐயிலின்சண்ணே 

அவை இலயமடைந்தபோதிலும், ஆன்மா சாக்ஷிரூபமாயிருக்கன்றது. ஆகை 

யால், ௮ர்௪ ஸ்தூல சூக்ஷம பதார்த்தங்களோடு ஆன்மாவிற்கு உண்மையாய்ச 

சம்பந்தமின்றாம். இப்போது ௮ஞ்ஞானரூப காரண சரீரத்தினின்றும் ஆன்மா 

வைப் பின்னமாக்கும்பொருட்டு, ௮வித்யாரூப ௮ஞ்ஞான த்தின் சொருபத்தையும், 
ஆன்மாவின் சொரூபத்தையும் நிரூபிப்பாம்:--இப்பொருள் சத் இக்கும் பொருட்டு, 

முதலில் கனுத் அயில்களை யடையும் மார்க்கவடிவ காடிகளை நிரூபிப்பாம் ஹு 

ஜனகாாஜாவே ! ஈனாக்கனாச் துயில் என்னும் மூன்றவஸ்தைகளை யடையும்பொரு 

ட்டும், ௮வ்வவஸ்தைகளினின்றும் வெளியே வரும்பொருட்டும், எர்.த ஸ்வயஞ் 
ஜோதி ஆன்மாவின் மார்க்கச்சை யான் நின்பொருட்டு முன்னர்க் கூறினேனே, 
அம்மார்க்கம் காடிரூபமாம், அர்த மார்க்கரூப நாடிகள் இருதயு ஸ்தானத்தி 
னின்றும் வெளிக் ளெம்பியவையாம், அர்ராடிகளுள்ளும் நூற்றொரு சாடிகள் 
பிசதானங்களாம், அர்தப் பிரகான சாடிகளின் சாகைவடிவ மற்றைய நாடிகள்
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அரே கங்கோடிகளாம். ௮ர்ராடிகளோ ஒரு கேசத்தை ஆயிரங்கூருக்ளன், அவற் 

றுள் ஒரு கூற்றிற்கொப்ப நொய்தாம். அல்லது, ௮ச்கூற்றினும் ரொய்திலும் 

கொய்தாம். அத்தகைய நாடிகளை நூல் உணர்ந்த நுண்மதியோர் * ஹிதை? என் 
லும் பெயசால் ௮ழைப்பர். ஏனெனின், மாதாவின் ஸ்சன்னியத்தின்சண் இரா 

நின்ற சாடிகள் பாலகனுக்குப் பாலுதவும். கையால், ௮வை பாலனுக்கு ஹி SG 

செய்வனவாம். அதுபோலச் சர்வ சரீரத்தின்சண்ணும் இராகின்ற சாடிகள், கால் 
முதல் தலைபரியர்தஞ் சர்வ சரீரத்தின்கண் ணும், ௮ன்னத்தின் ௯$ ஈம இரசத்தை 

உதவும். ஆகையால், ௮ர்காடிகள் இஜ்ஜீவனுக்கு ௮த்தியந்தம் ஹிதஞ்செய்வன 

வாம். இக்காணத்தாலே, சாஸ்தாரம் உணர்ந்த பெரியோர் அர்ராடிகளை * ஹிதை 

என்னும் பெயசால் ௮ழைக்கன்றனர். ௮ந்ராடிகள் உலன்சண்ணே ஈஇகள் நீசால் 

நிறைந்து கிற்பதேபோல, ௮ன்ன பானாஇிகளின் விரித்த வர்ணங்களையுடைய 
ரசங்களால் பூணமாம், மேலும், சித்திரக்காரனுடைய விட்டில் சுக்லெம், நீலம், 

பீதம் என்பன முதலிய ௮ரேக வர்ணங்கள் நிறைந்த ௮0ேச பாத்திரங்கள் இருப் 

பதேபேர்ல, இச்சரிரத்தின்கண் கபத்தைத் தாரணஞ்செய்யும் காடிகள் சுக்லெ 

இரசத்தாற் பூணமாம். வாதத்தைத் தாசணஞ்செய்யும் காடிகள் நீல இசசத்தாற் 
பூசணமாம். பித்தததைத் தாரணஞ்செய்யும் நாடிகள் பிங்கல இரசத்தாற் பூசண 

மாம். அற்ப பித்தத்தைக் தாரணஞ்செய்யும் நாடிகள் ஹரித இரசத்தாற் பூரண 

மாம். உதஇிரத்தைத் தாரணஞ் செய்யும் சாடிகள் செவப்பு இரசத்தாற் பூணமாம், 

ஈண்டு, நீல சப்தத்தால் ௮ஞ்சனத்திற (மைக்) கொப்பாய்க் கறுப்பு வர்ணமுடைய 
பதார்த்தத்தைக் கவர்ந்துகொள்க, ஹரித சப்தத்தாற் புற்றளத்திற்கு ஒப்பாய 
வர்ணமுடைய பதார்த்தத்தைக கவர்ச்துகொள்க, பிங்கல சப்தத்தால் சுவர்ண 

சமானமான பிதவர்ணமுடைய பதார்த்தத்தைக் கவர்ந்துகொள்க, அன்றியும், 

தத்திரக்கான் நீல பீதாதி இரண்டு மூன்று வர்ணங்களை ஒருங்குகூட்டி நூதன 
வர்ணத்தை உண்டாக்குவதேபோல, வாத பித்தாதி தா.க்களின் சேர்க்கையால் 

கானாவகையாய வர்ணங்கள் உண்டாகும். அத கானாவகையாய வர்ணங்களால் 

நிறைந் இராகின்ற சாடிகளின் மார்க்கவாயிலாய் இர்ச ஜீவான்டா கனவையுர் அயி 

லையுமடையும். 

இப்போது கனவின்சண்ணே காரியவாயிலாப் அ௮வித்தையின் சொரூபத்தை 
நிரூபணஞ் செய்வாம் :--ஹே ஜனகராஜா வே !! ௮ர்சாடிரூப மார்க்கத்தால் ௮டை 

பத்தக்க கனா இருவகையாம். ஒரு கனா சுகத்தைக் கொடுப்பதாம். மற்றைய கனா 
அக்கத்தைக் கொடுப்பதாம். அவற்றுள், கசனவவஸ்தையைப்போலப் புண்ணியத் 

தோகூடிய ௮வித்தையால் ஜனித்ச கனவானஅ ஜீவர்கட்குச் சுக,ச்சைச்செய்யும், 
பாவகருமத்தோகடிய அ௮வித்தையால் ஜனித்ச கனவான௮ ஜீவர்கட்குத் அச்சத் 
தைச் செய்யுப். ஹே ஜனகசாஜாவே ! ஈனவின்சண்ணே பி7இகூலரூபமாய் ௮.றிர் 
அள்ள கள்வர்முதலிய பதார் த்,தங்கள் ஜீவர்கட்குச் துக்கச்தைக்கொடுக்கும், ௮௮ 
கூலரூபமாய் அறிந்துள்ள மாலை சந்தனாதி பதார்த்தங்கள் ஜீவர்கட்குச் சு௪,த்தை 

யடைவிக்கும். ௮.துபோலக் கனவின்கண்ணும், பிரதிகூலரூபமாய் ௮றிர்த கள்வர் 

முதலிய பதார்த்தங்கள் ஜீவர்கட்குச் அக்சச்சை யடைகிக்கும். அனுகூலரூப 
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மாய் ௮றிர்துள்ள மாலை சந்தனாஇி பதார்த்தங்கள் ஜீவர்கட்குச் ௬௧. த தயடைகவிக் 
கும், ஆசையால், ஈனாப்பதார்த்தங்களிடத்தேயும், கனாப்பதார்.த்தங்களிடத்தே 
யம் ஸ்வரூபத்தால் விசேஷத்தன்மை இன்றாம். சுகதுக்க உற்பத்திரூப காரியத 
தாலும் விசேஷத்தன்மை இன்றாம். ஆகையால், .ஈனப்பொருளுங் கனாப்பொரு 
ஞூஞ் சமானமேயாம். இப்போது அக்கத்தைக் கொடுக்குங் கனவை வெளிப்படை 

யாய் கிரூபிப்பாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே! ௮காசமானஅ சஸ் இரா திகளால் வெட 

டுப்படலை யடையமாட்டா ததேபோல, இவ்வாநந்தஸ்வரூப ஆன்மாவும் உண்மை 
யாய்ச் ௪ஸ்இரா.இகளால் வெட்டுப்படலை யடையமாட்டாஅ, இத்தகைய ரந்த 

ஸ்வரூப நிர்விகார ஆன்மா, ௮ந்தக்கரணாதி உபாதிகளின் சம்பர்த.தீ.தால் கனவவல் 
தையை அ௮டையுங்கால், பூர்வ பாவ கருமவசத்தால் இக்கனவைக்கானும் புருஷ 

ளைச் சோன் பொரு ௮பகரித் அ௪சசெல்லும்பொருட்டுச் சஸ் இிரங்களாற் கொல் 

வன். மாம்சத்தைப் பக்ஷணஞ்செய்யும் வியாக்கம், ஈரி முதலிய ஜந்துக்கள் கனாக் 
கானும் புருஷனைக் கூர்மையாய ஈகங்களாலுர் தந் தங்களாலுங் காயப்படுத்தும். 

கூர்மையாய குளம்புகளால் அடிக்கும். ஹே ஜனகராஜாவே. ஆயுஷ் க்ரயமான 
இப்புருஷனை ஜராவஸ்தை வசஞ்செய்துகொள்ளும். ௮.துபோல, உண்மையாய்ச 

சர்வ ஜகத்தையும் வசஞ்செய்யம் இவ்வாரர்த.ஸ்வரூப ஆன்மாவைச் கனவவஸ்தை 
யின்சண் ஒரு அர்ப்புத்தியையுடைய தூர்த்த புருஷன் தனஅவசஞ் செய்துகொள் 

வன். ௮ வன் வயப்பட்ட. ஆன்மா கனவின்கண் பரம துக்கத்தையடையும். ஹே 

ஜனக.ராஜாவே ! உலடூன்சண்மீண துர்ப்புத்தியையடைய ௮௪௪ சேவகனானவன் 

தனத்தை ௮பகரிக்கும்பொருட்டுப் பலாத்காரமாய்த் தனிகனைத் தன்வயப்படுத்து 

வன். அதுபோலக் கனவின்௧கண்ணே இந்த ஜீவான்மாவை ஒரு தூர்த, புருஷன் 

பலாத்கா.ரமாய்த் தன்வயப்படுத்துவன், ௮வன் வயமாய இஜ்ஜீவான்மா பரமதுக் 

கத்தை அடையும். ஹே ஜனக ராஜாவே ! ஈனவின்௧ண்ணே இசாஜத்துவாசத்தி 

லிருக்கும் யானைக்குச் சமானமான ஆகாரத்தையுடைய காஷ்டத்தாலாக்கயே யானை 

யைக்கண்டு, மூடனாய பாலகன் பயத்தையடைவன் ) தனது இருகத்தை நோக்கி 
ஒடுவன். ௮துபோலக் சனவின்கண்ணும் இஜ்ஜீவான்மா யானையைக்கண்டு பயத்தை 
யடையுர் தனத கருகத்தைகோக்க ஓடும், ௮தனாலிதற்கும பசமதுக்கமுண்டாம், 

ஹே ஐனகசாஜாவே.! ஈனவின்கண்ணே சமான பூமியின்கண் இசாகின்ற ஒரு 
தீதிரமாய சபையைக் குழியென கினைது, துரியோசன சாஜாவைப்போல ஒரு 
மூட புருஷன் அ௮க்குழியின்கண் விழ்வன். அதுபோல, கனவின்கண்னும் இஜ் 
ஜீவான்மா சமான பூமியைக் குழியென நினை, ௮க்குழியின்கண் விழும், அக் 

குழியின்கண்ணே வீழ்தலாலும், இஜ்ஜீவான்மாவிற்குப் பாம அக்க,த்தினடைவுண் 
டாம். ஹே ஜனகராஜாவே ! ஈனவின்கண்ணே இப்புருஷன் எந்தெந்த அப்பிரிய 

பதார்.த்தங்களாோ நோக்கிப் பயத்தையடைவனோ, கனவின்சண்ணும் isis ௮ப் 

பிரிய பதார்த்தங்களைகோக்கி இஜ்ஜீவான்மா பய தீதையடையும்; என்பன முதலாய் 

அரேகம் பிசகாமான துஷ்ட சொப்பனங்களைப் பாவகருமவயத்தால் இஜ்ஜீவா 

ன்மா யடையும். இத்துணை கூறியதால் பாவகருமத்சோடுகூடிய ௮வித்தையால் 

ஜனித்த அஷ்ட சொப்பன நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டது.
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இப்போது ௮வித்தையின் சொருபத்தைக் கூறும்பொருட்டு, முதலில் ௮வித் 

தையின் விரோதியாய வித்தையின் ஸ்வரூபத்தை நிருபிப்பாம் :-- ஹே உனக 

ராஜாவே. இந்தப் பிஹ்மமானது தேசகாலவஸ்அ பரிச்சேதமற்ற த, சர்வ ஜீவர் 
களின் ஆன்மரூபமாயது, ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாயது, சச்சிதாரர்த ஸ்வரூபமாய.து, 

௮ தவிதியரூபமாயது. இத்தகைய ௮்விதீய பிரஹ்மத் இன் விசேஷ ஸ்வரூபத்தைக் 
கரதலாமலகம் போல, ௮.திகாரி புருஷர்களின் சமீபத்தே யாது கொடுக்குமோ, 

௮ல்லத, இத்தகைய ௮ச்விதீயப் பிஹ்மத்தின் விசேவருபத்தை ௮இகாரிகளின் 
ஆன்மரூபமாய் ௭௮ ஒளிர்விக்குமோ, ௮தைச சாஸ் இரமுணர்ந்த பெரியோர் வித் 
தையென்பா், கருத்திதுவாம :--மகாவாக்யெத்தின் சரவணத்தால் உற்பன்னமாய 

ஜீவேற்வா ௮பேசத்தை விஷயஞ்செய்யும அந்தக்காண விருத்இயால் உபல௯ஷித 

சை தன்னியத்தை வித்தையென்பர். இகனால, வித்தையின் ஸ்வரூபம் நிரூபிக்கப் 

பட்டது. இனி ௮ர்தவித்தையால் நிவிருகஇக்கத்தக்க ௮வித்தையின் ஸ்வரூபத்தை 

நிரூபணஞ்செய்வாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே? ௮ந்த வித்தையின் வேருய பரிச் 
சின்ன அனான்மா, ௮சத்து ஜடதுக்கவடிவமாம். அதனைச் சாஸ்இசமுணர்ந்த புரு 

ஷர் ௮விச்தையென்பர், ௮ந்த ௮வித்தை ௮ஞ்ஞானத்திலும் வேறன்றாம் ; மற்றோ, 

HES ௮வித்தை அ௮ஞ்ஞானரூபமாம். இப்போது இபபொருளையே எல்லாருடைய 

௮னுபவத்தாலும் வெளிபபடையாக்குவாம :--ஹே ஜனகசாஜாவே / இவ்வாஈர்த 

ஸ்வரூப பசமான்மா உண்மையாய்ச சஜா தீயபேதம், விஜாதீயபேதம், ஸ்வகதபேத 

மென்னும் மூவகையாய பேதங்களற்றதாம். மனவாக்குகட்கு ௮விஷயமாம். ஸ்வப் 

பிரகாச சைதன்னியரூபமாம். இத்தகைய நிர்விகார ஆன்மா நானாரூபத்தை எங்ங 
னம் ௮டையும் ? இத்தகைய கிர்விகார சைதன்னிய பாமான்மாவினின்றும் ௮௪த்.து 

ஜடதுக்கரூப இவவுலகமானது எங்கனம் உற்பன்னமாகும்? என்னும் இவவகையாய 

வினாவை எவனேனும் ஒருவனை நோக மற்றொருவன் கேட்பானாயின், அவ்வினா 

வைக் கேட்டவன் தனது சித்தத்தின்்கண் யானறிரஈதிலேனென்லும் அனுபவத் 

சைச்செய்வன். ௮அவ்வலுபவத்தின் விஷயமாகிய ௮ஞ்ஞானமே ௮வித்தையின் ஸ்வ 

ரூபமாம்; இதனால், ௮வித்தையின் வடிவம் காண்பிக்கபபட்டது, இப்போது கன 

வன்கண் ௮ரந்த ௮வித்தையின் வெரிப்படைத்தன்மையை நிரூபணஞ்செய்வாம்:-- 

ஹே ஜனகராஜாவே ! இவ்வவித்தையின் மசிமைபால் இலஓஜீவான்மாக் கனவின்சண் 
சஸ்இரா இகளால் தன்னை வெட்டுப்பட்டதாயச் காணுர் அஷ்ட புருஷரின் வ௪சத்தை 

யடையும், சிங்க சர்ப்பா இகளைக் கண்டு பயத்தையடையும், ஒடும், பெருக்குழியின் 
கண்ணே விழும், ஸ்இரீ முதலிய பிரிய பதார் தீ தங்களின் வியோகத்தால் பசம அக் 

கத்தை யடையும், இவை முதலாக ௮ரேகவகையாய அக்கங்களை இஜ்ஜீவான்மா 

யடையும் ) இவை எல்லாம் ௮வித்தையினா2ல உண்டாம். இப்போது இப்பொரு 

ளையே வெளிப்படையாய்ச் காண்பிப்பாம் --ஹே ஜனகராஜாவே , சுருதிபகவதி 
யானவள் கனவின்கண் தேர்முதலிய சாவ பதார்த்தங்களின் ௮பாவச்தைக் கூறி 

யிருக்கெறனள். ஏனெனின், சுகதக்கங்களின் காரணமாய தேோ்முதலிய பதார்த் 

தங்கள் பெரியனவாம். கனவு உண்டாகும் ஹிருதய ஸ்கானமோ அ௮்இயந்தம் 
அற்புமாம், ௮வ்வற்ப தேசத்தின்கண்ணே பெரிய தேர்மு தலிய பதார் த்தங்களின்
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ஸ்திதி கூடுதல் சம்பகியா௫. ஈனவின்கண்ணே தேர்முதலிய பதாரீத்தங்களத 
உற்பத் திபின்சண்ணே, ரெடுந்தேசமும், நெடுக்காலமும், காஷ்டா இகளும், மற்றும் 
பிறபதார்.த்தங்களும் ஆய நானாவகையாய காரணங்களாம், ௮ச்காரணங்கட்கும் 
சுனவின்கண்ணே அ௮பாவமாம். ஆகையால், கனவின்கண்ணே அற்ப ஹிருதய 
சேசத்தே, ௮ற்பகாலத்தே உண்மையாய்ச் தேர்முதலிய பதார்த்தங்களின் உற் 
Webviedurs, கனவின்சண்ணே தோமுதலிய பதார்த்தங்கள் இன்றாகவே, 
துவற்றால் ஜனிச் ச சுகதுக்கங்களும் உண்மையாய்ச்சம்பவிய7,து, கனவின்சண்ணே 

சர்வ ஜீவர்கட்குர் தேர்மு கலிய பதார்த்தங்களின் ௮னுபவம் உண்டாகின்றது, 

புண்ணியபாவ வயத்தால் சுக.துக்ச வடைவுண்டாம். காரணமின்றிக் காரியத்தின் 
உற்பத் இ உண்டாகமாட்டா.து என்னும் வார்த்தையுஞ் சர்வ லோகர்களின் ௮னு 
பவசித்தமாம். கையால், சொப்பன பதார்த்தங்கட்கும் ஒரு காணத்தை ௮ங் 

தேரிக்கவேண்டும் ; லோகப்பிரசித்த தேசசாலாதி காரணங்களாலன்றி எப்பதார்த் 
தம் உற்பன்னமாமோ, அ௮ப்பதார்த்தஞ் சாக்ஷாத் மாயையின் காரியமேயாம், எங் 

கனம் யோக்யே சேசகாலாதி காரணத்தாலன்றி, ஆகாசத்இன்சண்ணே கந்தர்வ 
சகரர் தோற்று நிற்குமாதலின், ௮து சாக்ஷாத் மாயையின் காரியமேயாமோ, ௮ங் 
௩னங் கனவின்கண்ணும் உலகப் பிரசித்த தேசகாலாதி காரணங்களாலன்.றியே 
தேர்முதலிய பதார்த்தங்கள் உற்பன்னமாம். ௮கையால், ௮த்தேர்முதலிய பதார்த் 

தங்கள் சா௯்நாத் மாயையின் காரியமேயாம், ௮ம்மாயை ௮ஞ்ஞானரூப ௮வித் 

தையினலும் வேறன்றாம்; மற்றோ, ௮ம்மாயை அஞ்ஞான அ௮வித்தைவடிவமாம். 

இதனால் ௮விச்தை, அஞ்ஞானம், மாயை என்னும் மூன்றன் ௮பேதம் நிரூபிக்கப் 
பட்டது. இப்போது சக்தி யவித்தைகளின் ௮பேதத்தை நிரூபிப்டாம் :--ஹே 

ஜூன கராஜாவே.! கனவின்கண்ணே தேர்முகலிய உலகை உண்டாக்கும் கனாக் 

காண்பவனுடைய சக்தி யாதுளதோ, ௮து அவித்தையினும் வேறன்றும் ; 

மற்றோ, அச்சக்தியையே சாஸ் இரமுணர்ந்த பெரியே*தி௮லி திதையென்பர், 

அல்ல, வாதியானவன் ௮சசக்தியை அ௮வித்தையிலும் வேறாய் ௮ங்கேரிக்கன், 
௮/வவா இயின்பால் இது கேட்கவேண்டும், ௮வித்தையினும் வேராய ௮ந்தச் ௪க்இ 

யான எக்காரியஞ்செய்வஇற் சமர்த்தமாம். கருத்திதுவாம்:--௮ஈ.தச் சக்இயால் 

இரத ஜீவான்மா ஈனாப்பிபஞ்சத்தைத் தனது கனவின்கண்ணே கொண்டுவட 
அல்லது, ௮ர்தச் சக்தியால் இஜ்ஜீவான்மா வெளியே சென்று, ஈனாத்தேர் மு, 
பதார்.த்தங்களைச் காணுமா ? இவ்விரண்டு பகத் இன்கண் ஹும் ௮ச்சக்இக்கு ௮வி 

ததையினும் வேற்றுமை சித்தமாகமாட்டாது, ஏனெனின், நஈனவின்சண்ணே 
தாணிற்குச் சமானமாய் ௮த்தியந்தம் ஸ்தாலமாய ஒரு சர்ப்பத்தை ஒரு புருஷன் 
தனது காதன் சூக்ஷம அவாரத்தின்கண் நிலைபெறுத்.துவானாயின், ௮ப்புருஷன் 

மாயைவடிவ ௮வித்தையின் பலத்தினால் செய்வன், மாயைவடிவ ௮வித்தையி 
ஞல் அன்றி இத்தகைய பொருர்சாத காரியஞ் செய்வதஇன்கண் எப்புருஷனுஞ் 

சமர்த்தனாசான், அதுபோல, கனவின்௧கண்ணே அக்குஷ்ட மாத்தி பரிமாண 
இருதய ஆகாசத்தின்கண்ணே ஜடசேதனரூப சர்வபாயெ ஜகத்தையும் மாயை 

வடி.வ 'அவிச்தையினாலன்றி யாவன் நிலைபெறச் செய்வன் ; மற்றோ, மாயை 

வடிவ அ௮கித்தையின்சண்ணே இச்சகைய சாமர்த்தியமாம், ஆகையால், சனவின்
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சண்ணே பாகியப் பிரபஞ்சத்தையுள்ளே கொண்டுவரும் ௪க்இி மாயைவடிவ 
௮வித்தையினின்றும் வேறன்றாம். அல்லது, ஈனவின்கண்ணே எவனேனும் 

ஒரு- புருஷன் பூவுலன்சண்ணே இருந்துகொண்டு, சணமாத்.திசையில் சூரிய 
லோகத்தையடைந்து மீண்டும் பூவுலகக்தை யடைவனாபின், ௮வன் மாயைவடிவ 
வித்தையின் பல,த்தினாலே சூரியலோகத்தைக்கண்டு வருவன், மாயைவடிவ 
அ௮வித்தையினலைன்,றி, இச்தகைய பொருந்தாத காரியத்தை எவனுஞ்செய்ய முடி. 

யாது. அதுபோல, கனவின்சண் இச்சரீசத்தின்கண்ணே பிராணன் இருப்பு 

னும், இஜ்ஜீவனுக்குக் கணமாத்இரையில் வேறு தீவின்கண்ணே செல்கை உண் 

டாம். சணமாத்.இரையில் சுவர்க்க லோகத்தைக் கண்டு மீண்டும் இப்பூமியின் 
கண்ணே வருகையுண்டாம் ; என்பன முதலாக அகேகம் வகையான பொருர் 

தா.த காரியங்கள் உளவாம். ௮வை மாயைவடிவ ௮வித்தையினாலன்றி யுண்டா 
சாது) மற்றோ, மாயைவடிவ அ௮வித்தையின் வலுவினானே இத்தகைய பொருர் 
தாத காரியங்களை இஜ்ஜீவான்மா கனவின்௧கண்ணே செய்யும். ஆகையால், சன 
வைக் காண்பவனுடைய சக்தி மாயைவடிவ அவித்தையினின்றும் வேறன்றாம், 
இதனால், கனவின்கண்ணே ஜாகடரத்தின் பாகியபதார்.த.தங்களின் வருகை, ஜவான் 
மாவின் வெளிச்செல்கை என்லும் இரண்டு பக்ஷங்களையுர் தழுவி, ௮ச்சக்இயி 

னுக்கு ௮வித்தைவடிவத் தன்மையைச் சித்தஞ்செய்தாம். இப்போது, அவ்விரண்டு 
பக்ஷங்களையும் கண்டனஞ்செய்வாம். ஹே ஜனகராஜாவே !/ கனவின்கண்ணே' இக் 
கனாக்சாணும் புருஷன் தனது மாயாசக்தியின் மகிமையால், ஈனாப் பாயெபிரபஞ்ச 
ததை உள்ளே யிருக்குஞ் சித்தத்தின்சண்ணே சொண்டுவருகின்றனன். அல்ல, 
௮ம்மாயாசக்தியின் மகிமையால் இஜ்ஜீவான்மா வெளியேசென்று, ஈனாப்பதார்ச் 
தங்களைக்கண்டு வருன்றனன். என்னும் இரண்டு பிரக்கிரியையின்கண் ணும் ஒரு 

FAs (சமாணமுமின்றாம்) மற்றோ, சுருதிபசவதியோ சனவின்சண்ணே 

ஹிருதய தேசத்தினுள்ளே, தேர்முதலிய சம்பூரண ஜகத்தின் உற்பச்இியைக் 
கூறுனெறனள். ஆகையால், அவ்விரண்டு பிரக்சரியைகளும் ௪௬ விருசக்தமாம், 

னால், ௮வ்விசண்டு பிரக்ரிபையின் சண்ணும் சுர௬.இப் பிமாண Con gai 

எபிச்சப்பட்டது. இப்போது உலகரின் அனுபவத்தானும் அவ்விரண்டு பிரக் 

யைகசின்சண் விரோதத்தன்மையைக் காண்பிப்பாம் :--ஹே இனசராஜாவே | 

கனவின்கண்ணே இக்கனாக்காணும் புருஷன் மாயாசக்தியின் மகிமையால் ஒரு 

கால் ஈனாப்பொருள்களை உள் ஹிரு தய 'தெசத்தின்கண் கொண்டு செல்வனாயின், 

எந்த of புத்திசாஇ சேதனபதார்த்தங்களை இக்கனாக்காணும் புருஷன் சன 

வின்கண்ணே காண்டின்றனனோ, அவர்கள் ஈனவின்கண் ௮க்கனாச்சண்ட புருவ 
நோக்கி, ஹே அன்ப !/ இன்று கனவின்கண் தாங்கள் எங்களை ஹிருதய சேசுத்தின் 
கண்ணே கொண்டு சென்றிருர் இர்களல்லலாவென, ஏன் கூறுவதில்லை ? ௮ல்ல.அு, 
௮ச்கனாக்சண்ட புருஷன் ஈனவின்கண்ணே அவர்களை நேக்கி, தேம என் உயிர்க் 

கொப்பானவர்களே ! இன்று கனகின்சண்ணே யான் உங்களை ஹிருதய சேசக்இன் 
சண்ணே கொண்டு சென்றேனல்லவாவென, ஏன் கூ.றுவ௫இில்லை ? இவ்வகையாய 

வசனங்களை உலன்கண்ணே எவரும் கூ.றுவதஇன்றாம்) we Mui, Deiter acy



௬௨௮. ஸ்ரீ ஆச்மபுராணம். [வது 

சன்சன் எவரும் அங்சேரிப்பதுமின்றாம், ஆகையால், ஈனாப்பொருள் கனவில் 
வரும் என்னும் பிசச்ரியை எல்லாருடைய அனுபவத் இற்கும் விரோதமாம். ௮ல் 
ஐ) கனவின்கண்ணே இஜ்ஜீவான்மா வெளிப்போந்து ஈனாப்பொருள்சளைக் 
சர.னும் என்னும் இரண்டாவ.து பிரக்சரியையும் சம்பவியாது, ஏனெனின், கன 

வின்.சண்ணே இலஜ்ஜீவான்மா ஒருகால் வெளிப்போர்து பதார்த்தங்களைக் காணு 

மாயின், கனவின்சண்ணே இக்கனாக்கானும் புருஷன் எந்த ஸ்இரீ புத்இராஇ பர் 
துக்களைக் காண்டின்றனனோ, அவர்கள் ஈனவின்சண்ணே ௮வனை Cars, Cap 
அன்ப / இன்றிரவு தாங்கள் எங்களை விட்டின்சண்ணே கண்டீர்களன்றோவென, 

ஏன்கேட்பதில்லை,. அல்லது, அக்கனாக்சாணும் புருஷன் கனவின்சண் ௮வர்களை 
சோக், ஹே உயிர்க்கொப்பாயினோசே .! இன்றிரவு யான் உங்களுடைய விட் 

டி.ற்கு வர்தேனன்றோவென, ஏன் கூறுவதஇல்லை ? இவ்வித வசனத்தை உலூன் 
கண்ணே எவனும் எவனுக்குஞ் சொல்வதில்லை; சொல்லிலும், ௮ங்கேரிப்பது 

மில்லை. ஆகையால், கனவின்கண்ணே இஜ்ஜீவான்மா வெளிப்போந்து sey 

பொருள்களைக் காணும் என்னும் இரண்டாவது பிரக்கரியையும் உலகரனுபவ 

விருத்தமாம், அல்லது, எவ்வாதியானவன் கனவின்கண் வெளிப்பதார்த் தங்களை 
உள் ஹிருதய தேசத்தின்கண் வருவதாய் உடன்படுகன்றனனோ, அல்லது, கனாக் 
கானும் புருஷனை வெளிப்போவதாய் உடன்படுகன்றன£னோ, ௮வன்பாலிது சேட் 

சவேண்டும். கனாக்காணும் புருஷனுடைய ஹிருதய தேசத்இன்சண்ணே எம் 
மனைவி, மைந்தர் முதலிய சேதனபதார்த்தங்கள வருகன்றனவோ, ௮வை சன 

வின் சூக்ஷம சரீச விசிஷ்டமாய் வருகின்றனவா ? அல்லது, கனவின் ஸ்தூலசரீ ர 
விஷ்டமாய் வருகின்றனவா ? சுனவின்கண் இக்களாக்காஹும் புருஷன் வெளிப் 

போர்து கனவின் சூக்ஷாமசரீ॥ விரஷ்ட மனைவி, மைந்தராதி சேதனபதார்த் 
தங்களைக் காண்டுன்றனனா ? அல்லது, ஈனாவின் ஸ்தூலசரீர விசிஷ்ட மனைவி, மைர் 
த.சா.இி சேதனபதார்ததங்களைக காண்டுன்றனனா ? என்னும் இவ்விரண்டு பக்ஷங் 

களுள் கனவின் சூக்ஷாஈமசரீர விரிஷ்டமாய் அம்மனைவி, மைந்தராஇ சேதன 

பதார்த்தங்கள் கனாக்காணும் புருஷனுடைய ஹிருதய தேசத்தின்கண் வருகின் 
றன); அல்ல.து, ௮க்கனாக்காணும் புருஷன் வெளிபபோர்து கனவின் சூச்நாம 

சரீர விஷ்ட மனைவி, மைந்தரசாதி சேதன பதார்த்தங்களைக் காண்டுன்ற் 
என்னும் முதற் பக்ச்தை வா.இயானவன் ௮ங்கேரிக்கன், ௮து சம்பவிய 

ஏனெனின், எக்காலத்தே இக்கனாக்காணும் புருவன் கனவை யடைஏன்றனனோ, 

அக்காலத்தே ஒருகால் ௮ம்மனைவி, மைநதராதி பர்.துக்கட்கும் கனவின் ௮டைவு 

உண்டாகுமாயின், வாதியின் கூற்றுச் சம்பவிக்கும், ஆனால், கனவின்கண் இக் 

கனாக்காணும் புருஷன் எம் மனைவி, மைந்தா பந்.துக்களைக் சாண்கின்றனனோ, 

அவர்கள் ௮க்கால் கனவையே யடைந்திருப்பார்கள் என்னும் நியமத்தை உல௫ன் 
கண்ணே கண்ட இல்லை. மற்றோ, எந்த மனைவி, மைந்தரா.இி பர்.துக்களை இக்கனாக் 
காணும் புருஷன் கனவின்கண்ணே காண்கின்றனனோ, ௮வர்களுள் இலர் ௮க்கால் 

ஈனவை யடைஇருப்பர், லர் துயிலை யடைந்திருப்பர், லர் கனவையும் ௮டைசர் 

இருப்பர் ; கியமமாய் ௮வர் யாவருக்கும் ஏககாலத்தே கனவுண்டாகமாட்டா து. 
ஆகையால், கனவின் சூ௯நமசரீர விசிஷ்ட மனைவி, மைர்தசாஇ சேதனபதார்த் 

       



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ப உப நிட அல்கு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம், 523 

தங்களை இக்கனாக்கானும் புருஷன் கனவின்கண்ணே வெளியேசென்று சாண்டன்ற்' 
னன்) அல்ல, அவற்றை இருதயதேசத்தின்கண்ணே கொணர்ந்து காண்னெற 

னன் என்னும் முதற் பக்ஷஞ் சம்பவியா,௮. அல்ல, நனவின் ஸ்.தூலசரீர கீிஷ்ட 
மனைவி, மைந்தரா இசேதனபதார்த்தங்களை இக்கனாக்காணும் புருவன்வெளிப்போ 

ந்து காண்டுன்றனன்); ௮ல்லது ௮ம்மனைவி, மைந்தராதி சேதன பதார்த்தங்கள் கனாக் 
கரண்பவனுடைய ஹிருதய தேசத்தின்கண்ணே வருகின்றன என்லும் இண்டா 

வதபக்ஷத்தைவா தியானவன் உடன்படின் ௮துவுஞ் சம்பவியா அ. ஏனெனின், கன 

வின்கண்ணே எக்கனாக்காணும் புருஷன் ஹிருதய தேசத்தின் உள்ளேலும், வெளி 
யிற் சென்றேலும் எம் மனைவி, மைநதராதி சேதனபதார்த்தங்களைக் காண்பனோ, 

அக்கனாக்காணும் புரூரனே ஈனவவஸ்தையை யடைந்து அவர்களைக் சாண்பன், 
ஆனால், ஈனவின்சண்ணே எக்தப் பூவணாடி விசேஷணங்களோடுகூடி மனைவி, 
மைர்தராஇ சேதனபதார்த்தங்ககாக காண்பனோ, ௮ந்தவாறே கனவின்கண்ணே 

காணான் ) மறறோ, ஈனவினும் விலக்ஷணமாயே கனவின்கண்ணே காண்பன், ஆகை 

யால், ஈனவின் ஸ்தூலசரீர விசஷ்ட மனைவி, மைந்தரா இ உறவினர்களின் தரிசனம் 

கனவின்சண்ணேயுண்டாம் என்னும் இரண்டாவது பக்£முஞ் சம்பவியாது, ௮ல் 

og), கனவின்கண்ணே இக்கனாக்கானும் புருஷன் கனவின் சூக்ஷம சரீர 
விட மனைவி, மைர்தராஇ சேதனபசார்த்தங்களைத் தனஅ௮ ஹிருதய தேசத்இன் 

கண்ணே காண்பன், அல்லது, வெளியே சென்று காண்பன். என்வும் முதற் 

பக்த்தன்சண் இவ்விரண்டாவது தூஷணமுஞ சம்பவிக்கும், ஏனெனின், எக் 
கால் தேவதத்தன் என்பவளுக்கு யஞ்ஞதத்தன் என்பவலனுடைய தரிசனக் சன 

வின்சண்ணே உண்டாயதோ, ௮ககால் யஞ்ஞதத்தன் என்பவளுக்குக் தெய்வ 

யோகத்தால் கனவின்கண்ணே தேவதத்தன் என்பவலுடைய தரிசனம் உண்டாகு 

மாயின், ஈனவையடைந்தபின் அவரிருவருக்கும் பாஸ்பரம், ஹே யஞ்ஞதத்த! 
இரவின்சகண்ணே நீ எனது ஹிருதபதேசத்தின்கண்ணே வச்தாய் எனவும், ஹே 

தேவதத்த ! இவவார்த்தை நீ பொய்யாகக் கூறுகின்றளை, இசவின்சண் நீ எனது 

ஹிருதய்தேசத்தின்கண்ணே வாதாய் எனவும விவாகம் உண்டாகவேண்டும். இவ 

யாயவிவா தத்தைஉல௫ல் எவரும் செய்வ இல்லை. ஆகையால்,சனவின்கண்ணே 

இ. சனாக்காணும் புருஷனுடைய ஹிருதயதேசத்இன்சகண்ணே வருகின் 

ற; அல்ல, கனாக்காணும் புருஷன் சேகத்தினின்றும் வெளியேசென்ு, ஈனாப் 
பதார்த்தத்தைப் பார்க்கன்றனன் என்னும் இவ்விருவகையாய பிரச்சிரியைகளும், 

FR இப்பிசமாணத்திற்கும், உலகரின் ௮னுபவத்திற்கும் முசண்பட்டனவாம், 

ஆகையால், இவ்விரு பிரக்கரியைகளும் பரித்தயொகஞ் செய்யத தக்கனவாம். 

சங்கை :---0ே ஹ் பகவன் t ௮வ்விரு பிரக்சரியைகளையும் பரி தீ. தியாகஞ்செய்.து, 

வேறு எப்பிரக்ரியையை யான் ௮ங்கேரித் தல்வேண்டும், 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே! கனவின்கண்ணே இக்கனாக்கானும்'புரு 

ஆன் தனது ஹிருதயசேசத்தின்சண்ணே எத்.துணை மனைவி, மைர்தரசாதி சேசன 

பதார்த்தங்களைக் காண்டுன்றனனோ, எத்துணை த் தேர் முதலிய அசேதன பதார்த் 

தங்களைக் சான்சன்றனனோ, அவை யாவும் சனாக்கானும் புருவ. லூடைய மாயா 

   



Sea ஸ்ரீ ஆச்மபுசாண ம், (ஆவது 

சக்.இிறிஞல் உடம்பினுள்ளே உற்புன்னசாகும். இக்சாணத்தானே ஈருக்கனுப் 
புசொர்த்தங்கள் மாயாமயல்களாம் என்னும் பிரக்சிரியை சுருதிப்பிரமாணத்தாற் 

சிதிசமாம் , உலகா ௮லுபவத்திற்கும் முண்படாததாம், ஆகையால், இப்பிசக் 
இரியையே சர்வ வா.இசட்கும் ௮ங்கேரிக்க யோக்கெமாம், 

இப்போது, கனாப்பொருள்களிடத்தே மாயாமயத்தன்மையை வெளிப்படுத 
தம்பொருட்டு, முதலில் கனுப்பொருள்களிடத்தே யோக்யெ சேசகாலாதி சார 
ணங்களின் ௮பாவத்தைக் காண்பிப்பாம்:--ஹே ஜனகராஜாவே.! கனவின் 

கண்ணே இக்கனாக்கானும் புருஷன் ஒருகால் வேறு தேசத்தின்௧ண் இசாநின்ற 
அசசனுடைய பெரிய ௮ாரண்மனையைத் தனது ௮ற்பமாய குடிசையின்சண்ணே 
சாண்டின்றனன். ஆயிரம் 'யோஜனை யளவு விஸ்தாரமூடையதும், ௮ரேகம் கல் 
லோலங்களால் சோபிக்கபபெற்றதம் ஆய பெருங்கடலை ஒருகால் இக்கனாக்கானும் 

புருஷன் தனது விட்டின் வாயிலிற் காண்பன். இலக்ஷம் யோஜனை ௮ளவையுடைய 
அம், கங்கை முதலிய சர்வ ஈதஇிகளின் பஇபும் ஆயெ மிகவும் ஆழ்ர்த சமுத்திரத்தை 
ஒருகால் இக்கனாக்காணும் புருஷன் குளப்படி. நீர் மாத்தெமென வெண்ணி இம் 

மனுஷசரீ சங்கொண்டே தாண்டுவன், ஒருகால் இக்கனாக்காணும் புருஷன் ௮க் 

கடலின் ௮க்கரையிற் சென்று, ஸ்ரீ பகவானாகிய நாசம்ஹம் வாசஞ்செய்யும் 

ஸ். சானமாகயெ நீலபர்வதத்தைக் காண்பன், ஒருகால் ஸ்ரீ காசியின்கண்ணே இர 
வில் துயிலாநின்ற இக்கனாக்காணும் புருஷன் குருக்ஷேத்இரத்தின்௧கண் சூரிய 

இரசண த்தைக் காண்பன் ; என்பன முதலாக அ௮ரேகம் வகையான பொய்ப் பதார் 

த்தங்களை இக்கனாக்காணும் புருஷன் கனவின்சண்ணே காண்பன், கையால், 
இப்பொருள் ௪த்தமாம் :--கனாக்காணும் புருவனுடைய சரீரமே முதலாக எத் 
அணைச் சுக.துக்கங்களைக் கொடுக்கும் உடசே.தன பதார்த்தங்கள் உளவோ, அவை 
யாவும் மாயாமயமேயாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன்! மாயாமயமாய கனாப்பொருள்களின் உபாதான 
சாரணமும் ஆசிரயமும் யாதாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே ! 4: விஹிவவ.4௨2க,த.37”” (பொ-ள்) 
கனாக்சாணும் புருஷனே கனாப்பொருள்களின் கர்த்தாவாம் என்லும் இசசு௬இ 

ன துமாயாவிசிஷ்ட கனாக்காணும் புருஷனையே கனவிற்றோற்றும் எல்லாப்பொ 

களின் காத. காவாய்க் கூறியிருக்கன்றது, அசையால், மாயாமயக் கனாப்பொருஎ 

சட்கு மாயாவிசிஷ்ட கனாக்கானும் புருஷனே உபாதான காரணமும் ஆசெயயு 
மாவன், இவ்வகையாய சித்தார்தம் சு௬இப் பிரமாணத்தாலும், யுத் திசளானுப 
சித்தமாம். ஆகையால், கனவின்கண்ணே ஈனுபபிரபஞ்சம் உள்ளே வரும், ௮6 
லத், கனாக்காணும் புருஷன் வெளியேசென் து நனாப்பிபஞ்ச தைக் காண்பன், 
என்னும் இருவசையாய வா.இகளின் பிரக்ரியைகள் பயனற்றனவாம், ஆகை 
பால், ஹே ஜனகசாஜாவே ! கனாப்பிரபஞ்ச,த்இன் உற்பத்தி, ஸ், இலயங்களைச் 
செய்யும்) கனாக்காணும் புருவனுடைய அஞ்ஞான த்தையே நூலுணர்ச்2 பெரி 
யோர் மாயையென்லும் சப்சத்தாலும், அவிச்தையென்னுஞ் FUSE ST SID KOH 

சித்பர், [ஹே nersrrQrCa! eomerm sender som Qin iqpepsn sf gon தயினால்



ஆத்தியாலம்.] யஜுர்வேதத்இின் பிருககாரண்ய உப திட ௬௨௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 6 IS 

ஜடசேதன ரூபஜகத்தைக் காண்டன்றனனோ, ௮ங்கனம் ஈனவின்கண்ணும் இவ் 

வான்மா ௮வித்தையினானே உட சைதன்பருப ஜசத்தைக் காண்னெறது. ஆகை 

யால், ஈனவின்கண் ணேயும், சனவின்கண்ணேயுங் சாண்போன் வடிவமாய் ஆன் 

மாவிற்கும் பேதமின்றாம். காண்பொருள் வடி.வமாய் ௮னான்ம பதார்த்தங்கட்கும் 

பேதமின்றாம். ஆகையால், நனவின்கண் ணுங் கனவின்கண்ணுஞ் சிறிதுமாத்திரை 
யும் விலக்ஷண ததன்மை இன்றாம் ; மற்2ர இரண்டுஞ்சமானமாம். இது கூறியதால் 

இப்பொருள் சித்தமாயது :--உண்மையாய்ப் பயதுக்கங்களற்ற ௮.த்விதீய தன் 

மாவானது ஈனவின்கண்ணேயுங் கனவின்கண்ணேயுர் துக்கத்தையும், பயத்தை 

யு தன்பால் அங்கேரித்தல் ௮வித்தையிஞனேயாம். இத்துணையால், கனவின் 
சண்ணே பேததரிசன ரூபகாரிய வாயிலாய் ௮வித்தையின் ஸ்வரூபத்தை கிரூ 
பணஞ்செய்தாம். இப்போது எவ்வான்மாவின் சொரூபத்தை மறைத்துக் 
கொண்டு ௮வித்தையானது முற்கூறிய கானாவகையாய கூடாதகாரியங்களையுஞ் 

செய்யுமோ, ௮வ்வான்மாவின் ஸ்வரூபத்தைத் துயிலின்௧ண் நிரூபணஞ்செய் 
வாம்: (ஹே ஜனகராஜாவே ! இஜ்ஜீவான்மா நாடிரூப மார்க்கத்தால் கனவை 

யடையுந் துயிலையடையும். இபபொருளை முன்னர் யாம் நின்பொருட்டுக் கூறி 

னேம். அவற்றுள், நாடிரூப மாக்கத்தால் அடைவதற்குத் தகுதியாய கனவின் 

விஸ்தாசத்தை இதுகாறும் யாம் நின்பொருட்டுக் கூறினேம். இப்போது ௮௪ 

சாடிரூப மார்க்கத்தால் இவ்வான்மா எந்தச் சம்பிரசாதமெனப் பெயரிய துயிலை 

யடையுமோ, ௮த்துயிலின் வடிவத்தை யாம் நின்பொருட்டுக் கூறுவாம், நி 
ஏகரக்செ மனமுடையவஞாய்க் கேட்குதி, ஹே ஜனகராஜாவே? *புரீதத்” என் 
னும் சாடியாற் எற்றப்பட்ட ஹிருதய காசத்தின்கண் ௮வவிர் ரூப தன்மா 
நாடி ரூப மார்க்கத்தால் செல்லும், ௮வ்வான்மா தனது ஸ்வரூபபூதமா யிரா 

நின்ற ஸ்வப்பிரகாச போதகத்தால் தானே போதத்தையடையும். இக்காரணத் 

தால் ௬ருதி பகவதியானவள் அவ்விந்தரூப ஆன்மாவைச் * தேவசப்தத்தால் * 
கூறினள். இவவான்மா வேறு பிரகாசத்தை யபேக்ஷித்தலைப் பரித்திபாகஞ் 

செய்து, தனது ஸ்வயஞ்ஜோதிரூபத்தால் ஒளிராநிற்கும், இக்காணத்தானே 

இபகவதியானவள் ௮வ்வான்மாவை : ராஜசப்தத்தாற் * கூறினள். ௮.த். தகைய 

சிமான்மா அர்காடிரூப மார்க்கத்தால் துயிலையடையும். ௮த்துயிலின்சண்ணே 

மனமே முதலாக எத்துணை ஈனாக் களப் பதார்த்தங்களுளவோ, ௮வை யாவும் 

இலயபாவத்தை யடையும், அர்தகா.சத்தைப்போல ஆவரணஞ் செய்யாகிற்கும் 
அஞ்ஞானமுர் துயிலின்கண்ணே வெளிப்படையாய்த் தோற்றமாட்டாது. gu 
லின்சண்ணே அஞ்ஞானத்தை விஷயஞ்செய்யும்) ௮ங்கனமே சுகக்தை விஷபஞ் 

செய்யும் அஞ்ஞான தத்தின் விருத்தியைச் சத்தாந்தத்தின்கன்னே அல்சோச் 
செய்யப்பட்ளெத. ஆயினும், ௮ந்த அஞ்ஞான த்தின் சூ-ஷஈம விருத்தியின்கண் 
வெளிப்படையாய் ௮ஞ்ஞானத்தின் தோற்றம் உண்டாகமாட்டாத; மற்றோ, 

ஈனாக் சனாக்களிடத்தே யான் ௮ஞ்ஞானியாயிருக்கன்றேன் என்பதாய அர்க் 

சரண விருத்இயின்சுண் வெளிப்படையாய் அஞ்ஞான த்இன் தோரற்றமுண்டாம், 
ஆகையால், அயிலின்கன்ணே அஞ்ஞான த்தின் வெளிப்படையாய சோற்றமுண் 
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டாசகாடடாது. A Dever துயில் அவஸ்தையை இஜ்ஜீவான்மா சாடிரூப மார்க் 

கத்தல் அடையும், அவ்லிருசகய ஆகாசத்தின்கன்ணே இராரின்ற சத்திய 
ஸ்வரூபமாய பாமான்மர்வோடு இஜ்ஜீவான்மா ௮பேதபாவத்ைை யடையும்போது, 

இஜ்ஜீவான்மா முக்த புருஷனுக்குச் சமானமாம், ஏனெனின், எப்புரூஷன் சர்வ 
RESO Bylo ஆன்மரூபமாய் ௮றி௫ன்றனனோ,௮ப்புருஷன் சாஸ் தாத் தின்கண்ணே 

முக்தனெனப் புகலப்பெற்றுளான். இவ்வகையாய முக்த புருஷனுடைய இலக் 

கணர் துயிலும் ஜீவான்மாவின்சண்ணும் பொருர்அம். ஏனெனின், சம்பூரண 

ஜகத்இற்கும் ஆன்மவடிவமாய பாமான்மாவோடு ௮பேச பாவத்தையடைந்து, 

இஜ்ஜீவான்மாவுஞ் சர்வ ஜகத்தையும் தன்மரூபமாயறியம், ஆகையால், அயிலை 
யடைந்த இல்ஜீவான்மா முக்தபுருஷனுக்குச் சமானமேயாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் /? துயிலையடைரந்த இஜ்ஜீவான்மாவிற்கு முக்த புருஷ. 
சமானத்தன்மை சம்பவியாது. ஏனெனின், முக்தபுருஷனுக்கு ஞானரூப அக்கினி 
யால் அஞ்ஞானமும், ௮ஞ்ஞானகாரியப் பிரபஞ்சமும் ஈஷ்டமடைர்தேபோயிருக் 

கும்) துயிலும் ஜீவனுக்கோ காரியப் பிரபஞ்சம் நீங்கியிருப்பினுங் காரணருப 
அஞ்ஞானம் நீங்கமாட்டாதாம், ஆகையால், துயிலும் ஜீவான்மாவிற்கு முக்க 

புருஷனோடு சமானத்தன்மை சம்பவியாது, 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே! (முக்த புருஷனுக்குர் அயிலும் புருஷ 
னுக்கும் எல்லா ௮ம்சத்தானுஞ் சமானத்தன்மையை யாம் HHS aris Revd ; 
மற்றோ, சர்வ அக்கங்களற்ற பூம (பிரஹ்ம) சுசத்தின்சண் முக்த புருஷனுடைய 
ஸ்இதியுண்டாவதேபோலச் சர்வ துக்கங்களுமற்ற பிரஹ்மாஈர்தச்தின்சண்ணே 

அயிலும் புருஷனுக்கும் ஸ்திதியண்டாம், இத்துணை யம்சத்தைக் கவர்ந்தே அயி 

ஓம்புருஷனை முக்தபுருஷ சமானமாய் யாம் கூறினோம். ஹே மைந்த / இத்துனை 

யால் யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் இவ்வர்த் த்ைத உணர்வித்தனர். துயிலின்கண்ணே 

ஆன்மா இருர்தபோதினும், ஆண்டு சர்வகாரியப் பிரபஞ்சத்தின் ௮பாவமாம், 
இக்காரணத்தானே அக்காரியப் பிரபஞ்சம் ,தன் மாவின் இயற்கையன்றாம், காரி 
யப் பிரபஞ்சம் ஆன்மாவின் இயற்கையாயிருப்பின், துயிலின்கண்ணும் ஆன் 
மாவின் சச்தொரர்த இயற்கையைப்போன்றே வுக்காரியப் பிரபஞ்சமும் oe 
வின்சண்ணே பிரதீஇயாகலாம். geno, g8GersenConr srfu Gauges Ber 
பிரதிதியுண்டாவஇன்றாம். ஆகையால், ௮க்காரியப் பிரபஞ்சம் ஆன்மாவின் இயற் 

கையன்ரும். இவ்வண்ணம் முக்தியின்கண்ணே ஆன்மா விருர்தபோதிலுங் கார 
ணரூப ௮ஞ்ஞானமிருக்கமாட்டானு. ஆதலின், கா.ரண அஞ்ஞானமும் ஆன்மா 
வின் இயற்கையன்றாம். காரண அ௮ஞ்ஞானமானது ஆன்மாவின் இயற்கையாயிருப் 
பின், முத்தியின்சண்ணே சச்சிதாரர்தாஇி ஆன்மாவின் இயற்கை பிரதஇயாவ 
தேபோலக் காரண அஞ்ஞானமும் பிரதிதியாகவேண்டும். ஆனால், முக்இயவலஸ் 
கையின்கண் ௮.றிஞர்கட்குக் சாரண அஞ்ஞானம் பிரிதி.தியாவதஇின்றாம். ஆசை 

' யால், ௮க்காண அஞ்ஞானமும் ஆன்மாவின் இயற்கையன்றாம். ஹே ஜனக 
சாஜாவே? முக்த புருஷர்களா லர் அபிலும் புருஷர்களாலும் அடையச் தகுதி 

யாயு ஸ்வப்பிரசாச ஆரர்.தஸ்வருப பாமான்மா சுவர்க்காஇ சர்வ ௮னான்ம லோகம் 

  

  



அந்சிகாய்] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபதிட wank 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 523 

களினும் மேலாயதாம், இக்காரணத்தானே சுருதிபசவ தியானவள் அந்தப் பர் 
மான்மாவைப் (பரமலோகம்' என்னும் காமத்தாற் கூறினள். 

இப்போ து லோ சசப்தத்தின் ௮ாத்தத்தை நிரூபிப்பாம் ஹே இனச் 

சாஜாவே ! குரு சாஸ்திர உபதேசத்தால் ௮ இகாரியானவன் எப்பதார்த்தத்தை 
௮றிவனோ, அப்பதார்த்தம் லோகமெனப்படும், இவவசையாய லோசசப்தத் 
தின் பொருள் ஆரர்தஸ்வரூப ஆன்மாவின்கண்ணே பொருர்தும். ஏனெனின், 

விஷயவாசனையற்ற உத்தம அ௮.திகாரியானவன், இப்பிறப்பில் குரு சாஸ்தர உப 

தேசத்தால் அாந்தஸ்வரூப ஆன்மாவை யறிவன். உபாசகனானவன் பிரஹ்ம 
லோகச்தின்சண்ணே சென்று அவ்வாநர்தஸ்வரூப ஆன்மாவை யறிவன். ஆகை 

யால், ௮வ்வாரர்தஸ்வரூப ஆன்மாவே பரமலோகமாம். அதனினும் வேருய் 
எத்துணேச் சுவர்க்க முதலியன விருக்ன்றனவோ, ௮வை பொய்வடி.வினவாம். 

ஆகையால், ௮வ்வுலகங்களைக் குரு சாஸ்திம் போதியாது. ஹே ஜனகராஜாவே? 
அ௮வ்வாநந்தஸ்வரூப பாரமான்மா, ஜாதி, குணம், இரியை, சம்பர்தம் என்பனவாஇ 

சர்வ தருமங்களும் ௮ற்றதாம். அசையால், வேதத்இன் சாயத்இரி முதலிய சர் 
தங்கட்கு ௮ப்பசமான்மா விஷயமன்றாம். இக்காரணத்தால் சருஇபசவதியான 
வள் அ௮வ்வாநந்தஸ்வரூப பாமான்மாவை * அதிச்சந்தம்” என்னும் சாமத்தாற் 
கூறினள். ஹே ஜனகராஜாவே! ௮வ்வாசந்தஸ்வரூப பரமான்மாவின்கண்ணே 
பூத பலிஷ்யத் வர்த்தமானமென்னும் முக்காலத்தின்கண்ணே பாவ கருமங்களின் 

சம்பந்தமின்றாம். இச்சாரணத்தால் சுருதிபசவதியானவள் ௮வவாரர்த ஸ்வரூப 
பசமான்மாவை (4 அபஹதபாப்மா” என்னும் நாமத்தால் கூறியிருக்க்றனள். 
ஹே ஜனகராஜாவே.! அயிலின்கண்ணே இசாகின்ற நார் தஸ்வருப பசமான்மா 

சர்வ பேதமுமற்றதாம். ஆதலின், ௮ப்பாமான்மாவின்கண்ணே சிறிது மாத்திரை 
யும் ஆண்டுப் பயமின்றாம். இக்காணத்தானே சுருதபகவஇயானவள் அரதப் 

பசமான்மாவை : அபயம்? என்லும் நாமத்தாற் கூறினள். ஹே ஜனக ராஜாவே! 
அயிலின்கண்ணே இராநின்ற பாமான்மாவிற்குப் பயமுண்டாகமாட்டாது என் 

பதன்கண்ணே காரணமிதுவாம் :--பேத ஞானத்தானே ஜீவர்கட்குப் பயமுண் 
டாம். அந்தப் பேதஞானரூப பயத்தின் காரணர் அயிலின்கண்ணே இன்றாம். 
ஆகையால், அயிலின்கண்ணே பயரூப காரியமும் உற்பத்தியாகமாட்டாது, ஆண் 

டுச் சரூதி தி. சியா. வய வதி? (பொ-ள்,) இரண்டாவ பதார்த்தத்தானே 
ஜீவர்கட்குப் பயப்பிராப்தி உண்டாகின்றது. ஹே ஜனகராஜாவே! தன்னிலும் 

வேறாய் எப்பதார்த்தம் பயசாணமாமோ, அப்பதார்த்தமும் ஸ்வருபமாயப் பய 
காசணமாகமாட்டாது; மற்றோ, அக்ககாரணருபமாய் அறியப்பட்ட பதார்ச்சம் 

பயசாரணமாம், அக்சகாரணருபமாய் ௮றியப்பட்ட சிங்சசர்ப்பாஇ பதார்த்தங்கள் 
உலகருக்குப் பயத்தை யடைவிப்பதேபோலும் ; ஆகையால், அக்சமே பயகாண 
மாம், ௮்தப் பயசாரணமாய துக்கம் ஸ்வப்பிரகாச பரமான்மாவின்சண்ணே 

இன்றாம். ஆசையால், அுக்கரூப கா.ரணமின்றாகவே ௮ர்தப் பசமான்மாவின் 

சண்ணே பயத்தின் ௮டைவுண்டாசமாட்டான. ஹே ஜனகராஜாவே ! அயிலின் 
கண்ணே அுச்சமின்றாம் என்பதன்சண் இது காரணமாம் :--உலஏன்சண்ணே



Siri wih} வரி த்மபுசாணம், (noes 

சேகசாரி ஜீவர்கட்கு உண்டார் அக்கமானது, அப்பிரிய பதார்த் தத்தன் கிசேஷ 

ஞானத்தால் உண்டாம். ஈனவின்கண்ணே டிங்கசர்ப்பாஇ ont user sem 

களின் ஞானத்தால் ஜீவர்சட்குச் துக்க அடைவு உண்டாவதேபோலஓும். ஆகை 

யால், ௮ப்பிரிய பதார்த்தங்களின் விசேஷ ஞானம் ஜீவர்களின் அக்க காரண 

மெனச் சிச்தமாம். ௮ர்த வி?சஷஞானர் அயிலின்சண்ணே இன்றாம். ஆகையால், 

விச ஞானரூபகாசண மின்றாகவே காரியரூப துக்கமும், ஆண்டுப் பாமான்மா 

வின்கண்ணே சும்பவியாத. இப்போது, இப்பொருளையே உலகப்பிரசித்த இருஷ் 

டாந்தத் தால் நிரூபணஞ்செய்வாம் :--ஹே ஜனக.ராஜாவே ! உலஏன்கண்ணே ௮த் 

இயர்சம் பிரியமாய ஸ்.இரீயால் ஆலிங்சனஞ்செய்யப்பட்,. காமியானவன், ௮க் 

கால் சம்பூரண விசேஷ ஞானமற்றவனாவன், ஏனெனின், ௮க்கால் ௮க்காமியான 

வன் தன புத்திரா பாகிய பதார்த்தங்களையும் ௮றியான், ௮க்கனமே, உட் பதா 
ர்த்தங்களையும் ௮றியான். அங்கமே, தன்னையுக் தனது பிரியமாய ஸ்இரீயையும் 

் விசேஷமாய் அறியான். ௮க்கால் சர்வ துக்கங்களின் ௮பாவம் எங்கனம் உனக் 

கும் மற்றையருக்கும் ௮னுபவ சித்தமாயிருக்கின்றதோ, ௮ங்கனர் அயில் ௮வஸ் 
தையின்சண் ணும், ஸ்வப்பிகாச பரமான்மாவோடு ௮பேத பாவத்தை படை 
இஜ்ஜீவான்மா சம்பூரண விசேஷ ஞானமற்றதாம். ஏனெனின், ௮க்கால் இஜ் 

ஜீவான்மா வெளியில் இராரின்ற பூதபெளதிக பதார்த்தங்களையும் ௮றியமாட் 
டாத. அ௮௱்ஈனமே, உள்ளிசாகின்ற இரதிரியாதி பதார்த்தங்களையும் ௮றியமாட் 
டாது, ௮ங்கனமே, அயிலின்சண் இசாரகின்ற மாயைவடிவ அஞ்ஞான த்தையும் 

அமியமாட்டாது. அ௮ங்கனமே, இர்தசாணியோடுகூட ௮வ்வான்மரூப இர் இரன் 
ஹிருதய ஆகாசத்தை யடைந்து TEESE SMS யடைவனோ, அச்சுகத்தையும் 

விசேஷமாய் அறியான் என்பன முதலாக சர்வ விசேஷ ஞானங்களின் அ௮பாவம் 

சுழுப்தியின்கண்ணே உண்டாம். இக்காரணத்தால் ஆண்டுச் றிதுமாத்இரையுர் 
அக்கத்தின் ௮டைவு ஜீவர்கட்கு உண்டாகமாட்டாது, ஹே ஜனகராஜாவே ! அயி 
லின்சண்ணேயும், முக்தியின்கண்ணேயும் ௮டைய யோக்கயமாய ஆரந்தஸ்வரூப 

பரமான்மாவே சர்வ ஜகத்தன் உபாதான காரணமாம். உலின்சண்ணே உபா 
தான காரணத்தின் ௮டைவால, அதன் காரியத்தின் ௮டைவும் ௮அவ௫ியமுண்டாம், 

எல்கனஞ் சுவர்ணமானஅ அ௮டையப்பெறுமாயின், ௮தன் காரியமாய குண்டலாஇ 

ூஷணங்களும் ௮வசியம் ௮டையப்பெறுமோ, ௮ங்௩னஞ் சர்வ ஐகத்தின் உபா 

தரன காரணமாய பாமான்மா அடையப்பெறின், சம்பூரண புத்திசனாதி பதார்த் 

தங்களும் ௮டையப்பெற்றனவேயாம், இக்காசணத்தால் சுருதி பசவதியானவள் 
அந்தப் பராமான்மாவை ' ஆப்தகாமன் * என்னும் சாமத்தாற் கூறினள். ஹே ஜனக 
சாஜாவே ! எங்கனஞ் ச்வர்ணத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து, குண்டலாதி பூஷணங் 
கள் இருச்சமாட்டாவோ, ௮ங்கனம் தார் தீஸ்வரூப பசமான்மாவைப் பரித்தி 

யாகஞ்செய்து, இஜ்ஜீவா்கட்குத் தனபுத்திசாதி ௮னான்ம பதார்.த்தங்களிடத்தே 

இச்சை யுண்டாகமாட்டாது) மற்றோ, ஆரார் தஸ்வருப ஆன்மாவின்கண்ணே சர்வ 

Sar கட்கும் இச்சை உண்டாரும், இச்காரணத்தானே சுருதிபகவதியானவள் 
அர்தப் பாமான்மாவை ! ஆன்மகாமன் ? என்னும் சாமத்தாற் கூறினள். ஹே ஜனக 
சாவே ! உண்மையாய் ஆசாய்ர்து பார்க்னோ, ஆன்மாகின்கண்ணே இச்சை
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சம்பவியா,அ. ஏனெனின், இவ்வுலன்சண்ணே எப்பொருள் ஜீவர்கட்குக் கடைத் 
திருக்சமாட்டாதோ, ௮ப்பொருளின்கண் ஜீவர்கட்கு இச்சையுண்டாம். அடைந் 

இருக்கும் பொருளின்சண் எஜ்ஜீவர்கட்கும் இச்சை உண்டாகமாட்டாது. இவ் 
வாரர்தஸ்வரூப பாமான்மா சர்வ ஜீவர்சட்கும் ஆன்மவடிலமாம். ஆதலின், யாவ 
ருக்கும் எப்போதுமே அடைந்திருக்கப்பட்டதாம், அந்த நித்இயப் பிசாப்தமாய 
பசமான்மாவின்கண்ணே இச்சை சம்பவியாது, இக்காரணத்தால் Buss 
யானவள் அந்தப் பாமான்மாவை ( அகாமன் ' என்னும் காமத்தாற் கூறினள். ஹே 

ஜனகசாஜாவே! சர்வ துக்கங்கட்குங் காரணமான இச்சையானது எப்புருஷ 
னிடத்தே உண்டாமோ, ௮ப்புருஷனிடத்தே ௮வவிச்சையால் சோகாதி விசம் 
உற்பன்னமாம். எப்புருஷனிடச்தே எப்பதார்த்தத்தின் இச்சையும் இன்றாமோ, 

௮ப்புருஷனிடத்தே சோகா இ விசாரமும் உண்டாகமாட்டாது. துபிலின்சண்ணே 

இவவான்மா சர்வ இச்சைகளும் ௮ற்றதாம்) ஆதலின், இதன்கண்ணே சோசாஇ 

விசாரஞ் சம்பவியாது, இக்காரணத்தால் சுருதிபகவதியானவள் அந்தப் ச 
மான்மாவை ! அசோகன் ” என்னும் நாமத்தால் கூறினள், இத்துணையால் ஆயிலின் 
கண் இராநின்ற பாமான்மாவின் ஸ்வரூப நிர்ணயஞ் செய்யப்பட்டதாயது, இப் 

போது அப்பரமான்மாவின்௧கண்ணே சம்பூண ௮த்தியாசத்தின் ௮பாவத்தை 
நிரூபணஞ்செய்வாம் :--ஜஹே ஜனகராஜாவே /! அயிலாலடைய யோக்கியமாய பச 
மான்மா யான் எனது என்னும் SHUTS அற்றதாம். ௮ங்கனமீம புண்ணிய 

பாவரூப கருமங்களற்றதாம். இக்சாணத்தானே அப்பாமான்மாவின்சண் இத்தூல 

சரீரத்தை com rau தந்ைதையானவர் தந்தையற்ற தன்மையை படைவர், 

தாய் தாயற்ற தன்மையை யடைவள். மனைவியே முதலாக, மைந்தர் மூ.தலிய பர் 

துக்கள் யாவரும் ௮பந்துத்தன்மையை யடைவர். கருத்திதுவாம் :--அயிலின் 

கண்ணே இவர் எனது தந்ைதையாவர், இவள் எனது தாயாவள், இவர் என௮ பர் 

துக்களாவர் என்னும் மமதை அத்இயாசம் உண்டாவஇன்றாம் ) இச் துணையால் 

அபிலின்கண்ணே ஸ்தாூலசரீச சம்பர்தியாய மாதா, பிதா முதலிய பதார்ச்சங் 

களின் 4s Bure ௮பாவக்தை நிரூபணஞ்செய்தாம், இப்போது ரூக்ஷ-மசரீர 

சம்பர்தியாய பதார்த்தங்களின் ௮த்தியாச ௮பாவச்தை ஆன்மாவின்சண்ணே 

நிரூபணஞ்செய்வாம் :--ஹே ஜனகராா 7வே ! தயிலின்கண்ணே அந்தப் பாமான் 

மாவிடத்தே சத்தப்பரிசாஇ விஷயங்கள் ௮விஷயத்தன்மையை யடையா நிற்கும், 
வாக்கு முதலிய இந்இரியங்கள் ௮நிர்திரியத்தன்மையை யடையாநிற்கும், வாக்கு 

முதலிய இர்இரியங்களின் அக்னி முதலிய தேவதைகள் ௮சேவதைச் தன் 
மையை யடைவர். இருக்குவேதமே முதலாய கான்கு வேதங்களும் அவேதத்தன் 

மையை படையும். இத். துணையால் அயிலின்கண்ணே ஆன்மாகிடத்தே மமதை 

அத் இயொசத்தின் ௮பாவங் சாண்பிக்கப்பட்டது: இப்போது துபிலின்சன்ணே 

அசந்தைவடிவ ௮த்தயொசத்தின் அபாவத்தை-சிரூபணஞ்செய்லாம் :--[ஹே Sere 
ராஜாவே ! சுவர்ணாதி பதார்.த்தங்களைத் திருடும் கள்வனானவன் ed ier sen Cent 
கள்ள த்தன்மை யற்றவனாவன். கருத் இதுவாம் :-யான் கள்வன் என்னும் ௮கர்மை 

அச்இயாசம் துயிலின் கண்ணே யுண்டாகமா ட்டா. இர்ரெறியை மேதுஷ்
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அறிச்துசொள்க, ஹே இனகராஜாவே ! யாகஞ்செய்பவர்களாகயெ பிராஹ்மணா, 
சதத்இரியர், வைசியர், சாஸ் இரங்களை யுணர்ர்த மறையவர், பிராஹ்மண பாவத்தை 

யடைச்த கர்ப்பம் என்னும் இர்கான்குஞ் சாஸ் தரத்தின்சண்ணே :( 67 ௫ண 
என்னும் சாமத்தால் கூறப்பட்டிருக்கின்றன, அர்த ப்ரூணளை எப்புருஷன் 
கொல்லுசன்றனனோ, அ௮ப்புருஷன் : 2ர௫ணஹா ?” எனப்படுவன். அர்த ப்ரூண 
ஹாப்புருஷர் துயிலையடைர்து ப்ருணஹாத் தன்மை யற்றவசாயிருப்பர், ஹே 
ஜனகராஜாவே ! பிராஹ்மணப் பெண்ணிடத்தே சூத்தப் புருஷனால் உண்டாக்கப 
பட்ட பு.த்இசன் சாஸ் தரத்இின்கண்ணே சண்டாளன் எனப்படுவன். அச்சண்டா 
ளர் தயிலையடைந்து சண்டாள த்தன்மை யற்றவனாவன். க்ஷத்இரியப் பெண்ணி 

டத்தே சூத்இரப் புருஷனால் உண்டாக்கப்பட்ட புதன் சாஸ் சித்தின்கண்ணே 
* புற்கசன்  எனப்படுவன். ௮ல்ல, ஒரு தாழ்ர் ததாதியுடைய புருஷன் (புற்சசன்) 

எனப்படுவன். அப்புற்கசலுர் துயிலையடைச்து புற்கசத்தன்மை யற்றவனாவன். 
ஹே ஜனகராஜாவே ! நான்காவது .தசரமத்தோடுகூடிய சந்யாயானவன் அயிலை 
யடைந்து சந்யாசித்தன்மை யற்றவனாவன். வானப்பிரஸ்த ஆசமத்தோடுகூடிய 

வன் ுயிலையடைந்அ வானப்பிரஸ்தத் தன்மை யற்றவனாவன். ஹே ஜனசராஜாவே! 
ஈண்டு, மிகவும் விஸ்சாசமாய்க் கூறுவதில் யாதொரு பயனுமில்லை. மற்றோ, இப் 
பிதா மாதாக்கள் என்னுடையவர் என்பதே முதலாக எத்துணை மமதையை விவ 
யஞ்செய்யும் ௮த்இயாசம் உளவோ, ௮ங்கனமே யான் கள்வன், யான் மறைய 
வன், யான் சந்யாசி என்பன முதலாக எத்துணை ௮கர்தையை விஷபஞ்செய்யும் 

௮த்தியாசம் உளவோ, ௮வ்வெல்லா ௮கர்தை, மமதை, ௮.5 தியாசங்களுர் துயிலின் 
சண்ணே ஆன்மாவிடத்தினறாம். இப்போது ௮த்இயாசரூப காரிய ௮வித்தையின் 

கண் ௮ங்கனமே புண்ணியபாவரூப கருமங்களிடத்ேத ௮ச்வய du Pores wire 
சோகாதி விகாரங்களின் காரணத்தன்மையை கிரூபணஞ்செய்வாம் :-- ஹே ஜனக 

சாஜாவே! துயிலின்கண்ணே பாமான்மாவோடு அபேத பாவத்தை யடைந்த இஜ் 

ஜீவான்மாவின்௧ண் ௮கமத்்இயொசமும், மமவத்தியாசமும் என்னும் இருவகையாய 
அ.த்தயொசங்களுமின்றாம். ௮ங்கனமே, புண்ணியபாவரூப கருமமுமின்றாம். இக் 
காரணத்தால் துயிலின்கண்ணே அந்தப் பாமான்மா சோகமே முதலாக முர்தக் 

சாணத்தின் சர்வ தருமங்களும் ௮ற்றதாம். ஈனவின்சண்ணேயுங் கனவின்கண் 
ஹேயும் இஜ்ஜீவான்மாவிடதேேத அகம், மம அத தியாசங்கள் இருக்கின்றன. ௮ 

கனமே புண்ணிய பாவரூப கருமமும் இருக்கன்றது. ஆசையால், ஈனாக்கனாவின் 

சண் இஜ்ஜீவான்மா புத்இராஇ பிரியபதார்த்தங்களின் வியோகத்தால் ௮ங்கனமே 

சிங்க சாப்பாதி ௮ப்பிரிய பதார்த்தங்களின் சையோகத்தால் ௮ரேசம் வசையாய 
சோகத்தை யடையும். ௮ச்சோகங்கள் ௮க்சனிக்குச் சமானமாய்த் தாகஞ்செய் 
வனவாம். ௮த்தசைய சோகரூப சமுத்இர.த்தை இஜ்ஜீவான்மா ஈனாக்கனாக்களி 
டத்தே தாண்டமாட்டாது ) மற்றோ, அயிலின்கண்ணே சர்வ விசேஷ ஞானங் 
களுமற்றதாய் இஜ்ஜீவான்மா ௮க்கடலைக் கடக்கும், 

சங்கை :--ஜஹே பசவன் ! அயிலின்டண்ணே இவ்வாரர்த ஸ்வரூப ஆன்மா 
சம்பூசண விசேஷ ஞானங்களற்றதாம் எனச் தாங்கள் கூறியது சம்பலியாது 

தனெனின், எப்பொருள் ஞானமற்றசாமோ அப்பொருள் ஜடமாம். எங்கனங்



சத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய au Al. ௬௩௮: 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 63) 

கடபடாதி பதார்த். தங்கள் ஞானமற்றவாம்; ஆதலின் உடங்களாமோ, ௮ங்கனர் 
துயிலின்கண்ணே ஞானமற்றதா தலின் ஆன்மாவும் ஜடமாம், 1 

சமாதானம் :--ஹே ஜனசசாஜாவே ! அயிலின்கண்ணே இஜ்ஜீவான்மா சர்வ 

விசேஷ ஞானங்களுமற்றதாம், என யாம் கூறியதுகொண்டு ௮வ்வசன த்திற்குத் 
துயிலின்கண்ணே ஜன்மா பிரகாச ரூபமன்றாமாதலின், எப்பதார்த்தத்தையும் 
உண.ராதென்பது கருச்தாமெனக் கொள்ளற்க; மற்றோ, அவ்வசன த்இற்குத் 

தயிலின்கண்ணே இவ்வான்மா தனது ஸ்வரூபபூத ஞானத்தோடு கூடியிருர்,ச 

போதினும், ஆண்டு நன்மா காணுமாறு ஆன்மாவினலும் வேறாய் எச்துவைதப் 
பிரபஞ்சமுமின்றாம் என்பது கருத்தாகக்கொள்க, இக்கருத்தானே அயிலின் 

சண்ணே சர்வ விசேஷ ஞானங்களின் ௮பாவங்கள் கூறப்பட்டன. எங்கனம் 

ஆசாசஞ் சர்வ பதார்த்தங்களுள்ளும் வியாபித்து நிற்குமோ, ௮ங்கனஞ் சசோச் 
இம், அவக்கு, ௪௯%, இரசனம், சரொணம் என்னும் 88நது ஞானேர்இரியங்க 

ளால் உண்டாய அ௮ர்தக்காண விருத்திகளிடத்தே பிரஇபிம்பரூபமாய் ஆன்மாவின் 

சைதன்ய சக்தி வியாபகமாம். ௮ங்கனமே, வாக்கு முதலிய கருமேர்திரியங்கஸின் 
வியாபா.சங்களிடத்தே ௮ந்தச் சைதன்ய சக்தி வியாபகமாம். இத்தகைய அன்மா 

வின் சைதன்ய சக்தி அயிலின்கண்ணும் இருக்கின்றது. ஆகையால், அயிலின் 

கண்ணே ஸ்வப்பிசகாச ஆன்மா சடாதிசளைப்போல அஞ்ஞான ரூபமும், ஜட, 

ரூபமும், ௮௪ச் ரூபமும் ஆகமாட்டா௮, ஹே ஜனகராஜாவே ! ஈனவின்சண்ணே 

இவ்வானமாச் சுரோத்திசேந்திரியத்தால் சப்தத்தை யுணரும், அவக்கர்இரியத் 
தால் பரிசத்தை யுணரும். sap இர்இரியத்தால் ரூபத்தை யணரும். இரசன 

இர்திரியத்தால் இரசத்தை யுணரும், சொண இர்திரியத்தால் கந்தத்தை யுண 

ரும். வாக்இந்திரியத்தால் சப்த உச்சாரணத்தைச் செய்யும் பாணி இர்திரியத் 
தால் பதார்த்தங்களைக் கவரும். பாத இர்திரியத்தால் கமன ஆகமனங்களைச் செய் 
யும், உபஸ்.த இர்இிரியத்தால் ார்தத்தை யடையும். பாயு இர்இரியத்தால் மல 

முதலியவற்றைப் பரித்தயாகஞ் செய்யும். மனத்தால் சங்கற்ப விகற்பங்களைச் செய் 
யும், புத்தியால் நிச்சயஞ்செய்யும், சத்தத்தால் ஸ்மாணஞ்செய்யும், அகங்கார த் 

தால் ௮பிமானத்தைச் செய்யும். இவை முதலாக ௮ரேகம் வகையாய வியாபாரசங் 

களை இஜ்ஜீவான்மா ஈனவின்சண்ணே செய்யும், அயிலை யடைர்து இவ்வான்மா 

வானது கூறிய விபாபாசங்களைச் செய்யாது. இதன்கண்ணே இதுகாசணமாம் : 

துயிலின்சண்ணே சுசோத்திசாதி இர்இரியங்களே முதலாக ௪ப்தாஇ விஷயம் 

களே முதலாகச் சம்பூரண அவைசப் பிரபஞ்சத்தின் ௮பாவமாம், இக்காணத் 

தால் துயிலின்சண்ணே யாதொரு வியாபாரமும் ' உண்டாவதின்றாம். அயிலின் 

கண்ணே .ன்மாவிற்குச் சைகன்யரூப ஞானமின்றாம், ஆதலின், அயிலின் 
கண்ணே யாதொரு வியாபாரமும் உண்டாவ இன்றாம் என்னும் பொருளின்சண் 

5 REGS கரு,ச்இனறாம். ஹே ஜனகராஜாவே / சாஷ்டரூப உபா இியோடுகூடிய 

அக்னியானது தாகத்தைச் செய்யும், அன்னா இகளைப் பாகஞ்செய்யும், பிரசாசஞ் ' 

செய்யும் அ௮வ்வக்னெியே சாஷ்டரூப உபா இயற்றதாய்ச் சாம்பரால் 'மூடப்பெற்ற 

தாய்த் சாசாஇ காரியங்களைச் செய்யமாட்டாது. அதுபோல, ஈனாகின்சகன்ணே



Sait hy நமீ ஆக்மபுராணம், சூவது 

இர்இிரியாதி உபா இியோகூடியதாய் இஜ்ஜீவான்மா சானாவகையாய வீய்£பாசங்க 

ரச்செய்யும். ஏயிலின்சண்ணே ௮ர்சச்சரோத்திராதி இர்இரியங்கட்குஞ்சப் சாத 
விஷ்யங்கட்ரால் காரண அஞ்ஞான த் இன்கண் இலயமுண்டாம், ஆசையால், துயி 

லின்சண்ணே இருந்தபோதினும் அ௮வ்வான்மா எவவியாபாசத்தையுஞ் செய்வ 
இன்றாம். ஜே ஜனசராஜாவே! எங்கனம் அக்கினியின் ஸ்வருபபூதமாய பிர 
சாசங் சாஷ்டங்கள் ஈஷ்டமாயிலும் நாசத்தை யடையமாட்டாசோ, ௮ங்களர் 

அயிலின்கண்ணே விஷப இர்இரியரூப உபாதி இலயத்தையடையிலும், ஆன்மா 

வின் ஸ்வரூப பூசஞானம் காசமாகமாட்டாது. ஏனெனின், உலூ௫ன்சண்ணே 

யுள்ள சர்வ பதார்த்தங்களின் ஸ்வரூபமும் அப்பதார்த்தங்களிருக்க ஒருகாலும் 
நாசத்தை யடையமாட்டாது ) மற்றோ, ௮ப்பதார்த்தங்கள் நாசமா௫ய அவற்றின் 

ஸ்வரூபம் காசமாம். ௮ச்சினியின் ஸ்வரூப பூசமாய வெம்மை, ஒளியடைமை என் 
னும் இருசொருபக்கட்கும் ௮க்கனியின் சாசத்தாலன்றி வேறு எவ்வுபாயத்தா 

னும் சாசமுண்டாகமாட்டாது ; மற்றோ, ௮க்னெியின் சாசத்தானே ௮,சன் ஸ்வரூப 

ராசமுண்டாகும், துயிலின்கண்ணே யிருக்கும் சாண்போனாய ஆன்மா ௮விநாட 

யரம், ஆதலின் ௮ந்தக்காண்போனாய ஆன்மாவிற்கு ௮ழிவுண்டாகமாட்டாது, 
காண்போழயாைய ஆன்மா ௮ழிவையடையா தாகவே, அதன் ஸ்வரூபபூத ஸ்வப்பிர 
காச ஞானரூப திருஷ்டியினுக்கும் ராசமுண்டாகமாட்டாது. இத்துளேயால் ௬௬ 

இப்பிசமாணங்கொண்டு அன்மாவின் ௮விராசித் தன்மை சத்தஞ்செய்யப்பட்டஅ. 
இப்போது ௮ப்பொருளையே யுச்.இிகளால் வெளிப்படையாக்குவாம் ஹே ஜனக 

ராஜாவே / எவ்வாஇயானவன் .ஐன்மாவிற்கும் நாசத்தை யஙகேரிக்கன்றனனோ, 

௮வ்வாதியின்பால் இ.து கேட்கவேண்டும் :--திருஷ்டாவாய அன்மாவின் நாசமா 
னஅ யாதாவதொருகாரணத்தானே உண்டாகின்றதா? ௮ல்லது, யாதொரு சாசண 
மூமின்றியே திருஷ்டாவாய ஆன்மாவின்காசமானது உண்டாகின்றகா? அவற்றுள், 
முதற்பக்ஷ.த்தை எவ்வா தியானவன் ௮ங்ேகேரிக்கன்றனனே, ௮வவா தியின்பாலிது 

கேட்கவேண்டும், ௮வ்வான்மாவின் நாசம் ஆன்மாவிலும் வேறா ? அல்லது, ஆன் 

மாவின் வடிவமா ? ௮வற்றுள், இரண்டாவது பக்கத்தை யங்கேரிக்கின் ௮௮ சம் 
udurg. ஏனெனின், ஐன்மாவின் காசம் ஆன்மாவின் வடி.வம் எனக்கூறுவ 
தால் இப்பொருள் சித்தமாம்:--எவ்வாரந்த ஸ்வரூப சேதன ஆன்மாவை வாதி 
யானவன் ஆன்மாவின் நாசம் என்னும் சாபத்தால் கூறுகிற்பனோ, அதனையே த் 
தார்தியாய யாம் ஆன்மா என்னும் காமத்தால் கூருநிற்பேம். ஆகையால், வாதியி 

னுச்கும் ஈமக்கும் ஆன்மாவின் சாமமாத்இரத்தின்சண் விவாகஞ் சிச்தமாம். ௮ர் 

நாமங்களின் ௮ர்த்தத்இல் விவாதஞ் சிக்சமாகமாட்டாது, நாமமாத்திர விவாதக் 

தால் அர்த்தத்தின் ஹானியுண்டாகமாட்டாது. ஒசே கடவியக்தியை ஒரு புரு 
ஷன் சடம் என்லும் ராமித்தால் கூறுவன். ஒரு புருஷன் ௮ தக்கடலியக் இயைக் 
சுலசம் என்னும் காமத்தால் கூ.றுவன், அண்டு கடம், கலசம் என்லும் இரண்டு 
காமங்கட்குப் பேதமுண்டாயிலும், கடவியக்தியிலுக்குப் பேதமுண்டாகமாட் 

டா.து. அதுபோல, ,தன்மாவின் காசம் ஆன்மா என்னும் இரண்டு ஈாமக்சட்குப் 

பேதமுண்டாயினும், ஆன்மரூப வியச்இயினுக்குப் பேதம் சம்பவியாஅ. முதற் 

பக்நத்சை லாதி பங்கேரிச்சின் Wayne சம்பதியாஅ. ஏனெனின், !: ௨,௪2௦
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ஐத7௮8,௪ண௦ பசல் ? (பொ.ள்.) பிரஹ்மரூப ஆன்மா சத்திய ரூபமாம், ஞான 
ரூபமாம், அநந் தமாம். என்லும் இச்சுருதியின்சண் ஆன்மாவே: ச.த்தியமெனப் 

பட்டது. அர்தச் சத்தியரூப அன்மாவிலும் வேறாக ஆன்மாவின் ராசமும், அர் 
ராசத்இன்காரணமும் பின்னமாகுமாயின்,மலடிமைச் தனைப்போல ௮வ்வான்மாகின் 

ராசமும், அச்சாசத்தின் காரணமும் அ௮சத்தியமாகும். எப்பதார்த்தம் ௮௪ 
இயமாமோ, அப்பதார்த்தத்தின்த்திஎப்பிமாணத்தானும் உண்டாகமாட்டா து, 

எங்கனம் ௮௪த்திய மலடிமைர்தலுடைய இத்த எப்பிரமாணத்தாலும் உண்டா 
காதோ, ௮்கனம் அசத்தியரூப ஆன்மாவின் நாசமும், ௮ர்காசத்தின் காரண 
மும் எப்பிரமாணத்தாலுஞ் சித்தமாகமாட்டா அல்லது, சஜாதிய பேதம், ஸ்வசத 

பேதம், விஜாதீயபேசம் என்வும் முப்2பதங்களுமற்ற ௮த்விதய ஆன்மா யாதுள 

தோ, அ௮ர்தச் சத்தியவடிவ ஆன்மாவினும் வேறாய ௮வ்வான்மாவின் நாசம் ௮௪த் 
இயரூபமேயாகும். ஆன்மாவின் சாசம் ௮சத்தியமாகவே அந்நாசரூப காரியத் 

தால் ௮னுமானஞ்செய்தற்குக் தகுதியாய ௮ர்காசத்தின் காரணமும் ௮சத்திய 
மேயாகும். ஆன்மாவின் சாசமும் அ௮ங்காசத்தின் காணமும் அசத்தியமாம், 

ஆகவே, அவற்றைச் சத்தஞ்செய்யும் பிமாணமும் அச.த்தியமேயாகும். ஏனெ 

னின், பிரமேயரூப வஸ்துவின் சத்தையதீனமே பிரமாணத்தின் சத்தையாகும். 
பிரமேயரூபவஸ்து ௮௪த்தியமாகவே அதன் பிரமாணமும் ௮சத்இயமேயாகும். 

மலடிமைந்தன் ௮சத்இியமாகவே ௮.கன் பிரமாணமும் ௮சத்தியமேயா தல்போல 

வாம். அல்லது, வாஇயானவன் அங்கீகரித்த ன்மாவின் நாசம் பாவரூபமா 7 

அல்லது, ௮பாவரூபமா ? முதற்பக்ஷத்தை ௮ங்கேரிக்கின், ௮வ்வா இயின்பாலி.து 

கேட்கவேண்டும். அந்தப் பாவரப அன்மாவின் நாசம் கடாதி பதார்த்தங்சளைப் 

போல அநித்தியமா ? அல்ல, ஆன்மாவைப்போல நித்தியமா? முதற்பக்ூஷக்சை 

அ௮ங்கேரிக்கினோ, ௮து சம்பலியாது. ஏனெனின், கடா திகளைப்போல ராசமுடைய 

தாயே ஆன்மாவின் நாசமானது நித்திய ஆன்மாவை ஹானி செய்யமாட்டாது, 

இசண்டாவது பக்ஷத்தை அங்கிகரிக்கின், ௮துவுஞ் சம்பவியாஅ ) ஏனெனின், 

எங்கனம் ஆன்மா பாவரூபமாமோ, சைதன்னிய ரூபமாமோ, நித்தியமாமோ 

௮ங்கனம் ௮வ்வான்மாவின் நாசமும், பாவரூபமும், சைதன்னியரூபமும், கித். இய 

முமாம். ஆதலின், அந்தச் சைதன்னியரூப சாசத்தால் சைதன்னியரூப ஆன்மா 

வின் ஹானி உண்டாசகமாட்டாது. அல்லது, ஆன்மாவைப்போலச் சைதன்னியரூப 

ஆன்மாவின் சாசம், ஒருகால் சை.தன்னியரூப .தன்மாவின் நாசத்தைச் செய்யுமா 

யின், சைதன்னியரூபத்தால் ௮ந்நாசத்இற்குச் சமானமாய ஆன்மாவும் அரா 

சத்தை அவயம் ராசஞ்செய்யும் ஆன்மாவைப்போலச் சைதன்னியரூப அர்சாசம் 

ஆன்மாவை சாசஞ்செய்யும். ஆனால், சை தன்னியரூப ஆன்மா ௮ர்ராச.த்தை சாசஞ் 
செய்யமாட்டாது என்லும் அர்த தத்தின் சாதகமாக யாதொரு யுக்தியுமின்றாம், 

ஆகையால், அவ்வான்மாவின் ராசம் பாவருபமாம் என வாதி கூறுதல் ௮சஇயர் 

தம் அசங்கதமாம், அல்லத; அவ்வான்மாவின் சாசம் ௮பாவரூபமாம் என்னும் 

இசண்டாவது பகந்த்தை வாதயானவன் ௮ங்கேரிக்கின், அ௮வ்வாதியின்பாலிது 
கேட்கவேண்டும். அவ்வபாவரூப ராசத்திற்கு அனான்ம பதார்த்தம் பிதியோ 
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பொ? இல்ல, அவ்வபாவரூப சாசத்திற்கு ஆன்மாப் பிரதியோயொ ? அகற்றுள், 

Rang அள்சோஞ்செய்யின், ௮.௮ சம்பகியானு. எசொளிள், அடர்இன் 

ஆரலமுடையனு பூசளம் என்னும் பிரதியொல் பூசலத்தின்சண்ணே இராறின்த 
டிர்பாலத்நின் த்தியுண்டாம்) அக்சடாபாவத்இற்குப் பி.இயோடி சுடமாம், 
மிய சலிய பதார்த் தங்கள் அவ்வபாவத்இின் பிரஇியோகியாசமாட்டா. gens 

புன், சடாபாவமுடைய௫ பூதலம் என்னும் பிரதிதியானே பூசலத்தின்சன்ணே 
சுயாபா௫ம் சத் சமாயினூம், அர்தப் பிரதி இயால் படா இகளின் surg As sire 
மாட்டாகு, அதுபோல, ஆன்மாவினும் வேறுய அனான்ம பதார்த்தங்களின் 
அபாவஞ் சித் சமாயிலும், ஆன்மாவின் ௮பாவஞ் சச் தமாகமாட்டா,து. ஆசையால், 

அங்வபரலரூப ராச த்திற்கு அனான்ம பதார்த்தம் Ge நியோயொம் எனலாஇ ௯.௮ 

நல் அசர்குசமாம், அல்லது, அவ்வபாவரூப ராசத்இற்கு ஆன்மாப் பிரதியோடி 

யும். என்னும் இசண்டாவது பக்ஷத்தை வாதி அங்கேரிச்னெ, அவ்வா இயின்பர 

Be சேட்சவேண்டும், அவ்வபாவரூப ராசத்திற்குப் பி. தஇியேரயொய ஆன்மா 
ஒன்று? அல்லத, பலவா ? அவற்றுள், மு.தற்பச்தத்தை அல்கேரிக்சின், ௮௮ சம்ப 
வியா. அளெனின், எர்,ச ஆன்மா ௮பாவரூப சாசத்.இற்குப் பிஇ ;யோயொமோ, 
அர்த தன்மாவே ௮வ்வபாவரூப காசத்இற்கும் ஆன்மாவாம். அகைபால், சனக 
ஆன்மாவோடு அவ்வபாவரூப காசம் எவ்வாறு விரோ இக்கும் * மற்றோ, அவ்வபாவ 
ரூபசாசம் சன௫ ஆன்மாவோடு விசோதியா௮. ஏனெனின், இவவுலசின்சண்ணே 
சப்புருஷூலும் சனது ஆன்மாவோடு கிசோஇயான் ) மற்றோ, தன்னினும் வேருப 
மிசத.க.ல பதார்த்சத்தோடு யாவரும் விரோஇப்பர், ஆகையால்) ௮அவ்வபாவரூப 

சாசம் தனது ஆன்மாவோடு விசோதஇியாது. அவவபாவருப ஈர்௪த்இன் பிரதியோகி 
பாய.ஆன்மா அசேசமாம் என்னும் இரண்டாவது பக்ச்தை லா இயானவன் ௮68 

சுரிச்சன், அதுவுஞ்சம்பலியா ௮; ஏனெனின், ௮வ்வபாவரூபரா சத்தின் ஆன்மாளலை 
அவ்வபாவருப காசம் நீச்சமாட்டாஅ, ஆதலின், அவ்வுன்மாவை சாசஞ்செய்யும் 

பொருட்டு, வேறோரு அபாகருப சாசத்வத யங்கேரிக்க வேண்டிவரும், வரவே) 
ண்டாவது அபாவரூப சாசமுர் சனதான்மாலின் மா.ச,த்தைச் செய்யமாட் 

டாது. ஆசையால், அவ்விரண்டாவது அபாவருப சாசத்தின் ஆன்மாவை சாஈஞ் 
செய்யும்பொருட்டு, ஒரு மூன்றாவ.து ௮பாவரூப சாசத்தை அள்கோரஞ்செப்யவே 
ண்மே், வேண்டவே இங்கனம் மேன்மேல் அபாவரூப சாசங்களின் ஏற்பனையைச் 

செய்வசானே அனல் சாசதோலப் பிராப்தியுண்டாம். வாஇயானவன் அவ்வள 

வஸ்சா அண நிவா சணத்இன்பொருட்டு, மேன்மேல் அபாவருப ஈரசங்களின் 
சற்பிளபைச் செய்யாளுபின், ஆன்மாவின் அபாவருப ராசஞ் ரத தமாசமாட்டா௮, 
ஏடுனனின், நீல மி. சா.இயுருவமுடைய அச கடக்கசுளுள் ஒரு சடமேலும் பூச 
அத்இலிருச்சுமாயின், சஉடாபாவமுடைய௫ பூசலமென் ஆம் சாமானியப் பிரதி.இ 
இண்பாசமாட்டாது) மற்றே, ரீலசடத்தின் அபாவமுடையத பூசல் மிர 
சுடுஜ்சின் அபாவமுடையனு பூரலம் என்னும் விசேஷப் 7 8 Rag gue Der 

ட்ரிம் 'அப்பூதலச்திள்சண்ணே சட்பூரண கடல்களின் பாலம் உ௱தாமாயின், 
சடாபால்முகுட்ப,௫ ip anne ames சாசானியப் பிசதிதியண்டாம். அபோது, 

ள் எவேன்மிருப்பிளஞ் சாமானியமாம் நள்வாகின் ஆபாவரவாசாசன் அல்ப
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Bure, இதச்அையால் ஆன்மாவின் ராசுத்இன்சன் சாமர்னியமாய் atone 
சண்டன் செய்யப்பட்ட. இப்போது பிராகபாவாதி விசேஷ்ரூபத்தாலும் அத் 
ளசி சண்டனஞ் செய்வாம். எவ்வாஇியானவன் ஆன்மாவின் ராசத்தை அபாவ் 
ரூபமென அம்சேரித்்துளானோ, அவ்வாஇயின்பால் இது கேட்சவேண்டூம், அவ் 
வ்பரவரூப ஆன்மாவின் crew பிராகபாவருபமா ? ௮ல்லஅ, அர்நியோர்ரியாபாவ் 
ரூபமா ? அல்லது, ௮த்இியர் சாபாவரூபமா ? அல்லது, பிரச். அவம்சாபாவருபமர் ? 

அவற்றுள், முூதற்பக்ஷ் ச்சை வாஇிபானவன் ௮ங்சேரிக்கின், ௮வன்பாலி௮ சேட்ச் 
வேண்டும். எச்கால் ௮ல்வான்மாவின் பிராக்பாவரூப ராசமிரூக்கன்றதோ ௮க்கால் 
அவ்வான்மா இருக்கின்றதா ? அல்லது, இல்லையா ? அவற்றுள், முதிற் பசஷ்த்தை 
வ்ாதியானிவன் ௮ங்கேரிக்கன் ௮.து சம்பவியாது) ஏனெனின், ஆன்மாவின் Gere 

பர்வ்ரூப ராசகாலத் சீல் ஆன்மாவின் ஸ்வருபமிருக்குமாயின், ௮வ்வான் மாயே 
த்ன்.து பிராசபாவருபநாச்த்தை $4890. ஆகையால், oh BO Ger surance 

த்திரல் தன்மாவிற்குச் சிறிது மாத்திரையும் ஹானியுன்டாகமாட்டாது. sh el 
மிழாசபாவரூப ராசம் எக்காலத்திருக்கள்றதோ, ௮ச்சாலத்தே ஆன்மர் இருப்ப! 

இன்றாம் என்னுமிரண்டாவது பக்ஷத்தை வாதியானவன் ௮ங்கேரிச்சின் அதுவுஞ் 

ச்ம்பலியாத, ஏனெனின், எங்கனம் உலசன்சண்ணே காணாமல் வைவதால் ௪ம் 
புருகலுச்கும் ஹானியுண்டாவஇன்றாமோ, ௮ங்கனம் வேறு சாலச்இன்சண்ணே 

இரா நின்ற பிரர்கபாவத்தால் ஆன்மாவின் ஹானியுண்டாகமாட்டாது. சருச்திது 
லம் :--ஒருகரஜ்த்தே ஒரு சேசத்தே இராரின்ற பதார்ச்சங்சட்சே பாஸ்பசம் 
ச்ர.த்ச்பாத்க பாவமுண்டாம். வேறுகாலத்தே வேறுசேச்த்தே இசாரின்ற பதர் 

த்த்ங்கட்குப் பாஸ்பாம் சா.தகபாதக பாவமுண்டாசமாட்டாது. வேறு சாலதிதும் 

சேவு தேசத்தும் இராரின்ற குலாலன், தண்டம், ௪க்ரெம் மு.தலீப காரணங்கள் 
னின்றும் வேறு ?தசகாலச்தின்கண் இரர்ரின்ற கடத்இன் உற்பத உண்டாசி 
மரீட்டாது. ௮ங்கனமே வேறு தேசகாலத்தின்௧ண் இசாரின்ற அக்னியால் 

வேறு சேசகாலச்இன்கண் இராநின்ற இருணா திகளின் தாகம் உண்டாசமா்ட்டர் த 
அ.த்போல, பின்ன்காலத்.இன்கண் இசாநின்ற பிரர்கபாவருப நாசத்தால் பன்ன 

காலத்தின்கண் இராறின்ற ,நன்மாவின் ஹானி உண்டாகமாட்டாது. அல்லத, 
சவ்வாஇபானவன் சாரிய உற்பத்தியின்முன்னர் ௮ச்கர்ரீப உபர்தானகாரணச் 
இன்சண் முன்னபாவதீதை அங்கேரிப்பனோே) serait இியும் முன்ன்பர்வத்னச்ச் 

சாரியத்தின் உற்பத்தியின்சண்ணே காரணமென அங்கீகரித்துளான். ஆல், 

மூன்னபாவ்த்தின்சண்ணே சாரிய காசரூபத்சன்மையை அவ்லர் இயான் அங்க 
காரஞ்செய்வதில்லை ) மாராய்ச் காரியத்தால் பிராசபாவத்இின் ராசதீத யக்கீகரிச் 

அளாள், படத்தின் உற்பத்தியின் முன்னர்ச் தர் அரூப சாண ச்இன்கண்ணே 
அப்பபத்தின் முன்ன்பாவமிருக்கும். நூலைப்போலஸு, அம்முன்னபர்வமும் படத் 

இன் சாசணமாம். படருப காரியத்இன் உற்பத்தி யுண்டாங்கால், அம்முன்னயா 

ஆம் நாசமர்ங்லிடும். ஆகையால், காமியச்இன் உற்பச்இயினது காரணமர்ய மூன் 

பாவக் காரியத்தின் விஃசாஇயாகமாட்டா அ மாருய்ச் காரியமே முன்னபாஐ் 

நின் Mar Aur. ப்ள, எவ்வெப்பதார்த்தத்தித்குப் பிசாசபாவடச்ே,



௬௮ ப்ரீ. ஆத்மபுசாணம்,. (அவது 

அவ்வப் பதார்த்சத்இற்கு ஜன்மமுண்டாம். எப்பதார்த்சம் ஜன்மமற்றீசாமோ, 
அப்பதார் த்தத்திற்குப் பிராகபாவ முண்டாகமாட்டாது. இவ்வாரர்த ஸ்வரூப 
ஆன்மா ஜன்மமற்றதாம். ஆகையால், அ௮வ்வான்மாகவின் முன்னபாவஞ் சம்பலிப்ப 
இல்லை. எப்பதார்த் சத் திற்கு ராசமுண்டாமோ, அப்பதார்த் தத்இற்கே ஜன்மமுண் 

டாம், ஆகையால், பகலின்கண்ணே உண்ணா பருத்த புருவனுடைய பருமை 
உணவின்றிப் பொருந்தாததாய் அப்புருவனுடைய இரவுணவின் கற்புளையைச் 
செய்விக்கும். அதுபோல, அப்பதார்த்தத்தின் சாசமும், அப்பதார்த்தத்இன் 
ஜன்மத்தாலன்றிப் பொருந்தாததாய் அப்பதார்த்தத்தன் ஜன்மகற்பனையைச் செய் 

விக்கும். ஆன்மாவின் ராசம் எப்பிரமாணத்தாலுந் அணியப்பெறமாட்டா.து. 
ஆகையால், ௮ந்ராசத்தால் ஆன்மாவின் ஜன்ம கற்பனையாகமாட்டாஅ. ஆகையால், 

ஆன்மாவின் நாசம் முன்னபாவ வடி.வமன்றாம். அல்லது, ௮வ்வான்மாவின் நாசம் 

௮ர்கியோர்கநியாபாவரூபமாம் என்னும் இண்டாவது பக்ஷத்தை வா இயானவன் 

' அங்கேரிக்கின் ௮.துவுஞ் சம்பவியாஅ. ஏனெனின், அ௮வ்வான்மாவின் நாசம் ௮ர்நி 

யோர்கியாபாவருபம் ஆகுமாயின், ௮வ்வர்நியோந்கியாபாவம் ஆசெயரூப ஆன் 

மாவின் வி?ராதியாகமாட்டாது. கடம் படரூபமன்றாம், படங் கடரூபமன்றும் 

என்னும் பிரதிதயின் விஷயமாய ௮ந்நியோர்கியா பாவங் கடபடரூபப் பிரதியோடு 
அறுயோகிகளின் .தூர தமாயிருக்கும். கடபடரூப ,தெயத்தின் இருப்பின்றாகவே 
அவ்வர்நியோர்கியா பாவத்தின் ஸ்திதி சம்பவியாது, அதுபோல, ஆன்மவடி.வ 

ஆசெயத்இின் இருப்பின்றாகவே அ௮வ்வர்நியோர்நியாபாவத்தின் ஸ்திதி சம்பவி 
யாது, ஆசையால், அவ்வர்ரியோர்கியாபாவரூப ஆன்மாவின் காசம் ஆன்மாவைச் 
AD g மாத்திரையும் ஹானி செய்யமாட்டா.அு. ௮ல்லது, ௮வ்வான்மாவின் நாசம் 

அ௮த்தியந்தாபாவரூபமாம் என்னும் மூன்றாவது பக்ஷக்தை வாதியானவன் ௮ங் 
சுறிக்கன் ௮.துவுஞ் சம்பவியாது. ஏனெனின், ௮வவான்மாவின் நாசம் ௮தஇ 
யந்தாபாவருப மாகுமாயின், மனுஷக் கொம்பேபோலு, ஆன்மாவும் காஸ்இரூப 

மாய்ப் பிரதீதியாகும். மனுவச் கொம்பேபோல காஸ்இ வடி.வமாய் அன்மாப் பிர 
இத யாவதன்றாம் ) மற்றோ, யானிருக்கின்றேன் என ௮ஸ்.திரூபமாய் ஆன்மா 
வின் விளக்கம் எல்லாருக்கும் உண்டாகின்றது. ஆகையால், அவ்வான்மாவின் 
நாசம் அ௮த்தியர்தாபாவருபமன்றாம். அல்லது, ௮வ்வான்மாவின் நாசம் பிசத் 
வம்சாபாவரூபமாம் எனனும் நான்காவது பக்ஷத்தை வாதியானவன் ௮ங்கேரிக் 

இன் அதுவுஞ் சம்பவியாது, ஏனெனின், அ௮வ்வான்மாவின் சாசம் பிரத்வம்சா 
பாவருபமாம் என்னும் நான்காவது பக்ஷத்தின்கண்ணே, ன்மாவின் சத்தையி 

லைன்றி ௮ர்ராசத்தின் சத்தை அர்லபமாம் என்பதுமுதலாக முற்கூறிய தோஷங் 

சுள் யாவும் உண்டாம். 

சங்கை :--அவவான்மாவின் சாசம் ௮பாவரூபமாம் என்னும் பக்ஷத்தின் 

கண்ணே முற்கூறியதூஷணஙக்கள், இர்சான்காவ,து பக்த இன்சண்ணே சம்பவிக்கு 

மாலிதுூம், அவ்வான்மாவின் சாசம் பாவரூபமாம் என்னும் பக்த ன்சண்ணே 
முற்கூறிய தூஷணங்கள், இர்சான்சாவ5 பகச்இன்கண்ணே சம்பவிக்சமாட்டா. 

சமாதானம் :--௮வ்வான்மாவின் ராசம் பாவரூபமாம் என்னும் 'பக்ஷத்தின் 

சண்ணே முன் மொழிர்ச தஷணங்கள் யாவும் இர்சான்காவது பகதத்இன்சன்
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ூஞ் சம்பவிக்கும். ஏனெனின், இவவுலன்சண்ணே பாவ பதார்த்தத்திலும் 

வேராக யாதொரு ௮பாவ பதார்த்தமுமின்றாம் ) மற்றோ, அபாவ பதார்த்தம் பாவ 
பதார்த்த ரூபமாம், இவவார்த்கதயை இவ்வத்தியாயத்தின்சண்ணே முன்னர் 
விஸ்தாசமாய்க் கூறிவர்தேம். எங்கனள் குடத்தின் பிரத்வம்சாபாவங் கடத்தின் 
உபாதான காரணரூப கபாலங்களிலும் பின்னமன்ராமோ, மற்றோ, ௮ச்சடச்இன் 
துவம்சங் கபாலரூபமாமோ, ௮ங்கனம் ௮க்கபாலங்களின் வம்சமும், அச்சபா 

லங்களின் உபாதான காரணரூப கபாலிகைகளிலும் வேறன்றாம் ) மற்றோ, ௮க்கபா 
லத்தின் துவம்சம் கபாலிகை வடிவமாம் என்னும் இவ்வார்த்தை சேவலம் யுக 

யால் மாத்திரம் சித்தமன்றாம்) மற்றோ, விஷ்ணு புசாணத்தின்சண்ணே ஸ்ரீ 

வியாசபகவானும் இவ்விஷய த்தைப்பற்றிக் கூறியிருக்கன்றனர். 

ae 1 உஹீவடிவு௦ வட்த$ குவாலிகாசுவாடுகா | 

அண. ஈஜஹதொண-$ ” 

“6 மண்ணழிவுகடங் கடமாய்வதோ ஒண்கபால வுருவமதனோழி 
வெண்ணுசூரண நாசமிரஜமா மண்ணிரஜ மழிவதணுவதே.”” 

(போ-ள்.) மண்ணின் பிரத்வம்சாபாவங் கடவுருவமாம், கடத்தின் பிரத்வம் 
சாபாவங் கபால உருவமாம். சுபாலங்களின் பிரத்வம்சாபாவங் கபாலிகை வடி.வ 
மாம். கபாலிகையின் பிரத்வம்சாபாவஞ் சூரண ரூபமாம். சூரணத்தின் பிரத்வம் 

சாபாவம் இசஐ ரூபமாம். இரஜ.த்.தின் பிரத்வம்சாபாவம் ௮ணு ரூபமாம். ஆகை 

யால், ௮வ்வான்மாவின் காசம் பாவரூபமாம் என்னும் பக்ஷசத்தின்கண்ணே முற் 

கூறிய தூஷணங்கள் பாவும் இர்சான்காவது பக்த இன்கண்ணும் பிசாப்தமாசல் 
கூடும், இத்துணை கூறியதால் ஆன்மாவின் காசம் யாதாவதொரு காரணத்தால் 

உண்டாயதாம் என்னும் முதற் பக்ஷங் கண்டிச்கப்பட்டதாயது. இப்போது se 

வான்மாவின் காசம் யாதொரு காரணத்தாலும் ஜன்னியமன்றாம் என்னும் இசண் 
டாவது பக்ஷத்தைக் கண்டிப்பாம் :--அவ்வான்மாவின் காசம் யாதொரு காரணத் 
தாலும் ஜன்னிபமன்றாம் என்னும் இரண்டாது பக்ஷத்தை வாதியானவன் ue 

கரிக்க், ௮துவுஞ் சம்பவியாத, ஏனெனின், உலகன்சண்ணே உண்டாக் கடாதி 

பதார்த். தங்களின் நாசங்கள் உலச்கையடி முதலிய காணங்களாலேயே யுண்டாம், 
காரணமின்றி எப்பதார்த்தத்தின் ராசமும உண்டாகமாட்டாது, ஆகையால், ஆன் 

மாவின் நாசம் யாதொரு காரணத்தாலுஞ் ஜன்னியமன்றாம் என வாதி கூறுதல் 

௮ச்இயர்தம் விருத்தமாம். அல்லது, அவ்வான்மாவின் நாசம் யாதாவதொரு 

காரணத்தால் ஜன்னியமாம் என்னும் முதற் பக்ஷத்தின்சண் ௮வ்வான்மாவின் 

சாசம் ஆன்மாவிலும் பின்னமா ? அல்லது, ௮பின்னமா ? என்பதாஇய பூர்வ விகற் 

பக்களைச் செய்யினும், அ௮வ்விகற்பங்களில் முற்புகன்ற தூஷணங்களைச் கூறிலும், 

அவை யாவும் இவ்விரண்டாவது பக்ஷத்தின்கண்ணும் இயைதல்கூடும், இக்சாச 

ஊத், சானும் இவவிரண்டாவலு பக்ஷம் அசங்கதமாம், அல்லது, சிங்கம் மிருக 

த்தை யடித்துவிட்டுச் தூரத்.இற் சென்று, ஒருகால் ஆண்டு வேறொரு மிருகம் வரி 

இட், அதனையும் சொல்லாம் .என மீண்டும். அம்மிருசத்தின் பக்கச்சே திரும்பி 

% 

~



அனு 8 அச்ம்புரானம், [குர்து 
கோக்கிதல் சிங்சாவலோசன கியாயமாம், அசத நியாயத்தால் மீண்டும், முதற் 
Map Mer seis aw gr apen tater கிரூபக்ஞ் செய்வாம் :-- அங்கான்லாகின் 
காசம் எச்சாணத்தால் ஜன்னியமாமோ, அக்கார்ணம் வேறொரு சாசணக்கால் 
இன்னியமா? அல்லத, ௮ஜன்னியமா 7 அவற்றுள், முதற்பத்சை யங்கெரிக்க், 
அது சம்பவியா.து. ஏனெனின், எங்ஙனம் ஆன்மராச்ச்சின் சாரணம் வேரு 
சாரணத்தால் ஜன்னியமாமோ, ௮ங்கனம் அவ்வேறு சாரணமும், ஒரு மூன்றுவது 
காரணத்தால் ஐன்னியமாம் ; அம்மூன்றாவது காரணமும், ஒரு OTH at a சாரண 
தசால் ஜன்னியமாம். இவ்வாறு மேலும் மேலும் காரணங்களின் தாரையை she 
சரிப்பதில் ௮னவஸ்சா தாஷணத்தன் ௮டைவாம். அவவான்மாவின் சாசகாரணம் 
வாதொரு சாசணக்காலுஞ் ஜன்னியமன்றாம் என்னும் இசணடாவது பக்ஷ்சிசை 
வா.தியானவன் ,அங்கேரிக்ன், ௮அவுஞ் சம்பவியாது, ஏனெனின், அவவான் மர 
வின் ராசகாரணம் யாதொரு சாரண SST IG ஜன்னியமன்றாகுமாயின், ௮வ்வான் 
மாவின் சாசகாரணம் நித் இயமேயாகும். ஆன்மாவினும் வேறாய எப்பதார்த்தமுக் 
கித் தியமன்றாம். ஆகையால், ௮வ்வான்மாவின் நாசகாரணமும் அன்மவடி.வமே 
யாகும். உ௭ஏின்சன் னே எஜ்ஜீவலுர் தனது ஆன்மாவின் கா௪த்தைச் செய்யான், 
ஆதலின், ௮வ்வான்மாவின் wrest cont gon gw ஆன்மாவை எவ்வண்ணம் நாசஞ் 
செய்யும் ? மற்றோ, சாசஞ்செய்யமாட்டா.து. ஆகையால், அவ்லான்மாவின் நாச 
காசணம் யாதொரு காசணததாலுஞ் இன்னியமன்றாம் எனவா A agsh whe 
யந்தம் ௮சற்கதமாம், 

சங்கை :--ஹே சத்தாச்தியே! முற்கூறி.ப யுக்திகளால் ஆன்மாவின் சாச்ஞ் 
சம்பவிபா தாயினும், எவ்வெப்பொருள் சத் தாமோ ௮வ்வப்பொருள் க்ஷணிகசசாம். 
ளக்ங்னம், மின்னல் சத்பொருளர்மாதலின் கணிகமாமோ, ௮க்கனம் தன்மாவுஞ் 
சுத்பொருளாமாதலின் க்ஷணிகமாம் என்னும் அனுமானப் பிரமாண த்தால் ஆன் 
மரவின் ராசசத்தி யுண்டாம். 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே !/ ஆன்மாவின் சாசத்தைச் சித்தஞசெய்யும் எவ் 
வனுமானட் பிரமாணத்தையும்,காசகாசணத்தைச் சத்தஞ்செய்யும் எவ்வலுமானப் 
பிரசமாணத்தையும் 8 கூறினாயோ, ௮வ்வனலுமானத்தின் பிரமாணத் தன்மையினு 
இலாபரூப சித்தியானது, ஆன்மாவின் நாசமும், ௮ர்சாசத்ன் காசணமும் 
உண்மையாமாயின் உண்டாம். பிரமேய பதார்த்தத்தின் சச்தையினானன்.லிப் 
பிசமாணத்இன் சத்தியுண்டாகமாட்டாது, ஆகையால், ௮வ்வலுமான த்தின்சண் 
பிசமாண ச் தன்மையின் சச் சிபின்பொருட்டு, அன்மாவினராசத்இன் சத்.துவத்தை 

ம் ௮க்சாசத்தின் காரணத்தின் சத்துவத்தையும் அவயம் ரீ அங்செமிக்க 
வண்டும். அதன்கண்ணும் இவவிசாரம் செய்யவேண்டும் /-அிவ்வனுமானரூபப் 

பிசமாணத்தின் பிரவிருக்தியிலும் முற்காலத்தே ஆன்மாவின் ஈசிரூபப்' மா 
மேயத்தின் இருப்பின்றேலும் அந்தப் பிரமாணத்தின்௧ன்ணே பிரமாணத்தள் 
மை கிபவசாரம் உண்டாமா ? song, “hou பிரமாண ச்தின் பிரகிருத்திலி 
ஆம் முற்காலச்சே அர்சப் பிரமேயத்தின் இருப்பிருக்சே பர்த் பினர் 
இள்சள்ளே பிரமாண த் சன்ன. வியங்காச முண்டாமா 1. அவற்றுள் a a



akav>) யஜுர்வேத்த்தின் பிருகசாாண்ய உபநிட ௬௯௮ 
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ச்றைகாதியானவளன் அல்கெசிக்கின், ௮.௮ சம்பலியாது, ஏனெனின், பிரமேய 
மின்றியம் ஐருகால் பிரமாண த்தின்கண்ணே பிரமான ச்சன்மைபின் த இயுண் 
டானாமாயின், பிசமேயத்தை யங்கேரித்தல் பயனற்றதாம். அவவிரண்டாவது, 
பதத்தை வாதி யங்கோஞ்செய்யின், ௮வன்பாலி.து கேட்கவேண்டும். அரசுப் 
மிச3மயபதார்்த்த,ச்ின் சத்தை அசன் இபல்பானே சத்தமா? அல்லது, பிர 

மான பலத்தாற் இத் சமா? அவற்றுள், முதற் பக்த்தை வாதியானவன் ௮ 

சரிச்சின் ௮.௮ சம்பவியா அ. ஏனெனின், பிசமானாத்தனொனன்.தியே பிசமேயத்தின் 
இயக்பானே அதன் சத்தை சித்இிக்குமாயின், நின்மதத்தே பிமாணச்தை யங் 
கரி,ச்தல் பபனற்றதாம். ஏனெனின், பிசமேய பதார்த்தத்தின் சச்சியின்டொரு 
ட்டே பிரமாணத்தின் ௮ங்கோரமாகும் ; ௮ந்தப் பிரமேய பதார்த்தம் இயல்பானே 
சத்தமாமாதலின், அந்தப் பிரமேயபதார்த்தத்இன் சச இபின்பொருட்டுப் பிரமா 

ண சத யங்கெரித்தல் பயனற்றதாமன்றோ ? இரண்டாவது பக்ஷத்தை வாதி 

பக்கேரிக்கின், ௮௮வுஞ் சம்பவியா.து ) ஏனெனின், ஒருகாற் பிரமாணபலத் தானே 
பிசய பதார்த்தத் இன் சித் தெயண்டாகுமாயின், மிதிலாபுரியின்கண் மலடி மர் 
தன் அரசசுசெய்வன், ஜனகனுடைய மகண் மகனாதலின், பிரசித்தமாய 8னச.லு 

டைய மசண் மசன்போலும், இவ்வலுமானரூப சப்தப்பிரமாணச்சானே மல்டி, 

ani ger ge As Bu apse ee வேண்டும், 

சங்கை :--ஹே சித்தார்தியே ! மலடிமைந்தன் மிதிலாபுரியின்கண் ௮௪ 
செய்வன் என்னும் வசனம் பிரமாணரூபமாகுமாயின், ௮வ்வசன பலத்தால் மலழ. 

மைந்தன.து Feng சித்இயாம்) ஆனால், ௮வ்வசனம் பிரமாணருபமேயனறாம், 
ஆதலின், ௮வ்வசன த்தால் மலடிமைந்சனது சித்தியண்டாகமாட்டா.து. 

சமாதானம் :--ஹே ave flu ! சப்தப்பிரமாண த இன்கண் மான்று சொஷம் 

சளால் அப்பிசமாணத்தன்மை பிசாப்தமாம். ஒன்றாவது “பொய்ப் பொருளின் 

போசசச்சன்மையாம், இரண்டாவது எப்பொருளையும் உணர் ச்இவையாமை, 
நூன்றாவ௮ பப த்சையுண்டாக்குதல், ஆண்டு எவ்வாதியானவன் பிரமாணச்இன் 
பச் சால் பிரமேயபதார்த்தத்இின் சக்தையை அங்சொரஞ்செய்கின்றனனோ, அவ் 

வாயின் பதத்தே பொய்ப்பொருளின் போதகச் சன்மைவடிவ முதல் அ வணஞ் 

sumer, மகடிமைந்தன் மிதிலா புயின்சண்ணே ௮சசுசெய்வன் erp gh 

வாக்யெத்தின்சண் அர்த்தத்தின் அபோ.தக்த்தன்மையும், யத்தின் ஏனகச்தள் 
யும் என்னும் இவ்கிருபிரகாரங்களின் அூஷணமுமின்றாம். அசையால், அவ்வச 

முக் நினது மத்,ச்சே பிரமாணமேயாம். அவ்வசன த்தால் மலடிமைர்சனுடைய 

ரிச்தியுண்டா தல் வேண்டும், அ௮வ்வசனத்தால் பலடிமைர்சனது சத்சை Gas 

லாசமாட்டான, ஆசையால், பிரமாணபவத்தால் பிரமேயபதார்த் தத்தின் சித்.இஸை 
waded spo ar Ad gas குசி தமன்றாம்) மற்றோ, பிசமேபபதார்த்௪,ச்சின் பலச் 
நின மிமாணத்தின் சத்ைபை பங்கரிச்௪ அதெமாம். ஆசையால், எர்.தப் மிச 

டிக்வயுத்தால் வாஇயொனவள் ஆன்மாவின் சாசத்தையும், அர்சாசத்தின் சாசனச் 
கின் சித்ரஞ்செய்வன, அர்தப்பிரமாண த்தின் ௪ச்சையும்,. ஒன்மாலின் ரச



௫௮0 ஸ்ரீ ,ஆத்மபுசாணம், [ஒவ ௪ 

ரூபப்பிசமேயத்தின் சத்தையும் ௮ர்ராசகாசண த்தின் சத்தையும் சற் தமாகுமா 

யின்,சித்தமாம். அவ்வான்மாவின் நாசத்தையும், அர்ராசத்தின் காரணத்தையும் 

உலின்சண்ணே யாண்டும் கண்டஇன்றாம். ஆகையால், ஆன்மாவின் சாசத்தையும் 

அர்சாசத்இின்' காரண த்தையுஞ் 9,ததஞ் செய்வகாய வாஇயின் பிரமாணம் பய 

னற்றதாம் இத்துனை கூறியதால், ஆன்மாகின் சாசத்தின்கண்ணே சாமானிய 

மாய்ப் பிரமாண அ௮விஷயத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்ட, இப்போது விசேஷ 

மாய்ப் பிரமாணத்தின அ௮விஷூயத்தன்மையை நிரூபணஞ்செய்வாம் :--எவவா இ 

பானவன் ஆன்மாவின் சாசத்தின்கண்ணும், ௮ர்நாசத் இன் கா.சணத்இன்கண்ணும் 

பரமாணத்தை யங்கேரிக்ன்றனனோ, அவ்வா இயின்பாலி௮ கேட்கவேண்டும் :-- 

ஆன்மாவின் சாச.த்தின்கண் பிரத்தியக்ம் பிரமாணமா ? அல்ல, அனுமானம் 

பிசமாணமா ? அல்லத, சப்தம் பிரமாணமா ? அவற்றுள், முதற் பக்ஷச்தை வாதி 

பானவன் ௮ங்கெரிக்ச் ௮-து சம்பவியாது, ஏனெனின், பிரதியோடியின் ஞானச் 

தாலன்றி ௮பாவத்தின் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. கடரூபப் பிரதியோ௫இியின் 

ஞான த்தாலன்றிக் கடாபாவத் இன் ஞானம் உண்டாசமாட்டாததேபோலும், ஈண் 

டுப் பிரசங்கத்இன்கண்ணே ஆன்மாவின் சாசரூப ௮பாவத்தின் பிசதியோக ஆன் 

மாவாம். அவ்வான்மா உருவமுதலிய குணங்களற்றதாமாதலின், நேத்திராதி 

இர்இிரியங்களால் அதன் பிரத்தியகஷ ஞானம் உண்டாசமாட்டாது, ஆன்ம 

வடிவப் பிசதியோக ௮ப்பிரத் இயக்ஷமாகவே ௮தனபாவமழும் பிரத்தியக்மாச 

மாட்டாது. ஏனெனின், எப்பொருள் இந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்திற்கு விஷய 

மாமோ, அப்பொருளின் ௮பாவப் பிரத்தியக்மேயுண்டாம். எப்பொருள் 

இச்இரிய ஜன்னியஞான த்திற்கு விஷபமன்றாமோ, அப்பொருளின் ௮பாவப் பிசத் 

இயகஷமுண்டாகமாட்டாது. இக்காரணத்தாலே சூனியஸ்சானத்தின்சண் பேய 

இருக்னெறதென்னும் எண்ணத்தால் உலகர் வாசஞ்செய்வதில்லை. ஆகையால், 

ஆன்மாவின் ராசத்தின்கண் பிரத இயக்ஷப் பிரமாணஞ் சம்பவியாது, ஆன்மாவின் 

சாசத்தன்கண்ணே ௮னுமானப் பிரமாணமாமென்னும் இரண்டாவது dep Sons 

வாதியானவன் ௮ங்கேரிக்கன், ௮அவுஞ் சம்பவியா து ) ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷப் 

பிசமாணத்தின் சகாயத்்இனானன்றி ௮னலுமானப்பிரமாணம் எவ்வர்த்தத்தின் சத்தி 

யையுஞ் செய்யமாட்டாது) மற்றோ, பிச த்தியக்ப்பிமாணத்தின் சகாயத்தி 
னானே அ௮னுமானப் பிரமாணம் எப்பதார்த்தத்தின் சித்தியையுஞ் செய்யும், எப் 

புருஷன் சன விட்டில் ௮கேகமுறை புகைக்கனல் உடனிகழ்ச்சியைச் கண்டிருக் 
இன்றனனோ, அ௮ப்புருவனே மற்றொரு காலத்தே மலையின்கன்ணே புகையைச் 

சண்டு ௮னலின் ௮னுமான ச்தைச் செய்வன், எப்புருஷன் புகையையும் ௮னலை 

யும் ஒருகாலும் பார்.த்தரொானோ, அப்புருஷனுக்குப் புகையின்காட்சியால் ௮னலின் 
அனுமானமுண்டாகமாட்டாஅு, இம்முறையே ௮ளுமானப் பிரமாணத்திற்குப் 

பிரத்இியக்ஷப் பிரமாண த்தின் ௮பேகைஷயுளது, முன்மொழிர்தமுறையே ஆன் 

மாலின் நாசத்தின்கண்ணே பிரத்தியகஷப் பிரமாணஞ் சம்பவியாஅ, ஆசையால், 

அனுமானப் பிரமாணத்தாலும் ஆன்மாவின் ராசசித்தியுண்டாசமாட்டாத, ஆன் 

மாவின் சாசத்தின்கண்ணே சத்தப்பிரமாணமாம் என்னும் மூன்றாலஅ பகூச்தை 

வாஇயானவன் அங்கெரிக்கின், அஅவுஞ்சம்பவியா ௮. ஏனெனின், ௪௬.௫) ்மிருதி,



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருக்தாண்ய உபதிட சக் 
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இதிகாசம், புராணம் என்பன முதலாக எத்துணைச் ச௪த்தப்பிரமாணங்களுளவோ, 

அவற்றுள், யாண்டும் ன்மாவின் நாசத்தைக் கூறவில்லை ; மாருய், 4 வ£,தழ௦ 
Sg OBO MUD” என்பன முதலிய சுருஇகளின்கண்ணும், :* சுஜொ,கி,த28 

ஸறாறாதொய௦ வ௩றாாணொ,கசஹ,க2௦ Saw wy ora) சாறீறெ-? என்பதால் மிரு இ 

வசனங்களின்கண் ணும் ஆன்மா ௮விகாசி ரூபமாயே கூறப்பெற்றுளது. ஆகை 
யால், ஆன்மாவின் காசத்தின்கண்ணே சத்தப் பிரமாணமுஞ் சம்பவியாது. 
இத்துணைச் கிரர்தத் தால் நன்மாவின் ராசத்தின்கண்ணேயும், ௮ர்ராசகாசணச் 

இன்கண்ணேயும் பிரத்தியக்ஷாஇப் பிரமாணங்களின் சண்டனஞ்செய்யப்பட்ட௮, 

இப்போது எல்லாருடைய ௮றபவத்தானும், ஆன்மாவின் ௮விரசாடித் தன்மையைச் 

சித்தஞ்செய்வாம். ஹே வாஇயே ! யாவருக்கும் இவ்வகையாய பிரத தியபிஞ்ஜை 
ஞானம் உண்டாமன்றே :--கனவின்கண்ணே யாளையைக்கண்ட யானே இப்டோது 
ஈனவின்கண்'2ண நீலக் கமலத்சைக் சாண்டன்றேன். நானாவகையாய சப்தங்களைக் 
கேட்டன் றன். ஈனவின்கண்ணே நீலக் கமலத்தையும், கானாவகையாய சப்தங்க 
ளையுங் கண்டு கேட்ட யானே அுயிலின்கண்ணே சிறிதுமாத்இசையும் ஒன்றுமறி 
யாதிருக்க்றேன். என யாவருக்குமுண்டாம் இவ்வகையாய பிரச் தியபிஞ்ஞைரூப 

அனுபவத்தால் ஈனாக் கனாத் துயில் என்னும் மூன்றவஸ்தையின்கண்ணே ஆன் 
மாவின் நித்தியத்தன்மையே சித்தமாம், இத்துணையால், ஈனாக் சனாத் அயில் 

என்னும் மூன்றவஸ்தையின்கண்ணும், ஆன்மாவின் நித்தியக் தன்மை சித் தஞ்செய் 
யப்பட்டது. இப்போது பாலியம், பெளவனம், விருத்சம் என்னும் மூன்றவஸ் 

தையின்கண் ணும் ஆன்மாவின் நித்தியத்தன்மையைச் சித்தஞ்செய்வாம் :-பாலிய 

அ௮வஸ்தையின்கண் ணே எனத காய்தர்தையசைக் கண்ட யானே இப்போது பெள 

வன அ௮வஸ்தையின்கண்ணே எனது மனைவி மைந்த. சாதியரைக் காண்கின்றேன். 
யெளவனாவஸ்தையின்சண்ணே எனது மனைவி, மைர்தராஇகளைக் சண்ட யானே 

இப்போது விருத்தாவஸ்தையின்கண்ணே எனது பெள த்திரர்களையுர் தெளஹிக் 

இரர்களையுங் காண்டுன்றேன். இவ்வகையாய பிர தீ. தியபிஞ்ஞஜை வடில அனுபவம் 
யாவருக்குமுண்டாம். இவ்வலுபவத்தால் பாலியம், யெளவனம், விருத்தம் என் 

னும் மூன்றவஸ்தைகளில் ஆன்மாவின் நித்தியத்தன்மையே சித்தமாம், 

சங்கை :--இவ்வசையாய பிரத்தியபிஞ்ஞை வடிவ ௮னுபவத்தால் இப்பிறப் 

பின்சண்ணே ஆன்மாவின் அவிராசித்தன்மை சித்தமாமாயிலும், முற்பிறப்பின் 

கண்ணேயும், வரும்பிறப்பின்கண்ணேயும் ஆன்மாவின் அவிராசித்தன்மை சித்த 

மாகமாட்டாது. 

சமாதானம் :--பா லிய அ௮வஸ்தையே முதலாச விருத்த ௮வஸ்சைவரை எங் 

கனம் ஆன்மாவின் ௮விராசித் தன்மை யுளதோ, அங்கனமே முற்பிறப்பின்சண் 

ணும் வரும்பிறப்பின்சண்ணும் ஆன்மா ௮விராசியாம். ஏனெனின், இவ்வுல்ன் 

சண்ணே மாதாவின் உதசத்.தினின்றும் வெளியேவர்த பாலகன், வர்* அர்ச் 

சணத்தே தாயின் ஸ்தன்னியபான த்தின்கண்ணே முயல்வன். இவ்வார்.ச்தை: யா 

வருக்கும் அனுபுவத்சமாம், உலனெசண்ணே சேன புருவூலுக்கு எல்கேம் 
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௬௪௨ பீ ஆத்மபுசாணம். [ஆவது 

முயற்சியண்டாமோ, ௮வ்வம் முயற்சி இப்பொருள் என சுகசாதனம் என்னும் 

இஷ்டசாதன த்தன்மை ஞானத்தால் ஜன்னியமாம், இஷ்டசாதனத்தன்மை ஞா 

ன ச்.சாலன்றி எச்சேதன புருஷனுடைய முயல்வு முண்டாகமாட்டாது, இவ 

வார்த்தையும் யாவருக்கும் ௮பவத்தமாம், ஆசையால், பிறக்தகாலையில் தாயின் 

ஸ்தன்னியபானத்தின்கண்ணே பாலகலுக்குண்டாம் முயற்டியும், இந்த ஸ்தன்னி.ப 

பானம் எனது சுகசாதனம் என்னும் இஷடசாதனத்தன்மை ஞானத்தாலன்றிச் 

சம்பவியா.து. ஆதலின், அந்தப் பாலகனுடைய முயற்சவெடி.வ ஹே.அவால் அந்தப் 
பாலகனுடைய இஷ்டசாதனத்தன்மை ஞானத்தின் ௮னுமானமுண்டாம். ஜன்ம 

காலத்தின்கண் இந்த ஸ் சன்னியபானம் என௮ சுசகசாதனமாம் என்னுமிஷ்டசாத 
னத்தன்மை ஞானம் யாத பாலகனுக்குண்டாகின்றதோ, ௮ந்த ஞானம் ௮னுபவ 

ரூபமெனச் சம்பவியா,த. கையால், ௮ந்த இஷ்டசாதன த்தன்மை ஞானத்தை 

ஸ்மிருதிரூபமென ௮க்ககேரித்தல்2வண்டும். உலகின்கண்ணே யாதுயாஅ ஸ்மிருதி 

ஞானமாமோ, ௮ஃதது பூர்வ ௮னுபவ ஜன்னிய சமல்காரத்தாலுண்டாம். பூர்வ 

சமஸ்காரத்தாலன்றி, ஸ்மிருதி ஞானமுண்டாகமாட்டாது என்னும் வார்த்தையும் 

யாவருக்கும் ௮னுபவசித்தமேயாம், கையால், ௮ர்தப் பாலகனுடைய ஸ்மிருதி 

ரூப இஷ்டசா தனத்தன்மை ஞானத்தானே பூர்வ ஜன்மத்தின் சமஸ்கார ௮னு 

மானமுண்டாம். அந்தச் சமஸ்காரம் உருவ முதலியவற்றைப் போல ஆசிரயமின் 
றிச் சுதர்திரமாகமாட்டாது. கையால், ௮ரதப் பூர்வ ஜன்மத்தின் சமலஸ்காரத் 

தால் ஆசெயரூப ஆன்மாவின் ௮னுமானமுண்டாம். இவ்வகையாய ரீ தியால், 

பூர்வ ஜன்மத்தின்சண்ணும், அன்மாவின் ௮விராசுத்தன்மை சித்தமாம். இப் 

போச் வரும்பிறப்பின்கண் ஆன்மாவின் ௮விநாசித்தன்மையைச௫் தஞ்செய்வாம், 

இவ்வுலன்கண்ணே சாஸ்திரத்தின் தாற்பரியத்தையுணர்ந்த புத்திமானா புரு 

ஆனுக்கு யாகாதி புண்ணிய கருமத்தின்கண்ணே முயல்வுண்டாம். பிரஹ்மஹத் 

இயாதி பாவகருமங்களினின்றும் கிவிருத்தியண்டாம். ஆண்டு, யாகா இகருமங் 

களைச் செய்வதால் இவ்வுலகின்கண்ணோ, செய்பவர்க்குச் சிறிதுமா த் இரையுஞ் சுகத் 

இனடைவின்றாம்) மாறாய்க் கருமங்களைச் செய்வதால் அவர்க்குக் லேச ௮டை 

வுண்டாம். ஆகையால், இஃதறிர்து கொள்ளலாமன்ே ற: ுந்தயாகாதி புண்ணிய 

கருமங்களால் இன்மார்தரத்தன்கண்ணே அவர்க்குச் சுகத்தனடைவுண்டாம் என, 
இவ்வகையாய முறையே வரும்பிறப்பின்௧ண் ணும், ஆன்மாவின் ௮விசாசிக்சன்மை 

சித்தமாம். இத்துணைக் செந்தத் தால், சானாவகையாய யுக்இகளால் ஆன்மாவின் 

௮விராித்தன்மை சித்தஞ் செய்யப்பட்டது. இப்போது, முற்பிரசங்கத்தை நிரூ 
பிப்பாம் :--ஹே ஜஇனகசாஜாவே! முற்கூறிய முறையே இக்காண்போனாய ஆன்மா 

௮விராசியாமாதலின், ௮வ்வவிசாசி ஆன்மாவின் ஸ்வரூபபூதமாய ஞானரூப 
இருஷ்டியும் நாசத்தை யடையமாட்டாது ) மற்றோ எப்போ தமிருக்கும். எங் 
கனம் ௮க்கினியிருப்ப ௮வ்வக்கனியின் ஸ்வரூப பூதமாய வெம்மை நீங்கமாட்டா 

தோ, மற்றோ ௮க்கினியழிர்தே ௮வ்வெம்மை யழியுமோ, ௮ங்கனம் இவ்வாநந்த 
ஸ்வரூப ஆன்மா விசாசமற்றகாம். ஆகையால், இவ்வான்மாவின் ஸ்வரூபபூச 

ஞானரூப தஇிருஷ்டியினுக்கும் சாசமுண்டாகமாட்டாது. இது கூறியதுகொண்டு 
இப்பொருள் துணியப்பெற்றஅ :--துயிலின்சண்ணே இவ்வான்மா ,துவைதப்பிர



அத்தியர்யம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ய உபநிட ௬௪௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 64.3 

பஞ்ச.த்தைக் காண்பதில்லை யென்பதன்கண்ணே, ஆன்மாவின் ஸ்வரூபபூத ஞானச் 

இன் ௮பாவங காசணமனரும்) மற்ற, சர்வ தவைதப் பிரபஞ்சத் இனபாவமே 
அதன்சண்ணே காரணமாம். ஹே ஜனகராஜாவே ! ஈனவின்கண்ணேயுக் கனவின் 

கண்ணேயும் பேதருபகாரிய ௮வித்தையுளது. இக்காரணத்தால் ஈனவின்கண்ணே 
யுங் கனவின்கண்ணேயும் இக்காண்போனாப புருஷன் உருவமுதலிய தஇருசியபதா 
ர்த்தங்களைத் தன்னிலும் பின்னமாய் ௮ங்கேரித்துளான். ௮ங்கனமே, நேத்திராஇ 

இந்்இரியங்களையுர் தன்னிற்பின்னமா யக்கேரித்துளான், தன்னிற் பின்னரூபமாய்க் 
கற்பிக்கப்பட்ட நேத்.இரரீதி இர்.இரியங்களால் பின்ன ரூபாதி விஷயங்களைக் காண் 
பன். அயிலின்கண்ணே பேதரூப காரிய ௮வித்தை, காமம், கருமம் என்பவற்றின் 

௮பாவழுண்டாம். ஆகையால், இக்காண்போன் அுயிலின்கண்ணே தனது ஸ்வ 

ரூபத்தினும் பின்னரூபமாய்க் கற்பிதப் பிபஞச.த்தைக் காண்பதில்லை, ஏனெனின், 

துயிலின்கண்ணே இச்சம்பூண பூதபெளிகப் பிரபஞ்சம் ஒருகால் .துன்மாவி 

னும் பின்னமாகுமாயின், ௮ந்தப பிரபஞ்சத்தை ஆன்மா காணும். ஆனால், யி 

லின்கண்ணே இவவெல்லாவுலகும ஆன்மாவிலும் பின்னமாகமாட்டாது. தகை 
யால், அயிலின்கண்ணே இக்காண்டோன இவ்வுலகை ச்தன்னிற் பின்னமாய்க காண் 

பதில்லை. ஹே ஜனகராஜாவே.! அுயிலின்௧ண்ணே இசாகின்ற ார்த ஸ்வரூப 
ஆன்மாவானது சஜாதிய பேதமும், விஜாதிய பேதமும், சுவசதபேதமும் ௮ற்ற 

தாம். இக்காரணத்தானே ௮வவான்மா ஏக ௮த்விதயரூபமாம். ௮வவான்மாவே 

பிரஹ்மரூபமாம், ஸ்வயஞ்ஜோ திரூபமாம், பரம?லாகரூபழுமாம். ஹே ஜனக 

சாஜாவே.! அயிலின்சண்ணே யாம் கின்பொருட்டு ஆன்மாவின் எச்சொருபத்தைக் 

கூறினோமோ, ௮ச்சொரூபமே அதிகாரிகள் யாகாதி ப௫ரங்க சாதனங்களால் 
அடையயோக்கியெமாம். அங்ஙனமே, விவேக வைராக்கிய சமாதி ஷட்சம்பத்தி 

முழுக்ஷஈத்தன்மை, சரவணம், மனனம், நிஇத்தியாசனம், சத்துவம் பதார்த்த 

சோதனம் என்னும் எட்டர்தரங்க சாதனங்களால் ௮டைய யோக்கியமாம். ஆன் 

மாவினுல் வேராய சம்பூரண பதார்த்தங்களும காசமுடையனவாம். ஆகையால், 

௮வ்வனான்மபதார்,த் தங்கள் ௮இிகாரிகட்குறுடைய யோக்கெமன்றாம். இக்காண,த் 

தால் சுருதபகவதியானவள் ௮வ்வாரந்த.ஸ்வரூப ஆன்மாவைப் *பரமகதியேன்னும்' 
காமத்தால் கூறினள். ஈண்டுச் இத்த சு.த்தியின்கண் எச்சா தனங்களின் உபயோக 

மாமோ, ௮சசாதனங்கள ப௫ரங்கசா தனங்களாம். சரவண த்தின்சண்ணும் ஆன்ம 

ஞானத்தின்கண்ணும் எச்சா தனங்களின் உபயோகமாமோ,ச்சாதனங்கள் அர்த 

ரங்கசாதனங்களாம். ஹே ஜனகராஜாவே! இவ்வுலகின்கண்ணேயுள்ள எல்லாச் சம் 

பத்தினும் குபோசம்பத்தானது ௮,இகமாம். இக்காண த்தால் குபேசசம்பத்தை 

உலகர் பரமசமபத்தென்பர், அதுபோல), அயிலின்சண்ணே இசாகநின்ற ஆநந்த 

ஸ்வரூப ஆன்மாவிலும் மேலாய் எவ்வஇக சமபத்துமின்றாம். இக்காச ணத்தால், 

சர. திபகவ தியானவள் HAUT GEG SMUG ஆன்மாவைப் *பரமசம்பத்தேன்னும்” 

சாமத்தாற் கூறினள். ஹே ஜனகராஜாவே ! துயிலின்கண்ணே எவ்வாரர்த ஸ்வ 

ரூப ஆன்மாவை இஜ்ஜீவான்மா நித்தியமுமே யடைய/மோ, ௮வ்வாரர்து ஸ்வரூப 

ஆன்மாவிலும் மேலாக எவ்வனான்ம பதார்த்தமுங் காண யோக்கயெமன்றாம்,



௬௪௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். Leste gs 
ஙி 

மத்றோ, இவ்வாஈர்.ச ஸ்வரூப ஆன்மாவே Meri year sre யோக்கியமாம். 

இக்காரணத்தால் சுரூ.தி பகவதியானவள் இவ்வார ச ஸ்வரூப ஆன்மாவைப் ! பரம 

லோகம்? என்னலும் சாமத்தாற் கூறினள். ஹே இனகசாஜாவே! இவ்வாச்ச 
ஸ்வரூப ஆன்மாவினலும் வேறாய் உருவமுதலிய குணங்களோடு கூடிய சுச்தசமான 
ஜு.இிரீகளும் இஜ்ஜீவனுக்குப் பசமலோசக ரூபமன்றாம். சர்வ குணங்களோடு கூடிய 

ஆஞ்ஞைப்படி ஈடக்கும் புத்தானும், இஜ்ஜீவனுக்குப் பாமலோகமன்றாம். சந்தா 
ரூபத்தோடு கூடிய அ௮த்தியர்தம் மிருதுவாய தன.௮ சரீசமும் பரமலோகசமன்றாம். 

ஹே உனசராஜாவே ! பர்வசத்திற்குச் சமானமாய ஆகாரத்தையுடைய யானைகள், 
வாயுவைப்போல ஆகாச மார்க்கதீதின்கண்ணே கமனஞ் செய்யுங் குதிரைகள், 
மேகத்தின் கர்ஜனைக்குச் சமானமாய சப்தத்தையுடைய தேர்கள், பயமற்ற ௮்இ 

யந்தஞ் சூர வீரர்களாயெ பதாஇகள், சங்கம், ப.துமம் என்னும் எண்ணிக்கை 
யுடைய தனங்கள் கிறைந்த கோசங்கள், நானாவகையாய அன்னங்கள் நிறைந்த 
அரேகங் கோட்டைகள், சுவர்க்சத்தின்கண்ணே உள்ள தெய்வப் பெண்கசட்குச் 

சமானமாய ௮ேசம் பெண்கள், இர் இரருடைய வைஜயந்தம் என்னும் ௮ரண் 
மனைக்குச் சமானமாய ௮ரேகம் அரண்மனைகள், இந்இராணிக்குச் சமானமாய 

அரேகம் சுந்தச மனைவியர்கள், தனதானியாதியால் நிறைந்த சம்பத்தையுடைய 
ஆஞ்ஞைப்படி ஈடக்கும் பிறைகள், என்பன முதலாக ௮ேகம் வசைப்போக 
௪7 தனங்களோடு கூடிய இசாஜ்ஜியமும் இஜ்ஜீவனுக்குப் பாமலோகமனறாம். வந்த 

இசாஜ்ஜியத்தைப் போடுப்பதால் இஜ்ஜீவனுக்கு எச்சுகமுண்டாமோ, மச்சுக 

மும் இஜ்ஜீவலுக்குப் பசமலோகமன்றாம் ; மற்றோ, அயிலின்கண்ணே அடைய 

யோக்கியமாய அ௮த்விதிய ஆன்மாவே இஜ்ஜீவளுக்குப் பாம£லாகமாம். ஹே 

ஜனக.சாஜாவே ! துயிலின்கண்ணே எவ்வாரஈத ஸ்வரூப ஆன்மாவை இஜ்ஜீவன் 

அடைவ?2னோ, ௮வ்வான்மவடிவ ஆநர்தஞ் சர்வ லெளகக அாந்தத்திலும் ௮தஇஅ௪ 

மாம். இக்காரணத்தானே சுருதி பகவதியானவள் ௮வ்வத்விதிய ஆன்மாவைப் 
£ பரம் ஆநந்தம் ” என்னும் காமத்தாற் கூறினள். 

சங்கை ;--ஹே பசவன் !! சர்வ லெளூக ஆர்தங்களினும் இவ்வாஈர்த ஸ்வ 
ரூப ஆன்மா எவ்வாற;இிகமாம்? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராலாவே! ஆநந்த சமுத்திசமாய இவவான்மாவின் 
லேசமாத்இர ஆரர்தத்தைப்பற்றிச் சம்பூரண ஸ்சாவா ஐங்கமப் பிராணிகள் ஜீவிக் 
இன்றன. ஈண்டு லேச சப்தத்திற்கு Os பொருளாம் :--பசையையுடைய கெய் 
முதிலிய பொருள்களைக் கையின்கண்ணே கவராத மீண்டும், ௮வற்றைப் பரிதஇ 

யாகஞ்செய்தபின்னர்க் கையின்கண்ணே கெய் முதலியவற்றின் ௮ம்சம் இருக்கும் 
அதனையே லேசம் எனப்படும். இவவாறு ஆன்மாரர்த லேச.த்தைப்பற்றிச் சர்வப் 
பிராணிகளும் ஜீவிக்கன்றன. ஹே உனகராஜாவே! எங்கனஞ் சர்வ இலங்களின் 
நியொய சமுத்திரத்தின் லேசமாத்தா ஜலத்தைக் கவார்.து, மழைகாலச்சே மேசம் 
வெளிப்படையையடையுமோ, ௮ங்கனம் அர்த சமுத்இிரமாய தன்மாலின் லேசு 
மாத்தி தரர்தத்தைப்பற்றிப் பிஹ்மாவே முதலாகச் டேபரியர்தம் உள்ள சர்வப் 

பிசாணிகளும் ஜலிச்கும், இச்சாணத்சானே ௪௬ புகவஇமானவள் -அவ்வான்மா



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ப உபதிட aoe தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 64S 
வைப் பரமாநந்தரூபமென்றனள். இப்போது ஆன்மாவின்சண்ணே பாமாசர்.தரூபத் 

தன்மையை வெளிப்படையாக்கும்பொருட்டு, முதலில் சம்சாச, தசையின்கண் ௮ர் 
தீப் பாமாரர்தத்தின் ௮ப்பிரதிஇியின்கண்ணே சாணத்தை நிரூபணஞ்செய்வாம்:- 

ஹே ஜனகராஜாவே.! விஷயங்களையடைந்து மனுஷ்பாஇப் பிசாணிசட்கு எச்சுக 

முண்டாமோ, ௮ச்சுகத்தையே உலகர் அார்தமென்பர், மனைவி, மைர்தர், தனம், 
அன்னம் என்பனமுதலாய உள்ள கரனாவகையாய விஷயல்களை உலகர் ௮ச்சுசத்இன் 

காசணமென எண்ணியுளார். இதன்கண்ணே இவ்விசாசஞ் செய்யத்தக்கதாம், 

அம்மனைவிமைர்தராதி வீஷயங்களிடத்தே ௮ர்தச் சுகத்தின் உற்பத்தியைச் செய் 
விக்கும் வடிவசாரண த்தன்மையிருக்கின்றதா? ௮ல்லஅ,பிரஇிபர்தக நிவிரு தீ இவாபி 

லாய் அந்தச்சுகத்தை வெளிப்படுத் துந்தன்மைவடிவ காரணத் தன்மையிருக்கன் 
றதா? என௮வற்றுள், ஆன்மவடிவ நித்தியசுகத்திற்கு விஷபங்களால் உற்பத்இ ௪ம் 
பவியாதாதலின், சுகக்தையுண்டாக்கிவைக்கும் வடிவ முதற்காணத்தன்மை விஷ 

யங்களிடத்தே சம்பவியாதாயிலும் மனைலி, மைர்தசாஇி விஷயங்களிடத்தே பிரதி 
பர் தடிவிருச்இவாயிலாய்ச் சுகத்த வெளிப்படையாக்கும்வடிவ இரண்டாவது சார 
ணத்தன்மை சம்பவிக்கும், ஏனெனின், தாசத்தால் பிடிக்கப்பட்ட மூடபுருவன் 
இருணங்களால் மறைபட்ட சமீபத்துள்ள ஜலத்தைப் பரி,த்தயொகஞ்செய். த, கானற் 
சலத்தைப் பானஞ்செய்யச் செல்வதேபோலச சுகத்தையடைய இச்சிச்ச இவவஞ் 
ஞானியானவன் ௮ஞ்ஞானத்தான் மறைப்பட்ட ௮த்தியந்தஞ் சமீபத்துள்ள gos 

தரூப ஆன்மாவைப் பரித்தியாகஞ் செய்து, பாய விஷயங்களைக்கண்டு அவற்றை 
படைய இச்டிப்பன். அ௮வ்விஷயங்களை இசத்துழலுவதால் ௮ஜ்ஜீவனிடத்இல் 

துக்க உற்பத்தயுண்டாம். ௮வ்விச்சைஜன்னிய துக்கமானது ஆன்மரூப ஆர் 
தத்இற்குப் பிஇபந்தகமாம். மணிமந்திராகி பிரதிபர்தகங்கள் எ.அவசை அக்கினி 
பின் சமீபத்தேயிருக்குமோ, ௮.துவரை௮ச்சினிதாகத்சைச்செப்பமாட்டாஅ, ௮.௮ 
போல, எவரை ௮வ்விச்சை ஜன்னிய அக்கம் ௮ர்தக்கரணத்தன்கண்ணேயிருச் 
குமோ,-அ.துவரை ஆன்ம ஸ்வரூப ஆகர்தத்.இன் விளக்கம் ஜீவர்கட்குண்டாவஇன் 
ரூம். எங்கனம் மணிமர்திராதி ரூபப்பிர.இபந்தகம் நீங்கெ பின்னர் ௮வ்வக்கனி 

யானது தாகத்தைச்செய்யுமோ, ௮ங்கனம் இஜ்ஜீவனுக்கு எவ்வெவ்விஃயச்.இ 
னிச்சை யுளதாமோ, அவ்வவ்விஷயம் எக்கால் பிராப்தமாமோ, ௮க்கால் அவ் 
விஷய,ச்இனிச்சை நீங்கப்போகும். ஆனால், ௮வ்விஷய இச்சையின் நிவிருத்தி ௭௮ 

வசை ௮வ்விஷயபத்திலேலும், வேறு ௮யல் விஷபத்்தஇிலேலும் மீண்டும் இச்சையுண் 

டா.கவில்லையோ ௮.௮ வரை இருக்கும். மீ ண்டும் இச்சையின் உற்பத் இயுண்டாயின், 

அ௮ம்முன் இச்சையின் சிவிரு த் இயிருக்கமாட்டாது. விஷய இச்சைவடிவசாரணம் 

நாசமாயின், அவ்விச்சையால் ஐனித்,த அக்கமும் சாசமாய்கிடும். எ.அவரை ௮௮௪ 

கத்தின் ௮பாவம் ௮ர்.சக்கரணத்தின்கண்ணே யிருச்குமோ, ௮.துவரை விக்ஷப 

மற்ற அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட தன்ம ஸ்வரூப அார்தத்தின் GaSe 

ஜீவர்கட்ருண்டாம். இவ்வான்ம ஸ்வரூப ,தார்த.த்தை அ௮ஞ்ஞானிகள் சுசமெனச் 
கூறுவர். சருத்திதுவாம் உலூன்சகண்ணே இருவகையாய பிரஇபர்தம் உள 

தாம்: ஒன்றோ, ஆவசணருபப் பிரஇபர்சசமாம். சூரிய தரிசசத்தின்சன்னே



௬௪௭ ஸ்ரீ ஆச்மபுராணம். Coven 

மேதம் 'தவரணருபப் பிரதிபர்சசமாவதேபோலும், மற்றொன்றோ விக்ஷபரூபப் 
பிரஇபர்தகமாம். கடம் முதலிய பதார்த்தங்களின் தரிசனத்தின்கண் நேத்திரம் 
களின் ௮,ச்இயர்த சஞ்சலத்தன்மை விக்ஷேபரூபப் பிரதஇபர்தசமாவே தபோல, 
ஈண்டுப் பிசசங்கத்தின்கண் விஷய இச்சைவடிவத்தால் உண்டாம் புத்தியின் ௪ஞ் 

சலத்தன்மைவடிவ விக்ஷேபம் தன்மஸ்வரூப ஆரந்தத்இன் விளக்கப் பிஇபந்தக 
மாம். எவவிஷபத்தின் இச்சையால் புத்த சஞ்சலமாமோ, ௮வ்விஷபத்தினடை 
வுண்டாமாயின், ௪ஞ்சலத்தன்மைவடிவவிக்ஷபத்தைப்பரித்யொகஞ்செய்து, ௮ப் 

புத்தி எதுவரை மற்றொரு விஷயத்தை சாடவில்லையோ ௮ வரை ஸ்திசமாம், ௮ந்த 
ஸ்திரபுத்தியின்கண் அ௮ஞ்ஞானத்தான் மறைக்கப்பட்டவரர்தஸ்வரூப ஆன்மா 

வெளிப்படையாய் விளங்கும், ௮வ்வஞ்ஞானத்தால் மறைபட்ட ஆன்மவடி.வ ஆர் 
தத்தை ௮ஞ்ஞானியாய மூடபுருஷன் விஷயஜன்னிய சுகமென்பன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ? விஷயமடைஈத காலையில் அஞ்ஞானத்தால் மறைக் 

கப்பட்ட ஆன்மாராந்சத்தின் விளக்கமுண்டாம் என்னும் வார்த்தையை எங்கன 
மறிதல் கூடும் ? 

சமாதானம் :--ஹே  னகசாஜாவே ! ் விஷயமடைந்த காலையில் ௮ஞ்ஞானி 
கட்கு ஒருகால் ஆவாணமற்ற அன்மாநந்தத்தின் விளக்கம் உண்டாகுமாயின், 

முக்தியவஸ்தையின்கண் ஞானிகட்கு யான் சுகவடிவன் என்னும் சுகத்தின் ௮னு 

பவம் எங்கனமுண்டாமோ, ௮ங்கனம் ௮ஞ்ஞானிகட்கும் விஷபமடைந்த காலையில் 

யான் சுகளுபன் என்னும் ௮னுபவம் உண்டா தல் வேண்டும். யான் சுகரூபன் என் 

னும் ௮னுபவம் ௮ஞ்ஞானிகட்குண்டாகமாட்டாது) மற்றோ, யான் சுகமுடையவன் 
என்னும் ௮னுபவம் ௮ஞ்ஞாளிகட்குண்டாம். ஆகையால், இஃதறிர்்துகொள்ளலா 
மன்றே :--விஷபமடையுங் காலையி லுண்டாம் ஆன்மாரந்தப் பிரதீதி ௮ஞ்ஞான த் 
தால் மழைக்கப்பட்டே பிரதீதியாம். முக்தி யவஸ்தை யொன்றன்கண்ணே வாண 

ச௫த ஆன்மாவின் பான (விளக்க) முண்டாம். இப்போது ௮வ்விஷயஜன்னிய ௪௧. 

இன் குறைவு மிகுதிகளை இருஷ்டாஈதத்தால் வெளிப்படையாக்குவாம், ஜே ஜனக 

சாஜாவே? ௮ந்தகாரத்தோடுகூடிய ஆகாசத்தின் ஓர் ௮ம்சத்தின்கண்ணே இருந்து 

கொண்டு மின்மினிப் பூச்சியானது, ௮ல்லது மணியானது ஆகாசத்தின் எவ்வள 

விடத் இதிலிருக்கும் ௮ர்தகா.ர த்தை நீக்குமோ, ௮வ்வளவிடத் திலேயே ஆகாசத்தின் 
விளக்கமுண்டாம். ௮தனினும் ௮௧ அகாசத்தன் விளக்கமுண்டாகமாட்டா.து. 

அதுபோல, ஆன்மவடிவ அகாசத்தின்கண் இசாநின்ற இச்சை ஜன்னிய துக்க 
ரூப அந்தகாரத்தின் எத்துணை அம்சத்தை விஷயவடைவு வடி.வ மின்மினியா இகள் 

நீக்குமோ, ,௮வ்வளவே ஆன்மவடிவ சுகம் விக்ஷேப மற்றதாய்ப் பிரதிதியாகும் ) 

அதனிலும் ௮௪ சுகம் பிரதிதியாகமாட்டாது. இவ்வண்ணம் ஒரே ஆன்மவடிவ 

சுகத்தின் குறைவு மிகுதிகள் பிரதீதியாகும், இத்துணையால் இச்சாஜன்னிய 
அுக்கருபப் பிரதிபஈதக ௮பாவமுளதாக அன்மாரர்தத்தின் பிரதிதியுளதாக் தன் 
மைவடி.வ ௮ன்வயங் காண்பிக்கப்பட்டது. இப்போது அந்தத் துச்கரூபப் பிரதி 

பர் தச ௮பாவம் இலதாக?வ அன்மாரநந்தத்தின் One a இலதார் தன்மைவடிவ 

வியஇசேசத்தை கிரூபிப்பாம் ஹே ஜஇனகராஜாவே! அந்தகார. த்தோக்ூடிய 
ஆகாயத் இன்கண்ணே மின்மினியேலும், மணியேனும் இருக்குமாயின் எவ்வாசாச



அத்தியாய.]; யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ய உபநிட ௬௪௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 644 

தேசம் இலங்கிக்கொண்டிருக்குமோ ) ௮வ்வாகாசதேசமே மின்மினியேனும், மணி 

யேனும் ீக்யெபின்னர் மீண்டும் ௮ந்தகாசத்தால் மறைபட்டதாய்ப் பிரதிதியாக 
மாட்டா. அதுபோல, விஷயமடைந்த காலையில் ௮வ்விஷபத்இன் இச்சையால் 
ஜனித்த தக்கம் நீங்குமாயின், எவ்வான்மரூப ஆசந்தம் பிரதிதியாமோ, ௮வ்வான்ம 

ரூப ஆரக்தம் வேறுவிஷயத்தினிச்சை உற்பன்னமாகவே பிரதீதியாகமாட்டாது, 
ஆகையால், இத அணியப்பெறும் :--விஷய ௮டைவால் ஜன்னிய எத்துக்காபாவ 

முளதோ, அ௮த்துச்கா பாவமே ௮ன்வய வியஇேகத்தால் ஆன்மரூப சுகத்தின் 
பிரதீதிகாரணமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! விஷயவடைவினால் இச்சையின் நீக்கமாம், இச்சை 

நீங்கவே அக்கத்தின் நீக்கமாம். விக்ஷேபரூப அக்கம் நீங்கவே ஆன்மரூபச் சுக் 

இன் பிரதிதியண்டாம் என்னும் நியமத்தைக தாங்கள் கூறினீர்களன் ரோ ; ௮ர் 

நியமம் மனைவி, மைர்தராஇ விஷயஜன்னிய ரசுக்தின்கண்ணே பொருஈதுமாயி 

னும், 'பீன௪ரோகமுடைய புருஷனுக்குச் தும்மலின் ௮டைவால் எச்சுகமுண் 

டாமோ, ஏப்பத்தால் எசசுகமுண்டாமோ, ௮சசுகத்தின்கண்ணே பொருக்தமாட் 

டாது. ஏனெனின், தங்களால் விஷய இச்சையின் நீக்கத்தை ஆன்மரூப சுகப் பிரதி 

தியின்கண் காரணமெனச் கூறப்பெற்றகன்றோ. அனால், அம்மலின்கண்ணேயும், 
ஏப்பத்தின்கண் ணையும எபபுருஷனுக்கும் இசசையுண்டாகமாட்டாது, தகை 

யால், இச்சையின் நீக்கம் ஆண்டு சம்பவியாது, 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகா1ஜாவே ! எர்டிமிச்தத்காலேலும் அம்மலுக்கும் 

ஏப்பத்திறகுர் தடையுண்டாயின், ௮வ்விரன்டின்கண்ணும் இச்சையுண்டா தல் உல 

கத்இல் பிரசித்தமாகக் கண்டோம். அகையால், அம்மலின் ௮டைவாலனும், ஏப் 

பத்தின் பிராப்தியாலும், ஜீவர்கட்கு உண்டாஜஞ் சுகமும் இச்சையின் நீக்கத்தாலே 

உண்டாம். ஆதலின், முற்கூறிய நியமத்திற்கு எத்தலத்தின்கண்ணும் விசோத 

மின்றாம். ஆகையால், ஹே உனகராஜாவே ! இவ்வுலகின்கண்ணே குறைவு மிகு 

இத் தன்மையோடுகூடி. இசாகின்ற எத்துணை விஷயசம்பர்ச சுகங்கள் இருக்கின் 

றனவோ, அவையாவும் ஆன்ம ஸ்வரூப ஆரந்தத்தினும் வேறன்றாம் ) மற்றோ, 

ஆன்மாசந்த ரூபமேயாம். இக்காசணத்தானே மனைவி, மைர்தர் முதலிய விஷ 

யங்களின் ௮டைவு ௮வ்வான்மரூப சுகத்தின் உற்பத்தி காரணமன்றாம் ; மற்றோ, 

இச்சையின் நீக்கவாயிலாய் ௮ச்சுகத்தை விளக்குங் காசணமாம், இச்துளையால் 

விஷய ஜன்னிய சுகத்இின்கண் ஆன்மாகந்த ரூபத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்ட து. 

இப்போது விஷய ஜன்னிய இலெளகக சுகத்தின்கண் ௮பேக்ஷையோடு கூடிய 

௮ இகத் தன்மையை நிரூபணஞ்செய்.து, ஆன்மாசச்தத்தின்கண் ௮பேகக்ஷையின் 

திய ௮இகத் தன்மையை நிரூபணஞ் செய்வாம் :-- ஹே ஜனகராஜாவே ! இம் 

மனுஷ லோகத்தின்கண்ணே, யெளவன அவஸ்தையோடு கூடியவலும், வஜ்ஜிரத் 

இற்குச் சமானமாய இடகாத்இர முடையவனளும், பீம அர்ச்சுனர்கட்குச் சமான 

மாய, பஒமுடையவனும், வியாசபகவானுக்குச் சமானமாய்ச் சர்வ சால் இரங்களை 
யும் உணர்ச் சவலும், நானாவகையாய ௮ஸ்இரங்களைப் பிரயோடுப்பஇல் ஸ்ரீ மன்
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மகாசேவறுச்குச சமானமானவனும், அசுவினி குமாசர்கட்ருச் சமானமாய் 
(எல்லா சோய் அற்றவனும், ௮ணிமாஇ அஷ்ட சத்தியோடு கூடியவளும், ஸ்ரீ 
இருஷ்ண பகவானுடைய இருவருளால் தர்மராஜாவும், அர்ச்சுனனும் Baa 
uggs யடைர்ததேபோலச் சூர விரர்களின் சகாயத்தால் 6சுவரியத்தை யடைர் 
தீவலும், ஏழு தவுகளிலும்'இசாரின்ற எல்லா மனுஷ்யா இப் பிராணிசட்குஞ் சக்கர 
வர்த்இயாய் இருப்பவலும், உலகின்கண்ணே மிகுந்த Sis Rew யுடையவளும், 
மனுகர்களின் போக சாதனமாய அன்னம், பானம், ஸ்இரீ, புத்தர் என்பன 

வாதிய சம்பூரண சாதன பதார்ச் சங்களோடு கூடியவலும், மனுஷலோகத்தி 
அள்ள எப்பதார்த்தங்களும் கிடைத்தற்கரிய தென்பதற்றவலும், அ௮ப்பதார்த்தங் 

களைப் போக்கும் சக்தியோடு கூடியவலும், மிகுந்த ஆயுளை யுடையவலும், என்பன 
வாய இவை முதலாகச் சர்வபோக சாமக்கரிகளோடு கூடிபவனலும் ஆயெ சக்செவர் 

த் இ ராஜாவிற்கு எவ்வாரந்தம் உண்டாகின்றததோ, ௮வ்வாநந்தத்இற்குச் சமான 
மாய் இம்மனு லோகத்இன்சண்ணே எப்பிராணிகட்கும் ஆார்தம் உண்டாகமாட் 

டாது. ஆகையால், ஈம்மனோராய மனுஷ்யர்களின் ஆரர்.ச,ச்தை பபேக்ஷித்ு, 

௮ச்சக்கரவர்த்தி ராஜாவின் ஆார்தம் பாமாரர்சமாம். அச்சக்காவர்த்து ராஜா 
விற்கு உண்டாம் விஷப ஜன்னிய ஆரந்தச்திலும், தூறுமடங்கு ௮தஇிக gyorg 

பிதிர் லோகத்தின்கண்ணே இருக்கும் பிதிர்க்சட்கு உண்டாம். ,துகையால், சக்கர 

வர்த்இ ராஜாவின் தார்தத்தை யபேக்ஷித்து, அந்தப் பிதிர்க்களின் ஆார்தம் பர 

மாரர்தமாம். அந்தப் பிதிர்க்கட்கு உண்டாம் அார்தத்தினும் நூறுமடங்கு ௮இக 

ஆரந்தம் கந்தர்வ லோகத்தின்கண்ணே இருக்கும் கர்தர்வர்க்கு உண்டாம். ஆத 
லின்,பிதிர்க்களின் ஆரார் தத்தை யபேக்ஷித்து அக்கர தர்வர்களின் ஆரர்தம் பரமாநந் 

தமாம். கந்தர்வர்கட்கு உண்டாம் ஆரர்தத்தினும், நூறுமடங்கு ௮திக அரர்தம் 
கரும ே தவதைகட்கு உண்டாம், ஆகையால், கந்தர்வர்களின் தந்தத்தை usu 

சஷித்துக் கரும தேவதைகளின் ஆரர்தம் பாமாரர்தமாம். அக்கினி ே றாச்திராதி 
கருமங்களைச் Cel g எப்புருஷருக்குத் [தவ பாவமுண்டா மோ, ௮வர் கரும தேவ் 
ரெனப்படுவர், ௮க்கரும தேவர்கட்கு உண்டாம் ஆரர்தத்.தினும், நாறுமடங்கு 
௮௪ ஆார்தம் ஆஜான தேவதைகட்கு உண்டாம். ஆகைபால், கரும தேவதை 

களின் ஆரந்தத்தை யபேக்ஷித த, ஜான தேவதைகளின் ஆரர்தம் பரமாரர்த 
மாம், இருஷ்டியின் ஆ.இகால.த்.இல் உற்பன்னமாய அக்கினி முதலிய தேவதைகள் 
ஆஜான தேவதைகளாம். ௮வ்வாஜான தேவதைசட்கு உண்டாம் gongs Agu 
ச றுமடங்கு ௮இக ஆரர்தம் பிரஜாபதி லோக,த்தின் கண்ணேயாம். ஆகையால், 
கஜான தேவதைகளின் .தார்.த.த்ை யபேச்ஷிச்து, பிரஜாபதி லோகத்தின் ஆர் 
தம் பசமாரர்தமாம். பிரஜாபதி லோசத்தின்கண்ணே உண்டாம் அார்.த.த்.௫னும், 
தூதுமடங்கு ௮௧ அநந்தம் விராட் பகவானுடைய லோகத்தின்்டண் உண் 

டாம், ஆகையால், பிரஜாபதி லோகத்தின் Gregg யபேசஷித்து, விராட் 

பகவானுடைய உலகத்தின் நார்தம் பசமாகர்தமாம், விரகட்பசவானுடைய லோ 

சத்தின்கன்ணே உண்டாமாரர்தச்இலும், நூ௮ுமடங்கு அதிச ஆரர்தம் மரல் ain in 
லோகத்தின்கண்ணுண்டாம். கையால், விராட்லோசகத்தின் அர்த ae 
சமிச்துப் பாஹ்மலோசத்தின் தார்தம் பாமாரர்சமாம், கக்ர் சப் பிக்க 

  

  



எத்தியாயம்.] பஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட ௬௬௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 543 

ஸ்தூலூிகக்தின் சகாரணமாய சூத்திரா த்மாரூப ஹிரண்பகர்ப்பர் இருக்குமிடமாம், 
அ௮.த்தகைப பிரஹ்மலோகத்தின்௧ண் இரா நின்ற உபாசச புருஷர்சட்குண்டாம் விஷ 

யஜன்னிய grass aoe மேலாய் எவ்விஷயஜன்னிய ஆர் கமுமின்றாம் ) மற்றோ, 
மனுஷ்யலோக3மே முதலாக விசாட்லோகபரியந்தம் எத்துணேத் அக்கறிவிருத்த 
யுண்டாமோ, விஷயஜன்னிய ஆரந்தங்கள் உளவாமோ, அவ்வெல்லா ஆசர்தங்கட் 

கும் ஹிரண்யகர்ப்பா.து ஆரர்தம் முடிவு வடிவமாம், ஹே ஜனகசாஜாவே? மனு 

ஷ்யலோகமே முதலாகப் பிரஹ்மலோகபரியக்தம் உள்ள விஷயஜன்னிய Orisa 

களின் குறைவு மிகுதிசளைச் சுருதியானது கூறியுளத, ௮ச்சருதிபகவதக்கு, 
விஷயஜன்னிய சர்வ அரரந்தத்தினும் ௮தகமாய ஹிரண்ய கர்ப்பாரர்தத்இன்கண் 
ஹும் இப்புருஷனுக்கெதுவரை இச்சையிருக்குமோ, ௮.துவரை ஆன்மரூப ஆார்தத் 
இன் விளக்கமுண்டாகமாட்டா.து. ஆகையால், ஆன்மரூப அநர்.த.த்.இன் ௮டைவை 
இச்சித்த புருஷன், ஹிரண்ய காப்பார் தத்தையும் இச்ிக்கலாகாது என்னும் பசம 

வைராக்கியத்இன்கண்ணே கருத்தாம். ஈண்டு மலனுஷ்பலோக?மே முதலாகப் பிர 

ஹ்மலோகபரியர்தம் எத்.துணை விஷயஜன்னிய அரர்தங்கள் உள?2வா, ௮வ்வாரர் 
தங்களின் சாதனமாய தனம், ஸ்திரீ, புத்திரன், சரீரம் முதலாயவைக ளெவை 
யுளவோ அவைகளெல்லாவற்றையும் காகவிஷ்டையை (காகத்தின் மலத்தைப் 

போல, ௮சாரமென வறிர்து ௮வற்றை ௮டைய இச்சியா திருத்தல் பசமவைசாக் 
இயமாம். இவ்வகையாய பரம வைராக்கியம் எப்புருவ.னுக்குண்டாமோ, அப்புரு 

ஆனுக்கு ஆரந்தஸ்வரூப ஆன்மாவின் சாக்ஷாத்காசம் உண்டாம். இத்துளையால், 
பசம வைசாக்கயெத்தின் பலங் காண்பிக்கப்பட்டது. இப்போலு, அந்த வைராக்கி 
யத்தின் குறைவு மிகுதிகளால் எவ்வெப் பலமுண்டா மோ ௮.த௲ை நிருபிப்பாம் samen 

ஹே ஜனகராஜாவே! மனுஷ்பலோகமே முதலாகப் பிரஹ்மலாக பரியர்த 
எவ்வெவ விஷயஜன்னிய அரந்தத்தை யாம் நின்பொருட்டுக் கூ.றினோமோ, அவ் 

வாரர்தத்தை அடைதற்கு இருவகையாய சாதனங்களுள. ஒன்றோ, காலார்தாத் 

இல் ௮வ்வாரர்.தரூப பலத்தைக் கொடுக்கும் கரும உபாசனைரூப சாதனங்கள், மற் 

ஜொன்றோ, விரைவிலேயே அவ்வாரந்தருப பலத்தைக்கொடுக்குஞ் சாதனமாம், 
௮ஃ இ.தவாம் :--எப்புருஷன் விதிப்படி. குருவாயிலாய் வேதத்தையும், வேதச் 

இன் அர்த்.சத்தையும் ௮த்தியயனஞ் செய்துளா னோ, சர்வ பாவகருமங்களுமற்ற 

ase, sia விஷயஜன்னிய சுகத்திலும் ஆசையற்றவ னா, ௮,ததகைய வேசச்சை 
யுணர்ந்த நிஷ்காமபுருஷன் மனுஷ்யலோக?ம மு.தலாகப பிரஹ்மலோகபரியர்தம் 

உள்ள சம்பூரண ஆரந்தங்களையுமடைவன். ஆனால், இதனசண் ணே இத்துணை 

தறெப்புசா௮ :--எவ்வேதத்தையுணாஈத பாவமற்ற புருஷன் சக்கரவர்த்தி சாஜா 
வின் விஷபஜன்னிய ஆரர்.த.த்ச காகவிஷ்டையைப்போல ௮சா.ரமென வறிர்து, 

௮,௪னை படைய இச்சைசெய்யானோ, ஆனால் பிதிர் லோகா திகளின் ஆரர்தச்தை 
அடைய இச்சை செய்வ?2ஜ் ; ௮வ்வேதமுணர்ர்த பாவமற்ற புறுஷலுக்குச் 

சேவஜம் சக்ரவர்த்தி சாஜாவின் ஆார்தமே உண்டாம். பிதிர் லோகாஇ அர்த 
அணா டாசமாட்டஈது; இங்கனம், எவ்வேதத்தையுகா*ச பாவமற்ற புரு 

தனு இறாசச்நிஷ்ந்தரர் த.த்தைச் காகவிஷ்டையைப்போல அசாரமென .வுதி 
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ர்.அு, அவ்வாரர்.த.த்இன் ௮டைவை இச்சியானோ ; ஆனால், கர் தர்வலோகா இகளின் 

அதுகர்சத்தை இச்சிப்பனோ, அவ்வேசத்சையுணர்ர்த பாவமற்ற புருஷலுக்குப் 
ழிதிர் லோகத்தின் தார்த அடைவுண்டாம். கர்தர்வ லோசாதஇகளின் gris 
அடைவுண்டாகாது. இவ்வண்ணம் மேதுலகங்களிலும், எவ்வெவ்வுலக ஆர் 
த ர்சை இவ?வகமுணர்ர்த பாவமற்ற புருஷன் காகவிஷ்டையைப்?பால, ௮௪.7 
மென வறிர்து அசனையடைய இச்சயொானோ ; ௮அவ்வவ்வுலச ஆ௱ர்த,ச்ை இவ்2வ 
தத்தையுணர்ர்ச பாவமற்ற புருவன் ௮டைவன். எவ்வேதச்சையுணர்ச்த பாவ 
மற்ற புருஷன் பிரஹ்மலோச ஆார்.ச.த்ைபுங் சாகவிஷ்டையைப்போல ௮௪. 
மென வறிர்து ௮தனையடைய இச்சயொானே, அ௮வ்வேதத்தையுணர்ர்த பாவமற்ற 
புருஷன் பிரஹ்மலோகத்தின் அார்.சத்தையும் ௮டைவன். இங்கனம் கரும உபா 
௪னு.இ சாதனமின்றியயே ௮வவேசத்தையுணர்ர்த நிஷ்காம புருவன் சம்பூண 
ஆரார் சத்தையடைவன் :--ஹே இனசராஜாவே.! மனுஷ்யலோகமே முதலாக எத் 
அணை விஷயஜன்னிய தார்தமுளசோ, “eeprom ஆார்தத்இனும் பிஹ்ம 
Cora gots அதிகமாம், அந்தப் பிரஷஹ்மலோச ஆரஈர்தமும் எவ வான்மவடி.வ 
ஆரர்தத்இற்கு ஒரு லேசமாத்இரமாமோ, ௮,த்தசைய தார்த, சமுத்இரமாகெ பா 
மான்மா சர்வ ஜீவர்கட்குர் துயிலின்கண்ணே அடைவுறும். அப்பாமான்மாவின் 

வ்வரூபபூச ஆரர்தம் மனவாக்குகட்கு ௮விஷயமாம், குறைவு மிகுகளற்றசாம், 
இக்காசணத்தானே அவ்வான்மவடிவ ஆரர்தம் பிஹ்மலோசு அார்தத்இனும் 
அ.இசமாம், இப்பொருளையே யுணர்த்தும்பொருட்டுச் சருஇபகவதியானவள் கிஷ் 
காம புருவனுக்குப் பிஹ்மலோக ஆகர்த ௮டைவைக்குூ.றினள். ஆகையால், ஹே 

ஜனசுசாஜா2வ ! துயிலின்கண்ணே நின்பொருட்டு எவ்வான்மசொரூபத்தைக் 
கூறினேனே, ௮து மனுஷ்பலோசமே முதலாய்ப் பிரஹ்மலோகபரியர்தம் உள்ள 

சம்பூரண ஆசர்தத்இலும் அதிகமாம். ஆசையால் அந்தப் பரமான்மாவே பரமா 
கர் தரூபமாம் :--ஹே குழர்தாய்! இவ்வசையாய உபதேசத்தை யாஞ்ஞவந்யெ 
முனிவர் ஜனசாராஜாவிற்குச் செய்தபோது, அர்த ஜனகராஜாவானவர் சமது 

ஞானத்.இன் நிறைவின்மையைச் செரிவிப்பவராய் முன்போல மீண்டும் இவ்வகை 
யாய வசனத்தைச் கூறினர். ஜனகராஜா கூறல் :--ஹே யாஞ்ஞவற்கெய முனி 
வசே? இச்சாதாசணவிச்சையைத் தாங்கள் என்பொருட்டு உபசேசஞ்செய்திர் 
கள். அவ்வித்தைக்குக் குருகக்ந்னையாக ஒராயிரம கோக்களைத் சங்கள்பொரு 
ட்டு அர்ப்பணஞ்செய்வெறேன். அக்குருதகணையைத் தாங்கள் அக்கேரிச்ச 
வேண்டும். அதன்பின்னர் எவ்லித்தையால் எனச்கு மோக்ஷத்இன் ௮அடைவுண் 
பஅசமோ, அவ்வித்தையின் உபதேசத்தைக் தாங்கள் என்பொருட்டுச் செய்யவே 
ண்டும். தே மைர்த? எவ்வபிப்பிராயத்சால் இனகரஜாவானவர் இவ்வகையாய 
வசன ச்சை யாஞ்ஞவற்யெ முனிவசைசோக்ுக் கூறினசோ, அல்வபிப்பிராயத்சைச் 
கேட்பாயாக. ஹே யாஞ்ஞவற்டெய மகாமுனிவசே! முன்னர்ச் தாங்கள் என் 
பொருட்டு இவவுபே தசஞ்செய்திர்களன்றோ :-உண்மையாய்ச் கங்கமற்ற ஸ்வயஞ் 
Carta ஆன்மா தன்றே அவித்தையின் சம்பர்தத்சால் இீவபாவத்சை அடை 

ச்த, ஈனாச் கனாத் துயில் என்னும் மூன் ௮ அவஸ்தைகளில் dak ate wep wer 

அவ்வவஸ்ல சசளின்கன் னும் மும் புன்ணியபாவரூப ச்ருபச்சர்டி ba | 
  



ரர் சித்தினயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௬௫௪: 
தத்தின் தாற்பரிபவருணனம். 65) 

யஞ்சோ இயான்மா ஒருகால் ஈனவையடையும், ஒருகால் கனவையடையும் ) அர் 

சனகின்சண்ணேயும் சனகின்சண்ணேயும் பூர்வ புண்ணியவயத்தால் Des ஸ்வ 

யஞ்சோ இயான்மா ௬௪,ச)தைப்போ௫ுக்கும் ; முற் பாவகருமவயத்தால் துக்கத்தைப் 
போக்கும். ஈனாக்கனா அவஸ்தைகளிடத்தே ௪க.துக்கருப பலத்தைக்கொடுக்கும் 
பூண்ணியபாவருப கருமங்கள் நாசமடையுங்கால், ஆசாசத்தன்சன்ணே சுழன்று 
பரிசரமத்சையடைர்ச பறவையான து ஆகாசத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து, சன 

கூட்டின்சண்ணே வர்து?சரும். அதுபோல, ஈனாக்கனா அவஸ்சைகளின் வியா 
பாசத்தால் பரிசெமத்ையடைசர்ச இரந்த ஸ்வயஞ்சோ இயாய ஆன்மா துயிலவஸ் 
தமை அடையும். ஹே பசவன்? இவ்வண்ணம் ஈனாக்களனுத் தயில் என்னும் 

மூன்றவஸ்தைகளினும் வேறாய் ஆன்மாவின் வடிவத்சைச் தாங்கள் என்பொருட்டு 
முன்னர் உபதேசஞ்செய்திர்கள். இத்துணை ஞான மாத் தரத்தால் மோக்த்தி 
னடைவுண்டாகமாட்டா.௮; ஏனெனின், வேறு சரீரத்சையடை ௪ல் வடிவ BET wld, 
இர்ச ஸ்தாலசரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்தல் வடிவ மரணம், இவகிரண்டையு 

முண்டாச்கும் சானாவகைபாய இச்சைகள் என்னும் இவவிகாரல்களின் சம்பர்தம் 

ஆன்மாவின்சண்ணே பிரதிதியாகன்றது. இதனை கானாவகைபாய யுக்இகளால் தாங் 
சள் சண்டனஞ்செய் தீர்களில்லை. ஆகையால், ஜன்ம மாணா விகாரமுடைய இச் 

சம்சாரியாய ஆன்மா பாம ர்தரூபம் எங்கனமாம் ? ஹே பகவன் ! ஜன்ம மா 

ளு சம்சார தருமங்களை விஷபஞ்செய்யா த ஆன்மாவின் உண்மையாய ஞானமா 

erg எதுவரை அ௮இகொரிகட்கு அடையுமாறு இடைக்கவில்லை?யோ, அதுவரை 
அசோச ஜன்மங்களாதும் மோச்ஷப்பிராப்இ புண்டாகமாட்டாது, ஆசையால், 

ep பகலன் ! மோச்ந அடைகவின்பொருட்டு ஏன்ம மாணாதி கிகாசங்களிலம், 

வேருயுள்ள ஆன்மாகின் உண்மை வடிவத்தை என்பொருட்டுத் தாங்கள் உப 

தேரித்தருளல்வேண்டும். ஹே மைந்த 1 இவ்வகையாய அபிப்பிராயத்தை மனத் 

இன்சன்ணே வைத்துக்கொண்டு ௮ர்.த ஜனகராஜாவானவர் யாஞ்ஞவற்யெ முனி 

வரை சேச்சி வினவத்தொடங்கர். அந்த யாஞ்ஞ்வறயெ முனிவரும், அந்த 

ஜனகராஜாகவின் கரு த்தையறிர்.து பய த்ையடைர் சன ர், 

சங்கை :--ஹ பகவன் ! ஜனகராஜாவின் வினாவிற்கு விடைகொடுப்பதில் 

பாஞ்ஞவற்ெ முனிவருக்கு ஆற்றலின்றா,தலின் பயத்தையடைர்தனசா? ௮ல் 

ல, வேறு யாதாவதொரு நிமித்தத்தால் பயத்தையடைர்தனசா ? 

சமாதானம் ஹே மைர்த 1 சூரியபகவாளைப்போலச் சரவஞ்ஞசாய wires 

cre pau முனிவரிடம் 2௪ ஜனகராஜாவின் வினாவிற்கு விடைகொடுப்பஇல் ஆற்ற 

Bar peru gf dun gt. மற்றோ, எவ்விசாரத்தால் யாஞ்ஞவற்யெ முனிவர் 

பயத்தையடைர்தனசோ, அவ்விசாரத்சை ரீ சரவணஞ்செய்வாயாச :--நான்கு 

ளே த்ங்களை ௮ த்தியயனஞ்செய்யும் Hus புத இமான்களாய சிஷ்யர் எனக்குண்டு ; 

அவருள், ஒருவனே லும், ஜனகராஜாவைப்போலப் புத்இிமானின்றாம் ) ஏனெனின், 

: ௮ரேக வருகச்பரியர்தம் அத் தஇியயனஞ்செய்தம் அடையமுடிய 
தன்ம, ei Den steer, வித்னதயையும் இர். Kersvene சாமப்பிசற்னரூபவாத்



age. ரீ சிம்புண்ணம், [தமது 

sre, Bis காலத்துக்குள்ளே செ்.துக்கொள்ளப் பார்க்னெறனன. ஆகை 
யால் -இர்த ஜனசசாஜா அச்தியர்தம் புத்இமானாம். இந்ச ஜனகராஜா முன்னர்க் 

சரமப்பிரற்னரூப வரத்தை என்பால் வாக்கனென். ஆகையால், அர்தச் சத் இய 
வ்சனரூப பாசத்தால் இர்.ச ஜனகசாஜா என்னைக் கட்டிவிட்டனன். ஆகையால், 

சூரிய பகவானை ஆசா.இத்து எவவித்தையை யான் ௮டைர்தேனோ, ௮வ்வெல்லாப் 
பிரஹ்ம வித்தையையும் எனது வசனத்தை உண்மையாக்கும்பொருட்டு, இர்த 
ஜனகசாஜாவிற்கு உபசேசஞ் செய்யவேண்டியதா யிருக்கின்ற. ஹே மைந்த? 
இவவகையாய விசா.ரச்தைச் தனது மனத்இன்கண்ணே செய்து, ௮ர்த யாஞ்ஞ 
வற்யெ முனிவர் பயத்தை யடைந்தனர், அதன்பின்னர் ௮ந்த யாஞ்ஞவற்யெ 
முனிவர் ஜனகராஜாவை நோக்கிக் கூறத்தொடங்கினர். யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் 
கூறல் ---ஹே ஜனகராஜாவே?! புத்திமுதலிய சர்வ சங்காதங்களின் சா௯தியாய 
எந்த ஸ்வயஞ்ஜோ.தி ,ன்மாவை யான் முன்னர் கின்பொருட்டு உபசேசஞ் 
செய்தனனோ, ௮.௪ ஸ்வயஞ்ோஇயாய ஆன்மா ஒருகால் ஈனாவஸ்தையின் பின் 
னர் முதலில் துயிலையடையும், துயிலின் பின்னர் சனவையடையும், ஒருகால் 

wos ஸ்வயஞ்£ஜாதியாய ஆன்மா ஐயிலை யடைபாமலே முதலில் கனவையே 
யடையும். ௮க்கனவின்கண்ணே இந்த ஸ்வயஞ்ஜோதியாய ஆன்மா மனைகி, 
னமைர் தசாஇகளோடு சானாவகையாய வியவகாசத்தைச் செய்யும். அேச காடிரூப 
மார்க்கத்தின்சண்ணே சுழலும். புண்ணிய பாவரூப கருமங்களின் பலமாய ௬௪ 

தக்கங்களைக் காணும். இவைமுதலாக அ௮ரேகம் வகசையாய வியவகாரத்தைக் சன 
வின்சண்ணே செய்யும். அதன்பின்னர் ௮ர்.௪ ஸ்வயஞ்ஜோஇயாய ஆன்மா ௮ர்தக் 
கனவைப் பரித்தியாகஞ்செய்.௫, அ௮ர்சாடிரூப மார்க்கவாயிலாய் னவை படையும், 
அர்ஈனவின் கண்ணும் இரந்த ஸ்வயஞ்ஜோஇயாய தன்மா புண்ணிய பாவரூப 
கரும் வயத்தால் ௮ேகம் வகையாய சுகதுக்கங்களை Wan wid. ஹே ஜனக 

சாஜாவே ! கனவின்கண்ணே சுகதுக்களுப பலத்தைக் கொடுக்கும் புண்ணிய பாவ 
ரூப கருமங்கள் க்ஷயமடையும்போதும், ஈனாப்போக,த்தைக் கொடுக்கும் கருமக் 
களின் வெளிப்பாடுண்டாம்போதும், இஜ்ஜீவான்மா கனவைப் பரித்தியாகஞ் 
செய்து ஈனவை யடையும், அதுபோல, இத்தால சரி ரத்தின்கண்ணே சுக.துக்க 
ரூப போகத்தைக் கொடுக்கும் புண்ணிய பாவரூப கருமங்கள் க்ஷபமடையும் 
போதும், ஜீன்மார்தரத்தின் சண்ணே சுக.துச்கரூப போகத்தைச் கொடுக்கும் 
கருமங்களின் வெளிப்பாடுண்டாம் போதும் இஜ்ஜீவான்மா இத்தால சரிசத் 

தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து வேறு சரீசத்தையடையும், ஹே ஜனகராஜாவே! 
இஜ்ஜீவான்மா இத்தால சரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ் செய்து, பரலோகத்தின் 
சண்ணே செல்வஇல் நீ இருஷ்டார்தத்தைக் சேட்பாயாக :-ஒரு தனிகனான 
வன் தனது ரொமத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து, வேறொரு சொ்ச்பூதின்கண்ணே 
செல்ல எண்ணுவானாயின், சனது வண்டியைச் தயார் செய்வன் ; அவ்வண்டியின் 

மேல் நானாவசையாய அன்னம், தனம், மனைவி, மைந்தர் என்பன முதலிய 

அசேசும் வலசையாய சாமக்சரிகளைவைப்பன். xia es சனிசலுடைய வண்டியான_ 
சானாவசையாய சப்தங்களைச் .செய்வதாய்ப் பையப்பைய மார்க்க,ச்தின்.சண்ணே 
செல்றும்) அதுபோல, மர்ணகாலச்தின்சண்ணே இச். சரீரச்கைம் பரி.ச்.ச



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதரசண்ய உப திட ௬௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம்.? 654 

யாகஞ்செய்௫, பாலோகத்திற்குச் செல்லும் இச்சு ஜீவான்மவடிவ தனிசனுக்கும் 
பரலோகஞ்செல்வதற்குச் சாசனம் இச்சூஷம சரீ சருபத் சேசாம். இத்தேர் 

புண்ணிய பாவரூப சாமக்கிரியாற் சம்பூசணமாயதாம், இத்தகைய சூக்ஷம 
சரீசரூபத் தேர் மரணகாலத்தின்கண் நானுவகையாய சப்தல்களைச் செய்வதாய்ப் 
பரலோகத்தின்சண்ணே செல்லும். இப்போது சூக்ஷம சரீரருபத் தேரின் சப் 
தங்களை கிரூபிப்பாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! எக்காலத்.இல் இப்புருவன் மாண 
சமீபத்தையடைவனோ, அக்காலத்தில் இவ்வகையாய சப்தங்களை உச்சாசணஞ் 
செய்வன் :--ஹே எனது குணமுடைய மைந்த! ஹே எனது பிசாணனுக்குச் 
சமானமாய்ப் பிரியமாய ஈவினபெளவன சுந்தரச்தையுடைய மனைவியே! 
என தனமே! நின்னைப் பெருமுயற்சியால் யான் ஒரிடத்திற் சேர்த்தினே 
னன்றா? ஹே என௮ ஹி.தகாரியாய பர்.துக்களே ! உங்கள் யாவரையும் பரித்தி 
யாகஞ்செய்ல, பாக்கிப ஹீனனாப யான் சனியனாகவே தாரமார்ச்கத் திர் செல்கள் 
றேன். ஆகையால், எனக்குத் இக்காரமாம். ஹே ஜனகராஜாவே !! இவைமுதலாச 
அகேசுவகைபாய சப்தங்களை இஜ்ஜீவான்மா மாணகாலத்தின்சண் மனைவி, மைச்ச 
சாதி வியோகத்தாற் செய்யும், இப்போது பாலிய ௮வஸ்தையின்சண்ணே செய்த 
பாவகருமங்களை நினைந்துகொண்டு, இஜ்ஜீவான்மா மணகாலத்தின்சண்ணே செய் 
யுஞ் சப்தங்களை கிரூபிப்பாம் :--பாலிய ௮வஸ்சையின்௧ண்ணே பாவான்மாவாய 
யான் அர்ப்பல பாலசரை வாச்சால் நிசா.சாஞ் செய்தனன், அப்பாலகரை யடித்ச 

னன், பூஜனைசெய்வதற்கு யோக்யெமாய தேவதைகளின் தலைமேல் பாவான் 

மாவாய யான் பாதங்களை வைத்தனன். எனக்கெதெத்தைச் செய்யும் எனஅ மாதா 
விற்கும் ௮ஹிதத்தையே செய்தனன். எம்மாசாவானவள் பாஷாணம்போல ஒன் 

பத மாதபரிபந்தம் உதாத்தன்கண்ணே என்னை வைத்திருர்சனளோ. ௮.சசசைய 
ஹிதஞ்செய்ச மாதாவிற்குஞ் செய்ர்ஈன்றி கொன்றயான் சானாவசையாய கி£லசச் 

தைக்கொடுத்தனன். இறும்பாற்செய்.த ஆயுத வி?சஷங் காஷ்டத்தைப் பிளப்பதே 
போல, அவ் விதகாரியாய மாதாவின் யோனியக்இரத்தைப் பிளர்.த சொண்டு 

துசாத்மாவாயயான் மாதாவின் உதா,த்இினின்றும் வெளிப்போர் னன், அதன் 

பின்னர் பாலிய ௮வல்ையின்கண் எனது மலத்தையும் மூ.த்.இசச்தையும் எம்மா 
தாவானவள் தனது கசைமீது தாக் எறிர்தனளோ, அர்தப்பாலிய அவஸ்தை 
யின்சண் ௮ன்னாஇிகளப் பக௲ணஞ் செய்வதில் எனக்குச் சாமர்த் இய மின்மை 
'யைக்சண்டு தன.௮ முலப்பாலைப் பானஞ்செய்வித்தனளோ, பக்ஷணஞ்செய்வதற்கு 

யோக்யெமாய உத்தமபதார்த்தங்களாத் தன.த உதாத்தின்கண்ணே போடாமலே 
எம்மாதாவானவள் அவற்றை என்பொருட்டுச் கொடுத்கனளோ, பாலிய ௮வஸ் 
தையின்சன் எனத ஹி தாஹித உணர்ச்சியற்ற மூடச் சன்மையை சானாவசை 

யாய உயாயங்களால், எம்மாதா ஜலம் அக்னி மு.தலியவற்றினின்றுல் காப்பாற் 

தினளோ, அ௮த்தசைய .ஹிதசாரியாய மா,சாவைச் அர்ப்பு.ச்தியோகூடி.ய செய்ர் 
சள் தி கொன்ற யான் பாலிய ௮வஸ்தையின்சண் இரா சதசிக்குச் சமானமாய். 
எண்ணி அராதாஞ்செய்சனன்: கரவசனருப பாணங்களால். அம்மா தாலின்; 
செல்களைப் பிஎர்தெறிர்சனன். சத்துரு. வசனங்களைப்போன்௮ அம்மா தாளின்,



ர்கள்! சற் ஆசிப்பள்ளம் (ive 
Minar h waecrastorujp uirsreriscate யான் ௮ங்கேரித்ேேேனில்லை, அரதப் 

trees’ wave தயின்சன்ணே அர்ப்புசுஇயையுடைய யான் தர்றை, திரையின் 
sina முதலிய விரூத்த புருஷர்திசேயுஞ் சாஸ்இரம் உணர்ர்த பிசாண்மணர் 
அள்வுஞ் சுஹ்ருச் ,மித்திசர்களையும் சானாவ்கசையாய சர வசனங்களால் தாட 
ஞ் செய்தனன். அச்சப் பாலிய அவஸ்கதையின் சண்ணே ap ys Ben 
யுடைய யான் பக்ஷணஞ் செய்வதற்கு ௮யோக்யெமாய பதார்த்தங்களையும் பக்ஷ 
omg; Geiger, லோகத்இன்சண்ணும், வேசத்இின்சண் னும் நிர்இசமாய 

சருமங்களையுஞ் செய்தனன். இவை முதலாக அசேகவசையாய நிர்இத சருமல் 
களைப் பாவான்மாவாய யான் பாலிய அவஸ்தையின்சண்ணே செய்சனன்) இச்சா 
ணத்தால் எனக்குத் * இக்காசமாம். ஹே ஜனகராஜாவே.! இவ்வண்ணம் மசண 
காலத்தின்சண்ணே பாலிய அ௮வஸ்ையின் கருமங்களை ஸ்மரிப்பவனாய் இக்றீ 
வான்மா கானாவகையாய சப்தங்களைச் செய்வன். இப்போது மரணகாலத்இன் 
சண் யெள்வன அவஸ்தையின் நிஷித்்ச கருமங்களை ஸ்மாணஞ்செய்து, ௪ச்சப்தக் 

களை இஜ்ஜீவான்மா செய்யுமோ அச்சப்தங்கரா கிரூபணஞ் செய்வாம் :--9ல 
புருஷர் சத் தத்ை ஏசாக்செஞ் செப் துகொண்டு das em மு. சலிய சேவதைகளை 
திசர்தார் தியானஞ் செய்வ ேதேபோல, யெளவன ௮வஸ்அதயின்கண்ணே மூடபுத் 
இயையுடைய யான் எனது ஹிருதபரூப மக ரத்தன்கண்ணே எனது ல்இரீயை 
யேனும், பாஸ்திரீயையேலும் ஸ்தாபனஞ்செய்து, அவர்களை நிரர்தார் யொனஞ் 

செய்துகொண்டு இருர்சனன். ஒரு சணமாத்திரமும் யான் பாமேற்வரத் இயா 

ன த்ைச் செய்? தன் இல்லை. ௮ர்ச யெளவன ௮வஸ்சையின்சகண்ணே எனச்சுத் 

தின முதலிய பதார்த்தங்களை ஒன்றாய்ச் சேசரிக்க அச்இியர்தம் லோபம் உண் 

டாகி இருக்கது. அர்த லோப வசப்பட்டவனாப்த் அர்ப்புத்ிதிபையுடைய யான் 
பிராஹ்மணாதி மகா புருஷரின் சுவர்ணம், பச, சரகம், கச்சம், அன்னம், 
ஸ்.இரீ என்பன முதலிய ௮௧ பதார்த்தங்களை ௮பகரித்சனன். ௮ர்ச யெளகன 
அவஸ்தையின்சண் மூடபு ச்இயையுடைய யான் தனாதி பதார்த்தங்கரோ படைய 
இச்சை செய். இனங்கள் எல்லாவற்றையும் கழித்சனன். ஸ்.இரீகளோடு கூடிச் 
விடை செய்து சம்பூண இரவைச் கழித்தனன். ௮ர்.சயெளவன அவஸ்சையின் 
கண்ணே அராத்மாவாய யான் தனலோபச்தால் பிரஹ்மஹ ச்திய இ. பாவசருமல் 
களைச் செய்தேன். பிசஹ்மஹத்தயாஇி பாவகருமங்கள் ௮ரேச ஜன்மங்களில் 

எனச்ருத் தச்ச அடைவை உண்டாக்கும் அர்; பெளவன அவஸ்க சபின்சன்ணே 
அ.ராத்மாவாய செய்ர்சன்.றி கொன்ற யான் ஸ்ரீயின் ௮9ினப்பட்டவனாய் என ge 
தா.ப் தந்தையையும் பரித்தியாகஞ் செய்தனன். ௮௪ யெளாளன அவஸ்ையின் 
சண் அகல்காரத் தோடு கூடியவனாய்ச் அசாத்மாவாய யான் என்து தரை முதி 
லிய விருத்த புருஷர்களையும் பரிதறாசஞ் செப்சனன். இவை மூதலாச அசேசும் 
ன௬்கயசய நிர் இதக் சருமங்களைப் பாவான்மாவாய யான் யெளவன அவஸ்கசையின் 
சண்ணே செய்தனன் ) இக்சாரணத்,சால் எனக்குச் இக்காமாம். Can wate 
சரஜாளே! இவ்வகசையாய் மரணசாலத்இன்கண்ணே இல்ஜீவான்.மா வென் அன். 
ஸ்ஹையின் மி4்இ,சக் கருமங்களை ஸ்மரித்து. சானாுவசையாய 'சப்.தங்களைச் செய்யும்; 

.... சழிச்சாசம்அதிர்தை,



ஏச்திரியம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாண்ப உபதசிட aff. . 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். கூஃச 

இப்சபானு மாணசாலத்தின்சண்ணே இஜ்ஜீவான்மா விருத ச அவஸ்சையின் நித்தி 
சருமக்களை நினைந்து எச்சப் தங்களைச் ரிசப்டி?மா, அச்சப் தங்களை கிரூபிப்பாம் San 

digas அவஸ்தையை யடைர்து துராத்மாவாய யான் எனது சைகால் மூதலிய 

அம்சங்களைச்கலிப்படின்கண் ணுஞ் சமா கீதமற்றவனாபி$ேேன். அர்த விருத்த அவ 

ஸ்தையின்கண்ணே காமம், கு?ராதம், லோபம், மோகம் என்னும் இர்சான்கும் 
விருத இயை படைந்தன. அந்த விருத்த அவஸ்தையின்கண்ணே காமத்தாற் பிடிக் 
கட பட்டவயை மூ_புத்திபையுடைய யான ஸ் இரீ யின அ௮டைவின்மையினாலும் 

யான் துச்பொயி?ேள். ஸ்திரியை யடைர் தபோ திலும், அவளை அனுபவிக்கச் சமர் 

த்தற்றவனாப்த் துக்கத்தை யடைந்தனன். அந்த விருத்த அவஸ்தையின்௧ண்ணே 
துசாத்மாவாய யான் கு2?சாகரூப ௮க்கினியாலும், உலோடா இ விசாரங்களா லும் 
எவ்வெத்.துச்சச்தை யடைர் தனனே, அவ்வ த்.துக்கத்தை ஜடனைய என்னைப் பார்க் 

இலுஞ் சேதன புருஷனாப யாவன் பொறுப்பன். அத் அக்சங்களுள் ஒவ்வொரு துக் 

சமம் பிரஹ்மஹ த்யொலுண்டாய துக்கசமானமாம். இவ்வசையாய ௮சேச துக் 
சங்களைப் பாவான்மாவாய யான் விருத்த ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே அ௮டைந்தனன், 
அந்த விருத்த ௮அவஸ்தையின்௧கண்ணே என திருதய கமலத்?த காமம், குசோதம், 

லோபம், மோகம் என்னும் நான்கும் ௮.த்தியஈதம் விருத்தியை படைர் தன, அச்சா 

மக் குரோ.தா.இகளால் எனஇருதப கமலம் வெள்ளரிப்பழம் 2பால் வெடிக்காததே 

எனக்கு மிசவும் ஆச்சரியத்தைக் கொடுக்கன்றது எந்த மனைவி, மைர்தராஇ பர் 

தக்கள் என்னைப் பிராண சமானமாய்ப் பிரியமாக நினைந்திருக்தார்களோ, அவர் 

கள் என்பால் விருத்த அவஸ்தை யடைர் சதை ரோக்கி நாயைப்போல என்கை 

நிசாதாஞ்செய்து விட்டார்கள். காமம், குரோதம், லோபம், மோகம் என்னும் 

சான்கும் பாலியமுதல் கிருத த ௮வஸ்தைவரை என்னிடத்2த நிகழ்ர்தன, எல் 

கனம் ரெய்யைவிடுதலால் ஒங்க யெசியாகின்ற அக்கினியின் சார்தியுண்டாசாதோ, 

மாராய் செய்யைச் Card sore ௮க்னியின் கிரு த்தயாசக்சகொண்டேபோமோ, 
அங்கனம் விஷபங்களின் ௮டைவால் காமா இகளின் சார் இயுண்டாசமாட்டாது, 

மாராய் விவூபங்களின் ௮டைவால் ராளும் நாளும் காமா இகளின் விருச் இவளார்து 

சொண்டேயபோகும். ஆன்மாவின் விசா.ரமொன்றே சாமாஇிகளின் சார்ியிலுக்கு 

உபாயுமாம். அர்த ஆன்மலிசாரத்தை யான் சம்பா இக்கலில்லை ) மற்றோ, பாலி 
யமே முதலாக மாணம் வரையிலும் என௮ சரீரத்தைக் காப்பாற்றும் பொருட்டும், 

ஸ்திரீ பு.த்தராதி ருடிம்பத்தைக் காப்பாற்.றும்பொருட்டும், ௮௪ம் வகையாயு 

பாவுகருமங்களை ச துராத்மாவாயெ யான் செய்தனன், ஆகையால், எனக்குச் இச் 

காச்மாம். ஹே ஜனகராஜா?வ 7 இவவண்ணம் மசணகாலத்இன்சண் விருத்த 

அகுஸ்அுதயின் நிர்திச சரமங்களை ஸ்மரித்து, இஜ்ஜீவான்மா ௮3ரகம் வசையாய 

சுப்தங்களைச் செய்யும். இப்போது மா ஊகாலத்தின அச்சச்.ன் அனுபவச்சால், 

இஜ்தீவான்டா எர்த ௮ோசம் வசையாய சப்தங்களை. புச்சா.ரணஞ்செய்யுமோ, 

அவற்றை கிரூபிப்பாம் :--மலின ஜல், சால் நிறைர்துள்ள தடாகத்இன்சண்ணே 
இசர் a ன்த பீனமானது மண்ணால் மறைபடும், சூரியனுடைய ere sere தடிச் 

சப்பல், அத்தகைய மீனத்தைச் செம்படவளுனவன் மிடிக்க கருவதேபோல,



  

அன் teens 

pdr guint wart Begs மலின் இத்தால் எறைர் ச இரச ஈருகருப தடா ௪தஇன் 

ச்சே அரா ச்மாவான மீன மாகிய பரன் இருக்கின்றேன். , இரச யான் அத்தி 

பறம, அதிதைவ, ௮9பூசமென் லும் மூன் அவகையாயு அக்கருப சூரியளுல் தமக 
சு்பன்றேன்; காமக் குசோசாதிராப மண்ணால் மூடப்பட்டிருக்னெறேன், இவ் 
வண்ணம் மீனரூபமா யிர்கின்த தீனனுயெ என்னைக் சாலனாயெ செம்படவன் 
பிடித்துக்கொண்டு போம்பொருட்டு வர்இருக்ெறனன். எங்கனம் பசுக்களின் 
ஹிம்சைஸ்சானத்இன்சண் ஐரு தயையற்ற புருஷன் இரும்பாற் செய்த guys 

விசேவூத்தால் பசுக்களின் அ௮ம்கங்களைச் சேஇப்பனே, ௮ங்கனர் தயையற்ற இர் 
ஜக் சாலன் எனது அங்கங்களைச் சேதஇிக்கின்றனன். அ.சதனால் எனக்கு மிகவும் 
கஷ்டமுண்டாடுன்றது. இம்மாணகாலத்தின்கண் ௮ரேகம் கூர்மை பொருந்திய 

ிகளால் எனது சர்வ அங்கங்களையும் வேதனைப்படுத்துவதுயாசோ அப்புரு 

ஷை யானறிர்இ$லன், இம்மாண காலத்தின்கண்ணே எனது கைசால்களுங் 
சாஷ்டத்தைப்போலச் சடமாய் விட்டன. எங்களர் துஷ்டக்குதிசை தேர் ஈடச் 
௮ம் புருவனுடைய வயப்பட்டு நடப்பதில்லையோ, ,௮ங்கனம் இக்கால் மனசகத 

சேத்திராதி இர்இரிபங்கள் யாவும் எனது வயப்பட்டு ஈடப்பதில்லை. இக்காச 
ணச்சால் குருடனைப்போல எப்பதார்த்தக்தையும் யான் காண்பதில்லை, செவிட 
ளைப்போல, எச்சப்தத்தையும் யான் கேட்பதில்லை. இக்கால் எனது கண்டச் 
தைக் கபதாதுவானது தடைப்படுத்துன்றது. ஜாடராக்கினியுர் தனது ஸ்தா 
ன ச்சை விடுத் த, எனது சரீரத்தைக் தாகஞ்செப்வதாய் மேல் ரோக்கவருகன்ற.து 

பிசாணவாயுவுர் தனது ஸ்தானத்தை விடுத்து, எனது சரீரத்தை உலர்த்துவிப்ப 
தாய் மேல் சோக்வெருடின்ற.து. எங்கனம் இவ்வுலகன்கண்ணே கோடிதேள்கள் 

சோபமுடையனவாய் ஒரு புருஷனுடைய சரீ ரத்தின்கண்ணே அடிக்கடி கொட்டி 
விடின், அதனால் அப்புருஷனுக்கு மிகுந்த துயருண்டாமோ, ௮ங்கனமாய 
பீடையே இச்கால் எனக்குண்டாகின்றது, ஹே ஜனகசாஜாவே.! இவை முத 

லாச ௮ரேகம் வகைச் சப்தங்களை இஜ்ஜீவான்மா மரணகாலத்இன்கண்ணே செய் 
யும், அந்த ஊாணகாலத்தின்௧ண்ணே வாககுத்தடைப்படினும், இஜ்ஜீவான்மா 

குர் குர் என்னுஞ் சப்,ச,த்தைச் செய்யும். இவ்வகை ௮ரோக சப்தங்களைச் செய்து 

சொண்டு இந்தச் சூக்ஷஈமசரீ ரரூபத் தேசானத இந்தச் தூலசரீரத்தைப் பரிசத். இ 
யாகஞ்செய்அ பரலோகத் இற்குச் செல்லும். இத தாலசரீரரூபப் புரியினின்றும் 

ஒருதரம் வெளிப்போர்ச இர்சச் சூ ஈமசரீரமாயெ சேரான.து மீண்டும், இர்.த.ச் 
தூலசரீரத்இன்கண்ணே வரமாட்டாது. '2ஹ ஜனகராஜாவே.! துயிலின்கண்ணே 
இல்ஜீவான்மா ஹிருதயதேசத்தின்கண்ணே இராகின்ற பசமான்மாவோடு தாதா 

மிய பாவத்சை யடைவுறும். அதுபோல, மாண காலத்தின்சண்ணும் இஜ்ஜீ 

வான்மா ஹிருதப?ச௪த்தன்சண் இராரின்ற பரமான்மாவோடு சாதாத்மிப டாவ 
சதை யடைவுறும். ஹே ஏனசராஜாவே ! எங்களர் துயிலின்கண்ணே இராநின்ற 
இற்த்கான்மா, ஈனாக்கனாச்களின் சம்பூரண Alea ஞாளக்களுமற்றதாமோ, ௮ல் 
களம் மம்ணகாலச்்இின்சண்ணும் இஜ்ஜீவான்மா' சம்பூண் விசேஷண ஞானக் 
சரமத்தீதாம், இத்காரண ச் கழின, இல்ஜீவான்டா மாண சாலச்இின்சண்சே 

ர்ம்ச்மாலோடு தீர்தாச்மிய பாவத்தை படையும், எக்கர் துயிலின்சன்னே



சுத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்இன் பிருககாரண்ய உபநிட .கஇஈ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 654 

இஜ்ஜீவான்மா பரமான்மாவோடு தாதாத்மிய பாவத்தையடைக்து, ஈனாக் கனாக் 
களின் சர்வ விச்க்பங்களினின்றும் ரசதமாமோ, ௮ங்கனம் மாண்காலத்தின்௧ண் 
ணும் இஜ்ஜீவான்மா பாமான்மாவோடு தா தாதமிய பாவத்தையடைந்து முற் 
கூறிய சம்பூரண சப்தங்களையும் பரித்தியாகஞ்செய்யும். அ௮,தன்பின்னர் மேற் 
சுவாசங்களால் தனது தீனபாவத்தை யுணர்த்துவதாய் இஜ்ஜீவான்மா இத்.தால 

சரீ. ச.த்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து முற் புண்ணிய பாவரூப கருமங்களின் ௮னுசார 
மாய் வேறுசரீரத்தையடையும். இபபோ௮ முற்சரீரத்தைப் பரித்தயொகஞ்செய் ௮, 

இஜ்ஜீவான்மா எவ்வகையாய் வேறு சரீரத்தையடையுமோ, ௮வ்வகையை நிருபிப் 

பாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே / மரணகாலத்தின்கண்ணே ௮ேக இடங்களிலோ 
இம்முறையாம் :-- முதலில இஜ்ஜீவான்மா அர்பபலத் தன்மையை யடையும், 

அதன்பின்னர் மேற் சுவாசங்களால் உபல-்ஷிதமாய தீன சசையையடையும், ௮ச் 
தத் அர்ப்பலத்தன்மை இஜ்ஜீவனுகத இருவகையாய காரணத்தாலுண்டாம். 
ஒன்றோ, 8சையவஸ்தையால HISS துர்ப்பலககன்மையண்டாம். மற்றொன்றோ, 

வியாதியால் ௮ர்தச் தூரப்பலத் தன்மையுண்டாம், அந்தத் துர்ப்பலத் சன்மையால் 

இன தசையையடைக்த இந்த ஜீவன் மாணகாலத்தின்௧ண்ணே மேற் சுவாசம் 

வாங்குவன். ஹே ஜனகராஜாவே? இவ்வகையாய தசையையடைர்த இஜ்ஜீ 

வான்மா எவ்வகை இத்தூலசரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்யு 2மா, ௮வ்வகையை 

நீ கேள் :--எங்கனம் இவ்வுலகன்கண்ணே மாம்பழமும், ௮த்இப்பழமும், இப் 

பிலிப்பழமும் பரிபக்குவமடையுங் காலத்திலேயே அவ்விருக்ஷச்தின் சாகையி 

னின்றும் பெயாஈது பூமியின்கண்ணே விழுமோ, ௮ேக வகையாய உபாயங்க 

ளாலும் பரிபக்குவ பலத்திற்கு விருகூத்தின்சகண்ணே ஸ்திதி உண்டாசமாட் 
டாதோ, ௮ங்கனம் இத்தாலசரீரததை .இசம்பஞ்செய்யும் புண்ணிய பாவருபப் 

பிராரப்த கருமங்கடகுப போகத்தால் கூஷயமுண்டாகுங்கால், இஜ்ஜீவான்மா 
இந்த ஸ்.தாலசரீ. சத்தை விரைவாகவே பரிததியாகஞசெய்யும் எங்கனம், மழ 

விழுவதற்குமூன்னர் மாம்பழ முதலிப பழங்கட்கு விருக்ஷக்தோடு தாதாத்மிய 

சம்பர்த்முண்டாமோ, ௮ங்கனம் மசண த்தின்முன்னா் இஜ்ஜீவான்மாவிற்கும் இத் 
தூலசரி்.ரத்தோடு தாதாச்மிய சம்பஈதமுண்டாம். இக்காரணத்தானே யான் 
பிசாஹ்மணன், யான் க்ஷத்இரியன், யான் தூலன் என்னும் பிரததி உலகருக்குண் 

டாம். எங்கனம் ழே விழுவதற்குமுன்னர் விருகூ.ச்தோடு பழங்களின் தாதான் 

மிய முண்டாயிலும், பரிபக்குவ ௮வஸ்ை தயின்சண்ணே அப்பழங்கட்கு கிருக்ஷச் 

தோடு அவசியம் வியோகமுண்டாமோ, ௮ங்கனம் மரண த்தின் முன்னர் Ow 

ஜீவான்மாவிற்குத் தூலசரீரத்2தாடு தாதாத்மிய சம்பர்தமுண்டாயிலும், மரண 

சாலச்தின்கண்ணே இந்த ஜீவான்மாவிற்கு ௮ந்த ஸ்.தாலசரீ.ரத்தோடு அவசியம் 

வியோகமுண்டாம். ஹே ஜனசராஜாவே ! மா முதலிய விருக்ஷத்தின் சாசையி 
னின்.றுங் ஹே விழுந்த மாம்பழ முதலியன ஒரு ஆதாரமின்றி இசா; மற்றோ, 

ae ழ் விழுவதற்குமுன்னர் அவை விருகஷச்தை யாசிரயித்து இருக்கும். #3 ip 

லிழுந்ததின்பின்னர் அவை பூமி முதலியவற்றைப்பற்கி நிற்கும். அதுபோல, இச் 
சூசகம் சரீரமும், இத்.லசரீர த்தியாகத்தின் பினர் ஓர் gers Den 28 இரசு ச 
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௪௫ ஸ்ரீ ஆத்மபுசாண ம், Cees 

ae மரணத்தின் முன்னர் இரச சூக்ஷம சரீரம் இர்த ஸ்.தாலசரிரத்தைப் 
aoe. இந்த ஸ்.தூலசரீசத்ை,௮த இயாடுத்தபின்னர் ௮௮ வேறொரு orgies 

ties படையும், ஆண்டு, இச்சூஷ£ாமசரீர விசிஷ்ட ஜீவான்மா எவ்வண்ணம் 
சரீர த்தை யடையாஙிற்குமோ,எர்த ஜாதியையுடைய பூர்வசரீசத்சை படையா 

poten, அவ்வண்ணம் அர்த ஜா .இியையுடைய Cag சரீரத்தை இஜ்ஜீவான்மா 
அடையும், ஹே இனகராஜாவே ? பூர்வ சரீரம் எந்த ஜாதியை யுடையதாமோ, 
௮ர்த ஜா.இயையுடைய வேறு சரீரத்தை இந்த ஜீவான்மா அடையும் என்னும், 
அர்த்த,த்தைச் சுருதிபகவதியானவள் கூறினள். ௮தன் கருத்திதுவாம் :--முற் 

புண்ணிப பாவரூப கரும வசத்தால் இந்த ஜீவான்மா ஒருகால் முற் சரீரத்இற்குச் 
சமானமான ஜாஇயையுடைய சரீரத்தையும் ௮டையும் ; தனால், இகத ஜீவான்மா 

மூற்சரிசத்திற்குச் சமானமான ஜாதியையுடைய சரீரத்தையே௮டையும்என்னும், 
நியமத்தின்கண்ணே சுர௬ுஇபகவதிக்குக் கருத்இன்றாம் , மற்றோ, ஒரு சரீரத்தைப் 
பரித்ொசஞ்செயது இந்த ஜீவான்மா வேறு சரீரத்தை அவசியம் அ௮டையுமென் 

னும், நியமத்தன்கண்ணே சுருஇபகவஇக்குக் கருத்தாம். ௮வ்வேறு சரீரம் முற் 

சரீரத்இற்குச் சமான ஜாஇயுடையதாகுக ; அல்ல, முற் சரீரத்இனின்றும் வில 
க்ணமாகுக ; இதன்சண்ணே யாதொரு கியமமும் இன்றாம். இப்போ௮, இப் 

பொருளையே வெளிப்படையாய் நிரூபணஞ்செய்வாம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே! 
பிசாரப்த கருமம் கதயமாயபின்னர், இத்தூலசரீரம் சாசமாகுமாயினும, எ.துவரை 
இஜ்ஜீவனுக்கு ௮த்விதியப் பிரஹ்ம சாக்ஷ£தக்காசம் கவில்லையோ, ௮துவரை 

Grp சரீரத்தின் நாசம் உண்டாகமாட்டாது. பிரஹ்ம ஞானமொன்றானேயே 
ரகம சரீரத்தின் நாசமுண்டாம். இர்தச சூக்௩ம சரீரம் ஸ்தூலசரீசத் தான் 

அன்றிஸ்தாமாகமாட்டாது) மற்றோ, ஸ்தூலசரீரத்தைப்பற்றியே இந்தச் சூக்ஷம 

சரீரத்தின் ஸ்இ.தி உண்டாம். கருத்.இதவாம் :--அன்மஞான த்தின் முன்னர் சம் 
சா.சசசையின்கண்ணே இர்தச் சூக்ஷம சரிரத்திற கருவகையாய ௮வஸ்தை 

கள் உண்டாம். ஒன்றோ, காரண அஞ்ஞான த்தின்கண்ணே சமஸ்காரரூபமாய் 
ஸ்்.திஇியை யடைதலாம். மற்றொன்றோ ஸ்தூல சரீரத்தை யாசிரயித்து ஸ்தஇதியை 

அடைதலாம். ஆண்டு, துயிலின்கண்ணே இர்தச் சூக்ஷ£ம சரீரம் காசண 

அஞ்ஞான தஇன்சண்ணே சமஸ்காசரூபமாய் இருக்கும். அயிலினின்றும் வேறு 

காலத்தின்சண்ணே இது ஸ்தூல சரீரத்தை யாசியித்திருச்கும். இவ்விருவகை 
மாய் ௮வஸ்தையின்௧ண் யாதேனும் PO அ௮வஸ்தையைப்பற்றியே இச்சூக்ஷும 
சரீரம் இருக்கும். ஹே ஜனகராஜாவே!/ பாவகரும வசச்தால் இந்தச்,சூக்ஷ-ஈம 
சரீரம் ராகத்தை யடையும், ௮ர்ரரகத்தின்கண்ணே இது நானாவகையாய துக்ச்ங் 

கசா யடையும்) புண்ணிய கருமவசத்தால் இ. சுவர்க்காஇிலோகங்களை யடை 
யும்) உபாசனையின் பலத்தால் இது பிரஹ்ம லோகத்தை யடையும், அந்தச் சுவர் 
க்காதி, லோகஜ்களின்கண்ணேயும், பிரஹ்ம லோகத்இன்சண்ணேயும் இது சானு 
வுகையாய சுகத்தை யடையும். அர்ரரகத்தின்கண்ணே அக்கபோகம், சுவர்க்க த் 

சண்டே சுசபோசம், பிரஹ்மலோகத்.தின்சன்ணே சுகபோகம் என்பவை 
ரீசமின்றிச் சம்பலியா. ஆசையால், சுவர்க்கத்தின்சண்ணேயும், பிர் ஹ்ம் 

ae phy ney eos ன்சுண்ணேயும் இந்தச்" ரத மம சரீரம் gre 

சரீரிர்ச பாரவித்து இருக்கே சகத்தையுர் அச்சத்தையும் அனுபவிக்கும்.



அத்தீயாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபதிட ௬௯: 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ரி 

சங்கை -டு ஹ பகவன் ! தாங்கள் சூக்ஷம சரீரத்திற்கு இண்டு ௮வஸ்சை 

கூறினீர்கள் ; ௮து சம்பலியாது ; மற்றோ, சூக்ஷம சரீசத்இற்கு மூன்றவஸ்தை 

சம்பவிக்கும். ஏனெனின், இந்தச் சூக்ஷம சரீசம் இந்தத் தூலசரீசத்தைப் பரித் , 
தியாகஞ்செய்து பசலோகத்தின்சண்ணே செல்லும். ௮க்கால் இர்சச் சூக்ஷம 

சரீ.சஞ் சமஸ்காரரூபமாய்க் காண ௮ஞ்ஞானத்தன்சண்ணே இசா. அக்கால் 

இர்.தச் சூக்ஷ ஈம சரீரம் தூலசரிரத்தையும் ஆசெயஞ் செய்யமாட்டா.௮. ஆகை 
யால், ௮க்கால் இந்தச் சூக்ஷம சரீரத்திற்கு மூன்றாவது அவஸ்தையை யக 
கரிகச்சவேண்டும். 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! இந்த ஸ்.தூலசரீ சத்தைப் பரித் தியாகஞ் 

செய்து இந்தச சூக்ஷம சரீரம் எதுவரை வேறு தூலசரீ ரத்தை யடையவில்லை 

யோ, ௮ வசை இர்தச் சூக்ஷம சரீரத்திற்கு ஒருகால் மூன்றாவ தவஸ்தை சம்ப 
விக்குமாயின், ௮ர்.த மூன்றாவதவஸ்தை சஙகையற்றதாம். ௮தன்கண்ணே எமக்கு 
யாதொரு தக்செகமுமின்றாம் ; ஆனால், சுகதுக்க போகத்தின் பொருட்டுண்டாம் 
சூக்ஷம சரீர ஸ்திதியானது ஸ்தூல சரீ சமின்றியுண்டாகாது, இவ்வசையாய 

பொருளின்௧ண்ணே எமது கருக்தாம் .-ே ap ஜனகராஜாவே ! இத்தாலசரீரத் 

தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து இந்தச ரூம சரீரம் எதுவரை வேறு தாலசரீ 
சத்தை ௮டையவில்லையோ ௮துவரையுளள மத்இய காலத்தின்கண்ணே இர்தச் 
Grp சரீரம் எந்த௪ சுகதுக்கத்தையும போடுப்பதின்றாம். கழுசான.து மாமி 

சத்தை முகத்தின்கண்ணே கவர்ஈது ஆகாசத்தன்சண்ணே சஎம்புகன்ற.து , ௮% 
தக்காலச்சினும் மாமிசபக்ஷணஞ் செய்வதின்கண்ணே சமர்த்துடைபதாயிலும், 

ஆகாசத்தின்கண்ணே செல்லும் ௮து ௮ம்மாமிசத்தைப் பக்ஷணஞ் செய்வன் 

ரூம்; மற்றோ, யாதாவதொரு விருக்ூத்தின்மீது இருந்துகொண்டு ௮ ௮ம் 

மாமிசத்தைப் பக்ஷணஞ்செய்யும். அதுபோல, இந்த ஸ்தூல சரி.ர.ச்தைப் பரித்.இ 

யாகஞ்செய்.து இந்தச் சூராக்ஷம சரீரம் எனவரை வேறு ஸ்தூல சரீ சத்தைக் 

சுவர்வதில்லையோ, ௮துவரை இந்தச் சூக்ஷம சரீரம் எப்பதார்த்தத்தையும் 

போ௫ப்பஇல் சமர்த்துடையதாகாது, இக்காரணத்தால் இந்தச் சூூ£ஈம சாீசம் 

இத்தால சரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து சுக,தக்கங்களை யலுபவிக்கும்பொரு 

ட்டு வேறுஸ்;தாலசரீசத்தை அவயம் அடையும். ௮ர்.த வேறு சரீரம் பூர்வ afr 

இன் சமானஜாதியுடையதாகுக ) அல்லத, பூர்வசரிரத்திலும் விலக்ஷணமாகுக 7 
இதன்சண்ணே யாதொரு நியமமுமின்றாம். ஏனெனின், ஈரகத்தின்சண்சணே சேவ 
லம் பாவகருமத் இன் அுக்களுப பலத்தை ௮னுபவிப்பதாய ௪ ச்ச்வனுள னோ, ௮வ 
னுக்குப் பூர்வ புண்ணியபாவருப MGs spb உசயமாயின், DSS ஈசசவாசியாய 

ஜீவன் சரகத்தின் ஸ்.தூலசரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்.து இர்.ச மண் லூன் 

சண்ணே மனுஷ்ய சரீரத்தை யடைவன். ௮ர்சரகவாசிக்கு ஒரு பூர்வ சேவல் 

புண்ணிய கருமம் உகயமர்யின், அர. சகவாசி ௮ற்சரக ஸ்தா ல சரீ ச சதைப் பரித்தி 

யாகஞ்செய்அ அவர்க்கத்தின்கண்ணே தேவதா சரீசத்தையும் அ டைவன். ae 

சத்தின்சன்னே இராகின்ற சருமதேலரைக்குவூர்ல புண்ணி௰ பாகில் 
சருமமொன் ச. தயமாயின், 53 sans ஸ்வ ் இன் ல்.தலசரிரச்சச்் பரிச    rele
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Pixland cen, patel spe TOE Bs way 
சதன்! ர்க் ‘arog per sein dat ஒரு பூர்வ பாதூகறும்! மு. ச்யமாயின், 

பர்க் பதவ ps அத்த மனுஷ்பசரீரத்தை விடுத்து ராக சரிஈத்தையுமடையும், 

இல்லல்ல ம்.ஸ்தூலசரீர பரி.த்தியாக காலத்தின்கண்ணே எவ்வெப் புண்ணியகரு 

Hib தல்ல; பாவகருமம் இஜ்ஜீவனுக் குதயமா மோ, அர்தப் புண்ணிய பாவகரு 

தானுசாமாய் இந்த ஜீவலுக்கு வேறு சரீாத் இினடைவுண்டாம். ஆகையால், இஜ் 

நீவனுக்குப் பூர்வ சரீரத்தின் சமானஜா தஇியையுடைய வேறு சரீரமே ௮டைவுறும் 

என்னும் நியமஞ் சம்பகியா து. 

சங்கை :-ஹே பகவன் ! இந்த ஜீவன் ௮ற்பஞ்ஞனாதலின், இந்த ஸ்.தூல 

சரீர,த்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்௮, இந்த ஜா இயையுடைய சரீரத்தை யான் ௮டை 

வேன் என்னும் ஞானம் இவனிடத்தே சம்பவியாது. புண்ணிய பாவரூப கருமங் 

கள் ஜடமாம். ஆகையால், ௮வற்றினிடத்அம் பின் சரீரத்தின் ஞானஞ் சம்பலி 

யா.து. ஆகையால், இந்த ஜீவனுக்கு வேறு சரீரத்தின் அடைவு யார் செய்விக 

இன்றர் என்பதைத் தயையினால் ௮லுக்ளெடுக்கவேண்டும். 

     

   
   
      

சமாதானம் :--ஜஹே ஜனசசாஜாவே | இவ்வுலன்கண்ணே நீண்ட காஷ்டத 

தில் கயிற்றாற் கட்டிய காஷ்ட மர்க்கடங்களோடு பாலகன் இரீடைசெய்வன். 

ஆண்டு, அப்பாலகன் எம்மர்க்கடத்தைக் இரீடைசெய்விக்க இச்சிக்கன்றனனோே, 

வந்த மர்க்கடத்தின் கயிற்றை இழுப்பன் ; ௮.தனையிழுத்தலால் ௮ந்த மர்க்கடம்: 

நானாவகையாய இரிடையைச்செய்யும், ௮ங்கனம் இவ்வனாதி சம்சாரம் நீண்ட 

காஷ்டத்திற்குச் சமானமாம். ஸ்தாவரஜங்கமரூப சாவப் பிராணிகளும் மர்க்கடங் 

அட்குச் சமானமாம். ஜீவர்களின் புண்ணிய பாவரூப கருமங கயிற்றிற்குச் சமான 

மாம். மாயாவிசஷ்ட அந்தர்யாமியாக பரமான்மா பாலகலுக்குச் சமானமாம், 

ஆகையால், அந்தப் பரமான்மாரூப பாலகன் சரீடைசெய்யும்பொருட்டு, எவ 

வெப்பிராணிரூப மர்க்கடத்தின் புண்ணியபாவகருமருப சூத்திரத்தை யிழுக்கின் 

றனஜே, ௮வ்வஜ்ஜீவரூப மர்க்கடம் இச்சம்சாரத்தின்கண்ணே கானாவகையாய 

சேஷஞ்டையைச்செய்யும். கருத்திதுவாம் :--இந்த ஜீவன் பூர்வ ஜன்மங்களின் 

கண்ணே ௮ேச புண்ணிய பரவரூபக் கருமங்களைச் செய்வன் ) அவற்றின் ஞானம் 

இந்த அற்ப ௮றிவினனாய ஜீவலுக்கனெறாம் ; மற்றோ, சர்வஞ்ஞமாய பாமான்மா 

விற்கே ஜீவனது புண்ணிய பாவத்தின.து ஞானமபிருக்கும். இஜ்ஜீவன் எக்கால் 

இத்தூலசரீச.த்தைப் பரி த்தியாகஞ்செய்வனோ, ௮க்கால் ௮ந்தப் பசமான்மா இல் 

ஜீவனுடைய எப்புண்ணிய பாவரூப கருமங்கட்குச் சுகதக்கரூப பலன் கொடுக்கும் 

பொருட்டு எதிர்முகமாசின்றதகோ, ௮ப்புண்ணிய பாவரூப கருமானுசாரமாய் இச் 

திப் பராதின ஜீவன் வேழு ஜன்மத்தையடைவன். ஆசையால், புண்ணிய பாவ 

ரூப சருமத்தைச் செய்வதின்சண்ணேயும், அவற்றின் பலத்தை யனுபவிப்பதின் 

சண்ணேயும், வேறு சரீரத்தை யடைவதன்கண்ணேயும் இஜ்ஜீவன் ஸ்வதர்.இர 

சான்றும்) மற்றோ, அந்தர்யாமியாயே பசமான்மாவே அதன்கண்மண சாசண 

மாம். அரதப் பசமான்மா இர்த ஜீவனது புண்ணிய பாவ சருமத்.இன் ௮னுசாச 

மாய் எவ்வண்ணம் எவ்வண்ணத் சரீரத்தைச் செய்யுமோ, அவ்வண்ணம் ௮வவண் 

ணமாய சரீரத்தை இஜ்ஜீவன்" ௮டைவன்.. அசையால், மூற்சரீரத்தின் சமான



oben}; ப்ஜுர்வேதத்இன் பிருகதார்ண்ய உப திட wink 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். கு ன் 

ene Semis jemi வேறு சரீரத்தை இஜ்ஜீவன் ௮டைவன் என்னும் நியமஞ் ௪மப 

Gur. அல்லது, அத்தியந்தம் அறப இருண சரீச.த்தின்சன் இராரின்ற இல்றீ 

வன் முற்செய்த ஒரு புண் ணியகரும மஏமையால் பிரஹ்மாகவின் சரீரத்தையடை 

வன், அத்தியர்தம் உத்ருஷ்டமாகயெ (மேலாயெ) பிரஹ்மாவின் சரீ சத்தின்கண் 

இராகின்ற இஜ்ஜீவன் முற்செய்த ஒரு பாவ கரும மகிமையால் இருண சரீரத்தை 

படைவன். ஆகையால், இது துணியபபெறும் :--எங்கனம் பேய்ச் சரீசங்கட்கும் 

மேகங்கட்கும் வாயுவின் ௮தீனமாய்க் கமனமுண்டாமோ, சுதந்.திச கமனமுண் 

டாகமாட்டாதோ, ௮ங்கனம பிரஹ்மலோகத் இன்கண்ணேயுஞ் சுவர்க்கலோகத் 

இன்கண்ணேயும், பூவுலின்கண்ணேயும் இஜ்ஜீவலுக்கு உண்டாங் கமனஞ் & 5h 

இரமாய் உண்டாகமாட்டாது ; மறறோ, பரமேறாவரர் சுகதுக்கரூப பலத்தைக் 

கொடுக்கும்பொருட்டு, எ திர்முகமாக்யெ புண்ணிய பாவரூப கருமங்களின் Sy Bs 

சாரமாயே இஜ்ஜீவனுக்குப பாலோகத் இன்கண்ணே கமனமுண்டாம். 

சங்கை ழே பகவன் ! இஜ்ஜீவன் பூர்வ சரீரசமான ஜாதஇியையுடைய 

வேறு சரீரத்தை யடையா திருபபானபின், சருதியானது இரத ஜீவனுக்குப் பூர்வ 

சரீரசமான ஜா இயையுடைய வேறு சரீர அடைவை யாதின்பொருட்டுக் கூறியது ? 

சமாதானம் டு ஹ ஜனகராஜாவே ' பூர்வ சரீ£ சமான ஜா இயையுடைய 

வேறு சரீரத்தையே இல்ஜீவன் அடைவனென்னும் இவ்வகையாய நியமத்தின்கண் 

ணே சுருஇபகவ தியின் கருத்தின்றாம) மறறோ,இல்ஜீவானமா எககால்இஈத ஸ்தூல 

சரீரத்தைப் பரித்தஇயொகஞசெய்யுமோ, ௮க்கால் ௮ந்தச சரீரத்தின் சமான ஜாதி 

யையுடைய வேறு சரீரத்தை ௮டைவிக்குங் கருமத்இன் உதயம ஒருசால் உண்டா 

யின், இஜ்ஜீவான்மா பூர்வ சமஸ்கார வசத்தால அந்த ஜா தியையுடைய சரீரத்தை 

மீண்டும் ௮டையும்: முற் சரீரத்தினும விலக்ண சரீரத்தின் ௮டைவைச் செய் 

யுங் கருமங்களின் உற்பவமாம (யின், இஜ்ஜீவான்மா பூர்வசரீரத்தினும் விலக்ஷண 

சரிரத்தையும் அடையும். ஆனால ஒரு சரீ 7த்தைப் பரி.த்தியாகஞ்செய்து ORE 

வான்மா வேறு சரீரத்தை அவசியம் அடையும் என்னும் நியமத்தின்கண்சே 

சரத பகவ இக்குக் கருத்தாம். ஹே ஜனகராஜாவே ! ஒருகால் இஜ்ஜீவனுக்கு நிய 

மமாய்ப் பூர்வ சரீர சமான ஜாதியுடைய வேறு சரீர2ம அடையக் கூடியதாயின், 

புண்ணியத்தின் சகருப பலத்தையும் பாவத்தின் அக்கருப பலததவும் உணர்த் 

தஞ் சாஸ்திரம் லப்பிரமாணருபமாம், ஏனெனின், ௮க்னிஹோத் திரா இ கருமல் 

களச் செய்யும் புருஷனுக்குச சுவாககததின்கண்ணே தேவதா சரீரப் பிசாப்தி 

யைச் சாஸ்இசம் கூறியிருக்கிறது. உபாசனை செய்யும் புருஷனுச்குப பிரஹ்ம 

லோகத்தின் ௮டைவைச் grew #06 கூறியிருக்கின் றது.
 பிரஹ்மஹச்தியாதி பாவ் 

சருமங்களைச் செய்யும் புருஷனுக்கு நாய் முதலிய ஜோய சரீரத்தின் அடைவைச் 

கஸ்இசங் கூறிமிருக்கன்ற து. இவை முதீற்சொ ண்டு சம்பூரண விதிரிஷேதரூப 

சாஸ்திரம் அப்பிரமாண ரூபத்தையடையு[; அ இசசம்சாரம் பிரவா ஹருப 

மாய் ௮கா.தியாம். Qis 207 8 சம்சாச.த்தின்கன்ணே 
எப்பதார் த்தமும் யாகி 

தும் முதலதன்றம்: ஆகையால், தனன. சர்வு சரீரத்திலும் முதலில் 

எத்த ஜா.இயையுடைய சரீரம் இருந்ததென வர தியானவன் வினவின், இர்,சு ஜாதி 

   



௬௨ ஸ்ரீ ,ஆத்மபுராணம். [த௲லத 
ஈய்ய/டய சரீரம் இருந்த என 'அிடைகொடுப்பதில் எவ்வித்ழுவானுஞ் சாமர்த் 
இயருையவனாசான். அல்ல, வாஇயானவன் வர்த்தமான சரி சங்களைக்சண்டு, 
இரச ஜீவனுக்கு மனுஷத்தன்மை ஜாதியையுடைய சரீரமே யோகிஏமாம், Dis 

ங்லுக்கு பசுத்தன்மை ஜா.தஇியையுடைய சரீரமே யோக்கியமாம் என்லும், கிய 
மத்தைச்செப்யின், பூர்வ சரீரங்களின் ௮ஞ்ஞான த்தால் இச்சம்சாரச்இன்சண்ணே 
* சாதித் தன்மையேயடையும். சம்சாரத்தின்கண்ணே சாஇத்தன்மையை எவ் 
வாஸ்இக வாதியும் ௮ங்கேரிப்பதின்றாம் ; மற்றோ, சார்வாக காஸ் இகரி.லும் வேராய 
சம்பூசண ,ஆஸ்இிகவாஇகள் சம்சாரத்தைப் பிரவாகரூபமாய் ௮ராஇயெனவே 
அங்சேரித்துளார்கள், ஆகையால், இஜ்ஜீவனுக்கு நியமமாய்ப் பூர்வ சரீரசமான 

ஜா யையுடைய வேற்சரீரமே இடைக்கும் என்னும் நியமத்தை ௮ங்கேரிக்கனோ, 

கம்சாரத்தின்சண்ணே ௮நாதித் தன்மை இராது, இப்போது சம்சாரத்தைச் 
சாதியென உடன்படுஞ் சார்வாகனாய ராஸ்திகனது மதத்தைக் கண்டிக்கும்பொரு 

ட்டு, கானாவகையாய யுக்இகளால் சம்சாரத்தின்சண்ணே ௮ராஇத்தன்மையைச் 
சித்தஞ்செய்வாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே! ஈனாக்கனாத் அயில் என்னும் மூன். 

௮வல்தைகளுள் இந்ஈனாச் சர்வ ஈனாக்களிலும் முதலதாம், இக்கனாச்சர்வ கனாக் 
களினும் முதலதாம், இத்.துயில் சர்வ துயிலகளினும் முதலதாம், என்னும் கிய 

மத்தைச் செய்யமுடியாதாம். ௮துபோல, இவ்வுலகின் உற்பத்தி, ஸ்.இதி, இல 

யம் என்னும் மூன்றனுளளும் இவவுற்பத்தி சர்வ உற்பத் இகளிலும் முதலதாம், 

இர்த ஸ்திதி சாவ ஸ்இஇகளிலும் முதலசாம், இரத இலயஞ் சர்வ இலயங்களி 
னும் முதலதாம் என்னும் நியமத்தைச் செய்ய முடியாது, ஆகையால், உல 
கின் உற்பத்தி, ஸ்.இ.இ, இலயம் என்னும் மூன்றும் பிரவாஹ ரூபத்தால் ௮ரா 
Burd. கூபாஇகளினின்றும் ஜலம் வெளிவருவதற்குச் சாசனமாய கடீ யர் 

இரத் (ஏற்ற மரதி) தின்கண்ணே இருக்கும் நீண்ட இரஜ்ஜஈவோடு கட்டியிரா 

நின்ற 1 மண்ணாலாக்கிய கடீ யெனப் பெயரிய பாத்திர விசேஷத்தின்சண் இம் 
மட்பாத்தாஞ் சாவ பாத்திரத்தினும் முதலதாம் என்னும நியமத்தைச் செய்ய 

முடியாசாம். இதுபோல, இச்சம்சா£ஞ் சம்பூரண சம்சாரத்திலும் முதலதாம் 
கத்தும் நியமத்தை யாவசாலுஞ் செய்யமுடியாத, இப்போது, இப்பொருளையே 

சீதீகாரிய வாதரீ தியாக வெளிப்படையாய் நிரூபிப்பாம் :-- ஹே ஜனகராஜாவே! 

இவ்வுலசன்கண்ணே எ.த்தணைக் காரியரூபச் கடா இபதார்.த்தங்களுளவோ, ௮வை 
முதலில் உற்பத்தியை யடைர்தே பின்னர் வர்.த்தமானத்தன்மைரூப ஸ்இஇியை 
யடையுமென்னும் இவ்வகையாய நியமஞ் சம்பவியா.அ ; ஏனெனின், உற்பத்தியின் 

முன்னா ௮த்தியந்சம் ௮சத்தாய கடாஇி பதார்த்தங்களி லுற்பத்இியை யங்கேரிக் 

இனோ, அத்தியர்தம் ௮௪த் சாய மலடிமைந்தனும், மனுஷக்கோடும் உற்பத்தியாக 
வேண்டும். ஆகையால், உற்பத்இியின்முன்னர்ச் கடமுதலிய பதார்த்தங்கள் ௮ 
இயர்தம் அசத்தன்றாம் ) மற்றோ, தமது உற்பத்தியின் முன்னர் ௮வை சமது 

மண்முதலிய உபாதான காரணத்தின்கண்ணே சூக்ஷாமரூபமாய் ஸ்திதி பெற்றி 
ருக்கும். ஆகையால், இது அணியப்பெறும் உஸ் இதஇியை யடைந்த அச்சடாஇகள் 

நு சாதி- ஆதியுடையத், உற்பத்தியுடைய து, 
ர் weir ene dius 6i9.= ar ges 6 வழச்சம் 

 



அத்தியாயம்,] . யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட ௬௪௩. 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம், நகச் 

உற்பத் தியையடையும். உற்பத்தியையடைந்த அவை மீண்டும் ஸ்இஇயையடை 

யும், உற்பத்திஸ்.தி.தியின் பின்னர் ௮வை ராசத்தை யடையும், சாச.த்இன் பின்னர் 

வை மீண்டுங் காரணரூபமாய் ஸ்திதமாம். காசணரூபமாய் ஸ்தஇிதமாய ene 

மீண்டும் உற்பத்தியையடையும், இவ்வண்ணங் கடா இபதார்த்தங்களின் உற்பத்தி 

ஸ்திதி, இலயங்களின் வியவகாரம் மீண்டும் மீண்டும் உண்டாம். ஆகையால், சடாதி 

பதார்.த்தங்களின் உற்பத்தி, ஸ்.இ.தி, இலயம் என்னும் மூன்றும் ஏற்றம்போலப் பிர 

வாகரூபமாய் Hr BOND, அல்லது, எச்சார்வாகனாய நாஸ் இகன் சம்சாரத்தைச் 

சாதியென ௮ங்கேரித்துளானோ, அவன்பாலிது கேட்கவேண்டும் :--எக்சாலத்தே 

சம்சாசத்இற்குச் சா.தித்தன்மையுள தாயதோ, FSCO SOS நீ யறிதியேயாயின் 

௮க்காலத்தை யென்பாற் கூறு இயென. ஆண்டு, அச்சார்வாசவா தியானவன் எக் 

காலத்தே இச்சம்சாரத்தின்கண்ணே சா இத்தன்மை யுளதாயதோ, ௮க்காலத்தை 

பான் ௮.றிர்தலனென விடை. பகருவானாயின், அவன் இச்சமசாரத்தின்சகண்ணே 

சா.இத் தன்மையை எ௫்௩கனஞ் சித் தஞசெய்வன் ? ஆகையால் இச்சம்சாசஞ் சாதி 

பாம் என்னும் பிசதிஞ்ஜை பொய்யாம். ௮சசா£வாகன் ௮ த்தியந்தர் துராக்கரகத் 

தால், எக்கால் இவ்வென௮ சரீரம் உற்பன்னமாய ?.தா, ௮க்கால் இச்சம்சா.ரத்இன் 

கண்ணே சாதித்தன்மை யுளதெனக் ௯. றுவானாயின், ௮க்கூற்றுச் சம்பவியா.து, 

ஏனெனின், அவன்பாலிஅ கேட்டல்வேண்டும் இவ்வுன.து ஸ்தூலசரீரர் தாய்தர் 

தையர் முதலிய காரணங்களின்றியே உற்பன்னமாயதா ? அல்லது, ௮க்காரணங் 

களாுற்பன்னமாயதா? ௮வ ற்.றுள், வா.தியானவன்மு.தற்ப௯்ஷ ததையககேரிக்கின், 

அதுசம்பகியாது. ஏனெனின், இவவுலன்கண்ணே எவ்வெப்பொருள் காரியரூப 

மாமோ, ௮வ்வப்பொருள் ஒரு காரண துதாலேயே யுண்டாயதாம். காரியரூப 

கடா பதார்த் தங்கள் மண், குலாலன் மு தலிய காசணங்களாற் ஜனனியமாம், ௮ i 

போலக் காரியரூப இக்தூலசரீரமும் ஒரு காரணத்தானே ஜன்னியமாம். ஆகை 

யால், தாய்தந்தையர் முதலிய காசணமின்றியே இவ்வென௮ சரீரம் உற்பன்ன 

மாயது என வாதி கூறின, ௮த அததியந்தம் விருத்தமாம். இவ்வெனு சரிதம் 

தாய் தந்தையர் முதலிய காரணத்தினின்றும் உற்பன்னமாயஅ என்னுமீரண்டா 

வ. பக்ஷ்த்தை வா.இயங்கேரிப்பினும, வாதியின் பிர திஞ்ஞைக்கு 
ஹானியுண்டாம்; 

ஏனெனின், காரியத்தின் உற்பத் இயின் முன்னர் நியமமாய் யாதிருக்கன்றதோ, 

அது கா. சணமெனப்படும். ஆகையால, லச்சார்வாக வா தியானவன் தனது சார் ச 

உற்பத்தியின் முன்னர்த் தாய் தந்தையர் முதலிய காரணங்களின் இருட்பை அவ 

வெம் அங்கேரிக்கவேண்டும். ஆகையால், எனி சரீர உற்பத்திகாலத்தின்கண்ணே 

சம்சாரத்இற் சாதத் தன்மை யுளதென்னும் வாதியின் பிர திஞ்ஜை பொய்யாய்ப் 

போம். ௮ச்சார்வாகவா இியானவன் என்னை பபேசுஷி தீன Be eer 7@5 தியா ம், 

எனது தர்தை, பாட்டன் மூ தலியவசைக்குறித்ன இச்சம்சா ரஞ்சா தியன்றாம் எனக் 

கூறுவாளாயின், ௮௯. ற்றுஞ் சம்பலியாது: ஏனெனின், அவ்வா தியின்பால் Da 

Car s@aan Od Berg 05h 5 சம்சாரத்திற்குயா.துசொ ரூபம் என. அதீறடு 

அவன் இந்த ஸ்தூலசரீரமே சம்சாசம் என en. © QI) HOS பம 
இது, கூறவே ன்டும் :--ஹே வாதியே 1! இந்தத் லசரீரருப சம்சாசஞ்சாஇியாம்



௬௯௭ ஸ்ரீ அத்மபுராணம். (தருது 

எனி ரீ'கூறுதலை யாங் கண்டனஞ் செய்யவில்லை ; பற்றோ, இச்தூல சரீரத்தின் 
சண்ணே பாமுஞ் சா இத் தன்மையை யங்கேரிக்கன்றோம்; ஆனால்) இச்சரீரஞ் சர்வ 

சரீரத்திலும் முதலாம் என்னும் கூற்றை யாம் ௮ங்கேரிப்ப தில்லை ;'மற்றோ, இச்சரி 
சத்தின் முன்னரும் ௮ரேக சரீரங்கள் உண்டாயின என யாம் ௮ம்கேரிக்கின்றோம், 

அவ்வெமது இத்தாக்தத்தை நீ கண்டனஞ் செய்சாயில்லை. அல்லத, அச்சார் 

வாகன் இவவெனது சரீசஞ் சர்வ சரீரத்திலும் முதலதாம் எனக் கூ.றுவானாயின், 

௮வன்பாலிது கேட்கவேண்டும் :--ஜஹே வாதியே! நீ தேகவடிவமா * அல்ல, 

தேகத்திலும் வேறா ? அவற்றுள், முதற் பக்ஷத்தை அங்கேரிக்கன், ௮௮ சம்ப 

வியாது. ஏனெனின், உலூன்கண்ணே ஒரு புருஷன் ,இவ்வெனது வீடான; 
இவ்விட்டினும் முதலதாம் எனின், ௮வ்வசனத்தால் வீட்டையுடைய புருஷன் 

வீட்டினு!ு வேறாயே விளங்குவன். அதுபோல, இவ்வென௮ு சரீரம் எல்லாச் சரீ 

ரங்களிலும் முதலதாம் என்னும், வாதியின் வசனத்தால் சரீரத்திலும் வாதியின் 

ஸ்வரூபம் வேறேயாமெனச் அணியப்பெறும். ஆகையால், யான் சரி.ரரூபன் என 

வாஇ கூறுதல் ws Guts விருத்தமாம். இச்சரீரத்தினும் யான் வேறு என் 
னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தை அங்கேரிக்கன், ௮வ்வாதியின்பால் இது கேட்க 

வேண்டும் :--இவ்வுனது சரீரம் உற்பன்னமாகாதபோது, நீ எந்த ஸ்கானத்தின் 

கண்ணே இருந்தனை ? இச்சரீர உற்பத்தியின்பின்னர் இச்சரீரத்தின்கண்ணே எப் 
பிரயோஜனத்்தின்பொருட்டு நீ வந்தனை என. அதற்கற்தச் சார்வாகன் இந்தச் 

சரீ.ச உற்பத்தியின் முன்னா யான் வேறு சரீ.ரத்தின்கண்ணே யிருந்தேனில்லை 
மற்?ர, எனது நன்மாவின்௧ண்ணே யிருர்தேன். இச்சரீர உற்பத்தியின் பின் 

னர் யான் இச்சரீரத்தின்கண் ஒன்றையுங் கருதாமலே வர்தேன். ஈண்டு, ஒன் 

றையுக் கருதாமலென்றதஅு சிந்தியாத பதார்த்தத்தை யடைவிக்கும் இயற்கையே 

யாம். இவ்வண்ணங் கூறுஞ் சார்வாக வாதியின்பால் இது கேட்கவேண்டும் :-- 

இச்சரீ. ரத்தின் ௮டைவுண்டாமுன்னர் நீ வேறு சரீரத்தை ஏன் அடையவில்லை ? 
எந்த ஒன்றையுங் கருதாமலால் நீ இந்தச் சரீரத்தை யடைக்தனையோ, ௮ந்த 
ஹ்றையுங் கருதாமை இச்சரீ.சத்தின் முன்னா நின்னிடத்தே ஏன் உண்டாக 
ae 2 என்னும இவ்விரண்டு வினாக்களின் விடையை & எம்பொருட்டுக் கூறுஇ 

என்று சித்தார்தியால் வினவப்பட்ட அந்தச் சார்வாகன் சிமிஅமா.த்திரையும் 

விடைவிடுப்பதற் சமர். க்இன்றியவனாவன். அல்லது, அந்தச் சார்வாக வாதியான 
வன் பூர்வ சரி.ரங்களின் ௮பாவத்தைச் சித்திசெய்யும்பொருட்டு, ஒருகால் இச் 
சரீரத்தினும் முன்னர் எனக்கு வேறு சரீரத்தின் ௮டைவுண்டாகியிருக்குமாயின், 
இந்த வர்த்தமான சரீரத்தின்கண்ணே ஸபுந்தப் பூர்வ சரீரங்களின் ஸ்மாணம் 
உண்டாம்) னால், இந்த வர்த்தமான சரீரத்தின்கண்ணே எனக்குப் பூர்வ சரீ 

ரங்களின் ஸ்மரணமுண்டாகவில்லை, ஆதலின், இஃதறிர்.துகொள்ளலாமன்றோ, 

இச்சரீரத்இன் முன்னர் எனக்கு வேறொரு சரீரமும் உண்டாகவில்லை என. எண்டு 
அனுமானம் வருமாறு :--சார்வாகனாய யான் பூர்வ கரீரங்களின் ௮,தஇயர்த 

அபாவத்தை யுடையவன், பூர்வ சரீரங்களின் ஸ்மிருதி யயாவமுடையவனாதலின், 
அர்கிய புருஷனைப்போல என. இங்கனம் அனுமிப்பனேல், இர்தச் சார்வரக 

வாதியின் அனுமாளப்பிரமாணஞ் சம்பலியா.து, ஏனெனின், இளவுலனெசண்ணே 

  



அத்தீயரயல்,] யஜர்வேதத்தின் பிருகதரீச்ண்ப உப நிட சு. 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: 663 

எத்துணைப் பொருள்கள் அனுபலிக்கப்படுன்றனவோ, ௮வ்வெல்லாவற்றின் ஸ்மி 
ருதியா ன நியமமாய் ஜீவர் கட்குண்டாயின், இவ்வாதியின் அனுமானப் பிரமா 
ணம் பூர்வ சரிசங்களின் அத்தியந்தாபாவத்தைச் சித்தஞ்செய்யும். ஆனால், 

இப்பிறப்பின்சன்ணே அனுபவித்த பதார்த்தத்தின் ஸ்மரணம் இப்பிறப்பின் 
கண்ணும் நியமமாய் உண்டாகா தாயின், ஜன்மாந்தரங்களின் சரீர ஸ்மாணம் எல் 
னம் வாஇக்குண்டாம். ஆகையால், ௮வ்வாஇயின் ௮வலுமானம் வியபிசாரியாம், 

அத்தகைய அ௮னுமானத்தால் எப்பொருளின் சத்தியும் உண்டாசமாட்டாது. 

என்பது முதலாய ௮ரேகவகைத் தூவணங்கள் சம்சாசத்தைச் சாதஇியென உடன் 
படுவதில் ௮டையா நிற்கும். ஆகையால், சார்வாகனே முதலாக எல்லாவா தியரும் 
இச்சம்சா. ர த்தைப் பிரவாகரூபமாய் ௮ரசாதஇயென மஅங்கேரிக்கவேண்டும். சம்சா 

சத்தை ௮ரா இயென ௮ம்கேரிப்பதில் புண்ணியமுடைய புருஷன் சுகரூப பலத்தை 
அடைவன், பாவியானவன் துக்கரூப பலததை ௮டைவன் என்னுஞ் சாஸ்இிச விவ 

ஸ்தையுஞ் சுகமாகவே சித்தமாம். ஆகையால, இது அணியப்பெறுமன்றே:...-இர்த 

ஜீவான்மா இஈத ஸ்தூல சரீசத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்்து, இர்ச ஜா.இியையுடைய 

வேறு சரீரத்தை ௮டையும என்னும் இவ்வகையாய நியமத்தின்௧கண்ண ௪௬ 

பசுவதிக்குச் தாற்பரியம இன்றாம் ; மற்றோ, இவ்வகையாய பொருளின்சண்ணே 

சுருதி பகவதிக்குத் தாற்பரியமாம் :--இச்சம்சாரம் ௮காதியாம், இவ்வராதி 

சம்சாரத்தின்கண்ணே இஜ்ஜீவான்மா எங்கனம் இப்போது சரி.ரத்சை அடைந்து 

ளதோ, ௮ங்கனம் பூர்வமும் இஜஜீவான்மா 650 55 ஜா இியையுடைய சரீ. சரங்களை 

அடைநதருர் ததோ, ௮ரதஈத ஜாதியையுடைய சரீரத்தை மீண்டும் ஒருகால் ௮டை 
யும். கருத்திதுவாம் ..இஜ்ஜீவான்மா பசு, பக்ஷியே முதலாக எந்தெர்து ஜாத 
யையுடைய சரீரத்தை அ௮டையு 2மா, அர்த்த ஜாதியையுடைய சரீ சத்தின் உண் 

ணல், குடித்தல், புணர்தல் முதலிய எத்.துணை வியவகாரங்களுளவோ, அவை 

யாவற்றையும் இஜ்ஜீவான்மா உபதேசமின்றியே செய்யும, ஆகையால், இஃதறி 

ர். துகொள்ளலாமன்றோ :-இஜ்ஜீவான்மாவிற்கு இந்த ஜா.தியையுடைய சிதீசம். 
மூன்னும் ஒருகால் கிடைத் இருக்கவேண்டும் ; அச்சரீர சமஸ்காரத்தால் 'இத்தீ 

வான்மா உபதேசமின்றியே உண்ணல், குடி.த்.தல மு,தலிய எல்லா வியவகாரங்களை 

யஞ் செய்யும். இததுணைச் இரந்தத்தால் இப்பொருள் கூறப்பெறறதாயத -- 

எதுவரை இஜ்ஜீவனுக்கு ஆன்மாவின் வாஸ்.தவ ஸ்வரூபத்தின் சாக்ஷா£த்சாரம் 

உண்டாகவில்லையோ, ௮.துவசை இஜ்ஜீவன் ஒரு ஸ்.தால சரீரத்தைப் பரிச்தியாகஞ் 

செய்து, புண்ணிய பாவ வசத்தால் வேறு ஸ்தூலசரீரத்தை அவசியம் அடைவன். 

அவ்வேறு சரீரம் ஒருகால் முற்சரீர சமான ஜாஇியுடையசாம், ஒருசால் வில 
க்ஷ்ணமாம். இதன்சகண்ணே யாதொரு நியமமுமின்றாம். இப்போது இஜ்ஜீ 

வான்மா இச்சரீர.த்தைப் பரி த்தியாகஞ்செய்து, புண்ணிய பாவ வயச்தசால் எவ்வண் 

ஊம் வேறு ஸ்தூல சரீரத்தை அ௮டையுமென்லனும் பொருளை உலகப் பிரச்ச 

இருஷ்டார்.த,த்தால் நிரூபிப்பாம் :-—G ap ஜன கசா ஜா வே ! meus தீர்யினி 

டத்தே வையத் தர்ஜைக்குப் பிறந்த மைர்சன் உக்சென் என நூல் உணர்ர்த 
'புருஷரால் கூறப்பெறுவன். 60s), ஹிம்சை முதலிய உச்ச சுருமங்களைச் 
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௬௫௬ ப்ரீ ஆத்மபுசாணம், iques 

செய்யும் புருஷரும் உக்செரெனப்புவர் ; அல்லது, ஹீனா இயையுடைய் சாயின் 
சுண்ணே மேலாய ஜாதியையுடைய தந்தையால் உற்பன்னமாய மைந்தன் ௮னு 
லோமன் என _நூல் உணர்ந்த புருஷரால் கூறப்பெறுவன். மேலாய ஜாதியை 
யுடையதாயின்௧கண்ணே ழோய ஜாஇியையுடைய தந்தையால் உற்பன்னமாய மைர் 

தன் பிரஇிலோமன் என நூல் உணர்ந்த புருஷரால் கூறப்பெறுவன். ௮வ்வளனு 
லோமசெனப் பெயரியவரையும் பிச இலோமசெனப் பெயரியவரையும்,நூல் உணர்ந்த 
துண்ணறிவோர் உக்இரர் எனக் கூறுவர், பிராஹ்மணச் தாயிடத்தே க்ஷத்இரியத் 

தீர்தையால் உற்பன்னமாய மைர்தன் நூல் உணர்ர்த பெரியோசால் சூதன் எனப் 

படுவன், HFG Out வாய்ந்த புருஷருக்கு இருவகையாய ஜீவனம் உண் 
டாம். லெ சூதரோ தேரின்௧ண்ணே சாசத்தியஞ்செய்வர். சில சூதசோ பாகவ 

தாதி புசாணங்களின் ஞாதாக்களாவர். அல்லது, அரசனது தன த்தால் தமது 

குடும் ,ததைப் பாலனஞ்செய்யும் பிரா ஹ்மணா், க்ஷத் இரியர், வைசியர், சூத்தி 
சர் என்னும் ரான்கு வருணத்தினர், ௮றுலோமர், பிரதிலோமர் என்பவர் யாவ 

ரூம் நூலுணர்ந்த பெரியோரால் சூதசெனப் பெயர்பெறுவர். அல்லது, மாதா 
வின் உதாத்இனின்றும் எந்தப் பிராணி வெளியேவருமோ, ௮ப்பிசாணியஞ் சூதப 

பெயசை யடையும். இச்சூத சப்தப்பொருள் சர்வ தேகதாரி ஜீவர்களிடத்தேயும் 
பொருர்தும். பாவிகளைச் சண்டிக்கும் ௮ரசசேவகன், புரியிலுள்ளார்களை நீதிமாசக் 
சத்இன்கண்ணே நடத்துவிக்கும முக்கெ புருஷன் என்னும் யாவரையும் நூலு 

சகர்ர்தோர் * பிரத்யோசர்' என்பர், சொமத்துள்ளார்களை நீதிமார்க்கத்தில் 

ஈடத்.துவிக்கும் புருதனை நூலுணர்ந்தோர் * கிராமணி ? என்பர். ஹே ஜனக 

ராஜாவே .! இவ்வகையாய உக்கரரெனப் பெயரியவரும, சூதசெனப் பெயரியவரும், 

பிரத்யேரசனப் பெயரியவரும், சசொமணியெனப பெயரியவரும் இன்னும் இவர் 
முதலாக அரச தனத்தால் குடும்ப வாழ்க்கையை விருச்இிசெய்பவர் யாவரும், 6 
தேச ௮சசன் வருகையைக் கேட்டு ௮வ்வாசனெ இரிற்செல்வர். ௮வர் மகாராஜாவை 

மஇழ்விக்கும்பொருட்டு, சானாவகையாய *கெளதுகஞ்செய்வா, நானாவகையாய மக் 

சிசய்வர். ௮வா தூரியமேமுதலிய கானாவகையாய வா த்தியங்களோடு கூடியி 

, செவிக்காநந்தததை யடைவிக்கும் ரானாவகையாய மஜலு£கானங்களைச் செய் 

வாகளோடு கூடியிருப்பர், நானாவகையாய 1 வாராங்கனைகளின் செங்கமலக்க.ர 
த்தே இராகின்ற போர்த்தகளோடு கூடியிருப்பர். இன்னும் இவை தலாக ௮கே 
கம் வகைக் கெள.துகங்களைச் செய்பவசாய் ௮வர் தமது மகாராஜாவின் சந்நிதி 

யிழ் செலவர். ௮ம்மகாசாஜா வருவதற்கு முன்னசே ௮வர் இவ்வகையாய விபு 
வஸ்தையைச் செய்து வைத்திருப்பர் :--இவ்வீட்டின்கண்ணே மகாராஜா நிவா 
சஞ் செய்வர், இவ்விட்டின்கண்ணே மகாராஜாவின் முக்பெ மந்திரி கிவாசஞ் செய் 

வர், இவ்வீட்டின்கண்ணே மசாராஜாவின் சேனை நிவாசஞ்செய்யும், என சாஜாகவின் 

நிவாசத்தின்பொருட்டு நானாவகையாய வீடுகளைக் கற்பனைசெய்து, மீண்டும் அவ் 

வுக்ரொஇ புருஷர் அவ்வீடுகளில் சரீரத்இற்கும், மனத்திற்கும், ரேத்திரொ.இ இர் 
திரியங்கட்குஞ் சக,த்தைச் கொடுக்கும் கானுவகையாய அன்ன வஸ்.திரா.தி பதார்த் 
சங்சளைத் தீகுதிப்படி ப்பர், இவ்வண்ணம் கானாவகையாய சாமக் இரிகளை த் 

ட கெளதசம் - உ௰்சவம், சொண்டாட்டம், 1 வாரால்சள -பொதுமாது:- 

   

    

 



அித்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப.திட ௬௬௦ 
தீத்.தின் தாற்பரியவருணனம். 56 

தயார்செய்து, ௮வ்வுக்ரொஇ புருஷர் ௮ந்ஈகசத்தைவிட்டு மாகாசாஜாவை எதிர் 
சொண்டழைக்கும்பொருட்டுத் தூரத்ே தீசெல்வர். ௮வவுக்சொ இப்ருஷர் மகாசாஜா 
rita சென்றனர், மகாசாஜா இப்போது வருவார் என்னலும் இவை முதலாக ௮ம் 

மகாராஜாவின் வார்ததையையே பசஸ்பாம பேசிக்கொண்டிருப்பர். ஹே ஜனக 

சாஜாவே ! இங்கனம், இந்த ஜீவா தீமாரூப மகாராஜா இந்த ஸ்.தூலசரீரத்தைப் பரித் 

தஇயாகஞ்செய்.அ எக்கால் வேறு சரீ சத்தையடையுமோ, ௮க்கால் இஜ்ஜீவான்மாவி 
னுடைய கருமங்களின் ௮னுசாசமாய்ப போகத்தைக் கொடுக்கும் இத்தியாதி 

தேவதைகளும், வேறு சரீர தீதை அரம்பிக்கும் ஆகாசா.தி பஞ்ச பூசங்களும், இஜ் 

ஜீவான்மாவின் புண்ணியபாவரூப கருமாலுசாசமாய்ச் சம்பூரண போக சாமக்கரி 

களைத் தயார்செய்துகொண்டு இரத ஜீவான்மாவடிவமகாசாஜாவின் வருகையை ௪.இ 

ர்பார்ச்கும, ௮வவாஇத்தியாகு தேதேவதைகள பரஸ்பரம் ஈமத கர்த்தாவும போக்தா 

வுமாய இந்த ஜீவாதமாரூப மகாசாஜாவானவா இந்தத் தேவதத்தசெனப் பெயரிய 

புருஷரின் புத் தசசாம் பொருட்டும, இதத தேவதத்தரின் இருது ஸ்கானஞ்செய்த 

பத்தினியினிடத்தே ஐன்மமெடுககும்பொருடடும், இப்போ வருவார் என வார்த் 

தையாடுவர். ௮ஈத ௮.இகஇயாதி தேவதைகள இந்த ஜீவான்மாரூப மகாராஜாவின் 

வசவை எதிர்பாரப்பர், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இரத ஜீவாத்மாரூப மகாராஜா இந்த ஸ்தூலசரீர.த் 

தைப் பரிச்தஇயாகஞ் செய்துவிடடு, ஒருவசாகவே வேறு சரீரக்இன்சண்ணே செல் 

வ.ரா? அல்லது, யாதாவது இவசோடுகூட௪ செல்லுமா ? 

சமாதானம் ஹே ஜனகராஜாவே ! மகாராஜாவானவர் தமது புரியை விடு 

Sa வேறொரு புரிக்குச செல்ல இச௫க்கும்போ.து, ௮ம்மகாசாஜாவின் அபிப்பிர। 

யத்தை யறிர்து ௮வ்வுக்கராதி தாசா மகாராஜாவோடு செல்வர். அதுபோல 

இர்ச ஜீவாத்மாரூபமகாராஜா இந்த ஸ்தூலசரீரரூபட் புரியைப் பரித்தியாகஞ்செய்.து 

விட்டுப் பாலோகத்திற்குச் செலல இசச௫ிக்கும்போது, வாக்கு முதலிய பத்து 

இர் திரியங்களும், Big பிராணன்களும், ௮ந்தக்கரணமும் Bi aur sir Lor Cd, , 

ராஜாவோடு செல்லும். இப்போது இவ்வாராவத ௮,த்இயாயம் முடியும்வனசீ"சிந்த 

னங்களோடுகூடிய சம்சாச த்தையுஞ சாதனங்களோடுகூடிய மோக்ஷ த்தையும்விஸ் 

தாசமாய் நிரூபிப்பாம் :-அவற.றுள், முதலிற் சம்சார நிரூபண ததைச செய்வாம் ச 

ஹே ஜனகசாஜாவே ! எம்மாணகாலத் இின்கண்ணே அத்தியந்தம் பலமற்ற தன் 

மையை யடைந்து DoS ஜீவான்மா வாக்கு மு தீலிய இர் இரியங்களால் எப்பொருளை 

யும் ௮றியாதோ, ௮க்கால இந்த ஜீவான்மா வாக்குமுதலிய இர்தரியங்களைத் தத் 

தம ஸ். தானங்களினின்.றுங் கவர்ஈதுகொண்டு இருதய அகாசத்சை யடையும். 
ஹே ஜனகராறாவே ! எங்கனம அயிலின்கண்ணே இர்த ஜீவான்மா வாக்குமுத 

லிய இர்திரியங்களைக் சவர்ந்து இரு தயதேசத்தின்கண்ணே மாயாவிசிஷ்ட பா 

மான்மாவோடு ௮பேதபாவத்தை யடையுமோ, அங்ஙனம் மசணகாலத்தின்்ச௪ண் 
ணேயும் இந்த ஜீவான்மா' வாக்கு முதலிய இர்இரியங்களைக் சவரர்து இருதய 

தேசத்தின்சண்ணே பரமான்மாவோடு ௮பேதபாவத்தை யடை யும். அச்சால் 

இஜ்ஜீவான்மா எவ்விர்திரியத் தாலும் எவ்விஷய த்தையும் சவராகாம் ) மற்றோ, ௮௧ 

   



ரி 

14953 HE Gia st uinsbin £ வித தரம்ற்ற்தாம். 
i ni eae சஸ், இன்தீவான்மா பசத்த்மாவோடு 

Sid wie த்தை யடைர்௮, சர்வ: இர்நிரிற்ல்க்ளின் வியாபாசமற்றதாம் என்னும் 

ந்த் ; தயான௮ யாஅ முன்னர் நிஷ்பொருட்டுக் கூறப்பட்டதோ, ௮.௮ கேவலம் 
8 தரத்தின்சண்ணே மாத்திரம் பிரசித் தமன்றாம்; மற்றோ, சர்வலோகத்தின்சண் 
லும் மிரசித்தமாம்) ஏனெனின், எ்க்கால் இப்புருஷன் மரணாவஸ்தையை யடை 
ஙனோ, ௮க்கால் மைந்தன் மனைவி முதலிய சம்பூசண பர்.துக்கள் இப்புருஷனைப் 

பூமியீன்சன்ணே படுக்சவைச்.து, இவ்வகையாய வசனத்தைப் பரஸ்பரரங் கூருிற் 
பரீ-இக்கால் என்னுடைய தந்தையானஙர் எனதுபுத்  திரருடைய பக்கம் பார்க்சாம 

லிருக்ளெறார். இவவெனஅ தர்தையானவர் என குமா ரர் வசனங்களையும் கேட் 
மூலர். தமது கழுத்திற் சூடியிருக்கும் புஷ்பமாலையின் சுகர்.த,.த்தையும் இவ்வெ 
னது தர்தை முகர்ந்திலர். இக்கால் இவ்வெனது தர்தைவாயில் விட்டிருக்கும் 

தயிரின் ரசத்தையும் கவரக் இலர். இக்கால் எனது தந்ைத எனது பிரியமாய பு. 

இரசோடு பேசுடன்றாரில்லை. இக்கால் எனது தந்ைத என௮ பிரியமாய புத்திர 
நின் பரிசத்தையும் செய்சன்றாரில்லை. இவ்வெனது தந்தை வாக்கு முதலிய சம் 

சன் இர்திரியங்களின் வியாபாசமற்றவசாயிருக்கின்றனர். ஆகையா லிஃதறிர்து 

கொள்ளலாம் —Qaleag தரதை மனத்தாளனும், மதியானும் எப்பொருளையும் 

௮றிச் இலர், எங்களந் துயிலின்சண்ணே காம் வாக்குமுதலிய இர்திரிபங்களின் 

விழாப்சங்களற்றவரசன்றோமோ, ‘Daweh இந்த மாணகாஓத்தின்கண்ணே இவ் 
வென பிதாவும் வாக்கு முதலிய சர்வ இர்திரியங்களின் வியாபாசமற்றவசா 

பிருக்க்றனர் என. இக்கால் எனத பிதாவின் ' வாக்குமுதலிய இந்திரியங்கள் தத் 
தமது ஸ். தானங்களை விட்டொழித்து இருதயதேச தீ. தின்கண்ணே சென்று, ஒன் 
(ராகக் கூடிவிட்டனவா தலின் எனது தர்தையானவர் எவ்விர்திரிய வியாபாரத்தை 
யுஞ் செய்தல் ஜே ஜனகராஜாவே ! இவ்வகையாய உலகரின் வசனத்இனாலும் 

மாண சாலத்தின்கன் ணே சர்வ இ௫திரிய வியாபாரக்களின் ௮பாவமும், இருதய 
இதந்த ம சண்ணே. 'அவ்விர் திரியங்களின் ஒருமையுஞ் சித்தமாம். ஹே ஜனக 
இ அ எம்மாண காலத்இன்கண்ணே இஜ்ஜீவான்மா இருதய சேசத்இல் பா 

ராவோடு தாதா த்மிய பாவத்தை படையுமோ, அக்கால் வேறு எல்லா விசேஷ 
ஞானங்களின் அபாவம் இருக்ளொெம் பரலோகத்  இிற்ருச்செல்ல ௮ கூலமாய உணர் 
வின்ப வம் உண்டாகாஅ ; மற்றோ, பாலோக மார்க்கத்தைக் காண்பிக்கும் பொருட் 

0௪9 £பாசனோடு கூடிய விருத்தியால் இருதயத்தின் பனிப்பாகம் பிரகாசமாம். 
இப்போது இப்பொருளையே தஇிருஷ்டாந்தத் தால் வெளிப்படுத் தஐவாம் :--ஹ 

ஜனகாாஜாவே / எங்கனம் மகாராஜா தம புரியைப் பரித்தியாகஞ் செய்துவிட்டு, 

வேறொரு புரியின்கண்ண செல்ல இச்சிச்கும்யோது, ௮ம்மகாராஜா செல்லும் 
சாஜமார்க்கத்தின்சண்ணே சானாவகையாய இபங்கள் ஒளிசாகிற்கு? மா, ௮ங்கனம் 
இர்த, ஜீவான்மாரூப மகாராஜா இந்த ஸ்.தூல சரீரரூபய் புியைப் பரித்தியாகஞ் 
செய்து பாலோசத்திற்குச் செல்ல இச்சிச்கும்போ ஆ இருதயத்தின், தனிப்பாக, 
வடிவ oe eee சிதாபாசனோடு கூடிய Biggs Bonu Bus sre ஒளிரும்! 
அதன்பின்னர் இர்ச ஜீவரன்மாரூப மசாசாஜா இர். ஸ்.அலசரி சருபப் புரியினின் 

  

    

    
   
   

    

   

  



youre) யஜர்வேதத்தின். பீருந்தார்ண்ப உபதிட். 
தத்தின் தாற்பரிபவருணனம், 

றும் ப.தினொருவாயிலால் வெளிபிழ்போம். பஇனொருவாயில் இவையாம் 4 இது 
நேத்திரங்கள், இருசெவிகள், இருநா9ிகள், உச்வொயில், வாய், சாபி, உபஸ்த்ம்; 
பாயு என்னும் இப்பதினொருவாயிலுள் யா தாவதொரு துவாசத்தால் Bis ஜீவர் 
ன்மா வெளியேபோம். இப்போ இப்பஇனொ ர வாயிலால் வெளிப்போர்த இர் 
ஜீவான்மா எவவெத் தானத்தை அ௮டையுமோ, ௮வ்வத்தானங்களை நிஞ்பிப் 

பாம் :--2ஹ ஜனகராகாவே! மாணகாலதஇன்கண் இந்த ஜீவான்மா ப்ரயுவாயி 
லாய் வெளியே போமாயின் நரகத்தை யடையும, உபஸ்தவாயிலாய் வெளியே. 
போமாயின், ௮த்இயந்தம் காமபீடிதமாய *கபோதா இ காயங்களை யடையும். சாபி 
வாயிலாய் வெளியே போமாயின் பேய்க்காபத்தைப் பெறும். வாய் வாயிலாய் 
வெளியே போமாயின், அன்னத்தில் ௮த்தியுதம் ஆசக்இியையுடையபிராணிகளின் 

சரீ சத்தை அடையும், நாசிவாயிலாய் வெளி?ய போமாயின், சந்தத்தின்கண்ணே 
ஆசக்தியையுடைய பிராணிகளின் சரீரங்களை அடையும். சுசோத்திர ,வாயிலாய் 

வெளியே 2பாமாயின், கநர்தாவ லோகத்தை அடையும். நேத்தரவாயிலாய்வெளியே 
போமாயின் சூரிய2லாகத்தையும், சர்தரலே1க,க்தையும, அக்கனிலோகத்தையும் 
௮டையும். திரவு௪9 வாயிலாய் வெறியே போமாயின் பிரஹ் மலோகத்தையடையும், 

இவ்வண்ணம் இஜ்ஜீவான்மா தனது புண்ணியபாவ கருமத்திற்டோய் அவ்வவவாயி 

லாக வெளியேபோய் ௮வ்வ௫ சரீரத்தை அடையும். ஹே ஜனகராஜாவே! இப்பிஇி 
னொரு வாயில்களுள்ஜே. தாழ்ஈத பலததைத தரும் வாயில்களின் மத் இியில் பாயுவ்:. 
யிலன்றித் தாழ்ர்த வாயிலொன்றிலலை. உயர்ந்த பலத்தைக்கொடுக்கும் வாயில் 

களுள்ளே Arash வாயிலன்றி வேறொரு வாயிலுயர்ர்தஇன்றாம. சிரவுச்ச 
வாயில், பாயுவாயில் என்னும இவ்விரண்டு வாயிலையும் விடுத்.து, Carp வாயிலின் 

கண்ணே ஒன்றைக் குறித்து உயர்கத தன்மையும், ஒன்றைக் குறித்துச் ST pm, 
தன்மையும் உள. ஹே ஜனகராஜாவே ! புத்திரப ஞான சக்இியையுடை$ய 
இந்த ஜீவானமா இந்த ஸ் தல சரி. ரத்தைப 'ப்ரித் தியாகஞ்செய்.துவெ Mi Dis 

போமாயின், இரியா சக்தியையுடைய பிராணலும் கூடவே வெளீபயேடோம். இதை 

   

    

சக்தியையுடைய பிசாணன் இச்சரீரத்தினின்றும வெளியே போமாயின், ரர ட் 

முதலிய இந்திரியங்களும் கூடவே வெளிய போம். ஹே ஜனகராஜாவே / ௮8 

லின்கண்ணே இந்த ஜீவான்மா இருதய தேசச்தின்சண் பசமான்மாவோடு தாதா. 

மிய பாவத்தை யடைநது, சர்வ விசேஷ ஞானங்களும் அற்றதாம். அதுகோல, 

மாணதாலத்தின்கண்ண் இரத ஜீவான்மா இருதய தேசத்தின்சண் பரமான்மா 

வோ(*தாதாத்மிய பாவத்தை அடைந்து, சர்வ விசேஷ ஞானங்கள் ௮ற்றதேயாம் 

னும், மீண்டும் விசேஷ ஞானத்தை டையும், FH Sager :— guide 

சகுண்ணோ சர்வ வி2௪ஷ ஞானங்களின் அபாவமாம், மாண ove wide! 

கண்ணோ இருவசையாய ஞானங்கள் இஜ்ஜீவலுக்குண்டாம். ஒன்றோ இருதய, 

இன் நுனிப்பாக வடிவ மார்க்கச்சை கிஷபஞ்செய்வதாய ஞானமாம்; மற்றொ 

ன்றோ: சரீரத்தை விட்டபின்ஷிர் வருஞ் சரீச,த்தை விஷயஞ்செய்யும் ஞானசம், 
இங்கிருவகை ஞானங்களைவிட்ு வேறு விசேஷ ஞாளங்க* யரவும் இலவாரும், 

~~ * சபோதம்-ஈபுரு, ்் ee 
 



பர் ஆச்டீபுராண் ம். BOs, 

sith அலையே, தயிலினும் மாண, ௮வஸ்தையின்கனண்ணே விசேஷமாம். 2 ஹ 

ae / புண்ணிய பாவத்தின், சுக.த்க்கரூய பலச்தைப் போரடிக்கும் இஜ் 

2 வான்மா இச்சரீரத்இனின்றும் வெளியே செல்லுமாயின், பூர்வ பூர்வ சரிரங் 

ath தீ அனுபவித்த பதார்த்தங்களின் சமஸ்காமமும், புண்ணிய பாவரூப 

க்ரூம்முங் கூடவே செல்லும். அங்கே சென்று ௮ர்தப் புண்ணிய பாவரூப 

கரும?மா, சுகதுக்கத்சை அனுபவிக்கும் ௮னுகூல சரீ ரத்தையடைவிக்கும். முன் 

சமஸ்காரமோ, இஜ்ஜீவனுக்கு அவ்வல் ஜாஇதியையுடைய சரீச விவகாசங்களின் 
சண்2ணே மூபல்வை உண்டாக்கும். ஹே ஜனசராஜாவே! இஜ்ஜீவான்மா இத் 

தூல சரீரத்தைப் பரித்தயொகஞ்செய்து, வேறு ஸ்.தால சரீரத்தைப் பற்றாமல் 

இசா.து ; மற்றோ, வேறு ஸ்.தால சரீரத்தைப் பற்றிக்கொண்டே இரச ஜீவான்மா 

மூன் ஸ்.தூல சரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்யும். புல்ட்டையென்லும் ஒரு இருமி 

விசேஷர் இருணங்களிற் சுழலும். ஆண்டக் இருமியானது வேறு இருணத்தைப் 

பற்றிக்கொண்ட முன் இருணத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்யும். Sag Majors 

தைப் பற்றாமல் முன் இருணத்தைப பரித்தியாகஞசெய்யாது, இவ்வார்த்தை யாவ 

ருக்கும் ௮னுபவசித்தமாம். ௮துபோல, இரக ஜீவான்மாவும், வேறு வருஞ் சரீசத் 

தைப் பற்றிக்கொண்டே இத்தூல சரீசத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்யும், வேறு சரீ 

ரத்தைப்பந்ராமல், இர்த ஜீவான்மா முற் சரீரத்தைப பரித்தியொகஞ்செய்யா.து., இப் 
ளே்.து இப்பொருளையே ௮ர்கிய இருஷ்டாஈதத்தானும் வெளிப்படையாக்குவாம்:- 

ஜே ஜனகராஜாவே ! இவ்வுலகன்கண் ணே ஒரு மகாராஜ, அல்லது ஒரு தீனி 

கன் தன௮ ஜீ.ரணமாய பூர்வ கருகத்தை, வேறு புதிய இருகத்தைச் சம்பாதி 

யாத பரித்தியாகஞ் செய்வதின்றாம ; மற்றோ, ே வேறு புதிய இருகத்தைச் சம்பா 

தனஞ் செய்துகொண்டே அந்த மகாசாஜாவுக் தனிகளும் முன் ஜீரணமாய கிரு 

கத்தைப் பரித்தியாகஞசெய்வர். அதுபோல, இஜ்ஜீவான்மாவும் வேறு வருஞ் 
சரி ரத்தின் பற்றின்றி முற் சரீரததைப் பரித்தியாகஞ செய்யமாட்டாது ) மற் றோ, 

சரீரத்தைப் பற்றிக்கொண்டே இஜ்ஜீவான்மா முற சரீரத்தைப் பரித்தியா 

யும். 

கை :--ஹே பகவன் 7 எப்பதார்த் சம பரிச்சின்னமாமோ, ௮ப்பதார்த் 

ஒரு ஸ்தானத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து, வேறு ஸ்கானத்இன்கண் செல் 
அம். எங்கனங் கடாதி பதார்த்தங்கள் பரிச்சின்னமாமாதலின் ஒரு தேசத் 

தைள் பரித்தயொகஞ்செய்து மறு?சசத்தை ௮டையுமோ, ௮ங்கனம் இவ்வான்மா 

பரிச்சின்னமன்றாம் ; மற்றோ யாண்டும் பரிபூரணணமானதாம், ஆகையால், இச் 
சரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து, வேறு சரீரத்தின்கண்ணே செல்லல் தன்மா 

விற்குச் சம்பவியாது, ஒருகால் ஆன்மா இச்சரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து 

வே௮ சரீரத்சே செல்லுமாயின், சடா இகளைப்போல ஆன்மாவும் பரிச்சின்னமா 
மன்றோ ? 

்்" சமாதானம்: - ஹே ஜனகராஜாவே ! இவ்வாகர்த ஸ்வரூப ஆன்மா யாண்டும் 
பரிபூசணமாம், எல்லாப் பேதங்களும் ௮ற்றதாம். *த சலின், புண்ணிய பாவ பல 

த்தை அைபவிக்கும் பொருட்டு, ஆன்மாவிற்குப் பாலோகத்தின் கண்ணே கமனஞ் 

சம்பவியா.௮.- அயினும், எங்கனம் பரியாணமாய அசாசல் கடரப உபாஇயின்



சத்திமாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதராண்ய உப நிட அரண 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 67) 

ம்பந்ததிதிர்ல் கமன ஆகமன ததை யடையுமோ, 
தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் இந்தப் பரி பூரண 
கண்ணே கமன ஆகமன ததையடையும், 

அங்கம் பு.த்திரூப உபாதியின் 
ஆன்மாவும் லோகார்தாத்தின் 

ட்ட கருத்தி.துவாம் :--கடரூப உபா இயின் 
சம்பந்தத்தால் கடாகாசத்தின்கண்ணே கமன ஆகமனம் பிரதீதியாகும், ௮ல் 

விரண்டும் உண்மையாய் விசாரித்துப் பார்கள் ஆகாசத்இன்கண்ணே சம்பலியா ; 
மற்றோ, கடரூப உபாஇயின்கண்ணே அவ்விசண்டுஞ் சம்பவிக்கும். ௮வ்வண் 

ணம புத்தி ea gs ஆன்மாவின்௧ண்ணே எக்கமன ஆகமன ரூபக்கரியை ‘Gi 8 9 

யாகுமோ, ௮து உண்மையாய் ஆராயந்து பார்க்கனோ, ஆன்மாவின்கண்ணே சம்ப 

வியா) மற்றோ, புத்திரூப உபாதியின்கண்ணே ௮க்கமன ஆகமன ரூபக்கரியை 

சம்பவிக்கும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இசசரீ.ரத்தின்கண்ணே இசாகின்ற புத்தி வேறு 

சரீரத்தை ௮டைகன்றதெனத் தாங்கள் கூறியது சம்பவியாது. ஏனெனின், பரிச் 

சின்ன மூர்த்தபதார்த்தத.இிறகு வேறு தேசத்தோடு கரியா ஜன்னிய சம்பந் தமுண் 

டாம். ஆனால், ௮து பூர்வ தேசத்தோடு விபாகமுண்டானாலன்றிச் சம்பவியா௮ ) 

மற்றோ, முதற்கணததே மூ£தத பதார்த்தத தில கிரியை உண்டாம, இரண்டாவது 

சணத்தே அரத மூர்த்த பதா£த்தத;இறகுப் பூர்வ கேசத்? தாடு விபாக முண் 

டாம். மூன்றாவது கணத்த ௮தறகு முற் தசத்தோடிருந்த சையோகத்தின் 

நாசமுண்டம். நான்காவது கணததே ௮தறகு உத்தா தேசத்தோடு சையோச 

முண்டாம். 6ந்தாவது கணததே அதன் கிரியையின் சாசமுண்டாம். என இவு 

வண்ணம், பூர்வ தேசத்தோடு விபாக முண்டான பின்னசே, மூர்த்த பதார்த்தத் 

இற்கு உத்தர தேசத்தோடு சம்பஈதம் உண்டாமாதலின், மாணகாலச்இன் 
கண்ணே இசசரீ£த்தின்கண் இசாரின்ற புத்தியினுக்கு வேறு சரீரத்தோடு சம் 

பர்தஞ் சம்பவியா ௮. 

சமாதானம் ட ஹ் ஜனகரரஜாவே. தேயு வடிவ சக்ஷஈ இ 

தனது கோளகத்தின்௧ண்ணே இருச்.து கொண்டே விருத்தி வாயிலாய்ச் 

சர்தராதி தாரதேசத்சை யடையும். ஒருகால் ௪௯௩௦ இந்திரியச் தனது கோ 

ரூப ஸ்தானத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்தே சூரிய மண்டலாதி தேசத்தை அடையு 

மாயின், அந்தச் ௪௯ந-ு இர்திரியஞ் சென்ற பின்னர் இப்புருஷன் குருடஞ்தல் 

வேண்டும். இவ்வண்ணம், மரணகாலத் இன்சண்ணே பூர்வ புண்ணிய பாவரூப 

கரும வசத்தா லும், பூர்வ சமஸ்சாசப் பிசபாவத்தாலும், பரமேஸ்வாரின் இச் 

சையின் மூமையாளும், இப்பு,த்தியும் இத்தூல சரீரத்தின்சண்ணே இருந்து 

கொண்டே தனது விருத் இவாயிலாய் வேறு வருஞ்சரீர.த்தை அடையும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / மாணகாலத்தின்சண்ணே அந்தப் புத்தி விருத்த 

வரயிலாய் வேறு சரீரத்தை அடையும். அதுபோன்றே, மாணத்தின் முன்னர் 

ஜீலித அவஸ்தையின்கண் னும் அந்தப் புத். விருத்திவாயிகாய் Gamage af 
ர,ச்தை ஏன் எடுப்பஇன்..ு *



were. 7 அக்மப்ாணம்.” (ஒளில்நு 

சமாதானம் :--ஜஹே ஜனகராஜாவே ! எக்கால் இர்த வர்த்தமான சீரீ£த்இன் 
சபரக த்தைச் கொடுக்கும் பிராரப்௪ சருமத்தின் கூயமுண்டாமோ, விருஞ் சரீர 
இன் போகத்தைக் கொடுக்கும் சருமத்தின் வெளிப்பாடு உண்டாமோ, ௮க்கால் 
அச்தர்யாமியாப பாமான்மாவாற் பிரேசணை பண்ணப்பட்டதாய புத்இ தனது 
விருத்இிவாயிலாய் வருஞ் சரீரத்தை யடையும். அர்நியகாலத்தே அப்புத்;இ 
கருஞ் சரீரந்தை அடையமாட்டாது. 

சங்கை :- ஹே பசவன் 7 மரணகாலசத்தசின்கண்ணே இஜ்ஜீவனுடைய புத்தி 

இருகால் வருஞ் சரீரத்தை அ௮டையுமாயின், மசணகாலத்தின்கண்ணே அப்புத்த 
யால் வேறு சரீரத்தை யான் அடைர்தனன் என்னும் அனுபவத்தை ஏன் செய்வ 
இல்லை? 

சமாதானம்:--ஜஹே ஜனசராஜாவே? ௪௯ஷ-ு, இந்திரியம், ஜடமும் 5 Aug 
தம் வேகமுடையகதுமாம். ஆசலின், ௮வ்விர் இரியர் தனது விருத்திவாயிலாய்சி 

சூரியாதி தேசத்தை ௮டைர்தும், யான் சூரியமண்டலத்தை யடைர்தனன் என் 

லும் ௮லுபவத்தைச் செய்வ இன்றும் ) அதுபோன்றே இப்புத்தியும், பஞ்ச பூதர் 

களின் காரியமாதலின் ஐடமும், ௮த்தியர்தம் வேகமூடைய தமாம். ஆகையால், 

மரணகாலத்இன்சண்ணே இப்புத்தி விருத்திவாயிலாய் வருஞ் சரீரத்தை அ௮டைர் 

இம் யான் வருஞ்சரீரத்தை ௮டைந்து£ளேன் என்னலும் ௮னுபவத்தைச் செய்வதின் 
ரூம், ஹே இனகராஜாவே ? முன்னர் புல்லட்டைத் திருஷ்டார்தத்தால் இர்த ஜீவா 

ன்மாவிற்கு வே.று சரீரத்தின் ௮டைவு, யாது யான் நின்பெரருட்டுக் கூறினேனோ, 

௮௮ கூறற்கு இது கருத்தாம் :--ஒரு மகாராஜாவானவர் ஜீரணகஇருகத்தைப் பரித் 
இயாகஞ்செய்து புதிய கருகத்தின்சண்ணே நிவாசஞ்செய்ய இச்சிக்குங்கால், ௮ர்.த 
மகாராஜாவின் தாசர், ௮வர் அ௮பிபபிராயத்தையறிந்து வேறு புதிய வீட்டைத் 

தயார்செய்வர். ௮ர்த மகாராஜா வருவதற்குமுன்னசே அந்தப் புஇய வீட்டில் 

(லில் அத்தாசர் யானை, குதிரை முதலிய ராஜ்ய சாமக்கிரிகளைக் கொண்டு 

ர்... ௮வற்றைக்கண்டு ஈசரவாசிகள் இதா ஈண்டாசர் வர் தன7, இதோ 
ர் வர்தனர் எனப் பரஸ்பரம் வார்த்தையாடுவர். ஆண்டு, ௮ம்மகா 
(க்கால் முன்னர் உள்ள ஜீரணக்கிருகத்தின்கண்ணே இருப்பர்) அல்லு, 

,ததின்கண்ணே இருபபர் எனிலும், குதிரை முதலிய ராஜ்ய சாமக்கரி 

கநாக் கண்டு ௮ந்தகரவாசிகள் புதிய இருகத்தின்கண்ணே ௮சசர் வர் தனசெனப் 

பே௫சத்கொள்வர்! அதுபோல, இந்த ஜீவான்மாரூப மகாசாஜா இத்தூலசரீரரூப 

இரண இருகத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து மரித்ததின்பின்ன், எந்த வேறு சரீர 
ரூப ஈவின இருகத்சை படைவ?3ரா, அதனைப் புண்ணிய பாவரூபச் கருமத்தாசர் 

பஞ்சபூதங்களால் தயார்செய்வர். ஆண்டு, ஜீவா தீமாரூப மகாராஜா பூர்வ சரி 

சத்.இன்கண்ணே இருக்கும்போதே ௮ப்புண்ணிய பாவத்தாசர் முதலில் பு.த்இ. 
யின் விருத்திரூப சாஜ்ஜிய சாமக்கரியை அவ்வருஞ் சரீரத்தின்சண்ணே அடை 

விப்பர், இவ்வகை அபிப்பிசாயல்கொண்டே முன்னர்ப் புல்லட்டைத் இருஷ்டாக் 
BS KIO இல்ஜீவான்மாகிற்கு 'வருஞ் சரீசப்பிசாப் இஃ்கூறப்பட்டன்; உஇப்போது 

இப்பொருளையே ப்படையாய் நிரூபணஞ்செய்வாம் 3 inp Berar rere | 
இர்ச ஜீவான்மா இச். தலசரிரத்தைப் பரிச்சியாகஞ்செப்து எற்வருஞ் சரீசச்தால்



எஜுர்வேதத்தின் பிருகதாள்ண்ய உப தி், 
8, தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ஙு 

சகஅச்சனுப, பலச்சைப்போடச்குமோ, அச்சரீரம் இஜ்ஜீவ.லுக்குப் பவிஷ்பச்போச் 

சாசனமாம். இர்தஜீவான்மா மரணகாலத்தின்கண்ணே எர்தச்சரீரத்தைப் பரிதி 
இயா.கஞ்செய்யுமோ, ௮ர்தச்சரீரம் இர். தஜீவான்மாவின் பூர்வ்போக சாதனமாம், 
ஆகையால், இஜ்ஜீவான்மாவிற்கு இரண்டு சரீரங்களோடுஞ் சம்பர்தஞ் சம்பகிக் 
கும். ஹே ஜனகரஜாவே ! இவ்வுலனெ்கண்ணே சில புருஷர், தமது சரீரத்தில் 

புஷ்பமாலைகளை த் தரிப்பர். அல்லது, வஸ்இரங்களைத் தரிப்பர். ௮ம்மாலையும் வஸ் 
இரசமும் ஜீரணபாவத்தையடையுமாயின், அப்புருஷர் அவற்றை சறிய வலிச்சது. 

வேறுபுஇபமாலையையும், புதஇியவஸ் இரத்தையம் அடிக்கடிபார்ப்பர். அதுபோலவே 
மசணகாலத்தின்சண்ணே இத்தூலசரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்ய Ors go, 
Dis ஜீவான்மா புண்ணியபாவகருமானுசாரமாய் வருஞ் சரீசத்தைப்பார்க்கும், 
(கருத்தி.அவாம் :--மரணகாலத்சின்கண்ணே இர்தஜீவான்மாவிற்குப் புண்ணிய 
பாவரூப கருமானுசாசமாய்வரும் சரீரஞானம் யாதுளகாமோ, அதுவே இர்த 

ஜீவான்மாவிற்கு மரணகாலத்சன்சண்ணே வரும்சரீச௮ுடைவாம். ஹே ஜனச 
சாஜாவே.! தாகத்தையும் பிரகாசத்தையுஞ்செய்யும் ஒங்கியெரியாகின்ற wa 
தனியானது தனது தாதாத்மியசம்பர்தத்தால் ௮யப்பிண்டத்தையம் தன்னைப் 

போலப் பிசகாசதாக௫க்கி யுடையதாய்ச்செய்யும், அவ்வக்ியானது அவ் 

வயப்பிண்டத்தைப் பரித்தியாகஞசெய்யின், பிரகாசமும் தாசசக்தியுமற்ற முத் 
சுபாவத்தை அ௮வவயப்பிண்டமடையும். இங்ஙனமே, இவ்வாத்மாவும தனது 

தாதாத்மியசம்பர்தத்தால் இஜ்ஜடசரீரத்தின்கண்2ண சைதன்யபாவத்இன் ௮டை 

வையுண்டாக்கும். மாணகாலத்தன்கண்ணே இச்சசதனஆன்மா இத்தாலசரீ ரத் 

தைப் பரி.த்தியாகஞ்செய்சபோ௮, இத்தூலசரீரம் முன்னுடைத்தாயிருர் ௪ ஜட 

சுபாவத்தையேயடையும. ஹே ஜனகராஜாவே !/ எங்கனம் ௮க்கனியான.து இருப 
பின் பிண்டத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்த so ௮ப்பிண்டத்தின்ஹனனமாமோ, ௮௪ 
கனம் இக்தச்சைதன்னிய,ஆன்மா இ்தூலசரீரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்தி2, 
இதன்ஹனனமாம, ஒங்கியெரியாநின்ற ௮க்கனியான த,ழமு.தல்லுயப்பிண்ட , a 

பரித்திய(சஞ்செய்.௮, வேறுபுதிய ௮யப்பிண்டத்தையடையும். அவ்வி! ள் 

தையும் ௮வீவச்கினி தனது தாதாத்மியசம்பாதத்தால் தனதுசமானருபழுஜ 

தேயாககும். அதுபோல, இஜ்ஜீவான்மாவும் இத். தூலசரீரத்தைப் பரிதஇ தத 

செய்து வேறுபுஇயசரீரத்தையடையும், இவ்வாரஈதஸ்வரூப ஜீவான்மா, gor, 

தாதாத்மிய சமபந்தத்தால், எங்ஙனம் முறசரீரத்தைச் சைதன்யரூபமாக்கவை 
Gar, sag சசசா.சனமென வெண்ணியதோ, ௮ங்கனம் வேறு சரீசச்தையு 
இவ்வான்மா, தனது தா.தாத்மிய சம்பர்தத்தால் சைதன்பருபமாக்கும் ) ௬௪௪7௮ 
மெனவெண்ணனூம். ஹே ஜனகசாஜாவே.' இவ்வுலகன்கண்ணே பொற்கம்மிர 
'த்சே குவர்ணச்சட்டியினின்றும் ஒருகால் கங்கண த்தையுண்டாக்குவர், மற்றொ 
ச்ல்ஜி்டலத்தையுண்டாக்குவர், இவ்வண்ணம் அவர் ஓர சுவர்ணபிண்டத் 

முறையாய். சானாபாவத்தையடையுமாறு செப்விப்பர், அதுபோல, இப்பசமா 

காவும் ஒர் பகிச்தையினின்றும் ஒருகால் மனுஷசரீரத்தை யுண்டாச்கும், ச 
கால் .தேவசசிசக்ையுண்டாக்கும், ஒருகால் பசுச்சரரத்தை .யுண்டாக்கும் ; [ 

வண்ண்ம் அப்பாமான்மா. ஒரே அவித்தையை அநேக சரிசமாயடைளிக்கும். 
P| 
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சங்கை :--ஹே பசவன்! இவவுலின்சண்ணே காரணவிலகண த் தன்மை 

விஞுனே அரியவிலகண ச் அன்மையுண்டாம். மண்வடில சாசணவிலக்ஷூண த்தன் 
மையினாசனேயும், சர்.துவடிவ சாரணவிலக்ஷ்ண த. தன்மையினானேயும், சடவடி.வ 
காரியமும், படவடிவகாரியமம், பாஸ்பாலவிலகூண த் சன்மையையுடையனவாரு 
சென்பலுபோலலாம். காரணங்களின் விலக௲ண த்தன்மையினானன் நிச் சாரியல் 
,அளின்விலகண க்தன்மை யுண்டாவஇன்றாம். ஈண்டுப் பிரசங்கத்இன்சகண்ணே 

லனுஷ்யா இசரீரல்களின் பரிணாமிஉபா சானகாசண அ௮வித்தையொன்றேயாம். அங் 
கனமே மனலுஷ்யாகி சரீரங்களின் விவர்த்சஉபா சானகாரணமாய சே தனமும் 
*ன்றேயாம். ஆகையால், மலுஷ்யா இசரீரங்களில் விலக்௲ண ச்.தன்மை உண்டாக 
Oar Zi. 

சமாதானம் :--ே ஹ ஜனக சாஜாவே.! சேதன ஆன்மாவும், அவித்தைவடிவ 

காரணமு மொன்றேயாமென்றாலும், ஜீவர்களின் புண்ணிய பாவரூப கருமங்கள் 

விலக்ஷணங்களாம். அகையால,லுப்புண்ணியபாவவடிவகாசணவிலக்ஷண த் தன்மை 
பால் சரீசரூபகாரியமும் விலக்ஷணமேயாகும். ஹே இனகராஜாவே! எம்மாண 

சால,த்நின்சண்ணே இத்தேகத் இற்குப் போகத்தைக்கொடுக்கும் கருமங்களின் 

க௯ந்பமுண்டாகுமோ, வருஞ்சரீரத் திர் தப் போகத்தையீயும் கருமங்களின் வெளிப் 

பாடுண்டாமோ, ௮ம்மரணகாலத்தின்௧ண்டே இஜ்தீவான்மா முந்திய 2மலாயசரீர 

திதையுவ் ழோயதாயெண்ணும் வருந்தாழ்ந்த சரீரத்தையும் உயாஈததாயுன்னும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! மரணகாலத்தின்கண்ணே இஜ்ஜீவான்மா apt au 

மேலாய சரீரத்தையும் ழோயதாயுணரும், வருகதாழ்ந்த சரீரத்தையும் உயர்ந்த 
தாயுணரும் எனத் தாங்கள் என்பொருட்டுக் கூறியதை நினைக்க எனக்காச்சரியத் 
ass தருகின்றது. 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகராஜாவே. இவ்விஷயத்தே நீ.தச்சரியமடைய 
 இதுண்டியதில்லை. மரணகாலத்இன்கண்ணே பாவகருமரூபத்தோஷமகமையால் 
ன psu ys 6B dul sura gon gucn_Gar pg; g selon, மரணகாலத் ் இன் 

ட ன் இஜ்ஜீவான்மா நிகழ்காலத்திய மேலாயசரீரத்தையும் 2 ழாயதாய் நினைக் 
(ப வருர்தாழ்ர் தசரீரத்தையும உயர்க்ததாயுன்னும். இவ்வுலன்கண்ணே ஒரு 
Bien few BP sy erect ஒரு தனிகனை யாதாவது மர் இிரமகமையாலேளும், மருச் 
இன் மமையாலேனும், வயஞ்செய்அ கொள்வளேயாயின், அவள் குஷ்டசோகத் 
தோடு கூடியிருர்தபோ திலும், அவள்சரீரம் தூளியால்கிறையப் பெத்திருப்பிலும், 
அவள் செவி மூக்கறறவளாயினும், அவள்வயமுற்ற ௮த்.தனிகன் ௮வளைஇர் ணி" 
க்கொப்பாகச் சுர்தரியயன வெண்ணுவன். ௮,த.தனிகன் வீட்டிலிருக்கும் ௮வன் 
மளைகியானவள் இர்.இராணிக்குச் சமானமான சுர்தரியாயினும, சர்வ குணக்க 
சோடு கூடியவளாயிளும், பஇிவிசையாயிலும், உயரஈத குலச்.இற் பிறக்தவளா 

யிலும், அப்பதிகிர சா சர் தரியை அச். சனிசன் மோனவளென நினை ௮, அவளைப் 
பரத் இயாகஞ் செய் அவிரிவன் ) இவ்விஷயம் உலசன்சண்ணே பிசடுத் அமேயாகும்- 
இதுபோன்றே மாணசாலத்இன்சண்ணே பாவகருமத்தால் மோகத்தையகடைந்த 
இலஜ்ஜீவான்மா சர்வசுசங்களோடுகூடிய சேவ தாசரீரத்தையல், chores சதியாக 

  

      



ஒத்சின்ய்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாசண்ப உப நிட ௬௭௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 67 S 

அசச௫ன்சரி சத்தையும், அத இியர்தர் சாழ்ர்சசாயெண்ணும். ளாசாநின்ற wi 

முதலிய அாழ்ர்தசரீசங்களையும், இஜ்ஜீவான்மா அம்மாணசாலத்ன்கன்ணே 

அத்இயர் சமேலாயதாய்நினைக்கும், ஹேஜனகராஜாவே//மாணகாலத ன்சண்ணே 
இள்ீவான்மாவிற்கு ஒரு பூர்வபுண்ணிய கருமமானது பலன்கொடுக்க ௪.இிர்முகப் 
படின், இஜ்ஜீவான்மா இத்தாலசரீரத்தைப பரித்தியாகஞ்செய்௫, அரதப் புண் 
ணிய கருமமகிமையால் ௮ங்கனமே பூர்வசுபசமலஸ்காசங்களின் மகிமையால் பிர் 
லோசச்சின்சகண்ணேனும், கர்தர்வலோகத்தின்சண்ணேனும், தசேவலோகத்இன் 

சண்ணேலும், பிரஜாப;இ 3லாகச்சின்கண்ணேலும், பிஹ்மலோகத்தின்சண்ணே 

அம், மேலாயதேவதாசரீரத்தையடையும். மாணகாலதஇன்கண்ணே இஜ்ஜீ௫ 

டைய புண்ணியபாவங்களிரண்டும் பலத்தைக்கொடுக்க எஇர்முகமாகுமாயின், 
இஜ்ஜீவான்மா இத்.தூலசரீரத்தைப் பரித்யொகஞ்செய்து மலுஷ்பசரீரத்தையடை 
யும். மசணகாலத்இன்சண்ணே இஜ்ஜீவான்மாவினுடைய ஒரு பாவகருமம் பலன் 

கொடுக்க எஇர்முகமாகுமாயின், இஜ்ஜீவான்மா இத்தூலசரீரத்தைப்பரித்தியாகஞ் 
செய்௫, அர்ப் பாவகருமவயத்தால் ராய் முதலிய தாழ்ச்தசரீரங்களையடையும். 
இவ்வண்ணம் பிரஹ்மாவே முகலாய்க் டேம்வரை எத்துளையான்மஞானமற்றபி 

சாணிசகளுளவோ, ௮வை புண்ணிய பாவகருமவயத்தால் நிசர்தாஞ் சம்சாசரூப 
ரூலத்தின்கண்ணே சுழலா நிற்கும். 

இப்போது, எத்தூயதாய ஆன்மஞானத்தால் ஜீவர்கட்குச் சம்சாசநிலிருத்இ 
யுண்டாமோ அ௮த்தூயதாய தஆன்மாவின்சொருபத்தைக்கூறும்பொருட்டு மு.௪ லில் 
ஆன்மாவின் ஆாந்தரூபக்சன்மை கிரூபிக்கப்படுகின்ற அ :--ஹே காணாவே 

ஆன்மாவின் அாந்தவடிவம் யாண்டுஞ் சமான?மயாம். ௮வ்வான்மவடிவ அர்த் 

தின்கண் ண ,றிஓமாத்திரையும் குறைவுமிகுதிகளின்றாம். முன்னர் மனுஷ்ய 

லோக?ம முதலாகப் பிரஹ்மலோகபரியந்தமுள்ள தார்தத் தின் எக்குறைவு 
மிகுதிகள் எம்ால கூறபபெறறனவோ, ௮க்குறைவு மிகுசிகள் இபல்பாக அன்ம 

ஸ்வரூப ஆரக்க;த்இின்கண்ணினறாம் ; மற்றோ, சே தனப்பிரஇபிம்பத்சைக், 
வதும், சேதனத்தின் ஆவரணத்தை நிகிருத்துப்பதும ஆய புத்தியின் 

தத்தை ய3பக்ஷித்து, ஆன்மஸ்வரூப ஆரர்தத்.இன் விளக்கக்குறைவு மிகுதகளுனி 
டா.ம். ஆண்டு ௮இக சத்துவகுணத்தையுடைய புத்தியின் சம்பர் சத்தால், ஆன்ம 

ஸ்வரூப ஆார்தத்தின் ௮இகவிளக்கமுண்டாம். குறைந்த சத் துவகுணத்தை 
யுடைய புத்தியின் சம்பர் சத்தால் தன்மஸ்வரூப ார்.த.த்இன் குறைக்தவிளச்ச 

மூண்டாம். இப்போதிப்பொருளே தஇிருஷ்டார்தத்தால் வெளிப்படு த தப்படு் 

தன :--ஜஹே இனகராலாவே ! எங்கனம் பேதமற்ற ஒ?ர ஆசாசம் ஊசியின்சண் 
ணம், ருடத்இன்சண்ணும், வீட்டின்கண் ணும், ஈகாத் தன்கண் அும்இருப்பதாய்ச் 

ரூறைவு.மிகுஇத்தன்மையை யடையுமோ, அக்வனம் ஒஓசான்மல்வரூப ஆர் தமே 

புத்இயின் சம்பர் சத்தால் குறைவு மிகுஇத்தன்மையையடையும். உபா தியின் .௪ல் 
பச்ச த்சால்பதெபதார்த்தத்தின்கண்ணே.எத்தருமச்தோ ற்றமுண்டாமோ,.௮த் 

நிருமம் வான்தவமாப் உபதெ பதார்த்தத்தின்சன்ணே யுண்டாகமாட்டா க] 
த்ரோ உபாஇயின்சண்ணே அத்தருமமுண்டாம், ௪௫ம் Sot fe மயாதி



acres பரி ஆத்மபுராணம், (eons 

களின் சம்பர்த.த்தால் எவ்வாகாசத்தன்கண்ணே குறைவுமிகுஇிகள் தோற்றுனெ் 
றவோ, ௮வை ஆசாசத்ன்சண்ணே உண்மையாய் இன்றாமோ, மற்றோ, 0 

டாஇயுபா இகளிடத்2த யவையுண்டாமோ, அங்கனம், பு.த்.வடிவஉபா இயின் ௪ம் 

பர்.த.த்தால், ஆன்மவடிவ ஆரர்.தத்இன்சணன்ணே தோற்றுங் குறைவு மிகுதஇிகள் 

உண்மையாய் ஆன்மஸ்வரூப தார் தத் இன்சண்ணேயின்றாம் ; மற்றோ, பு.த்இரூப 
உபா இபின்கண்ணேயிருக்கும். இக்காணத்தானே சால் இர.த்இன்கண்ணே உப௫ 
தப்பொருளின் சமீபத்திருர் அ, எவ்வஸ்து தன் தருமத்தை ௮ப்பொருளின்பாலா 

சோபிக்குமோ, ௮ஃதுபாதியாமென உபாஇசப்தப பொருள் கூறப்பெற்றுள௮. 

ஈண்டுப் பிரசங்கத்தின்கண்ே ஆன் மஸ்வரூப காந்தத் $ இன் சமீபத்திருர்து, 
புத்தியானது சனது குறைவு மிகுதியை அதன்கண்ணே சோபிக்குமா தலின், 

௮ப்புத்இி உபா இரூபமாம் ; உபா இயுடையது உபதெமாம். ஆகையால், ஹே ஜனக 
சாஜாவே ! பிசஹ்மலோகத்தின்சண்ணேயிருக்கும் யாவினும் ?மலாய பிரஹ்மா 

வின் சரீரத்தும், பூவுலன்கண்ணிருக்கும் தேகங்கள்யாவினுர் தாழ்ச்த சாய்த் 
சேகத்.தும், பிறசரீரத். தும் உள்ள ௮ர்தக்கரண விசிஷ்ட போக்தான்மாவிற்கும், 
sagas போக்கெத்திற்கும் இஞ்டின்மாத் திரையும் விஷமத்தன்மையின்றாப் ) 

மற்றோ, எல்லா தேகச்துஞ் சமமாம், கருத்திதுவாம் :--௮ர்தக்கரண விசிஷ்ட 

போக்தான்மாவிற்கும், சுகதுக்கபோக்கெபத்இற்கும், சர்வ சரீரத்.தும் விஷமத் 
கன்மை இத்தமாகாகபோது, ஆரந்தஸ்வரூப சுத்த ஆன்மாவின் விஷமத்தன்மை 

எங்களஞ் சம்பவிக்கும். இப்போது இப்பொருள் வெளிப்படையாய்க் காண்பிக்கப் 

படும் :--ஜஹே ஜனகராஜாவே ! எங்கனம் வரகு முதலிய தாழ்ந்த அன்னத்தைப் 
பு9ித்.து,த் தனமற்ற தரித்தான் இன்பத்தை யெய் துவனோ, ௮ங்கனம் இன்பன, 

ஈக்குவன, சுவைப்பன, உண்பன என்னும் சால்வகை உண்டியை உண்டு மாமன்ன 
னும், தனிகலும் இன்பத்தை யேய்துவர், ஆகையால், சுகபோக்தாவிடச். ஞ் சுக 

ரூபபோகத்திடத்துஞ் சிறிதுமாத்திரையும விஷமத்தன்மையின்றாம். எவ்வாறு 

UA தாகங்களால் தனமற்ற தரித்திசன் துன்புறுவனே), ௮வ்வாறு மாமன்னவ 
௩ தனிகளும் துன்புறுவர், ஆதலின், துக்சுபோக்காவின்௧ண்ணும், துக்க 

த்துஞ் சிறிதுமாத்திரையும் விஷமத்தன் மையின்றாம். 

சங்கை :--2ஹ பகவன்! மாமன்னனிடத்தும், தரித்திரனிடத்தும் ௬௪ 
தககபல விஷமத் தன்மை இன்றா?மனும், சுகதக்க பலமுண்டாவதன் சாதனங் 

களாய ௮ன்னபானாஇகளின் பரஸ்பர விஷமத்தன்மை பிசத்தியக்ஷமாய்க் காணப் 
பெறுமா தலின், சா, தனங்களின் விஷமத்தன்மையால் பலமும் விஷமமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--2ஹே ஜனகராஜாவே / ச௧௨க்க பலமுண்டாவதற்கு இரு 
வகைச் சா.தனங்களுள ; ஒன்றோ பாகயசா,சனமாம், மற்றொன்றோ ஆர்.தாசா சன 
மாம். அவற்றுள், ௮ன்னபானாதிகள் பாகியசாதனமாம், இசாகத்.துவேஷாஇ ஆர் 

தசசாசனமாம். ௮ப்பாகயசாசனத்தே சிறிதுமாத்இரை குற்பித விகமத்சன்மை 
சம்பகிக்குமாயிலும், தர். சரசாசனத்?த சிறிதுமாத்திசையம் விஷமத் தன்மை 

சம்பகியா.து; ஏனெனின், ப9), தாசம், பயம், கித். இசை, பிரியவஸ் அவிலிச்சை, ௮ப் 

பிரியவல் துவில் அ வேஷம், ஆன்மாவை மறைக்கு3மோசம், மலஜலம் விருவ,சன்முன் 
விஷமத்சசையடைவு என்னும் இங்வெட்டுச் சோஷங்கள் ஜீவர்கட்டுள் ௪௪௮௪



அத்தியாயம். பஜுர்வேதத்தின் பிருகசாண்ய உபநிட were 
தத்தின் தாற்பரிபவருணனம். 674 

காரணமாம். ஆண்டு இவ்வெட்டுக் தோஷங்களின் நிவிருத்இ சசகாரணமாம், 
இவற்றினிருப்புச் அக்காரணமாம். இவ்வெட்டும் எல்லாப்பிராணிகளிடச்.தஞ் சம 
மாமாதலின், ௪௪.அக்கபலமுஞ் சமானமாம். தரித்இரனிடத்தும், மாமன்னளிடத் 
னம்,ராய்முதலிய விடச்.தும்,உலகர் இருஷ்டியால் மகாகிலமத்தன்மை ே தாற்றுமே 
லும், எட்டுத்? தாஷகாரண த்இன்கண்ணும், ச௪துச்சகபலத்இன்சண் BG AD g 
மாத்திரையும் விஷமத்தன்மையின்றாம். ஆதலின், சர்வசரீசத் னும் மேலாய 
பிசஹ்மாவின்சரீரத.தும், ”ழாய நாய்ச்சரீரத்துஞ் சிறிதுமாத் இரையும் விலமத் 
தன்மையின்றாம். இப்போது சர்வசரீரங்களின் சமான த்தன்மையைச் சச் eu) 

யும்பொருட்டுச் சர்வசரீசத் தின்கண்ணும் எட்டுத்தோவங்களின் தொடர்ச9 நிரூ 
பிக்கப்படுசின்ற அ :--ே ஹ ஜனகராஜாவே! சாய்ச்சரீசத்தே காமக்குசோதா இ 
சோலமிருப்பதேபோல, ஹிசண்யகர்ப்ப சரீரத்தின்கண்ணு மிருக்ளெறது ; ஆச 
லின், ௮52 சாஷம் யாண்டுர் தொடர்ந்ததாம். 

, சங்கை: -ஹே பகவன் ! எல்லா உலூனுற்பத்தி, ஸ், இலயங்களைச்செப் 
யுஞ் சூத்திராத்மாரூப ஹிரண்யகர்ப்பரிடத்தே காமக்குரோ தாதிகள் சம்பவிக்குமா 
யிலும் பசிசாகாதிதோஷஞ் சம்பவியாதாம். 

சமாதானம் :--ஜஹே இனகராஜ7வே 7 உலகுக்கு ஈற்வசசாய ஹிரண்பகர்ப்பர் 
சாயினுங்கீழோவர் ; ஏனெனின், பபொற்பிடிக்கப்படினும் ராய் தன்குட்டியைப் ya 
யா. இவவிரண்யகர்ப்பரோ விராட்வடிவமைக் கனை உண்டாக்கி அவளைப் புசிக்க 
முயன்றனர். (இவவிஷபம் நான்காவதத்தியாயத்தேவில்தாசமாய்க் கூறிவர்?தம்) 
ஆதலின், ஹிரண்யகர்ப்பரிடத்தும் பரதாகாதி தோஷமுளதாம். ராய் முதலியன 
ஒருகால் தங்குட்டிகளை உண்ண முபலின், அவற்றை எவருமிகழாசா லின், ௮வை 
பாவகருமஞ்செப்வஇல் உலக நிக்தைபபமின்றாம். எல்லா உலகுக்குங்குருவாய ஹிச 
ண்யகாப்பர் ஒருகால் புத்திரபகஷணாதி பாவகருமத் தில்முயலின் ,யாவருமவசை 
இகழ்வர். ௮வ்வுலக நிர்தையின்பயம் ௮வருக்குண்டாம். இக்காசணத்தாலும் 
அவர் நாய் முதலியவற்றிலுர் தாழ்ந்தவர். நாயின் குலைத்தல்விபாபாரங் சர்வர் 
முதலியோரை நீக்குமா தலின், ௮.து கருஹஸ்தனுக்குச் சுகசா.தனமாம். ஹிரிதீத     
காரணத்தாலும் ௮வர்சாயிலுங்ழோனவர். ஹிரண்யகர்ப்பா துவியாபாரத்சை ஜீவர் 
களின் சுகசா.தனமாய்௮ங்கேரிக்கும் வாதியை இது வினவல்வேண்டும் :--௮வ_ த 
உலகஉற்பத்தயொ.இ வியாபாரம் கருமிகளின் சுகசாசனமா ? உபாசகரின் சுகசா* 
னமா ? ஞானிகளின் சுகசாதனமா ? என. ௮வற்றுள், முதற்பக்ஷ்த்தை அங்சேரிக் 
சன் ௮.து சம்பலியாது ; ஏனெனின், இரவின்கண் ௮வர் துயிலின் சுவர்ச்சாஇ மூவு 
லகங்களும் பிரளயத்தையடையும், ௮.து சாஸ்திசத்தின்கண் ரைமித்இிகப் பிரப 
மெனப்படும். ஆதலின், அவருடைய நிச் வியாபாரம் கருமிகட்குச் சசவே.து 
வன்ரும் ; மாறாயக்கருமிகளின் பயவே.துவாம். இண்டாவதபக்ஷத்ை அங்கெரி 
க்், ௮ அவுஞ்சம்பலியா.து. ஏனெனின், உபாசனையின் மசமையால் அவருடைய 
உலகத்திற்குச் செல்லும் புருஷூலுக்கு அவருக்குச் சமான சேவரிபமுண்டாகாதா 
லின், அலாது வரிய த்தை சோக் பவ்வுபாசசன் ஈரிஷையுற்றுப் பாமழழ்



கனவு (4 ஆக்மபுசாணம். (enws 
கத்சையடைவன், ஆகையால், ௮வா.து வியாபாசம் உபாசகளுக்குச் சுசுவே.துவன் 

இம்) காழுய்த்.துச்சவேதுவாம். மூன்றாவது பக்ூச்சை அல்கேரிக்ன் அதுவுஞ் 
சம்புவியா.து. ஏனெனின், இவனுக்குப் பிஷஹ்மலோகத்தையடையுமிச்சை இருக் 

கும்குமையும் ஆன்மசாக்தா த்சாரமுண்டாசாதா தலின், அவ்விச்சையை யுண்டெண் 

ஆம் வாயிலாய் ௮வர் வியாபாரம் ஞானிக்குப் பயகா.சண ?மயாம். ஆகையால், 
ததிசண்பசர்ப்பச து வியாடாரம் எவருக்கும் சு௧சா தனமன்றாம் ; மாராய்த் துக்கசாத 
மாம். ௮ல்ல௮, எல்லாஸ் தூலப்பிரபஞ்ச,த் இற்கும் காசணமாய விராட்பகவாஜடப் 

புசிக்கும்பொருட்டுப் பிரகிருத்இித்ச ஹிசண்யகர்ப்பசின் வியாபாரம் எவர்க்கும் 

சசசா சனமன்றும் ; மற்ரோ, யாவருக்கும் அுக்கசாசனமேயாம். இச்கா.சணச் 
தானே ஈாய் முதலியவற்றினின்றும் ஹிசண்யகர்ப்பர் தாழ்ர்தவர், 

சங்கை :--ஹேே பகவன் ! ஒருகால் ஹிரண்யகர்ப்பரும் சாய் முதலியவையும் 

சமானமாயின், சாஸ்இரத்இன்கண் ௮வரை உயர்த்இயும்,சாயைச்தாழ்த்தியுல் கூறி 
யிருத்தல் ௮சங்கசமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே! சுகதுக்கத்சைக்கொண்டேலும்,௮ஷ்ட, 

சோஷ சாதனங்களைக்கொண்டேனும்,பாஞ்சபெளஇச சரீர த்சைக்கொண்டேலும் 
சரஸ் இரசம் ௮வரை ($மன்மைப்படுத்தவில்லை ; மற்றோ, பிரஹ்மலித்தையைக் 
கொண்டு மேன்மைப்படுத்தியுளது ; ௮து சாய் முதரிபவற்றின்கண்ணின்றாமா ச 
லின், அவை தாழ்ர். தனவாம். ,ஐகையால், இபபொருள் அணிபப்பெற்றதாம் -- 

பான் பிசஹ்மமாயிருக்கின் 2றன் என்னும் ௮?2பதஞானத்தையடைக் தவனே 

பாவரினும் மேலானவன் ; ௮டையா தவன் நாயினுங் தழோனவன், எதன் ஞானச் 
தால் ஜீவர்கட்குமமன்மையுண்டாமோ, அவ்வாகஈதஸ்வரப ஆன்மா ஹிரண்ய 

சர்ப்பரிடத்.தும், ராயிடத்தும், கின்னிட த.து.ம், எம்மிடத். தும, மற்றையபிசாணி 

களிடத்தும், யாண்டுஞ் ச. மவியாபகமாயுளு, அ௮வ்வாசகக்தஸ்வரூப தன்மா 2வ 
பிரஹ்மரூபமாம். இத் துணைபால் எல்லாவறறிற்கும் ௮திஷ்டானவடிவ சுத்தான் 

மாவின் ஸ்வரூபம் நிரூபிக்கப்பட்ட ௮. இப்போ த, புத்தியா தியுபா திகளின் தாதாத 

இரளம்பர்தச்சால், ஆன்மாவின் கற்பித சானாரூபங்கள் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே 
ஜா ! புத்ிரபஉபாதியின் சாதாத்மியசம்பந்தத்தால், இவ்வான்மா 

விஞ்ஞானமயனெனப்பெயர்பெறும், மனரூப உபா தியின் சம்பந்தத்தால் மனோமய 
Caren பெயர்பெறும். பிசாணருப உபா யின் சம்பர்த,த்.தால் பிரா.ணமயனெனப் 
பெயர்பெறும். சுரோத்திரம், துவக்கு, சகா, இரசனம், சொணம் என்னும் 896 

இச்இரியரூப உபாஇிகளின் சம்பக்தத்தால் முறையே சுரோத்சசமயன், வக்கு 
மயன், சக்தாமயன், இசசனமயன், சொணமயன் என்பனவாஇ பெயர்களைப் 

பெறும். ஆகாசம், வாயு, தேய, அப்பு, பிருதிவி என்னும் பஞ்சபூ,சரூப உபாதி 

களின் சம்பர்தத்தால் முறையே ஆகாசமயன், வாயுமயன், தேயுமயன், அப்பு 
மயன், பிருதிவிமயன் என்பனவா,அ பெயர்களைப்பெறும். அஞ்ஞானருப தமசம் 
பந்தத்தால் தமோமயனெனப்பெயர்பெறும். சாமக்குசோதருப உபா இயின் அம்பர் 
தீத். தால் காமமயனெனவும் குசோதமயனெனவும் பெயர்பெறும். சருமோபாதி 
யின் சம்பர்த,ச்,சால் தருமமயனெனப்பெயர்பெழும், துயிலின்கண் ணுள்ள அருமா 
பாவம், ரீரடி த் தன்முகுலிய நிட்பல கருமத்துதும் சருமாபாலம், ஹிம்சைமுகளிய 

  



சத்தியயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகசார்ண்ப உப திட ௭௯ 
* தத்தின் தாற்பரியவருணனம்; 619 

நிஷித்ச,ச்சொழிலின்௧ண் னுள்ள சருமவிசோதம் என்னும் மூன்றன் சம்பர்தத் 
தால் அதருமமயனெனப்பெயர்பெறும். ௮திசமாயறைவானேன், ல்.தூலசூகும 
சம்பூசண பதார்த தங்களின் சாதாத்மிய சம்பர்தத்தால் இவ்லான்மா ௪ர்வமய 
னெனப் பெயர்பெறும், இ௫ு சானாவகையாய வேதகிசத நிஷித்தகருமங்களைச் 

செய்தலின், யதாகாரியென்லனும் பெயரையடையும். சானாவகையாய ஆசாஈசங்களைப் 
புரிதலின் யசாசாரியென்னும் பெயரை யடையும். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் / ௮றம் பாவமாங் கருமத்தினும் ஆசாசம் பின்ன 

மன்றாம்; மற்றோ, சருமங்களின் சாமமே ஆசாரமாமாதலின், யதாசாரியென் 

பது ஆன்மாவின் பெயர் அன்றாகுமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே ! தருமஅதருமரூப கரூமத்திலும் ஆசா 
சமவேறன்றாமாயிலும், கருமத்திலும் ஆசாரத்தின்கண் இச்துணைகிசேஷ முளசு 

வே தபகவான் ஜீவர்களின் சுகசா.தனரூபமாய்க் கூறியகருமம்தருமமாம் ; அக்கினி 

ஹோத்திரம்போலும், துக்கசாகனரூபமாய்க் கூறியகருமம் ௮தருமமாம்; பிரஹ் 

மஹத்தியா தி2பாலும். சாஸ் சிரங்களாற் கூறப்பெருசதாய் தேசபரம்பசையாயே 

னும தனது குலபசம்பரையா 2யனும் ௮டையப் பெறும் கருமம் ஆசாசமாம், ௮ 

வுமிருவிதமாகும் :--ஒன் 2௫ விதஆசா£மாம், மற்மென்றோ நிஷித்தஅசாச 

மாம். பிதாபிதாமகாதி பெரியோர் சுகசாதனமெனச் கூறிய,தசாசம் விஹிதமாம். 
அக்கசா தனமெனக் கூறிய,தசாசம் நிஷித் தமாம். இவவான்மா லோசசாஸ்இரச 

வி தசபகருமங்களைச் செய்யின் சாதுகாரியென்லும் பெயரைப்பெறும், லோக 

சாஸ் இரகிஷிச்தசருமங்களைச் செய்யின் ௮சா அுசாரி யென்லும் பெயசைப்பெறும், 
இவ்வான்மாசாஸ் இரலி௫த சுபகருமத்தைச் செய்யின் தசேவசாஇ மேலாயசரீ சத் 

தையடையும், சாஸ்திரகிஷித்த ௮சுபகருமத்தைச் செய்யின் நாய்முசலிய ழோய 

சரீரத்தையடையும். இவ்வண்ணம் புண்ணியபாவ கருமவயத்தால் இஜ்ஜீவான்மா 
நிரர்தரஞ் சம்சாரத்இன்கண்ணே சுழலும். இச்்அணையால் புச் இமு.சலிய உபாதி 

களின் சம்பர்,சத்.சால் ஆன்மாவின் விஞ்ஞானமயாஇி ௮ேகரூபக்கள் நிருபிக்சவி 
பட்டன. இப்போது அ௮வற்றின்௧ண் கற்பிதரூபச் தன்மையை வெளிப்படுத் தும் 

பொருட்டு அதிஷ்டான ஆன்மாவின்௧கண் அவ்வுருவங்களினபாவம் நிரூபிக்கப் 
படும் ஹே ஜனக ராஜாவே 7 இங்வாஈர்.தஸ்வருப ஆன்மா அசங்கமாமாதலின் 

இசன்சண்ணுண் மையாய்ப் புண்ணியபாவமிரண்டுமில்லை, லெளகெ.ஆசா.சமுமில்லை, 

தருமமுமில்லை, தருமாபாவ தருமபேத தருமவிசோதரூப அ.தருமமுமில்லை, அஞ் 

சூரனரூப உட்டமமும் இருண்மயமாய வெளித்,தமமுமில்லை, அகாசாஇபஞ்சபூ சூ 

Hele, வாக்குமு தலிய பத்.துஇர் இரியங்களுமில்லை, ரியாசக்இயையுடைய பிசாண 

தூமில்மை, ஞானசக்இயையுடைய புத்தியும் மனமுமில்லை, கடைச் சகாலச்ேே. ௪௪ 

த்ஷையும் இடையாச்சாலத்தே அச்சத்தையும் விளைக்குஞ் சப்தஸ்பரிசா இ கிஷயன் 

களுமில்லை, இவைமுதலாகச் தூலளுஆநம சர்வஏகக்தும் உண்மையாய் ௮திஷ் 
பான தன்பாவின்௪ண் இன்றாம். யாத எவ்ல;ஷ்டானத்இன்சண் ஆண்மையாப் 
இல்லா இருக்ஆம் ஒருசா ந்ஜோேற்றுமோ ௮௮ பொய்யேயாம். இச ஈவடின அதில்.



௯.0 (ரீ ஆத்ம்புசாணம்.. (5வது! 

டானத்தின்சண் சர்ப்பம் உண்மையாயில்லா இருர்தும், தோஷமூமையால் '௮.து 
தோற்றுமாதலின் பொய்யேயாவதுபோல, ஆரர்.தஸ்வரூப ஆன்மாவின்கண் இவ். 
வுலகம் உண்மையாயில்லா இருந்தும், தோற்றுமாதலின் இதுவும் பொய்யேயாம். 

இவ்வெல்லா வுலகும் கற்பிதமாயிருக்கும் ௮திஷ்டானஆன்மா ஆரார்தவடிவமாம். 
ஸ்வயஞ்சோ இ யுருவமாம், மனம்வாக்குகட் கெட்டா ததாம், ௪ஜா தீயவிஜா திய சவ 

சதபேதமற்றதாம். இத்தகைய ஆரர்தவடிவ.தன்மா யாண்டுஞ் சமானகியா 

பகமாமாயினும், யாண்டும் நிறைந்த சூரியப்பிரகாசம் சூரியகார் தமணியின்கண் 
வி?சஷமாயிலங்குவ?2கபோல இவ்வானமாவும், நினது, எமத மற்றெல்லாப் 

பிராணிகளின் இருதயத்திலும் வி?சஷமாய் விளங்கும். உண்மையாய்ச் சங்கமற்ற 

ஆகாசம் சந்தருவ ஈகரத்திற்குக் கா.சணமாவ? தபோல உண்மையாய்ச் சங்கமற்ற 

த்விதீய ஆன்மா இக்கற்பிதவுலகற்குக் காரணமாகும். அத்தகைய அத்விதீய 
ஆரந்தவடிவ ஆன்மா தன.துவாஸ்தவவடிவ அஞ்ஞானத்தால் கானாவகையாய 

துன்பங்களையடையும். இப் 2பா.து புத்தியின்தாதாதமிய சம்பந்தத்தால் விஞ் 

ஞானமயனென்னும் பெயசையடைர்ச இவவான்மா அடையும் அச்சங்கள் நிரூபிக் 
கப்படுசன்றன:-ஹே ஜனகசாஜாவே! இவ்வாகந்த சொருப ஆன்மாயாண்டும் வியா 
பசமாமாயினலும் பரிச்சின்னபுத்தியோதொதாதமியசம்பர்தத்தையடைந்து காய்ந்த 
சுசைக்குடுக்கைபோல மிகவும் லகுத்தன்மையையடையும் ஜன்மமாணாஇ சம் 
சாரசகாரண௮வித்தை, காமம், கருமம் என்பவற்றின் சம்பர்ததை)க இவ்விஞ்ஞான 

மயஆன்மாவடையும். இவவுலகன்கண்ணே விளையாடும் பாலகன்கைச் தடிகொண்டு 

பந்தைப்பத்,தத்இசையிலும் சுழற்றுவன். ஒருகணமாத்திரையும் பூமியின்கண் 2ண 

அப்பச்தை கிலைக்கவிடான். அதுபோலப் புண்ணிய பாவரூப கருமம் இஜ்ஜீவனை 
கானாவகையாய யோனிகளிற்றள்ளும். இவ்வுலன்கண்ணே கூபாஇிகளினின்றும் 

ஜலத்தை வெளிப்படுத்தச் சாதனமாய யந்திரத்இன்மேகிருக்கும் நீளக்கயிற் 
ஹோடு கட்டியுள்ள மட்குடங்கள் கூபாஇகளினின்றும் நீரைக் கவர்ந்து Sup 
கொணர்ர்துகிடும். மீண்டும அ௮க்குடங்கள் 2?ழசென்று நீரைக்கவர்ர்து மேற் 

கொணாரர்துவிடும்; இவவாறு ௮ேகமுறை அக்குடங்கள் நீசைக்கவர்ரது மேற் 

கொணாரர்துவிடும். அதுபோல, இஜ்ஜீவான்மாவும் புண்ணியபா வரூப கருமவயத் 

தால், அசேகம் வகை மேற்கழ் சரீரங்களைக்கவர்ர் து மீண்டும்விடும், ஒருகால் பாதா 
ளத் ) திற்குச்செல் ௮ம், ஒருகால் சரகத்தையடையம், ஒருகால் சுவர்க்சா.தி லோகங் 
களை அடையும், ஒருகால் பிரஹ்மலோகத்தையடையும்; இவ்வண்ணம் புண்ணிய 
பாவரூப கருமவயத்தால் இஜ்ஜீவான்மா ௮ரகம் வகையாய சரீசங்களை ௮டையா 

நிற்கும். ஒரு புண்ணியகரும ம௫மையால் இஜ்ஜீவான்மா பிரஹ்மாகின் சரீரத்தை 
அடையுமாயின் அதனையே தனதான்மாவென எண்ணும். ஒரு பாவகரும மகமை 

யால் சாய்ச்சரிசத்தையடையுமாயின், ௮கனையே தன தான்மாவென எண்ணும். 
இவ்வாறு புண்ணிய பாவருப கருமவயத்தால் இவ்விஞ்ஞானமய ஆன்மா அடைந்த 

சரிசங்களையே தனதான்மாவென எண்ணும். இவ்விஞ்ஞானமய ஆன்மா புண்ஷி! 

கருமம் ஆ$யமானபின்னர் பிரஷ்மாவின் சரீரத்தை விடுமாயின், ௮தனை சாஞ்திட் 
டைச்குச் சமமாய் ௮த்இயர்சங்ழென நினைக்கும். பாவசருமம் ஈஸ் iba 

சா்ச்சரீசத்தைவிடுத்து அசையும் அத்.தியர்தம் ஜேசாய் எண் ஹும். இவ்லர்நி 
   



ஜெசி] பஜுர்வேதத்தின் பிறாசதாரண்ய உபநிட ௬௮௪ 
, தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ... க்கி 

'இஜ்ஜீவான்மாவிடும்சரீரங்களை ராய்விட்டைக்குச் சமானமாய் அத்இயந்தங் £ழ் 
எனக்கருதும். இத் தாலசரரத்தைவிடுக்துப் பிஹ்மாமுதல் சாய்பரியஈ்தம் ௮டை 

ந்தசரீ.சங்களின் அகாசங்களையும், மனைவி மைந்தர் மு.சலியபர்அக்ககையும் யாவ 
ந்றினும் அதிகமாய்க்கருதும், இத்தாலசரீரக்தின்கண்ணே ஆனமபுத்இயைச் 
செய்யுமாயின் ௮தன்தாகத்தைக் தன்னதாயெண் ஹும். ௮தன்சர்தனாதி பூனை 
யைத் சன்னதாயெண்ணும். ௮தன்பிறப்பிறப்பைத் தன்னதாய்கினைக்கும். இவ் 
வாறு சரீசாஇிகளில் தன்மபுத்தியைச்செய்து இவவிஞ்ஞானமய ஆன்மா கே 
கம்வகையாய அக்கங்களை அடையும். இப்போது ஈசக துக்கம் நிரூபிக்கப்படும் :..- 
Ban ஜனகராஜாவே? இச்சம்சாரத்தின்சண்ணே துக்கத்தை நீ அனக்தமுறை 
அனுபவித்இருப்பாயாயி னும் அவற்றை நிளைப்பூட்டும்பொருட்டுச் சிற்சில அக்கங் 

களை யாம் நின்பொருட்டுக் கூறுகன்றேம்; ௮வற்றை நீ சாவதானமாய்க்கேள். 

இவ்விஞ்ஞானமய ஆன்மா இத்தாலசரீ சத்தைவிடும்போது அரேகம்வகைத்துக் 

கங்களை ௮டையுமென முன்னற்கூறிவரதேமாதலின் மீண்டும்ஈண்டுக்கூறேம். 
இப்போ ஈ.ரகதுக்கத்தைக் கூ.றுகன்றேம். இவவிஞ்ஞானமய ஆன்மா ஒருசரீ 

ரத்தைவிட்டு மற்றொருசரீரத்தை .ஐவசியம அடையும். ஆண்டு முற்பாவகரும 

வயத்தால் ஈரகசரீரத்தையடையுமாயின் அவ்விடத்தில் ௮ரேகம்வகைக் க்கக் 
களை ௮டையும. அந்ந. ரகதுக்கங்களை கினைப்பிலும் எமக்குப் பயமுண்டாகின்ற. 

சங்கை :--ஹே பகவன்? இவ்வுலகன்கண் மிகுந்த அக்கத்தையடையும் ஜீவ 

னுடைய சரீரம் சாசத்தையடையும். அதுபோல, ஈரகத்தின்கண் மிகுர்ததுக்கத் 

தால் இஜ்ஜீவனுடையசரீரம் நாசத்தை ஏன் அடைவதில்லை ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனசராஜாவே ! கனவின்கண் இஜ்ஜீவனுக்கு கானாவகை 

யாயதுக்கம் உண்டாயிலும் ஸ்தூலசரீ சசகாசமுண்டாவதில்லை. ௮துபோல, ஈசகத் 

இதன்கண் நானாவகையாய அக்கத்தையடையிலும் யமயாதனாசரீசம் சாசத்தை 

யடையாது, கருத்திதுவாம்:--ஈசகத்தின்கண் இஜ்ஜீவலுக்குத் துன்பத்தைக் 

கொடுக்கும்பாவகருமம்௮ச்சரீரத்தை நாசமாகவிடுவ இல்லை. இம்மனுஷலோக கத்தில் 

எப்பிராணியை எவன் எச்சரீ ரத்தால், எம்மனத்தால்,எவ்வாக்கால்,எவ்வகைத்.தக் 

கத்தை அடையுமாறு செய்வனோ, ௮வன் காகத்இற்போங்கால் ௮வனை அப்பிசாணி 

௮ச்சரீரத்தால், ௮ம்மனத்தால், ௮வ்வாக்கால், ௮வவகைத்துக்கத் திலும் கோடி. 

மடங்கு ௮திகமானதுக்கத்தைஅடையும்படி செய்யும், இத்துணையால் சாமான்ய 
மாய்ரரகதுக்கம் நிருபிக்கப்பட்ட ) இப்போது விசஷமாய் அ௮ுநிரூபிக்கப் 

படும்:-ஹே ஜனகராஜாவே ! இவ்வுலல் வழியில் களவுமு.தலிய உபத் இரவங்களைச் 

செய்தவன் மரித்து ஈசகத்தையடையின், ௮,த்தியந்தம் சமீபவழியம் ௮வளுக்குக் 

தோடி,யோஜனையளவு விஸ்தாரமுடையதாயத் தோற்றும், அம்மார்க்கத்இல் செல் 

* ஜன் பரமதுக்கத்தையடைவன், பா.தரகை்ஷையைத் திருடும்புருஷன் மரித்து 

சுயடையின், அவன்காலில் விஷத் சோடுகூடிய கூர்மையாய இரும்பு முட் 
Om க்கும், அதனால் பசமதுக்கத்ையடைவன். ௮ன்னத்தையும் மீசையும் திரு 

ஆன் மரித்.து ஈரகத்தையடையின், பசியாலுர் தாகத்தாம் பாமதுக்க த்தை 

வன், டைய த் திருடும் புருஷனும், சன௮ சாய் தர்தைமுதலிய பெரியோரீ 

    

   



௬௮௨ ஸ்ரீ ஆச்மபுராணம் Lege 
டத்சே.பாலசளைப்போலீராமல், அகர்சாரியாய்த்இரியும் புருஷனும் மரித்துாகத் 
esum ies, ௮வன் வஸ்இரங்களை யமதா தர்பிடுக்குவர், அதனாஜ் பாமதுச்ச த்தை 
அவன் அடைவன். பொன்னைத்இிருடும் புருஷன் மரித்து ஈசக.த்தையடைபின் 
அவன்தோலைப் பொன்னைப்போற்செய்து வெட்டி வெட்டி பெடுப்பர். அதனால் 
அவன் பாமதுக்கத்தை அ௮டைவன், பிராஹ்மணனைக்கொன்றபுருஷன் மரித்.து 

ஈரக.த்தையடையின், கொல்லன் இருப்புச்சம்மட்டியாற் காய்ர்தஇரும்பை அடிப் 
பதேபோல, யமகிங்கார் இருப்புலக்கையால் ௮வனுடைய மண்டையை உடைப்பா்/ 
அதனால் ௮வன் பசம.தக்கத்தை MOOT. srg ssa மரித்து ஈரகத்தை 

யடையின், யம௫ங்கரர் ௮வன் வாயில் கள்ளைக் காய்ச்சவிடுவர்; க்கள் ௮ழலால் 
இளய இரும்பையொக்கும் ௮தை வாயில் வார்த்தலால் ௮வன் பரமதுக்கத்தை 
யடைவன். ஒசெள்ளளவேளும், பிராஹ்மணனது பொன்னைத் இருடும் புருஷன் 
மரித்து ராகத்தையடையின், யம௫ங்கசர் பொன்னுக்கொப்ப உஜ்வலமாயும், கன 

மூடையதாயும் அவனுடைய தோலைச்செய்து ௮தனை எள்ளெள்ளளவாய்க் குத்தி 

யெடுப்பர் ; ௮ தீனால் ௮வன் பாமதுக்கத்தை படைவன்,. சனத குருவின் மனைவி 

யையும், தாயையும் புணர்ர்தவன் மரித்து ஈரசத்ைக யடையின், யமூங்கார் ௮வ 

னுடைய உபஸ்தத்தைவெட்டி அதனை ௮வன் வாயில்வைத்அப பிராணனைக் தடுப் 

பர். அத் துஷ்டன் முன்னர்ப்புணர்ர்த குருஸ்தரிபோலச்செய்த இரும்புவிக்கி 

ரகத்தை அழலிற்காய்ச்ரி, ௮கனோடு அலிங்கனஞ்செய்யுமாறு அ௮த்துஷ்டனை 

உதைப்பா) ௮.தனால் ௮வன் பரமதுக்கத்தை யடைவன். பிநர்மனைவியைப் புணர் 

ந்தவன் மரித்து நரகத்தை யடையின், அவனுக்குச் குருஸ்இரீயைப் புணர்ந்தவ 
னினும் சிறிது குறைந்த துக்கமுண்டாம். கருத்திதுவாம் :--பிறர்மனைவியைப் 

புணர்ர் தவன்உபஸ்.5,த்க யம௫ங்கரர் சேதியார்; மற்றோ, ௮வளைப்போன்ற 

இரும்புஸ்சிரியை அ௮ழலாற்காய்ச்சி அலிங்கனஞ்செய்விப்பர் ) ௮,தனால், ௮வன் 
பரம.துக்க,த்ைத யடைவன். பிறர்மனைவியைப் புணர்வசால் வியபிசாரிபுருவன் 

ஈசகத்தில் அக்கமடைவதுபோல, வியபிசாரிஸ்இரீயும், பரபுருஷரைப் புணர்தலால் 

ஈ.சகத்தில் துக்கத்தையடைவள். 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! புண்ணிய பாவகருமபலன்களையுணர்த்தும் ௬௫௫ 

ஸ்மிருதி மு.தலிய சாஸ்இரங்களில புருஷன்பேரெடுத்தே புண்ணிய பாவகருமம் 
களின்பலம் புகலப்பட்டுளது, ஸ்.திரீயின்பெயர்கொண்டு அப்பலம் எர்.நாலின் 
கண்ணும் புசலப்படவில்லை. ஆதலின், பெண்ணிற்குப் புண்ணிய பாவகருமபலம். 
உண்டாகாசெனத்தெரிர்து கொள்ளலாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஜஹே ஜனகசாஜாவே .! பெண்ணிற்கும் Asad புண்ணிய 

பாவகருமபலம் உண்டாகாதெலுமங் கருத்தால் நூலின்கண் புருஷன்பெயர் கவரப் 

பட்டதன்றாம் ) மற்றோ, ஆண், பெண், ௮லி என்னும் மூவருள்ளும் ஆண் ose 

மாதலின், புருஷாமத்தைக் சவர். தலால் பெண் ௮லிகளும் பொருளால் a லய 

கூடும், இச்சருத்தைப்பற்றித்தான் நூலின்கண் புரூஷராமங் சவரப்பெற் ர ் “திய 

ஆசையால், முற்கூறிய பாவகருமங்களின்பலம்புருஷன் போ௫ுப்பதேபோல) 1 * 
யும், சபும்சசனும் போடுப்பர், Aogrgumits முனிவசோ, பக, பக 

    
   

 



ஆர்த்தயம்.], யஜர்வேதத்தின் பிருததாரிண்ய உப நிட ௬௮% 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 622 

,அட்ரும் புண்ணிய பாவகருமபல ௮டைவை அக்கேரித்.துளார். ஆகையால் பசு, 
'நணியாஇகட்கும் புண்ணிய பாவகருமபலன் உண்டாயின், பத்தினி ரூபத்தால் 
யாகாஇி கருமங்கட்கு அ இகொரியாய ஸ்.இிரிகட்ருப் புண்ணிய பாவரூபகருமபலம் 

உண்டாமென்பஇில் யாது கூறவேண்டியுள.த. 

சங்கை :--ஹே பகவன் / பத் இனிரூபத்தால் யாகத்திற்கு ௮இகாரியாய 
ஸ்திரீக்கு யாகாதி புண்ணியகருமங்களின் பலத். தின்டைவு சம்பவிக்குமாயிலும், 
பாவகருமபலப்பிராப் தி ௫ம்பவியா தாம். 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனக.ராஜாவே! ஒருகால் ஸ்திரீக்குக் கேவலம் புண்ணிய: 

கருமபல 2ம ௮டைவுற்றுப் பாவகருமபலம் ௮டைவுரு தாயின், ஸ்இரீயைப் பாணிக் 

இரகணஞ்செய்கல் பயனற்றதாம். ஏனெனின், விவாகத்தில் புருஷன் இவ்வ௪ 

னத்தை உச்சரித்து ஸ்தஇிரியைப பாணிக்செசணஞ் செய்யவேண்டும். 4 ௦880: 

8ரரஉளவாஹாய,சவாதா$ ” (போருள்)--ஹே பத்தினியே? நீ என் தருமத்தி 

லும், அதருமத்திலும, ௮ர்த்தத்திலும, காமத்திலும் எனககுச் சமானபலத்தின் 

புங்னெளாவாய், இது பயனற்றதாமன்றோ? ஆகையால், புண்ணியகருமபலத் 

தைப்போல பாவகருமபலத்தையும் ஸ்திரீ அவசியம் போடுப்பள். அல்லத, இவ் 

வுலகில் யாவன் எவன சுபகருமபலத்தைப் போடுப்பனோ, அவன் அவனது 

அசுபகருமபலத்தையும் ௮வசியம் போடுப்பன். மஹா.சாஜாவின் புண்ணியகரும 
பலமாய சாஜ்யசம்பத்தை யாவன் போடுக்கின்றனனோ, ௮வன் ௮வனது பாவ 

கருமபலமாய ஆபத்தையும் ௮வ௫ியம் '8பாடுப்பன். பாவபலத்தை விடுத்துப் புண் 

ணியபலத்தைமாத்தஇரம் எப்பிசாணியும் போயொது, அதுபோல, எவள் நாயக: 
னது புண்ணியகருமபலத்தைப் போடக்கன்றனளோ, ௮வள் பாவகருமபலத்தை 

யும் ௮வசயம் போடுப்பள். இத்.துணையால இது அணியப்பெறும் :--௮அணேலும், 

பெண்ணேனும், அலியேனும் பாவகருமத்தைச் செய்யின், மரித்து stage 

அக்கத்தையடையும். இப்போது பாவகருமத்தில் ௮யலாரை ஏவுபவரின் துக்கங் 

கள் நிரூபிக்கப்படுசன்றன :--ஹே ஜனசராஜாவே . இவ்வுலகத்தில் பெண்ணே 

லும், ஆணேலனும், ௮ர்கிய பெண்ணையேனும், ஆணையேனும், பலாத்காசமாய் 

பாவகருமத்தில் ஏவின் ௮தன்பலஞ செய்யும்பெண்ணிற்கும் ஆணிற்குமுண்டா 

காத, மற்றோ, அ௮தன்கண்ணே பிரவிருத்துப்பித்த பெண்ணிற்கேலும் ஆணிற். 

கேனுமே அ௮தன்பலம்உண்டாம். யாண்டு பெண்ணேனும், ஆணேனும், ௮யற் 
பெண்ணையேனும், ஆணையேனும் பாவகருமத்தில் ஏவுன்றனசோ, ௮தன்சண் 

தமக்குமிச்சையிருப்பின் அவ்விடத்தில் ௮தன்பலம் ௮சைச்செய்பவருக்கும், 
ஏவுபவருக்குஞ் சமானமாகவே உண்டாம். ஒரு பெண்ணிற்கும் ஆணிற்கும் விய 
பிசாரஞ்செய்வதில் தம இச்சையில்லாமல் வேறொரு பலமுடையவன் பலா த்காரமாய் 
அவர்களை வியபிசாசத்இற் பிரகிருத்இிப்பின் ௮,சன்பலம் அவ்விருவருக்குமுண்டா 

arg; wie, பலாத்காரமாய் ௮தனைச் செய்வித்த புருஷனுக்கே அப்பலமுண் 
டாம். ஆனால், இதன்சண்ணும் இத்.தணைச்சிறப்புண்டு.--யாவருக்கு கியபிசாசகரு, 
மத்இல் இச்சையின்றோ, அவர் பலமுடையபுருஷனால் அக்கருமத்இல் ஏவப்படுவ. 
சாயின், அவர் அக்கருமத்தின் நிவிருத் இயுபாயத்தைச்செய்யாது அசன்சண் ஒரு



he ரி. அஆச்ம்புள்ணம்,- tute 

(ல் பிசலிருத்இிக்ன் அவருக்கு அககருமபலமுண்டாம. ,,தனால அர்த வியபிசாச 
நுமத்தைச்செய்விப்புவனுக்கு ௮.இகபலமுண்டாம். செய்பவருக்கு அற்பபலஃி 
ுண்டாம். இவ்வுலடல் வியபிசாரபாவசருமத்தில் விசேஷமாப் உலகரின்' பிச 
1ர.த்.இசாணப்படுதலின், ௮சன்சண் அக்கருபபலவிவஸ்லைதகாண்பிக்கப்பட்ட.து. 

நகையால, இவ்வாறு கருமபலவிவஸ்தையை ஹிம்சைமுதலிய எல்லாப்பாவ ௧௫ 
,ங்களிலும் புத்திமான் தெரிர்.துகொள்ளல்வேண்டும். இப்போது பாவகருமத் 

ரினின்றும் கிவிருத்தியுபாயம் நிரூபிக்கப்படும் :-ஹே ஜனகராஜாவே! நூலு 

சர்ர்த சல முனிவசோ இங்கனம் கூறியுள்ளார். ஒரு பலவானானவன் மற்றொரு 
நனையேனும், பெண்ணையேலும் பலாத்காரமாய் ஒரு பாவகருமத்தில் பிசகிருத் 
தப்பிக்க, ௮க்கருமத்தின் நிவிருத்து வேறொரு உபாயத்தான் முடியாதாயின், 
அவர்கள் ௮ப்பாவத்தினின் றும நீங்கும்பொருட்டுத் தங்கள்சரீ ர த்தையேனும்விட்டு 

மிடுக அனால் ௮ப்பாவகருமச்கைச் செய்யலாகாது. ஒருகால் பாவகருமத்தைச் 

சசய்விப்பவன் மாண உபாயத்தைச்செய்யவிடானாயின், ௮ப்பாவபலஞ் செய்பவரை 
படையா ; மற்றோ, பலாத்காரமாய்ச்செய்விப்பபனையே௮டையும். ஆகையால், 

மரணபரியர்தம் பாவகருமஙிவிருத்தியுபாயக்தை ஜீவர்கள்செய்கவென நூலுணர் 

$த சலமுனிவர் கூறுகின்றனர். ஹே ஜனகராஜாவே! நாலின் உண்மை௮பிப் 

பிராயத்தையறிர் ச சிலமுனிவசோ இவ்வண்ணம் கூறுவர் :--பலாத்காரத்தால் 

அடைவுற்ற பாவகருமகிவிரு த்தியின்பொருட்டு மரணருப உபாயத்தையொழித். 
வேறே எல்லா உபாயமுஞ்செய்க, மரணரூப உபாயத்தை ஒருகாலுஞ் செய்யா 
தொழிக) ஏனெனின் பிரஹ்மஹ த்தி முசலாயுள்ள பாவங்கள் யாவற்றிலும் ஆத் 

மஹத்தி ௮இகமாம், ஆதலின், வியபிசாராதி ௮ற்பப்பாவகருமங்களின் பயத்தால் 
ஆத்மஹ த்தியாய மஹாபாவத்தைச்செய்பவன் பெருமூடனாவன், இவ்வுலகில் Cs 

கடிக்குப் பயர் தோடிப்பாம்புக்கடிபடும் பாமமூடனைப்போலவாம். ஆதலின், தனது 

சரீரராசத்தையுற்றலும் பாவகருமத்தினின்றும், நிவிருத்தியடைகவெனக் கூறு 
தல் ௮த்இயந்தம் ௮சங்கதமாம், மாறாய்ப் பாவகருமத்தைச் செய்யா இருப்பின் 

தனது மாணமே நிச்சயமாயாகுமாயின், ௮ண்டுத் தனது தேகத்தைக்காக்கும்பொ 

ருட்டு யாதொரு சங்கற்பமுமில்லாமல் பாவத்தைசசெய்க. இச்சித் தார்தபக்ூத்தில் 
சாஸ் இச. த்தையுணாந்த முனிவர் இவ்வகை யுத்தியுங்கூறியுள்ளார்:-பாவகருமஞ் 

செய்வதில் தனதிச்சையின்றி ஒரு பலவான் பலாத்காரமாய்ப் பாவகருமத்தில் பிர 
விருத்இப்பிக்கன் ௮.சன்பலஞ் செய்யப்பட்டவனை அடையாது ) மற்றோ, செய்கிப் 
பவனையேயடையும். பாவத்தைச்செய்பவன் ௮தைச்செய்வதில் பயத்தையடைக்து 
தனது மாணத்தைச்சம்பாஇக்கின், 265 ஆத்மஹ,ச்இயின்பலஞ் செய்யும்புரு 

ஷனையேயடையும் ; செய்விக்கும்புருதனையடையமாட்டாது, ஏனெனின், செய் 
விக்கும்புருஷனோ ௮வனைப் பாவகருமஞ்செய்ய ஏவினனேயன்றி ஆத்மஹ்த்தி 
செய்ய ஏவவில்லை, ஆதலின் இது அணியப்பெறும் :--பாவகருமநிலிருத் இபின் 
பொருட்டுத்தன துமசணத்தைவிடுத்து வேறுஎல்லாஉபாயத்தையுஞ்செய்ச. சன.து 

மசண த்தை ஒருசாலஞ்செய்யாதொழிக, 

, சங்கை ஹே. பசுவன் ! சாஸ்திர த்தின்கண்ணொ பாவசருடும் எல்லாவகை 

யானம் கிஷே.சஞ்செய்பப்பட்டுள.௮.
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* கண்டத்துயிர் நின்றிடு காறங் கடையம் (செய்யுந் 
தண்டத்தோழிற் சிஞ்சிலஞ் செய்திடத் வம்ப 

      

கண்டத்துயிர் நின்றிட காறங் கடையர்டூ_யயாக் , 
கோண்டய்த்திடூ நல்வினை சேய்திடல் ாள்கையாமே.” 

(போருள்) எதுவரை இப்புருஷனுடையகஷ்ட இல் பிசாணனிருக்க் 
ற்தோ ௮துவரை இப்புருஷன் செய்யத்தகாத பாவக மத்தை ஒருகா லுஞ் செய்யா 
தொழிக. செ.ப்யபோக்கியமாப புண்ணியகருமத்ை அ.துவரசைசெய்க. என்பதா 

ணு NEO 2.இக்சப்பட்டுளதா தலின், 
மரணத்தினின்று | Beaks Son 5% sre ee ro Be பாவகருமத்தையுஞ் 

செய்கவெனக்கூறல் சாஸ் தரத்தோடு முரணாமன் டே, ? 

சமாதானம் — 3 ap ஜனகசாஜா வ / த பாவகருமத்தில் பிசவிருத் 

இப்பிக்கப்பட்டவன் தனதுமாணத்தைசசம்பா இத் தும் ௮ப்பாவத்இனின்றும், 
நிவிருத்தியடைகவென்னும் பொருளில் ௮வ்வசனங்கு - 

இசாஸ் இரங்களில் எல்லாவசை.பானும் பாவகருமம் 

குக்கருத்தின்றாம்; ம ற்றோ, 

அதுவசை இவன தனது 
இச்சைப்படி. எப்பாவத்தையுஞ் செய்யாதொழிகவெ னும் பொருளிலேயே அவ் 

வசனங்கட்குக் கருத்தாமாதலின், பாவபயத்தால் த்மஹத்தி ஒருகாலுஞ் செய் 
UPS. பாவகன்மத்தால் அன்ம ஹத்தியை EQN Dei » LOD sss இன்௮டை 
வுண்டாம். 

எதுவரை இவன்கண்டத்தில் பிசாணனிருக்குமே 

ஆ-சு. குவா ஈய.ரா,சாதெலொகா ௯௦யெ,௪ 8வஊாவர தா$ ॥ 

8ரகவாதா,சஹிமஅணி யெகெறா,த ௨ தாஜ,சா? ॥ 

* மிக்க வான்மனைக் eres மேவுவர் 

சிக்க றிவிலர் பாமரர் சேர்வுறத் 
தக்க தாமீரு டன்னி னிறைவுறு 
தக்க துன்படை தாமசி லோகபே, 2 

\ 

(பொ-ள். தன் ஆன்மாவைக் கொலபவன் | மரித்து அவிவேகெளாய பாமச 

புருஷர் ௮டையயோக்கியமும், அரநதகாரத்தாடு மறைபட்டதுமாய தாமச 
லோகத்தை யடைவன். என்னும் இச்சுருதி ஆத்ம, SE செய்பவனுக்குப் பரம 
அக்கப் பிராப்தயொமெனக் கூறியது. ஆதலின், இப்பொருள் துணியப்பெறும் :-- 
பிரயோஜகன், பிரயோஜ்யன், அறுமந்தா எனு? மவருக்கும் பாவத்தின் 
அக்கபலம் ௮வியமுண்டாம். ஆனால் ௮த்துக்கபலம் இராகாஇ அபத்அக்களின் 
குறைவுமிகுதிகளால் பிரயோறகன் மு,சலியோரிடத்ே குறைவு மிகுஇயுமாம். 
ஈண்டு, ஒருவனைப், பாவகருமத்தில் செலரகசப்பலன் [அபக பல 
முடையவனுல் பிரவிருத்.இப்பிக்கப்பட்டு, இராகவாயிலார ,அப்பாவகருமுத் இல், Ay 
விருத்தியுடையவன் பியோஜ்யனாவன். பா வகருமத்தினிட தம் கிவிருத்இப்புஇில்



Sega ஆச்மபுராணம், (தரது 

  

   
     

   

  

aint siecle goal re ஞ்செய்பா sass அஅமர்தாவாவன், இம்மூவ 

ருக்கும் பாவகருமபலப்சி ரிண்டாம். இக்காரணச்,சால் ௪ன.து மற்சல த்தை 
இச்சித்சவன் தான் பாவஅத்ததுள சச் செய்யலாகாது. மற்றொருவளை ஏலிச்செய் 
விக்சலாகாது. ,சனக்கு கஹ்ஹருருப்பின், மற்றவனையும் பாவகருமத்தினின்றும் 
நிவா.சணஞ்செய்சு. 

சங்கை :--ஹே பகஷ்ஜி/சபபாவகருமத்தைச் செய்தவன் ஈரகத்திற்சென் று 
4 ட்ட இடோடுப்பன் என்னும் நியமம் முன்னர் ச் கங்களால் அதன் துக்கபலத்தை அகி ் it 

& pig} 35) SRT? ஏனெனின், தருமசாஸ்ரரத்இல் அக்கபலம் 
    

     

    

    

    
    

    

   
    

   
     

         

போடத்தலின்றியும், Gar keene FF ற் பாவகருமநிவிருதி திகூறப்பட்ட தன்றோ? 

சமாதானம் :--ஹே இளி a ஜாவே.! வியாமோகத்தாலேளும், மயக்கத்தா 

கேளும், ஆபத் சாலேளும் புரி ngs use séOriuier, 9501 Heian & SuPer ay 

ட்டுத் தருமசாஸ்இிரம் பிகர! ததத விதஇத்துளது, பிசாயச்சித்தத்தா 

னும் பாவகருமம்டிவிருத் இ ் a p அப்பா வகருமத்தை மீண்டு POSTING செய் 

யா இருப்பிற்றான் கூடும், பா or ததை 6 க்கும்பொருட்டுப் பிராயச்சித்தச்தைச் 

செய்து மீண்டும், அப்பாவ! ar நிஜ ,௧.ச் செய்யின், ௮௮ பிராயச்சித்தத் தால் நீக்க 

மாட்டாது) மற்றோ, யானை 8 த ல் மூழ்கிலிட்டு மீண்டும், தனது தலையில் மண் 

ஊைப்போட்டுக்கொள்ளுமா* ள், ௮,தன் ஸ்கானம் நிஷ்பலமாவதேபோல, பாவ 

கருமடக்கத்இன்பொருட்டு 

யின் அப்பிராயச்ச த்தமும் re ' ar 

பெறும் :--பிராயச்தெ் தமத்தபரிக்ச் ற்கு பாபிகளாய ஆண், பெண், அலிஎன்னும் 
யாவர்களும் மரித்துசாகத்தில் அல ம்துக்கத்தை ய நுபவிக்கவேண்டும். இவ்வார் 

த்தை ௮ர்நிய er on Si & lot sei கூறப்பட்டுள.து. 

மசாஜ கஷயதெ கவடி TO IAS 0d » 
(போ-ள். ஆன்மஞா ் 8 ச்சித்தமும் ௮ற்றவனுடைய புண்ணிய 

பாவங்கள் ௮கேசுகோடிகற்பங் சும் போடுத்தலின்றி நீங்கமாட்டா ;) மற்றோ, 

போகித்தே நீங்கும், பிசஹ்மதத் | ரதி பாவங்களைச்செய்யும் மஹாபாதகளுஞ் 

செய்விப்பவலும் எவ்வா nang FO SUM UTI, அவ்வாறே ௮ வ னாடு ஒரு 

ப் பசதுச்சி ச கஞ்செய்து மீண்டும் ௮ப்பாவத்தைச் செய் 
“WS our. ஆதலின், இப்பொருள் அணியப் 

   

   

    

  

      
    

  

வருஷபரியர் சம் கூ ஆஜிஞ்ச் தவ ச மரித்து நரகத் இல்துக்கச்தையடைவன். ஹே 

ஜனகசாஜாவே ! Miles. படிச்சவ வாத விவாதமற்ற இயற்கை 

யையுடைபய பிராணி os" லும் தபையற்றவன் மரித்து ஈரகத்தையடை 

யின் எவ்வகைச் ஜித் “த்வா நன்னர்க்கொன்றனனோ, ௮வ்வகைச்வன் ஈக 

மார்க்கத்தில் 5 ae Pier 4 தடைப்படுத்.துவன் ) சானாவகைச் சஸ்இிரங்க 

ளால் அவன்சரீச ட்டுவன் ) கூர்மையாயபற்களால் ௮வனைத் goer gs 

அவன். இகஷணமுத்தித்துர ம்புகளா லும், திகூணமாயகொம்புகளாலும் அப்பாபி 

யின்சரீரத்தைத் பன்ச் துவன், இருப்புலக்கைகளால் ௮வன் மண்டையை 

வி பாமதுக்கக்தையடைவன். மாம்சத்ழைப்புசிப்பவன் யுடைப்பன்) ௮௪ 
ம்ரித்.து ரசத்தை அப்பாவியின் மாம்சத்தை சாய், சழுகுமூ. சலியவை 

டீடுக்குத்இன் லும் : றத்தில் அப்பாவி பரப.துக்கத்தையடையன், வஞ்சளையாநி



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதார்ண்ய உபநிட wp 
் தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 6837 

யால் அர்நியர் தனங்களை யபகரித்துத் தனது wierd மைர்தர் முதலிய குடும்பத் 
தைக்காப்பாற்றுபவன் மரித்து நாகத்தையடையின் ௮வனுக்கெஇரில் ௮வன.த் 
மனைவி, மைர்தராஇி பிரியபர்,துக்களை காப் கழுகுமுதலியவைபுசிக்கும். அதைச் 

சண்டு ௮வன் பரமஅக்கத்தையடைவன். அ௮தருமத்தால் குடும்பத்தைக்காப்பாற்று 
பவனையும், அவனது மனைவிமைர்தராதியசையும் கமுகு முதலியவை தம்வாயாற் 
கவ்விக்கொண்டு ,தகாச,த்.இற்கிளம்பும். வெகுதாஞ்சென்று ௮ப்பாபியரைச் ழே 

வீழ்த்,அம், இவ்வண்ணம் மேலிருர்து ேவீழ்ர்த ௮ப்பாபியர் ஒருகால் அக்கினி 
குண்டத்தில் வீழ்வர் ) மூஷிகம்முதலிய ஜீவர்கள் நிறைர்தஜலஸ்தானத்தல் விழ் 

வர்) ஒருகால் பாறையின்மேல் வீழ்வர்; ஒருகால் ஆழ்ர்தஜலத்தில் விழ்வர், ஒரு 
கால் மஹாவாயுகுண்டத்தின்கண் வீழ்வர், ஒருகால் மலமூத் திராத குண்டத்தில் 
விழ்வர் ) இவைமுதலாக ௮௧ மலினஸ்தானங்களில் வீழாகிற்பர், பூமியின் 
கண்ணே விழ்ர்த அ௮ப்பாபியரைப் புக்கும்பொருட்டு நாய் கழுகுமுதலியவை 
பல்பம் இழுத்.துக்கொண்டுசெல்லும். ஒருகால் ௮ப்பாயசை சாய்முதலியன 

சமான பூமியிலிழுத்.துச்செல்லும். ஒருகால் மேடுபள்ளங்களிலிழு த்.துச்செல்லும். 
இவவகைத்.துர்க்கதியையடைந்த ௮ப்பாபியர் சரீரத்தாலும், மனத்தாலும் பாம 

அச்சத்தையடைவர், புழுவோடுகூடிய நாயை உலகர் நிசா தரஞ்செய்வதேேபோல, 
ஈரகத்தில் ௮ப்பாபியரை எல்லாப்பிராணிகளும் நிசா தரஞ்செய்யும். ௮தருமத்தால் 

குடும்பத்தைக்காப்பாற்றுபவன் இவைமுதலாக ௮ரேகம்வகைத் அச்சங்களைப்பொ 
னு த்துக்கொண்டு குடும்பசசதமாயேனும், தனியாயேனும் யமலோகமார்க்கத்சை 
ப டைவன், ௮ம்மார்க்கம் சூரியபகவான் பன்னிருமூர்த்தங்களைத்தரித்து.த் தடிப் 
பிப்பதாம். அ௮ச்சினியிற்காய்ச்செ இரும்புமுதலிய சாதுக்களால் நிறைந்திருக்கும். 

அக்இனிச்சுவாலையால் வியாபித்திருக்கும். ஆண்டுச்சிறிதும் ஜலம் கடைக்கமாட் 
டாது. விருக்ஷம்ஒன்றும் இன்றாம். வாக்சால், மனத்தால், சாயத்தால் Sar 

களத் துக்கப்படுத்.துபவன் யம௫ூங்கரரால் ௮டி.கீசப்பட்டவனாய் இவ்வகைப் பயல்கர 
மாய மார்க்கத்தையடைவன். இம்மார்க்கத்தில் நடப்பதால் ௮ப்பாபி பரமதுக் 

கத்தையடைவன். களவுமுதலிய பாபகருமங்கள்செய்தவனை ௮ரசசேவகர் கொடிய 

பாசத்தாற்கட்டி ௮ரசவாயிலிற் கொண்டுசேர்ப்பர். ௮வவாசசேவகர் லப்பாபி 
யரின் சரீ.ச.த்.தில் ரானாவகைச் சஸ் திரப்பியோகஞ்செய்வர், ௮ப்பாபியர் மகாராஜா 
விற்கும் மற்றையருக்குஞ்செய்ச ௮பரா தங்களை அடிக்கடி கூறுபவராய் ௮ச்சேவுகர் 

அ௮ப்பாபியசைக்கசேவசனங்களால்வைவர். ௮துபோல மனைவி,மைந்தரா தி குடும்பத் 
தைக் காக்கும்பொருட்டு, சானாவகைப்பாவங்கள் செய்தவனை த் இடபாசத்தாற்கட்டி 

யம௫ங்கார் சாகமார்க்கத்இற்சொண்டுசெல்வர். ஆங்கு அவர் சானாவகைச் சஸ்இரங் 
களால் ௮ப்பாபியரைக் கொல்வர், ௮ப்பாபி குடும்பத்தைக் காக்கும்பொருட்டு, முன் 
னர்ச்செய்த பாவகருமங்களையெல்லாம் அடிக்கடி கூறி சானாவகைக் கரேவசனக் 
களால் அவர் ௮ப்பாபிய்ரைவைவர். இப்போது, அர்த யமகக்கார் ௮ப்பாபியண் 
நிசாதரிக்கும் சரல௪னங்கள் காண்பிக்கப்படும்: ஹே ஜனகராஜாவே ! ௮ப்பா 
1சியனாசோச் அர்த யமடங்கார் இவ்வகைச் சரவசனக்களை இயம்புவர். ஜே 

பர்பி / அக்னி ஹோத்ொதி கருமங்களால் சவர்க்கத்ை ச அடைமிப்பழ்ம்



௬௮௮ ஸ்ரீ ஆக்மபுராணம், (தக. 

சரவணா இ சாதனங்களால் 'மோக்ஷ se தயடைலீப்ப் திமாய இம்மனுவசர் சம் 

அச் இயர் சம் அர்லபமாம். அதனினும், பாரசகண்டத்தில் மனுஷசரீரச்ையடை 
நீல் ௮.தீஇயர் தம் அர்லபமாம், அத் தகைய தர்லபமாய மனுஷசரீரத்தை யடைர் 

அம் நீங்கள் றிது மாத்திரையும் புண்ணிய கருமத்தைச் செய்யவில்லை ; மாருய்க் 

குடும்பத்சைக் காக்கும்பொருட்டு நானாவகைப் பாவங்களையே சம்பா இத்திர்களா 
தீவின், உங்களுக்குத் இக்காரமாம், ஜஹே பாபிகளே ! இம்மனுஆசரீரத்தையடை 

ர்து எம்மனைவி, மைந்தராஇ பர்துக்களின் மோகத்தால் நீவிர் புண்ணியத்தைத் 
சேடவில்லையோ அவர் கிடைக்கத்தகாதவரல்லர் ; மற்றோ, இர்ஈ.ரகசரீரத்தின் 
கண்ணும், ராய்முதலிய சரீரங்களிடத்தும் மனைவி,மைந்தராதியர் மிகவும் டைப் 

பர், ஆனால் சுகத்சைக்கொடுக்கும் புண்ணியகருமம் உமக்கு இச்சரீரத்தானன்றி 

வேறெச்சரீரத்தானும் கடைக்கா௮. ஹே பாபிகளே / எம்மனைவிமைந்தரா இயசைக் 
சாப்பாற்றும் பொருட்டு, நீவிர் சானாவகைப்பாபங்களைச் செய்திசோ, ௮ச்செய்ர் 
ஈன்றிகொன்றவர் மயானத்தில் உங்களைத்தனித்து விடுத்துத்தம்வீட்டிற்குச் சென் 
pert; ௮.த்தகைய செய்ர்சன்றிகொன்றவரைக் காக்கும்பொருட்டு நீவிர் ௮சேகம் 

வகைப்பாவகருமங்களைச் செய்தீர்) இக்காரணத்தால் உங்களுக்குச் இக்காரமாம், 
ஹே பாபிகளே ! இச்சரீரதேச குடும்பக்தைக்காக்கும் பொருட்டுச்செய்தபாவங்க 
ளெல்லாம் உங்களோடு துக்கங்கொடுக்கவந்தனபோலப் புண்ணியகருமத்தைச் 

செய்திருப்பின், அவையும் சுகங்கொடுக்கும்பொருட்டு உங்களோவர்திருக்கு 
மல்லவா, ஆனால் நீவிர்புண்ணியகருமத்தைச் செய்யவில்லையா தலின், கேவலம் பாவ 

கருமபல.துக்கத்தை இப்போ௮ நீவிர் ௮லுபவிமின், ஹே பாயிகளே! புலியால் 
ஜீவர்கள்பயமுறுவதேபோல, அர்நியரின் தனாஇபதார்த்தங்களை யபகரிக்கும 

பலவான்களாய உங்களால் ௮ஜ்ஜீவர் பயத்தையடைர் தனான்றோ? ஹே பாபிகளே 7 
எவ்வெப்புருஷரிடத்தே ௮ழகியஸ் திரீகளும், சோக்களும், குதிரைகள்முதலிய 
அழகெபசுக்களும், ரானாவகையாய தனங்களுமிருந்தனவோ, அவற்றையெல்லாம் 
பாவிகளாய நீங்கள்பலாச்காரமா யபகரித்தீர்களல்லவா ? ௮ப்பாவகருமத்தாலிப் 

போது உங்கள்விழிகளையும் இருதயங்களையும் இக்கழுகுமுதலிய பக்ஷிகள் சேதிக் 
கின்றன. ஹே பாவியசே / நீங்கள்மன த்தால், வாக்கால், காயத்தால் மற்றையர்க்குத் 
அக்க த்தையுண்டாக்கொர்கள். ௮வ்வுமதுபாவகருமம் இப்போது உமக்குத்துக்கத் 

சைக்கொடுக்கும்பொருட்டு எதிரில் நிற்கின்றது. ஹே பாவியசே ! ஒருபாக்கிய 
ஹீனன் பூர்வபுண்ணியகருமம௫மையால், இராஜ்ஜியபதவியையடைச்தும் ௮க்கால் 

சஷ்டத்தையடைவன்,. அதுபோலப்பூர்வபுண்ணியகருமமகிமையால் இப்பாசத 

கண்டத்தில் மனுஷ்யசரீரத்தையடைந்தும், பாக்யெஹினர்களாயறீங்கள் பாவ 
த். தால் ஈரகத்தையேயடைர்தீர்கள். இக்காசணத்தால் உங்கட்குத் இக்காரமாம், 
இப்போது பாவியரைஉத்வேகஞ் செய்யும்பொருட்டுப் பிதிர்லோகத்தின் பிதிர் 

யாணமெனப் பெயரியநெறி கிருபிக்கப்படும்;--ே ஹ பாவிகளே /யாகாஇபுண்ணிய 

கருமங்களைச்செய்தவர் இம்மனுஷசரீ ரத்தைவீடுத்து முதலில் தாமத்சையுடைவர், 
வி,தன்பின் ௮ச்சருமிகள் இரவையடைவர், அதன்பின் ௮வர் கருஷ்ணபக்டத்னத 

ஙுடைவர். அசன்பின் ௮வர்வண்மாசமாகய சகதிணாயன தசையடைவர். அதன் 
பின்௮அவர்பிதர்லோகசச்சையடைவர். அதன்பின் அவர் : அர்தரிக்ஷ்லோக த்தை



feud.) யஜுர்வேதித்தின், பிருதாரண்ய உபநிட ௬௮௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 5 80 

யடைவர், அன்பின் ௮வர்சரந்இிரலோகத்தையடைவர், அவ்வுலல் தேவதைகள 

கொடுக்கும் சானாவகைப் போகங்களை அவாகெடுங்காலம்போ௫ுப்பர். ஈண்டுத் தாமம், 

இரவு, கருஷ்ணபக்ஷம் என்பனவாதியால் அவற்றின் அபிமானி தேவதைசளைக் 

கொள்க. ஹே பாவிகளே! யாகா இகருமங்களை நீங்கள் செய்யவில்லை யாதலின் 

உங்கட்குப் பிதிர்லோக௮டைவுமுண்டாகவில்லை. ஹே பாவியசே ! சுவர்க்காநி 
லோகங்களை யடைவதற்குச் சாதனமாய யாகா இகருமங்கள் இத்தூலசரீரத்தாற் 
த்தமாவனவாமாதலின் அவை சரீ சகருமங்களாம். பிசஹ்மலோகப் பிராப் தியின் 

சாசனமாய உபாசனை மனத்தாற்சித்திப்பசாமாதலின் அதுமானசகருமமாம், 

சரீரகருமத்தை யபேச்ஷித்து மானசகருமம அததியர்தம் கடினமாம். 3 am பாவி 

wer! ௮வவியாகாஇயாய சரீரகருமத்தாலும் நீங்கள் சுவர்க்க,தையடையகில்லை. 
யாயின், உபாசனையாகய மானசகருமத்தால் பிரஹ்மலோகஞ்செல்வீர்கள்என் 

பதன்கண்யாதுஅசையுளஅ. இப்போது பிரஹ்மலோக௮இகாரி நிரூபிக்கப்படுகின் 

றனன் :--ஹே பாவிய? ! இப்பாரசுண்டத்தில் ௮இகாரியாய மனுஷசரீரத்சை 
யடைந்து விஷபசுகத்இல் விரக்தனாய், ஜி? தர்திரியனாப் இயமகியமாஇி சா.தனங்க 
ளோடுகூடியவனாயிருக்கும் ௮திகாரியானவன் குருசாஸ்இர உபதேசத்தால் சானா 

வகையுபாசனைகளையறிக்து, அவற்றுள், பரி.பங்கவித்தையுபாசனையாலேனும், பஞ் 
சாக்கினிவித்தையுபாசனையாலேனும, ௮ர்கிய உபாசனையாலேனும ௮வவுபாச௫ 

கன் பிரஹ்மலோக.த்தையடைவன். இட்போது பிசஹ்மலோகத்தின்சொருபமும், 

பிசஹ்மலோகத்தின் தேவயானமெனப்பெயரியமார்க்கசொருபமும் நிரூபிக்கப்: 
படும் :--ஹே பாவிகளே ! பஞ்சாக்கினிமுதலிய உபாசனைகளைச்செய்த உபாசகன் 

சமும்ரைநா டிரூபமார்க்கவாயிலாய்ப் பததாவதுவாயிலினின்றும் பாயத்திற்கிள 

ம்பி, மூ.தலில் ௮ர்ச்சிஷையடைவன், அதன்பின் இனத்தையடைவன், அதன்பின், 

சுக்லபக்ஷ ச்தை.படை.வன், ௮சன்பின் ஷண்மாசமாகயெ உத்த.ராயண த்தையடை 

வன், ௮,சன்பின் சம்வத்சாத்தையடைவன், ௮தன்பின் தேவலோகத்தையடை.வன், 
அதன்பின் ' வாயுவையடைவன், அ௮வவாயு தேசாழியிலிருக்குந் துளைபோன்ற 

தளையை யுபாசசலுக்குச் தனத சேகத்ேே கொடுக்கும். அதன்பின் ஆதஇத்தியனை 

யடைவன் ; ௮வ்வாஇித்தன் ரணபேரியென்னும் வாத்திய வி?சவூத்இன் ஈடுத்துளை 
போன்ற தளையைக்தன்னிடத்தே உபாசகளுக்குக்கொடுப்பன், அதன்பின் சந்தி 

சனையடைவன், அச்சர் இரன் அர்.துபியெனப்பெயரிய வாத்தியத்தின் wos sues 

இசத்தையொத்தித்தரத்தைத் தன்பாலுபாசகளுக்குக் சொடுப்பன், அதன்பின் 
மின்னலையடை வன், அம்மின்ன லுலகில் அ௮மானவனெனப்பெயரிய புருஷன்வந்து 

௮வவுபாசகனைப் பிரஹ்மலோகத்திற்குக கொண்டுசெல்வன், ஈண்டு மூர்ச்சிஷ், 

இனம், சுக்லெபக்ஷம் என்பனவாஇகளால் அவற்றின்௮ுபிமானிதேவதைசளைக் 
கொள்க. மனுவின் சருஷ்டியிலுற்பத்தியாகாசவன் ௮மானவனுவன், உபாசகன் 
இசல்லும் பிசஹ்மலோகமானத வருணலோகம், இர் தசலோகம், விராட்லோசம் 

ள்ன்னும் மூவுலகங்களினும் மேலேயுள்ள௮. ஆசமென்லுர் தடாக த்தோடும், விஜ 

சாவென்னும் ஈதியோடுங்கூடியஅ. ௮2, சகைய பிரஹ்மலோகத்தின்கண்ணே அவ் 

வமானவுபுருலுன் -அவ்வுபாசகனைக்கொண்டு சேர்ப்பன், மின்ன்லுலூலிருர்.து 
87



௮௮0 ஸ்ரீ ஆர்ம்புர்கம், tesa 
உபாசகன் தூமென்லுர் சடாகக்கரையிற் போகும்போது, பிச ஹ்மாகின் BG 

ஞையைப்பெற்௮ 500 ,திவ்ய2தவாங்களைகள் மானாவசையாய பதார்த் தங்களைக் 
கசையிற்கொண்டு உபாசகன் சமீபத்ேேேவருவர். அவருள் நா.றுபேசோ, அவன் 

்ணியும்பொருட்டுச் சுகர்சபூமாலைகளைக் சரத் இற்சொண்டுவருவர், மற்றும் 
அறுபேசோ, அவன்ேய்த்.அுக்சொள்ளக் கஸ்தூரி சர்ப்பூசாதகளோடுகூடிய 
நானாவகையாய தைலத்தைக் க.ரங்கொண்டுவருவர், மற்றும் நூறுபேரோ, அவ 
னுச்குப் போஜனம்செய்விக்கும்பொருட்டு, சானாவகையாய இவ்பகனிகளைக் சசக் 
கொண்வெருவர், மற்றும நூறுபேசோ, அவன்சரீரத்இல் பூசிக்கொள்ளும் 
பொருட்டு, சானாவசையாய சுகர்.சத்ையுடைய சூரணச்தக்கையிற்கொண்டுவரு 
வர், மற்றும் நூறுபேசோ, அவன் அ௮ணிர்துகொள்ளும்பொருட்டு நானாவகையாய 

வல் இரங்களையும் பூஷணங்களையும் கையிற்கொண்டுவருவர். ௮.த்தேவாங்களைகள் 
காணாளும் அலங்காரங்களால் பிரஹ்மாவைச் சோபிக்கச்செய்வதேேபோலப் புஷ் 

பாதி ௮லங்காரங்களால் ௮வ்வுபாசகளைச் சோபிக்கச்செய்வர். இவ்வண்ணம் அவர் 
களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ௮வன் ஒரு கணமாத்்இரையில் மனோசங்கற்பமாத்தி 
சையானே ஆரமென்னும் தடாகத்தின் ௮க்கசையையடைவன். ௮த்தடாகத்இன் 

௮க்கசையின்மேலிருக்கும்  யேஷ்டிக ” வெனச் சுருஇயிற்கூறும் முப்பது முகூர் 

த்தங்களின்சமீபத்தே ௮வ்வுபாசகன்செல்லின், ஆங்கவன் வர். ததைக்கண்டு ௮ம் 
முப்பது முகூர்த்தம் ௮வ்விடத்திருர்தோடி.விடும். ஈண்டு யேஷ்டிசவென்பதற் 
இதுபொருளாம் 2 -பிரஹ்மலோகத்தையடையும் வட்கையினரின் உபாசனையை 

.,சரானாவகையாய சங்கற்பங்களை உண்டாக்இக்கெடுப்ப௫வாம். ws gare Ager 

வெனப்பெயரிய ஈஇனயைண் ணுவன். ௮ர்ஈதியின் இக்சசையிலிருக்கும் ௮வ்வுபா 

சகன் தனது பூர்வபபாவகருமத்சைத் துவேஷியின்பொருட்டுக்கொடுப்பன், தன 
புண்ணியகருமத்தைச் சுகருத்துக்களுச்குக் கொடுப்பன், தனது தனாஇகளை 
மைந்தனுச்குக்கொடுப்பன். இங்கனம், புண்ணிய பாவங்கள் இலயமானபின்னர் 

அவ்வுபாசசன் ஜராமாணமற்றவனாய், ௮ர்ஈதஇியை ஒருகணமாத்இிரையில் மனோ 
சங்கற்பத்தால் தாண்டிவிடுவன். அதன்பின் இல்யவெனப்பெயரியவிருக்ஷத் 
தையடைவன், ஆண்டுப் பிரஹ்மாவடைய யோக்கியமாய இவ்யசுகர்தம் அவ 

அச்குக்கிடைக்கும். அதன்பின் சாலஜயமெனப்பெபரியல் கான த்தையடைவன். 
ஆண்டுப் பிரஹ்மாவடையத்தக்க இவ்யஇரசம் ௮வளுக்குக்கிடைச்கும். அசன் 

பின் பிரஹ்மாவின் அ௮பசாஜிதமெனப்பெயரியமக் இர.த்தையடைவன், ஆண்டவ 

னிடத்தேத பிசஹ்மாவினுடையதேஐஸ் பிரவேசிக்கும், அதனால் ௮வன் பிரஹ் 
மாவைப்போலத் தேஜஸ் உடையவனுவன். அம்மர்இரத்தின்வாயிலில் இர்இசன் 

பிசஜாபதியெனப்பெயரிய இரண்டு அவாரபாலர்களுளர். ௮வர் ௮வன் பொருட்டு 

உள்ளே செல்ல, வழிவிட்டுப் பயத்தோடு கூடியவர்போல விருப்பர், அதன்பின் 
அவன் பிசஹ்மாலின் விபுப்பிரமிசம் எனப்பெயரிய சபாமண்டபத்தையடைவன். 

ஆண்டவனிடத்தே பிரஹ்மாவின் யசசுபுகும், அதனால் அவன் பிசஹ்மாகைஜ் 

போன்ற யசசுடையவனாவன், அதன்பின் ௮வன் பிரஹ்மாலின் ஆசர்இியெனச் 

சுருதிகூறும் புத்தியயவேதிகையையடைவன். ஈண்டுக் காஷ்டாஇசளாற் செய் 

வப்பட்ட ஈர்ன்கு பா.தங்களைபுடைய உயரர்ததசன்ம் வேதிசையெனப்பெ றும்;



அத்தீமாயம்.] யஜர்வேத்தீதின் பிருகசார்ண்ய உபநிட ஆக்க 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். : 69] 

அதனையடைர்து ௮வன் பிரஹ்மாவின் சமபுத்தியையுடையவனாவன். முவ்வே 
இகை, பிருகத்சாமவேதத்தையும் சதர்தாசாமவேதத்தையும், தனது ழெக்குத் 
இசையில் இருபாதங்களாய் உடைத்தாயிருக்கும், பீயைதசாமவேதத்தையும், 

செளதசசாம?வதத்தையும், அன மேற்குத் இசையில் இருபாதங்களாய் உடைத் 
தாயிருக்கும். ௮வ்வேதிசையின்மேலிருக்கும் ராற்கோணத்தே வைரூபசாமவே 
தம் தெற்குக்கோணமாம், வை. ராஜசாமவேதம் வடக்குக்கோணமாம், சாக்வசசாம 

வேதம் சழெக்குக்கோணமாம், ரைவதசாமவேதம் மேற்குக்கோணமாம், இத்த 
கைய வேஇகை அ௮ச்சபாம்ண்டபத்தேயுளது. அதன்பின் ௮வன் பிரஹ்மாவின் 
பரியங்கத்தையடைவன். அப்பரியங்கம், ௮வ்வேதிகையின்மேலிருக்கும், சான 
வகை வித் இரத்தோடு கூடியிருக்கும் பிராணரூபமாம், ௮மித ஒளஜசம் எனப் 
பெயர்பெற்றகாம், பூச பவிஷ்பத் வர்த்சமானமென்னும் மூன்றுகாலச் துமிருக்கும் 
உலகமுழுவதையும் தன் இழக்கிலுள்ள இருபா தங்களாய் உடைத்தாயிருக்கும், பிரு 

இிவியையும் இலக்ூஷஈமியையும் தன் மேற்லுள்ள இருபாதங்களாய்உடை த்தாயிரு 
க்கும், பிருகச் சாமவேதத்தைச் தெற்குத்தசையின் நீண்ட காட்டமயப்பட்டி 

கையா யுடைத்தாயிருக்கும், ரத் தாசாமவேதத்தை வடக்குத்தஇசையின் நீண்ட 

காட்டமயப்பட்டிகையா யுடைத்தாயிருக்கும், பத்சசாமவேதத்தைக் இழக்குத் 

திசையின் குறுகிய காட்டமயப்பட்டிசையா யுடைத்தாயிருக்கும், யஜ்ஞாயஜ்னீய 

சாமவேதத்தை மேற்குத்திசையின் குறுகய காட்டமயப்பட்டிகையா யுடைத்தா 

யிருக்கும், 2திரூப சாமத்தோடுற்ற சந்தோபத்தமர் இரரூப இருசாக்களை சிழக்கு 
மேற்கில் சூத்தரமய நீண்ட பட்டியைகளா யுடைத்தாயிருக்கும், மர் இரவடிவ 

ய்ஜுர்வேதத்தைச் தெற்கு வடக்கில் சூத் தரமயககுறுகிய பட்டியைகளாய் யுடை தீ 
தாயிருக்கும், அதன்மேல் மெத்தையென்ஸும் பஞ்சு நிரப்பிய உபஸ்த.சணம் சரத 
சன்ரெணரூபமாயிலங்கும், ௮தன்மேல் வெள்ளாடைகிரித்திருக்கும், ௮.து உத் 

இசசாமவேதருபமாம், அதன்மேல் தலைவைக்குர்தலையணை இலக்ஷஈமிவடி.வமாமீ, 
மூன்னர் அதன்பா தரூபமாய் இலக்ஷுமியைச்கூறி, இப்போ அதன் மேலிருக்குர் 

தலையணையாய்க் கூறல் கூடாதாயினலும், முன்னர் லெளகிக இலக்ஷஈமியின் கூற் 

றும், பின்னர் வைக இலக்ஷஈமியின் கூற்றாம்) ஆதலின் முற்பிற் கரந்த apr 
ணின்றாமென்க, அத்தகைய பரியங்கத்தின்மேல் ஹிசண்யகர்ப்பரூபப்பிர ஹ்மா 

விருப்பர். எந்தப்பிரஹ்மாவின் விஷயஜன்னிய ஆரர்தத்திலும் மேலாய் எவ்வுலகத் 

இலும் ௮௫௧ தார்தமின்றாமோ, அத்தகைய பிரஹ்மாவின் உலகன்சண் ௮வரைப் 
பிரீ இிப்படுத்.தும் சோமசவனமெனப்பெயரிய சந்ததம் அ௮மிருதம்வழியும் ௮௬ 
வத்தகிருக்ஷமுளஅு, இதனாலே அ௮த்தரு சோமசவனமெனப்பெறும், sages 

தீதே அவரைப்பிரீ இப்படுத்.தும் ௮சக்கடலும், ண்யக்கடலும் ௮மிருதத். தால் நிறை 
ர்இலங்கும். மனத்இன் ஜனனியாய சர்வஜகத்தின்சாரண ௮வித்தியாசக்ச பிசஹ் 

ன் பிரியபாரியையாம். சகஷ இந்திரியத்தின் உபாசானகாரணருப சத்துவ 

ருணப்பிரசான்தேறசான.து அவருடைய: பிர இபிம்பரூப சாயையாம். சம்பூரண ஜ௪ 

த்தின் சாரணரூப வேசசப்தங்களும், அ௮வற்றினின்றுமுண்டாய சாப்தபோதருப 

ஞானம் என்னுமியாவும் பிரஹ்மாகின் சமீபத்தேேதேவாங்களைகள் வடி.வமாய் நிவா



௬௬௨ (ரீ ஆத்மபுராணம்ட. (தவத 

சஞ்செய்யும், ஈண்டு வேதச தங்களை 'ஜ்சச்காசணமாய்க் கூறியதன் கருத் ௪௮ 
வரம் சிருஷ்டியின் ஆதகொலத்தே பரமான்மா - எல்லாப்பதார்,த தங்களையும் 
காமோச்சாசணஞ்செய்துண்டாக்ளெர். 

Be. “வு.ஹூ9றிதுாஈசவாஹஉ வவ ி.!? 

(போ-ள்.) சிருஷ்டியின் ஆஇியில் ௮ப்பரமான்மா பூவென உச்சரித்துப் பூமி 
யைச் செய்த.து. இங்கனம் வேதசப்தம்களை உச்சரித்து ஆகாசாஇ யாவற்றையும் 
உண்டாக்பெது, 

ஆ-சு. 6c வெடியஹெய வத வரா வாஉ”ள ,இி௦_2செஹ eGan vos,” 

(போ-ள்.) அம்மஜஹேஸ்வாவடிவபசமான்மா இருஷ்டியாதியில் வேதசப்தத் 
தானே சம்பூரணணஜகத்தையுண்டாக்யெது, என்பதாதி சுருதி ஸ்மிருஇிப் பிசமா 
ணங்களால் வேசதபகவானிடத்தும் ஜகத் தன்காணத்தன்மை சத்தமாம். ௮வ்விர 
ண்யகாப்பவடிவப் பிரஹ்மாவின் தேசத்தில் ரானாவகையாய உபாசனைவடிவா இகள் 
சகுண நிர்க்குணப் பிரஹ்மஞானவடிவ ஜலத்தைத்தரித்து ஒடிக்கொண்டிருக்கும், 
ஸ்தாலசுக்ஷுமருபசம்பூணஜகத்தும் அவருக்குப்புவ்பமாம்௮ல்ல வஸ் இசமாம், 

இவ்வாறு தவயானமார்ச்சர்கொடங்கெல் இரபரியந்தம்கூறப்பட்ட விபூதசளோடு 
கூடிய பிரஹ்மாவையகங்ரெக உபாசனைசெய்அு, அவ்வுபாசகன் பிரஹ்மாவின் 
ஆசனத்தின்மீது மைந்தனைப்போலச் சங்கையற்றவனா யிருப்பன். பிரஹ்மாவான 

வர் ௮வனைகோக்கி ஹே மைந்த; நீயார் ? நினது போகசா தனமியாது ? எனக் 

கேட்பர், ௮தற்சவன் ஜே பகவன்! ரீசேயான்,உமதுபோகசா தனமே எனதுபோக 

சா.கனமாம். எனப்பிசஹ்மாவோடு சம்வாதஞ்செய் த, பிரஹ்மாவின் ஆஞ்ஞை 
யைப்பெற்றுப் பிசஹ்மாவிற்குச் சமானபோகத்தை அ௮வன்போடுப்பன், பிரஹ் 
மாவின் ஆயுஷ் சமாப்தமானவுடன் ௮வ்வுபாசகன் மோக்த்தையடைவன். இவ 
வகைப்பரியங்கவித்தைவடிவ அகக்காகஉபாசனை கெளஷீத£ cubes Bex 
முதிலத்தியாயத்தின்கண் மொழியப்பெற்றுள௮. ௮ர்நிய உபநிஷத்துச்களிலும் 
சானாவகையாய ௮கங்கிரக உபாசனைகள் கூறப்பட்டுள்ளன. ஹே பாவிகளே ! 

நீங்கள் ௮திகாரியாய மனுஷசரீ சத்தையடைந்தும் ௮வ்வுபாசனைகளையும் செய்ய 
வில்லை; ஆதலின் உங்கட்குத்இக்காசமாம, இப்போ துசாந்தோக்கயெத்தின் மூன்றாவ 
தீ.த்தியாயத்ேேச இருதயகமலத்இன் தியானம் கூறப்பட்டி ருப்பது நிரூபிக்கப்படும் :- 

இப்புருஷன.து இருதயகமலத்தே ந்து துளைகளுள்ளன ; அவற்றுள், இழைக்கு, 

தெற்கு,மேற்கு, வடக்கு என் னுசான்கு இசைகளில் ரான்குதுளேகள்௮ இலுள்ளன. 
வர் தாவது துளை ௮தன்மேற்பாகத்தேயுளது, அவற்றுள், ௮திதைவருப ஆதிச் 

தியனோடு கூடிய சக்ஷ-5இந்திரியத்திற்கு ௮.த்தியா தமரூபப் பிராணனாசயமாம், 

அதற்கு இருதபகமலக் நழக்குத்திசையின்றுளை யாசெயமாம், ௮கனிரூப 
௮ திதைவத்தோடு கூடியவாக்்இர்இிரியத்இற்கு ௮.5 தயொத்மரூப அபானன் ஆரெய 
மாம், ௮தற்கு இருசயகமலத் தெற்குத் இசையின்,நுளை யாசெயமாம், Bony 
ரூபதிக்கோககூடிய சுரோத்திர இர்இிரிபத்தின் ஆயம் அத் யொ க்மரூப. வியா 
னாம், அதற்கு இருகயகமல மேற்குத்திசையின் நுளை யாசயழாம். ase 
ரூபபர்ஜன்யத்தோடுகூடிய மன ச்.இனாசிசயம் ௮.த்இயொச்ம வடிவசமானனாம், ௮.௪
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ற்கு இருதயகமல வடக்குத் திசையின் நுளை யாசயமாம். அ௮.தஇதைவரூப ஆகாசத் 

தோகூடிய வாயுவிற்கு ௮.தீ தியா த்மரூப உதானன் ஆசசெயமாம்) ௮தற்குஹிருதப 

கமலத்தின் மேற் நுளையாசிரயமாம். Bevan sir enn io Be ga துளைகளோடுகூடிய இரு 

,தயசமலத்தின்கண் சத் இயகாமன், ச.த்தியசங்கற்பன் என்பனவா இகுணங்களோடு 

கூடிய சகுணப்பிரஹ்மத்தைத் இயானஞ்செய்பவனும் பிரஹ்மலோகத்தையடை 

வன். ஹே பாவிகளே ! ஹிருதயகமலத்தே ௮ந்தச்சகுணப்பிர ஹ்மத்தியானத் 

தையும் நீங்கள் செய்யவில்லை, ஆதலிலுங்கட்குத்திக்காசமாம். ஹே பாவிகளே! 

நிர்க்குணப்பிச ஹ்மத்தியான,த்தை யபேக்ஷித்துச் சகுணப்பிரஹ்மத்தியானம் அத் 

இயந்தம் எளிதாம்) அதனையும் நீங்கள்செய்யாதபோது நிர்க்குணப்பிரஹ்மத் 

தியானத்தை நீங்கள் எங்ஙனஞ்செய்யப்போ௫ன் நீர்கள். ௮ர்டிர்க்குணப்பிசஹ்ம 

சாகநாத்காரத்தால் இவ்வதிகாரிகட்கு ஜன்மமாணாதிசம்சார துக்கஞ்சிறிதுமா த் 

இரையும் ௮டையமாட்டாது. ஹே பாவிகளே ! பரியங்கவித்தியாவடிவ உபாச 

ளையே மு.தலாகவுள்ள அ௮கங்கரக உபாசனைகளெலலாம் உண்முகதிருஷ்டியாற் இத் 

திப்பனவாம் ) ஆதலின் மிகவுங்கடினமாம். இதனாற்றான் ௮வற்றைச்செய்து பிர 

ஹ்மலோகத்தையடைச் தவன் மீண்டும் பூமிபின்கண்வருவ இல்லை ; மற்றோ, ஆங்கே 

மோக்ஷத்தையடைவன். நீங்கள் இவற்றைக் கடினமென நினைர் துசெய்யா திருப்பி 

னும் பாயெ இிருஷ்டியாற் இித்திப்பதாய பஞ்சாக்கிவித்தைவடிவஉபாசனை மிக 

வுமெளிதாம், இதனானே இவ்வுபாசனையைச்செய்து பிரஹ்மலோகத்தையடைர்து 

மீண்டும் பூமியின்கண்ணே உபாசகன்வருவதில்லை , ௮,ததகைய எளியதையும் நீங் 

கள் செய்யவில்லை, இப்போது பஞ்சாக்கினிவி த்தை நிரூபிக்கப்படும் :--பிசஹ்ம 

லோகத்தையடையும் இச்சையுடையவலும், இருகத்தில் ௮க்ினி ஹோத்திரத்தை 

யுடையவலும் ஆயவன் பஞ்சாக்கனிவித்தைக்க இகாரியாவன், அவன், சுவர்க்கம், 

மேகம், மனுஷலோகம், புருஷன், ஸ் இரீ என்னுமைந்தையும் ௮க்கனிரூபமாய்த் 

இயானிக்குக. இப்போ.௮ சுவாச்கா இ பஞ்சாக்கனிபின்கண்ணே உலகப்பிரசித்த 

௮க்னியின் சமான தருமங்கள் நிரூபிக்கப்படும் இவ்வுலக ௮க்இனியைக் காஷ்டா 

இகள் ஒங்வெெரிவிக்குமா தலின், ௮வைஇத்தழற்குச் சமித்தாமாறுபோலச் சுவர்க் 

கமடையச் சாதனமாய புண்ணியத்தின்கண்ணே ஆதித் தியபயகவானே எல்லாவுயி 

மையும் ஏவுபவராம். ௮.தனாலவர் சுவர்க்க அக்னியின் சமித்தாவர், சம்வற்சரத் 

தால் ஜலத்தைக்கவரும்மேகம் மழைகாலத்தே பெய்யச்சமர்த் துடையதா மாத 

லின் சம்வற்சசம் மேகரூப௮க்வெயின்சமித்தாம். யாவர்க்குமாதாசமாய இப் 

'பிருதிவியால் இம்மனுஷலோசம் சோபிக்குமாதலின், இது மனுஷலோகக்கினி 

வின்சமித்தாம். இப்புருஷன்பேசுங்கால் விரிந்தமுகத்தாற் சோபிப்பனாதலின், 

அது புருஷ்ரூப௮க்கனியின்சமித்தாம். புத்திராஇசர் சானங்ளெம்பும்ஸ் இரியின் 

use Os Pius sre ௮வள்சோபிப்பளா தலின், ௮து ஸ்திரீருப௮க்கினியின் 

சமித்தாம். இப்போது சுவர்க்காதிபஞ்சாக்கினிகளைத் தமருபத்தால் தியானிக்க 

இயாச்பெபதார்,்.தங்கள் நிரூபிக்கப்படும் .இவ்வக்கனியின்கண் காஷ்டசமிச்இ 

னின் துர் அமோற்பத்தியண்டாவதேபோல, 98 ued 5 Seiler po இரணங் 

ஏனிள்  உற்பதிோமாதலின், அவை அவர்ச்சஅச்சனியின் தமமாம். சம்கற்சா
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சமித் இனின்றும் வெண்மேசங்களின் உற்பத் இயா தலின், அவை மேகரூப௮க்னெி 
பின் னமமாம். காஷ்டமயபிரு இகிருபசமிச் இனின்றும் உலகப்பிரசத்,ச.௮க்ளொி 

யுண்டாமாதலின், ௮.து மனுஷலோகரூபஅக்இனியின் தாமமாம், விரிர்கமுகரூப: 

சமித்தினின்றும் பிராணரூபவாயுவின்உற்பத்தியாதலின், ௮.து புருஷரூப௮ச் 
இனியின் தூமமாம். உபஸ்.தரூப சமித்தினின்றும் ரோமங்களின்உற்பத்தியாமா 
தின் ௮வை ஸ்இரீரூப௮க்கனியின் தூமமாம், இப்போது சுவர்க்கா௫ு Bisse 
இனிகளை ஜஈவாலை வடிவத்தால் தயொனிக்கயோக்கியமாய பதார்த்தங்கள் கிரூபிக் 
சப்படும் :--சமித்தால் ஜனித் ததும் பிரசாசகமும் ஆயது ஜுவாலையாம். பிரசிச்ச 
௮ச்சினிஜஈவாலை காஷ்டசமித்தினின்றும்ஜனித்த.தும்பிசாசகமுமாவதேபோலத் 
இனமானது ஆ.இத்தியசமித்தால் ஜனித்ததும் பிசகாசகமுமாமாதலின், ௮ 
சுவர்க்க௮க்கினியின்ஜஈவாலையாம். மின்னல் சம்வற்சாசமித்தினின்றும் ஜனித்த 

அம் பிரகாசசமுமாமாதலின், ௮து மேகுக்கினியின்ஜஈவாலையாம். அர்த 
காரமய இரவு சருஷ்ணவர்ண ததையுடைய பிருதஇகிச்சமித்தால்ஜனித்த.தும் நிசா 

ச.ரர்களின் பிரகாசகமுமாமாதலின், அ௮வ்விரவு மனுஷலோகரூப வுக்கினியின் 
ஜுவாலையாம். வாக்இந்திரியம் விரிர்தமுகச்சமித்தால் ஜனித்ததும் 1 55s Bos 

பிரகாசகமுமாமாதலின், ௮து புருஷருப ௮க்கினியின்ஐஜஈவாலையாம். கோளக 

வடிவ யோனி உபல்தஇந்இரியரூபசமித்தால்ஜனித்ததும் ௮க்னிஜாுவாலையைப் 

போல இரக்தவாணச்தாற் பிரகாசமானதுமாமாதலின், ௮து ஸ்திரீரூப௮க்கனி 
யின்ஜுஈவாலையாம். இப்போது சுவர்க்காஇு பஞ்ச௮க்கனிகளை ௮ங்காரருபத்தால் 

இயானிக்கயோக்கெமாயபதார்த்தங்கள் நிரூபிக்கப்படும் :--உலகப்பிரடுத்த '௮க் 

இனியின்ஐஈவாலை சார்தியடையுங்காலத்தே ௮ங்காரம் பிரகாசிப்பதேதபோலச் 

இனரூபஜஈவாலை சாந்தியடையுஞ் சர்தியாகாலத்தே இழக்குமுதலிய sree 

இசைகள் ரானாரூபமாய்ப் பிரகாசிக்குமா தலின், கழெக்குமுகலிய இசைகள் சுவர்க்க 

ரூப் ௮க்னியின் ௮ங்காரமாம். மின்னல் ஈவாலைசாந்தியாம்போது வஜ்ஜிரரூப 
இடி பிரகாசமாகுமாதலின், அவ்விடி மேகரூபஅக்கினியின் ௮ங்காசமாம். இசவு 

வடிவ வாலை சாந்தியாம்போ௮, மர்தப்பிிபையையுடையசகர்தரன் பிரகாசமா 

மாதலின், ௮ச்சந்இரன் மனுஷலோகரூப௮க்ெியின் ௮ங்காரமாம், வாக்கர் இரிய 
ஜுாவாலைசார்தஇியாம்போது ௪கஷ-: இர்இரியம் பிரசாசமாமாதலின், ௮.து புருஷ 

ரூபஅக்கினியின் ௮ங்காசமாம். யோனிரூபஜுஈவாலைசார்தியாம்போது, மைது 
ன த இடையேயுண்டாமாரந்தம் ஸ்இரீரூப௮க்னியின்௮ங்காசமாம். இப்போது 
சுவர்க்காதி லது ௮க்கினிகளை விஸ்புலிங்களுபத்தால் தயானிக்கயோக்கயமாய 
பதார்த்தங்கள் நிரூபிக்கப்படும். -உலகப்பிரசித்த ௮க்கினிக்கு விஸ்புலிக்கமிருப் 
பதேதீபோல, ஈசானகோணமேமுதலாய நான்குஇசைகள் ஸ்வர்க்கரூப அக்னியின் 
விஸ்புலிங்கங்களாம். மேகங்களின் கரஜ்ஜனைவடிவசப்சம் மேகரூப௮க்கினியின் 

விஸ்புலிங்கமாம். யாகா இகளைச்செய்யும் கருமிகளே மனுஷலோகத்தே ஈக்ஷச்இரச் 
கூட்டரூபமாய்ப் பரிணமிப்பரா தலின், ஈக்ஷத்இரக்கூட்டம் மனுதலோகருப we 

இனியின் விஸ்புலிங்கமாம்: செவிப்புலனால்ஜனித்.த சப்தாசாரகிருத்இகள் புரு 

ரூப௮க்கினியின் விஸ்புலிக்கங்களாம். ஆலிங்கனுொலுண்டாய ஆாச்தம் ஸ். 

ரூப௮க்ூனியின் விஞ்புலிங்தமாம். இப்போது சவர்க்சாதிபஞ்சு. அச்சி



அத்ததாயம்.] யஜுர்வேசுத்தின் பிருகதாராண்ய உப நிட ௬௬௫ 
தத்தின் தாற்பரியயருணனம். 695 

ஆகு இருபத் சால் தியானஞ்செய்யயோக்யெமாய பதார்த்சங்கள் நிரூபிக்கப்படும்... 
பிரசித்த அக்கினிக்கு பவை கெய்மு தலியவையாகுதியாவதே போல, சச. த்தை சுவர் 
க்ச௮க்கனியின் ஆகுதயாம். சிரத்சைசப்தத்தால் சரத்தையாற்செய்த ௮க்னி' 
G ஹாத்திரா இகளினின்றும் உண்டாயதருமரூப அபூர்வம் இஜ்ஜீவான்மாவோடு 

பரலோகஞ்செல்லும் ௮தையீண்டுக்கொள்க, அஅசவர்ச்சுத்தின்கண்ணேசென்று, 

அக்கருமிசட்குச் சோமமயசரீ ரத்தைச்செய்யும், போகம்முடியுங்காலத்தேசோகா 
க்னியால் ௮து கெகிழ்ர்.து, மேகததையடையுமா தலின் ௮வ்வுயி?சாடுகலக்தசோ 

மம் மேகருப௮க்கினியின் அகுதியாம, ௮.து மேகத்தினின்றும் மழைவாயிலாய் 
மனுஷலோசத்தையடைய்மா தலின், ௮ர்தஜீவன்கலக்தமழை மனுஷலோக ௮ 
கினியினாகுதியாம். ௮து siden pulser pid ௮ன்னவாயிலாய்ப் புருதனையடை 
யுமாதலின், ௮ஜ்ஜீவன்கலர்த அன்னம் புருஷரூபஅக்கினியின் ஆகுதியாம். ௮. 
அப்புருஷனிடத்திருர்தும் விரியவாயிலாய் ஸ்தரீயின்கண்ணேயடையுமா தலின், 
௮ஜ்ஜீவன்கலந்தவீரியம் ஸ் திரீரூப௮க்கினியின் ஆகுஇியாம். பஜஐமானனதகரணங் 
களின் ௮இஷ்டா தாக்களாய இர் தரொதிதேவதைகள், சுவர்க்காஇ 6ந்தக்னிகளி 
டத்தேசிரத்சைமுதலியபஞ்ச.ஐகுஇகளை ஹவனஞ்செய்பவர்களாம். இவ்வண்ணம் 
சுவர்க்காதியைர்தையும் ௮க்கனிரூபமாய்த் தியானஞ்செய்யும்புருஷனும் பிசஹ்ம 

லோக தத்இற்குச்செல்வன். ஹே பாவிகளே! ௮ந்தப்பஞ்சாக்கிவித்தைவடி.வ உபா 
சனையையும் நீங்கள் செய்யவில்லையா தலின் உங்கட்குத்.இக்காசமாம். யாசோவொரு 

முற்புண்ணியகருமமஏமையால் நீங்கள்சுவர்க்கச்தை யடைந்து, போகத்தாலது 

“Pua காசம், வாயு, மேகம் என்பனவா தி மார்க்கத்தால் நீங்கள் பூவுலகன் 

கண்ணே மனுஷசரிீசர த்தையடைந்தீர்கள். இப்போது கர்ப்ப.துக்கம் நிரூபிக்கப் 
படும் :--ஹே பாவிகளே ! தாயுதரத்தின்கண் கலிலம், புற்புதம் என்பனமு.தலிய 
அவஸ்தைகளால் உங்கட்செவ்வெத்துக்கம் உண்டாயதோ, அதன் இலேசமாத்திர 

மும் இந்நரகத்தின்கண்ணேயினறாம். அத்தகைய கொடுந் துயசையடைகிக்கும் 

தாயுதரவாசத்தை உம்மைப்போன்றஜடசன்றி வேழெச்சேதனர்சடுப்பர் ) மற்றோ, 

நீவிரேச௫த்தீர், நீங்கள் ௮சேசமுறை நிவாசஞ்செய்துவர்த தாயினுத. சமான து, 

மலத்தாலும்மூதீ்தத்சாலும் பூரணணமாம். ஆ.தலின த்தியச்தர்.தர்க்சர் தமாம், புழு 

க்கூட்டங்களாற்பூரணமாம், இத்தசைய உதாத்தின்கண்ணேபாவிகளாய நீம் 
கள் ஜசாயுவென்லும்படத்தால் மறைபட்டவ.சாய்வ௫ித்தீர்கள், ௮வ்வுசாத்சே பாவி 

யராய நீவிர் சுவாசத்தையும் ஹஸ்தபாதா.இ யவயவங்களையும் சலிப்:தற்குச்கூட 
ஆற்றலற்றவசாயிருந்தோ, அவ்வுசாத்தே தாயின்ஜாடசாக்கி உங்க ங்க 
னர்தபித்ததோ, ௮ச்.சாபலேசமாத்இரமும் இர்ராகத்தின்கண்ணினரும், சவ் 

வுசரத்தேபிராணருபவாயுவால் பாவிகளாய நீவிர் பத்.துத்திசைகளிலும் ௪ழன் 

தீர். அதனால் எத்துணைத்துக்கச்தையடைர் திரோ அதன்லேசமாசத்.இரமும் இர் 
ஈசகத்தின்சணின்றாம். yea aC தபுகுதலினானும் பிரசூதிவாயுவால் அதனி 
efter pi வெளிப்போ சலினாலும் எ.த்துணைத்துயாம் உங்கட்குற்றதோ, அதனை 

யமூங்கரசாயெ யாங்களுஞ்சொல்ல வல்லேமல்லேம். தாய்புசிக்கும் எல்லா ' அன் 

சக்சளின்னு கம இரசமும், சர்ப்பத் இன் சண்ணிருக்கும் பாலகளையல்டயும்;



iets ஸரீ ஆத்மபுரானம், [்த்க்ஷ் 

ஆதலின் சாய்புத்ச காழ்ப்பு, புளிப்பு, சார்ப்பு, கைபபு, அவர்ப்பு, வெப்பு என்பன 
ூதலிய அரேசபதார்த் தங்களால்தாகமுற்ற நீங்கள் அவ்வுசசத்?பத்துமாதம் 
வரை எவ்விதமிருர் ர்கள். _நா.றுபக்சல்களில் நெருப்புப்பற்றியெரிர் து மிசவுக் தபித் 
அக்சொண்டிருக்குங் செொசத்தைப்போலத் தபித்துக்கொண்டிருக்கும் தாயுதரத் 
இன்சண் 2ண பாம்புகளைப்போன்ற ௮ரேகங்கொடியகருமிகளால் கடி.ச்கப்பட்டவர் 
சளாய்ப் பச். அமாதம்வனச எங்கனம் நீவிரிருர்தீர். சாயுதா.த்.இல் நீங்கள டைந்த 
அர்த்தசைகளைச்சொல்வஇல் பயங்கொண்டெமதுசரீரமும் ஈடுக்குசன்றதா தலின், 

அவற்றைச்சொல்லயாங்களும் ஆற்றலுடையவர்களல்லேம், ஒருகால் ஒருமகாடாபி 

யானவன், அசேகழாறுகோடி.கற்பபரியந்தம் நிரந்தாம் காகத்தின்கண்ணே கடத்த 
லால்்உண்டாம்துக்கமேபோலத் தாயு.சரத்ேேவ௫ித்தலால் அக்கமுண்டாம். கர்ப் 

பந்தரித்தபின்னர் தனஅபுருஷனோடுசெய்யும் ஸ்இரீகளின் xo gin aceon som 
அள்ள பாலகனுக்கும், கர்ப்பிணிக்கும், புருஷனுக்கும் துசந்தமாம்; ஆனால் அத் 

துரர்தம் பசோக்ஷகாலத்தாம், ௮தனாலதைத் து.ர்தமெனக்கூறிலர் ; மறரோ சரத 

மென்பர், விஷயசம்போகம் ச.சதமாம். பரிணாமகாலத்தே துக்கஹே துவாவது 
துசர்சமாம். ௮வ்விஷயசம்போகரூபதுரர்த,ச்தை மதிமான்கள் சுரதமென்றனர். 
ஏனெனின், இவ்வுலூல்சிஷ்டமகான்மாக்கள் தம்மிற்பின்னமாய பதார்த்தங்களை 
மேலாயபெயரிட்டே யழைப்பர். சீழாயசாமத்தாலெவ்வஸ்துவையும் சளத்தார். 

இவவகைச்சிஷ்டாசாரத்தை யங்கேரித்து மதிமான்கள் அசர்தத்தைச் சரதமென்ற 

னர். இப்போது விஷயசம்போகத்தே துரந்தத்தன்மை வெளிப்படைசெய்யப்ப 

டும் :-கர்ப்பிணியோடுபுணா்பவனுக்கு ஸ்திரீஹத்தியும் பாலகஹத்தியுமுண்டாம். 
ஸ்இரீயினுக்கோ தன்மஹத்தியும் சசுஹத்தியுமுண்டாம். ஆதலின் கர்ப்பிணி 

யோடுபுணர்தல் மூயவருக்குர்துக்க ஹேஅவாம், இச்சம்சாசசக்செத்தேயுற்று ௮நே 
சம்வகைத் துக்கங்களை ரீவிரனுபவித்சோயினும், ௮வ்வியாவற்றையும்மறர்து இம் 
மனுஷசரீசத்தேமீண்டும் பாவகருமத்ஷ்தயேசெய்தீர். நீங்கள் ரானென அபிமா 
னித. துப்பாவஞ்செய்தசரீரம், தாய்தர்ையரின் மலமூத் இரங்கட்குச் சமமேயாய 

சுக்க்லசோணிதமலமாம். அம்மலத்தினின்றும் இச்சரீரம் உற்பத் தியாயதாதலின் 
தாய்தர்தையரின் மலமூத் ் இரங்கட்குச்சமர்ன்மயாம். நிகழ்காலத் அமி.து மலமூத் 
இரங்களால்நிறைந்ததாம். மரி த்தபின்னி அ.ஈசய்ஈரிமு சலியவைகட்குணவாம், இத 

தகைய நிர்திதசரீரத்தைரீவிர் ஆன்மாலெனீவெண்ணி, லோசசால்இசநிஷித்த 
கருமங்களைச்செய்தீர், அவற்றின் அக்கபலம் இபோது ாகத்தேயுங்கட்கடைவுற் 
றது. ஒருவனதவீட்டில் செருப்புப்பத்றிக்கெரள்ளின் ௮/ை சயனைக்கும்பொருட்டு, 
௮ ௮க்காற்கூபந்தோண்டின் அவ்வியாபிசிகிம்" பபனற்றசாவதேபோல, இப் 
பேரீதுமுன்னர் ஏன்யான்பாவச்சைச்செய்? நஸ் rou sos ஏன் செய்ய 
வில்லைஎன்னும் உங்கள் பச்சாத்தாபம்பய யமூங்கார்களாய சாங்க 
ஸாம், சூரியபுத்தரராயதருமசாஜாவும் இர்காய், க ~ த .சலியவையும் உங்கட்குச் 

அக்கத்தைக்கொடுப்பதில்லை ; மற்றோ, இம்மலு்ிஇதையடைர்தும் நீங்கள் 
சரிரத்தர் லும், மனவாக்குகளாளும் ' அர்நியபிரால இ ; 

இத்தபாவசருமமே wand ஈாகத்தின்கண்ணே « "இ 
சன்று; இப்டோ அுபர்கிகளைப் பச்சாதீ தீர்பஞ்செய் a இ 

    
      
   
   
    
   

  

ப்ர ச்ச்ப்படு நீ இச் சம்பா 

அக்ச,ச்தைக்கொடுக் 
்ருட்டு) அவருடைய



அத்தியாயம்] பஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட ௬க்ள் 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 65987 

பூர்வபாவகருமங்கள் நிரூபிக்கப்படுச்றன :_-ே ஹ பாவிகளே! இம்மனுஷ்ச்ரீ 
சத்ையடைந்தும் நீங்கள் யாவருக்குர் தன்பத்தையேசெய்தர்கள். ௮தனினுஞ் 

ச்ா.துக்களாகய மகாதமாக்கட்கு மிகவுர்துன்பத்தையேசெய் தர்கள், நீங்கள் war 
ன்மபுருஷசை எத் அர்ப்பாவனையால் நிரா கரஞ்செய்தீர்களோ ௮ தனைக்கேளுங்கள். 

பித்தமூடையவன் வெண்சங்கை மஞ்சளாய்க்காண்ப?தபோலக் காமரூபதோஷத் 
தால் தூஷிதபாவியராய நீங்கள் சர்வஜகத்தையுங் சாமியெனவெண்ணினீர்கள். 

ஏகார்தத்இருக்கும் மகான்மாக்களாய சர்யாசிகளையும், சைஷ்டிகபிச ஹ்மசாரிகளை 

யும், வானப்பிரஸ் தீர்களையும் , நோக்டுப் பாலியசாயநீவிர் இங்கனங்க றினீர் -யான் 

சாடோ.றும் ஆகாராதிகள்செய்தலின் மைதுனம்விட்ட. பிச ஹ்மசர்யமற்றவனாவதே 

போல, இச்சர்யாசியும் பிரஹ்மசாரி.பும் வானபபிரஸ்தனும் காடோறும் Barre 

செய்கின்றாரா தலின், இவர்களும்பிரஹ்மசாயமறறவர்களேயாவர்கள், ௮ல்லது, இச் 

சர்யாசி எகாந்ததேயத் திருக்கின்றனன், சபதா இபஞ்சவிஷயங்களையும், சுரோத்தி 

சா இர் இர்இரியங்களால் கவர்கின்றனன். வாக்குமுசலியகரும இந்திரியங்களால், 

சப்தோச்சாரணா இகளைச்செய்கின்றனன். மனத்தாழ் சுகதுக்கக்தைக் கவர்கின்ற 

னன், இங்கனம் எல்லாஞ்செய்யுமிவன் உபல் தஇர் இிரியவியாபாச த்தையெங்கனஞ் 
செய்யா இருப்பன் ; மற்றோ, மைதுன த்தையும் ௮வ௫ியஞ்செய்வன். அல்ல, இவ் 

அலல் எவன வாக்கா இ இச் இரியற்கள் போகத்தைப்போடுப்பதில் ஆற்ற லுற்றன 

வாமோ, ௮வன் உயிர்வாழும்வரை காரம், நித்திசை, மை.துனம்என். லும் மூன்றை 

யும்விடான். இச்சந்யாசி ஆகா.ரநித்திரைகளையோ செய்கன்றனனாதலின் மைதுன் 

த்தையும் ௮வூயெஞ்செய்வன். அல்லத, வாக்கு. தலிய சர்வஇர்இரியங்களுர் தம் 

வியாபாரத்தைவிடா ; மற்றோ, ௮வைதம்வியாபாரத்தேமுயலுமா தலின் இச்சர்பாசி 

யின் உபஸ்தர் தன் மைஅனவியாபாரந்தவிரர் இருக்குமென்பது ௮த்தியர்தம் ௮௪ம் 

பவமாம். அல்லது, வனத்தில் இருணங்களைத்தின்லும் மான்மு தலியவற்றையும், 

ஜலத்தின்கண்ணே சஞ்சரித்துச் சலபக்ஷணஞ்செய்யும் மீனம்முதலியவற்றையும், 

மண்ணையுங்காற்றையுமுண்ணும் பாம்புமுதலியவற்றையும், இக்காமதேவன் தன் 

வயப்படுத்தியுள்ளானாதலின், இருணாதிகளைப் புசிப்பவையுங் காமமற்றனவாகா 

விடின், கானாவகையன்னங்களைப்புசிக்கும் இந்த யெளவனசரயாசி எங்கனங்காமமற் 

றவனாவன் ? ஆதலினிஃதறிர்.துகொள்ளலாம் :-பூனை எலிபிடிக்கசத் தியானிப்பதே 

போல, இச்சந்யாசியும் உலகரின் ஸ்இரீ தனாஇகளைக்கவருமபொருட்டுத் தியானஞ் 

செய்ெறனஞதைலின் இவன் டம்பியாம். இவன்மூக்கின் அனியில் திருஷ்டி யைவை ச் 

இருப்பதும் உலகரை மோ௫க்கும்பொருட்டேயாம். மனத்தாலோ இவசகீததிறர் 
பொருளையும் பிறர் மனைவியையுஞ் சிர்திக்கின்றனன். ஷே பாவிகளே ! இவைமூத 

லாக அரேகம்வகைச் அர்ப்பாவனைகளால் நீங்கள் தருமாத்மாக்களாய சர்யாசிகளி 

டத்தும், ரைஷ்டிகப்பிரஹ்மசாரியரிடத்தும், வானப்பிரஸ் தரிடத்தும் ரானாவகைத் 

Seen song யாரோபணஞ்செய்தர்கள். ௮ப்பாவங்களின் அக்கரூபபலமிப்போ.து 

ஈசகத்தே உங்கட்குக்றெைக்கும். நீக்கள்பஇவிரதைகளிடத்தே அஒணாசோப 

ஊப்பொருட்டுச்செய்த அர்ப்பாவனையைக்கேளுங்கள் :--ஜஹே பாகிசளே! ப தி 

அரைகிளப்பார் த்து இள்சனங்கூறினீர், அழகுவாயர் ச பாபுருகளை where



௬௬௯௮ (ரீ ஆத்மபுசாணம். (கஸ்ரு 

யெளவன ததையுடையமங்கை யாவள் இவவுலகத்தேயுளாள் ? மற்றோ, எவளும் 

எழிலுள்ளாளை இச்சிப்பபளேயாவள், ஏனெனின், இர்தஸ் திரீகள் தன.அபிதால்வ 

யும், சசோதரளையும், மைர் தனையும் அழகுள்ளவரெனநினைந்து காமபீடி சராயின்,, 

அழருவாய்ர் ச பாபுருஷளைக்கண்டு எங்கனங் காமபீடையையடையா இருப்பர் ;. 
மற்றரோ, ௮வசயம் அடைவர். இவர்பாபுருஷரிடத்ேேதசெல்லா தகாரணம்ரான்சாம்:- 

தன்மானம், உலக இலஜ்ஜை, பதியா தியரின்பயம், சனியிடமின்மை என்பனவாய 

நான்குநிமித் சங்களாற்னுன் செல்வஇல்லை ) ஆனால், சம்மன த். இலிவர் எப்போதுமே 
பாபுருஷ,த்தியானஞ்செய்கின்றனர். அல்ல, பரபுருஷனைநோக்ிக்கழேமுகர்சாழ் 
த்.துபவளை உலகர்பதிவிரதையென்பர். இவ்வகைஇலக்கணஞ்சம்பவியா தாம்) ஏனெ 
னின், 2 முகர்தாழ்தீதுபவள் காமபீடிையாய் தன்மனத்தே மூ£வுலகபுருஷ 

ரைத் இொனஞ்செய்பவளாவள். அல்லது, இவ்வுலகில் பதிவீரதையெனப் பிரசித்தி 
முடையவள் வேசியினும் பெரியவியபிசாரியெனவறிக) என்னை ? வே? தன்சம்பர்தி 
சளோடு வியபிசாரஞ்செய்யாள், இவளோ ௮வர்களோடுககூட வியபிசாரஞ்செய்வ 
ளா.தலின் ௮ல்ல.து, விவேகாஇசா தனங்களோடுற்ற இந்திராதி மகாபுருஷரின்தைரி 

ய.த்தையும் காமதேவன்கெடுப்பனெனின் இம்மூடைகளின் தைரியத்தைக்கெடுப்ப 
ளென்பதன்கண் யாதுகூற2வண்டும். இவைமுதலான ௮ரேகவகைத் அர்ப்பாவனை 
களால் ரங்கள் ௮ப்பதிவிரைகளிடத்தே சானாவகைத் தூரஷணாசோபணஞ்செய் 
இர்கள். தைலசம்பர் தத் தால் வல் இிசங்கெடுகலேபோல இவ்வுலகில் சாஸ் திர த்திற். 
கூறிய சகலதருமங்களிலும் நீவிர்சானாவித குதர்க்கங்களைச்செய்து சானாவகைத் 

தூஷண ஆரசோபணஞ்செய்தீர்கள். ௮த்தருமம், மாலையின் மலர்களை _நூற்ருங்குவ 

தேபோலும் இத்தருமசூத்திரம் ஜகத்ரூப புஷ்பங்களை த்தாணஞ்செய்யும், இம் 

மனுஷசரீ சத்தைப்பெற்றும் நீவிர்பிஹ்மாஇதேவதைகளையும், உங்கள் குருமார் 
களையும் கிர்தையேசெய்தீர்கள், சாய்தர்தையாமுதலிய உறவினர்யாவரையும் நிசா 
தசமேசெய்திர்கள். உலோபவசமுற்றவர்களாய் அந்நியரின் தனாஇகளை யபகரிச் 
இர்கள். காமவயப்பட்டவராய்ப் பிறர்மனைவியசை யபகரித் தீர்கள். அர்ப்புத்தியை 
யுடைய நீவிர் அந்நியருக்குத் துயரியும்பொருட்டு இவ்வகைவிசா£ஞ்செய்திர்:....- 
இப்பகைவனுக்கு ௮ற்பதக்கள்கொடுக்க இதுஎளிதாயவுபாயமாம் ) இதனைமுதலிற் 
செய். அவிட்டுப்பின் மகா.அக்க,ச்சைக்கொடுக்கும். இம்மகாவுபாயத்தைச்செய்வேன் 

அ.தனாலிவளுக்குப்பாமதுக்கமுண்டாம். ௮ல்லது, இவனோடு மு.தலில்யான் நேயஞ் 

செய்து என்மேல் மிகவுமிவன்ஈம்பிக்கையுடையவஞய்விடின் பாமதுக்கத்தைக் 
கொடுப்பேன். என இவைமுதலாக ௮சேகம்வகை உபாயங்களைச்சந்இத்து அக்கி 

“ர்க்க மன த்தால் காயத்தால் பலவகைப்பெருர்துன்புறுத் இனீர்கள், அத 
னால் உங்கட்குத்இக்காரமாம். ஹே ஜனக ராஜாவே? இவைமுதலிய ரானாவகைக் 
கரவசனங்களால் அர்த யம௫ங்கரர் அ௮ப்பாவியரை நிராசசஞ்செய்வர், அதன் 

பின்னர் ௮வர் ௮ப்பாவியரை நானாவகை நரகத்இடுவர். அதன்கண்வாழ்வுற்ற அப் 

பாவியர் ௮ரேகர்துக்கச்தையடைவர். அப்பாவியர்க்குக் கேவலம் ஈரக் இலேயே 

துயருண்டாமன்.றி, மற்றிடங்களிலின்றாம் என் ஓும்பொருளை நீகிச்சயஞ்செய்யற்க) 

மற்றோ, அவர்க்கு ஈசகத்திற்றுபர் உண்டாவதுபோலவே, இச்சரீரஜன்மசாலத் 

இன்சண்ணும், ஸ்தஇசாலத்தின்சண்ணும், மாணகாலத்தின்௧கண் னும் உண்டாம்.
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இப்போது சர்வலோகத்தும் ஜன்மதுக்க சமானத்சன்மை நிரூபிக்கப்படும் 4 

தே. எனகசாஜாவே.! பிரஹ்மலோகத்தின்கண்ணும், .தேவலோகத்தின்௧ண் 

னம், மனுஷூலோகத்தின்௧ண்ணும், பாதாளலோகத்தின்ஈண்ணும், ஜாாயுஐம், 
அ௮ண்டலம், ஸ் 3வேதஜம், உற்பிஜ்ஜம் என்லும்சால்வகைச் சரீ.சங்கள் சமான 

மாகவே உற்பத்தியாகும். இக்காரணத்தால் ௮ச்தேகங்களின் ஜன்மகாலதுக்க 
மும் யாண்டுஞ் சமானமேயாம். இங்குத்தருமுதலியசரீரம் பூமியைப்பிளர் அண் 

டாவதாதலின், ௮வை உற்பிஜ்ஜமாவ? போலத் தேவசைகளின்சரீரங்களுஞ் 
சூக்ஷமபூதங்களைப்பிளர்துவருகலின் ௮வையும் உற்பிஜ்ஜமாம், இப்போது சர்வ 
லோகங்களிலும் ஸ் இதிகால துக்கசமான த்தன்மை நிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே ஜனச 

சாஜாவே ! பிரஹ்மலோசமுதற பாசாளம்வசையுமுள்ள எல்லா உலகங்களிலும் 

உண்டாம்விஷயஜன்னியசுகமியாவும் ௮தசய தோஷமுடையனவாமா தலின், ௮வை 

பாண்டும் ஈரிஷையையுண்டாக்கித் அுக்ககாணமேயாம். அவை பராதினமாமாத 

லின், பபத்தையுண்டாக்கித் துக்ககாரணமேயாம். அவை கரும உபாசனைச் சாத 

னங்களால் ஜனித்தனவாம், யாதுஜனித்ததோ ௮ுசாசமாம் ) கடா திகளைப்போ 

அம் இக்காரணத்தால்௮வை காசசிர்தையையுண்டாக்கும்வாயிலாய்த் ுக்சகாச 

ண ?2மயாம். இங்கனம் பிரஹ்மலோகமுதல் எல்லாலோகத்தும் ஸ்திதிகாலத்தே 

சமானதுக்கமேயுண்டாம். இப்போதெல்லாலோகத்தும் மாணகாலத்துக்கசமானத் 
தன்மைநிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனக.ராஜாவே ! பிரஹ்மலோகமுதல் எல்லாலோ 

கத்துமிருக்கு்தேகதாரிகட்குத் தத் தம்மனைவிமைந்தரா தியரிடத்தே முற்றினும் 

பற்றுதலிருக்கும். முற்றிலும்பற்றுதலுள்ள பதார்த்தங்கள்போங்காலத்தே பரம 

அக்கமுண்டாம். அந்தப்பிரியபதார்த்த்ங்களின் வியோகமிருவிதத்தகாம், ஒன்றோ 

மனைவிமைர்தரசா இயரிருப்பப் போக்தாவின் மாணத்தால் வியோகமாம். மற்றொ 

ன்றோ போக்தாவிருப்ப ௮வர்களின்காசத்தால் வியோகமாம். இதுகூறியதாலி.அ 

அணியப்பெறும் :--இவ்வுலகத்தே தான்மரித்தலினாலுந் தன்மனைவிமைர்தரா இ 

மரித்தலினாலும் இவனுககுண்டாந்துக்கத்திலும் ௮சேகங்கோடிமடங்கு ௮இ௧ 
துக்கம் பிரஹ்மலோகத்துஞ சுவாககத தும் பாதலத்துர் தான்மரித்தலினானலுர் தன் 

மனைவிமைஈதசாதி மரித்தலினானு. மண்டாம். இவ்வுலகில் எங்கனம் இத்தேகதாரி 

கட்குத் தரதை, தாய், மனைவி, மைந்தா, உறவினர், மித்இரர், ௪,த் தருக்கள், உதா 

சனர் உளரோ முக்கனம்பிசஹ்மலோகாதகெளிலும் இவருக்குத்தாய்தர்தையர் 
முதலிய ௮?2ரகஞ்சம்பர் திகளுண்டு, ௮வர்களின்வியோகத்தால் இவர்க்கெல்லா 

லோகததும் அக்கமுண்டாம். இப்போது சரீரதாதாத்மிய சம்பக்தத் திஷ்ஷசர்வ 

அகச்சகாரணத்தன்மையை யுணர் ததுமபொருட்டு முதலில்பிர ஹ்மா AS sain se 

ளின் பெருமைகிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே இனக. ராஜாவே. இவ்கிரண்யகாப்பராய 

பிரஹ்மா ஈம்மனோர்யாவரினும் முதலிலுண்டானவர். மனுஷூலோகமுதல் கிராட்டு 

லோகம்வசையுண்டாம்கிஷயஜன்னியச*கங்கள்யாவற்றினும் ௮.இிகசுகத்தையுடைய 
வர். சான்குவேதங்களின் சம்பிரதாயப்பிசவர்த், சகர. உற்பத்தி ஸ்திதி இலயங்க 

சச்செய்பவர். இயற்கையான பிசஹ்மவித்தையால் துவைதபாவமற்றவர். இப் 
,-ஹமாவாயெ தருவினின்றுர்தான் அரோசகம் பிரஹ்மாண்டங்களாய அசித்
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பழங்கள் உற்பன்னமாம். இவரிடத்திற்றன் ௮வை இலயமாம், இப்பிரஹ்மா 
வின் பிரஜாபஇமுகலிய விபூதகள்,சத்தம்லோகங்களில் வடக்கும். இவர்பிசாண 

ரூப பரியங்கத்தின்மீது தமத பாரியையோடுமிருக்து எப்போதும் பிரஹ்ம 

லோகத்தேவூப்பர். தேவராஜாவாயெ இர்இரர் இக்இிசாணியோடும் சுவர்க்கத் 
தேவப்பர், இவர் அக்ிமுதலிய சர்வதேவதைகட்கும் எஜமான், மூவுலகவஇ 

பதி. செக்குமுதலியஇசைகளின் ௮திபதிகளாய)௮ஷ்டலோகபாலர். பாதாளத்இ 

லிருக்கும் வாசு, தக்கன், பதிமகன்முதலியராகங்கள், இவவுலகலுள்ளமனுஷர் 

ப௬ பக்ஷி கருமிமுதலிய ஜீவர்களாகய இவ்வெல்லாரிடத்தும் சுகப்பிரதிஇயா தல் 

அவிசாரத்தாலாம. விசாரித்துநோக்கனோ சிறிதுமாத்இசையுஞ் சுகமேயின்றாம். 

சர்வஜீவரிடத்தும் பிறப்பி தப்பும்சுக அக்கமும், ௮வற்றின்சா தனமும், பாஞ்சபெள 

இசசரி ரமூம், சமானமேயாமா தலின், சர்வதேகதாரிகளிடத்துஞ் சிறிசமா த் இரை 

யும் விஷமத்கன்மையின்றாம். ஈண்டிதுகருத்தாம் :--பிரஹ்மா, இர்.இரர், இக்பால 

கர், நாகர்முதலிய ஊகாபுருவருஞ் சரீரதாதாத்மியத்தாற் பிறப்பிறப்புமுதலிய 

துக்கத்தையடைவசாயின், ஈம்மனோர்க்கு ௮கனாற்றுக்கமுண்டாமெனவறையவும் 

வேண்டுமோ, ௮ தலினிப்பொருள் துணியப்பெறும் விஞ்ஞானமய ஆன்மாக்கள் 

சரீ.ரமற்றிரசா. சரீ சமுடையன சுகதுக்கமற்றிசா, 

ஆ-சு. அஹூெவவா ஸுறீரவாதவா,58 விரயாசவிரயயொ௱வஹ.திற-ஹி, 

(போ-ள்) சரீரதாரிஜீவர்களெவர்க்குஞ் சுகதுக்கம் நீங்கமாட்டாது இவ் 

வண்ணம் புத்தியோதொதாதமியப்பட்டு, விஞ்ஞானமயப்பெபரையற்ற இவவா 

ன்மா ரானாவகையுயர்ந்ததாழ்ந்த சரீரக்களையடையும். இத்துணையியம்பியதால் 

புச்தியின்தாகாத்மிய ௮த்தியாசபலம் நிரூபிக்கபபட்ட. இபயபோதுமனத்தின் 

தா.தாதமிய ௮ தியாசபலம் நிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே ஜனகராஜாவே ! இவ்வாரந்த 

ஸ்வரூபஆன்மா மனத்தன்சாதாத்மிய ௮த்தியாசத்தால் மனோமயனெனப்பெயரை 

படையும்போ ௫ கானாவகை இச்சையையுடையதாம். இச்சையின் காரணவடிவ௪ப 

அசுபவஸ்,துலவின் ஞானமுடையதாம். நானாவகைசசம்சயமுடையதாம், சிரத்தை, 

௮ரச்தை, தைரியம், ௮தைரியம், இலஜ்ஜை, சந்தை, பயம்என்பனவாதி ௮நேக 

தருமமுடையதாம். கருத்திதுவாம் :-கூறியஇச்சைமுதலியவற்றைச் சுருதி, மனத் 

இன்தருமமாகவே கூறியுள்ள காதலின், இவ்வுலகில் ஸ் இிரியின்கண்ணே சக்தியை 

யுடையகாமியானவன் ௮வளுடையசுகதுக்காதகளைத் தன்பாலனவாயெண் ணுவன் 
அதுபோல, மனத்தோடுதாசாத்மிய ௮த்தியாசத்தையடைர்த இர். த.தன்மா மனத் 

இன் இச்சைமுதலிய தருமங்களைத் தன்பாலெண்ணும். :இவவகைரி தியை மேல் 
பிராணா இகளின் ௮,த்தியாசத்தின்கண்ணும்௮றிக. இப்போது பிராணன௮ தாசா 
தமிய அத்தியாசபலம் நிரூபிக்கப்படும் :--ஜஹே ஜனகசாஜாவே. பிராணலுடன் 
தா.தா.த்மியப்பட்டு இவ்வான்மா பிசாணமயப்பெயரைப் பெறும்போது பிராணன், 

அபானன், சமானன், வியானன், உதானன், ராசன், கூர்மன், இருகலன், 2,௪வ௮,ச் 

தின், தனஞ்சயன் என்னும் பத்துவகையையடையும், அரே காடிகளில் சஞ்சரிக் 
ரூம் அசேசம்பிராணபேதத்தால்.தன்மாவும் ௮நேகபாவச்தையடையும். பிராணசம் 
ய்ர்தத்தால் ஆன்மாமேற்சவாசாஇ வியவசாச சஇற்கும் ஜீவன் வியவசாரச்இற்றாவ் 
சாசணமாம். அன்னாஇகளின் போக்தாவாம், பலச்சாற்சா இக்கும் அசேசகருமக்க



-அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப திட 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: 

    

    

     

ளின்காத்தாவாம். இங்கனம் பிரரணதாதாகத்மிபத்தாற் பிராணமய.தின்னை 

தருமங்கள்யாவற்றையுர் தன்பாலெணன்ணும். இப்போ இர்இரியங்களின் தா தா தமிய 

௮.த்இயொசபலம் நிரூபிக்கப்படும் :-சுசேர்த்துராதி பஞ்சஞானேர்இிரியங்களின் 
தாதாத்மியத் சால் இவ்வான்மா சரோத்இரடியா திசொமங்களைப்பெறுங்கால், சானா 

வகைச்சப்தங்களையும், கோமளகடினா ஸ்பரீசக்களையும், நீலபி.தா இரூபங்களையும், 

இனிப்பு மு.தலிப இசசங்களையும், மண த்ைதயுல்கவரும். இங்கனம் வாக்காஇ லது 
கருமேர்திரியங்களின் ers sifu ௮தஇ ஈ௪,ச் சால், இவவான்மா வாக்மயன்முத 

லியா மங்களைப்பெறும்டோ ௮, கானாவசைச் We தாக்சாணக்கையும், பதார்த்தக் 

இரகண த்தையும், கமனாகமீனங்களையும், மலாஇகளின்பரிக்இபாகத்தையும், ஸ்இரீ 

சம்போகத்தாலுண்டா மாரநந்தத்தையும் அடையும். இங்கனம், சுசோத்திசாதி 

பஞ்சஞானேர் தரியங்களோடும், வாக்கா திபஞ்சச௫மேர்திரியக்களோடுர் தாதாத் 

மியப்பட்ட இவவான்மா ௮வநறின் தருமங்களை த் தன்ன தாய்க்கரு தம். இப்போ, 

ஆகாசா இ பஞ்சபூதங்களின் தா.தா.தமியஅ.த்இயாசபலம் கிரூபிக்கப்படும :--ஹே 

ஜனகராஜாவே! அகாசாதி லந்இன்தாதாத்மிய ௮த்சியாசத்தால் இவ்வான்மா, 

பூதமயப்பெயரையடையுமாயின், ஜராயுஜாஇி நால்வகைச் சரீரத்தை யுண்டுபண் 

    

ணும, சுசோத்சாஇகளின் விஷயஙகளாய சப்தாஇகளை யுண்டபுபண்ணும், இப் 

போது ௮? தஜூன்தாதாத்மிப ௮ச்தியாசபலம் இிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே ஜனக 
சாஜாவே.! அதேஜஸ்வடிவ ௮வித்தையின் தாதாத்மிய அுச்தஇயாசத்தால் இவ் 
வான்மா ௮தேஜோமயன் என்னும்பெயசைப்பெறின் தனதுசொரூபதவ.சணத்தி 

ற்கும் உற்பத் தரூபவிக்ஷேப த் இற்கும் காசண(மாம. அல்லது, HP FRU ot 

காரத்தஇன்தாதாத்மிய2த்யாசத்தால இவ்வான்மா௮ே தஜோமயடினன் லும்பெய 
மைப்பெறின் நித்திரை சொப்சரா இகளின் reer இப்போது காமதாதாத்மிய 

௮.த்தியாசபலம்கிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனகரஜா3வே ! காமத்தோதொதா தமிய 
௮.தஇயாசப்பட்டு இவவான்மா, காமமயனென்லும்பெயரையடையும்கால், புத்ரா 

இப்பிரஜைகளினலுற்பச்திகாசணமாம், பரிணாமகாலத்தே அுக்கத்சையடை விக்கும் 

விஷயஜன்னிய சுககாரணமாம். ஆடுங்குரங்குபோல ஸ்.திரீகளின் அ.தினமாம், 
புண்ணிபபாவங்களின் கர்த்தாவாம், இதுசுடம், இஃதசுபம் என்னும் ஞானத் இற் 

குங் காரணமாம். இப்போது குசோததாதா தமிய ௮த.இயாசபலம் நிருபிக்கப் 

படும் :--ஹே ஜனசராஜாவே ! குரோததாதாத்மிய ௮ இயாசத்தால் இவ்வான்மா 

குசோதமயப் பெயசையடையுங்கால், கானாவகைப் பிரஹ்மஹத்தியாதி பாவ 
கருமங்களையே செய்யும். ௮க்கனிகுண்டத்தின்கண்ணிருபபவன் பசமதக்கமுறு 

வதேபோல, பிரஹ்மஹத்தியாதி பாவகருமங்களால் குசோதமுடையவன் கும்பி 

பாகாஇ ஈரகங்களில் துக்கத்தையடைவன். இக்காமக்கு?சா.த மிரண்டுஞ் ௪ம்சாச 

காரணமாமாதலின், அ௮வற்றைப பரித்தியாகஞ்செய்.து இவ்வான்மா ௮காமமயன் 

அக்குசோ சமயன் என்னும் பெயசையடையும்போ௮, ஜீவன்முக்க ௮வஸ்தையை 

அடையும். இப்போது தரும அதருமரூப அதிர்ஷ்டத்தின் சாசாச்மிய ௮தஇ 
யாசபலம் கிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே ஜனகராஜாவே ! சரும அதருமரூப ௮ இர்ஷ் 

உத் இன்தாதாத்மியசம்பர் தத்.தால் இவ்வான்மா தருமமயன் அதருமமயன் என் 
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அம்பெயசை யடையும்போது ரானாஙகைச சடிதக்ககாசணமாம். சானாவகைக் 
இழ்மேற்சரிசகாரணபாம். இப்போன் அருக்கள ப்ச் சர்வபதார்.த்தங்களின் தாநாத் 
மிய அதிஇயாசபலம் நிரூபிக்கப்படும் தேது. ஜனக. ராஜாவே! பசோக்ஷ£பரோ 
அத்மாய்ச் சசத்திலுள்ள சர்எபுதார்த் ன தாதாதீமியத்தால் இவ்வான்மா 

சர்வமயனென்னும் பெயசையடையுக்கால்,/ சர்வ பசார். த தங்களின் தருமங்களையு 
மடையும். ஒருவனேபாகரூபக்கரிலையால் ஈசகனென்றும், பாடரூபக்கிரிபையால் 

பாடகனென்றும் பெய்பெதுவசேபோல, இவ்வான்மாவுஞ் செய்யுங்கருமதசாசங் 
களின் நாமங்களையேயடையும் உண்ணமையாயோ இ௫சாஅ, ௮சா.2, புண்ணியபாவ 

மென்பனவா தி or pd pm pcg ஆகாசம்போலயாண்டும்பரி பூசணமாம், 

(வது 

  

இத்தகையஆன்மா ௮வித்தையின் சம்பா தத் தால் ஜீவபாவத்தையடைர்,துபுண்ணிய 
தைச் செய்யுங்கால்சாதுசாரி 

௮ம், நானாவகைச்சுகதல 

பன்.னும்பெயரைப்பெறும், இவ்வுலகிற்புகழைப்பெ 

யும். இதுபாவத்தைச்செய்யின் அசாதுகாரியென்     
னும் பெயரைப்பெறும், இவ்வுல்லெிகழையடையும், நானாவகைத்,துக்கங்களை யனுப 

விக்கும். இத துணைக்கிரந்தத்,தால், புண்ணியபாவருபகருமங்களின் பிரதானத்தன் 

மையை அங்கேரித்.து, அவநற்றின்௧ண் சம்சாகாரணத் தன்மை நிருபிக்கப்பட்ட து. 
இப்போது அவித்பாஜன்னியுகாமமே, அ தன்சாரணமென்னுஞ் சித்தார்தபக்ஷம் 

நிரூபிக்கப்படும் -—G ஹேகனகராஜாவே : ் இஜ்ஜன்மமாணாதிரூப சம்சாசவிசாரத்தே 

அிலபுத்திமான்களாயமகாத்மா கள் இங்கனங்கூறுகன்றனர் :-இப்பரமான்மா ர்க் 
குணமும் அ௮சங்கமுஞ்சர்வபேகமற்றஅமாம். இத்தகையிர்க்குணவஸ்து இபற்கை 

யாய் எத்தூல சூக்ஷமபதார்த்தங்களையுமுண்டாக்கா௮ ; மற்றோ, இது ௮நிர்வச 

நீய ௮வித்தையின்சம்பர் தத்தையடைர்து மு.தலில்காமத்தையுண்டாக்கும் ௮தன் 

Ger gare: Raia RS சசையுமுண்டராக்கும். இக்கருத்தேபற்றிச் சுரு கயின்சண் 

காமபூர்வசமாய் எல்லாவுலூ.னுற்பச் யுங் கூறப்பெறறுள௮. 
Bra 4 ஷொசகாய 2 வ௱கொற்ம௦ பஹு ஹா,” 

(பேஈள்.) அம்மாயாகிசிஷ்ட பாமான்மா சருஷ்டியினாஇயில் இங்கனமிச்சி 
த்த, பசமான்மாவாய யானொருவனே அ௮ரேகரூபக்தையடைவேன் என. இவ் 
வண்ணம் அ.அசங்கற்பிச்.து ஸ். தூலசூக்நாுமரூப சம்பூணஜகத்தையும் உண்டாக் 

யது. சன்பனமுதலிய சு௬இகளில் ௮வி.ச்தையால் ஜன்னியகாமத்தின்கண்ணே 

சர்வ ஜசத்தின் சா.சணச்சன்மை கூறப்பெற்றுளது. கேவலஞ் சுருஇப்பிரமாணத் 
தானே காமத்இன்சன் ஹுலசசாரணத்தன்மை அணியப்பெற்றதன்றாம்) மற்றோ, 

உலகரின்வியவசாசத்தாலுக் சாமத்தின்கண்ணே ௮.து௫த்தமாம். ஏனெனின், இவ் 
வுலகல்சே தனப்பிராணிகள் யாவும் முதலில் இவ்வஸ்.து எனக்குக்கடைக்குக, இத 

எனக்குச் இடையாதொழிசவென விச்சிக்கும். ௮சன்பின் ௮வ்வச்காரியத்தே முய 

அம்வா ய் சானாவகைச் சம்சாரத்தையடையும், இப்போது காமசப்தார்த்தம் 

நிரூபிக்கப்படும் :-- ap ஜனகராஜாவே? சாஸ்இர தாற்பரியத்தையுணார்த மதி 
மான்கள், சாமம், இச்சை, இராகம், ஸ்பிருஹை என்லும் இர்சான்குசப்தங்கட்கும் 

வெவ்ளேதுபொருள் அங்கேரித்இிலர் ; மற்றோ, அவற்றிற்கு ஒசேபொருள் ௮௩ 
சரித். அள், ஜ்இரிசங்கச்தைக் காமமெனக்கூறுபவரும், காமசப்தத்தால் ஸ்இரீ 

சக்க கூறுவராதலின் இச்சையேமுக்யெப்பொருளாம். அவ்விச்சை



அத்தீமாயம்.] யஜுர்வேதத்இன் பிருகதார்ண்ய உப திட ௪0௩. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 403 

வடிவகாமமே சம்சாரரூப௮ட்டிவிருக்ஷவிரையாம். விஞ்ஞானமய, மனோமய,பிசான 

மயவென்பனவா தி சப்,சங்களாற்கூறிய கானாவகை ௮வலஸ்தைகளையுடைய இச்சம் 

சாரி, சம்சாரரூபகிருகூஷத்தின்பலரூபமாம். குருசாஸ்தரஉபதேசத்சாலறியத்தக்ச 
சுத்தப்பிசஹ்மம் நித்தியசுத்தமாமாதலின் ௮.து அதன்பலரூபமன்றாம். கர்த்தா 

'போக்தாருபசம்சாரியின்கண்ணே காமமேமுக்கயமாம். இப்பொருளில்௮வர் இந்த 
யுக்தியைக் கூறுகின்றனர் :--இவ்வுலகலித்தேகதாரிகள் முதலிலிப்பிரிய பதார்த் 
தத்தை யானடைவேன், இவ்வப்பிரியபதார்த்தத்தை யான்விடுவேன் என இச் 

இித்துப்பின்௮,சன் ௮டைவிளலும்பரித்தியாகத் திலும் கிச்சயஞ்செய்வர். அதன்பின் 
பிரியமாயதையடையும்பொருட்டும், ௮ப்பிரியமாயதைவிடும்பொருட்டும், சுபகரு 
மத்தின்கண்ணும், ௮சுபகருமத்தின்சண்ணும் முயல்வர். ௮வ்விசண்டையுஞ்செய 

தபின் இக?லாகத்தும், பா3லாகச்தும் சுகதுக்கருப்பலத்தையடைவர் ; ஆதலின் 

காமமே புருஷர்க்குத்துக்ககாரணமாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! சுகத்தினடைவின்பொருட்டும், தக்கநிலிரு த் தியின் , 
பொருட்டும் யாகா திகருமங்களைச்செய்யுஞ் சகாமபுருஷர்கட்குத் அக்கச்இனடைவு 
எ௩ஙகளனுண்டாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! சகாமி சுகத்தையடையும்பொருட்டும், 
அக்கத்தைநிக்கும்பொருட்டும், யாகா திகருமங்களைச்செய்வானாயிலும், அவளுக்கு 
௮வ்விரண்டுங்கிுடைக்கமாட்டா. ஏனெனின், சுவர்க்கா திபலஅுடைவினிச்சையை 
மனதில்வைத்துக்கொண்டு ௮வற்றைச்செய்டமவ னுக்குச் சிறிது சாதனக்குறைவு 

வடிவ வைகுண்யதோஷம் ௮வ௫ியமுண்டாம். ௮த்தோஷத்தோடுகூடிய காமிய 
கருமம் பலத்தின் ௮டைவையுண்டாக்கமாட்டாது ) மாருய்ப் பச்சாத்தாபவாயி 

லாய்த் தக்கத்தையேதருமாதலின், அவனுக்குச் சிறிதுமாத் இரையுஞ் சுசகவடை 

வுண்டாகமாட்டாது. அல்லது, ஒருகால் ௮வன் ௮த்$தாஷமின்றி யாகாஇிசளை 
முடிப்பினும், அவற்றால் சடைக்சவிஷய சுகங்கள்யாவையும் கானாவகைசத் துன் 

பங்களோ௫கெலந்துகிற்கும். இக்சாசணச்தாலும் ௮வளுக்குச் சறிதுமா ச் இரமுஞ் 
சுகவடைவுண்டாகமாட்டாது, ஆதலின் மனத்தின் தருமமாய காமத்தானே இஜ் 
ஜீவன்ஜன்மமசணாஇ சம்சாரத்தையடைவன். இப்போ இப்பொருளையே வெளிப் 
படையாய் கிருபிப்பாம் :--ஹே இனகராஜாவே ! மரணகாலத்தே வருங்கருமங்க 
ளால் ஏவப்பட்ட இஜ்ஜீவன் பிர ஹ் மலோகம், சுவர்க்கலோகம், பூமி, நரகம் என் 

பனவா இயாய் ௮டைய இச்சிக்கும் உலகங்களிலெல்லாம் ஸ் தூலசரீர,த்ைதையடைவன். 

ஆண்டு மாணசாலத்தே பூர்வபுண்ணியகருமத்தாலேவப்பட்ட இஜ்ஜீவன் சுவர்க் 
காதியுத்தமலோகங்களை இச்சக்கன், இத்.தூலசரீர.த்தைவிடுத்.து அவ்வுலகங்களில் 

தேவதாசரீரத்தையடைர்அுநானாவகைப்போகங்களைப்போடுப்பன். ௮வ்வுலசங்களை 

யடைவித்த புண்ணியங்கள் போக த்தால் க்ஷய த்தையடையின், இஜ்ஜீவன் ௮வ்வுல 

கங்களைவிட்டுப் பூர்வகருமானுசாரமாய்ப் பூவுலகில் ஸ். துலசரீ.சத்ை தியடைவன், 

ஈண்டடைர் சஜீவன் இப்பாச தகண்டத்தே பிசாவ ஹ்மணா இ மூவர்ணதேசத்தையடை 
வனாயின், பூர்வ சமஸ்காசவசத்தால் மீண்டுஞ் சுவர்ச்சா தியையடையும்பொருட்டு 
பாசாதிகளைச்செய்வன் ; அதனால் மீண்டுஞ் சுவர்க்சாஇயையடைவன். இங்கனம்



௭0௪ பரி ஆக்மபுராணம்: (௧௦௫ 

சாமச்தோடுகூடிய கருமியானவன் பூவுலகினின்றுர் தேவுலகையும், தேவுலகனின் 
௮ம் மீண்டும் பூவுலகையும் ௮டைவன். இவ்வண்ணங் கடீயர்திரம்போலச் சகாம 

சுருமியானவன் நிரர்தரஞ் சம்சாசத்தன்கண்ணே சுழல்வன். இவனுக்குப் பாவ 
கருமமஇகரிப்பின், பூவுலனின்றும் ஈரக,த்தையடைவன். இவ்வுலகில் தான்யா Be 

விசைகள் நீரின்சம்பர்தத்தையடைர்தே ௮ங்குசாஇவடிவகாரியத்தைச் செய்வத 
லாற்றலுடையனவாம். ௮துபோலப் புண்ணியபாவகருமரூபவிசை இச்சையாயெ 

நீரின்சம்பர்தத்தையுற்றே சரீரரூப ௮ங்குரத்தை யுண்டாக்குமாதலின், பிரஹ்ம 

லோகமுதலிய லோகங்களில் இவன் கானாவகைச்சரீரங்களை ௮க்காமத்தானே 
யடைவன், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! காமானுசாரமாகவே இவன் மரித்ததன்பின் வேறு 

சா. ச த்தையடைவன் என்னும் வார்த்தையை எங்கனமறிதல் கூடும் £ 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே 7 ஈனவின்கண் இவன் ௮,௫௧௪ ஆசையுறும் 
பதார்த்தங்களை கனவைவிடுத்துக் கசசவையடைசர்தகாலதேத,நனவின் வா தனைவயத் 

தால் ௮டைவன். ௮, துபோல, மசணகாலத்சே இவன்இச்சிக்குஞ்சரீரங்களைப் பின் 

னடைவன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! மரணகாலஇச்சைப்படி.யே இவன்சரீர ச்தையடைவ 

ஞயின், பாவிகள்யாவரும் ௮க்கால் சுவர்க்க ௮டைவின் இச்சையை ஏன்செய் இலர் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே.? மாணகாலத்தே இவன் சுவர்க்காதி 

லோக ௮டைவின் இச்சையைச் செய்வதில் சுவதச்இரனாகான் ) மற்றோ, புண்ணிய 

பாவரூபகருமசத்தால் ஏவப்பட்ட இவன்செய்யும் உயர்வு தாழ்வாய சரீச அ௮டைவின் 

இச்சைப்படி பின்னர்ச் சரீரங்களையடைவன். ஆதலின் பூர்வ புண்ணியபாவகரும 
௮னுசாரமாகவே ௮க்கால் இவளுக்கிச்சையுண்டாம். 

சங்கை :--ஹே பசவன் / மாணகாலத்தே இவன் இச்டத்த சரீ ரங்களைேயடை 

வதேபோல, ஜீவித அவஸ்தையில் இச்சித்தபதார்த்தங்களின் பிசாப்தியேன் உண் 
டாவ தல்லை ? 

சமாதானம் :--ஜஹே உனகசாஜாவே? இவ்வர்த்தமான சரீரத்இற்குப்போகத் 

தைக்கொடுக்கும் பிராரப்தகருமத்தின் இருப்பும், வருஞ்சரீரத்தையடைவிக்கும் 
கருமங்களில்பலத்தையுண்டாக்காமையும், வாஞ்சிதசரி.7 ௮டைவின்கண்ணே தடை 
யாம். இவ்வீரண்டும்ஜீவித ௮வஸ்தையின்சண்ணேயிருக்கின்றன. இக்காரணத்தால் 

இங்கு இவனுக்கு இச்சித்தபடி சரீர௮டைவுண்டாவதின்றாம், மசணகாலத்சே 
அவ்விசண்டு தடைகளும் நிவிருத்இயாய்விடுமா சலின், ௮க்காலிச்சித்தசரீ ர த்தைப் 

பின்னர் ௮டைவன். இவ்வுலகல் ஒருகூத்தாடி. பிரஜைகளை ம௫ழ்கிக்கும்பொருட்டு, 
ஈரனாவகைத்தேசங்களை த்தரிப்ப தபால, இவன்கருமபலத்தைப் போடிக்கும்பொ 
ருட்டு கானாவகைச்சரீசங்களாயடைவன். ஆதலின் இச்சம்சாசரூபசக்செத் இற்குக் 
காமமேமூலகாரணமாம். இப்போது இப்பொருளையேவெளிப்படையாய் கிரூபிப் 

பாம் ஹே ஜனகசாஜாவே ! இஜ்ஜீவன்மு தலில் சுபகருமத்இலேலும், ௮சுபகரு 

மத் இலேலும் இச்சைசெய்வன், பின்னவற்றைச்செய்படிச்சமிப்பன், பின்னவற்றில் 
முயல்வன், பின்முற்சுபாசுபகருமப்படி. மீண்டுமவற்றை இச்சிப்பன், இண்கனங்காம



அத்திமாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட ௪0௫ 
தத்தின் காற்பரியவருணனம். to 5 

ரூபமூலகா.சணசத்சால் இச்சம்சாரரூபசக்செம் எப்போதுஞ்சுழலும், கருத்த 

வாம் :--சித்தபூமியில் இருவகைசசமஸ்காரங்களுண்டாம், ஒன்றோகருமஜன்னிப 

சமஸ்காசமாம். மற்றொன்றோ ஞானஜன்னியசமஸ்காசமாம். முதலதோதன துபல 
ஆ.சம்பசித்தியின்பொருட்டு இச்சையையுண்டாக்கும், மற்றதோ இச்சித்தகரும 

தீதே இது என்னாலவ௫யஞ்செய்யச்தக்கதாம்என்னும்ஞான த்தையுண்டுபண்ணும், 

அர்தஞானாலுசாரமாயிவன் அவற்றில் முயல்வன் அவற்றின் சமஸ்சாசத்தால் மீண் 
டும் ௮வற்றைஇச்சிப்பன். பூர்வகர்த்தவ்பஞானசமல்கா சத்தால் ௮வற்றின்கண்ணே 

இதுஎன்னாலவியஞ்செய்யத்தக்கது எனநிசசயிப்பன், பின்னரிவன் மீண்டும் 

அவற்றின்கண்2ண முயல்வன். ஆகையால், இப்பொருள் அணிபப்பெறும் :--இஜ் 

ஜீவனைச்சுபாசுபகருமத்?த ஏவுவது கர்த்தவ்யபதார்த்தத்தின் நிச்சயமாம், அதற் 

குக்காமமேமுக்கியகாரணமாம, அ௮தனால்காமமே இவனதுனனமாணசம்சாசத் 

இன்கண்ணே காரணமாம். ௮க்காமத்தசைச்சாந்இசெய்ய எவ்வுலகத்தும் எப்பதார் 

sapien apr. 

சங்கை :--2ஹ பகவன் 7 கானாவகையாயவிஷயங்களினடைவே ௮க்காமத் 
இன்சாச்்இயுபாயமாம்,. 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே !/ விஷயங்களினடைவால் கா மகிவிருத்தி 

யுண்டாகமாட்டாது. ஏனெனின், காமரூப ௮க்கினியோடுகூடியவனுக்கு ஒருகால் 

சம்பூசணபிருஇவி, சுவர்ணாதிபதார்.த்தங்கள் இடைப்பினும் காமசாஈஇயுண்டா 

காது; மாறாய்ப்பதார் த்தங்களினடைவால் நாட்குராள் அது விருத்தியடைந்து 

கொண்டேபோகும். ஒருசால்கானாவகைவிஷயங்களினடைவால் இவனது காமம் 

நீங்குமாயின், தேவ.சாஜாவாய இர் இரருக்குஈம்மனோர் யாவரையுங்குறித்.து os 

விஃயங்களினடைவுள தாதலின், ௮வர துகாமறீக்கமுண்டாகவேண்டும், ஆனாலவரு 
க்குண்டாவதின்ரும் ; மற்றோபிரஹ்மலோகவிஷயஜன்னிய சுசஇச்சையால் gat 

எப்போதமேதபிக்கன்றார். இர இசபதவியையடையும்பொருட்டு எவனேனுஞ்செ 

ய்யும் ௮சுவமேதாஇியாகத்தே ௮வர்கானாவகைவிக்னெங்களைச்செய்வர். எவனே 

னுந்தைக்இயன் பலாச்காரமாய்ச்சுவர்க்கத்தைப பிடுக்கக்கொள். "ன், ௮வர் ௮,தனை 

யடையும்பொருட்டுப் பிரஹ்மாதி?தவதைகளின் சமீபக்தேசென்று கானாவகைச் 

தினத்தன்மையையடைவர். ஆதலினிஃதறிர்துகொள்ளலாமன்றே :-- சுவர்க்க 

போகங்களால் தேவேர்இரருக்குக காமநிவிருக்இயுண்டாகவில்லையென. மிகுர்த 

ஆயுஷையும் மிகுந்கபோகங்களையுமுடைய இந்திராதி 'தவதைகளின் சாமமும் 

விஷயஅடைவால் நிங்காவிடின், ௮ற்பஆயுஷையும் ௮ற்பபோகத்தையுமுடைய 
கோய்களால் நிறைவுற்றகம்மனோர்களின் காமம்விஷயப்பிசாப் தயால் எங்கனம் நிவி 

ருத்தியாகும், இவ்வுலகப்பிரசித்த ௮க்னி, செய்முதலியஇர் தனங்களினடைவால் 
சார்இதியையடையமாட்டாதெனிலும், மிகவும்ரெய்முசலியவற்றை விடுதலால் ௮வ 
வழலின்சாச்இயாதல் கூடும். ஆனால், பூவுலகம், 2 தவுலகம், பிரஹ்மலோகமென்லும் 

மூவுலகங்களையுர் தூக்கும் காமாக்கனியைச்சார்இசெய்ய யாதொருவிஷயரூப இர் 

தினமூமின்றாம் ; மாராய், விஷயப்பிராப்தியால் காமவிரு த்இியுண்டாகுக்கொண்டே 
89
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போம். இவவுலகல்பலமுடையானொருவன் இருப்புச்சட்டையை யணிர்.துசொண்டு 

சிவிகையின்மீதே,ிச் சத். தருச்களின்பயமற்றவனாய்ச் சஞ்சரிப்ப2 தபோல, இஜ்ஜீவ 
னும் காமரூபகஞ்சுச,த்தை (சட்டையை) யணிந்து சூக்"மசரீரரூப சிவிசையின் 
சண்ணேறி விவேகரூப ௮ாசன் சமதமா இரூபசேனை என்பவற்றின் பயமற்றவனாய் 
எண்பத்.துசான்லெக்கஞ் சரீசங்களிற்றிரிவன். இவ்வுலகில் நூலானது ஆடையின் 
காசணமாவதேபோல, இவ்விச்சைவடிவ நாலே உலகவடிவ.ஆடைக்குமுக்கெயகாரண 
மாம். இதனானே 4: ௯௭88 வா௦௬ஜெ. ரவிஅிகிகாயார லாச ஸாரா? என்னும் சுருதி 

பகவதியானவள் மோவிரு,த்இகள் யாவற்றுள்ளும் காமத்தை முதலில் கூறினள். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஜனனமாணாதிசம்சார.துக்ககாரணங்களுள் ௮வி 

ததை, மனம் என்னுமிரண்டும் பிரதானகாரணங்களென அ௮தரேகழநாற்களில் பெரி 
யோரறைர்துளார், தாங்களோ இக்காடமே பிரதானகரரணமெனக்கூறுகன் நீர்கள் 

இதனகண்ணே யாதுஏதுவாம் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜா3வ ! எக்கருத்தால் காமத்திற்குப் பிரசானத் 
தின்மையாங்கூறினேமோ அதை நீ கேட்பாயாக; இச்சம்சாரத் இற்குள்ள காரண; 
கள்யாவற்றிலனுள்ளும் மனதையங்கேரித்தே ௮வித்தையின்௧ண்2ணே பிரதானத் 

தன்மையாம். காமத்தையங்கேரித்ேேத மனவடி.வகாரண த்தின்கண்ணே பிரதானத் 

தன்மையாம். அதனைப்பற்றியே இம்மனம் எல்லாவுலகையும் வெற்றிகொள்ளும் ; 

இக்காரணத்தானே காமமேசம்சாரதுக்கத்தின் பிரதகானகாரணமாம். இத்துணை 

யால் காமமிருப்பின் சம்சாரதுக்கத்தின் இருப்பாகுய ௮ன்வயம் நிரூபிக்கப்பட் 
ட. இப்போது காமமில்லா திருப்பின் சம்சா.ரதுச்கமிராதென்லும் வியஇிசேகம் 

நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனசராஜாவே !! காமமற்றவனுக்குச் சங்கற்பா இவிருத்தஇ 

யோடுகூடிய மனமும் ஜகத்ஜனனியாகிய அவித்தையும் சிறிதுமாத்தஇிசையும் அச் 

கஞ்செய்யமாட்டா. கருத்இிதுவாம் :--துயிலின்கண்ணே ஜீவனிடத்தே காம 
மின்றாமாதலின், ௮வித்தையிருப்பினும் துயில்பவனுக்குத் தயசஞ்செய்வ இல்லை. 

சமாதியின்கண்ணே முக்தனிடத்தே காமமின்றாமாதலின், மனமிருப்பினும் ௮வ 
ளைத் அயாப்படுத் துவ இல்லை. ஒருகால் காமமின்றிச் சுதந்தசமாயே அ௮வித்தையும் 

மனமும் அக்ககாரணமாகுமாயின், துயிலின்கண் ணும், சமாதியின்கண்ணும் இவ 

னுக்குச் துக்கவடைவுண்டாகவேண்டும். ௮வ்விரண்டிடத்தும் இவனுக்குச் துக்க 

வடைவுண்டாவதின்றாம். ஆதலினிஃதறிர்துகொள்ளலாமன்றோ ? காமமே சம் 
சார.துக்ககாரணமென, அல்லது, காமமற்றவன் பார்க்கும்விஷயங்களும் ௮வலுக் 
குச் சகவடைவையேனும், துக்கவடைவையேலும்செய்யமாட்டா. ௮வன்மனமும் 

இக்காரியம்எனக்கு ௮வசியஞ்செய்யத்தக்கசாமென்லும் எண்ணச்சை யுண்டாக்க 

மாட்டாது, சுவாசப்பிரசுவாசாதி வியாபாரங்களுடைய பஞ்சப்பிராணன்களும், 

தத்தம் வியாபாரத்தோடுகூடியவாக்குமுதலிய பத்இர்திரியங்களும், ஆகாசாதி 

பஞ்ச பூதங்களும், அவற்றின் காரியங்களாய இத்தூலசரீ ங்களும் மற்றைய சர்வ 
பதார்த்தங்களும் இருப்பிலும், இச்சையற்றபுருஷனை ததுயாப்படுத்சமாட்டா, இக் 
காரணத்தால் இச்சையற்றவனுடைய பிராணாதிசங்காதம் இருப்பினும் இல்லாதது 

போலவேயாம். யெளவனரூப ௮க்டனியாற்றபிக்சப்பட்ட சர்.சாஸ்இரிகள், வாக்கு 
மனகாயங்களால் ஹிம்சையைச் செய்யும் சத்.துறுக்கள், சுகத்தையடைகிக்கும்



அச்தீயாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப நிட er(et 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். +07 

தருமம், துக்கச்தையடைவிக்கும் அதருமம்என்பனவா இயாய எல்லாப்பிரிய அப் 

பிரியபதார்.த் தங்களும் இச்சையற்ற புருஷனுக்குச் சிறிதுமாத்திரசையுஞ் ௬௧௮௪ 

க.த்சை யடைவிக்கமாட்டா. காமமிருக்கும் புருஷனிடத்2த மனைவிமைந்தசாதி 
பிரியபதார் தீ தங்கள் சுகத்தையுஞ் சத்துருமுதலிய அப்பிரியபதார்த் தங்கள் அக் 

கத்தையுமுண்டாக்குவனவாதலின், ௮ன்வயவியஇரேகத்தாற்காமமே சம்சாரது 
சககாரணமாம். காமமற்றவன் ஜீவன்முக் லுக்கொப்பாவன். இச்சையினாலிச் Sa 

னிவ்வுலஇற்.றுன்புறுவதேே போல, இனிவரும் உயர்ர்த தாழ்க்தசரீ சங்களிடத்துர் 

அன்பத்தை.படைவன். ஆதலின், எல்லாத்தேகங்களிட த். தங் காமமேதுக்கறுடை 

வைச்செய்யும். இத்துணைக் கரர்தத்தால் காமத்இன்கண் சர்வ துக்கங்களின் காச 
ணத்தன்மை காண்பிக்கப்பட்டது. இப்போது முற்கூறிய அயில்திருஷ்டார்தத் 

தால் மோக்ஷம் நிருபிக்கப்பெறும் :-- பூர்வபுண்ணிய கருமமமையால் சாமமற்ற 

வனாயின் இவன்சிறி தமா த இிரையுஞ் சம்சா£துக்கத்தையடையான்; மற்றோ, இச்சை 
யற்றவன் மோக்ஷத்தையேயடைவன். அுயிலின்கண் சர்வசாமங்களுமறவே நிட் 

.காமத்தன் மையைப் புருஷனடைவதேபோலப் பூர்வபுண்ணியகருமமகமையா லுண் 

டாய திவிரவைராக்கெத்தால் சர்வகாமங்களும் நீங்குமாயின், புருஷன் நிட்காமத் 

தன்மையையடைவன். 

சங்கை :--ஹே பசவன் / ௮றிஞனிடத்ேே சர்வகாமங்களின் ௮பாவரூப 

நிட்காமத்தன்மை எவ்வேதுவாலுண்டாம் ? 

சமாதானம் :--2ஹ ஐனகராஜாவே .! சகாமி ௮ேகம்பிறப்புக்களையடைவுற ! 
றும் தனபுத்திராதிசம்பூணபதார்த்தங்களை ௮டையான்) அறிஞன் அவற்றை 

ஒரேகாலத்தடைவன், இக்காரணத்தால் ௮வ்வாப்தகாம அறிஞன் நிட்காமனாவன். 
கருத்திதுவாம் :-இடையா தவஸ் அுவிலேயே உயிர்கட்டுச்சையுண்டாம், கடைத்ததி 

லிச்சையெவவுயிர்க்குமுண்டாகாது, 

சங்கை :--ஹேபகவன் ! ௮வ்வித்வானுடையதனபுத்திராஇ சர்வபதார்த்தங் 
சளின் ௮டை வுவடிவ ஆபதகாமத்தன்மையின்கண் யாதுஹே.துவாம்? 

சமாதானம் :-- ஹேஜனகரா$ாவே! பொன்வடிவகாரணங் கிடைக்கப்பெறின், 

௮ இற்கற்பிதகுண்டலாதி பூஷணமும் அவசியம்ைத்த?தயாம். அதுபோலத் 
தனாஇயாவற்றிற்கு முபாதானகாசணமாய தாந். தவடிவ ஆன் மாவையடையப்பெற் 

திருத்தலின், ௮றிஞனுக்குத்தனா இபாவுமடையப் பெற்றன 3வயாமாதலின் ௮வ 

வாத்மகாமரூப அறிஞன் ஆப்தகாமத்்தன்மையின்௧ண்2ண துவாவன், இதுகூறி 

யதாலிப்பொருள்சித்தமாம் :--யாவனாதமகாமனோ அவே ப். சசாமனாவனாத 

லின் ஆத்மகாமதை அப்தகாமதையிலேஅவாம். யாவன்.ஆப்தகாமனோ, ௮வனே 
நிட்கா மனாவனா தலின், ஆப்தகாமதை நிட்காமதையிலேஅவாம். யாவன் நிட்சா 

மனோ ௮வனேசர்வகாமங்களுமற்ற அகாமனாவனாதலின்கிட்காமதை சாமனை 
யின்சண்ணே௮வாம். இம்முறையே ஆத்மகாமதையேபரம்பரையாய்ச் சர்வசாமக் 
ளின் அபாவரூப அகாமதையின்கண்ணேகாசணமாம், இப்போ இப்பொருளையே



[0௮] UG ஆத்மபுசாணம், (ஆத்து 

9வளிப்படையாய் நிரூபிப்பாம் :--ஜஹே ஜனகராஜாவே ! இவ்வுலில்காமத்தோடு 
உடிய அஞ்ஞானிகள் ௮டையும்தனாஇபதார்த்தங்கள் ௮ழிவுடையனவாமா தலின், 
அவை அவர்களின் இருஷ்னையின்றீக்கத்தைச்செய்யமாட்டா; மற்றோ, செய்முதலிய 
வற்றால் ௮க்ெிவிருத்தயாவதேபோல அவைகளால் ௮வ்வஞ்ஞானிகளின்காமரூப 
அக்ிகாடோறும் விருக்தியையடைர்துகொண்டேபோம். ஆத்மகாம அறிஞன் 
மனைவியாதி சர்வபதார்த்தங்களையுமடைவது ௮ஞ்ஞானியைப் போல கானாவகை 
முயல்வுகளால்பா௫யமாயன்றும் ) மற்றோ, அவையாவும் எனது வடிவ?ம எனச் 
சர்வான்மபாவப்பிராப் இரூபப் பிரஹ்மவிச்தையால் ௮வ்வாத்மகாமஅ.றிஞன் சர்வ 

ஜகச்தையும்கனது அன்மவடிவென வெண்ணியடைவன், ஆதலின், யான்பிரஹ்ம 

ரூபன்என்னும் ௮2பதஞானமே காமநிவிருத் இவாயிலாயப் பசமாரந்தப்பிராப்.இ 
னேதுவாம். இத்துணையால் காமாபாவத்தின்கண் சுருஇிப்பிரமாணத்தால் பா 

மாரந்தப்பிசாப்தியின்கா. ரண த்தன்மை நிரூபிக்கப்பட்டு. இப்போ.து உலகப்பிர 

சித்ததிருஷ்டாந்தத்தா னும் அப்பொருள் நிரூபிக்கப்படும் ஹே ஜனகசாஜாவே 7 

இவ்வுலகில் தனாஇகளின் இச்சையையுடையவன் ௮வற்றினிச்சையால்பாமதுக்கத்தை 

யடைவன் ; ஏனெனின், ௮வற்றினிச்சையற்றசர்ேதோஷமூடையவன் பாமசுகத்தை 

யடைவனன்றோ. என்னை ? ௮வற்றினிச்சையோடுகூடியதனிகன் ௮வற்றையடை 
யும்பொருட்டு ௮சசர்முதலி யோருக்குச்சேவைசெய்வன், ௮தனால்பரமதுக்கச்தை 

யடைவுற்று ஒசொருகால் அற்பத் தினுமற்பமாய இராஜசசுகத்தையடைவன், சர்வ 

காமமுமற்றவலும் கடைத்ததஇின்கண்மசழ்பவனுமஆயவன் தரித்தானாயிலும் பாம 

சாத்விகசுகத்தைப்பெறுவன், ஆகையால், சர்வகாமங்களின் ௮பாவரூபசர்£தா 

ஷே ஜீவர்களின்சுககாரணமாம். அல்லது, ஆசையோடுகூடியதனிகலுக்குக் கள் 

வன் ௮க்கனி ௮சசன்முதலியோரசால் எப்போ அமபயப்பிராப்தியுண்டாம். மூழ்ச் 

சியையுடையதரித்திரலுக்கு ௮வர்களால்பயமின்றாம். இக்காணத்தாலும் ம௫ழ் 

அடையோன்பாமசுயோம். அல்லத, சர்வகாமங்களின் ௮பாவரூபம௫ழ்ச்சி றிது 

மூயல்வாலும்புருஷனுக்குச்சுகத்தையேயுண்டாக்கும். ஆதலின், மகழ்ச்சியின்கண் 

சுககாரணத்தன்மைநிச்சயமாம், காமம்பெரு மயற்சசெய்துர் அக்கத்தையேயடை 

விக்குமாதலின்,சாமத்இன்சண் சுககாசணத்தன்மை சம்சயமாம். முள்முகலியவற் 

றினின்றும் பா. த,ததைக்காக்கும் தாற்பாதாக்ஷைமார்க்கத் தன்கண் ஈடப்பவர்க்குச் 

சுககாரணமாமாறுபோல் சர்வகாமங்களின் ௮பாவரூபம௫ழ்ச்சியும்பாமாநந்த கார 
ணமாம். மார்க்கத் இற்செல்பவர், யாம் எவ்விட த். அமுள்ளில்லாமற்செய்வோம், மிரு 

அவைச்செய்வோம் பின் ஈமலுகாலில்முள் முதலியவைதைக்காஎனவெண்ணி ௮வ் 
வுபாயத்தில் எவனேனும்முயலின், ௮ம்மூடன் பாமதுக்கத்தையடைவன ) ஏனெ 

னின், சம்பூசணபிரு இவி முள்ளில்லாமலும் மிருதுவாயுமாதல் மிகவுமுடியாததா 

மன்றோ, மஅவ்வாறுகாமவிஷயமாய சர்வபதார். த்தங்களையும் யானடைேவேன் என 
வெண்ணி அ௮வற்றின்பொருட்டுமுயல்பவனாகயெ மூடன் பரமதுக்கத்தையடைவன். 

ஏனெனின், காமத்இற்கு விஷயமாய சர்வபதார்.த்தங்களையுமடைதல் ௮,த்.தியர்தக் 

துர்க்கடமாமா தலின் சகாமனுக்குத் அக்கமமேயுண்டாம். சர்வகாமங்களையும் விடுத 

லால் நிட்காமனுக்குண்டாஞ் சுகம் சக்கரவர் த் திய7சனுக்குமின்றும், தேவராஜா 

வாயெ இர்.தனுக்கு மின்றாம், பிரஹ்மாவிற்ருமின்றாம், ஏனெனின், ௮வைகளெல்



சுத்தினயம்.] பஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ய உப திட ort. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 40 

லாம்கருமஉபாசனாதி சா தனங்களா லுண்டாவனவாம், அதனான், ௮வை௮ ழிவுபை 
பனவாம். 

He  யலெஹ௬84௮தொலொக$ கூஷ்யதெ வா வகவா | 
8௩ தரவாணத அதொலொசு8 க்ஷ£யதெ ॥ 

(பொோ-ள்.) இவ்வுலகில் வீடுமுதலியவை சரீரவியாபாசரூப கருமத்தால் செ 
யப்பட்டனவா தலின், ௮வைஒருகாலத்?த கூயத்தையடையும். அதுபோல, பிரவ 

மலோகா இிசளெல்லாம் ஜீவர்களின் புண்ணிய உபாசனைரூப கருமத்தால் செய்யட 
பெற்றனவாமாதலின் ௮வையும் ஒருகாலத்தே க்யத்தையடையும், என்னுஞ்சுரு 

இப்பிசமாணத்தால் உற்பத்தியையுடைய பதார்.த்தங்களெல்லாம் காசமுடையன 
வாம். கடாஇிகள்போலும், என்னுமனுமானத்தால் பிரஹ்மலோகா இயின்கண் அரி 

தீதி த் தன்மையேசித் திக்கும். ௮ழிவையுடையது வியோககாலத்ேத அவசிய 

அக்க த்தையடைவிக்குமா தலின், சக்கரவா த்இ முதல் ரெஹ்மாவசையுமுள்ளவிஷய 
சுகங்கள் பரிணாமகாலத்?,த அக்கஜஹே துவா சலின் அுகச்கருபமேயாம். 

ட சவா ஈவ௦௨ ஹாவ.4ஹள8வத விடுத அளபிலளதவா$ | 

ப ரசறணொ,சவ வ யத GTR வ-3௦வா$ கா2விவஜ..,சாசு 2? இது 

மூல சுலோசமாம். 

இச்சை யாவையும் விடூத்தலி னிவற்கேழு சுகந்தான் 
மேச்சு சாருவபவும னும்மேவி லன்விணிலே 
வச்சிராயுத னடைந்திலன் வாணியை நாவில் 
வைச்ச நாயக னடைந்திலன் வடி.ப்பவ ரெவரே. 

(போ-ள்.) சர்வஆசைகளின் விருத்தியால் நிட்காமலுக்குண்டாஞ் சுசம்௪க் 

இரவர்த்தியாசலுக்கும், இர் இரர்க்கும், பிரஹ்மாவிற்குங் கிடைக்கமாட்டா.து. 0 an 

ஜனகராஜாவே. விஷயஜன்னியசுகத்இன்காமமே உபிர்கட்கான்மசாகூத்காரத் 
இன்சண்ணே தடையாம். ௮க்காமம நீங்கப்பெற்ற நிட்காமனுக்கு 4 குருவுபதேசித் 

தமசாவாக்கயெத்தால் யான்பிஹ்மருபனாயிருக்க்றேன் என ஆன்மசாக்ஷாத்காரப் 

பசொப்தியுண்டாம். அதனால், ௮வனுக்குப்புண்ணியபாவா இசஞ்சிதகருமங்கள் ௮ழி 

யும். ௮வையே வாதனையையுண்டாக்கும்வாயிலாய் லோகார் தார௮டைவின் காண 
மாம். ஆதலின், ௮வைகாசமாகுமாயின், ௮றிஞனுக்கு எவவுலகவாதனையுமுண்டா 

காது, இக்காரணத்தான் ௮வ்வறிஞனது இலிங்கசரீரம் லோகார்தர த்தை யடை 

யா) மற்றோ, வீட்டின்சண்ணே இருக்குக்திபம் அவ்விடத்தே இலயமாவதுபோல 
பிசாசப்தகருமம் முடிந்தவுடன் ௮வ்வறிஞன.து மன இர்திரியசசதெப்பிராணன் 

சேகச் துள்ளே ௮இஷ்டான ஆன்மாவின்கண்ணே இலயத்தையடையும், 

ஆ-சு... (அதவாவரணா a eel 

(போ-ள்.) மரணச்இன்பின் அ௮ஞ்ஞானிசளின் பிராணன் வாதனையின் அறு 

சாரம் லோகாந்தாத்இற் கமனஞ்செய்யுமாறுபோல், வாதளையற்ற ௮றிரன ௮ பிசா 

கன் எவ்வுலச ச் துஞ்செல்லாஅ ; மற்றோ, ௪ரீசத்.அள்ளே இ௫ய சைய்யும்,



௭௧0 : பர். ஆத்மபுராணம். (ஆவது 

சங்கை :--ழஹே பகவன் ! மரணகாலச்தே அவ்வறிஞன.து பிராணா.திகள் இல 
யமடையிலும், ௮வன.த சைதன்யபாசம் யாண்டுசெல்லும், 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே? அ௮வ்வறிஞன் .நன்மசாகஷாத்காரத்தன் 
முன்னரும் பிரஹ்மரூபமேயாம். ஆனால், முன்னர் ௮ஞ்ஞான த்தால்மறைபஃ்ட பிர 

ஹ்மரூபனாயிருர்தனன் ; பின்னர் ௮ஞ்ஞானமறைப்பற்ற சு த்தப்பிரஹ்மரூபனாவன்) 
௮௮௫ யாண்டும் நிறைந்தசாமாதலின் அதற்கு யாண்டும் கமனாகமனஞ்சம்பவியா து. 
இப்போதுப்பொருளையே திருஷ்டாந்தத்தால் வெளிப்படையாக்குவாம் :-- ஹ 

ஜனகசாஜாவே ! கடத்தின்கண்ணிருக்கும் ஆகாசம் கடராசத்தின்முன்னரும் மகா 
சாசரூபமேயாம், அனால், கடரூபஉபா தியின்சம்பர்தத்தால் ௮வ்வாகாசம்கடாகாசப் 

பெயசையடையும், ௮வ்வுபாதிராசமானபின் ௮துவே கடாகாசப்பெயரசை யொழி 

தீது மகாகாசரூபமேயாம்) ௮துபோல, ௮றிஞனுடைய ஆன்மா, சரீராதியுபாதி 

களிருப்பினும் பிரஹ்மருபமேயாம் ; ௮வை நீங்கெபின்னும் ௮து பிரஹ்மரூபமே 

யாம், ௮ஞ்ஞானவிஷயமாயச த்த.ஐகாசம் கர் சருவாகாவிருக்உற்பத் தியின்க்த் 

திசமாவதேபோல, ௮ஞ்ஞானவிஷயமாய ஆன்மாவும் காமவிரையோடுகூடிய இச் 
சம்சாசவிரு௯% உற்பத்தியின் கேத்சரமாம். ஆகாசரூப ௮திஷ்டானஉண்மை 

யுணர்வால் கற்பிதகந்தருவ சகரம்நிவிரு த தியாய் விரிவதேபோல, ௮திஷ்டான சுத் 
தான்மசாகதாத்காரத்தால் இச்சம்சாரவிருக்ம்ராசமாம். கருத்திதுவாம் :-ஆன்ம 

அஞ்ஞானத்தாற் காமமுண்டாம், காமத்தினின்று முலகெல்லா முண்டாமாதலின் 
அஞ்ஞான விசிஷட ஆன்மா இச்சம்சார விருகேஷோற்பத்திக்ஷேத்திரமாம், காமம் 
இதன்விரையாம். ஆன்மசாகூத்கா அக்கினியால் ௮ஞ்ஞானமழியின், ௮ஞ்ஞான 
விசிஷ்ட .ஒன்மவடிவக்ஷேத்இரமும்சாசமுறும். ஆன்மாநித்தியமாதலின் ௮தன் 
நாசம்சம்பவியா தாயினும், சுத் த,.அன்மாவின்கண்ணோ சம்சாரவிருகஷக்ஷேத்இர 

ரூபத்தன்மையின்றாம் ; மற்றோ, விசஷ்டத்தின்கண்ணே ௮ஃதாம். அஞ்ஞான 

மாயெவிசேஷணம் நாசமுறவே, அன்மாவின்கண் சம்சாரரூபவிருக்ஷத்தின்க்ஷக் 

இரத்தன்மையிரா. த) ௮ஃதிலசாகவேகாமவிசையுங்கழியும்) ௮.துகழியவே சம் 

சாரவிருக$முஞ்சாயும். இவ்வண்ணம் ஆன்மசாக்நா த்காரத்தால் ராசத்தையுற்ற 
அவ்கிருக்ஷம் மீண்டுமுண்டாகாது, இப்போ துப்பொருளையே வெளிப்படையாய் 
நிரூபிப்பாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே! புத்திரேஷணை, வித்ேதேதேவணை, லோகேஷணை 
யென்னுமுன்றும் நீங்யெவன் இத்தேகத்ே த ௮ தவிதியப் பிரஹ்மத்தையடைர்து 
மோக்ஷத்தைப்பெறுவன். கேகாதிகளில் யானென்லும் ௮பிமான ௮ தயாச்மும், 
மனைவிமைந்தசா தியரிடத்தே எனதென்னும்௮ுபிமான ௮த்தியாசமுமேசர்வகாமங் 
கட்குங்காரணமாம். அவ்விரண்டையும் மாண த்இன்பின்யாவரும் விடுவனிஸஞும், 
ஜீவிதகாலத்ேேதவிட்டவன் இத்தேகத்திருப்பினும் முக்கனேயெனவுணர்க, ஏனெ 
னின், சாமம் இருதயத்தின்கண்ணிருத்தலை மதிமான்கள் சம்சாரரூபபர் தமென்பர், 
அஃதற்றிருத்தலை மோக்மென்பர், அதன்காசம்பிர ஹ்மஞான த சானன்றியுண் 

டாகாது) மற்றோ, பிச ஹ்மஞானத் தானே௮வித் தியாநிவிருத் இவாயிலாய்க் காமத் 
இன்ராசமுண்டாம். அர்தப் பிர ஹ்மஞான த்தைச் சவிக்குக்காலத்தே யடைவனா 
யின், இச்சரிசமிருப்பினும் அவன் ஜீவன்முக்இயையடைவன், ஆதலின் ஆன்ம 
சாளதாச்சாமமையால் இவ்வறிஞன்.சரீசாஇ யுபா.இகளிருப்பினும் ஜீவன்முக்இ



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்இன் பிருகதாரண்ய உபநிட ஏக்க 
தீ.தீதின் சாற்பரியவருணனம். F)) 

யையடைவனாயின், ௮அவையொழிக்தபின்னவன்விதேசமுக்தகியை யடைவனென்ப 
இல் யாதுகூறவேண்டியுள.து, 

சங்கை :--ஹே பகவன் .' ஜீவன்முக்இியைக்குறித்து விதேகமுக்இயின்சண் 
எத்துணைவிசேஷத்தன்மையுள௮ ? 

சமாதானம் :--ஜஹேே ஜனகராஜாவே/! அன்மாவைப்பற்றியமாயைவடிவ ௮வி 
ததக்கருவகைச்சக்தகளுள. ஒன்று ஆவரணசக்கியாம். மற்றொன்றுவிக்ஷப 

#6 Gur, அ௮வ்விக்ஷேபசக்இயுமிருவகையாம் ) ஒன் ோசரீரத்.தள்ளும் சரி.சசம் 

பர் இதனபுத் திரா இகளிடத்தும் இசாகத்தையுண்டாக்குவகாம் ; மற்றொன்றோ பிர 
பஞ்சத்தைத் தோற்றிவைப்பதாம். இவையாவற்றிற்கும் பர் தமெனப்பெயசாம். 

ஆண்டு ஆன்மசாகநாத்காரத்தால் இவ்வறிஞனுக்கு ஆவரணசக்கியும், இராககாரண 

விக்ஷேபசக்இயும் ஆயெபர் தம் நழுவுமாயின், இவன்ஜீவன்முக்த அவஸ்தையை 
யடைவன். பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றிவைக்கும் விக்ஷபசக் இரில்னெ இவன்விதத& 
மூக்தியையடைவன், என்னும் இத்துணையே இரண்டிற்குமுள்ளவிசேஷமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஆன்மசாக்நாத்காரம் அவ்விரண்டையும் சாசஞ் 
செய்யும்போது, பிரபஞ்சத்தைத்தோற்றிவைக்கும் விக்ஷேபசக்தியை ஏன்நாசஞ் 

செய்வ தில்லை ? 

சமா தானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே 7 ௮.றிஞன்சரீத்தையாரம்பித்த பிராசப் 
தீம் அவனுக்குச்சுக துக்கங்களைக்கொடுக்கும்பொருட்டு) அவவிக்தேப அம்சத்தை 

நிவிருத்தியாகவிடா.து, போகத்தாலப்பிராரப்தம்கூபமாயின், ௮வன் சரீரமும் ௮வ் 
விக்ஷேபாம்சமும் அழியும். ௮தன்பின்னவன் வி2தகமுக்தியையடைவன். 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் !/ ஜீவித ௮வஸ்தையின்கண் ௮வ்விக்ஷேபத்தால் பிர 

பஞ்சத்தைக் காணுமவன் ௮ஞ்ஞானியைப்போல பர்.தத்தை ஏன் ௮டைவ இல்லை ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! ௮ஞ்ஞானி தனதான்மாவின் தாதான் 

மியசம்பந்தத்தால் ஸ். தாலசூக்ஷ*மகாசண சரீராஇிகளைக்காண்பன், ஆன்மாவை 
யசங்கமெனவறியானாதலின், சம்சாரத்தின்கட் கட்டுப்படுவன், இவ்வறிஞன் சன 

தான்மாவையசங்கமெனவறிர்து சரீராதிகளைக்காண்பனாதலின் சம்சாசத்தின்சட் 

கட்டுப்படானாுதலினானே இவன் ஜீவன்முக் தனாவன். 

சங்கை :--ஹே பகவன்! இராகாதியறறஜீவன்முக்கனுக்கு அ௮ருர்தலாஇ 
இலெளகிகவியவகாசம் எங்கனமுண்டாம் ? 

சமாதானம் -—G am RarsrrR ரவே! பிராரப்சகருமவச௪த்தால் உன்மத்தலுல் 

கும், பாலகனுக்கும் ௮ருந்தலாஇகளாவதேபோல் ௮றிஞனவுக்குண்டாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் / அருர்தலா Batre செய்துகொள்ளு மவ்வ.றிஞன் 

அவற்றில் இசாகமுடையவனேனாகான்; 

சமரதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! பதார்த்தல்களின் விசரூபஞானமே 
இசாசச்வேவகாசணமாம், அஃ தவ்வறிஞனுக்குண் டாகாஅ) மற்றோ, ஒனபதமாச



௪௪௨ UD ஆத்மபுராணம், (கரத 

த். இன்முன் தாயின்கர்பத் இலிருக்கும் பாலகன் தாய்புசித்தசானுவகை இசசங்களைப் 
புசிக்லும்விசேஷமாய் ௮அவற்றையறியான். இவ்வாறு.தார். ஸ்வரூப ஆன்மாவைச் 
சர் இக்குமறிஞன் ௮ருர்தலா திகளைச்செய்யி லும்விசேவமாய் ௮தனையறியானாதலின் 
அவவறிஞனுக்கெப்பொருளின்கண்ணும் இராககத்வேஷமுண்டாகாது, ௮சோகவ 

னிகாகியாயத்தால் உன்மத்தனதுசித்தம் ஒருவிவயத்தே யவ௫ியம்பற்றியிருத்த 
லேபோல, ௮வ்வறிஞன தத்தமும் ஆன்மவிசாரத்தேபற்றியிருக்கும், சதையைக் 
சளவுசெய்துபோன இராவணன் யாதாவதொருவனத்தே ௮வ்வம்மையைவைக்க 

வேண்டியவன்றான். ஆனால், தைவயோகத்தால்அசோகவனத்தின்சண்ணேவைத்த 

னன். என்னுமிதுஅசோகவனிகாகியாயமாம். இவ்வாறுஇச்சித்தமும்ஏசகாவதொரு 
விஷயத் இன்சண்ணே அவசியம் பற்றுமா தலின், ௮.றிஞன் ஆன்மவிசா.ரத்தின்கண் 

ணே அதனைப்பற்றுமாறு செய்விப்பன் 

சங்கை :--ஹே பகவன் /? அரஈர்தஸ்வரூப ஆன்மாவை எப்போதும் சிர்இத் 
அுக்கொண்டிருக்கும் அறிஞன் ஒருகால்பாகயெபதார்த்தத்தை விசேஷமாயறியா 
ஞயின், ௮வளுக்குச் சாஸ் இரவிசாராதி சுபகருமத்தில் முயல்வுண்டாவதேபோல 
பரத்துரோகாதி கிஷித்தகருமத்தில் எனுண்டாகவில்லை ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகராஜாவே !' இவ்வுலகல் யாவன்கெடுங்காலம் சாஸ் இ 

சாப்யாசஞ்செப்துளானோ, ௮ங்கனமே சுபகருமஞ்செய்துளானோ, ௮வன்ஒருகால் 

கோய்முதலிய நிமித்தத்தால் உன்மத்ததசையை யடையிலும் பூர்வசுபகரும, ௮ப் 

யாசவசத்தால் சாஸ்தரநிஷித்தகருமத்தைச்செய்யான்; மற்றோ, ௮க்கா லும் ௮வன் 

யதார்த்தமாயேலும் ௮யதார்த்தமாயேலும் சுபகருமத்தையே செய்வன். பூர்வமப் 

யசத்தசாஸ் தரத்தையே அடிக்கடியுச்சரிப்பன், அதுபோல, இவவறிஞன் ஆன்ம 

சாக்ஷாத்காரத்தின்முன் முழுக தசையில், நெடுநாள்சமதமாதி சா தனங்களையும், 
நி சசீதாவேசார்த சாஸ்திரவிசா..ர த்தையும் செய்துளான். ௮ச்சமஸ்காரவசத்தால் 

௮வவறிஞனுக்கு ஜீவன்முக் ௪ ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே பாச்துரோகாதி நிஷித்த 

கருமத்தின் முயல்வுண்டாகாஅ ; மற்றோ, பூர்வசமஸ்காரவசத்தால் ௮வ்வறிஞன் 
சுபகருமங்களிலும் வேதார்தசால்இரவிசாசத்இன்கண் ணேயும் முயல்வன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் /? ௮த்விதீய ஆன்மசாக்ஷா£த்காரத்தால் இவவித்வா 

னுடையபேததிருவ்டி. நீங்கிடுமாதலின், இவன்உபதேிக்க௮ இகாரியெனவும் 

அன திகாரியெனவும் பேதஇருஷ்டியை ௮ங்கேரித்து எங்கனமனலுக்கரகம் புரிவன் ? 

சமாதானம் :--ஹதே இனகராஜாவே ! சர்வசாஸ்சரங்களையுமறிர்ச மாயா 

வியானவன் தன்மாயாம௫மையால் கானாவகைரூபங்களை ச் தரித். துத் தனத ஏக௮த் 

விதயஸ்வரூபத்தை மறக் தவிடுவன் ;) தனது வடிவங்களைத் தன்னினும் பின்னமா 

யெண்ணி, அ௮வற்றிற்குச் சாஸ்தஇிசோபதேசஞ்செய்வன். ,ஒண்டுண்மையாய்ப் பேத 
மற்றிருப்பிலும், அவன்பேதமுடையவளைப்போலத்தோற்றுவன். அதுபோல, ௮ 

கிதிய ஆன்மசாக்ஷாத்காரத்தால் சர்வபேச தரிசனமற்றவனாயிலும், இவ்வறிஞன் 
பிசாரப்தகரும வயத்தால் பேசத்தைக் காண்பவனாய்ச் சிஷ்பர்ச்குபேே சசிப்பன், 

_ சங்கை ஹே பச்வன் ! அி.தியாுஅழயம வ.கி! பொ.ள். அலவ தரூப 
பேதசரிசன த்தால் ஜீவர்ச்ட்குப் பபவடைவுண்டாம். என்னு மிச்சுருதியின்௪ன்



சுத்தியாமக்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகத்ரர்ள்ய உபதிட ௭௧௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 413 

பேததரிசிக்குப் பயப்பிசாப்தி கூறப்பெற்றுளது ; ஆதலின் குருசிஷ்யா திபேதங் 

களைக் காணும் ௮றிஞளுக்கும் பயப்பிராப்தி யுண்டாமன்றோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகராஜாவே ! ஸ்தூலசரீர அபிமானத்தைப் பரித்தி 
யாகஞ்செய்்து, கனவையுற்றவன் ஆண்டு நானாவகைஜடசேதனபதார்த்தங்களைக் 
காண்பன். ஒருகால் ௮க்கனாக்காண்போன் ஆண்டு இவ்வியாவும் கனாவடி.வா.தலின் 

மித்தையேயாம் எனநிச்சயிப்பின், பின்னவன் ௮வற்றிற் கட்டுப்படான். சாஸ்சச 
௮ப்யாசஜன்னிய சம்ஸ்காசவ௪ததால அக்கனாக்காண்போன் wos Os Bur 

பதார்த்தங்கட்குபதேசிப்பகா இியின்கண்ணும் முயலுவன். ௮ங்கனமே இவவறி 

ஞனலும் ௮ஞ்ஞானசூதலஸ்தூலசூக்ஷ மசரீரா இரூப சர்வப்பிரபஞ்சத்தையும் பொய் 

மெனவுணர்ந்து ௮தன்கண்கட்பெபடான் ; ௮இிகாரிகட்குபதேசா இிகளுஞ் செய் 

வன். கருத்திதுவாம் :--அத்விதிய ஆன்மசாக்ஷாத்காரத்தால் சர்வஜகத்தையும் 

மித்தையெனவுணர்ச்த வறிஞனை, ஜீவனமாத்இரவுபயோகியாய பேததரிசனம் பர் 

தப்படுத்தாது ; சத்தியரபமாய பேததரிசனமே பர்தஹேதுவாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஜீவன்முக்த ௮வஸ்தையின்முன்னுள்ள பர். ௮ வஸ் 
தையில் இவ்வறிஞன் சரீரசசதெனாய்த் தோறறுவதேபோல, ஜீவன்முக்க ௮வஸ் 

தையிலும் இவ்வறிஞன் ௮ங்கனந் தோற்றுவனாதலின், பஈத௮வஸ்தையினும் 

ஜீவன்முக்த ௮வஸ்தையின்கண் யாதுபேதம் ? 

சமாதானம் :--2ஹ ஜனகராஜாவே ! இவவுலஇல் சர்பபம் தனத கஞ்சுகச் 

தைப்பரித்தியாகஞ் செய்யாதவரை ௮தனதுபத்திரவா இகளால் அுக்கத்தையடை, 

யம, ௮தைப்பரித்தியாகஞ் செய்துவிடின் ௮தனபத்திரவா இகளால் அக்கத்தை 

யடையாது, தனதுபுற்றின்வாயின்மேலுள்ளகஞ்சுகத்தைக் Best Besa சாணி 

னும் ௮ ௮தன்கண்ணாசக்தியுறுஅ ; ௮,சன் தருமத்தையுர் தன்பாலெண்ணாசது. 

அவ்வாறே இவ்வறிஞன் தேகாபிமானத்தைப பரித்திய -கஞ்செய்யா கவசையுமே 

அவ்வுடலுபத்இரவங்களால் துக்கக்தையடைவன், உடற்பிறப்பா தியைத் தன்பா 

லெண்ணுவன். ஆன்மசாகதாதகாசத்தால் ௮வ்வறிஞன் தேகா திகளிலுர் தன்னைப் 

பின்ன௫ாய.்றிவனாயின், தேகா தஇிகளின்றாகச்சே தனா இகளால்துக்கத்தையடையான், 

இனர்தோறுர் தனது தேகாஇகளைக்காணினும், ௮வன் ௮வற்றின்கண்ணே பற்று 

தலையடையான், அவற்றின் பிறட்புமுதலியவற்றையும் தன்வடிவத்ேே யுடன் 

படான். கருத்திதுவாம் :--விசாரமற்ற தாமதசர்ப்பா இகளுமங் கஞ்சுக த்தைவிட்ட 

பின், கஞ்சுக உபத்இரவங்களைத் சமது வடிவத் ன்சண்ணே அங்கேரியாவாயின், 

விசாராசொதனங்களோடுகூடிய சாத்விக அறிஞன் சரீராதஇகளின் ௮பிமானத்இ 

யாகத்தின்பின் ௮வற்றின் பிறப்புமுதலியவற்றை,௪ தன்வடிவத் இல் ௮ங்கேரியா 

னென்பதபற்றி யாது கூற?வண்டியுள௮. 

சங்கை:--ஹே பகவன்! கஞ்சுகதீை தவிட்டபின் பாம்பிற்ககனோடு யா தாரு 

சம்பந் தமுமின்றாமா தலின், ௮அகஞ்சுக உபத்திசவா இகளால் அக்க, /தையடையர 

தென்பது சம்பவிக்குமாயினும், ஜீவன்முக்ச அவஸ்கசையின்சண் Ser guage 
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ள்க்௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [(ஆற்வத் 

சரீராஇகளோடு சம்பர்தங்காணப்படுதலின், ௮வற்றின் உபத்திவங்களால் ௮வ 
னுக்கவ௫யர் துக்கறுடைவுண்டாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! சாமான்னிய சரீரசம்பந்தர் துக்கஹே.து 
வன்ளும் ; மறறோ, யான்சரீசரூபன், இஃதெனது சரீரம், என்னும யான் என தபி 

மானரூப சம்பந்தத்தால் சரீரவிசிஷ்டனுக்கே சரீரபூஜனதாடனாதிகளால் சுகதுக் 

கங்களின் ௮டைவுண்டாம்; சரீர௮கமம அ௮பிமானமற்றவனுக்கோ அவற்றால் 

அவையுண்டாகா,. பூத.ஆமீவசத்தோடுகூடிய தேகம பூதபூவன தாடனங்களால் ௬௧ 

துக்கக்களையடையும. ௮ச்சரீரத்திருக்கும் பூதத்திறகு மனுஷசரிர த்தே யானென 

தென்னுமபிமானமின்றாமாதலின், ௮௮, சரீரபூஜனதாடனாதஇிகளால் சுகதுக்கத் 
தையடையாத. ௮துபோலப புண்ணியபாவரூபப பிராரபதகருமவயத்தால் ௮றி 

ஞன் சரீரம் பூஜனாஇகளால் சுகத்தையடையும், தாடனாஇகளால் ௮க்கத்தையடை 
யும், சரீர௮கமம அ௮பிமானமற்றவனும, புண்ணியபாவமறறவனும gue Se: 

னுடைய வாஸ்தவவடிவம் சுகதுக்ககதையடையாது. இததுணையால் sora 

யவஸ்தையின்கண்ணிருக்கும் ௮றிஞனிடத்தே சுகதுச்க ௮னுபவாபாவம் காண் 
பிக்கப்பட்டது. இப்போது சமா இயினின் றுங்கெம்பியகாலகதே அ௮.றிஞனுக்குண் 

டாஞ் சுகதுக்கானுபவத்தின்கண் ௮ஞஞானியினும விலக்ஷண த்தன்மை நிரூபிக் 
கப்படும :--ஹே ஜனகசாஜாவே ! பாலகனுககுப பிரிபவல் துவினடைவாற்சுகத்தி 
னனுபவமும், ௮ப்பிரியவஸ் துவினடைவாலலவுக்க தகன லுபவமுமுண்டாம், னால், 

soa gure இசாகத்துவேஷததை யுண்டாக்கா, அதுபோலச் சமாதியி 

னின்றுங் செம்பியகாலத்£த இவ்விஞனுக்குப பிரியவஸ் துவினடைவால் சுகானு 

பவமும், ௮ப்பிரியவஸ் துவினடைவால் அக்கானுபவமுமுண்டாம் ; ஆனால், ௮வை 

அவன்பால் ௮ஞ்ஞானியின்பாற்போல இசாகத் துவேஷத்தை யுண்டாக்காவாத 

லிஷ் அஞ்ஞானியின் சுகதுக்சகானுபவக்கினும் ௮றிஞன் சுகதுக்கானுபவத்ேே 

மகாவிஷமத்தன்மையுளஅ. இபோது ௮வ்வறிஞனிடச்தோ பாவிசசையதீனசுக 
துக்கவடைவை நிரூபிப்பாம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே! விருத்தாவஸ்தையோடு 
கூடி கோய்முதலியவறருல ஆறறலறறவனாசியமழவன் தன்னிச்சையால் சுகதுக்கங் 

களையடையான் ; மற3ரு, ௮வன் தனஅமனைவிமைந் தராதியரின் இசசையின தன 

மாகவே சுகதுக்கத்தையடைவன். ஆண்டு அவர்கள் ௮க்கிெழவனுக்குபபிரிய பதார் 
த்தங்களைக் கொடுபபராயின், ௮வன் இன்புறுவன் ) ௮பபிரியபதார் ததஙகளைக் 

கொடுப்பராயின் துன்பு. றுவன், அதுபோன்றே ௮றிஞனும், தன்னிச்சையால் சுக 

துக்கத்தை யடையான் ;) மற்றோ, அரநியர்களின் இச்சையின தீனமாய்ச் சுகறுக் 

க.த்தையடைவன். ,ஆண்டு௮ன்பர் ௮வனைப பூஜிக்கனோ சுகத்தையடைவன். துஷ் 

டர் தாடனஞ்செய்யி2னா அக்க த்தையடைவன். இப்போது ௮னான்மபதார்த்தங்க 

சின் பிசாப்தியினாலும், வியோகத்தினானும ௮.றிஞனுக்கு மடழ்ச்சொட்டமுண் 
டாகாதென்பது நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! மிகுந்த தனத்தோடும், 
அன்ன த்தோடுங்கூடிய தனிகன் தனதுக்ஷேத்திரத்திற்கு யாசாவதொரு நிமித் 
தத்தாற் செல்லின், ஆண்டு ௮ன்னாஇகளின் ௮பபிசாப்தியைக்கண்டு சோகத்தை 
யேனும, மிகுந்த ௮ன்னப்பிராப்தியைக்கண்டு ஹா்வூத்தையேனும் ௮டையான் ; 
பிசஹ்மாகர்தத்தால் திருப்தியையடைந்த இவ்விஞனும், தனாசெளினடைவால்



அத்தியாமம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாண்ய உப.நிட ௭௧௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Ws 

ம௫ழ்ச்சியை?யனும், அவற்றின் வியோகத்தால் வாட்டத்தையேலும் அடையான, 
இச்போது ௮வ்வறிஞனு சித்தம் ஆன்மாவின்௧கண் தீற்பசமாயிருப்பதையும், விய 
வசாசத்தே உதாசீனமாயிருப்பை தீயும் கிரூபிப்பாம் ஹே ஜனகராஜாவே 1 
ஒரு கிருஹஸ்தன் ஒரு கா ரிய த்தைசசேப்யும்பொருட்டு ஒருவேலைக்காரனை வைப் 
பின், ௮வனோடு ௮வன் இவ்வாறு நிர்ணயஞ்செய்து கொள்வன் ir BN Lp 
சாயர்திரம்வரை இக்காரியத்தை ரீ செய்யின், யானித்துனைக் கலிகொடுப்பேன் 
என, ௮வ?னோ, தனது கூலியை கினைந்துகினைக் சாயங்காலக்கை நோக்கிக் 
கொண்டு ௮தன்கண்ணே முயலுவன் ; அனால், ௮க்காரியத்தே அவனுக்கு இராக 
மின்மையின் கருஹல்சனைபபோல மிகுஈதகாரியத்தையேஸனும், குறைர்தகாரி 
பத்தையேலும் செய்யான். அதுபோல, இவவறிஞலும், ஆரந்தல்வரூப ஆன்மா 
வைச் சிர் பபவனாப், பிரா.ரப்தசமாபதிபை கோக்குபவனாப் ௮ருந்தலாதி வியவ 
கா.ஈங்களைச் செய்வன் ; ஆனால, ௮வறறின்கண் அவனுக்கு இராகமின்றாமா தலின், 
அவ்வறிஞன் அஞ்ஞானிகளைப்போல அவற்றை விருச்திசெய்யான், இப்போது 
பிராரப்தகருமவச த் தால Saray Der னுடைய கமன அகமனாஇகள் நிரூபிக்கப்படு 
இன்றன றி ற ஜினகராஜரா 2வ 7 ரூசுதிராஇரட்டுஞ் சாதனமாய காஷ்ட யந்திரம் 

ரூத்திரக்கபிர்ராற சுழலவ?க ரல, ுறிரன து சரிரமம Dargis a KDE Ss 
தால் தீத்தாதிகளின்க ௪௦ கமனபாஈளைச் செப்டும். இப்போ வர்களின் 
பாவனையினலுசாரமாப் அறிஞனது சரீரக்தின்சண் ௬௧ ஏர்ச காரண த்தன்மை 
நிரூபிக்கப்படும் ஹே ஜனகராஜாவே ! ஒருவன்மகிம்வுறுப று ?தாலாலேலும் 
மாத்தாலேனும் ஜார௮னைபைசசெய்கனன், ஓது பாவனையின் ௮னுசாரமாப்ச சிலர்க 
குச் சுகத்தையும், சலபாலகா இகட்குத அககததையும் கொடுக்கும்; ௮ துபோல, 
இவவறிஞன் சரீசமூம், பாவனைபபடி சுக துக்கககளைககொடுசகும். யாவன் ௮வன் 
சரீரத்தே பிரீ தியைச்செய்வ 22, அவனுககுத் தனது புண்ணியத்தைக் கொடுத் 
அச சுகத்தையடைவிபபன். துவேஷஞசெய்பவலுக்கோ தன்பாவத்தைக் கொடுத் 
அத் துக்கத்தை யடைவிபபன், 
Bre. 2 திவதவ உதராஉாய சஈவயாஹி வா ஈஹரஉ£8 | 

ஹாயுகுர.த௦ ௮ி௨ஷ$ வாவ த?! ॥ | 

(பொ-ள்.) அவ்வறிஞனது தனாதிகளேப் பு.த்திராஇயர் கொண்டுசெல்வர், 
அவனஅ புண்ணியத்தை அன்பர் சவர்வாு, ௮வன து பாவத்தைத் அ வேஷிபர் 
கொள்வர். இப்போது மனோவியாபாரமின்றியே ௮றிஞன.து சரீரப்பிரகிருத்தி 
நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! வில்லினின்றும் ௮ம்பைவிடின், ௮து 
பூமிபின்கண்ணே விழாதவசை பூர்வவேகவசத்தால் அகாசச்இற்சு ழலும் ; அது 
போல, இவ்வறிஞனது 6 தகவிழ்ச்சி புண்டாகாதவரை அவன்சரீரம் பிசாரப்ச 
கருமவேக)த்.தால் கமனாகமனத்சைச்செய்யும். இப்போது பிர ஹ்மநிஷ்டையினா 
வேசத்தால் ௮ஞனிடத்ேே சரவவியவகாசீங்களின் மற இநிரூபிச்கப்படும் 2 a 
உனகசாஜாவே! எவன துதேகத்தே பூதப்பிரவேசமுண்டாயதோ அவன் ௮க்கால் 
சானுவகைவிபவகாரங்களைச்செய்வானாயிலும்விசேஷமாய் அவற்றையதியான்; அது 
போலப் பிரஹ்மரிஷ்டையின் ஆவேசத்தின்பின் இவவறிஞன்சானாவகைவியவச



௭௧௬ பர் ஆத்மபுராணம். [ஆறவது 

ரங்களைச்செய்வானாயிலும் விசேஷமாய் ௮வற்றையறியான். இவ்வகைபவஸ்்தையை 

அவ்வறிஞன் ௮டைந்தபோ.து, ஸ்தூல சூக்ஷம காரணசரீரங்களிருந்தகபோ திலும் 

அவையற்றவனாவன், ௮வற்றின் தருமங்களுமற்றவனாவன். ,ஐ,தலின்,சுரு இபகவ 5 
அவ்வறிஞனை ௮சரீரன் எனக்கூறினள். சரீராஇிகள்சாசமுறினும் ௮வ்வறிஞனது 
வாஸ். தவஸ்வரூபம் சாசமுறாதாதலின், சுரு இபசுவதி ௮வனை ௮மிரு.தசமெனக்கூறி 

னள், அ௮வ்வறிஞன் உண்மையாய்ப் பிசாண அ௮பானாதிகளற்றாவனாயிலும், தனது 

சமீபத் தன்மையால் ௮வற்றைத் தத்தமதுவியாபாரத்தே ஏவுவனாதலின், #58 

பகவதி ௮வனைப்பிராணனெனக்கூறினள். ௮வ்வறிஞன் ௪ஜா தீய விஜாதிய சுவகத 

பேதங்களற்றவனாதலின் சுருஇிபகவதி ௮வனைப்பிசஹ்மம் என்றனள். ௮வவறிஞன் 
ஸ்வப்பிரகாசசை தன்யரூபனாதலின், சுரு தபகவதஇ ௮வனை த்தேஜல் எனக்கூ.றினள். 

ஹே குழர்தாய். இவவண்ணம்யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ஜனகராஜாவிற்குப்பிரஹ்ம 

வித்தையை உபதேசித்தபோது, ௮வ்வசசர் ௮ந்தப்பிரஹ்மவித்தையை யறிக்தனர். 

ஆனால், ௮ந்தப்பிரஹ்மவித்தையை யடையும்சா தனங்களை யறியவில்லையா தலின், 

அவர் தம்மனதில் இவ்வகைவிசாச த்தைச்செய்தனர் :--சா தனமற்றபுருஷனுடைய 
NOTE SSE BM, ௮சுத்தமனத்தையுடையவளுக்கு வேதாந்த சிரவணத்தா 

னும் யதார்த்தஞானமுண்டாகாதாதலின், மனத்தைத்தூயதாக்குஞ் சாதனத்தை 

யவசியங்கேட்கவேண்டும் எனக்கருதி ௮வ்வசசர்முன்போல மீண்டும் யாஞ்ஞவற் 
இய முனிவசைநோக்க இங்கனங்கூறினர் :--ஹே யாஞ்சூவற்யெ மகாமுனிவரசே ! 

தங்களுடையஉபசேசசத்தால் யான்வித்தையையடைர் தனனாதலின், அதற்குக் குரு 
தஷிணையாக ஆயிரங்கோக்களைத் தங்களுக்குச் சமர்ப்பிக்கன்றேன், அவற்றைத் 

தாங்கள் ௮ங்கேரிக்கவேண்டும். ஹே குழர்தாய் ! இவ்வண்ணம் ஜனசசாஜாவான 

வர் முனிவரைப்பார்த்துக்கூறிய போத, அம்முனிவர் ௮வ்வசசர்கரு த்தையறிர் து 

நானாவகைச்சா தனங்களோடுகூடிய பிரஹ்மவித்தையை உப?தூக்கக்தொடங்ட 

னார் :--ஹே ஜனகராஜாவே. அ௮ேகமபிறப்புகளின் புண்ணியம௫ஏமையால் முடி 

பாயபிறப்பில்உண்டாம் ஆன்மசாக்ஷா க்கா. ரமே, பிர ஹ்மபாவப்பிராப்இவடிவ மோ 

க்ஷ்மார்க்கமாம். அம்மார்க்கம்௮த்தியந்தம தர்க்கத்திற்குசலராயவருக்கும் ௮றி 

யத்தகாததாமா தலின், சுருதபகவதி ௮தனைச் “சூக்ஷ்மமாம்' எனக்கூ.றினள். ௮௮ 
பரி பூணநித்தியப்பிர ஹ்மப்பிராப்தியையுண்டாக்குமா தலின், சுரு இபகவஇி௮ தனை 

வி ததபுராணம்” எனக்கூறினள். ௮ததகைய YOO RT SEIT SHE FOOSE 

சர்வஞ்ஞ்ணாயயானே ௮றிர்துளேன், என்னிற்பின்னமாய ௮ற்பஞ்ஞப் பிராணிகள் 

௮ம்மார்க்கத்தையறியவல்லாசல்லா. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! தங்களைப்பார்க்கலும் வேறெப்பிசாணியும் ௮ந்த 

ஞானரூபமார்க்கத்தையறியமுடியா தாயின், என்னைடிகர்த?தார் அதனையடைய 

எண் ணுவதில் யா அபயன் ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே! யானே அ௮ம்மார்க்கத்தையறிர்துளேன் 
எனக்கூறியஇன் கருத்திஅவாம் :--யான்பிர ஹ்மசரியாதி சா.தனங்களா ஓம் குரு 
வின்ருபையாலும் ஆன்மஞானரூபமார்க்கக்தையடைந்தனன், வம்மார்க்கவாயி 

லாய் மோகஷத்தையடைந்துளேன் ) அதுபோல, வேறதிகாரியும் பிரஹ்மசரியாஇ 

சாதனங்களாலும், குருவின்ருபையாதும் அம்மார்க்கத்தையடைக, அதனால்,
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மோக்ஷமுறுக, கூறியசா தனங்களற்ற பர்முகன் ௮ம்மார்க்கத்தையறியான் என்ப 

தாம். உப்புக்கட்டியானது கடலையடைஈது ௮தன்வடிவமாவதேபோல, ௮றிஞன் 

ஞானமார்க்கவாயிலாய் ஆாந்தஸ்வரூப ஆன்மாவையடைந்து ௮வ்வடிவமாகவே 

நிலைபெறுவன். ௮வ்வகைகிலைபெற்.று ௮வன் ஜனனமரணா இ௫க்கங்களும், இரா 
க,த்துவேஷங்களும், அஞ்ஞானமும் ௮ற்றவனாவன் ; தேகாதி உபா திகளினின்றும் 

தன்னைப்பின்னமாயெண்ணி ௮வ்வறிஞன் 3 ger A சர்வதருமங்களுமற்றவனாவனா 

தீலின், காரியச௫த அஞ்ஞான த்தின்நிவிருத்தியும், பிரஷஹ்மபாவத்்இன் பிராப்தியு 
மாயமோக்ஷத்தை ௮டைவிப்பது ஆன்மஞானமார்க்கமேயாம், 

Ba 4 15 BS8 avousralle £G),g ௯ய,தாய ?9 

(போ-ள்.) மோக்ஷ ௮டைவின்பொருட்டு ஞானத்தினும் வேராயொருமாச் 
க்கமுமின்றாம்) மற்றோ, ஆன்மஞான2ம அ௮தன்மார்க்கமாம், இப்போது மணிப் 

பிரபையின்கண் மணிமதிசெய்வதேபோலச் இலெவுபாசகர் சுழும்கையெனப் பெய 

ரிய நாடியையே மோக்ஷமார்க்கமெனக்கூறுவர், ௮வர்மதம் நிரூபிக்கப்படும் :-- 

ஹே ஜனகசாஜாவே?! சலவுபாசகா கூறுவசாவது, இருதயகமலத்இன்கண் இசா 

நின்ற சூரியபகவானுடலும், பாரிய காச.த்தின்கண் இராகின்ற சூரியபசவா 

னுடனுஞ் சம்பந்தமுற்ற சுழும்நைகாடிமார்க்கத்கால் உபாசகன் பிரஹ்மலோகத் 

தையடையுங்கால் பிரஹ்மாவோடு மோக்ஷத்தையடைவனாதலின், ஆன்மசாக்ஷாத் 

காரமார்க்கத் தால் ௮திகாரி மோகூத்தையடைவதேபோலச் சுழும்நைநாடிமார்க் 

கத்தானும் இவ்வுபாசகன் மோக்ஷத்தையடைவன், ஆகையால், இதுவும் மோக்ஷ 

அடைவின் மார்க்கமாம். அந்தப் பிரஹ்மலோகத்தின் மார்க்கம், சூரியனினின் 

றுங் ளெம்பிய செணத்தானும், இருதயகமலத்இனின் றும் செம்பிய நாடிகளானும் 

ஆக்கப்பட்டதாம். சானாவகையன்னாரசங்களால் அர்நாடிகள் நிறையப்பெற்றனவா 

மாதலின், உபாசகன் பிரஹ்மலோகமார்க்கத்சை வெண்மை, கருமை, பொன்மை, 

பசுமை, செம்மையென்பனவாதி யகேகவராணமுடையனவென வெண்ணியுளான். 
அத்தகைய வி௫த்தர மார்க்கத்தை ௮வ்வுபாசகனே தனது சாக்ஷிரூபப் பிரசத்தி 
யக்ஷத்தாலறிவன் ) வேறெவலுமறியான். சகுணப்பிசஹ்மத்தின் ௮கங்காக உபா 

சனைசெய்பவன் அர்ராடி.மார்க்கவாயிலாய்ப பிரஹ்மலோகத்தையடைவன், முற் 
கூறிய பஞ்சாக்கிவித்தையையறியும் ௮அக்னிஹோ த்திரியாய கருஹஸ்தலும், 

௮ம்மார்க்கமாய்ப் பிரஹ்மலோகத்தையடைவன். இருஹஸ்.தனிலும் வேறாய ஊர்த் 

வசேதசையுடைய பிரஹ்மசாரி, வானப்பிசஸ்.தன், சந்பாசியென்னும மூவிதத்த 
ஆமத்தரும் தத் தமாசிரமத்திற்குரிய புண்ணியகருமத்தைச்செய்து அம்மார்க் 

கவாயிலாய்ப் பிரஹ்மலோகத்தையடைவர். அங்குச்சென்றவவுபாசகன் பிரஹ்மா 
வோடு மோக்ஷ த்ை௮டைவன், ஆதலின், சுழும்நைகாடியேமோக்ஷமார்க்கமாம். 

இங்கனஞ் சிலரிதனையே மோக்ஷமார்க்கமெனக்கூறுவர், இப்போது ஆன்மஞான 

ரூப மார்க்கத்தன்சண் முமுக்ஷாக்கட்குச் சர த்தையுண்டாக்கும்பொருட்டு, ௮த 
னினும் வேறாய எல்லாமார்க்கங்களின் நிர்தை நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனக 

சாஜாவே! சுவர்க்கச்தையடையும்பொருட்டு யாகதானாதி கருமங்களைச்செய்யும் 

சசாமியானவன் தூமா இருப தக்ஷிணமார்க்கத்தால் ஸ்வர்க்கத்தையடைவன், ஆங்



TE DI ப்ரீ ஆத்மபுாணம். [ஆறவது 

ஈடைர்தக்கருமி தேகாபிமானரூப ௮ந்தந்தமத்தையேயடைவன். ௮வ்வந்தந்தமம் 
மனைவிமைர்ச.ராஇயரிடத்தே பற்.றுதல்வாயிலாய் ௮வனுடைய விசா£நேத்தாத்தை 

மறைக்கும். இத்துணையால்இபபொருள் உணர்த்தப்பெற்றது :-யாகதானாதி 

புண்ணியகருமங்களைச்செய்து, திகதிணமார்க்கத்தின்சண் 2ண கமனஞ்செய்யும்கரு 

மியும் ௮ர்தந்தமத்தையடையின், கேவலம் பாவகருமத்.தால €டபதங்காதி பாவப் 
பிராப்இவடிவ மூன்றாவது மார்க்சகத்தின்கண்ணே கமனஞ்செய்யும் பாவாத்மாக் 

கள் ௮ஈதந்தமத்தையடைவரென்பதில் யாதுகூறவேண்டியுள௫. இப?பாது பிர 

ஹ்மலோகமார்க்க நிந்தை கிருபிச்கபபடும்:--2ஹ ஜனகசாஜா வ! பிசஹ்மலோக 

ததைய்டையும்பொருட்டு, பிரஹ்மாதி தேவதைகளின் உபாசனையைச் செய்பவன் 

கருமிபுருஷனைப்பார்க்கினும் ௮இக அக்தர் சமத்தையடைவன் ) ஏனெனின், பிசஹ் 

மாதிதேவதைகளை உபா௫த்து உபாசகனானவன் பிரஹ்மலோக)த்திறகுச செல்லின், 
ஆண்டு அ௮வனுக்குப பரமைஸ்வர்யப்பிசாபதியுண்டாம். சுவர்க்கத்தில் கருமிகட்கு 

மனைவிமைந்த.ரா இபதார்த்தங்களிலிருக்கும் பற்று தலைப்பாககினும கோடிமடங்கு 

௮ இகப்பற்றுதல் பிரஷ்மலோகதத உபாசகனுக்கு ௮வறறின்சண் உண்டாம். 

ஆகையால், பிசஹ்மலாகப்பிராபதிபின்மார்க்கமும அவளுக்குத் தேகாபிமான 

ரூப வுந்தர்தமத்தைபயடைவிககும். இங்கனா inter Amon gon HUA #3 § 
அசக்தியுற்ற ௮க்கருமியும் உபாசகனும அவ்வுலசங்ஈளில கிஒ௫ின்மாததரசுகத 

தைபபோகித்துப புண்ணியகருமமழி; பின்னர் மீண்டே. ஜன்மாமர ஈதுக்ககு 

தைபடைவர், ஆதலி னிபபொழுள் Al moss OLS gy! nS — Door OF I fap) BEIT DD 

கருமியும் உபாசகனுமமிருத்திய/ுவையடைநது, ௮க்கரும உப (சனைகளின் பலத்தை 

யடைவர், ௮து ௮இசயத்தன்மைக தோஷத்தையுடையதாம, காசழூடையதாமா 

தலின் ௮ப்பலஞ் சுகமற்றதாம, தேகாபிமானரூப ௮நதரதமததால மறைபட்ட 

தாம். இத்தகையபலத்தைத்தான் ௮க்கருமியுபாசகா ௮டைவா, இமமனுஷூலோ 

கத்தேயிருககுஞ சாத்விக ராஜச தாமச ஜீவர்களயாவரும மரணததின்பின்னா 

அம்மார்க்கங்களால்பாலோகஞ்செலவா. ௮வறறுள், ஒன் உபாசகாக்குப் Br arp 
மலோகத்தை யடைவிக்கும் தேவயானமார்ககமாம். சாஸ் திசத்தின்கண்ணிது 

* அர்ச்சிஷ்” எனக்கூறபபெற்றுள௮. மற்றொன்றோ, கருமிகட்குச சுவர்க்கத்தை 

யடைவிக்கும் பிதுர்யானமார்க்கமாம் சாஸ்இரத்இின்கண்ணிது : தூமமார்க்கம் ' 

எனக்கூறப்பெற்றுளது. மற்றொன்றோ, டேபதங்காதி சரீரங்களையும் ஈரகத்தையு 

மடைவிக்கும் மூன்றாவதுஸ்கசானமெனபபெபரிய மார்க்கமாம். இம்மூன்றுமார்க் 

கங்களும் முற்கூ.றியமுறையே துக்கரூப பலத்தையேயடைவிக்குமாயினும் ௮ம் 

மூன்றினும் பரஸ்பாம் இத் துணைவிலக்ஷண ச்தன்மையுண்டு, அவற்றுள், use 

காஇசரீரங்களை யடைவிப்பதும, ஈரகத்ை தயடைவிபபதும் மூன்றாவது ஸ்தான 

மெனப்பெயரிய மார்க்கமாம். ௮ம்மூன்றாவஅ மார்க்கத் இற்குப பிசஹ்மஞானரூப 

ரநான்காவதுமார்க்கத்தோடு பசம்பரையானுஞ் சம்பந்தமின்றாம். இவ்வார்த்தை 

ஸ்ரீ பகவற்தேையில் ஸ்ரீ இருஷ்ணபகவானும் ௮ர்சசுனனைகோக்கத் இருவாய் 

மலர்ர்தருளியுள்ளார் :-- 
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அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத் இன் பிருகதாரண்ய உப நிட எக்௯ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். pa q 

“Lobmeut gsLoenLo WhS Loney. nC eo Punts Seu 
கொற்றவ கீழா னோரைக் கொடமையா லரவோப் பாரை 
யற்றமி லிடூம்பை சேரு மாசுர யோனி யாய 
புற்றவை தோறு மியானே புகப்புக விழுத்து கின்றேன்.” 

(போ-ள்.) துவேஷாதிபாவ கருமங்களைசசெய்யும ௮தமர்களை ஸ்ரீ இருஷ்ண 

பகவானாகியயானே இசசமசாரத்தின்கண2ண கீடபதங்காதி சாமதயோனிகளை 
யடையுமாறு செய்விப்பேன் என்னும ஸ்ரீ பகவானது திருவாய்மொ ழியினாலும், 

மூன்னுவதுஸ் தானமார்க்கததிறகு ஆன்மசாக்ஷா தகாரவடிவ கான்காவதுமார்க்கத் 
தோடு சம்பர தஞசம்பவியாது. உபாசகாகட்குரிய தேவயான மாககமும், கருமி 

கட்குரிய பிதாயாணமார்க்கமும ஒருகாற சிததத்தூப்மைவாயிலாய்ப பாக்கயெவா 

னுக்கு ஆன்மஞான த்தையுமடைவிக்குமா தலின, ௮வ்விரண்டிறகுஞ சித்தத்தூய் 

மைவாயிலாய் ஆன்மஞானரூப கான்காவதுமாக்கத இதன்கண் சம்பத் கூடும், 

ஜனனமரணாதி சாவதுக்கஙகளுமறற அரரானகாவதுமாக்கத3?த சஞ்சரிக்க இச் 

திபபவன் ௮மழூன்றுமா ரககஙகளையும பரி ததியாகஞசெய் து, கேவல.ம ஆன்மஞான 

ரூபமாககததின்கண்ணே சஞசரிககுக. இததுணையால கான்காவதுமார்க்கத் இன் 

மேன்மை நிரூபிககபபட்ட௮, இபபோது ௮வவான்மஞானத்தால் அ௮டையததகக 

பலம கிரூபிககபபடும:--ஹ ஜனகராஜா2வ' இவவாகஈஈ கஸ்வரூப.ஆன்மாத்தேகா 

இகளினின்றுமவேராமாதலின், சு௧கதுகக மதலாயுளள சரீரதருமஙகள்யாவும் ௮௪ 
ங்கதன்மாவைத திணடமாடடா. இததகைய ஆரரதஸ்வரூப ஆன்மாத்தன்னுண் 

மைவடிவ ௮ஞஞானததால தேகததோடு தாதாதமிய ௮ததியாசததையடையின், 

தன சர்வான்மபபாவததைமறநது மூடத்தன்மையையடையும. சுகதுக்காதி சம் 

சாரதருமங்களால தபிககுமிசசரீரதாதா தமியததால் ஆனமாவுஈதபிக்கும ; எனக் 

குச சுகமுண்டாகுகவென்லுமிசசையால பரமதுககததையடையும, எலலா Hours 
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மான்மா என்னினும்பினன மன்றாம ) மற2ரா, யானே பாமான்மரூபன்என ஆன்மா 

வையறிபவன் சரீ.சாதகளினினறுஈ தன்னைப பினனமாயெண் ணுவன். சர்வவிஷய 

ஜன்னிய சுகஇசசையறறவனாவன. ஆதலின், ௮வவறிஞன் விஷயஜன்னிய சு௧இச் 
சையானும சரீ.ரசுகதுககா திதருமககளாலும தபியான். இப்போது இபபொருளே 

இருஷ்டாந் தத். தால நிரூபிககபபடும :--2ஹ ஜனகராஜாவே ! ஆன்மசா௯ஷாத்கா 
முண்டானவளுக்குக காரணஅவித்தை நீஙகி2யமீபாம, ௮து நீங்கியபின் ௮வ்வதி 

ஞனுக்குச சரீசாதிகளின் தாதாதமிய ௮ததியாசரூப காரியஅவி.ததைநீங்கிவிடும், 

௮தன்பின்னா ௮வ்வறிஞனைச சரீசசுகதுககா இ;.தருமஙகள தபிக்கமாட்டா. இரும் 

பின் பிண்டத்திறகு ௮க்னியோடு தாதாதமியமிருக்குமவசை ௮௮ பிரகாசிக்கும் 

தீபிக்கும். தாதாதமியமிலலாககால ௮௮ பிரகாசியாது தபியாது, ௮துபோல, 
இவ்வறிஞலுக்குச சரிர த்தோடு தாதாதமியா தீதியாசமுள்ளவரை இவன் சரீ ரத் 

இன் சுகதுக்கா திதருமககளாறறபிபபன். ௮வவதஇயாசமழிரதுவிடின் தபியான், 

உலூலுர் தாதாத்மியஅத்தியாசமே ஜீவர்களின் துக்ககாரணமெனக் கண்டோம் ) 
ஏனெனின், தன் மளைவிமைந்தராதியசைத் தன* ஆன்மவடிவமாயெண்ணுபவன்



ere) ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஆற்வத் 

அவர்களின் அக்கத்தாற் பாம,துக்கக்தையடைவன். அவர்களின் ௮கமம அபி 

மானமற்றவன் உதாசினனையொப்ப அவர்களின் துக்கத்தால் அுக்கத்தையடை 
யான். அவ்வாறே இவ்வறிஞனும சரீ.ரத்தின்கண்ணே ௮கமம ௮பிமானஞ்செய் 
யுங்கால் ௮தன் அக்கங்களால் துக்கத்தையடைவன் ) செய்யாதபோது அடை 

யான், ஆதலின், Brisa ன்மாவின் சாக்ஷாக்காரமே காரியச௫த ௮ஞ் 

ஞான நிவிருத்திவாயிலாய்ப் பாமாநந்தப்பிராப்தியையும சர்வதுக்கநிகிருத்தி 

யையும் உண்டாக்கும். இத்துணையால் சர்வலுக்கங்களின் நிவிருத் இிவடிவ ஆன்ம 

ஞானபலம் நிரூபிககப்பட்டஅ :--இப்போது ௮வ்வான்மசாகூாத்காரத்தின் ஜகத் 
சர்த்திருத்துவருபபலமும், சாவான்மபாவத்தின் பிராப்திரூபபலமும் நிரூபிக்கப் 

படும் :--ஹே ஜனக. ராஜாவே ! இருதயகமலததின்கண்ணிருக்கும் ஸ்யஞ்ஜோ.தி 

யாய ஆராதஸ்வரூப ஆன்மா யாண்டும கிறைகது புத்தியாதி சங்கா தங்களினின் 

௮ம் விலக௲ணமாம். ௮.த்தகைய அகஈதஸ்வரூப ௮தவிதிய ஆன்மாவைக்குருசாஸ் 

திசோபதேசவாயிலாய் நிச்சயித்தறிரந்த ௮றிஞனே இவ்வெல்லாவிசுவத்இற்குங் 

கருத்தாவாம். இரஜ்ஜுரூப ௮திஷ்டானத்தின்கண்ணே கறபிதமாயசாப்பதண்ட 

மாலை ஜலதாரைமுதலியவற்றிறகு ஜா இரஜ்ஜுுஈவே ௮இஷ்டானமாம். ௮துபோல, 

மனுஷ்யலோகமுதல் பிரஹ்மலோகபரியந்தமுள்ள சுக.துக்கங்களைக்கொடுக்கும் எல் 

லாவுலகங்கட்கும் ௮வவறிஞனே யதிஷ்டானனாவன். கற்பித சர்ப்பதண்டா திகள் 

இரஜ்ஜுரூப ௮திஷ்டானத இனும்வேறன்ராம; மற்றோ, ௮திஷ்டானமேயாம். ௮௮ 

போல முற்கூறியமும்மார்க்கக்களாலடைய யோகடூயமாய பிரஹ்மலோகாஇகள் 

அத்தியாத்மம், ௮திதைவம், ௮இபூதம் என்பனமுதலவாயுள்ள ஸ்தூலசூ௯- ஈம 

சம்பூரணஜகத்தும் ௮வ்வறிஞனிலும்வேறன்றாம், மற்றோ, ௮வன தான்மரூபமே 

யாம். இத்துணையால் ஆன்மஞானபலம் நகிரூபிக்கபபட்டது. இப்போது௮வ்வான்ம 

ஞானமிலதாகச் €வர்கட்கு மகா ஹானியினடைவு நிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே ஜனக 

சாஜாவே ! தேவயானம, பிதிர்யாணம் மூன்றாவஅல் தானம் என்னுமமூன்றுமார்க் 

கங்களும் சம்சாரரூபகோரவனத்தே இஜ்ஜீவனை யடைவிப்பனவாமா தலின், ௮வற் 

மைப் பரித்தியாகஞ்செய்து மிருத்தியுவின் எதிர்முகமாகாசவசை இம்முமுக்ஷுக் 

கள் விரைவாகவே ஆன்மஞானரூப நான்காவது மார்க்கத்தின்கண்ணேயுறுவர், 

அம்மார்க்கத்தையுற்று ௮இகாரிகளாயயாம் ஜீவித ௮வஸ்தையின்கண்ணே பிரஹ்ம 

பாவத்தின் ௮டைவுவடிவமோக்ஷஷத்தை யடைவோம். ஆன்ம சாக்நாத்காரத்தை 

யடையும்பொருட்டு ௮திகாரிகளாயயாம் வேதாந்த சாஸ் இரசரவணமனன நிஇத் 
இயாசனங்களை முயன்றுசம்பா இக்கவேண்டும் ; அதனால், ராம்சர்வான்மபபாவத்தை 

யடை வோம். இப்பிசாஹ்மணாஇிசரீரங்களில் ஈமக்கொருகால் ஆன்மசாக்ஷாத்கார 

அ௮டைவுண்டாகாதாயின், மகாஹானியுண்டாமாதலின் மின்னலைப்போலச் சஞ்சல 
மம் அத் இயந்தர்.துர்லபமு.ம் யெமனுஷசரீரத்தையடைந் து, மீண்டுஞ்்னனமச 
ணாதிதுக்கங்களின் பிராப்தியாசாச உபாயத்ையாமடையவேண்டும் ; அத்தகைய 
உபாயம் ஆன்மஞானமன் றிவேறொன்றுமின்றாம். ஆதலின், ஊன்பமாணாதிதுக்க 

கிவிருத்திபின்பொருட்டு ,தன்மஞான த்தையே யாம் சம்பா இக்கவேண்டும். இப் 
போது மனுஷசரீரதுர்லபத்தன்மை நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனசராஜாவே! 

கோடைகாலத்த மத். தயான சூரியனால் தபிப்பிக்கப்பட்ட புழு. தியில் ஒருவன்தை



அத்தியாயம்.) யஜுர்வேதத் Sen பிருககாரண்ய au BL எ்வ்கீ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 42) 

யினின்றும் ஈழுவியநெய்யானது புத்திமானாலும்மீண்டும் ௮டையப்படமாட்டா.து, 
௮.துபோல, இம்மனுஷசரீரம் ஈஷ்டமானபினனர் ஈமக்கித் சகையது,மீண்டு்டைப் 

பது அத்தியர்தந்தாலபமாம். இம்மனுஷசரீரத்தையொழித்து வேறு எத்துணை 

உயர்வு தாழ்வாய சரீரங்களேனும்யாதொரு அர்லபமுமின்றாம் ) மற்றோ, சர்வ சரீ 
ரங்களும் சுலபமேயாம், மனுஷசரீ மொன்றே அுர்லபமாம். இம்மனுஷசரீரத்இன் 

கண்ணும் பாசதகண்டத் தண்டார்தன்மை சம்பவித்தல் ௮த்இயந்தர்தாலபமாம், 

௮.தனினும் பிசாஹ்மண, க்ஷத்திரிய, வைசயசரீ ரப்பிசாப்தியாதல் ௮.2. இயர்தர்.தர் 
௨ யமாம். ஆதலின்பாசதகண்டத்தே மனுஷ்யசரீச ௮டைவுவடிவ இலாபத்திலும் 

மேலாய்வேரொரு ௮இகலாபமுமின்றாம். எம்மனைவியாஇயரின்மோகத்தால் ராம் 

இம்மனுஷசரீரத்தை வாளாபோக்குசன்றோமோ அ௮வர்துர்லபால்லர் ) மற்றோ, சுவ 

ர்க்கத்இின்சண்ணும் ஈ௩ரகத்திலும எண்பத்துநான்குலக்ஷம் சரீ ரங்களி லும்சாமடை 

யுங்கால், ௮ச் சமானஜா தியையுடைய மனைவியா தியர் புண்ணியபாவகருமவசத்தால் 

எத்தனமின்றியே இடைபபர் ; ஆதலின், sot இடையாதவரல்லர், இம்மனுஷ 

சரீரமோ, ஒருதரம் இறப்பின் மீண்டுங்கிடைபபது மிகவும் கடினமாம் ) ஆகை 

யால், இதுவே யாவறறினுஈ துர்லபமாம், இப்போது இம்மனுஷசரீ சத்தே சர்வ 

லோகங்களின் பிராபதிசாதன த்தன்மையைக்காண்பித்து ௮தன் தாலபத் தன்மை 

சித்தஞ்செய்யபபடும். ஜே ஜனகராஜாவே ./ பாமேஸ்வார் இப்பாசத சண்டச்சை 

மனுஷர்கள் கருமஞ்செய்யுமபொருட்டுச் செய்னா. இதன்கண் ஜீவர்கள் மனு 

சரிரத்தையடைந ௫, ஒருகால் புண்ணியகருமதசைச்செய்யின், சுவர்க்காது உத் 

தமலோகங்களையடைவர். பாவகருமத்தைசசெய்யின் சாகா திககாயடைவர். ஆத 

லின், பாரதகண்டத்திலுள்ள மனுஷசரீரங்களே புண்ணியபாவகரும உற்பத்தி 
வாயிலாய் ஜீவர்கட்குச சர்வலோகங்களையும் ௮டைவிக்கும், ஈண்டுப் புண்ணிய 

கருமத்தைச்செய்?த் இஜ்ஜீவன்பா சாளலோகத்தையடைவன். அவ்வுலகம் சுவர் 

க்கலோகத்தினும் ௮திகசோபையுடையதாம். அ௮தலம், விதலம, சுதலம், தலா 

தலம், மஹாதலம், ரசாதலம், பாதாளம என்னலும் ஏழுவடி.வமாய் விளக்கும்) 

நானாவகையாய போகசா தனங்களால் நிறைந்திருக்கும். காகர்களின் சுந்தா கன் 

னியர்கள் சானாவகையாய் நடனம்புரிவர். ௮வர் ௮ரிசர்தனாஇகளின் பூச்சோடு 

கூடிப்பருத்து உயர்ந்த ஸ்சன்னியள்களையடையவர், நானாவகை மணிகளின் காந்தி 

யால் சோபிக்கபபட்ட வகனமதியை யுடையவர், சித்திரத்தில் தீட்டிய மூர்த்தம் 

போன்ற ௮ங்கத்தையுடையவர். யெளவன அ௮வஸ்தையையுடைய புருஷர்களின் 
தைரியரூபதன த்தைக்கவர்பவர், அவர்க்குச் சமானமாய்௪ சுவர்க்கத்தின்கண் 

னும் எம்மங்கையருமில்லர். அவாகளின்சிசசில் சூரியனைப்போலப் பிரகாச 

ழூடையமணிகள்விளக்கும. வில்வப்பழத்இிற்குச் சமானமாய முத்தக் குஞ்சம் 

சளோடுகூடிய, சானாவகை ஆரங்கள் அ௮வர்கள்மேனியில்விளங்கும். இத் சகைய 

'சர்வகுணருகளோடுகூடிய ராகாகளின் சுர் த. ரகன்னியரிருக்கும் பாசாளலோச 

AC suutis ஜீவர்களின் சம்பூண புண்ணியகருமம் ஒருங்குகூடிப் பாதாள 

:அடிவையடைர்திருச்சன்றது. சூரியபகவாளைக் காணாதவர் அ௮சூரியபற்யசெனப் 
வஷர், இச்சப்தச்இன் பொருரோப் பாணினிரிஷியானவர் அசசஎமங்கையர்பால் 
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பொருத்தி யுள்ளாசாயிலும், அவர்கட்கும் ஒருகால் சூரியதரிசன முண்டாடவிடு 
மாதலின், இச்சப்சம் அவர்களை முக்யெவிருத்தியாலுணர்த்சாது / மற்றோ, 

கெளணகிருத்தியாலுணர்த்தும். பாதாளத்தின்சண் இருக்கும் ஜீவர்கட்கு ஒரு 
காலும் சூரியதரிசனமுண்டாகமாட்டாது ) மற்றோ, மணிகளின் பிரகாசத்தால் 
அவர்களின் கமனாகமனாஇ விவகாரமுண்டாம், .த.தலின், இச்சப்தம் முக்யெகிரு ச் 
இயால் பாதாளவாிகளையே யுணர்த்தும். ௮வவிடத்தே கானாவகையாய &ற்வரி 
யங்களைப் போ௫ுத்துக்கொண்டு ௮சுரரும், நாகரும வசிப்பர், இக்காண தச்தானே 

அ௮ர்சாகரைச் சாஸ்இரமுணர்ர்தோர் *போகி' என்பர், இப்போது ௮ர்ராகர் ௮சசர் 

சளின் பிரசித்த ராமங்கள் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனகசாஜாவே :! ஸ்ரீ மகா 

தேவருடைய கண்டபூஷணமாய வாசுென்னுமகாகமும பாதாளலோகத்தி 
லேயேயிருக்கும். ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவானுடைய சயனமாகய சேஷநாகமும் ஆண் 

டேயிருக்கும். சூரியபகவானுடைய ரதத் இதிலிருக்கும் தக்க நாகமும் தண்டே 

யிருக்கும். ௮தன்விஷக்தை நிவிருத் இக்க எவவுலகத்திலும் உபாயமின்றாம். ஈள 

சாஜாவின் மித்தரயை கார்க்கோடக நாகமும், ஸ்ரீ மஹாதேவர், தேவி, கருடன் 

முதலிய தேவதைகளின் குண்டலாது பூஷணவடிவமாய பத்மம், மகாபத்மம், 
லஸங்கம், குளிகம், ஏலாபத்ரகம் என்னும் பெயர்வாய்க த எல்லாகாகங்களும் தமது 
மனைவி, மைந்தராஇி பர்துக்களோடும், தாசாகளோடும் பாதாளலோகத்தின் 
கண்ணேயிருக்கும். விற்வகருமாவிறகுச சமானமாய் மாயையில அ௮த்தியர்தம் 
குசலத்தையுடைய மயன் என்னும் கைத்தியனும, இர்சிசாதி தேவதைகளும 
பயப்படும்படியான விப்பிரசித்தி, பலி, முதலிய ௮3ஈ௧ ௮சுரர்களும் ௮ப்பாதாள 
லோகத்தின்கண்ணே இருப்பர், ௮த்தகைய பாகாளலோகத்தில் நாரதா திமுனி 

வர் வந்து, ௮வ்வுலக மகிமையைக்கண்டு பின் சுவர்க்கலோகத்திறகுச் சென்று, 
தேவராஜாவாய இர்திரரிடத்தே ௮பபாதாளலோகமகிமையை வாணிபபர், ௮வ் 

விடத்திலுண்டாஞ் சுகத்தையும், பாஹ்மலோகத்திலுண்டாஞ சுகததையும், சுவ 

ர்க்கத்திலுண்டாஞ் சுகத்தையும், இவ்விடத்திலுண்டாஞ் சுகத்சையும், மற்றைய 

சுகங்களையும் இஜ்ஜீவர்கள் இப்பாரதகண்டத்தே மனுஷசரிசத்தாறசெய்த புண் 

ணிபகருமத்சானேயடைவர். இவவிடத்திற்செய்த பாவகருமங்களால் நரகத் 

தையுமடைவர், ஆதக்மசாகஷாதக்காசத்தகால அ௮டையததக்க முத்இயையும், இவர் 

கள் பாரதகண்ட மனுஷசரீர சாதனங்களாலே யடைவார்கள. க்ஷ இசங்களில் 
உற்பன்னமாந் தானியா இகளை உலகர் இருகத்திற் போஜனஞ்செய்வதேபோல, இப் 
பாசதகண்டத்தேயண்டாம் புண்ணிய பாவருபகருமங்களின் பலத்தை இஜ்ஜீவர் 
கள் சுவர்க்காதிலோகங்களில் போபெபசா தலின், இபபாரதகண்டமே சுவர்க்காஇ 
சுகங்கட்கும், பிரஹ்மஞானத்திற்கு முற்பத்தி க்ஷத்தெமாம, 

சங்கை :--ஜஹே பகவன்? ஸ்ரீவியாசபகவான் * SP PAILI-ZAS) ? எனலுஞ் 
சூத்தத்இன்கண் தேவதைகளின் தேகத்தும் பிசஹ்மவித்தையின் ௮இகாரத 

தைச் சித் தஞ்செய்துளாசா தலின், பாரதகண்டத்தின்கண்ணே பிரஹ்மஞானத் 
இன் பிராப்தியாம் என்னும் நியமம் சம்பவியா தன் மு ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனசராஜாவே! ஸ்ரீ வியாசபகவானானவர் தேவதை 
களின் சேசத்தும் பி.ஹ்மஞானப் பிராப்தியைக் கூறியுள்ளாசாயினும், ஆண்டு



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௪௨௨ 

தத்தின் காற்பரியவருணனம். 123 

அவயம் பிரஹ்மஞானப் பிராப்தி உண்டாமென்னும் நிச்சயம் ஈமச்குண்டாசாது ; 

மற்2றோ, ஆண்டு உண்டாமோ, அல்ல, உண்டாகாதோ என்னும் 8யமுண்டாம். 

இப்பாரதகண்டத்தே மனுஷசரீர சரவணாஇ சாதனங்களால் பிசஹ்மஞானத்தின் 

பிராட் தியில் நிச்சபமேயன்றிச் சம்சயமில்லை. ஆகலின், இவ்விடத்த பிரஹ்மஞான 

துடைவின்பொருட்டு முயலத்தக்கதாம். இவ்விடத்தே மனுஷசரீச த்தையடைர் 

தம் பிரஹ்மஞான அடைவின்பொருட்டு முயலாது, சுவர்க்காதி 8லாகங்களில் 

9ரஹ்மஞானத்தையிச்சிக்கும் மூடமதியுடைபவன், ( வி௦55௦ 2௧7 கலி? 
என்னும் நியாயத்திற்கு விஷயமாவன், அதன் பொருளி அவாம்:--மிகுக்த பச 

யுடைய ஒருவனுக்கு க்ததியோகன வுருண்டைகையிற்டைப்ப ௮கனைழுவகிட்டு 

அவன் ப௫ிநிவிருத்இக்காகத்தன.துசைகளைராக்காற்றடவுவதாம். எங்கனம் ௮வ 

shuns மூடனே, ௮ங்கனம் இப்பாரதகண்டத்தே Gass மனுஷ 
சரீ.ரத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்.து சுவர்க்காது லோசகங்களில் பிர ஹ்மஞானத்தி 

னடைவை இச்சிப்பவனும் ௮வனைப்போல ௮.த்தியந்தம் மூடபு,தீதியுடையவனாவ 

னென்றேயறிக. ஆகையால், மதிமானானவன் இவவிடதச்திலேயே பிரஹ்மஞான 
அடைவின்பொருட்டு முயலுக, இப்போது சவர்க்காதிலோகங்களில் பிரஹ்ம 

ஞான ௮டைகின் சம்சயம் நிரூபிக்கப்படும் -ஹே ஜனகசாஜாவே. இப்பாசத 
கண்டச்தே மனுஷசரீரத்தையடைர்தும் பிரஹ்மஞான அ௮டைவின் சாதனங்களைச் 

செய்யாது சுவர்க்கா தலோகங்களில் ௮,தனையடைய இச்சிப்பவனை ௮.றிஞர்களாய 

மகாத்மாக்கள் மூடபாலகனென நினைவர். ஏனெனின் இவ்வனாஇியாய சம்சாரத்தே 

பூர்வம் Sma ஜன்மங்களிழ்செய்த புண்ணியபாவங்களனை த்.தும் சூக்ஷம 

ரூபமாய் ௮ர்தக்கசணத்இன்கண்ணிருக்கும். அவற்றுள், எக்கருமம் மாணகாலத்தி 
லிவனுக்கு வரும்பலத்தைக்கொடுக்கும்பொருட்டு எதிர்முகமாகுமோ seg 

Frage, rarer! Cag யாவரறிதல்கூடும். மற்றோ, ௮வசே அவற்றின் 

கதியையறிவாசா தலின், சுவர்க்சாதி லோகங்களில் பிசஹ்மஞான ௮டைகினிச்சை 

யையுடையவனுக்கு ஒருகால் மரணகாலக்தே பாவகருமமே நாகாதிபலத்தைக் 

கொடுக்கும்பொருட்டு எ இர் முகமாகுமாயின், ௮ம்மூடன் ௮க்கால் என்ன உபாயத் 

தைச்செய்வன் ? இப்போது இப்பொருளே சூதாடுபவரின் திருஷ்டார்தத்தால் 

வெளிப்படுச்தப்படும் :--ே ற ஜனசராஜாவே ! சூதாடிகளுள் ஒருவன் பூர்வபுண் 

ணியமடூமையால் சூதில் ஒருபெரும்பொருளைப்பெ றுவன். ௮வனே அப்பெரும் 

பொருளை ௮ச்சூதில் மீண்டுமிழப்பன், அதன்பின் ௮வன் அடிக்கடி சூதாடினும் 

௮ப்பெரும்பொருளை மீண்டுமடையான். ௮ போல, இஜ்ஜீவனாயெசூதாடி. விஷய 
ரூபச்சூதாடிகளோடுசம்சா சரூபச் சூதையாடுவன்; ஆடவே இவனுக்குப் பூர்வபுண் 

ணிபம௫ஏமையால் இம்மனுஷசரீரரூபப் பெரும்பொருள் இடைக்கும். இப்பெரும் 

பொருளை இஜ்ஜீவச்சூகாடி சம்சாசச்சூ Ged ips துவிடுவனாயின், இம்மனுஷசரீசப் 

பெரும்பொருள் மீண்டுமிச் சூதாடிக்குக்கடைப்பது மிகவும் அர்லபமாம், இவ்வுல 

இல் சூதாடி சூதில் தோல்லியையடையின் உலகவெளிப்படையான BSE SOs 

யும் சசசிய துக்கத்தையும் ௮ லுபவிப்பதேபோல, இப்பார,சசண்டத்தே விஷயரூபச் 

ரூசாடிகளால் சோல்கியையடைர் ௪ இல்ஜீவச்சூ சாடி. இம்மனுஷ்சரீ' ச. ச்சைலிட்



௭௨௪ பர் ஆத்மபுராணம், [தவத 

டுப் பாசாளலோகச்தும் பிரஹ்மலோகத்தும் பூவுலகச்.தும் ராகலோகத்.தும் சானா 

வகைச் சரீசங்சகளையடையுங்காலிவன் ௮வ்வுலகங்களில் விஷய ஜன்னிய wor Per 

மாய சுகலேசம்கால் மறைபட்டதுச்சச்தையே யனுபவிப்பன், ஈரகாஇகளிலோ 
பிரசித்த துக்கக்தசையே யனுபவிப்பன். ஈண்டு, சூதாடிகளுக்கு இவ்வியற்கை 
டுவளிப்படையாம் :--எச் சூதாடிகள் எம்கூடர்களை ஒருமுறை ஜயிப்பசோ ௮ம் 

மூடர்கள் போமிடமெல்லாம் ௮வர்கள்போய் வெல்லமுயல்வர். ௮ம்மூடரிடத்தே 

சறிதுமாத் இர தனமிருக்கும்வரையும் பின்தொடர்தலைவிடார், அவர்பால் ஒரு 

கெளபீனமா த் இரமிருக்குமாயின் பின்தொடர தலை விடுவர், அதுபோல, விஷபயரூபச் 
சூதாடிகள் இப்பாரசகண்டத்சே எம்மூட ஜீவர்களுடைய மனுஷசரீ ரரூபதன த் 

தை வெற்றிகொள்வசோ, ௮ம்ரூடஜீவர்கள் இத் தாலசரீ சத்தைப் பரித்தியாகஞ் 
செய்து செல்லும்லோகங்ளிலெல்லாம் இவ்விஷயரூபச்சூதாடிகள் ௮வரைவெல்லும் 

பொருட்டுச்செல்லுவர். ௮ம்மூடரிடத்சே புண்ணியதனமிருக்கும்வசை பின்றொ 

டர் தலைவிடார் ) மறறோ, சர்வபுண்ணியதன த்தையும் வெற்றிகொண்டு ௮ம்மூடர் 

பால் பாவவடிவ கெளபீனமாத்தமிருக்குமாயின், ௮வ்விஷயச்சூ தாடிகள் பின்றொ 

டர்தலைவிடுவர். இப்பாரதகண்டத்தே மனுஷசரீரத்தையடைந்தும் யான்பிரஹ்ம 

ரூபன் என்லும் ௮2பதஞான ததையடையாத ௮ஞ்ஞானிக்கு இசசரீர மழிர்தபின் 

னர்க் கூறியவண்ணம் மகாஹானியுண்டாம்) அதுஈம்மையடையாமலிருக்குமா.று 

ஒருபாயத்தை நகாம்செய்தல் 2வண்டும் ௮வ்வுபாயமும பிரஹ்மஞானமன்றி வேரொ 

ன்றுமன்றாமா தலின், இவவிடத்திலேயே சாம்பிரஷஹ்மஞானத்தைச் சமபா இத்தல் 

வேண்டும் ; ௮.தனால் ௮ம்மஹா ஹானி ஈமக்குமீண்டு முண்டாகமாட்டா து. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! பிசஹ்மவித்தையின்பிராப்இியால் ௮திகாரிகட்கு 

விஷயசரசூதாடிகளினின்றும் பயகிவிருத்தி எங்கனமுண்டாம் ? 

சமாதானம்:--ஹே ஜனகராஜாவே' ஈண்டுச்சூதாடிகள் கபடப்பாசகைகளால் 

அச்சூடுல் உண்மைபைக்கூறுஞ் சாக்ஷியின்றாயின், வேறொருமூடனைத் தோல்வி 

யடைவிப்பாகள், உண்மையைக்கூ ௮ம்சாக்ஷியிருப்பின் ௮ வர்கள் ௮யலானைத்தோல் 

வியார்கள் ; மாறாய், ௮க்கபடிகளே?தோல்வியடைவர்கள். அதுபோல, நாம்பூர்வ 

அரேகஜன்மங்களில் விஷயச்சூ தாடிகளோடு சூதாடினோம். தனால், வேதார் சாஸ் 
இரவடிவசாக்ஷியில்லாமலே ஆடி 2னோமா தலின், அவர்கள் கபடப்பாசகைகளால் ஈம் 

மைத் தோல்வித்தனர். இப்போது காம்2வதார்தசாஸ்திர சாக்ஷியைஸ் சாபனஞ் 

செய்து விஷயச்சூ தாடிகளோடு ஆட.ஆரம்பித்தோமா தலின், ௮வர்களை நாம் ௮வ9 

யம்வெற்றிகொள்வோம். ஹே ஜனகராஜாவே / என்போலநீயும் வேதார்தசாஸ் இச 

சாகதியைவைத்.து அ௮வ்விஷயச்சூ தாடிகளைவெற்றிகொள்ள முயலு, அச்சாக்ஷி 

யிருப்பின் ௮க்கபடி.கள் நின்னை9வற்றிகொள்ளார் ; மற்றோ,' நீயேவெற்றிகொள் 

வாய். வேதார்தசாஸ்இசசாக்ஷியின் முன்னர் நாம்விஷயச்சூசாடிகளோடு சூதாட 
ஆசம்பித்தோம். மனுஷ சரீசரூபதனத்தைமத்தியில்வைத்து ஆடவே ௮த்தனம் 
௮வ்விஷயச்சூ.தாடிகட்கும் போகோபயோகியாதலின் முன்னர் ஈமக்குஜயமுண் 

டாகவில்லை. இப்போதுராம்வேதார் சசாஸ்இரசாக்ஷியைமத்தியில் வைத்திருக்ளெ 
ஹோம். ௮.துஈமக்கு ௮துகூலமாமா தலின் இவ்வகை உபதேசத்சைச்செய்கன்ற.து. 
G aD ௮ இகாரிசளே ! இம்மனுவஷசரீ ரூப தனம விஒயச்சூதாடி.கட்ரு ௮அகூலமா



ஏத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௪௨௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ம் 25 

மாதலின், இதனைமத்தியில்வைத்து ௮வர்களோடுசூதாடுவிர்களாயின், உங்கட்கு 
ஒருகாலும் வெற்றியுண்டாகாமல் தோல்வியேயுண்டாம். ஆகையால், இவ்கிஷபச் 
சூதாடிகளை வெற்றிகொள்ளுமிச்சையுங்கட்டுருப்பின் நீங்கள் பிரமசரியாது சாத 
ன தன த்தைமத்தியில்வைத்து அவர்களோடு சூதாடுங்கள். ௮.த்தனம் அவர்கட்' 
குப்பிரதிகூலமாமா தலின், ௮.தனைக்கண்டு ௮அவர்கள்விரைவாகவே ஓடிப்போவர்கள், 
ஹே ஜனசசாஜாவே ! இவ்வண்ணமாய வேகார்தசாஸ்இரசாக்ஷியின் வசனத்தை 

நம்பிக்கையோடுமங்கேரித்.துநாம இக்கால் ௮வ்விஷபச்சூ தாடிகளை ௮ வசியம்வெற் 
றிகொள்ளல் வண்டும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் £ இஜ்ஜீ வர்கட்குவிஷயரூப௪ த்தருக்கள் oS aC 

ளர். Harscruracoryes got s G75 510 வெற்றிகொள்ளல் முடியாதன்றோ ? 

சமாதானம் :---ஹ ஜனகராஜாவே ? இவவுல$ூல்ஜீவர்கட்குள்ள ௮ரேசசத்த 

ருக்களுள் தூரதேசத்திலிருப்பவரைப் பாணங்களாற்கொல்வர். சமீபத்திலிருப்ப 

வர்களைப் பாசங்களாற்கட்டுவர். ௮த்தியந்தம் ௮ற்பர்களைச்சூதால்வெற்றிகொள் 

வர். ௮அபோல, சாஸ் தரங்களில் நிமஷதித்துள்ள விஷயசத்துருக்களை நாம்சாஸ் 

இரவிசிதயாகதானாதி ப௫ரங்கசா தனரூப பாணங்களாற்கொல்வோம். சாஸ்தரத் 

இல் நிஷேதியாதவிஷயச த்.துருக்களை சாம்சமதமாஇ ௮ஈதரங்கசா தனரூப பாசங்க 

ளாற்கட்டுவோம். பிரஹ்மாகாரவிரு ததி ளெம்புங்காலத். தில் ஒவ்வொருகாற் பிசி 

இயாகும் ௮ற்பவிஷயசத்.துருக்களை நாமபிர ஹ்மசரியா திரூபதன த்தை மத்தியில் 
வைத்அச்சூதில்ஐயிப்போம். வேதாந்தசாஸ் தரப் பிரமாணத்தால் உற்பன்னமாய 

சான்பிரஹ்மரூபன் என்னும் ௮பே.தஞானாக்கினியால நாம ௮வ்விஷயரூபபிரமத்த 

சத்துருக்களையும், அவர்களின் தாய்தந்தைபர்துக்களையும் சாம்பராக்கு'2வாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / ௮வ்விஷயரூபசத அருக்கட்குச் தாயகர்தைபர்தக் 

களயாவர் ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகராஜாவே 1 அித்தியபதார்த்தங்களில் நித்திய 

புத்தி, அசுபெதார்த்தங்களில் சுபு.த்தி, இவைமுலலாக ௮ர்நியபதார்த்தங் 

களிடத்தே அந்நிய புத்திவடிவ விக்ஷேபசகஇ, ஆன்மாவைமறைக்கும் வாண 

சக்தி, என்னும் இவ்விருவசையையுமுடைய ௮வித்தையே அவ்விஷயச்சூ சாடி 

களின் தாயாம். சாஸ் இரசம்ஸ்கரரமற்ற ௮சுத்தமனம் தந்தையாம். கானாவகை 

வாசனைகள் பர்துக்களாம். இவர்களோடுகூட ௮வ்விஷயச்சூதாடிகளைப பிரஹ்ம 

ஞானரூப ௮க்கனியாற் சாம்பராக்கி காமவரை வெற்றிகொள்வோம். 

சங்கை :--ஹேபகவன் ! எவ்வபசாதத்தால் தாங்கள் ௮ச்சத்துருக்களைக் 

குடும்பத்தோடு காசஞ்செய்யமுபன் மீ ர்கீளோ, அவ்வாறு ௮வ்விஷயரூப சத்துருக் 

கள் என்ன ௮பராதஞ்செய்தார்கள் ? 

சமாதானம் :--ஹே இனகசாஜாவே! ௮வ்விஷயக்கபடச் சூதாடிகள் ஈம்ம 
ஜனோேணப் பூர்வன்மத்தே அ௮சேகமுறைவெற்றிகொண்டனாா தலின், இப்பசைவ 

சின் மசா௮பசாத அனுசாரமாகவே ௮வர்கட்குத்தண்டம் த£ல்வேண்டும்,



௭௨௬ பரீ ஆச்மபுராணம். (ஆவது 

சங்கை :--ஹே பகவன் / விஷயக்சபடச் சூதாடிகள் பூர்வம் ஈம்மனோேரைப் 

பன்முறை பராஜயஞ்செய்தனர் என்பதின்௧ண் யாது பிரமாணம் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே? இவ்விஷயத்தில் பிருதிவிமுதலிய 
லோகங்களும், தருமராஜா இிலோகபாலர்களும், அர்தர்யாமியாகிய ஈஸ்வரரும், 

சாக்ஷிரூபமாய்ப் பிரமாணங்களாவர். இவ்வார்த்தை மனுல்மிருதியின்கண் ணும் 
ஸ்ரீமழபசவானுங்கூறியுள்ளார். 

Bra சூகி,ததஅ௦ reuse ADT oOWe gar ஹுூடுசிறயாவொ ADT 9.08 BUT | 

BRD YOO A UD ean aiavo@wrs W830 RT Dt ADIT an say Bg 9 ॥ 

இரவியும் மதியுங்காலு மேரியோட தேவும்பூவு 

மருவற லிதயந்தானு மனந்தின மிரவினோ6 
மிருவிதச் சந்திதாமு மிதம்புரி தருமர்ாஜன் 
நரருடைச் சரிதநாளு ஈன்கறிந் திவான்றே. 

(போ-ள்.) ஆதித்தியன், சந்திரன், பவன், அக்கினி, சொர்க்கலோகம், 

பூமி, ஜலம், crap gy gir, wor, Mar, Orr gs Bh, இரண்டு சர் இியைகள், தர்ம 

சாஜா என்னுமிவர் யாவரும் இஜ்ஜீவர்களின் சுப ௮௪ப விருத்தார்தங்களையறிவர், 

ஹே ஜனகசாஜாவே! பூர்வ பூர்வஜன்மங்களில் விஷயரூபச் சூதாடிகளால் தோல்வி 

யையடைந்தசாமே இப்போது வேதாந்தசாஸ் இரரூப சாக்ஷியின் பலத்தால் இர் 

தரியரூபப் பாசகைகளாலும் யாகதானாதிரூபப் பாணங்களாலும் ௮க்கபடிகளை ௮வ 

சியம் வெற்றிகொள்வோம், கருத்திதுவாம் :--பாசகைகளின் பிரவிருத்தியால் 

சூதாடிகளின் ஜஐயமுண்டாவ?த போல, இராகத்.துவஷமற்ற இர் திரியருபப் பாச 

கைகளின் பிரவிரு,ச்இயால் ஈம்மனோர்க்கும் விஷபச்சூ காடிகளினின் றும் வெற்றி 

சம்பவிக்கும், இவ்விஷயம் சதையின்கண்ே ஸ்ரீகிருஷ்ணபசவானும் அர்ச்சுனனை 

சோக்டுத்திருவாய்மலா்ந்தருளியுள்ளார். 

ஈஈமவ வி௨௩கெ ஹுவிஷயா தி௦ இரயெறாநு 

்தவபெொழவி4யெ யாதா வ[ஷா$_ 2யி,ம௮.கி 7? ॥ 

 வேண்டல்வேண் டாமை யின்றிமிகைசேலாப் புலன்களாலே 
மாண்டபோ கங்க டய்ப்பான் மனங்கலக் குரான் மற் றத்தா 
லீண்டிய தெளிவுண் டாமாற் றேளியவே யெல்லை யின்றிப் 
பூண்டநோய் நீங்கு நீங்கப் புலனிலை நிற்கு மன்றே.” 

(போ-ள்.) இசாகத்.துவேஷமற்றனவும், தனவயப்பட்டனவுமாகய கேத்இ 

சா.இ இர்இரியங்களால் ரூபாதிவிஷயங்களைக் கரகணஞ்செய்யும் இவ்வறிஞன் பர் 
த.த்தையடையான் ) மற்றோ, பாமாரந்தத்தையடைவன். ஹே ஜனகராஜாவே ! 

யுஇஷ்டிரா.இதி பஞ்சபாண்டவர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானாகிய சாக்ஷியின்பலத்தால் 
துரியோதனா கபடச்சூதாடிகளைவெற்றி கொண்டதேபோல, காமும் வேதார்த 
சாஸ்இரரூப சரக்ஷியின்பலத்தால் அவ்விஷயரூபக் கபடச்சூசாடிகளை அவரியம் 
வெற்றிகொள்லோம், வேதார்தசால்இச சாக்ஷியிஞனன்றி அவர்களோடு சூதாடு 
மஞ்ஞானிகட்கு மகாஹானியுண்டாம், சாம் இப்போது அச்சாக்ஷியின் சசாயத்



yb poorer.) யஜர்வேதத்இன் பிருககாரண்ய உப திட எ உள் 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: 1274 

தால் அவர்களோடு சூதாடுகன்றோமாதலின் ௮ம்மகாஹானியையடையோம் ) 

மற்றோ, இப்போது ஈமக்கே வெற்றியுண்டாம். முன்னிருந்த சுகர் வாமதேவசாதி 

அதகொரிகள் வேதாந்தசாஸ்இர சாக்ஷிபின்பலத்தால் விஷயச்சூதாடிகளை வெற்றி 
கொண்டு பிரஹ்மபாவத்தைப்பெறுதல் வடிவ ஸ்வராஜ்ஜியத்தைப்பெற்றனர். ௮து 
போல, நாமும் இப்போது வேதாந்த சாஸ்இர சாக்ஷியின்பலத்தால் விஷயக்கபடச் 
சூதாடிகளை வெற்றிகொண்டு பிரஹ்மபாவப் பிசாப்திவடிவ ஸ்வராஜ்ஜியத்தைப் 

பெறுவோம். இக்காரியஞ்செய்வதில் ராம் சோம்போக்கலாகாஅ. வேதாந்தசாஸ் 

இரசாக்ஷிமின்றியே விஷயச்சூ தாடிகளோடு சூதாட ஆம்பிக்கும் மூடமதியுடை 
யோ புண்ணியரூபதனமற்றவசாய் ஒருபாவவடிவகெள பீனத்தைக்கவர்ரது 5 

கமவகைத் துக்கங்களையடைவர். பிரசித்தமாய சூதில் தோல்வியடைந்தவர் 

களின்கூட்டம் ௮வவிடததே வேராயக் காணவருவதேபோல, இசசம்சா.சத்தே 

விஷயச்சூ தாடிகளால் தோல்லியுற்ற மூடர்களுள் ல ஜீவாகளோ பக்ஷிசரீரத்தை 

யடைவர், சிலரோ தருமுதலிய தாவசசரீரங்களையடைவர், சிலசோ கிராமத் இிலிருப் 

பனவும் வன த.இலிருப்பனவுமாய பசுசரீ ரங்களையடைவர், சிலரோ சர்ப்பாதி சரி. 
சங்களையடைவர், எனவிவை முகலாய்க்தோறறபபட்ட எண்பத்துகான்குலக்ஷம் 

சரீ.ரங்களும் தோல்வியையடைநர்த ஜீவர்களின் கூட்டமென த்தெரிர்துசொள்ச, 

இவ்வுலலை கருத, தஇிசேதா, அுவாபச, கலி, என்னலும்சாமங்கள்கற்பிக்கப்பட்ட 

சூதாடுக்கருவியாய பாசகைகளால அ௮௪ரசூதாடிகள் அ௮வற்றையழுகூலமாய்ச் 

செலுத்தும்சா தனமாக ௮க்ஷஹிருதயமென்னும் மந்தி ஞானமில்லா தவர்களை 

வெற்றிசொள்வர். ௮௩த ஞானமுடையவசை அவாகள் வெறறிகொள்ளார்கள் ) 

மாறாய், ௮சுகபடிகள் தாமே தோல்வியையடைவர், அதுபோல, இவ்விஷயச் 

சபடச சூதாடிகளால வெற்றிகொள்ளப்பட்டவசோ, அச்விதியப் பிரஹ்மரூப 

௮க்்ஹிருதயமென்னும மதி ஞானமறறவசாவர். Hes ஞானமுடையவசை 
அ௮வாகள்வெறறிகொள்ளார்கள்) மறறோ, ௮௪சூதாடிகள் தாமேதோல்வியடை 
வா. அவ்வத்விதியப் பிரஹ்மரூப ௮க்ஷஹிருகயமென்னும் மர்திூததை நாம் 

இபபோது ௮.றிஈதிருக்வெழோமா தலின், ஈமமை இவவிஷயசளசூதாடிகள் வெற்றி 

கோள்ள முடியாதவச௩வர்) மறறோ, காமே இவர்ககா வெறறிகொள்வோம். 
சமபூசண ஜகத்தின் ௮இஷ்டானவடிவ அ௮தவிதீயப பிரஹ்மம் என்வடிவினும் 

வேறன்றாம்; மற்றோ, அவ்வத்விதியய பிசஹ்மம் யானே என, இவ்வஇகாரி 

யானவன் அம்மர்திரததைக குருசாஸ்திர உபசேச ததால் நிசசயிக்கன் ) ௮ஞ் 
ஞானி ஜீவர்களைபைபோல பச்சாத்தாபததை யடையான். இப்போது ௮பபச்சாத் 

தாபம் நிரூபிக்கப்படும்:---இபபார தகண்டத்தே பூரவபுண்ணிய மடமையால் என 

க்கு மனுஷசரீசங் இடைத்தது. ௮தனை யடைந்தும் மூடப்புத்தியையுடைய யான் 
வேதாந்த சாஸ்திர சாக்ஷியின்சகாயமின்றியே விஷயச்சூதாடிகளோடு சூதாடி 

னளேனாதலின், ௮வர்கள் எனது வித்தையாயெ தனத்தையும், புண்ணியமா 

தனத்தையும் முழுவதுவ் கொள்ளைகொண்டனர். எப்பாவரூப கெளபிீனத்தால் 

மூடபுசஇயையுடைய யான் ௮ரேக ஜன்மங்களில் துக்ககதை யடையலாமோ, 
அவவொளன்றே என்பாலிருக்கன் றத, என இவ்வண்ணம் பச்சாத் சாபப்பட்டு ௮ஞ்
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ஞானியானவன் தன்னைச் திச்காசஞ்செய்துகொள்வதேபோல, ௮்விதீயப் பி.ஹ்ம 

ரூப அச்ஷ்ஹிருசயமென்லும் மர்திசத்தை ௮றிரந்தவறிஞன் பச்சாத்தாபப்பட் 
டுத் தன்னைத் இக்காரஞ்செய்யான். எவ்வத்விதீயப் பிரஹ்மரூப ஆன்மாவை நிச் 
சயித்து ௮வ்வறிஞன் பச்சாத்தாபமற்றவனாவனோ, ௮௮ ஜன்ம மரணாதி சரீர 

தருமங்களும், பசிசாகாஇ பிராண தருமங்களும், கருத்திருத்துவ போக்த்ருத் 

துவாத அர்தக்கரண தருமங்களுமற்றதாம். ௮ர்தக்கரணாஇி சர்வ சங்காதங்கட் 
குஞ்சாக்ஷியாம் பிரஹ்மாதி தேவதைகளின் இனங்களோடுகூடிய சம்வச்சசவடி.வ 

நானாவகைக் காலங்களும், ஆகாசாதி பதா£த்தங்களைப் போதிக்கும்பொருட்டு, 
௮இனின்றே யற்பன்னமாகும ௮த்தகைய அரஈதசொருூபஅன்மா, தனது பிர 
காச.த்இில் சூரியன், சந் இரன், மின்னல், வாக்கு என்பனமுதலிய வேறு ஜோதி 

சளையபேச்ஷியாது ) மற்றோ, ௮ச்சுயஞ்சோதி ஆன்மாவே சூரியாதிஜடஜோ தஇகளை 
ஒளிர்விக்குமா தலின், சுருதிபகவதியானவள் ௮வ்வான்மாவை ஜோகட்குஞ் 

ஜோதி எனக்கூறினள். இத்தேகத்தைத்தரித்த பிராணிகளைப் பிராணவாயுவும், 

௮பானவாயுவும் Risse செய்யமாட்டா ) மற்றோ, இச்சுயஞ்ஜோ தியாய ஆன் 

மாவே சர்வப் பிசாணிகளையுஞ் ஜீவிக்கச்செய்யுமா தலின், சுருதிபகவ தியானவள் 

௮ச்சுயஞ்ஜோதி ஆன்மாவை ஆயுஷ் எனக்கூறினள். எவ்வதிஷ்டானரூப ஆன்மா 

விடத்தே பிராணன், ௪௯, சுசோத்திரம, மனம், சூரியாதி என்னும் Big 

மிருக்கன்றனவோ, எதன்பால் பிரு திவிமுதலிய கான்கு பூதங்களோடுகூட ஆசாச 

மிருக்கன்றதோ, ௮த்தகைய அதிஷ்டான ஆன்மாவை யான் எனஅ வடிவமாய் 

அ௮றினெறேனாதலின், யானும் உன்மமரணா.இி விகாரங்களற்ற சர்வ ஜகத் தினதிவ் 

டானமாவேன். பிராணன், ௪௯௨, சுரோத்திரம், மனம், சூரியாதிகள் என்னும் 

8 வகை ஜோதிகளுள், இவவான்மாப் பிசாணனுக்கும் பிராணனாம், சக்ஷுகவிற் 

கும் சக்ஷஈவாம், சுசோத்இரத்திற்குஞ் சுரோத்திசமாம, மனத்திற்கும் மனமாம், 

சூரியா திகட்குஞ் சூரியனாம். இங்கனம் சர்வப்பிராணாதி ஜோ திகட்குஞ்ஜோதி 

ரூபமாய் ௮ந்தரியாமியாகிய ஆன்மாவை நிசசயஞ்செய்துள்ள அதிகாரியே அவ் 

வத்விதயப் பிஹ்மரூப ௮க்ஷஹிருதயமென்னும் uss sons wi Maver. HUAI 

தரியாமியாய ஆன்மா ஜகதுற்பத் இயின் முன்னரும், நாசிமானபின்னரும் TE HS 

வி தியரூபமாயே நிலைபெந்திருக்கும். ஸ் இதிசாலச்சே சரீராஇிரூப கற்பித உபாதி 
களின் சம்பந்தத்தால் நானாவடிவச்தை யடைந்ததேபோலகத் தோற்றாகிற்கும். 

இவ்வண்ணம் .தன்மாவின் வாஸ் தவவடி.வத்ை ச் யதிஈதவனுக்கு விஷயரூபப் பகை 

வரினின்றுஞ் சிறிதும்பயமின்றாம், 

சங்கை:--ஹ பகவன் ? ௮,த்தகைய ௮.த்விதீய ஆன்மாவின் சாக்ஷ£த்காரம் 

அ.இகாரிகட்கெப்பிமாணத்தாலுண்டாம் ? 

சமாதானம் ழே இனகராஜாவே! சர்வபேதங்களுமற்ற ௮ச்விதிய ஆச் 

மா ரூபஸ்பரிசா திருணங்களற்றதாமாதலின், நேத்திராதி பாஹ்யேர் இரியங்களால் 
அதன்சாக்நாத்காம் உண்டாகமாட்டாது ) மற்றோ, மனத்தானே அதன்சரக்ஷர த் 

காசமுண்டாம்,



நூயாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப நிட ௪௨ல் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 29 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! மனத்கானே அத்விதிய ஆன்மாவின் சாக்ஷாத்காச 

முண்டாகுமாயின், சர்வ ஜீவர்கட்கும் மனமிருக்கின்றதா.தலின், யாவருக்குமே 
சாதகமின்றியே ௮கன் சா௯்காத்காரம் ஏன் உண்டாவ இல்லை ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே ! வேதாந்தசாஸ் திர சிரவணமனனாதி 

சா,தனங்களால் சீர் திருத்தப்பட்ட சுத்தமனத்தானே அன்மாவின் சாக்ஷா£த்சாச 

முண்டாம். இவவகைமனம சர்வ ஜீவர்கட்குமின்ராதலின் சாசனஹீ னர்கட்கு 

அதன் சாக்ஷா£த்காமுண்டாகமாட்டாது, இப்போது இப்பொருக£யே வெளிப் 

படையாக்கும்பொருட்டு, மனத்தின்கண் சர்வ பதார் தீதங்களின் ஞானகாசணத் 

தன்மை நிரூபிக்கப்படும் யி ஹ ஜனகரசாஜாவே! «e astro Hair Beis xy cara 

apo 8” creorgu Dea Glersar Cos hor D இந்திரியங்கட்கு அரச 
ராத்மாவின் தரிசன அ௮யோக்கியத்தன்மை கூறப்பட்டுளது, ஆயினும், பிசஹ்மா 

வானவர் மனத்தை உள்ளிலும, வெளியிலுமுள்ள சர்வபதார்த்த தரிசனத்தின் 

பொருட்டு, உண்டாக்ளனெராதலின், பூத பவிஷ்யத் வர்த்தமானமென்னும் முக்கா 

லங்களிலு மள்ள வெளிப்பொருள்களை இஜ்ஜீவன் மனத்தானே யறிவன், முக்கால 

மற்ற ௮ஈதர அத்விதிய ஆன்மாவையும் இவ்வஇகாரி மனத்தா 2ன யறிவன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! மனத்தானே சர்வ பதார்த்தங்களின் ஞானமூண் 

டாகுமாயின், ரேத்இரமற்ற குருடலுக்கு மனமோவிருக்கின்றதாதலின், அதனால் 

௮வனுக்கும் ரூபா திகளின் நிச்சயம் உண்டாதல் வேண்டுமன்றோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகராஜாவே ! ரூபாஇபதா த் தங்களின் தரிசனத்தின் 

கண் நேத்திசாஇ இந்திரியங்கள் மனத்திற்குச் சககாரிகாரணங்களாம். ௮வை 

யின்மையின் ௮ம்மனம் உருவா இகளின் நிச்சயத்தை உண்டாக்காது. ஏனெனின், 

ஈண்டு நேத்திசேஈதிரியத்ேதோககூடிய மனத்தையுடையவன் நீலபீதா இிரூபங் 

களைக் சாண்பதேபோல, சுசோத்இரேர் திரியகதோடுகூடிய மன த்தையுடைய அர் 

seer bol grains காணான். நேத்இிசமற்ற அந்தகன் நீலபீ தா தியை யறியாத 

தால் ௮பசாதமடையாததுபோல, நேத்திசாஇப் பிரமாணங்களின்றி நீலபீதா.இி 

களை யறியாததால் இம்மனமும், '௮பராதத்தையடையாது, ஆகையால், இஜ்ஜீவன் 

மனத்தானே எல்லா உள் வெளிப் பதார்த்தங்களையுமறிவன். அவற்றுள், பேதத் 

தைக் கவரும் நேத்தரொஇப பிரமாணங்க?ளாடு கூடியமன)த்தால் சானாவகையாய 

பேதத்தைக் கவர்வன், ஜீவேற்வச அபேதத்தையுணர்த்தும் மஹாவாக்கியரூப 

சப்தப்பிசமாணத்தோடு கூடியமனத்தால் ௮த்விதியப் பிரஹ்மத்தைச் சாக்ஷாத் 

கரிப்பன், ஆகையால், சாவ பேதங்களுமற்றதும், சர்வஜீவர்களின் ஆன் மவடி.வமு 

மாய் ௮த்விதியப் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரம் ௬த,த wer ssrGerumin, ‘ & Balle aur 

அடர ஷ வ,” சரவணமனனாதி சா தனங்களோடுகூடிய சுத்தமனத்தானே ௮; 

சாரிகள் ௮த்விதீய ஆன்மாவைக் காண த்தக்கவர்களாவர்கள் என்பதாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ? யதசொவாமொ.றி வ.த-$ஹஐ க௬வரரவக anne aD’ 
மத்தியான சூரியனை விஷயஞ்செய்யும்பொருட்டுப் பிரவிருத்தி oe sade 

ரியம் அச்சூரியப் பிரபையைச சூக்கமுடியாததாய ௮ச்சூரியனிட ததினின் ௮ம் 
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நிவிருத்.இயுற்று வருவதேபோல, ௮த்விதய ஆன்மாவை விஷயஞ்செய்யும்பொரு 
ட்டிச்சென்ற மனமும் வாணியும் அ௮,தனையடையமுடியாமல் அதனிடத்தினின் 
லும் இரும்பிவரும், என்னும் இச்சுருதியின்கண் அதிவிதீயப் பிரஹ்மம் மன 
சஹிதவாணிக் கவிஷயமெனக் கூறபபட்டுளது, ₹8அஸவெவா அ ரஷ வ? 
என்னுமிச் சுருதியின்கண் 9) 508 Bus ஆன்மா மனத்தின் Magu Owners கூறப்பட் 
டள தாதலின், இவவிரண்டு ௪ருதிகட்கும் பரஸ்பரம் விசோ தமாமன்றோ ? 

சமாதானம்:-- ஹே ஜனகராஜாவே ! «wel greure) oir lai 30 as ; என்னும் 

இச்சுரு தியின்கண் ௮த்விதீய ன்மகசாகஷா தகாரதஇன்கண் சிரவணாஇ சாதன 
களோகூடிய சு த்தமனத்இறகுக் காணததன்மை கூறபபட்டுளதா தலின், இச 
ண்டு சுருதிகட்கும் பரஸ்பரம் விரோ தஞ்சமபவியா து, 

சங்கை :--ஹேபகவன் 7 SBA A {42.9.0 21 agZo உரமாகி ° உபநிஷத் 
ரூப சப்தப்பிமாண த்தால் ௮றியயோககியமாய ௮த்விதியப பிரஹ்மரூப ஆன்மா 
வின்சொரூபததை யான் நகின்பால கேடகின றேன். என்னும் சுருதியின்கண் ௮த் 
விதீயப் பிரஹ்மரூப Yor சாக்ஷ£.தகாரகஇினகண் உபநிஷதவடிவ சபதத்திற்கே 
காரணத்தன்மைகூறபபட்டுளது. ‘ &Bellan ante Fy USO? crest Gs சுருதி 

Wer sai அத்விதீய ஆன்மசாக்ஷா£ச்காசததின்கண் மனத.இறகே காசணத்தன்மை 
கூறப்பட்டுள தா.தலின் இவ்விரண்டு சுருதிகடகும பால்பாம் விரோ தமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :—G ap ஜனகராஜா3வ ! உபகிஷதவடிவ சபதபபிரசமாண த்தின் 

சகாயததானனறி இம்மனம ஆதமசாக்ஷாதகாசததையுண்டாககாது ; மறறோ, 

அசசகாயத்தானே இச்சுத்தமனம் அதனையுண்டாக்குமா தலின் ௮வவிரு சுருதி 

கட்கும் பரஸ்பரம் விசோதம் சம்பவியாது. கருதஇதுவாம:--சல ௮.றிஞசோ 

ஆத்மசாகதாத்காரத்தின்கண் உபநிஷத் வடிவ சபதத்தைக்காணம எனவும் மனத் 

தைச் சககாரிகாரணம் எனவுமங்கிகரி ததுளார். வேறுசில ௮றிஞசோ மனத்தைக 

காணமெனவும் உபநிஷூத்வடிவ சபதபபிரமாணததைச சககாரிகா.ரணமெனவு 

மங்கேரித்துளார். இவ்விருவகைப் பிர கசிரியைகளும FC இப்பிரமாண த்தால் as 

தமாம். இத்துணையால், ௮த்விதியய பிரஹ்மரூப ஆதமசா௯$ா தகாசத்இன்சண் பிர 

மாண நிரூபணம பிரதிபா இிககபபட்டது. இபபோது suse Buns Oo ஹ்மத் 
தன்கண் சர்வத துவைத நிஷேதம நிரூபிக்கபபடும, ஹே ஜனகராஜாவே DS 
விதீயப்பிஹ்மரூப அத்மாவின்கண் கானாவகைபபேதத்தையுடைய இபபிரபஞ்சம 
சிறிதுமாத்இரையுமின்றாம். ஏனெனின வியாக.ரணமுறையாய தேசகாலவஸ்து 

பரிச்சேதமற்ற யாவினும் ௮ இசமாயவஸ் துவே பிரஹ்மசபதத்தின் பொருளெனத் 

தணியப்பெறும். ஒருகால் பிரஹ்மததஇின்கண் எபபதார்ச்சததின்பேதமேனும் 

அங்கேரிக்கின் யாதுபேதமுடையதாமோ ௮ வஸ்துபரிச்2சதமுடையதாம். 
யாதபேதரூப வஸ்து பரிச்சேதமுடையசாமோ ௮து ௮றபமாம், யாது அற்ப 

மாமோ அது யாவினுமதிகமாகாது); கடபடாதபார் தகங்களேபோலுமெனவா 

மாதலின், பேதத்தையங்கேரித்தலால யாவினுமதிகத்தன்மைவடிவப் பிரஹ்மசப் 
த,த்தின்பொருள் பசமான்மாவிடத?த பொருகதாதாம, இப்போ திபபொருளே 
வெளிப்படையாய்க்காண்பிக்கப்படும :--ஹே ஜனகராஜாவே ! ஈண்டு நூலுணார்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட ௭௩௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4 3) 

தோர் சப்தங்கட்கு இருவகைப்பொருள்கள் உடன்பட்டுளார். அவற்றுள், ஒன்றோ 
SU SSRIS ழக்கெயப்பொருளாம், ஈறறொன் 27, சப்.த,த்இற்குக் கெளணப்பொரு 

ளாம், தேவதத்தன் சிங்கம் என்புழி மிருகராஜாவாய பசுவின்௧ண் ஏிம்மசப்தத் 

இன் முக்யெப்பொருளுள௮. கெளணப்பொரு?ளா தேவதத்தன்பாலுள.து, சப் 

சத்தின் முக்யெப்பொருள் சம்பவிக்குமிடத்து கெளணப்பொருளை ௮ம்கீகரிக்க 

லாகாதென்றும் நாூலுணர்ர்தோர் நிர்ணயித்துளாசாதலின், ஏக அத்விதியப்பா 
மான்மாவைவிடுத்துள்ள யானைமுதலிய ௮னான்மபதார்த்தங்களிடக்தே குதிரை 

முதலியனவற்றைக் குறித்து ௮திகத்தன்மையிருப்பினும் மலை முதலியவற்றைக் 

குறித்து ௮வற்றின்கண் ௮இிகத்தன்மையின்றாம, மலை முதலியவற்றின்கண்ணும் 

யானை முதலியவற்றைக் குறித்து அதிகத்தன்மையிருப்பிலும் ஆகாசா இகளைக் 

குறித்து அதஇகத்தன்மையின்றாம். இவவண்ணம சர்வ HO SOU ETT S SHIEH 

டத்திலும் ௮பேக்ஷையோடுகூடிய ௮இிகத்தன்மையுளதாதலின் யானை முதலிய 

௮னுத்மபதார்த்தஙகள் பிரஹ்மசப்தத்இன் முககியப்பொருளன்றாம் ; மற்றோ, 

கெளணப்பொருளாம். தேசகாலவஸ்து பரிசே தமற்ற பரமான்மாவின்௧ண் ஒரு 

பதார்த்தத்தைககுறித்து ௮இகத்தன்மையின்றாம் ; மற்றோ, அபேக்ஷையற்ற ௮தி 
சத்தன்மையுள௮ு. அசலாலப்பாமான்மாவே பிரஹ்மசபகத.இிறகு முக்கிெயப்பொரு 

ளாம். யாது ஒருதேசத்திருஈது ஒருகேசததிரா?தா sa தேசபரிச்2சத 

முடையதாம். யாது ஒருகாலததிருநது ஒருகாலத்தராதகோ ௮து காலபரிச?சத 

முடையதாம். யாது வேறரொருபொருளினும் '2வரு?மா ௮து வஸ்அபரிச்சேத 

முடையதாம். யாது கேசகாலவஸ்து பரிசசேதமுடையகாமோ ௮௮ அ௮ற்பமாம், 

கையிலிருக்கும ரெல்லிக்கனி தேசகாலவஸ் துபரிசசேதமுடையதா கலின், அற்ப 

மாதல்போலப பரமான்மாவினும்வேராய அனான்மபகார்த்தஙகள் SO SST VAN GI 

பரிசசேதமுடையனவாமாதலின் ௮றபமாம. மபபரிச?சத மமற்ற யாவினுமதிக 

வஸ்து பிரஹ்மசப்தத்தின்பொருளாம. யாவினுமதிகக்கன்மையும் அ௮ற்பத்தன் 

மையும் பாஸ்பாம விசாக மடையனவாமா தலின் ஒன்றன்சண் DCU ANT BIR LD By 

களுமிசா ; மற்றோ, எப்பொருளில் ௮திகக்கன்மையுள தோ அதன்கண் ௮ுறபத 

தன்மையிசாது. எதன்சண் அற்பககன்மையுளதோ ௮தன்கண இகத தன்மையி 

ராது, இதலின், பாமான்மாவினும வேரறாய எலலா அனான்மபதார்.த்தங்களும் 

பிரஹ்மசப் தத்தின் கெளணப்பொருளாம, பசமான்மா ஒன் 2ற முக்கியப்பொரு 

ளாம், பேதவடி.வ வஸ்அபரிசசேதமும் மூவகைத்தாம். ஒன்றோ, சொரூபபேத 

மாம; மற்றொன்றோ ஸஜா தியபேதமாம் ; மற்றொன் 23 விஜாதீயபேதமாம், ௮வற் 

௮ள், தன்வடிவத்திலிருக்கும பேதம் சொருபபேதமாம். ஒருவிருக்ஷத்இன்கண் 
ஸ்கந்தம், சாகை, பத்திரம், புஷ்பம், பலம், என்பனமுதலியவற்றின் பரஸ்பர 

பேதம் சொருபபேதமாவ?தபோலுமாம் இதனையே சாஸ் இரத்இன்கண் சுவகக 

பேதம் எனப்படும். இப்பேதம் சாவயவபதார்த்தத?தயுண்டாம் , இவவச்விதிய 
பிரஹ்மம் நிசவயவமாமாதலின் இதன்சண் இபபேதம் சம்பவியா.து, சமானஜா.இ 

யையுடைய பதார்த் தங்களின் பாஸ்பாபேதம் ஸஜாதியபேதமெனப்படும், கோத் 
தீன்மைச்சா தியையுடைய சர்வகோக்களுள், வெண்ணிறக்கோவின்கண் கருநிறக்



௭௩௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். Looms 

கோவின் பேதம், அல்ல, ஸர்வாங்கங்களோடுகூடிய கோவின்கண் கொம்புமுத 
லிய அ௮ங்கமற்ற கோகின்பேதம், ஸஜா தியபேதமாவதேபோலுமாம், இதவும் 

௮த்விதியப் பிரஹ்மத்தின்சணின்றாம். விருத் கஜா இயையுடைய பதார்த்தங்களின் 

பாஸ்பரபேதம் விஜா தய? பதமாம, மனுஷத்தன்மைச் சாதியையுடைய மனுஷர் 
களிடத்தே கடத்தன்மைச்சா தியையுடைய கடங்களின்பேதம் விஜா தீயபேதமா 
தலேபோலுமாம். இதவும் ௮த்விதியபபிர ஹ்மத்தின்சணின்றாம். ஆகாசத்தின் 

சண்ணேதோற்றாநின்ற பெரியகந்தர்வரகாம் ௮திஷ்டான.காசத்.இனும் முக்கால 

த். தம் வேறன்றாமாவதேபோல, ௮்விதீயப்.சஹ்மச்தின்கண்ணே தோற்றாநின்ற 

இச்தூலசூக்ஷஈமரூப சம்பூசணஜகச்தும் ௮அதிஷ்டானப்பி£ஹ்மச்தினும் முக்கால 

த்தும் வேறன்ரும். கனவின்கண் சம்பூரண பதார்த்தங்களோடுகூடிய தேசகாலங் 

கள் கனாக்காண்பவனிடத்2த யுற்பன்னமாவ.துபோல, ே தசகால மரு. தலாய இவ 

வெல்லாவுலகும் பிசஹ்மத்தின்கண்ணேயுண்டாம். ௮.து பாமாநந்தவடிவாம், சூரி 

யாஇஜோ இகட்கும் ஜோதியாம், காசமற்றதாம், சர்வபேகமற்றதாம், யாண்டும் 

நிறைந்ததாம். கடாதியுபாதிகளற்ற சுத்தறகாசத்திற்குத் சசதுசொருபத்தோடு 
பேதமில்லாதசேபோல, மாயாஇயுபா திகளற்ற சுத்தப் பிரஹ்மத்திற்கு ௮ந்தக்கா 
ணாஇயுபா இகளற்ற சத்த ஆன்மாவோடு பேதமின்றாம். ஏனெனின், கொன் 

தேகத்தும் யானையின்யாக்கையிலும ஆகாசம் உள்ளுமவெளியும் சமானவியாபகமா 

யிருப்பேதபோலஇவவான்மாவும் சர்வஜகத்தின் உள்ளும்வெளியும் சமானவியாபக 

மாம், இத்தகைப அன்மாவிற்கு பி£ஹ்மக்தோடு ஒருமைசம்பவிக்கும். ரஜ்ஜுஈரூப 

௮இஷ்டான த இன்சண்ணேதோற்றும் சர்ப்பம், தண்டம், மாலை, ஜலகாரை என்பன 

முதலிய கற்பிதபதார்.த்தங்கள் ௮தன்கண்ணேயிருக்கும். அதனினும் ௮வை முக் 

காலத்தினும் வேறாகாத2?தபோல, தேசகாலம்முதலிய சம்பூரணஜகத்தும் ௮இஷ் 
டானரூபப் பிரஹ்மத்தின்கண் யிருக்கும், முக்காலத்தும் ௮தனிலும் வேறன் 

ரூம். சம்பூரண 2தக.தாரி ஜீவர்களின் ஆன்மா முறகூறிய சர்வபேதங்களுமறறதா 

மாதலின், இவவான்மாவே பரப்பிரஹ்மரூபமாம். இவவாகந்தசொரூப ஆன்மா 

விலும் மேலாய் வேறோரு அ௮திகபதார்த்தமுமின்றாம் ) மற்றோ, இவ்வான்மாவே 

சர்வபதார்த்தங்களிலும் ௮திகமாமாதலின், *அயமான்மாப் பிரஹ்மம் ” என்பன 

முதலிய சுருஇிகளில் இவ்வாக தசொருப ஆன்மாவே பிரஹ்மரூபமெனக்கூறப்பட் 

டுளஅ. ஆசையால், பிரஹ்மத இின்கண்ணும் அன்மாவின்கண்ணும் சிறிதுமாத்தி 

” ரையும் பேதமின்றாம். ஒருகால் பேசமிருக்குமாயின், * அயமான்மாப் பிரஹ்மம் ” 
என்னுஞ் சுருதிகூறிய ஆன்மாவின் பிரஹ்மரூபத்தன்மை சம்பவியாது, சம்பவிக் 

குமாயின் பேதமிராது ஏனெனின், பிரஹ்மரூபத்தன்மை, பேதம் என்னுமிசண் 

டும் பரஸ்பரம் விசோஇகளாம்) ௮வைகள் தாஇகாண த்தரா. வெப்பமுர் தட்பமும 

பாஸ்பரம் விரோ இகளாமா தலின், அவ்விரண்டும் ஜ.இகாணத்தின்றாம் ) ௮.துபோ 

லப் பிரஹ்மரூபத்தன்மையும் பேதமும் பரஸ்பாம் விசோ தியாதலின் ஒரிடத்திரா 

வாம், ஆகையால், ௮வவிரண்டனுள் ஒன்மைப் பரிசத் தியாகஞ்செய்தல்வேண்டும், 

ஆண்டு அ௮ர்சியோக்கியாபாவரூபபேதம் தனதுபிரதியோகியை யபேக்ஷிக்குமாத 

லின், ௮ப்பேதம் ப௫ரங்கமாம், பிரஹ்மரூபத்தன்மை எதனையு மபேக்ஷியாதாத 
லின் ௮து ௮ர்தாங்கமாம், இவ்விரண்டிற்கும் யாண்டு, ஒருகிலைக்கள த் தன்மையி
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னடைவுண்டாமோ, ண்டு விரோ தறிக்கப்பொருட்டுப் பசங்க தரும த்தையே பரி 

த்தியாகஞ்செய் தலுசிதமாம் ; என்னுமிவ்வார்த்ை யாவருக்குஞ் சம்மதமா தலின் 

பசெங்கபேத த்தைப் பரிச்தியாகஞ்செய்து, ஆன்மாவின்கண் பிரஹ்மரூபத்தன்மை 
யையே ௮க்கேரித்தல்வேண்டும், யாவிற்குமுள்ளாய் வியாபகமாய வஸ் அவே.ஆன்ம 

சப்தத்தின்பொருளாம். கையால், பிரஹ்பரூபத்தன்மை ஆன்மரூபத் தன்மையி 

னும் வேறன்றாம் ; மற்2ர, ௮பின்னமேயாம். ஆண்டு தன்மாவின்கண்ணொருகால் 

பேதபரித்தியாகஞ் செய்யாவிடின், ஆன்மாவின்கண் பிரஹ்மரூபத்தன்மையினழி 

வுண்டாம். அதன்பின்னர் அதனினும் ௮பின்னமாய ஆன்மரூபத்தன்மையுமறி 

யும், அதன்பின்னர் ஆன்மாவிற்குமழிவுண்டாம். ௮ஃதெவ்வாஸ் இிகர்கட்கும் ௮ங் 

கோசமின்றாம். ஆகையால், ஆஈந்தஸ்வரூப ஆன்மாவைக் சாப்பாற்றும்பொருட்டு 

௮ந்தப் பேதத்தின்ராசமே௮ங்கேரிக்கல் தகுதியாம். இப்போதஇப்பொருள் வெளி 

ப்படையாய் நிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே ஜனகராஜாவே !/ கேவலம் நீ.திசாஸ்தி7.த்தை 

யறிந்தவன், ௮ர்ச்தத்தையுங் காமத்தையு8ம பசமபுருஷார் த்தமென்பன், ௮வ 

னும் தன்னான்மாவின் ராசமுண்டாமிடத்தே இம்மதிமானானவன் அதனைக் 

காப்பாற்றும்பொருட்டுச் சர்வபதார்் க்தங்களையும் பரி த் தியாகஞ்செய்கவென்பன், 

௮தனானும் அன்மாவைக்காப்பாறறும்பபொருட்டூச் சர்வபேதத்தையும் பரித்தி 

யாகஞ்செய்தலுசிதமாம். கருத்தி துவாம் :--இத்தூலசரீரத்சையே ஆன்மாவென 

௮ங்கேரித்த சகாம பகிர்முகனாகய ரீ.திசால்இரமுணர்ந்தோலும், சரீரரூப மித்த 

யான்மாவைக் காப்பாற்றும்பொருட்டுச் சர்வபதார்த்தங்களையும் பரித்தியாகஞ் 

செய்யின், ௮ச்தர் மகர்களாய் கிட்காமர்களாயிசாநின்ற யாம் பரமபுருஷார் த. தரூப 

சுத்தாத்மாவைக் காப்பாற்று ம்பொருட்டுக் துக்கரப ஜடபேத,க்தை ஏன் பரித் 

கிபாகஞசெய்யலாகாது ? மற்றோ, ௮சனை அவசியஞ்செய்தல் வேண்டும், ஜட 

பதார்த்தங்களில் அபிரிவேசஞ்செய்து, தன.து ஆன்மரூபத் தன்மையைப் பரித் 

இபாகஞசெய்யும் புருஷரின் ௮னான்ம ஜடபதார்த்தங்கள் பரித்தியாகமின்றியே 

நாசத்தையடையும். உலோபியானவன் ஜீவிதகாலச்தே தனத்தைவிடான் ; ஆனால் 

௮வன் இறக் தபின் ௮வன்தனமும் விடாமலே காசததையடையும். அதுபோல, 

ஆன்மாுழியின் அர் தஜடபதார் த தங்கட்குமவசியம் அழிவுண்டாமா தலின், நா 

ரீதஸ்வரூப.ஆன்மாவைக் காப்பாற்றும்பொருட்டு, சாம் ஜடபேதபரி த்தியாகத்தை' 

௮ வ௫ியஞ்செய்தல் வேண்டும. பிரு ஹஸ்பதியின் சிஷ்யயயை சார்வாக ராஸ்திகனும், 

நூலுணர்ச்சியற்ற பாமரலும் இத் தூலசரீரத்தையே ஆன்மாவென வெண்ணியுள் 

ளார்கள். இத்.தூலசரீசரூபப் பொய்யான்மா ௮ழிர்தபின்சாவஜகந்நாசத்தை யுடன் 

பட்டுளார். சார்வாகரும், பாமாரும் சரீ ரரூப.ஆன்மா ௮ழிர்தபின் சர்வஜகத்இன் 

காசத்தைக்கூறுவாசாயின், சாஸ்இரமுணர்ந்த பு.த்திமான்கள் சாட்சியான்மா ௮ழி 

ர் தபின்னர்ச் சர்வஜகத்தின்நாசத்ை ஏன்கூறா£ 7 கருத்திதவாம் :--சூரியாதி 

ஜோ இகட்கும் ஜோதியாய ஆன்மாவொன்ற சே. சனமாம். ஆன்மாவினும்வேருய 

அனான்மபதார்.த்தங்களியாவும் ஐடங்களாம். ௮ச்சாக்ஷியபதார்த்தங்கட்குச் சேத 

னசாகஷியாய தன்மாவின்றி எவ்வாற்றுலுஞ்சித்தியுண்டாகா.து. ஆசையால், ஆன்:



௭௩௪ ப்ரி ஆத்மபுராணம், (ஆவத 

மாவின் சாசத்தையுடன்படுவதால் ஜடபதார்த்தத்தின் நாசத்தையும் உடன்பட் 

ட்தேயாகும். 

சங்கை: -ஹேபசவன் ? அச்விதீயப்பிரஷ்மரபஅன்மாவைக்காப்பாற்றும் 
பொருட்டுச் சர்வ£டபதார்த்தங்களின்காசத்தையங்கேரித்தல் உசிதமாமெனத் 

தாங்கள் கூறியதுண்மையாமாயின், ஜடபகார்த்தங்களியாவும் ௮ழிர்தபின்னா 

அவற்றைச் சித் திசெய்யும அத்விதீயப்பிர ஹ்மரூபசா.௯தி எவ்வா றுநிலைபெறும் ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாஜா வே ! சாக்ஷியான்மாவின் சாக்ஷியரூப அந்தக் 

காணவிருத்திகள் துயிலின்கண்ணே காசத்தையுறினும், ஆண்டுச் சாக்ஷியான்மா 

வின் நாசமுண்டாகாது. ௮.துபோல, சம்பூரண ஜடஜகத்தழிவுறிலும், அத்விதி 

யப்பிரஹ்மமழியா தாம், ஆதலின், சாம் ௮கனைக் காபபாற்றும்பொருட்டு, ஜடப் 

பிசபஞ்ச,த்தையே பரித்தியாகஞ் செய்தல்வேண்டும். உஷ்ணவியற்கையையுடைய 

லுக்னியின்கண், குளிர்ச்சியை எப்பிரமாணத்தானுங் கவாமுடியா ததேபோல, 

அதிவிதீய வியற்கையையுடைய பிரஹ்மத்தின்௧கண் எப்பிரமாணத்தானும் பேதம் 

சவசமுடியாதாம். யாதுபிரமாணத்தாற்கவாபபடுமோ, ௮ வே சத்தியாமா தலின், 

௮ப்பேதத்தின்டுத்தெமபவியாது. இரஜ்ஜுரூப ௮திஷ்டானத்தின்கண்ணே தோ 

ற்றும்சர்ப்பம் உண்மையாய் ஆண்டின்றாம் ; ஏனெனின், ஆண்டஃதுண்மையாயி 

ருக்குமாயின், ௮இஷ்டானஞானமுண்டானபின்னரும் அச்சர்ப்பர்சோற்றல்வேண் 
டும். ஆனால், ௮தன்பின்௮ச்சர்ப்பர் தோற்.றுவ.தில்லையா தலின், ௮ஃதாண்டுண்மை 

யாயின்றென்றறிர் துகொள்ளலாமன்றோ £ அது?பால, ௮த்விதியப பிரஹ்மத்தின் 
கண் ண தோற்றும்பேதமான.து ஆண்டுண்மையாயின்றாம். ஏனெனின், ஒருகால் 
ஆண்டு உண்மையாயப்பேதமிருப்பின், சமாஇயின்கண்ணும் ௮றிஞனுக்கு௪ சச்சி 

தாகந்தர் தோற்றுவதேபோல, ௮ப்2பதமுந தோற்றல?வண்டும,. ஆனால், ௮வ 

னுக்கு ஆண்டது தோற்றுவதின்றாமா தலின், ௮ப்'2பதம உண்மையாயின்றென் 

ற்றிர்துகொள்ளலாமன்றோ ? 

சங்கை :--2ஹ பகவன்! ஒருகால் ௮்விதீயப்பிரஹ்மத்இன்கண் ௮ப்பேதம் 
உண்மையாயின்றாமாயின், ௮ஃததன்கண் இருர்து தோற்றுவானேன் ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே! யாது, எதன்கண் இருர்து தோற்று 

நிற்குமோ, ௮து அதன்கண் உண்மையாயேயிருக்கும் என்னும் கியமஞ்சம்பவி 

யா, ஏனெனின், பிரகாசத்தையுடைய சூரியனிடச்தே கூகை முதலியவை இரு 

ளைக்காணும். ஆனால், ௮வ்விருள் ௮வரிடத்தேயுண்மையாயின்றாம். ௮து ௮வரி 

டத்தேயுண்மையாயிருக்குமாயின் ஈம்மனோர்க்குர் தோற்றல்வேண்டும். ௮ங்வனர் 

தோற்றுவதின்றாமா தலின், கூகை முதலியவை தமதஞ்ஞானத்தால் சூரியனி 

டத்தே இருளைக்கற்பிக்கன்றனவெனவறிர்துகொள்ளல்வேண்டும். ௮.துபோல, 

HEAT UII NOs Hersam, ௮ஞ்ஞானிகள் பேதத்தைக்காண்பர். னால், ௮து 
அதன்கண் உண்மையாயின்றாம்; ஒருகால், உண்மையாயிருக்குமாயின், எம்போன்ற 

வறிஞர்க்கும் ௮ப்பேசந்தோற்றல்வேண்டும். தனால், எம்மனோர்க்குத் தோற்.றுவ 
இன்ருமாதலின், ௮விவகெள் தமதுண்மைவடிவையுணராமையால், ௮த்விதயப் 

பிசஹ்மத்தின்கண்ணே பேதகற்புனையைச் செய்ன்றார்களென்றதிர்துகொள்ள



அத்தியாயம். யஜஐ-ர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப திட எ௩டு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 33 5 

வேண்டும். யாது ௮ஞ்ஞானத்தாற் கற்பிதமாமோ, ௮து உண்மையாயிராதா.தலின் 

பேதமென்னுஞ் சப்,தததிலும், பேசமென்னும் ஞானத்தினும் பின்னமாகப் பேத, 
தின் உண்மைவடிவமொன்றின்றாம் ) மற்றோ, பேதமென்னுஞ் சப்தஞான வடி. 

வமே ௮ப்பேதமாம். மலடிமைர்தன் என்னுஞ்சப்ததஇனும், ஞானத்திலும் வேறாக 
அவனுக்கயாதோருண்மைவடிவமுமின்றாம் ) மற்றோ, ௮ச்சப்தஜானமே ஆவ 

ஞதலின் ௮வன் ௮த்திபந்தம் ௮௪த்தபனாவன். அவ்வாறே ௮ப்?பதமும் அத்தி 
யக்தம் ௮சத்தியமேயாம். இச்சமசாசத்தின்கண்ணே ௮ச்விதியப பிரஹ்மத்திலும் 

வேராக ஒருபதார்த்தமிருக்குமாயின் ௮தன்பேதம் ஆண்டிருக்கும். ஆனால், ஈண்டு 

௮தனினும் வேராக யாதொரு ஸ்தூலசூகூஷஈமபதார்த்தங்களுமின்றாம் | மற்றோ, 

௮வ்கியாவும் ௮த்விதீயப்பிஹ்மரூபமேயாம், ஆகையால், ௮தன்சண் பேத 

வெண்ணமுர் திண்ணமாயின்றாம். முயற்கோடு, மலடிமைர்தன் என்னுஞ் சப்த 

ஞானங்களின் பலத்தானே ௮வவிரண்டுமிருக்குமன்றி, ௮வ்விரண்டினும் வேருய் 
எபபதா£த்தமும் ௮வறறின் ஸ்இதிகாசணமாகமாட்டா, அதுபோல, பேதமென் 

னுஞ சப்தஞானபலததானே, ௮பபேதம நிலைபெறுமன்றி ௮வவிரண்டுமல்லாது 

வேறெபபதார்த்தமும அதன்ஸ்திதிகாரணமாகமாட்டாது. ஆகையால், பேத 

மென்னும் சபதஞானமகிமைபால் ௮து தோற்றிலும், அ௮த்விதீயப்பிரஹ்மத் 

தின்கண் உண்மையாயின்றாம. இத்துணையால் ௮த்விதீபப் பிரஹ்மத்இன்கண் சம் 

பூசணபேதரூபப் பிரபஞ்சத்தினபாவம நிரூபிக்கபபட்டது. இப்போது பேததரி 

சனத்தின்௧ண் ௮னர்த்தசாரணத்கன்மை கிரூபிக்கப்படும:-3ஹ ஜனகராஜாவே! 
மனவாணிகட்கு ௮விஷயமாய்ச௪ சுயம்பிரகாசமாய wee Suite apis Rex sem 

நானாவகைப2பத த்தைக்காண்பவன் மீண்டும மீண்டும மிருத்தியுவையடைவன், 
6 87 தெஜா$ ov Oy Sg rerGaur gu உஹ,சாுசவவமாதகி, ௮ச்விதியப்பிர ஹ்ம த் 

தின்கண் கானாவகைப பேதபபிரபஞச௪.கதைக்காண்பவன் அடிக்கடி மிருத்தியுவை 

யடைவன், அ௮த்விதியபபிரஹ்மதஇன்கண்ணுள்ள பேதபுத௫8ய ௮ஞ்ஞானிகட் 

கு௪ சம்காரத்தையடைவிபபதாமாதலின, முழுக ஈக்கள் ௮சன்சண் ஒருகாலும் 

பேதபு ததிசெய்யலாகாதஅ, அதன்கண் பேதபுததஇிசெய்பவன் ஈரகா இகளிற்பல 

வகைச சரீரங்களையடைநது பலவகைத்துக்கங்களை யனுபவிபபன், ஆதலால், முமு 

கஷாக்கள் அ௮ப்பேதபுததியை விட்டொழித்துப் பிரஹ்மத்தை ஏக ௮த்விேரூப 

மாய் நிச்சயஞ்செய்க ; ௮.து சூரியாதி ஜோ.இிகட்குஞ் ஜோஇயாம். மனவாணிகட் 

கவிஷபமாமா தலினானே ௮ப்பிரமேயமாம. பிரத்தியக்ஷா£ இப்பிரமாண ஐன்னிய 

ஞானத்திற்கவிஷயமாயது ௮பபிரமேயமெனபபடும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் / 48அவொவா,சா ுரஷ வ ' cron GIA 

யின்பொருளுரைக்குங்கால் தாங்கள் சுத்தமனோஜன்னியஞானவிஷய த் தன்மை 

அத்விதயப்பிஹ்மத்தின்கண் உளதெனக்கூறினீர்கள். இப்போ.து ௮,சன்கண் பிர 

மாணஜன்னியஞான அ௮விஷயததன்மையுளதெனச் கூறுகன்றீர்களாதலின் முற் 
கூற்றுக்குப் பிற்கூற்றுமுசணாமன்றோ ? ்



௭௩௬௬ ud ஆத்மபுராணம். Cedars, 

சமாதானம் :--ஹே ஜனசராஜாவே! சேதன.நபாசத்தோடுகூடிய அர்தக் 
srem இனவிருத்தி ஞானமாம். சடாஇி ஜடபதார்,த்.தங்களில், ௮.துவோ ஆவரண 
நிவிருத்தியைச்செய்யும். ௮தன்கண்ணிருக்கும் தொபாசன்௮ப்பொருள்களைவிளக் 
குவன் ; ஆதலின், அவற்றில் விருத்திவிஷய த் சன்மையும், தொபாசரூபப் பலவிஷ 
யத்தன்மையுமிருக்கும். சேதனரூப அத்விதியப்பிஹ்மம் சுயஞ்சோஇயாமாத 

லின் ௮சன்கண் சதொபாசருபப் பலவிஷயத்சன்மையோ ஈம்பவியாது. மகாவாக்க 

யத்தாலுண்டாய ௮ர்தக்காணவிருத்தி ௮த்விதீயப்பிஹ்மத்தின் ௮ஞ்ஞானவடிவ 

ஆவணத்தை நீக்குமாதலின், ௮வவிருத் இவிஷயத்தன்மை ௮தன்கண்ணுமுள.த, 

ஆகையால், இப்பொருள் துணியப்பெறும் :--முன்னர் ௮ச்விதீயப் பிரஹ்மத்இன் 
சண்பிரமாணஜன்னிபஞான விஷயத் சன்மைகூறியது, விருத் திவிஷய தீ தன்மையை 
௮ங்கேரித்தேயாம். இப்போது அதன்கண் ஞான ௮விஷயச்தன்மைகூறுதல தொ 

பாசரூபபல ௮விஷயத்தன்மையை யங்கேரித்தாம். ஆதலின், முற்கூற்றுக்குப 

பிற்கூற்று மூசணின்றாமென்றுணர்க. இங்கனம் சர்வபேதமுமறற ௮த்விதியப 

பிரஹ்மத்இன்கண் பேதத்தைககாண்பவன் பரமதுக்கத்தையடைவன். பேதங் 

சாண்பவனுக்கு சானாவகைச் துக்கத்தை யடைவிக்குமபேதத்தை உண்புெபண் ணும 

அவித்தையினும், பரமாய ௮,த்விதியப்பிஹ்மம ஜன்பமரணா தி விகாரங்களற்றதா 

மாதலின், அதனைச் சுருதிபகவதியானவள் ௮ஜமெனக்கூறினள். ௮.து கமனாகம 

னாதிக் ரியைகளற்றதாமாதலின், சுரு இபகவதியானவள் ௮தனைத் அருவமென்ற 

னள். yp தேசகாலவல்் அ பரிச்சேதமற்றதாமா தலின், சுருதிபகவதியானவள் 

அதனை மகான் என்றனள். ௮த்தகைய அத்விதீயப் பிஹ்ம சாக்ஷாத்கார இசசை 

யுடையவன் இவ்வுபாயத்தைச் செய்க, ௮னான்ம பதார்த்தங்களைக் கூறும் வியாகா 
னாதி சாஸ்இரங்களை விட்டொழித்து, சுரோத்திரியப் பிரஹ்ம நிஷ்டராய ,தூரிய 

ரின் வாயிலாய்ச் கேவலம் வேதார்தசாஸ் இர சரவண ததையேசெய்க. ஏகாந்ததேச 

த்இலிருர்.து ௮தனை மனனஞ்செய்க. மனனக்சதானிச்சயித்ச ௮த்விதீயப் பிரஹ் 
மத்இின்சண் சிசதவிருத்இகளின் நிரந்தரப் பிவாசவடிவ கிதித் இியாசனஞ்செய்க, 

பாலகனைப்போல, இராகத்துவேஷாதஇகளற்றுவிடுக, பிரஹ்மசரியாதி சாதனம் 

களோடு கூடிவாழ்க, இங்கனம் சரவணா சாகனங்களோடுகூடிய இவ்வ திகாரி 

தனது மனத்தை அக்தரான்மாவின்சண் இலயஞ்செய்க, மனததின் இலயமே சர்வ 

அக்கஙிலிருத்தி காரணமாம். இப்போது ௮னான்மபதார்த்தங்களின் நிவிருத்தி 
நிரூபிக்கபபடும் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே ! இவவத்விதய ஆன்மாவின் வேருயுள்ள 

பிரசித்த ௮னான்ம பதார்த்தங்களுமவறறைக்கூறும் சாஸ் இிரங்களும், ௮வற்றைய 

டையும் சாதனங்களும் சாஸ்இர த்தால் நிஷித்தஞசெய்யப்படா திருபபினும், அவை 

சிந்தனஞ்செய்யும் புருவனுடைய வாக்கா இரதிரியங்கட்குப் பரிசெமத்தையே 

கொடுக்கும். ஆதலால் அவற்றையும், ௮வற்றைக்கூறும் சாஸ்திரங்களையும் முமு 
க்ஷாக்கள் விட்டொழிக்க?வ வேண்டும். இவ்வுலகில் பாரத்தை எடுக்கும் கழுதை 
பசம.துச்சத்தை யடைவதுபோல, வர்த்தமான விஷப௫ர்தையால் வியாகுலமுற்ற 

வன் பாமதுக்கத்தையேயடைவன். வர்த்தமான விஷபசர்தையாலும் பரம.தக் 
சத்தையடைவனாயின், பூத பவிஷ்யத் விஷயசிர்தையால் பாம.துக்கக்தை யடைவ 

னென்பதில்யாது கூறவேண்டுமென்பது கருத்தாம். ஆரார் சசொருப ஆன்மாவின்
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சிர். தனத்தை விட்டொழிச்,அ இவன் சிர், சனஞ்செய்யும்விஷபல்கள் சால் இரச்சாஷ் 
சிஷே.திக்கப்படாவிடிலும், அவை பிரவிருச்இவாயிலாப் இவனுடைய வாச்சாஇ 
இர்.இிரியங்கட்குச் கேவலம் பரிசாமச்ையே கொடுக்கும். சாஸ் திரலீசான பாணிச் 
செசணஞ்செய்ச ஸ்.திரிசம்போகா இவிஷயங்களும் இவலுக்குச் அச்சச்ையே 
சொடுக்குமாயின், சாஸ்இர நிஷி,தச பிறர்மனை தழுவல் முதலிய கிஷித்ச விஷயல் 
கள் பாமதுக்க, தைச் கொடுக்குமென்பதில் யாதக.றவண்டுமென்பஅுகருத்தாம், 
ஆகையால், இம்மனம் மீண்டும் அக்சச்சையடையாவண்ணஞ் சர்வவிஷயல்களை 

யும் பரித்தியாகஞ்செய்.து, இதனை ௮ச்,சா.அன்மாவின்கண் ஒருமைப்படுச் வேண் 

டும், இளவே சர்வறுக்சரிவிருச்இசாசனமாம், இவ்வண்ணம் ௪மதமாஇ சாத 

னங்களா ஓம், சரவணா இசளாம், பஞ்சகோச விசாரச்சாலும் அச்விதிய ஆன் 
மாவின்சண் உள்ளதனை ஒருமைப்படுத்திய அசொரியே அச்விதியஆன்மசாகதாத் 

சாரத்ையடைவன். ஆசையால், அனான் மபசதார் ச் சங்களின் இர்.சளையைப் பரித்இ 

யாகஞ்செய் ௮, ௮ர்.சா.ஆன்மாவின்சண்ணேசெலுக் பேச்௪ச்இன்ஒருமைப்பாடே 

அன்மசாக்ஷாச்சார சாசனமெனச் அணியப்பெறும், இப்போது வியாசாணாஇி 
சால் இசங்கள்கூறிய அனான்மபதார்த் தங்கள் நிரூபிக்கப்படும் ஹே. ஐனசசா 

ஜாவே!/ தோயாளிக்குக் குபத்திய ௮அன்னபகஷணம் சோகாரணமே யாவது 

போல, அஇசாரிசட்கு வியாசசணாஇ ௮னானமசால் இரங்களின் ௮,ச்இயயனமும், 

பரர்முகத் சன்மையின்காணமேயாம். ஆண்டு, மு.சலில் வியாசசணசாஸ்இச பதா 
ரத்தம் கிரூபிச்சப்படும் ;-பாணினி இருஷி இயற்றிய அஷ்டாத்தியாயீ மு.சலிய 

வியாகசண இசர்தங்களில் இவ்வசைப்பொருள்கள் நிரூபிச்சப்பட்டுள்ளன 

ஆண்டு #69, செசாணீ, இலக்ஷனை என்னும் மரவகை விருச்இசளுள. பதம்குட் 

குத் சத்தம் அர்த்,சத் சாடுள்ளசம்பர்தம் விருத்இஎனப்படும். போகசச்தி என 

வும், ரூடிசக்இ எனவும் சச்இிலிராச்தி இருவகையாம். பத,த.இன் அவயவங்களி 
லிருக்கும் ௪க்இி யோக௫க்இயாம், ௮சையுடைய பதம் (யெளகி' எனப்படும். பாச 
சன் என்லும்பதத்தில் பசப் பகுதி எனவும், அகச் விரு* எனவும் இரண்ட 
வயவல்களுள. பசப்பகுஇச்குப் பாகரூப of sas apes Bers. அசச்விகு இக்குச் 

கா்த்தாரூப அர்த சத்இற் ௪க்இியாம். அவ்விரண்டவயவள்களும் ஒருமித்து அடு 

பவை யுணர்ததும், பத அவயவங்களின்சமுசாயத்தே இருக்கும்சக்இ 4 ராடி 

சசி! எனப்படும், அ௮.சளையுடையபதம் ரூடமாம். விப்பிசன், கெள; குடம் என்பன 
மூ.சலிய பதல்களினவயவசமு சாயத் இன்சண்சணே பிராஹ்மணாஇி பர்சச்தை 

புணர்த் தும் சக்இயிருக்கும். அதளையுடைய பதம் * சக்தம்' எனப்படும். பதச் 

இன் வாச்சிய அர்.த்த,ச்இலிருக்கும் குணவாயிலாய்ப் பதச்இன் அவாச்யெ அர் 
த்சச்தோடுள்ள ௪ம்பக்கம் 4 சுளணீவிருத்தி' எனப்படும், அதளையுடையபஅம் 
செளணமாம், 4இப்பாலகன் ௮க்சினியாவன் ” என்னும் வ௫ன,ச்.இன்சண் அக்னி 
சப்தத்இன் வாச்சியார்ச், சம் கெருப்பாம். அதன்கண் ஒளிர்வுடைமைச் குணம் 

உள, அதுபாலசனிடத்து முளதா.தவீன் அச்ளிபதத்.இற்ருப் பாலசனிட 
த்சே செணிகிருச்இயாம். பதத்தின் வாச்சியார்ச்.2.தஇத்ரு அவச்சியார்த்சம் 

தொடுள்ள சம்பந்தம் இலைகளுவிருச்தியாம். அசசேயுள்வளதம் இலாக்ணி
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கம்” எனப்படும், அதவும், விட்டலஆனை எனவும், விடாசல௯்௲ணை எனவும், 

இலச்ஷிசலகஷணைபெனவும் மூவகைத்தாம். பதத்தின் வாச்சியார் சதத்தைப் பரித் 
இயாகஞ்செய்.௮, ,அவரச்சியார்,ச்.த.த்ைச் கவருதல் விட்டலகஷனையாம். “கங்கை 
யின்கண். கிராமம்”? எனக்கூறின் இதன்கண்கங்காபதத்தின் வாச்சியார்த்தமாயெ 

ஜலப்பிரவாகத்தே சொமத்இன் இருப்புச்சம்பவியாசாதலின், வாச்சியார்த் தத்தை 
விடுத் துப்பிவாசசம்பர் யாய கரையில் கங்காபதத்தின் இலககணையாம். பதத் 
இன் வரச்யொர்த்தத்தை விடாமல், அவாச்சியார்த்தத்தைக் கவர்தல் விடாத 

லகத௲ணையாம். (காகங்களினின்றுந் தயிரைக்காப்பாற்றுக' எனக்கூறின் ௮.துகேட்ட 
மற்றையன் தயிரைக்குடிக்குங் காகம், காய்முதலிய பசுக்களிடத்தே காக சப்தத் 

இன் இலக்ஷணைசெய்வன், பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்திற்கு ௮வாச்சிய அர்த்த 
தோடுள்ள பரம்பசாசம்பர்தம் இலகஷிசலக்ஷணையெனப்படும். £ இருரேபமிசை 

பாககின்றது £ என ஒருவன் கூறின், இதன்கண் இருரேபபதத்தின் வாச்சியார்த்தம் 

இசண்டு சேபங்களாம், ௮வ்வர்ணங்களிடத்ேே சப்தகாரணத்தன்மை சம்பவியா 

தாதலின் இருரேபபதத்திற்கு மதுகாத்தின்கண் இலக்ஷணையாம். ௮ப்பதத்இன் 
வாச்சியார்த்தமாய இசண்டு சேபங்கட்கு வண்டினோடு சாக்ஷாத் சம்பர்தஞ் சம்ப 
வியாது) மற்2றா, தாமடங்கெ பதவாச்சிய த்தன்மைவடிவ பரம்பரைச் சம்பந் தஞ் 
சம்பலிக்கும், ஈண்டு தாம் என்பதால் இரண்டு சேபங்களைக்கொள்க, அவ்விரண்டு 

மடங்யெ பிரமாபதத்தின் வாச்சியார்த்தம் வண்டாம். இங்ஙனம் வியாசாணசாஸ் 

இசத்தே பாசகா.5 பதங்களில் சத்திமுதலிய விருத்இகள் கூறப்பட்டி ௬க்னெறன. 

அவர் மீண்டும் இவ்வகைப்பதார்த் தங்களைச் கூறாநிற்பர், (0௯' என்பதா இ பதங்க 
ளில்பகு இப்பொருள் முக்கியமாம், 4 வா௮க$? என்பதாதி பதங்களில் விகுதிப் 

பொருள் முக்யேமாம, கர்த்தா, கருமம், கரணம், சம்பிரகானம், ௮பாதானம், 

௮ இகாணம்எனக் காரகங்கள் ஆறுவகையாம், பசமு.தலியபகு இகளின் பொருள் சரி 

யையாம். ௮ரிசிமுதலியவைகருட்மாம். பசமு,சலியவை சகர்மகப்பகுதிகளாம், பூ 

முதலியவை அகர்மகப்பகுஇகளாம். இந்த நிச் என்னும் விகுஇி, பியோஜகபு௬ஷ 

னத வியாபாசத்தைக்கூறும். இவ்விகுதி பியோஜ்யபுருஷனது வியாபாரத்தைக் 

கூறும், இப்பகுதிவிகுத இரண்டும்ஒருமித்தேயுச்சரிக்கப்படும். ஸ-, ஒள, ஜஸ்என் 
பனமுதலியவை சுப்விகுதகளாம். ௮வை எப்பதத்தின் முடிவிலிருக்குமோ அது 

சுபர்தபதமாம். இப், தஸ், ஸி, என்பன முதலியவை இவ் விகுதிகளாம் இவற்றை 

முடி.விலுள்ள। தம் திகர்தபதமாம். இவ்விருவிகு திகளுமுள்ளவிடத்தே வேறொரு 

விகுதியும் வராதாம். இது தத் திதவிகுதியாம், இது ஈருதர்ச விகுதயொம். இது 

கருத்தியவிருதியாம். அவயயிீடாவம், தச்புருஷம், அவிகு, தவர் துவம், கருமதாச 
பம், பகுவிரீகி என்.லும் அனுவகையினவும் சமாசங்களாம். இது சாமப்பகுஇயாம் 

இது ஸ்திரீ விகுதியாம், இவவிகு இ utes Ren sem eal, Dacha கர்த் சாவின் 
சுண்ணாம் என்பன முதலியவாய் வியாகரணசாஸ் இரத்தில் ௮ரேசுவலகைச் சப்தங் 
கள் சாற்றப்பட்டிருக்கின் றன. அவையாவும் ௮னான்மாக்களையுணர்த்துமாதலின், 

அவற்றைச் ந்இத்தலால் இவ்வதிகாரி பாமமோகத்தையடைவன், இப்போது 
ஷைமினிரிஷி இயற்றிய பூர்வ மீமாம்லாசாஸ்இரத்.இன் பதார்த் தங்கள் கிரூபிக் 

கூபடும் ஆண்டு, ௪௪௭(இ வர்ணங்களின்சமுதாயம்,பதமாம். அவற்றின்்சமுதா
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பம் வாக்யெமாம். * சோதஇிட்டோமத்தால் துறக்ககாமன் 2வட்க ” என்பதாஇவாக் 

பெக்களிலுள்ள பதங்கள் ஒன்று மற்றொன்றைவிடுத்து சாப்சபோதம் உண்டாக்க 

மாட்டாவாதலின், ௮வைபாஸ்பரம் ஆகாங்க்ஷையடையனவாம் துறக்ககாமன் சோ 

இட்டோம த்தால் வேட்க என்பசன்கண்ணிருக்கும் பதசமுதாயமும், *உற்பித்தால் 

Gans’ என்பதன்சண் ணுள்ள பதசமூகழும் பசஸ்பசம் ௮வாவமாட்டாவா தலின் 

௮வைஇசண்டும் பாஸ்பரம் பின்னமாம். ஒரு முறை யுச்சா.சணஞ்செய்த பதமும் 

வாக்யெமும் ஒசே௮ர்த்தத்தையுணர்த்தும், எத்தலத்?த ௮ப்பதமும் வாக்கெமும் 

வேறுபொருளையுமுணர்ததுமோ, ஆண்டுவாக்கெயபேதப் பிராப் இயுண்டாம். மாயா 

விசிஷ்ட பரமான்மாவினின்றும் ஆகாசா இிபூதங்க ளுற்பன்னமாவதேபோலக் ககா 
ராதிவர்ணங்களுமுழ்பன்னமாம். இங்கனம் உச்தசமீமாம்ஸையுடையார் உரைப்பர், 

பூர்வமீமாம்லையுடையரோ ககாரா இ வர்ணங்கள் விபுக்களும் கித் இியங்களுமா 

மாதலின், ௮வற்றிற்கு உற்பத்திராசம் ஒவ்வாதென உரைப்பர். 

சங்கை :--சகாராதி வர்ணங்கள் நித்தியமாமாயின் ௮வற்றின் தோற்றம் எப் 

போ.துமுண்டாதல்வேண்டும், 

சமாதானம் :--அகாசத்தின்கண் உடுக்கணமிருப்பிலும் இன த் தில்தோத்றா.து 

இசாத்திரியிற் ரோற்றுதலின், இராத்திரி ௮வற்றின் ௮பிவியஞ்சகமாம். அது 

போல எப்போ துமிருப்பிலும் சகாரா இவர்ணங்கள் கண்டம், நாவுமுதலியவற்றின் 

சம்பந்தத்தனுனன். றித்தோற்றா ) மற்றோ, ௮ தன்பின்னரே தோற்றுமா தலின் ௮ 

தரவாயுவோடுசம்பந்தமுற்ற மார்பு, கண்டம், சிரம், காவடி, பல், கா9), உதடு, 
ராவு என்னும் எட்டுத்தானங்களும் ஸ்பிருஷ்டாஇப் பிரயத் தனங்களும் அவ்வர் 

ணங்களின் ௮பிவிபஞ்சகங்களாம். இங்கனம் ௮த்தானங்களால் அபிவியக் தியை 

படைர்த கசாசா இவர்ணங்கள் கேட்பவலுடைய செவிப்புலனையடையுங்கால், அவை 
பதப்பெயசையேனும் வாக்யெப்பெயசையேனலுமடையும், அவற்றின் முடி.விலிருக் 
கும் வர்ணமே பூர்வவர்ணங்களின் ௮றுபவஜன்னிய சம்ஸ்சாங்களோடு கூடிய 
தாய்ப் பதார்த்தஞான த் இற்கும் வாக்யொர்.த்தஞான த்திற்கும் காசணமாம். அவற் 

ரோபொர்த்தங்கட்குப் போத்தியபோதகபாவநித்தியசம்பந்தமுளது. ௮௮ கடாதி 

பதங்கட்குக் சடத்தன்மைமுதலிய ஜாஇகளிடத்தேயாமா தலின், கடா இிசப்தல்க 
ளால் கடத்துவாதி ஜாதிகளின் சாப்சபோதமேயுண்டாம். கடாதி வியக்இிகளின் 
ஞானம் ௮ர்த்தாபத்திரூப ஆக்ஷேபத்தாலுண்டாம். சோதிட்டோமத்தால் அறச் 
ககாமன் வேட்க என்பதுமுதலிய வாக்யெங்களிலிருக்கும் பதங்கள் ச௪த்தம் அர்த் 

தங்களை நினைப்பிக்குமாதலின், ௮வை ௮பிதாயகங்களாம். வாக்யொர்த்த ஞானத் 

தின்பொருட்டே அவற்றின் பிரவிருச் இயாமாயிலும், பதார்த்தங்களின் ஞானச் 

தானன்றி வாக்யொர்த்தஞானம் உண்டாகாதாதலின், அவை தத்தம் அருச்தசத் 

தையும் ௮வசியமுணர்த்தம். சச்தொரந்தரூபம் ஆன்மா என்பது முசலிய வாக்கி 
யங்களிலிராநின்ற பதங்கள் நினைப்பித்த த,த்தம்அர் த்தங்களே பாஸ்பாம் ௪ம்பர்.த 

ரூப வாக்யொர்த்தச்தையுணர்த்தும், பரஸ்பாம் ஆகாங்க்ையையுடைய சம்பூரண 
பதார்த்தங்கட்கும் வாக்யொர்த்தத்தின்கண்ணே சம்பர்தமுண்டாம். சர்த்தா, கரு 

மம் என்பனமுதலிய பதார்,த்.தங்களிருப்பினும், சரியாபதார் த்தமின்றி வர்க்யொர்
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ச்சபூசணச்சன்மையுண்டாசாசா.தலின் ரெியாபதா ௨ற௦ம வாக்யொர்த்தத்தைப் 
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சின், ஒரு வாக்பெத்இன்சன் ஒூேரரியாபதமிருக்குமன்தி அரேோகற்களிசா, 
யாண்டு ஆருலரக்பெம் மற்றொருவாச்ெெச்தையபேச்திச்சுமோ, ஆண்டுப் பாசான 
ரூப் பிரமாணமாம். அர்.தச் இரியாபதம்பொருர்இிய வாச்சயற்களிடத் அம் லில், 
லோட், லேட், சவ்லியம் என்பனமு சலீய இருத் இியகிருஇசள் யாகும் கிஇியை 
யுணர்த் தும். உலடதும் வேசச்திறும் பிரத்இயசஷாஇப் பிரமாணங்களால் அறி 

பப்படாத பதார்த்தமே லிமா கிதிலிகுதிகரின் பொருளாம், அபேளருவேப 
வாச்சிபங்சளின் சமூசம் கேதமாம். ,நவ்வேதமும் மர் தாபாசமெனவும், பிராஜ் 

மன்பர்சமெனவு மிருவகைச்சாம். கி௫வாக்கியல்களின்யாகா திரூப அர்த்த தைத் 
SRS wg அதிசாரிகளை அவற்.றின்சகண்ணே பிரவிருத் இப்பிக்கும் வேதவாக்யெம் 

அர்த்தவர் தரூபமாம், அதுவும் குணா த்தவாதமெனவும், ௮துவாதார்த்தவாதமெ 
னவும், பூதார். த்தவாதமெனவும் மூவகைத்தாம். எவ்வாக்கத்இன்சன் கிரியாபத 

மின்றாமோ, அ,சன்சன் பூர்வவாச்ன்பத்தஇினின்றேனும் உச்சசவாக்யெச்தினின் 
றேனும் கிரியாபதத்தைச்சோக்க, இங்கனம் எவ்வாக்பெச்இன்சன் சர்த்தா ௪௫ 
மாதி சாசசங்சளின் வாசசபதமின்றாுமோ, ௮தன்கண்ணும் பூர்வோத்தரவாக்யெங் 
சளினின்றும் அவற்றைச் சோரக்க. எவ்லாக்யெத்இன்கண் எப்பதம் அபேச்ஷித 
மாமோ ௮ பூர்வோத்தச வாக்கெங்களில் ஒருகாலில்லா கருப்பின் அதன்கண் 
அப்பதித்தை அத்இயாசாரஞ்செய்க, ஏகாங்க்ஷை, யோக்யதை முதலியவற்றின் 
லய சால் பதங்களின் வாக்கயல்களின் பரஸ்பச மாறுபாட்டைச் செப்க, பதங் 
OG அர்.த்தல்களோடுள்ள சம்பர்தம் உலகில் பெரியோர்சளின் வியவகாசத்தா 
லதிர்அசொள்ளலாம், லெளசெசப்தங்களே வைதிசசப்தங்களாமென்ப, உலக 
அம் வேதத்இலும் பதங்கட்கும் பதார்த் தங்கட்கும் சமானத்தன்மையேயுள தாயி 
ஆம், வேத த்இன்சண் வாக்கியங்களின் அர்த்தம் ௮பூர்வமேயாகும். ஒண்டு பூர்வ 
சாண்டவாக்கயெக்கட்குத் தர்மருபஅர்த் தமாம். உபநிஷத்ரூப உச்தரசாண்டவாக்க 

பக்கட்கு அ.த்கிதியப்பிரஹ்மரூப அர்த்தமாம், அவையிசணடும் பிசத்தெயச்தாதி 
லெளசசெப்பிரமாணக்களால் அறியப்படமாட்டாவா தலின் ௮பூர்வமாம், விஇவாக் 

இபென்களின் யாசாஇரூப அர்த்தத்தை ஸ்.ஐுஇத்.து, அவற்றினும்வேறாுய அர்ச் 

தத்தை சிந்இத்று, ௮ர்.த்தவாதலசனம் அ.தகொரிகட்குப் பிசவிருத்.இ நிவிருத் 
இயை யுண்டாக்கும், மர்இரரூப லசனர் தேவதைகளை நினைப்பிக்குமா தலின், 

ர். த்தவாதமும், மர் இரமும், விஇவாக்யே அர்த. ன்கண்ணே பிரமாணமாம். 
அவ்வி இவாக்யெமும், விரியோகவி5, பிரயோகவிதி, உற்பத் இவிதி, அ .இிக்கிரியா 

லிஇ என கால்வகைத்தாம். பாவளைவயைப் பிரதிபா தனஞ்செய்யும் விஇவாக்கெய 
அம்த்தச்இன்சண் சாதனம், சாத். தியம், இஇிகர் த். தவ்வியதை என்லும் மூன்றும் 

உப்யோடுகளாம். அறக்ககாமன் வேட்க் என்னும் வாக்கயொர்த்ச ஞானத்தின் 
பின்னர் யாகாஇகருமங்களின் அனுஷ்டான சத்தால் தருமரூப அபூர்வமுண்டாம் ) 

அதளுஷ் சவர்க்கல்டடைச்கும். அவ்வேதப் பிரதிப் இத கருமமும், பிசாருச 
க்ருமஸ், awl தகருமம் என இருலகைத்தாம். அவற்துள், இச்சுருமம் இக்க 
சழுசெய்க என கிஇச் துள்ளது பிசாருசகருமமாம். இக்குருமம் இக்கருமத்



அத்தியாயம் பஜர்வேதத்தின் பிருகு தரஎண்ய உப திட ood 

தத்தின் தாற்பரியவருண னம். -7 4.) 

தைப்போலச் செய்க என விதித்துள்ளது வரு தகருமமாம், சப்தார்தாம், 
௮ப்பர்சம்,, சம்ிஜை, சக்கை, குணம், பிரகாணார்தாம் என்பவற்றால் அச்கருமம் 
பின்னபின்னமாம். அவற்றுள்குரம் லெ அங்கருபமாம், இல அக்ரபமாம் அவற் 
நின் அங்காக்பொவத்தில் ௬௬, விக்கம், வாக்கியம், மிரசாணம், ஸ்தானம், 
சமாக்யை என ஆனு பிசமாணங்களூள, அவற்றின் அல்சாங்கிபொவ் சிச்சயத் 
இன்பின் இவ்வசரவென்ளலும் பரிமாகம், ௬௫௮, அர்த்தம், பாடம், ஸ்தாகும், 

மூக்கியம், பிரகிருத்தி என்னும் ஆறு பிரமாணங்களாலறியப்பெறும், அல்ற்றின் 
பரிமர்ணம், பத்இனியோடுகூடிய மூன்றுவருகி அதிசாரிசுளாூள், ஐருனுலே 
ஜூம், பலராலேனும் வியவஸ்ைசவாயிலாய்ச் செய்யயோக்பெமாம், யாசாஇகரூ 
மங்களில் உபயோயொய இரவிய தேவகசைகளைக்கண்டு விவேயொனவன் இக்கரு 

மம் இக்கருமத்தின் வி௫ருியாமென யாகாஇகருமக்களின் யாஸ்பரீப் பிசக௬இ 
விரு. யாகத்ஜை நிச்சயஞ்செய்துகொள்க, விகருதியாகத்தே பதாஇகளின் 
ஊகஞ்செய்க, சர்வகருமங்களின் பூண் ச்தையுற்ற அவ்விரு சருமத்தே் பிச 
ஒரு திசருமத்தின் ௮ங்கஙிவிருத்இருப பாசத்சையுணர்க,. மற்றொன்றின்பொரு 
ட்டுச் செய்யப்பட்ட, அங்க த்தால் மறறொனறின் உபசாரமேயாயின், ௮௮ மிசசங்க 
மெனப்படும், ஒருமுறை செய்யப்பட்ட, சருமம் பலகருமங்கட்கு அங்கருபபாயின் 
௮ தர் இசமாம், இவைமுகலாச அரேசவகைப் பதார்த் தங்களை பூர்கமீமாம்சை 
யின்சண் மினி இருஷியானவர் கூறியுள்ளார். அபபதார் தங்களின் ௮ப்பியா 
சத்சால் இப்போதுள்ள புருஷர் சம்மைப்பண்டி,சசென அற்கேரித்துளார் ) அவர் 

வித்வான்௧ளின் சபையிலிறாதுசொண்டு அப்பூர்வமீமாம்ன்லையின் பத்ர்த தில் 

களைக்கூ.முநிற்பா, அவர் அபிமான ததால் உத்சாமீமாம்சையையும் யாமேயதிவே 
மெனவும், ௮தின்சண் பாஹ்மஞான சசால மோக்ஷ்ப்பிசாப்இகூறப்பட்டுளது, அத் 

னடை.வில் யாசாதி கருமங்கள் முசரிய அேசுமவசச் சாசனன்கர் கூறப்பட் 
டிருக்கன்றன, ௮வை யாவறறையும் யாம் ரன்ருயமினேபெனவும் கூருரிற்பர் ட இல் 

கனம் மீமாம்ஸாசர்ஸ்இர அ௮னான்மபதார்த்தல்சளைச் சிரஇத௮ அர்சப் படரமூசர் 

சானுவகை வியாமோஹ த்தையடைவர். இப்போலு கெளதம இருகி இயற்திய 

நியாயசாஸ் சத் இன்பசார்த் சங்கள் நிருபிக்சப்படும் --பிரஇஞ்ஜமை, ரல, உசா 

ஹாுணம் என்னும மூன்று அவயவக்களின் சமுதாயருப வாச்ஏயெத்தரீல் பார் 

ர்த்ச அனுமானமுண்டாமென மீமாம்ஸகர் அங்கேரிச்துளார், உகரணுானம் உப 
ஈயம் என்னும் இரண்டவப௫ல்களின் சமுதாயரூப லாக்கியச்தால் பசார்ந் சாது 
மானமுண்டார்மென் பெளத்தன் ௮ங்கெரிச்துளான், இல்கிரீண்டும் ௮௪ம் சமாம் / 
மற்றோ, பிரதிஞ்ரைமுதலிய Big அவயவங்சளின் சம சாயருப வாள்டெயத்சாளே 
பசார்த்சானுமானமுண்டமம். அர்சையாயிசர் மற்றைய அ துடையார். பதச்தே 
இவ் வகைத்தூாஷண௭ கூ௮ளர் :ரின்மசச்ேச இல் வான்மாசெொயரூபதர்க்கமசண் 

டாம். கின்மதச்தே் இவ்வர்கியோச்யா செயரூபதர்க்கமுண்டாம். கின்மசச்தே இக் 
சக்சரிசை ரூபதர்க்சமுண்டாம். சின்மதத்சே இவ் வாளனஸ் தாருபதர்ச்சமூன்பாம், 

கின்மசத்தே இவ் வியாகாதரூப தர்ச்சமுண்டாம். சின்மறச்பே இப் பிரஇபரதி 
ரூப சர்ச்சமுண்டாம். இவ் ர்க்கும் உடன்பாரேெபஅ தண த்தாள் பிடிக்
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சப்பட்டிரு.த்தலின் ௮சத்தியமாம். இவ்வுன.து தர்க்கம் பிரதிவாதியின் ௮ரிஷ் 
டத்தைச்செய்யாதாதலின் ௮சத்தியமாம், இவவுனது தர்க்கம் வியாப்இியற்ற 

தாமாதலின்௮சத்தியமாம். இவ்வுன* தர்க்கம் விபரி தமாமா தலின் ௮௪.த்தியமாம், 
இவ்வுன.து தர்க்கம் ௮றுச்சொஹசப்பிசமாணமற்றதாமாதலின் அ௮ப்பிசயோஜக 

மாம், இவவுனது ஏது, வியாப்திபகூதருமத்சன்மையற்றதாமாதலின் ஏப் 

போலியாம். இவ்வுனது சாத்தியம் ஆசெயமற்றதும் பிரசித்தியற்றதுமாம். இவ் 
வுனது அழுமானத்தில் யாதொரு திருஷ்டாந்தமும் ஈல்லஇல்லை. இவ்வறு 

மானத்தே ரீ உதாஹாூணத்தைவாளாகூறினாய், இவ்வறுமானத்தே 6 நிகமன 

த்தைவாளாகூறினய். இவைமுதலாசஅநேகவகை௮னான்ம பதார்த்தங்கள்கியாய 
சாஸ்இரத்.தற் கூறப்பட்டிருக்கன்றன. ஹே ஜனகராஜாவே! இவ்வண்ணம் வியா 

சரணசாஸ் இரத்தம், பூர்வமீமாம்ஸையிலும், நியாயசாஸ்இசத்துங் கூறப்பட்டி 
ருக்கும் ௮நேகம்வகை அ௮னான்மபதார்த் தங்களில் ஆசக்இயையடைந்து இப்போ 

அள்ள பகர்முகர்கள் இவவெல்லாப்பொருளையும் யாமேயறிவேம், எம்மையன்றி 

வேறொருவரும் இப்பொருளையறியாசெனக்கூறுவர். இங்கனச் தம்மையாவரினும 
மேன்மையாசக்கருஇி, ௮ப்படர்முகர்வியாத்தமாகவேகுசோதத்தையுறுவர். ௮ 

கம் காய்களால் சூழப்பெற்ற சாயானது முசோதத்தால் தனதபற்களைக்காட்டுவது 

போல, குசோதத்தோடுகூடிய அப்படர்முகருர்தமஅபற்களைக்காட்டுவர். வேதா 
ர்தசாஸ்இர விசாரச்தைவிட்டொழித்து முற்கூறிய ௮னான்மசால் இரங்சளை விசா 
சிப்பவர் உலகில் நூலுணார்தோசெனக்கூறப் பெறுவாசாயிலும், அவர்பால் மற்ற 

வரினின்றுஞ் சறிதுமாத்இரையுஞ் றெப்பின்றாம். ஏனெனின், இவவுலகத்திலுள்ள 
ஜீவர்களிடத்தே பசி, தாகம், பயம், நித்தசை என்பன முதலிய சமானமேயாம், 

அனான் மசாஸ் இர விசாரஞ்செய்பவர் மற்றைய ஜீவரிலும் ௮ இகமாய்ப் பேசுவராத 

லின், மற்றையரிலும் அவர்பால் விசேஷத்தன்மையுளதெனக் கூறின், ௮து சம்ப 

வியா.து ) ஏனெனின், மிகவும் வாயாடுவதால் குள்ளகரியைப்பார்க்கிலும் இப்பசர் 
முசுரிடத்தே விசேஷ தன்மை சம்பவியாது ; மற்றோ, குள்ளநரிக்குச் சமானமே 

யாவர், அனாத்மபதார்த்தங்களை விசாரஞ்செய்யும பகமுகர் பிரஹ்மசர் தனஞ்செ 
ய்யும் அறிஞரைப் பிரயோஜனமின்றியே நிராதசம்புரிவர், sro Arr தத்தைச் 
கூறும் மஹான்மபுருஷரைப் பரிகாசஎஞ்செய்வா. அராஜ்்ஜனப்பிசன் தோஷமற்ற 
மஹாத்மபுருவரிடத்ேே தோஷாசோபணஞ்செய்து அதனைக் கூறாகிற்பதேதபோல, 

அனான்மபதார்த்த விசாரத்தால் ௮த்.இியர்தம் ௮பிமானத்தையடைர்த பசர்முகர், 

இருஷிகளிடச்தேயும், பாணினி இருஷியானவர் விசாசமின்றியே இச்சூத்இரத் 

தைச்செய்தனர் ; மைமினிஇருஷியானவர் இச்சூத்தச த்தை விசாசமின் றியேசெய் 
தனர்) வியாலபபைகவான் விசாரமின்.றியேஇச்சூத இர த்தைச்செய்சனர் : ஏனெனின், 
பூர்வசூத்தத்தாலேலும், உத்தாசூத்தரத்தாலேலும் இவ்வர்த்தசித்இயுண்டாமா 

ஜலின், இச்சூச்இரம் வியர் த தரூபமாம். இவ£வேசவசனம் உன்மத்தபுருவனுடைய 
வசன ததைப்போல அசக்கசமாய்த்தோற்றுகெறதாதலின், இவவசனம் பாமேஸ் 

வசசால் செய்யப்பட்டசன்ரும்) மற்றோ, இது யாசோ ஒரு அர் த்தபுருஷனால் 
வேதத்தின்சண்ணேபுகுத்தப்பட்டதாம்; ஆகையினாலிவ்வசனம்கவியர் த் தமாம, ௮ல் 
ல, இல்லசனம்பாமேற்வசராற் செய்யப்பட்டதாமா,சலின் பய துடையசேயாம்,



ஒத்திகாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ய உப திட 69௪. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3 3 

ஆனால், இவ்வசனார்த்தத்தை யாமேயறிவேம்; எம்மையன்றி வேறெவருமிதனை 

பறியார் என ஆசோபித்துப் பி.தற்றுவர், இவ்வண்ணம் அப்படர்முகர் அவ் 

கிருஷிகளின் சாஸ் இரங்களைப்படித்தே மதிமான்களாக அவர்களிடத்தே பலவ 
கைத் தாஷணா ரோடஞ்செய்வர். வேதபாடத்தைச்சிரவணித்து, ௮ப்படர்முகர் இவ் 

வண்ணம் கூறுகிற்பர் ஈண்டு, இச்சாம் வேண்டியதாம். ஈண்டு, இவ்வாணம் 

வேண்டியதாம். ஈண்டு, இப்பதம் வேண்டியதாம். ஈண்டு இக்செமம் வேண்டிய 

தாம். இப்பிராஹ்மணர்கள் சுரவர்ணாஇிகளை உச்சரித் திலா தலின், இவர் வேதத் 

தையே ஈஷ்டஞ்செய்து விட்டனர். இவ்வண்ணம் அப்பகர்முகர் வேதத்தைப் 

படிக்குஞ் சா தப் பிராஹ்மணர்களையும் நிந்தையேபுரிவர். ௮வர் மீண்டும் இங்கனம் 
கூருஙிற்பர், சாஸ் இரவிசாசத்தில் என்னுடைய புத்தியானது கூர்மையாயிருப்பது 

போல என்னுடைய குருவிற்குமின்றாம், பிசஹ்மாவிற்குமின்றாம், ௮ர்ரிய ௮.றி 

ஞர்கட்குமுன்னுமின்றாம், இப்போதமின்றாம், இனிமேலுமுண்டாகாது. சமுத்தி 

ரத்தினின்றும் சானாவகையாய ௮லைகளுண்டாவதேபோல, என்னுடைய மூகரூப 

சமுத்திரத் இனின்றும் வியாகாண மீமாம்ஸை நியாயசால் சொனுசா மாய் சானா 
வகை விசத்இரவாக்குகள் சளமபுகின்றன. ஹே ஜனகராஜாவே/ பாசத்தாற் பீடி, 
க்கப்பட்ட கழுதையானது ரானாவகைச் சப்தங்களைச் செய்வதேபோல, அ௮னான்ம 
சாஸ்இரபாரத்தால் பீடிக்கப்பட்ட ப௫ரமுகக்கமுதை நானாவகையாய்ப் பிதற்றிச் 

இரியுமாதலின், ௮ ௮.த் இய தர துஷ்டக்கமுதையாம். இவ்வுலகில் மனைவிமைர் 

தசாதியசைத் இயாகஞ்செய்தல் ௮தஇயர்தம் கடினமாமாயினும், ஒவ்வொருவர் 

௮வர்களை விட்டொழித்துச் சர்யாச.ரெமத்தைத்தரித் தும்,வித்தைமுதலியவற்றி 

னபிமான த்தை விடுவதின்றாம. இவவுலகல் ஒரு சுமைசுமைப்போன் தனது மஸ்த 
கத்தின்மேலிருக்கும் பகணத்தாற்பசிதிருந் ததியோகன முதலிய பாரத்தைப் 

பரித்தொகஞ்செய்து கறபாசத்தைச் தன்தலை?மல்தூக் குவானாயின் ௮வன் ௮தஇ 

யஈதம் மூடனுவதேபோல, சுகசா தனமாய மனைவிமைர் தரா இயரைப் பரித்தியாகஞ் 

செய்து, சந்யாச ஆசரமத்தையடைந்தும் வித்தை முதலியவற்றின் ௮பிமானபாச 

த்தை எடுப்பவனும, ௮, தஇியஈதம் மூடனேயாவனாதலின், தன அமம்கலத்தை இச் 

சித்த ௮இகாரியானவன் வேதாரதசாஸ் இர விசாரத்தைவிட்டு, வேறு ௮னான்ம 

சாஸ் இரவிசாரத்தை ஒருகாலும் செய்யலாகாது. ஏனெனின், ௮.து இவனுடைய 
வாக்கு முதலிய இந் திரியங்கட்குக் கேவலம் பரிசரடித்தையேதரும் அபிமானத்தை 
யுண்டாக்கும், 

,கா,சஈயூதாயாக*' வஹுஏநு ௮ பாறு வாசொகவிழாவ,ச௦ஹி.த4,? 

(போ-ள்.) மிகுதியாய ௮னான்ம பதார்த்த Gis இவனுடைய வாக்கு 

முதலிய இர்இரியங்கட்குப் பரிசெமத்தையேகொடுக்குமா தலின், இவன் ௮னான்ம 

பதார்த்தங்களைச் சிர் இக்கலாகாஅ ; மற்றோ, நிரர்தாம் வேதார்தசாஸ் தர த்தையே 
சிச்திக்கவேண்டும். கோவானது தனது சான்கு முலைகளாலுல் கன்றைக் Manis 

செய்விப்பதேபோல, ஸ்வாஹாகாசம, வஷடகாரம், ஸ்வசாகாசம், ஹர்,சசாசம் என்: 

னும் சான்கு ஸ்தனங்களால் தேவதைகள், இருடிகள், பி.இிர்ச்சள், ம.னூகூர்சள் 
முதலியயாவரையும் இருப்இசெய்லிக்கும் வேசவாணிவடி.வச் சாம? சனுவைஅபிமா



னுதிகீசாசங்களற்றவனாப் ம௫ழ்விக்கும் ௮இிகாரியின்பொருட்டே ௮க்காமதேனு 
மோசதப்பாலைச் கொடுக்கும். அபிமானுஇிசளோடுகூடிய யாவன் அச்காமசேஆ 

வச் அன்புஅச். அவனே, அவலுக்கு தமோகருப அமிர் தத்தைக்கொடுக்கா து. 

ஆதலின், ஈண்டு வேசகாமசேலுவைச் அன்பு.று.த்.தும் விவேயொவன் உளன்? 

ஆனால், ஆன்மவிகாரமற்ற ப௫ர்முசனே அதனைத் அன்புறு,ச்.துவன். ஆகையால், 
இல்வஇகாசி அவ்வே.சகாமேனுவை ம௫ூழ்கிக்கும்பொருட்டு, இவவகையுபாயஞ் 

செய்க. ௮,சாவன அ.ச்விதிபப்பிர ஹ்பரூப ஆ.த்மாவின்கண் தன மன அசை ஒரு 
மைப்படுத்கி சேச்இராஇ பாஹ்யேந்திரியங்களின் சம்பூரண கியாபா.சங்களைப் 

பகித்இவாசஞ்செய்க, இவ்வித ச். சால் ம௫ழ்வுற்ற அவ்வேசசாமதேனு இவனுக்கு 
மோசதரூப அமிர் தத்தைக்கொடுக்மும்) இத் அணையால் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்இன் 
சண் மன இன்ஒருமைப்பிரகாசம் நிரூபிச்கப்பட்டத. இப்போ சகுணப்பிரஹ்மத் 

இள்சண் மனன ஒருமைப்பிரகாசச்தை நிரூபிப்பாம்- ஹே ஜனசாரஜாவே ! இம் 

பூனம் ௮,ச்இயர்தள் சஞ்சலமாமாதலின், நிர்க்குணப் பிசஹ்மத்இன்சண் இதனை 
லயப்படுச்ச உனக்குச் ௪மர்,ச இன்றாயின், நின்பொருட்டுச் சகுணப்பிரஹ் ம௮பேச 

இர் சனரூப வே௮ உபாயத்தை பான் கூறுகின்றேன், இதனை நீ சாவசானமாய்ச் 

சேட்பாயாக, பிராண இர்இரியங்களின் சாக்ஷிரூபமாய் முன்னர் என்னாற் கூறப் 
பட்ட பரமான்மா, புத்தியின் தாதாத்மிய சம்பர்தத்தால் விஞ்ஞானமயப் பெயரை 

யடையும். யா.து சர்வப்பிசாணிகளின் இருதய தேசத் திலிருக்குமோ, எ.தன்கண் 

இவ்விஞ்ஞானமயன் ஜயிலிலபேத,ச்தையடைவனோ, அத்தகைய இப்பசமான்மா 

யாண்டும்பரீபூரணமாமா தலின், சுருஇிபகவஇயானவள் இதனை மஹான்” எனக்கூறி 

னர். இதுஜனனமாணாஇ சர்வவிகாரங்களுமற்றதாமா தலின், சுருஇபகவதியான 
வள் இதனை 4 அஜம்” எனக்கூறினள். ஈண்டு மர் இரசித்தியையுடையவன்வசமாய் 

எல்லாப்பிராணிகளுமாவ?ேத போல, மாயாவிசிஷ்ட பாமான்மாவின்வசமாய்ச் சம்பூ 

சண பூசபெளஇிக உலகம் ய்விடுமா தலின், சுருஇபகவ தியானவள் இதனை * வசி' 

எனக்கூறினள். அல்லது, புத்தர்களிடத்தே நேயத்தையுடையதாளை, அவர் தம் 

வசஞ்செய்துகொள்வதேபோல, இப்பாமானமாவுஞ் சர்வஜீவர்களின் இதயத்தை 

வீட்டு யாண்டுஞ் செல்வ இல்லையா சலின் யாவருமதனை த தம்வசஞ்செய்துளார். ஆத 

லீன், சர இபகவஇயானவள் இதனை * வசி*எனக்கூறினள். ஒருகிருகல் தன் த,னஅ 
மனைவிமைர்தராஇி குடும்பத்தை த்.தன்.தனைக்குள் ஈடத்.துவிப்பேசேபோல, பரமான் 
மாவும்சம்பூூண ஐகததைத்தன் ஆணைப்படி ஈடத்துமாதலின் சுருதிபசவஇயான 
வள் இதனை ஈசானன் ” எனக்கூறினள். சூரியபகவான் இவ்வெல்லாவுலகையுங் காப் 
பாற்றுவதேயோல, இப்பாமான்மாவும் பலத்தைக்கொடுக்கும் வடிவத்தால் சர்வ 
ஐகத்சையுங்காப்பாற்றுவசா தலின், சுரு பகவ. யொனவள் இதனை * அதிபதி” என்ற 

னன், புண்ணிவவரனானவள் புண்ணியகருமல்களால் புசழ்ச்ச முதலியவற்றைப் 
பொருக்இ விருச்பபடைவே தயோ இவ்வாரர்தசசொரூப பாமான்மா புண்ணிய 
சுருடுத்கால் விருத்யமடயா ௫. பசபியானவன்பாகசைருமுச் சால் இகழ்ச்சிமு தனிய 
ape tess Gs ஒரு த்தன்மையையடைவதேயபோல, இப்பரமான்மாபாவகருமத்தால் 

இரு க்கள்பையையடையா த. உண்மையாசய்ப்புண்ணியயாவமத்ததும்கிஷமச் தின் 
அமயத்ற வாயே பசமான்மாளே டீரராஜாலைப்போலக் சம்பூரண த்தையும்



அத்தியாயம்.) யஜுர்வேதத்தின் பிருகறஙிண்ப உபநிட 8 oo 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 7 4. ட 

தனதாஞ்ஞைபில் ஈடத்துமாகலின், சருபெசுவ௫பானவள் இதனைச் ' சர்வேஸ் 
வரன் ? எனக் கூறினள். சூரிபபசவானைப் போல இப்பசமான்மாவே சர்வ பூசங்கட் 

கும் சாஜாவாமா தலின், சருபகவூயானவள் இதசைட் * பூதாதிபதி' எனக் கூறி 

னள். தாய் தன் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றுவதுபோல இப்பசமான்மாவுஞ் சர்வ 

பூதப்பிராணிகளையுங் காப்பாற்றுமாதலின், சுருஇபசவஇியானவளிதகளைப் *பூத 

பாலன்” எனக்கூறினள். ஈஇியின் இருகரைமத்தியி எள்ள சாஷ்டம் மண்முதலிய 
வற்றாற்செய்யப்பட்ட சேதுவானது, ஈஇிஜலத்தின் மரியாதைபைத் தரிப்ப?,௫ 

போல, இச்சுயஞ்ஜோஇயாய பரமான்மாவே பூவுலசாஇகளின் வருணாரமதரும 

மரியாதையைத் தரிக்குமாதலின், சுருதிபகவஇபானவள் இதனைச் ‘ சேது” எனக் 

கூறினள். இப்போது இப்பொருசாயே வெளிப்படையாய் நிரூபிப்பாம் :— ap 

ஜனகசாஜாவே! இப்பாமான்மா ஜகக்மரியாதையின்விவஸ் கையை ஒருகாற் செய் 

யாதிருக்குமாயின், பிரு திவியா தி 60% து பூத௱்களும் ச.தீ.தம் மரியாதையைக்கடர்.து 

சர்வஜகத்்தையும் பிளயஞ்செய் அவிடும். அங்கன (ுசெய்யுமாகல் இப்பசமான்மா 

வன்றி வே.றுயார் அவற்றைத் தடுப்பர் ; மற்றோ, இதுவே அவற்றைச் தச்.தம் 
மரியாதையின்கண் ஸ்காபனஞ்செய்விக்கும். பகல் பிரியவீரதா இக்ஷ த் இரிய 

௮சசர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் மிகுந்த புண்ண்யசாலிகள், ௮க்னியைப்போ 

ன்று தேஜசையுடையவர்கள். சஸ்இர௮ல் இரவித்எதகளில் ௮ச்இயர்தங் குசலர். 

பூவுலலுள்ள எல்லா ௮.சசர்களினும் மகா பலவாச்கள். அத்சகையார்கள் தமது 

தருமமரியாதையைத்தாண்டிப் பிரஜைகளை அசர் த்நஞ்செய்ய முயல்வசாயின், சர்வ 

ஞ்ஷபசமான்மாவன்றி வேறுபார் அவர்களை த்தடுப்டர் ? மற்றோ, இப்பசமான்மாவே 

அவர்களைச் தமது தருமமரிபாகையில் ஸ்.சாபித்,சஐ. சாபானுக்ளெகா இகளில் சமர் 
தீதுடைய அர்வாசசாஇிகுரோத மற்ற இருஷிகள் ஈபித் தஇம்மவுலகையுஞ் சாம்ப 

சாக்க ஒருகால் முயலின், இப்பசமான்மாவன்றி 2வறுயார் அவர்களை ச் தடுப்பர் , 
மற்றரோ, இப்பாமான்மாவே அவர்ககத் தமத் மரியாதையின்கண் ஸ்.சாபிக்கும், 

ஸர்ப்பததைப்போலக்குசோ தத்தையுடைய இக்கம்மு,தலிய தாமசீயஜீவர்கள் தமது 

மரியாதையைவிடுதது, சர்வப்பிராணிகளையும் ஒருசால்இம்சிக்கமுபலின், சர்வஞ்ஞ 

பசமான்மாவன்றி வேறு யார் அவற்றைத் தடுப்பர் ) மற்2ரோ, இதுவே அவற்றைச் 
தத்தம் மரியாதையின்சண் நிறுத்தும், அச்.அல ச்சை புடைய உப்புக்கடல்மு,௪ 

லிய ஏழுர் தத். தம் மரியாதைபைவிடுத் ௯, சப்பூணஜக க்தைப் பிரளயஞ்செய்ய 

ஒருகால் முயலுமாயின், இப்பரமான்மாவன். தி அவற்றை வேறு யார் தடுப்பா? 

மற்றோ, இதுவே அவற்றை மரியாதையின் சண் நிலைபெறச்செய்யும். ஸ்ரீ கங்சை 

முதலிய ஈஇகளின் ஜலங்கள் சமதுமரியாதையைகிடுத்து ஒருகால் மாருகச்செல் 
அமாயின், அவற்றைச் சர்வஞ்ஞடி பாமான்மாவன்றி வே.றுயார் தடுப்பர் , மற்றோ, 

இதுவே அவற்றைத் தத் தம்மமியாதையின்௧னசெதுத்தும். பிரஹ்மாண்ட பாரத 

தோடுகூடிய இப்பிருகவி ஜலத்தின்மேலிருச்சின்றது. இது தனஅதமரியாையை 

விடுத து ஜலதச்்இன்சண்ணே ஒருகால் பிசகே௫ிக்க இச்சிக்குமாயின், இதனைச் சர் 

வஞ்ஞ பாமான்மாவன்றி வேறுயார்த்டுப்பர் ? மற்றோ, இப்பாமான்மாவே இதனைச் 
தனது மரியாதையின்சண்ணே டிறைகி௮த்தும், ஆசாசத்தின்சண்ணேயிருக்கும் 
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சூரியா தியர் தம.து மரியாதையைகிடுத்த, ழே பிருிவியின்சண் ஒருகால் விழு 
வசாயின், இப்பாமான்மாலன்றி ௮வரளை வேறுயார் தடுப்பா? மற்றோ, இதுவே அவ 
வைச் தத்தம் மரியாதைபில் நிலைநிறுத்தும். ஜேஹே ஜனகராஜாவே இங்ஙனஞ் 

சேதுவைப்போலச் சர்வகத்தின்மரியாதையை ஸ்தாபனஞ்செய்யும் பாமான் 
மாவை ரீ உனது வடிவமாய நிச்சயஞ்செய்.இி, இத் துணையால் மாயாவிசஷ்ட சகு 

ணப்பிரஹ்ம ௮பேத சிர். தஎப்:0ிரகாரம் நிரூபிக்கப்பட்ட, இப்போது ப௫ர்முகர் 

மீ.துவைச்,ச கருணையினால் வேறு உபாயம் நிரூபிக்கப்படும்: -ஹே ஜனகராஜாவே! 
சர்வஜகச்தையும் தத்தமதுமரியாதையின்கண் ஸ்தாபனஞ்செய்யும் மாயாவிரஷ்ட 

சகுணப்பிரஹ்மமும் பசர்நுசர்களால் அறியப்பெராததாமென நீ கூ.றுவையேலா 

யின், இம்மனத் இன் தர்முக உபாயம் ௮றிஞர்கள் கூறியிருக்ன்றன7; ௮.தனை நீ 

கேட்பாயாக :--ஹே ஜனகா!ஜாவே !/ இப்பர்முகமனம் பாகய விஷயங்களை இச் 

இத்.து ௮கன்கண் முயல்வதே?பால, ௮ர்தராத்மாவை இச்சத்து ௮தன்கண்ணும் 

முயலுமாதலின், உள்வெளிகளில் மனத் அண்டாகும் பிசலிருத்திக்கு இச்சையே 

காசணமாம் எனவறிர்துகொள்ளலாமன்றோ ? இப்பதார்த்தம் சர்வசோஷமு 

மற்றுச் சுர் தரமாயிருக்கெறகேனச் சுந்தரூபமாய் எவ்வெப்பதார்த் தங்களை இம் 

மனம் நினைக்குமோ ௮வ்வவர்றையடைய இச்சிக்குமாதலின், பதார்த் தங்களின் 

செளர்தரிய ஞானம் ௮வறறிளிக்சைக்குக் காராணமாமென வறிக்துகொள்ளலா 
மன்றோ ? பாபிகளுக்குச் சிங்கசர்ப்பா இ அ௮ப்பிரியபதார்.த் தங்களின் ஞானமுண்டா 

தல் பூரவபாவகருமத்தாலாமாசலின், அது ௮வற்றின் ஞானகாரணமாம். புண் 

ணியவான்கட்குத்தனம் முதலிட பிரிய பதார்.த் தங்களின் ஞானமுண்டாதல் புண் 

ணிப கருமமகமையாலாமா தலிஎ, (அது அவற்றின் ஞானகாரணமாம். ஆகையா 

லிப்பொருள் அணிபப்பெறும் my Sly FTL SET GoM இச்சித்த ௮இகாரி 

யாகம், தானம், தவம், ௮காசகம் என்பனமுதலிய புண்ணியகருமங்களைச்செய்க. 

அவற்றால் ௮வனுக்கு ஆன்மாவின் ன சொக்கிய த்சன்மை ஞானமூண்டாம். ௮தன் 

பின்னர் அஈர்தஸ்வரூப ௮ன்மாஎவயடைய இச்சையுண்டாம். அதன்பின் ௮வன் 
மனம் ஆகந்தஸ்வருப ஆன்மாவின்௧ண்ணே பிரவிருத்திக்கும். இங்ஙனம் யாகாதி 

கள் ஆன்மஞான த்தில் பரம்பசையாயி உபயோகமாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! சோஇட்டோமத்தாற்.றுறக்கசாமன் வேட்க, என் 
பனமு.தலிய வேதவாக்கியங்களில் யந்கா திகள் சொர்க்கபலசாதனமெனக் கூறப் 
பட்டுள்ளனவாதலின் ௮வற்றின்௧ன் ஞானசாகனத் தன்மை எங்கனங்கூடும் ? 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாகாவே! யாகாதிகள் சொர்க்காதி பலசா.தன 
மெனக் கூறப்பட்டிருக்ெறனவாமாயிலும் ௮வை ஞானத்திற்கும் சாதனமாம். 
ஏனெனின், வாழுங்காலம்வரை 'தரிசபூர்ணமாசங்களால்வேட்க, என்னும் வசனத் 
தால் தரிசபெளர்ணமாஸ்யயாகங்களில் நித்தியகருமரூபத்தன்மை இத்தமாம். 
மேற்கூறிய வசனத்தாலுண்டாய ஈம்மனோருடைய இச்சாவசத்தால் ௮ர்த யாகத் 

இல் காமியகருமரூபத்தன்மையுஞ் சம்பவிக்கும், ௮துபோல, கூறியவசன த்தா 
அ௮ண்டாய இச்சையின் வசத்தால் HFS HOGS ஈம்மனோருக்குச் சொர்க்காஇபல 

சாகனமாமாயிலும் ்
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(போ-ள்.) ௮.திகாரிப் பிரா ஹ்மணர் வேதாத்தியயனம்,யாகம், தானம், தீபம், 
௮௪ம் என்பனவா இ கருமங்களால் இவவாகக் தஸ்வரூப ஆன்மாவையறிய இச் 

சிக்கின்றனர், என்னும் சருதிவசன் சாலவற்றின்௧கண் முன்மொழிந்த முறையே 
ஆன்மஞானகாரணத்தன்மையுஞ் சித்இிக்கும். இப்போதிச் ௬௬ தியின்பொருளே 
விஸ்தாரமாய் நிருபிக்கப்படும்:-- ஹே ஜனகராஜாவே ! இச்சுருகிபசவதிகூறிய 
யாகம், தானம், தபம், ௮௪ம் என்லும் நால்வகைக்கருமங்கள் வருணாசிரம 
பேதத்தையபேச்ஷித்து கானாவகைவடிவங்களாம். அவற்றுள், முதலில் யாகவடிவ 
விவஸ்தை நிரூபிக்கப்படும் -தரிசபெளர்ணமாசயாகமேமு.தலிய எத்துனைத் இர 
வியாதிபதார்.த்தங்களாற் சாதிக்கபபட்ட யாகங்களுளவோ, ௮வற்றின்௧ண் 9 
கஸ்.தனுக்கே ௮இிகாரமாம் ) மற்றைய மூவருக்கும் அவற்றிலஇகாசமின்றாம், செ 
வியமின்றியே சிதஇிக்கத்தக்க மந் இரஜபரூபயாகமுஞ சமா திரூபயாகமும், பிரஹ்ம 
சாரிமு தலிய நால்வரும செய்யத தக்கனவாம். ஆனால், இதன்சண் இத் அணைச்ிறப் 
புளது இருகஸ்தனொழிர்த மூவருக்கும் (pseu ௮.இகொரமாம், கிருசல் தனக்குக் 
கெளண அதிகாசமாம். தனமின்றியே சத.இக்கத்தக்க ஞானாப்பியாச வடிவயாகச் 
தின்கண்ணோ சகான்குஆசமங்கட்கும் ௮திகாரமாம், ஆனால, இதன்சண்ணும் இச் 
துணைச்சிறப்புள அ :--இதன்கண்ணே சர்யா௫ிக்கு முக்ய ௮இகாசமாம். மற்றைய 

மூவருக்கும் கெளண அதிகாசமாம். இப்போது தானரூபகருமத்தின் வடி.வலிவ 
ஸ்தை நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனகராஜாவே.! பலவித அன்னம், சுவாணம், 
கோ, குதிரை, பூமி என்பனமுதலிய ௮ேகம்வகைப் பதார்த்தங்களின் SBT OMT 
சளைச் சாஸ்இரங்கள் விதித்துள்ளன. ௮வை சாயாசதெவிர மற்றையமூவரும் 
இயன்றவளவு அவசியஞ்செய்க, சர்யாசெளோ, சர்வப்பிராணிசட்கும் அபயரூப 
சானஞ்செய்க. காயத்தாலும், வாக்காலும், மனத்தாலும், ஜ.ராயுஜாஇ சால்வசை 
உயிர்கட்கும் துக்கத்தை உண்டுபண்ணாமையே ௮பயதானமாம். இதற்குபேலாய் 
ஒருதானமுமின்றாம்;) இதுவே யாவிலும் மேன்மைய தாம், இத சேவலஞ் சர் 
யாசிகளேசெய்க. மற்றையர்செய்யற்கவென மூற்கருத்தன்றாம் ; மற்றோ, சால் 
வருணத்தவரும், சான்காசரமத்்தவரும இதனை ௮வசியஞ்செய்க, அனால், சர்யாசி 
கள் இதனையே விசேஷமாயச்செய்க, ஏனெனில், குடீசகன், பகூதகன், ஹம்சன், 
பரமஹம்சன் என்னும் நால்வகைச் சன்னியாசத்துள் எவ்வொன்றைக் செய்து 
கொள்ள இச்ப்பிலும், ௮.இகாரியானவன் நான் எவ்வுயிர்க்கும் ௮பயதானஞ்செய் 
வேன் என்னலும்மந்இரத்தையுச்சரித்துப் பூர்வா ெமத்தைவிட்டுத் அறவாசிரமத் 
தைச் கொள்ளவேண்டுமாதலின் ; சர்யாயொனவன் ஜீராயுஜாஇி ரால்வசை உயிர் 
கட்கும் ௮பயதானமவயெஞ்செய்க. சநயாசாசிரமத்தைத்தரித் துச் சரீ. சா இகளால் 
எவவுயிசையேனும் அுன்புறுத்தின், ௮ச்சர்யாசமே நிஷ்பலமாமா லின், Serer 
சிமத்தைச் சபலமாக்கும்பொருட்டுச் சந்யாசியானவன் சர்வப்பிசாணிசட்கும் அப 
ய கானம் ௮வ௫ியஞ்செய்க. ௮.இசாரிகட்குப் பிசஹ்மலித்தையையும், ௮தன் சா தி 
னங்களையும் தானஞ்செய்க, இதுவுர் தனு பிரஇஷ்டையின் பொருட்டேலும்,



௪௮) ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். ட்ட 
தனாஇிகளின் பொருட்டேனும், சர்யாசியானவன் அ.திகாரிகட்குப் பிரஹ்மகித் 
இயாதானஞ்செய்ச என்னும் கருத்தால் சாஸ்இரத்.நன்கண்ணே கூறப்படவில்லை, 

மற்றோ, எனதுசரணத்தையடைந்த சிஷ்யலுக்கு ௮பயப்பிரஹ்மப் பிராப்தியுண்டா 

குகவென உத்தே?த்.து, பிரஹ்மலித் தியா சானஞ்செய்கவெனக் கூறப்பட்டுளதாத 
லின், இதவும்௮பயதானமேயாம். இப்போ ௮பயதானத்தின்௧ண் சர்வதானத்இ 

னும்மேன்மை நிரூ.க்கப்படும் :-ஹே ஜனகராஜாவே. குருக்ஷேத்தரத்தில் சூரிய 
சரஹணகாலத்தே சுவாணாதிகளால் நிறைந்த சம்பூரணப்பிரு இவியைப் பிரஹ்ம 
வேத்தாவாய பிராஹ்மணலனுக்குச் சிரத்தையோடு தானஞ்செய்வஇனும், ஸ்தாவா 
ஜங்கமப் பிராணிகளுள் ஒன்றற்?கனும் ௮பயத்ையடைவித்தல் ௮இகதானமாம், 
கருத்தி.துவாம் :--ஸ்.சாவரா திப் பிராணிகளுள் ஒன்றற்கேலும் ௮பயதானஞ்செய் 

யின், அதனைப்பார்க்கிலும் ஒருபுண்ணியகருமம் ௮.இகமாயின்றாயின், சர்வகாலத் 

அம், சரவதேசத்தும், சர்வப்பிராணிகட்கும் ௮பயரூபதான த்தைக் கொடுக்கன், 

அதனின் மேலாயிவ்வுலலெ ௮இ௧ புண்ணியமின்றாமென்பதன்கண் யாது கூறவே 

ண்டியுளஅ. ஆகையால், சக்யாசயானவன் சர்வப்பிராணிகட்கும் ௮பயரூபதானங் 

சொடுத்துக்கொண்டு ஆன்மசாக்ஷா£த்கார ௮டைவின்பொருட்டு மூயலுக. சர்யாசி 
இச்சா ரத்இன்சண்ணேளலும், ௮ர்கிய சரீ சத்தின்கண்ணேனுந் துவைததரிசன 
ஜன்னியபயத்தை யடையான்; மற்றோ, சர்வபயமற்ற ௮த்விதீயப் பிரஹ்மத்தை3யே 
அவனடைவன். ஆதலின், ௮பயரூபசதானச்தின்மேலாக வேறுயாதொரு தானமு 

மின்ராம். இப்போது ௮பயரூபதான த்தின் மேன்மையை யறிவிக்கும்பொருட்டு, 

௮,தன் இலக்கணவடிவ ௮ஹிம்ஸாதருமத்தில் சர்வதருமங்களையுமடக்கி ௮,கன் 

மேன்மை நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! ஐஜராயுஜா இஜீவர்கட்குக் காயா 

இகளால் ௮க்கத்தையடைவியாமலிருப்ப?ச ௮ஹிம்ஸையாம். ௮தன்சண்ணே சத் 

இயம், தயை, தபம், தானம் என்னும் நான்குபாதங்களையுடையதருமம் எப 

போதுமிருக்கும். இப்போ திப்பொருளையே வெளிப்படையாக்கும்பொருட்டு, முத 

லில் ஹிம்ஸையின்ஸ்வரூபம் நிரூபிக்கபபடும் :--ஹே ஐனகராஜாவே ! ஹிம்ஸை 

காயத்தாலாயது, வாக்சாலாயத, மனத்தாலாயது என மூவகைத்தாம். ,வவற்றுள, 

காயத்தாலாய ஹிம்ஸையின் வடி.வமிதவாம் :--ஜ.சாயு என்னும் சர்மத்தினின்.று 

முண்டாகன்ற மனுஷர், கோக்கள், குஇிசை முதலியவை இஜராயுஜங்களாம். ௮ண் 
smaller gy மூண்டாகின்றனவாய பறவை, சர்ப்பம் முதலியன ௮ண்டங்களாம். 

வேர்வையினின்றுமுற்பன்னமாய மூடு, கொதுகுமுதலியன சுவேதஜங்களாம். பூப 

பிளர்.து வருவனவாய தரு ப.தலியன உத்பிஜ்ஜங்களாம். இக்சால்வகை ஜீவ சரீரல் 

களில் சஸ் இரா இகளால் துன்புண்டாககல், மந்தர ஒளஷதாஇகளால் நோய் முத 

லியவை யுண்டாக்கல், ௮வற்றின் ஸ்இரீ, தனம், ௮ன்னம், பசுமுதலிய பதார்த்தங் 

களை யபகரித் தல் என்பன மு.தலியவாய் ௮நேகவகை ஜீவர்களின் மாணோபாயக் 
காயத்தாலாய ஹிம்சையாம், இப்போது வாககாலாய ஹிம்சையின் வடிவத்தை 
நிரூபிப்பாம் :--ஹே ஜனசசாஜாவே ! களவு முதலிய பாவகருமங்களைச் செய் 
டிம் பாவாத்மாக்களின் சளவுமுதலியவற்தை அசசன்பாலேலும், ௮ரசசேவக 
ரின்பாலேனும் கூறுதல், அயலாரைகிஈஇத்தல், குணவான்களிட.த்ேத.2 தாவுத் 

தைக்கூறல், இவைமுதலாக ௮3ஈகவகையாய் வாக்கால் உயிர்களைக் அன்புறு



சத்தியாலம்.] யஜுரர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட க் 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 37 4] 

துதல் வாக்காலாய ஹிம்சையாம். இப்போது மனத்தாலாய ஹிம்சையின் வடிங 

த்தை கிருபிப்பாம் :-ஹே ஜனகராஜாவே! அர்நியரிடத்தே வித்தை முதலிய 
வற்றாஓுண்டாய ர்த்திமுதலிய குணங்களைச்சயொமையாயெ மச்சரம், அந்நிய 

ருடைய மனைவியா இயரசை யடையும்பொருட்டு, கானாவசை யுபாயங்களைச் சர.இத் 
தல், அ௮க்கியப்பிராணிகளின் மாணோபாயத்தைச் இந்தித் தல், என்பனமுதிலாய 

அரேகம்வகை மனத்தால் இவர்களின் துககோபாயர்தனம் மனத்தாலாய ஹிம் 
சையாம். இவ்வுலகில் தேவதத்தனென்பவலுடைய சத்.துருவாயய ,யஜ்ஞதத்த 
னுக்குத் தேவ;தத்் தனைக் கொல்லும்பொருட்டுப் புத்திசொல்வ:, பொருண்முதலி 

யனகொடுப்பது உபாய ஹிம்சையாம். ௮து பலவகைப்படும். இகலோகத்ததும் 

பரலோகத்தும் ௮ந்கியப்பிராணிகட்கும தனக்கும் அக்கத்தைக்கொடுக்கும் பொய் 

மொழிதலும் ஹிம்சையேயாம். யாகதானாதி சுபகருமங்களிற் பிரவிருத்தியுற்ற 
புருஷனை சானாவகைக் குதர்க்கத்தால் அவற்றினின்றும் நிவிர்த்திப்பதம், தானும் 
சுபகருமத்தைச்செய்யா இருப்பதும் சாஸ்இகத்தன்மையாம்) அதுவும் ஹிம்சை 

யேயாம். * சாஸ்திரம் விஇத்த சந்தியை, காயத்இரிமுதலிய நித்திய ரைமித்இச . 
கருமங்களைப் பரி,த்தியாகஞ்செய்தல், சாஸ் இர நிஷித்த பரஸ்திரீகமனாதி பாவச் 

தைச்செய்தல் என்னுமிசண்டும், செய்யப்பட்டவனுக்கும் ௮வன் குலத்திற்கும் 

தேசா இகட்கும் ௮னர்த்தததையேகொடுக்கும். கையால், இவ்விரண்டும்ஹிம்சை 
யேயாம், இபபாசதகண்டத்தே மனுவுசரீரத்தையடைந்தும் நித்திரை அல$யம் 

முதலிய தாமஸ விருத்திகளால தனதாயுளை வீணாய்க்கழிக்தல் இசலோசத்தும் 
பசலோகத்தும் துக்கத்தையேயுண்டாக்குமாதலின் அவற்றால் ஆயுளை விணாயக் 

கழித்தலும் ஹிம்சையேயாம். இவை முதலாக ஹிம்சைகளின் நானாவகை வடிவம் 

கள gi pao கூறப்பட்டி ருக்கின்றன. ௮வ்விமசைகளினின்றும் விபர தமாவ.தும் 

சாஸ் இரத்தால விதானமாவதும் சர்மமாம். ௮த்தர்மம் யாவும் ௮ஹிம்சையின்௧ண் 

அடங்குமா தலினானே சுருதில்மிருதி முதலிய சாஸ்,சிசங்களில் ௮ஹிம்சை பரம 

தீருமமெனப் பகரப்பட்டுளது, எததருமத்திலும் ௮தி௧ச் தருமமொன்றின்றுமோ 

அது பசசதருமமாம். ஆகையால், எல்லா வி3வே௫களும் அஹிம்சாதர்மத்தை ௮வ 

யம் சம்பா இத்தல்வேண்டும், இப்போது ௮ஹிம்சா தருமபலம் நிரூபிக்கப்படும் i 

ஹே ஜனகசாஜாவே! இவ்வுலகத்2த ௮ஹிம்சாதருமத்தைச் சம்பா தித் தவன் 
கரத்தில் தர்மம், ௮ர்த்தம, காமம், மோக்ஷம், என்னும் நான்கு புருவார்த் தங்களு 
மிருக்குமா தலின், ௮ஹிம்சா தர்மமேசர்வபலன்களையுமடைவிபபதாம், இச்சா 

ணத்தானே பதஞ்சலிபகவானானவர் ** அஹிம்சை, சத்தியம், ௮ஸ்தேயம், பிரஹ்ம 

சரியம், அபரிக்கிரகம், இயமங்களாம்'” என்னும் யோகசூத்திச த்தே ௮ஹிம்சா தர் 

மம யாவினும் முதலில் கூறப்பட்டது. இப்போது யோகருத்திசத்திற்கூறிய 

௮ஹிம்சைமு தலிய 8வகை இயமங்களுள் மற்றைய நான்கிற்கும் ௮ஹிம்சையின் 

கண் அடக்கம் சாண்பிப்பாம் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! ஸ்.திரீசம்போக அ௮பாவருப 
பிரமசரியத்இிற்கும் ௮ஹிம்சையின்கண்ணேயேயடச்கமாம். ஏனெனின், பிசஹ்ம 
சரியமற்ற சாமியானவன் மனைவியாடு புணர்ந்தபின் பாமதுக்கக்தையடைவன், 
யெளவனத்இல் புணர் தலால் மனைவியின்கண் கர்ப்போற்பத்தியுண்டாம். ௮ தீனால்,
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சர்ப்பிணிக்கும் கர்ப்பத்திற்கும் மாணசமான அக்கமுண்டாம். ஒருகால் sarc, 
வருக்கும் மாண ச்கமுமுண்டாய்விமமொதலின் புணர்தலும் ஹிம்சையேயாம் ; 

அல்லது, இக்காமிபுணரின் இவனது ஏழாவது தாதுவாடிய வீரியம் ஸ்இரீயின் 

உதாத்தில் ஜீவசரீரத்தையுண்டாக்கும். அதன் சம்பர்தச்தால் ஜீவர்கட்கு ௮தஇ 
யாத்மம், ௮திதெய்வம், ௮இிபூதமென்னு முத் தக்கங்களுமுண்டாம். ௮.தனால், 

புணருங்காமி பாவத்தையடைவன் ; ௮தனாலவன் இகலோகச்?தனும் பரலோகத் 

தேனும் துக்கத்தையடைவனாதலின் புணர்தல் ஸ்.திரீ, பாலகன், புருஷன், என் 

னும் மூவரின் துக்ககாரணமாதலின், ஹிம்சையேயாம். பிரஹ்மசரியத்தையுடைய 

வனுக்கு ௮வ்விம்சையுண்டாகாதாதலின், ௮து ௮ஹிம்சையின்கண்ணே அர்தர்ப் 
பூகமாம். காயா திகளாலெப்பிராணிக்கும் ஹிம்சை செய்யாத மகாத்மா பொய்யை 

யும் புகலான், அந்நியர் தனாதிகளையுங்களவுசெய்பான். தனாஇிகளையுஞ் சேக் 
கான், ஆகையால், சத்தியம், ௮ஸ்தேயம், அபரிக்ககம், என்னும் மூன்றிற்கும் 

அஹிம்சையின்கண்ணே ௮டக்கமாமா தலின், ௮ஹிம்சைமுதலிய 88வகை இயமங 

களில் ௮ஹிம்சை சத்தியாதி யாவற்றையுமுண்டாக்குவதாம், ௮தோடுகூடியவன் 

யாவரினும் உத்தமனாவன், ஆகையால், சந்நியாயொனவன் ௮ஹிம்சையாயெ ௮பய 
தானத்தையே எப்போ தஞ்செய்க. இருகஸ்சன்முதலியமூவரும ௮ஹிம்சையாகயெ 

அபயதானத்தைச்செய்வது தகுதியாமாயிலும் ௮வர்கட்குஎல்லாவாறருனும் ஹிம் 

ஸா.இகளின் பரித்தியாகமுண்டாகாது, சர்நியாசக்கோ ௮ஹிம்சையாயே அபய 
தானம் கொடுக்கும்பொருட்டே சற்கியாசத்தின்கவர்ச்யொமாதலின், ௮பயதானக் 

தையே சிறப்பாகக்கொடுக்க?வண்டும். இத் துணையால் தானவடி வம் நிரூபிக்கப்பட் 

ட. இப்போது தவவடி.ம் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே னகராஜாவே ! பிராஹ்ம 

ணாதி ரான்குவருணங்கட்கும் பிரமசரியா தி சான்கு.ஆரமங்கட்குமசாஸ் இரங்களில் 

வி.இக்கப்பட்ட தருமங்களுள் தத்தமக்குரியதைச் செத்தையோடுகூடச௪ செய்வது 

தவமாம், இப்போது ௮ரசனத்தின்சொருபம் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனகரா 

ஜாவே ! சாஸ் இரங்கள் கி72ஷஇயாத விஷயங்களின் போகத்தையும் இயன்றவளவு 

பரித்தியாகஞ்செய்தல் ௮ரசனமாம். இத்தருமம சர்நியாசிகளையொழித்தொழிரஈ 

கள்ளசம் பூரண வருணாசரமமுடையவர் இயன்றவளவு செய்தல்யோக்யெமாம். சர் 

நியாசக்கோ இவ்வகை ௮ஈசனஞ்செய்தல் தகுதியாம், இகலோசத்தும் பாலோகத் 
தும் இசாநின்ற விஷயஜன்னிய சுகத்தையும், ௮தன்சாகனமாய மனைவியா இயரை 

யும் ௮டையும் இச்சைமாத்திரத்தையுஞ் செய்யற்க) மற்மறா, பிராரப்தகருமவச 

த்தால் இடைக்கும் பிக்ஷான்னத்தையும் வஸ்.இரத்தையுங்கொண்டு தன்சரீரகிர் 

வாசகஞ்செய்.துகொள்க,. இவ்வசனம் சந்நியாசயவூயஞ்செய்ய2வண்டும். இங் 

மனம் சருதிபசவஇ விதித்த யாகாதி சான்கு புண்ணியஅதர்ஞ்டசாசணத்தா 
அம் குரு, சாஸ்இரம், மனுஷசரீரம், என்பனவாய இருஷ்டகாரணங்களாலும் 

௮இகாரிக்கு ௮த்விதிய ஆரந்தஸ்வரூபப் பிஹ்மஞானமுண்டாங்கால் அதன் 

சாக்ஷாத்காரத்தின்சண் தானே இசசையுதிக்கும். இதனாலிபபொருள் துணியப் 

பெறும் :-யாகாதி சுபகருமங்களையலுவ்டி ததலால புண்ணியரூப ௮ இருஷ்டமுண் 

டாம். அதனால், குரு, சாஸ்இரம், ௮இகொரிசரீசம, சுத்தபுதஇ, என்பனவாஇ 

இருஷ்டீகாசணவடைவுண்டாம். அதனால், முதலில் ஆன்மாவின் பரோக்ஷ்ஞான



சத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட எ௫க 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: Zs) 

முண்டாம். ௮ தன்பின் ௮பசோக்ஷஞானவிச்சையுண்டாம் ; அதன்பின் wats 

சொருப.ஆன் மாவின்கண் சிச்சவொருமைப்பாடுண்டாம், இங்கனம் பரம்பசையாய் 

பாகதானாதி புண்ணியகருமங்கள் அத்மசாக்ஷ£த்காரத்திற் காரணமாமா தளின், 

Geren Baw தி திருஷ்டகாசணங்களைச் சம்பா இக்கும்பொருட்டும், பாபரூபப் 

பிரஇபற்த நீக்கச்தின்பொருட்டும் இவ்வதகொரி யாகாதி புண்ணியகருமங்களை 

அவ௫ியஞ் செய்,சல்வேண்டும். 

சங்கை :---2ஹ பகவன்! யாகாதி நான்கு புண்ணிய கருமங்களாலேயே ௮இ 

காரிகட்கு மோக்ஷவடைவுண்டாம். ஆன்ம ஞானத்இற்கு யா.துபயன் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே ! ஆன்மஞானமின் றிக் கேவலம் கருமச் 

தால் மோக்முண்டாகானு. ஏனெனின், இவ்வதிகாரியின் சத்தம் பாஹியவிஷயங் 

சளின் பக்கத்தே செல்லாதாகில் ௮வ்வேகாக்செ இத்தத்தில் 8யேர்இரிபற்ற மஹா 

வாக்யெ ஜன்னிய ஆன்மசாக்ஷா£ச்காரமுண்டாம். அதன்பின் ஜீவன் முத்இவடிவ 
முனித்தன்மையையடைவன்) ஆதலின், யாகதானாதி புண்ணியகருமங்களாலிவ.னு 
க்கு ௮.த்விதீயப் பிஹ்மரூப ஆன்மாவையறியத் திடவிச்சையுண்டாங்கால் ௮வவஸ் 

அவைக் குருவினுபதேசத்தால் சாக்ஷாத்கரித்து ஜீவன் முத்இரூப pall s ser 

மையையடைவன் ; ஆன்மஞானமின்றிக் கேவலங் கருமங்களால் ஜீவன்முச் தியடை 

பானெனத்துணியப்பெறும். இப்போது ஆத்மசாக்ஷா£த்கார த்தையடையும்பொரு 

ட்டு விவிதிஷாசஈகியாசம் நிரூபிக்கப்படும :--ஹே ஜனகராஜாவே?! சர்கியாசி 
களாலறியத்தக்க உண்மையாய்மனவாக்குகட்கு ௮விஷயமாய ஆார்தசொருப தன் 
மாவின் சாக்நாத்காரத்தை இச்டுத்து ௮இகொரியாய விரக்தன் யாகாதியாவற்றை 
யும் விட்டொழித்துச௪ சர்யாசாசிரமத்தைக்கொள்க 

சங்கை:--ஹே பகவன்! ௮வ்விரக்த மகாத்மாக்கள் யாகா இகளைவிடுத்துச் சர் 
யாசத்தை ஏன் கொள்ளுகின்றனர் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே . கருமங்களைச்செய்வஇல் பற்று தலையு 

டைய கருமிக்கு ஆன்மசாக்ஷ£த்காரத்தில் நிஷ்டையுண்டாதல் ௮த்தியந்தந் தர் 
லபமாம். ஆதலின், ஆன்மஞானகிஷ்டைபுரியும்பொருட்டுக் கருமங்களை அவயம் 

விட்டொழித்தல் வேண்டும். 

சங்கை:--ஹே பசவன் !! சந்யாசாசிசமமின்றியே சர்வகருமங்களையும் கிட் 

டொழித்து ஆன்மஞான த்தில் நிஷ்டையுண்டாதல் கூடுமாதலின், சர்யாசாசாமத் 

தைக் கொள்வதற்கு யாதொரு பயளுமின்றாம், 

சமாதானம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே! சர்ரியாசாசிசமமின்றி பிரமசரியாதி 

ஆசிமங்களில் சர்வகருமங்களின் தியாகமுண்டாசமாட்டாது. ஏனெனின், நிஷி 

தீதகருமம், காமியகருமம், நித்.தியகருமம், சைமித்திககருமம் என ரஈான்கு 

வகைக்கருமங்கள் சாஸ்திரங்களிற் ௯. றப்பட்டி ருக்கின்றன. ௮வற்.துள், பிசஹ்ம 

ஹ.ச்தயொஇ பாவகருமங்கள் நிஷித்தமாம். சுவர்க்கா இி பல௮டைவின்பொருட்டு, 

சால்இரம்விஇத்ச சோ இட்டோமாதியாகங்கள் காமியமாம், ௪ர்இயை, அக்னி



aga. : ஸ்ரீ ஆச்மபுராணம், [சரவ த 

ஹோசத்திராதிகள் நித்தியமாம். சூரிய செஹணத்தே ஸ்கானம், Arg wi முத 
லியவை சைமித்திகமாம், ஸ்.தூலசூக்ஷஈமசரீச௮.த்தயொசத்தோடுகூடிப ப 
முகர்களுக்கு சிஷித் தசாமிபகருமங்கள் போகானுகூலமாமாதலின், கிஷித் தகாமிப 
சருமங்களையும் ௮வர்கள் இயாகஞ்செய்யமுடியாதவ.சாவர். சாஸ்இரவிசாரத்தோடு 

கூடிய பிர ஹ்மசாரிமுதலிய மூவரும் சாஸ் இசவிசாரபலத்தால் கிஷித்தசாமிய 

கருமங்களைப்பரி த் தியாகஞ்செய்தல் கூடுமாயிலும், சாஸ் இரம்விதித்த நித்திய 

ரசைமித் திககருமங்களின் பரித்தியாகஞ் சர்பாசாசிரமமுடையவர்க்கன்.றி மற்றைய 
வர்க்கேலாதாம். ஒருகால், பிரஹ்மசரியா தி மூன்றாசிரமங்களைக் சசகியாமலே பிர 

மாதத்சாலேலும், ஆலசியத்தாலேலும் நித்தியரைமித்துக கருமங்களைப்பரித்தி 

யாகஞ்செய்யின், ௮வர்கட்குப்பாவ ௮டைவுண்டாமா தலின், இப்பொருள் அணியப் 

பெறும் :--பிசஹ்மசரியா இ மூன்றாசரமங்களினின்.று நித்தியநைமித்இக கருமங் 

சச் செய்பவனுடையத்தம் ௮ந்தராத்மாவின்கண் ஒருமைப்படா.து. ௮வற 
றின்கண் இருந்து நித்இியரநைமித்தி கருமங்களைச் செய்யா தவனுக்குப் பாவமுண் 

டாம்) இங்கனம் இருவகையாலும் பந்தமாம். சாஸ்இிரத்திற் கூறியமுறையே சந் 

யாசத்தைக்கரடுத்து நித்தியநைமித்தகாதி சர்வகருமங்களையும்பரித் இயாகஞ்செய் 
பவனுக்கு ௮ப்பரித் தியாகத்தால் பாவ ௮டைவுண்டாகா.து ; மாருய்ப் பாமாரந்தப் 

பிசாப்தியேயுண்டாம். சர்யாசாசரமத்தைக்கவராமலே கித்தியரைமிதஇககருமங் 

களைச்செய்பவளுக்குப் பாவமுண்டாம். ௮தனாலவன் ௮ேகவகைச் துக்கங்களை 

யடைவன், !(மொஹா தவத வறி,தறா,மவா2வ8 te M258" சர்யாசாசெ 

மத்தைக கவராமலே பிரமாதவடிவ மோகத்தாலும, ஆலசியத்தாலும் நித்தியரை 

மித்த கருமங்களைப்பரித்தியாகஞ்செய்யில் ௮௮ தாமச௪த்தியாகம ம். அதனால், 

இறிதுமாத்திரையும் பலப்பிராப்தி யுண்டாகமாட்டாது மாருய்பபாவமேயுண் 

டாம். இப்போது இப்பொருளையே வெளிப்படையாக்கும்பொருட்டுக்கருமா திகாரி 

களையும், சர்யாசா இகாரிகளையும் நிரூபிப்பாம் :-- ஹே ஜனகராஜாவே ! மாலை, ௪௩ 
தனம், மனைவி, தனம், மைக்தர் முதலிய விஷயங்களில் எவருடையத்தம் அத்தி 

யர்தம் பற்றுதலை யுடைத்தாயிருக்கெறதோ, ௮வ்விராகியர் ௮ன்மசா௯தாத்கார 

த்தை யடையாராதலின், ௮வர் நித்தியரைமித்சசகருமங்களையே ௮வ௫ியமாய்ச் 

செய்யவேண்டும். விஷயஅ௮டைவின் இச்சையற்றகருமிகள் மீண்டும், கருமரூப 

பாரத்தை சடார்) மற்றோ, சந்யாசத்தைத்தரித்துச் சர்வகருமங்களையும் பரித்தி 

யாகஞ்செய்வர். ஏனெனின், சுவர்க்காபல௮டைவை இச்சிப்பவனைக் குறித்தே 
வேதபகவான் யாகாஇகளை விதித்துளார் ) அவற்றின் இச்சையற்ற நிஷ்காமனுக்கு 
யாகாஇகளை வி.இத்திலாதலின், விஷயங்களில் இச்சையுடையவே கருமாதிகாரி 

யாவன், இராகமற்ற நிஷ்சாமன் கருமா திகாரியாகான் ; மற்றோ, சர்யாசா இகாரியே 
யாவனாகையால் இப்பொருள் துணியப்பெறும்:--சத்தம் சுத்தியாகாதவரை நித் 

இயரைமித்த கருமங்களை ௮வூயஞ்செய்யவேண்டும். ௮வறமைச்செய்து சத்தம் 
சுத் சமாகுமாயின், மீண்டும் ௮வற்றைச செய்வதற்கு யாதொரு பிரயோஜனமு 

மின்றாம். ஆகையால், ௮இகொரியானவன் சர்வகருமங்களின் தியாகரூப சர்யாசா 
செமத்தைக் கவர்ர்.௮, மிரர்சாம் வேகார்சசாஸ்இர.த்தையே கிசா.சஞ்செய்க, இவ் 

வார்த்தை அர்ரிப சாஸ்செத்தின்சண்ணும் கூறப்பட்டுள்ள,



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப திட ou 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 753 

ப வர,சதக* வரவண,தா௦ ௭088 ௬௨ ராண த உப 2$9த8 ! 
சுஏ,சாய.ரா,ச2வ சாயாஷி வராவுரலஜெ வ,சாஉவ ?? ॥ 

* மாரிகாலத்தி லேழிலியும் மழையினை வழங்கி 
மாரிமீறினிற் சுயம்லயம் மருவலை மானும் 
நேரதாகிய கருமமும் நிருமலம் புரிந்தே 
பூரணான்மனி லளத்தினைப் புகுத்தியே போமால்,”” 

(போ-ள்.) மழைக்காலத்தே மேகம் மீ£ பெய்தல்வடிவப் பிரயோஜன சத்தி 
யைச்செய்.து, ௮ம்மழைக்கால முடிவில ௮ம2மகம தானே இலயத்தையடையும், 
அங்ஙனம் கித்தியநைமித்துக கருமமும், சித்தசுக்தி வாயிலாய்ப் புத்தியை ஆன்ம 
பராயணஞசெய்வித்துத் தானே இலயத்தையடையும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮ர்கர அன்மாவின் விசாரத்தில் தறபாத்தை 
யுடைய புத்திடுடையவன் நித்தியரைமிதஇக கருமங்களைச்செய்வ தால் ஹானி 
யென்ன ஆம் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகசாஜாவே ! இவ்வதிகாரியின் ௮ன்மவிசார த்தில் 
தற்பசமாயுள்ள புத்.தஇியை மாலைசஈதனாதஇிகள் பசர்முகப்படுத்துவதேபோல, நித 
இயநைமித் திககருமமும் ப௫ாமுகமேபடுத்துமாதலின், சத்தசுத்திபரியந்தமே 
௮க்கருமங்கட்கு உபயோகமாம். அதன்பின் ௮வை ஆன்மவிசாரத்திறகுப் பிரதி 
பரதகமாமாதலின் ௮வறறின் பரித்தியாகஞ்செய்தலே உசிதமாம், 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! சர்யாசாசிரமத்தைசத் தரிப்பவலும், பிக்ுநாடனாதி 
கருமங்களைச செய்வனுதலின், அவற்றால ௮வன் புத்தி பகர்முகமாகாததேேபோல, 
௮கசனிஹோததிராதி நிததியநைமிததிக கருமங்களாசசெய்வதால் சம்மனோர் 
புத்தியும் பசாமுகமாகாதாதலின், ௮வற்றைபபரித்தியாகஞ்செய்தற்கு யாதொரு 
பிரயோஜனமுமின்றாம. 

சமா தானம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே ! ௮க்ினிஹோத்திராதி கருமங்களில் 
தீற்பரசிததத்தையுடையவனே ௮வறறைச செய்தல்கூடும். சித்ததற்பசமின்றி 
அவை இத்தியாவாதலின, ௮வை புத் இயைப் பகர்முகபபடுத்துவதேபோல, பிக்ஷா 
டனாஇகள் சரயாூியின்புததியைப பலாழமுகப்படுத். தா. ஏனெனின், போஜனகால 
686 ௮ரநியபதார்த்தல்களைச நெதனஞசெய்யிலும், அதன்கண் சித் தகற்பசமின் 
றியே தன்கையால் அன்னத்தை எடுத்துக தன்வாயிறபோடுவதுபோல, மனத் 
தால் ஆரந்தசொரூப ன்மாவை௪ சிதனஞசெய்யும் இசசச்யாடு பிகதாடனா.இ 
கருமங்களில் சித்ததற்பாமின்றியே ௮வறறைச செய்யலாமா தலின், அவை அச்சர் 
யா௫யின் புத்தியைப பரர்முகபபடுத்தா. song, ௮க்னிஹோகத்திராதி நித்திய 
கருமங்களைச் செய்யாமையால கரு ஹஸ்தலுக்குப பாவமுண்டாவதேபோலடி, பிக்ஷா£ 

டனாதி கருமங்களைச செய்யாமையால FHT ASB பாவமுண்டாகாது. இக்கா.ர 

ணத்தானும் பிக்நாடனாதி கருமங்கள் ௮க௫னிஹோத்திராதி கருமங்களின் வில 
௯௲ணமாம். இவ்வண்ணம அக்னிஹோத்திசாதி கருமங்களை விசகேபகாரண 
மென நினைந்து, அதிகாரிகள் முன்னர் ஆன்மசா௯தா த்காரத்தையடையும்பொரு 
ட்டு, விவிதிஷாசர்யாசத்தையுடைந்து நிராத.ரம் வேதாந்தசாஸ்இரத்தையே சர 

வணஞ்செய்தனசாதலின், இப்போதுள்ள அதிகாரிகளும் ௮வ்வாறு செய்தலுச௫ 
மாம், இத்துணேயால் அன்மசாக்நாத்கா.ரத்தை யடையும்பொருட்டு, விவிஇஷா 

சர்யாசகிரூபணஞ்செய்யப்பட்டது. இபபோது ஜீவன் முத்திச்சுச த்தையடையும் 
பொருட்டு வித்வச்சர்யாசம் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! முன்னர்ச் 
சர்யாசாசிரமத்தைக் கவ ராமலே பூர்வபுண்ணியம௫மையால் எம்மஹாச்மபுருஷர் 

96



௭௫௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஆறவது 

களுக்குக் இருஹஸ்தாசிாமத்தின்கண் ஆன்மசாக்ஷாத்காரம் உண்டாடுவிட்டதோ, 
அல்லது, பிசமசரிய வானப்:ரஸ்.த.த்தின்கண் ஆன்மசாகஷாத்காச முண்டாடவிட் 
டதோ, அவர்கட்குப் பதார்த்தங்களைப் பற்றுதல், விடுதலால் யாதொரு ஹானி 
லாபங்கள் உண்டாகாதாயினும், அவர்கள் ௮ச்னிஹோத்இசாதி கருமக்களை 
விக்ஷேபகாரணமெனநினைர்து, ஜீவன்முத்திச் சுகத்தின்பொருட்டு வித்வத்சா 
யாசத்தையே செய்துகொண்டனர். இத கூறியதால் இப்பொருள் இத்தமாம் -— 
ஷி த்வி தீய ஆந் தசொருப ஆன்மாவைக் காதலா மலகம்போல, சாக்தா sail த்தவ 

னும், கித்தியநைமித்திககருமங்களை விஷயங்களைப்போல விக்ஷேபகாரணமென 
எண்ணி, ஜீவன்முத்தச்சுக த்தின்பொருட்டு வித்வத்சர்யாசத்சைக் சுவர்வனாயின், 
ஆன்மசாகஷாத்காரத்தையடைய இச்சையுடைய முழு௯்தஈவானவன கருமககளை 

விக்ஷேபகாரணமென நினைந்து, விவிதிஷாசஈயாசத்தைக்கவர்வன் என்பதின்சண் 
யாது ஆச்சரியமுளது ? ஹே வித்வான் சர்யா௫ுகளே ! இவ்வுலகில் சுபகாரணமாய 
புத்திராதிகளின் கா.ரணமாய மனைவியா தியசை ஏன் சங்கிரடுத்இலீசென அவர் 
பால் உலகர்கேட்கின் ௮வர் கூறுவதாவது : ௮ன்மஸ்வரூப நித்தியசுகத்திலும் 

௮,இகமாய் எவவுலகத் இனும் சுகமின்றாம். ௮௪சுகம் நாங்கள் ௮பரசோக்ஷமாய் 

௮னுபவிக்கன்றோமா தலின், பு.த்திரா.தி வியஜன்னிய ௮ரிக்தியசகேச்சை எமக் 
இன்றாமென்பே, ஹே உலகசே? இகலோகத்தேலும், பாலோகத்தேனும் புத்தி 
ராஇிகளாலுண்டாகுஞ் சுக இிறகுப பாமபசாசம்பக்தத்தால் ஸ்இரீயின் சங்செஹங் 
காரணமாம். ௮ச்சுகத்தே எமக்கசசை இன்ராம) மறறோ, யாமே நித்திய ௪௬௧ 
ரூபமாமாதலின், புத்திசாதிகளால எபபிரயோஜன.க்தை யாங்கள் சித்தி செய் 
வோம். 

சங்கை :-ஹே பகவன் ! (சிவ தரவதமதி,க.ாஹி ஹ.ம.3௨௦ 00,2௧௮ 
௦௦வ௮ *' புத்தராகித புருவனுக்குக் கெதியுண்டாகா.து, சுவாககமுமுண்டாகா 
தென்னுஞ சால்கரததின்கண் புததிரமாதஇிகளே பிதாவின்மோக்ஷச் இறகும் சுவர்க் 
கத் இற்குங்காணமெனச் கூறபபட்டுளார் ௮து ௮சங்கதமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே உலகே ! இவ்வசனம் விஷயாசக்தஇரா௫கெளின் ௮பிப 
பிராயத்தைக் கூறுகின்றதாதலின், இது ௮நுவாதரூப அ௮ர்த்தவாதமாம் ஆகை 
யால், இவ்வசனததால புத்திராதகளிடத?த மோக்ஷசாரணத்தன்மை இத்தி 
யாது. ஒருகால் புத்திராதிகளால பிதாவிறகு மோகூமுண்டாகுமாயின், பன்றி 
முதலியவற்றிற்கு மனுஷரைபபா£கடலும, ௮ 2ஈகஙகுட்டிகள உண்டாகின்றனவா 
மாதலின், ௮வைகட்கும மோக்ஷமூண்டாதல வேணடுமாகையால், புத்திராதஇக 
ளால் பிதாவிறகு மோக்ஷமூண்டாகாது ; மாறாய், ௮வர்களைக்காப்பாற்றும்பொரு 
ட்டு ௮நேகவகைப பாவகருமஙகளை௪ செய்வதால நமகத்தையேயடைவன், நிரதி 
சயப் பிரஹ்மாராதருபசமுத்திரத்தின் லேசமாத் இரத்தைக்கவர்ந்து, பிரஹ்மாதி 
களும் ஆரந்தததையடைந்துகொண்டிருக்கின்றனர். 96 SLI பிரஹ்மாகந்தம் எங்க 
ளுடைய ஆன்மாவினும அபின்னமாகவிருக்கன்றதா கலின், எங்கட்குப் புத்திராதி 
ஷூயஜன்னியதுசசசுகதஇி லிசசையுண்டாவதின்றாம் :--ஹே ஜனகசாஜாவே: 

உலகரை நோக்கி, இவ்வகை வசனங்களை ௮வவித்வான்கள்கூறிச் சர்யாசாசரமத் 
தைக்கவர்ந்து கேவலம் பிக்ஷாவிருத்இயால் சரீ சகிர்வாகஞ்செய்தனர். அவர்களுள் 
சிலசோ, பூாவம் கிருகஸ் சதாசசமத்தைசசெய்து பின்னர்ச சநயாசாசிரமததைக் 
கவர்ந்தவர். சிலரோ கிருகஸ்த்தாசரமத்தைக் கவசாமலே பிரஹ்மசரிய ஆசெமததி 
னின்றும் சர்யாசாசரமத்தைக் கவர்ந்தவர். லோக ஏஷணை, புத்தி ஏஎஷணை, 
வித்த ஏஷணை என்னு மூவகை ஏஷணைகளையும் பரித்தியாகஞ்செய்தவராவா, 
இபபோது ௮ம்மூவேஷணைகளையும் ஏகரபமாயெண்ணி இருவகை ஏஷணைகள் 
நிரூபிககப்படும் :--ஜஹே ஜனகராஜாவே . இவ்வுல௫ல் கோ, சுவாணா இருப வித்தம், 
சுசசாதனமாவதேபோலப் பு.த.ரனும் சகசாதனமாவனாதலின், பு,த்இசேஷணை



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட எ௫டு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ISS 

A SC sop Coen iF got வேறன்றாம் , மற்றோ, ௮/7 அதன்வடிவமேயாம். பசு சுவர் 

ணாதிரூப வித்தஞ் சுகசாதனமாவதே போல, சுவர்க்காதிலோகமும் சுகசாதனமா 
மாதலின், அவ்வித தவனை லோக ஏஷணையிலும் வேறன்றும் ; மற்றோ, ௮து ௮வ் 
வடிவமாமாதலின், இச்சம்சாரத்தில் சுகரூபபலஎஷணைஎனவும், சாதன ஏஷ 
எனவுமிருவகை ஏஷணைகளே இத்தமாம். அன்மரூப நிததிய சுகததையுற்ற ௮றி 
ஞா ௮வ்விருவகை ஏஷணைகளையும் பரித்தியாகஞசேயவர். கேவல ஆன்மரூப நித் 
திய சுகத்தாலவவறிஞர் இருப்தசாயிருபபர், இப்போது சாயாசாசரமத்தால் 
அடைய யோக்கியமாய அன்மாவின் சொருபம கிருபிககபபடும் ழே ஜனக.ரா 

grea! பூர்வ இரந்தத்இில எப்பாமான்மா சுயஞசசோ இருபமாயும், ஆரநதரூபமா 

யும், நின்பொருட்டுக்கூறபபட்டகோ sud star இவ்வறிஞர்கள தமதான்மரூப 
மாய்ச் சாக்தாத்கரித்துளா. இபப ரமான்மாவின் சொரூபததைத்தான் முன்னர் 
யான் சாகல்லியாபால வினவினேன். இது மர்தத, ௮மா.த்களுப, பாவ, பாவரூப 
மாயுள்ள சம்பூரணஜகததும் ௮ற்றகாம். இது சுயஞுசோ இரூபமாமா தலின் வாக்கு 
முதலிய இஈதிரியங்களாஓும, ௮ககனி சூரியா திபாஹியப பிரகாசங்களாலும் இர 
செகமுடியாததாம் பதார்த்தககளின பிரகாசரூப கரகணம, அதன்கர்த்தா, கா 
ணம, கருழும், பலம், சமபஈதம என்னும 8 வகைப2பதத்தை ய3பேச்ஷிக2தயுண் 
டாம், ௮பபேதததாலன்றி ௮வறறின் கரகணஞ சதெதியாது, கடாதிபதார்த்தங் 
களைச ௪௯8 இர் இரியக்கால சவருங்கால புருவன்கா கதாவாம, சகு இச்தஇிரிய&் 
கரணமாம, கடம்கருமமாம், கடத்திலிருககும அறியபபட்டதாஈதன்மைபலமாம், 
சக ஈவிறகுக்கடத்சீதாடுள்ள சை?பாகஞசமபஈதமாம, இவவைவகைபபேத த்தை 
யபேக்ஷித்தே கடாதிபதார்த்தங்களின் கவாசசியாம, “இவைகளின்றி எப்பதார்ச் 
தத்தின் கவர்ச்சியுமுண்டாகாது ; இவவான்மா சஜாதீய, விஜாதீய, சுவகதபேத 

மறறதாமாதலின், வாக்குழுதலிய இர திரியகள் இரகியா ; ௮சூனி சூரியாஇகள் 
பிரகாசியாவா தலினிதனை௪ ஈரு இபகவதியானவள் ' அக்கிருஹ்யம் ? எனககூறினள், 

இவ்வாநந்த சொரூப ஆன்மா சாவபேதமற்றதாதலின், வஸ்.இிசாதி பதார்த்.தங்கள் 
ஒருகாலத்தே பரிணாமரூபச ரண த்தன்மையையடைவதேபோல, இது அடையா 
தாதலின் சுருதி பகவ தியானவளிதனை  அறீ£யம் ” என்றனள். இவ்வாககத சொ 
ரூப ஆன்மா சர்வபேதமறறதாமாதலின் உளளும வெளியும உள் ௱ பதார்த்தங்க 
ளோடுசம்பந்தமறறதாம. ஏனெனின்,யாதுபேதமுடையதாமோ ௮துவே சையோ 
காதிரூப சம்பந்தததையடையும, நாசததையடையும். இதுவோசாவபேதழுறறதா 
மாதலின், சம்பஈதரூப சங்கத்தையும, பரதத்தையும, காசத்தையம, அச்சகத்தை 

யுமமடையாது, சாவசங்கமறறஇத்தகையஅ௮சஙக.ஐன்மாவைசசகங்கமடையஇரரகு 
யானவனறியான். மற்றோ, முற்கூறிய மூவேஷணைகளறறவலும கேவலம் பி௯தா 
விருத்தியாற்சரீரகிர்வாகஞசெய்பவனுமாகிய மகாத்மாவாய விரக்தசந்யாசியே 
இபபாமான்மாவைச் சாக்நாத்கரிபபன். இப்போது ௮ன்மஞானபலன் நிரூபிக்கப் 
படும் :--ஹே ஜனகராஜாவே ! மூவேஷணைகளையும் பரிததியாகஞ்செய்.து இவ்வா 
ஈ௩த சொரூப ஆன்மாவைச் சாக்ஷ£த்கரித்த ௮.றிஞாகளைப புண்ணிய பாவங்கள் 
௮ளஞானிகளைபபோலத் தபியா. இபபோ௮ இவ்வா த தமே வெளிபபடையாய்கிரூ 
பிக்கப்படும் --- இப்புண்ணியபாவரூபகருமஞ்செய்.பா கீ அ௮ஞ்ஞானிக்குஞ்செய்யுமஞ் 

ஞானிக்கும் எப்போதும்” அன்பமேசெய்யும. ஏனெனின், இவன் பாவகருமத்தைச் 
செய்வனாயின், அதன் ஆசம்பகாலத்தே மிகுந்த கிலேசமுண்டாமாதலின் பாவ 
கருமம் ஆசம்பசாலத்இலுங் சர்த்தாவின் துக்கத்திற்கேசாசணமாம். ௮து பலத் 
தைக்கொடுக்கும்போதும் கர்த்தாவிற்குப் பரமதுக்கத்தைக் கொடுக்குமா தலின், 

அக்காலத்தும் துக்கே ஹதுவேயாகும். இவ்வாறு புண்ணியகருமத்தைச் செய்
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யின், ௮தனாம்பத்இில் பாமக்கலேச,த்தையுஙல்கொடுக்குமா லின், ௮ அக்காலத் ' 
தும் செய்பவனுக்குத் துக்ககாசணமேயாகும். அழியுஞ் சுகரூபபல ததைக்கொடுக் 
கும்போதும் ௮வன் பரமதுக்கச்தையேயடைவனாதலின், பலப்பிராப்திகாலத்தும் 
௮து அுக்ககாரணமேயாகும். இத்துணையால் இப்புண்ணியபாவ கருமங்களிலஞ் 
ஞானியாகய கர்த்தாவிற்குத் சாபசாரணத்தன்மை நிருபிக்சப்பட்ட௫. இப்போது 
அவற்றில் ௮ஞ்ஞானி ௮கர்த்தாவின் தாபகாரணத்தன்மை நிரூபிக்கப்படும் -— 
Cap ஜனகராஜாவே ! பாபகருமங்களைச்செய்யா தவன் வேறு பாவிகளைப்பார்த் துத் 
தன்னை ௮வர்களினும் மேலாய் நினைந்து கர்விப்பனாசலின், ௮து கர்வோற்பததி 
வாயிலாய் ௮ஞ்ஞானி ௮கராத்காவின் தாபகாரணமேயாகும். இவ்வண்ணம் புண் 
ணியகருமத்தைசசெய்யாச தயையுடையவன் தனமற்றவர் துக்இத்தலைப்பார்த்.த, 
அவர்மேல் வைத்த இருபையால் பாமதுக்ககையடைவனாதலின், ௮து இருபை 
யையுண்டாக்கும்வாயிலாய் அகர்ச்தா ௮ஞ்ஞானியின் தாபசாரணமேயாகும். இவ் 
விஷயம் ௮ர்நியசாஸ்இரத்தின்கண்ணுக கூறப்பட்டுள து, 
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( திகழு மீரிஷை செய்பவன் றயையினைப் புரிவோன் 
மகிழ்வை யேய்ந்திலன் கோபமூ மையமு மருவி 
இகழ்வை யேய்பவன் பிறர்போருள் வவ்வியே யேழுவோன் 
நிகழு மீங்கிவ ரறுவருந் துபரையே நேர்வர்.” 

(போ-ள்., ஈரிலைசெய்பவலும், தயைசெய்பவலும், சச்தோஷமற்றவனும, 
குசோதமுடையவலும், சம்ச்யமுடையவலும், பரதனத்தால் ஜீவிப்பவனுமாகெ 
அறுவரும் இவ்வுலகில அக்கெளேயாவர். அல்லது புண்ணியகருமத்தைச் செய்யா 

தவனுக்குச் சுகறுடைவு OAT THT ST SI SH Qld, SM HS FSET ௮ஞ்ஞானியின 
தாபகாரணமேயாகும். ௮ல்லது இகலோகத்தும் பரலோகத்தும் எபபுண்ணியகரு 
மம் ஜீவர்கட்குமஹாசுகததையுண்டாககுமோ, ௮தனைச்செய்யா த௮ஞ்ஞானியான 
வன் ஜீவர்களின்மகாசுகததைபபார்த்து ஈரிஷைபபடுவனாதலினானும, ௮.௮, தனை 
யுண்டாக்கும்வாயிலாய் ௮கர்த்தா ௮ஞ்ஞானியின் தாபகாரணமேயாகும், அல்லது 
மாணகாலத்தின்௧கண் இவ்வஞ்ஞானியானவன் சன்மனத்தே இபபாரதகண்ட த் இல 
மனுஷசரீரத்தையடைந்தும், அர்பபுதுதியையுடையயான்பிறந்ததுமுதல இறக்கும் 
வசை கேவலம் பாபகருமத்தையேசெய்கனன். ௬ஈுகத்தைக்கொடுககும் புண்ணிய 
கருமத்தைச்செய்திலேன்என எண்ணியெண்ணிப பாமக்க த்தையடைவனாதலின் 
மாணகாலத்திலுமவை ௮ஞ்ஞானிகளின் தாபகாசணமேயாகும். இவ்வண்ணம் 
புண்ணியபாவருபகருமங்கள் ௮வற்றைச்செய்யும அஞ்ஞானிகட்குஞ் செய்யாத 
௮ஞ்ஞானிகட்கும் எப்போதும் தாபத்தையேகொடுக்கும. குருசாஸ்சச உபதே 
சத்தால் ௮ன்மசாக்ஷாத்கா.ரத்தையடைந்த ௮றிஞனுக்கு ௮வற்றைச்செய்யினும் 
செய்யாவிடினும் தாபத்தையுண்டாக்கா. மற்றோ, அ௮றுமாசானவர் சமுத்திரத் 
தைத் தாண்டியதேபோல, ௮றிஞன் புண்ணியபாவகருமரூபசமுத்இரத்தை முயற் 
சியின்றியே தாண்டிவியுவன். ஈண்டு ஆன்மஞான மகிமையால் ௮றிஞனிடத்தே 
யவற்றின் ௮ஸ்பரிசமே ௮வற்றைத்தாண்டுதலாம், Serdar ௮வை தபிப்பியா, 
என்பதன்கண் இதுகாரணடீம். இவ்வண்ணமாய சங்கற்பங்களோடுகூடிய ௮ஞ் 
ஞானிபுருஷரையே ௮வை தபிப்பிக்கும். ௮ச்சங்கற்பங்களாவன, இக்க ஜோதிஷ் 
டோமயாகத்தால் எனக்குச் சொர்க்கப்பிசாப்தியுண்டாம். இந்தப் பாஹ்மஹச்தி 
யாதி பாவங்களாலெனக்கு ஈாகப்பிசாப்தியுண்டாம். இர்தப் புத்தியிஷ்டிமு லிய 
கருமங்களால் எனக்கு இப்பிறப்பில் பு.த்தராஇபதார். த தங்களினடைவுண்டாம். 
இர் த௮ஸ்வமேசா இயாகங்களின்பலன் எனக்கு இப்பிறப்பிலுண்டாகாது ; மற்றோ,
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மறுபிறப்பிலுண்டாம். பிராஹ்மணாஇியரின் தனமுதலிய பதார்த்தங்களைக் கொள் 
rag sg என,அ குடும்பத்தைக் காப்பாற்றிய எனக்கு விரைவாகவே குஷ்டம் 
முதலிய கோய்களினடைவும் இவ்வுல? லப௫ர்த்தியுமுண்டாம். இவை முதலாக 
நானாவகைச் சங்கற்பங்களைச்செய்யும் ௮ஞ்ஞானிகளையே ௮ப்புண்ணியபாவகருமர் 
தபிப்பிக்கும். அ௮றிஞனிடத்ேே கானாவகைச் சங்கற்பங்களின்றாமா தலின், ௮வனை 
௮வை தபிப்பியா, இவவண்ணம் ௮.றிஞன் புண்ணியபாவகருமத்தைகச் தாண்டிவிடு 
வன். இவ்வாராய ௮றிஞனை வேதமர்திசம் இங்கனங்கூறும் :--யான பிரஹ்மரூப 
னென்னும் ௮பேதஞானம் எவ்வறிஞலுக்குண்டாயதோ, அவனுடைய சொருப்பூத 
மகிமை ழுக்காலத்தும் வேறுவிதத்கன்மையை யடையமாட்டாதாதலின், ௮வன் 
மூமை நித்தியமாம், இவ்வுலகில் ௮ஞ்ஞானியானவன் புண்ணியத்தைச்செய்து 
விரு, த்தியையடைவன், பாவத்தைச்செய்து இலகு த்தன்மையையடைவன். இது 
போல அ௮வ்வறிஞன் ௮வ்விரண்டினாலும் ௮வவிரண்டையுமடையானாதலின், ௮வன் 
Benin அ௮த்தியர்தம்௮றபுதமாம். முன் ௮திகாரிபுருஷர் ௮த்விதீய ஆன்மசாக்ஷ£த் 
காரத்தால் புண்ணியபாவமற்ற தன்மைவடிவமகமையையடைந்தனர். அதுபோல, 
இக்காலத் துள்ள ௮இகாரிகளும் இருபபு, விளக்க, பிரிய, வடிவத தால் ௮தவி 
திய ஆன்மாவைச௪ சா௯ஷாதகரிபபாகளேயாயின், இவர்களும் ௮ம்மமையை 
யடைவர். ஆன்ம சாக்ஷ£த்காசமின்றி இத்தகைய மடமையடைதல் அ௮த்தியந்தம் 
துர்ல।மாமாதலின், இவ்வஇிகாரிகள் ஆன்ம சாக்ஷ£த்காரத்தை ௮வசியம் சமபா 
இத்தல்2வண்டும. இத்துணையால அதமசாக்ஷாத்காசபலம நிருபிக்கப்பட்ட து. 
இப்போ ௮தன்சமதமா இசாதனங்கள் நிரூபிக்கபபடும் :--ஹே ஜனகசாஜாவே! 
முறகாலத்துண்டாய அதிகாரிகள் ஆன்ம சா௯தா த்கடரத்தையடையும்பொருட்டு, 
சமதமாதி சாதனங்களைச் சமபாஇத்துச் சுயாசாசசமத்தைக் கவர்ந்தனராதலின், 
இப்2பாதுள்ள ௮தஇிகாரிகளும சமதமாதி சா தனங்களை௪ சம்பாஇத்து, ஆன்ம 
சாக்ஷாத்காரத்தகை யடையுமபொருட்டு௪ சர்யாசாசிரமத்தையே கவர்க, பாலக 
னைபபோல இம்மனத்தை இராகத்துவேஷாதி விகாரங்களற்றதாய்ச் செய்தல் ௪ம 
மாம். வாககுழுதலிய இரஇரியஙகளைகதத;தம் விஷயப்பற்றறறிடச்செய்தல் தம 
மாம். பிசாரபதகருமயோகததால் இடைத்தபதார்.த்தங்கொண்டு கன் சரீர நிர்வா 
கஞ்செய்தல், பிரியவஸ்துவினடைவால மகழ்வையடையா இருததல், அப்பிரிய 
வஸ் துவினடைவால் வாட்டததையடையா திருத்தல் என்னுஞ் சசதோஷம் உபாஇ 
யாம். இபபோதுபொறுமைவடி வததி திக்ஷையின் சொருபம் கிரூபிக்கபபடும், இவ் 
வஇகாரி இங்கனம்விசாரித்துத் தஇிதிக்ஷையையடைக :-அ௮தாவது காயமுதலியவற் 
ரல் துஷ்டர்கள்செய்தபிடையானது என்னுடையவாஸ்கவசொருபத இல் முக்கால 
ச்துமின்றாம் ; மற்றோ, எனதுசரீர ௮ஈதக்காண இர்இரியா இகளிட த்ேேேயஃ திருச் 
கும், யான்்௮வற்றினின்றும் எப்போதும் ௮சங்வகனாவேனென இவவண்ணம் ஆசாய 
து ௮இகாரியானவன் துஷ்டர்கள்மீ. துகோபஞ்செய்யலாகாது. ௮.இகாரியானவன் 

தன .அநிர்தையைக்கேட்டுகிரஇபபவர்மீ து இங்கனம்விசாரித் அப்பொ றுமையடைய 
வேண்டும் :-௮.காவ.து என அுிர்தையைசசெய்பவர் என துபகைவரல்லர் ) மற்றோ, 
பசமமித்திரராவர். ஏனெனின் இவ்வுலகில் ஒருவன் ஒருவனுக்கு உபகாசஞ்செய் 
யின் ௮வன் அவனுக்கு மித்தானாவன்என்.னும இம்மித் இரலக்ஷணம் இர்நிர் சகரிட 
தீதும்பொருந்தும், ஏனெனின், அக்கபலத்ை தக்கொடுக்கும் எனஅபாவகருமத்தை 
இக்நிர்தகா சம்பாலேற்றுக்கொள்ளுவர், இதனைப்பார்க்கலும் வேறோர் உபகாச 
மின்றாம். இத்தகைய பரம உபகார தசைசசெய்யும் இக்நிர் தகர் பரமமித்ச.சாவர், 
அல்லத, இவரை உலகர் சத்துருக்களெனக் கூறுவாசாயினும் எனது மித் இசசேயா 
வர். ஏனெனின், எனது தோஷங்களைச் சர் தனஞ்செய்து இர்கிர்தகர் சங்கள் மனத் 
சாலும் வாக்கானும் பரிசசமத்தை எடுத்.துக்கொள்ளுகின்றனர். என்னுடைய



HDD ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஆவத 

பாவகருமங்களைத் தம்பாற்கவார்து இவர் அவற்றின் துக்கருபபலத்தைத்தாம் 
போடிக்கன்றனசாதலின், சமுத்தா.த்தைக்கடைதலாலுண்டாய ஹலாஹலவிஷ 
தீ.தால் சாவ ஜீவர்களுர் தபிப்பதை நோக்கு, இருபையோடுகூடிய ஸ்ரீமகாதேவரா் 
௮வ்விஷத்தைத்தமதுகண்டத்ேே தரித்தருளியதேபோல எனக்குத்துக்கமுண்டா 
யதைக்கண்டு என்பாவகருமங்களை இந்நிஈதகர் இருபையினால் தம்பாலேற்றனர். 
ஆனால், உலகன்கண்ணும் சாஸ்இசத்தின்சண்ணும ஸ்ரீமகாதேவசைச் சற்சனர் 
என்பர், இந்நிக்ககரைச் அற்சனசென்பர், இவ்வார் த்தையைக்கேட்டு எனக்கு மிக 
வும் ௮ச்சரியமுண்டாகின்ற.து, ஹே ஜனகராஜாவே ! இவ்வண்ணம் விசாரித்து 

௮/இகாரிகள் நிந்தகர்பேரிலும் பொறுமையேசெய்வா. அவர்களைச் சில தஅுஷ்டர் 
கள் கொல்லிலும் இங்கனம் விசாரிதது அவர்பால் பொறுமைபுரிவர்:--இவன் எக் 
காரணத்தால் என்னைக்கொல்வன் எனது துக்கரூப ௮கிஷ்டத்தைச் சந்தனஞ் 
செய்தலால், இவனுககுசசண்டாளயோனியுண்டாகலாகாதென யான் இச்சிக்கன்ற 
னன். இவ்வா£த்தையை ஸ்ரீ மனுபகவாளனுங் கூறியிருக்கன்றனர். 

ம் வ௱ உரவாணத*.வியழாய௦ qn ust 2 609.7 அழு | 

வி.தடா2ஹி.திவெறீ௮ ஜாயதெஷஜாவ-ு யொ,திஷ-௩?? ॥ 

1 பிறா பொருளினை வேட்டிடம் பெற்றியோன் 
பிறா துயரினைப் பேணிடூம் பேதையன் 
பிறா மதங்களிற் பேயெனத் தோய்பவன் 
இறவு மேல்லை யேழுங்கடை யோனியே.” 

(போ-ள்.) யாவன் ௮யலாருடைய தனாஇகளையடைய இச்சிப்பனோ, ௮யலா 
ரின் துக்கரூப அநிஷ்டத்தைச் செதிப்பனோ, வேதகிருத்தபா ஷண்டமதங்களில் 
அராக்ரெகஞ்செய்வனோே ௮வன்இறந்து சண்டாளயோனியின்கட்பிறப்பன், ஆகை 
யால் என்னனிஷ்டத்தைச் சர் இப்பதாலிவனுக்குச் சண்டாள சரீ. ச௮டைவுண்டாக 
லாகாது, அல்லது, தனது இருகைகளையும் இருகால்களையும் தானே யடித்துக் 
கொள்ளுதல் ௮நுசதமாவ?த2பால, என௮ சரீரத்தை ௮டித்தலும் உச) தமன்ராம். 
ஏனெனின், என்சரீரத்தும், இவன்சரீரத்தும், ௮ர்நியர்களின்சரீரத்தும் ஆன்மா 

ஒன்ேேயாமா தலின் தன்சரீரததைத் தாடனஞ்செய்தலால் எனக்குத் அுக்கமுண் 
டாவதேபோல, எனது சரீரதாடனத்தாலிவலுக்குச் அக்கமுண்டாகவேண்டா 
மென யானிச்சிக்கின்றேன். அலலது, ௮டிககும புருஷன் என்னைத் துக்கப்படுத்தி 
லன் ; மற்றோ, பூர்வஞ்செய்த பாவகருமமே இப்போது எனக்குத் துக்கத்தைக் 
கொடுக்கின்றதாதலின் இவன்பால்யாகதொரு ௮பசாதமுமின்றாம். ௮ல்லதுஇச்சரீ 
ரம் என்னுடையதேபோல எலலாச்சரீரங்களும என்னுடையதாம் எனக் குருசாஸ் 
இர உபதேசத்தால் யான் ௮ந்தர்யாமியாய தன்மாவை நிச்சயஞ்செய்துளேனாத 
லின், ௮டிக்குங்காலத்தே எனது சரீரத்துண்டாஈ தக்கம் அடிக்குமபுருஷனுடைய 
சரிரத்தே உண்டாகவேண்டாம்; மறறோ, யாவரும் எபபோஞ் சுககளாகவே 
இருக்குக,' சர்வநோய்களுமற்றவர்களாகுக. என்னையடி.த்தலால் எச்சீவனுக்கும் 
பாவமுண்டாகவேண்டாம, ஹேஜனகராஜாவே! இங்கனம்விசாரித்து ௮திகாரிகள் 
அடிக்கும புருஷன்பேரிலும கரமையேசெய்வா, இதனைத் இதிக்ைை எனப்படும். 
இப்போது சமாதானஞூச த்தை என்பவற்றை நிரூபிப்பாம்:-ஹே ஜனகராஜாவே! 
ஆத்ம சாகூஷாத்காசத்தின்பொருட்டுச் சித்தசாவதான த்தன்மை சமாதானமாம். 
குருசாஸ்தா உப2தசத்தின்௧ண் ஈம்பிக்கை சொத்தையாம். இவ்வண்ணம் சம 
தமாதி ஆறுசாதனங்களோடுகூடிய இவ்வஇகாரி குருவாயிலாய்வேதார்தசாஸ். இச 
சிரவணம்புரிர்.து, அதன்பின் சருஇியநுகூல கானாவகை யுக்இகளால் சரவணித்த 
பொருளை மனனிப்பன், அதன்பின் ௮ஈதசாத்மாவில் சித்தவிருத்தகளின் கிசர் 
தாப்பிரவாகரூப நிதித்தியாசனஞ்செய்வன். அதன்பின் குரு ous aad ,தமகாவாச்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப நிட ௭௫௯ 
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இயரூபப் பிரமாணத்தோடுகூடிய சுத்த மனத்தால் சுயஞ்ஜோதியாய். ஆர் தஸ்வ 
ரூபமாயிசாகின்ற ஆன்மாவைச் சாக்ஷா த்கரிபபன். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஆன்மசா௯்தா த்காரத்தாலெப்பலன்டடைக்கும் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஜனகராஜாவே ! யான் ௮த்விதியப் பிரஹ்மரூபன் என் 
னும் ௮பேதஞானம் உதித்துள்ள அஇகாரிககு ௮வித்தையாகிய மாயை நிங்க 
விடும். ௮ம்மாயை ஆவரண விக்ஷேபசக்தகளோடுகூடியது. ௮த்தகைய “அது 
ஆன்மசாகஷாத்காரத்தால ஒருமுறை அழிவுறின் மீண்டு முற்பன்னமாகாது, இவ் 
விபுவாய.தன்மாவின்கண் பரிசசின்ன ததன்மைதோற்றுதல் மரயையாலாம். ஆத்ம 
சாக்ஷாத்கா..ர த்தால் ௮ம்மாயைநிவிருத்தியானபின்னர் இவவறிஞன் பரிச்சின்ன த் 
தன்மையைப் பரித்தியாகஞசெய்து தன் ஆன்மாவைச சர்வஜீவர்களின் ஆன்மரூப 
மாய்ச் காண்பனாதலின், ௮வித்தியா ரிவிருகஇவாயிலாய்ச சர்வான்மபாவபபிராப இ 
யே.ஆன்மசாக்ஷாத்காசபலமாம இககனம் குரு வேதாஈதசாஸ்இரஉபதேசத்தால் 
எவ்வஇிகாரியானவன் ஆன்மாவைச் சர௯தாத்கரிததுளானோ, ௮வ்வறிஞனுடைய 
௮சங்கவடிவத்மைப் புணணியபாபகருமம் தாண்டமாட்டாது) ௮வனை ௮வை தபிப் 
பிக்கமாட்டா. மறரோ, கபபலானது சமுததிரத்தைக்கடப்பதே பாலும், ஆகா 
சத்இினின் நுமுண்டாய மின்னலவடி.வ ௮சடூனி பஞ்சுமுதலியவற்றைச் தடபபிப 
பதே போலும் இவவறிஞன் ஆதமசாக்ஷா தகா. ரமகிமையால புண்ணியபாவரூப 
கருமங்களை த தாண்டுவன். ஞானாக்கினியல ௮வறறைத தபெபிபபன். ஜானா 
KR வவ. ரராணிவவவாக ௧௩௩ தமா!' ஹே மாசசுன ! ஞானரூப 
அுக்கினியானது ௮றிஞனுடைய சாவ கருமஙகளையும த௫ூக்கன்றது என்ப ஸ்மி 

ருதியாம். ஹே ஜனகராஜாவே. முறகூறிய சமதமாதி சா சனககளரலிவவிஞன் 
எவ்வாகந்தஸ்வரூப ஆன்மாவை அடைவனோ, ௮வ்வான்மா உண்மையாய்ப புண் 
ணியபாவ கருமமற்றதாம். மாயைவடி.வ ௮விததையறறதாம். சம்சயமறறதாம், 
இத்தகைய ௮சங்க அன்மாவை அ௮தவி$பப பிரஹ்மரூபமாய் ௮றியும் ௮றிஞன் 
இச்சரீ ரமிருப்பினும் பிரஹ்மரூபமேயாவன. 66 qi 7 MD வெடி எ ரஹெவஹவ,கி? 

பிரஹ்மத்சைக தனது ஆன்மவடிவமாயறிஈச பிரஹ்மவேததாவானவன், பிரச ஹ்ம 
ரூபமேயாவன். முன்னா யான் நினககுச சுழுபதி யவஸ்தையின்கண்சாவஜீவர்க 
மடையத்தக்கஎபபாமான்மாவைககூறினேனோ, ௮தனை 2யபுத இயா திகளின் சாக்ஷி 
ரூபத்தால இப்போது கூறினேன். ௮.து உன் ஹிருசயததும,என்ஹிருதயத்தும, 
மற்றையப்பிராணிகளின் ஹிருதயததும, .தகாசம?பாலபபரி பூணமாம, சூரியா இ 
ஜோ தஇிகட்குஞ் ஜோதியாம. இதககைய ௮.து உண்மையாய்ச சம் பூணசமசா தரு 
மங்களுமற்றதாமாதலின், ௮வித்தையாசமபஈதததால ஜனனமாண ஈனவு, கனவு, 
துயிலென்பனமுதலிய ௮வஸ்தைகளில x por pour Agin, arngsautw gap 

றையடையாசது. முன்னர் எந்தப் பிஹ்மததை ௮பயரூபமாய் யான் நின்பொருட் 
டுக் கூறினேனோ, ௮தனையே இபபோது நின் ஆனபரூபமாய்க கூறினேன். அத் 
தகைய அத்விதீயப் பிரஹ்மரூப ஆன்மாவின் வேறாக யாதொரு ஸ்.தாலசூக்ஷ-ஈம 
பதார்த்தமும் சத்தமாகமாட்டாது ; மறறோ, ௮திஷ்டானரூப ஆன்மாவின் சத்தை 
யையடைகஈதே இக்கற்பித உலகஈதோறறும. கானாவகைச சாதனஙககளோககடிய 
ஆன்மசாகஷாத்காரத்தைப் போஇபபிககும எநதப் பிரஹ்மவித்ையைச சூரி 
யபகவானானவர் என்பொருட்டுப? தளத் கருளினசோ, ௮வ்வியாவற்றையும் யான் 
நின்பொருட்டுப? தசித்தனன். ௮தன்சசவணத்தாலிபபோ ௮ நினக்குசசம்சய விப 
ரீ.தமற்ற ஆன்ம சாக்ஷ£த்காரம் உண்டாயதாதலின், இப்போது நீ இனனமாணா தி 
ரூப௪ம்சாரபயத்தைப் பரித்தியாசஞ்செய்து நின்சித்தத்தே பிரசசன்னமடைர் இரு 
த் தி. ஹே மைந்த! இவ்வசைவசன த்தை யாஞ்ஞவற்கியமுனிவர் கூறியபோ ௫௮௪
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ஜனகிஜாலானவர் தமதுபோதச்தின் பூரணச்சன்மையைத் தெரிகிக்கும்பொரு 
ட்டு அம்முனிவசைசோக்கி இவவி,சங் கூறத்தொடங்லளெர். ஜனகசாஜாகூறல் :— 
ஹே யாஞ்ஞவற்கியமகாமுனிவ?ச? இவ்விதேச சேசமேமுதீலாகவுள்ள ராஜ்ஜிய 
சம்பத்தெல்லாம் யான்முன்னரே தங்சட்கருப்பித்.துவிட்டேன். அச்சம்பூரணசாஜ் 
ஜியசம்பத்தோடும் புத்திரா திகுடும்பக்தோடும் ஜனகனாயெயான் 'தாசளைப்போலத் 
தங்கள் எ.ிரில் நிற்ின்றேன் ஆகலின் ஹே பகவன் ./! என்னையும் எனஅமைந்தர் 
ழூதலி.ப குடும்பத்தையும் தங்கள் தாசென நினைந்து தங்கள் சேவையிற் கவர்ந்து 
இக்டமானவிடத் இற்டிட்டுக்கொண்டுபோகலாம், ௮ல்லஅ இம்மிதிலையின்கண்ணே 
தாங்கள் நிவாசஞ்செய்யுங்கள். ஹே பசவன்! தங்களைவிடுத்து ஒருகணமா த் இரை 
யூம் யானிருக்கமாட்டேன். இவ்வென.௮ பிரார்த்தனையைச் தாங்கள் தயைசெய்து 
௮ங்கேரித்தல் வேண்டும். ஹே மைந்த! இவ்வண்ணம் ஜனகராஜாவானவர் யாஞ் 
ஞவற்யெ முனிவரின் முன்பாக ௮த்.இயக்தந் இனத் தன்மையோடு பிரார்த்தனை 
செய்தபோது ௮ம்முனிவரும் ஜனதசாஜாவின் ௮த்தியஈத பிரீ தியைக்கண்டு இரு 
பையோடு கூடியவராய் ௮ம்மிதிலாபுரியின் சமீபவனத்தே ஆரரமஞ்செய்துகொ 
ண்டு ஆண்டுவடித்தனர், அ௮.கன்பினனர், நெடுநாட்கழித்து அம்முனிவர் தமது 
மனைவிக்குப் பிரஹ்மவித்தையை உபதேூக்துச் சர்யாச ஆசிரமச்தைப்பெற்றுக் 
கொண்டனர், பின்னர் ஜனக.ராஜாவோடு தாமும் விதேகமுக்தியையடைர்தனர், 
ஈண்டுப் பூர்வரந்தத்தே இதிகாசருபமாய் வருணித்த ஆன்மா சகுணரூபமென 
வும், கிர்க்குணரூபமெனவும் இரண்டுவடிவுடையதாம். அவவிசண்டலுள் முதலில் 
சகுண ஆன்மாவின்வடிவத்தையும் ௮தன் ஞானத்தின்பலத்தையும் நிரூபிப்பாம்:- 
ஹே குமா! பூருவம் வருணித்த ஜன்மமாணாதிவிகாரமமற்ற ஆன் மாவின்வடிவமே 
மாயையின் சம்பந்தத்தாற் சகுணரூபத்தையடையும், ௮டைந்தவிது சம்பூரண 
சரீரவடிவ உபாஇகளிலிருர் து கானாவகை ௮ன்ன௫களைப பக்ஷணஞ்செய்யுமா த 
லின் இதனைச் சுரு. நிபசவ சியானவள் *: அன்னாதவென ? வழைத்தனள். இவவான் 
மாவே தானஞ்செய்பவர்க்குக் கருமபலத்தைக்கொடுக்குமா தலின் சுருதி பகவதி 
பானவள் இதனை : வசுதானன் ? என்றனள். இவவாறு அந்நாதரூபத்தானும், வச 
தானரூபத்தானும் இசசகுண ஆன்மாவின் உபாசனையைசசெய்யுமதிகாரிகள் உல 
கர் இரத்தையோடுகொடுத்த நானாவகை யாகாதி பதார்த்தங்களைப் போடுப்பர், 
இப்பிறபபிலேனும், மறுபிறப்பி?லனும் ௮வவுபாசகர் சானாவகைச் தனா இகளை உல 
கர்க்குக்கொடுப்பர், இப்போது நிர்க்குண ஆன்மாவின்வடிவத்தையும் ௮தன் 
ஞானபலத்தையும் நிருபிப்பாம் ஹே மைஈத. எவ்விஞ்ஞான ஆனந்த ஸ்வரூப 
ஆன்மாவை முனிவர் ௮சசருக்கு ௮பயரூபமாய் உப2,தசசதனரோ ௮து ஜரை 
யற்றதாமா,தலின், ! அஜராமாம் ? மாணமற்றதாமா தலின் *அமரமாம்”? ௮ஜரமமரமாத 
னானே அ௮பயமாம், ஏனெனின் ! யாவன்ஐராவஸ்கதையால் மரணத்தையடை 

வனோ ௮வனே ஜனன மாண துக்கத்தையும் ௮தனாலுண்டாம் பயத்தையுமடை 
வன், ஆன்மா அ௮ஜ்.ரமமரமாதலின் ஜன்ம மரணதுக்கத்தையும் பயத்தையும் 
அடையாது. ஸ்தூல சூக்ஷஈமகாரணமென்லும் மூச்சரீ.ரங்களும ற்றதாம், தசா 
சம்போல யாண்டும் வியாபகப்பிரஹ்மருபமாம். இக்சகைய பிரஹ்மத்தைத் தன் 
ஞன்மவடிவமாய்௪ சாக்ஷா£த்கரிக்கும் ௮றிஞன் ௮பயப் பிரஹ்மரூபனேயாவன். 
ஹே மைச்த !/ முனிவர் ஜனகராஜாவிற்கு உப2தசித்த பிரஹ்மவித்தை முழுவதை 
யும்யாம் நின்பொருட்டுக் கூறினேம். இப்போது எவ்வர்த் தத்தைக் கேட்கவேண்டு 
மென்று நினக்கு இச்சையிருக்கன்றதோ அ௮தனைக்கேட்பாயாக, 

ஆறவது அத்தியாயம் மற்றும். 
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டு டவ ட 

ஸ்ரீ கணேசாய௩ம$£ ஸ்ரீ குருப்யோகம£ ஸ்ரீ காசிவிஸ்வேஸ்வராப்யாம்௩ம8 

ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோகம$8. 

ஆறாவது ௮த்தியாயத்தின்சண்ணே யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்யக உப 

நிடதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்ட து. இப்போது ஏழாவது ௮த்தியாயத்தின்கண்ணே 
௮ந்தப் பிருகசாரண்யக உபநிட த.த்தின்பொருளே நிரூபிக்கப்படும். றாவ ௮த் 

தியாயத்தே யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ஜனசராஜாவை கோக்க உபதே௫த்த பிரஹ்ம 

வித்தையைக் குருவாயிலாய்க்கேட்டு ௮ச்சிடன் மீண்டும் பிரஹ்மவித்தையோடு 

கூடிய கதையைக்கேட்கவிழைவுற்றனனாய்ச் தனதாசிரியாபாலிககனம் வினவுவா 
னயினன். சடன் கூறல் :---2ஹ பகவன் ! இவ்வான்மபுசாண முதல் ௮த்தியாயத 

இன்கண்ணே தாங்கள் இருக்கு வேதத்தின் 89கசேய உபரிடதப்பொருளை ௮றி 

விக்கும்பொருட்டுச் சாகாதி இருஷிகட்கும் வாமதேவாதி ௮.இிகாரிகட்கும் உற்ற 

பரஸ்பர சம்வாதவாயிலாய் கானாவகை வவைராக்கியாது சாதனங்களை உபதேகித் 

தீர்கள். இரண்டாவது ௮த் இயாயத்தின்கண்ணே தாங்கள் இருக்குவேகக்தின் 

கெளஷீத2 உபரிடதப்பொருளையறிவிககும்பொருட்டுத் தேவராஜாவாய இர்திர 

ருக்கும் பிரதாத்தனனுக்கும் உற்ற சம்வா தவாயிலாய் கானாவகையாய பிரஹ்மவித் 

தையை உபதேூத்தீர்கள். மூன்றாவது அ௮த்தியாயத்தின்கண்ணே தாங்கள் அர் 

தீக் கெளஷீத2 உபகிடதப்பொருளையே யறிவிக்கும்பொருட்டு ௮ஜாதசத்துரு 

௮_சர்க்கும் பாலாஇப்பிரா ஹ்மணருக்கும் உற்ற சம்வா தவாயிலாய் சானாவகைப் பிர 

ஹ்மவித்தையை உபதேூத்தீர்கள், நான்காவது ௮த்தியாயத்தின்கண்ணே தாங் 

கள் யஜு5ர்வேதத்தின் பிருககசாசண்பக உபநிடதப்பொருளை யறிவிக்கும்பொரு 

ட்டு இரண்டு புருஷவம்ச.த்தின்கண் ணும், ஒரு ஸ்திரீ வமசத்இன்கண் ணும் உள்ள 

ரிஷிகளின் பாஸ்பா பேதாபேதங்களை உபகேத்ததன்றியுஞ சர்வஞ்ஞராகய :₹ தத் 

யங் அதர்வண '? இருஷியோடு ௮சுவிரீ குமாசர்கட்குற்ற சம்வா சத்தையும், ௮வர் 

உபதேசத்தால் ௮சுவிரீ குமாசர்கள் பிசஹ்மவிச்தையடைந்ததையும், தேவசாஜா 

வாய இர்இரரடைந்த பிரஹ்மவித்தையையும், பரோபகாரத்தின்கண்ணே மிகுர்து 

பிரிதியையுடைய :* தத்யங் அதர்வணர் ” எனப் பெயரிய மஹரிஷியானவர் இர் 

இசராலும், அசுவிரீ குமாரர்களாலும் சசசசேதனரூப அபத்தடைர்ததையும் உப 

தேசித்தீர்கள். 8சகாவது ௮.த்தியாயத்தின்கண்ணே தாங்கள் அந்தப் பிருக 

தாசண்பக ஷபகிடதப்பொருளையேயறிவிக்கும்பொருட்டு யாஞ்ஞவற்கெய முனிவ 

சோடு ஆஸ்வலாஇப் பிராஹ்மணர்கட்குற்ற சம்வா தத்தையும், யாஞ்ஞவற்யெ முனி 
வர்க்குற்ற வெற்றியையும், சாசல்லியப் பிராஹ்மணர்க்குற்ற மாணத்தையும் உபு 

96



௭௬௨ ஸரீ ஆத்மபுராணம். [ஏழாவது 

தேரித்திர்கள். ஆறுவது ௮த்இயாயத்தின்கண்ணே தாங்கள் ௮ப்பிருகதாரண்பக 

உபநிடதப்பொருளையே யறிவித்தற்பொருட்டு யாஞ்ஞவற்டிய முனிவர் ஜனகசாஜர 

விற்கு உபதேசித்த சம்பூரணப் பிரஹ்மவித்தையையும், ஜனகராஜாவானவ: 

இரு த௫ருத்தியத்தன்மையையடைய ஹே.துவாய காமவரத்தையு முபதே9 த்தர 

கள். ஹே பகவன் ? ௮வ்வாராவத_த் இயாய முடிவில் யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் தமத 

மனைவியின்பொருட்டுப் பிஹ்மவித்தையை உபதேத்.அவிட்டுச் சந்நியாசாராமக் 

தைக் கவர்ந்தனரெனக் கூறினீர்களன்றோ ? ௮.தனைக்கேட்க வெனக்கச்சையுண்டா 

கின்றதாதலின் இருபையோடும் அப் பிரஹ்மவித்தையை உபத௫த்தல்வேண்டு 

மெனச் சிடன் கூறியசைக்கேட்ட ஸ்ரீ குருவானவர் பாமாதர்தத்தையடைந்து பிரு 
கதாரண்யக உபகிட தத்தின் மதுகாண்டத்தின்சண்ணும், யாஞ்ஞ்வற்ெ காண்டக 

இன்சண்ணும் கூறியுள்ளகதையைச் சடன்பொருட்டுக் கூறத்தொடக்களொ் 

அக்கதை ௮.இகாரிகளின் மனத்தையும், செவிப்புலனையும் சுகப்படுத் துவதாகும். 

ஸ்ரீ குருகூறல் :--ஹே குழந்தாய் / ஜனகராஜாவிற்கு உப?த9த்த யாஞ்ஞவற்பெ 

முனிவர், பாலிய ௮வஸ்தைழுதல் விருத்த ௮வஸ்தைவசை விஷயங்களின் இச் 

சையற்றவசாயிருக்சனர், ௮வர் வெளியில் விகாரிகளைப்போலத் தோற்றினும் 
தமது சித்சத்தே யாதொருகிகா.ரமுமற்றவ.சாயிருக தனர், யாவருக்கு முபகாசஞ் 

செய்வதில் எப்போதும் மிகுந் த்பிரீ இயுடையவராயிருர் தனர். அத்தகைய அவர் 

வித்தையையடையும்பொருட்டுப் பாலிய ௮வஸ்தையின்கண்ணே தபத்தைத் தொ 

டங்கினர். ௮,ச்தபக்ைக்கண்டு பயத்தையடைந்த தேவசாஜாவானவர் விக்னெஞ் 

செய்யும்பொருட்டு ௮சேக தேவஸ் இரீகளை யனுப்பினர், அ௮த்தேவாங்கனைகளா 

இய குள்ளரரிகளோகடிய மகாவனத்தின்கண்ணேயிருர்ச ௮ம்முனிவர் ௮வ்வமா 

மங்கையரின் இங்தெங்களைச்கண்டும் தமது சைரியத்தையிழர்இலர். இப்போ. ' 

அ௮வருடைப தபத்தை கிரூபிப்பாம் :--ஹே மைந்த ! மழைகாலத்தே ௮வர் தரு 

வைப்போலவும், மலையைப்போலவும் சமான பூமியின்கண்ணே நின்று குடை 

முதலிய மறைப்பின்றியே தவம்புரிர்தனர். மேகங்களின் ஜலகாரையைத் தமது 

தேகத்தின்சண்ணே பொறுத்திருக்தனர். உஷ்ணகாலத்தே அவர் மத்தியான 

சூரியபகவானால் தபிப்பிக்சப்பட்ட கற்சிலையின்மீது காற்புறமும் ௮க்கினியைமூட்டி 

அதன் மத்தியிலிருந்து தவம்புரிர்கனர். சீதகாலத்தே ௮வர் பனியோடுகூடிய 

தேயத்தின்கண்ணேயிருக்கும் நிலைபெற்ற நீரின்கண்ணேயிருந்து தவம்புரிந்த 
னர். இருக்கு, யஜுஈஷ், சாமம் என்லும் வேதச் இரயவடிவமாயிராநின்ற gy Ss Bs 

மண்டலத்இன்கண்ணேயிருக்கும் சூரியயகவானைத் தமது கேத்திரத்தால் ஒருமை 

யுடன் பார்த்தபடி மனத்தால் ௮வரைச் தியானஞ்செய்துகொண்டிருக்தனர். தமது 

பிராணனைக் காப்பாற்றும்பொருட்டு இலைகளையும் மூலபலங்களையும் பக்ஷணஞ்செய் 

அகொண்டிருர்தனர். ஆனால், ௮வற்றையுர் தனந்தோறுஞ்செய்திலர்; மற்றோ, சில 
கால் மூன்றார் தினத்திலும், சிலகால் ஆறாவது இனத்தினும், சிலகால் பனிசண்டா 
வது தினத்திலும் செய்தனர். இவ்வண்ணம் இலை முதலியவற்றைப் பக்ஷி தலால் 
அவர் தமதுசரீ. ரத்தை வாடவைத்தனர். நித்திரை சரமங்களற்றவசாயினர். உப 

ஈயனகாலத்தே முன்னர்த் தமது தந்தையாசால் உபதேூக்கப்பட்ட காயத் இரிமர் 

, இிசத்தை வாக்கினாற் சபித்துக்கொண்டு தமது மனத்தால் கிரர் தரம் சூரியபசவா



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபதிட ௭௬௩. 

தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: Fb 3 

ஊயே தயானஞ்செய்துகொண்டிருர் தனர். ஹே குழந்தாய் ! இவ்வண்ணம் ௮ம் 
முனிவர் ரெடுங்காலர் தவம்புரியவே ௮வர் தவத்தான் ம௫ழ்வுற்ற சூரிய்பகவானான 

வா புருஷரூபத்தை தீதரித்து ௮ந்த யாஞ்ஞவற்கிெயமுனிவருடைய ௪ .இிரில் ஆவிர்ப் 

பலித்தனர். ௮வரைதநோக்கி அம்முனிவர் தண்டம்போல் ஈமஸ்கரித்தனர். சம் 

பூரணஜகத்இன்பா௫ூயப் பிராணருபரும்,மகாதவ)த்.இன் பலவடிவினருமாயெ சூரிய 

பகவானைக் கண்குளிரக்கண்டு மகழ்வுற்ற மன த்தையுடையவராய ௮வர் ௮ச்சூரிய 

பகவானைத் அு.இபுரிந்தனர். ஹே மைந்த ' இவ்வாறு யாஞ்ஞவற்கே முனிவரின் 

பி?ரமையைக்கண்ட சூரியபகவா னும மிகமகி ழ்வுற்றனர். அ௮ச்சூரியபகவா னுடைய 

நேத்இரம் ஆரார் சக்கண்ணீசால்கிரம்பியது. பிசேமையால் சூரியபகவானுக்கு சோ 

மாஞசமுண்டாய.து, பி£ரமையால் நிறைந்த சூரியபகவானானவர் தம்மிருகைகளை 

யம யாஞ்ஞவற்கியமுனிவரின் மஸ்தகத்தின்பேரில்வைத்து யாஞ்ஞவற்கயமுனி 
வரைகோக்கி இங்கனங் கூறத்தொடங்கைர் :--ஹே குழந்தாய் / நீ பாலிய ௮வ 

ஸ்தையின்கண் இவவனததின்கண்ணேயிருது மிகுந்த தபத்தால் ௮தஇிகக் இலே 

FSO SHOU, உன்னுடைய தபத்தால் யான் மிகவும் ம௫ழ்வுற்றனன். ஆதலின், 

எப்பதார்த்தம் உனக்கு வேண்டுமோ அதனைக் கேள், உடனே கொடுக்கின்றேன் 
எனச் சூரியபகவான் கூறியபோது, ௮௫௧ யாஞ்ஞவற்யெழுனிவர் தமது சசமேற 

காங்கூபபித் தாழ்ந்த முகத்தோடும் சூரியபகவானிடத்தே இவ்வாறு கூறினர், 

முனிவர் கூறல் :--ஹே பகவன் / தாங்கள் சர்வஜகத்தின் பிராணனாவீர்கள், சம்பூ 

சண சுப ௮சுப் கருமங்கட்குச் சாக்ஷியாவிரகள். ஆகையால், இவ்வுலகன்கண்ணே 

தங்கட கெப்பொருளும் ௮றியப்படா ததாகாதாம, ஆயினும், தங்கள துசமீபதே ச 
பாலகனாகிய யான் எனதவிருததாஈதத்தைக்கூறுகன்றேன் :-ஹேபசவன் ! ஸ்ரீவி 

யாசபகவானுடைய சிஷ்யாாய வைசம்பாயன இருஷியானவர் எனக்கு முன்னர் வித் 

தியா ௮த்தியயனஞ்செய்துவைததனா. யான் மேனோவாக்குக்காயங்களால் '2தவதை 

க்கேபோல ௮ம்மகரிஷிக்குச சேவைசெய்துவர்தேன். ஒருகாலத்தே சர்வ இருஷி 

களுங்கூடிப் பாஸ்பரம் இவ்வகை கிர்ணயததைத் தங்களுக்குட்செய்தனர் ௮தா 

வது எந்த இருஷி இன்றையத்தினம் மகாமேருவின்மீது சமாஜத்தின்கண்ணே 
வாராரோ, அவருக்கு ஏழு இரவிற்குப்பின் பிரஹ்மஹத்தியினடைவு உண்டாகுக ”' 
என்பதாம் இவ்வகையாய இருஷிகளின் நிணயத்தை எனதாசிரியராகய வைசம் 

பாயனர் பேதித்தமையின் அவருக்குக் கஞ்ித் நிமித்தத்கானே பிரஹ்மஹத்தியி 
னடைவுண்டாயது. அதனாற் துயருற்ற முகத்தையுடைய அவர் அதன் நிவிர்த்தி 

பின்பொருட்டு, எங்களெல்லாசையும்கோக்டுப் பிசாயச்ச) 2 தஞ்செய்ய ஆணையிட்ட 
னர். அதன்பின்னர் யான் எல்லாப் பிரஹ்மசாரிகள்பேரி லுங் சருணைவைத்௮ப்பக் 

திபூர்வகமாய்.ஆசரியரைகோக்க இங்கனம் கூறினேன்: -ஹே சேசிகாத்தமசே ! 

தங்களுடையசரீசம் விருத்த ௮வஸ்சையோடு கூடியிருக்கின்றசா தலின், அரதப் 

பிராயச்சித் சஞ்செய்யத் தங்கட்கோ ,ஆற்றலின்றாம், இப்பிஹ்மசாரிகளோ பாலிய 

௮வஸ்தையோகூடிபவர்களாதலின், இவர்கட்கும் ௮தனைச்செயய ஆற்றலின்றாம், 
யானோ இடசரீசமுடையவனாயும் யெளவன ௮வஸ்சையையுடைபவனாயுமிருக்க் 
மேனாதலின், யானே அ௮தனைச்செய்னெழேன், என யான் ௮வ்வாரரியசைநோக்கக்



௭௬௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராண்ம். (ஷெர்வது 

கூறியவுடன் ௮வர் பிரஹ்மஹத்தியின் மமையால் விபரி. தபாவத்தையடைந்து 

மாறாயென்மேற் குசோதமுடையவரானார். குசோதத்தையுற்ற ௮வர் தயையற்றவ 

ரைப்போல இங்கனங்கூறினர்:-ஹே பிசாஹ்மணநிந்தகனாகய யாஞ்ஞவற்யெ! நின் 

பொருட்டு யான்கொடுத்தவித்தையைவிரைவாகவே £ பரித்தியாகஞ்செய்தி; எனக 

கூறியபோது யான் எனதபராதத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளுமாறு எனது மனே 
வாக்குக்சாயங்களால் நானாவகை ஈமஸ்காசாதி யுபாயங்களைச் செய்தனன். ஆனால, 

௮வர் என்மீது பிரசன்னத்தையடையவில்லை ; மறேரோ, மாறாய் என௮ பிரார்த்த 

னையைரோக்கி ௮இகக் குரோ தத்தையடைச்து இங்கனங் கூறினர் :--ஹே பிசாஹ் 

மணர்களின் கிஈதகனாயெ யாஞ்ஞவற்யெ / நீ என்னை ம௫ழ்விக்கும்பொருட்டு முய 
௮தஇயேல கினஅ சரீரா திகளை யழிவிக்குஞ் சாபத்தைக்கொடுக்துவிடுவேன். ௮2 

னால் இகலோகத்தும் பரலோகத்தும் நீ துக்கக்தையேயடைவாயா தலின், இசண் 

டிடத்தும் சுகேச்சை பிருப்பின் என்னை ம௫ழ்விக்கும் உபாயங்களை விட்டொழித்து 

விரைவாகவே எனஅ வித்தையைப பரித்தியாகஞ்செய்தி, விரைவாகச் செய்யாத 

ருப்பையேயாயின், இப்போதே உனக்குச சாபங்கொடுத்து ஈஷ்டப்படுத்துவேன். 

ஹே பகவன் ! இவ்வகை யவா கூறியபோது யான் பயத்தையடைந்து மகஇழ்விக்கு 

முபாயத்தைவிட்டொழித்து ௮ன்னத்தைக கக்குவ?த2பால அ௮வ்வெலலா வித 

தையையும் வார் இசெய்தேன், இவ்வாறு எல்லா வித்தையையும் பரித்தியாகிதது 

வித்தையற்றவனானபின் மனுஷ ஆூரியரிடத்ேே வித்தையை அத் இபயனஞ்செய்து 
பூர்வம் அுக்கத்தையனுபவிகதனனாதலின் மீண்டும் எம்மனுஷ குருவின்பாலும 

வித்ையையடையும்பொருட்டுப் பிரார்த்தனை செய்திலேன். அதனால் மீண்டும 

விச்ையையடையும்பொருட்டு யான் ஈன்வாராகிய தங்களுடைய சரணத்தை 

யடைஈதனன். என விங்கன் பிரார்த்தனைசெய்தபோஅ சூரியபகவான் ௮ர்ச யாஞ 

ஞவற்கெய முனிவரைத் தமது 2தரின்கண்ணே இருத்திக்கொண்டு வியாகாணாதி 

ஆறங்கங்களோடுகூடிய சான்கு வேதங்களை உபதேடத்தனர். முன்னர் அம்பிணீ 

தேவதை சூரியபகவானுடைய சடனானதேபோல யாஞஞவற்கியமுனிவரும் ௮வ 

ருடைய சீடனானார். ஹே குழந்தாய்! இவ்வண்ணம சூரியபகவானிடத்இனின் 
லும சம்பூரண (வேதங்களின் உண்மைபபொருளை உணர்ந்து இல்லற ஆசிசமம 

ஈடத்துவதினின்றும் ௮வர் விரக்தியடைர்தனர். ௮ந்தப பிரஹ்மசரிய ஆசசமத்தி 

லிருந்தே சர்நியாச ,சமத்தைக்கவாமுயன்றனர். இவ்வண்ணம் அவர் விரக்இ 
யடைஈததைக்கண்ட சூரியபகவான் இங்கனங் கூறுவாராயினர். ஹே யாஞ்ஞ 

வறகய ! வித்தையை ௮,த்தியயனஞ்செய்தபின்னர்ச் சீடன் ஆசிரியாபொருட்டுச் 
குருதகதிசை ௮வ௫யம் கொடுக்கவேண்டுமென்பது சாஸ்திர ஆனையாமா தலின், 
யான் வித்தையை உபதேசித்ததின்பொருட்டு நீ குருதக்ஷிணை கொடுப்பாயாக, 

ஹே பகவன் ! எக்குருதக்ஷிணையைச் தாங்கள் கூறுகின்றீர்களோ அ௮தனைக்கொடுக் 

இன்றேன், ஹே யாஞ்ஞவற்பெ ! நீ இப்போது சர்கியாச ஆசசமத்தைக் சவரா 
தொழிக) மற்றோ, இருகஸ்த ஆசிரமச்தைக் கவ௬இ, யாலுபதேசித்த வேத 

வித்தையை அ௮திகாரிகளாய பிராஹ்மணர், க்ஷத்திரியர், nau, பொருட்டு 

உபதேசஞ்செய்தி, இவ்வண்ணமெனது வித்தையின் சம்பிரதாயத்தைப் பிரவிருத் 

இப்பித்.துப் பின் 8 சந்நியாச ஆெமச்தைக் சுவர்ர்துகொள், இவ்வாருய எனத



அத்தியர்யம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருக்தாரண்ய உப நிட ௪௬டு 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். WLS 

ஆணையை ௮ங்கேரிப்பதே எனக்குக் குருதகதினையாம். ஹே யாஞ்ஞவற்கய ! ௮ச் 
நான்கு வேதங்களுள் உபநிஷத்பாகரூபப பிசஹ்மவித்சை யாதுனக்குபதே?த் 

தனமீனா அதனை நீ சந்நியாச ஆசாமத்திற்கு முன்னேலும் பின்னேலும் விஷய 

வாசனையற்ற ௮இகாரிகளின்பொருட்டே உபதேசஞ்செய்தி. 6 ஹ_மைத! இவ் 
வண்ணம் சூரியபகவான் ,ணையிட்டபோது அம்முனிவர் ௮வது ஆணையைத் 

தமதுசெமேற்றாஙகச் சூரியபகவாலுக்குத் தண்டமபோல்கமலஸ்கரித்துப் பூவுலன் 

கண்ணே வந்தனா, வந்து தமது தரதையாசாகிய யஞ்ஞவற்கரிட த்தே இல்லற ஆசி 

ரமம் ஈடத்த ஆனை கேடடனர். அ௮ததநதையாரது அணையைபபெற்ற அம்முனி 

வர் ஜனகராஜாவின்பால் தனததைக் சர௫த்துசசென்று இருமனைவியசை மணந் 

தீனா. காத்தியாயனசெனபபெயரிய இருஷியின்பு சதிரியாகெய காத்தியாயனி ஒரு 
மனைவியாம். மித்தியுவெனபபெயரிய இருஷியின புத்திரியாகிய மைத்திசேயி 

யொருமனைவியாம். இங்கனங் கருஹஸ்.த ஆிரமததைத் si gga அம்முனிவர் 

முன்னர்ப் பிரஹ்மசரிய ஆசமததின்கண்ேணே வே.கங்களை ௮.த்தியயனஞ்செய்.து 

இருஷிகளின் கடன்கழிததேேதேபோலத தேவதைகளின் கடனையும பிதிர்க்களின் 

கடனையும் கழித்தனர். மிகுஈத தக்ஷிணையோடுகூடிய ௮க௫னிஷ்டோமாதியாகங் 
களைசசெய்து தேவதைகளின் கடனைககழிகதனா, தமக்கு௪ சமானமாய குணங் 

களையுடைய Ga Fon 5 iy DY புத்திராகளையும புத.இரிகளையும் ஜனிப்பித்துப் Gara 

களின் கடனைக் கழித்தனா, 

சங்கை :--ஹே பகவன .' முனனாத்தாங்கள யாஞஞவற்கய முனிவ. வீச 

க்தரென்றீர்கள் இபபோது ௮வருககு இருணததின்௮டைவைக் கூறினீர்கள் ௮.து 

சமபவியாது, ஏனெனின் யாவனவீரக்தனோ ௮வனளுக்கு இருணப்பிராப்தி சம்ப 

வியாது, யாவன் இருணமுடையவனாவ?னோ ௮வனிடததே விரகதத்தன்மை சம்ப 

வியாது, 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் ! யாஞஞவறகய முனிவர் விரக்தசாதலின் 

௮வர்பால இருண ௮டைவு சம்பவியா தாயினும பிரஹ்மசரிய சிரம கிருஹஸ்.த 

ஆரம சம்பகதத்தானே ௮வரிடச்சே இருணபபிராபதியுண்டாயது, *£ காயா 

சொவவெ எப ரரஹணஹிஹிஃ.ணவாஒகாய௦ 5?” உபஈயக ௪மஸ்காரத்தோகடிய 

பிசாஹ்மணன் இருஷி இருணம, தேவ இருணம், பிதிர் இருணம் என்னும் மூன் 

ஜோடுகூடியவனாவன் என்பது ௬௬ Burn. இப3போ திபபொருளையே வெளிப்படை 

யாய் நிரூபிப்பாம ஹே குழந்தாய் ! பிரஹ்மசரியஆசிரமதமையுடையவன் இரு 

ஷிகளின் இருணியாவதேபோலக் கிருஹஸ்த அசிசமத்தையுடையவனும் தேசேவசை 

களுக்கும் பிதிர்க்களுக்கும் இருணியாவன், யாவன் தீவிர வைசாக்யெத்தால் சந்நி 

யாச ஆரெமத்தைக் கவர்வனோ அவனை இலெைளகிகரின் இருணம் பற்றராததேபோல 

இருஷி இருணாதி மூவகை வைதிக இருணங்களும் பற்றுவா தலின் சர்நியாச சச 

மத்தின் முன்னர் வித்வானையும் அம்மூன்றும் ௮வ௫யமடையும். அல்லத, இவ்வுல 

இல் பு.த்இரஜன்மாதி நிமித்த.த்தையுறறுப் புத்தி இஷ்டி. முதலிய கருமங்களை 

அவடியம் புரிவனாதலின், ௮வைகள் ௮வறழைச்செய்வதன்கண்ணே நிமிச்சசாரண



24௬௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுரசாணம். [எழர்வது 

மாவதேபோல ம்முக்கடன்கழியும்பொருட்டுச் சாஸ்இரம் விதித்த கருமத்தைச் 
செய்வதன்கண்ணே பிரஹ்மசரிய .ஐூரமமும் இருஹஸ் ச ஆரரமமும் நிமித்தகாச 
ணங்களாம். இதனாற் சந்நியாச ஆெமத்தின்முன்னர் ௮றிஞனும் ௮ம்மான்று 

கடனைக்கழிக்கும்பொருட்டு ௮க்கருமங்களை ௮வசயஞசெய்க. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! பிரஹ்மசரிய கருஹஸ்த .நூரமங்களே இம்மூன்று 

இருணங்களினடைவை ௮இகாரிக்குச் செய்விப்பனவாமாயின், அவ்விரண்டையும் 

ஏன் சவ7ரவேண்டும் ? மற்2றோ, ௮வ்விரண்டையும் பரித்தியாகுத்து முதலில் வானப் 
பிரஸ்க ஆசரமத்தையே சவர்ர்துகொள்ளலாம, ௮தனாலிவவஇகாரி மூன்று இரு 

ணங்களினின்றும் முத்தனாவனன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் ! பிரஹ்மசரிய கருஹஸ்த ஆூசமங்களைக் 

சவராமல் முதலிலேயே வானப்பி£ஸ் த ஆ௫ிரமத்தைக் கவர்தல் தகுஇபன்றாம், 
ஏனெனின், (₹ ௬,சாற78,௪,சிலெ.த MperoeRead aes பிசாஹ்மணாதி வி 

ஜர் மூவரும் ஒராசிரமமின்றி ஒருகணமாத்திரை£யனும இருக்கலாகாது) மற்றோ, 

பிரஹ்மசரியாஇ நான்கனுள் யாசாவ?தார் அ௫ரெமத்தைக்கவர்ந்தே ஈண்டுறைய 
வேண்டும், ௮காசிரமியாயிருப்பனாபின், பாவததையடைவன் என்னும் ஸ்மிருதி 

யின்சண்ணே ஆசெமமின்றிய துவிஜனிருபபு கி2ஷ.இக்கப்பட்டெளதா தலின், பிஹ் 

மசரியாதி சான்காசரமங்களுள் யாசாவதொன்றைக் கவர்ர்சே அவிஜனீண்டுறைய 
வேண்டும். சாஸ் இரத்தின்கண்ணோே வானபபிரஸ்ச சிரமத்தைக் கவரக் கால 

நியமங்கூறப்பட்டுளதா தலின், பிரஹ்மசரியம் கருஹஸ்சம என்னுமிரண்டையுங் 

கவர்வதற்கு முதலிலேயே வானப்பிரஸ் 5 ஆசிரமத்தின் சொகணஞ் சம்பவியாது. 

இப்போது வானப்பி£ஸ்தக் சொகணகாலம் நிரூபிக்கபபடும :--2ஹே குழந்தாய்! 

மனுஸ்மிரு முதலிய தர்மசாஸ் திரங்களில, இக்கருஹஸ்சனானவன் தனது சரீ 

சத்தின்சகண்ணே தோலின் சிதிலத்தன்மையையும, தனது கேசங்களில் வெண் 

ணிறத்தையும், தனது மைந்தாகட்கு மைஈதருண்டானதையுங்கண்டு பூர்வா 

மத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து வன தஇன்கண் மணேவசிக்கும்வடிவ வானபபிரஸ்த 

ஆசிரமத்தைப்பற்.றுகவென இவ்வண்ணம் வானப்பிரஸல் ச தெமத்தைக் கவருங்கா 

லங் கூறப்பட்டுள ௮. கையால் இத அுணியப்பெறும் :--பிரஹ்மசரிய கருஹஸ்த 

ஆசிசமங்களைக்கவசாது ௮இகாரியானவன் பாலிய ௮வஸ்தையிலைனும், யெளவன 

௮வஸ்தையிலேலும் வானப்பிரஸ்த ஆசரமத்தை பொருகாற் கவர்வனாயின், ௮௪ன் 

காலத்தையுணர்த்துஞ் சாஸ்தா.த்தோடு விர இபபவனாவன், ௮.தன் காலம் வரும் 
வசை தராசிரமுமின்றியேயிருப்பனாயின், 4 ௯௮ ஸ்ரரசீ,௪.திவெ.த ச்்ண2-௯ 8வி 

M88” என்னும் வசனத்தை விரோஇப்பன், ஆகையால், இசண்டாசிசமங்கட்கு 
முதலிலேயே வானப்பிரஸ்2 .ூரமத்தைக் கவர்,சல் ௬௫.௫ ஸ்மிருஇவி2சாசமாம். 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! கஇருஹஸ்ச ஆசிரமமின்றியே பிரஹ்மசரிய ஆசிச 

மத்திலிருர்? ச சர்கியாச அசொமெொகணமாவதேபோல வானப்பிரஸ் ச. ஆசரமத்தின் 
Sree so 8 urg பாதகமாகும். . 

சமாதானம் ழே மைந்த! திவிச வைசாக்கெயமுண்டாயின் பிசஹ்மசரிய 

த்.தின்பின்லும் ருஹல்,தத்இன்பின்லும் சக்கியாச ஆிசமவிதானஞ் ௪௬ செய்



அத்தியாயம்] யஜுஈர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட steer 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Flot 

திருப்பதேபோலப் பிரஹ்மசரிய அூரமத்தின் பின்னர் வானப்பிரஸ்த ஆசிசம 

விதானம் எச்சுருஇியுஞ் செய்யவில்லைபாதலின், இவ்வதிகரரியானவன் கருஹஸ்த 

ஆரமத்.இன் பின்னரே வானப்பிரஸ்க ஆசசமத்தைக் சவர்ச. 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! பிர ஹ்மசரிய ஆடசமத்தின் பின்னர்க் இரு ஹஸ்த 

ஆசெமத்தைக் கவர்க. அதன்பின் வானபபிரஸ்த ஆசரமத்தைக் கவர்கவெனத் 

தாங்கள் கூறிய கியமஞ் சம்பவியாஅு ; ஏனெனின், *4 பர அய. alin er 
votr Ader&entRk” Og srogPa srevufus gid இவ்வதிகாரியானவன் பிர 

ஹ்மசரிய தரெமத்தைச் சேவிகக என்லும் ஸ்ரீ வசஷ்டபகவாலுடைய வசனத் 
தோடு விரோஇத்கலின். 

சமாதானம் :--ஹ குழந்தாய் ! மரணம்வரை இவ்வதிகாரி ஐசாசெமத்தைச் 
சேவிக்க, என்னும்பொருளைப போஇபபதாய ஸ்ரீ விஷ்டபசவா னுடைய வசனம் 

முற்கூ.றியமுறையைப் பிறழ்சசசெய்யவில்லை ; மறறோ, மாறாய் ௮ம்முறையை ௮து 

இடஞ்செய்கன்றது, இப்போ இப்பொருளையே கநிரூபிப்பாம் :--ஹே மைர்த/ 

ஸ்ரீ வசிஷ்டபகவானுடைய வசனத்தின் கருத்இதுவாம் :--பிரஹ்மசரிய இரு ஹ 

ஸ்ச வானபபிரஸ்த ஆசிரமங்களில் ௮.இகாரிக் கத்இயக்தம் இசாகமுண்டாயின் 

மசணமவரை அ௮வவாிரமத்தைப பரித்தியாகஞ் செய்வதில்லையென்று சங்கற்பித் து 

அதன்சண்ணேயேயுறைக, இவ்வண்ணமாய இடசங்கற்பத்தால் ஜராசெமத்தின் 
கண்ணே இருபபவன் உத்த2ராத்தர சிரமத்தைக் கவராத.தால் பாவரூபதோகஷ 

தீதை யடையான் இராகவாயிலாய் ஒராசிரமத்தைச௪ சேவிக்கும் புருவளுக்குப் 

பாவரூப தோஷ முண்டாவ?தயபோல, இடசங்கறபவாயிலாய் ஓசாசசமத்தைச் 

சேவிப்பவனுக்குப பாபரூபதோஷ மடைவுருதென்பது கருத்தாம். 

சங்கை:--ஹே பகவன் ! கிரு ஹலஸ்.த .த௫ரமத்தையடைய இச்சையற்ற சைட் 

டிகப் பிரஹ்மசாரி, வனததின்கண் வசிபபதாய வானப்பிரஸ் த கர்மங்களைச் செய்து 

தன்பால் வானப்பிரஸ் கத்தன்மையைச் சித்சஞ்செய்வனாதலின், கருஹஸ்தாசச 

மத் இன் பின்னசே வானப்பிரஸ்தாசரமம உண்டாமென்லும் விவஸ்தை சம்பவியா 

தன்றோ ? 

சமாதானம் :--2ஹ குமச ! கஇருஹஸ்தனைவன் அபச்காலக்தில் வனத்தின் 

கண் வாசஞ்செய்து பிக்ஷாடன காஷாயவஸ் திரங்களைச் தரிப்பன். ஆனால், வனத் 
இன்கண் நிவாசஞ்செயதல முதலிய வானபபிரஸ்.த கருமங்களை௪ செய்வதால் வான 

ப்பில் தனாகான், ௮வவாறே பிக்ஷாடனாஇரூப சந்நியாசியின் கருமத்தைச் செய் 

வதால் சநநியாசியாகான், ௮.துபோல, அ௮ஈமைட்டிகப் பிரஹ்மசாரியும் வனத் 

இதன்கண் வூத்தலால வானபபிரஷ்தனாகான். அல்லது, இரு ஹஸ் தனானவன் 
தேவதைகட்கும், பிதிக்கட்கும் இருணியாவதேபோலப் பிசஹ்மசாரியாகானாயி 

னும், இருஷிகளின் இருணியாவன். வானப்பிரஸ் உ .ஆசிரமத்தைக்கவரும் ௮இ 

காரியானவன் முக்கடன் கழித்தன்றி ௮தனைக்கவர்தல் முடியாதாம்) மற்றோ, ௮ம் 
முக்கடன்சழித்தே :௮.சனைக்கவர்.தல முடியும். இக்காண த்தானும், வனசேவனத் 

தால் ௮ர்சைட்டிசப் .சஹ்மசாரி வானப்பிசஸ்தத்தன்மையை யடையமாட்டான்.



௭௬௮ LO ஆத்மபுராணம். [ஏழாவது 

அல்லது, பிரஹ்மசரிய ஆசிசமமின்றிக் இருஹஸ்தாசெமத்தைச் கவாழுடியா.து ; 
மற்றோ, முதலி லதனைச்கவர்ந்தே பின்னதனைச் கவர்தல்வேண்டும். அதுபோல, 

இருஹஸ்தாசாமமின்றி வானப்பிசஸ்தாரமத்தைக் கவாமுடியாது ) மற்றோ, முத 

லில,தனைக்கவரீர்தே பின்னதனைக் கவர்தல்வேண்டும் ஆகையால், இம்முறைமை 

அணியப்பெறும் :-மு.தலில் பிரஹ்மசரியாசிரமத்தைக்கவர்ர் து, பின்னர்க் கருஹஸ் 

தாசிரமத்தைக்கவர்ந்து, பின்னர் வானப்பிரஸ்தாசரமத்தைக் கவர்.தல்வேண்டும். 

இம்முறைமை ௮ேக சுருதிஸ்மிரு தியா திசளிற் கூறப்பட்டுள து, எர ஹயா 
ஹீஹவெ$ரஹாவ கிஹவெச அ கொரியானவன் பிர ஹ்மசரியாசர மத் தின்பின்௪ரு 

ஹஸ்தாசிரமத்தையும், ௮.தன்பின் வானப்பிரஸ் தாசாமத்தையுங் Sars. ஆண்டு, 

தக்ஷப்பிரஜாபதியின் ஸ்மிருதியிஅவாம் — 

[7] சரயாணா 8, ஈலொ£த௦ ஷாகி வரா.சிலமொ22௦ சவிடததெ | 

aT MODINE 5 யொயாதி ௪ தவா, ரவகர,த58 4 

மூன்றி னுக்காங லோமிய மூண்டிடம்-தோன்றும் ப்ராதிலோ மியந்தொடர்ந்திடா 
வூன்றி யங்கத னாற்சேலு வோனினும்-நான்ற பாவத மனிலை நாடினே. 

(போ-ள்.) முதலில் பிரஹ்மசரியாசெமம், பின் கருஹஸ்தாசிரமம், பின் 

வானப்பிரல் சாசிசமமென்லுமிம்முறைமை  அநுலோமம் ”” எனப்படும். முதலில், 
இருஹஸ்தாசாமம், பின் பாஹ்மசரியாசிரமம், பின் வானப்பிரல் தாசெமம், ௮ல் 

ல, முதலில் பிசஹ்மசரிய ஆசிரமம், பின் வானப்பிரஸ்த .தரமம், பின் இர 

ஹஸ்தாசிரமம் இவ்வகை விபரீ.த முறைமை :* பிரதிலோமம் '” எனப்படும், ௮தி 

காரியானவன் ௮நுலோமகத்தால் பிரஹ்மசரியாதி மூன்றா சரமங்களையுங் கவர்வனா 
யின், மஹாபுண்ணியத்தின் அ௮அடைவுண்டாம. பிரதிலோமத்தால் அம்மான்றையுங் 

கவரின், மஹாபாவத்தின் ௮டைவுண்டாம். கையால், ௮நுலோமத்தானே ௮தி 

காரியானவன் ஆசிமங்களைக்கவர்க. 

சங்கை :--ஹே பகவன்! பிரஹ்மசரியாதி மூன்றாசிரமங்களில் தாங்கள் 

முறை கூறியதேபோல, கான்காவதாய சர்நியாசாசாமத் தன்கண் கூருததென்னை ? 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் /? பிரஹ்மசரியாஇ மூன்றாசரமங்களில் ௬௬௫ 

ஸ்மிருதிகள் முறைகூறியதேபோல,சகநியாசாசாமத் தன்கண் கூறவில்லையா தலின், 

௮ தனைக் கவர்வதில் யாதொருமுறையுமின்றாம் ; மற்றோ, தீவிர வைசாக்யெமுண் 

டாம்போது ௮தகாரி சக்கியாசாசாமதசைக் கவர்க. ஆ-௬, யஉஹரெவ வரலெ.த 

உஹஸரெவவர வரஜெசு யசிவெத௱மா எபரஹ் அய.3ரெ.வ வர வரஜெ$ரஹாஅரவ 

கா.கா அ.இகாரியானவன் தீவிர வைசாகத்தையடைந்தபோது சர்நியாசத்தைக் 

கவர்க, பூர்வ புண்ணியவசத்தால் பிரஹ்மசரியாசிசமத்திலேயே தீவிர வைசாக 

மானதொருகாலுண்டாயின், ௮.திலிருர்?த சர்நியாசத்தைக்கவர்க. இருஹஸ்தாசி 

ரமத்இன்சண் தீவிர வைராக்யமுண்டாயின், அதிலிருந்தே சந்நியாச த்தைக்கவர்க. 

வானப்பிரஸ்தாசாமத்தின்கண் தீவிர வைராகமுண்டாயின், ௮ திலிருக்தே சக்கியா 
சத்தைக்கவர்க, 

ஆசு. யெடிவதாவூத பெவெறா,மத௦ஜாயதெ வ வ.வஹ ஈஷா | 
த0டெவவா,க2 வெ.வி.காந ௬,கஹமாவ,கி தொலவெசி ॥



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப நிட ௭௬௯ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 259 

உலகப்போரு டம்மில்வி ராகமேப் போதுதிக்கு 
மிலகப்போழு தேயிவவ றிஞன்று றவையேய்க 
திலகப்போரு ளாம்வயி ராகம்சே னித்திடாதே 
கலகப்படி. னோபதி தன்னேனக் காணலாமே, 

(போ-ள்.) அதிகாரிக்குச் சாவ பதார்த்தங்களிடத்தும் இிவிரவைசாக்யம 

உண்டாங்கால் சக்நியாச ஆசமகத்தைக்கவாரதுகொளக, இதன்கண்ணே யாதொரு 
புதறைமையுமின்றும்) ஆலை, அத் தீவிரவைராகயமின்றிச சந்நியா சஞசெய்துகொள 

பவன் பதிசனாவன். ஹே குழந்தாய் ! இவைமுதலாகய ௮0ேகஞ சி ஸ்மிருஇ 

களில் சந்நியாச ஆசெமத்சைக் கவாவதின்கணணே தீவிரவைசாக்யெகதிற்சே முக் 

தயகாரணத்தன்மை கூறியுளது. ௮து எவ்வாசிரமததின்கண்ணே யுண்டாயினும 

௮திலிருஈதே சரநியாச ஆசரமத்தைக கவாஈதுகொள்ளலாம், 

சங்கை :--2ஹ பகவன் / சுருதிஸ்மிருஇகள் பிரஹ்மசார்யாதி மூன்றாசச.ம௦ய 

கடகு பமூறைகூ றிபதேபோலச சநநியாச RAT ws Bn Hp கூறியிருககின் று. 

és G1 7 BD BL -3T PF Bub BOY PJ AOR Lb mole g BTR வரவரலெர”” என்னுஞ 

சுருதியின்கண்ணே வானபபிசஸ்தாசிரமதஇன்பின்ன 77 சகநியாசாசிசமம விதா 

னஞசெய்யபபட்டுள து, 

ண ரய? OM KT Sef அி௨மொ ,திரஹ௦ x7 58 | 

எபரஹண? op A LIT au us GlalauGlyo em euir QI MOY 2 J MDT R i 

நல்லற முயன்று கடன்மூன்று ஈனிரல்கி 
யோல்லையேன தோடக முறப் பேறலோழித்தே 
வில்லரசா விப்பிரா வியன்வணி கரேனும் 

இல்லினி லிருந்துதுற வேய்துக வியைந்தே, 

(போ-ள்.) இருஷி இருணம, தேவ இருணம) பிதிர் இருணம், என்னும் 

முக்கடனையுங்கழிதது யானெனதென்னு மபிமானமற்ற மூகன்மூவருண ததவரும் 

சநநியாச ஆசரமததைககவாக, என்னும ஸ்மிரு தியின்கண்ணும் முக்கடன் கழித்த 

பின்னரே சஈநியாச ஆ௫ரமம் விதிததுள௮. ஆதலின், சகரியாசததின் மூறையின் 

மையையுணர்ததும் சுருதி ஸ்மிருதிகட்குமமுமையையுணர்த்தும் சுருதி ஸ்மிருதி 

கட்கும் பசஸ்பாம் விசோ தமுண்டாமன் Say ? 

சமாதானம் :--ஜஹே குழந்தாய் ! விஷய போகங்களில தீவிரவைராக்யெம் 

உர த மந்தவைசாகயெமுடையவனுக்குச சுருதி ஸ்மிரு இகள் வானபபிரஸ்.த தூர 

மத்தின்பின் சான்காவதவஸ்தையில shure YH sms விதிததுளது, விஷய 

போகங்களில் இவிசவைசராக்கியமுடையவனுககுச் சுருதி ஸ்மிரு இகள் பிரஹ்மசரி 

யாதி சமத் இன்சண்ணும் சந்நியாச ஆசிரமத்தை விதித்துள௮, ஆகையால், சர் 

Bure gar ௮.இிகாரிகள் Gu ass Aer அசசுருதி ஸ்மிரு இகட்குப் பசஸ்பாம் 

விசோதமுண்டாகமாட்டாது, அல்லது, ** அதாவொஹியரஹூ' என்னுஞ் சு௫ 

இயின்கண்ணே சர்நியாச ஆசிரமம் பிர ஹ்மரூபமெனக் கூறப்பட்டுளது. :: 2 
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érer() ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஏழர்வது 

இரதாவாலிவ-48 சவற ” என்னுஞ் சுருதியின்சண்2ண பிரஹ்மம் பூர்வ உத் 

தரபாவமற்றதாய்க் கூறப்பெற்றுள ௮. ஆதலின், பிசஹ்மத்தின்கண்ணே பூர்வ 

உத்தரபாவமின்றாம். ௮துபோலப பிரஹ்மரூப சந்நியாச,த்தின் கண்ணும் பூர்வ 

உத்தாபாவஞ் சமபவியா௮. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ? பிசஹ்மசரிய *தசெமத்தின் பின்னர்க் கருஹஸ்த 

ஆசிசமமாவ?தபோலச சக்நியாச ஆசிரமத்தின் பின்னரும் ஓராசரமம் உண்டா ? 

அல்லது, இன்றா ? 

சமாதானம் :--ஹ குழந்தாய் / பிரஹ்மசரிய .தசெமத்தின் பின்னர்க் ய் 

ஹஸ்த ஆசிரமமாம, ௮தன்பினனா வானபபிசஸ்த ஆசசமமாம். அதுபோல, சர்கி 

ure Barns Ret பின்னா யாதோராசிரமுமின்றாம் ; மற்றோ, பிசஹ்மசரியாதஇ 

சர்வ ஆசசமங்கடகும இச சநநியாச ஆசரமமே ௮வ இரூபமாம். இவ்வார்.த்தை சாரீ 
ரகபாஷிய மூன்றாவததக்தியாயக?த mosiog urges Ba «£2, O Savi 5°51 
Sear Ae 10.60 ah guen.s 9 Oa. sores sog8 '” என்னு மிகநாற்பதா 

வ சூத்திர ததின்கண்ணே ஸ்ரீ வியாசபகவானும சூத்திச வியாக்யொன கர்த்தா 

வாய ஸ்ரீ பகவான் பாடியககாசரும விஸ்சாசமாய் நிரூபிததிருக்கன்றனர். HF Gs 

தரத்தின் சுருககியபொருளிதுவாம:-சநநியாச ஆசரமததினும் மேலாக எவ்வாசிர 

மத்தையுக கவருமாறுணர்த்தும் சுருதிஸ்மிரு இகளின்றாம், சிஷ்டாசாரமும் காண 

பபடலின்றா௩௨ ௮தனாற சதாததமாய சககியாச ௮சாமசதையடைந்தவனலுககுச 

சரீ சசாசபரியர்கம ௮சனினு?மலைறறமின்றாம். ஹஹே மைநத! ௪துர்த்த சர்நியாச 

ஆசெமத்தினும் மேலாக எவ்வாசிரமத்தின கவர்சசியுமின்றாம் என்பது எங்கனம் 

சாவ சாஸ்திரத்தின் கண் ணும பிரசித்தமாமோ ௮ங்கனம் அவிஜனானவன் ஐ.சாசி 

ரமமின்றி யிருக்கலாகாது என்பதும் சுருதி ஸ்மிருதியாதி யாவறறிலும் பிரசித் 

தமேயாம். ஆண்டுத தக்ஷப்பிரஜாபதிபின ஸ்மிருதி யிதுவாம் :-- 

௧௮07 BAG) w ai AGlag p.guGle xe as ai e8 | 

சூர) சண of oT Hag) ou rus) us தெஹிவஷ$ ॥ 

பேசுமோரு நல்வருட மும்மிரு பிறப்போன் 
ஆசிரம மின்றியம ராதோழிக வேதான் 
ஆசிரம மின்றியமா கிற்பனேனி னத்தான் 
மாசுறவன் மாறுதோழின் மன்னிடவ னன்றே. 

(போ-ள்) இவ்வுலின்கண்ணே துவிஜன் ஆசரமமின்றி ஒருவருட பரிய 

தமுமிருக்கலாகாது ; மற்றோ, ஓசாசெமததைபபறறியே யிருக்கவேண்டும். ஒரு 

வருடபரியஈதமூம ஆசிமமின்றி யிருக்குர் அவிஜனுக்குப் பிராயச்சித்த ௮டைவு 

ண்டாம. கருததிதுவாம் :-- அவிஐ னுடைய மனைவி ஜீவித் இருக்கும்பரியந்தம் க 

ஹஸ்த ஆசிசமமாம். ௮வளிறந்தபின் ௮வ்வாசிரமம் டீங்குமாதலின் ஒருவருடத் 

இறகுள்ளேயே வேறுமனைவியை மணந்துகொள்க, அல்ல, வானப்பிரஸ்த ஆசிர 

மத்தைக் கவர்க, அல்லது, சஈநியாச ஆசரமத்தைக்கவர்க ) ஆனால் ஒராசசமத்தை 
யுங் கவராது ௮காடிரமியாய் ஒருகாலும் அவிஜனிருக்கலாகா தென்பதாம். ஆகை 
யால், இப்பொருள் துணியப்பெறும்:--பிரஹ்மசரிய ஆரமத்தின்கண்ணே இரு



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட ௭௭௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். FF) 

ஷிகடன் கழித்து, இருஹஸ்.தாசாமத்தே தேவதை பிதிர்க்களின் கடன்கழித்து 

அ;இகாரியானவன் வானப்பிரஸ்த .ஐூரமத்தைக்கவர்க. ௮தன்கண்ணே முக் 

கடனற்றவனாவன், பிரஹ்மசாரியானவன் தேவபிதிர்க்கடன் ௮ற்றவனாுவதேபோல 
வும, இருஹஸ்தன் இருஷிகட னற்றவனாவ?த போலவும், வானப்பிரஸ்தன் முக்க 

டனுமற்றவனாவ?,த2?பாலவும்,௪தர்த்க அெமக்தையுடைய சர்நியா சியும்,லெளக 

கவைஇச சர்வகடன்களுமற்றவனாவன். 2ஹ குழந்தாய்? இவ்வண்ணமாய சாஸ் 

இசவியவஸ்தையை அறிந்துள்ள யாஞஞவறகியமுனிவர்மன த்தே எல்லாக்கடனு 

மறறவ?சேனும் அந்தக்கிருஹஸ்த ஆசிரம சம்பகதகதால் ௮க்கடன்களை யடைவுற் 
றனர். இருஹஸ்தாசிாமத்தை யங்கேரிதது யாஞ்ஞவற்கியமுனிவர் எவ்விசாச த் 

தால் தேவபிதிர்க்களை மகிழ்விக்குமபோருட்டுக கோ, சுவர்ண, ௮ன்னாதி பதார்த் 

தங்களைத்தானஞ்செய்தனரோ அதனை நீ கேட்பாயாக:--யான் பிரஹ்மசரிய 

ஆசிரமத் தின்சண்ணே வேதங்கறைா௮கதியயனஞசெய்து இருஷிகளின்கடன்கொடு 

த்ததேபோலத் 2 தவபிதாககடன் கொடுக் அவிட்டுப் பின்னர் யான் சந்நியாச ஆசிர 

மத்தைக்,கவர்வேன், ஒருகால் இருஷிகட?கபோலத் தேவபிதிர்க்கட்குக் கடன் 

கொடாதொழிவனேயாயின், இருஷி, தேவதை, பிதிர் என்னும் மூவரின்விஷம 

லுர்ச்சனைவடிவப் பர் திபேதமுண்டாமா தலின், இருஷிகட்கேபோலக் கேவ பிதிர் 

க்கட்கும் யான் ஈன்றாகக்கடன்கொடுப?பன், இங்கனம் முக்கடனையுங் கழித்து 

யான் சர்நியாச.சமத்தை யடைவனாயின் என தாசிரிபசாய சூரியபகவானானவர் 

எனக்கிட்ட கட்டளையின்பாலனம் நன்றாக என்னாறசெய்யப்பட்டதாகும ஆகை 

யால், சூரியயகவானுடைய வசனததை உண்மையாக்கும்பொருட்டு யான் சுவ 

ர்க்காதிலோகங்களை யடைவிப்பதாய யாகாஇருபப்பிரவிருத்இமார்கக கதையும், 

மோக்ஷ த்தையடைவிக்கும ஆன்மஞானரூபகிவிருத்திமார்க்கக்தையும் காபபாற 

றுவேன். ஹே குழந்தாய்! இங்கனம் விசாரித்து அம்முனிவர் தேவ பிதி 
ர்க்களை மடூழ்விக்கும் பொருட்டு சானாவசையாய தானத்தைச செட்சனர். இப் 

போது யாஞஞவற்கியமுனிவரின் கருஹஸ்ச ஆசிசமத்தை வருணிப்டாம் :-- 

ஹே ன்டிர்த.! இரவும் பகலும் சாவ ஜீவாகட்கும் உபகா சஞ்செய்யும் அம்முனிவ 

ரின் கருஹஸ்.த ஆசரமத்தைக் கண்ணுற்,று யாவரும் ஆச்சரியத்தை யடை ந்தனர். 

ஆண்டுக் காத்யாயனி மைத்திரேயியென்னும் இருமனைவியசோடும் ,தணையைச் 

சசமேற்கொள்ளும் குமரசோடும் அம்முனிவர் யாக ஓமாதி கருமங்களைச்செய்.து 
இர்இசாதஇி தேவதைகளைப் பாலனஞ் செய்தனா ; இனந்தோறும் வேதபாடா இக 

ளால் இருஷிகளைப பாலனஞசெய்தனா ) மைர்தர்களை உண்டாக்கியும் பிண்ட 

தானாதிகளைச்செய்தும் சுவர்க்கவாசிகளாய பிதிர்க்களைப் பாலனஞ் செய்தனர் ; 

இசவின்சண்ணே இருக்கவிடம், நானாவகையாய ௮ன்னம், வஸ்.இரம், சுவர்ணா 

தனம் என்பன முதலிய ௮ரேகவகைபபதாரத் தங்களைத் தானஞ்செய்வ தால் ௮.இ.இ 

களைக்காப்பாழ்றினர் ; புல் முதலியவற்றைத் தானஞ்செய்தலால் கோ, சுவாதி 

பசுக்களைக்காப்பாற்றினர். ௮ன்னம் பக்குவஞ்செய்யும் பாத்திசத்தும் போஜனஞ் 

செய்யும் பாத்தரச்.தும் எஞ்சி கின்ற ௮ன்னத்தைப்போடுதலாலும், பலி, தானாஇ 
களாலும், அம்முனிவர் காகம், ஈாய், முதலிய ஜர்.துக்களைக் காப்பாற்றினர்,



௭௪௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஏழாவது 

உதாசமாய தனிகனுடைய கிருகத்தின்௧ண்ணே துந்துபி சப்தங்களால் ௮ன்னம் 

வேண்டும் ஜீவாகளை ௮ழைப்பதேபோல, ௮ம்முனிவாது கிருகத்?2த வேதவாணி 

ரூபேலுவின் ஸ்வாஹா, வக£ட், ஸ்வதா, ஹந்க, வென்னும் ஸ்தனரூப சப்தங்க 

ளால் தேவதைகள் அ௮ழைக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கனர். அவற்றுள், ஸ்வாஹா, 

வஷட் என்னும் இசண்டு சப்தங்களால் இஈதிராஇ தேவதைகள் அழைக்கப்பட்ட 

னர். ஸ்வதா என்னுஞ் சப்தத்தால் பிதிர்க்கள் அழைக்கப்பட்டனர். மடழ்வை 

யுணாத்தும் ஹர்த சப்தத்தால் ௮ன்னத்தை விரும்பும் மனுஷர்கள் அழைக்கப் 

பட்டனர். ஹே குழஈதாய் ! இவ்வகையாய அற்பு தக கருஹஸ்த ஆசிரமம் wi 

யாஞ்ஞவற்கிய முனிவருக்குக்கிடைத்திருதது. இப்போ ௮ம்முனிவரின் கா த்த 

யாயனிமனைவியின் விருத்தார்தம் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே குழந்தாய் / ௮க்காக்தி 

யாயனியென்னும் ௮மமை கிருககாரியங்களில் ௮தஇயஈதக குசலமுடையவளாயி 

னள். விட்டின் சுவர்களையும் பூமியையும துவாசததையும் யாகசாலையின் பூமியை 
பூம் இனுதோறும் விளக்குத்தூய்தாக்கினள். சுண்ணாம்புமுதலிய வெண்மிருக் 

இகையால் சம்பூரணடுருககதைப பாலைபபோல வெண்மையாகூனள். அவ்வீடு 

சோபிக்கும்பொருட்டுச் சிறசில விடத்தே சிந்தூரா தஇகளால சவப்புவருணஞ் செய் 

தனள். சிற்சில விடக?2த சிவப்பு மஞ்சள் மு.சலிய வருணஙகளால் வி௫த இரவர்ண 

மூடையதாமாறு செய்கனள். ௮ன்னஞசெய்யும பாத் இரங்களையும் நீககுடஙககை 

யும் சமண்டலங்களையும் ௮வறறைமூடுஞ் சிதியடா த் இரங்களையுஞ் சாம்பர்முதலிய 

வற்றாலவிளக்கி எபபோதும் தூப்தாகவைத்தனள். பீமாளாதியா பாகவிததையின 

கண்ணே குசலமுற்றிருபப க போலச் சூரியதேஜசாலும அக்கினியின் தேஜசா லும் 

இன்பனவா இ நாலவகை உண்டியையும்பக்குவஞசெப்தனள். ௮இகாலையிலெழுர் து 

ஸ்காகாஇ நித்இிபசுருமங்களைசசெய்துவிடடுக தமது பதியைப பூஜனை புரிவள். 

தமது பதியின்தாய் தந்ைதையர்களையும் மூத்த இளைய உடன் பிறகதோர்களையும் 

சகோ தரிகளையும மறறைய பாதுககள் யாவரையும முறைபபடி பூஜிததனள். 

இவ்வண்ணம கிருகவிபவகாரஙகளில் ௮ததியஈதங் குசலபுத்இபுடையவளாய்ச் சர் 

வஸ்இரீகளிலும பிரகானமாயிருக்தனள், அவவம்மைக்குச் சமானமாய் வியவ 

காசத்தின்கண்ணே குசலமூடை யவள் முக்காலச இினுமின்றாம். இபபோ ௮ யாஞ்ஞ 

வற்கியரின் மழரொருமனைவியாய மைக்திசேயியென்லும்௮மமையின்விருத்தாஈதம 

நிரூபிக்கபபடும:--ஹே குழர்தாய் / ௮ம்முனிவரின் மற்றொருமனைவியாய மைத்தி 

ரேயியென்பவள் சமசா.ச சமபஈ தியாய ஜன்மமாணாதி துக்கங்களைக்கண்டு உன்மத்த 

ரைபபோலச சஞசரிபபள். கன்றுமரிககன் கோவானது எப்போதும் சோகத் 

தோககூடியதாயிருப்ப? தபால, ௮வ்வம்மை இங்கனம் விசாரித்துச் சோகமுடை 

யவளாயிருச்தனள். இப்போது ௮வவிசாரங் காண்பிக்கப்படும் :--மைத் யி 

யென்னும யான் யார்? தேகாதி சங்கா தரூபமா ? ௮வறறினும் வேரு ? அவற்றி 

லும் வேறாயினும் ஜடரூபமா ? அல்லது, சைதன்யரூபமா ? இவவுலகத்தே யான் 

எப்பிரயோஜன த்தின்பொருட்டு வர்.தனன் ? இச்சரீர: முண்டாவதற்குமுன் எதி 

தானத்திலிருந்? தன் ? இப்போது யான் எதன்கண்ணிருக்கெறேன் ? மரணத் 
இன்பின் எத்தானத்ைை யடைவேன் ? என்பதியின் வடிவம்யாது ? என அபு.த்திச 

பு. திரிகளின் வடிவம்யாது ? கருத்திதுலாம் :--பிரத்தியக்ப் பிரமாணத்தாற்



சத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௪௪௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 775 

ரித்தமாய.தூலசரீ ரங்கட்கே பதி புகஇரா இயரென காமங்களா ? அல்லது, அவற் 

றினும் வேராய எவவத்துவிற்கேனும் ௮ஈநாமங்களா ? ௮வவருய வஸ்.வும் 

gor? song, சே தனமா ? இமமுரையை மேலுமுணர்ச்துகொள்க, இனக் 

?தாறும் எனக்குண்டாக அயருக்கு யா அுவடிவம் ? விடயசம்பர்கத்தால் எனக்கு 
ண்டாஞ் சுகத்திறகு யாதுவடி வம ? எசசக்ஷாஈரா இ யி௩இரியங்களால் யான் உருவ 

முதலிய விடயங்களை யுணர்கின்றேனோ அ௮வறறின்வடி.வமியாதாம் ? எத்தாவச 

ஜஙகமாதி யுயிர்களை யான் எனதுசேத்தரஙகளாற காண்டுின்றரன 2 அவற்றின் 
வடிவமியா தாம ? ஹே குழககாய் ! இவலகையாய விசாரதகைத் கமது மனத்தின் 

கண்ண எபபோதுஞ செய்துகொண்டி HE IO ௮வவம்மை பரம?ச।கத்?தாடு 

கூடியவளாயினள். அவவமமையின் சதககதுளள சாவவிருககாஈதஙகளையும் அறி 

ஈதிரு,கபோ இலும ௮ மழுனிவர் தமது இ ஈஹஸ்க ஆரம க இியின்பொருட்டு 

முனனர் ௮வ்வமமைக்குப (ரஹ்மவிகதையை புபதே௫த்திலா ;) மற்றோ, இருக 

காரியததே பிரவிருகதிபபிகதனா. இப?பாு பாஞஞவாகிய முனிவரின் விருத 

தாகதத்தை நிரூபிபபாம :--£ஹே குழஈகாய ! இஉ॥னம யார ஞவறூய முனிவர் 

Amann s ஆசெமத்திள்கண்ணேயிருஈ.து நெொடகழித்தனா ஒருகால் ஏகாந்த 

ஸ்கானத்தின்சண்ணேயிருகது இக௱னம ஆசாய்வாசாயினா:-.-இதுமிகவும் தச்ச 

ரிபமா யிருக்கின்றது / இவ்வுலகின்௧ண்2ண சாவ சேககாரிஜீவாகட்கும் அத இயற் 

தம் பிரியமாயபிசாண சாரண 2ம பாமதுசகரபமாம் ) ஏனெனின் ? இச்வேன்சரீம 

ரூபசிறைசசாலையைக கவாகஇருபபது பிசாணகாசணக்தின் பொருட்டேயாம். 

இசசரீரமோ தோல், உஇரம, மாமசம, மேதை, மஜ்ஜை, என்பு, வீரியம் என் 

லும ஏழு தாதுககளால நிறைவுறறதாம. வாதம, பிகதம், கபச என்னுமுச்தோ 

டங்களோடு கூடியதாம. சீய், விட்டை, மூ.கதாம என்பனவாதஇ அச ச்தங்களால் 

கிறைவுறறதாம. இக்காரண த.காேனே இசசரீரம ௮ததியஈதம் துர்க்கக்த முடைய 

தூம நானாவகையாய பயததை படைவிபபதுமாம. அனதியும் இ ஏ அத்தியாத்மிக, 

ஆதிபெளதிக, ஆதிதெய்வீகமென்னும மு.க துககசகமீளாகூடி பகாம. தலைகோய், 

கண்ணோப், ௮திசாசம, புலிகம, குன்மம், பககஈத.ரம், குதாவாத்தம், கண்டமாலை 

என்பனமு தலியவாய ௮/2ஈகவகை கோய்களாலுண்டாகய நானாவகைக் துக்கங்கள், 

காமம், குமீசா தம், த வேஷம், '2லாபம, மோகமுதலிய ஆகிகளாலுண்டாய நானா 

வகைத்துக்கங்கள், ௮.த்இயாத்மிக அசகங்களெனப்படும். சிஙகஞ சர்ப்பந் தள் 

பகைவர் முதலிய பூதஙகளா லுணடா 2 நானாவகைச் அுக்கங்கள் ஆதிபெள இகதுச் 

கங்களாம். த வாக அதபம் மழை எரி நீ! முதலிய தேவதைகளா லுண்டாம் 

நானாவகைத் துச்சுசகள் ௮ இகெய்விக துக்கங்களாம் பாலியம், ரிபளவனம், விருத் 

தம என்னும ௮வஸ்தைகளில இசாசம) அ வேஷம, மோகம, சோகம், ௮சக்தி 

என்பன முதலிய விகாரங்களால கானாவகைத அக்கங்களை யடையும், இச்சரீரத் 

தின்கண்ணே பிராணனது பிரவேசததையும வெளிப்போ தலையும் நினை தலாலுண் 

டாம பயம் எலலா ௮வள்தைகளி னும் எமமனோர் முதலியவாகட்குக் க்கத் 

தையேயுண்டாச்குன்ற.து. ௮ஈதபபய ஜன்னியதுக்கத்திலும் ௮இ௧.துக்கம் தாயி 

ன்கர்ப்பத்இன்கண்ணேயும் மாணகாலத்தின் கண்ணேயும் உண்டாகாது. இவை



௭௪௪ LS ஆத்மபுராணம். [ஏழாவது 

மூ.தலாக ௮ரேகவகைத் .துயாங்கள் இகலோகத்தும் பாலோகத்தும் ஜீவா்கட்குண் 

டாவது சரீரசம்பர்சத்தானேயாம். சரீ ரசம்பர்தமின்றி யொருக்காலுர் அக்க 

அடைவுண்டாகாதாதலின் இச்சரீ ரசம்பர்தமே சர்வஅக்கங்கட்குங் காசணமாம், 

அல்ல, ஏகாந்தேேசத்தஇன்கண்ணே நிவாசஞ்செய்யும் ஜீவன்முக்தர்கட்கும் இச் 
சரீரம் துயரையே யுண்டாக்குமெனின் சமசாரத்தின்கண்மே ஆசக்தமாய நம்ம 
னோர்முதலியவர்கட்குத் ,அயரீவஇில் யாதுகூற?வண்டியிருக்கின்றது. ௮ல்லது, 

தனதொரு சரீரத்?த யானெனதென்னும் ௮பிமானரூப சங்கமும் இஜ்ஜீவர்கட்கு 

அ ரேகவகைச் அக்கத்தையடைவிக்குமெனின் இச்சரீர சமபந்இகளாய மனைவி மைந் 

தீர்முதலிய ௮ரேக உறவினர்பால் யானெனதென்னும் ௮பிமானரூப சங்கம் ௮ள 
வறுர்.துயசை மீயுமென்பதன்கண் யாது கூறறகுள.து. இப்2பாது இப்பொருளையே 

வெளிப்படையாக்கும்பொருட்டு௮ரேகஈ இிருஷ்டார்தங்களால் சங்கதஇன்கண்ணே 

துக்ககாரணத்தன்மை நிரூபிக்கப்படும் :--உண்மையாய்ச் சர்வ சங்கமற்ற திர்க் 

குண ஆன்மாவும் ௮வித்தைமுதலியவறறின் கறபித சங்கததையுற்று ரானாவகைத் 

துயசையடையுமா தலின் இச்சங்க?ம சாவ ஜீவர்கட்கும் ௮ரர்த்தகாசணமாம். ௮ல் 

லது, இயல்பாக3வ சீதஸ்பரிசத்தையுடைய நீரானது அக்கினியோடு சம்பர்தத் 
தையடையின் உஷ்ணத்தன்மையையடையும். இயலபாகவே வெட்டுப்படாத விரு 

apres கோடரியின் சங்கமுறின் வெட்டுபபடும, இயலபாகவே வெட்டுப்படா த 

இச்சரீ.ரமானது சஸ் இர சங்ககததையடையின் வெட்டுப்படும். இயல்பாகவே 296 

தர்முகமாயமனமானது விஷயசங்கச்தையடையின் ப௫ர்முகத்தையடையும். பூர் 

வபாவகருமங்களோடுகூடிய பாவியானவன் அஷ்ட புருஷாகளின் சங்க கசையடை, 

யும்போதேத அ௮ப்பாவத்தின் துக்கரூப பலத்தை யனுபவிப்பன், இயல்பாகவே 

துயசற்ற தர்மாத்மா அுக்கெளின் சங்கக்தையடையின் அ௮ேகம்வகைத்.துக்கங் 

களையடைவன், இயல்பாசவே காமதோஷமற்றவன் காமிகளின் சங்கத்தையடை 

வாயின் காமதோவூத்தையடைவன். இங்கனம் இயலபாகமீவ களவுமுதலிய 

விகாரங்களறறவன் கள்வர்முதலி?யார் சங்ககதையுறின் ௮வவிகா.சங்களையடை 

வன். புளிட்பு இசத்தையுடைய மாதளை,எலுமிசசைமுதலிய பதார் த்தங்களின் தரி 

சனரூப சங்கத்தாற் புருஷலுடைய வாயில நீரூறிவரும், இயல்பாய்க் இரியையற்ற 

இரும்பான.து சும்பகபாஷாண சங்கத்தையடையின் நானாவகையாய கமனாகமனாஇ 

களைச்செய்யும். இங்கனம் இஜ்ஜீவன் மனைவி மைந்தராதியரின் சங்குத்தையுற்று 

ரானாவகைச் அ௮க்கத்தையடை வன். கருத்திதுவாம் :--ஜடரூபமாய்ப் பிரசித்தமாய் 

இசாநின்ற இரும்பு முதலிய ஜடங்களும சுமபகாதி ஜடபதார் ததங்களின் சங்கத் 

தால் சானாவகை விகா.ரங்களையடையுமாயின் இச்சேதன ஜீவன் மனைவி மைந்தசாதி 
சே தனபதார்த்தங்களின் சங்கத்தால் சானாவகையாய விகாரங்களையடைவனென்ப 

தன்கண் யாது கூறவேண்டியிருக்கின்றது ? ஆதலின், யான் எனது என்னும் ௮பி 

மானருப சங்கத்தோடுகூடிய இச்சரீரமே சர்வ ஜீவர்களின் துக்ககாரணமாம், இப் 

பொருளில் யானேயுவமையாவேன் ) ஏனெனின் பூர்வம் பிரஹ்மசரியத்இன்கண் 

சர்வ சங்கமற்றவனாயிருக்? தனாதலின் எனக்குச் சிறிதுமாத்திரையும் விக்ஷபப் 

பிசாப்தியுண்டாகவில்லை. இப்போ.து மனைவி மைந்தராதி சங்கத்தால் சானாவகை 

யாய விக்ஷேபத்தையடைர் அ ?ளனாதலின், இச்சங்கமே பாமஅக்ககாசணமெனவறி



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப நிட எ௭டு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். IFS 

ஈதுகொள்ளலாமன் ரோ ? இப்போது மனைவியராதி சங்கத்தின்கண் அன்வயவிய 

இேகத்தால் விச்ரேப காரண த்தன்மை நிரூபிக்கபபடும் :-- பூர்வம் பிசஹ்மசரிய 

அவஸ்தையின்௧கண் எனது தேகத்தையும மலமொபபமலினமாயறிர்து பசமவைசா 

க்ெயத்தையடைந்தனன், பரம தைரியத்தையுற்று வனத்தின்சண்ணே தவஞ்செய் 

துசொண்டிருந்தனன். ஆங்குத்தெப்வலோசகத்திலிருந்து தெய்வபபெண்கள் வந்து 

நானாவகையாய இங்கிதங்களைச்செய்து எனது தைரியததைச சலிபபித்தனர் ) 

ஆனால், அவர்களாலெனஅு தைரியஙகெடவிலலை, அவர்கள் மிகுந்த காமரூப பாசத் 

தால மந்த மந்தமான ஈடையுடையவர், தமது சரீர சுகந்தததால் கே.த௫), சம்பக 

முதலிய புஷ்பங்களின் சுகஈதத்தைச் இரஸ்கரித்துள்ளவர், சுவாண புஷ்ப சமான 

மாய சரீர காஈதியையுடைபவர், பருத்த உ" கமாய ஸ். தங்களினின்றும் ஜகனஸ் 

தானங்களினின்றும் வாயுவால் விலக்கபபட்ட வஸ். இர த்தையுடையவர், பூர்ண மதி 

யைப்போன்ற வதன த்தையுடையவர், ௪ஈஇர சமானமாய காகஇ.ரயாடுகூடிய வஸ் 

இர பூஷணங்களாற சோபையையுடைய சரீரத3?தாடுகூடியவர். இத்தகைய அவர் 

கள் தமது கடாக்ஷத்தால எனது தைரியததை நீககிலா. ௮க்கடாக்ஷம காமிகளின் 

தைரியத்தைக் கெடுபபதாம சம2பாக இசசைவடிவ 2மலாய அபிப்பிராயத்தை 

உணர்த்திவைப்பது. ௮வர்கள் தமது மதுர வசனககளாலும எனது தைரியத்சை 

நீகலர். ௮வ்வசனம், ௮த்இயஈதங் கோமளமாம, மகதமாய மதஹாச௪த்தோடு 

கூடியதாம். காமிகளின் மன ததைக் சவாவதாம,. பிரசிததமாய அாத்தங்களோடு 
கூடியதாம், கம்பீரமான ௮பிபபிராயததாடுகூடியதாம, கெய்போலக் காமரூப 

அக்கினியை ஓங்க யெரி.பசசெய்வ தாம, நீண்ட லலிதஸ்வாத்தாலுச்சரிக்கப்பட்ட 

தாம். இததகைய மாதுசரிய சப்தங்களாலும, பாதஙகளிலிருக்கும் நூபுசா இபூதண 

சப்தங்களாலும் ௮வர்கள் எனது தைரியததை நீககிலா. ௮வர்கள தமது ஹஸ்த 

பாதாதி ௮ங்கங்களாலும் எனதுதைரியத்தை நீககிலா- அவர்களுடைய அங்கங்கள் 

வாயுவாளனும், ஈடிப்பதானுமவிலயெ துகூலா திக (வஸ்.இரஙக) ளோடும, காஞ்சி, கங் 

கணம், அங்கதம் முதலிய பூஷணஙகளோடுமகூடியவாம, சோமாஞ்சருபி ௧ஷசுக 

.விசஷ்டமாம், ஈடனத்தா லுண்டாய சிரமருப பாரகதாற றளாவுறறனவாம், செ௫ழ் 

வுற்ற மஸ்தக சிர் தாத்தோடும கேத்திரககளின் ௮ஞ்சனத்தோடுக கூடியவாம். 

லலாடஉரஸ்தானாஇகளி லிசாநின்ற குங்கும சாதனாஇிகளோடு கூடியவாம். சுகந்த 
மலர்களோடு கூட்டிக்கட்டப்பட்ட சேசதசதை விரிகதச் சோபை காட்டுவவாம், 

நகைப்பு வாத்திய தோ திகளோடுகூடி௪ சோபை காட்டுவவாம். இத்தகைய சுந்தா 

௮ங்கங்களாலு மவர்கள் எனது தைரியத்தை நீக்கெர். அவர்கள் சுர்தரஸ் சலங்க 

ளாலும் எனது தைரியத்தை நீக்கிலர். ௮.த் தலங்கள் கோலெமூதலிய பறவைச் ' 

ளின் ம௫.சசப்தங்களோடுகூடியவாம், வசந்த இருதுவோடு கூடியவாம்; மந்தா 

இனியின் ஜலசமீபத்தால் ௮த்திபஈ்தங் கோமளமாம், வெண்மணல்களோடு கூடிய 

வாம், தேவதைகளாற் சேவிக்கப்பெற்றவாம், இவைமுதலிய சோக உபாயக்க 

ளால் ௮வர்கள் எனது தைரியத்தை ூக்க கோக்கெரெனிலும் எனஅ தைரியம் 

நீங்கவில்லை, அத்தகைய என தைரியம் இபபோ.து விருச்ச.௮வஸ்தையின்கண் 

ணே கேவலம் மயலால் ஈஷ்டமாய்வீட்டஅு. இப்போது ௮ம்மயல் நிருபிக்கப்படும்:-



Greta ஸரீ ஆத்மபுராணம். (ஏழாவது 

இப்போ விருத்த ௮வஸ்தையின்கண்ணே எனது தைரியத்தை நீக்யெ ஸ்இிரீக 
ளின் சரீரம் சிறிதுமாத்.இிரையும் என் சரீரத்தினும் விலகணமன்றாம் ; மற்றோ, 

உஇசம், மாம்சம், 8, மலம், மூத்திரம், காடி, மஜ்ஜை, ௮ஸ்இி என்பன முதலிய மலி 

னவஸ்துக்களின் சமு சாயரூபமாகிய எனத சரீர2மபோல இம்மங்கையரின் சரீ 

ங்களுமாம். ஆதலின், இக் தகைய மலினஸ்திரீகளின்சரீரத்தை யான் ௬ுகசாதன 

மெனவெண்ணிய ௮ கேவலம் மயக்கத்தாலேயாம, ௮ல்லது,யான் எனஅசரீரததை 

யடி.க்கடி மண் நீர் முதலியவற்றால் ஈ.த்தஞ்செய்த?பாதிலும சுக்தமாவ இன்றாம். 

மற்றோ, எப்போதுச் லாக்கந்தத்2தாடுகூடி அசுத்தமாக 2வ யிருக்கிறது. இத 

ஸ்திரீசளோ ௮ங்கனஞ் சுத்தஞ்செய்திலாதலின் இவாகள் சரீச மேங்கனஞ ௬ 

தமாயிருக்கும; மற?ரா, எப்போதும் ௮சுத்தமாகவேயிருக்கும். ஸ்திரீகளின் ௮௪ 

த்த சரீரத்தின்கண்ணே யான் சுககாரணத் தன்மைபை யெண்ணியது கேவலம 

மயக்கத்தாலேயாம. விவே௫கெளாகிய விசக்தர் தமது சரீரததையும் ஸ்இரீமுதலிய 

வரின் சரீரத்தையும் எபபோதும் ௮சுத்தமாகவே யெண்ணுவா. 

ஹா,சாத வாஉவஷ௰வா திஷஷாதிய,மாஉவி | 

காயசாயெய றளஅசகாசி வ௦39,தாஹ vu Sola 8 ॥ 

கருவினி னுறைந்து மலந்தனி னுண்டாய்க் கண்முதற் றுளையி னின்மலத்தைச் 
சொரிதர லாகி யசுசியின் பான்மை தோடூத்திடூ மேதுவா மீயல்பாய் 
மருவுறு தூய்மை யற்றதாய் வயங்கும் வழங்கிய காரணங் களினான் 
இரிதரு முடலை யறிஞர்க ளசுசி யென்னவே யுணாந்துள ரன்றே. 

(போ-ள்.) இசசரீரம் தாயின் உதா ரூபஸ்தானத்தஇின்கண்ணே ஸ்திதமாம, 

தாய்தந்தையரின் சுககில சோணிதரூப பீஜத௫னின்றுமுண்டாம, ௮ன்னபானாதி 

களின் இரச பரிணாமரூபமாம, நேத்திராதி ஈவததுவாசசகளினின்றும் மலத்தை 

யொழுக்கக்கொண்டே யிருபபதாம், ௮சுசிகதன்மைககுக காரணமாம, இயலபா 

கவே தூய்மையறறதாம, இததுணைககாரண ததகால வி?வடகளாகய மகாத்மாககள் 

இச்சரீ ரத்தை ௮சுசியெனவே யறிக்துளார். அல்லது, மயெளவன அவஸ்தையை 

யடைர்தபோது யான் ஸ்.இரீகளின் பருத்த உனனத ஸ்.தனங்கட்குக காஞசன கும 

பங்களை யுவமைகொடுத்தனன். ௮வை, நம்ம?னாருககு கோயின்வபத்தால இரு 

தயதேயத்தின்கண்ேணே மாம்சமுடிசசுண்டாவ?த3பான்றவாம, ௮சதகையதி 

ன்கண்ணே எனககுச சுககாரணத்தன்மையின் ஞானமுண்டாயது கேவலம்மயக் 

கமாத்தரமேயாம். அல்லது, ஸ்தனக்தைவிட்டு நோக்கின் ஆண் பெண்சரீ ரம்சமா 

னஊமேயாம். வாஸ்தவமாய் விசாரித்து கோக்கிீனா ௮க்தனங்களாலும் பெண் சரீ 
ரத்இன்சண் விலகண ததன்மை சம்பவிபாது ) ஏனெனின் புருடனுடைய கடி. 

ஸ்தானத்தின் சமழயிருக்கும் மாம்சமுடிசசிலும விலக்௲ணத்தன்மை றிது 

மாத்திரையும் ம௩கையர்கொங்கையின்கண்ணினறாம். அல்லது, புருஷனுடைய 

பாயு விந் திரியத் துளையும் ஸ்திரீகளின் யோனித்துளையும் மலமொழுகுர் துவா 

ரங்களாமா தலின், ௮வவிருதுளைகளினும் சிறிது மாத்திசையும் விலகஷண த. தன்மை 

பின்றாம் ஆகையால், ஸ் இரீ சரீரம் இரண்டுபாயுத் துவாசக்களையுடையதாம். புரு 

ஷசரீரம் ஒரு பாயுத்துவாமுடையதாமெனத் அுணியபபெறும். இத்தகைய பெண்
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சா ரத்தின்கண் இஃதெனது சுகசா தனமெனச் சுசசாதனத்தன்மைஞான முண் 

டாதல் மயக்கத்தானேயாம்ம் ஏனெனின், விசா.7 இருஷ்டியான் கோக்கோ இப் 

பெண்சரீ ரம் அருவருப்பையுண்டாக்கும்வாயிலாய் விவேகிகட்குப் பசசாத்தாப 

காரணமேயாம். இத்தகைய அுக்கசாதனரூப இதன்கண்ணே சுகசாதனபுத்தி 

மயலவடிவமேயாம். சாப்பத்தன்மையறற கயிறறின்கண்மே சர்பபபுத்தி மயல் 

வடிவா தலேபோலவாம். அல்லது, ஈண்டு ௮வி 2வகியசாய பாமாரும் ௮ன்னியா் ௪/£ 

பக 2தயிருக்கின் தமது ஸ்திரீயைபபுணாகதிலர் ) யானோ ஸ்.இரீகளின் இருதயத 

?த ௮ரதரியாமியானவா அத்தியஈதம் சமீபததிருக்கவும இலஜ்ஜையின்றி அவர் 

களைப புணர்ஈதனனாதலின் ௮பபாமாரினலும் யான் ழோயிமனானாவேன். இபபோது 

விஷ.ப சுககாரணம் விசாரிக்கபபெறும் :--அலலது, ஆண் பெண்ணின் பசஸ்பச சை 

யோகசம்பரதம் ஜீவர்களின் விஷயஜன்னிய சுககாரணமன்றாம்; மற்றோ, இவள் 

என் விஷபசகசாதனம், இவன் என் விஷயசுகசாகனம, என எவர்கட்குப் பாவனை 

யாமோ, ௮து2வ அ௮வாகட்கு விஷயககசா கதனமாம; ஏனெனின், ஆண்பெண்ணின் 

சையோகச்மபந்தமே ௮ச்சுககாரணமாகுமாயின் அன் பாடுநர் தன துயெளவனமா 

தாவைததமழுவிய யெளவனமைஈதனுககும,௮ன்போடுந தன ஓ பெளவனமைந் தனை 

த.த ழவியயெளவனமா தாவிற்கும், ௮ன்போமிஈகன து பியளவனபிதாவைதத முவிய 

பயெளவனபுத்திரிககும அ௮ன்போமெ பரல்பசமகழுவிய யெளவனசகோதகர சகோ 

தரிகட்கும், பரஸ்பர துவேஷகத்தோடுகூடிய யெளவன.ஆண்பெண்கள தெய்வயோ 

கததால்பரஸ்பரர் சமுவுதலுறப்பெறினும, ௮௪சக ழண்டாக?வண்டும்; தனால், ௮ 

வனம் உண்டாகாதாதலின் ஆண்பெண்களின் பால்பரசையோகசமபகதம சுககா.ச 

ணமன்ளாம்; LOM Sap, முறகூறியபயாவனையே ௮தன்கா.ரணமாம, ஆண், பண், ௮வர் 

சம்பந்தம், என்னும்மூன்றுமே சுககாணமன்ருாமென் றறிக துகொள்ளலாமன்ோ 2 

௮லலஅ, எவ்வான்மாரநதததின் லேசமாததிரத்தைப பெறறுப பிரஹ்மா இகள் 

சுததுளா?ரா ௮த்தகைய ஆரநதககடலாய ஸ்வயஞ சா தியானமா எபபோதும் 

என இருதயத்தின்கண் எழுகதருளியிலஙககுனெறது. அதனையுபேக்ஷிதது யான் 

பூதம்பிடித்தவன் பூமியிலகானாவகையாய் ஈடிபப?த 2பால, காரிவடிவாசக பூமியின் 

கண்ணே நானாவகையாய நடனததைச செய்தனனாதலின், ஆன்மரூப bs Burs Ss 

த உடபேச்ஷி ததுப் பபெண்வடிவ நாகததின்கணமணே எனது சுகபுத்தியே எனது 

மூர்கசத்தன்மையைக் காண்பிககும) ஏனெனின், இவவுலகின்௧ண்ணும யாவன 

மேலாயதையெறிந்து சழோாயதைககவர்டின்றனம2னோ ௮வனையாவரும் மூர்ககனாகவே 

கூறுவர். அல்லது, ஈண்டு மகான்களை யவமதிததலே ௮வர்சளைக கொலவதாகும, 

சூரியசந்திராதியசையும் தமது ௮ணையினகண்ணே ஈடத்திவைக்கும ௮௧௩2 ஸ்வ 

ரூபஅ௮ர்தரியாமியாகிய ஆத்மாவானவா யாவரினும மகானாவர், ௮வசை யான விஷய 

சுக ௮டைவின்பொருடடு உபே-்ஷி ததனன், இவவவமதிபபே ௮வரைககொன்றதா 

கும, ஆன்மஹத்தி செய்பவனுக்குச௪ சமானமாக ஈண்டொருபாபான்மாவிலலையா 

மாதலின், எனது ஆன்மாவைக்கொன்றயான் ௮த்இியஈதம் பாபான்மாவாவேன். 

அல்லது, அவிவே௫யெசாயபாமார் அார்தவடிவ.தன் மாவையறிகின் றிலரா தலின்மனை 

விமைநர்தரா தியரிடத்தே பற்.றுந்றவராய்ப் பகர்முகராவர். யான குருசாஸ் இ.2சாப 
98
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தேசத்தால் ஆரந்தஸ்வரூப ஆன்மாவை யறிர் திருந்தும் இம்மனைவி மைந்தராஇக 
சிடத் 2த பறறுற்றுட்பகர்முகனாயு ளனா தலின், யான் ௮வி2வ௫யசாய பாமாரிலும் 

ஜழொனோனாவேன். அல்லது, விருத்த ௮வஸ்தையோடுகூடிய பாமாரும் தம்மனைவி 

இழவியாயிருப்பதைக்கண்டு அவளைப் புணச இச்சியா். யானோ விருத்த ௮வஸ் 

தையையடைச்தும் இக்குவிகளைப்புண.ச இச௫ிக்கின்2றனாதலின் யான்௮ப்பாமசரி 

னும் தழோனோனாவேன். அல்லது, விருத்த ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே எம்மங்கைய 

ரிடத்2த யானாக்இ.புற்றனனோ ௮வா காய்க்த காஷ்டத்திற் கொப்பான காயத்தை 
யுடையவசாவர், பேரிக்கொபபான வயிறறையுடையவராவர், மைந்தர்களுக்கு 

ஸ் தன்யபானஞ்செய்வித்துக காய்ஈத ஸ்கன்னியங்களையுடையவசாவர் , இத்தகைய 

குரூபவிருகத ஸ்திரீகளிடததே என்மனம்இபபோ தும் பிசவிருத் இக்கன்ற.து. இஃ 

தெனக்கு மிகவும ஆசசரிபத்தைககொடுக்கின்றது. ௮ல்ல௮, முன்னர்ச சூரிய பக 

வானானவா என்னைக கிருஹஸ்.க ஆசிரமஞ்செய்துகொள்ள ஆணையிட்டனான்றோ, 
௮து மைநதரையுண்டாக்கும்பொருட்டும, வேதவிதயா சம்பிரதாயத்தின் பிரவிரு 

தீதியின் பொருட்டுமேயாம. அ தனைப பூர்ததியாக்கியபின்னா யானில்லறத்தே 

காலங்கழிகதது எனதாசகதியினாலேயாம. இத்துணைக்காலமீண்டுறையச் சூரிய 

பகவானுடைய ஆணையினரும , மற30, தமது வித்யாசம்பிசதாயப் பிரவிருத்தி 

செய்வதன்கண்ணே சூரியபகவான தாணையாம். அதனை யானமிகவுமபிசவிருச்.இத்த 

னன் ; ஏனெனின், நான்கு வேதங்களையுணார்த எவ்வளவோ பிராஹ்மணர் எனது 

சீடசாவா, எவவளவோ பிராஹ்மணா எனது சீடருக்குஞ சீடசாயுளர், எவ்வள 

வோபிரா ஹ்மணர் என௮ சீடரின் சீடருககுஞ சீடசாயுளர். இவ்வண்ணம் ௮0 

கங்கோடிபபிராஹ்மணா எனது£டராயுளர். இத்தகையமகாசம்பிரதாயம் பிர 

விருத்தித்இிருந்தும யானிங்கனம் பற்றுற்று இவ்விலலற த்தை விடாமலிருர்கனன். 

இபயபோ.து ௮ப்பற்றை நிரூபிபபாம் :--என்னிடத்தே ௮ததியந்தம நேயத்தை 

யுடைய மனைவிகளாகியகா ததியாயனியையும் மைத்திசேயியையும் தனித்து வனத் 

தேவிடுத்து யானிப்போது சர்நியாசத்தைக்கவரினோ இவ்விருவரும எனஅ வியோ 

கத்தால ப.மதுககததை யடைவசரதலின், இப்போது யான்றுறவடைதலுத 

மல்ல, மற்றோ, இவர்கட்குசக சறிதுகாலம்வரைச சம்சாசசுகத்தையடைவித்துப் 

பின்றுறவையடைவேன் என வெண்ணி இவர்கட்குச சம்சார சுகத்தையடைவிப் 

பதில் சிலகாலததைக் கழிததனன், அதன்பின் யான்மீண்டுமிங்கனமாசாய்ர் 

தேன் :--இவர்கட்குச் சமசாசசுககதை யடைவித்தோம்) அனால், புத்திர சம்பத் 

தைக் கொடுக்கவிலலையாதலின் புததிசோற்பத்து யண்டாக்காமல் இவர்களை யான் 

பரித்தியாகஞ்செய்யின் மைந்தர்களறற இவர்கள் எனது வி2யாகத்தால் மிகுர்த 

துயசையடைவரா தலின் இபபோ தில்லறததைவிடலதகுதியன்றாம் ; மற்றோ, புத்தி 

சோற்பத்தியானபின் துறவையடைவேன் என வெண்ணி யான் புத்திசோற்பத்தி 

செய்வதிற் சிலகாலங்கழித்தனன். அமமைதர்களுண்டானபின்னர் யான் மீண் 

மம இவ்வண்ணமெண்ணினன் :--இவர்கட்கு மைந்தர்களுண்டாயினர் ) ஆனால், 

மைஈதாகட்கு ஜாதகருமாதி சமஸ்காரமுண்டாசுவில்லை, யான் பாலகரைப் பரித்தி 

யாகித்து இப்போது அுறவை.படையின் ஜாதகருமாதி சமஸ்காசமற்ற இப்பாலகர் 

பாம.துக்கசதசை யடைவசாதலின் இப்போது துறவையடைதல் தகுஇயன்றாம் )



அத்தியாயர்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப நிட ௪௭௭௯ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 37] 

மற்றோ, ஜா.தகருமமு தல் உபசயஈபரியக் தமுள்ள சமஸ்காசத்தைப் பாலகர்க்குச்செய் 
வித்துப் பின்றுறவையடைவேன் என வெண்ணிப் பாலகர்க்கு ஜாதகர்மா இசமஸ்கா 

ரஞ்செய்வதன்கண்ணும் சலகாலங்கழித்தனன். ௮வ்வுபஈயகசம்ஸ்காரஞ்செய்வித் த 
பின் யான் இங்கனமெண்ணினேன் :--இவர்கட்குபுயனம்வசை௪ சம்ஸ்காரமோ 

ஆய.து ,தனால் வித்தையுண்டாகவில்லை இவர்களை விட்டிப்போ துயான்றுறவையடை 

பின் இவர்கள் வித்தையற்றவர்களாய்ப்பரமக்கத்தையடைபேராதலின் இப்போ. 

யான்றுறவையடைதல் தகுஇயன்றாம் : மற் 2௫, இவர்கட்கு என சம்பூரண வி.க 

தையையுக் கொடுத்துவிட் டுப் பின் றுறவையடைவேன் என வெண்ணி யானிவர் 

கட்கு வித்தையைப் படிப்பிப்பதுற் லெகாலங்கழிக்தனன். மைந்தர்கள் வித்தை 

யுற்ற பின்னர் யான் மீண்டும் இங்கனமெண்ணினன் :-மைஈ தர்கட்ரு வித்தையோ 

பூசணமாயிருக்சன்றது ஆனால் விவாகமாகவில்லை இவர்களை விட்டிபபோது யான் 

அறவையடையின் விவாகமற்றவிவர் பரமதுக்கத்தையடைவராதலின் இப?பா.து 

யான் றுறவையடைசதல் தகு இயன்றாம், மற2ரோ, மைக்தர்கட்கு விவாகமான பின்று 

வையடை:வேன் என வெண்ணி யான் மைர்தர்கட்கு விவாகஞசெய்வ தன்கண்ணே 

சிலகாலங்கழித்தனன். மைந்தர்கட்கும் புசலவியர்ககும் விவாகமானபின் மீண்டும, 

யான் ௮ம்மைர்தர்களின் மைந்தர்கசாகசாணும்பொருட்டுச் சிலகாலஙகழிக கனன். 

௮ந்தப் பெளத்திரர்கள் உண்டானபின் ௮ப்பெளக்இரர்கடகும் விவாகஞ்செய்யும் 

பொருட்டுச் சிலகாலங்கழித்தனன்,, இவ்வகையாக வெண்ணிப யான் ௮த்தியாதம் 

ஜீரண ௮வஸ்தையைடடைஈதனனெனிலும் என சத்தம் இசசம்சாசக்கினின் 

றும் உபரஇபடையவில்லை ,; மற்றரோ, இதுவரையும் சம்சராத்தின்சகண்ணே ௰டி.க.இரி 

Aros. கையினால், இம்மனைவி மைஈதர் முதலியவர் தஞ சங்கமே இவவுயிர் 

கட்கனர்த்தகாரணமாம்) இவ்வுயிர்களுள்ளுஞ சக்நியாசிகட்கோ இசசங்கபவிசேஷ 

மாக ௮னர்த்தகாரணமாம் என வறிஈகதுகொள்ளலாமன் றே. 

1 மி$வ 0, தா௨ஈகிவ௦ ய.தீ,கா௦ வ௦,மாஉபெஷா8 வர ஹவஹிடொஷா8। 

சூர 9%யொமொவி திவா. தழதெய8 வ௦மெ,தயொ.மீ கி2- தால, a 28 

சங்கம தொருவுந் தன்மையே சாந்த சந்நியா சியர்க்குயர் வீட்டின் 
றுங்கன் னேறியாஞ் சங்கம தானே தோடர்வுறுக் தோடங்கள் யாவும் 
போங்கருண் ஞானம் நிறைந்தவன் றனையும் போத்தேன வீழ்த்தினிச் சங்கந் 
தங்குற வீட்டிற் பயில்சிறி பவரைத் தள்ளுமேன் றறையவுங் கடனோ. 

(போ-ள்.) மனைவிதனா இபரின் சங்க பரித்தியாகவடிவ நிர்ச்சங்கக்தன்மையே 
சக்கியாசிகட்கு மோக்ஷமார்க்கமாம். ஏனெனின், ஸ்.இரீயா இயரின் சங்கததாற் ௪ம் 

பூரணதோஷ அடைவுண்டாம். யாவன் யோகத்தின்கண் அரூடனோ அவனையும் 
இச்சங்கம் சே தள்ளுமெனின் யோகத்தில் அரூடமாதற்கு இசசையையுடை 
Curler Os ழே கள்ளுமென்பதன்கண்ணே யாது கூறவேண்டியிருக்கின்றத, 

ஆதலின், சர்நியாசிகள் இச்சங்கத்தைவி?சஷமாய் விட்டொழிக்கவேண்டும். கருச் 
இவாம் :--வித்தைமுதலிய சர்வ குணங்களோடுகூடிய யாலும் இச்சங்கத்தால் 

இத்தகைய அர்த்தசையையடைர் துளனாயின், அற்பவிசா..ர. த்தையுடைய அன்னிய



எ ஸ்ரீ ஆத்மப்ராணம். 1 ஏழானது 

ஜீவர்கள்சங்கத்தால் அர். த்தசையையடைவர் என்பசன்கண்ணே யா துகூ.றவேண்டி 

யள.து? ஆகையாலிது துணியப்பெறுமன்றே:-இம்மனைவியா இசங்க2ம ஆசக்இிவா 
யிலாய் இவ்வுயிர்கட்குச் சர்வாரர்த்தகாசணமாமா தலின் கரதலாமலகம்போலச் சம் 
சயவிபரீ தமற்ற ஆன்மசாக்ஷாக்காரத்தை யடைந்தவனும், மனைவியரா இ சங்கத்தை 

யொருகாலுஞ் செய்யலாகாது. அவற்றுள்ளும் ஸ்.இரீசங்கத்தை யொருகாலு2ம 
செய்யவேயாகாஅ. அதனினும் குமரிகளின் சங்கத்தை யொருகாலும் செய்ய 2வ 

யாகாது. ஏனெனின், மரித்தபின் பாவிகட்குறும் ஈரகம் ஸ் தாவரமாமா தலின் 

விட்டொழிததபின் பாவியரைப் பின்பற்றாது. ஸ்திரீயோ இருகாலால் ஈடக்குப 

மூர்த்தசாகமாமாகலின் விட்டொழித்த பினனரும் பின்பறறிவரும், இத்தகைய 

மங்கைவடிவபலமான சராகத்தன்கண்ணே சர்வசாஸ் இரங்களையணர்ந்த ௮றிஞ 

னும் விழுவனாயின் ௮கனினின்றும் வெளியேறச் சமர்த்தனாகான். ௮வ்வறிஞர் 

களுக்குள் யானே இருஷ்டாஈதமாவேன். ஏனெனின், சர்வ ௮றிஞர்களிலும் 

முக்கியனும் சமபூசணவித்தையை யுணர்ஈதவளும், ஆன்மசா ௯நாதகாரத்தோடு 

கூடியவலும அகிய பானும் ஸ்இரீரூப நரகதஇனின்றும் என்னை வெளியே 

ற்றிக்கொள்ள ஆற்றலற்றவனா யிருக்கின்றேனாதலின், ே யோகாருடபுருடனும் an SP 
சங்கத்தால் சாழ்வையடைவன் என௪ சர்வசாஸ் இரம்களினும் கூறியிருக்கலுண் 

மையேயாம். ௮லல௫, சொமதக்தை யடைவிககும் மார்க்கமேபோல ஈரகக்ரொம 

த்தை யடைலிக்கும் மார்க்கம் ஸ்இரீசரீரமேயாமாதலின் மோக்ஷத்தை யடைவி 

க்கும் ௮ன்மஞானரூபமார்க்ககதையடைய இசசையுடைய முழுக ஈவானவன் 

ஸ்இரீரூபஈசகமார்க்கத்சை யவசியம விட்டொழித்தலவேண்டும்; அல்லது, சகி 

யாசரூபமார்க்கத்தால் மோக்ஷக்தையடைய இசசிக்குமதிகாரிகட்கு ஆண்டு ஸ்திரீ 

யினாலே?ய பய மண்டாம். ஸ்திரீயையொழித்து வேறுள்ள இங்கம், சர்ப்பம்) 

கள்வன், ௮ரசன, நீர், அக்கினி, விஷம, ஆ௫), வியா, தெய்வம், பூதம் என் 

பனமுதலியவற்றினின் றும௮திகாரிகட்குப் பயபபிராப்தியுண்டாகாது) ஸ்ரீ 

களினின் நுமசச்கியாசகட்குப பய முண்டாவதற்குக் காசணமிதுவாம் :--ப௫ர்முக 

னுக்கு ஆனமசாக்மாத்காச முண்டாகாதென்பது நாறகளின்றுணிவாம். அப் 

பகிர்முகத்தன்மை ஸ்இரீசங்ககதா லுண்டாவ?த?பால வேறெப்பதார்த்த சங்கத் 

தானு முண்டாகாது, ஏனெனின், ஸ்திரீகளை நினைப்பினும் ௪ததத்2த காமோற 

பத்தியாம். நினைத்தலு மிங்கனஞசெய்யுமாயின் ஸ்திரீகளின்றரிசனத்தானும், 

வசனத்தானும், ஸ்பாசனத்தானும் சித்தத்தின்கண்ணே காமோற்பதஇயரமென் 

பதன்கண்ணே யாது கூறறகுள.து, ஆகையால், ஆன்மசாக்ஷாத்காதகை யடை 

யும்பொருட்டுச் சந்நியாசத்தைக கவர்ந்த அதிகாரிகள் காய மன வாக்காதி 
களா லொருககாலும் ஸ்திரீ சககஞ் செய்யலாகாது, சாகியாசத்தைத்தரித் துக் 

சொண்டு ஸ்இரீசங்கஞ்செய்யின் ௮ழலால் நெய் நெகிழ்வதேபோலச௪ சநநியாசி 

யின் மனமும் தனது தைரியத்தைவிட்டு கெ௫ிழ்வை படையும், அதனால் மோக்ஷ 

மார்க்கத்தினின்றும் பதிதனாவனாகலின் சர்டியாசி சர்வப்பிகா.ரத்தாலும் ஸ்.இரீ 

களின் சங்கஞ்செய்யற்க, அல்லது, பிரசித்த சர்பபாஇகளின் விடத்கைக் சக் 
குமபொருட்டுச் சாஸ்திரம் கானாவகை யுபாயங்களை ஈவின்றிருக்கன்றஅ ; ஆயி 

லும் ஸ்திரீரூப சர்ப்பவிடத்சை நிக்க ஒர உபாயம் கூறபபட்டுள்ள௮, ௮து



அத்தியாயம்] பஜுர்வேதத்தின் பிருககாண்ய உபதிட rope 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 79] 

சரீசத்தான் மங்கையரைத் தீண்டாமையும், மனத்தானினையாமையும், வாக்காஇ 
யாழ் சம்பாஷணாஇகள் செய்யாமையுமாம். இவ்வசை யுபாயத்தை விடுத துவேறெ 

வ்வுபாயமும் ௮வவிட த்தை நீக்கமாட்டாது. அதனைக் கருஹஸ்க ஆமத்தின் 

சண்ணே யிருக்துகொண்டு என்னார்செய்யமுடியாகாமாதலின் மனைவி முதலிய 

வெல்லாம்விட்டு யான் சக்நியாசஞ்செய்துகொள்வேன். யானிவர்களை விடா திருப் 
பின் இச்சங்கத்தால் எனக்கு மறுபிறப்பு ௮வசயமுண்டாம் ) ஏனெனின், வாசளை 

யினானே இவ்வுயிர்கட்குப பிறப்புண்டா மாதலின், ஈனவின்கண்ணே எப்பொருளி 

ன்றிடவாசனை யிருக்கு?மோ ௮தனை2.ப கனவிற்காண்பதேபோல மரணகாலத்தும் 

இடவாசனையின் ௮னுசாரமாக?வ வேறுசரீ.7 ௮டைவுண்டாம். அதன்கண் ணும் 

முற்காமக்குரோகாதி சமஸ்காரரூபவாசனையால மீண்டுங் காமக்குரோ தா இகள் 

உண்டாம். அ௮சசம்ஸ்காரகதால மீண்டுமபிறப்பைபடைவன். இவ்வண்ணம் ஸ்திரீ 
முதலியோரின் சங்ககதால ௮ரகமவகைப பிறபபுக்களையடைவன் அல்லது, அச் 

சங்கததால் சத்ததஇன்கண்ணே காமககு?ராதா இகளுண்டாம்) ௮வ்விகாரங்க 

ளால் சித்தம் ௮சுத்தத்தன்மையை யடை யம, ௮வ்வசுத்தசித்தச்தின்கண் ஆன்ம 

ஞானம் முன்புண்டாயிருந்சபோதிலும ஈஷ்டகதை யடையும். கருத்திதுவாம்:-- 

முன்னுண்டாய அன்மஞானமும் ௮௪௧த சிககத்தின்கண்ணே கெடுமாயின் புதி 

தாயான்மஞானமுண்டாவதின் விழைவென்னாம் ? ஆகையால், ஸ்திரீ மு. தலியசங்க 

த்தால் காமக்குரோதாதி விகாரமுண்டாம, அதனால பிரஹ்மஞான த்தினின்றும் 

கர்மஉபாசனையென்னும இசண்மோரககங்களினின்றும் பிரஷ்டனாய் அடிக்கடி டே 

பதங்காஇசரீர அ௮டைவுவடிவ, நரகபபிராபதிவடி வ, மூன்றாவதுமார்க்கச்தையடை 

வன். இவ்வண்ணம ஸ்இரீகளினசகஙககதால கோடிகறபபரிபகஈதம் சானாவகைத்துய 

ரககளையயடைவன. அல்லது, ஸ்இரீ சங்கத்தால் காமா இகளினுற்பத் திவாயிலாய் 

௮ ஈகம் பிறபபுக்களில துகககதையடைவசேபோல விஷயாசகத காமிகளின்சங 

கத்கானும் ௮வ்வகைத அக்கக்தையடைவன. ஏனெனின், ௮க்காமி எப்போதும் 

ஸ்இரிசம்பகதியாய காமததையே வருணிபபன் ) ௮வ்வசனத்தால ௮வூயமாய் 
ஸ்திரீயின் கினைவுண்டாம. ௮மநினைவால ஸ்இரீரூப௮க்கினி 9௪௧௧தை அவசியம் 

தகிக்கும். த௫க்கப்பட்ட சதக௧2௧ அன்மவிசாரமுண்டாகாதா தலின், மோக்ஷ 

வடைவின்பொருட்டுச௪ சரநியாச ஆூசமத்தைக் கவர் ஈதவன் ஸ்.இரீகளின் சங்கத் 

தையும், காமியின் சங்கத்தையும ௮வூயமாய்ப பரிததியாகம்செய்வன். அல்லத, 

மகாவாயுவின்கண்ணேயிசாகின்ற தீபமானது மார்ககா இகளின் பிரகாசரூப காரிய 

த்தை உண்டாக்காததேபோலக் குருசாஸ்தி உபதேசத்தானுணடாய்விடிலும் 
பிரஹ்மஞானம், மனைவியரா இ சககரூபப பிரஇபர்சவயத்தால்அஞர னநிவிருத்த 

வடி.வ காரியத்தையுண்டாககாது. ஆதலின், மோக்ஷததையடைய இச்டத்தவன் 
ஸ்திரீயா இயரின் சங்கத்தை யவசியம பரி ததியாகஞசெய்யவேண்டூம. ஹே குழக் 

தாய்! இங்கனம் ஸ்இரீழுதலிய சககததின்கணணே கானாவகைத 2தாடங்களை 

யாராய்ந்து ௮மமுனிவா ௮சசங்கததைப பரித்தியாகஞ்செய்யும்பொருட்டுச் சந்நி 

யாசங்கொள்ளத் இடநிசசயஞசெய்கனா. அம்முனிவர் ௮த்தியர்சம் தயாளுவாத 

லின் மீண்டுமிங்கவனமெண்ணினர் ;:--இப்பூமியின்கண்ணே ஏழடியெடுத்துவைக்



௮/௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஏழாவது 

குங்காலபரியந்தமும் எவன் அவனோடு சகவாசஞ்செய்வ? னே அவன் அவனுக்கு 

மித்தரனாவன்எனச் சாஸ் இரத்தின்கண்ணே மகாத்மாக்கள் கூறியுள்ளார், யானோ 
இம்மனைவியரோடு நெடுங்காலமிருந்தனனாதலின், முறைப்படி. இவர்கள் எனது 

மித்திராவர். ஈண்டுபகாரஞ்செய்பவர் மித்திரெனப்பவெசாதலின் இம்மனைவி 
யர்க்கும் உபகாசஞ்செய்யவேண்டும். இவருள் காத்தியாயனியோ கேவலங் இரக 

காரியத் தின்கண்ணேயே குசலையாவள். யாதொரு பர்தமோக்ஷத்தையுமறியாளா 
தீலின் இவளுச்குப் பிஹ்மவித் தியா ௮ கொ. மின்றாம். மைத்இரேயியோ சம்சார 
தீதுள்ள பிறப்பிறப்பா இ துக்கவ்களைகோக்கி எபடோ அஞ் சோ௫க்கன்றனள், எப் 

போதும் மோக்ஷமடைய இச்சிக்கன்றனள். இவளுக்கு யெளவன ௮வஸ்தையின் 

கண்ணும் காமா இவிகாரம் உண்டாகவில்லை, கன்சரீரத்தின்கண் ணும் கேயங்கடை 

யாத. தன் ?தேகத்தும் சேயமில்லாதபோது சாயகன் மைந்தர்முகலியோரிடத்2த 

கேயமெங்கனமுண்டாம், இவள முன்னர் எனக்குச் சேவைசெய்துளாள், அது 

வும் லெளகக மங்கையரைப்போலக் காமபாவளையால் செய்திலள் ; மற்றோ, பதி 

விரதை பதியின் சேவைசெய்க என நூலுணர்த்திய பதிவாதைத் தருமபங்கபய த் 

தால் செய்தனள். ஆதலின், இவள் பிரஹ்மவித்தியா ௮திகாரியாவள். யானிவ 

ளுக்குப் பிரஹ்மவிச்ையையுபதேடுக்காமலே சரநியாசத்தைத்தரிப்பனாயின் காத் 

இயாயனியைப்போலச் தனாதியிரடைவாலோ இவள் மூழ்வையடையாளாத 

லின் இவள் சிந்தையாற் பரமதுக்கக்தையடைவள். கையால், இவளுக்கு முத 

லிற் பிரஹ்மவித்ையை புபதே௫த்துப பின் சர்நியாசத்தையடை 2வன். ஹே குழ 

ந்தாய்! தமது மனத்தே இவ்வண்ணமெண்ணி லவும்முனிவர் மைத்திரேயியை 

நோக்கி யிங்கனக் கூறினர், ஹே மைத்திசேயி ! யானிப்போது கிருஹல்தாசிர 

மத்தை விடுத்துச் சந்நியாச அரமத்தையடையப போகின் ?றன், இவவார்த் 

தையை ட யங்கேரித்துக்கொள்ளுகி ; ஈமது வீட்டில் பொன், கோ முதலிய தன 

கள இருபாசப்படுத்தி ஒருபாக முனக்குக்கொடுக்கின்றேன், மற்றொரு பாகத்தைக் 

காத தியாயனிக்குக் கொ Baers par. HB Be 850% யான்சென்றபின் ீல்களிரு 

வரும் சுகத்தையடைவீர்கள், ஹே மைந்த ! இங்கன முனிவர் கூறியபோது சம் 
சார ரூபபாசத்தால் ௮த்இயர்தர் துன்புறற ௮ம்மைத்திசேயியானவள் இவ்வகை 

யாய௮பசா த்தையடைந்து ௮ம்முனிவரைகோக௫இங்கனங்கூறத்தொடங்கெள்:- 

ஹே பகவன் ! எத்தனக்இினடைவால் யான் மாணமற்றவளாவூனோ ௮த்தனத்தை 

யடைய யானிச்சிக்கன்றனன. மாணத்தை யடைவிப்பதாய தனத்தை யடைய 

யானிச்சிக்கவில்லை. சுவர்ணாதி தனத்தோடுகூடிய இச்சமபூரணப் பிரு இவியை 

யொருகால் தாங்கள் என்பொருட்டுக் கொடுப்பின், அதனடைவால்யான் ௮மிரு த 

பாவத்தை யடைவனா ? ௮ல்ல* அ௮அடையேனா ? என்னுமிரண்டுபக்ஷங்களுள் ஒரு 
பக்ஷ்த்தைச் தாங்கள் நிச்சயித்து என்பொருட்டுக்கூறல்வேண்டும். அதன்பின்னர் 

விசாரித்துத் தங்கள்பாற் றனம்வாங்கக்கோள்ளுகன்றேன், ஹே புத்திர! இங் 

கனம் மைத்திசேயி கூறியபோது அம்முனிவர் பொன்முதலிய தனத்தால் உயிர் 
கட் கமிருதபாவப் பிராப்தியண்டாகாதென்லும், இரண்டாவது பக்ஷத்தையுடன் 

பட்டு மைத்திசேயியை கோக்டுக்கூறுசன்றார.-ஜஹே மைத் தஇிசேயீ! இப்பொன்முத 
லிய ௮ழிவு.றுஈ்கனங்களால் எத்தேகதாரிகளும் மோக்ஷரூப அமிருதபாவத்தை
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யடையார். மாறாயிகனால் மசணத்ையேயடைவர். இபபோது இவற்றின்கண்ணே 

அ௮ன்வயவியதிமோகத்தால் மரணகாரணத்தன்மை நிரூபிக்கப்படும் தனவந்தர் 

கள் யாவரும் மஹாசாஜாவானும் கள்வரானும் மற்றைய துஷ்டபருஷரானும்௮ே 

கம்வகைத் துக்கங்கசாபடைக்து மாணத்தையேபடைவர். சிந்தையற்றுவாழும் தன 

வர்தரிவவுலகத்தேடையாது ) மற்ோ, தனவந்தர்கட்குக்கனவின்கண்ணும் ௮7 
சரா தியரின்பயம் உண்டாடுக்கொண்டேயிருக்கும. கருத்திதுவாம் :--கனவின் 

கண்ணும் தனவந்தர்கள் ௮ரசரா இயரின் பயமறறவசாகாகபோது ஈனவின்கண் 

ணே பயமறறவ ரெங்கனமாவர் ? ஹே மைத்திசேயி ! தனமற்ற நிர்த்தனருக்கு 

விசேஷவமாய் கோய்களு முண்டாவதுமிலலை, சரீர தஇன் கண்ணே பலமு மஇகமா 

யிருக்கும், ஜாடாாக்கினியும் பிரஜ்வொலிதமாயிருக்கும். ஆகையாலிஃதறிர்து 

கொள்ளலாமன்றோ ? நிர்த்தனாமீது தெய்வ ழம ௮னுகூலமாகவே யிருக்குமென, 
இப்2பாது தனிகரின்மீது தைவபபிரஇிகூலத்தைக்காண்பிப்பாம் ஹே மைத் 

இையி / சனவான்மீது விசேஷமாயோ தைவம்பிச திகூலமாசவேயிருக்கும்) ஏனெ 

னின், விசஷமாயோ தனவான் 2ராயாளியாக?வயிருப்பன். பசியுமுண்டாகமா 

ட்டாது, ஆயுளும் ௮ற்ப?மயாகும, மிகுஈததனங்கிடைபபினும் ஆசையின் நீக்க 

முண்டாசாது, தனது புதஇராதிபகதுககளோடும மனத்தில் து வஷத்தையே 

செய்வன். சலதனிகரோ நாய்போலப பிரசித்தமாக?வ மைந்தர் முதலாயினாசோடு 

அ வேடமே செய்வா. இக்காரியததை பானசெய்வேன் செய்யேன் எனச் இந்தித் 

துத் தனவான் வியாகூலமாயே எப3பாதுமிருபபன. ௮சசரதையால தனவான் 

சிறிதுமாத்திரையும் சுகத்தையடையான்., மகாதமாவாகிய தயாளுவானவன் கிர்த் 

தனர்மீது இருபையால் நேயஞசெய்வன் ; ௮த்தகைய சேயம் தனவான்களிடத்தே 

வையான். கனமதத்தால் தனிகர் மிகு தபாவகருமங்களைசசெப்வதேபோலத் தன 

மற்றவன் ௮. ரசர்முதலியோரது பயத்தாறசெய்யான். தனிகன் தனமதத்தால் 

தேவதைகளையும் ௮வமதிப்பன், குருமாகளையும ௮வம௫ப்பன், ௮இதஇகளையும் 

௮வமதிப்பன்,வேதமுணாக்த மறையவசையும ௮வமதிபபன்,பிரஹ்மவேத்தாவாய 

ஞானியையும்௮வமஇப்பன், தன்பக்ஷத லிருக்கும் ஜீவர்களையும் பாபக்ஷ த் திலிரு 

க்கும் ஜீவர்களையும் எப்போதும் உபத இரவிபபன், ஆகலால, கனிகள் இகலோகத் 

அம பாலோகத்தும் ௮ேகம்வகைத் துக்கஙககளையேயடைவன். கிர்த்தனத்தரித் 

இசனானவன் ௮ன்னியர்களைப் பிடைசெய்வதிற் சமாத்தனாகானாதலின் அத்துக் 

கங்களையடையான், இக்காரணத்தால தனவானினும் நிர்த்தனன் அத்தியந்த 

முயர்வாவன். ஹே மைத்திாயீ /! இப்பொன் முதலியகனத்தை அ௮ங்கேரிப்பை 

யேயாயின் பிரசித்ததனிகர்க்குண்டாஞ சீவனமேயபோல கின்ஜீவனமுமாம். தனா 
சக்தியால் சுழலுஞ் சித்தததையுடைய தனிகர்க்கு மோக்ரூப ௮மிருதபாவ 

அடைவின் ஆசையில்லாததேபோல உனக்குமாய்விடும், தனவான்கட் கமிருச 

பாவப் பிராப்தி யுண்டாகாததின்கண்ணே காரணமி௫வாம :--பிசஹ்மபாவப் 

பிராப்திவடிவ மோக்ஷம் ௮மிருதமெனப்படும். sg தேகாதிகளிடத்தே யான் 

எனது என்னலும் அ௮பிமானநீக்கமின்றி யுண்டாகாது. ஆதலின், ௮வ்வபிமான நீக் 

கம் மோகதரூபஅ௮மிருதசாரணமாம். ௮ற்டீக்கம் ௮ஞ்ஞானநீக்கமின்.றி யுண்டா



Crys LO ஆத்மபுராணம். (ஏழாவது 

காஅ. ஆகவ அபிமான நீக்கத்தின் காரணம் ௮ஞ்ஞானடக்கமாம். ௮வ்வஞ்ஞான 
நீக்கம் ,ஆரர்.கஸ்வரூப ஆன்மஞானமின்றி யுண்டாகான, ஆகவே .தன்மஞானம் 

அஞ்ஞானறீக்க காரணமாம். தன சக்தியால் விக்ஷேபச்தை யடைஈத தனவரதர் 

சிச்சத்தின்கண்ணே அன்மஞானமுண்டாகாது. ௮து இலதாக வே ௮வர்கட்கஞ் 

ஞான கிகிருத்திடண்டாகாது அஞ்ஞானமிருபபின் ௮சன்சாரியமாய சூசக” மம 

சரீரமும் நீங்கமாடடாது. சூக்ஷுமசரீரமிருபபின் அதைப்பற்றிய புண்ணிய 

பாவகருமமும் காசமாகாது, அறம்பாவமிருபபின் மீண்டும தாலசரீச௮டைவு ௮வ 

சியமுண்டாம. அததாலசரீரம அடையபபெறின், இசசவன பூவ புண்ணிய 

கரும ௮னுசாசமாய்௪ சுகதுககங்களை யனுபவிப்பன். பூர்வ சமஸ்கார வயததால் 

மீண்டும ௮மம்பாவததைபபுரிவன். பிசாரபககருமதகை யனுபவித்து மாணததை 
யடைவன். அதன்பின் மீண்டுஞ சனன த்தையுமடைவன். இவ்வண்ணம ஆன்ம 

ஞானமற்ற தனிகன் ஏறறமாம்போல கிரஈதரம சமசாரத்தின்கண்2ண சுழல்வன், 

இத்தகைய தனவானிடததே மோக்ஷரூப அமிருதப பிராபதியினாசையேயின்றா 

மாதலின், சுவாணாதஇிரூபகனதகால மோகரூப அமிருதபபிசாப்தி புண்டாகா 

தெனச் துணியப்பெறும். ஹே மைஈத / இகஉன௦ அ௮ம(னிவா கூறியபொழுது 

௮ம்மைத்திேயி௮மமுனிவரசை கோககி இங்கனககூறுவாளாயினள் ஹே பக 

வன் ! இபபொன்முதலியதன கதால சோக்ஷரூப அ௮மிருச ௮டைவின் ௮சையின்றி 

மாறாய்மாணத்தினடைவேயுண்டாகுமாயின் ௮மிரு5 வீட்டை இசசிககும யான் 

பொன்முதலியவற்றை வாங்கி யாதுபபனையடைவேன். மற?ரோ, இவறமுல சிறிது 

மாத்திசையம பயனின்றாமாதலின் எலலாததனகதையுமே காத.இபாயனிககுக 

கொடுத்துவிடலாம் எனக்கு இத்தனத் 2, இ௪சையில்லை 

சங்கை :--ஹே மைத்திரேயி ! இபபொன்முதலியவறறை ட அங்கேரியா 

விடின் நினது உண்டிமு.தலியன என மாகும் ? 

சமாதானம் :--ஹே பகவன் ' சஈநியாச.தரமத்தைகதகரிக துத் தாஙகள் மச 

ணபரியஈதம் பிக்ஷான்னத்தால சரீ ரநிவாகளசெய்துகொள்வதேபோல யானும 

செய்துகொள்வேனாதலின், எனது ஜீவனததைபபறறித தாஙகள் சிறிதுமாத்தி 

ரையும் சந்தைசெய்யவேண்டியதிலலை. ஹே பகவன் ! பூர்வம் தாயின்வயிற்றில் பத 

துமா தபரியர்தம் எவ்விசுவேசன் எனைக் காப்பாறறினனே ௮வனிபபோதும் காப 

பாற்றுவனாதலின் ௮த்தகைய பசமான்மாவிருபப வென அுசரீரஜீவன சிர்தைசெய்த 

லெனக் குதெமன்மும. ஒருகாற பிக்ஷ£ன்னக கிடையாமல என் சரீசம ஈஷ்டமாயி 

னும் எனக்குப் பயமின்மும். மாறாய் இச்சரீர நாசமாயின் பரமேசுவராது உபகார 

மெளவெண் ணுவேன். ஏனெனின், இது மல மூதஇசாதிகளான் கிறைநததாத 

லின் ௮கஇயஈதம துர்ககந தமுடையதாம். ௮35௧ம வியாதகளோடு கூடியதாம், 

நானாவகைக் துக்கங்களின் காரணமாம. ௮சுபபபிரலிரு த்திவாயிலாய் ௮கேகம் 

பாவங்களின் காரணமாம,. இத்தகைய நிஈஇத சரீ ரத்தின்கண்ணே எனக்குச் 

சிறிதுமாத்திசையு மாசக்இயின்றாம், 

சங்கை :--ஹே மைத்திசேமி /நின் றேகத்தின்கண்ணே கினக்காசக்தியின்றா 

யின், இதனைக்காபபாற்றுமபொருடடு ௮ன்னாதி களை எ தன்பொருட்டயில்கின் றளை?



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப நிட எ௮டு 

தத்தின் தாற்பரியவருண னம். க 

சமாதானம்:--ஹே பகவன் ! ௮ரசசேவகன் ஒருவளைப்பலாத்காரமாய் ஒரு 

காரியத் தின்கண்ணேபிரவிருத்திப்பிப்பதே 2பாலயாலும்ப.சா தீன த கன்மையானே 

போஜனாதிவியவகாசத்2?த பிரவிருத்இத்தனன், சரீர இச்சையால் யான்போஜனாதி 

களிடத்தே பிரவிருத்தித்திலேன். இப்போது ௮ன்னம் பு9த்தலில் CO srag den 

பணஞ்செய்யப்படும் :--ஹே பகவன் 7 ௮ன்னம்புசத்தலினால் சித்தத்தன்கண்ணே 

காமச்குசோதா இகளுண்டாம். போஜனத்தினானே நித இிசை, அலசியா தி தோஷங் 

களுண்டாகின்றன. மலமூத்திரா இகளின் விருத்தியும் ௮தனானேயுண்டாம். ௮2 

னானே கநேத்திராதி இரதிரியங்களும் வாக்காஇ இக்திரியங்களும் மனமுங்காயமும் 

தத்தமது வியாபாரச்தே முயலும், அவற்றின் முயல்வாலிவ்வுயிர்க்கு ௮கேசம் 

வகையாய்ப் பாவமுண்டாம், ஆகா ரமற்றுப பசியாற் பீடிக்கப்பட்ட பிராணியின் 

நேத்திராதிகள் தமது விஷயத்தின்்கண்ணே பிரவிருத்தியா, போஜனஞ் செய் 
யாதிருப்பின் இஜ்ஜீவனைப் பசியொன்று மாத்திரம் துன்புறுத்தும், செப்கலாலோ 

காமக்குசோகாதி யநேகசத்துருக்கள் பிடைசெய்வர். முன்னர்க்காமரூப'? தாலம் 

எனக்செவ்வெத்தீன தசையை யடைவிதததோ ௮வற்றையெல்லாக் தாங்களறிவீர் 

களா தலின், தங்கள் முன்பே ௮வற்றையான் சொல்லவில்லை. ௮க்காமரூப அக்கக் 

இன் கருப்பரூபபலம ஸ் தீரிகட்குச், £க௫ர.த்திலயே இடைக்கின்றது .அக்கர்பப 

தா.சணஞ் செய்வதினும் ௮தனைப் பரித்தியாகஞ்செய்வதிலும் உண்டாந்துபசம், 

நரகதுக்கத்தினும் மாணதுக்கத்தினும கோடிபங்கஇகமாம், எட்டி விருக்ஷமா 

னது ஜீவர்கட்கு விஷரூபபலத்தை யடைவிப்ப போல, இச்காமரூப விரு 

ச்ஷம் நானாவகைத் துக்கரூபபலத்சை யடைவிக்கும். இத்துக்கானுபவம் பெண் 

கட்கேபோல அண்கட்டின்றாம். இத்தகையகொடிய அக்கத்தை௪ சத்தும் ஸ்இ 

ரீகளின் சரீரம் ௮தறிவதின்றாம் இத மிகவும் ஆச்சரிய 2மயாகும், அகையால், 

பிரஹ்மாவானவர் ஸ்.திரீகளின் சரீரத்தைவஜ்ரரூபமாய் உண்டாக்கியுள்ளாசெனத் 

தெரிரந்துகொள்ளவேண்டியதாயிருக்கின்றது. இக்காமத்தால் எவவகைகத்துக்கம் 

எனக்குண்டாயதோவ்வகைத்துக்கம்குசோ தம், லோபம, மோகமுதலியவற்றா 

னும் 'எனக்குண்டாயதாம். ௮வ்வெல்ல) த்.அுயசையும் எனதுசித்தத்தின்சண்ணே 

௮னுபவிக்கெறேன். தாங்கள் சர்வஞ்ஞாா தலின் தங்கள்முன்னிலையில்௮வற்றைவரு 

ணித்திலேன். போஜனஞ்செய்தலால்உண்டாஇிபகாமக்குசோதா தி௮ேகவிகா. ரங்க 

ளால் ஒருகால் எனக்கு மிருத் இயுவுண்டாயின் ௮ தனினும் பசியாலுண்டாய மிருச் 

தியுவை சிசேஷ்டமாயெண் ணுகன்றேன் ; ஏனெனின், ஒரு சூரவீசனானவன், ஒரே 

சூரவீரனோடு போர்புரிவதிலாற்றலுடையவனாவன் ந) ௮கேசு ஞூ£வீரர்களோடு 

போர்புரிதல் சம்பவியாது, ஒருகால் ௮கேக சூசவீரர்களோடும் போர்புரிவனா 

யின், ௮ங்கனம் ya sree gn Bane son தயேயடைவன். அதுபோலக் காமக் 

குசோதாதி அரேக விகாசங்களுட் பிரபலமாய ஒரு பசியாய விகாரத்தோடு போர் 
புரிவதில் யான் சமர்த்தையாயினும் ௮௧ காமக்குசோதாதி விகாரங்களோடு 
போர்புரிவதிழ் சமர் த்தையல்லேன். ஆகையால், ஹே பகவன் ! தனத்தைக் கவரா 
மையால் என சரீரம் ஈஷ்டமாயின் என்மீதிருர்து இத்துர்கா ற்றச்சரீரரூபபாரம் 

இறங்கும், இக்காயத்தைச் காப்பாற்.றுவ இல் எனக்குச்சிறிதுமாத்திரையு மிச்சை 
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௭௮௬. ஸ்ரீ ஆச்மபுராணம், (சழர்வது 

யின்றாம் ஆனால் இப்பார தண்ட £08 மனுஷசாரீரத்தையடைந்தும் ஆன்மஞான 
மின்றியே யானிச்சரீரத்தைப் பரிச்யொகஞ்செய்ய இச்சிச்,ிலேன். மற்றோ, 
தாங்கள் ஆன்மஞான ததால் சர்? தாஷமடைச் திருப்ப? தபோல யானும் அதனைச் 
சம்பா இித்.ப் பின் சரீ.ர,த்தியாகஞ்செய்வது மேன்மையாகும். ஆகையினால், ஹே 
usar! தங்கட்கென்மேற்கருபை இருக்குமாயின், தாங்கள் மோக்ஷரூப அமி 
Re அடைவின் உபாயத்தையறிவீர்களாயின் அ௮வ்வுபாயத்தைத் தாங்கள் தயை 

செய்து எனக்கு உப? தசிக்கவேண்டும். ௮தனால் யான் மோக்தரப ௮மிருகத்தை 
யடைவேன். ஹே குழச்தாய்! இங்கனம் தனத்தை ௮ங்கேரியாக வசனத்தை 

மைத்திசேயிகூறியபோது ௮ம்முனிவர் தமதுளத்தன்கண்ணே இவ்வாளுராய்க்து 

மைச்திசேயியின் வசனத்தை அங்கேரித்தனர். இப்போது ௮வவிசாரம் கிரூபிக் 
கப்படும் :--இவ்வுலன்சண்ணே இவ்வுயிர்கள் தனத்தாற் காமரூப புருஷார்த்தத் 

தையும் தாமரூப புருஷார்த்தத்தையும் அ௮டைவரசாயினும் ௮கனால் மோக்ரூப 

௮மிருகத்தை ஒருகாலும் அடையமுடியாது, அதனால் ஸ்இரீமுகலிய விஷயம் 
களின் சம்பந்தரூபகாமமுண்டாம். ௮து உண்மையாய் விசாரித்.துப் பார்க்னோ 

ஜீவர்களின் துக்கசா தனமேயாம், ஆனால், வழிஈடப்பதாற்பரிசெமத்தையடைக்க 

வனுக்குத் அக்ககாரணமாயிலும் பாதமிஇத்தல் சககாரணம் ஆதல்போல விஷயா 
சக்தப்பிரார்தபுருஷர்கட்குக் காமம் துக்ககாரணமாயினும் சுககாரணமாகவே 

தோற்றும், ௮ல்லது உண்மையாய் விசாரித்து சோக்கனோ விஷப ஜன்னிய சுகத் 
இன்கண்ணே சுகரூபத்தன்மை சம்பகியாது ; மற்றோ, ௮சன்சண்ணே துக்க 
ரூபத்தன்மையேயுள௮, னால், விஷயாசக்தரின் இருஷ்டியைப்பற்றி அதன் 

கண்ணே சுகரூபத்தன்மையை அங்கேரிக்கனும் சனத்இற்குக் காசணத்த 

ன்மை சம்பவியாது | தனமற்ற காய்முதலியவையும் தமது ஸ்இரீயின் சம்போ 

கத். தால் விஷயசுகத்தையடையுமா தலின் ஸ்திரீரூப விஷயஜன்னியசு சத்தின் 

சண்ணும் தனத்திற்குச் காரணத்தன்மை சம்பவியாது, தனமற்ற வண்டும் 

சானாவகைப் புஷ்பங்களின் சுகர். தத்தைக்கவார்து சுகத்தையடையுமா தலின் கந்த 

ரூப விஷபஜன்னியசுகத்தின்௧ண்ணும் தனத்திற்குக் காரணத்தன்மை சம்பலி 

யாது. தனமற்றகிளி குயில்மு.தலிய பக்ஷிகளும் மாங்கனிமுதலியவற்றின் இசசக் 

தைக்கவர்ர்து சுகக்தையடையுமாதலின் இசசரூப விஷயஜன்னிய சுகத்இன்கண் 

ணும் சனத்திற்குக் காரணத்தன்மை சம்பவியாஅ, விஷ்ணுமுதலிய தேவதை 

களின் ஆலயத்தே இசாகின்ற கோ முதலியவைகளும் Ais geri sen, sre 

ass Bears Buch ௪ப்தங்களைக்கேட்டு சுகக்தையடைவரா தலின் சப்தரூப 

விஷபயஜன்னியசுகத்தின்கண்ணும் தனத்திற்குக் காணத்தன்மை சம்பவியா௮, 

தனமற்ற தரித்தானும் வாராங்கனைமுதலிய சுந்தரிகளின் ரூபத்தைக்கண்டு அசர் 

தீத்தையடைவனாதலின் ரூபவிஷயஜன்னியசுகத்தின்கண்ணும் தனத்திற்குக் காச 

ண.த்தன்மை சம்பவியாது, தனமற்ற ஈ முதலியவையும் துர்லபமாயெ ௮ரசமங் 
கையைத் நீண்டிச்சுகமு.றுசன்றனவா தலின் ஸ்பரிசரூப விஷயஜன்னியசக்இன் 

கண்ணும் தனத்திற்குச் காண த்தன்மை சம்பவியா,து. இவ்வுலகத்சே ஒவ்வொரு 
வலுக்குச் தனத்தால் கிஷூயசுகமுண்டாமா தலின் தனத்இன்கண்ணே அற்பமாச. 

விஷபசுக சாரணத்தன்மையுள தாயினும் சம்பூண காரியவியக்ககெளின் ஜனசம்



அத்தியாயம். யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய ous or set 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: 2767 

நியமமாகயாதாமோ அது OPS காசணமெனப்படும். யாது சிலகாரியங்கட்கு 

ஜனகமாயும் சிலவற்றிற்கு ஜஇனகமாகாமலுமிருக்குமோ து காரணமெனப்பட 
மாட்டாது. மண் தண்டம் சக்கரம் குலாலன் என்னும் நான்கும் கியமமாய்ச் சம் 

பரண குடங்களின் ஜனகமாம் ஆதலின் ௮வை குடத்தின்காணங்களாம். குலா 

லன் விட்டி லிருக்கும் நீள்செவியன் சிறிது குடங்கட்கு ஜனகமாயினும் சம்பூசண 

குடங்கட்கு ஜனகமன்றாமா தலின் ௮க்நீள் செவியன் குடகாசணமன்றாம்) மறற 
வேரோசாற்றாற் பெறப்படுவதாம், அதுபோல, இத்தனம் சிலரின் விஷபசுகஜனச 
மாமெனினும் பசுமுதலிய சாவ ஜீவாகளின் விஷயசுகஜனகமன்றாமா தலின் இத 

தனம் விஷயசுககாசணமன்றாம் ; மற்ரோ, நீள்செவியனைப்போல வேறோராற்றுற் 

பெறப்பட்டதாம். அல்லது, தனவானும் தனத்தால் சம்பூணவிஷயசுகங்களை 

யடையான் ; மற்றோ, சில விஷபசுகச்தையேயடைவன், ௮து நிர்த்தனனுக்குங் 
இடைக்குமாதலின் விஷயஜன்னியசுகத்தின்கண்டனே தனத்திற்குக் காரணத்தன் 

மை சம்பவியாது. அல்லது, விஷயஜன்னியசுகத்தின்கண்ணே தனத்திற்குக் காச 

ணத்தன்மை சம்பவியா ததேபோலச் சுவர்க்காதி சுக2ஹ துவாய தருமத்தின்கண் 
ணும தனத்திற்குக் காரணத்தன்மை சம்பவியாஅ ; ஏனெனின், முற்கலர் என்னும் 

மறையவர் முதலிய நிர்த்தனர்களும் ௮திதிசேவை முதலிய கருமங்களாற் சுவர்க் 

கத்தையடைந்ததாகச் சாஸ்திரத்குற் கேட்சன்றோமாதலின், தனத்தானே தரும 

அடைவுண்டாம் என்னும் நியமம் சம்பவியாது; மாறாய் எத்துணைக் SMUG ETS 

ளோ தனமதத்தால் ஈரகத்தையே யடைர் தனரன்றோ. 

சங்கை :-- சுவர்க்கசமடையும் சாதனமாய ௮சவமேதாதி யாகங்கள் தன 

மின்றி புண்டாகாவாதலின் தன3ம சுவாக்கமடையச் சாதனமாம். 

சமாதானம் :--௮சுவமேதாதி யாகமின்றி வேறெவ்வுபாயத்தானேனும் சுவர் 

க்ச ௮டைவுண்டாகாதாயின், தனத்தின்கண்ணே சுவர்க்கசாரணத்தன்மை சம்ப 

விக்கும், ஆனால், சுவர்க்கமடைய ஜபம், ஷீதம், தவம் முதலிய ௮ரேகவகைச் 

சாதனங்களைச் சாஸ்இிரங்கூறுகன்றது ) அச்சா தனங்களாலும்: சுவர்க்கங்கிடைச் 

கும்) ஆதலின், தனமே சுவர்க்காதிகளின் காரணமாமென்லும் நியமம் சம்பவி 

யா.து. ௮ல்லது, எவ்வாதயானவன் தனச்தை மோக்காரணமென்பனோ அவனும் 

சா௯தாத்காரண மென்பதில்லை ;) மற்றோ, யாகாதி கருமவாயிலாய் ௮த்தனத்தை 

மோக்ஷத்தின்கண்ணே கா. சணமென்டுன்றனன். அர்த யாகா இகருமங்களிடத்சே 
மோக்ஷசாசணத்தன்மை சம்பவியாதபோது தனத்தில் மோக்்சாண த தன்மை 

பெங்கனஞ்சம்பகிக்கும் ? சவர்க்காதியினடைவில் பாகா இகட்குக் காண த்தன்மை 
யிருப்பதபோல, ஜபா.திகட்குமுளதாதலின் இப்பொருள் அணியப்பெறும் :-- 

அ௮சுவ?மேதாதி யாகங்கள் தனத்தால் ௮டையக்கூடியதாயிருப்பிலும், தனத்தால் 

மோக்ஷரூப ௮மிருதப்பிசாப்தி யுண்டாகாதாம். ஹே குழச்தாய் ! இங்கனம் 

, ஆராய்ச்.து அம்முனிவர் மைத் இரேயியை ரோக்க இங்கனங் கூற த்தொடங்கினார்:.-.- 
ஜே பிரிபமுள்ளமைத்திரேமீ ! தனத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்யக் கூறியதையும், 

மோூதரூப ௮மிருத ௮டைவின் சாதனம் வினவியதையும் கேட்டு என் மனச்சே



ள்) ப்ரீ ஆத்மபுராண்ம். [ஏழர்வது 

மிகவும் மலழ்வுண்டாயஅ. ஹே மைத்திசேயீ ! இவ்வுலல் இப்புருஷன் புத்திர 

ரூபமாய்ப் பிரிதியோகூடியவனாப் எந்த ஸ்திரீயினின்றும் உற்பன்னமாவனோ, 
அவள் ஜாயை யெனப்படுவள். இவ்வகையாய் எனது ஜாயை நீ யொருத்தியே 

யாவாய் ) ஏனெனின், இவ்வுனது வசனத்சைக்கேட்டுப் பிரீ தியோடுகூடியவனாய் 

யான்கின்பானின்௮ு முற்பன்னமாயினேனாதலின், கின்னைப்போன்ற விசாரமுடைய 

ஸ்திரீகளே ஜாயைஎனக் கூறத்தகுஇயராவர்கள். மற்றுமுள்ள இலெளக ஸ்திரீ 

களோ, ௮ன்னவஸ்தர பூவணாஇி பதார்த்தங்களைக் கேட்பதால் தீங்கள்பதிகளை 
௮ரேகவகைக் இலேசத்திற்குள்ளாக்குவராதலின், ௮வர்கள் ஜாயையெனக்கூறத் 
தீகுதிப்படார்) மற்றோ, லலனை, பாரியை என்பனமுதலிய நாமஙககளா லழைக்கத்தகு 

இயசாவர். இக்கால் யான் தனாதிகளிடத்சே காமமற்றதுபோலவே நீயும் அற்று 

என்பால் ஆனமஸ்வருபத்தை வினாவினாய் , நினது நிஷ்காமவசன த்தைக்கேட்டு 

யான் பாமாகஈதத்தையடைஈதேனாதலின் ஸ்திரீகளின் இபற்கையாய இலஜ$லை 
யைப் பரித்தியாகித்து நீயென் எதிரிலிருத்தி. நீ வினவிய மோக்ஷருப ௮மிருத 

அ௮டைவின் சாதன ச்தைக் கூறுகின்றேன் நீ நினது மனத்தையும் நேத் இத்தை 

யும் கசணங்களையும் சாவதானப்படுத்திக்கொண்டு கேட்குசி. இப்போது ௮ன்வய 

au Riss 51 ஆன்மாவின் பாமாநநதரூபம் கிரூபிக்கபபடும் :--ஹே மைத்தி 

சேயி ! நினக்கு யான் பிரியன், எனக்கு நீபிரியை என்பது நமமிருவருக்குமனுபவ 

சித்தமாம், ஆனால, இதன்கண்ணே இத்துணை விசஷமுளது, எனக்கு நின் சரீசத் 

தஇின்சண்ணேயுண்டாம் பிரீதியானது நின் சுகததின்பொருட்டன்றாம் ; மறறோ, 

என தான்மசுகத்தின்பொருட்டேயாம். நினக்கு என்சரீ ரத்தின்கண்ணே உண்டாம 

பிரிதியானதும் என் சுகத்தின்பொருட்டன்றாம் ; மறறோ, கினதான்ம சுகத்தின் 

பொருட்டேயாம். இபபோ திப்பொருளையே வெளிப்படையாய் கிரூபிப்பாம் :-- 

ஹே மைத்திசேயி! ஜாயையானவள் தன்பதியிடத்தே பிரீதிசெய்கல பதியின் 
சுகச்தின்பொருட்டன்றாம் ) மறறோ, காமரூப அக்னியால் தபிக்குமவள் அதன் 

சாக இவாயிலாய்க் தன்விஷய சுகபபொருட்டேயாம், ஆடையாபாணா இகளினடை 
வாலுண்டாஞ் சுகத்தின்பொருட்டுப் ங்இயின்பாற பிரீ திசெய்வள். ச 

சங்கை :--ஹே பகவன் /! ஜாயையானவள் தன்சுகத் தின்பொருட்டுப் பதியின் 

பாற்பிரீ இப்படுவள் என்பதையறிவதெங்கனம் ? 

சமா தானம் :--ஹே மைத்திசேயி/ ஒருகாற் பதியின்்சுகத்தின்பொருட்டு 
ஜாயையானவள் பதியின்கண்ணே பிரீ இசெய்வளானால் ௮வன் பசஸ்.திரீலோல 

னாய்ப் பிச.திகூலனாயின் ௮ப்போ தும் இவளுக் கவன்பாற்பிரீ தியண்டாகவேண்டும், 

ஆனால், பிரதிகூலப்பதியின்பால் எம்மனைவியும் பிரீ இப்படுவதில்லை ; மற்றோ, 

௮ுகூலப்பதியின்சகண்ணே சம்பூரண மனைவியரும் பிரீதிசெய்வர். ஆகையால், 

ஜாயையானவள் தன் சுகப்பொருட்டே பதியின்பாற் பிரீ தசெய்வள் பதியின்சு.௪ 
தீ.தின்பொருட்டு எவளும் பதியின்பாற் பிரி திசெய்வதின்றாமென்றறிர்துகொள்ள 

லாமன்றே. ஹே மைத்தி?ரயி ! ஜாயையானவள் ப.தியின்சுகத்தின்பொருட்டுப். 
பதியின்பாற்பிரிதி செய்யாததேபோலப் பதியும் ஜாயையின் சுகப்பொருட்டு 
ஜாயையின்பாற்பிரீ தி செய்வதில்லை ; மற்றோ, காமரூப அக்கினியின் சார் இவாயி
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லாய் தன்விஷயசுசத்தின்பொருட்டும், ௮ன்னபாகா தி கருகவியவகாரஜன்னியககத் 

இன்பொருட்டும் தன்மனைவியினபாற் பிரீ திசெய்பவன், ஒருகால் ஜாயையின்௪சக்தி 

ன்பொருட்டு௮வளிடக்தே பிரீ இசெய்வனாயின், ௮வள் இருது தர்மத்தால் அல்லது 

வியாபிசாரா இயால் இவனுக்குப் பிர தகூலமாவளாயின் ௮க்காலத்தும் ௮வளிட த் 

தே பிரீஇயுண்டாகவேண்டும் ) னால், பிர தகூலமாய ஜாயை யிடத்2ச எப்பஇக் 

கும் பிரீதியண்டாவதின்றாம்; மற்றோ, ௮னு-ூல ஜாயையின்கண்ணே Fras 

கட்கும் பிரீ தஇியுண்டாமாதலின், ஜாயையின சுகச்தின்பொருட்டுப பதிக்கு ௮வள் 

பாற்பிரீ தயின்றாம் ) மற்றோ, கன் சுகக்தின்பொருட்ே பதிக்கு ௮வள் பாற் 

பிரீதியாம் என வறிஈதுகொள்ளலாமன்றோ. ஹே மைத்திசேயி / சர்க்கரை இயல் 

பாகவே மதுசமும் தனது சமபந்தத்தால் ௮து மதுசமறறவற்றையும் மதுரஞ்செய் 

வதுமாமாதலின், ௮து மதுரதமமாம். ௮துபோல, இவவாண்பெண்களின் ஸ்வயஞ் 

சோ.தியாய அரர்சவடிவ ஆன்மாவே இயலபாகப் பிரியரூபமாம்.௮து தனதுதாதா 

தீமிய சம்பஈதத்தால சரீ.சாஇி ௮பபிரிய பதா£த்தங்களையும் பிரியரூபமாக்குமாத 

லின், ௮.௮ பிரியதமமாம் ஜாயைககுத் தன்சுகத் தின்பொருடடுப் ப இபிரியமும், பதி 

க்குத் தன்சுகத்தின்பொருட்டு ஜாயைபிரிய மம ஆவதே போலப் புச்தரன் பொன் 

முதலியவை கோ முதலியவை பிராஹ்மணதவ க்ஷத்திரியத்வ ஜாதிகள் பூ முதலிய 

ஏமுலகங்கள் இர் தஇிராதிதேவதைகள், இருக்கு முதலிய வேதங்கள் ஸ்தாவசஜங் 

கமப் பிசாணிகள், எனவிவை முதலாகவுள்ள பதா£த்தங்களிடத்தே ஜீவாகட்குண் 

டாம் பிரீதி ௮வற்றின் சுகப்பொருட்டன்றாம) மறறோ, த்ம் சுகப்பொருட்டே 

யாம், ௮வற்றின்பொருட்டே அவற்றின் பாற பிரீ தியாகுமாயின் ௮வை இவர்கட் 

குப் பிரதிகூலமாங்காலத்தும் பிரீ திடண்டாகவேண்டும் / ஆனால், பிசதிகூலமாய 

௮வற்றின்பாலெவரும் பிரீ இசெய்வ இலலை ;) மற?ரு, அறுகூலமாய ௮வற்றின்பாலே 

யாவருக்கும் பிரீஇயண்டாம். கையால், தம் சுககஇன்பொருட்டே உயிர்கட் 

குப் புத்தராஇ பதார்.த்தங்களிடத் 2,த பிரிதியுண்டாம், ௮வறறின்பொருடடு எவ 

ர்க்குமவற்றின்பாற பிரீ இியண்டாகாதா தலின் யாவருக்கும் தமதான்மாவே இயல் 

பாய்ப் பிரியமாகுமெனவறிஈதுகொளளலாமன் 2. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! பதி ஜாயை புத்திரன் முதலிய ஜகத்தானது பிரதி 

கூலமாயின் உயிர்கட்சூச் சுகவேதுவவருயினும ௮னுகூலமாயின் FBC aU SIG; 

மாதலின், ஆரர்தஸ்வரூப .ஆன்மசமபஈத தையடைஈதலு இஜஇ்ஜகத்துப் பிரியரூப 

மன்றாம் ; மற்றோ, இயல்பாக?வ இ௮ பிரியரூபமாம், 

சமாதானம் :--ழஹே மைத் திரேயி ! ஆகந்தவடிவ ஆன்மாவொன்றைவிடுக்துப் 

'பிமுதலிய ௮னான்மபதார்ததங்களியாவும இயல்பாகப பிரியரூபமும் ௮பபிரிய 

ரூபமுமன்றாம் ; மற்றோ ! இவையென௫ சகசாதனமென்னும் ௮னுகூலத்தன்மை 

யுணர்வு எவர்கட்கெவற்றின்கண்ணுண்டாமோ அவர்கட்கவை பிரியமாம், இவை 

யெனது அத்கசா தனமென்னும பி.ச இகூலத்தன்மையணாவு எவர்கட் கெவற்றின் 

கண்ணுண்டாமோ அ௮வர்கட்கவை யப்பிரியமாம். இக்காரணத்தானே இவ்வுல 

கத்தே எவளுக்கு மயலால் தனது பிரியமித்தினிடக்த பிரஇகூலத்தன்மை



௮௬0 ஸ்ரீ நீதிமபுராணம். [ச்ழர்கது 
ஞானமுண்டாமோ, தனது சத்துருகிடத்தேே அனுகூலச்தன்மை ஞானமுண் டாமோ அம்மயங்கயோன் மித்செளை அப்பிரியமாயும் சத் தருவைப் பிரியமாயு 
மெண்ணுவஞைலின், இது அணியப்பெறும் “எ வினான்மப் பொருள்களின் பிரியத் 
தன்மையில் ௮ுகூலத்தன்மை ஞானக்கா.சணமாம், அப்பிரியத் தன்மையில் பிரத 
கூலத தன்மை ஞானங்காசணமாம். இபல்பாப் எவ்வனான்மபதார்தசமும் பிரிய அப்பிரியரூபமன்றாம். வாயு வியல்பாய் உஷ்ண? தளமன்றாம்; ஆனால், ௮து௮க்கனி 
யின் சம்பர்.த,த் சால் உஷ்ணமாப்த்2 தாற்றும்; ஜலசம்பர்த,த்.சால் 2 சளமாய் தீதோ நீறும். அதுபோல, இவ்வனான்ம பசாாத்தமம் இயல்பாகப் பிரியரூபமும் ௮பபிரிய ரூபமும் அன்றும். ஆனால், ௮றுகூலத்சன்மை ஞானத்தால் ௮வைபிரியரூபமாய்த் 
தோற்றும்; பிர இகூலக்சன்மை ஞானத்தால் ௮வை அப்பிரியரூபமாய் தீதோற்றும், ௮ல்ல௮, எதற்கு எவ்கியல்புளதோ ௮.து ௮,தனினின் று எக்காலச் அம் நீங்கா அ. 
அக்னியின் வெம்மையிபற்கை அ.தனினின்றும் எக்காலத்தும் நீங்கா; ௮துபோ 
லப்பதிமுசலிய ௮னான்மபதார் த தங்களின்பால் இயல்பாகவே பிரியமிருக்குமாயின் 
எப்போதும் ௮து தோற்றல்வேண்டும், ஆலைஅஎப்போதும அவற்றின் utp Sap Dp 
ுவதஇன்றாப ; மறறோ, தம.து இதிகாலச்தே அவை உயிர்கட்குச் சுகமடைவிக்கும், 
அவையே தமத வியோககாலத்தும் பிர திகூலஞான காலதஅம் பரமதுக்கததை 
யடைவிக்குமா தலின், ஆரர்சஸ்வ நப தன்மாவினும வேராய அனான்ம பதார்சத் 
தங்களிடத்தே இயல்பாய்ப பிரியரூபத் தன்மையின்றாம ) மற்றோ, அவற்றின் பால் 
அ௮னுகூலத் தன்மை ஞானமுண்டாங்கால் அவை உயிர்கட்குப பிரியமாம் ஆதலின் 
இ௫.துணியப்பெறும் :--இவ்வாரர்த ஸ்வரூப தன்மாத் தனது சம்பந்தத்தால் 
௮ப்பிரியபதார்த்தத்தையும் (சிரியமாக்கும் இதுவே சர்வ ஜீவர்கட்கும் பிரியதம 
மாம். இப்போது .துஈதஸ்வரூப ஆன்மாவின்கண்ணே பிரிய தமத்தன்மையை 
வெளிப்படையாக்கும்பொருட்டு முதலில் அ௮ப்பிரியம் பிரியம் பிரியகசம் என்னும் 
மூன்றையும் நகிரூபிப்பாம் :-2 ஹ மைத்திரேயி/ இப்பொருள் என்னையொருகாலு 
மடையலாகாது என்னும் ஜீவர்களின் துவேஷவிவபமாய அக்கமும், அதன் சாதன 
மாய சிங்கசர்ப்பா இகளும் ௮ப்பிரியமெனபபடும், Qo srg சுகசா தனம் என் 
னும் ஜீவர்கரின்ஞானவிஷய ப தியா இபதார்த தங்கள் பிரியங்களாம, அவற்றினடை 
வால் உண்டாம்சாத்விக ௮ஈசக்கரணத்இன் பரிணாமவடி வ௪ுகம் பிரியதரமாம். பதி 
யாதியரின்பாலுண்டாம் பிரீதி அவர்பொருட்டன்றாம் | மறறோ, தம்பொருட்டே 
யாம், அதுபோல, அந்தப்பிரியசசுகத்தின்கண்ணேயுண்டாஞ் சீவர்களின் பிரீ.இ 
அச்சுகப்பொருட்டாகா தாம்; மற்றோ, தீம்பொருட்டேயாம். ௮ச்சுகப்பொருட்டே 
௮ தன்கட் பிரீதஇியாமாயின் வைரியின் ௬௧ தீதின்கண்ணும் பிரீ தியுணடாகவேண் டும். ஆனாலதன்கண்ணே எவர்க்கும் பிரீ இயுண்டாவ இன்றாம். Bos Ads Os 
துகொள்ளலாமன் 2௫ எ திம்மான்மாவின்பொருட்டே உயிர்கட்கு அச்சுகம் பிரிய 
திசமாம் என, இக்காணத்சானே இவவாஈந்த ஸ்வரூப அன்மாவே Fi agai a. 
கும் பிரியதமமாம். ஈண்டுப் பிரிய த்தினுமஇகமாவ.து பிரியசரமாம், அதனிலும் 
அ இிகப்பிரியம் பிரிய சமமாம், ஹே மைத் இி?ேயி ! இத்தகைய பிரிுசம ஆன்மா 
வின் லேசமாத்தி ஆரர்தத்தைப்பற்றிப் பிரஹ்மாஇிகளும் ஆரர்ச முறுகின்ற னர். இக்சாசணச்சானே ஆன்மஸ்வருப 8555 பிரஹ்மாவின் $7555 சிம்



அத்திறாாம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாசண்ய உப திட ஏந்த 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 39) 

மேலாயதாம். ஹே மைத்திசேயி. சுவர்க்கலோகமே 3மூ.தலாய்ப் பிஹ்மலோக 

பரியந்தம் உள்ள விஷபஜன்னிய .தர்கமுழுவதினும் ௮இகழும் இருமையற்ற 
தும் தய பிரஹ்மாரந்தம் ஜீவர்களின் ஆன்மாவினும் வேறன்றாம் ; மற்ரோ, ௮.து 
ஆன்மரூபமேயாமாதலின் இவவான்ம சொரூப ஆரந்தமே பசமபுருஷார்த் தரூப 

மாம். இத் துணையால் ஆரார்தவடிவ ஆன்மாவின்கண்ணே பரம புருஷார்த்தரூபத் 

தன்மை நிரூபிக்கப்பட்டு. இப?பாது அவ்வாஈந்த ஸ்வரூப.ஆன்மாவின் சாக்ஷா 

த்காசத்தின்பொருட்டு௪ சரவணாதி சாதனங்களை நிரூபிப்பாம்:-- ஹே மைத்தி 

சேயிீ / எவ்வஇகாரிகட்குக் காதலாமலகம்போலச் சம்சய விபரீ தமற்ற ஆன்ம 

சாக்ஷாத்கார இச்சையுண்டாமோ அவர்கள் முதலில் விவேக வைராக்ய சமாதி 

ஷட்சம்பச்தி முழுக்ஷாத்தள்மை என்னும் நான்கு சாதனங்களைச் சம்பாதிக்க 

வேண்டும். அதன்பின்னர் சுரோத்திரியப் பிமஹ்மநிஷ்ட குருவின் சமீபத்தை 

யடைக, ஆண்டுச்சென்று ௮வவாசிரியர் வாயிலாய் 4 அயமாத்மாப் பிரஹ்மம், 

பிரஹ்மாஹமஸ்மி '” இவை முதலாகிய ௮₹ேகஞ ஈரு.இவசனங்களை அடிக்கடி செ 

வணஞ்செய்க. உபக்கிரம உபசம்ஹாசாதி ஆறுலிங்கங்சளால் ௮தஇிகாரி.பானவன் 

வேதாந்த வசனக்கட்கு ௮த்விதீயப் பிரஹ்மத்தின்சண்ணே தாற்பரிய நிச்சயஞ் 

செய்வது சரவணமெனபபடும், இதனாலதிகாரிக்குப் பிரமாணகச ௮சம்பாவனை 

நீங்கும். ஆண்டு 8வகார்த சாஸ்இரம் ஜீவப்பிஹ்ம ௮பேதத்தைப் பிரஇபாஇப் 

பதா? ௮ல்ல௮, பேதத்தைப் பிரஇபா.இப்பதா ? என்னும் இவ்வாருய சம்சயம் பிச 

மாணகத அ௮சம்பாவனையெனப்படும். இப்போது மனனம் கிளுபிக்கப்படும் :--ஹே 

மைத்திசேயி ! இவ்வாறு குருவாயிலாய் வேதார் தவசனங்களைச் சரவணஞ்செய்து 

௮ இகாரியானவன் ஏகார்ததேசத்திருந்து மறைக்குமுரணுறாத்தர்க்கத்தால் ௮வ 

வசனங்களின் பொருளை மனனஞசெய்க, அத்தர்க்கமிதுவாம் :--இவ்வுலகத்தே 

ஒசே மண்முதலிய காரண சடசராவாதி ௮ரேககாரியரூபமாய்இருப்பதேபோல, 

ஒசே அத்விதியயாமான்மா அஞ்ஞான சம்பந்தத்தால் நானா ஜகத்வடிலமாய்த் 

தோற்றும், கடமுதலிய காரியங்கள் மண் முதலிய காரணங்களில் இலயமாவதே 

போல, இவ்வெல்லாவுலகும் ௮இிஷ்டானபமான்மாவின்சண் இல பபாவத்ைையடை 

யும். மாலையின் மலர்களிற் சூத்தரத்திற்கோ ௮ன்வயமூள காம், மலர்கட்குப் பாஸ் 

பாம் வியதிசேகமுளதாம, ௮.துபோல, ஈனவு, கனவு, அயில், பாலியம், பெளவனம் 

விருச்சம என்பனமுதலிய ௮வஸ்தைகளில் ஆன்மாவிற்கோ ௮ன்வயமாம், ௮வ்வுவ 

ஸ்தைகட்கோ பாஸ்பாம் வியஇ3ரகமாம். என்னும்இவைமுதலிய ௮கேகவகைத் தர் 

க்கங்களால் ௮இகாரியானவன் வே,தவசனங்களின் ௮ர்த்தங்கசா மனனஞ்செய்க, 

௮ம்மனனத்தால் ௮இகாரியின் பிமேயகத ௮சம்பாவனை நீங்குர், எண்டு தன்மா 

வியாபகமா 7 அல்லது, பரிச்சின்னமா ? என்பனமுதலிய சம்சயங்களின் பெயர் பிர 

மேயகத ௮சம்பாவனையாம். இப்போது நிதித்தியாசனத்தை நிருபிப்பாம்:--ஹே 

மைத்திசேயீ!இம்மனம் ௮த்தியர்தஞ்சஞ்சலமாம். ஆகையால், இம்மனத்தை இவ் 

வ;இகாரியானவன்மு.தலில் ஒருபாகயெ பிரியபதார் தீததிகின்கண்ணேஒருமைப்படுச் 

தவேண்டும், அதன்பின்னர் சஷிக்கபபட்டமனத்தை hen ஆத்மாவின்கண் 

ணொருமைப்படுத்தவேண்டும். ஆன்மா வின்தண் ணொருமையையடைர்த இம்மனம்



௭௬௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஏழாவது 

மீண்டும் பகிர்முகக்தை படையா, என்னுமிது நித்தியாசனமாம். இதனால், விப 

ரீதபாவனை நீங்கும். ன்னியவஸ் தூவின்கண் அ௮ன்னியபுத்தஇி விபரீ தபாவனை 
யெனப்படும். ஹே மைத்திசேயீ / இவ்வண்ணம் செவணமனன நி As Buren 

களால் ௮சம்பாவனை விபரீ தபாவனையற்று ௮ர்தர ஆன்மாவின்கண் ஏகாக்கரத்தன் 

மையை யடைந்து ' இத்தூாயமனம் குருவுபதேசித்த மகாவாக்கயெருபசப்தப்பிர 

மாணத்தால் ௮ன்மசாகதாத்காரத்ை யுண்டாக்கும், 

ா சங்கை :--ஹே பகவன் ' மகாவாக்கெருபசப்தப்பிமாணமின்றியே சுதர் 

இரமனம் ௮ன்மசா௯ஷாச்காரத்தை யேனுண்டாக்கமாட்டா.து, 

சமாதானம்:--ஹே மைத்திசேயி! கேத் இசா இிபாடுயேந் திரியம் ஒருகால் யதா 
ர் த்தஞானருபப்பிரமையை புறபன்னமாககும, மறறொருகால் 2சாஷவசத்தால் அய 

தார்த்தஞானரூப அ௮ப்பிரமையையுமுண்டாக்கும், யதார்த்தஞான ததையேயானலு 

ற்பன்னஞ்செய்வேன், MUS SSO sos யாலுற்பன்னஞ் செய்யமாட்டேன் 

என்னும் அக்கிரகம் ௮ந்ேேத்திராதி இஈதிரியங்களி லுண்டாகமாட்டா து. ௮து 

போலச் சர்வ விருத்இகளினுபா கானகாரணமாய இம்மனமும் ஒருகால் பிரமையை 

யும் மற்றொருகால் மீதாஷவயத்தால் ௮பபிரமையையும் உண்டாக்கும், யதார்த் 

தத்தையேயுண்டாக்கு3வன் அயதார்த்தத்தை யண்டாக்கேன் என்னுமாக்கரகம் 

இம்மனத்தே யுண்டாகாதாம, சர்வதோஷமறற இம்மகாவாக்பெரூபசப்தப்பிர 

மாணமோசேவலம் யதார்.த் சஞானரூுபப் பிரமாவையே யுண்டாக்குமா தலின், ஆன் 
மசாக்நாத்கா.. உற்பத்தியின்கண் மகாவாக்கெயருப சப்தப்பிரமாணமே பிரதான 

காரணமாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் | HOME Gaps SHIT & oot wear மகாவாக்கியரூப 

சப்தப்பிரமாணத்திற்கே பிரசானத்தன்மை கூறின் மனேசகாயமின்றியே ௮து 

ஆன்மசாக்தாத்காரத்தை யேனுண்டாக்குவஇலலை ? 

சமாதானம் :--ஹே மைத்திசேமி ! ரேத்இரா திபாகியேர் இிரியங்களால் ஜனி 

த்த கடபடா இகளின் பிரத்தியகஷ ஞான த.இன்கண் இந்இிரியங்கட்கு விடயங்க 

ளோடுள்ள சையோகாதி சம்பந்தங் காரணமாம். விஷய இர்திரிய சம்பர்தமின்றிப் 

பிர த்தியகஷஞான முண்டாகமாட்டாது ) ௮துபோல, மகாவாக்கயருப சப்தப்பிர 

மரண த்தால் மனத்தின்சண்ணே யுற்பன்னமாய QT OT ET விருத்திஞானத்தே 

சாக்ஷாத்காரரூபத்சன்மை, ஆன்மாவோடு மனததின் சையோகசம்பர்த முண் 

டாயின் சித்தமாகும, ௮ஃதன்றி யது சித்தமாகாதாம், இக்காசணத்தானே மகா 

வாக்யெ ஜன்னிய ஆன்மசாகஷா£த்காரத்இன்கண் ஆன்மாவோடு சுத்தமனத்தன் 

சம்பந்தமும் ௮வசியமபேச்ஷிசமா மாதலின் சாவணமனன நித்தியாசனமென்னும் 

முச்சாதனங்களோடுகூடிய தூபமனம் குருவுபதேசித்த மகாவாக்யெருப சப்தப் 

பிரமாணத்தால் ௮்விதிய .துன்மசாக்ஷா Sg த்தை யுண்டாக்குமென ச் துணியப் 

பெறும், ௬ 

சங்கை :--ஜே பசவன் / ஆன்மசா௯தாக்காரத்தையடைர்த ௮இகாரி யெப் 

பலத்தை யடைவுன்,



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௭௯௩ 

தத்தின் தாற்பரியவருண னம். FI 

சமாதானம் :---ஜஹே மைத்திசேமீ ! இவ்வ;இகாரிக்குச் சசவணாதி சாதனங்க 

ளால் ஆன்மசாக்ஷா£தக்காரமுண்டாயின் அஞ்ஞானரூப அவித்தையின் நீக்கமுண் 

டாம், ௮வித்தையாய காரணமழியவே கர்த்திருத்துவபோக்திருத்துவா தசம் பூச 

ண அக்கங்களும் நீங்கும். இவ்வாறு காரியச)த ௮வித் தயா நிவிரு த்தியானபின்னர் 

இவ்வ.இிகாரிகளின் இருதயத்தே ஸ்வயஞசோதியாய ஆரஈர்தஸ்வரூப ௮த்விதிய 

ஆன்மா வெளிப்பட்டு விளங்கும். மேகா இகள்ரீ௩ககயெபின் கேவலசுத்த ஆகாசம் பிர 

திதியாவதேபோலக் காரியசகித ௮விததைகாசமாயின் ஆரந்தஸ்வரூப ௮த்விதிய 

ஆன்மாப்பிரதிதியாகும், ஹே மைத்திசேமீ ! கனவினின்றும் சனவையடைச்தவன் 

கனாத்துபரைப் பொய்யெனவெண்ணுவன். ௮துபோலவே ஆன்மசாக்ஷ£ச்காசத் 

தால் ௮வித்தைவடிவ நித திசையினின். றும் சரவையடைச்சு ௮றிஞன் சம்பூண 

திருசியப் பிரபஞ்சத்தைப் பொய்யென நினைவன். ஹே மைத்திசேயி / பயமற்ற 

சக்செவர் ததியாய மகாராஜா கனவின்சண்ணே சென்று நானாவகையாய பய திதை 

யடைவன், கனவினின்றும் சரவையடைஈத மகாராஜா கனுபபயத்தை தீ தன்பா 

லெண்ணான். ௮துபோல, உண்மையாயிவன் சர்வதுக்கங்களுமற்றவனாயிலும் ஆன்ம 

ஸ்வரூப அஞ்ஞானத்தால் தன்பால் கானாவகைத் துன்பங்களையங்கேரிப்பன், ஆன்ம 

சாக்ஷா த்காரமடைந்தபின்னரிவவறிஞன் கன்வடிவத்தே சம்பூரண அக்கங்களைப் 

பொய்யெனவெண்ணுவன். இப்போது அன்மஞானகத்தால் சாவப்பிசபஞ்சஞான 

தீ.தின் சத்தியைச் செய்யும்பொருட்டு மு.சலிலரேச திருஷ்டார் தங்களால் பிரபஞ்ச 

தீதின்சண்ணே பொய்ம்மையை கிரூபிபபாம் :--ஹே மைத்திசேயீ! சுத்ததகாச 

தீதின்கண்ணே அவித்தையால்கர்தாவாகரமுண்டாவதேபோல, இச்சுக்த ஆன்மா 

வின்கண் ணும் ௮விக்தையினானே உலகுண்டாம், உண்மையாய்விசாரித்து கோக்க 

னோ ககனத்தின்கண்ணே கந்தர்வாகாம் முக்சாலத்தினும் உண்டாகாததே போல, 

வுண்மையாயாசாய்ந்துநோக்கனோ அ௮த்விதிய.ஆன்மாவின்கண்ணும் இத்துக்கவடிவ 

உலகம் முக்காலத் திலும் உண்டாகவேயிலலை. நேத்திதிமிசோகத்தால் ஏகசர்இ 

ரனை யசேசமாய்க் காண்பதேபோல, ௮வித்தைவடிவசோஷத்கால் ௮ஞ்ஞானியான 

வன் ஏக ௮த்விதிய ஆன்மாவை அ௮ரேகரூபமாய்க் காண்பன். மூடபாலகன் தன்விர 

லால் நேத்திரக்தை நிரோஇத்.து நிர்மல அ௮காசத்தின்சண்ணே மயிலின்றோகை 

யொப்பாய விசித்இரருபத்தைக் காண்பதேபோல, மூட௮ஞ்ஞானி ஜீவனும் ௮வித் 

இயாரூப தோஷத்தால் ஆர் தஸ்வரூப ஆன்மாவின்கண்ணே இத்துக்கருப RES 

தைக்காண்பன், 

சங்கை :-- ஹே பகவன் / அன்மசாக்ஷ£த்காக்தையடையாக அஞ்ஞானி 

கள் இவ்வுலசைக்காணின் இதில் யாதொரு ஆசசரியமுமின்றாம் ) ஆனால், Perrin 

சாக்ஷாத்காரத்தால் எவ்வறிஞர்களின் காரிய சசத௮வித் தியா கிவிருத்தியாயசோ 

௮வர்களும் இவவுலகைக் காண்பது எனக்கு மிகவும் அச்சரியத்தைக்கொடுக் 

இன் றது. 

சமாதானம்:-- ஹே மைத் இரசேயி! இவ்வுலகன்கண்ணே இ ழக்கு மு. தலியதிசை 

களில் மேற்கு மு.தலிய இசைகளின் மயல் ௮ஞ்ஜானிகட்குண்டாவதேபோலச் சால் 
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௭௯௪ LG ஆத்மபுராணம். (ஏழாவது 

இரத்தையுணர்ந்தவர்க்கும் அந்தத் இக்குப்பிமையுண்டாம். இவ்வாறே ௮ஞ்ஞானி 
கட்கு அத்விதீய அன்மாவின்கண் நானாவகையாய உலகு தோற்றுவதேபோலப் பி 
சா.ரப்த கருமத்தாற காபபாற்றப்பட்ட ௮வித்தியாலேச த்தால் ௮றிஞருக்கும் சரீர 

நாசம்வரைக கற்பிதரூபமாய் உலகின்தாறறமுண்டாம். ஹே மைத்திரேயி / சங் 

கத்தைவெண்ணிறமுடையதாயறிஈதவனுக்கும நேத்திங்களின் பித்ததோ 

ஷத்தால் ௮து மஞ்சள்கிறமுடையதாய்க்தோற்றும். வெல்லத்தை மஅசமுடைய 

தாயறிரதவலுக்கும் நாவின்றோடவசத்தால் ௮து கைப்பிரசமுடையதாய்த்தோற் 
றும். அதுபோல, அ௮த்விதீய ஆன்மாவை நிச்சயிக்க ௮றிஞனுக்கும் ௮வித்திய 

லேசவசத்தால் பிசாரபதராசபரியகதம் இவவுலகம கறபிதமாய்ததோறறும, இப 

போது ௮றிஞரிடதீ2த ௮அஞஞானிகளினும விலக்ஷணத்தன்மையை யுணர்த்தும் 

பொருட்டு ௮ஞஞானிகளின் பிரபஞ்ச தரிசன தகை அநேக இருஷ்டாஈ தங்களால் 

நிரூபிபபாம ஹே மைத்திசேயி / உண்மையாய் நீ.ரறற ஊர பூமிபின்௧ண் 

தாகததாற பீடிக்கப்பட்ட மான்முதலிய ஜீவர்கட்கு ரானாவகையலைகளோடுகூடிய 

நீர்தோறறுவம?ிகபோல, உண்மையாய்ப மீபதப்பிபஞசமற்ற இவ்வத்விதிய ஆன் 

மாவின்கண் விஷயாசக்க அ௮ஞ்ஞானிகட்கு இபபேதபபிரபஞ்சம் தோற்றும் உண் 

மையாய் இரஜதபாவமறற சுகதியின்கண் லோபிகட்கு இரஜதப பிரதிதியண்டாவ 

தேேபோல, உண்மையாய்ப் பிசபஞசபாவமற்ற இவ்வத்விதீப ஆன்மாவின்கண்ணே 

௮ஞ்ஞானிகட் கிவ்வுலககதோறறும, மகத அநதகாரத்தின்கண்ணே பயதோஷ 

வசத்தாற் சாப்பபாவமற்ற இரஜ்ஜ.ஈவின்சண் சர்பபக்தைக் காண்பதேபோலவும், 

சோரபாவமற்ற ஸ்தாணுவின்கண் சோசனைககாண்பதேபோலவும், இவ்வஞஞானி 

யானவன் ௮வித்பாருபதோலவச௪த.கால துக்கமறற சேன அ௮ன்மாவின்கண் துக்க 

ஜட ௮னான்மரூப ஜகத்தைக்காண்பன், ஹே மைததிரேயீ ! கனவின்கண்ணே 

கனாக்காணும புருவனுககுக தோற்றாநின்ற பதிஜாயாதி ஐகத்தானது கனாக்காண் 

பவனிலும் வேறன்றாவ?தபோல, ஈனவின்கண் ணும தோறறாநின்ற ௮.து ஆசச்த 

ஸ்வரூப அன்மாவினும வேறன்றாம ; மறரோ, ௮௫ ஆன்மரூபமேயாம். ஆகையால், 

ஹே மைத்திரேமி ! இத்தகைய அத்விதிய ஆரஈகஸ்வரூப அன்மசாக்ஷ£த்காசத் 

தை ரீ ரெவணாதி சா சனங்களோடுகூடிய சு த்தமனத்தாலும் மகாவாக்கயரூப சப 

தப்பிரமாணத்காலும சித்தஞசெய்தி. இததகைய ஆன்மசாகஷாதகாரத்தின் ௮டை 

வின் பின்னர் நீ மீண்டும் சமசாச துக்கத்தையடையமாட்டாய், ஹே மைத்ரேயி! 

ஆகாசத்தின்கண்ணே கறபிதமாய கஈதர்வகாம ஆகாசரூபமேயாம) அதனினும் 

வேருக ௮தறகுச் சத்தையின்றாவேத போல, ௮கஈ.கஸ்வரூப ஆன் மாவின்கண்ணே 

கற்பிதமாய இவ்வுலகமும.ஆன் மவடிவமேயாம அன்மாவினும் வேருய்௮ SIGE FS 

தையின்றாம். இக்காணசக்கானே ௮திஷ்டான அன்மாவின் 'செவணச்தால் இவ் 

வெல்லாவுலகன் சரவணமாகும், ௮தன் மனனத்தால் இதன் மனனமாகும், ௮தன் 

இயானத்தால் இகன் தியானமாகும், ௮தன் ஞானத்தால இதன் ஞானமாகும். ஹே 

மைத்திரேயீ /! அதிஷ்டான அ௮ன்மாவின் ஞானததால் இவ்வறிஞனுக்குச் சர்வ 

ஜகத்தின் ஞானழுண்டாம என யான நின்பொருட்டுக் கூறியவசன த்.இன் ௮பிப் 

பிராயமிதுவாம் :--௮ திஷ்டான ஆன்மாவினும் இக்கற்பித ஜகத்தற்குப் பின்ன௪.த் 

தையின்றாமா தலின், ௮தன்ஞானமுண்டானவுடனே யறிஞனுக்கு௮ர் ததத்தால் கற்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்யஉபதநிட எ௬டு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 44 S 

பித ஜக.த்.தின் ஞானமும் உண்டாம். அனால், இத்தேசத்தே பித் துணைப்பதார்த்தங் 

களுள்ளன, ௮வை யித்தகையவடி வனவெனச௪ இறெப்புருவத்தால் சம்பூசணஜகத்தி 
ன்ஞானம ௮றிஞனுக்குண்டாகாதாம் ; ஏனெனின், இவ்வறிஞன் சிறப்புருவத்தால் 
ஜகத்தையுணாவன் என்னும் பொருளையுணர்த்தும சுருதிவச௫னமொன்றுங் காணப் 

பெறுவதின்றாம். இவ்வெல்லாவுலகும் சகரூப புருஷா த்கமன்றாம. துக்காபாவ 

ரூபபுருஷாரத்கமுமன்றாம. ௮வவிரண்டின் சா தனரூபமுமன்றாம. இதக்தகைய௮புரு 

ஷார்ததரூப ஜகத்தின வி?சஷஞானததால இவ்வறிஞனுககுச௪ சிறிதுமாத்திரை 

யும் சுகபபிசாபதி யண்டாவதினராம ; மாழுய் அதனால இவனுககுப் பரிசிரமத்தி 

னடைவேயுண்டாம. ஹ மைத்திசேயி ! இவ்வெலலா வுலகும் ஜீவாகட்கு௪ ௬௧ 

வேதுவாக விருபபினும சறப்புருவததாலிதன் ஞானமுண்டாதல் ௮தஇயந்தங் 

கூடாததாமாதலின், இவவறிஞன் இதனைச ரறபபுருவமாயறியான். இவ்வனான்மப் 

பிரபஞ்ச ஞானத்சால ௮தஇகாரிகட்குச சிறிதுமா ததிரையும புருஷா ததப்பிராப்தி 

புண்டாகாதாயினும, ஸ்இரீஸ்வபாவகதால $ யொருகால மஒழ்வு.றும்பொருட்டு 

இவ் 9வெலலா வுலகையங்காண இ௪சை செயவை3யேயாயின் ௮இஷ்டான அன்மா 

வின் ஞானமே இககறபிதஜகததின் ஜஞானக$இற2?கதுவாம. ௮ஃதின்றி வேறெவ் 

வுபாயமும் ௮தனுக்கன்றாம. கடசசாவாஇ மணணின்காரிபங்கடகு ௮வறறின்வாஸ் 

தவவடிவ மாயமண்ணாய் உபா தானகாரணமா மாதலின், ௮தன்ஞானமுண்டாகமீவ 

பின்னதேயத்2த பின்னகாலத்தே யிருககும் சமபூரணகடாஇ காரியங்களின்ஞான 

(Perio. Hp sw, இவவாஈநதவடிவ அன்மாவின் காரியவடிவ ஜீகத்முழு 

வதிறகும ஆன்மரூபகா சணமே உண்மை வடி.வமாமாதலின் சரவணா திசாதனங்க 

ளால இவ்வஇகாரிக்கு அன்மரூபகாரணஞானமுண்டாயபோது ஜககவடிவகாரிய 

த்தின் ஞானமும பொருளாேயுண்டாம, இப3போவு பேகஞானத்தின்கண்ணே 

அனர்த்தகாசண ததன்மை நிரூபிககபபடும :--ஹே மைததிசேயி/ யாவன் ௮தவி 

இய ஆன்மாவின்சண கானாபேதததைக காண்கினறனனோ பபேததரிசியானவன் 

இகலோகத்இுின்கண்ணும பரலோகததின்கணணும விஷயசபபஈதியாய சகத்தை 

ணேயாதுகூற யும் வடையானாயின், மோக்ஷரூபசுககதசை யடைவனென்பதன்கண் 

வேண்டியதுளது. இப்போது பேததரிசியிடத்2த இவவுலகசகாபாவததை நிரூ 

பிப்பாம்:-2ஹ மைத இரேயி / இவ்வுலகின்கண ணே எப்பெண்ணானவள தனதுபதி 

யையும மைநதனையும மறறைய பக துககளையும தன்னைபபோலப பிரியரூபமாய்ப 

பாராளோ, மறறோ தன்னினுமவேருய் ௮வாகளைாபபராபபாளோ ௮வளுககு, தமமி 

டதத பேததிருஷ்டிரூப விஷமததனமை யிருபபதைக்கண்டு ௮வாகள ௮வ 

ளைப் பரித்தியாகஞ்செய்வர் ; அலல, தமதுசததத?த ௮வளை உடேக்ஷிக திருப் 

பர். இவவண்ணம அவர்கள் ௮வளைகதமதான்மாபபோ ன்று பிரியரூபமாய்பபாசா 

ராயின், மற்றோ தம்மினும் வேரய்ப பார்ப்பாசாயின், ௮வாகட்குத, தன்னிடத்தே 

பேததிருஷ்டிரூப.விஷமத தன்மை யிருபபதைக்கண்டு ௮வள் ௮வர்களைப் பரித்தி 

யாகஞ்செய்வள் ; அல்லது, தனது சததததே அவர்களை யுபேச்ஷித்திருள், ஆத 

லின் இப்பொருள அுணியப்பெறும் :--எண்டு எவவாண் எபபெண் எதுவரை எச் 

சடசேதன பதார்த்தங்களைத் தம்மைபபோலப் பிரியமெனவெண்ணி காபபாறறு



௭௬௭௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (oils 

வசோ ௮.துவசையுமே ௮வை அவர்கட்டன்பத்தைக் கொடுக்கும், *இந்தேச்தாாரி 
கள் பதார்த்தங்களைத் தம்மினும்வேறாயுணர்வராயின் ௮வை ௮வர்களைப் பரித்தி 

யாகஞ்செய்யும். ௮வற்றின் வி3யாகத்தால் அவர்கட்குப் பரமதுக்க ௮டைவுண் ' 

டாம். ஹே மைத்திசேயீ/ பேததரிசனத்தா லிச்சவர் துயரையுறுவர் என்பதன் 
ணே காசணமிதுவாம :--எண்டு யாவன் மகாசாஜாவை மகா.சாஜவடிவத்தால் கண் 

காண்பனோ ௮வன்மீது ௮ம்மகாராஜா பிரசன்னசாவர். யாவன் ௮வரைத்தரித் ச 

செனக்காண்பனோ ௮வன்மீது ௮வர்கோபத்தை யுறுவர், ௮துபோலத் தேகதாரி 

கள் பதிமுதலியோசைச் தமதான்மவடிவமாய்க் காண்பர்களாயின், அவர்கள் ௬௧ 

ததையடைவிப்பர். தம்மினும்வேறாய்க் காண்பர்களாயின் அக்க ததையடைவிப்பர். 

அவர்கள் இவர்களுடைய .ஆன்மவடிவம் அல்லசாயின் தம்மினும வேற்றுவடிவமாய 

க்கண்ட ௮வர்கள் துக்கறுடைவைச செய்பாசாதலின் இவ்வெல்லா வுலகவனுபவ த் 

தானும் இப்பொருள் சித்சமாம், இவ்வுலகின்கண்ணே பதிமுதலிய சர்வத்திற்கும் 

ஆன்மா ஒன்றே வாஸ்தவவடி.வமாம், பேதமற்ற ௮த்விதீய ஆன்மாவைப் பேதமு 

டையதாய்க்காண்பவன் துக்கச்தையே யடைவன். ஹே மைத்திரேயீ. பதிமுத 

லாயினாரசைத் தன்னிற் பின்னமாய்க்காண்பவன் துக்கக்தையடைவதுபோல யாவன் 
பிராஹ்மணத்தன்மை க்ஷத்திரியத் தன்மை முதலிய ஜாஇிகளைத் தன்னிற்பின்னமா 

யக்காண்பனோ ௮வலுக்கவவிசண்டும் ஈண்டுத் துச்சகததையே யடை.விக்கும். இப்பி 

றப்பி2லா அவ்விரண்டும் ௮வளுக்குப் பாபத்தை யடைவிக்கும் ௮ன்றியும் ௮ப்பாப 

ஜன்னிய ௮வித்தை, ௮ஸ்மிதை, சாகம், து 8வஷம், ௮பிகிமவசம் என்னும் 8கதுகி 

லேசங்களை யடைவிக்கும். மறுபிறப்பிலோ அவ்விரண்டும் ௮பபேத கரிசியை படை 

யமாட்டாவா தலின் நீசஜா இயின் ௮டைவுவாயிலாய் அவ்விரண்டும் ஆண்டும் துக்கத் 

தையே யடைவிக்கும், ஹே மைத்திசேமீ / அவ்விரண்டும் பேததரிசிக்குத் ஓக்கத் 

தையடைவிப்பதேயபோல சுவர்க்காதி லோகங்களும், இந்திராதி தேவதைகளும், 
இருக்கா திவேதங்களும், மற்றையயாவும் துக்கத்தையே யடைவிககும். சுவர்க்காதி 

லோகங்களை த்தன்னான்மாவிலும்பின்னமாய் உன்னுங்கால் ௮வை௮பபேத தரிசியை 

இப்பிறப்பில் நானாவகையாய்ச் சுழல்விக்கும். மரித்சபின் ௮வனுக்கு சானாவகையாய 

நரகங்களையடைவிககும். இந்திராதி தேவதைகளைத தன்னினும் பின்னமாய்க் காண் 
பானாபின், ௮வர்கள் ௮ப்பேததரிசியை கானாவகைகரக துக்கங்களையடையுமாறு செ 

ய்வர். இருக்காதி£வதங்களைத் தன்னிற் பின்னமாய்க் காண்பானாயின், ௮வை ௮வ 

னைச் சூத்திராது ந சேயோனியை ௮டையுமாறுசெய்யும், அல்லது பிசாஹ்மணாதி 

மூவர்ண சரீரத்தை யடையினும ௮வனை ௮வை, எஞ்ஞஜோபவிதாதி சமஸ்காசம் 

௮றுமாறுசெய்யும், ௮ல்லது பஇதனாக்கும், அலலத எஞ்ஞோபவீத சமஸ்காசமுறி 

னும் ௮ப்பேததரிசியை ௮வை வேதத்இன் பதவாக்பெ, சுவரங்களின்உச்சாரணஞ் 

செய்வதில் ௮சமர்த்தனாமாறுசெய்யும். ௮ல்லது, ௮வ்வேதங்களை ௮த் தியயனஞ் 

செய்யினும், ௮வனை அவை வேதார்த்த ஞானமற்றவனாமாறுசெய்யும், ௮ல்லத, 

வேதார்த்தங்களை யுணரினும் ௮வனை ௮வை வேதார்த்தங்களையும் வேதபாடங்க 

ளையும் விரைவிலேயே மறந்துவிடுமாறுசெய்யும், அல்லது, வேதார்த்தங்களின் 

ஸ்மசணமுண்டாயினும், ௮வனை ௮வை வேதவிதெகாமங்களைச் செய்வதின்சண் 

அருசயெடையுமாற௮ு செய்யும். இவைமுதலாக அப்பேததரிசிக்கு ௮வவிருக்காதி



க்சிலாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப நிட ௪௯௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 49 + 

வேதங்கள் ௮ரேகவித,் அக்கங்களையடைகவிக்கும். சம்பூணதேகதாரி ஜீவர்களைப் 

பின்னமாங்க்காணுங்கால் ௮ச்சீவர்கள் ௮பபேததரி௫க்கு இப்பிறப்பிலும் மறுபிற 

ப்பிலும் ௮ரேகவகைத்துக்கங்களை யடைவிபபர். ேே மைத்திசேயி ! மிகவும் விஸ் 
தாசமாக யாதுகூறவேண்டும். ௮காசாதி பஞ்ச பூதங்களோடுகூடிய சம்பூரணட 

சேதனரூப ஜகத்தைக் தன்னிற்பின்னமாய்க் காண்பானாயின், அது அவனை 

௮ நேகதுக்கங்களையே யடையுமாறுசெய்யும், இகலோகத்தும் பாலோசகச்துமுள்ள 

மனைவிமைந்தராஇ பிரியபதார்த் தங்கள் இச்€வர்கட்குக் இடையாச்கால் wap 

றினடைவின்மையால் அுக்கங்களையடைவர், 9 தய்வயோகத்தா லவைகிடைத்து 

விடினும், கோய்முதலிய கிமித்தகதால அந்தப்பிரியபதார்த்தங்களைப் போகு 

பபதில் ஆற்றலற்றவராவர், அல்லது ௮ன்னியதேசத்தின்கண்ணே சென்றதால் 

அவற்றின் வியோசமாயிலும், காசமாயிலும் பரமதுக்கச்தையடைவர். ஆகையால், 

இம்மனைவிமுதலிய பதார்ததங்கள் தமது ௮பபிசாப்இகாலத்தேயம் Grr Gans 

தேயும் ௮ஞ்ஞானிகட்குத் துக்கத்தையே கொடுக்கும். ஹே மைத்திசேயி / இவ்வ 

ண்ணம் சமபூசண ஸ்தாவரஜங்கமபதார் ததங்கள ௮ந்தபபேததரிசியாய ௮ஞ்ஞா 

னிகட்குத்அக்கக்தையே கொடுக்கும. இக்காரணத்தால் நீ௮ப்பதார் த்தங்களை நின் 

னிலும்வேறாய் ஒருகாலும் காணவேண்டாம், மற்றோ, இவ்வெல்லா உலகையும் 

நினதுவடிவமாகவே காணுதி. இவ்வாரந்தசொரூப ஆத்மா சஜாதிய, விஜாதீய சுவ 

கதம் என்னும் மூன்றுபேதங்களு மறறதாம். சுயஞ்சோ திரூபமாம். ஜன்மாஇவிகா 

சங்களறறதாம் என்பதாய ஆத்மஞானமே யதார்த்தஞானமாம். இவவாரர்தசொ 

ரூப ஆன்மாவினும் வேராயுள்ள ௮கான்மபதார்த்தங்களை விஷயஞ்செய்யும் ஞான 
ஈகளியாவும் பிசாஈதிரூபமாம், ஆகையிலை, ஹே மைத்திசேயி! பிராஹ்மணத் 

தன்மை, க்ஷத்இரியத்தன்மை, சுவர்ககா திலோகம், இருககா திவேதம், ஆகாசாதி 
பஞ்சபூதம் இவைமுதலாகிய ஜடசேதனருப ஈம்பூசணஜகத்தானது அகந்தஸ்வ 

ரூப ஆன்மாவினும் பின்னமன்றாம் ) மறறோ, ஆன்மரூபமேயாம், இத்துணையால் 

சிரவணமுறை காண்பிக்கபபட்டஅ, இப்போது, மககமுறை காண்பிக்கப்படும் --- 

ஹே மைத் இி2ரயீ ! ஜடசேதனருபமாய்ப பிரசத்தமாயுள்ள இவவெல்லாவுலகும் 

அநர்தஸ்வரூப ௮ன்மாவின்சண்ணேயிருககும, அதிலிருகதேயுண்டாகும், அதன் 

கண்ணே லயத்தையடையும். சர்வஜகததின் காரணமாய அஞ்ஞானமும், தன்ம 

சாக்ஷாத்காமுண்டாயின் ௮தன்கண்ணே லயத்தையடையும) ஆதகலினாலிவ 

வான்மா௮த்விதீயரூபமாம், இச சகைய ௮.ச்விதிய ஐன்மாவின்சண் மனத்தின் ஸ்இ 

ரத்தன்மையைச் செய்விக்குந இருட்டாந் தங்களைக் கூறுகின்றேன், நீ சாவதான 
மாய்க்கேட்டி, இப்போது பிசபஞ்சஸ் திதகாலத.தின்கண் அன்மாவின் seh Su 

ரூபத்தன்மையை௪ சித்தஞ்செய்யுமபொருட்டுதக் திருட்டார்.தம் நிரூபிக்கப்படும். 

ஹே மைத்திசேமீ ! இவவுலன்சண்ணே தாமஸ, ராஜஸ, ஸாதீவிகமென்னும் 

மூவகைப்பதார்த்தங்களுள, அவையாவும் தம ஸ்திதிகாலத்தே இவ்வாரர் சஸ்வ 
ரூபவான்மாவினலும் வேறன்றாம, இப்போருளில் நினக்குச் சம்பாவனையுண்டாம் 
பொருட்டு யான் பேரி, சங்கம், விணையென்னும் மூன் அுதிருட்டார் தங்களைக் கூறு 
இன்றேன் ; நீ சாவதானமாய்க் கேட்டீ. ஹே மைத்திரேயி ! இவ்வுலூழ் பிரசித ௪



௭௯௮ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஏழாவது 

மாய பேரி, சங்கம், வீணையென்னும் மூவகைவாத்தியங்கள், தண்டம், வாயின் 

வாயு முதலிய நிமித்தத்தால் குரூர, மத்தியம், மஞ்2ஈலமன்னலும் மூவகைச்சப்தங் 

களைச்செய்யும. வீரரஸத்தையுணர்ச் தும்பேரிமு தலியவற்றின் சப்தம் குரூசமாம், 
பயாககரஸத்தையுணா த்தம் பேரி மகலியவற்றின் சப்தம் மத்தியமமாம, இருங் 
காசாஸத்தையுணாத்தும் பேரிமு.கலியவற்றின் ௪ப்சம மஞஜுலமாம், இம்மூவகை 

யாய சப்தமும மேறஇழ்ப்பேசக்.சால் ௮கேகவகையாம், ஹே மைத்திரேயி / 

பேரி முதலிய மூன்றின் விேஷசப்தம முறையாய்ப பேரிசசததத்தன்மை, சங்கச 

சப்தத்தன்மை, வீணாசபகததனமை யென்னும முததர்மங்க ளுடையனவா தலின் 

மூவகைத்தாம். ௮ம்முத்தாமங்களும் முறையாய்க குராபேரிசசத்கத்சன்மை மத் 

தியம?பரிச சத்தக்தன்மை, மஞ்ஜாலபேரி௪ சத்தததன்மை, குரூரசங்கசசத்தக் 

தன்மை, மததியமசங்கசசத்தத்தன்மை, மஞ”லசங்கச சததத்தன்மை, குரூரவீ 

ணுசத்தததனமை, மத்தியமவீணா சககத்தன்மை, Lo GFR Paral Gor) சத்தததன்மை 

யென்னுர்தர்மங்களைக்குறித்துச சாமானியதருமங்களாம; ஆயிலும்சர்வசப தங்களி 

லிராநின்ற சத்ததகன்மைவடிவ சாமானிய தருமததைககுறித துப் பேரிசசத்தத்த 

ன்மை, சங்கசசத் ததகன்மை, விணாசத்தத்தன்மையென்னுமழூன்றுமவிசேஷதரு 

மலங்களாம், பேரிச்சக்தத்தன்மை ழதலியமூன்றுவி2சஷதர்மங்களின்ஞானம்சத்த 

ச் சன்மைவடிவசாமானிய தருமஞானததானன்றி யுண்டாகமாட்டாது; மற்றோ, 

௮ஃதுண்டாகியே ௮வையுண்டாம். ஈண்டஇக?தயத்தின்கண்ணே இராகின்றதரு 

மம் சாமானியமாம;௮ற்பதேயத்தின்கண்ணேயிருககும் தருமம்வி2சஷமாம். ஆண் 

டுபபேரிச்சப்த முதலியமூன்றன்கண் சபதத்தன்மையிருககும, பேரிசசபதததன் 

மை கேவலம பேரிசசக்கத்தின்கண் 2ண இருக்கும், சங்கவிணை ௪ சப்தங்களிலிரா 

தாம், ௮ங்கனமேசங்கசசத்தச்தன்மையும் வீணைசசபதகத்தன்மையும் கேவலம் சங் 

கவீணைச சத்தங்களில முறையேயிருக்குமன்றி மாறாயிராவாம, ஆகையால சபதத் 

தன்மைச சாமானியமிருக்குர் தேயததைக்குறித் துப் 2பரிச்சபத.த்.தன்மைமு தலிய 

முத்தாமங்களும குறைகததேயத்தேயிருக்கும, இககாணததால ௮ம்முத்தரு 

மங்களும் சப்தத்கன்மை ரூபசசாமானிய தருமத்தைக்குறிதது வி்சஷதருமங்க 

ளாம், இவ்வண்ணம் குரூசமத்தியம மஞ்ஜுாலப பேரிசசப்தங்களில் பேரிசசப்தத் 

தன்மைரூபச சாமானிய தருமமதொடர்ந்து நிறகும். குராமததியம மஞ்ஜு லப் 

பேரிச சத்தத்தன்மைகள் கேவலம் தத்தஞ் சததங்களிலிருக்குமேயன்றி மாறி 

யொருகாலுமிராவாம். ஆகையால், பேரிச்சபததகன்மைரூபச சாமானிய கரும ௮ Si 

கரணத்தைக்குறிததுக் குரூரபேரிச சபதததன்மைமுதலிய முத்தருமங்கள் குறை 

ந்தசேயத்தின்கண் ணேயிருக்குமா தலின் பேரிச்சபதத்தன்மைரூபசசாமானிய தரு 

மத்தைக்குறித்துக் குரூரபேரிசசப்தத்தன்மை முதலிய முத்தருமங்கள் விசேஷ 

தருமங்களாம. இவ்வகை முறையைசசங்கசபதத்தின்கண் ணும் விணைச்சப் தத்தின் 

கண்ணும ௮றிர்துகொள்க. ஆகையால் இபபொருள் துணியப்பெறும் :--சப்தத் 

தன்மை௪ சாமானிய தாரமஞான த்சானன்றிப் பேரிசசப்தத்தன்மைமுதலிய விசே 

ஷதர்மங்களின் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ௮துபோல இச்சுவயஞ்ஜோதியான்மா 

வின் ௮ஸ்.இபாஇப் பிரியம் என்னும் சாமானிய தருமங்களின் ஞானமின்றி இவ் 

.வுலகன்கண்ணே எவ்வி?சவ பதார்த்தஞதானமுமுண்டாகாதாம்) மற்றோ, ௮தன்



அத்தீயாயம்.] யபஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௭௯௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 499 

மின்னசேயஃதுண்டாம். இப்போது ௮ஸ்.இபாதிப் பிரியரூப ஆன்மாவின்கண்ணே 

சாமானியரூபத்தன்மையை வெளிபபடுத்தும்பொருட்டு முதலில் யாண்டும் ஆன் 

மாவின் ௮னுகதத்தன்மையை நிருபிப்பாம் :--ஹே மைத்திரேயி /! இவ்வுலகின் 

கண்ணே ௮பசோக்ஷரூபமாய்க் கவாப்படுவனவும், பரோ க்ஷரூபமாய்க் கவாப்படு 

வனவும் சத்தியரூபமாய்க் கவரப்படுவனவும், ௮சத்இயரூபமாயக் கவாப்படுவன 

வும், ௮கம்வடிவமாய்க் கவரப்படுவனவும, மமவடிவமாய்க் கவசப்படுவனவும், ஆய 

யாவும சேதன ஆன்மாவினும் வேறன்றாம. மற்றோ, ௮வையாவும் சேதன ௮ன்ம 

ரூபமேயாம். கருத்திதுவாம:-இரஜ்ஜுரப அதிஷ்டான த்.இின்கண்ணே Csr pay 

நின்ற சர்ப்பம் தண்டம் மாலை ஜலகாரை முதலிய கற்பித பதா£த்தங்கள் ௮வவதஇ 

ஷ்டானத்திலும் வேறன்றாம், மறறோ, ௮௩௧ இசல்ஜுரூப ௮திஷ்டானமே அஞ் 

ஞானவசத்தால் சர்பபாதி ௮ேேகளுபங்களாய் ஸ்இதமாம், அதுபோல இவ்வாகக 

தவடிவ ஆன்மாவின்கண்ணே கோறருநின்ற ஆகாச இப பிரபஞ்சம் ௮இஷ்டான 

ஆன்மாவினும் வேறன்றாம்) மற்றோ, ௮இஷ்டான அன்மாவே ௮ஞ்ஞானவயத் 

கால் ஆகாசாதி ஜகத்துருவமாய் ஸ்.இிகமாகுமா கலின் ௮ஸ்இபாதஇப் பிரியரூப 

சாமானிய தருமங்களைககுறித்து தகாசாதி பதார்த்தங்கள் தன்மாவின் விசே 

ஷகருமங்களாம், இதன் ஞானம் ௮தன் ஞானகதாேயுண்டாம. ஹே மைததஇ 

சேயி/ சேதன ஆன்மாவின் விமீசஷரூபம அரந்தவகையாமாயிலும் சுருக்கமாக 
௮% திருவகையாம, அவை நீ யென்னும் சப்தார்க்கமும் சானென்னுஞ் சப்தார்த் 

sy ம. இதுமுதலிய சபதங்கள் கூறும் பதார்த்தங்கள் முதலவாம, யான் 

எனது இதுவல்ல என்பனவாதி சபதங்கள் கூறும பதார்த்தங்கள் இறுதியவாம். 

ஹே மைததிசேயி ! அந்தக்காணாகி சங்காக விரிஷ்டசேதனம் யானென்னும் 

சப்தத்தின் வாச்சயெபபொருளாம, பாகிய கடாதஇபதார்த்த விசிஷ்ட சேதனம் 

நீ யென்னுஞ் சபதத்தின் வாச்செபபொருளாம், இருபொருட்கும் பாஸ்பர 

பேதமிருபபினும் இருசபதங்கட்கும் பாகத்தியாக இலஈுகணையால் தோற்று 

நின்ற சேதனமாத்தரரூப இலக்யெபபொருள் ஒன் 2றயரம், ஆகையால், நீயெ 
னுஞ் சபதமும் கானெனுஞ் சப்தமும ஒருபொருளையே கூறுகின்றது, இப 

போதிப்பொருளையே வெளிப்படையாக்குமபொருட்டு முதலில் & யென்னுஞ் 

சபதார்த்தத்தன்கண் கானென்னும சபதார்தத ரூபத்தன்மை நிரூபிக்கப் 

படும :--ஹே மைத்திசேயி / யானென்னுஞ சபதத்தின் ௮ர்.கதரூப oso அன் 

மாவினும் வேராகப பா௫ய சங்கம் முதலிய ஜடபதார்த்தமும் புருஷன் முதலிய 

சேதனபதாத்தமும் என்னுமியாவும் நீ யென்னுஞ் சபதா£ தீதரூபமாம ; அனால் 

௮௪சங்கம முதலிய ஜடபதார்ததஙகள் சேதன புருஷரின் வாக்கா இர் இரியங்க 

ளோடு சமபர்தத்தையடையுங்கால் ௮வை கானாவகைச் சப்தங்களைச் செய்வதாய்ச 

சேதனவியவசாரயோக்யெமாம், சேதன புருஷரின் சரீசத்?தாடு தா.தாச்மிய ௮பி 

மானத்தையடைந்த ௮வை யான் என்னும் சபதார்த்தருபதம் தன்மாவை நீ என் 

னும் சப்தார்த்தளுப” பாயெபதார்த்தத்தினும பின்னமாய் எண்ணும. இவ்வண் 

ணம் 8 என்னும் சப்தார்ததரூபத்தாற பிசசித்தமாய புருவாதி சேதனபதார்த்த 

மும் நான் என்னும் சப்தார் த்தரூப தன் ஆன்மாவை நீ என்னும சப்தார்த்தரூப



    

  

௮00 .. ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். 

ர்ர்ஜ் சப்தார்்ச அ௮ன்னியபதார்த்தத்திலும் பின்னமாபெண் ணுமா தலின் நீ எலி ட்ட 

ரூப சங்காதி ஜடபதார்த்தத்தடத்தும் புருஷாதி சேதனபதா ie ச்திடத்தும் 

யான் என்னும் சப்தார்த்தரூபத்தன்மை சம்பவித்தல் கூடும், ர 

சங்கை :--ஹே பகவன் .! சங்கம்முதலிய ஜஐடபதார்த.தஙகட்குச். சேதனபுரு 

ஷரோடு தாதாத்மிய சம்பந்தம் எங்கனம் சம்பவிக்கும் ? 

சமாதானம் :--ஹே மைத்திசேமீ / இவ்வுலகின்கண்ணே எப்பதார்த்தத்தை 
ச்சேதனபுருஷன் தன்.ஆன்மாவெனக் கவசானோ ௮த்தகையதொன்றின்றாம் ; மற் 

றோ, சம்பூரண ஐடபதார்த்தங்களைத் தனது .ஐன்மரூபமாகவே கவர்ந்துளான், 

சர்வபதா/ த்தங்கட்கும் மூலகாரணமாய ௮வித்தையைப் பரமான்மா, தனது சரீர 

வடிவமாய்க் கவர்க்துள௮. ௮வ்வவித்தையின் காரியமாய சமஷ்டி சூக்ஷாமப் பிர 

பஞ்சத்தை ஹிரண்யகர்ப்ப பசவான் தமது சரீரரூபமாய்க் கவர்ந்துளார், ௮வ்வ 

வித்தையின்காரியமாய சமஷ்டி. ஸ். தூலப்பிரபஞ்சத்தை விசாட்பகவான் தமதுசரீர 

ரூபமாயக் கவார்துளாா. வியஷ்டி ரூபமாய்ப பி7சித்க ஜடபதார்த்தங்களா மனுஷ் 

யாதி சேதன புருஷர் தமத சரீரரூபமாய் அங்கேரித்துளார், இம்முறையே சம் 

பூரண ஜடபதார்த்தங்களும் சேதன தையே பற்றியிருக்குமாதலின் இப்பொருள் 

அணியப்பெறும் :--இவ்வுலகன்சண்ணே நியமமாய் எப்பதார்த்சத்தின்சண்ணும் 

நீ என்லும் சப்தார்த்தத் சன்மையும கான் என்னும் சப்கார்த்தச்சன்மையுமின் 
ரூம். ,மற்றோ, ஒன்று மற்றொன்றைக்குறித்தே இசசடசேதன பதார்த்தங்களி 

டத்தே 8, சான் என் னும் சபதாரத்தரூபத்தனமையுளது, தனது ஆன்மரூபமாய் 

௮ங்கேரித்த பதார்த்சத்தே சான் எனனும் சபதார்த்தரூபத்தன்மையுள து, கன் 

னான்மாவினும் வேறாகவுடன்பட்ட பதகார்.த்தங்களிடத்தே நீ யென்னும் சப்தார்த் 

தரூபத்தன்மையுளது தேவதத்தனைக் குறித்து யஞ்ஞதத்தனிடத்தும், யஞ்ஞ 

தத்தனைக்குறித்துச் தேவதத்கனிடக்தும் நீயென்னுஞ சப்தார்த்தத்.சன்மையி 

ருப்பதேபோலும். ஹே மைத்திரேயீ / மனோவாக்குகட்கு ௮விஷயரூபமா.ப இவ் 

வாநந்தஸ்வரூப ,தன்மா, தனது அ௮ஸ்திபாதப்பிரியரூபத்தால் சர்வ wor gs 

பதார்த்தங்கட் கதிஷ்டானரூபமாம, இக்காரணத்தால் இது எசசப்தத்தின் வாச் 

சியொர் த் தமுமன்றாம் ) மற்றோ இலக்யொத்தமாமாதலின் சேதன ஆன்மரூப இல 

க்யொர்த்தத்தைக் கவர்ந்து ந, யான், என்னுஞ் சப்தங்கள் ஒரே பொருளை யுணர் 

த்தும், இவ்வண்ணம் HUA FL FHS Fld பாகத்தியாக இலக்களையால் ஒரு 

சேதன ஆன்மரூப அர்த்தம் சித்திக்குங்கால்) ௮சசப்தார்த்தத்இன் வியாப்பிய 

ரூப அர்த்தத்தையுணர்த்தும் இது முதலிய சப்தங்கட்கும் இலக்கணா விருத்த 
யால் ஒரு சேதன ஆன்மாவே ௮ருச்தமெனச் சித்தமாம், இது தனது ௮ஸ்இ 

பாதிப் பிரியருபத்தாற் சர்வ பதார்த்தங்களிடத்தும் விளங்குவதாம். சூரியாதி 

ஜோ இிகட்கும் ஜோதிரூபமாம். இத்தகைய அஆஈந்தவடிவ அன்மாவின்௧கண் இவ் 
வாகாசாதி விசேஷபதார்த்தத்தை ௮ஞ்ஞானிகளாசோபிக்கன்றனர், ஹே மைத் 

இரசேயீ! இது கூறியதாலிது அணியப்பெறும் -சப்தத்சன்மைரூபச் சாமானிய 

தருமஞானமுண்டானபின்னசே பேரிச்சப்தத்தன்மை முதலிய விசேஷ.தருமங்க 

ளின் ஞானமுண்டாம். பேரிச்சப்தத்தன்மைமுதலிய சாமானிய தீருமங்களின்



அத்வைத பியஜார்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபதிட 0S 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Zo} 

ஞானமுண்பிரன்பின்னரே, குரூர பேரிச்சப்தத்தன்மை முதலிய விசேஷ தருமங் 

களின் ஞானமுண்டாம். ௮து போல ௮ஸ்இபா இப பிரியரூப ஆன்மாவின் விளக்க 

மான பின்னே கான் நீ முதலிய வி?சஷவியவகாசஞ் இத்தமாம். ஆரந்தஸ்வ 
ரூப ஆன்மாவின் விளக்கமின்றி எவ்விவகாரமும் இத்தமாகமாட்டாது. ஆதலின் 
தனது தஇிதிகாலத்தே இச்சம்பூரண ஐடசேகனரூப ஜகத்சான.து ௮ச்விதிய ஆன் 

மரூபமீமயாம். ஹே மைத்திரேயி ! இவ்வத்விதீய ஆன்மாவைத்தான் முன்னர் 

யான் பிரியதமரூபமாய் நின்பொருட்டுக் கூறினேன். இத்துணைச் இரந்தத்தால் 

ஜகத்தின் ஸ்இஇி காலத்தே ஆன்மாவின் ௮த்விதியரூபத்தன்மை சத கஞ்செய்யப் 

பட்டது. இப்போது, ஜகத்தின் உற்பத்தியின் முன்னரும் ஆன்மாவின் ௮த்விதீய 
ரூப,ச் தன்மை சித்தஞசெய்யப்படும :--2ஹ மைததிரேயிீ / ஜகத்தின் ஸ்திதி கால 

தீதே இவவானந்த ஸ்வரூப ௮ன்மா, சாவ3பேதமற்ற ௮த்விதியரூபமாவதேபோல 

உற்பத்திகாலத்தின்கண்ணும் ௮த்விதியரூபமமேபாம். இப்பொருளின்கண்ணும் நீ 

இருஷ்டார்தத்ைக் கேட்பாயாக பொரி முதலிய காரியோற்பத்தியின் முன் 

னர் சர்வபேதமற்ற ஒங்கியெரியும ௮க்னியினின்றும் ௮ச்சினியின் சமானவியற் 

கையையுடைய விஸ்புலிங்க ௮ங்காசவடிவகாரியமுண்டாம். ௮.துமபாலப் பிரபஞ்ச 

ரூபகாரிய உற்பத்தியின்முன்னா்ச சர்வ?பதமற்ற அத்விதீய ஆர். கஸ்வரூப ஆன் 

மாவினின்றும் இரந்த ஜடசேதனரூப சம்பூணஜகத்துண்டாம, ஹே மைத்தி 

சேயி / ௮ர்தப்பரமான்மாவினின்றும ஹிரண்யகாப்பவாயிலாய் இத்தூல Bs Rar 

உற்பத்தியுண்டாய வகையை அ௮ரேகஞசுருதி ஸ்மிருகிகள கூறியிருக்னெறன. 
: வாஇய.4௮௦ உரசவாளயா தாயமாவாடுவ.48கஐய4” அமமாயா விரிஷ்டபர 

மான்மா ஜகத்தின் உற்பத்திகாலததே சூரியசந்திரன்முதலாகச்சம்பூரசணஜகத் 

தையும் பூர்வகற்பத்தேதேபோலச செய்தது என்பது சுருதியாம், 

- தெஷாஃ௮,சாற -டுவாணி ௬௨ ராணி௫வரமக*' வரய ௯ | 

வெடிரவெயலத் QT GUT 9.6 15) 8-3 )8 an eciamunm8 ’? i 

: உலகுதய காலமதி லுள்ளபர மான்மா 
விலகுகக னாதிகளின் வேற்றுமையை யுற்றே 
யிலகுபேய ரோூருவ மேண்வினைக டம்மை 
நிலவுமறை யோசைதனி னின்றசேயு மன்றே.” 

(போ-ள். ஜகத்தின் உற்பத்தகாலத்தே ௮ர்தப்பசமான்மா ஆகாசாதி பதா 

ர்த் தங்களின் பின்னபின்னகாமங்களையும், பின்னபின்னரூபங்களையும், பின்ன பின் 

னகருமங்களையும் வேதசப்தங்களினின்று முண்டாக்கினார். கருச். இி.தவாம் :- 

பூவென்னும் வேதசப்த.த்தை யுசசரித்.து ௮பபசமானமாப் Go; Bef cows wu; oor 

க்ெ, ஆகாசமென்னும் வேதசபதததை யுசசரித்து ஆகாசத்தை யுண்டாக்்க 
யது. இங்கனம் எல்லாவுலகையு முண்டாக்கிய௫, ஹே மைத்திசேமீ ! இதுமுத 
லாய அ௮0கேகசுருஇி ஸ்மிருதிவசனங்களால் இவ்வாகாசாதிஜகத்இன் உற்பத்தியை 

8 சுயமாகவே யறிர்.துகொள்ளலாமா தலின் ௮தைக்கூற லிப்போ தாவசயமன்ரும்; 

ஆனால், இருக்கு?வதாதி சப்தப்பிசபஞ்சத்தி னுற்பத்தியை நீ சுயமாயறிர்து 
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௮0௨ பர் ஆத்மபுராணம். [ஏழாவது 

கொள்ளமாட்டாயாதலின், ௮ஃதான்மாவினிடத்தினின்றும் உண்டானவித.ச்தை 
ரீ கேட்பாயாக. ஜே மைத்ரேயி / இவ்வுலன்கண்ணே காய்க்த விறகோடும், 
௪சவிறகோடும், கூடிய2பாரழலினின்றும் விலகஷண தூமதி னுற்பத்தியுண்டாம், 
அதுபோல இச்சாவஞ்ஞி பரமான்மாவினின்றும் இவ்விலக்ஷ்ண சப்தரூபவேசம் 
உண்டாம். 

சங்கை :--ஜஹே பகவன்! இருக்காதி வேதங்கள் ஈஸ்வாரிடத்தினின்.றும 
உண்டாவனவெனவுடன்படி னே ௮வவேசசப் தங்கள்லெளகிகசப்தங்களைப்2பாலப 
பெளருஷேயசப்தங்களாம், சாஸ்இிரத்தின்சண்ணே ௮வை ௮பெளருஷேபயங்க 
ளெனக்கூறப்பட்டுள்ளனவாதலின் ௮சனோடு முசணுமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஜஹே மைத்திசேயி! எச்சப்தத்தை யுச்சாணஞ் செய்சபின் 
னர் அச்சப்தார்த்த நிச்சயம்செய்யும்பொருட்டுப் பிரத்தியக்ஷ ௮றுமானாதிப்பிர 
மாணங்களின் ௮பேக்ஷையாமோ ௮து ௮வ்வரா்த்தவிசா.ரவாயிலாயே உற்பன்ன 
மாகும்; ௮ர்.த்தவிசாரமின்றி ௮ஃ தண்டாகா காம். இப்போதுள்ளாரின்சப்தம் அர் 

த்தவிசாச பூர்வகமாயே உற்பன்னமாம். இவ்வேதரூபசப்தம் பசமான்மாவினின்று 
முண்டாம். அர்த்தவிசாரலாயிலாயுண்டாகா.து. மறறோ, முயல்வின்றியே புருஷரி 

டத்திறாந்து சுவாசம் உற்பன்னமாவேேபோலப் பிரயத் தனமின்றியே ௮ப்பாமான் 

மாவிடத்திருர்து வேகரூபசப்ச முண்டாம். ஆகையால், இப்பொருள் துணியப் 

பெறும் :--புருடனாலுச்சரிக்கப்பட்டவசனம் பெளருஷேயமன்றாம். மற்றோ, 

இவன்றன்மனத்தே பொருளைவிசாரித்து உச்சரிக்கும் வ௫னம் பெளருஷேயமாம். 

இத்தகைய பெளருஷேயத்தன்மை வேதவசன த்.தன்றாமாதலின் ௮ஃதபெளரு 
ேயமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன்? பொருளை விசாரியாமலே உச்சரித்தவசனம் 

அபெளருஷேயமாகுமாயின் இக்கால் இலெளகிகர் ௮ர்த்தவிசாரமின்றியே உசசரி 

தீதவசனமும் வேகவசனம்போல ௮பெளருஷேயமாகவேண்டும். 

சமாதானம் :--ஹே மைத்திசேயீ /? இச்சீவன் பிரமப்பிரமாதாதி தோஷத் 

தோடு கூடியவனாதலின் அ௮ர்.த்தவிசாரமின்றி எவ்வெவ்வசனத்தை யுச்சரிப்பனோ 

அது உன்மத்தன்வசனம்போலத் தன்னர்த்தத்தினின்றும் வியபிசாரியேயாகும். 

ஈண்டெவ்வசனத்தின்பொருட்குப் பிரத தெயச்ூதா இப பிரமாணங்களாற் பாதமுண் 

டாமோ ௮ தன்னர்ச்தத்தினின்றும் வியபிசாரியாம். ஒருவன் அக்னி €தள 
மெனக் கூறுவானாயின் ௮வவசனார்த்தரூப ௮க்சனியிற் £தளத்தன்மை பிரத்தி 
யக்ஷப் பிரமாணத்தாற் பாதஇிதமாமாசலின் ௮க்னி சிதளமென்னும் வசனம் 

தன்னர்த்தத்தினின்றும் வியபிசாரியாம, ஹே மைத்திரேயி/ இம்மனுடலோகக் 
கதையென்னே / ஒருகாலிவன் பிரஹ்மலோகத்தின்கண்ணிருர்அகொண்டே. 
னும் அர்.தீதவிசாசமின்றியே உச்சரிக்கன் ௮வ்வசனமும் உன்மச்தனதேபோலத் 

தீன்னர் ததத தினின்றும் வியபிசாரியேயாம். சர்வஞ்ஞப்பசமான்மாப் பிரமப்பிர 

மாதாதி தோஷமற்றதாதலின் ௮.து அர்.த்தவிசாரமின்றியே உச்சரித்த வேசவச 
னம் தன்னர்த்தத்தினின்றும் வியபிசாரியாகாஅ. ஆகையால் இப்பொருள் துணியப்



அத்தியாயந்,] ' "யஜுர்வேத த்தின் பிருகசாரண்ய உப நிட ௮௮/0௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Rar 

பெறும் :--வேதவசனங்கட்குத்தமதர்ச் சத் தயின்பொருட்டுப் பிரத்தியக்ஷா இப் 
பிரமாணங்களின் அபேகக்ையின்றாம், தமதர்த்தத்இனின்றும் வியபிசாசமுமின் 
றம். ஆகையால் ௮வ்வேசவசனம்பிரத்திய௯தநா இச்சர்வப்பிரமாணங்களுள்ளும் ௮7 
சனாம். இப்போது வேதவசன த்தேபிரமாணத்தன்மைச் சித்தியின்பொருட்டு முத 
லில் மீமாம்சாசாஸ் தாமுறையே லெளகக சப்தத்தின்கண்ணும் சாமானியமாய்ப் 
பிரமாணத்தன்மையை நிரூபிப்பாம் :--ஹே மைத்இரேயீ ! இவவுலகத்ேேச பொய் 
கூறும் ௮னாப் சனானவன் கநெறியிற்செல்லும் பதிகனைகோக்க 41 இந்ந இயின் சசையில் 

உனக்குப்புசிச்க யோக்கயெமாய நானாவகைப்பலமிருக்கின்றது '” எனக்கூறின் 
௮வவசனம் ௮க்கால் கேட்பவலுக்கு ஈதிதீரத்தே பலல்இதிரூபஅர்த்தத்தையுண 
ர்த்துமாதலின் ௮வ்வசனமும் சாமானியமாய்ப் பிரமாணருபமேயாம். கருத்தித 

.வாம்:-நதிதீரத்தே பலஸ்இிதிரூப ௮ர்த்தம ௮க்கால் நேத்தரொதி இர்திரியக்களால் 
சாணப்படுவதன்றாமாதலின், ௮ப்பொருளிற் காட்சியோ இன்றாம். ௮க்காற் சப்த 

சால் ௮தன்போதமுண்டாம். ஆகையால், ௮தன்கண்ணே சப்தத்திற்கே பிரமாண 

ததன்மையுளதாம். இதுபற்றியே மீமாம்சைழாலுடையார் இவவகைப்பிரமாண 

௮ப்பிரமாணவியவஸ்தை செய்னெறார் :--ஒரு பொருளையுணர்த்துவது பிசமாண 

மாம், ஒருபொருளையுமுணர்த்தாத.து ௮ப்பிரமாணமாம். ௮ப்பொருளுணர்த்துர் 
தன்மை ௮வ்வசன த்தின்கண் ஹுமுளதாதலின் ௮௮வும் சாமானியமாய்ப் பிரமாண 

ரூபமேயாம் ) அல்லது சையாயிகவாதியானவர்பொருட்போதகத்தன்மை வடிவத் 

தால் பிரமாணங்களிற் பிரமாணருபத்தன்மை யங்கேரிப்பதின்றாம். ௮வர்மதத்தே 

அது எதனாற் சித்தமாமெனின், ௮வர்கூற்றிதுவாம் :--அர். த்தபோதசத்தன்மை 

வடிவத்தால் ௮அித்தியாதாம், மற்றோ, எப்பிரமாணஜன்னியஞான த்தாற் சமர் 

த்தப் பிரவிருத்தியாமோ ௮வ்வேதுவால ௮ப் பிரமாண த் இின்சண்னும் ௮சனா௮ 

ண்டாய ஞானத்தின்௧ண்ணும் பிரமாண ரூபத்தன்மையினனுமானமுண்டாம். 

முன்னாறியா த்தலத்தே ஜலத்தைநோக்ி ௮தனைக்கொணசச்சென்று ஆண்டுஜலங் 

இடைக்குமாயின் இவ்வாறனுமானஞ்செய்வன் :--முன்னரெனக்குண்டாய இலஞா 
னம, பிரமைவடிவமாம், என௮ சமர்த்தப்பிரவிருச்து ஜனகமாதலின், இவவா.று 

கூறும் நையாயிகர்பாலிதுகேட்கவேண்டும :--எச்சமர்த்தப்பிசவிருத்திரூப ஏது 

வால் ஞானப்பிரமாணத்தன்மையின் ௮னுமானமாமோ ௮தன்கண்ணே சமர்த்தத் 

தன்மையென்பது யாதாம் ? ஞானத்திற்கு விஷயமாயபதார்த்தமே பிரவிருச்.இயின் 

விஷயமாமென்னுஞ் சமானவிஷயத்தன்மையே சமர்த்தத்தன்மையா ? அல்லது 

பலஜனகத் தன்மையே ௮துவா ? ௮வறறுள் முதற்பக்ஷத்தையங்கேரிக்கனோ ௮து 

சம்பவியா.து ; ஏனெனின், இவவுலஏன்௧கண்ணே சேதனர்கட்குண்டாம் பிரவிரு 

தீதியெல்லாம் இஃசென௮௪க௪சா தனம்என்னும்இஷ்டசா தன த் சன்மைஞான த்தா 

னன்றி யுண்டாகாது ; மற்றோ, அ௮தன்பின்ன?ர யஃதுண்டாமாதலின், ௮ 
தீப்பிசவிருத்திக்கும் ௮,சன் சமர்த்தத்தன்மைக்கும் ௮ர்த ஞானத் இன் வய 

௮பேகைஷயுண்டாம். ௮ஃஇன்றி ௮ந்தப்பிரகிருத்தியின்கண்ணே சமர்த்தத்தன் 

மை சம்பவியாதாமாதலின்; அச்சமர்த்தப் பிசவிருத்தியினால் கவலம் ஞானமாத் 

இிசத்இன் ௮னுமானமுண்டாமன்தி அதன் பிரமாணத்தன்மையின் ௮னுமானஞ்



௮0௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். ் (ஏழாவது 

சம்பவியாது. இசண்டாவதுபக்ூஷக்தை யங்கேரிக்கனோ அதவுஞ்' சம்பவியாது, 

ஏனெனின், சுகஅச்கமிரண்டற்கும் பலமெனப்பெயசாம். அதன் ௪ த்தியின்சண் 
ணே உபயோடூயொய ஞானமாத்இரத்தையே அந்தப் பிரவிருத்தியபேச்ஷிக்குமன் 

றிப் பிமாணஞானத்தை யபேக்ஷியாதாம். அச்சுகதுச்கருபபலஜனகத்சன்மை 

வடிவ சமர்த்தத்தன்மை ௮னாப்கனது வசனத்தாலுண்டாய பிரவிருத்தியின்௧ண் 

soya gi; ஏனெனின், ஈ.இிதிரத்?த பலம் உளதென்னும் ௮வ்வனாப்தன் வசன த் 

தைக்கேட்டு முயன்றபஇிகனுக்கு ஈஇதீரதரிசனத்தால் சுகதுக்கரூப பலப்பிசாப்.தி 
யவசியமுண்டாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் !/ ௮கஈஇதீரத?த பலப்பிராப்தியால் ௮ப்பதிகளுக் 

குச் சுகரூப பலப்பிராப்தி சம்பவிக்குமாயினும் அவனுக்குத் அக்களூப பலப்பி 

ராப்தியோ சம்பவியா தாம், 

சமாதானம் :--ஜஹே மைத்திசேமீ / இகலோகத்தும், பசலோகத்தும், துக்க 

மற்றுக்கேவலம் சுகத்தையே பயக்கத்தக்க ஒருபிரவிருச்தியைக் கண்டிலேம் ) 

மற்றோ, எப்பிரவிருத்தியும் சுகதுக்கமிரண்டையு முண்டாக்கும். உண்மையாய் 

விசாரித்துகோக்கினே பிரவிருத்தியாவும் கேவலம் துக்கத்திற்கே காசணமாம். 

௮தன்சண்ணே சுகசாதனத்தன்மைப் புந்தியோ கேவலம் மயலானேயாம். ஹே 

மைத்திசேயி / இவ்வுலகரின் பிரவிருத்தி தக்கமறற கேவலசுகத்தை யுண்டாக் 
காது என்னுமிவவர்கத்தக்தே நையாயிகா.து இத்தார்தமும் ௮னுகூலமாம், ஏனெ 

னின், ௮வர் அுக்கமற்ற கேவலசுகத்தை எப்பதார்த்தத்தின்கண்ணும் MHS 

ரிப்பதின்றாம். இக்காணத்தானே ௮வர் அகந்நியமத்தைக் காக்கும்பொருட்டுச் 
சுருஇிப்பிரசித்த பரமானர்தரூப மோக்ஷத்தின்௧ண்ணும அந் தரூபத்தன்மையை 

யங்கேரித்திலரி; மறறோ, துக்காபாவத்தின்கண்ணே மோக்ஷரூபத்் தன்மையை 
யங்கெரித்துளாசாதலின் பிரவிருத்தியானது கேவலம் சுககாரண?ேயாம் என ந 

கூறல் சம்பவியாது. ஆகையாலிப்பொருள் அணியப்பெறும் :--பிரமாணங்களிடத் 

தேயுள்ள ௮ாத்தபோதகத் தன்மையே ௮வற்றின்கண்ணே பிரமாணரூபத்தன்மை 

யைச௪ சித்தஞ்செய்யும. அ௮வ்வர்த்தபோதகத்தன்மை சப்தப்பிரமாணத்தின்௧ண் 

ணிருப்பதேபோலப் பிரத்தியக்ஷா இப் பிரமாணங்களிடத்தே யின்றாமா தலின் ஈதி 

தீரத்தின்கண்ணே பலமுளதென்னும் ௮னாப்தனது வசனமும் ௮ர்த்தபோதகமா 

தலின் பிரமாணருபமேயாம், 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! ஈதி$ீரத்தின்கண்ணே பலம் என்னும் வசனத்தே 
பிரமாணருபத்தன்மை சம்பவியாஅு. ஏனெனின், ஈதிதீத்ேதபலமின்றாம் என்னும் 

நிஷேதவசன த்தால் ௮வ்வசனப் பிரமாண த்தன்மை பா இக்கப்படும். 

சமாதானம் :--ஹே மைத்திரேயி ! ௮ர்நிஷேதவசனத்தால் ௮வ்வசனப்பிர 

மாணருபத்தன்மை பா இக்கப்படுவதாயினும், ௮ர்நிஷே.தவசனம் பிரவிருச்தியா 

தவசை ௮வவசனப் பிரமாணரூபத்தன்மையின் நிவிருத்தியுண்டாகாது. மற்றோ, 
அதன்பின்னசே அதன்நிவிருத்தியாம். (இக்காணத்தானே ஸ்ரீபகவான் பாடிய 

க்காசர் தன்மசா௯ஷாத்காரம் வரையுமே சம்பூர்ண லெள௫க வைதிகப் பிரமாணநு



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப நிட ௮0௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணம். 80S 

களிடதமேச பசமாணத்தன்மை யக்கேரித்துளார், ஆதலின் சாவமிருகங்களுள் 

ளும் சிங்கம் பலவானாயிருப்பதேபோலத் தன்சம்பர்தத்தால் சர்வபதார் த்சங்களின் 
௮பாவத்தை யுணர்த்திவைக்கும் ஈகாரமானது சம்பூரண ககாராதி வருணங்க 
ஞட்பலவானாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் .! ஈசாரத்தோடுகூடிய இரண்டு நிவ, சவசனங்களிரு 

க்குமிடத்தே பரஸ்பாம் பிரதிப் தகத் தன்மையால் எப்பொருளின் சத்தியும் உண் 
டாகலாகாது, 

சமாதானம் :--ஹே மைத்திசேயி / ஒரே பதார்த்தத்தின்கண்ணே இரண்டு 
நிஷேதவசனங்களின் பிராப்தியுண்டாயின் ஆண்டொருபொருளை நிச்சயப்படுத்து 

ம்பொருட்டு வேறொரு மூன்றாவது பிரமாணத்தை யவசியமக்கீகரிக்கவேண்டும். 

ஆனால் அ௮ம்மூன்றாவது பிரமாணமும் தன்னர்த்தத்தைப் பாதஞ்செய்யும்சான் 
காவது பிரமாணமின்றாயின் ௮வ்வர்த்தத்தைச் சத்திசெய்யும், அல்லது ௮வ்விச 

ண்டு நிஷேத வசனங்களுள்ளும் ஒன்று லெளகிகமும், மற்றொன்று வைதிகமுமா 

யின் ஒருவசனார்த்த நிச்சயப்பொருட்டு மூன்றாவதுபிரமாணுபேகை்ஷையுண்டாகாத) 

மற்றோ, பிரமப்பிரமாதாதி தோஷங்களின் சங்கைசளோடுகூடிய லெளகெரநிஷேத 

வசனம் அர்ப்பலமாகும், அ௮ச்சங்கையற்ற வைதிக நிஷேதவசனம் பலவானாம், 
௮த்தகைய வைஇகப்பிசமாணத்தால் தர்ப்ப ல லெளகிகப்பிரமாணம் பாதமாய் 

விடும். அல்லது ஈஇிதீரத்தே பலங்களினிருப்பை யுணர்த் தும் 5A se sC s பலமி 

ருக்கன்றசென்னும் இலெளகிகவசனமும், ஆண்டதனபாவத்தையுணர்த்தும் ஈஇ 

தீரத்தே பலமில்லையென்னும் இலெளகக கி ஷே.சவசனமும் பாஸ்ப.சம் விசோ தியா 

வதேபோலப் பசலோகமில்லையென்னும் இலெள௫க நிஷேதவசனமும், பரலோக 
மிருக்னெறதென்னும் வைதிகவசனமும் பாஸ்பாம் வி2ரா.இியாம். இன்றென்னும் 
வசனம் நி?ஷ.தவசனமாதலிற் பிரபலமாயினும் ௮தன்கண்டீண பிரமப்பிரமாதா இ 

தோஷங்களின் சம்பாவனையுண்டாமாதலின் அர்ப்பலமாம், இருக்கன் றசென்ளலும் 

வைஇகவசனத்தின்௧ண் ணே பிரமப்பிசமாதாதி தோஷசம்பாவனையின்றாமா தலின் 

அ௮வ்வசனத்தினும் பலவானாம், அ௮ப்பலவானாய வைஇகவசன த சானே ௮வ்வசனம் 

பாதமாம். அல்லது ககாராதிசப்த ஸ்வரூபத்தையுணர்த்தும் ௧, க என்பனவாதிக 

ளிலும் சப்தரூப ௮ர்த்தபோதகத்தன்மைவடிவத்தால் பிரமாணருபத்தன்மை சிச் 

தமாகுமாயின் கானாவகையர்த்தத்தையுணர்த்தும் வசனத்தே அர்த்தபோதகத் 

தன்மைவடிவத்தால் பிரமாணருபத்தன்மை சித்தமாமென்பகன்கண்ணே யாது 
கூற?வண்டியுள.து. 

சங்கை :--ஹே பகவன் !/ ௮ர்த்தபோதகத் தன்மை வடிவத்தால் ௮வ்வசன 

தீதே பிரமாணருபத்தன்மை யுண்டாமாயின் ஒருபொருளையமுணர்த்தாதவசனம் 

௮ப்பிசமாணருபமா தல்வேண்டும். 

சமாதானம் :--ஜஹே மைத்திசேயீ ! எவவர்த்தபோ தத்தையும் உண்டாச்கா த 

வசனத் தன்கண்ணே பிரமாணருபத்தன்மை சித்தமாகாதாயின் ஆகாதொழிக,



௮0௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம்,. (eprag 

இதன்கண்ணே ஈமக்குச் சிமிஅமாத்திசையும் ஹானியின்றாம். ஏனெனின், டொரு 
ளையுணர்த்தும் வசனத்தைப் பிரமாணமா யங்கேரிப்பேம். அபோதகவசனத் 
தை யாமும் பிரமாணரூபமா யங்கேரிப்பதின்றாம். அல்லது, பசஸ்பச விரோத 

முடைய காட்சிமுதலிய பிசமாணங்களை வெற்றிகொள்ள அவிருத்தப் பிரமா 
ணம் இன்மையையியம்பும் ஈகாரத்இின் சகாயத்தானே ஆற்றலுடையதாகுமாத 

லின், ௮ர்ஈகா.சம் கசாரா தியவெல்லா வருணங்களிலும் பலமுடையதாம். ௮ 

அபாவப்பொருளை விஷயஞ்செய்யும் போதத்தை யுண்டாக்குமாயின் நேதி நேதி 
யென்னுஞ் சுருதியின் ஈகாரஜின்னிய சர்வஜகத்தி னபாவபோதம் ஈம்மனோர்க் 

குச் சர்ததமுண்டாமாதலின் நிஷேசவசனத்தே ௮ர்த்தபோதகத்தன்மையால் 
பிரமாணரூபத்தன்மை சித்தமாவதேபோலச் சர்வ வசனங்களிடத்தும் சத்தமாம். 

புருஷப் பிரவிருக்தி ஜனகத்தன்மையால் எவ்வசன க் இன்கண்ணும் பிரமாணரூபச் 

தீன்மையின்றாமாதலின், இப்பொருள் ,அணியப்பெறும். பிரமப்பிரமாதாஇதோஷ 
ங்களாற்.ழாடிதமாய இலெளகக வசனமும், முற்கூறிய பூகத்தால் ௮ர்த்தபோத 
கத்தன்மையானே பிரமாணத்தன்மையையடையுமாயின் கூறியதோஷங்கள் யாவு 

மற்றம வேதவசனம் ௮டையுமென்பதன்சண் யாதுகூறவேண்டும். இத் துணையால் 
ஈசு.ரரியம்பிய ௮பெளருஷேய வேசத்தின்கண்ணே தன்னாற் பிரமாணமாதல் நிரூ 
பிக்கப்பட்ட து. இப்போது வேதவிபாகத்தை நிரூபிப்பாம் :--ஹே மைத் திசேயி/ 

rs Gump. A சர்வப்பிமாணங்களுள் இராஜவடிவமாய வேதப் பிரமாணம் மக் 
இசரூபமெனவும், பிசாஹ்மணரூபமெனவும், இருவகையாம். முதல இருக்கு, 

யஜுஷ், சாமம், ௮தர்வணம் என்னும் வேறு பாட்டால் ரநால்வகையாம், இசண் 

டாவதோ இதிகாசம், புராணம், வித்தை, உபநிஷத், சுலோகம், சூத்இரம், வியாக் 

இயானம், ௮.நுவியாக்கயானம என்னும் வேறுபாட்டால் எண்வகையாம். ஜனக 

சாஜாதியரின் கதாப்பிரசங்கக்தையுணர்த்துவது இதிகாசமாம். ] மாயாவிசஷ்ட 

பரமான்மாவினின்றும் உலகுறபத்து ஸ்இதி இலயத்தையும், பெளதமாஷ்யாதஇ 
இருஷிகளின் வம்சத்தையும, விராட் பகவானுடைய புத்திரசாய சுவாயம்பு 

மனுவினுற்பத்தியையும், மறுவின் சருஷ்டியிலுண்டாய பிராஹ்மணாஇ சான்கு 

வருணங்களையும், பிரஹ்மசரியாதி நான்காசிரமங்களையும், ௮வ்வியாவருக்கும் 
பின்ன பின்ன கருமங்களையும் கூறுவ புசாணமாம், 9, 4 உபாடிக்க ” என்பதாஇய 

சப் தங்களால் பிரஹ்மா தஇிதேவதைகளின் உபாசனையைக்கூறுவ.து விச்தையாம். 8. 

 சத்தியத்திற்குஞ் சத்தியம்” என்பதாதி பிரஹ்மத்தின் இஹூய நாமங்களைக் 

கூறுவது உபகிஷத்தாம். 4. வேதத்தின்பிராஹ்மணபாகத்தின்கண்ணே கூறப் 

பட்ட மந்திரம் சுலோகமாம். 5, சுருக்கமாய் ௮கேகம்பொருள்களைக்கூறும் * ஆன் 

மாவையுபாடக்க ” என்பகாஇ வேதம சூத்திரமாம். 0. மந்திரங்களின் பொருளைக் 

கூறும் பிராஹ்மணரூப வேதம் வியாக்யொனமாம். 7. சூத் இரத் இன்பொருளை மர் 

இர முர்த்தவாதாஇகளோடகூட விஸ்தாரமாய்க்கூறுவது௮ நுவியாக்யொனமாம். 8, 

சங்கை :--ஜஹே பகவன்! ௮ேச அர்த்தத்தைப்போதக்கும் வசனம் சூத் 

இரமெனத்தாங்கள் கூறிய இலக்கணம் சம்பவியாது) ஏனெனின், ஒருமுறை 
கூறுஞ்சத் தம் ஒரே பொருளைப் போதிக்கும் என்பது சாஸ்திர நியமமன்றோ, 
௮ஃ தண்டுமுரண்படும் ?



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப.நிட ௮0௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 863 

சமாதானம் :-- ஹே மைத்திரேயீ ! இலெளகெ வாக்கியத்தே மீண்டு மீண் 
டும் ஆவிருத்திசெய்வசால் ௮ே௧க மர்த்தபோதகத்தன்மை தூவணமாகும், 

அதுபோலச் சூத்இசரூப வேதவாக்கியங்களில் மீண்டு மீண்டும் ௮விருத் இசெய்வ 
தால் ௮சேக ௮ர்த்தபோதகத்தன்மை தூரஷணமாகாதாம்) மற்றோ, மாறாய் ௮ரேக 

அர்த்தபோதகத்் தன்மை சூத திரவாக்கெபங்கட்குப் பூஷணணருபமாம். ஹே மைத்தி 

சேயி ! பூமியா க்ஷேத்தாத்இினின்றும் விருகமுண்டாவதேபோலப் பிரஹ்ம 

ரூப க்ஷேத்தாத் இனின்றும் இவ்வே தவடிவ கற்பகவிருக்முண்டாம், ௮.து இருக்கு 

யத சாமம் அதர்வணம் என்னும் நான்கு ஸ்கர்தங்களோடுகூடியதாம், நானா 

வகைச் சாகைகளோடுகூடியதாம். இத்தகைய இது பிரஹ்மத்தினின்.று முண்டா 
யதாதலின் சாஸ்இரத்தின்கண்ணே பிரஹ்மரூபமாய்க் கூறப்பெற்றுளது, ஹே 
மைத்இிசேயி/ ௮ம்மாயா விசிஷ்ட பிரஹ்மத்தினின்றும் சப் தவடிவவேதமுண் 
டாயதேபோல அ௮தனர்த்தமும் உண்டாய.து. இப்போது சுருக்கமாய் ௮ப்பதார்த் 

தங்கள் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே மைத்திரோயி / ஞானயோகம் கருமயோசம் என் 

னுமிரூவிதயோகம், யாகபூமியினின்றும் வெளியே செய்தற்குரிய ரசானாவகைத் 
தானம், இகலோகத்தும் பாலோகத்தும் ஜீவர்கட்குக்கிடைக்கயோக்கியமாய ௬௧ 
துக்கருபபலம், அவற்றைப் போகித்தற்குச் சாதனமாய ஸ்தாவா ஐஜங்கமசரீரம், 

ஆகாசாஇி பஞ்சபூதம், வாக்குமுதலிய பஇூனாரிர்சிரியம், பிராணபஞ்சகம், ௮வ் 

விந்இரியங்களினபிமானி தேவதைகள், இவை முதலிய சம்பூரண ஜகத்தும், பா 

மான்மாவிட த்தருந்2தயண்டாம். இத்துணையால் ஜகத் Ae pus Buiercper en ies 

பிரஹ்மத்தின்கண்ணே அச்விதீயரூபத்்சன்மை சித்தஞ்செய்யப்பட்டது. இப் 
போது ஜகத்தின் பிளயகாலத்திலும் பிஹ்மத்தின்கண்ணே ௮த்வியேரூபத்தன் 

மையைச் சித்தஞ்செய்வாம் :--ஹே மைத்திசேயி ! ஜகத்தினுற்பத்திஸ் இிதிகாலத் 
திற் பிரஹ்மத்தே ௮த்விதீயரூபத்தன்மையிருப்ப? தபோலப் பிரளயகாலத்தும் 

அஃ திருப்பதன்கண் இருஷ்டாந்தம் கூறுகின்றேன் கேட்டி, ஹே மைச்இரேமீ / 
ஸ்ரீ கங்கைமுதலிய ஈதிகளிடத்2,ச இராநின்ற நீர், மேகாதிகளிடத்தே இராநின்ற 
நீர் முதலிய எல்லாநீரும் சாக்ஷாத் சம்பந்தத்கானேனலும் பரம்பரைச் சம்பந்தத் 

தானேனும் பெருங்கடலையேயடையும். அதுபோலப் பிரளயகாலத்தே இச்சம்பூர 

ணஸ்தாவ.சஜங்கமருப ஜகத்தானது சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தகானேலும் பரம்பரைச் 

சம்பந்தத்தானேனும் ,சமான்மாவையேயடையும், இப்போது இப்பொருளையே 

வெளிப்படையாய் கிருபிப்பாம்:--ஹே மைத்திசேயி ! பிசளயகாலத்தே இசசப் 
தாதி விஷயங்கள் சுரோத்திராதி இந்திரியங்களிட கத்தே இலயத்தையடையும், ௮வ் 

விர் இரியங்கள் ஆகாசாஇிகளிடத்தே இலயத்தையடையும், அப்பூசங்கள் மாயா 

விரிஷ்டபசமான்மாவின்கண்ணிலயடபாவத்தையடையும். ஆண்டுஸ்பரிசம் துவக்கன் 

கண்ணும், மதசாஇரசங்கள் இரச 2னரந்துிரியத்தும், மணம் ரொணத்தும், நீலாஇ 
ரூபங்கள் விழியினிடத்தும், லெளகக சப்தமியாவும் சசோத்திரத்தும், சம்பூசண 
சங்கற்பம் மனத்தும், நிச்சயவடிவ விருத்திகளியாவும் புத் தியின்கண்ணும், சுவர் 

தல் முதலியன ஹஸ்தவிர்திரியத் அம், விஷய என்னிய சுகமுழுதும் உபஸ்.த இர் 
இரியத்தும், மலா இவிசர்க்கமியாவும் பாயுருவின்சண்ணும், கமனாகமனாதிகள் பா



௮0௮] ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஏழாவது 

தத்தும் வைதிக சப்தமியாவும் வாக்இந்திரியத்தும் இலயபாவத்தையடையும், இவ 
வண்ணமிர்இரியங்களெல்லாம் தங்காரணமாய பூதங்களிடத்தே முறைப்படியொடு 

ங்கும், சிறு ஈஇகளின் நீர் ஸ்ரீகங்கைமு சலிய மகாஈஇகளையடைந்து அவற்றோடு 

பெருங்கடலையடையும். அதுபோலப் பிரளயகாலத்தே காரியமியாவும் தத்தங் 

காரசணத்தே முதலிலொடுக்கி ௮தனோடுகூட ௮வை பசமகாரணருப பாமான்மா 
விடத் யொடுங்குமாதலின் பிரளயகாலத்தே பாமான்மா ௮த்விதியரூபமேயாம். 

இத்துணையாற் பிரளயகாலத்தே .ஐாந்தவடிவ ,ன்மாவிற்கத்விதீயத்தன்மை சி 

தஞ்செய்யப்பட்டலு. இப்போது மோக்ஷத்தின்கண்ணும் ௮தனுக்கத்விதயத் 

தன்மையைச் சித்தஞ்செய்வாம் ஹே மைததிசேமீ ! பிரஹ்மஞானமுண்டாய 
பின்னர்க், காரிய த௮வித்தை இலயபாவமடைவ கில் இருஷ்டாந்தங்கூறக்கேட்டி. 

இயல்பாக நெகிழ்ச்சியையுடைய கடன்முதலியவற்றின் நீர், ஆதபவாயுமுதலிய 

திருஷ்ட நிமித்தத்தையும், ஜீவர்களின் புண்ணியபாவரூப ௮திருஷ்ட நிமித்தத் 
தையும், ௮டையுமாயின் இலவணா.திரூப கனபாவத்தையடையும், உண்மையாய் 

ஜீவேசுவரா இபேதமற்ற இச்சுத்த அன்மாவும் ௮வித்தியா சம்பத்தரூப நிமித்தத் 

தையடையின் ஜீவபாவத்தையடையும். ௮வ்வுப்புப் பிண்டத்தின் பத்துத்இசையி 
னம் நடுவினும் கடனீரிலும் வேற்றுமையின்றாம் ; மற்றோ, கைப்பிசசத்தால் ௮வ் 

வுப்புக்கட்டி கடனீசேயாம். அதுபோல, ஜீவாத்மாவிடத்தே பாமான்மாவினும் 

வேற்றுமையின்றாம் ; மற்றோ, சச்சிதானந்தளுபத்தால் இது ௮சனினும் ௮பின்ன 
மேயாம். அவவுப்புக்கட்டி. கடனீளையடையுமாயின் கசைந்துவிவெதேயபோல ஜீவ 

னும் பிரஹ்மவித்தையால் பிரஹ்மக்தையடையின் ஜீவபாவத்தை விட்டுவிடுவன். 

கடனீரிலும் வேற்றுமையாய்ச் தோற்றுங்காலத்தே ௮வவுப்புக்கட்டியிற் கனபாவர் 
தோற்றும். அதுபோல அத்விதியப் பிரஹ்ம£பததரிசனகாலத் திலேயே ஈம்ம 

னோர்க் இச்சம்சாரப் பிரதீதியாம அவ்வுப்புக்கட்டி. உண்மையாய் முக்காலத்தும் 
கடனீரினும் வேறன்றாவதேபோல இஜ்ஜீவனும் உண்மையாய் பஸ்க்காலத்.தும் பிர 

ஹ்மத்தினும் வேறாகான். அவவுப்புக்சட்டியிலுள்ள கனதையானது காசமுடைய 

தாம், கடனீர்த்தன்மையோ காசமற்றதாம். ௮வ்வாறே ஆன்மாவின்கண்ஜீவரூபத் 

தன்மை ௮ழிவுடையதாம், பிரஹ்மரூபத்தன்மையழிவற்றதாம். அ௮வவுப்புக்கட்டி. 

யின் கனதையழியுமாயின் ௮துவுமழிவதேபோன்று, மோக்ஷத்இன்கண் ௮வித் 

தையழிவுறவே ஜீவத்தன்மையுமழிவெய்தும். அவவுப்புக்கட்டி எப்போதும் எல் 

லாப்பக்கத்.தும் கைப்புடையதாயிருப்பேதபோல இஜ்ஜீவான்மாவும் எக்காலத்தும் 

சுயம்பிரகாச சேதனரூபமேயாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் / இவ்வாகர்தவடிவ ஆன்மா, சுயம்பிசகாசவடி.வமா 

யின் யாவருக்கு மேன் ரோற்றுவ தில்லை ? 

சமாதானம்:--ஹே மைத்திசேயி .! ௮த்தியர்தஞ் சமீபத்தேயிருக்கும் சூரி 
யா.திகளினொளியை விழியாற் குருடன் காணாததேபோல அ௮ஞ்ஞானவிருளால் 

மறைபட்ட பு,த்தியாயெ விழியையுடையவன் ௮த்இயச்.தஞ் சமீபத் திருக்கும் சுயஞ் 
சோஇயாய ஆன்மாவைக் காணான். ஸ்.திரீமுதலிய விஷபங்களினபாற் செல்லு 

மனத்தையுடையவன் அத்தியர்தஞ் சமீபத்திருக்கும் பதார்.த்.த.த்தையும் காணாத



*த்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தஇின் பிருகதாரண்ய உபதிட ௮0௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். RF 

தேடோல மனைவிமைர் தசா தியரிடத்தே ஆ௫சக்தியையுடையவன் ௮த்தியர்தஞ் சமீ 

பத்திறாக்கும் ஆன்மாவையும் காணக்கூடாதவனாவன், சமுத்தர் இலவணபிண்டத் 

தே கனதையிருப்பதேபோல இவ்வாரந்தஸ்வரூப ஆன்மாவின்கண்ணே யான் 
மனுஷன், யான் ரோஹ்மணன் என்பனமுதலிய விசேஷஞானங்களேகனதையாம், 

௮.தன் காரண மித்தூலசரீரமாமாதலின், இது நாசமாயின் ௮க்கனதை விசிஷ்ட 
ஆன்மாவின் காசமுமாம். ஹே குழந்தாய்! இத்தூலசரீர நாசத்தின்பின் ஆன்மா 

வும் சாசமாம் என்னும் வசனத்தை அம்முனிவர்  எக்கருத்அப்பற்றிக் கூ.றினசோ 

அதனைக்கேள் / இவ்வாகர்தஸ்வரூப ஆன்மா உண்மையாய் நாசமற்றதாமாயிலும் 

எங்கனம் நாற்கோணமுடைய இரும்புபபிண்டத்தோடு தாதாத்மியத்சையடைர் ௪ 
அக்னியும் ௮வ்வாறுதோற்றுமோ ௮பபிண்டம் ௮ழிவெய்தவேஅவ்வழலும் அழி 

வெய்துமோ ௮ங்கனம் ஜீவித ௮வஸ்தையின்கண் இத்தூலசரீர தாதாச்மிய ௮த்இ 

யாசத்தால் இவ்வான்மா, யான் மனுஷன் என்பதாதி விசேஷஞானங்களோடுகூடிய 

தாய்த்தோன்றும். இஃசழிவெய்தின் விசிஷ்ட ஒன்மாவுமழிவெய்தும். கருத்தி 
வாம்:-புருஷனிருப்பினும் தண்டவிசேஷணமின்றாயின் தண்டியீ ண்டின்றாம் எனத் 

தண்டவிஷ்டபுருஷாபாவடிச்சயமுண்டாம். ௮துபோல மாணகாலத்?ச ஆன்மா, 

விருப்பினும் யான் மனுஷன் என்பதாதி விசேவஞானமாய விசேஷணமிலதாகவே 

அவ்விசேஷணவிசஷ்ட ஆன்மராசவியவகாரமாம். மசணகாலத்தே யான்மனுடன் 

யான் மறையோன் என்பனவாதி சர்வ விசேலவஞானங்களுமற்றவனாவனாதவின், 

தூலசரீர துக்கங்களையடையாததேபோல மோக்த்தின்கண்ணும் யான் மனுடன் 

என்பதாதஇி யாவற்றைய மற்றிரு த்.தலின் சறிதுமாத்திரைச் துபரையுமடையான், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! மாணகாலத்தே யான் மனுடன் என்பதா சர்வ 
விசேஷ ஞானாபாவமா தலேபோலத் துயிலின்கண்ணுமாமா தலின் துயிலின்றிருட் 

டாந்தத்தால் ௮ம்முனிவர் மோக்ஷத்தின்கண் சர்வதுக்சாபாவ.த்தை ஏன் கூறிலர் ? 

சமாதானம் :-- ஹே மைந்த / துயிலின்கண்ணே சம்பூசணவிசேஷ ஞானாபா 

வமாமாயினும்௮த துயிலைப பரித்தியாகத்து சசவையடையும்போ௫ இச்சரீரத்தே 

கானாவகைத் துயசையடைவன், மசணகாலத்தே இத்தாலசரீ சத்தையும் இத்தால 

சரீர சம்பர்இயாய்த் துக்கங்களையும் மீண்டு மடைவஇன்றுமா தலின் அயிலைப் பரித் 

இயாஇத்து அம்முனிவர் மோக்ஷத்தே மாணத்தைத் இருட்டார் தமாக்னெர். ஆகை 

யால், இத்தூலசரீர மழிந்தபின் சம்பூண விசேவஞானங்களு மற்றவழாய இக்த 

ஜீவன்மீண்டும் இச்சரீர ஜன்னியதுக்கங்களையடையான், இதுபோல ஆன்மசாக்நா 

த்காசத் சால் அ௮வித்தையழிர்தபின் சர்வவிசேஷ ஞானமுமற்ற ஸ்வயஞ்சோத 
யான்மா மீண்டும் இச்சரீரசம்பந்இயாய்த் துக்கங்கசையடையமாட்டாது. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! மோக்ஷ்த்தேபோல மசணத்தும் சரவ துக்காபாவ 
முண்டாகுமாயின் மரணமுற்றஅஞ்ஞானிகளைப்பார்க்கிளும் முக்சரிடச்சே விலக்ஷ 

ணத்தன்மை சித்தியா தன்றோ? 

.. சமாதானம் :--ஹே குழர்தாய்! மசணத்சே சம்பூரண வி?சவஞானமின் 
திய. அஞ்ஞானியானவன் பூர்வசரீர ஜன்னிய அக்கச்தை படையானாயிலும் வருஞ் 
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pel) நமி ஆச்மபுசாணம், [ ஏழாகூது 

சரீரல்களைத்தரும் ௮றம்பாவங்கள், சர்வ சரீரகாசண அ௮வித்தையென்லு மாண் 
டும் ௮க்காலுளவாதலின், ௮வ்வறம்பாவங்களான் மறுபிறப்பை யடைர்து. ஆண் 

ட்ரேகவகைச் அச்சங்களை யனுபலிப்பன். முக்சனுக்கான்மஞானத்தால் eh £605 

  

   

   

       

       

   

    
    

தச அம்முனிவர் ௮வ்வம்மையைரோக்கச்சரீரமழிர்தபின் என்மா அழியு 
அத்ச்கூறினர், அம்முனிவச.து கரு தீதையறிபாது ௮வ்வம்மை இவ்வாறு வினா 

ee மைத்்இசயி கூறல் :--ஹே பகவன் // முன்னர்த் தாங்கள் இவ்வாகந்த 

ade ye ன்மாவைச் சச்தொனந்த வடிவமாய்க் கூறினீர்கள், இப்போது இத்.தூல 

Bee bak 6 Bar Ger T ஆன்மகாசங் கூறினீர்களாதலின், முற்கூற்றிற்குப் பிற்கூற்று 

இத்சள்முருவாகக் றத) காற்றுப் பஞ்சைப் பச்.துத்திசையினுஞ் சுழல்விப்பதே 
பல்கன வசனக்காற்று எனது மனரூபப்பஞ்சை யெல்லாப்பக்கங்களிலும் 

MR DD. ௮.ரசன் வச௪னாபிப்பிராயத்தையறியாத சேவசன் மனம் வியா 

sinner த் தங்கள் வசன ௮பிப்பிசாயத்தையறியாது எனது 
தஸ் கியழோக்சையடைர் ௫௭.௮. விசாசமற்ற கோவானது இருணலோபத் 

ரி ~ tag ctaiteiects இருணங்களான் மறைபட்... சேற்றின்கண்ணே ௮௧ 
pat Bae சான்ககிச்போல;தன்மஞானலோபத்தால் தங்கள்பால் வினவிய யான், 

pan sigan Pigeon acu Bi Dar eins முன்னர் யான் அ௮ன்மா 
வின் எதென்றூம் வசனத்தை aioe அதிஞமறையவர் வாயிலாய்க் 
கேட்டுளேன்ப தர சாசமின்றென ௮ரேகசமயத்தே தங்கள்வாயிலாயும் 

அசேசமுறைசெப்பிளன்.. இப்போதோ தாங்களித்தூல சரீ..மழிய2வ யான்மா 

வழியுமெஏச்சு, ் 'இன்,றீர்சளா தலின், ௮ தனைக் 2கட்டு யான் ஆன்மாவின் நித்தியக் 

தன்மைகிச் emia. ஒருவன்றனது சனத்தைவிருத்தி யாக்கும்பொரு 
ட்டு ஒருவிபாபாரச்சே முயன்ற ஆங்குமுன்னிருஈதமூலதன த்தையு மிழர்தனனெ 

ன்னும்நியாயம் என்பா லுற்ற து; ஏனெனின், ஆன்மாவின் உண்மைவடி.வ த்தை ௮றி 
யும்பொருட்டு பரிள்ற்க்களிபால்லினவித் தங்கள் வசனத்தால் ௮வவுண்மைஞான தீ 

தையே௮டை த் mp. மின்ன செனக்கிருந்த ஆன்மநித் தியரூப நிச்சயத்தையு 

Dips sonar, இவ்வண்ணம் ௮வ்வம்மைகூறியதைக்கேட்ட ௮ம்மு 

னிவர் Set ee: apy தயாபிப்பிராயத்சை அவ்வம்மைக்குபதேசிக்கத் 
தொடங்கெர். யாஞ்ஞ்யற்£யி முனிவர்கூறல்:--ஹே மைத்திசேயீ! இச்சரீர நாசா 

னந்தாம் ,தசிமீர்வும் ரீர்சம்ர்ப் என்னும் என தவசன த்தால் நீவியாமோகத்தையும், 
முன்னர் (இியிற்தி" ஆன்ம dude ன்மையானியின் சிர்தையாற்றுயர த்தையும், 
அ௮டையஜேசிடாம். ணாத னு திக்கேட்டு நீ மாகத்தையடையும்பொருட்டு 

எனக் பக்க மற்ற, என பூர்வோத்தா வசனத்தின்றாற்பரியத்தை 

யதிய fei ti sais மோகமுற்றனை. இத்தூலசரி ரமழிர்தபின் ஆன்மாவுமழியும் 
Soleo எக்கருத்தாற் கூறினேனோ அதனை நீ கேட்டி. ஹே மைத் 

சே ர சஸ்வரூப ஆன்மா உண்மையாய் ஜீ2வசுவரத்தன்மையற்ற 
ஞு கட iad பகையின் சம்பர்.த.ச் சால் ஜீவவடிவ கனதையையஉையும். ஆன் 

பநுண்றத்சால் அவிச்சையின் நிவிருச்இயாமாயின் இவ்வாஈர் அவடிவ ஆன் 

  

   

   



அந்திகையம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிரூகதாரண்ய உப நிட DES 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: 8)) 

மா ஜீவவடிவசனதையை விடுத்துத் தன்னுண்மைவடி.வத்தே நிலைபெறும். மேர்கூ 

த்தே யான்மலுடன், யான்மறையோன் என்பனவாஇ எல்லர் விசேட ஞானக்க 

ளும் அழிவுறினும் ஆன்மா அழிவுருதாம் ) டீற்றோ, மசணகாலத்தே சர்வ விசே 

கஞானங்களுமழியவே தூலசரீரஜன்னிய அக்கங்களைப் புருஷன் ௮டையாததே 
போல மோக்ஷ்த்தினும் ௮வ்வாறாதலின், ஆன்மா ௮த்தயர்களையடைவ தில்லை. 

ஹே மைத்திசேயி / நினக்கத்தகையபொருளை யுணர்த்தும்பொருட்டு யான் இச் 
சரீ ரகாச த்இின்பின் ஆன்மாவின் சாசத்தைக் கூறினேன் ; ௮னாலுண்மையாய் ,தன் 

மராசத்தே எனது கருத்தின்றாம். இப்போது, இப்பொருளை£யே திருஷ்டாரந்தத் 

தால வெளிப்படையாக்குவாம் :--ஹே மைததிசேமி? கடத்தேயிருக்கும் ஒகா 
சத்திற் யெல்பாகவே ரசாசமுளதாசாது ) மற்றோ, சடவுபாஇயழியவே ௮வ்வழி 

வைக்கடாகாசத்தே யாசோபித்து மூடன் கடாகாசநாசத்தைக்கொள்வன் ; அது 

போல இவ்வாநந்தவடிவ ஆன்மாவிற்கு மியல்பாகவே யழிவின்றாம் ; மற்றோ, இக் 

தலசரீ ரரூப உபா இிராசமாகவே இக்காசத்தை தன்மாவின்கண்ணாரோபித்து௮வி 
வேயொனவன் ஆன்மராசத்தைக்கொள்வன். இயல்பா Gu ganna Sunes ey 

இவ்வுலக;த்தேயியற்றிய ௮றம்பாவங்கட்குச சுகதுக்கரூப பல?பாகமின்றியே அழி 

வுண்டாமென்னும் செய்ததினழிவாகிய தோஷமும);. செய்யாத ௮றம்பாவங்கட் 

குச் சுகதுக்கபலரூபபோகமாமென்னும் செய்யா ததினடைவாகய தோஷமும் எய் 
அம். ஆகையால், மதிமான்கள் அன்மாவினழிவை ௮ங்கேரித்தல் தகுஇயன்றாம். 

மசணகாலத்ேத தேகேந்திரியாதி சர்வ சங்காத இலயமுண்டாமாதலின் ௮க்கால் 

யான்மனுடன் என்பதாதி வி?சஷஞானமுண்டாகாது. ௮ச்சர்வ விசேஷ ஞானங் 

sen Suse ஆன்மா மரணத்தும சமசாரதுக்கங்களையடையாதாயின் ஆன்ம 
FIRM SEI SSO காரியசசதெ ௮வித்தையறற இது மோக்ஷச்தே ௮த்துயாடை 

யாதென்பதன்கண் யாதுகூறவேண்டும். ஆசையால், மோக்ஷத்தே யான்மனுஷன் 
யான்மறையோன் என்பனவா இ சர்வவிசேஷ ஞானங்கள மிவெய்திலும் ஈயஞ்சோ 

தியாய ஆன்மாவழியாதாமாதலின் ௮விகா௫ிரூபமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / மோக்ஷத்தே இவவான்மா ஸவப்பிரகாசமாமாயின் 
ஆண்டுச் சரீ ராதி துவைதப் பிரபஞ்சத்தை யேன் காண்பதில்லை? ஆண்டு ௮௮௪ 

னைக் காண்பஇன்றாமாதலின், இது ஸ்வப்பிரகாசரூபமன்ராமென வறிர்துகொள் 
ளலாமன்றோ ! 

சமாதானம் :--ஹே மைத்திரேயி ! துயிலிலும் மாணத்திலும் ஸ்வப்பிரகாச 
சைதன்ய ரூபமாயிருந்தபோதினும், இவ்வான்மா மைந்தராஇயரைக்காணாதாம் 

காணாததில் ஆன்மாவின் ஸ்வப்பிரகாச ரூபச்தன்மையினின்மை கா.ரணபன்றாம் ; 

மற்றோ, ஆண்டு ௮வர்களினபாவமும், நேத்திராதி காணங்களினபாவமும் ஆமா 

தலின் ஸ்வப்பிசகாச சைதன்யரூபமாயிருர்தபோதிலும் gine SUIT UGE SO gs 

காண்பதில்லை. ௮. துபோல மோக்ஷத்தின்கண்ணும் ஆன்மாதுவைகச்சைக்காண்ப 
தில்லை, அசன்சண்ணே ஸ்வப்சசாசாபாவங்காசணமன்றாம்) மற்றோ, ஆண்டுச் சர்வ 
அுவைசசபாவமாமாதலின் ல்வப்பிரகாச சைதன்யரூபமாயிருப்பிலும் அவைதப் 

பிரபஞ்ச த்தைக்காண்பஇல்லை. இவ்வாரர்தவடிவ ஸ்வயஞ்சோ தியான்மா அகிரர்சி



௮௧௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், (ஏழர்வத் 
ரூபமாமாதலின் யில் மசணம் மோக்ஷம் என்னும் மூன்றவஸ்தையின்கண்ணும் 
,தனதுண்மைவடிவை விடமாட்டாதாதலின் மோக்த்தின்கண்ணுள்ள அ௮தனுண் 
மைவடிவமே சம்சாசதசையின்௧ண் ணுமுளது ; ஆனால் சம்சா. தசையின்௧ண்ணே 

தேகாஇிகளின் தாதாத்மிய சம்பர்தத்சால் ௮தலுண்மைவடிவர் தோற்.றுவஇன் 
றாம். மோக்ஷத்தே ௮வற்றின்றாதா த்மியம் நீம்வெடுகலின் ௮தலுண்மைவடிவம் 

அ.றிஞர்கட்குக் கா.தலாமலகம்போல வெளிப்படையாய்த்தோற்றும், ஆகையால், 

இப்பொருள் அணியப்பெறும் :--௮க்கனியின் வெப்பவியற்கை ஒருகாலும் மாறு 
தலையடையா ததேபோலத் துயில் மாணம் மோக்ம என்னுமவஸ்தைகளில் இவ்வா 
ரர். சஸ்வரூப ஆன் மாவின் ஸ்வப்பிரசகாச ௮,த்விதீய சைதன்யவடிவம் ஒருகாலும் 

மாறுதலையடையாதாம். ஆதலின் இவவான்மா சர்வபேதமற்றதாம். இத்துணை 
யால் துவம்பதார்த்தவடி.வ ஜீவசோ தனஞ்செய்யப்பட்டது. இப்போது, அந்த ஜீவ 

னுக்குப் பரிபூரண பிரஹ்மச்சோடு ௮பேதபோ தனஞ்செய்யும்பொருட்டு முதலில் 
பேததரிசனத்தே ௮வித்தைலியாப்பியச் தன்மையை நிருபிப்பாம் :--ஹே மைத் 
இசேமீ /! இவ்வாரந்தவடிவ ஸ்வயஞ்சோதியாய ஆன்மாவின்சண் உண்மையாயித் 
அவை தப்பிரபஞ்சம் ஒருகாலுமின்றாம், இத்தகைய ௮த்விதீய வஸ்.துவில் துவை 
தப்பிசபஞ்சம் ஜீவர்கட்குத்தோற்றாநிற்கும். நேத்திதோஷத்தால் மூடபாலகனு 

க்கு ஆகாசத்2த இருசஈஇரர்கள் தோற்றுவதேபோல அ௮வித்தியாதோஷத்தால் 

௮ஞ்ஞானிகட்கு ௮.த்விதீய ஆன்மாவின்கண்ணே இக்.துவைதப் பிரபஞ்சந்தோற் 
ுமாதலின் இவ்வெல்லாம் மாயாமாத்தரமேயாம். ஆன்மாவின தவிதிய வடிவம் 
அவைதப் பிரபஞ்சம்போலத் தோற்றுங்கால் அஞ்ஞானிகள் தங்களைப் பிரஹ்ம 
பின்னமாய்க்காண்பர், விசுவதைஐஎப் பிசாஞ்ஞன் என்பனவா இயநேகபேதமுடை, 

யவராய்த் தம்மைக்காண்பர், சப்தப்பரிசாதிய சமபூணஜகத்தையும் சரோத்து 
சா.இப இினோரிர் திரியக்களால் வேறுவேருய்க் காண்பர், இசனால் ௮வித்தையிருப் 
பின் துவைததரிசன மிருக்குமென்னும் ௮ன்வயம் நிரூபிக்கப்பட்டது. இப்போது 

அவி த்தையின்றாகவே துவைததரிசனமிலதாமென்னும் வியதிசேகம் நிரூபிக்கப் 

படும் :--ஹே மைத்திசேயி ! ௮திகாரிகட்குக் குருசால்இர வுபதேசத்தால் ௮ 
விதீயப் பிரஹ்மஞானமுண்டாயின் மாயைவடிவ ௮ஞ்ஞானமழிர்தேபோம், ௮க் 

சாரணமழியவ ஸ்சாவச ங்கமசரி ரங்களும், சபதா இவிஷயங்களோடு சுசோச் 

இசா.தி இர்.திரியங்களும், சுகதுக்காதிகளோகடிய ௮ர்தக்கசணமும் மற்றும்பிற 
காரியப்பிரபஞ்சமும் இலயத்தை யடையும். இவவாறு யாவுமொழியவே எஞ்சிய 
தாய் ஸ்வயஞ்சோ தியாய ஆஈந்தஸ்வரூப ஆன்மாவே நிலைபெற்றிலங்கும், இத்த 
சைய மோக்ஷத்தையுற்ற ௮றிஞன் சம்பூரண ஜகச்தையும் தனதான்மாலாகவே 
காண்பானாதலின் ,ஏண்தென்னிலும்வேறாய நேத்திசா.இி இர் திரியங்களால் உருவ 
முதலிய பதார்்.த்தங்களைக் காண்பதஇின்றாம, ௮வற்றின் நரிசனத்தா ஓுண்டாம் 
ஆவ சணஙிகிருச்இரூப பலமும் பூர்வம் தன்மசாக்ஷ£த்காரத்தாற் சத்தமாமாச 
லின் ஆண்டப்பலமு முண்டாகா.து, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮ம்மோக்ஷ் ௮வஸ்தையின்கண் ௮வ்வறிஞன் தன் 
னிற்பின்னமாய ஜக சதைக் காணவேண்டாம் ) ஆனால் தன்னான்மாவை பேன்பார் 

ப்ப இல்லை ?



அத்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய ou BL SS i. 

தத்தின் தாற்பரியவருண or. RIS 

சமாதானம் :--ஹே மைத்திசேயிீ ! ஆன்மாத்துவைதத்தைப்போலத்தோற் 

றும் ௮வித்தியா காலத்தின்கண் ணும எந்தஞானத்இற்கும் விஷயமாவ தின்றாமா 
யின் மோக்ஷத்தின்கண்ணே சர்வதுவைதப் பிரபஞ்சமுமின்ராகவே இவ்வான்மா 

எந்தஞான த்.இற்கும் விஷயமாவதின்றா மென்பதன்சண்ணே யாதுகூறவேண்டியி 

ருக்சன்ற த. இப்போதிப்பொருளை?ப வெளிப்படையாய் கிரூபிப்பாம் :--ஹே 

மைத்திசேயி ? தனது ஸ்வப்பிரகாசரூபத்தால சர்வஜகத்தையுமறியும் விஞ்ஞாதா 

வாய த்விதீய ஆன்மாவை யானறிகன்றேனென .(பாவன்்கூறுசன் னே ௮ம் 

மூடன்பாலி து கேட்க?வண்டும்:-இவ்வுலக SoS பொருள்களின் எத.துணைஞானங் 

களுண்டாகின்றனவோ ௮வையாவும் நேத்இரா திகசணங்களாலேயே யுண்டாமன்றி 

வேறுவகையா யொன்றுமுண்டாகாவாதலின் அ௮த்விதிய ஆன்மாவை விஷயஞ் 

செய்வதாய் கினக்குண்டாய ஞானம் எக்காரணத்தாலுண்டாயது என்னும் வின 
விற்கு நீ விடைகூறுதியென. அ௮வ்வாதிமாத்தாமூர்த்தரூப ஜகத்தையும் ௮தன 

பாவத்தையும் ௮ன்மஞானத்த காரணமெனவக்கேரிக்கினே ௮துசம்பவியா தாம்) 

ஏனெனின், HM FO SU DD OS ZT Bor ior AL 6S g5 2a 56 & gpd ௮ தனின் 

மையேனும் உண்மையாயின்றாமாதலின் ஸ்வயரஷ்சோதியாய அன்மா மனம்புத்தி 

யாதி ௮ர்தக்கசணத்தானும்,கேத்திராதிபாசப கரணத்தானும்கவரமுடியாததாம், 

௮ல்லது ௪ண்டு இரதிரிய ஜன்னியஞான விஷயமாபமிபாருள்களெல்லாம் பையப் 

பையத்தமது ௮வயவங்களின் சிதிலகதன்மை வடிவ ஜீரகாத்சன்மையை யவூய 

மடையும், இர்திரியஜன்னிய ஞானவிஷய ஆடைமுதலியன பையப்பைய ஜீரணத 

சையடைவதேபோல அன்மாவும் ௮த்ககையதாகுமேலாயின் ஜீரண த்தன்மையை 

யவசயமடையும். ஆனாலிவ்வாநந்தவடிவ ஆன்மா ௮ரியசாமாதலின் எவ்விர் இ 

ரியஜன்னிய ஞானத்திற்கும் விஷயமாகா தாம், ஜீரணத்தன்மையை யடையும்பதா 

ர்த்தங்களியாவும் சையோகா இ சம்பந். தரூப சங்கமுடையனவேபாம். ஆடைமுதலி 
யன ஜீரணத்தன்மைத்தருமமுடையனவாமாதலின், ஜலா இகளின் சங்கமுடையன 

வேயாதல்போலவாம். ஸ்வயஞ்சோ தியாய ஆன்மா, சையோகா இ சம்பக தளுப சர்வ 

சங்கமுற்ற்ற சாமாதலின் ஜீணத்தன்மையையடையமாட்டாது. சையோகா இசங்க 

முடையனயாவும்௮வ௫யம் பயமுடையனவேயாம். இம்மனுடா இசரீசங்கள் சையோ 

காஇிசங்கமுடையனவாமாதலின், இவை சிங்கசர்ப்பா தகளாற் பய ததையடைவது 

போலவாம். ஆன்மாவோ சர்வபயமுமற்றதாமாதலின் எப்பதா£த்த சங்கமுமற்ற 

தாம். பயமுடையபதார் த்தங்களியாவும் தஅுயசை தீதருவனவேயாகும். இம்மனுடா 

Be? ரங்கள் பயமுடையனவாமா தலின் துயரையுமுடையனவா தல்போலவாம். இவ் 

வாரர்தவடிவ அன்மா சர்வ துயரமுமற்றதாமா தலின் பயமுமற்றதாம். துயசை 

யுடையனயாவும் விராசகாரணங்களோடு கூடியவாம். இமமலுடாதி சரீ.ரங்கள் 

அயருடையனவாமாதலின் 'விசாசகாசணங்களோடும் கூடியவாதலே போலவாம், 

இவ்வான்மா விநாசகசர்ரணங்களற்றதாமாதலின் துயருமற்றதாம். கருச் திதுவாம்:-- 

அமமிருக்குமிடமெல்லாம் ௮க்கனியிருக்கும், ௮க்கினியின்றித் தூமமிராதாதலின் 

அமம் வியாப்பியமாம் ௮ச்னி வியாபகமாம், வியாபக௮க்கினியி னபாவமுண்டா 

மிடத்ேேே 'வியாப்பியதூமா பாவமுமுண்டாம்." நீர்நிறைந்த தடாகத்தே வியாபக



dae ஸ்ரீ அத்மபுராணம். [ஏழாவது 

௮கிசினியபாவமிருத்தலின் வியாப்பிபதூமாபாவமுமிருப்பதுபோலவாம்ஈ௨ ௮௮ 
யேல் சண்டிப்பிரசங்கத்தே இர்இரியஜன்னிய ஞானவிஷயத்தன்மை, சிரியத்தன் 

மை, சையோசாஇ சம்பர்தருபசங்கம், பயம், அயர், விராசகாரணம், என்னும் ஆற 

ன்சண் பூர்வபூர்வபதார்த்தத்தையபேக்ஷித்து உத்தர உத்தசபதார் சதம் வியாபக 

மாம். இவற்றையபேச்ஷிக்து ௮வைவியாப்பியமாம். ௮வ்வுத்தர உத்தரவியாபக 

பதார்த்தங்கள் ஆன்மாவின்கண்ணிலவா தலின் பூர்வ பூர்வ வியாப்பியங்களுமில்லன 

வேயாகும். இவ்வான்மா சாசமற்றதாதலின் அபாற்றதாம், துயாற்றதாதலின் பய 
மற்றதாம், பயமற்றதாதலின் சங்கமற்றதாம், சங்கமற்றதாதலின் சீரியத்தன்மை 

யற்றதாம், சரியததன்மை யற்றதாதலின் இர் இரியஜன்னிய ஞானவிஷயமற்றதாம். 

இவவபிப்பிசாயச்கானே சுருதிபகவஇயானவள் இச்சுயஞ்சோ தியாய ஆன்மாவை 

அக்கருயெமெனவறைந்தனள். இவ்வண்ணம்பாவ௮பாவரூபசர்வஜகத்தும் மாயை 
யுமற்ற ஸ்வப்பிரகாச அஐன்மாவின்௧ண் நேத்திராதகொரணஜன்னிய ஞானவிஷயத் 
தன்மை ஒருசாலுஞ்சம்பவியாதாதலின் வேதாஈதசாஸ்திரத்2தயும, யோகசாஸ் 

இரத்தேயும், ஆன்ம சாக்ஷா£த்காரத்தே சேச்.இிராஇிகட்குக் சாணருபத்தன்மை 

சம்பவியாதெனத் அணியப்பெற்றது, இப்2பா.து ௮ச்நிய சாஸ்இர முறையினும 
ஆன்மசாக்நாத்காரத்தே கேத்திராஇகரணங்களினபாவம நிஆபிககபபடும் :--ஹே 

மைச்திசேயி ! பிருஹஸ்பதியின் சீடசாய சார்வாகாஇயருள், ஒருவ 2னோ இத்தூல 

சரீரச்தையே ஆன்மாபவனக்கொள்வன், மற்றொருவனோ கேத்திராதி இந்இிரியங் 

களையே ஆன்மாவெனக்கொள்வன், மற்றொருவ2னு பிராணனையேயான்மாவெனக் 

கொள்வன், மற்றொருவன் மனத்தை ?2ய யான்மாவெனக்கொள்வன். கியாயசாஸ் இ 

சமுடையரோ தே?கந்திரியா திகளினுமபலாய கர்த்தாபோக்தாவை2ப ஆன்மா 

வெனக்கொள்வர். இவ்வெல்லாருடைய மதத்தும் ஆன்மசா௯தாத்காரத்தே நேத்தி 

ரா.திகட்குக் கரணருபத்தன்மை சம்பவியாது, இப்போ து இப்பொருளையே வெளி 

ப்படையாய் நிரூபிப்பாம் ஹே மைத்தி2சமீ! தூலசங்காதத்ைய யான்மா 

வென்பவன்மதக்தும் இச்சக்காச ஆன்மசாகஷாச்காரத்தே நேத்திரொஇகட்குக்கா 

ணரூபத்தன்மை சம்பவியாது ; ஏனெனின், இச்சங்கா தத்தினும் இர்ரேத்தரதி 
கள் பின்னமன்றாம், மற்2ீரோ இவைசங்காதரூபமேயாம். இச்சங்காதம் ஞானரூபக் 

இரியைக்குக் கர்த்தாவாமாதலின், இதனினும் ௮பின்னமாயநேத்திராஇகளும் கா 
த் தாரூபமேபாகும். கர்த்தாவடிவ ௮வற்றின்கண்ணே கரணருபத்சன்மை சம்ப 

விபாதாம். ஏனெனின், இவ்வுலகத்தே கர்ச்தாவினும் வேராகவே காணத்தைக்கண் 

டாம். வெட்டுக்கிரியைக்குக்கர் த் தாவாய புருடனினும் குடாரரூபகாணம் பின்னமே 
யாகுமாதலின் சார்வாகாமதத்? சசங்காத ஆன்மசாக்ஷா£த்காரத்தே Ong Her Ma 

ட்குக் கணத்தன்மை சம்பவியாதாம். கேத்திராதி இர்இரியங்களின் சமுதாயத் 
தையே ஆன்மாவென்பவன்மதத்தும், இர்இிரிய.தன்மசாக்ஷ£த்காச£த்சே யாதொரு 

கரணமுஞ் சம்பவிபாதாம்) ஏனெனின், நேத்திரா.இ இர் இரியரூப ஆன்மாவோஞா 

னரூபச்ரெயைக்குக் சர்த்சாவாமா தலின், .ஏக்கர் தீ. சாவின்சண் ணும் ஞான க்சரியை 

யின் சரணத் தன்மை சம்பவியாதாம். இத்.தூலசரீரமும் பாயெசடா இகரம், ஞான 
க்சிரியைக்குக் கர்மங்களாம். ஆதலின் தேகாஇபதார்,ச்த.க்அம் ஞானரூபக்கிரியை 

'யின்சசணருபத்தன்மை. சம்பவியா து. ஆகையால், ௮வன்மதுத்தும்.இர்இசிய,கன்ம



அத்தினியம்.] பஜுர்வேதத்தின் பிருததாரண்ய உப நிட அகடு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௪ 

சாக்ஷாத்கார்த்தத யாதொருகரணமும் சம்பவிக்கவில்லை, பிராணனையே ஆன்மா 

வெனவும் மனத்தையே ஆன்மாவெனவும், தேகா திகளிலும் வேருயகர்த்தாபோக் 
தாயையே ,தன்மாவெனவும் உடன்படும் மூவர்மதத்.அம் ஆன்மசாக்ஷா த்சாரத்தே 
நேத்திராதிகட்குக் கரணரூபத்கன்மை சம்பவியாதாம்; ஏளெனின், sat மூவ 

ரிடத். தும் இத கேட்கவேண்டும்.-8விர் பீராணமனகர்த்தா போக்தாவடிவமாயான் 

மாங்கோரஞ்செய்துளீசே, நும்முடைய ஆன்மா நீலபிதா இயுருவழுடையதா ? இல் 
லதா ? முதற்பக்ஷத்தை ௮ங்கேரிக்கி?னோ சம்பவியாது ) ஏனெனின், சடபடாஇக 

ளைப்போல ஆன்மா உருவமுடையதாயின், அவை ஈமக்கு நேத்திராதிகளாற்புலப் 
படலேபோல உருவமுடைப உங்களானமாவும் புலப்படேேண்டும் ) ஆனாலவற் 

றைப்போல அன்பாப்புலப்படுவதின்றாம். அதலின் நேத்தொதி பாகியேந்திரி 

யத்தோ ஆன்மசாக்ஷாத்கார காணரூபத்தன்மை சம்பலியாதாம். நேத்திராஇகளின் 
சகாயத்தினைன்றி உருவமுடையபொருளை மனங்கவராது, ஆகையால், ஆன்ம 

சாகதாத்காசத்தே மன த்இற்குங் காணருபத்தன்மை சம்பவியாது, இரண்டாவது 

பக்ஷத்தை யுடன்படி.லும் சம்பவியாது ) ஏனெனின், நேத்திரா இபாகிய இர்.இரி 
யமோ உருவமுடைய கடாஇகளையே கவருமாதலின் ரூபசகிக ௮ஈத.ர அன்ம 

சாக்ஷாத்காரத்தத நேத்திராஇபாகிய இரஇிரியங்கட்கோ கரணருபத்தன்மை சம் 

பவியாது. அச்சாக்ஷாத்காரத்தே மனத்தையே காணமெனவுடன் படுபவன்பா 
லி 2க._கவேண்டும் :--மனரூப காரணத்தால் எவவான்ம சாக்ஷா£த்காமாமோ 

௮து ஞானக்கிரியைக்குக் கர்மமா? கர்த்தாவா? முதற்பக்ஷத்தை புடன்படின் ௮து 

சம்பவியாசாம், ஏனெனின் ௮௮ கருமமாயி2னோ, யாது கருமமாமோ ௮து கார்த் 

தாவாகாதாதலின், ௮தற்கு ஆன்மாவினும் (2வருகவொன்றைக் கர்த்காவென 

வுடன்படவேண்டும் ; அனால், ஆன்மாவினும் வேறுக?வா எப்பொருளும் கர்த்தா 

வாகாதாம். கையாற் கர்த்சாவிலகாக£வ ஞானரூபக்கரியையின்கண் மனத்திற் 
குச் கசணருபத்தன்மையுஞ் சபபலியாதாம். இரண்டாவது பக்ஷத்தையுடன்படி 

னே ௮அவுஞ் சம்பவியாது ; ஏனெனின், ஆன்மாவை விஷயஞ்செய்யும் ஞானரூப 

க்கிரியைக்கு ஆன்மாவினும் வேராக எப்பொருளும் கருமமாகமாட்டாது. ஆகை 

யால், கருமமிலதாகவே ஞானக்கரியையின்கண் மனத்திற்குக் கரணருபத்தன்மை 

சம்பவியாதாம்; ஏனெனின், யாது காணமாமேட ௮து கர்த்தாவையும் கருமத்தை 

யும் அவயமபேக்ஷிக்கும் காத்தாவுங் கருமமுமின்றிக் கரண த் இன்வடிவஞ் சித்த 

மாகாதாம். வெட்டுச்தொழிற்குக் காத்தாவாய புருஷனும் கருமமாய காஷ்டமும 

இருந்தாற்றான் குடாசத்?த கரணருபத்தன்மை சித்திக்கும். ௮வையின்றி அதன் 

கண்ணே அத்தன்மை சித்தியாதாம. இக்சாரணதச்தானே நூலுணர்ர்தோர் ௧ர 

ணத்இற் நெகனமிலக்கணமியம்பியுள்ளார் :--கருத்தாவானவன் எதனாற் கருமத் 

இன்சண்ணே சிறிதுபலத்தை புண்டாக்குவ?ீனே ௮து கரணமாம், கருத்தாவான 

வன் குடாரத்தால் சாஷ்டகருமத்தே இருபிளவுவடிவ பலத்தையுண்டாக்குவனாத 

லின் ௮க்குடாரங்கசாணமாவதேபோலும். இவவகைக் கரணருபத்தன்மை மனச்சே 

சம்புவியா ௮,



வ/௧௬ ப்ரீ அசத்மபுசாணம்.- [ஏழா து 

சங்கை :--ஆன் மாவிலும் வேருய் எப்பொருளும் ஞானக்கிரியைக்குக் ats 
தாவாசவேனும் கருமமாகவேலுமின்றாமாயினும் ௮வ்வான்மா கொன்றே ஞானக் 

இரியைக்குக் கர்த்தாவும் கருமமுமாமாதலின் கர்த்தா கருமமிருப்ப ஞானக்கரியை 
பின்சண்ணே அம்மனத்இற்குக் சாணரூபத்சன்மை சம்பவித்தல் கூடுமன்றோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே வாதியே! ஒசேகாலதேேத ஓசே கிரியையின்சண் ஒரே 
பொருட்கருக் கர்த்தாரூபத்தன்மையும் கருமருபத்தன்மையும் எங்குங்கண்டதின் 
றும். யுக்தியினாலுஞ் சம்பவியாசாமாதலின், ஒரே ஞானக்கிரியையின்௧ண் ஒரே 
ஆன்மாவிற்குக் சர்த்தாத்தன்மையும் கருமத்தன்மையும் முற்றினு முசணாம். இம் 

முசண்பட்டபொருளை யுடன்பட்டும் வாத, .தன்மசாக்ஷாத்காரத்தே மனச்திற்குக் 

சசணருூபத்தன்மையையுடன்படினே ௮வனை நோக்க இங்கனம் கூறவேண்டும் :-- 
ஹே வாதியே? இவ்வுலகக்ே கர்த்தா கருமங்களினபேதம் ௮த்தியர்தம் விருத் 

தமாம், அதனை ௮ங்கேரித்தும் ரீ தன்மசாகாத்கராத்தே மனத்தைக் காணமா 
யுடன்படி னே சுருதியினாலும் ௮றிஞரின் ௮னுபவத்தானும் சித்தமாய ஆன்மா 

வின் ஸ்வப்பிரகாச,த் சன்மையை யங்கேரிப்பதில் கினக்குற்ற பாரமியாதோ ? ஆகை 

யினாற் சுருதியனுபவசித்தமாய ௮ன்மாவின் ஸ்வப்பிரகாசத்தன்மையைப் பரித்தி 

யாகித்து ௮தன்சண் நேத்தராதகரணஜன்னிய ஞானவிஷயத்தன்மையை யங்க 
கரித்தல் ௮த்இயந்தம் ௮றுசிதமாம். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! முன்னர்த்தாங்கள் ௮ன்மசாக்ஷ£த்காத்தே மகா 

வாக்யெருபசப்தத்தைக் கசணமெனக் கூறினீர்கள் இப்போது காரணத்தைக் கண் 

டி த் தீர்களா தலின் தங்கள்வசனம் முன்பின்மு ணுடையதா மன்றோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே மைத்திேமீ / குடமுதலிய ஜஐடப்பொருள்களின் சாக்ஷா 
த்காரத்தே ரேத்திரா இகட்குக் கரணத்தன்மையிருப்பதேபோல ஆன்மசாக்ஷ£ த் 

காரத்2த மகாவாக்பெ ௪ரு.இக்குக் கசண த.தன்மையின்றாம் ; மற்றோ, ஆன்மா வை 
ப்பற்றி ௮தனையே விஷயஞ்செய்யும் ௮ஞ்ஞானமாகிய ஆவாணம் ௮ன்மசாக்ஷாத்கா 

சத்தின் தடையாம், ௮த்தடையினீக்கம் மகாவாக்கிய ஜன்னியகவிருத்தியாலுண் 
டாம், அதுரீங்யெபின்னர் இவ்வானர் தஸ்வரூபஆன்மா தனஅ ஸ்வப்பிரகாசரூபத் 
தாலிலங்காகிற்குமா தலின் ஆன்மசாக்ஷ£க்காரத்தே மகாவாக்கியரூப சுருதிக்கும் 

உண்மையாயச் கரண த்தன்மையின்றாம். மற்றோ, ௮ம்மகாவாக்யெரூப ௬௬ இஜன் 
னிய ௮க்தக்காணவிருத்தி வாண த்தடையைநீக்குமாதலின் இத்துனையம்சத்தை 
யங்கேரித்ேேத முன்னர் யான் தன்மசாக்ஷாத்காரத்தே மகாவாக்கயரூப sc, A 

க்குக் சணத்தன்மை கூறியதாம். ஆகையால் முன்பின்வசனவிரோ தமின்றாம் மந்சு 
புந்தியசாய சார்வாகாஇியர் சரீரா தகசாயே ஆன்மாவென வெண்ணியுளார், அவர் 
மதத்தும் தேகாதியான்ம சாக்ஷாத்காசத்தே முற்கூறியமுறையே ஒரு arenes 
இத் யா தாயின் ஆன்மாவை ஸ்வப்பிரகாசரூபமென வுடன்பட்ட ௮த்வை தவா இ 

யர்மத்த்தே ௮வ்வான்ம சா௯்நாத்காசத்இல் யா தாரு கசணமுமின்றாம் என்ப 
தன்கண் யாதுகூறற்குளவ. குடமுதலிய பொருள்கள் ஜடமாதலின் ௮னான்மா 
வாவதேபோலச் தேகம், இந்திரியம், பிசாணன், மனம் என்பனமுதிலிய சம்பூரண 
சங்கா தழும்ஜடரூபமா சலின் ௮னான்மரூப'2மயாம், அவை அதிஷ்டான ஆன்மசம்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட அக்ள 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். R iF 

பர்த,த்தையுற்றே தோற்றுமாதலின் மிச்தையாம். ௮ம்மித்தை யுலகன்௮ Hap 
டானரூப .ஐன்மா சர்வ?ேபேதமற்ற ௮த்விதீயரூபமாம். ௮வ்வத்விதீய ஆன்மாவே 
மதிமுதலிய சங்கா தங்களின் சாக்ஷியாம். இத்தகைய சாக்ஷிவடிவ ஸ்வப்பிரகாச 
ஆன்மாவையஇகாரிரநேத்திரா திகளால் அறியமுடியா தவனாவன். ஆதலின், அக்கத் 
தைக்கொடுக்கும் பதஇபுத்த7 தனா இகளைப் பரித்தியாகுதது நீ உனது இருதயத்தே 
ஸ்வயஞ்சோ தியாய அஆரஈதஸ்வரூப ஆன்மாவை நிசசயஞ்செய்தி, ஹே மைத்தி 
சசயி? முன்னர் நீ யென்பால் மோக்ஷரூப ௮மிருதத்தின் சாதன க்தைக் கேட்டாயா 
கலின் யானிப் பிரஹ்மவித்தையை யுபதேசித்கனன், இதுவே ௮கனையடையச சாத 
னமாம். சர்வஜீவர்களி னிருதயத் 2க விளங்கக்கொண்டிருக்கும் பசப்பிஹ்மமே 
யெனது ஆன்மவடிவமாம் என்னும் ௮ன்ம சாக்ஷா£த்காரமின்றி வேறொருசா தனம் 
மோக்ஷரூப ௮மிருககச்தை யடைவதறகின்றாம்) மறறரோ, இதுவே ௮தனையடை 
யச்சாதனமாம். தேகாதஇயனான்ம பதார்த்தஙகளில் யானெனதென்னு மபிமானத் 
தைப் பரித்தியாகித்து நீ இவ்வாநந்தஸ்வரூப ஆன்மாவைச் சாகஷாதக்கரிப்பையே 
யாயின், ௮கன்மகிமையால் இத்தேக பரித்தியாகத்தின்பின்னர் மீண்டும் மிருத்யு 
வையும் ஜன்மத்தையும் ஒருகா லுமடையாய்; ஆதலின், கேகாதி சர்வ ௮னான்மபதா 
ர் ச்தங்களின் அபிமானத்தைப் பரிததியாகிக.து இவ்வாகந்தஸ்வரூப ஆன்மாவின் 
கண் நீ உன்சித்தத்தை யொருமைப்படுததிக்கொள். ஹே சிஷ்ய ! இவ்வண்ணம் 
அம்முனிவர் தமது மைசஇசேயி மனைவிககுப பிரஹ்மவிததையை யுபதே௫ித்துப் 
பின்னா ௮ந்தக்கருஹஸ்த ஆசமத்தைப பரித்தியாகிததுச௪ சஈகியாச ஆசமத்தை 
கரெடித்.அக்கொண்டனர். ஹே மைநத ! எவ்விசாசத்தைசசெய்தம்மூனிவர் சந் 
நியாச ஆசமத்தைக் கவர்ந்தன ரோ ௮கனை நீ கேட்டி: -சசசிதாநநதவடிவ ஆன் 
மாவினும் வேராயஅச த்துச்சடதுக்கரூப மாயாசக்தியானது சத்துவம், ரஜக, தமச 
என்னு முக்குணங்களோடுள்ளது ௮ததகையதை அம்முனிவர் மித்தியாரூபமாய்க் 
சண்டனர். ௮மமாயாரூப சக்தியைப பூர்வம முனீஸ்வசாகளும் ஜகத்காசண விசா 
ஞ்செய்.து இங்கனம நிச்சயஞ்செய்தனா; அதாவது, இவவாநர்த ஸ்வரூப 
ஆன்மாவே இவ்வுலூற்கு முக்யெகாசணமாம); இமமாயாசக்தியோ உலகன் சககாரி 
காரணமாம் என்பதாம். சீதம், உஷ்ணம், சுகம, துக்கம், மானம், ௮பமானம், 
சத்துரு, மிது, தன்னுடல், பிறவுடல, தாமாத்மா, பாபாத்மா என்பனமுதலிய 
௮ுகூல)பி7இகூலப்பதார் த்தங்கள் யாவற்றின்கண் ணும் ௮மழுனிவர் சமதிருஷ்டி. 
யைச்செய்தனர். உருவழுதலிய விஷபங்களிடத்ேே சேத்திராதி இர் இரியங்களின் 
பிரவிருத்திபின்சண் ௮வர் துவேஷபுத்தியை௪ செய்திலர். அ௮வறறினின் றும் ௮வ 
ற்றை நிவிருச்திப்பதில ௮வரிச்சைசெய்திலர்) மற்றோ, விஷயஙகளிடத்தே பிரவிரு 
தீதியும், கிவிருத்தியும், நேத்தரொஇகளின் தாமங்களேயாம். .ஆகஈதவடிவமாய 
யானோ எப்போ தும் கிர்விகானேயாவேன், என விசாரித்து அம்முனிவர் பொறி 
களின் பிர கிருத்தியினும் நிவிரு தீதியினும உ தான சாயினர். மனோவாக்குகாயங்க 

ளால் சர்வபபிராணிகட்கும் LIL BB யடைவித்தனர். சூரிய சந்தஇரர்போல இரா 

கத்துவேஷாஇகளம்றவசாய் இம்மண்ணின்கண்ணே சஞ்சரித்தனர். இத்துணை 
யால் யாஞ்ஞவற்கெழுனிவரின் விருத்தாந்தல் கூறினேம், இபபோதுமைத்திசேயி 

யின் விருக்தார்தத்தைக கூறுவாம் ழே குழந்தாய் ! யாஞ்ஞவற்கெயெ முனிவர் 
சந்நியாச ஆரிரமத்தைத்தரித்து இவ்வுலகத்2த சஞ்சரித்தம்கபோல அ௮ந்தப்பி 
ஹ்ம?வத்தாவாய மைக்இரேயியும் சந்நியாசத்தைக் கவர்ச்து சஞ்சரித்சனள். 
ஆனால், இகன்சண்ணே யித் துணைச்சிறப்பிருந் 2.௮ ) ௮ம்முனிவசோ இலிங்கசர்கி 

யாசத்தைத்தரித்தனர், மைத்திசேயியோ அலிங்கசரநியாசத்தைத்தரித்தனள். 
தண்டக்ெொகண பூர்வகமாயசாநியாசம் இலிங்கமாம். ௮ஃதின்றியது ௮லிங்கமாம், 
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கீ்) ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஏழர்வத் 

இத்துணைச்சிறப்பைவிட்டுப் பிக்ஷாடனாதி பாயெதர்மங்களும், சமதமாஇி ந்தா 
தர்மங்களும் இருவருக்கும் சமானமேயாம். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! ௮ம்முனிவசைபபோல ௮வ்வம்மையும் தண்டக்கி 
ரகண பூர்வக லிங்கசர்நியாசத்தை ஏன் தரிக்கவில்லை ? 

சமாதானம் :--2ஹ குழகதாய் /! தண்டங்கவரும் வாயிலாய லிங்கசக்கியாசத் 
தின்கண்ணே பிராஹ்மணன் ஒருவனுக்2க ௮௫ூகொசமாம், க்ஷத்திரிய வைியருக் 
கோ லிங்கசர்நியாசத்ேேத ௮திகாரமின்றாம, க்ஷததிரிய வையருக்கும் லிங்கசந் 
நியாசத்தே யதிகொாரமின்றாயின் அதன்கண் ஸ்திரீயிலுக்கதகார மெங்கனமுண் 
டாம்? இவ்வார்த்தை ஸ்மிருஇியின்கண் ணுமுள 2 :-- 

2 வஜா,கா2ய௦ பகெராயலிலெ ஈலி.4௦மமாற௱ண௦ | 

எபாஹுஜாதொ௱ுஜாதா,கா௦ ,தாய௦யெ.ரொவியீயதெ ?? ॥ 

₹ பரமன் வாயினின் றுதித்தவா பயிலுக விலிங்க 
வுரம தாகிய தண்ட சர்யாசத்தை யுரித்தா 
யுரிய வாகுவிற் குறங்கினின் றுதித்தவா தமக்கோ 
தரம தாகிய வலிங்க சந்யாசமே தகுமால்,”” 

(போ-ள.) பரமேசுவாது முசததினினறும உதயமாய பிராஹ்மணர்க்கே 
தண்டக்சசெசணவாயிலாய இலிங்கசநநியாசததே அ௮திகாரமாம, பசமேசுவசசது 
medals pao, துடையினின்றும உணடாய ௯ஷத.இரிய வைசியர்க்கோ லிஙக௪ஈ 
நியாசத்தே ௮திகாரமின்றாம். ஹே குழாதாய் ' பூவபுண்ணிய கரும மூமையால் 
கஷத் திரியருக்கும் வைசியாககும மூவருண ஸ்.திரீகட்கும இசசமசாச த்தினின்றும் 
தீவிரவைசாக்கியமுண்டாயின் ௮வாகள் ௮லிககசசஈகியாசத்தைத்தரிக்து லிங்கசநநி 
யாசியரின் ௮ஹிம்சை பிரஹ்மசரியம சததியம என்பனவா இசாஸ்தர க்இிற கூறிய 
தர்மங்கள் யாவறறையும் சமபா திகதுககொள்க. ௮ஹிம்சாஇ தர்மங்களைசசெய்வ 
இல் எல்லாப்பிராணிகட்கு மதிகாசமூண்டாம. இபபோது நாறசாதன சம்பன்ன 
௮ இகாரிகட்குப பிரஹ்மவிததையுண்டாமபொருட்டு குருடபாவதஇன் வியவஸ் 
தையை நிரூபிப்பாம:-ஹே குழாதாய்! இபபசதகணடத2?த ௮இகாரியாய மனுட 
சரீ ரத்தையுற்றும் ௮ன்மசா௯காதசார ததை ௮டையா தவன்மகா௮னியையடைவன் 
எனச் ரதி க றுகின்றது 04 2௮ உவெதி6$ஹ தி வி af] us 5 8) 2.1 Oy ST 
Qe so a oii  இப்பாதகண்டததே ௮திகாரியாய சரீரததையுறறும ஆரந்தவடிவ 
ஆன்மாவை யறியாதவஞய் ௮ஞஞானிஜனபமாணா௫ ௮ேகதுகக ததையடைவன். 
௮ தனையறிர்தவன் மோக்ஷரூப ௮மிருக.ச்தையடைவன. ஆகையால, ௮இகாரியா 

னவன் ஆன்மசாக்ஷா£த்காரதை வசியம் சமபா இகக'2வண்டும. “ ஹியொவெெ 

மாதாஹமா we உராவெ வியாஹி வாம் gio ” பெண்ணும் வைரியலும் சூத்தி 
சனும மோக்ஷத்தையடைவா என்னும் ஸ்ரீமத பகவற்கதையின் வசனத்தால் ௮வ 
ர்சட்கும் மோக்ஷ த்தே ௮தஇகாரம துணியபபெறும) ௮மமமோக்ஷம் ஆன்மஞான 
மின்றி யுண்டாகா.௮, (BO ig BT Boas கா,கத$வமாவிடித்தெ சுய, தாய? 

ஆன்மஞானமின்றி முக்தியுண்டாகாதாம், ஆன்மஞானமின். றி வேறொரு மார்க் 
கம் மோக்ஷமடைவதற்கின்றாம ) மறறோ, ௮ஃதொன்றே அ௮தனையடைய மார் 
க்கமாம். அ௮வவான்மஞானம சு2ராத்திரிய பிரஹ்மரிஷ்ட குருவினுபசேசத்தி 
ஞனே இடைக்கும் சூ௮ாய.வாற வற ஈவொவெஉ?? சுரோத்திரியப் பிர 

ஹ்மநிஷ்ட ஆசிரியசையுடையவ?னே ஆன்மாவையறிவன், ஆகையால், கான்கு 
வருணத்த புருஷரும் ஸ்.தரீகளும சுசோததிரியப பிரஹ்மகிஷ்ட குருவாயிலா 
ய்ப் பிசஹ்மவித இயாசசவணஞ்செய்து ௮ன்மஞானத்தை அ௮வ௫ியம் சமபாதிக்க 
வேண்டும்; ஆண்டு எவவருணத்திய அதிகாரி எவவருணததிய ௮.றிஞனைககுரு 
வாய்க்கொள்வதென்பதை நீ கேடபாயாக, சமண வருணங்களுள்ளும் பிசா ஹ்



அத்தியாயம்.) யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப நிட ௮௧௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 8)9 

மனன் உச்தமனுவனாதலின் பிரஹ்மவேத்தாவாய அவன் நாற்சாதன சம்பன்னப் 
பிசாஹ்மண க்ஷத்திரிய வைரய ௮திகாரிகட்கும் மூவருணத்திய மங்கையர்கட் 

கும் உபநிஷத்வடிவ வேதவசனத்தை உபதே௫த்து ஆன்மசாக்ஷாத்காரத்தசை 
யுண்டாக்குக ;) ஏனெனின், சாஸ்இரத்?த சூத்திரர்கள் உபரிவூத்வடிவ வேதவச௪ 
னத்தைச் சரவணஞ்செய்வதன்கண் கிஷேதங் கூறப்பட்டுளது. ௮வ்வாறு க்ஷத் 
இரிய வைசிய மூவர்ண ஸ்.இரீகட்கு உபநிஷத் சரவண நகிஷேதம் எர்.நாலின்௧ண் 
ணும் கூறப்படவில்லை, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! சுரூ௫பின்கண்ணே ஸ்திரீகட்கு வேதாத்தியயன 
நிஷேதங்கூறப்பட்டுளது. :: ஹீ உரள,சாயீய தா௦ ' ஸ்திரீயும் சூத்தரரும் 

வேதாத்.தியயனம் செய்யாதொழிக என்னுஞ் சர. தவசனம் முரண்படுமன்றோ 7 

சமாதானம் :--ஜே குழக்சாய் ! குருவுச்சரித்த வேசவசனத்தைச் உடனு 
முச்சரித்தல் ௮த்தியயனமாம். இத்தகைய ௮.த்தியயனம் மூவருண ஸ்திரீகட்கு 
நி ஷ திக்கப்பட்டிருப்பினும, பிரஹ்மவேதச்சாவாய குருமுகவாயிலாய் வேசவசன 
சரவணஞ்செய்ய நிஷேதமின்றாம். அவர்கட்கு வேதவசன சிரவணகச்தினும் நிஷே 
தமிருக்குமாயின் ௮வ்வேசத்தின்கண்ணே மைத்திசேயி கார்க்கிமுதலியபெண் 
சிசோரத்தினங்கட்குப் பிரஹ்பவிச்தையினுப? தசப பிரகாசம்கூறியிரு ததல்யாவும் 
அசங்ககசமன் ரோவாம. ஆதலின், முழு௯்தாக்களாய மூவருண ஸ்திரீகட்கு உபநி 
ஷத் சாவணத்தே யஇகாரமுளது, க்ஷகஇரிய வைசயர்க்கோ வேதாத்தியயனத் 
அம் அதிகா ரமாமாதலின் பிரஹ்மவேக்தாவாய ௮றிஞன் அ௮திகாரியசாய கூத்தி 
ரிப வைசிய புருஷருக்கும் ரூவருணத்தஇிப ஸ்திரீகட்கும் உபநிஷத்தைஉபதேசித்து 
ஆன்ம சாக்ஷாத் காரத்தையுண்டாக்குக ) ஆனால், ௮வ்வறிஞன் ௮வவைவருக்கும் 
தண்டக்ரெொகண வாயிலாய லிஈகசகர்நியாசத்தை யொருகாலுங் கொடாதொழிக, 
ஒருகால் ௮வவைவருக்கும் சம்சாக்தே திவிரவைசாக்கியமுண்டாயின் ௮வர்கட்கு 
அலிங்கசர்கிபாசஙகொடுக்குக; ஏனெனின் சாஸ்இரத்2தசூச்இசர்கள்யாகாது 
விசேஷகருமங்களைச்செய்யகிவே இக்கப்பட்டிருப்பினும் ௮ர்.த யாகத் பிராஹ்ம 
ணாதியதிகாரிகளாறசெய்யத்தகுதியாயதானம, தவம், சத்தியம், நமஸ்காசாதி சுப 
கருமங்கள்செய்வதில் ௮சரூக்இரருக்க இகாவிதானமுளதாம் ௮து பால, இலிங்க 
சந்நியாசத்தே மீகவலம் பிசாஹ்மணாகட்கே யதிகாமாமெனிலும் ௮வர்களாற்செ 
ய்யத்தக்க ௮ஹிமசை பிரஹ்மசரியம் சத்தியமுதலிய தருமவாயிலாய் அலிங்கசந்கி 
யாசச்தைச் செய்துகொள்வதில் ௮வ்வைவருக்கும் தோஷமினரும். மாராய் ௮வா 
கட்குப் பெரும்புண்ணியப் பிசாபதியுண்டாம. இவவுலகத்தே கூறியவைவரும் மற் 
றையரும் பிர ஹ்மவிச்தையிற் குசலராயிலும் பிரஹ்மவேத்தாவாய பிராஹ்மண 

னிருபப மற்றையா குருரூபமாய் ௮திகாரிகட்குப் பிரஹ்மவித்தையையுப 2 த௫ியா 
தொழிக ; மற்றோ, பிசாஹ்மணனே உபதேசிக்கவேண்டும். பிஹ்மவேத்தாவாய 
பிராஹ்மணனில்லா இருப்பின், பிரஹ்மத்தையுணர்ர்த க்ஷத்திரியன் குருரூபமாய 
க்ஷத்திரிய புருஷ ஸ்.இரீகட்கும் வைசியபு௬ஷ ஸ்திரீகட்கும் பிரஹ்மவித்தையை 
உபதேசிக்க ; ஆனால், பிராஹ்மண ஸ்இரீ புருஷர்கட்கு உபதேசஞ்செய்யாதொழிக, 
இவ்வண்ணம் வைசியனும் பிரஹ்மவேத்தாக்களாய பிசாஹ்மண oop தீ தியரிலசேல் 

சஜாதியஸ்இிரீ புருஷர்கட்குப் பி.ஷ்மவித்தையை உபதே௫க்க; ஆனால், மேற்குலத் 
தவற்கு உபதேசஞ்செய்யலாகா௮, மூவருண த்திய ஸ்திரீகட்குச் சாஸ் சத்தே வே 
தாத்தியயன நிஷேதஞ்செய்யப்பட்டுளதா.தலின் மூவருண ஸ்இரீகளும் குருவாக 
மூவருணப் புருஷருக்குஉபே திக்கலாகா௮. பிரச ஹ்மவித்ையையுடையமூவருண 
புருஷரிலராயின் மூ வருணமங்கையரும் குருரூபமாகப் பிச ஹ்மவித்தையை௨பதேசி 
க்க? ஆனாலவர்கள் சம சமஜாஇியர்க்கேலும் தாழ்ந்தவர்க2க லும் உபதேசிக்க ;



௮௨0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். 

தீம்மிலும் மேலவர்க்கு௨பதேசியாதொழிக, மூவருண புருஒருக்கும், சம்மினுமுச் 
தமஜாஇயையுடைய குருவேனும், சம.த௫மானஜா இயையுடைய குருவேளும் இடை 

யாவீடின், ௮வர்களும் தம்மிற்றாழ்ர்த ஜா தியையுடைய பிர ஹ்மவேத்தாவாய குரு 
வின்பால் சாஸ்தரமரியாதையைத் தெரிந்துகொண்டு வேதவசனங்களாற்றாமே 
ஆன்மசாக்நாத்காரத்தைச சம்பா இத்துக்கொள்க, ஈல்லகுலத்தையுடையவனும், 
தாயாராலும், தந்தையாராலும் ஆசாரியரா லும் முறையே சி-்ஷிக்கப்பெற்றவலும், 
ஆய பிரஹ்மவேத்தாப் பிராஹ்மணனையே, பிராஹ்மண ஸ்இரீயும் ௮னனிய க்ஷத் 
இரியா இயரும் குருவாகக்கொள்க. முதன் மூவருணத்திய ஸ்திரீசட்கோ தமது 
பதியே குருவாகுக, பதியானவன் பிரஹ்மவித்தையுடையவனல்லா திருப்பின் 
அவர்கள் தம்மினும் மேற்குலத்துப் பிரஹ்ம2வத்தாப் புருுரைக் குருவாகக் 
கொள்க, ௮த்தகையரிலராயின் சமஜாதிப் பிஹ்மவேத்தாக்களைக் குருவாகக் 
கொள்க, பிசாஹ்மணனாக் குறித் துத்தாழ்ந்த ஜாதியர் க்ஷத்இரிய வைசியர்களும், 
அவர்களிலும் சாழ்ச்தோர் சூத்இசருமாவர். இச்சூத்இரர் எவ்வாபத்துக்காலச் 

தம் பிராஹ்மணா௫ யு.த்சம வருணங்கட்குச் குருவாகலாகாதாம், சூத்.இரர்கட்கும் 
௮ன்னிய சங்காஜா தியர்க்கும் பூர்வபுண்ணிய மகிமையால் ௮ன்மசா௯தா த்காசஇச் 
சையுண்டாயின் ௮றிஞனானவன் அவர்கட்கும் பிரஹ்மவித்யா உபதேசஞ்செய்க ; 
ஆனால், சாக்ஷாத் வேதவாக்கியத்தை உப2த௫யாசொழிக ; மற்றோ, உபநிஷதாத் 
தங்களை கிரூபணஞ்செய்யும் பாகவதா இகளையும் (பஞச.த9) முதலிய பிரகாண ரர் 
தங்களையும் உபதேசித்து முமு௯்தாக்களாய சூத் இராஇியர்க்கு ஆன்மசாக்ஷாத் 
காரத்தையு திபபிக்க. உத்கமஜா தியையுடையபிரஹ்மவே ச் சாவாயகுருடையாமல் 
தாழ்ந்த ஜாஇப் பிரஹ்மவேக்தாக் குருகடைபபின், உத்தமஜா இயர் ௮த்தாழ்ந்த 
வர்பானின்றும் தனாதஇகளைககொடுத்துப பிரஹ்மவிகதையைககொள்க. அத்தாழ் 
ந்தஜாதக் குருகனா தியிச்சையறற கிட்காமராயின் அவருக்கு மேற்குலத்தவர் தம் 
பாலுற்ற வே.று வித்தையைக்கொடுத்துப் பிரஹ்மவித்தையைக்கொள்க. தாழ்க்த 
ஜாதியர் மேலவாக்குப் பிரஹ்மவிததைகொடுப்பினும, மேலவர் பால்பாதம் வரு 
டன் முதலிய தாழ்ஈத ?2சவைகளைச௪ செய்விககலாகாதாம. ஹே மைந்த ! வேதத் 
மீத அமுவபதியென்னும் aps Shu ௮ரசா உகதாலகாஇப் பிரா ஹ்மணர்கட்குப் 
பிரஹ்மவிததையையுபதேசிததனர். அஜாத சத்துரு அரசர் பாலாபெ பிராஹ்மண 
ருககுப பிரஹ்மவித்தையை உபதேசிததனர். இவ்வசையாய வேதப்பிர இபா இத 
கதைகள்க்கண்டு தாமசாஸ் இர வக்தாக்களாகய மனுமு.தலிய இருஷிகள் க்ஷத்இரி 
யர் முதலிய தாழ்ர் தவருணங்களினின்றும் பிராஹ்மணாஇி உத் தமவருணங்கள் பிர 
ஹ்மவித்தையைக்கொள்ளும பிரகாரம கூறியிருகசன்றனர் ; அனாலிவ்வெல்லாப் 
பிரகாரங்களும் பிரஹ்மவேததாவாய பிரா ஹ்மணகுரு இடையாவிடிற்ருனாம், ௮ 
தகையகுரு இடைத்துவிடினோ கூஷத்திரியாதியாபால் பிராஹ்மணன் பிரஹ்ம 
வித்யா அ.த்தியயனஞ்செய்யாதொழிக. ஹே குழநதாய் / இங்கனம் சாஸ்இரத் 
இன்கண்மீண மரியாதைகூறபபெற்றுளது, ௮வ்வெல்லாமரியாதைகளையும் அறிக் 
அள்ள மைத்திசேயியாய பிரஹ்மவேத்தாவானவள் தண்டக்செகணவாயிலாய் 
லிங்கசர்நியாசத்தைத் தரியாது பிரஹ்மசரியாஇ சா தனவாயிலாய் அ௮லிங்கசற்நியா 
சத்தைத்தரித்து யாஞ்ஞவற்கெ முனிவரைப்போல இவ்வுலகத்தே சஞ்சரித்தனள். 
௮ம்மைத்திசேயியிலும் யாஞ்ஞவற்கெய முனிவர்பால் தண்டக்ரெகணமொன்று 
மாத்திரமே சிறப்பாகவிருந்தது அதனை விடுத்துச் சமதமாதிதருமங்கள் யாவும் 
௮ம்முனிவரிடத்திரு்கனபோலவே அவ்வம்மையாரிடத்துமிருந்தன. ஹே Gps 
தாய். யாஞ்ஞவற்யெமுனிவர் தம.து மனைவியாய மைத்திசேயிக்கு உபதேசித்த 
பிரஹ்மவித்தை முழுவதையும் கின்பொருட்டுக்கூறினேன். இப்போ எப்பொரு 
சச் சரவணிக்க இச்சையளதோ ௮தைபென்பாற் கூறுதி, 

ஏழாவது அத்தியாயம் ,ழற்றும், 

 



௩௨] 

ஸ்ரீ அ தமபு ராணம். 

எட்டாவது அத்தியாயம். 

Gr ட 

ஸ்ரீ கணேசாய௩ம£ ஸ்ரீ குருப்யோகம$£ ஸ்ரீ காசிவிஸ்வேஸ்வராப்யாம்௩ம8 

ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோகம$£. 

இவ்வாத்மபுசாண நான்காவ.து 8ந்தாவது ஆறாவது ஏழாவது என்னும் 

சான்கு அத்தியாயங்களில் யஜுரவேதத்தின் பிருகதா.ரண்யக உபநிஷதர்த்தம் 
நிரூபிக்கப்பட்டது. இப்போது, எடடாவது அ௮த்தியாயத்?த ௮ந்த யஜுர்வேச 

த்தின் சுவேதாசுவகர உபநிஷதப்பொருள் நிரூபிக்கப்படும். ஆண்டுப் பூர்வ 

௮ த் தியாயங்களில் யாஞ்ஞவற்கிெயமுனிவா கூறிய பிரஹ்மவித்தையைககேட்டுப் 

பாம ஆச்சரியக்தையடைவுற்ற €டன் தன்னாசிரியர்பால் மீண்டும் இவ்வண்ணம் 

வினவத்தொடங்னென். சீடன்கூறல் :--ஹே பகவன் / இவ்வாத்மபுசாணத்தின் 

முதலாவது ௮த்தியாயத்தே இருக்குவேதத்தின் 8தரேய உபநிஷதப்பொருளை 

யுபதேூக்கக்கருதிச் சனகாதி இருஷிகட்கும் வாமதேவாஇ ௮இகாரிசகட்குழுற்ற 

சம்வா தவாயிலாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையையுபதேதசித்தீர்கள். இண்டா 

ag அ௮த்தியாயத்தும் மூன்றாவது அத்தியாயத்தும் ௮ந்த இருக்கு வதத்இன் 

கெளஷீதச€ யுபரிவதப்பொருளை உப? த௫க்கக்கருஇி தேவசாஜாவிற்கும பிரதர்த் 

தன அசர்க்குமுற்ற சம்வாதவாயிலாயும் ௮ஜாதசத்துரு ௮சசருக்கும் பாலா 

இப் பிசாஹ்மணருக்கும் உற்ற சமவாதவாயிலாயும் கானாவகையாய பிரஹ்மவித் 

தையை யுபதேடூத்தீர்கள். சான்காவத 8சதாவது ஆறாவது ஏழாவஅ எள்ளும் 

நான்கு ௮.த்தியாயங்களில் யஜஈர்வேதத்தின் பிருகதாரண்யக உபுகிஷதர்த்தத் 

தையுபதே௫க்கக்கருதி ஒரு ஸ்.திரீவம்ச இரண்டு புருஷவம்சத் திய இருஷிகளின் 

பசஸ்பரபேதத்தையும் ௮பேதத்தையும், ததீயங் ௮தர்வண இருஷிக்கும் அசுவ 

குமாசர்கட்கும் சேவசாஜாவிற்குமுற்ற சம்வாசவாயில। ப் நானாவகைப்பிசஹ்ம 

வித்தையையும், ௮சுலிநீ குமாரர்கட்குப் பிரஹ்மவித்தையை யுபதே?த்தலால் 
தத்யங்முனிவர்க்குச் சரச்சே தரூபக்கிலேசமுற்றதையும், ஜனகராஜாவின்யாகத்தே 

யாஞ்ஞவற்பெமுனிவர்க்கும் ஆஸ்வலா தி இருஷிகட்குமுற்ற பசஸ்பா சம்வாதவாயி 
லாய் சானாவகைப்பிசஹ்மவித்தையையும யாஞஞவற்கெய முனிவச சாபத்தாழ் 

சாகல்லியாது மரணத்தையும், யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர்க்கும் ஜனக சாஜாவிற்கு 

முற்ற சம்வாதவாயிலாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவிச்தையையும், யாஞ்ஞவற்கே 

முனிவருக்கும் மைத்இசேயிச்குமுற்ற சம்வா தவாயிலாய் நானாவகையாய பிர ஹ்ம 

வித்தையையும், உபதேத்திர்கள். ஹே பகவன் / அவ்வேழாவது அத்தியாய 

விற்றில் முன்னர்ச் சாஸ்இரவேத்தாக்களாய மூனீஸ்வார்கள் ஜக தீகாசணவிசாரஞ் 

செய்து சண்ட அவித்யாரூபசக்தியை யாஞ்ஞவற்கியமுனிவர் சர்ரியாச ஆசிரமத்



ர்டேடே ப்ரீ அத்மபுராண ம். [எட்டாவது 

தைத்தரித்துப் பொய்யெனக்கண்டனர் எனக்கூறினீர்கள், இசன்கண்ணே எனக் 

இத்தகைய ஜிஞ்ஞாசையுண்டாகன்றது. ௮ம்முனீற்வாருக்கு எவ்வண்ணம் விசா. 

மூண்டாயது, அவர்களின் சபையெங்கனமுண்டாய.த, அவர்கள் தத் தமதாபிப் 

பிராயத்தை யெங்கனம் வெளிப்படுத்தினர், ௮வர்கள் ஜகத்காசணத்தை விசா 
ரித். துப் பிஹ்மத்தையே ஜகத்காரணமென கிச்சயித்தார்களா ? அல்ல, வேரொ 

ருபொருளை ஜஐகத்காரணமென நிச்சயித்தார்களா ? அவர்களில் யாவரும் எச்சித் 

தாந்தத்தை கிச்சயஞ்செய்தனர். என்னுமிவை யாவற்றையும் தேவரீர் தயை 

செய்து உபதேக்கவேண்டும். எனக்குக்கூறாது இரகசியமாய் வைக்கும்வார் த்தை 

தங்களிட த் தின்றன்றோ ! என இவ்வண்ணம் டன் ஆசிரியரைநோக்பப் பிரார்த்தி 
த்தபோது ௮வவாசிரியர் இருபையோடு மிவ்வாறுகூறத் தொடங்கினர். ஸ்ரீ குரு 

கூறல் :--ஹே குழர்காய்! தவத்தாற் பாவங்களைப் போக்கிய சுவேதாசுவதர 

இருஷியொருவரிருந்தனர். ஒருகாலத்தே ௮வதகாசிரமத்தே ௮கேச மகாத்மாக் 
களாகிய சந்நியாசிகள் ஒருங்குகூடிவந்தனர். ஆண்டு ௮க்த இருஷியைக்கண்டு 

அச்சக்கியாசியர் இவ்வாறு கூறினர் :--ஹே வேதசாகையைப் பிரசவிருத்திப்பி 

க்கும் சுவேகாசுவதா முனிவரே / உமக்கு மங்கலமுண்டாகுக, ௮.இிதிகளாய 
யாங்கள் உமதாசெமத்தே வந்தன மாதலின் பிரஹ்மவித்யாரூப பிக்ஷையைச் 

சந்நியாசகளாய எங்கட்டெடவேண்டும். ஹே பகவன்! பிரஹ்மாவினுபதேசக் 

தாற்றாங்கள் ௮டைந்த பிரஹ்மவித்தையைச் செவணஞ்செய்யும்பொருட்டுக் சந்கி 
யாசிகளாய யாங்கள்யாவரும்வந்தோம், ஆகையால், தாங்கள் தயைகூர்ந்து ௮ந் 

தப் பிரஹ்மவித்தையைக் கூறவேண்டும்; ௮தனைக்கேட்டே எங்களது யம் நீங்க 

வேண்டும். ஹே பகவன் ' சாஸ் இரங்களின் வேறு வேருய சம்பிரதாய த்தையுடன் 

பட்டு நாங்கள்யாவரும் ஜகத்காரணத்தை வேறு வேருய் அங்கீகரித் துளேம், 

௮.தனால் எங்கட்கு ஐகத்காரணத்தே நெடுகாள்வசை விவாதமுண்டாயது ; அனால், 

இப்பொருளே சர்வஜகக்தின்காரணமென இதுவரை யெங்கட்கு நிச்சயமுண்டாக 

வில்லை. இக்காரணத்தானே நாங்கள் யாவரும் ஜகத்காரண நிசசயஞ்செய்யும்பொரு 

ட்டுப் பாஸ்பாம் இவ்வாறு சங்கேதஞ்செய்தோம். இவ்வுலகத்தே யஜுர்வேத 

சாகையின் பிரவர்த்தகராய சுவேதாசுவசா இருஷியானவர் பக்ஷபா சமற்றவர், 

பிரஹ்மாவைப்போலச் சர்வசாஸ் இரமுமுணர்ந்தவர், சத்துருவிடத் தும் தமது 

புத்திரரிடத்தும், தமதுசரீ ரத்தும் சமானபுத்தியையுடையவர். ௮ தகைய முனி 

வர் ஜசத்.இற்கு எக்காரணச்சைக்கூறுகன்றனசோ௮ தனையே யாவரும் அ௮ங்கேரிக்க 

வேண்டுமென்பதாம், ஹே பகவன் 7 இவ்வாறு பரஸ்பரம் சங்கேதஞ்செய்து 

கொண்டு யாங்கள்யாவரும் தங்கள்சமீபத்தே யடைர்தோமாதலின், தாங்கள் பிர 

ஹ்மவித்தையை உப2தசித்து எங்களுடைய யத்தை டீக்கவேண்டும். ஹே குழர் 

தாய் / ௮ம்மகாத்மாக்களாய சந்நியாசியர் இவ்வகை வினாவைக்கேட்டபோது ௮ம் 

முனிவர் ௮வர்களைகோக்கி இவ்வாறுகூறினர்:--ஹே சக்கியாசகளே :/ இப்போது 

ஜகத்கா.ரண விசா. ரஞ்செய்யும்பொருட்டு நீங்கள் யாவரும்ஒருங்குகூடிய துபோல, 

முன்னொருகாலத்தே ஒரு தேயத்தில் ஒரு நிமித்தத்தால் சம்பூண வேதவேத் 
தாக்களாப மறையவர் ஒருங்குகூடினர். ௮வர்கள் வேதஙகளிலும் ௮வற்றினாறங் 

கங்களிலும் ௮.த்இயு்தம் குசலர், சாஸ்திரார்த்த கற்பனைசெய்வதஇில் ௮த்தியந்தங்



அத்தியாயம்.] யஜுஈர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப திட yah 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 22.3 

குசலபுதீதியையுடையவர். அவருள்ளும் லர் பிரஹ்மவித்தையின்கண்ணே க௪ 
லர், சிலசோ ௮ன்னியவித்தையிற் குசலர், இத்தகையர் பாவரும் ஒருங்குகூடினர். 

அவருள்ளும் பிசஹ்மவேத்தாக்களாய பிசாஹ்மணர் சர்வ அஞ்ஞானிகளையுமூத் 

தாரணஞ்செய்யும்பொருட்டு எல்லா மறையவரையும்சோக்கி இவ்வாறு கூறத்தொ 

டங்கனர் :--ஹே ௮ர்தணசே ! வே.த3வேதாங்கவித்தையினசண்ணே குசலரும் 

உலகருக்கனுக்காகஞ்செய்பவருமாய உ௫களுடைய இக்கூட்டத்தே உலகர்கட்குப 

யோகமாமாறு ஓர் விசாரஞ்செய்யபபடவேண்டும். நீங்களியாவரும் லொனியைத்த 

ரும்லெளகிக கதைகளைப் பரித்தியாகஞகெய்து வே தவசனங்களை விசாசம்புரிவிர்க 

ளாயின், ௮ஞ்ஞானிகட்குபகாசஞ்சித்திக்கும; வே சவசன விசாரமின்றி ௮ஞ்ஞானி 

சட்குமங்கலமுண்டாகாது. ஆகையால், ஹே விபபிரர்களே 7 இவ்வுலகத்திற்குப 

காரஞ்செய்யப் பிரீ தியிருககுமாயின், நீங்கள் யாவரும் லெளெ கதைகளை ௮றவே 

விட்டு ஜகதகாசண விசாசஞசெய்யுங்கள். ஹே சநநியாசிகளே 7/ இவ்வகை வசன 

ததைககேடடு ௮மமறையவாயாவரும மிகவும மகிழ்வுற்றனர். ௮வர்களெல்லாரும் 

ஜகத்காசணத்தைக கேடகும்பொருட்டுப் பிரஹ்மவேத்தாக்களாய விருத்த மறை 

யவரைநோக்கி இங்கனக கூறததொடங்கனொா :-ஹே பிரஹ்மவேத்தாக்களே /! 

தாங்கள் நிசசயஞ்செய்துளள ஜகதகாரணததைக்கிருபைசெய்து எங்கள்பொருட் 

டுக் கூறவேண்டும); யாங்கள் யாவரும் ௮தனைக கேட்கின்றோம. ஹே சந்நியாசி 

யே? இவ்வாறு மறையவர் கூறியபோது அரதப் பிரஹ்மவேத்தாக்கள் மறைய 

வா யாவரையும தர்கககுசலசெனவுணாநது நானாவகையாய புக்திகளால் அ௮ம்மறை 

யவர்க்கு ஜகதசாரணததைக் கூறினர். ஹே மறையவ? / இவ்வுலகமானஅ யா 

தொரு காசணமுமின்றியேயுண்டாயிருகனெறது என நீங்கள கூறுவீர்களாயின் 

௮௮ சம்பவியா௮; எனெனின், ஆடைமுதலிய காரியங்கள் நூன்முசலிய srr 

ணங்களின் றியே உண்டாகாகத போல இக்காரியரூபவுலகமும் ஒரு காரணமின்றி 

யண்டாகாது. காரணமின்றி?ய காரியோறபத் இயை யங்கேரிப்பினோ நூல்வடி.வ 

காசணமின்றியே ஆடைவடிவ காரியமுண்டா தலவேண்டும். ௮ல்லது காரணமின் 

2ய காரியமுண்டாகுமாயின், புத.திருபகாரி?2யோறபத்தியின்பொருட்டு மனைவிக் 

குப் புருஷசமீபஞ செலலலுண்டாகலாகாஅ. ௮வவாறே புருஷளுக்கும மனைவிசமீ 

பத்தே செல்லக்கூடாதாம, தனததையடையும்பொருட்டுச் தனமறறவன் சேவை 

யை௪ செய்யலாகாது, பசிதாக நீககப்பொருட்டு ௮ன்னஜல அ௮டைவிற்காகச் சுழல 

லாகாது, ௮ன்னஜலபக்ஷணமின்றியே பசிதாகறீக்கமுண்டாகவேண்டும், சீத, ஆதப 

நீக்கப்பொருட்டு ஆடை, வீடு சமபாதிபபதில முயலலாகாது. இவை முதலாகச் 

சர்வ வியவகார அபாவமாமாதலின் கா.சணமின்றி எக்காரியோற்பத்தியுமுண்டா 

காதாம். ஆகையால், உலகவடிவகாரியததிற்கும் ஒரு காரணத்தை யுடன்படல்வே 

ண்டும். இபபோது ப௫ர்முகவாதி காரியோறபத்தியிற் காரண ௮பாவத்தையே 

காரணமெனவெண ணுவன் ; ௮வன் மதத்தைக்கண்டிபபாம் :-- ஹே மறையவசே? 

ப௫ர்முகவா தியானவன் பிஜா தகொாணங்களின் ௮பாவத்தையே ௮ங்குசா காரியப் 

பொருட்டுக் காசணமென்பன். அ௮வன்மதத்தே முற்கூறிய சர்வ வியவகார ௮பாவ 

மாய மகாதோஷமுண்டாமா தலின் ௮வன்மதம௮ த.தியந்தம முசணாம, அல்லத,



wT ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [எ்ட்டர்வது 

காசண ௮பாவத்தையே காசணமென்பவனை இது கேட்கவேண்டும் :--காரியோற் 

பத்தியில் எக்காரணாபாவத்தை நீ கா.சணமென வுடன்பட்டனையோ ௮ முற்றுமி 

ன்மையா ? முன்னின்மையா ? பின்னின்மையா ? ஒன்றொன்றன்மையா ? ௮வற்றுள் 

மூதற்பக்ஷ்த்தை யங்கேரிக்கெனதுசம்பவியாது ) ஏனெனின், இவ்வுலகம் காரண 

மின்றியேயுண்டாம் என்னும் பிர திஞ்ஞையைச் சித தஞ்செய்வான் காசணாபாவத் 

தை ஜகச்காணமென வுடன்பட்டான்; ௮ தகா ரணமானபோது காசணமின்றிே 

ஜகத்.துண்டாமென்னும் பிர திஞ்ஞை பொய்யாய்ப்போ மன்றோ. அல்லது, காரா 

த் இயந்தாபாவம் காரியோற்பத்தியில்  ஹேஅவாயின் ௮௮ யாண்டுஞ்சுலபமாமா த 

லின்யாண்டும் காரியோற்பத்தி யுண்டாதல் வேண்டும், யாண்டுமெஃலாக்காரி 
யோற்பத்தி காணப்படுவஇன்றாம். ஆகையால், யாண்டூங் காரியோற்பத்இயின் 
கண் கா.சணமுற்றுமின்மை காரணமாகாகாம். இங்கனம் காசணமின்றியே காரிய 

வுலகமுண்டாம் என்னும் பிரதிஞ்ஞையின் ஹானிரூபதோஷத்தை முன்னின்மை 
முதலியவற்றுங் கண்டுகொள்க, இரண்டாவது பக்கத்தை யங்கேரிக்கன் ௮து 

வுஞ்சம்பவியாது ) ஏனெனின், முன்னின்மையானே காரியோற்பத் தியை யங்கே 

ரிக்ன், ௮வன்பாலிதுகேட்கவேண்டும :-கடாஇிகாரியோற்பத்இயாங்கால் அம்மு 
ன்னின்மை ௮ழிகின்றதா ? அ௮ழியாதிருக்கன்றதசா ? முதற்பக்ஷத்தையுடன்படி. 

னோ இதுகேட்கவேண்டும் :-அம்முன்னின்மை கடாதிகளுண்டாவதர்கு முன்னே 

அ௮ழிகின்றதா ? பின்னாசமாகின்றதா £ முதற்பகத்தையுடன்படின் ௮௮ சம்பவி 

யாது. ஏனெனின், கடமுண்டாவதற்குமுன் இறந்தகுலாலன் அதற்குக் கா.சணமல் 

லனாவதேபோல முன்னசே காசமாயமுன்னின்மையும கடாதியுற்பத்துபிற காரண 
மாகாதாம். அதனானே காரியோற்பத்தியை யங்கேரிக்கமனொ ஒழிந்த குலாலனா 
௮ங் கடோற்பத்தியாதல்வேண்டும் ) அனால், ௮வன் அதற்குக் கா.ரணமாகான், 

ஆகையாலவை யுதியாததற்குமுன்னேயொழிக்த முன்னின்மை அவற்றிற்குக் கார 
ணமாமெனக் கூறல் முற்றினுமுசணாம். இரண்டாவது பக்ஷத்தை யுடன்படினோ 

இத கேட்கவேண்டும் :--அ௮ம்முன்னின்மை ஏகமா ? ௮சேகமா ? ஏகமெனின், 

இப்போ திருக்கின்றதா ? இல்லையா ? இல்லையெனின், ௮து சம்பவியாது, ஏனெ 

னின், சரவகாரியங்கட்கும் காணருப ஒருமூன்னின்மை இக்காலிலதாயின் காச 

ணமின்றிக் சாரியோற்பத்தி சம்பவியாதாமாதலின் இப்போது sir Reel gy pu 

த்தி யுண்டாகலாகாது ; ஆனாலிப்போதும் ௮வற்றினுற்பத்தியை யாவருங்காண்டு 

Cap. ஆகையாலிப்போததனின்மை சம்பவியாதாம், இருக்கின்றதெனின் ? 

அதுவுஞ்சம்பவியாஅு. ஏனெனின், காரியமுதயமானபின் ௮.துநாசமாய்விடுமென் 

பது யாவருமுடன்பட்டவிஷயமாம், இதுவரையசேககாரியமுண்டாடூியும் ௮து 

சாசமாகா திருப்பின் ௮ஃதெக்கால் ஈஷ்டமாகும் ? ௮ல்லது, இவ்வுலககாரணமாய 

அ௮வ்வொருமுன்னின்மை ஈஷ்டமாயின் இக்காரியம் மீண்டுண்டாமா ? உண்டா 

காதா ? உண்டாமெனின் ௮.அசம்பவியாதாம் ; ஏனெனின், வாதியானவன் முன் 

னின்மையையே உலககா.ரணமென வங்ககேரித்தனன் ௮ஃதழிந்தபின்னும் உலக 

வுற்பத்தியையுடன்படின் கா.ரணமின்றியயே காரியோற்பத்தி யங்கேரித்ததாகும். 

ஆகவே௮வன்மதத்தே நூலின்றியே ஆடையதயமும ௮ன்னஜலமருர்தாமலே ப 
தாக.டிவிருத்தியும் ஆமென்னும் முற்கூறியசர்வதாஷணப் பிராப்இியுண்டாம். ௮ல்



அத்தியாயம்] யஜுர்வே தத்தின் பிருக தாரண்ய உப இட ௮௨௫ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 29S 

லத ௮ம்முன்னின்மையாகிய காணமழிஈதபின்னர்க் காரணமின்றியயே உலகவடிவ 

காரியோற்பத்தி யுண்டாவ?தபோல இப்போதும் _நான்முதலியவையின்றியே 

ஆடைமுதலிய காரியங்கள் ஏன் தோற்றவில்லை ? இக்கால நான்முதலிய காரண 
மின்றி ஆடைமுதலிய காரியங்கள் உண்டாவதில்லை. முதலில் முன்னின்மைவடிவ 

காசணமின்றி உலககாரியவுற்பத்இயாம் என்லுமர் தத௫த்இபின்பொருட்டு வாதி 

யாதேனும் யுக்தியைக்கூறவேண்டும் ; அனால ௮,க்தகைய யுகதியொன்றுமின்றாம், 

ஆகையாலலஃ கழிந்தபின்னர் இக்காரியமுண்டாமென வாஇிகூறல் றறும்முரணாம். 

௮ஃதழிர்ச பின்னர்க் காரிய முண்டாகாதென் றுரைத்ததுஞ சம்பவியாதாம், 

ஏனெனின், காரண நாசானந்தாம் காரியமுண்டாகா தாயின் சரவணாதிசாதனங் 

களின்றி2ய மோக்ஷபபிராப்தியாமாதலின ௮,சன்பொருட்டு கானாவகைப் பிரஹ்ம 

சரியாதி சாதனானுஷ்டானம நிஷ்பலமாம, அல்லு, அ௮ம்முன்னின்மைக்காண 

மழிந்தபின்னர் மீண்டும் சமசாசோற்பததியுண்டாகா தாயின அ௮சேகம வாதியர் 

அராதியாயும் ௮ரந்தமாயும் உடன்பட்ட இவவுலககதே ௮ஈதத?தாடுகூடியதாக் 

தன்மை இத்திக்கும், ௮து சித்இுக்கவே ஸா தித்தன்மையும ௮வியஞ இத் இக்கும், 

ஏனெனின், நாசத்தையுடையனயாவையோ அ௮வையுறபத்தியடையனவும ம், 

கடாதிகள்போலும. ய/வனிவ்வுலகை உறபத்தியுடையதாயும் சாசமுடையதாயும் 

அங்கேரிச்துளானோ ௮வன் முகசுசென அக௫கரித்தவர்க்கும் மீண்டுஞ சம்சாசப் 

பிசாப்தியண்டா தல்வேண்டும். ௮வர்கட்கு மங்ஙனமுண்டாயின் ௮வனுடன்பட்ட 

முக்திசாதனமுழுதும் வியாத்தமாம், இசதுணையால உலககாரணரூப முன்னின் 

மை எஏகமென்னும் பக்ஷங கண்டிக்கபபட்டஅு, இனியவ்வரேேகமென்னும பக்ஷங் 

கண்டிக்கப்படும் :-- ௮ சேோகமெனின ? இது கடக ?2வண்டும, எவ்வா தியும் ஸ்வரூப 

மாக பாவபேதம் ௮ங்கேரிப்ப இலலை ; மறறோ, பி தயோகியின் பேதத்தினானே 

௮ங்கோசமாம். கடாஇப்பிரதியோகிபேதத்தால கடாபாவா திபேதம் உண்டா தலே 

போல முன்னின்மையின்பேதமும பிர இ?யாகிபேததகினானே அ௮ங்கீகரிக்க£ேவேண் 

டும். ௮மமுன்னின்மைப் பிரஇ2யாகித்தன்மை யாதின்கண்ணுளது? காரணத்தின் 

கண்ணா? காரியததின்கண்ணா ? காணத்தின்கண்ணெனின் அது சம்பவியா௮ு ; 

ஏனெனின், ௮து வாதிமதபபடி ௮ராதியாமாதலின ௮ததகையதற்கு யாதொரு 

கா.சணமுமின்றாம். காரியத்தின்கண்ணெனின் ? அதுவும் சம்பவியாது) ஏனெ 

னின், முன்னின்மைப் பிரதியோகித்தன்மையைக் காரியத்தின்கண் ணுடன்படின் 

காரிய ௮பாவத்தே காரணரூபத்தன்மை சித்தமாம், ௮தனையவனங்கேரியான். 

ஏமனனின், காரண ௮பாவத்தே காரசணருபததன்மை மங்கேரித்த பிரதிஞ்ஞை 

ஹானியாம், ஆகவே காரணமின்றியே காரியோறபத்தி ௮ங்கேரிகசவேண்டிவரு 

மாதலின் ௮தன்கண்ணே முற்கூறிய சம்பூசணதோஷமும் இப்பக்ஷத்ேேேவரும, 

அல்லது, முன்னின்மையையே காரணமெனவுடன்படின் ௮வன்பாலிது கேட்க 

வேண்டும் :--௮ம்முன்னின்மையின்கண் முன்னின்மைத்தன்மையானே கரரணத் 

தன்மையுளதா ? கடமுன்னின்மைத்தன்மை முதலிய விசேஷ வடிவத்தானே 

சாரணத்தன்மையுளதா ? முதற் பக்ஷத்தையுடன்படின் ௮து சம்பலியாது ; ஏனெ 

னின், ௮ங்கனமாயின் கடமுன்னின்மையால் படா இகாரியங்களும் உண்டாதல் 
104



௨௬ பரீ ஆத்மபுராணம். [எட்டாவது 

வேண்டும், ஆனாலவ்வாறுண்டாவதின்றாமாதலின் ௮து சம்பவியாமை .சாண்க, 

இரண்டாவது பக்ஷத்தை அங்கேரிக்கினோ ௮துவுஞ் சம்பவியாது ; ஏனெனின், 

கடத்தின்முன்னின்மை கடத்தின்காரணமாம், படத்தின்முன்னின்மை படததன் 

காசணமாம் எனக்கூறலால் இட்பொருள் துணியப்பெறும்:--பிரதியோகுத்தன்மைச 

சம்பர்தத்தால் கடரூப விசேஷணவிசிஷ்ட முன்னின்மை கடத்தின்காசணமும், 

அங்கனமே படமுன்னின்மை படத்தின்காணமுமாம ; ௮மழமுன்னின்மையின் கண் 

கடரூப விசேஷண விஷ்டரூபத்தன்மை கடவிசஷ்ட முன்னின்மையென விசஷ்ட 

ஞானமுண்டாயின் அணியபபெறுவதாகும், ௮வ்விசிஷ்டஞானமும் முதலில கட 

ரூப விமீசஷணஞானமுண்டாயின் உண்டாம ; ஏனெனின் விஷ்ட ஞானமியாவும 

விசேஷண ஞானவாயிலாகவேயுண்டாம், ௮ஃதின்றியஃதுண்டாகாதாம். தண்ட 

விசேஷணஞானமுண்டான பின்னசே தண்டியென்னும ஞானமுண்டாம். ௮ஃதி 

ன்.பியவவிசிஷ்ட சண்டி ஞானமுண்டாகா தாம். ஆசையால, கடவிசிஷ்ட முன்னின் 
மையுணர்வின்கண்ணும கடவி?சஷணஞானம் ௮வடியமுண்டா தலவேண்டும். கட 

முன்னினமையிருக்குங்கால கடவி?சஷணமுண்டாகவிலலையா தலின், ௮சகடததே 

முன்னின்மையின் விசேஷணததன்மையின்னும. நிசழ்காலபதார்ததமே விசே 

ஷணருபமாமாதலின் கடமுன்னின்மைத்தன்மைவடிவததாலும, படமுன்னின் 

மைததன்மைவடிவததாலும ௮மமுன்னின்மையின்கண்'2ண காசணரூபததன்மை 

சம்பவியாதாம், 

சங்கை :--2ஹ சித்தாந்தியே 2? எனது மதத்தே ரீாகொடுகத தூஷணம், 

விசிஷ்டஞானத்தின்கண்ணே விசேஷண ஞானததைக காரணமென உடன்படின் 

வரும்; ஆனால், யான் அ௮வ்வாறுடன்படுவ இலலை ; மறோ, கா.ரணாபாவததையே 

யாண்டுக்காணமென உடன்பட்டுளேனாதலின் ௮ததூஷணம பொருகதாசதாம். 

சமாதானம் :-- ஹே வாதியே! விசிஷ்டஞானததே விசஷ ஞானகாசணத் 

தன்மையைச சர்வவா இகளுமங்கேரிததுளரா, ௮.கனை 8 யஙகேரியாவிடின், ௮ஃ தி 

ன்றி வேறெவ்வுபாயததானேனும விசஷ்டஞானமுண்டாகாதாதலின் கடவிசிஷ்ட 

முன்னின்மையென்னும விரஷ்டஞானம் நின்மததேே யொருகாலுமுண்டாகா து. 

சங்கை :--ஹே ித்தாச்தியே ! மலடிமைந்தன் என்னும் ௪த்தததால் மலடி 

மைந்தன் என்னும் விகற்பரூப் ஞானமுண்டாவதே3போல, முன்னின்மைக்காலத 

தே ௮க்கடமிலலா திருபபினும, ௮க்கடவடிவ வி2சஷண விகறபரூடஞானம் சம்ப 

வித்,தல்கூடும், ௮தன்பின்னர்க் கடவிசிஷ்டமுன்னின்மையெனனும்விசிஷ்டஞானம் 

சம்பகிக்கும, 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே !/ நின்மதத்2தா மலடிமைந்தன் அ௮த்இபந்தம 

சத்தியமாவ?ேேபோல முன்னின்மைக்காலககோ weap Ws Busses 

இியமேயாமாதலின் மலடிமைந்தனது முன்னின்மையென்னும் விசிஷ்டஞான 

முண்டாயி னும ௮தன்கண்ணே அவனுக்குக் காசணத் தன் மையின்றாவேே தபோலக் 

கட முன்னின்மையென்லும் விசிஷ்டஞானமுண்டாயினும் ௮தன்கண்ணே அதற் 

குக் காரணத்தன்மை சம்பவியா தாம்,
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சங்கை :--ஹே சித்தாந்தியே ! கடரூபகாரியமுண்டாகாசபோ௮ ௮ம்முன் 

னின்மைக்குக் கடத்தோடு சம்பந் தமின்றாயிலும், கடரூபகாரியமுண்டானபோது) 

௮வ்விசேஷண த்தோடு அதற்குச் சம்பஈதமுண்டாம்) ௮வ் வருங்காலசம்பர் தத் 

தையுடன்பட்டே ௮ஃதுண்டாமுன்னரும் கடவிசிஷ்ட முன்னின்மையென வியம் 

பல் சம்பவிக்கும ) பாலிய ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே ௮சசகுமாரனுக்கு ௮சசத்தன் 

மையோடு சம்பந்தமின்றாயினும யெளவன ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே ga gees 

னோடு சம்பர்தமாமா தலின் ௮வ் வருஞ்சமபஈ த,ைக்கொண்டே யாவரும் ௮வளை 

யாசனென்பர். 

சமாதானம் ஹே வாதியே ! யெளவன ௮வஸ்தையின்கண்ணே அவ்வசச 

குமாசனுக்கு ௮சசத்தன்மையோடு சம்பந்தமாமாதலின் ௮வ வருஞ்சம்பந் தத் 

தையுடன்பட்டுப் பாலிய ௮வஸ்தையில ௮வ்வசகுமாரனிட.க்ே ௮ரசத்தன்மை 

யைக் கூறல் சம்பவிக்குமாயினும், வருஞ்சம்பகதததை அங்கிகரித்து, அம்ழுன் 

னின்மையின்கண் கடவிசிஷ்டரூபதசன்மையையுரைத்தல் சம்பவியாதாம் ) ஏனெ 

னின், கடரூபகாரியமு ற்பன்னமாககரல அம முன்னின்மையிருக்குமாபின் ௮௪ற்கத 

னோடு சமபஈதஞ்சமபவிக்கும, ஆனால் ௮ஃ துண்டான பின்னஃதிசாதாமா தலின் 

வருஞ் சமபர்தத்தை ௮ ு௫கரிக் தம கட உறபத்தியின்முன்னா அம்முன்னின்மை 

பின்கண் கடவிசஷ்டரூபத் தன்மை சம்பவியா தாம. அலல, கடகாரிய முண்டான 

பின்னர் ௮தனோடு ௮மமுன்னின்மைககுசசம்பந்தம ௮ங்கேரிக்கின் ௮ம்முன் 

னின்மையின்கண் நித்தியரூபத்தன்மை சித் தமாம); ஏனெனின், முன்னின்மையை 

யங்கிகரிக்கும வாதியா யாவரும் கரரிய உறபததியால் ௮ம்முன்னின்மைக்கு நாச 

த்தை யங்கெரிததுளரா, அககாரிய உறபத்தியும ௮தன் காசத்தைச௪ செய்யா 

விடின், ௮ஃதன்றி வேறு ஒன் று ௮.தனை யழிக்காதாம்) ஆகையாலது நித்திய 

மேயாகும் யாது முக்காலததும் ௮பாஇிதமாமோ ௮து நித திபமெனப்படும், இவ் 

வகை கிதஇியரூபத்தன்மை அம்முன்னின்மையின்கண்ணே சம்பவியாதாம் ஏனெ 

னின், காரியோறபத்்இயின்முன்னா ௮க்காரிய உபாதானகாசணத்தேயிருக்கும் 

அ௮பாவம முன்னின்மையெனபபமம இவவகையாய முன்னின்மைசச த் தப்பொருள் 

௮நத நித்திய முன்னின்மையின்கண்ணே பொருகதாதாம். அல்லது, அம்மூன் 

னின்மையைச் சொரூபமாயே நித்தியமாகவுடன்படின், ௮ந்நித்திய முன்னின்மை 

யின்சண் ௮ுசேகரூபத்தன்மை சமபவியாதாம, ஏனெனின், அதனை நித்தியமாய் 

அங்கீகரித்து ௮சேகமென வுடன்படின் இது கேட்கவேண்டும் :--பிர தியோகிரூப 

உபாதியின் பேதத்தினாுனே ௮பாவதஇன் பேதமுண்டாம, ஸ்வரூபமாய் அதன் 

பேதமுண்டாகாதாதலின் அஈகித்தியமுன்னின்மையின் பேதம நித்தியபதார்த்த 

ரூப உபாதியின் பேதத்.தனானேயுண்டாமா?௮லல,அகித்தியத்தானேயா? முதற் 
பக்ஷத்தை அ௮ங்கேரிக்கன் ௮.து சம்பவியாது; எனெனின், யாது முன்னின்மைக் 
கும் பின்னின்மைக்கும் ௮ப்பிரதியோகயொாமோ ௮து நித்தியமாம், ஆன்மா ௮வ 

விரண்டிற்கும் , ௮ப்பிரதியோயொதலின் சித இயமாவதுபோலவாம், ௮ தகைய 

நித்தியபதார் த்தங்களிடத்தே ௮ம்முன்னின்மைப் பிரதியோகித்தன்மை சம்பவி 

யாகாம், பிரதியோ௫யின் பேதத்தினானே ௮பாவத்தின் பேதமுண்டாமாத
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லின், ௮ர்நித்தியபதார்த்தரூப உபாதியின்பேதத்தால் ௮ர்நித்தியமுன்னின்மை 
யின்பேதம் சம்பவியாதாம். அ௮நித்தியபதார்த்தரூப உபா இயின்பேதத்தால் நித் 

இயமுன்னின்மையின் பேதமாமென்னும் இரண்டாவது பக்ஷமும் சம்பவியா 

தாம். ஏனெனின், ௮நித்தியகடாஇ பதார்த்தங்களின் பேதத்தாற் பின்னின் 

மையின் பேதமாவே போல அ௮வறரான் முன்னின்மையின் பேதத்தையு மங்ே 

கரிக்ன், ௮ம்முன்னின்மையினும் வேருய பின்னின்மையை யுடன்படல் டய 

னற்றதாகும்;, BEN, அ௮ம்முன்னின்மையே பின்னின்மைவடிவமாம். அவ்வாறு 

அங்கேரிக்கினும், ௮ம்முன்னின்மையின்௧ண்ணே காரணருபத்தன்மை சம்டவி 

யாது, மற்றோ, பின்னின்மை கடா காரியங்கட்கு விசோதியாவதேபோல முன் 

னின்மையும் கடாதிகாரியங்களின் வி2ராஇ?யயாம். ௮ல்லஅ, இப்பிரசங்கத்தே 

காரணாபாவத்தை முன்னின்மைவடிவமாயெண்ணின் அவன் மதத்தும் இவ் 

வெல்லா முற்கூறிய ூஷணமுமுண்டாம் ; ஏனெனின், எககாரண முன்னின் 

மைக் காரணமாமோ ௮து நித்தியமாகுமாயின், ௮தன்சண்ணே அம்முன் 

னின்மையின் பிரதியோடித்தன்மை யுண்டாகாது, ௮கிததியமாகுமாயின் ௮தன் 

முன்னின்மை பின்னின்மைவடிவ?மயாம். கடாதிகளின் பின்னின்பையானது 

அவற்றிற்கு விரோதியொாதலேபோல மண்முதலிய காரணங்களின் பின்னின் 

மையும்விரோ இியேயாமா தலின் பின்னின்மையாய கா சணத்தின்முன்னின்மையின் 

கண்ணேசாரணரூபத்தன்மை சம்பவியாதாம். இத்துணையாற் காரணமுன்னின்மை 

உலககா.ரணம் என்னும் இரண்டாவது பக்ஷங்கண்டிக்சப்பட்டது, இப3பா.துகா.. 

ணத்தின் பின்னின்மை ஜகத்தின்காரணமாம் என்னும மூன்றாவது பக்ஷங்கண்டி 

க்கப்படும் :--நாஸ் இகவா இயின் அபிப்பிராயத்தை யறியும்பொருட்டு முகலில் சத் 

தார்தியானவர் வாஇயை வினாவுகின்றனர் :--ஹே வாகி2ய.! இவ்வுலகத்தே நித 

இயரூபமாயும் ௮நிததியருபமாயும் பிரசித்தமாய மண் மூல்டு கலிய பாவபதாாத் 

தங்களையே யாவரும் கடபடா இகட்குக் கா.ரணமாயங்கீகேரித்துளார் , அவற்றைப் 

பரித்தியாகிகத அவற்றின் ௮பாவததை நீ காரணமென வுடன்பட்டது எபபிச 

யோஜன த்தியின்பொருட்டாம் ? ௮ப்பிரயோஜன த்தை நீ யென்பாற் கூறுதியெ 
னச் சத்தாந்தியால வினவபபட்ட காஸ் இகனானவன் இவவாறுகூறுவானாயினன் :--- 

ஹே ித்தாக்கியே / இவ்வுலகத்தே விரைமுதலிய காசணங்களின் அ௮ழிவுண்டா 

காதவரை அ௮ங்குசா இகாரிபங்களி ுற்பத்தியுண்டாகாஅ ; மற்ோ, மண், டீர்முத 

லியவற்றின் சம்பகதத்தால் ௮வ்விரைபின் காசமாங்காலே அவற்றின் உற்பத் இ 

யாம். இவ்வகை வியவஸ்தையைக் சுண்டுதான் யான் விசைமுதலிய பாவபதார் 

த்தங்களை ௮௩குரா.இ காரியங்களின்பொருட்டுக் காரணமென வங்கெரிக்கவில்லை ; 

மற்ோ, ௮வறறின் ௮பாவத்தையே sneer Sadler காசணமாயங்கேரித்து 

ளேன். இவ்வகையாய வாதியின் அபிப்பிராயத்தைக்கேட்டுச் ச திீதாந்தியானவர் 

கூறுகின்றார் :--ஹே வாதியே ! விரைமுதலியவை காசமாங்கால் ௮ங்குரா இகாரி 

யங்களின் உற்பத் தஇியாம் என்னும் னது வசனத்தால் இவவபிப்பிராய மதியப் 

பெறும் :--விசைமுதலிய காரணங்களின் முன்னின்மை ௮ங்குசாஇகளின் காசண 
மனமும், மற்றோ விரைமூதலிய காரணங்களின் பின்னின்மையே அவற்றின் காச 

ணமாம். ௮வும் ௮ங்குசாதி காரியவுற்பத்தியின்கண்ணே காரணமாகாதாம் ;



அத்தியாயம்] யஜுஈர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உபநிட ௮௨௯ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 829 

ஏனெனின், காரணத்இன் பின்னின்மை காரியோற்பத்திபின்கண்ணே காசண 

மாயின் உயிர்களின் ஜாடா£க்கனியின்கண் விரைமுதலிய ௮ நேச கா. சணங்களின் 

பின்னின்மையுண்டாமாதலின், ௮வறரால் அவ்வுதாத்தே ௮ங்குராதி காரியங்களி 

னுற்பத்தியா தல்வேண்டும் ஆனாலவ்வாறுண்டாவதன்றாம் ; ஆகையால், காசணப் 

பின்னின்மையின்கண்ணே காரணத்தன்மைசம்பவியா து. ௮ல்லத, எப்பொருள் எப் 
பொருளையுண்டாக்குமோ அப்பொருள் ௮ப் பாருட்குக்காணமாம், நூலானதபட 

ரூபகாரியத்தையுண்டாக்குமா தலின் ௮௩ நாலதன்காரணமாம். விரைமுதலியவற்றே 

௮ங்குரா திகாரியங்களின் ஜனகத்தன்மைபை அங்கேரியாவிடின் விரைமுதலியவ 

ற்றே காசணரூபத்தன்மை?யயின்றாமா கலின் ௮காசணருப விசைமுதலியவற்றின் 

அபாவத்தைக்காசணாபாவமென்னும் காமத்தாற கூறுவானாயின், ௮வன் வசனம் 

என்வாயில் ஈரவில்லையன்னும் வசனம் வியாகாத?தாஷ(முடைய தாவதேபோலத் 

2 தாஷமூடைய?தயாகும, ஒருபொருளைசத் இசெய்யும்்பொருட்டுக்கூறும்வசன த் 

தால்௮ப்பொருளின்பா சமுண்டாமாயின் ௮து வியாகாததோஷமெனப்படும். ௮ல் 

லத,விரைமுதலிய காரணங்களின் ௮பாவத்தை ௮ஙகுரா இகாரியங்களின் உற்பத்தி 

பின்கண்ணே காணமெனவக்கேரிபபின் ௮ரவஸ்தாதோஷபபிராப்தியுமுண்டாம். 

ஏனெனின், விசைமுதலியவறறினபாவம காரணாபாவருபமாமாதலின், ௮௮ அங்கு 

ரா இகளின் காரணமாவ 7த2பால விரையபாவாபாவூம் விரையபாவவடிவகாரணா 

பாவமாம். ஆகையால், ௮ங்குசாதஇிகளின் காரணமாம. இவ்வண்ணம் மூன்றாவதபா 

வம் கான்காவதபாவ 9மம.தலாக எல்லா அபாவங்கட்கும் காசணாபாவரூபத்தன்மை 

யுண்மையின் அங்குசாஇகாரி 2பாறபத்தியின்கண் சகாணருபத்தன்மையாம். இவ் 

வாறு காரணங்களின் ௮சவஸ்தையுண்டாம். ௮லலஅ, காரணத்தின் பின்னின்மை 

காரியவுற்பத இயின்கண்ணே காரணமாமென வாதி கூறுதல் பிரத்தியக்ஷப் பிரமா 

ணச்தினும் முரணாம, ஏனெனின், இவ்வுலகத2க குண்டலகங்கணா.தி காரியோற் 

பத்தியின்பின்னர்௮வற்றின்கண்ணே யாவருககும்சுவர்ணரூபகாரணம்பிரத் இயக 

காய்ப்பிரதிதியாகும்; ௮ங்கன 2ம ஆடையின்சண் ஹுதோற.றும். இவைமு தலாகிய 

பாவகாரியங்களில் தத்தம் உபாதானகாரணமனுகதமாய்த் கோற்றும். காணத் 

இன்பின்னின்மையுண்டாமாயின், குண்டலகங்கணாதி காரியங்களிடத்2த சுவர்ண 

ரூபகாரணமும், படத்தே தந்துவுர் தோறறலாகா து. ஆகையாற் காரியவுற்பத்தி 

யின்கண் 2ண காரணத்தின்பின்னின்மை காசணமாம் என வாதி கூறுதல் சர்வ 

லோகானுபவவிருத்தமாம் அல்லத, முன்னர் வாதியானவன் விரையழிவால் ௮ங் 

குரரூப காரியோற்பத்இியைக் கூறினன், ௮வ்வாறுகூடாதாம்) மற், ௮வவிரை 

சாசமாயிலும் ௮கலுள்ளிருக்கும் மண்ணவயவம் ராசக்ைபடையாதா sol or ya 

விரையினவ.பவமே ௮வற்றினுற்பத்தியிறகாசணமாம். அல்லது, காரணசத்தின்முன் 

னின்மையே ஜகத்தின் காரணமென்னும் இசண்டாவதபக்ஷத் 22 முன்னர்ச் செய் 

யப்பட்ட விகற்பங்களில் கொடுத்த தோஷங்கள் யாவும் பின்னின்மை முற்றுமின் 

மை ஒன்றொன்றன்மைப் பக்கங்களிலும் உண்டாம. இக்காரணத்தானும் ௮க்கார 

சப் பின்னின்மையின்கண்ணே ஜகத்காணத்தன்மை சம்பவியாது, இக்கடம் 

படத்திலும் வேறு, இப்படம் கடத்திலும் வே.று என்னும் ஞானவிஷயமாய பேத



௮௩0 UO ஆத்மபுராணம். [எட்டாவது 

ரூப ௮ன்னியோன்னியாபாவத்தின்கண்ணே ஜசத்காரணத்தன்மை creat Bas 
தோற்றுவதேயின்றாமா தலின் கா.ரண ௮ன்னியோன்னியாபாவம் ஜகத்தின்காசண 

மாமென்னும் சான்காவதுப௯£முஞ் சம்பவியாது. இப்போது சூனியவாஇயின் 

மதத்தைக் கண்டிப்பாம் :--ஹே பிராஹ்மணர்களே / முற்கூறிய தூஷணங்களின் 

பிசாப்தியுண்டா தலின் சான்கபாவத்தும் ஜகத்காணத்தன்மை சத்ியாசபோது 

சூனியத்திற்கும் ௮து சம்பவிபாசாம், சூனியத்தையே ஐகச்காணமென வுடன் 
பட்டவன் ௮,த்.தியர் தாபாவத்தையே சூனியமெனக் கூறுவன். ௮ மலடிமகனைப் 

போல அத்தியந்தம் ௮௪த்தியமாமாதலின் மலடி. மகளுக்கு எக்காரியவுற்பத்இியின் 

கண்ணும் காரணருபத்தன்மை யிலகாவதேபோலச் சூனியத்திற்குமிலதாகும், 

அல்லது, சூனியத்தையே காரணமென வுடன்படின் அவன்பாலிது கேட்கவேண் 

டும் :-அச்சூனியத்திற்குப் பிதியோகி யாதாம், காரியம் பிரதியோயொ ? கார 
ணம் பிரதியோயொ ? இரண்டும் :ரதியோ௫யோ ? காரியமெனின், wg sided 
யாத, ஏனெனின், ௮வ்வா இயானவன் காரியோ றபத்தியின்கண்ணே காரணாபா 

வத்தை ஹேதுவென வுடன்பட்டு ௮தனைப் பரிததியாகஞ்செய்.து காரியாபாவத் 

சைச் காரணமென வுடன்படின் பூர்வப் பிரதிஞ்ஞையின் ஹானியுண்டாம், தன் 
சித்தாந்தத்தை விடுதலாகிய அபசித்தாந்கதகோஷமுமடையும், அல்ல, காரிய 
அத்தியந்தாபாவத்தைக் கா.ரணமென வுடன்பட்டவன்பால் இ.து கேட்கவேண் 
டும் :---௮க்காரிய ௮த்இயர்தாபாவம் லோகப்பிரசச் சசகாரணங்களின் அ௮பேக்ஷை 
யின்றியே சாரியோற்பத்தியைச் செய்ன்றதா ? துண்டரூபகாரணம், சக்கெகுலா 
லாதிகாரணங்களை யபேச்ஷித்துக் கடரூபகாரியத்தை யுண்டாக்குவதேபோல oa 
காரிய ௮த்தியந்காபாவமும் உலகப்பிரசித்த கா. ரணங்களையபேக்ஷித்தே காரியோ 
ற்பத்தியைச் செப்சன்றதா ? முதற்பக்ஷத்தை யுடன்படிற் சம்பவியாதாம். ஏனெ 
னின், ஆடைமுதலிய காரியங்கள் உண்டாவகதற்குமுன்னர் அவற்றின் ௮த்இயர் 
தாபாவம் நூன்முதலியவற்றேயிருப்பதேபோல ௮ன்னியபதார்த்தச்தின்கண்ணு 
முளதாதலின், அ௮வ்வியாவற்றிலும் படா.தி சர்வகாரியககளி லுறபத்தியுண்டாதல் 

வேண்டும்; ஆனால் ௮ங்கனமுண்டாவதின்ராம. இரண்டாவதுப.க்ஷ sng uns 

ரிக்ன் ௮.துவுஞ் சம்பவியா.து ; ஏனெனின், அவன்மதத்சே மலடிமைர்தன் அத் 
இயர்சம் அசத்தியமாவதேபோலக் கடபடா காரியங்களும் தமதுற்பத்இயின் 
முன்னர் ௮த்தியக்சம் ௮சத்தியமேயாமாதலின், உலகப்பிரசித்த soar Gers 

ணங்களோடுகூடிய கடாத்தியத அ௮பாவத்தால் கடகாரியோற்பத்தியுண்டாவதே 
போல உலகபபிரசித்த மலடியாயெ கா. ரணத்தோடுகூடிய ௮ம்மலடிமைர்தன த்தி 
யர். தாபாவச்தால் அம்மலடிமைர்தனும் உண்டாதல்வேண்டும்; ஆனால் ௮வ்வாறா 
வதின்றாம். ஆகையால், வேறு காணாபேக்ஷையோடுகூடிய ௮க்சாரிய ௮.த்இயர் 
தாபாவத்தின்கண்ணே காசணரூபத்தன்மை சம்பவியாதாம். 

சங்கை :--ஹே As sri Qou ! காரியோற்பத்இசெய்யும் சக்தியையுடைய 

பொருளே ௮ச்காரியோற்பத் இியின்கண்ணே காரணமாகும்) மிருத்திகை தண்ட 
சக்சரொஇகளிடத்ேச கடகாரியோற்பத்திசெய்யுஞ் சக்தியுளதாதலின் ௮வை கட 
தீதின் காரணமாம். மலடியிடத்தே பு,தீதரனையுண்டாக்குஞ் சக்தியின்றாகலின் 
அவள் புத்திகாரணமேயன்றாவளன்றோ ?



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருககாரண்ய உப நிட ி/௩ூகீ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 22) 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே ! காரியத்தையுண்டாக்குஞ் சக்.இக்கு வடிவம் 
யாதாம் என்பதை நீ கூறுவாயாக ? 

சங்கை :--ஹே சித்தார்தி2ய ! எதன் வலிமையாற் காரணம் காரியத்தைச் 

செய்யுமோ ௮அுவே சக்தயாம, 

சமாதானம் :-- ஹே வாதியே ! ௮௪௪௧௫ காரணத்திலும் பின்னமா ? அபின் 
னமா ? பின்னமெனின், ௮ச்சகதி காணா பேகைஷையின்றியே காரியஜனசமா ? ௮ல் 

லத அ௮ச்சக்தியைப்போல ௮க்காணமும அ௮சகாரியத்தின் ஜனகமா ? முதற்பக்ஷ 

தீதை யுடன்படின் ௮து சம்பவியாது ; ஏனெனின், ௮சசக்தியினும் வேராயுள்ள 

காரணங்களயாவும காரியஜனகமாகா தொழியுமேயாயின் அவற்றின்கண்ணேகாச 

ணத்தன்மையே யிராதாம, இரண்டாவ அுபக்ஷத்தை யங்கேரிக்கன் ௮துவஞ்சம் 

பவியா தாம் ; ஏனெனின், இவவுலகபபிரசி௧த காரணங்களாலும் காரியோற்பத்தி 

யுண்டாமாயின் ௮ச்சக்தியைக காணமெனவக$கரித்தல கியர்தகமாம். அபின் 

னமென்னு மிண்டாவது பக்ஷசதை பஙகேரிக்கின் ௮ துவுஞ்சம்பவியாது , ஏனெ 

னின், ௮ச்சகதிகாசணத்திலும் ௮பின்னமாயின் சக்த, காணம் என்னுமிருகாமங் 
களும் ஒ?ரபொருளின் வாசகஙகளாம. இக்காரணத்தானும ௮ச்சக்இ வியர்த்த 

மாகும். இவவண்ணம அ௮சசக்இயின் சததியண்டாகாகபோது காரிய ௮த்தியந்தா 

பாவத்தையே காரணமாயெண் ணுூபவா மதத்தே கடாஇகாரியங்கள்போல மலடி 

மைச்தலனுமுண்டா தலவேண்டும். 

சங்கை :--ஹே சித்தாரதியே ' தாமுண்டாவதறகு முன்னர்க்கடா திகாரிய 

ங்கள் ௮த்திய தமசததியஙகளா மாயினும அவை மண் நான் முதலிய காரணங்க 

ளாலேயேயுண்டாம், மலடி யோ புத்திரோறபதஇயிற காரணமேயன்றா மாதலின் 

௮வளிடத்.இருஈ.து புத்திரோறபதஇயுண்டாகா தன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே! மலடியின்கணமே புததரகாரணத்தன்மை 

யின்ருமெனக கூறுமுன்னிடத்தேயாமிது கேட்கசின்றோம :--௮ம்மலடியின்கண் 
ணே ப்த்தாகாரணத்தன்மை யின்றுமென்பதன்கண்ணேயாதேதுவாம் ? புத்த 

காரியங்காணாமை3ய ௮தன்சணணே ஹேதுவாகுமாமெனக் கூறுவையேயாயின், 

௮க்காணாமையின்கண் தான யாதேதுவாம ? 'மலடித்தன்மையும், ௮வளிடத்தே 

காரணத்தன்மையினபாவமும் ௮தனகண் ணேஅவாமெனக்கூறின் ௮து சம்பகி 

யா ; ஏனெனின், ௮ம்மலடியிடத்தே ௮வ்விரண்டுஞ்சததமாகுமாயின் ௮வனது 

காணாமை இத்திக்கும், ௮துசித் திககன ௮வ்விரண்டுஞ சித் இக்கும். இவ்வசையாய 

அ௮ன்னியோன்னியாசெயதோஷப பிராபதியுண்டாம. அல்லது, ஹே வாதியே? சுத் 
காரியவா தியாய சாங்யொதியர் கடா இகாரியங்கள் உறபத்தியின் முன்னர் மிருத் 

இகைமுதலிய காரணங்களில் சூக்ஷ௩மருபமாயிருகசன்றனவென வுடன்படுவதே 
போல ௮சத்காரியவா தியாகிய நீ யுடன்படுவ இலலை ; மற்றோ, நிள்ம௫ச்சே உற் 

பத்.தியின்முன்னர்ச் கடா திகளின் ௮,த். திய தாபாவம் மிருத்திசை முதலியவற்றே 

யிருப்பதுபோலவே தாஅமுதலியவற்றுமிருக்கும். ஆகையால், நின்மதச்சேமிருச் 

இகையினின்றும் கடமுண்டாவதேபோலத் தஈஅவினின்றும் உண்டாசவேண்டும்,



௮௩ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். | [எ்ட்டர்வது 

இவ்வண்ணம் சம்பூரண காரியங்கள்யாண்டுமுண்டாக?வண்டும், ஆனாலங்கனமாவ 

இன்றும், இக்காரணத்தினானும் கின்மதம் ௮சங்கதமாம். அல்லது கடாதிகாரியங் 

களை ௮த்தியதம௮௪.ச் தியமெனவங்கேரிப்பவன்மதத்தே மிருத்திகைமுதலிய சச் 

இபபதார்த்தங்கட்குக் சடா தகளின் சாணரூபத்தன்மை சத்தமாகமாட்டாதாம் ) 
ஏனெனின், சமானவியற்கையையுடையபதார்த தங்கட்சே பசஸ்பரம்காரிய கா.சண 

பாவமாமன்றி விலக ணவியற்கையுடையவற்றிற் காகாதாம். "ஆசையால், மண்முத 

லிய உண்மைப்பொருள்களில் கடமுதலிய இன்மைப்பொருள்களின் காரணத்தன் 

மை சம்பவியாதாம். அல்லது, ௮சத்இபகாரிபவாஇயராய சையாயிகாதியர் கடாதி 

காரியங்கள் தம்முற்பத்தியின் முன்னர் ௮த்.இபந்தம அசத்தியமாமாயினும் ௮வை 

சத்தா ஜாயின் சம்பர்தச். சால சத். துவோற்பச்்திபையடையுமென்பஅஞ் சம்பவி 

யாது) ஏனெனின், அ௮த்தியாதம் ௮௪த் இய கடாதிபதார்த்தங்களின்கண்ணே சச் 

தாஜாதி சம்பந்தத் சால் காரிபரூபச்சன்மை புண்டாகுமாயின் மலடிமைந்தனிடத் 

தும் ௮தன் சம்பந்தழும், அதனாற் காரியரூபததன்மையுமுண்டா தல்வேண்டும் ) 

ஆஞைவ்வாறாவதின்றாம். ஆகையால், ௪த்தாஜாஇ சமபக்கத்தால் ௮௪த்தியகாரி 

யோற்பத்தியை அ௮ங்கேரித்தலஅ௮ச்இயந்தம் விருதகமாம். ௮ல்லது,காரியத்தையச 

தீ தியமெனவுடன்படுபவன் os 599 காரணத்திற்கும் ௮சத்தியரபத்தன்மையே 

சித்தமாம். ௮வவாதியானவன் ஒரு யுக்தஇிப் பிரமாணமின்றித் சன்னிச்சையி 

னானே காரியத்தை ய௪சத்தியமென நினைந்து காணத்தைச் ௪த்தியமென கிளை 

யினை ௮வன்மதத்தே ' ௮ரத்தஜரதீய” நியாயப் பிராப்தியுண்டாம் தன்னிச்சை 

யினானே லாங்கத்தைக்கவர்ந்து ஒரங்கத்தைப பரித்தியாடுத்தல் ௮ர்த்த ஜரதீய 

நியாயமெனப்படும். அல்லது, ௮௩த நியாய ௫விருத்தியின்பொருட்டு ௮வன் கா. 
ணத்தையும் ௮சத்தியமாயே அங்கேரிக்கிமீனா அவனது சத்காஈதம் ஹானியாம்) 

ஏனெனின், சத்தியகாரணத்தினின்றும் ௮சத்திப காரியமுற்பத்தியாம் என்னும் 

௮வனது சித்தாரதம ஈஷ்டமாமன் 2௫. அல்லது, இவவுலகத்ேே ௮சத்தியரூப 

மாய்ப் பிரசித்தமாய மலடிமைஈதன் மனுடக் கோடு முதலியவறறினின்றும் பட 

தைல/[திகாரியங்களிலனுற்பத்தி காணவருவதின்றாம் ;) மற்2ர, சத்தியரூபமாய 

தீர்.து, இலம் மு. தலியவற்றினின். நுமே ௮வை புற்பன்னமாவனவாய்க் சகாணப்பெறு 

இன்றன ) இக்காரணத்தினானும் ௮சத்திய பசா£த்தங்களில் காரணரூபத்தன்மை 

சம்பவியாது, 

சங்கை :--ஹே ித்தார்தி2ய.! தர். துமுகலிய சத்திய காரணங்களிருப்பின் 

படா.இகளிலுற்பத்தியும், இலலாவிடி.ன் ௮வற்றின் ௮னுற்பத்தியும் மென்னும் 

உலகரின் ௮ன்வய வியஇேோகஞானம் யதார்்த்தமாகுமாயின் ௮வ்வுணர்வால் காச 

ணங்களின்௧ண்ணே சத்தியரூபத்சன்மை சித்தமாம ; ஆனால, ௮வ்வன்வுய வியஇ 

சேகஞானம் மயல்வடிவமாம். ஆகையால், ௮தனால் காண த்திற்குச் சத்தியரூபத் 
தன்மை சித்தமாகமாட்டாது, 

சமாதாதம் :--ஜஹே வாதி3ய' இவ்வுலகச்துண்டாம் ஞானங்களெவற்றையும் 

மயல்வடிவமாய் ௮ங்கேரித்தல் நினக்குசிதமன்றாம் ) மற்று, தருமிவடிவ வஸ் 
அவை விஷயபஞ்செய்யும் ஞான த்தைப் பிரமாணரூபமாயே ௮ங்கேரிக்கவேண்டும் 

இக்காரணத்தனானே சால்இரத்தின்கண்சே இது கூறப்பெற்றுளது (4 வவ.4௦



ஏத்தியாமம்... யஜுர்வேத த்தின். பிருகதார்ண்ப, உபதிட சப 
தீதிதின் தாற்பரியவருண னம். 8,33 

gh wr8l_ganr g2 90 90,50 வரகாறெ,2- Hosiugue” இவ்வுலகத்தே பிரமை: 

வடிவத்தாலும் ௮ப்பிரமைவடிவச்தானும் பிரசித்தமாய் ஞானக்கள்யாவும் தருமி 
பம்சத்தின்கண்ணே பிரமைவடிவ?மேயாம். தோஷூவச,த்்சால் ௮ப்பிரமைவடிவமா 
பினும் ௮துபிசகார௮ம்சத்தஇன்கண்ணே ௮ப்பிரமைவடிவமாம்; தருமியம்சத்இன் 
கண்ணே எந்த ஞானமூம் அப்பிரமைவடிவமாகாதாம். சுத்தியின்கண்ணே இது 
வேள்வியயென்னும் அ௮ப்பிரமைஞான முண்டாவதும் இது வென்னுர் தீருமியம்சத் 

இன்கண்ணே பிரமைவடிவமேயா ம், வெள்ளிவடி வப் பிரகாசாம்சத்தன்கண்ணே 
௮ப்பிரமைவடிவமாம். ௮த்தருமியம்சத்தின்கண்ணே ஞானத் இற்குப் பிரமாண 
ரூபத்தன்மையை ௮ங்கேரித்தே பூர்வபக்ஷ சித்தார்தங்களின் நிர்ணயமுண்டாம், 
ஆண்டுச் தருமியின் உண்மையாய வடி.வினும் வெளிப்பட்டபொருள்களை விஷயஞ்் 
செய்யும்பக்ஷம் பூர்வபக்ஷமாம், இரஜ்ஜுவின்கண்ணே சர்ப்பம் தண்டம் மாலை 
ஜலதாரைமுதலியபொருள்களை விஷயஞ்செய்யும்பக்ஷம் பூர்வப௯்ஷமா கல்போல 
வாம். தருமியின் உண்மைவடிவத்தை விஷயஞ்செய்யும்பக்ஷம் சத்தார்தமாம். 
இது இரஜ்ஜஈவென்னும் இரஜ்ஜ£வடிவ தருமியை விஷயஞ்செய்யும்பக்ஷம் இத 
தாந்தமாசல்போலவாம், ௮த்தருமியமசத்தின்கண்ணும் அந்த ஞானத்திற்குப் 
பிரமாணத்தன்மை அங்கேரியாவிடின் பூர்வபப௯௩ சத்கார் தங்களின் நிர்ணயம் 

உண்டாகமாட்டா தாதலின் தருமியம்சத்தின்கண்ணே ஞான த்திற்குப் பிரமாண 

தீதன்மை௮வசியம் ௮ங்கேரிக்கவேண்டும். அல்லது, கடாஇகாரியங்களிலும், 
மண்முதலிய கா.ரணங்களிலும் அத்தியர்தம் ௮சத்தியரூபத்தன்மையிருக்குமா 
யின் யாவருக்கும் பிரத்தியக்ஷா£இப் பிரமாணங்களால் ௮து தோற்றல்வேண்டும். 
சாரியகாசணருப ஐகத்தின்சண்ணே ஈமமனோர்கட்குப் பிரத்தியக்ஷா இப் பிரமாணக் 

களால் ௮வவச த் தியத்தன்மை சோற்றக்காணோம் ; மாறாய், ஈணடுச் சத் திபரூபத் 
தன்மையே தொடர்ந்திலங்குசன்றது. இக்காரண த்தினானும் காரிய கா.ரணரூப 
ஜகத்திற்கு ௮௪த்இயரூபத் தன்மை சம்பவியாகாம். அல்லது, காரியகாரணருபத் 
தானே பிரசித்தமாய ஜகத்தான.து மலடிமைந்தன் முயற்கோடுபோல ௮த்இயர் 
தீம் ௮ச்த்தியரூபமேயாயிலும் ; ௮வ்வசத்தியத்தன்மை சாக்ஷியான்மாவினானன் றி 

எப்பிரமாணத்தாலும் இத்தமாகமாட்டா.து. மற்றோ, சாக்ஷியையாசெயிச்தே சத்த 

மாம். ஆகையால், காரியகாசண வடிவ௫கத்தானது ௮சத்தியமாயிலும் ௮வ்வசச் 

தியத்தன்மையைச் இத் தஞ்செய்யும் சாசுநியாய ஆன்மாச்சத்தியரூபமாயேடுத் இக் 

கும். அல்லது, ஐகத்தானது ௮த்தியர்தம் ௮௪ தாயின், இவவுயிர்கட்கு மயற்றசை 
யின்றிப் பிரத்தியகநாஇப் பிரமாணங்களால் மலடிமைந்தன் மனுஷக்கோடுமுதலிய 
வைதூற்றுதேபோல மயற்றசையின்றிப்பிச த்இிய௯தா இப்பிரமாணங்களால் இவ் 

வுலகப் பிர£2இ உண்டாகலாகாது ; மற்றோ, மலடிமைந்தன் மனுடக்கோடு முதலி 

யன மயற்றசையிலேயே பிரதிதயாவதேபோல இவவுலகும் மயற்றசையிலேயே 
பிரதீதயாசவேண்டும், ஆனால் மயற்றசையில் இவ்வுலகம் 908 தி வில்லை ; மற் 

Ca, சர்வஜீவர்கட்கும் பிசத்தியக்ா இப் பிரமாணக்களாலே டலசப்பிச தீதி 

யாகும்." ஆகையால், உல் ௮.த்.தியர்த ௮௪ தியரூபத்,தன்மை சம்பவியாதரம், 

ஆசவேயிப்பொருள் அணியப்பெறும் :--காரிய அத்தியத்தாபாவமும், சா.சண அத்



fe பரீ.ஆத்மபுராணம், [ எட்டர்வது 

இபநீதாபாவமும், காரிய சாசணமென்னுமிரண்டின் ௮ச்தியர்தாபாவமுக் இவ்வுல 
சகாரணமாம்.ள்ன்லும் மூன்றுபக்தமும் சம்பவியாதாம், அல்லது, இவவுலகம் ௮௪ 
இயச்தம் ௮ச.த்தியமாயின், அசத்திய பதார்த்தத் இற்கு எப்பிரத்தியசூநா இப் பிர 
மாணங்களோடும் சம்பர்தமுண்டாகாதாம். ௮சத்இய மலடிமைர்தனுக்குப் பிரத 
இயக்ஷா இகளோடு சம்பர்தமுண்டாகாததேபோல அசத்திய ஜகத்இற்கும் பிரதஇ 
யக்ஷா.இப் பிரமாணங்களோடு சம்பர்தமுண்டாகாதாம், சமீபர்தமின்றிப் பிரத்இ 

யகஷா.இகள் எப்பொருளின் ஞானத்தையு முண்டாக்கமாட்டாவாதலின், சம்பர்தீ 
மின்றி ௮௪,த்திய ஜகத்தின் ஞானம் எப்பிரமாணத்தா ஓமுண்டா சமாட்டா.௮ு. 

சங்கை :--ஹே சித்தார்தி3யே.! வந்தியா புத்இரனிருக்கன்றானென்ுஞ் சத் 
தத்தால் ௮௪த்தியமாய அவன் ஞானமுண்டாவ?தபோலக் காரிய காரணவடிவ 

அசத்திய ஜகத்தின் ஞானமும் சத்தப்பிரமாணத்தாழ் சம்பவிக்குமன்றோ ? 

சமாதானம் :--எச்சத்தத்திற்கு, எப்பொருளின்கண், வாச்சியவாசகபாவ சம் 
பர்தம், எவனாற் கவாப்பெ.றுமோ, ௮வனுக்கு ௮ப்பொருளினுணர்வை ௮ச்சப்தஞ் 

செய்விக்கும், குடசத்தத்திற்குக் குடவிபக்தியின்கண்ணே இக்குடவியக்தி குட 
சப்தத்தின் வாச்சியார்த்தம் என்னும் வாச்சியவாசகபாவசம்பர்தம் எவனாற் கவ 
சப்பெற்றதோ ௮வளுக்கு ௮க்குடசப்தம் குடரூப வியக் இயையுணர்த்தும், அர்த்த 

சம்பர்த ஞானத்தானன்றி ௮ச்சப்தம் எப்பொருளையும் போதியாது, ௮வ்வர்தியா 
புத்தாரூப அர்த்தம் ௮த்தியந்தம் ௮சத்தியமாமா தலின், ௮ தகைய பொருளின் 

கண் வந்தியா புத்தான் என்னும் சப் சசம்பந்தம் எப்புருஷனுக்கும் ஆகாதாம். 

இக்காரண ச்சானே மலடிமைந்தன் என்னும் சப்தத்தினுலும் ௮வனது ஞானம் 

சம்பவியாது, ௮ல்லது, வாதியானவன் வர்இபாபுத் தான் என்பதா இ சப்தங்களால் 

அசத்திய வந்இியாபுத்திராது ஞானத்தை புடன்படி.லும் பிமைரூபமாய் உடன் 

படான் ) மற்றோ, ௮தனை விகற்பரூபமாயுடன்படுவன், 

சங்கை :--ஹே சித்தாந்தியே. ' வர்தியாபுத்திசாகி அசத்திய பதார்த்தங் 
களின் விகற்பரூபஞானமுண்டாவ?தபோல உலன் விகற்பரூப ஞானமுண்டாம். 
இதன்சண்ணே எனககுறுமானியென்னோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே வாயே / வந்தியாபுத்தாஞான தைப்போல இவ்வுலச 
ஞானத்தை விகற்பமாயங்கேரிக்கன், அ௮வ்விகற்பஞான த்தால் எவருக்கும் பிசவிரு 
த்தி ரிவிருத்தியுண்டாகாததேபோல இவ்விகற்பஞானத்தானும் உண்டாகாதாத 

லின், சர்வவியவகாசங்களின் லோபமுண்டாம். அகையால் வர்இயாபுத்இரஞான 
ம்போல இவ்வுலகஞானத்திற்கு விகற்பரூபத்தன்மை சம்பவியாதாம். அல்லது 

எச்சத்தப்பிரமாணத்தால் ௮சத்தியபதார்த்தத்தைச் இத் தசெய்வனோ முச்சத்த 
ரூபகாரியமே சாரணசத்திய ரூபத்தன்மையைச் சித்தஞ்செய்யும் ) ஏனெனின், 

தி ரியக்களோகெடிய தேவதத்தாதி சரிரரூப சத்காணத்திலிரு 

ர்தே சப்தருஅிபோற்பத்து காணவருன்றது. அசத்தியவர் யொ புத்.இசசரீச 
த்திருர்து அச்சப்தரூபகாரியோற்பத் இ சாணவருவஇன்றாம், இக்காரணச்,இனா 
௮ம் அசத்தியபதார்,ச்த.த்தன்சன்ணே சாரணருபத்தன்மை சம்பலியா.து, 

  



அத்தியாமம்.] யஜுர்வேதத்இன் பிருகதார்ண்ய உபநிட அ-டு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். R23 

சங்கை :--2ஹ சித்தாக்தியே ! கேவலம் யுக்திபலத் இனால் யான் காரண்த் 
தை யங்கேரித்ேேனில்லை ) மற்றோ சாக்ஷ£த்சரு இியே சாரணத்தை ய௪ த் இியரூப 
மாய்க் கூறுனெறது. :: சுவுஅாஉ93 ம,சூஹீகி ,ததெர்பெவவட2ஜாய,த 7? 

இத்இருசெப்பிரபஞ்சம் தன அற்பத்தியின் முன்னர் அசத் தியமாகவே யிருந்தது. 
அவ்வசத்தியகாணத்தினின்றும் இச்சத்இயரூபஜகத்தான.து உண்டாயது என்னு 
மிச்சுருதியின்கண்ணே ௮சத்தியகாரணத்திருந்தே ஜகத்இன் உற்பத்இ கூறப்பட் 
டுளதாதலின் இச்சுருதிப்பொருளின் கூடாமையால் கற்பனைசெய்யப்பட்ட மாயை 

யின்பலத்தால் ௮௪சத்திபத்தையே ஐகத்தின்காரணமென வுடன்பட்டுளேன். 

சமாதானம் :--2ஹ வாதியே ! நின்மசுதேே வேதம் பிரமாணமாயின் ௬௫ 
இப்பொருளின் கூடாமையால் கற்பிக்கப்பட்ட மாயையின்பலத்தால் ௮௪த்தியபதா 
ர்ச்தத்தின்கண் ணே காரணருபத்தன்மை சித்தமாம் ) ஆனால் நின்மதத்தே வேதம் 

பிசமாணமின்றாமா தலின் சுருதியின்பலத்தினானும் அசத் இிபபதார்த் தத் இன்சண் 

ணே காரணரூபத்தன்மை சித்தமாகமாட்டாது. நீ வேதத்தைப் பிமாணமென 
வங்கேரிக்கிலும் ௮வ்்வேதபகவானெவ்கவிடத்தும் காரியகாரணத்தின் ௮சத்திய 

ரூபத்கன்மையைக் கூறுவதில்லை. பிரத்தியகஷாஇப் பிரமாணங்களினா£லோா இவ 

வுலன்சண்ணே ௮சத்இபரூபத்தன்மை பிரதீதிபாவதின்றாம், ஆகையால், நின் 

மதத்த ௮க்காரியகாரண ௮சச்திபரூபத்தன்மை எப்பிரமாணத்தாற் சித்தமாம்) 
மற்றோ, ௮௮ எப்பிரமாணத்தானும் சித்தமாகாதாம், 

சங்கை :--2ஹ சத்தாந்தியே! வேதத்தின்கண்ணே எவ்விடத்தும் அசத் 
இயபதார்த்தத்திற்குக் காணருபத்தன்மை கூறப்படவில்லையென நீர் கூறியதுசம் 

பவியா.து ) ஏனெனின், (கவா உ௰௰மர egal x” என்னுஞ் சரத இவ்வுல 

இன் காரணத்தை ௮சத்இபரூபமாகவே கூறியிருக்கெற தன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே ! இச்சுருதியின்கண்ணேயிருக்கும் ௮௪த்அச் 
சப்தம், நினது ௮த்தியந்தாபாவரப சூனிபத்தை யுணர்த்துகின்றஇன்றாம் ; மற் 

றோ, ௮௮ உற்பத் இயின்முன்னர் இத்தூலஜகத்தின் ௮வ்வியகரு தரூப சூக்ஷம 

௮வஸ்தையையுணர்த் அம். அல்ல, அ௮த்தியர்தாபாவரூபசூனியத்தையே ஜகச் 

காரணமாயங்கேரிக்கும் சூனியலாஇயாகய வுள அ பூர்வபக்ஷத்சை ௮வவசனம் 

௮னுலாதஞ்செய்கின்றது ) ஆனல், அவ்வசனத்திற்கு காரண அ௮சத்தியரூபச்தன் 

மையின்கண்ணே தாற்பரியமின்றாம், ௮தன்கண்ணே சுருதிவசன தஇிற்குச் சாற் 

பரியமுண்டெனக்கற்பனைசெய்யின் கா.ரணசத்தியரூபத்தன்மையை யுணர்திம் 

சுருதிக்கு முசணுண்டாம். வாஜெவஹொே295 மர சூஹீசி ” ஹே பிரியதரி 

சன ! இத்இருெப்பிரபஞ்சம் கன்லுற்ப தீதியின் முன்னர்ச சத்தியரபமாசவே 
யிருந்தது என்னுமிச்சுருதியின்கண்ணே காசணசத் இயருபத்தன்மை கூறப்பெற் 
ping, ௮ஃ சங்க சமன்றோவாம். ஆசையால் சாசன அசதீதியருழசி தன்மையின் 

கண்ணே ௮ச்சுருஇவசன த்திற்குக் கருத்தின்றாம். இத்துணைக்கிரரதத் சால் கா.ச 

ணுபாவத்தையும் காரியாபாவத்தையும் ஜக.ச்சா.ரணமென வுடன்படும் வாஇயரின் 

மதம் சண்டிக்கப்பட்டது. இப்போ௮ பிரஹ்மத்தின்சண்ணே இகச்சாரண ச்சன்



wine SG Be bene por eae icin teng 

ஐம்யக்சண்டிப்பாம்:. ஹே மதயவர்சளே ! சாணாபாவத்தின்௪ண் ணும் காரி 
பாபாவத்தின்சண்ணும் இச்சகத்தின் சாச்ணத் தன்மை சம்பவியா ததேடோலப் 
ிரஹ்மத்தின்கண்னும் சம்பலியா தாம்; ஏனெனின், தேசகாலபரிச்சேதமற்ற சஜா 
தீயாதிழுப்பேதமற்ற யாவற்றினு மதிசலஸ் தவே பிரஹ்மசப்த,த்தின் முக்கயெப் 
சிபாருளாம். இச், தகைய ஆசர்தஸ்வரூப ௮த்விதயப்பிரஹ்மத்தின்கண்ணே இச் 
ச்ச்ச்காரண்த்தன்மை சம்பவியாதாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! : யகொவா ௨8,நி வூ தா,மிறாயஜெ *? எந்தப் 

ரஹ்மத்தினின்றும் இச்சம்பூரணபூதபெள திகஜகத்தான.து உற்பன்னமாயதோ 

என்பது முதலிய ௮ேகஞ்சு௬இி ஸ்மிருஇகளில் பிரஹ்மத்திற்கே ஜகச்காசணத் 
தன்மை கூறப்பெற்றுளது. பிரஹ்மம் ஜகத்காரணமன்றாமாயின் ௮ச்சுருஇி ஸ்மி 
ருதிவசனங்கட்கென்னகதியாம் ? 

சமாதானம் :--2ஹ பிசாஹ்மணர்களே ! சுரு.இவசனங்களில் பிரஹ்மத்திற் 

குச் சகத்காரணத்தன்மை கூறியதும் நிர்விகார ௮த்விதீயப் பி.ஹ்மத்இிற்கன்றாம் ) 

மற்றோ, பிரஹ்மசப்தத்தின் கெளணார்த்தமாய காசா திகட்கேயாம். 

சங்கை :--:2ஹ பசவன் ! இபபெளதிகப்பிரபஞ்சம் உற்பத் தியுடையதாவ?ேத 

போல ஆகாசாதிகளு முறபத்தியுடையனவாமா தலின், அவற்றிற்கும் ஒருகாசணம 

வேண்டும். ((சூ.தீ,2 சூகாமா$ ௨0௦ ௨9,2₹'” என்னுஞ்சுருதிமின்சண்ணே ஆன் 
. மாவினின் ?ற ஆகாசத்திற்குற்பத்தி கூறப்பட்டுளகாகலின் ௮வற்றின்காணத்த 

ன்மை பரஹ்மத்தின்கண்ணெ சம்பவிக்குமன்றோ ? 

சமாதானம் : மஹ பிராஹ்மணர்கமள . / வாஸ்தவமா3யோ அவ்வத்விதியகிர் 

விகாரப் பிரஹ்மத்தின்சண்ணே எப்பதார்த்தத்தின் காரணத் தன்மையுமின்றும் ) 
ஆனால், அரேகஞ்சுருதி ல்மிருஇகளில் பிரஹ்மத்திற்க ஜகத்காசணத்தன்மை 
கூறப்பட்டிருக்செறதாதலின் ௮வ்வக்விதீயப பிரஹ்மசமீபத்தேயிருர் து அதன் 
கண்ணே கா.ரஎணத்தன்மைப் பிரதிதியைச் செய்விக்கும்வேறொரு ௮காஇகாண 

கற்பனைசெய்யவேண்டும்); ௮க்காரணசம்பச்தத்தானே ௮ச்விதீயப் பிரஹ்மத்தின் 
கண்ணும் காரணத்தன்மை தோற்றுசன்றது. ஆதலின், ஹே மறையவர்களே / 

காசணமின்றியே இவ்வுலகம் உற்பன்னமாம் ; அல்லது, ௮பாவத்தனானே யிவ்வுல 

கமுண்டாம், அத்விதீயப் பிசஹ்மத்தினானே இவ்வுலகமுண்டாம் என்னும் இம் 
மூன் றுபக்ஷங்களிலும் முற்கூறிய சர்வதூஷணங்களின் பிசாப்தியுண்டாமாதலின் 

௮ம்முன்றுபக்ஷ மும் ௮சங்கதமாம். ஆகையாலிஃ தறியப்பெறும் :--௮க்காசணங் 

களினும் வேறாயுலககாரணம் யாதாம் என்னும் ஆராய்ச்சியை யாமியாவருஞ் செய் 
யவேண்டுமென்ப 2த, ஹே பிசாஹ்மணர்களே ! எக்காணத்தால் இவ்வெல்லா 

வுலகுமுண்டாமோ அதன்கிசாச.த்தை யிப்போது நீல்கள் நிறுத் தங்கள்; மற்றோ, 
முதலில் காமியாவரும் இத்தூலசரீர “காரணத்தை யாராய்வாம் : ஈமதிச்தலம் 

எச்காணத்த துகித்துள்ள ௮: 

சங்கை:*--ஜஹே பகவன் ? தந்தையின் வீரியத்தனொனே இத்தாலசரீசோற் 
பத்தியுண்டாம்) இதுவிடயம் யாவருக்குர்தெரிந்ததேயாமாதலின், எர்வலோகப் 

பிரசித்த அர்த தத்தே ஆசாய்ச்சசெய்தல் பயனற்றதாம்.
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சமாதானம் :--ஜஹே பிசாஹ்மணர்களே! தோல், இரக்தம், மாம்சம், மேதை, 

என்பு, மஜ்றை, வீரியம் என்னும் ஏழு தாதுக்களின் ௮ர்.தஇியமாய வீரியத் திர 

னேயே இத்தாலசரீ சோற்பத்தி யுண்டாகுமாயின் ; புருடசரிசத்திருக்கும் வீரிய 
5 Be gob தூலசரீ ரோற்பதஇ யுண்டா தல்2வண்டும் ; ஆனாலவ்வாறுண்டாவஇன் 

ரூமா தின், அவ்வீரியத்தே தூலசரீ சகாசணசத்தன்மை சம்பவியாதாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / தோன்முதலிய தா அக்களோடுசேோர்.அள்ள விரி 

யத்தின்கண்ே தூலசரீ. ரகாரணத்தன்மையின்றேனும் அவற்றினின்றும் தனிப் 

பட்டவீரியத்தே ௮.துசம்பவிக்குமன்றோ. 

சமாதானம் :--ஹே பிசா ஹ்மணர்களே ! தளிப்பட்டவீரியஞ் சரீரசாசண 

மாகுமாயின் காமாக்ியின் தாபத்தால் ௮வற்றினின்றும் தனிப்பட்டு ஹிருதய 

தேயத்தையடைர்த Shusheng இச்சரீசமுண்டா தல்2வண்டும், ஆனாலங்க 

லுண்டாவதின்றாமாதலின் ௮தன்கண்ணேயது சம்பவியா தாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! தேகத்இின்கண் 2ணயிருக்கும் அதுசரீரோற்பத்தி 

யையுண்டாக்காகாம்; மற் 2, உபஸ்,தஇர் இரியவாயிலாய் வெரிப்போந்த து சரீ 

ரகா.ரணமாகும், 

சமா தானம் :--ஜஹே மறையவர்களே ! வெளிப்போர்த ௮ஃதங்கனமாகுமா 

பின் நித்சொதோஷத்தால் வெளிப்போஈத வீரியத்தினாலும் இததாலசரீசமுண்டா 

தல்வேண்டும் ; ஆனாலவ்வாறுண்டாவதின்றாமா தலின் ௮தன்கண்ணே காரணத் 

தன்மை சம்பவியாதாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஸ்இிரீசம்போகத்தால் வெளிப்போநர்த ௮து கார 

ணமாம், 

சமாதானம் ஹே மறையவர்களே / ஸ்திரீசம்போகத்சால் வெளிப்போந்த 

வீரியம் தூலகாசணமாகுமாயின், கனவின்கண்ணே ௮ங்கனமாம் விரியத் தினானலும் 

தூலசரீசோற்பத்தி யுண்டா தல்வேண்டும் ; ஆனாலவவாறாவ இல்லையா தலின் ௮தன் 

பாற் காரண த்தன்மை சம்பவியாதாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஈனவில் ஸ் இரீசம்போகத்தால் வெளிப்போர் தவீரி 

யமே இத். தாலசரீரகாரணமாம். 

சமாதானம் :--ஹே பிசா ஹ்மணர்களே 1 ஈனவிலங்கனஞ்செய்தலால் வெளி 

ப்போர் தவிரியர் தூலகாரணமாகுமாயின் பாலியவிருத்த ஸ்திரீகளின் சம்போகத் 

தால் வெளிப்போந்த விரியத்்தினாலும் இத்தா லோற்பத்து யுண்டா தல்வேண்டும் ; 

ஆனாலங்களுண்டாவ இல்லையா தலின் ௮.தன்பாற் சாண த்தன்மை சம்பகியா தாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! யெளவனஸ் தரீயின் சம்போசத்தால் வெளிப்போ 

ந்த விரியம் இத்தூலசரீரகாரணமாம். 

சமாதானம் i—3 ap பிசா ஹ்மணர்கே ள்! அங்கனம் வெளிட்போர்த வீரியம் 

இச்தாலசார்ணமாகுமாயின் யெளவனமலடியின் சம்போகத்தால் வெளிப்போர்த



    
eae ae ் gr Suis. ry ‘a 1 ஸ்டா ஈர தல்? வ்கி ண் டிம், 

இத்தினம். அசன்பாற் சச spies ப ம்பலபத்ம இ 

' அராசஙகை : _ "பகவன் ! சருவைத்தரிக்குமாற்றதுற்ற. 'அதிரீசம்போசத் த் 
are வெளிப்போர்சவிரிய மித் தூலகாசணமாம் ) மலடியிடத்?ச கருத்தரிக்கு 
மாற்றலின்மையின் அவள்சம்போகத்தால் வெளிப்போர்தவீரியத்தே சரீ.சகசா.ஈண 

த்தின்மையின்ராம். 

  

சமாதானம் :--ஹே மறையவர்களே ! கருத்தரிக்குமாற்றலுற்ற யெளவனி 

யின்சம்போகத்சால் வெரிப்போர்தவிரியர் தூலகாரணமாகுமாயின் ௮வள்சம் 
போகத்தாற் சாமிக்குத்தினர்தோறும் வீரியம்வெளிவருமாதலின் ௮,தனாற்றினர் 

தோறும் தூலோற்பத்தி புண்டா தல்2வண்டும் ) ஆனாலவவாறுண்டாவ இன்றாம் ; 

ஆதலின், அதன்பாற் சாரணத்தன்மை சம்பவியாதாம். கையினால், ஹே மறை 

யவர்களே ! இத் தாலோற்பத்தியின்கண்ணே எவ்வாற்றானும் வீரியத்திற்குக்கா 
ணத்தன்மை சம்பவியாதாம், தாய்தர்தையரிடத்தே இதச்தாலசரீர காசணத்த 

ன்மை விரியவாயிலாகவேயாகும், விரியத்தே காரணத்தன்மை சித்தியாதபோது 
அவர்பாலெவ்வாறு சத்இக்கும் ; மற்றோ, ௮வரும் இத்தாலகாரணமாகார், இத 

தணையால் வீரியமிருப்பினும் தூலசரீர ௮னுறபத்திவடிவ ௮ன்வயவியபிசா£ம் 

நிரூபிக்கப்பட்டது. இப்போது அ௮வ்விரியமில்லா இருப்பிலும் இத்தூலசரீரஉற் 

பத்திரூபவியதிரேச வியபிசாரம் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே மறையவர்களே 7 மூடு, 
கொதுகுமுதலிய ஸ்வேதூசரீசங்களும் தருமு சலியஉ றபிஜ்ஜசரீ.ரங்களும் புருஷ 

விரியமின்றியேயுண்டாம். இக்காரணத்தினானலும் வீரியத்?த தூலகாரணத்தன் 

மைசம்பவியா தாம், இத் துணையால் வீரியச்ேசே தூலகாரணத்தன்மை கண்டிச்சப் 

பட்ட௫. இப்போது தருமாதருமகருமகத்தே தலகாரணத்தன்மையைக் கண்டி 

ப்பாம் :--ஹே மறையவர்களே !/ புண்ணியபாவத்தே சரீரகா.ரண த்தன்மையை 

யங்கேரிப்பவன்பாலிதுகேட்கவேண்டும்:---சரீசகாரணருப புண்ணியபாவகருமங்க 

ட்கு யாதுகாரணமாம் ? சுத்தறன்மாக்காரணமா ? 200g], தூலசரீரமேயா ? 

சுத்த,ஆன்மாவெனிற், சம்பவியாதாம், ஏனெனின் ? ஆன்மஞானத்தான் மோச$ 
த்தையடைந்த முத்தர்கட்கும் சத்தான்மா விருக்கின்றதாதலின் அதுவும் கரும 

ங்களையுண்டாக்கவேண்டும், சுகஅக்கரூபபலங்களையும் 2பா௫க்சேண்டும். யாவன் 

௮றம்பாவங்களின் கருத் தாவாவனோ அவற்றின் பலபாக்சாவாவ?னா அ௮வன்முச் 
தியையடையான் ; மற்2ரோ, பர் தத்தையடைவனாதலின்சுத்த.அன்மாலின்சண்ணே 

கருமகாசண தீ தன்மையை யுடன்படுவ தில் எவனுக்கும் முக்தியுண்டாகாது, தூல 

சரீரமெனின்; அவன்பாலி துகேட்கவேண்டும், கருமகாசணருப அலசரீரத்திற்கு 

யாதுகாசணம் ? ௮றம்பாவமா ? ௮ல்லதயலா £? ௮றம்பாவமெனிற் சம்பகியாதாம்; 
ஏனெனின் ? அ௮றம்பாவமுண்டாயின் அ௮வற்றாலித்தூலசரீசோற்பத்தியண்டாம், 

தூலசரீரஉற்பத்தஇியுண்டாயின் ௮தனாற் கருமோற்பத்தியாம், என ௮ன்னியோன் 

னியாசரயதோஷவடைவுண்டாமாகலின், தூலசரிரதேத கருமகாணத்தன்மை 
சம்பலியாதாம். ௮யலெனின், ௮வ்வபற்கா.சணத்தைக் கூறவேண்டும், தூலசரீர 
த்திற்குச் சூக்ஷ 1மசரீசங்காணமெனின் ; அவனபாலிதுகேட்கவேண்டும் : ௮ஃ



சத்திகள்: :பஜுர்வேதத்தின். பிருசதார்ண்ப/ உபசிட் 
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தாரு நூலசரீசசாரணமா ? சர்வதூலசரிரகாரணமா 7 ஒரு.தாலத்இர்செனின்சம்' 
பவியாதாம், ஏனெனின், எப்2பாருள் எக்காரியதஇின் யாதாவட தாரு dud Get 

yor reer gOurgger ௮க்காரியத்தின் காசணமாகமாட்டா௮ ; மற்றோ, 
அது அதனைகச்குதித்து வேரோராற்றாற் பெறப்பட்டதாம். குயவனது நீள்செலி 
பன் சிற்சிலகடவிபக்இகட்குக் காணமாமாயினும் எல்லாச்சடங்கட்குங்காசணமன் 
நுமாதலின் ௮.து'கடகாரியஉற்பத்தியில் வேரோசாற்றாற் பெறப்பட்டதாம், ௮.து 
சபால, யாதாவதொரு தூலசரீரத்தையுண்டாக்கும் சூக்ஷாமசரீரமும் இத்தூல 
சரீர ரூபகாரியோற்பத்தியில் வேரோராற்றாற் பெறப்படுவ?தயாம். ஈண்டுச் சாவ 

காரிய உற்பத்இயில் கியமமாயாங்காசணங்களிலும் வேராயபதார்.ததக்கள் வேறோ 

ரற்றாற் பெறப்படுவனவாம் ) ஆகையால், ௮ச்சூக்ஷாுமசரீரத்தே யா தாவதொரு 

தாலசரீரசாரணத்தன்மை சம்பவியாதாம் சர்வதூலசரீர காரணமெனின, ௮௮ 

வுஞ்சம்பவியா அ ) ஏனெனின், ௮ச்சூகூமசரீரச்தே சருவ ஸ்தூலசரீரகாரணத் 

தன்மையிருக்குமாயின், தேவதத்தனது சரீரத்தாற் றேவதத் தனது தூலசரீசமு 

ண்டாவதே போல யஞ்ஞதத்தனது த£லசரீரமும் உண்டா தல்8வண்டுப ; ஆனாலங் 

கஊனமுண்டாவதில்லையா தலின் ௮தன்கண்ணே யவற்றின்காரண த்தன்மை சம்பவி 

பாதாம், ௮ல்லது, Gp rsh sib தூலசரீரகாரணமாகுமாயின் அதனினின்றே 

துலோற்பத்தி சம்பவிக்குமா தலின் வாஇபுடன்பட்ட ௮றம்பாவத்தே தூலகாசண 

க்தன்மை பயனற்றதாம். அல்லது, இத்தாலசரீரம் உற்பத்தியுடைய?,கபோலச் 
சூக்ஷுமசரீ சமுமாருமா தலின் இதற்குமொருகா. ரண த்தைக் கூறவேண்டும். ௮ஞ் 

ஞானத்தையே யிதன்காரணமென வுடன்படின் ௮தனானே இத்தாலசாீ சஉற்பத்தி 

பாதல்கூடும், இவ்விரண்டி.ற்கிடையில் சூக்ஷமசரீரத்ைத யுடன்படல் பயனற்ற 

தாம், ௮ல்லது, ௮வ்வஞ்ஞானமும் அ௮றம்பாவகரும ௮பேகை்ஷ£யின்றி?.ட Baap 

மசரீசகாரணமா ?.அல்லது ௮பேச்ஷிச்சா ? அபேக்ஷையின்றியெனின், ௮2 சம் 

பவியாது ; ஏனெனின், அ௮றம்பாவத்சையவாவாமலே அஞ்ஞானம் சூக்ஷஈமத்தை 
யுண்டாக்குவதேபோலத் தூலத்தையு முண்டாக்குமாதலின் ௮ச்சூ்ஷமத்தே 
தூலகாரணத்தன்மை யங்கேரித்தல் பயனற்றதாம். ௮ பே்தித்தெனின் ௮துவுஞ் 

சம்பவியாது, ஏனெனின், ௮றம்பாவா இவா தனையோடுகூடியதாய் ௮வ்வஞ்ஞானம் 

சூக்ஷாமகாரணமாவுதேபோலத் தூலத்திற்குமாம். ஆதலின், சூக்ாமக்தே தூல 
காரசணத்தன்மையுடன்படல் பயனற்றதாம, அல்லது, ௮றம்பாவ வா.தளையைச் 

சூக்ஷா௩மசரீரகாரணமென வுடன்படின் ஏற்றமசம்போல ௮னவலஸ் தாசோஷப்பிரா 

ப்தியொம் ; ஏனெனின், சம்ஸ்காரம் வாசனையேனப்பெறும், ௮ச்சம்ஸ்காரம் விநாச 
அவஸ்தையையுடைய .றம்பாவத்தாலுண்டாம், எப்பொருள் முன்னரிராகிற்கு 

மோ அதற்கேராசமுண்டாம், இரா ததற்குராசமுண்டாகா தாம். ஆகலின், ௮ச்சம் 

ஸ்காரத்தின்முன்னர் ௮றம்பாவங்களின் இருப்பு ௮வூயம் ௮பேச்திதமாமா தலின் 

இப்பொருள் அணியப்பெறும் :--௮றம்பாவசீ தால் வாதனையுண்டாம், வா தனையால் 

சூகூஈமசரீசமுண்டாம், சூச்$ மசரீ ரத்தால் அலசரீரமுண்டாம், இத்தாலசரிர 

த்தால் மீண்டும் ஆறம்பாவமுண்டாம்) இவ்வாறு ஏற்றமசம்போல ௮னவஸ்தர 
தோஷப் பிராப்இிபாமாதலின், ஹே பிராஹ்மணர்களே ! இவ்வசை முற்கூறிய



aed ஸ்ரீ ஆச்மபுசாணம், [எட்டாவது 

தூ௲ணம எதன்சண்ணே யுண்டாசாதோ அத். தகைய ஒருதாலசரீரகாசணம் பிர 
திதியாவஇன்றாம், கருத் இிதுவாம் :--யாவருக்குக்காட்யொற் சித்சமாய இத்.தால 
சரீசசாரணச் தன்மையும் யாம் நிச்சயிக்கமுடியா தவராவோமர்பின் சர்வஜசத்இன் 
காரணரநிச்சயம் ஈமக்கெல்கனமுண்டாம் ? காரணமின்,றி யெக்காரிய உற்பத்இயும் 
ஆகாதா.தலின் இஃதமியப்பெறும் :--இத்தூலசரீரகாரியத் திற்கும் ஒருசாரணமிரு 
க்சவேண்டும், அனாலி.து இதன்ுலுண்டாயதென வதன்நிச்சயம் ஈம்மனோர்க்கன் 
மும். ஹே மறையவர்களே 7 இத்தேகம் ௮ன்னத்தாலுண்டாயதென வாஇிகூறின் 
அ௮.அவுஞ்சம்பவியா*; ஏனெனின், இஃ துண்டாவ தீற்குமுன்னெவரும் ௮ன்னம் 
அயில்வ இன்றாம் ) மற்3ர, இஃது இச்சபின்னசே இதன்றிருப்தியின்பொருட்டும் 
புஷ்டியின்பொருட்டும் யாவரும் ௮ன்னமுண்பசாதலின் ௮ன்னத்தின்கண்ணும் 
அலகாசணத்தன்மைசம்பவியா தாம், இத்துணை பால் இத்தாலோற்பத்தியின்காண 

விசாரஞ்செய்யப்பட்ட.து. இப்போ அ இத்தேகஸ் இதியின் காண விசாரஞ்செய்யப்ப 
டும் ---ஹே மறையவர்களே 7? இர்கெற்கோதுமை முதலிய ௮ன்னம் தூலசரீ 7 

உதயத்தே கா.ரணமன்றாுவதேபோல ஜீவனத்துமன்றாம் ) ஏனெனின், ௮ன்னம் 

ஜீவனகா.ரணமாகுமாயின் ௮ன்னமிருப்பப் பிராணிகட்கு மிரு த்தியுவண்டாகலா 
காத. ஆனால், ௮ன்னமிருப்பவும் மிருத்திய காணவருகன்ற. ஆதலின், இவ் 
வன்னத்தே ஜீவனகாரணத்தன்மை சம்பவியாது. மாறாய் ௮ன்னதோஷத்தால் 

சானாவகை வியாதிகளுண்டாம், அவ்வியா இகளால் மிரு தீதியுவுண்டாம், இவ் 
வாறே சிூத்சாசால்இிரத்தே வியா இயையுண்டாக்கும்வாயிலாய் ௮ன்னமே மிருத 
தியுவின் காரணபெனக் கூறப்பெற்றுள௮ ; ஆகலின், ௮அன்னத்தே ஜீவனகரசண 
த் தன்மை சம்பவியான, ஹே பிராஹ்மணர்களே ! ௮ன்னப்பிராப்தி ஜீவனகார 
ணமன்ராவ?தபோல வுன்னியவிடய அடைவும் ஜீவனகாசணமன்றாம் ; மற்றோ, 

மாறாய் மாணத்இன்காரணமேயாம். அவற்றுள், ஸ் இரீரூப விடய HOUT காமி 
கட்கு இருதயத்? ப.சமதாபப்பிராப்தியண்டாமா தலின் அ௮வவடைவும் அுக்ககார 
ணமேயாம். சோயொனவன் தன் சரீரச் துள் 2ள கண்டாமணியின் ஒசைக்குச் சமா 
னப் பிராணவாயுவின் ஓசையைக்கேட்பன். ௮வன் சலராளிலையே மசணத்தை 
யடைவன். இவ்வாறு நிமித்தசாஸ் இாமுணர்ச்தவர் கூறுவாசா தலின் சப்தமும் ம.ர 
ணகாரணமேயாம். இப்போதுஸ் திரீரூபவிடய ௮டைவின்கண்ணே மரணகாரணச் 
தன்மையை வெளிப்படையாய்க் காண்பிப்பாம் ஹே மறையவர்களே / வேதா 
ர்த்தததையுணர்ந்த அறிஞர் இங்கனக் கூறுவர். எக்காமியானவன் சாஸ்இரமரி 
யாதையயைச்கடர்து இரவும்பகலும் தன் மனைவியிடத்தே வீரியபரித் தியாகஞ் செய் 
இன்றனனோ ௮வன் பாவத்தையடைவன். அதனால் விரைவாகவே யவன் மிருத்த 
பூவை ௮டைவன். பாஸ்திரீயினிடத்ேே ஒருமுறை விரியபரித்யொகஞ்செய்யினும் 

பாவத்தையே யடைவன் ; ௮தனால் விரைவாகவே மசண த்தையடைவன், (வரா 

ண௦வா வஊதெவ7வ உ வியெ சிவா தழாவா௦ யாஜதனெ ?! யாவன் தன் மரிளவி 

யோடு தினத்தே சம்போ௫டுப்பனோ அவன் சன் பிராணளையே ஈஷ்டமாக்குவன் 

என்பத ௪ருதியாம், இஅவிடயத்தே ஸ்மிருதியுமுளது. 
 வ௱உ௱சச மதுவா, வ வ.ரவணெ.ல கஹி.4திச | 
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சதத்தால் யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ய உபதநிட gyre 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 64) 

“* மறையவர் முதலேவர்களும் மனத்தினா னேனும் 
பிறர்மனை வியர்தமை நினையாமையே பேறும் 
உறையுலகங்கண் மூன்றினு மாயுளை யோருக்கும் 

அறையிதைநிக ரயல்வினை யிலையேன வறியே.” 

(போ-ள்.) பிராஹ்மண க்ஷத்இரிய வைய சூத்இரரென்னும் கான்குவரு 
ணசத்தே எப்புருடனும் பசஸ்திரீகமனஞ்செய்பற்க ) ஏனெனின், மூவுலசகத்தும் 

பரஸ்திரீகமனம் ஆயுஷை ஈஷ்டப்படுத்துவ? தபோல வேறெக்கருமமும் ஆயுஷை 

ஈஷ்டப்படுத்காது. இவ்வாறு நாலுணர்ந்தோர் நுவலுவர்; யோகசாஸ் திசமுணாச் 

தபெரிபாசோ இவவாறியம்புவர் :--இவ்வலகத்2த எத்தருவின் இரசம் வெளிக் 

செல்லவில்லையோ ௮,த்தரு ௮வ்விரசமடமையால் நெடுங்காலமிருக்கும். வெளியிற் 

சென்ற இரசத்தையுடைய தரு சிறிதுகாலத் திலே காய்ந்து மூலத்தோடு ஈஷ்ட 
மாம், அதுபோல, எவனஅவிரியரூபசசம் இத்தேகத்தினின்றும் வெளிப்போ தலி 

சாதோ, ௮வன் ௮தன்மகமையால் காம?தவனைப்போலச சுந்தாகார்தியுடையவ 

னாய் நெடுராள்ஜீவிப்பன். எவன் வீரியத்தைவிட்டுவிரிவனோ ௮வன் விரைவாகவே 

மிருத்இயுவையடைவன். அல்ல, விருக்ஷத்துன் சாகைகளிலும் ஸ்கந்தங்களிலும் 

இருக்கும் இரசம் வெளிவரினும் ௮ஃதழியாதாம் ; விருகஷமூலத்தினின்றும் இர 

சம் வெளிவரி 2னே ௮து விரைவாக?வ காசக்தையடையும். ௮தும?பாலப் புருடலு 

டைய ஹஸ்தபாதா தியங்கங்களிலிருக்கும உதிர மதலிய இசசங்கள் வெளிச்செல் 

லினும் காசத்தையடையான்; மஸ்தகத்இனின்றும் வீரியம் வெளிப்போ தலின் 
விரைவாகவே சாசத்தையடைவன். ஆகையால, ௨உஇசாஅி சர்வ சாஅக்களினும் 

விரியவடிவ ஏழாவது தாது மேலானதாம. அல்லது, உலகப்பிரசித்த பிப்பலாதி 
விருக்ஷங்கட்கு மூலமிருப்பேதபோல இத் 2 தகவிரு க்ஷத் திற்கு இம்மஸ்தகமமே மூல 
மாம், 44 eat 8-38 OA D1 an Sour _3 RUT ever Gl agin 2.U0 £58 oo Bn £58’ இவ்வுலகப் 

பிரசித்த ௮சுவத்தாதி விருக்ஷங்கட்கோ மூலங்கிழாம் சாகை மேலாம், அனால், 

பிரவாகரபமா யரகாதியாய இச்சரீ ரளூப அ௮சுவத்தவிருக்ஷத்திற்சகோ மஸ்தகரூப 

மூலமோ மேலாம், ஹஸ்தபாதாஇயவயவருபசாகை$€ழோம். அல்லது, பிசசித்த 

விருகமூலத்2த மத் இபபாகமிருப்ப? போல இப்புருடன௮ மஸ்தகரூபமுலத்தே 
மஸ் இஷ்சமெனப்பெயரிய மத்இயபாகமிருக்கும். ௮வ்விருக்ஷ மூலமத்தியபாகத்தே 

இருக்குமிசசம் விருகஷஜீவனசாரணமாவதேபோலப் புருடனது மஸ்சகமூலச்சன் 

மஸ்இஷ்கபாகத்தேயிருக்கும் விரியச2ம ஜீவனகாசணமாம், ஈண்டுப் புருடமஸ் 
துத்? தபிருக்கும் சிலேஷ்மவிசிஷ்ட மாம்சபிண்டவிசேஷம் மஸ்இிஷ்கமாம். ௮.து 

இவனது தசமத்துவாரத்தை நிசோதஞ்செய்வது சந்தினது பிம்பசமான 

மாய வெண்ணிறத்தையுடையது, சம்பூரணசாடிரூபசூச். தங்களைத் தாரணஞ்செய் 
aS, ௮ம்மஸ் இஷ்கத்தின்கண்ணே ப.அமபத்திர தீ.இற்குச்சமானமாய சகஸ்£ ஸ்தல 

நாடிகளிருக்கும் ; அவை ஆண்டுச் சகஸ்ர.தலத்தையுடைய கமலத்தைச்செய்யும், 

௮ம்மல்இிஷ்ச?சபத்2த இஜ்ஜீவரூபஹம்சம் சங்கை யமுனைகளைப் பரித்யாசஞ் 

செய்.௪ பச்சமவாஹினீயாய சரஸ்வ இரூபமார்க்சமாய்ச்செல்லும். ௮வ்வம்ஸம் மன 

ரூபீ மானசரோவாத்தே நிவாசஞ்செய்வதாம். ஈண்டு இடையென்ஸும் வாமாாடி. 
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age: ஹி ஆதமபுரரணம், [எ்ப்டர்வதி' 

ப்ன்தி சம்சைபெனப்பேறும், பிம்சலையென்னும் தகநிணராடி. யமுளடுல்ளப்பெ 
தும், இவ்விரூ ராடிகளின் மத்தியிலிருக்கும் சுழும்றைசாடி. சரஸ்வதி யெனப்பெ 

அம். இவவார் த்தை ஸ்வசோத்பமென்னும் தாலிலும் கூறப்பெற்றுள.அ. 

 உமாமமெ.தி விவெயா lover veered | 

80௫2 வா௱ஹ தீ ce. 15 வரயாமாரி வாசஹயொ? my 

£ இடையெனுமது கங்கையின் வடிவமா யிலங்கும் 

நேடியபிங்கலை யமுனையின் வடிவமாய் நிலவும் 

இடையிரண்டதின் சுழுமுனை சரீஸ்வதி யெனவாம் 

தடையற வவையுறல் பிரயாகையின் சமமே.” 

(போ-ள்.) இடையென்னும் வா மராடி கங்கைவடிவமாம், பிங்கலையென்னுர் 

தக்ிணாாடி யமுளைவடி.வமாம், இவ்விரண்டின் மத் இயிலிருக்கும் சுழும்ரையென் 

லும்காடி. சரஸ்வஇிவடிவமாம், இவை மூன்றன்சங்கமம் பிரயாகைக்குச்சமானமாம்; 

அல்லது, இச்சரிசத்ேேதயிராகின்ற மூலாதாசம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், 

அராஹ தம், விசுத்தி, ஆஞ்ஞை என்பன ஆறு சக்கரங்களாம், ௮வை குண்டலினீ 

யென்னும் ராடி. சஞ்சரிக்கும் தானங்களாம. ௮ வற்றின் மார்க்கஞானம் குருவின் 

ஏருபையினானேயுண்டாம. குருவின்ருபையினானன்.ரி வேறெவவாற்றானுமது 

வுண்டாகாதாம், குருவின்ருபையற்ற ஜீவருபஹம்சம் ௮ம்மார்க்கச்தையறியாத 

போது தேகத்துற்ற ௮ சேகராடிகளிலடிக்கடி சுழலும், ௮வற்றிலிருக்கும் ௮ன் 

னத்தின் தூலசூச” ம இரசங்களைப போ௫க்கும் ; ஆனாலதற்கு2மற்கமனமுண் 

டரகமாட்டாது. கருத்திதுவாம் அமரரமடுவின்கண்மண நிலவா நிற்கும் பிரசித்த 

ஹம்சத்திற்கு நீர்க்குமமேல் ஆகாசத்தே கமனஞ்செய்யும் மார்க்கம் தடைப்படுமா 

யின் ௮௮ 2ரின்கன்ணேயே சுழலும்; நீரின் பதார்த்தங்களைப் பகணஞ்செய்து 

Qasr cart MUA. FS 5 யுறையும், அதுபோல, மோக்ஷமார்க்க சுழும்சைராடியை 

யறியாத ஜீவஹம்சம் இச்சம்சாரத் தன்கண் யடிக்கடி. சுழலாநிற்கும், Oss 

சைய சுழும்நைகாடி ரூப மார்க்சவாயிலாய் இஜ்ஜீவருபஹம்சம் மஸ் தஷ்கதேச.த்சை 

படையும், ஆண்டிருக்கும் இவவிரியரூப ஏழாவதுதாது அவக்காதி ஆறுகாதக்க 

ளின் சாசரூபமாம்;. அதவும் இத்ேகத்2த முப்பரிணாமத்தையடையம், சாம 

தோஷமற்ற ஹிருதபசமலத்2த வி?சஷமாயிராநின்ற விரிய ழம், ஹஸ்தபாதா இ 

களில் சாமானியரூபமாயிராகின்ற வீரிய மம், பலரூபமுதற்பரிணாமத்தையடை 

யும். ௮ப்பலம் சரவ வைரிகட்கும் பபத்தை.படைவிப்பதாம், மஸ்தகத் சிலிருக்கும் 

விரியம் சாமர்த்தியரூப இரண்டாவ. பரிணாமத்தையடையும், ௮௮ ரெொடுங்கால 

பரியர்தம் இத்தேகஸ்திதிபின் காரணமாம். காமரூப அக்னியால் கலக்கத்தை 

படைவுறினும் வீரியம் நிசோதத்தையடையும் ௮திகத்தன்மையையுமடையும், 

அவ்வீரியம் தல் என்னும் எட்டாவது தா.அவடிவமன்றாவஅபரிணாமத்மை சபடை 

யும், அவ்்$வாஜிலால் அசோகத்தன்மையுண்டாம். இத்துணையால் வீரியரிரோ 

தஞ்செய்வுதின் பலங் கூறப்பெற்ற.து. இப்போது வீரிய பரித்தியாகஞ்செய்வஇற் 

ஜோடஙிரூபணஞ்செய்லாம் அவிரியமானது தேசச் Bown வெளியே இன் முற் 

கூறிய புலம் ெடச்சமாட்டாதா திலின், அப்பலனடலின்பொருட்டு Barhur



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ய உபதிட ல்ச். 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 8 4.3 

னவன் மச்சம், ஒளஷதம், இயானம் என்பன முதலிய உபாயங்களால் ௮வவீரி 
பத்தைத் தேசத்தினின் றும் வெளிப்போகவிடலாகாது, அக்னியின் சம்பர்தத் 
தால் மரசசம் வெளிச்செல்வதேபோலப் பெண்வடிவ அ௮ழற்சம்பர்தமுறினும் இப்பு 

ருஷவிருக்ஷசஇன் விரியசசம் வெளிப்போகா தாயின் விரியர் சடைப்பட்டதென 

வுணர்க. ௮,௪ன் கடையால் யோ௫கைட்கு ஆகாச *கமன முதலிய ித்திகளின் 

பிசாப்தியுண்டாம். அப்பயனை விரியச்தியாகஞ்செய்யும் போகி படையான் ; 
மாருய், அதைச் இயாகஞ்செய்தலால் ௮ப்போக காச.த்தையேயடை வன். கருத்தி 

வாம் :--அழற்சம்பந்தத்தால் எவ்விருக்ஷ£சம் ஒருமுறையேனும் வெளிவருமோ 

௮அவும் விரைவாகவே நாசமாகுமாயின், ௮கேகழமுறை அழற்சம்பர்தத்தால் எவ் 

விருக்நரசம் ௮ரேகமுறை வெளிச்செல்லு மோ ௮து விரைவாகவே காச திதையடை 

யும் என்பதன்கண்ணே யாதுகூறற்குள௮. இதுபோல3வ ஒருமுறை பெண்ண ழற் 

சம்பந்தத்தால் எப்புருஷவிருகூச்இன் விரியசம் ஒருமுறையேனும் வெளிச்செல் 
மோ அஅப்புருவனும்சாசத்தையடையின், ௮அரேகமுறை பெண்வடிவழற் ௪ம்பக் 

த.த்தால் ௮ ரேகமுறை விரியசசம்வெளிச்செல்லின், இப்புருஷவிருக்ஷம் சாசத்தை 

யடையுமென்பதன்கண் ணே யாதுகூறறகுளத. ஆகையால், ௮2ஈகஉபாயங்களால் 

அவ்வீரியத்தைத் தடுக்கவேண்டும், ஹ பிராஹ்மணர்களே / இவ்வாறு யோக 

சாஸ்இரத்தே ஸ்.திரீசம்போகம் மிருக்தியு சாணமெனக்கூறப்பட்டுளகா தலின், 
இதுவும் ஜீவனகாசணமன்றாம். இது மசணகாசணமாவதேபோலச் சக்தன கர்ப் 

பூசா இக$ளாடுகூடிய சானாவகையாய பூச்சும் தேகத்தே சித, வாத, கப, சந்நி 

பாதாதி சோகங்களையுண்டாக்கும் ; அவற்றால் விரைவாகவே மிருத்தியவையடைவ 
ஞாதலின், சர்தனாஇகளின் பூச்சும் சதாஇகளையுண்டாக்கும்வாயிலாய் மரணகார 

ணமேயாகும். ஹே மறையவர்களே / இவை முதலாகிய சேசத்திராதிகளாற் கவரப் 

பெறும் உருவமு;தலிய யாவும் மாணத்இன் காணமேயாகும். அவவிஷய அடை 

வின் இச்சையையுடைய அுர்ஜனப் பசைவருள சிங்கசர்ப்பா திகளும் மாணகாசணங் 

களேயாம். கருத்திதுவாம் :--விழி முதலியவற்றின் உருவு தலிய விஷயங்கள் 

இச்சரீர ஜீவனகா.சணமுமன்றாயின், ௮வை உற்பத். திகாண மெங்கனாம் ? 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! பிராணனது சுவாசப் பிரசுவாசரூப வியாபாரமே 

Oso sa ஜீவனகாரணமாம். 

சமா தானம் சக்த ஹ மழறையவர்களே 7 ௮வ்வியாபாரமாவும் ஜீவனகா.ரணமன் 

ரூம்; ஏனெனின், தரு முதலிய ஸ்தாவாசரீரத்ே ௮வ்வியாபாசத்தை எவருங் 

காண்பதஇன்றாமாயினும், தரு மு.தலியவை ஜீவித்திருப்பனவாய்க் காண்இன்றோம். 

மனுடர் முதலிய ஜ.ங்கமசரீ ரமும் மூர்ச்சையின்கண் ௮வ்வியாபாரமற்றதாயினும் 

ஜீவிப்பதைக்காண்கின்றோம். ஆகையால், ௮வ்வியாபாசமும் இச்தேக Swarr 

ணமன்ரும், 

சங்கை ஃ--மீஹ புவன்! ஜாடராக்்னியும் உதிரமும் இச்தேக ஜீவனகார 

மாம்; . MAHAMAHOPADHY Aya 
0.15 IYER பு 
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லிச்சி ஸ்ரீ ஆச்மபுராணம். (எட்டாவது 

சமாதானம் :--ஹே மறையவர்களே !/ அவ்விரண்டும் ஜீவனசாசணமன்றாம் ) 
ஏனெனின், எவ்வளவோ ரோகெளின் சாடிகளைக் கத், யாலறுக்ளெம் உஇசம் 
இளம்புவஇன்ரும், எவ்வளவோ சோ௫களின் சரீரத்தைக் Seng gud seer sen 
ணே உஷ்ணத்ரன்மை தோற்றுவதின்றாமாயினும், அவர்கள் ஜீவித் இருப்பதைக் 
காண்டின்றோம்; ஆகையால், ௮வவிசண்டும் ஜீவனகாசணபனராம். ஹே அந்தணர் 
சளே! நாம் யாவரும் எப்பொருளால் ஜீவிக்கன்றோம் என ஜீவனகாரண நிச்சயத் 
தன்கண் ணும்யாம் சமர்த்தற்றவராயின், இத்தேகவுற்பத்தியின் காரண நிச்சயஞ் 
செய்வதில் யாமெங்கனஞ் சமர்த்தராவோம் ; மற்றோ, ஆகோம், இத்.துணையால் 
இத்தேச ஜீவனகாசண விசாசம்செய்யப்புட்டது. இப்போது இச்சரீர ஆதாரவிசா 

சஞ்செய்வாம்:-- ஹே மறையவர்களே 7? இத்தேகம் எவ்வா தாரத்.இருக்கன்றதென் 
பதையும் யாமறி௫ன்றிலேம். 

சங்கை :--ஜே பகவன் 7,இப்பிசத்தெயகூபூமியே இச்சரீச ஆசாசமாம். 

சமாதானம் :-- ஹே விப்பிரர்களே ! இப்பூமியின்கண்ணே இத்தேக ஆதாசத் 
தன்மை சம்பவியாதாம். ஏனெனின், இப்பூமி எவ்வாதாரத்தேயுளது? அதுவும் 

எவ்வாதாரத்?தயுளது ? இவவகையாய உத்தசோத்தரம் அதா. ரகற்பளைசெய்தலால் 

அரவஸ்தாதோஷப் பிராப்தியாம். இச்காண த்தால் இப்பூமி இத்தேச ஆதாரமன் 
ராம். இத்தேகத்திற் கவிசேஷத்தன்மையுறினலும் சத். கத்தின்சதி ரானாவகையாய்க் 

காணவருமா தலின், இத்தேகாதாரம் சித்தாதாரமாகாதாம்) மற்றோ, இத்தேகா 

தாச,த்திலும் வேறாகவே ஒரு சித்தாதாரம் கூறவேண்டும். அல்லது, இப்பூமி 
யின்கண்ணே இத்தேகாதா.ரத்தன்மை சமபவியாதாம் ; ஏனெனின், எப்டொரு 

ளிருப்ப ஆதேயவல் துவின்8ழ்விழ்ச்சியுண்டாகாகோ அப்பொருள் ஆதாரமெனப் 
படும். ஸ்தம்பமிருப்பக் இருகத்திற்குக் ழேவிழ்சசியுண்டாகாதா சலின், ஸ்தம்பம் 

இருகாதாசமா தல்போலவாம். இவவிலககண ப பூமியின்கண்ணே பொருச்தாதாம், 

ஏனெனின், உயர்க்த பூமியின்கண்ணேலும், ஆசனக்தின்கண்ணேனும் இருப் 
பினும் இப்புருஷன் நித திரையோடு கூடியவனாவனாயின், தன் தேகத்தை நிறுத் 

தச் சமர்த்தனாகான் / மற்றோ, நித்திரையால் ௮வன் ழேவிழ்வன், ஆகையா 

லிஃதறிபப்பெறும். இத்தேகத்திற்குப் பூமியா தா.சமன்மும் ; மற்றோ, பூமியிலும் 

வேருய ஐராதாசத்தே இச்சரீசம நிலைபெறவேண்டும். ஹே மறையவர்களே ! 

சேகாதாரத்தையும் பூமியின் ஆதாரத்தையும் பாபறியமுடியா தவசாயின் இத் 

தேகஜீவனகாரண த்தையும் உற்பத்தியின்காண தகையும் யாமெங்கனமறியப்போ 
இன்றோம் , மற்றோ நாமறியோம., இத்.துணையால் இத்தேகா தா.ரகிசாசஞ்செய்யப் 
பட்டது. இப்போது இத்தேகப்பிரவர ததக விசாசஞ்செய்வாம் ;--ே 'ஹ விப்பிசா 

களே :/ பூச. வச த்தோடுகூடியவன் தன்னிச்சையின்,மியே சானாவகையாயசுபா 

சபகருமங்களைச்செய்வன். ௮ தபோல, சுபாசபகருமங்களைச்செய்ய இச்சையற்ற 
சம்மனோ.து இருதய,ச்தேயிரு*.துகொண்டு எத்தேவனேவூன்றனன் ? என் 
அம் இவ்விஷயம் பாண்டவசகேையின்கண்ணே BAC Ut ges @ gut கூறப்பெற் 
அளதாம். * 

2ஜா,சாசிய2..4௦ ௫௮0௦ வ/ ay As GE Bre guje40 ௮௮09,கிவர,தி8 | 

கெ,சாவிரெவெ,௪ ஊசிஹி௦ த, சயமா,சியாகொஹி சமாகரொரி ?! |



அழ்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் பிருகசாரண்ய உபதிட + அசடு 

தத்தின் தாற்பரிபவருணனம்: 845 
* தருமமு மிதுவேன வறிவே னதனிற் சார்நடை யீலையெற்கு 
மருவுறு மதன்மமு மிதுவேன வறிவேன் வரவிலை யோழிவதனி 
லிருதய நிலைபேறு தேவ னேனப்படூ மெவனோ வெம்முறையா 
லருளினி லாட்வே னம்முறை யேயா னாடிகின் றேனால்.”” 

(போ-ள்.) அரியோ தனனாகயெ யான் தருமத்தையறிவேனாயிலும் 96505 
மத்தே எனதுபிரகிருச்இியுண்டாவதின்றாம், யான் ௮தருமத்தையறிவேளயினும் 
௮வ்வதருமத்தினின்.றும் எனத கிவிருத்தியுண்டாவதின்றாமா தலின், என௮இரு 

தீய2தச.த்தேயாசோ ஒருத தவனிருந்து எவ்வெக்கருமத்தே என்னை ஏவுன்றன 
னோ அவவவற்றை யான்பசா தீனனா யிருர் துசெய்கின்றேன் ; கானாவகையாய சுபாச 

பத்2த என்னையேவுச் 2தவனை யானறியேன். ஹே ௮ந்தணர்களே . எப்புண்ணிய 

பாவங்களின் சக.துக்கபலத்தை யாமிரவும்பகலு மனுபவிக்கன்றோ2மா அவ்வாற 
னுபவிப்பதில் யாதுகாசணமாம் ; இதையும்யாமறியோம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அ௮ச்சுகதுக்கருபபலத்தைப் போடுப்பதில் யாமே 

சுதந். இரகா.ரணமாவேம். 

சமாதானம் :--ஹேமறையவர்களே! அவ்வாறு யாம் சுதர்இரசாகமாட் 

டோம் ; ஏனெனின், யாமெவ்வளவோ கருமங்களைச் சுகசாதனமெனகினைந்து 

செய்க் றோம்) ஆனாலவை ஈமக்குச் சுகவடைவைச்செய்வ இன்றாம் ; மற்றோ, 

மாறாய் ௮வை அக்கதையேயடை விக்கெறன. எ.த்துணைச்கருமங்களையோ ௮க்௪ 

சா சனமெனவெண்ணிச் செய்னெ3மும். ஆலைவை துக்கவடைவைச் செய்வதன் 

ரூம்; மற்றோ, மாறாய்ச்சுகக்தையேகொடுக்கும். குப் தியஞ்செய்வ,சானும்தசொரு 

கால்சோசுடிவிருத்தியாய்விருவதேபோலும். சுகதுக்கருபபலடோகத் ?தயாம் ௬௫ 
இரசாவேமாயின் சர்வகருமங்களிலும் ஈமக்குச் சுகப்பிசாப்தியே யுண்டா தல்வேண் 
டும்; எப்போதுமவ்வாறுண்டாவதின்றாம். ஆகையாலிஃ தறியப்பெறுமன்றே..- 

சுபாசுபங்களைச்செய்விப்பவனும், சுக.துக்கபலங்கொடுப்பவனும், ஆயெ ஒருசு.தர் 

இசதேவன் ஈமதிருதயத்தேயிருக்கன்றான், அவனது ஏவுதலால்சுபாசுபத்தே யாம் 
முயதுகன்றோம், அப்பலத்தை போடுக்கன்றோம், ஆனாலத்ேேவனை யறியோம். 

ஹே விப்பிரர்களே .! இத்தகைய ௮)த்தியர்தசமீபதேதவளையும் யாமறியமுடியா சவ 

சாயின் இத்தேகோற்பத்து ஸ்இதிஜீவனகாரண த்தை யாமெங்கனமறியமுடியவசா 

வேம், ஆகையினால், ஹே மறையவர்களே? புக் திமான்களாய யாமியாவரும்யாதோ 
வொருதெய்வயோகத்தால் இங்கேவர் அதருங்குகூடியிருக்கின்றோம். ஈமத கூட்டம் 
யாவருக்குமுபயோகமாமாறுசாமியாவருமுலககாசணவிசா£ஞ்செய்வாம். இவ்வாறு 

பிரஹ்மவேத்தாக்களாய ௮.றிஞர்கள், பாவசையும்கோக்குக்கூறிக் காலா இகளையுலக 
காசணமெனவங்கெரிக்கும் வாதயசைச்கண்டிக்கும்பொருட்டுமு தலில் ௮வர்மதத் 
esis seri. supper, முதலில் ஜோதிஷசாஸ் தரமுடைய காலவா இயரின் 

மதத்தைகிருபிப்பாம்:- ஹே மறையவர்களே!சிலசோ இச்காலத்தையேஜகத்காசண 
மெனவுடன்பட்ளொர், அவரிங்கனக்கூருகிற்பர்: ,தகாசாதி பஞ்ச பூதமேமு தலாக 
இங்கெல்லா வுலரும் சாலத்தாடூனயுண்டாம், ஆண்டே ஸ்இதியாம், ஆண்டே இல



சச்சு: (ரிஆதிம்புர்ணம். (எட்டாதது 

யமம், 'இஜ்ஜீவன் சாலத் சானே சுவர்க்சத்தையடைவன், சாலத்சானே ஈசசச்ைைய 

ஸடவன், சாலத்தானே பூமுதலியசப்தலோசல்களையடைவன், காலத்தானேபி£ஹ் 
மாஇடயர்க் தசரீரங்களையும் மனுஷாஇ மத்பமசரீரங்களையும், பசமு,சலியதாழ்ச்ச 
சரீ சல்களையும் அடைவன், காலத்தானே சம்பத்தாபத்.துக்களையும் சு ௪.துக்கல்களைச் 
கொடுக்கும் விஷயங்களையும், போதமோக்ஷங்களைக்கொடுக்கும் விச்தையையும் 
அடைவன். உபகாசஞ்செய்யும் ௪௫ரு.தஅக்களாயெ மித் இரர்களையும், அபகாசஞ் 

செய்யும் அர்ஜனச.த் அருக்களையும், இரண்மெற்ற உதாளேர்களாயே மித் இரர்களை 
யும் காலத் தானேயடைவன், காலத் தானே ஜன்மத்தையும் பாலியயெளவன கிரூத் 

தழுூவவலஸ்தைசகளையும், மரணத்தையும் மீண்டும் தாய்தர்தையசையும் Carer 

சையும் சகோதரிகளையும் கர்ப்பவாச.த்தையும் கருவினின்றும் வெளிப்போ தலையும் 
கானாவகையாய 88சுவரியங்களையும், ௮தன் அழிவையும், ௮டைவன். காலத்தானே 
ஸ்இரீயானவள் இருதுதருமத்தையும், கர்ப்பதாசண த்தையும் ௮டைவள். வாதம், 
வருஷம், ஆதபம் என்பனவா.இயயாவும் காலத் தானேயுண்டாம். ஹே மறையவர் 
களே ! ஈண்டு வெகுவாகச்சொல்வதில் யாதுபயன். ௮க்காலவா தியரனவன் சம்பூச 
ண ஸ்தாவசஜங்கமருப ஜகத்துற்பத்தியைக் காலத்சானே யுடன்பட்டுளானாதலின் 
“amos ses காலமே சர்வஜகத்தின்காணமாம். இப்பொருளிலவன் இவ்வகை 

ஊகத்தையுங்கூறாநிற்பன் :-ஒருபாவபதார்த்தம் காலாபேக்ஷையின் நபியே எக்கா 

ரியத்திற்கேலும் முன்னிற்குமாயின் அப்பதார் த் தத்தின்சண்ணே காசணருபத் 

தன்மையுண்டாம், ௮தையாமும் தடுப்பதில்லை ; ஆனால், ௮.5,சகைய காலாபேக்ஷை 

னயைச்செய்யாத ஒருபாவபதார் ததமின்றாம் ) மற்றோ, உலகப்பிரடித் த சர்வகாசணக் 
கனிருப்பினும் காலாபேக்ஷைபவசியமாமாதலின் காலமே சர்வஜகத்தின்காரண 

மாம். அல்லது, காலமொன்றைவிடுத்து எ ச்துணைலோகப்பிடுத்த காசணஙக்களுள 

வோ அவைகாரியோற்பத்தியின்கண்ணே பசஸ்பாம் வியபிசாரியாம். இக்காலமோ 
சர்வகாரியோற்பத்இயிலும் ௮வ்வியபிசாரியாம் , இக்காசணத்இனொனும் இக்கால 

மே சர்வஜகத்தின் காசணமாம். அல்லது, எப்பதார்த்தம் முன்னிருப்ப எப் 

பொருளுண்டாமோ, எப்பதார்த்தம் முன்னிலகாக?வ எப்பொருளுண்டாகா 

தோ அப்பதார்த்தம் அப்பொருளின் காரணமாம். மண்தண்டசக்காகுலாலா இ 
பதார்த் தங்களிருப்பின் கடோற்பத்தியுண்டாம், ௮வையிலவாகவே ௮ஃதுண்டா 
சாசாம்) ஆகையாலவை சடகாரணமாவே தபோலும். இவ்வசைக்காசண விலக் 

கணம் இக்காலத் இன்சகண்ணேபொருக்தும்) இக்காண த இனாலும் இக்காலமேசர்வ 

ஜசத்காசணமாம். அல்லத, நூற்களினின்றும் ஆடையுண்டாம், மண்ணினின்றும் 

கடமுண்டாம், விரைகளினின்றும் அங்குசங்களுண்டாம். ஆண்டாடைமு சலியவற் 

தினுற்பத் இயின்கண் ான்முதலிய விசேஷகாரணங்கள் புலப்படுமாயினும் அவற் 

அள் இப்பூமி அதுக தமாயத்ே தாற்றுமாதலின், ஆடைமு சலியவற்கிற் பூமிக்சே 
சாண த்தன்மையுள த ; ,நான்முசலியவை ௪சகாரிகளாம். அதுபோல, இச்சால 

மும் யாண்ழிர் தொடர்ச் இலங்குமா தலின் சானாவகையாய சாரணத்இனின் றும் உற் 

பன்னமாய காரியவுற்பத்இயில் இச்சாலமே முக்ெபெகாரணமாம் ] மற்றலையெல் 

லாம் ௪சகாரியாம் ; எனெனின், சாலாபேகைஷயின்றி எக்சாணமும் எக்சாரிய 

ஏற்பத்தியிதும் சமர்த்தடையதாகாதாம். காரழிபகையில்றி எக்காரியமும்



சத்த்பாகம்.] veritas sie thes ட ததன் ச்பலவருளைம்ட ட. ர 
தன்னுற்பத்இபிழ் சமர்த்துடையதாசாதாம். Baar rom 6 De gu இக்சாலே 
சர்வஜசத்சாசணமாம், அல்லது, இவவுலகவுற்பத்தியின்கண் காலமன் றிமற்றொன் று 

காசணமன்றாவே போல ஸ்திதியின்சண்ணும் இலய தின்கண்ணுமாம். ஆனால், 
சாலமே ஜகத்தின் e puss wag லயகாரணமாமாதலின், சாங்யொதியர் பிரத் 
இயக்ஷ் அனுமானாஇப் பிரமாணபலச் சால் எப்பிரதானபரமாணுமு தலியவ pe pes 

, காரண, தீசன்மை யங்கேரித்துளாசோ, அவையும் காலாபேசைவயின்றிச் சதர் இ 

மாக் RE Son Bu ors Gal Ap சமா தீதுடையதாகா) மற, காலசம்பந்தத் 

தா னே அவற்றிற் Flor த். துண்டாமா தலின் இக்கால சாரவஜக தீ ் இன்காரணமாம். 

இப்போ.து காலகாரணவாதி பாமானுவிடத்தேே உலககாசணத்தன்மையைக்கண் 

டி.த சல் ஆண்டு முதலிற்பாமாணுக்களைக்காரணமா யங்கேரிககும் நையாயிகரின் 

பிரக்கிரியை நிரூபிக்கப்புும்:-மண், நீர், 2தய, வாயுவென்லும் நான் குபூதங்களின் 

பரமாணுக்களே இவ்வுலககாசணமாம, அண்டுஜன்னல்வாயிலாய் விட்டிலடை, 

வுற்ற சூரியரொண.த?ச பிரதிதியாகும் சூக்மரேணுவின் ஆறிலொருபாகம் பச 

மாணுவாம். அ௮து?ஈத்திசாதி இர திரியஜன்னிய ஞானவிஷபமாகாதாம். ௮ 

நித்இியமாம், பரமஅணுத்வபரிமாணமுடையதாம. ௮ததகைய அ௮வற்றின்கண் 
ணே பாமேசுவராது இச்சைவயத்தால் சரிபையுண்டாம், ௮தனாலி£ண்டிரண்டு 
பரமா ஹுக்கட்குப் பரஸ்பரம சையோக சமபஈதமுண்டாம், அதன்பின்னர் துவி 

யனுகருபகாரியோற்பத்தியுண்டாம, ௮க்காரியதேதே இருபசமாணுசமவாயி கா.ர 

ணமாம், பால்பா சையோகசம்பந்தம் ௮சமவாயிகாரணமாம். ஈசுவர இசசைமுத 

லியன நிமித்தகாரணமாம். இவ்வாறு ௮ஈதததுவியணுகரூப காரிய தின்கண்ணும் 
முதலிற்கரியையுண்ட ம்) ௮,தன்பின் மூன்று அவியனுசங்கட்குப் பாஸ்பரம் சம் 

பந்தமுண்டாம், அதன்பின் இரியணுகருபகாரியோறபத்தியாம். இவ்வாறே சது 
சணுசமுதலியவை யுண்டாகுமுறையானே இம்மகாப்பிருதிவியும், மகாஜலமும், 

மகாதேஜசும், மகாவாயுவும், உண்டாம். இவவுலகறகுப் பிரளய முண்டாங்கால் 

மீண்டும் பரமேசுவாரின் இச்சைவயத்தால் ௮பபாமாணுக்களிடத3.தீ கிரியையுண் 

டாம். அதன்பின்னர் ௮வைகட்குப் பாஸ்பரம் விபாகமுண்டாம. அதன்பின்னர் 

அவற்றின் சையோக காசமுண்டாம. அதன்பின்னர் துவியணுகருபகாரிய காச 

முண்டாம். அதன்பின்னர்த் இரியனலூக சாசமுண்டாம். இவ்வாறு For ayer 9 

களின் ஈாசுக்காமத்தால் இமமகாப்பிருதிகி, மகாஜலம, மகா259௬, மகாவாயு 

நாசத்தையடையும், இங்கனம் நையாயிகர் பசமாணுவினா?ன ஐக)த்.துற்பத்தியை 

பங்கெரிப்பர். பாமானுவின்௧கண்ணே நித்திபத்தன்மை சத் திக்கன் அவர்மதம் 
சித்திக்கும்; அதன்கண்ணே நித்தியருபத்தன்மையே சிச்யாதாம். ஏனெனின், 

பிரச்ச ஸ்தலப் பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயுவென்னும் சான்குபூதங்களிடத்தே 

செமமாய்ப் பிரு.ிலித் தன்மை, ஏலத்தன்மை, தேயத்தன்மை, வாயுத்தன்மை 
பென்றலும் சான்கு தருமங்களிருக்கும். இக்காசணத்தானே இப்பிரசித்த பிருஅிவி 

முதலிய சான்கும் அநித்தியமாம் இதுபோல, Dap Ber ரான்கு பசமாணுக்களி 

தம கூறிய ரான்கு தருமங்களிருக்குமாதலின், அவையும் அரிச்தியமாம், 
இ௫கூறிபதால் இளவனலுமானம் சித்தமாம் :பிரு 5 இவிப் பாமா அரித்தியமாக



அச்வ ஸ்ரீ'ஆச்மபுராணம். (ச்ப்ட்்வடு 
யோக்கபெமாம், பிருஇிவித்தன்மைத் தருமமுடையதாதலின் ; Irs eG cy Bel 
யைப்போலும். இங்கனம் முறையே ஜலத்தன்மை, தேயுத்சன்மை, வாயுத்தன் 

மையென்லும் ஏ.திக்களாலும் பிரசித்த ஐல தேயு வாயுக்களின் திருஷ்டார்தக்களா 

தும் ல தேயு வாயுப் பாமானூக்களிடத்.தும் ௮ரித்தெரூபத்தன்மையின் ௮னு 
மானத்தை மதிமான்கள் அறிர்துகொள்ளல்வேண்டும். இத்தகைய அ௮ரித்இிய பச 
மானுச்சளிடத்?த இச்சகத்தின் காரணத்தன்மை சம்பவியா து. 

சங்கை :--ஹே காலவாதியே!! பசமாணுக்களிடத்சே நீ தெ தஞ்செய்த 

அநித்தியரூபத்தன்மை சம்பலியாதாம் ; ஏனெனின், இவ்வுலகத்தே எவ்வெப் 

பதார்த்தத்தே அறித்தியத் கன்மையாமோ அவ்வப்பதார்த்தத்தே மத்தியமபரிமா 

ணம் அவசியமாம். கடா .இகளில் அநித்தியததன்மையுளதாதலின் ௮வற்றின்பால் 

மத்தியமபரிமாணமுமுளஅ. அது பராமாணுவின்கண்ணின்றாமாதலின் அவற்றின் 
கண்ணே அகித்தியத்தன்மையுஞ் சம்பவியாதாம். இ.து கூறியதால் இவ்வனுமா 

னம் சித்தமாம் :--பிரு இவியாஇகளின் பாமாணு, நித்இபமா தற்கு யோக்கியமாம், 

மத்தியமபரிமாண அபாவமுடையதா தலின், எப்பொருள் சித்ெெமாகாதோ மப் 
பொருள் மத்தியமபரிமாண அபாவமுடையதுமாகாதாம ; கடாஇிகள் நித்தியமன் 
முமா.தலின் மத் தியமபரிமாண அபாவமுடையதுமாகாதாம் ; மற்றோ, ௮க்சடாதி 

கள் மத்இபமபரிமாணமுடையன வயாம். 

சமாதானம்:--ஜஹே கையாயிக!/ ௮ ணுப்பரிமாணம் பாமமகத்பரிமாணம், என் 

னம் இசண்டினும் வேராய பரிமாணம் மத் இயமபரிமாணமாம். அதனபாவம் பர 

மாணுலின்கண்ணே யிருப்பதேபோலச் சப்தாஇி குணங்களிடத்துமுள த, ஆத 
லின், பாமாணுவிடத்?தபோலச் சப்தாதி குணங்களிடத்தும் நித்தியரூபத்தன் 

மை சத்தமாதல்வேண்டும் ; ௮வற்றின்கண் நித தியரூபத் தன்மையை நீ யங்கேரிப் 
பதஇன்ராம். ஆசையால், மத்தியமபரிமாண அபாவருப ஹே துவால் பசமானுக்க 
ளிடததே நித்இபரூபத்தன்மை சத்தமாகாதாம். அல்லது, மத் தபமபரிமாண 
அபாவம் வஷ்.தவின் நித இிபத்தன்மைக்குப் பியோககமன்றாவதேபோல மத்திய 
மபசிமாணமும் அநித்தியத்தன்மைக்குப் பிரயோஜகம் அ௮ன்றாம் ; ஏனெனின், நை 
யாயிசர்களின் மசத உருவமுதலிய குணங்களிடத் தும், சாமத்இன்கண்ணும் 
உருவமு தலிய குணங்களின்றாமா தலின், மத்தியமபரிமாணரூப குண ௮பாவத்தை 
யுடைய சப்தாஇ குணங்களிடத்.துல் கர்மத்தன்கண்ணும் ௮நித்திெயத்தன்மை 
யுண்டாகலாகா.து) அவற்றின்கண்ணே அநித்தியத்தன்மையோ பிரத்தியக்ப் 
பிசமாணத்தால் பிரதீதியாமாதலின் ௮ம்மத்இயமபரிமாணம் வஸ்துவின் அமித் 
இப். சன்மைக்குப் பியோஜசமன்றாம் ; மற்றோ, ஆகாசம், காலம், இக்கு, ஆன்மா 
வெள்ள மிர்சான்கு விபுபதார்த் சங்களிலும் வேருர்,சன்மையே வஸ்.அவின் அமித் 
இயத்தன்மைக்குப் பிரயோஜகமென உடன்படல்வேண்டும். அவ்வேருர் தன்மை 
கடா இகளிலிருப்பதுபோன்றே பாமாணுக்களிடகத்.து Aslan ng; pede, 
கடாஇச:ட்சேபோலப் பரமாணூச்சுட்கும் அரித்தியத் தன்மையையே பங்செரிக்க 
வேண்டும். கடாிமூர்ச் சபதார்த்தங்கட்கு அரித்இயத் தன்மையை பங்கே 
பரமா ுருப மூர்ச்சபசார்ச்சச்இன்சண் Fé Russa பல்செரி பப 
சேவலம் அவ்வாஇயின் பக்ஷபாதமே சோற்றும்.



அத்தியாயம்.] 'யஹுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப நிட DP Se 

தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 843 

சங்கை :--ஹே சாலவாஇயே ! எவ்வெப்பொருள் நிரவயவமாமோ ௮வவவை 

நித்திய? மயாம். ஆன்மா நிரவயவமாதலின் நித்தியமாத2லை பாலப் பாமானுவும் 

நிரவயவமாதலின் நித்திய2மயாம். இது கூறியதால் இவ்வனுமானம் Assure. 

மண்முதலியவற்றின்பாமா ணு, நிதஇயமாதற்குயோக்யெமாம், கிரவயவமா தலின், 

ஆன்மாவைபபோலும. என்னும இவவனுமானப ரமாணத்தால் பரமா ணுக்களி 

டத்தே கித் தியத்தன்மை?ய சததமாதலின் ௮வறறின்கண்ணே அகித்தயத்தன் 

மையைச்சிச்.தஞ்செய்யும காலவாதியின் ௮னுமானம் சறபிச திபக்ஷ 2 தாஷத்தோடு 

கூடியதாம். எவ் 2வதுவின் சாத்தயாபயாவகதை வேறேதுச்சித்தஞ்செய்புமோ 

௮வ்வேது சறபிரதிப௯்ஷ 2 தாஷ;ழடையதாம் 

சமாதானம் :---2ஹ சையாயிகவாதியே !' ௮ரரிசவயவத்தன்மைவடிவ ஹேது 

வினுல் பரமாணுக்களிடத்7த நித்தியத்தன்மைவடிவ சாத்தியசத்தியண்டாக 

மாட்டாது) ஏனெனின், கினது மதத்தே எவவேது தனது சாத்திய ௮பாவ 

முடையதன்கண் ?ணயிருக்குமோ ௮வவேது வியபிசாரியாம. அதனாற் சாதிய 

தித்தியை நீ அங்கிகரிபபஇன்றாம். ௮வவுனது நிரவயவதகன்மைவடிவ ஹேது 

வோ நித்தியத்சன்மைவடிவ சாகஇய ௮பாவமுடைய குணகருமா திகளிடத்தேயு 
மிருக்குமா தலின்। அவ் £வ லுவும கியபிசாரியாம. அதனால், பரமா னுக்களிடததே 

As Buchu gs sare சித்தமாகாதாம. 

சங்கை:--2ஹ காலவாஇ?ப ! ௮ஈநிரவயவகதன்மையாகிய£ஹது கித்தியத் 

கன்மைவடிவ சாகதியாபாவமுடைய குணாதிகளிலிருபபதால வியபிசாரியாமாயி 

னும், நிரவயவ இரவியக்வரப 2ஹ த குணாஇிகளிட த.இனறாமா தலின், ௮வ்வேது 
வியபிசாரியாகாகாம. ௮கனானே யாம பசமாணுகின்கண் ண நித்தியரூபத் 

தன்மையைச் சிததஞசெய்வோ. 

சமாதானம் :--2ஹ பாமாணுவாதி2பய ' பிருதிவிமூதலிய பரமாணு, ௮கித் 

இதயமாக யோக்கிபமாம. மாததபகா£கதமா கலின்; பிரசித்த பிருதிவியாதகளே 

பால: என்னும எனத னுமானமிருபப நினது நிசவயவ இரவியத்வரூப ஹேது 

௮பபரமா ணுக்களிடத?த நி தீ இயரூப,ச,சன்மையை௪ சிகதஞசெய்பமாடடா.து. 

சங்கை :--2ஹ காலவாஇ?3ய ' அ௮பப. ரமா ணுககளிடததே ௮கிதஇபருபத் 

தன்மையைச் சித்தஞசெய்யும் நினதலுமானமிருபப எங்கட்குப் பரமாணுக்களி 

டத்தே நித்தியரபத்தன்மையின் நிசசய மண்டாகமாட்டாது. அதுபோலவே பச 

மாணுக்களிடத்2?த நித தியருபத்தன்மையைச சத கிசெய்யும் எமகனுமானமிருப் 

ப நினக்கும் ௮பபாமாணுக்களிடத2த ௮ரிததிபரூபத்தன்மையின் நிசசயம்உண் 

டாகமாட்டாது, 

சமாதானம் : வைடு ap ப்சமா spur sou! TESVESS UT WIT Sor Bucs 

SSD BF "இத்தஞ்செய்யும்பொருட்டு இரண்டனுமானங்கள் பிசவிருத்திக்கு 2மா 

௮ச்சலச்தே ஓரர்த்தத்தின் மிசசயம உண்டாகாதாயினும, ௮வ்விசண்டனுமானங் 

soles ஏவ்வ னுமானத்திற்குச் சுருதி, ஸ்மிருதி முதலிய பிரமாணங்கள் சககாரி 

யாலே அவ்வனுமானம் பிரபலமாம், ௮ச்சககாரியற்றது தூப்பலமாம். பிசபலச் 
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௮/0 பி ஆத்மபுராணம், (எட்டாவது 

தால் துர்ப்பலத்தின்பாகம் இவவுலகத்தே கண்கூடேயாம், யா வலிகா௱ ae 

விவாமொறொகவ4?' என்னலும் ஸ்ரீ வியாசபகவான௮ சூத் இரத்தேயும் (ai re 
அ2$12-40 ” என்னும் சுரு தியின்கண் ணும் பேதத்தையுடைய பரிச்சின்னபதார்,த் 

தங்களிடத்தே ௮ரிச்தியரூபத் தன்மையே கூறப்பெற்றுளஅ௮. பேதமுடைய பரிச் 

சின்னம் பரமாணுவுமாமாதலின் இச்சுருதஇி சூச்தரரூபப பிரமாண சகாயத்தினா 
னே பிரபலச்தன்மையையடைவுற்ற எமதனுமானம் கினதனுமானத்தைப் பாதித் 

அப் பரமாணுக்களிடத்தே ௮நித்தியயபத்தன்மையையே சித்தஞ்செய்யும். நின 

தனுமானத்தே எச்சுருஇி ஸ்மிருதிரூபப் பிரமாணமும் சசாயஞ்செய்வதாயின்றா 

மாதலின் அ௮த்துர்ப்ப ல ௮லுமானத்தால் பசமாணுக்களிடத்தே நித்தியருபத்தன் 

மை இத்தமாகமாட்டாது. அல்ல, எக்நிரவயவத்தன்மைவடிவ (2ஹ அவினால் நீ 
ப.சமாணுச்களிடத்தே நித்தியரூபத் தன்மையைச் சித்தஞ்செய்வாயோ ௮வ்வேது 
அவற்றின்கண்ணே இருக்கவேமாட்டாஅ; ஏனெனின், நீ ௮ப்பாமாணுக்கட்கு 

எட்டுதிதிசைகளோடுஞ் சையோகசம்பந்தம் ௮ங்கேரித் துளாய், பாஸ்பாழும் சை 

யோகம் அங்கேரித்துளாய், ௮அசசையோகத்தை ௮வ்வியாப்பியவிருத்தியெனவும் 

௮ங்கேரித்துளாய், எப்பொருள் தனதாசெயத்தே ஏகதேசத்திருர்தேகதேசத் 
இராதோ ௮.து௮வ்வியாபபியவிருத்தியாம். இத்தகைய அவவியாப்பியவிருத்தியாய 

சையோகசம்பந்தத்தையுடைய பரசமாணுககளிடததே நிரவயவரூபத்தன்மை சம் 

பவியாதாம; மறறோ, சையோகததையுடைய மூர்த்தபதார்த்தம் சாவயவமே 

யாம். சடபடா இரத்தங்கள் சயோகமடையனவாமா தலின் சாவயவமேயாவ 

னபோலச் சையோகமுடையகா தலிற பாமா ணுவும் சாவயவமேயாகும். யாதுயு.௮ 
சாவயவமாமோ ௮ஃதது எக்காண த்தாலேலும் ஜன்னிய ?மயாம். கடா இகள்சாவ 

யவமா .தலின் மண் முதலிய காரணங்களால் ஜன்னியமாவதேபோலப பாமானுவும் 

,சாவயவமாதலின் எக்காணத்தாலேலும் ௮வயெஞஜன்னியமாம். அப்பாமாணு 
வின் காரணமும் வேரொருகாசணசத்தால் ஜன்னியமாமெனவுடன்படின் ௮வ்வேறு 

காரணமும் மற்றொருகா மணத்தால் ஜன்னியமாம, இவ்வாறு காரணஙகளின் ௮ன 

வஸ்தையடைவாமாதலின் ௮பபசமாணுவின் காரணத்தை ௮ஜன்னியமேயென 

வுடன்படவேண்டும், அத்தகைய உற்பத்தியின்றியகாரசணம் காலத்தையொழித்து 

வேறொன்றுமின்றாம். ஆகையினால் ௮க்காலச்தையே ௮ப்பாமா ணுவின்கா ரணமென 

வுடன்படல்வேண்டும். அக்காலத்தே பசமாணுவின் காரணத்தன்மையை mE 

கரித்தபோது ௮தனானே சர்வ ஜகத்தினுற்பத்து சமபவமா தல்கூடும், இவவிரண் 

டின்மத்தியில் பரமா ணுவைக் காரணமென வுடன்படல் பயனற்றதாம். அல்லது, 
ரையாயிகர் பரமாணுவை நகித்தியமென ௮௩கேரிக்கினும் நித்தியப்பாமா ணுவால் 

எப்போதும் ஜகத்தின்உற்பத்தியுண்டா தல்?வண்டும், ஒருக்காலும் பிரளயம் உண் 

டாகலாகாது. ௮வவாரறாகாதாமாதலின், ஜகத்தின் உறபத்தி பிரளய வியவஸ்தை 

செய்யும்பொருட்டுப்பரமா, னு காலாபேக்ஷையை அவரியஞ்செய்யும். இக்காசணத் 

இனானும் ௮க் காலச்தையே உலககாரணமென வுடன்படல் உிதமாம், ௮ல்ல2, 

பிசளயகாலச்தே பரமாணு பாஸ்பரம் விபாகமுடைபதாயிருக்கும். இக்காரணத் 

தானே ௮ப்பாமா ணு௮ப்பிரளயகாலத்தே இச்சகத்தன் உற்பத் திசெய்வதில் ச்மர்த் 
.. துடையதாகா௫. உற்பத்திகாலத்தே பாமாணுக்கட்குப் பரஸ்பாம் சையோகசம்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உப நிட ௮௫௧ 
தத்தின்தாற்பரியவருணனம். BS) 

பந்தம் உண்டாமாதலின் பரமாணு இவ்வுலகை “உற்பத் திசெய்வதில் சமர்த்துடை 

யதாம். ௮ச்சையோகவுற்பத்தியின்கண் இக்காலாபேக்ஷை ௮வ௫ியமாம். இக்காச 

ணத்தானே இக்கால3மே சர்வஜகத்தின் காரணமாம். காலத்திலும் வேராய பா 
மாணு மூதலியவற்றே ஜகத்காரணத்கன்மை சம்பவியாது, இத் துணையால் கால 

வாதியாய ஜோதிஷ சாஸ்இரக்காரர.து மகம நிரூபிக்கப்பட்டது. இப்போது சுபா 
வததையே இகச்காரணமென வுடனபடும் சுபாவவாஇயாய லோகாயதன் மதம் 

நிரூபிக்கப்படும் :--௮வவாதி காலவாஇபின்மதத்தே இவ்வகைக் தூஷண கத்தைக் 

கூறுவன் :--ஹே காலவாதிய ! இச்சாவஜகத்தின் காணருபத்தால் நீ wa 

கரித்த காலம் தனது சுபாவத்தையும காரிய சுபாவத்தையும் ௮பேச்ஷித்தே கார 

ணமா? அல்லது, சுபாவ ௮பக்ஷையின்றியே ௮ககாலம ஜகத்தின் காரணமா ? 

இரண்டாவதுபக்த்தை அங்கேரிக்கின், ௮௮ சம்பவியாது ; ஏனெனின், வஸ்து 

சுபாவ ௮பேகை்ஷையின்றியே நினது காலம காரியவுற்பத்இியைச் செய்யுமாயின், 

ஒங்கியரிடா நின்ற போழலின்கண்ணும் ௮காசத்தின்சண்ணும் கினதுகாலம் நீரி 

னுற்பத்திபை என் செய்வதில்லை ? அககினியால் தாகநிவிருத்தியை ஏன் செய்வ 

இல்லை ? ௮ன்னமின்றியே பசிகிவிருததியை ஏன் செய்வ இல்லை ? மைஈதனை விரும் 

(92யா னுக்கு மனைவியின்றியே மைஈசனின் ௮டைவை ஏன் செய்வ இல்லை ? பிணத் 
இன் சையோகத்தானும் இச€வனிடத்2த சுகதுக்க உறபத்துபை ஏன் செய் 

வதில்லை? ௮க்காலமகிமையால பிணமானது நம் ?மரடு ஏன் மபசவில்லை ? பெண் 

புருஷசம்பர்தமின்றியே கர்ப்பதா.ரணததை ஏன் செய்வதில்லை. ௮க்காலமமை 

யால் ஆகாசம் ௮வகாசமறறகாகவேண்டும,பிரு இவி இசசா தலத் தின்கண்ணேசெல் 

ல?வண்டும், இந்ரீர் ச ?கபாவடற்றதாக?வண்டும், இவவக்கினி முதலியவை பிர 

காசமற்றதாகவண்டும், இவ்வாயு நிச்சலத்தன்மையையடை, தல்2வண்டும். ௮ல் 

லது, நினது காலம வஸ்துசுபாவத்தின் ௮2பனக்ஷைபின்றியே காரிய உற்பத்தி 

யைசசெய்யுமாயின் முகவாயிலாய் மல மூ.த்திசாதிகளின் பரித்தியாகத்தை என் 

செப்விப்பதில்லை; இராண இரஇரியத்தால சபத சிரவணத்தை ஏன் செய்விப்ப 

இல்லை ? சுசோத்திசேர்திரியத்தால கஈதத்.தின் கவர்சசியை ஏன் செய்விப்ப இல்லை ? 

கேத் இமோர் இரியத்தால் ஆகாரக்கவாசசியை ஏன் செய்விபப இல்லை ? இவ்வண் 

ணம் ௮க் காலம் இபபுருஷனுடைய வாக்குமுசலிய இர்திரியங்களின் வியா 
பாரங்களை விபரீதமாய் ஏன் செய்விபப தில்லை ? என்பன முதலாய ௮கேகவகைச் 

தூஷணத்தை வக் காலம் வஸ்துசுபாவ ௮பேக்ஷையின்றியே ஜகத்காரணமென 

வுடன்படப்படின் அடையும். ஆகையால, ௮சசுபாவ ௮2பேக்ஷையின்றி அக்காலத் 

தே ஜகத்காரணச்சன்மை சம்பவியாதாம. முதற்பக்ஷத்தை யங்கேரிக்க2ீனோ எச் 

சுபாவத்தை யபேக்ஷித்து ௮க்சாலம இசசகததை வியவஸ்தைவாயிலாய் உறபதத 

செய்யுமோ ௮சசுபாவத்தின்கண்ணே இச்சகத்தின் காரணத்தன்மை சமபவிக் 

கும; ஆகையால், சுபாவம் ஐகத என்னுமிரண்டன்மத்தியில் காலத்தை ஐகத்கா.சண 

) மாயுடன்படல் நிஷ்பலமாம், அல்லது, ௮சசுபாவத்தையே ஜகத்காணமென 
வுடன்படுவஇல் முற்கூறிய தோஷப் சொப்தியுமுண்டாகாது ; ஏனெனின், சகு 

இர்இிரியம் தற்சுபாவத்தால் ரூபத்தையே கவரும், இரசாஇகளைக்கவராது. சுசோத்
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இரேர்இரியமும் தற்சுபாவத்தால் சப்தத்தை யேகவரும் ரூபா இகளைக் சுவரா து. 

இவ்வாறே வேறிக்திரியமும் தற்சுபாவபலத்தால த௧ததம விஷயத்தையே கவரும். 

அன்னிய இர்இரிய விஷயத்தை அன்னிய இரதிரியங்கவசாது. இவ்வாறு ரூபாஇ 
விஷயமும் தத்தமது சுபாவபலத்தால் தததமது நேத்திசாதி இர்்.இரியங்களின் 

விஷபபாவத்தையடையும, ௮ன்னிய இந்திரிய விஷயம் அந்நிய இர்இரியத்தின் 

விஷயபாவததையடையாது. இவவாறு வஸ்துசுபாவத்தை யங்கேரிக்கின் முற் 

கூறிய சர்வதோஷபரிகாரமாமாதலின் இச்சகத்தின் பிரவிருததி நிவிருத்தியின் 

கண்ணும் உறபத்தி ஸ்திதி இலயத்இின்கண் ணும இசசுபாவமே காரசணமாம, இத 

னினும் வேராய் எப்பதார்த்தமும உலககாரணமாகமாட்டாது; இத்துணையால் 

சுபாவகாரணவாகியின் மதம் நிரூபிக்கபபட்டத. இப?பாது தருமாதருமரூப 

நியதியையே இவ்வுலககாரணமென அங்ககேரிககும மீமாமசசவாதியா மதம நிரூ 

பிக்கப்படும் :-,ஐண்டு அவர்கள் தருமா தருமரூப நிய தியின்கண்ணே உலககாசணத் 

தன்மையைச் சிதகஞசெய்யும்பொருட்டு முதலில சுப1வவாதியின் மசததே இவ 

வகைத் தூாஷண த்தைககூறுவா:--ஹே சுபாவவாதி3ய ! நினது உலககாசணசுபா 

வம் தருமாதருமநியதியையபே௯்திதது ஜகத்காணம!? அல்லது, 2ப௯தியா மலா? 

அ௮மபக்ஷியாமலெனின் ௮ து சமபவியா த;)எனெனின், ௮௩ நியதியின்றிய சுபாவம 
ஜகத்காணமாகுமாயின், ௮கியதசுபாவபலததாலஉஷ்ணசுபாவகையுடைபுகட 

னியினின்றும்ச தள த்தன்மையபதஇயா தல?வண்டும, சதளசுபாவதசதையுடைய 

ஜல.த்இனின்றும உஷ்ண ததன்மையுண்டாதல் வேண்டும், இவ்வா?ற எலலாககாலத் 

தும் எல்லாபபொருள்களில எல்லாக் காரியோறபத் தியண்டா தல்வேண்டும , ௮ங்ங 

னங்காணவருவதின்றாம. கையால, நியதியை யபேச்ஷியாது eure gs Bon soir 

ணே ஜகத்காசணத்தன்மை சம்பவியாது ) ௮பேக்ஷித்தெனின், சுபாவததை யபே 

க்ஷித்து ௮க்காலம் ஜக தறபத்தி ஸ்திதி இலயகாசணமாமா தலின் ஜகத்காரணமன் 

ராம்; மற்றோ, சுபாவ?ம ஜகதச்சகாசணமாம், என்னும யுகதியால நீ சாலகண்டனஞ 

செய்து சுபாவத்தையே ஜகதகாரணமென வுடன்படடதே?பால நினது சுபாவ 

மும் தருமாதரும நியதியை யபேக்ஷிததே ஜகத்காரணமாமா தலின் ௮௮வும் ஜகத 

காரணமன்றாம ) மற$ரு, தர்மாதர்மரூப நியதஇயே இவ்வுலககாரணமென வுடன் 

படல்வேண்டும். நியதி, ஜகத், என்னும இரண்டன் மதியில் சுபாவத்தைக்காண 

மென வுடன்படல நிஷ்பலமாம், இத துணையால் தீருமா தருமரூப நியதியைக் காச 

ணமென வுடன்படும் மீமாமசகாது மதம் கிரூபிககபபடட, “இபபோது யதிரிச 

சையையே ஜகத்காரணமென வுடன்படும வாஇயின்மதம நிரூபிக்கப்படும் :--காரி 

யோற்பத்தியின்கண்ணே காரததாதிகளின் ௮2பக்ஷையண்டா காமையே யஇருச 
சையாம். ௮வன் தன்மத சிதசசெய்யுமபொருட்டு ௮கநியதி வாதியின் மதததே 

இவ்வகைத தூஷணததைக்கூறுவன். ஹே நியதிகாண வாஇயே / நீ இக்காரியம் 

இக்காரணத்தானே உண்டாம் மற்றெதனாலும் இது உண்டாகாஅ. இது இவ்வா 

றுண்டாம், மற்றெவ்வாற்றாலேனு முண்டாகாது ; இக்காரணத்தால் இககாரியமே 

யுண்டாம் வேறு காரியமுண்டாகாது. என்னும இவ்வகையாய நியதியையே இவ 

வுலககா.சணமாய ௮க்ககேரித்தனை. இருதுதர்மத்தோடுகூடிய பெண்ணின் இசஐசே 

நியமமாய்க் தர்ப்பசாரணகாரணமாகும் என்னலும் நியதியை ஜகத்காரணமா யுடன்
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படலகினக்குத்தகுஇயன்ராம்) ஏனெனின், இர்கியதியின்றியேஎத்துணையோகாசண 

காரியங்கலினடைவு யதிரிச்சையாற் காணவருகன்ற.து. எத்துணையோதருமாத் 

மாக்கட்கு ௮சஸ்மாத்தாய்த் துக்கபபிராபதியுண்டாம். எத்துணையோ பாவாத்மாக் 
கட்கு ௮கஸ்மாத்தாய்ச் சுகப்பிசாப்தியண்டாம, சுகசாதனரூபமாய்ப் பிரசித்தமாய 

ஸ்திரீபுத்திசாதஇகளும ஒசரொருகால தகககா.சணமேயாடின்றனர். துக்கசா தனரூப 

மாய்ப் பிரசித்தமாய கால்வருடல் முதலியவையும் ஒசொருகால பரிசரமத்தோடு 

கூடியவனுக்குச சுககாரணமேயாம், இவை முதலாக ௮ேகவகையாய விபரீத 

பாவம் காணவருகின்றது, முறகூறிபய நியதி2ப காரணமாகுமாயின் இவவகையாய 

விபரீ தபாவமுண்டாகலாகாது ) ௮னால, இவவகையா யோ பிசசித்தமாயக்காணவரு 

இன்றதாதலின் இந்நியதியின்கண்மணே ஐஜகதகாரணத்தன்மை சம்பவியாதாம் ) 

மற்றோ, ௮ர்த யஇரிசசையே இச்சகத்துின்காரணமாம். இக.துணையால் யதிரிச் 

சாகாசணவாதியின மதம் நிரூபிககபபடடது :--இபபோது அகாசாதிகளை ஜகம் 

காரணமென வுடன்படுபவன் மதம நிரூபிககபபடும :--அண்டப பூதகாசணவாதி 

தன்மத'சித்திசெய்யுமபொருட்டு யதிரிசசாகாரண வாதியின்மதத்2த இவ்வகை 

யாய தூவணத்தைக கூறுவன். ஹே யதிரிசசாகாரணவாதியே ' எத்துணை ரூப 

ரசாஇகளுளவோ ௮த் தருமங்கள் கடா திதருமிகளின் ௮பேகைஷயின்றிச் ௪.தந்.இர 

மாயிரா ; மறோ, ௮வை ௮வறறையபேக்ஷிததேயிருக்கும், அதுபோல, நினது யத 

ரிசசையும தருமரூபமாமாதலின் ஒரு தருமியின் ௮பேகை்ஷையின்றிச௪ ச௬௧ஈஇர 

மாயிராது; மற?றோ, ஒரு கருமியை யபேக்ஷித்தேயிருக்கும். எதுவசை, பிரத 

இயக்ஷவஸ்துவின் சமபவமாமோ, ௮.துவரை பரோ க்ஷவஸ் துவின் கற்பனைசெய்த 

லனுசிதமாம், என்னுமகிபமம சர்வசாஸ் தா௩களிலும் கூறபபட்டுள தாதலின் பிரத் 

இயக்ஷப்பிரமாண த்தாற சத்இித்த இவ்வாகாசாதஇிபூதமே ய இரிசசைவடி வ தருமத் 

Bor தருமியென ௮ங்கீகரிக்கவேணடிவரும. ஆகையால், ௮ந்த யஇிரிச்சை எப் 

பூதாபேக்ஷையால் இசசகத்தின் காரணமாமோ பபூதத்தானே இச்சகதுற் 

பத்தி சம்பவிக்கும, இவவிரண்டின்மததியில யதிரிசசையை ஜகத்காரசணமென 

வுடன்பட்ல் கிஷ்பலமாகும,. ,ஆகையால, ஆகாசா திய இசசககாரணமாம். இத்து 

ணையான்௮காசா தியைச சகதகாரணமென்னும வாதியின்மதம் கிரூபிக்கபபட்ட௮. 

இபபோது பிரகருதியையே சகத்காரணமென்னும சாங்க நூலுடையார் மதம் 

நிரூபிக்கப்படும் :-- அண்டப்பிரசருஇிகாரணவாஇயானவன் பூதகாசணவா தியின் 

மதத்த இவ்வகைத் gram songs apa :--ஹே பூதசாணவாதியே! நீ 

எப்பூதத்தைச சகத்காசணமென வுடன்பட்ளொயோ ௮௮ கடா திபோலச் சாவய 

வமாம், சாவயவமாவதெல்லாம் எக்காணததாலேலுஞ் ஜன்னியமேயாம், கடா 

இகள் சாவயவமாமாதலின் மண்முதலிய காரணங்களினானே ஜன்னியமாவதே 

போல ௮ச்சாவயவபூதத்இறகும் வேறொரு காணத்தை நீ யங்கேரிக்கவேண்டும். 
இவ்வுலகத்தே எவ்வகையாய்க் காரியழண்டாமோ ௮வ்வகையாயே காரணமுமாம் 

காரியத்திலும் விலகதணசுபாவமுடையதாய்ச் காரணமிராதாம். சடா இிகசாரியசமா 

னசுபாவமுடையது மண்ணாம, ௮துவே கடா இகளின் காரணமாவே திபோல இச் 

சகத்வடிவகாரியசமானசுபாவமுடையே தயாயஒருபொருளை இவ்வுலககாரணமென



௮4௫௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (எட்டர்வது 

உடன்படல்வேண்டும். இவ்வுலகத்தே சுவர்ணம், ஸ்ரீ, £த்தினம், வஸ்ரெம்என 
இவைமுதலிய எ .ததுணைப்பதார். த தங்களுளவோ ௮வையாவும்சுகரூபசத்.தவகுண 

தீதோடும் அக்கரூப சஜோகுணத்தோடும் மோகரூப தமோகுண ச்தோடும்கூடிய 

தாம், சுவர்ணா இபதார்த் தங்கள் எவன்கையிலிருககுமோ அவளுக்கோ சுகத்தை 
யடைவிக்கும ; ௮வனதுசத்துருவிற்குக் துக்கக்சையேயடைவிக்கும், ௮வற்றின 

டைவற்ற லோபிக்கு மோகத்தையடைவிக்கும். இவவகையே இவ்வெல்லாவுலக 

மும் சத். தவர தமமென்னும் முக்குணங்களோடு கூடியிருக்குமா தலின் இம்முக் 

குணரூபவுலசகாசணமும் ஒரு முக்குணளுபவஸ் துவெனவுடன்படல்வேண்டும். ௮ 
தகைய முச்குணவடிவின தும் சர்வகாரியங்களிலும் தொடர்ச் இருப்பதும் ஐடப்பிர 
கிருதியேயாம். ஆதலின், ௮து?வ ஜகக்காணமாகத்தகுதியுடையதாம. இப்பிரக 

ருதியே சருதியின்கண்ணே யோகியெனக்கூறப்பெறறுளஅ. இத் தகைய ஜடரூப 

நித்இியப்பிரகிரு தியினின்றும் மு,கலில் மகத்துவமுண்டாம், ௮தனினின்றும் ௮கங் 
காரமுண்டாம், அதனினின்றும் சப்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் என்னும் 

பஞ்சதன்மாத்இிரையும் பதினொரு இர்திரியமும் உண்டாம. சுசோத்இராதி Bag 

ஞானேந்இிரியம், வாக்காதி 65 தகரு ம திரியம், மனம்என்பன பதினொரு இந்த 

ரியங்களாம். சப்தாஇிபஞ்சதன்மாத்தஇிரைகளினின்றும் முறை 8ய அகாசாதிபூதங் 

களுண்டாம். இம்முறையே இவ் 9வல்லாவுலகும பிரஇருஇயினின்றே புண்டாமா 

தலின் ௮துவே சர்வஜகச்தின்காணமாம். இத்துணையால் சாங்க. நாலுடையார் 

மதம் கிரூபிக்கப்பட்டது. இப்சபாது ஹிரண்யகர்ப்பா இகளையே இச்சகத்காரண 

மென்னும் புருஷகாரண வாதிமதம் நிரூபிக்கபபடும :--அ௮ப்புருஷகாசணவா இ 
தனதுமதத்தைச் சிச்தஞ்செய்யும்பொருட்டு முதலில் பிரகருதிகாசணவா இமதத் 

தே இவவகைத்தூவணத்தைச் கூறுவன் :--ஹே பிரகருதிகாணவாஇ?ய 7 கார 

ணத்திற் காரியத்தின் ஒப்புமையை யங்கேரித்து நீ முககுணவடி.வப் பிரகரு தியை 

ஜகத்காரணமென வுடன்பட்டாய் கின்பாலி அுகேட்டுன்றோம :--காரியசாரணத் 

தஇற்குச் சர்வருபத்தானும் ஒப்புமையா? ௮ல்லது, ஒருசிறிதுவடிவதசானே ஒப்பு 

மையா ? முதற்பக்ஷத்தையங்கேரிக்கி னதுசம்பவியாது, ஏனெனின், காரிய காச 
ணத்திற்கு ௮,த்தியர்தம் சா திருசியமிருக்குமாயின் sap) peu பாஸ்பாம்பேதஞ் 

சித்தியாதாம். ஒருசிறிதுபேதத்தை யபேக்ஷித்2த பதா£த்தங்கட்குப் பரஸ்பரம் 

காரியகாரணபாவமுண்டாம், அ௮த்தியதம் ௮பின்னபதார் தீதங்கட்குப பரஸ்பாம் 
காரியகாசணபாவமுண்டாகாதாம். ஆதலின், முற்றினுமொபபுமையை யொப்பி 

னோ ஜகச்காசணமே பிரகிருதியாகாதாம், இசண்டாவதுபக்த்தை யங்கேரிக்க 

னோ ௮துவுஞ்சம்பவியாதாம் ) ஏனெனின், கின்மதத்தே காரியகாரணபாவமற்ற 
சேதன அசங்கபுருஷனும் பாவத்தன்மைவடிவ ஒருசிறிதுதருமத்தால் இவ்வுலக 

சதிருசனே யாவனாதலின் ௮சங்களலும் ஜகத்காரணமாதல்வேண்டும், அவ்வாறு நீ 
யங்கேரிப்பதிலலையாகலின் காரியகாரணத்திற்கு ஒருிறிதுவடிவத்தானும் ஒப்பு 
மைசம்பவியாதாம். ௮ல்ல, ஜடரூபமாய்ப் பிரசித்தமாய சகடை முதலியவற்றின் 

பிரவிருத்தி சேதன புருஷனானன்றிச் சுதந்திரமாயுண்டாகாஅ ; மற்றோ, சேதன 

ன ௮தீனமாயே சகடா இகளின் பிரவிரு ததியாவ?தபோல, நினது ஐடப்பிரகரு 

இயும் சேதனனதுபி?ரரணையின்றி?ய சுதந் இரமாய் எக்காரியம் செய்வதிலும்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரண்ய உபநிட ௮ இடு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 2 55 

பிரவிருச்.தியையடையா. ௮. ஆகையால், Qo sR usc, இயை தங்காரியத்தே 

பிரவிரு த் இப்பிக்க ஒரு ச, தனனை நீ யவவெயமங்கெரிக்கவேண்டுமாதலின் எச்சே 
தனனையபேக்ஷித்துப் பிரகரு திஜகத்தையுண்டாக்குமோ HE 2சகனனா ன இத 

னுற்பத்திசம்பவிக்குமாதலின், சேதனன், ஜகத் என்னும் இரண்டனமத்இயில் 

மூன்றாவ அபிரகரு இயைக காசணமாயங்கேரித்தல் கிஷ்பலமாம்; ஆகையால், சே 

னனே உலசகாசணனாவன், இச்.துணையால் புருவகாரணவா தியின்மதம நிரூபிக்கப் 
பட்டது. ஹே விப்பிரர்களே ! இவ்வாறு காலம் 1, சுபாவம் 9, கியதி 3, யதிரிச் 

சை, 4, பூதம் 5, பிரகருதி 0, புருஷன் 7, என்னும் இவ்வேழுபக்ஷத்தை யாம் உங் 
கள்பொருட்டுக் கூறி£னம். பூர்வபூர்வமதத்தே தூஷணங்காண்பித்து உத்தரா 

உத்தரமதத்தைக் கவர்ர்ேதம். ஆனாலிவ்வேழுமதங்களும் முற்கூறிய தூஷணங்க 

ளாற் நூஷிதமாமாதலின் இவ்?வழனுள் எமமதமும் கவாத் தகுதியதன்றாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! கால2ம முதலாகப் பிரகிருஇபரியர்தமுள்ள இவ் 

வாறுமதத்தே பூர்வம் தூஷணங்கூறியிருப்பிலனும் புருவகாசணமதத?த எத்தா 

ஷ்ணமுங் கூறப்படவில்லையாதலின் ஏழாவ?த7?காள்ளத் தகுஇயதாம். 

சமாதானம் :--- 2ஹ விப்பிரர்களே ! காலாதியின்கண் 2ண காரணத்தன்மை 

சம்பவியாததேதபோலச சேதனனிடத்துஞ் சம்பவியாதாம்; எனெனின், சேத 

னன் சர்வசங்க சூதெலும் நிர்க்குணனும சர்வவியாபாசககளற்றவனுமாவன். இத் 

தகைய நிஷ்சரிய ௮சங்கபுருஷனிடத்?த இச்சககாரணத்தன்மையை யங்கேரித் 

தல் ௮த்தியர்தம் ௮சங்கதமாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! சேதனன்பொருட்டுற்ற காலாதிகளின்சையோ 

க2ம ஜகத்காரணமாம், 

சமாதானம் :-- ஹே மறையவர்களே : அச்சே தனபுருஷனிருப்ப ௮வன்பொ 

ருட்டுற்றகாலாதயின் சையோகமும பிரகருதியைப்போல ஜடமாதலின் அன்னிய 

காரணஅபேக்ஷையை யவசியஞ்செய்யும், ௮ச்சை2யாகத்இற்கும் யாதுகாணம் 
என்னும் 'ஜிஞ்ஞாசையும நீங்கமாட்டாதா தலின் காலா இகட்குக் காரணத்தன்மை 

யிலலாததுபோலவே அ௮வறறின் சையோகததிறகும் சாணத்தன்மை சம்பவியா 

தாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் / ௮ந்த௪ சுத்தபசமான்மா ௮சங்கமாமா தலின் ௮த 

னிடத்தே காணத்தன்மை சமபவியா தாயினும் பிரஇபிம்பரூப ஜீவாத்மாவினிடத் 

சே ௮அசம்பவிக்கும். 

சமாதானம் :--ஜஹே விப்பிரர்களே ! இஜ்ஜீவன் பாதர்.திரனாதலின் தன்சுக 

அக்கத்தை யுண்டாக்குவதிலுஞ் சமர்த் தனாகானாயின், இவ்வெல்லாவுலகையுமுண் 

டாக்க எங்கனஞ்சமர்த்தனாவன். ௮ல்லது, இஜ்ஜீவன் 9௧ அற்பத் இசெய்வ தற் wt 

இரனயின், தனத சுசசாதனத்தையே யுற்பத்திசெய்துகொள்வனன்றித் அக்க 

சாதனங்களை யுண்டாச்கானாதலின் இவனிடத்துங்காசணத்தன்மை சம்பவியா.து, 

இத்.துணைக்கார் சத்தால இவ்வுலககாரண சத்தே பூர்வபக்ஷங்களைப் பிரதிபா தித்த



௮௫௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [எட்டாவது 

கண்டித்தோம், இனி சித் சார் சபக்ஷத்தைக் கூறுவாம் :--ஜஹே சர்நியாசிகளே ! 
இவ்வகையாய்௮திஞர்களாபெ மறையவர் சாவ சபாவாசிகளைகோக்கக் கூறியபோது 

தூயத் தத்தையுடைய அவர்கள் யாவரும் பூர்வபக்ஷங்களில் சானாவகைத் gwar 

ணங்களைக்கண்டு அவற்றைப் பரித்தியாகித்சனர், வேதவசனத்தால் பிரஹ்மத்தை 

யேஜகத்காரணமென ௮றிஈ்தனசேலும் அப்பொருள் இடப்படும்பொருட்டு கானா 

வசை யுக்இகளையறிய விச்சித்தனர், அதன்பின்னர் ௮வர்கள்யாவரும் யோகசாஸ் 

இரப்படி ௮த்வதியப் பிரஹ்மத்தின்கண்ணே சித்தவிருதக்இகளின் பிரவாகரூபத் 

இயான த்தைச்செய்தனர், தியானித்து ௮வ்வறிஞர் ௮வ்வத்வதிய ஆன்மாவையாசி 

சயித்த ஏக ௮வித்இயாருபசக்தியைக்கண்டனர், ௮ ஐகதுற்பத்தி ஸ் இதிலயகாச 

ணமாம், குதர்க்கிளொ லறியப்பெறுததாம், அவசணவி2க்பாஇ குணங்களான் 

மூடப்பெற்றதாம். இத்தகைப அவித்யாரூபசகஇயைக்கண்டு அவர்கள்யாவரும் 

ஆச்சரிய தீதையடைந்தனர், இப் 2பா தச்சக் தியின் குணங்களை டிரூபிப்டாம் :--ஸ்வப் 

பிசகாச ௮. த்விதீய நாந்தரூப அன்மாவிடத்தே இம்மாயாசக்தி வாஸ்தவமாயோ 

இன்றாமாயினும தோற்றாரின்ற இததனத ௮சத்துசசட துக்கருபத்தால் சச்சிதா 

ஈந்த ஆன்மாவை மறைக்குமா தலின் இவவாவரணம் மாயைக்கயெல்பாய குணமாம். 

இவ்வுலகோற்பத்தி ஸ்இிதிலயமும் தூலசூக்ஷமசரீர அ௮த்இியாசமும், இவ்வாநந் 

தான்மாவை அடைந்து ௮த்தியாசம் நீங்கவே நீங்குவனவாய காமக்குரோதாஇ 

௮ ரேகவிகாசங்களும் ௮ம்மாயையின் விக்ஷபரூபகுணமாம். இத்தகைய ௮கேக 

குணங்களோடுகூடிய மாயாசக்தியைச்சண்டு ௮வ்வறிஞர் பசமாச்சரியத்தையடைர் 

தனர், இப்போது அ௮ச்சக்இபின் அதிஷ்டான அஆன்மஸ்வரூபம் நிரூபிக்கப் 

படும் :--ஜஹே சந்நியாசகளே ! மாயையின் அதிஷ்டான தன்மாவானஅ சூரிப 

பகவான் சர்வ பதார்த்தங்களையும் ஒளிர்விப்பசேதபோல தனத ௮ஸ்திபா இப்பிரிய 

ரூபத;தால முற்கூறிய காலாஇ சர்வகா.ரணங்களையும வியாபிக்கும். ஆகாசம் கட 

மடாஇகளை வியாபிபப? தபால முதலில் சமஷ்டி காலாஇகொணங்களைகவியாபித்து 

அதன்பின் வியஷ்டி. ஜகததைவியாபிக்கும். '2ஹ சந்நியாசிகளே!/ சர்வ விகாச 

மற்ற ௮சங்க தன்மாவின்கண்ணே காலாதிகாண ௮திஷ்டானத்தன்மையும் காரி 

யப்பிசபஞச ௮இஷ்டான த்தன்மையும் மாயையின் பலத்தினானே. பாம; உண்மை 

யாயோ அதன்கண் 2ண இவற்றின ௮திஷ்டானத்தன்மை சம்பவியாகாம். ஒரு 

வியபிசாரியானவள செய்த மக்இிர ஒளஷதாதி உபாயலகளால் மோகழுற்ற தனி 

கன் ௮வள் விலாசத்தே யாசக்தகனாவதேபோல ௮மமாயையால் மோகத்தையுறற 

ஆன்மா அதன் பிரபஞ்சகிலாசத்தே ஆசக தனாவன். சர்வ சங்கமற்றவனாயிலும் 

மகாத்மாவானவன் தனது சுஇருத்சுபாவத்தால அஷ்டபுருஷ சங்க தைைையடையின் 

௮.தனால் ௮வன் பொய்வசனவடிவ பாவச்தையம பலமாயதுக்கத்தையம் அடை 

வதேபோல, உண்மையாய் ௮சங்கமாய ஆன்மா ௮ம்மாயையின் சம்பர்தத்தால 

ஜீவரூபத் சன்மையையும் ஐகத்காசணத்தன் மையையும் அ௮டையும்போ HB HEHE 

வகைச் துக்கங்களையடையும். ஹே சந்நியாசிகளே 1? உண்மையாய்ச் சர்வ சங்க 

மற்ற இச்சுயஞ்சோதி நிர்க்குண ஆன்மாவையும் இம்மாயை?மாகழுறுமாறு செய் 

விக்குமாதலின் இகன்மகிமை மிசவுமற்புதமாம், இக்காணத்தானே வேதாந்த 
, சாஸ்திசத்?த ௮கடி சகடனாபடீயசி (செய்பக்கூடாதமைச் செய்விக்குஞ்சமர் த்தை)



ork Panett, யஜஐர்வேதத்தின் சுவேதா*வதர "உப திட டுள் 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: «BSF 

யெனக் கூறப்பெற்றுளது, இதன் சம்பர்தத்சானே இவ்வசக்க ஆன்மா, சம்சார” 
சக்செ.த்சேபுகும். இப்போது இப்பொருளையே வெளிப்படுத,தும்பொருட்டு முதலி 
லிச்சம்சாரதிதைச் சக்ரெவடிவமாய் வருணிப்பாம், ே ஹ சர்நியாசெளே ! பிர் 
தித்த தேர்ச்சக்கொத்இிற்கு நேமி நாபி அசாவுள. பிருதிவியோடு சம்பர்த்மூ 

றும் வர்த.தலாகாரச் காஷ்டவிசேஷம் நேமியாம், எதன்சண்ணே தேரின்சலாசை' 

யுருளுமோ ௮ம்மத்தியக்சாஷ்டவிசேஷம் சாபியாம். ௮வ்விரண்டின் மத்.இயிலிருச் 

குங் காஷ்டவிசேஷம் ௮சாவாம். அதுபோல, மாயை, சக்தி, அஞ்ஞானம், நலப் 

பிரகிருதி, பிரதானம், ௮வகியாகிருதம் என்பனவாஇ சாமங்களாற் கூறப்பெற 

யோக்யெமாய அவித்தை இச்சம்சாரத்தின் நாற்புறச்.தும் வியாபித் இருக்குமா அ 
லின், ௮௮ சம்சாசசக்காத் இன் ரேமியாம். பிரசத்தசக்கொம் இரும்பு, வெள்ளி, 
பொன் முதலிய தா.தமயப்பட்டிகைகளால் ஜோடிச்சப்பட்டிருப்பதேபோல .இச் 
சம்சாசசக்கொமும் வெண்ணிறமாய சத் அவகுணம், சிவப்பு ிறமாய இரஜோகுணம், 

கறுப்புகிறமாய தமோகுணம் என்னும் பட்டிகைகளால் ஜோடிச்சப்பட்டிருக்கும். 

பிரசித்தீராபியின்கண்ணே அரூப காஷ்டமிருப்பத் துவாசவடிவ shen ster 

மிருப்பதபோல இச்சம்சாரராபியின்கண்ணும் கிலேசாதிரூப அராவிருப்ப 

ஷோடச (16) விசகாரரூப துவா.ரஸ்கானங்களிருக்கும். ௮வையாவன :சசோத் 

இராதி 5, வாக்காது 5, ஆசாசாதி 5, மனம் 1, ஆகப்பதினாறு விகா.ரங்களாம். 

பிரசித்த சக்கிரத்தே அ௮சாவிருப்பதேபோல இச்சம்சாசசக்செத்தே ப0 அசாக்க 

ளுள. அவையாவன 2--பஞ்சச்கிலேசம் 3, ௮ஷ்டசித்தி 6, ஈவதுஷ்டி 9, wee 
98), ஆச 50ஆம். அவற்றுள் அவித்தை, ௮ஸ்மிதை, இசாசம், துவேஷம், 
௮பிநிவேசம் என்பன பஞ்சக்கலேசமாம். ௮நான்மரூப தேகாதிகளிடத்தே 

ஆன்மபுத் வடிவ விபரீ தவுணர்லே அவித்தையாம், இதுவே சாஸ்சிசத்தே மத 

மெனப்படும், விசாரஹீனர்கட்குத தேகாதிகளிடத்தே அகம் பு,ச.இ, ௮ஸ்மிதை 
யாம், இதனையே சாஸ் இரமுணர்ர்2தார் மோகமென்பர், விஷயச*சசா தன தினா இ 

களிடத்தே ௮த்தியர்த ஆ௫க்தி இராகமாம்) இதுவே _நாலுணர்ச்தோசால் மகா 
மோகமெனப்படும், அக்கத்தை யடைலவிக்கும் சத்துருமுதகலியோசாய Rep 

சிர் சனம், துவேஷமாம்; இதுவே ௮.றிஞாால் தாமிசரம் எனப்படும், சனமுசலிய 

வற்றைக் இயாக இச்சைசெய்யாத மமதை ௮பிகிவேசமாம் ) இதுவே நூலுணர்ர் 

தோசால் ௮ர்.ததாமிசெமெனப்படும். இவை பஞ்சக்கிலேசங்களாம். சு௫ருத்பி 

சாப்தி 1, அத்யயனம் 9, ஊகம் 5, சப்தம் 4, அத்தியாத்மதக்கராசம் 6, 
௮திதைவதக்கராசம் 0, அ௮தஇிபூததுக்கராசம் 7, தானம் 8 என்பவை அஷ்ட 
சித்தகளாம், பிரகிருதி 1, உபா.தானம் 9, காலம் 8, பாக்யெம் 4, சப்தகிரு 

திதி 5, ஸ்பரிசநிகிருத்தி 6, ரூபகிவிருச்தி 7, இசசநிவிருச்இ 8, கச்.தறிவிரு 

த்தி9 என்பவை ஈவ.துஷ்டிகளாம். இவற்றுள், பிரரு.இ முதலிய கான்கும் ஆர்: 
தாரதவ்டிசளாம். அப்தாஇ தந்தும் பாகியதுஷ்டிகளாம். சுரோத்தசாதி 6ந.த 

ஞானேர்திரியமும் வாக்காதி 86.து கருமேர்திரியமும் மனமும் என்னும் பதிஞெ 
ou Rex குஷ்டா இிரோய்களால் ராசம் அல்லது அவைகளிருப்பினும் அவற்றில் த்க் 

சரிசிழும் ஆற்ற ஆற்றலிள்மை அல்ல௮, மற்றையரின் பெர்திசளைச்குகிதீது அவற், 
ioe



ன்னு பர்.ஆசமபுரானம். [எட்டாவது 

தின்சன்னே அற்பகாரியுஞ்செய்யும் ஆற்றல் என்னுமிஅிவே ௮வ்விர் இரிவங்களின் 
ராசமா்ம். இவ்வாறு ௮ப்பஇஜனோரிர் இரியங்கிறின் பதினொரு காசங்களால் இப்புத்த 

பின்சண்ணே அசாமர்.த்தியரூபப் பதினொரு ௮சக்திசள் உண்டாம். இவ்வண்ணம் 
முற்கூறிய seu As Macs அப்பிசாப்தியால் அப்புத்தியின்கண்ணே அஷ்ட 
சக்திகள் உற்பன்னமாம். இவ்வாறே ஈவதுஷ்டிகளின் அப்பிராப்இயால் ௮ப்புத் 
இயின்கண்ணே' ஈவ௮௪க்.இகள் உற்பன்னமாம். இங்கனம் யாவும் ஒருங்குகூடி 

இருபத்தெட்டு ௮சக்இகளாம், இவையாவுஞ்சேர்ர்.து 8ீம்பசாம். இகையாவும் சம் 
சாச௫௪க்சொத்இின் ௮.சாக்களாம். இவற்றுள், பூர்வம் ௮வித்தை முதலிய பஞ்சக்கி 
லேசங்கள் சாமானியமாய் நிரூபிக்கப்பட்டன, இப்போது விஸ்தாசமாய் கிருபிப் 
பாம் :--ஆண்டு ௮னான்மபதார்த்தங்களிடத்தே ஆன்மபு தீ இவடி.வ அவித்தைக்கு 

எண்வகையாய விஷபங்களுள ) அவற்றின் பேதத்தால் ௮துவும் எண்வகையாம். 

அவை யிவையாம் :--காரணரூபப் பிரகிருதி, மகதத் துவம், அகங்காரம், பஞ்ச 
பூசம் என்பனவாம். ௮வ்வவித்சை சுழுப்தியின்சண்ணும் பீஜரூபமாயிருக்கும், 

அதற்குப் பீஜரூபமாய ௮ஸ்மிதையும் ஈனாக்கனாக்களில் ௮வித்தையின் பிரகர௬இ 
முதலிய ௮ஷ்டவிஷயங்களையே கானென விஷயஞ்செய்யுமா தலின், எண்வகைவிஷ 
யபேதத்தால் ௮ம்மோகமாகய ௮ஸ்மிதையும எண்வகையாம். சுசோத்தராஇக 

ளின் விஷபங்களாய சப்தாதி பஞ்சவிஷயங்களும் திவ்யம் ௮இவ்யம் என்னும் 

வேற்றுமையால் இருவகையாம். ௬வர்க்காது லோகங்களிலுள்ளவை இவ்யங்க 

ளாம்) இவ்விடத்.துள்ளவை ௮இவ்யங்களாம். இவ்விருபேதத்தாலவை பத்துவகை 

யாம்; ௮வை ஜீவர்கட்குச் சுகசாசனமாதலின் ௮வாது இராகவிஷயமாம், தகை 

யால், விஷயபேதத்தால் மகாமோகரூப இராகமும் பத்துவகையாம். ௮ணிமா, கரி 

மா, லமொா, மகிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசித்துவம், வசித்துவம் என்பன ௮ஷ் 

டசித்திகளாம், இவையும் முற்புகன்ற சப்தாஇ பத் துவிஷயங்களும் ஆகப்பதினெட் 
டும் துவேஷவிஷயமா மாதலின், இவற்றின்பேதத்தால் துவேஷமும் பதினெண் 

வகையாம். அல்லத, முற்கூறிய ௮ஸ்மிதையின் பிரகருஇ முதலிய எட்டு விஷய 

கள், முன்மொழிர்ச சப்தாதி பத் துவிஷயங்கள் என்னும் பதினெட்டும் துவஷத் 
இற்கும் விஷயமாமாதலின், இப்பேதத்தால் து? வஷமூம் பதினெண்வகையாம். 

கருத் தி.துவாம்:--இப்பதினெண்விஷயங்களும் எரநிமித்தத்தாலேலும் சாசத்தை 

படையின், இவை ஜீவனிடத்தே அுக்கத்தையுண்டாக்கத் துவேஷ விஷயமாம், 
விஷபபேதத்தால் தாமிசிரரூப துவேஷமும் பதினெண்வகையாம். முன்மொழிந்த 
அணிமாதி யஷ்டசித்துகளோடு சப்தாதி பத். துவிஷயங்கள், அல்லத, முன்மொ 
ழிச் ச ௮ஸ்மிதையின் பிரசரு முதலிய எட்டுவிஷயங்களோடு ௪ப்தாதி பத்து 
விஷயங்கள் என்னுமிவற்றை நாசஞ்செய்யும் பலவானாய புருவனிடத்தே தனது 

பிரஇகூலத்தன்மையை யுணர்ர்துண்டாம் விஷயரகாசபயம் அபிகிவேசமாம். ௮து 
வும்விஷய்பேச்த் சால் பபினெண்வகையாம். இதனாலிப்பொருள் துணியப்பெறும்:- 
தீமரூப அவித்தை 8, மோகருப ௮ஸ்மிதை 8, wat Gur sen @rraw 10, sad 

சிசரூபதுவேஷம் 18, அர்த. தாமிசிசரூப ௮பிரிவேசம் 18, ஒருங்குகூடி. 02 ஆம். 

இத் அணையால் அவித்தை முதலிய பஞ்சக்கிலேசங்கள் நிரூபிக்கப்பட்பன. இப் 
போ முற்கூறிய அஷ்ட்ரித்திசளின் வடிவத்தை கிருபிப்பாம் :--9ர ஹ்மவிச்,



சச்தியரயம்.] யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதா உபதிட oie 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம்: - 859 

தையை யுபதே௫க்கும் ௬சோத்இரியப் பிசஹ்மகிஷ்ட ஆசிரியரின் அடைவு ஹத் 
ருதிபிசாப்தியாம். அவ்வாடரியர்வாயிலாய் வேதார்தசால் திர _ரெவணஞ்செய்தல் 
௮.த்தஇியயனமாம். ௮ச்சவணித்தபொருளை சானாவகையாய யு.த்திகளோடு மனனித் 

தல் ஊசகமாம், மனனஞ்செய்த பொருளின்கண்ணே நிசர் தாசி தவிருத்திகளின் 
பிசவாஹரூப நிதித்தியாசனம் சப்தமாம், சுசமுதலிய வியாஇகளாலும் காம்க் 

குசாதமூதலிய ,.இிகளாலும் உண்டாய துக்கசாசம் ௮த்தியாத்மதுச்சசாசமாம், 

௮க்கினி ஜலாஇகளாலுண்டாய துக்கசாசம் ௮ இதைவதுக்கராசமாம், சிங்க ௪ர் 

பபாதி பூதங்களாலுண்டாய துக்கநாசம் ௮திபூத.துக்கசாசமாம். பூர்வ விருத்த 
மகான்களின் ௮னுசாசமாய் வேதாந்த வித்யாசம்பிரதாயப் பிரவிருத்இசெய்தல் 
தானமாம் என்னுமிவை அ௮ட்டசித்தளாம். இவை மோக்ஷசாதனங்களாமாத 

' லின், இவ்வெட்டே ித்திசப்தத்தின் முக்யெப்பொருளாம். முற்கூறிய ௮ணி 
மாதி ௮ட்டசித்திகளோ மாயிகபதார்த்தங்களினடைவைச் செய்விப்பனவாம் ) 

ஆகையால், அவை சத்தசப்ச முக்கெப்பொருளன்றாம் ;) மறற, கெளண அர்த் 

தமாம், இத் துணையால், ௮ஷ்டசித்இகளின் நிரூபணஞ்செய்யப்பட்டது. இப்போது 

முற்கூறிய சவ துஷ்டி.களின் வடி.வம் நிரூபிக்கப்படும் :--இப்பிரகரு இருபமாயையே 

இவ்வெல்லாவுலகன் உற்பத்தி ஸ்தஇித இலயங்களைச செய்யும்; நானாவகையாய அரக் 
கடகாரியங்களையும்செய்யும், ஆதலின், இது ஐக,த்தையுண்டாக்குவ? தபோல, ஒரு 
கால் தன்மஞானத்தையும் உண்டாக்கும ) இகனையடைய முயலல் நிஷ்பலமாம் 

என சாய்ந்து ,ஆலயெழுடர் சரவணா சாதனங்களில் முயலாமை பிரகிருதி 

அஷ்டியாம். நியமமாய்க் காரியோறபததியைச செய்வது காசணமாம், * 57 
௨ ணெ சரண HAT sre wR’ sors A சாஸ் சத்தே சர்கியாச 

HAF ஆன்மஞான காரணமென்னபபட்டுளது என ஆய்ந்து ௪ர் Aare ga 

ரமத்தைத்தரித்து அதனானே தன்னைக் இருத௫ருத்தியனென நினைர்து சரவணாஇ 

சாதனச்தே முயலாமை சமபிச தானதுஷ்டியாம. இக்காலமே சர்வ ஐகத்துற்பத்தி 
ஸ்திதி இலயத்தைச் செய்யுமாதலின், இது சர்வ ஜகத்தையும் உண்டாக்குவதே 
போல, ஒருகால் ஆன்மஞானத்தையுமுண்டாக்கும். அதன்பொருட்டு என௮ முய 
றி பயனற்றதாம் என ஆராய்ந்து மதிஹீன ஆல?யன் சரவணாதிசாதன)த்தே முய 

லாமை காலதுஷ்டியாம். இச்சவன் தனது பாக்யெத்தானே இராஜ்ஜியத்தையும் 

இலக்குமியையும் புகழ் முதலியவற்றையும் ௮டைவனாதலின், எனக்குத் தனாதி 

களையடைவிக்கும பாக்கியமே ஒருகால் .ஆன்மஞான திதையும்டைவிக்கும் ; அதன் 

பொருட்டு என முயற்சி நிட்பலமாம் என ஆராய்ர்து மூட ஆலசியன் சரவணாதி 

சாசன த் 2,௪ முயலாமை பாக்கிய தஷ்டியாம். இர்சானகும் தர்தா அஷ்டிகளாம். 

இப்போது பாகியபஞ்ச துஷ்டிகளின் வடிவம் நிரூபிக்கப்படும் :-௪சோத்இிசேச் 

இரியத் தால் சானாவசையாய சப்தங்களைக்கேளாஅ, ௮தளை ச் தடைப்படுத் லானே 
தன்னைச் இருத கருத்திபனெனவெண்ணிச் செவணாதி சாதனத்?ச முயலாமை 
சப்தகிவிருச்இிலஷ்டியாம்::. "இவ்வாறே வக்கர இரிய த்தா.லுறல் பரிசநிவிருத்.இ 

கஷ்டியாத்/ Cee aton Blu ser அறல் ரூபகிவிருத்இ தஷ்டியாம் இசசனேர் 

இரியத்த gpd இசச.ிலிருத்இ, தஞ்டியாம் ; சொணேச்திரியத்தாதுறல் சர்



ஆறி. lig Soccer id, Echtntas gy 

சிலிருச்.சி அஞ்டியாம். லெ அஜரளிரிபரோ இவ்வர்தின் வடிவசசை இங்கனம் 
கூதுலர் ர தரு இளை யொருக்குசோசத் தல், அவற்றைச் காத்தல், செலவழித் 
த, 'போடுத்தல், இவையழிதல், என்னுமைர்தும் ஜீவனுக்குக் இலேச த்தையே 
கொடுக்கும், 

ஆச். * 9 gr Bren 306 Des vga Gaus ay வறிவாலுசெ ॥ 

அசாமெவதயெ௮ ஜொமெ அயி மயா Gig uv mom a 8 

போருடமை மீட்டலும் புரிதல் பாலன 

மருடர வழிதலு மயங்கி மீதலு 
மிருடர வயிலலு மின்ன லின்னல்சேர் 
பொருடமைச் சீயேனப் போக்கற் பாலதே,. 

(போ-ள்.) தனாஇிகளை ஒருக்கு சேர்த்தலினும், காப்பதிலும், சாசத்திலும், 

செலவழிப்பினும், போடுப்பதினலும், ஜீவர்கட்குக் கலேசமேயுண்டாமா தலின் 

எப்போ.துக் இலேசத்தைத் தரும் தனாதிகள் சீ யென விகழற்பாலனவாம். இவ் 
வாறாராய்ர்து பூர்வம் ஒருங்கு சேர்த் துவைத்திருர் 2 தனா களையும் பரித்தியாகஞ் 
செய்த அல்லது விசாரித்துத் தனாதிகளைா யொருங்கே சேராத புருஷனது இத் 

£835 ௮வ்வைவகை நிமித்தத்தால் உண்டாம் 8 வகை யுபராமத்தானே தன் 
க் கரு த௫ருத்தியவென நினைர்து சரவணாதி சாதன த்தே முயலாமை பாய 

வசைச் துஷ்டியாம். ஜே முனீஸ்வசர்களே? இவ்வொன்பதுவகைச் அஷ்டி 

யில் யாதேனுமொன்றை யுடன்பட்டுச் சரவணா சாதனத்தே முயலாத மூடனுக் 
கொருகாலும் ஆச்மசாக்நாத்காரப் பிராபதிடண்டாகமாட்டாது. ஆகையினால், 
இவை ஆன்மசாக்நாக்கார விரோஇயாதலின், ஜன்மமாணாதி சம்சாரகாரணமே 
யாம், ஆகவே முமுட்சுக்கள் இவற்றைப் பரித்தியாடுத்.துச் சரவணா இகளிலேயே 
மூயலவேண்டும். பிரசித்தசக்சொத்தே ஒரு மகாஅரசாகிருக்கும், வேறு அற்ப 

அசாகிருக்கும்) அதுபோல, இச்சம்சாசசக்செத்தே முற்கூறிய இலேசாதி Bug 
பேசாக்களும், சுரோத்துராதி பத்இர்இரியங்கள், சிப்தாதி பத்துவிஷயங்கள் 

என்னும் இருபது சிற்றராக்களுமிருக்கன்றன. பிரித்த சக்கர சேமியின் 
கண்ணே கூர்மையாய தாரையிருப்பதேபோலச் சம்சாரசக்சாத்தேதே இவ்வாறு 
அஷ்டகரூப கூர்மையாய தாசைகளிருக்கின்றன; ௮வை யிவையாம்:-பூவாதி Beg 

மனம்புர்தி அகங்காச்ம் பிரகருதியஷ்டகமாம், அல்லது, பிரகிருதி பூவாதி 8நது 

மனம் அசங்காரமாம். இயமாதி யோகாங்க ௮ஷ்டகமாம், சுரு ச்தடைவு, ௮தஇ 
பயனம், ஊசம், சப்தம், அ த்இயாத்மதுக்கரிவிருத்த, அதிதைவதுச்சகிலி 

ருத்தி, அதிபூத அகச்கறிவிருச்இ, தானம் சித்தியஷ்டசமாம் ட, அணிமா முதலிய 

வையும் சித் இியஷ்டகமா ம். வாக்கு, சசே ர த்திசா.இி, மனம், ஹல்சம், இரக ௮ஷ்டச 

மாம், அவற்றிற்கு முறையேயாம் சப்தோச்சாசணம் சப்தா.இ சங்கற்பம் ரெசணப் 
என்னலும் விவ/பங்களெட்டும் ௮திக்செச அஷ்டகமாம்; இவ்வாறுப் ஆறு அஷ்டக 

' h ° டா . . . ட் த். 
வடிவ த்க்தச் சிலவறிஞருடன்படுவர், மற்றுஞ் சல நூலாசிரியசோ ro 
ai renee, #3eh 400 A, wend, ADM pb Ore ௮ஷ்டசுமாம்/சப்தோச்சா



அத்தியர்யக்] யஜுார்வேதத்தின் சுவேதாசுவதா உப.கிட் 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம், 

  

ணம், சப்தாஇ, சங்கற்பம், கணம் ௮இக்செச ௮ஷ்டகமாம்.- Sabre of A ts 

வடிவம் இீர்தாவது அச்தியாயத்தே ஆர்த்தபாகாது சம்வாதத்தே விஸ் தாரம்ாய்ச் 
கூறிவர்தேம், பிருதிவி, காமம், ரூபம், ஆகாசம், தமம், ரூபம், தலம், Cree 
தயதன௮ஷ்டகமாம். அக்கினி, இருதயம, ௪௯, சுரோத்திசம், இருதயம், 
சக்ஷு, இருதயம், இருதயம் லோக௮ஷ்டகமாம். ௮மிருசம், ஸ்திரி, ௪,ச்இியம், 

இசை, மிருத்யு, பிசாணன், வருணன், பிரஜாபதி, தேவதாஷ்டசமாம். சாரீரம், 

காமமயம், ஆஇத்தியன், சசெளதம், சாயாமயம், பிரதிபிம்பம், உதசஸ்சம், புத் 

இரமயம் புருஷாஷ்டகமாம். ஐயதனாஷ்டகமமுதலிய சான்கன்வடிவம் பூர்வம் 

லர் சாவதத்இபாயச்தே யாஞ்ஞவற்குெயமூனிவர் சாகல்ய சம்வாதத்தே விஸ்சாச 

மாய் கிரூபித் துவந்தேமாதலின், ஈண்டுச் சுருக்க காமமாத்தாங்கூ.றினேம். இல் 

௩னம் குலாலசக்காத்ேேத கடமிருப்பதேபோல இவவாறுவகை யஷ்டசங்கள் ௪ம் 

சாரரூபசக்செரேமியின் கூர்மையாய தாரைகளாம். "பிரசித்சசக்செ த்தைசத்தரிக் 

கும் இரஜ்ஜு5முதலிய பாசமிருப்பதேபோல இத்தாவா ஜங்கமரூப ஜஐகத்பாவத்தை 
யடைந்த மாயாவிரிஷ்ட பரமான்மாச் சம்சாரரூபசக்கர் தரிக்கும் இரஜ்ஜஈரூப 

பாசமாம், நேமி, நாபி, ௮ரா என்பனவாதி யவயவங்களோடுகூடிய பிச9த்ச ௪க் 

இரம் ரஜ்ஜு முதலியவற்றின் கட்டின்றி விரைவாகவே விசர்ணபாவச்ையடை 

வதேபோல, இச்சக்கரமும் பாமான்மரூப பர்தனமின்றி விசைவாகவேயழியும், 
பிரஹ்மலோகத்தையடைவிக்கும் தேவயானமார்க்கமும், சுவர்ச்காதியை யடை, 

விக்கும் பிதிர்பானமார்க்கமும், உடேபதங்காதி துச்ச சரீ.ரங்களையடைகிக்கும் மூன் 

GG ஸ்தானமாய மார்க்கமும், சமசாசசக௫ரத்தைப் பேஇச்கும் சாசணங்க 

ளாம். மும்மார்க்கயோகத்தால் இச்சக்கரம் மூன்று காபியுடையஅம் மூன்௮, சேமி 

யுடையதம் ஆய்க கூறப்பெறும். கருத்திதுவாம் :--முதலில் வர்த் அலஈகாரமாய் 

ஒரு சூ௯$ஈமாண்டலமெழுஇி ௮,தனைப் பாகிய மும்மண்டலத்தாற் றழுவுறச் 
செய்யின், நான்கு மண்டலத்துள் பிரதம மத் இயம சூக்ஷம மண்டலம் சர்வமண் 

டலங்களின் ௮க்தர்ப் பூசமாமாதலின், ௮.து கேவலம் நாபிரூபமேயாம். அரசான s 

னுள் ௮ர்யெமண்டலம் சர்வ மண்டலத்தையுமபேக்ஷித் அப் பாகெயமாமா சலின், 

௮௮ கேவலம் ரசேமிரூபமேபாம். ௮ர்கான்களுள் மத்திய இசண்டு மண்டலத்தி 

லோ பாயெமண்டலத்தை யபேக்ஷித்து காபிரூபத்தன்மையுள௮) .தர்.தா மண்ட 
லத்தையபேச்ஷித்து நேமிரூபத்தன்மையுஈது, இவ்வாறு இச்சம்சாரரூப ௪க்காம 

மூன்று சேமி சாபிபுடையதெனச் அணியபபெறும், '2தவயானமார்க்கம் அற்தர் 

முக ௨உபாசகர்கட்கே சடைக்குமாதலின் ௮து சம்சார சக் ரத்இன் பிரதம் மத் 

இய காபியாம், பிதிர்யானமார்க்கம் உபாசசரை யபேச்ஷித்துப் பசரமுகக் கருமி 
கட்குச் கிடைக்குமா தலின், ௮.௮ இச்சக்கொத்தின் வேறுஈரயோம். மூன்றாவ 

தான மார்க்கம் கருமிசளையபேச்ஷித்து ௮,ச்.தியர்சம் ப௫ர்முக பாவாத்மாச்சளாய 
ஜீவர்கட்குக் டைக்குமாதலின், ௮து இதன் மூன்றாவது காபியாம். €டபதம் 

இகளினும் ௮த்இயர்தர் சாழ்ர்த தரு முதலிய தாம, ஜீவர்களால் ௮னட்யச் 
Boia sug அவிச்ச இதன் அ௮.த்தியர்சம் பாய ேமியாம். snips Baye 
'இசை, யிரண்டும்: குலால௪ச்ச சாரணமாவதேபோலச் சுக.துச்சபல்ச்சைத்தரும்.



ஸ்கிம். ஸ்ரீ ஆசியராணம், ர்ஷட்டாலத். 

அறம்பாலமிரன்டம் இச்சக்சொத்தின் கிமித்தசாசணமாம், இருதியதேசச் இருக்கும் 

ஆன்சானவையும் | முதச்சச்செய்யும் தமருூபமோகம் இச்சம்சாரசக்சொத்இன் எப்புறத் 
wi Dette ச் ஏசவ்டிவ்மாம். ஜே சர்சிபரி*சளே ! இத்தகைச் சம்சாசசக் 

Arum im guess மர்யாவிஷ்ட பசமான்மாவை ௮ர்த வேதமூணர்ந்த மறை 
ப்வர் இவானத்தாற் சண்டனர். இத்துணையால், மாயாகலிரிஷ்ட பரமானமாச் 

சம்சாரசச்செருபமாய் வருணனஞ்செய்யப்பெர் Dp) si. இப்போது அது ஈ Bary. 

வமாய் வருணிச்சுப்பெறும் :--ஜஹே சர்நியாகெளே ! சம்சா.ரசக்செத்தின் உபா 
தானகாசண மாயாரூப மகாகஈஇியை மீண்டு மிவ்வடி.வமாய் மறையவர் கண்டனர். 
சரோத்திராதி வரஅமிருக்குமிடமாகிப ஐ*.அகோளசஸ் தானங்கள் மாயாஈஇயின் 

Bin தழுச்குசளாம்; நீர்வழியும் இடவிசேஷம் ஒழுக்காம். ஈஇியின் நீர் sap 

றின்சண்.செல்வுவசேபோல இவ்வைச்தும் கோளகல்தானத்தே செல்லுமா தலின், 
இவை மாயாஈஇயின் 68வகைநீசாம். ஈஇடீர்க்கு மேகங்காணமாவதேபோல ஆகா 
சாதிபூசம் இர்இரியரீர்க்கும் கோளக ஓழுக்கிற்கும் காரணமாம், மழைக்காலத்தே 
ஈதியின் சோணற்பிரவாகமுண்டாவ? தபோலக் காமக்குசோதாதி ஆசுரீ சம்பத்து 
டைய பிரமாத ஜீவரிடத்தே சுசோத்திராஇகளாலுண்டாய 8வகைஞானம் ஜீவர்க 

ளின் அச்சுஹே.துவாமாதலின், ௮வை ௮,ச்.இயஈதம் உச்சேகோணற் பிரவாகக்க 

ளாம்; அல்ல௮, ஈதியிலுள்ள நீர்ச்சுழலானது ஜீவனாக் ழே கொண்டுபோவதே 

போலச் சாஸ்இரசமஸ்காரமற்ற Grr Ase soe சுரோத்திரா, சிகளாலுண் 

டாய் வவகைஞானமும் அ௮வசைக் டே பதங்காதி சரிரப்பிசாப் இருப ௮தோகதக் 
oF சொண்டுபோம். ஆசின், அவை மாயாகதியின் 895. உக்கரசக்செங்களாம், 
sain சானாவகை தி நல்சமுன்டாவே தயபோலப் பிராணா தியைர்அம் மாயாஈதி 

யின் மெபெருச்சாங்கமாம். 6 AGG celui திபோலக் சப்தா இயைந்தையும் 

லிஷயஞ்செய்யும் 8ீவகசைஞானங்கள் சாஸ் தாவிததமாயேனும் கிஷித்தமாயேனும் 

உண்டாம்) வேசை யிச்சையுமுண்டாம். ௮வை சமஸ்காசவாயிலாய் மாயாஈ தியின் 

ஐம்மூலமாம், ஈஇயில் சரானாவகை அவர்த்தங்களுண்டாம், ௮கன்கட்பட்டஜீவன் 

வெளிவாச் சமர் தனாகான். அதுபோலச் சப்தா இவிஷயங்கள் ம்பெருமாவர்த்த 

ந்களாம் ; எனெனின், ஈஇியினின்றும் கரைசேர்க்கும் ஓடக்காரலும் அ தன்அவர் 

த்தங்களிற்படின் அசனினின்றும் தன்னைமீட்பதில் சமா த்தனாகாசே போல ௮; 

சாறிகளைச் சாஸ்இ7 உபதேசத்தால் மாயாஈஇியினின்றும் கடத்தும் ௮.றிஞனும் 

ஒருகால் விஷப ஆவர்த் தங்களிற்படின் ௮தனினின்றும் தன்னை வெளியின்மீட்டுக் 

காள்ளச் ஈமர்த்தனாகான். ஒடக்காரன் ௮ன்னியசை ஈஇயினின்றுங் கசையேற் 

தித் சான் அ௮வ்வாவர் ச தத்தேபடின் ௮தனினின்றும் தன்னைமீட்பஇற் சமர் த்தனா 
காதபோ௫ அவனாற் கடத் தப்பெற்றவருள் ௮வன் ௮வ்வாறுற்றதைசோக்கி ௮வன 
RIOT fhe gu oni சற்புருஷசோ சோடுப்பா; உபகாரத்தையுணராச் செய்ர் 

சன்றிகொன்றவரோ பரிகூப்பா) அதுபோல, சால் தரஉபதேச த்தால் அகொரிகளை 

மரா Metal es ge கடத்திய அறிஞன் விஷய ஆவர் த்தத்சேபட்டு அ.தனினின் 

௮ iN மீட்பதிற் சமர்த்தனாகாசபோ.து அவனாற் கடத்தப்பெற்றவருள் 
ana Fas see சில்சற்சனசோ சோடுத்பர், லெ செப்ச்சன்றிசொள் 

கரேக்கிமி  அசசபிருல், ஹே, முனீஸ்வாசே / அறிஒனபெ யான்.சாஸ்இர்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் சுவேதர்சுவதர உபசிட : ௮௯௯. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 26,3 

த்தை யுபதேசித்அச் சர்வஜீவர்களையும் மாயாரூப ஈஇயினின்றும் சசையேற்றுபக 
னாதலின் என்னை இவ்விஷய ஆவர்த்தம் யா.தசெய்யும் 6 என் அமிமான ச்தையொரு 
காலும் SG sono செய்யாதொழிச. ஒருகாலபிமானங்கொண்டு அறிஞன் விப 

ஆவர்த் த.த்தேபடின் ௮வனும் உலகரின் பரிகாச.த்திற்கும் சோகத்இற்கும் விஷய 

னாவன். காதலாமலகம்போல அன்மாவைச் சாக்நாத்கரித்த ௮றிஞனும் அவ்வி 
ஆய ஆவர்திதத்தினின்றும பயர்தேயொழுகுக, ஈதியின் ஆவர்த்தம் ஒடக்காசனுக் 

கும் மற்றையருக்கும் முற்றினும் காண்டமுடியாததாவதேபோல மாயாகஇியின் 

விஷய ஆவர்த்தமும் அறிஞனுக்கும் ௮றியாருக்கும் முற்நினும் சடச்சமுடி.யாத 
தேயாம், 

சங்கை :--மீஹ் பகவன் ? விழ்ந்த ௮றிஞனும் வெளிவசமுடியாத விஷப 
ஆவர்த்தத்தினின்றும் தங்களைக் காப்பாற்றுமுபாயத்தை எங்கட்குக் கூறவேண்டும்? 

சம்£ தானம் :-- ஹே மூனீஸ்வாசே! அ௮தனினின்றும் காப்பாற்றும் ஒசே 

வுபாயம் சாஸ் இரத்தின்கண்ணே கூறப்பெற்றுள.து) சேட்பிர்சளாக ! சதியின் 
கண்ணேசெல்லும் ஓடச்காரன் அவர்த்கக்தைத் தன.து வலப்பாகத்தேனும் 
இடப்பாகத்தேளலும் விடுத்துச்சென்றால்மாத் ரம் ௮வன் ௮சன்கண்ணேபடான், 
அதுபோல, ௮றிஞனும் முமுக்ஷாவும் சாஸ்திர விசாரபலத்தால் விஷயாவர்த்தத் 
தைச் தாத் திலேயே பரித்தியாகஞ்செய்யின் ௮தன்கட்படார். ஆசையால், விஷ 

unset sos சதோஷதிருஸ்டிசெய்து ௮வற்றின் சங்கஹீனமேசெய்க) இதுவே 

௮ தனினின்றுக் தப்புவதறகுபாயமாம, இவவுபாயத்தையொழித்து ௮றிஞனும் 

விஷய ஆவர்த்சத்தேவிழின் ௮தனினின்றும் சன்னை மீட்பதில் வல்லனாசான்] wi 

ஞனும் இங்கனம்வல்லனாகாதபோது ௮.றிவிலான் எங்கள் வல்லனாவன், ஆசையால், 

யாவரும் அதனைத் தூரத்தேவிடுக்க இச்சங்கபரித் யொகவுபாயத்தைவிடுச்.து 
வேறெவ்வுபாயமும் அதன் காப்பிலின்றாமா தலின், சப்காஇனயைர்தும் மாயாஈதி 

யின் ஐக்தாவர்த்தங்களாம். இவற்றினின்றுண்டாம் லகைச்சுசமூ!் அழிவதே 

யாம்; பயசாசணமேயாமா தலின், மத விஷயுக்க அன்னம்போல விஷயசுகம் gee 

ரூபமேயாம், 88வகைத் அுச்கல்களின் இரவு பகலாய நிசர்சசப்பிசவாகம் மாயா 

ஈதியின் 8வேகைவேகமாம். அல்லது, கர்ப்பதுக்கம், ஜன்மதுக்கம், இராஜ.௮க்சம், 

வியா இதுக்கம், மாணதுக்கம் என்னுமைந்தும் வேகமாம், தமம், மோசம், மகா 

மோசம், தாமிசரம், ௮. ததாமிோம என்னு மைவசைக்கிலேசம் ஈயின் பஞ்சபரு 

வங்களாம், ஈண்டு, விபாகம் பருவமெனப்படமாதலின் இப்பொருள் துணிபப் 

பெறும் :--பஞ்ச இர்திரியகோளசங்கள், பஞ்சசுரோத்திராதி, இர்இரியங்கள், 

ஆகாசாஇயைந்௮, பஞ்சஞானம், பஞ்சப்பிராணன், பஞ்சபுச்.இி, பஞ்ச இச்சை, 
பஞ்சவிஷயம், பஞ்சதுச்சம், பஞ்சக்சிலேசம் என்னும் 88ம்பதுபேசத்தரல் ஆம் 

மாயாகதி ஐீம்பதுபேசமுடையதாம். ௮ல்ல, பஞ்சக்கிலேசம் ௮ஷ்டசிச்இி ஈவ 

Mago. 28 968 என முற்கூறிய 50 பேதத்தால் ௮ம்மாயாகஇ 50 பேதமுடை 
ய்தாம், ஹே சர்நியாசசளே ! இச்சுசைய மாயாசக் இயை வேதமுணார்சித். 1 மறைய 

வர் இயானகாலத்தே சாசணப்பிரஹ்ம ஆஸ்ரி சமாய்க்கண்டனர், 

+
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சங்கை தேற புசவன் ! ௮த்வைதப் பிர ஹ்மத்இயொனப்/யணசாயடிஅறிஞ 

சறையவர்: அம்மாயாசக்தியை என் பார்த்தனர் ? 

சமாதானம் ௭0 ஹீ 'சர்நியாளே ! அ௮வ்வறிஞர்த௮ ச்விதியப் பிரஹ்மத்இ 
பானத்தால் ௮ம்மரயையை எப்போதும் கண்டிலர்; மற்றோ, ௮வர் அத்விதீயப் 
ேஹ்மத்இனின்றும் ஜகதற்பத்தியா இகளின்பொருத்தமின்மையை ஸ்மரித்த 
போது ௮ம்மாயாசக்தியைக் கண்டனர். பூர்வம் ௮வ்வறிஞர் பிரஹ்மாகா.விருச் 
இசளின்பிரவாகரூபத்தயொன)த், கால் மாயாசக்தியைக் சண்டதேபேல் நீங்களும் 
அவலாறுசெய்யின் ௮ம்மாயாசக் இயைக் கண்டுகொள்வீர்களா தலின், உங்களுக்கு 

யாம் அத்கிதீயப் பிரஹ்மோப?தச௪த்தைச் செய்கின்றோம். நீங்கள் சாவதான 
மாய்க் கேளுங்கள் முற்கூறிய சகாலாஇி சர்வகாரணங்களின் ௮.திஷ்டான எர்நிர்க் 
குணப் பிரஹ்மத்தைப் பூர்வம் முனீற்வார் தியானித்துக் சண்டனசோ ௮.து உங் 
களுடைய ,ஆன்மாகினும் வேறன்றாம்; மற்றோ, ௮து ஆன்மவடிவமேயாம். உங்க 
ஜிருதயதேயத்தேயிருர்து புத்திமுதலிய சங்காதத்தையொளிர்விக்கும் அத் 
விதியப் பிரஹ்மரூப ஆன்மாவே மாயைவடிவ உபா தியின் சம்பர் தத்.தால் ஈஸ்வரப் 
பெயளரயும் ஈன்வா சாக்ஷிப்பெயசையும் அடையும்; ௮து வே ௮வித்யோபாதி சம் 
பர்த். தால் சம்சாரசக்கச்சே சுழல்வதாய் ஜீவப்பெயசையும் ஜீவசாக்ஷிப் (பெய 

சையும் அடையும். கருத்திதுவாம்:--ஓே பிரகிருதி சுத்தசத்துவகுணப் பிர 
தானத்தன்மைபானே மாயா சம்ஞையையடையும். மலினசத்துவகுணப பிசதா 

ன.த்தன்மையானே ௮வித்தைப் பெயசையடையும், மாயாவிஏஷ்ட சேதனம் ஈஸ் 
வரராம்; மாயா உபசதசேதனம் எற்வாசாக்ஷியாம் இவ்வாறு அவித்யா விரிஷ்ட 

சேசுனம் ஜீவனாவன், ௮வித்யோப௫தசே தனம் ஜீவசாக்ஷியாம். குலாலன் தண் 

டதிதாற் சக்ெ.த்தைச் சுழல்விப்பேதேபோல சர்வ ஜீவர்களின் இருதயத்தேயிரு 

ரது பரமான்மா காமச்குரோதாதிரூப தண்டத்தாற பரா னஜீவரை நிரந்தரம் 
சழற்றவர். ஜீவாத்மா சம்சாத்தே சுழலுமவரை ௮த்விதீய ஆத்மசாக்நாத்கார 

த்தையடையா ௮, குருசாஸ்இர உபேச)்தால் ௮த்விதீய ஆன்ம நிச்சடஞ்செய்த 

போது சம்சாரரூப சாரியச௫த ௮வித்தையை சாசஞ்செய்யும், இக்காரண' த்தானே 

'சுருதெபசவ.தஇியானவள் இஜ்ஜீவான்மாவை 4 ஹம்ஸம் ? எனக்கூ.றினள். 2 50 Bus 
HAVE SSO Me Fon FOU ஹாரம்செய்யும்ஜீவன் ஹம்சனுவன் இவன் 

Serene Lorena ௮ ச்விதியப் பிசஹ்மரூபமாய்க்காணின், பிறப்பிறப்பு முதலிய 

'விசாரங்களற்று மோக்ஷளூப ௮மிருதத்தையடைவன். இவன் தன்னான்மவடிவ 

மாய்க்கண்ட ௮.த்விதீயப்பிஹ்மத்தை இவவேதார்தசால் இம் பிரதிபா தனஞ்செய் 

யூம்; அவவ இஷ்டான ச்தே தேய, வலம், பிருதிவியென்னும் முப்பூ தமிருக்கும். ௮௮ 
சர்ல கர்மபலன்சளின் ௮வதிரூபமாம், ஆன்மசாகதாச்சாரத்தானன்.2ி வேறெவ் 
வுபாய payee mena s ஆன்மாவைஆவரணஞ்செய்யும் மாயாசக்இியும் 
சைத யாசிரயித்தேயிருக்கும். பூர்வம் அவ்வேதமுணர்ந்த மறையவரும் இச்சுயஞ் 

சோதியான்மாவை மாயையினும். வேறெனவும், ௮த்விதியப் பிரஹ்மரூபமெனவு 

முணர்ச்து: ஆளான - விச்ஷபரூப மாயையினின்றும் முக்தசாயினர். இவ்வத்வி 
இபப்பிசஹமத்சே அபேசபாவத்தையடைர் ச அம்மறையவர் இன்மமசணா இிலிசா 

பற்றில் ஆதலின், ரல்கும் அதை தள்பருபமாயகி்தங்மமி்..இப்
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போ தத்துவமசி வாக்கயெத் இருக்கும் தத், அவம் என்னு மிசண்பெசங்களின்' 

அர்த்தத்தையும் ௮தன் விசாரத்தால் மோக்ஷப்பிராப் இயையும் கிருபிப்பாம் :-- 

ஹே சர்கியாசிகளே ! யாண்டும் வியாபகபசமான்மா தத்பதார்த்தமாம். முன்அம் 

சரூபமாய்க் கூறபபெற்ற ஜீவாத்மா துவம்பதார்த்சமாம். இவ்விற்வா ஜீவர்கட்குப் 
பரல்பாம் பிர.தீதிபாகும்?பகம் உண்மையாயின்றாம்; உபாதியாலாம், ஆண்டுச் 

சுருதியின்சண்ணே ௯$ரவியக்த நாமங்களால் கூறப்பெற்ற ௮ர்தக்சசணாஇ காரி 
யப்பிரபஞ்சம் ஜீவோபாதியாம்) ௮வ்பக்ச ௮க்ஷச நாமங்களால் கூறப்பெற்ற காரண 
௮ஞ்ஞானம் ஈற்வசோபாதியாம். 4 காயெ.ரரவரவிறயஜீவ$ கா௱ணொவாயிமீ 

மா ? காரிய உபாதியுடையவன் ஜீவன், காரணோபாஇயுடையவன் ஈஸ்வசன், 

காரிய காரணரூப இசண்டுபாதிகளின் ௮இஷ்டானமும் சுத்த பாப்பிரஹ்மமாம், 

௮துவே புத்தியோடு தாதாத்மிய சம்பந்தத்தையுற்றுத் தனது வாஸ் தவஸ்வரூபச் 
தை ௮றியாதபோது ஜீவபாவத்தையடையும்) அதனால் ௮௮ ௮றம்பாவவயத்தால் 

நானாவகையாய FE MEE SO GL போக்கும், ௮தூவே மாயையாக்கய ஜீவபாவ 

த்தைவிட்டுத் தன்னை அத்விதீயப் பிரஹ்மரூபமாயறியின் சர்வ பந்தமும் விடு 

பட்டதாய் மோக்ஷரூப அ௮மிருதபாவத்தையடையும, உண்மையாய்ச் குறைவுமிகு 

இயற்ற ஆகாசம் ஊூமூலத்துவாசத்தே யிருக்குமாயின் ௮ற்பமெனப்படும். ௮௮ 

வே பிரஹ்மாண்டரூப உபா தியில் இருக்குமாயின் மகானெனப்படும். அதுபோல, 

உண்மையாய்ச் சீவேசுவாபாவமற்ற பரமான்மாப் புத்தரூப உபா இயின்சண்ணே 

யிருக்குமாயின் ஜீவனெனபபடும. ௮துவ மாயாரூப உபாஇயின்கண் இருக்கு 

மாயின் ஈன்வரரெனப்படும். ஆகையினால், காரியகாசணரூப உபாதியின் பேதத்தி 

னானே ஜீவேஸற்வா?பேதப பிரத தியாகும் , உண்மையாய் ௮ப்பேதமின்றாம். ஆகை 

யால, கற்பிதவுபா இகளைப் பரித்தியா௫ுத்்து இவ்வம்சம் தன்னை அத்விதியப்பிரஹ்ம 

ரூபமாயறியின் மாயாரூபகாரணசகத சர்வ காமக்குரோதாதி பாசங்களினின்றும் 

விடுபடும், 

சங்கை :--2ஹ பகவன்! இத்தகைய ௮,த்லிதீய ஆன்மாவின்கண்ணே ஜீவன், 

ஈஸ்வான், பிரஹ்மம் என்பதாதி பேத வியவகா£த்தை யாவர் செய்தவர் ? 

சமாதானம் :---ஜஹே சர்கியாசிகளே ! கூறிய மூன்றையும் நூலுணர்நர்தோர் 

அசாஇயென்பர் ; ௮ம்மூன்றன்கண்ணும் ௮ராஇித்தன்மையும் ஜன்மமற்றதன்மை 
யும் மாயையானே கற்பிதமாம். கருத்திதுவாம் .-அம்மாயாசக்இியே சற்வசா.இி 

களை ௮ராதியெனக் கற்பித்தது ஆகாசா இகளைச் சாதிரூபமாய்ச் கற்பித்தது, மாயை 

அம்மூன்றன்கண்ணும் ௮ரா.இத்தன்மையைக் கற்பித்தபோது ஜீவேஸ்வாபேத 
மும், மாயையும், மாயா சே.தனசம்பர்தழும் ௮ரா இயெனப் பொருளானே அணியப் 

பெறும், இவ்வார்த்தையைச் சுரேன்வசாசாரியரும் கூறியுள்ளார் :-. 

ஜீவ ஊ௦ஸொவிஸா-லா அ.விலா,மமா sOur murs | 

அவிஉஜா,ச.ஜிதொயெ.ா,ம$ ஷ35வாச 8,சாஉய$ o 

சீவ னீசன் விசுத்த சிவமோமம், பாவு மவ்விரண் டினல்வி பாகமும் 
சீவ வித்தையும் சித்தின்சம் பந்தமும், ஆவ வாம்நிக மாந்தர்க்க நாதியே, , 
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சுக் ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (ஸ்ட்டர்வது 

(டோ-ள்;) ் உயிர், பரன், இரண்டின் பரஸ்பாபேசம், சுத்தசேதனம்,,. Aas 

தை, அ௮வித்யாசேசனசம்பர்தம் என்னுமாறும் வேதாந்தசாஸ்இரத்தே ௮ராதி 
யாம். இவைமுதலியன அ௮)்விதீய தன்மாவின்கண்ணே பேதமாய்ப் பிரதீ.தியாம் ; 

யாவும் மாயையினானே தோற்றும். இவ்வதிகாரி ஜீவேசவெத்தைத் தன்னிலும் 
அபின்னமாயறிந்து தன்வடிவக்தை யாண்டும் வியாபகரூபமாய் ௮றியின் மோக்ஷ 

ததையடைவன். இப்போது ௮வவராதிமாயையின் நீக்கவுபாயம் வருணிக்கப் 

படும் :--ஹே சந்ரியாசகளே? அகாதிமாயை ஜகதுற்பத்கொலத்தே போக்தா 
போக்யெருபமாய் ஜீவனுக்கு ௮கேகவசைச் சுகதுக்கங்களை யடைவிக்கும்; Ger 

ளயத்தே நாமருபான்மக ஜகத்பாவமற்றிருக்கும்; ௮தை அக்ஷரமேனச் ௬ுரு.இிபக 

வஇ கூறுவள். ௮துவே ஆன்மசாக்ஷாத்கார உற்பத்தியின்பின்னா சாசமுறும்; இத 
னானே சுருஇபசுவதி ௮, தனை க்ஷ£மேன்பள். 

சங்கை :--ஹே பகவன்! முன்னம் மாயையை ௮க்ஷ£மென்று கூறி இப் 

போது க்ஷரமென்னின், அசக்ஷரத்தன்மையும் ௬தாத்தன்மையும் ஒன்றன்கட் சம்ப 

கியாவா தலின், இரண்டிற்கும் பரஸ்பரம் விசோ தமாமன்றோ ? 

சீமாதானம் :-- ஹே சக்கியாசெளே ! இவ்வசாதமாயை ஆன்மசா௯தா த்காச 

மின்றி ௮ன்னிய எவ்வுபாயத்தாலும் நாசமாகாதாமாதலின் ௮க்ஷரமாம்) அதனா 

ஞசைமெய்தலின் க்ூரமாம். ஆதலின், இரண்டு சுருகெட்கும் பாஸ்பரம் வி?ராத 

மின்றாம். சாசமற்றது ௮க்ஷரமாம்; ௮த்கன்மை மாயையின்௧ண்ணே சம்பவியாது) 

மற்றோ, உற்பத்திசாசமற்றபாமான்மாவின்கண்2ண ௮ த்தன்மைசம்பவிக்கும். ௮த் 

தகைய ௮௯தரபாமான்மா ௮.இகாரிகளின் விருச்தியின்கண் ஆரூடமாய் மாயையை 

ஹ.சணஞ்செய்யுமாயின், ௮தனை ஹரனேனச் சுருதியழைக்கும். இது கன சத் 

தையால் மாயையாகிய காரணத்தையும் ஜகத்துருவகாரியத்தையும் கியமமாய்ப் 

பிரவிருத்திப்பிக்கும். இதனானே சுருதி ௮தனை ஈசனேன அழைக்கும். ஹே சர் 
நியாசெளே ! நீங்கள் உங்கள் மனத்தே எமக்கு ஆன்மஞானமோ உண்டாய ) 

ஆனால், ௮வித்தைநீக்கம் ஆசவில்லையாதலின், ௮.து ௮.கன் நீக்ககாரணமன்றாம் என் 

னும் ௮சம்பாவனையை ஒருகாலும் செய்யலாகா௮ ) ஏனெனின், ௮வித்தைக கரேக 

சக்இகளிருக்கன்றன, ௮வற்றை ஆன்மஞானாவஸ்தை முறையே பழிக்கும், இப 

போதவற்றை நிருபிப்பாம்:--ஹே சர்கியாசிகளே ! ஜகத்தின்கண்ணே முதலிற் 
சத்தயபுத்தியைச் செய்வித்துப் பின் ஆசக்தியைச் செய்விக்கும் ௮வித்தியாசக்தி 

அபிச்தியானரூபஞானத்தால் காசமாம், இவ்வெல்லாவுலகும் எனதான்மவடிவம் 

என்னும் சர்,கனம் ௮பித்யான மாம். ௮ஃதுண்டா தற்குமுன்,ஐகதாசக்இயிருர் தேத 

போலப் பின்னிராதா.தலின், ௮பித்தியானத்தால் ௮இிகாரிக்கோ ரவித்யாசக்இ நீங் 

இயெதென அறியப்பெறும். எதன் ராசத்தால் இவ்வறிஞன் ener ss grees 

அஞ்ஞனினும் விலகணனாவனோ, இராகத்துவேஷமற்றவனாய்ச் சாந்தி முதலிய 
குணமுடையவனாவனோ, இப்பொருளின்௧கண்ணே சர்நியாசிகளாகய நீங்களே இரு 

ஷ்டார்தமாவிர்கள் ; ஏனெனின், சர்வான்மபாவ சிந்தனை வடிவ ௮பித்தியானத் 

இன்முன் உங்கட்கு ௮னான்மபதார்த்தத்தே யாசக்தியிருந்த.து. அவ்வாறிப்போ 

இன்றாமன்றோ ? ஜீவர்கட்குப் பரஸ்பரபேதத்தையும், ஜீேற்வசர்கட்குப் பரஸ்பச 

பேதத்தையும் தோற்றிவைக்கும் ௮வித்பாசக்கி யோஜனையினானே நீங்கும். ஜீவே



அத்தியாயல்.] யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதர உபநிட <P) SGT. 
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ஸ்வா ௮பே.தூர் தனை யோஜனையாம், லெளகெபுருஷன் தனது பிராஹ்மணத்வ 

ms shu sar 9 ஜா இகளில் 88பர் இரிபற்றவனாவ? கபோல, யோஜனையானே ௮வி 

த்யாசக்தி நீங்கென் ௮.றிஞன் தன்னான்மாவின் பிர ஹ்மரூபத்தன்மையில் Bus Hii 

பற்றவனாவன் ; HOM OUST $s sas விஷயஞ்செய்யும் ஞானகரமவாசனைகளை 

யுண்டாக்கும் ௮விச்யாசக்தஇி தத் துவபாவத்தால் சாசமாம், கிரர்தா ௮த்விதிய 
ஆன்மாவின் சிக்தனரூப ஆன்மகிஷ்டை தத்துவபாவமாம். அதனால் ௮.து நாசமா 

கவே, அறிஞன் ஜீவிச.௮வஸ்தையின்கண் னும் வி தகமுக்தனைப்போலவேயாவன், 

௮வவவஸ்தையையடைக்த அறிஞனுக்குச் சுப அசுப சமஸ்காசசத சர்வப்பிசகாச 
அவித்தையழியும். கனவினின் றும் சசவையடைக்தவன் கனாவுலகைக் காணாததே 

போலச் சுவப்பிரகரச ரர் தவடிவ ஆன்மரிஷ்டையையடைர்த ௮.றிஞன் சரீசாதிப் 

பிரபஞ்ச. த்தைக்காணான், சமாதிபவஸ்தையின்௧ண்ணே பிசபஞ்சபானமாகா தாயி 
னும், வெளிக்கிளம்பியகாலத்தே ௮றிஞனுக்கும உலகபான (விளக்க) முண்டாமாத 

லின் உலகப்பிர தீதியாறறும் ௮வித்யாசக்தி பிசாரப்சகருமராசத்இன்பின்னசேயழி 
யும். இவ்வாறு ஞான ௮வஸ்தாவிசேஷங்களால் ௮விதயாசக்இகள் சாசமாம், இப் 
போது இப்பொருளையே வெளிபபடையாய் நிருபிப்பாம் :--2ஹ சர்நியாசெளே ! 

௮இகாரி சர்வான்மபாவ சரதனருப HF SU ors STO ஆன்மாவைச் சாக்ஷா£ த்கரிக் 

ன், காமக்குசோதாதி சர்வ பாசங்களினின்றும் விடுபடுவன். ௮வற்றுற் கட்டுற்ற 
அஞ்ஞானி நானாவகையாய மேற்&ழ்ச் சரீரங்களையடைவன் ;) அவற்றின்சண் ணும் 
௮த்இயாத்ம, ௮இதைவ, ௮இபூத அக்கங்களையடைவன். இத்தகைய அக்கொடிய 

பாசங்கள், குருசாஸ்இர உப2?,தசத்தால் சம்பூணஜக த்தையும் தன்னான்மவடிவமா 

யறியின் நீங்கும். இத். துணையால் முதல் ௮பித்பானரூப ௮வஸ்தையின்பலம் நிரூ 

பிக்கப்பெற்றது. இப்போது யோஜனை ௮வஸ்தையின்பலம் நிரூபிக்கப்படும் GC ap 

சர்ரியாகெளே ! கடாகாசம் மகாசாசத்தினும் வேறன்றாவ? த போல, என்னானமா 

அத்விதியப் பிரஹ்மரூபமாம் என்னும் ௮பே.த௫ர்தனரூப யோஜனையினாே ௮இ 

காரிக்கு ௮.த்விதீயப் பிரஹ்மஞானமுண்டாயின், ஆன்மானான்ம அத்யாசரூப இரு 

தயக்கரெரி'தி பேதிக்கும் ; ௮வித்தை முதலிய பஞ்சக்கிலேசங்கள் நீங்கும் , சம்பூ 

சண சுப அ௮சுபகர்மங்களின் க்ஷ்பமாம் ; சம்பூரண சம்சயங்களின் நிவிருத்தியாம், 

ae. ஹிஷததெஹரடிய 0 7008 29, s095 வா வ-$வ௦யயா$ | 
க்ஷ்ீயஷெவாவாத க83ணி தஹிடிரஷெ, aur euro ॥ 

இதயமே நிகழு மிதனைமெய் கண்ட விடத்தின்மற் றிதயகோ யேல்லாஞ் 
சிதையுமை யுறவுக் தீருமெவ் வினையுஞ் சேய்மினுஞ் சேய்தில னாமால். 

-(போ-ள.) ௮த்விதீய பரமாத்ம சாகூஷ£ த்கா.சமடைர்தவுடன் இவ்வ தஇிகாரிக் 

கத்தியாசரூப ஹிருதயக்செர்தி பேதனத்தை யடையும் ) ஆன்மவிஷயக சம்பூ 

சணசம்சயங்கள் அ௮றுபட்டுப்போம்); பிராரப்தகருமத்தினும் வேராய கருமக்க 
ளெல்லாம் கூர்பத்தையடையும், இவ்வாறு ஆன்மசாகஷாத்கா த்தால் ௮ஞ்ஞான 

நிகிருத்.இ அகொரிக்குண்டாமாயின், அவித்தை, ௮ஸ்மிதை, இராகம், அவேஷம், 

அபிகிவேசம் என்னும் பஞ்சக்கலேச நீக்சமாம் ) நீங்கவே மீண்டுர் துக்க ௮டை,



த 

Die by US ஆச்மபுராணம். [எட்டாவது 

வுண்டாசாது. ஜீவர்களிடத்தே தமது ஸ்வரூப அஞ்ஞானமிருக்கும்வணயமே 
அ௮ளிச்சை முதலிய பஞ்சச்லேசங்களிருக்கும்; அவற்றால் சானாவகைத் அக்கமுண் 

டாம், குரு சாஸ்இிசோபதேசத்தால் ,அன்மசாக்நா த்காரமுண்டாமாயின், ௮ஞ் 

ஞான டீச்சமாம் ; ீங்கவ ௮வித்தையாதஇி பஞ்சக்லேசம் நீங்கும் நீக்கவே சர்வ 
அக்சரீக்கமுண்டாம். இவ்வாறு ஆன்மசாக்ஷா£ த்காரமசமையால் சர்வ துக்கங்களு 
மற்ற அறிஞன் தனது பிசாரப்த கருமசமாப்தியை யிச்சதது இச்சம்சார.த2௫ சஞ் 
சரிப்பன். ஜே சந்ரியாசிகளே.! தேகாஇ சங்காசத்தின்கண்ணே ஆன்மபுத தியை 
யுடைய அஞ்ஞானிகள் ௮ச்சங்காக பூஜன தாடனாதிகளால் சகதுக்கத்தையடை 

வதேபோலவும், ௮றுகூலப் பிதிகூலப் பதார்த்.தப் பிராப்தியாற் சுகதுக்கங்களைய 
டைவதேபோலவும், ௮றிஞன் சுகதுக்கங்களையடையான்; மற்றோ, இப்புத்தி தேசா 

இசங்காதமே பூர்வ புண்ணியகருமத்தால் சுகத்தையடையும் ; பூர்வ பாவகருமத் 
தால் துக்கக்தையடையும்; ஆன்மாவாயயான் ௮வற்றிலும் பின்னன் என இவ்வாறு 
விசாரித்து அறிஞன் புத்திமுதலிய சங்காதத்தின்கண்ணே சுகதுக்காதி தருமங் 

களை யுடன்படுவன் ; ஆன்மாவின் கண் னுடன்படான். எங்கனம் உலகத்தே யாவன் 
தனது சரீரத்திலும் வேராய சரீரங்களின் ௮பிமானமற்றவ 2னா, ௮வன் ௮வற்றின் 

சுக.துச்கங்களால் தன்னைச் சுகதுக்கியென எண்ணானோ, ௮ங்கனம் அறிஞன் தன் 

தேகத்தையும் வேறு தேசம்போல ௮றிவனாதலின், சரீரசுகதுக்கங்களால் தன் 
னான்மாவைச் சுகி.துக்கியென வுடன்படான். பரஸ்பா விவா கஞ்செய்யு மிருவரின் 

சுகலுக்கங்களை மத்தியஸ்தன் ௮றியிலும் கன்பா லுடன்படா ததே போல, அசங்க 

அறிஞனும் சங்காத சுக.துக்கங்களையறியினும் தன்வடிவத்த ௮வற்றை யுடன் 

படான். கனாக்காண்பவன் பூர்வ கர்மவாசனானுசாரமாய் சானாவகைக் கனாவைக் 

கசாண்பதேபோல, ௮றிஞலும் பிசாரப்த கருமானுசாரம் சமாஇயினின்றுங் களம் 

பியகாலத்தே சுக.துக்காதப் பிரபஞ்ச த்தைக்காண்பன் அ௮பித்யானம், போஜனை, 

திதிதுவபாவம் என்னும் மூன்றவஸ்தைகளுள் பிரதமாவஸ்கையின் பலமாகக் 

கூறிய ௮வ்வைசுவரியமோ ேவசாஜாவாய இர்திரருக்கும் அர்லபமாம். துவிதீய 
அவஸ்தையின் பலமாகக்கூறிய ௮வவைசுவரியமோ பிரஹ்மாவிற்கும் தர்லபமாம், 

இருதிய ௮வஸ்தையின் பிசாப்தியால் ௮றிஞனுக்கு ௮வித்யாசசத சர்வ சமஸ் 

கா.ரங்களின் சாசமாம்; அதனால், பாமேற்வச 88வரியரூபபலம் பிராப்தமாம், 

அவ்வவஸ்தை டைக்கப்பெறவே, அறிஞன் தன்னான்மாவையும் ௮ன்னிய பதார் 
த்தங்களையும் பின்னரூபமாய் ஸ்மாணமும் செய்யான். அத்தத்துவபாவத்தை 
யடையவே, இவ்வாப்தகாம ௮றிஞன் சர்வ பேதமற்றவனாவன் ) மனவாணிகட் 
கவிஷூயனாவன் ; சர்வ உபமானமுமற்றவனாவன் ; சுயஞ்சோ இயாய அரந்தவடி.வ 
னவன். ஹே சர்ரியாசகளே ! சுருதியின்கண்ணே சத்தியசப்தத் சால் கூறப் 

பெற்ற பிராணன் லோகாந்தாத்இன்கண்ேண கமனஞ்செய்யாது ) மற்றோ, இச்சரி 

சத் இன்கண்ணே இலயத்தையடையும். இவவாருய 68சுவரியரூபபலக்சை எவனோ 

ஒருவன் முடிவானபிறப்பி?லேயடைவன். லோகாந்தரத்தின்கண்ணே கமனஞ்செய் 

பாத பிசாணனையுடைய ௮பரோக்ஷஞானி இவ்வுலகத்தே அத்தியர் சம் துர்லப 
ஞவன் ; ஏனெனின், யிரம் மனுஷருள் ஒருவனே மோக்மடைய இச்ப்பனாத 

ஜின், யாவருள்ளும் முமுட்சு அர்லபனாவன், ஆயிரம் முழுத் ஈவுள்ளும் ஒசேமுமு



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதா உப நிட ௮௬௯: 
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க்ஷ சரவணாதிசாதன சம்பன்னனாவனாதலின், சிரவணாதிசா.தன சம்பன்ன முமு 

க்ஷ-உ தர்லபனாவன். ௮.த்தகையர் ஆயிரவருள்ளும் ஒருவனே ஆன்ம பசோக்ஷ 

ஞானமுடையவனாவனாதலின் ௮.த்தகையன் துர்லபனாவன். ௮,ததகையர் ஆயிரவ 

ருள்ளும் ஒருவனே ௮பரோ௯ந$ ஞானமுடையவனாதலின், இராகத்வேஷமற்றவ 
னும் சர்வ பூதங்களையும் தன்னான்மவடிவமாய்க் காண்பவனும் ஆய அத்தகைய 
அறிஞன் இவவுலகத்தே அத் தியந்தம் தூலபனாவன். இவ்வார் த்தையைக் தை 

பின்சண்ணும ஸ்ரீ பகவான் ௮ருளிச்செய் அளார் :-- 

8,ச௩ஷஜாணா௦ வ ஹவெ7ஷ- கழி) த.கிவிஓயெ | 
யத. தா?விஹிலா,கா௦ ay Broa A ga0i58 1 

மாயுமாநட ரனேகர்பாலோருவ னேன்னையாயுமனம் வைத்துளா 
னாயுமாநட ரனேகர்பாலோருவ னேயறிந்துமுடி. வானையா. 

(போ.ள்.) ஹே அர்ச்சுன / இவ்வுலகத்தே யிரம் மனுஷருள் ஒருவனே 

எம்மையடைய முயல்வன் ; முயல்பவர் ஆயிரவருள்ளும் ஒருவனே எனது உண் 

மைவடிவத்தை உணர்வன் ) ஆகையால், ஆன்மாவின் ௮பசோக்ஷஞானமுடைய 

வன் இவ்வுலகத்தே ௮த்இியர்தம் துர்லவபனாவன். இத்தகைய பிரஹ்மவேத்தாவை 
ஜனிப்பித்த மாதாபிதாக்களும் இருதார்ததராவர். ௮வனுண்டாய குலமும் இரு 

தார்த்தமாம். ௮வன் சஞ்சரித்த பூமியும் கிருதார்த்தமாம். அவளை ஜனிப்பித்த 

தாய்தந்தையரின் மடமையும் கூறமுடியா தாயின், ௮வன் மடமை எங்கன் கூறலா 
கும் என்பது கருத்தாம். ஹே சந்நியாசிகளே ! 8யஈஇரிபறஆன்மாவைச் சாக்ஷாத் 

கசரிப்பவன் ஒருகால் பிரஹ்மஹ த்தியாகி பாவகருமங்களைச்செய்யும் மகா பாதச 

ஜீவன்மீது கிருபா திருஷ்டியைச செய்யின், ௮வன் ௮ப்பாதகத் இனின்றும் விடுபடு 

வன். இவ்வார்த்தை வேறிடத்துமுளது :-- 

யவாஜா,ச, வவவய.$ஷா onsen செவ வர வத. | 

க௲ரஷிமொஅ௱ா$ ஹவவெ-481அ2ஷெ வவ. கிலு a8 ॥ 

புணாந்த பாவமே லாம்பரி பூரண 

முணர்ந்த ஞானி விழீபட வோமே. 

(போ-ள்.) எவன் மதி ௮த்விதீய ஆன்மாலின்சண் ௮பரோ௯நா லுபவம்வசை 

பிரவிருத்தித்தளகோ, ௮வ்வறிஞன் கிருபா திருஷ்டியை யாவன் மேற்செய்கின்ற 
னனோ ௮ வன் சர்வ பாவமற்றவனாவன். ஹே சர்நியாசகளே .! இவ்வுலகத்தே 

க்ஷயகோயுடையவன் நெகொட்குப்பின் தன் தேகத்தைச் சர்வதோஷூ இருகமா 

யறிவன்; ௮சோகஇட காத் தனே சரீர தோஷங்களை யறியான். அதுபோல, நெடு 
ங்காலம் ௮த்விதிய ஆன்மாவைக் தஇயானிக்குமறிஞனே ஆன்மாவின் சச்தொரந் 
தாதி குணங்களை உண்மையாயறிவன், அவன் தன்னான்மாவைப் பாமேசுரரூபமா 

யறிக்து ௮வர.து 88சுவரிய பலத்தையடைவன் ; ௮வன் அதனாற் சிறிதுமாத்திசை 
யும் பயத்தையடையான். யாண்டும் வியாபக ௮.த்விதீயப் பிரஹ்மம் எனது ஆன்ம 

வடிவமாம் என்னும் ௮பேதஞான த்திலும் மேலாக ௮.இிகாரிக் கறியவேண்டியஅ



ட்ப uff ஆத்மபுராணம். (எட்டாவது 

யாதொன்றுமின்றாம் ) மற்றோ, இதுவே ௮றியத்தகுதியதா ம். இச்சம்சாசரூப சக் 
இச,ச்தே ஸ்இதஇியையுடைய சுக.துக்க போக்தாவாகய ஜீவரூப ஹம்சம், சம்சார 

௪க்காஜனனியாய மாயாரூபகதி, ஜீவ ஹம்சத்தாலறியத்தகுர்ததும், ஜீவளைச் சுபா 

சுபகருமத்தே பிரோணைசெய்வதும், எதன் ஞானத்தால் ஜீவன் ஈற்வாபாவத்தை 

யடைவனோ ௮த்தகையதுமாகய அத்தற்பதார்த்தப் பிரஹ்மம் என்னும் மூன் 

௮ம் உண்மையாய் ௮்விதீயப் பிரஹ்மரூபமேயாம். கடமடரூப உபா இகளின் 

பேதத்தால் ஆகாசத்தன்கண்ணே பேதப் பிரதிதியாவதேபோல, ஜீவன், பிரஹ் 

மம், மாயை என்னும் மூன்றன்கண்ணுண்டாம் பேதப்பிரதீதியும் கற்பித உபாஇ 

பேதத்தானே தோற்றும்) உண்மையாய் ௮ம்மன்றற்கும் பேதமின்றாம். இவ் 
வண்ணம் தத்துவமபதார்த்தசோ தனஞ்செய்த அதிகாரிக்கு வீரைவாகவே ஆன்ம 
சர௯தா தகாரப் பிராப்தியாம், ஹே சர்கியாகெளே ! மாயாகாரிய தேகாதிபதார்த் 

தங்களினின்றும் ஆன்மா விலக்ஷணமாய்த் தோற்றுவதின்றாமாதலின், இதன்கண் 

ணே அத்விதியரூபத்தன்மை சம்பவியாது ; மற்றோ, ௮ரேகரூபத்தன்மையே சம் 

பவிக்கும் என்னும் சங்கையை நீங்கள் உங்கள் மனத்தே ஒருகாலுஞ் செய்யாமதொ 
ழிமின், ஏனெனின், இத்ேதகாதி சங்காதத்தே எவ்வுபாயத்தாலேனும் ஆன்ம 

தரிசனம் உண்டாகாதொழியுமாயின், உங்கள் ௪௫கை சம்பவிக்கும் ; ஆனால், இத 

ன்கண்ணே ௮0கேக உபாயங்களால ஆன்மாவின் சத்தை பிரதீதியாமாதலின், சங் 
கை சம்பவியாதாம், இப்போது இசசங்காதததே பிரதமம் ௮னுமான த்தால் ஆன் 

மாவின் ௪த்தையைச் சித்தஞ்செய்வாம் :--காஷ்டத்இன்கண்ணேயிருக்கும் ௮க் 

இனி ஸ்வரூபமாய்ப் பிரதீதயொவதின்றாமாயினும, ௮ல் ௮க்கனியின்றெனக் 

கூறொணாதாம்; ஏனெனின், காஷ்டத்தே பிரதீதியாம் உஷ்ணத்தன்மை ௮ன 

லின்றிச் சம்பவியாகாமாதலின், «fr உஷ்ணததானே ஜீவானுமானமாவதே 

போல உஷ்ணத்தன்மைரூப ஹே துவினால் காஷ்டத்தும் ௮க்னியினலுமானமாம். 

அதுபோல, இத்தேகாதி சங்காதததேயிருக்கும் ஆன்மா உபாயமின்றித் தோற்ற 

மாடடாதாயினும், இசசங்காதததே ஆன்மாவின்றெனக கூறொணாகாம்) ஏனெ 

னின், தேகதாரிகட்குக் கஉடபடாஇ ஜடபதார்த்தங்களின் பிரகாசரூப ஸ்புசணம் 

ஆன்மாவின் சத்தையின்றிச் சம்பவியா தா தலின், 'அவ்வேதுவாலிச்சங்காதத்தே 

ஆன்மாவின் ௮னுமானமாம். ஆன்மானுமான GC ஹுவாகிய விளக்கம் பேதமற்ற 

தாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன்? இது குடம, இது படம், இது சுவர் என்பன 

முதலிய ஸ்புசணங்களின் பேதம் பிர த்தியக்மாய்ப் பிரதிஇயாமாதலின் விளக்கங் 
களின் ௮பேதம் எவ்வாரும் ? 

சமாதானம்:--ஹே சர்நியாசிகளே ! ௮த்தலத்தும் உடபடாதிகளின் பேத 
மேயாகும் பிரகாசவடிவவிளக்கத்தே பேகமுண்டாகாதாதலின், ௮௮ எப்போதும் 

அ௮பின்னமேயாம். ௮து தன்னொளிர்வில் வே றவ்்வொளியையும் ௮பேசக்ஷிப்ப 

இல்லையா தலின் ஸ்வப்பிரகாசரூபமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! சேத்திராதிகட்குக் கஉடபடா தகளோ0 சம்பந்தமா 

யின்மாத்திசம் இது குடம் இ.து படம் என்பதாதி ஸ்புசணம் உண்டாம். ஈண்டு



அத்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதா'உப.நிட கீ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். QF) 

உற்பத் இயுடையனவெல்லாம் பாபபிரகாசமாம். குடமுதலியன உற்பத்தியுடையன 

வாதலின், ப.ரப்பிரகாசமாவனபோல நேத்திசாதகளாலுண்டா தலின் ல்புணமும் 

பசப்பிசசாசமேயாகும், 

சமாதானம் :-- ஹே சர்நியாசகளே 7 நேத்தராதஇிகள் ௮வ்விளக்கத்தையுண் 
டாச்குவனவாகுமாயின், ௮தன்பாற் பாப்பிரகாசத்தன்மை சத்தமாம். ஆனால், 

௮வை ௮ஃதையுண்டாக்கா ) மற்றோ, அவை அர்தக்கரணகிருத்தியை யுண்டாக் 

கும்வாயிலாய் ௮,தனை இனிதஅவெளிப்படுத் தமா தலின், உள்வெளிச் சர்வபேதமற்ற 

௮௮ ஸ்வப்பிரகாசரூபமேயாம், ௮து தேகாதி சர்வசங்காதத்திலும் உள்ளாமாத 

லின், நூலுணர்ர்கோர் ௮சனை அன்மரூபமென்பா் ; ௮௮ யாவற்றினும் ௮தஇசப் 

பிரியமாம், சர்வபேதமற்றகாமாதலின், ௮தனை ஆரர்.கரூபமென்பர். 

சங்கை :--மீஹ பகவன் ! ஸ்புசணம் ஆன்மரூபமேயாயின் ௮வ்வேதுவால் 

ஆன்மாவின் ௮னுமானமுண்டாகாது, 

சமாதானம் :--ஹ சர்நியாசிகளே! ௮க்னியினும் ௮பின்னமான உஷ்ணத் 

தன்மை ரூபஹே துவினலை அக்கினியின் ௮னுமானமுண்டாவ?தபோல, ஆன்மாவி 

லும் ௮பின்னல்புணரூபஹே அவினால் இசசங்காககதே ஆன்மானுமானம் சம்ப 

விக்கும். கருத்திதுவாம்;--௪த்து, சித்து, ஆரர்தம் என்னும மூன்று தர்மங்களும் 

உண்மையாய் அன்மஸ்வரூப?மயாயிலும், கறபிதபபேககதை யங்கேரித்.து ௮வற் 
றை ஆன்மாவின் சொரளுப இலக்ஷணமென ௮ங்கேரிககபபட்டி ருப்ப த போல, உண் 

மையாய் அன்மஸ்வரூபமாகிய ஸ்புரணத்தின்கண்ணே கறபிதபேதமங்கேரித்து 

ஆன்மாவின் சித்தியின்சண்மண ஹே அுருபத்தன்மை சம்பவிக்கும். உலகப்பிர 

சிச்ச இலெளசொக்கினியும, வேதத்தே பிரசித்த கார்ஹபததியாதி வைஇிகாக்க 

னியும் காஷ்டங்களின் ம கனரூப௨ பாயத்தால் ஜீவர்கட்குப பிராப்கமாவதேபோலச் 

சுவாக்காஇ லோகங்களின் பல2பாக்காவாய சம்சாரி ஐன்மாவும சர்வகுணங்களு 

மற்ற சுத்த ஆன்மாவும், அ.திகாரிகட்கு ஸ்புரணரூபஹே துன்னிய அனுமான 

ப உபாயத்தாலடையப்பெறும். யாமதனும் ஒரு பி திபர்தவ௫௪ த்தால் தத்துவமசி 

யாதி வேதவாக்யெஙகளால் காரியசதெ அ௮வித்தையினும் பின்னரூபமாய்ப் பிரஹ் 

மான்மாவின் சாக்ஷாத்சாசம ௮டையப்படாதாயின், சர்வார்த்ததீதையும் அறியும் 

மகான்மாவாயே குரு ௮வ்வதிகாரிக்கு ஒகஙகாரரூபப் பிரணவத்தியான த்தை யுப 

தேடத்து ஆன்மசாக்தாத்காசத்தை யடைவிக்க. இப்போது ௮ந்தப்பிரணவத்இயா 

னப்பிரகாரத்தை நிரூபபபாம்:--உலகத்தே காஷ்டரூப இரண்பெொணிகளின் மத 

னத்தால் அக்னியை வெளிப்படுத் துவ$ேதபோல, இச்சரீரம் 8ழசணியாம்) பிர 
ஹ்மவாசகப் பிரணவமர்இசம் மேலாணியாம்) இவ்வோங்கா ரரூபப் பிரணவம் 

பிரஹ்மரூப எனதான்மாவின காம2?ம யாமென்னுஞ் சித்தவிருத்இகளின் கிரர் சரப 

பிரவாகம் ௮வ்கிரண்டின் மதனமாம். ஹே சிஷ்ய! இவ்வகை மதனத்தை நீ நிர 

ர் தசஞ்செய்வையாயின், இச்சங்காத,த்தே விரைவாகவே ஆன்மரூப அ௮க்கியைச் 
சாக்ஷாத்கரிப்பாயெனப் பிரணவத்தியானத்தை உபதேத௫த்துப் பிஹ்மவேச்சாக் 
குரு ௮.இகாரிசட்கு அன்மசாக்ஷா£ த்காரததை weno sa. ஆகையால், பிரணவத் 

இயானமும் ஆன்ம FF FORT SEIT உபாயமாம, ஜராாயுஜாதி நானகு சரீரங்களில்



௮/௨ ஸ்ரீ அத்மபுராணம். [எ்ட்டர்வது 

ஆன்மாச் தோற்றாதாதலின் இச்சங்கா தத்தேயில்லையாம் ; இருக்குமாயின், எமக் 
குத் தோற்றலாமேயென்னுஞ் சங்கையை நீங்கள் உங்கள்மனத்தே யொருக்காலுஞ் 

செய்யற்க. ஏனெனின், யாது யாண்டு தோற்றாதோ ௮ஃதாண்டில்லையாம் என் 
னும் நியமம் சம்பவியாது) மற்றோ, யாது யாண்டு எவ்வுபாயத்தானேனும் தோற் 
ருதோ ௮ல்தாண்டில்லையாம் என்னும் கியமம் சம்பவிக்கும். இச்சங்காதத்தோ 

HORS உபாயங்களால் ஆன்மாவின் ஜோற்றமாகன்றதாதலின், இச்சங்காதத்தே 

ஆன்மாவில்லையாம் என ஆசங்கித்தல் சம்பகியாதாம். ஹே சர்நியாசிகளே ! இச் 
சங்காதத்தேயிருக்கும் ன்மாவின் சாக்ஷாத்காரம் உபாயங்களாலுண்டாம் என் 

னும் பொருளைச் இடஞ்செய்யும்பொருட்டு உங்கட்கு சான்கு திருஷ்டார்தங்கூறு 

இன்றேன் நீங்கள் கேளுங்கள் :--எள்ளுள்ளிருக்கும் எண்ணெய் பிரசத் தமாய்க் 
சாணப்படுவதின்ராயிலும், எள்ளை யசைத்தலாகயெ வுபாயத்தால் எண்ணெய் வெளி 

யாய்க் காணப்பெறும், தயிரின்சண்ணேயிருக்கும் கெய் பிரசித்தமாய்க்காணப்படா 

விடினும் தயிரைக்கடைதலாம் உபாயத்தால் நெய் வெளியாகக்காணவரும். ஆற்று 

மணலிலிருக்கும் நீர் பிரசித்தமாய்க் காணப்படாவிடினும் ௮ம்மணலைத் தோண்டுத 

லாகயெவுபாயத்தால் ௮ர்ரீர் வெளியாகக் காணவரும். காஷ்டத்.இன்கண்ணிருக்கும் 
அக்னி பிரசத்தமாய்க் காணபபடாவிடிலும மதனவுபாயத்தால் அக்கினி பிர 

சித்தமாய்க் காணவரும். இதுபோலக் குருசாஸ்திராதி யுபாயமற்ற ப௫ர்முகளுக்கு 
இச்சங்காதத்தேே ஆன்மதரிசனமுண்டாகமாட்டா தாயினும், உபதேசானுசாசமா 

யொழுகும் சிசத்தைபையுடைய ௮இகாரி இயம நியமாஇ யூபாயங்களால் இச் சங் 

காதத்தேயே ஆன்மாவைச் சாக்ஷாத்கரிப்பன், செய் பாலுள் வியாபித்திருப்பதே 
போல இவ்வான்மா சர்வ சகத்துள்ளும் வியாபித்திருக்கின்றது. இதுவே ஈறவ.ர 

வடி.வமாய்க் கரும, உபாசனை, தவம் முதலிய தருமங்களின் சம்பிரதாயங்களைப் 

பிரவிருத்இப்பிப்பசாம், ௮வற்றின்பலத்தைக் கொடுப்பதாம்; சர்வஜகத்இன் காச 
ணருபமாம். இத்தகைய வத்துவைக் குருவுபதேசித்தமகாவாக்சயத்தாற் சாக்ஷாத் 

சரிக்கு மதிகாரியே வேதங்களின் வேத்தாவாம். இவ்வெல்லா நூற்பொருளையும் 

சுருக்கக் கூ,.றினேம். இனி விஸ்தாசமாய்க் கூறுவாம் :--நீங்கள் சாவதானமாய்க் 

கேட்பீர்களாக, ஹே சந்நியாசிகளே ? யாம் முன் ஹம்சரூபமாயும் பிரஹ்மரூப 

மாயும் கூறிய ஆன்மாவே தன்னுண்மைவடிவ வுணர்ச்சியின்பொருட்டு ௮.இகாரி 

யின் சங்கற்பரூபமனத்தை ஸ்வரூபத்தின்கண்ணே ௮ஷ்டாங்கயோக நெறியாற் 

சேர்க்கவே நிச்சயரூப புத்தியின் காசணமாம். அப்புத்தியால் அதிகாரி ஸ்வ 
யஞ்சோ.இவடிவ ஆன்மாவை கிச்சயஞ்செய்வன். அதன்பின் இசசங்காதத்.இனின் 
றும் வேறுருவமாயிருப்பவலும், இதன் நியந்தாரூபமாயிருப்பவனுமாய ௮.றிஞன் 

உள்வெளிப்பூரண வுருவமாயிருப்பன். சூரியமண்டலத்திருக்கும் சவிசாவெனப் 

பெயரிய அர்தரியாமியின் தியானமகிமையால் முன் எம்போன்ற அதிகாரிகள் 
சர்வ அக்கமீக்கப்பொருட்டும், பிரஹ்மாரர் த ௮டைவின்பொருட்டும் ௮வ் விஸ்வா 

பசாயணத் தூயமனத்தால் ஞானாப்பியாசரூப யத்னஞ்செய்தனர். ௮ந்தரியாமி 
யின் ௪க்தியோகெடிய மனத்தால் அதிகாரி சுபகருமத்தன்கண்ணே ஏவும் 

வாக்கு முதலியவற்றையும் அர்தரியாமியே அதன்கண் ணடத்தும். அவை பூமா 

ஈந்தரூப ' ரித்தய௫ச ஞானத்தை வெளிப்படுத் துவனவாம். அவற்றினின்றும்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதா உபதிட வ 
தத்தின் தாற்பரிபவருணனம். 633 

உற்பன்னமாய ஆன்மாகாச புத்தியின் உற்பத்தியால் ௮ இகாரி அவற்றின்மீது பச 

மேசுவச அ௮னுக்கெச அனுமானஞ்செய்து ஸ்வப்பிரகாச பசமான்மாவையடைவன். 

௮ர்தரியாமியாய ஈற்வரானுக்செகமின்றி ௮ இகாறிக்கு ஆன்மாகாச புத்தியுண்டா 

srg. ௮ஃதண்டாதலின், அர்தரியாமியின் ௮னுக்ரெசம் அவயம் அறியப் 

பெறுமாதலினானே மகான்மாக்களாய யோகெள்முதலில் தம.த சங்கற்பரூபமன த் 

தைப் பாமான்மாவின்கண்ணே சேர்ப்பர் ; ௮ தன்பின்னா்ச் சோ த்தலாலுண்டாய 

நிச்சய ஆன்மகபுத்தியையும் பாமான்மாவின்கண்ணே சேர்ப்பர், ௮து ஸ்வயஞ் 

சோதிரூப பரமான்மாவின் வடிவமாய ஆசந்தத்தை விஷயஞ்செய்வதாம். ௮தன் 
பிரசாத,ச்.தால் மகான்மாக்சட்கு இத்கேகத்தே அன்மசாக்ஷாத்காரமுண்டாம், 
பிசாணன் அபானன் என்னும் இருவகை வாயுக்களின் பரஸ்பர இலய சர்தனரூப 

உள்ளக்கினி?ஹாத்தித்தை முன் மகாத்மாக்கள் செய்தனர்கள். ௮வர்கள் மனோ 

சதத்தைப் பாமான்மா ௮.இகாரிகளாய ஈமக்கு ஆன்மஞான மனோத பூரணஞ் * 

செய்வித்தேத போலப் பூசணஞ்செய்யும் , ஏனெனின், சன்மார்க்கத்தன்சண்ணே 

யொழுகும் ௮திகாரிகட்கு ௮னுக்கொகஞ்செய்தல் சற்வரருக்கு இயற்கையேயாம், 
௮வர் மனவாணிகட் கவிஷயமாயினும் அதிகாரிகளின் புத் இக்கு விஷயமாவர்) ௮வ 
ச இவ?வாசாச்சரிய சுபாவ.ச்தைப் பாருங்கள். இங்கனம் சர்வ மனோதங்களை 

யும் ௮டைவிக்கும் பாமான்மாவின் துதியை யாமெப்போதும் செய்யவேண்டும். 

இப்போது ௮த்துதியின்பிரகாரம் கூறப்பெறும் :--ஹே சர்நியாசிகளே /! ௮ 

காரிகட்கு ஆன்மசாக்ஷ£த்கார ௮டைவில் ௮கேகவகை விக்செமாமா சலின், ௮தை 

நீக்கும்பொருட்டு இவ்வகையாய பாமேசுவச ஸ்துஇசெய்க :--2ஹ தற்பதார்த்த 

ரூபப்பிரஹ்மமே / ஹே அவம்பகார்த்தரூப ஜீவான்மாவே ! உங்களிருவரின் ௮பே 

தரூபயோகத்தை யாங்கள் குருசாஸ்திசங்களோகடிய தாய மனத்தாற் செய் 
இன்றோம் ; ஏனெனின், சத்தியம், ஞானம், அநந்தம், பிரஹ்மம் என்பனமுதலிய 

அவார்தரவாக்கயெங்களோடுகூடிய த.த்துவமசியாதி மகாவாக்கியம் உங்கள் வாஸ் 

தவவடிவ ௮பேதத்தையே கூறு்றது; ! சூதாவா ௨௨௦௧ வாவாமர சூஹீசு 

என்பது முதலிய சுருதவசனம் இச்சகத் துற்ப Sailer முன்னர் உங்களை 8 

விதீயப் பிரஹ்மரூபமாயச் a gang. இலெளூகன் நெறியால் ஈசரத்தையடை 

வதேபோல, உமது தியானத்தால் எல்லாவிடர்சளூமற்ற ௮.இகாரி ஆன்மஞான 

ரூபமார்க்கத்தால் பிரஹ்மாரர்கருப மோக்ஷத்தையடைவன், உம சாக்ஷாத் 

காரத்தையடைர்த அதிகாரி தனது மோக்ஷருப &ர்த்தியைப் புத்திமான்களின் 

வாயிலாய் ௮2ஈகமுழை சரவணிப்பன். தந்தையின்றனத்தே மைர்சனது பாக 

மிருப்பதேதபோலப் பிசஹ்மாரர்தருப மோக்ஷ்ச்தே சம்பூரண அஇகாரிகளும் 
பாகமுடையவசாவர். ஹிருசயாதி ஸ்தானங்களில் உம்மைச் இர்இப்பவர், ஆன்ம 
சாகதாத்கா.ரத்தையடைந்து ௮தன் ம௫மையால் சூரிய சர் இசாதிகளிடச் இருக் 
கும் பர2மசுார தேஜசையடைவர். உண்மையாய்ச் சுத்தப்பிரஹ்மவடிவமும் அபே 

தவடிவழும் ஆயெ உம்மையடையும்வாயிலை யாங்கள் குருசாஸ்சச உபதேசக் 

தால் இனிதினுணர்வோம்; ஏனெனின், காஷ்டமதன த்தாலுதயமாய அக்னி, 

யுண்டார்சானச்தின்சண்ணே இலயத்தையடையும்) ௮.துபோலக் கான், மஇ, 
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pete? ப்ரீ ஆத்மபுரான்ம். ட் 1 எட்டாவது 

பருச்சன் முதலிய உலகுண்டாடு யொடுங்கும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனசே உமது 
சத்துவவடில ச்சை யுணர்த்துமாதலின் ௮.து உம்மையடையும் நெறியாம். ஏனெ 
னின், மண்ணாயெ சாரணமுணர்ர்சபின்னர்ச் கடாஇிகாரியங்களின் பேததரிசனம் 
நீக்குவதேபோலச் சர்வஜகத்தின் சாணரூுப மாயாவிசிஷட சேதனத்தின் ஞான 
முண்டாயபின்னர்௮இசாரி பேசதரிசன ஐன்னிய சர்வப்பிரார்இியையும் பரித் தயா 
இத்தச் மூயப் பிஹ்மச்ையடைவன், இவ்வாறு தூயஆன்ம சாக்ஷா த்காரமுண் 
டானபின்னர்த் தற்பதார்த்தரூப ஈசுவரராய நீர் உமது பரோக்ஷத்தன்மை நீக்கப் 

பொருட்டுத் சாதாத்மிய சம்ப தத்தால் இத் துவம்பதார்.த்தரூப ஜீவனைச் சேவிப் 
பீர். இவன் தனது பரிச்சின்னபாவ நீக்சப்பொருட்டுத் தாதாத்மிய சம்பச்தத்கால் 
தித்பதார்த்தரூப உம்மைச்சேவிப்பன், இவ்வபேத தசையின்கண் நீர் உமது 

சாகா ச்கசாரத். தால் ௮இகாரியின் ௮வித்தையை யழிப்பீர் ) ௮௮ ஜன்ம மசணாதி 
அக்கங்களின் சாரணமாம். சானாவகைப் பேததரிசனகாரணமாமா தலின், ௮.இகாரி 
உம்மை யடையும்பொருட்டு ௮க்ினி?ஹாத்திசாதி இஷ்டகர்மங்களையும், கூப 

Ss. GO yi ss கர்மங்களையும் ஒருகாஓுஞ்செய்யான் ) மற்றோ, ௮ன்மஞான ச் 
தையே யப்ய9ப்பன், ௮தனையன்றி வேறெவ்வுபாயமுங் இடையாதாம். ஹே சக்கி 

யாசகெளே.! இவ்வாறு ௮தஇிகாரியானவன் ௮ந்தரியாமியாகய பாமான்மாவைம் 
அதித்துச் சர்வபாவங்களையும் நீக்கக்கொள்வன், பாவப்பிச இிபந்தம் நீங்கவே சத் 
தம் சுத்தமாம், பின்னர் யோகறுடைவி ஸிச்சையுண்டாம், பின்னர் யோகத்தைச் 

செய்வன், அதனாற் சாகதியாய ஆன்மாவைக் காண்பன், அ௮க்காட்சியால் மோக்ஷ 
அடைவுண்டாம்) ஆகையால், முழுக்ஷ£ாக்கள் முற்கூறிய முறையே பாமேஹ்வ 
சப் பிரார்த்தனையை யவசியஞ் செய்யவேண்டும், இப்போது ௮ஷ்டாங்கயோகத்தை 

நிரூபிப்பாம் :--ஹே சர்நியாசகளே 2? இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், 

பிசத்தியாகாசம், தாரணை, தியானம், சமாதி என்பன அ௮ஷ்டாங்கங்களாம். அவற் 

அள், அஹிம்சை, சத்தியம், ௮ஸ்தேயம், பிசஹ்மசரியம், ௮பரிக்செகம் என்பன 

இயமமாம். அவற்றுள், வாக்கான், மனத்தாற், காயத்தால், வாதையை எவ்வுயிர்க் 

கும் ஆச்காசது ௮அஹிம்சையாம். பாஜீவர்களின் ஹித;த்தின்பொருட்டு உண்மை 

பேசுதல் ௪த்தியமாம், மறைவினிலாகனும் வலியினிலாகளும் பிறர்பொருள் வவ 

வு சலின்மை ௮ஸ்தேயமாம். நேத்திசாதி இர்இரியங்களின் நிசோதவாயிலாய் 
உபஸ்ச இர்இிரிய கிரோதம் பிரஹ்மசரியமாம். சரீர நிர்வாசத்இனு மதிக போக 
சாதனங்களின் சங்செகஞ்செய்யாமை அ௮பரிக்கிரகமாம்.! செளசம், சந்தோஷம், 
தவம், சுவாசத் இயாயம், ஈசுவாப்பிரணிசானம் என்பன நியமமாம். வெளித் தூய்மை 

உட்ட்ப்மையெனச் செளசமிருவகைத்தாம். தோயமும் மண் ணுங்கொண்டு சுத் 

தமாசக் காயமேவிய மலங்கழுவல் வெளித்தாய்மையாம். மைத்திரி, கருணை, 
முஇதை என்பன முதலிய தர்மங்களால் தனது சித்தத்தைத் துவேஷாஇ விகாசக் 
சளினின்றும் நீக்கல் உட்டுப்மையாம். அுகர்வினை வயத்தாற் டைக்கப்பெற்ற 
அன்னவஸ்சொதஇகளால் தன் பிராணதாரணஞ் செய்துசொண்டு ௮௧ பதார்த்த 
ஆசைப்படாமை சர்தோஷமாம். சீசோஷ்ணாஇகளைச் ௪௫ சும் இருச்செசார் 
இசாபணாஇ விசதக்களையாற்றலும் தவமாம், பிசணவாஇ மர்நிரல்களை அப்பியா 
Reed Miners, அதிச்தேலும்: அறியாமலேலும் செய்ச எயா௫பகருவுள்சர்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதர உபதிட ௮௭டு 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ats 

யாவற்றையும் கடவுள்பாலர்ப்பித், சல் ஈற்வசப்பிணிதானமாம். ஆசனம் பாவ 

மெனவும் சாரீசகமெனவு மிருவகைத்தாம். தர்ப்பையைப்பசப்பி ௮தன் மேன் மான் 
றோல்விரித்து ௮,சன்மேல் வஸ்.இசம் விரித்தல் பாரய,ஆசனமாம், பதுமம், ௪வஸ் 

இசம்,பத்இரம் இவைமு.தலிய ௮கவகை யாசனங்கள் சாரீரக ஆசனமாம்;இட்து 
பாதத்தை வல.து துடையின்மேல்வைத்து, வலதுபாதத்தை இடது துடையின் 

மேல் வைத்தல் பதுமாசனமாம். இடதுபாதச்தை வலதுதுடையின் மடி.ப்புள் 

வைத்து, வலஅபாத.த் இட துடையின் மடிப்புள்வைத்தல் சுவஸ்திக ஆசன 
மாம். இருபாதங்களின் இருதலங்களை ௮ண்டகோசத்திற் கருசாமையி லொருக்கு 

கூட்டி. அவற்றின்மீது இருகசங்களையும் ஒருங்குகூட்டிவைத்தல் பத் திராசனமாம். 
பூசகம், சேசகம், கும்பகம் என்னும் பேதத்தால் பிராணாயாமம் மூவகைத்சாம், 

இடதுசாசிவாயிலாய்ப் பாகெயவாயுவையிழு த்துக் காயத்துண்ணிலைப்படுத்தல் பூக 
மாம். அதனை வலதுரசாவொயிமாய்க் சாயத்துண்ணின்றும் வெளிப்படுத்தல் சேசச 

மாம். பூரகசேசகபாவமற்ற வாயுவைக் காயத்துண் ணிோதஞ்செய்தல் கும்பக 
மாம். இவ்வகையைக் குருவாயிலாயே ௮றியவேண்டும். உருவம் முதலிய விஷ 
யங்களில் தோஷ தரிஈனத்தின் பின்னர்ச் சத்தம் உண்முகப்படவே விழி முத 

லியன விஷபங்களினின்றும் தடைப்படல் பிரத்தியாகாரமாம். சாபிசக்செம், 
ஹிருதயம், காகொக்கம் என்பன முதலிய விடங்களில் பாமான்மாவிடத்.த,ச் தன் 

மனத்தைச்சேர்த்தல் தாணையாம். விஜாதயகிருத்இகளைப் பரித்தியாகித் துப் பா 

மான்மாவின்கண்ணே சஜாஇய விருத்திகளின் நிசர்.தரப்பிவாகம் இயான்மாம், 
சமாதி, சவிகற்ப நிருவிகற்ப வேறுபாட்டால் இருவகைத்தாம். ஞாதா, ஞானம், 

ஜேபம் என்னுந் இரிபுடியிலங்கும் வாயிலாய் அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தின்சண் 

ணே அந்தக்கரணவிருத்தியின்றிஇ ௪விகற்ப சமா தியாம். திரிபுடியிலங்கா.த cys 
தியாங்குறல் நிருவிகற்ப சமாதியாம். இசண்டனுள் முதலாவது சாதனமாம்) 
இசண்டாவ௮ பலமாம். இசன்சண்ணும் இச்துணைச் சறப்புளகாம். அங்வெடிவ 
நிருவிகற்ப சமாதியின் விஷபமாய ௮ த்விதியப் பிஹ்மமே தாரணை, இயானம், 
சமாதி என்னும் மூன்றற்கும் விஷபமாமாதலின், ௮வை யோசச்தன் அந்தாங்க 
சாதனமாம், இபமாதி 8ர்தலுக்கும் பின்னபதார்த்தம் விஷபமா தலின், அலை 

யோகத்தின் பசிசங்கசாதனமாம். இவ்வாறு ௮.ச்விதியப் பிஹ்ம சாக்நாச்சா.ச 
முறேே அதிகாரியின் ௮வித்தை நாசத்தையடையும், பிசஹ்ம சாக்ஷா£த்சாசத் 
தால் ஒருமுறை சாசமுற்ற ௮வித்தை மீண்டொருகாஅமுண்டாகாதாம். இங்க 

னம் இயமமுதற் சமாஇவரையுமாய அ௮ஷ்டாங்கயோகத்தை யோக நூறுணர்ர் த 

முனிவர் கூறியுள்ளாசா.தலின்," அ௮இகாரி முற்கூறிய பதுமாதி யாதனங்களுள் 
ஒன்றைக் சவர்ர்து ஒரு புனிததேயத்தே நிலைபெறவேண்டும். உதாம், மார்பு, 

கழுத்து முதலிய சரீர ௮வயவங்களைத் தண்டம்போல இனிது சேசே நிலைபெ 

அத்து. பொறிசளார் அஷ்டப் பரிகளை மனச்சயிற்றுற் சட்டி ஹிருசயசேயத் 

தேயிருக்கும் சார திரூப பு.ததியின்கண்ணே சமர்ப்பணஞ்செய்சு, வழிப்போக்கன் 
ஒடத்சால் ஈதியைச்சகடச்சலேபோல, ௮.இகாரியும் பிஹ்மஞானருப BM Came 

சால் அவிச்தைதியின், இர் இரியருபப் பிரலாகத்தைத் சாண்டுச. பிசஹ்மஞான



ள் ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (எ்ட்டர்வது 

மின்றி இர்இிரியங்களாத் தாண்டல் ௮த்இயர்தம் அர்க்கடமாம் ; ஏனெனின், மன 
க்சயிற்றாற் கட்டியிருப்பிலும் பொறிசள் யாண்டாண்டுஞ் சென்றுஇரியும். இவை 
சம்சாரியின் தன்பப்பொருட்டே எப்போதும் முயலும். இத்துஷ்ட இர்்இரியங் 
களின் நிசோதம் பிசத்தியாகாரமாம். அதிகாரியானவன் குருவுபதேச ௮சா.ச 
மாய் முதலில் சரீரத்தின் முகாது ஈவத்துவாரங்களைத் தடைப்படுத்துக ; பின்னர் 
முகாஇத்.துவாசங்களிலிருக்கும் பிராணருப வாயுவை இருதயதேயத்தின்சண்ணே 
நிரோதித்து ௮ர்தர்வாயுவின் இலயமாம்வசை உற்சாகவாயிலாய்ப் பயிலுக, இலய 
மானபின்னர் ராசிகைவாயிலாய்ச் சுவாச உச்சுவாசத்தால் ௮தனைக் காயத் இினின் 

லும் வெளிப்படுத்துக; ௮ துசூக்குமத்தன்மையை யடையா தவரைபயிலுக. பயிலும் 
௮ இசாரிக்குப் பிராணவாயு வசமாம்போதெல்லாம் மனம் வசமாகும்; ஆகவே 
விழிமுதலிய பொறிகளும் எளிதாகவே வசமாம். ஏனெனின், சாரதியானவன் 
அஷ்ட ௮சவங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் கபிற்றைத் தன் வசமாக்கவே ௮ப்பரிகளும் 
எளிதாகவே ௮வன் வசமாவதேபோல, ௮இகாரியானவன் மனக்கயிற்றைத் தன் 
வசமாக்கன் இர்திரியரூப அஷ்ட ௮சுவங்களையும் எளிதாகவே தன் வசமாக்கக் 

கொள்ளுவன். இனி யோகனஞ்செய்யுமிடங் கூறப்பெறும் :-- ஹ சர்ரியாககெளே ! 
யோகாப்யாசஞ்செய்பவர்க்கு ஆசனஞ்செய்யும்பொருட்டு ௮த்தியந்தம் உயர்ந்திரா 
ததும் தாழ்ர்திராததும் கோமயா இகளாற் பூசப்பெற்றதும், ஈதி முதலிய ஜலஸ்தா 
னங்களை ௮த்தியந்தஞ்சமீபத்தற்றதும், முண்முதலியவையற்ற தம, மணல்,சூகூ£-5 
மக்கற்களற்றதும், ௮த்.இயர்தம் £ தமற்ற தும், உஷணமற்ற.தும், கானாவகைப் பக்ஷி 
முதலியவற்றின் சப்தமற்றதும், கொதுகுமுதலிய ஐர்.துக்களற்றதும், ௮த்தியர்தம் 

வாயுவற்றதும், பார்ப்பதினாுனே நேத்்திரமனங்கட்கு நந்தம் விரைவிப்பதும் 

ஆய பர்வதக் குகை முதலிய தேசங்கள் சுகஹேேதுவாம், ஆண்டு, ஆசனஞ்செறிர் 

அ அதிகாரி யோசாப்யாசஞ்செய்க, யோகஞ்செய்யத் தொடங்கிய தேயத்தே 
ஒருகால் ௮இகாரிக்கு ஏதாவது விக்க சங்கையுண்டாமாயின், ௮த்£ேதயத்தே 

யோகாப்யாசத்தைச் செய்யற்க, விக்னெ நிவிருத்தியின்பொருட்டு ௮இகாரிக்கு 
ஆசன யமம் கூறியிருப்பதேதபோல, காசநியமமும் கூறப்பெற்றுளத, யோகாப் 

யாச தனதுதரத்தை இருபாகம் ௮ன்னத்தாற் பூசணம்செய்க, ஒரு பாகம் நீசால் 
நிரப்புக, இவ்வாறு ௮ஷ்டாங்கயோகத்தால் ஆன்ம சாக்ஷா£த்காரத்தையடைய 

இச்சிக்கும் ௮ இகாரிக்குப் பல சமீபகாலத்தே அணிமாதி சத்திகள் வெளிப்படும் ; 

அவைகளில் ஆசக்தியையடையின், ஆன்மசாக்ஷாக்கார முண்டாகாதாமாதலின், 
அவை அதனடைவில் விக்னெங்களாம். இனியச்சித்திகளைக் கூறுவாம் :--ஹே 

சர்நியாகெளே.! இவ்வாறு யோகாப்யாசம் செய்யும் ௮இிகாரிக்கு ஆன்மசாகஷத் 
கார ௮டைவுகாலஞ் சமீபிக்கன், தன் மனத்த ஒருகால் பனிக்குச் சமான ரூபத் 

தைக்காண்பன், ஒருகால் தூமசமான ரூபத்தைச்காண்பன், ஒறாகால் சூரியசமான 
ரூபத்தைக்காண்பன், ஒருகால் ௮ச்கினியின்சமான ரூபத்தைக் காண்பன், ஒரு 

கால் வாயு சமான வுருவத்தைக்காண்பன், ஈண்டு, ஜல வெள்ளிபரூபச்,ச தாம்பனி ) 

இதுவே நீகாசமெனவும் அஷாசமெனவும் கூறப்பெறும். தாமல் ரஷ்ணவர்ண 
மூடையதாம். சூரியன் பிங்கலவர்ணமாம், ௮ரேக வர்ணக்களின் சமுதாயம் பில் 
கலவாணமாம், அக்னி சிவப்புவாணமுடையதாம். , வாயு அறுகுக்குச் சமான



சித்தியாயம்.] யஜுஈர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதர உபநிட விர்ச்ள் 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 877 

தயொம வர்ணமுடையதாம். ஒருகாலவன் தன்மனத்தே மின்மினிச் சமானவுருவத் 
தைக் காண்பன், ஒருகால் மின்னலுக்குச் சமானருபத்தைக்காண்பன், ஒருகால் 

வெண்பளிங்கு மணிக்குச் சமானரூபத்தைக்காண்பன், ஒருகாற் சர்இரசமான 
ரூபத்தைக்காண்பன், யோட நேத்இரத்தால் இவ்பரூபத்தைக் காண்ப?தபோலச் 

சுசோத்இிரேந்இரியத்தால் கானாவகைத் இவ்ய சப்தங்களைக் சேட்பன், இரசன 
இர்இரியத்தால் நானாவகைத் இவ்ய இரசங்களைக் சுவர்வன், சொணேந்திரியத் 
தால் சானாவகைத் இவ்யகர்தங்களைக் கவர்வன். அவக்கிர் இரியத தால் ரானாவகைத் 

இவ்ய ஸ்பரிசங்களைக் கவர்வன், இத்துணையா லுட்சித்திகள் நிரூபிக்கப்பெற்றன. 
இப்போது வெளிச்சித் இகளை கிருபிப்பாம்--ஜஹே சந்கியாகெளே !/ சமாதிகாலத்தே 

யோகிக்கு உட்சித்திகள் உண்டாவ?தபோலக் செம்பிய காலத்தே பாகிய சித இகள் 

உண்டாம். அக்னியின் சம்பந்தத்தால் பொன்னின் சம்பூரண மலா.இ விகாரம் 

நீங்குவதே போல, யோகரூப அக்கினி பிசாப்தமாகவே பாஞ்சபெளஇக தூலசரீ 

ரத்தின் சம்பூரணணரோகமும் மிரு த்தியுவும் ராசமாம். யபோகம௫ஏமையால் யோகி 
யின் தேகத்தே இத்துணைக்குணம் உண்டாம். ஹஸ்தபாதாதியங்கங்களின் Ris 

தன்மையின் ௮பாவரூப இலகுத்தன்மை யோகியின் தேகத்சே பிராப்சமாம். 

யோகியின் தேகத்தே ௮ரோகத்தன்மையுண்டாம். மண் விண் ணுலகங்களின் விஷ. 

யங்களிடத்தே இச்சையுண்டாகாது, சுவர்ண சமானமாய் யோ௫யின் தேச வர் 
ணமாம். யோடயின் தரிசனத்தால் யாவர் மனமும் ரே இரங்களும் ஆரர்.த.த்ை 

யடையும். யோடயின் ஸ்வரமும் மதுரமாகும். சம்பகாஇ புஷ்பகர்த சமானமாய்ச் 

சரசம் சுகந்தமாகும், ௮க்காயத்தே ௮ன்ன ஜலாதிகள் ௮த்இியர்தம் பக்குவமா 

மாதலின், மிகுதியாய் ௮வற்றை யுட்கொண்டும் விஷ்டை முத் திசாதிமலம் அற்ப 

மாம், இவைமூதலாக ௮ரேகவகைப் பலம் ௮ந்த யோகிக்கு ஆன்மசாக்ஷாத்காச த் 
இன் முன்னருண்டாம். ௮க்கால், அவளுக்கு ௮ணிமாதி யஷ்டசி த் சகளுமுண் 

டாம். ௮வற்றின்சண்ணே அர்த யோகி ஒருகா லாசக்திசெய்வானாயின், ஆன்ம 

சாக்ஷாத்காமுண்டாகாதாம் ; மற்றோ, ௮வன் யோகப்பிரஷ்டனெனப்பெறுவன், 

அவற்றைப் பரித்தியாடுப்பின், ஆன்மசா௯தா தகாரப் பிராப்தியுண்டாம் ; தனா 

லவன் இருதார்த்தனாவன். பூஜிக்கும்பொருட்டு வெள்ளி மு தலியவற்றாலாற்றிய 

சூரிய சர்சமண்டலம் மண்ணான் மூடபபடின், ௮ம்மண் மறைப்பின் நீச்சமின்றி 
அ௮ம்மண்டல தரிசனமுண்டாகாதாம் ) மறறோ, அதன்பின்? பயுண்டாம். ௮ஃதொ 

ப்ப யோ௫ுக்குச் சித்திகளி லிச்சையிருக்கும்வசை ௮வன் அன்மாவைத் தரிசியான், 

சித் இகளைப் பரித்தியாடுக்கவே ௮த்விதிய ஆன்மசாக்ஷா£த்காரமுண்டாம் ; சர்வ 
சோகங்களுமற்றவனாவன். யோக ழூலுடையார் கேவல தஅுவம்பதார்த் கரூப ஆன்ம 

ஞானசத்சானே மோக்ஷப்் பிராப்தியை யுடன்பட்டிருப்பதேபோல, ரீங்களுடன்பட 

வேண்டாம் ; மற்றோ, இம்மகாபாக்கெமுடைய ௮இகாரி முதலில் யோசமமை 

யால் சர்வபேதமற்ற!சுயஞ்சோ இருப தற்பதார்த்த பிரஹ்ம ஸ்வருபத்தையறிவன்; 
அதன்பின்னர்க் காரியகாசண பாவமற்றதும், இன்மமாணாஇ விசாரமற்ற மாய 

அவம்பதார்த்.சவடிவ ,தன்மாவையறிவன்) ௮.தன் பின்னர் ௮ச்விதீயப் பிரஹ்மம் 

யான் என இரண்டின் ௮பேதத்தை நிச்சயஞ்செய்சபோதே அவித்தை முதலிய '



அரசி] ஸ்ரீ ஆச்மயுசாணம், (எட்டாவது 

சர்வ பாசங்களினின்.றும் முக்தனாவன், சேவல துவம்பதார்த் ச ஞானத் சானே 
அவிசத்தையாஇபாச நீச்சமுண்டாகாசாம். யோட சாக்ஷாத்கரிக்கும் சுயஞ்சேரஇ 
யான்மாப் பூர்வாது தசஇசைவடிவமாம். gta பூர்வம் ஹிரண்யசர்ப்பரூபமா 
யுண்டாம் ; பிரஹ்மாண்டரூபமாய் நீர்மு தலியவற்றேயிருக்கும், ஸ்.திரீசளின் கருப் 

பத் இருக்கும், புத்திமுதலிய சங்காதத்தின் உள்ளேயிருக்கும், சரீர இர்திரியாதி 
சங்காதத்தின் போக்தாரூபமாம், அக்கினி ஜலாதி மகா பூதங்களிலிருக்கும், உண் 
டாய பதார்த்தத்தும் உண்டாம் பதார்த்தத்தும் வியாபகமாயிருக்கும், சம்பூரண 
விசுவச்தையுண்டாக்கி ௮தன்கண்ணே தானே பிரவேசிக்குமாதலினானே சர்வ 
ஜீவர்களினிருசயத்சே சாக்ஷிரூபமாயிலங்கா நிற்கும். ஸ்தாவச ஜங்கம சர்வ பதா 
ர்த்தங்களிலிருக்குமாதலின், சர்வ பூதரூபமாம். இத்தகைய சர்வரூப சுத்த பா 
மான்மாவின்பொருட்டு எனது ௮சேகங்கோடி. ஈமஸ்காசமாகுக, ஆன்மசாக்ஷா£த் 
காரத்தின் சாகனரூப ௮ஷ்டாங்கயோகத்தை யாம் உங்கள்பொருட்டுச் சுருக்க 
மாய்க் கூறினேம். இப்போது ௮தனாலடையத்தக்க அ௮த்விதிய ஆன்மசாகஷாத் 

சாச,ச்தைப் பயக்கும் விச்சைபை நீங்கள் கேட்பீர்களாக, ஹே சர்யாசகளே £ 

முன்னர் யாம்கூறிய பாமானமாவும் இப்போது கூறிவந்த பரமான்மாவும் ஒன்றே 
யென ௮றிர்துகொள்ளுங்கள். இச்சம்சாரரூப ஜாலத்இற்குப் பரமான்மாவே சுவா 
மியாம் ௮துவே தனது வசமாய மாயையின் ௮ரேக சக்இகளால் சம்பூரண 

வுலகத்தையும் தன்வசமாக்கும்; ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்துதி இலயம்செய்வஇல் 
சமர்த்துடையதாம். இத்தகைய பாமான்மாவைக் குருசாஸ்தர உபதசத்தால் எவ 

வஇகாரி சாகா த்கரிப்பனா ௮வனே மோக்ஷரூப ௮மிரு தத்தையடைவன். ௮தன் 
சாகதாத்கார மடைர்தவளுக்கு மீண்டும் ஜன்மப்பிசாப்தியுண்டாகாதாம், ஈண் 
டுண்டாம் பொருளழியும் ) கடாஇகள் ஜன்மமுற்றனவா தலின், ஒருகாலத்து ௮வ 

சியம் ௮ழிவையு முறுமென்பதுபோலவாம். இவ்வறிஞனே அ௮ன்மசாக்ா த்காரத் 
தால் ஜஇன்மமற்றவஞதலின், மீண்டும் மாணத்தையடையான். ௮ப்பாமான்மாத் தன் 
மாயையால் உலகவுதயதிதிகளைச் செய்வதேபோலப் பிரளயகாலமுறவே உலசை 
யழித்துச் சர்வஜீவர்கட்கும் துன்பத்தைப் பயக்குமா தலின், சுருதிபசவதி ௮,சனை 
: ருத்திரன் * என வழை)த்தனள், ஊாண ராபியானது தன் தேகத்தினின்றும் மூழ் 

களையுண்டாக்கி, அவற்றைக் காத்து, ௮ர்தியக்தே அவற்றைச் தம்பால் இலயப் 
படுத்.துவதேயபோல, ௮வும் ருஷ்டி காலத்தே ஐகத்தைச் தன்னினின்று முண் 
டாக்கித் இஇசொலத்?த காத்துப் பி.ளயத்தே தன்பாலொடுக்கும். இவ்வாறு சம் 
பூரண இகத்தையும் தன்பாலிலயப்படுத்தி ஏச ௮த்விதீயரூபமாயிருக்காம். ஸ்தா 
வா ஜங்கம சரீரங்கள், அவற்றிலுள்ள ரேத்திசாதி ஞானேர்இரியங்கள், வாக்காஇ 

கருமேந்திரியங்கள் என்பன யாவும் அந்தரியாமியாய பாமான்மாவுடையனவே 

யாம், ௮.துவே தன்மாயையால் முதலில் ௮காசாஇி பஞ்சபூதங்களையுண்டாக்கும், 

அதன்பின்பு சரீ.சாதி பெளஇகங்களை யுண்டாக்கும் பக்ஷங்களோடும் இரண்டு 
புயங்களோடும் கூடிய பக்ஷி தன.து கூண்டைச் சட்டுவேசபோல ஆகாசாஇி பஞ்ச 
பூதிரூப பஷங்களோடும் ௮றம்பாவமாயெ இரண்டு புயக்களோடும்கூடிய பாமான் 

மாச் சம்பூண பெளிசப் பிசபஞ்சத்தையுண்டாக்கும், சுவர்க்காதி மேலுலகம் 
பீளயுண்டாக்கும், பூமிமுதலிய €முலகங்களையுண்டாக்கும். இதன்சன்னே இத்



அத்தியாயம். ] யஜுர்வேதத் தின் சுவேதாசுவதா உப திட '௮ச்க் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ads 

துணைச் சிறப்புள தாம் :--பக்ஷி?ே யாதன்னிற் பின்னமாய கூண்டைச்செய்யும், ut 

மான்மாவோ தன்னையே ஜகத்.துருவமாய்ச்செய்யும். கருத்தி.துவாம்: பஷி தனது 

இருகத்தின் கேவல நிமித்சசாசணமாம்) உபாதானகா.ஏணமன்றும். பசமான்மா 

வோ இரண்டு காசணமுமாமா தலின், கேவலம் நிமித்தகாசணங்கொண்டு பக்ஷித் 

திருஷ்டாந் தம் கொடுக்கப்பட்டது. இரண்டு காரணத்தின்சண்ணோ முற்கூறிய 
ஊர்ண நாபித்திருஷ்டார்சமே ஈலமுடையதாம். எவ்வுருத்திரபகவான் சம்பூண 

விசுவத்திலுமதிகரோ, வேதங்களையும் ஸ்மரிக்கு மகா இருஷிவடிவரோ, சர்வ ஞா 

னங்களோகூடியவசோ, ௮க்கினிமுதலிய தேவதைகளையும் வாக்குமுதலிய இரதி 
ரியங்களையும் பிறப்பித் இருத்தி யொடுக்குபவசோ, முன்னிசணிய கருப்பசை யுண் 

டாக்னெவசோ, ஸ்தாவரஜங்கமரூப சர்வ சரீரங்களையுமுண்டாக்குபவரோ, ௮வ ர 

௮.இகாரிகளாய நம்ம£னாருக்குச் சுபபுத்தியைக் கொடுப்பவசாதலின், சுவேதாசுவ் 
தா இருஷியாயயாம் பூர்வம் ௮ந்த ர௬ுத்தெபகவானை இவ்வாறு பிரசார் தஇித்ேேம் :- 

ஹே ருத். இசபகவன் ! சாத்விக மூர்ச்தியெனவும் தாமச மூர்.த்தியெனவும் தங் 
கட்செண்டு மூர்த்தங்களுண்டு, ௮வற்றுள் பிரஹ்மவிக்தையைப் பிரவிருத்இப்பிக் 

கும் உமத சாத்வி2 குருமூர்த்,த,த். கால் விசாரஹீன அ௮ஞ்ஞானிகளாய எங்களைப் 

பிரசாசிப்பிக்கவேண்டும். ஹே பகவன் / இவ்வுலகத்தே அந்தகர்க்குப் புத்திமான் 

களாய வைத்தியர் விழியைக்கொடுத்து ஒளிர்விப்பத போல மோகசோகத்தால் 

குருடாக புத்திரூப ரே.த்.திரத்தையுடைய ௮இகாரிகளாய எங்கட்குச் தங்களது 

குருமூர்த்ததரிசனம் செய்வித்து ஒளிர்விக்கவேண்டும். ஹே ருத்திசபகவன் / 
பாவிகளைச் சம்சாரரூுபக் குழியின்கண்ணே விழ்த்த வேறு ராரிவடிவ தாமச மூர் 

த்தத்தைத் சாசணமசெய்விர்) ௮௮ எங்கட்டுன்பத்தைப் பயக்கும், அது சாமக் 

குசோதாஇிகருூப லோஹமயமாம். வில்லம்புபோல வைரியா திகளை நீச்குவதாம், 

அ௮த்இயந்தம் பயாஈகவடிவுடையதாம். ஹே பகவன்? இத்தகைய ௮ம்மார்த்தத் 

தால் இச்சகத்வடிவபுருஷனைப் பிரமா தரூப மிருச்தியுவடையுமாறு செய்யற்க, ௮இ 
காரிகளின வாஸ் சவஸ்வரூபத்தை மறைக்கற்க, ஹே சர்கியாகெளே ! இவ்வாறு 
யாம் ௮ர் த ருத்இிசமூர்த்இியைப் பிரார்த்தித்த2பாது எமது ௮ர்தக்கரணம் காமக் 

குசோதாதி விகாசமற்றுச் தூயதாயது, அதன்பின்பு யாம் ௮வசது குருரூப சாத் 
விக மூறர்த்தத்தைக்கண்டேம், ௮தனால் கருதூழு ச்தியத்தன்மையை யுற்றேம். 

புத்தசனின்்றிய தனவந்தன் மைந்தனையடைந்து தன்னைக் இரு தரு த்தியனாகக் 
கண்டதேபோலவும், எப்போதும் ஸ்திரீ சந்தனஞ்செய்யும் காமியானவன் பிரிய 
நாயகியையடைவுற்றுத் தன்னைக் இருத௫ருச்தியனாகத வெண் ணுவதுபோலவும், 

அத்தியர்்தம் இருபணனாகிய லோபியானவன் பூர்வமிழர் சபொருளையடைந்து தன் 

னைக் இருத௫ருத்தியனுக வெண்ணியதுபோலும் ; அர்தருத்திர பகவானுடைய 
சாத்விக மூர்த்தத்தை யடைவுற்று யாம் எம்மைச் கிருதகிருத்தியத்சன்மையுடை 
யேமாகமஇத்தேம். ௮க்குருமூர்த்தம் செய்த உபகாசத்திற்குக் கைம்மாறாக இவ் 

வுலகத்3,௪லும் அவ்வுலகத்தேனும் ௮ரேகம் பிறப்புற்றும் காணேம். யாம் ௮க் 
குருமூர்ச்சத்தைச் தீரிசித்.அுக் இரு தூரு,த்திய பாவ.ச்தையடைர்சசேபோல நீஸ் 

களும் முற்கூரிய ஸ்து.ிலயைச்செய்து அக்குருமூர்ச்தத்தைத் ,தரிசிப்பின் சொத



வஜ்ர ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [எட்டாவது 

இருத்திய பாவத்தையடைவீர்கள். அக்குருமூர்.த் தம் எனக்வெவாறு உபதேடத் 

தருளிய.து. 8] ஹமைர்த £ சாரண அஞ்ஞான த்ே தாடுகூடிய இச்சம்சாச சக்த 

இனும் பரமாய ௮த்விதீயப் பிஹ்மமே உனது வால்தவஸ்வரூபமாமன்றிக் கருத் 

தாபோக்தாவடிவ சம்சாரி உனது வாஸ் தவஸ்வரூபமன்றாம் என ரானாவகை யுக் 

இகளோடு அம்மூர்த்தம் எமக்கான்மோபதேசம் செய்தருளியபோது ௮ தனால் 

பாம் ௮ரேக சம்சய விபரீ தங்களற்றேம். இச்சம்சார ஜாலத்தினும் பாத் திருக்கும் 

அத்விதியப் பிரஹ்மத்தை எமது ஆன்மவடி.வமாயறிர்தேம். ௮து wired sn As 

மாம். அதனினுமதிசம் எ.அவுமின்றாம். காசண ௮ஞ்ஞானசகத ௮காசாதி பஞ்ச 

பூதம் பரமான்மாவின.து சரீ. ரரூபமாம். உண்மையாய்ச் சரீர மற்றதாம். ஆகாசம் 

தானிருக்கும் கடமடா இயுபாதிகளின் சமான அகாரமுடையதாகவே சோற்று 

தல்போல sts? a gS எவ்வாறெவவாறு சரீ சமாமோ அவ்வச்சரீரத்தே 

பாமான்மா ௮வ்வவ்வுருவமாய நிலைபெறும், £ ௨088வ ஈஷிண FavGlereyuG a ’ 

திறு பெரு சொதுகு முதலிய ௮ற்பசரீ.சங்களிலும், ஹஸ்தி முதலிய மகா காயக் 

சளிலுமிருர்.து பசமான்மா ௮வற்றின் சமான அகாரமுடையதாய்ப் பிரதீ இயாகும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் !! ௮ந்தப் பரமான்மாச் சரவ சரீசங்களிலும் இருக்கு 

மாயின் யாவருக்குமேன் றோற்றவில்லை ? 

சமாதானம் :-- ஹே சர்நியாசிகளே ! சர்வ காஷ்டங்களுள்ளும் ௮க்கனி இர 

கயெமாயிருக்குமாதலின் ௮ஃதவற்றின் மதனரூப உபாயமின்றித் தோற்றாததே 

போலப் பாமான்மாவும் சர்வபூதப் பிராணிகளிடத் தும் குப்யமாயிருக்குமா.தலின் 

ஆன்மஞானரூப உபாயமின்றி ௮து தோற்றமாட்டாது, ஊர்ணநாபிஜந்.து தர் 

pester நாற்புறமுங் கட்டி ஆங்குறைவே தபோலப் பசமான்மாவும் ஸ்தாவா ஜங் 

சமரூப ஜகத்தை காற்புறமும் வியாபித்துறையும். ௮ர்த ருத்துபகவானுடைய 

குருமூர்.த்தத்ையடைர்து பரமான்மாவைச௪ சாக்ஷா த்கரிக்கும் ௮இகாரியே ஜன்ம 

மசணாதி விகாரமற்றவனாவன். இத்தகைய மாயாரூப SOS திலும் பர த்தேயிருக் 

கும் சுயஞ்சோ இயாய வியாபக ஆன்மாவை யாம் ௮ர.த ருத்திபகவானது பிரசா 

தத்தானேயறிர்தேம். யாம் குரு உபதேசத்தானே ௮வ்வத்விதியப் பாமான்மா 

வை நிச்சயித்துச் சம்சாசரூப மிரு த்இயுவற்.றிருப்பதேபோல மற்றைய அதிகாரி 

களும் குருவுபதேசத் தானே பாமான்ம நிச்சயஞ்செய்அு சம்சார மிருத்தியுவைக் 

கடக்குக. அஞ்ஞான நிவிருத்தி பூர்வகப் பிரஹ்மபாவப் Gare Renu wr dap SOS 

யடையும்பொருட்டு ஆன்மஞானமின்,றி வேறுயாதொருமார்க்கமுமின்றாம்; மற்றோ 

யான் அத்விதீயப் Qa ஹ்மரூபனாயிருக்கின்றேன் என்னும் ௮பேதஞானமே மோ 

க்ஷ்ப் பிசாப்இயின் மார்க்கமாமாதலின், ௮திகொாரியானவன் சரவண மனனாஇ சாத 

னங்களால் ஆன்மஞான த்தை யவ௫யம் சம்பாதனஞ்செய்க, * திேேவிதிசவாகதி8ர 

SiGe sor ws8 வ௦மாவிஉததெஃய,காய ' ௮ச்விதியப் பிரஹ்மத்தைத் தன தான் 

மரூபமெனவறிந்து அறிஞன் சம்சாரரூப மிருத்தியுவைக் கடப்பன்) மோக்ஷ 

மடைய ஆன்மஞானமின்றி வேறொருமார்க்கமுமின்றாம். பசமான்மாச் சர்வ 8௧ 

இன் ஆன்பருபமா தலின் அதனினும் அதிகம் எ.அவுமின்றாம், எ.துவும் ரூம 

மன்றாம். அசேசு சாகையிலைசளோகெடிய ஒரு பெரிய ஆலமசம் மிகுதியாய



அத்தியாயல்,] யஜர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதா உபதிட ௮௮௧5 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். a8 ர 

அவகாசத்தை வளைத்திருப்பதேபோலப் ப ரமான்மாவும் சம்பூரண ஜகச்சை 

வியாபித்.த.த் தன ஸ்வப்பிரகாச சொரூபத்தேயிருக்கும். இந்கிர்க்குணப் பசமான் 
மாவே சமஷ்டி ஸ்.தாலசரீசரூப உபாதியின் சம்பந்தத்தால் விராட்டுருவமாயி 
ருக்கும். சமஷ்டி. சூக்ஷாஈமசரீரரூப உபாஇயின் சம்பர்த த்தால் ஹிசண்ய கர்ப் 

பரூபமாயிருக்குல், சமஷ்டி சாரண அஞ்ஞானரூப உபாதியின் சம்பந்தத்தால் 

ஈஸற்வரரூபமாயிருக்குமாயிலும், ௮ந்தப் பசமான்மாவின் அம்மூவுருவமும் கேவல 
முபாசனையின் உபயோகமேயாமா தலின், அவ்வுபாதியுக்தவது முமு௯்ஷாக்களால் 

௮றியத்தக்கதன்றாம், மற்றோ, ஸ்தூலசூக்ஷாம காசணத்தனும் பசமாயிருக்கும் 

ஆன்மாவின் நிர்க்குணவடிவமே முமுக்டஈக்களால் ௮றியத்தக்கசாம் ; ஏனெனின், 
௮ம்மூன்றின்௧கண்ணும் நாமரூபக்கிரியையென்னும் மூவகையாய ஜகத்துமிருக்கன் 

ற்து.உரமருபக்கரியை 2யாகூடிய யாவும் மித்தையேயாகும், மித்தையாவனவெல் 
லாம் இசஜ்ஜுஈ சர்ப்பம்போல நாசமுடையனவேபாம். அம்மூன்றும் மித்தையாத 

லின், சாசமூடையனவேயாமாதலின் முழுக்ஷக்களால் ௮றியத்தக்கனவன்றாம்) 

மற்றோ, ௮ம்மூன்றினும் பாமாயிருக்கும் சுத்த சிர்க்குண ஆன்மாவே முழு௯நடக் 

களாலறியத்தக்கசாம். இத்தகைய கிர்க்குணச சுத்த பரமான்மாவை எவ்வ இகாரி 

தன் ஆன்மரூபமாயறிவ?ீனா ௮வனே மோக்ஷரூப ௮மிருகபாவத்தையடைவன் ; 

௮றி.பாதவனோ, இசசம்சாசத்தே ௮ேசவகைத் தஅுக்கங்களையடைவன், ‘UOTE 
விஹார 8 தாவெஹவ௦,த22ெ.தெ உா$வகவொாவியஹி? யான் ௮த்விதயப் 

பிரஹ்மரூபன் என ஆன்மாவையறிர்தவனே மோக்ஷரூப ௮மிரு தபாவத்தையடை 

வன் ; ௮றியாதவனோ இசசம்சாசத்2த கேவலம் துக்கக்தையேயடைவன். இப் 

போது பரமான்மாவின் எங்கும நிறைஈதிருக்குந்கன்மையை கிரூபிப்பாம் :-ஹே 

சர்நியாகெளே / இவவுலகத்துள்ள ஜீவர்களின் முகம், மஸ்.தகம், கழுத்து, ஹஸ் 

தம், பாதம் முதலிய ௮வயவங்கள்யாவும் பரமான்மாவினவேயாம். ௮.து சர்வ 

ஜீவர்களின் ஹிருதய? தபச்தின்கண்ணேயிருக்கும, சர்வ ஜீவர்களின் ஆன்மவடிவ 

மாமாதலின் சர்வகதமாம், ஆநந்தவடிவ ஆன்மாகின்கண்ணே சோசா இகளின் 

சாரணவடின் அ௮வித்தையின்றாமாதலின், அவற்றின் விகாரமும் சம்பவியாதாம் 

இதனானே ௪ருஇபகவதி ௮.தனைச் ' சிவம்” என்றனன். YOGESH Moros Yar 

சாதி மகாபதார்த்தத்திலும் மிகவும் மகானாம். ௮.து ஜீவர்களின் சரீரரூப புத் 
இன்கண்ணே எப்போது மிலங்கச்கொண்டிருக்கும். அப்புஈம், இருவிழி, இருரா 

சிகை, இருசுசோத்திரம், முகம், பாயு, உபஸ்தம், நாபி, மூர்த்தவாயில் என்னும் 

பதினொரு வாயில்களையுடையதாம். பாமான்மா ஜீவர்களின் ஹிருதயதேயத்தே 

யிருந்து ஜீவர்களின் புத்இியைச் சுபாசுப கருமங்களில் ஏவும். தனது சொருப 

ழீ ஆரர்தத்தைச் தனஅ ஸ்வப்பிரகாச ரூபததானேயறியும். முக்காலசத்.துமுள்ள 

ஸ்தூலசூக்ஷஈமபதார்த்தங்கட்கு ௮பபரமான்மாவே சுவாமியாம். ௮௮ சூரியாதி 
ஜோ.இகட்கும் ஜோதியாம். சாசமற்ற சாக்ஷியாய கேஷேத்செஞ்ஞரூபமாம். ௮௮ 

உண்மையாய் ஆகாசத்தைப்போல யாண்டும் பரிபூசணமாமாயினும் ஜீவர்களின் 

அங்குஷ்டமாத்தெபரிமாண ஹிருதயச் சித்திரத்தின்சண்ணேயிருர்து அத்த 
கைய பரிமாணமுடையசாய்ச் கூறப்பெறும். ஸ்தாவர ஐங்கமரூப சர்வ 8௧,ச.இன் 

44



Dy cS ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [எட்டாவது 

கண்ணும் சமான கியாபசமாமாயினும், ஹிருதயதேயத்தின்சண்ணே ஙுத்திமுத 

லிய சங்காசசாக்ஷிரூபத்தால் விசேஷமாய்த் தோற்றுமாதலின், சுரு திபகவதி 
௮தளை ஹிருதயசேயத்திருப்பதென்றனள். பு,த்இயின் சர்வ விரு ச்இகளையுமேவும் 

சிரவணமனன முதலிப சாதனங்களோடுகூடிய ௮ந்தர்முகத் தூயமனத்தானே 

அ௮ஃதறியப்பெறுமாகலின், தூயமனத்தால் ௮ந்தரியாமியாயெ ஆன்மாவைச் சா 

௯தா.த்கரிக்கும்௮.திகாரியேமோக்ரூப ௮மிருதபாவத்தையடைவன், பரமான்மாச 

சர்வபூதப் பிராணிகளின் .தன்மரூபமாமாதலின், ஆயிசம் மல் தகங்களையும் விழி 
களையும் பாதங்களையுமுடையதாம், பத்து அங்குல பரிமாணமுடைய காஷ்டத்தை 

வியாபித்து ௮இினுமதிக பாயெதேயத்தும் அக்சனியிருப்ப2 தபோலப் பரமான் 

மாவும் விராட்டு ஹிரணியகருப்பன் ௮வ்வியாகிருதம் என்னும் மூன்றையும் வியா 

பித்து அவற்றிலும் ௮திககேயத்தின்கண்ணுமிருக்கும், ௮வ்வதகதேயம பா 

மான்மாவின் மசமைவடிவமாமா தலிள், ஆகாசத்தைப்போல ௮வ்வாஈர் தஸ்வரூப 
ஆன்மாப் பிசஹ்மாண்டத்தின் உள்ளும் வெளியும யாண்டும வியாபித்துநிற் 

கும். முக்காலத்துமுள்ள ஜகத்தியாவும் பரமான்மாவால் வியாபிக்கப்பெற்றதா 

மாதலின், அதுவே ௮.திகாரிக்கு மோகூரூப ௮மிருதத்தைக்கொடுக்கும், கரும 
உபாசனைசெய்பவர்க்குத் தருமம் அத்தம் காமம என்லும் மூவகைப் புருஷார்த் 

தி,.த்தை யடைவிக்கும், ௮துவே இம்மண்ணின்கண்ணே ௮ன்னரூபமாய் வெளிப் 

படும், அதனைப் பக்ஷித்தலால மனுஷ்யாதி ஜங்கமசரீசங்களுண்டாம். அந்தரி 

யாமி சர்வ ஜகத்தின் ஆன்மரூபமாமாதலின், ௮தவிதியய பிரஹ்மரூபமாம். இவ் 

வுலகத்துள்ள ஜீவர்களின் ஹஸ்தபாத நேத்தாமுக சுரோத்திசமுதலிய அங்கங் 
கள் யாவும் பிரஹ்மத்தினுடையவேயாம். 9H சர்வ ஜகத்தையும் வியாபித்து 

நிற்கும். உண்மையாய் நேத்திராஇகளற்றிருப்பினும் ௮வறறின் ரூபா இவிஷயங் 

களியாவற்றையும் ஒளிர்விக்கும், ௮துவே சர்வ ஜகத்தின் சுவாமியாம். சம்பூரண 

ஜகத்தையும் தனது அணையின்படி ஈடத.இவைக்கும், சர்வ ஜகத்தையும் காககும், 

சர்வ ஜகத்திற்கும் உபகாசஞ்செய்யும். மகாராஜாவானவன் தன௮ புசததே புகுக 

இருத்சல்போல, ௮துவே ஜீவரூபமாய்த் தேகரூப புசத்தின்கண்ணே புகுந்திருக 

கும். இத்தேகம் முகாதி ஈவத்துவாரங்களையுடையதாமாதலின், விவேக யிதனை 

ஈவத்துவாசபுசமென்பன், ௮ன்னபானாதிகளின் பரிணாமரூப இசசாஇ தாஜுக்க 

ளால் இது நித்தியமும் பூசணமாமாதலின், விவேக இதனைப் பு£மென்பன். இப் 
புசத்தேயிருந்.து ஜீவாத்மா தன்னை யத்விதீயப் பிர ஹ்மரூபமாயறிர்து காரிய) 
அஞ்ஞானத்தை நாசஞ்செய்யுமாயின் ஹமசமெனப்பெறும். இவ்வம்சம் இப்புசத் 

இன்கண்ணேயிருந்து விஷயங்களின் பிசாப்தியின்பொருட்டு வெளிப்போர்.து நானா 
வசைச் சேஷ்டையைச்செய்யும். விஷயாசக்தகாமி ஸ்திரீகளின்வசமாய் வசியென் 

னும் பெயரையடைவதேபோல, உண்மையாய்ச் சுதந் தாமாயிருந்தபோ இலும் பா 

மான்மா ௮வித்தையாயெ உபா இசம்பர்.தத்தால் சம்சாரசக்கோத்தையடைந்து சர்வ 

லோகர்கட்கும் வசமாங்கால் வசியெனப்பெறும். அல்ல, ஜீவர்களை வயஞ்செய்யும் 

சாதனமாய மந்திர ஒளஷதாதிகளையுடையவனை வசியென்பதேபோல, ஸ். தாவர ஐங் 

கமரூப ஜகத்தை வசஞ்செய்யும் சாதனமாய சைதன்யரூபத்தன்மை பசமான்மா 

வின்சண்ணே எப்போத மிருச்சன்றதா லின், சுருஇபசவதி ௮தனை ( வசி* என்
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றனள். ப.சமான்மாப் பாணி யிந்திரியமற்றதாயினும் சர்வபதார்த்தங்களையும் சவ 
ரும், பாத இர்திரிபமற்றதாயிலும் மனத்திலும் ௮திகவேகமுடையதாம், நேத்தி 
இந்திரியமற்றதாயிலும் சர்வ ரூபங்களையுங்காணும், சுசோத்தி?ேர்இரியமற்றதா 
யிலும் சர்வ சப்தங்களையுங் கட்கும். 

சங்கை :--ஹேே பகவன்? பரமான்மா சர்வ Ras Ber our ster ers ea wer 

மாதலின், ௮தன்கண்ணே சர்வஜகத்தின் சம்பஈகமாம்; ௮த்தகையஇன்கண்ணே 
சேத்திராஇிகளின் ௮பாவங் கூறல் சம்பவியாதாம். 

சமாதானம் :--ஜஹே சரநியாசிகளே ! நேத்திசாதி இச்இிரியங்களும் ௮வற் 

நின் கோளகங்களும் ரூ ஈமஸ் தூல சரீ ரத்தின்கண்ணேயிருக்குமன்றி ஆன் 

மாவின்சண்ணிசாவா தலின், ஸ்தூல சூக்ூஈமசரீ ரத்தோடு தாகாத்மிய ௮த்தயொச 

மடைந்த ஆன்மாவிற்கு இர்திரியங்களோடு சம்பக்கமாம். பிசஹ்மவித்தையினால் 

சரீராதிகளோடு தாதாத்மிய ௮ததியாசம்நீங்கெ முக்காதமாவின்கண்ணே இந் 

திரியசம்பந்தமின்றாம். இக்காணத்தானே சுருதியின்கண்ணே பாமான்மாச் சர் 

வேர்இரியமற்றதெனப்பட்டஅ. மாயையின் சம்பர்தத்தானே அதனால் சர்வ இந் 

திரிய வியாபாரங்கள் சிததமாமாதலின், ௮து சர்வேர்திரிய வியாபாசங்களின் 

கர்த்தாவெனப்படும். ௮துவே சர்வ இந்திரிய வியாபாசங்களையும் செய்யும் என்ப 

தன்கண்ணே நீங்கள் ஆசசரியமடையா தீர்கள் ) மற்றோ, ஒரே மண் சடசராவாதி 
௮ரேகரூபத்தை யடைவதேபோல, ஜீவன் நேததிராஇபாகிய காரணங்களாலும் 

மனம் புந்திமுதலிய அ௮ரந்தக்காணங்களாலும் கவரப்பட்ட சம்பூரண பதார்த்த 

ரூபம் பரமான்மாவேயாமா தலின், ௮.து தேசகால வஸ்து பரிச்சேதமற்.று யாண் 

டும் கிறைந்ததாம். இத்தகைய சுயஞ்சோதி அசந்தவடிவ ன்மாவை உல 

கத்தே எச்சட சேதன பதார்ததமும் விஷயஞ்செய்யமாட்டாதா தலின், பிரஹ்ம 

வேத்தாவாய அறிஞன் ஜகதுற்பத்தியின்முன்னரும் ௮திவிதீய ஆன்மாவின் இதி 
யைக் கூறுவன். பரமான்மா ௮ணுவிலும் ௮த்தியந்தம் ௮ணுவாம், அகாசாதி 
மகான்களிலும் ௮.த்தியஈதம் மகானாம். ௮ ஜீவர்களின் இருதயரூப குகையின் 

கண்ணே எப்போது மிருகதிலங்கும். இலங்கெபோதினும் குருவின் பூணூரு 

பையின்றி யடையமுடியாதா தலின், ௮திகாரி விஷயவாசனையைவிட்டுக் குரு சர 

ணத்தையடைவன் ; ௮வருபதேசத்தால ௮தனை௪ சாக்ஷா£த்கரிப்பன் , அவனே 

காமக்குசோதாதி சர்வபாசங்களினின்றும் விடுபடுவன், தம கலியாணமூர்சத் 

தீத்தால் ஈம்மியாவசையும் காக்கும் ௬த்திரபகவானே நமக்குக் குருவாவர், ௮வ 
ச.இகாரிகட் வெவாறுபதேசத்தருளுவர்:--ஹே சிஷ்ய/ நீ யறம்பாவங்களின் கருத் 
தரவல்லை, அவற்றின் சுகதுக்கரூபபல போக்தாவுமல்லை , மற்றோ, வேதார்த சாஸ் 

இரத் இன்கண்ணே கூறிய ௮.த்விதீய.ஆரர். வடிவப் பிரஹ்மஸ்வரூபமே £ இப்பொரு 
ளில் நீ றிதுமாத்திரையும் 8யேபபடவேண்டாம். Ferg ஸ்வரூபத் திலும் வேராய 
ஐகத்தியாவும் கனவைப்போல அ௮ழிவுடையனவாம்;) ஆதலின், நின்பால் இவை 

யாவும் கற்பிதமேயாம். ஹே சந்நியாகெளே ! இவவகையாய ருத்தரபசவானு 

உபதேசத்தால் உண்டாய அத்விதிய ஆன்மஞானத்தால் ௮.இிகாரி சர்வ சோகக்
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தையும் கடர் சவனாவன். உருத் திரபசவானுடைய உப சசச்தால் ௮ திசாரி௮ த் 
விதீய ஆன்மாவைச் சாக்நாத்கரித்ததேேபோல யாமும் சாக்ஷாத்கரித்தேம். ௮.து 

அஜாமாம், சர்வ ஜகத்தின் ஆன்மவடிவமாம், புமாதனமாம். விபுவாதலின் யாண் 

டும் வியாபகமாம், சர்வ பேதமற்றதாம். ௮ஞ்ஞானி ௮தனைச் சனனமாணமுடைய 
தென்பன், பிரஹ்மவேத்தாவாய அறிஞன் ஆன்மாவை நித்தியமென்பன். பர 
மான்மாவின் சாக்ஷாத்காசம் ௮சுத்த அர்தக்கரசணமுடையவலுக் குண்டாகாகா 

மாதலின், ௮ர்தக்காணத் தூய்மையின்பொருட்டு அதிகாரி மு.தலிலிவவா.று சகு 
ணப்பிரஹ்மத்தைச் சிர் தனஞ்செய்க. அந்தப் பரமான்மாவிற்குப் ப.சரூபமெனவும் 

அபசரூபமெனவும் இரண்டு ரூபமூண்டு, நிர்க்குணம் பசமாம் ; சகுணம் ௮பாமாம், 

: ஜெவா வரஹ்ணொற வெ வ௱ஹதாவ௱ ணு * இத்தகைய பர அ௮பாரூப பாமான் 

மா ஒங்காரரூப பிரணவத்தின் ௮ர்த்தரூபமாம், பரப்பிரஹ்மம் ௮ தனிலகூயோர்் த் 

தமாம், ௮பரப்பிரஹ்மம் ௮தன் வாச்சியார்த்தமாம். மீமாஞ்சைமுதலியவற்றின் 
கண்ணே சப்தத்திற்குத் தன்னர்த்தத்தோடு தாதாதமியசம்பந்தம் அ௮ங்கேரிக் 

சப்பட்டுள.து; ஆகையால், பசமான்மாப் பிரசணவரூபமாம். இத்தகைய பிரணவ 

ரூபப் பரமான்மாத் தனது மாயாசக்தியால் சிருஷ்டியினா கொலத்தே ஜீவர்களின் 
போக?த்தியின்பொருட்டுப பிணவகாமத்தினின் றுமே சர்வ சப்தங்களையும் அர்த் 

தங்களையும் உண்டாக்கியது. ௮து£வ பிரளயகாலததச் சம் பூரணப் பிரபஞ்சத் 

தைத் தனது சாந்தல்வரூபத்தின்கண்ணே இலயப்படுத்தும், இத்தகைய பர 

மானமா நமக்குச் சுபபுத்தியைக்கொடுக்கும், ௮தன்பிசசா தத்தால் ராம் ஈமதான்மா 

வை ௮த்விதீயப் பிர ஹ்மரூபமாய் நிச்சயஞ்செய்வோம். யான் பிரஹ்மரூபமாயுளன் 
என்னும் சுபபுத்தயால் ௮றிய யோக்கெயமாய பிரஹ்மமே ௮க்கனிரூபமாம், ஆதித் 

இயருபமாம், வாயுரூபமாம், சர் இரரூபமாம், அ௮வ்வியாகிருதரூபமாம், தாராமண் 

டலரூபமாம், இருக்காதி வேதரூபமாம், சூக்ஷமபூ தரூபமாம், ஹிரண்யகர்ப்பரூப 

மாம், விராட்டுரூபமாம், மாசி தக்ஷப்பிரஜாபதிரூபமாம். இத்துணையால் பிரஹ்மத் 

இன்சண்ணே அ௮இதைவரூபத்தன்மை நிரூபிக்கப்பெற்றது, இப்போது அத்தி 

யாத்மரூபத்தன்மை நிரூபிக்கப்பெறும்:--ஹ சர்ரியாசிகளே! அர் தப்பிரஹ்மமே 
ஸ்.இரீரூபமாம், புருஷரூபமாம், குமாசரூபமாம், குமாரிரூபமாம், விருத்தாவஸ் 

தையையுற்றுத் தண்டத்தைக் காம்பற்றிப் பையப் பையக் கமனஞ்செய்யும், இவை 

முதலாக ௮துவே சர்வ சரீரரூபமாகும். ௮துவே ௮ந்தக்கரணவிரு த் திரூப உடா இ 
யின் பேதத்தால் சானா ஞானரூபமாம். இவ்வாறு ஸ்திரீ முதலிய சரீரக்களோடு 
கூடிய துவம்பதார்த்தவடிவ அன்மாச் SPST SSH ஈசுவாரிலும் வேறன்றாம்; 

மற்றோ, உபாதியைப் பரித்தியாடுத்து ஜீவான்மா ஈஸ்வசரூபமேயாம். இப்போது 
உபாசனையின்பொருட்டுப் பாமான்மாவைப் பக்ஷிரூபமாய் வர்ணனம் செய்வாம்... 

ஹே சர்நியாசிகளே ! கிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தை யறிவஇற் சமர்த்தற்ற மந்தபுத் 
இய இகாரிகள்மீது சயைவைத்.து மகாத்மாக்கள் விசாட்டுருவப் ப சமான்மாவைப் 

பக்ஷிரூபமாய் வருணித்துளார் ) ஜகச்காசணவடிவ விராட்டுப் பகவான் பக்ஷிரூப 

மாம். அறுனெதளத்திற்குச் சமானமாய்ச் சியாமவர்ணமாம். இரண்டு Cas Ara 

களும் அக்கனிக்குச் சமானமாய் இரக்தவர்ணமுடையனவாம். மாதாவினலுதாத் 

இன்சண்ணே பாலகனிருப்பதேபோல மின்னலுக்குச் சமானமாய் விரைவாகவே



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதா உபநிட MAG 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். R&S” 

உற்பத்தி ராசமூடைய இவ்வுலகம் ௮ப்பக்ஷியின் கர்ப்பத் தின்கண்ணிருக்கும். வ௪ 

ந்த இரு௮ முதலிய நானாவசைக்காலமும் இலவண சமுசத்திரமுதலிய சானாவசைச் 

சமுத்திசங்களும் அப்பக்ஷியின் பக்ரூபமாம். அதுவே உபாசகனைப் பிரஹ்மாண் 
டத்தினின்றும் வெளியே கொண்டுபோம். அதுவே பிரஹ்மாண்டத் துள்ளும் 

வெளியும் வியாபகமாம். ௮தன்பானின்றும் ௪தர்த்த௪ புவனங்களுண்டாம். புவ 

னங்களின் காரணரூப ஸ்.தூலபூதமுண்டாம், இவவாறு சகுணப்பிசஹ்மத்தியா 

னத்தால் ௮.இகாரியின் ௮ர்.தக்கரணம் சுத்தமாங்கால் எளிகாகவே நிர்க்குணப் 

பிரஹ்ம சாக்நாத்காரமுண்டாம். இவ்வார் ததை ௮ன்னியசால் இர ச.துமுள அ: 

அதிவி.பெஷ௦ வா௦ பரஹவா௯தா,த.த.ரா eb yore’ | 

யெ உரவெ,௪௩௭௦ வனெவாவிபொஷ திர $ிவெணெ ॥ 
வஸ்ரீகர,த 8,சவொதஷா௦வா ,ம-ஈணஎயரஹ UO LTR | 

தழெவாவிவ.$வெ தாக்தாஉிவெகொ வாயிகலு சட ॥ 

. சிறப்பறு பரம சிவந்தனை யறியுக் திறனிலா மாந்தருக் கருளாற் 
சிறப்புறு சிவத்தை யறப்பேரி யவர்கள் சிந்தனை செய்யுமா பணித்தார் 
சிறப்புறு சிவத்தைச் சிந்தனை செயவே சித்தமேய்த் தூயதா மாகச் 
சிறப்பறு பரம சிவந்தனை யேளிதிற் செறிந்தறிந் திருந்துவா முவரால். 

(போ-ள்.) நிர்க்குணப்பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரஞ் செய்வ சன்சண்ணே சமர்த் 

தற்ற மர்தமதியினரமீது தயைவைத்துப் பிரஹ்மவேத்தா குரு சகுணப்பிரஹ்மத் 

தைக் கூறுவர். ௮,சன் இயானத்தால் ௮இகாரிகளின்மனந் தூயதாங்கால் எளி 

தாகவே நிர்க்குணப் பிரஹ்மசாக்ஷாச்காரமுண்டாம். இத்துணையால் சகுணப் 

பிரஹ்மத்தியானப்பிரகாசம் நிரூபிக்கப்பட்ட ) இனித் தூயமனமுடையவர்க்கு 

மகாவாக்ிய் உபயோ? விசாரம் நிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே சர்நியாசகளே !/ இவ் 
வாறு பாமேசுவரரிடத்தே பக்ஷிரூப கற்பனையைச்செய்து மீண்டும் மகான்மாச்கள் 
பரமான்மாவின்கண்ணே ஜீவ ஈஸ்வரர் மாயை என்னும் முப்பேச கற்பனை செய்த 

னர். சர்வஜகத்தின் காரணருபமாயை பிறப்பற்றதாமாதலின், ௬௬த பகவதி 
( அஜை ? என்றனள். ௮வ்வஜையாய மாயை எரி நீர் மண்ணென்லஸும் முக்காரிய 

ரூபத்தால் மூன்றுவடிவுடையதாம்) எரிவடிவ,த்தாலத சிவப்புகிறமுடையசாம் ) 

நீருருவத்தாலது வெண்ணிறமுடையதாம், மண்ணுருவத்தாலது கறுப்புருவமு 

டையதாம். இவ்வாறு மூன்று வர்ணங்களையுமுடைய ௮து மூவுருவத்தால் கனக் 

குச் சமானமாய்ச் சர்வ ஜக;த்தையுமுண்டாக்கும். இசக்த சுக்கெ நீலநிறமுடைய 
மறிகள் தமது சமானரூபமுடைய மறிகளையே புண்டாக்குவே தபோல, மாயை 

யாய அறையும் தன் சமானரூபமுடைய ஜகத்தையே யுண்டாக்கும். மறியைப் 

போக்கும் இச்சையுடைய மறி மறியைச் சேவிக்கும். நிட்காம மறியோ மறி 
யைப் பரித்தஇியாகஞ்செய்யும், அதுபோலத் அவம்பத அர்த் தரூப ஜீவாத்மாவாய 

HR மாயையாகிய ௮ஜையைப் போக்கு மிச்சையுடையசாமாதலின், ௮து ௮5 

ளைச் சேவிக்கும்) அதனால், ௮.து கட்டும். தற்பதார்த்தரூப ஈண்வசசாகெய ௮ஜம் 

மாயையாயெ ௮அஜையைப் டோ௫க்கு மிச்சையற்றசாமா லின், ௮.௮ அதனைப் பரித்



விர் ஸ்ரீ ்திமபுசா ன்: ம். (எட்டாவது 

இயாகஞ் செய்யும்; இச்சாணத்தானே ௮ நித்தியமுக்தமாம். இப்போது 
(வேறுரீதியானும் அர்த ஜீவேஸ்வ மாயையை நிரூபிப்பாம் :-- ஹே சக்நியாடி 
களே! சில மகான்மபுருஷசோ ஜீவன், ஈற்வார், மாயை என்னும் மூன்றையும் 

Gone வருணிக்கின்றனர், பிப்பலாதிகிருகஷ$த்தின்மீது பக்ஷியிருக்ச்றதே 

போல இக்காரியசசிதமாயையோ விருக்ஷமாம். தற்பதார்த்தரூப ஈற்வசரும் அவம 

பதார்த்தரூப ஜீவனும் பக்ஷிகளாம். ௮வை உண்மையாய்ப் பரஸ்பாம் அபின் 
னங்களாம், சமானவுருவமுடையனவாம், ஓசே மசத்சை யாசிரயித்திருப்பனவாம், 
அவற்றுள், புத்தி விசிஷ்டஜீவரூப பக்ஷியோ ௮ம்மாத்தின் ௮றம்பாவ புஷ்பங்களி 
னின்று முண்டாய சுகதுக்கரூபபலத்சைச் சுவாதெனவெண்ணிப் போக்கும், 

ஈஸ்வசசாகயெ பக்ஷியோ ௮ப்பலத்தை ஒருகாலும் போயொஅ ; மற்றோ, ௮௮ ௮ப் 

பலத்தைக் கேவலம் ஒளிர்விக்கும். ஹே சர்நியாகெளே ! ௮ஜரூபத்தானும், பக்ஷி 

ரூபத்தானும் கூறிய சுருதி போக்கா ௮போக்தாருபத்தால் ஜீவேற்வா விலக்ஷண த் 
தன்மையைக் கூறியது. அதற்கு ஜீவபோக்திருத்தன்மையிற் கருத்இன்றாம் ; 

மற்றோ, அதன் நீக்கத்தின்கண்ணே கருத்தாம். ஏனெனின், உலகராலறியப்பெ 

ரூத அர்த்தத்தைப் போதனஞ்செய்வதானே சாஸ் சரத்தின்சண்ணே பிரமாண 

ரூபத் தன்மை சித்திக்குமன்றி வேறுவகையாற் சித்தியாதாம். ௮ஞ்ஞானிகட்குச் 

சவனிடத்தே போக்தாத்தன்மை பிசத்தியக்ூசத்தமாமாதலின், ௮தன்கண்ணே 

சுருஇிக்குக் கருத்தின்றாம்  மற்றோ, அதன் நீக்கத்தின்கண்ணே கருத்தாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! சுருதி, ஜீவபோக்தாத் தன்மையை நீக்குவஇில்லை ; 

மற்றோ, ௮து ஈற்வாபோக்தாத்தன்மையையே நீக்குகின்ற து. 

சமாதானம் :--ஜஹே சந்நியாசிகளே? யாது எத்தானத்தே ஒரு பிரமாணத் 

தாலடையப்பெறுமோ, அதற்கே ௮த்தானச்தினின்றும் நிஷேதமாம். ௮ங்கன 

மாகாதது ரிஷேதமாகாதாம்என்பது சர்வசாஸல் இர சித்தார்சமா மாதலின், ௬௬௫, 

ஈம்வசரிடத்தே போக்தாத்தன்மை எப்பிரமாணசத்தானேனும் சித்தமாயிருக்கு 

மாயின், ௮தை நீக்கலாம். ௮வ்வாறு ௮து ௮வரிடத்ேேத எப்பிமாண த்தாலும் இத் ' 
தமின்றாம், ௮ல்லஅ, ௮வரிடத்தே போக்தாத்தன்மையை யங்கேரிப்பவன்பாலி து 

கேட்கவேண்டும் :--௮வர்பாலது காட்சி முதலிய இலெள௫கப் பிரமாணங்களாற் 

Agsur? அல்லது, சுருஇயினாற் இத்தமா ? முதலாவது சம்பவியாது; ஏனெ 

னின், காட்சிமுதலியவை கடமுதலியவற்றையே விஷயஞ்செய்யுமன்றி ௮லெளகெ 

பதார்த்தத்தை விஷயஞ்செய்யாவாம். ௮வ்விஸ்வார் லோகப்பிரசித் தால்லசாதலின் 
அலெளகெராவர், அ௮த்தகையரைக் காட்சி முதலியவை விஷயஞ்செய்யமாட்டா,. 
இசண்டாவஞ் சம்பவியாதாம் ; ஏனெனின், ௮வர்பால் போக்தாத்தன்மையைப் 
Qe திபா இக்கும் ஒரு ஈருதியையுங்காணோம் > Wrage ‘BSR. UOT SAo3!B’ என் 

ப.து முதலிய சு௬இகள் ௮வரிடத்தே அபோக்தாத்தன்மையையே x g@er per 

வா.தலின், ௮வர்பாலது எப்பிமாணத்தானும்௮அடைவுரறுாதாமா தலின் நிஷேதமுஞ் 

சம்பவியாதாம் ) மற்றோ, சு௬இ இவ்வகையாய சங்கையை நீக்கத் அவம்பதார்த்த 
ஜீவனிடத்தே போக்தாத்தன்மையை நீக்கும், ௮ச்சங்கை யிதுவாம் :-யான் 

பிரஹ்மரூபன் என ஜீவப்பிஹ்ம அபேதத்தையுணர்த் தும் வசனம் வியர்த்தமாம்.
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ஏனெனின், ஜீவனோ கருமபல போக்தாவாம், பிசஹ்மமோ அபோக்தாவாம். 

போக்தாவிற்கு ௮போக்தாவோடு அ௮பேதம் சம்பவியாதாம். இவ்வகையாய வாதி 
யின் சங்கையைச் சுருதி நீக்கும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் 2 ஜீவ ஈசுவரர்களை ௮ஜரூபமாயும் பக்ஷிரூபமாயும் 

வரணனஞ்செய்யும் ௬௬௫, வாதியின் சங்கைநிவிருத் இயை எவ்வாறுசெய்யும் ? 

சமாதானம்:--ஜஹே சர்நியாசெளே / ௬௬௫ சங்கைகிவிருத்திசெய்யும் முறை 
யை நீங்கள் கேட்பீர்களாக :--தற்பதார்த்தரூப கிர்விகாச ஈசுவசரிடத்தே ௮ஐரூ 
பத்தன்மையும் பக்ஷிரூபத்தன்மையும் சப்தபலத்தாற் பிரதியா௫னும உண்மை 

யாயின்றாம் ) மற்றோ, ஆ ராபிதமாம். அதுபோலத் அவம்பதார்த்தரூப ஜீவனி 
டத்தே புத் சம்பந்தத்தால் போக்தாத்தன்மை பிரதீஇயாகிலும் உண்மையா 
யின்றாம் ) மற்றோ, ஆ சசாபிதமாம். கருத்திதுவாம் :--௮ஈதக்காணாதி யுபாதி 

களோடுகூடிய சேதனம் ஜீவனாம். ௮வ்வுபா தியைவிரித்துச வனுடைய சாக்ஷி 

கூடல் தஸ்வரூபத்இின்கண்ணோ முக்காலத்தும் போக்தாத்தன்மையின்றாம் ) மற் 

றோ, அது அ௮ரதக்கசணத்தின்கண்ணதேயாம். அதனை யான்மாவின்கண்ணே 

ஆரோபித்து ஜீவனைப் போக்காவென்பதேயன்றி யுண்மையாய் ஜீவலும் ௮போக் 

தாவேயாவனாதலின், ௮போக்தாவாய ஜீவனுக்கு அபோக்தாவாய பிரஹ்மத்தின் 

கண்ணே ௮பேதம் சம்பவிக்கும். ௮வவிரண்டுமிருககும் ௮வித்யாவிருக்ஷத்இன் 

கண்ணே இஜ்ஜீவரூப பக்ஷியானத தனதுண்மைவடிவத்தின் அஞ்ஞான த் தினானே 

சுகதுக்கருபபலத்தைப் போடுக்கும், உடன்மதியாதிகளின் தாதாதமிய ௮தஇ 
யாசத்தால் துக்கருபக்கடலின்கண் 2ண முழுகும், ஆற்றலின்மையையுற்று கானா 

வகைச் சோகத்தை யடையும். குருவின் கிருபையினால் ௮டைவுற்ற சுத்தபுத்தி 

யினால் சுபஞ்சோதி யாரந்தஸ்வரூப ௮த்விதிய ஆன்மாவைத் தேகா தஇிகளினும் 
வேருக அறியும்போது சர்வசோகங்களுமற்றதாம். தற்பதார்த்த ஈசுவாசோடு 

அபேதபாவத்தை யடைந்து அவருடைய சர்வான்மபாவரூபமகமையையடை 
யும், பிஹ்மவேத்தாவாய குருவின் கிருபையால் ௮றிஞனானவன் அடையும் தற் 

பதார்த்த ஈசுவராது மகிமையை யாஞ்ஞவற்கியர் கார்க்கிக்கு ௮அக்ஷரரூபமாய் வரு 

ணித்தார். ௮தன்சண்ணே இகத இருக்கு முதலிய 2வதமிருக்கும், விற்வேதேவ 

தைகளும் ௮க்னெழமுதலிய சேவதைகளுமிருக்கும். இவைமுதலாக இவ்வெல்லா 

வுலகுமிருக்கும். இவ்வாறு சர்வஜகத்தின் ௮திஷ்டானரூப ௮ச்ஷரப்பாமான் 

மாவைச் சர்வாந்தரியாமிரூபமாயறியாத ௮ஞ்ஞானி இவ்வுலகத்தே வாளாவாழ் 
இன்றனன். அறிந்த ௮றிஞன்வாழ்க்கையே பலமுடையதாம். கழுதையின்மீது 

வைத்த அர்தனக்கட்டையின்பாசம் அர்நீள்செவிய ஓபசாசப்பொருட்டனறாம்) மற் 

ரோ, இலேசத்இன்பொருட்டேயாம். ௮துபோல அந்தரியாமியாயெ பரமான்மா 

வை ௮றியாத ப௫ர்முகர்கட்கு ஆறங்கக்களோடுகூடிய சான்குவேதங்களின் அத் 
இயயனமும் எவ்வுபகாரத்இன்பொருட்டு மாகர்தாம் ) மாறாக அபிமானமேயுள 

தாக்கும், ஜஹே சந்நியாசகளே 7? எவ் வுங்களைப் போன்ற அறிஞரும் எம்மைப்போ 
ன்ற அறிஞரும் பரமான்மாவைத் தமசான்மரூபமாயறிவரோ, ௮வ?ர மகாச்£ஜர்



Df ad} <b} ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (எட்டாவது 

விற்குச்சமானமாய்ச் சுகபூர்வசம் நிலைபெறுவர். வேதங்களின் ௮,ச்தியயன பல 
மும் ஆன்மஞானமேயாம்; அதனினும் ௮அதிசபலம் எ௮வு மதற்இின்றாம். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! ஏக ஆன்மாவின் ஞானத்தால் அதிகாரி கருத 
இருத்திய பாவத்தையடையான் ; ஏனெனின், ஆன்மாவிலும் வேறாய் ௮ரேக 
பதார்த்தங்கள் ௮றியத்சக்கன விருக்கின்றன. 

சமாதானம் :--ஜஹே சர்நியாசிகளே ! ஆன்மஞானமின்றி ௮இகாரி ௮ன்னிய 

வுபாயமொன்றினாலும் சர்வ ஜகத்தையுமறியான்; மற்றோ, இஃதொன்றினானேயறி 

வன் ; ஏனெனின், கடபடாதி காரியங்கட்கு மண் நூல்முதலிய காரணமே உண் 

மைவடிவமாம். காரணமன்றிக் காரியத்திற் குண்மைவடிவம் வேறின்றாமா தலின், 
மண்மு தலியவற்றின் ஞானமுண்டானபின்னர்க் சடா இகளின்ஞானமும் ௮வூிய 
முண்டாம். மாயாவியாகெய இர்இரஜாலிகன் நானாவகை ரூபங்களின் காரணமாவ 

தேபோலப் பசமான்மாவே தனது மாபைபால் சரவ ஜகத்தின் காணமாம் ; காய 
த்.இிரிமுதலிய ரானாவகை சந்தங்களையுண்டாக்கும், சான்கு வேதங்களையுண்டாக் 
கும், ௮க்கினிஷ்டோமாதி கானாவகை யாகங்களையுண்டாக்கும், நானாவகைச் சுப 
HF சங்கற்பங்களையுண்டாக்கும், தவ 2ம முதலாக நானாவகைவிரதங்களையுண்டா 

க்கும். இவை முதலாக முக்காலத்துமுள்ள உலகமியாவும் பரமான்மாவினின்றுமே 
யுண்டாமாதலின், பாமான்மவடிவ காரணஞானத்தால் உலகவடிவ காரியஞானம் 

சம்பவிக்கும், 

சங்கை :--2ஹ பகவன்? பரமான்மா ஜகத்தை எம்மாயாசக்தியின் ௪கா 
யத்தாலுண்டாக்கயதோ ௮சன் வடிவமியா தாம் ? 

சமாதானம்:---ஹே சக்கியாசெகளே! ௮த்தகாசம் தன் இத் தயின்கண்ணே சூரி 

ura பிரசாசங்களை ௮பேச்ஷியாசதேபோலத் தன் சித்தியின்சண்ணே ஒரு பிர 
மாணத்தையு மபேக்ஷியாது சர்வ காரியங்களையுமுண்டாக்குவது மாயையாமு, 

கனாக்காண்பவன் ௮வித்தையின் பலத்தால் கனவின்கண்ணே அ௮சேசம் பதார்த்தங் 

களை உண்டாக்கிக் காத்தளிப்பதேபோலப் பரமான்மாவும் மாயையால் உலன் 
உசயஇதிலய த்தைச்செய்யும், இவ்வாறு ௮தனினின்றுமுண்டாய இச்சம்சார ௪க் 

இசத்தன்சண்ணே ௮வித்தையால நிரோஇக்கப்பட்ட ஜீவன் தன்னை ௮தனி 
னும் வேருகக்காண்பன், கருமரூப சிறைச்சாலையிற் காமக்குசோதாதி பாசங்க 
ளாற் கட்டப்பட்டவனாய் நானாவகைத் தீனதசையை யடைவனாதலின், மாயைக் கத் 
இயச்த ஆச்சரியரூபபல மிருக்கின்றது. இப்போது மாயையின் சாமர்த்தியத்தை 
கிரூபிப்பாம் :--ஹே சர்நியாசிகளே ! மாயையைப பிசகிருதியென்றறிச, மகே 
சரரை மாயையின் ௮இஷ்டானமெனவறிக, எதனாலத்தியந்தம் செய்யக்கூடாத 
சாரியஞ் செய்யப்படுமோ ௮து பிச௫ருஇயாம். பசமான்மா மாயையால் eB 
யநர்தம் செய்யக்கூடாத காரியத்தைச் செய்யுமாதலின், நூலுணர்ர்தோர் மாயை 

யைப் பிரகரு இயென்பர். பாமான்மா கிர்க்குணமாம், ௮சங்கமாம், ஜன்மாஇி சர்வ 
விசாரமுமற்றதாம், எச அத்விதியரூபமாம், இத்தகைப அத்விதிய ஆன்மாவின் 
சண் சானாத் தன்மை அத்தியச்தம் அர்க்கடமாயினும் மாயை அதனைச் சாரியரூப 
மாய் சான்பாவத்ையடைவிக்குமா தலின், மாயையைப் புத்இமான்சள் பிசகு இ
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யென்றனர். இந்திர ஜாலச்சகாரனது மாயையின்கண்ணே பொய்ப்பொருளையுண் 
டாக்கல், ஒன்றை சானுவகையாய்க் காட்டல் என்னுமிரண்டு இயற்சையுண்டு, ௮, 
தகைய மாயையோடுகூடிய இர்தரஜாலக்காரனை மாயியென்பதேபோலப் பாமான் 

மாவைப்பற்றியமாயையும் ௮வ்விருசுபாவங்களோடு கூடியுள்ள௫ ; ஏனெனின், 
அவ்வொசே அசங்க நிர்க்குணப் பரமான்மா மாயையால் அரேசுவகையாம், தன்ன 

வயவவடிவ ஆகாசாஇ இர்இரியாதி என்பவற்றால் சராசரவடி.வச் சர்வ ஜசத்தையும் 
வியாபித்.துநிற்கும். ௮இகாரி எச்சரீரத்தின்சண்ணேனுமிருர்.து பாமான்மாவைத் 

தன்னான்மவடிவமாய்ச் சாக்ஷாச்கரிக்குக்கால் மோக்ஷரூப பாமசார் இயையடை 

வன், ௮து ஜராயுஜாதி சால்வகைத் தேஃத்தே எகவடி.வமாய் நிலைபெறும்; சர்வ 

ஜகத்தினுற்பக்இு இ இலயத்தைச் செய்வதாம், ௮திகாரிகளை மோக்ஷமடையு 

மாறு செய்விப்பதாம், சர்வபுத்இி முதலியவற்றைப் பிசேரிப்பதாம், சர்வ த தேவதை 

களால் ஸ்துஇக்கத்தக்கதாம். இத்தகைய ௮த்விதியப் பாமான்மாவைச் தன்னான்ம 

ரூபமெனவறிர்து அதிகாரி மோக்ஷருபசார்இயையடைவன், ஹே சர்நியாடி 

களே! ௮.இகாரிகளாய ஈம்மனோர்க்குச் சுப புத்தியையடைகிக்கும் ஹிசண்யகர்ப் 
பாது தேவதைகளையுண்டாக்கய பாமான்மாவை யாம் முன்னருங்கட்ருக்கூறி 
னேம் ; அதுவே இர்இராதி சர்வ?தவதைகளின் ௮இபஇயாம். இம்மனுஷ்யாஇ 

சரீரங்கள் பிரு இிவியை யாசிரயித்இருப்பதேபோல, இப் பூமூதலிய லோகங்கள் பா 

மான்மாவை யாசசெயித்தேயிருக்கும்; ௮துவே இருகால் மனுஷ்யா்கட்கும் காற் 

கால் ௮சுவாதிகட்கும் விருகநாஇ ஸ் தாவாங்கட்கும் நியந்தாவாய ஈற்வரராம், இத் 

தகைய பரமான்மாவை ம௫ூழ்விக்கும்பொருட்டு காம் செய், யவை எள் முதலிய ௮வி 
காலும், சானாவகை யன்னக்களாலும் பூஜிச்செறோம். ஈமக்கு தன்மசாகதநாதி 

காசம் உண்டாகாதவசையுமே நான்மொழிந்தமுறையே தத்தம் வருணாச்சாம 

௮.னுசார மாய் நெய்முதலிய ஹவிஷால் பரமான்மாவைப் பூஜிக்கவேண்டும். (கர 

சாஸ் இர இருபையாற் பாமான்மாவைத் தன்னான்மவடிவமாய்ச் சா௯தாத்கரிக்கின் 

௮.து ஆன்மவடிவமேயாகுமாதலின், ஆன்மஞான ௮வஸ்தையின்சண்சணே ௮ன்ன 

பானாதிகளஜால் சரீரதாசணஞ் செய்தலே பாமான்மாவின் பூஜையாம். நேத்திராதி 
இர் இரியங்களால் ௮றியமுடியாமற் கேவலம் புத்தியினுனே ௮.றியப்பெறுவ.து 

சூக்ஷாுமமாம். பரமான்மாவோ புத் இயினாலும் சவாமுடியா ததாமாதலின், சூக்£ 
மத்தினுமஇரூக்ஷஈமமாம்,. ஆன்மாத் தனதுஸ்வரூுப அஞ்ஞானத்தால் அறம் 

பாவத்தைச்செய்யும், ௮,சன்வயத்தால் ௮ன்னவாயிலாய்த் சந்தையின் சேசச்தே 

செல்லும்; அதனினின்றும் வீரியவாயிலாய் ஸ்இரீயினுசாத்தே செல்லும், ஆண்டு 

ஸ்இரியின் இரக்தத்தோடு கலக்.து வீரியம் நுரையாகாச கலில ௮வஸ்தையையடை 
யும், அவ்வுபா இயின்கண்ணேயிருந்து பாமான்மா ரானாவகைச் சரீசங்களையுண் 
டாக்கும், இவ்வாறு வடம் முதலிய பீஜங்களிலிருர்.து கானாவகை விருக்ஷங்களை 
யுண்டாக்கும், ௮௮ சரீசரூப உபாஇியின் சம்பர் தத. சால் சானுரூபமாயிருப்பினும் 

உண்மையாய்ச் சர்வபேதமற்ற ஏக அத்விதியரூபமாம் ) ஸ்மசணமாச் இரையானே 

ஈம பதி ரீக்ருவ தா. தலின் மங்கலரூபமாம், இத்சசைய அத்விதிய அசர்த 
gay சிவான்மாகைந் சன்வடிவமாப்ச் ere seh gene Cura ச்ையடை 

es



ரக ஸ்ரீ அச்மயுராணம், [எட்டவது 

ந்து சர்வ அச்கங்களுமற்றவனாவன், 'விரியா இ பீஜங்களிலிருர்.து ஜச,ச்தையுண் 
டாக்கும் பராமான்மாவே ஜீகத்இின் இஇகொலத்தே காஷ்டங்களின்சண் அக்னியே 
போலச் சர்வ ஐகச்திலுள்ளும் குயெமாயிருர்து சர்வஜகத்தையும் காத் சலினானே 
சுருதபகவஇ அதை : விசுவாதிபதி” என்றனள், ௮தன்கண்ணே யோககளும் 
உண்முகப் பிராஹ்மணரும் ஹிரண்யகர்ப்பாது சேவசைகளுமிருப்பர், இத் தகைய 

பரமான்மாவைச் சர்வ ஜகத்இனுபாசான காசணருபமாயும் சர்வார்தரியாமிரூப 

மாயும் அறிபவனே ஞானரூப வாளால் பிரமாதஜன்ய காமக்குரோதாஇி பாசங்க 
சச் சேஇப்பன், தயிரினின்றும் வெளிப்போர்ச கெய் தயிரினும் மேலாம். நெ௫ழ் 

ச்யொயநெய்யினும் கனமாயரெய் அ௮த்தியந்தம் சுவாதாமாதலின், ௮தனினுமது 
மேலாம். அதுபோல, இத் ல சூக்ஷம ஜகத்தினும் மாயாவிசஷ்ட சகுணப் 
பிரஹ்மம் மேலாம்; அதனிலும் நிர்க்குணச் சுத்தப்பிரஹ்மம் மேலாம். இத்தசைய 
ஆரர்தவடிவ சுத்தப்பிஹ்மத்தை ௮இகாரியானவன் தன்னான்மவடி.வமாயறி 

யின், காமக்குசோகாஇ சர்வ பாசங்களினின்றும் விடுபடுவன். இருதயரூப உபாதி 
யின் சம்பந்தத்தால் ௮ங்குஷ்டமாத்திசபரிமாணமுடையதென யாம் முற்கூறிய 
பசமான்மாவே யாண்டும் நிறைக்திருப்பதாம் ) சர்வஜகத்இன் கர்த்தாவாம், மன 
புத்தியாதிசளின் சாக்ஷிரூபத்தாலும் பிசோகருபத்தாலும் எப்போதும் பிரசித்த 
மாம்) சுயஞ்சோஇிரூபமாம், இத்தகைய பசமான்மாவைத் தன்னான்மவடிவமாய் 

அறிபவனே மோக்ஷரூப ௮மிருசத்தையடைவன். குருசாஸ்திர உபதேசத்தால் 
அ;இகாரிகட்குப் பிரஹ்மாக்ம ௮பேதஞானமுண்டாயினே, சர்வ ஜகத் ஜனனி 
யாய மாயாரூபதமம் சாசத்தையடையும்) ௮க்கால் தினம் ராத்திரி ஸ்தூலம் சூக்ஷஈ 

மம் இவை மு.தலாயெ எல்லாப்பொருளும் இலயபாவத்தையடையும்; ௮.றிஞனுக்கு 
ஏகலஸ்வயஞ்சோதஇ ௮௯ Fac ஆன்மாவே பிரக! க்கும் ; ௮தனைக் காயத்திரி 
யாஇ மர்.இசங்கள் ஜக.த்இன் காசண சூரியரூபமாய் வருணிக்கும். ௮தை யாரா 
இத்தசானே ஈமக்குச் தூயமதியுண்டாகியிருச்சின்றது ; ௮.தனால் யாம் தற்பதார் 
த்தரூப பரமான்மாவைச் சாக்ஷாத்கரித்தேம். குருவுபதேச த் இன்முன்னர் ஈம 

க்கு ௮ப்புத்தியுண்டாயது, ௮து பத்துத் இசையின்கண்ணும் பறர்.தசென்றதாயி 
அம் ௮து ஆரர்தஸ்வரூப ஆன்மாவைக் கவாவில்லை. இப்போது குருவுபதேசத் 
தைப்பெற்று ௮ப்புக்இ பசமான்மாவை யாண்டு நகிறைந்ததெனக் கவர்ர்துள.து, 

பசமான்மாவின்வடிவம் எத்தகையதென ஒருகாலும் சங்யொதொழிமின் ; ஏனெ 
னின், ஆவிற்குச் சமானவிபறகையுடையது ஆமாவென்பதாமாதலின் ௮தை யறி 
விக்கும்பொருட்டு ஆவை யுவமிப்பதேபோல ஒரு பொருள் பசமான்மாவோடொப் 
பானவியற்கை யுடையதாமாயின், ௮தை யறிகிக்கும்பொருட்டு ௮தை யுவமிக்க 
லாம்) ஆனால் அத்தகைய பொருள் யாதொன்றுமின்றாமாதலின், ஆன்மாவை 

யறிலிப்பதில் எவ்வரான்மபதார்த்தத். திற்கும் உபமானரூபத்தன்மை ௪ம்பவியா gy. 
சர்வ அனான்மபதார்த்தத்தினும் அத்தியர்கம் பிரியரூபமாமாதலின், சஈருஇபக 

வதி அதனை '* மகத்யசசு” எனக் கூறினள். இத் சகைய ஆார்தவடிவ ௮த்விதிய 

ஆன்மாவை எவனும் சக்ஷ முதலிய இச்.இரியங்களாற் சுவான் ; மற்றோ, ௮ச்த 

ருத்திபகவான.து ருபையைப்பெற்றவனே சர்வ விருத்திளோடுங்கூடிய மன 
த்தைரிசோஇத்.து ஆரர்.சல்வரூப ஆன்மாவைச் சாகயத்சரிப்பனாசலின்,. அர்த



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்இன் சுவேதாசுவதர உபநிட ௮௬க 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ag) 

qs Bousarier மட௫ழ்விக்கும்போருட்டு அதிகாரி யிவ்வகை அவரைப் பிரத 
திக்க :--ஹே ருத்திபகவன் ! தாங்கள் ஜன்பமரணாதி சர்வ விகாரங்களுமற்றவ 

சாதலின், எங்களுடைய காமக்குசோதாதி பாசங்களை நீக்குவதில் சமாத்தராவீர், 
ஜீவிக்கப்பட்ட ஐது ௮க்கனியின்மத்இயிலிருர்து ச௫க்கமுடியாக அக்க த்தை 

யடைவதேபோல யாங்கள் இத்தேகத்தியிலிருர்.து சானாவகைத் அக்கங்களையடை 
இன்றோம். சுசமுதலிய வியாஇகளாலும் காமக்குசோதாதி யாஇகளாலும் உண் 
டாய அத்தியாத்மிக துக்கத்தா லும், சிங்க சர்ப்பாதிகளாலுண்டாய ௮திபூத த் 

கத்தாலும், ௮க்னி ஐலாஇகளாலுண்டாய ௮இதைவ துக்கத்தாலும் எப்போ 

அம் பீடிக்கப்பட்டிருக்கனெ்றோம். ௮றம்பாவத்தால் பரா தினத். தன்மையை யடை 
ந்த பசுக்களாகிய யாங்கள் பசுபதியாகிய தங்கள தனர்களாவேம். ௮றம்பாவத்இன் 
பலத்தைக்கொடுப்பவர் தாங்களே, தங்களைப்போல உத்தாரணஞ்செய்யும் இருபாலு 
வெங்குங்கையாது எங்களைப்போலத் தீனரெங்குங்குடையார் ) ஆ,சலின், செய்வி 
கமாய்த் தங்களுக்கும் எச்களுக்கும் யோக்கியசம்பர்தமிருக்கின்றது. வேதங்கள் 
பிரமாணமாகுமாயின், சுகத்தைக்கொடுக்கும் சங்கரராயெ தாங்கள் ஜீவித ௮வஸ் 

தையின்சண் ணும் மோக்ஷ ௮வஸ்தையின்கண் ணும் பரிபூரணருபசாயின் எங்களு 

டைய ஜன்ம மரணாஇி அக்கங்களை நீக்கவேண்டும். ருத்தி பகவான் சசணாகத 
ஜீவர்களைக்காப்பர் என்னும் வேதவசன த்தால் யாங்கள் தங்கள்மசமையைக் கேட் 

டிருக்னெறோமாதலின், பிறப்பிறப்பு முதலிய துயாறுக்கும்பொருட்டு ௮ராதர்ச 
ளாயே யாங்கள் தங்கள் சாணாகதசாயினோமா தலின், தாங்கள் எங்களுக்கு தன்ம 

ஞானத்தைக் 3ொடுத்,து எங்களுடைய சர்வ துக்கங்களையும் நீக்கவேண்டும், 

சங்கை :--ஹே திஷ்யர்காள் / நீங்களே ஆன்மகிசாசஞ்செய்து ஜன்ம மச 

னாதி துக்கங்களை யறு தீதுக்கொள்ளுங்கள் எமதனுக்கெகத்தால் யா.து பயன் ? 

சமாதானம் :--ஹே பகவன் ! அற்பபுத்தியையுடைய யாங்கள் ஒருபொரு 
ru மறிந்திலேமாயின், தங்களுடைய அனுக்கிரகமின்றித் துர்கிஞ்ஞேய ஆன் 
மாவை எங்கனமறிவேம். ஆகையால், மதிமான்களுள் எங்கள் கணக்கின்றாம். 

சங்கை :--ஹே மைர்தர்காள் ! நீங்கள் ஒருபொருளையும் ௮ியா இருப்பீரர 
யின், கற்போலச் சடசன்றோவாவீர் ? 

சமாதானம் :--ஹே பகவன் ! சர்ப்ப லியாக்சொதிகளோகடிய ஒரு நிர்ச் 
சனவனத்தே ஒரு பாலகனைச் தனியாய்விட்டிடின் ௮வன் ஆங்கு ௮ச்சமுற்றுச் கே 

வலர் தக்கத்தையே யனுபலிப்பன் ) ௮அ போல, யாங்களும் இச்சம்சாரரூப வனத்' 
இன்சண்ணே கேவலர் அுக்கத்தையே யனுபவிக்கன் ரோம், இச்துளைமாச்ரை 
யானே எங்கள்பாற் சேதனத்தன்மையாம். இவ்வனத்தே ப௫ிதாகருபப்பேய் எங் 

கட்குப் பரம.துக்கத்தைக் சொடுக்கன்ற.து. இவ்வன ச்தினும் யெளவனாவல் தாரூப 
மகாவனத்தே யடைவுற்ற ௮சாதர்களாய எங்களைக் காமதேவரூப சர்ப்பம் அடிச் 

கடி. கடிக்கும், அது மிகவும் 'விஷமுடையதாம். அதைநீக்க ஸ்மராரியாயெ ou 

கள் இயானமன்றி வேறுபாயம் டையா.அ; தங்கள் தியானமே பேருபாயமாம். 
௮ச்த யெளவனவனத்தே சப்தாஇிவிஷய நரிகள் சுற்றும், மங்சையாங் காசமுள.௮,



௮௯௨ CP ஆத்மபுராணம், [சப்பற 

அவை எங்களுடைய தர்மவிசாசரூப சரீ. ரங்களை எப்போதும் ஹசாஞ்செய்யும், 
சம்சாரவனத்சே குசோ.தராப சிங்கமிருக்னெறது, அதன் கர்ச்சளையால் எங்சளிரு 
தயம் எப்போதுச் தபிச்துக்கொண்டேயிருக்கும். இவ்வனத்தே லோபருப. தர 

ச விருக்கும், (டாகியின் வாசனம் சரக்ஷாவாம்.) சத வர்ண த்தையுடைய 
௮௮ னது தரிசனத் சானே எங்களுடைய விழிகளைத் சபிப்பிச்குமா தலினானே, 

லோயியைக்சண்டு தாகாவானவன் தன விழிகளை லோபிமின் பக்கத். இணின்.முர் 

இருப்பிக்கொள்வன், விரத்தியாசலாஇ பர்வதம் சூரியப்பிரசாசச்தை மறைப்பதே 
போல இவ்வன த த.ஆன்மரூபச் சூரியப்பிசகாசத்தைமரைக்கும் ௮கங்காசரூப மகா 
பர்வ,தமிருக்கன்றஅ; இவைமு,கலாக எண்ணமுடியாத அக்கங்கள்'எங்களைத் இனக் 
தோறு முறுகின்றன. தாங்களத்.இயரதம் தயாளுசுபாவமுடையவர்களாயிருக்கின் 

நீர்சளா தலின், எங்களுடைய துக்கங்களைசக் கேட்பதிலும் தாங்கள் வல்லமையற் 
நிவர்களாவிர்களா தலின், தங்கள் முன்னிலையில் எங்களுடைய மிகுந்த துக்கங் 

களை வர்ணிக்கவில்லை. தற்புருஷ அகோர ௪த்யோஜாத வாமதேவ ஈசானமெனத் 
தங்கட்கு 8ர.அமுகங்களுள. அவை முறையே இழக்கு முதலிய கான்கு திசைகளி 
லும் மத்தியினுமிருக்கும், அவற்றுள்ளும் தெற்கிலுள்ள அகோரமுகம் ௮ இகாரி 
கட்குப் பிரஹ்மவித்சையை யுபதேசிப்பதில் ௮த்இயர்,சங் குசலமுடையதாம். 

குருரூப அகோசமுகத்தால் எங்களைச் சம்சா.சதுக்கத்இினின்றும் காப்பீசாக, 

ஆன்மஞானத்தைத்தர்து சர்வ சோகங்களற்றவசாக்குவீராக, «BIO MOON KEN 
aK,’ ஆன்மாவையறிபவன் சர்வசோகத்தையும் கடப்பன், சர்வ சோகல்களையும 

நீக்கும் ஆன்மஞானம் எங்கட்குச் கிட்டா தவரை அன்னியபாவிகளின் புத்திசாதி 
பிரியபதார் த்தங்களை மிருத்தியுவாய்க் கொல்வதேபோல எங்களுடைய புத். தசாஇ 
களைக் கொல்லாதீர். எங்களுடைய புத்தா பெளத்இரா.5 சம்பர்இகளிடத்.தும் 
கோ அசுவாதி பசுக்களிடத்தும் சோகாதி யுபத்இரவங்களை யுண்டாக்கா£ர். 

தாங்கள் சாக்ஷாத் மோக்ஷத்தை யடைவிப்பலசா.தலின், தங்கள் சர்நிஇயில் புத் 

இராதி யனான்மபதார் ததங்களைக் சாக்சப் பிரார்த் இத்சல் உசிதமன்றாயினும், புத் 

இசாதி பிரியபதார்.த்தங்களின் வியோகத்தால் எங்களுடைய சத்தத்தே கலச்ச 
முண்டாகும். ௮ச் சித்த,த்.இில் தங்கள் இயானமுண்டாகா காதலின், எங்கள் மிருத் 

இயுவிற்கு முன்னர் எங்கள் பிரியபுத் இரர்களையும் சகோதரர்களையும் ௮க்னிகளை 
யும் எங்கட்குபகரிக்கும் ௮சசர் முதலியோணயும் தாங்கள் மிருத்தியுரூபமாய் 
ஹனனஞ்செய்யா Br; மற்றோ, சம் ig oor பிரியபதார்.ததங்களையும் நீள்காலமிரு 

ப்பனவாசச் செய்யவேண்டும். தாங்கள் சுபாவமாகவே தயாளுவா தலின், எங்க 
ளுடைய பிரியபதார்,த்தங்களை ஒருகாலும் ஹகாஞ்செய்கன்றிலீர்; மாறாக, ௮வற் 
றை நீள்காலமிருப்பனவாகச் செய்கன் நீர். ஆகையால், தங்கள் சர்நிதியில் அவற் 
றைக் காக்கப் பிரார்த்தித்தல் ௨9 கமன்றாமாயினும் தங்களுடைய தயாளுசுபாவத் 

தையே யாங்கள் ௮னுவா தஞ்செய்கெமோம். முற்றுணிர்தபொருளை மீன்டுங்கூற 
லவனுவாதமாம். தனதானியாஇ பதார்த்சங்களோடுகூடிய யாங்கள் ச௬ுகபூர்வக 

மாய்த் தங்களை யாசாஇப்போமாதலின் அவற்றோ கூமொது செய்யுவேண்டும். 

ஹே சர்கியாசெளே ! இவ்வாறு அஇகாரிகள் ரத் செபசவாசைப் பிசார்த்திச்,ச 
போது அவர் அஇகொரிகள்பால் மூழ்வுற்று அவர்கட்குப் போக கோக்ஷமிரண்



அத்தியாகல்.] யஜுர்வேதத்தின் சவேதாசுவதா உப நிட ௮௯௪. 
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டையுங்கொடுப்பர், ஆசையால், ௮வ்விரண்டும்வேண்டினர் ௮வசை யவயம் பிரார் 
த்தளைசெய்க, £ ுுதபொ aF asso VRASS? » Hsrfa_ @ser genus sas 

தை ௮ரசேகவசையாய் நூலுணர்ர்சோர் நுவலுக / இதன்சண்ணே யாதொரு கூறி 

யத கூறற்றோஷமும் மருவா சாம் என்னும் நியமம் சாஸ் இரத்தின்சண்ணே கூறப் 
பட்டிருக்க்றசா,சலீன் ௮இகாரிகட்குப் போசமோக்ஷத்தை யடைவிக்கும் பா 

மான்மாவி னுபதேசத்தை யாம் மீண்டு முங்கட்ருச் செய்கின்றோம் ) நீங்கள் சாவ 

தானர்களாய்க் கேட்பீர்களாக. ஹே சந்நியாசிகளே ! விருக்ஷத்தின்கண்ணே 

இலைகளால் மறைபிட்ட மாம்பழம் முதலியவை இசகசியமாயிருப்பதேபோல வேச 

ரூபவிருக்ஷ்த்தே அவித்தை விச்சை என்னுமிரண்டும் குயெமாயிருக்கும். ௮க் 

சனிஹோசத்இராதி கருமங்கள் ௮வித்தையாம், பிரஹ்மஞானம் வித்தையாம். ௮வ் 
வவித்தை ஜீவர்கட்குச் சுவர்க்காதரூப ௮ரித்தியபலத்தைக் கொடுக்குமா தலின், 
சுருதிபகவதி அதனை க்ஷ£ரம் என்றனள். வித்த மோக்ஷரூப நித்தியசுகத்தைக் 

கொடுத்தலின் ௮தனை அக்ஷரம் அமிருதம் என்றனள். அ௮வ்விசண்டும் மோக்ஷ 

மடையவே அவாம். வித்தையோ சாக்ஷாத்ஹேதுவாம், ௮வித்தையோ பலேச்சை 
பின்.றிச் செய்யப்பெற்றதாய்ச் சத தசுத்தவாயிலாய்ஹேதவாம். அவ்விரண்டையும் 
ஏவுபவரும், அவற்றின் பலங்களைக்கொடுப்பவரும் ௬ு.த்திபசவானேயாவர், ௮வ் 

விரண்டும் ஜீவர்கட்குத் தத் தம்பலத்தைக்கொடாமல் காசத்தையடையா ) மற்றோ, 
கொடுத்தபின்பே யழிவுறுமாதலின் ௬ரபகவஇ ௮வவிரண்டையும் அநந்தம் என் 

றினள். அவ்விரண்டும் சிவபெருமானுடைய பிரசாதத்தானே ஜீவர்கட்குக் கடைக் 

குமன்றி வேறுபாயத்தாற்டைக்கா, ஆகையால் ௮வ்விரண்டிற்கும் உருச் இரபக 

வானே ஈசுவ.சராவர், ஜ.ராயுஜாஇ சால்வகைச் சரீ சவுற்பக் இகாரணமாசய ப$ஜங்க 

ளியாவற்றையும் பற்றிக்கொண்டு பாமான்மாவிருக்கன்றது; அகாசாதி சர்வபூதங் 
களையும் சர்வபீஜங்களையும் தன்னினின்றுமுண்டாக்கும், விசித்திரவர்ணமுடைய 

வசா.தலின், சுருதியின்கண்ணே கபிலபதத்தாற் சழறப்பெற்றவரும், சர்வபதார்த 

தங்களையும் காண்பவசா தலின் சுருதியின்சண்ணே இருஷிபதத்தாற் கூறப்பெற்ற 
வரும் ஆய/)ஹிசண்யசருப்பர் இத்தாலஐகத்தின் முன்புண்டாயினர். அவருக்குப் 

பாமான்மா ௮ர்த்தத் தாடுகூட ரான்குவேதங்ககைக்கொடுத்து சானாவகை ஞானம் 

களாற் காப்பாற்றும் ; தூலஜகத்தை யுற்பத்திசெய்வ இற் சமர். ததைக்கொடுக்கும்) 

அதுவே தத் அவமூவாக்கயெத்நுள்ள தற்பதார்,தசவடிவமாம். ௮து மு.சுலில் ஜரா 

யுஜாஇி ரால்வகையோனிகளை யுண்டாக்கும். ௮வற்றினுள்ளும் ஒவ்வொன்றையும் 

இலக்ஷத்தொருவசையாய்ச் செய்யும்) யாவும் ஒருங்குகூடி. 84 இலக்ஷம் யோனி 
யாம். அவற்றுள்ளும் ஒவ்வொன்றையும் வலையைப் போல ௮வார்சா அகேசபேதச் 

தோடுகூடியதாய்ச் செய்யும். இவ்வாறு ருஷ்டி சாலத்தே சர்வஜக,ச்சையு முண் 

டாக்கப் பிளயத்தே தன் மாயைவடிவக்ஷேத்திரத்ேே இலயஞ்செய்யும்) பின்னர்ச் 
சருஷ்டிகாலத்தே மீண்டும் மாயைவடிவ கே்ஷத்திரச்்இனின்றும் முன்போன்றே 

சானாவகையாய்ச் சகத்தையுண்டாக்கும், ஜகத்தைக்காக்கும் இக்குப்பாலகரையுண் 
டாக்கும், இவ்வாறு யாவற்றையுமுண்டாக்கி யாவற்றிற்கு ம இபதியாகும். விரு 

பம் யா சமெடுப்பசேபோலப் புரமானமாச் சரவ விசுவபாரத்தையும் தரிக்கும்,



௮௬௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (எட்டாவது 

சர்வஜசகத்இன் உபகாரப்பொருட்டுச் சூரியரூபமாய்ப் பூர்வாதி சச.இிசைகளைப் பிர 
'சாசிக்கும், அதுவே அரேசசரீசங்களை யுண்டாக்9 அவற்றின் ௮சேசு சுபாவ்ங்களை 
த்தன்னிடச்தே ஆசோபித்து நிலைபெறும். புத்திசாதி பிரஜைகளையுண்டாக்கும் 
ஸ்திரீபுருஷசுபாவத்தைச்தரித்து ௮.துவே பலத்தையடைவிக்கும். சானுயோனிக 
ளின் சரீரங்களைப் பிற்பிற்காலத்தே அ௮ரேகவகையாய்ப் பரிணமிக்கச்செய்யும். ஒரு 
காற் பாலிய ௮வஸ்தையுடையதாயும் யுவா ௮வஸ்தையுடையுதாயும் விருத்தாவஸ் 
தையுடையதாயும் இச்சரிசமாவதேபோலும், ௮து சர்வபதார்த்தங்களின் ௮௨ 

டானமாம் என்லும்௮ர்த்தத்தின்கண்ணே யாம் விரிவாக யாதுசொல்லவேண்டியத 

ள.து; மற்றோ, சானாவகைச் சுபாவமுடைய எல்லாச்சரீ ரக்களும் எப்பிஹ்மாண் 

டத்தின் கருப்பத்இன்கண்ணேயிருக்குமோ அதையும் பாமான்மாவே தரித்திருக் 
கும், சர்வஜீவர்களையும் தத்தங்காரியதீதே யேவும். இங்ஙனம் சர்வஜகத்தின் கா. 

ணருப அத்விதீயப்பிஹ்மத்தை யாம் ௮ந்த ருத்திரபகவானது திருவருளால் 
சாக்ஷாத்கரித்திருக்கன்றேம். go உபநிஷத்தாற் பிரதிபாஇதமாம், சசாதன 
மாம், சானாவகைப் பிரவிருத்திரூப ஞானம்களில் ஸ்வப்பிரகாசரூபத்தாற் ிதமாம், 
சாஸ் இரவிசாரமற்ற மூடர்களால் ௮றியத்தகாததாம், யாம் ௮ந்த ௬த்திரபகவா 
னது திருவருளால் தற்பதார்த்தரூபப் பிரஹ்மத்தை எமதான்மவடிவமா யுணார் 

ததேபோல, முன்னர் ஹிசண்யகர்ப்பபகவாலும், இர். திராதிதேவதைகளும், ௪௩ 
காஇஇருஷிகளும் ௮வரது திருவருளால் சுயஞ்சோ தியாய சர்வஞ்ஞபாமான் மா 
வைத் தமதான்மவடிவமா யறிந்தனர். அதுபோல இப்போதும் ௮வசை யாரா 

இத்த மதிமானும் ௮த்விதியப்பிரஹ்மத்தை ௮வூயம் அறியலாம், இவ்வாறு எவ் 

விரண்யகர்ப்பாதி தேவதைகள், இருஷிகள், மனுஷ்யர்கள், ys Su Gs anus 
தையுணர்ந்தனசோ ௮வர் யாவரும் பிரஹ்மபாவத்தையடைந்து மோக்ஷருப ௮மி 

ருத்பாவத்தை யடைந்தனர். இத்துணையால் அன்மாவைத் தற்பதார்த்த ஈஸ்வர 
வடிவமென வர்ணிக்கப்பட்ட. இப்போது ௮வ்வான்மாவைச் அவம்பதார்த்த 
ஜீவரூபமாய் நிரூபிப்பாம்:--ஹே சந்கநியாசகளே ! சுபாவமாய் உஷ்ணப்பரிசமுங் 

கந்தமுமற்ற ஜலம் அக்கினியின் சம்பந்தமுற்று ௮சன் வெம்மையையடையும், 

௮௮ புஷ்பா திகளின் சம்பந்தமுறின் ௮வற்றின் மணத்தையடையும். ௮துபோல 

உண்மையாய்ச் சர்வதர்மமுமற்ற நிர்க்குணப் பாமான்மாத் தன.து ஸ்வரூப ௮ஞ்ஞா 

னத்தால் ஜீவபாவத்தையடைந்து ௮ந்தக்காணாதியுடா திகளின் தாதாத்மிய 958 
யாசத்தை யடையும்போது ௮வற்றின் காமக்குசோதா களையும், ௪த்.துவா தகளை 
யும் தன்கண்ணெண்ணும். அதன்பின்னர் இராகவாயிலாய் ௮றம்பாவத்தைச்செய் 
யும், அதன்வாயிலாய்ச் சுகதுக்கபலத்தையும், அதன் சாதனங்களையும் உண்டாக்கி 
அவ்வுபாஇகளின் தா.சாத்மிய ௮.த்தியாசத்தால் ௮ட்பலத்தைப்போ௫ுச்கும். சுப 

அசுபகருமங்களிலும் உபாசனைவடிவ மானசகருமத்தர்ல் தேவயானபெனப்பெய 
ரியஉத்தமமார்க்கவாயிலாய்ப்பிரஷ்மலோக,த்தையடையும், ௮க்னிஹோத்தரொஇ 
புண்ணியகருமத்தால் பிஇர்பானமெனப்பெயரிய மத் தயமமார்க்கவாயிலாய்ச் சுவர் 

க்காதிலோகத்தையடையும், பிரஹ்மஹத்தியாதி பாவகருமல்களால் மூன்றாவது 

தானமெனப்பெயரிய அதமமார்க்கவாயிலாய்ச் டேபசங்காதி கூ ஈத். இரசரீரக்களை 
படையும். இவ்வாறு ௮றம்பாவவயத்தால் நிரந்தாம். சம்சார. தின்சண்ணே சுத்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாச்வதர் உபநிட ௮௬ட 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ROS 

லும், உண்மையாய்ச் தேசகாலவஸ்து பரிச்சே. மற்று யாண்டும் நிறைர்திருப்பதா. 
யினும் ௮ங்குஷ்டமாத்இர ஹிரு தயரூப உபா இயின் சம்பர்தத்தால் அ௮க்குஷ்டமாத் 

திர பரிமாணமுடையதாம். ௮கங்காரத்தோடும், மனோசங்கற்பக்களோடும், புத. 

யின் பரிணாமகிரு த இகளோடும்கூடிய தாம். அந்தப் புத் இவிரு த் இரூபகுணம் மாயா 

விசிஷ்ட ஆன்மாவா லுண்டாக்கப்பெற்றதாமா தலின், ஆன்மாவிற்கும் ௮.து குண 

மாம், கனவிற்கொப்பப் பொய்யாம். அத்தகைய அதனையொளிர்விக்கும் ஆன்மாச் 

சூரியனைப்போல சுயஞ்சோ திரூபமாம், உண்மையாய் மகானாயிலும் ௮ற்ப பரிமா 
ணத்தையுடைய புத இயின்கண்ணேயிருந்து ராவின் ௮க்ரெபாகம்போல அற்ப 
பரிமாணமுடையதாம். தோற்பேதிக்கும் தோற்காரன.து ஊ9 அராவாம். இங்க 

னம் புத்திரூப உபாதியின் தாதாத்மியத்தால் ஜீவபாவத்தையடைர்து ௮விவேடு 

களின் திருஷ்டியில் நிக்கிருஷ்டச்்சன்மையை யடைச்திருந்தபோ இனும் விவேட 
களாகிய மகான்கள் நந்தவடிவ ௮ன்மாவை யாவற்றிலும் மேன்மையாயே 

காண்பர். அப்பு த் தியின்கண்ணேயிருந்து ௮டையாநின்ற சூக்ஷமத்தன்மையின் 

கண்ணே லெ சூக்ஈமதரிசிகள் இவ்வகைத் திருஷ்டார்தங்கூறுவர், ஒருமயிரின் 

அக்ரெபாகத்தை 100 கூறாக்கி ௮வற்றுள் ஒன்றை மீண்டும் 100 கூறாக்ன் அவற் 
றுள் ஒருகூறொப்ப இச்சிவான்மா நொய்தாம். தனது வாஸ்தவவடி.வ ௮ஞ்ஞான 

மிருக்கும்வசையுமே புத்தியின் ருதாத்மியசம்பக்தத்தால் இவவாறாய sus ser 

மையை WEN WL. HSS HS தஇாபகவான துஇருபையால் தன்னைப் பிரஹ்மரூபமா 

யறியுங்கால் காரிய ௮ஞ்ஞானம்நீங்கே பரிபூரணப் பிர ஹ்மபாவ த்தையடை 
யும். உண்மையாய் ஸ்திரீபுருஷ ஈபும்சகபாவமற்றதாயிலனும் தன்வடிவ ௮ஞ்ஞா 
னத்தால் கவர்ர்த தாதாதமியசம்பர்தத்சாற் சரீரவடிவமாய்ப் பிசதிதியாம், ஈடன் 

ஸ்திரீமுதலியோரின் வேடங்களைத்தரித்து ௮வ்வடிவமாய்ப் பிரதிதியாவன், சப் 

தாதி விஷயஜன்னிய பாயெபோகத்தாலும், மனோசங்கற்பத்சாலுண்டாய ஆர்தச 
போகத்தாலும், சுகமடையும் வேட்கையாலும், சானாவகையன்ன ஜலப்பிராப்தி 

யாலும், தேகாதிகளே விருத்தியடையுமாயினும் தேகாதிகளின் ருதாத்மிய அதி 
இயாசத்தால் ௮வவிருத்தியைச் தன்கண்ணெண்ணும். தேகாஇகளின் வாதனை 
யால் ௮ரேக ஜன்மங்களையடையும். ஜீவர்கள் பூர்வ வாசனையினனுசா.ரமாய் ஜன்ம 

மரணவிருத்தியாதகளை யடைவதல் புண்ணியபாவரூபகருமமும் நிமித்தகாசண 
மாம், அதனனுசாரமாய்ச் சுகதுக்கப்பிராப்தியின்பொருட்டுச் சம்சாசக்தே ரான 
வகைச் சரீரங்களையடையும். ஒருகாலோ ஈபும்சச சரீரத்தையடையும், ஸ்.இிரிசரீ 
ரத்தையடையும், புருஷசரீ சத்தையடையும், அவர்க்காதிலோகங்களில் தேவசா 
சரீரத்தையடையும். இங்கனம் ௮றம்பாவவயத்தால் ௮ரேச ஜன்மங்களிற் சுழன் 

றுகொண்டுதிரியும். உலகல் ஈடன் ௮சேகவகைரூபங்களை த் தரிப்பதேதேபோல ஆன் 

மாவும் புத்தியாதஇகளோடு தாதாத்மியயாவத்தையடைந்து ௮றம்பாவவயத்தால் 

ஒருகால் தூலமாய யானையாசவும், சூ 1மமாய எறும்பாகவும் அகும். ஜீவர்குட்கு 

நிக்ருஷ்டபாவ த்தையடைவிக்கும். ஸ்வரூப அஞ்ஞான ச்தைத் தம்பா லாசோபிக் 

கும்போது சுசோத்திராஇ ஏகாதச இர்இிரியங்களோடு தாதாத்மிய பாவத்தை 

படைத்து நானாவசைத் தேசங்களையடையும். ஆசச்தரூப ஆன்மாவிற்கு உண்மை



௮௬௬ பரீ ஆத்மயுராணம். 6னப்டாவது 

யாய் ஜன்ம மசணாஇசளின் ௮டைவுண்டாகா சாமா தலின், கலிலாஇ பீஜங்களின் 
கண்ணிருக்கும் என முன்னர்க்கூறிய தற்பதத்தின் அர்.த்தவடிவ. பாமான்மாத் 
அவம்பதத்தின் ௮ரத்தரூப அன்மாவிலும் பின்னமன்றாம் ; மற்றோ, ஜீவான்மாப் 

பிசஹ்மரூபமேயாம். இத்தகைய ஆன்மாவின் ஞானத்தால் ௮இகாரி காமக்குசோ 

தாத சர்வபாசத்தினின்றும் விடுபடுவன். பூர்வம் இர்இரர் பிசகாத. சனன்பொருட் 
டுப் பிராணப் பிரஞ்ஜைவடி.வமாய்ச்கூறிய அன்மா அதிகாரிகட்கு யான் பிசஹ்ம 
ரூபன் என்னும் ௮பேதஞானத்சானே அடையப்பெறும், ௮ஃ இன்றி ௮ன்னிய எவ் 

வுபாயத்தாலும் ௮டையப்பெறமுடியாதாம். பிராணன் 1, சரத்தை 2, காசம் 3, 

வாயு 4, ௮க்னி 5, ௮ப்பு 0, பிருதிவி 7, சுரோத்சிசாஇி பத்து இர்.இரியங்கள் 6, 

மனம் 9, ௮ன்னம் 10), வீரியம் 11, தபம் 19, மந்திரம் 13, யாகாஇிகருமங்கள் 14, 
லோகம் 15, காமம் 16, என்னும் பதினாறு கலைகளையும் பசமான்மாவே சிருஷ் 
டியின் ஆ,கொலத்தே யுண்டாக்யெது. சர்வ ஜகத் லுதய இஇ யிலய காசணமு 
மதுவேயாம். சுயஞ்சோதியாய பரமான்மாவே சர்வ மங்கலங்களிலும் மங்கல 
வடிவமாமாதலின் சுருதிபகவதி அதனைச் சிவம் என்றனள், இத்தசைய அ தவி 

தஇியப் பரமான்மாவை எவவ இிகாரி தன்னான்மவடிவமாய்ச் சா ௯தா த்கரிப்பனோ ௮வ 
னே தூலாதி முச்சரீரரூபபர்தன த்தைப் பரித்தியாகத்து மோக்ஷ த்தையடைவன். 
இதுகாறும் பாமான்மாவைச் சர்வஜகத்தின் காணருபமாய் யாம் உங்கட்குக்கூறி 

னேம். இப்போது வாதிகளின் மதகண்டன பூர்வகமாய்ப் பாமான்மாவை யுபதேப் 

பேம், நீங்கள் சாவதானமாய்க் கேளுங்கள் :--2ஹ சரஈ்கியாசிகளே ! புத்திமானான 
வன் காலம், சுபாவம், நியதி, யிருச்சை, பூதம், பிரகிருதி, புருஷன் என்னுமிவற் 

றிற்கே ஜகத்காரணம் கூறுவன், இவ்வா திகளின் மதத்தை விஸ். தாரமாய் முன்னர் 

நிரூபித்தேம் ; ஆனால், அவற்றைக் காரணமாயக்கேரிக்கும் வாதி வேதபகவானு 
டைய உண்மைக்கருத்தை ௮றிர்திலனாதலினானே மோகத்தையுற்று ஜசத்காரணத் 
இன்கண்ணே சானாவசை விவாதத்சைச்செய்வன். பிறவிக்குருடன் பான்முதலிய 

வற்றின் ரூபத்தே விவாதஞ்செய்வதேபோல, வாதியும் பரஸ்பரம் விவாதஞ்செய் 

வன், வாதியின் வசனம் பிரமாணமும் யுக்தியுமற்றதாமாதலின், வேதத்தனது 
யதார்த்த சாற்பரியத்தையறியும் மதிமானானவன் வாஇயின் வசனத்தை ஒருகா 
லும் கவசலாகாது, ௮வன்மதத்தே பிரமாணாபாவம் கிருபிக்கப்பெறும் :-காலசுபா 

வாதிகள் ஜகத்காரணமென்பதன்கண்ணே ஒருவேதவசன சப்தப்பிரமாணமோ 
இன்றாம். அூலெகாரணம் நேத்்திராதி யிர்இரியங்களாற் கவாப்பெருதா,தலின் 

௮.தன்சகண்ணே காட்சியளவையும் சம்பவியாதாம். காட்சியைப்பற்றியே கருதலின் 
பிரகிருத்தயொமாதலின் ௮ஃதின்றாகவே ௮௮அவுஞ் சம்பவியாதாமாதலின் அம்ம 
தம் பிரமாணமற்றதாம், அ௮தன்கண்ணே யுக்தியின்மையைக் காண்பிப்பாம்:-- 

ஹே சர்நியாசிகளே ! ௮லெகாரணமென வக்கீகரித்த சாலசுபாவாதிகள் ஏடல் 

களாமாதலின் சேதன ஆன்மாவின்றிச் சுதந்திரமாய் ௮அவற்றின்சண்ணே காரண 
ரூபத் தன்மை சம்பவியாதாம். அல்லது ஐடங்களியாவும் சாரியமேயாகும். சட 

படா திகள் உடங்களா தலின் காரியரூபமுமாவதேபோலக்.காலாஇகா.சணமும் இட 

மாதலின் காரியரூபரு மவூயெமாம். காரியமாவனயாவும் ஒரு காரணத்தால் ௮வ 

யம் இனிக்கும். சுடபடாதிகள் சாரியமாதலின் மண் அல் முதலிய சகாணக்



அத்தியாயம்,] யஜுர்வேத த்தின் சுவேதாசுவதர உபதநிட Smet 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 697 

களால் ஜன்னியமாவதேேபோலக் காலா இிகாரியங்கட்கும் வேறொரு சாசணசற்பளை 

செய்யவேண்டி வருமாதலின், ௮க்காலாஇகளின் காசணச்தானே : சர்வ ஜசத்தி 

லுற்பத்தி ) சம்பவிக்கும். ௮க்காரிய கா.ரணமத்தியிற் காலாஇகளைச் ௪சகாரண 
மென வுடன்படல் பயனற்றதாம். ஆகையால், ௮ம்மதம் யுக்தயுமற்றதாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன்  வேதரூப சூரியனிருப்பினும் வாதிகட் வெவாறு 
மோகமேனுண்டாகின்றது ? 

சமாதானம் :--ஹே சர்நியாசெளே ! உலககாசணத்தே அவர்பாற் சாண 
வரும் சானாவகை விவாதம் ஆச்சரியமுடையதன்றாம் ) ஏனெனின், இச்சம்சாசரூப 

சக்செொத்தைச் சுழற்றிவைக்கும் பாமான்மாவின் அற்புத ம௫மைவாய்ந்த மாயா 

சக்தி, வாதிகளையும் மோ௫ப்பித்துவிடும். வாயு ஆகாசத்சேபஞ்சைச் சழற்.நிவைப் 
பதேபோலப் பாமான்மாத் தனது மாயாசக்தியாற் புசு தஇிமான்களுடைய புத்தியை 

யும் சுழற்றும். சம்பூரண ஜகத்தை வியாபித்தராநின்ற ஞானஸ்வரூப பசமான் 

மாக்காலத்இற்குங் காலமாம், எப்பரமான்மாச் சத்தியகாமம் சத்தியசங்கற்பம் 
முதலிய குணங்க?ளாடுகூடியதோ, சன௮ ஸ்வப்பிரகாச ஞானத்தால் சர்வஜகச் 

தையுமறிகின்றதோ, ஜீவர்கட்குச் சுபாசுப கருமங்களின் சுகதுக்கரூப பலத்தைக் 

கொடுக்குமோ, ஆகாசாஇருபமாய் விவர்த்தமாயிருக்குமோ, (தன் வடிவத்தை 
விடாது ௮ன்னியரூபமாய்ப் பிரதிதயாதல் விவர்த்தமாம். இரஐ்ஐ-ஈத்சனஅண் 

மைவடிவத்தைவிடாது சர்ப்பாதரூபமாய்ப் பிரதிதயாவ?த போலப் பசமான்மா 

வும் தன அண்மைவடிவத்தைவிடாது ஆகாசாதிரூபமாய்ப் பிரதீதியாம்.) இத்த 

கைய பரமான்மா முழு௯்தாக்களால் எப்போதும் சர்தனஞ் செய்யத்தக்கதாம். 

மோக்ஷமடைப இச்சையுடையவன் முதலில் பல இச்சையற்றவனாப் மச முதலிய 

கருமங்களால் தன்மனத்தைத் தூயதாக்குவன். அதன்பின்னர் அதிகாரி மன 

ச நேத்திராதி இர்இரியங்களைக் தத்தம் வியாபா.ங்களினின்றும் நீக்குவன் 

௮.தன்பினனர்ச் குருசாஸ்திர உபதேசத்தால் ஆரந்தஸ்வரூப தன்மாவைச் சா௯நா 

த்காரஞ்செப்வன் அவ்வான்மா ஓரவித்தையற்றத, ௮றம்பாவ மிரண்டற்றது, சத் 

வாத முக்குணமற்ற.அ, தகாசாதி 5, ௮வயக்தம் 0, புத்தி7, அகங்காரம் 8, என் 

னுமெட்டற்றது. அல்லது, 8ீந்தாவதத்தியாயத்திற் கூறிய இந்இரியரூப ௮ஷ்டக் 
சகம், விஷயரூப ௮ஷ்ட ௮,இக்செகம், என்பனவற்ற.து. காலமற்றது, புத் விரு 

த்.திரூப குணமற்றது இத்தகைய ஆன்மாவைத் தாயமனமுடைய ௮௮.இகாரி 

சாக்ஷாத்கரிப்பன், இவ்வாறுண்மையாய்ச் சர்வ தருமமற்றதாயிலும் ௪த்துவாஇ 

முச்குணாபிமான ததால் ௮றம்பாவத்தைச்செய்யும், இன்பத் அன்ப மெய்தும்பொரு 

ட்டு உட்பொருளையும் வெளிப்பொருளையும் தத்தம் வியாபாரத்தன்சண்ணே சேர் 

க்கும், ௮துவே தனதுண்மைவடிவத்?த யாவற்றினபாவத்தையும் நிச்சயஞ்செய் 

யும்போது ஆன்மஞானாக்கினியால் எல்லாக் கருமங்களையும் கஷயம்செய்யும், செய் 

யவே அறிஞன் சர்வ அனான்மாக்களினும் பின்னனாய்ச் தன.௫ பிரஹ்மவடி.வத்தை 

யடைவன். மாயையின் ஆசெயரூப பரமான்மா உலக உற்பத்தியின் முன்னர்க் 

காரண்ருபமாய்த் இதமாரும், தற்தொபாச சம்பர்தத்தாற் காரியச௫த அவித்தை 
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அமை ஸரீ ஆச்டீபுராணம். [எம்டாலது 
யைச் சேதனம்போற்செய்யும், அதனை மகான்மாக்கள் முக்காலமற்ற, அம், பிசா 
OS பதின௮ சலையற்றதுமாய தூயதாய்க் காண்பர்) ௮ சர்வ ஜ்கத்இன் ஆன் 

மரூபமாம், இர்இசாஇ தேவதைகளால் து.இக்க யோக்கியமாயதாம், சர்வப் பிசா 
ணிசளின் சத்தத்தேயிருப்பதாம். இத்தகைய பரமான்மாவை Yada ews 
அஇகாரியானவன் சர்வ விக்கினமற்றவனாவன். குருசாஸ்திர உப *சத்தால் ஆன் 

மசாகநா த்காரத்தையடைர்து பிரஹ்மபாவத்தையடைவன், ௮.து இச்சம்சாச விரு 

க்ஷ்த்இனும் காலத்திலும், ௮வித்தையிலும் பாமாம், ௮சனினின்றும் இவ்வெல்லா 
வுலசமுமுண்டாம், ஸ்மாணமாத்திரத்தால் ஜீவர்கட்குத் தர்மத்தைச்தரும், ௮௬ 

மத்தை நிக்கும் ; 8ஆவரியம், தருமம், புகழ், ஸ்ரீ, ஞானம், வைசாக்கயம் என்னும் 

ஆபகங்கட்கு மீசுவரராம், ௮ல்லது, ஜகத்இிலுற்பத்இ, ஸ்திதி, பாலோககம 

னம், ஆகமனம், வித்தை, அவித்தை என்னும் ஆறுபகங்கட்கு மீசுவாராம், காரி 

யஞ்செய்வ தின்சண்ணும், செய்யாமையின்சண்ணும், வேரோசசாற்றாற் செய்வதன் 
கண்ணும் சமர்த்துடையவ ரீசுவரராவர், ௮.து ஜீவர்களின் ௮றம்பாவங்களின் 

சுவாமியாம், ஜன்மமரணாஇ சர்வ விகாரங்களுமற்றதாம். சர்வப்பிராணிகளின் 
இருதயதேயச்தே வாசம் செய்வதாம். சுயஞ்சோஇ யக்விதீயரூபமாம், சர்வ விசு 
வத்இற்கு மீசுவரசாம். சூரியாதி சர்வப்பிரகாசங்களின் ஆசாயரூபமாம். இத்த 
சைய பரமான்மாவை அதிகாரி தன்னான்மவடிவமாய்ச் சாக்ஷ£த்கரிக்கன் கருத 

கருத்தியயாவத்தையடைவன். ௮து பிரஹ்மாதி ஈஸ்வார்கட்கும் ஈஸ்வசராம், 

இர்திராதி தேவதைகட்குர் தேவதையாம், மரீசி முதலிய பிரஜாபதிகட்கும் பதி 

யாம், பூ முதலிய சதுர்த்தச லோகங்களையும் தனது ஆணையின்௧கண்ணே ஈடத்தி 
வைப்பதாம்) இத்தகைய பரமான்மாவை காம் கேவலம் வேதவசனங்களாலறி 
வேம். 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! அ௮வ்வத்விதீய ஆன்மாவை வேதவசன மெவ்வாறு 
போதிக்கும். 

சமாதானம் :--ஹே சர்கியாசிகளே ? அதற்கு இத்தூலப் பிரபஞ்ச காரியஞ் 
சிறிதமின்றாம், ரேத்திசாதி யிர்திரியங்களோடுகூடிய சூக்ஷம சரீரரூப காரண 
மூமின்றாம். அதற்குச் சமானமாய் எப்பதார் த்தமுமின்றாம், ௮வ்வாறொரு பதார்த் 

தமுமுண்டாகவில்லையாயின் ௮இகமாயெதுவுண்டாம். அதன் ஒரு மாயாசக்தி 
யாண்டும் பிரசித்தமாம், ௮.துவும் முதலில் ஞானசக்தி இரியாசக்திகளின் பேதத் 

தால் இருவகையாம். ௮2 ஞானசக்தி பிரமாண சம்சயாதிகளின்பேதத்தால் 

அசேகவகையாம். இவ்வாறு ௮ந்தக்கரியாசக்தியம் பலவிரியா இகளின்பேதத்தால் 
அ௮ரேசு வகையாம். தர் த தனது மைந்தராஇபரைக் காப்பனாதலின் பதியாவன், 

மசாசாஜா பிராஹ்மணாதி நான்குவருணத்தவரையும் தர்தந்தருமமரிய(தையின் 

கண்ணே ஈடத்தினவுப்பராதலின் நியர்தாவாம,. மலைமுதலியவற்றே புகையைக் 
கண்டு வன்னியின் ஞானமாமா தலின் ௮ப்புகை எரியையறிவிக்குங்குறியாமா௮) பா 
மான்மாவிற்குப் பதியுமின்று சியர்தாவுமின்று குறியுமின்று. கருத்இ.துவாம் :-பர 
மான்மா அர்தரியாமிருபமாய்ச் சரீவ$கத்ையுங்காக்குமா தலின் அதற்குப்: பதி 
பின்றாம், பிச ஹ்மாதி தேவதைகளையும் தன சாணைப்படி. செலுத்தலால் Sus sre 
மின்று, அசங்க நிர்ச்குணமா தலின் அதிவிக்குக்குறியுமின்றாம்; அது ௪ர்வஜகச்



அத்திய*யும்.] யஜுர்வேதத் இன் சுவேதாசுவதர உபதநிட ௮௮/௬௬: 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 399 

இின்காணமாம். நேத்திராதியிர்திரியங்கட்கும் சரியா இ தேவதைகட்கும் நியந்தா 

வாயெ ஈசுவ7ராமாதலின் ௮தற்கு பாசொருஜனகமுமின்றாம்; கியர் தாவிசுரருமின் 

ரவர். .நாற்பூச்சி சன.து.நாற்களால் விட்டை விபாபிக்சச்செய்புமாறு பசமான்மா 
மாயாஜன்னிய பஞ்ச ூதரூப தர்.துக்களால் ஈம்ம£னோசை வியாபிக்சச்செய்யும். இத் 

தகைய சுயஞ்சோதி ௮த்விதீயப் பாமான்மா ஈமதுசித்தத்தே தனது நிர்க்குணவடி. 
வத்தையொளிர்விக்கும், கருத்திதுவாம்:-ஈமது சித்தவிருத்தியின்சண்ணே ஆரூட 
மாய் ஈமதஞ்ஞானத்தை நீக்கும். ஆகாசம் யாண்டும் வியாபகமாயிருப்பதே போலச் 

சுயஞ்சோ.தியாய பாமான்மாவுஞ் சர்வபூதங்களிடத்தும் விாபகமாம, அக்னி 
சர்வசாஷ்டங்களுள் குகியமாயிருப்ப சபோலச் சுயஞ்சோ தியாய ஆன்மாவும் ௪ர் 
வப்பிசாணிகளிடச் தும் குயெமாயிருக்கும். ௮.து 2வ ஈமக்கு ௮றம்பாவங்களின் ௬௫ 

துக்கபலமீயும், சர்வஜீவர்களின்சரீரத்தே ஆன்மரூபமாய்வ௫க்கும்,சைதன்னியரூப 

மா மாதலின் சர்வபுத்.இவிருச்இகளின் இருஷ்டாவாய சாக்ஷியாம், அதன்பால் 

சாக்ஷித்தன்மையும் புத்திமுதலிய வுபாஇிகளின் சம்பர்தத்தானேயாமன்றி உண் 

மையாயோ சாக்ஷித்தன்மையுமின்றாமா தலின் ௮து கேவலம் நிர்க்குணரூபமாம் ) 
சர்வசங்கமற்றதாம். சுபாவமாய்ப் பிரவிருத்தப்பதி லசமர்த்தமாய சர்வஜடபதார் 
த்தங்களையும் ௮து சத்தங்காரியத்தே சுதர்.இரமாய்ப் பிரவிருத் தப்பிக்கும், சம் 

பூசண ஸ்தாலசரீ. ரங்களின் பீஜரூபமாய ஹிரண்யகருப்பரைச் சூக்ஈ1மஉபாஇ 
யின்கண்ணே புகுத்தியுண்டாக்கும் ) ௮துவொன்?ற சர்வஜகச்தையுமுண்டாக் 
கும். இத்தகையபாமான்மாவை ௮.இகாரி தன்னான்மவடிவமாய்ச் சா௯நாத்கரிப் 
um; அவனுக்கே சர்வதுக்கரீக்கவாயிலாய் மோக்ஷளூப சித்தியசுசவடைவாம். 

ஆன்மஞானமற்ற இதார்கட்கு லுற்நித்தியசுசகவடைவின்றாமாதலின், மோக்ஷ இச் 

சைபையுடைய ௮இகாரிகள் ஆன்மசாக்ஷாத்காரத்தை ௮வசியமாய்ச் சம்பாதிக்க 
வேண்டும். ௮து நித்தஇயவடிவமாய்ப் பிரசிச்சதுகாசாஇ நித்தியபதார் ததங்கட்கும் 

நித்தியமாம்; சேதனவடி.வமாய்ப் பிரசித்த பிசமாதாவிலும்சேதனமாம். கருத்தி 

துவாம்:--பரமான்மாவின் நித்திபக்கன்மையையும் சேதன த்தன்மையையும் ௮ங் 
கரித்து ௮கித்திய ஜடரூபபதார்த்தமும் கித்தியசேதனருபமாய்ப் பிர திதியாம், 

௮தன் ஸ்வரூபபூத்சுகத்தை ௮இகாரிகள் பிரஹ்மசரியா இ சா. தனங்களாலடைவர். 

இத்தகைய பரமான்மா அ௮.இசாரிகட்கு ஆன்மவடிவமாயச் சாக்நாத்காரமாயின் 
அவர்களின் ௮வித்தையும் ௮சனாலுளவாய காமச்குசோதாஇ சர்வபாசல்களும் 

௮றுபட்டுப்போம. இத்தகைய ,தன்மாவையடைய விசாரரூபசாங்யெமெனவும், 

யோகமெனவும் இரண்சொ தனங்களுண்டு, அவற்றுள் முதலாவதைக்கேளுங்கள் ! 

முமுக்ஷரக்கள் ஆன்மாவையடையும்பொருட்டு இவ்வகைச் சிர். தனஞ்செய்க:-சாஸ் 
இரவேத்தாவாயய ௮றிஞன் ௮.த்விதயப்பிசஹ்மத்னச மனவாணிகட் கவிஷயமென் 

பன். இத்தகைய ௮த்வியெப்பிரஹ்மத்தை யாமெவ்வாறறி3வம். ஆதலின், upg 
லில் யாமிவ்வகையாசாய்் வோம். பிரஹ்மரூபசுகம் ஈமக்குப்பிரதிதியாமா ? ஆசா.தா?, 

ஆபினும் பிரகாசரூபமாய்ப் பிரதிஇ.பாமா ? அப்பிசகாசரூபமாய்ப் பிச திதியாமா ? 

விபரீ தரூபமாய்ப் Gof Burin ? உண்மையாய் அதற்குப் பிரகாசரூபத்,சன்மையுறி 
௮ம் ௮௮ கடா இிபோலவிஷயருபமாய்ப் பிரதீதியாமா? ௮விஷபருபமாய்ப் பிதீஇ.



௯00 ஸரீ ஆச்மபுராணம், (எட்டாவது 

பாமா ? ஆன்மசாகஜாத்சார அடைவின்பொருட்டு முமுகஷ ஈக்கள் இவ்வானுராப்க. 
ஆனால், குறுவுப? ௪, இன்முன் செய்யற்க) மற்றோ, சுசோ த்இரியப் பிர ஹ் மரிஷ்ட 

ருரு மூமூகதாக்கட்கு ஆரர்தஸ்வரூப ஆன்மாவாகிய 8 பிசஹ் மரூபமேயாவாய் என 
வுபதேரித்தபின்ன?ே செய்க. இப்போது முன்மொழிர்த விகற்பங்களில் ஒன்றை 

நிச்சயிக்கும்டொருட்டு விசார,த்தை வெளிப்படையாய் நிரூபிப்பாம் :--2ஹ சர்கி 
யாசகெளே 7? குருவாயிலாய் வேசாந்தசாஸ்தார சசவணத்தால் ௮இகாரி தன் னசம் 
பாவனை நிவிருத்தியின்பொருட்டு இவ்வகை விசாரரூபமனனஞ்செய்க. ஸ்ரீகுரு 
வானவர் எனக்குபதேடித்த ஆன்மாவின்வடிவ அந்தம் சைதன்யருபப் பிசகாசத் 

இனும் பின்னமா ? ௮பின்னமா ? ௮.து பின்னமென்னின் பொருக்தாதாம் ) ஏனெ 

னின், ௮தன்மாட்டும் இவ்வாராராய்க, ஆகர்தம் பிரகாசம் என்னுமிரண்டுமே நித்தி 
யமா? அவற்றுள் ஒன்றுகித்தியம், ஒன்று ௮நித்தியமா ? முதற்பக்ஷத்தையுடன் 
படின் சாலங்கசன மிசண்டற்கும் பாஸ்பாம் சையோசசம்பர் தமும் சமவாய சம்பந்த 
மும் உண்டாகாத?தபோல நிரவயவ பரிபூரணரூப ௮வ்விரண்டற்கும் அவ்விரண்டு 
சம்பந்தமும் சம்பலிபாவாம். ௮ங்கனமே தாதாத்மிய சம்பந்தமும் சம்பவியாதாம்; 

ஏனெனின் எவவிரண்டு பதார்த்தங்களில் ஒன்று கற்பிதமும் மற்றொன்று சத்திய 

மூமாமோ ௮வற்றிற்கே பரஸ்பாம் தாதாத்மிய சம்பந்தமாம், கடகாரியத்திற் 
கும் மட்சாரணத்திற்கும் பாஸ்பரம் தாதாத்மிய சம்பர்தமாம், கடங்கற்பிதமும் 

மண் சத்தியமுமாம். அதுபோல, ஆரார் ஆன்மாவிற்கும் சைதன்பப் பிரகாசத் 
இற்கும் பரஸ்பரம் தாதாத்மிய சம்பர்தத்தை ௮ங்கேரிக்கின் ௮வ்விசண்டனுள் 

ளும் ஒன்றைக் கற்பிதமாய் ௮ங்கேரிக்கவேண்டும் கர்தவடிவ ஆன்மாவைக் கற் 

பிதமாய் ௮ங்கேரிக்கும் வார்த்தையோ சம்பவியாதாம். ஏனெனின், ௮௮ கற்பித 

மாயின் கருதராச ௮௫ருதாப்யாகமரூப இருதூஆணப் பிராப்தியாம். செய்த ௧௬ 
மங்களின் பலபோகமின்றிப காசம் கருதநாசமாம், செய்யாத கருமத்தின் பலபோ 
சம் அ௫ருதாப்யாகமமாம், ஆதலின், ௮தன்பாற்கற்பிதத்தன்மை சம்பவியாதாம். 

அதுபோலவே சைதன்யத்தின்௧ண்ணும் கற்பிதத்தன்மை சம்பவியாதாம்; ஏனெ 

னின் ௮ஃதொருகாற் கற்பிதமாயின் அதன்முன் ஆன்மாவின் சித்தியுண்டாகா 

தா.தலின், ௮தன்பாலும் கற்பிகத்தகன்மை சம்பவியாதாம் ; அல்லு, கடத்இன் 

சண்ணே உருவமுதலிய குணமிருப்பதேபோல .நார்தவடிவ அன்மாவின்௧கண் 

அம் சைதன்யம் குணமாயிருக்கும் என உடன்படினும் சம்பவியாது, ஏனெனின், 
( வாக்ஷ்தெதா கெவலொ,கி.ம.ரண ம! என்னும் சுருதியின்கண்ணே ஆந்த 

சொரூப ஆன்மா சர்வகுணமுமற்ற நிர்க்குணமென்னப்பட்டதாதலின் 300 
கண்ணே பிரகாசகுணஞ் சம்பவியாதாம். இப்போது யுக்தியினானும் அதன் 

சண்ணே குணத்தன்மையைக் கண்டிப்பாம் :--௮.து நிர்க்குண ஆன்மாவின்சண் 
ணிருக்னெறதா? சகுண ஆன்மாவின்சண்ணிருக்கன்ேறதா ? முதற்பக்ஷத்தை 
யுடன்படினோ என்முகத்தே சாவில்லையென்பது வியாகாததோஷூழமூடையதாவ 

தேபோல நிர்க்குண ஆன்மாவின்சண்ணே பிரகாசகுண மிருக்கும் என்ப.துமாம், 

இரண்டாவ பக்தை அ௮ங்கேரிக்கன் ஆன்மாசாயம் ௮ன்னியோன்னியாசிர 

யம் சக்ரிகை ௮னவஸ்தை என்னும் சான்கு தோஷங்களாம் ; ஏனெனின் குண 
முடைய பதார்த்தம் சகுணமாம், எச்சகுணஆன்மாவின்சண்ணே பிரகாச்குண
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Go} 

மிருக்கு மா ௮.து அச்குணத்தானே சகுணமாயதா? வேறு குணத்தாற் சகுண 

மாயதா ? பிரதமபக்ஷத்தை யுடன்படின் ௮க்குணத்திற்கு தன்இிதியின்கண்ணே 

தன்னபேக்ஷைவடிவ அன்மாரரயதோஷவடைவாம். துவிதேயபக்ஷத்தை யுடன் 
படினும் இவவா ராராயத்தக்கதாம், ௮வ்வேறுகுணமும் நிர்க்குண ஆன்மாவின் 

கண்ணிருக்குமா ? சகுணஅன்மாவின்கண்ணிருக்குமா ? ழூதலாவதுடன்படின் 

முன்போல' வியாகா சதோஷமாம். இசண்டாவதுடன்படிலும் இவ்வாருராயத்தக்க 

தாம். ௮வ்விரண்டாவ.து குணத்தால் சகுணமாய ஆன்மாவின்கண்ணே ௮வ்விரண் 

டாவது குணமுளதா ? முதற்குணத்தாற் சகுணமாய அன்மாவின்கண்ணே அவ 

விரண்டாவது குணமுளதா ? மூன்றாவது குணத்தாற் சகுணமாய ஆன்மாவின் 
கண்ணே ௮வ்விசண்டாவது குணமுளதா ? முதற்பக்ஷத்தை யுடன்படின் முன் 
போல அன்மாசிரய தோலமாம். இரண்டாவதுபக்ஷத்தை யுடன்படின் பிரதம 
Geer AAs ஆன்மாவின்சண்2ண ௮வ்விரண்டாவது குணமிருக்கும், ௮வ்விரண் 

டாவது குணவிசிஷ்ட ன்மாவின்கண்ணே ௮ப்பிரதம குணமிருக்கும் என அன் 

யோன்னிய ஆசெயதோஷமாம். மூன்றாவதுபக்ஷத்தை யுடன்படின் அம்மன் 
ag குணமும் தன்னால் விசிஷ்ட ஆன்மாவின்கண்ணே தானிருக்கின் தன்மா 

செயசோஷமாம், ௮ம்மூன்றாவதுகுணம் இசண்டாவவு குணவிசிஷ்ட தன்மாகின் 

கண்ணேயிருக்கன் ௮ன்னியோன்னிபாசரயகதோஷமாம். அம்மூன்றாவது குணம் 
பிரதம குணவிசிஷ்ட ஆன்மாவின்கண்ணிருக்குமாயின் அம்மூன்றாவது குணம் 

பிரதமகுணவிசிஷ்ட ஆன்மாவின்கண்ணிருக்கும் ௮ப்பிரசமகுணம் இரண்டாவது 

குணவிசிஷ்ட ,ஆன்மாவின்கண்ணிருக்கும். ௮.துமூன்றாவதுகுண விசிஷ்ட ஆன்மா 
வின்சண்ணிருக்கும் ௮ பிசதமகுண விசிஷ்ட அன்மாவின்கண்ணிருக்கும், என 

இவ்வாறு சக்செம்போலப் பிரமணருப சக்கிரிகைத்தோவமாம். அம்மூன்றாவது 

குணம் ரான்காவ.து குணவிரிஷ்ட ஆன்மாவின்கண்ணிருக்கும், ௮து 8ீக்தாவ.து 

குணவிசிஷ்ட ஆன்மாவின்கண்ணிருக்கும் இவ்வாறு மேலும் மலும் குணங்களை 

யுடன்படலால் ௮னவஸ் தா தோஷப்பிராப்சிபாமாதலின், ௮ற்தச் சைதன்பருபப் 

பிசகாசம்* குணளுபமாய் ஆன்மாவின்கண்ணேயிராதாம். அல்லது, ஆன்மாரர்தம் 

சைதன்யப் பிரகாசம் என்னுமிரண்டன் மத்தியில் ஒருகால் ஒன்றன்கண் 66 Au s 

தன்மையேனும் ௮நித் தியத்தன்மையேலும் ஆகுமாயின் அவவிரண்டி_ற்கும் ப.ரஸ் 

பர சம்பந்தமே சம்பவியாதாம் ஏனெனின். இவ்வுலகத் யோக்கிய பதார்த்தச் 

திற்கு யோக்யெ பதார்த்தத்தோடே சம்பக்தமாம் அ யோக்யெ பதார்த்தத்தோடு 

சம்பந்தமாகா தாம் ) ஆதலின், ௮வ்விரண்டின் சம்பந்த சித்தியின்பொருட்டு அவ் 

விரண்டிற்கும் நித்தியத்தன்மையேனும ௮நித்தியத்தன்மையேனும் ௮ங்கேரித் 

தல்வேண்டும். ஆண்டு ,ஐன்மாவின் அநித்தியத்தன்மையின்சண்ணே முன்னர்க் 
கருதராசம் ௮டருதாப்யாகமருப இரு தூஷணங்களினடைவைக் கூறிவர்தேம். 

௮வ்வாறே பிசகாசம் அ௮கித்தியமென்பதன்கண்ணும் முன்னர்ச் grape ts. 

வந்தேம். அவ்விசண்டிற்கும் பரஸ்பரம் சம்பந்தமே யங்கேரியாவிடின் ௮வ்வா 

ஈந்தவடிவ ஆன்மாகின்கண்ணே எப்போதும் பிசகாசாபாவம் ௮ங்கேரிக்கவேண்டி. 

வரும், அவ்வா துவால் முற்றிலும் (prep; ஏனெனின், அதன்கண்ணே ஒரு
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கால் பிரகாச ௮பாவமிருக்குமாயின் ஈம்மனோருக்கு ௮வ்வாஈந்தவடிவ அன்மா 
வின் ௮த்.இயர்.தம் பிரியரூபமாய பிரதிஇ உண்டாகச்கூடா௮ு. ஆனாலங்கள் பிர 
திதியோ அூன்றது) ஆதலின், ௮வ்வான்மவடிவ ஆரர்தம் பீரகாசச்தோடு நித 
இயசம்பரந்தமுடையதாமென வறியப்பெறும், இப்போது ஆார்தம்; பிரகாசம் 

என்னுமிசண்டற்கும் ௮ம்பதம் சித்தஞ்செய்யும்பொருட்டு முதலில் ௮வ்வாநர் 

தீத்தே ஆன்மரூபத்கன்மையானே கித் யெத்தன்மையைச் சத்தம் செய்வாம். ௮வ் 
வாநந்தம் ஒருகால் தன்மாவினும் வேருயின் ௮வ்வாறாய ௮து ௮்இயந்தம் பிரி 
யரூபமாகாதாம்) மற்றோ, அாந்தத்தினும் வேறராய ௮௮ அக்கருபமாகும்) ௮ல் 
லது, மாலை சர் சனவனிகாசியைப்போல ௮௮ சுகசாதனமாகும் ) அக்சவடிவமே 

னும் சுகசாதனமேனு மாவதின்கண்ணே ஜீவர்கட்கு நிசதிசயப்பிரீதஇு யுண்டாகா 
தாமாதலின், ஆன்மாவின்கண் னும் ஜீவர்கட்கு கிர இசயப்பிரீ தி யுண்டாகலாகா.து. 

ஒருகாலும் எனக்கபாவமின்மும் ) மற்றோ, யானெப்போதுமிருக்கின்றேன் என் 
னும் நிரதிசயப்பிரீ தி சர்வ2ீலாகரின் ஆன்மாவின்கண்ணே காணவருமாதலின் 
ஆரர்தம் ஆன்மவடிவமேயாம். அன்மாயையுண்டாக்கும் சாணமியாதொன்று 

மின்றாமாதலின் ௮ நித்தியமாம், ௮ந்நித்திய அன்மாவினும் ௮வ்வாகந்தம் 
அ௮பின்னமா மாதலின் ௮வ்வாநந்தமும் நித்தியமேயாகும், ௮தனோடு ௮நித்தி 

யப்பிரகாச சம்பந்தம் சம்பலியாதாமாதலின் ௮ந்தப்பிசசாசத்தையும் நித்திய2ம 

யென ௮ங்கேரிக்கவேண்டிவரும், ௮ரித்தியமென வங்கேரிக்கன் ௮வ்விரண்டற் 

கும் சம்பந்தங்கூடாதாம். பிரகாசசம்பக்தமின்றி வஸ்துவின்விளக்க முண்டாகா 

காதலின் பிரகாசசம்பர்தமற்ற ௮வ்வான்மாநந்தம் ஒருகாலும் பிரதிதியாகாதாம். 
இவவுலகத்தே ௮ஞ்ஞாதபகார்த்தக்தே எஜ்ஜீவனுக்கும் பிரிதியுண்டாகாதாம் ) 
மற்றோ, ஞாதபதார்த்தத்தின்கண்ணே யாவருக்கும் பிரிதியண்டா மாதலின் 

ஆரந்தவடிவ ஆன்மாவை அறியாது ஈம்மனோர்க்கு ௮தன்சண்ணே பாமப்பிரீதி 
யுண்டாகாது; னால், பசரமப்பிரீ இ3யே காணவருகன்ற தாதலின் Gr sre go Fuji 

ஆரர்தம்போல ௫ித்திய2மயென வுடன்படல் வேண்டும். அல்லு, கடா இகளின் 
ஞானம் நேத்திசாதிகாணங்களாற் சன்னியமாவதேபோல அ௮வ்வாரர்தஞானம் 

எக்காணத்தாலும் ஜன்னியமன்றாம் ;) ஏனெனின், யாது எதனோடு சம்பந்தித்.து 

௮.தன்ஞானத்தை யுண்டாக்கு£?மா ௮து ௮தன்ஞானத்தே காணமாகும். நேத் 

இராத இந்திரியங்கள் கடா தகளோடு சையோகாதி சம்பந்தமுற்றுக் கடாஇக 
ளின் ஞானஸ்களை யுண்டாக்குமாதலின் ௮வை அவற்றின் ஞானத?த கரணங்க 

ளாம். அதுபோல, அார்தத்தோடு எப்பதார்த்தத்.திற்கேனும் சம்பர்தமுண்டாகு 
மாயின் ௮து ௮தன்ஞானத்தே கரணமாம்) ஆனால், ௮த3னோடு எவ்வகித்தியப 
தார்த்தசம்பர் தமுஞ் சம்பவியா தாம். :௧௨0௦மொ.சஹிவாத்தெ' இவ்வாஈர்தசொ 

ரூபஆன்மா இயல்பாகவே ௮சங்கமாமாதலின் இது எதனோடுஞ் சம்பர்தமுரறா ௪ ; 

ஆசையால், ஆரந்தஞானத்?த எவ்வனான்மபதார்த்தத்திற்கும் கரணருபத்தன் 
மை சம்பவியாதாம். 

சங்கை :--வ்வாரர்த ஞானத்2க மனத்திற்கே காணத்தன்மையாம். 

. சமாதானம் :--௮வ்வாசந்த சாக்ஷாத்காசத்தின்கண்ணே மனத்திற்கே an 
ண த்தன்மையாமாயின், இவ்வுலசத்தே சாணமாவனவெல்லாம் ஒருகர்த்தாவை யவ
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சியமபேக்ஷிக்கும். குடாசாஇகரணம் புருஷனை யபேசக்ஷிப்பதேபோல மனமாங்கரண 

மும் கர்த்சாவினபேக்ஷையை யவசியஞ்செய்யும், ஆண்டு ௮ர்தஞானரூபக் சரியை 

பின்சண்ணே ஆன்மாவிற்குக் கர்த்தாரூபத்தன்மையா? காணரூபமனச்திற்கே கரத் 

தாருபத் தன்மையா? முதற்பக்ஷம் பொருந்தாது, ஏனெனின், யாது எக்கிரியையின் 

கருமமாமோ அது ௮தன்கண்ணே கர்த்தாரூபமாகாதாம். தரிசனருபக்கரியையின் 

கருமமாய கடம் ௮தன்கர்த்தாவாகாததேபோல ஞானரூபக்கிரியையின் கருமமாய 

ஆரர்தான்மா ௮தன்கண்ணே கருத்தாவாகாதாம். இரண்டாவதுபக்ஷமுஞ் சம்ப 

வியா; ஏனெனின், யாது எப்போது எக்கிரியைக்குக்கசணருபமாமோ, ௮௮ ௮ப் 

போது அதற்குக் கருத்காரூபமாகாதாம். வெட்டுதலாகய கிரியைக்குக் காரணமாகிய 

குடாசம் ௮க்சரியைக்குக் கர்த்தகாவாகாததேபோல ஞானருபக்கரியையின்கண்ணே 

கரணமாயமனம் ௮க்கரியைபின்கண்ணே கர்த்தாரூபமாகாதாம். ௮க்கிரியையின்க 
ண்ணே மனகத்்இற்குக் காத்தாத்தன்மை யுடன்படின் ௮தன்கண்ணே அதற்குக் 

கரணருபத்தன்மை சித்தியாதாம். கருத்திதுவாம் :--கர்த்தா உபகாரியமாம், ௧௪ 

ணம் உபகர்ரகமாம், உபகாரத்தைப்பெறுவது உபகாரியமாம், உபகாசஞ்செய்வது 

உபகாரகமாம். ௮வ்விரண்டுகன்மைகளும் ஒரு2பாது ஒன்றன்கண்ணேயிரா தாம், 

அல்லது, என்மனம் இவ்வஸ்அுவின்சண்ணே சென்றது, என்மனம் இவ்வஸ்து 

வையடைய இச்சித்தது என்னும் சர்வலோக ௮ளுபவக்தால் மனத்தின்சண்ணும் 

ஞானவிஷயத்தன்மை தோற்றும், ௮சன்கண்ணே இவவிசாசஞ் செய்யத்தக்க 

தாம். மனத்தை விஷயஞ்செய்யும் ஞானத்தின்கண்ணேயாது காரணமாம். நேத்தி 

ராஇகள் கசணமா ? மனம் கரணமா ? முதற்பக்ஷஞ் சம்பவியா.து | ஏனெனின், ௮வை 
யோ பாய ஸ் தாலகடாஇி பதார்த்தங்களின் ஞானத் 2த கரணமாம் ; esti srt 

த்தஞானத்தே அ௮வைகட்குத் கரணருபத்தன்மை சம்பவியாதாம், இரண்டாவது 

பக்ஷமுஞ் சம்பவியாது ) ஏனெனின், ௮ம்மனம் ஞானருபக்கிரியையின் கர்மரூபமா 

மாதலின் ௮தன்சண்ணே மனத்திற்குச் சரணரூபத் தன்மை சம்பவியா தாம், கரும 

த்.திற்குங் கசசணருபக்தன்மையாமாயின், கடஞானச்?த கடத்திற்கும் கரணத்தன் 

மையா தல்வேண்டும், தனால், ௮வ்வாறாவஇன்றாம்; மற்£ரா, கடா இஞானத்தே 

நேத்திராதஇகட்கே கசணத்தன்மையாமாதலின் மனத்தை விஷயஞ்செய்யும் ஞா 
னம் எக்கரணத்தானும் பிறப்பதன்றாம்) மற்றோ, ௮து நித்திய ஆன்மஸ்வரூப 

மேயாமாதலின், ஆரந்தம், பிரகாசம், ஆன்மா என்னும் மூன்றற்கும் ஒசேபொரு 
ளாமெனத் துணியப்பெறும். இவ்வாறாசாயவே அன்மாநந்தம் தோற்றுகன்றது 

தோற்றவில்லையென்னும் 88பம் சம்பவியாதாம், இப்போது ஆன்மாகந்தத்இன்விப 

ரிதமானபக்ஷத்தைக் கண்டிக்கும்பொருட்டு ௮,தன் கா.சணவிசாரஞ்செய்வாம் :- 

௮வ்வான்மாரந்தம் எர்நிமித்தத்தால் விபரீ.தப் பிரதிதியாம். ஆண்டு, அவ்வாரர் 

தத் இன்கண்ணேயுண்டாம்.ஆன்மாவின் பேதப்பிர இதயும், ஞானவிஷயத் சன்மைப் 
பிரதிஇயும், விஷபப்பிசாப்தியாலாம் உன்யத் தன்மைப் பிரதிதியும், ௮சன்கண்ணே 

விபரீ. தத் தன்மைகளாம்; ஏனெனின், எதற்கு யாதுண்மைவடிவமாமோ அது 
எதன் ஞானத்தே தோற்றாுசோ அது விபரீ தஞானமாம், rR aor seer GC oar 

யுன்பாம் இல சர்ப்பம் என்னும் ஞானத்தேதே இரஜ்ஜுுஈவின் உண்மைவடிவம்



௬0௯ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம்: [எப்பானது 

தோற்றாதாமாதலின், லிபரீி தஞானமாம். இதுபோல, விபயபாவமந்ற ஆன்மஸ்வ 
ரூப நித்திய அார்த.த்இன்சண்ணே அன்மாவின் பேதத்தை விஷயம்செய்யும் 
ஞானமும், ௮வ்வாஈர்தத்?த விஒயரூபத்தன்மையை விஷயஞ்செய்யும் ஞானமும், 
அவ்வாரர்தத்தேத விஷயஜன்னியரூபத்தன்மையை விஷயஞ்செய்யும் ஞானமூம் 
விபரீ தஞானமாம். விபரீ தஞானமாவனவெல்லாம் பொய்யேயாகும், சுத்தியின் 
கண்ணே இரஜ.தஞானமும், இசஜ்ஜஈவின்௧கண் ண சர்ப்பஞானமும் dul seme 
மாதலின் மித்தைவடிவமாவதேபோல, அன்மஸ்வரூப ஆகார்தத்தே Cus sen sul 
விஷயத்தன்மையையும் ஜன்னியத்தன்மையையும் விஷயஞ்செய்யும் விபரீ தஞான 
ழூம் பொய்யேயாகும். காரியசமான வியற்கையையுடைய பொருளே காரணமாம். 
கடசமான வியற்கையதாய மண் கடகாசணமாவதுபோல, ௮ப்பொய்ஞானக்களின் 

கா.சணமும் மித்தையேயென அ௮ங்கேரிக்கவேண்டும். சச்தியபதார்த்தத்தன்கண் 

ஹே மித்தியாஞான த்தின் காரணத்தன்மை சம்பவியாதாம். இத்தகைய மித்தை 
வடிவம் மாயையன்றி வேறு இடையாதாம். ஆகையால், ௮ப்பொய்ம்மாயையே ௮ப் 
பொய்விபரீ தஞானங்கட்குக் காரணமாம். இவ்வாரறாய விசா.ரமே சாங்கயமாம், 
ஹே சர்நியாசிகளே.! அ௮.இிகாரியானவன் இவவிசாரத்தைச்செய்க, செய்யவ 
காரியச௫த மாயையிலும வேருய சுயஞ்சோதி அஈந்தவடிவ ஆன்மாவின் சாக்ஷ£ 

த்காரமாம். இத். துணையால் சாநங்கியோபாயம் கூறப்பெற்றது. இப்போது யோ 

கோபாயம் கூறப்பெறும் :--2ஹ சர்நியாசெகளே ! யாசுதானாதிரூப பாகியகரும 
மும் உபாசனைவடிவ ர்தாகருமழும் யோசகமெனபபெறும். அதனால், 2 Barf 

மனச் தூயதாயின் அவலுக்கு அன்மசாக்நாத்காரமாம், ஆகவே ௮வித்தையழி 
யும், அ௮ழியவே காமக்குரோதாதி சர்வ பாசங்களும் நாசமாம், இவவாறு அந்கிட் 

காமகருமரூப யோகமும் சித்தசு த்திவாயிலாய் தன்ம அடைவிற்கே சாதனமாம். 
இவ்வாறு சாங்கியயோகரூப உபாயத்தால் உண்டாய பிரஹ்மஞானத்தால் ௮ 

காரிக்குச் சுபஞ்சோ தியான்மாப் பிரதிதியாம், அதனைச் சூரியசர்ரொதி தேசக் 
கள் பிசகாசியாவாம் ; மற்ற, மாருகச் சுயஞ்2சா௫ி யான்மாவே அவற்றைப் பிர 

காக்கும். கருத் இிதுவாம் :--இரவிமதியாதி வெளியொளிகளை யொளிரவிக்கும் 

தொபாசனோடுகூடிய ௮ர்தக்காணவிரு ச்திஞானமும் ஆன்மாவைப் பிரகாசியாதாம்; 
மற்றோ, ௮துவே௮தனை யொளிர்விக்கும். விருத்இஞானமும் ஆன்மாவை விளக்கா 

தெனின்,விருச்திஜானவிஷயமாய சூரியாதிபாகயஉடவொளிகள் ஆன்மாவையொ 

ளிர்வியா என்பசன்கண்ணே யாதுகூறற்குளது. இத்தகைய ஆன்மாவே சர்வஜீவர் 

களின் ஹிரு சயசேயசத்தின்௧ண் 2ணயிருக்கின்றஅ, மூவுலகத்தின்கண் னுமிருக்க 
ன்றது. அதுவே ஆன்மசாக்ஷா£த்காரச்சால் சாரியச௫த ௮வித்தையை காசம்செய் 

வதாய்ஹம்சம்என்னும் நாமத்தைப்பெறும். அதுவே வடவாக்கினிரூபமாம், ஜாட 

ராக்கினிரூபமாம். விராட்டுரூபமாம். இத்தகைய பரமான்மாவை ௮இகாரி தன்னா 

ன்மவடிவமாய்ச் சாக்ஷாத்கரிக்கின் சம்சாசரூப மிருத்தியுவை யுல்லங்கனஞ்செய்து 

பிரஹ்மபாவத்தையடைவன். யான் பிரஹ்மரூபன் என்னும் ஆன்மஞானமின்,றி 

வேறொரு உபாயம் பிரஹ்மபாவத்தையடைய இன்றாம் ; மற்றோ, அவ்வபேத 
ஞானமே அதன் சாதனமாமா லின், முமுக்ஷஈக்கள் சசவணா.இி சாதனங்களால் 
பிரஹ்மஞானத்சை யவரியம் சம்பா இக்குக, அச்சா சனங்களர்லியப்பெதும் 'பர



த்திய. யஜுர்வேதத்தின் கிவேதாசுஷ்தா உபநிட ௯0: 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: 905 

மான்மா, சம்பூரண சராசர வுலகைச் சாமானியரூபத்தானும் விசேவரூபத்தானும் 
Sergi, sia Ras Bar காரணமாம், காலத்திற்குங் காலமாம், சர்வ குணங்க 
ளோடுகூடியதாம், கேத சரஞ்ஞி ஜீவனுக்கும் 'மாயைக்கும், மாயையின் சத் துவாத 

குணக்சட்கும் பஇயாம், ஜீவர்களின் ௮றம்பாவங்கட்குச் ௬௧,௮௧௪ பலத்தைக்கொ 
டுக்கும் பர்தமோக்காசணமாம், ஜகத் வியவஸ்தையைச் செய்வதாம், ஜகத்தைக் 

காப்பதாம், பிரபஞ்சவடிவமாய்க் காணப்பெற்ற ௮து ஜீவர்கட்குப் பந்தத்தைக் 
கொடுக்கும், ஜன்மமாணாதி விகாசமற்றதாய்க் காணப்பெற்ற sa மோக்ஷரூப 

௮மிருததிதைத்தரும். தனது ஞானவடிவக்?த நிலைபெற்றதாய்ச் சர்வ ஜகத்தை 

யுங் காக்கும், யாவற்றையுர் தன்னாணைக்குள் ஈடாத்தும். ௮தன்8சுவரியத்திலும் 
௮இக 8£சுவரியமுடையது யாதொன்றுமின்றாம். இத்தகைய பரமான்மாவே ௮இ 

காரிகள் தங்கள் ஆன்மவடிவமென ௮றியத்தகுதியதாம். ஹே சர்கியாசெகளே ! 

யாம் ௮ப்பசமான்மாவின் எப்பிரார்த்தனையால் ஆன்மசாக்ஷா£க்காரத்சை யடைர் 

தேமோ அதனை நீங்கள் கேட்பீர்களாக :--அ௮ப்பசமான்மா முன்னர் ஹிசண்ய 

கருப்பரையுண்டாக்கி அவருக்கு நான்கு வேதங்சளோடுகூட ஞான த்தைக்கொடுத் 

BS, NB கேவலம் ஆன்மஞானத்சானேயடையத்தக்கதாம். அத்தகைய பாமான் 
மாவின் சரணத்தை முழுஆதாக்களாய யாம் ௮டைவுற்றேம் ௮து ஹஸ்தபாதாதி 

அவயவமற்றதாம், கரியையற்றதாம், சார்தஸ்வரூபமாம், ௪கரூபமாம், சர்வ ஜீவர் 

களின் ஆன்மவடிவமாம், சர்வ தோஷங்களுமற்றதாம், காரணமற்றகாம், மோக்ஷ 

ரூப அமிருதத்தைச் சேதுவைப்போலத் தாரணைசெய்வதாம். காஷ்டங்களை த் 

தத்து ௮க்ினி சன்ஸ்வரூபத்தே நகிலைபெறுவ? தபோலக் காரியசசசமாயை 

வடிவ உபாதியற்றதாய்த் தன்னச்விதியரூபத்தன்சண்ணே ஸ்இதமாம். அத் 

தகைய அ௮த்விதியப் பாமான்மாவின் சாணத்தை முமுக்ஷாக்களாகெயாம் அடைச் 

திளேம். இவ்வாறு யாம் பாமாத்மாவைப் பிரார்த்தித்தபோது ௮து இருபை 

கூர்ந்து எம்பொருட்டு மோக்காரணரூப ஆன்மஞானத்தைக்கொடுத்தது ௮தன் 
மூமையால் யாம் ௮தனை எமதான்மவடிவமாயறிர்தேம். ௮தன் ஞானமின்றி 

ஜீவர்கட்கு ஒருகாலும் மோக்ஷவடைவுண்டாகாதாம். இப்போ.து தன்மஞான 

மின்றி மோக்ஷ ௮டைவின் ௮பாவம் நிரூபிக்கப்பெறும் :--ஹே சச்நியாசகளே /! 
இத்தேகதாரிகள் தோலைப்போல ஆகாசத்தை ஒருங்கு சேர்ப்பராயின் ஆன்ம 

ஞானமின்பியே மோக்ஷத்தையடைவர் ) அனால், ௮வவாறு முடியாததேபோல 

ஆன்மஞானமின்றி மோக்ஷப்பிசாப்தியுண்டாகாதாம், 

யஷாத வாகா வெஷயிஷூஹி 8,சவா$ | 

த௲ாரெவ 8விஜாய உ$வ வாதானொ soddiag,. ॥ 

மேலெப் போதிந்த மாநுடர் மிண்டியே 
தோலைப் போலச் சுருட்டூவர் கம்மினை 
யேலப் போது சிவனரு எின்றியே 
மாலைப் போழ்ந்து மனும்பேரு மின்பமே. 

(போ.ள்.) இம்மனுடர் எக்கால் தோலைப்போல ஆகாசத்தை யொருக்குசேர்ப் 

ப்சோ அக்கால பாமான்மாவையறியாஅ இவர்க்கு ஒன் மமாணாதி அக்கல்களின் நிவி 
hig’
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ருத்தியுண்டாம். ஹே சர்கியாசசளே 1 எவ்வாரர்தஸ்வரூப சுயஞ்சோஇயான்மா 

வை யாமுபதேடித்தேமோ ௮.துவே முமுக்ஷ ஈக்சளாலறியத்தக்கசாம், ௮௮ வே 

தனது மாயாசக்தியால் சர்வஜகத்தின் உபா சானகாசணமாம், உமக்கும் எமக்கும் 
அன்னியல் தாவாஜங்கமரூபஜக த.இிற்கும் ஆன்மவடி வமாம், சர்வபேதமுமற்றதாம், 

அய ஆசாசத்தே கானாவகை மேசம் கற்பிசமாவதேபோல, பாமான்மாவின்கண் 
ணே முற்கூறிய காலாதி சாசணம் கற்பிசமாம், மயங்கியோலுக்குச் சசனத்தே 

கந்தர்வரகாம் பிரதீதியாவதேபோல அ௮விவேகசெட்குப் பரமான்மாவின்கண்ணே 
மாயாச௫தஐகத்தானது தோற்றும். கனவின்கண்ணே ஒருவனேயாய்க் கனாக்காண் 

போன் அ௮ரநேகரூபனுவதேபோல இப்பாமான்மாவொன்றே ௮வித்தியாதோஷத் 
are gone uot துயிலின்கண்ணே கேத்திராதிகளும் உருவமுதலியன 
வும் இலயமாகவே சம்சாரி ஒரு சறி.துர் துவைதப்பிரபஞ்சத்தைக் கண்டிலாததே 
போல, மோக்ஷ ௮வஸ்தையின் கண்ணே அன்மஞானத்தாற் காரியசசித அவித்தை 
கதாசமாகவே ௮றிஞன் சிறிதுமாத்திசையும் துவைதப்பிரபஞ்ச தசைக் சண்டிலன், 
தனாவவஸ்தையையடைக்த ஜீவர்கட்குச் சர்வ கனுப்பொருள்கள் இலயமாவதே 
போல, ஆரர்தஸ்வரூப ஆன்மாவின் ஞானத்தால் ௮திகாரிகட்குச் சம்பூசணப் 
பிசபஞ்சம் இலயபாவத்தையடையும். இத்தகைய ஆன்மஞானத்தை ௮இகாரிகள் 

அவசியம் சம்பாஇக்கவேண்டும், இப்போது அன்மஞானத்தின் அர்லபத். தன்மை 
நிரூபிக்கப்பெறும் :--ஹே சர்நியாசகளே ! யாமுபதேசித்த அன்மஞானம் ௮ 

இயர்தர் அர்லபமாம் ) ஏனெனின், ௮ தனையடையும்பொருட்டு மனுஷர் நானாவ 

கைத் தவம்புரிர்து மகிழ்வித்த தேவதைகளும் அவர்கட்கு ஆன்மஞானோபதேசம் 

செய்வதில்லை; மற்றோ, வேறு ௮ரேக வ.ரக்களைக்கொடுபபர், ௮வற்றான் மகிழ்வை 
யடையாத இகாரிகட்குச் சத்தியபயாசத்தாற் கட்டப்பெற்ற தேவதைகள் ஆன்ம 

ஞானத்தை யுபதேிப்பர், பூர்வம் சத்தியபாசத்தாற் கட்டுபபட்ட யமசாஜா ௩9 

கேதாவிற்குப் பிரஹ்மவிச்தையினுப2த௪ச்தைச் செய்தனர். இவ்வார த்தையை 

நீங்களும் சவம௫ிமையாலறிவீர்கள். 

சங்கை :--ஹே பகவன் : இப்பிரஹ்மவித்தை இங்கன் துர்லபமாயின் ௪பை 

யின்கண்ணேயிருர்.து தாங்கள் இதனை யெங்கட்கு ஏன் உப? தக்கன் நீர்கள். 

சமாதானம் :--ஹே சர்நியாசிகளே ? இது ௮த்தியந்தர் துர்லபமாயினும் 
எவவிசாரத்தாலிதனையுங்கட் குபதேசித்தேனோ ௮வ்விசாரத்தைக்கேளுங்கள் :--- 
இவ்வஇதி சர்கியாசிகள் எம ஆசமத்தை யடைக்துளார், பிரஹ்மவித்தைக்கும் 
௮ இகாரிகளாயிருக்கன்றனர் யாம் இவர்கட்குப் பிஹ்மவித்யோபதேசஞ் செய் 
யாவிடின் எம்மையொழித்து வேறு யாவரிவர்கட்கு இதனை யுபதேூப்பர் ; 
மற்றோ, எமக்குச் சமான பிரஹ்மவேத்தாத்தன்மை வேறு யாரிடத்தேயும் ச் 

ததெமின்றாம். தத்யங் ௮ தர்வண இருஷியைப்போல யாமும் சர்வ ஜீவர்களின் உப 

காசப்பொருட்டே பிரவிருத்தித்தேமாதலின், இவ்வஇஇ சர்நியாசிகளினின்றும் 

இது இரசூயமாய் வைத்தல் எமக்குச் சகு.இியன்றாம், என எம.துள தீதேயாசாய்ர்து 

யாம் உங்கட்கு இவ்விரகசயப் பிசஹ்மவிச்தையை யுபதேசித்தேம் ) அல்லது, 
எவ்வறிஞன் ௮.திகாரிகட்குப் பிரஹ்மவித்சையினுபதேசத்தைச் செய்னெருனோ 
ween பசமேஸ்வாரும் கருனைசெய்வர் என்பதனாலும்-யாம் உங்கட்டு இந்தக்



அத்தியாயம்] யஜு-ர்வேதத்தின் சுேவேதாசுவதர உப்நிட ௬0௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 907 

@eauu Grapud gongs yu sas? sn. இவ்வார்த்தையைக் தேையின்கண் 

னும் ஸ்ரீ இருஷ்ணபகவானருளிச் செய் அளார் -- 

ய௨.ஷ௦ வா2௦ ,ஹ2௦ 2 கெவவியாவாததி 

24௦ euler ony aur erdedaaars ss ewounus | 

BI SOT Das an SIG ad puss ge3 

068 516 108 FAO TH. B58 விரய தறொலு*வி ர 

எல்லாப் பொருட்கும் பரமாமிப் போருளை யென்னன் பர்க்கிசையச் 
சோல்லாற் றேரிவிப் பவரேன்பா லன்புதுன்னி யேனையடைவர் 
நல்லார் களின்மற் றெனக்கினிய ௩ன்மை செய்கின் ருருமவ 
ரல்லா தவரிப் போழுதுமிலை மேலு மவர்க ளுளராகார். 

(போ-ள்.) ஹே அர்ச்சுன ! உனக்கு யாம் பரம,குயமாகய அன்மஞானசத் 

தையுபதேத்தேம். இதனை எவ்வறிஞன் எமது பக்தர்கட்குக் கொடுக்கன்றானோ 

௮வன் எம்மிடத்சே பரமபக்திபைச் செய்தவனாய் எம்மிடத்தே 60கயெமாவன் 
இதன்கண்ணே சிறிதுமாத்திராயும் 8யமின்றாம். ௮த்தகைய ௮றிஞனன்றி இம் 

மனுஒருள்ளே எம்மலுஷலும் எம்மை மகிழ்விப்பவனில்லை ; மற்றோ, ௮வ்வான்ம 

ஞானேபதேசம் செய்யும் ௮றிஞனே எம்மை மகழ்விப்பவனாவன் எமக்கும் ௮வ் 

வறிஞனினும் வேராக மற்றெப்பொருளும் இவ்வுலகத்தே பிரியமுடைய தாகாதாம்; 

மற்றோ, அவ்வறிஞனே எமக்கு ௮.த்தியந்தம் பிரியமுடையவனாவன். ஸ்ரீ குரு 

கூறல் :--ஹே குழந்தாய் / அந்தச் சுவேதாசுவ தரசெனப்பெயரிய மகரிஷி அச்சர் 
நியாகெட்கு ௮ர்தப் பிரஹ்மவித்தையை யுபதேசித்து மெளனமாயிருர்தனர். 

வேதவேதாங்கங்களின் கருத்தையறிந்த ௮ம்மகரிஷியானவர் தவமூமையாலும் 
ஈசுவாப் பிரசாதத்தாலும் ஆன்ம சாக்ஷா£த்காரத்தையடைர்து தமதாசிாமத்தே 

௮ தயாசரமிகளாகிய சர்கியாசிகட்கு ஆன்மஞான த்தை யப? தடத்தனர். இவ்வுல 

கத்தே பிர ஹ்மசாரி, இருகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன் என்னும் மூன்றுாசிரமிகளிலும் 
பசமஹம்ச் சர்நியாசி ௮இகனாதலின் சுரு தியின்கண்ணே அவர்கள் ௮.தியாசரமிக 
ளெனப்பட்டனர். அவர்கள் ௮வவிருஷியிடத்தினின்றும் பிஹ்மஞானத்தைய 

டைந்தனர். ௮து ௮த்இயந்தம் பவித்திரமாம், காரியசசத அ௮ஞ்ஞானமிவிர்தஇ 
ரூப மோக்ஷப்பிசாப்தியின் காரணமாம், மோக்ஷ இச்சையையுடைய முனிச 

ளாற் சேவிதமாம், வேதார் தங்களில் குயெருபமாய்க் கூறப்பெற்றதாம். ஈண்டுப் 
பிசசங்கத்தே புராகற்பருபமாய்க் கூறப்பெற்றதாம) எவவேதபாகத்தே பூர்வ 

விருத்தபுருஷரின் சிருஷ்டிமு.தலிய வியவகாசம் கூறப்பெற்றுளதோ ௮௮ புரா 

கற்பமாம். ஈண்டுப் பிரசங்கத்தே பூர்வம் பிரஹ்மமீவத்தாக்களாயெ பிரா ஹ்மணர் 

கள் ஜகத்காரண விசா£ஞ்செய்யும்பொருட்டு இனிது கூடியதே புசாகற்பமாம், 
ஹே மைர்த ! எவ்விசாரத்தை மனத்தின்கண்ணேவைத்து அம்மகரிஷி மெளன 
முற்றனசோ ௮தை நீ கேள்: சமதமாஇ சாதனங்களற்றவலும் விஷயங்களிலர 
சக் இியற்றவனும் ஆயவன் ஒருகால் ஒருதயாளுவாயே பிரஹ்மவேத்தாக் குருவின் 
சற்நிஇயில் பிரஹ்மவித்தையையடையப் பிசார்.த்தனைசெய்கபோதஇனும், அவர்
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அவ்விஷயாசக்தனுக்கு ஒருகாலும் பிரஹ்மவித்தையை உபதேக்கலாசாது, 
அவன் சமசமாதி சாசனங்களோடுகூடியவனாயிலும் புத்இசபாவத்தாதும் சிஷ்ய 
பாவத்தாலுமிரானாயிலும் ௮வலுக்குப் பிரஹ்மவித்தையை யுபதேசிச்கலாசாஅு. 
அவர் ஏதாவது பிரஇஞ்ஞை முதலிய நிமித்தத்தால் பாவசமாயினும் குருபக்தி 
யற்றவனுக்குப் பிரஹ்மவித்தையின் உண்மைக்கருக்தை யொருகாலு முரைக்க 
லாகாது, விவேகம் வைசாக்கயம் சமாஇசட்ஈம்பத்தி முமுக்ஷாதை யென்னும் 
நான்கு சா.தனங்களோடுகூடியவனும், பிரமாகமற்றவனும், பிஹ்பவேத்தாவாயெ 

குருவைச் சாக்ஷாத் பரமேசுரரைப்போலக் காண்பவனும் யெ குருபக்தலுக்கு 

ஆரியர் உபதேசம் செய்க. அத்தகைய குருபக்த அதிகாரியே பாரஹ்மவித்தை 
யின் மோக்ஷருூபபலத்தையடைவன். குருபக்தியற்றவன் ஒரு தெய்வயோகத்தால் 
அந்தப் பிரஹ்மவித்ைகயைக் கற்பினும் குருபக்தியில்லாவிடின் பிசஹ்மவித்தை 

பின் சரவணபலமுண்டாகாதாம்); மாருக ௮க்குருபக் தியற்றவனுக்கு ௮னர்.த்தமே 
யுண்டாம். இவ்வார்த்தை புரணா களிலும் ஸ்ரீ வியாசபசவானாதியர் கூதியருளி 

யுளளார் Sm 

முற மயொசா,ச Glau el 58 af BORIUUSS Geran £8 | 

அ.தவாஜாஹிசவெ ஜொகெ வா--வ௦செவ வ௱ ரவா ॥ 

எவன் மயங்கிக் குரவனை யேனைய 
கவரு மானவர் போனனி காண்பனோ 
அவனி கத்தும்ப ரத்தும ணுத்துணைச் 
சிவன்ற னாணை சுகஞ்சேறி யானரோ, 

(போ-ள்.) யாவன்றனது பிரமாதத்தால் பிரஹ்மவித்தையை யுபதேிக்கும் 
குருவை மற்றை மனுஷுரைப்போலக் காண்பனோ அவனுக்கு இவ்வுலகத்தும் பச 

லோகத்தும் சிறிதுமாத்திசையும் சுகப்பிராப்தியுண்டாகாதாம் ) மற்றோ, அவ 
அக் ரெண்டுலோகத்தும் அுச்சமேயுண்டாம், 

க84ணா 8சவாவாஅா ,ம௩ுா ு௦யொமா வ8சததெ | 

ஹயாதி DT RNG de ITT மாள IT ave10 08) TR ப 

வாக்கி னான்மனத் தால்வபு வாலுயர் 
நோக்கை ஈல்கிய நுண்குர வன்றனைத் 
தேக்க வமதி சேய்திடிற் கோரமா 
நீக்க மின்றிர வுரவம் நேர்வனே. 

(போ-ள்.) யாவன் சரீர மனவாணிகளால் பிரஹ்மவித்தையைக் கொடுக்கும் 
குருவை அ௮வமதிப்பனோ ௮வன் மகாகோசெளாவ ஈரகத்தையடைவன். ஈண் 
டுச் தன்றேகத்தால் குருவைச் துயருறுத்தல் சரீர இருத'அவமானமாம், தன் 
மனத்தில் முருதூஷண தஸ சச் சர்இத்தல் மனோருத அவமான்மாம். தன்வாணி 
யால் குருவை நிர்தித் தல் வாணீகிருத அவமானமாம். ஆயிசர்தேட்குச் சமர்ன் 
கிஷமுடைய அசேகஞ் சர்.துக்களால் பூண்மாய ஈசசம் செள்ர்வமால், இத்தேசைய 

ஈசக்த்தே குருவை யவாமஇக்கும் புறுலூர் அடையார்,



  

   AE: 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 359 

ஹகாகஷுா 7 98 SHIT 0 bso VAL OAG B el Safa s | 

வாமொ,சாசு யாகியா வராவ6.த anoasae i 

அக்கர மோன்றை யேனு மருஞ்சிவ வித்தை தன்னிற் 
போக்கமற் றகுளுந் தேசி கேந்திரன் புகழை ஈா்ளும் 
திக்கரம் புரியு மூடன் சேகம்பிர ளயமாங் காறுங் 

கக்கறு ரவுர வத்தே கதியற விருப்ப னன்றே, 

(போ-ள்.) பிரஹ்மவித்தையின் ஏகாக்ஷா£ மாத்திசத்தையும் உபதேேசிக்குக் 
குருவை மதியாத மூடன் உலகம் பிசளயமாம் பரியந்தம் செளசவ ஈரகத்தே நிவா 
சம்செய்வன். கருத்திதுவாம் :--பிசஹ்மவித்தையின் ஏகார மாத்திச்தை 
யுபதேசம் செய்யும் குருவை மதியாதவளும் பிரளய பரியந்தம் ஈரகத்தே வாசம் 
செய்வானாயின், சம்பூரணப் பிரஹ் மவித்தையை யுபதேசித்த குருவை மதியாதவன் 
௮மேகம் பிரளயபரியக்தம் ஈரகத்தின்கண்ணேயிருப்பன் என்பதன்கண்ணே யாது 

கூறற்குள.அ. 
KJ SUT Biro ஹியெலொகா GWA Em amen 79D Out Bro | 

சவா தா.சஹிவா௦யா.கி மங ௨ குரா ஹ errr wk ॥ 

செய்தகல் லுபகா ரத்தைச் சிந்தியா நன்றி கொன்றோன் 
வெய்தினின் மறையோர்க் கொன்ற வேம்பனும் வெடித்துச் சேரும் 
உய்தர லில்லா வெய்ய நரகமே யுறுவ னாண்6 
மைதவிர்த் தருளும் வள்ளன் மாறுகோள் தீய னன்றே, 

(போ-ள்.) செய்த உபகாரத்தை மதிபாத செய்ர்ஈன்றி கொன்றவளும், பிரா 

ஹ்மணர்கராஹனனளஞ்செய்யும் 97 ap an 5 Aug மரித்து எர ரசாதி லோகங் 
களையடைவ?சா ௮வற்றை இக்குருத்துசோகயானவன் மரித்்தடைவன். 

வா௦ஹாவா.தகீ ஜெயஹமொவ aur gh ego | 

மாசு வ ஹவாராஜெ விஷாயா௦ ara sx 8s ॥ 

வித்தையை யுடதே தக்கம் லியன்குரு விற்குத் ரோகி 
கத்தவன் பேரிய பாத கனுமுப பாத கன்றான் 
றத்தவ னரகந் தன்னிற் றசசத கற்ப நின்றே 
யேத்துறு மலத்தி லுற்ற கிருமியா யேழுவ னன்றே. 

(போ-ள்.) பிசஹ்மவித்தையை யுபதேிச்கும் குருவிற்குத் அசோகம் செய் 
யும் குருத்.துசோகியே மகாபாதகனெனவறிக, உபபா தகனெனவுமறிக. ஈண்டுப் 

பிரஹ்மஹத்தி, மதிராபானம் , பொற்களவு, குருஸ்திரீசமன்ம், என்னும் பாவல் 
களைச் செய்பவர் மசாபாதகசாவர், சோவதைமுதலிய பாவங்களைச் செய்யும் புரு 
ஷன் உபபாதகனாவன். இத்தகைய குரு த் துசோகியான்வன் செளாசவா இ fir ai 

களைபடைர்்து ௮வற்றின்கண்ணே ஆயிர கற்பபரியந்தம் வாசம்செய்வன். அத்ன் 

பின்னர் லன் விஷ்டையின்கண்ணே இருமிசாசத்தையடைவன். அல்லது, 
சாஸ்நிரத்தின்கண்ணேயுள்ள 'வித்சைசள் யாவற்றையும் ௮அடைவ் சன்சண்ணே
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குருளேசர்சமாமா தலீன்' அ;இகொரியானவன் ஸ்ரீ மகர் வரைப் gets 

போல 'ஸ்ரீ ருருவையும் பூஜைசெய்க, அல்லது, அதிசாரியானவன் சிவபூஜை 
யினும் குருபூஜையை ௮.இிகமாகச் செய்ச, 
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vdarpargieo genre pwr ௦ய)த,௪ வா௫ஐயெசி ॥ 

தேருளு றுசிவன் சினந்திடிற் றேசிகன் காக்கும் 

அருளு ருக்குரு முனிந்திடி லரனரு ளானால் 
இருள றப்புரி யீந்துசே கரன் றன் பூசையினும் 
அருளி றைக்குறும் பூசையை யதிக மாற் றுகவே. 

(போ-ள்.) சிவபெருமான் முனிந்தருளுவசேல் ௮இகாரியைக் குரு காப்பாற் 
அவர், குரு முனிந்தருளுவரேல் ௮இகாரியைச் சிவபெருமான் சாப்பாற்றாரத 
லின் ௮இகாரியானவன் சிவ பூசையிலும் குருபூசையை மிகுதியாகச்செய்க, ௮ல் 
ல யாவன் ௮பிமானமிகுத்து.ச் சன்னாரரியசை யவமதஇக்கன்றனனோ ௮வனது 

பாவநிவிரு,த்இிசெய்யும் யாதொரு பிராயச்சித்தமும் இவ்வுலன்சண்ணே யின் 
ராம், ஏனெனின், பிரஹ்மஹத்தியாதி பாவங்களைநீக்கும் பிராயச்சிச்சம் தர்ம 

சாஸ் திரத்தின்கண்ணே காணப்பெறுகன்றது ; ஆனால், குருக்துசோடியின் பாவ 
நீக்கப் பிசாயச்சித்தம் எர்.நூலின்கண்ணும் சாணவருவஇன்றாம். ௮ல்லது, இவ் 
வுலகத்தே ௮ன்னியபாவிகளிலும் பிரஹ்மஹ.த்திசெய்பவன் ௮இிகபாவியாவன், 

அ வனினும் செய்தவுபகாரச்தை மதியாத செய்ந்ரன்றிகொன்றவன் ௮ இகபாவியா 
வன், ௮வனினும் குருத்துசோகஞ்செய்யும் புருஷன் ௮. இகபாவியாவன் / ஏனெ 
னின் , ௮.இிகாரிசட்குக் குருவே தாய்தந்தையசாவர், குருவே தெய்வம், குருவே 
யுறவினர், குருவே மித தரன், குருவே யுபகாசஞ்செய்யும் சுஹ்ருத்தாம், இத்த 

கைய குருவிற்குத் துசோகஞ்செய்யும் புருஷன் செய்ர்ஈன்றிகொன்றவனிலும் 

௮.இகபாவியாவன், இதன்கண்ணே யாதொரு அச்சரியமுமின்றாம், அல்லது, 

பர ஹவெ_டிஎபரஹெவவவ.ி? என்னுஞ் சுருதியபின்கண்ணே பிரஹ்மவேத்தாப் 
பிரஹ்மமெனக் கூறப்பெற்றுளான் ) ஆதலின், ௮இகாரியானவன் ஆன்மஞானத் 

தால் எந்தப்பிரஹ்மத்தை யடைவானோ அ௮ந்தப்பிரஹ்மம் பிரஹ்மவேத்தாக்குருவி 

னும் ௮பின்னமாமாதலின், ௮வசை யவமானித்தலால் பிரஹ்மத்தையே யவமா 

னித்ததாம். 6 கய தா எய் ் என்னுஞ் சுருதியின்கண்ணே ஆன்மாவிற்குப் 

பிசஹ்மத்தோடு ௮பேதங்கூறியிருததலின் qe aos யவமஇத்தலால் pos 

மாவையே யவமஇத்ததாம். ‘Canr ser gee $௦விவ-4௦ * என்பது முதலிய ௬௬ 

இயின்சண்ணே இவ்வெல்லாவுலகும் ஆன்மரூபமெனப்பட்டுளதாதலின், ஐன் 

மாவை யவமஇத்தலால் சர்வஜகத்தையும் ௮அவமஇத்ததாம். ௮வ் வவமஇப்பாகிய 
ஹாம் சஸ்திரஹாாத்இினும் ௮த்தியர்தங் கூர்மையதாம் * ஏனெனின், சஸ்.இர.த் 
தால் ஹசாஞ்செய்யப்பட்டவன் க்ஷணமாத்தி அக்கத்தையடைவன் ) ஒருகால 

டையவுமாட்டான். அவமதிப்புவடி.வசஸ்.இிச த்தால் ஹுனனம்செய்யப்பட்ட புரு 
ஷன் ஸ்மிருதிவாயிலாய் மசணபரியர்தம் அக்கத்தையடைவன்; ஆகையால், கருச் 

சோகத்தால் சர்வஜகத்தையும் ஹராஞ்செய்யும் குருத்துசோடுச்குச் சுசங்க
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டைத்தல் அத்இயர்தர் அர்லபமாம், ஆசையால், தனது சல்யாணஞ்செய்ய்லி 

ழைர்த அதிகாரி சரிசமனவாணியால் பிரஹ்மவேத்தாக்குருவை மகழ்கிக்க் 

வேண்டும். சிவா.தி?தவதைகளின் பூஜைக்குச் சாவதானமா யிருப்பதுபோலவே 

குருூஜையையும் சாவ தானமாய்ச்செய்க, பிசஹ்மவித்தையை யுபதே?ிக்கும் குரு 
இவனுக்குச் சுபகாரியத்சைக்கூறினும், அசுபகாரியத்தைக்கூறினும் மகிழ்ர்தமன 

முடன்செய்க அக்காரியம் செய்வதில் ௮வன் தனதுசரீ சசக்ஷையைச் Ai song 
செய்யற்க. சீஷனானவன் தனதசெவிகளால் எப்போதும் குருவின் ரத் இயையே 

கேட்குச, , தனதுவாயால் எப்போதும் குருவின் ஸ்துதியையேசெய்க. ௮வன் 
சமீபத்தே ஒருஅுஷ்டன் பிரஹ்மவேத்தாக் குருவின் தோஷத்தைக்கூறின் ௮க்கிர் 

தகதுஷ்டனை .,தற்றலுள்ளவரசை ௮வமானமேசெய்க. அவனை யவமானஞ்செய்வ 

இல் சமர்த்தற்றவனாயின், ௮வன் நிர்இிக்குமிடத்தினின்றுந் தூ£த்தேசெல்க. 
செல்லச் சமா்த்.தற்றவனாயின் குருகிர்தை கேளாவண்ணம், தன்செவிசளைப் புதைத் 

துக்கொள்க. ஆகையால், சுகத்தையிச்சித்த ௮திசாரியானவன் சிவாதிதேவதைக 
ளிடத்தே பக்திசெய்வதேபோல இரவும் பகலும் சாவதானனாய்த் தனது குரு 

பக்இசெய்க, ௮தனால் ௮இகாரிகட்கு மோகூருபப் புருஷார்த்தப் பிமாப்தியாம். 

யவஷதெவெவ௱ாலகி$ யமாழெவெ ,தமா,மள | 
,துஹெததெ சமி தாஹூட$ா8 வரகாறஜெ 8ஹா,.த,௧8 ॥ 

தக்க நற்குர வன்றனைச் சிவனேனத் தானினைக் திவாருள் 
புக்க லாகுமிங் குரைத்தமேய்ப் பரம்போருள் புரணமாய் வேளியாக. 

(போ-ள்.) எவ்வதிகாரிக்குப் பரமான்மாவிடத்ேத பாமபக்தியாமோ ௮து 

டிபாலவ குருவினிடத்தாமோ அந்தக் குருபக்தசிகாமணிக்2க வேதார்தசாஸ் 

திரபதார்த்தம் புத்தியின்சண்ணே பிரகாசிக்கும், ௮வலுக்கே தருமம், அருத்தம், 

காமம், மோக்ஷம் என்னும் கான்கு புருஷார்த்தங்களுமுண்டாம். ௮ல்லது பிரஹ் 

மசரிப ஆசி மத்தின்கண்ணே இவன் ஈசுவர சாதன ச்தின்சண்ணும் வேதாச் 

இயயன த்தின்கண் ணும் சாவதானமா யிருந்ததுபோல?வ குருபக்தியின்சண்ணே 

சாவதானமாயிருக்குக; ஏனெனின். பிரஹ்மசரியாதி சாதன த்தினின்றும் பிரஷ்ட 
னாபினும் 2ஷன்மீது குருவின் ம௫ழ்விருக்கும்பக்ஷ£த்தில் ௮வர் ௮ச்£ஷனைப் பிரா 
யச்சித்தாதி யுபாயங்களால் பரிஎ த்தஞ்செய்யக்கூடும், குருபக்தியினின்றும் பிரஷ் 

டனாப்க் குருருபை யற்றவனாயின் ௮வனைக்காப்பாற்ற எப்பிசாயச்சித்தாதி யுபா 

யமுமின்றாம். 

ம்ாறாள விவ தாயாதெ வி£ர்வா$ வாவ.$ெவ.தா$ | 

ஹ்வஹி அிரயராண௦அவ ண வாவ௦ ஹிஜாயதெ ॥ 

வித்தையைத் தத்தஞ் சேய்த வித்தகன் றன்னைச் சேற்ற 

எத்தனைத் தேவ ரெல்லா மெள்ளுவர் கள்ள னேன்றே 
உத்தமப் புண்ணி யத்தை யுகுற்றினும் பாவ மேயாம் 

அத்தினா லத்த னென்றே யருளிறை தனையே போற்ற.



னி ஸ்ரீ ஆக்கவ்ராளும், [எட்டாவது 
(போ-ள்.) பிசஹ்மவித்தையை யுபதேிக்கும் குருவையுபேச்ஷி ச்ச் இரும் 

புவனாயின் ௮க்குரு சடாக்ஷமின்றி பவளைச் சம்பூணதேவசைகளும் Ca grit. 
அவன் ஒருசால் புண்ணியகருமஞ்செய்யினும் பாவருபமேயாம், ஆகையால், ௬ 
மம், அருத்தம், சாமம், மோக்ஷம் என்னும் சால்வகைப் புருஷார்.த்.த,த்தையடைய 
இச்சையுடையவன் எல்லாவசையானும் தேவதையைப்போலக் குருவைப் பூசை 
செய்க, அல்லத, சமதமா இகுணங்களோடு கூடியவனும் ஆன்மசாக்ஷ£த்காசத் 

தோகககூடியவனும் ஆய ஜீவன்முத்த பரமஹம்ஸ சர்கியாசியும் எல்லாவகை 
யானும் தன.துகுருவைப் பூஜனைசெய்க, 

யாவஜாய ஈதூயொலா உதாவெடாஜொ மம றீ 8 ॥ 

ஆயு ரூளவரை, தூய மறைமுடி 
மேய குருசிவன், நேய முறுகவே. 

(போ-ள்.) எ.தவரை இவவறிஞனுச்சாயுளுளசோ ௮.துவரை இவ்வறிஞனும் 
இம்மூன்றையும் ௮வூயம்வர் சனஞ்செய்தல் தகுதியாம், ௮வையாவன:.--வேதாக் 
தசால்இரம், ௮தனையுபதேிக்கும் த௫ரியர், ஈசர், கருத்திதுவாம்:--விஇரி3ஷ 
தீமற்ற ஜீவன்முக்க சர்நியாசிகளும் குருவைப்பூசித்தல் ௮வசியம் தகுதியதாமா 
யின், ௮ன்னிய ஆசரமமுடையவர் குருவை யவ௫யம் பூசைசெய்யவேண்டும் என் 

பதன்கண்ணே யாதுகூறற்குளது. ஆகையால், ஹே சர்நியாகெளே ! உங்கட்கு 

எமதுபதேசத்தால் ஆன்மசா௯நாக்காரமுண்டாயிலும் தத்தங்குருவைப் பூஜிப் 

பான் நீங்கள் குருசமீபத்2த ௮வசியஞ்செல்லவேண்டும். ஹே குழந்தாய்! இவ் 
வசை யபிப்பிசாயத்தை மனத்தின்கண் ணே வைத்துக்கொண்டு ௮ர்தச்சுவேதாசுவ 

தசமகரிஷியானவர் மெளனத்தை யடைந்திருந்தனர். அம்முனிவரின் ௮பிப்பி 
ராயத்தையறிர்து ௮வவ.றிஞர்களாகயெ சந்நியாசிகள் சுவேதாசுவதரமுனியைத்தக் 
gery. gi By AG ga தீதீதமது குருவையடைச்தனர், 6 ஹ குழந்தாய் 7 பூர்வம் 

பிரஹ்மவேச்தாப் பிராஹ்மணர்கள் ஜகத்காரணவிசா£ஞ்செய்து மாயாசக்இியைத் 
தரீசித்.து எந்தப்பிரஹ்மவித்சையைக் கூறினசோ ௮து2வ ௮ம்முனிவராற் சந்நி 

யாசகட்குக் கூறப்பெற்றதாம். ௮துவே எம்மாலுனக் குபதேடத்த.துமாம். இப் 
போதெப்பொருளைச் சொெவணஞ்செய்ய உனக்டுச்சையிருக்கன்றதோ அதனைக் 
கேட்பாயாக. 

எட்டாவது அத்தியாயம் மற்றும். 
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ஸ்ரீ ௮தமபுராணம். 

ஒன்பதாவது அத்தியாயம், 

- அடு; வடை 

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய௩ம$£ ஸ்ரீ குருப்யோகம$ ஸ்ரீ காசிவிஸ்வேஸ்வராப்யாம்ஈம£ 

ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோகம$£. 

முன்னர் எட்டாவது அத்தியாயத்தே யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாசுவதச 

உபகிஷத்தின் அருத்தம் கிரூபிக்கப்பட்டது. இப்போது ஒன்பதாவது அத்தியா 

wei es ௮ர்த யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லியுபரிஷதர்த்தம் கிரூபிக்சப்பெறும், 

ஆண்டுப் பூர்வம் எட்டாவதத் தயாயத்தே பிரஹ்மவேத்தாப் பிராஹ்மணர் சத 

தப்பிசஹ்மத்தினும் வேறாப் மாயையின்வடிவத்தைக் காண்பித்த விசாரத்தைக் 

கேட்டுப் பரமாகர்தத்தையடைக்த ஷன் மீண்டும் தன்னாரிரியாபால் இவ்வாறு 

வினாவினன் :--ஹே பகவன் ? இவவான்மபுசாண முதலாவதத்தியாயத்ேத தாங் 

கள் இருக்குவேதத்தின் 6தேய உபடிஷதர்த்தத்தைக் கூறியருளும்பொருட்டுச் 

சனகாஇ இருஷிகளினதும், வாமதேவாதி சாத்விபேபிரஜைகளினதுமாகய ௪ம் 

வாதவாயிலாய் வைராக்யொ திசா தனங்களோடுகூடிய கானாவகைப் பிர ஹ்மவித்தை 

யைக்கூறினீர்கள். மாதாவின் உதரத்தின்கண்ணே வாம? தவரிருரஈ்அு தமதலுபவ 

த்தை ௮இகாரிகட்குக் கூறியதையும் கூறினீர்கள். இரண்டாவது மூன்றாவதத.இ 

பாயத்தே” இருக்குவேதத்தின் கெளஷீத2 யுபரிஷதர்த்தத்தை நிரூபித்தருளு 

வான், இந்திரப்பிரதர்த்தன சம்வாதத்தால் சானாவகைப் பிரஹ்மவித்தையை 

யும், ௮ஜாதசத்.துருபாலாகி சம்வாதத்தால் நானாவகைப் பிசஹ்மவிக்தையை 

யும் கூறினீர்கள், சான்காவது 6£ந்தாவது .ஆராவ.து ஏழாவது ௮,ச்தியாயங்களில் 

தாங்கள் யஜஈரவேசத்தின் பிருகசா.சண்பக உபநிஷதர்த் தத்தை நிரூபிப்பான் ; 

இசண்டு புருஷவம்சத்இனும் ஒரு ஸ்திரீவம்சத்தினும உள்ள இருஷிகளின் பசஸ் 

பாபேதத்தையும் ௮2பதத்தையும் தத்யங் அதர்வண ௮சவிரீகுமார இந்திர 

சம்வாதவாயிலாய் சானாவகையாய பிசஹ்மவித்தையையும், அசுவிரீ குமாரர்கட் 
குப் பிஹ்மவித்தையை புப?,த9)த். தலால் தேவசாஜா தி.த்யங் இருஷியின் மஸ்தசச் 

சேசஞ்செய்தமையையும், பிசஹ்மவித்தைப் பிராப்தி2லாபத்தால் அசுவிநீகுமா 

ரர் ௮சுவமஸ்சகத்தைத் தமதாசிரியரின் கழுத்தில் வைத் தமையையும், ஆரியர் 
மஸ்சகத்தை ௮சுவத்இன் கழுத்தில வைத் தமையையும், இனகராஜாவின் யாகச் 2௪ 

யாஞ்ஞூவற்கெழூனிவருக்கும், ஆசுவலா a யரேகம் பிசா ஹ்மணா் கட்கும் உண் 

டாய சம்வாதலாயிலாய் கானாவகைப் பிர ஹ்மவித்தையையும், யாஞ்ஞவற்கெயசோடு 

அ ?வஷம்புரிக்த சாகல்லியருடைய மிருத்தியுவையும், யாஞ்ஞவற்கயெருச்கும் ஜன 
சராஜாவிற்கும் இருமுறைச் சம்வா தவாயிலாய் தானாவகைப் பிர ஹ்மவி BO Semana 

பாஞ்ஒவற்பெருக்கும் மைத்இசேயிக்குமுற்ற சம்வா கவா.பிலாய் சானாவகைப் பிர இ 
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ஆகா ப்ரீ த்மபுராண ம், (ஒன்பதாவது 

மனீச்தையையும், யாஞ்ஞவற்கெரின் சர்நியாசத்தையும் கூறினீர்கள். எட்டாவு 
தத்தியாயத்தின்கண்ணே தாங்கள் சுவேதாசுவதரமுனிவருக்கும் சச்கியாகெட்டு 
முற்ற சம்வாசவாயிலாய் சானாவகைப் பிரஹ்மவித்ையைச் கூறினீர்சள், ே 
பச௫வன் ! எட்டாவதத்இியாயத்இின் ஈற்றில் தாங்கள் இவவார். த்தை கூறினீர்கள் ; 

அதாவது, இர்தப் பிரஹ்மவித்தை ௮த்.தியர்தர் துர்லபமாய.து ; ஏனெனின், இவ 

வுலகத்சே ௮இிகாரிகள் பிரஹ்மவித்தையை யடையும்பொருட்டு சரானாவகைச் தவம் 
புரிர்.த ம௫ழ்வித்,ச தேவதைகளும் பிசஹ்மவித்தையை யுபதேத௫ப்ப தில்லை; மற்றோ, 
அதனிலும் வேருய அ௮ரேசுவகை வசங்களைக்கொடுத்து மகிழ்விப்பர், அவற் 
றின் ௮டைவான் மூழொதார்க்கு ௮த்தேவதைகள் சச்தியவசனருப பாசத்தாற் 
சட்டுப்பட்டவராய்ப் பிரஹ்மவித்தையை யுபதேிப்பர், பூர்வம் ௮ன்னியவசங்க 
ளாற் சர்தோலமுறு௪ ஈசிகேதாவிற்குச் தருமராஜா பிரஹ்மவித்தையை டபதே 

சித்ததேபோலும் எனக் கூறினீர்கள். ஹே பகவன்! இதன்கண்ணே எனக் 
இப்பொருள்கேட்ப விழைவெழுன்றது. அதாவது, யமராஜா ஈ௫கே,சாவிற்கு 
எவ்வாறு பிசஹ்மவித்தையை யுபதேத்தனர். அர்த ஈடிகேதாவானவர் எவ் 

வாறு யமலோகமுற்றார்? sts பிரஹ்மவிக்சை எத்தகையது என்னும் 
எல்லா பிருத்தார் தங்களையும் தாங்கள் எனக்குத் தயையோடும் கூறுவிர்களாக 
இவ்வாறு சஷ்யனால் வினவப்பட்ட ஸ்ரீ குரு ௮வன்பொருட்டு வேதத்தின்கண்ணே 

விளம்பப்பட்டிருக்குங் கதையை யுபதேசிக்சத்துடக்கெர், ஹே குழர்தாய்! 
அருண இருஷியின் புத்தரசாசய உத்தாலகரென்பவர் முன்னொருவரிருந்தார், 

அவர் சர்வ வேதவேத்தாப் பிராஹ்மணர்களிலும் மேன்மையர். இவவுலகத்தே 
அன்ன தானத்தால் மகா சர்த்தியையுடையவர், அதனானே சர்வ ௮ரத்தி ஜனங்க 

ளும் அவரை விரும்பினர். ௮,த்தகைய ௮வர் ஒருகாலத்ேே விசுவஜித்தெனப் பெ 

யரிய யாகஞ்செய்யத்தொடங்னெர், ௮தன்கண்ணே, ௮வர் பிராஹ்மணர்கள்பொ 

ருட்டுத் தமது சர்வ தனத்தையுங் கொடுப்பதாய்ச் சங்கற்பித் தனர். அம்முனிவ 

ருக்கு நிகேதாவெனப்பெயரிய புத்திரர் லீ. துவயதுடைய பாலகசாயிருர் சன 

சா.தலின், ௮க்குழந்தையிடத்த அவருக்கு ௮இகப் பிரியமிருந்தது. அவர் வீட் 

டில் மிகுதியாகக் சோக்களாய தன?ம இருந் சனவா,கலின் ௮வர் அவற்றை இச 
ண்டாகப் பகுத்துப் பாலைத் தருவனவும் யெளவன அ௮வஸ்தையோடுகூடியவும் 
ஆயெ மேன்மையாயவற்றைப் பு,த்திரன்பெயராற் செய்தனர். அர்ப்பலவிருத்ச 

கோக்களைத் தன் பெயராற்செய்து ௮வற்றை மறையவர்க்குக் கொடுக்கக்தொடங் 
இனர், அவை ௮ன்னபக்ஷணம் செய்வதன்கண்ணும் ஜலபானம் செய்வதன்கண் 

னும் சமர்த்தற்றனவாம். உட்கொள்வஇனும் சமர்த்தற்றிருப்பின் கருவைத்தரிச் 

அப்,பாற்கொடுக்குமென்பதன்சண்ணே என்ன ஆசையிருக்கன்றஅ. அத சசைய 

வற்றைக் கொடுக்கத்தொடங்கும்போது, சுர்தாமாயெ சோக்களை எம்மைர் தரச் 

காச வைத்தனசோ ௮ர்ஈசிகேதாவியல்பாயே சால்சொதருமத்ேே செத்தையுடைய 

வர் 9ச.துவருடப் பாலகர், பிதாவின் மடிமீதிருர்து தர்தையின் ௮ த) விபவசராச் 

சைக்கண்டு தமதுளத்தே இவவாருராய்ர் தனர் --இவவுலசத்தே யாவன் எப்பிரா 

ணிக்குச் சுக.த்தைச் செய்ன்றுனோ அவன் இவ்வுலகத்தும் பலோசத்.தும் அச் 
சுச.த்தையடைவன். அச்சச்தைச் செய்பவனும் அவ்வாறே அச்சச்சையடைவன்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி.யுப.திட ௬ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். NS 

என்ப எல்லா நூல்களின் groxfluri, crear sims மறையவர்க்குக் கொடுக்க 

முயல்சன்ற விருத்த கோச்கள் பால் முதலியவற்றைக் கொடுத்.து மறையவர்க்குச் 
சுகத்தைக் கொடுக்கமாட்டா ; மாறாக அவை பாணபோஷணச் இற்தைவாயிலாய்த் 
தக்கச்தையேகொடுக்கும். இவற்றைச் தானஞ்செய்தலால் மறையவர்க்குத் அக்ச த் 

தைக்கொடுக்குமெனது தந்தையும் துக்கச்தையேயடைவர் ; ஏனெனின், இவ்வு 

லகத்தே மறையவர்க்குக் துன்பமீபவன் சுகமற்ற பயத்தைக்கொடுக்கும் லோசங் 

களையடைவன் எனச் சுருதியின்.சண்ணேயுளது. ஆகையால், என.து தர்தை அர் 

ஈரசாதஇிலோகங்களை யடையா தபடி. யான் விருத்த கோதானத்தை நிவாரணஞ் 
செய்வேனாகவும். ௮ல்லது, என்தந்தை என்பொருட்டுவைத்த சுர் தாகோக்களை 

மறையவர்க்சேன் கொடுக்கின்றிலர் ? என்னைச் இர்.இத்தலால் ௮வர்க்கு யாது பிச 
போஜனம். அல்லது, மைர்தன், ஸ்ரீ, சுவர்ணம், கோ இவைமுதலாசவுள்ள 

தனங்களெல்லாம் தனிகனுக்குப் பாலோக சுகசாதனமாயினன்றோ தனமெனக் 
கூறப்பெறும். பரலோக சுகப்பிராப்தியைக்கொடாத தனு கேவலம் தனிசனைப் 

பர்தனஞ்செய்யும் இருப்புச் சங்லியேயாம். யான் இவரது மைந்தனாதலின் நான் 
முறையே யானும் இவரது தனமேயாவேன், அல்லது, எம்மைந்தன் கண்டுகொ 

ண்டிருப்பத் தந்தைக்கு நரக அுக்கப்பிராப்இரிமித்தம் வர்து மைர்தன் ௮தை நீக் 

காவிடின் ௮வன் மைக் தனயல்லன் , மற்றோ, தந்தையின் மலதுல்லியனே யாவ 

னாதலின் யான் என்றர்தையை என்னைச் தானஞ்செய்வகன்கண்ணே யேவுவே 

ஞாகவும். புத் இரரூபதனமாகிய என்னைத் தாங்கள் எம்மறையவர்பொருட்டுக் சொடு 
க்கப்போடுன்றீர் என யான் கூறுவேனாயின் என் மொழியைக்கேட்டு எனக்காச 
வைத்த ௮ழயெ கோக்களைத் தானஞ்செய்ய வேண்டுமென்னும் எனதபிப்பிராயத் 
தையுணர்ச்து ௮வற்றைத் தானஞ்செய்வர். அல்லது, எனது கருத்தையறியாசே 
லும் என் மொழி3கேட்டென்னைச் சேட்பர், அதன்பின்னர் யான் என கருத் 
தைக் கூறுவேனாகவும். £ஹ குழந்தாய்! இவ்வாறு தமது மனத்தே யாசாய்ர்.து 

ஈசி க சாவானவர் உத்தாலகரை ரோக்கக் கூறுவாராயினர் :--ஹே தர்தையே! 
இக்கோக்கள் சங்கள் தனமேபோல யானும் தங்கள் தனமாதலின், என்னை எம் 

மறையவருக்குக் சொடுக்கப்போடுன்றீர்கள், ஜஹே மைந்த. இவ்வசை இசண்டு 

மூன்றுமுறை ஈசகேதா கூறவே அம்முனிவர் ஈசிகதாவின் பண்டிதத்தன்மை 
யபிமானத்தைக்கண்டு கோபமுடையவசாய் இவ்வாறு கூறினர்: -ஹே ஈசிகேதா. 
ரீ யென. சேயத்தை நிராதரஞ்செய்து பண்டி தத்தன்மையைச் காண்பிக்்றனை 

யாதலின், சர்வ ஜகத்தையும் அழிக்கும் மிருத்தியுவிற்குன்னைக் கொடுத்தேன், 
ஜே குழச்தாய்! அம்முனிவர் இவ்வாறு கூறவே ஈசிகேதா ௮வ்வசன ச்சைக்கேட் 

டுத் தமது மனத்தே இவ்வாரறுசாய்ர்தனர், இவ்வுலக ச்சே விசாரமற்ற காம௫ிகள், 

தமக்கே துக்கர்தரும் வ௫னத்தைக் கூறிக்கொள்வ?சபோல என்றர்தை தமக்கே 
அக்சத்தைக்கொடுக்கும் இவ்வசன த்தை ஏன் கூறினர் ? ஏனெனின், மகன் மரித்த 
லால் தர்தை தாயர்க்குத் அுக்கமுண்டாம். அதனைப் புத் திமான்கள் பிரஹ்மஹத்.தி 

யின் பலரூபமென்பா் என..து சர்தையும் எல்லா BF gam tb ty 6 Bor @) well ax திம் 

க்ருத்சாமே புத் மாண இன்னிய துக்க அடைவையா இன்பொருட்டுச் செய்து. ,



௬௧௬ ப்ரீ ஆத்மபுசாணம். [ஒன்பதர்வது 

கொண்டனர் மிகவுமாச்சரியமாக விருக்கன்றத. அல்லது, என்றர்தை இியன்னை 
யமன்பொருட்டுக் கொடுத்தஇல் எனக்கு யாதொரு ஹானியுமினறாம் ; மாருக என 
க்கோ புண்ணியப் பிராப்தியேயாம் ; ஏனெனின், இவவுலகத்தே யுண்டார் தேகம் 
களியாவும், ஒருகாலத்தே ௮வவெம் மிருத்தியுவின் வசமாம். இத்,சசைய அவயம் 
பவிக்குமர்த் தத்த யான் தந்தையின் ஆணையைப்பாலனஞ்செய்து மிருத்இயுவை 
யடைவஞாயின் இத்தருமத்தினும் மேலாய் வேறொரு தருமம் எனது கலியாண 

வேதுவாகாதாம் ; மற்றோ, இது செய்வதே யவ்வேதுவாம்; ஆனால், எனது வியோ 
கத்தால் எனது தந்தைக்கு மகா துக்கப்பிராப்தியுண்டாம். என்னை விடுத்து ௮வ 

சொரு கணமாத்திசையேனு மிருக்கார், ௮வர் துயரைகினைந்து எனக்கு மகாக் 
கிலேசமுண்டாகின்றதேயன்றி எனது மிருத்தியுவாலெனச்குச் சிறிதுமா த். இரை 
யும் கலேசமுண்டாகவில்லை. அல்லது, யான் பிதாவின் துக்கத்தை நோக்கி யம 

லோகத்தை யடையா இருப்பிலும், ௮சரத்தையோடு செல்லிலும் ௮சமபாவச்தை 
யடைவேன். 
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எண்ணும் வண்ண மியற்றுவ னுத்தமன் 

வண்ண மத்திமன் வாய்சோலச் சேய்பவன் 
நண்ண தமன் நழுவிய நேயனாய்ப் 
பண்ணு கிற்பனும் பண்ணுகி லானுமே, 

(போ-ள்.) இவ்வுலகத்தே மைர்தன் சடன் என்பார் மூவிதமாவர், தந்ைத 

யுன் குருவும் எண்ணியகாரியத்தி னபிப்பிராயத்தை நிமித்தத்காலுணர்ந்து கூரு 

மலே காரியத்தைச், சரத்தையோடும் செய்பவர் உத்தமராவர் (1) ௮வர் கூறியகாரி 

யத்தைச் சிரத்தையோடும் செய்பவர் மத்திமராவர் (2) கூறியதை ௮9௪, க்தை 

யாகச் செய்பவரும் செய்யா தவரும் ௮.தமராவர் (3) ஆகையால், எனது தர்தைக் 

குரிய 8ஷருள்ளும் மைந்தருள்ளும் யான் ௮தமனாகாது உத்தமனாகவேளும் மத்தி 

மளாகவேளுமாகவேண்டும். ௮.து தந்தையின் ஆணைப்படி ஈடத்தலா?ன யுண் 

டாம். அல்லத, இவவுலகைவிடுத்து யான் யபமலோகஞ்சேர் தலால் தருமராஜாவிற் 

கும் ஒருபயலுமில்லை, எனதுபிதாவிற்கு மொருபயனுமில்லை; மாறாக என துவியோ 
கத்தால் எனது பிதா உன்மத்த ௮வஸ்தையை யடைவுற்றுப் ப.சமதுக்கத்தை 

படைவ.சா.தலின் என்னை யமனுக்குக்கொடுக்கும் வசனங்கூறியது தமது துச்கத் 

இன்பொருட்டேயாம். அல்லது, எனது வியோகத்தின்பின்னர் எனது தர்தைக் 

குத் துன்புண்டாதலோ இண்ணமேயாம் ; ஆனால், இப்போதே என் தந்தைக்குப் 

பாம.துக்கப்பிசாப்தி யண்டாடுவிட்டது ;) ஏனெனின், இவாமுசம் மிகவும் வாடி. 
லிட்டு, என்னைரோக்கக் கண்ணீர்விடுகின்றனர், நேயத்தாலடிக்கடி தழுவிக்கொள் 
இன்றனர்) ஆகையால், எனது பிசா என்னேயத்தைவிடுமாறு ஒரு யுக்இிபூர்வச 

வசனத்தைக் கூறுவேஞாசவும் ) ஒருகால் புச் தரவாஞ்சையால் தம வசனத்தைப் 
பொய்யாக்கன் அப்பாவத்தால் ஈசசப்பிசாப்தியண்டாம். ஹே ஷய ! இவ்வகை 

யாய லிசாமத்தைச் சமதுமனச்சேசெய்து ஈசசேதாவானவர். உத்தரலசகோச்



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லியுப கிட ௯௧௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௮ + 

இக் கூறுவா.ராயினர் :--ஹே த௫்தையே ! பிறந்த.துமுதல் தாங்கள் பொய்யொன் 

றும் புகன்றிலீர், ௮.தீதகைய தங்களுடைய சத்தியத்தன்மையை யாராய்ர்அ பாரு 

ங்கள். தங்கள்குலத்தேயண்டான பிசாபிதாமகாதி விருத்தர் மாணத்தையுறினும் 

பொய்பேசிலர் ௮த் தகைய விருத்தசையெண்ணிப்பாருங்கள் ; தங்கள் வம்சசமான 

மாய்த் தத்யங் ௮தர்வணாஇ சத்தியவாதிப் பிசாஹ்மணருண்டாயினர், மற்றைய 

சகந்ச்திரிய வைரய ருண்மைவாதியாயுண்டாயினர் set யாவரையும் ரோக் 
குங்கள். பிசாஹ்மணருபத்தைத் தரித் துவாத இக்இசருக்குச் க்ணராஜாத் தமது 

தோலைக்கொடுத்தனர், சிபியாயெ தருமாத்மா சாணாகதமாய புருவைக்காக்கும்போ 

ருட்டுத் தமது சரிரமாம்சத்தைக்கொடுத்தனர். ஜீமூதனெனப்பெயரிய தருமாத்மா 

சரணாகதளைச் காக்கும்பொருட்டு ஒரு சாக்சனுக்குத் தமதுசரீரத்தைக் சொடுத் 
தீனர். ததிசியென்பவர் தேவதைகள்பொருட்டுத் தமது மு.துசென்பை யீர்தனர், 
த,ச்யங் ௮தர்வணர் தமது மொழியை மெய்ம்மொழியாக்கும்பொருட்டுத் தமது 

மஸ்தகத்தைச் சே.இப்பித் தும் ௮சுவினீகுமாசர்கட்குப் பிரஹ்மவித்சையைக் கொ 

டுத்தனர். "2ேதவசாஜா தமதுமொழியை மெய்ம்மொழியாக்கும்பொருட்டுச் தம.து 

சத்துருவாபெ பிரதர்த்தன அ௮ரசருக்குப் பிரஹ்மவித்தையைக் கொடுத்தனர். 

யாஞ்ஞவற்பயெமுனிவர் தமதுமொழிபையுண்மையாக்கும்பொருட்டுஜனகராஜாவிற் 

குக் காமவாத்தையிர் தனர், தசரதர் தமதுமொழியை மெய்ம்மொழியாக்கும்பொ 
ருட்டுப பிராணனிலும் ௮௪ இயர் தம்பிரியாய இசா மச்ச Pros மகாபயாரக வனத் 

தின்கண்ணே ௮ளுப்பினர், இவைமுதலாக மற்ற ௮25௧ உண்மைவாதியர் சமது 
மொழியை யுண்மையாக்கும்பொருட்டு சானாவகைக் கிலேசங்களை யடைந்தனர் ; 
௮வர் யாவரையும் தாங்கள் நோக்குங்கள். அல்லு, சூரியன் மாம்பழமு தலியவற் 

ஹைப் பரிபக்குவப்படுத் துவ? தபோலக் காலபகவானும் நாடோறும் ஜீவர்களின் சரீ 

ரங்களை மிருத்இயுவின் சன்முகமாக்குவா, இஜ்ஜீவா் புண்ணியபாவரூப கருமவ 

யத்தால் மீண்டும் மீண்டும் ஜன்மமாணத்தையடைவர், இத்தகைய கஷணபங்குர 

௮நித்திய சரீரங்களாயடைந்து பாவகருமத்தைச் சம்பா இிக்கலாகாது ) மற்றோ, 
புண்ணியரூபசத்தியத்தையே சம்பாஇக்கவேண்டும. ஹே தர்தையே ! தாங்கள் 
கேயவயத்தசாய் என்னை மிருத்இயுவிற்குக் கொடுத்திலசேலும் ஒருகாலத்தேமரி 

ப்பது இண்ணம்) யாவரு மவ்வாறேயாவர். ஆகையால், எனஅேயத்தைவிடுத்து 
என்னை யமனுக்குக்கொடுத்.துத் தங்கள் மொழியை மெய்ம்மொழியாக்கக்கொள் 

ளுங்கள். ௮வ்வாறுசெய்தலால் தங்கட்குமெனககுல் கலியாணமுண்டாம். என 
சேயத்தால் தங்கள்மொழியைப் பொய்ம்மொழியாக்கின், ௮தனாஅண்டாயபாவத் 
தால் தங்கட்குத் அக்கப்பிசாட்இியுண்டாம். ஆணையைமறுத்தலால் ௮தமபாவமெ 

னக்குண்டாம, ஹே சிஷ்ய !! இவ்வாறாய வசனச்தை ஈ௫கதா கூறியபோது ௮வ் 

வு.ச்தாலகர் சமதுமொழியை மெய்ம்மொஹழியாக்கும்பொருட்டு ௮.த்.தியந்தர் க்கி 
யாய் மைர்சனை யமலோகத்திற் கலுப்பினர். BACs Sra பிதாவின் பக்இப்பிர 

பாவத்தாலும், சமது சபோமகமையாலும் மன த்தூய்மையின் மடமையாஜலுக் இத் 

காலசரீரத்தோகூடவே ஆங்கடைந்தனர், யமாஜாவோ வேழேரிடத்இற்குச் 
Coca Ras port என்னும்வார். த்தையை யம௫க்கரர்வாயிலாயக்கேட்டு வாயிலி
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லேயே மூன் அ.தினபரிபர்சம் உபவாசமாயிருர்தனர். ஹே ய !/ ஈசிகேதா எவ் 
லிசரசத்தால் மூன்றுசாள்வன்ச யுபவாசஞ்செய்தனரோ அ. தளைச்சேட்பாயாச:....- 
தீர்தை பென்னை யமா ஜரகின்பொருட்டுக் கொடுத்தனர், யமசாஜாவென்னை யம் 
இகரியாவிடின் என் தர்ை)தவசனம் மிச்தையாய்விடுமாதலின் யானுபவாசரூபஹ 

டத்தைச்செய்யின் ௮,சனாலவசென்னை யேற்றுக்கொள்வர். இவவாருராய்ர்து அர் 

Gasser மூன்றுபவாசங்களை யாற்றினர்., யமசாஜாவும் ஈசகேதாவின் தைரியத் 
தைப் பரீக்ஷிக்கும்பொருட்டு மூன்றுகாள்வரசைத்சமது ௮ரண்மனைக்குவர் இலர். ௧9 
சகேசா இங்கு வருவானாயின் நீங்கள் சானாவகையாயுபதேசித்.து ௮வனை மீண்டும் 
பூலோகத்திற்கலுப்பிவிடுங்கள் எனச் சர்வஞ்ஞாய யமசாஜா தமது தாசர்கட்குக் 

சட்டளையிட்டு வெளியே சென்றிருர் தனரா தலின், ௮ர்த யம௫ங்கார் ஈச2கதா யம 
லோகத்திற்கு வர்கதைநோக்கி இவ்வாறுகூறினர்:--ஹே ஈசிகேதாவே ! இந்தப்ப 

யம்பொருர் இய யமபுரியின்கண்ணே பிரா ஹ்மணபாலகனாயெ நீ பேன் வர் தாயென 
யம௫ங்சார்கேட்கவே ஈசிேதாவானவர் ௮வரிடத்தே தமது சம்பூசணவிருத்தார் 
தங்களைச் கூறினர். சர்வஞ்ஞ யமாாஜாவின் சமீபத்2 தயிருக்கும் யம௫ங்கார் பூர் 

வம ௮றிர் தவசாயினும் மீண்டும் ஈசிகேதாவாயிலாய் அவ்விரு த்தார் தங்களைக்கே 
ட்டு ௮வர் ஈசகேதாவிறழ் வவ்வாறு கூறினர்: - ஹே ஈசிசேதா ! ஜராயுஜா தி sree 
கைச்வேர்களுள்ளே எவ்வுயிரையேனும் கொடுப்பினும் கொடாவிடினும் ஆயுஷின் 

முடிவின்றி யவர் சுவசார்; மற்றோ, ஆயுஷ்முடிர்தபின்னே கவர்வர். ௮வரும் ஈண் 

,பூப்போ இல்லையா தலின் நீ விரைவாகவே உன்வீட்டிற்குச்செல்லு இ ; ஜே சிஷ்ய ! 
இவ்வாறு ௮ரர்தமுறை யம௫ங்கரர் கூறினர் ) தனால், ஈசிகேசா தமது தைரியத் 
தைவிட்டிலர். ௮வர்னைதைரியத்சைச்சண்டு மூன்றாவது இனத்தின்பின் கமதுமாளி 
கைக்கு யமசாஜாவும் வர்.தனர். அவர் வர்தவுடன் யம௫ங்கசர் ௮வரிடத்ேே இவ் 
வாறு கூறினர்: -ஹே தர்மராஜாவே ! தங்கள்மாளிகையில் ௮க்னிரூபமாய ஒரு 

பிராஹ்மணபாலக ௮.இிஇிவர்இருச்சன்றனன் ௮வ்வஇதிரூப ௮க்சனியைச் சாந்தி 

செய்யும்பொருட்டுச் தாங்கள் விசைவாக?2வ அர்க்கியபா த.இயா திரூப நீரையடை 
வியுங்கள். ஒங்கெயெரியாகின்ற மகா ௮க்கனியின்சார்தி ஜலத், சாலாவதேபோல, 
அஇஇரூப அக்கினியின்சார்.இ ௮ர்க்செபாத்தியாதிரூப ஜலத்தாலாம். ஜலத்தாற் 

சார் தியாசாத ௮க்கினி இருகாதி சர்வப சார். த்தங்களையும் எரிப்பதேபோலக் இரு, 
அர்க்யெபாத்இியாதிரூபஜலத்தாற் சார்இப்படுத்தாத ௮.திதிரூப அக்னி, ௬௫ 
யின் சர்வபதார்த்தங்களையும் அவம்சம்செய்யும், இப்போ திப்பொருளையேவெளிப் 

படையாய் நிருபிப்பாம்:-- ஹே யமராஜாவே ! மர் தபு.த்தியையுடையருஹஸ்தன் 
வீட்டில் ௮இதஇி ௮ன்னஜலா இகளினடைவின்றிப் பசிசாகமுடையவனாயிருப்பின் 
அவ்வதிதி இருஹஸ். னுடைய ஆசை, பிரதீக்க, ஸங்கதம், சூரிருதை, இஷ் 

டம், பூர்த்தம், புத்.இரன், பசமு,தலிய சர்வபதார்.த்தங்களையும் ஈாசஞ்செய்வன்.. 

ஈண்டு அடையரிச்சயமில்லாத சுகத்தையடைய விரும்புதல் ஆசையாம். அடைய” 

திச்சயமாயசகத்தை அடையகிரும்புசல் பிசதிக்ஷையாம். சுகத்தைச்செய்விக்கும் 

af ரணியோடு சமாகமம் சங்க தமாம். லோகத்தும் வேதத்தும் ௮ர்.த.த.த்சைப்பிர 

மாடிப்பதும் சுசத்தைச் செய்வதும் ஆயெ வாக்கு சூரிருதையாம். அ௮ச்ெொயாற் 

இத்தமாய ' அக்னிஷ்டோமாஇயாசம்கள் இஞ்டமாம், சர்வ: ஜீவோபகாப்பொ 

  



அத்தியாயு்,] யஜுர்வேத்த்தின் கடவல்லி யுப திட ௯௯௯. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். BNF 

ருட்டுக் கூபம், சடாகம், இருசம் மு.சலியவற்றைச்செய்தல் பூர்த்,சமாம், பாணிக் 
சொசணஞ்செய்த மனைவியினின் நுமுண்டாய சர்வலக்ஷண்முடைய மைர்தன் புத்திர 
eae, Deis விலையுடைய மேன்மைமிக்க கோ முதலியவை பச௪ச்களாம், 
இவை தலிய இருஇயின் பதார்.த்.தங்கள்யாவும் கிருசியின்வாயிலினின்றும் ௮இ.இ 
வெறுக்கப்பட்டுச் செல்லின் சாசத்தையடையும்) ஆகையால், சர்வ சாஸ்இச மரி 
யாதையையுமறிர்த தாங்களும் ௮௫இயைச் சர்தோஷப்படுச தவண்டும், ஹே 
குழந்தாய்! இவ்வண்ணம் யம௫லங்கசர் கூறவே பமாாஜா அத்தியர்தம் ௮ச்சச்தை 

யடைர்து ஈசிகேதாவின் பக்கத்? தசென்று இவ்வாறுகூறினர் ஹே ஈசிசேதா 

ரீ ௮இஇப்பிராஹ்மணன், என் வீட்டில் மூன்றுசகாள் ௮ன்னஜலமின்றி யிருர் தனை) 

௮,தனான் எனக்கு மகாதோஷ ௮டைவுண்டாமாதலின், ௮த தாஷரீக்கப்பொரு 
ட்டு உனக்கு மூன்றுவாக்கொடுக்கின் ?றன் 8 இச்சிச்,சசைக்சேட்டுக்கொள், ஜஹே 

pASasr! நீ என்னை மகிழ்விக்கும் முபல்வுடைய?னலாயின் உனக்கும் கலியாண 
முண்டாம். அதிதியாய உனக்கு எனஅாமல்காசமுண்டாகுக. ௮இதிப்பிராஹ்ம 
ணனாபெ உனஅபிரசா சத்தால் குடும்பசசத யான் எ,ச்.துக்கக்சையும் ௮டையக்கூ 

டாது. ஹே சிஷ்ய! இவ்வாறு யமராஜா நசகேதாவிடத்தே கூறியபோது ஈ9 

கேதா மூன்றுவரம் வாங்னெர். ஒன்றோ தனது பிதாவின் பிரசன்ன தன்மை 

வாம், மற்றொன்றோ அக்னியின் ஞானரூபவசம், மற்றொன்றோ ஆன்மாளின் 

ஞானரூபவ.ம், இப்போது முதல்வாத்தை விஸ்தரிப்பாம் :-- ஹே யமராஜாவே 7 

யான் தங்களுடையலோ.கத்ேத தங்களுடைய பிரசா.தத்.இனால் சர்வ அக்கமற்றவனா 

பும் பிசசன்னமனனாயும் குசோ.தமற்றவனாயுமிருப்ப 2த2பால என துபிதாவாயெ 

உத்தாலகரும் இருக்க2வண்டும், இர்ச யமலோகத்இனின்றும் யான் தந்தைபக்க 
லிற்செல்லுங்கால் என் றந்தைக்கென்னிடத்தே அ௮கிசுவாச முண்டாகாதிருக்க 

வேண்டும் ; மற்றோ, பூர்வம் புத் இரவாஞ்சையாற் சம்பாஷித் படியே சம்பாஷிக்க 
வேண்டும். இவ்வாறு முதல்வாம்வேண்டும். 

சங்கை :--ஹ ஈ௫கேதா ! சர்வமுனிவரிலும் மேன்மைமிக்க உத்தாலகரி 
டத்தே அச்சம், சர்தாபம், குரோதம், அவிசுவாசம், சம்பவியாவாதலின் ௮வற் 

றை$க்கும்வசம் யா தின்பொருட்டுக் கேட்டின்றாய் ? 

சமாதானம் :--ழஹே யமசாஜாவே ! சர்வசாள் இரங்களையுமறிர் த என தர் 
தையின்பால் உண்மையில் ௮வை சம்பவியாவாயிலும் வியவகார இருஷ்டியைக்கொ 

ண்டு எனக்கவரிடத்தே ௮வற்றின் சம்பாவனையிருக்கின்றது ; ஏனெனின், அவருக் 
கென்னிடத்ேே ௮இகரேயமுண்டு ஆதலின், என.தவியோகத்தால் ௮வூயம் அக் 

கத்தையடைவர் ; ௮ங்கனமே எனக்கும் அவரிடத்2த துக்கத்தின் சம்பாவனை 

யுண்டாம், குரோதவானா பிவவசனங்கூறினர்:--ஹே ஈசிேதா.! எனதுசேயத்சை 
நிரா தாஞ்செய்து என்முன் நீ உனதுபண்டி தத், சன்மையி னபிமானஞ்செய்சன் 

நனையாதலின், யான் உன்னை மிருத்இயுவிற்குக் கொடுச்சேன். என இவ்வா 

கூறிய வசனத்தால் ௮வர்பாலவையிருக்ன்றனவெனச் சம்பாவனையாம். யமேே 
கச்தசென்று மீண்டும் ௮ச்சரிரத்தோடு எப்பிராணியும் பூவுலகில் வராமையின் 
யர்ன் இச்சேசத்சோ பூலோகத்தே செல்வனாயின் என்னிடத்சே பி.சாவிற்சவி



௬௨௦ பித்: ஆத்மடுராணம், (ஒன்பதாவது 

யம் அவிசவாசமுண்டாம். ஆகையால், ஹே பகவன்! யான் சம்பாவனைசெய்க. த ரான் 
ரூம் என் பிசாகிடத்2ச யுண்டாகலாசாதென்னும் முதல்வாம் சங்கள்பால் வேண் 
டுன்றன். ஹே சிஷ்ய/. இவ்வாறு ஈசிகேதா கூறவே, யமசாஜா கூறுவதா 
வது:-- ஹே ஈசி3கேதா! நீ கேட்ட முதல்வாம் இன்றுமுதலே உன் பிசாவையடை 
யும். என பிசேணையால் 8 இவணிருர்து பூவுலகற் செல்லுங்கால் உனத பிதா 

முன்போலவே உன் சரீரத்தே சேயத்தையுறுவர், அவ்வாறே துக்கம், சந்தாபம், 

குரோதம் என்னும் மூன்றுமற்றவசாவர். மிருத்இயுவாயில் நின்றும் நீ மீண்டு 
வர் ததைக்கண்டு அம்முனிவர் சுவஸ்தூச் சராய் முன்போல் நித்திரை யாகாராதி 
களைச் செய்வர், உன் பிதா அுக்கமற்ற 2 த போல நியுமற்றிருப்பாய். ஜே சிஷ்ய! 
இவ்வாறு பிதாவின் ம௫ழ்ச்வெடிவ முதல்வ7த்சை வாங்கெகொண்டு மீண்டும் 

அக்னியின் ஞானரூப இசண்டாவதுவரத்தை வேண்டினர் :--ஹே யமசாஜா 
வே! யான் வேச3வத்தாக்களாய பிராஹ்மணர்கள்வாயிலாய், சுவர்க்கமுதல் பிர 

ஹ்மலோகபரியந்தமுள்ள மேலுலகங்களில் சென்ற ௮இிகாரிகட்குத் தங்கள் பய 
முண்டாகாதென்றும், ஜரை சுர முதலிய கோய், சத்துரு, பசி, தாகம், சோகம், 

மோகம் என்பன முதலிய விகாரங்களினாலும் பயமுண்டாகாதென்றும் ; மற்2றா, 
சுகத்தையுற்று எப்போதும் ம௫ிழ்க்இருப்பசென்றும் கேட்டிருக்கன் 2றன். ஹே 
பகவன் ! ௮ம்மலுலகங்கள் ஜீவர்கட்குச் சயனமென்னும் யாகாக்கினியால் இடைக் 

குமென்றும் சேட்டிருக்கெறேன். சுவர்க்கத்தின்சண்ணேயிருக்குர் தேவதையா 
யெ தாங்கள் ௮வ்வக்சனியின் வடிவத்சை இனி துணா்விர்களாதலின், சரத்தையை 

“யுடைய டேனாபெ எனக்கு ௮க்னியின்சொரூபத்தை யுபேேசஞ்செய்யும். ே ap 
பகவன் ! அவ்வக்கினியால் சுவர்க்காதிலோகத்தையடைர்த ௮இகொரிகள் பிர வ ஹ்ம 
வித்தையின் ௮டைவுவாயிலாய் மோக்ஷரூப முக்யெ ௮மிருதத்தையடைவரன் 3? ர! 

அவர்கள் ஆங்குப் பிரளயபரியர் தர் இதிவடிவகெளண ௮மிருதத்தையும் ௮டைவ 
சன்றோ, இவ்வாறு ௮க்கினிபின் மசமைபைக் கேட்டுளேனாதலின், அக்கினியின் 
ஞானரூப இசண்டாவதுவரத்தைக் சாங்கள் சயையால் எனக்குத் சாவேண்டும், 

ஹே சிஷ்ய! இவ்வாறு வேண்டியபோது யமராஜா கூறுவாராயினர் : 8 ஹ் ரசி 

சேசா.! சுவர்க்காதிலோகங்களின் பிராப்தி சாசனமாய அக்கினியின் வடிவத்தை 
யான் இனிதறிவேதைலின், சர்வ அங்கங்களோகூட cranes Bafa sir வடிவத் 

தை யான் கூறுகன் றன் நீ சாவதானமாய்க் கேட்டி, சுவர்க்காஇிலோகப் பிராப் 
திக்கும் ஸ்.இதிக்கும் காரணரூப அக்கினி விராட்டுருவமா தலின், இவ்வுலகாக்களி 
சர்வ காஷ்டங்களி னுமிருப்பே sour அவ்விராட்டும் மூவுலகத்அமிருக்குமாயி 

லும் குசயமாம், அல்லது, உண்மையாய்ச் சாகதி யான்மரூபமாதலின், புத்தி 

மான்களின் பு.த்திரூபக் குகையின்கண் ண அ௮வ்வக்சனிபையிருப்பதாயறி. ஹே 
சிஷ்ப! இவ்வாறு கூறிய யமாஜா ஈசி3கதாவிற்குச் சர்வலோக காரணமாகிய விரா 

ட்டரூப ௮க்ளொயின் வடிவத்தைக் கூறினர். சயனமெனப்பெயரிய யாகத்தே 

அவவக்கினியின் வடிவத்தைச் சித திசெய்பும் செங்கற்கள் எத்.துணையன, எவ்வடி. 

வின, எவ்வாறவற்றை வைத்தல், ௮தன்கண்ணே யுபயோச வேறெப்பொருள்கள், 
மர்சசக்கள், ரெியைகள் என்னும் எல்லாப் பிசக்ரியைகளையும் ஈ92ச சாவிற்கு 

யமசாஜா கூறினர். ஹே ருழச்தாய்! ,இவ்வாஅ௮ ௮க்சனிவடிவத்தைக்கு. நிய, யம



சுத்தியாவற்,] யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுபதிட ௯௬௨௪ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Gal 

ராஜா கூறுனெறார் ஹை ஈகேதா/ யானுனக்கெவ்வாறு அச்சனிவடி.வல் 

கூறினேனோ அவ்வெல்லாப் பிசக்ரியைகளையும் நீ என்முன் கூறு. ஹே 

சிஷ்ய இவவாறு கூறிய யமராஜாவசன த்தைக்கேட்டு நேதா அக்கினியின் 

வடி.வத்தைச் செொவணிச்சவண்ணமே கூறினர். இவ்வாறு பயமின்றி யமசாஜா 

வின் சமீபதீதே கூறியபோது யமாஜா ஈசிகேதாவின் ௮லெளகெபுத்தியைப்பார் 

த்து மிகவும் ம௫ழ்ந்து கூறுகின்றார். ஜஹே ஈசகதா / யான் உபதேடத்தவண்ண 
மே கூறினாயாதலின், உனது கூர்மையாய மதியைக்கண்டு மிகவும் மசழ்வற்றன 

தைலின், நீ வேண்டிய மூன்று வாத்தையுங் கொடுப்பதுடன் ௮ இகவரமொன்று 

கொடுக்கின்றேன் அதையும் வாங்கிக்கொள்ளுதி. ௮தாவது, எவ்வக்சனியை 

யான் உனக்குபதேரித்தேதேனோ ௮து இன்றுமுகலாக உன்னாமத்தானே பிசித்ச 

மாகுக, கருத்திதுவாம் :--இவ்வுலகத்ேேத வேதமும், சூரியபகவாலும், பாஞ்ச 

பெளதிக ஜகத்.தும, இருக்கும்வசை வேதவேத்தா மகாத்மாக்கள் ௮தனை காசிசே 
தாக்னியெனக் கூறுவர். ஈசிகேதாவின் எவவக்கனியாமோ ௮து நாசிகேதாக்கினி 

யாம்; இவ்வாறு இவ்வக்கினி உன்மைத்தாற் பிரகடமாம். ஹே ஈசிகேதா ! வேறு 
இத்இவ்ய மாலைவடிவ வாத்தைக் கொடிக்கன்றேன் ௮தனை நீ யுன் கண்டத்சே 

தரித்துக்கொள். ௮து மணிகட்குச் சமானமாய சிேஷ்ட சுவர்ணமணிகள் சோர் 

க்கப்பட்டுள்ளன எவற்றின்கண்ணோே அத்தகைய ௮0₹ேச சூத்திங்களோடு கூடி 

யதாம். மிகுந்த விலையுயர்ச் சனவாய வைடூரியாதி ஈவீன சத. தினங்களோடு கூடிய 
தாம். தூலமாயெ ஆமலக பலத்திற்குச் சமானமாய ௮௧ வெண்டாளங்களோ 

டுகூடியதசாம். சூரியனைப்போலப் பிரகாசிப்பகாம், ரானாவகைச் சப் தங்களோடு 
கூடியதாம். இத்தகைய விசித்திர இவ்யமாலையை நீ கினஅகண்டத்தே தரித்துக் 

கொள், மேகம் மின்னலை த்தரிப்பசேசபோல ௮ம்மாலையை ந தரித்்துக்கொள். ஹே 
இஷ்ய ! இவ்வாறு யமசாஜாகூறி ஈசிகேதாவிற்குத் தஇிவ்பமாலையைக்கொடுத்தனர். 
இப்போது ராசிசேதாக்சனியின் மகாத்மியம் வருணிக்கப்படுகன்றஅ :--ஹே ௧9 

கேதா! எனதுவத்தால் நினதுபெயரால் வழங்குமிர்த ௮க்ியை மாதாபிதா 

குருவால் சஷித எவ்வதஇிகாரி சபனயாகத்தால் மும்முறை சம்பா தப்பனோ, ௮வவக் 
இனியால் ௮க்னிஷ்டோமாதி மூன்றுயாகங்களைச்செய்வனோ ௮வன் பிரஹ்மலோ 

கப்பிராப் இவாயிலாய் ஜன்மமிருத்தியுவைக்கடப்பன். அல்லது, ௮வன் இப்பிறப்பில் 

பிரஹ்மஞானசா கன சம்பத் இயையடைர் து ஐன்மமிருத்தியுவைக்கடப்பன், ௮ல் 

லது, ௮வன் தன புண்ணியகருமபரியர்தம் புனசாவிருத்தியற்றவனாய்ச் சுவர்க்க 

லோகத்தேயிருக்கும்வடிவ ஜன்மமிருத்தியுவை் தாண்வென். அல்லது, அவன் 

மோக்ஷரூபஜன் மமிருச் தியுவின் கட த் தலையடைவன்).ஆனால், அ௮வன்பாலும் மோக்ஷ 

ரூபப் பலப்பிசாப்தியோ ஒவ்வொரு நிட்காம ௮திகாரிக்கேயாம். ஹே சசிசேதா ! 

ஹிசண்யகருப்பருண்டாக்கயெ விராட்டுவடி.வ ௮க்னி சர்வஞ்ஞமாம், ௮த்இயச் 

தீம் பிரகாசமுடையதாம், சம்பூரண ௪௭ அசுரர்களால் ு.இச்க யோக்கயமாம், 

இத்தகைய அதனைச் குருமுகமாயுணர்ர்து யாகா இகருமங்களையும் உபாசளையை 

யும் செய்பவன் பாவனானுசாஈமாய்ச் சவாக்கரூப சார்தியையேனும் மோக்கருப 

சார்இயையேனும் ௮டைவன். ஹே சிஷ்ய! இவ்வாறு யமராஜா சானாவகைப்பல 
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௬௨௨ ஸ்ரீ ஆத்மப்ராணம். [ஒன்பதாவது 

சதெமாய் ௮ச்னியை யுபதேத்து மீண்டும் இவ்வாறு கூறினர் :-ஹே ஈ9 

கேசா ! எவ்வக்னியை நீ கேட்டாயோ, எவ்வக்கனியின்ஞானம் CT CAMEL 

பலத்தோடு என்னாலுபதேக்கப்பெற்றதோ, ௮.௮ சுவர்க்கரூபத்தால் பிரத இயக 

மாய்க் காணப்படுகின்றது, நினக்கரண்டாவது வார்தந்தேன், மூன்றாவது வசத் 

தை வேண்டிக்கொள்ளுதி. ஹே சிஷ்ய / இவ்வகைவசனத்தை யமசாஜா கூறிய 

போது ஈசிசேதா மூன்றாவதுவசமடைய இச்சித்து இவவாறுகூறினர்:-- ஹே யம 

ராஜாவே! முன்னர் யான் வேதவேத்தாக்களாய மகான்கள்வாயிலாய் இவ்வகை 

வசனங்கேட்டிருக்கின்றேன்; ௮காவஅ, இவ்வுலகத்தே ஐராயுஜா.இ ரால்வகைச்சரீ 

ரங்களோடு கூடியுள்ள ஜீவர்கள்யாவரும் தத்தம் நுகர்வினைமுடிர் சபின்னர் ௮வூ 

யம் மிருத்தியுவையடைவர். ஆதலின், புண்ணியபாவ கருமவயத்தால் ஜீவன் ௮டை 
வுற்ற சரீ. சங்களோடே மிருத்தியுவையடைவன், ௮ஃதின்றாம் ? அல்லத, நூறு 

வருடங்கழித்தாம் இகன்கண்ணே நியமமியாதொன்றுமின்றாம் ; அனால், உண்டா 
முயிர்களெல்லா மிறக்கும் என்பது இண்ணமாம். பிறந்திருக்கும் பிசஹ்மா இதே 
வதைகளும் ௮வசியம் மிருத்தியுவை யடைவரென்னின் எம்மனோர் வார்த்தை 

யென்னாம், 4 *தொ2,௪2௨,த-1௦ ! அதிஷ்டான அன்மாவினும் வேறாய ௮னான்ம 

ஜகத்மிருத்தியுவோடு கூடியதாம். (8ர.கவாஜ ஹியராஈவொ 9 கீழ் 5 107.4 வ 
ஐ.க8ர,௧௨09௮ 1 ஜன்மத்தையடைச்த பிசாணிகள்யாவும் மிருத்தியுவை யவசிய 
மடையும், மரணமடைர்தயாவும் பிறப்பது திண்ணம் என்பது முதலிய சுருதி 

ஸ்மிருதிவசனங்களால் ஜன்மமுடையதிற்கு மிருத்தியு ௮வசியமுண்டாம் எனத் 
துணியப்பெறும். இப்போது மாணாவஸ்தையின்பின்னர் அன்மாவிருக்க்றதா ? 
இல்லையா ? என்னும் சம்சயத்தைக் காட்டும்பொருட்டு முதலில் ஜீவிச ௮வஸ்தை 

யின்கண்ணே சம்சயம் நிரூபிக்கப்படும். ஹே யமராஜாவே? சார்வாகாஇ நாஸ்தி 

கர், சரீசமிருப்பினும் ஆன்மாவின் ௪.த்தையின்மையைக் கூறுவர், ௮வரிவ்வகை 

யுக்திகூறுவர் :--வேதத்தையுடன்படும் ௮ஸ்இிகர் ௮ங்கேரித்த ஆன்மா இச்சங்கா 
தத்தினும் வேறாய்ப் பிரதிதியாவ தில்லையாதலின், ௮து இக்தூலத்தினும் வேறன் 

ரூம் ; மற்றோ, இச்சங்காதமே யாத்மரூபமாம், அல்லத, இச்சங்காதத்திலும் ஆன் 
மாவைப் பின்னமென்பவன்பாலிது கேட்கவேண்டும்: கின்னான்மாப் பரிசா திகுண 

ங்களுடைய தா? அல்லதற்றதா ? முதற்பகம் சம்பவியா.து / ஏனெனின், இவ்வுல 

கத்தே பரிசகுணமுடையவை யாவும், துவக்இர்இிரியத்தாற் கவசப்பெறுவனவாம், 
கடாஇகள் பரிசகுணமுடையனவா தலின் துவக்கிர்இரியத்தாற் சவாப்பெறுவன 

போலவே நின்னான்மாவும் பரிசகுணமுடையதா தலின் துவக்கர்இரியத்தாற் கவ 

சப்படுவதேயாம், ௮வ்வாறுடன்படவே யது பிசாணவாயுவடி.வமாம், ஆன்மாவை 

நித்தியமென நீ யங்கேரித்தனை, பிசாணவாயுவோ ௮கித்தியமா மாதலின், ஆன்ம 

நித்தியவாஇயாய வுன்மதத்?த ஆன்மாவிற் கநித்தியப் பிராணவாயுரூபத்தன்மை 

சம்பவியாதாம்) அல்லத, பிராணா தமவா இ வாயுரூபப்பிராணனையே ஆன்மாவென் 
பன், அவன்பாலிது கேட்கவேண்டும், இச்சங்காதத்தே வாயுருபப்பிராண னிருப் 
பதேபோலச் தேயு, நீர், பிருதிவியென்னும் மூன்றுமிருக்கன்றன. சான்களுள் 
பிராணனொன்றே.ஆன்மா, மற்றவையன்றென்பசைச் சத் தஞ்செய்ய ஏ.சாவ.தயுக்தி 
கூறவேண்டும்,



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுபதிட ௬௨௨ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 92.3 

சங்கை :--ஜஹே சார்வாகவாதியே / எப்பொருளிலதாகவே இத்தேகஜீவன 

மின்றாமோ ௮ஃதான்மாவாம்; இவ்வாருய ஆன்மாவினிலக்கணம் இப்பிசாணனி 

டத்தே பொருச்தும். ஏனெனின், பிசராணனிலதாகவே, தேகதஜீவனாடாவம் லோகச் 

ச காணப்படுகின்றது இவ்வகையுக்தியால் பிசாணனிடத்தே ஆன்மருபத்சன் 

மை$த்தமாம், 

சமாதானம் :--ஜஹே பிராணான்மவாதியே ! அந்த யுக்தியால் வாயுவடிவப் 

பிசாணனிடத்தே தன்மரூபத்தன்மை சத்தமாவ?ேதபோல, மற்றைய மூன்று பூத 
ங்களிடத்தும் ஆம்) ஏனெனின், இத்தேகத்தே தேயுரூப வுஷ்ணத்தன்மை, 

ஜலரூப இசக்தம், பிருதிவிரூப வீரியசாச பூத ஒஜாவெனப் பெயரிய எட்டாவது 
தாது என்னும் மூன்றனபாவமாக3ேே சரீ. ரஜீவனமு மிலதாமாதலின் பிராண 
ஊப்போல ௮ம்மூன்றன்கண் ணும் ன்மரூபத்தன்மையா தல்வேண்டும்., ௮ல்ல.து, 
ஜீவர்கட்கு மசணமுண்டாங்கால் சரீரத்தே பிராணன், உஷ்ண த்தன்மை, இசக்சம், 

ஒஜா என்பவை சமானமாயே ௮பாவமாம். சான்கன்கண்ணும் சடரூபத் தன்மையும் 

சமானமேயாமாதலின், பிசாணனையே யான்மாவென வுடன்படலும் மற்றவற்றை 
யவ்வாறுடன் படாமையும் என்னும் பக்ஷத்தே யாதொரு யுக்தியுமின்றாம். 

சங்கை :--ஹ சார்வாகவா இ3யே! இச்சங்காதத்தேயுண்டாம் ஞானத்இற் 

குக் காரணம் பிராணனேயாம், மற்ற மூன்றுமன்றாமா தலின், பிராணனே யான்மா, 
மற்றவையன்றாம். 

சமாதானம் வடு ap 9a 1 em suait BS ய; ! கடாதி பதார்.ததங்களின் நான 

மாங்கால் இச்சங்காதத்தே பிசாணனிருப்பதேபோல உஷ்ணா இகளுமிருச்சின்றன 

வாதலின், சான்கிருப்பவும் பிராணனுக்2க ஞானதருமம், மற்றவற்றிற்கன்றா 

மெனக்கூறல் முற்றினும் முரணாமா தலின், சாஸ் இரயுக்தியற்ற மூடபாலகவா தயால் 

மோகமாத்திசையானே இப்பிராணாத்மவாதம் பிரகடஞ்செய்யப்பட்டது ) ஆனால், 

௮ு யுக்இப்பிரமாணத்தாற் சித்தியாதாம்) அல்லது, பிராணனையே தன்மாவென 

வுடன்படுபவன்பாலி அகேட்கவேண்டு:--ரின்னான்மாப் பரலோகம் செல்லுங்கால் 

ரிராதாரமா /யெவ்வாறு செல்லும்? பாகியவாயுவான௮ அ௮சாசத்தே இலயத்தை 

யடைவதேபோல ௮௮வும் பரலோகத்திற்குச் செல்வதாய் நெறியின்கண்ணே இல 

யத்தையடையா தென்னே? இவ்விரண்டுவினாக்கட்கு நீ உத்தரங்கூறுதி. அல்ல, 
சருமா திகளிடத்தே தடுக்கப்பெற்ற வாயுவானது ௮வற்றின்கண்ணே பொருதுளை 

யில்லாதவசையுமேயிருக்கும், பின்னர் இரா; மற்ோ, வெளியே சென்றுவிடும் 
இது யாவருக்குமனுபவ௫த்தமாம். முகாதி ஈவச்அுவாசமுடைய இச்தேகத்இன் 

கண்ணேயிருப்பதாய்ப் பிராணரூப ஆன்மாச் சரீரத்தைவிட்டு வெளிய ஏன் செல் 
வதில்லை? செல்லாமையின் இச்தேகத்தே ஒரு பொருள் பிராணபந்தனஞ்செய்வ 

தாம். எதனாற்கட்டப்பட்டதாய் நினது பிசாணன் இ? தகத்தைவிட்டு வெளியே 

செல்வதில்லையோ ௮.த் தகைய இன்னதென 8 கூறவேண்டும். 
சங்கை :--ஜஹே சார்வாகவாஇ?ே ய / எவ்வறம்பாவ மித்தேகத்சை யடைவித் 

தீதோ ௮ஃசே தேசத்தே பிசாணஸ்இஇகாரணமாம், ௮௮ சுக துச்சபோகத்தைக் 
கொடுத்து முடியின் பிராணனும் சரீரத்தேயிராது.



௬௨௪ பீ ஆதிமபுராணம்:. (ஒன்பத்சவது 

சமாதானம்:--ஹே பிசாணான்மவா தியே! ரீ எக்கருமா தீனமாய்ச் சசத்தே 
பிராணனது இதி கூறினாபோ ௮.து கித்தியமா? அகித்தியமா ? முதலாவதேல், 
எதனால் தேசுத்தே பிராணனது இஇ காசமாமோ அதுவே யான்மாவேனாசாது, 
இரண்டாவதேதல், கருமமழிதலால் பிராணனது வெளிப்போ தல் கற்பிப்பதேதபோ 
லப் பிசாணான்ம சாச.த்தை ஏன் கற்பித்தலை , மற்றோ, அதனையும் நீ யங்கேரிக்க 

வேண்டும், ஆனாலங்கேரிக்கின். நிலையா தலின் இப்பொருள் அணியப்பெறும்:-எவன் 

பிசாணனையே ஆன்மாவெனக் கொள்கின்றனனோ அ௮வன் மததச்தும் தேகான்ம 
வாஇபோலப் பிராணனுக்கும் பரலோகத் சமனஞ் சம்பவியாதாதலின், பிருதி 

வியாதி ரான்சன் சமுதாயதேகத்தையே ஆன்மாவென்னும் சார்வாக நாஸ்இகன் 

மதத்சை அங்கேரித்தே ஒரு நாஸ்திகன் நாமமாத்து பேதத்தாற் பிராணனை 

யான்மாவென்றனன் ; ஆனாலுண்மையை யாராய்ந்து பார்க்கின் ௮வன் மதத்தும் 

வாயுமுதலிய பூதங்கட்கே அன்மரூபத்தன்மை சித்தமாமாதலின், சங்காதத்தி 

னும் வேராக ஒரு பரிசகுணமுூடைய ஆன்மாவின்றாம். அல்லது, இச்சங்காதத்தி 
னும் வேராய ஓரான்மாவில் பரிசகுணம் பிரதிதியாகாகதேபோல ரூபாஇ மூன்று 

குணமும் பிசதி.தயொகாவாமா தலின், சங்காதத்தினும் வேறாக ஒரு பரிசகுண 
ழூடைய ,தன்மாவின்றாவதேபோல ரூப ௪௪ கந்தகுணமுடைய ஆன்மாவுமின்றாம். 

அல்லத, இச்சங்கா தச்தினும்வேராய்ச் சப்ககுணமுடைய ஆன்மாவை௮ங்கேரித்த 

அஞ் சம்பவியா தாம் ; ஏனெனின் பிருஇிவியாதி ரான்குபூதமே சத்தகுணமுடைய 
தாய்ப் பிரதிதியாம். இர்ரான்கிலும் வேறாய எப்பொருளின்௧கண்ணும் சப்தம் பிர 
திதியாகாதாம். Cagle சப்ககுணமுடைய தங்கேரிப்பனேல் '2வருய மலடி,மைந 

தினும் மது ஒலியுடையவனாகவேண்டும். அல்ல, இச்சங்காதத்திலும் வேறாய 

ஐஓரான்மாவைச் ௪ப்தகுணமுடையதா யங்கேரிக்கின் ௮வன்பாலிது கேட்க?வண் 

டும்: நின்மதத்தே ௮வ்வான்மாவினுணர்ச்ச எப்பிமாணத்தாலாமோ ௮தனை நீ 
கூறல்வேண்டும். சுசோத்திசேர்இரியத்தால் ஆன்மாவின் ஞான த்தையுடன்படின் 
பொருர்தாதாம்) ஏனெனின், சப்சகுணத்தையும் ௮தன் ஜாதியையும் அபா 
வத்தையும் ௮து கவரும், ஆனால், சப்தககுணமுடையபொருளைக் கவரும் என்னும் 

பிரக்சிரியையை எவவா தியுமங்கேரிக்கவில்லையா தலின், ௮தன்ஞானம் ௮தாற் சம் 

பவியாதாம். 

ட சங்கை :--ஹே சார்வாகவாதியே ! சப்தகுணமுடைய ஆன்மாவின் ஞானம் 
மனத்தானேயாம், 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே! மனத்தானும் சப்தகுணமுடைய அன்மாவின் 
சூனம் உண்டாசாதாம்; ஏனெனின், ஜீவர்களின்மனம் எவ்வெம்மனோதா இகளைக் 

கற்பிக்குமோ ௮வவவற்றை மனத்தானேசாண்பர், சப்தா தி குணங்களையும் ௮வையு 

டைத்இசலியங்களையும் எச்சிவனும் மனத்தாற் காண்பதின்றாம். ௮ல்ல.து, பரிசா தி 

குணங்களையுடையது ஆன்மாவென்னும் இப்பக்ஷச்சே ஆன்மாவிற்கு ௮ரித் இயரூ 
பத்தன்மை பிராப்தமாவதேபோலப் பரிசாதகுணருபம் ஆன்மா என்னும் பக்ஷத் 

இன்கண்ணுமாமாதலின் ௮வையும் ஆன்மாவன்றாம். அல்லது, பரிசமு.தலியவற் 
தைச் குணமென வுடன்பட்டு ஆன்மாவைச் இரவியமெனவுடன்பட்டு ௮வைசட்குப் 
பசஸ்பாம் பேதமுடன்படுமதச்சே இரவியரூப ஆன்மாப் பரிசா இருணருப மெங்க



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் சடவல்லி யுபநிட கடு 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 99 Ss 

னமாம்! மற்றோ, ஒருகாலுமாகாதாம். ௮ல்லஅ, உன்னான்மா ரூபபரிசா திகுணருப . 

மல்லா சதேபோல அவற்றினும் வேறாமெனவுல் கூ.றவொண்ணாதாம் ; ஏனெனின், 

ஆன்மா வாயுமுதலிய திரவியரூபமாகப் பரிசா திருணங்களினின்றும் வேறு ? ௮ல் 
ல, வாயுமுதலியவற்றினும் வேறு ? இசண்டுபக்ஷத்இிலும் ஆன்மாவின் ஞானத் 
சே ௫ேசத்திராதி இர்இரியங்கட்குக் காணருபத் தன்மை சம்பலியா தாம்; ஏனெனின், 
௮வை ரூபபரிசா இகளையும் ௮வையுடைத்இரவியங்களையும் கவர்வ திலாற்றலுடைய 
னவாமன்றி, மற்றெவற்றையும் கவசாவாதலின் பிருதிவியாதி கான்கன் சமுதாய 
ரூப தூலசரிரமே ஆன்மாவாம், இதனினும் வேருயோரசானமாவுமின்றாம். இவை 
முதலாகவுள்ள சார்வாசாஇ ராஸ் இிகரின் குதர்க்கவசன ச்சைக்சேட்டு மதிமாலும் 
ஜீவி; ௮வஸ்தையின்சண்ணே இச்சங்காதத்்தினின்றும் ஆன்மா வேரு? இதன் 

வடிவமேயா ? என்னும் வியாமோகத்தை யடை௫ன்றனன். ஹே தருமசாஜாவே! 
சார்வாகாஇராஸ்இகர் நானாவகையாய யுக்இகளின் பலத்தால் இத லசங்காதத்தி 

னும் வேறாய் ஆன்மாவின் ௮சத்தியத்தன்மையைக் கூறுவதேபோலச் சல.ஆஸ் திக 

வாதியா.வேதவசனபலத்தால் இச்சங்காதத்தினும் வேறா யான்மாவின் சத்தியத் 

தன்மையையுங் கூறுன்றனர். ஹே பகவன்! இவ்வாறு ஆன்மாவின்சண்ணே 
இசண்டுசன்மைகளையுங் கேட்டு எனக்குச் சம்சயமுண்டாசியிருக்கெறஅ, என. 

லய த்தை நீக்கற்பொருட்டுத் தாங்கள் இருபைகூர்ந்து ஒருபக்ஷத்தைத் அணி 
யம்வசனம் கூறவேண்டும். இதுதானெனது மூன்றாவது வசம். ஹே சிஷ்ய! இவ் 
வாறு அன்மஞானப்பிசாப் இவடிவ மூன்றாவதுவாக்தை வேண்டியபோது யமாஜா 

தமது ஹஸ்தத்தின் பிமணருபச்சேஷ்டையால் நிவொணஞ்செய்பவரா யிவ்வாறு 

கூறினர்: -ஜஹே ஈசகேதா ஆன்மாவின்வடிவத்தை நீ என்பாற்கேட்காதே; ஏனெ 

னின், சமதமா திகுணங்களோடு பூர்வமுண்டான தேவதைகளும், இப்போ இருப் 

பவருமாகயெ அ௮ப்புத்திமான் தேவதைகளும் ஆன்மஸ்வரூபச்தே சம்சயத்தை 

யடைச்து ஸ்வரூபகிர்ணயஞ்செய்வதில் ௪மர்த்தற்றவசாயினராயின், பாலசனாயெ நீ 
ஆன் மவடிவரிர்ணயஞ்செய்வஇல் எவ்வாறு சமர்த்தனாவாய். ஆன்மாவின் சத் இயத் 

தன்மையும் ௮சத்தியத் தன்மையும் ௮த்இயர்தம் சூக்ஷஈமமா தலின் ௮அம்மகாபுதஇ 

மான்களாகய தேவதைகளும் ௮வ்விரு தர்மங்களையும் அறிர்இலர், அத்தகைய அறி 

யக்கூடாத ஆன்மஞானரூப மூன்றாவ.துவசத்தை வேண்டாதே) மற்றோ, அதனி 

னும் வேரா யெப்பதார்த்தத்தே பிரீதியோ அ௮தைக்கேள். துர்விஞ்ஜேயத்சையுப 
தேடிப்பதி லென்னை நீ பிரேரியாதே. ஹே ஈசிகேதாவே ! சத் தியவசனரூபபாசத் 

தாற் சட்டுப்பட்ட யான் நின்வசனாயிருக்கன்றேனா தலின் ௮வ்வறியமுடியாச ஆன் 

மாவின் வினாவடிவபாசத்தை நீ என்மேற்போடவேண்டாம் ) மற்றோ, வேறொரு 
வாத்தைக் கேட்டுக்கொண்டு என்னைச் சத்தியவசனரூப பாசத்.தினின்றும் விடுதி, 

ஹே சிஷ்ய! இவ்வாறு யமசாஜாகூறியபோது ஈசிகேதா கூறுவதாவது :--ஹே 

யமசாஜாவே .! எவ்வான்மாவின் வாஸ்தவவடிவத்தே ேேதவதைகட்கும் யேமாமோ 

ashes ௮ர்விஞ்ஜேயமெனச் தாங்கள் கூறினீர்களோ, பூர்வ மகாத்மாக்களும் 

கூறினார்சளோ, .௮த்சகைய அதனையுபதேசஞ்செய்யும் தங்களைப்போன்ற மசரச் 
மாக்கள்! அர்லபமாம். ஹே பகவன் ! தங்களைப்போன்ற அர்லபசாய EOE



௬௨௬ UD ஆத்மபுராணம், [ஒன்பதாவது 

யடைர்தும் யான் அர்விஞ்ஜேயமாய ஆன்மாவையறியேனாயின் மூவுலகத்தும் ௮வ் 
வுபசேச,ச்ை எனக்கெவ்வறிஞன் செய்வன் ; மற்றே, அவ்வுபதேசத் தே sas 
ளையன்றி வேறொருவர் சமர்த்தர் ௮ல்லாசாதலின் ஹே தருமராஜாவே ! என்னி 
டத் தங்களுக்குப் பிரி இயிருக்குமாயின், தங்கள துவசனமெய்யாயின் ஆன்ம 
ஞானவ.ச.த்தையே கொடுக்கவேண்டும். ஹே பசவன் ! வேளொருவரத்தை யான் 
மேன்மையதாக நினைக்ககில்லையாகலின், ௮வ்வசத்தைவிடுத்.து வேறொருவாச் 
தைக்கொடுக்கத் தாங்களேன் முயலுன் நீர்கள். ஹே சிஷ்ய! இவ்வாறு ௩9 
கேசா கூறியபோது யமசாஜா அவருடைய வைசாக்யெத்தைப் பரிக்ஷிப்பான் 

பு.த்தின், பெளத்இரன், பசு, யானை, சுவர்ணம், ௮சுவம், மண்டலா இபத்தியம், 
இரஞ்சீவித்தன்மை, தனம், ஸ்இரஜீவிகை, சக்ரெவர்ச்சாஜாத்தன்மை, இவய 
மனுஷ்ப காமபோகித்தன்மை, சத்தியகாமத்தன்மை, இவ்வியஸ்திரீகள், அவர் 

சட்குச் தாசிகள், அவர்கட்கு நிருத்தியவா த்தியங்களிற் குசலத் தன்மை, என்னும் 

பதினாறு வாரங்களை ஈசிகேதாவிற்குக் கொடுத்தனர். இப்போது முறையே அப் 
பதினாறு வங்கள் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஈேதா.! நூறு வருடபரியந்தம் 
ஜீலிப்பவரும், ரூபயெள்வன விச்தைமுதலிய குணங்களோடு கூடியவரும் ஆயெ 
௮ரேசு சிரேஷ்ட புத்திரரின் ௮டைவுவடிவ மூன்றாவதுவாத்தைக் கேட்டி, ௮ல் 
லத, அவ்வாறே சிசேஷ்ட குணமுடைய பெளத்திசர்களின் வடிவவர த்தைக் 

கேட்டி. அ௮ஜ்ிலது, மிகவும் விலையுயர்ர்ச கோ முதலிய சிரேஷ்ட பசுக்களின் பிசா 
ப்திவடிவவரத்தைக் கேட்டி. அல்லு, பர்வதகசமான மேன்மையாய யானைகளின் 

பிசாப்திவடி.வவச த்தைச் கேட்டி, அல்லது, சுவர்க்கலோகத்திருக்கும் சுமேருபர் 

வதசமான சுவர்ணப்பிராப்இவடி.வ வரத்தைக் கேட்டி, அல்லது, சூரியபகவானு 

டைய தேரின்கண்ணேயிருக்கும் ௮சுவங்கட்குச் சமானமாய் அகாசத்தின்கண் 
ஹே கமனஞ்செய்யும் ௮சுவங்களின் பிசாப்இவடிவவத்தைக் கேட்டி, அல்லது, 
சர்வ பூமியினுள்ளும் சுபகுணங்களாற் பிரசித்தமாய நிஷ்கண்டகபூமி மண்டல 
சாஜ்ஜியப் பிசாப்இவடி.வவர.த்தைக் கேட்டி, அல்லத, ஜீவிக்கும் இச்சையிருக்கும் 
வசை தர்க்க ஆயுஷின் பிசாப்்இரூபவாத்சைக் கேட்டி, மூவுலகத்துமிசாநின்ற 

சானாவகையாய தனப்பிராப்இவடிவவச.ச்தைக் கேட்டி, இவ்வுலகத்தே நெடுங்கால 

பரியந்தம் வாழுதல் வடிவவ.ரத்தைக் கேட்டி. அல்லது, சர்வ பூமியின்கண்ணும் 

௪க்சரவர்த்.திராஜா தீ தன்மையின் அடைவுவடிவவரத்தைக் கேட்டி, அல்லது, 

உனஇச்சைப்படி புத்ெபெளத்திராகு இவ்யபதார்த்தங்களின் ௮டைவுவடி.வ 

வ.ரத்தைக் கேட்டி, MONS, (passe Syston gare பதார்த்தங்கள் எவை 

யும் நினைத்தமாத்தித்தே ைப்பதாயெ சத் தியகாமத் தன்மையினணிங்வுவடி.வ 

வரத்தைக் கேட்டி, அல்லது, சுவர்க்கலோகச்திருக்கும் இவ்ய தேவஸ்திரீகளின் 

அடைவுவடிவவ.ச.த்தைக் கேட்டி, அவர்கள் சுவர்க்கத்னுள்ள புருஷரின் மனத் 

தையும் நேத்தரத்தையும் ஆரர்.இக்கும்படி செய்பவர், ௮சுவமேதாதி மகா யாகங் 
களால் தரிசனர்தா த்.தக்கவர், தம பருச்துயர்ர் த குயங்களாற் சந் தஇசமண்டலச் 
தைந் இரஸ்காரஞ்செப்தவர்கள், நிதம்பஸ்தானத்தேநின்ற சுவர்ணமணிமயகாஞ் 

ier wip சப்தங்சளால் பூமியை வியாபிக்கச்செய்தவர், தமது முககமல சுகர் 

ராடுகூடிய வாயுவால் இருகமச்தியபாகத்தைச் சச் இயடையதாய்ச் செய்த
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வர், சாம்பற்ற சம்பக புஷ்பமாலையின் கோமளபரிசத்தைத் தமது தேகசகோமள 
பரிச.த்தால் வென்றவர், மேன்மையாய குலுக் கலுக்கு மெலுக்குகளாலும் பார் 
வையாலும் சாமிசட்கு 7௪ வுல்லாசத்தையுண்டாக்கும் விலாசமுடையவர், குயிற் 
கொப்பாய இனிமையாய சுரமுடையவர், புன்னகையோககூடிய அ௮மிர்தரச வாக் 

கால் விசித்தர அர்.த்தங்களையடைய சொற்களை இனிது பேசுபவர், சமது சரீ£ச 
நிர்மலகார்இியால் சூரிய சச். இரர்களின் கார்இயையும் இரஸ்கரிப்பவர், சர்வலக்ஷ்ண 
ங்களோடும்கூடி யவர், பிரதம ஈவீன யெளவனமுடையவர், தமது தேக எழிலாற் 

காமதேவர்ககும் காமமுண்டாக்குபவர், ஒளிர்வனவும், விலையுயர்ர் கனவும் ஆயெ 
விசித்திர சானாவகை தடைகளையும் ஆபரணங்களையும் ௮ணிர்து சோபைகனிர் 
தொழுகுர் தேகத்தையுடையவர், போக்தாக்களின் ௮கேச புண்ணியகருமங்களால் 

உண்டாக்கப்பட்ட சேகத்தையுடையவர், தமக்குச் சமானவடி.வ ௮வஸ்தையுடைய 

வசாகிய நாறு நூறு அ௮டிமைப்பெண்களோடுகூடியவர், ஈடனஞ்செய்யச் சாசன 
மாய வீணைமுதலிய வாத்தியங்களோடுகூடியவர், இத்தகைய ஸ்திரீகளின் கடா 

க்ஷம் ஜீவர்கட்கு மோக்ஷருப சுகத்தினும் ௮௫௧ சுகத்தையடைவிப்பதாம். அக் 
கடாக்ஷ அவ்வாறாயின், ௮வர்மேனியின் .ஒலிங்கனம் பாம.தரர்.த,த்தைக்கொடுக்கு 

மென்பதன்சகண்ணே யா௮ கூறவேண்டியிருக்கன்றது. ஹே ஈசிசேதா.! எனது 
ஆணைப்படி. நடக்கும் சுவர்க்கவாசிகள் ௮த் தகைய சுர்சா ஸ்திரீகளைய்லிங்கனஞ் 
செய்து எப்போதும் சுகத்தையடைவர். ௮த்தகைய சுந்தரிகள் மனுஷலோகத்தே 

எவருக்கும் இடைக்கார். ௮த் சகையவசை யான் நின்பொருட்டுக் கொடுக்கின்றேன் 
நீயவர்களோடு ௪௧ பூர்வகமாய் இரமித்.துக்கொண்டிருத்தி. மாணத்தின் பின்னர் 

இச்சரிரத்தினும் வேறாய் ஆன்மாவின் சத்தியத்தன்மை HFS Bus sere என் 

னும் மாண விஷயக வினாவை யென்பாற்செய்யாதே) காகத்திற் கெயிறுகளெத் 

அணை என்னும் காகதந்தப் பகை$செய்தலாற் ௮ணுவளவு பயலுமின்றாமாறு 
மசணத்தின் பின்னரிச் சீவன் சுவர்க்காதி லோகங்களையடைவனா ? மல்லது, சாம் 

பசாய்ப்போவனா ? என ஆன்மவிசாரஞ்செய்தலால் ௮ணுமாத்.இசையும் பயனின் 

ob. urd கொடுக்கும் ஸ்திரீ புத்திராதகளோ இப்போதுனக்குச் சுகத்தைக் 

கொடுப்பர், நீ கேட்குமான்மவிசாரமோதானின்பவடிவமன்றாம், சுகப்பிராப்தி 

பின் சா.தனவடி வமுமன்றாமாதலின், நிஷ்பல விசாரத்தை நீ செய்தல் தகுதியன் 

    

மும். இஷ்லகத்தே மஇமான்களியாவரும் சுகரூபபலப் பிராப்இியையுடைய காரி 

பக்த யல்லாதவற்றைச் செய்யார். சுகத்தையடைவிப்பன புச் 

இர ஸ்திரீ முதலிய பதார்த்தங்களேயாமாதலின், அவற்றின் பிசரப்தவடிவ வாத் 
தைக்கேட்டி, ஆன்மஞானப் பிராப்இவடிவ வரத்தால் உனக்குச் சிறிது மாத்்இ 

ரையும் சகமுண்டாகாதா.தலின், ௮வ்வாத்தை 8 கேட்கவேண்டாம். ஹே சிஷ்ப! 

இவ்வாறு ஆன்மஞானவினாவினின்றும் நீக்கும்பொருட்டு யமராஜா BACs sree 
கண்ணே லோபத்தையுண்டாக்குபவசாய் சானாவகையாய வாங்களைக்கொடுச்சனர். 

௮வற்றைக்கேட்டு ஈசிகேதாவு மிவ்வா.று கூறுவாராயினர்:--ஹே கர்மாாஜாவே- 
எத்தேவாங்களைகளைச் சுசசாதனமென வருணித்திசோ அவர் உண்டாமுக்சா 

ஒழிர்சபின்னரும் சங்கட்ரும் ௮ன்னியர்சட்கும் சுகத்தையடைலவிப்பார்ர 2, , ne



௬௨௮) [ரீ ஆர்மபுராணம். [ஒன்பதாவது 

இல்லையா ? முதற்பக்ஷஞ் சம்பவியா.து ; ஏனெனின் , உற்பத்தியின் முன்னரும் 
சா௫த்இின் பின்னரும் எட்பொருளின்கண் னும் சாசணரூபத்தன்மை காணவருவ 
இன்றாம்; உண்டாயின், குலால உற்பத் இயுண்டாகாத.இின் முன்னரும் குலாலனி 
னின்றும் கடரூபகாரியோற்பத்தியுண்டாதல்வேண்டும். குலாலனழிர்.தபின்னரும் 
அவனாற் சடகாரியோற்பத்தி யுண்டாதல்வேண்டும் / ஆனாலவ்வாறுண்டாவதன் 
ரும், ஆசையால், நிகழ்காலத்தே மாத்திரம் ௮வர்கள் சுகத்தையடைவிப்பர் என் 
லும் பக்த்தையே தாங்கள் அங்கேரிக்கவேண்டும் ) அதனையுமாசாய்ர்து சோக் 

இன் சம்பவியாதாம். ஏனெனின், 6 சூாவஷெதய,சாஹிவ,த-ர20 சவி,த,தமா 9 

(பொள்.) யாது ஆதியிலின்றுமோ அ௮ர்இயத்திலுமின்றுமோ ௮.௮ வர்த்தமான 
காலத்.துமின்றாம். இரஜ்ஜு5வின்கண்ணே சர்ப்பம் ஆ. இகாலச்துமின்றாம் இரஜ்ஜஈ 

ஞானத்்இன் பின்னருமின்றாமாதலின், ௮ நிகழ்காலத். துமின்றருவதேபோல, ௮ம் 

மங்கையரும் உண்டாமுன்னரும் ஒழிர்தபின்னரும் சுகத்தையுண்டாக்காரா தலின், 
நிகழ்சாலத்.அம் சுககா.சண த்தன்மை சம்பவியாதாம். நிகழ்காலத்தே மங்கையர் 
பாற் சுககாரணத்தன்மை தோற்றலில் ௮வரியற்கைகாசணமன்றாம்) விஷயாசக்தகா 

மிகட்குள்ள சமணீகமதியேயாம். முன்னர் த்தாங்கள் வருணித்தமங்கையரும் விஷ 

புசம்போகப்பிசாப் திவாயிலாயே காமிகட்குச் சுகமுண்டாக்குவராயின் மனுவலோ 

கமங்கையரிலும் அ.திகமியாதுளதாம்? ராயின் ௮இகத்தன்மையின்றாம், கருத்த 
அவாம் வஸ்வர்க்கலோக மங்கையர்பாலும் மனுஷலோக மங்கையர்பாலும் இயல் 

பாயோ சுகசாதன த்தன்மையின்றாம் ; மற்றோ, எவள்பால் எவனுக்குக் காமதோஷ 

ஜன்னிய ரமணீக புத்தியாமோ ௮வள் அவனுக்குச் சுகசாதனமாவள். அவனுக் 
குச் சுகர் தமுடைய ௮மசமங்கையர் சுகஞ்செய்விப்ப2? தபோலத் அர்க்கநர்தமுடைய 

ஈசமங்கையரும் செய்விப்பசாதலின், அவர்பாலிவரினுமதஇிகத்தன்மையின்றாம். இப் 

போது இப்பொரு?ளே வெளிப்படையாய் நிரூபிக்கப்படும் :---ே ஹ தருமராஜாவே? 

பெண்ணாய் ஆணாய்க்குச் சகத்தையடைவிக்கும், மனுஷ ஸ் இரீ மனுஷர்கட்குச் 
சுகத்தையடைவிப்பள், அதுபோலவே அ௮மாமங்கைபரும் அமார்கட்குச் சுகத் 

சைச்செய்வர் ; ஆனால், விஷய ஜன்னிய சுகரூபபலத்தின்கண்ணே சிறிது மாத்தி 

சையும் குறைவு மிகுதித்தன்மையின்றாம் ; மற்றோ, தேவதை முதலிய மூன்றிற் 
கும் தத்தமது ஸ்திரீ சம்போகத்தால் சுகம் சமானமேயாம். ஒருகால் மங்கையர் 

'இயல்பானே சுகசாதனமாயின் சர்வஜா இயுடைய ஸ்திரிகளும் சர்வ ஜா.தியுடைய 
புருஷர்கட்ருச் சுசகாரணமா தல்வேண்டும். அவ்வாறு உலகத்தே காணவில்லை ; 

மற்றோ, எவ்வெவருக்கு எவ்வெப்பெண்களிடத்தே இரமணீச புத்தியாமோ ௮ம் 

மங்கையர் அவ்வாடவர்க்கே விஷயசம்போகவாயிலாய்ச் சுகத்தையடைலிப்பர் ; 
மற்றைபர்க் கடைவியார். தேவமங்கையரிடத்சே தேவதைகட்கு ரமணீக புத்தி 

யாம் சாய்க்னெருமாதலின், ௮வர் ௮வர்கட்கே விஷயசம்போகத்தால் சுகத்தை 

யடைவிப்பர் ; காய்ச்கடைவியார். ௮துபோல, காயிடத்சே ராய்க்கு இரமணீக புச் 

Burd; தவதைகட்செருமாதலின், ௮து ௮,தற்கே விய சம்போகத்தால் சுக் 

தையடைலிச்கும்; தேவதை சகட்கடைவியாத. இவ்வாறு மனுஷன் பசு பக்ஷி சர்ப் 

பம் என்பனமுதலிய சர்வ ஜா.தியையுடைய ஸ்திரீகள் சம்மிடத்தே இசமணிச 

புச்தியுடையவர்கட்சே சசத்தைச்செய்லிப்பர், இரமணீகபுத்இயற்ற நிஷ்சாமர்ச்கு



௮த்தியாயம்,] யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுபதிட ௬௯௨௯ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 9249 

எவளும் சுகச்தைச்செய்வியாளா தலின், அமாமங்கையர்பால் மனுஷ்பலோசஸ் இரீ 
யினின்றும் ௮இகத்தன்மை கூறிய சம்பவியாது. ஹே தருமராஜாவே ! ௮ம 

ரமங்கையரிடத்தே சுந்தாருபா.இ குணங்களைப்பார்ப்பசபோல சாயினிடத்தே 

பாரார்) மற்றோ, சாயிடத்தே எப்போதும் குரூபாதஇதோஷங்களையே காண்பசாத 
லின், ௮வர்களினும் நாய் ௮தஇியர்தம் சழ்மையதாம் எனத்தாங்கள்கூறியது சம்ப 

வியா.த; ஏனெனின், தேவதைகள் தேவமங்கையரிடத்தோ குணத்தைக்காண்பா், 

நாயின்கண்ணே தோஷத்தைக்காண்பர், ௮து போல, சாயும்சாயின்சண்ணோகுண த் 
தைக்காணும் தேவ மங்கைபரிடத்தும் மனுஷ மங்கையரிடத்தும் எப்போதும் 

தோஷத்தையேகாணும். ஆகலினானே ௮க்காய் ௮வர்களையடைந்து மழா௮ு ; 
மற்ற, பெண்ணாயை யடைந்தேமக௰ழமும. தேவதைகள் அ௮மரமங்கையர்பால் 

நானாவகைக் குணங்களைக் காண்பதேபோல காயும் பெண்ணாயிடத்ேே இவ்வகைக் 

குணங்களைச்சா னும் :--இவ்வெனது பிரியமாய பெண்ணாய், சுஈ்.தசதீர்ச்கமுகமு 

டைய த, ௮த்தியந்தங் கோமளப்பரிசமுடையலு, கூர்மையாய தந்தங்களையடை 

யது, இரக்தமுகமுடைய௮, இரக்த புஷ்பம்போல சாவையுடையத, மாம்சரு.இர 

பக்ஷணத்தாற் சுந்தரகந்தமுடையது, நீண்ட நேத்திரமுடையது, உயர்ந்த காது 

களையுடையது, எப்2பா.தும் விரைவாகக் கமனம்செய்வத, புஷ்ட சரீரமுடைய ௮, 

ஒட்டிய உதாத்தையுடைய௫, உயர்ந்த வாலையுடையத, சுருவ்கயெ போனித் துவா 

ரத்தையுடைய௫, ௮த்இயர்தஞ் சோபைமிக்கது, உகுங்காசர சப்தத்தானும் பங் 

கார சப்தத்தானும் எனது மனத்தையும் செவியையும் .ார்இக்குமாறு செய்விப் 

பது, எனதெஇரிற் செல்வதாலும் எனது பிற்செல்வதாலும் இது எப்மீபாதும் 

என்னைச் சேவிப்பது, தனது தரிசனததால் எனது விழியையும் உளத்தையும் 

ஆனக்இக்குமாறு செய்விப்பது என இவை முதலாக ௮ரேகங் குணங்களை சாயா 

னது பெண்ணாயிடத்தேகாணும். ஹே தரு2ரஜாவே.! பெண்ணாயைச்கண்டு 

ஆணாய்க்கு மனத்தின்கண்ணே மக ம்வுண்டாவ?ேதே போல, இர் இராணியைக்கண்டு 

இர்திசருக்கு முண்டாகும் ௮ல்லண்டாகா.து. ஆகையால், ௮மசமங்கையர்பால் 
தாங்கள்கூதிய ௮இக,கத்தன்மை சம்பவியாது, சுவர்க்கமனுஷப் பசுப்பெண்கள் தத் 

தமிடத்தே சமணீசபுத்தியையுடைய சஜாதியையுடைய புருஷர்கட்கே சுகத்தைக் 

கொடுப்பர்; இத. ரஜா தியர்கட்குக் கொடார். ௮து2பால, முற்கூறியவரின் பு.த்திச 

பெளத்தசொதியரும் தத்தமிடத்தே சமணிகபுத்தியையுடைய சஜாதீய பிதாமாதா 

முதலியவர்க்கே சகத்தையடைவிப்பர், இதரஜா தியையுடைய அவர்கட்கு இகர 

ஜாஇியையுடைய அவர் சுகத்தையடைவியாசாதலின், அந்தப் புத்தூபெளத்திராதி 

யரும் சர்வ லோகருக்கும் சமானமேயாவர். ஜீவன் ௮றம்பாவவயத் தாலடைவுற்ற 

௮வ்வஜ்ஜாதியுடைய சரீரத்திற்கு எத்துனை ஸ்திரீ புத்தி ௮ன்னபானாதி பதார் 

தீதங்களுள?வா ௮வற்றையே யாவற்றினுமதிகமாயெண்ணுவன். இதச ஜாதியு 

டைய சரீரத்இற்குரிய யாவற்றையும் முற்றினுச் தாழ்க்ததாயெண்்ணுவன், சாய்க் 

குரிய போகசாதனங்களில் தேவதைகளாக உங்கட்கு எப்போதும் லொளனியி 

(அருவருப்பி)ருப்பதேதேபோல உங்களது போகசா தனங்களில் ஈாய்க்கு மெப்போ 

கிம் கலொளியேயிருக்குமா தலின், இபல்பாகவே எந்தப் பெண்சரீசத்.அம் ort ge 
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புருஷசரீ.சத்தும் சுகரபத்தன்மையின்றாம் ; மற்றோ, பித்ததோஷத்தால் மய% 
யுற்றவன் வெண்சங்கத்தை மஞ்சள்நிறமுடையதாய்க் காண்பதேபோலச் காமஈ 
பச் சச.த்தால் உண்டாய வியாமோகரூப பித்ததோஷத்தால்மயங்கெவன் தத், 
மது சமானஜாதியுடைய பெண்களிடத்தே சுகபு.த்திசெய்வன், இதசஜா இயை 
டைய பெண்களிடத்தே சுகபுத்தியைச் செய்யா ததேபோல ௮ப்பெண்களும் விய, 

மோகரூபதோஷத்தால் மயலையடைந்து தத்தமது சமானஜா இயையுடைய புருவ 
ரிடத்தே சுகபுத்இிசெய்வர், வேற்றுச்சா தஇயையுடையவரிடத்தே௮வர்கள் சுகபுத்த 
செய்யாசாதலின், ஆண்கட்கும் பெண்கட்கும் பாஸ்பசமுண்டாம் சுகபுத்தி ம் 

சட்சங்கேபோலக் கேவலம் மயக்கமேயாம். இப்போது பெண்ணிடத்தும் ஆணிடத் 
தும் இயல்பானே ஈகருபத்தன்மையைக் கண்டிப்பாம் :--ஹே யமசாஜாவே! 

பெண்ணிடச்தும் ஆணிடத்தும் இயல்பானே சுகரூபத்தன்மை சம்பவியா தாம், 

ஏனெனின், இந்தப் பெண் ஒருகால் தானே சுகரூபமுடையவளாவளேல் தனக் 
குத்தகானே யேன் சுகத்தையடைவித் துக்கொண்டிஎலள் ? தனஅதேகத்தினும் வே 

Que sss Diet சுகத்தைக்கொடுக்ெறனள் எனக் கூறிலுஞ் சம்பவியாது ; 

அவவாருயின், தன்னினும்வேராய சபத்கிமுதலிய ஸ்இரீகட்குச் சுக,த்தை யேன் 
செய்விப்பதில்லை ? தன்னிலும்வேறாய புருடசரீ £த்இற்குச் சுக த்தைச்செய்விப்ப 
ளெனின், அதுவுஞ்சம்பலியாது ) ௮வ்வாறுசெய்யின் சேலையற்றிருப்பவளுடைய 

இருதயதேயத்தே விளையாடும்பாலகளுக்குச் சுகத்தை ஏன் ௮டைவித்திலள். யெள 

வனனுக்குச் சுகத்தை யடைவிப்பளெனின் ௮.துவுஞ்சம்பவியா.து ; ௮வ்வாறுசெய் 

யின் னது யெளவனபுத்தஇரன் சகோதரன்முதலாயினோர்க்குச் ௪௧,.த்த ஏனடை 
விப்பதில்லை? தனது யெளவனமாயெபதிக்குத் தான் சுகத்தைச்செய்விப்பளெனின், 

அதுவுஞ்சம்பவியாது) ௮வ்வாருயின், ௮ ோகர் கடவை சம்போடித்.துக் காமருபச்சு 

சத்தினின்றும் ரீஙடபபதஇக்கு முன்போலச் சுகத்தை ஏன் செய்வித்தலள் ? காம 

தோஷமுடைய யெளவனபு இக்குச் சுகத்தைச்செய்விப்பளெனின், ௮.அவுஞ் சம்பவி 

யாது, அ௮வவாருயின், சாரமுகலியசோகங்களால் அர்ப்பலத்தன்மையை யடைந்த 

வள் ௮த்தகையலுக்குச்சுகத்தை ஏன் செய்வித்இலள் ? ஆகையால், எவ்வாற்றானும் 

ஸ்இரிசளிடத்தே இயல்பானே சுகரூபத்தன்மை சம்பவியாது, பெண்களிடத்தே 
இயல்பானே சுககாரணத்தன்மை யில்லாததேபோலப் புருஷரிடச்அமின்றாம். 

ஏனெனின், புருடன் சுபாவமாகவே ஸ்இிரீயின் சுககார ணனாயின், தனு புத்திரி 
சகோதரிமுதலியோர்க்கும் சுககாரணன் ஏனாகவில்லை ? ஹே யமசாஜாவே! இவ் 
வாருாய யுக்திகளோடு .தராய்ர் துபார்க்சன் இருவரிடத்.தும் இயல்பானே சுகரூபத் 
தன்மை சித்திபாதாயினும் இருவர்க்கும் ஒருவர்க்கொருவர் சரி சத்தே சுசுபுத்தி 

யுண்டாதல் காமச்சுரத்தின் மமமையேயாம். ஊமத்தைவிரையைத் இன்றவன் 57 
ஆத். சால் எல்லாவுலகையும் மஞ்சள் நிறமுடைய தாய்ப் பார்ப்பதேதபோல, இருவரு 

சாமசதோஷத்தால் தமது சமானஜா தியுடையவரிடத்தே சுசபுத்தியையும், விஜா.தி 

யரிடத்தே அக்சபுத்தியையும் ௮டைவர். ஜரா அவஸ்தை யிருவருக்கும் குரூபத்தன் 
மையின் காணமாவதேபோல, இருவரின் யெளவன ௮வஸ்தையே காமச்சுரத்தின் 
சாரணமாம். யாவன் காமச்சுரத்தால் வியாமோகத்தை யடைர்துளனோ அவனே 

€ேபண்களைச் அஇப்பன்; நிட்காமன் துதியானாதலின், சாள்கள் பெண்களைத் ஸ்தித்



jeunes யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுபதிட ௬௩௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். அ 

தும் சாமிகளின் அபிப்பிராயத்தைக் கவர்சேதேயாமன்றி அத்.துக்சமய ஸ்இரீச 

ச் அ.இிப்பதில் தங்கட்குச் கருத்தின்றாம். இதன்கண்ணே யான் கூற்வேண்டிய 
தன்னுளது) தாங்கள் சுகசாரணமாய்க்கூறியயாவும் ௮ஙித்தியங்களேயாம், ஜீவர் 
்கு அத்தியந்தம் பிரியமாயுள்ள ௮நித்இயபதார்த்தங்கள் தாம் நிகழுங்காலத்தே 

த்துணையின்பைச் செய்யுமோ அதனினும் ஆயிரமடக்கு ௮திகதுக்கத்தைத் 
மது வியோககாலச்?,த செய்யுமாதலின், ௮வற்றின்கண்ணேயிருக்கும் 1659 

தீ தன்மையே துக்கரூபத்தன்மையை யுணர்த்தும். பிரிய ஸ்திரீழமுசலாகத் தாங் 

ள் ௮த்தியந்தம் பிரியரூபங்களெனக் கூறியவை இன்றோ என்னிடத்இன்றாம்) தங் 
ள்வசத் தால் மறுனத்தே கடைக்கும், ஆனால், ௮வை யநித் தியங்களாமா தலின், 

றன்ருவது,சின சக என்பாலிருக்குமோ இராவோ என்பதை நிச்சயிக்கமுடியா 

£ம். கையா லவை தமஅவியோககாலத்ேத பாமதுக்கத்தை யடைவிக்கும். உண் 
)மயா யாசாய்ர்து கோக்கோ ௮வை கணபங்கஞுரங்களாமாயினும் விசா.சஹீனன் 

)வற்றைரெரொணிலைப்பனவாய் கினைவனாதலின், ௮வன் றிருஷ்டியை யங்ககேரித்.து 

ஈடுராணிலைப்பனவாய் கினையிலும் எனக்குச் சுகத்தைக்கொடுப்பனவன்றாம் ; மற் 

ர, அக்கத்தையே எப்போதுக் கொடுப்பனவாம். இப்போது முதலில் பெண்களி 

S35 துக்ககாசணத்தன்மையைக் கூறுகின்றேன் :--ஹே தருமராஜாவே! இவ் 

(லகத்தே புஷ்பங்களின் இச௪த்தை வெளிப்படுத்தும் யர்தாத்தால் ௮க்னி புஷ் 

ங்களின் சாரரூபசசத்தை வெளிப்படுத்தும், இரசம் வெளிப்போ தலால் மலர் சோ 

Upp Sri, விரைவி£லயழியும். ௮துபோலப பெண்ணழலும் சம்போகருபியர் 

97.த். சால் புருஷபுஷ்பத் இன் விரியாசத்தை வெளிப்படுத்தும், ௮௮ வெளிப்போத 
£ஈல் விழிமுதலிய பொறிகளும் ஆயுஷுஈம் விரைவாகவே க்ஷயத்தை யடையுமாத 

ரின்,பெண்கள் நிகழ்காலத்தும் புருடனத துக்கசாரசணமேயாவர். இப்போது புத் 

சரிடத்தே துக்சகசாசணத்தன்மையைக் கூறுன்றேன் :--ஹே தருமாஜாவே! 

1பண்கள் புருடரின் வீரியரூபசச த்தை சாசஞ்செய்வதேபோல,மைந்தளலும் தந்தை 

ன் சுரோத்தராஇஇர் திரியமனங்களின் சத். அவருபாசத்தை சாசஞ்செய்வன்; ௪ 

ஒவருபரசம் ஜீவர்களின் தருமஞானவிருத்தியைச்செய்யும். இவவிஷயத்தே என 
அத்சாலகபிகாவே திருஷ்டார்தமாவர்; ஏனெனின், ஈசிகேதாவாய என ஜீவன 
ிர்தையால் ௮வர் மறையவர்பொருட்டுத் ுர்ப்பல விருத்தகோக்களைக் கொடுத்த 

ஈர, கொடுத்ததால் தருமஹானியுண்டாயது, எனதுவியோகத்தால் மனத்தே மகா 

லக்கச்தையடைந்தனர் ; கலக்கமுறவே ௮வது செவிமுதலிய பொறிகளின் சே 

£சுவடிவபலம் கயமாயஅ. கருத் இதுவாம் :-என்னைப்போலாணைப்படி. ஈடக்குங் 

தமலும் தந்தையின் அக்கத்திற்கே காரசணமானபோது வேறு இலெள$க மைர் 

சர் தர்தையின் அுக்ககாரணமாவர் என்பதன்சண்ணே யாதுகூறவேண்டியிருக்கின் 

௦தாதலின், இவையாவும் ௮நித்தியமாதலின் அக்கருபமேயாம், இத்தகைய wis 

சிய அக்கரூப பதார்த்தங்களையும் தாங்கள் தங்களுடைய லோசபாலரூப oj Barer 

லனஞ்செய்யும்பொருட்டுப் பிரியரூபமாய்க் சுவரின், தங்கட்குத் சகுதியேயாம்) 

ஆனால், ஆன்மஞானேச்சையையுடைய எனக்கு ௮வற்றைக்கவர் தல் தகு இயன்றாம். 

முன்னச்ச் தாங்கள் பாமஆயுளின் பிசாப்இவடிவ வசங்கொடுப்பதாய்ச் கூறியதும்



௬௩௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுரர்ணம். (ஒன்பத்ர்வ து 

அத்தியர்தம் துச்சமேயாம்; ஏனெனின், ஹிசண்யகர்ப்பருபப்:9ர ஹ்மாவின் ஆயுஷ் 
யாவினு மதிகமாம்) ஆனால், ௮தவும் இரண்டுபசார்த்தத்தோடு முடிவெய்துமா 

தலின் ௮ற்பமாம், அதுவும் ௮ற்பமாயின், ௮தனுள்ளடங்யெ தேவமனுஷாதிய 
ரின் ஆயுள் ௮ற்பமெனக்கூறவும்வேண்டுமோ, இப்போதிப்பொருளையே வெளிப் 
படைசெய்கின்றேன் :--ஹே தருமசாஜாவே! பூலோகவாசிகளாகய எங்களு 
டைய ஒருவருடம் சுவர்க்கவாசிகளாகய தேவதைகட்கு ஒருசாளாகும். எங்களு 

டைய ஆறுமாதங்கொண்ட உத்தராயணம் தேவதைகட்குத் தினமாம்; ஆறுமா 

தங்சொண்ட சக்ஷிணாபனம் இரவாம். இத்தகையன 800 கூடின் தேேவதைகட்கொ 

ருவருடமாம். இத்தகையன 12000 கூடின் இருத, இசேதா, துவாபா, கலி என் 

னும் நான்கு யுகங்களாம். இத்தகைய சதுர்யுகங்கள் 100) கழியின் பிசஹ்மா 

வின் ஒருதினமாம்) தினமுள்ளளவே இசவாம்; ௮வ்விரவின்சண்ணே மூவுலசமும் 

நாசத்தையடையும், ௮வ்விரவு சாஸ் இரத்தின்சண்ணே சைமித்திகப்பிரளயமென 
வும் ௮வார்தரப்பிளயமெனவும் கூறப்பெறும். இத்தகையன 860 கூடின் பிசஹ்மா 

விற்கு ஒருவருடமாம். இத்சகைபன 1) வருடம் பிரஹ்மாவின் ஆயுஷாம். பிசஹ் 

மாவின் நூறுவருடங்களுள் 50) மூதற்பசார்த்தமாம் ; 50 இரண்டாவது பார்த்த 

மாம். அ௮வ்விரண்டனுள் முதற்பரார்த்தமோ கழிந்துகிட்டத; இரண்டாவதோ 

கழிகின்றது. எர்தப்பிரஹ்மாவின் மாணத்தின்பின்னர் இச்சர்வஜகத்தின் மகாப் 

பிரளயமாமோ ௮வரும் இப்போது பாதி ஆயுளுடையவசா யிருக்கன்றனர். எங்க 

ளுக்கு மசணபயமிருபபதேபோலப் பிரஹ்மாவிற்கும் மாணபயமுண்டா மாதலி 

னானே அவர் தமது நேச இரங்களை மூடிக்கொண்டு அந்தர் ஆன்மாவைக் தயானித் 

அக்கொண்டிருக்கின்றனர். பிரஹ்மாவும் மரணபயத்தோடு கூடியிருப்பின் பிர ஹ் 

மாவின் ௮ம்சபூதமாகய தாங்கள் என்பொருட்டுப் பாமாயுகை யெங்கனங்கொடுப் 

பீர்கள். நீரின்பேனபுற்புசம்போலக் சணபங்குரமாய இத்.துக்கருப சம்சாசசமுத் 
இசத்இின்கண்ணே யிருக்கும் ஹஸ்இ, ௮சுவம், தேர் முதலியவாகனங்களும், நிரு 

தீதிய தோதிகளோடுகூடிய சுந்தர ஸ்திரீகளும், சுபகுணமுடைய புத்திச பெளச் 
இசாதி பதார்த்தங்களும் கொடுப்பதாகக்கூறிய மற்றைய யாவும் தங்களிடத்தே 

யிருக்கின்றன) ௮வ்வநித்தியங்களின்கண்ணோ எனக்கிச்சையின்றாம. இப்போது 

தனத்தின்கண்ணும் அக்ககாரணத்தன்மையைக் கூறுன்றேன் :--ஹே தருமசா 

ஜாவே ! தாங்கள் எனக்£யும் சுவர்ணா திரூபதனம், எ,த்தசையதென்னின், ஒருவ 
னுக்கு மூவுலகதனங் கிடைப்பினும் ௮வ்வடைவால் sams Saar gi; oH, 
அ௮.தனையடைந்தபின் பிரஹ்மலோகமடைய இச்ப்பன். ஒருபுண்ணியவயத்தால் 

பிரஹ்மலோக மடையப்பெறினும் ௮தனினின்றுங் சழேவிழா இருக்க இச்சிப்பன். 
ஒங்கியெரியாநின்ற ௮க்கினியானது காஷ்டங்களா லும் நெய்யாலும் திருப் இயடை 

யாததேபோலவும், இச்சமுத்தரம் ஜலங்களால் திருப்தியடையா ததேபோயவும், 

ஸ்.தரீபுருடரால் இருப்தியடையாததேபோலவும், நானாவகைத்தனத்,சால் இருப் 

இயை யடையான் ); மாருக, விறகு நெய்யிடலால் ௮க்கனி விருத்தயாவதேபோல 

மிகுந்த பொருட்பிராப்தியால் ஆசை விருத்தியடையும். தனத்தைக்காத்தலாலும், 

தனநாசபயத்தாலும் தனிகர்கட்கெப்போ அம்கிலேசத்தையேகொடுக்குமா தலின், 
இத்தகைய அக்கரு த்தனமடைய எனக்டச்சையின்றாம். இவ்வாறுண்மையை யா



அத்தியர்யம்.] யஜுர்வேதத்்தின் கடவல்லி யுபதிட ௬௩௨௫. 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: 933 

சாய்ர்துபார்க்னோ இத் தனம் ஜீவர்கட்குச் அக்கசாரணமேயாமாயினும்இலெளசெ 
இருஷ்டியை யங்கேரித்து இத்சனத்தைச் சககாசணமாயெண்ணிலும் தனப்பிராப் 
இிரூபவாத்தைத் தங்களிடத்சே வாங்குதல் எனக்குசிதமன்றாம் ; ஏனெனின், த்ரி 
சனமாத்திரத்தானே சர்வதுக்கங்களையும் நீக்கும் தங்களை மாம்சமயநேத் இரங்க 
ளாற்கண்டேனாதலின் எனக்கு வியவகாரத்தின்சகண்ணே ௮பே-்ஷிதமாய தனம் 

தானே யெனக்குக்கிடைக்கும்; ௮தகன்பொருட்டுத் தங்கள் சந்நி தியிற்பிசார்த்தி. 
யேன். தாங்கள் மேகம்போலச சியாமவருணமுடையவர், நீண்டு பருத்ததேகமூ 

டையவர், பி.தாம்பரந்தரித்தவர், செவ்வாக்கு ரசசமான இரக்தவருணமுடைய 
சொச்சவிலாச சேத் தரங்களையுடையவர், ரீண்டகண்டத்தையுடையவர், விசாலமாய 
மார்புத்தலத்தையுடையவர், முழந்தாள்பரியக்தம் நீண்டபுயமுடையவர், சூரியசமா 

னதேஜசாய கேச்இரசதையுடையவர், சூரியசமானசரீரதேஜசையுடையவர், மகா 

மகிஷருப வாகனத்தின்மீது ஆசோகணித்துவருபவர், பாவிகளைபபயப்படுத்தும் 

தண்டத்தை ஹஸ்தத்தின்கண்ணே தரித்தவர், குசோதமுடைய சர்ப்பம்போலத் 

தரிசனத்தால பாவிகளைப் பயபபடுத்துபவா, தமதுசித்தத்தே யெப்போதுர் தயா 

ளுத்தன்மையோடுகூடியவர், வேதபகவான் போதஇப்பித்த ௮றம்பாவங்களின் ௬௪ 

துக்களூப பலப்பிராப் இிவடி வமார்க்கக்தைக காபபாற்றும தொழிலுடையவர், ஆன் 

மஞானத்தோடுகூடியவா, சர்வ ரோகமுமற்றவர், எலலாப பூதங்களிடத்தும் சம 
இருஷ்டியையுடையவர், சத்துரு மிததுருபாவமற்றவா, இத்தகைய தாங்களே 

ஸ்தாவரஐங்கமரூப ஜகத்இன் மிரு த.தியுவடிவமாவீர்கள். தாங்களெனக்குக் குரு 

வானபோது எவ்வாறு எனககு மிருததியுவுண்டாம் ) மற்ோ, தாங்கள் sah) er 

இசையின்கண்ணேயிருக்கும்வரையும் யான் யேமறறவனாய்ச் சீவிப்பனாதலின், தங் 

களுடைய இருபாகடாக் ௮டைவால் நெடுங்காலபரியஈத ஜீவனம் இயல்பாகவே 
எனக்குச் சித்இத்இருகன்றது ; அவ்வாறிருக்க அ௮வ்வசத்தைத் தங்கள்பாற் 
கேட்டல் உசிதமன்றாம. ஹே தருமராஜாவே ! மசணச்இனபின்னர் அன்மாவின் 

ச.த்தையின் சமசயததை நீககும போதபபிராப்இவடிவ மூன்றாவது வரத்தைத் 

தாங்கள் என்பொருடடுக் கொடுக்கவேண்டும். ஜரைமசண த்தோடுற்ற பூவுலகவாசி 

யாகிய யான் தைவயோகத்தால ஜரைமாணமற்ற சுவர்க்சகவாசி தேதேவதையாகிய தங் 

களுடைய சந்கிதியையடைர்து, ஆன்ம ௮னான்மவிசாசத்தோடு கூடியவனாயின் 
மனைவி புத்திரா இக இரமணீகமென வுணர்கது நெடுகாள் வாழ்க்கையில் எவ்வா 

ர௪க்தியடைவேன் ;) மற்றோ, அடையேன். அவை விசாரவானுக்கோ எப்போ 

அம் அக்கருப்மாயே தோற்றும்) மூடனுககுத் தமது தரிசனவாயிலாயும், போக 

வாயிலாயும் சுகத்தையடைவிக்கும். மனுஷலோகமே முதல் பிரஹ்மலோகபரியர் 

தம் உள்ள் விஷயஜன்னிய சுகம்; சுகவடைவின் ஸ்.இரி, பு.த்இரன், சனம் மு,சலிய 

சாதனம் யாவற்றையும் முற்கூறியமுறையே யான் துச்கருபமாயே யறின்றேனாத 

லின் ௮வற்.றினடைவில் எனக்இச்சையில்லை, ஜரை மரன்மற்ற தேவதையும் எத்.தூர் 

விஞ்ஜேய ஆன்மாவின்கண் நிர்ணயமின்றிச் சம்சயத்தையடையுமோ ௮வவான்மா 

வின் நிர்ணயரூப மூன்றாவது வாத்தைத் தாங்கள் என்பொருட்டுச் gsr Gar 

டும். ஹே சிஷ்ய! இவ்வாறு ௮கேக வாங்களைக்கொடுத்து 'தருமாஜர ஈசிகேதா



Bia 

வை லோபிக்குமா.து' செய்யிலும் ஆன்மஞானமன்.றி வேறு வச த்தை வேண்டி௰ர். 
அவசது இறிச னைசாக்யெத்தைக்கண்டு திருமாஜா மிகவும் ம௫ழ்வுற்றனர், ௮வ 
அரப் பிசஹ்மவித்சையின் அதிசாரியென ணர்ந்து தருமராஜா அவருக்கு ஆன்ம 
ஞானவடிவ மூன்றாவது வசத்சைக் கொடுக்கும்பொருட்டு இவ்வாறு கூறத்தொட 

ங்னெர் :- ஹே சஈ௫கேதா !/! இகலோகத்தும் பாலோகத்தும் ஜீவர்களடையத்தகுர் 
தன இருவகைப் பலன்களாம்) ௮வை சிசேயரூபமும் பிரேயரூபமுமாம்ர் புத்தி 
மான்களின் பிரீதி விஷயமாய மோக்ரூப நித்இயசுகம் யாவிலும் மேன்மையதா 

மாதலின், அசைச் சருஇபகவஇ சிரேயவேனக் கூறினள், மூடரின் பிரீதி விஷய 
மாய சம்சாச சம்பர்இு விஷயஜன்னிய அ௮நித்தியசுகம் அ௮த்இயர்தர் தாழ்ந்ததா 

மாதலின், ௮.தளைச் ௪ருஇிபசவஇ பிரேயவேனக் கூறினள். ஸ்வரூப, சாதன, பிர 
மாண, அ.இகாரியென்னும் சான்கன் பேதத்தால் ௮வ்விருபலனும் பரஸ்பாம் வில 

க்ஷ்ணமாம். முதலாவதற்கு கித்தியசத்ச அார்தவடிவ ஆன்மா வே ஸ்வரூபமாம், 

யான்பிரஹ்மரூபனாயிருக்கன்றேன் என்லும்௮பேசஞானம் சாதனமாம், உபநிஷத் 
வடிவ வேதாக்த சாஸ் இரம் பிரமாணமாம், வி?வகம் வைராக்கியம் சமதமா திஷட் 
சம்பத்இி முமுக்ஷாதையென்லும் ஈாற்சாதனமுடையோன் ௮இகாரியாவன், இர 

ண்டாவதற்கு விஷப ஜன்னிய ௮கித்திய சுகம் ஸ்வரூபமாம், யாகாதி கருமங்கள் 

சாதனங்களாம், வேதத்தின் பூர்வபாக கருமகாண்டம் பிரமாணமாம், சகாமி ௮இ 
காரியாவன் இவ்வாறுஇரண்டற்கும் பரஸ்பரம் பேதமாமெனவறிக, இவவிருவகைப் 

பலக்களுள், சிசேயரூபபலத்தைச் சம்பா இக்கும்௮ இசாரி சனது பியோஜனத்தினி 
ன்றும் வமுலான் ; மற்றோ, கருதகருச்திய பாவதனதயடைவன், பிரேயரூப பலச் 

தைச் சம்பா இக்கும் மூடன் இச்சம்சா.சத்ேத சானாவகையாய ஜன்மமாணாதி துக்கம் 
களையடைவன். நீரின்கண்ணேயிருக்கும் மீனமானது இரும்பு முள்ளோடு கோர்க் 

சப்பட்ட மாம்சத்தையுண்ண விழைர்து முய லுங்கால் இன்பம் இறையளவுமின்றிய 
மரணார்,ச.துச்கத்தை யலுபவிப்பதபோல சகாமியும் சுவர்க்காது போகங்களை 
விழைர்து யாகாதிகருமங்களில் முயலுங்கால் இன்பம் இறையளவுமின்றிய ஜன்ம 

மாணாதி ௮ரேகக்கங்களை யனுபவிப்பன். நிர்த்தனத் தரித்திரியானவன் துஷ்ட 

சாஜாவின்தேயத்தே யிருர்சபோஇனும் பர்.தனா திதுக்கங்களைேயடையாதே தபோஷு, 
Cora sO es யிச்சையுற்ற உன்போன்ற நிட்காமன் பிராரப்தயோசத்தால் இச்சம் 
சாசத்தே பிருப்பிலும் அுக்கக்தையடையான். கித்தியசுகத்தை யடைவிக்கும் 

மோக்ஷ்மோ நிட்காமியோடு சம்பர் இக்கும், ஜன்மமரணா திரூப அக்கத்ையடை 

விக்கும் விகயஜன்னியசுகமோ சகாமியோடு சம்பர்திக்கும். நின்போன்ற கிட்கா 

மன் முசலசோடே சம்பர்இப்பன், விஷபாசக்இயையுடைய மர்தபுத் இச்சசாமனோ 
பின்னசோடே சம்பர்இப்பன், ௮இகாரிகள் வேதங்களையும் புராணாதி சாஸ் இரங்க 

ளையும் சற்று ண்ணியபொருளிற் குசலசாங்கால் சிசேயபிசேயக்களோடு சம்பர் 

இப்பர்கள்) அவருள்ளும் அத்தியந் தங் கூர்மையாய பு.ச்தியுடையவர்கள் முல 
தையே விழைவர், விஷயாசச்த மர் தமதியினரோ இரண்டாவதையே இச்ூப்பர், 
பிசேபசை விழையும் சகாமிமுன்னாடையா த மனைவிமைர்சர் தனா இகளைவேட்பன். 

முன்னரடைர் த அவற்றைக் காப்பதற்டுச்சிப்பன் ) ஆனால், ஸ்இிரீபுச.இரா.இகளின் 

அடைவும் அவற்றின்காபதும் -தைலா தே மேயாமன்றி இச்சைப்படி. முடியாதாம், 

 



பசிற்த்ண்ம்ம்,] யஜுர்வேததீதின் கடவல்லி யுப திட க்கட 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். GAs 

இதனைச் சகாமியுணரானாதலின் மர் தமதியினனாவன், SexCurerp புத்திமான் 

ளோ நிஷ்சாமராவர்) அவர் மேற்கூறிய அடைவையும் காப்பையும் விழையார் ; 
மற்றோ, அவை தைவா தீனமெனவுணர்ந்து தம௫?த்தத்தே நிரந்தரம் பிரேயசிசே 

யக்களையே விசாரிப்பர. இப்போது முதலில் பிேோயவடி.வவிசாசத்தை நிரூபிப் 

பாம் ஹே ஈச2கதா.! ஜன்ம மாணா அுக்கநிவிரு த்தியை யிச்டிப்பவன் பிசேய 

வடிவத்தே இவ்வாறு விசாரஞ்செயப்க? இவ்வெல்லாவு பிர்களும் எமக்குஎப்போ தும் 
சுகமுண்டாக்குக, துக்க ௮டைவை ஒருகாலும் உண்டாக்காதொழிகவென விச்9ப் 
பர், ஆனாலவ்வாறுண்டாவ ன்றாம்; மாறாகத் துக்கவடைவே யூண்டாம். ஆகையால், 

ஒருபலமுடைச்2தாடமிருக்கன்றது ௮சன்மடமையால் ஜீவன் சுகவடைவின்பொ 

ரூட்டு முயலினும் ௮க்கச்தை?2ய யடைவனாதலின் விசாரிக்கத்தக்க இஜவாம், 

அக்கத்தையடைவிக்குந் கோஷம் எகனத தருமம்? அறம்பாவங்களின் கருத் 
தாவினது தர்மமேயா ? அல்லது, அ௮றம்பாவங்களினது தருமமேயா ? முதற்ப 

க்ஷம் சம்பவியாது , ஏனெனின், சாஸ் சரத்இன்கண்ணே கூறிய யாகாதிகருமங் 

கள்செய்யும் முறை சிறி.து குறைவுறலோடும் சிறிது மிகுதியுறலோடும் யாசாதி 
செய்தல் வைகுண்யமாம். ௮.தனால் யாகாஇகள் கர்த்தாவிற்குத் சமது பலத்தைக் 

கொடாவாதலின் வைகுண்யமே புருஷதோலமெனப் புகலற்பாலதாம். ௮ஃசெ 

வர்பாலின்றாமோ ; மற்றோ, யாவர் யாகாதிகளை சாஸ்இர முறைப்படி ஈல்வகையி 
லாற்றுவசோ அவர்க்கும் துக்கவடைவுகா ணவருஇன்றது, வருதலின் ௮ புருஷ 

திருமமன்றாம்  மற்றோ, எஞ்சியதாய சுவர்க்காது லோகப் பிராப்தியின்பொருட் 

டுச்செய்யும் காமிய கருமங்களின் தர்மமேயாம், ஆகவே காமிய கருமமே ஜீவர்கட் 
குத் துக்கத்தையடைவிக்கும்) இப்போது உலகப்பிரசித்த சுகசாசனங்களை நிரூ 

பிப்பாம் :--இவ்வுலகச்ேே சாக்ஷாச்தாகவேளனும் பசம்பரையாகவேலும் விஷய 

ஜன்னிய சுகசாதன சுவாணாதிருபகனத்தைப் பிசாஹ்மணனோ பிர இக்கிரசம், 

யாஜனம், ௮.த்தியாபனம், என்னும் மூன்றுபாயங்களாற் சம்பாதிப்பன், ஆண்டுப் 

பிராஹ்மண க்ஷத்திரிய வைசியசென்னும் மூன் றுவருணங்களுள் யாவன் நூன் 

முறையே தருமபூர்வசம் தன,ச்தைச் சம்பா இித்துளானோ, குருசாஸ் இர தேவதை 

சளிடத்தே சரத்தை பக்தியுடையவனோ, ௮காசாரமற்றவனுவனோ 1s sensu 
தருமாத்மாவின்பானின்றும் பிராஹ்மணன் தனம் வாங்குதல் பிரதிக்செகமாம், 

பிசாஹ்மண க்ஷத்திரிய வைசியர்க்கு ௮.இிகாசத்திற்குத் சக்கபடி. யாகஞ்செய்வித் 

தல் யாஜனமாம். வைசாக்யொதஇி சாசனங்களோடுகூடிய ௮.இகாரிக்கு வித்தை 

யைக்சொடுத்தல் ௮த்இியாபனமாம். க்ஷ்த்திரியாஜா கள்வர்முதலியவரினின்றும் 
பிரஜைகளைக் காத்.து.த் கனத்தைச் சம்பாதித்துக்கொள்க. வையன் இருஷி 

வாணிஜ்யா இகளால் தனசம்பாதனம்செய்க. சூத் இசன் முன்டூவருணத்இனர்க் 
கும் சேவை செய்து தனம் சம்பாதித்துக்கொள்க. இவ்வாறு தத்தமது விருத்திக 

ளால் தனச்சை ஒருங்குகூட்டி அதனால் சானாவகை யன்ன த்தையும், ஸ்திரிகளையும், 

இருசாதி பதார்.த்தங்களையம் ௮டைவர். ௮ன்னத்தானோ இருப்தியடைவர். ஸ்இரீ 

களால்புத்திபெள த இரா இப் பிஜைகளையடைவர்,. இருக மு திலியவற்றால் மனமூழ் 

வையடைவர், ஒருகால் ௮ச்சன,ச்,சால் யாசாதி இஷ்டகருநங்களையும், ஜனங்களின்
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சுகப்பொருட்டு வாபி கூப தடாகாதி பூர்த்தகருமத்தையும், ௮ன்ன வஸ்.சொதி 
ளின் தானத்தையும் அவர்கள் செய்வர்களாயின் இவவுலகத்தே புகழையும், இற 
தபின் சுவர்க்காதி லோகங்களையும் ௮டைவர்,. ஆங்சே ௮வர் ௮ரேக இவ்யபோக, 
களைப் போ௫ப்பர், புண்ணியம் போனபின் தங்கருந்து மீண்டும் பூவுலகையடை 

வர், இங்ஙனம் கடீயந்தாம்போலக் சகாமர் நிரர்தரம் இச்சம்சாரத்தே சுழ.லுவசா, 

லின், இவ்வுலகத்?த சகாமன் சுகசாதனமென வெண்ணிய யாவும் ௮ஜிஜீவர்கட 

கூத் அக்கரூப விரு உற்பத்தியின் பீஜரூபகாரணமாம். இப்போது அவற்றி 
அக்கசாசணத்தன்மையை நிருபிப்பாம் :--சகாமன் தனாஇகளை யொருங்கு கூட்டு 
கால் மாண சமான .துக்கக்ையடைவன் ; அவற்றைச் ச௫த்துப் பொருள்மூதலிய 

வற்றைச் சோத்தபின் அவற்றின் வியோகபயத்தால் பாமதுக்கததையடைவன் 

சனாதி ஐடபதார்த்தங்களேனும் ஸ்இரீ புத்தொஇ சேதனபதார்த்தங்கே னுட 

அன்னிய புருஷர்பாற்செல்.லுஞ் சங்கையும், ௮ப்பிரிய பதார்த் தங்களின் பிராப்தி. 
சங்கையும் சசாமன் சித்தத்தை ௮க்கினியைப்போலத் தூக்கும். இகலோகத்துட 

பசலோகத்து மிராநின்ற தனது சரீரமும், தற்சம்பர்திகளாய மாதா பிதா குரு 

முதலியோரது சரீரங்களும் மரிக்குமென்னும் பயத்தானும் சகாமனுக்குப் பாப 

அக்கப் பிராப்தியாம். சரீர சாசானந்தரம் மீண்டும் ௮றம்பாவத்தால் எனச்செச் 

சரீ.சம் வருமோவென்னுஞ் சிர்தையாலுண்டாம் பயத்தானும் பாம அக்கப்பிராட 

தியாம். ஆத்தியான்மிக ஆ இிதைவிக, ௮ இபெள திகமென்னும் மூவகைத் அக்கம் 
சகாமனுக்குண்டாமாதலின், இச்சம்சாரத்தே யாதொருபொருளும் சுசசாதை 

மாகாதாம். விஷத்தோடுகூடிய அன்னம் மூடபாலகர்கட்குச் சுகசா தனமாய் 
தோற்றுவதேதேபோல, இம்மனைவி மைந்தசாதி பதார்த்தமும் விசாஹீன மூடா 

கட்குச் சுகசாதனமாய்த் தோற்றும். இத்.துணையாற் பிரேயரூபபலம் விசாரிக்கப் 

பெற்ற. இனிச்சிசேயரூபபல விசாரத்தை நிரூபிப்பாம் :--நாயின் புணர்ச்சி பிரத 

மகாலத்தே சுகச்தையடைவித்து உத்தரகாலத்தே துக்கக்சை யடைவிப்பதே 

போல இகபாலோகங்களிலுள்ள பிசேயக்களெல்லாம் முகலிலோமயங்கியோர்க் 

குச் சிறிது மாத்திரை சுகத்தையடைவிகத்துப் பின்னர்ப் பாமதுக்கத்தையடைவிக் 

கும். இத்தகைய விது விசாரஹீனமூடராற் கவரப்பாலதேனும் மதிமான்களாய 

௮ இகாரிகளாற் கவரத்தகாத?தயாம்; மற்றோ, சரீரமற்றதும், சர்வதுக்கமற்ற 

அமாய மோக்ஷ்சுகருபசிசேயசே சம்பாதிக்கத்தக்கதாம். அதனை விடுத்து 

வேறொருபொருள் சம்பா இக்கத்தக்கதின்றாம், ௮தனடைவு பிரஹ்மவேத்தாவி 

அபதேசமின்றி யுண்டாகாதாதலின், வேததாற்பரியக்தை யுணர்ர்த பிரஹ்மவேத் 

தாமகாத்மாவாகிய ஆரியரின் சமீபத்தையடைந்து ௮திகாரி இவ்வாறு சிரேய 

சின் சொருபம் வினவவேண்டும் :--ஜஹே பகவன் !! இவ்வுலகத்தே சரீசமற்ற ஒரு 
நித்திய சுகமிருக்கின்றதா? ௮ல்லஇல்லையா? என இவ்வாறு வினவப்பட்ட ஆசிரியர் 

உபேத?க்கும் வஸ்து 2வ சிசேயசாம் என ஆராய்ந்த நிட்காம ௮இகாரி ஆரியர் 
சக்கிதியில் சரே.பசின் ௮டைவின்பொருட்டே பிரார்த்தனைசெய்க. ஹே ஈரிகேதா! 
மோகஷரூபச் சிேயசையடையும்பொருட்டுக் குருசர்நிதியிற் பிரார்த்தளைசெய் 
யூம் கின்போன்ற நிட்காமன் இவ்வுலகத்தே துர்லபனாவன். ஜீவர்சட்குச் சக.த்தைச் 

செய்விக்கும் ஸ்இரி இத்த தனாஇகள் யாவற்றையும் யான் முன்னுனக்குக்கொடுச்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் கீடவல்லி யுபதிட ௬௩௩௨௭ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3233 

தேன்; ஆனால், ம யவற்றைத் அுக்கரூபமெனவுணர்ச்து ௮ம்சகரிக்கவில்லையா தலின், 
மோக்ஷருப சிசேயசைச்சவரும் என.து சடனாயெ நீ சர்வவிவேசெளி லும் மேன்மை 

யனாவாய், கள்வர்முதலியோரின் கைகால்களிலிருக்கும் இரும்புச்சங்கலி அவரை 

ஈடக்சவிடாசதேபோல மனைவிமைர் தரா இகளிடத்சே ஆசக்தரூபபொற்சங்கிலியும் 

எச்சுபகருமத்.தும் முயலவிடாது. ௮தனை விசாரபலத்தால் ௮றுத்து நீ வெளியே 
வர் தனையாதலின் இச்சம்சராருபச் சுரத்இினின்றும் நீ யவசியம் முக்தனாவாய். ௮, 
னுற் கட்டுப்பட்ட விவேகயொய நூலுணாந்தோனும் சம்சாரக்கடலின்சண்ணே 

முழ்சக்டெப்பன்) ௮தனினின்றும் தன்னைமீட்பதிற் சமர்த்தனாகான், கருத்திது 
வாம் :---மனைவி மைந்தசாஇிகளில் ஆசக்இிவடிவச் சங்கிலியாற்கட்டுண்ட gr gi 
ணர்ர்த நுண்ணறிவோனும் தன்னை இக்கடலினின்றும் மீட்க வாற்றலற்றபோது 
சாஸ் இிசவிசாசமற்ற ௮ன்னிய ஜீவர்கட்கு யாதுவார்த்தையுளது, ௮ச்சங்கலியை 
நீ விசாரபலத்,தாற் பேசனஞ்செய்தனையா தலின், சர்வ விசாசவான்களுள்ளும் நீ 
மேன்மையனாவாய், ஹே ஈசேதா / இவ்வுலகத்சே யாகாதிகருமருப மார்க்கமெ 

னவும், ஆன்மஞானரூப மார்க்கமெனவும் இரண்டு மார்க்கங்களுண்டு, ௮வை பசல் 

பரம் தூரத்தே யிருப்பன ; ஏனெனின், இக்கருமரூபமார்க்கமோ ஜன்மமாணரூப 

சம்சாச ஸ்இதியின் காரணமாம், ௮தனானே அது ௮கித் யெ விஷஒயஜன்னியசக 

மாகிய பிசேயரூப புரத்தையடைவிக்கும். ஆன்மஞானருபமார்க்கமோ சம்சாசநிகி 
ருத்தி சாணமாம். அதனானே ௮து நித்தியசுக மோக்ஷமாகிய சிசேயரூபபு£த்தை 

யடை விக்கும். முன்னர் யான் நினக்கு மனைவி மைந்தசாதி ௮ேச பதார்த்தங்க 
மாக்கொடுத்தும் நினதுமனம் சஞ்சலத்தை யடையவில்லையா தலின், ௮வவிருமார்ச் 

கத்துள் ஆன்மஞானமார்க்க ௮.திகாரி நீயேயெனவெண்ணுடன்றேன். ௮க்கரும 

மார்க்கமும், சாஸ்தரவிகத யாகாதிசுபகருமரூபமார்க்கமெனவும், ere Ma Hell sx 
ஹிம்சாதி ௮சுபகருமரூபமார்க்கமெனவும் இருவிதமாம். அவற்றுள் முதலதை 

கேட்டி. யாகாதி சுபகருமங்களைச்செய்யும் சசாம ௮ஞ்ஞானியும், ௮வனது இச் 

சைக்கு விஷபமாய ஸ்இரீபுத்திசாதி பிரியபதார்ததமும் ௮வித்சைவடிவ பூமியின் 

கண்ணேயிருக்கும். ௮வ்வஞ்ஞானி, இத்தேகாதி சங்காதத்தையே ஆன்மாவென 

வெண்ணி ௮தனையேயெப்போதும் அுதிப்பன், மூர்க்கனாயிலும் பண்டி தனெனத் 

தின்னையெண்ணுவன், அவன் ௮வித்தையால் இச்சம்சாசத்தே கர்ப்பவாசாதிரூப 

அர்க்கதியை யடைந்து சானாவகைத் அக்கத்தையடைவன், wera) பிரஹ்ம 

வேத் தாவாய குருவுபதேசமற்றவனாதலின், ஆன்மஞானரூப மோக்ஷமார்க்கத்தை 

யறியான். தானே குருவா? ௮ஞ்ஞானிகட்சே யுபதேூப்பன் ; ௮வனுபதேசத் 
தைக்கேட்டு ௮ஞ்ஞானியாகிய ௮ச்டேனும் ௮வ்வகைத்.தக்கக்தையடைவன், குரு 

டன் பின்செல்பவனாயெ குருடன் அடிக்கடி பூமியின்கண்ணே விழ்வதேபோல 
௮ஞ்ஞானியாயெ கருமிக் குருவின்பின் செல்லும் ௮ஞ்ஞானியும் குருவைப்போல 
அடிக்கடி ஜன்ம மாணா திக்க த்தையே யடைவன். இத்தகைய சம்சாரத்தையடை 

யும் சகாம ௮ஞ்ஞானிகள் ௮ேகவகையினசாயிலும் சுருக்கமா யிருவகையின?ே 

யாவர், ஒருசகாமனோ புண்ணியரூப ௮திருஷ்டவாயிலாய்ச். சுகப்பிசாப்தியை யிச் 
சிப்பன், மற்றொருவனோ இருஷ்ட உபாயவாயிலாய்ச் சுகப்பிராப் தியையிச்சிப்பன், 
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௬௩௮௮) ஸ்ரீ அஆதமபுராணம். [தன்பத்ர்வ து 

முதிலவனோ அர்த்தவாதச௫ச கருமசாண்டரூபவே சத்தைப் பிரமாணமாயெண் 
வன். மற்றையனோ வேதப்பிசமாணத்தை யங்கேரியான் ; மற்றோ, அப்பர் 

முகன் கேவலம் பிரத்தியக்ஷப்பிமாண த்தையே யங்கேரிப்பன், வேதத்தின் கரும 
காண்டத்தை யங்கேரிக்கும் சசாமகருமியோ தன் சீடனுக்கு இவ்வாறுகூறுவன். 
பிதாவும் குருவும் எவ்வெம்மார்க்கத்தைக் சவர்ந்துளாரோ ௮வவதனையே மைந்த 

னுஞ் சீடனும் சமதுநேத்இரங்களை மூடிக்கொண்டு கவர்ந் தகொள்ளவேண்டும், 

கருத்திதுவாம் :--பிதாவுங் குருவு முபதேதசித்த கருமசாண்டரூப மார்க்கத்தை 
மைர்தனுஞ் சீடனும் சர.ச்ைவாயிலாகவே கவர்ர்துகொள்ளல்வேண்டும் ; ௮.தன் 

சண்ணே தனது குதர்க்கத்தைச் செய்யாதொழிக, இவ்வாறுபதேடத்த சகாமி 

யின் வசன,த்தே ஈம்பிச்கைவைத்துச் சகாமகருமத்தைச் செய்பவனாயெ மூடன் 

இச்சம்சா.சரூப மகாவன ததையடைந்து சுவர்க்காதி மேலுலகையடைவன் ) பாதா 

ளாதி மேூலகையடைவன் , இவவாறு சகாமன் சிரந்தாம் இச்சம்சா.ரரூபவனத்தே 

சுழல்வன். கேவலம் பிரத்இயக்ஷப்பிரமாண த்தையே யங்கேரிக்கும் மற்றையனோ 
ச்வர்ச்சாதஇிலோகங்கசாயடைய இசூயான் ; மற்ோ, இவ்வுலகத்தஇிய மனைவிமைர் 

தரா.தகளையடைய இச்சிப்பன். அவர்கள்பால் ஆசக்தியுற்று அவர்களைக் காக்கும் 

பொருட்டுக் களவு, நிந்தை, ஹிமசை முதலிய ௮ரேகபாவகருமங்களை ச் செய்வன்; 
அவற்றாலப்பச்முகன் இசெளாவாதி ஈரகத்தையடைந்து மீண்டும் டேபதங்காதி 
அச்ச சரீரங்களையடைவன். யாகாதி புண்ணியகருமங்களைச்செய்யும் சகாமனும் 
களவுமுதலிய பாவகருமங்களைச்செய்யுஞ் சகாமனும் தமது இருதயதேயத்தே 
யிருக்குஞ் சுயஞ்சோ தியாய ஆன்மாவைப் புலப்படக்காணாரா தலின், ஆர். ஸ்வ 
ரூப ஆன்மாஞ்ஞானம் ௮வவிருவருக்கும் சாதாரண தருமமாம். இப்போது yal 

விருவருள்ளும் சிறிதுமாத்திர விசேஷத்தன்மையையும் நிரூபிப்பாம் :--- ஹ ௩௫ 

கேசா! தாச தகாசத்தின்கண்2ணே சுழல்வதாயிருப்பிலும் பக்ஷி £ழேவர்அ பர் 
தகனது வலையின்கண்ணே பரவதேபோல யாகாதி புண்ணிபகருமப்பிரபாவத்தால் 
௮ச்சசாமன் மேற்சுவர்க்கக்தே விளையாடித் இரியினும் புண்ணியம் போகத்தால் 

கஷ்யமாய்ப் பூர்வ பாவகருமமொன் அுதயமாயின், சுவர்க்கத்தைவிட்டு என் வ௪ 
மாவன், : கவாடுயஅ௱ணா?£ கவடியா௦யொ,சிராவஉஜஹெ ? சுவர்க்கபலபோ 

கார்தகாலத்தே ஒரு பூர்வ பாவகருமம் பலங்கொடுக்கும்பொருட்டு ௪ .திர்வரு 
மாயின், சுவர்க்கத்தைவிடுத்து நரகப்பிசாப் இவாயிலாய் ரய்முதலிய நீசயோனி 
சளை யடைவனாதலின் ௮ப்புண்ணியவானாய சகாமன் ஒருகாலத்தே எனதவசச் 

தை யவசயமடைவன், யாவன் எப்போதும் பாவகருமத்தே பிரீ தயையும், மகா 

மோகரூபதமத்தால் பிரமாதத்தையும் ௮டைஈதுளானோ ௮வ்வேதபாகிய பாவாத் 

மாவாயெ சகாமனோ நித்தியமும் எனதுவசத்தேயிருப்பன், ஹே நூகேதா 

வேதத்தே விருப்பில்லாத சகாமன் எக்குதர்க்கத்தாற் பாவகருமத்தைச்செய்வனோ 

௮க்குதர்க்கத்தை 8 கேட்டி : இவ்வுலகச்சே பிரத்தியகஷூப்பிரமாணத்தாற் சத்,௪ 

மாய இத்தாலசரீரமே ஆன்மாவாம். ௮து மிருத்தியுவானபின்னர் அதற்குப் பா 

லோச்த்தே வேறு சரி சப்பிராப்தியாமென்பதன்சண்ணே யாதுகாரணம் ; மற்றோ, 

யாதொருகாசண,த்தையுல் காணோமா தலின், பாலோகத்தே வேறு சரீாப்பிராப்தி 

யுண்டாகாதாம். அல்ல, யாவன் சரீரத்திலும் வேருக ஆன்மாவை யெண்ணுவ



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி புபநிட ௬௩௬ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 3 29 

னோ அவன் வேறுசரீசப்பிசாப்திபின்சண்ணே புண்ணியபாவரூப கருமத்தையே 

காரணமா யங்கேரிக்கவேண்டும், ஆனாலது சம்பவியா௮ ; ஏனெனின், இவ்வுல 

கத்தே யாவன் கருமகருத்தாவாவனோ ௮வனே போக்தாவுமாவன் ; அன்னியன் 

கருமபலத்தை அன்னியன் போ௫யான்; இத்தூலமோ அறம்பாவத்சைச்செய்யும், 

இதனிலும்வேறாய ன்மாப் பாலோகஞ்சென்.று பலத்தைப்போ௫ுக்கும் என்னும் 
விருத்த அர்த்தம் வாதிமதத்தே யாங்ஙனம் பொருந்தும், அல்லத, இத்தேகத்தி 
னும் வேறாக ஆன்மாவையுடன்படும் வாதிகளின்மதத்2,த செய்தகருமத் இற்குப் 

போசமின்றியே ராசமாமென்னுங் கருதஹானிக்தோஷப் பிராப்தியும், செய்யாத 

கருமத்தின் பலபோகப்பிராப்திரூப அகருதாப்யாகமத்தோஷப் பிராப்தியுமாம் ; 
ஏனெனின், எச்சரீ.ரம் புண்ணியபாவகருமத்தைச் செய்ததோ og Bors 

பின்னெரிக்கிசையாயதாதலின் ௮தற்கோ ௮ப்பலமுண்டாகாதாம். இச்தேகத்இ 

னும்வேராய நின்னான்மா£வா ௮றம்பாவத்தைச் செய்யவில்லை, ஆறைது பரலோ 

கத்தே ௮ப்பலத்தைப்போ௫ுக்கும், இவ்வாறு இருதூஷணம் வாதிமதத?ேதயாம், 

அல்லத, ௮வ்விரண்டின் நீக்கப்பொருட்டு வாதியொருகா லான்மாவை௮றம்பாவச் 
இன்கருத்தாவென, வுடன்படினோ சரியையற்றதன்மைவடிவ ஜஹேதவால் ஆன்மா 

வின்கண்ணே நித்இபரூபத்தன்மை துணிதல் சம்பவிபாதாம். வாதி சரியையுடை 
யதா யுடன்பட்டும் நித்திரூபமெனின் சரியையுடைய ஆன்மாவின்கண்ணே 
வாதி கித் தயரூபத்தன்மையை யங்கேரித்த2தபோல இச்சரீசத்தின்கண்ணும் கித் 

இயரூபத்தன்மையை ஏன் அங்கேரிக்கவில்லை; மற்ற, ௮ங்கேரிக்கவேண்டும். 
௮ல்ல, இவவுலகத்தேயாது யாது சரியையுடையதாமா ௮ஃதது பரிசகுணமு 
டையது மவ௫யமாகும். கடாதிகள் கரிபையுடையனவா தலின் பரிசகுணமுடைய 

னவுமாவதேபோல,வா தியான்மாவைக் கிரியையுடையதாக வுடன்படின் ௮.து பரிச 
குணமுடையது மவசியமாம். ௮வவிரண்டுமுடையத இச்சரீரமாகலின் இதனி 
னும் வேற்றுமை ஆன்மாவிற்குச் சித்தியாக ) மற்றோ, இது2வ பான்மாவெனச் 

சத்தமாம். இதற்குப் பலோகத்தே சமனஞ் சம்பவியாதா.தலின் இறந்தபின்னர் 
யாதொரு பசலோசமுமின்றாம். அல்ல, இதனினும் வேறு யோசான்மாப் பாலோ 
கத்தே செல்லுமாயின் இவ்வுலகத் ஒருவன் தனது கிருகத்தைப் பரித்தியா 

இத்து ஒருகிசேசச்ேதசென்று கெ௫ோட்கழிக்து மீண்டும் தனது௫ருகத்? சவர்.௪ : 

தன்மனைவி மைந்தராஇ பந்துக்களைக் காண்பதேபோல, இறர்ததன்பின் லோசார் 

நி.ச.த்தையடைந்த நின்னான்மா மீண்டு மொருகாலேலும் தனது மனைவி மைர்தர் 

முதலிய பிரியபதார் த்தங்களைக்காண ஏன்வருவ இல்லை ? வர்.ததேயில்லையா தலின் 

இவ்வுலினும் வேராக யாதொரு பாலோகமுமின்ும். ௮ல்ல, யம௫ங்கசர்வந்து 

ஜீவனைப் பாலோசத்இற்குக் கொண்டுபோவர் என வாஇகூறலும் ௮௪சங்கதமேயாம்; 

ஏனெனின், அவர் ஜீவனைக்கட்டிச் சரீரத்திலும் வெளி?ய பாலோகச்இற்குக்। 
கொண்டுபோவாசாயின் இவ்வுலகத்சே ௮சசசேவகா ஒருகள்வனைக்கட்டிக் ரகத் 

தினின்றும் வெளிக்ளெப்பும்போது ௮க்கள்வன் வெளிப்போர்து கூக்கூலிடுவதே 
போல, மாணகாலத்தே யம௫ூங்கார் சேகத்இினின்றும் வெளிப்படுத் ஜீவாத் 

மாவும் கூக்குசலிடுவ?,சனில்லை ? கூக்குசலிடுவதையோ ஒருவனிடத்.அங் சண்டி



௬௪0 ப்ரீ ஆத்மபுராணம், [தன்பதாவது 

லேம், ஒருவனுக்கு உபகார அபகாசஞ்செய்வதையுங் சண்டிலேம். இதனானே 
சேக் இலும் வேராக யாதோரான்மாவுமின்றென ௮றிர்துகொள்ளலாமன்றோ ? 
அல்லத, இத்தூலசரீரத்இனும் ஆன்மாவேறு, ௮ஃதறம்பாவ வயத்தாற் பா 

லோகத்தேசெல்லும் என வேதத்தே காணப்பெற்றவசனம் ஈற்வான் சொன்ன 
sam; மற்றோ, உலகரின் தனாஇகளை யபகரிக்கும்பொருட்டுச் ல லோபிப் 
பிராஹ்மணார் ௮தனை வேசத்தின்கண்ணே நுழைத்தனர். அல்லது, இவ்வுலகத்தே 

யாவன் தனது பிதுர்க்களின் பிசன்ன தீதன்மையின்பொருட்டுப் பிரா ஹ்மணர்க்கு 

அன்னம், நீர், வஸ் இரம், பூஷணம், இருகம் முதலிய பதார்த்தங்களைக்கொடுப் 
பனோ, ௮வை யாவும் ௮வனது பிதுர்க்கட்குப் பரலோகத்தே பிராப்தமாம் என 

வாதிகூறலும் பொய்யேயாம்) ஏனெனின், அ௮வ்வாறாகுமாயின் ஈண்டும் விட்டி 
ஜொருமூலையில் தாய் தந்தையரை வைத்து மைந்தன் அவர்களைத் இருப்தசாக்கும் 
பொருட்டுப் பிராஹ்மணர்க்கு௮ன்னா இகளைக்கொடுப்பின் அவற்றால் ௮வர்பசிதாகம் 
ஏன் நிங்சுவில்லை. கருத்திதுவாம் :--தாய்தர்தையரின் திருப்தியின்பொருட்டு எவ் 
வீட்டி லன்னாஇகள் மறையவர்ச் களிக்கப்பேற்றனவோ அவ்வீட்டிலிருக்குமவர்க் 
கும் அவற்றால் இருப்தியுண்டாகா தாயின் ௮த்தியந்தர் தூரத் இலிருக்கும் பாலோக 
மாதாபிதாக்கட்கு அவற்றால் இருப்தி எங்கனமுண்டாம். ஆகையால், தேகத்தி 
னும் வேறாய ஓரான்மாப் பசலோகத்தே செல்லும் என வாதி கூறுதல் ௮த்தியச் 

தம் விருத்தமாம். ஜே நசிகேதா ! இவைமுதலாக ௮ேேகவகைக் குதர்ச்கங்களைப் 
பசரமுகமூடன் காமக்குசோகா.இகளின் வயழுற்றவனாய்க் கூறுவன். இத்தகைய 
வேதபாயே ராஸ் களுக்கு இவ்வுலகமின்றி வேறொருபசலோகர் தோற்றுவ இல்லை, 

இவ்வாறு வேதங்களை நிர்இப்பவனும், தன் தேகத்தைக் காக்கவும், மனைவிமைர் த 
சாதியரைக் காக்கவும் ௮ரேகவகைப் பாவங்களைச் செய்பவனும் ஆய ப௫ர்முக 
சாஸ்இகனோ அடிக்கடி மரித்து எனது வயக்தையடைவன். வனத் ஒரு 
விருக்ஷ்சாகையிலிருக்கும் வானரமானது தனது சஞ்சல சுபாவச்தால் வில் லுடை 

யோனை ௮வன் ௮கனைரசோச்கித் தனது வில்லினின்றும் ௮ம்பைப் பியோகிக்காத 

வரை பரிக௫க்கும். ௮ம்பைப் பிரயோகித்துவிடில் மூட வானசம் பரிகாச துக்க 

பலத்தை ஈன்றாயனுபவிக்கும். அதுபோல, யான் ப௫ர்முகப் பாவியசை உபேக்ஷித் 

இருக்கும்வரையுமே அவர் வேதங்களையும் தேவதைகளையும் என்னையும் oe Be 
பர். யான் கொல்லும்போது ௮வர் ௮ர்டிரக்தகாரூப பாவகரும அக்கபலத்தை ஈர 
சத்தே பிரளயபரியர்தம் அனுபவிப்பர், அ௮ப்பகர்முகர் முன்னர் மறையவர்க்குத் 

தானமீவதில் பரிசாசஞ்செய்ததன்கண்ணே பதார்த்தங்களின் சாமர்த்திய ௮ஞ் 
ஞானமே கா.ரணமாம்; ஏனெனின், இவ்வுலகத்ேத சம்பூரண பதார்த்தங்கள் 
திருஷ்ட அர்த ௮னுசாரியேயாம் என்னும் நியமத்தை ௮ங்கேரித்துச் குதர்க்கம் 

செய்தனர். ஆனால், ௮ர்நியமம் யாண்டும் சம்பவியாது | ஏனெனின், ௮ர்கியமத் 

| தை யாண்டு முடன்படின், இனத்தே தீபத்தால் இருள்கிவிருத்தகாண வருவதில் 
லையா தலின், ௮,தனால் இரவிலும் இருள்நிவிருச்தியுண்டாசலாகாஅ. இசவில் இரு 

ள்ரீங்குதலோ யாவருக்கும் பிசசித்தமேயாமா தலின், ப௫ர்முகர் நியமம் சம்பவி 
யாது. அல்ல, ஒருவன் சோய் முதலியவற்றால் ரர்ச்சையடைபின் அவன் சம் 
பர்இ மூர்ச்சையை நீக்கும்பொருட்டு மறையவர்க்குச் கருகாஇகளைச் சானங்சொ



அத்தீயாமம்.] யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுப நிட ewig 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3 4. 

டுப்பின் அவன் மூர்ச்சை நீல்விடும்; தானங்கொடாதொழியின் அவனுக்கு ௫2! 
ச்சை பிருர் துகொண்டேயிருக்கும். இவ்வார்த்தை உலகச்தே பிரத்தெயக்மாய்- 
காணவருகன்றதாதலின் தான்தால் மூர்ச்சைரீங்குவதேபோல ஈண்டு மறைய 

வர்க்கு ௮ன்னாஇகொடுப்பின், பரலோகத்தே தாய்தர்தையரின் இருப்தியாம் என் 

ப.தும் சம்பவிக்கும். ஆகையால், சன.து மங்கலத்தையிச்சித்த அதிகாரியானவன் 
முற்கூறிய குதர்ச்கத்தைவிடுக, குதர்ச்கெளின் சங்கத்தையும் விடுத, வேசதபசு 
வான் எவ்வெப்பொருளை யுணர்த்தினரோ அ௮வ்வப்பொருளைச் சர, ச்தையோடும் 
உடன்படுக, ே ஹ BAC a se ! அப்ப௫ர்முகர் பூர்வம் கருதராச அகிருதாப்யாகம 

முதலிய குதர்க்கங்களால் இதேதகத்திலும் வேறாய ன்மாவின் ௮பாவத்தியா 
மாயிலும் ௮க்குதர்க்கம் எந்த யுக்இப்பிமாணங்களையும் சயொதாம், ஆகையால் 

அ௮.தன்சகண்ணே ஆஸ்இகனெவனும் விசுவாசம்வைக்கலாகா.து. ௮க்குதர்க்கத்தால் 
ஆன்பாவின் வாஸ்தவவடிவம் ௮றியமுடியாததாம்) மற்றோ, ௮ரேகஜன் மங்களின் 
புண்ணிபகருமம் ஒருங்குகூடியிருக்கும் அதிகாரியே பிரஹ்மவேத்தாவாகய குரு 

வாயிலாய் வேதாந்தவசன சரவணஞ்செய்து ஆன்மாவின் உண்மைவடிவத்தைக் 

காண்பன். ௮து உண்மையாய்ச் சர்வ விகா£முமற்ற சுயஞ்சோ திரபமாயினும் 

அவித்தையின் huss sera ஜீவபாவத்தையுற்றுச் கர்த்தா போக்தாத்தன்மை 

பையடையும். ௮துவே பிரஹ்மவித்தையால் மீண்டுர் சனது சர்வான்மபாவச்சை 
அடையும், இப்போது அ௮வ்வான்மாவின் சரவணா இகளின் அர்லபத் தன்மையை 

நிரூபிப்பாம் :-- ஹே ஈசிேதா / ௮வித்தை, ௮ஸ்.நிதை, இராகம், அவேஷம், ௮பி 

நிவேசம் என்னும் வகைக் இ?லேசங்களால் மோகத்தையடைர்த பாவான்மாவா 

னவன் சரவணஞ்செய்யும்பொருட்டும் ஆன்மாக் டைக்கா தா தலின், “நன்மாவின் 

சிசவணமும் அர்லபமாம், அுயிலின்கண்ேயும் மாணாவஸ்தையிலும் சம்பூரண 

ஜீவர்களின் ஹிரூதய?தயத்இன்கண்ணேயிருக்கும் சத்திய பாரமான்மாவோடு 

அபேதபாவத்தையடையும் என்னும் வேதார்தவசன த்தைக் கட்டும் இலர் பிரதி 

பர் தவயத்தால் ௮ன்மாவை நிச்சயித்திலர். இவ்வுலகத்? சத் யவாத யுபசே 
சித்த காரியத்தின் பெருமையை மூட பாலகன் ௮றியாததேபோல அவர் ஆன் 

மாவை அ௮றிர்திலசாதலின் ஆன்மாவின் ஞானமும் ௮ இயர்தந் அர்லபமாம். இவ் 

AGE SMA ஆன்மா மனவாணிகட் கவிஷயமாமா தலின், யாவன் இக். சகைய 

அத்விதீய அன்மோபதேதேசத்தைத் தமது சிஷ்யருக்குச் செய்வனோ அ௮வவக்தா 
வும் ஆச்சரியரூபனாவன். நிர்க்குண ஆன்மாவை யாவன் குருவிலுபதேசத்தால் 

சாகநா த்கரிப்பீனா ௮வ்வறிஞனாயெ லப்தாவும் ௮.த்இயர்தங் கு௫லனெனவறிக, 

அ.த்விதிய தன்மாவின் பிரஇபொதனமும் ஞானமும் ஆச்சரியவடிவங்களாமாத 

லின் வக் சாவையும் ஞா.தாவையும் ௪௬ இபகவஇ * ஆச்சரியருபர் ? என்றனள். குரு 

உபதேசித்த மசாவாக்கெத்தாலுண்டாய நிர்விகற்ப சூக்ஷஈமஞானத்தால் ஆன் 

மாப் பிராப்தமாமாதலின் ஆன்மஞானமுடையவளைச் சுருஇிபகவதி 4 குசலன்? 

என்றனள். 'அன்மாபரோக்ஞானமுடைய குசலகுரு அதிகாரிகட்கு ஆன்மா 
வின் உபதேசஞ்செய்கபோதே ௮இகாரி தன்மாவின் வாஸ்தவ வடி.வச்)சையலி 

வன். பரோக்ஷஞானமுடைய குருவின் உபதேசத்தால் அதிகாரிக்கு அபசோஆ



௯௪2. LY ஆத்மபுராணம். [ஒன்பதாவது 

ஞான முண்டாகாதாம். பிரஹ்மவேத்தாவாய குசலகுருவின் உபதேசத்தால் 
ஆன்ம சாக்ஷாத்காசமடையாதவனாயே அஞ்ஞானி ஒரு சிஷ்யனுக்கு கெசொள் 
வரையும் ௮ன்மோபதேசஞ் செய்யினும் ஆன்மாபரோக்ூஞான மொருகாலு 

முண்டாகாதாம். பிசஹ்மூவத்தாக் குசலகுருவி லுபதேசத்தானன்றி யாவன் 

தன சானாவகையாய தர்க்கங்களால் ஆன்மாவின் சிர் சனஞ்செய்வனோ அவளும் 
ஆன்ம சாக்ஷாத்காரத்ை யடையான். மகாவனச் தின்கண்ணேயிருக்கு மொரு 
வன் தனது சொமமார்க்கத்தை யறியாது வேறரொருவனை மார்க்கங்கேட்ப ௮வ 

னும் ௮தசையறியாது ஏகாவதொன்றைக் கூறிவிடின் ௮வ்வசனத்தே ஈம்பிக்கை 

வைத்து அவன் ௮ம்மார்க்கத்தேசெல்லின் தனது சரொாமத்தை யடையான்; மற்றோ, 

LTRS அதனாற் றுன்பமேயடைவன், அதுபோல இச்சம்சாசரூப மகாவனத்தே 

யிருர்து ௮இகாரியானவன் அ௮ஞ்ஞானியாகயே கருமியின்பால் ஆன்மஞானரூப 

மோக்ஷமார்க்கத்தைக் கேட்பின் ௮வனுபதேசத்தால் ௮தனை யடையான்,; மற்றோ, 
மாமுக விஷபரூப சம்சாசமார்க்கத்தையே யடைவனாதலின் மோக்ஷத்தையடைய 

இச்சிப்பவன் அன்மஞானப் பிசாப்தியின்பொருட்டுப் பிரஹ்மவேத்தாவாய குசல 
குருவையே?த0க. அ௮வாதபதேசத்தானே முமுக்ஷஈவிற்கு நன்மசாக்ஷாத் 
காசமுண்டாம். ௮த்சகைய பிரஹ்ம3வ தீதாவாய குசலவக்தாவானவன் சாவஜகத் 

இன் ஆன்மவடிவப் பிரஹ்மத்தை யான் பிசஹ்மரூபமாயிருக்கன்றேன் எனத் 
தன்னான்மாவினும் ௮பின்னமா யறிவனாதலின் சர்வஜகத்தினுமபின்னனாவன். 
அத்தகைய அறிஞன் ௮இகாரிக்கு ஆன்மோப?தசஞ்செய்யின் ௮வரடைந்த ௮த 

விதீயப் பிரஹ் 2பாவப் பிராப்திரூப பலத்தை2ய €ஷனு மடைவனாதலின் ௮த்த 

கைப குருவினுபதேசத்தானே சீஷன் சர்வான்ம பாவத்தையடைவன் , அனால், 
அவ்வா௫ிரிய ரிவ்வுல) லரியவ?சயாவர். ஜீவர்களினான்மா சூக்ஷஈமபதார்த்தத்தி 

னும் ௮இ௪ சூக்ஷாமமா மாதலின் ௮றியத்தகாத ௮வவான்மா கேவலர் தனது 

தீர்க்கத்தால் ௮றி.ப முடியாததாம் ) மற்றோ, ஞானாசிரியருபதேசத்தானே ஆன்மா 

அ௮.றியப்பெறும். ஞானாரியருப?தச த்.தால் ஆன்மாகார மதியையடைந்தவன் ௮ம் 

மதிபை எக்குசர்க்கத்தாலும் சேய்மைத்தாக்கலாகாது ) மற்றோ, மாறாக நாஸ்திக 

வாஇயர் தேகாஇகளிடத்தே ஆன்மரூபத்தன்மையைச் சித்தஞ்செய்யும்பொருட் 
டுச் செய்யும் நானாவகைக் குதர்க்கங்களைச் சுரு இகூறிய தர்க்கத்சால்வெட்டித் தற் 

- பதார்த்தமாயெ பிரஹ்மத்தோடு அுவம்பதார்த்தரூப ஜீவலுக்குச் சமானத்தன் 
மையை ஸ்தாபனஞ்செய்க, சுருஇகூறிய தர்க்கத்தானன்றி யுற்பன்னமாய ௮ம் 
மஇ குதர்க்கங்களால் கிட்பலத்தன்மையையே யடையும், ஹே ஈ௫கேதா : இவ் 
வான்மாகாசமதியி லுற்பத்தியின்கண்ணும், பலத்தின்சண்ணும் பிசதிபர்தஞ்செய் 
யும் சானாவகையாய குதர்க்கத்தை வாஇகள் கற்பிப்பர் ) ௮தனை நீ கேட்டி: அப்ப 

சர்முகர் முதலிலிவ்வாறு குதர்ச்பப்பர் : இவ்வெல்லாச் சரீ.சங்களிலும் ஆன்மா 

ஏகமா ? ௮ரேகமா * முதற்பக்ஷஞ் சம்பவியாது ; ஏனெனின், சர்வ சரீசத்தும் 

ஆன்வா வொன்றாமாயின் நீ, யான், ௮ன்னியன் என்பது முதலிய வியவகாரம் உண் 

டாகாத. இதுவோ யாண்டும் பிரசித்தமாதலின் சர்வசரீ சத்தும் ஆன்மாவொன் 
றன்றாம். இரண்டாவதுபகஷமுஞ் சம்பவியாஅு ; ஏனெனின், சேகர்தோறும் ஆன் 
மாப்பேதப்படின் வாஇயக்கேரிக்த ஆன்மாகின்' ௮,ச்விதயரூபத் தன்மை யான்மா



அத்தியாயம்]  யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுபநிட Sard. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3 4 3 

வின்சண்ணே யிசாதாதலின், ஆன்மாவின்கண்ணே பலவென்லுர்தன்மையும் பற் 
௫.௮. அல்லது ஆன்மாவை ஏச அ)த்விதியரூபமென ௮ங்கெரிப்பவன் சரீர உபாஇ 
பேதத்தால் ஆன்மாவின்பேதத்தை யங்கேரிக்கன் ௮வன்பா லிஅகேட்கவேண்டும். 

ஒசே யான்மாவிற்கு ஒசேகாலத்தே நானாசரீரப்பிராப்தி எவ்வாராம், இவ்வுலகத் 
தே யோகியானவன் தனது யோசசித்தியின் மமையால் ஒசேகாலத்தே ௮ரேசு 
சரி..த்தை யடைவதேபோல யாதொரு யோகூத்தியும் ஆன்மாவிற்குண்டாக 
வில்லை) ௮ஃ திருப்பினன்றோ ௮வ்வாறாகும். ௮ல்லது சர்வசரீரத்.தும் ஒசேயான்மா 
விருக்குமாயின் தனது ஒருதேகத்தே எனதுதேகமென்னும் ஞானம் ஆன்மாவிற் 

குண்டாவதேபோலச் சம்பூசணசரீரத்தும் இவையாவும் என்னுடையஅ என்னும் 

ஞானம் ஏனுண்டாவதில்லை ? அவ்வாறு யாண்டுமுண்டாவதோ இன்றாம். இதனா 

லும் சர்வசரிரத்தும் ஆன்மாவொன்றன்றாம். அல்லது சர்வசரீரத்தும் ஆன்மா 
வொன்றேயாயின் தனஅசரீரசுகதுக்கக்தை யலுபவிப்பதேதபோலச் சர்வசரீரசுக.௮ 

க்கம்களை யேனனுபவிப்ப இல்லை ? நானாவகை யோனிகளின்கண்ணே சுழல்வ தின்றி 

ஆன்மா ஏககாலத்தே சர்வ சரீ ரசுகதுக்கங்களை அனுபவிப்பதில்லை யாதலினாலும் 
சர்வசரீ.ரத். தம் ஆன்மா ஏகமன்றாம். அல்லத, வாதியானவன் சர்வசரீ சத்தும் 
௮ங்கேரித்த ஆன்மாக்கடா திகளைப்போல ஐஜடமா £? அல்லது சேதனமா ? முதற் 

பக்ஷஞ் சம்பவியாது ; ஏனெனின், ௮ன்மாக் கடாதிபோல ஜடமாயின் ஜடஆன்மா 

வின்கண்ணே கர்த்தாத்தன்மையும் போக்தாத்தன்மையும் சம்பவியாவாதலின் 

ஜட ஆன்மாவை யங்ககேரித்தலே நிட்பலமாம், அல்லது, ௮வ்வாறு ஜடமாயின் 

ஜட கடப்போகப்பொருட்டு வேறொருஜடப்பெர்ருளை யொருவருமுண்டாக்காததே 
போல ஜடன்மாவின் போகப்பொருட்டும் இச்சடசரீர ஆசம்பம் உண்டாகா௮) 

ஆனால், ஆன்மாவின் சுகதுக்கரூப போகப்பொருட்டே இச்சடசரீ.ர அசம்பமா 

மாதலின் அன்மாவின்கண்ணே ஜடரூபத்தன்மை சம்பவியாது. இசண்டாவது 

பக்ஷமுஞ் சம்பவியாது ) ஏனெனின், ஞானமூடையது சேதனமாம் ; சேசனபோ 

கப்பொருட்டே சரீசாதி ஐடபதார்த்தமா மென்பதன்கண்ணே இவ்கிசாசஞ் செய் 
யத்தக்கதாம் : சரீராதி ஜடப்பொருள் ஆன்மாவின் போகப்பொருட்டாவது ஞான 
ரூப சம்பந்தத்தாலா ? ௮ல்இன்றியேயா ? இறுஇயது சம்பவியாது) ஏனெனின், 

ஞானவிஷயமாகாதபொருள் எவன் போக)ச்திற்கும் சாதனமாசாதாம் ; மற்றோ, 
ஞானவிஷயமாசயே சர்வ பதார்த்மமும் ஜீவபோச சாதனமாம். முதலதையு 
டன்படின் இது கேட்கவேண்டும்: எஈத ஞானரூப சம்பந்தத்தானே தேசா 

இகள் ஆன்மாவின் போகசாகனமாமோ ௮ நித்தியமா ? அநித்தியமா? முத 
லதேற் சம்பவியாது ; ஏனெனின், கித்.தியமாயின் சரீசாதிகளால் ஆன்மாவிற்கு 
எப்போதும் போகப்பிராப்தி யுண்டாதல் வேண்டும், ௮ங்கனமாவதஇன்றா மாத 
லின், ௮ர்தஞானத்தே நித்தியரூபத்தன்மை சம்பகியாது, இசண்டாவசேல் 
இது கேட்சவேண்டும், ௮வ்வரித்திய ஞானம் தன்னானே தாஜனொளிர்வதா ? மற் 
ஜென்றாலொளிர்வதா ? மு.தலசை யுடன்படின் ஒசே ஞானத்தே பிரகாசருபக் இரி 
யையின் கருமரூபத்தன்மையும் கருத்தாரூபத்தன்மையும் உண்டாம், ௮ஃதத்தி 
யக்தம் விருத்தமாம். இரண்டாவதை யுடன்படின் ௮வ்வொருஞானம் மற்றொரு



teat ஸ்ரீ ஆச்மபுராணம், (ஒன்பகர்வது 

ஞான த்தாலொளிரும், ௮.௮வும் மற்றொன்றுலொளிரும், ௮ன்வும் மற்றொன்று 
'லொளிரும் இவ்வாறு ஞானங்களின் தாரையை யங்கேரிப்பதில் அசவஸ்தாே தா 
கதப்பிராப்இியாம். ஜேஜே ஈசிகே.சா.! இவை முதலாச அரேகவசைக் குதர்க்கங்க 

ளைப் ப௫ர்முகமூடர் சற்பிப்பர். அவையாவும் அரு.தப்பிமாணத்தின் முரண்பட்ட 
வாம், அகனானே அவை ஈர்வாளொப்பத் துக்க ஹேதுவாம். ஆன்மாகார ம.இ 

யுண்டாவதன் முன்னசே அக்குதர்ச்கக்க ஞண்டாயவனிடத்தே stdin Bu cw 
டாசவேமாட்டாது, ௮ஃதுண்டானபின் ௮வை யுண்டானவனுக்குச் சுருதியர்த் 
தத்தே ௮விசுவாசமாம், அவ்வவிசுவாசத்தால் ௮வனுக்குச் சுருதிப்பொருளின் 

சண் ௪ம்சய விபரீ தபாவனையுண்டாம், ௮.தனால் ஆன்மாசாரமதி வினா. த்சையடை 
யுமாதலின் மோகூச்தையடைய இச்சித்தவன் ஐன்மாகாரமதி வடிவக்கோவைக் 
குதர்க்கவடிவ சிங்கத்இினின்றும் ௮வ௫யம் காக்கவேண்டும். வேதங்களைப் பிர 
மாணமாயங்கேரிக்கும் தல்இகரும் ௮ங்கேரியாத சாஸ்இகரும் தத்தமது மதி 
ய்னுசாரமாகவே ஒவ்வொரு வகையாய் ஆன்மாவின் ஸ்வரூபத்தையுணர்சன்றனர் 
சிடருக்கு முபதேசிக்கன்றனராதலின் தத்தமது குருவினுபதேசத்தால் ௮மமஇ 

சர்வரிடத்.துமுண்டாம். சார்வாகருக்கோ, இத்? தகத்தின்சண்ணே ஆன்மாகாரமதி 
யாம், சிலவா தியருக்சோ பிசாணாஇிகளிடத்ேத ௮ம்மதியாம் ) சில வாதியருக்கோ 
கர்த்தா போக்தாவின்௧ண் ௮ம்மதியாம். ஆனால் ௮ம்மஇயால் ௮ம்மூடருக்கு மோ 

சத்முண்டாகமாட்டாது, அ௮த்விதீய ஆன்மயதார்த்த ஞானமுடையவளும், ௬௬ 

யனுகூலதர்க்கக்சே குசலலும் ஆய பிரஹ்ம?வத்தாக்குரு ௮இகாரிக்கு ஆன்மா 

காரமதஇியை யுப?தசித்தபோதே ௮வன் மோக்ஷத்தையடைவன். பூர்வ ௮ரேச 

ஜன்மங்களின் புண்ணியகருமங்கள் ஒருங்குகூடப்பெற்றறனே ஆன்மாகாரமதியை 

வடைவன், ஈசகேதாவாய ந பூர்வ புண்ணிய மகிமையால் இவ்வான்மாகரா மதியை 
யடைச்தனை. யானினக்கு மனைவி மைர்தராதி ௮ரேக பதார்த்தங்களைக்கொடுத்தும் 
அவற்றை நீ கவர்ச் இலையா தலின் நினது தைரியம் மிகவும் அச்சரியமாகவேயிருக்கி 
அ. இத்தகையதீரனுக்கே இவ்வான்மாகாரமதியுண்டாம், தீசனாயெ நின்போன்ற 
சடன் இவவுலகத்தே ௮த்தியர்தர் துரலபனாவன். இத்தகைய சர்வபதார்த்தங்க 
ளும் இடைச்கும் காலத்தே எத்தகைய தைரியம் நினக்குண்டாயதோ ௮.த தகைய 

தைரியம் முன்னசெவனுக்கு முண்டாகவில்லை, இப்போ மில்லை, இனியுண்டாகவு 

மாட்டாது. மற்றவர் வார்த்தையென்னே என்னிடச்தும் ௮தீ தகைய தைரியமின் 
ரம். ஏனெனின், யான் எனு இருதயதேயச்தேயிருக்கும் பிரஹ்மாரந்தரூப நிதி 
யை நித்தியமறிவன், லோகபாலரூப ௮இகொசச்தோடுகூடிய எனது தேவதைச்சன் 
மையையரித்தஇியமெனவறிவன், ஆயினும் மனைவி மைர்தராஇயரிடத்தே நினக்குத் 

இயாகபுத்தி வர்ததேபோல எனச்குண்டாகவில்லை, நினது இயாசபு,ச்தஇி எனச் 
காலத்தோ இன்றாம்) ஆனால் முன்னருமுண்டாகவில்லை ) ஏனெனின், 2 Gari 
யானவன் யாகாஇ அ௮கித்தியகருமங்களால் மோக்ஷரூப நித்திய சுகத்தையடை 
யான் என்லும் விஷயத்தையறியாது யான் பசு இஷ்டகாஇ கித் இயபதார்த்தங் 
களால் ௮ச்னி சயனம் ௮க்ினிஷ்டோமம் முதலிய ௮தேச யாகங்களைச்செய்த 
னன் ) அவற்றால் யான் இவ்வுலசபாலபதவியையடைர்கனன், இ.து பிரளய பரியந்த 

மிருப்பது. அன்னத்தையுண்ணின் முயல்வின்றியே திருப்தியுண்டாவசேபோல-,



அத்தியாய&,]  யஜுர்வேதத்இன் கடவல்லி uj ௬௪௫. 
, தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 3 த 

இப்பதவிபின்சண்ணும் முயல்வின்றியே எனக்குச் சர்வ போகசங்களின் பிராப்இ 
யாம். இவ்வாறு முன்னர்ப் பெருமுயல்வால் எனக்குண்டாய இவ்வைசுவரியம் உன 
க்கு முயல்வின்றியே சடைத்தும் இயொகத்தனையாதலின் நினது தைரியம் மிகவு 
மாச்சரி.பரூபமாம். எவ்வாசர்தஸ்வரூப ஆன்மாவின் சாக்ஷ£ தீகாரப்பொருட்டு சீ 
சர்வ விஷயப் பரிச தியாகஞ்செய்கனையோ ௮தனை யான் சாகஷாத்தாய் ௮னுபவிக் 
இன்றேனாயினும் விஷபங்களின் பரித்திபாகத்தைச் செய்பமுடி.யா.தவனாயிருக்ளெ் 
றேனாதலினாலும் எனது தைரியத்தினும் உனது தைரியம் அ௮இகமாம், நியதிப 
விரும்பிய ஆஈர்தவடிவ ஆன்மா இப்பூவுலக முதல் பிரஹ்மலோகம்வரையிருக்கும் 
விஷயஜன்னிய அசர்தங்கள் யாவற்றையும் தன்னாகந்தச்துள்ளடக்யெதாம், ௪ர் 
வஜக,ச்தின் ,௮சாரமாம், ஆகாசம்போல யாண்டும் நிறைந்ததாம், இர் Arr 93 sa 
தைகளால் அதிக்கத்தகுதியதாம், யாண்டும் நிறைவுற்ற வடிவத்சானும் ஜகதுற் 
பத்திமுதலியவற்றின் காசணரூபத்தாலும் அறியத்தக்ககாம், நரானாவகைச் FISD 
பங்களின் பிரவர்த்தகமாம், சசகாலவஸ்து பரிச்சசதமற்ற தால் அநந்தரூபமாம், 
சர்வ ௮பயத்தின் ௮வதிரூபமாம், ௮தனினும்மேலாய் யாதொரு ௮பயமின்றாம், 
இத்தகைய அரந்தவடிவ ஆன்மாவை அறியினும் யான் எவ்விஷயங்களைப் பரித்இ 
யாகஞ்செய்ய முடியா தவனாயிருக்கன்றேனோ அவற்றை நீ ஆன்மாவையறியு மிச் 
சைக்காலத்திலே?ய பரித்திபாகஞ்செய்தனையாதலின், எனது தைரிபத்இலும் 
உன௮ தைரியமதிகமாம். பிரஹ்மாகந்தபபிராப்தியண்டாகாஅ கேவலம் இச்சை 
மாத்தாத்தையுடைய முமுக்ஷுக்களும் மனைவி மைர்தராஇகளைப் பரிச்தியாகஞ் 
செய்யின் பிரஹ்மாரந்தத்தையலுபவிக்கும்; பிஹ்மவேத்தாவோ அவற்றை முற்றி 
ஓம் விட்டொழிக்க£வேண்டுமென்பத கருத்தாம். ஹே ஈசகேதா.! அவற்றின் பரித் 

இயாகத்தால் எவ்வாரந்தஸ்வரூப ன்மாவின்கண்ணே நினக்குப் பிரீஇபாமோ 
௮௮ புத் திமுதலிய சர்வசங்காதத்தின் சாக்ஷிரூபமாம், சேத்திராதிகளையும் மனத் 
தையும் ௮டக்காத ப௫ர்முகர்களால் காணத்தசாததாம். அக்னி சர்வகாஷ்டங்க 
ளில் இசகசயமாயிருப்பகசபோல ஆன்மாவும் சர்வசரீ ரத்.தும் இசசுசயமாயிருச் 
இன்று. ஆகாசம் கடாதி யுபாஇிகளின்கண் 2ண புகுச்சிருத்தலேபோல ஆன்மா 
வும் சம்பூரணஜகத்தையு முண்டாக்க ௮தன்கண்ணே புகுந்திருக்கும். ௮.துவே 
ஹிருதய?தச௪.த்இருக்கும் மதியாயெ குகையிள்கண்ணிருக்கும், பூதபவிஷபத்வாத் 
தமானங்களில் ஏகாசமாயிருக்கும், ௪.த்தியப்பிரஹ்மம் யானென்லும் கிதித்யொ 
சனரூபயோகத்தால் ௮டைபத்தக்கதாம், ஸ்வப்பிரகாசமாம். இத்தகைய ஆந்த 

வடிவ ஆன்மாவைச் சாக்ஷ£ச்கரித்து நீ சச்தோல விஷாதமறுவ? போலக் குரு 

சரஸ் வுபதேசச்தால் ௮தனைச் சாக்ஷாத்கரித்த எவனும் அவையற்றிருப்பன், : 
ஹே ஈ9சேதா ! தத்துவமசி என்னும் மகாவாக்கயெத்தின்சண்ணேயிருக்கும் தத் 

அவம் என்னும் இரண்டு பதங்களில் யாண்டும் பரிபூரண மாயாவிசிஷ்ட சாவஞ்ஞ 

ஈஸ்வசர் தற்பதார்.த். தமாம். ௮ஞ்ஞானவிசிஷ்ட ௮ற்பஞ்ஞ ஜீவாத்மா அவம்பசார்ச் 
தமாம். குருவாயிலாய்த் ௪,த்.அவம் பதார்.தீதங்களைச்சொவணித்.து இரண்டு பதங்க 
ளின் வாச்செங்களாயெ மாயை சர்வஞ்ஞத் தன்மை, அவித்தை யற்பஞ்ஞத்சன்மை 
மு.தலிபவற்றைப் பரித்தயொகித்து இலகஷியமாயே சே. தனமா த்திரத்சைக்சொண்டு



௬௪௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [parses ge 

wrerghBus பிரஹ்மரூபன் எனத் தன்னைப் பிரஹ்மரூபமாயறிர்த ௮.கொரி 
பிசஹ்மாஈர்தரூப மோக்ஷூத்தையடைர்து எப்போதும் பிசசன்னமாயிருப்பன். 
அர்தப்பிரஹ்மாரர்தம் சர்வப் பிசாணிகட்கும் அார்த.த்தை யடைலிப்பதாம். 
: ஊலூஹெழ்வா,ச௦ஷயா சி! இவ்வாஈர்தவடிவப் பிரஹ்மமே சர்வப்பிசாணிகட்கும் 
ஆரர்தத்தை யடைவிப்பதாம், ஹிருதயரூபக் குகையின்கண்ணேயிருக்கும் பிரஹ் 

மாரர்தரூபக்கிருகம் ௮இகாரிக்குச் குருசாஸ்இிர வுபதேசத்தானே பிராப்தமாம். 
அவ்வீடு உனக்குத் இறர்தவாயிலுடையதாம். யானோ எனது சித்தத்தே பிரஹ் 
மாஈந்தரூபக் இருகத்தே நினது பிசவேசமாயிருக்கன்மதென்றே பெண்ணுடன் 
றேன் ; ஏனெனின், ஆண்டுப் பிரவேசிக்கும் மார்க்கம் சித்தத்தின் உண்முகத் 

தன்மையாம்) ௮வ்வாயிலாய் ௮வ்விட்டினடைவில் இவவிஷயாகார ௮ந்தக்காணத் 
இன் விருத்திரூபமே பிரஇபந்தகமாம். ௮வ்விடயாகாச விருத்திரூப பாசங்களை நீ 
விசாரபலத்தால் ஈஷ்டஞ்செய்தனையாதலின் இப்போது நினக்கு அவ்வீட்டிற்புக 
வேறு யாதொரு பிரஇபச்தகமுமின்றாம். ஹே சிஷ்ய இவ்வகையாய வுபதேசத் 

தைத் தருமசாஜா ஈசிகேதாவிற்குச் செய்தபோது ௮வர் ம.ரணத்தின்பின்னர் தன் 

மாவின் சத்தையை அர்த்தாபத்திரூபப் பிரமாணத்தால் நிச்சயித்தனர், இப் 

போது அதனை கிருபிப்பாம் :--யமதர்மராஜாவாகயெ என தாிரியர் எனக்குப் பூர் 

வம் சகாமநிட்காமரூப ௮ இகாரிகளின் பேதத்தானே பிசேய 9 சேயரூப பலபேதசத் 

தைக்கூறினர். மரணதச்தின்பின்னர்ப் பாவி அடிக்கடி என்வசமாவன் எனவுய் கூறி 
னர். இவ்வெல்லாவசனமும் இத்தாலசரீரத்திலும் வேறுயோசான்மாவை யங்க 

ரிக்சன் மெய்யாம். இத் தூலத்தையே யான்மாவென ௮ங்கேரிக்சன் ௮வ்வசனம் 
பொய்யாம்; எனெனின், இத்தூலமோ இவ்வுலகத்தே ௮க்னயாற் பஸ்பமாம், 
இவ்வடித்தியத் திற்குப் பாலோகத்தே சுகதுககரூபப் போசப்பிராப்தி சம்பவியாதா 

தலின், இத்தேகத்திலும் வேருகவே ஒரான்மாப பரலோகஞ்சேரும். ஹே சிஷ்ய! 

இவ்வாறு விசாரித்துப் புத்திமானாகய ஈசகேதாவானவர் சரீசத்தினும் பின்னமாய் 
ஆன்மாவின் ௪த்தையைத் தாமே நிச்சயிச்சனர். அதன்பின்னர் ௮வர் ஆன்மா 

வின் விசேஷ ஸ்வரூபத்தை ௮றிய இச்சித்துத் தாமராஜாவைகோக் இவ்வாறு 
கூறத்தொடங்கெர் :--2ஹ பகவன் ! தருமாதருமமற்றதும் காரியகாரணபாவமற் 
றம், பூதபவிஷ்யத் வர்த்தமான காலங்களற்றதும் சுக.துக்சகமற்றதும் ஆயெவஸ் 
அவைத்தாங்கள் ஈன்றா பறிவீர்களா தலின், தங்கள் பாதசேசா சஷ்யனாயெ எனக்கு 
அதனை யுபதே?த்தருளவேண்டும். ஹே சிஷ்ய! இவ்வகைவினாவை ஈூகேதா 
செய்தபோது ௮வர் தூய.ஆன்மாவை யுணர் தீதும்பொருட்டு முதலில் பிணவரூப 

மாய் ஆன்மாவை யுபதேசித்தனர், ஹே ஈ௫கேதா !/ ௮.திகாரியானவன் எதனைப் 
பிசஹ்மசரியாதி சாதனங்களாற் சா௯நாத்கரிப்பனோ, எதனை இருக்குமுதலிய 
சர்வவேதங்களு மியம்புமோ, எதனைக் கருச்சிர சார்தராயணாஇி தவங்கறுமோ 
அரதப் பாப்பிரஹ்மச்தை நீ அண்கருபணயத் 

சங்கை :--ஹே பகவன் | ' சப்.தரூப இருக்கா இவேதம் அந்தப் பாப்பிசஹ்மத் 
தைப் பிரஇபாதிக்கும் என்னும் வார்த்தை சம்பவமாகுமாயினும், Hi BEG 
இருச்சச சார் சொயணாஇதபம் அதனைப் பிரதிபாஇக்குமென்லும் வார்த்தை சம் 
புவியா.து.



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி ups Ae are 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 2 Fh 

சமாதானம் :--ஹே ஈசிசேசா?! ௮சுத்த அர்தக்கசணத்தன்சண்ணே பசப் 

பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காமுண்டாகமாட்டாது ) மற்றோ, இருச்ச சார்இசாயணு திச 
வத்தாற் க.த்தமாய ௮ர்தக்சாணத்தின்கண்ணே பாப்பிரஹ்மசாக்நா தீசாரமுண்டா 

மாதலின், இருக்காதி வேதம்பாப்பிஹ்ம,க்சைப் பிரபபொதிப்பேதபோல மேற்படி. 

தவமும் அதனையே பிரதிபா திக்கும், இப்போது எண்வகை மைதுன பரித்தியாக 

ரூபப் பிசஹ்மசர்யத்தை யறிவிக்கும்பொருட்டு முதலில் ௮வ்வெண்வகையை கிரூ 
பிப்பாம் --ஸ்மசணம், கீர்த்தனம், சரீடை, பிசேக்ஷணம், குயயாஷணம், சங் 

கற்பம், ௮த்தியவசாயம், இரியாநிர்விருத்தி என்பனவாம். ௮வற்றுள் தனது மன 

தீதே மங்கையரைச் ர்இத்தல் ஸ்மாணமாம்; ௮வரைப்புகழ்தலும் ௮வசோடு. 

பேசலும் £€ர்த்தனமாம். ௮வரசோடு சூது முதலியவை விளையாடல் இரீடையாம், 

காமதோவத்தோகடிய மனத்தால் பிரேரிப்பிக்கப்பெற்ற சேத் இரத தாலடிக்கடி, 
அவரைப் பார்த்தல்பிரோக்ணமாம். விடயசம்போகப்பொருட்டு ௮வருடைய 

இசகசிய அங்கங்களைக்கூறல் குயெபாஷணமாம். இப்பெண்ணோடு சம்போகஞ் 

செய்வனெனச் இிந்தத்தல் சங்கற்பமாம். இப்பெண்ணோடு யான் அவயம் சம் 
போகஞ்செய்வேன் என நிச்சயித்தல் ௮த இியவசாயமாம். விஷய சுகப்பிராப்தியை 

யடைவிக்கும் பெண்ணோடு சம்போடுத்தல் இரியாகிர்விருத்தியாம், இவவெண் 

வகை நிகிருத்தி பிரஹ்மசரியமாம். எப்பிரஹ்மப் பிராப்தியின்பொருட்டு ௮ 
காரி பிரஹ்மசரியத்தையாற்றுவனோ ௮து ஓங்காரரூபப் பிரணவ சப்தார் த. தருப 

மாம்) அல்லது, ௮து பிரணவசப்தருபப் பிர தகத்தையுடையதாமாதலின், ௮தை 

நீ பிரணவசப்தத்திலும் ௮பேதமாயறிதி, எது ௮ன்னியத்தின் தசோபணத் 
தால் இயானிக்கப்பெறுமோ ௮து பிரதீகமாம் ) பாஜாணருப சாளக்கசொமம் விஷ் 

னுவின் த?ராபணத்தால் இயானிக்கப்பெறுதலின் பிரதீசமாவதேயபோலும், 
௮ இிகாரிக்குப் பிணவரூப ௮க்ூரமே ஹிசண்யகருப்பரூபமாயும் பரப்பிரஹ்மரூப 
மாயும் தியானிக்கத்தக்கதாம். அதிகாரி ௮வ்வக்ரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாய்த் 

தியானிக்கன் ஹிரண்யகர்ப்ப பாவப்பிராப்இ, பாப்பிரஹ்ம பாவப்பிராப்தி என்னு 

மிசண்டனுள் இச்சித்ததொன்றையடைவன். ஆசையால், ௮இகாரி பிரணவருப 

௮௯நாத்இன் பிரதிக உபாசனையை அவசியம் சம்பாஇக்க, ஓங்காசரூப அசன் 

சண்ணே அசா உகார மகார அர்த்தமாத்திரை என்னும் நான்கு மாத்தஇிரைக 
ளாம், அரச்சான்சற்கும் முறைப்படி சலம், சூக்ஷுமம், காரணம், அரியம் என்னும் 

சாள்சவஸ்சைசள் வாச்செ அர்த்தங்களாம். அ௮ர்சான்௧ன் உப௫த சுத்த சேதனம் 

பாள் என்றும் கிரர் சரசர தனம் ஆலம்பன உபாசனையாம், ௮தைச்செய்பவளுக்குண் 
டம் பலத்கைக்சேட்டி, இப்பிணவருப ஆலம்பனமே ஹிரண்யகர்ப்பச்தியான உப 

வோடயொம். இவேபாப்பிர apg தியான உபயோகியாம். இங்கனம்பிரணவ தலம் 

பன த்தாள் ஹிரண்யகருப்பரையும் பாப்பிரஹ்மத்தையும் தியானிப்பவன் பிரஹ்ம 

லோகச்சேசேன்று ஆண்டு மோக்ஷத்தையடைவன், இத்துணையால் பச, பிர 

இச உபாசகஷையும் ஆலம்பன உபாசனையும் நிரூபிக்கப்பட்டன. இப்போது அதனால் ' 

சுத்தசிச் ச மாயவலுக்கு ஆன்மாவின் வாஸ் தவஸ்வரூப உபதேசம் நிரூபிக்கப்படும்: 

ஹே ஈ9சேதா ! அர்தப் பிசணவசப்த,ச்தால் பி.இபா சனஞ்செய்ய யோக்பெமாய



RAD) -.. ரீ அச்மபுராணம். '[தன்பத்ர்வது 

பாஹ்மத்தின்' 'இவ்வகையாய இயற் நிகையை முமுக்ஷாக்கள் 9ி்திக்குச:-இச்சயஞ் 

சோதியாய: ஆன்மா ஐன்மமாளுி | சர்வ விகாசமற்றதாம் ஏனேனின், இவவுல 
சத்தே உற்பத்தியுடைய யாவும் சாரணமுடையனவேபாம். கடாதிகள் உற்பத் 
புடையனவா.மா சலின் அவற்றிற்கு மிருத்திசை குலாலாஇி காசணக்கள் தோற்று 
வ? தபோல .தன்மா உற்பத் தயொகுமாயின், இதற்கு மொருசாசணம் பிரதிதயாக 
வேண்டும், ஆன்மாவை யுண்டாக்குவதாய ஒரு காசணம் பிரதியொவதில்லையா த 
வின் இதன் ஜன்மம் சம்பவியாஅ, இஃதுண்மையாய் ௮த்விதீயரூபமா மாதலின் 
இதனினின் று மொருபதார்த்தமுண்டாகாு; இவ்வாறு இது ஜன்மமற்றதாமாத 

லின் சரு.திபசவதி அஜம் நித்தியம் என ௮ழைத்தனள். இது அஜமும் நித்திய 
மும் ஆதலின், ச௪ருதபசவஇி சாஸ்வதம் என்றனள். சர்வ தேசத்தும் சர்வ காலத்.து 

மிருப்பது சாஸ்வதமாம். சாஸ்வதம் ஆ,சலின், சருதிபசவதி இதனைப் புராணம் என் 
றனள். பூர்வகாலத்தும் ஈவீனமாகாத.து புராணமாம். சடரூப உபாதி சாசமாயி 
லும் ௮திலிருச்குமாகாசம் சாசமாகாததேபோல இத்தேகோடாதி ராசமுறினும் 
இனிலிருக்குமான்மா சாசமாகாதாம். இஃலுண்மையாப் எவ்வஸ்துவையும் ஹஈ 

ஈஞ்செய்வஇன்ரும்.! தாலும் எவவஸ்துவாலும் ஹாரமாவதின்றாமாயிலும் ஹக் 

9ரியையின் கருத்தாவெனவெண்ணும் ௮ விவே௫ு.பும, கருமமெனவெண்ணனும் ௮வி 

$வ௫யும் ஆன்மாவின் உண்மைவடிவத்தை' யறிந்இலர் ; ஏனெனின், ஈண்டுக் காரி 

பமாய தேகா அலங்களுக்கும், சாரணமாயெ இந்திரியாதி சூக்ஷஈமங்களுக் 
கம் காசத்தைக் கண்டோமாதலின், இது நியமமாம் :---சாசமாம் பொருள்கள் 

பாவும் காரியமென்னலாகும் ; ௮ல்லது காரணருபமாகும். காரியகாசண பாவமற்ற 
ஈப்பொருட்கும் காசமுண்டாகமாட்டாது) ஆன்மா ௮த்தகைமைத்தன்றாதலின் 
இதற்கு சாசஞ்சம்பவியாது. சேகேர்இரியாதகளற்றதும் ஆகாசம்போல Gerace, 

மூமாய இதனை ஹாாகிகிரியையின் கர்த்காவாயேலும் கருமமாயேனும் எண்ணு 

அவன் ௮த்தியர்.தம் மூடபுத்தியனாவன். இவ்வவிராச ௮க்கரிய ஆன்மாவை ௮வ் 

ஏரறறிர்தவன் எல்லா _நூல்களையு முணர்ந்இருர் தவனாயிலும் விபரீ தஞானமுடை 

/வனென்றேயறிக ) ஏனெனின், ௮ன்னிய வஸ்துவின்கண்ணே அன்னிய வஸ்து 

சின் ஞானம் விபரீ.சஞானமாம். இசஜ்ஜுவின்கண்ணே சர்ப்பஞானம் விபரீத 

தூானமாவேபோல ௮கர்த்தாவாய ஆன்மாவின்௧கண்ணே கர்த்சாத்தன்மை.ஞான 

ம், அவிராசியின்கண்ணே சாசத்தன்மையின்ஞானமும் விபரீ தஞுனமாம் ஈண் 
ிச் சத்தியமாவது ஒருகாலும் நாசத்தையடையாது ;) ஆன்மாவும் ௪த்இயரூபமா 
மாதலின் ௮௪.த் இய தேகாஇகளைப்போல நாசம் எவ்வாறாகும்.2: பத்தோ. தசா 

ராம், சில நையாயிகாதி வா.தியசோ பிரு திவி, ஜலம், தேயு, வாப/ரன்னும்ராரில்கு 

பூதங்களின் பரமா ணுக்சட்ரும் மன ச்இற்கும் சாசமங்கேரி த்தில் ஒன்னாவே 
அகல விவாத உபாதானகாரணமாமா தலின், அவற்திதிரம்!:இஇய்ர் 

தஞ் ரஸ மமம். அத்தகைய இதற்கு காசமெங்கனமாம்கு் ஜேக் 
தாம். அல்ல, நையாயிசரின்மத த்தா ஆகாசம், காலம், இன்னிக்றும் மசத 

பரிமாகமுடையனதாமாதலின் ஈாசமாகாசாம், ஆன்மாவோ stoning af 

ஷ்டானரூபமாமாசலின், அவற்றினும் அ.த்தியர்தம் மச்த்தாம். * அத்தகைய, 
இதற்கு. சாசமெற்ளனமாம் ; மற்றோ, ஆசாதாம். வஸ். ரொஇ சாவயவ அச்சர் ச் 

 



சுத்தீமாமம்.] 'யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுபநிட சசிக, 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம், 9 44 

தங்சள் தமது பரிணாமிரூப, இயற்கையானே காச, த்தையடைவதேபோல gee 

சவயவ ஆன்மாத் தன்னியற்கையானே நாசத்தையடையாதாதலின் ஆன்மாவின் 
ராச மங்சேரித்சவாஇ ஆன்மாவினியற்கையினும் வேரறாயே ஒன்றை ஆன்மாவின் 
ராசத்இற்குக் காரணமா யங்கேரிக்கவேண்டும், ஈண்டு அவ்வாறு வேருய குடாச 

Parag sr இ ராசகாசணங்கள் தேகச்தையும் ரேத்திராதி இர் இரியங்களையும் அடை 
வுற்று ௮வற்றை ஈூப்பித்துத் தாமும் ரரசமாம்) ஆனால், அவை புத்தியை சாசஞ் 

செய்யப் பிரவிருத்இியா. புத்தியை ரசாசஞ்செய்வஇிலும் ௮வை பிசவிருத்தியாத 

போது புத்தியினும் பரத்திருக்கும் புத் தியின்சாக்திரூப ஆன்மாவை காசஞ்செய்ய 

அவை யாங்கனம் பிசவிருத்திக்கும்; மற்றோ, பிரவிருத்தியாவாதலின் இவ்வான்மா 

௮விகாசியாம். ௮ந்தச்கரண சுத்தத்தை யடைந்தவலும், சுரோத்திராதி இந்இரி 
யநங்களை ஜயித்தவலும், துக்கத்தின்சன்ணே துவேஷமற்றவளும், சுகத்இன்சண் 
ணே இராசமற்றவளனும் ஆய உத்தம ௮திகாரி குருசாஸ் திரசருபையால் பாமான் 
மாவின் மசிமையைச் தன்னான்மாவினும் ௮பின்னமாய்க் காண்பனாயின் ௮வ்வறி 
ஞன் எவனையுங்சொல்லான் எவனாலுங்கொல்லப்பெரறான். ௮ம்மசமை பாமா னு 
மூசலாய சூக்ராஈமபதார்த்தங்கட்கும் ஆகாசமீம முசலாய மகாபதார்த்தங்கட் 

கும் ௮வஇரூபமாம், எம்மகமையினும் மேலாய் ஒரு சூக்தமபதார்த்தமின்றோ 

ஒருமகான்பதார்த்தமின்றோ ௮ம்மகமை ஆரர்த அன்மஸ்வரூபமா தலின், சர்வ 
பேதமற்ற அ௮த்விதீய ஸ்வரூபமாம், ஈண்டுள்ளனவாய தூலசரீரங்கள், பரிச்சின் 
னங்களாதலின் ௮வை இருக்கும்போதும் சயனஞ்செய்யும்போதும் தா£ஞ்செல்லச் 
சமாத்தற்றனவாம். ஆன்மாப பரிச்சின்னமன்றாம், யாண்டும் வியாபகமாமாதலின் 
ஈனாக்கனா,ச்.தயிலைச் காணும்போதும் சர்வதேசகாலச்தே பிராப்தமாம். நீர், செர் 
தசம், ஹரிதாரம் முதலிய பதார்த்தங்களின் சம்பர்தத்தால் இரக்தபீதாஇ வர் 
ணமுடையதாய்த் தோற்.றுமாயினும் ௮து வாஸ்்சவமாய் வெண்ணிழமுடையதா 
வ3தபோல ஆன்மாவும் புத்திமுசலிய உபாஇகளின் தாதான்மிய சம்பர்தத்சால் 

லித்பாமசம் தினமதம் முதலிய விசாரமுடையதாய்ப் பிரதிதயொயிலும் உண்மை 
யாய்ச் சர்வ விகாசமற்றதாம். இவ்வாறுண்மையாயோ மதமற்றதும் புத்திமுதலிய 

உபா.இகளின் சம்பந்த. தால் மசமுடையதும் ஆய பசமான்மாவைச் சேதன ஆன் 

மாவாய சன்னி.லும்வேரர.ப எப்பொருளும் அறியாது , ஏனெனின், சே சனஎன் 

னிற் பின்னமரய யாவும் சடாதியோல அனான் மஜடரூபமேயாம். ஜடம் சேத௭ 
ஆன்மாவைப் பிசகாரிய சாதலின் ஆன்மா ஸ்வப்பிரகாசரூபமாம், இவ்வான்மு 

உண்மையாய்ச் தூலம், சூக்த ஈமம், காணம் என்னும் முத்சேகங்களுமற்றதாம் 

Gab sBe சரிசல்களிலிருப்பசாம், மகாவிபுவாம். இச், சசைய அன்மாவின்வடி 

Sen niet குர்ளஸ்திர உபதேசத்தால் சாக்ஷாச்சரிக்கும்போ.து ete 

Meese eck shesorad i—sisagsge 
போக்திருத். அவ மூ 

   
   

திப் ம், ௮ஃதஞ்ஞான த்தினின்று முண்டாம். வித்துவானுடை 

ம்க்ஞானம் அல்ல்ன த் தால் ஈரிக்குமா தலின் அஞ்ஞானகாரணமிலசாசவே.௮/ 
ஸ்வம் ப ட கதாரியமு முண்டாகாதாம். யான் நினக்கு விபுவடிவமாயும் ஸ்வா 

பிரவிதிஞுப்கீர்யும் கூரிய ஆன்மா, அ.த்தியர்தர் தர்லபமாம்) ஏனெனின், சான் 

   



௬௫0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஒன்பதாவது 

லேசக்களைப் படி.த்சலானும் படிப்பித்தலானும் பிராப்தமாகாதாம், ௮ரேக சாஸ் 
இசஞானத்தானும் பிராப்தமாகா சாம், கோடிஜன்மங்களாலும் பிராப்தீமாகாதாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இத்தசைய sites ஆன்மா Yar hee ere 
வாறு பிசாப்தமாம்? 

சமாதானம் :--ஹே ஈசசேதா? இவ்வாரர்தஸ்வரூப ஆன்மாப் ப௫ிர்முகருக் 
குச் அர்லபமாயிலும் அர்தர்முகருக்குக் குரு சாஸ்இரருபமாய்ச் தனது வாஸ்த 
வவடிவத்தை ௮பேதமாய் சாக்ஷாத்கரிப்பிக்கும்) ௮வனே இதனையடைவன், 
தன்மசாகதாச்சாசமடையா னிலக்கணத்தையும் ௮டைபவ னிலக்சணத்தையும் 

கேட்டி. பாவகருமத்தினின்றும் நீங்காசவன், சமதமா தியற்றவன், தியானரூப 
சமாஇயற்றவன், மனோசார்தியற்றவன், யெ ப௫ர்முகளுச்கு ஆன்மசாக்ஷாத் 
சாரமுண்டாகாதாம். புண்ணிய ஆன்மா சர்வ ஜீவர்களிடத்துங் குரோதமற்ற 
வன், கணந்தோறும் ஆன்மாவைச் சிர்இப்பவன் இராக் துவேஷமற்றவன் ஆய 
அர்தர்முகனே யான் பிரஹ்மமாயுளேன் எனச் தன்னான்மாவைப் பிசஹ்மரூப 
மாய்ச் சாக்நாத்கரிப்பன், ஐதனத்தே சாகம் தயிர் முசலியவற்றைக் கூட்டி 
யுண்பதேபோலப் பிராஹ்மணாுஇு சர்வ ஜகத்தா மோதனத்தே சர்வ ஜகத்தை 
யும் சாசஞ்செய்யும் மிருத்தியுவாப சாகாதிகளோடு கூட்டிச் சர்வ ஜகத்தை 
யும் பக்ஷணஞ்செய்யும் மாயாவிஷெட ஈசுவாரிருக்குஞ் சுத்தான்மாவை யான் 
சாகதாத்கரித்இருப்பதேதேபோல யாவர் சா௯தாத்கரிப்பர் ) மற்ோ, சாகதாத்கரி 
யார். கருத்திதுவாம்:-தத்துவம் பதார் ச்ச சோதனகாலத்தே சுத்த பரமான்மா 
வைத் தனதான்மவடிவமாயறிர்தவனே மகாவாக்கிய ௮ர்த்தரூபத்தானும் ௮றி 
வன். ௮வ்விசாரமற்ற மற்றொருவன் ௮தனையறியான். இப்போதுசுத்த அன்மா 
வை அறியும் பிரகாரம் நிரூபிக்கப்படும் :--ஹே ஈ92௧தா.! எத்தியானரூப உபா 
யத்தால் ஆன்மாவைச் சாகா த்கரிக்கலாமோ அதனை 8 சேட்டி, பிப்பலாஇ விரு 
mses பக்ஷியிருப்பதேபோலச் சரீ ரவிருக்த்தே இரண்டு பக்ஷிகளிருக்செறன. 
அவற்றுள் ஒன்றோ தற்பதார்த்தரூப ஈஸ்வசராவர் மற்றொன்றோ அவம்பதார்த் 
shu ஜீவவைன். இறுதியதோ ஈண்டு அ௮றம்பாவத்தின் இன்பத் துன்பபலத் 
தைப் போகிக்கும், முதலதோ போடுக்காது, மற்றதைப் போ௫ப்பிக்கும், அவ் 
விரண்டும் புத்தரூப மேலாயவிடத் ?த ஒருங்குகூடியிருக்கும், போக்தா அபோத் 
தாருப அ௮ற்பஞ்ஞத்தன்மை சர்வஞ்ஞத்தன்மைரூப பரஸ்பா விருத்த சர்க்க 
ளோடு கூடியிருக்கும். எவ்வதிகாரி தக்ஷிணாக்னி கார்ஹபத்தியம், ஆஹ்வானீ! 
யம், சப்யம், ஆவசதயம் என்னு மைர்தக்கினிகளை யுபாசிப்பனே், எச்சம் 
இனியை மும்முறை சயனஞ்செய்வனோ ௮வனே உபாசனையிள்: பலத்தால்: "அறத்து 
அர்தக்காணமுடையவனாய் ஜீவ ஈற்வா சொரூபத்ை தப் பிர இபளஞ்செய்லஸ் 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! தக்ஷிணாக்னெமுதலிய பஞ்சாக்ளொகளின் தி 
ரூபத்தை அறியும் கருமி யுபாசகனுக்கு அ௮்விதியப் பரண்டஞானப் Bre 
சாணவருவ தில்லை ) மாருக பேதத்தையே கூறுவன், 

சமாதானம் :--ஹே ஈசகேதா.! பஞ்சாக்னெஒல் செதிவுள் ளும் 
மாயோ பிரஹ்மஞானமற்றவனேயாவன் ஜீவேசுவா வேசுத் ் 
லும் அக்கருமிக்குப் பிஹ்மவேத்தாவாய வின் சமரகஹ்ச் அச்சை அலக் த 
சக்க தவன் சமா சமம் இடை தீதுவிடின் சாகிகேதாக்னொரல் Ge Aa ny ay 
ணவ உபாசளையை அளுட்டித்துச் சுத்தாந்தக்காணமுஷண்தி eke பறந்தது இனி 
போதே அபபப்பிசஹ்மச்தையடைவன். ௮.து ஈதியினணை நீரர்கித் மும்டி 
சேர்ப்பதேதேபோல யாகாஇ கருமக்களைச் செய்பவனும் சம்சா சவத்தை தினி 
அம் கரைசேச இக்சித்தவனுமாய அதிசாரியைத் தற்பதார்ச்ச ஈற்வல் 

  

      
     
  





௬௫௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [ஒன்பதாவது 
சேதா! அர்சர்ப்பாலம் மோக்ஷமாம, பாபெபாவம் பர்சமாம், அர்தர்ப்பாவத்தன் மை யெப்போ.தும் காசணத்தே யிருக்கும் பாயெத்சன்மை யெப்போ தும் சாரி யத்சே யிருச்கும், இப்போது பரமசாரணருப பாமான்மாவின்சண்ணே மோக்ஷ ரூபச்சன்மையைச் சித்தஞ்செய்யும் பாருட்டு முதலில் சாரணங்களின் பரம்பரை 
நிரூபிச்சப்படும் :--0 ஹ ஈசா ! சப்தாதி பஞ்சவிஷயல்கள் ௮சாசாதி பஞ்ச பூசல்சளின் சாரரூபமா மாதலின் ௮வை ஆகாசா.திரூபமாய் பஞ்ச ஞானேர்இிரி யங்சட்ருகச்சாரணமாமாசலின் சுரோத்இிரா இகளிலுஞ் சப்தாகெள்பாமாம், அவை யவற்றைச் கவர்வதில் இம்மனமே யேவுமா தலின் கடல் கல்லோலங்கட்குக் காண மாளேபோலச் சப்தாஇவிகூய பாவத் தயடைர்த சுசோத்திராஇ இச்இரியங் சட்கு இம்மனமே காரணமா மாதலின் மனம் அவற்றிலும் பாசமாம், கருத்திது வாம் :--சப்தாதிவிஷயங்கள் நகாசாதிரூபமாய்ச் சரோ தீ.திரா.இ இர்இிரியங்களி 
னும் பரமாவதேபோலச் சுசோத்தரொதஇகளின் பாவத்தையுற்ற சப்தாஇிகளினின் ௮ம் மனத்திற்கும் பாரூபத்தன்மை சம்பகிக்கும், எனக்குச் சுகப்பிராப்தியாகுச, அக்சப் பிசாப்தயொகாதொழிக வென்னும் இச்சைவடிவ மனம் ger pug He பொருட்டு நிச்சயரூப புத்தியை அவயம் அபேக்ஷிக்கும், ௮ஃதஇன்றி யிச்சை 
யுண்டாகாதாதலின், ௮.து இச்சைவடிவமன த் இன் காரணமாம்; இதனானே ௮௮ அதனி னும் பரமாம். அச்நிச்சயரூப வியஷ்டிப் புத்தியும் தன்னுற்பத்இயிற் ௪ம ஷ்டிரூப ஹிரண்யசர்ப்பருடைய புத் தியை யபேக்ஷிக்கும். ௮து சர்வதால ஜகத் தின் கிமித்சசாரணமாம் ௮௫ சு௬.இயில் மகத,த். துவம் எனக் கூறப்பெறுமா தலின் வியஷ்டியாய பு.த்இக்கு ௮ச்சமஸ்டி. பு. ததகாணமாம். இதனானே அதனினும் அது பரமாம், ௮துவுர் தனத சயத்தே மாயாசூத சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரச்தை யபேசஷிக்கும் ௮து இத்தலத்திலும் விலகஷணமாமா தலின், சுரு. இிபில் HAUS Ss மெனப்படும், ௮.து ௮தற்குக்காசணமாம்; இதனானே அதனிலும் ௮.து பரமாம், அவ்வவித்.பாரூபமாயை தனதாரெய விஷயப்பிராப் தியின்பொருட்டுச் சைதன்ய புருஷனை யபேக்ஷிக்குமா தலின் அதனிலும் ௮வன் பசனுவன். அவன் தன்னுற் பத்தியின்சண்ணும் தன் ஞானத் இன்கண்ணும் ஒன்றையு மபேசக்ஷியானாதலின் அவன் யாவிலும் பரன்; ௮வனிலும் பாம் யா சான்றுமின்றாம். ௮.த்தகைய பு ஷனை யுணர்த்தும்பொருட்டே மூலுணார்தோர் இர்திரியமே (ip Ber we ‘Com னன் வரைக் காண பாம்பரை கூறியுள்ளார். 4 

‘6 @.0 Hjaumys வஹீ சுமெ.4வதமுவ௱ ௦8௪8 | 
8உசவஹ்வ௱வாவெ.0௱தா 8ஹாநவ௱ற$ | 

“ 8 த$ வ௱8வதக 8வழகாத ௩ ௩வ$வற?$ | , 
UT Ve aire HMR avrerenravr AYO WO ME 9 

இந்தியங்களிற் போருளெனும் பரமனமி வற்றிண்ச்பரமத்திந் 
புந்திகற் பரமதிலு மான்பரமேலாம் பொன்றிய தேரிம்ஸ்ம் a 

gb fenton ரிந்து யந்தமானினும் பரமவ் வியக்தமா மதிற்பரம் புநடன்று 
னிந்தமெய்ப் பரம்புருடனிற் பரம்பிறி தில்லைமே லி ன மதக்     

     

   

(போ-ள்.) முன்மொழிர்த முறையே சரோ 5 Bvt wali) 
பாம், அவற்றினும் மனம் பசம், மனத்திலும் வியஷ்டி பு ர்வு . 
மகதி. தவவடி.வச் சமஷ்டிபுத்இி பாம், ௮,சனிலும் அவ்வியச்ச$் புத்தி 
சேதன் புருவின் பரன், அவனினும் பசம் யாசொன்.றுமின்னாம்,:. தது 
சாஷ்ஃரூபனாவன் பாக திரூபனாவன், -



கலை *ர்சல்த்த்தின் WARE yu se. 
* சத்தின் நாற்பரியிவருணனம். 

Car BCs gr / இச்சுயற்பிரகாச சே சனருப சமவித்தே யாவிலும் ப்ரே 
நீ பறிதி. ௮.அ தேச சாலாஇிகளின் குற்பனைகட்கும் அ திஷ்டானரூபமாம் ) ப் ata 

ஜகத்தின் விவாத்த உபாசான காரணமாம், இதனினும் பாமாய் யாதொரு ச;திம்... 

மின்றாம் ; ஏனெனின், சுரோத்நிராஇகளிலும் சப்சாஇ பாம், அவற்றிலும் மன்மி, 

பசம், மனத்திலும் புத்தி பரம் எனக் காரணங்களின் பாம்பசை சேதனன்வசைய 
மேயாம். அவனினும் மேலாகக் காணபாம்பரை Creer gr sel sr சுருபகனஇி 

சே,தனளைப் பரமகாஷ்டை என ௮ழைத்தனள். சேதனனிடத்தே யாதொரு 

காசணமுமின்றாமாதலின் ௮வனினும் மேலாய் வேொருகதியின்றாம் டல் 
சுருபசவதி அச்சே தனைப் பரமகதி என்றனள். அக்கினி சர்வ காஷ்டங்க 

குயெமாயிருப்பதேத போல, ஆன்மாவும் சர்வசரீசத்தின் கண்ணும் குயெமாயிருக் 

கும். மதனரூப உபாயத்தின்முன்னர் அக்கினி காஷ்டத்ே புலப்படா ததேதபோலக் 

குருவுபதேசத்தின்முன்னர் ஆன்மாவும தேகத்ேேத வகெளிப்படையாய்ப் புலம் 

படாது. மதனத்தாலக்கனி காணபபெறுவதேபோலக் குருவுபதே௫த்த மகர்வாச் 

சிய்த்தகாலுண்டாய பிரஹ்மாகாச சூக்ஈமபு.தீஇயால ௮இகாரிக்கு ஆன்மா கெளிப் 

படையாய்ப் பிரதீ.இயாம். 

   
   

₹வராஷ விவெ-$ஷு வ Ol gag ODT BIB வரகாறதெ | 

உ_ஏ பத்தெவை மரஜியா எப ௩௫றர ஷுடுச்ஷயா G0 OES 9.01 g ஹி$ 

 பூதமெவற் நினுங்குகிய பூரணமாம் பரமான்மா 
நீதியறு மோ£விலர்க்கு வேளிப்படையாய் நிகழாதாம் 
சோதனைசெய் பிரமமுறு சூக்குமமாம் விருத்தியினாற் 
சாதலறுஞ் சூக்குமமாந் தரிசிகண்மேய் காணுவரால்.”' 

(போ-ள.) சர்வ பூதங்களிடத்தும குகயமாயிருக்கும் ஆன்மா, வீசாரஹீன 

லுக்கு வெளிப்படையாகா தாயினும குருவுபதேசத்தா லுண்டாய பிரஹ்மாசாச 

சூக்௲ாமபு த்தியால சூக்ஷாமதரிசிபாய ௮இகொரி ஆன்மாவை வெளிப்படை, , 

யாய்க்சாண்பன். இப்போது .ன்மஞான அடைவின்பொருட்டு யோகரூபசா சன, 

கிரூபணஞ்செய்வாம் :--ஹே ஈ2கதா ' ஆன்ம சா௯தாத்கார இச்சையையடைய 

௮.இகாரி முதலில ஈரன்கவஸ்ையையுடைய யோகத்தைச்செய்க, அவற்றுள், 

முதலதிதுவாம் :--சுகப்பிராப்தியை இசசித்துச சு2சாத்இிசாஇகளையும் வாக்கா 

திசையும் க.த்தமத வியாபாரத்தே பிரவிருச்.இப்பிக்கும் மனத்தே Bath 

வற்றை இலயம்செய்க. சுசோத்இராஇ இர்திரியங்களின் வியாபாசமற்ற சே 

'மனவியாபார2மே அ௮வ்விலயமென்பது கருத்தாம். ஈண்டுக் குதிரைகளைச் எப், 
ட் ine win குதிரைகளைப் பாய தேயச்தினின்.று் கொண்ர்ர் து gies pang 

Par iD சம்டுவன் பாயெத்தேயிருர்த ஈரனாவகை Burnt meee, 

oe சரிரசலனமாத்திர வியாபாரம் எஞ்சும் ; அறுபோக்கி! 

om hi ened இலயஞ்செய்யுங்கால் one Spe cper @ பல் 
ene வப வரிர்்வள்சவிப்யாசங்சளோயர்கு சேலம் அரசம் கில்! 

   



அள். ஸரீ பத்ச்புரரணம்:. (அவளி 

பாரம்ர்ம், இரண்டாவதவஸ்சையை இயம்புலாம்:-ஹே ஈசிசேதா ! அம்மனம் இஃ 
தெளக்குண்டாருக, இஃ்துண்டாசாதொ ழிச வென்னு மிச்சைவடிவமாம், சர்வத 

சோடுகூடியதாம்) அதனானே மிக மதமுற்ற சளிறுபோலப் பலாத்காரமா யெப் 

போம் பிசமா தஞ்செய்வதிலே முயலும். யானைப்பாகன் ௮வ்வுன்மத்தபானையை 

இரும்பின் கூர்மையாய அங்குசத்தால் தனது வசமாச்குவதேபோல, அதிகாரியும் 
மனமா மா மதயானையை வைசாக்யெத்தோடுற்ற நிச்சயான்மக புத்திரூப 
அத்குசத் சால் சன்வசமாக்குவன், இச்சைவடிவமனத்தை நிச்சயரூப புத்தியின் 
க்ண்ணே இலயஞ்செய்கவென்பது கருத்தாம். மூன்றாவது ரான்காவ தவஸ்தை 
களைக் கூறுவாம் :--ஹே ஈரிகேதா ! ௮ர்நிச்சயரூப வியவ்டிபுத்தியை ௮.இகாரி 
ததிரண்யகர்ப்பரின் மகதத்துவரூப சமஷ்டிபுத்தியின்கண்ணே இலயம்செய்ச, 

௮௮, , யானிருக்ச்றேன் என்னும் சாமானியஞானரூபமாம் ; சாமானியமாய்ச் 

சர்வ ஜகத்தையும் விஷயஞ்செய்வசாம் ; இகனானே விசேஷரூபமாய் ஜகத்தை 
திட்பம் செய்யும் வியஷ்டிபுத்இகட்கு ௮.துகாணமாம். ௮தனை யதிகாரி ஆரர்த 
வடி.வ ஆன்மாகின்சண்ணே இலயஞ்செய்க. இப்போ ௮ இச்சுருதிப்பொருளையே 

புச்இசளால் நிரூபிப்பாம் :--ஹே ஈசகேதா ! ௮இகாரி சுசோத்தரொஇகளை மனச் 
இன்சண்ணே இலபஞ்செய்க, ௮.தனை விபஷ்டிபுத்தியின்கண்ணே இலயஞ்செய்க, 

அதனைச் சமஷ்டிபுத்தியின்கண்ணே இலயஞ்செய்க, அதனைப் பரமான்மாவின்௧ண் 

ணே இலயஞ்செய்க என யோகத்தின் சான்கவத்தைகள் கூறப்பெற்றனவன்றா ? 
அவற்றை வெளிப்படு தீஅம்பொருட்டு நாலுணர்க்ச றுண்மதியுடையோர் இவ்வகை 

யுக்இகளைக் கூறுகின்றனர் :--பத் இந்இரியங்களின் சுபாசுப வியாபாரத்தே பிரவிரு 

SB, சுகவடைவை யிச்சித்தேயாம். பிரவிருத்தியின் காரணமாய ௮வ்விச்சையும் 

அதன்சாரணமாய இது இரமணீயமென்னும ஸ்மிருதி ஞானமும் கேவலம் மனோ 

விலாசமாயே யிருக்குமா தலின் மனத்தினும் வேறன்றாம். இதனானே பொறிகட் 
குளத்சே இலயம் சம்பவிக்கும் ; ௮வ்விசண்டின் வடிவமனத்தினுதயம் நிச்சயான் 
மச புத் தியினானன்றி யுண்டா காதாம்; மற்றோ, ௮தனானேயுண்டாம். ஏனெனின், 

ஆர்வம் நிச்சய முண்டாகாதவளுக்குக் கூறிய விரண்டு முண்டாசா ; மற்றோ, பூரீ 

வானுபவரூப நிச்சயமே சபஸ்காரவாயிலாய் அவ்விரண்டின் காணமாம், இத 

னானே மனத்திற்கு. மதியின்கண்ணே இலயம் சமபவிக்கும். ௮க்காசணவிபல்டி. 

புக்தி கனதுதயத்தே சமஷ்டி. சாமானியபுத்இயை பபேஅஷிக்குமா தலின், ௮து 

அதன். காரணமாம். தடாகநீர்க்கு மேககீர் காரணமாவதேபோல, ஹிஎண்யகர்ப் 

பரின் இச்சைக்குக் காரணமாய ௮௮, ஈமது வியஷ்டிபுத்தியின் சாசணமரம், கன 
வின்சண்ணே விபஷ்டிடுதஇ உடசே,தனரூபச் கனா உலகற்குக்காணமாவசேபோல, 
அிச்சமஸ்டிபுத்.தி இச்சம்பூரண உலூற்குக் காரணமாம். கருத்திதுவாம் தித் 

, இரையின்கண்ணே உறங்குவோன் தன் மதிபலத்தால் ஆசாசா.இகளை யூண்டாக் 
அன், ஜசாபுஜாஇ சரீசங்களை யுண்டாக்குவன், யாவற்றையுமுண்டாச்க். 

கோண்போன் தானே யாவற்றிலுமிருப்பன் ; அதுபோல, pill isis ign 
gee, சமஸ்டிபுத்இயின் பலத்தால் ஜட சேதனரூப REBOOT Uj we eee ச cate 

ர்த்த்சமருப சரீரத்தே தாமே இருப்பவரா அலின், மடாகாகச்சேலித்க்கு் ச வ் 

சம் அசலேயாவதேபோடி கிபஷ்டிபுச்இயும். சமஷ்டிபு 9 ரூம்க்கு i 

 



ஆத்திக), யஜுர்வேதத்தின் கடிவல்லி புப கிட “ee 

தத்தின் தாற்பரியவருண னம். oss 

னே பச்ற்கததன்கண்ணே இலயம் சம்பவிக்கும், அச்சமஷ்டிபுத் இக்கு மாயாலிடு 
ஷ்ட பரமான்மாவே உபாகானகாரணமாமாதலின், அ.தற்கதன்கண்ணே இலயஞ்சம், 
பவிக்கும்.. உலகத்தே உமியோகடிய விரீசியின்கண்ணே பீஜருபத்தன்மையாம்/ 

சேவல அதன்கண் அது சம்பகியாததேபோல, ௮வித்தையோகூடிய விரிஷ்ட 
ஆன்மாவின்கண்ணே ஜகத்காரணருபத்தன்மையாம்; சுத்தான்மா வின்சட்சம்பலியா 

தாம். யானத்விதியப் பிரஹ்மரூபமாயிருக்கன்றன் என்னும் ஆன்மஞானச்தால் 
௮வித்தையழியவே சமஷ்டிபுத்தி கேவலஞ் சுத்தான்மாவினகண்ணேஇலயமாமாத 

லின், ஆண்டான்மாஇகரண முடைமையானே தியானிக்கத் தக்கதாம், இச்சமவ் 

டிபுத்திக்கு மாயாவிசிஷ்ட ஈசுவரர் காரணர் என எப்போத மெவன் இர் இப்பனோ, 
விபஷ்டியபிமானத்தைப் பரித்தியாகித்துச் சமஷ்டி, யபிமான த்தையாவன் தரிப்ப 

னே, அ௮ரேகஜன்ம புண்ணியகருமங்களால் சமபூசண பாவகருமரூபப் பிரஇபர்த 

கம் யாவனுக்கு நீங்யெேதோ, ௮வ்வு,த்தம ௮.இகாரிக்கே குருசாஸ்இர வுபதேசத் 

தால் யான தவிதியப் பிரஹ்மமா யிருகடின்றேன் என்னு மான்மஞானமுண்டாம்! 
௮ பேததரிசனரூப மலையை இக இரவச?சம்போலப் பேதஇப்பதாம், யான் பிர 

ஹ்மரூபனாயிருக்கன்றேன் என்னும பிசஹ்மஞான த்தை ௮திகாரி யடைந்தபோ.து 
அவித்தை நாசமாம) ௮க்காசண ராசமாகவே சமல்டிபுத்இ மாசமாம் ) ௮க்சகாசண 

மொழியவே வியஷ்டி புததஇியழியும்) ௮க்காரண நாசமாகவே இச்சைவடி.வமன் 

இன் பிரவிருத்தியொழியும; ஒழியவே பொறிகளின் பிசவிருத்தியொழியும். சபி 

தாதிகளிடத்தே சுசோத்திராதகளின் பிரவிருகதியே ஜீவர்கட்கு ௮?ஈகவகைச் 

துக்கத்தையடைவிப்பதாமாதலின், பொறிகளின் பிரவிருத்தி யொழிய8வ ௮ 
காரிக்குச் சிறிதுமாகதிரையும துக்கபபிராபடிு யுண்டாகாதகாம அதன் பின்னர் 

௮ இகாரி மனவாணிகட் கவிஷய ஆரஈதஸ்வரூப ஸ்வயஞ்சோதி அத்விதீய ஆன் 

மாவை ௮பேதரூபமாயடைவன் ; ௮தனடைவானே அவனை நாலுணர்ந்தோர் ௫௪ 
லன், அந்திய தேகன், ஆச்சரியன் என அழைப்பர். 

ட சங்கை :--ஹே பகவன் ! இவ்வகையாய யோகரூப உபாய)்தால் சர்வ ஜகத் 
தையும் இலயஞ்செய்து யோ? முக்தியடைாதபோது அயோ சம்சாசப்பிசாப்இ 
யை எங்கனமு£றுவன் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ஈேதா ! இம்மாயையின் மகமை மிகவும் ஆச்சரிய 

ரூபமாம்) ஏனெனின், சர்வ ஜகததின் காணரூப இமமாயை ஒன்றேனும் இல் 
கொன்றே தசேகாலத்தே பிரஹ்ம£வததாப புருஷனிடச்தோ இலயத்தையடை 

யம் ) அஞ்ஞானியின்பாலோ அலயததையடையும. கருத்திதுவாம் :--யான் பிர 

'இமருபனாயிருக்க்?ே றன் என்னும் பிரஹ்மஞான _முண்டானவுக்கோ மாயை 

டப் தரிசனமுண்டாகா சாம் ) உண்டாகாதவனுக்கோ மாயையின் தரிச்னமாம், 

தன்மம் ஒரேகாலத்தே ஓசேமாயையின் தரிசன ௮.தரிசனமிரண்டும் சித்.சமாம், 

Balin bas ஸ்ரீ பதஞ்சலிபசலானும் கூறியுள்ளார். 

PORE HIE, 
eaonat! தந்தாக 49.99 $s Ate, 205 00,0 சஉசதவாயரரணகாசி 1?



wane பதி'பசவபுளரக்கக் Cintas 
. (பொ.ள்.) ஆன்ம சாக்ஷாச்சாசத்தால் கிருதார் தீதனாயு ஞனுடைய 

யால்: இம்மாயாரூப அஞ்ஞானம் ஈஷ்டமாயிதும் அஞ்ஞானிகாிடத்சே 
அல்திருக்குமாதலின் அவர் இருஷ்டியால் அஃ தழியவில்லை, 

் சங்கை: -ஜே பசவன் ! பாதஞ்சலசாஸ்தரத்தே ஆன்மாவின்பேதம் ௮ல்க 
கரித்திருத்தலின் ௮வர் மதத்தே வியவஸ்தை சம்பவிக்குமாயிலும், வேதார்.த 

ஏத்தாந்தத்தே ஆன்மா ஏக அத்விதீயரூபமா தலின் வியவஸ்சை எங்கனஞ் சம்ப 

விக்கும் ? 

சமாதானம் :--ஹேே ஈ௫கேதா ! வேதார்தமதத்தே ஆன்மா ஏக அ௮த்விதிய 
ரூபமாயினும் ௮ர்.தக்கரணாஇரூப உபா இபேதத்தால் வியவஸ்சை சம்பவிக்கும் ; 
ஏனெனின், சேத்தாரூப இரண்டு கோளகத்தே சக இந்இிரியமொன்றேயாயி 

அம், தசதிணகோளகத்தேயிருர்து விழி இனி துகாண்பதேபோல, வாமகோளகத் 

அதயிருற்்.து இனிதுகாணா.து. அதுபோல, ஓ?ச ஆன்மா யோகேகத்தேயிருந்து 

கர்கியசதிதமாயையைக்சாணா. த; ௮யோ௫ூதேகத்தேயிருக்து ௮சைக்கானும். இவ் 
வாறு சரீராதி உபாஇபேதத்தால் வியவஸ்தை சம்பவிக்குமா தலின், ஒசேகாலத்தே 

ஜஐசேமாயையின் நிவிருத்தி யநிவிருத்தியென்னும் விரோத ஆசங்கையை அதன் 

அர்க்கட இயற்கையே நீக்கும, இப்போது அதன் வேறு அுர்க்கடவியற்கையை 

திரூபிப்பாம் ஹே ஈசிகேதா ! இவ்வுலகத்தே இது கடம் இத படம் என்பனமுத 

லிய ஞானங்கட் கர்தக்கசரண மாசசயமாம்; கடபடா இகள் விடயமாம். இங்கனம் 

ஞான, த்தினாசெயம் விடயம் பரஸ்பாம பேதமாகவேகண்டேம். மாயைக்மீகா ஒரே 

சயஞ்சோஇ த்விதீய ஆன்மா ஆசரயமும் விடயமுமாமாதலி னிதவும் ௮ sua 

தர் gise_uord. சர்வபேதமற்ற ௮த்விதியரூபபாயினும், பிரபஞ்சரூப லஸ்வரி 

யத்தை யபே-்ஷித்து மகேற்லாபாவத்தை யடையுமாதலி af gad oS Bus se 

அர்ச்கடமாம். தனது இதியின்கண்ணே தனதபேகைஷையாயின் ஆன்மாசெய2?தா 

ஆப் பிசாப்தியாம். ஈண்டு, மாயாசம்பந்தமற்ற ௮த்விதீய ஆன்மாவின்௧ண் மாயை 

யின் திதி மாயையினானேயாமாதலின் இதவும ௮த்இயந்தம் துர்க்கடமாம். இம் 

மசயை சத்து அசத்து சதச௪த்துவடிவமன்றாம் ) இங்கன் ௮கிர்வசனீயமாயினும் 
பாவருபமாய்ப் பிரதீதியாமாதலின் இதுவும் ௮த்இயந்தம் அர்க்கடமாம். இஃதுண் 

மையாய் ஜடரூபமாயினும் தாலசூக்ரஈம ஜகத்தின் காத்சாரூபமாமாதலி னிது 

வும் ௮த்தியர்தம் அர்க்கடமாம், வேதாந்தசாஸ்தரத்தே மாயாவிசஷ்ட சே சனத் 

தையே ஜகத்தின் கருத்தாவெனக் கூறியிருக்செறதாயிலும், ௮ம்மாயையற்ற சுத் 

'தசேசனத்தே ஐசத்கர். தசா தன்மையின்றாதலின் எஞ்செதாய் மாயையின்கண் 

சே கர்த்தாத்தன்மை பொருந்தும். ஏனெனின், சாஸ்தரத்தின்சண்ணே இக்கிய 
ம் கூறப்பெற்றுளது -விசிஷ்டபதார்த்தத்தே அடையும் விஇ நிஷேதம் ஒருகால் 

கிசேடியத்தே பொருர்தாதசாயின் ௮௮ விசேஷணத்்?த பிராப்தமாம். இர்கிய 

மத்தால் மாயையின்சண் கர்த்தாத்தன்மை சம்பவிக்கும், மாணத்இன் சண்னும் 

துயிலின்சண் ணும் இம்மாயை வெளிப்படையாய்ப் பிசதிதியாகா சாயினும், இனி 

யுண்டாம் சரீரக்கட்குப் பீஜருூபமாயிருக்குமா தலி னிதுவும் ஆச்இயர்தம் அர்ச்சு. 

ம்ம். arf பநரஒருபமாவது நாச,ச்தையடையாது. மாயையோ அசாிவர்வ் 
ந பு 

ரூபமாயிலும் ஆன்பஞானத்தால் ‘ete ioe eed wh grb அத் இியர்சம் ர்ச்சுட
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மரம், ஞானியை அபேச்ஷித்து காரியசசதமாயையின் நாசமாயிலும் ௮அஞ்ஞானி 

யை அபேக்ஷித்து அதன் நாசமாகாதாதலி னிதவும் ௮த்இயக்தம் துர்க்கடமாம். 
இம்மாயை எப்பிரமாண த்திற்கும் விஷயமன்றாமாயினும், பர்தமோக்ஷா இ ரானாவ் 

கை விசித்திரகாரணமாமாதலி னிதவும் ௮த்.தியர்.தம் அர்க்கடமாம். ஹே ஈகே 

தா! இவை முதலாக ௮சேகவகைகச் அர்க்கடவியற்கை மாயைச்குண்டு, ௮2 பிரச 

த்தமாமாதலின் ௮தனை ௮ங்கேரித்து வேகாஈஇகள் சர்வ வாதிகளின் தூவணச் 

தை கிவாரணஞ்செய்வர், கோபிகாஸ் தரீகளின் ஆடைகளை ௮பகரித்ச ஸ்ரீ கிருஷ் 

ணபசவானிடச்?த காமித்தன்மையும், சாவ ஜகத்தையும் சம்ஹரிக்கும் ௬.த்திர 

பகவானிடத்தே குசோதித்கன்மையும, தியானஞ்செய்யும் பக்தர்கட்கு மனவாஞ் 

இிதபலத்தை ௮டைவிப்பதாமாதலின் அவ்விரண்டும் தாஷணருபமன்றாம்; மற்றோ, 

பூஷணருபமாம், அதுபோல, ௮வித்தைவடிவ மாயையின்கண்ணேயிருக்கும் ர்க் 
கடத்தன்மை தூஷணரூபமாகாது ; பூஷணரூபமேயாம். எதன்சண் ணே இயற்கை 

யாே சுகடத்தன்மையாமோ ௮திலொருகால் gros sO s துர்க்கடத்தன்மை தோ 
நிறுமாயின் ௮.து வஸ்அவிற்குச் தூரஷணருபமாம். ஒரு மேன்மையாய கவிசெய்ச 

காவியச்தே இயற்கையாயோ சுகடத்தன்மையேயாம் ) ஆனால் ௮.இல் ஒருகால் ஐச 

ம்சத்தே அர்க்கடத்தன்மை பிர திதியாகுமாயின் ௮௮ காவியத்தின் தாஷணருப 

மேயாம். இவ்வவித்தைவடிவ மாயையோ இபலபானே அர்க்கடரூபமாமா தலின் 

௮த்துரக்கடத்தன்மை தூரஷணருபமாகாது) பூஷணரூபமேயாம். எண்டு, யுக்இப் 

பிரமாணத்தானே எப்பொருளின் சித்தியாகாதோ ௮து அுர்ச்கடத்தன்மையாம் ; 

மாறாயது சுகடத்தன்மையாம். எத்தலத்தே பாவலுக்கடிக்கடி நிசாசசமாமோ 

550506 யொரு காலவனிருப்பனாயின் லோகத்2,த சமர்த்தன் எனப்படுவன் ; 

அத்தன்மை யவித்தையி லிருப்பதேபோல வெறெப்பொருளினுமில்லை. ஏனெ 
னின், கடா திவிஷய உபதெசேதன .வசணச்தை நீக்கும் பிரத்தியகதா இ சர்வப் 

பிரமாணங்களால் அவித்தை ௮நேகமுறை நிராதரத்தையடையிலும் ௮சங்க சேத 

னத்தினின்றும் நீங்காது) மறறோ, இது மீண்டும் தண்டே யுறையுமாதலின் 

அளவித்தையின் சாமாத்தியம ௮றிஞனது இருஷ்டியின்கண்ணோ இத முச்காலத் 
இனுமின்றாம, ௮த் ,கசையலிது ஆன்மஞானமொன்ரறாலன்.றி வேறெதனாலும் பயழ் 
தையடையாது ; மறறோ, ௮வ்வொள்றானே பயத்தையடையும். இம்மாயையே 

சர்வ ஜீவர்கட்கும் ஜன்மமசணாதி அச்கங்களை யடைவிச்குமாதலின் அச்சத் இ 
னின்றும் வைசாக்பெத்தை ௮டைஈதவன் மாயையின் நீக்கோபாயத்தை ௮வ௫ 

பஞ்செய்க. ௮வ்வுபாயமிதுவாம :--ஹிரண்யகர்ப்பாது சமஷ்டிபுத்தி இலயபாவ 

திதையுற்ற ௮த்விதிய ஆன்மாவின் சா௯நாத்காசமேயாம். ,தகையாலதளை em 
யும்பொருட்டு ௮இகாரி அவ௫ியம்முயல்க. தாய் தனது குழந்தைக் தெவுபதேசஞ் 

'செய்வதபோலச் சுருதபகவஇ அ௮.இகாரிகட்கெவவா றி தோபதேசம்செய்வள் :- 

ஜே அ.இகாரிசளே ! இம்மாயை யுண்டாகூயெ விவேகத்இனின்றும் இரும்பூசை 

சய .ஒடத்தன்மையைப் பரித்தியொதத.து ல்கள் genders s3g சாலதானச் 

அையடையுல்கள். அச்சடத் சன்மையானே யுங்கட்ரு அத்விதியப் பி£ஹ்மரூப ஆன் 

கின். கின்பரணருப மோசறுண்டாயிருக்கின்ற அ, சித்தமையோடு கூடியிருப்



௬௫ (ஜீ ஆச்மபுசாணம். [ஒன்ப 
பலனுடைய பசு சுவர்ணம் முதலியவற்றைக் கள்வன் கொண்டுசெல்வ.துபோல, 
அவித்தைவ்டிவ நித்திசையிலிருக்கும் உங்களுடைய தர்மஞானருப தன த்தைச் 
சாமக்குரோசாஇி கள்வர் கொண்டுசெல்வராதலின், அதனைப் பரித்தியாகத்து 
நீங்கள் சாவதானமாயிருங்கள். உறங்குபவனுக்கு சானாவகைக் கனாவும் அதன் 
சண்ணே அரேசவகைச் துக்கமும் உண்டாவ?தபோல, அவிதயாருப நித் இரை 

யின்சண் உறங்கும் உங்கட்கு இவ்விபரீதபாவரூபக் கனு உண்டாயது; அன்னி 

யத்தின்கண்ணே அன்னிய மதி விபரீதபாவமாம், ௮னான்ம தேகா இகளின்கண் 
ஆன்மபு,த்இி விபரிதபாவமாவதேபோலும், விபரீ தக்கனாவில் ௮கந்த மமதை 

என்னு மிருவகை அ௮த்தியாசத்தால் உங்கட்கு ௮ரகவகைத் அக்கமுண்டாம். 
முதலில் ௮கர்தையோக்டிய விபரீ தபாவத்தை நிருபிப்பாம் :-- ஹே ௮இகாரி 

களே! இவவுலகத்தே பேய்பிடித்த மறையோன் தன்னைச் சூத்தானென நினைத் 

SOCUTO, உண்மையாய் ஜன்ம மாணாஇ விகாரமற்றதாயினும் ஆன்மா ௮௧ம் 
காரப் பேயாற் பீடிக்கப்பெறவே தன்னை, யான் தாயின் கருவிலிருந்தேன், பிற 

நதேன், குமாரனானேன், யெளவனனானேன், விருத்தனானேன், தனவானா 

னேன், தனமற்றவனானேன், சுயொனேன். துக்கியானேன், மனைவியுற்றவனா 

னேன், மனைவியற்றவனானேன், மைஈதனுற்றவனா?னன், மைந்தனற்றவனானேன் 
என இவை முதலாக ௮0ரேகவகை.பாய்த் கன்னை எண்ணும். இனி மமதையேோ 
டுகூடிய விபரீ தபாவத்தை நிருபிப்பாம் :--ஹே அதிகாரிகளே? அ௮வ்வகர்தை 
௮ சேகவகையாயிருப்பதேபோல, அகர்தையின் புத்திரியாய மமதையும் One 

வகையாம். இவனெனக்குத் துக்கத்தை யடைவிப்பனாதலின் எனது பகைவனா 

வன்; இவனெனக்குச் சுகத்தை யடைவிப்பனாதலின் எனது சுஹ்ருத் மித்திரனா 
வன் ) இவனெனக் செண்டையுஞ் செய்யானாதலின் எனதுதாசைனாவன் ) இவ் 

வெனது க்ஷேத்திர வஸ்ராதஇ பதார்த்தங்கள் நெரொள்வரையிருக்கும், சிறிது 

நாளிருக்கும், இக்காமக்குசோத லோப மோகா விகாரங்கள் என்பாலிருக்கின் 
றன, என்பாலில்லை, இவைமுதலாக ௮மமமதை ஆயிசம்வகையாய் விரியும், இப் 

போது ௮கந்தை மமதைகளின் பலத்தை நிரூபிபபாம் :--ஹே ௮இிகாரிகளே ! 
அறைந்த இரண்டோடுக் கூடியவன் ஜன்மத்தையடைவன்; பின் மரண Foo SUM 
வன் ; பின் மீண்டும் ஜன்மத்தையடைவன் ; இங்கனம் ௮வ்விசண்டையுமுடைய 

வன் ௪க்செம்போலச் சம்சாரத்தே சுழல்வன். இங்கன் சர்வ துக்சங்கட்குங் கா. 
ணமாய விபரீ.தபாவரூபக் கனா உங்கட்கு உண்டாயிருக்கன்றது ) ௮க்கனவினின் 

அம் நீங்கள் நனவையடையுங்கள் ) ௮தனாலுங்கட்குச் சர்வ அுக்கடிவிர்த்தியுண் 

டாம். ஹே அதிகாரிகளே? விபரீதபாவரூப ௮0நேக கனாக்களைக் காண்பிக்கும் 

இவவவித்பாரூப நித்திரை, மாதாவின் உக.த்தின்கண்ணேயிருர்த வாமதேவ 

இருஷிக்குத் தானே நீங்கயெதேபோல, இ.து ஒருகாலுங்கட்குத் தானே நீங்காதா 

யின் இர்நித் இசையை நீக்கும்பொருட்டுப் பிரஹ்மவேத்சாவாய குசலசான கரு 

வின்பாற் செல்லுங்கள் ;) sat ௮வித்தைவடிவ நித்திசையற்றவர்) சர்வ பூசப் 

பிசாணிகளிடச்சே இருபா திருஷ்டியையுடையவர்) அத் தகையர்பால் நீங்கள், செல் 

அவிசாயின் அத்சயாளுவாய மகாத்மாக்கள் உங்கட்கு சானாுவசை புபாயக்களால். 

தள்மோபதேசசத்தைச்செய்வர். அகர் உங்களைப். பிசஹ்மவிச்யோபசேரத்கின்
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aber) யபஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுபநிட ௬௫% 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். GSq 

அ இசாரியெனக் காணாசாயினும் கிருபையினால் உங்கள் அர்தக்கரணசுத்தியின் 

பொருட்டுத் தாரணை, தியானம், சமாஇருப நியமங்களை யுபதேப்பர், அவை 
சமாஇரூப யோகசாதனருபமாம், போகாப்பியாசத்தாற் ஜனித்தனவாம், இச்சி 

கேதா யமதருமசாஜாவை வாரூப பாசத்தாற்கட்டி. ஆரந்தவடிவ ௮ன்மாவை யறி 

ர்ததேபோல, ங்களும் ஜடத் தன்மையையும் நித்திரையையும் பரித்தியாகத்து 

ஆரியசை வாரூப பாசத்தால் வயஞ்செய்து ஆர் தவடிவ .துன்மாவை ிச்சயஞ் 

செய்யுங்கள். இப்பாரதகண்டத்?த மனுஷசரிரத்தையடைகதும் உங்கட்கு ஆன்ம 

சாக்ஷாத்காமுண்டாகாதாயின் மகாஹானியுண்டாம் ) ௮தனால் உங்கட்கு ௮௪ 
சரீ சப்பிராப்தியாமா தலின், கள் விரைவாகவே ஆன்ம சாக்ஷாத்காரப் பிராப்தி 

யின்போருட்மி முயலுங்கள். இவவான்மஞானரூபமாரக்கம் ௮த்.இயர்தர் துர்லகதி 

யமும், ௮த்்இயந்தம் விஷவமமுமாமாகலின் நீங்கள் பிரமாதத்தைப் பரித் தியாகத் 

அச்சாவதானமாயிருங்கள். இபபோது, இபபொருளையே திருஷ்டார்தத்தால் 

வெளிப்படையாக்குவாம :-- ஹே அதிகாரிகளே ! சிங்க வியாக்கரொாஇகளோடு 

கூடி மகா வனச்தேயிருக்கும் மார்க்கம், மும்முனையோடுகூடிய நெருஞ்சிமுள் 
ளோடுகூடியதாம். அல்லது, முமமுறை சாணையில் இட்டி ௮த்இயர்தங் கூர்மை 

யாய சாவிதனது க்ஷாாரமெனப பெயரிய சஸ்இரத்தின் ௮ோகங் கூர்மையாய 

தாசைகளோடுகூடியதாம் இத்தகைய மாககத்கே ௮சுவமு கலிய வாசனங்களற் 

ற்வன் செல்லமுடியா தவனாவன் ) மற்றோ, அவையுடையவனே செல்வன், து 

போல, மோக்ஷ்புர[த்தை யடைவிககும் ஆன்மஞானரூபமார்க்கமும் நானாவகை 
விக்கினரூப முட்களோடுகூடியதாமாதலின் அத்தியர்தங் கூர்மையாம். அதன் 

கண்ணே ௮இகாரி, குரு பரமேற்வா அனுக்கெகளுூப வாகனமின்றிச் செல்லமுடி. 
யா தவனாவன் ; மற்றோ, ௮வ்வாகனஙகொண்்மட. செல்லககூடுமா தலின் குருபகத 

யற்றவனுக்கு ௮ம்மார்க்கம் ௮த்தியந்தம் அர்க்கமமாம். ஹே ௮இகாரிகளே! ௮ம் 

மார்க்கத்தே செல்லும் வகையையும் மகாத்மாக்கள் கூறுவர். அவர்கள் பூர்வம் 

ஞானாிரியர் உபதேசத்தால் ஆன்மஞானரூப மார்க்கத்தை நன்றாக அனுபவித்து 
ளார். அறுபவியாதவர் ௮ம்மார்க்கத்ை யுபேேேசிக்கவல்லாசல்லர் ) ௮வருபதேசத் 

கால் மார்க்கபோதமுமாகாதாம். ஒரு குருடனுப2தச.த்தால் மற்றொரு குருடன் 

எம்மார்க்கத்தையுமறியானாதலின் ஞானாசிரியாது கருபையால மம்மார்க்கச்சை 

யறிர்ச மகான்மாக்களை நீங்கள் சரணடையுங்கள் , ௮தனாலான்ம சாக்ஷா£ச்காசப் 

பிசாப்தியாம், ஹே ஈசகேதா ! இவ்வண்ணம் ௮ச்சுருசிபசவதி சாய்போலச் 

சர்வ ௮இகாரிகட்கும் ஆன்மஞானரூப ஹிதவுபசேசஞ் செப்தனளாதலின் ன் 

மஞானரூப மார்க்கச்தின்கண்ணே செல்லும் பிரகாரத்தை என்னைப்போன்ற 

ஞானியேகூறுவன். இப்போது வஅம்மார்க்கச்தே துர்லக்ஷியத் தன்மையைப் 
போதிப்பிக்கும்பொருட்டு ஆன்மாவின்கண்ணே சம்பூரண இருசியப்பிரபஞ்ச தர் 

மங்களி னபாவம் நிரூபிக்கப்பெ.றும் :--ஹே ஈசிகே.தா ! இவ்வாஈர்௪ வடிவ ஆன் 
மாச்சர்ஏ சரீசத்.தும் ஏச அத்விதியரூபமாயிருக்கும், மனவாணிகட் கவிஷயமாம், 

ஸ்ல்ஙஞ்சோ இருபமாம், இச்சசைய ன்மஞானரூப மார்க்க, ச்சைப் பி.ஹ்மவேச் 

திமேக ருவன்! ஆன்மரச் சப்சாதியற்றசாமா தலின் நிர்ச்குண்மாடப அதைச்
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சுசோதஇரா திகவரா. கருத் திஅவாம் 2 விழியே நீலபீ.தாதிரூபங்களையும், ௮வை 
புடைத் இரவியங்களையும்கவரும் usa Phu wr, F3 தாஷ்ணாிப்பரிசங்களையும் 

அவையுடைச்இசவியங்களையும்சவரும். ச 2சாத்திரம், இசனம், சொணம்என்னும் 

மூன்றிர்திரியங்களோ,கசமமாய்ச் சப்தம், இரசம், கர்.தம் என்னும் மூன்.றுகுணங் 
சளையே சுவரும்; அவற்றினாசசயத்தைக்கவரா. ஆன்மா அவையும், ௮வற்.றினாரெய 

மூமன்றாமாதலின் நிர்க்குண வான்மாவை எவவிர்திரியமும் செொசணஞ்செய்யா.து. 

பையப் பையப் பதார்த்த காசமாதல் வியயமாம். ௮.து பரிசகுணமுடைய வாயு 

முதலிய சாவயவ பதார்த்தங்கட்கேயாம், ஆன்மாப் பரிசாதஇகுண மற்றதும் கிச 
வயவமுமாமாதலின் அதற்கு சாசரூப வியயம் சம்பவியாதாதலின் சுருதிபுகவதி 

ஆன்மாவை அவ்யய மென்றனள். sau ஆன்மா காசமற்றிருக்தலின், ௮தளை 

கித்தயமென்றனள். ஆன்மா ௮காதியாதலின் நாசமற்றதாம். ஏனெனின், உற் 

பத்தியையுடைய ஆஇயாயினயாவும் காசரூப ௮ர்தமுடையனவுமாம். கடாதிகள் 
உற்பத்தியுடையனவாதலின் நாசரூபங்களா தமீலபோலும். ஆன்மாவோ, உற்பத் 

இயற்ற ௮ராதியாம், தகவ சாசமுமடையா தாதலின், சருதிபகவதி ஆன்மாவை 

யாந்தமென்றனள். உற்பத்தி காசமுடைய இரண்ய கருப்பாது மகதத்.துவரூப 

சமஷ்டி புத்தியினும், கானாவகை விக்ரியையோடுகூடிய அ௮வ்வியாகருகதம் பரம், 

அதனிலும் நிர்விகார ஆன்மாப்பாமும, நாசமறறதுமாமா தலின சுருஇபகவது 

ஆன்மாவைத் துருவம என்றனள். அம்மகதத்தவபுத் இ உறபத்தி சாசமுடைய 
தேபோல ஆன்மா உற்பததி சாசமூடையதன்றாமா தலின், நித்தியமாம, ஆநந்த 

ஸ்வரூப நித்திய ஆன்மாவை ஞானாசிரியர் வாயிலாய்ச சிரவணிச்து, சுருதி யது 
கூல யுக்திரூப தர்க்கங்களான் மனனித்.து, ஆன்மாவின்கண்ணே நிரக்தச லிருத் 

இகளின் பிரவாகரூப நிதித்தியாசனஞ செய்பவன்சம்சாரரூப மிருத்தியுவின் 

முசத்தினின்றும் ௮வ௫ியம் முக் தனாவன். '2தசகாலவஸ்து பரிச்2சதமற்ற இவ் 

வாநந்த ஸ்வரூப ஆன்மாவின் சாக்ஷ£ச்காரத்தால் ௮இகாரி சமசாரரூப மிருத்இ 
யுவின் முகத்தினின்றும் முக்தனாவன். இவவா த்தை யாதொரு ஆசசரியகா.சண 

முமன்றாம் ) ஏனெனின், இவ்வாநந்.தஸ்வளூப ஆன்மாவைப பிரஇபா தனஞ்செய் 

யும், இக்கடவல்லி உபகிஷத். ௮ருவக்காஈதத்தைக கூறினமாத்திரையானே கேட் 

டன்மாத்திரையானே ௮.இகாரிகட்கு ௮ர்ச்சரா இமார்க்கவாயிலாய்ப் பிஹ்மலோ 

சப்பிராப்தியாம், ஹே சஷ்ய பமதருமராஜாவானவர் நூகேதாவிற்கு எவலிக் 

சர்தத்இன் சரவணமனன Sisson Seto ௮ரர்த பலப்பிராப்தியைக் கூ.றினசோ, 
அப்பொருளில் இவவிரண்டு சுருஇகளும் பிரமாணங்களாம், 

“6 bt NOK 8 airai sr Bo OF Sf Gas வராக வசா.த,௪௦ | 
௨௬ காஸாரசவாஅகயொவி' எர ஹலொகெ சஹீயதெ ॥ 

ய௨2௦வ௱8% ,மரஹத௦ ஸராவயெடி* ௭ஹ.வ௦ஹதி | 
வரய G8 U0 eB BOND OM SEA B SHU) SO O16"? i 

? அறத்தினை யுரைத்த வருஈசி கேதி னதிசனா தனக்கதை யறைந்தே 
-மறப்பறகி'கேட்ட மதியுளன் பிரம மாணுல கடைவன்றா யவனா 

ங் குகிய விதனையங் தணர்த மவைக்கணே யறையங னன் 
சயனைட் பிதிர்க்கட னமயஞ் செவிடெழிஈஜுவும்பெகுஞ் சீரே 

  

  



   

  

சச்சினங்க்.] பஜுர்வேதத்கின் சயவண்0 wy A ஸ்ஸ் 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4 ல் 

(போ-ள் ) யமரர்ஜாகூறிய ஈச தாவின் சாதன ஆக்யொனச்சைச் in BS 

கேட்டுப் பு.துதிமானன வன் பிரஹ்மலோகத்தையடைவன். புனிதப் இப்புர்க் 

rea ஆக்யொனத்தைப் பிராஹ்மணர்களின் சபையின்௧ண்ணே கேட்பிப்பவ 

லும் மசாபலத்தையடைவன் இவ்வாக்யொனத்தைச் சராத்தகாலத்தேசெவணிர்ய 

ஞபின், ௮ச்சிராத்தம் அசர் தபலத்தைச் கொடுக்கும். கருத் இிதுவாம் :-4 அன்ன் 

வைப் பிசதிபா தனஞ்செய்யும் சாஸ்திர ரெவணமாத்இரத்தாலும் கூரினமா seep 
சாலும் ௮தஇகாரி பிரஹ்மலோகத்தை யடைவளுயின் அதனைச் சாக்ஷ£ ச்சரித்ழ 
லாற சம்சாரரூப மிருத்தியுவின் முகத்தினின்றும் முக்தனுவன் என்பதன்சண் 

ண யாதாச்சரிபமாம். ஹே குழந்தாய் /! ஒங்காசரூபப் பிரதிகத்தையுடைய இம் 

பிரணவ ஆலம்பனத்தையுடையதும் தூயபிரஹ்மத்தைச்சருக்கமாய்உ.பதேச்த் 

மீண்டுமதனை விஸ்தாரமா புப?த9க்க ?வண்டித் தருமசாஜா நசேசாவைசோக்டு 

இவ்வாறு கூறினர் :--2ஹ ஈச2கதா! யான் பூர்வமுனக்குச் சுருச்சுமாய்ச் 

கூறிய ஆார்தஸ்வரூப ஆன்மாச் சுரோத்இசாதி இக்திரியம்களாற் சவாப்பெரு.௪ ; 

ஏனெனின், இச்சகத்தின் சுதந்தர கருத்தாப் பாமேசுவசர் get சுசோத்இசா£ 

திகளை ௮ர்தா ஆன்மாவினின்றும் ப௫ர்முகமாக?வே சிருஷ்டி,ச்தாசாகலின், அலர் 

அவற்றை இம்சித்தாரென ௮றிஞராய நமக்குத் தோற்றும் , ஏனெனின், இவ்வுல் 

கத்'2த வல்லாசனொருவன் தன் மந்திரிக்குத் தன் சமீப ௮இகாசத்தைரீக்சி வேது 

தா?தயத்தே ௮இகாசங்கொடுப்பின் ௮வனைஇம்சிதச?தயாரும் ) அதுபோலப்பச 

மான்மாவும்சசோத்திராஇகட்கு ௮ந்தரான்மவடி.வவிடயமகொடுக்கவில்லை) மற்றோ, 

அவற்றை விழசப்படுத்இப்பாகிய சப்சா இகளை ய கருதுமாறுசெய்விச்தசா தலின் 

அவை இம்சைபடைர்தனவேயாம தாரதேசத்்திருப்பவனும் ௪த். அருசமீபமடை 

ந்தவனும ஆய மந்திரிபை இசாஜ விரோதியாப சத்.தரு சித்தப்படுத்தி வதைப் 

பத போல ஆரர்தஸ்வரூப ஆன்மாவைப் பரித்தியாகுத்துப் பாயெலிடப தேயத் 
தேயுற்ற சுசோத்திராஇகளை அ௮ச்விதிய ஆன்மவிசோ தியாய காமக்கு2சா.தா.இகள் 

கொல்லும மர் இரியானவன் ௮த்தேயத் 2தயுறும் பொருள்களைக் காண்பனாயிலும் 

ம௫। சாஜாவைக் காணல் ௮,த்இயந்தம் துரலபமாவ?த பால அர். தரான்மானவைப் பரி 

த்தியா௫த்துப் பாுயதேயத்தையுற்ற ௮ச்சுசோத்இராஇகள் சப்தா இவிடயங்களைக் 

கானுமாயிலும் ௮ந்தரான்மாவைக் காணல் ௮,த்.இயர்தம் தர்லபமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / பரமேசுவர சுரோத்திரா களைப் பகர்முச?மயா 

க்னெசாதலின், அவை ௮ர்.த.ரான்மாவைக் சாணாவாயிலும் மனத்தின்௧தியாதாம்? 

சமாதானம் :--2ஹ ஈ9கேதா ! மனம், ௪காமம், கிட்காமம் என இருவசை,ச் 
தாம். சகாமமனதோ சுசோத்தரொாஇகளின் அதின?மயாமாதலின் அவற்றைப் 

போன்றே அர்தரான்மாலை யறியமாட்டானு, நிட்காமமனமோ அவற்றைச் 

தடைப்படுத்தலால் தன்மசாக்நாத்கார ஹேஅவாம். இதனையே வெளிப்படுத்.து 
வாம் --0 ஹஹ ரரிகேதா.! அவை பாயெ சப்தா திகளிடத்ேே செல்லுங்கால் சகம். 

மின்மும் பன்னரே செல்லும். அவை உண்ணிசோதப்படின், நிட்சாமமனம் பாட 
பத்ேசெல்லா த. ஆனால், அவற்றின் உண்ணிரோசம் 0 சசாபிமானியாள் வசி 

12]



ட பபப திபத ச்மஷக்ணம்மாட் டட ட (என்னாிகச 
கழ் & வும்படாதாம்'; வரபிஸு மப்பும் வடக்கு செய்வது முடியாதெ 

அ்பசள்சண்னே பாத கறவண்டியள ௫1 பிரம். டலுடருள் ஒருவனே தே 
சீ[பிழுரனடித்தகனாப்ச் தமதமாஇ ச௲சன சம்பன்னஞய்ச் ௪$ராத்திரா.திகன்£ அர் 
தி சிச்ததப்படுத் அவன், , அவை சேசு க்சுள்ளுறையின், பொறிவர்யிலின்றாகவ 
முகமும் ஆள்ளேயிருச்கும். ஒரு ஈவத்துவாச விட்டின்சண்ணே , வானாத்தைக் 
துட்துவன்பது வாயில்களையும் மூடி.விடின் ௮.௮ வீட்டினின்றும் வெளியேவர ஆற் 

4 

prpp eri SO gemaantie கானாவகைச் சேஷ்டையைசசெய்து.பரிசசமத்தை 

Seren, odosrers. சுகமாயிருக்கும். அதுபோலச் சுரோத்திரா களின் 
அசோ சவாயிலாய் மனத்தை யுண்ணி?சதப்படு5இன் ௮ர்நிட்காமமனம் சரவணா 
இரா சனங்களோடு கூடியதாய் அ௮ர்தசான்மாலின் சாக்ஷாத்காரத்தை.யுண்டாக்கு 

த்தின், முமுகஷருக்கள் அவற்றின் நி2சாசவாயிலாய் மனத்தை அ௮வமயெம் 

நிசோகஞ்செய்க, இக?லாகத்தும பரலோகதகுமிருக்கும் சபதா.இவிடயங்களைச் 
Gra Ror Base p கவரும் விசாரஹீனன் ஆகா?தாறும் என்வயத்தையடை 

அன், பான் ஆதி, வியாதி, சத்துரு முதலிய ரூபனாயிருக்கன் றேன். வலையாற் கட் 

மிழ்டட்ட மீனம் மிருத்தியுவை படைவ2தபோல, இக்திரிய ௮தினமாய ௮விவேடு 

அடிக்கடி மிரு ச்இயுவையடைவன். இத.துணையும் ௮வி8வ௫பைப்பற்றிக்கூறி2னம், 

இனி விவேடயைப்பற்றிக் கூ.றுவாம ;-- ?ஹ ஈ௫கதா ! பிரஹ்மாமுகற் றம்பபரி 

HEY Citron Matas ஒங்கமப் பிராணி யாவும் மிருத்தியுவயத்சைபடையும். 

இவ்விவல்ைபைக்கண்டு வி2வக கரு?மாபாசனைப்பலதிசை ௮02 தியமாக3வேயறி 

அன்ப அன்மஞான தஇன் மோக்ரூபபலத்தை நித்தியமாபறிவன், இவவாறு பிர 

அடமீலாதபரிமர் முள்ள கருமபலத்தை அரிச்தியமெனவுணாஈ.து விவேக சரும 
தின் சுவர்க்காதரூபபலத்தை இச்சியான். நீ ௮தை இச்சியாததேபோல 

ிவேதியும் இச்சயோமல் உன்னைப்போல மோக்ஷரூப கிதஇயபலத்தையே இச 

திடியன். விவ எவ்வான்ம ஞானத்தான் மோக்ஷ்த்தை யடைவ?னோே, Ha 

அசன்மா,.. நேச்திசாஇகளின் வாக்கா இகளின் தரிசனாதி வியாபா சங்களையறியும் 

இயக, ௮ர்தக்காணத்தை இச்வன் எச்சுயஷசோதிச சாக்ஷியா லனுபவிபப 
னு,..அவ்வுருவ தாம். நீ முன்னர்ச் கேட்ட தருமா கருமமற்ற ஆன்மாவின் வடிவம் 
ஹ்ல்யஞ்சோதிரூப சாக்ஷியினின்றும் வேறன்றாம். இரஜ்ஜுஈவின்கண்ணே சர்ப்பம் 
தண்டம், ஜலசாசைமுதலியலை கற்பிதமாவனபோல,முக்காலமும், ௮இல் நிகழும் 

தாலருக்ஷ ஈம வஸ்துக்களும் புகன்ற ஆன்மாவின்கண்ணே கற்பிதமாமா தலின், 

Wid Coe Burra ‘Sra ஆன்மாவினும் பின்னசத்தைபையுடைய பதார்த்தம் யா 

'தொன்றுமின்றாமாதலின்' ஆன்மா அத்விதீயரூபமாம், புருடன் எச்சுயஞ்சேர் தி 
ப சாகுநியால் நனாக் சளூத் அயில் மூன்றையும் காண்பனே, அதனையே ரீ நின் 

ன்மருபமாயகிதி. முன்னாயான் நினக்கு எம்மகா ஆன்மாவையாண் டும் நிறைந்த 

தடிவத்தானே ,கலினே?னே ௮.அவும் இச்சுயஞ்சோ இரூப சாக்ஷிபிலும் பின்ன 
இள்சும்டு மத்றோே ௮௬ இவ்வடிலமேயாம்,, அவ்வான்மாவின் :அத்விதியரூப மத 
திரிய த்சயதிர்ச அமிஞள், சர்ச்திருத்துவ பொக்கிருத் துவா திருபு சர்வ சேர் 
ae அழல், கப்பன், இக்திவுருப அன்மாப்பூத்தி;மகவிற ஏற்றின் காஷஷிபச் 
WEE சர்வ ர்வர்தட்ரும்பகச்சியர்சம் hives, san aurea He



ஸீரிச்ச்ண்த. பஜுஎ்வேத்திதில் கம்லலசிர் புப திட snitch 
தத்தின். தாற்பரியவருண னம். Tas 

ணிய்பர்வக்களின் அக .துக்கருப பலத் இற்கும் இவ்வான்மாவே Burs sre wees 

பேத்மற்ற'இவவத்விதிய ஆன்மாவைச் சர்வ் ஐஃதஇன் அதிப இென உண்ர்நிதிவ்ன்!! 

எவ்ன்வயத்தையும் எந்கிர்தைபையும் செய்யான். இத் துணையால் salu sth ee 

ரூப் ஜீவ?சா தனப்பிரகா.ரம் கிரூபிக்கப்பெற்றஅ :--இப்போது தற்பதார்தீதரூபி: 

ஈசுவர சோதனப்பிரகாசத்தை நிரூபிப்பாம் உ்ஹ ஈசிகேதா ? எப்பரமான்ம்ரிவி” 

னின்.றும் ஹிசண்யகருப்பருண்டாயினரோ ௮ வர், பிசஹ்மாண்டத்தை ginig 

கும் ஓசாசாதி ஸ்.தூலபூதங்களிலும் முன்னருண்டாயினர். பூர்வ ஜன்மத்தே 

௮னுஷ்டானம்புரிந்த இருச்சிர சார்திராயணாதி கரும தவபலத்தானும், ரானாவின்கி' 

உபாசனைத்தவபலத்தானும் எவவிரண்யகருப்பர் உண்டாடுன்றனசோ அவ்சையும்' 

எபபசமான்மா உண்டாக்குமா எபபசமான்மாச் சர்வ சரீசத்தும் உள்ள ச்ரீவ்” 

புத்.திரூபக குகைகளின்சண் மண பிர3வே௫த்து அவற்றைச் சாக்ஷிரூபமாயதித்து" 

கொண்டுளதோ, எப்பரசமான்மா ஆகாசம்? பாலயாண்டும் வீயாபகமாமோ, அதனை 

ரீ ௮த்விதீயய பிரஹ்மரூபமாயறிதி. பிசாணஸ்வரூப ஹிரண்யகர்ப்ப 'சேவஷ்த' 

பூர்வகற்பக் கருமாபாசனைவடிவ தயோ௦கிமையால் தூல Brno. gus (poi ent” 

உண்டாம். ௮து இத்தூலப பிரபஞ்சரூப ௮ன்னத்தை போஜனஞ்செய்யுமா தலின், ' 

சுரு. திபகவஇி ஹிாண்யகருப்ப தேவதையை அதிதி எனச் கூறினள். சம்பூர்ண இர். 

இசாஇ?தவதைகள் ஹிரண்யகருப்பரின் விபூ தகலாமா தலின், ௮வர்சர்வ'? தவப்” 
ராவர். ௮வர் சம் பூரண வியஸ்டி. பூதப்பிசாணிகளிடத்தேதாதாத்மிபசம்பர்அ ச்.தரி 

லிருப்பராதலின் ௮வர் சர்வபூதமயர். ௮த்,சகையரும் எப்பரமான்மாவின் இ.பான" 

ஞ்செய்யத்தக்க வடி.வினரோ, ௮தை ய நீ ௮த்விதியப் பிரஹ்மவடி.வமென ௮.றி.தி, ' 
௮ இதியெனப்பெயரிய ஹிசண்பகருப்ப ரினின்று முண்டாய விராட்பகவான் யாவ 

சோ, வசைச் சாஸ்தர.ததின்கண்ணே ௮க்கனிரூபமாய் வருணனை செய்யப்பட் 
டள௫, இதனானே 2ழள்ள காஷ்டமாகய ௮தச அசணியினின்றும் ேலுநிற' ' 

காஷ்டமாயெ உத்தச ௮சணியினின்றும் ௮வர் யாகத்தன்சண்ணே பிரா துரப்பாவ' 

த்தை (ளெம்புகையை) யடைவர். கர்பபிணி சிரேகத்தோடும் கருவைத் தரித்தலே' 
பேரீல் யாகத்தைச்செய்பவன் இவ்வக்னிவடிவ விராட்டைச் சரத்தையோடுமீ இர் 

ண்டாணிகளால் தாரணஞ்செய்வன். கித்திரையறற யோடஇியும் ௮வ்விசாட்டைதி' 
தன்னுள் தரிப்பன், ௮.துவே சர்வ பூதித்துமிருக்கும், சுவர்க்க இச்சையுடைய் 

வரும் மோக்ஷ இச்சையுடையவரும் ஆகிய தேவ மனுடர்களால் அதுவே அதிக் 

கத்தக்கதாம். அதிதியெனப்பெயரிய ஹிரண்யகருப்பர் பசமான்மவடிவமர்ய்தி 

இியானிக்கத் தச்கவசாவதேதேபோல இவ்வக்னிரூப விசாட்டும் பசமான்மங்ட்கி 

மாய்த் தொனிக்கத் தக்கதேயாம, 

சங்கை ஹே பகவன் ! ஹிரண்யகருப்ப gusset gud, sr. Boneh 

தானும், பசமான்மாவி லுங்தேசத்தைத் தாங்களேன் செய்௫ன் கீர்கள், gap dé 

தவே பசமான்னவடிவ உப?ச௪தனதத் தாங்கள் செய்யுல்கள். 

ட 1 நரி க1௫ இட நி யம் உட 1" லஷ ் ‘4 >: =m. ye 

ணாரா வ தா கள் பனா பொ ட. ons ahs”, கவிஷ்பமாம், அத்தியாத்ம் ௮திதைவ ௮இதுதமு.தலிய"ச்ர்வ ப்தமற்ற



ies AD ஆத்யகண்ம். Lenin 
ரா/சலின் அ,தன் உண்மைவடிவச்தைச் சாகதாத்.தாகக்கூற யான்சமர் த். சனல்லன் ; 
ரனெனின், ஜரஇருணக்கரியையுடைய பதார்த்தத்தையே சப்தம் சேசே கூறும், 
ஆமென்று ௪த்தம் ௬ுடத்தன்மைச் சா தியையடைய குடதச்தைக்கூறும், நீலக் 
ஆடமென்னுஞ்ச த்தம் நீலக்குணமுடைய குடத்தைக்கூறும். பாசகன் என்னுஞ் சப் 

சஞ்,பாகருபக்சரியை யுடையவளை யுணர்ச்தும். இவ்வாறு சம்பூரண சப்தங்களும் 

நகுாஇகுணக்கரியா நிமித்தத்தையங்கேரித்தே தத் தமர்த்தத்தைகேசேகூறும். 
நிக்த்குண பரமான்மாவோ ஜா திமுதலிய சருமங்களற்றதாமா தலின் எச்சப்தமும் 

சே? amg. ஆசையால், ஹிரணியகருப்பர் விராட்டுமு தலிய சவி?சஷ ரூபங்க 

ளால் அர்டிர்க்குணப் பரமான்மாவின் வாஸ்தவவடிவத்தை ம யறிதி; எவ்வதஇிதை 

வுவாயுரூபப் பிசாணனினின்றும் இச்சூரிய சர்தராதிொளிகள் உதயமாமோ, 

எப்பிசரணனிடத்ேே சூரியாதி 7தஜசகள் ௮ஸ்தபாவததையடையு?மா, தேர்ச் 
சக்கச நாபியின்கண்ணே ௮சா இருப்பே போல வாச்குமுதலிய இர்திரியங்களும் 
அக்ிமுதலிய தேவதைகளும் எப்பிராணனிடத்தே எப்போ அமிருக்கு£மா, 
: வரரணாகாவா வஉசி வரணெ ௬௨ Ge dan algo வராணெசுவி.4,2௦ மிரா 

ணனினின்றே இச்சூரிபாதி சேயுக்கள் உதயமாம. ௮தன்கண்ணே அவை யஸ்த 

பாஷச்சையடையும், அகன்சண்ணே சம்பூண ௮க்கினிமுதலிய தேவதைகளிருக் 
கும்.' எப்பிராணனைத் தனது பலத்தா லுல்லங்கனஞசெய்ப எவனும் வல்லானல்ல 

னே அத்தகைய பிராணலும் எப்பசமான்மாவைத் தியானிக்கத்தகுதியாய வடிவ 
தாமோ அப்பரமான்மாவை ந பிரஹ்மரூபமாயறிதி, இத்துணையால தற்பதார்த்த 

ஈசுவர சோதனம் நிரூபிக்கப்பெற்றது. இப்போது சோதிக்கப்பெற்ற தச்துவம் 

பதார்த் தங்கட்கு ௮பேதத்தை நிரூபிப்பாம் :--2ஹ ஈ93கதா.! நின்தேகத் 
அம், என் 2தகத்.தும், மற்றையர்தேகத்தும், எசசைதன்யம் சர்வபுத்தி விருத் 

இகளின் சாக்ஷிரூபமாயிருக்கு?மா, ௮து?வ பசோக்ஷ ஈசுரசரீரத்தும் ஹிசண்ய 

. கருப்பாது?தகத்தும், விசாட்டாகத்.தும், சாக்திரூபமாயிருக்கும். எச்சைதன்யம் 
ஈசவசாஇதேகத்தே இருக்கு?மா ௮அது2வ ஈமமனோசஅ ஜீவசரீசத்?2தயிருக்கும். 
அகண்ட ஆசாசத்2த சிறிதுமாத்திரையும் பேதமின்ராவ £த போல அகண்ட சைத 

ன்யத்?த சிறிதுமாத்திரையும் பேதமின்றாம், பேசுமற்ற ஆகாசம கடமடாதியுபா 

இபேதச்தால் பேதத்தையடைவ? போலச் சைதன்யமும் ௮வ்வியாருச சூக்ஷம 
அலமுதலிக உபாஇபேதத்கானே ஈசுவர பே.சத்தையடையும், உண்மையாய் 

முக்காலத்தும் ௮சத்தியமாயினும் கர்.தர்வசகரம், ஓகாசபேசத்தைச செய்வதே 
போல உண்மையாய் முக்காலத்தும் ௮சத்தியமாயினும இச்சடசகத்து, சைதன்ய 
ஆன்மாவின் பேதத்தைச்செய்யும்) ஆனால் ௮தன்பேதம் ௮ஞ்ஞானிகளின் .திருஷ் 
டியின்சண்ணேயாம். அறிஞர்கள் இிருஷ்டியிலோ ௮ம்விதியப் பாஹ்மத்தின்சண் 
ஹே கற்பித சானாச்தன்மையுமின்றாம். ௮த்விதியப் பிஹ்மத்த ௮ல்.துமில்லாத 

போது ௪த்இப நானாத்தன்மை யாங்கனமாம் ? அதன்பால் யாவன் கற்பித சானாச் 

தன்மையேலும் காண்பனோ அப்பேசு தரி அடிக்கடி ஜன்மமாண ததையடைவன், 
மர் தமஇபினன் பாவகருமத்தான் மோகிதனாப் ௮ச்விதியப் பி ஹ்மத்தே arava 

பேத்.த்தைக் சாண்பன், பேசதரிசியோ அரேகமுறை ச£௪,ச்தையேயடைவன், 
அஆதெழயிவாஏ க. ஈவொ.திய உஹ,ராசெவ வருகி! மாவன் அச்வியேப்



சுத்திரர்கஸ்.. யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுபநிட ௬௬௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். Ie ள் 

பிசஹ்மத்தே சானாத்தன்மையைப்போற் காண்கின்றனனோ அபபேததரிசி அடிக் 
சுடி மிருத்தியுவை ௮டைவனாதலின் முழமு௯$ஈக்கள் gh BU பிரஹ்மத்தைச் சர்வ் 

பேசமற்ற ஏக ௮ச்விதிய ரூபமாயறிக, ௮.தன் தரிசனத்சே பகாமுகச் சஈசரோத் 

இசாதிகள் கசணமாகாவாதலின் ௮.இகாரி நிட்காமசுத்த மனத்தானே ஆன்மவடி. 

வப் பிசஹ்மத்தை நிச்சயஞ்செய்க. அகண்ட ஆகாசத3த இயலபாய் சானாத்தன் 

மையின்றுவதேபோல அ௮கண்டப் பிரஹ்மத்தின் கண்ணும் இடல்டாய் ரானாத்தன் 

மையின்ரும ; மற்றோ கடமடரூப உபாதிபேசத்தானே ௮காசபேதமாவதேபோல 

தேகாதி புபாதி?2பதத் தானே ஆன்மாவின்பேசம கூறலாம, இவ்வுலகத்தே உபா 

இதயா லாயபேதமெலலாம் உபாதியையுடைய உபகிதபதா£ததத்தைத் ண்_மாட் 
டா) மற்றோ அ௮வவுபாதிகளின்கண்ணே ௮பபேதமிருக்கும். கடமடரூப உபா 

இயாலாக்கெ அஆகாசபேதம் அதனைக் தீண்டாது உபா திகளின்கண் 2 இருக்கும் 

அதுபோலச் தேகாதிரூப உபாதியாலாககய ஆன்மாவின் பேதமும அதவிதீய 

ஆன்மாவைத் தீண்டாது) உபாதியின் கண்ணேயிருககும, அல்லது அத்விதீயப் 
பிரஹ்மத்தினும் வேறாயுள்ள தகாதி பதா£ததங்கள் பிரஹ்மத்தினும் பின்ன 

மாய ஈசசிருங்கம2பால ௮௪சததியமேயாம. ௮தனால ௮தவிதீயப பிரஹ்மபேதஞ் 

சம்பவியாது, ௮தன்கண்ணே பேததரிசனதகால அ௮டிசகடி மிருத்தியுவின் பிசா 

பதியை முன்னர்க் கூ.றினேனாதலின் ௮திகாரி வேதாஈத சமஸ்காச ததோடுகூடிய 

அய மனத்தால் ஆன்மரூபப பிரஹ்மகதை ௮தவிதீய ரூபமாயே காண்க, ௮ 

ஜீவரூபமாய் மனுடரின் இருதயதேயக3தயிருக்கும். இவ்விருதயம் ௮ங்குஷ்ட 

மாத்த பரிமாண முடைய காம. இதிலிருக்கும் பாமான்மாவும், ௮ங்குஷ்டமா த் 

இசமெனபபடும். அ௮தனைப பூதபவிஷ்யத் பதா£த்தங்களின் ஈசானரூபமாயறி 

பவன் சம்சயா இகளை. படையான். இவ்வங்குஷ்டமாத்திர புருடன் சர்வ gas Ber 

ஈசானன், சுயஞ்சோ திருபன், முக்காலததும விபரீதபாவததை யடையா தவன் ) 

மற்2ரூ ஏகாசன, செகிழ்சசவெடிவததானும நேயவடி வததானும நீரின்பேதமாகா 

தாம்) மறறோ.பாண்டு2மகரூப2மபாம். அதுபோல அஸ்திபா இிபபிரிய வடிவத் 

தால் ஆன்மாவின் பேதமாகாதாம் ) மற?ருயாண்டு2மகரூப2மயாம். உயர்ந்த 

பர்வதத்?,ச மேசத்இனின்றும் விழா நின்ற நீரானது மலையினின்றுங் சழ்த3த 

யத்தே விசாணபடா வத்தை யடைவதேயபோலப பேதரூபமாய்க் காணப்பெற்ற இவ் 
வான்மாவும், சானாவகையாய்க் கீழ் யோனிகளை அடையும். அம்மேகநீர் முதலில 

மலைச்செொத்தேயுறும், பின்னா ௮து மலையிடையை யடையும, பின்னர்க் இழ்ப் 

பூமியையடையும, அதனினும் மேலாக வஅுந்நீர் யாண்டுஞ் செல்லாதாம்) மற் 

றோ, ௮து ஆண்டே தாபிதமாமாதலின் அப்பூமி நீரின் விசிராமஸ்தானமாம். 

அதுபோல, இஜ்ஜீவான்மாருபநீரும் பேததரிசனரூப உயர்ஈத மலையினின்றும் 

இழேவிழுர்து ௮றம்பாவ வயத்தால் நானாவகை யோனிகளிற் சுழலும், பின்னர் 

மகா பூர்வபுண்ணியயோகத்தால் ஆனமஞானருபக் 8ீழ்ப்பூமியை ௮டையுமபோ௮ு 

பிசஹ்மாரர்.தரூபு விசசாமத்தையடையும். இயல்பானே தூய ஜலமானது wie 
a gud. ses அடையும்போது சுத்தமாயேயிருக்கும். ௮௮ சிவப்பு, மஞ் 

கள் பூமிமிலடையும்போது பூமியின் சம்பர்.தத்.தால் இசக்தபீசாதி சானாவாணக்



ங்கள் 'ப்தி4்பச்க்புர்ஸ்க்க்! rodent 
தசை ௮டைவதேபோல உண்மையாய்த் தூாயதாய ஆன்மாவும், Oras sgCaas 

மற்ற தூய மனத்தே இதமாய்ம் தப பாவத்தையேயடையும். : அவையுற்ற தப் 

இன் மனத்த. இதமாய் ௮௮வும் தாய் சரற தேபாம். இயல்பானே வெண்ணிற: 
முடைய நீர் செப்பு முதலியவறறின் சம்பந்தத்தால் இரக்தகாதி வர்ணமுடைய 

தாய்ப் பிரதீதியாயினும், நீரினியயசையாய வெண்ணிற ஹானி யுண்டாசாதசே 
போல ஆன்மாவும் அ௮ந்தக்காணா இகளின் சம்ப தததால் சர்த்திருத்துவ, போக் 

இருத் துவரூப மலமுடையதாய்ப் பிசதீகியாயினும் ஆன்மாவின் வாஸ்்சுவ தூயஸ்வ 
ரப ஹானியுண்டாகாதாம, இபல்பாயே சீதளமாயடீர் ௮னலின் சமபாத,த்தால் 

உஷ்ணபாவத்சை டைவ 2தபோல இயல்பாயே சுகரூப இவ்வான்மாவும் தேகா 

இகளின் சம்பாதத்தால துக்ககை யடையுமா தலின் சரீரமிருபபின் ஜீவளுக்குத் 

துக்கமுண்டாம, ௮ஃதிலசாக?வ ௮ஃதுமின்றாம் என்லும் ௮ன்வய வியதிசேகத் 
சானே காசண சரீரசகத தூலசூக்ஷாம சரீரதஇன்கண்2ண அக்கசாணத்தன் 

மை சித்தமாமெனத் துணியபபெறும, தூலாதி ழசசரீரத் துள்ளும் ௮ஞ்ஜானரூப 

கா.சணசரீசம் ஜீவர்காரின சாக்ஷாத் துக்ககாரணமன்றாம்,. அல்தங்கனமாயின் 

அயிலின்கண் னும் துக்கவடைவா தல் வண்டும். ஆனை, ஆண்டுத் துயரின்றாமா 

தலின், பீஜம் ௮ங்குசாஇவாயிலாய்ப பல காரணமாவ?தபோல ௮ஞ்ஞானரூப கா 

Tomei apn சூக்ஷம ஸ்தூலசரீ சவாயிலாயே துகசுகாசணமாம். அவற்றினுள் 

ளும் சூக்குமசரீரம சா௯்நாத் ௮ஞ்ஞானரூப மாயையின காரியம1 மாதலின் கார 

ணநாசமின்றிச் சூக்ஷுமசரீரம் ராசகதையடைபாது லுதுவ ஜீவர்களின் தூல 

சம்சாரரூபப் படத்தின் கா.ரணமாமாதலின், சூக்ஷாமசரீரம் சாஸ்இிரத்2த சூத் 

இசமெனபபட்டது. ௮து தூலசரீ சக் கவர்சசியன்றி போகப்.3ரொபஇயைச் செய் 

யாது) மற3றா, கவர்நதேயாககும, கையால, தூல?தகத்2த குருசாஸ் கிர உப 

தேசத்தால் ,ஆன்மாப பிரத்தியக்மாமாதலின் யான் நினக்குத் தூலசரீரத்தைக் 

கூறுகின் றன் கேட்டி, ரூச்ூ௩மசரீ சரூ.. புருடன், அவக்காதி ஏழு தாது, பக்ஷ 

ணஞ்செயயும் MoT MUTED கானா இசசஙகள் என்னும இவற்றால இனகச்தோறும் 

பூரணணமாமாதலின், ருருதிபகவதஇ தூலவாககதைப புரம் என்றனள் அல்லு, 

உலகப் பிரசித்தபுசம் ௮ரசர் முதலி.பவ 2சாடு கூடியகாவதேயபோல இத்தூலமும் 

பூசண பசமான்மாவோடு கூடியதாமாதலின், .தாலசரீரம் புசமெனப்படும், இப் 

போது, இத்தாலசரீரரூப புரகதே லோகபபிரசதெதபு சமானத்தன்மை நிருபிச்: 

சுப்பேறும் :--ஹே ஈசி3கதா ! பிரசித்சபுரம ௮ேச வாயிலுடையதாம) gut 

சன் அபபுசசுவாமியாவன், அதுபோல, இத.தூல?தகபாமும் பதினொரு வாயி 
அடையதாம். ஆண்டு, இரு விழிகள், இரு சாசகைகள், இரு செலிகள், ஒரு 

வாய் என்னுமேழும் சரீரபுர '9மல் வாயில்களாம. பாயு, உபஸ்தம் இசண்டும் 

Bip வாயில்களாம, உதாத்தேயிருக்கும் சாபிச்சித்இரம் பத்தாவது வாயிலாம். 

மத்தசத்இன் மூன்று கபாலங்களின் சந்இியிலிருக்கும் இத்தாம் பதினோராவது! 

வாயிலாம், அதன்சகண்ணே சுழும்ரை காடிவடிவ சரஸ்வஇயடைவள், “ அவர் ' 

அயோயொற் குறிக்கொணொாதவள் ; மற்ற, யோகியே ௮வ்ளையறிவன். அவளில். 

இத்சேகத்தினின்றும் வெளிக்செம்பிய யோட பிரஹ்மலோகதிஇன் தேவயான! 

மார்க்கச்தையடைவன், இச்சரிசரூபபாதி0,௪ பாமான்மாவாய இந்திரர்: வாகி”



whieh)  பஜுர்லேசுத்தின் சடவல்லி யுப.நிட ௯௧௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 3 6F 

மு.திலிய இச்இரியரூப »#68eh தலிய 2, சவதைரூபப் பிஜையோடு கிவாசஞ்செ 
wet, அவர் உண்மையாய் ஜன்மமாணாஇ விகாரமற்றவர், ஸ்வயஞ்சோ இவடி.வர் 

ப௫ர்முசசட மனமற்றவர், வாக்காதி இரதிரியங்களற்றவர். அ௮வருண்மையாய்ப் 

புண்ணியபாவமற்றவராயினும் கற்பித அவற்றின் சம்பந்தத்தால் இச்சரீரபுரத்தை 

படைவர். இக்கமயமா ப இதனை. படைந்தும ௮வ்வாகஈதஸ்வரூப ஆன்மா உண்மை 

யாய்ச் சோகத்தையடையார; ஏனெனின், ஈண்டுண்டாம சோகமியாவும் ௮க்ச 

ரூப காசணத்தானேபாம், அது அகிஷ்டபதார்த்த சங்கத்தாலாமா தலின், துக்க 

முண்டாக்குமவாயிலாய் ௮சசங்க?2ம சோககாரணமாம. அனால், இவவானமாச் 

சர்வ சங்கமற்றதாமாதலின், இதை ௮௪ ?சாகமெவ்வாறடையும ; மற்றோ, அடை 

யாதாம். முன்னர் 8 2கட்ட தர்மாகாமமறற அன்மாவும் இச்சாவ சோகமற்ற 

சுயஞ்£சா இபான்மா?வயாம் இதன்கண்ணெ நீ ஈறிதுமாததிரையும் Burr 

வேண்டாம். அதிகாரி நித்திய மக்க ஆன்மவடிவததாவ Os Bue முக்தரூபனா 

யினும் சுபஞ்சோதி ஆன்மசா௯தா ககார குகால் கறபித ௮ஞ்ஞானரூப பந்த பரித் 
இயாகத்தால் நின்? போன்ற a Barn மீண்டும முக்தியையடை வன், ஒரு பாக்கய 

வானானவன் பூர்வம சுகத்தையடையிலும் மீண்டும் சுகத்தையடைவ?தபோல 

இவ்வான்மாப பூர்வம் முக்தியடைர்கிருட்பினும மீண்டும முக்தியையடையும், 

ஆன்மாவின்கண்ணே பந்தத்தை syne shag வாதிபாலிது கேட்கவேண்டும் ; 

ஆன்மாவின்கண்ணே இசல்ஐஜு முதலியவறறால கட்டும பர்தமா ? ௮ல்ல2, சங்க 

ரூப பர்தமா? முதல?தற் சம்பவியா து) ஏனெனின், இவ்வுலகத்தே இசஜ்ஜுு 

முதலியவற்றாற் பஈதபபடும பதார்த்தங்களில மர் சசுத்தன்மையையே கண்டோம். 
கடாஇிகளிடத்தே இரஜ்ஜு முதலியவற்றா॥ பஈதமாமாதலின் அவற்றில் மூர்த் 

தீத்தன்மையுமாம) மூர்த்தத்தன்மையின்றியகன்சண்ணே அவ்வாறு கட்டுமாசா 

தாம். அகாசத2த ௮%இலலைபாதலி, ௮தனாற கட்டுமின்றாம. மமர்த்தத்தன் 

மையின்மை யான்மாவின்௧கண் ணுமாமா தலின் ௮க்கட்டும் சம்பவியாது. இரண் 

டாவதுஞ் சம்பவியாது) ஏனெனின், வாதி கற்பித்த சையோசசமவாய சம்பர் 

an Benu பர்தன கற்பனையும் கறபித 2மயா மாகலின் ௮வை அச௫த்தியமாம். இப் 

போது அவற்றின்கண் ணே கற்பிகரூபசதன்மையை வெளிபபடையாக்கும்பொரு 

ட்டு முதலில் ௮வற்றின்கண்ணே பிரமாளாகண்டனஞசெய்வாம் :--அவற்றை யங் 

இகேரிப்பவன்பாலிது கேட்கவேண்மெ., அவற்றில காட்சியளவையா ? கருதலள 

வையா ? உரையளவைடா ? இவறறினும வேறளவையா ? (மூதல.து சம்பவியா௮ ; 

ஏஃஉனனின், ௮வன் மதச்தே தண்டமுடைய புருடனென்னுமிடத்தே தண்டச் 

இற்குப் புருடனோடு சை?யாகசமபத்தமாம. ரூபழமூடைய கடம் என்னுமிட த்தே 

ரூபகுணததிற்குக கடததோடு சமவாய சமபஈதமாம். சையோககச்திற்குத் தண் 

ம்மா பிச தியோகியா ம, புருடன் yeu oui Gur. இவ்வாறு சமவாயசமபர்த.த்இ 
_த்கும் ரூபமோ பிரதியோகியாம, கடம ௮னு?யாகியாம். பிரதி?யாகியின் வடிவத் 

அதயும், அ அனுபோடுபின் வடி.வத்தையும இனிது விசாரித.துசோக்கன், ௮வ்விசண் 
ம் வேறாய் அச்சையோசசமவாய சமபஈசம கதோற்றமாட்டாவாதலின் அவற் 

OB. குஷி சிம்பளியா சாப் Life, இரண்டா வதம் பொ ரர காதி) ஏனெனின், எவ்வா ற்



  

ib tirSg OOF sang ik yur deo 

னம் சாக்ஷிப்படா சதன்சண்ணே கருதலுக்கும் பிரவிருத்தியாககதாம். ஏனெ 
வின், அவ்வாறாயின் மலடிமைர் தனுக்கும் மறுடக்கொம்பிற்கும் கரு சலாற் சித்த 

மார் சன்மையாம் ;) தனாலவவாருகாசாமா தலின் காக்ஷியிலதாக$வ அவற்றில் ௧௫ 
ததும் பொருர்தாதாம். மூன்றாவதும் பொருர்தாது) ஏனெனின், இலெசாகெ 
மெனவும், வைஇகமெனவும் சப்தமிருவகைத்தாம். முதலது பிரமாணமென டுமா 
ழியாணாதாம், என்னை ? காக்ஷிசருதலின் சகாயமின்றி ௮து எப்பொருளையும் 

இத்திசெய்யாது, மற்2ரா சகாயம்பெற்$ற துணியும், ௮௮ ௮வற்றின் சகாயமின் 
றிய ஒருபொருளில் பிரமாணரூபமாயி?னோ, மலடிமகனிடத்தும் ஈரசருங்கதஇ 

டத்.தும் பிரமாணமா தல்வேண்டும் , ஆனால், ௮வ்வாறின்றாமர் கலின் ௮வையிலவா 

கவ சையோகசமவாயத்தே இலெளஎகசெசப்தமும் பிரமாணமன்றும். இரண்டாவ 

தும் பொருந்தாது) ஏனெனின், தண்டபுருடர்க்குச் சையோகசம்பந்தமாகுச, 

ரூபகடங்கட்குச் சமவாயசம்பர்தமாகுக எனப் போ திக்கும ஒரு மறைமொ ழிவே 

£505 காணப்பெறவில்லை ; இருர்தாலன்றோ வை இத்திக்கும். ஆகையால், 

அவற்றின்கண்ணே வைகதிசசப்தத் இற்கும், பிரமாணருபத்தன்மை ச.ம்பவிப்பதி 

ல்லை, நான்காவதுபக்ஷமுஞ் சம்பவியாஅ ; ஏனெனின், அ௮ம்மூன்றனுள் ஒன்றைச் 

சசகாயமாய்க்கொண்டே உபமான துர்ததாபத்தி முதலிய பிரமாணங்கள் பிசவிரு த் 

இக்கும், ௮வற்றின்கண்ணே ௮ம்மூன்றன் பிரவிருத்இிபிலலா தபாது அவற்றில் 
உபமானாஇ எவ்வாறு பிரவிருத்திக கும் ; மற்2ரா, பிரவிருக்திபா. இவ்வாறு தகா 

சாதி ஜட பதார்த்ததகின்கண்ணும அவை சமபவியா) ௮வறறினும அவை சம்ப 

வியாதபாது சைதன்யஸ்வரூப ௮ழாத்த ஆன்மாவின்௧ண் 2ண ௮வை எவ்வாறு 

Ge BSG. ? 
சங்கை :--ஹே பகவன் ! சை3 மயாகசமவாய சம்பந்தரூபபஈ்தம் ௮ன்மாவின் 

கண்ணே உண்டாகாதாயிலும், அ௮கிர்வசரீய சம்பத்தரூப பர்தம் ௮இல் ஏனுண் 

டாகாது? 

சமாதானம் :—G ap mASE x1 ? யாக்கெப்பொருளுக்கு மற்றொரு யோக் 

இயப்பொரு?2ளாடே சம்பந்தமாம் என்னும் கியமம் சாஸ்திரத்£த கூறப்பெற் 

ுளதாதலின், அ௮நிர்வசநீய சமபஈதம அிர்வசநீய சரீராதஇகளிடத்தே சம்பவிக் 

கும். ஆரஈதவடிவ ௮சங்க அன்மாவின்கண் 2ணோ அநிர்வசநீய சம்பந்தமும் சம 
பவியா,அ. ஆகையால், சர்வ சம்பஈதமற்ற இவ்வானமாப் பூர்வ ௮ஞ்ஞான ௮வஸ் 

தையின்கண்ணும் கித்தியமுக்த ரூபமாயினும் ஆன்ம சாகஷ£த்காரத்தால் கற்பித 

மாயாருபபந்தம் நீங்க2வ இன்மா மீண்டும் வி?சஷமாய் முக்தியையடையும். 
6 விஉாஈகபரவி? 1௮20௧ ் வி2சஷமாய் முகதமாயினும் ஆன்ம சாக்நாத்சாரத்தால் 

ஆன்மாமீண்டும் விசேஷமாய் முக்கமாம் இத்துளையா லிவ்வான்மாவின்சண்ணே் 

நித்தியமுக் ச ரூபக்சன்மை காண்பிக்கப்பட்டது, இப்போது ஆவசணாசசத #5 

ஆன்மாவின் மமையை வருணிப்பாம் --ஹே ஈசிகேதா. இவ்வான்மாத் சன.து 

சாக்த்த்சாரத்தால் காரியத் ௮வித்தையை ஹராாஞ்செய்யுமாதலின் ச௪௬இிபசு 

வஇ ஹம்சமெனக்கூ.றினள் அல்லது சர்வஜீவர்கட்ரும் பர்செப்பிசாணரூபச் சூரிய 

வடிவமாய் இவ்வான்மாவே மூவுலகங்களையும் பிர்சாசிக்குமா தலின், சிர nial 

ஆன்மானி அம்சிமெனக் கூறினள். : வேோரரண$வேரலா,சா சாட பதெழ்வவர் "டயட்



விற்றான்! பஜுர்வேற்ச்சின் உடவலலி: புப நிட ௬௯௯ 
,ததிதின் தாற்பரியவருணனம். 4 69 

ச்க்ச்ண்ம் மரிஸைகளின்பாயெப் பிசாணரூப இச்சூரியனுதயமாம், இவ்வாத்த' 
die gerd ass இருதயத்தே அல்லது அகாசத்தே திசமாமாதவின் 
சுருஇபசவ்.இி நன்மாவைச் சுஷச் என்றனள். மனுடர்க்குச் சுவர்ணா இரூபசனம் 

பிரிய்மாவ? தபோல இவ்வாரஈர் சஸ்வரூப ஆன்மாவும் ௮த்இயர்தம் பிரியமாமாத' 

லின் 'சுருதிபசுவகி ஆன்மாவை வசு என்றனள். இவ்வாரர்சஸ்வருப ஆன்மா 

அர்த ஹிருதய கசாசத்தேயோ தன்மரூபமாய்த் இதமாம்; பாயெ ஆகாயத்தே 

சூரியரூபமாய்ச் திதமாமாதலின் சுருகிபகவதி ஆன்மாவை அ௮க்தரிக்சத் என்ற 

னள். : இவவான்மாயாக கருத்தாவாய எஜமானை மகிழ்விக்கும்பொருட்டு சமஸ் 

இ௬,௪ யாகபூமியின்கண்ணே இருகச்விக்குருவத்தாற் றிதமாமா தலின் சு௬இப்க 

வ ஆன்மாவை ஹோதாவென்றனள். அல்லது இவவான்மாப் போக்தாரூப 

ஆன்ம அக்கினியின்கண்ணே சர்வ அன்னத்தையும் ஹவனஞ்செய்யுமா தலின் 

சுருதிபகவதி இதனை ஹோதாவென்றனள். யாகவேஇக்குச் சமானமாய மத்தி 

யச் சித்திரமுடைய ஹிருகயத்தே அல்லது சூரியமண்டலத்தே இவ்வான்மாவே 

இதமாமாதலின் சுருதிபசவதி இகனை வேதிஷத்தென்றனள், ஆன்மாவே சேரம 

யாகத்தே சோமவல்லியின் இசசரூபமாய்க் சல௪ததின்கண்ணே இதமாம் ; சிரே 

ஷ்டஇருகஸ்தர் விட்டின்கண்ணே அ௮.திதிரூபமாய்த் இதமாம். யாவனுடைய குல 

கோத்திரங்கள் ௮றியப்பெறவில்லையோ மத்தியானுதிகாலக்தேே யாவன் வர்தன 

னே, அன்னப்பிராபதியி னிச்சையனோ ௮வன் ௮திதியாவன். குலகோத்திராத 

கள் அறியட்பெறுபவராகிய ஆசாரிய இருத்அவிக்கா இப் பிசாஹ்மணரும் ௮திதி 

சுளேயாவர். வாக்குமு தலிய இர்இரியங்களிடத்தே பிரகடமாய நானாவசையாய 

சக்இகளும், சானாவகைபாய சக.துக்கங்களின் போக்கா த்தன்மைகளும் சைசன்ய 

ஆன்மாவினானன்றி இச்சடசங்காதத்சே சம்பவியாவா தலின் அவற்றால் இத்தே 

கத்தே ஆன்மாவின் இதி ௮றியவரும். பிருதிவி மு.சலியவை ஜலாஇகளி னாசிரி 

தங்களாவன போல, இசசுயஞ்ஜோதியான்மா ஒன்றனாசிரிதமாயிராது ; மற்றோ, 

தன்பாலே தஇிதமாம், :( வ.ஹு9சாகஹிட aly Hafl s8Glan ead ” இந்த வியாபக 
ஆன்மா எதன்சண் 2ண இதமாம எனச சங்கையுண்டாக, இது தனது ஸ்வப்பிச 

காச் மசமையின்கண்ணே தஇதமாம் என்னும் உத்தசத்தைச் சுருதி கூறியது. ௬௧ 

அக்கரூப பலத்தை ௮வ௫ியம் அடைவிக்கும ௮றம்பாவங்களிலும ஆன்மாவே பல 

ரூபமாய்த் இிதமாம், சூரியமண்டலச்.அள்ளிருக்கும் கு௯$ஈம சமஷ்டிரூப ஹிச 
ணியகருப்பரின் சமஷ்டிபுத.தியின் உள்ளிருக்கும் ஆகாசசத்இலும் ஜீவர்களின் விய 

ஷ்டிபுச் தியின் உள்ளிருக்கும் தகாசத்திலும், இவ்வாஈர்தரூப ஸ்வயஞ்ஜோதி 
யான்மாவே சாகதிரூபமாய்த் இதமாம். நிரைப் பிரதானமாகவுடைய சூக்ஷம 

ஆசாசாதி பஞ்ச பூ தங்களினின்றும் இவவான்மாவே முன்னர் ஹிரணிபகருப்பரூப 

மாயுண்டாம். மேகருபமாய்ப் பரிணாமத்தையடைர் ௪ சூரியசெண த்இனின்றும் 

இல்வான்்.மாவே ஜலருபமாயுண்டாம், +6 MESGHUIN SD BE கொடுக்கும்டொரு 

ட்டு எதிர்முகமாய புண்ணியபாவருப கருமல்களினின்றும் இவ்வான்மாவே ௬௪.௮௧ 

கத்தை படை விப்பனவாய அசேச தேகேர்திரியாஇ ரூபமாயுண்டாம். Sox Bee 

ரூய்தும்த்இன் சர்ணிசைவடி௫ சுமேரு பர்லவதத்தினின் ௮ம் இவ்வான்மாடவ! சான் 
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முகப் பிரஷ்மாவாயுண்டாம். “சப்பர்வதம் 'மிர்ஹ்மாரூப் சர்ப்பத்தின் பிசா.தர்ப் 
பரவச்சே ஐராயுபட சமானமாம், இப்பசமான்மாவே ஹிமாத்திரி பர்வத் இனி, 

ன்.றம் பூரீ பார்வதிதேவி வடிவ்மாயுண்டாம். ஹே நரிசேதாவே! இவ்வர்ச்சத் 

தே யான் மிகவு மியாதுகூறுவேன், புண்ணியபாவ கருமத்தின் பல பூத்மாயுள்ள, 

ஸ்தாவசஜங்சமரூப ஜகத்தயாவும் பிரஹ்மரூபமேயாம ; பிரஹ்மத்தினும் வேராக 

யாதொரு பொருளுமின்றாம். 4 வவ.4௦ விஷ THAD” இவ்வெல்லாவுலகும் 

பிசஹ்மரூப£மயாம். ஈண்டுச் சர்வ ஐகத்இற்கும பிரஹ்மத்தோடு அ௮பேதங்கூறி 
ug பாத சமானாஇகாணத்தாலறிக ஸ்தாணுவின்௧கண்ணே பிச தீதமாய கள்வனு 

க்கு ஸ்சானு வோடு பாத சமானாதிகசணத்தால் ௮பேதமாவ?தபோலும். இத்து 
ஊையால் இவ்வான்மாவின் சர்வான்மபாவரூபப் பிரபாவம வருணிக்கப்பட்ட௮. 

இப்போது இவ்வான்மாவை யறிவிக்கும் சானாவகை லிங்கங்களை கிரூபிப்பாம் :-- 

ஹே ஈ93கதாவே! இவ்வாரஈதஸ்வரூப ஆன்மாச சர்வ ஜீவாகளின் இருதயத் 

தே இதமாய்ப் பிராணரூபவாயுவை 2மலே கொண்டுபோம, ௮பானருபவாயுவைக் 

ழே கொண்டுபோமாதலின இத்தேகத்த அ௮வவிரண்டின் தாரணையும் ஆன்மா 

வை யறிவிக்குக் குறிகளாம. இபபுருடனுடைய இருதய ?தயத்தின் ௮ங்குஷ்டமா 

Sar மத்திய”தயத்தேயிருக்து இவ்வானமாப் பரிசசின்னம்2பாலப பிரதிஇபாம், 

இதனையே சம்பூசண வாககுமுதலிய தேவதைகள் ஆசெயிததிருக்கும, இததே 

கத்சேயுறையும் ஆன்மா மாணஹே.துரூப கருமககளால் இத்தேகததனும் வெளி 

யே கமனஞசெய்யும்போது தேகஸ்திதியின்காணம் யாதொன்றுமின்னும்), ஏனெ 
னின், இவ்வான்மாச௪ சென்றதன்பின்னர் தேகம் காஷ்டம்போலக கேவலம் தக்க 

ச் தகுதியதாமாகலின் இஃதறியடபெறும்:--மசணகாலததே இத்? கஸ் இதியின் 

காசணரூப சைதன்யமின்றாமாதலின், எஃதகன காரண?மா ௮ஃ2த தர்ம அதர் 

மமறற ௮த்விதியப பிரஹ்மரூபமாம; அதையே நீ முன்னர் வினவினாய். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இத்தேகஸ்இதியின் arias smn he seu 
ஆன்மாவின்௧கண்ணே யிருப்ப?த2பாலப் பிராணன்கண்ணும உளதாதலின் அர் 

தப் பிராணனே .ஐன்மரூபமாம், 

சமாதானம் :---2ஹ ஈசேதா /? இவ்வுலககதே எவலும் பிராணனாலேனளும் 

௮பானனாலேனும் ஜீவிப்பதில்லை ; மற்2ரா, பிராணனும் ௮பானனுமிருக்கும் ௮இ 

ஷ்டான சைதன்யத்தானே ஜீவிபபனாதலின், அவ்விரண்டும் எப்பிராணிக்கும் ஆன் 

மாவன்றாம்; மற்றோ, மரணமூர்ச்சை முதலிய ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே அவ்விர 

ண்டும் இலயத்தையடையும்; அதிஷ்டான சைதன்யே சர்வ ஜீவர்கட்கும் ஆன் 
மரூபமாம். 

4 அவராணெ,அ,சாசவாதெ,௪ கெழம fou, UD as | 
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தத் இன் தாற்பரிபவருணனம். OF] 

(பேரள்;) எத்தேகதாரியும் பிராணனாலும், அபானனாலும் ஜீவிச்சம்ர்ட் 
டர்ன்) மற்றே, இவ்கிரண்டுமிருக்கும் சேசன ௮ ஷெடான ஆன்மாவானே ஜீவி 

ப்பன், ஹே ஈ கதர் ரீ இச்துணையால் யான் ரநின்பொருட்டுச் தீருமா தருமமற்ற 

சத்த ஆன்மாவை யுபதேத்2தன் ; முன்னர் மூன்றாவது வாத்தே நீ மரணத்தின் 
பின்னர்ப் பரலோகத் 2த அன்மாவின் உண்மை வினாவியை, ௮தை இப்போது 

கூறுக்றேன் நீ சாவகானமாய்க்கேட்டி:--2ஹ ஈசகேதா ! மாண த்தையடைர்த 
ஆன்மாவின் ௮,த்இிபந்த ௮பாவமின்றாம் ; மற்2ரா, சிலவோ மனுஷ்யாதி ஜங்கம 

சரீ சத்தை யடையும்பொருட்டு ௮வற்றின் பீஜபாவத்தையடையும். சிலவோ விரு 

opr 2 ஸ்தாவரசரீரப் பிமாபதியின்பொருட்டு ௮வற்றின் பிஜபாவத்தையடையும், 

அவற்மின்பிராப் தியில் இருவகைக்காரணமாம், ஒன் றோ சரீரமனவாணியாற்செய்த 

௮றம்பாவமாம் ; மற்றொன் 2ரு பூர்வ பூர்வ ஜன்மத்இன் ஞானகருமஜன்னிய சமஸ் 
காசரூபவாசனையாம். இப2பாத மு.தலதிற் சரீரகாரண த கன்மையை நிரூபிப்பாம் 

ஹே ஈ92௧,௧. ஜீவர்கட் தப் பாவத்தைப பக்ஷி த்.துப் புண்ணியம ௮.இகமாங்கால் 
மாணத்இன்பின்னர் அவர்கள் மனுஷ்யாஇரூப ஜங்கம சரீரங்களையடைவர் ; புண் 

ணியத்தை ய2பக்ஷித்துப் பாவம் ௮இகமாயின், விருக்ஷாஇரூப ஸ்தாவா சரீசங் 

களையடைவர், ஜங்கம சரீரச.துள்ளு ॥ புண்ணியபாவங்களின் குறைவுமிகுஇயால் 

பிரஹ்மாமுதற் டேபரியந்தழள்ள ேகக்களையடைவர். கருத்திதுவாம :--௮இ௧ 
புண்ணிய முடையவர் உயர்ந்த சரீரத்தையும், ௮றப புண்ணியமுடையவர் தாழ்ந்த 

சரீரத்தையுமடைவர், புண்ணியததை ௮னுப்போல ௮தி GMP Poor yb, ures 

தைப் பர்வதம்போல அ௮இகமாயும் உடையவர் விருக்நாதி ஸ்காவர சரீரங்களையே 

படைவர் , ௮ வற்றில், சேவலர் ஏக்கத்இு னஇிகத்தன்மையும், கமனாகமனாஇகளிற் 
சுதர்இிர மின்மையு ?மபாம். இவ்வாறு புண்ணியபாவ ௮னுசாரமாய்ச் சீவர்கட்கு 
உயர்ந்த stipts சரீரங்களுண்டாம். இப்போது சமஸ்காரரூப வாசனையின்கண் 

ணே சரீ.ரகாரணத்தன்மைபை நிரபிப்பாம் :--2ஹ ஈர2கதா ' தேகதாரிகள் பூர் 

வஜனமத்?த பிதாமுதலிப விருத்தர்வாயிலாய்ச் செய்பததக்கதெனக்கேட்ட புண் 
ஷணியபாவங்களை யேசெய்வர். இவ்வாறு புண்ணியபாவங்களைச்செய் அுமிரு கீ இபுவை 

யடையின் அவற்றி னனுசாரமா2?ய மீண்டும் ஜன்மக்தையடைவர் ; அடைர்து 

பூர்வகர்மங்களின் வாசனாலுசாரமாய் மீண்டும் பிகாமுதலியவிருக்தர் வாயிலாய்க் 
கேட்டு௮வ்வப்புண்ணியபாவத்தைச்செய்வர். கருத்தி.௮வாம் :-- பூர்வஜின்மத்தே, 

பாவத்தைக் ?கட்டு ௮தனையேசெய்த ஜீவன் உத்தர உத.தா ஜன்மத்தின்கண்ணும் 

பாவத்தைச் கேட்பதிலும், செய்வதிலும, பிரீதஇுயையடைவன். புண்ணியத்தைக் 

சேட்டுச் செய்த ஜீவன் ௨௫௪7 உத்தர ஏன்மத்இன்கண்ணும் புண்ணிய த்தையே 

சேட்பதிலும், செய்வஇலுமே பிரீ தியையடைவன். சர்வ ஸ்.தூலப்பிரபஞ்சத்.தினும் 

முன்னருற் பன்னமாய ஹிசண்யகர்ப்ப பசவானிடத்2த புண்ணியமோ பர்வதம் 

சோல. அகெமாயிருக்கும், பாவமோ கேசாக்ரசதபாக சமானமாய் அற்பமாயிருக் 

கும்) இதனானே சுருதியின்கண்ணே ஹிரண்யகருப்பருக்கும் பசிப்பய அடைவு 
கத்ப்பெற்துது, ஐசையால், ஹிசண்பகர்ப்ப சரீரமும் புண்ணியபாவ மிரண்டாற் 

சங்யப்பெற்றதாம். பெறவே இப்பொருள் ுணிபப்பெறும் :--நடிகண்பகருப்



ல 

ட்ப ரீ அக்மன்னளால், (சன்வக்றிம. 
பசேமுத்ல் கிருகஷா இருப் -அிளில்!'பர்பித்நுளின்''கீச்ச்பொவும் ஜீலர்களின் 
புண்ணியபாவ சுருமத்தாலுண்டாம் ) அக்கருமம் பூர்வ பூர்வசரீ சத்தா அன்டாம் ; 

அச்சரிசம்சேசன' ஆன்மாவாலன்றிச் சம்பவியா தா.தலின், பூர்வ பூர்வசரிரங்களை ச் 
தரிக்கும் சே. தன ஆன்மாவை ௮வூயம் அங்சேரிக்கவேண்டும், . Bam Rega, ! 
இவ்வாறு புண்ணிபபாவகருமத்தால் சம்சார உற்பத்தியை வருணித்தஇற்கும், 
ஆன் மாவின் சத்தியின்கண் 2ண தாற்பரியமாமா சலின், ௮வவருணனசையால் சரம 

ராஜா ஜன்மாந்தாத்தேத தன்மாவின் ச௪த்தையைக் கூறி ஈசிகேகாவிற்குச் சர்வ 
உபநிஷூத்தன் சா£பூத ஜீவப்பிரஹ்ம ௮பேதத்தைக் கூறினா, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! சர்வ உபநிஷத்தின் சாரரூப ஜீவப்பிஹ்ம ௮பே 

தத்தை ஈசிகேதா யமராஜாவிடத்2,ச வினவவில்லைய, வினவாமலே ௮வவுப?த 

அத்ைத ஏன் செய்தனர் ? டேன் வினவாமல் உபதேசிச்சல் சாஸ்இிசத்தே கிஷ 
இக்கப்பட்டுள தன்ர ? 

rT காவரஷ_௦கவாததிஷ* எர டயா 1B 210 BATON 5 OAT 2 68 | 

ஜா,௪,சவிஹிகெயா விஜலவஜொக orgie"? 1 

* வினவிலர் தமக்கும்வேய்ய விதியினில் வினவுவார்க்கும் 
தனதுயா வலியைக்காட்டூஞ் சழக்கர்க்குஞ் சாற்றொணாதாம் 
நனியெவை தமையுமிந்த நானிலத் துணர்ந்தகீர்த்திப் 
புனிதமெய்ம் மதியனேனும் போலிகுக லோட்டம்போன்றே. ”' 

(போ-ள்., சாஸ்தரவேத்தாவாய புததிமான், வினாவினாலன்.றி எவனுக்கும் 

சாஸ் இரவாத்தையை யொருகாலும் கூறலாகாது. யாவன் சிரத்தை பக்தியற்றவ 

ஞய்க் வலம் பரீக்ஷிக்கும்பொருட்டுக் கேட்ின்றனனோ, ௮லல.து தனஅபித்தி 

யின் சாதுரியத்தன்மையைத் தெரிவிக்குமபொருட்டு வினவுன்றனனோ, a gus 

கும் ௮றிஞன் சாஸ் திரவா£த்தையை யொருகாலும் கூறலாகாது. யாவுர் தெரித்த 

மேதாவியாயிருந்தபோ திலும் உலகிற் சடனைபபோற் சஞசரிக 1£வணடும், 

சமாதானம் .--ஜஹே சிஷ்ப? ஈசகேகாவானவர் தருமராஜாவிடத்தே ஜீவப் 

பிரஹ்மாபேதத்தைச் சாக்ஷ£த்தாகக் கேட்டிலராயினும் பொருளாற்கேட்டனர் ) 

எங்ஙனமெனின் பூர்வம் தருமராஜா ஈசிகேதாவிற்கு par pare Sheer. (tps 

வரத்தால் பிதாமகழ்வுற்றனர். இரண்டாவது வச த்.தால் ௮க்கினிவித்ை தயை யடை 

ந்தனர், மூன்றாவ.து வாத்தால் சம்பூரணப (9ரஹ்மவித்தையையடைய இச்சித் தவ 

சாய், ஈசிகேதா முதலில ஆன்மாவைச் துவம்பதார் த்தவடிவச் சால் கேட்டனர், 

பின்னர் ௮வ்வான்மாவைத் தருமாதருமமற்ற தற்பதார்த்கருபமாய்க் கேட்டனர். 
௮வ்வினாவால் ஜீவப் பிரஹ்மத்தின் அபேதவினாவும் பொருளானே அ௮டைவுறும். 

இவ்வாறாய ஈசிகேதாவின் அபிப்பிராயத்தையறிர்து பமசாஜா அவருச்சு பர்பேச 

ரூப மகாவாக்கியார்த்தத்தை உப தசஞ்செய்தனர், இப்போது அவ்வுப்தோசப் 
பிரகாரத்தை நிருபிப்பாம் :-ஹே ச93கதா ! சம்பூரண. ஜீவாச்சின் தன்ம 

வடிவமாய இச்சுயம்பிரகாச சே.தனபுருடன் Sonera cin Sony. deanna. Doug x 

இரதி ரோச் பசார் ச்சல்களையுன்டாக்குவன். பரக்கள்கிஸ்சன்போல் அசோதிதி



அக்கலை? பஜுர்வேதத்தின் அபவல்லி யுப௪௫ட 
sh Ber தாற்பரியவருண னம். GH 

ree இச்நிரியங்கள் இலயமாயும் ஆன்மா இலயபாவ ச்தைபடையா.து) மத்ஞே 

அது சர்வ. அவஸ்கத்களிும் சாகதிரூபமாய் விழித்திருக்கும். இவ்வாறு: சனுக் 
காண்போன் வடிவமாய் யான்கூறிய ஆன்மஸ்வரூபமே சேதனரூபமா தலின், ௯.த் 
தவடிவமாம், ௮,ச்விதியப் பிரஹ்மவடிவமாம், மோக்ஷரூபமாம். பூமிமுதளிப 

பதிஞன்குலோகங்கள், அவற்றிலிருக்கும் ஜராயுஜாதி கால்வகைச் சரீசகங்கள் 

யாவும் ஆன்மாவை2ய யாசிரயித்திருக்குமா தலின், சர்வாதாரமாய ஆன்மாலித் 

குப் பிரஹ்மரபத்தன்மை சம்பவிக்கும். இச்சமசாரரூபசமுத்திசச்தைச் தாண்ட 

இச்சித்ச முழுக்ஷாக்கள் ஆன்மாவினவடிவக்தை யுல்லங்கனஞ்செய் து செல்லார்; 

up tir, அவர் இச்சடலின்கரையாய அன்மாவையேயடைவர். ஏனெனின் ஆ 

ர் சஸ்வரூப ஆன்மாவினும வேராய வே?ருருபொருள் மோக்ஷஸ்வரூபமன்றும் ; 

மற்மோ, அார்தஸ்வரூப ஆன்மாவே மோக்ஷரூபமாம. இப்போது, இவ்வான்மா 

வின் ஸ்வளுபத்ைக விஸ்தாரமாய் நிரூபிபபாம :--2ஹ ஈ3கதா இவ்வொசே 

யான்மாச் சம்பூரண ஸ்.தூலசரீரத்?க ஸ்திதமாம் ; சம்பூரண சூக்ஷாமசரீசத்தே 

ஸ்இிதமாம்) சர்வதேகதாரிகட்கும் ஆன்மவடிவமாம். அக்கினியுண்மையாய்த் 
தேஜசுரூபத்தாற் சாஷ்டங்களினின்றும விலக்ஷணமாயினலும் ஸ்தாலகாஷ்டங் 

களிலிருப்பதாய் அ௮வ்வக்காஷ்ட சமானவுருவ மாவ?தபோல, இவ்வான்மா 

உண்மையாய்ச்சர்வ ஸ்தூலகரீரங்களினும விலகணமாயிலும், ேவம.லுஷ்ய 
அசுரர் முதலியவருடைய தூலசரீ.ரங்களில இதமாய் ௮வ்வச்சரீர சமானரூப 

முடையதாம. சூக்ஷாமசமஷ்டிரூபவாயு, வியஷ்டிசூக்ஷ ஈமசரீரததேயிருர்து ௮வ் 
வச் சூக்ஷ ஈமசரீரரூபமாய்த் தோற்றினும ௮.து வியஷ்டி சூக்ஷாமசரீரத்திலும் 
விலக௲ணரூபமா யிருபபதேபோல, இவ்வானமாவும் சூக்ஷமசரிரத் 2தயிருக்து 

அவ்வச் சரீரசமான ஆகாரமுடையதாய்ப பிரதிதியாயினும உண்மையாய்ச் ௪ச்சி 
தாக்க ரூபமாதலின் ௮ச்சூச்ாம சரீரவகளினும் விலக்ஷ்ணமேயாம். சூரியபக 

வான் சர்வஜீவர்களின் கேத்திேஇரிபஙகளின் தேவதையாதலின் ௮வர் தேவ 
தைவடிவத்தாற் சர்வஜீவர்களின் சேத திசேர்இரியச்2த யிருப்பினும் அவற்றின் 
குருட்டுத்தன்மைமுதலிய தோஷங்களாலும சொச்சச்சன்மை மழ சலிய குணக்க 

ளாலும்பற்றுறார் ) அதுபோல, இவ்வான்மாவும் சாக்திரூபமாய் இத்தூலசூக்ஷ-ம 

சரீசத்தேச இருப்பினும் இதன்குண தோடங்களாற் பற்றுருஅ. பாயெ அசாயத் 

தஇின்சண்ணே இதமாய இச்சூரியபசவான், தோஷழமுடைப சர்வபதார்த்தத் இலும் 
பின்னமாய்ப பிரதிதஇியாவ?தபோல, இவ்விரு சய அகாயச்?த சாக்ஷிரூபமாயிருச் 

கும் ஆன்மாவும் சாஸ் தரஇருஷ்டியால் இத்தூல சூக்ஷாமசரீரத்.தினின்றும் பின் 

னமாய்ப் பிரதிஇயாம் ; இவற்றின் றருமங்களாலும் பற்றுறுது. sua SC ou see 

இருச்கும் தேகதாரிகட்குத் தத்தம் சேத்திபேசத்தானும் ௮வ்வத்தேசபே 
தச்தானும் ஒரே சூரியன் ௮ கவகையாய்ப் பிர த.இயாம் ) ஆனால், ௮வ்வொரு 

சூரிபனி.த்2௫! சானா த்சன்மை ஞானம மித்தையேயாம் ) அதுபோல தசே இச் 

,*ஞ்சோஇயான்மா சரீராஇயுபாஇகளால் சானாவசையாய்த் தோற்றும் ; ஆனால், 

அங்வொள்றன்சண்ணே சாளுத்தன்மைஞானம் SD gens Suu in. ஒருசூரியனிட ச் 
திலகானாத்சன்மையை விரபஞ்செய்யும் மித்தயொஞானங்களால் பேதித்இயுள்



  

tye 

டாகசாததேபோல, ஓசேயான்மாகின்சண்ணே சானாச்சன்மையை விஷபஞ்செய்யும் 

மித்தியாஞானங்களால் பேதடதஇ உண்டாசமாட்டான; உண்மையாய் Bes 

சன்மையற்ற சூரியபகவானிடச்?ச சானாத்தன்மையைக்கானுூம்முடன் உலகரின் 
பரிகாசத்சா லுண்டாம் ௮ரேகதுக்கக்களை படைவ 2 போல, உண்மையாய்சி சாவ 
பேதமற்ற இவவாஈந்தஸ்வரூப ௮ன்மாவின்கண்ணே பேசத்தைக்காணும் மூடன் 

அடிக்கடி, ஜன்மமசணாதஇி துக்கக்தையடைவன். இத்தகைய த்விதீய ஆன்மா 

உண்மையாய் மாயையற்ற ?தயாயிலும், சுதந்இரமாய ௮து தனது மாயாசக்இ 
யால் ஒரே தனஅவடி வத்தை ௮ேகவகையாய்ச் செய்யும், இருகயதேயத்்ேத 

இருக்கும் ௮த்விதிய ஆன்மாவைப் பிசஹ்மசரியாதி சாசனசம்பன்னனாப்க் குரு 

சாஸ் உப?தச௪ கால் சாதா த்கரிபபவலுக்கே மோக்ஷுப கித் இயசுகப்பிராப் 

இயாம்) இவவாறறியாக ௮ஞ்ஞானிக்கோ ஜன்மாதி துச்கப்பிராபதியேயாம, Ags 
இயருபமாய்ப் பிரச ;தமாய காலாஇகளின் கண்ணும் ஆன்மாதன் சத்தையை 
யீர்து நித்தியத்தன்மையைச் சித்தஞசெய்யுமா தலின், நித்தியபதார்த்தத் இற்கும் 

நித்இபவடிவமாம். சைதன்யரூபமாய்ப பிரசித்தமாய Css Ror Bach gg 
அவற்றினின்றுமுண்டாய அ௮ர்தக்கரணவிருத்திகளின் கண்ணும் தனது சிதா 

பாசபபிசாப்தியால் இவவான்மாவே சேதன ததன்மையை௪ இத்திசெய்யபுமாதலின் 

சேதனபதார்த்தங்கட்கும சதனவடிவமாம. எபபசமான்மாவின் சாக்ஷாத்காரத் 
தால் அதிகாரி நித்தியசுகத்தையடைவனோ, எவ்வொன்றே சர்வஜீவர்கட்கும 

மனவாஞ்சித பதார்த்தங்களை யடைவிக்குமோ, சர்வதுக்கததையும் கிவர்த்இிக்கு 

மோ, அதறகிதுவே வடிவமாம் ) சாவபபிராணிகளின் இருதயதேயத்தே இருக 

கும் சுயஞ்சோதி '2சதனமும், மனவாணிகட்கவிஷபமுமாம். இத்தகைய அத் 
விதீப ஆன்மாவின் ஸ்வரூபபூச நிசஇிய அஈர்தம மனவாணிகட்கவிஷபமாயி 

னும் மகான்மாக்களாய ௮திஞா் தமதனுபவத்தே பிரீ தயுடையவசாய் அர்கித்திய 
ஆரார்தத்தையு மபசோக்ஷமாயறிவர், இப்போது ஆன்மருபரித்திப சுகத்தே 
வாணியின் ௮விஷயத்தன்மைபை யுணாத்துமபொருட்டு முதலில விஷபஜன்னிய 
சுகதஇன்சண்ணும ௮ததன்மையைக் கூறுவாம் :-- ஹே ஈச3கதா /! தேகதாரிக 
ளிடத்தே மாதுரியமான போஜனாஇகளால் உண்டாய சுகத்தையுமொருவன் 

சேசாய் வாக்காற்கூற முடிபாதவனாவன். ஒருகால் அவ்விலெள௫கன் அவ்விய 
ஜன்னியசுகத்தைக் கூறினும் எனக்குச் சுகமண்டாபதென௪ சாமானியருபமாய்ச் 

சுகத்தைக்கூ.றுவன், ஆனா லிவ்வாழெனக்குச் சுகமுண்டாயதென விசேஷரூப 
மாய்க் கூ௮ுவதில் ஒருவனும சமர்த்தனாகான ; மற்ற, ௮சசுசவடிவத்ேே ஒரு 
பொருளி,னொப்புமையை ஆ2சாபித்2த அ௮தனைக்கூறுவன்) அனாலதனை சேரா 

ய்க் கூறமாட்டானாதலின், விஷய ஜன்னிய சுகங்களியாவும வாணியாற்கூற முடி 
யாதனவாம்; தமதனுபவத்தானே அ௮றியபபெறுவனவாம். இலைளஎசெவிஷய 

ஜன்னியசுகமும் வாணிபாற் கூறமுடியாதாயின், மலுடன், மனுட சர்தருவள், 

தேவகர் தருவன், பி.இர், ஆஜான3 தவன், கர்மஜதேவன், இர்இரன், பிருகஸ் 
ப.இ, விராட், ஹிரண்யகருப்பர், என்னும் இவ்வியாவரிட,ச்.தூம் பூர்வ பூர்வக் 

அபேஷித்து உத்தா உத்தரம் நாூறுகுண Ge ges sur siemens agg 

பறின்விகதய ஜன்னியசகச்திலும் “Geen எவருக்குமின்றுஸ்ட்ட மற்ஜினு)
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gates சரிவவிஷப் சுகங்களின் ௮வ இரூபமாம். ௮.துவும் ஒருபிர் துவென்வாம் 
பிரஹ்மர்சர்சக்சடலின் நித்தியககம் வாயாற்கூற முடியாததென்பதன் சண்ணே 
at Bh DOB BG. ௮௮ மனவாக்குகட் கவிஷபமாமா தலினானே ஞானாிரியரும் 
வேதமும் அதை சேராய்க்கூறுவதிற் சமர்த்தற்றவராய் அ.இகாரிகட்ருச் சாமானி 
யமாய்ப் பிரிபதமரூபத் தால் வருணனைசெய்வர், இவ்வாறுகூறிய கித்இயசுசத்தை 
யான் எவ்வாறு கேமேயனுபவிப்பன் என இச்த்து, ௮இகாரியானவன் தன்மன 
sos இவவாருராய்வன் :-- அன்மரூப கிததியசுசத்தின் மறைப்பைறீக்கும் ஆன்ம 
ஞான் த்3தாடு கூடியவலும், விஷயங்களில் இராகவடிவப் பிரதிபர்தக மற்றவனு 

மாய்'அதிசாரியாய எனக்கு ஆன்மநித்இயசுகம் உண்மையாய்ததோற்றுசன்றதா? 
அல்லத, விபர. சுமாயத் தோற்றுகன்றதா ? என, 

சங்கை :--2ஹ பகவன்! வாக்கிற் கவிஷயத்தன்மைவடிவ இலக்ஷணத்தா 

னே ௮ஃதறிய யோக்கியமா தலின், ஆசாயப பயனொன்றுங் காணோம். 

சமாதானம் :--ஹே ஈகேதா ! ௮வ்விலக்கணம் அன்மரூப நித்தபசுகத்தே 

யிருப்பது 2பால விஷயஜன்னிய சுகத்தின்கண் ணு மிருக்குமா தலின், ௮திவியாப் 

த். தரூப தோஷமூடைய ௮வவிலக்கண ததால் ௮ன்மரூப கித்தியசுக ஞானம் உண் 

LISI ST; ஆகாதாகவே, ௮து எனக்குண்மையாய்பபிரதீதியாகன்றதா, song, 

விடரி.தமாய்ப் பிரதீஇடாகின்றதாவென .ஐா.ய்கல் பொருததமான?தயாம். ௮ல் 

ல, கருத்தா, கருமம், காணம், சம்பிரகானம், ௮பா தானம, ௮.திகாணம் என்னும் 

இவவனறுவகையாய காரகங்களும், பதார்த்தங்களின் பரஸ்பா சம்பர் தங்களும், கம 

QBS கிரியைகளும், எதன்சண்ணே பிராப்தமாமோ ௮தன்சகண்ணே பேதமூ மவ 

சியமாம்; பேதத்தைவிடுத்துக் காரகாஇகளிசா, பேத முடைபனயாவும் வஸ்.து பரி 

ச்சேதமுடையனவாம்; அவை யாவும முக்யெ சுகரூபங்களன்றாம். ஏனெனின், 

சுரு திவியாபகவஸ். துவையே சுகரூபமெனக்கூறுகின்றது. :: யொ Maw Gers s ட் 

வ௦ யாது யாண்டும் வியாபக?மா ௮து2வ சுகரூபமாம் ௮ல்லது, பேதமுடைய 

௬௪ம் ஜன்மாதி விகாசத்தாற் பிடிக்கபபெற்றதாம். ௮தன்கண்ணே சாமானியமா 

யே சுகருபத்தன்மை சம்பவியாதாம, ௮வ்வாறுகூடச சம்பலியாதபோது பசம 
சுகரூபத்தன்மை யதன்கண்ணே எங்கனஞு சம்பவிக்கும் ? ஆகையால், விஷயஜன் 

னிய பரிச்சின்ன சுகம் கேவலம் அக்களூபமேயாம். அல்லு, ௮, தன்சண்ணே உல 

கருக்குண்டாம் சுகபுத்தி பிரார்தியேயாம்; ஏனெனின், urs gy MI gu hs 6 
Bap அக்கருபமாமோ ay ZI மத்இயிற் or BCH மெக்கனமாகும் 2 மற்றோ, மத் 

இயிலும் அக்கருபமேயாம், அதுபோல, விஷயஜன்னிய சுகமும் பிசாப்தியாகா* 

கரலச்தே புருடர்ச் இச்சையினுற்பத்திவாயிலாய்த் லுக்க ததையடைகிக்கும் ) அழி 

யுக்காலக்தே தனது வி3யோகத்தால் அக்கத்தையடை விக்கும். இவவாறு முதலி 

அம் கடையிலும் அகச்கரூபமா தலின் நிகழ்காலத்தும் அக்கரூப2மயாம் 7 ஆனால், 

வாசரோக சையுடையவன் அக்களுப முஷ்டி முதலியவற்றி னடியையும் ௪சசமா 

யேண்தேவே போல, விடயாசக்த மூடனும் துக்சரூப விடயசகத்ைச் சுகமா 

வெல் லுரவ்ன தரன்; இழ: இணியப்பெறும், முற்கூறிய சாசதர் தெனின் பவா
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மாரியா தின் அ.௪வே. பாம். eae ௮ சளினம்,. ஜே (அனஸ்ம் 
பு தரர்த்தங்களியாவும் அக்சரூபக்கே ளயாம். ஆன்மரூபப் புக்கும் விடய்கிகசாச 
அக தன்பருபமேயாம், He ut சுகரூபமேயாம், இவ்வாறு சகப்பிசகர்சக்கட் 

௦ பரஸ்பரம் அபேதசித்கமாக்காலை ஆன்மவடி.வப் பாமசுசம் ஜீவர்கட்கு எப் 

போதும் பிதிதியாம். சைதன்யரூபப் பிரகாச சம்பர்தத்தானன்றிச் Gag Pox 
அர்ததப் பிரதிஇ சம்பவியா.து. ௮ல்லது, ஆன்மருபப் பரமசுகம் ஒருகால் ஜீவர்கட் 
குப் பிரதிதியாகாசாயின், சன்னான்மாவில் சர்வ ஜீவர்கட்கும் கிர.இசயப் பிரீ தி 

யுண்டாசலாகாது) ஆனால், ௮துவோ காணவருகன்றதாதலின், ஆன்மரூபசுசம் 

சர்வ ஜீவர்கட்கும் பிரதிதியான்றதென உணர்ந்துகோடலாம். அல்ல, விடய 
மடையுங்காலத்தே எனக்குச் சுகப் பிர திதியாடன்றதென உலகருக்குண்டாம் ஞா 

னத்தே ௮ன்னியத்தில ௮ன்னியத்தினுசோபணருப ௮த்தியாசமே நிகழும், கருத் 
இதுவாம் :-விடயசம்பர் தத்தாலுண்டாயஅந் தக்காணவிருத்தியின்கண்ணே ஆன்ம 

சுகத்தையாசோபித்தே மூடன் எனக்குவிடயத்இனின்றும் சுகமுண்டாயது எனக் 
pac காமிகள் ஸ்இரீயின்பிராப்திகாலத்தே இச்சாநீக்கச் தாலபிவியக் தமாயஸ் 

வரூபசுகத்தை நிர்இித ஸ்திரீசரீரத்தில ஆசோபித்து ஸ்இரீயைச் சுகரூபமென்பர், 
ஆண்டான்மருபசுகம் ஜீவர்கட்குச் தோற்றாதாயின், சுகத்தை ௮ன்னிபபதார்த்த 

ச்சே ஆரோபித்தல் கூடாது; ஆனால், ௮வ்வாறோ காணவருகன்றது. ஆசையா 

லில் ச.றியப்பெறும்:--.அன்மஸ்வரூபசுகம் சர்வஜீவாகட்குஞ சர்வகாலச்.தும பிசத 

இபாம். ௮த்தியந்தம் அக்கமாங்காலத்அம் ஒருசுகத்தை யாசிரயித்தே ஜீவிப்பன் ;. 

சுசமின்றி எப்பிராணியும் ஜீவியா காம். விரக்தமகாத்மா இவ்வாறு அடிக்கடி அசா 
ய்வன். மகான்மாவிற்கு ௮ம்மனவாணிகட் கவிஷயரூப பசமசுசம் கரதலாமலகம் 
போல வெளிப்படையாய்ப் பிரதிதியாம். சூரியபகவா னுதயமாயின், இசவு நீங்கு 

வசபோலப் பிர ஹ்மாகந்தரூபச் சூரியோசயமுடைய பிரஹ்மாகாசவிருத்தி யுண் 

டாகவே இச்சம்சார அக்களுப ராத்.இரி நீக்கிடும். கருத்திதுவாம ,-சூரிய 
பகவான் உதயாசலமலை?மல் ஆரூடமாய் இராத்திரிரூப ௮ர்தகாரத்தை நிக்குவ 

சே போல, இவ்வாஈர்தஸ்வரூப ஸ்வயஞ்ஜோ.இ யான்மாவாகயெ சூரியனும் அர்தத் 

கரணவிருத்தரூப உதயாசல மலைமீது ஆரூடமாய் மாயாரூப ௮௩ தகார சாசஞ்செ 

ப்யும், இத் சகைய சுயஞ்ஜோ.இ ரர் சஸ்வரூப ,ஒன்மாவைச் சூரியன், சச்திரன், 

உடுக்கணம், மின்னல், ௮க்கனிமுதலிய தேயுக்கள் ஒளிர்வியா ) மற்றோ, மாருக 

௮.௮ வே அவற்றைப் பிரகாசிப்பிக்கும். இயல்பாகவே அப்பிசசாசரூப அபப்பிண்ட 

கானது ஒளிராடின்ற ௮க்கனியைப்பற்றிப் பின்னொளிருவதேபோல, இச்சடசே 

தினரூப 9௪,சதும் பிரசாசவடிவ அன் மாவைப்பற்றியே பின்னொளிரும், இயல்பா 

னே.பிரகாச சக்்இியற்ற எண்ணெய் இரிமுதலியவை இபச்சிகையின் பிரகாஈத்இன் 
பின்ன?ர 2 சாற்றல்போல, இயல்பானே பிரகா௪ சக்தியற்ற புத் திமு சலியஜசத் 

முழூவதும் ஸ்வயஞ்ஜோத ஆன்மா வின் பிசசாசத்தின்பின்னசே சோற்றும்் ” 
* ஆட ரு 

பங்கை உ$ஹ , பசவன்? ideacorn atin. shearing 
9௮, பிரகாசத்சை பபேகதிச்கும். , சடாதிகள், அப்சேதரசங்சள்யு 

 



  

சர்தம்கக். பஜுர்வ்திச்நின் சடவல்லி யுபதிட 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 

  

தம் பிர்காசப்பொருட்டுச் சூரியாஇப் பிசகாசங்களை யபேசக்ஷிககும் ; இவையேச் 
தாமே பிசகாசரூபமா தலின் வேறெப் பிரகாசாபேகை்ஷையையுஞ் செய்யா, 

சமாதானம் :--2ஹ ஈசிகே.தா ."” ஒரு பிரகாசத்திற்கு Cap பிரகாசத்தின். 

அபேக்ஷையுண்டாகாது என்னும்நியமம் யாண்டும் சம்பவியா.து ; ஏனெனின், 

?திசுவடிவமாயெ சக்ஷஈ இநர்திரியமானது சூரியரூப தேஜஸை ௮பேக்ஷித்தே 

கடாஇககா யொளிர்விக்கும, ௮ துபோல, இசசூரியா Buen ஸ்வயஞ்சோதஇ யான் 

மாவை ௮ பேசுதித்தே பதார்த்தங்களை யொளிர்விக்கும். கருத்திதுவாம் ஜட 

ேதஜச வடிவத்தால் சூரியசமான ஐ இயையுடைப ௪௯ இந்திரியமும் கடாதி 

களை இலக்கும்பொருட்டுச் சூரியா தி ஜடதேஜசுகளை யபேசதிக்குமாயின் ஜடரூபச் 

தால் சைதன்ய அன்மாவினும விலக்ணமாய ' சூரியாது ஜடதேஜசகள் தமது 

வியவகாச சித்தியின்பொருட்டுச் சைதன்யரூபப் பிரகாசத்தை ௮பேச்ஷிக்கும் என் 

பதன்சண்ணேயாது கூறசீவண்டும ? இத்துணையால் ௮த்விதிய ஆன்மரூபப் பிஹ் 

மத்தின்கண்ணே ஸ்வயஞ்சோதி ஆபத்தன்மை நிரூபிக்கப்பெற்றது. இப்போது 

௮.து இச்சம்சார மூலகாரணரூபமாய் வருணிக்கப்பெறும் :--2ஹ ஈூசேதா ! ௪ம் 
சாரரூப இத்தூல?தகத்தை முன்னா யான் கினக்குப் பதினொருவாயிலுடைய புச 

ரூபமாய் வருணித்?தன் ௮,சனைச் சில வேதவேத்தாக்கள் ௮சுவத்த விருக்ஷரூப 

மாய் வருணித்துளார். முன்னர் யான் நினக்கு ஜகத்காரணருபமாயும், ஸ்வயஞ் 

சோதி ஆரர்கஸ்வரூபமாயும், மோக்ஷரூபமாயும வருணித்த பிரஹ்மமே சரீர 

ரூப ௮சுவத்தவிருக்ஷக்இிறகு மூலமாம். யாது மறு தின த்தேயிசாதோ, ௮௮ ௮௪ 

வத்தமாம்) ௮வ்வசைபபொருள் சா ரத்தும் பொருந்தும ) எனெனின், இத்தேக 

த்தின் ஒருசணபரியர்த ஸ்இதியிலும் புததிமான்கட்கு விசுவாசமின்றாமாயின், 

மறுதினம்வரை இது திரமாயிருக்கு மென்பதன்கண்ணே மதிமான்கட்கு ஏவ் 

வாறு விசுவாசமுண்டாம். இ,கனானே சுரு பகவதி இச்தூலேேகத்சை அசுவத்த 

மென வழைத்தனள். தேகவிருகமூலமாய காரணப்பிர ஹ்மததை ௮மபசதி த் 

அச் சரீசரூப ௮சுவத்த விருகஷத்தின் சாகை சீழேயாம் அ௮றம்பாவலடிவ ஸ்கர் 

தங்களினின்றும் உண்டாய நானாயோனிசளின்சரீ ரங்கள் ரே.த்திரா.இ இக்திரியங்க 

ளோடுகூடிய சூ௯்$ ஈமசரீரம் என்பன யாவும் ௮,தன் சாசைகளாம். வடவிருக்ஷம் 

வடிவத்திலகித்தியமாயினும் ௮தன் பீஜத்தினின்றும் ௮ங்குசமுண்டாம் / அசனி 
னின்றும் மீண்டும் பீஜமுண்டாம்; அதனினின்றும் மீண்டும் ௮ங்குசமுண்டாம் ; 
இங்கனம் பிஜாங்குசங்களின் பிசவாகருபத்தால் ௮ நித்தியயாவதேயபோல, இம் 

தேக ௮சுவத்த விருக்ஷழும் ஸ்வரூபமா யகித்தியமேயாயினும் சரீ ரத இனின்றும் 

அறம்பாவோற்பத்தியாம் ) அவற்றினின் றுமீண்டும் இதுவாம்/ இவவா.று பிரவாச 

ரூபத்சானே இவ்விருக்ஷமும் கித்தியமேயாம். இதன் மூலமாய பிரஹ்மத்தே 
இவ்வெல்லாவுலகுமிருக்கும் ; இதனை எவனும் உல்லங்கனஞ்செய்யமுடியாது, இத் 

தசைய அ௮இஷ்டானரூபப் பிரஹ்மஞான த்தானே இவ்விருக்ஷத்இன் நாசமாம். 

முன்னர் நீ கேட்ட தருமாதருமமற்ற வஸ்அவும் இவ்வாஈர்சஸ்வரூபப் பிரஹ்மமே 

யாம், இவையாவும் எச்காசணரூபப் பசமான்மாவின்சண்ணேயிருர்து ௪,்,சம.து 

'ிஜாபன் ச்சே பிசவிருத்இக்குமோ, எ.தனினின்,.ற. மிவையாவு முண்டாஜோ 
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க்கம் மிர் ஞ்சடிபுள்ளம்.' (தச்பண்சிது 
அதுலே மிருச்தியுரூபமாய்ச் சர்வஜகத்தையுஞ் சம்ஹரிக்குமா தலின், இர் இரவஜ் 
ஜிரம்போலப் பசமான்மாவே சம்பூரண சேகாபிமானிகட்கும் பயசாசணமாம் ) 

இச்சகைய அதைத் சன தான்மரூபமாய்ச் சாகா ச்சரிப்பவ ன மோக்ரப அமி 

ர்தத்தையடைவன். இது கூறியதன் கருத்இி.துவாம் :--௮க்கினி, தன்னிற் பின்ன 
மாய காஷ்டாஇகளைச் தடுக்குமாயிலும் தன்னைச் தயயொததேபோல, பசமான்மா 

மிருத்திபுரூபமாய்ச் சர்வஜக,ச்தையும் நாசஞ்செய்யினும் தன் வடிவமாய பிரஹ்ம 

வேத்தாவை காசஞ்சய்யாது ) இதனானே ௮வன் ௮மிருதனாவன். இப்போததன் 

சண்ணே யாவருக்கும் பயகாரணத்தன்மை நிரூபிக்கப்பெறும்:--ஹே நஈச3கதா ! 

மூவுலகத்தும், சூரியயசவானும் அக்கினியும் ஒளிர்விப்பதும் எரிப்பதும் பா 

மான்மாவின் பயத்தானேயாம், இர் இரன் மழைபெய்விபப.தும் ௮தன்பயத்தா?ன 

யாம், வாயுசலிப்பதும் ௮தன்பயத்்சானேயாம், சூரியா இகான்கைக்குறித்து 80ந தா 

வ.தாய மிருத்தியுவாகிய யான் இவர்களின் சரீரத்இினின்.றும் பிராணனை வாங்கு 
வதம் ௮சன்பயத்தானேயாம். கருத்திதுவாம் :--சூரியாதி மகாதேவதைகளும் 

பசமான்மாவினின்றும் பயத்தையடையின் வேறு ஜீவர்பயத்தையடைவர் என்ப 

தன்கண்ணே யாதுகூறவேண்டும். அ௮ப்பயகீக்க வுபாயம் ௮ன்மஞானமொன்றே 

யாம்; ௮ஃஇன்றி வேழறோருபாயம் பயநிவர்த்திக்கன்றாமா தலின், மிருத்தியுவி 

னின்றும் பயத்தையடைஈதவன் இப்பிறப்பிலேயே ஆன்ம spr gers son sé 

சம்பா இக்க என்னு மிவவார் ததை அ௮ன்னியசால் சரத்தின்கண்ணும கூறப்பெற 

றுளது. 

் 8ரதெறாவி.4வெஷிகி௦ 803 ஹீ.5௦ 2௩௦௮ திகி௦ய2$ 
HRT FONG LB வ,மர ஹ் a கய த8ஐ.3.மி 95 

* எமன்றனக் கஞ்சன்மூட வேன்னைகோ லஞ்சலானே 
யெமனுனை விவனோதா னிவணுதித் தவரைவீடா 
னேமைனிவ ஸுதியா தாரை யேன்னுமே தோ(வதில்லை 

யெமபய மிருக்குமாயி னினிப்பிற பிறவாமைதேடே. *' 

(போ-ள்.) ஹே மூட! ந மிருத இயுவினின்றும் பயத்தை யேன் செய்கன் 

றனை? பயஞ்செய்யும்புருடனை எமராஜாவிட்டுவிடுவாரா என் ? விடார்; ஏனெனின், 

இவ்வுலகத்தே ஜன்மித்தஜீவனை எமசாஜா ஒருபோ.துமவிடுவ இல்லை. இன்மியா தவ 

னைக் கவசா.சா.கலின் நினக்கு மிருத்இயு பயமிருக்குமாயின் நீ உனக்கு மீண்டும் 

ஜன்மம் வாராதபடி. முயலுதி, ஹே ஈசிகேதா / இபபாசதகண்டததே ௮இசாரி 

யாய மனுடசரீரத்தையடைந்தும் மாணத்தஇின் முன்னர் ஆன்மசாக்ஷாத்கார த்தை 

யடையாவிடின் ௮வ்வஞ்ஞானிசன்னறம்பாவாலுசா.சமாய்ப் பூமிமுகலிய சர்வசுப 

அசபலோகத்தே கானாவகையாய மேற்$ழ்ச் சரீசங்களையடைவன், அவை மிருத் 
இயு பயத்தோட கூடியவாம், ௮ரோகவகைத அுக்கக்சளோடு கூடியவாம். தூயகண் 
ணாடியின்சண் 2ண முகம்ஈன்றாகச் 2சாற்றுவேசேபோல,சாதன௪அ௮ஷ்டயசபபன்ன 

இவ்வஇசாரிதேகத்தே அர்தர்முச சுத்தபுத்இபின்சண்ணே ஆன்மா சன்றாசத் 
தோற்றும். சனவின்கண்ணே அன்மாவின்வடிவம் ஜீவர்சட்கு வெளிப்படையாய்ந் 
தோற்றமாட்பாகசேயோடச் அவர்ச்சலோசக்ே. இரடணியவபோகள்களின், ஆகச்



சந்ர்க்ச்க்1' யஜுஎவேத்த்தின் கடவல்லி யு. பநிட ஆம் 
தத்.தன் தாற்பரியவருணனம். 3339 

இயையுடைய பு.த்திகளின்கண் ,ஐன்மா ஈன்றாய்த் தோற்றாஅ. உண்மையாய்சி சலி 
ஞதிகளற்ற முகமானது சலனமாய சலத்தின்கண்ணே அவ்விபரீத தர்மமுடைய 

தாய்த் தோற்றுவ?ேத போலக் கந் தர்வலோகத்தின்கண்ணும போகாசக்த புருடர் 

கட்கு இவ்வான்மா விபரீ தரூபமாகவே 5 மீதாற்றும். இவ்வாறு வேறுலோசங்களி 

லும் இவவான்மா யதார்த்தரூபமாய்த் தோற்றாதாம். அவ்வுலகங்களிலிருக்கும் 

புருடர் விஷயபோகத்தே அ௮த்தியந்தம ஆசக்தராவராதலின் ஆன்மஞானமுண் 
டாயிலும் விஷயாசக்இரூபப் பிரஇபஈதவயக்தால் HGS Chr ew id ஆன்மாவின் 

வாஸ். தவ வடிவத்தை விடயஞ்செய்யமாட்டா.து. அதனால் அவர்தம் அவித்யா 

நிவிரு த். இயுண்டாவ.இிலலையா தலின் சுவராக்கா இகளில் ஆன்மஞானம் ௮டையும் 

இச்சையுற்று ௮இகாரி ஈண்டுப் புருடார்த் தமற்றவ னாகாதொழிக, சாயை, ஆதப 

மிரண்டும் வேறுவேருகப பிரதீதியாவதேபோலப் பிரஹ்மலோகத்தே ஜீவர்கட்கு 

ஆன்மாத் தேகா இகளினும் 2வற.றுருவமாய் வெளிபபடையாய்ப் பிர இயாமாயி 

னும், ௮ நெடுங்கால உபாசனையாற இட்டுவதாமாதலின் அத்தியுதர் தூர்லப 

மாம். ஆகவே ஆண்டு ஆன்மஞானமடைய இச்சித.த, ௮.இகாரி ஈண்டு ஆன்மஞான 

யத்தனத்தைச் சிதிலஞ்செய்யாதொழிக) பறறோ, மோக்ஷசுக இசசையுடைய 

வன் இப்பாரதகண்டததே குருசாஸ்திராதி சாசனசமபன்ன மனுடசரீசத்தின் 

கண்ணே ஆன்ம சா-ஷாத்சாரத்தை௪ சமபாஇததுககொள்க, ௮ தனடைவின் 

கண்ணிச ண்டு சாதனங்களுள, ஒன்றோ விசாசரூப சாங்கயமாம்; மற்றொன்றோ 

பொறிகளடச்கலென்லும் 2பாகமாம் முசலாவதைக்மகள்: ஆகாசா இகளினின்றும் 

வேறு?வருபுண்டாய தத்தம் வியாபாசசசத சுரசோததிராதி இந்திரியங்களை எச் 

சைன்யம் தனது ஸ்வரூபத்தினின்றும் பசஸ்பாமும் பின்னமாயறியுமோ ௮ப் 

புதஇ சாக்ஷிரூப சைதன்யம ௮இகாரிக்குத் தன்னான்மவடிவமாயறிய யோக்யெ 
மாம். அதனையே தனதான்பரூபமாயெண்ணிச சர்வ திருசியப் பிசபஞ்ச_த்தையும் 

ஆன்மாவின்கண்ணே கறபிதமாயெண்ணும அதிகாரியே சர்வ?சாகமூமற்றவனா 

வன் ; சாஸ்திர தாற்பரியமறிந்த வித்வானுமாவன். (முன்னர் யான் உனக்கு எவ 
வான்மாக் கா.ரணமற்ற ௮ரூபமாயிருப்பசிதனக் கூறினேனே அது சுசோத்த 

ரா இகளினின் றும் அவற்றின் ஞானரூப வியாபாரங்களினின்றும் பசமாய்ச் சாதி 

ரூபமாய்த் இதமாம், ௮ வே வாககா.இகளினின்றும் அவற்றின் கிரியாரூப வியா 

பாரங்களினின்றும் பாமாய்ச் சாகஷிரூபமாய் த் இதமாம, இப்போதப்பொருளே 

வெளிப்படையாய் நிருபிக்கப்படும் :--2ஹ ஈசிகேதா ! வி?சஷரூப சுரோத்திரா 

இகளினின் றும் சாமானிய ரூபமுடையமனம் பசமாம்; சவிகற்பரூபமன த்தினும் 

நிர்விசற்பரூப புத்திபாமாம் ) அவ்வியஷ்டி புத்தி யினும் சமஷ்டிபுத்தி பசமாம்) 

அதனிலும் அவ்வியாகிருதம் பரமாம்) அதனிலும் சர்வார்தரி பாமியாய புருடன் 

பசமாவன், அவன் தாலப்பிரபஞ்சரூபகாரிய மற்றவன், சூக்ஷ ஈமப் பிரபஞ்சரூப 

சாசணமற்றவன், ௮வனைச் தனது ஆன்மவடிவமாயறிர்து ௮இகாரி மோகத்தை 

யடைவன், ௮மிருதபாவ,த்தையடைவன், இப்பாமான்மாவின்கண்சணே காரிய 

சத. அலிச்ையின் சாசரூபத்தன்மையாமா தலின், சாஸ் இரவேத்தாக்கள் பாமா 

Maree மோக்ஷரூபமென்பர். இதன்சண்ணே யிலக்குவ.து ஆார்சரூபச்சன்மை



கத. பிதி.ஆச்டிபுராணம்... [தஸ்ச்து: 
கழு: 

  

பாமாதிலின் சால் இரலேத்தாக்கள். ‘ister அமிருதருபமென்பர், மோகசப்தத்இி 
சற்ச்சமும் அமிருத சப்தத்தின் அருச்தமும் பாஸ்பாம் ௮பின்னமா மாயினும் 
காரிய அவித்தையின் நாசரூப கிமித்தக்தையும், பாமாரந் தத். தன்மைரூப 
நிமித்தத்தையு மங்சேரித்து அறிஞர் ௮வவிரண்டிற்கும் சிறிது சற்பிதபேதத்சை 
அங்கேரிப்பர், இத் துணேயால் விசாசருபசாங்கியோபாயம் வருணிக்கப்பட்ட௮. 

இனிப்பொ.றிகளின் தடைவடிவயோகசா கனம நிருபிக்கப்படும்:---2ஹ ஈச௧.தா. 

சுயஞ்சோ.இ அன்மாவின்வடி.வம் நேத்தரொதி இந்திரிய ஜன்னியஞானததே விஷப 

பாவத்தை ௮டையாதாதலின் ௮கனை எவனும் ௮வற்றாற் காணமாட்டான்; ஏனெ 
னின், உருவ பரிசாதிகுணங்களையுடைய பொருள கேத்திசாதிகளாற் கவாப்பெ 
அவதாம; ௮வையற்றபொருள் ௮வற்றாற் கவரப்படாது. ஆன்மாவும் ௮வையற்ற 
நிர்க்குணவடிவமா தலின் ௮வற்றாற் கவரப்பெறாது. இவ்வா த்தையை முன்னரும் 

யான் கூ.றிைனாதலின் அதிகாரி அப்பொறிகளின் நி?ரோதவடிவயோகத்தால் 
பரமான்மாவைக் தன்னான்மவடிவமாய்ச சா௯தா த்கரிக்குக. சங்கற்பசச தமன தை 

வயஞ்செய்டும் அர்சர்முகச் சுத்தபுத்திபால் ஆரர்தவடிவ ௮ன்மாவின்கண்ணே 

சிறிதுமாத்திரையும் இருசியப்பொருளைச் சங்கறபியாது எவ்வியோகத்தி லுதய 

மாமோ ௮ஈத யோகோபாயத்தால ஆன்மாவைச் சாக்ஷா£த்கரிக்கும ௮ இகாரியே 

அமிருதபாவத்தையடைவன், ௮திசாரியின சு 2சாத.திராஇகளும், மனமும், புந்தி 
யம் தமது சஞ்சலததைவிட்டு நிச்சலபாவததை யடையுககால, அ௮ரநிச்சலத்தன் 
மையை அறிஞன் பசமகதியென்பன், மனம், புததி, இரதிரியங்களின் நிரந்தர 
ஏகாக்கெ சதன்மபைரூப ௮வஸ்தையின பிசாபதிக்குச் சமானமாய் வேறோ ௮திக 

கதியின்றாம்; மற்றோ, ௮தனா லகொரிக்குச சுயஞ்சோ தி ஆன்மாவின்சாக்ஷாத்கா.ச 
முண்டாம. அதனாலதிகாரி சிறிதுமாத் இசையும் சம்சாதுககசதை யடையா 

ஞுதலின அ௮வ்வேகாக்செத்தன்மையே பாமகதிரூபமாம, நானாவகை விக்கனெங்க 

ளாலும சஞசலததையடையாத ஏகாக்கரத்தன்மைரூபு தாரணையை வி?வகியோக 

மென்பன். யோகமே பிரஹ்மபாவப பிராபதிவாயிலாய் ஜகததுறபததிசமஹாசஞ 

செய்வ இன்சாமா த் இயரூப 68சுவரிய அடைவின்காணமாமா தலின ௮தனையடைய 
நீ பிரமாதமற்றவனாய்ச சாவதானனாகுதி. பான பிரஹ்மரூபமாய் இருக்கின்றேன் 
என்னும ஜீவப பிரஹ்மாபேதம ஞானயோசமாம், ௮ இரதிரியங்களின் ஏகாக் 

ர.சதன்மை வடிவதாரணையின்றி யுண்டாகாதாம, காமசங்கறபாதி சித்தவிரு தத 

களின் உற்பத் திரூபப் பிசமா தமிருபபினும்யோகம அ௮டையபபடாதா தலின்,மனம் 

புத்தியோகூடிய இர திரியககளை கிசோதஇத்து பிசமாதமறறு ௮2பதஞானருப 

யோகத்தை அடைபவனே பா2மசுரனைப்போல ஜகத்தின் உற்பத்தி சமஹாாஞ் 

செய்வதிலும சமர்.ததனாவன், யோகரூப உபாயமின்றி ஆன்மா மனவாணியாலும் 

சுரோத்திராஇகளாலும ௮டையபபடாது ) மற3ர, ௮வ்வேகயோகரூப உபாயத் 

தானே ஆன்மா ௮அடையபபெறும, ஆரர்தவடிவ ஆன்மா யோகரூப உபாயத்தா 
லடைவதேபோலச் சரத்தைவடிவ உபாயததானும் ௮டையப்பெறும். வேசபாகிய 

கரஸ்.இிகரின் விகறபங்களைப் பரித்தியாக.த சறகுருசாஸ்திர உபசேசத்சே விச 
வாசம்வை த். ஆன்மச.த்தையை நிச்சயஞ்செய் தல செத்தையாம் , முக்காலச்தும் 
மனவாக்குகட்கு விஷபரூபத்தாற் பிசசித்,சமாய STG aap upri ssmaedur



நக்சல்! யஜுர்வேதுத்தின் கடவலலை புபதிட 
தத்தின் தாற்பரிபவருணனம், 

  

வும் மாயாவிரிஷ்டப்பாமான்ம ஸ்வருபமாம், மனவாணிகட்சலிஷூபமாயசைத* 
சத்யரூபமேயாம் எனக்கூறும் ஆஸ் இகரின்மதத்தைப் ப்ரித்திய௫த்.து வேசப 

இய சாஸ் திகரின்மசத்தே Ba pen sO any. பகிர்முகருக்கு ஆன்மாவின் உண்டம் 
வடிவம் சாக்நாத்கரிக்க வராதாமா.தலின், ஆன்மசாக்ஷாத்கார இச்சையுடையவனி 

சாஸ் இகமதத்தைப் பரிதீதிபாகிசத்து ஆஸ்தகமதத்தே சொத்தைசெய்க ஆன்மாச் 
சத். தவருபதர்மமற்றதா தலின் ச௪ச்சப்தத்தானும கூறவொண்ணாதாம். ஆன்மாச் 

சர்வ ஜகத்தன் வியவகாரத்தையும் சித்தஞ்செய்யுமாதலின் அசத் சப்ததீதா 

லும் கூறவொண்ணாதாம். ,தயிலும், ஆன்மாவின்றரிசனத்தே சாஸ்தரவேத்தாச் 
கள் இம்முறையைக் கூறினார்கள் :--௮இகாரி முதலில் ஆன்மாவைச் சகத்.இன் 

காரணத்தன்மைரூப சத்வருூபத்தாறகாண்க. பின்னர்த் தத் துவபாவரூப சுத். தஸ்வ 

ரூபத்தாற்காண்க. இவ்வாறுகாணும் அதிகாரியின் ௮ஈதக்காணத்தே ௮ல் இரூப 

ஆன்மாவின் தத். துவபாவரூப சத்தஸ்வரூப ஆவிர்பபாவமாம். நிச திசயப் பிரீதி 

க்கு விடயமா தலின், ப.ரமாகஈதவடிவ அனமாவின்சண்ணே ௮ஸ்.திரூபத்தன்மை 

யேயுளது. காஸ்திரூபகதன்மை ஒருகாலுமின்றாமாதலின் தன்மாவின்சண் ணே 

இருக்கும் ௮ஸ்.திரூபத்தன்மை தததுவபாவகதினும் வேறன்றாம் ; மற்றோ,, ௮ 

அதுவேயாம். நாஸ் இரூபத்தன்மைபையும சித்தஞ்செய்யும் ஆன்மாவை சாஸ்இ 

ரூபமாய்க்கூறல் சம்பவியாதாம். இசசம்பூரண இருயெப்பிரபஞ்சம் ஐடரூபமா 

மாதலின் அதற்குத் தானாய்ச் சதஇித்தலசம்பவியா தாம் ; மற்றோ, இருஷ்டாவாய 

ஆன்மாவின் ௮னுககரெகத்தானே ஜடப்பிரபஞசசததயாம். இங்ஙன் சர்வப் பிர 

பஞ்ச த் இிற்குஞ் சத்தையைக்கொடுககும் ௮ஸ்தரூப ஆன்மாக்கெளண ௮ஸ்.திரூப த் 

தனமையானே சித்தமாகாது ; மறறோ, ௮துவே முக்கிய ௮ஸ்இரூபமாம். அதை 

யங்கேரித்தே ௮னான்மபபொருள் ௮ல் இரூபமாய்ப் பிரதிதியாம். வெல்லத் இன்மது 

ரத்தன்மையை அ௮ங்கேரிததே கடலைமுதலியவை மதுசமாவதேபோலும்; ஈண்யொ 

வனுக்கு எககனுண்மை வடிவமாமோ ௮வனை அ௮கஙனுண்மை வடிவமாய் யாவன் 

காண்ப?னா கூறுவனே அவன்மீது ௮வன் சந்தோஷமுறுவன். மகா.சாஜாவை 

பரவன்மகாசாஜரூபமாய்க்காண்பனோ கூறுவனோ ௮வன்மீது ௮வாபிரசன்னராவர்; 

இன்பத்தை இயறறுவர். ௮துமீபால, ௮ஸ் இரூப ஆன்மாவை அ௮வவடிவாயேகண்டு 

கூறுபவன்மீது ஆன்மாப பிரசன்னமாம, மோக்ஷருப நித்தியசுசக்தை அடை 
விக்கும் மகா. சாஜாவை ௮வவுருவமாய்ப பாராது கூருது தாசரூபமாய்ப்பார்த்.துச் 

கூறும் மூடன்மீ.து' மகாராஜாபபிரசன்னசாகாமற் குசோ தமுடையவராய்த் gees 
தையே அ௮டைவிபபா, அதுபோல, ௮ஸ்இரூப தன்மாவை ௮வ்வுருவமாய்ப் பாசா 
துகூறுது சாஸ்இரூபமாய்ப பார்த்துக்கூறும மூடன்மீது ஆன்மாப்பிசசன்னமாகா 

மல் அவ்விபரீ ததரிசிக்கு ஜனனமரணாஇ அக்கத்தையே அடைகவிக்கும், ஆசை 

யால், சுகச்சையடைய இசசத்த ௮இகாரி ஆன்மாவை ௮ஸ்.திரூபமாசீய ௮.றி௪, 
அஸ்.திரூபமாயே கூறுக, ௮திகாரிகட்குச் சாஸ் தரவேத்தாச்சள் மு.தலில் ஆன் 
மாவின் ௮ஸ்திரூப உபதேசத்தைச்செய்து *னென ர், ஆன்மாவின் சத். அவபாவச் 

சை உபதேிப்பசா தலின், தீ.த்வபாவருபமர்யக்சண்ட, ஆன்மா அதிகாரிகள் பிது 

அ்வரியம் பிரசன்னமாம்.



  

    
Wises eae Se eae jh irs பதரிசிப்பின் 

ப் ‘vag i i. ப ட்ட அகப் ழு. தீவ்னுன்பய இருசயத்3தமிருக்கும்" எல் 

dies ்ககச்சால ஜீவன் அமிருதபாவத்தை அடைவன், இத்தேகத்?த 

Br abun ரப் நித்திபசகத்தை அனுபலிப்பன்; இதுவே ச.த்.ஐவ தரிசனபலமாம். 
itunes இப்பொருளே வெளிப்படையாய் நிரூபிக்கப்படும் ௮0 ap ஈிசே தா. 

ஜீவாகளின் இருதயசத்தேயிருக்கும் இவ்வுலக விஷயஜன்னியசுசுசாகமும், சுவர்க் 
சாதி லோகங்களின் விஷயஜனனிய சுகராகமும் காமமெனப்படும் ; ௮க்காமத் 

சைச் தித்வபாவத்தாற்கண்ட ஆன்மாத் தனது செளந்தரியத்தால் காசஞ்செய் 

யும்; ரூபயெளவன ௮வஸ்தையோடுகூடிய காமினி தனது செளந்தரியத்தால் 
காமிக்கு அன்னிய ஸ்.இிரீயின்கண் ணேயிருக்கு மிராகக்தை ஈரசஞ்செய்வேதே போ 

ஓம், அக்கினியால் தபிக்கும் சுக;தமுடைய கோவின் ஈவீனகெய் தனது செளர் 

தரியத்தால் புருடனுக்குத் தைலகதின்கண்மீணயிருக்கும் இசாகத்தை நாசஞ் 

செய்வ?தபோலும், தத்துவபாவரூபகதாறகண்ட .ஆரஈ தஸ்வரூப ஸ்வபஞ்சா தி 
ஆன்மாவும் தனத செளந்தரியத்தால் ஜீவர்கட்கு விஷயசுகத்தின்சண்ணேயிருக் 
கும் இராகத்தை விரைவாகவே நாசஞ்செய்யும ; ஜீவர்கட்கு விஷயஜன்னியசுகத 

தேயுள்ள சாமமே மாணமாம்; ௮தை ௮ங்கேரித்தே ஜீவன சாஸ்திரததே மாதய 
னெப்பட்டுளான், காமநீங்கவே மர்த்தியயாவத்தை ௮டையான் ; மற்றோ, ஜீவித 

அவஸ்தையின்௧ண் பே ௮வன்௮மசரபாவத்தையடைவன். சாஸ் இரதாற்பரியத்தை 

யுணர்ந்த விதவான் இத்தூல சரீரகாசத்தை மாணமென்னான் ) மற்றோ, சர்வ.துக் 

கங்களை அடைவிக்கும் காமத்தையே மமணமென்பன். காமரபமசணம நீங்கிய 
பின்னர் ௮மரபாவததையடைநத அவன் சர்வதுக்கமுமற்ற ஜீவனததை ஏனடை, 

யான் ? மற்றோ, அ௮வசியமடைவன் , ஆரந்தவடிவ ஆன்மாவைச் சாகதாதகரித்த 
௮; இகாரி ஏன் பிசஹ்மரூபமாகான் ? மறறோ, ௮வசியமாவன். ௮ஈதப பிரஹ்மம் 

சர்வதுக்கமம் ௮றறதாதலின் ௮தமனாடு ௮பேதபாவகதை ௮டைஈத ஜீவா 
ன்மாவும் சர்வதுக்கழமற்றதாம். இஜ்ஜீவிசகாலததே தரா தஸ்வரூப ஆன்மாவின் 
சா௯தா த்காமே பிசஹ்மப்பிராப்தியாம. ௮ன்னியவஸ்து ஞானத்தால் ௮ன்னிப 
வஸ் அவின் பிராப்தியண்டாகாதாதலின், இவவானமாப் பிரஹ்மத்தினும் வேறன் 

ரூம் ) மற்றோ, பிசஹ்மரூபமேயாம். ௮ ஆன்மா வினும பின்னமாமாயின் ஏகமே 

வாத்விதியம் என்னும சுருதியின்கண்ணே பிரஹ்மத்அன் ௮ தவிதியத் தன்மை 
கூகிபிருத்தல் ௮சங்கதமாம் | ஆதலினது ஆன்மரூபமமயாம். பாவ அபாவமற்ற 

அம் சர்வபேதமற்றதுமாய இச்சுயஞ்சோ இ ஆரந்தஸ்வருப ஆன்மாவை ௮இ 
காரி இத்தேகத்தே சாக்ஷா த்கரிப்பனாயின் அவளுக்கு அத்விதியப பிரஹ்மம் 

அனடைவுருதென யாவன் கூறவல்லன் ? எவ்வாஸ்இகலும் வல்லனாகானாதலின் இது 
துணிபப்பெறும்!-௮.திகாரிக்கு ஆன்ம சாகதாத்காரத்தால் சர்வகாமங்களின் நிவி 

ருத்தியாங்கால் ௮இிகாரி இத்தக ARs பிரஹ்மரூப ஆன்மாவையடைர்து சர்வ 

தச்சம்ற்ற ௮மிர்தபாவத்தை ௮டைவன். யான் பிரஹ்மருபனாபிருச்ச்றேன் என் 
தூம் தன்மஞானத்சை அடைர்தவனுக்குச் சம்பூரண சம்சயமும் விபரியயமும் 

நிக்குமாதலின் அதிகாரி ஆன்மஞானத்ை அவயம் சம்பாதிக்குக், இப்போது



  

பத்து ம் 6 ட் நய nied 4 நூ ய் 4 " டதத டக வனா! பழம்வேததின் அவகிள பபர். இ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம்.      

     
ர் 

அக்கு தரீச்களுப் சம்சபலிபரியயம் நகிரூபிக்சப்படும்:--பிர ஹ்மமென்பேேபினிழும்! 
ஏனெனின் ஒரு பிரஹ்மம் சத்தியமாயின் எனக்குப் பிரதி இியாமன்றோ? BOOB 
பிசதிதியாவஇின்றாமாதலின் ௮ஃ இன்றாம் ; அல்லது, ௮.து பிரசத் sion Sunt Fpl ் 
சர்வதர்பமுமற்ற நிர்க்குணப் பிர்ஹ்மரூபம் கர்த்தா போக்தாவா யான் Tenant hy: 
வேன் ? மற்3ரோ, யான் பிரஹ்மரூப மல்லேனெனன்முசலிய அ௮ரேசவகசைச் சம்சிய் 

விபரியயங்கள் இருதயத்தேயுண்டாம்.குருசாஸ்திசானுக்ரெகத்தால் எக்தணத்தே 
௮ இகாரிக்குச் சம்சப விபரியயரூப இருகயக்கிரர் திகள் நாசக்தையடையுமோ அச் 

கணத்தே,௮வன் shun பிரஹ்மத்தைத் தன்னான்மவடிவமாய் ௮டைவன். 
ரியோதயகணத்?த, அ௮ர்தகார நிக்கமாவ?ேத போலும். Barf குருசால் 

3: உபதேசத்தானலும் ஜீவப்பிரஹ்ம ௮பேதத்தையே ௮றிதல் தருதியாம், இத 
னிலும்?மலா யொருபொருளுமறியத்தகக இன்றாம். இவ்வாருசாய்ர.து ஆன்ம 
சாக்ஷாத்காரத்தை அடையாதவனுக்கு இருவகைக்கதி சாஸ்திரத்தின்கண்ணே 
கூறப்பட்டி ருக்கின்ற து. ஒன் ரூ, உபாசனையாற பிரஹ்மலோகப் பிராப்தியாம் 
மதறொன் 7ரு கருமங்களாற் சுவர்ச்கா திலோகங்களின் பிராப்தியாம், இவ்கிருசதி 
யும் எந்காடிகளின் வாயிலாய் ஆமோ அவற்றை நீகேள், இவ்விருதயரூப மூலச்தி 
னின்றும் 101-பிரகானராடிகள் செம்பும். ௮வ்விபாவற்றுள்ளும் ஒரு சுழமும்கை 
யெனப் பெயரிய நாடி மூர்ககவாயிலைப் பேஇத்துச் சூரியமண்டலவாயிலாய்ப் 
பிரஹ்மலோசபரியர்தம பிராப்தமாம். இசனாே அர்சாடி. ௮வ்வுலகவாயிலாம், 
அ.தன்வாயிலாய் ஜீவன் பிரஹ்மலோகத்தை ௮டை வன் அ௮தனைவிடுத்து வேறுள்ள 
100-ஈஈடி.சள் வாயிலாய்சசரீ.ச சதினின்றும் வெளி2யகிளம்பிப ஜீவான்மாத்தன.து 
புண்ணியபாவானுசாரமாய் கானாவசைக் &ீழ்2மல சரீசங்களையடையும், தருமசா 
ஜாவாய என்வயததை அடையுமா தலின் ௮இகாரி இப்பிறப்பில் ஆன்ம சாக்தாத் 
காரத்தை அவடியம் சம்பாதிக்க?வண்டும. இப்போது சம்பூர்ணகடவல்லி உப 
நிஷத் கால நிரபித்தபொருள் சுருக்கமாய் நிரூபிக்கபபெறும் :--ஹே ஈசிகேதா. 
'அந்தக்கரணருூப உபாஇ௫சபபந்தத்தால் ௮ங்குஷ்டமாத்தர பரிமாணமுடைய 

அன்மா ௮வித்தைவடிவ உட்சட்டையாலும, சூக்ஷாமசரீசரூப வெளிச்சட்டை 
யாலும் மறைபட்ட சாவ ஜீவர்களின் இருசயத் £த விளங்கிச்சொண்டிருக்கும், 
அச்சூட்சுமசரீரம அநேக பிரகா. ததுக்கங்களின் காசணமாம ; அ.கசன்கண்ணே , 
யிருககும் சித்தம் இரும்புச்சங்கிலியேபோலப் பகஈதனகாரணமாம், இத்தகைய 
சூக்ஷாமசரீரத்இனின்றும் ௮வித்தையினின்றும் ௮.திகாரி ஆன்மாவை விவேகச் 
தோடுகூடிய தூயமனத்தாற பின்னஞசெய்க பாலகன் முஞ்ஜரூபபாகிய அவ 
க்னின்றும் இஷீகைவடிவமத்திய தருணச்தைப் பேதுப்பதபோல அவித்தை 
ரூ ுமசரீ.ராஇ என்னும் சர்வஜட வுடா திகளினின் றும் விசாரித் துப பேதித்த 

ஆன்மா உபாஇியாலாக்சப்பெற்ற பரிசசின்னபாவத்தைப பரித்தியாகத துச் தன.து 

பரிபூரண ஸ்வருபத்தையடையும், ௮ தக்கரணா இ யுபா இசளாடுகூடிய ஜீவான்மா 
மாண ச்தின்பின்னர் என. பாசங்களாற் கட்டுபபடுவ?தபோல அதச் கசணாதி 
யூபாஇிகளினின்றும் நீக்க தூப ,ஐன்மாக் கட்டுப்படாது. இவ்வாறு தூல, 

கும, காரண மூன்றுபா இகளறற, ஜன்மமாணா.௧ு சாவ விகாசக்களற்ற PUGS 

சா.இரூப பாமான்மாவையே நீ நினதான்மவடி வமாய் நிச்சயஞ்செய்தி ; இச்சீவப் 
பிசஹ்ம ௮பேதமேசர்வவேகாஈத சாஸ் இரசித்தார் தமாம். ஸ்ரீகுரு கூறல்: ஹே: 

குழகதாய்! இவ்வாறு எமராஜா ஈசி£கதாயிற்குச் சாசனங்களோகடிய wtp 
பூசணப் பிரஹ்மவித்தையை உபதே9த்.து மெளனத்தையுற்றனர், ஈசேதாவும் 
அந்தப் பி.ஹ்மவித்தையைக்கேட்டுச் சச்தோஷழுற்றனர், பிசஹ்மவித்சையின்' 
சரவண மனன நிதிச் யொசனசத்தால் ஆன்ம சாகநாத்காசச்சை wots pat



nica ஸ்ரீ ூத்மப்ச்ள்ம்' [த்க்வதர்ல்து 
இரசி'இருச்தியத்தன்மையை அடைர்சனர். எம்சாஜாவின் உபதேசத்தால் சம் 
பூரணப் பிரஹ்மலித்தையையடைர்து ஈசசேதாவானவர் ஜீலித அவஸ்தையின் 
கண்ணே அத்விதியப் பாப்பிரஹ்மத்தை அடைந்தனர். gg) Rue set Dem 
மாம், பரமாரர் தவடிவமாம், சர்வஜீவர்களின் ஆன்மவடிவமாம், இத்சகைய அத்வி 

Bui De apn genes சம்மான்மவடிவமாய ஊர்ந்து சம்பூரணதுக்க சோகங்களற்ற 
னர் ஜன்மமரணமற்றனர்,பிராரப்தகருமம் போகமின்றி காசமாகாகாதலின் ௮௱.நு 
சர்லினையாற் காக்கப்பட்ட விக்ஷேபரூப ௮வித்யாலேசம பிராரப்தகரும போகா 
நர்தசம் *ரிவிருத் சமானபோது விதேகமுத்தியை ஈசிகேதா அடைந்தனர், Cap 

தேர்சாம் 1 ,ஈசிகேதா ஆன்ம .சாக்ஷ£த்காரத்தையடைந்து ஜீவன்முக் இயையம 
தேகமுக்தியையும் ௮டைர்தேேதபோல இப்2பாதுள்ளோரும ஆன்மசாக்ஷாத் 

காச த்தையடையின் ௮வ்விரண்டையுமடைவராதலின் ௮.திகாரி ௮வ௫யமாய் ஆன்ம 
சாகநாத்காரத்தைச் சம்பாதிக்குக, ஹே மைந்த. யாம் கூறிய எமராஜ ஈசகே 
தாவின் ஆக்யொன த்தை முன்னர்க் சடரெனப் பெயரிய இருஷி மூவருண த்திய 
னு இசாரிகட்குக் கூறினர். ஜீவப்பிஹ்ம ௮பேதத்தைப் போஇபபிக்கும் இப்பிர 
(ஹ்மவித்ையை முன்னர் ஈசிகேதாதி மகான்கள் எமராஜாதி தேவசைகளினின் 
௮ம் அடைந்தன. சாதலின் இது ௮தஇயகதந துர்லபமாம், இதனானே பிரஹ்ம 
ef Fon SINUS HK. go குருவையும் சரவணிக்கும் சடனையும எமசாஜாமுன்னர் ஆச் 
சரியரூபமாய்க்கூறினர். இத் தகைய துர்லபமா கயபிர ஹ்மவித்தையினுபே தசகாலத் 
தே பிரஹ்மவித்தையின் வக்தாவாய குருவிறகும சு?சாசாவாய சிடனுக்கும் ௮ல் 
லத இருவருக்குமிர் இரா தி2, வதைகள் கானாவகை விக்கனங்கள்செய்வா, என்னு 
Ag முன்னர் சான்காவதததியாயத்தே ததயங் இருஷி இரதிசசம்வா தத்தே விஸ் 
தாசமாய் நினக்குச் கூறினேம். பிரஹ்மவிததையின்கண்ணே குசலமிலலாத குரு 
வின் உடலுக்கே பிரஹ்மவித்தைப பிராப்தியின்சகண்ணே தேவதை விக்கினஞ் 
செய்யும், பிரஹ்மவித்தியா சம்பிரதாயத்தின்சண்மேே குசலமாய குருவின் சீட 
னுக்கு விக்கனெஞ்செய்யா ௮, ஆகையால, ௮.இகாரியானவன் பி. ஹ்மவித்தையின் 

சம்பிரதாயத்தை ௮றியாகின்ற குசலகுருவினிடச்திருுதே பிசஹ்மவித்தையின் 
நரவணஞ்செய்க, பிரஹ்மவிததையின் ௮டைவின்கண்ணே தேவதையால விக்க 
னஞ்செய்யபபட்ட புருடனுடைய புததபூர்வ பாவகரும3யோக த.,தால விபரீ தமாய் 
ஜிடும் | ௮தனாலவன் தனது குருவோடு துவேஷம் செய்வன். அதனால் ௮வன் 
hy OG Bau os நரகங்களையடைவன், சீடனானவன் பிர ஹ்மவேததாவிற்குச் சார. சமன 

வாணியாற் சேவைசெய்யின் அவனுக்குக் குருவின்கருபையால் விரைவாகவே 
ஆன்ம சாக்நாத்காரப் பிராப்தியாம் தேவதைகளைச ?சவிபபனாயின் ௮இகாரிக்கு 
அன்மசாக்ஷாத்காரத்இன் நிஷ்டைவடிவப பலபபிசாபதியாம். இவ்வாறு குருவின் 
சேவையாலும் தேவதைகளின் சேவையாலும் சர்வ விக்கெங்களும் ௮றறவனாய்ப் 
பல௫சூதப் பிரஹ்மவித்தையை அடைவன். ஸ்வப்பிரகாச ஆன்மவடிவ மோக்ஷ 
ரூபப் பலப்பிராப்தி தேவதைகளின் ௮லுக்கொக Gers எனயாம் நினைக்கெறே 
மாதலின் ௮,த்ேதேவதைகள் ம௫ழ்வுறறபொருட்டு முமுக்ஷாக்கள் சாந்தி மந்திரக் 
களின் பாடத்தை ௮வ௫ியஞ்செய்க, எனக் கடரெனப பெயரிய இருஷி தமது 
சிடர்பொருட்டுக் கூறினர். 2ஹ குழந்தாய்! ௮வ்விருடி. தம.து சீடருக்குப் பிசஹ் 
மவித்தையையுபதேசித்.து விக்னெ நீக்கப்பொருட்டுச் சாரதி மர்இபாடஞ்செய்ய 
'உபதேசஞ்செய்த?தபோலத் இத் இிரியெனப் பெயரிய இருஷியும் சானாவகை ஆச் 
'இபானத்தோகெடிய இப்பிர ஹ்மவித்தையைத் தமதுடேர்பொருட் பெதேித்து 

ட கிக்கெ கிவிரு த்தியின்பொருட்டுச்' சார் இ மாதஇரபாடஞ்செயய ' வுபதே?த்தனர். 

ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முற்றிற்ற், 
சுபம். 

 



  

ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். 

பத்தாவது அத்தியாயம். 

அணிக் - 

ஒம் ஸ்ரீ கணேசாய௩ம$ ஸ்ரீ குருப்யோகம? ஸ்ரீ காசிவி.ஈவேஸ்வராப்யாம்௩ம8 

ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோகம8 

முன்னர் ஒன்பதாவதததியாயகதே யஏுராவேசதததின் கடவலலி யுபநிட 

தர்க்தம் நிரூபிக்கபபட்டது இப்போது பசதாவததஇயாயத்?த ug Cage 

இன் தைத்திரீயக உபநிடதர்த்தம் நிரூபிக்கப்படும, ஒன்பதாவதத்தியாயத்தே 

யம நசிகேதாவின் ௮றபுக க்யொன சகைச் சரெவணிதத௪ சீடன் மிசவும் மகிழ் 

வுற்று, மீண்டும் தனது குருவிடத்?ச இவ்வகை வினாவினன் :-- ஹே பசவன்..! 

மு. தலத் தஇியாயததே காங்கள் இருக்குவேதததின் 69தசேய உபறிஷகர்.தத.த்தை 

கிரூபிசகும்பொருட்மி௪ சனகா இ இருஷிகட்கும் வாமதேவாதி சாத்வி£ப் பிரஜை 

கட்குமுற்ற ௪சம்வாதவாயிலாய் கானாவகைப பிரஹ்மவிதையைக் கூறினீர்கள். 

இசண்டாவது மூன்றாவது ௮த்தியாயககளில தாங்கள் ௮வவிருக்குவேசத்இன் 

கெளஷீதகி உபரிஷதர்த்தததை நிருபிக்கும்பொருட்டு இரஇரப்பிசதர்ச்சன 

சம்வாதத்தாலும், ௮மாத௪த்துரு பாலாகி சம்வாகதசானும கானாவகைப் பிச 

ஹ்மவித்தையைக் கூறினீகள நான்காவதுமுதல கான்கத்இயாயங்களில் தரக் 

கள் யஜஈர்வே,சத் தன் பிருகதாரண்ய உபநிடத அர்த்தத்தை பிரூபிக்கும்பொ 

ரூட்டு, இசண்டு புருடவபசத இலும் ஒரு ஸ்திரிவம்சத௫.னும் உள்ள இருஷி 
களின் பரஸ்பர பேதததையும் அ௮பேதத்தையும், சூக்ஷாமதரிசி இருஷி ௮௪ 

விரீ குமாசர்கடகுக் குகய விருக,தாஈ,தஐ கூறியதையும, தத்ய௫ ௮சர்வண இருஷி 

இகஇர அசுவிரீ குமாசாகட்கு உபதே௫த்த பிசஹ்மவிசதையையும, அசுவிநீ 

குமாரர்கட்குப பிரஹ்மவிதழையை யுபதே௫ிச்சலால இச்இரர் அவ்கிருடியின் 

மத் சகள் சதஞ்செய்த விருத,சாஈக தசையும், ஜனகரரஜாவின் யாகத்சே யாஞ்சு 

வற்ெருக்கும ஆசுவலாஇ ௮2ஈகப பிராஹ்மணாகட்கும உழற சமவாசத்தானே 

சாளாவகைப் பிச ஹ்மவிததையையும், யாஞஞவறகய முணிவரின் சாபத்தாற் சாகல் 

லியரின் மிருத்தியுவையும், சாவப் பிசாஹ்மணாகளினின்றும யாஞ்ஞவற்கய 

மூனிவரின் வெற்றியையும், யாஞ்ஜவற௫ய முனிவருக்கும ஜன. சாஜாவிற்கு 

முண்டாய இருமுறை௪ சம்வாதததால ரானூவகைப Ga gp ina Fon Gants lb, 

யசஞ்ஞவற்கெ முனிவருக்கும் மைத் இசயிக்குமுண்டாய சம்வாதவாயிலாய் 

ஈர்னவ கைப் பிசஹ் மவித்தையையும், யாஞஞவற்கய முனிவரின் சஈநியாச ஆச 

மத்யம் கூறினீர்கள், எட்டாவதத்இயாயத்ேே கால்கள் அர்த uni Feiss 

aoe, சுவேதாசுவதா உபடிஷதர் SEEDS கிரூபிப்பான் பிர ஹ்மவேக்சாப் பிசா ஹ் 

மணிர்சளின் சம்வா சலாயிலாயும், சவே,சாசவ,௪ச சர்ரியாசிசளின் ௪ம்லா் சவரியி 

1%,



௬௮௪ ர இத்மபுர்ாணம். [பநீத்ர்வத. 

oberg னாவசைப்" சிசஹ்மகிசைச்பையும், ஜீசத்காரன் த்தையும் கூறினீர்கள், 
தன்பதர்வதத்தியாயச்சே grader wis um-ieass Ber salve யுபரிட 
திர் ச்தத்தை கிருபிப்பான் யமசாஜ்ா ஈக, தாவின் சம்வாதவாழிலீரய் சானாவகைப் 

பிரஹ்மலித்ைையக் கூறினீர்கள், ஹே பகவன்! அவ்வத் இயாய் ஈற்றில் பிசஹ் 
மலித்யாப் பிசாப்தியின்கண்ணே இர்இிராதி தேவதைகள் ௮ரேசவசை விக்னெங் 
சளைச் செய்வர் ; “se நீக்கப்பொருட்டு ௮.இகாரியாய டன் சாச்இமர்இரத்தை 
அவயம் படிக்குக எனக் கடர் என்பவர் தமது டேருக்குக் கூறியதுபோலவே 
இத்திரி 'இருஷியும் தமது சிடருக்குப் பிரஹ்மவித்தையை யுபதேத்து ௮வ் 

விக்னெங்களின் மக்சப்பொருட்டுச் சார் இமர்இிர பாடஞ்செய்ய உப2?த9ச்சனர் 
எனச் தாங்கள் கூறினீர்கள், ஹே பகவன்! முசலாவது அத்இயாயமுதல் ஒன்ப 
தாவ.துவசை 80த?சயர், கெளஷீத2, ஆதித்தியா, சத்பங்கதர்வணர், யாஞ்ஞவற்ட 

யர், சுவேதாசுவதார், கடர் என்லும் எழுவரும தத்தஞ் சடருக்குக் கூறிய பிரஹ் 

மவித்தையாவும் தங்கள்வாயிலாய்ச் சரவணிச்? தன்) ஆனால், இத திரியெனப் பெய 
ரிய இருடி. தமது உருக் குபதேரித்த பிரஹ்மவித்தையைக் கேட்க ஆவலாயிருக் 

இன்ற.து. தாங்கள் சருபைகூர்ர்து ௮தனை என்பொருட்டுக் கூறவேண்டும். ஹே 

பகவன் ! இத்திரி இருஷி, கானாுவகை ஆக்யொனத்தோகூடிய பிசஹ்மவித்தை 

யைச் தமது சீடர்பொருட்டுக் கூறினர் எனச் தாங்களத்இயாய ஈற்றிற் கூறினீர்க 

என்றா? ௮வ்வசன த்தால் எனக்குத்இத்திரி இருஷிகூறியபிச ஹ்மவித்தையின் கண் 

அத்தியந்த வித்தி அக்யொனமிருக்கும்போல் தோற்றுகன்றதாதலின் அதன் 

சசவணத்தே அத்இயர்தர் தீவிர இச்சையிருக்கின்றது. தங்கட் கென்பேரிற் 

இருபையிருக்குமாயின் ௮தனையெனக் குபதேசித்தருளல் வேண்டும, இவ்வாறு 

சிடனால் வினவப்பட்ட ஆரியர் சீடன் மீ துமிகம௫ழ்வுற்றுத asain sos 

சடருக்கு உபதேசித்ச பிரஹ்மலித்தை யாவறறையுஞ் சிடலுக்குக் கூறத்தொடம் 

ஜெர், ௮.து வனத்இற் படிக்க யோக்கெமாய யஜஈரவேதப் பிராஹ் உண பாகத் 

கைச் தன்னிடத்துள்ள.து, கேட்பவரின் செவியையும் மனத்தையும் கவர்வதாம். 

இப்போது ௮.து நிரூபிக்கப்படும், ஸ்ரீ குருகூறல :--ஹே குழந்தாய்! இத்திரி 

இருஷி தமது சீடருக் குபதேசித்த சமபூரணப பிரஹ்மவித்தையை யாமுனக்குக் 

கூறுன் 2றம் நீ சாவதானனாய்க்கேட்டி. ஹே மைந்த ! ஒருகாலத்தே சுமேருபர் 

வதத்தின்மீ.து சர்வ இருஷிகளின்சமாஜம் ஒருங்குகூடிற்று, ஆங்கு௮வர்பரஸ்பசம் 

இவ்வகைச் சங்கேதத்தைச்செய்தனர் : இன்னன த்தே இச்சமாஜ.த்சே எவ்வி 

ருடி வாசாதிருக்சன்றனசோ அவர்க்குப் பிஹ்மஹத்தி யுண்டாகுக”” என்னும் 

சங்கேதத்தை வைசம்பாயனர் பங்கஞ்செய்தமையின் அவர்க்குப் பிரஹ்மஹ.த்.இ 

யுண்டாயது ; அதை நீக்கும்பொருட்டு ௮வர் தமது யாஜ்ஞவற்கயொதி உடேரைப் 
பிராயச்சித்தஞ் செய்யும்பொருட்டு ஆணைதர்தனர் ; குருமொழி?சேட்ட யாஞ்ஞ 

வற்கெர் ஆசிரியரைரோக்கி இவ்வாறு கூறினர் :--ஹே பகவன் ! தாங்கள் கிரு 

ss அவஸ்தையோடு கூடியிருத்தலின் தங்களாலது செய்பமுடியா.து ) என்னை 

யொழிக்த மற்றையர் பாலகரா தலின் ௮தன்சண்'2ண யவர்க்கு:ம சமர்.தஇல்லை) 

மற்றோ,யானே அதைச்செய்சன்றேன் என்றயாஞ்ூவற்டுபரின்மொழியைக்சேட்டி 

அபிரியுர் அத் இயுர்தம் குசோ தமுடையுவராய் 'இவ்வா ௮ !கூறத்தோட்களெ —



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் தைத் திரீபக உபநிட ௬ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 783 

ஹே யாஞ்ஞவற்பெ 1 நீ சாரவப் பிரா ஹ்மணர்களையும் நிர்திப்பவனாதலின் பானி 

கொடுத்த வித்தை முழுவதையும் நீ விரைவாஃவே பரித் தியாகஞ்செய்தி, செய்யா 
தொழிபின் rope சாம்பராக்குவேன். ஹே குழந்தாய் ! இவ்வாறு அவர்கூற 
வே, அஷ்டாங்க ?பாகத்தையுணர்ச் த யாஞஞவற்யெ முனிவர் பானஞ்செய் ச 
நீசை யானை: வெளிய யெடுப்பதேபோலச சர்வலித்தையையும் பரி த்தியாகுத்ச 
னர். இவ்வாறு குரு வசனப்படி. அம்முனிவர் யஐ-௦ர் 2வ௪ மர்.இரங்களைப் பரித்இ 
யாகஞ்செய்கபோஅ ௮பிமானி தேவதாருபமாய்ச் சூரியனைபபோலப் பிசசாசமான 
மாய யஜுர்வேத மர்இரங்கள் பூமியின்கண்ணே பின்னபின்னமாய்த் இதமாயின, 

யாஞ்ஞவற்கெ முனிவர் வார்.இயாற் பூமியின்கண்ணே பரித்தியாஇுத்த பஜர் 

வேதமர்இரங்கள் ஒளிர்வதைக்கண்டு பற்றைய சீடர்யாவரும் ஆச்சரியத்ையடை 
ஈதனர். அவர்கள் ௮ச்சரியமுற்றதைக்கண்ட வைசம்பாயனர் அவர்கட் இவ்வாறு 
கூறினர் :-ஹே குழர்தைகளே ' யாஞ்ஞவறகபன் சாஸ்இரப்பிரமாணப்படி ய ஜர் 

வேத மர்தரத்தை அத்தியயனஞ்செய்தமையினாே ௮.து சூரியனைப்போல 
ஒளிர்கின்ற. ௮௮ பிராஹ்மணர்களாகயே ஈமக்கு ௮க்ஷ்யதனமாகும். அது பூவுல 

கைப் பரித்.தியாகித்துப் பிரஹ்மாவின் சபையை அடையாதபடி நீவிர் யாவரும் 

விரைவிற் கவர்மின், ௮ை யாஞஞவற்கெயன் ௮ன்னம2பால வார் இிசெய்தலின், யா 

மெங்கனக் கவர்தல் என வெண்ணிச் தாமதஞ்செய்பா தாகள் ; ஏனெனின், மனு 

டசரீ சத்தால் வமனஞ்செய்த வஸ்.துவைப் பக்ஷ்ணஞசெயதல் தகுதஇியன்றாயிலும் 
Cap சரீர, தால பக்ணஞ்செய்யலாமா தலின் நீவிர் யாவரும் இத்திரிப் புள்வடி. 
வத்தையெடுத்து விரைவிலேயே மர்இரங்களைக் கவருங்கள். ஹே குழர்தாய்! 

இவ்வாறு ௮வ்வாசிரியர் தமது டசைகோக்கக் கூறியவுடன் ௮வர் யாவரும் தித் 

திரிப் புள்வடிவமாய் விரைவாகவே அவற்றைக் கவர்ந்தனர்) இத்திரிப்பக்ஷி பச 

யாற் பீடிதமாயின் பூமியின்கண்ணேயும் ஆகாயத்தின்சண்ணேயு மிருக்கும் பதம் 

காதி துச்சஜர்.துக்களைப் பக்ஷணஞ்செய்வதேபோலப். பூமியின்கண்ணும் ஆசா 
யத்தின்சண்ணுமிருந்த பஜுஈர்வேச மந்திரங்கள் யாவற்றையும் sari seni. 

அ௮தனானேவேசச்தே அம்மறையவர் தித்திரியெனப் பட்ளொர். அவர் சீடர்க்குக் 

கூறி! Fe anid sensu Cag ia ser saan தைத்திரீயக உபநிஷத்தென்பர். 

யாஞ்கவற்கயோ வமனஞ்செய்த யஜ வேத மர் இரங்களை மறையவர் இத்இரிப் 

புள்வடிவமாய்ப் பக்ஷணஞ்செய்தமையின் அம்ம திரங்கட்குக் கருஷ்ணயஜ ஷ் 
என்னும் சாம்முண்டாயது, ஹே குழந்தாய் 7 ௮ம்மர்இிரங்களுள்ளும் வனத்தே 

யிருர்அ படிக்கத் தகு யொய மர்.இரங்களிற் கூறியுள்ள பிரஹ்மவித்தையை நீ சாவ 

தானமாய்ச்கேட்டி. அவ்வுபநிஷத்தின்கண்ணே இசண்டு வல்லிகளிருக்கன்றன. 

ஒன்னே ஆர். தவல்லியாம், மற்றொன்றோ பிருகுவல்லியாம். முதல் வல்லியின் 

பொருளை முதலில் நிரூபிப்பாம் ஃபுவ்வல்லியின்கண்ணே முதலில் இச்சூத்திச' 

ரூபவசிஜ்ம் கூறப்பெற்றுளது, ** வரம விடாவொகிவற௦ ” பிரஹ்மத்தையுணர்ச் 

தவன் பரமபத ச்வ்த்யு இவன் என்னும் வசனத்தே சம்பூரணப் பிரஹ்மலிச்சை 

இதிமாபர்தலின். இவ்ள்சன த்தைச் சூ.த்திரருபமேன்பர், அற்ப அக்தாள்க்சால் " 

2) Sh dw heh pu ent t 6 gat வசனம் சூத்இரமாம், இப்போது அச்சூச்திர



All LG; இக்மபும்ளம்.. பத்ரு 
ரூப வசனத்தே சர்வார்த்த சூசகத் தன்மையை வெளிப்படுத். தும்பொரூட்டு முத 
ஸில் விடயம், பிரயோஜனம்; அ.இகாரி, சம்பந்தம் என்றும் சான்கு அனுபர் தங்க 
ளின் நிரூபணஞ்செய்வாம். எதன் ஞானத்தால் ௮.இகாரிக்குச் சாஸ் சரத்தின் 

சண்ணே பிரவிருச்தியாமோ ௮௮௫ அ௮னுபர்தமாம். :! பிரஹ்மவிதாப்கோதிபரம் 
என்னுஞ் ரூத் இரரூப வசனத்தேயிருக்கும் பிரஹ்மபதச்தால் தத் இரீியக உப 

நிலத்திற்கு கிடயம் கூறப்பெற்றது. சாஸ் திரஜன்னியப் பிரமைஞான த்தால் நீங்க 
யோக்யெமாய ௮ஞ்ஞானத்தால்யாது மறைபட்டதாமோ அது சாஸ் இரலிடயமாம், 
ஈண்டுப் பிரசங்கத்2த தசைத்திரியக உபநிஷத் தருவ சாஸ். இிரத்தால் ஜன்னியப் 

பிரமைவடிவஞான த்தால் நிவீர்த் தியாகத் தகுதியாய அஞ்ஞானத்தாற் பிரஹ்மம் 

ஆவிருதமாமா தலின் ௮து இதற்கு Buu; aerate, பிரஹ்மவிதாப் 

நோதிபரம்”” என்னும் வாக்கெத்?தயிருக்கும் பிரஹ்மசப்த சிரவண த்தால் சாமா 

னியரூபமாய்ப் பிஹ்மஞானமுண்டாயினும ' ௮.து ஜீஉர்களின் ஆன்மரூபமா ? 

அல்லது 2வறா? சேதனருபமா ? அல்லது ஜடமா ? இவைம தலாக ௮கேகவகைச் 

சம்சயம் பிரஹ்மத்தின்கண்ணேயுண்டாம். அதன் நிவிருத்தி உத்தாவாக்கெங்க 
ளாலேயே யுண்டாமாதலின் அ௮சசூச்இரரூபவசனம உத்தாவாக்கெயத்தை அறி 
யூம் வேட்கையை ௮இகாரிகட் குண்பெண்ணும். ஹே குழாதாய் ! சாஸ்இசப்பிச 
யோஜன மிருவகையாம. ஒன்றோ கெளணப்பிரயோஜனமாம், மற்றொன் றோ முக் 
Su பிர 2யாஜனமாம். பிரஹ்மக்தை விடபமசெய்யும ௮ஈதக்காணவிருத்இ ரூப 

ஞானம் வேகாத சாஸ் இரத்இன் கெளணப்பிரயோஜனமாம, சம்பூரண அர்த்த 

நிவிரு தீ. இவாயிலாய்ப் பாப்பிரஹ்ம பாவப்பிராப்தி முக்கியப் பிரயோஜனமாம். 

ஹோ குழந்தாய்? இரணடு பிரயோஜனங்களின் பிசாப்தியை இச்டத்தவளும், 

விவேசு வைராக்கிய சமதமாதிஷட்சம்பத்தி முமுக்ஷாதை யென்னும் சான்கு 
சாதனங்களோடு கூடியவனும் யவன் வேதார்தசாஸ்தர ௮திகாரியாவன். ஹே 

Gur! வேதாந்த சாஸ் தரசம்பந்த2மா யோக்கயெத் தன்மையின் வயத்தால் ௮கேச 

வகையாம். அ.இகாரிக்கும் வேதாந்த சாஸ்இரத்இற்கும் பாஸ்பாம் போத்திய 
போதகபாவ சம்பந்தமாம். ௮இகாரியோ போத்தியமாம, வேதாக்தசாஸ்சரமோ 
போதகமாம், பிரஹ்மஞான த்திற்கும் வேதாந்தசாஸ்இரத்திறகும் பசஸ்பசம் ஜன் 

னிய ஜனகபாவ சம்பநர்தமாம். பிரஹ்மஞானமோ ஜன்னியமாம் ; வேதாச்தசாஸ் 

இரேமோ ஒனகமாம், பிரஹ்மத்திற்கும் வேதாக்கத சாஸ்இரத்இற்கும் பாஸ்பசம் 
அபிவியங்யெ அபிவ்யஞ்சகபாவ சம்பந்தமாம். பிசஹ்மமோ ௮பிவியங்கெமாம், 

வேதார்தசாஸ்இரம் ௮பிவியஞ்சகமாம், பூர்வ சத்தவஸ்துவைத் தோற்றிவைப் 

பது அபிவியஞ்சகமாம். பிரதிஇக்கு விடயமாவது அ௮பிலியங்யெமாம். கடுக்காய், 
நெல்லிக்கனி முசலியவற்றின் பக்ஷணம் நீரின் மலுசசசத்தைத் தோற்றிவை 

க்குமாதலின் ௮ப்பக்ஷணம் நீரின் மாதிரியத் சன்மைக் சபிகியஞ்சசமாம், மாது 
திவத்தன்மை அபிவியங்பெமாம். அதுபோல, வேதார்தசாஸ்இசமும் பூர்வ செ 

தப் பிசஹ்மத்தைச் சாக்ஷா£க்காரஞ் செய்விக்குமா சலின், அபிவியஞ்சகமாம் ) 

பிரஹ்மம், அபிவியல்கெமாம். அத்ஞானச்இற்கும் லேசார்சசால் திரத்திற்கும் 

பரஸ்பரம், நிவர்த்தி கிவர்ச்சசயாலசம்பர்சமாம், அஞ்ஜானமோ. நிவர்ச்திய 
* 

மாம். அன்மஞானவாயிலாய் வேதார்சசர்ஸ் தி ம் Raita paint pb, ‘Can ee



shiv) யஜ்எ்வேதத்தின் தைத்திரீயக உபநிட 
தத்தின் தாற்பரிபவருணனம். Jad 

தாம் 1 (4 பிரஹ்டிவிதாப்நோதிபரம் ” என்னும் வசனம் கேவலம் சான்கனுபரிய் 

ஸதச் சூரிப்யித்துச் சூ.்.இரரூபமன்றாம்) மற்றோ, இவ்வுபநிட த.த்.இன் முடிவுவ்ன்ச 
இசற்சே வின்சாச -விபாக்யானஞ் செய்யப்பட்டுள த , இதனானே இதற்குச் சூத் 
இசரூபத்தன்மை சம்பவிக்கும், இப்2போ இவ்வசன த்தைச் சுருக்கமாக. வியாக்யா 
னிப்பாம் ஹே குழர்தாய் ! இவவசன 3 தயிருக்கும் பிரஹ்மபத)த்தரற் ௪௫.௫ 
யின்கண்ணே தற்பதார்த்தரூபப் பாமான்மா கூறப்பெறும் ) இலகணப் பிசமாண 

த்தானன்றி வஸ்து சத்தியுண்டாகாதாதலின் பிரஹ்மத்திற்கோர் இலக்ச்ணம் 

கூறவேண்டும். ௮.தவும் ஸ்வரூப இலக்கணமெனவும் தடஸ்த இலக்கணமெனவும் 
இருவகை ததாம். தனது இல-ஷியபதார்ச்சத்தினின்றும் அபின்னமாய் அளை 

மற்றவற்றினின்றும் பீன்னமாயறிவிக்கும் ௮சா சாரண தருமம் ஸ்வரூப இஎக்சண 
மாம். தன.இிலக்கெயத்ேேத ஒருகாலிருப்பதாய் ௮தை மற்றவற்றினின்றும் பின்ன 

மாயறிவிக்கும் ௮சா சாரண தருமம் தடஸ்ச இலக்கணமாம். சத்தியம், ஞானம், 

அந்தம், பிரஹ்மம் என்னும் சுருதிவசனம் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூப இலச்சண ச் 

தைக் கூறும். எதன் சாக்ஷாத்காரத்தால் ௮இகாரி மோக்ஷரூப பாமபத,ச்தை 

அடைவனே ௮து சததிய ஞான ௮ரஈதஸ்ல ரூபமென்பதாம். இவ்வாக்யேத்தே 

சலெவேத 'வத்தாக்களோ சாஸ்திர திருஷ்டியை ௮ங்கேரித் அச் சத்தியவடிலம் 

பிர ஹ்மம, ஞானவடிவம் பிரஹ்மம், ௮ தவடிவம பிரஹ்மம்என மூன்றிலக்சண ச 

தைபிரஹ்மத்திற்குடன்படுவர், சில?வத 2வ,ததாககளோலோக திருஷ்டியை ௮௬8 

கரித்துச் சத்தியஞான ௮ தரூபம் பிரஹ்மமஎன ஒேசயிலசக்கண ச்தை,பிச ஹ்ம் 
இத் குடன்பட்ளொர். இப்போது முதற்பக்ஷத்ை கிரூபிப்பாம் :--ஹே மைர்அ!! 

இச்சுருதிபின்சண்ணே சத் நசயத த்.திற்கு முக்காலத் அம் சாசமற்றமார்.த்தவஸ் 
அவேபொருளாம். காசமற்ற நித்தியவல்து ஐடரூபமாகாதாம்; ௮.து சைதன்யரூப 
ஞானவடி.ஊமேயாமாதலின், சததியசபதபபொருள் ஞானசப்தப்பொருளிஜும் 

பின்னமனரும். இரஜ்ுவின்கண்ணே சாபபதண்ட மாலா இகள் கற்பிதமாவன 

போலச் சம்பூணஜட இருசியபசார்த்தம் சைதன்யஞானரூப திருஷ்டாவின்சண் 

ணே சற்பிதமாம, அ௮வ்வெலலாவுலக அதிஷ்டானமாகிய சைசன்யரூப ஞானத் 

தே பரிச்சின்னத்தன்மை சமபவியாதாதலின் ௮ஃதரர்தரூபமாம்,. இதனாலி- 
அணியப்பெறும் :--சத்தியஸ்வரூபம் பிரஹ்மம் என்னு மிலக்கணத்ேே சத் யப் 

தத்தால் சத இியஞான அரக் தரூபவஸ் து.வின் போ தமேயுண்டாமா சலின் இவ்விலச் 

சணத்திற்குச் சடபரிச்ச்னங்களி லதிவியாத்தியாகாகே போல ) ஞானவடிலம் 

பிரஹ்மம் என்னு மிலக்கணதது௦ ஞானசப்தத்தால் ஞானசத்திய அர். தரூபவஸ் 
அவின் போதமேயாமாதலின் இதற்கு அடித் தியபரிச்சின்ன பதார்ச்சத்தே ௮.இ 

வியாப்தியாகா தாம், ௮ரந்தஸ்வரூபம பிரஹ்மம் என்னு மிலக்கணத்தும் அ 

ந்த. சப்தத் தால் அரர்த சத்தியஞான ரூபவஸ் அவின் போசமேயாமாதலின் இதற் 
ரூம் அசத்திய ' ஐடபதார்த்தத்தே ௮.இவியாப்தியாசாசாமாதலின், சுயம், 

Brera, Le Ie) என் னம் மூன் தும் பிர apn $M bee பின்னபின்ன இல்ச்சணல் 

களம்... கருச்இ.தவாம் :--௮.இிலியாப்.இ$ அவ்விபாப்இ, அசம்பலம் என்னும் 
pee prep நீச்சப்பொருட்டே இலக்சணத்தே. பதல்சகளின் நிலேசுமாம், ' அள்:



௬0 பரி ஆத்ஃபுராண்ம்: (பத்ந்ர்னது 

தோடரீச்சம் ஒசேபதச்சாலாமாயின் ௮தன்கண்ணே வேறு பதிப்பிரலேசஞ் 

செய்தல் வியர்த்,சமேயாமா தலின், சுருதிமொழிகொண்டு பிரஹ்மச்இிற்கு மூன் 
திலக்சணம் உட்்ன்படலுசிதமாம், இப்போ திப்பொருளையே வெளிப்படையாக்கும் 

பொருட்டு முதலிற் சத்தியசபதார் ர். ச்தம நிருபிக்கப்படும் :--3ஹ. குழச்தாய். 
யாது முக்காலத்தும் 2வ.றுசன்மையை யடையாதோ ௮.௮ சத்தியமாம் ; wee 

த்தப்பொருள் ரர் தவடிவ ,ஐன்மாவின்௧ண்ணே போருச்துமன்றி வேறனான்ம 
பதார்ச்தத்தே பொருர்தாசாம் ; ஏனெனின், ஆன்மாவிலனும் வேரூப seer 
பதார் த தங்களியாவும் ஒருகாலதேேகே ௮யற்றன்மைபை அவூயமடையும। தலின் 

அவ்வனான்மபதார்த்தத்ேதே சத்தியரூபத்தன்மை சம்பவியாதாம். சர்வ Ras Dew 
ஆன்மவடிவ ஆன்மாவை யழிக்கும் காசணமொன்றுமின்றாமாதலின், ஆன்மா 

அவிராசியாம். ௮வ்வவிராசி யான்மாவின்௧ண்'?ண சத்தியரூபத்தன்மை சம்பவிக் 
கும், அல்லது, ஆன்மாவின் நாசத்தை அங்கேரிக்கும் வாதியின்பால் இ.து கேட்க 

வேண்டும் :--௮வ்வான்மாவின் காசம் ஜீவர்களாலறியப்பெறுததா ? பெற்றதா ? 
பெரு ததெனிற் சம்பவியாது ; ஏனெனின், ஒருவன் எனதுதாய்மலடி எனக்கூறின் 

அது வியாசகாததோஷமுடையதாமாறு ) அ௮.றியப்பெறாத.௫, ஆனாலிருக்கன்ற 

தென்னின் ௮௮வும் வியாகாததோஷமுடையதேயாம். ௮ல்லத, அறியப்பெருத 
தன்கண்ணே சத்தியரூபத்தன்மை சமபவியாதாம; மாருக ௮தன்மாட் டசத்தியத் 

தன்மையே சமப்விக்கும, வஈதியாபுத்திச ஈரசிருக்காஇகள் எச் வசாலும் அறியப் 

பெரு தனவாமாதலின் ௮வை ௮சத்தியரூபமாவனபோல, ஒருவசாலு மறியப் 

பெரு ததாய ஆன்மாவின்ராசமும் ௮௪.ச்இிபரூபமேயாமா தலின் முதற்பக்ஷம் சம்ப 

வியாது. மறுபகூூத்தை யுடன்படின் அவன்பால் இது ?கட்கவேண்டும் :-.-அன்ம 

நாசத்தையறிர்தது ஆன்மாவா? ௮னான்மாவா? அனான் மாவெனினஅ௮ சம்பவியா ௮; 

ஏனெனின், அனான்மாக்களயாவும் ஜடங்களாம, அவற்றிற்குத் சமது பசஞான 

முண்டாகாதாதலின், ஐடச்தே ஞாதகத்தன்மை லோச்சாஸ்இர விருத்தமாம். 
என்னை, ௮வவிருவருமசேதன ஆன்மாவின்கண்ணே ஞாதத் தன்மை யுடன்படுவ 

சன்றி கடட பதார்த்தத்து மங்கேரியார். முதற்பக்ர்த்தை யுடன்படின் ௮வன் 
பால் இதுகேட்கவேண்டும் :--௮வ்வான்மநாசத்தை விஈஷ்டஆன்மா அறியுமா ? 

அவிஈஷ்ட ஆன்மா ௮றியுமா * முதலதை யுடன்படிற் சம்பவியாது ; ஏனெனின், 
விஈஷ்ட ,ஆன்மாச் சன்னாசத்தை யறிவதிற் சம/த்தமாகா; ஏனெனின், இவ்வுல 

சத்தே அன்னி பன்நாச.த்தை யே அ௮ன்னியனறிவன்; ஆனால், சன்னாசத்தை எவனு 
மறியான். இரண்டாவதெனினுஞ் சம்பலியாது ; ஏனெனின், ஆன்மாவிருக்கவே 

ஆன்மராசஞ் சம்பவியா தன்றோ ? பொருளுள தாகவே பொருளின் ஞானமுளதா 

மாதலின், ஆன்மகாச மிலதாகவே ௮,தன் ஞானமும சம்பவியா தாம். 

சங்கை :--ஹே சித்தார்தியே! இருக்கும்பொருட்சே ஞானமாம் என்னும் 
கியமம்சம்பலியாதாம் ) ஏனெனின், அசச்தியப்பொருட்கும் ஞானம் உலகத்தே 

கண்டேம். சத்.துருவின் மித்.இர.த்சன்மை ௮.ச்இயர்தம் ௮௪). யமேனும் மயம் » 

யோர்க்கு ௮.து தோற்றுவதேபோல, த்ய ஆன்மாசசத்தின் ஞானம் ஆன்ஸர் 

விற்குச் சம்பவிக்கும்.



சுத்தியாலம்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீயக உபதிட டட 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ௮091 

சமாதானம் :--2ஹ வாஇயே/! அசத்திய ஆன்மராசத்தை ஆன்மாவியூம்' 
என நீயக்கேரிக்கெ ,தன்மராசம் மலடிசேய் முயற்சோட்டின் சுமமாம் ; அல் 

தெமச்கு முடன்பாடேயாம். கருத்திதுவாம :--பொருளின் இன்மையின் இன் 
மையைப் போதனஞ்செய்யுர்தலத்தே பொருளே அணியப்பெறும். பூவிற் கடா 

பாவமில்லை என்புழிக்கடத் சனிருப்பே துணியப்பெறுவ?தபோல, ஆன்மாவின் 

சரசம் ௮௪.த்தியம் என வியம்புவதானும், ஆன்மாவின் சத்தியரூபத்தன்மையே 
தணியப்பெறும் ; ஆன்மாவினுண்மையோ எமக்கஷ்டமேயாம், ஹே மைர்த? 

இவ்வாறிவ்வான்மா விராசமற்றதாமாதலின், பிரியதமமாம்; பிரியதமமா தலின் 

பசமாரந்தவடிவமாம், இதனிலும் வேருய புத்திராதி சுககாரணங்களும் அவற் 

றின் பிராப்தியா லஓுற்பன்னமாய ௮ஈதக்கசண பரிணுமரூப சுகமும் ஜீவர்சட்குப் 

பிரியமாயிருத்தல தன தான் மாவின்பொருட்டேயாம, இயல்பாகவே லுவற்றின்சண் 

பிரியரூபத்தன்மையின்றாம்./ இருககுமாயின் பிரதிகூலமானபோதும் அவற்றி 

லது சோற்ற வேண்டும் ; ஆனைக்கா லொருவருககும ௮வ்வாறு தோறறுவஇன்றா 
மாதலின், அவற்றில் இயல்பாயே பிரியரூபத்தன்மையின்றாமென வறியலாம். தன் 

னன்மாகில் ஜீவர்கட்கிருக்கும பிரியரூபத்தன்மை ஒன்றன்பொருட்டனறாம் ; 

மற்ோ, இயல்பானே இது பிரியதமரூபமாம், 

சங்கை :--2ஹ பகவன் !/ ஆன்மாவினும் வராய ஒருபொருளில் பிரியரூபத் 

தன்மை இராதாயின் இதன்கண் பிரியதமரூபததன்மையும் சம்பவியாது ; ஏனெ 

னின், பிரியம் பிரியதரமென்பவற்றைக் ௧௬ .இ2ய பி॥யதமரூபத்தன்மையாம். 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் !/! உண்மையாய் ஆரசாய்ர்துபார்க்கனோ, எவ 
வனான்மப்பொருளிலும அவ்விரண்டு மின்றாமாயிலும் உலகர் திருஷ்டியைக்கொ 
ண்டு புத்திராஇகள் பிரியரூபமாம , ௮வற்றி னடைவாலுண்டாய ௮ந்தக்காணபரி 
ணுமரூபசுகம் பிரியகரரூபமாம. ௮து யாதின்பொருட்டோ அ௮வவான்மாப் பிரிய 

தமரூபமாமா தலின், விசாசம்ற்ற ௮து பசமாகர்கருபமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் .! ௪த்இியம, ஞானம, அர்தம, பிரஹ்மமென்னுஞ் 

சுருதியின்கண்ணே பிரஹ்ம சத்தியஞான ௮னந்தரூபமெனக் கூறப்பெற் 

அளத. தாங்களிப்?பா.து சானாவகை யுக்இிகளால் ௮ன்மாவின்கண்ணே சத் சித 

ஆரர்தருபத் தன் மையை௪ சித தஞ்செய்திர்கள். ௮தனறாற பிரஹ்மத்தன்சண்ணே 

அச்சுச்சிதாரர் த,ததன்மை எவ்வாறு சித்தமாம் ? 

"சமாதானம் :—G ap மைந்த ! வியாகரணரிதியாய் ஒன்ம சப்தார்த்தமும், 

பிரஹ்ம சப்தார்த்தமும் Gor விபாபக?சதனமாம். இவ்வார. த்தையை முன்னர் 

சான்காவது ௮த்இிபாயக்2க சத்ய தாவண இர்திரசம்வாகத2கயாம் நினக்கு 

விஸ்சாசமாய்க் கூறியுள் 2ளமா தலின், இசசுருதியின்கண்ணேயிருக்கும் பிரஹ்ம 

சப்தத்தால் ஆரர்.தவடிவ ஆன்மாவே இலகதியரூபமாய்க் கூறபபெற்றதாம், ௮.௮. 

விசா௪மற்றகாமாதலின், ௮.தன் சத் இயாஇயிலச்சணம் பிரஹ்மத்தினதேயாம் ச 
பிரஞ்மச்இன் ௮வ்விலக்கணம் eon gun to.



கங்க. ஸ்ரீ ஆர்ம்புராசம். நிச 

சங்கை ஹே பகவன் ! ஆன்மவடிவமும், பிசஹ்மவடிவழம் யெ சச்சி 

eR பதார்த்தங்களில் பிரஹ்மச்இின் இலக்ஷணருபத்தன்மை சம்பகியாதாம் ; 

ஏனெனில், பசஸ்பாம் பேசமுற்றவற்றிற்க பசஸ்பசம் இலஃஷியல் கதணபாவமர்ம் ம் 
பேதமின்றி ௮ஃதுண்டாகாதாம், 

சமாதானம் :--2ஹ குழச்தாய் / ௮வ்விலக்யெ இலக்கணபாகம் தனது as தி 

பின்பொருட்டுக் சற்பிதபேதத்தை அபேச்ஷிக்க்றதா? அல்லது, வாஸ்தவபேசத் 
சை அபேச்ஷிக்கின்றதா ? முதலதை புடன்படின் ௮,சன்சகண்ணே இத்தாக்த 

ஹானி யொன்றுமின்றாம் ; ஏனெனின், இலக்யெத்தே இலககண கற்பித3பதத் 

தை யாமுடன்பட்2டயிருக்ெறோம். இரண்டாவதோ சம்பவியாதாம் ; ஏனெ 
னின், இவ்வுலகத்? தயுள்ள இலக்ஷியபசார்த்தமும இலக்ஷ்ணபதார்த்தமும் ௮வுற 

மின் பரல்பசபேதமும் உண்மையாயின்றாம் ; மற்2ரோ, ஜீவர்கள் தத்தமது புத்தி 

யால் ௮ப்2பதத்தைக்கற்பித்துளார். லோகப்பிரசததஇலக்ஷியபதார்த்தத்இன்சண் 

ணும் தன்னிலக்சணத்தின் பேதம் கறபிதமாய்ச் சத்தததபோது ௮த்விதியப் 

பிரஹ்மரூப இல௯தியச்இன்கண்ணே சத்தியாதி இலக்கணங்களின் பேதம் கற்பித 

மென்பதன்சண்ணே யாது கூறறகுளது ? இப்போது உலகப்பிசசித்த இலக்பெ 

பதார்த்தத்தேச இலக்கணங்களின் பேதத்தை கற்பிதமென கிருபிப்பாம :--ஹே 

குழந்தாய்! கர்தகுணமுடையது பிருஇவியாம் ; அல்ல, பிரு திவித்தன்மை ஜாதி 
யையுடையது பிருஇவியாம் என இவைமுகலாக ௮ரேகவகை இலக்கண த்தைப் 

பிருதிவி முதலியவற்றிற்கு நையாயிகாஇயர் அங்கெரித்துளார். அ௮வ்விரண்டிலக் 

கணங்களும் உண்மையாய்ப் பிருதிவியினின்றும் வவேறன்றாம ; ஏனெனின், வேர 
யின், கோவிற்குங்குதிரைக்கும் உண்மையாய்ப் பசஸ்பாம் பேதமாதலின்,கோ க 

ரையின் தருமமும், கு.திசை 2காவின் தருமமுமன்றாவ?,த 2பால, ௮வ்விலக்கணங்கட 

கும் பிரு இவிக்கும் பாஸ்பாம் தாமதரிமிபாவமே சித தமாகாதாம். பசல்பாம் சரம 

தருமிபாவ சம்பந்தமுடையதமழகே பாஸ்பரம் இலக௲ண இல௯தியபா வ சம்பந்தமா 

மாதலின், பிருஇிவியா திய இலக்கியத்தின்கண் ணே ௮வவிலக்கணங்களின் பேதம் 

உண்மையாயின்றாம் ; மற் சரா, நையாயிகாதியர் தமஅ புத்தியால் ௮ப்பேதத்தைக் 

சற்பித்துளாசெனத் தணியபபெறும், ௮ல்ல௫, ௮வ்விலக்கண இலக்கபெங்கள் உண் 

மையாய்ப் பின்னமாயிருப்பின் கடம் படத்தினு முண்மையாப்ப் 2 மபதமுடையதா 

மாதலின், கடம் படத்திலும் வேராகத்£தாற்றுவ? தபோலப் பிரு இிவிமு தலிய இல 

க்ஷிய பதார்த்தத்தினுங் கர்தகுணாஇி இலக்ணமும் பின்னமாய்ப் பிரதிதியாதல் 

வேண்டும்); ௮வவாருவதில்லையாமாதலின் ௮வறறிற்குப் பாஸ்பாம் உண்மையாய்ப் 

பேதமினறாம் ; மற்றோ, ௮௮ கற்பிதமாம், கற்பிதபேத த் தையுடன்பட்டு அவற்றிற் 

குப் பாஸ்பரம் இலக்ஷிய இலக்ஷணபாவஞ் சம்பவிபப?தபோல 2 508 Sus 97 ep 

wile ௪த்தியாதி இலக்கணங்கட்குங் கற்பிதபேத முடன்பட்டுக் சாஸ்இர(வத் 

தாக்கள் அவற்றிற்குப் பாஸ்பாம் இலக்ஷியலகணபா வம் கூறியுள்ளார். இப்போது 

அத்தருமங்கள் நிரூபிக்கப்படும்: -ஹே குழந்தாய்! அத்விதியப் .பிரஹ்மத்தே a, கற் 

பிசபேதத்தை ௮ங்கேரித்துப் பிரஹ்மத்வரூப சிருமமிருப்ப3 தபோல ஆன்மருபுச் 
தின்மை, ஆார்தருபத் தன்மை, சத் தயரூப ச் சன்மை, ஞானருபத்தன் மை, அரக்க 

ரூபத்தன்னமை என்னும 88 அதருமங்களிருக்கும், இதனானே வேதவேத்தாச்கள்



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத் இரீயக உபநிட அவிர்" 

தத்தின் தாற்பரிபவருணனம். 393 

அ.தஷ்டானரூபசாக்நி ஆன்மாவிற்குச் சத்தியம், ஞானம், அந்தம், பிரஹ்மம், 

ஆன்மா, ஆரர்தம் என ஆறு காமங்கள் கூறியிருக்கின்றனர். உண்மையாய்ச் கந்தர்வ 

SOLD DD BEF ES B ௮௮ கற்பிதமாவ?த பால, உண்மையாய் ஜகத்பாவமற்ற 

அ.த்விதீய ஆன்மாவின்கண் இவ்வெல்லாவுலகுங் கற்பிதமாம். இது ௮விவே௫கட்கு 

நித்திரூபத்தாற் பிசசித் தமாம், முக்காலங்க?ளாடு கூடியதாம், காமரூபக்கிரியை 

வடி.வமாம், சத தச் துருவமாம். நேத்திசாதி ஜன்னியஞான விவயங்கள் சத்தாம், 

அல்லாதன அசத்தாம். அச்கற்பித ஜகத்தின் ௮திஷ்டானரூப ஆன்மாவையே 
அறிஞன் சத்தியாதி ஆறு நாமங்களாற கூறுவன். 

, 4 

சங்கை :--ஹே பசவன் ! முன்னர்த் தாங்கள் ஆன்மாவிற்குச் சத்தியாதி 

ஆறு நாமள்கள் கூறினீர்கள். ௮வை ஒர ஆன்மாவின் ஆறிலக்சணங்களைக் கூறும்) 

சத்தியம், ஞானம், அந்தம், பிரஹ்மம் என்னும் சுருதியின்கண்ணே பிரஹ்ம 

ரூப ஆன்மாவிற்கு மூன்றே யிலக்கணங்கள் கூறப்பெற்.றுள்ளனவா கலின் ௮ச்௪ர௬ 

இயோடு தாங்கள் கூறுவது விரோ தமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :—-G ap மைநத! அவ வாறு காமங்களும por சேதன ஆன்மா 

வைப் போிப்பதாயினும் ௮வற.றுள்ளே பிரஹ்மமர், ஆன்மா, ரநதம் என்னும் 

மூன்று காமங்களின் பொருளை லக்ஷியரூபமாயெண்ணிச் சத்தியம, ஞானம், அசர் 

தம் என்னும் மூன்று காமங்கள மூறையே ஆரர்த ஆன்மரூபப் பிரஹ்மத் திற்கு 

மூன்றிலக்கணங்களைக் கூறும். கருத் இதுவாம் :--௪சத்தியம் ஞானம், அந்தம், 

பிரஹ்மம் என்னுஞ் சுருஇயின்கண்ணே ஆன்மா ஆரந்தமென்னு மிரண்டு சப்தங் 

களும் கூறபபெறவில்லை, கேவலம் பிரஹ்மசபதமே கூறப்பெற்றதாமா தலின், ஆன் 

மா, ஆரர்தமென்னு மிசண்டு சப் தங்களின் பொருள் இலக்ஷியரூபப் பிரஹ்மத்தி 

லுள்ளடக்கத்தால் சுருதி பிஹ்மசப்தத்தைக் கூறியதாம். சத்தியம், ஞானம், 

௮ரந்தம் என்னும மூன்று சப். தங்களால் கரமமாய்ச் சுருதி இலக்ஷியரூபப் பிரஹ் 

மத்இற்கு மூன்.நிலக்கணங்களைக் கூறியுள்ள ௮. ஹே குழச்தாய் ! இவ்வாறு உப 

நிஷத்துருவ வேதார்தசாஸ்இர இத்தார்தருபசாரத்தை அறியா நின்ற பிசஹ்ம 

வேத்தாக்கள் சாஸ்திர இருஷ்டியை அங்கேரித்து ௮த்விதியப் பிரஹ்மச்திற்கு 

சத்தியம், ஞானம, ௮௩நதம என்னும மூவகை யிலக்கணங்களை ௮ங்கேரித்தனர், 

இப்போது சத்தியம், ஞானம், அந்தம், பிரஹ்மம என்னு மிச்சுருதியின்கண் 

ணேயிருக்கும் சத்தியம், ஞானம்; அரஈதமென்னும் மூன்று பதங்களுங்கூடி. ௮ 

விதீயப் பிசஹ்மத்திற்கு ஓசேயிலக்கணமாதலைக் கூறுவாம். கருத்திதுவாம் :-4 

சத்தியம், பிசஹ்மம் என இத்துணையே பிரஹ்ம இலக்கணக் கூறின், நையாயிகர் 

சத்தாஜாஇயுடைய இசவிய குண ௧௬ம மூன்றையும் ௪த்தியமென்பர், அவற்றி 

லிவ்விலக்கண த் இற் கதிவியாத்தியாம். அல்லது, பிரஹ்மத்திற்குப் பாரமார் இக 

சத்தையாம், ஆகாசாதிப் பிரபஞ்ச த திற்கு வியாவகாரிகசத்தையாம், சக்தி ரஜத் 

இற்கும் ஸ்வப்பன ப தார்த்தங்கட்கும் பிரா திபாசிகசத்சையாம் என வுடன்படும் 

ல வேதார்திசள் மதத் தயுடன்பட்டு கவியாவகாரிசசத்தையையுடைய ஆகாசாஇ 

புதாற்த்தில்களில் இவ்விலக்சண த.இற் க.இலியாப்இயாம். ஞானருபம் பிரஹ்மம் என 
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க்ஷ பரி. இத்மபுராண்ம்... (பத்தச்வ்து 

இச்அணையே பிரஹ்மச்திற் லெச்சணமாயின், சையாயிகர் ஞானத்தை ஆன்மா 
வின் குணமென்பர், குணரபஞான ச்சே இவ்விலச்சண ச்.இற்க திலியாப்இயாம். ௮ல் 
ல௮, சிச்.தார்.த.த்தே ௮ர்தக்கரணவிருத்திட்கும் ஞானமெனப்பெயசாம் ; அசன் 
கண்ணே இவ்கிலக்கணத்திற் சுதிவியாப்தியாம. அ௱ச்தரூபம் பிரஹ்மம் என இத் 
னையே :பிசஹ்மத்இற் லெக்சணமென்னின், நையாயிகர் சால பரிச்சேதமற்ற 

ஆகாசாதி நித்திய பதார்த்தங்களை ௮ரர்தமென்பர் ) ௮வற்றின்சண்ணே இவ்கிலக் 
கணச்திற் கதிவியாப்தியாமாதலின், சத் இயம், ஞானம, ௮ரர்தம் என்னு மூன்றன் 
கண்ணும் ஒவ்வொருபதம் பிரஹ்ம இலக்கண த்தைப போதியா ஐ ; மற்றோ, மூன் 

லுங்கூடி அத்விதியப் பிரஹ்மத்திற்கு ஒசேயிலக்கணத்தையுணர்த்தும் ; அதை 

யங்கேரிப்பதில் முன்போல யாதொரு ௮ இிவியாப்தி தோஷமும் வருவஇன்றாம். 
க் 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮வ்வச்விதீயப் பிரஹ்மம் மனவாணிகட் கவிஷப 
மாமாதலின் ௮தைச் சத்தியாதிபதங்கள் சக்இலிருத்தியின?னே உணர்த்தமாட் 

டா; மற்ோ, பாகதஇ.பாக இலக்கணையினானே ௮வை ௮தை யுணர்த்தும்) அவ் 

விலக்யொர்த்தம அசசர்வ பதங்கட்கும்- ஒன்றேயாமாதலின், ஒரு பதத்தானே 

அ.த்விதியப் பிரஹ்மபோதமாம் ) வேறு பதம் வியர்த்தமன்றோவாம் ? 

சமாதானம் :-- ஹே குழக்தாய்! சத்தியம், ஞானம், ௮ஈந்தம் என்னும் மூன்று 

பதமும் இலக்கணாவிருத் தயால் ஏக ௮த்விதியப் பிரஹ்மத்தைய போதஇப்பதாமா 
யிலும், ௮வை இலக்கியவடிவப் பிரஹ்மத்தேயுணர்த்திய பிரிவுகட்குப பாஸ்பாம் 

பேதமாமாதலின், சத்தியாதி பதங்களில் புரருக்கிதோஷத்தால் வியர்த்தரூபச் 

தன்மை சித்தியாதாம். ஆண்டு, இலக்யெருபப் பிரஹ்மக்தே பிசாந்தியாற் பிசாப் 
தமாய அசத்தியத்தன்மையின் பிரிவைச் சத்தியசப்தமுணர்த்தும்; ஜடத்தன் 

மையின் பிரிவை ஞானப் கமுணர்த்தும ; பரிச்சின்னத்தன்மையின் பிரிவை அந் 

தசப்தமுணர்த்தும். இபபொருளில் வார்த்திசக் சொர தகாத்தாவாய ஸ்ரீசுசேசுவச 

ஆசிரியா இத்துணை வி?சஷததன்மை கூறியுள்ளார்:-சத்தியம், ஞானம் என்னும் 

இசண்டு சப்தங்களோ இலக்ஷியவடிவப பிரஹ்மத்தே சாக்ஷாத் சத்தியரூபத்தன் 
மையையும் ஞானரூபததன்மையையும் உணர்த்திப் பொருளால் ௮சத்ஜட வியா 

விருத்தியையுணர்த்தும். ௮ரர்தசபதமா சாக்ஷாத் பரிச்சின்ன த் தன்மையின் 

பிரிவை யுணர்த்திப்பொருளால் இலக்கயெவடிவப் பிஹ்மத்தையணர்த்தும், ஹே 

குழந்தாய்! இவ்வாறு சத்தியம், ஞானம, அநந்தம் என்னும் மூன்று பதங்களும் 

அவவிலக்கயெருபப் பிரஹ்மத்தே ௮௪த் ஜட பரிச்சென்ன த.தன்மையின் பிரிவை 

யுணர்த்.தமா தலின், நீலகமலம் என்னும் வசனம நீலகுண கமலங்களின் பரஸ்பர 

குணகுணீபாவ சம்பர்தத்தையும் நீலகுண விசிஷ்ட கமல.த்தையும் போதிப்பதே 

போலச் சத்தியம், ஞானம், அந்தம், பிரஹ்மம் என்னும் சுருதிவசனம் சத்தி 

யாதி தருமங்கட்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் குணகுணிபாவ சம்பர்தத்தையும், சத்தி 

யாஇ குணவிசஷ்டப் பிரஹ்மத்தையும் போஇுபா௫ ) மற்ற, பாகத்தியாச இலக்க 
ணையால் ௮௪௪௬ இவசனம் ஏச ௮.த்விதீய ௮கண்டப் பிரஹ்மத்தையேயுணர்த்கதும். 

சங்கை ஜே பகவன்: சத்தியம, ஞானம், அரந்தம் என்னும் மூன்.நு பத 

ங்களும் முறையாய்ப் பிரஹ்மத்தே போதித்த அசத்தியத் தன்மையின் ழிரிவு,



அத்தியாகம்.] யபஜுர்வேதத்தின் தைத் திரியக உப திட ௬௬௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்: g as 

சட,த்தன்மையின் பிரிவு, பரிச்சின்ன த். சன்மையின் பிரிவு என்னு மபாவரூப முவ் 

பிரிவின் பே.சத்தானே பிரஹ்மத்தே ௮,்கிதியரூபத்சன்மையின் ஹானியாம் 7 

சமாதானம் :--ஜே குழர்தாய் ! ௮வ்வபாவரூப வியாவிருத் திகள் (பிரிவுகள்) 
பிசஹ்மத்தின்சண்ணே யிருக்குமாயினும், பிரஹ்மத்தினும் வேறாய வேறொரு 
பாவபதார்த் தமின்றாமாகலின் ௮து ௮த்விதியரூபமாம், இங்கனம் பாவ ௮த்வைத 

பசஷத்சை பங்கேரிக்கும் சித்தார்தியாம் எமது மதத்கே பிரஹ்மத்இன் அத்வி 

தீயரூபத்தன்மையின் ஹானி யுண்டாகாதாம். பூர்வம் வேதார்தசாஸ்இச தாற் 

பரியமுணர்ச்த ஸ்ரீ நிருசிம்ஹ BRT A ௮.றிஞர்கள் இப்பாவ see susp 

த்தை யங்கேரித்த அபிப்பிராயத்தை நீ கேட்டி, இதப் பிரஹ்மரூப ஆன்மா 

வின்கண்ணே ஆயிரம் ௮பாவமிருக்கு. காயின், யாதொரு சங்கையுமின்றியிருக் 

குக. இப்பொருளுடன்படுவ இல் .ஐன்மாவின் ௮த்விதீயரூபத்தன்மையைக் கூறும் 
சித்தார் இகட்குச் சிறிதுமாத்திரையம ஹானியுண்டாகாது , ஏனெனின், ௮ச்தத் 

துவைதப் பிரபஞ்சத்தின் ௮பாவம் வந்தியாபுத்திர நசசருங்கம்போல ௮தஇ 

யந்தர் அச்சமாமாதலின் ௮து அச்விதியரூபக்தன்மையின் ஹானியைச் செய் 

வதில் ஆற்றலுடையதாகாது, இபயபோதிப்பொருளையே வெளிப்படுத் தவாம் :.4 

ஹே குழர்தாய்/? ௮பாவங்களின் பேதததாற் பிரஹ்மத்தின் ௮த்விதியரூபத்தன் 

மையின் ஹானிகூறும வாஇயின்பாலி.து கேட்கவேண்டும் :-௮வ்வபாவம் தன்வடி. 

வத்தானே பேதத்தையடைநது ௮த்வைதத்தை ஹானிசெய்கின்றதா ? அல்ல, 

தனது பிரதியோடுயின் பேசத்தால பேத ழறற ௮.து ௮த்வைக ஹானி செய்சன் 

றதா ? அல்லது, ௮வ்வபாவத்தை விடயஞ்செய்யும் சப்கரூப ஞானரூப வியவகார 

ங்களின் பேதத்தால் பேதத்தையடைரஈத ௮து ௮த்வைகஹானியைச் செய்கன்ற 

தா? முதலது சம்பவியாது ; ஏனெனின், இவ்வுலகத்? கயுள்ள ௮பாவகங்கட்குப் 

பிரதியோகயின் பேதததானன்றி வடிவத்தான பேதத்தை எவ்வாதியும் ௮ 

கரித்திலன், இசண்டாவ2ஞ் சம்பவியாது ; ஏனெனின், சர்வ ஜகத்தின் சாசண 

ரூப ௮வித்தையிருக்குங்கால் பிர இ£யோகியின் பதத்தால் ௮பாவ?பதஞ் சம்ப 

விக்குமாயினும், ௮.இகாரிக்கு ஆன்ம சா௯தாத்காரமுண்டாங்கால் * CB SD on 58 

ஹிகி௦அ,௮ ? ௮.ச்விதயப் பிசஹ்மத்தே சிறிதுமாத்திசையும அவைசப்பிசபஞ்ச 
மின்றாம் என்னும் சுருதிரூப நாசிம்ஹம் காரியசசத ௮விச்தையைப் பக்ணஞ் 

செய்யுமா தீலின், ஞான ௮வஸ்தையின்கண்ணே ராசமுற்ற பிர தியோகியில் ௮பாவ 

பேத காரணத்தசன்மை சம்பவியாதாம்) ஏனெனின், இருக்கும் 92 Aur Cw 

அபாவபேதத்தைச்செய்யும் ; இருக்கும் கடபடா இப பிரஇ3யாக கடாபாவம் படா 
பாவமு.தலிய அபாவங்களின் பேதத்தைச செய்வதேபோலும், மூன்றாவதும் பொ 

ருர்தா.அ; ஏனேனின், ௮பாவத்தை விடயஞ்செய்யும ஞானமுஞ் சப் சமூமே வியவ 

காசமாம் ) ௮வ்வியவகாசபேதம் வடிவத்தானே யுண்டாகாதாம) மற்றோ, அபா 

வங்களின் பிரசியோகியின் பேதுததை அபேக்ஷித்?தயாம். சடபடரூபப் பிரதி 
போகியின் பேதத்தை அபேச்ஷிததே கடாபாவம படாபாவம என்னும் ஞான 

ரூப, சப்தருப வியவகாரம் பாஸ்ப£சம் பேதபபடும். அ௮வ்வபாவபேதத்தை விடயஞ் 
செய்யும் வியவசராம் அஞ்ஞான அவஸ்தையின்சண்ணே சம்பகிக்குமாயிலும்,



௬௯௬௮ ரீ.ஆத்மபுசாணம், (பத்தாவது 

குருசாஸ்தி உப2,சச)த்தால் அத்விதே ஆன்ம சாகதாத்காரமாங்கால் ௮.இகாரி 

யின் புத்இ சர்வ ௮னான்ம வியவகாரங்களைப் பரித்இியா௫த்.துச் கேவ்லம் gone 
வடி.வ அ.த்விதீய ஆன்மாவின்௧ண்ணே ஒருமையை அடையுமா தலின், பிரஇியோக 
பேதமின்றாப் ௮பாவபேதம் சம்பவியா.து, பிரதியோச யாவும் ,ஐன்ம சாக்ஷாத் 
சாரம் வந்ததும் நாசமாயின ; அசுவே ஞான அவஸ்தையின்சண்ணே அத்விதிய 
ஆன்மாவில் ரானா அபாவங்களிசரவாம் ; மற்றோ, சர்வ துவைதப்பிசபஞ்ச த்தின் 

ஓரே யபாவமிருக்கும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮வ்வபாவமொன்3ற ஆன்மாவின் அ௮.த்விதீயரூபத் 
தன்மையை ஹானிசெகய்யும் ? 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் ! ௮வ்வோர் லுபாவத்தின் அதிஷ்டான 
வடிவ ஆன்மாவின் வாஸ் தவவடி.வ விசராஞ்செய்து பார்க்னோ அ௮வ்வொன்றும் 
ஆன்மாலினும் வேராயிராதாம) மற்றோ, கற்பிதப் பிபஞ்சாபாவம் ௮திஷ்டான 
ஆன்ம வடி.வமேயாம். கற்பித சர்பபாபாவம் இரஜ்ஜ5 ரூபமேயாவ.து போலவாம். 
அல்லது, லெளகெ இருஷ்டியை ௮ங்கேரிச்.தும் ௮திஷ்டானத்தினும் வேற்.றுருவ 
மாய் ௮பாவசத்தை பிரதீதியாகாதா மாதலின் ௮ப்பிரசித்த ௮பாவசத்தை 9 

வைத காசத்தையாக்கல் யாங்கனம் ? மற்றோ, ஒருகாலு மாக்காதாம் , ஏனெனின் 

பிசசித்த பதார்த்தமே ௮ன்னியபதார்த்தத்தை அழிக்கும், அப்பிரசித்தபதார்த் 

தம் ஒரு பதார்.த்தரசாசத்தையுஞ் செய்யமாட்டாது; ௮வ்வாராயின் மலடி மகனானும் 
பசைவனது நாசமுண்டாகவேண்டும் ;) ௮ங்கனாவதஇன்றாமன் 27! ௮.துபோல, ௮ப் 
பிரசித்த அபாவசததையால் ௮த்வைத சாசமுண்டாகாதாம் கடாதி பதார்த்தம் 
சட்கேபோல அபாவத்திற்கும், ௮திஷ்டானத்இனும், பின்னமாயே சத்தை ௮2 

கரிக்க சடா திபாவபதார் த்தங்களுக்கும், HUTA SAS, wT suse, ASS 
மாகாதாம். அல்லது, ௮வவபாவம் ஸ்வரூபம், விசேஷம், சத்தைமு தலிய சர்வதரு 

மங்களற்றதாதலின் அதை அஸ்.இிரூபத்.தாலறைய ஆற்றலுற்றவ செவருமில்லை ; 

மற்றோ, மலடிமகன் £ரசிருங்கா இிஅசத் பதார்த்தம் விகற்பஞானத்.இற்கு விஷய 

மாவதேபோல, ௮பாவமும், கேவலம் விகற்பஞான த் இற்கே விஷயமாமன்றிப் பிர 
மாணஜன்னிய ஞானத்திற்கு விடயமன்றாம், எத்தேயத்தும் எக்சாலத்தும் எவ் 

வுயிருக்கும் பிசசித்தமாகாதபொருளின் சபதசிசவணத்தாலுண்டாகு மர்த.தஞா 

னம் விகற்பஞானமாம். மலடி மகன் என்னுஞ் சப்தபபொருளாய வந் இயாமைர்தன், 
எத்தேயத்தும் எக்காலத்தும எவவுயிர்க்கும் பிரச) ததமலலனாதலின், ௮ச்சப்த 

சரவணத்தால் ௮வன் ஞானம விகற்பரூபமாம், அதன் விஷயமா தலின் வச்இயா 

மைர்தன் கா9ருங்காதி ௮ச.த்தியபதார்த்தம் துச்சரூபமாவதேபோல, ௮ஈ.சஞான 

த்இற்கு விஷபமாதலின் ௮பாவமும் ஓச்சரூபமாம்) அத்தகையது ஆன்மாவின் 

woe Su ரூபத் தன் மையின் ஹானியைச் செய்யமாட்டாது. அல்லது, அபாவத் 

இன் விகற்பரூபஞானமும் ௮இகாரிக்கு ௮த்விதேய ஆன்மசா௯தாத்தாரம் வசாத 
வரைதானிருக்கும், ௮ஃதுண்டாகவே ௮ஃதழியும், இத்சசைய அன்மசாகஷாத் 
காச: அவஸ்தையில் துவைதப் பிரபஞ்சாபாவம் ௮த்விதீய ஆன்மாவின் சண் .ணேவ் 
வா௮ இதமாம்? மற்றோ, இதமாசாசாமாதலின் ௮.து அத்விதியஹசனி செய்ய



சத்நிகாகம்.] பஜுர்வேதத்தின் தைத் திரியக உபநிட ௬௯. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 39: 

மாட்டா) இவவா முராயவே பிரஹ்மரூப ஆன்மாச் சர்வ தவைதமும் ௮ற்ற்தா 
மென்லும் பொருள் அணிபப்பெற்றதாம்., இப்போது சத்தியம், ஞானம், Sth 

தம், பிரஹ்மமென்னுஞ் சுருதியின்கண்ணேயிருக்கும் ௮ஈந்தபதம் எப்பரிச் சன் 

னப்பொருளரின் பிரிவினைப் போதஇப்பித்த? சா ௮தை நிரூபிப்பாம் உடிஹ குழச் 

தர்ய்/ ஈண்டு அன்மாவிலும் வேறாயுள்ள ௮னான்மாக்களியாவும் தேசகாலவல்து 
பரிச்2சதற்களை யுடையனவாம். இதன்கண்ணும் இத்துணைச் றெப்புண்டு, காரிய 

ரூபமாய்ப் பிரசித்தமாய கடபடாதிகள் ஒரு us Bape தொருதேயத்தின்மை 

யின் தேச பரிச்சேதமுடையனவாம். ஒருகாலகத்திருர் தொருகாலத்இன்மையின் 

கால பரிச்சேதமுடையனவாம். தேயத்துங் காலத்தும் ததசகால பரிச்சேதங்கள் 

சம்பவியாவாதலின் அவற்றில் பரஸ்பச பேதரூப வஸ் அபரிச் ச தமேயிருக்கும், 

இருக்கவே ௮வையும பரிச்சின்னமேயாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ' வஸ்து பரிச?௪தம தேசகாலங்களி லிருப்பதே 

போலக் கடபடாஇகளிலு மிருக்குமாதலின் ௮வ்வொன்றானே சர்வ ஜகத்திலும் 

பரிச்சின்னத் தன்மை சித் கமாமாதலின் மறறைய இரண்டையும் ஒப்புதல் பயனில் 
கூற்றாமன்ழோ ? 

சமாதானம் :--ஹே மைந்த / உண்மையாய் விசாரித்துரோக்கினோ வஸ்து 

பரிச்சேதமொன்றானே யாண்டும் பரிச்சின்ன க்தன்மை சித்தமாமாயினும் மர்தபுத் 

இயர்மீது ௮லுக்பெசும்வைத்துச் சாஸ்தாத்ேத பரிசசேதத்திசயம் கூறப்பட்டுள் 

ள௮. அம்மூன்றையும் ௮ங்கேரித்த ௮பிபபிசாயத்சை நீ கேள்! சில சையாயிகர் 
மண்ணீரனல் காலின் சூக்ஷம பரமாணுக்களை2ய ஜகத்காசணமென்பர் ) அவர் 

மதத்சே ௮ப்பசமாணுக்கள் கித்திபமாமாகலின் ௮வற்றிற் காலபரிச்சேதமோ 

இன்றாம் ; பேதவடிவ வஸ்துபரிச்சேதமிருக்குமாயினும், ௮ப்பேதத்2,த வஸ்து 

பரிச்சேதரூபத்தன்மையை கையாயிகர் ௮ங்கேரித்திலசாசலின் ௮வற்றில் வஸ்.து 

பரிச்சேதமுமின்றாம் ; மற்றோ, ௮வா ௮வறறில் கேவல ?தசபரிசசே த,த்தையே 

௮ங்கேரிப்பர், 

சங்கை :--ஹே பகவன் / காடரியாஇிப பிசமாணங்களின் ௮விஷயமாய பர 

மாணுக்கள் ௮வர் மதத்தே எவ்வாறு சத்தியமாம். 

சமாதானம் :--ஜஹே மைந்த! மூடபாலகர்மதத்?த ௮ச.த்தியவர்தியாபு சத 
லும் சத்தியமாவதேபோல ௮வா மதததே ௮சத்தியப பரமாணுவும் ௪சஇயமே 

யாம்; ஏனெனின், இவ்வுலகததே பிராஈதிஞான தஇற்கு விடயமாகாத பதார்த்த 
மியாதாம் ? மற்றோ, யாவுமே பிசாஈதிஞானவிஷயமேயாம். சாலங்யொதியர் மக 

தத்துவத்தை விபுவெனவும் சர்வ விகா.சங்களின் சா சணமெனவு முடன்பட்டொ 

சாதலின், ௮ம்மதத்தே ௮ம்மகதத்.துவம்  தசவஸ்.து பரிச்சேதமற்றதாமாயிலும் 

பிரளயகாலத்தேச இலயபாவததையடையுமாதலின் ௮.௮ '2கவலம் காலபரிச்சே.த 

முடையதேயாம். சில வாதியரோ, ஆகாசம், காலம், இசை, ஆன்மா என்னும் 

சான்னசயும் விபு நித்தியமென்பரா தலின் gat மதத்தே ேசகால பரிச்சே.த 

மிசண்டும் அவற்றின்கணின்றாம் ; மற்றோ, சேவலம் பேதருப வல்அபரிச்சே சே



௬௬௮௮ பர ஆத்மபுராணம், (பத்தால்லு, 

ஆசாசாதியின்கண்ணிருக்கும். இவ்வாறு பிரார்தியுற்ற வாதிகட்கு உணர்த்தவே 
ண்டி. ௮லர்க எனுசாசமாய்ச் சாஸ்தரத்ேே பரிச்சேதச்.ெயங் கூறப்பெற்ற௮. 
உண்மையா யாசாய்ந்துபார்க்னே வஸ்து பரிச்சேதமொன்றானே சர்வ ஜகத் 
அம் பரிச்சன்னத்தன்மை சித்தமாம். அதுவும் சுவகதபேதமெனவும், eer Bu 
பேதமெனவும், விஜாதீயபேதமெனவும் மூவிதமாம். தன வடிவத்தே தனது 

அவயவங்களின் பேதம சுவகதபேதமாம் ) ஒரே வடவிருக்ஷத்தே சாசைபத்இரம் 
பலம் முதலிய அலயவங்களின் பேசமாவதேபோலும். சமானஜா இயையுடைய 
வற்றின் பேதம் சஜாதீயபேதமாம் ; ஒரு வடவிருக்ஷத்தே மற்றொரு வடலிருக்ஷ 
பேதமிருப்பதுபோலவாம்) நண்டு, வடத்தன்மையாய ஜாதி அவ்விரண்டிலும் 

சமானமாம், விருத்தஜா இயையுடைய பதார்த்தத்தின் பேதம் விஜாதியபேதமாம், 
வடவிருக்ஷத்தே பிப்பலவிருகூ;த்தின் பேசமாவதேபோலும், ஆண்டுப் பிப்பலத்.த 

ன்மைச் சாத வடவிருக்ஷத்ேதயிராகாம். இவ்வாறாப இமமுப்பேதங்கட்கும், முப் 

பரிச்சேதங்கட்கும் பெயர் பரிச்சின்னத்தன்மைபாம், ௮அ பிரஹ்மத்தின்கண்ணே 
யுண்மையாயின்றாமாயினும் மயலாற் கற்பிதமாம். அ௮ம்மயலாலாய அதனை அந்த 
சப்தம் தடுக்கும். ௮ரந்தசப்தத்தால் பரிச்சின்னத்தன்மை நீங்யெ பிரஹ்மம் உண் 

மையாய் முற்கூறிய முப்பரிச்சேதமும் முப்பேதமுமற்றதாம், அவற்றின் ௮பாவ 
முமற்றதாம்) ஏனெனின், ௮;தன்கண்ணே ௮பாவம் பின்னரூபமாயிருக்கின் ௮வ் 

வார்சசப்தம் மீண்டும் குசோதத்தையடையுமாதலின், ௮து ௮வற்றி னபாவத் 
தையும் நீக்கும் ; நீக்கவே ார்தவடிவ அன்மாச் சர்வ பேதமுமற்ற பரிபூரணப் 
பிசஹ்மரூபமாம், இத்துணையால் சத்தியம், ஞானம், அநந்தம், பிரஹ்மம் என் 

னுஞ் சுருதியின்கண்ணேயிருக்கும் ௮ரர்சபசத்.தின் பல கிரூபணஞ்செய்யப்பட் 

டது. இப்போது ஞானபத பல நிரூபணஞ்செய்வாம் .--இச்சுரு தியின்சண் 2ண 

கூறிய ஆன்மருபப் பிரஹ்மத்தை௪ சில நையாயிகா ஜடரூபமென்பரா தலின் ௮வர் 

மயலாலாய பிரஹ்மத்தின் ஜடக்சன்மையை ஞானசமப்சம் நீக்கும், இச்சுருதியி 

லிருக்கும் ஞான௪ப்.தத்திறகு நையாயிகர் இவவாறு பொருள்கொள்வர் :--ஞான 

குண மெதன்கண்ணிருக்குமோ ௮௮ ஞானமாம்; இவ்வாறு ஞானசபதத்திறகுப் 

பொருள்செய்து பிரஹ்மத்தை ஞானகுணமுடையதென்பர், ஞானவடி.வமாயங்க 
கரித்திலர். இங்கனங்கொள்ளின், ஞானசப்தம் பிரஹ்மத்தே ஜட த சன்மையின்பிரி 

வைச் செய்யாதாம்; ஏனெனின், இப்பூமி மனுடரையுடையது என்னும வசனம் 

இசன்சண்மண மனுடரிலும் பின்னத்தன்மையை நிக்கமாட்டா ததேபோல, ஞான 

குணமுடைய பிசஹ்மம் என்னும் வசனமும் இதவ்கண்ணே ஞானத்திலும் 

வேற்.நுமைவடிவ ஜடத்,சன்மையை நீக்கமாட்டாதா.தலின், ஞானசப்தம் ஞான 

குணமுடைய பிரஹ்மச்தைப் போதியா.து) மற்றோ, பிரஹ்மத்தே ஜடத் தன்மை 

யை நீக்கும்பொருட்டு ஞானசப்தம் கேவலம் ஞானரூபத்தையே போ இக்கும்... 

ஞானசப்,தம் உடரூபத் தன்மையை நீக்குவதுபோலவே ௮ப்பிரகாசரூபத் தன்மை 
யையும் பரப்பிசகாசரூபத் தன்மையையும் நீக்கும். ஏனெனின், ௮ தப் பிரகாச 

மாயின், அப்பிரகாசமாதலிற் கடாதி ஜடமாவதேபோல பிரஹ்மமும் ஜடரூப 
மாம், ஆகையால், பிரஹ்மம் அ௮ப்பிசகாசரூபமன்றாம் ; மற்றோ, பிரசாசரூபமே 
யாம். பிசஹ்மத்இற் பிரகாசரூபத்தன்மை சித்கமாயினும் ௮௮ புசப்பிரசாச



சுந்தில்ஸ்ம்:] யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீயக உப இட ௬௬௯. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4. 

மாயின், சூரியசந்திராஇகளின் பிரகாசம பரபபிரகா சமா தலிற சடரூபமாவதே 
போலப் பசப்பிரகாசமாதலின் அதற்கு மீண்டும் ஜட ரூபத்தன்மையி னடைவாமா 

தலின், அதை நீக்கும்பொருட்டு ஞானசபதம் ௮தன்சண்£ண பசப்பிரகாசரூபத் 
தன்மையை நீக்கிக் கேவலம சுவயம்பிரகாசரூபத்தன்மையைப போதிக்கும். இத் 
துணையால் ஞானபதபலம் கிரூபிக்கப்பட்டது. இப்போது சத்தியபதபல்த்தை 
நிரூபிப்பாம் :--ஹே குமா! தாம்பிற் பாம்பும, இபபியில் வெள்ளியும் ௮௪.த் திய 

மாவதேபோலச் சுயஞ்சோதிபாய பிரஹ்மம ௮சத்தியரூபமாகாதொழிசவெனச் 

சம்பாவனைசெய்து ௮தன்கண்ணே யடைவுற்ற ௮சத்தியத்தன்மையை இச்சத்திய 
சப்தம் நீக்கும். 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! இப்பிவெள்ளியிலும், தாம்புப் பாம்பிலும், பிசார்தி 

காலம்வரைச் சத்தியத்தன்மையே யிருக்கன்றதா தலின் இச்சத்தியசப்தம் Gr ep 
மத்தே ௮சத்தியத் தன்மையின் வியாவிருத்தியை எவ்வாறுசெய்யும் ? 

சமாதானம் .-ஹே மைந்த! ஞான அரந்தசப்தங்தளின், சமீபத்தன்மை 

யால் ௮ச்சத்தியசப்தம் பிரஹ்மத்தே ௮சத்தியத்தன்மையை வியாகவிருச்திசெ 

ய்யும், ஏனெனின், ஈண்டுப் பரிச்சின்ன ஜடங்களாயின யாவும் ௮வசிய மழிவை 

யெய்தும், இரஜ்ஜு5 சரப்பாஇகளும் சடா கிகளும் பரிச்சின்ன ஐடங்களா தலின் 

ஒரு கிமித்சத்சாலவை ௮வசிய மழிவையெய்துவ?கபோலும், பிஹ்மமேர ௮வ் 

விரண்டுமற்றிருகதலின் ௮தை எக்காரணமு மழிக்காதாம். கையால் சத்தியம், 
ஞானம், அந்தம், பிரஹ்மம், என்னுஞ் சுருஇயின்கண்ணிருக்கும் சத்தியம், 

ஞானம், அந்தம், என்னும் மூன்றுபதங்களும் முறையே அசத்திய ஜடபரிச் 

சின்னத் தன்மையை நீக்க அ௮த்விதீயப் பிரஹ்மத்தை யுணர்த்தும், இலகநியவடி. 
வப் பிரஹ்மம் யாண்டும் பரிபூரணமா மாயினும ௮௮ புத்திரூபச் குகையின்சண் 

ணே சாக்ஷிரூபமாய் வெளிப்படையாய்ப் பிரதிதியாம். ௮தனைப் பிரஹ்மரூபமா 

யிருக்கன்றேன் எனத் தன்னான்ம வடி.வமாயறிந்த ௮திசாரி பிசஹ்மத்தைப் 

போல்௪ சர்வ ஜகத்தையும் தனது ௮ஸ்.இபா இப்பிரிய ரூபத்தால் வியாபிப்பன், 

வியாபித்த ௮றிஞன் ஒசேகாலத்2,த சர்வமனவாஞ?,5 பதார்.த்.த.த்ச ௮அடைவன் 

இச்சுருதியிற் பிரஹ்மரூப ஆன்மாச் சத்தியஞான அரர்தரூபமாப்ச் கூறப்பெற் 

றத. ௮து சர்வபேதமு மறறதாமாதலின் ௮தவிதியரூபமாம், sash sus 

தீன்மையி லறிஞர்கூறியயுக்ககளை நீ கேட்பாயாக :--காரியமாயயாவும் தமத 

கா.ரணத்்இனின்றும் பின்ன௪த்தையுடையன வாகாவாம். மண்ணின் காரியமாய 

கடச. சாவாஇகள் மண்ணினின்றும வேறன்றும் ) மற்றோ, ௮வை மண்ணேயா 

வ. போல ஆன்மகாரியமாய இவவாகாசாதிகள் அன்மாவினும் வேறன்றும் , 

மற்றோ, இவை யான்மரூபமேயாமாதலின் ௮ஃத,ச்விதிய ரூபமேயாம். இவ்வாறு 

ஜ,ச்.ஐற்பத்தியைப் போதிப்பிக்கும் வாக்கியமும் ௮தன் அ௮.்விதியத் தன்மை 

யையேயுணர்த்தும். இப்போது ஜகத்.துற்பத்தி ஸ்தஇிஇலய காரண த தன்மைவடிவ 

தடஸ் தலக்ஷண ததையுணர்த்தும்பொருட்டு முதலில் ஆன்மாவினின்றும் ஜகத்.ஐற் 

பத்இப் பிரசாரத்தை நிருபிப்பாம் :--ஹே குழர்தாய் /! சத்தியஞான அந்தப்



க் பரி ஆச்மபுராசசிம். பட்ட] 
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அ்இினின்றும் பரிசகுணமுடையவாயு வுண்டாயது. அஇனின்றும் ரூபகுண 

முடைய அக்னியுண்டாயது, ௮இனின்றும், இரசகுணமுடைய நீருண்டாயது, 
அதினின்றும் கர்தகுணமூடைய மண்ணுண்டாயது, எக்காரியத்தும் தத்தங்காச 
ணம் சாதாதமிய சம்பந் தத்தாலிருக்குமாதலின், ௪த்.தியளுப ஆன்மா ஆகாசத்தே 

சாதாத்மியசம்பர்தத்தா லிருப்பதேபோல ஆகாசம் வாயுவிலும், வாயுத்தியிலும், 

இரீரிலும், நீர் மண்ணிலுமிருக்கும் ) ஈண்டுக் கற்பிதபேதத்தோடுற்ற வாஸ்தவ 
அபேதம் தாதாத்மிய சம்பஈதமாம். இவ்வாறு ககனாஇிகாரண தாதாத்மிய சம் 

பர்தம் சான்முதலிய காரியத்தேயாமாதலின் கசனத்தே சப்தகுணமொன்றேயாம், 

காலில் சப்தம் பரிசமென விசண்டுகுணங்களாம். ஆண்டுப் பரிசமோதன்னதாம், 
சப்தமோ காரணத்ததாம். தீயிற்சப்தம், பரிசம், ரூபமென மூன்றுகுணங்களாம் ; 

ஆண்டு ரூபமோ தன்னதாம், மற்றைய காரணங்களினவாம். நீரிற் சப்தம், பரி 

சம், ரூபம், இரசமென ஈான்கு குணங்களாம் ; ஆண்டு இசசமோ தன்னதாம், மற் 

றைய கா. சணங்களினவாம, மண்ணிற் சப்தம, பரிசம, ரூபம், இசசம், om sOwer 

வைந்து குணங்களாம்;, ஆண்டுக கந்தகுணமோ தன்னதாம், மற்றைய காரணங்க 

சரினவாம். இவ்வாறு ௮காசாதி காரணங்களின்குணம் வாயுமுதலிய காரியத்தே 

பிசாப்தமாம். ககனாஇிகட்குச௪ சபதா இகள் குணமாவதேயபோல ஆரார் தவடிவ ஆன் 

மாவிற்கு ஞானம், ஆதம், குணருபமன்றாம் ; மற்றோ, வடி.வமேயாம் * ஏனெ 

னின், அவைகுணமாயின் ஆகாசாதி காரணங்கட்குச சபதாதிகுணம் வாயுமுத 

லிய காரியத்தே பிரதிதியாவதேபோல .ஐன்மகாரணத்தின் ஞானாதிகுணமும் 

ஆகாசாதி காரியத்த தோற்றும ) அனாலங்கனங்காணோமா தலின் அவை யான்ம 

குணமன்ரும) மற்றோ, ஆன்மவடிவமேயாம் ௮ல்ல௮, பரிணாமிகாரணமாயுள்ள 

வற்றின் குணமே காரியத்தே பிரதிதியாம். ,தகாசாதி பரிணாமிகாண சப்தாதி 
குணம் வாயுமுதலிய காரியத்தே தோற்றுவ?தபோல இச்சச்சிதாகர் தஸ்வரூப 

ஆன்மா ஆகாசா இிகளின் பரிணாமிகாசணமாயின் ஆன்மாவின் சச்தொநந்தாதி 

தருமம் ஆகாசாதிகளிடத்தே தோற்றல்வேண்டும் ; ௮வ்வாறோ ௮ச்சடத்தே 

காணோமா தலின் ஒன்மா ஆகாசாதி ஐடஐகத்திற்குப் பரிணாமி யுபாதானகாரண 

wena; மற்றோ, இசசகத்திற்கு விவர்த்த உபா சானகாரணமாம. அத்தன்மை 

மாயையின்றிச் சம்பவியா தாதலின் ௮தனானே ௮ஃதல்தாம். பரிணாமபாவமற்ற 

இரஜ்ஜ5 மாயையினானே சர்ப்பத்தின் விவர்த்த உபா தானகாசணமாவதேபோல 

பரிணாமபாவமற்ற ஆன்மாவும் மாயையினானே ஜகத்இன் விவர்த்த உபாகசான 

காரணமாம். ஆசாசாதிகளின் சப்தாதிகுணங்கள் வாயு முதலிய சாரியத்தே 

யாவருக்கும் காணப்பெறுன்றமையின், ௮வை வாயுவாஇகளின் பசிணாமி யுபா 

தான காசணமாம். ஹே மைர்த ! வாஸ்.தவமாய் விசாரித்.துப்பார்க்ன் சர்வ பரி 
ணுமங்களுமற்ற அன்மரூபப் பிரஹ்மமே யாண்டுக் காசணமாம்; அதனினும் 

வேருய ஆசாசா இகளியாவும் அ௮சன்காரியமேயாம். ஆகாசாதிகளிடத்தே வாயு 

முதவியவற்றின் சாண த் சன்மை சம்பவியாசாம் ; ஏனெனின், ஆசாசா இகளையே 
சர்ரியமென வுடன்பட்டுப் பிரஹ்மத்தைக் சா.சணமென வுடன்ப்டர்சொழியின் 

பிரன்மஞானத்சாற் ௪௬இ சர்ல் ஐ௪,த்இின் ஞானில் கூறல் அசங்கதமாம் ; *0்



சுத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீயக உபநிட ௧00௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். lao] 

னின் காசணஞானமின்றிக் காரியஞான முண்டாகாதாமாதலின் சுரு.தியினாற் 
பிரஹ்மத்தின்கண்ணே சர்வஜகத்தின் காணத்தன்மை சித்தஞ்செய்யப் பெற்ற 
தாப, 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! ஐகாசாஇ சர்வ காரியங்கட்கும் ஒரு பிரஹ்மமே 
சாரணமாமாயின் அ௮வறறின்கண்ணே வாயு முதலியவறறின் கா.ரணத்தன்மை 
கூறல் ௮சங்கக மன்றோவாம் 

சமாதானம் :-- 2ஹ குழக்காய்/ உண்மையாய் BI WES £காக்கினோ சம் 
பூசண காரியத்தின் காரணத்தன்மை. பிரஹ்மத் திற்கேயிருபபினும உலகர்க்கு 

ஆகாசா திகளிடததே காரணத்தன்பை நிகழ் தல, உபா தித்தனமையாலாம்; உபாஇ 

யற்ற சுத்தப் பிரஹ்மத் 2தபோ எபபோருளின் காரணத்தன்மையுமின்றாம ; மற் 

றோ, மாயாதி யுபாதி£2யோக டிப பிஹ்மசஇிறகே ஜகச்காசணதகன்மையாமாத 
லின், மாயாவிசிஷ்டப் பிரஹ்மம் காசகாரணமாவ ?த போல அ௮காசாஇ விஷ் 

டப பிரஹ்மககள் முறையே வாயு தேயு நீர்மட்கடா இகட்குக் காரணங்களாம். 
இக்ஙன் முன் முன்னுள்ள விசிஷ்டங்கள் பிறபிறகாரிய காரணங்களாம. இத 
னானே ஆகாசாதிகளில கா.ரணத்தன்மை அபிமானமுலகருக்குண்டாம். சப்தாதி 

களை வாயுமுதலியவற?ற கண்டு இவற்றின்௧ண் ணே அவை காசா இகளினின் 

றும் வகதனவெனனு மய லுலகருககுண்டாம) ஆதலின, பிரஹ்ம?2ம சர்வ ஜகத் 

இன் காரணமெனகச் துணியபபெறறதாம, இப2பாது பூவப பிரசங்கத்தை நிரூ 

பிப்பாம ம்ஹ மைஈத/ ஒலி முதலிப Cag குணககளையுடையதும, சாவப பிரஹ் 

மாண்ட ஜனனியும, ஸ்தாவரஜஉகமரூப சாவ Ras Maw cps cor wus Os weg 

மாய பிருதிவி போவம ஜலததினினறுமுண்டாயது, ௮தினின்றும் ௮நேகவகை 

ஒஷதஇிகள் உண்டாயின, ௮ வை ௮ 2ரகவகையாயினும் சுருக்கமாயவை காட்டோ 

ஷதிகள் காட்டோஷதிசளென இருபகுபபாம். ௮வறறுள, புருடபபிரயத் தனஜன் 

னிய நெல, கோதுமை, உழுஈது முதலியவை முதலதாம்; முயல்வின்றியே வனத் 

இன்சண்ணேயுண்டாம் திருணதானியாதிபேதங்க ளிசண்டாவதாம், ௮வகிரு 
வகையும் மனுடாஇ ஜங்கமப பிராணிகளால் பக்ஷணஞ்செய்யத்தக்கனவாம். தஷ 

திகளினின்றும செல, கோதுமை முதலிய கானாவகை ன்னங்களுண்டாயின ; 

அவற்றை ஆணும பெண்ணு மயின்றன) ௮வறறினின்றும் வீரியமுண்டாயத ) 

௮து சுவர்க்கம், மேகம், பூவுலகம, புருடன், யோஷித் (ஸ்திரீ) என்னலும் பஞ்சா 

க்னியுள் யோஷித்துருவப பஞ்சமாக்கினியின் அகுதிவடிவமாம், பஞ்சாக்கினி 

யைப்பற்றி ஆரறாவதத்தியாயததேே விஸ் சாரமாய்க் கூறிவக தேம், அவ்விரியத்தி 
னின்றும் ௮ஸ்தபாதாதி அ௮வயவங்களோடுகூடிய இப்புருடசரீர முண்டாயதாத 

லின் இதனைச் சுருதபகவஇ அன்னரசமயன் என்றனள். அன்னசசத்தின் விகார 

மாயது ௮ன்னசசமயமாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இம்மனுடசரீர உறபத்தி ௮ன்னத் இனின் நுமுண் 

டாவதேபோலக் கோ சுவாதி பசுக்களுமுண்டாடின்றனவா தலின், சு௬.இயின் 

கண்ணே கேவலம் மனுடசரிரத்தையே அவ்வாறு கூறலெற்றிலுக்சோ ? 
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#008: ஸ்ரீ ்த்மபுர்ரணம். (பத்தாவது 

சமாதானம் :--ஹே குழர்தாய்.! முற்கூறியமுறையே சர்ஹ சரீர உற்பத்த 
யும் அன்ன ச்இனின்றுமேயாயிலும், இது யாவினும் மேன்மையதாமா தலின், ௪ 

இபசுவதி ௮வ்வாறறைந்தனள், சர்வ சரீரத்தும் மனுடசரீசப் பிரதானத் தன்மை 
முதலத்தியாயத்தே கூறிவர்தேம். ௮இலுமன்ன காரிய விரியவாயிலாயாமாத 

லின் இதனை ௮ன்னசசமயனென்ற'?தபோல,காடோறும் ௮ன்னம்௮யிலலால் இதன் 

விருத்தியாமாதலினானும், சர பசவஇி இதனை ௮ன்னரசமயன் என்றனள். இத் 
அணைக் இரந்தத்தால் பிரஹ்மத்துன் ௮த்விதியரூபத் தன்மையை யறிவிக்கும்பொ 
ரூட்டுப் பிஹ்மத்தினின்றும் ஆகாசமேமுத லித்.தூலபரியர் தமாய ஜகச்.துற்பத்தி 

நிரூபிக்கப்பட்ட, இப்போது தூலமதியுடைய புருடருக்குச் சர்வார்தரியாமி 

யாய பசமான்மாவைப் போக்கும்பொருட்டுப் பஞ்சகோச நிரூபணஞ்செய் 
வாம் ஹே குழர்தாய்! முன்னர் யாம் சத்திய ஞான ௮ரநதரபமாயும் ஆகா 
சாதி ஐகத்காரணருபமாயும் எப்பிஹ்மரூப ஆன்மாவைக் கூறி?ன3மோ அதற் 

Gs Mog காரண சரீரத்திரயமுண்டு, அ௮ம்மூன்றன்சண்ணே அத் இத் 

இரி மறையவர் ௮ன்னமயம், பிசாணமயம், மனோேமயம, விஞ்ஞானமயம், ஆகத 

மயமெனும் பஞ்சகோச கற்பனைசெய்தனா, வாளை மறைக்கும் சாஷ்டவி?௪ஷம் 

கோசமாவதேபோல, அ௮வ்வன்னமயா இகளும் ஆன்மாவை மறைத்தலின் ஈது 
கோசமெனப்பட்டன ) ௮வை ௮சஙகபுத்இவடிவ சஸ்தாமற்ற ௮ஞ்ஞானியால் 

பேஇிக்கப்படமாட்டா ; ௮தனாலவை தஅுர்ப்பேத்தியங்களாம். ௮வற்றை முச்சரீ சத் 

சேயடக்குவாம்  தூலசரீசமோ ௮ன்னமயகாசமாம், சூக்ஷுமசரிரமோ பிரா 

ணமய, மனேம, விஞ்ஞானமயமெனும் முக் கோசவடிவமாம், காரணசரீர 2மா 

அரர்தமயகோசரூபமாம், இவ்வாறு முச்சரீரத்தே 60 கோசங்களைக் கற்பித்துக் 

இத்திரி மறையவர் தமது உடர்க்குப் 7பாதிப்பான், ௮வற்றைப் பக்ஷிரூபமாய்க் 

கற்பித்தனர். பக்ஷிகட்குச் சரம், வாமபக்ஷம், தகதிணபக்ஷம, உதசம், புசசம என 
ஐஈ.தவயவங்க ளிருத்தல்போலத் இத்திரி மறையவர் ௮வ்வைக்கிறகுக கறபித்த 

னர் ஹே மைந்த! ௮ன்னமயகோசப் பக்ஷிக்கு மஸ்தகமோ சிசமாம் ) த௬$ிண 

புலம் தக்ஷிணபக்ஷமாம், வாமபுஜம் உத்தாபக்ஷமாம், உதரம் உதசமாம், இருபா 

தங்களும் பக்தியின் புச்சம்போல நீண்டிருக்தலின் வாலாம். அவை சரீரஸ்இதி 
க்கு ஆதாரமா தலின் சுருதிபசவதி ௮.தனைப் பிரதிஷ்டை என்றனள். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! பக்ஷி தனது புச்சத்தின்மீதசாதா தலின், பிர.இஷ் 

டை என்னும் பதத்தஇிறகு ஸ்திதியின் ஆதாரத்தன்மைவடிவ அர்த்தஞ் சம்ப 

வியாது) மற்றோ, பக்ஷிசரீரத்தின் சமாபதியே ௮தன் அர்த்தமாம். 

சமாதானம் :-ஹே குழந்தாய்! பக்ஷி தனது புச்சத்தின்மீது இராதாயி 

னும் சில வானசாஇகள் சமது வாலின்மீ 2தயிருக்குமாதலின் ௮வ்வாத்தமே சம் 

பவிக்கும். ௮த் இத்திரி மறையவர் இவ்வாறு கூறி ௮ன்னமயகோசத்2த இம்மர் 
இசசலோகத்தைக் கூறினர் : சசபீஜபாவத்சை ௮டைவற்ற அன்ன ச் இனின்றுமே 
இவ்வெல்லாப் பிசஜைகளுமுண்டாயினர், அதனானே ஜீவிப்பர், அதன்கண்ணே 

இலயபமடைவர். விருக்ந£தஇி ஸ்தாவாங்கள் நீர்வடிவ அன்ன த்இனின் ௮மே உற்பத் 
தியாம், அதினானே ஜீவிச்கும், அதன்சண்ணே 'இலயமாம், சிராற்கூநிய உற்



அத்தினயம்.] யஜுர்வேத்த்தின் தைத்திரிபக உபநிட adie. 
ட 6 4 ரி e . “4 தத்தின் தாற்பரியவருண னம் Vote 3 

uss, WAS, இலயம் சேவலம் நீராலன்றாம் ; மற்றோ, பூமியோடுற்ற நீசர்ே 
௮வையாம். மனுடாதி ஜங்கம சரிசங்களின் உற்பத்தி, 'இ.இ, இலயங்களிலோ 
கெற் கோதுமை முதலிய ௮ன்னமே காசணமாம். வேறுவிதமாயவற்றிற்கு இல 
யம் ௮ன்னத்தே கூறுவாம்: -ஹே மைந்த 7 சம்பூரண சரீரங்களும் ஜீவபாவமற் 
தனவாய் ஒரு பிராணிக் கன்னரூபத்தன்மையைபடைர்தழியும். கருச்திதவாம் :- 
பசி தீரப் பக்ஷிப்பது அனனமாம் என்னும் பொருள் சரவ சரீரத்தும் பொரும்) 
ஏனெனின், ஸ்.தாவரங்களை ஜங்கமப்பிசாணிகள் சாகா திவடிவமாய்ப் பக்ஷிப்பது 
போல?வ இம்மனுடா தி சரீரங்களையும் சிங்க Farrer Bah முதலியவை பக்ஷிக்கு 
மாதலின் எலலாச் 2? தகங்களும் ௮ன்னபாவத்தையடைந்து நாசத்தையடையும் 
என்பது பொருத்தமேயாம். அல்லது, இப்பிரு திவி சர்வ ஜீவாகட்கும் போகசா 
தனமாதலின், சர்வ ஜீவர்கட்கும் ௮ன்னரூபமாம், எல்லாத் தேகங்களும் தம.து 
நாசகாலச்?த பிருஇவியினின்றும் அ௮பின்னமாமா தலினானும் சம்பூரண சரீ£சத் 
அம் ௮ன்னரூபததன்மை சம்பவிக்கும, இசசமஷ்டியன்னம் சர்வப் பிரஜைகளின் 
உற்பத்தி, இதி, லயசாணமாமா தலின் சுருதபகவதி இதனை ஜ்யேஷ்டம் என்ற 
னள்) சர்வ சோகரூபப் பசிகோயை இவ்வன்னம் காசம்செய்தலின் இதனைச் சர் 
வோஷதம் என்றனள். ௮ன்னத்தே சர்வ பூதங்களின் உறபத்தி, இ, இலயகாச 
ணத்தன்மைவடிவப பிரஹ்ம இலக்ஷண த்தை நிசசயித் துப் பிரஹ்மரூபமாய் உபா 

சனைசெய்யு மதிகாரி மனவாஞ்செ ௮ன்னப்பிராபதிரூப பலத்தையடைவன், ஈண் 

டன்னசப்த.த்.இற்கு இருவகைப் பொருளாம். வியஷ்டிரூபமாக யா.து பூதபக்ஷண 
திதையடைய மா, ௮து ௮ன்னமாம்; அல்ல ஐ, சமலஷ்டிரூபமாக யாது சர்வ பூதி 
பக்ஷணஞசெய்யுமோ ௮து ௮ன்னமாம, இவ்வன்னமயாதஇி பஞ்சகோசத்தே ஓவ் 
வொன்றிற்கும் ரொாஇபஞ்ச ௮வயவங்களுண்டு) ௮வறறுள், ௭௮ புச்சசப்தத் 

தானும் பிரதிஷ்டை சபசத்தானும் உறப்பெறறதோ ௮தனை ௮வ்வக்சோச த்தே 
பிரதானமாயும காரணரூபமாயுமுணர்க, பிறபிற்காசத்தை முன்முற்கோச காச 
ணமெனவுமறிக, இத்துணை இயம்பியதால் ௮ன்னமயம் நிரூபிக்கப்பட்டது. இப் 
போத எர்நிமித்தங்கொண்டு ஒரே சூக்கு௦சரீரத?த முக்2கா சகற்பனை செய்யப் 

பெற்றதோ அதை நிரூபிப்பாம் ஹே குழக்காய்! இச்சூக்ஷாமசரீரத்தே சரி 

யை, நாமம், ரூபமென்னும் மூன்றும் வேறுவேறாயிருக்கும், அவற்றுள், கரியை 

கோசமாம். பிசமாணருபராமப் பிரதான பிசசான ௮ம்சமாம, ௮துவே பிராணமய 

அம்சம் மனேோமையகோசமாம். பிசமயவடிவருபப் பிரசான அம்சம் விஞ்ஞானமய 
கோச௫மாம். நாமரூப சப்தங்களிள் பொருளை முறையே மனோமயகோ௪ கிரூபண 
தீஅம், விஞ்ஞானமயகோச நிரூபணத்தும், வெளிப்படையாய்க் கூறுவாம், இப் 

Cur gt பிராணமயகோசத்தை நிரூபிபபாம் :-- ஹே மைந்த / 886 சவயவங்களோடு 
கூடிய தலசரீரரூப ௮ன்னமயகோசத்தினு மன்னியமாயுள்ளாய்ப் பிரரணமய 
கோசர் இதமாம். ௮ப்ப௯தியும் ௮ன்னமயகோசம்போலச சிரா.இ யைர்தவயவங்க 

ஞூடையதாம். அதனினும் உள் மனோம.பகோசமாம், அதனினும் உள் விஞ்ஞான 

மயகோசமாம், அதனிலும் உள் ௮விததைவடிவ அார்தமயகோசமாம், இவ்ளவர் 

சூள் உச்சா உத்தரகோசம் பூர்வ பூர்வ சோச ௪இருச?மயாம். குகையின்



௧00௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (பத்தர்வது 

கண்ணே செலுத்திய நெ௫ழ்ச்யொய தாமிராஇ தா.துவாற் குகை பூணமாதலே 

போல, உத்தர உத்தா கோசத்தாற் பூர்வ பூர்வ கோசம பரிபூரணமாம். ௮த்திய 

as sso சையோகத்தால் ரெகிழ்வுற்ற தாமிராதி தாதுக்களை விட்டமாத்திததே 

மூர்த்தாகாத்தையடையும் பாத் இரவிசேஷம் குகையாம். பிராணமயகோசத்தின் 
ஐச். சவயவங்களாவன: முகராசகைவாயிலாயச் சலியாகின்ற பிராணவாயுச்சிரமாம், 

மிசாண ௮பானன்களின் சர் இிரூப வியானவாயுத் தகதிணபக்ஷமாம், ழே சமனஞ் 

செய்யும் ௮பானருபவாயு உத்சசபகமாம். அகாசத்தைத் தேவதையாகவுடைய 

சமானவாயு உத.மாம். பிருதிவியைத் தேவதையாகவுடைய உதானவாயுப புச்சரூ 

பமும்பிரஇஷ்டைவடி.வழுமாம். மாணகாலத்தே தேகத்தைப் பரித்தியாடுத்து லோ 

காந்தரத்தேசெல்லும் உ கானவாயு இததேகத்திலும வெளியேகளம்பும்போது சம் 

பூரணப் பிராணன்களும வெளியேகிளம்புமாதலின் உகானவாயுவாகிய புச௪.த்தைப 

பிரதிஷ்டையென்றதாம். சமஷ்டிரூபமாய்த் தியானஞசெய்யப்பட்ட இவ்வன்னமய 

கோசம் மனவாஞ்சிக ௮ன்னத்தைப பெறுவதற கேதுவாவ?தபோலச் சமஷ்டி 

ரூபச்தால் தியானஞ்செய்யப்பட்ட இப்பிசாணமய3காசமும் தீர்க்காயுஷின் பிசா 

ப்திரூப பல? ஹ அவாம. இபபிராணமயகோசத்தும இத்திரி மறையவா இவ்வகை 
மர்திரரூப சுலோககதைக கூறினர், பிராண வியாபாரத்தைசசெய்யும சமஷ்டி 

பிசாண அபிமானி தேவதையை யாசிரயித்தே சமபூசண தேவதைகளும, மனு 

டர்களும், பசுக்களும் கானாவகையாய்ச சேட்டிபபர், ஜீவனத்தையடைவர். பிசா 

ணனிருப்பவே சர்வபபிராணிகட்குஞ் €வனமாம். பிராணனின்.றி எப்பிராணிக்கும் 

ஜீவனமின்றாமா தலின், பிராணன் சர்வஜீவர்கட்கும் .ஆயுஷ்வடிவமாம். py Gol Gs om 

சுரு இபகவதி பிராணனை சாவாயுஷ் என்றனள். இபபிராணனைப் பிசஹ்மரூபமாய் 

உபாசனைசெய்யும் ௮இிகாரி ௪தவருட சகஸ்ரவருடாதி சம்பூரண ஆயுஷையடை 

வன். இப்பிராணமயகோசம் தூலசரீரரூப ௮ன்னமயகோசத்தை நாற்புறமும் 

வியாபித்துநிற்குமாசலின் இது ௮ன்னமயகோசததின் ஆன்பரூுபமாம். கருத் 

இதுவாம் :--௮.இகாரி ௮ன்னமயகோசததே ஆன்மததன்மைப புத்தியைப பரித் 

இயாகித்து ஆஈதரப் பிராணமயகோசததே ஆன்மபுததஇியைச செய்யற்பாலதாம, 
ஹே குழர்தாய்! இவவன்னமயகோசததிலும வேருயுள்ளாய் ஆன்மவடிவமாய்ப 

பிராணமயகோ சமிருப்ப தபோலப பிராணமயமீகாசத திலும் வேருயுள்ளாய் ஆன் 

மரூபமா.ப் மனோமயகோசமிருககும. ௮தன 685 தவயவங்களாவன : மமனோமயகோ 

சரூபப் பதிக்கு யஜுமா வதம் சிசமாம், இருககுவேசம் த௲ஷிணபக்ஷமாம், சாம 

வேதம் உத்தாபக்ஷமாம், வேதத்தின் பிராஹ்மணபாகம் உதசமாம், அதர்வண 

வேதம் சார்தியாதி குணங்கட்குக் காசணமாய்த் திதி யேதுவாமாதலின் அது 
புச்சரூபப் பிர தஷ்டையாம் 

சங்கை :--ஹே பகவன்? இருக்கு முதலிய கான்குவேதமும் சப் தவடிவமா 
மாதலின் ௮தன்கண் ௮வயவருபத்தன்மை சம்டவியா தாம். 

சமா தானம் :--ஹே குழர்தாய் /! இருக்கா திகள் சப்தவடிவ் மேயாம் ; மானச 
ஞானவடிவமன்ருமாயிலும அவற்றின் ஸ்வரூபததள்ளடக்கியவும் பிரமாணரூபத் 

தன்மைக்குள் எடங்கெவும் ஆ மனோவிருத்திகள் மன் த்தின்சண்ணேயிருக்கு 
மாதலின் இருக்காத சப்தங்கள் இலக்ஷணாவிருத்தியால் மனோகிருத.சளையே



துத்தின்சியம்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத்இரீபக உபநிட athe 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1௧௮5 

யுணர்த்துமாதலின், வேதத்தே ௮வயவத்்தன்மைக்கூற்று மூசணனறாம் கருத் 

இ.துவாம் :--கேவல சகாராஇ வர்ணங்கட்கு வேதரூபத்தன்மையின்றாம் ; மற் 
றோ, சண்டாதிஸ்தான உதாத்தாகி ஸ்வச ௮னுசஈதான விரிஷ்ட சகாரா வரு 
ணங்களின் சமூகத்திற்2க வேதரூபக்சன்மையாமாதலின், வேதவடிவம் 2 pre 

தானரூப மானசவிருத்தியாற பொருந்திய2தபோல அதன்கண்ணே பிரமாஞானத் 
இன்சாரண த்தன்மைவடிவப் பிரமாண க்தன்மையும் இயல்பானேஇன்ரும; மற்றோ, 

மானசகிருத்திரூபப் பிரமாஞான டிரூபிதம் பிரமாணததன்மையாதலின் து 

மானசவிருத்தியினனே பொருஈதுவதாம. இபபிர ஹ்மரூப ஆன்மாவோ எப்பிர 

மாணஜன்னிய ஞானத்இுறகும விஷபமன்ருமாதலின், ௮மமனம வேதருபப் பிரச 

மாணத்தால் இதனைச சாக்ஷ£ததாய் விடயஞ்செய்யமாட்டா தழேதேபோலத் தனது 

வடிவச்தினாலும இகனை விடயஞ்செய்யமாட்டா.து. இபபோருளின்கண்ணும் இச் 

திரிமறையவர் இவவகை மகதஇிரரூப சுலோககதைக் கூறியுள்ளார் -எதனையடைய 

முடியாமல் மனசகிதவாணி நிவிருகதியடைகின்ற?தா ௮ாதபபிர ஹ்மஸ்வரூபபூத 

ஆரர்தததை ௮றிர்தவனாப அறிஞன் எ.தனினின்றும பயத்தையடையான். ஹே 
ants! சமபூரண வேசவாணிவடிவப பிரமாணமும, முற்கூ.றியமுறையே வேத 

ரூபவாணிகளின் வடிவச்துட் பொருகதியதும பிரமாணததன்மையுட்பொருச் திய 

அம் ஆ௫யெ மனவடிவப பிரமாணமும ஆரஈதவடிவ ஆன்மாவைப பிரகாசப்பஇற் சம 

ஈத துடையனவன்றாமாயிலும சாஸ் திரசமஸல்காரத்தோடுகூடிய அ௮ந்தாமுகச் சுத்த 

மனத்தால் அதிகாரி ம?னையத் துள்ளிருககும ஆன்மவடிவ அரந்தத்தை ௮றிர் 

தவனாய் ஜன்மமாணா கிரூப சமசாச த.இினின் றும் பயதையடையான். பிராணமய 

கோசக்கே தன்மததன்மைமதியைப பரித்தியாகிதது ௮திசாரிமனோமயகோசத் 

தே தன்மபுத்தியைச் செய்கவென்பது கருததாம். ஹே குழக்தாய் ! கிரியைவடி. 

வப பிராணமயகோசத்திலு॥ பிமாணரூபமனோேமய கோசம் அர்.ச.சமா வதேபோல 

அதனினும் இபபிரமா தாப பிரமேயரூப விஞஞானமயகோசம் உள்ளிருப்பதாம், 

அதன் 885 தவயவங்களாவன :--சர்வ கருமங்களின் மூலரூப குரு சாஸ்தரவசன 
விசுவாசமாகிய சரததை விஞஞானமயகோசப பக்ஷியின் சசமாம, சாஸ்இரம் 

விததக யாகாதி கருமங்களின் விசாசததேயுற்ற மீமாமசா சாஸ் திசஜன்னிய 

மானச புததிரூப ரதம தகதிணபக்ஷமாம, ௮னுஷ்டானஞ் செய்யப்பட்ட சாஸ் இர 

விகித யாகாதிகருமங்களை விடயஞசெய்யும் பு.ததிருப சத்தியம் உத்தரபக்ஷமாம், 

அத்தியாத்ம சாஸ்திரார்த்த நிசசயரூப யோகம் உத.ரமாம். சர்வ ஸ்தூலப் பிரபஞ் 

சத்தின் காரணரூப ஹிரண்யகருபபரின் சமஷ்டிபுத்.இி, புச்சரூபப் பிரதிஷ்டை 

யாம். இதன்கண்ணும் இத்திரி மறையவா இவ்வகை மர்திரரூபச் சலோகத்தைக் 

கூறியுள்ளார், இவ்விஞ்ஞானஞ்பப புத இய யாகாதி சாவ வைக கருமங்களை 

யும் சமனாகமனாஇ சர்வ லெளகெ கருமங்களையும் செய்யும், தேவபாவத்ைை யடை 

வுற்ற சர்வ ௮இகொரிகளும இவ்விஞ்ஞானரூபச் ச।மஷ்டி.புத்தியையே பிரஹ்மரூபமா 

யுபா௫ப்பசாக, இவ்விஞ்ஞானமய ஆன்மாவைப் பிர ஹ் மரூபமென ay oon i i இதர 

பதார்த்தத்தே ஆன்மத்தன்மைப் புத்தியைப் பரித்தியாகஞ்செய்யும் அதிகாரி 

சேகாபிமான இன்னிய பாவகருமங்களைப் பரித்தியாடுத்து மனோவாஞ்சித்' சர்வ்



ச் ஸர்: ஆத்மபுராணம்., (பத்தாவது 
பதார்த்த ச்தையுமடைவன், Cap மைந்த / முற்கூறிய குகைத் தாமிச இருஷ்டார் 

த்த்தால் இவ்விஞ்ஞானமயகோசம் மனோமயகோசத்தைப் ழ்ர்ணித், திருச்குமாத 
ஜின், ௮.௮ இசன் ஆன்மவடிவமாம். ௮.இகாரி மனேமபகோசத்தே ஆன்மத்தன் 
மைப்புத்தியைப் பரித்தியாகித்் து விஞ்ஞானமயகோசத்தே ஆன்மயு சதி செய்க 

வென்பதுகருத்தாம். ஹே குழந்தாய்! ௮வ்விஞ்ஞானமயகோசத்தினும் ௮ன்னிய 

அர்தசான்மா ஆரர்தமயகோசமாம் ; ௮ஃதவ் வியாகிருகருபமாம். ௮தன்ர்தவய 

வங்களாவன :---இஷ்ட பதார்த்த தரிசனத்தாலுண்டாய சுகரூபப்பிரியம் தந்த 
மய பகஷியின் செமாம், இஷ்டபதார் ததப்பிராப்தியால் உண்டாய சுகரூபமோதம் 

தகதிணபக்ஷமாம். இஷ்டபதார்த்த போகஜன்னிய சுகரூபப் பிரமோதம் உத்தரா 

பக்ஷமாம், பிரியமோதாதி விசேடங்களிடத்தே சாமானியரூபமா யனுகத சச் 

தம் உதரமாம். சர்வ ஜகச்தின் காணரூப அநர்தவடிவ ௮திஷ்டானப் பிரஹ்மம் 

புச்சமாயெ பிர திஷ்டைவடிவமாம். ௮ஞ்ஞானமாகய ஆர் தமயகோசம விஞ்ஞான 

மயகோசத்தை எங்கும் வியாபித்து கிறகுமாகலின் ௮ஃதிதன் ஆன்மவடிவமாம, 

அதகாரிவிஞ்ஜானமயகாசச?த ஆன்மத்துவபுததியைபபரித்தியாதத௮.தகாத 

மயகோசத்தே அன்மம்வபுக்தி செய்கவென்பது கருத்தாம். இத் துணைக் இந்தத் 

தால் ௮ன்னமயா.இி பஞ்சகோசங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டன. இபபோ.அ சுருதிபகவதி 

பஞ்சகோசங்களை நிரூபித்த கருத்தைச் தெரிவிபடாம் :--ஹே குழந்தாய் / இவ 

வுலகத்தே சர்வ தேகதாரிகட்கும் சத்தம ஞானேர்திரியபஞ்சகம் கருமேர்திரிய 
பஞ்சகம் நித்தியம் படிர்முகமேயா மாதலின், யாவரும் கரணங்களால் வெளிப் 

பொருளையே கவர்வர். தேகத்துட்டிதமாய ஆரந்தசமுததிரூப ௮ன்மாவை எவ 
- ரூங் கவரார்; மற்றோ, ஆர்தா ஆகர்தவடிவ ஆன்மாவைப் பரித்தியாகுத்து யாவ 

ரம் சுகப்பிராபதியின்பொருட்டு வெளியிலேயே சுழலுவர், அவ்வாறு சுழலுபவர் 

சிறிதுமாத்திரையும் சுகத்தையடையார்); மாருகப் ப௫ர்முகத்தன்மையால் war 

௮க்கரூப சமுத்திசத்தே ,ஏழ்வர். இவ்வாறுபகர்முகர் மோக்ஷரூபப் புருடார்த் 
தத் இனின்றும் பிரஷ்டரானகையும் ஜனனமசணருப சம்சார த்தே ௮டைவுற்ற 
தையுங்கண்டு தாயைப்போல அ௮த்இியந்தம் பிரிதியுடைய சுருதிபகவதி அத்தி 

யந்தர் துக்யொயினள். ப௫ர்முகப் பிரவிருத்தியினின்றும ஜீவர்களைச் சாக்ஷாத் 

தாக நிவிருத்இப்பதில் ௮சமார்த்தையாய ௮ததாய் பஞ்சகோசரூப உபாய விசா 

சத்தால் முதலில் ௮இகாரிகளைப் ப௫ர்முகப பிரவிருத்தியினின்றும் நிவிருத்தி 

செய்தனள். 

சங்கை :--ஹே பகவன்? மாதாவைப்போலச் சர்வ ஜீவர்களின் இதத்தின் 
பொருட்டுப் பிரவிருத்தித்த சுரு பகவதி முதலில் கேவலம் பிராஹ்மணர்களுக் 

சே உபதேசம் ஏன் செய்தனள் ? 

ட சமாதானம் 4 ஹே மைந்த! அ௮வ்வம்மை முதலில் ௮வ்வாறு செய்ததன் 
அபிப்பிராயத்தை நீ கேட்டி, ண இம்மறையவரை யான் பர்முகப் பிரவிரு ச இயினி 

ன்றும் நிவிருச்இப்பனாயின், இவர் க்ஷத்இரியாதியர்களை வேதவசஜோபதசேச த் 
(தால் ப௫ர்முசப் பிரலிருத்இயினின் ௮ம் நிவிருத்இப்பர். சூத்திரா இகளைப் புசாண 
அசூனேபசேசத்தால் ப௫ரமுசுப் பிரலிருச்இபினின்.றும் Adige Ruut. Bers



அத்தியாமம்.] பஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீபக உபநிட ster 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். loo? 

ராராய்ர்து #(h Buse, தி பகரமுகறீக்கத்தின்பொருட்டுப் பஞ்ச Sars ewe த்ச்ஞ் 

செய்தனள். 

சங்கை 0 ஹப sas! பஞ்சகோசோபே தசஞ்செய்து எவவாறு நிவிரு ச் 

இப்பள ? 

சமாதானம் ஹே குழச்தாய் ' ரூப பெளவனா£இ குணங்களோடு கூடியவ 

னும், கூடியவளும் தன் சன் சரீரத்தான் மசிழ்வையடையார் ; மற்றோ, அவர்கள் 

சுகப்பிசாப்தியின்பொருட்டுப் பிசாசைப்போலத் தன துசரீரத்இிலும் வேறாய விச 

சரீமத்திற்கேலும் மிருதசரீரத்திற்கேலும்சேவைபுரிவர். ௮அவர்கள்சேவிக்கும் பர 

சரீரமும் தூலசூ௯்”ும காரணபேதச்தால் மூவகைத்தாம். இத்தூலமோ அன்ன 

விராரமாம். சூக்ஷுமமோ பிராணன், மனம், விஞ்ஞானம என்னும் மூவுருவமாம். 
காரணமோ அ௮ராதி ௮ஞ்ஞானரூபமாம் கேவலம்பசசரீரமே ௮ன்னாஇதிரூபமன்றாம்) 

LOD SOPs மூவுலகத்துமுள்ள சரீரங்களியாவும் அன்னாகி லஈ,து கோசரூபமேயாம், 

௮.த்சகையசமபூரணபபிரபஞசமும் தன்தன் 2தகத்த விளங்கியுறுவதாமா தலின், 

அக்தாபதார்த் தத்தைப் பரித்தியாதெதுப் பாயெபதார்த். தத்தை விரும்பு,கல் தகு 

இயன்றாம். மதுவையடைய இச௫சித்தவன் தன் இல்லினரு2லைய மது சடைப் 

பின் அதன்பொருட்டு மலை?மலைகுதல் தகுதிபல்லாதபோலச் தனு சரீ£சத் 

இன்கண்ணே சர்வபகார்ததப் பிராப்தியாயின் ௮தன்?பாருட்டுப் பாகியத்தே wy tp 

லல் தகுதியன்றாமென்பது கருத்தாம, இக்கருத்தை மனத்?தவைத்துத்தான், 

சுருதிபகவதி மாதாவைபபோலக் கருபையோடும் ௮ திகாரிகட்கு இவ்வாறு கூறி 

னள். ஹே குழந்தைகளே! உண்மையாய் ஆசாய்க ௫பார்க்கிமனா தார், சவடிவ ஆன் 

மாவிலும்வேராய எவ்வல் துவின்கண் ணும சுகரூபத்தன்மையின்றாம்) ஆனால், ஆன் 

மாவினும் வேருய வஸ்.துவே எமது சுககாரணம் என உங்கள் சித்தத்தே அக்சரச 

மிருப்பின் ௮தனை ரான் நிவாணஞ்_செய்யவிலலையாயிலும் நங்கள் சுகமென வெண் 

ணிய ஆன்மாவினும் Sau ௮ன்னமயா இகள் உங்கள் கத் திலேயே இருக்கன் 

றன. அவற்றை நீங்கள் சேவியுங்கள் ௮வற்றைவிட்டுப் பாகயத்ேதே அடையுமாறு 

ஏன் உழலுகன்றீாகள், இபபோஇபபொருளையே லோகபபிரசித்த தருஷ்டார்த,் 

தால் வெளிப்படுத்துவாம் :--2ஹ மைத! பசியாலும் காமத்தாலும் பீடையுற்ற 

ஒருவன் வீட்டைவிட்டு வெளியேசெல்ல முயலுவனாயின், ௮வன் தாய் ௮வன் 
கையைப்பிடித்து வீட்டினின்றும் வெளி?2யசெல்லலை இவ்வாறு கூறித் தடுப்பள:- 

ஹே மைந்த7 நீ ௮ன்னம் பெண் வேண்டி வீட்டைவிட்டு வெளியே போகாதே, 

Osama Bue OG அபருறுவாம். ரீ வேண்டிய சானாவகை அன்னா இகளையும் ரூப 

யெளவன seven தாசமபன்ன ம?னோம ஸ்.திரீகளையும் உனக்கு யான் ஈமது வீட்டி, 

லேயே சம்பாஇத்துக்கொடுக்்றேன். நீ அதன்பொருட்டு வெளியேயேகுதல் 
தருஇயன்றும், இவ்வாறுரைத்த மா தாவின் வசன ததைக்'2கட்டு மைர் சன் மஇமா 

ஞயின், வெவி?யசெல்லும் . ஆச்ரெகத்தையொழித் த்து எங்கே அன்னம் எங்சே 

மனைவி என்னும் வசனத்தைக் கூறுபவனுப் விரைவாகவே சனத இருசத்2த புர 
வன், புகுர்ச மைர் தன் தாயின்கருணையால் சம்பூர்ண மனவாஞ்செ பதார்த்தக்



௧௪௦0௮) ஸரீ ஆத்மபுராணம் [பத்தாவது 

களையடைவன். அதுபோலத் தனது சரீரத்திலும் வெளியே பரசரீரத்தைச் ௬௧ 
சாதனமெனவெண்ணிச் சுகமடையும்பொருட்டுப் பாகியத்தேயு ழலும் ப௫ர்முகனை 

ர்.தர்முகப் படுத் அம்பொருட்டுச் சர இபகவஇ முதலில் ௮ன்னமயகசோச த்தைக் 
கூறினள், அவ்வுபதேசத்தா லஇகாரி பா௫ியவிஷயத்தைப் டரித்தியாகித்து ௮ன் 

னமயகோசத்தே ௮டைவன் பாயத் தூல விடயங்களாற் சன்னியசுகமுழுவதை 

யும் ௮ன்னமயகோச,க்தேயடைவன். இவ்வாறு சுருதி மாதாவி ஐுபதேசத்தால் 

பாயெவிடயத்இனின்றும் நீங்கி ௮ன்னமய?காசத3த இதமாய ௮இகாரி ௮ச்சுகத் 

தையடையிலும் ஆன் மவடிவ வாஸ்தவசுகத்தையடைக்திலனாதலின், தற்சுகத்தை 

இச்சித்த அதிகாரி சுருதிரூப மாதாவின் வ௫னத2க விசுவாசம்வைத்.து ௮ன்ன 

மயகோசத்தைப பரித்தியாகித்துப் பிரணமயகோசத்தையடைவன். அதன்கண் 

ணும் வாஸ்தவ அன்மவடிவ ஆரஈத கழைக் காணாதவனாய் ௮கனையும் பரித்தியா 

இத்து மனோமயகோசத்சையடைவன். அ௮தன்கண்ணும வாஸ்தவ ஆன்ம ஆகக் 

த.த்தைச் காணாதவனாய் ௮தனையும பரித்தியா௫ுத்து விஞ்ஞானமயகோசததை 

யடைவன், ௮தன்கண் ணும் வாஸ்தவ ஆனமாகஈதததைக காணாதவனாய் ௮த 

னையும் பரித்தியாகித்து ௮ஆரஈதமயகோசததை யடைவன். அதன்சண்ணுறற 

௮ இகாரி சம்பூரண காரியப பிரபஞ்ச கதைப் பரித.தியாகபபன. ங்கு முதலில 

இஷ்டவஸ்து தரிசன ஜன்னிய சுகததையுறுவன், பின்னா இஷ்டவஸ்துப் பிராபதி 

ஜன்னிய சுகத்தையுறுவன், பின்னர் இஷ்டவஸ் சப போகஜன்னிய சுகத்தை 

டயுறுவன், பின்னர்ச் சாமானிய சுகரூப ஆரந்தச்தையடைவன், பின்னர் யாவினும் 

உள்ளாய ஆரஈதவடிவப பிரஹ்மத்தையடைவன். அதனைத்தான் சுருதி புசச 

ரூபப் பிரதிஷ்டையென்றது. இசசர்வா திஷ்டானப பிரஹ்மததை ௮றியுமபொருட் 

டுச் சுருதிபகவதி தூல ௮ருஈததி நியாயததை ௮ங்கேரிதது ௮ன்னமயா இ பஞ்ச 

கோசத்தை ஆன்மரூபமாய் வருணித்தனள், இவ்வாறு சுருதிபகவதி சாவ ௮ 

காரிகளின்மீது ௮நுககரகம்வைதது உபதேசிகக ஆரஈதவடி வப் பிரஹ்மத்தைச் 
தன தான்மவடிவமாய் அறியா கவன் ஜீவிக்கினும் மலடிமகனைப்போல ௮௪ த்திய 

பாவத்தையடைவன், இபபொருளிலும் இத.இிரி மறையவர் இவ்வகையாய மாதிர 

ரூப சுலோகத்தைக் கூறினர் :--யாவன் பிரஹ்மமின்றென வுணர்ஈதன னோ ௮வ 

டனான்மா பஅசத்தியமேயாம். யாவன் பிரஹ்மமிருககன்றதென வுணாஈதனனோ 

அவனை யறிஞன் சத்இயனாயறிவன், இப்போ இபடொருளை 2ய வெளிப்படையாய் 

நிரூபிப்பாம் :--ஹே குழகதாய் ' சர்வகாலத்தும தேசத்.தும் சர்வத.இறகும ஆன் 

மரூபமாயிருக்கும் ஆர் தவடிவப் பிரஹ்மத்தை யாவன் ராஸ் இரூபமாய் ௮றிகஏன்ற 

னனோ௮றைகன்றனனோ, ௮வனுக்கு மித்தியாஞானத்தானும வசனத்தானுமமகா 

பாவப் பிசாப்இயொம். ௮தன் மகுமையால நாஸ்இகன் தீன்னுள்ளுள்ள பிரஹ்மாகந் 

தத்இினும் விமுகளாய்ப் பாகயவிடயப்பிரா। தியின் பொருட்டு இசவும்பகலும சுழலு 

வன் அதனால் ௮னேக அக்கக்தையடை வன். மீண்டும் மிருததியுவையடைவன். 

மீண்டும் பிறப்பையடைவன், மீண்டும நானாவகைத் அக்சத்தையடைவன், மீண் 

டும் மிருத்தியுவையடைவன். இவ்வாறுயமசாஜாவின் வசமுற்றவயை இனன் நிர் 
தாம் ௪மசாசத்ேேே சுழலுவன், ௮வன் அற்ப ஆயுஷாடையவனாவன், யாவசாலும் 

திசா சச. த்சையடைவன் அரேசம்பிறப்பிறப்பா இலுக்கமுற்௮ ௮ர்ராஸ் இசன்௮சத்.இ



அத்திலர்யல்.] யஜுர்வேததிஇின் தைத்திரீபக உபநிட ௧00௯. 
் இன்: தீர்ற்பரியவருணனம். 

சத்தின்; சிரந்பரியவருணனம் 1009. 
பமபோன்றாவன், ஹே மைர்த! குருசாஸ்தா வசனத்தே விசுவாசம்வைத்த் 
ஆஸ்.இகன் ஞானாசாரீயர் வாயிலாய்ப் பிசஹ்மத்தி னிருப்பையுணாந்து ஜன்மம௫௪ 

a துக்கத்தோடுகூடிய மாயையை சாசஞ்செய்யும் ஆன்மஞானத்தைச் சம்பா 

இப்பன் ) அதன் மூமையால் ௮வன் சர்வ அக்கமுமற்றவனாய் எப்போதும் தாந்த 

வடிவப் பிரஹ்மருபமாய்த் Asuras. இத்தகைய பிரஹ்மவேத்தா ஆஸ்.இச 

லுக்கு வேதவேத்தா மகாத்மாச் சத்தியரூபமாய்க் கூறுவனாதலின் சுகமடைய 

இச்சித்தவன் குருசாஸ்இிசம் உபதேசித்த ௮தீர்திரிய ௮ர்.த்தத்தே sr Ass gost 

மையை யொருகாலு மடையலாகாது) மற்றோ, ௮தன்சகண்ணே அதிகாரி எப் 

போது மாஸ்இகத்தன்மையையே செய்க. இப்போது விருத்இிக்காராய ஏகதே 

திகள் ஆரார் சமயகோசத்தையே பிர ஹ்மரூபமென வுடன்பட்டசைக் சண்டிப் 

பான், அ௮ன்னமயாஇ கோசங்களின் சரமுதலிய ௮வயவ பாம்பசையைப் புச்ச 

ரூபப் பிச ans? தீ பரிசமாப்திசெய்தலை நிரூுபிப்பாம் :-ஹே குழந்தாய்! ௮ன் 

னமயாதி பஞ்சகோசத்துள் ஒவ்வொன்றின் சரொதி யவ்வைந்தவயவங்கள் ஒருங் 

குகூடி. இருபத்தைர் தாம். ௮வவவயவ வடி.வப் பூமிகைகளியாவும் பசரமுக சித்த 

த்தைத் இரஞ்செய்யுங் காரணங்களாம், இப்போது ௮வற்றின் இயானப் பிரசா 

சத்தை நிருபிப்பாம்:--ஹே மைந்த! அதிகாரியானவன் தனது சித்தத் இன் 

ப௫ர்முகத்தன்மையை நிவிருத் இக்கும்பொருட்டு ம.தலில் ௮ன்னமயகோசப்பகஷி 

யின் மஸ்சகத்தைச் சரரூபமாயத் இயானிக்குக, பின்னர்த் தக்ஷிணபுயத்தைச் 

த௲திணபக்ஷமாய்த் தியானிக்குக, பின்னர் வாமபுயத்தை உத்தரபக்ஷமாய்த் 

தியானிக்குக, பின்னர் உதாத்தை உதாரூபமாயத் தியானிக்குக, பின்னர் இரு 

பாதங்களையும் புச்சப்பிர திஷ்டை வடி.வமாய்க் இயாளிக்குக, இதனினும் மேலாக 

௮ன்னமயகோசத்தே வேறொரு பொருளுமின்றாம். பின்னச இகாரி பிராணமய 

கோசத்தைத் இயொனிக்குக. ௮தன்கண்ணும் முன்போன்றே சிராதி பைர்தையும் 

முறைப்படி. தியானிக்குச. இங்ஙனமே மனோமயாகி முக்கோச அ௮வயவங்களையும் 

இயொனிக்குக, இவ்வாறு இருபத்தைந்து பூமிசளையும் முறையே தியானித்த 
௮இகொரியின் சத்தம் அர்தாமுகமாம். ஹே குழர்தாய்!? ௮ன்னமய Caraga 

னவயவங்களி னந்தகத்தே புச்சரூபமாயும் பிரதிஷ்டை வடி.வமாயும் கூறிய இருபா 

தங்கள் அதற்காதாரரூபமாய இருப்பனபோல இருபத்தைர் தவயவங்களி ori ss 

தே புச்சப்பிர திஷ்டை வடி.வமாய்க் கூறிய ௮திஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின்கண்ணே 

இருபத்துகான்கு பூமிகைகள் இதமாம். இதனை உணர்த்தும்பொருட்டே சுருதி 

பசவஇியானவள் ௮வயவச௫த ௮ன்னமயா இிகளைக் கூறினள். சுருதிகூறிய இவ் 

வதிஷ்டானப் பிசஹ்மத்தை யறியாதொழியவே இகலோகத்்.தும், பரலோகச் 

தும், ஜீவர்கட்குச் சிறிஅமா)ச் இசையும் சுகப்பிராப்தி யுண்டாகாது ) மாறுச ௮றி 

யாமையின் மையால் பிரஹ்மத்தை ராஸ்திரூபமா யறிர்தவன் இரண்டு லோகச் 

அம் அசுத்யெபாவத்ை தயே அடைவன், இதனைத் தன்னான்மவடி.வமா யறிர்சவன் 

இரண்டுலோசத்ததும் சர்வ சுகத்தையும் அ௮டைவன். ஆதலினிப்பொருள் அணியப் 

பெழும் :-எப்பொருள் பலமுடையதாமோ, காட்சயொதி யளவைகளா லறியப்பெரு 

சசாபோ அதை யுணர்த்துவதிலேயே சருதிக்குக் கருத்தாம். அத்தகையது ௮. 
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ஞ்டரீனப்பிரஹ்மமேயாம், அன்னமயா இயைந்தும் ௮த்தகையணவன்றாமா தலின் 
பிசஹ்மத்இின்சண்ணே மறைக்குக் கருத்தாமன்றி ௮ன்னமயா இச் கான்மத் தன்மை 

யுணர்த துவதின்கண்ணே கருத்.இன்றாம். இத்துணையால் சரவணரீ தியாய் ஆன் 
மாவின் உண்மைவடிவம் நிரூபிக்கப்பட்ட. இப்போது உத்தரக்சர் சத்தால் 

ஆன்மாவின் வாஸ்தவவடி.வத்தை மனனரீ இயாய் நிருபிப்பாம் :--ஹே குழந்தாய் 

இவ்வாறு ஆன்மரூபப் பிரஹ்மத்தின் சத்தியாதிதருமங்களின் விசாரத்தால் இத் 
இரி மறையவர் நிச்சயஞ்செய்த பொருளை நீ சாவதானமையக்சேட்டி. பிரஹ்ம 
ஞானச்தே பிரஹ்மபாவப் பிராப்தியின் கா.ரணத்தன்மையையமறுமாறு இவ்வர 

௫.சாய்ர் தனர், இப்போது பிரமேயரூபப் பிரஹ்மத்தே அசம்பாவனைவடிவச் சம் 
சயத்தை நீக்கும்பொருட்டு முதலிற் பிரஹ்மத்தே மூவகைச் சம்சயத்தை கிர 

பிப்பாம் :-- அந்தப் பிரஹ்மமிருக்னெறதா ? அல்லதில்லையா ? ௮றியானுக் சடை 

யதி தகுதியதா ? தகுதியற்றதா ? ௮றிஞனுக் கடையத் தகுதியதா ? தகுதியற்ற 
தா? முதலையத்தே பிரஹ்மமில்லையென்னு மிண்டாவது கோடியைப் பூர்வபக்ஷ 

ரீதியாய் கிரூபிப்பாம் :--ஹே குழந்தாய் ! சிலவாதியர் இவ்வாறு விகற்பிப்பா, 

பிசஹ்மத்தைச் சத்தியஞான ௮னந்த ரூபமென்னும் வேதாந்திய் மதத்தே பிர 

ஹ்மஞானம் வியர்த்தமாம். ஏனெனின், அத்தகையது எவருக்கும் தோற்றுவ 

இன்றாமாதலின் ௮%ஃ இயாண்டுமின்றாம், இருக்குமாயின் உலகத்தே பிருதிகி 

முதலிய பதார்.த்தங்கள் தோற்றுவனபோலப் பிரஹ்மழும் பிரதிஇயாம் ; ஆனா 

லது பிரதீயொவதகோ இன்றாமாதலி னஃதில்லையாம். இப்போ இரண்டாவது 

சம்சபத்தே ௮து அறியானுக்கு ௮டையத் தகுதியகாமென்னும் பிரதமகோடி 

யைப் பூர்வபக்ஷ ரூபமாய் நிரூபிப்பாம் ஹே மைந்த ! சில ரிவ்வாறு விகற்பிப் 

பர், வேதாந்தமதக்சே அுங்கேரித்க பிரஹ்மரூப ஆன்மா அறிஞனுக்கும் அறியா 

னுக்கும் சமானமேயாம். அதறகெவரிடத்தும் பக்பாத மின்றாமாதலின் அறி 

Gor அதை ஸ்மரித்து அதை யடைவதேபோல அறியானும் ௮ஃதையே னடை 

யான் ; மற்றோ ௮டையவேவேண்டும். ௮றிஞனேயடைவன் அ௮றியானடையான் 

என்பதில் வேதார்இிகள் ஒருகாரணங் கூறவேண்டும். அறியானுக் கான்மஸ்மா 
ணம் உண்டாகாதெனக் கூறின் பொருந்தாது ; ஏனெனின் நீ ௮த்விதீயப் பிரஹ் 

மத்தைச் சர்வ ஜீவர்களின் ஆன்மரூபமாயெண்ணினையாதலின் ௮து ௮றிஞனுக்கு 
ஆன்மரூபமாயிருப்ப2தபோல ௮றியானுக்கும் ஆன்மருபமேயாமாதலின் ௮.றிஞ 

னுக்கேபோல ௮றியாளுக்கும் பிசஹ்மஸ்மாணமும் ௮டைவும் ௮வசியமுண்டாம். 
இப்போது மூன்றாவது சம்சயத்தே பிரஹ்மம் ௮றிஞனுக்கும் அடையத் தகுதிய 

தன்றென்னும் இரண்டாவது சோடியைப் பூர்வபக்ஷ ரீதியாய் நிரூபிப்பாம் :-- 
ஹே குழந்தாய் ! சிலவாதியரோ இவ்வாறு விகற்பிப்பர், நீ ௮ங்கேரித்த பிரஹ் 

மத்தை ௮றியா னடையானாயின் உனது பிரஹ்மம் ௮சத்தியமேயாம் ) ஏனெனின், 

௮.து சர்வஜீவர்கட்கு மான்மரூபமாம், தன்னான்மா யாவருக்கும் நித்தியப் பிராப் 

தமேயாமாதலின் ௮தனை யாவருக்கும் ஆன்மரூபமென வுடன்பட்டு அப்பிராப்த 
மென்னல் ௮த்இயர்தம் கிருத்தமாம். அறியானுக்கப்பிராப்தமாதலின் ௮ஃ ௪.2 

இயமானபோது ஈண்டு வந்தியா புத்திரா அசத்திய பதார்த்தத்தை எவனு 

மடையாததேபோல அசத்தியப் பிஹ்மத்ைை அறியானடையாததென்ன அறிர்



அத்தியாயழ்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீயக உப நிட ௧0௧௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். lo} 

தவனுமடையான். சத்தியம், ஞானம், அனந்தம், பிரஹ்மம் என்னும் ௪௫. வ௪ன 
த்தை அங்கேரித்து ரீ பிரஹ்மகத்தைச் சத்தியமென வுடன்படின் ௮றிஞ.லுக்சடை : 
யப்பெறும், ௮றியானுக் சடையப்பெறா து எனக் கூறல் ௮சங்கதமாம் ; ஏனெனின், 
ஒரே ஆசாசச்தை அ௮றிஞனோே அடைவன், அறியான் ௮தனை யடையான் எனக் 
கூறல் சம்பவியா த தபோல, ஒரே ௮த்விதீயப் பிசஹ்மத்தை ௮றிஞ னடைவ 
னென்றும் ௮றியா னடையானென்றும் கூறலும் சம்பவியாது ; மற்றோ முற்றுண 

ர்ந்கோனுக்கும் மூடனுக்கும் இகாசபபிராப்தி சமானமேயாவதுபோல அறிஞ 

னுக்கும் ௮றியாலுக்கும் ௮ச்விதியப் பிரஹ்மப்பிராப்தி சமானமேயாம். இப் 
போது இம்மூன்று வினாக்கட்கும் விடை பகரும்பொருட்டு முதலிற் சூசி கடாஹ 
நியாயத்தால் பிரஹ்மபபிராப்தி ௮ப்பிராபதியின் வியவஸ்தையை நிரூபிப்பாம். 

சூசெடாஹ நியாயத்திற்கு பொருளாம் :-ஒரு கொல்லன் கடாஹத்தைச்செய்து 

கொண்டிருப்ப ௮வன்பாலொருவன் வகாஈத ஊடியை நிமிர்க்கவரின் ௮வன் கடா 
ஹ.த்தைவிட்டு முதலில் ஊசியை நிமாததலாம். அதுபோல மொழிநத மூன்று 

ச் 

வினாக்கட்கும் விடை மேல விஸ் சாசமாய் விளம்புவாம; ஆனால், ௮வ்விடை சுகமாய் 

விளங்குமபொருட்டு முதலில பிரஹ்மபபிராபஇ ௮ப்பிராப் இவியவஸ்தையைக் கூ..று 

வாம். ஹே மைர்த ! இத்இிரிமறையவர் முன் மூன்றுவினாக்களைக் கற்பித்து ௮வை 

கட் இவ்வாறு விடையளித்தனர். பிரஹ்மம் ௮றிஞஸக்கும, ௮றியாளுக்கும், சமா 

னமாயே பிராபதமாம், சமான ஆனமரூபமேயாமா கலின் ௮ஃ துண்மையாய் இரு 

வருககும் நித்தியப்பிராபதமேயாமாயிலும அறியானொருகாலும் ௮ஃதை ௮டை 

யான் என்பதே ஊகததாற சம்பவிககும் , ஏனெனின், அவித்தை காசமாகவே 

ஆவாணாததெப் பிரஹ்மப் பிரகாச2ம பிரஹ்மபபிராப்இயாம், ௮வ்வவித்தை காசம் 

பிரஹ்மவித்தையினானேயாம். ௮ஃதவித்வாலுக்குப பிராப்தமின்றாமா தலின், ௮வ 

னவித்தையற்றவனாகானாதலினானே ௮த்விதீயபபிரஹ்மத்தையடையான். இப்போ 

இபபொருளையே தஇிருஷ்டாஈதத்தால் ?வளிபபடுததவாம் :--ஹே குழர்தாய் 7 

ஈண்டு இருவருக்குத் தத்தமது கருகத்தே சுவாணாதிரூபதனம் பூமியிற் புதைச் 

இருப்பின் ஒருவனோ தன ிதியையறிபவன், மற்றொருவனோ அறியான், வாஸ்தவ 

மாய் கிசாரித்துப்பார்ககனோ இருவரும நிதியுடையவசேனும் உணர்ரக்தவனோ 

அ௮டைவன், உணசானோ ௮டையான் இவ்வாறு நிதியின் பிராப்தி, ௮ப்பிராப்இ 
வியவகாசம் உலகததாவதேபோல ௮.றிஞனுக்கும் ௮றியானுக்கும் உண்மையாய்ப் 

பிரஹ்மப்பிசாப்தி சமான2மயாயிலும், ௮றிஞனுக்குப் பிரஹ்மஞான மிருப்பசே 
போல ௮றியானுக்கின்றாம். ஆகையால், அறியான் ௮த்தியாதமாதி முத்துச்சுத் 

தால் எப்போதும் பீடிதனாவன், இது கூறியதுகொண் டிஃதியம்பப்பெறும். 

தனது சத்திய சுபாவ பலத்தால ௮ச.த்தியச் தன்மையைப் பரித்தியாகித்அ யாண் 

டும் சமானமாயிருக்கும் பிசஹ்மத் தின் ஞானமே ௮றிஞனக்குப் பிசஹ்மப்பிசாப் 

தியாம், ௮றியானுடைய பிசஹ்மத்தின் அஞ்ஞானமே அவனுக்குப் பிஹ்மத்தின் 

௮ப்பிசாப்இியாம். இத்துணையால் பிரஹ்மத்தின் பிராப்இ அப்பிராப்தி வியவஸ்தை 

நிரூபிக்சப்பட்டது. இப்போது காமனை, விசாரம், ஐக.த்.இன் உற்பத்தி, Res wp 

பிரவேசம், போக்யெபதார்த்த ரூபத்தன்மை என்னு மைர்து ஹேதுக்களால்
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பிர்ஹ்மத்தே சத்தியத் தன்மையின் சச்தியைச் செய்வாம் :--ே இ குழந்தாய் ! 
டிதுசாசாஇி பஞ்சபூதம், அவற்றின் சாரியம் என்னும் இத்.தால ரூக்ஷாமகத் 
தையுண்டாக்யெ பிரஹ்மம் அசத் தியமெனச் சங்பப்பஇிலும் வாதக் காற்றலின் 
றம்) இவ்வாறு சங்பப்பதிலும் ஆற்றலின்றாயின் பிரஹ்மத்தின் ௮ச௪.த்தியத் தன் 
மையின் சித்திசெய்வஇல் எவ்வாதி யாற்றலுடையவனாவன் ; மற்றோ, ஒருவனு 
மாகான். இப்போது பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியை நிருபிப்பாம் :-- 

ஹே குழர்தாய. ௮னாதி ஜீவர்களின் கருமவாசனையால் விரித்செபாவத்தை 

யடைர் த மாயாரூப கஞ்சுகத்தோடு கூடியதாய பரமான்மா உலகமுண்டாவதற்கு 

முன்னர் ஏக அ௮த்விதீயரூபமாயிருக்கும். அதுவே, சிருஷ்டியினாதிசாலத்தே ஜீவர் 
களின் புண்ணியபாவரூப கருமங்களால் ஏவப்பட்டு பூதபெளஇிக ஜகத்தை யுண் 
டாக்கும்பொருட்டு யானே எல்லாவடிவமும் ஆவேன் ”” என இச்சித்தது. இவ் 

வாறு இனி யுண்டாகும் நாமரூபக்ரியைவடிவ ஜஐடசேதனரூப ஜகத்தை விடயஞ் 
செய்யும் இச்சைவடிவ ர்தையைச்செய்து ஜகத்தின் விசேஷ சாமரூபா இகளைச் 
செய்யும்பொருட்டு மீண்டும் பூர்வ கற்பத்திருர்கதுபோலவே இக்கற்பத்தும் ஜகத் 

இன் ௮வவப் பதார்த்தத்திற்கு, ௮வ்வவ்வகையாய நாமரூபக்கிரியையை யான் 

செய்வேனாகவும் ) என ஆராய்ர்து ௮து பூர்வ கற்பத்தேேபோல ஸ்.சாவா ஜங்கம 

ரூப ஜகத்தை யுண்டாக்கியது ;) சர்வத்திற்கும் பின்ன பின்ன நாமரூபக்கரியை 

யை யுண்டாக்கெய௮, ப.ரமான்மா பூர்வ கற்பத்தே சூரியசர்திசாதி ஜகத்சை 

யுண்டாக்கெயதேபோல இக்கற்பத்தும் சூரியன், சந்இரன், சுவர்க்கம், பிருதிவி, 

௮ந்தரிக்ம் என்பன முதலாயுள்ள பூத பெளதிக சம்பூர்ண ஐகத்தையும் உண் 

டாக்யெது. இங்கனம், யாவற்றையும் உண்டாக்கித் தானே ஜீவரூபமாய் ஜகத் 

இன்சண்ணே புகுந்தது. onan era Mair ” என்னுஞ் சூத்இரரூப 

சுருதியின்கண்ணே எப் பிரஹ்மஞானத்தால் பூர்வம் மோக்ஷப்பிராப்தி கூறப் 

பெற்றதோ, * வித ஜ2 ௨௦ எபரமை ்” என்லுஞ் சுருதியின்கண்ணே பூர் 

வம எந்தப பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபலக்ஷணங் கூறப்பெற்றதோ ௮துவே ஸ்தாவர 

ஜங்கமரூப ஜஐீகத்தையுண்டாக்கி ௮வற்றில் ஜீவரூபமாய்ப் பிரவேடித்தது. இங்க 
னம் ௮வ்வொரே பாமான்மா கானாரூபமாயுண்டாயது ; ௮வற்றை நிரூபிப்பாம்:-..- 

ஹே குழந்தாய்? பரமான்மாவே சத்ரூபமாயும் தயத்ரூபமாயும் ஆயஅ ; ஈண்டு 
மண்ணீ சனல் என்னும் மூன்று பூதங்களும் நேத் இரா இகட்கு விடயமா தலின் ௮ம் 
மூன்றையும் சுருதிபகவதி சத் எனக் கூறினள். வாயுவும், ஆகாசமும், ௮விஷய 

மாதலின் சுருதிபகவதி தீயத் எனக் கூறினள். பரமான்மாவே நிருக்சரூபமும் 
௮நிருக்தரூபமும் ஆயது; சாமரூபக்கரியையால் ஜீவர்களால் கிரூபிக்கமுடிர் 

பூச பெளதிகங்கள் கிருக்தங்களாம், அல்லா தன ௮நிருக்தங்களால். ௮து நிலயன 
ரூபமும், ௮நிலயன ரூபமும் ஆயது ) பிருஇவி முதலியவற்றைப் பற்றியிருக்குங் 
சடாஇகள் நிலயனங்களாம். கிசாதாசரூபமாய்ப் பிரசித்தமாய ,தசாசாஇகள் அரி 

லயனங்களாம். அதுவே விஞ்ஞானரூபமும் ௮விஞ்ஞானரூபமுமாய.து, ஈண்டுச் 

சேதனரூபமாய்ப் பிரசித்தமாய நேத்திராதிச௪ எர்.தக்காணம் விஞ்ஞானமாம், உட 

ரூபமாய்ப் பிசசித்தமாய சுடபடா பதார்த்தங்கள் அவிஞ்ஞானமாம். அதுவே 
சத்தியரூபமும் அநிருதரூபமுமாய.து. ஈண்டு வியவகாசசாலத் த பாதமற்ற பூமி



த்தியாயம்.] யஜ்ர்வேதத்தின் தைத்திரீயக உபதிட சுடச் 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம்; 13 

முதலிய வியாவகாரிக பதார்த்தங்கள் ௪த்தியமாம், வியவகாரகாலச்தே ap 
சப்படுவனவாய இரஜ்ஜஈ சர்ப்பாதி பிராஇபாசிகபதார்த்தங்கள் sy Om wun id. 

ஆன்மஞான த்.இினும் முற்காலம் வியவகாரகாலமாம். இங்கனம் ௮ஸ்.இரூபமாயும், 
ராஸ்திரூபமாயும் GAs sender Barn ABS Ar ஜகத்துருவை ஏக அ த்விதியப் 

பிசஹ்மமேயடையும். ஒர ஆகாசம் கச்தர்வ ஈகாரூபமாய் சானாபாவத்தை அடை. 
வசேபோல தசே அ௮த்விதியப் பிரஹ்மம் ஐகத்துருவமாய் சானாபாவத்தையடை 

யும், சத் இியரூபப் பிஹ்மமே பூர்வம் ஜகத்துருவமாய் உற்பன்னமாயதாதலின் 

உண்மையாய் ௮சத்தியரூபமாயும் இவவுலகம் யாசிதமண்டன நியாயத்தாற் ௪த் 
இயருபமாய்ப் பிரதிதியாம். யாதொன்றுமற்ற நிர்த்தனன் மற்றொரு தனவானிட 

தீதினின்றும் பூதணவஸ் திசா பாடித்துவக்து தன்விட்டைச் சோபைசெய்தல் 
யாசி தமண்டன கியாயமாம். ௮.துபோல, இபல்பாயே தனது சத்தையற்ற இவ்வுல 
கம் ௮திஷ்டானப் பிரஹ்மசத்தையை அ௮ங்கேரித்தே சத்தியரூபமாம். 

சங்கை :-- ஹே பகவன் 7? இவவுலகத்தே தனஅசத்தையே யேனிசாஅ ? 

சமாதானம் :--ஹே குழகச்தாய்! பூதபவிஷ்யத் வர்த்கமானமென்னு முக்கா 

லச்தேயும் ஏசரசமாய் ஒருகாலும் வேறுதன்மையை அ௮டையாதது சத்இயமாம், 

இத்தகைய சத் தியரூபத்தன்மை உற்பத்தி சராசமுடைய ஜகத்தின்கண்ணே ஒரு 

காலுஞ் சம்பவியாது ; மற்றோ, பிரஹ்மத்?5 சம்பவிக்கும். ஆஇயிலும் wees 

Bg மிராகது மத்தியகாலத்தும் இராது. இரஜ்ஜு5வின்ண்ணே சர்ப்பம் முதலி 

௮ கடையிலுமின்றாமாதலின், இடையிலு மின்றாவ?த3பால ௮திஷ்டானப் 

பிரஹ்மத்தே சம்பூரண உலகம் முதலிலுங் கடையிலுமின்றாமாதலின் இடையி 

டெலெவவாறுண்மையாம் ; மற்ற, யாவும் மித்தையேயாம். ௮த்தகைய இது ௮திஷ் 

ren பிரஹ்மசத்தையை அ௮ங்கேரித்தே சத்இயமாய்ப் பிரதிதியாம். அக்கினி 

பாவமற்ற ௮பப்பிண்டமானது அக்னியின் சம்பந்தத்தால் ௮க்னிரூபத் தன் 

மையை யடைவதேபோல ௮இஷ்டானசத்தியப் பிரஹ்ம தாதாத்மிய சம்பந்தத் 

தையடைர்து இம்மித்தையாய ஜகத்தும் சசத்தபரூபமாய்த் தோற்றும். ஹே 
மைந்த ! இப்பொருளின்கண்ணும் இத்திரி மறையவர் இவ்வாறாய மர்திசரூப 
சுலோகத்தைக் கூறினர் i— 

சுவாகா உட௰ம7 சூஹீ & ,தசகொவெவாஉ2காயத | 
SEK BU Bo வய KUT GSU SS “> KI SE SOS ப 

(போ-ள்.) காணுமிவ்வுலசம் தன உற்பத்தியின்முன்னர் ௮௪த்துருவமா 

யிருந்த.து, ௮வ்வசத்தினின்றும் இச்சத்.துலக முற்பன்னமாயத, ௮ச்சாரணப் 
பிரஹ்மம் தனதான்மாவையே பிரபஞ்சரூபமாக்பெது, இசனானே ௮து சுரு. 

எனப்படும், இப்போது இம்மந் இரரூப சுலோகப்பொருளை? ய வெளிப்படையாய் 
நிரூபிப்பாம் :--ஹே குழர்தாய் ! கந்தர்வரகரம் தனஅற்பத்தியின்முன்னர் ஆகா 
சத்தின்சண்ணே அசத்தாவதேபோல இவவலகும் தனதுற்பதச்இயின்முன்னர் 

பிரஹ்மரூப தன்மாவின்கண்ணே மசத்தாம். ஈண்டு ௮௪த் சப்தத்தால் ரீ ௮தஇ 

யந்த. அபரவரூப சூனியத்தைச் கவசாதொழிச ; மற்றோ, வெளிப்படா,ச ராமரூப'



abuse பர் அஆதக்மபுசாண்ம். [பத்தாவது 

முடைய உலகைச் சவர்க, ஆசையால், : சிவாஅா உ௨௰௰7 GOR” என்னும் 
சுருதி வசனத்தால் இவ்வுலகம் தனது உற்பத்இியின்முன்னர் வெளிப்படா காம 

ரூபச்தோடிருர்சது என்னும் பொருள் அணியப்பெறும். பின்பு சருஷ்டி.சாலத்தே 

௮௫ வெளிப்பட்ட நாமரூபமுடையதாயது. எல்லாவுலகும் காரணரூபப் பிரஹ்மத் 
இன் ௪த்சையினானே சத்இியரூபமாம் ) இயல்பா இது சத்தியரபமன்றாமாத 
லின் சுரு இபசவதி பிரஹ்மசத்தைச் சுகிருத் என்றனள். ஜகதுற்பத்இப் பிரகரணம் 

பிசஹ்மரூப ஆன்மாவின் ௪த்திபரூபத்தன்மையை வெளிப்படுத் தும்பொருட்டே 

பிசவிருத்இிச் தாயினும் பிமகரணாபிப்பிராய த்தை அறியாது சில மர்தமதியினர் 

“SIO BT 9.8 10 HOPR” என்னும மறை காரண அசத்்தியரூபத்தன்மை 

யையே கூறியது எனக் கூறுவர். வேதபாகயெ சராஸ்இகர் பீஜட்பிரத் அுவம்ஸாபா 

வச்தினின்றும் ௮ங்குர உறபத்தி ௮ங்கேரிப்ப2தபோலும், ல அர்த்; வைராசக 

சையாயிகசோ முற்கூறிய சுருதியின்கண்ணேயிருக்குங் காரியப் பிரபஞ்சவாசக 

இதம் சப்தத்திற்கு ௮௪த் சப்தத்தோடு சாமானாஇகாண்ய கற்பனைசெய்து சகத் 

அருவ காரியத்தையே உற்பத் இயின்முன்னர் ௮சத்தென்பர், சூனியவாதியரோ 

கூறிய சுருதியின்சண் ணேயிருக்கும இகம் சப்௪ அர்த் தளுபத் தன்மையைக் காரிய 

காரண மிரண்டன்கண் ஹு முடன்பட்டும் இதம் சப்தத் இற்கு ௮௪த் சப்தத்தோடு 

சாமானாஇகசண்ய சற்பன்ைபுரிக்கும் காரியகாசணருப சாவ ஜகத்தையும் சூனிய 

மென்பர், ஹே மைந்த! இவ்வாறு கூறிய மறைக்குண்மைப்பொருளையுணசாது 

கூறும் மர். தமதியினர்பாலிது கேட்கவேண்மெ :--காரணாதிகளை நீவிர் ௮சத்தென் 

பது கேவலம் யுக இட” றனா? அல்லது சுருஇயினானா ? முதலது சம்பவியாது ) 

ஏனெனின், இதன் எட்டாவதத்தியாய .ஐதஇியில் முன்னின்மை முதலியவற்றே 
காரணத்தன்மைக் கண்டனப் பிரசங்கத்தே பகாமுகவாதியரின் சானாவகை யுக்தி 

களை விஸ்தாசமாய்க் கண்டித்தேமாதலின் யுகதிபலத்தால காரணாதிகளிடத்தே 

அசத்தியரூபத்தன்மை சத்தமாசாதாம, இரண்டாவஅஞ் சம்பவியாது ) ஏனெ 
னின், ::வ,த2௦ ஜா௮5,௪-௦ ௭72௦ 7? என்னுஞ் சுருதியின்கண்ணே பிரஹ் 

மம் சத்தியமெனக்கூறி அதினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியைக்கூறும் வேதபசவான் 

ச வாஅா 2.28 7 sR” என்னும் சுருதிவசனத்தால் ௮தனை அசத்திய 

ரூபமென எவ்வாறு கூறுவர் ? மற்றோ கூறார். அங்கன் கூறின், என் வாயில் 

ராவில்லையென்பதேபோல் வீயாகாததோடமுடையவராவர், ஆகையால், ௮ம் 

மறைக்குக் காண ௮௪த்துத்தன்மையிற் கருத்தின்றாம். 8 ஹ குழக்தாய் / மறையி 

னுண்மைப்பொருளை ௮றியான அர்த்த வைராசிக ரையாயிக வாதி உற்பத்தியின் 

முன்னர் அசத்தியமென்ற ஐகத்துருவ காரியத்தின்கண்2ண நிகழ்காலத்ேே சத் 
இயத்தன்மை நிகழலாகாதாம் ) மற்றோ, மண்ணின் கடசராவாதிகாரியத்தே 

எல்லாவுயிர்க்கும் மட்புத்தி யுண்டாவதேபோல இக்காரியவடிவ உலகிலும் யாவ 

றாக்கும் ௮௪த்தசத்தென்னும் தொடர்ச்சி மதியுண்டாகவேண்டும் £; ஆனா லவ்வா 

ுண்டாவதில்லை ) மாறாய்க் கடமிருக்கின்றது படமிருக்குன்றது என்னும் சத் 

இயபுத்தியே யுண்டாகின்றதாதலின் உண்டாவதன்மூன்னர்க் காரியவுலக ௮௪ 

தியத்தன்மையில் மறைக்குக் கருத்இன்றாம். அல்லது ஒருசால் ௮தன்சகண்ே. 
மன்றக்குக் கருத்திருக்குமாயின் ‘6 Me BT உர asa” ' என்பதன்பின்



ஏத்திவர்யம்.] பஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீயக உப நிட கடகட 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். lays 

உலகை யுண்மையெனக் கூறும், (( ததொவவெவாஉசஜா யத” என்பது சங்கத 
மாகும், 

சங்கை :--ஹே சித்தார்தியே ! இக்காரியவுலகம் இயற்கையானே சத்திய 

மாகாதொழிக எனிலும், காரணவடிவப் பிரஹ்மசத்தையாற் சத்தியமேனாகா து? 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே? சத்தியப் பிரஹ்ம தாதாத்மிய சம்பர்தத்தை 
யுற்று இக்காரியவுலகம் சத்தியரூபமாம் என நீ யுடன்படல் எமக்குமிஷ்டமே 

யாம், யாமதை நீக்கவில்லை. பிரஹ்மசத்தையின் மடமையால் ௮சத்தாய சகத்தும் 

சத்தியரூபமாம் என்பதையுணர்த்தும்பொருட்டே இத் இரிமறையவர் :( கவ௲ 9? 

என்பதாஇ சுலோகத்தைக் கூறினர், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஈண்டு ஒருவன் ஐதரில்லத்தினின்றும் வஸ்.துவை 

ஒரில்லத்திற்குக் கொண்டுசெலவதுபோலப் பிரஹ்மசத்தையைப் பிரபஞ்சத்தின் 

சண்ணே யாவன் கொண்டுசெல்வன் ? 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் ! முக்காலத் திலும் ௮ச.த்சாகய சகத்துரு 

வக்காரியம காரணப் பிரஹ்மததின் சத்தையினானே சத்தியமாய்த் தோற்றலின் 

கண்ணே ௮ராதி மாயையாலாக்கெய ஆன்ம ௮னான்ம ௮த்தியாசமே காரணமாம். 

இயல்பாயே வெம்மையற்ற நீரில் எரியின சையோக தோஷத்தால் வெம்மை தோ 

ற்றுவதேடோல இயல்பானே தற்சத்தையறற வுலகில் சத்பிரஹ்ம தாதாத்மிய ௮த் 

இயாசரூபதோஷத்தால சததியரூபத்தன்மை தோறறுமா தலின் இவ்வச்தியாசமே 
பிரஹ்மசத்ையை யுலன்கண்ணே கொண்டுசெலுக.துமென்பது கருத்தாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் /? பிசஹ்மத்தினும் பின்னமாயதொன்றே தனது 

சதையால் உலகைச் ௪ தீ தியரூபமாயேன் செய்யாது ? 

சமாதானம் :--ஜஹே குழகதாய் ! சக்தியய பிரஹ்மத்தினும் வேருயுள்ள 

காரியகாசணருபப் பொருள்கள் யாவும அனான் மவடிவமா தலின் ௮௪த் தியரூபமே 

யாம், ஆகையால், பிரஹ்மத்தினும் வேராய எப்பொருளின் சத்தையாலும் உல 

இன் சத்தியரூபத்தன்மை சம்பவியாது. கருத்திதுவாம் :--உலகத்தே தனவானே 

தரித்தரனைக் சனவானாக்குவன், தானே ,ரித்திசனானோன் மற்றொரு தரித்த 
ளைத் தனவானாக்காததேபோலச் சத்தியப் பிரஹ்மத்தினின்றும் பின்னவடி.வச் 

தானே சுயம் ௮சத்தியபாவழுற்ற பொருள் ௮சத்திய இகத்தைச் சத் தியரூப 

மாக்கமாட்டாது. அல்லது, இல்வுலகத்£த ஒரு பெரும் வனத்தே சுழலும் குரு 

டன் மற்றொரு குருடனுக்கு மார்க்கோபதேசஞ்செய்யின், ௮வன் ௮வனை இவ் 

வாறு ஆகே்ஷ்பிப்பன் :--ஹே குருட ! எனக்குபதேசிக்கும் மார்க்கத்தை நீயேன் 
கண்டிலையென. அதுபோலப் பிரஹ்மத்தினும் வேறாகய ஒன்று உலகன் சத்தை 

ous சத்சஞ்செய்யின், ௮ப்பொருளைரோக்கக் கூறவேண்டியதாவத :—Cap 

பொருளே ! பிரஹ்மத்தினும் வேறாயெ நீயே அ௮சத்இியமாதலின் முதலில் நீ 

நினது ௪த்தையைச் சித்தஞ்செய்இி, பின்னர் உலகற் ௪த்தையைச் சச் சஞ்செய்ய 

ணகி, தற்சத்தையின் சத்தியின்றி அயற்சட்சத்தையின் சத் இசெய்கல் சம்பலியா



கரக LO Sepbint items: (iia 

சாம். goog, 90 ening திலும் வேறாயெ ஒருபொருள் தற்௪த்தையதல் உலகைச் 
அததியமாக்கத் கூறல், ஒரு பொருவின்சண்ணே பிசஹ்மபேதம் Absurd 
னன் Cy சம்பவிக்கும், அதனிலும் வேருச யாதொன்றுமின்றாம்'; மற்றோ, இலை 
யாவும் பிசஹ்மவடி.வமேயாம். இப்பொருள 2 வவ. argo Ue” என் 

பதா தி சருதிவசனங்களால் வேதவேத்தாக்களாகயெ மகாத்மாக்கள் அடிக்கடி கூறு 

Ger pers தலின் ௮தனிஸஞும் வேருயொரு சிறிதுமின்றாம். ௮ல்லத, ஒருகால் 

அதனிலும் வேறாக ஒரு சிறிதை யுடன்படின், (வத ஜதா,க4,௪ண௦ எப ரஹ *9 
என்னுஞ் சுருஇிகூறிய பிரஹ்மத்தின் ௮ரந்தத்தன்மை சித்தமாகாதாம்) ஏனெ 

ஸின், கம் முதலியவை மண் முதலியவற்றினின்றும் வேருதலின், ௮வை வஸ்து 

பரிச்சேத முடைமையானே ௮ஈந்தரூப' மல்லாதனபோலப் பிரஹ்மமூம் ௮& 

அடைமையின் அசந்தமன்றாம். முற்கூறிய சுருதியோ பிரஹ்மத்திற் சார் தவடி.வ் 

தன்மை கூறியதாதலின் ௮ஃ தலதாகவே அ௮தனின்மையே அ௮டைவுறும்) ௮௪ 

தினிக்கு ஒளியும் வெம்மையுமே யுருவமாகும், ௮ஃ இரண்டுமிலதாகவே 9 ga 

மிலகாவசே போலவாமென்க. பிரஹ்மமிலதாகவே ௮ஃதையுணர்த்தும் ஞான 
சாண்டம் அப்பிரமாணத்தன்மையையடையும், ௮டையவே ௮தன் சாதனத்தை 
யுணர்த௮ம் இருகாண்டங்களும் ௮ப்பிரமாணமாம். சர்வப் பிரமாண மன்னரும், 

பிரமா இதோஷ மற்றவரும் ஆகிய வேதபகவான் ௮ப்பிரமாணமாகவே பிரமாதிக 
ளோடுகூடிய இலெளடகவசனம், காட்சிமுதலிய பிரமாணங்கள், யாவும் ௮ப்பிரமா 

ணமாம், காக்ஷி முதலிய விசேடங்க எப்பிரமாணமுறவே சாமானியமாய்ப் பிர 
மாணமாத்இரத்திற்கே ௮ப்பிரமாண த்தன்மையாம். ஒரு பிமாணச்சானே வஸ்து 
சித்தியாமன்றி வே.றுவகையா லாகாதாமாதலின் காட்சிமுதலிய யாவற்றிற்கும் 

அப்பிசமாணத்தன்மை அ௮டைவுறவே பிரஹ்மத்தினும் வேராயெ தாலசூக்ஷும 
பதார்த்தங்கட் 2கனும், காரியகாரண பதார்த்தங்கட்கேலும் எவ்வாறு Fs Aur; 

மற்றோ, ஆசாதாம். ஆசையால், இப்பொருள் அணியப்பெறும் ) எவ்வசத்தியப் 

பொருளும் பிரஹ்மத்தினும் வேருயின்றாம்; இன்ருகவே, ௮,தன் ௪த்தையைப் 

இபற்றவை அதனினும் வேறாய் எங்கனமாம் ) மற்றோ, ௮வை ஒருகாலும் வேரு 

சாவாம், ((விஅா உட௰௰ர சூஹீகி * என்னும் சுருதயானது காரண அசத்தி 

யத்தை யுணர்த்துனெறதா ? காரியாசத்தியக்தை யுணர்த்துனெறதா ? saree 

ண்டின் அசத்தியத்தை யுணர்த்துகன்றதா ? என மூவிகற்பம் மர தமதிபினாமுன் 
செய்ததும் பொருந்தாதாம் ; என்னை ? ஈண்டுக் காட்சிமுதலிய ௮ளவையானே 
வஸ். சிததியாமன்றி வேறுவகசையா லாகாதாம். இவவுலகுருவக்காரிய ௮௪த் இய 
த்தையும், காரண ௮ச.த்தியத்தையும், காட்சிமுதலிய எவையும் சித்தஞ்செய்யா 5 
மாறாய் அவை கடமிருக்கன்றது, படமிருக்கன்றது என்பனமுதலிய தோற்றத் 
தர்ன் ௮வ்விரண்டின் சத்தியத்தன்னமையையே சித்தஞ்செய்யும் ; அல்லத, ௮வ்வி 
சண்டிக்கண்ணும் அசத் இய சன்மையிருப்பின், TONES REED > Bald” 
என்னும் சருதியானத இதம் சப்தத்தால் காரியகாசணத்க்தக் கூறியது ௮௪ல் 

சுதமாம்) என்னை, காட்சி யுணர்வின் விடயமும் ௮ண்மையிலிருப்புதுமே இதம் 

சப்சத் தாழ் கூறப்பெறும் ; அவ்கிரு தன்மையும் அசத்இியத்தின்சண்ணே. எம்ப 
dunes, Depend, "காரின் ரண த்சே அசுத்தியலம்சன்மை" ின்முக்,
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அல்ல, அவ்விரண்டன்சண்ணும் சாக்ஷி விடய தீ தன்மையை யூடன்பட்டு மர்தபுத் 

இயர் அ௪த்தியரூபத்தன்மையை யுடன்பட்டது அத்தியந்தம் விருத்தமாம் ; 

என்னை, அக்காட்ட, இருக்கும்பொருளையே விடயஞ்செய்யுமன் றி இசாப்பொருளை 
விடயஞ்செய்யாதென்பது யாவருமுூடன்பட்ட விடயமேயாமாதலின் காரியகாச 

ண த்தைக் காக்ஷிக்கு விடயமாயுடன்பட்டு ௮ச,த்தியமென்னல் அத் இியர்தம் விரு 

த்தமாம்) மற்றோ, அசத்தியவஸ் துவின் காக்ஷியின்றிச் சத்தியவஸ் துவின் காக்ஷி 
யேயாமா லின் சென்ற வரும் பொருள்களின் காக்ஷியுண்டாவ.இன்றாம் ; ஒருகால் 

௮௪, த்தியவஸ் ௮வும் காக்ஷிப்படின் இறந்த எதிர்ப்பொருள்களின் காக்ஷியுண்டா 

தல்வேண்டும். ஆகையால், ஹவா உடிமர eyo a ” என்னுஞ் சுர௬ு.இியா 

ன, காமிய, காரண, அவ்விரண்டின் ௮சத்தியக்கன்மையைக் கூறுசன்றதின் 

மும்) மற்றோ, ௮௪த் சப்கம் இம்மாயாமயவுலகன் வெளிப்படா சாமரூபச் 

சூக்ஷம அ௮வஸ்தையையே கூறுகன்றதாதலின் இப்பொருள் துணியப்பெறும் :- 

எதன் சத்தையைப்பெறறு இவவச)த்துலகும் சத்தியமாமோ அரசப் பிசஹ்மரூப 

ஆன்மாவே உண்மையாய்ச் சத்தியமாம். இத்துணையும் பிரஹ்மரூப ஆன்மாவின் 

சத் இயரூபத்கன்மை நிரூபிக்கப்பெறற அ, இப்போது ௮தன் அகக். தரூபத்் தன்மை 

நிரூபிக்சப்பெறும் :--ஹே குழந்தாய் ' யாது தனது ஆரா தரூப௪த்தையால் இவ் 

வெல்லாவுலகையும் சத்தியரூபமாக்கெயதோ அந்தப் பிஹ்மமே ஆர் தவடிவமா த 

லின் சர்வ ஐகத்இன் சாரரூபமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இஈதப பிரஹ்மரப ஆன்மா ஆர் தரூபமாயிருச் 

இன்றதென்பதன்கண்ணே பிரமாணமென்னை ? 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் ! இஃதவ்வாறிருப்பகன்கண்ணே பிரஹ்ம 

விச்.துக்களின் அ௮னுபவ?ம பிரமாணமாம் ; என்னை, விடயாகந்தத்தை அடை 

விக்கும் மங்கையர் முசலியோரின்றேனும் ௮றிஞன்யான் பிரஹ்மரூபமாயிருக் 

இன்றேன் என்னும் ஞானத்தால் ஆார்தரூப அன்மாவையடைக்து எப்போதும் 

ஆரர்தத்தின்கண்ணே மூழ்கியிருப்பனாதலின் எவவாரர்தவடிவ அன்மாவினடை 

வால் ௮.றிஞன் எப்போதும் ஆசர்தியாயிருப்பனோே ௮வ்விவவலான்மாவே அந்த 

வடி.வமாம் சன அ.றியப்பெறும். சர்வப் பிராணிகளின் இருதய தேயக்தேயிருக் 

கும் இவ்வாஈந்தவடிவ ஆன்மா ஒருகால் பிராணிகளின் $வன இற்கும், ஜீவனானு 

கூலப் பிராணாஇகளின் இரியைக்கும் காரணருபமன்றாயின் இத்தேக தரரிகளின் 

அவ்விரண்டையும் வேறு யாஅசெய்விக்கும் ? மற்மோோ, எ௮வுஞ் செய்வியாதாம், 

இக்காசணத்தாலும் இவ்வான்மா ஆரர்தவடி.வமாம், எல்லா உயிர்களின் இருதய 
-தேயத்தேயிருக்கும் இவ்வான்மா ஆஈர்.தவடிவம் என்பசன்கண்2ண நீ 8யப்பட 

வேண்டாம; என்னை, இவ்வுலகத்? எவ்வெச்சீவன் சுகத்தையடைவமனா ௮வ 

னவன் இவ்வாஈர்த ஆன்மாலினின்ெற யடைவன். இதனைவிடுத்து எவஒரான்ம 

வஸ்.துவின்௧ண் னும் சுகரூபத்தன்மையின்ரும். 

. சங்கை:--ஹே பசவன் ! ஒருகால் இவ்வாரர் சம் ஆன்மாவின் சொரூபமே 

யாயின் எனக்கு விடய த இனின்றும் ஆரர்தமுண்டாயது என்.னும் உலக ௮னுபவத் 

தான் அார்தத்தே விடய ஜன்னிய ச் சன்மை சோற்றலாகாதன்றோ ? 
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சமாதானம் Tem @pipru! sderdenanya ஆரர்தம்_ ரித்தியமாத 
Gages விஷயள்கள்ளல் ஏன்னியமன்றாம்) ape, விளச்சனொளி 
கடாதிலிளைத் சாற்றுலிப்பததேயோலம் சப்தாதியும். இச்சா சீச்சவாயிலாய். அவ் 

மாசர்தத்ததையே தோற்றுகிக்கும்்- இளை புணரா மூபர் ஆசர்தந்தை விடய 
ஒன்னிமயமென்பர், இவ்வான்.மாவே, ஆரர்தவடிலமாமா தலின் எர்வருச்காம் அசர் 

தத்தை யடைவிக்கும். இசை அறியா தவர்ச்குப் பரிச்சன்ன விடயஜஏன்னிய ஆசர் 
wie sits, அறிர்தவர்க்குப் பரிபூரண ஆரர்தத்தையும். இறு son Assi. 
ஆசையால், தன் அர்த ச்தான் யாவருக்கும் ரர் தத்தை அடைகிக்கும் ஆன்மா 
வேதார் சவடிவமாம். இத் துணையால் பிசஹ்மான்ம ஆகர்.தரூபல் வருணிக்சப்பெற் 
றன. இப்போது அவ்வாரர்த ,ஐன்மா அ௮றிஞனுச்கே பிசாப்சமாம் என்னும் 

பொருளை நிருபிப்பாம் -2ஹ குழக்தாய்! அறர்தவான்மா, பிரஹ்மவிக்தையொன் 
னே அடையப்பெறும்) மற்றுபாயத்தா லாசாதாமாதலின் பிரஹ்மவிக்சையை 
யுடைய அறிஞனே ஜீவன்முக்த அவஸ்தையின்கண் ஹும்) விசேகமுக்த அவஸ் 

தையின்கண் ணும், ஆன்மவடிவ ஆர் தத்தையடைவன். ௮ஃதற்ற அஞ்ஞானியோ 
அதனைச் சத்தாஇயினின்றும் ஜனிச்ததென நினைவனுதலின் ௮வன் ஆன்மவடிவ 
ஆசர்தத்தையடையான். பிரஹ்மவித்தையின் சொருபமிதுவாம் :--ஹே குழர் 

தாய்! அதிகாரி துவம்பதார்த்த விசாரத்தால் ௮பயப் பிரஹ்மபாவ யோச்ிய 
னாவன் ; குரு உபதேசித்த தத். துவம? மசகாவாக்யெத்தாலுண்டாய யான் பிசஹ்ம 
ரூபன் என்னும் ௮பேச ஞானத்தால் தற்பதார்த்தத்தோடு ௮பேதபாவத்தை 

அடைவன். அடைர்தபோதே அபயரூபப் பிசஹ்மாரர்சத்தை அ௮டைவன். அத் 

திற்பதார்த்தப் பிரஹ்மம், ரேத்தராதிகட்கு விடயமாய பாகியப் பிரபஞ்ச மற்ற 
தும், தூலாதி முச்சரீரமற்றதும் ஆம், அதுவே யான் என்னும் ௮பேதஞானமே 

பிரஹ்மவித்தையாம். இத் துணையால் அறிஞனுக்குப் பிஹ்மாஈர்ச அடைவு நிரூ 
பித்சுப்பற்ற ௮. இப்?பாது ௮ஞ்ஞன் பிரஹ்மாரர்தத்தை ௮அடையான் என்னும் 
பூதனை வெளியாக்கும்பொருட்டு முதலில் ஈசுவரரிடத்தே அவனது பயசார 

“ச சன்மையை நிருபிப்பாம்:-ஹே குழந்தாய்! அறிஞன் ச். தவடிவப் 
ரஹ்மத்தை அடைர்ததேபோல அ௮ஞஞனடையான் ; ஏனெனின், இனனமச 

ளாஇ அக்ககாசண பேததிருஷ்டி ௮வனிடத்சே எப்போ மிருத்தலின் ; மாரு 
சவோ பயத்தையேயடைவன். நூலுணர்ர்த அறிஞன் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் வாஸ் 
தவபேதத்சைக்காணான் ) ஆனால், ௮வலும் ஒருகால் ப௫ர்முகச்தன்மையாலும், 
திற்பண்டிசத்தன்மை அபிமானத்தாலும் அவற்றின் வியாவகாரிக பேதத்தை 
யேஹும் காணின் பேதபர்வத சமீபத்தன்பையானே பரமபய த்தை அடைவன், 
அத்தகைய அவலும் பயத்தையடையின் வாஸ்சுவபேச த்தை எண்ணும அஞ் 

ஆன் (ரேசே பேத பர்வதக்2ச நப்பவளாய்ப் பச மடய ச்ல்தயடைவன், என்பதன் 

சன்னே பாதோதற்குள.து. உண்மையாழ். அறிஞனன்தியும் wae nerd 
அறிரூனென சினைபவனும், சொல்சசாய்ச்பெறற சேவல அஞ்சசனியும், யேதசரி 

சத்தால். அடையும் பவச்கூகுப் பிரமா இயுய stent 
எல்க் உண்மைப்பொருளேயுணர்ர்தும். அதன்கண் சிப்கடயத்தகள் Seine 
பூரவன். அவலம் ஜேதரிசனதிசால் அஞ்ஞுளைப்போலனே அன் டிகளை கபம் சல் 

     

 



ரர்க்ணுர். பஜுர்வேகச்தின் அத்த்திரியுக உபநிட சக 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். eid 

SAP weh.weswer sgeter gh bas Pevis sae Srey ine 
j niin) geiprsr ures செவணித்தச் சருஇயனுகூல யுக்சனர்ல் 

அன் கிரர் தா லிசாசரூப மனளஞ்செய்க. செய்யாதொழியி?னே அனாஇயாயமேத 
வாசனையின். பல.ச்.சால் அடிக்கடி ஜனனம்ரண சம்சா சத்தையேயடைவன், வ் 
பேதவாசனையின் சாசம் கூறிய மனனத்தா 2னயாமன்றி மற்றெவ்வுபாயத்தாது 

மாசாசாமாதலின், முழமுக்ஷாக்கள் பேதவாசனையின் நீச்கப்பொருட்டு Ost garth 

மனனஞ்செய்ச், ஹே குழர்தாய் ! ாஈதாத்விதிட ஆன்ம சாக்ஷ£த்சாமின்றி 
மாயாவிசிஷ்டப்பாமேசகார், வித்வான் சவகைகட்கும் பபத்ை சயடைவிப்பசாயின், 

தூஜசசாய்ச்யெற்ற அஞ்ஞர்கட்குப பயத்தையடை விப்பர் என்பதன்சண்ணே யாது 
கூறவேண்டும், ( யாஹெழவெஷ வ,தஷஹி,ச ௨௩8௯௦ காடு அ 
தவழ மய மவ.சி '* அத்விதிய தன்மாவின்கண்ணே றிதுமாத்இசையும் பேத 
கற்பளை செய்யுங்காற் பேத தரிசிக்குப் பாம பயப்பிராப்தியாம். ஹே குழச்தாய்! 

அத்விதய ஆன்மஞான மின்றேல் ௮ம்மாயாவிசிஷ்டப பசமமேசசரர் யாவருக்கும் 
பயத்தையடைவிப்பர் என்பதன்கண் ணும் இத்திரி மறையவர் இம்மர்இரரூப சலோ 
சத்தைக் கூறியுள்ளார். 

வீஷாசவஷாகாத$வவதெ சமிஷொரெகிவ ஓய. | 

வீஷா2வாாஉமி ஹெஃஉரமு 4 Sf wr ger M asogie8 i 

₹ அங்கமாறினையும் வேதகாலுடனே யறிமினுமனன மில்லவனுக் 
கேங்குமெப்போழுதம் பயத்தினுக்கேது வாயிடூ மிறைவ னிந்திரன்கால் 
செங்கதிர்வாரி தீயமன்றத்தஞ் செய்தோழில்களி லோருகாலும் 
பங்கியாதோழுகும் பரிசதுபரனைப் பற்றியுண்டாகிய பயத்தால்,” 

(போ.ள்.) பசமான்மாவின் ப.பத்தானே வாயுச்சலிய நிற்கும், சூரியலு தய 

மாவன், ௮க்னெ யெரியாகிற்கும், இகதிரன் மழைவாயிலா யுலகரைச்காப்பன், 

மிருத்திபு யாண்டாண்டுஞ் சுழன்.று ஜீவர்களை ஹாஈஞ்செய்வன். '$ஹ குழர்தாய்த் 
சர்வூஜகத்தின் விபவகாரசித்தியைச்செய்யும் வாயுமுதலிய பஞ்ச 2 சவதைகளும் 

பசுமேசர்சாற் பயமுறுவசாயின் மற்றையர் பயமு.றுவசெனக் கூறவும்வேண்டுமோ ! 

இத்.துணையும் பேததரிசக்கு ஈசுரசாற் பயப்பிராப்இ நிரூபிச்சப்பெற்றத. இப் 

போது அர்தப் பிரஹ்மரூப ஆன்மாவின்சண்ணே நிரதிசய gosh saya seis 

கிரூபிக்கும்பொருட்டு முதலில் விடயஜன்னிய ,இரந்தக்தின்குறைவு மிகுதியை 
நிரூபிப்பாம் ஹே குழந்தாய் ! அறிஞர்கட்கு ஆாந்த,த்தையம் பேதசரிசிசட் 
குப் பயத்தையும் அடைவிக்கும் எனக் கூறிய ஆன்மாகின் சொருபபூச் ஆர்ச் 

தீம் எத். அணைப் பரிணாமமுடையதென்னும் சிஷ்யஜிஞ்ஞா சையை நீக்ரும்பொரு 

வ்டுஅச்இத்இசி மறையவர் முதலில் கிடயரன்னிய ஆரச்.த.த்தில் குறைவு மிர 
இணை வருணிக்னுச் சொருபாரர்த) தை அசர் திரூபமெனச் கூறினர், : இப்போது 
Grates இம் லோக .ஆார்சாவஇயை நிரூபிப்பாம் :-- ஹே மைக் ௪! சுண்டு 

வேளாள ஸ்ரெவெஸ்றதையோடு கூடியவனும், ,௪ர்.சசரூப சலா.இ.சுபகுணங்சளோடு 
Pein LUD ss ena, யாழும், Bintan, அறாமசசன் தசம், கை, கற்லளி,



௬0௨.9. WD அத்மபுராணம்,. [பத்தாது 

Bust arent Lb, நிருக்தம், ஜோ. இலம், சர்தசு, இருக்கு, யுவ, சாமம், அதர் 

வம், என்அம், சர்ம, ஞானங்கள் யுணர்த்தும் பதினான்று. வித்தைகளையும் 
சுற்றதனும், தற்பிக்குமாற்ற ஓற்றவனும், அவற்றின் அர்.த்சகற்புனை செய்வஇல் 
Rane ,குசலயுத்தியுற்றவனும், தாய்ரற் செஷிக்சப்பெற்றவனும், 'சர்தையாற் 
சக்ஷிக்கப்பெற்றவனும், குருவாற் இ்ஷிக்கப்பெற்றவனும், விரயத்தோடு கூடின, 

கூனும், வஜ்ஜிர சாசசமானமாய காத் இலும், இச்திசமானபல முடையவனும், 

சுமேருபாவக,த்தை ராப்பண்ணுடைத்தாய்ச் சுவ்ணாதிதனத்தாலும், நெற்கோ 

துமைஞதலிய சானியத்தாலும் நிறைக்க எழுகடல்வரையுமுள்ள பிருஇவி முழு 
வதையும் வயஞ்செய்தவனும், தீர்க்க ஆயுளுடையவனும் ஆயெ சக்காவரத்இக் 
குண்டாம் விடய ஜன்னிய அார்தம் மனுடலோகாநந்த அவதஇரூபமாம். அதனி 
னும் டினுடகர்தர்வரின் ஆநர்கம் நா.றுமடங்கஇகமாம். ஈண்டுக் கரும உபாசனை 

யின் பலத்தாற் கந்தர்வபாவத்தையடைந்தவன் மநுடகந்தர்வனாவன், அதனிலும் 
சேவசர்தர்வ ஆகந்தம் நூறுமடலக்கதிகமாம். அதனிலும் பிதுர்க்களின் ஆரந்தம் 

மூ.றுமடங்கதிகமாம், ௮தனினும ஆஜான& தேவதைகளின் ஆரர்தம் நாறுமடங் 

சுஇிகமாம், ஈண்டு ஸ்மார்க்ககருமங்களை பலுட்டித்துத் த தேவகாபாவத்தை யடைர் 
தன் ஆஜானஜஐ தேவதையாவன், அ௮.சனிலும் கர்மதேவதைகளின் ஆ ந்தம் 

ச.அமடங்கதிகமாம். சண்டு௮க்கினி?ீஹாததிராதி சிரெள தகருமங்களின் ௮னுஷ் 

டானத்தால் தேவதாபாவத்தை யடைந்தவன் கருமதேவதையாவன். அதனினும் 

வச ருத்தராதி தேவதைகளின் ,அரக்தம் நாறுமடங்கதிகமாம. ௮தனினும் தேவ 

சாஜாவாய இந்திராது ார்தம மூறுமடங்கதிகமாம. அதனினும் பிருஹஸ்பதி 

Gennes நூறுமடங்கதிகமாம். அதனினும் பிரஜாபதியின் ஆரக்தம் pr pup 

கதிகமாம். ஈண்டுப் பிரஜாபதஇிசப் த்தான் விராட்டுப்பசவானைக் கவார்துகொள்க, 

அதனினும் பிரஹ்மாவின் .ஆாஈதம் நூறுமடங்கஇகமாம். ௮வர் நூற்களில் ஹிச 

ண்யகர்ப்பசெனவும், சூத்இசான்மாவெனவும் கூறப்படுவர், ௮வசதாரந்ததஇலும் 
௮.இகமாய் எவ்விடயாகந்தமுமின்றும் ;) மற் 2ரு, எல்லா ஆாந்தங்கட்கும் ௮௯2 த 

அவஇரூபமாம். ஹே குழக்தாய்! மனுடலோகமுதற் பிரஹ்மலாசம்வசைச் ௬௬௮ 
திய சம்பூசண ர௩தங்களுள் எவ்வெவ வாஈர்தத்இனின்றும் ௮இகாரி விரக்,௪ 

வைனோ ௮,சனினும் நாறுமடங்கதிக ஆரந்தத்தையடைவன். கருத்இிதுவாம்;-- 

ெடுங்காலம்வசை ௮ரேச கரும உபாசனைகளால் ௮டையப்பெறுவனவாய ௮வலா 
ஈக்சங்களை இர்கிட்காம ௮இசாரி சுகமாகவே யடைவனாதலின் சர்வ காமங்களை 

யும். பரித் தியாகத் து இவன் அவசியம் நிட்காமனாகு, சர்வ விடயாரர்த இச்சை 

களையும் விடுத்து அனுபவிக்கும் ஆன்மாரக்தம் ஹிசண்யகர்ப்ப ரத்தத்திலும் 
by) Basins ia. 

சங்கை :-- ஹே பகவன்! பூர்வ பூர்வ மனுடாசந்தாஇயை ய3பக்ஷித்து 
உச்ச உத்தா மனுடகர்தருவாரர்காஇகள் நூறுமடங்கசஇகமாவன போல ஆன் 

மாரர்தமும் ஹிரண்யசர்ப்பாரந்தத்திலும் நாறுமடல்க இகமாம். 

* சமாதானம் : ஹே முழ்ர்தாய் / இவ்வாசர் தங்களைக்குறித் த ஹிரண்பசர்ப் 
பர்ரச்த மிகமாமாபிலும்' அது: ஆன்மாகர்சச்சடலில் ஒரு பிர்அவேயாமாத லின் 
இஃசார்சமாம்.: ,இசன்சன்னே நாறுமடன் சாவிசப1-் சசக்சன்னமை அத்



அத்தியார், ] யஜுர்வேதத்தின். த்த்தரீபக உப திட ௧0௧ 
த த்தின் தாற்பரியவருண னம்: [6௮7 

கொண்ணுதாம். வியஷ்டியுபா தியையுடைய அவம்பதார்.த சபுருஷனிடத்தே 'பிரு 
5G BOS s சிமஷ்டியுபாதியையுடைய தற்பதர்ர்தீ.த ஆதித் தியனிடச்தே யிருக்கு 
மாதலின் துவம்பதார்த்த ஜீவனிடத்தும், சற்பகார்த்த ஈசுரரிடத்.தும் றி துமர்சி 

திரையும் பேதமின்றாம் ; மற்3ரு, இ.து யாண்டுமொன்றேயாம். ஆரர்த அத்கி 

தீய தன்மாகின்கண் ஜீவர்களின் சூரியாதி ௮இதைவங்கள், ரேத்திராத ௮2இ 
யான்மங்கள், ரூபர்தி ௮இட தங்கள் என்னும் பேதர் தோற்றல் ௮தனஞ்ஞான் 

தானேயாம். ஜீவர்கட்கு வஸ் அவின் பரோக்ஷஞான முண்டாயிலும் ௮பரோக்ஷ 
ஞான முண்டாகா தவரை வஸ் துவின்கண்ணே மயல் நீச்கமுண்டாகாதாம்) மற்றோ, 
Jo தண்டாகயே ௮௮ நீங்கும். ெக்குத்தெற்குமூதலிய திசைகளின் பரோஷூ 

ஞான முண்டாயிலும் ௮பரோக்ஷஞான முண்டாகாதவசை தஇிக்குப் பிரமம் நீங்கர் 
காம்) மற்ோ, ௮சனா?ன யஃதுண்டாம், ௮வ்வா?ற பிசஹ்மான்மாவின் பசோ 

க்ஷ்ஞான்முண்டாயினும் ௮ப?ராக்ஞானம் உண்டாகாதவசை கூறியபேதப் பிர 

மம் நீங்காதாம்) மற்றோ, அதனானே யல்தாம். இங்கனம் மயன் மரியாதையை 
யறிர் தகொண்டு பிரஹ்மான்ம சாக்ஷா த்காரப்பொருட்டு முயல்பவன் கூறிய ௮ன்ன 

மயாஇ யைங்கோசங்களில் முறையாய ஆன்மபுத்திசெய்து தாந்தமயகோசத்தின் 

புச்சவடிவப் பிரஹ்மத்தைச் சாக்நாச்கரிப்பன், இத்தகைய அரந்தவடிவப் பிரஹ் 

மத்தைச் தனதான்மவடிவமா யடைக்தவறிஞன் எதனிலும் பபத்தையடையான் ) 

இப்பொருளின்கண்ணும் ௮,சஇத்திரி மறையவர் இம்மக்திர சுலோகத்தைக் கூறி 

யீருக்சின்றனர். 

யதொவாமொ,திவ,த.$ஜெ குவரவத 8அவாவஹ | 

சூ,சஈ.௦ வரகமணொவிகாறு BIG 20 6 ௯-ஈ,தா,௪ ॥ 

 யாதொன்றின் பாலெங்குங் கோசரமா மிந்தமனஞ்சேல்லா 
தியாதோன்றின்டாற் சேவிமுதலிந்தியங்சள் விடயங்களுஞ் செல்லா 
வோதுஞ்சச்சிதாநந்த வோன்றாம் பிரமமது தன்னைப் 

,_ பேதமறத் தன்வடிவாகப் பேற்றானச்ச மற்றானால்.”” 

(போ-ள் ) சப்தங்களிடத்தே வாக்குப் பிரவிருத்திக்கும், அவற்றின் பொரு 

ளின்கண்ணே மனம் பீரலிருத்இக்கும், இவ்வதவிதீயப் பிஹ்மமோ சப்தரூபப் 

பிரபஞ்சமும் ௮ர்த்தருபப்பிசபஞ்சமும் ௮ற்றசாமாதலின் இதன்கண்ணே வாக்கு 

மனங்கட்குப் பிசவிருத்தியுண்டாகாதாம். ஆரர்தவடிவப் பிரஹ்மத்சைத் ன 

தான்மவடிவமாயுணர்க்த ௮பேததரிசயாய Here of seh gui uw sen sue 
யான், ஜீவப்பிரஹ்ம பேதத்தைக்காணும் ௮ஞ்ஞானியைப் புண்ணியமும் பாவ 

மூம் தபிப்பிக்கும், ௮வற்.றுள், புண்ணிய 2மா செய்யா தவனையும், பாவமோ செய்த 
வளையும் தபிப்பிக்குமன்ச. கருத்திதுவாம் :--வேறு பண்ணியவான்கள் சியர் 
பிரு ச,சலைக்சண்டு அஞ்ஞானிகள், எ.தனாலிவர்கள் சூயாயிருக்கன்றார்ச?னா 
ஆச்ச்கைய புண்ணியத்தை காம் பூர்வ ஜன்மத்2ே செய்யவில்லை ; செய்தருப் 
நிர் தாமும். சசமடைவோம் அல்லவா எனப் பச்சாத்தாபமுற்றுச் சம்பையே 

இக்காரல்.செய்துகொள்லர், ,துச்சரூபபல மனுபவிப்பவசே முற்பிறப்பில் இத்த



      

   

  

mi ப் ம் Bye Ng sires, fis ட கட a ர்ச் கத இப்ே பா அப rings 

பக்ச்கான ation wey Be one: senses mags சர்சம்செய்த 

br or பேத Patina), செய்யா சபுன்னிபமும், செய்தபாவழும் 
க்கிற பால, யான். மீரஹ்மரூபஞபிருச்ச்றேன் என்னு மபேசுஞானத த் 

் ிசஹ்மபாவுத்தையுற்ற அகிஞூத்' சமிப்பியா ' அ.றிஞீன யவை தபிப்பி 
மாக், “சாசணமிதுவாம் mein அக்னி தன்னினும்வேறாய காஷ்ட முதலிய 
எந்சறயோ தடுக்கும்; ஆனால், ௮.து தன்வடிவத்தைத் த௫க்காசாம், அவ்வா 
தே யான் பிச ஹ்மரூபனாயிருக்கின்? றன் என்னும் அபேதஞான மூமையால் 

பபாவங்களையும் தின் வடிவமாய்க்கண்ட அறிஞனை ,ஐன்மவடி.வ அவை 
தபிப்பியா, ஆசையாலிப்பொருள் அணியப்பெறும் :--இவ்வாஈந்தவடி வப் பிசஹ் 
மத்த சன தான்மவடிவமாயமிக்த அதிகாரி நிச்சயமாக பயத்தை yoo 
வன். ஹே குழர்சாய்! ௮,ச்இத்இரிமறையவர் தம.து உடர்பொருட்டுப் பிசஹ்ம 
ஷ்ச்யோபதேசஞ் செய்ததான,௮, அதிகாரிகளாயெ ஈமக்கு ஆகர்.தவடிவ ஆன் 
மாவை யடைவிப்பதாம், இத்.துணையும் ஆரர்.தவல்லியின் பொருள் கூறப்பெற் 
று... இளிப் பிருகுவல்லியின் பொருள் கூறப்பெறும் :--ஹே குழந்தாய்! பூர் 
ம் ஆசச்சவல்கியின்சன்ணே, பிரஹ்ம?வத்தாக் குருவாயிலாய் ஆரந்தப் பிசஹ் 
பத்தைச் செவணித்து அடிக்கடி. மனனஞ்செய்தவன் அ௮ன்னமபயாதி பஞ்சகோச 
க்களை அன்மரூபமாயறியான் ; மற்றோ, ஆரக்தமயகோசத்தின் புச்சமாய பிரஹ் 
சுத்தையே தன்னான்மவடிவமாயுணாவன் எனக் கூறப்பட்டதன் yp! gs se som 

ணே அத்இத்திரி மறையவர் தர்தை மைந்த ரிதிகாசத்தைக் கூறினர். ௮௮, 

பிரஹ்மவேச்தாக் குரு வுபதேச சிசவணானநர்தர மனனவடிவ த்தை புணர்த் துவ 

தீரம். அதனைச் சாவதானமாய்க்கேட்டி. ஹே குழர்தாய் ! முற்காலத்தே வருண 
செனப்பெயரிய இருஷியின் மைர்தர் பிருகுவெனப்பெயமிய இருஷியொருவரிருக 

தார், அவர் ஒருகாலத்தே தன் தந்தைபாலுற்று இவ்வாறு வினாவினர் :--ஹே 

பவன் ! தரல்களறிக்க பிர ஹ்மத்தை என்பொருட்டு உப'2த௪ஞ்செய்யுக்கள் என 

ினவவே அவர் தமது மனத, யாமிவனுக்கு முதலில் SUMMIT SS Bor 
ரவின் உபலக்ஷண பதார்த்.தக்களைக் கூறலாமா, தற்பதார்த்.தப் பிரஹ்மத்.இன் உப 
ஒன பசார்த்தங்களைச் கூறலாமா) இவன் புத் இமானாயின் அவ்வுபலக்ஷணங்க 

ளால் நபலகதித சைகன்ய ஆன்மாவைத் தானே பதிர்துகொள்வன் எனச் இந்தி 
ச்ச, மைந்சன் புர நியைப் பரிகதிக்கும்பொருட்டு முதலில் துவம்பதார்த்த துள் 

மாவின் உபலகஷணங்களைக் கூறுவாசாயிலர் :..-ே தே பிருகுவே? grovel pid, பஞ் 

சப் பிராணன், பஞ்ச ஞானேச்திரியம், பஞ்ச கரு£?மர்திரியம், ௮ர்.தக்சசண, ௪.து 
இடபம் 2 என்னும் இச்.துணைச் சமஸ்டி. வியஷ்டிப்பொருள்சளே Qe deg ‘one 

சர்வ இகத்திள்சன்னூ மிருக்கின் தனவன்.நி மிகுயொயின்றாம், கூறிய பேரக் இய 

ptt dagen போக்தாருப சாக்ஷியினானன் றிச் Rani TACKS 

அஜத்தித்கொரு போக்காவாய சாசுரிுமிருக்குமென்பது சுருச்சும். இக்க 
பா அர்சாட் சர்ச்ச ஜீலனனு. சரீசா.இ yuma upc meee Mop Gh ge oC 

டன அ தற்பதார்க்சப் பிசஹ்மச்இன் உடைய aed aan 
சிகுநிப்பாம்பா த பிருநுலே! எச்தற்பசரர்த்தப்:பிண்டிபவளிப்வடிம்க 
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   ச்ந்ச்்்்க்.]) ப வந்தின் ந்த் இரியக eu Ae. idee: 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1 

FT STD ROSS S பிரசித்தமாயில்லையோ, அதைச் செய்யும்பொருட்டுப் பீர் ‘ib 

லக்கி கூறுசன்றேன், அனை யாராய்ர்து ரீ யுனது புத்இயாற் கூறிய பத்சர்த் 

தங்சளூள் ஒன்றைப் பிரஹ்மமாயறிதி; அல்லது, வேருயெ ஒன்றைப் பிரஹ்மமா 

பறிதி) அறிதல் நினது மதியினதீனமாம். ஹே பிருகுவே! எவ்வுபாதானத் 

னின்றும் இவ்வெல்லாப் பூதபெளதிக ஜகத்.தும் உண்டாமோ, எதன்பாவீருக் 

குமோ, மரிக்குமோ, அதுவே பிரஹ்மமாம், ஹே குழந்தாய் ! எங்கனம் பூர்வம் 
/ வரத ஜா? வரம் ” என்னுஞ் சுருதியின்கண்ணே சால்இர திருஷ்டி. 

யை யங்கெரித்துச் சத்தியம், ஞானம், அந்தம் என்னும் மூன்றிலச்சணம் பிரஹ் 

மத்திற்குக் கூறப்பட்டதோ, இலெளகெதிருவ்டியை யங்கேரித்.துச் சத்தியஞான 
மாந்தம் என்னும் ஒசேயிலக்கணம் கூறப்பெற்றதோ, ௮ங்கனம் ஈண்டும் வருணர் 

பிருகுவின்பொருட்டுச் சாஸ் இிசதிருஷ்டியை யங்கேரித்தோ ஜகத்இன் உற்பத்தி, 
AG, இலயகாரணத்தன்மையென மூன்றிலக்கணம் பிரஹ்மத்திற்குக் கூறினர். 
இலெளகக இருஷ்டியை யங்கேரித்தோ ஜக.த்இன் உற்பத்தி இதி லயசாசணத் 
தன்மையென ஓசே இலக்கணங் கூறினர். இவ்வாறு ௮வ்வருணர் பிசஹ்மத்தின் 

sins இலக்கண த்தைக் கூறி மீண்டும மைர்தன்பொருட்டு இவ்வாறு இயம்பி 
னர்: -ஹே பிருகுவே! அந்தப் பிசஹ்மத் இற்கு இரண்டிலக்கணங்க சரிருக்கின் 
றன, அவை டுசாரூப இலக்கணமும் தடஸ்த இலக்கணமுமாம், முதலது உணரு 

மாற்றல் நினது மதிக்கன்றாமாதலின் இயம்பவில்லை. சூக்ஷஈமபு த்தியையுடைய 

அதிகாரியே தனது நுண்மதியால் ௮தனை யுணர்வன் ; தூலமதியான் முடியாதாம். 
இப்போது கின்மதியும் தூலமாமாதலின் முதலதைவிட்டு இரண்டாவசைச் கூறி 
னேன். இது முதலதைக்குறித்துத் தூலமாமாதலின் Sern gaia விசைவிலே 

லும். ஈண்டு, இலக்ஷியவடிவப் பிசஹ்மத்தினின்றும் பாயெத்திஇ தடஸ்த இலக் 
கணத்திற்காவதே இதன்கட் டூலதையாம், இப்போஇதனை வெளிப்படையாக்கும் 

பொருட்டு முதலில் லோகப்பிரசித்த இருஷ்டார்தத்2த அவ்விரண்டையும் நி 

பிப்பாம் :--௪ண்டு, சோமசருமாவின் இருகம் தூலமும், மனோமமும், வெண்ணி 
முடையதும், விசித்தத் அுவசம்பசாகையுடையதும், மேசமண்டலத்தை,ச் தீண்டு 

வ.ஐம் ஆம். இவை இருகவடிவத்துள்ளடங்னெலா தலின் சொரூப இலச்சணமாம். 

அக்இருக.த்தைக் காண்பிக்கும்பொருட்டு கி9ிக்இரசப்தங்களைச்செய்யும் ளி முத 
லியவை இருக்கும் இருகச்சைச் சோமசர்மாவின் விடென்றறிதியெனக் கூறின் 
சளி முசலியவை தடஸ்.த இலக்கணமாம். அவற்றின் இலக்கணம் வருமா௮ :-- 

எவ்விலக்ஷசப்பொருளின்றேனும் இலக்ஷியப்பொருளின் ௮பாவமின்றாுமோ து 

கடஸ்த இலக்ஷணமாம். இளி முதலியவை இன்றேனும் இருசமின்றாவ தின்மும*த 
லின் அவை தடஸ்.த இலக்கணமாம். எவ்விலக்ஷ்கப்பொருளின்றாகவே இலகதியப் 
பொருளின் அபாவமாமோ ௮௮ சொரூப இலச்சணமாம். அலத்தன்மை முதலி 
பதை நிலவாசவே இருசமுமின்றாமாதலின் ௮வை சொரூப இலச்சணமாம், இதி 

ஞலிர் கரண்டிலக்கணங்கள் அணிபப்பெற்றன :-எவ்கிலக்$சப்பொருளின் அபா 
சிர்மை ப்இலகதியப்பொருளின்! அபாவப் பிசயோகமன்ருமோ அது pod 
இடத்கள்மர்ல்; செரி முதலியுள்க்போலகாம், எவ்விலகஷஃ்ப்பேோர்றளின் அபாந்தி 

 



௧0௨௨௪ ஸரி. தச்மபுசாணம். (பத்தவது 

தன்மை இலக்ஷியப்பொருளின் அபாவப் பிரயோஜகமாமோ அத சொரூப இலக் 

சணமாம் ; தாலத்தன்மை முகலியவைபோலவாம். 

சங்கை ஹே பகவன் ! இலக்ஷியவல்துவின் சொருப்பூதமாய் பொருள்க 
ளிடத்தே இலக்தணருபத்தன்மை சம்பவியா சாம் ; ஏனெனின், இவ்வுலசத்தே 
இலக்ஷியத்இனின்றும் வேருயதே இலக்ஷண மாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே குழர்தாய்! சொரூப இலகூண த்திற்கு இலக்ஷியத்தோடு 

உண்மையாய்ப் பேதமின்றாம் ; மற்றோ, இலக்ஷண த்தைக் கூ.றுவோன் தனதுமஇ 
யால் ௮ப்பேதத்தைக் கற்பிப்பனாதலின் ௮தை யக்ககரித்தே சொருப பூதபதார்த் 
தத்இன்கண்ணும் இலக்ஷணரூபத்தன்மை சம்பவிக்கும். தடஸ்ச இலக்ஷணத் 

திலத்இலோ, விலும் உண்மைப்பேதமுடையது ௮சுவமாவதேயபோல இலக்ஷி 

யத்திலும் உண்மைப்பேதமுடையசே இலக்ஷணமாம். இதனாலிரண்டு இலக 

ணங்கள் உணர்த்தப்பெற்றன :--யாது இலக்ஷியபதார்த்தத்தினும் கற்பிதபேத 

முூடையதாப் அதனை இதாபதார்ததங்களினின்றும் வேறாயுணர்த்துமோ ௮து 

சொருப இலக்ஷணமாம். பா.து இலக்ஷியபதார்த்தத் திலும் உண்மைப்பேதமுடை 
யதாய் ௮தனை இதசபதார்த்தங்களினின்றும் வேராயுணர்த்துமோ ௮.,து தடஸ்த 
இலகணமாம் ; இப்போது தடஸ்த இலக்ஷணக்தைச் சித்தாந்தத்தே புகுத்து 

வாம் :--ஜஹே பிருகுவே /? ஐடத்வ பரிச்சின்ன,ச்வா தி தருமங்களால் இவவுலகன் 

சண்ணே பிரஹ்மத்தின் பேதம் யாவருக்கும் வெளியாமாதலின் உலூன் உற்பத்தி 

aA இலயாஇ தருமங்களிடத்தே பிரஹ்மத்தின் தடஸ்த இலக்ஷணருபத்தன் 

மை சம்பகிக்கும். இலகழியப்பொருளை யறிவிக்கும்பொருட்டுத் தடஸ் த இல 

க்ஷ்ணங் கூறுமிடத்2த ௮தனலைப்பொருளி னுண்மைவடி.வம் விரைவிற் புலப்படா 

தாம்) மற்றோ, சாமானியமாய்ச் தோற்றும, அதன்பின்னர் ௮இகாரி தடஸ்த 
இலக்ஷணமுணர்த்தும் வசனத்தை ௮ரேகவகையாய யுக்திகளால் ஆசாயின் ௮ப் 
பொருளின் உண்மைவடிவம் நேராய்த்தோற்றும். இவ்வசையாய நியமம் சர்வ 

கடஸ்த இல்க்ஷண த்இன்கண்ணும் பிர்சித்தமாமாதலின் நீயும் யாம் கூறிய வச 

ஈத்தை யாசாய்ர்து பிரஹ்மச்தி லுண்மைவடிவத்தை யுணர் அ. 

சங்கை :--ஹே பகவன்! இயல்பாயே பிரமாணரூப வேதவசனங்கள் தமதர்த் 

தீத்தைப் போதிப்பதில் விசாரரூப மனன த்தை யபேச்ஷியாவன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே பிருகுவே! ௮வவேதவசனக்கட்குத் தமது சாப்சபோத 
ரூப பல உற்பத் இியின்கண்ணே விசாராபேகக்யினருயிலும் கேட்போருடைய 

HUTT SHU ௮சம்பாவனாு ததோ நீச்கப்பொருட்டு ௮வற்றிற்ககனபேகைஷ யவ 
சியமாம். சக்ஷு இந்திரியம் கடாதி தரிசனத்தே ௮ஞ்சனுபேக்ஷையைச் செய் 

யாதாமாயினும் சடையாய விழியிலுள்ள மலின நீக்கப்பொருட்டு ௮.து அதனை 
விரும்பும்; அதுபோலப் பிரஹ்ம சாக்ஷா£த்காரத்தே தடையின் நீக்சப்பொருட்டு 
அவை அதனை யவ௫ியம் விரும்பும். தனதில்லத்தே புதைத்திறாக்கும் பொன்முத 

வியவற்றை அவவில்லத்தான் 92, சாஞ்சனமின்.றிக் காணா தே தபோலச் சர்வ'ப்பிரா 
ணிசலின் இருசயதேயச்சே எழுந்தருளியிருக்கும் பிசஹ்மச்னச அ.இக்ரிசியர்ன 

வன் மனனமின்றிச் சாகதா த்கரிக்கமாட்டான். புதைத்த அன த்சைச் சானுஞ்



்த்த்வ்சிவ்ம். 1) புஜுர்வேதகிகின் விச்திசரீபக உப நிட கவித் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம், 1925 

சாதனமாய சித்சாஞ்சனத்தே சர்வ ஒளஷசங்களும் காரணங்களன்றாம் ; at 

விலசஷண தசெசஷ்தமே காசணமாம, அது போலப் பிரஹ்ம சாக்நாத்காசத்இன் 

சண் னும் சர்வோபாயங்களும் பயனற்றனவாம் ) மற்றோ, சுருதியநுகூல ௮ரேசு 

வகையுக் இிசளால் இலக்௲ணவாக்கெ விசாரரூபமனனமே பிரஹ்ம சாகதாத்சார் 

உபாயமாம், ௮வ்வாக்பெஞானமோ ௮தன்கண்ணே முக்யெ உபாயமாம், உருவ 
முதலியவற்றின் தரிசன,த்தே விழிக்கு ௮ஞ்சனம் அணையாய் வேண்டியதேபோ 
லப் பிரஹ்மசா௯தா,ககார உற்பத் யின்சண் ணும் ௮வவாகூயெ ஞானார்க்கவிசாசம் 

சககாரிமா,த்தசமாம். ௮வ்வாக்யெஞானரூப உபாயம்,குரூசால் இர உப?கச.த்கா 

லடைவுறினும் அத்த ௮. தக்கரணமுடை ப புருடவுக்குச் சிறி ஏமாத்திரையும் 

பலப்பிசாப்தியை யடைவியாதாம் ; மற்றோ, சுத்த ௮ர்தக்கசாணமுடையவனுச்ே 
யடைவிக்குமாதலின் ௮திகாரிபானவன் சன் மனதை யவூயம் தூய்தாக்க?வண் 
டும். ௮ம்மனத் தூய்மையின் உபாயமிதுவாம் :--மனத்துள்ள அசுத்கம் விடய 

இசாகத்தாலுண்டாம்) ௮.து இச்ேகேர் இரிய கர்வத்தாலாம்; இத, விடய சம் 

பந்தத்தாலாம், ஆகையால், பரம்பரையாய் விடயசம்பர்சமே ௮தன்சண்ணே காச 
ணமாம். தன் மனத்தூய்மையாற்ற இச்சத்த ௮இகாரி முகலில் விடயசம்பர்ததீ 

தைப் பரிதஇயாகிக்க ; இயாடுக்கவே கர்வா திகாரியங்கள் தாமே நாசமாம். 

சங்கை :--ஹே பசவன் ” ௮ன்னபானா,இ சர்வ விடயங்களையும் பரித் தியாகஞ் 

செய்தலால் ௮.இகாரியின் சரீரக்திறேகே ஹானியாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--2ஹ பிருகு வே ! சிறி மாத்திரையும் ௮ன்னபானாக விடயம் 
களைக் கவசாதொழியின் சரீரம் விரைவாகவே அழியும்) ௮இகமாக அவற்றைக் 

கொள்ளுதலாலோ தேகேந்திரியங்கள் கர்வத்தையடையும்; கையால், எத். 

ணையாற் சரீ சகாசமாகாமற கர்வமுமுண்டாகாதோ அ௮த்துணைமாத்தரம் கொள் 

78. இவ்வாறு ஜீவனமாத்இர உபயோ௫யும், வருணாசசம அகிரு த தமும் ஆயவர் 

றினும் ௮.இகத்தைச் சோக்கலாகாது) இதுவே தவமாம், இச்சர்யமரூப தவம் 

௮டைவுறவே, தேகேரதிரிய கர்வமொழியும், ஒழியவே விடய இராகமூம் ஒழீ 

யும், ஒழியவே மனச் தூய்மையாம் ; தூய்தாய மனம் குரு சாஸ் இசங்கள் உபதே 

சித்த வசனார்த்தத்தை விசாரித்துப பிரஹ்மகிச்சயஞ்செய்யும். ஆகையால், நீயுப் 

அ௮த்தவத்தால் நின் மனத்தைத் தூய்தாக்கி, முற்கூறிய பிரஹ்ம இலக்கணவாச 

யெவிசாரஞ்செய்து பிரஹ்மத்தை நிச்சயஞ்செய்தி. பிரஹ்மலக௲ண வாக்யெத 

தை நானாவித யுக்தகளோடு விசாரிக்குர் தவமும், சேகேர் தரியா இகளின் ௮ட4& 
கவடிவ தவமும், பிரஹ்ம சா௯நாத்கார.த் இன்சண்ணே காரணமாம் என்னும் வச 

னத்தைக் சடறிலன் ; என்னை, டனறியாப்பொருளையே குரு சாஸ் திரமுபசே௫ட 

பரன்றி a Si song yuSsAurt Os sed sre மனோவாஞ்ச சட்பொருள்களைட் 
பங்ப்ப்இன் சாரணமாமேன நீயே யறிவாய். ஹே மைந்த? இவ்வாறு பிரு; 

இருஷி' aus J pterdiorts! பிசஹ்மத்தின் தடஸ்௪ இலக்கண sin gé ars 

ந்து ப அத்த்வத்ே ஹ்மஞான சாசணத்தன்மையையும் நிச்சயித்து மு, 
ர பனக Biivouree 8 முற்புசுசீற உடற்பொ.றி யடக்ச ட் ் ச் 
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௧0௨௬ பரி அத்ம்புராணம், [பத்தாவது . 

சை யாற்றினர். அதனான் மனச் தூப்மைபெறவே முற்புகன்ற ணக்யெ விசார 
வடிவ மனனத்தைச் செய்தனர்; அதனான், முதலில் ௮த்தியான்மா இவடிவ ௪ம 
ஷ்டி.வியஷ்டியாய தூலசேக ௮ன்னமயகோசத்தே முன்னிலக்கண த்தையுன்னி 
அதனையே பிரஹ்மரூபமாயறிர்தனர், அதன்பின்னர் ௮தன்கண்ணும் தோடத் 

தைக்கண்டு மீண்டும் பிதாவையடைர்தனர், 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! ௮வ்வன்னமயகோசத்தே பிருகுவானவா பிரஹ்ம 

இலக்கணத்தை எவவாறு நிச்சயித்தனர் ? அதன்கண் எத்தோடத்தைக் கண்ட 

னா? 

சமாதானம் :-- ஹே குழச்தாய்/ சமஷ்டி, வியவ்டிவடிவ QS gro 6 BB cr 

ந்தே சம்பூசணஜகதக்அமுண்டாயிருந்து இலயமாம். இலயித்தலோ மரித்த தேகம், 

ராய், புழு, தீ முதலிய தேகங்களை யடைவதேபோலும். என்றிவ்வாறு இலக்கண 

நிர்ணயஞ்செய்்.து, பின்னர் ஆராய்ந்து இவ்வாறு தோட கண்டனர் :--இது தகத் 
காரணமாயினும் தான் ௮ழிவதும் பரிச்சனெனமுமாம். பிரஹ்மமோ ௮வை யற்ற 

தாம்; யாண்டும் நிறைர்ததாமாதலின் இத பிரஹ்மரூபம் எவ்வாராம் ? ஆகாதெ 

ன்ச, அல்ல, இவ்வியஷ்டி தேகம் உதயகாச பரிச்சன்னமுடையதேபோலச் ௪ம 

ஷ்டி. விசாட்பகவானுடைய தூலசரீரமும் உடையதேயாமா தலின், அதன்கண் ணும் 

பிர ஹ்மரூபத் தன்மை சம்பவிடாகாம், ஹே குழர்தாய் ! இவ்வாறு தோடங்கண்டு 

௮ன்னமயத்தின் காண த்தை வினவும்பொருட்டு மீண்டும் தந்தைபால் வர்தனரெ 

ன்றுணாதி. பிரஹ்மோபதேசஞ் செய்ய2வண்டுமென முன் வினவியதுபோலவே 

வினவினர். தர்சையாரும், ஹே பிருகுவே! யானுணர்த்இயதும் நீ நிச்சயிக்கது 

மாய தவமே பிரஹ்மநிச்சயத் இன்கண்ணே முக்கெயகாரணமாம் ; மற்றொரு காண 

முமின்றாமாதலின் தவத்தானே உலககாரணப் பிரஹ்மத்தையுணர்தி. ௮.௮ முக்கி 

யமாதலினானே வேதவேத்தாக்கள் சவத்தைப் பிரஹ்மமென்றனசென் றிவவா.று 

உபதேசித்தபோது முன்போன்றே விசாசரூப தவத்தை ௮வர் ஆற்றினர்; ௮த 

ல் பிராணமயகோசத்தையே பிரஹ்மமாயுணர்ஈது மீண்டும அராய்ர்து சடத்தன் 

மைமுதலிய தோடங்களைக்கண்டு தந்தைபால் வந்தனர், இவ்வாறே ௮ன்னமயா தி 

லங்கோசங்களை முறைப்படி பிரஹ்மரூபமென வுணர்ர்து ௮வற்றின்கண் முறைப் 

படி தோடசத்தைக்கண்டு 83ந.தாமுறை தர்தைபால் வர்தனர் ) 80 துமுறை பிரஹ் 
மோபதேசஞ் செய்யுமாறு வினவினர் ; பிதாவும் விசாசரூப தவத்தால் நீ பிரஹ் 

மத்தை யறிதியென 898.துழுறை விடையருளினர், 

சங்கை :--ஹே பகவன் .! பிருகுவானவர் பிசாணாதிகளிட தத எவ்வாறு 

பிரஹ்ம இலக்கணத்தைச் கண்டனர் ? அ௮வற்மின்கண் எத்தோடத்தைக் கண்ட 

னா? 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய்! வினவிய யாவற்றையும் சொல்இன் 2ரும் 
கேட்டி! ஜராயுஜா.இ நால்வகைச் தேகங்களும் பிசாணவிசஷ்ட சரீரத்இனின்று 

மேயுண்டாம்) பிராணன் ப-ஷிச்ச ௮ன்னத்தானே இதிபெறும் ; தேகத்தைவிடு 

த்துப் பிசாணன் லோகார் ச. ரகமனஞ்செய்யின் இலயத்தையுறும். ஆகையால், இப் 
பிராணனே பிசஹ்மரூபமாம். இங்கனம் உலகுசய திதி ஐய 'காரண ததன்மைலடி.



அத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரியக உபநிட ௧0௨௦6 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 16525 

வப் பிசஹ்ம இலக்கணத்தைப் பிசாணனிடத்தே யறிந்து அவர் பிசாணனையே 
பிசஹ்மமென வுணாந்தனா. அதன்பின்பு ௮வர் ஆராய்ந்து ௮.தன்கண் இத்தோ 

டத்தைக் கண்டனா :-இத்தூல சரீசரூப ௮ன்னமயகோசம் ஜடமும் பரிச்சன்ன 
மூம் உற்பத்தி சாசமுடையதுமாமாறு பிராணமயகோசமுமாமாதலின் இப்பிராண 

னிடசத்தும் பிரஹ்மரூபத்தன்மையம சர்வஜகத்காரண ரூபத் தன்மையும் சம்பவியா 

வாம், மற்றோ, இசசடத்திற்கும் ஒரு சேதனரூபகாசணம் அ௮வ௫ியமுண்டாம், 
யாவரும் என்மனமறிகின்றதெனக் கூறுன்றனரா தலின் யாவறறையு முணரும் 

சேதனரூபமனமே பிராணாதியாவறறின் உதய தஇிதிலயகாசணமாம்; இதுவே 
பிசஹ்மரூபமாம, இவவாறு அ௮வர்மனத்தின்்.ண்ணே யவறமைக்கண்டு மனத் 

தையே பிசஹ்மரூபமென வுணர்ந்தனா, அதன்பின்பு மீண்டு மாசாய்க்து பிராண 

மயகோசத்ேேேமீபால மமீனாமயகோசத்தும இவ்வகைத்தோடத்தைக்கண்டனா:.-.- 
இம்மனமும் சவிகற்பக சமசயரூபமதா தலின் காசணமற்றதாகாதாம் ; மற்றோ, 

இதற்குமொருகாரணம அ௮வ௫ியமுண்டாம) ஏனெனின் இவவுலசத்தே இது குற் 

றியா ? மகனா ? என்பஅமுதலிய 88பங்கள்யாவும் காரணமின்றி யுண்டாகாதாம் ; 

மற்ோ, எத்தருமியின்கண் ணே குறறிததன்மை மகன்மை என்னும் பகைத்தரு 

மததோறற மாகின்ற?தா ௮௧கன் இதம வடிவமாய சாமானிய ஞானமும், ௮வவிச 

ண்டுகோடிகளின ஸ்மாணரூபஞானமும சம்சயகாசணமாம) தருமியின்ஞானம் கிர் 

விகறபகபுத்தி ரூபமாமாதலின் ௮மமனத்இறகு நிசசயரூபபு ததியே காசணமாம், 

கருத்திதுவாம :--மஈத அந்தகார த தயிருக்கும் மூன்றசைமுழ அளவுள்ள காட் 

டவி?சடம் குற்றியாம், ௮தன்கண்ணே, இதுகுற்றியா ? மகனா ? என்னு,மையம் 
உண்டாம். ஆண்டு ௮வவையச்தினமுன்னர்க் குறறியின்கண்ணே மறுடலுயர்ந்த 

௮ளவின் நிச்சயம் உடையவனுக்கே 6யயேமுண்டாம், மற்றவனுக் சன்றாமா தலின் 

௮ர்கிச்சயபுத்தி 88 பமன த்திற்குக் காணமாம) ஆகையால், அப்பத். இிமீய பிரஹ்ம 

ரூபமாம். இவ்வாறு அவர் புத்தியின்கண்ேணே யவறறைக்கண்டு மதிவடிவ விஞ் 

ஞானமயகோசததையே பிர ஹ்மரூபமென வுணாந்தனர். அதன்பின்பு மீண்டு 

மாசாய்ர்து ௮தன்கண்ணு மித்தகைய தோடத்தைக் கண்டனர் :--இம்மதியும் 

தலம்போலப பரிசசின்னமாம். பரிசசின்ன முடைபதெல்லாம் உற்பதஇராச 

முடையதாம். இத்தாலம் பரிச்சின்னமாதலின் உறபத்திராச முடையதாவதே 

போலப் பரிச்சின்னமஇயும உறபததிராசக முடையதாம, உற்பத்திராச முடைய 

தெல்லாம சர்வகாலதஅ மிசாவாம், மற்றோ, ஒருகால் திருக்கும், ஒருகாலச் இரா, 
உற்பத்திராசமுடையதேகம் ஒருகால த்திருபபதும் இராததுமாவதேபோலப் புச் 

தியுமாம், ஒருகாலத்.திருபபது பிர ஹ்மரூபமாகாதாம். இததேகம் ஒருகாலத திரு 
ப்பதாதலிற பிரஹ்மரூப மாகாததே ?பாலப் புத்தியுமாகாதாம் ) மற்றோ, இம் 

ம இக்கும அவசியம் ஒருகாசண மிருக்க 2வண்டும. மதியின் ழேயலவெல்லாம இன் 

பப்பொருட்டேயாமனறி மறறின்ராம. சிலபாலோ அன்பின்கண்ணும், அதன் 

சாதனத்தின்கணனும், வெறுப்பவற்றின்௧ண்ணும், கொ.தமலகளின்கண்ணும், 

முயல்வு காணவரினும, பிரமப்பிசமாதாதி தோஷவயக்சானேயாம. இயல்பாய் 
௮ அன்பா இகளின்கண்ணே முயலா ; மற்றோ, இன்ப ௮டைவின்போருட்டே



௧0௨௮ ஸ்ரீ அஆத்மபுர்ணம். (பத்தச்வது 

முயலும். அல்லத, சர்வ இச்சையுமற்ற சமா இயிள்சண் ணேயிருக்கும் அறிஞ 
அடையபுத்திசமாஇகாலம்வரைக் இளம்புகையையடையா தாம், இச்சையையுடைய 
௮விவே௫யின்புச்.இி எப்போஅம் இளம்புசையையடையும். இவவகையுடன்பா 

டெ.திர்மறைகளால் இச்சையின்கண்ணே புத்தியின்சாரணத்தன்மை இத்தமாம். 

ஈம்மனோர்க்குண்டா மிச்சையாவும் சுகத்தின்கண்ணேயாம். அன்பமுதலியவற்றே 

யெவர்க்கு மிச்சையின்றாம். இவ்வாறு சுற்சுபாவப்படி இச்சை சுசத்தின்கண்ணே 

மூயல்வுறினும் ௮றுபாதேயரூபத்தால் துக்காதிகளையும் விடயஞ்செய்யும் ; யாது 

அடைவுறின் முயல்வினானேனும் நீக்கமுடியாததாமோ ௮ அ௮றுபாதேயமாம், 

இயல்பானே கேவலசுகத்தையே விடயஞ்செய்யும் இச்சை புத்தியின் காரணமாம். 
அதனானே யுண்டா தலின் ௮ம்மதியும் சுகத்தின்கண்ணேயுண்டாம். ௮றுபாதேய 

ரூப அக்காதிகள் இச்சையி னுறபத்தியின்கண்ணே நிமித்தமன்ராவதே போல 
மதியிலுற்பத்தியின்கண்ணும் கிமித்தமன்றாம். ஆகையால், பிரியமோதாதி யவ 
யவமுடையதாய ஆரர்தமயமே விஞ்ஞானமய மதியின் காசணருபமாமா தலின் 

அதுவே பிரஹ்மரூபமாம். இவ்வாறு அாந்தமய கோசத்தின்கண்ணே அவற்றை 

௮வர்கண்டு ௮தையே பிரஹ்மரூபமெனவுணர்க்தனர், பின்பவர் மீண்டு மாசாய்ந்து 
அதன்சண்ணு பித்தோடத்தைக்கண்டனர் :--இதன் கண்ணும் பிரிய, மோத, 

பிசமோதமென்லும் மூன்றவயவமோ ௮ந்தக்கரண விருச்சிரூபமா ம், ஆநந்த 

வடிவ ரசான்காவதவயவம் அவித்யாவிருத்தரூபமாம, ஆசையால், ரான்கும் காரிய 

ரூபமாம், காரியமெல்லாம் சாரணத்தானே யுண்டாமென்பதொருதலை ; கடாதிகள் 

காரியரூபமா தலின் மண்மு தலிய காரணங்களாற் சன்னியமாவதேபோல, காரிய 

மாய அ௮ர்கானகும் ஒருகாரணத்தானே சனித்த லவூயமாகும். உதித்தனவெல் 
லாமோ ௮வசியமாயொழியும், உதித்த கடா இிகள்யாவும் ஒழிவனபோல உதித்த 
அரரான்கும ஒழியும். இவ்வாறுதித்தொழியும ரான்௧ன் கண்ணும் பிரஹ்ம 

ரூபத்தன்மை சமபவியாதாம் / மற்றோ, உற்பத்தி நாசமற்றுக் குறைவு மிகுதி 
யற்றுள்ள பிசஹ்மஸ்வரூப ஆரர்தமே மதிமுதலிய ஜகத்காரணமாம, இவ்வாறு 

prise go அவர் அரந்தமயகோசத்தின் புச்சபபிரதிஷ்டை வடிவ அந்த ஆன் 

மாவையே பிரஹ்மரூபமென நிசசயித்தார் ; ஏனெனின், கா.சணமியாவும் முதலில் 
ஆர் த.த்தையுறழறே ஒருகாரிய உற்பச்தியின்கண்ணே ஆற்றலுடையவாம்) அல 

தஇன்,மி யெவறறையு முண்டாக்கா, அண், பெண், இருவரும் ஆரார்.த.த்தையடை 

நே மக்களை யுண்டாக்கலேபோலும். யாவற்றிலும் தொடர்க இருக்கும் ஆரர்தமே 
சர்வஜகத தின் காரணமாமென அ௮றியபபெறும, ௮ஃதுற்பத்தி ராசமற்றசாமாத 

லின் நி,ச,தியமாம, ாஈதமானது பெண்முதலிய விடயத்தினின்றே யுண்டாவ 
தாய்த் தோறறுவதாயினும் உண்மையாயது அவ்வாறன்றாம் ) மற்றோ, இச்சை 
யின் நீக்கதகான் 9௧, ஒருமைவாயிலாய் ௮வை ஆந்த அ௮பிலியக் தியைச்செய் 
யும், இவ்வாறு கிதஇசை முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தானே வெளிப்பட்ட ஆன் 
மாஈர்தததானே எல்லாப், பிராணிகளும் ஜீவன த்தையுறும். மசணகாலத்தே இச் 
சம்பூசணஜீவரும் இத். தூலசூக்ஷுமசரீர அபிமானத்தைப் பரிச்தியா௫த்.து இரு 
தயதேயத்தில ஆரார். தவடிவப் பிர ஹ்மத்தின்சண்ணே, தாசாத்மிய சம்பர்தத்சான் 
இல்யபாவத்சையடைவர், ஆரர்தவடிவப் பி.ஷ்மச்சோடு அபே சபாவத்சையடை 

வசென்பது கருத்தாம்.



அத்தியாயம்.) யஜ-ர்வேத த்தின் தைத்திரீயக உபநிட க்கக் 
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தோடு ௮பேதபாவத்தை யடைவனாதலின், மீணமெ பிறபபுண்டா காத்தேபோல் 
மசணசாலத்தே யாவரும் பிரஹ்மத்தோடு ௮மபதமடைவசாயின, மீண்டும் ஜன் 
மப்பிசாப்தி யுண்டாகாதாம். மாணானக்தாம் HOGG Ma Gu GouGur ௮வ 

சியமா யுண்டாகின்றதன்றோ. 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய்! அன்மஞானததால் ௮ஞ்ஞானமற்ற அறி 

ஞன் பிரஹ்மடாவத்தை யடைவதேபோல, மாணகாலக்?2த அ௮ன்னியனும ௮ஞ் 

ஞானமற்றவனாப்ப் பிர ஹ்மபாவத்தை யடையின், PSG Mss Sure புனர்ஜன் 

மப் பிசாப்தியண்டாகாதாம்; ஆனால, ௮ஞஞானி ௮சகால ுவவாறடைவ தன்றாம) 

மறறோ, அயிலின்கண்2ண அஞஞானத் 2தாடு கூடியவனாய்ப் பிரஹ்மபாவத்தை 

யடைவதேபோல மாணகாலத்தும அ௮டைவனாதலின் ௮ஞஞானிமீண்டும் பிறப்பை 

படைவனென்க. உலச உறபத௮ இதி இலயகாரணமாம ஆன்மஸ்வரூப தர்தமே 

பிரஹ்மரூபமாம. ஹே மைகத! இக;னம ஸமூனனாப பிருகுவானவர் விசார 

ரூப மனனத்தால் ஆன்ம சாக்ஷா£தகாசததை யடைந்தனராதலின் இக்காலத் திய 

முழுக்ஷாககளும் அதன்பொருட்டு ௮தை யவசியமம௦சய்க, வருணர் தமது ys 

சர்பொருட் டுப2த)கக இரதப பிரஹ்மவிததை இருதயேயததின்கண்் ணே 

யிருக்கும் Lf 5% Haug au ஆன் மாவை3ய பிரஹ்மரூபமா யபுணாததுமா தலின், இப் 

பிச ஹ்மவித்ை தயால பிருகு சாவான்மபாவரூப பலததை யடைசர்தே soure 

வேறதிகாரியும் பிரிஹ்மவேததாவாய குருவாயிலாய்ப பிரஹ்மவித்தையைச் Ga 

வணித்து ௮தை விசாரரூப மனனஞசெயவனாயின் ௮வனும ௮பபல த்தை யவசிய 
மடைவன். ஆகையால், இககாலததிய முழு ஈககளும தமது ௮சமபாவனா2தாட 
நீக்கப்பொருடடு மனனத்தை யவூயஞசெய்க சமஷ்டிரூப ௮னனமயாதி கோசங் 

களைச் தன தான்மரூபமா யறிஈதவனுககுச சுருஇகூறிய சாவான்னப் பிராப்தியா தி 

யுண்டாவதேபோல அகநதரூபப பிரஹ்மததைத தன தானமரூபமா யறிக தவனுச் 

கும் ஆஈஈ.தவடிவப பிர ஹ்மபபிராப திரூபபலம ௮வசியமுணடாம, இவ்வா றுமனன. 

UNS STO BO Goer ௮ன்னமயா இ பஞசகோசஙகளைப பரிததியாகித.து * மவ 7 

என்பதுமுதலிய சாமவேதகானஞசெய்பவனாய் ஜீவன்முக சனாயிருபபன், ஆன்ம 

ஞானமூமையால் அறிஞன் இவவாறு சாவானமபாவததை யனுபவிபபன், இது 

மிகவும் ௮ற்பு தமேயாம:--இவ்வுலகத 22 ஆன்மாவாய யானே அன்னா திபோ க்கிய 

ரூபமாயும், புருடா திபோக்தாருபமாயும இருகெறேன். லன்னததைச் தேவை 

௮இஇ ழூ. தலியவாககுகமிகாடாமல தனவயிறறையே நிசபபும லோபியசை யானே 

மிருத்தியுரூபமாய்ப பக்ஷணஞ 2சய்கின் றன. யான ஈறவரரூபமாய் இருக்கா இ 

வேதமக திங்களைசசெய்னெ றன். யானே இருஷிரூபமாய் ௮வமீவேதமக தங்களைச் 

காண்பவலும் நினைபவனுமாவேன். யான கருமோபாசனையின சுவாக்காதி பல 

ரூபமாயிருக்கெழேன்) யானேசமஷ்டிசூகூமஹிரண்பகர்ப்பரூபமாயும், சமஷ்டி 

ஸ்தூல விசாட்வடிவமாயும, சம்பூரணவியஸ்டி தேவதைகளினும முன் 2னயுண்டா , 
னேன். பிசஹ்மாரர்சரூப மோக்ஷத்திற்கும் சம்சா.ரரூப சக்கரத். இற்கும் இடையே 

பாளே ராபியைப்போ லிருக்கன்றேன்; யானே ஜீவர்கட்கு மோஷ த்சைக்கொடுப்



௧0% 0 ud ஆத்மபுராணம், (பத்தாவது 

பேன் ) சம்சார ௮டைவைச்செய்வேன் என்பதுகருத்தாம். யானே சருமாதி சத் 

விச புருடார்.த்தருபன்) யானே அ௮ன்னாஇயாவேன், யானே ௮ன்னாஇியைக்கொடுப் 

பவனாதலின் ௮ன்னாதிரூப என்னை ௮இிசியாதிகட்குக் கொடுத்து மிருத இியுவினின் 

றும் தன்னைக் காப்பாற்றுபவனாகிய ௮ன்னதாதாவும என்னை ?ய காப்பாற்றுன் 
முன். அதஇஇயாதிகட்கு ௮ன்னத்தைக் கொடாமல் கேவலம் தனஅ வயிற்றையு 

தன் குடும்பவயிற்றையும் நிரப்பும் லோபியை யானே இனமாசாதி காலரூபமாயும 
மிருத்தியுரூபமாயும் பக்ணஞ்செய்வேன், சுவர்ணமமபா ன்றொளிரர் து சூரிபமண் 

டலத்தேயிருக்கும் சுயட சா இப புருடரூபமாய் ஆன்மாவாய யானே சாவ ஐகத்தி 

னும் மேன்மைமிக்கவனாவேன். 2ஹ மைஈத! இவ்வாறு ௮றிஞன் சா மவேசகானஞ 

செய்வ ?ச போலச் சாவான்மபாவப பிராபஇவடிவ தனது ௮னுபவத்தை வெளிப 

படுத் துவன். அனால், தனது காரியப்பொருட்டு வெளிப்படுத் தியதன்றாம ; மற 

றோ, ௮இகாரி எவ்வா றேலும் சர்வான்மபாவப பிராப்தியின்பொருட்புப பிரஹ்ம 

வித்தையின்கண்ணே பிரவிருச்சனாகுகவென்னும் கருபையைசசெய்தே ௮றிஞன் 

சு நதிபசவதிபோலதக் தனதனுபவத்தை வெளியிடுவன். இபபோதிவ்வர்த்தகதே 

பிரமாணரூபமாய் யஜுர்வேத காராயண உபகிஷதர்த்தம் நிரூபிக்கயபறும — 

ஹே குழந்தாய் ' அறிஞன் சாம?வதத்தாற் கானஞ்செய்யும சர்வான் மரூட ப பிர 

ஹ்மத்தை ராசாயண உபடிஷத்தும் பிரதிபா இக்குமா தலின், ௮தன்கண்ணே ஆக 

ர்தவடிவப் பிரஹ்மததைச சர்வான்மரூபமாய்க கூறிய முறையின் பொருளைச சாவ 

தானனாய் ரீ 2கட்டி, ௮வித்தைவடிவ நீரால் நிரமபிய சமசாரரூபக் கடலின் கண் 

ணும் இதன்மாட்டுற்ற பதினான்கு புவனததும இவவாநந்தவடிவமாகிய சுபஞ 

சோப் பாமான்மா வ ககனமபோலக் தொடர்கதிலங்கும். இது யாண்டும வியா 

பகமாமாதலின், ஸோகங்களை யபேசக்ஷித்து மேலேயிருக்கும சுவர்க்கலோகத்தி 

னும மே?லயிருக்கும். பெரு வடிவினவாய்ப பிரசிததமாய காசா இகளிலும் பர 

மான்மா ௮ததியஈதம் பெரியதாம். அத்தியாத்மரூபத்தானும, சூரியாதி அதி 

தைவரூபத்தாலுமிருக்கும் நேத்திராதிகளில் இதுவே தனத சுயஞ்சோதச் சை 

தன்யவடிவத்தானே பிரவே௫க்கும, தூலாதி மூன்றுபாதியின் சமபந்தததான் 

முறையே விராட்டு, ஹிசண்யகருப்பர், ஈாவசர் என்னும் முபபெயசையடைகறு 

சர்வானமதகன்மை ரூபத்தானே சிருஷ்டி. ப. சம்பரசையை பிரவிருத் இபபிககுமாக 

லின் சுருதிபகவதி பரமான்மாவைப பிரஜாபதி என்றனள். ௮.த்தியாதமாதி மூவ 

ருவமாய்நின்ற ஸ்தாவசஜங்கமப சாணிகளின் இருகயசேசரூப ஆகாசத் ?த பச 

மான்மாவே சாக்ஷிரூபமாய்ச் சஞ்சரிக்கும. சமபூரசண ஸ்தாவர ஜங்கமரூப ஜகத 

அத் தனதுற்பத்தியா இகாலத்தேத இதன் ௮தீனமாயேயிருக்கும, விஸ்வே தேவ 

செனப்பெயரிய தேவதை முதலாயுள்ள எல்லா க தேவதைகளும் இதன இனமா 3ய 

யிருப்பர், ஹே குழக்தாய்/ இவ்வெலலாவுலகும இதன தீனமா மென்பதனால் ௩ 

இரண்டிற்கும் பேதமாமென எண்ணற்க) மற்றோ, பூதபவிஷ்யததா இயுலகம் யா 

வு் பரமான்மவடி.வ மமயாம், 

சங்கை :-ஹே பகவன்! இத்தகைய பாமான்மா எதன்கண் ணேயிருக்கின்ற.த? 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய் ! இவ்வாகர்தவடிவ ஆன்மா வேதெபபொரு 
ளின்கண்ணுமிராது; மற்றோ, இ.து சதாசாசரூப தனது மசமையின்சண்ணே



அத்தியாயம்] யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீபக உபநிட கடங்ச் 
தத்தின் தாற்பரிபவருணனம். 1௫3) 

யிருக்கும். Data, gare sm gut, சுவாககததையும், பூமியையும் எப்பக்கத் 

தம் வியாபித்.தநிற்கும் , சர்வலோக மண்டலமத்தியிலிருக்து ஒளிரும் சூரியபக 
வானையும் இதுவே தனது சுவபபிரகாச 2தஜசால் ஒளி விக்கும ஈண்டு, நெய் 

வோன் தர்.துவாஞ் சூத்தாத்தைப் படமாக்குமபொருட்டு விஸ் தரிப்பே போலச் 
சம்சாசரூப சமுத்திரத் 2தயிருக்கும் சம்பூண பதார்ச்தரூபப் படத்தின் பாமான் 

மரூபச் சூத்திரத்தை வான்மீகி முகலிய கவிகள் ஜகத் படரூபமாய் விஸ்தரிப்பார் 

கள். உண்மையாய் மனவாணிகட் கவிஷயமாயினும் இது உலன்கண்?ண தாதா 

தீமியபபாவத்தையடையும். இவவாருய பரமான்மாவின் வருணனமேஜகச் படரூப 

மாய்ப்பாமான்மரூப௪ சூத்தாத்இின் விஸ்தாஈஞ்செய்கலாம சூத்தரத்இனும படம் 

வேருகாததாற் படத்தின் வருணனமே சூத் இரத்தின் வருணனமாவ?த பால, 

இவவுலகரபப் படமும் பாமான்மாரளூபச் சூத்திரக்தினும் ?வறன்றாமாதலின், 

௮க்கவிகள் ஐகசதை வருணித்தவராய்ப பரமானமாவை?ய வருணிக்துளார் என் 
பது கருக்சாம். 4 யஉமெவீணாயா ,மாயஹி வஊ,தெவதெ ,மாயஹி '? இலெளஇ 

கன் விணையின்௧ண் 2ண கானஞ செய்வதும் பரமான்மாவை?யயாம். யாவினும் 

மேலாய அவ்வியாகிரு கரூபப் பசமான்பாவின்கண்ணே சாவ ஜக .த.அமிருக்கும். 

ஹிரண்யகருபபரூபப பிரஹ்மா இசனினின்று2ம யுண்டானவசாய் ௮காசாஇ 

பஞ்ச மகா பூதங்களால சமபூணப் பிரஜைகளையும் உண்டாக்கினர். இப்பூமியின் 

கண்ண நெல் ?காதுமை முசலிய ஐஷதிரூபமாய் மனு. பசு முதலிய ௮௧ 

வகைப் பிரஜைகளை யுண்டாகனா. இவவாறு இரண்யகருபபர்வாயிலாய்ச் சர்வ 

ஜகத்கையு பண்டா பமான்மா 7வ ஜீவரூபமாய் ஜசக்இன்கண்ணே பிசவே 

சிததது இது பரமாணு முகலிப சூக்த ப.தரா த்கங்களிலும் ௮ததஇபர்தஞ் 

சூச்ஷமமாம, ஆகாசாதி மகா பதார்சதஙகளினும் ௮ததியஈசம் மகானாமாத 

லின், இகசைபபாரககினும AAS 5 gor Oud S & pir கடையா?) பற்சீறா, இதுவ 

SD} aD spit ௮ணுவாம, மாககதினும மகத்தாம். ** கணொ௱ணியாற enol gr 

Cal WD? ஈண்டனுசசபதததால் அறிய மடியா தன்மையைக் கவாக, இது 

சர்வ பேதமுமற்றதாமாதலின் ௮கநதமாம, இது சர்வ ஜகத.இன் காரணமாமாத 

லி புராணமாம் இது காரியசகக அஞ ஞானருப தமக தினும பாமாமா தலின், 

சுயஷூசோ இரூபமாம். சாஸ்திரததால் விதிக்கப்?பற்ற மனத்தின் வியாபாரம் இரு 

தம் எனப்பெறும்; சரீர விபாபாரம் சத்தியம் எனப்பெறும. இருதம், சத்தியம் 

என்னும் புண்ணிபகருமமே ஜீவலுக்குச௪ சுகரூபபலத்தை யடைவிக்கும ores 

ண்டுமிப் பரமான்மாவேபாம இதுவே ௮சூனிஹோத்திசாதி இஷ்டகருமரூப 

மாம். இதுவே வாபீகூப தடாகாதி பூத்தகருமரூபமாம். முக்கால். இய உலச 

மியாவும் இதன்கண்ணேயிருக்குமா தலின் பிரஹ்ம2வச்தாக்கள் பரமான் மாவைச் 

சம்சாசரூப சக்கர,த்இன் நாபிரபமாயக கூறினா. இ.து2வ அக்கினி, வாயு, சூரிய 
Sh Baws, Bion sp GAL kb விராட்வடிவமாம். இதனினின்றே நி2மஷம், 

ae, முகூர்த்தம், பிரஹசம, இனம், இராத்திரி, பக்ஷம, மாசம், Das, சம்வற் 

சரம் முதலிய காலங்களுண்டாம். இவ்வாறு பரமான்மாச் சர்வ ஜகத்தையுமுண் 

டாக் ,ஒகாசாதி பஞ்ச பூதத்இனின்.றும், ௮ப்பஞ்சபூ சமய மூவுலகக் கோவினின்



*0௦௨: ஸ்ரீ *ஆதம்புராண்ம், [பீதித்ர்வது 

௮ம் ஈர்ஞ்வகைப்ரிபோசருபப் பாலைச் கறக்தனர் ). அதுவே ஜீவர்கூட்டுச் சுகரூப 
மாயச் சோற்றும், இ கேக்இசாதிகட்கு விடயமன்ருமாதலின் இதனை a3 9 
ன்மேலே.லும், 2ழலும், இடையிலேலும் எவரும் கவாமூடியா தாம், இது எவ் 
விர்திரியத் தானும் கவா மடியா காதலின் இதற்கு நியந்தாவுமின்றாம். இ.து ஆன் 
மரூபமாய்ச் சர்வ ஜீவர்சசரின் கிரதிசயப் பிரீ இக்கு விடயமா தலின் சுரு இபசவது 
இதனை மகத்யச$ என்னும் பெயசாலழைத்சனள். இது உருவாதி குணமற்றதாத 
லின், இதனை ரத்.இரா தகளால் எவனுங் காணான். மற்ோோ, மனத்தை Crm wer 

சப்யும் அந்தர்முகச் சுச்சபுத்தியானே பாமான்மா அ௮.றியப்பெறும், பூர்வம் சர 
ஜ்டிகாலத்தே சூக்ஷமபூதத்தினின்றும் தூலபூகத்தினின்றும் உண்டாய ஹிச 
ண்யகருப்பர் வைஸ்வாகாரர் எனப பெயரிய தேவதைகளும் இகனினின்றுமேயுண் 
wat. இவவிபஷ்டிரூப ஜகத்தினின்றும் சமல்டிரூபத்தால் ௮.௪ பாவத்தை 
யடைந்து ஹிரண்யகருப்பர் சம்பூண வியஷ்டி. சரீரத்தே வியாபித் துகிற்பா், 
அவர் தேகதாரிகள் யாவரினும் முதல்வர். இவ்வெல்லாத் தூல வுலகும் ௮வ்விர 

ண்யகருப்பாது வடி.வ?2மயாம், இச்சாராயணருபப் பாமான்மாவே சூரியமண்டலத் 

தேயிருக்.து தமது அஸ் இபாஇப் பிரியரூபத்தால் இச்சகத்தையும் அவ்வடி.வமா 

யாக்குவர். இப்பாமான்மாவையே அதிகாரி பிரஹ்மவிதையாலடைவன், இவ 

வுலக உற்பத்இபின்முன்னர் அந்த நிர்க்குண சறகன முதலிய ரூபமாய்த் இத 
மாமிதுவே ஹிரண்யகருப்பரின் உண்மைவடிவமாம், இத்தகைய மாயாரூபதமத் 

இலும் பரமாப் சூரிய சமானமாய் ஒளியுடையதாயும் மகானாயுமிருக்குஞ் சுப 

ஞ்சோ.இ ஆகக தவடிவப பசமான்மாவை மர்இரகிருஷ்டா இருஷியாய யான் என 
தான்மவடிவமாய,றிர்து 2ளன். என்போல எவ்வதிகாரியேலும் இதனை யான் பிர 

ஹ்மரூபன் எனச் தன்னான்மவடிவமா புணரின் ௮வளும் சரீ சமிருக்கும்போதே 

பிரஹ்மரூபமாய் மரண த்டன்பின்னாச சு த்தப்பிரஹ்கையேயடைவன், Das 

wosu 9/668 Bue பிரஹ்மப பிராப்தியின்பொருட்டுப் பிரஹ்மஞானமின் றி வேறெ 

ம்மார்க்கமுமின்றாம ; மற 2. இதுவ ௮,சனடைவின் மாக்கமாம், இப்போது 
பிரஹ்மஞானவடைவின்பொருட்டு முதலில் அவம்பதார்த்த சோதனம் கிரூபிக் 

சுப்பெறும் :--ஹே குழந்தாய் ! தாய் உகரத்தே பாலகனிருப்பதேபோல ஆதித் 

யமண்டலத்தேயிருக்கு மிச் சுயஞ்சோ இ3ே விராட்வடிவமாய்ச் சர்வ ஜீவர்களின் 
உள்ளிருந்து நானாவகைச் சிருட்டியையுண்டாக்கி விளையாடும; இது சரீராதி யுபா 

இகள் உண்டாயிலும் உண்மையாய் உற்பத்தி யொழிவற்றதாம். சாஸ்தரவேத்தா 

க்ச்ள் சூரியமண்டலா இிகட்குச் சூரியா திகளின் கரண கையே on ran Quer wae 

கரித்ததேபோலச் சர்வார்தரியாமியாய பசமான்மாவையே விராட்டின் காரண 

மென வுடன்பட்ளொர், இப்போது தற்பதார்த்தசோதனஞ் செய்துகொண்டு 
முதலிற் சித்தசு த். திபின்பொருட்டுப் பாமான்மாவின் ஆசா.தனைப் பிரகாரத்தை 

நிரூபிப்பாம் ஹே மைர் க! அக்னி முதலிய ௮. இதைவங்கள் வாக்குமுதலிய 
அத்தியான் மங்கள் என்னும், எல்லாவற்றின் உபகாரப்பொருட்டு ஆ.திச்பமண்ட 

லத்தேயிருர்,ஐ யாண்டும் பிரசாசிப்பதும் இர்இராதி சேவதைசட்ருப் புரோதெ | 

சாய் பிருஹஸ்பதியை விபூயாகவுடையதும், விபூ திரூப சர்வ தேவதைசளிலும் 
முன்னர் ஆ.இத்தியரூபமா யுண்டாயதும் ஆ௫யெ ஸ்வப்பிரசா௫ ச சன்ப்ரூப்' ௬.2௪



ுத்தியாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத்இரீயக உபநிட ௧0௩, 
.. தீத்தின் தாற்பரியவருணனம். 10 33 

பசமான்மாவின்பொருட்டு எனது ௮கக்த ஈமஸ்காரமுண்டாகுக. ?ஹ.மைர்த / 
௮ச்நாராயண பரமான்மா ௮க்கினிமுகலிய ?தவசைகட்கு இவ்வசம் கொடுக் 
க.து:--2ஹ கேவகைகளே / அஇத்தியரப ஆகந்கவடிவ என்னை மகிழ்விக்கும் 
பொருட்டு எவன் சரத்தாபச்திவாயிலாய் என்னை ஈமஸ்கரிபபனோே ௮வனது சர்வ 
பாவகருமமும நீங்கும், நீங்கு பபின்னர் ௮வனதாதககாணம் தூபகாம், அதன் 
கண்ணே எனஅ சாக்ஷ£த்க௩ய அ௮டைவுண்டாம். 

சங்கை :--2ஹ பவன் ! 

வரத்கை எக்காற்கொடுக்தது ? 

பசமான்மா அக்கினியாகி தேவதசைகட்கு இவ் 

சமாதானம் ஹ் குழாதாய் ! அ௮ககினி ழதலிபதேவதைகள் ஒளிசா கின்ற 

YAS தியரூபப் பசமானமாரவை கானாவகை ஈமல்காரங்களால் வெளிபபடுத் இனர். 

பின்னர் வர அடைலின்விமைவால ௮தன ௪௩ ௫.இ.நில இவ்வகைபாகப பிரராக்இத்க 
னா ஹே பசவன் சாவ ஜஈதான்மவடிவ மம, பசமாகர் தவடிவ முமாய கங்கள் 

Out OF இரக்சை பகதிவாயிலாய் நமஸ்காரஞ்செய்பு மூகாரியின் இருதய 

தேயத்ேத தாங்கள் எபபோ தும வெளிப்பட்டிருபபீர்கள் ; அதாவது ௮வன் 

தங்களைத் தன துவடிவமாய்ச் சாகதாக்கரிபபன். இவவகசைபாய வரத்தைக் சாங் 

கள் எங்கள்பொருடடுக கொடுகக?வணடும். 2ஹ குழந்தாய் ! இவ்வாறு ௮வர் 

கள் பிரார்ச்இக்கசேவ பசமான்மா ௮வ்வச கதைக் கொடுத்தகாதலின், பரமான்மா 

வின்பொருட்டுச் சிரச்தை பக்தவாயிலய் ஈமஸ்கரிககும ௮ இகாரிக்கு ௮வ்வா ம௫ 

மையால் பிரஹ்மான்ம சாக்ஷாத்கார அடைவு ௮வ௫யமுண்டாம். இங்ஙனம், 

௮க்சினிமு தலிய ?சவதைகளின்பொருட்டெப பராமான்மாககொடுத்த வரரூப। கய 

வியவகாசத்தைக் குருசாஸ் இர BIS SES STO ௮றியும ௮இகாரிககு எல்லா 63 wey 

சைகளும் வயப்படுவர், ஆன்மசா௯தாதகார அடைவின்பொருட்பெ பரமான் 

மாவை ஈமஸ்கரிக்த ௮இகாரி இவவாறு அதை,க்.அதிபபன் .--ஹே பாமான்ப 

சேவசே ! ின்வரிய அபிமானி தேவதைவடிவ ஸ்ரீடிம, செளகதரிய அபிமானி 
தேவதையாயெ இலக்குமியும் தங்களுடைய பத்இினிகளாவர். சர்வ பதார்த்தங்க 

ளோடுகூடிய இன சாத்திரி வடிவகாலங்கள் தங்களுடைய பக்கி சானங்களாம். 

இரஈக்ஷத்இரங்கள் யாவும் தங்களுடைய ஒளிர்வாய வடி.வமாம், ௮சுவிநீ குமாசர் 
களைபபோலச் துவர்துவரூபத்தாற் (சரசித்தமாய சுவர்க்கப [9m B08 யிரண்டும் 

தங்களுடைய விரிந்த முகமாம. ஹே தேவதைஈட் சோ?! யாங்கள் ?2மாக்ஷ 

மடையும்பொருட்டுத் சங்களுடைய சுபஞ?சாதி .ஆரார்தவடித்தை வெளிப்படுத் 

தங்கள் '2ஹ பகவன் ! யாங்கள் ௮ேக ஈமஸ்காரங்களை அழகக்கற். இருவடியி 

லர்ப்பிக்னெ 3௫ம். இத். துணையால் வைசுவாரர அர். தரியாமி 

மான்மவடிவத்தை நகிரூபித்தோம் ; இப்2பாது ஹிர்ண்யகருபப அர். தரியாமிரூப 

மாயும் நிரூபிப்பாம் _எவ்விரண்யகருப்பருப தவர் இவ்வெல்லா வுலினும் முன் 

னர் வெளிப்பட்டு இச்சர்வ ஜக;த்தின் மகேஸ்வாராபினோ, ஸ்தம்பம் விட்டைச் 

தாக்குவே திபோல எவ்விரண்யகருப்பமீ தவர் இம்மூவுலக வீட்டைத் தாங்குவ 

சோ, அவ்வொருவை ம௫ஒழ்லிக்கும்பொருட்டு யாம் நமது வருணாச்சிரம அனு 
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கர்ப் பர தத்மபுர்ளம். [பத்தாவது 
ரர ‘ 

சர்மி செய்மு தனிய ஹீலிஷ் ப்தார்த். தங்களால் ௮ர்ச்சனைசெய்வாழ். பிராணசனைத் 
தாரனைசெய்விர்-ஞான கருமேச்இரியங்சகளால் சானாவகை வியாபாசங்களைச் 

செய்வதும் ஆய சம்பூணசே னப் பிராணிகட்கும் ஹிசண்யசருப்பர் ௮ இபத 
வாவசாதலின் டவர் இருசாதுடை மறுடராதிகட்கும் நாற்சாலுடைச் குதிரை 

மூதலியுவற்திற்கும், நியர்தாவாகய ஈசுரார்வர், இத்தகைய 4S? garg er 

ணத்தை யாமடைர்துளேம். அல்லது, எவ்விசண்யகருப்பர் ஆன்மசா௯தா த்கார 

முடைய ௮திகாரிகட்குச் தமதுண்மைவடிவ த்தையடைவிப்பசோ, பல.த்சையடை 
விப்பரோ, எவசைத் தஞ் சரீரத்தேயிருர்து சம்பூண 2, சவதைகளும் சாதனை 

செய்வரோ, எவருக்கு இவ்வக்னெிமு கலிய தேவதைகளியாவரும் சீடசாவசோ, 

எவர்பால் இவ்வெல்லாத் 2தவதைகளும் ஆசர்வாதத்தையடைவசோ, சாயை 

புருட னதினமா£வ? தபால மோக்மிருத்தியு விரண்டும் எவர்.தங் இங்காசோ, 

அவாது சசணச்தையாமடைர்துளேம். ௮ல்லது, ஹிமாலயமே முதலாயுள்ள மலை 

கள் யாவும் எவவிரண்யகருப்பர.து விபூ இரூப மசமையாமோ, அல்லு, ஹிமா 

லயாஇ மலைகளினும் எவாது மகிமை ௮இகமாமோ, நீர்மமுவானது பாலகரின் 

ரெிடைக் டெனாவதேபோல ஹிமாலயா இ மலைகளைக் கரைகளாயுடைப எழுகடல் 
சனாம் பாதாளமும் எவாது சரிடாத்தானமாமோ, கிழக்குமுதலிய சான்கு இசை 

சுளும் அக்கனிகோணமுதலிய சான்குபதிசைகளும் எவாது புயங்களோ, oy 8 

தசையாது ௪சணத்தை யாமடைர்துளேம். ௮ல்லது, எவாது சத்தையால் தார 

ணஞ்செய்யும் பிரு இவி நீர்மேல் கிற்கு?மா, தரித்திருக்கும் சுவர்க்கம் ARESS & 

கிற்குமோ, எவச துண்மைவடிவத்தை அவ்விரண்டும் சமதுமனதே யெப்போ 
தம் இதயானிக்குமோ, எதனாலவை ௮ழகுற்றனவாமோ, எவரைப்பறறி யாவற்றி 

லும் ௮இகத்தன்மை வடிவககொண்டு உதயமாய சூரியனும் எவாஅபபத்தால் இர 

வும் பகலும் சானாவகையாய்ச் சுழல்வ?னா, 1S கையாது சரணத்தை யாமடைர் 

துளேம். ௮ல்ல, எவவிசண்யகர்ப்பாது விபூ Bemus அத்த தருமச் 2த பிரீஇுயை 

யுடைய இர்்இசாதி மகா சூர வீரரோடு கூடியிருத்தலின் சுவர்க்கலோகம் உக்க 

ரூபமாய்ப் பிரசித்தமாமோ, எவரது ௮லுக்காகத்தால் இப்பிரு இகி அத்இயந்தம் 

பல .த்தையடைர்துடிற்கு?மா, எப்பலமகிமையால் இப்பிரு இவி பிச ஹ்மாண்ட பார 

த்தோகடியதாயினும் உடமொப்ப நீரின்கண்ணே மூழ்குவதஇின் ரோ ; சம்பங்க 

ளாற் முங்கப்பெற்ற வீடு ழே வீழா,த2,த2பால எவராற் றரிக்கப்பெற்ற சுவர்க்க 

மூம் அ௮ர்தரி௯ந்லோகமும் பிரஹ்மலோகமும் ச2ழ விழ்வஇன்ரா?மோ ; எவர் இச 

ஜோகுணத்தோடு கூடியவசாய்ச் சுவர்க்கச்ேேச விமானத்திருக்கும் சானாவகைப் 

போடுரூபங்களை த்தரிச்து விடயசுக அடைவின்பொருட்டுத் தேவாங்கனைகளின் 
முகரூப முழுகிலவில் சமது சேத்இசரூப கமலங்களை யருப்பிச.அளாசோ, அக்கினி 

முதலிய சேவதைகளியாவரு மிருப்பசாயெ இல்லமாம் வைசுவாசரரையும் சரிப்ப 

aphex cat அளவற்றவசாவ?சா, ௮,ச்,சகைய௭ சாணத்தை யாமடைந்து 

ளேம், அல்ல, சங்கைமுகலிய ஈஇிகளின் நீர் கடலைப் பதிரூபமாய்ப் பற்றுவதே 
போல, அவ்வியாடருதம், பிர௫றாஇ, மாயை என்பன :நு.சலிய சாமக்களாற் பிச 
இத்தமாய அலித்யரரூபரீர் எச்சர்வான்பசமாய ஹிச்ண்யகருப்ப சேவசைப் பதி 
சற்மாய்ப் பத்துமோ,. அவ்வவித்சைரீர் garer A சருவைய/டையதாதலின் 05



ஏத்திகாயம்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீயக உபநிட shag 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 15 3 3. 

த்தானது ) விராட்டுவடிவ வைக ௮க்னியையும், லோகாக்கினியையும் ரூகுதாம் 

பீஜரூபத்தால் தன்னிடத்தே தரிப்பது தன்பானின் றும் உண்டாக்குவது. அச் 
ரிரினின்றும் சேவலம் ௮க்னெமாத்திரம் உண்டாகவில்லை ; மற்றோ, வாக்கு முத் 
லிய அ.த்தியான்மங்களையும் அக்கினி முதலிய ௮ இதைவங்களையும் தரிக்கும் பிரா 

ணனும் அர்ரீரினின்றும் உண்டாம்; இதனாற்றான் பிராணன் நீரின்றி நிலைப்பதி 
லலை. அத்்தகையாது: சரணத்தையடைந்துளேம். அல்லு, எவ்விரண்யகருப்பர் 

தமது ஸ்வப்பிரகாச சை தன்யரூப 7தஜசால் ௮வித்யாரூப ரீரை யொளிர்விப்பசோ, 

எவர் சர்வ ஜீவர்கட்கும் அன்மரூபரோ, எவர் இர்இிரா.இ சேவதைகட்கும் அதி, 
பதியோ,  ௮த்.சகையரை மகழ்விக்கும்பொருட்டு நெய் முதலிய ஹவிஷ் பதார்த் 

தங்களால் வேதத்தை -அருச்சனைபுரிபவசாய் யாம் ௮வாது Freer Son SUCK gy 

Cor, yong, சாகனஹீனர்பொருட் டுபமத௫த்தற்குக் தகுதியற்றதும், யாண். 
டும் நிறைந்௪.தம் ஆயெ சைகன்யவடிவ ஹிசண்யகருப்பர்பொருட்டு ஈம.து அடிச் 
கடி. செய்யும அர்த ஈமஸ்காரம் ஆகுக. சாவ கருமமுமற்றுச் சர்வத்தின் அன்ம 

வடி.வமாய ௮வர் முமுக்ஷ் ஈக்களாயெ ஈமக்குப் பிரஹ்மசாக்நாத்காரத்தை யடைவிச் 

குக. ஹே குழந்தாய்! இவ்வாறு பாமான்மவடி.வ ராசாயணரை ஹிசண்பகருப்ப 

வடிவமாயும், வைசுவாகாவடிவமாயும் ஈமஸ்கரித் தத் ,ததிப்பவனுக்கு அவர் அவ 

சியமாய் அன்மசாக்ஷா£த்காச்தைத் தருவர். ௮கையால், ஆன்மசா௯தாச்சாச 

௮டைவை இச்சித்த அதிகாரி முற்கூறியமுறையே பாமான்மாவின் ஸ்.துஇசையும் 

ஈமஸ்காரத்தையும் ௮வ௫யமாய்ச் செய்க, இத்துணைக் இரர்தத்தால் ராராயணசை 

வைசுவாகாரூபத்தாலும் ஹிரண்யகருபபரூபத்தாளனும் நிரூபித்சாம்) இப்போது 

௮ வரை நேரே கநிரூபிப்பாம :--ஹே குழந்தாய் / இப்பாமான்மவடிவ காசாயணர் 

இத்.தூலஜகத்தின் உற்பச்தியினமுன்னர் ஹிசண்யகருப்பரூபமாயுண்டாயினராத 

லின் சுயஞ்சோ தியாய இவ? ழெக்கு முதலிய திசைவடிலினரும், ௮ச்னிகோ 
ணமுதலிய உபதிசைவடிகினரும் ஆவா. பிரஹ்மாண்டகோளகத்தின் கருவிலிரு 

க்கும் மூவுலக சரீரத்தையுடைய விராட்டுப் பகவானும் இர்காசாயணசேயாவர், 
முக்காலததமுண்டாம் ஜீசாயுஜாதி நால்வகைச் தேகங்களும் இவசேயாவர், இவ் 

வாறு உண்முக Gar இவரைப புத்தி முதலிய சாவ பதார்.த் தங்களினின்.தும் 

௮த்இயெரதம் சமீபருபமாய்க் காணின் அவனுக்கு உண்முகச் சமாதியின்கண்ணே 

இவ? தமதான்மருபமாய்த் தோற்றுவர். இவர் சர்வபூதப் பிசாணிகட்கும் ஆன்ம 

வடி.வ.சா.தலின் இவ்வுலகத்தே ஜீவர்கட்குள்ள ௪௯ ஈக்களும், முகங்களும், ஹஸ்த 

பாதா இகளும் இவரினவேயாம். ஆகாசா இயோடுகூடிய ஜீவர்களின் புண்ணியபாவ 

கருமரூப இரு புயங்களால் இவசே இவ்வெல்லாவுலகின் உதய இ.இலயஞ்செய்வர். 

இவ?ே சுவர்ச்கரூப மேலுலகத்தையும் பூமிவடிவச் சேலகத்தையும் உண்டாக் 

குவர், 4 

சங்கை :--ஹே பசவன் ! இவ்வாறு பாமானமாவைத் அதித்து முன்னர் 

எவர்க்கேலும் ,நன்மசாக்ஷாத்கார முண்டாயதா ? இல்லையா 8, - 

சமாதானம் sam ஹ் மைந்த! முன்னர் ஒரு வேனன் எனலும் கர். தருவனிருர் 

சண், அவன் முற்கூறியமுறையே இவரைக் அத்து ஈமல்சரித்து, மன த்துப்”



கட்ச் பீ. த்மபுராணம். (பத்தாவது 

மைவாயிலாய் நர்ராயணா.து உண்மைவடிவத்தைச் சாக்ஷாத்கரித்சனன். பின்பு 

அவன் வாம? தவ இருஷியைப்போலச் சர்வ ௮இகாரிகளின்மீ தல்  ருபையவைத் த்த 

இவ்வாறு சன தனுபவத்தைக் கூறினன். ௮து வருமாறு :--எவ்வேக பாமான்மா 

வின்சண் இரரானாவகையாய ஜகச்திருக்கன்ற?தா, உண்டாகின்றதோ, ஒழி௫ன் 

றதோ, நூலானது படத்தின்கண்ணே எப்புறமும் குறுக்கும்நெடுக்குமாயிருப 

ப? தபோல, இவ்வுலகபடச்தே எப்பசமான்மசூததிசம குறுக்கும்கெடுக்குமாயிரு 

SGOT, of ஜீவருபமாய் எல்லாத ?தகத.தும புகுந்துளதோ, ௭.௮ பிற பிறப 

பாதி சர்வ விகாரமுமறறதோ, ௮த்தகைய ஆகஈதரூப ௮தலிதய பரமான்மாவை 

யான் எனதானமவடிவமாயச சா௯தாதகரிதது?ளன், அது ரான்கு பாதஙக 

"ளோக்டியதாம, ஒரு பாதமோ சமபூரண பூசகபெளதிக ஜகததாம); மறறைய 

முப்பாத2மா தனது ஸ்வபபிரகாச சரக்ஷிவடிவததேயிருக்கின் றது. 

சங்கை :--ஹே பகவன் / சாறகாலுடைக கோவான ௮ பரிச்சன்ன பரிமாண 

மூடையதேபோல காறபாதமுடைய அுதுவும பரிசசனெனமாமன றோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே குழநதாய ! முறகூறியது மறையின் கூறுதலின் பறை 

SHU பசமான்மாவின பரிசசின்ன ததன்பையிற கருத்தின்ராம ; மற்றோ, மறைக்கு 

se அார்தத்தன்மையினகண்ணே கருததாம, ஹே குழுதாய! இத தகைய 

- சூரியமண்டலத் 2 தபிருககும கா.சாயண பரமான்மாவின் ஸ்வபபிரகா௪ சாக்ஷிரூப 

முப்பாதததைக குருசாஸ்தி7 உபதேசத்தால தனனான்மவடிவமாய்ச சாக்ஷா£த 

GHEE HOC SM FOS UG Gout, BU Shon sure, ௮ன்மாவாம, பிசஹ்மமாப, 

அ௮வனினும வராய் எவனும் ஈமககு 2மற்கூறியவையாகான். இவ்வாறு ௮௪௧௩ 

தருவன் தனதனுபவததைக கூறினன். ஹே குழந்தாய்! சூரியசந்திசாதி தேஜ 

சுகளிருக்குஞ் சம்பூரண ஸ். தானங்களை அறிஞன் பிரஹ்மரூபமாயறிவன் ; அர்தப 

பிரஹ்மததைகத் தன்வடிவமா யறிவஞாதலின், யாவற்றையும தன்வடிலமாய்க் கா 

ணும் HA ஈமது பந்து முதலி பவையாவன், ௮ஞ்ஞானரூப ௮வவியாகிரு 

தத்தின் .இபதியாய தூய பிரஹ்மத்தை யான் பிரஹ்மரூபனெனத சனதான்ம 

வடிவமாயுணாகது அறிஞன் ஜனனமாணரததெ Sinn dep Son GLI as BOL 

லப பூர்வம் ௮க்ியாகி தேவதைகளும ௮டைநதார்கள். ௮பபசமான்மாத 

தன்.அு பக்தர்கடகு ௮2ஈக வரங்களைக் கொடுப்ப?2தபோல ௮வ்வக்கினி முதலிய 

தேவதைகளும் கொடுத்துத் திவயஸ்தானததை யடைவிப்பா, பிரஹ்மஞான 
மகிமையால த் 2தவதைகள் சுவாககாஇ சாவ லோகத்தேயும், இழக்கு முதலிய 

சர்வ திசைகளிலேயும் தமதஇிசசைப்படி யுலவுவர். ஈண்டு, பருத்திச்செடியினின் 

றும் பஞ்சுண்டாம, அதனினின்றும நூலுண்டாம், அதனினின்றும் படமுண் 

டாம். அக்காரியததே காரண மூலிருப்ப?தபோல யாகாதிகரும?மா ௮ச்செடி 

வடிவமாம) ௮தனினின்றும் ௮றமபாவவடிவப்பஞ்சண்டாம், ௮ தனினின்றும் 

தூலக்ஷாமபூதரூப சூத் திம் உண்டாம். தூலசூக்$மபூத சூத் இ.சரூபம் 

போலத் தாலசூக்ஷாம பூதங்களைச் சரீரமாகவுடைய; ௪சுசரும் சூத்இரரூப?ம 

யாவர். அத்தகைய சூத்திசச்தினின்..றும் இவ்வுலகவ்டிவப் படமுண்டாம் இதன் 

கண்ணே ௮&தனுகதமென வுணர்ந்து யாம் Glog terior one ுவ்வடிவமாய்ச் 

'சர்க்தாத்சரி த்தேம். பாதியின் சம்பந்தத்தால் ஏகத்காணமாய சூத் இச ஆனம்



அத்திம்யம்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீயக உபநிட '௧0%ள் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். laa? 

வடிவமாம் பரமான்மாவே விசாரித்தபின்னர் ஒளபாஇகச்தைவிடுத்து கிர்க்கு 

ணப் பிரஹ்மரூபமாம்; ௮துவே ஈமதான்மவடிவமென்பது கருத்தாம். ஹே குழ 

ந்தாய் ! இங்கனாசாய்ஈக ஈமக்குமாத்இரம் கேவலம் பிரஹ்மப்பிராப் தியினரும் ; 

மற்றோ, முன்னா ஹிரணியகருப்பருககும இவவாமறயாம, ஏனெனின், முன்னர் 

அவர் மேலாய கரு2ீமாபாசனையின் பலத்தால் சுவர்க்காதி லோகங்கட்கும் Rar uy 

ஜாதி கால்வகைப பிராணிகட்கும், .தகாசா திகட்கும், கிழக்குமுதலிய பத்துத் 

இசைகட்கும் சுவாமியாயினர். ௮வவாராகியும மக௫ழ்வுராக ௮வர் ௮ந்கரியாமியாய 

ஆன்மாவை ஆராய்கதபோ?க சுயஞ?சா இயாய ஆகா தவடிவப் பிரஹ்மபாவத்தை 

படைர்தனா. கையால, அவ்விசார2ம ௮சன சாகனமாம என அ௮.றியப்பெறும், 

௮ஃதின்றி நானாவகை 68சுவரியககளால ௮ஃதுண்டாகாதாம் ‘ana ager 

யத ௨32, ஹி) சம்பூரண ம வதஙகள் சாக்தாத்தாகவும் பாம்பரையாகவும் அ௮த்வி 

தீயப் பிரஹ்மத்தையே கூறுகின்றனவென்னுமிசசுருஇயும் பிசஹ்மமே சர்வ 

வேதங்களாலும பிர இபா ததியமெனக் கூறுகன்றதா தலின், * வாஉவா௦வதி > reir 

பது முகலிய சாசாயண உபிஷத்தின் மஇரம் எவ்வகதரியாமியாகய பரமான் 

மாலை அக்னி மூகலிய கேவதைகளின் ஆன்மரூபமாய்க கூறியுள்ளதோ து 

வே ௮றிஞன து ஆனமரூபமாம். எசசுயஞசோதி ஆரந்தவடிவப் பரமான்மாவி 

னின்றும இருகம, சத்தியம் எனனும் கருமபலம் உறபன்னமாமோ அதனையே 

அறிஞன் தனகான்மவடிவமாயடைவன். ஈண்டு, மனததாற்செய்த சுபகருமங் 

களின் பலம இர தமாம) சரி.ரத்தாலாம் பலம சத்இியமாம். சில நூலாசிரியரோ 

இருதம், சத்தியம் என்னு சபதங்கட்குப பொருள சக்திரனையஞ் சூரியனையும் 

கூறுவா; அக்கூறறுக் கூறியதுகூறலெனனும் குற்றமுடையதாம். ஏனெனின், 

௮வற்றினுறபத்தி மேற கூறபபெறுமாதலின் ஈண்டு இருதம், சத்தியம் என்ப 

வறரால் அவற்றைக் கூறல் சமபவியா தாம. ஹே குழரதாய் ! சிருஷ்டியின் ஆத 

STO SSS ௮வவிரு கருமபலம் உண்டாக எதாமுகமாய our g Huh £ A செய் 

யுமபொருட்பெ பரமான்மாவினின்றும் இருடடும் தகாசாதியுமுண்டாயது ; பின் 

றன து சுழலகையால இசவுபகலாககுஞ சூரியரூப சமவகஸாமெனப பெயரிய கால 
முண்டாயது. இவவாறு ஹிசண்யகருப்பவடிவமாய்ச சாவ ஜகத்தையுமுண்டாக் 

சய பரமான்மாப பூவ கறபத்தினும் இவவுலகை விலக்ஷணமாய்ப் படைத்திலது ; 

மற்றோ, முன்னுண்டாகயெதுபோன் 2ற இகசறபதது Rarer FR சால்வகைத் 

தேகங்களையும், ஆகாசாதிகளையும், சுசோத்திராஇகளையும், பிசாணாஇகளையும், 
சூரிய சந்திரர்களையும், சுவர்க்கபூமி யஈ.தரிக்ஷ லோகங்களையும் உண்டாக்கிய து, 

ஜலமய சரீரத்தையுடைய பாவரூப ரஜசை காசஞ்செய்யும் பிருஇவியிற் பிசசித்த 

வருணதேவரும் ஹிசண்யகருபபரைப்போலப் பாமான்மாவின் தாதாதமிய சம் 

பர்தமுற்றே தமது காரியத்தின்கண் ணே சமர்த்தராவர். ௮ச்சம்பர்தமின்றி எத் 

தேவதையும் தம.து காரியம் செய்வதி லாற்றலுடைபதாகாது, இகத்சர்த்தாவாய 

பசமான்மாவே இதிகாலத்தே யாவற்றிலுள்ளுமிருந்து யாவற்றையுங் காக்கும், 

சுயஞ்சோ தியாய ஆரந்தவடிவப் பரமான்மாவே புண்ணியவான்களைச் ௪வர்க்க 
மடையுமாறும் பாவிகளை ஈசக மிருத்தியு முதலியவற்றையடையுமாறும் செய்விம்



meal LAF Nalpgdi tol sores pa. fabpteg 
ei 

£ழிருந்கும் பிரு இலியும் மேலிருக்கும்" சுவர்க்கமும் ச்ப்பயத்தாஜ் உலசசைத் 
தரங்குமோ , அதனடைவையும் அப்பாமான்மாவே செய்யும், நெருப்பிலும் 
#8 gu டிற்றவற்திலுர் தாதாத்மியமாயிருக்குஞ் சேதனப் பசமான்மாவே புண் 

ியவான்சட்ருச் சுவர்க்கத்தையும், சாதன சம்பன்னாகட்கு மோக்ஷத்தையும் 
அடைவிக்கும் இத்தகைய அ)த்விதீயப் பிரஹ்மம் இவவகஞ்சப்த இலக்ஷிய அர்த் 

ACU ஆன்மாவினும் வேறன்றாம்) மற்றோ, ஆன்மரூபமேயாம் : இவவான்மாப் 

பிசஹ்மரூபமேயாம். இவ்வாறு இவ்விரண்டிற்கும் பரஸ்பரம் ௮பேதமேயாம், 
பேசமிருப்பின், இரண்டின் சொருபஹானி 7யயுண்டாம். இத் தகைய அத்விதீயப் 
பிரஹ்மரூப அன்மஞானத்தால் ௮.இகாரி மாயை, பஞ்சக்கிலேசம், கருமம், வா 

சனை என்பனமுதலிய சர்வ பர்தத்தினின் றும் விடுபடுவன் , ஏனெனின், பந்தத் 
சையுற்ற தொபாகனை அறிஞன் பிரஹ்மாகாரவிருத்திபின்கண்ணே அரூடமாய 

பிரஹ்மரூப அக்னிபின்சண்?2ண இடுவனாகலின், ௮றிஞக்குப் பர்தப்பிராப்தி 
யுண்டாகாதாம், இவ்வாறு வேதவாக்கிய ௮ாத்த விசாரஞ்செய்து வேதக் கூறிய 

சுபகருமங்களின் ௮னுஷ்டானஞ்செய்து வேதமக்இரககளை ஜபித்துக் Sis Ba 

யோக்யெனானபோதே அத்.தாயமன ௮இகாரி பிரஹ்மான்ம சாக்நாத்காரத்தை 

யடைவன். சுகர் இியாகிய புஷ்பங்களோடுகூடிய சம்பகவிருக்ஷ சம்பந்தத்தால் 

மணமுற்ற வாயுப் பத்துத்தசையினும் சலித்து அார்ச,த்தை யடைவிக்கு 

மாறு புண்ணியவானுடைய சர்த்இயும் பத்துத்தசையஞ்சென்று BT git we 

சோர்த்கு ஆார்.தத்தை யடைலிக்கும். தனது மாணத்தினும் பயத்தையடையா த 

வளனும், தனது ஸ்இரீ முதலியவை சென்றகாலத்தும் பயத்தையுருதவனும், பாவ 

கருமத்இன்மா த்திரம் பயத்தையுற்றவனுமாயவன் புண்ணியவானாவன். ஒரு குழி 
யின்மேல் ௮2ஈகங் கூர்மையாய கட்ககாரைகளை நிரப்பியிருப்பின், moss 

தாண்ட ௮சுவாதி வாகனமற்ற மிருதுவாய பா தத்தையுடையவனுக் குண்டாம் 
பெரும் பீதிபோலவ அ௮றிஞனுக்குப் பசமசுரன்பாற் பீதியுண்டாமா தலின் 
பாவத்தைப்பண்ணான், எப்பாமான்மாவின் பயத்தால ௮றிஞன் பாவத்தினின் 
அம் நீங்குவனோ, எ,தனை ௮றிஞன் தனது ஆன்மரூபமாயறிவனோ ௮து சாசாய 
கரிலும் வேறன்றாம்; மற்றோ, அ௮வ்வடிவமேயாம். எது பசமாணு முதலிய 
GRP MD sli so SF gpd அ௮த்தியர்சம் சூகருமமாமோ, எது அகாசாதிய 

பெரியதினும் மிகப் பெரியகாமோ ௪௮ உயிர்களின் இருதயக்குகையின்கண்ணே 

புத்திமுதலிய சாக்ஷிரூபத்தாற் நிசமாமோ, அத்தகைய தூய பசமான்மாவை 
யாவன் குருசாஸ்இரப் பிரசா.த.த்.சால் தன தான்மவடிவமாய்ச் சா௯தா த்கரிப்பனோ, 

அவன் sia சோகத்தையும் கடப்பன். இப்போது பரமான்மாவின் ssh Bu 
ரூபுச்சன்மையை வெளிப்படுத்தும்பொருட்டு முதலில் ௮தன்கண்ே சர்வ Re 

த்சா.சணத்தன்மையை நிருபிப்பாம் :--ஹே குழர்தாய் ! புண்ணியபாவங்களின் 
அனுசாசமாய்ச் சர்வ பதார்த்.தங்கசாயு மடைவிக்கும் ஜகதிசாசே அ)த்விதியப் 
மிரஹ்மருபசாவர், ஏனெனின், எழுலோகத்தே நிகழாகின்ற எழுவகையாய சரீ 
சங்களிருப்பதால்  எழுவகையையடைர்த பிராணனும் அவரினின்றேயுண்டாம், 
அப்புசமான்மாவினின்றே பெளமம், ஜாடாம், சூரியன், கர்.இரன், மின்னல், வாட 
ஐம், சகட்டு என்னும் எழுவகை அக்ியுண்டாம், சாட்டச் இிலிருப்ப அ, பெளம



அுத்திலயக்.] பஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீயக உபநிட ௪0௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். last 

மாம், உதாத்.இலிறுப்பபது ஜாடாமாம், சமுத்திரத் திலிருப்பது வாடவமாம் ; aie 

னினின்?ற எழுவகசையாய சமிச்.துண்டாம். ௮வை இவ்வையாம் :--சுவர்ச்சும், 

மேகம, பூவுலகம், புருஷன், ஸ்.இரீ என்னும் பஞ்ச அ௮க்னிகட்கு முறையே. 
ஆ.இத்தியன் வாயு, சம்வற்சரம், வாக்கு, உபஸ்.சம் என்னும் பஞ்சசமித்,.திக் 

களாம். இவ்வார்.த்தையை ஆருவதத்தியாயத்?த விஸ்தாரமாய்க் கூறிவந்தேம். 
சுரு.இப்பிரசித்தமாய ஆஹவடீய கார்ஹபத்திய முதலிய ௮க்கனிகட்குக் காஷ்டா 

திரூப சமித்தாம். ஸ்மிருஇப்பிரசித்த ,ஐவசத்திய ௮க்கினிக்கும் காஷ்டா திரூப 

சமித்தாம் அ௮தனினின் ற, பூ, புவ, சுவ, மக, ஜன, தப, சத்தியம் என்னும் 

ஏழுலகங்களுண்டாம், அதனினின் ற காலீ, கசாலீ, மனோஜவா, சுலோ, 

தூம்£வர்ணா, ஸ்புலிங்கனீ, விறவரூபி எனனும் அக்னியின் எழுகாவுண்டாம். 

எழுலகத்ேத சஞ்சரிக்கும் சர்வ ஜீவர்கட்கும் பாுெயப்பிராணயை '* சாற்பத்தொன் 

ப.ஐ: மருத்தணங்களும் ௮தனினின் ?றயுணடாம். ௮தனினின்?ற எழுசடலுண் 

டாம், ஹிமாலயா 9 பர்வ.தங்களுண்டாம், சம்பூரண ஈஇிகளுண்டாம். செல், 

கோதுமை முதலிய ஒடதிகளுண்டாம். ௮கனானே இத்தேகம் ஜீகிக்கும்; 

அதுவே இச்சீவித சரீரத்2தயிருக்கும். அக்கினி முகலிய சர்வ தேவதைகளுள் 

எதற்கு ஹிரண்யகருப்பாதஇு தேவதைகள் முக்யெ விபூதயொ யாவரோ, எதனை 

மடமான்வேசவச௪ன விசாரத்தால ௮றிவ£னோ, எதனை மதிமான் நெய் முதலிய 

திரவியரூபக்கானுமயாகளுபத்தானும வருணிப்பனே, ௪௮ Or Dar Masia Cee 
தைகளாற் பூச்சியமா?மா, சர்வ தேவதைகளினும் முன்னரிருப்பசாமோ, எது 

சர்வப்பிரராணிகளின் இருதயதயக்2?தபிருக்த சத் சத்தின் சர்வ விருத்இகளையும் 

காணுமோ, எது ஹிரண்யகருப்பரைச சிருட்டித்.து தனதலுக்கொசு திருஷ்டியால் 

சர்வஞ்ஷத்தன்மையை ௮வருக்கடைவிபபகாமோ, ௮.5, தகைய நாசாயணருப பர 

மான்மா ஈமக்குச் சுபபுததியை யடைவிக்குக. 2ஹ குழர்தாய்! இவ்வாறு அதிகாரி 

பரமான்மாவைத் துஇத்தபோது பாமான்மா மகிழ்ந்து பஇகாரிக்குத் தன துண் 

மைவடிவத்தைக்காட்டும, அவ்வடிவச்தினுமதிசமாய் எதுவுமின்றாம, Gay 

மமஈ௱ யெதுவுமின்றாம. ௮வ்வடிவம தருவைப்போல கிச்சலமாம், ௧ன௮ சவப் 

பிசசாசரூபததே யிருப்பகாகும, ஏக ௮கவிதியரூபமாகும். அ௮வ்வடிவச்சால் இவ் 

வெல்லா வுலகும் நிறைக்திருக்கும. இச்சகைய தனது வடிவச்தை 4B ௮ இகாரி 

கட்குத் தரிசிப்பிக்கும். இத்தகைய கா.ராயணருப பாமான்மப்பிராப்இ அக்கினி 

ஹோத்இராதிகளாலும், ௮ரேக புத்தி பெளதஇசாதிகளாலும் சுவர்ணா இிரூப 
தனத்தாலும் உண்டாக! தாம) மற3ரோ, யாவறறையும் இயாடித்தேயுண்டாம், 

R83 BA 7 BLM BIAS SSAA BOG HOT SIO BOOS ” பூர்வம் 

Gan haar Boo? ஹாத்திரா தி கருமககளா அம், புத்திரா திப்பிரைகளா 

௮ம், சுவர்ணாஇதனத்தாலும் பிரஹ்மபாவப் பிராபஇரூப மோக்ஷ ச்தையடை, 

Bor; மற்றோ, அவ்வியாவற்றையும் பரித்தியாசுத்தேத அதனை பயடைர்தசர், 
Cap குழந்தாய்! இவ்வாறு பூர்வம் ௮ரேக ஆயிரம் மனுடருள் ஒரு பர்ச்கிய் 

வானே யாவற்றையும் விடுத்து ராராபணவடிவ மோக்ஷத்தையடைர்தனனாதலின் 

இபாசமின்றி Query er som apll er cpa ; மற்றோ, இயாசமொளன்றே “Cute



SUM ப ஆத்டிபுராணம்,. [பத்தாவது 

அைவில் முக்க சாதனமா'ம்; ' சுவர்க்காதி சுகத்திலும் மிகவும் மேலாயெ 
ஆசச்.தவடிவப் பரமான்மரூப, மோக்ஷத்தை முன்னதிசாரிகள் எல்லாவற்றையும் 

பாசத் சடைர் சதேபோல இப்போதும் எவன் மூ2வடணைகளையும பரித்தியா 

நக் சர்நியாசத்தைக்கவர்ந்தனனே அவனே குருசாஸ்இர வுபதேசத்தால் 

மோக்ஷ. த்தையடைவன். சரீ சாதிகளிடத்தே யாமனன்னும் ௮பிமானதக்சைவை 

,தஅப் புத்தராஇகளிடத்?த எனதென்னும் ௮பிமானத்தைவைச்.ஐ அவற்றைப் 

பரித்தியாகஞ்செய்யாக இராகமுடையவன் மோக்ஷத்ை படையான். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ஈண்டு எத்துணையோ சக்நியாகெட்கும் ஆன்மசா 

க்ஷா£ச்கார அடைவு காணவில்லையாதலின் இயாகத?த அகன் காரணசக்தன்மை 

சம்பவியாதாம் ? 

சமாதானம் :---2ஹ குழந்தாய்! சக்நியாசத்காலும், சித்ககிசோ கரூப பயோ 

கத்தாலும் மன த்.தூய்மைபடைந்தவரும், சமகமா திசாதனங்களோடு கூடியவரும், 
வேதார்தவாக்கியவிசாரத்தால sagan பகார்த்தசோ தனஞசெய்தவரும ஆப 

சாதன௫௪ம்பன்ன சர்கியாசெட்கு ஒரு சடைவயக்தால இப்பிறபபில ௮ன்மசா௯தா ௧ 

காசமுண்டாகாதகாயின் ேகத்தைவிடுத்து வாச்ரோ இவாயிலாய்ப் பிஹமலோகத் 

தையடைந்து பிரஹ்மாவின் சமானத் கன்மையையடைக து ஆன்மசாக்ஷாதகாரத் 

தை யடைவுற்றுப் பிரஹ்மாவின் ௮ந்யெகாலகேதே அவரோடே விதேக முக்தியை 

யடைவர். ஆசையால், சர்வபதார்த்த பரித்தியாக2ம ஆன்மஞானவாயிலாய் மோ 

அதசாகனமாம். பதினொருவாயில்களையுடைய சரீரபுரகசைப பரமான்மா உண்டா 

க்யெது, அசன்கண்ணிருக்கும் ௮ககுஷ்ட அளவுடைய இருதசயஈமலவில்லததே 

அஃதமார் இருக்கும். ௮தனைத தனதான்மவடிவெனவுணர்ந்தே சந்பாசயானவன் 

இவ்வுலகத்தும் பிரஹ்மலோகசத்தும் மோக்ஷத்தையடைவன் ; அவ்வுணர்வின் றி 

எவ்வுலகததும் மோக்ஷ ௮டைவுண்டாகா தாம். ஆகையால், ஹே சர்கிபாசகெளே! 

பிரஹ்ம3லோகத்தும் பதிகட்ரு ஆன்மசாக்ஷாக்கார ௮டைவுண்டாம என்பசைக் 

கேட்டு நிங்களும இபபிறப்பில் ௮ம்முயல்வை விடடுவிடா தர்கள் ; மற்றோ, இம 

மனுடசரீரத்திலலே மோக்ஷக்தைபபயக்கும சாக்தாதகாரத்தை௪ சம்பாதிக்க 

வேண்டும். கெரொட்குப்பின் ௮டையத்தக்கசாப பிரஹ்மலோகத்தே அசைவை 

த்து இப்பிறப்பில் முயலா இரா தீர்கள். இப்போது ௮தன்பொருட்டுப பிரணவத் 

தியான,ச்தை நிரூபிப்பாம் .-ஹே குழக்தாய்! மகாவாக்யெ விசாசக்தால் தன்ம 

சாதா த்காமுண்டாகாத அஇிகாரிகட்கு ஒங்காரரூபப் Grane Bers ger sor 

௮ல்துண்டாம். அது வருமாறு --மனத்தைவெலல இச்சித்க மகாதமாக்களின் 

tb say a Moron Aen sain இவ்வோங்காரமே கிரீடிக்குமா தீலின் ௬௫ இபகவஇ 

௮.தளை ஸ்வரம் எனக் கூறினள். ௮து வேதத்இன் ஆஇயிலு மர்கத்திலும கூறப் 
பெற்றுளது. ௮.து தன் னிலயகாலத் த எபபசையாகிய ௧1ரண ததே இலயமாமோ 

க இனினும் பசமாய தாயசே சனமே எனதுண்மைவடி.வமாம் என வெப்போ அஞ் 

சிர்சளைசெய்யும் ௮இகாரிக்கும் அவசியம் ஆன்மசாக்ஷாத்கார ௮டைவுண்டாம. 

இருசயதேயத் இருக்கும் எத்சை முன்னர் ௮னுவிலும் ௮ணுவெனக்கூரினேமோ 

அதனை, 8, மகத்இனும் மகத்தெனவுணர்இி) ஏனெனின், .ஈண்டு ஜீவர்சட்குள்ள 
மஞ்சகசசரீர .இர்இரிய பிசாணன்கள் முதலியன பரமான்மாவினவேயாம்,, அவே



whieh) யஜுர்வேதற்இன்: தைத்நிரீயக உபநிட squeal 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ou} 

உயிர்சட்கு ௮றம்பாவ் ௮னுசாசமா யின்பத் துன்பங்களையடைவிக்கும், இத் sonst) 

சயஞ்சோ தியாய சர்லான்மதவரைச் சுரு. பகவதி நாராயணர் என்னும் நாமத் 

தால் ௮ழைத்தனஷ். இப்போது அர்காசாயண சப்தத்இற்குப் use arms 
௮ருத்தங்கள் கிரூபிக்கப்பெறும் :--ஹே குழந்தாய்! தனது சமீபத்தன்மைமாத் 

இரையானே யாது சர்வ பதார்த்தங்களையும் தத்தமது காரியத்தே முயல்விக்கு 

மோ ௮ ஈச எனப்படும். அதற்கிம்மாயை திருசியரூபமாய்ச் சம்பர்இயா தலின் 
மாயைக்கு சாசாவெனப்பெயராம். இச்சூக்ஷ-ஈமப் பிரபஞ்சம், மாயையின் காரிய 

மாதலின் இது ராரவெனப்பெறும். இவ்விரண்டன்௧கண்ணும் ௮து பிர தஇபிம்பரூப 

மாய்'நிகழுமாதலின் ௮ம்மாயாவிரிஷ்டப் பாமான்மாவையும், ௮ச்சூக்ஷுமப்பிர 

பஞ்ச விசிஷ்ட இரணியகருப்பசையும் ௪௬ இபகவ தி நாராயணரென அழைக் தனள். 

அல்ல, பசமான்மரூபரரன் உண்டாக்கி நீர் நாசாவாம். அது விராட்டுக் காதாச 
மாயிருத் லின் ௮,தனை காராயணரேன ௮ழைத்தனள். song, «Rue Bio sé 

இற்காதா.ரமாவதேபோலப் பூமியாகிய ஓடத்தின் ஆதாரமாக நீர் பாமான்மாகி 

னின்றே யுண்டாமாதலின் ௮து நாராவெனப்பெறும். அதனைப் பரமான்மாவே 

ரூத்திரான்மவடிவப் பிராணருபத்தால் தா.ரணஞ்செய்தலின், ௮தனை நாராயண 

ரென ௮ழைத்தனள். ௮ல்லது, தூலப்பிரபஞ்சத்தைச் சரீரமாகவுடையவிராட்டும், 

ரூக்ஷுமப்பிரபஞ்சத்தைச் சரீசமாகவுடைய இசணியகருப்பரும் சாசெனப்பெறு 

வர். அவ்விருவரின் இதி பரமான்மாவிடததேயாமாதலின் ௮தை நாராயணர் 

என ௮ழைத்தனள். ௮ல்லது, பாமான்மாவின் பிர இபிம்பரூபஜீவர் சாசெனப்படுவர்) 

அவர் தம் நிரூபணம் பிம்பரூப ௮தனானேயுண்டாமாதளலின் ௮தை நாராயணர் 
என அ௮அழைத்தனள். அல்லது, ஜீவர்களிடச்தே இயல்பானே துணியப்பெற்ற 

காமக்குசோகாதி தோடங்கள் ௮௪ எனப்படும். ௮வற்றுலுண்டாய துக்கம் தா 

வாம். ௮தற்காசரயமாய ௮ஞ்ஞானாதி உடப்பிரபஞ்சம் தராயணமாம். ௮ சுயஞ் 
சோதியானர்த ௮ன்மாவின்கண்ணே முக்கால் துமின்றாமா தலின் நாராயணரேன் 

அழைக்தனள். அல்லது, ௮விச்தையாதி பஞ்சக்கலேசங்கள், ௮றம்பாவம், இன் 

பத்அன்பம், அவற்றின் வாசனை என்பன யாவும் சம்சாரசக்செத்தின் அராக்ச் 

ளாம்; இவற்றிற்கு மாயை பரிணாமி யுபாதானமாமா தலின் இது ஆசாயணமாம், 

இதனினும் கூடஸ்தப் பரமான்மா வேருமா.தலின் நாராயணரேன அழைத்தனர், 

அல்லத, கற்பிதசாதாத்மிய ௮த்தியாசரூப சம்பந்தத்தால் மாயையாயெ காரியின் 

HAA பரமான்மாவின்கண்ணேயாமாதலின் ௮தனை நாராயணரேன அழைத்த 

னள். அல்ல, பாமேசுரரூப ஈசசம்பர்தி இலக்குமி, நாரியெனப்படுவள். .அவ் 

வம்மை, சர்வதேகதாரிகட்குப் பிரியையும், ௮நேக கலையோடுகூடியவகளும், Hows 

ரூபமுடையவளும், ௮த்தியந்தம் மனோமையும், புண்ணியவான்கட்குச் சம்சச்ம் 

சுகக்கொடுப்பவளும், பாவிசட்குத் தன்னையடைவியாமலும் நாசத்தானும் எப் 

போதும் துக்கத்தையடைவிப்பவளும் ஆவள், அச்ராரி பாமா ன்மபுருடனிடத்சே 

கிச்சலமரய் 'நிலைபெறுவளாதலின் நாராயணர் என ௮ழைத்தனள். அல்ல, 
ஆரச்திலடிவஇருஷ்டாவாய ஆன்மாவிற்கு சானுவகையாய பசார்த தங்களைக் காண் 

பிச்ஞ்ம் சர்வஜீவத்களின். புத்.இ சாரியாம்) அதனை ஆன்மாவே யொளிர்கிக்குமார 
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ature. $8: ஆத்மபுரரனிம். பத்தாது 

லின் ரரராயணரேன அ௮ழைததனள. அலலது, பாமானமர்விலும் வேறாய் ஒரு 
சிலி.தமின்றாமா தலின் நாராயணரேன ௮ழைத்தனள். இவ்வாறு நாலுணா்ர்தோர் 

அவல்வர். இச்சா.சாயணசே சுயஞ்சேோ இிரூபர், ௮க்சரூபர், பரமபதரூபர், சர்வ 
விசுவத்தினும் பாமானவர், சர்வ விசுவரூபர், சகா.தனர் ஆவர், ஹே குழர்தாய் ! 
இத்தகைய ஈரராயணரைச் சரத்தைபக்இயோடு நினைந்து ரோ.த்இக்கும் ௮இகாரி 

களின் பஞ்சக் இ2லசங்களையும் சர்வ பாவங்களையும் இவசே அழிப்பசாதலின் 
சுருதிபசவதஇி இவசை ஹரி என்றனள். இவரே யாவற்றையுமுண்டாக்க இரக்ஷிப 
பராதலின் பதி என்றனள். இவர் தமதஸ்இபாஇப் பிரியரூபக்தால் இவ்வெல்லா 
வுலகத்தையும் வியாபிப்பாதலின் ஆன்மா என்றனள். இவர் சர்வ மங்கலங்கட் 
ரும் மங்கலரூபர், பாம கல்யாணருபசா,தலின் சிவம் என்றனள். இவ்வாநந்தக்கட 
Aer ag Sigur sh ஆரார் த.ச்தைக்கவர்ர்து இரணியகருப்பரும் ஆரார். தமடைர் 

இருக்கன்றனராதலின் இதை அநந்தம் என்றனள். காலத்தால் கடாஇிகள் காச 

மாதல் ச்புதியாம் ௮௮ு பாமான்மாவின்கண்ணினராம் ) ஏனெனின், இது காலரூப 
மிருத்தியுவிற்கும் பயகாசணமாம், காலத்இற்குங்காலமாம். ஆகையால், ௮ச்யுதன் 
என்றனள். இ.து சூரியாஇ சர்வ ஜகத்இற்கும் நியர்தாவாதலின் ஈசுரன் என்ற 

ள், இ.து எக்காலத்தும் எத்தேயத்தும் வேற்றுருவையடையாது ) மற்றோ, எப் 
போதும் யாண்டும் ஏக.ரசமாமாதலின் சாசுவதம் என்றனள். இது பிரஹ்மாஇி 

மகாபுருடசாலறியத்தக்கசாமா தலின், மகாஜேயம் என்றனள். இதுவே சர்வபூதங் 

சட்கும் புசாகஇியாதலின் பராயணம் என்றனள். இது ௮க்கனிமுதலிய ஜடஜோ 
இசனினும் புத்தி முதலியவற்றே யுலவும் சிதாபாசரூப சிற்சோதியிலும் மிகவும் 
மேன்மையதாதலின் பரமஜ்யோதி என்றனள்) அவ்வாறே பிசஹ்மமெனவும், 
பசமத,த்.துவமெனவும் கூறினள். ஹே குழக்தாய்! தயொனிப்பவன், இயானாகார 

விருத். த, இயொானிக்கும் வஸ்.து என்பனவாதிய சம்பூரண ஜகத் நா.ராயணருப 
மேயாம், காணப்பட்டவை கேட்கப்பட்டவையாய சம்பூசண ஐகத்இன் உள்ளும் 

புறம்பும் சாசாயணசே வியாபித் இருக்கின்றனர். இவர் ாந்தவடிவர், உற்பத்இ 
ஈாசமற்றவர், ஸ்வப்பிரகாசருபர், சர்வ இக. ச்தையும் ஒளிர்விப்பவர், சம்சாச சமு 

தீ. தாசாசணமா௫ய மாயையின்கண்ணே நியந்தாவடிவமாயிருந்கபோ இலும் உண் 
மையாய் விகாசபற்றவர். இப்பரமான்மா யாண்டும் நிறைவுற்றிருப்பினும் இருசய 

சமலத்துண்ணின்ற சூக்ஷம மதியினானே அறியத்தக்கதாம். இதனானே இதை 

முன்னம் அ௮ணுவென்றதாம். இனை வெளிப்படுச்தும்பொருட்டு முதலில் இரு 

தியசமலவடி.வம் நிரூபிக்கப்படும்: -ஹே மைர ௪. ஈண்டு, எட்டுச் தலயுடைய 
தும், இரக்தவர்ணமாயதும், றிது விரிர் இருப்பதும் யெ சமலமிருப்பதே 

போல இருதயதேய சாத்தே நீட்சியாய ஒருட்கமலமிருக்ன்றத. ௮ஃ.௮ அத்தி 

யச்தம் இரமணீயமாயது, 89ச.து துவாரங்களோடு கூடிப.௮, சழ்முசகமுடைய த, 

சாபியினின்றும் பன்னிசண்டு அங்குலம் மேற்றேயத்இருப்பது ; ௮,சன் இழக்கு 
வாயில் ரேத்இசமாம், தெற்குலாயில் செவியாம், மேற்குவாயில் வாக்சரம், வடக்கு 

வாயில் மனமாம், இடைவாயில் சொணமாம், சாவ சன்மூலல்சானமாம், அர்பு 

குதல் சமுத்தருபுள்ள உட்டேயம் சமலபூமியாம்;) இருதயகமலம் மனமிருக்கு 

மிடமாதிகின்- அர றுணர்ர்தோர் மான மென்பர், அம சமழுச்சளின்றும் வள்ளி



குத்திகர்மக்.] யஜ்ர்வேதத்தின் தைத் இரீபக உப நிட ௧0௭௧௩. 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம், 10 ஆ 

சண்டு அம்குலம் சழ்த்தேயத்தே இதமாம்; இசகி, மதி, எரி, உடு, மின் என் 
லும் Bi Meir சமான் ஒளியுடையதாம். சம்பூசண விசுவத்திற் காதாசமாம், அற்ப 

பரிமாணமுடையசாயிலும் சர்வாகாசமாதலின் ௮றிஞனாயெ யோடு புதை மகான் 

என்பன். வெள்ளி முதலிய தா துக்களாலாக்கய சிலைக்குச் சமானமாயோங்வபெ 

வாணமுடையதும், இரக்தமாம்சா இகளால் பூச்சுற்றதும் ஆபெ இத்தேகத்துள்ள 

கானாவகை என்புகளால் எப்புறமும் ௮௮௫ மூடப்பெற்றதாகும். ஒரு பேசசசனு 
டைய வீட்டினுள் ௮வர் சரீடிக்கும்பொருட்டு தீ தடாகமிருப்பதேபோல இருதய 

பத்இயிலிருக்கும் வாயில் இருசயகமல தடாகமாம், ௮தன்கண்ணே பசமான்மா 

வாசஞ்செய்யும். IH அ௮த்விதிய தாந் தவடிவமாம், ௮க்கனியைப்போல ஒளிர்வ 
தாம், சுயஞ்சோ திரூபமாம்) அதன் சொபாசரூப ஜ்வாலை மதிமுதலிய எல்லா 

உலகன்சண்ணுமிருக்கும். மதிமுகலிய சரவ சங்காதங்கட்கும் மிச ௮ண்மைய 
தாம். ௮ஃேே மதிரூப உபாதியை யகங்கேரித்துச் ச/வ விஷயஜன்னிய சுசத்தை 

யடையும். பிராண ஜாடசாக்கினிரூபமாய்ப புசித்த அன்னத்தைத் தூல, மத்பம, 

சூக்த மமென் னும் மூன்று விபாகஞ் செய்துகொண்டு எல்லாவுயிரின் உதாத்.இன் 

கண்ணுமிருக்கும். ஜாடசாக்சனிவடிவப்பாமான்மாவின் பிதாகக் குரோதா இருப 

இரணங்கள் சீழ்மேலிடையில் ேேேஜசால்வியாப்தமாம், ௮க்செணங்களால் ௮2 ஈக 

இகைவசை ஆக முழுதையும் தபிப்பிக்கும், ஹே குழந்தாய்! இத்தகைய ப.மான் 
மாவை ௮இகாரி இருதயகமலத்தே தியானித்துப் பாமான்மசாகூாத்சாரத்தை 

யடைவன், இவ்வாறு ௮வவிருதயகமலத்தே பசமான்மாவைத்தியானித்தும் ௮இ 
sree yo சச்சிதாரந்தரூபமாய்த் தோன்றாதாயின் வே.று வசையாய்த் இயா 
ஸனிக்குக. இரு தயகமலமத்தியில் ஒரு தீபத்தின் சிகையிருக்கின்றது. ௮ஃத.த்இயர் 

தம் சூக்ஷஈமமாம், மேற்றேயத்தேயோங்கி யெரிவதாம், நிச்சலமாம், கார்மேகத் 
அற்ற மின்னல் சேகையைப்போன்றொளிர்வதாம். வரசன்வாற்போலத்தியர்தஞ் 
Gap roo. பொன்போன் மஞ்சணிறத்ததாம், சூக்ஷாமமாயினும் பிரகாச 

முூடையதாம் அத்தகைய சிகையிடையில் பரமான்மாவிருக்கும். ௮து பிரஹ்ம 

சவஹரிரூபமாம், யாவினும் சனா தனமாம், இர்இரரூபமாம, ௮ச்ஷசரூபமாம், 

எல்லா வுலின் பிசபுவாம், சனத வ்வப்பிரசாசரூபத்.கால் விளக்கக்சொண்டிருப் 

பதாம். இத்தகைய பரமான்மாவை ௮இிகாமி தீபச்சிகையின்கண்ணே தியானஞ் 

செய்து பரமான்ம சா௯தாத்காரத்தைப பெறுக, இதுவ உபாஇியின் சம்பர்தச் 

தால் ஹிசண்யசர்ப்பத் தன்மையையும் கிராட்டன்மையையும் அடையுமா தலின் 

Sn Buses Oster ஆ.இித்.தியாதி யசேகருபமாய் வருணிப்பள், இதன் சா௯நாச் 

சாசத்தானே ௮இகாரிக்கு மோக்ஷமுண்டாம். ஹே கும! இது விக்ப 

முடையவர்க்குண்டாகா தாம் ) மற்றோ, ௮லஃதின்றிய உண்முகர்க்சேயண்டாமாத 

ளின் 'சுரூ.இிபகவ இ தருமம், சத்தியம், தவம், தமம, சமம், தானம், பிரஜனனம், 

ஆற்திதாக்கினி, அச்னிஹோச்திசம், யாகம், மாஈசம் என்லும் பதினொரு சா; 

whelns துதித்து அவற்றினும் சர்நியாசம் மேன்மையதென வுணர்த்இனள், 

'இளனாற் சந்நியாச முக்யெ.த்தன்மையின்கண்ணே பகவ தியின்சருத்தென் வுணர் 

ச்குகொள்ளலாம். அதன் பமேன்மையையுணர்த்தற்பொருட்டு முதலில் வறிய



atone ரீ சச்மபுராணம்.. (பந்தநவது 

பஇஜொன்றின் வடிவத்தையும் பலத் தயும் நிருபிப்பாம்:--௮வற்றுள் தருமம் 
நான்கு வருணங்களையும், கான்காசரமங்களையும் கொண்டவர்க்கு கால்வகைப் 
புருடார்த் தத்தையும் ௮வற்றின் சாசன த்தையுங் கொடுப்பதரம். என்னை? அத்த 

யர்தங் கடினமாயகாரியத்சையம் தருமமே சிச்சஞ்செய்யுமென்க. இஃதே எல்லா 
வுலகையுங்காகீகும் பரமேசுசாது சாத்வி£மோர்.த யாம். இசனானே மார்க்கத்தே 

யிருக்கும் பத்திசபுட்பபலா இியானிறைர் ச தருவைகெறிச்செல்வோன் சேவிப்பதே 
போலச் தருமான்மாவை யாவரும் ஆசரயிப்பர். ௮றிர்தேனும் ௮றியாமலேனும் 
செய்த பாவமனைத்தையும் இத்தருமமே யழிக்குமாதலின் இ.துவே உயிர்களின் 

சிசேயல் சாதனமாம். ஆவிற்கு நான்குபா தமிருப்பஜ தபோல இதற்கும ௪.த்இயம், 

தவம், தயை, தானம் என நான்குபா தங்களுண்டு, அத்தகைய இதை ௮இகாரிகள் 

பிறந்த துமுத லிறக்கும்வசை ௮வசியம் சேவிக்க, ஹே மைந்த! முதற்பா தத்தைப 
பலத்தோடு கேட்டி ! தன.து கண்களிற் கண்டவாறும், தர்மான்மாக்கள வாயிலாய்க் 

கேட்டவாறுமே வாயால் விருத்தாச்தத்தை வழங்குதல் சத்தியமாம். அல்லது 

காரியத்தைச்செய்வதாய் வா.பாற்செய்த பிரஇஞ்ஞையை ஈழுவாமை சத்தியமாம், 
இ வாக்காற் சித்தமாமா தலின் வாசனிகதருமமாம். மறுமையிற் பயன் பயப்பன 
வாய யாகா திகள் வைதிககருமங்களாம், வியாபாசா திகள் இலெளகிககருமங்களாம், 

இரண்டின்மாட்டுமூள்ள முபல்வுசத்திய வசனத்காளேயாம். இஃதின்றி எக்கரும 

த்தம் முயற்சி சம்பவியாது, தருமராஜா முதலியோர் தூலதேகத்தோடும் சுவர்க்க 

மூற்௮ு இதுவரை சழ்கோக்லொ ; இஃதுண்மைமொழியின் மசமையேயாம். இத 

னானே வாயுத்தனத மரியாதைப்படி சலிக்கின்ற ௮, சூரியன் எல்லா வுலகக்களையும் 

ஒளிர்விப்பன், பிரு திலிரீர்மேனிற்கும். சம்பூசணதேவதைகள் இதன் வலுவானே 

சத்தம ததிகாசத்தை கிர்வடுப்பர், இதனை யஇிகாரி அவசியம் சம்பா இக்குக, ஹே 

மைந்த. இரண்டாவது பாதத்தைப் பலத்தோடுக்கேட்டி / தன் மனத்தே Sem 

சுற்பதாரணஞ்செய்து ”தோஷ்ணத்தைச்சகத்தல், பதொகஞ்சகத்தல், ௮ன்னாதி 
யற்றிருச்தல், தவமாம். இதன் மகிமையினானே முனிவர்களும், இர்.இரா இிகளும் 

உளம் விரும்பிய சவர்க்காஇ சுகமுறுகன்றார் ; ஈண்டிம்மனுடர் பசைவெல்கன்ற 

னர், ஆடையாகிய காரியம் நூலாக காரணத்தேயிருப்பதேபோலக் காரிய வுல 

கம் காண தவத்்இன்கண்ணேயிருக்கும். இதன் மையினானே, அர்வாசாதி 
முனிவர் வரசாபங்கொடுப்பதஇற் சமர் த்தசாயினர், இஃதே சர்வகாரியசித்தியிலும் 
அ.ச்தியாதம் ஒளிபொருக்திய சாதனமாம். இதனானே பூர்வம் விசுவாமித்சசொதி 
மக ரிஷிகள் புதிதாய சிருட்டியையமைத்தனர். இத்தசைய தபத்தை அதிகாரிய 

வூயம் சம்பா தித்தல்வேண்டும், ஹே வற்௪ ! மூன்றாவ.துபா த.த்தைப் பலத்தோ 

டுங்சேட்டி ! தமம் சமம இசண்டும் தயையின் காரணமாம் ௮வையின்றி ௮ஃ துண் 
டச்காசாதலின் நூலுணர்க்தோர் அவற்றைச் சசேயஸ்சா தனமென்றனர் இனிப் 
பலச௫ிததமத்தைக் கூறுவாம். ஈண்டு ௮டங்கா இடபமும் கயறு முதலிய சொண்டு 

சட்டுசலினனே அடங்குதல்போலப் பாயெசப்தா.இிலிடயங்களிடத்ேச சோட 
இருஞ்டிசெய்து செவி முதலிய பொறிகளை யடக்கஞ்செய்தல் சமமாம். தமத் 

சோகூடிய பிசஹ்மசாரி பலத்தோடு சர்வபாவகருமக்களையும் பரித்தியாகத்து 
மாணத்தின்பின்னர்ச் சுவர்ச்கலோகத்தையேனும் பிரஷஹ்மலோசத்தையேனும்



அத்திககயர்.] யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரியக உபநிட ௧௦௪௮ 

தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 16. 4. த 

அடைவனாதலின் ௮.தனை ௮இகாரியானவன் அவயம் சம்பா தனஞ்செய்க. ஜே 

மைந்த! பலத்தோடுஞ் சமவடி வத்தைக்கேட்டி. ! பெண் முதலியவிடயங்கள் அண் 

மையிலிருப்பினும் ௬7 முதலியவற்றால் அவற்றி லிச்சையுண்டாவதன்றாமாு 
அரேகவகையாயதோட தரிசனத்தால் ௮வற்றினிச்சையைப் பரித்தியாகத்.தக் 

கேவல ஆனந்தவடிவ அன்மாவை பிச்சித்சல் சமமாம், இதன் பலம் உலகத்.தும் 

வேதத்தும் பிரசித்தமேயாம் ) ஏனெனின், ஈண்டுச்சமத்தோடுகூடிய முனிவர் 

பெரியவனத்தேயிருப்பினும் சிம்ம சர்ப்பாதிகளினின்றும் பபத்தையடையார் ) 

மற்றோ, ௮வர் சமமசமையால் அவற்றையும் ஹிம்சை முதலிய பாவத்தொழிலி 
னின்றும் நீக்குவர் ) காமக்குசோதாஇகளை வெற்றிகொண்டு சுவரக்காதி புத்தம 

லோகங்களையடைவர். இதனை யஇகாரியவ௫ியம் சம்பா திக்கவேண்டும். இதனானே 

ஜீவர்கட்கு எல்லா உயிரிடத்.தும் தயையுண்டாம். இத்துணையால் தமசம அடை 
வால் தயையினடைவாம் என்னலும் ௮ன்வயங்கொண்டு அவற்றில் தயையின் காச 

ணத்தன்மை கூறப்பெற்றது. இப்போது ௮வை இடையாவிடின் ௮து இடைக் 

காது என்னும் வியதி?ரகத்தாலும் அவற்றில் ௮தன் காசணத்தன்மை கூறப் 

பெறும் :--ஹே குழந்தாய்? ஈண்டுச் சமமற்றவன் காமக்குரோதாதஇ விகார் 
முடையவனேயாவன். தமமற்றவனோ எபபோதும் பொறிகளின் ௮த9னனே 

யாவன். பிரமாதத்தையுடைய அவ்விருவரும் காயமனவாக்கால் அவசியம் பூதப் 

பிராணிகட்கு ஹிம்சைசெய்வர். ௮த்தசையர் தயையற்றவசேயாவர், அவரி௨ 

தீதே ஒருகாலும் தயையின் சம்பாவனையுண்டாகாதாமாதலின் தயையினுற்பத்த 

வாயிலாய் இச்சமதம?ம ஜீவாகட்குச் சசேயஸ்சாதனமாம். ஹே குழந்தாய் ! சான் 
காவது பாதத்தைப் பலத்£காமில்கேட்டி / வாக்குத்தானம், மதித்தானம், சனச் 

தானம், காயத்தானம் என இவை முதலாக அகேகவகைத்தானங்கள் உள்ளன, 

அவற்றுள் ௮இகாரிகட்கு வித்தைகொடுத்தல் முதலாவதாம். ஒருவனுக்கு மேன் 
மையாய மதஇிதரல் இரண்டாவதாம், சுபாத்திரப்பிராஹ்மணனுக்குச் சவாணம், 

கோ, ௮ன்னாஇகொடுத்தல் மூன்றாவதாம், சரணடைந்த உயிர்களைப் பகை முதலிய 
வற்றினின்றும் காத்தல் கான்காவதாம். ஈண்டுப் பொன் முதலியவற்றைத்தானஞ் 
செய்பவனை யாவருந்.துஇப்பர், கர்ணசாஜா இர்இரருக்குச் தமல தோலைக்சொடுச் 
தனர், பலிச்சக்க.ரவாத்தி வாமனபகவானுக்கு மூவுலகத்தையும் தானஞ்செய்த 
னர், பபிச்சக்கரவர் த்தி சசணடைந்த புருவைச்காக்கும்பொருட்டுத் தமது மாம் 

சத்தைக்கொடுத்தனர், இவரன்றியும ௮கேக தருமான்மாக்கள் சானாவசையாய 

தானஞ்செய்துளார், ஆகையால் அவர்களை யின்றளவும் புகழாதாரில்லை. தானஞ் 
செய்பவர் இத்தேகத்தை விடுத்தபின்னர்ச் சுவர்ச்கா தியு,ச் சமலோகங்களையடைவ 

ராதலின் அவர்கட்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் சுசமுண்டாம். அல்லது எண் 

டுச் சகஷிணைவடிவதானத்தானே அசுவமேதா தியாகங்கள் பரி பூரண த் தன்மையை 

யடைஇன்றன. மைந்தன் றந்தையைப்பற்றுவதேபோலத் தானகர்த்சாவை யாவ 

ரும்பற்றுவர், தானத்தால் சத்அருவும் மித்துருவாம். இதனானே சாமசானபே 

தீண்டமென்னும் நான்குபாயங்களையறியும் அரசர் முதலாயினோர் தாஜனோேபாயச் 

தாளே.சத்துருவை வபப்படுத்.துவர். தானத்தின்சண்ணே யெல்லா வுஒகுமிருக்



ட்ட அத woe ம்! pubes 

Chi இத்தசையதை ௮இகாரி அவயம் சம்பாதனஞ்செய்க, ஹே மைந்த?! சத் 
Bb மு.ச்லிய சான்குபா சக்களோகூடிய சருமம் “சருவசேசுதாரிகட்கும் சாதா 
சணமாம்., அதன்கண்ணே சான்குவ்ருணக்களின், சான்காரெமங்களின், மூன் 
ஐகல்தைச்ளின், அபேக்ஷையின்றாம். ஏனெனின், 606 து வயதையுடைய தருவன் 
தவஜ்சருமத்தால் பரமபத, ச்தையடைர்சனன், புருவானது அதிஇிக்குத் ௪னது 
சேத்தைச் தானஞ்செய்து உத்தமகஇியையடைர்தது. ஆதலின் எல்லா வுயிர் 
கட்கும் சருமஞ்செய்வகன்கண்ணே அ௮தஇிகாசமாம். இத்துணையால் தருமாஇ அறு 
சாதனங்களையும் நிரூபித்தாம். இப்போது பிரஜனனரூப ஏழாவது சாசனத்தை 
"நிரூபிப்பாம் :--ஹே மைந்த / சருமமானது வருணாஇகளை யபே-்ஷி.பா ததே போல 
மைச்தர்' முதலிய பிரஜைகளின் உற்பத்திரூபப்பிஜனன சா தனமன்றாம் ; மற்றோ, 
இல்லற த்தையும், யெளவன அ௮வஸ்தையையும் ௮பேக்ஷிச்தே அவர்தம்மடைவாம். 

பெண்ணின்றி யெளவனமின்றி எவரும் புத்திரோத்பத்இயைச்செய்யார், சாகாத 
பிரஜாபுதியும் கூறிய இரண்டுமின்றிப் பிரஜைகளை யுண்டாக்குவஇலசமர்த்தசே 
யாயின் மற்றைய/வார்த்தையென்னாம்? புத்தி பெளத்திராஇப் பிரஜைசளைய/டைய 

வன் இவ்வுலகச்தே 2ர்த்தியையும் சுசத்தையும் பசைவெற்றியையும் ௮டைவன், 
பு.ச்தரனைய/டையோன் பிதிர்க்களின் இருணத்தினின்றும் விடுபட்டவனாப் மசணத் 

இன்பின்னார்ச் சுவர்க்கச்தயடைவன். பிரஜைகள் சம்சாச சம்பர்இயொய ௪௧ 

காரணமேயாவர், மோக்ஷசுக காசணமாகார் / wraps இராகத்தையுண்டாக்கும் 

வாயிலாய் மோக்ஷத்தே தடையேயாவர். விடயாசக்த இராயோ பிரஜைகளையே 

மோக்ஷ்காசணமென்பன். அவனைக் கண்டிக்கும்பொருட்டு முதலில் ௮வன் மதத் 
தைச் காண்பிப்பாம் :-காமருபச்சுரபிடிதனாய அவி2வட புத்இராஇப்பிரஜை 

சளையே மோக்ஷ்காசணமென நகினைவன். ௮பப௫இர்முகன் ௮வ்வர்த்தசித்தி செய்வ 
இல் இவ்வகையாய யுக்இயைக்கூ.றுவன் :--இவ்வுலகத்தே ஏழுமாடிகளையுடைப 
உயர்ந்த இருகத்தின் கொத்தின்மேலேறுபவன் படியைத்தழுவியே செல்வன், 

அ இனும் முதற்படி. இரண்டாவஅபடி மூன்றாவதுபடியென்னும்முறையிற் பாதம் 
வைத்துப் பையப்பையப்ட டிகமளறிச் சிகரச்தையடைவன், படியின்றியோ ௮டைய 

முடியாதாம். அதுபோல ஈண்டுத் தர்மார்த்தசாமமோகூம் என்னும் சதூர் 

அிதப் புருடார்.த்தங்கள் உயிர்களால் ௮டையக் தக்கனவாம். அவையும் முன் முன் 
ன.இன் அடைவின்பின் பின்பின்னதின் ௮டைவென்னும் முறையேயாம். முறை 
யின்றி யாகாதாம். மு.தலில் தருமத்தையும் பின் அர்த்தத்தையும் பின் காமத் 

தையும் பின் மோக்ஷத்தையம் ௮டைவன். இம்முறையின்றி முச்லிலே மோக்ஷ 

PO AL) BOLI ODT, கருமாஇகளின்கண்ணே ௮ருத்தாதிகளின் காசணத்தன்மை 
பிக்கனமாம் :--தருமமே யா்த்தகாணமாம், ஏனெனின், உலகர் அன்புடைய 
தரி.ச்இரியைப் பாவியென்பர். சுயொயதனிகளைப் புண்ணிபவானென்பர், ase? 
நிருமத்தே அர்த் தசாண த, சன்மையாமன்றோ ? 

பட சங்கை 4 எத்துனேயோ தனிகர் அறஞ்செய்வதில்லையாதலின் அவர்பாற் 

புண்ணியவான்கள் என்னும் வியவகாசம் சம்பலியாதாம்? ம ஆம் 

டு சமாதானம் : தருமம் இருவகையாம்'? ஒன்றோ, இத்சேசச்சே செய்யப்ப 
பர்ப்டு இதன் என்னே பல்வடைவாம்? இவ்வாசத்தே 'செய்யப்பப்ட: சாரீரியெள்ப்



சுத்திகவில்.] பஜுர்வேதத்இன் தைத்திரீயக உபநிட சச 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம், it het 

பெயரியயாகம் இதன்சண்ணே மழைவடி.வப்பயனைச் தருவதேபோஜும், புத்இச்' 

இஷ்டியாகம் புத தொரூபபலத்தைத் தருவதேபோலும். மற்றொன்றோ, இவ்வாகச் 

தாற் செய்யப்பெற்றது இவ்வாகத்தே பயன் தராது ; மற்றோ, ம றுமையித்றரும், 
இருச்சிரசார் இசாயணாஇ விசதம்போலும், இப்பிறப்பிற் புண்ணியத்தைச் செய்: 

யாது கேவலம் பாவத்சையேசெய்யும் தனிகனிடத்தே முற்பிறப்பின் புண்ணிய 

கற்பனை செய்யக்கூடும். அதனானே இப்பிறப்பில் அவனுக்குச் சுசவடைவாம்.' 
காரணமின்றிச் காரியமுண்டாகாதாம் இது சர்வ சாஸ்இிரக்காரரின் சித்தாந்த 

மாம். காரியங்கண்டு கா.ரணங்காணாவிடத்தே காரிய ஹே.துவால் காரண அனு 

மானமாமென்பது கருத்தாம், ஈதியின் நீர்ப்பெருக்களன் காணமாய மழைதார 

தேயத்திருப்பதா தவின் காட்டுப்படுவஇன்றாம், நீர்ப்பெருக்கன் ஏதுவால் மழ் 

யின் ௮னுமானமாவதேபோல, உண்டாம் சுகமி யாவும் ௮றத்தாலுண்டாவசாம், 
அறமின்றி யின்பின்றராமா தலின் சுகஹே துவால் பாபாத்மாவாய தனிசகன.து பூர்வ 

ஜன்ம புண்ணியத்தின் ௮னுமானமாம். இவ்வாறு காய் முதலிய பசுக்கட்கும் 

பெண்போகம் முதலியவற்றால் ௮னர்தமுண்டாவதும் பூர்வபுண்ணியத்தானே 

யாம் ௮றம் இருவசையாவதேபோல மறமும் இருவுகையாம். சிலவோ, ஈண்டு 
செய்தன ஈண்டே அுன்பந்தரும், சிலவோ இம்மையிற்செய்்சன மறுமையிற் ௮ன் 

பம்பயக்கும், இம்மையில்தெரிர்து பாவகருமஞ்செய்யா து எப்போதும் புண்ணியத் 

கையே செய்பவனிடச்.தும் ௮ரேகவகைக் அச்சகம் காணவருகன்ற காதலின் பூர்வ 
ஜன்மபாவம் ௮னுமிக்கப்பெறும். ஜீவர்கட்கு எத் துணைவிடய ஜன்னியசுகம் பிசாப் 

தீமாமோ அவை தருமத்தானேயாம். தருமான்மாக்கட்குக்கடைக்கும் விடயசசம் 

பொருளின்றிக் இடைக்காதாம் ; ஏனெனின், தர்மான்மாவாயிருப்பிலும் பெண் 

ணின்றி விடயசுகத்தையும் புத் இரா இகளையும் இல்லறத்தையுமடையான், அன்ன 

மின்றிப் பச நீக்கான். தரித்திரியின் சமீபத்தே ஸ்திரீ முதலியவையிருப்பினும் 

சுகக்தையடைவியாவாதலின் தனாதிரூப ௮ர்த்தமேகாமசுகத்தின் காணமாம் ) 

ஏனெனின், தனமற்றபதியைப் பஇவிரதையும் விட்டுவிடுவாள். பந்தக்களும் மித் 

இரர்களும் மற்றையரும் ஆதரியாது நிசாதாரமே செய்வர், பிணம் ஒரு காரியஞ் 

செய்வசன்சகண்ணே யாற்றலற்றதேபோலத் தனமற்றவன௮ குலம் சீலம் சானு 

வகை வித்தைகள் சிறிதுமாத் திசையும் காரியஞ்செய்வதி லாற்றலுடையனவன் ஈம், 
தீனவானாயிருப்பவனே சானாவகைப்போகத்தையும் சுவர்க்கத்தையும், பெரும் புக. 

ழையும், சானாவகைக் குணங்களையும் அடைவனாதலின் தனரூப அருக்தத்சானே. 

ஸ்இரீசம்போச ரூபசாமத்தையடைவன் ; தனமின்றி ௮தூடைக்காதாமாதலின் 

அர்த்தம் காமகாரணமாம். அல்ல.து, விடயசுக இச்சைவடிவகாமத்ை யடையா த 
சேசுதாரிகள் மூவுலகச்.துமின்றாம்; மற்றோ, எல்லா அவஸ்சைகளையுமூடைய 
ஆண் பெண் இலிவடிவ ஐீங்கமப்பிராணிகளும், விருக்ஷா இவடிவ ஸ். சாவசப்பிராணி 

குஞம்,.விடயஎக இச்சைவடிவசாமத் தானே நிறை தவசாவர். சாமமற்ற பிராணி: 

வெள்வுமின்முமா தலின் விடயசுகபோசமின்றி எவ்வுயிர்க்கும் வைசா£ச்கயுப் .மிர்ச 
ப்தியுன்டாகாதாம்) போசத்தின்பின்பே வைராச்பெ அடைவுண்டாமாதலீன் 
போக்ச்தின்முன்.பிரஹ்மசர்ய ஆசாமத்தே மோகா இிசாரியாதான் ) 'ஒருந்ரஸ்தி



aay ஸ்ரீ: த்ச்மபுராணம். ேற்தாகது 

0M pasate யாவன், "அல்லது, வைசாக்யெவானே மோக்ஷ£ இகாரியென் 
பன வேசாச்தசாஸ் இர Gis wr SLT. இசாகப்பிரத்வம்சாபாவம் வைசரா்க்யெ 

மாம், ௮.து இராக உற்பத்இயின்றியே யுண்டாமா ? அல்லது இசாக உற்பத்இயின் 

பின்னருண்டாமா ? மு.தலால.துபக்ஷம் சம்பவியாதாம்) ஏனெனின், பிரத்வம்சா 
பாவச்2த பிரதியோடுயும் காசணமாம் ; ௮ல்இன்றி யல தண்டாகாதாம், சண்டத் 
தாதுண்டாய சடப்பிரத்வம்சாபாவத்தே : தண்டங் சாரணமாவதேயபோலக் கடரூ 
பப்பிச தியோகியுமாம், கட உற்பத்இயின்றிக் கடப்பிரத்வம்சாபாவ முண்டாகர 
தாம். இவ்வாறே இராகருபப் பிரதியோடியின்றி இராகப் பிசத்வம்சாபாவருப 

வைசாக்கெமு முண்டாகாதாம். இரண்டாவதுபக்ஷத்தை யங்கேரிக்கன் அ.துவுஞ் 

சம்பவியா காம் ) ஏனெனின், ஈண்டு ஜீவர்கட்குண்டாய பசி ௮ன்ன ௮டை வின்றி 
நீல்கமாட்டாது, மற்றோ ௮ஃதானே ௮ நீங்கும். ௮வ்வாறு உயிர்களிடத்துண் 

டாய விடயசுக இராகமும் விடயசகப் பிராப்இயின்றி நீங்காதாம்; மற்றோ ௮ஃ 
தானே அது நீங்கும், yo பிசஹ்மசர்ய ஆசரமத்தே அடைவுருதாமாதலின் 
ஆண்டு வைசாக்யெப்பிராப்தி சம்பவியாதாம். வைசாக்கயெமின்றி மோக்ஷப்பிராப் 
இயின்பொருட்டு முயலல்பயனில் கூற்றேயாம். 

சங்கை :--பிரஹ்மசர்ய தரமத்தே ஜீவர்கட்கு விடயங்களிட கதே இராக 
முண்டாயிலும், .நாலாசாயச்சியின் வலுவால் விடயங்களிடத்2த சகானாவகைத் 
தோடங்களைக்கண்டு இசாகத்தைத் தடைப்படுத்தக்கூடுமா தலின் ௮வ் வவஸ்தை 

யின்சண் ணும் வைராக்கியமும் முமுக்ஷ-ஈத்தன்மையும் சம்பவிக்கும். 

சமாதானம் :--ஜீவர்களின் சித்தத்தேயுண்டாய விடய இராகம் விடயத்தை 

யடையா தவரை சித்தக்தை எல்லாப்பக்கங்களினின்றும் தடைப்படுத்தும், வேறு 

விடயத்தைப் புகவிடாது. ஸ்.இரியின் உதாத்2த பாலகனிருக்கும்வசை வேறு பர்ல 

கனைப் புகவிடான், வெளியில்வர்த பின்னரே புகவிடுவன். ௮துபோல ஜீவர்களின் 

சிச்தத்தின்கண் ணும் ஒரு விடய இராகமிருக்கும்வரை வேறொரு இராகம் புகா 

தாம். கருத்திதுவாம் :--92த,ச்௪ ஒரு விடய இராகமுண்டாகவே உலக விடய 

மும் புகமுடியாதபோ.து ௮லெளகிக மோக்ஷேச்சை எவ்வாறு பிரவேசிக்கும், பிர 

வேசியாதாம். ௮ல்லது மதத்தாற் பேஇக்கப்பெற்ற கண்டஸ்தலத்தை யுடைய 

தும், அறுபது வயதோடுகூடியதுமாய யெளவனயானை ஒரு பெருவனத்தே சிறிய 

மார்ச்சத்தே சஞ்சரித்.துக்கொண்டு மார்க்கவாயிலை ச் தடைப்படுத்இக்கொண்டிருப் 
பின் மற்றைய மிருகங்களை ௮வ்வாயிலாய் வனத்துட் புகவிடாதாம். அதுபோலச் 
இத்தரூபவனவாயிலில் விடய இசாகரூப யானை யிருச்கும்வசை மோக்ஷேச்சை 
வடிவ மிருகாஇகளைப் புசவிடாசாம். இதனையே வெளிப்படையாக்கும்பொருட்டு 
மு.தலில் இலெளகக விடய இராகத்தே வேறொரு அத்தகையஇன்றடைத் இருட் 
டார்தத்தால் நிரூபிப்பாம் :--௮சேக மங்கையரிடையிலிருக்கும் ீதோதரியின் 
ப.இயாய இசாவணன் சேயின் இசாகக்தோடு கூடியபோது சசையம்மளையன் நி 
கு்வுலகச்.தறும் பொருளையும் இச்டுச்இலன் ) மற்றோ, அவ்வம்மனை யடைகவே 

யிச்ரித் தனன, பளசாஜாவையே விரும்பிய இருகயக்தோகடிய சமயச்தியகன 

வள். சவயும்வு) ச்சே படைவுற்ற இரத. சதேவைக்யும், ப பண்க்இகள்:/



   அனி டாக் றன் எவ்வீடய இசாகமுற்றனசோ அல் ne Rha 

வேறெவ விடப த்தையும் இச்சித் இலர், ஜீவர்கள து சித் சத ஒரு விட்ப் site 

மிருக்கும்வரை ேறுவகிடப இசாகமுண்டாகாதெனத் துணியலாம், ம் 

இசாசமிரூப்ப மற்றொரு விடய இராகம் சித்தத்தே சம்பலியா தபோது sin 
இச்சை எவ்வாறு சம்பவிக்கும் ? சம்பவியா சாமென்க, 

சங்கை :--மு.தலில் விடயசுகத்தின்கண்ணே இராக முண்டாகாமல் மேர்த 
சுகத்தே இசாகமுடையவனே சர்பாசவாயிலாய் அன்மஞான ச்இற்கும் மோக்ஷ 
திற்கும் ௮ இசாரியாவன், 

சமாதானம் s— a_i oor ent us FEES மித இசாக மருக புருட்னுக்று மு.தினி0% 

௮லைளகெ மோக்ஷரூபசுகத்2௪ இராகம் யாங்கனமாம்? ௮காதன்றோ, ag 4a 

வாம் :--இவ்வுலச விடபஜன்னிய சுகத்தே சுகத்தன்மைவடிவமாய் இஷ்டஞானந் 
தையடைர்சவலனுக3க சுவர்க்கலோக விடயஉன்னியசுகத?ச இச்சையுண்பச் 

அ௮ஃஇன்றி யிவ்விசசையுண்டாகாதாம, அதுபோல விடபஜன்னிய சுசஞாச் 

முற்றவனுக்கே மோக்ஷசுகத?த யிசசையுண்டாம். ௮ஃஇன்றி முதலிலே ௮ஃ 

அண்டாகாதாமாதலின் தன் இருதயத்திருக்கும் விடயசுச இச்சையை பத 

னடைவால் பூரணஞ்செய்யாமல் ௮தஇகாரி முதலிலே மோக்ஷ அ௮டைவின்பொருட் 

டுச் சந்யாசத்தைக் கவரலாகாது ) மற்றோ, பு.த்திமானாவன் முதலில் வீடயகிக 
இச்சைகளை விடயசுக ௮டைவால் பூரணஞ்செய்து பின்னர் மோக்ஷ முடைவின் 
பொருட்டுச் சந்யாச தூசமத்தைக்கவர்க. இவ்வார்த்தையை மனுபசலானும் 

% 

   

கூறியுள்ளார். 

HDS SS கிதொவெடாற HB SIRS GUT OO STG i 

i ஷாசுவ யபெெருசொகு்சி அற வரக தத? | wes 

ய் 

* இருபிறப்பி னரிறை மறையியம்பி டாதெறிந்து on? 2 Re 
அரியமைந்த ரைத்தவத்தினிற்பயந்தி டாதவத்தே @. 
உரியவாகிய மகங்களை யுஞற்றிடா தொருவிப் ee 
பெரியவீ டடைவிழை வுறிற்பேரு நகைக்கிடனே.”” ஜி 

(போ-ள்.) பிசாஹ்மணாதி மூன்று வருணங்களும் அவிகசெனப்பெ;ம்சி) 

எலர் வேதர்சளை யத்தியயனஞ்செய்யாது, மைந்தர்களை யுண்டாக்காது, யாசிர் 

சளைச்செய்யாகு மூசலில மோக்ஷ்ப்பிசாப் தியை இச்சித்தனசோ அத்த கிக் 

மோைத்தையடையார் ; மற்றோ, மாறாய் மோக்ஷத்தை யிச்சிச்சவசாய் 

சஇையையடைவர். ஆதையால் மோக்ஷ அடைவை யிச்சித்௪ அவிஜ்ன் டம் 

லிஸ், பிகஷ்மசர்யாரொமத்தே வேசாத்தியயனஞ்செய்து இருஷிசள்- acai 

Bp AG Daud, Berry Ayainp BR sts 114 இகர்களையுண்டாச்சம்-கிதிந்து 
nantes APOue,. ater Babs eQeirge 8 saree gevtons whos Meg 
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ty) பின்பு மோக்ஷப்பிசாபதிபின்பொருடடுச சந்யாச oO nS 6 
pans an இசாகமெைமயையுணர்ர்ச மனு முதலிய: sieges புருடர் 

வஸ் தை மிய தளாரா தலின் எல்லாவகை விடயபோசத்தானே ௮இகாரியின் 
சித்சச்?௪ கிடய இசாகமழிர்ச பின்னர்த்தான் சர்யாசத்தைக்களார் ௮. மோக 
கஉலின்பொருட்டு முயலவேண்டும். விடயபோகத்தன் முன்னசே மோக்ஷ 

அடைவின் பொருட்டு முயலல் பபனில் கூற்றாம். இத்துணையால் விடயாசக்தா் 
மதம் காட்டப்பெற்றது. இப்போது ௮வர் மசத்கைக் சண்டிப்பாம், ஹே 

குழந் சாய்! இவ்வாறு அவ்விடயா௫க்தர் கருமாதி மூன்றையுமடைவுற்ற. பின் 

ன் ரசான்காவது மோக்ஷரூப புருடார்த்த ௮டைவைக் கூறுவர் அப்ப௫ரமுகர் 

லாகியெத்தை அறிஞர்கள் சுவரார் மற் றா, பசிர்முகசே கவர்வர் ௮வர் பூர்வபுண்ணி 

பத்தே சுசகசாணத்தன்மையைக்கூறினர் பாவத்தே அக்ககாண தத்தன் மையைக் 

கூறினர் ௮தையாமுமக்கெரிப்பேம் ; ஆனால், ௮வர் தனாஇகளிடத்தே சுககாரண த் 
தன்மை கூறியதையங்கேரியேம், ஏனெனின் ஈண்டு அர்த்தமிலசேலும் ௮ரேகஞ் 

ஜீவா சகியாதல் கண்டு?ளம், உளரேலும் துக்யொதல் கண்டுளேமாதலின் அர்த் 

ததிதேயஃதின்றாம். அருச்தமின்றியும் ஜீவர்கட்கு கிடயசுகமுண்டாமென்லும் 
ஜிஷயச்தையாம் ஏழாவது ௮த்தயாயத்தே யாஞ்ஞவற்கிய மைத்திசேயியின் சம் 

வாசத்தே விஸ்தாரமாய்க் கூறிவர்ேேதமாதலின் ஈண்டுக் கூறவில்லை. அர்த்தத்தை 

பொருக்குசேர்ப்பதிலும், காப்பதிலும், அழிப்பதிலும் உயிர்கட்குப் பாமதுக்கம் 

பிசாப்இயாம். என வுணர்ர்த அ௮றிஞர்கட்கோ இவவர்த்தம் தக்ககாசணமாயே 
சோற்றும் இதனினின்றும் ப௫ர் முகர்க்குச் ௬௧ அடைவு எவ்வாரும் ;) மற்றோ, 
ஆசாதாம் தழலின்கண் மணிமதஇயால் மூடன்றன.து கையிற் சவரின் அ௮ழற்சியா 

அண்டாம் தயரையேயடைவன் ௮து2பாலத் அக்கத்தையடைவிக்கும் அர்த் 

திதிதே சுகசாதன புத்தியால் மூடன் சுவரும்பொருட்டு முயன்று அுக்கத்தையே 
யடைவன், கையால், அர்த்தத்தே சுககா.ரணத்தன்மை சம்பவியாது என்பது 

கருத்தாம். அருத்தமின்றியதரிச் திரியை மனைவி முதலிய யாவரும் விட்டு விடுவர் 

என முன்னர்க் கூறியதும் சம்பவியாது ) என்னை, ஈண்டுள்ள தரித்.இரிகள் யாவ 

சையும் மனைவியாதியர் விட்டுவிடுவர் என்னும் நியமத்தை யாண்டுங்காணோம் ; 

மற்றோ, சில கெட்ட இயற்கையையுடைய மனைவியாஇயசே பரித்தியாஇப்பர், ஈல் 

லியற்கைய ரோ பரித்தியாயொர் சாவ ஜீவர்கட்கும் aE இச்சையிருக்சன்றதாத 

ஜின், உலசம் யாவும் சாமத்தால் நிறைவுற்றசாம் எனக்கூறியதும் பொய்யாம் ; 
ஏனெனின், ஈண்டுச் சகலருக்கும் சுக ௮டைவின் இச்சையுண்டாவதுண்மையே 

மாறினும் அதனானே யாவரிடத்தும் காமிச்சன்மை சித்தமாகாதாம்); மற்றோ, 
இனியினும் யோனியிலும் ௮௧ ஆசையுடையவனையே சாமியென்பர்,. சமாதி 

ரம் ௮வாவினனைக் சாமியென்பஇல்லை ஜீவர்களின் சத்சத்தே யுண்டாய ஒரு விஷய 

இச்சையே வே.றுகிலப இச்சையையுண்டாக்குவஇன்றாம் என முன்னர்ச் கூறியது 

Gers and ; மற்ற, அனுகூலமேயாம், என்னை, பூர்வபுண்ணிய மம 
wee அதிகாரிகளின் net ahs Gora Deporuy arti, wg qveaBegns .Qer 

க்ததயும்.துன்ணெடாச கிடா௮. இகனுனே ஈசிசேத் முதிலியோசாவெட்மகு 
பூர்கர்பமோகோர்சையின், காலச்சே எப்பொருளையும் ஏவர்க் இலர், Sawtelle 

   



சர்த்கள்ச்.] யஜர்வேதத்கின்: தைத்இரிப்க உபநிட 
ர த் த்தின் தா.ற்பரியவருணனம், 

  

அத்இயயனம்; பு)ச்திசோற்பத்.இ, யாகாஇி கருமம் என்னும் மூன்றையும் ல் 

டியா.௫,மோஸ,க்தையிச்சிப்பவன் ௮தோகஇயையடைவன் என்னும் மனுபசவு . 

னுடைய லாக்யெம் மோக்ஷத்தை நிர்இிக்னெறது என முன்னர்க் கூறிய துஞ் a 
பவியாது; என்னை, வேதச்தேயும் மிருதியின்கண்ணும், இதிகாச yore made 

ஓம் உள்ள நிந்தை வசனங்கட்கு நிர்தையின்கண்ணே கருத்தின்றாம் ; மற்றே, 
பிரசங்கப் பிராப்த ௮ர்த்தத்தின் புகமின்கண்ணே கருத்தாம். விஷ்ணு புசாணத் 
தே இங்ஙன் இயம்பப்பெற்றுள.து :-- 

. வாவ 1.வ௦ ast] SSB fu LaNAay HB SACs ago | 

SAO sr grave? STK Oaso aio Mp9 ME 

௩ அரியைவிட்ட யலாதியதேவரைப் புரியுபா சனைப் புன்கணர்தாகமுற் 
றேரிதனீக் கிடவின்பமந்தாகினிக் கரையிற் கூபத்தைக் கல்லுவரோப்பரால், * 

(போ-ள்.) விஷ்ணுவைப் பரித்தியாடுத்.து ௮யலாயசவன் முதலிய தேவனத் 
களை யுபாசிப்பவனாகிய மூடனானவன் தாகத்தோடு கூடியவனாய் ௮தை நீக்கும் 

பொருட்டு ஸ்ரீ கங்கையின் கரைபில் கூபத்தைக் தோண்டுபவனெப்பன், Re 

புராணத்தின் கண்ணிங்கன் செப்பப்பெறறுள.து :-- 

8ஹாஜெவு வறி,ததகஃய உவாவெ ௬,௪2009.வ,௧௦ | 
வர் விஷ 8பமா,தி வயா, தழ கவாக்ஷமா தா ர 

* அரனைவிட்டயலா திய தேவரைப் புரியுபாசனைப் புல்லியர்தோல் பசி 
யேரியையேற்றுற வின்னமுதந்தனை யொருவிவேல்விட முண்பவரோப்பரால்.!** 

(பொ-ள்.) மகா தேவரைப் பரித்தியாகித்து ௮ன்னிய விஸ்ணு முதலிப 

தேவதைகளை யுபா௫ிப்பவனாகிய மூடன் பசியாற் பிடிதமாயவன் அப்பி இரப் 
பான் ௮மிருதத்தை விடுத்து விஷத்தைபயில்வ2த2பாலும். இவ்விருவித வசு 

னங்களுள் முதலாவதற்குச் சிவாஇகளின் கிந்தையின்கண் 2ண கருத்இன்றாம் ; 
மற்2றோ, விஷ்ணுவின் துதியின்கண்ணே கருத்தாம், அதுபோலவே இரண்டாவு 

தற்கும் மகா தேவஸ் து.இயின்கண்ணே கருக்காம். நிந்தையின்கண் ணே அவ்விர 

ண்டிற்குங் கருத்தாயின் எத்தேவதையின் மாட்டும் பூச்சிய, த சன்மை சிச்தமாசா. 

தாம், இவ்வாறே மனுபகவா லுடைய வசன த்திற்கும்மோ கதறிர்சையின்௧ண்ே 
கருத் இன்றாம் : மற்றோ, அஞ்ஞானிகளைச் கருமத்திற் பிர விருத்.திக்கும்பொருட்டு 

வருணாசிரம கருமஸ்து இயின்கண்ணே கருத்தாம். மோக்ஷ நிர்தையிற் சருத்திரு 

க்குமாயின் அவர் கமத ஸ்மிருதியின் ஆறாவது அத்தியாயக்தே மோக்ஷதருமுகி 
களக். கூறுதொழிவர் ; ஆனால் அவற்றை விஸ்சாரமா.ப்க் கூறியுள்ளார், மனுபச 

ப் | 
. த : சக்ர 

வாலுச்கு மோக்ஷநிர்தையின்கண்ணே கருத்தாம் ஆறாவது அத்தியாயத்சே கமி 
யத மயலாதி தகோஷபயத்தாலாம் எனச் Fee sg pS. flex api ர ஏனெ; ள் 

சாகத் சருஇபசவஇியே மனுபகவாளைச் சர்வஞ்ஞீனெனக் சூமியுள்ளாள், அ | 

sebuse cP ge மயலணுகாதாம், அம்மறையாவ.து, ! யடெஷகி5 Sh AE rie 

கெரகம் அம்ம பசவான் இயம்பிய! சருமல்கள் மங்கமஜோ அச்சம் RES 

    

   

  



கை :--மனுபகவானுக்கு மோக்ஷ. முண்டென்ப தங்கோரமேயாயிலும் 
epee By மூன்றன் பின்னரே யங்கோசமாமன்றிப் முன்னான்றாம். 

த சமாதானம் ;--௮ம்மனுபசகவானுடைய வசன ்சை ய்கீஇயால் ஆராய்ர்து 
Bar aa of அம்மூன்றன் பின்னர் மாக்தாங்கோரம் சத்தியாதாம் ) ஏனெனின் 
இர்கம்” அலர் மொழியில் மிகுதியாயவேதங்களின் அத் தியயனம், மிகுதியாய 

ஸ்மீர்தர்களின் உற்பத்தி, மிகுதியாயயாகங்களைச் செய்தல், கூறப்பட்டுள்ளன, 
*இன்டம்மிகு தி.ச தன்மை முப்பொருளின்கண் ணுள தா ? அல்லு, சான்கு, Bagi, 

ஆறுமு லாகிய ௮ரகம் பொருள்களிட தேேதயுளதா ? ஆண்டு, சேசு நூற்றுக் 

கணக்காய சாசைகளின் பேதத்தால் நானாவிதமாய இருக்குமுதலிய வேதங் 
கள் மூுழூவஇன் ௮த்தியயனத்தே பேசாயுளையுடைய புருடனும் ஆற்றலுடைய 

வனாகானாயின் இப்போ திருக்கும் ௮ற்ப ஆயுளையுடையவன் எவ்வாரறாற்றலுடைய 
வுனாவன் ; மற்றோ, ஆகானென்க. இவ்வாறே மும்மைந்தர்களையுண்டாக்கு 
வதின்கண்ணும், ௮கேக மைக்தர்களை யுண்டாக்குவதின்கண் ணும், இச்சீவன் 

தானே சமர்த்தனாகான். ௮௮ பூர்வ புண்ணியரூப ௮திருஷ்டகாரண ஸ்திரீ யவ் 

வனுவிஸ் வடிவ தருஷ்டகாரண ௮தீனமாம். இவையின்றிச் சுதர்.இரமாய்க் 

காரணமாயின், புத்தி2ீச்சையுடையவரெவரும் புத் இரரற்றவராகா இருத்தல் 
வேண்டும், அனால், பு,த்.தரன் வேண்டுமென்பாரும்பலா புத்இரனற்றவசாய்க்காணப் 
பெறுகின்றனர், இங்ஙனமே மூன்றுயாகங்கள் செய்வதன்கண்ணும், ௮சேகயாகங் 

கள் செய்வதள்கண் ணும் இவன் சு தர்இரனாகான் ; மனைவி மைந்தராதி ௮சேசம் 
பொருள்களானே ௮வை சித்திக்கும் ௮ம்மனுபகவானுடைய வசனம் முடியா தன 

வரய மூன்றையும் உணர்த்துமாயின் பிரமாணமற்றதாம் ) என்னை, வர்கட்முச் 

சுசசாதனமாவதும், முயற்சியால் ௮டையயோக்கெமாயதும், வேறு பிசமாணத் 

தரீற் பாதிக்கப்படா த.தும் யெ பொருளைப் போ இப்பதானே சாஸ்திரம் பிரமாண 
மாம், ஆசையால், ௮ம்மனுபகவானுடைய வாக்கயத்திற்கு ௮வ்வர்த்தத்?த கருச் 

தின்றாம். 
சங்கை : ஹே சித்தாந்தியே ! ௮ம்மனுஸ்மிருதியின் வசனத்தான் மனுபக 

வாலுக்கு ௮வவேத அ.த்.தியயனா இகளில கஇடையாதகபொருளை யுணர்த்துவதாய 
அபூர்வகிதி யங்கோசமின்றாம் ; மற்று, ஈண்டுத் தனது வேதசாகையை யத்தி 
யுய்னஞ்' செய்தவனும், புத்திசாஇப் பிரஜையையுண்டாக்கனவனும், யாகாஇ 
கிளைச். செய்பவனும் ஆயெவனிடத்தே ௮ம்மோக்ஷேச்சை சாணப்பெறுகன்றது ; 

மாருயவனிடத்? த காணப்பெறுவதின்றாம்) என்னும் உடன்பாடெதிர் மறைக 
ள் வேதா.த்தியயனாதிகளிடச்தே மோக்ஷ இச்சையின் காரணத்சன்மை பிர 

இச்ச்மாம், அதனையே ௮வ்வசனல் கூறுகின்ற ௮, ஆதலின் ௮ஃதனுவாதரூபமாம். 
அக்ியின்கண்ணே பனிரிக்கசாரண த தன்மை உலகப் பிச9த்தமாம், அதனைக் 

கூபம். 0 எரிபனிக்குமருர்.து" என்னும் ல௪னம் ௮னுவாதமாவதேபோலும்) 

feud திரூபம் அன்றும். tee 
STRAHL | அஹ. வாஇயே! எச்தலத்இிலும் பிறழ்ச்சியையுருக உடன்பா 
பதிர்மகறசனே சாரண த்சன்மையின் சத ெயயுண்பாக்கும். உண்டுபவன்சன்



கந்தஸ்ம்.] பஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீபக உபதிட aia. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1653 

டம் முதலியன இருப்பவே சடரூபகாரிய உற்பத் இ, இலவாகசவே HR bub Bade 
னம் உடன்பாடெஇர்மறைகட்கு எத்தலத்.தும் பிறழ்ச்சியுண்டாவஇின்றாமா தலின் 
கடகாசணச் சன்மையைச் சித்சஞ்செய்வசேபோலும். பிறழ்ச்சியுறுவ.த காசண் a 

தன்மையின் சித்தியைச் செய்யாதாம். குலாலபத்இனியும் நீள்செவியனும் இருப் 
பினும், இல்லாவிடினும் கடகாரிய உற்பத்தியாவதேபோலும் ௮ர்தப பிறழ்ச்சி௯ய 

யுடைய உடன்பா டெ.இர்மறைகளால் கடகாரணத்தன்மை இத்தமாகாதாம்; 

மற்றோ, மாரு அதன் பாதமேபாம். ௮வ்வாறு ஈண்டுப் பிரசமங்கத்?த வேச 

அத்தியயனாதிகளின்சண் மோக்ஷச்சாகாரண தன்மையின் இதஇ செய்யும் 

பொருட்டுக் கூறிய உடன்பாடெதிர்மறை பிறழ்ச்யெடைய யாம் ; என்னை, இவ் 
வுலகத்தே வேதாத்தியயனஞ் செய்பவரும், முமமைர்தருடையவரும், மூன்று 

யாகமுடையவரும் ஆய ௮ேக மறையவர் காணவருகன்றனர் / தனால் அவசி 
டத்தே மோக்ஷேச்சை காணவருவ இல்லை ) மாறாப் ௮ரேக இடங்களிலோ அத் 
தகையினர் சம்சார சுகத2த பற்றுற்றவசாய் மோக்த்தே பசாமுகராயே காணப் 
பெறுகின்றனர், ஆகையால் பிறழ்ச்சியையுடைய உடன்பாடெதிர் மறைகளால் 

கூறியவற்றின்கண்ணே மோக்ஷ இச்சாகாரணத்தன்மை சித்தமாகாதாமா சலின், 

அவவசனம் ௮ளனுவா தரூபமன்றாம். 

சங்கை :--ஹே சித்தாக்தியே? ௮ம்மனுஸ்மிருதியின் வசனத்தால் அவர் 

நியமவிஇயைக்கூறியுளார் ; அல்லது, பரிசங்யொவிதியைக் கூறியுள்ளார், 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே! மனுபகவாலுடைய வசனசதே நியமலிதி 

ரூபத்சன்மையும், பரிசங்யொவிதி ரூபத்தன்மையும் சம்பவியாதாம்) என்னை, 

இருபொருள் அடைவுறுர்தலத்தே ஒருபொருளை நீக்கு ஒருபொருளை விஇக்கும் 
௮.துவே நியமவிதியாம். யாகாக்கினியின்கண்ணே உமி நீங்கிய ௮ரிசிவடிவ அன் 
னத்தின் ஆகுதி கொடுக்கப்பெறும், அவ்வுமி நீக்கமானத, உலகத்? யிருவசை 

யினாம். ஒன்றோ, ஈகத்தானுண்டாம், மற்றொன்றோ உலக்கையாற் குத்துவதானே 

புண்டாம் ௮வ்விருவகையிலுள் எவ்வகையானே உமிப்போக்குதலெனக் கடா நிக 

ழச் சருதியானது : வீரஹீஅவம,சதா4' என்னும் வசனத்தால் உலக்சையானே 

செல்லைக் குத்தல் விதிக்சப்பெற்றது, ஈகத்தாலுமிபோக்கல் நீக்கப்பட்டது ; 

ஆதலின் நுதலிய சுருதி நியமலிதிரூபமாம். இங்ஙன் மலனுபகவானுடைய வச 

னத்தை நியமவிதஇியென ௮ங்கேரிக்க் ஒரு பக்ஷத்திலா மோக்ஷ இச்சையி 

னடைவாம் ; மறுபக்ஷத்திலோ வேதங்களின் ௮த்திபயனம் புத்திர்களின் உற் 

use யாகங்களின் ௮லுஷ்டானம் மூன்றும் ௮டைவுற்றன. இம்மூன்றினும் முன் 

னாடைவுற்ற மோக்ஷ இச்சையின்றடையால் ௮இகாரி அம்மூன்றையும் செய்க, 

என்னும் கியமவிதிவடிவ வசனப்பொருள் சம்பவிக்க2வண்டமாயின் மோக்த் 

இசிக்சயை நீக்குவதில் புருஷனுக்குச் சு தர்இர்மிருக்கவேண்டும் ; ஆனால் *சச்ம்ள் 

னின்ருமாதலின் மோக்ஷரூப சுகசெளந்தரியத்தன்னமை ஞானத்தான் 'உயிர்சனி. 

டுத்தே யுண்டாய மோக்ஷ இச்சையை £ீக்குவதில் எவருஞ் சமர்த்தால்லர், இன், 

ம்னமேமூன் மூன்றைச் செய்யவும் எவருஞ் ௪,௪ர் இ ஆற்ற ஓற்றலசல்லர், gene



ர் ப * 

ப்ப * ஓ ம Cyper ; ச் 

8 ் 4 Ah 7 Geis * ௩ ச ee 7 ல 

யால் நிதுபசவானுடைய வசனதமத ஈபமனதிரூபச்தசன்மை சம்பலியாசாம். 
Pierson masa see பரிசங்யொ லிதிருபத் சன்மையும் சம்பலிபா£தாம் ; : 

ஏெெனின், ஒருகாலச்சே இருபொருள் அடைவுறும்போது ஒன்றன். ரிக்கத் 
தே போ இக்கும் வசனம் பரிசல்சியொவிஇருபமாம், ஒரே காலத்? இச்சை 

பானே உயிர்ச்சடைவுற்ற முயன் முதலிய 838,து ஈகங்களையுடைய 8,த ஐர்.துத் 
களின், பக்ஷணம், மனுடவாஈராஇ 8.து ஈகங்களையுடைய ஜ5.துக்களின் பக்ஷ 
௬ம்: என்பவற்றுள் : ௨௦௮ ௨௦௮ ௪வாவக்$ா$ இச்சுருதி முதலதைச் தழுவி 

மற்றதை ஈழுவுமாறுணர்த்துமா தலின் பரிசங்யொவிதி ரூபமாம், ஈண்டுப் பிரச 
சத்தே ௮ம்மூன்றும் ஒருகோடியாம், மோக்ஷ இச்சை மற்றொரு கோடியாம், 

இரண்டும் புருடனையடைர்தபோது ௮திகாரிவக அ௮த்தியயன முதலியவழ் 
யே செய்கவென அம்மனுபசவானது வசனத்தின் விபரிணாமத்தானே மோக்ஷ 
இச்சையை நீக்இின்மாத்இிரம் ௮வ்வசனம் பரிசங்கயொவிதிரூபமாம். ௮ங்களுற் 
கின் மோக்ஷ அடைவின்பொருட்டு எவனிடத்தும் முயல்வுண்டாசலாகா.த ; 
ஆனால், அம்முயல்வும் மோக்ஷ இச்சையும் எத்துணையோ ௮இிகொரிகளிடத்தே 

சாணவருன்றது. அம்மனுபகவானே தமது ஸ்மிருதியின் ஆராவது ௮ததியா 
யத்தே மோக்ஷ தருமங்களைச் கூறியிருக்கன்றனசா தலின் ௮வ்வசனம் பரிசங்கியா 
விதிரூபமாகாதாம். ௮ல்லஅ, ௮ம்மனுபகவானுடைய வானம் ஒருகால் மோக்ஷ 

இச்சையை நீக்குமாயின் வேத அத்தியயனாதி மூன்றையும் செய்து ௮இகாரி 
மோக்ஷ இச்சையைச்செய்க என வேசாத்தியயனாதியின் பின்னர் மோக்ஷ இச் 
சையை மொழிச்துள்ளது ௮சங்கதமாகும் என்னுமிகனானும் ௮வ்வசனம் பரிசு 

பொலிஇரூபமன்றாம். அல்லது, Cas ௮த்தியயனாஇகளின் முன்னர் மோக்ஷத் 
னதயிச்சிப்பவன் அதோகதியையடைவன் எனப் பூர்வம் வாதி கூறியபொருள் 

பிசத்தய௬்ஷ சுருஇயாற்பா தமாம் ; ஏனெனின், சுருதிபகவதியோ மோக்ஷ அடை 
வின்பொருட்டுப் பிர ஹ்மசரிய ஆச்சமத்தின் பின்னரும் சர்யாசவிசானஞ் செய் 
தள்ளனள், அதா வ.து, 4 யசிவெசாமாவ/[ஹஅ யாரி வவ7வரலெ4 *? விஷ 

பங்களிட திச தீவிரமாகி வைராக்கியம் இல்லாதவ?னா பிரஹ்மசரியத்இன் பின் 
ன்ர்க்ெகஸ்,தனாகுக, ௮.தன்பின்னர் வானப் பிரஸ் தனாகுக, நான்காவதவத்தையிற் 
சிர்யாயொகுக இவிர வைசாக்யெமுடையவனோ மோக்ஷ ௮டைவின்பொருட்டுப் 

பிர்ஹ்மசரியத்தின் பின்னசே சர்யாசத்தையுறுக ; என்பது முசலிய சுரு இகளால் 

அம்மனுபசவா னுடைய வசனப்பொருள் பாஇிதமாமா தலின், ௮வ்வசனம் வி.இரூப 

மன்௫ூம் ) மற்றோ, ௮ஞ்ஞானிக்ளைக் கருமத்தே முயல்கிக்கும்பொருட்டு mes 
அதிப்ப்தாய் அரு.த்தவா.தரூபமாம். 

பத yh ௪ 

உட திஙிகை: ஹே Agars Gu! மனுபகவானுடைய வசனம் மோக்ஷ இச 

ஷின். நிவ ச்சைக் குறிப்பிக்கவில்லை ; மற்றோ, ௮. மோக்ஷ இச்சையினபா.. 
க விதானஞ்செய்கன்றது, ( ௮௧௦9௦ HOMO | ! eres ange பிரபாசாம் 

ம்க்க்மதச்பே சலஞ்ச பசதண,த்தின் அபரவத்தை விஇிக்ன்ற௪. , இவ்வா]. 
அம்மைசவானுடைய வசனமும். மோக இச்சையின், அபாவச்தையே அிஇக், 
ஸ்கும. (கிஷச்கொகெடியபாணத்தாற்கொன்றமானின் மாம்சம் சுவஞ்சனஷ்்



டித்ற்சுல்க்.] பஜுர்வேதத்தின் அதத் இரங்க உபநிட 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். loss 

“ஹா தானம் :—Cabp வாதியே/! மோக்ஷ இச்சையின் அபாவம் லிதிச்சச் 2௫ 
இயதன்மும் , ஏனெனின் ( ௨5.ம்.$4ர சொயலெ,௪ ! என்ப.து முதலிய வேசவ்ச்னம் 
கள் யாகாஇி பாவபதார்த்தங்களையே விதிக்கன்றன, ௮பாவத்தை பெவ்வசனமும் 
லிதிப்பதில்லை, மனுபகவாலுடைய வசனத்தானே மோக்ஷ இச்சையின் பாவ 
விதானத்ை பங்கேரிக்கனெறவன்டாலி.து கேட்கவேண்டும் உ விம்மனு vats 

னுடைய வச்னம் மோ௯ இச்சையின் முன்னின்மையை விதிக்கன்றதா'? 
அல்ல.௮, முற்று மின்மையை விதிக்கின்றதா ? ௮ல்ல௮, ஒன்பரான்றன்மைகயி 
விஇக்்றதா ? அல்லத, பின்னின்மையை வி.இக்கன்றதா ? முதன் மூன்று பக்ஷ 
மும் சம்ப்வியா.து) ஏனெனின், முன்னசொரு பிரமாணத்தானே த்தமாசா] 

பொருளையே சாஸ்.இரம் வி.இக்குமன்றி முற்றுணிர்த பொருளை யொருராதும் 

விதியாது. கையாயிகர் மதத்தே முன்னின்மையோ உற்பத்திபற்ற அராஇயாம், 
எஇர்மறை யுண்டாயபின்னர் ௮ஃதழியமாதலின் ௮வ்வகாதியாய முன்னின்மை 
யின் வீதானஞ் சம்பவியாது, ௮வர் மதத்தே முற்றுமின்மையும், ஒன்றொன்றன் 
மையும் உற்பத்தி சாசமற்றனவாமாதலின் ௮வற்றின் விதானமுஞ் சம்பவியா ௮. 

சங்கை :-ஹே சித்தாந்தியே! அம்முன்னின்மைக் குற்பத்தி சம்பவியா 

தாயினும் நாசமுண்டு, ( வராஹணொ அமஹ-வத$ ' என்னும் மறைமொழி பிர 
ஹ்மஹத்தியின் முன்னின்மையைக் காப்பாற்ற விஇிக்கன்றதேபால அம்டினு 
பகவானுடைய வசனமும் மோக்ஷ இசசையின் முன்னின்மையைக் சாப்பாற்ற 
விஇக்கின்றதது. 

சமாதானம் :--ஹே வாதிரே ' சாஸ்தாமானது பிரஹ்மஹ த் இியைச்செய்ய 

நிடே திக்சன்றசேபோல ஒரு நூல் மோக்ஷ இச்சையை நி$டேதஞ் செய்யுமாயின் 

௮வ்வசனம் ௮தன் முன்னின்மையை விதானஞ்செய்யும் ;) ஆனால் அம்மோக்த் 
இச்சையை நி?டதஞ்செய்ய எர் நூலும் காணப்படவில்லை ; மற் 2றோ, மாருகச் சரிஸ் 

இரமோ மோக்ஷ இச்சையையுடைய புருஷனுக்கு மகாபலப் பிராப்தியைக் கூறி 

யிருக்கன்றது : *ந்ண0க௦ சு ர.த பம, தவா? மோக்மடைய இச்சையைவைத்றி 

ஒருகணமேனும் ஆன்மவிசாசஞ்செய்பவன் 100 பரிமேதயாச பலத்சையடைவன், 

என்லும் இது முதலிப ௮கேக சுருசி ஸ்மிருஇ வசனம் ௮ம்மோக்ஷ இச்சையின் 
மகா பலத்தைக் கூறு்ெறதாதலின், ௮தன் முன்னின்மையின் காப்பும் கிதச் 
கொணாததாம். சான்காவதுபக்ஷமூம சம்பவியாதாம் ; ஏனெனின், இவ்வுலகத்) 

தார்ஞய் த் அணியப்பெறாதபொருளையே சாஸ்இிரம் வீதிக்கும் ; மாறுயதை விதக் 

தாம். ஈண்டு, ௮ன்னமுண்பதால் பசி நீக்கம் தானே துணிபப்பெறுமா தளன், 

அ தச்கொண்டு ப௫ரீக்கம் எர் நூலும் விஇப்பதில்லை, ௮வ்வாறிம் மோக்ஷ gear 

யும் கணபங்குசமாமாதலின் ௮.தன்பின்னின்மையும் தானே பெறலாராம் “அம் 

நிசையதை அம்மனுபசவானுடைய வசனம் விஇக்குமாயின் அப்பிசமாண்டும்மாக், 
அல்லறு, 'அவ்வசனம், ஒருகால் மோக்ஷ இச்சையின் பின்னின்மையை ae 
cel பபன்ற்றதேயாகும் ; ஏனெனின், இவ்வுலகச்சே யாவதுக்கு ' எங்பெர் 

சிள்ள்ள்் எதுவரை செர்தரியத்தன்னமை ஞான் மிருக்குமர் ‘Su gy



Men ரி; ஆச்மபுராண்ல்ப (பத்தாக்து 

அதன்ச்ன் அதுவரை ஒரிச்சையின் நாசமுண்டாயினும், மீண்டும்வேறிச்சை 
யூண்டாம். இல்கனம் மோக்ஷரூப நித்திய சுகசெளர்தறிபத் தன்மையும் ஈண்டும் 
கேசத்.தும் பிசசித்த2மயாமாசலின், ௮அஃதொன்றற்றபின்னும் மீண்டும் செனர் 
திரியத்தன்மை ஞானத்தால் வேறிச்சையுண்டாமாதலின், ௮,தன் பின்னின் 
மையை விஇப்பஇல் அவ்வசன த்திற்குக் கருத்தின்றாம்) மற்றோ, விஷபங்களி 

fs ஆசக்இியையுடையவர்கட்குச் கருமங்களிடத்ேத ௮இிகாரந்கண்டு மனு 
பசவானானவர் ௮வர்சளை யதன்சண்ணே முயல்விப்பான் மோக்ஷ நிந்தைவாயி 
லாய்ச் கருமங்களை sa As sour. 

சங்கை : ஹே Asers Gu! அம்மனுபகவானுடைய வசனத்திற்கு 

மோக்ஷ இச்சையின் நிடேதத்?த கருத்தின்றாம் என்னும் பொருளை 8 செவ்வா 
ற்றிவீர் ? 

சமாதானம் :--ஹே வாதே! ௮ம்மனுபகவானுடைய வசனத்தினின்றே 
அப்பொருளை யாம் நிச்சயித்தேம்) எவ்வாறெனின், அம்மிருதியின் பன்னிரண் 
டாவது ௮த்தியாயத்த ௮வரிவ்வாறு கூறியுள்ளார் :-- 

ஹவ.ழஐதஷ- 2 $8 Bo an e-3 070 50 210 8 tbl | 
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* எவன்பர சிவத்தைக் காரண வடிவா லேப்போரு டம்மினுந் தோடர்பாய்ச், 
சிவமதி லேவையுங் கற்பிதமாகச் செவ்விதிற் காண்குவ னவன்றான், 
உவமையில் பிரமவின்பமாம் வடிவ வோள்ளிய தனதிராச் சியத்தை, 
யவமறத் தனது வடிவம தாக வறிந்தடைந் தமருவ னன்றே ” 

(போ-ள்) எவ்வஇகொரியானவன் இவவான்மதேவசைச் சர்வ பூதங்களிடத் 
தும் சாணருபத்தானே யனுகதமாய்க் காண்பனோ, ௮வவியாவற்றையும் ௮ல் 

டான அன்மாவின்கண்ணே கற்பிதமாய்க் காண்பனோ ௮வ்வதஇிகாரியானவன் பிர 
ஹ்மானர்தரூப சுவாஜ்ஜீயத்தைக் தனதான்மவடிவமாய்ச் சாக௯்நாத்கரித்தடை 

வன். இவ்வகை யியம்புவசாய்ச் சர்வ?வதார்த ௮ருத்கல்களையும் ௮றியும் சர்வஞ் 
ஞசாகயெ மனுபகவான் முழுக்தாக்களை மோக்ஷ இசசையினின்றும் எவ்வாறு நீக் 

கூவர்) மற்றோ, நீக்காராதலின் மோக்ஷ நிர்தையின்கண்ணே மனுபகவானுடைய 

குருத்தின்றாய்க் கரும ஸ்துதியின்கண்ணே கருத்தாம். ௮வா.து ௮பிப்பிசாயத்சை 

பதியாத விஷயாசக்தர் ௮வர் வ௫னத்தை மோக்ஷ நிந்தையின்௧கண்ணே சேப் 

UBQN தமது மூர்க்கத்தன்மையை3ய யுணர்த்துவர், அல்லது, சர்வ விஷய 

பொசத்தால் வவைராக்கெபெத்தை யடைர்தபோதே மோச ததையடைவன் என 

விஷ்பாசச் தன் புகன்றது சர்கிபாதசோகவயத்தால் ௮2ஈகவகைச் சப்தங்களையுச் 
சரிப்? ச2பாலச் காமரூப ௮க்கனியின்றாபத்தால் உண்டாய தாதுக்களின் Ags 
(சத்சன்மைக் சோடவயச்சாற் கூறுவதாகுமாதலின், அ௮றிவாளிகளாற் சுவாத் 

தீக்கதன்றும். அல்லு, சரவ விஷபங்களின் போகத்தின்பின்னர் வைசாச்டிய 
முண்டா மோக்ஷமுண்டாம் என வுடன்படினோ இவ்வுலகத் 2௪ எவ்வுயிருக்கும் 
இமாணுப்பிசாப்தியுண்டாசலாகாஅ ; ஏனெனின், முதலில் முகா இ ஜீவச்சட்ரு 
எண்பது சான்கு, இலச்சம் யோனி பே சம்சலிருக்டுன்றன. அவற்அள்ளூம் ஒவ்



     ுச்தியசசிள்.] பஜுர்வேதத்தின் தத் இரீயக உப நிட a0 RR iy 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். IOS 

வொன்றன்சண்ணே தத்தமது ௬ுபேதத்சானே ௮ரேச விஷபங்களடைவறுக்! 
அவையாவும் ஒரு பனுட சரிரத்தே அ௮டைவுறல் மிகவுர் 'துர்லபமாமாதலின் 
மோக்ஷ$த்தைக் கூராநிற்குஞ் சாஸ்திரம் ௮ப்பிரமாணமாகும், அல்லது, சர்வ் 
விவயபோகத்தின்பின்னர் மோக்்றடைவை யக்கேரிக்கனோ ஈரகத்தின்சண்ணே 
யும் ௮ரேகவகை விஷயங்களுள்ளனவா தலின் மோக இச்சுவானவன் ௮வவிஷய 

போகப்பொருட்டு ஈரகத்தின்கண்ணேயும் ௮டைவன். முள்ளுண்ணலாதண் 
டாம் சுவாது ஒட்டகைக் கூட்டங்கட்கேயாமாதலின், ௮ஃதடையும்பொருட்டு 

௮ம்முமுக்ஷ-॥ ஒட்டைத்தேகத்தையுமடைவன், இவ்வாறு ௮வ்வச்சா தியின் விவ 

யபோகப்பொருட்டு ௮ம்முமுகாு ௮வவச்தேகத்தையடைவன், அல்லது, சவர் 

க்காதிலோகத்தே இசாகின்ற கடைத்தற் கரியலிடயங்கள் ௮கேகம் யாகங்களா 
னும் அடையமுடியா, ௮வ்வியாவற்றையும் யாவன்ரானடைவன் ? மற்றோ, எவனு 
மடையுமாற்றலற்றவனேயாவன், 

   

சங்கை :-ஜஹே சித்தாந்தியே ! ௮இகாரியானவன் உபாசனையால் ஹிரண்ய 
கர்ப்பபாவத்தை யடைவனாயின் சர்வ விஒயபோகப் பிராப்தியாம், ஆண்டஇகாரி 

தன்னின்வேராய் எப்போக்கயெப்பொருளையுக் காணானாதலின் அதன்பொருட்டு 

ஹிசண்யகர்ப்பப் பிராட்இக்காகவே முயலவேண்டும். 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே! அ௮வ்வடைவின்கண்ணே இவவுயிர்கட்கு 

௮ரோகம் வசையிடருண்டாபாதலின் சானாவகையுபாயங்களால் ஹிசண்யசர்ப்ப 

பாவப் பிசாப்தியே முதலில் இடைத்தற்கரியதாம். ௮தையுத்தேசுத்து மனு 
சரீரத்தேதே மோக்ஷ முயற்சியற்றவன் சர்வ மதிமான்களின் ஈகைப்பிற்டெனாவன். 

விட்டின் சமீபத்திருக்கும் மதுவைப் பரித்தியாகுத்து ௮ஃ்தடைவான் மலைமேற் 

செல்லும் மூட புர தியன் எல்லாவுலகரின் ஈகைப்பிற் டெனாுவதேபோலும், ௮ல் 

og, .அசங்கருக உபாசனையானே பிரஹ்மலோகத்தையடைந்தவன் மோகப் 

பிராப்தியையோ ௮வசியமடைவனாதலின், ௮ம்மோக்ஷ அதிகாரியை வருணிப்ப 

தாய் மோக்ஷ சாஸ்இரம் நிஷ்பியோஜன தீ தன்மைவடிவ ௮ப்பிரமாணத்தன் 

மையை அடையும். மோக்ஷ சாஸ்இரத்தே ௮ப்பிமாண த்தன்மையைக்கூறல் அத் 

இயக்தம் ௮துசிதமாம். ஆகையால், சர்வ விஷபபோகத்தின்பின்னரேோ மோக்ூப் 
பிராப்தியாம் என வாதி கூறுவது அ௮,த்தியந்தம் விருத்தமாம். அல்லது, விஷய 

போகத்தானே காமசாந்தியாம் எனச் கூறியதும் இதிகாச புசாணாதி சாஸ்இரங் 
களையறியாபையானேயாம் ; ஏனெனின், பல விஷயபோகத்தால் இக்காமம் சாச் 

தத்தையடையாது என அண்டறையப்பட்டிருக்கின்றது) மாறுக அவ்விஷய 

போகுத்தாலக்சாமம் முன்னிருந்ததினும் அதிக விருத்தியையடையும். ஈண், 

ுசெய்விறகுகளைப் பெய்வதால் இவ்வக்கனி சார்தியையடையா.த ௮௧ விருத்இ 

வை/யேயடையுமாறே பலவிஷயபோகத்தானே இக்காமம் சார்தியையடைய*சாய்; 

டாஜஹ், மூன்னினும் ௮இகமாம், அல்லத, இப்பிருதிவியின்சண்ணே நெற் சோறு 

மையா தலிய : அன்னங்களும், பொன்முதலிய தனங்களும், சோமுதலிய/ ப௪க், 

கரம்) தசையையுடைய ஒருவனை படையிலும் அவளைச் திருப்இிசெய்வதிலாற்ள. 
185
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துரி்பிய்வாகாசபோ௮, அற்பத்தர்ற் காம நியிருத்தியால்ஙன்முண்டாம்) மற்றோ, 
உண்டசசதாமாசலின், ஸ்கிகுயபோசம் புருஷரின் வலராத்டிப௪ தணழன்றாம் ; 
மற். மாருச ௮௮ இராககாரணமேயாகும், ஆகையால், விஷயாசத்த ௮ 

சாறிகள் மூ.சஜில் அறத்சைச்செய்க, அதனால் சனாதிரூப அர்த்தங்சடைக்கும், 
ஆதனால் விஷயயோகருப காமங்கிடைக்கும், அதன்பின்பு னவைாக்கெ.த்ையடை, 

ஈ்.து,ஆன்மஞான வாயிலாய் மோக்ஷத்தையடையலாம் , என எக நாலையு மனுசரித் 
அக்கூறுது மாமோகாறுசாராமாகவே மலர்ந்தனராதலின், மதிமான்கள் ௮தை 

பொருகாலும் கோடலாகாது, 

சங்கை :--ஹே பசுவன் /! விஷயபோகப் பிராப்தி இராக நீக்கத்தின் காண 
மன்ராயின் வேறு சாரணமியாது ? 

சமாதானம் :--ஹே குழநதாய்! மைந்தன் மனைவிதனதி பதார்த்தங்களி 
டத்தே அடிக்கடி தோடதரிசனமே இசாக நீக்கத்தின் உபாயமாம், வேறுபாய 

மின்றாம். ஜே மைந்த! இர் நாலின் முதலத்தியாயத்தே வாமதேவாதி ௮தஇிகாரி 

சம்வாத்ததே விஷயதோடதரிசனப் பிரகாரத்தை விஸ்தாரமாய்க் கூறிவந்தேம். 

ரான்சகாவது ௮த்தியாயத்தின்கண்ணும், தத்யங் ௮தர்வண இர்இர சம்வாதத்தே 
௮வ்விஷலயத்தை விரிவாய்க்கூறினேம். ஆகையால், மீண்டு மீண்டுங் கூறலவசிய 

மன்றாயினும் ௮ஃதை சினைவூட்டும்பொருட்டு மீண்டுஞ் சுருக்கமாய் ௮தைச் கூறு 
இன்றேம் நிசாவதானஞனாய்க்கேட்டி. ஹே குழந்தாய்? இம்மனுடலோகமே முதல் 
பிசஹ்மலோகபரியந்த மிசாநின்ற விஷயங்கள் யாவும் ௮னான்பரூபமாம், அழி 

வுறுவனவாம், பரிணாமகாலத்தே அச்ககாரணங்களாம், பராஇனங்களாம் ; இத் 

தனமு;தலியவை என் சமீபத்தே எப்போது மிருக்கவேண்டும் இவறதிற் கழிவு 

ஒருகாலும் உண்டாகலாகாது என ௮வாவினும் ௮அழிந்தேபோமாதலின் இவை 

பசசதினங்களாம்; சுவாதீனங்களன்றாம் என்பது கருத்து. பிசஹ்மலோகத்தே 
யிருக்கும் பிரஹ்மாவும், பூமியின்கண் ணுள்ள நாய்முதலிய பசுக்களும், சாகத்இன் 

கண்ணேயிருக்கும் நீச வர்களும், ஸ்திரீ முதலிய விடயபோகங்களைச் ௪மான 
மாசவே யடையும், ௮வற்றுள் சிறிதுமாத்திசையும் விலகஷூண த தன்மையினறாம், 

எமது யாவினும் உயர்க்தது என்னும் விலகூண ததன்மை தோற்றுவ.ஐ சேவலம் 

யானெனசென்னும் ௮பிமானவசத்தானேயாம். இப்பூமியின்கண்ணேயிருக்கும் 

ராய்ச்சரிசம் ஆசாசாதியாலாயதுபோன்றே பிசஹ்மலோகத்திருக்கும் பிஈஹ்மா 
வின்: சரீரமும் 8ம்பூ சவுருவமேயாம். சாய்க்குப் பிறப்பிறப்புண்டாவதேயபோலப் 
பிரஹ்மாவிற்குமுண்டாம். சரீர சம்ப சத்தானே நாய்க்குத் துக்கமுண்டாவதேே 

போலப் பிரஹ்மாவிற்காமுண்டாம். விடயபோகமெல்லாம் ஜீவர்களின் அக்ககா£ 

ணங்களேயாம் என்பதை யாம்மாத்இரங்கூறவில்லை ) மற்றோ, எல்லாப்பிதஹ்ம் 

லேச்சஈக்கட்ரும் இதுவே சருத்தாம். இதனானே, யாஞ்ஞவற்கயர் : முதலிய 
பிரஹ்மவேத்தாக்கள் ௮வ்விடயக்களிடத்தே அ௮ரேகவசைத் தோடங்களை விசா 

ரித்து யாவற்றையும் கிப்டொழித்சனரா,சலின் அர்தம்யு.த்இசா.இம் பிரஜைசளி 
துற்பத்தி (இசாச உற்பத்இ வாயிலாய் அம்சா.ர வேுவாதவின்., பிரஹ்ம 
சாக்ஷஸ்த்சாம ஜே அ என்றாவிலும் ௪௬.௮ பகவஇங்ஈனவள் பிகஹ்மசாகாச்காசச்
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தத்தின் தாற்பரியவருணனம். கி 

இன் சத்தியாதி சர். சனங்களுள் மைந்தர் முதலிய பிரை யுற்பத்ி கூறியது 

சசாம்ரின் சலர்க்காதி சுகப்பொருட்டுக் கூறியதாம். புத்தராஇப் பிர்ஹ்சிறி 
லுற்பத்இ ஜீவர்கட்குச் சம்சார ௪ம்பர்யொய சுககாரணமாவதேபோலச் சத் 
யாஇ சாசனமும் ௮இகாரிகட்குப் பிரஹ்ம சாக்நாத்கார ஹேதுவாம். இவ்லா 

றய இருஷ்டாந்தத்தை: wart SOUTH OF சுருதியானஅ ௮வற்றோடவற் 

ழைப் புகன்றது. ௮ல்லஅ, இவவுலகத்தே யாது உயிர்களின் இராகத்தால் ௮டை 
யமூடியாதோ அதைச் சாஸ்இரம் விதிக்னெறது ; மாறாயதை விதிப்பஇில்லை. 

ஆகாச நித்திரைமுதலியவை இச்சையானே பிராப்தமாமாதலின் அவற்றைச் 

சாஸ் இரம் விஇப்பதின்றாம் ; ௮து பால 2வ மனுடர் முதலிய எல்லாச் Pert eeu 

புத்திசாதிகளி.லுற்பத்தி இசாகத்தானே பிராப்சமாமா தலின் ௪ருதிவிஇிப்ப தில்லை. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮ இகாரிகட்கு மோக்ஷப பிராப்தியின்பொருட்டுச் 
சுருதி கூறிய சத்இ.பாஇி தருமங்களுள் இராகததாற பிசாபதமாய.தும், மோக்ஷத் 

தின்கண்ணே ௮னுபயோடுயும் யெ பிர2ஜாற்பத்தியைக்கூறல் அத்தியந்தம் 

அசங்கதமாம், 

சமாதானம் :--ஹ குழந்தாய் ! மோக்ஷ ௮டைவின்பொருட்டுச் சத்தியாதி 

சாதனங்களின் விதானத்தைச்செய்யும் ௬௬ கியின்கண்ணேயிருக்கும் பீஜனன 
சப்தமும் சத்தியாதி சப்தங்களைப் போலச் தன்பொருளை விதானமேசெய்யும் என 

ரீ கூறுவதைபாமங்கேரிக்கின்றோம், அனால், ௮சசபதத்திற்குப் புத்தராஇ பிர 

ஜோற்பத்இரூப ௮ருத்தமின்றாம் ; மற?ரு, வித்தையின் ௮த்தியாபனமேயாம் ; 

என்னை, ஈண்டு இருவகை வமமிசமாம்:--ஒன் 3௫ சடர்க்கு வித்தையைப் படிப் 

பித்து ஆம். மற்றொன்3ரா, புத்திராதிகளையுண்டாக்கயொம். ஆகையால், உலகப் 
பிரித் சமாசப் பிரஜனன சப்தத்தால் வித்தையின் ௮த் தயொபன த்தையே சவர்ர்அ 

சொள்க, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அர்தப் பிரஜனன சப்தம் பிரஜோற்பத்தியை விதி 
யாசதேபோல வித்தைபின் ௮த்தியாபனத்தையும் விஇப்பதின்றாம் ; என்ன, 

இசாகத்தானும் காட்சிமுதலிய ௮ளவையானும் அடையப்படாத பொருளே 

சாஸ்இரத்தால் விதிக்கத்தகுஇியதாம் ; மாறாயதன்றாம். பச ரீக்கப்பொருட்டு ௮ன் 
னாகி பக்ஷணம் கூறியவற்றாலடையப்பெறுமாதலின், ௮தை யெர்.நூலும் விதிப்ப 

இல்லை, ௮ங்கன் வித்தையின் ௮ தீதியாபனமும் ஜீவனப்பொருட்டு மறையவர்க்கு 

இராகத்தானே் அடையப்பெறும் *யாகி, காயத் வ,சவர.சிம் [ஹெ பழம 

ணெொரய சற் ,யெர? - யாகத்தைச் செய்வித்தல், விதையைப் படிப்பில், 

தீர்னம் வாங்குதல் என்னும் மூன் அபாயங்களால் பிராஹ்மணன் தனத்தைச் ௪ம் 

பாஇத்துச்சொள்க், இவ்வசனத்தானும் தன அடைவின்பொருட்டு கிச்ுஅபின் 

அத்தியாயம் பூர்வம் அடைவுற்றதேயாமாத்லின், அர்தப் பிரரனன :சப்தத் 

சர்வ் வித்ன யின்: அத் தயொாபனவிசானஞ் சம்பவியா ௮: 

8 'சமர்த்ரீன்ம் ஜே குழச்தாய்! யாம் ௮ச்ச்ப்சத்சானே கேவலம் விதவித 

ப்த்த்க்பச தமை தபே சய்ரின் சின துமிஞப்பொருர்றும்; ஆனால்) கேங்க் மதிள்பே



  

பறிநத்ச்மபுராணம், பத்சாககு 
சுவ்£லில்லை!) எனெணன, அதன மப ஆனமவடிவசதை யுணாத்.துவிப்பசாப 
பிசஹ்மவித்சைப் பிரசரணத்தின்சண்ணே சத்தியா சாதனக்கட் குபயோக 

மிருச் சல்போல, வித்தை யத்தியாபன த் இற்கும் உபயோகமாம். அங்கே அதன் 

உபயோசமின்றாம் ; மற்றோ, ௮.த்தியாபன பலபூதமாயெ ௮ச்விதீயப் பிரஹ்மத் 
இன்சண்ணே சர்வ வேதாந்தசாஸ்இர தாற்பரிய நிச்சயரூப சரவணத்இற்கே 
யுபயோசமாம். இதனானே ௮ச்சப்தம், இலக்கணாகிருக் தஇியாே சரவணத்தையே 

யுணர்த்தும், ௮து இசாகத்தால் காட்டி முதலிய பிரமாணங்களால் முன்னடை 

அற்றதன்றாமா தலின், இப்பகூத2,5 முன்மொழிர்த தோடஞ்சம்பவியாது. ஹே 

குழக்தாய் ! முன்னர் யாம் பிரரனன சப்.தத்தானே புத்தஇிசாதிப் பிஜோற்பத்தி 

கூறினேம் ; ௮ப்பூர்வ பக்த இனா புத்திசோற்பச்தியின்பொருட்டு யெளவன 

அவஸ்தை ஸ்இரீழமுசலிய சாதனங்களின் ௮3பைகைந யவ௫யமாம். இப்போது 

அச்சப் தத்தால் சாவணத்தைச் கூறி?னம், இச்சித்தார் ச பகத் தின சரவணோற் 
ப.த்தியின்பொருட்டு முற்சாதனாபேக்ைபின்றாம் ) மற், சேவலம் சர்நியாச 
HAF wo அபே்ஷிக்கத்தக்கதாம், 4 வி,கதஹதமாரவண)௦ காயாகி? ௮ காரி 
யானவன் சர்சியாசக ஆரிரமத்தைத் தரித்த சு2ராத்திரிய பிரஹ்ம நிஷ்ட 

குருவாயிலாய் வேதார்.ச சாஸ்திர சரவணஞ்செய்க, இச். துணைக்கரர்தத்தானே 
பிரஜனனவடிவ சப்தம சாதனம் நிரூ 9க்கப்பெற்றது. இப்போது ஆச அக்னி 
அ௮க்னி?ஹாத்இரயாகமாகிய மூன்று சாதனங்களைப் பலசகசமாய் கிருபிப் 
பாம் :--ே குழந்தாய்! பிராஹ்மண க்ஷத்திரிய வைசிய மூவருணங்களுள், 

வேசாத்இியயன முடையவளும், மங்கையையுடையவனு2ம ஆகூதாக்கனியின் 
கண்ணும், அக்னி ஹோத் இரத் ன்சண்ணும் யாகத்தின்சண்ணும், அதிசாரி 
யாவன் ; மாறா பவன் ஆகானாகலின் ௮வை.பவசியம் வேண்டற்பாலனவாம்; ஏனெ 
னின், RDI asa ag ஸ்.9ி ந௫பின்சண்ணும் இவ்வாறியம்பப்பெற்றுள௮: - 

பிராஹ்மணாு சி மூவரும் மங்கைபையுடைபாாய், புத்திரரையுடைபராய், மயிர்க் 
கறுப்புடையராய், குருட்டுத்கன்மை செவிட்டுத்தன்மை முதலி.ப தோடமற்றவ 

ராய், வேதத்தின் கருமசாண்டச்2த குசலராய், தனாஇ சம்பத். துடையராய், நூற் 
கூறியமுறை2ய தகஷிணாக்கனி, கார்ஹபத்தியம், ஆஹவனீயம் சப்யம் ஆவசச் 
யம் என்னு மைர்தச்சினிககாத் தமது சரகச்2த ஸ்்.காபனஞ்செய்க, ௮ல்ல.து, 

முதன் மூன்றைத் சாபனஞ்செய்க, அ௮வ்வைந்தும் சுருதிகூறிய சர்வ கருமங்களை 
யும்'சித்தி செப்வனவாம். இதனா ?ன, அ௮வ்வக்கனிழூலின்கண்ணே செளத 
அக்னெியெனப்படும். ஹே குழாதாய்) அதர்வண வேசுத்தை அத் இியயனஞ்செய் 

யும் லெ மறை பவ? ஒரு இருஷி9பனப்பெயரிப ஒரு ௮க்னியையே சிசெளத 
அக்னி யென்பர்) அதன் கவர்ச்சியோ விவாசகாலங்கொண்டேயாமெனக்கூ௮ு 

வர். இருயெ ரூத்திரக்கா?சா :--தகதிணாக்னெி முதலிய செள ௮க்கினி 

கைக்கவருஞ் சமர்ச்தில்லாசவன் ஒரு ஒளபாசனமெனப்பெயரிய ஸ்மார்த்த பக் 

இனிபைக்சவர்க; ஆனம், அக்னிபின் ஆசானமின்றிக் ரகல்.சனானவன் ஒரு 

காலம் சம்மாகிருக்கலாகாஅ. இச்.துணைபால், ஆதொக்ொ.பின் வடிவம் நிருழிச் 
சுப்பட்டது.. இனி பதன்பபளைச்கூறுவாம். அவ்வச்ிபாற் Caan syns 

சதய செய்பவன் இவ்வுறசத்2சா மகார த்இபையகவன் மானத்இன்மின்



சர்க்கார். யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரியக உபுநிட  ,ஐஜிள் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். (கி! 

னர்ச்சுவர்க்க,த௪ தயடைவன். அ௮வவக்னியால் உபாசனையோடகூடிய சுருக் 
சளைச்செய்பவனும் ஈண்டோ மகா உர்த் இயையும் மரிச்தபின் தேவயானமார்க்க 

வாயிலாயப் பிரஹ்மலோக த்தையுமடைவன். இப்போது ௮க்னிழஹோத்தசருப 
ஈவமசாதனத்சை பலத்தோடும் பகர்வாம் :--ஹே குழந்தாய்! முற்கூறிய ஆசெ 

௮க்னிபின்சண்ணே மாலைபிலும் சாலைபிலும் ஆகுஇியிதல் ௮க்னெி3ஹோத்திச 

மாம், அதனை இல்வாழ்2வான் வாழும்வரை செய்கவெனச்சுருதி விதித்திருர்த 
போதினும் அதன் கருச்திலுவாம் :--சர்யாசத்தின் காணபூதமாய வைராக்கிய 

மானதுண்டாகாதவரை அ௮இகாரியானவன் அ௮வ்வச்சனிஹோத்இரத்தை அவரி 

யம் செய்க) வைராக்கெம் உண்டானவுடனே அ௮வற்றைவிடுத்துச் சர்யாச ஆச 

மத்சையே கவர்க, இல்லறம் ஈடாத்தும் இல்லில், கண்டனீ, தலனி, wel, 

பேஷணீ, மார்ஜனீ என்னுமைந்தும் ஜீவஹிம்சாஸ்தானங்களாயிருக்கும் நெற் 

கோதுமை முதலியவற்றைக்குத்தும் உலக்கை கண்டனீயெனப்பேறும். சாகாத 
களையறுக்குஞ் சாகனக்கருவி தலனீபெனப்பெறும், அன்னத்தைப் பக்குவப் 

படுத் துமிடம் சுல்லீயெனப்பெறும், ௮ன்னத்தையரைக்குஞ் சாதனமாயது 

பேஷணீ யெனப்பெறும், வீட்டைத்தூய்தாக்கும் சாசனமாயது மார்ஜனீ யெனப் 

பெறும். இவ்வைந்தானும் ஜீவர்களின் ஹிம்சையவ௫யமாயுண்டாம். அதனாலுண் 

டாயபாவம் ௮க்கினி?ஹாத்இரமுடைய கருஹஸ்தனுக்குண்டாகாதாம். அல்லத, 

அக்கினி?2ஹாத்இரி மாலையிலும், காலையிலும் அக்கனியின்சண்ணே மீயும் 

ஆருதி, ௮க்கெனிவாயிலாய் ஆதித்தியனையடையும். ௮வ்வாகுஇ விரஷ்ட ஆத் 

இயனினின்றும் மழையுண்டாம். அதனினின்றும் நெற் கோதுமை முதலிய 
அ௮ன்னமுண்டாம். அதனினின்றும் பிரஜையுண்டாம. இம்முறையே அவ்வச்சனி 
ஹோத்்தஇரி3யே சர்வ ஜகத்தின்காரணமாம்; காப்பவனாம். சர்வ ஜக.த்சைத்இருப்தி 

செய்வசாலுண்டாப புண்ணிபம் ௮ச்சினி ?2ஹாத்திரிக்குச் இன முண்டாமென்பது 

கருத்தாம். அல்ல, ஈண்டுப் பசிபாற் பீடிக்கப்பட்ட பாலகன் தன்றாபை ஆசெயிப் 

பழேபோலச் சுவர்க்கத்தின்கண் ணேயிருக்கும் இர்தசொதி சர்வ தேவதைகளும் 
௮ச்சினி?ஹாத்திரியையே ஆரியிப்பரா.தலின், ௮வன் அவர்கட்குச் சாய்போன்ற 
வனாம். ௮ல்லஅ, ௮ வன் இவ்வுலகத்தும் மகா£ர்த்தியையடைவன், கனாஇபதார்த் 

தங்களையுமடைவன், தரிசபூரணமாசாஇ யாகங்களைச்செப்பு மஇகாரியுமாவன், 
அவன் இறகந்ததன்பின்பு சுவர்க்கலோகத்தையடைவன், சர்வ தேவ்சைகளும் 

அவை ஈமல்காரஞ்செய்வர். உபாசனையோடுகூடிய அக்கனி2?ஹாத்தெஞ்செய்ப 

வனே மாணத்இன்பினனர்த் தேேவபானமார்ச்கவாயிலாய்ப் பி ஹ்மலோசக்சை?ப 
படை வன, இப்போது யாகவடிவசசமசாகனத்சைப்பலச்2 தாடி நிரூபிப்பாம் 2-4 

ஹே குழர்தாய்! முற்கூறி.ப ஆத அர்சினிகளால் அணிபப்பெறுவனவாய 

அசுவ?மதம் முதலிய கருமங்கள் LIT SAS TLD. முற்கூறிய சானத்சாலுண்டாமம் 

பயன்யாகத்சானுன்டாமாதலின் யாகபபளையிண்டு வில்சாரமாய் நிருபிச்சகிக்ஸி , 

இப்போது மானதவடிவ ஏகாதசசா தனத்தைப் பலத்தோடு நிரூபிப்பாம் :--2தத 
மச்ச ! சருமம், சத் இ.பம், சபம், தமம், சமம், தானம், பிரஜனனம், ஆகச் 

இனி, அக்கினி 2 ஹா த் இரம் யரகம் என முற்கூறிப பத்.துச்சா கனந்களும், பத்



wie. ' பரி தம்பனம். “pie g 

கூறுமுசசயாசசா சனமும், ஒரு மானதசாதன த் தானேயாம், ௮ஃதானன்.றி ௮வை 

யலலுசனா. ௯தரிய,ச்2 சாடுகூடிய மனமே மானதசாதனமாம். எண்டுத் wade s 
Terumo மன த்சையுடையவனே த்ருமாதி சாதனக்களைச் சம்பாஇப்பன், 

apie, மதிற அத்இயர்தர்தனன் அவற்றைச்சம்பாதியான். இவ்வாராய உடன்பா 

ெரிர்மறைகளால் இம்மானதசாதனத்தே அவற்றின் சாசணத்தன்மை அணிபப் 

பேறும், இவவுலகத்தே பிரவிருத்தி கிவிருத்திவடிவமாயுள்ள ow Pesca 

கஞூம் லொகெ கருமங்களும் மனத்தின் ௮தினமேயாம். மனமின்றி எக்கரும 
மும் சித்தமாகாவாம். இதனானே சுருதியானது அத்தைரியச்தோடுகூடிய 

மன.த்ன௪ பஇினொன்றாவ௮ சாதனமெனக்கூறியது. இம்மானத சாதனமே சர்வ 
சாதனங்களின் மூலமாம் என்னும் பொருளின்௧கண்ணே இரண்பகருப்பசே Bares 
டாக்தமாவர் / எனெனின், ௮வர் தைரியத்தோடுகூடிய மனம௫ஏமையானே ஏருஷ் 

டியின் ஆகொலத்தே இவ்வெல்லாத்தூலவுலகத்தையும் உண்டாக்ளனர். தமது 
ஸ்மசணமாத்இரையானே பக்தர்களின் சர்வ பாவங்களையும் நாசஞ்செய்வர், எல்லா 
குலகாலும் து.இச்சத்தகுஇயர், எல்லா வுலகாலும் பூசிக்க யோக்கியர், ஹே 

௯மச்த ! அந்தச் தைரியதேதோகூடிய மனத்தின் மமையானே அவ்விரண்யகருப் 
யார யாவரிலும் ௮இகத்தன்மையையடைரந்ததேபோல வேறகேசு மூனிவரும், 
அரசர் தேவதைகளும், அநேகம் மனுடரும் ௮த்தைரியக்கோடுகூடிய மனோ 
மமையானே மேன்மையையடைவுற்றனர். இதனானே; சுருதிபகவதியானவள்; 
மோக்ஷ இச்சையுடையவா்கட்கும், சுவர்க்க இச்சையுடையவர்கட்கும், தருமாதி 

சர்வ சாதனங்களிலும் மானதசாதனம் மேன்மையதெனச் கூறியுள்ளாள், gens 
are, Ranh gure seers த்தை அ௮வூியமாய்ச் சம்பா இக்கவேண்டும், இப் 
போத சர்யாசரூபதுவாதசசாதனத்தை யெல்லாச்சாதனங்களினும் மேன்மைய 

செனவருணிக்கும்பொருட்டு முதலில் ௮ச்சந்நியாசபேதகிரூபணஞ்செய்காம் :-- 
ேஹே குழந்தாய்! ௮.தி இலிங்கம் அலிங்கம் என இருவகைத்தாம். அவற்றுள் 
gin முதலிய குறியையுடையது இலிங்கமாம்) ௮ஃதற்றஅ, Omar, 

சுசலசன்கண்ணோ பிரா ஹ்மணன் ஒருவளுக்£க யதிகாரமாம், கூத் இரியர் முதலிய 
வர்சட்கு அ௮தன்கண்சபே அஇகாசமின்றாம். மற்றதன்கண்ட€ணோ க்ஷத்திரிய, 
வெ, சூத்திர, ஸ்இரி முதலிய யாவருக்கும் ௮இகாரமுண்டு, அவ்விருவர்கட் 
ரூம், தண்ட முதலிய குறிகளைவிடுத்து வே.றுள்ள பிக்ஷ£டனாதிபாயெ தருமங்கள் 
சனகைதமை அகிம்சை முதலிய ஆர்தச தருமங்கள் சமானங்களேயாம். முதலதும் 
இரிதண்டமெனகம், ஏககண்டமெனவும் இருவகைத்தாம். முத்தண்டமுறல் 

'மூதலதாம். ஏசண்டமுறல் மற்றையதாம். மு.தலதும், குடீசகமெனவும், பகூதக 
இம்னவும் இருவகைத்தாம், ௮ங்ஙகனே, மற்றம் ஹம்சமெனவும் பா.மஹம்சமென 
பும்: இறுவகைத்தாம். இப்போது முதலில் குடீசசசர்யாச ௮கொசியையும், 

ஸதன்றருமங்களையும் நிரூபிப்பாம் :--ஹே குழந்தாய்! புத்திசனுடையவரும், 
| இன்னு டையவரும், ! தனமுடையவறாம், மனைவியற்றவரும், ஐரபவஸ்ஸ்) தூய 

கேட யவரும், ரோயோடுகூடிபவரும், புத்தசாஇகளிடச்தே சேயமுடபவரும், 
கஷ்புணவ்ருர்த ஆற்ற்லற்றவரும், செலேசத்சைப் போறுக்க fue Saitoh, 

ஆதிய 'ம்ற்ய்க்/ இரிக்ண்டசர்யாகசத்தைக்கவர்க, தமி Sank atin’ de



ஹ்ற்ன்ம் 1! பஜர்வேததச்இன் தைத்திரீறக உப நிட கத் 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1063 

. 
குடும்பத் இனின் தும் வேறாக ஒரு குடிற்கட்டிவ௫க்க, தமது மைந்தர்பாலே அன்ன: 
வள்திசாஇசள் கொள்க, பிசணவா இமர்இரஜபமே முதலாக எத்.துளை, ன்பிருஇ. 

களில் குடீசசசர்யாச தருமங்கள் கூறியிருக்கன்றனவோ, அ௮வையாவற்றைவயும், 

சாவதான் மாயச்செய்க, இனி பகூதகசர்யாச ௮இகாரியையும், அதன் றருமங்களை, 

யும், கிரூபிப்பாம் :--ஹே மைந்த! தமது மனைவி யிறர்துபோனவரும், மீண்டும். 

மனைவியின் சம்பாதனத்தே யிச்சையற்றவரும், அல்லது இழ ௮வஸ்தையுடைய 

ஸ்திரியையுடையவரும், எப்போதும் பிரஹ்மசரியதருமத்தே பிரீ தியுடையவரும், 
சந் தியாஉபாசனாஇகருமத்தே சரத்தையுடையவரும், ஜரா ௮வஸ்தையோடுகூடிக. 

வரும், புத்திசாதிபர்.துச்களிடத்2த சேயமற்றவரும், ஆசய மறையவர் wm pai 

சர்யாசத்தைக்கவர்க, ௮வர் வைத்துக்கொள்ளச்கூடிய Beg பதார்த்தங்க. 

ளாவன ,;---இரிசண்டம், ீர்வைக்கும் கமண்டலம், பிக்ஷான்னங்கவரும்பொருட்டு 
வஸ்இிசம், ௮ஃதையுண்ணும் பாத்திரம், நீரைச்சோதஇக்கும் வஸ்திரம் என்பன 
வாம். ௮வர் டேத்தைப் போலப் பையப்பையப் பிரு இவியின்மீது சஞ்சா.சஞ்செய்சு, 

ஸ்மிருதிகளில் அவர்க்கு விதித்த சரவ தருமங்களையும் சரத்தையோடும்செய்த, 

இப்போது ஹம்சசர்யாசத்தின் அதிகாரியையும் ௮தன்றருமங்களையும் நிரூபிப் 
பாம்:--ஹே குழர்தாய்/ விடயசுகத்தின்கண்2ண பாமவைசாக்யெத்தை படைச் 

திருந்தபோதினும் சருமங்களிடத்தே சிறிது மாத்திசை சரத்தையுடையவர் 

ஆயெ பிசாஹ்மணர், ஹம்சசர்யாசத்தைக்கவர்க, சாமவே,சத்சை ௮த்தியயனஞ் 

செய்யும் பிரஹ்மசாரி சகைபற்றவனாய் vee உபவீதத்தைத்தரித் துக்கொள் 
வதேபோல அவரும் சிகையற்றுபவிகந்தரிக்குக, ஏகதண்டத்தைத்தரித்துச் 

டேம்போலப பையப்பையபபிருஇவியின்மீது சஞ்சரிக்குக, பிரணவாஇ, மர் இர 

ஜபமே முதலாக எத்துணை ஹும்சசர்யாசிகளின் தருமல்கள் ஸ்மிரு இகளிற் 

கூறப்பெற்றிருக்கன்றனவோ அ௮வவியாவற்றையும் சிசத்தையோடும் செய்சு, 

இப்போது பாமஹம்சசர்யாசத்தின் ௮இிகாரியையம் அதன் றருமங்களையும் 

நிரூபிப்பாம்:--ஜஹே மைந்த ! இகபரவுலகவிடய சுகங்களில் மேலாய வைராக் 
யெத்தையடைர் தவரும், ஹிருதய தேயத்தே யிரா நின்ற அரந்தவடிவ ஆன் 

மாவின் ௮டைவில் எபபோது மிச்சையுடையவரும், கருமவா தனையற்றவரும், 

ஆயே மறையவர் தமது ஹஸ்தத்?த மூங்கிலின் ஏகதண்டத்தைத் தரித் 
துக்கொண்டு பாமஹம்ச சர்யாசத்தைசக்கவர்க, ஆன்ம சா௯தாக்காரப்பொருட்டு 

எப்பேர்.தும் வேதார்தசாஸ்தா சரவணஞ்செய்க. ஹே மைந்த?! இங்ஙனம் 

கான்குவகை யிலிங்க சர்யாசங்கள் சுருஇில்மிருகிகளிற் கூறப்பெற்றிருக்கள் 

றன். அவற்றுள் நான்காவது யாவிலும் உயர்ந்ததாம். ௮தன்சண்ணே பசம 

மேன்மையை வெளிப்படுத்தும்பொருட்டு முதலில் மேன்மைப்பதார்த்தங்களின் 

பரம்பசையை நிரூபிப்பாம் :--ஹே குழர் தாய் ! பிராணனுடைய போக்குவ்ாத் 
இன் 'வெளிப்பாடில்லாத விருக்தாதிகளினும் வெளிப்பாடாகப் பிசாண வியர் 

பாச த்சைய/டைய டோ திறந்து மேன்மையதாம். அதனிலும், ஸ்பஷ்டமதியுஷச 

சர்ப்ப! ஜீவன் மேன்மையதாம். அதனினும் சாற்காதுடைப்பரி : முன்னிய 
புச்ச்கள். மேன்னமையனவாம், அவற்றிலும், சோக்கள் மேன்மையனவாம், * gers



கனம எரி! அம்ரித், (த்தது. 

தீனும் இருகாலுடைய உயிர் மேன்மையதாம். அதனினும் ரூத்இசர் மேன்மைய 
treat, get Goin apse Born, wens ஒசே வருண ஆ9ரமழமுன்பயவுராவம், 
அவரினும் வை௫யர் மேன்பையர், அவரிலும் க்ஷத்திரியர் மேன்மையசாவர், 
Hol ged, பிராஹ்மணர் மேன்பையசாவர். இவவுலகத்தே பூதேவப்பிராஹ்: 

மண்ர் பூஜ்ஜியாவதேேபோல அக்னி முதலிய தேவதைகளும் பூஜ்ஜியராவசாத 
லீன் சாஸ்கரத்தே அவ்வக்ி முதலிய தேவதைகள் பிராஹ்மணரின் ௪ம 
மாகவே கூறப்பெற்றிருக்செறனர். அம்மறையவரிலும், வேதபாடிப் பிசாஹ் 
மணர்கள் மேன்மையர். அவரிலும், சாமானியமாய் வேதபபொருளையதிநர்த பிசா 

மணர் மேன்மையசாவர். ௮வரினும் 8பர்இரி பற வேதார்த்தத்தை யறிர்துள்ள 
மறையவர் மேன்மைய, அ௮வரினும் தமது வருணாசிரம கருமங்களைச்செய்யும் 

மறையவர் மேனமையர், சான்காசெமஙல்களிலும் பிரஹ்மசரியத் திலும், இருஹஸ் 

தீம் உயாவாம், ௮தனினும் வானப்பிரஸ்தம் உயர்வாம், அதனிலும் சர்யாசம் உயர் 
வரம், ௮.தன்சண்ணும் குடீசசமுயா்வாம, ௮தனினும் பகூதகமுயர்வாம், அதனி 
னும் ஹம்சமுயர்வாம, அதனினும், பாமஹம்சமுயர்வாம். அ௮ரரால்வகையருள் 

ஞம் பரமஹம்ச சாயாசியோ பிரஹ்மசாக்ூஷா தகாரப்பொருட்டே சர்யாசத்தைக் 

கவர்வனா தலின் சுருபகவதி அ௮வனைப பிாரஹ்மவிததெனவும், பிரஹ்மகிஷ்ட 

னெனவுக் கூறுவள். இவ்வாரஈதவடிவ ஆன்மாவைத் தூல சூக்ஷஈமகாசணமென் 
லும் முத்தேசத்தினின்றும் வேறாக ௮றிதறபொருட்டே சுருதியானது இச்சர் 

we gross dass. அதனைத்தரிக்தும் ஆன்மவிசாரத்தைச்சேய்யா.து 

Cursgerp squgesCu Ostia UAseacr. Qaartsongseou aris 8 
சக் ரெர்தகாத் தாவாய சுரேறாவ. .துசாரியரும கூறியுள்ளா£. 

கவா டி.$விவெகாய வா,சஜாவ$ வாவ.$க8.$ணா? | 

ஸர ஈததா விஃயதெயவா4ி Spr Sai h Agr aduK i 

* நீயேனும் பதப்டோரு ணிகழ் விவேகமே 
மேயுறத் தோழிலேலாம் விடூத லாமேன 
ஆயன் மறை விதியாத லானதைப் 
பாயுற விடூத்தவன் பதித னாவனால்.”” 

(பொ-ள்.) சுருதிபகவதியானவள் அுவமபபதார்த்த அன்மவிவேகஞ் செய் 

யூம்பொருட்டே சர்வ கருமங்களின் சாயாசத்தை விஇத்தனள் ; ஆகையால், சர் 
யாச ஆசெமத்தைக்கவர்ந்து அன்மவிசாரத்தைச் செய்யாதவன் பதிதனாவான். 
ஹே குழந்தாய்! சர்யாச ஆசமத்தைக் கவர்ந்து நிசஈதரம் அன்பலவிசாரம் செய் 
பவன் பிரஹ்மரூபனேயாவன். ‘ qu, weg எ, ஹெவலவகி ் ஆன்மவடிவப் 

பிசஹ்மத்தைச் சாக்ஷாஞ்கரித்து ௮இகாரியானவன் பிரஹ்மரூபனேயாவன், இவ் 
வுலகச்ேே காரியகாரண ரூபத்தாலும், தூலசூக்ஷ ஈமரூபச்தாலும், பா ௮பரருபத் 
தாழும், பிரசிச்சமாய சம்பூரண பதார்த்தங்களும் பிரஹ்மரூப?மயாம், 4 சமிவு4௦ 

வடி எம? இவ்வெல்லாவுலகும் பிரஹ்மரூபமேயாம். சர்வான்பவடிலப் 
பி்ஹ்மத்னிதத் தன தரன்மரூபமாய்ச் சாகஷாத்கரித்தவ்னாகிய பிரஹ்மவித்ழும் 

of ‘nea Ber ஆன்மரூபி$மயாவன். அவனிலும் மேலஙாய் முக்ச்ரஷத் இபப



அற்றிக்கர்.] பஜுர்வேதத்தின் தைத் இரியக உப திட ௧௦ல்டு 
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பதர் ச், சங்களுமின்றாம் ; பற்றோ, அவன சர்வ ஜகத திலும் மேலானவன். காரிய 

சாசணரூபச் சர்வ ஜசுத்தையும் ௮பே-்ஷித்.து ௮ர்தப் பிரஹ்மம் பரமாயிருக்கின்ற 

தேயபோல அர்தப் பாப்பிரஹ்மத்ை யடைவிப்பதாய இச்சர்யாசமும் saps flay 

சர்வ சா.தனங்களினின்றும் பாமாம், இதனையொழிர்த மற்றவையாவும் ஜோய 
வாம். ஹே குழர்தாய்! அ௮ச்சர்யாசத்தே பிசஹ்மரூபத்தன்மையை வெளிப்படுத் 

அம்பொருட்டும், சர்வ ஜகத்காரண ரூபத் தன்மையை வெளிப்படுத். தும்பொருட் 

டும், அத்திச்திரி மறையவர் இவ்வாருய யுக்இியைக்கூறினர் :--இவ்வுலசத்சே 

ஜீவர்கட்குப் பிரஹ்மபாவச்தை யடைவிக்கும் பிரஹ்மான்ம சாகதாத்காரமானது 

சந்யாச ஆசிரமத்தானே யுண்டாமாதலின் இச்சச்யாசம் காரணப் பிசஹ்மரூப 

மாம், அ௮ம்மூலகாரணருபப் பிரஹ்மத்இினின்றும் சமஷ்டி சூக்ஷாமபூத உபாஇ 

யையுடைய சூத்இரான்மாவுண்டாம். அது சாஸ்தஇரத்தே ஹிரண்யகர்ப்பப் பிரஹ் 

மாவென்னும் காமத்தால் கூறப்பெறும் ; ௮தனினின்றும் சமஷ்டி ஸ்.தால உபாதி 

யையுடைய பிசஜாபதியுண்டாம்) ௮தைச் சுருதிபகவதி விராட்டுச் சம்வற்௪.ச 

ஆ.இத்தியன் என்பன முதலிய காமங்களால் ௮ழைத்தனள். இவ்வா இத்இியமண்ட 

லத்தே சுவர்ணசமான வர்ணமுடைய சுயஞ்சோதியாய புருஷனிருக்கின்றான், 

அவனிடத்தே இவ்வுலகமெல்லாவற்றின் காசணத்கன்மை பிரத்தியக்மாய்ச் 
தோற்றும் ) ஏனெனின், ௮வன் தனது சரீரத்தினின்.று முண்டாய சசணங்களால் 
இப்பிரு இலியின் கண்ணேயிருக்கின்ற சர்வ ஜலத்தையும் கவர்வன், மீண்டும 

அதைத் தனது செணவாயிலாய் மேகத்தின்கண்ணே ஸ்.தாபனஞ் செய்வன், ௮ம் 

மேகவாயிலாய் ௮ற்நீரை இப்பூமியின்கண்ணே அுடைவிப்பன், அர்நீரினின்றும் 

இப்பிரு திவின்சண்ணே விருக்ஷாஇ ஸ். சாவரப் பிராணியுண்டாம், கநெற்கோ துமை 

முதலிய ,௮கேகவகையாய ஒளஷதங்களும், வரல்பதிகளும் உண்டாம்; அவற்றி 

னின்றும் செற்கோதுமை முதலிய ௮ன்னமுண்டாம்) அவற்றினின்றும் மனுடர் 
முதலிய சாவப் பிராணிகளுமுண்டாம், சர்வ ஜீவர்களின் பிராணதாசணையு மூண் 

டாமாதலின் அுவ்வாதித்திய மண்டலத்2ேயிருக்கன்ற சுயஞ்சோதியாய புரு 

டனே அ௮ன்னவாயிலாய்ச் சர்வ ஜகத்இன்காணமாம். இப்போ இப்பொருளையே 
வெளிப்படுத். அம்பொருட்டு முதலில் நெற்கோதுமைமுதலிய அன்ன ச்தின்சண் 

ணே பாம்பராசம்பந்தத்தானே சுவர்க்காதி சுகமோக்காசண த தன்மையை நிரூ 

பிப்பாம்:--ஹே குழந்தாய் / ௮ர்நெற்கோதுமை முதலிய ௮ன்னத்தினின் றும் 

உண்டாய பிசாணிகளினின்றும் கரும உபாசனைசெய்யும் ஆற்றல்வடிவ பலமுண் 
டாம். அப்பலத்இினின்றும் தூயகருமரூப தவமுண்டாம். அ௮த்தபத்தைப் பிருகு 
இருஷியானவர் வருணபிதாவினுபதேசத்தானே சம்பாதித்தனர். ௮௪௪,5௫௪ கரும 

ரூப தவத்இனின்றும் பரலோக ஆஸ்.இக பு,த்இவடிவ ச£சச்சையுண்டாம். அசனி 
னின்றும் சாஸல்இர ௮ர்த்ததா.ரணஞ் செய்வதில் சமர்த்தபு,த்திரூப மேதையுண் 

டும், அதனினின்றும் மனதைத் தடைப்படுத்துமாற்றலுற்ற மதிகிருத் இரூப 

மசரீஷையுண்டாம். அதனால் தடுச்சப்பட்ட இம்மனம் சரவ Qocr@s u grit ham 

சுளின் .பரித்யொகத்சால் சேவலம் சாஸ்இர அர்த்த. தின்கண்ணே பிரகிறாத்த 
canals, 5 )அம்மனிஷையினின் ஓம் சாஸ் சொர்த்தவாசளையோகெடிய Taiwan 
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உண்டாம் ; அ.தனினின்றும் ஆன்மாகா.ச விருத்தவடிவ சாந்இியண்டாம் ) ௮,தனி 
வின் றும், ஆன்மாவின் ஆர். சா.இவடிவத்தை நிர்ணயிக்கும் அர்தச்சாண கிருத்.இ 

விசேஷருபச் சத்தமுண்டாம் ; அதனினின்றும் குருவுபதே9ச.௪ வே சலாக்யெப் 
பொருளை விஷபஞ்செய்யும் ஸ்மிருதியுண்டாம்) ௮தனினின்றும் சேஇச்சப்பட்ட 

தத். அவம் பத,த்இன் அர்.திதப்பிகாசரூப ஸ்மாணமுண்டாம்) அ.தனினின்.தும் 

மிசஹ்மான்மாவின் பசோக்ஷஞான முற்பன்னமாம் ; அதனினின்ும் யான் பிரஷ் 
மரூபன் என்னும் ௮பசோக்ஷ ஞானமுண்டாம், ஹே மைந்த! இவ்வாறு அந்தப் 
யிரஹ்மரூப சர்யாசம் ௮ன்ன ததன் காரணரூபமும் பலரூபமும் ஆம். ஆண்டா இத் 

இய மண்டலச்இலிருக்கும் புருடரூபமாயோ பிசஹ்மருப ௪ர்பயாசம் ௮ன்னகாசண 

ரூபமாம். பிராணா பரம்பசையானோே ௮து ௮ன்ன பலரூபமாம். இவ்வாறு நெற் 
Car gen (sau ௮ன்னத்தைக் காணரூபத்தாலும் பலரூபத்தாலும் பிரஹ்ம 
சம்பத் தமுடையதென் வுணர்ந்து ௮இகாரிகள் ௮இிஇகட்கு ௮ஃைக்கொடுப்பின் 
அவ்வன்னதஇன் முற்கூறிய சர்வ காரணங்களின் சர்வ காரியங்களின் தானஞ் 
செய்ததாகும். 

  

சங்கை :-- ஹே பகவன் ! காரியதானஞ் செய்யின், காரியத்தின் சர்வ காண 

தானமும், காணதானஞ் செய்யின், காரணத்தின் சர்வ காரியதானமும் செய்தல் 
சம்பவியா.து. 

சமாதானம் :--ஹே குழர்தாய் ! இவ்வுலகச்தே எவனேலுமொருவன் ஒரு 

மனறையவனுக்குச் சானஞ்செய்யின், இவ்வெனது மாமாம் இருக்கும்வரை அதன் 
பலத்தைக் கவர்ர் துகொள்க ) எனக்கூறுக என்னுமித்தலத்தே காரியரூப பலங் 

சளின்றான த,சால் அவற்றின் கா.ரணரூப விருகூசானமுமாம். ஆகையால், காரிய 
தானஞ் செய்யின் காண தானஞ் சம்பலிக்கும், பிசா ஹ்மணனுக்குக் கோதானம் 

கொடுப்பவன் கா.ரணரூப கோதானஞ்செய்வதால் காரியரூபப் பால் முதலிய வற் 

றையும் சானஞ்செய்தவனாவன். கையால், சாரணதானஞ் செய்வதாற் காரிய 

சானஞ் சம்பகிப்பதேதபோல ௮ன்ன தானஞ்செய்வதால் முற்கூறிய ௮ன்னத்இன் 
சரவ காசணகாரியங்களின் தானஞ் சம்பவிக்கும், முற்கூறிய ௮ன்னமய Cares 
இனின்றும் பிராணமய கோசமுண்டாயது, அதனினின்றும் மனோமய கோச முண் 

Wig, அதனினின்றும் விஞ்ஞானமய கோசமுண்டாயது, அ௮தனினின்றும் 
ஆரர்தமயசோசமுண்டாயது. இவ்வாறு பஞ்சகோச ரூபத் தானே இவவன்னமே 
யிருக்கும்; இசனானும் இவ்வன்னமே சர்வ ஜகத்காணமாம். ஹே ருழர்சாய் 
சுருதியின்சண்ணே விஞ்ஞானமய கோசத்தால் ஆரர்தமயகோச உற்பச்இ கூறிய 
இன் கருத்.இ.அவாம் :--இவ்வானர் சமயகோசம் புச்சப் பிரதிஷ்டைவடி.வ எத்தப் 

பிரஹ்மரூபத்சால் உற்பத் இ சாசமற்றதாயினலும், பிரியமோதப் பிமோத முதலிய 
விருத்தி விசிஷ்டரூபத் தானே ஆர் தமயகோசம் உற்பத் இியுடையதாமாதலின் 
wie பிரியாஇகிருத்தி விஷ்டரூபத்தை யங்கேரித்.துச் சரியானது விஞ் 
ஞான்மயசோசச்இனின்றும் ஆார்தமயகோசோற்பதச்இியைக் கூறியதாம். 'இய் 
போதி. அவ்வாசர்தமவ புருடனிட ச்சே யுண்மையாம். உற்பதிஇராசங்களின் 
குவாவத்கை வெளிப்படுத்தும்பொருட்டு: முசலில்- *ரசிதவபதடைவட்கிப இலை



குற்திஸ்க்.] யஜர்வேதத்தின் தைத்திரீபக உபநிட கச 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 4௦ த் 

நிருபிப்பாம் :--ஹே குழர்தாய்! அவ்வொரே ஆரர்தமயம் பூமியர்தரிக்ஷம் ௪லர்ச் 

ச்ம்: இழைக்கு முதலிய சாற்றிசைகள் அக்சனிகோண முதலிய சான்குபதிசை 

கள் என்னும் Big ரூபங்களால் 8வகையாயுண்டாம். ௮து கேவலம் 898.த வடி 

வுடைய தன்ல. மற்றோ, தாற்களால் ஆடை கா ற்புறமும் குறுக்கும் நெடுக்குமாயிருப் 

பதேபோல இம்மூவுலகத்தும் முக்சாலங்களிலுமிருக்ெற ஸ்தூல சூக்மப் 

பொருள்கள் யாவும் இவவாரஈர்.தவடி.வ ஆன்மாவானே வியாப்தமாமா தலின் சர்வ 

ஐசத்அருவமாம். இது விசாசரூப அறியும் வேட்கையால் ௮டையத்தகுஇயதாம், 

இன பல வடிவத்தால் கருமங்களாலுண்டாம். இது சுவா்ணாஇ ஈல்வஸ் துக்களில் 

அம்சரூப்மாயிருக்கும், இது ௮திகொரிகட்குச் சிரத்தையினாலும் சத்திய த்தினா 

னும் பிசாப்தமாமாதலின், சருதிபகலதி இதனைச்சொத்தை சத் திய/மன ௮ழைச் 

தனள், இ௮ சுயஞ்சோதிரூபமாமா தலின் ௪௬ தஇிபகவதி இதனை மஹஸ்வத் என 

அழைத்தனள். பிருகு இருஷியானவர் வருணபிதாவிலுபதேசச்தானேசெய்த 

விசாசரூபதவத்திலும் இது மேன்மையதாமாதலின் சுருதிபகவதி இசனைத் 

தபஸோவரிஷ்டம் என அழைச்தனள். இத்துணையானே, ௮வ்வாரர்.தவடிவ ஆன் 

மாவின்மமை கூறப்பெற்றது. இப்போது .நார்தவடிவ ஆன்மாவின் ஞான 

பலத்தை நிருபிப்பாம் :--மஹ குழந்தாய்! இத்தகை.ப ஆரந்தவடிவ பசமான்ம 

தேவை ௮இசாரி தனதான்மவடி.வமாயச் சாகநாத்கரித்தபோது ஜீவி ௮வஸ் 

தையின்கண்ணோ அவித்தை முதலிப சர்வக்கிலேசமும் ௮ற்றவனாவன் ) மரித்த 

பின்னே, மீண்டும் மிரு த்தியுவையடையான். TAIT ST LOG} TOM FOO SL ooh go 

௮ இகாரி மீண்டும் மிருத்தியுவையடையானோ அ௮வ்வஞ்ஞானகாசச ஆன்மஞானம் 

உயிர்கட்கு ஈண்டேலும் பிரஹ்மலோகத்திலேனும் ௮டைவுற்ற சர்யாசமசமை 

யானே இடைக்கும். இதனஞ்ே, பிசஹ்மவேத்தாவாய றிஞன் ௮ச்சர்யாசத்தை 

முற்கூறிய சத்தியாதி சர்வசா தனங்களினும் மேன்5 [்தென்பன், இப்போது 

சர்யாசத்தால் ௮டையத்தகுதியசாய ஆன்மாவின் வடி.வ்தை நிரூபிப்பாம் :-- 

ஹே குழர்தாய்! சர்யாசத்தாலடையப்பெறுவதாய சுயம்பிரகாச ர். தவடிவ 

ஆன்மா உற்பத்இராசமற்றதாமாதலின் ௪ தீதியரூபமாம், ௮றிய முடியாததாமாத 

லின் சூக்ஷ-ஈமரூபமாம். ஆகாசாதிசட்கும் ௮.திஷ்டானமாமாதலின் விபூதிரூப 

மாம். இச்சரீரத்துட் பிசாண ௮பானங்களின் நியந்தாரூபத்சானே ஸ்.இதமாம், 

Gri ent அபானன்களிசண்டின் வியானரூபசர் தியைச செய்விப்பதாய்ப் பரிச்சன் 

னத். சன்மைவடிவவாமனசம்ஞையை படையுமாதலின், சுருதபகவதி ௮வ்வான் 

மாவைப் பிராணசந்தாதா என்றனள் ; ௮௮ பிசஹ்மரூபமாம். சர்வ ஐ௪த்சையும் 

சரப்பதாம், சூரிய சர்.இரர்சட்கு ஒளிதருவதாம். பிசாஹ்மணா இகட்குவர்ச். சச 

படைவிப்பதாம். ஈண்டு, தாகத்தையும் பிரகாசத்தையம் செய்யும் ஜோஇபசார்த் 

wb Comer ; சூரிய சர்சொ.இசளைப்போலும், ௪ரிச செளர்தரியசகாசணமாயே 

ஜோஇப்பொருள் வர்ச்சசாம். ஹே குழந்தாய்! இவ்வான்மாப் பிராஹ்ம்ணுஇ 

கட்ச வர்ச்சசையடைவிப்பது ொடாக்கனிரூபத்தானேயாம்) என்னை, இவ்வச் 
ெரிவன்னச்ல் தப் பக்குவப்படுத்தும்போ.துசான் இசசாஇதா.துவாயிலா YF sy 

சத்தே செளர்தரியத்தன்சமபின் காணம் வர்ச்சசரம். அதனுலிவன் சோயத்



௪௬௮ AG: ஆத்மபுரானம், (பந்தன்க்து 

றவனாவன், சுர்இரசார்தியுடையவனாவன். பொன் சண்ணாடி. முதலிய சொச்ச 
பதார்த்தக்களிடத்தே சூரியசொணசம்பர் த்தால் பசப்பிசதாசச் சோ.திரூபம் 
உற்பன்னமாம், ௮௮ தயம்ரமெனப்பெறும், அதைக்கொடுப்பதும் இவ்வான்மா 
வேயாம். ௮ல்லஅ, சூரியசக தரே தஜசேத்யுமமெனப்பெறும், ௮க்னியின்ேஜ தச 
வர்ச்சசாம் அச் சூரியாதி மூவர்க்கும் தேஜசைபடைவிக்கும் ஆரச்சவடிவ 
ஆன்மாவே அ௮இகாரிகட்குச் சர்யாசத்தாலடையத்சகுதியதாம், அடும்சை சத்த 
யாதி 886.துயமமும் சர்யாசத்திற்குச்சமீபத் 2 தயிருக்குமாகலின், ௬௫. இபசவஇ 
௮ச்சந்யாசத்தை உபயாமமென்றனள். இவவாரர்தான்மா உபயாமரூபசர்யாசச் 

தானே பிசாப்தமாமாதலின், இதனை உபயாமக்கிருேதமெனச்கூறினள். இவ்வா 

நர்தான்மா சுவப்பிரகாசமாதலின் இதனை மக என்னும் சாமத்தாலழைத்தனள். 
இ.து சச்சிதாரந்தவடிவமாயிருத்தலின் இதனைப் பிரஹ்மமென்றனள். ஹே 

குழந்தாய் ! ஜாபால முதலிய உபநிஷத் துக்களில் சர்பாசம் கவரும்பிரகாரங் கூறப் 

பெற்ற வழியே கவர்ந்து, ஜீவப்பிஹ்ம ௮பேதத்தை யுணர்த்துவகாய பிரணவ 

மர். தரத்தை யினிதிலுணர்ர்து ஹம்சாஇயுபடிடதங்களால் கூறப்பெற்ற யோசத் 
தைப்பற்றி அதிகாரி பிரஹ்மவேத்தாவாய குருவி னுபதேசத்தால் தனதான் 

மாவைப் பிரஹ்மரூபமாய்ச் சர்தனஞ்செய்து பிரஹ்மபாவத்தையடைவன், இப் 
போ இயம்பிய பிரஹ்மவித்தையின் பலத்தை நிருபிப்பாம் ;--ஜஹே குழர்தாய் ; 

அ௮த்திச்இிரிமறையவர் தமது சீட்பொருட்டுபதேசத்த மிரஹ்மவித்தை யெத் 
தீகையதென்னின் *? ௮ஞ்ஞானருபமோகத்தை சாசஞ்செய்வதாம், அக்கினி முத 

லிய தேவதைகளும் நிதியைபபோல அசைக்காப்பர்; அஆதலினது அக்னி 
முதலிய தேவதைகட்கும் இரகசஏியதனமாம். இத்தகைய பிரஹ்மவித்தையைப் 

பிரஹ்மவேத்தாக்குருவாயிலாய் நிச்சயம்செய்யு மீதிகாரியே அ்விதீயப்பிச ஹ்ம 

பாவத்தையடைவனாதலின் பிர ஹ்மபாவத்தையடைய 'இச்சித்த ௮இகொரி எல்லா 
வகையாலும் பிரஹ்மவி, ஆற)யைச் சம்பா தனஞ்செய்க, ஹே மைந்த ! இவ்வான்ம 
ஞானருபப்பிரஹ்மவித்தை தனது சமீபம் தன்மையானே காரியசசத அ௮ஞ்ஞா 

னத்தை நாசம்செய்யுமாதலின் இவ்வுபடிடதசப்கம் பிசஹ்மவித்தையின் வாசச 
மேயாம். பிரஹ்மவித்தையையடைவிப்பது இத்தைத்ரீயகக்செந்தமாதலின், இஃ 
தம் நாலுணர்ச்தோசால் உபநிடதமெனக் கூறப்பெறும், யஜஐ*ரவசஇத்இரிசாம 
சாகையின்கண்ணே இத்திரிமறையவர் தம சீடர்பொருட்டு உபத9தத சம்பூர 
ணப்பிர ஹ்மவித்தையை இர்.ழாலின் பத்தாவதத்தியாயத்தே நிரூபிதேேதம். Qs 
of guid fauna எப்பிரஹ்மவித்தையும் இத்திரிசாகையின்கண் ணேயின்றும். 

ஹே குழந்தாய்! இர்சாசாயண உபடிடதத்தின் முடிவில் பிரஹ்மவேக்சாப் 
புருடனுடைய ஞானநிஷ்டைவடிவயாகச்சின்சண் ஆன்மாயஜுமானன், செத்தை, 

பத்தினி என்பனவாஇயங்கநிரூபணம் அன்மசாக்ஷாச்சாரப்பொருட்டுக். கூற 
வில்லை ; மற்றோ, மர்தமதியினர்க்குச் சச்சசத்தியண்டாக்கும்பொருட் பொச$ே 

பின் பிரசாச.ம் கூறப்பெற்றசாமென்க, ஹே. மைந்த! இச்.இரிமறையவுர் ,தடது 
டெர்பொருட்டுக்கூறிய சம்பூணப்பிஹ்மவித்தையை நின்பொருட்டுக்கூறிளேம், 
இனி பெப்பொருளைச்கேட்ப நினக்சச்சையிருக்கன்றதோ அதைச் கூ௮ுஇ..சுங்ம், 

பத்தாவது அத்தியாயம் மூற்றிற்கு.
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ஸ்ரீ அத்மபுராணம். 
பதினோராவது அத்தியாயம். 

-- “ஷன: இ வடை 

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய௩ம£ ஸ்ரீ குருப்யோகம£ ஸ்ரீ காசிவிஸ்வேற்வராப்யாம்௩ம$ 
ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோகம$£. 

முன்னர்ப் பத்தாவதத்தியாயத்தே யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரீய cuss 
இன் நாசாயண உபகிடத்இன்பொருள் நிரூபிக்கப்பட்ட, இப்போது பதினே 
சாவது ௮த்தியாயத்2த ஜாபால 1, கர்ப்ப 8, ௮மிருகராத 8, ஹம்ச 4, க்ரரிசா 

3, ஆரு 2ண்ப 6, பிரஹ்ம 7, பரமஹம்ச 8, மகத்து 9, ஆன்மப்பிரபோத 

10, கைவல்.பம் 11, என்னும் பதஇிினொருபநிடதங்களின் பொருள் நிரூபிக்கப்படும். 
ஆண்டு, முன் பத்தாவது ௮,த்தியாயச்தே இத்திரி மறையவரின் பிரஹ்மவித் 

தையைக் கேட்டுப் பாம ஆச்சாயத்தைபடைர்ச சீடன் சாதன பலன்களோடு 

கூடிய பரமஹம்ச சர்யாசத்தைக் சேட்குமாவலுறறவனாய்த் தனது குருவை 

சோக்கக் கூறுவகாவது;--2ஹ பகவன் ! 60த2சப இருஷியும், செளஷீதட 

இருஷியும், சூரிய பகவானும். -வேதா சுவத.ார இருஷியும், இத்திரி இருஷியும், 

கட இருஷியும், தத்தமது டேர் பொருட்டுப?தசித்த பிரஹ்மவித்தை யாவற் 

றையும் முன்னர்த் தாங்கள் என்பொருட்டுக் கூறினீர்கள், அந்தப் பிசஹ்ம 
வித்தை துக்கவடிவ சமுத்தொத்தை வற்றவைப்பதாம். ஹே பகவன்! இர்நூ 
லின் முதலாவது ௮.த்தயாயத்?த தாங்கள் இருக்குவேத 88தசேய உபநிடதப் 
பொருளை நிரூபிக்கும்பொருட்டுச் சனகா தி யிருஷிகளின் வாமதேவாதியதிகாரி 
சலின் சம்வா தவாயிலாய் சானாவகையாய பிசஹ்மவித்ை தயை யுப?த$த்தீர்கள், 

இசண்டாவது மூன்றாவது ௮த்தியாயத்தே தாங்கள் இருக்குவேதத்தின் செளஷீ 
தே யுபநிடதப் பொருளை நிரூபிப்பான், தேவ. சாஜாவாய இர்திரப் பிரதர்த். சன 

ராஜசம்வாத வாயிலாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவிச்தையையும், ௮ஜாதசத்.துரு 

அரசர் பாலாகிப் பிராஹ்மணர் சம்வா தவாயிலாய் சானாவகைப் பிரஹ்மவித்குத 
யையும் உபதேசித்திர்கள், சான்காவது, 886தாவது, ஆறுவது, ஏழாவ௫, என் 

வும் சான்சு ச்தியாயங்களில் தாங்கள் ய8ாஈர்வேதத்தின் பிருககாரண்யக உப 
கிடசப்பொருளை நிரூபிப்பான், இரண்டு புருடவம்சம் ஒரு ஸ்.இிரீவம்சம் என் 

அம் மூன்று வம்சங்களிலிருக்கும் இருஷிகளின் பசல்பாபேச அபேதம்களையும், 
அசுவரீருமாசர்களோடுண்டாய சர்வஞ்ஞி இருஷியின் சம்வாதத்தையும், ச.ச்யல் 
இருஷி, இர்இரருக்கும் அசுவறிகுமாசர்கட்கும் உபதேசித்த பிரஹ்மகிச்ன்த் 
வையும், தத்யம் இருஷியின் பெருந்தன்மையையும், இர்தரனு டைய அுரான்ம்த் 
தன்மையையும், :பிசஹ்மவிதிதையின் லோபத்தால் குருமின் டீத்தசத்தைச்



௧0௭0 பரீ ஆத்மபுராணம். [பதினோராவது 

சேஇத்தல்வடிவ அசுவி£குமாரரின் ௮௪௧ கருமத்தையும் , ஜனச ராஜா 
வின் யாகசபையில் யாஞ்ஞவற்கியருக்கும் ஆசுவலாஇ மறையகர்க்கும் பரஸ்பரம் 

உண்டாய ஜல்பரூப சம்வாதவாயிலாய் சானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையையும், 

பிரஹ்மவேச்சாலாய யாஞ்ஞவற்கெயெ முனிவரின் சாபத்தால் சாகல்லியப் Grr ap 
மணரின் மிருத்தியுவையும் ; யாஞ்ஞவற்கபெருக்கும் ஜனகராஜாகிற்கு முற்ற இரு 

முறைச் சம்வாதவாயிலாய் சானாவகைப் பிசஹ்மவித்தையையும், யாஞ்ஞவற்டு 

யருக்கும் மைத் இேயியென்னும் ௮வச.து மனைவிக்கும் உண்டாய சம்வாத வாயி 

லாய் கானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையையும், அவருடைய சந்நியாச ஆசரமத்தை 

யும் உபதேத்திர்கள், எட்டாவது ௮த்தியாயத்தே தாங்கள் ௮ந்த யஜுஈர்வேதத் 

இன் சுவேதா சுவதர உபநிடதப்பொருளை கிருபிக்கும்பொருட்டுச் சுவேதா சுவ 

தா இருஷி சக்யாசிகள் சமவாதவாயிலாய் நானாவகைப் பிரஹ்மவித்தையையும், 

சர்வ ஜகத்தின் காரணத்தையும் உப? தசித் தீர்கள். ஒன்பசாவது ௮சயொயத்தே 

தாங்கள் ௮ர்த யஜுர்வேதத்தின் கடவல்லி யுபகிடதப் பொருளையுணர்த்தும் 
பொருட்டு யமசாஜா ஈசிேதாவின் சம்வாதவாயிலாய் கானாவகையாய பிரஹ்ம 

லித்தையையுபதேத்தீர்கள். பத்தாவது ௮த்தியாயத்தே ௮ர்த யஜுர்வேதத் 

இன் தைத்திரீய உபநிடத நாசாயண உபநிடதப் பொருளை யறிவிக்கும்பொருட்டு 
௮௬ண இருஷி பிருகு இருஷி சம்வாதவாயிலாய் கானாவசையாய பிரஹ்மவித்தை 

யையும், வோனென்னுங் கந்தர்வனுடைய ௮னுபவத்தையும் உபதே௫த்தீர்கள் 

ஹே பகவன் ! பத்தாவது ௮த்தியாயத்?த தாங்கள் தருமமே முதலாகச் சந்யாசம் 

வரை மோக்$சாதன ப.ரம்பரையைக் கூறினீர்கள். அண்டு முடிவில் குடீசகாதி 

நால்வகைச் சந்யாசத்தே சாவ சாதனத்தினும் மேன்மை கூறினீர்கள், அவற்றுள் 

ளும் பரமஹம்ச சர்யாசத்திற்கே யாவினும் மேன்மைகூறப்பெறறது. ஹே பக 
வன் ! ௮வ்வத்இயாய ௮ந்தத்தே இவ்வார்.த்தையையும் கூறினீர்கள் :--ஜாபாலாதி 

உபநிடதங்களில் கூறிய சர்யாசத்தைக் கவாந்தும், ஹம்சாதி யுபநிடதங்களில் 

கூறிய யோகத்தைச் சம்பாதித்தும், அதிகாரி பிரஹ்மவேத்தாக்குருவின் உப 

சேசத்தால் தன்னான்மாவைப் பிரஹ்மரூபமாய் நிச்சயஞ் செய்கவென்கீர்கள், 

இதன்கண்ணே யெனது முக்கயமாய பேரவாவோ பரமஹம்ச சர்யாசத்இன் 
வடிவத்தை யறிவசன்கண்ணேயாமாதலின், அதனை முதலில் யான் தங்கள் பாற் 

கேட்கவேண்டும், ௮தன் பின்னர் ஜாபாலாஇ யுபரிடதங்களில் கூறிய shure 

வடிவமும், ஹம்சாஇ யுபடிட தங்களிற் கூறிய யோகவடி.வழும் கேட்கவேண்டும், 

ஆசையால், தாங்கள் என்னிச்சைப்படி"முறையாய்க் கூறல்வேண்டும். ஹே பக 

வன் ! இதன்சண்ணே என்னுடைய வினா இத்துணையாம் :--௮ந்தப் பாமஹம்ச 
சந்பாசம் எவவஇகாரி செய்யத்தகுஇியதாம்? (1) முன்னசதை எம்மகான்மாச் 

கள் சவர்ந்தனர் ? (2) அதனாலெவ்வலஸ்து அ௮றியத்தகுதியதாம்? (8) அன 

தருமம் யாதாம் ? (4) அதனது பயன் யாத? (0) இவவியாவற்றையும் தாங்கள் 
லிஸ் தாரமாய்க் கூறுவிர்களாக எனச் டேனால் வினவப்பட்ட ஆரியர் . 2. 
இடைய கூர்மையாய மஇயைப் பார்தது மிகவும் ம௫ழ்வுற்றுப் பின்னர்க் கூ.௮வா 

சாயினர் ஹே குழக்தாய் ! இப்பாமஹம்ச சர்யாச விஞவால் நீ விருத்தகுமாசி 

ஷா கியாயுமுறையாய் ாபாலாஇ சரவ உபநிடதங்களின் பொருள்சக் கடாலினாய்,
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தாற்பரியவருண னம்: \OF | 

கருத். திதவாம் :--விருத்த அவஸ்தையையடைவுற்ற ஒரு குமாரி தவத்தால் இ$ 

இசரை மூழ்வித்தனள், அவரும் வாம்2வண்டுமாறு கட்டளையிட ௮வள் மனத்தே 

யாலோூத்து இவ்வாறு வேண்டினள் :--ஹே இக்தாசே.! எனது மைர்தன் தயி 

ரன்னத்சைப் பொற்பாத்தாத்2த புசித்தலாகிய வாத்தை அடியாட்யேவேண்டும் 

என. இவ்வொசே வாத்தால் ௮வவிருத்த குமாரி தேவராஜாவிடச்தே தன் தருணா 

வஸ்தை, காயகன், மைந்தன் கோக்கள், பொன்முதலிய நிதி என்பன யாவற்றை 

யும் வேண்டினள். இது2வ ௮ர்த நியாயமாம். இதுபோல ஒரு பரமஹம்ச ௪ர் 

யாசத்தின் வினாவால் நீஜாபாலாதஇ யர்த்தம் முழுவதையும் கேட்டை ; ஏனே 

னின், ஜாபாலம்,பிர ஹ்மம், ஆரு?ணயம், பாமஹம்சம் என்னும் சான்குபரிஷத் இன் 
கண்ணோ அந்தப் பாமஹம்ச சர்யாசத்தின் தருமமே கூறபபெற்றுள.து, ஆன்ம 

சாகநாத்கார ௮டைவின்௧ண்ணே உபயோூயோய யோகம், ஹம்ச கூஷாரிகாதி யுப 

நிட தங்களில் கூறப்பெற்றுளது. ௮௧ யோக ௮டைவின்௧ண்ணே யுபயோகியாய 

வைராக்கியம் கர்ப்ப உபரிடதத்2ச யுரைக்கப்பெறறுளது. ஆசையால், உனது வினா 

விற்கு. கிடைபகரும்போது அவவுபகிடதங்களின் பொருளையும் அவரியமறை 

வேன். இப்போது, அ௮வற்றில எவ்விருடிகள் பரமஹம்ச சர்யாசத்தை வின 

வினசோ, எவ்விருடிகள் விடைவிளம்பினசோ, அவர் காமங்கள் நிரூபிக்கப் 

பெறும் :--ஹே மை த. ஜாபால உபடிடதத்தின் ரான்காவது கண்டத்தே ஜனக 

ராஜாவானவர் யாஞ்ஞவற்பெரை கோகடப் பாமஹம்ச சாயாசத்தை வினாவினர். 

ஐந்தாவது கண்டத்2த ௮ச்திரி இருடியானவர் யாஞ்ஞவற்டுப முனிவசைசோக்கி 

அதனையே வினவினர். ௮ருணேய உபநிடதத்சே ௮ர௬ண இருஷி பிரஜாபஇியை 

நோக்கி அதனையே கேட்டனா. பசமஹம்ச உபநிடதத்தே நாரதமுனியானவர் 

பிரஜாபதியைகோக்கி அதனையே வினாவினர். ஜாபாலாதிகளி லுபதேூத்த 

அதுவே பிரஹ்ம உபநிடதத்தே இருடியின் வினுவிடைகளின்றி வேச user 

ஞற் சுயமே டுவளிப்படையாய்க் கூறப்பெறற.து. இவ்வாறவைகளிற் கூறப்பட்ட 

தனையே நீ ஈம்பாற் கேட்டனையா தலின் ௮.தன் வடிவத்தை யுனச்கு விஸ்சாச 

மாய்சி கூறுவேம்; நீ யுனது மனதகைச் சாவதானப்படுத்தஇக் கேட்பாயாக, இப் 

போது ௮ப்பாம ஹம்சசர்யாசத்தின் சாதனங்களை நிரூபிப்பான் முதலில் ஜாபால 

உபநிடதத்தின் 860நதாவது கண்டத்தே கூறியவிதவச் சர்யாசியை நிரூபிப்டாம்:-- 

ஹே குழர்தாய்! தேவதைகளின் குருவாகிய பிருகல்பதியின் சகோசசசாயெ 
சம்வா்.த்தகரொனப் பெயரிய ஒரு இருடி முன்னிருச்தனர். ௮வது பெருமை 
மகாபாரதத்தின் அசுவமேத பருவத்தின்கண்ணே வருணிக்கப்பட்டுளது, ௮வ 

ரும் பரமஹம்ச சர்யாசத்தைக்கவார்தனா. அருண இருடியின் மைர்தராய 

ஆருணிகெனப்பெயரிய ஒரு இருடியானவர் முன்னிருக்தனர், அவரை யுத்தா 

லகசெனவுஸக் கூறுவர். சர்வ சாஸ்இரத்தையும் ௮றிர்த ௮வரும் ௮தனை யடைந்த 

னர். அவாது மைந்தராய சுவேதகேதுவும் ௮தனைக்சவர்ர்சனர். மகாதேவரின் 

௮ம்ச அவதாரமாயெ துர்வாச இருடியாகிய மகாதவ௫ியும் ௮.தளைக்கவர்ச் தனர், 

மிர்மாவின் மானசபுத் இராய சனகாதியரைப் ?பாலிருர்௪ ரிபுவென்று மிரு 
டியும் அ சளைக்கவர்ர்தனர். ௮வர.து சிடசாயெ நி.சாசரென்பவர் முன்னர்ச்சருமத்



௪௭௨ : ஸ்ரீ ஆத்மபுசாணம். (பதிஜோாலது 

இன்சண்ணே மிகவும் பற்.றுடையவராயிருர்தார். அவருமகளையடைந்தனர், 
ஜடபாதசென்பவர் மிருக சரீ. ரத்தின்முன் ௮சசசாயிருர் சார் ௮வர் பெயராற்றுன் 
இப்பாரசகண்டம் வழங்குகின்றது. ௮வரும் அதனைக்கவர்ர்தனர். விஷ்ணுவி 

னவதா.ரமாயெ தத்தாத்இரேய முனிவரும் ௮தனைக்கவர்க்தனர். சைவதசென்னும் 
பிராஹ்மணரும் அ.தனைச்சவர்ந்தனர். பாரத்துவாஜ இருஷியும் அதனைக்கவர்ந் 

தனர். ஹே மைந்த. சம்வர்த்தகசே முதலிய பதின்மசே முதலாக வேறும் 

சுசவாமதேவாஇ ௮ரேகம் மறையவர் அ௮தனைக்கவார்சனர். அவர்தங்கதைகள் 

புராண இதிகாசங்களிற பிசசித்தமாம அவர் யாவரும் யான் பிரஹ்மருபமா 

யிருக்கன்றேன் என்னலும் தன்ம சாக்ஷா£த்காரத் தால் எல்லாப்பக் தங்களும் ௮ற 

றவசாயினர். இபபோது அவவித்வத்சாயாசிகளின் வெளிப்படையல்லாத குறி 

களையும், ஆசாரங்களையும், நிரூபிப்பாம் :--2ஹ மைர்த / சம்வர்.ததகா இயர் நியம 

மாய் முண்டிதராயேனும், ஜடாதாரிகளா?யலும், ஏகதண்டதாரிகளாயேளும், 

இரிசண்டதாரிகளாயேனும், வெள்ளாடை யுடையவசாயேனும், சவப்பாடை 

யுடையவராயேனும் இருந்திலர், ௮வர்தங் குறிகள் வெளிப்படையல்லா தன 

போன்றே ஆசாரங்களுமாம். ஹே பகவன்? ௮வ்யக்க சாரம் எத்தகையதா 

மெனிற் கூறுவாம் :--ஹே குழச்தாய் ! ௮ந்த ௮வ்பக்க அசாசமூடைய மகாத் 

மாக்கள் இவவாறுல௨த்இன்கண்ணே சஞ்சரிபபர், ௮வர் மதியும ௮வ்யக்கமே 

யாம், அவருடைய பிரடருதியும் ௮வயக்தமேயாம், அவர்தங்குறியும் அவ்யக்த 

மேயாம். சில சமயத்தே ௮வர் எல்லாப்பொருள்களி னிசசையற்றவராயிருப்பர், 
சில சமயத்தே பற்றுற்றவரைப2பால எல்லாப்பொருள்களி ஸிச்சையுற்றவசாய்ப் 
புலப்படுவர், சல சமயத்ேேே ௮வர் முற்று முணாஈதவரைப்போல எல்லாப்பொரு 

ளையுமுணர்ந்தவராய்த்தோற்றுவர் , மறறொருகால் ௮ஞ்ஞானிகளைப்போல அறியா 

ராய்த் தோற்றுவர், ஒருகால் ௮வர் நாலுணர்ர் சாரைப்போலப் பண்டிதசாய்த் 
தோற்றுவர் ; மற்றொருகால் ,நாலற்றவரைப்போல மூடராய்த்கோற்றுவர், ஒரு 
போதோ வர் மதிமான்களைப்போல ரநானாவகையாயசேஷ்டை செய்பவராய்சத் 

தோற்றுவர் ) மற்றொருபோதோ ஐஜடரைபபோலச் சர்வ?சஷ்டைகளுமற்றவ 
ராய்த் தோற்றுவர், ஒரு சமயத்தேயவர் வாசாலபுருடரசைப்போல கானாவகை 

யாய சப்தங்களை யுச்சரிப்பவராய்ப்புலப்படுவா் ) மறறொருபோதோ ஊமரைப் 

போல மவுனசாயுலாவுவர். ஒரு சமயத?த யவர் இராகக்குருட்டுப்பாமாரைப்போல 

௮ந்இயர்தம் இராகமுடையசாய்ப் பிரதிதியாவர்) மறறொருகாலோ, விரக்தரைப் 
போலச் சர்வேசசையற்றவசாய்த்தோறறுவா, சில சமயத்தே ௮வர் மேன்மை 
மிக்கவசைப்போலச் சாஸ் இரவிகத .,ஒசா.த்தைச்செய்வர் ) சிலகாலோ தாழ்ச் 
தோரைப்போலச் சாஸ்இிரநிஷித்த ஆசாரததை ஆசரிப்பர், ஹே குழசர்தாய்/ 

இவ்வாறவர் அ௮வ்யக்தமாய சின்னத்தையும் அசா. ரச்தையுமடைர்து உலகத்தே 
சஞ்சரித்தனர். இத்தகைய பசமஹம்ச சநர்யாசிகளைப்பார்த்.து எவரும் இவர் 

மேன்மையசென்றேலும், இவர் தாழ்மையசென்றேனும், ௮௧ சாஸ்இசம் படித் 

தவரென்றேனும், ௮ல்லசென்$றனும், மேன்மை மிக்க ஆசாரமுடையவசென் 

Cp ga இல்லவசென்றேனும், மழையசென்றேனும், பறையசென்றேலம், அறலி 

யரென்றேலும், இல்வாழ்வோரோன்றேனும் அறியமுடியாதாம், ஹே குழர்தாய்!



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதிடதத்தின் ௧0௪௨ 
தாற்பரியவருணனம். ' 1275 

இங்கனம், பிசஹ்மவேத்தாக்களாய சந்யாசிகளை எவ்வருணத்தாலேனும் எவ்வா 

சசமத்தாலேனும் எம்மதிமானேலும் ௮றியானாயின் விசாசமறற மூடன் எவவா 

றறிவன் ; மற்றோ ௮றியானென்க. இவ்வார். க்கை ஸ்மிருஇயின்சண் ணும் கூறப் 
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உலகினி லோருவரு முயாவு தாழ்வுளன் 
மலமறு பண்டிதன் மடைமை யோனேன 

திலகமேய்ந் நானேறி செயுவன் செய்கிலான் 
இலையறி வதுபிரா மணனின் னோனையே."” 

(போ-ள.) இவ்வுலகக?த எவவறிஞனை, மேன்மையன், மேன்மையற்ற 

வன், மூரககன், பண்டிதன், நூலவிஇத்த ஆசார மடையவன, ௮லலாகவன் என் 

பன முதலிய வடி.வங்களால் எம்மனுடலு॥ ௮.றிய முடியாதோ, ௮வவறிஷமன 

பிரஹ்மவேத்தாவாய பிராஹ்மணனாவன், ஹே மைஈக! இகதகைய பிரஹ்மவேச் 

தாவாய சர்யாசிகளின் ௮சாரததை எப.மதிமானும அறியமுடியாது என்னும 

வார்ததை தத்தாததிரேய சம்ஹிதையினசண்ணும பிரசிததமாம, ஆண்டி து 

பிரசங்கமாம் :--ஒரு காலததே சததாக௫சேய சுவாமிகள் ஈர்மதை நதியின் 

நீரின்கண்ணே யிருஈதனா, எவவாறெனின் ? சிவபபு நிறமுடைய வஸ்திரத்தோ 

டும, தாருண்ய அவஸ்தை ?7யாடுப, சூரியசமான சரீரகாநஇுயோடும, ஒரு சாதசே 

வெண்ணறைக் கலத்தைபபறறியும, மறுகசக?க தண்டததைத தரித்தும, மதத் 

இனான்மதாததவொண்கண் மடர்தையையிடததில வைத்தும, ௮ன்னவள் வதனத் 

இம்பாலடிக்கடி விழியான் மாகதஇயும, மஙகையை கக்கி நல்ல மறைகரு 

மொழிகளா?ல பங்கமிலகளிதீயப பாமபொருளுபதேசிக்தும இிகழ்கசனா, அத் 

தகையபை ஆயிரபபாகுவுடைய ௮ர்சசனன்கண்டு தன் பனததே மிகவுமாசாய்ந் 

தனன் ; அனை, ௮ததததாத.இ2ரயரை யிரம் பாகுவறிந த.இல்லை, 

சந்கை :--ஹே பகவன் ' ௮தகததாக்திரேயா முதலிய மகான்மாச்கள் இத் 

தகைய சாஸ்திர நிரதித ஆசாரகதை யா இன்பொருட்டுக கொள்கின்றனர் ? 

சமாதானம் ஹ மைநத! அவாகள் இத்தகைய ஆசாரத்தைக்கொள்வ 

தன் கருத்தைக்கேட்டி ! நூலின்கண்ணே யிது.நுவலப்பெற்றுள ௪ :-- 

௯ ஹி£ா.௪௦ வ ஈுாஈவா,௧௦ மள வ௦ வொ௱௱ள௱ வ | 

வர.திஷா anO at Base A oh 55% Tech soar K ப 

* வேண்ணறை யேனவபி மானம் மேலவன் 
எண்ணியோண் கவுரவ மேரியும் ரவுரவம் 

பண்ணுறு புகழ்பன்றிப் பகர வீயேன 
நண்ணுத லறுத்திவை ௩6 மின்புமே.” 
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௧0௭௪ பரீ ஆத்மபுராணம். . [பதினோராவது 

(போ-ள்.) அ௮பிமானத்தைச் கள்ளென வுணர்ர்.தும், கெளரவத்தைக் கோச 
மாகிய இரெளசவமென வுணர்ந்தும், லோகப் பிரதிஷ்டையைப் பன்றியின் விட் 
டைச்குச் சமானமாயுணார் தும், ௮.றிஞன் இம்மூன்றையும் விட்டொழித்துச் ௬௧2 

ையடைவன் ) என்பன முதலிய சாஸ்திரத2த அ௮றிஞனுக்கு அபிமானம் முத 

லிய மூன்றன் பரித்தியாகம் கூறப்பெறறது. மேன்மையாய ஆசாசத்தே நிக 

மும் அறிஞலுக்கு உலகத்தே புகழ்சசி யவசியமேயுண்டாம். ௮தனால் அவ்வறி 

ஞன் சமீபத்தே ௮ேகர் வருவர் ; ௮தனானே ௮வன௮ மனமும் வெளிமுகத்தை 
யுறும்; ௮தன்சகண்ணே ஜீவன் முக்தஇிச சுகமுண்டாகமாட்டாது ; என எண்ணித் 

தத்தாத்தோயாதி பிஹ்மவேத்தாக்கள் உலகபபிரவிரு கதிரூப விக்ஷேப நீக்கப 

பொருட்டு அவ்விபரீத ஆசசணத்தை மேற்கொண்டிருக்தனர், அலலது, ௮இ 

காரிகளாய சீடரின் சா.த்தையைப் பரீ௯திக்கும்பொருட்டுககொண்டனா, அல்ல, 

பிர ஹ்மவிச்தையினடைவால இிறிதுமாத்திரையம் தோடம இதஇிண்டாதெனப 

பிரஹ்மவித்தையின் பயனையுணர்த்துமபொருடடுககொண்டனர் ; அனால் மனத 

இன்கண்ணோ பிரஹ்மவேததாக்கள் சர்வ விகாரங்களுமறறவரே யாவாகள். தத 

தாத்திரேயாதி மகாபுருடரின் சித்த ௮வஸ்தை ஈமமனோருக்கு ஆயிரம பிறபபுறி 

னும் அ௮டைதற்கரிது. இத்தகையமகான்களின் முறகூறிய கருததையுணசாது 

மேற் லத்தை மாத்இிரங்கவர்ஈது உலகத் 2 தயிலகும அ௮ஞஞாகள் ஈரகததையே 

படைவர். மகாதேவா சர்வ லோகத்தையும காக்குமபொருட்டுத தமது யோகம௫ 

மையால் செய்த விஷபானதக்கைக்கண்டு யோகசா தனையறறவர் ௮தைசசெய்யின் 

அம்மூடர் மாணத்தையேயடைவதுபோலத்தததாத்திசோயாமுகலியோரது மேலா 

சாரத்தைக்கவரும் மூடர் நரகத்தையேயடைவா. அவர் யாம் பிரஹ்மரூபம என் 

லும் ஆன்மசாக்ஷா£த்காரத் சால் பிரஹ்மபாவதையடைர்தவரா தலின் சாவ புண் 

ணிபபாவ கருமங்களையும பரிதஇபாகிதது எப2பாதும பசமபதத்தேயிருபபா, 

இப்போது ௮ந்தப பிரஹ்ம2?வத்தாக்களிடகசே புண்ணிபபாவ கருமாபாவததை 

நிரூபிப்பாம் :--ஹே மைந்த! அ௮ததகையாபால் பிரீ திசெய்யும் பக்தர்கட்கோ 

yar தமது புண்ணியம் யாவற்றையும கொடுப்பர். அவர்பால் துவேடஞ்செய் 

யும் அட்டர்சகட்கோ தமது பாவமியாவற்றையும கொடுபபா, இவ்வாறு சுகதுகக 

ரூப பலச௫தெ சம்பூர்ண புண்ணிய பாவகருமங்களைக்கொடுக்து ௮வர் ௮வையற்ற 
வாவர், : வாஈஹஉ8 வாமகர,தழ௨ 54,568 வாவசுர,ததட * அறிஞர்களின் 

புண்ணியத்தையோ சேவயைசெய்யும் பக்தர்கொள்வர் , பாவத்சையோ வெறுக்கும் 

மூடர் கொள்வர். ஆதலின், ௮வர் எபபோதும் அசங்கசாயிருப்பர், இப்போது 

அவர்தம் உன்மத்தசொத்த ௮சசணத்தை நிரூபிப்பாம் :--ஹே குழர்தாய் ! 

அ௮வ்வதறிஞசாய யஇகள் ஒருக்கால் இசையாயெ வஸ்.இரத்தையே தரிபபர், மற்றொ 

ருக்கால் சானாவகையாய சால்வைகளைச் தரிப்பர், ஒருக்கால் மலமூ.த்இரா திகளைப 

பூசிக்கொண்டிருப்பர், மற்றொருக்கால் சந்தனாஇி சுகந்தப்பொருள்களைப் பூசிக் 

கொள்வர், ஒருக்கால் சிரித்துக்கொண்டிருப்பர், ஒருக்கால் சானாவகையாய கானச் 

தைச்செய்வர், ஒருக்கால் குதிசையைப்போல விரைவிலோயேர், ஒருக்கால் பேய் 

களைப்போலத் தமதவயவங்களை யடி த்.துக்கோள்வர், ஒருக்கால் பாலகசோடு நானா 
வகைக் சரீடைபுரிவர், ஒருக்கால் எல்லா ஆசைகளும ௮ற்றவசாவர், ஒருக்காற்



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் ௧0௭௫ 
தாற்பரியவருணனம். tors 

காரணமின்றியேயழுவர், ஒருக்கால் துட்டசாற கட்டுப்படி.லும் அடிக்கப்படிலும் 

பசமாரந்தசதையடைக்து மேகத்தைப்போலக் காஜ்ஜனைமெய்துகொண்டிருப்பர், 

இவ்வாறவர் தமதுண்மைவடிவத்2த உலகசை விபாமோகஞ்செய்யும்பொருட் 

டுன்மத்தபுருடசைபபோல விபரீ த2சஷ்டையைச் Osu) gar; ஆனால் ௮வர் 

உண்மையாய் உனமத்தர் அல்லர் ;) மற்ற, ஹிம்சை, ௪ததியம், ௮ஸ் 2 கயம், 

பிரஹ்மசர்யம், அபரிக்கிரகம், என்னுமைவகை இபமததைமய எப்போதும் காப் 

பாற்றுபவராவர், 

சங்கை :--ஹே பகவன்! பிரஹ்ம?வத்காவாய அறிஞரின் உன்மத்தர் 

போன்ற சரணம் எசசாஸ்இரத்தானும விதிக்கப்பெறாதன்ராமாதலின் ௮௮ 

னைத் தரித்தல தகு.இயன்றாம். 

சமாதானம் :--2ஹ மைஈத ! தமது வடிவக்தை இசகசியமாய் வைக்கும் 

பொருட்டு யோகசாஸ்இரததே ௮றிஞருககு உன்மகதாசாணம கூறபபெறறுளது. 

ட தமா அறெ.தவெயொமீ வ.தா௦ ய8.48)-௫ஷய ந | 

ஐ.சாயமா HAUL BD ஈநுமனெய- ஹெக.ழ$வஹ௦ ,ம,கி௦ ॥2? 

அறிவுடை யவாகண்மேலோ ரறந்தனை யடையக்காத்தே 
பொறியுறு மெவருமானம் புரிதரலிலது சங்கஞ் 
செறிதர லறவேமீக்கண் சேய்கவா சரணம்பல்லா 
றெறிதரு மவற்றாலன்றோ வேங்கணு மேகுரேஞ்சே. 

(போ-ள். இரதப பிரஹ்ம2வத தாவாய ௮றிஞா மேலோரின் தருமத்தைக் 

காபபாறறுபவராய்த தமமை யெவரும் புகழாதபடி.யும தம்மோடு ஒருவரும் 

சேரா தபடியும மேல ஆசாண த்தைக்கொள்ளல?வண்டுப) ஏனெனின், அவற்றால் 

அ௮றிஞனது மனதும் வெளிமுகத்தையடையுமன்2ரு. என்பது முதலிய சாஸ் 

வசனங்களை wrung ௮வவறிஞர் மேலே உலகர்ககுச காட்டும்பொருட்டு 

நானாவகையாய விபரீத ஆசாணசதை வைததுக்கொள்வர் ; ஆனால், ௮வா தமது 

மனோவாககுக காயஙகளால ஒருக்காலும் அவவிபரீத ௪ரணததைச செய்யார் 7 

மற்றோ, சாஸ்திரம விதித்த தருமதையேகாபபா, இவவுலகத்2த ஒங்கெயெரி 

டம் வெவ்வழல காய்ஈ,த விறகுகளையும் ஈரவிறகுகளையும் எரிப்பதேபோல ௮.றிஞ 

௪.து ஞானவடிவ ௮க்கினியும சம்பூண சப சுப கருமங்களையும் நா சஞ்செய்யு 

மாதலின், ௮வாக்குச் சிறிது மாகதிரையும 2தாட அ௮டைவுண்டாகமாட்டாது, 

பிரசித்த ௮க்னியானது விஷமுதலிய சாவ வஸ்.தக்களையும் பக்ஷிக்கும், அதனைச் 

கண்டு ௮துபோன்று முயன்ற மூடனும விரைவாகவே யழிவெய்தல் போல, இச் 

காலுள்ள ஆன்மசா௯்நாத்காரமற்றவா் தீத்தாக்சசயர் முதலிய மகாபுருடரின் 

மேலாசசணத்தைத் தரிப்பின் இருவகை யுலகழும் ௮ற்றவசாவர், இவவுலகத்தே 

யோ ௮பமான இன்னிய அக்கமுண்டாம், பாலோகத்தேயோ ஈரகதச்சமுண்டாம் 

என்பது கருத்தாம். இப்போது பிரஹ்ம£வத்தாவினிடத்தே சாஸ் இரவிதயின் 

அபாவத்தை நிரூபிப்பாம :--2ஹ குழாதாய் ! இத்தகைய தீத்தாத்திசேயாஇயர்



௧0௪௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [பதினோராவது 

க்கு அடைவுற்ற பலவடிவ வித்வத்சந்யாசம் ஒரு சாஸ் இிசவிதியிற 2ன யடை 

வுற்றதன்மும்) மற்2ரா, தானேபடைவுற்றதாமாதலின் அவர்கட்ககன்கண்ணே 

கார்த்தவய த் சன்மைப புத். தியின்றாம. அவ்வாறே பகிரங்க அந்தரங்க சாதனங்களி 

டத்.தும் கர்த்தவயத்தன்மைப்புத்தியின்றாம்) எனெனின் பல உற்பத்தியாகாத 

அளவே அ௮வற்றின?பக்ஷையாம, பின்னரின்றாம, இதனா ?ன 2வதபகவான் பிர 

ஹ்மேத்தாக்கட்குக் காலையுசசி மாலையெனும் முக்காலங்களிலும் ஸ்காஈத்தையும் 

விதிக்கவில்லை ; ஏனனின், ௮மமுக்கால ஸ்காநபலமாய ௮ந்தக்கணசுதஇி அவர் 
கட்கு முன்ன?ம பிராப்தமாம். ௮வ?வதபகவான் அ௮வர்கட்குச் சமா இசெய்ய 

வும் விதிக்கவில்லை, ஏனெனின், ௮ச் ௪மாஇயும் ௮வர்கட்கு௪ சொருபத்தானும் 

பலத்கானும முன்னமே சித்தமாம். இப?பாது ௮வர்களிடத்2த சொரூபமாகவே 

சமாதியை நிரூபிபபாம் :---2ஹ குழாதாய்,' ௮வ்வறிஞர் பத்மா தியாசனத் தாடு 

கூடியிருக்கும்போதும், தமது ஹஸ்தபா தாதியவயவங்களை யசைத்துக்கொண்டி 

ருக்கும்போ தும், ஆதன தூல நின்றெழும்போதம், போஜனஞ்செய்யும்போ தம, 

நிசருந்தும்போதும, பூமியிலுலவும்2போதும், ௪பனம செய்யும்போதும் சமாதி 

யோடு கூடியவ?சயாவர், இவ்வார்த்தையை முன்னா்ப பெரி7யாருங் கூறி 

யுள்ளார் :-- 

ஜெமாஹி 21GB 0 GIO BE soir தெவ௱காதகி | 

யக ரய ச 8கொயாதி SS yz ௧.௪, வாசாயய$ i 

ஒருசிவ நாமேயேன்னு முணர்வினா லுடலின்மான 
மீரிதர லுற்றபோ திங்கேழிலறி வாளியுள்ளம் 
பொருளேவை யேவைக்கண் போகும் புகலவ ணவண்சமாதி 
மருவுறு மிடத்தி லேல்லா மனுஞ்சிவ மருவலானே.”” 

(போ-ள.) யானத்விதீயப் பிரஹ்2ரூபன் என்னும் ஆன்மசாக்ஷாத்காச 

மடைந்த மாத்தரையானே அ௮றிஞனுக்குத் '8தகாபிமான மழிஈது 2பாம், போகவே 

அிஞன்மனம யாண்டு பாண்டுச்ெல்லு2மா ஆண்டாண்டுஞஜ் சமாஇயேயாம் ; 

௮றிஞன த மனம் எல்லாப்பொருள்களி_த்தும் சாமர. அமசத்தைப்பாஇத்து 
இருப்பு விளகக இன்பவடிவ சவச)த?ய காணுமென்பது கருக்தாம். ஹே குழஈ 

தாய் / 88ந்துவருடம்வசை பாலகன்மீது சாஸ்திரவிதிகி2டதம் உண்டாகாததே 

போலப் பிரஹ்ம?வத்தாக்கள்மீதும் உண்டாகாதாம்) ஏெனின் , பேததரிசன 

ரூப ௮வித்தையிருப்பவரி_த்2தமாத்திரம் விதிகி2டசமாம; ௮ஃ தவர்பாலின் 

ரூதலின் sat மீதவை சம்பவிபா, இப௦பாது அவர்பால் பேததரி சனமின்மை 

நிரூபிக்கப்பெறும் :--2ஹ மைந்த ! ௮வ்வறிஞர் தமது தேகத்தையும் நாய்விட் 
டையையும் வீலக்ணமாய்ப் பாரார் ) மற் 27, சமமாகவேகாண்பர். ஆ.தலினானே 

அன்பர்களால் மூனாவாக்குக்காயங்களால் நானாவகையாய சால்வைகளாலும் சர்த 

னுதிகளின் பூச்சாலும், ஈறுசாற்ற மடைப மலர்களாலும், சானுவ கைபாய அன் 

னாதிபதார்த்தங்களாலும், பூசிக்கப்பெறினும் சிறிது மாத்திரையும் மடழ்வை 

யடையார். ௮வர் இத்? சகத்தினின்றுர் தம்ைம வேருபுனர்வராகலின் இத்தேச 
பூனே இசளில் மசழ்வுரச 2ச போல, இச்2தகத்ைச வெட்டல், பிரத்தல், கட்பல்,
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அடித்தல், வெறுத்தல் முதலியவறறின்௧கண்னும சிறிது மாத்திரையும் வாட்டத் 
தையடையா£,. ௮வர் தமது சரீரததும, ௮னபா ஆகததும, அட்டருடலிலும் 

ஒசான்மாவையே தொடர்நதுணாவா, ஆகலினா?ை, ௮ 2பததரிசிகளாய பிரஹ்ம 
வேத்தாக்கட்கு இவ்வுலகத் 2த மிகதுருவேனும சத.துரு?2வலும உபேக்ஷிக்கத் 

த்க்கவ?சலும் எவருமின்றாம. ஒருபொருளுஃ சன்னதாகவும,பிறாதாகவுமின்றாம்; 

தண்மையேனும் வெம்மை 2யனுமின்றாம); பசிசாகமுமின்றாம; ?சாகமோகமுமின் 
ரூம) ஜராமரணமுமின்றாம் ) ௮வா சரீராதி யுபாஇகட்குக் தண்மை வெம்மைத் 

தருமங்களையுணாநது தமது உண்மைவடிவததை எபபோதும அ௮ச௱௫கமாயுணர்வர் 

என்பது கருத்தாம், இவவுலகத்2த சமபுதஇயறறவ.சாகய விடமதரிசிகட்கு மான 

மோ சுகத்தை யடைவிககும. ௮வமான3மாதுககதையடைவிக்கும, அவர் யாண் 

டும் சமபுததியுடையவரசா தலின ௮வாககு மானாபமானஙகள மகிழ்ச்சிவாட்டங் 

களைச்செய்யா, இவவாறுயாணடும சமபுத்தியையடையவரும் ஜீவன் முக்இயவஸ் 
தையுடையவரும ஆகிய சமவாததகாட விதவத்சகயாசிகள் முன்னருண்டாயினர் , 

இந்த ஞான நிஷ்டை வடிவ பாமஹமசசநயாகததை முனனாவாடைநதனா,. வைராக் 

சயெமறறவெளிமுகோ: இரத இ2ரகா இகாலங்களில மாகஇரம வ நணா?மதரம 

வியவஸ்தையிருத.த, இக்கால ௮து காணவருவகின்றாம என்பா. என்பவருக்கு 

வைராக்கிய ழடைய மகான்மா பரமஹமசசஈபாச தருமங்களைப பிரத்திபக்மாய்க் 
காண்பிப்பன் ) கையால, வைசாககப2ம சஈுபாசகாரணமாம, இத்துணையால் 

ஜாபாலாதியுபநிடததீத கூறியிநககும சமவாததகாதியரின் பரமஹம்சசர்யா 

சம நிருபிக்கபபெறறது. ௮ரதபபாமஹமச சாயாசப பிராபதியின் சாதனமாய 

வைராக்யெத்தை யடைவுறும்பொருடடுக் சாபப உபநிடகப்பொருளை நிருபிப் 

பாம் -ஹே மைந்த! காபப உபகிடததஇினகண் 2ண கூறிய சரீசவிபவஸ்தையை 

விசாரித்தேதே அ௮திகாரிகட்கு வைராக்யெம பிராபதமாமாதலின், முக்கர்ப்ப 

உபகிடதபபொருளை யாம் நகினககுககூறுகின மராம். நீ ஒருமை மனத்துடன் 

கேட்டி : பிரஹ்மாவின் சரீரமே முதலாக காய்சசரீசமீறுகஉள்ள சம்பூர்ண 

சரீரங்களும, பஞசபூதளூபஙகளும, பஞ்ச பூதகாரியமாய சுரோத்்திராதஇி இந்இரி 

யஙகளின் ஆசசயரூபககளும ஆமா தலின யாவும சமான3மயாம். இதனையே 

வெளிப்படுத் துவாம :--ஆகாசர தியைரதையும மதிமான்கள் மகாபூதங்களென 

வழங்குவர். அவையே ஸ்தூல mp ஈமரூபத்தானே நிகழ்வதாய்ச ete 

பிராணிகட்கும் ஸ்தூல சூக்ஷ1மசரீரரூபமாம, ௫௯$ம பூதத்தினின்றும் சூகூரா 

மசரீர உற்பத்இயை கிரூபிபபாம :--2ஹ மைகத! ஆகாசாஇ ககன் சத்துவ ௮ம் 

சங்களினின்றும் சுசாதஇராதி 8ஈ இர திரியஙகளஞண்டாயின ) இவை சப்தாதி 

விடயங்களின் ஞானகாரணங்களாம) ௮,தனாற சாஸ் திர முணர்ர்தோர் அவற்றை 

ஞானேகந்திரியங்களென்றனா. அகாசாதி Bigs one ஏ௮ம்சங்களினின்றும் 
பாணிமுதலிய 86 இர் இரியங்களுண்டாயின. இவை சப்2தாச்சாணாஇ இரியா 

சாதனமாம். அதனால் நூலுணர்ர்தோர் கருமேஈஇரியங்களென்றனர், ஆகாசாதி 

களின் சேர்க்கையுற்ற சாத்விக ௮ம்சத்இனின்றும் ஞான சக்இியையுடைய அர் 

தக்காணமுண்டாம், சாஜச அம்சத்தினின்றும் கரியா சக்தபையு டைய பிராண



௧0௭௮ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதினோராவது 

Heid. mga சாண ௮பானாஇ3பதத்தானே 8வகையாம்) அல்லத, காக 
கூர்மாதிகளோடு கூடிப் பத். துவகையாம். சர்வ தேகதாரிகளின் இருதயகம 

ல.திதயிருக்னுாம் ௮வ்வுசக்காணமும் மனு திபேதத்கானே நால்வகையாம். கூறிய 

யாவும் கூடிச் சூக்ஷம சரீரமாம், இதனை யே இலிங்க சரீ. மென்பர். இஃதபஞ்ச 

இருக சூக்ஷாமபூத காரியமாம்; நேத்தசொாதி இந்திரிய அவிஷபமாம் ; இகனானே 

சாஸ்திர முணார்ேதோர இதனைச கு௯நாாம சரீ சமென்றனர். இகதூல சரீரமே 
பஞ்சகிருத ஸ்தூலபூககாரிபமாம்; Cos Rar Ba விஷயமாம் ; இதனா ே 
தூலுணார்தோர் இகனைச தலசரீரமெனறனா. இத துணையானே OW GI OG; FR 
மமென்னும் இரண்டு சரீரங்கள் நிரூபிக்கபபெற்றன, இபபோது அ௮த்தியாத்ம 
அ௮திதைவமென்னும் '2வற்றுமையானே இவறறின் காலவகை மவறறுமையை ஈவில 

வாம் :--அ௮ச்சூக்ஷாம சரீரமும் ஸ்.தூலசரி.ரமும அதஇயான்ம ௮திதைவபேதத 

தானே இருவகை இருவகையாம். அவறறுள் மு.குலில தறபதார்க்கரப ௮இதை 

வவடிவக்ைத 8 கேட்டி : ஆண்டு௪ சமஷ்டி. சூசூ௩மரப ஹிரண்யகருபபா ௮ 

ைவரூப சூக்ஷமசரீரமாவர், சமஷ்டி. தூல*பவிராடடு ௮ இதைவரூப தூலசரீர 

மாவர், ௮தல, விதல, ௬தல, கராதல, மகாதல, இரசாதல, பாதாலமென 

னும் €ழேழுலோகஙகளும விசாட்டுப பகவானுடைய இரணடு பாதஙகளாம. 

மேலேழுலோகங்களுள் பூலாகமோ விசாட்டுபகவானுடைய தூடையிடமாம 

Hs shapsoran நாபிஸ்தானமாம், சுவர்க்கலோகம இருதயஸ்தானமாம, மக 

'லோசம் கழுத்துமுதகல வகனமவசையிலுளள ஸ்தானமாம, ஜன£லாகம மூக 

“முதல் விழிவசையிடமாம, கவலோகம இலலாடஸ்கானமாம சதஇயலோகம Ay 

மாம். இவ்வாறு விராட்டுப்பகவானே பஇனானகு மீலாகவகளின ஸ்்.கானமாம, இத 

ஆணையால் தற்பதார்த்தரூப அதிகதைவ HRP io தூலசரீசம நிரூபிககபபடட து, 

இப்போது துவம்பதாததரூப ௮ததியாகம ரூம தாலசரீரததை நிரூபிப 

பாம்: -ஹே மைஈத. யான் என தென்பதறகு விடயமாய வியஷ்டி ரூசூ£-ஈம 

வியக்தி ௮த்தயொன்ம சூக்ஷா£மசரீசமாம, அதனை நூலுணாககோர் தைஐச 

மெனக்கூறினர். ௮கம்மம அபிமான விஷயி பூகமாய தூலவியக்தி ௮ததியாதம 

துலசரீசமாம். ௮தனை நாலுணார்தோர் விசவம எனககூறினா, 

சங்கை :-- ஹே பகவன் ! ௮ன்னிய சாஸ் திகளி3லா ௮ததியான்மம அ. 

தவம் ௮திபூதம என்னலும் மூவகை விபாகம் விளம்பப்பட்டிருத்தலின் ஈண்டிரு 

வகை கூறியது அ௮சங்ககமாமன் ரோ ? 

சமாதானம் :--ஹே குழாதாய் ! தூல சூ.௬£-௩மசரீ ர 2ம ௮க்தியான்ம ௮வஸ் 

தைபோல அபசோக்ஷருபமாய்த் தோறறும்போது ௮த்தூல சூக்ஷஈமசரீரத்தை 

யே மதிமான்கள் ௮திபூதமெனக் கூறினராதலின், ௮தன்கண்ணே அதற்கு உள் 

அடக்கமாம். ௮வ்விரண்டன் இரண்டு வடிவங்களும் சேர்ச்து வியவகாரவிடய 

மாம்போதுதான் இத்தாவரஜங்கம பேதமாமாதலின் ௮பபேதழும் தூலசூக்ஷ-௦ 

மசரீசத்தினும் வேறனறாம் , மற்றோ, உள்ளடக்கமேயாம். கருத்திதுவாம் :--௪ம் 

பூரண ஸ்தாவா ஜங்கம சரீசங்கள் தத்தம் அபிமானி ஜீவாபேக்ஷையானோ அத்தி 

யான்ம பாவத்தையடையும்,. வேறுகாண்போ னபேக்ையானோே ௮தஇபூச பாவத
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தையடையும், சைத்தி புருடசரீரம தன்னபேக்ஷையானோ அ௮க்தியானமரூப 

மாம், மைத்தினபேக்ஷையானோ ௮இபூதருபமாம், இவ்வாறே எல்லாக் தேசத் 

தூடும் கண்டுகொள்க. Hou வியஷ்டியாய தூலசரீரமும ஜராயுஜாஇ பேத்த்தானே 

சால்வகையாகும ; ஆண்டு, மாதாவின ௨57, 2,க பாலசனை மறைக்கும ஜாயுவென் 

லும் சரும விசேடத்தினின்றும உண்டாம சரிரம் ஜராயுஜமாம) மனுடர் முதலா 

பினாபோலவாம. ௮ண்டச்தினின்றும் உண்டாம் FP rio ௮ண்டஐமாம் ; பறவை 

முதலியனபோலவாம. சரீராஇகளின் 2வோவை முதலிய மலத்தினின்றும் உண் 

டாம சரீரம் எவேதஜமாம்) மூடடைமுகலியனபோலவாம. பீஜரூபகாசண 

மேலாகாரபரிணாமதையடையும் சாரரங்கள உறபிஜ்ஜஙகளாம, ௮ுவையும் பாவ 

கருமஜர் கியமெனவும, புண்ணிய கரும ஜஈகியமெனவு் இருவகையாம், பூமியின் 

கண்ணுள்ள தருமுதலியனவுப, ஈசககதுளள யாதனா சரீரமும், முதலவாம். சுவ 

TEE GONE SD BUN THO சேவதாசரீரம இரண்டாவகாம. இக,.தணையால் நால் 

வகைச் சரிரஙகள கிரூபிககபபட்டன. இப?பாஐ அகாசாடு பூதங்களின் வியா 

பாரங்கள் நிரூபிக்கபபடும மஹ மைநக ' ௮நகரலவகைச சரீ ரஙகளிலும் அவ 

காசஙகொடுததல ஆகாய வியாபாரமாம, பதா ததங்களின் பரஸ்பா சையோக 

விபாகஞசெய்விககல வாயு வியாபாரமாம. ௮னனாஇிகளைப பக்குவபபடுத்தல தேயு 

விபாபாரமாம. HIT இகளை களைபப து ஜலவியாபாரமாம, சாவ பதார்த்தங்களை 

பும தரிபபது பிரு இவியின விய/பாரமாம, இபபா அ ந்து ஞா2னர் இரியங்களின் 

வியாபா.ரஙகளை நிரூபிபபாம '-- சபத ததைககவாவது காதிதொழிலாம். பரிசத்: 

கைக்கவர்வது சதாலின்கொழிலாம், உருவகதைக்கவாவது கோக்னெதொழி 

லாம, இரசத்தைககவாவ நு நாககனகொழிலாம, மணஙகவாவ து மூககின்தொழி 

லாம, 8௩௮ ௪௬ Pum BA வியாபாரஙகளை கிரூபிபபாம் கூறல் வாக்கின்தொழி 

லாம, கவாதல பாணிபினதொ (மிலாம, ம்பாகல வரல பாத கநின்தொழிலாம், லிட 

யாகககம உபஸ்கதனறஜொழிலாம, மலபரிததிபாகம பாயு வினரொழிலாம், இனிப் 

பரொணவியாபாரப நிரூபிககபபடுப _.முககாசிவாயிலாய்த் தகத்இினினறும் 

வெளி?ப செலலல உளள போதல பிராணவிபாபாரமாம, மலாஇிகளைக் BB ip 

கொண்டுசெலலுகல அபான வியாபாரமாம, அன்னத்தின் gop Unis FO SEF TA 

நாடிகளிலும சோபபிதகல விபான விபாபாரமாம, அன்னா இகளை மேலேகொண்டு 

செலலுகல உகானவியாபாசமாம. உணட அன்ன ததைப்பக்குவபபடுத தும்பொருட் 

டுச் சாடராக்கினியை ஓங்கி யெரியசசெய்தல சமான வியாபாரமாம, வாந்தி நாகன் 

தொழிலாம, இமைககொட்டல கூரமன் தொழிலாம, தும்மல கிருகான் தொழி 

லாம, ஈகுகல தேவத ததன் தொழில।ம, விங்கவைத்தல் தனஞ்சயன் தொழிலாம், 

ஜீவனமும மாணகாலத் 2த லோகாரதரத்2த ளெமபுகையம, சர்வப்பிசாணன் 

களின்சா தாரண வியாபாரமாம, இப3பாது ௮ர்தக்காண சதுஷ்டய வியாபாரத்தை 

சிரூபிப்பாம் :--சம்சயரூபமனனம் மனத்தொழிலாம், பொருணிசசயம புத்தியின் 

தொழிலாம், நினைவுவடிவ சா மானியஞானம் சித்தத் தொழிலாம், யானென ௮பிமா 

னித்தல் ௮கங்காரதே தாழிலாம். இனி காசா இகளின் சொரூப இலக்கணங்
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கூறப்பெறும் :-- அவகாசரூப சத் தரமும், சலித் தலும், வெம்மையும் ஒளிர் தலும், 
செ௫ழ்கித்சலும் ரேயப்படுத்தலும், கடினத்தன்மையும், முறையே ஆகாசாதி 

யின் சொரூப இலக்கணமாம், தடஸ்த இலக்கணமோ இதுவாம் :--சபதமும், 

௪ப்தப் பரிசங்களும், சப்தப் பரிச ரூபங்களும், சப்தப் பரிச ரூப ரசங்களும், சப்தப் 

பரிச ரூபச௪ கந்தங்களும், முறையே ககனாதிகளின் தடஸ்த இலக்கணமாம இனிச் 

சுரோத்.தரவிடயங்களாமா.று :--ஒன் றிரண்டு மூன்று சான்கு 8ரது குணங்களை 

முறையாயுடையனவாய ககனாதிகள் செவி மு.சலியவற்றின் விடயங்களாம். சகன 
நீர் மண் மூன்றில் ௬ சோதஇர ரசனக் ரொண விடயத்தன்மை கூறியது குணதா 

தான்மியத்தை யங்கேரித்தாம்; உண்மையாயோ, ௮வை குணங்களையே கவர் 

வனவாமன்றித் இரவிபங்களைக்கவர்வனவன்றாம். துவக்கும் சக்ஷாவும் குணங்களை 

யும் இரவியங்களையம கவாவனவாம். கியமமாய்ச செவி முதலியவற்றிற்கு விடயங் 

களாம் ககனாஇிக£ீளா நியமமின்றி வாக்கா இகட்கும் விடயங்களாம் ; ஹஸ்தம் 

நியமமாய் மண் ணைககவர்வதன்றி நீரையுககவர் தல்போலவாம. கூறிய சூக்நாம 

காரணகாரியமியாவும் வியஷ்டிரூபத்தானோ ௮த்தியான்ம சூக்ஷாமசரீரத்தே 

யிருக்கும். சமஷ்டிரூபமாயோ ௮இைவரூக்:ுமதேக த? தயிருக்கும, மிகவும் 

சூக்குமங்களா தலின் கேததிரா திகளாலவறறி னுணாவுண்டாவதின்றாம, 

சங்கை :--ஹே பகவன்! ஆகாசாதிகளின் சூககுமக்தன்மையின்௧ண்ணே 

யாது காரணம் ? 

சமாதானம் :--(2ஹ னமைஈத' ௮வறறின்கண் ணுள்ள சூக்குமக்தன்மையின் 

கண்ணே பஞ்சீகாணமின்மையே காரணமாம. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! எஃ்துண்மையிற சூக்குமத்தன்மையும், இன்மை 

யிற்.நூலத்தன்மையுபெவறறிறகாமோ ௮பபஞசகாண ததின் வடிவமியாதாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே மைந்த ! காசா தியைஈதனுள் ஒவ்வொன்றும ந்து 

Beg விபாகமாப, ௮வ்வைஈதனுள் ஒன்று 8ஈதுபாகமாகி முறையே 6ந்தனலுட் 

சேரும்) சேரவே 21, 21, விபாகமோதத்தமதாம். ஈன்னான்கோ பிறபிறவாம, 

ஆகாயத்தை Bie nyse அவறறுளொன்றை ஈது கூருக்கி யொவ்வொரு 

கூறையும் ககனாதியின் பாலீவதுபோலவாம் இககறியை மறறைய பூதங்களி 

அம் காண்க, ஆகாசத்தின் பே தாங்கூறறை 8 அுகூறுசெய்ய ஒருகூறு ஆகாயத் 

இற்கு மடைவுற்றது, இதறகுச௪ சமானமாய் முன்னிருககும இருபதுகூறும் 

ஆமென்பது கருத்தாம. இதுபறறி2ய ௮வை தமக்கு 9], 91, கூறு கூறியதா 
மென்சு, 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ' பஞசகரணத்தால் ஒவ்வொரு ஒதத்தின்கண்ணே 

பஞ்ச பூதாம்சத்ைை யங்கேரிக்கனோ, ஒரோ தகாயச்தே வாய கதன்மை முதலியன 

தோற்றல்வேண்டும் ; வாயு முதலியவற்றின்்௧ண்ணும அவ்வாறே தோற்றவேண் 

டும், 

சமாதானம் :--ஹே மைர்த / பஞ்ச்காணமுறினும் பஞ்சபூதத்தே தத்தமது 

91, 81, கூறு இருக்கின்றன. பிறவறறதொவ்வொரு கூறேயாம். இதனானே 21,



அத்தியாலம்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதிட தத்தின் 50.46 
தாற்பரியவருணனம். 2 8). 

தோலா இடைப்பொன்னின்௧ண்ணே ஒரு தோலாத் காம்பிசம்கலக்கனும் அம் 

மதியுண்டாகமற் பொன்மதஇ?ய யுண்டாதல்போலத் தன்னபச ௮ூ9கத்சன்மை 

யான ஆகாயா இகளிடத்தே வாயு முதலியவற்றின் தோற்றமுண்டா காமல் ஆகா 

யத்தன்மை?2ய தோறறும. வாயு முதலியவற்று மிவ்வா 2றயாம். இவ்வார் த்தை 

பிரஹ்மசூத்இரத்தே ஸ்ரீ வியாசபகவானாலும் கூறப்பெறறுளது :--1 வெஸெ 

ஷூஜா.த.த$ர உவ உ9$”” தகாசாஇகள் பஞசீகரணமுரையா ன பசஸ்பசம்கூறு 

கள் சேர்ஈஇலககுமாயினும ௮வறறிறகுத தக்தமசகம்சமதிகமா கலின் உலஇல் 

இது மண்ணென்பதாதஇ பின்னபின்ன விபவகாரமாம், 

சங்கை '--2ஹ பகவன் ! பஞ்சகரணவார்ததிகக் ரக சத்தின்கண்ணே ஆகா 
சாதிகளில் பாதிபாதிப பாகமா தததமககாகக, பா திபாஇபபாகத்தை மற்றவற் 

றிற்குக் கூறப்பெற்றுளது, இதன்கண் 2ண தாங்கள் 91 பாகத்தைத் தத்தமக் 

காக்க கான்குபாகத்தை ௮ன்னியத் இறகறைக் இீர்களா தலின், தஙகள்கூறறு வார்த் 

இகக்கூற்ோோடு பூச ணுகின்ற தன் ரோ ? 

சமாதானம் :--ஹே குழாதாய் ! வார்கதிகத்தினகண்ணும் பாஇியென்லும் 

சபதத்தால சமபாதியைசசாறறவிலலை; மறறோ, ௮கனால சால்விபாகத்இன் 

விஷமப்பாதி கூறபபெறறுளதாதலின் முரணின்றாம. வா£ததிகக் 2தயுற்ற பாதச் 

சப்தததாற சமானபபா தியைக் கவார்தபோதினும முரணின்றாம் ) ஏனெனின், 

ஆண்டுக்கூறிய பஞசகசணபபிசககிரியையைக்குறிசது இபபிரக்கிரியை?வரும், 

பிரக்கிரியையின் 2பதமுறினும, ௮த்வைகசிசகாஈதத்கிற்கு ஆனியின்றாம்; மாறுக 

௮வறறின்பேதம ஜகத்தின்கண்ணே அ௮ரிவசனீயத்தன்மைபை?ய யுணர்த்தும், 

பஞ்சகரு த பஞ்சபூதகாரிபமாய தூலசரீரம தன்னிடத்?,த ௮ 2கவகையாய 

ரூபாதி குணங்களைத்தரிக்கும். இபபோது ௮க்குணங்களை நிரூபிப்பர்ம :--2ஹ 

மைந்த ! இதன்சண்ணே சுகம, இரகதப, இருஷ்ணம், தாமிரம், பீ.தம, கபிலம், 

பாண்டுசம் என எழுவகைரூபங்களுள, புகைரூபததின் பெயர் தூமிரமாம, 

நபில, கோவின்ரூபம் கபிலமாம, கபிலவாண த் தாடு கூடியிருச்கும சுக்லெம் 

பாண்டுரமாம, கோமளம, கடினம, மததியமம், உஷ்ணம், சீதம், அறுஷ்ணா 

தம, என வுறுவகைப்பரிசமிருக்குமு கோமளகடினமின்றியபரிசம் மத Baw 

மாம். உஷ்ண2ேதமின்றியபரிசம ௮னுஷ்ணாசிதமாம, ஈறுகாறறம திராற்றம் என 

விரண்டெ, ஈறுகாறற?மா புண்ணியவானாகிய யோகக்? பிரத்தியகூமா ம, மற்றை 

யர்க்குத்தோற்றாதாம். ஈவத்துவாரத்தின்கண் 2ணயிருக்குக் தீராறறமயாவருக்கும் 
கிததியமும் ௮னுபவசித்தமேயாம, கார்பபு, காழ்பபு, கைபபு, துவாப்பு, புளிப்பு, 

இனிப்பு, என ௮றுவகை ரசங்களுள. தொனி வருணவடி வசசப்,சஙகளுண்டு, 

முதலதோ நிஷா தம், இருஷபம, காநதாசம், ஷட்ஜம், மத்தியமம், தைவதம், பஞ் 

சமம், என்னும் வேற்றுமையால் எழுவகையாம். தொனிவடிவசபதசுரங்களை: 

யுணர் த்துமபொருட்டு கார தமுனிலா இவ்வகைததிருஷ்டாநதங் கூறியுள்ளார் 
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₹* வேலவன் மயூரம் ஷஒட்ஜம் விளங்குகோ விடப மா6 
காலவி காந்தா ரங்கி ரவுஞ்சமத் தியமே கண்டாய் 
மாலியல் குயிலோ பஞ்ச மம்பரி தைவ தந்தான் 
மேலுயர் கரியோ கூறல் நிஷா தமேன் றறைவர் மேலோர்.”” 

(போ-ள்.) மயூரமோ ஷட்ஜசுரத்தையும், கோவோ இருஷபத்தையும், ௮ஜை 

யும் அவியும் சாஈதாச த்தையும், கசெளஞ்சமோ மத்தியமத்தையும், கோகிலமோ 

பஞ்சமத்தையும், ௮சுவமோ தைவதத்தையும், குஞ்சசமோ நிஷாதத்தையும் 

கூறாநிற்கும். கருத்திதுவாம ஸ்ரீசாகம, வசர்தம, பஞ்சமம், வைரவம், மேக 

நாதம், ஈடகா.ராயணம் இவை யறுவகை இசாசமாம். Dapp ளோவ்வொன்றிற் 

கும் நிஷாதாதி ஏழு ஏழு சுரங்களுள, அவ்வாறு ஸ்திரீகளுமுள. ண்டு, 

கெளடீ, கோலாஹா£, தாலீ, இரவிடீ, மாளவகெளசிகா, கர்தாரீ இவ்வாறும் 

ஸ்ரீராக ஸ்திரீகளாம். ஆதெளலி, கெள, இராமகரீ, புடமஞ்சரீ, குங்கரீ, 

தேசாக்யை இவவாறும் வசர்தராக ஸ்இரிகளாம். பைசவி, குர்ஜரீ, பாலை, 

வேலீவதீ, கர்ணட€£, இரக்தசங்கை, இவையாறும் பஞ்சமசாகஸ்இரீகளாம். 

இரிகுணா, ஸ்.கம்பதீர்த்தா, ௮பிரி, ககுபா, விசாடீ, சாமேரீ இவையாறும் வைரவ 

ராகஸ்இரிகளாம். பங்காளா, மதுரா, காமதா, சோகமாதகா, சம்புக்கிரீவா, 

தேவாலா என்னும ஆறும் மேகராதராக ஸ்இரீகளாம். தசோட2, கார்தாரீ, 

சுத்தமுதகாரி என்பன முதலியவையாறும ஈடராராயணராக ஸ்இரீகளாம். இவ் 
வாறு முப்பததா.று இராணிகளும், ஆறு இராகங்களும், எழு சுரங்களும், கச் 

தேயுறையும, ஆனால் யாவருக்குமவை பிரத்தியக்ஷமாகாவாம ; மற்றோ, ஈறுநாற் 

றம் யோகி யுணர்வ?தபோல இவற்றையும் ஒரு அறம்புரிகதோேயறிவன். ௮௫ 

நிஷாதாதககாயே யோகி ௮ராகத சப்தாதிரூபத்தானே யனுபவிபபன், கானம 

செய்பவனே ௮வவேழையும் தன் வாயினின்றும வெளிபபடுத்துவன். தொனி 

யசேகம்வசையாவேபோல வருணமும் ௮7சவகசையாம, அவையும் யோகசக்கோ 

ஆகத்துள்ளே யனுபவமாம், மறறையர்க்கோ முகத்தே பிரசிக்தமாம, இசசம், 

உதிரம், மாமிசம், மேதை, ௮ஸ்இ, மஜ்ஜை, வீர்யம் என ஏழு.தா துக்களுள. 

இவற்றினுற்பத்தி ௮ன்ன ஜலத்தானேயாம், தம் வயிற்றின்கண்ணே பெய்த 

அன்ன ஜலம் பித்த தஜசாற்பரிபக்குவமாகி நான்கு இனங்கட்குப் பின்பு மு,சலில் 

இரசமாம், 8-வது இனத்தே உஇசமாம், 19-வது இனதேத மாமிசமாம், 16-வது 

இனத்தே மேதையாம், 30-வது இனத்தேஎன்பாம் 94-வது இனத்தே மஜ் 

ஜையாம், 28-வது இனத்தே விரியமாம், இவ்வாறு வைத்திய சாஸ்இரத்தே 

ஏழு தாதுக்களிலுற்பத்தி கூறப்பெறறுள.அ. 82, பல்லென்புகளிருக்கன்றன. 

107, மர்மஸ்தானங்களிருக்கன்றன. ௮வையும் மாமிசமர்மம், சொமர்மம், சராயு 

மர்மம், ௮ஸ்.இமரா்மம், சந் இமர்மம், என 88வகையாம் அவற்றுள் 1], மாமி 

சமர்மங்களாம், 41, சொமருமங்களாம், 97, சநாயுமர்மங்களாம், 8, ௮ஸ்.இ மர் 

ழங்களாம், 20, சக்திமர்மல்களாம். ௮வற்றுள்ளே ஒவ்வொரு மர்மஸ்சானழோ
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தாற்பரியவருணனம். IO 6 3 

சஸ் இசா இகளால் பேதஇக்கப்பெறின் விரைவாகவே ஜீவர்களின் மானணகாசண 

மாம. ஒவ்வொரு மர்மஸ்கானமோ காலாந்தரத்தே மரணகாரணமாம், ஒவ் 

வொரு மாமஸ்தானமோ ௮சாத்தியரோக காரணமாம். சுசுருதம முதலிய 
வைத்திய சாஸ்இரத்தே அவற்றின் விசேட கிர்ணயம் செய்யப்பெற்றுளு. 

என்பின் சந்திகள் 180, இருக்கன்றன. 000, ஈாம்புகளிருக்கின்றன. 80008 

கோடி கேசரோமங்களிருக்கின்றன சல நால்களிலோ 314 கோடியென ௮வை 

a pudupaer per, ௮க்கூறறோ அ௮வையிருக்குமிடமாய சோம கூபஸ்தானங் 

களின் எண்ணிக்கையைக்கொண்டேயாம். நாக்கு 18 பலமாம். ஹார்த்தபத் 

மம் என்னும் இரக்தவர்ணமுடைய இருதயமக்தியம 6 பலமாம், இருதய 

தேயத் யிருக்கும் பித்தசாது ஒரு பிரஸ்சமாம, பலம பிரஸ்தம என்பவை 

யிவையாம்:-88ஈ து குன்றிமணிகொண்டது மாஷமாம், 10 மாஷம் காஷமாம், 4 கர் 

ஷம் பலமாம், 4 பலம குடவமாம், 4 கடவம பிரஸ்தமாம், வி?சடமாய்க் கண்டத் 

தேயிருக்குங் கபம் 4 பிரஸ் சமாம, விரியம சரீ சம முழுவ.இனுமிருப்பினும் கண் 

டம் இருதயம மூர்த்தம (௨௪௪) எனனுமிடக?த விசேடமாயிருக்கும். ௮.து 
யாண்டும் குடவ அ௮ளவிருக்கும் மேதை 9, பிசஸ்கமாம. பஸ்தியென்னுமிடக்தே 

பிருக்கும் மூத்திரமும, சங்கரகணீயென்னுமிட த 2 தயிருககும மல மம் கணக்கின் 

றியதாம்) என்னை, ௮இ௧ ௮ன்ன நீரான் மிகுக்கலும குறைவாற் குறைதலுங் 

கூடலினென்க. கர்பப உபநிடதததினறிருஷ்டாவாய பிபபலாத இருஷி அதன் 

சண்ணே இவற்றினளவை யிவவாறு கூறினா, இரச உகிராதி தாதுக்கட்கோ 

ஜலத்இன் ஈவ ௮ லி ஆ இப்பரிமாணம் யாஞ்ஞவற்கியரா திய இருஷிகள் கூறி 

யுள்ளார்கள். இப்போது கசர்பபோப நிடதத்தே கூறாத சரீர அவயவங்களை மற் 

றைய சாத்திப் பிமாணத்கான் நிரூபிபபாம எனடஹ மைந்த! ஈண்டுச் சர்வ 

ஜீவா்களின் சரீசம பாத.நுனிப் பாகங்கொண்டு கேசம்வரைத் தத்தமது 00, ௮ங் 

குல பரிமாண நீளமாகும், இதனிருபாலும் விறபோல 10, 10, என்புகளிருக்கன் 

றன, பிப்பலாதி விருக்ஷத்தின் ஏக மூலத.இனின்றும் முதலில் ஸ்.தூல ஸ்சர்தம் 

வெளியாம். அ௮தனினின்றும ௮௧௩ தூலசாகைகள் களம்பும். அ௮வற்றினின் 
றும் ௮நேகஞ சூக்ஷம சாகைகள் சளமபும், ௮வறறினின்றும் ௮சேகம அத்தி 

யத சூ ஈம சாகைகள் கிளம்பும; ௮துபோல இருதய?தயத்தினின்றும் முத 

லில சுழும்கையெனப பெயரிய நாடி கிளமபும, ௮தனினின்றும 100 காடிவரும், 

அவற்றுள் ஒவ்வொன்றினின்றும் 100. 100, காடிகள் வரும் ௮வற்றுள் ஒவ்வொன் 

இினின்றும் 72000, நாடிகள் வரும், யாவுமொருக்குகூடி 720,010,101, சாடிக 

ளாம். இவையாவும சரீ சமுழமுவதும் வியாபித்திருக்கும் எனப் பிரசின உபநிட 

தத்தே எண்ணப்பட்டுள்ளன. 90, ௮ங்குலமுடைய இத்தேகத்தினின்றும் பிராண 

வாயு நாசவொயிலாய் 12, அங்குலம் வெளியேவருமாகளின் ௮து 108, அங்குல 

௮ளவுடையதாம். பாதனுனியினின்றும் 48, அங்குல மேற்றயம், ௮ல்லஅ சேசத் 
இனின்றும் 48, அங்குலக் ம். த்தேயம் சரீசமத்தியமதேயமாம், ஆண்டுக் காய்ர்த 

பொன்போன்ற ஒளியுடைய காற்கோணமாய ஒரு அக்இனியினிடமிருச்சன்ற.த. 
அவ்வழல் நாடிவழியாய்ச் சர்வ சரீசத்தும் வியாப்தமாம், மத்தகத் இருக்கும்



௪0௮௪. ஸ்ரீ ஆச்மபுசாணம். (பதினேர்ரவது 

சர் இரமண்டலம்வரை வியாப்.சமாயிருக்கும், இவ்வார்த்தை ஆகமசாஸ்இரத்தே 
ஸ்ரீ பகவான் மசாசேவசானும் கூறப்பெற்றுள அ ....- 

: வவெ. 2விஐ௦5"ட,சா5 Ou das Mi 2109 7278 | 
௬யொஹா மெ௱வி$ வெராகொ டதாக லெவிவய.டயாகி 4” 

“ எவ்வு மாக்கட்கு மேலேழிற் சந்திரன் 
வவ்வுங் கீழினிற் சூரியன் வாழ்வனால் 
கவ்வுங் காலனு யாகோளுங் காலையில் 
அவ்வை மேலதுங் கீழது மாகுமே.”” 

(போ-ள்.) சர்வ ஜீவர்களின் உச்ஸெதானத்தே சர் திரனிருக்கும், இழ் ஸ்சானச்ேே சூரியனிருக்கும், மசணகாலம்வரினோ மாறி ௦ திகழும் மார்த்தாண் டன் மேலும .தம். அர்சாறகோணவடிவ குண்டச்தேயிருக்கும அக்கினிரூப சேஜசான.து சரீமோக்திரிபாதி சாவ சங்காதத் திற்குஞ் சாமாத்இபத்தை யடை விச்குமாதலின் மூலுணார்தோர். அதனைச் சக்இயென்பர், 2/505 & Burs eu Grp uno sels, Sarsorre Muy முடியாததாம், ௮%2த தன துஷ்ணவடிவத காற் சாவப் பிராணிகட்கும ஜீவனகாரணமாம். அசனிடம் இாங்குல oD) am aut Lb பாயுஸ்கானத்னின்றும இசண்ட குல மேறறேபத்தே உபஸ் சஸ் தானத் இனின் ௮ம் இரண்டககுலக்£ழ்ததேயததே ௮ஃதிருக்குமிடமாம், அ .தன்றானமிருக்குர் தேசமத்திய தேயத்தே ஒன்பசங்குல அளவு அவகாசமிருக்கும, ௮தன்சண்ணே BT SAGO நீளம் கான்சுகுல ௮கலம் ஒரு கந்தம் 2பான்றமாம்சபிண்டமிருக்கும், அதனினின்றும் நாபிசக்காரூப கமலத்தின் சாளமொன்றுண்டாம், ௮௮ தண்டம் போல ஒன்ப அங்குல நிளமுடைய ௪, இசசாதி யேழுதா துக்களாற் கட்டுப்பட் ட, சரவ அ௮வயவங்களின் மூலமாயது அ.தனிடை ய ஒரு காபிச்சக்காமிருக் கும், தேருருளையின் ௮சாபபோல ௮ 12 அசாக்களோடுகூடியிருக் கும, இத் தேகத்தாற் சுறறப்பட்டி ருக்கும், ஊர்ண நாபியானது Bi paoh_ «3 5 சு ழலல் போல் ௮றமபாவவடிவ நூறகளைபபறறியே இசச€ீவான்மா இதன்கண்ணே ௪ மலும், 
சங்கை; --2ஹ பகவன் ! கால்முதற்றலைவசை சர்வ சரீரக்தே இச்வோன் மா வியாப்பியமாயிருக்குமா சலின், இதற்கொரு நசாபிச்சக்கர தீதின்சண்ணே நிலை பேறுகூறல் சம்பலியா தாமன் மரு? 

சமாதானம் :--ஹே குழக்தாய்! இது சர்வ சரீர த்துமிருந்கபோ இலும், நாபி, இருதயம், கண்டம், ௪கஷ-, ௨௪௪ என்பன வாதியவிடத்சே வி?சடமாயி 
தற் கலக்கமாமாதலின், மாலுணாஈதோர் ou waa of தற்கிருப்பியம்பினர். அவ்விடங்களுள்ளும் மு.சலில் ரசாற்கோணவடி.வமாய் வருணித்த ஆதாச சக்க ரத்தை மூலசக்காமெனவுங் கூறுவர், ௮தன்சகண்ணே இப்பிராண ௪௫, ஜீவன் எப் 
போதும் வாசஞ்? சய்வன், அ௮.தற்குமேலே நாபிசச்சாத்இற்குக் 2 பாம்புபோல வக்க ஆகாசமாய் ஒரு குண்டலி f யென்னுஞ் சக்தியிருக்கும். ௮. சாரணவடி. 
வப்பிரஹ்மக்இின் மூர்த்இரூபமாம். கச்பஞ்சகம், மனம்பு*தியகங்காரம் என எண் வகையாய்க் தேையிற்கூறிய அபப்பிர௫ரு இக்கும் இதுவே காரணமாம், இதுவே



1085 ட 
அத்தியாமல்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உப நிட த்த் தின் a 

தாற்பரியவருணனம். 

பிராணவாயுவால் ௮டியுறப்பெற்.று எல்லா ஒலிகளையுமுண்டாக்கும், இதுவே பிசா 
ணன்கள் வெளியே பிரஹ்மலோகஞ் செல்வதில் தடையாம? உ௫7தீதேயிருக்கும் 
பிராணவாயு மேல பத்தாவது வாயிலிறழ்சென்று ஆண்டுச் செல்லமூயலும் ) 
ஆனால், செல்லமுடியா தாம் ; ஏனெனின, செலலும மாக்கம் சுமும்கைசாடியாம், 

௮. தன் முகத்தை இக்குண்டலிடீ தன் முகததாற்றடுததுத் தனது தானத்தே சய 

னிக்கும். ஆகையால், இ செல்லமுடியாதாம, 

சங்கை :--2ஹ பகவன் !' ௮து எக்காலச்2த ஈனவுறறு௪ சுழும்கை முகத் 
தைப் பரித் இயாகிக்கும் ? 

சமாதானம் ஹே பைநத'! மோக சமாகானததால் செலுக்தபபட்ட பிரா 

ணனால் ௮து ஈனவுறும் 2பாது இரு கபாகாயததை வியாபித்.துவிளங்கும், பத்தா 

வது வாயில் பரியஈதம்செல்லும, ௮.௫ சேடகாகம் போன்ற ஒளிமிகுர் த மூர்த்தி 

யாம, யோக சமாதானததாற செலுததபபெறற பிராணவாயு உள்ளக்கினியோடு 

சுழும்நையின் முகரூப நெறிவாயிலாய்க் தேகமததியிற புகுககால் ஈனவுற்ற அது 

௮தன்முகததை மறையாதாம். இப3போது ஆதார சககராஇகளில் பிசாணன்க 

ளின் இதிரூபப பிரத்தியாகாரததை நிரூபிககுமபொருட்டு முதலில அதனுப 

யோயொய காடிகளின் வடிவததை நிரூபிப்பாம :-ஹே மைக்க ! இததேக மத்தியி 

லிருக்கும் மாம்சபிண்டரூபகர்கத;திடையே சுமுமகநையென்னும சாடி.புள*, ௮,௪ன் 

நாற்புறங்களினும் வேற ஈக நாடிகளிருககும, ௮வவெல்லாவறறினிடையே இப் 

பதரொான்கு நாடிகள் பிரதானங்களாம :--அ௮வை சுழமுமரை, இடை, பிங்கலை, சரஸ் 

வத, குஹ-மு, வாரணை, யபுஸ்விர, பூஷை, பயஸ்வநீ, ௪ஙக௫, காகதாரீ, ஹஸ்தி 

ஜிஹ்வா, QUOTE ens, அலம்புஷை எனபனவாம, இவற்றுளளும் சுழும்கை 

இடைபிங்கலை என்பன முக்கியங்களாம், இவற .றுளளும் சுழும்நை சாடியொன்றே 

முக்யெமாம. அது பிரஹ்2லாகததையடைவிககும வாயிலாய் முச்இரெறியாம், 

சர்வ விசுவத்தையும் தாரணம் செய்வதாம். இபபோது ௮பபதினான்ன் இட 
மியமபுவாம் :-ஹே குமா! அந்நாடிகாகததின் இடைத்தேயத்தோ ௮ச்சுழும் 

நைநாடிதிதமாம, சரீரததின் பினழேயததினிடையேயிருக்கும நீள என்புவடி.வ 

நெறிவாயிலாய் மூர்த்த ஸ்சானதகசையடையும. அ௮தனிடதஅபாகத்சே இடை 

யென்னும் நாடியிருக்கும், வலதுபாகதமத பிங்கலையென்னும நாடியிருக்கும், இம் 

மூன்றன் முன்னும பின்னும ஒவ்வொரு நாடியிருக்கும். சுழுமகையின் பின்னோ 

சரஸ்வதியிருக்கும், முன்னோ குஹ இருக்கும, இடையின்பின்னோ காந்தாரி 

யிருக்கும், முன்னோ ஹஸ்தி திஹ்வையிருக்கும ) பி.ம்சலையின் பின்னோ பூஷை 

யிருக்கும், முன்னோ யபாஸ்விறீ யிருக்கும், இவ்வாறு ௮ஈநவநாடிகட்கும் மூன்று 
வரிசையாம, முன்னும இடையும் பின்னுமாம. சுழும்நையின் இடதுபாசமாக 

எண்ணின் இமமுறையாம ஹஸ்தி ஜிஹ்வை, குஹ), woes b என்பவை 

முன் முதற்பர்தியாம். இடை, சுழும்நை, பிங்கலை என்பவை இடையிரண்டாவ 2 

பந்இியாம். காந்தாரி, சரஸ்வதி, பூஷை என்பவை பின் மூன்ருவது பர்தஇயாம். 

இத் துணையால் ஈவகாடிகளின் இடமியம்பப்பெற்றத. இப்போது பாக்யொய பஞ்



௧0௮௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினோராவது 

சநாடிகளைப் பகர்வாம். ஹஸ்.இி ஜிஹ்வை, குஹ) என்பவற்றினிடையே விச 

வோதரையிருக்கும் ; குஹ, யமஸ்வரீயென்பவற்.நினிடையே வாரணையிருக் 
கும்) காந்தார, சரஸ்வதி யென்பவற்றினிடையே பயஸ்வநீ யிருக்கும்; சாஸ்வத 

பூஷையென்பவற்றினிடையே சங்கிறீயிருககும் ) ௮லம்புஷையென்பதோ ௮க்கஈ 

தத்தன் சழேயிருக்குமாதலின் இபபஇனான்இறகு மிம்மூறை துணியப்பெறற 

தாகும் :--ஹஸ்இஜிஹ்வை, விசுவோ தசை, குஹு௫ு, வாரணை, யமஸ்விரீ, என் 

பன முதல்முன்வரிசையிலிருக்கும் ; இடை, சுமுமநை, பிககலை, என்பன இரண் 

டாவது இடைவரிசையிலிருக்கும, காகதாரீ, பயஸ்வம, சரஸ்வதி, சங்கிரீ, பூவை, 

என்பன மூன்றாவது பின்வரிசையிலிருக்கும். ௮லமபுஷை கக்தத்தின் 8ழிருக 

கும். இத்துணையால் ௮க்கந்த தயத்தே நாடிகளின்றிதி கூறப்பெறறது, இப் 
போது அவை கந்தத்தினின்றுங் கிளமபி எவ்வெவ்விடத2தசென்று எவ்வெத 

தொழிலையியறறு மென்பதை நிரூபிபபாம் :--சுழுமநையானது ஆண்டிருந்து 

இளம்பி உச்சியிறசென்று சர்வ விசுவதாரணருபவியாபாச ததைச்செய்யும். இடை 

பில்லை முறைய இடது வலது காசிகையையுறறு மணஙகவரும். காரதாரீ 

பூஜை முறையே இடது வலது நேத்இசத்தையுற்.று உருவங்கவரும், ௪ககனீ யய 

ஸ்வ முறையே இடது வலது செவியையுற்றுச சததங்கவரும், சசஸ்வதியோ இர 

சன த்தையுற்று இசகதைக்கவரும். ஹஸ்்இ ஜிஹ்வை பபஸ்வட முறையே இடது 

வலது பாதப் பெருவிரலைமேவி ஈடக்கும். ௮லம்புஷை பாயுவையுற்று மல பரித்தி 

யாகத்தைச்செய்யும், குஹ-௫ு உபஸ்தததையுற்று விடயாகஈதமாறறும். விசுவோ 

தசை வாசணை முறையே இடது வலது சையையுறறுப பொருளைக்கவரும். இவை 

யே முதலாக எண்ணிக்கையறற காடிகளிதகேகததே யிருக்கின்றன. எல்லாவற 

Dereon பிசாணவாயுச் சுழலுமா தலின், பிராண கமனமார்க்கரூபத்தன்மை சாவ 

நாடிகட்கும் சாதாரண வியாபாரமாம, இததுணையால் நாடிகளின் வியாபாரம 

நிரூபிக்கப்பட்டது. இப்போது ௮வறறின்கண்ணே சுறறும் பிராணனுக்கு முக் 

சிய முக்கியஸ்தானத்தைக் கூறுவாம :--௮து ௮பானாதி பேதமுறறதாம், சாடி 

கர்த,த்தின் 82ழயிருக்கும, முகம் நாசிகை இருதயம் காபி பாதபபெருவிீரல்களி 

லிருக்கும். சரீர காபிஸ்தானக்இனின்றும கணைசகாலவரை யபானவாயுவிருக் 

கும், ஆண்டும் பாயு உபஸ்தங்களிலோ அபானன் விசேடமாயிருக்கும். இரு 

செவி, இருவிழி, இருகை, காற்கணு, முதுகு என்பு, இடுப்பு, மார்புகளில் வியான 

னிருக்கும். சரீர சர்வ சந்திகளிலும இருகை கால்களிலும் உதானனிருக்கும. 

சமானனோ சர்வ சரீரததையும் வியாபித்திருக்கும், ௮து2வ உள்ளழ?லாடுற்று 

உண்ட அ௮ன்னாச,த்தை உடபபெங்கும் பகுக்கும். ௮துவே முறகூறிய எல்லா 

நாடிகளிலும் சுற்றும். நாகாதியைந்து வாயுக்களோ முறையே தோலிசதத 

மிறைச்சி மேதையென்புகளிலிருக்கும், இத் துணையானே பிராணஸ்தானம் நிரூ 
பிக்சப்பட்டது. இப்போது அ௮வறறின்றொழிலைக் கூறுவாம் :--இத்தேகத்தி 
னின்று முககாசிகை வாயிலாய் வாயுவை வெளிபபடுத்.துதல சுவாசமாம், உள் 

ளிழுத் சல் பிரசுவாசமாம், இவ்விசண்டும பிராணனஅ தொழிலாம், மல மூத 

இசபரித்தியாகம் செய்தல் அ௮பானன்றொழிலாம். பலத்தாலாவதாய சரகணம், 
இயாகம், சேஷ்டை மு,.தலியவை வியானன்றொழிலாம், சரீர எழுகை முதலியவை



ஒத்தியாயல்:] ஜாபாலாதிக் ஏகாதச உபநிடதத்தின் ௧0௮௭ 
தாற்பரியவருணனம். ) 587 

உதானன்றொழிலாம். சர்வ சரீரத்தே வியாபக பிசாணன்களின் சலிப்பு சமான 
வாயுவின் வியாபாரமாம். காகா இகட்குத்தொழில முற்கூறியவாறேயாம், இத் 

துணையா ன பிராணவியாபாரம் நிளருபிக்கப்பட்டது, இளி பயோ) செய்ய யோக் 
இயமாய பிராண கிோதரூபபபிரச்தியாகாசத்தே யுபயாயொய ஸ்ரீ வரிஷ்ட 
பகவானாற் கூறிய 18, ஸ்கானங்களைக்கூறுவாம் :--காற் பெருவிசல், கணு, கணைக் 

காலிடை, தித் இலம், (LP Lp BTM, துடையிடை, பாயுமு்லம) உடலிடை, உப 

ஸ்தா௦த்இயம், நாபி, இருதயம், கண்ட கூபம், நாககடி, மூக்கடி, கோக்கிடை, புருவ 

இடை, லலாடம், ௨௪௪, என்பனபிரத்தியாகாச கதனவாம. முன்மொழிர்த 107 
மர்மஸ்தானங்கள் 18க்கருசே யிருபபனவாமா தலின் ௮வை 18ல் அடங்குவன 

வாம். கணைச்காலின் பிறபாகமாமிசம் எத்தகானகஇனின்றும விருத்தியாமோ 

3B & & இலம். கண்ட த? தயிருககும கண்டிகையின் B ip gO sem கண்ட 

கூபம். முன்னர் லோகதிருஷ்டி யைக குறித்து 0, அங்குலம் சரீரம் எனக் 

கூறினோம். இப£2பாது ஸ்ரீ வ௫ஷ்ட பகவான் கூறிய சரீ சப்பரிமாண த்தைக் 

கூறுவாம் :--ஜஹே வறச ! காற பெருவிரல் மகல் இத?கக்தின் கனியளவு 
வருணித்தல சமபவியா௮ ; மற்?ரு, பெருவிரல மதல உள்ள பாக அவயவங்கள் 

Wray பாதசபதத்தகா?ன கவரபபெறுமாதலின் பாதங்கொண்டே இத்தேக 

பரிமாணஙகூறல தகுதியாம் கால முகல் 4-அககுலமேற்றேயத்தே குற்பம் 

(பரடு-கரடு-ச௪ணு) இருக்கு, அடினினினறும 1()-அங்குல?மல் கணைக்காலிடை 

யிருக்கும், ௮தினின்றும 11-அங்குல 2மல் சிதஇமூலமிருக்கும், ௮தினின்றும் 

9 அங்குல wed முழர்தாளிருக்கும், ௮இனின்றும் -அங்குலமேல் தொடையிடை 

யிருக்கும, அ௮தினின்றும 9-௮ககுலமேல பாயுமூலமிருக்கும், அதினின்றும் 9]- 

௮ங்குல?மல் தேசு இடையிருககு2, அதனின்றும் 21-அ௮ங்குல?மல் உபஸ்த 
மிருக்கும், ௮.இனின்றும் 10%-அ௮ங்குலமேல நாபியிருக்குப, ௮ இனின்றும் 14- 

௮ங்குலமேல் இரு தயமதஇயமிருககும, ௮தினின்றும 0(-௮ஙகுலமேல் சண்டகூப 

மிருக்கும், அதினின்றும் 4-அககுல?மல சாக்குமூலமிருக்கும், அதனின்றும் 

4 அங்குல 2மல மூக்குமூலமிருககும, ௮ இனின் றும 3-௮வ்குலமேல் விழியிடை 

யிருக்கும், ௮இனினறும 3- அஙகுல'2மல புருவ இடையிருக்கும, ௮ இனின்றும் 

9-அங்குலமேல் லலாடமிருக்கும், அதினின்றும் :; ௮ங்குல?மல் உச்சியிருக்கும், 

இவவாறு பாத'?மமு,தல் உசசிவரைச் சாவ சரீரத்திற்கும் 00-அங்குல அளவு 

ஸ்ரீ வஷ்ட பகவானாற கூறபபட்டது. இதனைத்தானிச்சவன் யானென்லும் 

புத்தி செய் துகொண்டி ரநக்கின்றான். இத்துணைக் கரர்.த.க்தால் இச்சரீ7 வருணனை 

செய்யப்பட்ட. இனி இசசரீரவருணனையின் Beas oar eeu ரூபபலத த 

நிரூபிப்பாம்.- ஹே மைநத ' பிப்பலாத இருஷி கர்பப உபநிடதத்தே பூதபெள இக 

ரூபமாய் வருணித்த shin Os gam யவயவங்களின் சமுதாயரூபமாம், அவை 

பிவையாம் :--ஆகாசாதிபஞ்சமகா பூதம், செவி முதலிய பச்திர்இரியம், ௮வற் 

றின் சப்தா இவிடயங்கள் பத்.து, ௮௩த௧ககசண ச.துஷ்டயம், பத்துப் பிராணன்கள் 

தோன் முதலிய ஏழு தா.துக்கள், எண்ணிக்கையற்ற நாடிகள் 107, மர்மஸ்சா 

னங்கள், பித்தாதிமுத்? தாடங்கள், கண்டம், இருதயகமலம், மலம், மூத்திசம்,



௪௮௮) ப்ரீ ஆத்மபுராணம், [பதிஜோசவ து 

அனர்தசேசசோமம், என்பனவாதி அ௮வயவங்களின் சமுதாயம், சரீ ரமெனப் 
பெறும். இவ்வசையாய அ௮வயவத்தினும் வேறாக இச்சரீரம் சிறிது மாத் இசையும் 
வடிவமுடையதாகாதாம இத்தகை நிஷித்த தேகத்தே Orla அன்மபுத்தி 

செய்தல் தகாததேயாம்) ஏனெனின், மல மூத்தராஇ மலினவஸ் துக்களின் 

சமுதாயரூபமன்றோளிது ? இவவஸ்.துக்கள் ராகா தியின்சண் ணுமிருக்னெறனவாத 

லின், இவ்வஞ்ஞானி இதன்கண்டணே அன்பபுத்தி செய்வதேபோல நரகாஇயின் 
சண்ணிருக்கு மவற்றின்கண்ணேன் .தன்ப்புத்தி செய்வதில்லை ? மறரோ, ௮வ9 
யம் செய்யவேண்டும். இத்தேகத்தினும் வெளியேயிருக்கும மலம், மூூத்திரம, 

உதிரம், மாம்சம், 208 முதலிய மலினப்பொருள்களிடத்தே எவனுக்கும் 

ஆன்மபுச்தஇியண்டாகாமல அவற்றின் றரிசனபரிஈனத்தால ஸ்காகாதி செய்வதே 

போல, அவற்றின் சமுதாயரூப இசசரீ சத்தும் ஆன்மபுகதி செய்தல் தகுதியன 

ரூம் ) மற?ரு, மாறாக இகனினின்றும் ௮ருவருபபடை தலே தகுதியாம, ௮லலது, 

வேறொரு புருடனுடைய சரீ ரத்தேயிருககும கேசதாதா இகளிடதேேயும மாசக் 
கத்தேகிடக்கும் கேசதச்தாஇிகளிட gg ஜீவரகடகு ஆன்மபுத்தியுண்டாகா ததே 

போல, அவற்றின் சமுதாய இத் ?தகத்தும நன்மபுத்திசெய்தல் தகுதியனறாம், 

அல்ல.தூ, மரணம் சழர்ச்சை துயில முூதலியவற் 2ற எச்சீவனுககும் இசகன்கண் 2ண 

ஆன்மமதியுண்டாவதில்லையா தலின், சனவின்கண்ணே இதனிடத்துண்டாம் ஐன் 

மமதி பொய்யேயாம. கருத்திதுவாம் .-ஒரு காற?ரோறறி யொரு காற்றோற்றாப் 

பொருள் பொய்யேயாம் , கானனீர் ஒரு காற?ரோறறி யொருகாறறோற்.றுவ தில்லை 

யாதலின் ௮து பொய்?2யயரமாறு, இத் ?தகான்மமஇயும தோறறலின் பொய்யே 

யாம். மல்லது, ஒரு வியாதியாலேனும், சஸ் தரததாலேளும், இத்தேகத்தே 

புண்டாய அர்க்கந்தத்தோடும் புழுசச 8யோடும் கூடிய புண்ணை நோக்கிச் சர்வ 

ஜீவர்கட்கும் தம்மனக்2த அருவருபபுண்டாம், ஆனால, ௮வ்விகாசத்திற்குக் 

காரணமாய இத்்ேதகக32த ௮ருவருபபுண்டாவதிலலை, இது மிகவும ௮ச்சரியமாக 

எமக்குத்? சாற்றுகறது. உண்மையாய் அ௮பபுணணினும் இததேகததே ௮௫௪ 

அ௮ருவருப்பையடை தல2வண்டும். அலலது, இவவுலகதசே அ௮ன்னவிகாரமாய 

மலம், வார்தி, துர்க்கக்த ௮ன்னம் முதலியவறறைக்கண்டு சாவ ஜீவர்கட்கும் 

அருவருப்புண்டாவேதே போல, இக?ககழும ௮ன்னவிகாரமேயா தலின் இதன்கண் 

ணும் வியவேசெளாய ஈமககு ௮ருவருபபேன் உணடாவ இல்லை ? மற்றோ, அவற் 

வின்கண்ணே யருவருபபுண்டாவ?க போல இதன்கண்ணும் ௮ருவருபபுண்டாக 

வேண்டும். ஹே மைந்த! இவ்வாறு இவ்வஇகாரி இச்சரீரதோடங்களை' விசா 

ரித்தபோதே வைசாக்யெ ௮டைவுண்டாமாதலின் இத்சேகத்தே யவசியம் அத் 

தோடங்களை விசாரஞ்செய்க இபபோது வேறு முறையானும் தேகவருணனைக்கு 
வைராக்கெபலத்தை நிரூபிபபாம்:--2ஹ குமர! கர்பப உபரிடதத்ேேத கூறிய 

ஜீவர்களின் ஜன்மத்தை ௮இகாரி அுக்கரூபமாய்௪ சிர்இச்கவேண்டும் ௮ச்சிந்த 

னத்தானும் ௮வசியமாய் வைராக்கிய ௮டைவுண்டாம. ௮தாவன, தந்ைத தாய 

ரின் சுக்கிலசோணிதத்தினின்றும் உண்டாம் சரீரங்கள் யோகிஐ சரீரங்களாம். 

. இத்தகைய மனுடாதி யோநிஜஐ சரீரங்சட்குள்ள தர்தைதாயரின் சரிசங்கள் இசச 
ருஇராதிசப்ததா.து' வடிவங்களாம், அவர்தர்தைதாயரின் சக்லெசோணிதத்தா
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அண்டாவன்வாம். என்னுமிவ்வார். தைத எல்லா மஇமான்கட்கும் சம்மசமேயாம், 
அவற்றினின்றுண்டாம் சரீசங்களும் அவ்வகையேயாம், ஹே மைந்த! பஞ்ச 
பூசிம முதலாகக்கேசசோமம்வசையுள்ள சர்வ அவயவங்களின் சமுதாயரூபமாய் 
முன் நின்பொருட்டு வருணித்த இத்தூலசேகம் கணந்தோறும் விரேோணபாவத் 

தையடையுமா தலின் சுருபசவதி இதனைச்சரீரமெனவழைத்தனள். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இத்தேசும் எக்காணத்தானே கணர்தோறும் 

BF ரணபாவ த்தையடையும் ? 

சமாதானம் :-- ஹே மைந்த. இதக்தேகத்துள்ளே மூன்றக்கினியிருக்கின் 

றன, அவையே இதன் விசேணகாரணமாம், உதரத்துற்ற ஜாடரசாக்னியொன்று, 
மன த்திருக்கும் ஜிஞ்ஞாசையக்சியொன்று, செவி முகலிய பொறிகளிலுள்ள 
விடயாசைத்தன்மைவடிவ ௮க்ினியொன்று ஆய மூன்றால் இத நிரர்தாம் 
தாகத்தையடையும், 

சங்கை :--ஹே பகவன்! இவ்வுலக அக்கினிக்கு கெய் விறகு முதலிய பொருள் 
கள் ஆகுதிகள் ஆமாறு, இம்மூன்றக்கிசட்கும் எப்பொருள் ஆகுஇிரூபமாம் ? 

சமாதானம் :-- ஹே மைந்த! லேகியம், பேயம், சோஷியம், போச்சியம், 

என்னும் சால்வசையாய அன்னம் ஜாடசாக்கினியின் .தகுஇயாம், எண்டு, மதுமுச 

லியவை லேூயமாம், பால்முதலியவை பேயமாம், கரும்புமுகலியவை சோஷிய 
மாம், ஒசனமுதலியவை போச்சியமாம், சாஸ்சிச ௮னுசாரமாய உபாசனை முத 

லியவற்றின் ஞானம், சாஸ் இிசவிருதீ மாய இலெளகிக ஞானம், ௬௧.து.க்கரூபபலம் 

என்னுமி.பாவும் ஜிஞ்ஜாசைவடிவ மானச அக்கினியின் தகுதியாம். சுசோத்தி 
சாதி இர்திரியங்களிலிருக்கும் விடயாசைச்தன்மைவடிவ ௮ச்சினிக்கோ, முறை 

யே சத்தப் பரிசாஇகளே ஆகுஇகளாம். இம்மூன்றக்னிசளாலித் தேகம் சண 
பரவத்ையடையுமா சலின், இத? தகம் சரீரம் என௮ழைக்கப்பட்டது. இப்போது 

ஆருல்து அத்தியாயத்தே கூறிய பஞ்சாக்சிவித்தையின் முறையே ஜீவன.௮ 

ஜாடசாக்கிளிப் பிரவேசத்தை நிருபிப்பாம் :--ஹஹே மைர்த !/ பால் நெய் சோமம் 

என்பவற்றைப் பிரசானமாசவுடைய அகுதிகளைக் கருமியானவன் சொத்சையோடும் 

சாஸ் இரவிதஇு வாயில(ப் ஆகவரீயாதி ௮க்கினியின்கண்ணேயிடும்போது ௮வை 
சூக்ஷ்ம அவஸ்தைவடிவப்பரிணாமத்தையடையும், மரி,த்தபின் ௮வன் அவற்றோடு 
கூடிச் சுவர்க்கலோசவடிவ முதலக்னியையடைவன், அங்குச் சுகரூபபலத்னதப் 
போடுத்து அவனது புண்ணியம் அழியும்போது அதினின்றும் ழே apie 
மேசவடிவ மற்றைய ௮க்னியையடைவன், அதினின்றும் மழைவாயிலாய்ப் பூவு 
லகையடைர்அ ெற்கோ துமைமுதலிய ௮ன்னபாவ.த்தையடைவன். அவவுயிசோ 

டூந்ற அன்னத்தை தண் பெண் தம்பி சணிப்பான் உண்பர். ௮.து அவருடைய 

ஜாடார்க்னியையடையும், அவவக்கினி பிராணவாயுவாலேவப்பட்ட தாய் ௮ங்வள் 
eat ee சாரம், மத்இயமம், சரசம், என மூவகைபபடுச்.அம், மலராச்இிர 

லெ அசாசபாகத்தையோ பாயுவாயிலாய் கெணிசியள்ளூம், மிச்சியாசத். 
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தையோ இரசாஇ சப்ததா.தருபமாச்சூம், Be தன் 'சூகஷாமசாம. பாகத்தானோ 
'அனப்பிசாண இர்திரியங்கட்ருத் இருப் இபையுண்டாக்கும் இவ்லாறவ்வழல் ae 
ன.ச்சை மூவகைப்படுத்தும், இப்போது அவவன்னத்.இன் மத்தியம பாதத்தே 
இரசாதி சப்ததா அருபு.ச்சன்மையை நிருபிப்பாம் ஹே மைர்த !' அவ்விடைப் 
பாசம் ௮வ்வழலின் தேஜசால் பரிபக்குவத்தையுற்று முதலில் இரசதா அரூபத் 
சையடையும், அது பக்குவமாக உதிரமாம் ௮.து கனமாக மாம்சமாம். ௮௮ 
பரிபக்குவமுற்று மேதையாம், அது கடினமா? என்பாம். ௮து ரெ௫ழ்ந்து 
மஜ்ஜையாம், ௮. என்பிலுள்ளேயிருக்கும், ஒரு சிறித கெ௫ிழ்வுற்ற கெய்க்சொப் 

பான வடிவுற்றிருக்கும்) ௮.து பரிபக்குவமாக வீரியமாம். ௮து புருடசரீரத்தோ 

சிலேஷ்ம சமானவர்ணத்தையடையும், ஸ்திரீ சரீரத்தோ உஇசசமான வர்ண 
மூடையதாம். புருடவீரியத்தைச் சுக்லெமென்பர், ஸ்.இரீ வீரியத்தைச் சோணித 
மென்பர், இரசாதி சா துக்களினுற்பத்தி நான்கு கான்கு தஇினங்கட்குப் பின்னருண் 

டாம் என்னும் பிரக்சரியை இவ்வத்சியாயத்தே முன்னர்க்கூறி வர்தேம். சுவர்க் 

கம், கரகம், பூமி என்னும் மூவுலகத்்இருக்கும் ஜீவர் யாவரும் பூர்வ சரீரத்தி 
யாகத்தின்பின்னர் மலனுடாதி யோனிஜசரீரத்தையடைவுற்றபோது முறகூதிய 
முறையே இச்சாதி தா.து வாயிலாய்த் தாய் தர்தையாது விரியத்தே அவயம் 

புகுவர். அவருள்ளும் சிலரோ மகாதுக்கத்தோடுகூடியவசாய் ஒரு சிறிது சுவர்க்க 

சசத்தையலுபவித்து ௮தினின்.றும் விழுர்து மழைவாயிலாய்ப் பூமியையடைவர். 
சிலரோ பூமியின்சண்ணேலும் ஈரகத்தின்சண்ணேனுமிருந்தே மரித்தபின் மழை 
வாயிலாய் வேறு தேசத்தையடைவர். இவ்வாறு ௮ன்னச்தே புகுக்தவர் யாவருக் 

ரும் சமானமேயாம், ஈண்டு தருமு.தலியவையும், மூட்டை முதலியவையும், பூர்வ 
சரீரத்தைப் பரித்இியாடுத்துக் கூறிய சரீர ௮டைவின்பொருட்டு ௮ன்ன பாவத் 
சையடையமாட்டாவாயினும், ௮வைதம் சரீரங்களைவிட்டு ஒரு யோநிஜசரீரத்தை 
யடையும்போ* அவசியம் ௮ன்னபாவத்தையடையும். இச்சருச்சானே ௬௬௫ 
யின்கண்ணே சர்வ ஜீவர்கட்கும் ௮ன்னபாவப் பிராப்இ கூறப்பெற்றுள௮. இப் 
போது பூர்வ சரீரத்தியாகத்தின்பின்னர் ஜீவர் துக்கச்தை யனுபவித்தே பூவுல 
சன்சண்ணேவருவர் என முறகூறியபொருளை வெளிப்படையாய் நிரூபிப்பாம் -- 
ேே மைந்த! ஈாகத்தேயும், பூமியிலேயும், மரணத்தேயும் சர்வ ஜீவர்கட்கும் 

அச்சப்பிராப்இி பிரச த்தமாவதேபோலச் சுவர்க்கலோகத்தும் துக்கப் பிராப்தி 

பிரசித்தமாம் ) ஏனெனின், எவ்வதிகாரிசரீரத்.இற்குக் கருமங்களால் சுவர்க்க சுக 
முண்டாமோ ௮௮ எப்போதும் துக்கச்தானே வியாப்தமாகும். இப்போது சுவர் 

க்செட்குள்ள அக்கதை வெளிப்படையாக்குவான் சுவர்க்கமார்க்க நிரூபணம் 

செய்வாம் :--ஹே குமா! இப்பாசகசண்டத்தே அக்கனிஹோத்் சொதி இஷ்ட 
சருமங்களைச்செய்பவரும், வாபி கூப தடாகாஇ பூர்த்த கருமக்களைச் செய்பவரும், 
'சானாவகையாய தரனம் செய்பவரும், இருச்சிர சார்இராயணாஇ தவத்தைச் செய் 

பவரும், மாணமடைர்சபின் பி.துர்யானமார்ச்கத்தையடைவர். அதன்கண்ணும் 

மதில் சாமதச்தையடைவர், பின்னிரனவவயடைவர், பின்ருஷ்ணபுக்ஷ க்தையடை 

ஒர், பின் வண்மாசவடிவ, சசுஷிணாபன ததையடைவர், ௮௮ சேலதைகட்டோதரம், 
பின், பிஅுர்லோசச்தையடைவர், பின் சந்தரமாவையுடைளர், cine Ot Sasa
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Burd. ஈண்டுச் தாமம் இசாத்திரி நுதலிய சப்தங்களால் அ௮வறறின் அபிமானி 

சேவன்தகளைக்கவர்க, இவ்வுலகச்சே சேவைசெய்யும் காசன், தனிகரின் போச 

சா.தன்மர்வனுதலின் ௮வனைப்போ௫ுப்பர் ;) அதுபோலச் சர் இசமாவோடு தாதன் 

மியபாவத்தை ௮டைவுற்ற சுருமிகளை வசுருத்திசாஇு தேவதைகள் தமது போசு 

சாதனமாக்குவராதலின் ௮வரைப்போடுப்பர், ஈண்டு, ௮த்தாசன் தனிகன௮.௮2 
னத்தானேயும், பயத்தானேயும் எப்போதும துக்கத்தையே யடைவதுபோலச் 

சுவர்க்கலோகத்?த ௮க்கருமிகளும் தேவதைகளின் ௮ ன ச்தானேயும், புண்ணிய 

கரும சாசபி.தியினானும் எப்போதும் துக்கத்தை யடைவர். இத்தேகதாரி 
மங்கை முதலியவரின் ௮டைவின்மையினானேயும, ௮௪7 முதலியோரின் பபத் 

தானேயும், பிரியப்பொருள்களின் நிக்கச்சானேயும் பாமதுச்சச்சை.படைவதே 
போல, சுவர்க்கத்.து.ம் கருமியானவன் ஸ்.இரீயா இகளின் ௮பபிராபதியானும், சைத் 
தியர்களின் பயத்தாலும, பிரியபதார்த்தங்களின் வியோகததாலும் மாணத் இலும் 

௮இக துக்கத்தையடைவன், இவை முதலாக ௮3ஈகங்ககாடி துக்கத்தைச் சுவர்க் 
கத்தேயடைவன், இவ்வாறனுபவித்து ஒரு காலகதே சுவர்க்கத்சினின்றும் தே 
விழுவன், பின்னர் மழை வாயிலாய்ப பூவுலகச்?த ௮ன்னபாவதச்தையடைர்து 
பிதாவின் ஜாடராக்னியிலடைவன், ௮தன்சண்2ண அத் இயக்தம் தபிப்பன், 
இப்போது அ௮ச்வேனுச்குப் பிதாவின் தாபவாயிலாய்த் தாபமுறலை வருணிப் 

பாம் :-ஹே குழந்தாய் ! ஜீவன் சோஈத ௮ன்னத்தைப பக்ணஞ்செய்யும்போ.து 
யெளவன அ௮வஸ்தையையுடைய புருடன் காமரூபபிசாசின் வசத்தையடைவன், 

“sara ghar ஸ்இரியின்றி௪ சிறிதுமாகஇனையும் சசத்தையடையான் ; 

மற்றோ, ஸ்திரீயை கினைத்துக்கொண்2ட எப2பாதும் தபிப்பன், இவ்வுலகச்தே 

மலமூச்திசங்களையடக்சலால் புருடனுக்குண்டார் துக்கத்திலும் ௮௪ துச்சுச்தை 

விரியத்தடையானே யடைவன். இத்தகைப வீரியத்தையுற்ற ஜீவன் பிதாவின் 

காமரூப அ௮க்னியாலும, மாதாவின் சாமரப அச்கசினியாலும், தபிக்கப்பெற்ற 
வாய்த் தாயின்யோனியர்திர த்? செல்வன். ஈண்டு, ஈலிகாயர்இரத்தேயிருக்கும் 
புட்பங்களின் ரசம் ௮க்ளனெயின் சம்பா கத்தானே அதினின்று வெளி3யவர்து 
வேறு பாத்தரத்தே விழுதல்போல, ஜீவன் சேர்நத வீரியரூபசசமும் காமரூப 
அக்னியின் சம்பந்தத்தானே புருடசரீசத்தினின்றும வெளிப்போர்து பெண் 
ணின் யோனியின்கண்ணே ஈண்ணும், ௮ச்காலவ்வீரியத் இருக்கும் ஜீவன் தான் 

அடையும் தன தசையைக்காட்டிலும் ௮௧ தஇனதசையைப் பிதா அடையுமா 
செய்வன். அதனினும், Ga தீனதசையை! மாதாவடையுமாறு செய்வன், 
ஆனால், அச்சால் காமரூபப்பிசாசினா?ன மோகத்தையடைவுற்ற அர்த ஸ்இரீ 
ting இனதசையை யறிக்திலள்,; மற்றோ, மிகவும் ம௫ழ்வுற்று அல்வீரி 
யத்தத் சனது யோனிமார்க்கவாயிலா யு.சாத்2ததரிப்பள், தரித்சபின் ga 
சுத்தையடைவள் ; மூடபாலகன் விடமுடைப்பாம்பின் ௮ழசைக்கண்டு சனது 

சரத்தேபற்றியபின் மரணதுக்கக்தையே யடைவதுபோலவும், மூடன் சோசர் 

தனிய இல்குசெய்பவருறையும் மார்ச்கத்தேசெள்வ்சானே மாண த்னத்படடை
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அதுபோலவும், ' சாமத்சால் சமாகககபபட்ட ஸ்திரீ விடயபேரசப்பொருட்டுப் 

குட சபிபுச்தையடைல தானே பாமதுக்கத்தையேயுடைவள். , ஒரு அார்த்தள் 
queries கொல்தும்பொருட்டு முதலில் அலை மிகவும் சிேசத்தோடும் 

சழுவுன், பின்னர்த்தனஅ சேயத்தை நினைவு அ.ச தற்பொருட்டுத் தூக்கும் 
பாரம்ள்பச் சவர்ணபாச்இரத்ேே யடைத்து, HM சானாவசைப்புஷ்பங்களா லலம் 

சசிக்கு, சகர சந்தனா இ பூரி அவன் காத்தே கொடுப்பன், ௮தைச்சுவர் தலால் 

அவன் மாண த்தையேயடைகல்போல, இக்காமியும் ௮வ்விரியக்தைச் சயொதவ 
ஞய் சானாவகையாய ஆலிங்கன த் சானே ஸ்இரீக்கு மோகத்தையுண்டாக்கு அவளு 

தச ச்தேயடைலிப்பன், அதைத்தரிக்ச அவள் பாமதுக்கச்தையடைவளா தலின் , 
அர்.த்தனைப்போல இக்காமியும் ஸ்இரீயின் பாமசத்.அருவாவன். பிராஹ்மணர் 
களின் சனத்தை வஞ்சகத்தானே சுவரும் அுஷ்டர்சட்கு ௮து ௮க்கால் சுகசாண 
மாயிலும், மரித்ததின்பின்பு ஈரகாஇ துக்கத்தையே கொடுக்குமாறு, ௮வ்விரிய 

மும்ஸ்இரியின் உ௨௪7,22,த பிசவேிக்குங்கால் ஸ்.இிரீச்குச்சுக,த்ைத படைவிக்குமாயி 
அம், சர்ப்பரூபமாகி உதாத்இனின்றும் வெளி?யவருங்காலத?த மாணாக்த அக்கத் 
சையடைலவிக்கும். விடங்கலர்த பாலானது பானஞ்செய்யும்போது சுகவேதுவாயி 
அம் பின்பு மாண?ேஹேதுவேபாமாறு, இவ்விரிபமும் தான் புகுங்காலத்ேசா ஸ்திரி 

வின் சசவேதுவாயினும், வெளிவருங்காலத்தே மாணழேஅ யாகும், ஆசலி 

னிப்பொருள் துணியப்பெறும் :--மரணசாதனமாயெ விஷத்தை ஒரு அஷ்டன் 
அன்னியப் பிராணிக்குக் கொடுப்பானாயின், அ௮கனாலுண்டாம் பாபத்இற்குச் 

சமானமாய பாவம் ௮க்காமிக்கு ஸ்திரியுதசத்2த வீரியம் செலுத்தலானேயுண் 

பூரம், ஜீவர்களைச் றைவைக்கும் ஸ்தானத்தையும், ஹிம்சைசெய்யும் ஸ்சானத் 
தையும்செய்யும் புருடனுச்குண்டாம் பாவசமானபாவம் பிதாவிற்குப் புத் இரசரீர 

உற்பதீஇ செய்வதன்கண்மேயுண்டாம் ) ஏனெனின், பிதாவுண்டாக்கும் பு.த.இச 
சரீரம் புத்தினுக்கு ௮ரேசவகைத் தஅுக்கங்களைபடைவிக்கும், பிதா ஸ்திரீயின் 
உதாத்தே விரிய ௮அடைவைசசெய்யாதொழியின் புத்திர சரீரமுண்டாகாதாத 

ஸின், உடன்பாடெஇர்மறையானே பிதாவே புத்தி ஸ்திரிகளின் துக்ககாண 
வன. 

  

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இருக்கு£வதத்?த ஹரிச்சர்தா உபாக்யொன த்தே 
வாக வத அமொகொஹி ் புத்திர புருடனுக்குச் சுவர்க்காஇ2லாகங் 

சள் இடைக்கா, என்பது முதலிய வசனங்களால் புத்அி?சாற்பத்தி ஸ்து.இ செய் 
பப்பட்டிருத்,சலின், பிசாவிற்குத் சோஷப்பிசாப்தி சம்பவியாதன் ர"? 

"சமாதானம். அடுஹ் மைந்த! அவ்கிருக்கு வ. வசனம் பு.த்.இர உற்பத்தியை 

ஸ்.அுஇிசெய்யவில்லை ) மற்றோ, அ௮இிகாரிகட்கு அப்புச்.இரனால் வைாக்பெமுன் 
டாக்கும்பொருட்டு அவ்வசனம் சாமிகளின் பொய்யபிப்பிராபத்தை அறுவாசஜஞ் 
செப்த.அ ; ஏனெனின், அங்கிருக்குவசத்ேச அவ்வசனத்இன்பின்னர் (82௭6 
அவவர அ தெபாஷி் அச்சாமியும் பொய்பபிப்பிராப ச்சா பசச்களைப 
போலச் சன்மாதாவோடும் சசோதரியோமிம் சமுனஞ்சதெய்ச. என்னும். வசனம் 

புத்திரோற்பிச்தி செய்கித்குர் புருடினிடத்தே பசலின் சாத்தப் பிரயன்



சம்ர்சாலக்ப்.. ஜாபாலாதி௯. ஏகாதச உ௱உட தத்தின் 
தாற்பரியவருண னம். Ions. 

pide சிர்தையையுணர்ச துன்று. ஹே சாமிகளே ! இவ்வுலகத்தே ஈரய் eae 

லியலை அன்ரு 2யோாடும் சசோதரியோடும் சம்போகம் செய்கின் றது, அவயம் புத் 

இசோற்பத்தியையும் செய்கன்றது, அவற்றின் ஆசாணத்தை யங்கசேரித்மு மது 
பர்களாபெ நீங்களும் பு. திசோற்பத்திசெய்யின்'! ரூ,தாெவாக ர wrong? 

என்னுமறையாற் பிதாவே புத் இரனெனப் பெறுனெறானாதலின், அம்மைக்தன் 

உம்மிடத்தே சாய் முதலியவற்றின் சமானச்தன்மையையுணர்த்துபவனாப் அத்தி 

பர்தம் கிர். சாமனாவன், (ரூ.சாவெகா யதெவுக7$' என்னும் சுருதியானே 

புத்தான் பிதாவின் ஆன்மரூபனெனக் கூறப்பெற்றுளானாதலின், இப்பிதா தன் 
மாதாவின் உதரத்தினின்றும் வெளிவர் ததேபோலப் புத்இரரூபமாய்த் தனது பத் 
இனியினில்்.றும் வெளிவருவனாதலின், ஒரு மைக்தன் உண்டானபின்னர் ஸ்இரீ 

பதிக்கு மாசாவாவள். ஆகவே தனது மாதா காமபாவனையால் இண்டத்தகுதிய 
எல்லளே போல, மனைவியும் இண்டத்தகுதியளல்லள். உமது மைச்தனாமுயிா அறம் 

பாவ அ௮தினமாமா தலின் பசதர்இரமாம். அத்தகையது அுக்சரூப மாதாவிலுதாத் 

சே புகுவதின்கண்ணே யாதொரு ஆச்சரியமுமின்றாம் ) , ஆனால், நீலிர்சுதர்இிர 
ராயும் புத்தாருபமாய்ப் புகுவது மிகவும் ,தச்சமியத்சைப்பயக்கின்றது, Cap 

மைர்த! அவ்வரிச்சர்்இர உபாக்கியான தேயிருக்கும் வசனத் இற்ஸெதே அபிப் 

பிசாயமாமன்றிட் புத்திரஸ்.துதியின்கண் 2ண அபிப்பிராயமின்ராம், அல்லத, அவ் 

வசனபலத்தானே ஒருகால் பிதாவிற்குப் புத்திரனால் லோகப்பிசாப்தியை ௮௧ 

கரித்தபோ இலும், இம்மனுடலோக அடைவையே அங்ககரிக்கவேண்டி வரும் ; 
ஏனெனின், பிருகதாசண்ய உபறிடதத்2தா பு.த்கானாற் பிதாவிற்கு இம்மனட 

லோகப்பிசாப்இியே கூறப்பெற்றுள.து :--* வ ௩௦ அரணாய௦ மொகஜய$ *' மந்த 

ஞல்.பிதாவிற்கு இம்மனுடலோகவெற்றியுண்டாம் ; ஆனால் மோக்ஷப்பிசாப்தியுண் 

டாகாதாம். தனஅமைந்தனுடைய சுகத்தை யிச்சிக்கும் தாய், அவன் நோய் நீக் 

கற்கு '8வம்பு முதலிய கசப்பு ஒளஷூதத்தைக்குடிப்பிப்பள், ௮வ?னா முடியான், 

குடியாமல் ௮வன் கோய் நீங்காதாதலின் தா.ப் பாலகன் மருர்து குடிப்பான் ௧௬ wl 
ஹே சண்மணியே ! நீ யிதைக்குடிக்கன் நின்ராவில் வெல்லமிரி?வன் எனச்கூறு 

வள், அதைக்கேட்டு வெல்லலோபத்தால் கசப்புமருர்து குடிப்பன், ஆண்டுத் 

தாய்க்கு மருந்திர்து சோய் நிக்கக்கருத்? யன்றி வெல்லமீயக்கருத்தின்றாம், இ 

சைத்தான் ' குடஜிஹ்விகா ” நியாயமென்பர். ௮.தனால் அவ்வரிசிசர்தி உபாகஇ 

யான வசன௩சட்கு ௮ இகாரியின் நிவிருத்இபின்கண்2ணே கருச்சாமன்றிப் பூச். இர 

உற்பத் திபின்கண்ணே சருத்தின்றாம். இப்போது இப்பொருளை3ய வெளிப்படை 

யாய் நீரூபிப்பாம் :--ஜே மைர. ! ஜீவர்கள் யாவரும் விடயவிச்சையானே 

பாரனமையைக்கண்டு தாய்போன்ற அ)்.தியர்தம் ஹிதசாரியாய சர௬இிபசவதி 

Ate Cas smn sues gi, இராகத்தினின்.றும் 8ீச்சற்பொருட்டு இவ்வா௮ கூதி 

னன் :--2ஹ மைர்சர்சளே ! சபரூபதனத்தை சாசஞ்செய்யும் ஸ்இரிசளிடத்ேே 

சீஜிர். சமனஞ்செய்யாதொழிமின் ; அவராலுங்கட்கு இகலோகத்தும் பரலோகர் 

அம்மம் அக்கப்பிராய்இியர்ம், அத்.துக்கங்களைப் போகித் தற்பொ௫ட்டு வடக்கு



  

அசோசங்கைச் சரிசப்பிசாப்தியாம், அலை பர் சனக்ருகசமானகாம், நேத்திரம் 
*ள்னிடத்சே அச்தியர் சம் ரூலதா*ம வஸ்துலையும் தாங்சாரதேபோலச் “றிது 
its St கிபச்சையும் ௪டுக்கமுடியாக வித்றுவான்௧ட்கு ௮வை ஈசகச்.இதம் 
இச ௮ச்சச்சை யடைலிப்பலாம், அவற்றை ரீகிர் அடைவீர், ஹே குழர்தாப்! 
Sau g சுருதிபசவதி அதிகாரிகட்கு ஸ்திரீகளிடத்ேேத ரமணீயபுத்இயடில சங் 

கற்பத்தை கிரோ சஞ்செய்வான் உப3.த0த்.து, நிரோ திக்கமுடியா தவர்கட் குபதே 
'சிச்ததால.த :--ஹே குமரர்சளே ! சங்கற்படிசோ தஞ்செய்வசன்சகண்ணே ஆற்ற 

கின்ருயிலும், காம வேகத்தை நிசோஇத்துப் பிசஹ்மசரிய தருமத்தைக் காப்பாற் 
ள்கள், காப்பாற்றின் சுவர்க்கலோகச்சேயும் பிரஹ்மலோகத்தேயும் யான் றும் 
பொருட்டு மனுடலோச ஸ்.இிரீசளினும் ரூபாதி குணங்களால் கோடிகுண மதிக 
மாய ஸ்இரீகளைக் கொடுப்பேன், பிரஹ்மலோகச்ேச 500 தேவாங்கனைகள் புஷ்ப 

௪ர்.தன வஸ்இராஇ பதார்த்தங்களை ச் சம் கரத்தேதகொண்டு உம்மை அழைத்துச் 
செல்லவருலார்கள். மனுடலோச ஸ்.ிரிகட்குப் புருடசம்பர்சத்தானே சர்ப்பமுண் 
டாவதேபோலச் சுவர்க்கலோக ஸ்.இிரீகட்கும் பிரஹ்மலோக ஸ்இரீசட்கும் கர்ப்ப 

முண்டாசாதாமா தலின், ௮, சனாலவர்கட்கேலும் உங்கட்கேனும் றி மாத்தினா 

யூம் துச்சமுண்டாகாதாம், ஹே மைந்த! இவ்வாறு சுருதஇிபகவதி ௮ இகாரிகட்குப் 

பிரஹ்மசரிய தருமத்தை யுபதேசத்து, ௮சனைக் காப்பாற்றுவதற்கும் ஆற்றலற்ற 
அ.இகாரிகட்கு இவ்வாறுபதேசத்தனள் :--ஹே மைந்தர்களே ! பிரஹ்மசரியத் 
தைக் காப்பாற்ற நீவிர் ஆற்றலற்றவசாவிேலாயிலும், சரீச மன வாணிகளால் 

பஸ் திரீகமனத்தை பொருகாலும் செய்யா தீர்கள்) ஏனெனின், ௮தைச் செயப் 
பவன் இகலோகத்தும், பாலோகத்தும் பரமபயத்தையடைவன் ) ௮ச்சகைய 
சச் செய்யவேண்டாம்; மற்றோ, சாம நீக்கப்பொருட்டு நீவிர் மனைவிபசைச் 

சம்பாதித்துக் கருகஸ் சசாயிருககள். ௮தைதச் தரித்தும் நீவிர் சாஸ்இ£ கிஷித்த 
நருமத்தத காலத்தைக்கழியா தீர்கள்; மற்றோ, யாகதானாதிய மேன்மையாய 
தருமங்களைச் செய்யுங்கள். ஹே குமாசர்களே! உங்கள் மனைவியரிடத்தும் 

இக்நியமத்தை வைச்துக்கொள்ளுங்கள் :--தினத்தே யொருகாலும் சமனஞ் செய் 
பாமவிசவிற்சமனஞ்செய்யுங்கள். அவற்றுள்ளும், ஏகாதச), துவாத), அமா 
யாச, பெளர்ணமா௫), சங்கரார்இி, வியஇபாதம், பிர?தாஷம், முதலிய பருவ 

ஈ.த்திரிகளில் சமனஞ் செய்யாஇர்கள். ஹே மைந்த! இவ்வாறு சுருஇிபுகவதி 
யின் உப? சச.த்தைக்கேட்டுக் கூறிய இசவுகளன்றி மற்றை.ப இசவுகளில் மனை 

வியரிடத்சே பற்றுறும் அ இகாரிகளைப்பார்ச்அப் பற்றை நீக்கும்பொருட்டுச் 
௬௬.இபகவஇ இவ்வகை நியமத்தை யுபதே?த்தனள் :--0 ஹே மைர்தர்களே! 
நியமித்த இரவுகளிலும் நீவிர் இருஅசாலத்தன்றி ஒருகாலும் அவர்களிடச்? 

ஞ்செய்யவேண்டாம்) மற்றோ, இருது ஸ்சான ஸ்திரீகளிடச்சே , சாஸ் 
இரதிற் கூறிய சிமஸ்கார்ச்களைச்செய்.த சமனஞ்செய்ச ; இர்கியமப்படி Felt 

ச்மன செய்யின், உங்கட்ருச் சுபகுணமுடைய புத்திரப் பிராப்இயொம்.” ஜே 
Roel! இக்கனம், மூடர்சளின் விடய ges Bu pire a Suse a புத்திர 

சிள்பள் சிதி செய்வளாத்லின், மறைமொழிக்கு ரிகிருதிதியின்கன்ளே்' ச்ருத்தா 

டன்ஜிப் புத்திரன்மற்தெ மரு ்தின்றும்.



    
    gti), ஜாபாலா ச. சாத்சிதிதுட் தத்தின்... மகி 
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சங்கை :--ஹே பகவன்! அம்மறைக்குப் புத்த உற்பத்கயிள்சண்னே் ப 
ஏன். கருத்இன்.து ? 

் சமாதானம் —Cap muss! Qrragsra அடையப்பெருதபொருளைச் சாஸ் 
தசம் வி.இச்ன்றது, அடையப்பெற்றதை லிதிப்பதில்லை என்பது யாவரு மக்€ 
கரித்த?த்யாம், ஸ்இரி, சங்கத் சாற் புத்திசோற்பத்தியும், அவர் சங்கமும், சார்ஸ் 
திரமின்றியே சர்வ ஜீவர்கட் கும் இராகத்தானே பிசாப்தமாம் ; ஏனெனின், அரஸ் 
தரமற்ற பசு மு.சலியவையும், ௮வ்வுணர்வற்ற மிலேச்சரும், கூறியவற்றை இசா 
கத்தானை யடைூன்றனசா தலின், இராகப்பிராப்த அர்த்தசத்தே சுருதியின் மாற் 
பரியம் சம்பவியா. ௫, இதனானே, ௮.தர்வணேதசு௬இ புத்த உற்பத் இயைச் 
செய்விக்கும் இசாடிக்குப் பகுத இருஷ்டார்தங்கொடுத்த.து. ஆதலினானே, வி 
ஜாயா ப, விமாதி' என்னும் ௬௫. ஒரு புத்இர உற்பத் இயின்பின்னர் மீண்டு 
அவனுக்கவளோடு சம்பந்த நிடேதஞ்செய்கன்றஅ ; ஏனெனின், புத்தா உற்பச் 
தியின் முன்னர் எவள் மாதாவாசக ஜாயாசப்தத்தின் அர்த்தம் அல்ல ளா 
அவே பின்னர் ௮ச்சப்தார்த்தமாவளாதலின், உயிர்கட்கு இராகப்பிசாப்ச புத்தி 
சோற்பத்தி ஸ்திரிசமபர்தங்களை வேதம் விதியாகாம் ) மற்றோ, சம்சாச அச்சத் 
தையடைவிப்பதும், ஆனந்தவடிவ ஒன்மாவை மறைப்பதும் ஆய இராசவடிவச் 
சாம நிவிருத்தியையே சுருதி போ இக்குமென்க, 

சங்கை 6 ஹ பகவன் .' சுருதிபகவதி ௮வ்விசண்டையும் விதியாளாயின், 
வேறெப்பொருளை விஇிக்ன்றனள் ? 

சமாதானம் :--2ஹ மைர்ச?! ஜீவர்களின் இருதயத்தேயிருச்கும் ஆரர்த 

வடிவச் சுயஞ்சீசாது ஆன்மா, இராகரசத புருடர்கட்குப் பிஹ்மசரிய சாதனத் 
தானே விளக்சைப்போல வெளிப்படையாய்த தோற்றும். ௮.த கருமம் சாஸ்இச 
மின்றி இசாகத்தாலும் பிசாப்சமன்றாமா தலின், சருதிபகவதி ௮இகாரிகட்கு ௮௪ 
னையே விதித்தனள, இப்போது சுருதிபகவஇ பிரஹ்மசரிய தருமமுபதே?)த்த 
வகையை நிரூபிப்பாம் :--ஜராயுஜாஇி சால்வகைச்சீவர் எப்போதும் சுகப்பிராப் 
தியை யிசசிப்பர், ௮து இடைக்க முயற்சியும் செய்வர் ) ஆனால் சுகங்டைப்பதோ 

இன்று. இத்தகைய சுகமற்ற ஜீவர்களை ?சாக்சச் சயொதவளாயெ சுருதிபசவஇ 

அத்தியர் சங்கேத, த்தையடைர்து ஹிதகாரியாய தாய்போலத் தனது Bogen 
யால் ஜனித்த துக்கத்தையுணர்த்தும்பொருட்டுத் தனது மல் சகத்சைப்புடைத் 
துக்கொண்டவளாய்ப் பிராஹ்மணாதி மூவரையும் கோக்க இவ்வண்ணமியம்பி 
னள் ஹே ௮ இகாரிகளே .? உங்கட்குச் சுகமுற இச்சையிருப்பின் எனது 
arm sis ரெத்தைவைத்துக் காமத்தியாகரூப பிரஹ்மசரியத்தைச் சம்பா a 

யுள்சள், அசனானே, உங்சட்குச் சுகப்பிசாப்இியுண்டாம். ரீங்கள் செவி (pad 
இர்திரிபங்களோடும், புத்தி முூசலிய குணங்களோடும் கூடியவர்களாயிரும் 
சன், செவுணமனனாஇசாதனங்களைச் செய்வசன்கண்ணே சமர்த்தர்களாவிர்ச 

ஏசு கனானே, எனதுபசேசத்தைச் தா சணஞ்செய்வதன்சண் சோ உங்சட்சே 

அதிதாயாரும், ,மற்றவர்ச்சன்றாம் | ஏனெனின், விருத எ்சாவ்ங்கிசற்னி



  

சன் 'செலி முதனிபவை யற்றவலையா கலின், என அபசேசக்சேட்தவும் சமாத்தின் 
இம். செகி, பூசலியலையுடைய பசுக்களோ சாஸ் இசார்த்த. நிச்சயஞ்செய்யும் 
பு.ச்இயற்றவையாகலின் ௮அவைசுட்ரும் எனதபதேச அ;இகொசமின்றாம். , சூத்திர 
ஜாஇயையுடைய மனடைர்சட்கோ ¢ ஹீ ஹா உள சாலீயாதா௦ ் என்பதாதி 

வசனங்களால் வேசாத்இயயனம் ஷேம். செய்யப்பட்ட தரத்லின் சூத்திரச்சட் 

கும் எனஅபசேச அஇகாரமின்ராம்) மற்றோ, மூவருண த் சவசாகெ உங்கட்கே 

எனஅபதேச ௮ இகாரமுண்டாமாதலின், நீங்கள் எனப? தச,தையங்கேரிச்தே 
சாம்பரித்தியாசம்செய்யுங்கள், ஹே ௮;கொரிகளே ! அக்கப்படுமுயிர்களெல்லாம் 

சாமத்தானேபடுவர். காமமின்றி யெவ்வுயிர்க்கும் சன்பமுண்டாகாதாமா தலின் 
என்றும் உட ன்பாடெ இர்மறைகளால் இக்காமமே அக்சகாரணமாம். இக்காமவய 
மா.தல் உக்சட்குசிதமன்றாம், இப்போது தைத்திரீய உபநரிடதத்தின் முறையாய் 
இக்காமத்தியாகச்தே சுகசாரணத்தன்மை நிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே «Marl 
சுளே ! சக்சாவர்த்யொயெ அசன், மதநுடசர்தருவன், தேவகந்தருவன், பி.தர், 

ஆானகதேவன், கர்மதேவன், வசுருத்தராதி ௮இகாச தேவதைகள், இந்தி 
சன், பிருஹஸ்ப௫, விசாட்டு, தறிரண்யகருப்பன் இப்பதினொருவரிடத்தே பூர்வ 
பூர்வ. அனர்தத்திலும் உத்தா உத்தர அனந்தம் 100 மடங்கதிகமாமெனக் கூறப் 

பெற்றுள௮. இவவெல்லா ஆரர்தங்களையும் காமதோஷமற்ற நிட்காமன் அடை 
வன். கூறிய அனர்தங்களியாவும் எப்பிரஹ்மானர்த சமுத்திரத்தின் ஒரு பிருது 
மசத்திமாமோ அதையும் நிட்காமனேயடைவன் ) காமதோலூத்தையுடைய 

சக்ச.ரவரத்இராஜாஇகள் ௮தையடையமாட்டார்கள். ௮த்தகைய பிரஹ்மாகந்தத் 
இள் சாகஷத்சாசமே இம்பனுட சரீரபலமாமாதலின் மலுட சரீ ரத்தே புத்தி 

ளஷணை, லோக ஏஷணை, வித் த ஏஷணை என்னும் மூன்றையும் பரித்தியாகம்செய்.து 
ஆனர்தவடிவஆன்மசா.கநாத்காரத்தை இச்சியுங்கள். காமதோடத்தை விடா திருப் 
பீர்சளாயின் சாய் முதலியவற்றைப் போல விடயபோகரூபபாவகருமம் அவசியம் 

செய்யவேண்டிவரும். ௮௮ முற்கூறிய முறையே ஸ்திரீசட்கும் குழச்தைசட்குட் 

எப்போதும் துக்ககாணமேயாம். சாஸ்இரஞானமற்ற சாய் முதலியவையும் தன் 
மனைவியின் சம்?பாகத்கானே புச்திசோற்பத்தி செய்கன்றன, அக்குடும்பத்தை 
யும் தாங்கக் காப்பாற்றுசன்றன என்றால், ௮இகாரி சரீசமுடைய உங்களிடத்தே 
ஈரய் மூதலியவற்றினின்றும் யா ததிசத்தன்மை த்தமாகின்றது ? மற்றோ, 

Risen மவையும் கிசசே. 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! ஸ்.இிரீ சம்போகத்தேயும் புத்தி?சோற்பத இயிலே 
யும் சாயின்சமான த் தன்மை பெங்கட்காயினும், இல்வாழ்வோர்சட்குத் தம் மனைவி 

யின் சம்போகமும் புச் சோற்பத்தியும் சரஸ்இரவிதியேயாமாதலின் நாலா 
ஊையையுடன்பட்டு எம்மிடத்தேத பசுச்சமானத்தன்மையையும் அல்கேரிக்கின் 

றோம்; 

சமாதானம் ஹே அ இகொாரிசளே! அச்சால்இிரவசனக்கரு த்தை நீச்ச 
சறிக்இலிர் ஏடனனின், - Passes இருவசையாப விதிவசனமீருக்கன்ற் த. 
ச்திறலிதிருப்மோன்ரரம், " சாமியலிரெபமொன்றும். 1௭ சளைதிந்கன் பளள



அத்தியாகல்.] ஜாபாலாதிக எகாதச உப்திடதத்தின் '40%௪. 
தாற்பரியவருணனம். ் 1697 

அஇகாரிகட்ருப் பாவ அடைவுண்டாமோ, செய்தலானே புண்ணிய வடைவுன் 
டாமோ, அது நித்இியவிதியாம் ; ( ணா ஹ$ வா௦மஹாஉரவாஹீ த ! என்பது 

முதலிய விதிவசனம் மூவருணத்திய ௮.இிகாரிசட்குத் தினந்தோறும் சர்தியா 
காயத்திரி முதலிய அனுஷ்டான த்தை விதிக்கன்றது. இர்நித் தியகருமத்தைச் 

செய்யாதொழியின் பாவப்பிராப்தியாம், செய்யின் புண்ணிய ௮டைவாம் ; ஆசை 
யால், ௮வவசனம் நித்தியவிதஇரூபமாம். எவ்விதிவசனச்தைத் தாண்டலானே 
பாவ ௮டைவுண்டாகாதோ, செய்தலானே பலப்பிராப்தியொாமோ ௮வவிதஇி காமிய 
விதியாம். * ஜெஜா்சிஷொசெகவ,ம.காசொ யஜெ.த என்பதாதி விதிவசனம் 

சுவர்க்காதியை யிச்சித்தவனுக்குச் சோதிட்டோமாதியாகங்களை விதிக்கன்றத, 

அ௮வற்றைச்செய்யாதொ ழியின் பாவமுண்டாசாதாம், செய்யின் சுவர்க்காஇி பலப் 

பிசாப்தியாமாதலின் ௮வ்வசனம் காமியவிதிரூபமாம், ஈண்டுப் பிசசங்கத்தே 

புத்திசோற்பத்தி முசலியவற்றைக் கூறாரின்ற வேதவசனம் ஒருகால் கித்.இயவிஇி 

ரூபமாயின் ௮தைச் செய்யாதொழியின் பாவவடைவாம் ; ஆனால் ௮.து நித்திய 

விதிரூபமன்றாம் ; மற்றோ, கா மியவிதிரூபமா மாதலின் செய்யாதொழியின் நிட்கா 

மர்க்குப் பாவப்பிராப்தியண்டாகா தாம். : ஷொதசெ,சாஹிஅ௱நயஜெ.த , OT OT gue 

காமியவிதி சத்துருவைக்கொல்லு மிச்சையையுடையவனுக்குச் சத். துருவைக் 

கொல்லச் சேனமெனப்பெயரிய யாகத்தை விதிததுளது. ௮சைச்செய்யாதொழி 
யின் பாவப்பிசாப்தஇியுண்டாகாதாம் ) மற்றோ, மாறாக அ௮தைச்செய்தலானே wa 

காதி துக்கப்பிசாப்தயொம். அதுபோலப் புத்திரோற்பத்தியைக்கூறும் சாமிய 
விதியைத் தாண்டலானே அ௮திகாரிகட்குப் பாவவடைவுண்டாகாதாம் ) மற்றோ, 

மாறாக அ௮வையுண்டாக்கலானே ௮கேகவகைத்துக்க ௮டைவாம். புத்திரோற்பத் 

இயைக்கூறும் வேதவசனம இசாகவாளுக்கே விதிதமாமாறு புத்திரோற்பத்இயை 

யுண்டாக்கும்பொருட்டு ஸ்இரீ விவாகத்தைக கூறுகிற்கும் வசனமும், இருதுஸ் 

நாதஸ்.திரீயினிடத்2த கமனகால நியமத்தைக்கூறும் வசனமும் காமியவிதியாய் 

இசாகவானுக்கே ௮வ்வவ்வர்த்தவிதா னஞ்செப்யுமா தலின், நிராசையுடையவர்க்கு 

௮வ்வசனத்தைத்காண்டலானே றிது மாத்திரையும் தோலப்பிராப்தியண்டா 
காதாம் ) மாறாக மகாபலப்பிராப்தியேயாம். காமத்தாற் குருடாய காய் முதலி 

யவை தஞ் சகசோதரியிடத்தும் கமனஞ்செய்தலேபோல, காமக்குருடான இவளும் 

செய்யலாமாதலின் இக்காமமே சர்வாகர் த்தகாரணமாம். இச்காமச்சை நீங்கள் 
எல்லாவகையாலும் பரித்.தியாகம்செய்மின். இவ்வார் த்தையைக் கேவலம் யான் 
கூறவில்லை) மற்றோ, சர்வ லோகருச்கும பிரசித்தமாம் ) ஏனெனின், சாமச் 

தானே குருடானவன் எவவெவ்வராத்தச்தைத்தான்செய்யான் ? மற்றோ, எல்லா 

அசர்த்.தத்தையும் செய்வன், காமத்தானே குருடானவன். தின் பளைவிக்கோ 

சர்ட்பரூப துக்கத்தை யடைவிப்பன், சனக்கோ பாவருபதுக்க த்தை யடைவிப்பன், 

ஜீவான்மாரூப புத்திரலுக்குச் சரீ சசம்பர் தரூபதுச்ச தைத யடைவிப்பனாத லீன், 

காமமே அரர்த்தகாரணமாம். அதனைத் தியாகம்செய்யின் மாத்திரம் உங்கட்சுச் 

சகமுண்டாம். ஹே குழர்தாய் / இவ்வாறு சு௬,தபகவஇ சாயைப்போலக் இரு, 

பையால் : ௮இகாரிசட்குப் பிரஹ்மசர்ய தருமத்தையுபதே0ிச் சனளர்.கலின், சம் 
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   ee 1 தேவத 

இச்ட்லே தலசனம்கட்கும் சோசகவேனும் தன்றன்வாயிலாகவேளம் நிவீருத்தி 

seins 'சீண கருத்தாம், புத்திசொதியுற்பத்தியின்கண்ணே எம்மறைக்குல் கருத் 

இல்ரும் எனத் அுணியப்பெற்ற,௮. 

.. இப்போது காமிகளிடத்தே புத்திதேகரூப துச்ககாசணத்தன்மையை 
வெளிப்படுச்.தும்பொருட்டு முதலில் புத்தா சரீர உறபத்இப்பிரகாரம் நிரூபிக்கப் 
பெறும் :--ஹே குமா! பெண்ணின்சோணிதத்சோடு சேர்ர்த புருடவீரியமே 
புத்திசரீர உற்பத்தியைச்செய்யும். அதனால் அவனுக்கு அகேகவகைச் துக் 
கற்களினடைவாம். இசக்தமும் கபமும் சேர்ர்தசால் ஒரு விலக$ண 2மயாய 

வர்ணம் உண்டாமாறு, சோணித வீரிய சமயோகத்தாலும் ஒரு விலக்ஷண ?ம 
ய்ய வர்ணம் உண்டாம். அதனானே இசசீவான்மாக் கர்ப்பபாவத்தையடையும் 
வாயிலாய் மீண்டுஞ் சரீரத்தையடையும் தரதையின்றேகத்தினின்றும் வீரியம் 

வெளிவரும்வகையைசக் கர்ப்ப உபகிடதத்தே கூறியபிரகாரம கூறக்கேட்பாயாக :- 
முற்கூறிய முறையே ஜீவ?னோாடுகூடிய ௮ன்னம் யெளவன புருட சரீரத்தை 
யடைர்து இரச உதஇராதஇிதாதுவாயிலாய் விரியரூப ஏழாவது தாதுவடிவத்தை 

யடைந்து கால்முதற் றலைவரை சர்வ சரீரத்தும் வியாபித்து கிற்கும். ௮க்கனி 
யின் சம்பர்தத்தானே புட்பங்களின் இரசம் வெளிவருவதேபோலப் பெண்களின் 

  

நினைவு ருதலியவற்றால் உண்டாய காமரூப ௮க்கினியின்றாபத்தால் சர்வ அங்கத் 

இனின்றும் விரியரூபாசம் வெளிவர்.து முதலில் இருதயதேயச்தேயிருக்கும். 

ம்காவாயு விருகூத்தை ௮சைப்பிப்பதேபோல, விரியமும் இருதயகமலத்தைச 
eA GE; FAL Sa காமிதைரியமற்றவனாவனா தலினா ன ௮க்சால் பெண்ண 

இனனாவன், தீரர்களாற் சோ௫க்கத்தக்கவனாவன்., இத்துயா முழுதும் வீரியத்தி 
ருக்கும் ஜீவலுக்கு முண்டாம். கடலவின்கண்ணேயிருக்கும் இடம பெருக்காற்றால் 

அசைவுறும்போது ஒடத்துள்ளேயிருககும புருடன் பெருந்துக்கத்தையடைவ 

$ேபோல, இருதய கமலஞ் சலிப்பதால் ஜீவான்மாவும் மகாஅக்கத்தையடையும். 

இவ்வா ஜீவான்மா இருதயதேயத்தே ௮சேகவகைத துக்கங்களை யனுபவித்து 

அ.இனின்றும் பின்னர் நாடிரூபமார்க்கவாயிலாய்த் தந்தையின் சர்வ சரீரத்தின் 

சண் ஹூமடையும். ஆண்டுப் பிதாவின் சரீ ரத்தேயிருக்கும் இரச உதஇிராதி ஏழு 
தா௮க்களிலிருக்கும் ௮க்னியை ஜீவான்மா அடைந்து தாகத்தையுற்று மகா 

அச்சத்தையடையும், அக்னியால் மணமுமடையாத, ௮தனினின்றும் வெளியி 

னும் வா இயலா௮, இங்கனம் ௮வவழலில ௮0ேசு காலபரியந்த அக்கத்சை 2/5 

பவித்.துப் பின்னாப் பித்தபாவத்தையடையும். ௮து அ௮ழலின் சம்பந்தத்தானே 

செ௫ழ்வுற்ற சாமிசா.இ தா.துவைப்போலக் காரகடுசசத்தோடு கூடியதாயிருக்கும். 
அச்தகைமையையுற்று சாகதுக்கத்தினும் ௮திகதுக்கத்தையடை யும், இவ்வாறு 

பித்தச்சே அரேகவசைசத் துச்சத்தையனுபவித்து, பின்பு வாதத்தன்மையை 

வடையும், ௮.து மகாவாயுவைப்போல வேகமுடையதாம். ஒரு உயர்ந்த மலைமே 
சீருக்கும் வஸ்இிரா.இியற்ற புருடன் மகாவாயுவால் ஈடுக்கப்பெற்றவனாய்த் துயர 
்ட்வசேபோலப் பெருந்துபசை வாதத்தேயடையும், இவ்வாறு வாதத்தே துய 

குற்றுப்பின் மீண்டும் இருசயகமலத்சேயுறும், ௮ஃதஇிருவகையாம். ஒன்றோ, என் 
பசளின் பஞ்சாலடிவமாம், ௮,த உர£ஸ்தலம், வக்ஷஸ் சலம் என்பனவா.இ காமல்



அத்தியாயம்] ' ஜாபாலாதிக் ஏகாதச உபநிடதத்தின் கக் 
தாற்பரிபவருணனம். 

களைப்பெறும். மற்றொன்றோ, அகற்குள்ளே மாம்சமய சமலரூபமாம், அஃ? 
இரு தயசமலம், இரு சயபக்மம், என்பனவா இ.பாயியம்பபபெறும ; ௮ தன்சண்ணே 
ஜீவான்மாவிருக்கும். இப்போ இப்பொருளைய மீண்டும் வெளிப்படையாவ் 
நிரூபிப்பாம் :--2ஹ மைஈத. அன்னத்?தாடு பக்ூணஞசெய்த ஜீவான்மா (ps 
லில் பிதாவின் இருப கமல சமீபததையடையும். பின் ஜாடாரக்னெயை 
யடையும். பின் ௮ன்னசூ௯ூ$ாமாசத்2தாடுறறுச் சமானவாயுகின் பலத்தால் 
மேலே கமனஞ்செய்யும், பின் பித்தபாவததையடையும், பின் வாதபாவத்தை 

யடையும், பின் மீண்டும் இரு சய கமலததையடையும். இலஙகனம பிதா Casale 
UGS SUITOF Fip gin, முஉ மேலும சுழன்று ௮நேக அக்கங்களையடையும், 

பின் புண்ணிய பாவகருமவபத்தானே வீரியததோடுகூடிச தர்தையின்றேகத்இ 

னின்றும் வெளிபபோஈது தாயுதசதததயுறும, வேறுதேச ௮டைவின்பொருட்டு 

இவ்வகை கெறியைப பி.ஜாபதிபானவருண்டாகசியுளளாசா தலின், ௪௫௬. ௫பகவஇ 

௮ம்மாரக்கத்தைப பிராஜாபத்யமெனககூறினள மும்மலககளால் இச்சரீச உற்பத் 

இயை யிபபோது கூறுவாம:--2ஹ மைஈத! மனுடாஇயோநிஜ சாரங்கட்குக் 

காரமணம, மாயியம், ஆணவம என்னும மூவசைமலம் காசணமாம், ஆண்டுப் 

பிதாவின் சுக்கிலம் முதலதகாம, மாதாவின் சோணிதம இரண்டாவதாம், மூன்று 

வகன்சண் 2ணூ முமமதம உளது, சில நூலாசிரியரோ சுக்லெ சோணிதங்களின் 
சரதியையே ஆணவ மலமெனவும, மறறும சில நூலாசிரிய சோ புண்ணிப பாவரூப 

கருமத்தை ,ஆணவமலமெனவு ௦, மறறும சில தூலாசிரியரோ அ௮மமல மிசண் 

டின் ௮வஸ்தா வி?2சஷததைபே ஆணவமலமெனவும் கூறுவா, இம்மூன்றனுள் 

கடையேத ஈலமதாம /; ஏனெனின், சுககல சோணிதமென்னும் இரண்டு மலக் 

களின் சேர்க்கையின் பினனா ௮ககரமீல ஒரு விலக்ஷ்ணவருண முற்பன்னமாம், 

௮ல் தாணவமலமாம், ௮ஃதவவிரண்டினும வேறன்றாம ; wrSap, உள்ளடங்கிய சே 

யாம, ௮விததை முதலிய பஞசகக௫3லசஙக ?ளாடுகூடியதும், ௮றம்பாவங்களோடு 

கூடிய தும, பூர்வவாசனையோடுகூடியதும் ஆய ஜீவான்மா மும்மலச்சம்பர்சத் 
தானேயடையும் சரீரம தரகைதாயரின் சமான மேபாமன்றி விலக்ஷ்ணமாசா தாம், 

இப்போது புருட ஸ்திரீ ஈபும்சகசரீரககளின் உறபத்திப் பிரக[ரத்தைக்கூறு 
வாம்: ஹே மைநத புருட ஸ்திரீகளின சம்போககாலத்தே சுக்லெம் fle 
மாயும், சோணிதம் குறைவாயும விழின் பு நடசரீ ரமுண்டாம் ; மாறாயி 2னோா ஸ்திரீ 
சரீரமுண்டாம்) சமானமாயினோ ஈபுமசக சரீரமுண்டாம். peu அழகன்றிய 

பாலரின் உற்பத்தியோ இவ்வாரும :---தம்பதிகள் யாதொரு வியாகுல சிர்தையு 
மின்றிச் சுவஸ்தசித்தமுடையசாயிருககுங்கால், நூலளவு ப்படி சமபோசம்செய்யின் 

௮தனாலுண்டாம் மைந்தன் நேத்இராதி சர்வ இர்.இரியங்களையும் உடையவனாவள், 

௮சேச சுபகுணங்களோடுகூடியவனாவன், ஹஸ்தபா.தா.தி சர்வ அவயவங்களாலழ 

பெவனாவன், இருவரும் வியாகுலத்2,சாடிருப்பினும் அல்லது ஒருவர்மனம் வியச 

குலப்பட்டிருப்பினும் சம்போசகாலத்2த அவ்விருவர் வீரியமும் சர்வ அல்கு 

னின்றும். வெளிவராதாம் ; வரினும் தடையுற்றுகிடும், அல்ல ௮.து சபா



க்கம் பீ ஆச்மபுராணம், [பதிஜோர்வது 

eh beers S450, gies மைந்தன் சர்வ அங்கக்சளோடு 
ர்ச்தானாகால் குருடனாயேம், கொண்டியாயேனும், கைகாலற்றவனாயேனும், 

ஞூறைர் த விரலினனாயேலும், ௮இ௧ விரலினனாயேனும், சுறுப்பு ஈகமுடைய 

கனாபேனும், ஒருகால் ஒருகையுடையவனாயேனும், ரேத்திசாதி சர்வ இர்திரியங் 
சுளற்றவனாயேனும், ஏதேனும் ஓரிர்திரியமற்றவனாயேனும், குள்ளனாயேனும், 
கூ.னனுயேலும், மிச உயர்ர்தவனாயேனும், ௮த்இயர்தம் பயவானாயேனும், மற்றும் 

அசேசவகைக்குரூபமுடையவனாயேனும் தோற்றுவன், ஒசேகாலத்தே ஸ்இரீயின் 
உதசத்தே இரண்டு மூன்று பாலகரின் உற்பத் முறையோ யிதுவாம்:--சம்போக 

aros3s இருவருடைய ௮பானவாயு ஏதேனும் நிமித்தங்களால் கலக்கத்தை 

ங்டையுமாயின், ௮.து காப்பாசயத்தின்கண்ணேசென்று சேரர் இருக்கும் சுக்கில 

சோணிதத்தை இருவிபாசமாக்கும், ஆக்கவே இருபாலகருண்டாவர். மூன்று 

விபாசமாக்கின் மூன்று பாலகர்வருவர், இங்கனம் ஜீவான்மா ௮றம்பாவவயத்தால் 

தாயுதாத்தே ௮ரேகவகைச் சரீ சங்களையடையும். இனி மாதாவினுதாத்தே, பாலக 

னது விருச்இயின் பிரகாரத்தை நிரூபிப்பாம் :--ஹே குழந்தாய்! ஸ்திரீயினு 

சத்தே அடைவற்ற சுக்லெமும் சோணிசமும் ஒன்று சேர்ந்து முதலிரவின் 

சண்ணோ அரையைப்போலக் கலில ௮வஸ்தைபையடையும், ௮தன் அளவு தாயின் 
பெருவிசலளவாம் ) ஏழிரவுகழித்தபின் முன்னவஸ்தைவிட்டுமொக்குள் ௮வஸ்தை 

யையடையும். சிறிது நெ௫ழ்ந்து ௮ண்டம்போன்ற வர்த்துலாகாரமாய மாம்ச 

விசேஷம்மொக்குளாம். ஒருபக்ஷமானபின் ௮௮ நெடுழ்வற்றுத் தன்னக்னிவாயு 

வானும், மாதாவினக்ொிவாயுவாலும் பிண்டபாவத்தையடையும், நாற்கோண 
முூடையசாம். ௮௮௫ இரண்டண்டகோச ரூபத்தானே தனித் தன்மையையடையும். 

அச்கால் அர தரப்பிராணவாயுவால் மேலேவப்பட்ட௮ தனினின்றும் முதலில் சுழும் 

சையெனப் பெயரிய காடியுண்டாம். அது காடிகந்த மத்தியிலிருப்பதாக முன்னர் 
வருணிக்கப்பட்டதாகும். ௮யோகெட்கு இலக்ஷியப்படா ததாம், வட்டவடிவத்த 

தாம், அத் இயந்தஞ் ச௪ரளமாம்) சாபி, இருதயம், களம், நா, புருவஇடை, என் 
னும் 3ர்.துல்தானங்களின் பேதத்தானே : 8ம்பருவை' யெனப்பெயரியதாம், 
தீருப்போலச் சழ்முகமுடையதாம். ௮தனிருபக்கத்திலும் வேறிசண்டு சாடிகள் 
உண்டாம். அவற்றினும் எற்காடி வாமபாக ௮ண்டகோசத்தினின்றும் சம்பிச் 
சமும்ரை நாடியின் வாமபாகசத்தே சம்பர்தித்து) சகநிணபாகத்தேயிருக்கும் துளை 
வடிவ மார்க்கவாயிலாயிருகயசேயத்சை யடைந்து, வாமஸ்கஈ்த வாமஜதருக்களின் 

மத்திய சத்தாரூப மார்க்கத்தானே வாமசாசிசையை யடையுமோ, இவ்வாறு விற் 
போல வக்ரமார்க்கத்தால் வாமராசியையடைவுற்ற ௮.துவே இடைவென்றியம் 

பப்பெறும். எர்ராடி, த௲கிணபாக ௮ண்டகோசத்தஇனின்றும் Gord sap 
ரையின் தகதிணபாகத்தே சம்பர்இத்து, வாமபக்கததேதயிருக்கும் சித்தளுப மார் 
க்ச்வாயிலாய் இருதய சேய த்சையடைர் து, தக்ஷிண ஸ்கர்.௪ தகதிணஜத்ருக்களின் 
மத்திய சிச்திரரூபமார்ச்கவாயிலாய்த் தக்ஷிண சாரகையையடையுமோ, இவ்வாறு 

விற்போல வக்ரெமார்க்கத்தால் சக்ஷிண நாசியையடைவுற்ற அதுவே பில்கலை 
பெனப் பிறங்கும், கமுத்இன் சழென்பின் பெயர் ஐத்ருவாம். ௮க்கால் கர்ப்பத் 

ரின் காபிஸ் சானத்்னின்றும் ஒரு அப்பாய£ பெனப் பேபரிய காடியுண்டாம்.



ஏத்த்காகம்,]  ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதிட்தத்தின் anil 
தாற்பரியவருணனம். | | 

இதனையே gre *சங்கரீ' யென்னும். இது ஆண்டிருக்து Gornd s sruder இருங் 

தேயத்தே சம்பர்இக்கும். கணெறு முதலியவற்றின் நீர் கால்வாய் வாயிலாய் 
வயலையுற்று ரெற்கோதுமை முதலியவற்றை விருத்இிசெய்வதேபோல, காயுண்ட 

soother சூக்ஷம இசசம் ௮ந்நாடிவாயிலாய்க் காப்ப ௨*ரத்தசென்று 
அதனை விருத்இசெய்யும், 

சங்கை :--'2ஹ பகவன் !/ இடை பிங்கலை என்பன ௮ண்டகோசத்இனின்றுங் 

செம்பி வாமதகதிணநாரிகையிற்செல்லும் என முன்னர்த்தாங்கள் கூறியது 

புருடசரீரத்.2த பொருர்துமாயிலும், ஸ்திரீ சரிரத்தே பொருர்தாதாம். 

சமாதானம் :--ஹே மைந்த! நாடிகளின் மூலக்கரர் ரூப இரண்டண்ட 
கோசங்களும் புருட சரீசத்தோ வெளிப்படையாயேயிருக்கும், ஸ்திரீ சரீசத்தோ 
மறைவாயிருக்கும், ஈபும்சக சரிரத்தோ ஒரு சிறிது வெளிப்படையாயிருக்கும். 

ஆசலின், பெண்ணலித்?தகங்களிலும் ௮ர்சாடிகளி gs A சம்பவிக்கும். இவ 
வாறு ஒரு பக்ஷமானவுடன் நாடி.களி ஸவுற்பத்தியாம், ஒரு மாதங்கழிர்தபின் 
அது கடினபாவத்தையடையும், இருமாதங் கழிந்தபின் அதினின்றும் முதலிற் 

சாமுண்டாம். மும்மாதங் கழிர்தபின் முறைப்படி இருகாமும் இருசாலுமுண் 

டாம். கான்குமாதல் கழிந்தபின் கைகால்களில் விரல்களும், இடுப்பும், மார்பும், 

வயிற்றின் இருபாலும் சில என்புகளு மண்டாம். 886.துமாதங் கழிந்தபின் கர்ப் 

பத்தின் பிற்பாகத்தேயிருக்கும் நீண்ட என்புண்டாம். ஆறுமாதம் கழிர்சபின் 
அதன் முக முதலிய ஒன்பதுவாயிலும், ஆண்டுறையும் வாக்கு முதலிய இர்இரி 
யங்களும் உண்டாம் ஏழு மாதமானபின் னதன்கண் பிராணனது வியாபாரம் 

வெளிப்படையாம். எட்டாவது மாதத்2த ௮ தள்ளும் வெளியும் சாவ அங்கங் 

களாற் பூணமாம். ஆனால், ௮க்காலதன்ஈண் சைதன்யத்தன்மை வெளிப்படா 
தாமாதலின், துயில்பவனைப் போலிருக்கும். வாதபித்தாது தாதுக்களின் விடமத் 

தன்மைரூபத்தோடமின்றியதாய் ௮து ஒருகால் மாதாவின் உசசத்தினின்றும் 

வெளிப்போர்து ஜீவனத்தையடையமாயின், போக மோக்ஷமென்னு மிசண்டை 
யும் சம்பாஇப்பதஇற் ற்குதியதாகும், ஆண்டுப் பிணவாஇகளி லுபாசனையானோ 

பிரஹ்மலோகாதிரூப போகத்தையடையும். ஆன்மசாக்ஷ£ச்காசத்சானே மோக 
ததையடையும், இதனானே, எட்டாவதுமாதத்?ச பிறர் ச பாலகன௮ ஜீவனச்தே 

லயமே நிகழும் எனத் துணிபப்பெறும், ஒன்பதாவது மாதர் தொடங்கவே 

முற்றுமுணருந்தன்மையுண்டாம். வி£வகாதி சாதன சதுஷ்டப சம்பன்ன ௮ 

காரி பிரஹ்மசாக்தாத்காரத்தின் ௮டைவை இச்சித்தவஞய் விஈயபூர்வசம் G7 ep 
மவேத்தாவாய குருவின் சமீபத் இருப்பதுபோல, ஒன்பதாவது மாதத் ௮ச்சர்ப் 
பமும் விரயபூர்வகம் மாதாகி லுதாத்? யிருக்கும். பூர்வ ௮ரேச ஜன்மல்களின் 

புண்ணியபாவ கருமங்களை நினைந்து தன்னைச் யென இகழும். ஹே மைந்த! 

அம்மைந்தன் பூர்வ ஜன்மங்களை நினைர்து பச்சா த் தாபப்படும் பிரசார. த்தைக் கேட் 
பரயாக :--இத்.துக்கருபசமுசாரத்தே யான் முன்னர்ச் ௪௧௮௪, சன தபடைவிச் 
கும் எண்ணிக்கையற்ற சரீசங்களைத்தரித்ேதன், அவற்றுள்ளும் ௮28௧ முறை
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aru, பன்றி, கழுதை, தட்டை, கோ, எருமை, ஆடு, மான், பதவை, கோதை 

(௪௪ம்) கர்ப்ப டோ, பிரதிலோம, ௮னுலோம, சரீரங்களையடைர்தேன். உத் 
திமஜாதித் சாய்க்கும் நீசசாஇத் தர்தைக்கும் உண்டாம் புத்திரன் பி.நிலோமன், 
மரருய்ப்பிறப்பவன் ௮னுலோமன், ௮ேகமுறை சாண்டாளாஇ, பிராஹ்மணாஇி, 
அிருகதாஇ, சம் 2மல் சாவசசரீரங்களை யானடைர்தனன், மீன்றேகங்களையும், ஒன் 

றிசண்டு மூன்று நான்கு பாதமுடைச்தேகங்களையும், பாதமற்ற சரீ சங்களையும், 

அசேக பாதமுடைத்தேகங்களையும், கையற்ற ஒருகையுடைய, ௮சேகங்கை 

யுடைத்தேகங்களையும் ஒரு பொறி, ௮சேகம் பொறியுடைத் தேசங்களையும், 
HSCS முறையானடைர்தனன், 

இவ்வாறு பிஹ்மலோகத்தேயும், சுவர்க்கலோகத்தேயும், ௮ந்தரிகலோகத் 
சேயும், மண்ணுலகச்தேயும், நாகத்தேயும், யான் ௮ரேகவகைச் சரீரங்களை 

யடைந்தேன். அத்திப்பழம் கொதுகுகளால் பூசணமாவ?த போல, இப்பிரஹ் 

மாண்ட ரூப ௮த்இச்சனியும் எனது சரீரரூப கொதுகுகளால் பூசணமாம். வாயு 

வால் சலிக்கப்பெற்ற தருணம் நிரந்தரம் ௬ழல்வதேபோலப் புண்ணியபாவ 
கருமவ.பத்.தால் தீனனாயெ யானும் ௮ரேகர் தேகங்களைக்கவர்ந்து விடுத்து நா 
கத்்2தயும் விண்மண்ணிலும் நிரந்தரம் சுழன்றனன். உழுபவன் இரஜ்ஜஈரூப 

பாசத்தால் விருஷபாதி பசுக்களைக்கட்டித் தன் ருஷி முதலியவற்றைச் செய் 
வதே போல, மாயாரூப சூத்திரத்தினின்றும உண்டாய புண்ணியபாவ கரும 
ரூபபாசத்தாற்கட்டிப் பசுவாகிய என்னை ஸ்ிரிபுத்திராதி கு$ிம்பத்தைக் காப் 

பாற்றுவதில் ௮ந்தரியாமி ஏவியுள்ளார் ) ஆனால் ௮வரை மூடழனாய யான் அறிந்தே 
னில்லை. பூர்வம் எனக்கு ௮௧ ஜாஇயுடைச்சரீரங்கள் ௮டைவுற்றன. சமான 
ஜாதியுடைய ௮ேகர் தாய்மார்களின் தனங்களினின்றும் சீழுக்குச் சமானமாய் 

விசரரவான்கட்குப் பரமதுக்கரூபமாய்த்தோற்றும் நிர்திதமாய பாலையும் துரான் 
மாவாய யான் ௮ரேோகமுறை பானஞ்செய்தேன், அவ்வச௪சாதஇச் சரீரங்கட்கு 

துகசயோக்கெமாய் வேறு சாதியவற்றிற்குப் பெருமருவருப்பைத் தருவதா.பி 
ருக்கும் நிந்தித ஆகாரங்களையும் ௮ரேகமுறை போகித்தேன். முன்னர் யானெ 

டுத்த தேசங்களில் எனக்குப் பிறப்பிறப்பினடைவுகள் மாறுதுண்டாயின. ௮வ 
வத்தேக சம்பர்தசளாய தாய் தர்தை மைந்தர் மனைவி உறவினர் மனை ஆகா 

சம் முதலிய பதார்த்தங்களில் எனக்கத்இபர்தமிச்சையுண்டாயது, அவை 

பொழிர்தபின் ௮வர் தஞ் சொருபமும், இச்சையும் சாசமடைந்தன, மண்ணி 

னுண்செளினும், விண்ணுடக்கணத்தினும் ௮இ௧ தேகங்களும் தாய் தந்தையரு 
மெனக்குண்டாயினர், ஒரு மூறை யரைத்தமாவை மறுமுறை யரையாததே 

போல, ஒரு முறை பிறந்திறந்த உபிர்க்கு மறு மறை பிறந்திறத் சல் தகாத3ச 
யெனினும், அவை ௮ரேச ஆயிரமுறை எனக்குண்டாயின) இஃெனக்கு 
மிகவு மாச்சரியமாகவேயிருக்கின்றது. xu முதலியவற்றின் மேலே ஏற்றம் 

ap ga? sure, ஜன்மம் பாலியம், யவ்வனம், விருத்தம், மாணம், மீண்டும் 

ஜன்மம் என்னும் அ௮வஸ்தைகளின் பிரவாகரூப ஏற்றம் எப்போதும் ஏன்.து 
திம், சுற்.௮ுன்ற.து, சில அட்டர் இவ்வுலக சுகப்பொருட்டுப். பிரஹ்மஹ த்தி 

செய்வர், அஃதவர்க்கு இகத்தும் பாத்தும் துக்கத்தைய்யுண்டாச்குவதேபோஷ்
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பான் ச௪கசா சனமெனவாற்.றியகருமங்கள் யாவும் எனக்கு ௮ரேசவசைத் geese 
களையே கொடுக்கின்றன ; ஏனெனின், ௮றம் பாவங்களைச்செய்வதில் இகத்தும் 
பரத்தும் ஜீவர்கட்குத் துக்கமேயுண்டாம், ௮வை யத்இயந்தம் உக்செமாயின் 
இப்பிறப்பில் கருத்தாவிற்குப் பலத்தையீயும். மர்தமாயின், வேறு பிறப்பிற் 

பலத்தையியும். பாவகருமமோ முதலிலாரம்பகாலத்.தும் வருங்காலத்தும் அய 

ரையேயீயும், புண்ணியகருமமோ தொடஙகுங்கால் அுயாமாயிலும், வருங்காற் 

யச முண்டாக்காதாம் ; மற்றோ, சுக?மயுண்டாக்கும் எனச் சிலர் கூறுதல் சம்ப 

வியாதாம்) என்னை, புண்ணியத்தின் சுகபலம்போடுத்து சாசமாங்காற் பாமதுக்கப் 
பிராப்தியரம். அச்சுகமிருக்குங்காலத்.தும், மற்றவனது ௮இிக சுகத்தைக்கண்டு 
ஈர்வையையுண்டாக்கிக்கொண்டு பாம துக்கத்தினடைவாம். ௮ச்சுகங் இடையாத 
காலத்தே ௮தை யிச்ித்துப் பாமதுக்கத்தினடைவாம். விடயசுகத்தே யெப்போ 
தும் அுக்ககாசணத்தன்மையை யான் ௮ரேகமுறை அ௮னுபவித்தனனாதலின், இச் 

சம்சாரம் கேவலம் துக்க சமுத்திமேயாம் இதன்சண்ணேவிழுந்த ௮ஞ்ஞானி 

பாய யான் இத்துக்கத்தை நீக்கு முபாயத்தைக்கண்டிலேன். எவ்வுபாயத்தால் 

இச்சம்சார சமுத்தாத்தின் கரையைக்கடப்பபன் ? இவ்வனாதியாய சம்சாரத்தே 

விட பரூபச் சூதாடி, மூடனாயெ என்னைப் பூர்வம் ௮0ேக சரீரங்களில் வெற்றி 
கொண்டனன். ௮வனை வெற்றிகொள்வது இம்மனுட சரீ.ரமேயாம்); இதனைப் 

பெற்றும் யான் இந்இரியரூபபாசகங்களை ச் தடைசெய்யும் குசல். தன்மையற்றனனா 

தலின், மடயை யான் ௮வனை வெற்றிகொண்டிலேன் ) மற்றோ, மாராக௮அவனே 

பென்னை வென்றனன். யாதேலும் ஒரு புண்ணிய மூமையால் தாயுதாத்தி 
ருர்து யான் வெளி?யசெல்லுவேனாயின், முற்ச£சத்தேபோல இப்போது யான் 

பிரமாதஞ்செய்யாது, இன் மமசணாதி துக்கங்களை நாசஞ்செய்யும் பிசஹ்மாதம 
ஞானத்தை௮ஷ்டாங்க யோகாஇ உபாயங்களாற் சம்பாதஇுப்பேன். ௮தன்சகண்ணே 
யாற்றலின்ருயினும், பார்வ தியின் பதியாகயெ மகாேதவசையிம், இலக்குமியின்பஇ 

யாயெ விஷ்ணுவையும் கிரர்தாம அரா தனைசெய்வேனேயன்றி மாதாகிலுதாத் 
இனின் றும் வெளிப் போரது பூர்வமபோல ஸ்திரீ புத் திராத குடும்பபாலனஞ்செய் 

வதன்சண்ணே எனதாயுளை வீணாகக்கழியேன் ; ஏனெனின், முன்னர் யான் எம் 
மங்கையராதியசைக் காக்கும்பொருட்டு ௮ரேசவகை யறம்பாவங்களை யாந்தி 

னேனே, என் பிரசாதத்தானே எவர்கட்கு இகத்தும் பாத்தும் சுகவடைவாமோ, 

அவர்கள் மகாசெய்ர்ஈன்றி கொன்றவர்களாவர்கள், என்னை, ௪னது Gays 6 Beller 

அம் மலத்தை வெளியாக்கி வெளியிலெறிர்துவருவதேபோல, மரித்தபின் என்னை 
இல்லினின்றும் வெளியாக் மயானத்தே ஒண்டியாய் விட்டுவிட்டுச் சமது Boy 

கத்தையடைவுற்றனராதலினென்க. யான் வாழுங்காலத்சே எனது சான்மேல் 

தமது மஸ்சகத்தைவைத்து ஈமஸ்காசம்செய்த மனைகியாதியசே, wil gs won Set 

என்னைத் தண்டி தீ தம்மையசு ததமாயெண்ணி ஸ்காஈஞ்செய்தனர், யானிருச்கும் 

போது எனமீது சுகந்த சர். தனா திகளைப் பூசிய HUST, மரிதததன்பின் என்னை 

மகர "அக்கனியின்கண்ணே யிட்டனர். எவசைக்சாக்கும்பொருட்டு அளவிறர்த 

பாவத்தை யானாற்றினனோ அவர், பல மலுபவிச்ச ஒரு பிறப்பி$ஐ.லும் கடலர்தி



iat cos ஆத்மபுராணம், (பதிஜோர்ங் து 

சர்) ' மற்றோ, யானொருவனாயே யனுபவித் தனன், இத்தசைவ போக்குவாத் 
டைய செய்ர்ரன்றி கொன்ற உறவினரோடு ரேயஞ்செய்தல் எனச்குத் தகுதி 
wera. கேசி உண்ணேயமற்றவளேலும் வெளியே சானாவகை ரநேயச்தைக் 
சாண்பித்.து.த் சனவானை மோடப்பிப்பதேதேபோல, பளைவியா தியரும் உண்ணேயமற் 
றவசாயினும், வெளியில் சரானாவகை நேயத்தைக் காண்பித்துத் தமது சுவார்த்தத் 

தைச் சிச்தஞ்செய்யும்பொருட்டு மூடனாயெ என்னை மோட௫ப்பித்தனர். வேரி 
யானவள் தனிசனது சர்வ தனத்தையும் கவர்ர்துசொண்டு நிர்த்தன அபத்துக் 
சாலத்தே அவனைக்கைவிட்டு விரவதேபோல, மனைவியாதியரும் பரணருப ஆபத் 

அக்சாலத்தே என்னைப் பரித்தியாகுத்தனர், ௮வர்களை யினிதுகாத்தற்பொருட் 
டுச் செய்த பாவங்களின் பயனை யானொருவனே யனுபவித்தேன். 

ஹே மைந்த! இவ்வாறு ஒன்பதாவது மாதத்தே ௮ப்பாலகன் மாதாவி 
gs sCsng முன்னநேசம் பிறப்புகளை நினைந்து பச்சாத்தாபப்படுவன், 
பின்னர் மாதாவிலுதாச்ே தயிருக்கும் பிரசூதிவாயு முகத்தைக் சழாக்கிக் காலை 
மேலாக்கும். ௮க்கால் வாதபித்த சபதா.துக்கள் கலக்கச்தையடையும், அதனால் 

மிகு. துயருற்ற பாலகன் தன்னையும் அ௮ன்னியத்தையும் காணான். 90 அங்குல 
பரிமாணமுள்ள தாயின்றேகத்தே 4 அங்குல பரிமாணம் யோனியாம். இத் 
தகைய சுருங்கெெ யஈதிரத்தே பிரசூதி வாயுவால் சள்ளப்படுவன். சாயுதசத்தே 
மூத்திரமிருச்கும் பஸ்தி ஸ்தானமும், மலமிருக்கும் சங்கொகணி ஸ்தானமும், 

பிசசூதிவாயுச்சலித்தலானே கலக்கத்தையடைர்து பாலகனது மஸ்தகத்தின் 
மீது மல ஜலங்களைப்பெய்யும், கூர்மையாய இருப்பாயுதத்தால் வயிற்றைச்சேதித் 
தலானே ஈம்மனோர்க்குத் தக்கமுண்டாவ?தபோல, வுக்கர்ப்பத் தியாககாலத்தே 
அக்க அடைவு அுக்கர்ப்பிணிக்கும் பாலகனுக்குமுண்டாம். ஐாற்பப்புண்ணின் 

சண்ணேயிருக்கும் ஒரு மகா€டேம் தனக்கும் புண்ணுடையோலுக்கும் மிகத் 
அயசையுண்டாச்குவதேபோல, குறுகிய யோனித்துவாரத்தே யடைவுற்ற பால 

சன் தனக்கும் தாய்க்கும் பாமதுக்கக்தை யிவன், இரும்புக்கூர்மை யாயுதம் 

ஆடு முதலிய பசுக்களின் யோணிகளைக்கழிபபதேபோலப் பாலகலும் மாதா 
வின் யோனியைக்கழிப்பன் அரசர் முதலியோரிடத்தே களவு முதலியவை 

Geis புருடரை ரச சேவகர் தோலறுக்கும் ஆயு தமத்தியிலிடுவதேபோல, 
பிரசூதிவாயுவானது பாலகனைப் பலாச்கா.ரமாய் மாதாவின் யோனியச்தரத்தே 

யடைகிக்கும், ௮க்கால் ஜராயுப்போர் வையின்மையில் ௮க்கோமளபாலகன் sss 

னியின் பரிசம்போன்ற யோனி யர்இிரத்தின் பரிசத்தால் தாகத்தையடைவன். 
ஹே குழர்தாய்! இங்கனம் அரேகர்துயரை யனுபவித்து ஒன்பதாவது மாதத்தே 
னும் பத்தாவது மாதத்தேனும பூர்வ புண்ணியபாவங்களின் பயனயில ௮வ்வியர் 
இச.த்இனின்றும் வெளியேவருவன். ஒரு அர்க்கர்சமாயபுண்ணினின்றும் வெளிப் 
போந்த டேம் பூமியின்கண்ணே விழுவதேபோல, ௮ப்பாலகன் அவ்லியர் இரத்தி 
னின்றும் வெளிேவர்து பூமியின்கண்ணே விழுவன், அ௮ரேகங் கூர்மையாய 
மூட்கள் தைத்தலால், இரும்பாயுத.த்.சால் தேகம் இழிபடலால் ண்ணி 
எவ்வகைத் துயருண்டாகின்றதோ, அ௮வ்வகைத்அயர் பாலகனுக்கு யோனிபர்இச்த் 

ஸ்ட் 

'இனின்றும் வெளிவாலாஓண்டாம்.. இங்கனம் அ?ேசவகைச் அக்கள்சளை படை



    
ம் 

shh) = SrurarSs ர்காதச உப்திடதத்தின் 
தாற்பரியவருண னம்: [1.0 

ந்து, தாய்க்கு மகேசவகைத்துக்கங்கரையடைவித்.துச் சுருங்யெ யர் செத்இனின்! 

றுக் விழுங்காலத்.து மூர்ச்சையாகுப ௮வஸ்தையையடைந்து ஒன்று மதியார் 
திருப்பன், பின் இவ்வைஷ்ணவவாயு தன் சம்பந்தத்தானே பாலகனது பூரீன் 
விசா.சத்சைக்கெடுசத்துவிடும். ௮து மாதாவின் உதாத்இன்வெளியே யாண்டும் 
வியாபித்.துள்ள.து, ஜீவர்களை வியாமோ௫ுக்கும் வாயிலாய்ச் சம்சா சசக்காத்தை 

கிர்வாகம் செய்யும்பொருட்டு மகாவிஷ் ணுவாலுண்டாக்கப்பட்டஅ. அதனானே, 
நூலுணர்ர் 2தாசால் ௮ப்பாகிய வா.பு வைஷ்ணவ வாயுவென அழைக்கப்பட்டது. 

இதன் பயத்தாற்றான் முன்னர் வியாசர் சேபாய சுக?தவர் தாயுதரத்தே யோ 

பலத்தால் பிரசூதிவாயுவை வெறறிகொண்டு கெடுங்காலமிருர்தனர். எல்லா 

ருடைய கருத்தை புமறிகின்ற மதிமானாப சர்வஞ்ஞஜனும பாவிசெய்த அஷ்டமர் இர 

ஒளஷஇிகளால் விரைவாகவே மூட ௮வஸ்தையையடைவ?தயபோல, ௮வ்வாயுவால் 
திண்டப்பெற்ற முற்று முணர்ந்தவனும் மூட ௮வஸ்ைபையடைவன், தாயுதசத் 

தேயிருக்து ஒன்பசகாவது மாதத்2த, எமமனத்்தானே முன்விசாரமாற்றினனோ, 

அவ்வாயுவின் பரிசத்தானே ௮ம்மனம் கேராரதன்மையைவிஇத்து: நாய்வாலைப் 

போல வக்சரெபாவத்தையடையும். அக்னியால் த௫க்கபபட்ட. சாட்டத்சைச்சுழற் 

றலானே அக்கினிக்குச் சழலுகையுண்டாவ 2த2பால, ௮வ்வக்கிரமன தஇன்றாதான் 

மிய அத்தியாசத்தால் சாக்ஷியாயே ஆன்மாவுஉ॥ வக்ரெபாவத்தையடையும், பின் 

னர் ௮த்இபந்தந்துக்கியாய பாலகன் பூர்வ சர்வ விசாசத்ையும் மறந்து யான் 

யார்? யான் யார்? என்னும் பொருளமைஈத “Cara's, Saran” eorex gut 

சப்தத்தை யுச்சரிக்கும். இவவாறு கர்பப உபரிடகத்2த ஜனமங் கூறப்பெற் 

ளது: அதை யாசாய்ஈது அதிகாரிக்கு வைராக்யெபபிராப்்இயுண்டாமா தலின், 

அதன் பொருட்டு ௮ காரி ௮வ்வுபரிடதழமுறையாய்த் தனது ஜன்ம விசாசத்தை 

யவசியஞ்செய்க. ஹே மைக்த ' ஜன்ம ௮வஸ்தையை விசாரித் தலானே Rar 

ரிக்கு வைராக்கெயபபிராபஇயுண்டா தலபோல, மாணாவஸ்தைபை wrod gu 

ஆமாதலின், தன் மாணாவஸ்தையையும் அவசியமாயறிய3வண்டும். சன் மாண 

ஞானம் ( 8ர,தவத ஹிய7 வொ தத மர 13வ௨ ஒ.௮47,த௨12௮ 1 என்பசாஇ 
சாஸ்இரவசனங்களானும உண்டாம், ஜன்மிக்ச பிராணிபாவும் மரிக்குமென்ப 

தொருதலையேயாம்) இன்மித்திறாத தாய்கசைபரைப் போலும், அவ்வாறு 
யானும் ஜன்மித்திருக்கன்றேனாதலின் எனக்கும் மாணம அவசியமாயுண்டாம் ; 

என்னும் ௮னுமானப்பிரமாணத்தினானும், மாண நிச்சபமுண்டாம் ) தனாற், 

எனது மாணம் இத்துணைச் இனங்கட்குபபின்னுண்டாம் என்னும் கிச்சுயம் 
அயோடியர்க்குண்டாகாதாமா தலின், மசாணகால நிச்சயஞ் செய்யும்பொருட்டு 

இருக்குவேதத்தே கெளஷீத£ முனிவர் ௮சேகவகைசசின்னங்கள் கூறியுள்ளார், 
வ௫ஷ்ட சம்ஹிதையின்கண் ஸ்ரீ வசிஷ்ட பகவானும் ௮ச்சின்ன ச்சைச் கூறியுள். 
ont, sen ௮,தகொரிக்குச் சன் மரணகாலநிச்சயம உண்டாம். Sis yh 

லைசாக்பயுப் பிசாப்தியுண்டாமா தலின் அதனை யவூயம் அறிதல்வேண்ட், 
இப்போது இருக்குவே,ச செளஷீத2 சாகையில் ஈனாவிற் காணத் கிருதியாய யடி. 

ண்க்குறிப்புரைப்பாம் தே மைந்த! இச்சூரிய மண்டலத்சேயும் புருடசஅ: 
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ட்ட சாதசசதசதயும், ஓசோ அச்தரியாமி இருவடிவமாயிருக்கம். அவ்ற்றிறகு 
அரடிருப சானவாயிலாய்ப் பாஸ்பா சம்பர். சம் சருஇியின்சண்ணே கூறப்பட்டிருக் 
இன்ற. மாம் சமீபத்துறும்போத ௮ச்சம்பர்தம் நீங்இவிடும். நீங்கவே சூரி 

யன் முன்போல் தோற்றார் ) மற்றோ, நிலாப்போற் 2 சளமாய்த் தோற்றுவர், ௮ல் 
ல.௮, மத்தியான சாலச்இிலுஞ் சர் இயாகாலம்போலச் சூரிபன் ரெணமற்றவராய்த் 

தோற்றுவர். அல்ல, சூரியன் துசாபுடைபராய்சக் தோற்றுவர், அல்ல, மஞ் 
சிஞ்டத்தால் ரஞ்சிதமாய இரக்த வஸ்இரம்போன்ற இசக்தவர்ணமுடைய ஆகா 
௪,த்ேேயிருப்பவராய்த் 2 சாற்றுவர், இவ்வண்ணம் சூரியனை விபரிதமாய்ப் பார்ப் 

பவர் சிறிது காலத்திற்குள்ீள மரணமடைவர். இழக்கு முகலிய இசைகளை 

யும், அக்கினி கோண முதலிப உபஇசைகளையும், அர்சரிக்ஷ 2லாகத்தையும், தாரா 

கணச்சையும் எப்2பாதும் இரக்ச வர்ணமுடைபதாய்க் காணும் புருடனும், மலப் 

பரித்தியாக சாலச்? பாயுவாயில் சம்கோசமற்றிரு த்தல்போல எப்போது மிருக் 

சுப்பெற்றவலும், அண்டங்களோடுகூடிப காகக்கூட்டில் தர்க்க மிருப்பதே 
போலச் அூர்ச்கர்தம கலை பிலி நக்சப்பெற்றவனு ம், தனது சாபையின்கண்ணே 

தளை காண்பவளும், கண்ணாஉபினும் $ரினும் இருக்கும தனது பிரதி பிம் 

usher, பூமியின்சண் யிருக்கு தனது சாபையின், தலை யத துடனே 

அம் இன்றியதாயேனும் தோறறப்பெற்றவளும் சறிதுகாலத்துள்ளே மரிப்பர். 

முற்றையன் விழியின்கருமணியின்கண்ணே தனதுபிர திபிம்பம் தலை ழோய்த் 

தோற்றினும், தர்ப்பண இகளிடத் 2 ததோற்றும் சன துபிரதி மம்பத்தின் தலை மே 

லிருக்றெசா இருக்கறதா எனச் சம்சப முண்டாயினும், ௮ ஙகுலியால் தனது 

கேத்தி த்தைப் பீடனஞ் செய்.பின் ஈம்ம?னாருக்குக் ரொணங்க?ளோூ கூடிப தேஜஸ் 

வி2சஷம் பிரதிஇயாம், ag 2சாற்றுசாபினு£, இருவிரலா லிருசெவிகளைப் 

புைப்பின் கேட்கும் பராணனத தொனிபான ௮ 3கட்கா சாபிலும், மபிலின் கழுத் 

இற்குச் சமானமாய் அக்னியை நீலவர்ணமாய்ச்சாணினு ம், மேகமின்றிய gar 

யத்?த மின்னலைக்காணினு ம், மேகங்களிருப்பிலும் மின்னலைக்காணுவிடி னும், 

பெய்யும் மேசத்?த சூரிபனுைப கரணங்களைக் காணினும், அழலற்ற பூமிபை 

யும் அழலுற்றோங்பெரிபூமிபசாகக் காணினும், ௮வாகள றிது காலத்தே 
மசணமுறுவர். இத்துணைபால் இழக்கு2வதச்22 கெளஷீத2 முனிவருசைத்த 

மிருத்தியு சின்ன மரைக்கப்பட்டது. இப்போது ஸ்ரீ விஷ்... முனிவர் கூறிய 

Og a Bry சின்னங்களை நிர பெபாம்:--2ஹ குழாதாய்! ஒ?ர இனத்தே பிரா 

FARO A TES சர் இ.பாகாலத் துர் தனது மத்தகத்இனின்றும் செம்பிய தூமத்தைச் 

கரண்பவன் மகாபயத்தை2யனும் மாணத்தையேனும் ௮டை.வன், சாயங்காலத்தும் 

பிசாதக்காலத்.தும் 87,து இனபரிபர்தம் மஸ்சக தூமத்தைக்கண்டவன் மூன்று 

ருடங்கட்குப்பின் மரிப்பன். ரான்கு இனம்வசை காண்பவன் இரண்டு' வருடங் 

ட்ருப்பின் மரிப்பன், மூன்றுஇனம்வரை காண்பவன் ஒருவரு_த்இன்பின் மரிப் 
பிச். அன்றியும் விரலாற் செவியைப் புசைப்பின் பிராணச்தொனி ?களாச வனும், 
இரை த்இருக்கும்தேகம் நிமித்தமின்றியே பருத்தலையுடையவனும், மாருயுை டய 

இதும், குசோதசபாவமுடைத்தாயிருர்து அச்ஸ்மாச்சாய்ச் சார்இபி.பற்ை சயனயி 

புதம், /சரறுய/டையவ லும், மல மூத்த பரித்தொகத்கை இபககாலத் திடைவு ற்ற 
wa Ber



அந்தீய்ரவி] : ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநதிட தத்தின் eta: 
தாற்பரியவருண னம். 

வனும், பரிசாகங்களை யேசகால,த் தடைவுற்றவனும, அக்காலங்களில் கியா? 

சங்கூட அடைவுற்றவலும், அகாரணமாய்த் திருவின் நுனியின்கண்ணே சர்தர் 

CET SO SSB ot Lia gut, தனது தேகத்தைக் இருஷ்ணவர்னமுடையதாக். ப 

வேனும் பிங்கலவர்ணமுடையதாகவேளுவ் காண்பவனும், கழுகு காகம் முதலிய: 

மாம்ச பக்ஷ்ணிகளாயெ பறவைகள், கழுதை ஒட்டைகள், பல்லற்ற தேள் முதலிய 
ஜீவர்கள், சாகச ஞ்ச பிசாசங்சள, என்பன மு,தலவாய துஷ்ட ஜர் அக்களுள் ஒன் 
நேனும் பலவேனும் மாம்சபக்ஷ்ணஞ் செய்யும்பொருட்டுத் தா விவிழப்பெற்றவலும், 
ஒருவருட த்.இின்பின்னர் மிருத்தியுவையடைவர், Qasr கனவின்சண்ணே 

௮க்கழுகு முதலியவற்றைக் காணினும், மற்றவர் அருந்ததி ஈக்ஷத்திரங்கரின் 

பித்தும், துருவ ஈக்ஷத்திரங்காண்பித்தும், பூண சர் இரனிடத்திருக்குங் கருமை 

யைக்காண்பித்தும், நிர்மல அகாசத்தே தகதிண உத்தர தஇசையிலிருக்கும் தர்க்க 
மர்தப் பிரயைபைக் காண்பித்தும், தான்சானும்பொருட்டு முயல்வுறினும் ௮வற் 

றைக் காணானாயினும, ஒருவருடத்தின்பின் மரிப்பன், அல்லது முன்னசே மரீப் 

பன் ) ஆனால், ௮வன் எத்.இிதியின்சண் அ௮ரநிமித்தத்தைக் காண்பனோே வருடத்தின் 

பின் மீண்டு ௮த்திதபையடையான். இனிபாறுமாதத்டில மரிக்கும் குறிபிவை 
பாம் ---தனது வெள்வததிரத்தைக கரியதாய்க்காணினும், மாறிக்சாணிலும், 
சூரிய சந்திரர்களை ஆகாயத்தினின்றுங் ழே விழுவதாய்க்காணினும், பூமியின் 

கண்ணிருப்பதை ஆகாயத் இன்கண்ணே யிருப்பதாய்க்காணிலும், மாறிக்காணி 

னம், சோய் முதலியவையின்.றியே உதடு காவுகாயமாயினும, சரீரம் சக்சரம்போற் 
சுழலுமாயினும், மலை முதலிய ஸ் தாவசப பொருள்கள் சுழலுவதாய்க்காணிலும், 

சலிக்கும் பொருள்கள் இசமாயிருப்பதாய்க்காணினும், ஆறுமாதங் கழிர்சபின் 
மரிப்பன். கண்டாமணியின் சப்தத்தைக் கேளானாயிலும், 2ச.நுடைப் பூமியிலும், 

தூளியுடைப் பூமியிலு காறகுறியைக் கண்டிதமாய்க் சாண்பானாயிலும் ஆறு 

மாதத்திற்குள்ளே மிருத்தியுவையடைவன். மூன்றுமாதத்தில் மிருத்தியுவைக் 
செய்யுக்குறிே யா இஃதாம் :-௮ங்குலியால் கேத்திபீடனஞ்செய்யின் ஈம்டீ. 

னோக்குத் 2 சாற்றும் மின்மினி?பான்ற தேஜஸின் சூக்ஷுமகணம் ௮ஃதின்.தியே' 

எவனுக்குத் தோறறுமோ அவன் மூன்றுமா சங்களின்பின்னிறப்பனென்க. ஓ 

மாதத்தே மாணப்பிராப்இயாக்குங் குறியிதுவாம் :--நேத்திசாஇ இர் இரியக்களால் 
ரூபா இவிடபங்களைப் பூர்வம்போல பதார்ததமாய்க்சவாட்பெறா தவனும், ஈம்மனோ 

ருக்குப் பிரத்தெயக்ஷமாப்ப் பிரதிதியாகாத தேவர் கேட்கும்படியான வசனங்களைச் 
கூறக் கேட்பவனும், மஸ்,சகம் ௮க்னியின் ஜாவாலைகளோடு கூடிய தாயிருப்பவ 
லும், இனத்தே கொள்ளி வி pains காண்பவனும், @idieo Oi Bre gunesa 

காண்பவளலும், மேகமற்ற ஆகாயத்? தீ மின்னலைக்காண்பவளும், மேசுமுடைங் 

ஆசாயத்தே மின்னலைக்காணா தவனும், தர்ப்பணாதிகளிடச்தே தனது rade 
USO 54 காணாதவலும், ST SOD ION SO SEIT CM LA SHLD, ஹம்சமைத்ன த்க் 

சாண்பவலும், மயூ மைதுனத்தைக்காண்பலும், பசையறறவற்றைப் பிப ப் 

கவ்யாய்ச்காண்பவனும், ச தளப்பொருள்களை உஷ்ணமுடையவைகளாய்ப் பாசம் 

பவனும்) மாருய்ச்சாண்பவளும், ஸ்காநஞ்செய்சபின்பு மற்றெல்லா அம்சங்களும்
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Bh, NH we is ரதம் ர ன்ட் விரைவாகவே தரங்தலையுடைய 
ததத ப்பத் sagt Det மறிப்பர், அசைமாதத்தே டிரண மு இுஜ்ரு சியிவை 

நச்சு Rabi fhe பூமீயின்சண்ணே அளையபைச்சாண்பவனும், அத்துளையி 
ஜின்ப முண்டாய சப்த.த்ைச்சேட்பலனும், சூரியசெணங் குளிரப்பெற்றவனும், 
தங்க ழேஷ்ணிக்சப்பெற்றவ்ளலும், முகத்தைச் செர்தாமரைபோலச் சிவப்பு 

மாசவுடையவனும், நாவு ஐங்கியெரியுமக்சியின் சமானவர்ணமாகவுடை 

‘Ueignd, செவிகள் குதிரைச்செவிகளைப்போல ஸ்தப்.தமாக்கப்பெழ்றவனும், இரு 
வச்சும் ஈாபியிலும் சாவிலும் ஈடுக்கமுற்றவலும், ௮லிசமாதத்தின்பின்னி 

ஏழுராளில் மரணமுறுங்குறி யிவையாம் :--சரீரத்தே அகஸ்மாத்தாக 
அச்ியின்சவாலை வெளிப்படப்பெற்றவலும், தாசாமண்டலத்திருக்கும சப்த 
Beate uy ஈவக்ரெகங்கலையும் காணாதவனும, தனது மூக்கையும் நாக்கை 

we காணாதவலும், ஒரு காரியத்தைச்செய்து ௮ச்சாலத்தே மறப்பவலும், 

முற்பாதி யுஷ்ணமாயும் பிற்பாதி சீதளமாயுமிருக்குஞ் சரீர முற்றவனும், நேத 

இசம் அத்தியர்சம் விகாசமாக மண்டலாகாரமாயிருக்கப்பெற்றவனும், இரண்டு 

சர்ணங்களும் சிதிலத்,சன்மையானே தமது ஸ்தானத்இனின்றும் ஈழுவப்பெற்ற 
வனும், ராசகைவக்கரமாயிருக்கப்பெற்றவனும், ஏழு இனங் கழிந்தபின்னிறப்பர், 

ஒரு இனத்திறக்கும் குறியிவையாம் :--தெற்கே யிரவியிருப்பின் நியமமாய் 

வடக்கே யிருக்கவேண்டிய சாயை தெற்கு நோக்கி யிருக்கப்பெற்றவன் அத் 

இனத்தே சஸ்.இராஇகளால் மரிப்பன். தான் பு9க்கும்பொருட்டு ௮ன்னத்தைச் 

இயாகஞ்செய்ய அ.கனை ஒரு அபூர்வ ஸ்திரீயுண்ணக்காண்பவனும், இடபத்தின் 

மேலாரூடமாயிருப்பவனையேலும், எருமையின் மேலேறி யிருப்பவனையேனும், 

தண்டத்தைக் கைப்பற்றியிருக்கும் பயாரகபுருடனையேஸும், விரிந்த இரக்தவர்ண 

மூடைய கேசத்தையும் கையிற் பாசங்களைக்கவார்ச பயானகஸ் திரியையேதும் 

உண் ணுங்காற் காண்பவளும், அத் இனத்தேமரிப்பர், இவ்வாறு மூன்றுவருட 

மூசல் ஒரு சாளவரை கூறிய மிருத்தியுவின் சின்னங்களில் ஒன்றையேலும், 

இசண்டு மூன்றையேனும், ௮ளகிறர் சவற்றையேனும் எத்இஇயில் எத்தெத்தே 
காண்பனே ௮வன் அம்மூவருடாஇகாலத்தின்பின்னர் ௮த்இஇயையும் ௮ 
இன த்தையும் மீண்டும் ௮டையான் ; மற்றோ, அ.தற்குள்ளேபரிப்பன், இத்.துணேக 
இரர்சத்தானே ஈனாவின்சண்ணே மரணக்குறி நிரூபிக்கப்பெற்றது. இப்போது 
கதிஷ்ட சம் ஹிதையின்கண்ணே ஸ்ரீ வசிஷ்ட பகவான் கனவின்கண்ணே மாணக் 
குறி யுரைத்திருப்பதை நிரூபிப்பாம்:--கனவில் க.றுப்புப்பல் லுடையவனைக் காண்ப 
வனும், கறுப்புவர்ணமுடைய புருடனைச்சாண்பவலுஞ் சிறிது காலத்திலே மாண 

Poet, சன் சரீசத்தை வசாகமேனும், Gras gor, டகணம பண்ணவேளனுக் 

கொண்டுபோகவேளும் காண்பவலும், பஞ்சள் நிறமுடைய பொருளைப்புசித்து 

வரர் இசெய்பவலும், மதுவோகடிய அன்ன த்தைப்புசிப்பவலும், கமலகோமள 
இடைனம்ப்புசப்பவனும், வெண்டாமசையைச் தனத மஸ்சகத்சேயுங், சண்டாதி 

தியுர் தரிப்பவலும், கழுதை, பன்றி, ஒட்டையோ்டுகூடிய தேரிலேறுப 
வநூம், அவற்றின்சண்ணே யேறுபவனும், கறுப்புகிறச் கன்றோகூடிய கழறப் 

புச்சோவானது தென்றிசை. தோச்ூச்செல்லச் சாண்பவனும், இரக்தரிறமுனட்ப



  

சணா! ' ஜாபாலாதிச ஏகாதச உப்திடதத்தின் க் 
* தாற்பரியவருணனம். 

செம்பருத்.தம்பூமாலையைத் தன் சண்டத்தே சரிச்தேனும், பாரிமாலையைத் இரித் 
ததும், தேசத் தன்மீது தைலம் பூசிச்கொண்டே னும் கிர்வாணமாகவேனும் one 
pars Ose Asc சோச்டிச்செல்பவனும், தன் காத்திருக்கும் கமுகு, காசும். 

முதலியவற்றால் பக்நண த்தைப்பெற்றவனாய், பிசசன்னத்தன்மையோடுகூடியவ் 
ஞய், இசக்தவஸ்இரங்களோடுகூடி யவனாய், இரக்தசர் தன த்தோடுகூடியவளுப்த் 

தைலத்தோகூடியவனாயப் பசிதாகாதிகளாற் பீடிதனாப் ராய் முதலிய குரூர 
மீவர்களிடத் இனின்றும் பயத்தையடைவுற்றவனாய்த் தென நிசையிற் சமனஞ் 

செய்பவனும், இருகலாசசிவனைச் தன் வாகனமாகக்காண்பவலும் ஆறுமாதத்தின் 

பின் மிருத்தியுவையடைவர், இரும்பு, தண்டத்தைத்தரித்த கறுப்புப்புருடளைக் 
காண்பவன் மூன்று இனத்தின் மரிப்பன், கறுப்புவஸ் இிரர்.தரித்த கருஞ் ௪ர்தனச் 

தோகூடிய ஒரு பெண் நேடமாக ஆலிங்கனஞ்செய்யக்காண்பவன் பத்துத் இனத் 
இற்கு முன்னரே மிருத்தியுவையடைவன் ; ௮ல்ல௮, ௮த்இனத்?த ௮ருண உதய 

காலச்ேதனும் சூரிய உதயகாலத்்ேதனும மிருத்தியுவையடைவன். இவ்வகை 

யுண்டாஞ் சொப்பனமும் இருவகையாம, ஒன்றோ. அ௮றம்பாவ ௮இிருஷ்ட சாமக் 
இரியானே ஜன்னியமாம். மற்றொன்றோ, வாதபித்த கபமென்லும் மூத்தோஷூ 

விஷமத்தன்மைரூபதிருஷ்டசாமக்சரிபானேனுக் காமக்குரோதலோப பயசிர் சனம் 
என்பனவாதி இருஷ்டசாமக்கரியானேனும் ஜன்னியமாம். இருவகையுள் மு.தல 

துட்கண்ட கூறிய மிருத்தியுசன்னங்களைக் காண்பவனுச் கவசியமாய் மிருத்யு 
ரூபப் பலப்பிசாப்தயொம். இரண்டாவதிற் கண்டதோ பலப்பிசாப்தியடைவியா 

தாம்) மற்றோ கிட்பல3மேயாம், முதலதும் இரவின் சான்கு முகூர்த்தங்களின் 

வேற்றுமையானே வேறு வேறு பயனையேயடைவிக்கும். கனாக்காண்போன் இர 

வின் முதன் முகூர்த்தத்2த காணுங்கனா ஒருவருட.ச்இன்பின் பயனைப்பயக் 

கும். இசண்டாவது முகூர்த்தத்தே காண்பதோ அறுமாதத்தின்பின் பயளைப் 

பயக்கும். மூன்றாவது முகூர்த்தத்தே காண்ப?தா மூன்று மாதத்இன்பின் 

பயனைப்பபக்கும். சான்காவது முகூர்த்தக்தேதயோ இரண்டிசண்டு சாழிகையின் 

யேபயக்கும், அதன் முதலிரண்டு சாழிகை 

யின்கண்ணே காண்பமதா ஒரு மாதத்தின்பின் பயனைப்பயக்கும், இரண்டாம் 

இரண்டு நாழிகையின்கண்ணே காண்பதோ ஒரு பக்ஷத்தின்பின் பயனைப்பயக்கும். 

மூன்றாம் இரண்ரொழிகையின்கண்ணே காண்பதோ பச்.அராட்சட்குப்பின் 

பயனைப்பபக்கும், ரான்காம் இரண்டுகாழிகையின்௧ண்?2ண காண்பதோ அத்தி 

னத்தே பயனைப்பயக்கும். இவ்வாறதிருஷ்டகனாவின் பலமாம். ! வா தாதியில்வரும் 

கனாகிட்பலமாவேதபோல, எக்கனாவின்பின் வேறு சனாவுண்டாமோ, அம்மு தற் 

கனாவும் நிட்பல2மயாம் இவ்வாறரேச ?தாடவயச்தால் ௮க்கனாப் பயனற்றதுமா 

மாதலின், இவ்வெனது கனா வாதபிசத்.தா திரூப திருஷ்டசாமக்சிரியா அன்டாய த, 
அல்ல) ௮ இருஷ்டவயத்தா லுண்டாயது என விசாரியாசொழியின் EEG), 

சாண்பவலுச்கு நியமமாய்ப் பலப்பிசாப்இியைச் செய்வியா ) மற்றே, But 

நிசழ்விக்கும். ஈனாவின்கண்ணே கூறிய மசணக்குறிகள் நியமமாய்ப் பலத்க்தப் 

பயச்குமா சலின் அதன் சண்னையமின்றாம். இவ்வாறு கெளவீசே இருஷியிஞலும் 

பேத்த்தானே பின்ன பின்ன பயனை



dace பதி ஆத்மபுாணம், [peers 
jaf Bear. rseur gy gud nerd) gyi send gun மாணச்குறிப்பலவியவஸ்தை கூறப் 
பெற்௮அள.௮. ஹே மைர்த ! விடயங்களி லத்.தியர்தம் ஆசக்.ச.னுக்கும் முற்கூறிய 

களின் ,றரிசனத்சானே ௮வூயம் வைராக்வயெப்பிராப்தியாம். ஆ.தலினாற்றான் 

அவ்கவிருமுனிவரும் ௮க்குறிகளை அறைர்தனர். கர்ப்ப உபகிடதத்தின் விசாசத் 

தாம் மிரு த்தியசன்னங்களின் தரிசனத்தாலும் வைசாக்கியப்பிராப் இியண்டாவ 

சேயபோல, ஹம்சாதியுபரநிடதங்களில் கூறிய யோகத்தானலும் ௮.இிகாரிகட்ருப் 
பரம வைராக்கயப்பிராப்தயொமாதலின், வைராக்கெ ௮டைவின்பொருட்டு ௮.இகாரி 
சள் ௮வ்வியோசகத்தையும் ௮வசியஞ் சம்பா இக்கவேண்டும், இப்போது அதனை 
கிரூபிக்கும்பொருட்டு முதலில் ௮வ்வியோக அங்கத்தைக்கூறும் ௮மிருதராத 

உபநிஷத் இன்போருளை நிருபிப்பாம் :-- அண்டு முதலில் யோக ௮இகாரியைக 
கூறுவாம் --ஹே மைந்த ! பிரஹ்மசர்ய தர்மமுடையவனும், உட்க சண த்தையும் 
புறக்காணத்தையுர் தன் வயப்படுத்தினவலும், சதைரியமுடையவலும், குருசாஸ் 

இரத்தே சரத்தைபக்தியுடையவலும் எவனோ ௮வனே யோகாதிகாரியாவன். முத 
லில் தனது வருணாசாமானுசார நித்திய ரைமிச்திக கருமங்களால் ஒருவன 
முதலிய ஏகாந்ததேசத்தே குடில்செய்.துகொண்டு ஆண்டு யோகம்பயில்க, ௮த் 

தேசம் த ௮சப வாயு என்பனவாதி சர்வ உபத்இரவங்களும் ௮ற்றதும், மனத் 

இற்கும் சேத்திரங்கட்கும் ஆரார்தத்தைத் தருவதுமாயிருக்கவேண்டும். அத் 
தகைய இடத்தே முதலில் தர்ப்பையைவிரிதக்த ௮தன்மேல் மான்றோலைகிரித்து 

அ .கன்மேல் புலித்தோலைவிரித்து அல்லது கோமளவல் இசா இகளைவிரித்.து இருக் 

கவேண்டும் அதனால் ௮த்தேகத்தே சிறிதுமாத்திரையும் பீடையுண்டாகாதாம். 

அவ்வாசனம் ௮திக உயரமாகவேலும் ௮இகத்தாழ்ர்தகாகவேளும் இருக்கலா 

காது, அதன்கண்ணிருந்து முதலில் தனது சரீரமத்திய2தயத்தையும் கழுத்தை 

யும் சிரத்தையும் தண்டம்போல கேர வைக்கவேண்டும். தனது நாசிகையின் 

அனிப்பாகத்?த இருவ்டியைவைத்து வேறெப்பக்கத்திலும் திருஷ்டியை வைக்கா 

இருக்கவேண்டும். ௮கம்சை, சத்தியம், ௮ஸ்தேயம், பிசஹ்மசரியம், ௮பரிக்கர 

கம், என்னும் 6வகை இயமங்களை யெப்போ தும் சேவிக்கவேண்டும். செளசம், சர் 

தோஷம், தவம், சுவாத்இியாயம், ஈசுசப்பிணிதானம் என்னும் 8வகை நியமங் 
களையும் ௪எப்8பாதும் சேவிக்கவேண்டும், இவற்றின்பொருளை எட்டாவது அத்த 

யாயத்தே விஸ்தாரமாய்க் கூறிவர்தேம், ௮ந்த யோகம் புரிவதில் ௮.இகாரிக்கு 
அரேசவகை விக்ெங்கள் வருமாதலின் அவற்றை நீக்கும்பொருட்டு முற்கூறிய 
ஆசன த்தேயிருர்து தன் மனதை யொருமைப்படுத்தி உருத்திபகவானைத் இயா 
னிக்கவேண்டும். ௮ தனால் எல்லா இடர்களும் நீங்கும். பின் சுவஸ்இசம், பத்மம், 

பத்திரம் என்னும் மூன்றாசனத்துள் ஒரு அ,கனத்தையிட்டு வடஇசையின் பக்க 
மாய் முகமாக்கி .பிராணாயாமத்தைச்செய்க, இப்போது ௮வ்வாசனல்களின் சொரூ 

பத்தை நிருபிப்பாம் :--இடது கணைககால் அடையிடையில் வல பா,சதலத்தை 
வைத்து, வலஅகிணச்சால் துடையிடையில் இடதுபா சதலத்தைவைத்துத் சண் 

டம்போலச் சரளமாயிருத்தல் சுவஸ்தகெ ஆசனமாம். தன்னிடது துடையி 
மேல் வலதுபாதத்தைவைசத்.து ௮சனங்குஷ்டத்தைத் சன௮ பிற்றேயத்தின் பின் 

பாசு, வல.துகையைக்கொணர்ர்து பிடித்துக்கொண்டு, தன் வலது துடையின்மேல்



அச்சாக. ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் ப 
தாற்பரியவருணனம். ] t ] 

இடஅபா தத்தை வைத்து அதனங்குஷ்டச்தைத் தன பிறறேயத்இன் பின்பரிக 
இடது கையைக்கொணர்ந்து பிடித்துக்கொண்டு தன்றேகததைத் தண்டம் 

போல கேமேவைத்தலே பத்ம ஆசனமாம். தன்னிரண்டு பாதங்களின் souk 
களை விசையின்கழ் ஒன்றாகவைத்து அப்பாதங்களின் நலத்தின்மேல் தன் 

னிசண்டு கரங்களை ஆமையாகாரமா யொன்றாகவைத்துத் தன்றேகத்தைத் தண் 

டம்போல ரேரேவைத்தலே பத்ராசனமாம். இம்மூன்றாசனத்துள் தனக்குச் 

செய்யச்சமர்த்துள்ள ஆசன த்தைச்செய்துகொண்டு ௮ இகாரி பிசாணாயாமஞ் 

செய்க. இப்போது போகததின் அறு ௮ஈதரககசா தன ஈகளை நிரூபிப்பாம் 2-4 

ஹே மைந்த! பிராணுபாமம், பிரத்திபாகாசம, தர்க்கம, தாரணை, இயானம், 

சமாதி, என்பனவாம், ஆண்டு மு.கலில பிராணுபாமத்தைப பல சசெமாய்க் 
கேட்பாயாக, அக்கினியின் சம்பஈதததானே இரும்பு முதலிய தா.துக்களின் 

மலநிவிருச்தியாவதேபோல, பிராணாபாமத்தானே 956450 0m தோஷமும், 

புறக்கசண3தாஷமும நீங்கும். ௮துவும சேசகம், பூரகம், கும்பகம், என் 

னும் பேதத்தானே மூவகையாம, அவறறுள்ளும் ஒவ்வொரு பிசாணாயாமஞ் 
செய்யுங்காலத்தும் ௮திகாரி பிரணவ? சாடு ஏழுவியாகருஇியோடு சரத்தோடு 
காயத்திரிமர்திரத்ை முமமுறை யுசசரிக்குக, சரயாசிகளோ ௮ககாயத்இரிமர் இ 

ரததை மும்முறை யுசசரிக்கின் எததுணையக்ஷரஙகளாமோ அத்துணை பிரணவங் 

களின் உச்சரரணஞ்செய்க) இவ்வாறு ௮மமஈஇரகக?ளாு செய்த பிசாணாபாமம் 

சர்வ தோஷங்களையும் நீக்கும். இனி ேோசகாஇழுன்றன் சொருபக்தைக்2கட்பா 
யாக, தன் பிராணவாயுவை ஆதாரசககரத்தினினறும குண்டலினீமார்க்கவாயி 

லாய் மேலேசெலுத்து நாசிகைவாயிலாய் வெளியாககத் தேசவெளிபாசகாசத்?த 

இலயம்செய்யல் சேசகமாம, கமலகாளவாயிலாய் முககதால ஜலச்தையிழுப்பசே 

போலத் தேகபாயெத?த.பிருககும வாயுவை நாசிகைவாயிலாய்த் தேகத்துள்ளே 

பிழுத்தல் பூரகமாம். தபதபாஷாணதஇன்$மலபடட நீரததுசரி இலபபாவத்தை 

யடைவ?தபோலப் பிராணவாயுவின் உட்கதிபையும் வெரரிக்கதிபையும் தடுத துச் 
தேகத் துள்ளேயே இலயமசெய்தல குமபகமாம. இனிப்பிரத்தியாகாசமிதுவாம் :- 

சப்தா இயைர்தையும் முறையே கொள்ளும் சுசோததிராகு 8ரது ஞா3னர்இரி 

யங்களைத் தத்தம் விடபத்ேேத இமமனமே யேவும, இசசஞசலமனதை ஆன்ம 

விசாரபலத்தால் தடைபபடுததச௪ சுரோதராதகளைத தடைபபுத்தல் பிரதஇ 

யாகாரமாம். சூரிய கொாணம சூரியனினினறும பினன மலலாத2ச போல, இச்சம் 

பூரண இருசியபபிரபஞ்சம Seger ஆன்மாவினின்றும் பின்னமன்றாம் என்னுர் 

திருஷ்டியால் மனச௫த இரஇரியத்தைத தடைசெய்தல பிரத்யொசாசமாம், 

இகனை யாஞ்ஞவறகய முனிவரும கூறியுள்ளா :-- 

த் யடி அபாழகி,ச தவ4௦வபொதஷா gr oer 5 8 | 

வர.தஹாஹாா? வாஅவெதாயொ,ம.விர உ௮ஹா,தவி£ ப 

எ திகழ்தரு யோகி யெவ்வேத் திருசியந் தம்மைக் காணு 
பகழ்தர அவைக டம்மைப் பூரண சிவம தென்னா



bebe: ஸீ ஆத்மயுராணம். [பதிரோ*ஊது 

நிகழ்தரக் காணும் யோக நெறியினி னின்றமேலோர் 

இகழ்வறு பிரத்யா கார மேன்றிதை யியம்பி னாரால்.”' 
(போ.ள்.) யோயொனவன் எவ்வெப்பொருளைக்காண்பனோ அப்பொருள் 

யாவற்றையும் ஆன்பரூபமாயக்காண்க, யோகவேத்தாக்கள் இதனை3ய பிரத்யா 
சாசமென்றனர். வேதத்தினின்றும் பாயெமாயமதத்தைப் பரித்தியாடுத்துச் 

சர்வவேச,சாற்பரியத்ைதவிடயரூபஞ்செய்து ௮ர்தா ஆன்மவஸ்துவைச் இந்த 
னஞ்செய்தல் தருக்கமாம், சோரனைச்சாணாத புருடனை2ய Cerrar gat 556; 
செய்வதேபோல விசாரஇிருவ்டி யால் மனததைக்காணாதவனையே மனம் சங்கற்ப 
விகற்பரூப ௮ரர்த்தத்சை யடைவிக்கும்/ என ஆராய்ந்து மனத்தை அந்தர ஆரர் 
தரூப ஆன்மாவின்கண்ணே நிறுவி ௮சைவறுத்தல் தாரணனையாம். தாரணைசெப்த 

ஆரர்தரூப ஆன்மாவின்சண்ணே அகாத்மாகார விஜாதியவிருத்இகளின் வியவ 
தானமின்றி நிரர்சாம் தைலகாரைபைப்போலச் சஜாதியவிருத் களின் பிரவாக 

மூண்டாக்கல் தியானமாம். ser ஆன்மவடிவ .ாந்தத்தைக்கவர்ர் து இயாதா 
இயானம் தேபம் என்பனவாக சர்வ துவைதப்பிரபஞ்சத்தின் அராதரவா 

மவஸ்தை?ய சமாதியாம. இதன் வடிவத்தைக் சதையின்கண்ணும் ஸ்ரீ பக 
வானருளிச்செய்துளார். (யமுயாஅாவற௦ மூவ௦8,சததெ,சாயி௯௦,த,த8 | ? 

எவ்வறிஞன் எவவான்மரூப அந்தச்தையடைந்து அதனினும் ௮இகமாக 

ஒரு அயல் இலாபத்சைக்கருதானோ. இத்துணையா?ன பிராணாயாமாதி ஆறு 

சாதன நிரூபணமாம். இனி யோடுபரித்இபாகிக்கத்தக்க மபொருளை நிருபிப் 

பாம் :-- ஹே மைந்த ! ரோயொனவன் சோகத்தை நீக்கும்பொருட்டுக் குபத்திய 

வஸ் துவைப்பரி த் தியாகிப்பேதேபோல, யோகியும் யோகசததியின்பொருட்டுப் பயம் 
குசோதம் ஆலசியம் என்னும் மூன்றையும் பரிச தஇியாகஞ்செய்க, மிகு நித்திரை 

யையும், மிகு ஈனாவையும், மிக்க வுணவையும், மிக்க வுணவின்மையையும், பரித்தி 

யாகஞ்செய்க ; மற்றோ யுக்தியோடுமவற்றைச்செய்க. இப்போது பிசாணாயாமம் 

செய்வதை நிரூபிபபாம் :-ஹே மைச்த ? பிராணாயாமஞ்செய்யும் விதத்தை வேத 

வேத்தாச்கள் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்கள் :--யோகி முசலில் சன் வலத நாசியை 

விரலால் தடைசெய்து இடதுராசி வாயிலாய்ப் பா௫ுயவாயுவை யிழுத்து உட்டரிக் 

குக, மீண்டும் ௮வ்வாயுவை வலதுராச வாயிலாய்ப் பையப்பையவெளி 2.ப பமித்தி 

யாகம்செய்க இவவாறு இடதுரசாசியை விரலாலடைத்துக்கொண்டு வலதுராசி 

வாயிலாய்ப் பாரெயலாயுவை யிழுத்.து உட்டரிக்குக, மீண்டு ௮வ்வாயுவவ இடது 
காடுவாயிலாய்ப் பையப்பைய வெளியில்விடுக, பூசக கும்பக சேசகமென்னும் 

மூவசைப்பிசாணாயாமங்களையும் யோட ஒங்காசரூபப் பிரணவமர்திரத்தானே 
செய்க, ௮.சன் எண்ணிக்சைமா த்திளையானே அணியப்பெறும், முதலில் ஏகமாத் 
இசை பூ£சம்செய்க, இருமாத்திசை சேசகம்செய்க, கான்குமாத்திரை கும்பகம் 

செய்க ; இவவாறே 9--5--4--5 மாத்திரை முதற்கொண்டு மேன்மேற் பூசகாதி 

கப் பைப்பைய்ப்பெருக்குக. யாண்டும் பூசகத்தினும் இருமடங்க இகம் சேசசம் 
செய்க. அதனினும் இருமடங்கதிகம் கும்பகம்செய்ச, மார்க்கண்டேய புசாண 
முறையாய் மாத் இனர்யினளவிதவா :- தடையின் திப் பன்னிரண்டுமுறை இமைக் 

கொட்டுங்காலம் மாத்இசையாம்; ,மடையின்திப் பன்னிருமுனை தாகிய்டிக்கும்



  

           காலம் மாத. திரையாம், தடையின்றிப் பன்னிருமுறை இலகு 5/9 belie a 
ணஞ்செய்யுங்காலம் மாத்இிசையாம். வசிஷ்ட சம்ஹிதை முறையி அதுவாம். பலர் 

காதிப்பிசாணாபாமங்களில் 16 முதலிய முறை பிரணவமர்இசத்சை ஆவிழ்ந்தி 
செய்தல் மாத்திசையரம். யாஞ்ஞ்வற்பெரோ, அடையற மும்முறை கொடி, இ a 

இசை, மும்முறை முழர்தாள்மீது கரம்பிறட்டல், மும்முறை தாலியடித்தடு 

செய்யல்காலம மாத்திரையென்பர், மாண்டூக்ய உபரிஷத்தின்கண்ணும் :யிர 

சின உபநிடத்இின்கண்ணும் பிரணவத்தின் ௮காச உகார மகாச yt sper 

இரையென்னும் 4 அவயவங்கட்2க மாத்திராரூபக்கூற்றாம். சாதபிர்து உப 
தத்தின்கண்ணோ ௮காசாதி4 மாத்திசையுள் ஒவ்வொரு மாத் இசையின் உதாத்த், 

அறுதாத்த, சுவரிதமென மும்மூன்று அவயவங்கள் கற்பனைசெய்து 5 மாத்இிஸ 
கட்கும் 19 பேதம் கூறப்பெற்றுளது. இவ்வாறு நாற்களில் வேறு வேருய்ச் 

கூறப்பெறினும், ஈண்டுத் தடையற மும்முறை தாலியடி தீ.சலிலேகாங்கால34 

மாத்திதையென்றுணரக, பிரணவாதி ம தரத்தோடாற்றும் பூகா திப் பிராணா 

et. மாத்திசையானே ௮னளுஷ்டிககும் யோ ஆகாச தத் அவத்தின் அந 

பதிச் தன்மையையடைவன், 8 மாத்திரையானே வாயு தத்துவ ௮இப௫இச் தன் 

மையையடைவன். 3 மாத்திசையானே ௮க்கனிதத்துவ ௮அதிபஇத் தன்மையை 
யடைவன். 4 மாத்திரையானே ஜலதத்துவ ௮தஇிபதித்தன்மையையடைவன், 

் மாத்திசையானே பிருஇவிதத்துவ ௮இபதஇத்கன்மையையடைவன். இவ்வா௮ 

௮ப்பயில்வின் நிடத்தால் யோகெட்குப் பஞ்சபூத ஐயரூபபலம் பிசாப்இயாம், அட் 
பயில்வு சிதிலமாக்கப்பெற்றவர்க்கு ௮ப்பல முண்டாகாதாம். மீண்டுமர்தயோ 
ats பிரணவமாத்இரைகளில முறைப்படி சப்தாதி பஞ்ச தன்மாத் இசைக்க 

ஆரோபித்துச் சர்தனைசெய்க. அதனால் ௮க்த யோ௫க்கு நிர்கிசேஷப் பிரஹ்ம 
ரூபமாகச் இந்திக்க யோக்கெமாய அ௮ர்த்தமாத்இரைவடிவப் பிரணவத்தின் அப்பி 

யாசப்பிசாப்தியாம். அந்தத் இயானவகை யிதுவாம் :--அண்டுப் பிருஇிலித 

துவதாசணத்தே இந்தனை விடயமா தலின் பார்த் திவப்பெயசை அடைவுற்ற பிரண் 
வத்னச யோ? சப்தாஇ பஞ்சதன்மாத்தினாருபத்தானே தியானம்செய்க, mee ay 

அவதாசணத்தே வாருணகாமப்பிணவ த்தை ரான்கு தன்மாச்இரைரூபச்சா 

இயானம்செய்க. ௮க்கனி தத். துவதாரண தீதே ஆக்கேயப் பெயரிய பிரணவ தை 

மூன்று தன்மாத்தஇிரைரூபத்தானே இயானம்செய்க, வாயுத,ச்.அவதாரணத்தே 
மாருகப்பெயரிய பிரணவத்தை இரண்டு தன்மாத்தினைரூபச்சானே இப்ன் 

செய்கு, ஆகாசதத்துவசாணத்2த ஆகாசப்பெயரிய பிரணவச்தை ஒரு, ad 
மா Roos cus தானே இயானம்செய்க. இவ்வாறு பயின்று Cus aden 0 

சஞ்சலமற்றுத் இரமாங்கால், அர்த்தமா இனைரூபப் பிரணவ,த்தைப் பிச sp needy 

தானே இர்தனஞ்செய்க, அல்லது யோடு தன௮ மன சிதை நிச்சலமாக்கும்க ee 
2B ிரொணாயாமகாலத்தே தத்தம் வியாபாசத்தோடு பிசாண -அபானாதி! த | 

ன் நஸ், சய, இப்போது இயானவகையை சிருபிப்பாம் பிராணா ஸ் 

சுச்சாண வியாபாரக்களைப் பூர்வம் சர்ப்ப உபசிடதச்தே ஸி 
 இசலின் அவற்லறைமீண்டு மிக்கே கூற ஷ் 

      

    

    

  

   
   

      

       
     
  



   

  

   
   

  

   

    

   
   
   

     

  

   

  

   

  

   
   

   

  

   

  

   
   
     

  

   

  

   
sei alin வரச் பாம், ப ் வோ என்னும் id ih phar நகர்க் 

irik alt aie சம் ன்னும் ப் சவபலல்கருடைய சாம் வே சான்: ர 
த் சன் எண்ணிச்கை 21000 எனக் கூறியிருப்பிலும், உபாஇயாலாக்கப் 

தீதி பேசத்தை யல்சேரித்து அதன் எண்ணிக்கை 119190 எனச் சம்பளிக்கும்; 
னின், பஞ்சப்பிமாணன்களுள் ஒவ்வொரு பிராணனுக்கு 21000 ஹீம்ச 

ச, வியாபா.சமாம், 8 தாய்ப்பெருக்கவே 108000 எண்ணிக்கையாம். 1050 

pitas சஞ்சரிக்கும் பஞ்சப்பிராணன்களின் எண்ணிக்கை நாடிகளின் எண் 
ரசவால் ஐச், சாய்ப்பெருக்கவே 5180 எண்ணிக்கையாம். இருவகை எண் 

நகையையும் ஒன்றுகூட்டி எண்ணவே 113180 எண்ணிக்கை சத்தமாம்: இத் 

பத்னை ஹம்சமர்திம், அவற்றின் சாதாரண வியாபாசமாம், குதமு.தல் களம்வரை 
பசிருச்கும் உட்டுளை 30 அ௮ங்குலபரிமாணமாம, அ௮.தன்சுண்ணிருந்து ந்து வாயு 

நச்சர் உச்சாரணம் செய்யுமாதலின், ஹம்சமர்இரரூபகாரிய அசம்பகத் 

நன்மைச்கு 80 wage ௮ளவுடைத்துளையே பிரயோலகமாமாத௲் 265 

ந்தஞ்சமர் செம் அவற்றின் சாதாரண வியாபாரமாம். அவற்றுள்ளும் முக நாசி 

shader a ain cos சஞ்சரிக்கும் வாயு ஹம்சமந்திசரூப வியாபாரத்தே பிரதான 
சது 

நர் னைமாம். இசனானே சாஸ் தாவேத்தாககள் ௮வ்வாயுவைப பிராணனெனச் 

வர்: வேறு வாயுச்கள் ௮தன்சண்ணே செளணகாசணமாமாதலின் நூலுண 
சோர் அவற்றை ௮பானவியானாஇி நாமங்களாற கூறுவர். இனித்தியானம் 

; ஈய்யும்பொருட்டு அவற்றின் முனங்களையும் ரூபங்களையும வருணிப்பாம் :--ஹே 
Wade! பிராணா.இி பஞ்சவாயுக்களுள், பிராணனோ இருதயத்திருக்கும், அபா 

ர் ருக்கும், சமானன் காபீயிலிருக்கும், உகானன் கண்டத்திலிருக்கும், 
irene கர்வ சரிசதீ.அமிருக்கும். பிசாணன் செப்புமணி2பாலச் சவப்புவருண 
ழ், அதனதினமாய அபானன் இர்தாகோப ஐந்துவைப்போல அத்தியர்தஞ் 

= yao Bor erence uraGur gin, வெண்படிகமணிபோலும் வெண் 

த Alar tbs அதன தீனஉதானன் அற்பப்பாண்டு£வர்ணமுடையதாம்ன. அதனஇன 

சியான் அக்னெயின் சிகைடோலும் வர்ணமுடையதாம், இவவாயுக்களின்பால 

Ey முதலிய ரூபங்கள் சம்பகியாவாயிலும், ௮வற்றை யிவற்றின்கண்ணே 
ர்க தியானம்செய்க என்னலும் பொருளின்கண்ணே மநையின் கருத் 

   

் |, ஞானசக்தியையுடைய மனமும், இரியாசக்தியையுடைய பிசாணனும் 
ர 2:20 தீ யொன்றாயிருக்கும், வெளியேயேகும், ஒன்றைகிட்டொன்கிளா. 
. ra sane geet an np H98,68 ’ பிரஞ்ஞைவடிவ இம்மனமூம்: பிர 

i a ச்ச த மரி த்த்பின் அவ்லிசண்டும் me 

rel) ite கிஞ்சராருப்ச niuidgeene ர் 
“5 ’ een 

        



   
   

   

ர, aha orn 

nee 'இமானிப்பன் ; ‘ அசலை இச்சேசச்இினின்றும் வெளில 

are puDooes seo siven_avdr இப்போது Hires sen SER. அவால்? னி 

கும்? இந்தேகத்தே மூலாதாசத்.இன்மேல் நாபி ௪ச்சரம், அதன்மேல் (| ரதி 

கமலம், வி சுழமும்சரைராடிரூபமார்க்கக்சானே சம்பா தமாமா தலின் 1 ன் 

லோசத்திற்குத் அவாரருபமாம். அர்நாடி. அவ்வியோடயின் 19 re ee eit i 
ரூபமாம்: அம்மார்க்கம் “10-௪த அவாரத்தையடையும். சூரியமண்டனு 

உச்சியிலுள்ள சர் தரமண்டலத்தேயிருக்கும் பாயசித்தரத்தோடு Lai 

parm ௮பேதமாம். தீவிர வைராக்யெமற்ற யோ௫யும் சுழும்சை: 
லாய்ப் பிரஹ்மலோகமுற்று வைசாக்கயெமடைர்து மோக்ஷத்தையடைவன், '! : hd 

வைசாக்கிய யோகியோ அம்மார்க்கத்தினின் றும் வெளியாங்காலத்திலேயே ள் ் 

மோக்ஷத்ையடைவன், பூர்வம் ஹம்சமக்இரரூப வியாபாரத்தோடுற்ற பிரச்சி ia ச 

கரின்றியானத்திற்கும் அர்நாடி மார்க்கத்தே புகுர்.து பிஹ்்மலோசத்தையே 
வி சகமுக் தியையேனுமடைதலே பலமாம், யோகி பிரணவமசக் இர த்சானே 4 

ணுபாமஞ்செய்யும்போது ௮தன் ௮காச உகாச மகாச அர்த்சமா ச்திவாபென்னை wih 

சான்கு மாத்திரைகளையும, ௮வறறின் முறைப்பொருளாய வை௪வாரா இர் 

கருப்ப ஈசுர துரியமென்பவறறையும் சிர் தனஞ்செய்க. அல்ல புருடனை சத்தி 

னது மனவாஞ்சிதசசாமத்தையடைவிப்பேபோல ௮ இகாரிக்குப் பிணவமரக்தி ள் 

மும் மனவாஞ்செதலோகத்தை யடைவிக்குமா தலின், ௮ம்மர் தரத்தைத் சேர்கிற ii 

மாய்,த் தியானம்செய்க, விஷ் ணுவடிவப்பாமான்மா அர்தரியாமிரூபமாய்ப் பி, 

வச்தேரை ஏவுபவராதலின் ௮வரைச்சா£இயாய்த் இயானிக்குக. அக்தோராற்சள்? 

மனுக்கு ஹிசணியகருப்பருபச் சகுணப்பிர ஹ்மப்பிசாபதியாம், சிட்காமனுக்கு ட 

குண சு,த்தப்பிரஹ்மப்பிசாப்தியாமா கலின் அவற்றை யடையசத்தக்க ஸ்தானறாம்: ‘i 

tors தியானிக்குக. இவ்வாறு யோகம் பபிலவதில் ௮2ஈ௧ மிடர் ௮டைவுறுமுர்தி 
லின் அவற்றை நீககும்பொருட்டு யான் உருக்திசரூபனென அ பேதருபம்£ 
ருத்தபசவானைத் தியானஞ்செய்க; ௮,சனால் சர்வ விக்னெரிக்கமுண்டா், ] 
பிரரணாபாமகாலத்தே பாத அ௮௩குஷ்ட அ௮க்காபாக முதற்கொண்டு பிராக், 

மேலேயிழுத்தல் மிசக்கடினமாமாதலின் ௮தைச்சூக்ஷ ஈமம் எனப்பெயரிட்ட ் 

தனர். பங்குஷ்டத்சைக்குறித்து மூலாதாசத்இனின்றும் பிராணனை B ் 

பிழுத்தல் சுசமமாமாதலின் ௮தைச் தலம் எனப்பெயரிட்டழைத் தனர், ௮,௮34 

குறித். தம் நாபிசக்சே த் இினின்றும் மேலேயிமுத்தல் ௮ச்இயந்தம் சசமமாலர் 
லின், ௮தை அ௮இதாலமென் றழைத்தனர். இத்துணையானே யோசாப் 

நிரூபிக்சப்பட்ட௫. இப்போது ௮தன் பலத்தை நிரூபிப்பாம் ஹே க்ஸ் ச 

திய முறையே யோகத்தைப்பயில்பவளுக்கு மூன்று wre é Mer 

rd gus Sc க்கும் இவய விஷயங்களின் ஞானமுண்டாம். 4, Lor pina 

fir awe sabe éar auf ஆற்றஅுடையவனுவன். 6 பால் 
சு சம்பூசணலிடய சுகங்களையும் துச்சமென. வுணர்ந்து டன் 

ன ஷீ ககன் அசன், மஏல்ய07) brunet hi fare 
ப் epee’ சஆட்ச்சா fae ope eo அதர் etree ” {ars zt bat த இ ar ப் நர ; ம் ரீ ‘ a . es on 
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Sem (சீ, ஆத்மபுசாணம். (பதிஜேகாவது 

பிரஹ்மநிஷ்ட குரு சமீபத்தையடைந்து அவர் வாயிலா யொருமுறை மசாவாக்க 

யத்ைச் சரவணித்துச் சம்சயவிபரீ தமற்ற ன்மசாக்ஷாத்கார த்தையடைவன், 
அடைர்௮ ஜீவித ௮வஸ்தையிலேயே மோக்ஷ்த்தையடைவன். இப்போது ஜீவன் 

முக்தரிலக்கண த்தை நிரூபிப்பாம் :-- ஹே மைந்த ! ஜீவன் முக்தன் சர்வ பதார்த் 
தங்களிலும் ௮இஷ்டானரூபமாய ஆன்மவடிவத்தையே காண்பனாதலின் நேத்தி 

சா .இகளால் ரூபாஇகளைக்காணிலும் காணான். தன்றேகத்தையும் காயக்த காஷ் 
டீம்போல வுணர்ந்துபேச்ஷிப்பன், இத்தகையபலத்தை யடைந்தபின்னர் முற் 

கூறிய சர்வ உபாயங்களையும் பரித்தியாடுக்க ; ஏனெனின், எல்லா வுபாயங்களும் 

பலப்பிராப்இயின் பொருட்டேயாம், பின்போ ௮வறறிறகு யாதொரு பயனுமின்றா 

மாதலின் மார்க்கத்தே ஈடப்பவன் ஒடமேறி ஈஇககரை யடை ஈதவுடன் ஒடம்லிட். 

டுப்போவ?தபோல அ௮இகாரியும் ஜீவன்முக்இரூபப்பலத்தை யடைந்தவுடன் 

சிலேசரூபச் சர்வ உபாயங்களையும் பரித்தியாபெபன், இவ்வாறு ௮மிருதராத 

உபநிஷத் தன்சண்ணே யோகசாதன நிரூபணஞ்செய்யபபெற்றுளதைக் கூறி 

னேம், இப்போது ஹமச உபநிடதத?த யோகசாதன கிரூபணமாமாறு கூறு 

வேம் சாவதகானமாய்க்கேட்பாயாக :--யோகாப்பியாச இத்தியின்பொருட்டு முத 
லில் அறு சக்செத்தைக்கூறுவாம். ஹே மைந்த! இத்?தகத்2த பாயுஸ்தான 

மூதலாகப் புருவவிடை யிடமீறாக ௮தாசசக்செம், சுவாஇஷ்டான சக்கரம், மணி 

பூசசசக்கெம், மராகதசக்கொம, விச த்தசக்கம், ஆஞ்ஞாசக்கம், என ஆறு சக்க 

சக்கள் உள்ளன. அ தாசசக்கிமாவ ௮ :--பாயுஸ் தான ததினின்றும் இண்டங்குல 

மேல் இருப்பதாம், இஃ?த முன் கருபப உபரிடதத?த தேகமததிய தேச 

ரூபத்கானே வருணிக்கப்பட்டது. இது நான்கு தளமுடையதாம, செவ்வாக் 

இன் சச சமானவர்ணமுடைய௫, ௮ரரான்கு தளததே பிரதக்திணைகசெமத்தானே 
யிருக்கும் வம், ம, ஷம், ஸம” என்னும நான்கு ௮கஷ£ககளால் சோபாயமான 

மாம், குண்டலிகீரூப சாபபிணியின் வாலோடுகூடிபகாம், பெருசசாளியை வாகன 

மாகவுடைய ஸ்ரீ கணபதியென்னும் தேவகையோடுகூடியது. சுவாதிஷ்டான 

சக்ரெமோ, அகார சக்செத்தின்மேல உபஸ்தத்தின் மூலதயத்தேயிருக்கும். 

அது ஆறுதளமுடையதாம், பொன்போன்ற மஞ்சள் கிறமுடையதாம், அத்தி 

யந்தம் தேஜசுடையதாம். அறுதளத்த பிரதக்ஷிணைக்செமத்தானேயிருக்கும் 

யம், ஈம், ஓம், எம், லம், 8ம், என்னும் ஆறு ௮.க்ஷ£ங்களால் சோபாயமான 
மாம், பிரஜாபதித்தகேவதையோடு கூடியதாம, மணிபூக சக்ரெமோ, சுவாஇிஷ் 

டான சக்கரத்திலும் மேல்காபிஸ்தானத்தேயிருக்கும, ௮து பத்துத்தளத்தை 

யுடையதாம், இந்இரரீலமணி யொப்பான வர்ணமுடையதாம், சூரிப சந்திர 

சமான தேஜசையுடையதாம், பத்துத்களத்ேே பிர ககநிணைகரெமத்தானே யிருக் 
கும் (Bo, Bo ண Go, wo, 90 00௦ ,5௦, வ௦ ௨௦” என்னும் பச்தஆூூரங் 

களாற் சோபாயமானமாம், விஷ்ணு தேவதையோடு கூடியதாம். ௮நாகதசக்கி 

சமோ, மணிபூரகசக்கரச்திலும் மேல் இருதயதேயத்தேயிருக்கும். ௮.து கோவின் 
பாற்போல் வெண்மையதாம், மனநேத்திரங்கட்கு ஆரந்தத்தை யடைவிப்பதாம் ; 

பன்னிரண்டு தளத்தே பிரதகழினைக்காமத்தானேயிருக்கும், ௫ ௬௦, வ, wo, allo, 

$0, ௮19) 200, ௫௦, ௧௦, GP, 4-0, 09, என்னும் 18 warmer Cerra



ரத்தை): ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதநிடதத்தின் கக்கம் 

தாற்பரியவருண னம். V4 

மானமாம், ருத்திசசேவதையோடுகூடியதாம். விசுத்த சக்கமோ, ௮ராகத சச் 
தரத்தின்பேல் கண்டதேசத்தேயிருக்கும். ௮து விரித்இர வாணமுடையதாம், 
16, தளமுனடயதாம், 106ன் கண்ணே பிரதகதிணைக்ரெமத்கானேயிருக்கும் Cw, 
@, &, 0. & ஊ, 8, 33, ௭,௭53 ஊ, வெ. ஓஒ, Gar, HO, wg? என்னும் 16 

சு சநகளாற் சோபாயமானமாம், ஜீவான்மாகீருக்குமிடமாம, அஞஞாச் சச் 

இரமோ விசுத்.த சக்செத்இன்மேல் இருபுருவத்திடைபிருக்கும். ௮து சிறிது வெப் 

பாம், இருகளமுடையதாம், சூரிய சரந்இரசமான 480௦ 883௦1 என்னு மிரண்டு 

௮ச்ஷசங்களையும் இருதளங்களி லும் உடைய தாம், பாமான்மாவிருபபதறூருப்பிட 

மாம். ஹே மைநத! இத் ?தகத்?த மத்தகத்இில ஆயிரம் தளமுடைப ப.தமமிருக் 

தின்றது ) ௮3 ௮மிருதத்சைப்பொழியும சச இரனைக காப்பகதிலுடைத்தாய,து, 

௮.,தன் சர்ணிகை பத்தாவது துவாரத்தையடைர்துளது, ௮த னமிருதத்தானே 

செய்யப்பட்ட திருப்தி ஆறு சக்காங்களிலிருக்கும், ஜீவான்மா ௮ப்பதுமத்இன் 

அ௮மசமாம். ௮மசரூபததன்மை யதறடவ்வாரும :--௪பகம உரைப்பதன் ௮னுசாச 

மாயே பறவைகட்குப பெயருண்டாம், காகாவெனக கசையும பறவை காகமெனப் 

படலேபோல, ஜீவான்மாவும் இருதய soa gc suo ஆகாரசக்கிரா இகளிலேயும் 

பிசாணனோடிருச்துகொண்டு இராபபகல 21600 சுவாசப பிரசுவாசங்களால் 

900வ0₹ என்னும மந்திர உசசாரணஞ செய்யும. ஹகாசததானோ பிராணன் (ps 

நாசிகைவாயிலாய் தேகத்தினின்றும 9வளி3யவரும, சகாரகதானோே உள்ளே 

போம் இவ்வாறு ஜீவான்மாப பிசாணனால எபபோதும ஹமசமர்திர உச்சாரணஞ் 

செய்யுமா தலின் சுருதிபகவதி இகனை ஹச என்றழைத்தனள. இப்போது தியா 

னஞ்செய்யுமபொருட்டுச சீவரூப ஹமசகதைப பறவை வடி வமாய வருணிப்பாம் :- 

ஹே குமா ! ஒரு பறவை வி2சஷம ஹம்சமா தலின் ஜீவான்மாவின்கண்ணே ௮த 

னருத்தப் பொருத்தமாககுவான் வேக வேத்தாககள் ஜீவான்மாவைப பறவை வடி. 

வமாய் வருணிபபா. போக்தாருப ௮கூனியும், போக்கியரூப சோமமும் இரு 

பக்ஷங்களாம், பிரணவம் இரமாம, மூல சகதியின் கிரியாசக்தியையுடைய பரிணாம 

பிந்து இருதயமாம், ஸ்ரீ மகாதேவர.து முகம சூரியன் ௮க்னிசோமன் என்னும் 

மூன்று கேத் இரங்களோடு கூடியிருசத்தலபோல இ௮வு முடைத்தாயிருக்கும், ஒரு 

கால் ருத்திரரூபமாம்) மறறொருகால ருத்சாணிரூபமாம. இத்துவம்பதார்த்த 

ஜீவரூப ஹம்சமே தற்பதார் த்தபபாப்பிரஹ்மரூபமாம. நிருபா இக இருஷ்டியானோே 

ஜீவாம்சம் நிர்க்குணப் பிரஹ்மரூபமாம, சோபாதஇிக இருவ்டியானோ சகுணப் 

பிரஹ்மரூபமாம். இதுவும் வாமபாகததே அக்கினிரூபமாம், தகநிணபாகத்தே 
சோமரூபமாம். கோடி சூரியனுக்கொபபாய தேஜசையுடையதாம், ஈகமுதற் 

சிகைபரியக்தம் சர்வ சரீரத்தும் வியாபித்து நிற்கும்; நின்றபோ தலும் இருதய 

கமலத்தே விசேடமாய் நிற்கும்) ஆண்டும் ௮ஷ்டதளபேதத்தா ?ன எண்வகை 

யிருப்பாம், ௮ம்மசிமையானே ஈனாக்கனாக்களில் புண்ணிய புத்தி முதலிய காரியக் 

களினுற்பத்தியுண்டாம். இனி பிதையே வெளிப்படையாக்குவாம் :--இழக்கு 

முதலிய எட்டுச் திசைகளின் பக்கமாய் முறையே ௮ஷ்ட சளங்களிருக்கும். ஆண்டு 

மனத்தோகூடிய ஜீவாம்சம் ெக்குச்தளத்இன்மீ திருக்குங்கால் அறமியற்று



ibe ப்ரி ஆத்மபுராணம், [பதிதேளிக்ற 
மதியாம், ௮ச்னிகோணத்தின் மீதிருக்கும்போது நித்திரை யூலசியாஇ விகார 

*மூண்டாம், சகதிணதீளத்தெனமீதிருக்கும்போது குசோதாதி விகரரமுண்டாம் 
னாருதிகோண ச்தளத்தின்மீதிருக்கும்போது மறமாற்றுமதியண்டாம். பச்சிமத் 

சள .த்இன்மீ திருக்கும்போ.து சானாவகை வியவகாரஞ்செய்வதன்சண்ணே பிரீதி 
யுண்டாம். வாயுகோணக்களத்தினமீதிருக்கம்போது ஒரு தேசத்திற்குச்செல 

௮ம் வேட்கையுண்டாம். உத்தரதளத்தின்மீ இருக்கும்போது ஸ்திரீ சம்போ 

சத்தேயவாநிகழும், ஈசானகோணத்தள த்தின்மீதிருக்கும்போது தானத்தே பிரீ 
இயாம். மத்தியதேடத்தேயிருக்கும்போது சாதாரண ஹம்சம் பாலையும் நீரை 

யும் பகுத்தல்போல ஜீவாம்சமும் சத்திய ௮சத்திய வஸ்துக்களின் விசா£த 

தானே சர்வ விடயத்தினின்றும் வைசாக்கெ த்தையடையும். கேசசத்தின்கண்ணே 

யஃ இருக்கும்போது ஈனா ௮வஸ்தையினடைவாம், காணிகையின் கண்ணிருக்கும் 

போது கனா ௮வஸ்தையினடைவாம், கர்ணிகையின் மத்தியிலிருக்கும் சிவப்பு 

நிறமுடைய உதரபிண்ட விசேட த்தேயிருக்கும்போது தயிலவஸ்தையாம். யான் 

பிரஹ்மரூபனாயிருக்கன்றேன் என்னும் பூசணதிருஷ்டியானே பரிச்சின்ன இரு 

தயகமல ௮பிமான பரித்தியாகஞ்செய்யும்2பாது மூன்றவஸ்தைகளைக்குறித்துத் 

துரியமென்னும் ௮வஸ்தையையடையும. இனித் துரீயா ததமெனப் பெயரிய 

பஞ்சம ௮வஸ்தையைக கூறுமபொருட்டு முதலில அ௮த்துரிய ௮வஸ்தையின் 

சண்ணே ஈனவு முதலிய மூவவஸ்தையினின்றும் மேன்மையைக்கூறுவாம் ) அத் 

துரியத்தே அன்மாவாயெ ஜேயவஸ்து ஞாதாவாகிய யோகியினின்.றும் பின்ன 

மாய்ப் பிரதிஇயாம; ஏனெனின ௮ந்த யோடு யோகப்பயில்வின வலிமையால் 

சவிகற்பசமா தியையும் ரிர்விகறப சமா இயையும் ௮டைவன். ஞாதா, ஞானம், 

ஜேயம், தியாதா, நியானம, தேயம; என்னுந திரிபுடி தோறறுவது முதலதாம், 

மாராயது இரண்டாவதாம, இரிபுடிவிளங்கும் வாயிலாயப் பிரஹ்மாகாச விருத்இ 

யிருக்குங்கால் யோகி துரிய ௮வஸ்தையையுடையவனாவன். ௮ த்திரிபுடி see 

தியப் பிரஹ்மரூபராதத்தே இலயமாககால் துரீயாதீத ௮வஸ்்ையையுடையவனா 

வன். சருத்திதுவாம் :--ஒங்காரச்கின்கண்ணே ௮காச உகார மகாச பிந்து நாதம 

என்னும் பஞ்ச ௮வயவமிருக்கும, ௮காராஇ மூன்றவயவமோ முறையே விசுவ 

தைஜஐசப்பிராஞ்ஞர்களின் வாசகமாம, அர்த்த மாச்இிரைரூபப் பிந்துகா தங்கள் 

பிரஹ்மவாசகங்களாம். sande பிந்து2வோ சகுணபபிசஹ்மவாசகமாம, 

நாதமோ நிர்க்குணவாசகமாம். இத்தகைய அுரீயாதத அவஸ்தையை அநேக 

விரக்தர்களுள்ளும் ஒருவனேயடைவன் ) யாவருக்குங்கிட்டா தாமாதலின் இஃ 

த,ச்.தியந்தர் அர்லபமாம், இவ்விஷயம் கையின்கண் ணும் ஸ்ரீ பகவானால் கூறப 

பெற்றுளது, 

(¢ 8B POR ST entiro வா ஹவஹெிலா கப்பி) ,க.கிஷிஉயெ ॥ 

யத,கா8விஷி gr Bro கபபி.தா௦ வெ.தி.தகவ,த8 ॥?? 
த் 

* மாயுமாநடாநேகர்பா லோருவனேன்னையாயுமனம்வைத்துளா 
னாயுமாநடரகேகர்பா லோருவனேயறிந் துமுடிவானையா.””



அத்திதாதிக்,] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிட தத்தின் Saab 
தாற்பரியவருணனம். 

(போ-ள்.) அசேசகமாயிசம் மனுடருள் ஒருவனே என்னை யடைவான் முயல் 
வன்; அவருள்ளும் ஒருவனே ௮த்விதயேப் பிரஹ்மமாகிப என்னை வாஸ் சுவவரு.வ 

மாயுணர்வன். இப்போது ௮த்துரீயாதித அ௮டைவின்பொருட்டு யோகருப உபா 
யத்தை கிரூபிப்பாம் :-ஹே மைந்த?! யோக முறகூறிய முறையே இகத்தேசத்தே 
ஆறுசக்கர த்தோடு ஜீவரூப ஹமசவடிவத்தை யறிநது முதலில கனது சொரூப 

சிர் தனஞ்செய்க. ௮தன்பின்ன த விதீயப பிரஹ்மரூப காதத்தைச ச ர கனஞ்செய்க,. 

ஆதாச சக்காமுதல தசமத்.துவார பரியயதம வி.பாபகரூபகதாலும 1 5 Bue gs 

சுவேத ரூபத்தானும் ௮தவிதியய பிரஹ்மகதை௪ சரெதனஞசெய்க, இவ்வாறு 

௮தன்சண்ணே மனத்தை யொருமைப்படுததி யோ௫தன்பாயுவையும் உபஸ் தத் 

தையும் சுருக்குக, பின்பாத ௮ங்குஷ்ட ௮கரபாக முதல் பிராணவாயுவை மேலே 

Gps முதலில் ஆதாரசக்கரத்தே ஸ்சாபனஞசெய்க, பின்னா, பையப்பைய 

rau Pager சக்காததே ஸ்காபனஞ்செய்க, ௮கன் காறபுற்தஇனும் பிராண 
வாயுவை மூவலம செய்விக்க, பின்மணி பூசகசக்கொத2த ஸ்சாபனஞ்செய்க, பின் 

னஞாகத சக்கிரத்தே ஸ்்.தாபனமசெய்க, பின விசுதக சகரெததே ஸ்தாபனஞ் 

செய்க, பின்னாஞ்ஞாசக்கர த்தே ஸ்தாபனஞசெய்க, பின்றசமத்துவாசத்ேத ஸ்தா 

பனஞ்செய்க) இங்கனம் யோடு யோகபபயிலவின பலததால பிசாணவாயுவை 
மேலே செலுத்துக ஜீவரூப ஹம்சத்தைக தியாகாருபமாய்ச சிந்தனஞ் 

செய்க, பிரஹ்மரூப நாதத்தைத இ2ய.பரூபமாய்ச சிர்தனஞ்செய்க. இருஷி, 

சாத, தேவதைகளோடுகூடிப ஹமசமஈதாததை ஒருகோடியெண்ணிக்கை 

வே யோகியின சரீரததுள் யோகபல சித்தியின் 

கண்ணே விசுவாசஞ்செய்விக்கும், சிணிகாகம, திணிசிணிச கம், கண்டாராதம், 

யளவு ஜபம்செய்க, செய்ய 

சங்ககாதம், தந் தரீராதம், தாலராதம, வேணுகஈ:தம, பேரீராதம், மிரு தங்க 

நாதம், மேககாதம், என்னும பத்துவகை காதம் உண்டாம். அப்பத்துள் 

ளும் மேகராதம், அடிக்கடி பயின்ற யோகிககு வைராக்கிய ஞானாதிகளை யடைவிச் 

குமாதலின், ஒன்பதையும் விடுக்துமேக காதததையே நிசந்தரம பயில்க ; அதன் 

பயில்வால் யோகியின் மனம இல.பபாவத்ை.படையும, அடைய 2வ, அ௮றம்பாவம் 

சங்கற்பவிகற்பம் முதலிய மனோ தருமசகள் இலயத்தையடையும். இவ்வஸ்2 

எனக்குக் கிடைக்குக என்னும் அபிலாஷை சங்கற்பமாம, சம்சயம் விகற்பமாம், 

இவவிக்ஷேபமே ஆன்மாவின் அ௮பபிர தீதியின்கண்ணே காரணங்களாம் அவை 

இலயமுற வ இவவானந்தவடி.வ ஆன்மாததன் ஸ்வபபிரகாச சைதன்பரூபத்தானே 

யெப்போதும் யோகெட்குப் பிரத்தியகூமாம். இவ்வாறு ஹம்ச உபகிடசத்தே 

நிரூபிக்கப்பட்ட யோகத்தை நிரூபித்தோம். இப்போது ௯௩ ஈரிகா உபநிடத த்தே 
நிரூபித்தவண்ணம் யோகத்தை கிருபிப்பாம் :--சாவதானமாய்க் கேட்டி : ஆண்டு 

க்ஷரிகா என்பது சஸ்இரத்திற்காம், ௮து போலச் சமசாரரூப பர்தத்தைச் சே௮ 

னஞ்செய்யும் தா.ரணையைக் கூறுவதிஃதகாதலின், இகனை வேசவேச்சாச்கள் 

க்ஷாரிகையென்றழைக்தனா. யோகி முதலில் அஹிம்சை முதலிய 8நது யமல் 
களைச்செப்க, பின் செளசாதி பஞ்சகியமங்களைச்செய்க, பின் சப்சாஇி விப 

மற்ற ஏகாந்த தேயத்தே முதலில் தர்ப்பைவிரிக்குக, அதன்மேல் மான்றோகை
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விரிக்க, அதன்மேல் வஸ்இரம் விரிக்குக, ௮.5. தகைய ஆசனத் இன் ே மேற்பத்மாத 

யாசனங்களையிட்டு போியிருக்குக. கூர்மமான.து தன்னஸ்தபா.தா இயங்கங்களைச 
சங்கோசஞ்செய்துகொள்வதேபோல மனசசெ நேத்திசாதி யிர்இிரியங்களைத் தத 
திம் விடயங்களினின்றும் நீக இருதய கமலத்தே ஒருமைப்படுத்துக, இதுவே 

பிரீத் தியாகாரமாம். பின் பன்னிரண்டு மாத்திரையோடுற்ற பிரணவ மர்இசத்தாற 

பையப்பையப்பாகிய வாயுவாறறன் றேகத்தைப் பூணஞ்செய்க, இதுவே பூக 

மாம், பின்பயோகி முகநாசிகை முதலிய சர்வ துவாரங்களையும் தடைப்படுத்தி இரு 

தயம் முகம் இடை கழத்து முதலி.ப சர்வ அங்கங்களையும் நோய் நிறுத்த, 

அவற்றுள்ளும் இநகபத்தைச சிறிது 2௦2ல வைத்து ௮௫ல் பிசாணவாயுவைத 

தரிக்குக, இதுவ கும்பகமாம். பின் யோகி பிராணனை காரிகாஇ வாயிலாய்த 

சேகத்தினின்றும் வெளியே செலுச்துக, இது?வசேசகமாம். கும்பகம் இரு 

வுகையாம். ஒன் 20, பூசகாதி சாபேக்ஷமாம்), மறறொன்றோ நிரபேக்மாம். முத 

லதசை முன்மொழிந்தோம. மற்றதைகச் கூறுவான் முகலில் சரீச வி2சட அங்க 

களில் பிசாணனது கி2ராதத்தை நிகம்ச்துவாம்; இதனை 2ய யாஞ்ஞவற்யெசாதி 

யோடிகள் தாரணை பிரத்திபாகாரம் என வுரைப்பர், யோடு பூரகாதிகளின்றி3ய 

இயான பலத்தால் பிராணவாயுவை முதலில பாதாங்குஷ்டத்2த நிலைப்படுத்திப 

பிரணவ மக்இிரரூப மாத்திரைகளை ஐபஞசெய்து இவ்வகைத்தகாணை களைச்செய்க 

வாமத்க்ஷிண பாதக்கணுக்களில ௮தை ஸ்தாபனஞ்செய்யின் இரு இருமாத்திரை 

களை ஐபஞ்செய்க ) இருகணைக்காலகளில் ௮தை நிலைநிறுத்துவதில மூன்று மூன்று 

மாத்திரை ஐபஞ்செய்க, இண்டு முழக்தாள்களில, தடைகளில ௮தை கிறுத்துவ 

இல் இரு இருமாத்திரைஐபிக்கக, குதம் லிங்கம் என்னுமிரண்டில் ௮தை ஸ்காப 

னஞ்செய்வதல் மூன்று மூன்றுமாததிசை ஜபிக்குக, ௮வவிரண்டினிடையில் ௮ஃ இ 

ருப்பதற்கு ஒரு கந்தமிருக்கன்றது ௮து சாபித்2த௪.த2 தாடு சம்பந் த ழடையதாம், 

எல்லாருடைய பிற்பாகத்?தயிருக்கும் எத்தீர்க்க என்பாகிப நெறிவாயிலாயச 

சுமும்கைகாடி. தசமத்துவாரத்தையடையு2மா அதைச் சமீபித் இருக்கும், ௮க்க 

தீத்தே யோக பிராணரூபமாயடைவன், அ௮தன்கண்டே முற்கூறிய பத்து சாடிக 

ளான் மூடப்பட்ட ஒரு சுழும்கைகாடியிருக்கும், மஞ்சள் சிவப்புக் கறுப்புத் 

தாமிரலோகித வர்ணமுடையனவும், மிகச் சூக்குமழம், மிக லகுவும் ஆகிய ௮25௧ 

சாடிகளிருக்கும். ௮வ்வியாவறறையும் விட்டு யோட சுக்கை வாணமுடைய சுழும் 
நைகாடியையே யாசயம்செய்க, ஊர்ண நாபியானது நூனிறைந்த ஜாலத்2த பிரி 

யமாகிய நூலின்கண்ணே சஞ்சரித்து மறறவற்றை விரிவதேபோல அர்காடி a 
சத்ேேேயிருக்கும் யோ? எல்லா நாடியையும்விட்டுச் சுமும்சையின்சண்ணே பிராண 
ளைச்செலுத்துக, பின்னிருகய கமலத்தையடைக, அது இவட்புப் புஷ்ப சமான 

வர்ணமுடையதாம், ௮தையே வேதாகததச்?த தஹாபுண்டரீகமென்பர், பின்சண் 

டத் 2தயிருச்கும் விசத்த சக்கரத்தையடைக. பின்னாஞ்ஞா சச்சாத்தையடைக, 
பின்லுச்சியிலிருக்கும் ஆபிசர்களமுடைய பத்மத்தையடைவன், உச்சிபிலிருர்து 

டுகாண்டு ,ததாசசக்சொமுதல் ஆயிரர்களமுடைப் பத்மபரியந்தம் அச்சுமும்சா 

ந்்மூயை நிசர்தாம் இயானஞ்செய்க, இவ்வாறு ஆட்சச்கிரங்களின் பேதனத் 

தானே யோட மனருபச் கட்கத்தால் தேகாயிமானிகளைப் பர்தனஞ்செய்டும் மர்மத்
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தைச் சே தனஞ்செய்க. அக்கட்கம், பிராணரூப இரும்புமய சரிரத்தையுடைய 

தாம், சகுண நிர்க்குணப் பிரஹ்மதகைக்கூறும பிரஹ்மவித்தைரூப சானையிற் 

நீட்டி கிர்மல பாவத்தையடைந்ததாம், இகனையே வெளிபபடையாக்குவாம் நிர் 

மல மனமா௫ய கூர்மை.பாய முனையையுடைய வயமாய பிசாணவாயுவடி. வ கட்கத் 

தானே யோக தனது பாததலத்திற்கு?மலலயிருக்கும் ௮ங்குஷ்டம் கணுமுதலிய 

மாமங்களைச் சேதனஞ்செய்க. யோகசாதனையறறவாகளால இரதிர வஜ்ஜிசம் 

போலப் பேதிக்கவொண்ணா,த கணைக்காலகளிலிருக்கும் மாமககளை யோக யான 

ரூப பலத்தோடுகூடிய மனரூப கட்கத்தானே சேதிப்பன். பேன மாத்திசை 

யானே உபிர்ச்சேதமுண்டாம். துடையிலுள்ள மாமங்களையும யோடு ுஇிகாலை, 

மத்தியானம், சாயககாலம், இரவு என்பவறமீற பயின்றபபில்வுடையோகத்தாற் 

சேதிப்பன், இவ்வாறு குதம், சிசுனம், ௧ஈ௧ம, நாபி இருகயகமலம், கண்டம் என் 

பனவாதுி ஸ்தானஙகளிலுள்ள மாமங்களிபாவறறையும் யோகி யோகபலத்தாற் 

சேதிப்பன், இவ்வாறு மாமககளைச௪ சேடுதது காடிகளையும சேதிக்குக, இச்தே 

கத்தே 101 நாடிகள் முககியமாம, ஒவ்வொன் றிறகும சாகையாக 120000 காடிக 

ளிருககும், யாவறறுள்ளும் சுழமும்சையொன் 2ற முக்கியமாம். ௮து 10-வது வாயி 

லையடைக்தவுடன் ௮இல தன்பிசாணனைப புகுவிதது வேறு எல்லா காடிகளையும் 

சேதிக்குக, யான் இமமாமஙகளிலும் காடி.களிலும் இருபபவனல் லேன், என்னும் 

பாத நிசசயம ௮வறறின் சேகனமாம இவவாறு செய்த யோகி இபபிறப்பி 

லேளனும், மறுபிறபபிலேனும், வைராககியகதையடைஈது .ஐன்மஞானவாயிலாய் 

மோக்ஷத்தையடைவனாதலின், ஞானரூப ௮ககஇனியால சரிசாநின்ற தூயமனரூப 

கட்கத்தகானே யோக சர்வ காடிரூபபஈசனதசைச சேகனஞசெய்வன். இவ்வாறு 

மயோகப்பயிலவின் பலத்தானே வைசாக்கியயூறற மனமுடையவனலும, எப்போ 

தும ஏகாஈததேயத்சே வாழ்பவனும, சாவ சங்கரகிகனும், யோகத்தின் சர்வ 

அ௮௩கங்களையுமுணர்நஈகவனும் ஆகிய யோகி முறகூறிய சா தனஙகளையும அ௮பேச்ஷி 

யாமலே பையபபைய மோக்ஷத்தையடைவன் பாசஙகளாற கட்டுண்ட ஹம்சம் 

அ௮வறறைச சேதித்துக தடையறறதாயாகாயதத பறககும, பறபபதில் ௮தறகு 

வேறெச சாதனாபேகைஷயுமிலலா தேத 2பால, யோகியும காடி. பபாசஙகளையறு ச் தப் 

பிரஹ்மலோகததேயுற்று மோக்ஷத்தையடைவன். அலலது, ௮க்கினிமுதலிய விசே 

டதேஜசு, காஷ்டாஇு இகதனஙகளைத்தடித்து சனது சாமானியதேஜசு த்தன்மை 

யையடைவிப்பதேபோல, யோ௫ேம யோகபபயில்வின் பலத்தால் சர்வ கருமங்களை 

யும் தத்து இத்தேகத்தே பிரஹ்மபாவரூப மோக்்ததையடைவன். ஆகையாலிப் 

பொருள் அணிபப்பெறும் :--பிசாணாபாமத்தால் சூகதமப் WD S Au ga, Gr om 

வரூப மாத்தசையை பாகாரமாகவுடைய தும, வைசாக்கியரூப சாணை பில் தீட்டப் 

பெற்றதும் ஆயெ மனரூபகட்கத்தான யோகி நாடிரூப பந்தனங்களை௪ சேஇத்து 

மோக்ஷத்தையடைவன். இங்கனம க்ூதாாரிகா உபரிடதத்2த கூறிய யோக நிரூ 

பண மனைத்தையும் நின்பொருட்டுககூறி2னம். இத்துணைக் சரர்தத்கானே பாம 

வைசாக்யெத்தை யடைவிக்கும் யோகம் நிரூபிக்கப்பட்டு. 
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4&2... ஸ்ரீ ஆத்மபுராண ம், [பதிஜோர்கவது 

இப்போது பரமஹம்ச சந்யாசத்தை நிரூபிக்கும்பொருட்டு முதலில் ஜாபால 
உபநிடதத்தின் சான்காவது கண்டத்தேகூறிய ௮தைக்கவருங்கால ௮இகாரிகளை 
நிரூபிப்பாம் :--ஹே மைந்த ! எல்லா ௮இகாரிகட்கும் எல்லா அவஸ்தைகளிலும் 
பரமஹம்ச சர்பாசத்தைக் கவர்வதில் வைசாக்கெ£ம முக்கெகாரணமாம். ௮ஃ 
இன்றி எவ்வவத்தையின்௧கண்ணும் ௮தன கவராச௫ியுண்டாகாதரமாதலின், வைசா 

க்யெமே ௮னைக்கவருங்காலமாம், (யஉஹறெ.வ cfr Den 9. ADS al வரவரலெ! 
அ.இகாரிக்குப் பாலிய யெளவன விருத்த ௮வஸ்கைகளில் எத்தினத்ேத எக 

கணத்?த தவிர வைசாக்கியப் பிராபதியாமோ, ௮த்இனவக்கணத்தே சம்பூர்ண 

கருமங்களையும் பரித்திபாகெததுச் சசயாச ஆரமத்தைக்கவர்க) என மறையு 

முள, தீவிர வைராக்கியமின்றி அதிகாரி எக்காலத்தும் சர்யாசஞ் செய்து 

கொள்ளவேண்டுமென்னும் சங்கற்பகதையும் செய்யாதொழிக, ஆகையால், வேத 

வேத்தாக்கள் பரமஹம்ச சந்யாசத்தைக்கவாவதற்கு வைசாக்கியததையே கால 

மாகக்கூறினர். ௮ஃதுண்டாவதறகுமுன் கர்ப்பதுக்கவிசாரம், மாணகால உணா 

ச்சி, யோகப்பயிலவு என்னும் மூன்று காரணங்கள் கூறிவகதேம் சம்பூரண உபகிட 

தங்களில் கானாவசையாய உபாசனைகள் கூறப்பெற்றிருக்கன்றன, அவையும் 

வைராக்கிய உற்பத்தியின்கண்ணே காரணமாம். 

சங்கை .--2ஹ பகவன்! ௮வை கே? முச்தியின் காணமேனாகமாட்டா ? 

சமாதானம் :--ஹே மைந்த ! அவை விபரீச௪ ஞானரூப ௮த்தியாசத்தானே 

ஜன்னியமாதலின், அவைகளில் கோமுத்தி சாதனத்தன்மை சம்பவிக்கமாட் 

டாது. நாமரூபக் கரியை ஸ்தான குணமென்னுமைந்தறற அ௮தவிதீயப் பிசஹ்மத 

இற்கு ' உத்' தெனப்பெயராம், சுவர்ணம்போன்றரூபமாம, மேலுலகங்களைக் காப 

பாற்றல் சரியையாம், ஆதித்திய மண்டலம் ஸ்தானமாம், யாவினு மேன்மை குண 

மாம், என நிர்க்குணப் பிசஹ்மதேே நாமாஇகளின் ஆசோபணச்தால் யாண்டும் 

உபாசனையாமா தலின், ௮வையாவும விபரீத ஞானரூப அ௮த்தியாசத்தால் ஜனித்த 

தாம். ௮வையும் ௮ேசுவகையாம். உபநிடதங்களில் ஒரிடததோ கேரே பிரஹ் 

மோபாசனை கூறியிருக்கும். ஒரிடத்தோ பிரஹ்ம விபூதிகளினுபாசனை கூறியிருக் 

கும். ௮வற்றுள்ளும, சில விபூதியோ காரணருபமாம், சமஷ்டிரூபமாம், ௮ இதை 

வரூபமாம, ஹிசணியகருப்பா விசாட்டு ஆ.இத்தியன் முதலியவர்களேபோ லும். 

சில விபூதியோ காரியரூபமாம், வியஷ்டிரூபமாம், அத்தியான்மரூபமாம், மனம 

பிராணன் வாக்கா இகள்போலவாம் ; இவற்றையே பிரஹ்மரூபமா யுபாசனைகூறி 

பிருக்கும். சில வீடத்தோ பிரணவா௫இ மந்இரங்கட்கும், அவற்றின் பிரஹ்மரூப 

அர்த்தத்திற்கும் பரஸ்பர தாதாத்மியரூபத்தானே யுபா௪னை கூறியிருக்கும், அவை 

யூமிருவகையாம், ஒன்றன்கண்ணோ பிசணவாதி முக்கெமாம ) ௮வறமின் பிசஹ்ம 

ரூப அர்த்தம் கெளணமாம், மறொன்றன்கண்மணோா பிரணவாஇ கெளணமாம்) 

பிரஹ்மரூப அத்தம் பிரதானமாம். ஆண்டு, அதர்வம், யோகசிகை, பூர்வகாப 

நீயம், உத்தரதாபறீயம், மாண்டூக்கெம், ஒன்மபோதம், இருசாசாயணம், அமி 

ருத் காதம், ௮மிருதபிர்து என்பனவாதியின்கண்ணோே பிரணவாதிசட்குப் பிர 

தானருபத்தன்மையானே யுபாசசை கூறப்பெற்றுளது. அவற்றினருத்தத்இற்குக்



affine.) ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் கக்க 

தாற்பரியவருணனம். 1123 

கெளணரூபத்தன்மையானே யுபாசனை கூறப்பெற்.றுள.அு. பிரசனம், முண்டகம், 

பிரஹ.தாரண்யகம், சாரே தாக்கம், கடவல்லி முசலியவற்றேயோ (ரணவா இகளி 

னர்த்தத்திற்குப் பிரசானருபத்தன்மையானே யுபாசனை கூறப்பட்டுளத, பிசண 

வாதிகட்கோ கெளணரூுபத்தானே யுபாசனை கூறப்பட்டுளது. ருத்தராத்தியாயத் 

தும், மண்டலப் பிராஹ்மணத்தும், புருடளுக்கத்.தும், ஸ்அு.இி இரகசிய சாமமர்திர 

மென்னும் மூன்றோடு பிரஹ்மோபாசனை கூறப்பெற்றுளது, இவ்வாறு நான்கு 

ேதங்களி லுள்ள சர்வ உபடிடதங்களிலும் ௮நேக உபாசனைகள் கூறப்பெத்திருக் 

இன்றன, ௮வையாவும் வைராக்கிய காரணமேயாம். 

சங்கை :---ஹே பகவன் ' அ௮திகாரிகட்குக் தம்மான்மரூபத்தானே Ais 

குணபபிசஹ்ம வுணர்வுண்டாக்கறபொருட்டுப பிசவிருத்தமாய உபநிடதங்கள 

யாவற்றுள்ளும், நாராவகையாய உபாசனைகளைக்கூறல ௮௪௨௧ தமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--2ஹ மைஈத.! ௮வை நிர்க்குணபபிரஹ்மததையே கூறுவ 

வாயினும, ௮து எவா மதியிலேரு?2தா ௮ம்மகதமதியினர்மேற றயைவைத்து 

ஸ்தலாருந்ததி நியாயத்தையுடன்பட்டு கானாவகையாய்ப் பிரஹ்மவருணனஞ் 

செய்து ௮வர் மனத்தே ௮சன் ஞானததைச செய்விக்குமா தலின், உபரிடதத்தே 

உபாசனை வருணனம் ௮௪௩௧ ,கமன்றாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அந்தப் பிரஹ்மம் எபபோதும் ஏகரசமா தலின் 

௮தை நானாரூபமாய் வருணித்தல சம்பவியா தாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே குமா! ௮து ௮ இஷ்டானரூபத்தானே சாவ ஜகத்தின் 

ஆன்மரூபமாம். இரஜ்ஜுரூப இதமமசம் கற்பிகசர்பபா தகளிட தே ௮நுகத 

மாய்ப் பிர திதியாவதேேபோல, ௮துவும் தன் சத்தியரூபத்தானே சாவ ஜகத்இலும் 

௮றுகதமாய்ப பிரதிதியாம். ௮ககறபித உபா தியின் சமபர்தததானே நிர்க்குணப் 

பிசஹ்மத்தையும் உபநிடதம் நாமாதி ஐசன் விரஷ்டமாய்க்கூறுமா தலின், 

உபாஇ சம்பந்தகதானே ௮௮ கானாரூபமாய் வருணிக்கத்தகுதிய?தயாம், நாமாதி 

விசஷ்ட சகிசேஷஒப்பிஹ்மததை யுணர்த்துவதில உபகிட தங்களின் பிரவிருத்தி 

இருவகையாம் :--ஒன் ரா சாமாதியுபா திகளின் ௮ரி2ஷ.த பூர்வகப் பிரவிருத்தி 

யாம். மற்றொன்றோ ௮வறறின் நிஷே.தபூர்வகபபிரவிருத்இயொம். ௮.இகாரி தூய 

மனத்தினனாய்த தானே அவவுபா இகளைப பரித்தியாகித்.து நிர்ககுணப்பிச ஹ் 

மத்தை யறிவன் என்னுங்கருததை மனத்இலமைத்.நு, எவ்வுபநிடதம் சவிசேலப் 

பிரஹ்மமாத்இரத்தைக்கூறி நிர்விசேஷப்பாஹ்மத்தைக் கூறுவஇனின்.றும் உபரா 

மத்தன்மையை யடைந்ததோ, அவ்வுப௫டதம் முதற்பிசவிரு த் தயானே Her 

சேஷப்பிரஹ்மத்தைக்கூறிற்று. இவ்வதிகாரி எனஅபதேசமின்றி அ௮க்கிர்விசே 

ஷப்பிரஹ்மத்தை எவ்வாறுணர்வன் £ என்னுங் கருத்தை மனத்தேவைத்து ௮இ 

காரியின்பா லுற்ற மிகுந்த கருணையால், எவ்வுபரிடதம் ௮ர் ராமாதி சர்வ உபாதி 

களையும் கிடேஇத்து அடிக்கடி ௮ுக்கிர்விசேஷப்பிர ஹ்மத்தையே கூறியதோ, 

அவவுபகிடத2ம ௮வ்வேறுபிரவிருத்தியானே அந்தப் பிரஹ்மத்ன தக்கூறியது



௫௬௨௪ ப்ரீ ஆத்மபுராணம், [பதிஜோரல த 

௮வ்வேறுபிரவிருத்தியை யக்கேரித்தே நிர்க்குணப்பிஹ்மத்தைக்கூறும் பிருஹ 
தாரண்யக முதலிய உபநிடதப்பொருளை நினக்கு மூன்யாம் கூ.றிவந்தேம். ௮வற 

Pen Camu எத்துணை யுபரிடதங்கள் நிர்விசேஒப்பிர ஹ்மத்தைக்கூறு2மா 

அ௮வ்வியாவற்றின் பொருளையும மேலுனக்கு யாம் வெளிப்படக் கூறும், இவ் 
வாறு கானாவகை யுபாசனைகளால் பிரஹ்மத்தை ராதனைசெய்யும் ௮கொரி 

சிறிதுகாலத்திற்குள்ளே தூயமனத்தினனாகி வாக்கியத்தை யடைவனாதலின், 

கர்ப்பதுக்க விசாசமும், மரணகால ஞானமும், ௮ஷ்டாங்கயோகமும், வை ரக்யெ 

கா. ரணமாவ?தபோல, பாமசர உபாசனையும் வைசாக்கிய காசணமேயாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮வ்வுபாசனை செய்வதன்சகண்ணே ஆற்றலறற 

வன் ௮வ்வைசாக்கியமடைவான் எவ்வுபாயம செய்தல் வண்டும் ? 

சமாதானம் :--ஹே குழந்தாய்! அ௮தன்கண்ணே யாற்றலற்றவர்கள் இவ் 
வகை யுபாயம்செய்க :--வேதங்களின் கருமகாண்டச்தே கூறிய தம் GU (Th OOD) Ar tn 

கருமங்களைச் சசத்தைபத் இவாயிலாய் கிரஈதரம் செய்க) அனால் ௮க்கருமங்களின் 

பல இச்சையைச்செய்யாதொழிக அ௮ரநிட்காம கருமகதானும் ௮தஇிகாரி நெடுகாட 

கட்குப் பின் மனத்தூய்மைவாயிலாய் வைசாக்கபத்தையடைவனாகலின், ௮துவும 

அதறகேகாரணமாம். அ௮கன்கண்ணும் ஆறறலற்றவன் வைசாக்கியமடைவான் இவ 
வசை செய்க *: ,508,5௦ வெஷா,௪௩வஅ செ,ச௭ராஹணா Aci flag hui gp. 5 9.0 

செ,ச,தவஷா &STUIED? என்னுஞ் சுருதி பிரஹ்மஞானப் பிராபதியின 

பொருட்டு வேதாத்தியயனம், யாகம, தானம், தவம், ௮ஈசனம் என்னும் ந்து 

தருமங்களை விதித்துளது. என ஆராய்ந்து பிர ஹ்மசாக்ஷா£ச்காரப்பொருட்டுக 

கூறியவற்றைச்செய்யு மதிகாரி மனத்தூய்மைவாயிலாய் meri au gas bus 

யடைவனாதலின், பிரஹ்மஞான அ௮டைவின்பொருட்டுக் கூறியவையும் வைசாக்கே 

காரண?மேயாம். அவற்றை யாற்றுவதின்சண் ணு மாறறலற்றவன் வைராக்கிய 

அ௮டைவின்பொருட்டு இவ்வகை யுபாயம்செய்க :-- 

(2 ய தறொஷியடஸறாஹி யஜஈஹொஷிஉஉஷியகி | 

ய,தவவாதஹிகளஜெய த்தா POLED O13 60 il 7? 

₹ போதல ரிலையே நீரே பெற்றதே கொண்ட போற்றிக் 
காதலாற் றாய வன்பர் தந்ததே களித்துக் கொள்வ 
னாதலா லீவ நோற்ப வுண்பவேன் றிவைக ளேகோண் 

டீதேலா மேனக்காய்த் தந்தா லேன்னையே யெய்த லாமால்.”” 

(போ-ள்.) ஹே கெளந்தேய? நீயாது செய்ன்றனையோ, யாஅண்டன்ற 

னையோ, எவ்வோமஞ் செய்கின்றனை யோ, எத்தானம் பண்ணுன்ெறனையோ, எத 

தவம் பண்ணு்ெறனையோ, அ௮வ்வளைத்தையும் எனதரப்பணமாய்ச் செய்கு. 
என்னும் பகவத்சதைச் சுலோகத்தே சர்வ கருமங்களையும் பாமேசுசார்ப்பணம் 

செய்யக்கூறியிருக்கின்றதென ஆசாய்ந்து சர்வ கருமங்களையும் பரமேசுரார்ப 

பணம் செய்பவனும் மனத்தூய்மை வாயிலாய் வைசாக்யெத்தையேபடைவனாத 
லின், ௮.துவும் வைராக்கெயகாரணமாம். ஹே மைந்த? கூறியவைராக்யெத்தை



எத்தியாயம். ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் ௧௧௨௫ 
தாற்பரியவருணனம். } OS 

படைவிக்கும் ஏழுபாயங்களுள் எவ்வுபாயத்தைச்செய்ய அதிகாரிக் காற்றலுண் 
டோ அதைக் கவாந்தே வைராக்கயமடைக, பின் பரமஹம்ச சந்யாசத்தைக் 

sats. இதனாலிப்பொருள் துணியப்பெறும் :--மனுடலோச முதல் பிரஹ்ம 
லோகம்வசையுள்ள விடயஜன்னிய சுகழும், மனைவிமுதலிய அவற்றின் சாதன 

மும் ஆயெ யாவற்றினின்றும் உண்டாம் தீவிர வைசாக்யெமே பாமஹம்ச௪ சர்யா 

௪.த்தைக் கவருங்காலமாம் : இத்துணையானே சாயாச கரகணகாலம நிரூபிக்கப் 

பட்டது. இப்போது அதிகாரியை நிரூபிபபாம் :--ஜஹே மைந்த ! கன ஏஷணை, 

லோக ஏஷணை, புத்தி ஏஷணை என்னும் மூவகை யேஷனை சர்வலோகப் பிரசித்த 
மாம். தனமிருவகையாம் :--ஒன்றோ தைவதனமாம், மற்றொன்றோ மானுவ்யதன 

மாம். கரும உபாசனை வடிவம முதலதகாம, சுவர்ணாதிகள் மறறகாம், சுவர்க்க 

லோக முதலியவை 2லாகமாம், ஏஷணை இச்சையாம, ௮ தற்றவனாகெ வைசாக் 

சியவானே பாமஹம்ச சர்யாச ௮.திகாரியாவன். இபபோ.௮ ஜாபால உபநிடதத் 

இன் கான்காவது சண்டத்துறற வசனங்களை நிரூபிபபாம் ழே மைந்த! மூன் 

றேடணைகளையுமுடையவன் பரமஹம்ச சந்யாசதகைக் கவரா முதலில் பிரஹ்ம 

சாய அரமத்தைக்கவர்க, பின் இருகஸ்சு ூசமதசைக்கவர்க, பின் வானப் 

பிரஸ்த ஆசிரமத்தைக்கவர்க, பின் குசக பகூசக ஹம்சமென்னும் மூன்.நு FG 

யாசத்துள் ஒன்றைக்கவர்க, அனால் ௮ம்மூவேடணையுடையோன் பரமஹம்ச சந் 

யாசத்தைககவரக் கருத்திலும நினைககலாகாது; ஏனெனின், இகவுலக பரவுலக 

விடய சுகத்த வலறறவனே ௮.தறகஇகாரியாவன், மற்றையனாகான். மோக்ஷ 

இசசையுடையவனும், மூ2வடணையறறவனும, வைசாக்கெவாலும் ஆயெவனே 

பிரஹ்மசர்யகதின் பின்னே ௮ தனைககவாக, அலல, இல்லற த. கானான பின்னே 

னும், வானப்பிரஸ் கனான பின்னேனும் ௮சனைககவாக. ௮, கன்கண்ணே யாதொரு 
நியமமுமின்றாம் ) ஆனால் ௮.த்தகையனும பிரஹ்மசரியத்திறகு முன்பு அதனைக் 

Sar ps. தன்வருணாசரம தருமஙகளோடுகூடி nau S56 Borg யிக் இரியங்க : 

ளோடு கூடியவனாயிருப்பினும, இலலாவிடி னும, எவவசையானும் தீவிர வைராக் 

கயமுடையவனே பாமஹமச சநயாசத்திற கஇகாரியாவன், 

இப்போது இப்பொருளையே வெளிபபடையாய் கிரூபிப்பாம :--ஹே மைந்த! 

வேதவித்தையை யடைவிக்கும் பிரஹ்மசாரியின் குருகுலவாசா திக தருமங்களை 

யுடையவன் விசதியாவன், ௮வையறறவன ௮விரஇயாவன், குருசமீபத்தேவூத்து 

ஒருவேதம் முழுவதையேனும, இரண்டு வேதங்களையேலும், கான்கையேலும் 

௮ த்இயயனஞ்செய்து பிரஹ்மசரிய ஆசிரமத்தைச் சமாப்தஞ்செய்தவன் ஸ்சாத 

னாவன். ஒரு வேதத்தின் ஓரம்சதைய த்தியயனஞ்செய்கவன் ௮ஸ்கா கனாவன். 

முன்னர்ச் சரெளத ௮க்ளனெியையேனும், ஸ்மாதத ௮க்கனியையேனும் கவர்ர்,து, 

ov ins eB நிமித்தக்சானே அதை யிழர் சவன் உற்சன்ன அ௮க்கெனிகனாவன். 

அரகிமித்தத்தால் அவ்வக்கினிகளைக் கவராமலேயிருப்பவன் அ௮னக்கெனிகனாவன், 

அவற்றை யங்கோ£மே செய்யாதவன் உற்சன்ன ௮க்கினிசனாவன், அவற்றைக் 

சவர்வதி ஓபயோயொய தனாதிகளையே இர௫யொ தவன் அ௱ரக்கினிகனாவன், விரத,



௧௧௨௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதீஜோர்வத 

அவிசஇ, ஸ்ராசசன், ௮ஸ்காதகன், உற்சன்ன ௮க்னெகன், ௮நக்ிசன், என் 
னம் ௮றுவகைப் புருடருள எவனுக்கு எச்கால் தீவிர வைசாக்கியமுண்டாமோ 

௮வனக்கால் பசமஹம்ச, சர்யாசத்தைக்கவர்க, குடீசகாதிமூவகையரும் திவிச 
வைசாக்கியமுறின்: பசமஹம்சசந்பாசத்தைக்கவர்க ; ஆனால் ௮ல தின்றி யெவலும் 

அதனைக்கவ.ரற்க, இத்துணையானே ௮தன் அதிகாரம் கிரூபிக்கப்பட்ட.து. 

இப்போது தருமசாஸ் இரப்பிசகாசம் ௮தைக்கவரும் நெறி நிரூபிக்கப்படும் :- 

ஹே மைர்த.? விவாகாஇசுபகாரியத்தே கானாவசையாய மங்கலமாவதேயபோல, 

சந்யாசத்தைக்கவரும் பூர்வதினத்தே நானாவகையாய மங்களங்களோடு கூடிய 

வனாய் அதிகாரி முதலில் சகார்திமுகசாத்தஞ்செய்க, ௮தன்கண்ணே சந்யாச 

கர்த்தா முதலில் வசுசத்தியம் எனப் பெயரிய விசுவேதேவதைகளைப் பூசை 

செய்க. அதனுள் தைவசிராத்தம், இருஷி சிராத்தம், இவய சிராத்தம், மானுஷ்ய 

சிராத்தம், பூத சிராத்தம், பிதுர் சாததம், மாதுர் சொத்தம், ஆன்ம சிராத்தம் 
என்னும் எட்டுள. இவ்வெட்டின் முதலில் ஒன்பதாவது வைசுவதேவூசாத்த 

மாம், ௮தனுள்ளடங்கேய இவவொன்பதையும் செய்க, செளககாதிக இருடியரோ, 

மாதுர்ோத்தத்தினும் மாதாமகசராதிசத்தை வேறென எண்ணி ௮ப்பத்தாவதை 

யும் விதித்துளார். ஆபஸ்தம்பாஇி மகரிஷிகளோ, வேறன்றென எண்ணி wong 
வேறாய் வி.திக்கவில்லையா தலின், மு.தன்மதபபடி வைசுவதேவ இராத்தத் இன்பின் 
ஒன்பது சிராத்தங்களாம். பின்மதப்படி எட்டு சராத்தங்களாம். ௮வ்விரண்டின் 
பேதமும் ௮பேதமும் தத்தமது குலாசாத்தானே!யறியத்தக்கதாம். பேதபக்ஷத் 

இனும், ௮ரேக இருஷிகளின் மதபேதத்தால் மாதுர்சோத்தததே தேவதைகளின் 

பேதமுங்கூறப்பெறறுளது. சில இருடியசோ, மாதுர்ரொத்தத்திற்கு மாகா, 

பிதாமஹி, பிரபிசாமஹி என்னும் மூன்று தேதேவதைகளை யங்கேரித்துளார் ) சில 

இருடியசோ அதற்கு மாதா, மாதாமஹீ பிரமாதாமஹீ என முத்தேவதைக 

ஞூடன்பட்டுளார். ௮.தனினும் வேரறாய மாதாமஹ சிசாத்தத்தோ மாதாமஹர், 

பிரமாகாமஹர், விருத்தப்பிமாகாமஹுொன்னும் முத்தேவதைகளை யுடன்பட் 

ளொர். இங்கனம் மாதுருசொத்த மாசாமஹர்சசாத்தபேதத்தை யங்கேரித்துச 

செளனகா இக இருஷிகள் இரு சிராத்தங்களின் தேவதைகளையும் பேதமாகவே 

யங்கேரித்துளார். ௮பேதமதத்தினும், தத்தமது குலாசாபேதத்தகானே மாது 

சிராத்.த தேவதைகளை வேராகவே கூறியுள்ளார். ௮ண்டுச் லெ இருடியசோ, 

அதற்கு மாதா பிதாமஹி பிசபிதாமஹீ என மூன்று தேவதைகளை யங்கேரித் 

துளர். சில இருடியசோ, அதற்கு மாதா மாதாமஹீ பிரமாதாமஹீ என முன்று 

தேவதைகளை யங்கேரித்துளார். இவ்வாறு பின்னபின்ன சாஸ் இரத்தே இருஷி 
கள் மாதுர்சரொகத்க தேவதைகளை வேருய்க்கூறியுள்ளார் , ஆனால் ௮22 தவை 

களைப் பூசிப்பதில் தத்தமது குல ௮சாச?ம பிரமாணமாம். குல சாரத்தை 

மறந்தவன் மாதுர்சிராத்தத்தே மாதா பிதாமஹீ பிரபிதாமஹீ என்னும் முத் 

தேவசைகளையே பூஜனைசெய்க; ஏனெனின், ௮ரேக அ௮றிஞசோ, பதன் 

கண்ணே கூறிய முத்? தவதைகளையே பூடிக்கன்றனசாதலின் பன்மையாசாசத் 

தையேகொள்க, பிசாவின் பிகாலைப் பிசாமகரன்பர், ௮வர் பிகாவைப் பிர
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பிதாமஹசென்பர், அவர் பிதாவை விருத்தட்பிரபிதாமஹரென்பர், பிதாலின் 

மாதாவைப் பிதாமஹீயென்பர், பிதாமஹரின் மாகாவைப் பிரபிதாமஹீயென் 

பர், பிரபிதாமஹரின் மாதாவை விருத்தப்பிரபிதாமஹீயென்பா. மாதாவின் 

பிதாவை மாகாமஹசென்பர், gat Berman பிரமாதாமஹரென்பர், அவர் 

பிதாவை விருத்தப்பிரமாதாமஹசென்பர். மாதாவின் மாசாவை மாதாமஹீ 

யென்பர், அவர் பதியின் மாதாவைப் பிரமாதாமஹீமயென்பர், வர் பதியின் 

மாதாவை விருத்தப பிரமாதாமஹீயென்பா, இ௱௱னம மேலும் அறிக. இத் 

துனையானே மாதுர்சசாத்த மாதாமஹசிராசகதபேதாபேதம் விசாரிக்கப்பெற்ற த. 

இனிமுற்கூறிய ௮ஷ்ட.. சிராத்தங்களையும் தேவதைகளையும கூறுவாம் :--பிரஹ்மா 

விஷ்ணு மஹேசுரர் என்பவர் தேவ சிராத்த2தவதைகளாவர். தேவ இருஷி, 

இராஜ இருஷி, மனுஷ்ப இருஷி, என்பவர் ரிஷிசிராக்த?தவதசைகளாவர், வசுருத் 

இர ஆ.இித்தியர் என்பவா இவய சிரொாத்த2?தவதைகளாவா, சனக சகநதனசனற் 

குமாரா என்பவர் மானுஷ்ய சரொத்தம்தவதைகளாவர். பிருதிவி முகலிய பஞ்ச 

பூதங்கள், நேத்திராதுபதஇிஇிரியஙகள், ஜராயுஜாதி சான்கு யோனிகள் என் 

பவை பூதசிராக்த2கவதைகளாம, பிதா பிதாமஹா பிரபிதாமஹசென்பவர் பிதுர் 

சசொத்ததேவதைகளாவர். மாதா பிதாமஹீ பிரபிதாமஹீ என்பவர் மாதுர் சொத் 

ததேவதைகளாவர். தங்குல அசாரத்தே மாதர் சிராத்தத்திலும் வேராகவே 

மாதாமஹ சரொத்தமாயின், ௮வரும ௮மமாதாமஹசிசாச்தகதை மாதுர் Rare 

தத்தினும் பின்னரே செய்க ; மூன்னாச செய்யறக,. அம்மாது£ சிராத்தத்தினும் 

பின்னேனும், மாதாமஹசிராத்தததிலும் பின்னேனும், சர்யாச காததாத் தன்சிரா 

கதம்செய்க, இதுதான் ஆன்மரிராதகமாம் ; இதறகு ௮வனும், பிதாவும், பிதாம 

ஹரும் தேவதைகளாவர். இவ்வாறு அவன் அரகாந்திமுக சொத்தத்தே முதலில் 

வைசுவதேவ இசசாத்தத்தைசசெய்து, பின் தன்குலாசாரானுசாரமாய் 8 சொத்தங் 

களையேனும் 9 சொத்தம்களையேனும் விசுவாசத்தோடும செய்க. முதல சரொத்தம் 

விடுத்து மற்றைய எட்டு ஒன்பது சசொத்தஙகளுள் ஒவ்வொன்றன்கண்ணும் மும் 

முத்தேவதையாம். அவர்களுள் ஒவ்வொருவருககு ஒவ்வொரு பிண்டம் கொடுக்க 
வேண்டுமாதலின், 8 சொத்த பக்ஷத்தில 24 பிண்டககளாம். 0 சரொத்தபக்ஷத் 

தோ 97 பிண்டங்களாம. அ௮வனப்பிண்டககளில் தயி, பொரி, அக்ஷதை, இலர் 

தைக்கனி, தேன், அறுகு, குங்குமம், என்பனவாதி மங்கலபபொருள்களையிட, 

வேண்டும், அப்பிண்டஙகளின் மத்தியில மது சாக்கரா திகளையஇகமாயிடவேண் 

டும், அந்நாந்தீமுக சொத்தத்2,த செயயததக்க வைசுவதேவாதி சொத்தங்களுள் 

ஒவ்வொரு சிசாத்கத்தின்கண்ணும் இரண்டு இரண்டு பிராஹ்மணார்கட்குப் போஜ 

னம் செய்விக்கவேண்டுமா தலின், 9 என்னும் பக்ஷ்த்தே 18 பிராஹ்மணபோஜனம் 

செய்விக்குக. 10 என்லும் பக்ஷ்த்தோ 20 பிராஹ்மண3போஜனம் செய்விக்க ; 

குறைதலும் மிகலும்கூடா. சாயாச காத்தகாததனவானாபின் அவர்கட்குச் 

சால்வை, கங்கணாதி பூஷணங்கள் , ருடை, செருப்பு, முதலியவற்றைத் த்நணையா 

கக்சொடுக்கலாம். ௮.த்இயர் தர் தனவானாயி2னு ௮ம்மறையவர்க்குப் பூ தானஞ்செய் 

யலாம், இருகத்தே அன்ன வஸ்.இசா இகளைவைத்து ௮க்கருகத்தைத் சானஞ்செய்
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Gord ் df FYB or மறையவாக்குத் தரித்திரம் நீங்கும். கிர்த்தனனாயினோ சத்த 
சக்்ணைகொடுக்கலாம். இவவாறு பிண்டதான த்தின்பின் பிராஹ்மணபோ 

இனமானவுடன் ௪க்தியளவு தக்ஷணைகொடுத்து ௮வ்வுச்சஷ்ட அன்னத்தை விடுத 

அத் தன் ௪க்தியளவு வேறு ன அ௮நாதைகட்கு நானாவகையாய அன்ன த்தையும், 

வஸ் தரா இகளை யும் கொடுத்தல்வேண்டும், இவ்வாறு ௮வன்றனஅ இருஷி யியம்பிய 

சூத்த ௮னுசாசமாகப் பிதுர்சராத்தம்போல ௮ந்ராநதீமுக சிராத்தத்தைச்செய்க, 

௮த் தனத்தே முற்கூறிய தானாஇகளைச்செய்து மகிழ்வுற அவன் றன்னுற 
வினசோடும் மனைவி மக்களோடும் தருஇப்படி சம்பாஷனைசெய்க, ே ஹாமப்பொரு 

ட்டுச் சிறிதுபொருளை வேருகவைத்து, கந்தை கெளபினாதி வஸ்.திரங்களை வேருக 

வைத்துவிட்டு மற்றெல்லாவற்றையும் மைந்தர் பொருட்டுப் பகுத்.தல்வேண்டும், 
இங்கனம் எல்லாக்காரியங்களையும் செய்து தன்னுறவின(2சராடு ஒரு பந்தியி லுட்கா£ 

ந்து 'புண்யாஹம்' என்னும் வசனத்தைச்கூறிப் போஜனம்செய்க; ஆனால, ௮௧ 

இனத்தே ௮வன் மனத்தே யாதொரு விக்ஷேபமுமின்றாயின் போஜனஞ்செய்க ; 

சித்த விக்ரபச்சானே அ௮ன்னத்தே ருடியில்லாதாமாயின், சிராச்தசேஷ அன் 

னத்தின் கந்தத்தைக் சொணததானேகவர்ந்து ௮ன்றுபவாசத்தை 3யசெய்க, 

gop போஜனஞ்செய்யின் மறுதினத்தே யுபவாசஞசெய்க, பிண்டதானஞ 

செய்யுந்தினத்தே யுபவாசஞ்செய்யற்க, மறுதினத்தேசெய்க ; என்னும் பக்ம 

௮ரேக மூற்களிற் கூறப்பெறறுளதாதலின், ௮து முக்யெமாம். ௮த்தினத்தே யுப 

வாசஞ்செய்க ) என்னும் பகம்ஏதோ ஒரு நாலிற கூறியிருக்தலின் ௮து கெளண 

மாம், முக்கிய பக்ஷத்தை யங்கேரித்து ௮வன் பிண்டதான மறுதினதத யுபவா 

சஞ்செய்க. ௮ன்று தனது கட்கமயிசையும், உபஸ் தமயிசையும், சிகை மயிரையும் 

விடுத்து மறறுள்ள எல்லாக்கேசசோமங்களையும் முண்டனஞ்செய்க, பின்னீர் 

மூழ்சி வேறு தாய ஆடையையணிக. ஷஹோமத்தின்பொருட்டு வைத்த இரவி 
யத்தைவிடுத்துச் தன் விட்டிலிருக்கும் சாலக்சொமம், கம்பலாஇிவஸ்இசம், புஸ்த 

கம், மான் 2ரறால் முதலிய சர்யாசிகள் கவர்வதிலும் நிஷித்தமல்லாத ௮வற்றைக் 

கொண்டுபோய்ச் தன் பிரஹ்மவேக்தாக்குருவின் சந்கிதியிலர்ப்பிக்க, அவை ௮வ 

லுக் சபேக்ஷிதமாயிலும் குருவானவர் ௮வற்றை யங்கேரிக்கன் யாவறறையும் குரு 

விற்கே யாப்பணஞ்செய்க, அன்மோபதேசத்தே ௮த்தியந்தங் குசலரும், பிச ஹ்ம 

நிஷ்டரும், சமதமா தி சர்வ குணங்களோடு கூடியவரும் ஆசயவசை ௮வன் நெடு 

ராட் பரீக்ஷையாற் குருத்தாணஞ்செய்க, இவ்வாறவன் தன் குருவிற்குச் சாளக் 

சொமழுதலியவற்றை யர்ப்பித்துக் தன் தாதி நீக்கப்பொருட்டுக் கெளபீன கந்தா 

இகளைத் தனியேவைத்து ௮வற்றையும் வேணுதண்டத்தையும ௮க்னிகுண்ட சமீ 

பத்தே ஸ்தாபிக்குக, ௮த்தண்டமானது நீசாறழாய்தாக்கெதாயும், துளையற்றதா 

யும், காண ௮ழ$ூயதாயும், அவனது தேக௮ள வுயாமுடையதாயும் இருக்கவேண் 

டும். ௮வன் ஐமஞ்செய்யுர் இன த்தாவில் விழிச் இருக்கவேண்டும். ௮,௪ற்காக மகா 

ஈதிதீரத்திலேனும், விஷ்ணு முதலிய தேவதைகளின் ,தலயங்களிலேனும், வனத் 

இலேலும், கோசாலையிலேலும், ஜனங்களற்ற ஏகார்ததேசத்திலேலும் இருத்தல் 
வேண்டும். இத்தசைய grist ஏகாந்த தேயத்தே தன்னாசனத்தின்மீதே 

யிருக்து தன் னிருகாங்களைக்கூப்பி மனம்பொறிகளை யொடுக் முதலில் பிஹ்மா,



த்தா ஜாபாலா இக. எசாதச உபநிடதத்தின் ௧௧௯௩. 

தாற்பரியவருண னம்: 125 

இந்திரன், சோமன், சூரியன், ஆன்மா, ௮ந்தரானமா, பசமான்மா, eee 

ஒன்மா என்னும் எண்வடிவமாய பாமேசுரரைச்சந் இச்சு. பிரணவத்சோடு 

எ, ஹணெ,28$, ௨௨ உாய,௪68, வொசாய,௪ச8$, வுிய.ாய,௪88, Grants, 

S10 SUK SOS BE, a7 1205 HE, விஜா,சா,தமெ,ச8$ ’ என்னும் எட்டு மர் 

தரங்களையும் மாஈசஐபஞ்செய்க, அதன்வடிவத்தை ஸ்ரீ வியாசபசவானிவ்வா 
ரருளுசின்ரூர் :-- 

1 யியாயடிக்மொ ணிஃ௦ avant 26.0 17 68 20° of) gro | 

©. 2/0) 9.u9-ga00 விர, தழாவாஉகொசா,சணஹொதவ? 199 

* உற்ற வன்னஞ் சுரத்தோடூ மக்கர 
முற்ற பந்தியை யோண்டவ ஸனப்போரு 

ளுற்ற கன்னினை வோட மதிகோடே 
யுற்ற வாறுரை யாடூதன் மாஈசம்.”” 

(போ-ள்.) ககாசா திவருணங்களோடும், உதாத்தாதி சுசங்களோடும் ௮௯ 

ரங்களின் பக்தியை அன்பன் ௮ர்,த்தஸ்மிருஇபூர்வசம் புத்தியானே உச்சா சணஞ் 

செய்தலே மாஈசஜபமாம் ;) பின்னவனொரு முஷ்டியளவு சத்துமாவைப்புசித்.து 

முமமுறை யாசமனஞ்செய்க, பின்றனது காகத்தை ஈாபியில்வைச். ஐப் பிரணவத் 
தோடு : CSC GON TROT, HRT TBC BONN MDT வரகாவத! யெவாஹா! என் 

னும் மும்பந்.இரங்களை யுச்சரிக்குக, பின் பால், தயிர், நெய்யென்பவற்றில் ஒவ் 

வொன்றை மூன்று மூன்று முறையயிலுக, கூறிய சான்குண் ஹும்போதும் பிர 

ணவமர்தஇாரத்தையே ஜபம்செய்க. பின்னாசமனஞ்செய்து கிழக்கு முசமாயிருக்து 

முடிந்தவளவு பிரணவபமர்திரத்தையும், காயத்திரி மஈஇிரத்தையும் ஐபம்செய்க. 

உபவாசஞ்செய்யுஞ்சங்கர்பஞ்செய்க, பின் சாவவேதங்களின் ௮ திவடி வாய பிண 
வத்தை யுச்சாரணஞ்செய்க, அல்லது, இருக்கு யஜுாஷ் ௪) மமென்னும் மூன்று 

வேதங்களின் முதலிலிருககும் ! ௯,மிசஐ, உலஷெவா ௯,மசூயாஹி” என்னும் 

மூன்று மந்திரங்களையும் பிணவத்தோடு முச்சரிக்குக, பின்னவன் சாவித்ரீப் 

பிரவேச மர் இரத்தை யுச்சாரணஞ்செய்க ; ௮ண்டுப் பிரணவ பூர்வகமாய் * தம; 

so~a Rens ் என்னும் மூன்று வியா இரு இகளுள் ஒவ்வொரு வியாஇரு தியின் OF 

சாரண பூர்வகம் ! anid # 7 as, vom él ’ என்னும் வசனத்தை இரண்டு இரண்டு 

முறை யுச்சரிக்குக, இம்முறையாயோ சாவித்ரீப் பிரவேசத்திற்கு றுமர்இசம் 

சத்தமாம், ௮வ்வாறனுள், முறைப்படி இரிபதா காயத்திரீ மந்திரத்தின் பாதங் 
களை யுச்சாணஞ்செய்க. ஆண்டு, முதன்மர்தாத்சோ அ௮க்காயததிரீ மர் இரத் 

இன் முதற்பாதத்தை யுச்சாணஞ்செய்க, இரண்டாவது மந்திரத்தோ அதன் 

இரண்டாவது பாதத்தை யுச்சரிக்குக, மூன்றாவது மர்தி.த்தோ அதன் மூன்று 

வது பாதத்தை யுச்சரிக்குக, நான்காவது மந்தாத்தோ அதன் முதலிரண்டு 

பாதங்களை யுச்சரிக்குக, க தாவது மர்தித்தோ ௮தன் மூன்றாவது பாதத்தை 

யுச்சரிக்குக, ஆறாவது மர்திரத்தோ அக்காயத்திரி மர் இரம் முழுவதையும் உச் 

சரிக்குக, அவ்வாறு மர்இரம் உச்சரிக்கும் முறையிதுவாம் :--மு.சலிற் பிணவ 
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ச்ச் ஸரீ ஆத்மபுராணம். .' [பதிஜோசாவத 

மர்திர உச்சாசணஞ்செய்க, பின் வியா௫ருஇியை யுச்சரிக்குக, பின் சாவித்ரிப் பிர 
வேசவாக்யெ முச்சரிக்குக, பின் காயத்ரீயின் பாதத்தை யுச்சரிக்குக ) இவையாவு 

மொருக்குகூடி யொருமக்திரமாம், இவ்வாறு சாவித்இரீப் பிவேச ஷண்மர் இரங் 

களை யுச்சரித் துப் பின்னவன் பிர ஹ்மான்வாதான ராமகருமத்தைச்செய்க, அதன் 
முறையிதுவாம் :--அவன் சூரியன் ௮ஸ்.தமாவதற்குமுன் தன்னிருஷிப் பிரணீத 

சூத்இரங்களின் ௮னுசார ஹோமஞ்செய்யும்பொருட்டுச் செளகத் அக்கினி 

யையேனும், ஸ்மார்த்த ௮க்கினியையேனும், ஒரு பவித்திரஸ்சானத்திருக்கும் 

லெளகூக ௮க்கனியையேனும் சொணர்ந்து குண்டத் 2தனும், பூமியின்கண்ணே 

லும் ஸ்தாபனஞ்செய்க, பின்னவன்றன்னிருஷிப் பிரணீத சூச்இரங்களி னலுசா£ 

மாய்ச் சாயங்காலத்2த ௮வவக்கினியின்௧ண் அக்னி? ஹா தமெனப் பெயரிய 

ஷஹோமத்தைச்செய்க, ஆண்டு, ல்ஜியபாச பரியந்தம் சர்வ அங்கங்களையும் 

விதி பூர்வகஞ்செய்து, பின் பிரணவ பூர்வகமாய ஸ்வாஹாமந்இரத்தானே ௮வ் 

வழலின்கண்ணே அலஜ்யாஹுஇயைடபெய்க, ம்மர்தாததானே ௮வ்வழலின் 

சண்ணே பூர்ணாஹஷுஈதியையிடுக, இதுவ பிரஹ்மான்வா கானமெனப்பெறும், 

அதைச் செய்தபின், சாயம் சந்தியா உபாசனையைச்செய்க, பின்னக்கனியின் வட 

இசையில் தர்ப்பையை விரித்து மேலுட்காருக, காயத்திரி மரதிரங்கூறிய Gr ap 

மத்தை மனத்தே நினைத்தவனாய் ௮வ்விரவில் விழிதிருக்குக, இஷ்டியையும் 

செய்க. கார்ஹபத்யாதி செளத ௮க்னியுடையவனாயி2னோ, ௮வன் ௮வ்வழலால் 

முதலில் ௮க்கனிதேவதைச சம்பந்தி வைசுவாகரீயெனப் பெயரிய இஷ்டியைச 

செய்க, பின், இராஜாதிராஜ சுவராட்டென்பதா தி குணவிரிஷ்ட தேவதா விசேட 

சம்பஈதி திசைதா தவியெனப்பெயரிய இஷ்டியைச்செய்க. ௮வன் ஒளபாசனமெனப 

பெயரிய ஸ்மார்த்த ௮க்கினியுடையவனாயினோ, ௮வ்வழல!ல் பிசாஜாபத்யமெனப் 

- பெயரிய இஷ்டியைச்செய்க. பூர்வ இருகஸ்த ஆசரபத்தையிழர்து உத்தான ஆர 

LEO SE கவரா தவன் வி.து.ரனாவன், ௮வனும் ௮வ்வழலால் பிராஜாபத்ப இஷ்டி 

யையே செய்க, ( வரஷொரிவி' என்பதா இமஈதிரத்தானே உண்டாய அக்கினி 

விது. ராக்கனியாம். அவன் பிரஹ்மசாரியாகவேலும், வானப் பிரஸ்தனாகவேலு 

மிருப்பின், ஒரு பவிதஇரஸ் சான் தினின்றும ௮க்சியைக்கொணர்ந்து ௮தனால் 

பிராஜாபதய இஷ்டியைசசெய்க. சில இருடியசோ, ஆஹிதாக்ளெொகட்கும், ௮கா 

ஹிதாக்கனிகட்கும, ௮ரக்கனிகட்கும், பிராஜாபத்ய இஷ்டி யே Oris se Gu 
தாம், சிரெளத அ௮க்கனியையடையோன் அஹிதாக்கினியாம, ஸ்மார்த்த ௮க்இனி 

யையுடையோன் DET OM gs ௮க்கினியாம், இரண்டுமற்றவிு.ரன் அ௮௱க்கினியாம் 

எனக்கூ.றுவர். சில இருடியசோ, மூவருக்கும் பிராஜாபத்ய இஷ்டியை விதிக்க 

விலலை; மற்றோ, முற்கூ.றியமூறையே ஆத ௮க்னிக்கோ வைசுவாகரீ இஷ்டி 

யையும், இரைதாதவி இஷ்டியையும் ) ௮ராகித ௮க்கினிக்கும், அரக்கினிக்கும் 

பிராஜாபத்திய இஷ்டியையும் விஇத்துளார். எவ்வஇகாரி எவ்விஷ்டியைச்செய் 

வது என்னும் எல்லா விவஸ்தைகளும் எம்மால் மேல் வெளிப்படையாய்க் கூறப் 

பெறுமா தலின் ஈண்டு விரித்தலம். இப்போது ௮வனான் மூன்றாவது இனத்தே 
செய்யத் தகுங்காரியத்தை நீ கேட்பாயாக;--பிசாஹ்ம முகூர்த்தத்தே தர்ப்பாச 

னத்தினின்.றுங் ளெம்பி, நீசாலேனும், ( ய.கசூவ ? என்பதா இமந்தசங்களா



த்தீயாமன்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் SERS 
தாற்பரியவருணனம். 1])அ) 

/லனும், பஸ்மத்தாலேனும், சக்இப்படி ஸ்காநம்செய்க, பின் தன்னக்ளெொயின் 
ண் சருவைப்பக்குவஞ்செய்க, ௮தை பெரியினின்றுமெடுத்து அ௮வ்வழலின் 
ர்வ திசையிலேனலும், உத்தாஇசையிலேனும் நிலைபெறுகத்துக, பின்னப்பக்குவ 

தனரூபசருவை கெய்யோடு கூட்டிப் பின் பிரணவ பூர்வகம் பூராதி மூன்று 

யொகிரு இசைப் படிக்குக, (வஹஸ் _ஸமீஷ௩ரா? என்பதாதி 1 இருசாரூபப்புருட 

ரக்தத்தைப்படிக்குக. பிரணவ பூர்வகம் * ௨௦ உராயவாஹா, வரகாவ தயெவாச 

மா, விபெஹெழா டெவெ.ஹத8 வராஹா, யரஹஊணெஷாஹா 7, என்னும் 4 மந்இரங் 
ளையும் ஜபம்செய்க. பின் புண்யாகம் என்னும வசனத்தை புச்சரிக்குக, பின்ன 
பன் சுசியென்னும் பாத்திரத்?த சமஸ்கிருதம் பண்ணப்பட்ட கெய்யைக்கவாச்து 

9ரணவ பூர்வகம் (அம்யெஹாஹா? என்னும் மர்இிரததானே அக்கினிமுக 

மனப் பெயரிய துதியை அக்கினியின்கண்ணேயிடுக, போஜன ௮இகாலத்தே 

செய்யத்தக்க பிராணா அக்கனிஹோத்தாத்தே பிரணவபூர்வகம், : வராணாய 

பநமாஹா, சுவா,சாயவாஹா, வழா,சாயஹாஹா, உ$ா,சாயணாஹா, ஹமா,சாய 

ரஹா ? என்னலும் ஈ.து மர்திரஙகளால் 80ஈதுகவளவடி.வ 6ஈதாகுஇகளையிடலே 

பால, அ௮வ்வைந்து மக இரங்களால் ௮வ்வழலின்௧ண்ணே யாகுஇகளையிடுக, தன் 

2வதசாகையின்௧கண்ணே படிக்கபபட்ட சகஸ்ர சோஷா என்பதா புருஷரூக்தத் 

தின் ஒவ்வொரு இருசாவாகபபடித்து ௮வ்வக௫னியினகண்ணே ஆஹா இயை 

90s. இடுமுறை யிதுவாம் :-௩-௮வன் முதலில ௮வ்வழலில காஷ்டமாகிய 

ஈமித்தையிடுக, பின்னெய்யையிடுக, பின்2ீனாகனமாகிய சருவையிடுக, பின் 

9ரணவபூர்வகம்  ஷிஷகரதெழயெஷஹாஹா ? என்னும் மர்தாத்தானே ரெய்யா 

துதியைப்பெய்க, தன் வேதசாகானுசாசம புருட சூக்தததை ஜபம்செய்க : இவ் 

யாறு ஹோமத்தைச்செய்து, பின் மீண்டுமவன் வேறு விரஜாஹோமசக்தை we 

வழலின்சண்ணே முன்போன்ற வேறு சருபபக்குவஞசெய்து ௮தை கெய்யோடு 

கூட்டிப் பூரணாகுதிவரைசெய்க. ௮தன்முறை நூலிலிவவாரும் '--அவன் நூற் 

கூறிய மந்திரங்களால் ௮வ்வக்சனியின்கண்ணே கெய்யோகடிய சருவால் விரஜா 

ஹாமத்தைச்செய்க, பின்னதிற சேடித்த ௮,தனைப பக்ஷணஞசெய்க, பின்னா 

சமனஞ்செய்துகொண்டு பிரணவ பூர்வக ஸ்வாஹாமகந்திசத்தால் ௮வவக்கினியின் 

கண்ணே பூர்ண தகுஇயைச்செய்க, இபபோ.து, முற்கூறிய இஷ்டியை கிர்ணயிக் 

கும்பொருட்டு முதலில் ௮அதன்கண்ணே மும்மதங்களை கிரூபிபபாம் :--ஹ குழர் 

தாய்/ சல இருடியசோ, வைசுவாகரீ இஷ்டியே முதலாய எல்லா இஷ்டி களையும் 

சிசெளத ௮க்சனியுடைய புருடனேசெய்க ) ஸ்மார்த்த ௮க்கினியுடையவலும், ௮க் 

இனியற்றவனும், எவ்விஷ்டியையும் செய்யலாகாது என்பா, மற்றையசோ, பிராஜா 

பத்ய இஷ்டியைவீடுத்து வேறு இஷ்டியைச சிரெளத ௮க்ினியுடையவனேசெய்க, 

பிராஜாபத்ய இஷ்டியையோ ஸ்மாத்த ௮க்னெியடையவளும்செய்சக, அரக்க 

னியோ எவ்விஷ்டியையும் செய்யறக, என்பர். மற்றுஞ் சில இருடியசோச, § திஷா 
poses Mo யாஜயெசி ? என்னும் மறைமொழியால் நூலுணர்ர்தோர் வருணசங்கர 

ஜாஇயையுடைய நிஷாத லுக்கும் இஷ்டி. செய்யும Mars கற்பி த்இருப்ப? தயோல, 

சிசெொர் தஸ்மார்த்ச அக்இனியற்ற கிதரப்பிசஹ்மசாரி, வானப்பிசஸ்்சர்கட்கும்



ஸ்ரீ ஆதிமபுராணம். (பதிஜோசவது 
‘ed 
Oren g Bu இஷ்டியினஇகாசம் சம்பவிக்கும் , ஏனெனின், ௬௬ இகளிலும் ஸ்மி 

அக் லம் இஷ்டி.வாயிலாகவே சஈ்யாசம்செய்ய விதித்துளதா.தலின், விலா; 

ஈயம் சற்யாச “Ger மங்கேரித்து இஷ்டியினதிகொாத்தை யங்கேரியா 

தொழிக ; என்னும் வார்த்தை சம்பவியாதாம், ‘ou rad Bago அவ.வெசு) 
Marl பிரஹ்மதேவதையையுடைய இஷ்டியைச்செய்அு shure ,ஆரமத்தைக் 

Sars, 

4 வரஜாவததா௦ கிற $வெதஷி௦ வ வ.டவெட வ உகதிணா? | 

eg 8 wer ளறொவத oni 7TAD omg 17a 7B vy aor 0” 

₹: தக்கணை முழுதி னோ6 தனிமறை பிராஜா பத்ய 
மிக்கநல் லிட்டி முற்றி மிளிர்தன துதாத் தின்கண் 
ணக்கினி யேவையு மாரோ பணம்புரிந் தரிய தன்ன 
துக்கிரக் கிருகம் விட்டுத் துறவினை யுறுக வன்றே.” 

௮ .இகாரியாய பிராஹ்மணன் சர்வ தக்ஷிணையோடுகூடிய பிசாஜாபத்ய இஷ்டி. 

யைச்செய்து, தன்னுதசத்தே சர்வ ௮க்னிகளையும இனிதாரசோபித்துத் தன் 

னில்லத்தைப் பரித்தியாகஞ்செய்து சர்யாச ஆ௮ரமத்தைக் தாசணஞ்செய்க, 

எ்ன்பன முதலிய சுருதி ஸ்மிருதிகள் இஷ்டி பூர்வகமாகவே சக்யாச ஆசிரமத்தை 

விஇத்துள்ளனவாதலின், விதுராஇியரும் சர்யாசத்தினும் முன்பு இலெளககெ வக் 

இனியின்௧ண்ணே பிராஜாபத்திய இஷ்டியை அ௮வசியமாகச்செய்க, இவ்வாறு 

இஷ்டி செய்வதன்கண்ணே இருடியர்க்குறுமதமூன்றாம். ஆண்டுச் சசெளத ௮௧ 

இனியின்௧ண்ணே பிராஜாபத்ப இஷ்டியாம் என்னுங் கருத்தானோ முதன்மத 

மூயல்வாம். ஸ்மார்த்த ௮க்கனியின்கண்ணும் பிராஜாபதய இஷ்டியாம் என்னுங் 

கருத்தானோ இரண்டாவது மதமுயலவாம். இலெளகூக அ௮க்கினியின்கண் ணும் 

பிராஜாபத்திய இஷ்டியாம் என்னுங் கருத்கானோ மூன்றாவது மதம.பல்வாம். இம் 

மூன்று பக்ஷத்தும் சித்தார்சமாய் ஜாபாலாதி யுபரிடதங்களில் கூறப்பெற்றதை 

நீ கேட்பாயாக :--சரெளத ௮க்னியையுடைய ௮க்கினிஹோத்திரி ஒருகால் பரம 

ஹம்ச சந்யாசத்தைக் கவரினோ வைசுவாகரீ இஷ்டியையும, இரைதாதவி இஷ்டி 

யையுமேசெய்க. மற்றைய மூன்றனுள் ஒரு சர்யாசத்தைக்கவரிமீனோ ௮வ்வக்கனி 
ஹோத்திரியும் பிராஜாபத்திய இஷ்டியையசெய்க, சிெளத அக்கினியற்ற 
வனுக்கு எவ்விஷ்டியின்௧ண்ணும் ௮இகாசமின்றாம், இத்தகைய இத்தாந்த பக்ஷம் 

வேத வேத்தாக்களாய இருஷிகளாழ் கூறப்பெற்றிருத்தலின், இது அணியப் 

பெறும் :--பாமஹம்ச சர்யாசத்தைக்கவருங்கால் ௮க்னிஹோத்திரியோ வைசு 

வாஈரீ இஷ்டியையும், இசைதாதவீ இஷ்டியையும் ௮வ௫ியமாய்ச் செய்யவேண்டும் ; 

இதன்கண்ணே எவ்விருடிக்கும் விவாதமின்றாம். பிராஜாபத்ப இஷ்டியின்கண்ணே 
ஈவின்றமுறையே கானாவகையாய விவாதம் காணவருகன்றது. அதனையும் தகுதி 
யாய விகற்பத்தை யங்கேரித்து மதிமானைவன் சமாதானஞ்செய்க. ௮வ்விஷ்டி. 

யைவிடுத்து முன்மொழிர்த எட்டுச் சொத்தங்களும், ஹோமமும் செய்வதன் 
கண்ணே எர்.நூலாசிரியருக்கும் விவா தமின்றாம் ) ௮க்காலெவருமவற்றைச்செய்க 
இவ்வாறு ௮ச்சர்நியாச கர்த்தாச் செளத அக்ளனெ.பின்கண்ணேனும், ஸ்மார்த்த



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதிடதத்தின் ட் 

தாற்பரிபவருணனம். Jas 

அக்னெயின்கண்ணேனும், லெளகெ அக்ளெயின்கண்ணேலும் முற்கூறிய 'சிரவ் 
கர்மங்களையும்செய்*, அதன்பின்பு உத்தர சாசாயணீய உபநிடதத்தின் பாட்ட் 
செய்௮, தன்னில்லினின்றும் வெளிப்போந்து ஒரு நீரின்ருனமேற்செல்க; Healer 

வன் யாவரிடத்தும் ௮லுக்செசரூப ௮மிருத விருஷ்டியைச்செய்க ; oy Stal g— 
தொத்தாதி கருமங்களைச்செய்வித்த இருச்துவிக்குப் பிராஹ்மணர்சட்குச் கோதா 

னஞ்செய்க, சுவர்ண தானஞ்செய்க, சருவின்சேஷ ௮ன்னமீக, ஒமத்தினின்று மெஞ் 
தய நெய்யையீக, வேறு ௮ன்னாதி பதார்த்தங்களையும் ஆறறறகொத்தபடி சானஞ் 

செய்க. அதன்பின் சந்யாச கர்த்தா இருத்துவிக்குப் பிசாஷ் மணர்களிட ச இனின் 

றும், தன்பந்து ஜனங்களிடத்தினின்்றும தன்னபசாதத்தைப் பொறுத். துக்கொள் 

ளும்படி. கேட்டுக்கொள்க. பின் தன்மைஈதன் மனைவிமுதலிய உறவினசை ஆர் 
வாதா இகளால் மகிழ்வுறுத்திப பிரிக்குக, சநயாசங் கவர்ந்தபின் சங்கமற்றவனாவ 

தேபோல முன்னரே குக. ௮வனது ஆணையைபபெற்று மைந்தன் முதலியோர் 

௮க்கால ம௫ழ்வுற்றவசாய்த் தங்ருகம புகுக. ௮ல்லது, வேறுதான் வேடிக்கை 

பார்க்க ஆண்டுறைவதுபோல நேயம் நீக்கு ஆண்டேயுறைக. அவன் அ௮.இிகாலையில் 
இனமும (2ஹாமம் செய்வேபோல முன்மொழிர்த ஹோமசேசத்தே ஹோமத் 

தைச்செய்து வ சாஷி௦ ௮௦,த-ஈ 80௩ த$வா 9௦% என்பதா இ மர் இரங்களால் அக் 

சனியின் உபஸ்தானஞ்செய்க. பின் mean gue யாத ௮88! என்பதாஇ மர்இ 

சத்தையேனும், ' சுயஜெ யொ,மி84கவியொ ? என்பதாதி மந்திரத்தையேனும் 

மும்முறை படித்,துத் தனது சிசெளத ஸ்மார்தத அக்கினியை அதன் உஷ்ணச் 
தன்மையை மாந்தும வாயிலாய்த தன்னுதாகதே இனிதாசோபணஞ்செய்க, எவ 

னுக்கு மூவக்ியுள் ஒரக௫னியும அடையபபடாகதோ, ௮வன் ஹோமாதி சர்வ 

கருமங்களையும் நீரின்கண்ணே செய்க ) பாவனைமய அ௮ககினியையே தன்னுசாத் 

தேஇனிதாசோபணஞ்செய்க, இவ்வாறு பாகய ௮க்னியைக தனதசத்தேயினி 

தாசோபிதது ஆண்டுப் பாவனாமய குண்டததே அவ்வக்கினியை ஸ்காபனஞ் 

செய்து முன்மொழிந்த சாவிததிரீப் பிரவச மர் இரககளைப்படிக்குக, by om Gee 

சரயாச கர்த்தாஜல சமீபஞ்செலக ) ஆண்டு ராபியளவு ஜலத்தே இதிபெற்றுச் 

சந்தியாகாயத்இரீ யுபாசனைசெய்க, பின்னவன் கிழக்கே திரும்பிச் தன்னிரண்டு 

தோளையுமுயர்த்தி 6 HADNT POMS ? or eor gid வசனமே முதல் : சிரப0௦ கொ 

வெ. ,ச-ஈ௩வஅ ,௪௦? என்னும் வச௫னம்வரை எல்லா வசனங்களையும் படி.க்குக, 

(யஸ்ர௦ உவா” என்னும் சாந்தி மந்திரத்தேயிருக்கும் 0 வாக்யெங்களை ஐபஞ் 

செய்க, பின் வாச ரஷணாயாகி ஷணாயா * என்பதாதி வசனபாடஞ் 

செய்க, பின் பிரணவவாயிலாய்ப் பூராதி மூன்று வியாகரு திகளுள் ஒவ்வொரு 

வியாகிருதியின் உச்சா சணவாயிலாய் முறையே மர்தம் மத்யமம் உத்தமம் என் 

லும் மூன்று சுரங்களால் பிரைஷமந் இர உச்சாரணஞ்செய்க. இப்போது பிசசங் 

கத்தால் துர சந்யாச நிரூபணஞசெய்வாம். இவ்வெட்டுச் சசாத்தமே முதலாக 

ரீரின்கண்ணே இதிபரியந்தம நிருபித்துள்ள சர்யாச சாதனம் திடகாத்இரமுடை 

யோனுக்குக் கூறியதாம். கோய் முதலியவற்றால் விபாகுலமுடையவனே சேவலம்



ஈ 

கக்கு பர் ஆத்கபுராணம். [பதிஜோசாவத் 

பிசைஷ மர்இிரத்தையே யுச்சாசணஞ்செய்க ) அ௮ம்மாத்திசையானே சர்யாசஞ் 
சித்தமாம். அவ்வாதுச சர்யாசத்தே ரொத்தாதி சாதனங்களைச்செய்யயாதொரு 

அவியமுமின்றாம். .௮.தஇிகாரியானவன் வாணிபாலும் பிரைஷமர்திர உச்சாரணஞ 
செய்வதன்கண்ணே சமர்த்திலனேல் ௮ம்மாணகாலத்தே மனத்தானே அதனை 
யுச்சரிக்குக, யதா தா? வாதா.த.சவாவா௮ாவ௦ ௮ைவொகு ? ௮ இகாரி அத 

இயர்தம் ஆதுூனானடோது மனத்தானேலும், வாணியாலேனும், சர்யாசஞ் செய் 

துகொள்க. என, மறையறைதலின் ஆதுசர்கட்குச் சர்யாசங்கவர்வதன்கண்ணே 
சிராத்தா கருமஞ் செய்யவிதானமின்றாம் ; மற்2ரூ, வாணிபாலேனும், மனத்தா 

லேளும், உச்சரித்த பிரைஷமர்திரத்கானே ஆதுரர்க்குச் சர்யாசப்பிசாப்தியாம். 

இப்போது பிரசங்கத்தானே சர்யாசபலத்தை நிரூபிபபாம் :--2ஹ மைர்த ! ௪௩ 

யாச ஆசரமத்தைத் தரித்து இத்ேேேகதச்தைப் பரித்திபாகம்செய்யும் ௮தஇகாரி 

தடையற்றவனாய் விரைவாகவே பிரஹ்மலோகத்தையடைவன், ஏ?தலுந் தடை 
யுளதாயின் காலாந்தாத்தே பிரஹ்மலோகத்தையடைவன். இப்பலத்ை3ய கபி 

லாதிமகரிஷிகளும் கூறியிருக்க்றனர். 

te வ5,கதவசி.கியொவ Ou sk as, #12) oonr8 $01) vA gir afl | 

a. a0 Ou -g 26x07 Do ஹிசவாஎபரஹஸஹொ கெ£ஹீயதெ ॥?? 

₹ மரித்திடிற் கண்டதேயத் துயிரது மருவுஞான்றுந் 
தெரித்தகல் லவன்பிரைஷ. மந்திரந்தனைச் செபித்தே 
பெருத்தமேய்ச் சந்நியாசந் தரித்தவன் மரித்தபின்னாத் 
திருத்திரவி யினைப்போழ்ந்து திசைமுகனுலகிற் போமே.” 

(போ-ள்.) மசணசாலத்?2த கண்டதேயத்தே பிராணனிருக்குமாயிலும் 
பிரைஷமர்தி உச்சாரணஞ்செய்து சந்யாச ஆசாமத்தைத் தாணஞசெய் தவன் 
மரித்தபின்பு சூரியமண்டலத்தைப் பேதஇத்துப் பிரஹ்மலோகத்தையடை.வன்। 

மகாப் பிரளயமுற்று பிரஹ்மாவின் இலபம் ம்போது ௮ச்சர்யாச பிரஹ்மா 

வோடு கிர்க்குணப்பிர ஹ்மரூப மோக்ஷத்தையடைவன். ஹே குமா! அ௮ப்பயனைத 

தக்ஷப்பிஜாபதியும் கூறியுள்ளார் :-- 

6 ஜூ வதுராஷி vogeurrroagie VU BAIT 58 வ௱ாஒ | 

வா ஒஜ$ ANOS a0 STD aw KTR Stud ga B79 “>? 

FLL. மெய்த் தவன் றன்ன தாச் சிரமமேன் மையினா 
லிட்ட முற்ற தோண் ஹூறுவங்கிசப் பிது ரெவரும் 
கட்ட முட் டுறு நிரைய நின் றேறியே கதியை 
யொட்டி யின்புற வாழ்வ தங் குறுதி யுண்மையதே. ” 

(போ-ள்,) சந்யா௪ கர்த்தாவானவன் தனகாசிரமப் பிரபாவத்தால முன் 
சென்ற 90 வம்சப்பிதுர்க்கள் யாவசையும் ஈரகத்இினின்றும் கரை 2யற்றுவன். 

சர்யாச பபன்ஜாபால உபநிடதத்இன்கண்ணும் கூறப்பெற்றுள து, 

ட ாறதுகாலா சா வா௱தொஎபஹடுவதமா ௬ுமா.,சா௦ திர 9 08 ye | 

WTAE MUGAA KT SMSAPTAKAU agro SIDA Sas Sap dias,3 |



aifens®)  ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதிடதத்தின் ௧௧௨௫ 
தாற்பரியவருண னம். ] ] 35 

* எக்குலத்தி லேம்மறையவன் எழிற்றுற வேயும் 
அக்குலத்தின் மூன்கழிந்தவ ரைம்ப திற்றிரட்டி 
மக்கண்மேல் வருபவர்கண் முந்நூறு மாமநடர் 
துக்கமின்றிய சோர்க்கமா திய பதக் தொடர்வார்.” 

(போ-ள்.) எக்குலத்தே எம்மறையவன் சர்யாச ஆசசமத்தைக் சவர்வனோ, 
௮க்குலத்தே முன்னர்க்கழிர்த 10() மக்களும், இனிமேல் வரும் 300 மழுடரும் 

சுவர்க்காது உக்தமலோகத்தை யடைவா, ஹே மைந்த. சர்யாசம் என்னும் 

பதத்தே இரண்டு பதங்களிருக்கின்றன, ஒன்றோ, சம் என்னும் பதமாம், மற் 
ஜொன்றோ, நியாச என்னும் பதமாம். மு.சலதன் பொருள் ஈன்மையாம், மற்றதன் 

பொருள் தியாகமாம். அண்டுச் இயாகரளுப சியாசத்தே ஈன்மையிதுவாம். சர்வ 

காலத்தும், சாவ தேயத்தும், சர்வ பதார்த்தங்களையும், சரீர மனவாணியால் 

தியாகஞ்செய்தலாம். இவ்வசையாய பொருள் முக்யெமாகவோ பரமஹம்ச சர்யா 

சத்தின்கண்ணே பொருந்தும ; குடீசகா இியிலோ கெளணமாகப்பொருர்தும் இத் 

துணையானே சந்யாசபலம் நிரூபிக்கபபட்டத. இனி ஆ.துசசந்யாசப் பிரசங்கத் 
தானே பாமஹபச சர்யாடக்கு மாணததின்பின்பு புத்திராதி பந்ுக்களும், பக்தர் 

களும் செய்யவேண்டிய காரியத்தை கிரூபிபபாம் :--ஹே குழந்தாய் / இம்மறைய 

வன் பரமஹம்ச சக்யாசத்தைக்கவாக்துளான். என, உலகரசாலறியப்பெற்றவன் மரித் 

தபோது புத்திராதி யுறவினசே முதலாக ஈகரத்துறும் ௮ரசனீராகவுள்ள, சர்வ 

பக்தர்களும் ௮வன் சரீரததே எவ்வெச சமஸ்கராஞ செய்யத்தகுதியசோ, அவ் 

'வியாவற்றையும் செளாக பெளத்தாயகாதி மகரிஷிகள் தாம சாஸ் இரங்களிற் கூறி 

யுள்ளார்கள். ௮வற்றைக்கேட்பாயாக, ஹே குழகதாய ' ௮ஈகப் பரமஹம்ச சந்யாகி 

மிருத்திய/வையடையும்போது அதிகாரிகள் ௮வன நிருமேனியை எழுர்தருளச் 

செய்யும்போருட்டுச் சுந்தாமானத்தரையேனு:், சுந்தரவிமானக்தையேலும், சுர் 

சாரமான பல்லக்கையேலும், சுநதரமான மேனாவையேலும் தயார்செய்க, ௮.து விஸ் 

தாரமாயும் மிகமிருதுவாயும், மிகததிடமாயும இருத்தல்வேண்டும். ர அரி பக்தர் 

கள் சிவகிசயின்௧ண் ணும், இருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமியின்கண் ஹும் கானாவகை வாத் 

தியங்களைக்கோஷித்து ஈடனஞசெய்து ஜஐயஜயசப்தஞ் செய்வதேபோலவும் வேத 

கோஷம் செய்வதுபோலவும் செய்க. வசந்தமாச ஒலிப்பண்டிகையில் உலகர் 

நானாவகை யுற்சவஞ்செய்வதேபோலச சாவ ௮.இகாரிகளும் முதலில் ஸ்காகஞ் 

செய்து நானாவகை யழூய வஸ் இசங்களைத்தரித் துத் தமது ?தகங்களில் சந்தனம் 

பூசி மூகத்சே தாம்பூலந்தமிதது sips Bp சுகந்தமாலைகள் புனைர்து; மஞ்சட் 

பொடி. பால் பழம சுகந்த புஷ்பம் முதலிய மங்கள வஸ்துக்களை தம்கசத்தேதரிக் 

குக. ௮இகாரிகளிடத்தே மிகுந்த தன சம்பத் இருப்பின் ௮ திருமேனியை 

எழுச்தருளச்செய்யும் LOT TEE HOV Bll] LD இல்லங்களையும் எப்புறமுர் துலக்கித் 

அய்தாக்இச் சந் தனகர்ப்பூரா இகளின் நீசால் தெளிக்குக. அன்பர்கள் சவ விஷ் 

ணுப் பிரஇமைகளைப் பஞ்சாமிருதத் தால் அ௮பிஷேசஞ்செய்வ? போல அன்பர் 

களும் அத்திருமனியைப் பஞ்சாமிருதத்தால் அபிஷேகஞ்செய்க. ஸ்ரீ சல்காஇி



Bens பரி ஆத்மபுராணம், [பதிஜேசாவது 

பவித்தொறலத்தால் ௮பிஷேடக்க, சர்தனாதிகள் பூசி சானாவகைப் புஷ்பமாலை 
களால் அலங்கரித்துச் சந்தனா இய பதார்த்தங்களால் அடிக்கடிக் தூபமிட்டுக 

சர்ப்பூரச்தோடுகூடிய ,தர்.,த் இ.ச தீபங்களால் அடிக்கடி தர். இசெய்க, இவ்வாறு, 
அதிகாரிகள் ௮ச்திருமேனியைப் பூசித்து ௮வ்விமானத்தே எழுந்தருளச்செய்க. 
விஷ்ணு முதலிய தேவைகளைப்போலவும், மகாராஜாவைப்போலவும், ௮ இரு 

மேக்ியை ௮,ச்தானத்தினின்றும் எழுக்கருளச்செய்து வேதகோஷங்களோடும் 

வெளியிற்செல்க, ஆண்டு, வனத்தே என்புமலாதியில்லாத பிப்பல விருக்ஷம், 
மனுடசற்ற வனஸ்பதி, விஷ்னு வாது தேவதைகளின்றானம், கோசாலை, மகா 
நஇதீரம், மற்றைய பவித்இரஸ்சானம் முதலியவற்2ற, ௮.த் திருமேனியைக் 

கொணர்க, ௮ச்சுபஸல்தானத்ேேத கூபம்போல வட்டமாய் புருட பரிமாண ஆழம் 

ஒரு குழியை மறையவர் வுடிக்கடி பூராதி வியாகிருஇகளைப் படித்துக்கொண்மீட 

தோண்டி பூராஇசப்த வியாகிருஇிகளைப் படி.த்.துக்கொண்டே நீராலக்குழியைப் 

புசோக்ூணஞ்செய்க. பின்பு wag Siler 8ழ்ப்பிரதேசத்தே பிரணவமர்இரத் 
தால் தர்ப்பாசனம் விரிக்குக) வெளியிடத்தே ௮த்திருமேனியை வைத்துச் 

சாவித்ரீமர்தாபாடத்தோடுகூட ௮பிஷேடத்து மிருத்திகை முதலிய ௮ழுக்கற்ற 
தாக்குக, பின்னதிகாரிகள் ௮த்தருமேனியை விஷ்ணுபுத்தியால் புருஷ சூக்த 

மர் திரபாட பூர்வகம் ௮பிஷேடுக்க, முன்போன்ற சுகந்த புஷ்பமாலைகளால் ௮லங் 

கரிக்குக. பின் : வி ஷொஹவ௦ சவ? 1” என்னும் மநர்இரத்தை யுச்சரித்து 

௮க்குழியில் கிழக்குமுகமாக வைக்குக, பின்னவவுத் சமன் றண்டத்தை மூன்று 

பாகப்படுத்தி ௮வன் வலக்கரத்தேயீக, ௮இகாரிகள் தரசர்யாசத்தைத்தரித்து 

௮க்கால் மிருத்தியுவையடையின் நான்முறையே தண்டப் பிராப்தமின்றாயினும் 

மரித்த பின்னவ்வுத்தமன்கரத்தே ஜாறிஞன் ‘ @-gocar ஈவி-ட௮ ௯70687 என் 

னும் மர் திரத்தானே தண்டத்தையீக ) ௮த்தண்டத்தை மூன்.று விபாகம்செய்.து 

வலதுகரத்தேயிக, பின்னிருதயதேயத்தே ௮திகாரிகரத்தைவைத்து (8௦வ3 

oO Fe28? என்பதாதி மர் திரத்தை ஐபம்செய்க, புருவவிடைத் தேயத்தே 

சுரத்தைவைத்துப் புருடசூக்த மந்திரங்களை ஜபமசெய்க, மூர்ச்தஸ்சானத்ேத 

கரத்தைவைத்து : பரிகிஜா,2௦' என்பதாதி மர் தரஜபம்செய்க, பின் ₹ sob 

வூடு. 8K? என்னும் மந்திரத்தை யுச்சரித்து மத்தசக்சைப் பாஷாணக் 

தாற் பேதனஞ்செய்க,. பின் பிரணவமர்இரத்தையும் பூத வியாகிருஇிகளையும 

அடிக்கடி. யுச்சரித்து ௮க்குழியைப் பாஷாணங்களாலும் மண்ணாலும் இடமாய்ப் 

பூசணஞ்செய்க, ௮வன்றிருமேனியை நாய் ஈரி முதலிய பிராணிகள் பக்ஷணம் 
செய்.துவிடாதபடி. திடபூசணஞ்செய்யவேண்டும் ; என்னை, ௮.ச்இருமேனிபை 
அவைபக்ஷணஞ்செய்யின் அத்தேயத்தே தூர்ப்பிக்ஷா£தி யுபத்இரவங்கள் உண் 

டாம் என, பெளத்தாயன இருஷிகூறியுள்ளாசாதலின் என்க, ௮வன் மரித்த 

பின்னர்ச் செய்யுமாறு விதித்த சமஸ்காரங்களனைத்தையும் விஇப்படி செய்யின் 
அம்மு ச்தனுக்குப் புண்ணியப்பிராப்தியேலும், செய்யாதொழியின் பாவப்பிராப்தி 

யேனும், இன்ராயிலும் , ௮திகாரிகர் ௮வன் மரித்தபின்னர் ௮வற்றை விஇப்படி 

செய்யின் புண்ணிய அடைவும், செய்யாதொழியின் பாவ ௮டைவும் ஆம். ௮௪ 

சந்நியாசி மரித்தபின்பு எனது தேகத்தை நீவிர் ௮ரிர்து ராய் முதலியவற்றிற்



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதநிட தத்தின் ௧௧௩௪. 
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குப் பக்ஷிப்பான் கொடுமின் என இச்சிப்பிலும் ; துறக்கவின்பம் விழைந்த ௮; 

தாரி அவ்வாறுசெய்ய இச்சியான் ; மற்றோ, சாஸ்திர விஇப்படி மெய்வைச் 

சமஸ்கரிப்பன். ௮த்இருமேனியைப் பூமியின்கண்ணே இடபூசணஞ்செய்யும் சால் 

வருணத்தவர்ச்குமே ௮ சுககாணமாமா தலின் ௮.இகாரிகள் அ.த்ருமேனியை 

இனி தானவகையாற் பூரணஞ்செய்க. குடீசக பகூதக ஹம்சனென்னும் மூவகைச் 

சர்யாசிசட்குச் சிகை சூ த்.இ.ரங்கள் இருக்கின்றனவா தலின், ௮சேக இருடிகள் 

gat wis eae sans ௮க்னியின்கண்ணே தாகவிதானஞ்செய்.துளார் ; லெ 

இருடியர் மண்ணின்கண்ணே பூரிப்பான் வி.இத்.துளாசாதலின், ௮வர் மரித்தபின் 

sar fact மெய்யைத் தகனஞ்செய்க. அல்லது, மண்ணிற் பூசணஞ்செய்சு, 

எல்லா இருடியரும் பரமஹம்ச சக்யாசியைத் தாகம்செய்யுமாறு எல்லாவாற்றானும் 

சிவே. சஞ்செய்துளாசா தலின் ௮ கொரிகள் ௮வன் றிருமேனியை யொருசாலும் 

தாகஞ்செய்யற்க. இவ்வார் த்தையைக் கபிலமுனிவரும் கூறியுள்ளார். 

51 5G 9.30 Bo காய_2௦வ௫வ.4 ஹி கெஷரொய.மாவியி | 

விஷாஷவுா ௪.த.தாய. மெகொ சிஷாசிகஹி$ி4ி ॥ 

“ முறையோ மிருதிவந்த மாணழலிலர் முன்மூவர் 

செறியுடல் விடினற்றீயிற் செலுத்தி யேதகனஞ்செய்க 

போறையுறு பரமஹம்சன் பொன்றிடிற் போற்றுமேய்யை 

யறியோருகாலுந் தீயிலழற்றிட லருகமன்றே.'' 

(போ-ள்.) சசெளத ஸ்மார்த்த ௮க்கனியற்ற குடீ.சகாதி மூன்று சர்யாசி 

களை மசணானந்தாம் அக்னியின்கண்ணே தக௲னஞ்செய்க; ஆலை பசமஹம்ச 

சர்யாுயை ௮க்னியின்கண்ணே தாகத்தை யொருகாலும் செய்யாதொழிச. 

தேவதையின் பிரஇமையைப்போல ௮ன்பருக்குச சர்வ மனோசக்களையும் செய் 

விக்கும் ௮வ்வுத் தமன் நிருமேனியக்கினியாற் றஇக்கப்படினும், சாய் முதலியவை 

பக்ஷிப்பினும், பிராணிகளின் சம்பூசண மனோதங்கள் அழியுமா தலின் ௮ இகாரி 

sor ௮ச்இருமேனியைச் தாகம்செய்பாதொழிக ; மற்றோ, முன்மொழிர்௪ முறை 

யே அதனைப் பூவின்கண்ணே இடமாய்ப் பூசணிககுக ; இவ்வாறு பூரணித் அப்பின் 

‘ ௬,மி wr Joan சியதசெ் என்பது மு தலிய மர் இசபாடஞ்செய்க, ‘an Our. g’ 

என்பதாஇ மர்.இிரங்களையும் பாடஞ்செய்ச. விவாகாதி யுற்சவத்தே உலகர் wip 

வுறலேபோல மகிழ்வு ற்றவதன ச தராய்ச சர்வ சோகக் கலேசங்களற்றவசாய் 

எல்லா ௮இகாரிகளும் அச்சமாதியை வலஞ்செய்க, ஈமஸ்கரிக்குக, ஆலயம் அழ 

பயெதாயமைக்குக ; அல்ல ஆல் பிப்பலா இய புண்ணிய விருக்ஷங்களை ஸ்சாபனஞ் 

செய்க. ௮வ்வாலயத்ே தவிஷ்ணுவின் பிரதிமையையேனும் இவலிங்கச்சையேலும், 

சூரிய சணபதி தேவீ முதலியவர்தம் பி7 திமைகளையேனும் ஸ். சாபனஞ்செய்ச, 

௮தனை யெப்போதும் பூஜைசெய்க, Qaat £5 SC s யாமதிகமாகச் சொல்துவ 

தென்னே, ரெடுங்காலத்திற்குப் பின்னரும் ௮த்தானத்தே என்புமலாஇ அ௮௪சப் 

பொருள்களின் சம்பந்தம் உண்டாகாதபடி. யுபாயஞ்செய்க, அத்தகைய உபாயத் 

இன் ௮வ௫ூய கர்த்தவ்யத் தன்மை பிசாப்தமாயினலும் ௮ச்சானத்தே தேவாய 
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கக்கு UD ஆத்மபுராணம். (பதினோசாவது 

ஸ்.தாபனஞ் செய்பவன் மிசமதிமானெனவறிக. தனது மாவிருக்ஷத்தில் ௮வூயம் 
விடவேண்டியதாய நீரைப் பி.தர்க்கட் கர்ப்பணஞ்செய்பவன் ௮த்தியந்தம் மதிமா 

னாவதேயபோல அ௮த்தானத்தே ஆலயஞ் செய்யும்புமானும் மிசமதிமானெனவறிக, 
bast se sien gsi gu பரிசனத்தானுர் தாதேகத்சே ௮சுத்சன்மை மஇ 
யுண்டாவதேபோல அச்திருமேனியைக்காண்டவாளலுர் தண்டலானலும் ௮இகாரி 

கள் தம்பால் ௮சுசித்வ பதியையொருகாலுஞ் செய்யற்க ; மற்றோ, விஷ்ணுவின் 

பிரஇமையைச் காண்டலானும் சீண்டலாளும் அன்பர்கட்குச் தம் சரீரத்தே சத் 

,வமதியுண்டாவதேபோல ௮த்திருமேனியைக் காண்டலானும் தீண்டலானும் தம் 

பால் சுசித்வமதிசெய்க. ..ச்திருமேனியை யபி3ஷே௫த்த ஈதியாஇகளுக் தீர்த்த 

ரூபமாதலின் அ௮வற்றின்கண்ணே அதிகாரிகள் தீர்த்த புத்தியோடும் ஸ்காஈம 

செய்க, ஆனால், கமபால ௮சுசித்வமதியோடும ஸ்காரஞ்செய்யாதொழிக. ஸ்காஈஞ 

செய்ய இச்சையில்லையேல ஸ்சாஈஞ்செய்யாதொழிக, ஸ்காசத்தே புருட இச்சையே 

காரணமாம்; அசுசித்தன்மை காரணமன்றாம ); என்னை, ௮த்இருமேனி மரிப்ப 

தன் முன் சாக்நாத் விஷ்ணுரூபமாம், பின் விஷ்ணுவின் பிரதிமைக்குச் சமான 

மாம். இவ்வார்த்சையை அத்திரி இருஷியும கூறியுள்ளா :--- 

66 தெற கிவெவாஹ ஜெவவத அலு swat @OGeag | 
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வ வீ 

வரணிவாத Pra Teme BO Ko Warr ae wales 1?” 

₹₹ வாசுதேவன்றன் வடி.வங்களி ரண்டு ளவளமா 
யாசிலோன்று நற்சரலமயல சலமாஷஞ் சலந்தான் 
ஏசிலாயதி பிரதிமையேழில சலமதாம் 
பேசியே தோழுதிறைஞ் சுதல் பேரியவாகடனே.”' 

₹ அரிபிரதிமை கண்ணுறவருங் கரங்கு வியா 
பரமஹஞ்ச ஈநற்றண்டியைக் கண்டபின்பணியா£ 
நரகமெய்துவர் நாசமில் ரவுரவ ஈலி௩தே 
பரகதிய தெங்கவருறல் பன்னிடிலிடரே.”” 

(பொ-ள்.) ஸ்ரீ வாசு 2 சுவருக்கு வடிவங்களிசண்டாம் ஒன்றோ சலரூபமாம் 

மற்றொன்றோ ௮சலரூபமாம, பசமஹம்ச சர்யாசியோ விஷ்ணுவின் சலரூபமாம், 

சாளக்கசொாமாதி பிரதிமை அசலரூபமாம். யாவர் விஷ்ணுவின் சாளக்சொமாதி 

பிரதிமைகளைக்கண்டு ஈமஸ்கரிக்கவிலலை?யோா, கண்டத்தையுடைய பாமஹம்ச சர் 

யாசிகளைக்கண்டு ஈமஸ்கரிக்கவில்லையோ ௮வர் என்றுநதீசா இரவுரவமடைவர், 

இவ்வார்த்தை ஸ்ரீ மகாபாச,த.த்தின்கண்ணும் ஸ்ரீ வியாசபகவானாற் கூறியருளப் 

பெற்றுள த :-- 

ம் pray 2 graran ray CgrameQas¢8 esol) தவ வவா | 
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“: சீலமற்றவனேன்றாலுஞ் சீலமுறறவனேன்றாலும் 
காலறிவிலியேன்றாலுங் கதித்தபண்டி தனேன்றாலும் 

சாலுநற்காவி தண்டமாத்திரத்தாலேப்போதும் 
ஏலுபூச்சியனாம்விட்டோ னிருபிறப்பாளரானே. ”” 

(போ-ள்.) ௮ந்தப பாரமஹமச சநயாசி, மன்பையறற ஆசாரமுடையவ 

னைனம், மேன்மையறற ௮௪ரச மடைபவ?னனும, மூர்க்கனேனும், பண்டித 
னேனும், காவிவஸ்இரத்தோடம, தண்டச்தோடுக கூடியிருத்தன்மாத்இசை 

யானே ௮வன் மறையவா புூதலியோராேே விஷ் ணுவடிவமாய்ப் பூசிக்கக்சக்கவ' 

ஞவன், இவ்வார்ததையை 4 குவசாசெகுரதெதெலா௨ ரெவா$ வாவெ.ரவகா 

றி,சா$ ? என்பகாதி வசனங்களால காரதமுனிவரும் கூறியுள்ளார். ௮வ்வசனல் 

களின் கருத்இதுவாம :--பிரஹ்மா, விஷ்ணு, உருகஇரன், இக இரன், உலகபாலர், 
வசு முதலிய சேவகணஙகள் என்னு மிவவிபாவருு ௮ப்பசமஹம்ச சந்யாகியின் 

மெய்யிலிருக்கன்றனரா தலின சரத) பகஇக2ளாடும அவ்வுத தமனைப் பூஜிக்கும் 

௮ இகாரிகள் ௮வவெலலாத 2தவரையும பூசை சப் சவாகள ஆவர்கள், நிசாதாஞ் 

செய்தவர்கள் அ௮வ்வெலலா த3தவசையம 9ரசாதரஞ செய்கவர்க2ளயாவாகளாத 

லின் ௮வவுத்தமனை யொரு போதும சிரசாதரஞசெயயல। காது. ஸ்ரீ விஷ்ணு 

வானவா தமது சாளக௫ூராமாதி பிரதிமைகளில எப2பாதும இருபபதேபோல 

அவா சநயாசிகள சாரத்தின்்கண BILD atu SLIT தமிருபபா, ஆீதகைபால, ௮வவுத 

தமன் இருககுமிடமெலலாம மகர ௮மமகரவிஷ்ணு 2வ யிருப்பசாதலின் அதி 

காரிகள் ௮வவு ததமனை அ௮வசியமாய்ப பூமனைசயக, இவ்வுலக க 2தயாவன் அதப் 

பரமஹம்ச சநயாசிபைப புசமுவன, இகழுவன, ௮னனவஸ்திசாதி யிவன், அவ் 

வியாவறறையும் ௮வ்வுத்தமன மகாவிஷ்ணுவிற காபபிபபன, அ௮வற்றையேறற 

ஸ்ரீ பகவான் ககுதிபபடி தாமே கொடுபபவாககுச சகதுககரூபபலப் பிராப்இயாக் 

Gat, பிராஹ்மணாதி காலவருண த.தவா ஒருகால ௮சசாயாசிபைத தகதருமத்தி 

னின்றும் ஈழுவினவ.ராய்க காணினும கண்டிக்கமவண்டும என்னும சங்கறபத்தை 

யுஞ செய்யாதொழிக ; என்னை, ௮வசை க தண்டிபபவா ஆசிரியா், அசர், தருமர் 

என மூவசாவர், தரதருமத2?த யையுறற சாயாசியசை தஙகுருவே சிக்ஷிக்சலாம். 

இவ்வார்த்தையை ஜமதககியெனப பெயரிய இரூடியும கூறியளளார் :.- 

கடிவாய$ம வ 4 ௫யா.த.தா ய..8விப௦கயா | 

அகி.ம)ஹெ.த--மரஹெதாவி ஐ 58 வவ. கரகாறண5௦ i 

 விட்டவன்றனக் கெவ்வாத்தை விளம்புந்தன் குரவனத்தைத் 

தோட்டிடல் வேண்டுமையக் தோடாந்தல னாகிமெய்யே 

விட்டவற் கருளலாடம் வேஞ்சினத் தடி.தலாடூம் 

சிட்டமேய்க் குருவேயாண்டுங் காரணக் தேளிகவன்றே. * 

(போ-ள்.) துறவியானவன் தனதாசிரியா கூறிய வசனத்தைச் சம்சயமற்ற 

வாய் ௮ம்கேரித்தல்வேண்டும் ; ஏனெனின் அ௮த்.துறவியை நிக்கரபப்பதின்கண் 

ணும் ௮லுக்செடுப்பதின்௧ண்ணும் யாண்டும் தசிரிய3ர காரணராவர், இவ்வுல



க்க்௬0 ஆத்மபுராண்ம். ‘(UPC gy snes 

சத்தே சர்யாசி மத்தியயானம் ஸ்.இரீசமனம் முதலிய பாவகருமங்களைப் பிரசித்த 

மாகவே செய்யின் ௮வனை ௮ரசா சக்ஷிக்கலாம். இவவார்த்தையைக் சக்ஷப்பிரஜ 
பதியும் கூறியுள்ளார். 

és Ou rida re 0 Dy af Fa FUE ov e2o sess | 

yoas6lg pire கயிகுவா 5௦ ஈாதாறாீவ7௦ வரவாவாயெசு 1” 

:(! எம்மறையவன் றுறவியாய்த்தன் னறத்தியங்கா 
தம்மவேண்ணறை பருகியங்கனை முலையணைக்கின் 
சேம்மலன் னவன்றலையி னிற்சின்னகாய்க்காலாற் 

பொம்மித்தன் னுடைத்தேயம் விட்டகற்றிடல்புகழே. ”” 

(போ-ள். எம்மறையவன் அந்தப் பாமஹம்ச ௪ர்பாசத்தைக்கவர்ர்,து தன் 

நிருமத்தே நின்றிலனாய்க் கட்குடி த்.துக் கருங்கணாணைத்துப் பாவமே புரிவனோ 

அத்துற்குருத்தியனை ௮ரசர் தலையில நாயின்பாதக் குறிப்பிட்டுத் தம தேயத்தி 

னின்றும் வெளிப்படுத்துக. சந்யாசி ௮ரசர் முதலி யோருக்குத்தெரியாமல் இசக 

யெமாய்ப் பாவகருமத்தைச்செய்யின் ௮த்துராசாரியைத் தருமர் சிக்ஷைசெய்ச. 

இம்மூவர் தவிர வேறெவரும ௮வனைச சிக்திப்பவசாகார். இவ்வகையாய சாஸ் இர 

மரியாதையைப் பின்பற்றி ௮.இிகாரிகள் தகதருமம் விருத்தியாம்பொருட்டும் 

துறக்கசுக ௮டைவின்பொருட்டும் சர்யாசிக்கு௪ சரி. ரமனவாணியாற் சுகத்தையே 

யடைவிக்குக; அதனா லவாக்கு மனகினைத யாவுங்கைகூடும் சந்யாசியின் 

மெய் அக்னெியின்கண்ணே தாகஞ்செய்யத தகுதியதன்றாமாதலீன் மற்றையா 
மரித்தபின் ௮செளசாதிகளா தலேபோல அவ்வுத்தமன் மரித்தபின்னின்ருப, 

இலாஞ்சலிதானமுமின்றாம், செய்மாநதலுமின்றாம, ௮ழலைத் தபனஞ்செய்தலு 

மின்றாம், வேப்பிலையயிலலுமின்றாம என்றுணர்க. பக்தி விசுவாசத்தோடும 

அச்சர்யாசியின் மெய்யை எடுத்துக்கொண்டு செல்லு மதிகாரிக்கு ஒவ்வொரு 

பாதநர்தோறும் ௮சுவமேதயாகபலம் சித்திக்கும். சாளக்கராமா இகளைக்காண்ட 

orgs இண்டலானும் அன்பர்கட்குண்டாம் பலபபடியே ௮ம்மிருத திரு 

மேனியைக் காண்டலானும Semon gm ௮இகாரிகட்குண்டாம். மனத்தானும 

வாக்கானும் பிரைஷமர்இச உச்சாரணத்தால் பரமஹம்ச சந்யாசத்தை யடைவுறற 

வன் மேனியை,௮க்னியின்கண்ணே ஒருகாலும் த௫க்கறக ; மற்றோ, மண்ணின் 

சண்ணே சமா.இசெய்க, பின் ௮செளசதிலாஞ்சலி முதலியவற்றையும் செய்யற்க, 

அ.த்தருமேனியை எடுத்துச்சென்றவலும், கூடச்சென்றவலும், குழிவெட்டிய 

வனும், சமாதிவைத்தவனும் எப்போதும் தூய்தாகவேயிருட்பர், ௮வன் மரித்த 

பின் ௮சகு௫னிதாகாதி சமஸ்காசமும் பிண்டோதகச் இரியையும் உண்டாகாதென் 

மூலம் பதினொன்றாராள் பூர்வங் கிருகஸ்தா சரமத்திரு,த மைந்தன் பார்வ 
மெனப் பெயரிய சிராத்தத்தைச்செய்க, விவாகா தி காலத்தே உற்சவஞ்செய்வேேே 

போல உற்சவவாயிலாய் sient ser 11 ,தம்காள் விஷ்ணுகாம உச்சாரண பூ 

ast தனத தந்தையின் காம உச்சாரணஞ்செய்.து சாஸ் இரவி.இப்படி மொழிந்த 
ராத் தத்தைச்செய்க, மைர்தனின் வேறாய மற்றைய ௮இகாரிசளோ மகாவிஷ்ணு 

விற்கு ம௫ழ்வுண்டாதற்பொருட்டு 13 ஆம் காளில் கேவலம் காசாயணபகியே



அத்தியர்யம்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் ௧௧௪௧ 
தாற்பரியவருணனம். || 4] 

செய்க ) பார்வண சிரா த. தம்செய்யறக. ௮ம்மைக்தனோே 11 அம்காள் ௮சசொத்தத் 

தைச்செய்து 12 ஆம் நாள் சாசாயணபலிசெய்க. இப்போது பெளததாயன இரு 

டியியம்பிய முறையே ராரசாயணபலியின்வடி.வ ததை வருணிபபாம :--19 ஆம்ராள் 

சாராயணபலிசெய்யுமாறிதுவாம, முதலி2லா சோடச உபசாரங்களால் விஷ்ணு 

வின் மகா பூஜைசெய்க, ௮வையாவன : ஆவாஹனம் |, ஆசனம 3, பாதயம் 3, 

அர்க்யம் 4, ஆசமநீயம் 5, ஸ்ராஈம் 0, வஸ்இரம 7, உபவிதம் 8, கந்தம 0, புவி 

பம் 10, தூபம 11, தீபம் 19, ௮ன்னம் 13, ஈமஸ்காசம 14, பிரதக்ஷிணம் 15, 

விசாஜனம் 10 இம்மகாபூஜையின் பின் பாயச றைவேத்தியமாபபிக்க, பின்ன 
தனைப் பிரணவ பூர்வகம் பூராதி மூன்று வியாகருஇகளை யுசசரிகது ௮கூனியின் 

கண்ணே ஹோமஞ்செய்க, இங்கன் 2ஹாமததால சமஸ்கரிககபபெறற விஷ்ணு 

வின் நைவேத்பமாகிய பாயசத்தை சர்வப பிசாஹ்மணாசட்குமீக, அசாராயண 

பலியில் 13 புருட ரைப் பிரதானமாய்ப பூகனைசெய்க, அமமுறையிதுவாம்? 

அந்த பலிக் த சாவானவன் 19 சர்யாசிகட்கு விருகதுகொடுததுத தன் விடடிற 

குக்கொணர்க. 13 பேர் இடையாவிடின் மேனமையாய ௮௪.7 த?தயிருககும இரு 

ஹஸ்தர்க்கு விருந்துகொடுத்து ௮மைததுவருக. : கெறாவாய,௪₹8' ஏன்பதாஇ 

பன்னிருமஈதிரககளால பன்னிரு சாயாசகளையேனும பன்னிருமேன்மை மறை 

யவரையேனும ௧ஈத புஷ்பாஇகள்கொண்டு பூறைசெய்க. பின் பிரீ தியோடும் 

௮வர்கட்குப போஜனஞசெய்விகக, சநயாடிகளாயின் வஸ்.இரம ஈக, மறையவசா 

யின் தக்ஷிணை யோடும் வஸ்இரமீக, 19 சநயா௫ிகள் இடைபாவிடி னும 1 எண்ணிக் 

கையை கிறைவிக்கும்பொருட்டும பூஜிக்கும்பொருடடும ஒரு வி.த்வானாகிய சாயா 

சியை யவசியங்கொணர்க, 15 சநயாசியசையும புருடசூக்தத்தேயிருக்கும 16 இரு 

சாரூப மநஇரங்களால், சோடச உபசாரங்கொண்டு பூஜைசெய்க. ஒர பரமஹமச 

சாயாசியுங் இடையாவிடின் வித்வான், ளாய சாமானமப பிசாஹ்மணரைவைத்து 

விஷ்ணு புத்தியுடன் ௮பபஇனாறு மாதிரங்களால சோடச உபசாரககளாற் பூஜனை 

செய்க. ௮வர் போஜனஜஞ் செய்யுந்தானத்தின் சமீப2,பதத தாப்பையை விரி 

தது ஐராயுஜாஇி நால்வகைப் பூதபபிசாணிகட்கும நானாவகையாய LOGIT அன்ன 

பலியிக, அவற்றுள் ஒவ்வொரு பூதபபிராணியின் காம உசசாரணதசதால் முறைப் 

படி பிரணவ பூர்வகம் ! mw O8avrane, ஹ2வ$உமாஹாவ$ வாஹா, 6 ஹ-௩.வ$ 
வ$வாஹா ' இன்னான்கு மக்இரங்களாற் பலிதானஞசெய்க. அ௮பபலிகாததா வீட் 

டில் தனசம்பத்தஇியில்லாவிடின் ௮ன்னவஸ் இராத மாக இரசையடைவானே மிழ் 

வு.றும் 13 சந்யாகெளையே உண்பிக்க, தனசம்பததி மிகவுண்£டல வஸ்திர பூஷ 

ணாதிபதார் த் தங்களைக்கவா த் தகுதியாய மேன்மை மறையவருக்சக போஜனமிடுக , 

ஆனால் ௮த்தனிகளும் ஒரு சந்யாசியையோ அ௮வசியமாயுண்பிக்க. தானாதி ௧௬ 

மங்களை விதானஞ்செய்யுஞ் சாஸ்திரம் கருமகாத்தாவின் சக்தியலுசாரமாயே கர் 

மங்களை விதித்துளதாதலின் ௮்காராயணபலியில் முற்கூறிய பக்ங்களுள் ஒரு 

பக்ஷத்தையாம் நியமிக்கவில்லை ; மறறோ, அக்கர்.த்தாவிற்குச் சக்தியுள்ள அளவு 
18 சர்யாகெளுக்கேளலும் 19 மறையவர் கட்கேனும் உண்பித்து வஸ்.இரா திகளையீக. 
பின் ஆற்றலளவு Cai DG om & மறையவர்கட்கு நானாவகையாய மதுர அன்னங்களை



௧௪௪௫௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதிஜோவது 

யுண்பிக்க, ௮ம்மறையவர்கட்கு முடிந் தபடி தக்ஷிணையீக. இங்கனம் ராராயணபலி 

யாற்றும் ௮ இகாரிகள் இகவுலகத்தோ மன நினைபொருளையெய்௮வர் ; மரித் தபின் 

நமது சர்வ பிதுர்க்களோடும் விஷ்ணுவுலகத்தை யெய்.துவசா தலின் ௮ந்சாசாயண 

பலியை யவூயமாகசசெய்க, இவ்வாறு ஆது? சர்யாசப்பிரசங்கத்தால் பரமஹம்ச 

சந்யாச மரித்தபின் செய்யததக்க காரியத்தைச சொன்னோம். இப்போது முற 

பிரசங்கத்தைகசேட்டி :-- ஹே மைஈத.! இரி தண்டத்தையும், சிகையஞ்$ஜோப 
விதத்தையம தரிபபவரும தமது புத்தர௫ருகத்ேத பிக்ஷசெய்பவரும் ஆயெ 

குடீசச சசயாசியும, முன போன்று தரிபபவரும ஏழுஇிருகங்களினின்றும் பயிக்க 

மேர்தியருஈதுபவரும, தேசங்களில் சஞ்சரிபபவரும ஆய பகூதக சநயாசியும, 

ஏக,தண்டத்தைக தரிப்பவரும் சிகையின்றி யஞ்ஞோப விீ.தத்தைத் தரிப்பவரும, 

இனம் எட்கெகவளம ௮ன்னமயில்பவரும ஆ௫ய ஹம்சசர்யாசியும் திவிரவைராக்கி 

யத்தையுற்றுப பாமஹமச சர்யாசததைக் கவர இச்சிகடன் அ௮ம்மூவரும 6௪ 

சிசாத்தங்களையம் ஹோமாதி கருமககளையும செய்யறக ; மறறோ, .ஆதுசன் கேவ 

லம் பிரைஷமஈதர உசசாரணஞசெய்தே ௮தை யடைவதேபோல அ௮ம்மூவரும 

டைக, அ௮ம்மூவா பிரைஷமநஇரம உச்சரிககுமவிதமோ இதுவாம, முதலில் 

தமது ஹஸ்த ௮ஞசலியை நீரால கிறைவித்துப பூராதி மூன்று வியாகிருதிகளுக 

குள் ஒவவொரு வியாகிருதியையும பிரணவ பூாவகம் உசசரித.து * ௬,௨0௦ * என 

லும் பதங்கொண்டு ; வாஹா ' என்னும் பதபரியகதம உளள முழுமந்திரததை 

மாத மத்திபம உததமமென்னும முசசுரங்களால உச்சரித்து தம.து யஞ்ஞோப 

விதத்தை யெடுத்துத தமது இகையைக கசததாற கொய்து அவ்விசண்டையும 

அஞ்சலிக்குள் வைததுப பிரணவ பூவகம் ! ஐ ிவாஹா' என்னும மர்தத 
தானே நீரின்கண்ணே பரிததியாகஞசெய்க, அலல, பூமியின்கண்ணே பரித்தி 
யாகஞ்செய்க, : உவவி,த௦ஹூஏ ளவாவவா விவாரலெ4! ச௩யாச கர்த்தாத 

தனது யஞ்ஞோப விதத்தையும் சிகையையும் மொழிந்த மர்திரததானே பூமி 

யின்கண்ணேனும் நீரின்கண்ணேனும் பரித்தியாகம்செய்க, பின்னவன் விரகத 

ஞய் ஈச்னனாய் வடஇசையையேனும £€ழ்த்தசையையேனும் கோகூசெசேல்க. 

ஆன்மாவையறிய இசசையிருபபின் சுரோத்இரியப் பிஹ்மநரிஷ்ட குருவை யாசி 

யிக்குக, அம்மூவரும, தண்டம, கமண்டலம், சிக்கியம, பயிக்கபா ததஇரம், பவிதஇ 

சம என்லும் பஞ்சமூத்திரைகளை யெபபோதும தாசணம்செய்க, பயிக்கபாத்தி 
சத்திற காதாரமாயிருப்பது சிக்கியமாம். ஜல?சோ தனபபொருட்டுள்ள ven Maw 

பவித்தாமாம். பரமஹம்ச சர்யாசஞ செய்.துகொள்ளுங்காலத்தே சரான்கு முத்தி 

ரைகளோடு ஏகசண்டத்தை ஹமசசரஈயா௫ பரித்தியாகஞ்செய்க, நான்காடுக 

இரிதண்டத்தைக் குடீசக பகூதகர் பரிததியாகஞசெய்க, இம்மூவரும் பரமஹம்ச 

சாங்கால் கூறிய சிசையஞ்ஞோ பவீ.தத்தயொக விதியைப பிரஹ்மசரியாஇி மூவ 
ரும் பரமஹம்சல் கவருமிடததும ௮றிஈதுகொள்க, ஹம்சலுக்கு சகையில்லா 

விடிலும் பஞ்ஞோபவிதத்தைக் கூறியமர்இரத்தானே நீரிலேலும் மண்ணிலேனும் 

பரிச தியாகஞ்செய்க ) தண்டங்கமண்டல முதலியவற்றையும் பரித்யொகஞ்செய்க, 

இத்துணையானே பிசாஹ்மணர் சந்நியாசம் செய்யுமுறை கூறலாயது இனி க்ஷத் 

இரிய வை௫ியர் சர்பாசங்கொள்ளும் வகையை ஜாபாலாஇ யுபநிடதத்தே கூறிய



த்தியாகம்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிட தத்தின் ௧௧௪௩ 
தாற்பரியவருணனம். 1) 42 

7ரகாசம், கூறுவாம் :--முன்செய்.௪ புண்ணியகரும மகிமையால் க்ஷத்திரிய வை? 

(ருச்குத் தீவிசவைராக்கெயப் பிராப்தியுண்டாயின் அவவிருவரும சாயாசஞ் 

?சய்ய இச்சிக்கெ முற்கூறியமுறையே 8 சொத்த ஹோமாஇ சர்வ கருமங்களை 

ஞ் செய்து சகையோடும் யஞ்ஷஞோபவி.தததை நீரின்கண்ணேனும் பூமியின்கண் 

£ணனும் பரித்தியாகஞ்செய்து ஈக்னராய் வட இசையையேனும் €ழ். த இசையையே 

தும் ரோக்கிச்செல்க ; ஆலை பிசாஹ்மண சுயாசி வடதிசையினின் றும் வந்து 

சண்டாதிகளைத் கரித்தசேதபோல ௮வவிருவருர்கரியற்க ௮வர் ஜட உனமத்சு 

சொசர்போல ஈக்னராய்ச சஞ்சரிக்குக வித்வானாபிருந்கபோதினும் வெளியே 

காட்டற்க. பசமஹம்ச சர்யாசக்ேக கமத வடிவத்தை மறைக்கறகாக சானாவகை 

பாய சன்னங்களை ததரித்தல் சம்பவிக்குமாயினும் விஷ்ணு சமபஈகியாய கண்ட 

ரப சின்னத்தைப் பிராஹ்மணன் ஒருவனே தரிக்குக; மறறைய இருவாக்குச் 
சரிக்க ௮.இகாரமினறாம், ஆறுமுடிச் சுடைத்தண்டம சு கரிசனமெனப்பெறும் ; 

எண்முடிச் சுடையது வாசு? சவமெனபபெறும ; ஆகையால், ௮. தண்டம் வைக் 

ணவதண்டம் எனப்பெறும் அவ்விருவரும் ௮றைஈதமுறை?ய சிகையஞ்ஞஜோப 
விதங்களைப் பரித்தயொகத்து ஈக்னராய்ப் புனசாவிருத்தியற்றவராய் வட இசையி 

Fagin ஜேழ்த்இசையி?லனும் செல்கவென முன்னர்க்கூறியஅ, சர்யாச கர்த்தா 

வாய பிராஹ்மணன் சிகைபூணு நூறகளைப பரித்தியாகித்.து ஈக்னனாய் வடதிசை 

பிற் செல்லும்போது முறகூறிய சிரா ததாஇகளைச செப்விதத அசாரியப பிராஹ் 

மணர் அவன் சமீபத்தேசென்று சண்டமபோல ஈமஸ்கரிகதப பிசார்துஇத்துக் 

கெளபீனாஇியணிவிதது வடககினின்றுஈ இருபபிப் பிரஹ்ம?வத்தகாவாய சச்யாசி 

யாசிரியர் சமீபததேகொணாக. ஆசாாயப் பிராஹ்மணருடைய கண்டவத் பிர 

மை பூர்வகப பிசார்ததனை க்ஷகடிரிப வையயோமுன் சம்பவியா தாம, பிரார்த். தனை 

பின்றிச கெளபினாதிகள் கரிகதலும வடஇசையினின் நு தஇரும்புகலும் கூடா 

சாதலின் இருவரும் இசை திருமபலும் உடையுுககலும கண்டந்தரிக்தலும 

கூடா. இருஷபதேவரும பஞ்சபாண்டவரும் விரமாககத்கால தம்சரீரங்களைப் 

பரித்தியாகுித்ததேபோல, ௮வவிருவரும வீசமாக்கககானே சரீச பரித்தியாகஞ் 

செய்க. சங்காதிகளின் சப்தங்களினின்றும் நீர் கெருப்பு முசலியவறறினின் 

௮ம் புலி (தலிய ஜீவர்களினின்றும பயமறறு சரீர ராசபரியந்தம் பூமியின் 

கண்ணே சஞசரித்தல் விரமார்க்கமாம ௮ஈதப பிரஹ்மவேக்காக்களாய இரு 

வரும தந்தூல சரீ சத்தைத் துசகரூபபென வுணர்ந்து நீரின்சண்ணே விழுக் 

தேனும், நெருப்பின்கண் விழுந்தேனும் ௮ன்னஜல பரித்தியாகஞ்செய்?தனும், 

ஒரு இசையின்சண்ணே கிரந்தரங் கமனஞ்செய்2தனும் ௮ழிக்குக, இத்துணை 

யானே க்ஷத்இரிய வைசிய சர்யாசப்பிரகாரம் சாற்றபபெற்றது. இனி சூத்திர 

ஸ்திரீ மு.தலியவாசட்குச் சர்யாசப்பிரசாரம கூறுவாம்: ஹே மைர்ச.! இவ்வுல 

கத்தே சூத் இரனுக்கேனும், ஸ்இரிக்2கனும, வருணசங்கானுக் 2கனும், பூர்வ 

புண்ணிய சருமமகமையா ?ன சம்சாரத்தினின்றும் தவிர வைசாக்யெப் பிசாப் 

இயுண்டாயின், முற்கூறிய அஷ்டசொத்த முதல் பிரைஷமர் இரபரியர்தமுள்ள 

கருமங்களை யொருசா ஓஞ் செய்யற்க ; மற்றோ, தம்மனத்தே சர்யாசசங்கற்பஞ்



௧௧௪௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம்,. [பதிஜோராவது 

செய்து முன்னிருவர்போல விசமார்க்கத்சானே தம் சரீரத்தைப் .பரித்தியாகஞ் 

செய்க. இவ்விர சர்யாசத்?த யாவருக்கும் ௮இகாசமுண்டு, இதனையே ௮லிக்க 

சர்யாசமென்பர், இத்துணையானே க்ஷத்திரியாதியாக்குச் சர்யாசங் கூறினாம், 

இனிப் பூர்வப்பிரசங்கத்தை மீண்டும் கூறுவாம்:--ஹே மைந்த! அந்தப் பிராஹ் 

மண சந்யாசி சிகை யஞ்ஞோபவி தங்களைப் பரித்தியாகித்து ஈக்னனாய் வடதஇசை 

செல்லும்போது ஆசாரியப்பிராஹ்மணர் சென்று ஈமஸ்கரித்து தம் மிருகசக் 

தைச் சர்யாகியின் இரு பாதமீதுவைத்து * இவ்வுலசத்தே வேதவேத்தாப் 

பிராஹ்மணன் தேகத்தே சம்பூண தேவதைகளும் நிவாசஞ்செய்தலின் ஈகரரூப 

னாவன் ,; ௮,த்.தகையன் நீயுமாவாயா தலின் இவ்வுத், சம தேகத்தை வாளாவொழித் 
தல் உனக்குசிகமன்றாம், உனத தரிசனத்தானும், வாய்மொழி கேட்டலாலும், 

இருதார த்கராகும்௮.இிகாரிகளின் தேகமே யிதுவன்றி உன்னுடையதன்றாமாத 

லின் மதிமான் ௮யலார் பொருளை யழியாசதேபோல, இவ்வயலார் தேகத்தை 

யழித்த லுசிதமன்றாம் ) மற்றோ, இத்துர்லப சரீரத்தையுற்ற நீ பிரஹ்மவேத்தா 

வாய குருவாயிலாய் வேதாந்த சாஸ்திர சரவணஞ்செய்து மனனநிதத்தயொசனஞ் 

செய்து ஆன்ம சாக்ஷாத்காரத்தைச் சம்பா இக்குக, ௮.தன்பின் இச்சைப்படி செய் 

யலாம். நீ நெகொட்சேவித்த உனதாகிரியா எனக்கவ்வாறு ஆணையிட்டுள்ளார், 

:: என் சீடனை அநேக உபாயங்களாலேனும், பின்றிரும்பிவரச்செய்தி.'” ஆகையால், 
ஆன்மஞான அடைவின்பொருட்டு நீ உனது குருவினசாணையையே பாலனஞ் 

செய்யவேண்டும், என கானாவகையாய்ப் பிசார்த்தனைசெய்து இங்கே நில் இல்?க 

நில் எனக்கூ.றுக, அப்போது சநயா ௮வர் பிரார்த்தனையை யங்கேரித்து கிற்க. 

பின் ௮வர் சர்யா௫ிக்கு வேணுவின் தண்டக்கைக் காத்கிலிக லங் ?காடு கெளபீனங் 

காஷாயவஸ்இரமீக. அச்சர்யாடுி ( உ௦ உரவாதவெ ஈராஷி ? என்பதாதி wi Bo x 

கானே அத்தண்டத்தைக்கவர்க. பிரணவமச்இரச்சானே கெளபினாஇகளைத் தரிக் 
குக இவ்வண்ணர் தண்டஙசமண்டல மு.தலியவற்றைக்கவர்ந்த சர்யாசி வட 

இசையினின்றுர் இரும்பித கனது பிரஹ்மவேத்தாவாய சந்யாசி குருவைத் 

தண்டம்போல ஈமஸ்கரிக்குக, பிரஹ்மவிதயாப் பிசாப்தியின்பொருட்டு அவர்ச் 

குச் சரீ ரமனவாணிகளாற் சேவைசெய்க, இத் துணையானே சுருதிஸ்மிருஇி 

யனுசாசம் பரமஹம்ச சர்யாசத்தைக்கவரும் பிரகாரம் கூறப்பெமறது :--இப 

போது ஐஜபாலாதி யுபரிடதத்தின்கண்ணே கூறிய பரமஹம்ச சந்யாசிகளின் 

ற்ருமங்களை நிருபிப்பாம் :--ஹே:குழக்தா.ப் ! ௮ந்தப் பசமஹம்ச சந்யாவேிீ 

வின் றண்டத்தைத்தரிக்குக, சிசையஞ்ஞோபவி கமற்றவனாகுக, மகிழ்வுடைவதன 
னாகுக, இரண்டு கெளபீனங்களைக் கவர்ந்துகொள்க, சீதடிக்கத்தின்பொருட்டு 

ஒரு கந்தையை வைச்.துக்கொள்க. சரொமத்தின்கண்ணே பிக்ையெடுச்சப்போங் 

கால் கெளபீனத்தின்மேற கட்டும்பொருட்டுச் சிதைவுற்றகாகவோ புஇதாகவோ 

ஒரு உத்தரீயம் வைச்.துக்கொள்க. செளசா இக்கரியைகளைச் செய்யும்பொருட்டுத் 

தன் கரத்தே சுரக்குடுக்கையேனும், மாக்கமண்டலமேனும், மூங்கிற் பாத்திர 

மேனும், மண்பாத்தாமேனும் வைத் துக்கொள்க, பியோஜனமின்றித் சன்னஸ்்த 

பாதாதி யவயவங்களை யசையாகொழிக, வாக்குப்பேதா இகளின்கண் ஹூம் சபல 

முண்டாகலாகாது : ஒரு பொருளை யறிவிச்கும்பொருப்தி ஒருவன் கூறிய லச



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக எகாதச உபநிடதத்தின் ௧௧௪டு 
தாற்பரியவருணனம். ] கக 

னத்தை வேறு பொருளின்௧ண் ணே சேர்த்து ௮வன்பாற ஜோடற்கூறல் வாக்குப் 

பேதமாம், ஒருவன் : இகேேவதக் சனென் 2பான் ஈவகமபளமுடையோன் ' எனக் 

உறின், அ௮கன்கண் ணுள்ள ஈலவெனனும சபதத்திறகுப பொருள் புதிதென் 

பதும, ஒன்பதென்னும எண்ணிககையுமாம. கூறுவோனுகம்கா முதறபொரு 

ஜளின்கண்ணே கருததாம்; ஆனால, எண்ணிககைப்பொருட் கறபனைசெய்து கூறு 

வோன்பால ** தரிகதசத 2கவககதனுககு ஒரு கம்பளககிடைதகலும ௮ரிகாக 
HUB கமபளம கிடைபபது யாஙனமரம ?? எனத2தாடஈதருகலே வாககுப 

பேதமென்ப , இதனை 2ய நையாயிகாசலமெனபா,. இதன்கண்ணும சநயாட சஞ் 

சலமுறலாகாு. ஈடககுமபோது எஈத ஜ௩துவும தன்காற கீழ்வஈ துறுவண்ணம 

முன்பாக நானகுமுழ அளவு பூமியை கோகசசசெலக, ஆதன த திருககுமமபாது 

மனம வெளி முகமாகாவண்ணம மூகன் நுனியையேலும் Casts Fron Bog 

கையேனும பராததுககொண்டிருககுக சூனியமாய விட்டிலேனும, தெய்வ ஆல 
யததிலனும, பிருஅவிக்குழியிலேனு, புறகூட்டத நிலேனும, ம.ரததடியிலே 

னும, குலாலசாலையிலேனும, அகக௫னி£?ஹாகஇி சாலையி£லலும, ஈதிககரைகளி 

லனும, மலைககுகைகளிலேனும, மசபபொரகதி2லனும, சமான பூமியிலேலும், 

CTL SH OO Spin, ஏகார கமாயிருஈ துகொ ண்டு எபமீபாதுந னது தககதை 

யும மனததையும தூய்தாகவைத்துகசொணடிருககுக பிக்ஷையெகெகக் சொமக் 

துடசெலலுமயபோது வலபாசசசெனறு பிக்கான்னததைககவாக, உக£ககையே 

gw, கரததையேனும, பாதஇரமாகவைதது அபபிக்ஷையை சீயறகுக அன்பா 

வாயிலனன ததை பூடடில உதர8ம பாததஇரமாகும, கரத்தில வாஙூபபுசசெகில கர 

?பபாததஇரமாம. இரணடு பாத.இரஙகளி லும வலலமையிலா 7 கான வஸ் இரகதையே 

பாத் ரமாய்ககொண்டு பயிகககதை மருஈதொபபக்கவாக, சரோகியானவன் தனது 

சோகநீககத இன பொருட்டு மரு தயிலவ 2 தயன்றிச சுவா இன்பொருடடலலா தத 

போலச சநயாஏயும சேவலம பசி நீககபபொருடடுண்ண?லயனறி௪ சுவாஇன 

பொருடடேனும, புஷ்டி. யின்பொருட 2டனும பயிகக முண்ணறகவெனபது கருத 

காம, * QaTagwy a2 UO BET CMB’ sree சுருதியுமுளதாம. ஓரு பொருளை 

நிந இக்கவுஙகூடாது, அதிககவுயகூடா து, பிக்ஷை இடைககினுா கிடையாவிடி. 

Mo ஏகசசமாக?வயிருககுக, ஆதாத?தாடும கானாவகை ரச,.ததோடுகூடிய 

பிக்ஷான்ன கதைககவர்ஈது ம௫ழ்வுறலுமாகாது, நிராகரததோடும இசசாதி குண 

மறற பிகைஷையையடைஈது வாடடமுறலுமாகா து, இன்பம, Glos iio, தடபம், 

லெபபம் முதலிய துவஈதுவ தருமஙகளின்கண்ணே சமானமுறுக, உபகாசஞசெய் 

யம அன்பரிடத்தும, அபகாசமபுரி துஷ்டரிடத்தும சமமாயுறைக, தேகம 

மிக வாடாமலும கூடாமலும இருக்குமாறு பிக்சசெய்க, இரண்டு மாத 

கழிக்தபின் னிரண்டு இரு.துக்களின் சஈதியில பூணமாசிகனத?த கழுகதுககு 

மேல முணடன க்ஷவசஞசெய்துகொண்டு ஈகமெடுத்துக்கொளக. மழைகாலததே 

முண்டனஞசெய்துகொள்க, அலலது, செய்யாதொழிக ) இருபக்ஷமும சாஸ்தி 

சத்? தயிருககின்றன. ஆடி.மாசப் பெளாணமாசியில் வியாசபூஜை செய்க, 

௮தன்கண்ணே வியாசபஞ்சகம், இருஷ்ணபஞசகம, ஆசார்யபஞ்சகம, குருபஞ்ச 
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௧௧௪௬ பர் ஆத்மபுராணம். (பதினோராவது 

கம், தன்பபஞ்சகம் என்னும் 5 பஞ்சகங்களையும் பூறைசெய்குச. கிழக்கு முதலிட 

4 இசையின்கண்ணும் முறையே உறையும வைசம்பாயனர், சுமந்தர், ஜைமிநி, 

பைலா, என்னும் நால்வர்மததியில் ஸ்ரீ வியாசபகவானிருத்தல் வியாசபஞசக 

மாம், கிழக்கு முதலியவறறே முறையே யுறையும் வாசுதேவர், சங்கர்ஷணர், 

பிசத்யும்ரா, ௮ரிருகதா என்னும காலவர் மத்தியில் ஸ்ரீ கருஷ்ணபசவானிருக 

தல இருஷ்ணபஞசகமாம். இழக்கு முதுலியவற?£ற முறையேயுறையும விசுவ 

ரூபர், பதமபாதா, ஹஸ்.தாபலகா, கோடகர் என்னும் காலவர் மத்தியில் ஸ்ரீ சங 

கராசாரியா இருத்தல ௮சாரிய பஞ்சகமாம இழககு முதலியவற்றே முறையே 

புறையும பாமகுரு, பாமேஸ்டிகுரு, கோவிஈகபாகா, கெளடபாதர் என்னும் நால 

லா மததியில் கன்னாசிரியரிருகதல் குருபஞ்சகமாம இழக்கு முதலியவறறே 

மூறை(£ய யுறையும் ௮ஈகசான்மா, ஞானான்மா, பரமான்மா, அ௮னந்தான்மா என் 

னும் சான்கன்மததியில் அன்மாவிருசககல அன்மபஞசகமாம், அதப் பூசை 

மண்டலத!2த இவ்வகை 6ஈகையும தாபித அப பூசைசெய்க :--அம்மண்டலமதஇ 

யில இருஷ்ணபஞசகஸ் காபனஞ்செய்க, அதன் இழக்க அஆன்மபஞ்சகஸ் தாபனஞ 

செய்க, கதெற?ச ஆசாாயபஞ்சகஸ் தாபனஞசெய்க, மேறகே குருபஞ்சகஸ் தாப 

னஞசெய்க, வடககே வியாசபஞசகஸ் சாபனஞ்செய்க, ௮க்கினிகோணத்தே மகா 

கணபதி ஸ்தாபனஞசெய்க, சிருதிகோணததே தாக்காதேவியை ஸ்தாபனஞ 

செய்க, வாயுமீசாணதேத சாஸ்வதியை ஸ்தாபனஞசெய்க, ஈசானசோணத்ேத 

க்ஷகஇரபாலசுரை ஸ்.தாபனஞசெய்க, அககருஷ்ணபஞசககதைச சுறறினும 

சந்தனா, சாகா, சரதகுமாசா, சாதசுஜாகர் என்னும் காலவசையும் ஸ்தாபன 

செய்க. அக்கிருஷ்ணபஞசகத இன் முன்னிலையில் நரராராயணரை ஸ்தாபனளு 

செய்க, பின்னிலையில பிரஹ்மா, விஷ்ணு, மஹேசார் என்னும் மூவரையும ஸ்தா 

பனஞசெய்க, ஈசகாராயணரின் முன்னிலையில காசகமுனிவசை ஸ்தாபனஞ்செய்க, 

இவவாறு பறறைய முனிவர்களையுப, இககுப்பாலகா இகளையும தக்கபடி கத்தமது 

ஸ்.தானத்தே ஸ்காபனஞசெய்க, ௮வ்வியாவறறுள்ளும ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவாளை 

மூலமந்திரத்கானே பூசனைசெய்க, மறறவரையோ பி.ரணவபூவகம் 6௦௩ 

வெ,588 சூ.த0,௪88? என்பனவாதஇி மாமமகஇரங்களாலே பூசனைசெய்க, இவ் 

வாறு அடி.மாசப பெளாணமாசியின்௧கண்ணே ஸரீ வியாசாஇ சர்வ ேதவதைகளை 

யும் பூசித்துப பாமஹம்ச சகயாசி ௮வவிடததே யிண்டுமா தமிருபபதாகச 

சங்கற்பிச்துக்கொண்டேலனும், நான்குமாதமிருப்பதாகச் சங்கறபித்துக்கொண் 

டேனும் நிவாசஞ்செய்க. சாதூமாசததே இப பூமி ௮கேகங்கோடி ஸ்தாவரஜங்கம 

ஜீவாகளால் நிறைந்திருக்கும், சஞசரித்தலால ஜீவர்களி னிம்சை அ௮வசியமாயுண் 

டாமா தலின் ஜீவர்களையம நூலாணையையும் காக்கும்பொருட்டுஒரிடத்தே யுறை 

தல்வேண்டும. இப்போது அ௮சசாயாசியினிட தீதே இயமகியமாதிசாதன நிரூ 

பணஞ்செய்வாம் :--அ௮ப்பாமஹம்சசரயாசி ஸ்தாவரஜஙகம சரீரங்களில் எச்சரீ 

சத்தையும் இம்சைசெய்யறக, பொய் பேசறக, ஒருயிரின்றிருணத்தையுங் களவா 

டற்க, ஸ்.திரீவிடயபோகேச்சை செய்யறக, விடயபோக சாதனங்களையும் ஒருங்கு 

சேர்க்கறக, எவவிடம்பத்தோடுகூடிய சேஷ்டையையுஞ் செய்யற்க, வாளாமொழி 

woe, எப்போதும ஸ்ரீமன் மகாதேவ விஷ்னுஸ்மாண?்த்தனா இகளையே செய்க,



அத்தியாமம்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தன் ௧௧௪௪ 
காற்பரியவருணனம். }) 4-7 

Bare முதலியவற்2ற பிராணுபாமஞசெய்க, கிரந்தரவேசாகத விசாசஞ்செய்க, 
முப்பொழுதும் நீர் மூழ்குக, சிரியா அணையிட்டவழி குருபகதிசெய்க, மழை 

சாலமொழிந்த மற்றையகாலத்2த ஒரிடக 2௧ யுறையாகொழிக, மழைகாலத்தும் 

உறையுமிடததுற்ற பொருள்களில இராகதது வடமின்றியிருக்குக, பிரிய பதார் 

தத அடைவால மகிழ்சசியடையறக, ௮பபிரியபதார்தத அடைவால வேஷத்தை 

யடையறக, சத்துருமிததுருக்களிடத3?தபம மானாபமானத்தேயுஞ சமானமா 

புறைக, சாவ பூதபபிசாணிகளையு* தன்னைமாவைப 2போாலபபா£தழூக காயமன 

வாக்காற் சுகத்தையேசெய்க, எவ்வுயிக க௩ துயரீயறக, பொன் மூகலிய பொருள் 
களையும், சுட தரிகளையுளு காகவிஷ்டையைப 2பாலக துசசமாய்ககணடு அ௮திதூத.ி 

லவரைபபரிததியாகஞ்செய்க, ௮வசை மனதஇனும நினையறக, ௮சசசயாசியான 

வன் தன்னெஞ்சிறகு ஹே நெஞ்சமே! $ சாதாதமிய .அபிமானஞசெய்யுஷ சா 

சம, தாய் தரதையரின் சுககல2?சாணிதரூப மலதகதினின்றும உண்டாயசாம 

மல மூகதிர முதலிய அ௮சுததககட்கிருபபிடமாம/; எலலா அுவஸ்கைகளிலும 

காமக்குசோகாதி ௮ேக சோகஙகளால பீடி தமாம, ௮ழிவுடையதாம, இகககைய 

இகழ்தறகுரிய தேகசுதே நானெனபபுஈதிரசயகல உனககுத தகுஇயன்றாம, 

என அறிவுறுததல்வேண்டும, ௮சசகயாசி யான பிரஹ்மரூபனாபிருககின றேன் 

னும ௮2பதஞானப பிராபதிபின பொருட்டுப பிரஹ்ம2வகசாவாய கு நவாயிலாய் 

2வகாரத வசனகககாச சிரவணிதது மனனஞ்செய்து நிதிததியாசிததுவருக, 

ஆன்மசாக்நாதகார அ௮டைவுணடாமவசைத தன மனதமுூய்மையினபொருட்டுச 

சகஇயளவு பிரணவமஈதர ஹமசமகதிர மறறைய மகதிரஙகளின ஐஜபழசய்க ; 

ஆனால முக்கயெமாயோ பிரணவஹமச மக இரக களை 2ய Ruedas, கு.இிசையா இ 

SUD DS ; தனா திகளை யொருங்குசோ ககக, மறமறா, எவையினி யிசசரீரபரித தி 

யாகமாய்விடுமோ அ௮வ்வனனவஸ்திசா திகளைககவாக, ௮வறறிற கதிகமாய்க கவ 

ரறக. இபபோது பரமஹமச உபகிடதத2த ப,மஹமச சகயாசிககாகக கூறியதரு 

மங்களைக்கூறுவாம :--மூனறு சநதியாகாலதறும் மறைபவா தலா ணா ௪௩ இயா 

கருமததை ௮வசியமாய் ர செய்வ 2த 2பாலச சரயாசியும அவசியஷசெய்க, அதா 

வது, குருவினுபதேசததால ஜீவபபிரஹ்ம ௮2பககதை கிசசயய செய்து யான் 

பிரஹ்மரூபனாயிருக்கின் 2றனென 9ரஈதரஞ செகைசெய்த ல சரப/ ஏயின சகதி 

யாகருமமாம். ஒருயிரிடத 2 தபிருககுக காமககு 8 சாதா.இி2தாடஙகளைப பிரசவக 
மின்றியேகூறல நிரதையாம) இலலாதவரிடததும அவையிருபபகாக gerade 

துககூறலும நிரதையாம்) இத தகையதொன்றையுஞ செயயறக யான் விததை 

முதலிய குணஙகளால யா aul) opin DH, of oS BoM ML FSG 2பருமைபாராடட 

லாகிய கர்வத்தையுஞ செய்யறக, எவவாருயினும ௮வமானமுணடாகுகவென மற 

றையரின் ௮இகத்தன்மையைச ச௫யாமையாகிய மறசர ததையுமடையறக, தனது 

காயமனவாக்குகளால செய்த சுபகருமககளைச தனபெருமைவிளககறபொருட்டு 

மறறையர் முன்பு வெளிபபடுத்துக தமபமுமடையறக, சுருதிவிருக,க குதாககங் 
களால வேறொரு வாதியின் பக்ஷததைக கண்டி ததலாகிய தாபபததையும அடை 

யறக. சுகத்தும் சுகசாதன.்.தும இராகம?செய்யறக, துககத்துஈ துககசாதனததுக
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தவேஷம்செய்யறக, கனவின்சகண்ணும் ஸ்திரீசம்போக இச்சையை விரும்பல் 

தகுதியன்றாம். தன் மனோவாக்குக்காயங்களால் எக்காலத்தும் பூசப்பிசாணிகட் 

குத் அசோகஞ்செய்யற்க, தைவயோகத்தாலடைவுறற பொன் முதலியவற்றைக 

சவசாதொழிக ; ௮னான்மரூப?தகத்ேேத ஆன்மமதி செய்யறக, துச்சமனதுடைச 

சிவர்களிடத்கிருக்கும விசயா ௮பிமானாகி தருமங்களைக்கண்டு பொறுமையறற 

வனாகாமல ௮வர் மீதும் பொறுமையேசெய்க. தன்தேகத்2த நானெனு மதிசெய் 

யறக, சரீ ரசமபநஇ வஸ்இரா இபதா£ததங்களிடதேச எனதென்னு மபிமானஞ 

செய்யற்க, மோக்ஷேசசையையடைய சந்பாசி,பொய்யை வாக்காலும் மனத்தானும 

ஒருகாலும் பேசறக நினையறக. எததொழிலால உலகா மிக மகிழ்வுறுவ?சா 

தன்பாற பிரீ தியுறுவரோ ௮கதொழிலை யொருகாலும செய்யறக, தன் தேகத்தை 

யெப்2பாதும் மல மூததிரபாண்டமாய்ப் பாககுக, துஇியறறவனாகுக, ஈமஸ்கா£ 

மற்றவனாகுக, பிதுரன்னாகாரமறறவனாகுக, Suwon pipes யிராமல 

தன்னிச்சைபபடி சஞசரிக்குக, தன்னையன்றி எவரையும பூசியறக, மற்றை 

யசை எச்சுபகருமதஇனின்றும நீக்கறக, ஆன்மாவினும '2வராய பொருளைககூறும 

மந்தரஙகளை ஜபியறக, ஆன்மாவினும வேறாயதைததியானியறக, உபாூபற்க ; 

மற்றோ, எபபோதும ஆன்மாவையய இபான உபாசனைசெய்க இவ்வெலலா வுல 

கைய்ஈ தனதான்மரூபமாய்க காண்பனாதலின், ஈண்டு இக9காழில எனக்கு ௮வ௫ 

யஞ செய்யததக்கதாம எனலும் மதியானே எததொழிலுஞ் செய்யததககதாயின 

ரூம); செய்யத்தசாததென்னும மதியா விடததக்கதுமின்றாம ) மற்றோ, ௮வ் 

வறிஞாசிகாமணி பாலனைப 2பாலப பறறல விடலின்றிச ௪ஞசரிபபன், ஆன்மாவி 

ம வேற்றுருவமாய் ஜகத்தை விடயஞ்செய்யும ஞானம் உண்டாகா தாம், ௮பின் 

னமாக ஜகததை விடயஞசெய்யும ஞானமும உண்டாகாதாம, யாதொரு இசசா 

விடயப பிரயோஜனமுமின்றாம, நான் நீ உலகு என்பனவா இ பபேதமுழமுண்டாகா 

தாம், அதவிதிய ஆரஈதவடிவப பிரஹ்மழம் சர்வ ஜகதஇன் ஆன்மவடி.வமூம 

ஆய ஆசொயமறறவதன்கண்ணே யெபபோதும நிலைபெறறிருபபன், மடமுதலிய 

எல்லாப பொருள்களுளளும என தென்பதை வி$தது ௮தவிதீயப பிஹ்மதஇன 

கண்ணே யெபபோதும் நிலைபெறுக. இராக பூவகம பொன் மதலிய பொருள 

களைப பாரான் ; தீண்டான் ; கவ.சான் ; என்னை, இவை யெனக்குககிடைக்குக என 

னும் இராகத்தால ௮வற்றைக காண்பவன் பார்பபினிபாற சூததானுககுண்டாம 

பையனொப்பன் ) தீண்டுபவன் சூசத்திரச்சயின்பால வேடனுககுண்டாஞ சுத 

னொப்பன் ) கவாபவன் ஆன்ம ஹத்்திசெய்கவனாவன. ஆன்மாச சாவ ஜகததுருவ 

மாதலின், ஆன்மாவைக கொலலிற் சர்வ ஜகததையுக கொன்றதாகும, விவேக 

வைசாக்கெ சம தம முதலிய சாதனங்க?ளோகடித் தனது யஞ்ஞஜோப வித 

ஸ்தானத்தே ஆன்மஞான யஞ்ஞோபவிதததைத்தரிக்கு,, சகையின் ஸ்தானத 

இன்கண்ணும் ஆன்மஞான சிகையைத்தரிக்குக ; என்னை, பிரஹ்ம உபநிடதத்தின் 

கண்ணும் பரமஹம்ச உபநிடதத்தின்௧கண் ணும் ஆருணிசக உபநிடதத்தின்௧ண் 

னும் ஆன்மஞானரூப யஞஷஞோபவீ.தசிகையைக் தாரணஞ்செய்கவென விதிக்கப் 

பட்டி.ருக்னெற.து. ஆண்டு முதலில பிரஹ்மோபகிடதவசனப்பொருளை கிருபிப் 

பாம் :--ஜஹே மைந்த ! ஈண்டுப் பிராஹ்மணாிகளின் கழுத்திலிருக்கும முப்பிரிவு
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நாலின் ஒவ்வொரு பிரிவும் முமமூன்று நூலாலாக்யெதாமாதலின், ௮து 0 gre 
வடிவமாவதேபோலப பிசஹ்மவேகதாவாய சநயாசியின் இருதய 2தயத்தேயிருக் 

கும் 9 தத்துவங்களே யஞ்ஞோபவீதமாம. ௮வையாவன :--ஈசரர், ஹிரணிய 

கருபபர், விசாட்டு, விசுவன், தைஜஐச௪ன, பிசாஜ்ஞன், பிராணன், அபானன், வியா 

னன் என்ப. 9 ,நூலாலாய உபவீதம், யஷஞாகி கருமககட்குச் சாசனமாதலின் 

அுதினைச சாஸ்திர2வததாக்கள யஞ3ஞோபவிதமெனக்கூறிய2தபோல, ௮௩ ஈவ 

தத்துவ விசாதகானே வெளிபப_ட ௮௧ணட சைதன்யம ஞானரூபயாகக இன் 

அஙகரூபமாமாதலின் ௮தனை யஞ2ஞாப வீதமென்றனா. டயஜெதாவவி 5௦ as 
2௦ வவிக 7௦ ” என்னும மரதிரமும முக்கிய விருகஇபா?2ன சைதன்யவடி வ யஞ 

2ஞாபவீசகதையே கூறுகின்றது, ஏனெனின, பாமபவிக இரரூபகசன்மை ௮ச் 

சைதன்யமொழிதது வேறெவவனான்மப பொருளின்௧ண் னுஞ சமபவியாதாம) 

மறறோ, Moos wuss AIO அ௮ததகையதைத தமதிருதய2தயத்தே 

புணாகது அறிஞா நான்முறை3யே பாகியயஞ 2ஞாபவிதடகையைப பரிததியா 

கிதது, சமபூரண திருசியயபிரபஞசககையும பரிதஇுபாகிதத, ஆகாசாஇ யாவற 

விறகும் ௮திஷ்டானரூப ௮க்ஷர£ப பாபபிரஹ்மகதை3யே ரசூத்கரளூபமாய் நிச 

சயஞசெய்க ; என்னை, நால தனகண்ணிருககும ஆடையை யொளிர்விககுமாத 

லின சூததிரமெனபதே பாலப் பசபபிரஹ்மமும கன்பாலிருககும உலகவடிவ 

ஆடையை யொளிவிககுமாகலின் அ௮தனைச ரூசதிமென்றனா, அதைத் 

தனனானமவடிவமாயுணாஈகவ?ன சாவ வேதாககககையும உணாஈதவனாவன். 

சூததிர ஐசாரமாய்ச சாவ மணிகளுமிருபப 2 போல, இவவைலலாப பிரபஞ்ச 

முமிருககும சைகனயரூப சூத ரசதையே அறிஞனருரணைசெய்க, அஷ்டாங் 

கயோகதகை யறிகது நித்தியா நிததிய வஸ்து விவக மடையவனே அதைத 

கரிக்கச சமாததனாவன் ) ௮ஃதறறவன சமாததனாகான. ஜீவபபிரஹ்ம ௮பேதத் 

தையறிஈது பாகிய சூததரகதைப பரிததியாகிதது௪ சைதகன்யப பிரஹ்ம சூததிரத 

தைததரிபபவனே சேதனனாவன். பிரஹ்ம£வகதாவாய அறிஞனிலும வேருய 

ய பாலச Cen வன் சாஸ்இரததை யுணர்ஈதவனேயாயினுங கனமுதலியவை 

யாவன், கூறிய சைதனய சூததாததைத தரிதத அறிஞன் எககாலதழம உ௪ 

சிஷ்டனாகான்; அசுசியுமாகான. சைதனய ரூததிரம விளஈகுமிருதயததையுடைய 

விதவாலுக்கு ஆன்மஞானமே பிரதான கருமமாம. ௮வனது காயிக மானச வா 

சகமென்னும பாவகருமததைத தூய்தாககுவதும ௮௩த ஞான?2மயாம. ₹அஹி 

BIB Bav27uv0 வவித ரச mdr S15 இவ்வுலகத்ேேத அன்பஞானதஇற 

கு௪ சமானமாய் வேறொரு பொருளும பவி,த இரமாயின்றாம். ௮கஇனியின் சுவாலை 

யாகிய Rens ௮க்கினியினும வேருயிலா த? த போல, நிததிய விஞஞானரூப சிகை 

தீன்னுருவிலும் வேறறற விக துவானையே வதவேத்தாக்கள சியெனக் கூறுகிற 

பா், கேசத்தை மஸ்தகத்திலுடையவனை சிகியெனக்கூரு£ ) ஏனெனின் சூத்திரர் 

ஸ்திரீ முதலியோரும அதைத் தரிததுளார்) ஆனால, ௮வசைச சிியெனக் கூற 

விலலை,



௧௧௫0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம்; [(பதிஜேராவது 

சங்கை :--ஹே பகவன் / ஞானரூப யஞ்ஷஜோபவீதமும் சகையுமே யாவி 
னும் 2மன்மை.பவாயின், மறையவர்யாவருமே பாகய யஞ்ஞோபவி தசகைகளைப 

பரித்தியாகஞ்செய்தல்வேண்டுமன் 37 ? 

சமாதானம் :--ஹே குழக்தாய் ? வேதபகவானானவர் கூறிய ௮க்கினி?ஹோத 
இசா.இி கருமங்களில் ௮இகாரமுடைய மறையவ?சா, ௮வற்றைச் சித்திசெய்தற 

பொருட்டுப் பாசிய அவ்விரண்டையும் அவசிபம் தரித்தல்2வண்டும். தூயமன 

முடைய ௮றிஞனாய்க் கருமத்?த யதிகாரமற்றவ?னோ, உள்ஞானரூப யஞ்ஞோப 

வி. சசிகையைய தாரணைசெய்க. சல பிரஹ்மேவத்தாக்கள் இவ்வாறியம்புசன்ற 

னர் :--சர்வாஇஷ்டான அத்விதியப் பிரஹ்மரூபன் யான், என்னும் ஞானரூப 

யஞ்ஷஞோபவிதத்தையுஞ் சிகையையுற் தரித்த பிரஹ்மவேத்தாவின்கண்ணே 

சம்பூர்ண பிசாஹ்மணத்தன்மையிருக்கும். ஆன்மஞானரூப பஞ்ஜோபீ தகை 

யைத் தரி.பாதவனாப்ப் பாகயத்2த யவற்றைத்தரித்தவனிடத்தே பிசாஹ்மணத 
தன்மை முக்கயமாயின்றாம் ) கெளணமாம் ) ஏனெனின், வஜசசூரயுபரிடதத்2த 

பிரஹ்ம?வத்தாவே பிராஹ்மணனெனப்படுவன். 

௪ 
ஆ-சு. வயாத்தாவா தவெதிலொர்காக மாச alo 58 | 

வெஉாஹதாவஹா வெ Glau rend, AD eT காதிஎராஹண? [ 

“* உறு பிறப் 9னாற் சூத்திர னாகியே யுறுவன் 
சேறியும் பூணுஙூற் சிவணுறத் துவிஜனாய்ச் சிறப்பன் 
மறை யறைதலின் விப்.அிரப் பேயரினான் மலர்வன் 
அறி வுறுதலிற் பிரமபி ராமண னாவன் .” 

(போ-ள்.) இத்ேதகதாரியாய ஜீவன் ஜன்மத்தாற ரசூச்கானாயன், யஞ 

ஷஞோபவித சமஸ்காரத்தால் துவிஜனெனப்படுவன், வேதாத்தியயனத்தால விபபிர 

னெனப்படுவன். பிரஹ்மஞானத்தாற் பிராஹ்மணனெனபபடிவன் . அஆகையால, 
பிரஹ்மவேக்காவே பிராஹ்மண சபதத்தின் முக்கயெபபொருளாவன் ; யஞஞா இ 

கருமரூபனாவன் ; அவற்றின் கருத்தாரூ (னாவன. .தன்மஞானரூப யஞ2ஞாப.வி.த 

திகையின்றி முக்யெயஞ்ஷஞோபவிகத்கன்மையும சிகித்தன்மையும்'சமபவியா 5 2த 

போல, ஆன்மஞானரூபதண்டப்பிசாப்இயின்றிக் கேவல காஷ்டகண்டதாரணஞ 
> செய்தலால் சர்யாசியின்கண்ணே தண்டித்தன்மை சித்தியாதாம ; ஏனெனின், 

பாமஹம்ச உபநிடதத்?க இவ்வாறு கூறப்பட்டிருகன்ற து, 

1 ஜூுாகட௦மொயரகொயெ,சவஊக_உ௰ Save 1905 | 

காஷஉ௰ொயரதகொயெ,சஹ வ.ாமீஜா அவதி. 28 | 

வாயாகிசாகா ரவொறா த மாள வவஹ௦ Sy, Hr த Ww? 

“« senaumio Soo apaye anc sam_smss sPssar GurGon 
மிகையுறு மேக தண்டியேன் நியம்பு மேன்மையன் வேணுவைத் தரித்தே 
புகலுறு மஃதற் றெவற்றினு மாசை போருந்துமஞ் ஞானியாந் துறவி 

இகழுடல் விடத்து ரவுரவ முதல வேரிகொ6 ௩ரகடை வானே.”



ுத்தியாயம்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதிடதத்தின் SE RS 

தாற்பரியவருண னம். ys) 

(போ-ள் ) ஆன்மஞானரூபதண்டத்தைக் தரித்தவனே ஏக,கண்டியாவன், 

2கவலங் காஷ்டசண்டக்தைக்கரிக்து அன்மஞான தண்டமின்.றியவனாய் விடயங் 

சளிடத்தே பற்றுற்றவனாகிய ௮ஞ்ஞசக்யாசி, சரீசபரி சு தஇியாகஞ்செய்கபின் இரெள 

7வாஇ மகாமீகாசரரகங்களையடைவன், ஆகையால், இப்பசமஹம்ச சகயாசியான 

வன் சரவணமனனாஇ சாதனங்களால் அன்மஞான த்தை ௮வயமாய்ச சம்பாஇக் 

துக்கொள்க ; ௮. தனான் மீண்டும 2பதபுததியண்டாசாதாம, இரத ஜீவானமாவின் 

கண்ண பிரஹ்மரூபக்கன்மையை யாம கின்பொருட்டு ௮கேகமுறை கூறினே 

மாயிலும் அப்பொருளையே திடஞ்செய்யும்பொருட்டு மீண்டும் யாம் நினக்குக் 

கூறு 2வம்) ௮து ௮டைவுறின் அதிகாரி கருகார்ச்தனாவன். ஹே மைச்த? பசம 

ஹமச சந்யாசி தன் மனககே யெப்2பாதும இவவாளுராய்க :--மத்யானகால 

சூரியன் ௮ர்தகாசமற்றிருப்பதேதேபோல எவ்வத்விதீயபபிரஹ்மம் கன.து சுயஞ் 

சோதியுருவக்தால் எப்போதும் ௮வித்தையறறகாமோ அவ்வாரர்தவடிவம் இச் 

சீவான்மாவின்கண்ணே யெபபோ தும அ௮2பதரூபமாகவேயிருக்கும் ) கடஸ் தரூப 

மாயிராதாம் சாவ பேதமுமறறகாகலின் அ௮கவிதியரூபமாம்) ஆதலினானே, 

ஜன்மமாணாஇ சர்வ விகாரங்களுமறறகாம். தகாசம போல யாண்டும் வியாபகமா 

மாதலின் சர்வ கிரியையுமறற நிச்சலரூபமாம, விதை முதலிய விகாசமற்ற 

அத்கிதீயப்பிர ஹ்மம் ஈம்மான்மாவினும வேறன்று.॥) மறரோ, ஆன்மாவின் 

ரூபசமயாம். பின்னமாவ'2மல கடாதஇகட்'2கபோல ஈம்பாலும் அகான்மரூபத் 

தன்மை பிராப்தமாமா கலின் யாம அதனினும் வேறல்லேம. இவ்வான்்மவடி வப் 

பிரஹ்மமே ஈமக்கு யாவினும மன்மையாய பிரியஸ்தானமாபம், 4 an go-Oer was) 

Lapa வெ£ஹிகி ௮௩5 வியாபக ௮ன்மா எதன்கண்ணேயிருக்கும் என அறி 

யுமவேட்கையுண்டாகவே, ௮ தனது: சுவபபிரகாசரூப ம௫மாவின்கண் ணேயிருக் 

கும என விடையளிக்கபபடடஅ. ௮வவதளிதீயபபிரஹ்மம கேவலம் ஈமதான்ம 

ரூபமா த திரமன்ராம ) WPS, Hg Fra RE & Rom ன்மவடி வமாமா தலின் அக்க 

ஞானவடி வப்பிர ஹ்ம£ம எனது சிகையாம யஞ்ஷஞோபவிதமும, தண்டமுமாம் ) 

எனெனின், ஈண்டு ரசா முதலியோர் எவவுபாயத்தானே சததுருமுகலி?யா 

ரைத் தம்வயப்படுத் துகன்றன 2.ரா ௮து தண்டமாம், இவவாருய கண்ட சப்தப் 

பொருள் முக்கயெ விருத்தியானே ஞானவடிவப் பிரஹ்மத்தின்கண்ணே பொருந் 

தம்; ஏனெனின், அதுவே மகாவாககயத்தாலுண்டாய ௮நதககாண விருததி 

யின்கண் அரூடமாய்க் காரிய௫கத ௮ஞஞானருூப சததருவை நீக்குமா தலின். 

கசத்திலிருக்குல் காஷ்ட தண்டமோ கேவலம மனததை வயஞசெய்யும தினை 

வைச் செய்விக்குமா தலின் முக்யெப்பொருளன்றாம ) ip Sap, செளணப்பொரு 

ளாம்) என ஆராயர்து பாமஹமச சந்யாசி ஆரஈதவடிவ அன்மாவின்கண்ணே 

நிலைபெறின் சர்வ கருமங்களின் ௮இிகாமறறவனாய் அதவிதீயப் பிரஹ்மத் 

தைத் தன்னான்மவடிவமாய்க்காண்பன், ௮றிஞன் தனதானம வடி.வமாயினிது 

கண்ட அத்விதயப்பிசஹ்மம் சர்வ ஜகத்தின்கண்ணும் வியாபகமாம்; நிரதிசய 
HFG SHUI SSO யாவிலும் மேலாயதாம், ஜீவர்களின் பித்தியக்ஷ ஞானச்



௧௧௫௨ பரி ஆத்மபுராணம். [பதினேசாவ, 

இற்கு ௮விஷயமாயிலும் இவ்விழிப்பொறி கடாஇகளை யொளிர்லிப்ப தபோ; 
அ௮ஞ்ஞானிகளின் இருதயதேயத்தேயிருப்பினும், ஸ்வப்பிரகாச பிரஹ்மம wf 

முதலிய எல்லாப் பொருள்களையும் ஒளிர்விக்கும். இத்துணையானே பாமஹம்; 

aud தப்பொருள் நிரூபிக்கப்பட்டது. இப்போது அவம்பதார்த்.த ஜீவசோ தை 

செய்து ௮தனைப பிரஹ்மரூபமாய்க் கூறும் பிரஹ்ம உபகிடதப்பொருளை நிக 

பிப்பாம்:--ஹே மைர்த! துவமபதார்த்த ஜீவான்மாவை வெளிப்படுத்து. 

பொருட்டு அதன்கண் நான்கவத்தைகள் கூறபபட்டிருக்கன்றன, அவற்றை; 

கேட்பாயாக: இவ்வாகஈதவடிவச் சுயஞ்சோதஇயான்மா உண்மையாயோ சர்வ 

அவஸ்தைகளும் அற்றதாமாயினும் மாயாவயத்தால் ஈனா, கனா, அயில், துரீயம 

என கான்கவத்தைகளையடையும. அ௮வைகட்கு முறையே ராபி கண்டம் இரு 

sub ௨௪9 என்பன இடங்களாம். இவ்வர்தக்கரணவிசிஷ்ட ஜீவான்மா நாபீ 

முதல் நேத்திரபரியகததேயத்ேதே சறப்பாய்கிலைபெறுங்கால் விசுவரசாமத்சை 

யடைவிக்கும் ஈனாவவஸ்தையைபபெறும. கண்டதேயதேே சிறபபாய் நிலைபெறும 

போது தைஜஐசபபெயசையடைவிக்கும் கனவவஸ்தையையடையும். இருகயதேய 

ததேசிறபபாய் நிலைபெறம்போ.௮ சாஞஞப்பெயரைப பெறுவிககுக் அயிலவஸ் தை 

யையடையும். சமாதிப பிரபாவததகால உச௫ியில நிலைபெறும்போது சுத்த ஆன்ம 

ரூபதசன்மையையடை.விக்கும துரீய ௮வஸ்்தையைபபெறும. இபபோது owe a 

கவததைகளின் தேவதைகளைககூறுதும். ஈனாவிறகு விராட்டும, கனாவிறகு ஹிர 

ணியகருப்பரும், துயிலுக்கு உருகதரரும, அரீயகதிறகுப பரமான்மாவும தேவ 

சைகளாம, அநதப பாமான்மா மாயாருப உபாஇசபபரஈதததால சர்வ ஜகத்துருவ 

மாம்) உண்மையாயோ காரியகாசண பாவமறறதாம) மனவாணிகட்கு ௮விஷய 

மாம்; சுயஞசோதியாய ஆககதவடி வமாம்) ௮தன்கண்ணே இககர்மபலரூப சப 

தாதி விடயஙகள் தமது விடய வியறகையைப பரிதஇயாகஞசெய்வ? த 2பால 

௮ தன்கண் தேவ வேக யஞஞ மாதா பிதா மருக என்பனவாதிய எனதெலும் ௮௪ 

இயாசவிடயப்பொருள்களும தமமியறகையைபபரி ததியாகஞசெய்யும, நானெனும 

௮.ததியாச விடயஙகளாய பிராஹ்மண தவம், க்ஷத்திரியகவம, வைசியதவம், சூத 

இசதவம, சண்டாளத்வம், புறகசத்வம் என்பனவா இய ஜா.இகளும் உண்மையாய் 

அ௮.தன்கண்ணின்றாம. ஈண்டுப பார்ப்பினியின்கண் சூத்திரனுக்குண்டாயவன் சண் 

wine; ms Shun பெண்ணின்சண் ரசூத்திசனுககுண்டாயவன் புற்கசன். 

பிரஹ்மசரியாதி நான்காரரமமும் ௮.கன்கண்ணின்றாம. மேல இடை SO per gon 

மூவகையாய காமகர்ததாக்களும், இகபசலோக சுகதுக்கரூப பலன்களையடைவிக 

கும் சானாவசையாய சாதனஙகளும, கூறிய சுகதுக்கமே முதலாக கிறைவுறற இச 

சம்சாரமும ௮தன்கண்ணுண்மையாயின்றாம். இததகைய காரியசகசித அஞ்ஞான 

மற்ற ௮த்விதீயப் பிஹ்மம தூயமனமுடைய ௮.இகாரிகட்குத் தன் சுயடசோதி 

வடி.வமாய்ப பிசதீதியாம. ௮து இஈஇராதி சர்வ தேவதைகளையும் தன்னாணையின் 

கண்ணே ஈடப்பிப்பதாமா தலின், இருஷி பிதா தேவதை என்பன முதலிய மகா 

புருடரும் ௮தை நியமிப்பஇிலாற்றலற்றவராவர், தன்னான்மரூபமாய் ௮தையறிஈ த 

ger ௮நாதனைப்போல அவருக்குத் தாசனாகமாட்டான். ௮வவத்விதீயப 

பரமான்மாவின்கண்ணே பாசவேஜகத்து என்பனவாஇ துவைதபாவம் ஈம்மனோ
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ராலேயே கற்பிக்கப்பெற்றதாம் ; உண்மையாயோ அதன்சண்ணே துவைதப் 
பிரபஞ்சமின்றாம். உண்மையாய் இருளின்றிய இரவியின்கண்ணே கூகை முதலி 
யவை இருளைக் கற்பித்தலே?பாலச் வேன் ws Sue பிரஹ்மததின்கண்ணே 

உலககற்பனையைச்செய்வன். அக்கினி சம்பூணகாஷ்டங்களின்கண் மறைக்திருப் 

பீதபோல காரியகாசணருபமாய்ப பிரசிசதமாய ஜசாயுஜாதி நால்வகைப் பூதப் 

பிசாணிகளுள்ளும் சுயஞ்சோ இயாய ஏகபசமான்மா மதைந்திருக்கும். ஆகாசம் 
போல யாண்டும் வியாபகமும், 'தூலசூக்ஷஈமகாரண சரீ ரங்களில் சாக்ஷிரூபமும், 

இராஜாவைப் 2பால௪ சர்வ பூதங்களையும் தன்வயப்படுக்தி ௮வற்றின்கண்ணிருப் 

பதுமாம்: மதிதியஸ் தனானவன் விவா தஞசெய்பவரின் வியாபாரங்களை௪ சாக்ஷிரூப 

மாய்க்காண்பதேபோலப பரமானமாவும் சா௯திரூபமாய்ப பூதவியாபாரக்களைச் 

சாணும்; சாவ ஜடப்பொருள்களினும ௮௫ விலக்ணமாமா தலின் சற்சனரூுபமும், 

௮.த்விதீயரூபமும, கிரக்குணரூபமும் ஆம, (வாக்ஷ்தா கெவலொ 80-97 

ணம? எனச் சுருதியுமுளது. இதன்கண்ணுறும 2சதா சபசபபொருளைப் பேத 

வாதியர் சைதன்ய குணமுடையதென உடன்பட்டுளாசாயினும், ௮து ஞானாதி 

குணங்களுடையதன்றாம்; ஏனெனின், ௮வறறைக் குணமென வுடன்படின் ௮௪௬௬ 

இயின்கண்ணே நிாககுண சபகதககா?ன அதனை ரானாதிய சாவ குணங்களுமற்ற 

தெனக்கூறல் ௮சங்கதமாம ; கேவல சபதம் ௮கசை ௮தவிதீயரூப மெனக்கூறும். 

௮ததகையதன்கண்ணே ஞானாதிகுண குணீபாவஞ் சமபவியாதாதலின், சேதா 

சபதம் சைதன்யரூப ௮னமாவை 2ய கூறுகின்றது, அது மாயையின்கூட்டுற 

வானே தன்வடிவததையே இவ்வுலகுருவாககுமா தலின், கா.ரணருபமாய ௮௮வே 

இவ்வெலலாவுலூன் சுவாமியாம் ) யாவறறையும் தன்னாணையின்௧ண்ணே செலுத் 

துவதாம். காஷ்டஙகளில இரகசயமாபிருககும ௮க்னியானது கடைதலாம் உபா 

யததானே வெளிபபடுவதேபோலப பிரஹ்மவேத்தாக்கள் ௮தன் சாக்ஷாச்காசப் 

பொருட்டு இவ்வகை யுபாயககூறியுளளாா :--௮இகாரிய, னவன் தன்தேகத்தை 

யேனும் மதியையேலும் தழாணிரூபமாய்ச இர தனஞசெய்க. காச, உகார, மகார, 

௮ர்த்த மாததிரை என்னும நான்கு மாததிரைகளால் முறைபபடி. விசுவ, osRe, 

பிராஞஞ, அரீயமென்னும கான்கவ ததையையுடைய ஆன்மாவைக்கூறும் ஒங்கா 

சத்தை மேலாணியாய்சசிநஇக்க. காஷ்டரூப இசண்டாணிகளையும் கடைதலானே 

௮ழலுண்டா தலேஃபாலத தேகமதி யோககாசமென்னும் இசண்டசணிகளையுங் 

கடைதலானே .தன்மசா௯தா த்காரவடிவ Ap gia; wp காரியச௫த HG 

ஞானத்தை நாசஞசெய்யும், முதலில விசுவாஇ சான்கையும் முறைப்படி விசாட்டு 
ஹிசணியகருப்பர் ஈசுரா பசமான்மா9வன்னும கான்கோடும் ௮பின்னருபமாய்ச் 
சர சனஞசெய்க, பின் விசுவாஇ நானகையும் முறைபபடி. ௮காராதி நான்கு மாத் 

இசைகளோடு அ௮பேதமாய்௪ சந்தன ஞெய்க, இவ்வாறு நிரந்தரர் தியானஞ்செய் 

தலே இரண்டசணிகளின் கடைதலாம, இவ்வாரஈதவடிவ ஆன்மா காஷ்டத்தே 

அழலிருப்பதேதபோல இச்சங்காதததே மறைந்திருப்பினும், தியானரூப மதனத் 

தால் விரைவாகவே வெளிப்படும், இபபொருளில் நீ சிறிதுமாத்திரையும் ஐய 

ரூதே. எள்ளில் மறைந்திருக்கும் எண்ணெய் யச்.இசத்தே வைச்தாட்டு முபா 
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யத்தால் இடைத்தலேபோலவும், பாலின்கண்ணே மறைத்திருக்கும் நெய் கடைத 

லாமுபாயத்தானே கடைத்தலேபோலவும், மதிமுதலிய கூட்டத்தே மறைந்திருக் 

கும் ஆன்மாத்தியானரூப உபாயத்தானும், தவம், சததியம், விவேகம் முதலிய 

உபாயங்களானுங் கிடைக்கும். இஃதுண்மையாய் ஜீ2வசுர பாவமற்றதாயினும் 

அ௮வித்தையின் சமபந்தத்தானே ஜீவபாவச்தையடைவுறறு ஈனாக்கனாச சம்சா 

சத்தே சுழலும். குருசாஸ்திச உப?தசகதானே ஆன்மாவைச சாக்ஷ£ச்கரித்த 

போது கற்பித ஜீவபாவத்தைவிடுத்து ௮தக்விதியப பிரஹ்மரூபமாம். சிலஈஇப் பூச 

சியானது நாறகளை உண்டாக்கி இலயஞ செய்த 2ல?பால இசவேனளும் ஈனாக்கனாக்க 

ளில் ௮௧ம் வகையாய பொருள்களை உண்டாக இலயஞ்செய்வன் ; குருசாஸ் திர 

உபதேசத்தானே தன்னிருதய தேயத்தேயிருககும ஆகர்தவடிவ ஆன்மாவைச் 

சாகா தகரித்தவுடன் சிவத்தன்மையை விடுத.தப் பிரஹ்மத்தன்மையையடை வன். 

மனச௫த வாக்கு மு. தலியவைகளாலவிடயஞசெய்ய முடியாதது, தன்ஞானத்தானே 

ஜீவர்கட்கு ஆரந்தரூபத்தன்மையை வெளிபபடுத்துவதும் த௫ய சுயஞசோ ௫ 

யான்மாவைச சாக்ஷாத்கரித்தே வி?வகி மோக்மடைவன். பாலின்கண்ணே கெய் 

வியாப்பியமாயிருபபசதேபோல ௮ன்மாச சாவ ஜகததின்கண்ணும் வியாப்பிய 

மாயிருக்குா. கரும உபாசனையின் பலவடிவ இவவெலலாசசம சாக இறகும் கா.ரண 

மாகவுடைய அன்மாவை மனோ நிக்கரகஞசெய்து சாக்ஷா£த்கரித்தவமீன 2மோாக்ஷத் 

தையடைவன் ) ம?னா நிககரகமின்றி ௮ேகஙகோடி பிறப்பெடுபபினும ஆன்மா 

வையறியமுடியாதசா சலின், மோக் இசசையுடையவன் மனோ நிக்கரகததை பவசி 

யஞ் செய்க. இத்துணேயானே பிரஹ்ம உபநிஷதத்தின்பொருள நிரூபிசகபபட் 

ட. இப்£பாது இப்பொருளிலே3யே பிரமாணருபமாய்ப பிரஹ்மபிர் SILI 

தப்பொருளை கிரூபிபபாம் :--ஹே மைக்த ! அதிகாரிக்கு மனோ நிக்கரகத்தானே 

மோக்ஷங்கிடைக்கும என்பது பிரஹ்ம பிர்துவின்கண்ணுங் கூறபபெறறுள.து. 

௮தை 7 கேட்பாயாக : மனமிருவகையாம, ஒன்றோ தூயதாம், மறற 2தாதீயதாம, 

விடய இராகததையுடையதே தீயதாம். கிட்காம கரும உபாசனையானே விடயசாக 

மற்றே தூயதாம். இவ்விருவகையே பசதமோக்ஷ்காரணமாம, விடயங்களிட 

தீதேபற்றுறற தீயமனம் பந்தகாசணமாம் ; மாறாபது மோக்ந்காரணமாமா தலின், 

YEP? மனததை யவசிபம விடயமறறதாககுக, சாவ விடயங்களின்பற்றறற 

அயமனம் இருகய?தயததே நிரோகதகதையடைகஈது ஜீவப பிரஹ்ம sus soos 

நிசசயித்தபபோது ௮.இகாரிக்கு மோகூரூப பலபபிராபதியின்கண்ணே சிறிது மாத் 

இரையு தாமதமின்றாம; மறறோ, போஜன சமகாலச்திலேயே இருப்தியுண் 

டாவதேபோல அன்மஞானமடைவுறறபோதே மோக்ஷப் பிராப்தியாம, கனவின் 

கண்ணே யிம்மனம் தன் சொருப ௮ஞ்ஞான த்தால் பொய்யாய துவைதப பிரபஞ்ச 

ஆகாரத்தையடைந்து கானாவகையாய விகார த்தையடைவதேபோல, ஈனவின்கண் 

னும் இம்மனம் அஞ்ஞானத்தானே அ௮வ்வாறுறறு விகாரப்படும், கனவின் 

கண்ணே பஞ்ஞானத்தானே துவைத காச ச்தையடைவுறினும், இம்மனம் உண் 

மையாய் அதிஷ்டான சைதனயரூபமாகத் துவைதபாவமற்றதாதலேபோல, ஈன 

வின்சண்ணும் இஃதுண்மையாக ௮த்தகையதேயாம். அதிஷ்டான ஆன்மாவின்
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சாக்ஷாத்காத்தானே துவைக ஆகாச விருத்தியை விட்டபோது இதைக் கவா்த 

லின்மைவடி.வ ௮மனஸ் தன்மையையடைவன், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮மனஸ் சன்மையையுற்றபோது ஆன்மாவின் எவ் 

வகையாயவடி.வ மெஞ்சி கிறகும் ? 

சமாதானம் :--ஜஹே மைந்த ! ௮ம்மயக்குற்றமனம் ௮மனஸ் சன்மையையடை 
ர்தபோது வேத3வேக்காக்கள் ௮ன்மாவிற வெவகைவடிவங் கூறியுள்ளார் :_..- 

௮க்காலான்மா ஏகமாய பிர ஹ்மமென' 2வ யுணரத்தக்ககாசலின் சர்வ கற்ப 

னையுமறறகாம், நித்தியமாகலின் ஜன்மா சர்வ விகாரமுமற்றதாம், ஜன்ம 

ரகித ஞானத்தானே ஐன்மரகுக வஸ்துவின் பாகமே யுண்டாமன்றி, ௮னான்மப் 

பொருட்போதமுண்டாகாதாமா தலின், .நன்மஜேயப் பொருளிலும் ௮பின்னமாய 

சுவப்பிரகாசஞானரூபமாம். சிலமயலுடையோரோ, மனந் தயிலின்கண்ணே இல 

யமாவேதே 2பால இலயமடைர்தகபோதுதான் ௮மனஸ் தன்மையினடைவாமென்பா; 

௮ஃ்கொவவாதாம் ; என்னை, துயிலின்கண் ண மனமடங்கலினமாட்டும, சமாஇ 

யின்கண்சே மனமடங்கலின் கண்ணும் மிகவுஞ் சிறப்புளதாம். ௮தாவ.து, விட 

யங்களினின்றும் மீண்டதும், சாவ கறபனைகளுமறறதும், மசாவாக்கய ஜன்னிய 

விக்தையானே தாூய்தாயதும் ஆய மனததஇறகு ஈனவின்சண்ணே யுண்டாம் 

பிரஹ்மாகாசரூப ௮வஸ்தையினும விலக்௲ணமாக?வ அயிலின்சண்ணேயாம் ; 

என்னை, துயிலிலோ மனம் காண ௮ஞஞானச்தே சூக்குமமாயொடுக்கும், சமா 

இயின்கண்ணே ஆஙகொடுங்காமல் ௮திஷ்டானப்பிரஹ்மத்தின்கண்ணே நாசத் 

தையடையும். ௮வ்விசண்டன்கண்'2ண வேறு விசேடத்தையுங் கூறுவாம் :-- 

சமாதியின்கண்ணே ஞாதா, ஞானம், ஜேபமென்பனவாதிய பேதமற்று நிருத்த 

மாய மனம் ௮த்விதீயப பிரஹ்மரூப2மயாம். ௮து துவைதபாவமற்றகாதலின் 

நிர்பபயமும், ஸ்வப்பிரகாச ஞானவடி.வமும, யாண்டும் நிறைக்த.தும், ஜன்மாஇ 

விகாரங்களறறதும, அ௮ஞ்ஞானரூப நிதஇசையற்றதும், யான் எனது என்பதாஇ 

Fle’ ௮த்தியாசங்களறறதும், சாமரூபாதி கருமங்களற்றசாதலின் கேத்தசொஇ 

சர்வ இந்இரியங்களின் ௮விடயமும ஆம, பிரஹ்மஞானத்தானே ஒரு முறை 

யழிஈத ௮வித்தை மீண்டு முறபன்னமாகாதா தலின், ௮ ஒரு முறையே அலிரப் 

பூசமாம்; சைதன்ய மாத்திரவடிவமதாம, இத்தகைய ௮ச்விலயப் பிரஹ்மாகாசத் 

தன்மையை அம்மனம் சமாதியின்கண்ணேயடையும். அயிலின்கண்ணே ௮ம் 

மனம் ௮விதையோடுகூடிய சேதன கதின்கண்ணே இலயத்தையடையும்) ௮௪ 

விதீயப் பிரஹ்மாகாரத்தன்மையை யடையாதாதலின், அயிலிலுஞ் சமாதி மிகச் 

இிறப்புடையதாம். சமாதியின் துர்லபத்சன்மையாவது, முன்செய்்ச ௮கேச புண் 

ணியமூஏமையானே ௮இகாரியின் மனம் ௮மனஸ் தன்மையையடையின் கிர்விகற்ப 

சமாதி கடைக்கும். ௮.து வாக்இக்திரிய விடயமாகெயெ சாவ சப்தங்களுமற்றதாம் ; 

அந்தக்காணத்தின் சிந்தைமுதலிய சர்வவிருத்இகளுமற்றதாம். ௮தன்கண்ணே 

சர்வதுவதைங்களுமற்றிருத்தலின் ௮,தன் கண்ணிலைபெற்ற அறிஞன் எப்பொரு 
சாயும் சவர் சலேளும் விடலேனுமின்றாம் ; சிர்இிச்த.லுமின்றாம். மனம் ௮ த்விதியு
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ஆன்ம நிச்சயஞ்செய்.து சர்வ விக்ஷேபமற்ற நிச்சலத் தன்மையை யடைந்து ௮ 6 

விதிய ஆன்மரூபமாய்ச் சர்வ சங்கற்ப விகற்பங்களுமறறுச் சமத் தன்மையை 

யடையிற்றான் நிருவிகற்ப சமாதியையடையும். வேதாந்த சாஸ் இரங்கள் ose 

கூறியபோதினலும் பிரஹ்மவேத்தாவாய .நூரியரினுப?தசத் சானே ௮து கடைக் 
கும். ௮து ஞாதா, ஞானம், ஷஜேயம், தியாதா, தியானம், இயேயம் என்பதா BM 

சர்வ சம்பந்தங்களுமற்றதா தலின், ௮றிஞர் ௮தை ௮ஸ்பரிசயோகமெனக் கூறி 
யுள்ளார்; ௮தை வேகாந்த விசாரமற்ற யோ௫ிகாணான் ; என்னை, பயமற்ற ஏகாந்த 
ஸ்சானத்தே பயகாரண அரோபணஞ்செய்து மூடபாலகன் அச்சமடைதலே 

போல, சர்வ பயமற்ற நிர்விகரபசமாஇயின்கண்ணே பயகாசண ஆசோபணஞ் 

செய்து வேதார்த விசாரமற்ற போட நிர்விகற்பசமா இயினின்றும் பயத்தையடை 
வன், பிறவிச்குருடன் பிரசித சமாயருபத்தை யுணரா சதேபோல, ௮வ்வியோ௫ியும் 

௮ர்தர ஆன்மாவின் ௮ஞ்ஞானக்கானே ௮மனஸ்்தன்மைவடிவ சமாதியைத் தயி 

லெனச்சொல்வன். ௮வ்வியோட ௮கன்கண்ணே அ௮சசமுறலில், ஒன்றோ ஆன்ம 
சொருப அஞ்ஞானமே சாரணமாம், மற்றொன்றோ, ,நான்முணாய ரானாவசைக்கு 

தீர்க்கங்காணமாம். ௮ஃஇதுவாம் :--சாங்கியசாஸ்திர ௮னுசாசயோகியின் குத 

ர்க்கமாவ.து, சர்வ பேதமற்ற ஒரு அத்விதிய ஆன்மாவே சர்வ சரீரத்தும் வியா 

பசமாம்) ௮து சச்சொரர்தளுபமாம் என, ஆன்மாவின் வடிவம் வேதாச்த சாஸ் 

இரத்தே கூறப்பட்டுளது, ௮ஃதோ சம்பவியாதாம்; என்னை, சர்வப் பூதப்பிரா 

ணிகளிடத்தும் ஒரே அஆன்மாவாயின், உலகத்தே ஒருவன் சுயாகவே யாவருஞ் 

சுியாகவேண்டும், ஒருவன் அககயாக?வ யாவருர் துக்யொகவேண்டும், இஃதோ 

காணவருவ ன்றாம் ; மற்றோ, இலர் சு௫ியும் லர் துக்கியுமாவர், லொ பிறப்பர், 

சிலரிறப்பர் ) இங்கனங் காணவரு,தலின் சர்வ தேகக.தும ஆன்மா ஒன்றன்றாம் ; 

மற்?ோ, ஒவ்வொரு தேகக்.தும் ஒவ்வொரு அன்மா இருக்கும் ; சரீரமோ அந்த 

மாதலின் அன்மாவும் அரகர்தமாம் ; ௮2௧ அன்மாக்கட்குப்போக மோக்ஷங்களை 

யடைவிக்கும் பிரசருதியொன்றை அங்கோ.ரம் செய்யவேண்டும். ௮து சம்சாச 

தசையின்கண்ணே மகதத்துவாதி ௮2௧ ரூபங்களாயிருக்குமாயினும், மோக்ஷ 

அவஸ்தையின்௧ண்ணே புருடலுக்குக்தெரியாகாம் ; ௮ல்லஅ, சம்சா.ச தசையின் 

கண்ணே பர்தரூப ௮௮ லோம பரிணா..,ச்தையடையிலும், மோக்காலத்தே முக்க 

ரூபப் பிசிலோம பரிணாமத்தையடையும். அல்லது, ௮.3 தனது வடிவத்தானே 
புருடனுக்குப் பர்தத்தையுண்டாக்கா காம் ) மற்2றா, மனரூபத்தானே பர்தத்தை 

யுண்டாக்குமா தலின், முக்தியவஸ் தையின்கண்ணே கிருதார் ச.க.த்தன்மையையடை 

ர் த ௮ம்மனமே தன் காசணத்தே இலயரூபததன்பையை யடைடும். இம்மூவகை 

யாய முறையே சம்பவிக்கததக்கசாம் 3வதார்இகள் மனத்தை யதவிதியப்பிஹ் 

மத்இன்கண்ணே தாதாத்மியரூப இலபத்தை யஙகேரித்துளா, ௮ சம்பவியா 

தாம்) என்னை, காரியததிற்குத்தன்காணக்தே இலயமுண்டாமன்றி ௮அகாரணத்சே 

இலயமுண்டாகாதாம். கடருப காரியத்திற்கு மண்வடிவகாசணத்தே இலயமாம 

ன்றி நூன் முதலிய ௮அகாரணத்சே இலயமாகாகதாம். கிர்விகா ௮த்விதியப் பிரஹ் 

மத்தே அம்மனகாசணத்தன்மை சம்பவியாதாமாதலின், ௮தன்சகண்ணே மனத் 

இன் இலயம் சம்பவியாசாம்; எனன் முதலாக அ௮சேகவசைக் குசர்க்கங்களால்



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதிடதத்தின் ௧௧௫௪ 
தாற்பரியவருண னம்: ] | 5: 

வேதார்த விசாசமற்ற யோகி நிர்விகற்ப சமாதியினின்றும் பயத்தையடைவன், 

சுருதி யறிஞர் ௮லுபவத்தமாய் முற்கூறிய ௮மனஸ்பாவத்தைப் பரித்தயாகித்.த 

அதைத் துயிலின் துல்லியமென்பனாகலின், ௮வ்வியோக தன்னார்தவடிவ ஆன் 

மாவையடையான் ) தருவைப்போல உணர்வறறவனாயினலுந் தன்னைப் பண்டித 

னென்பன் , கற்போல நிச்சலனாயினும் அருத்தியைப்போல வாளாமூச்செறிவன். 

பிறவிக்குருடன் தன் கரச்தேயிருக்கும் நிதியையும் சாண£ததேபோல, வேதார்த 

விசாரமற்ற யோக தன்னிரு தயதேய,்ே தயிருக்கும் ஆகக் தவடிவ ஆன்மாவையும் 

காணான். இத்துனையானே சாங்கியக்குகாக்கம் காண்பிக்கப்பெற்றத. இனிகையா 

யிகரா.தியரின் குதர்க்கம் வருமாறு .--மஇயா இகட்குச் சான்றாய்ச் சரவ வுபா இயற்ற 
ஆரர்தவடிவச் சுயஞ்சோதி யான்மாவைச் சில ரையாயிகர் இயல்பானே ஞான 

மற்ற ஜடமென்பர் ; சூனியவாஇயராய மாத்யமிகரோ சுகம் ஞானம் இசண்டை 

பூம் ௮த்இயர்தம் ௮சத்தியமென்பர், கையாயிக oS SS St ஆன்மாவோடு மனம் 

சையோகமானபோது ஞானசுகாதிகுணமுண்டாம் ; ௮அல்லாகபோது உண்டாகா 

தாம். மாதயமிகன் மதத்தகோ ஞானசுகாதிகள் ௮த்இயஈசம் அசத்தேயாம். 

நையாயிகமசத்தே ஆன்மாமோக்ஷ்காலக்? ச மனச சம்பக சமற்றதாம், ஜீவிச ௮வ 

ஸ்தையின்௧கண்ணே யாகாதாமாதலின, ௮வவாஇகள் அக்கால ௮மனஸ்பாவத்தை 

௮ங்கேரிக்கவில்லை , மற்ோ, மோக்ஷகாலத்தேசே ௮ஃசை யங்கேரிப்பராதலின் ௮ம் 

மயல்வாதியர் நிர்விகறபசமாஇயின்கண்ணே யெப்போதும் பயத்தையே யடை 

வர். இத்தகைய சாஸ் இரவிருத்தமாய குதாககவகளைப பரித் தியாகத் முப் பிசஹ் 

மவேத்தாக் குரு 2வதாஈத சம்பிரகாய ௮னுசாரமாய் மனத்தையொடுக்கும் ௮இ 

காரி ஆன்மசாக்நாதகாசத்தையடைஈது மோக்ஷரூப நிகஇயசுகதையடைவன் ; 

சர்வ பயமுமற்றவனாவன்) ஜன் மமாணா தி சாவ துக்கககளுமறறவனாதலின், மோக்ஷ 

இசசையையுடையவன் முதலில கமமுளததை 2ய வெறறிகொள்ளவேண்டும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அ௮த்தியந்தம பிரபலமாமா கலின் ௮,தனை வெற்றி 

கொள்ள எவனு மாற்றலுடையவனாகானன் 3 ? 

சமாதானம் :--ழஹே மைந்த ! ௮ம்ம?னா வெறறியில் எவர்க்கும் ஆற்றலின்றா 

Wer, sn Gia Beau சாஸ்இரம் ௮,தன் வெற்றியை விதிக்கவேண்டியஇல்லை ; 

ஏனெனின், எதைச்செய்ய ௮.இகாரிகட் காற்றலுண்டோ அதைச்செய்யச் சாஸ்இ 
சம் விதிக்கும; மாறாயதை விதியாதாம. ௮அக்கினிழஹோசத்தரா இகருமஞ் செய்வ 

இல் ௮.இகாரிகட் காற்றலுண்டாமா தலின், சாஸ். இரம ௮தை கவிதிக்கன்றது. அக்க 

னியை விழுங்கவேளும், கடலைக்கடச்கவேளும் சமர் த இன்றாமா தலின் எந்.நூலும் 

அவற்றை விஇக்கவில்லை. மனத்தை வெறறிகொள்ளவோ அடிக்கடி சாஸ்இரம் 
விஇக்னெற.து, மேலும் ஐயஞ்செய்தல் ௮ரேக அறிஞரின் ௮னுபவச்தாலுஞ் சித,௪ 

மாமாதலின், குருசாஸ்தர உபதேசக்தானே மனோஜயம் அவசியமாயுண்டாம். 

மனோரிக்செசத்ேதேச அ.இகாரியின் உத்வேகமற்ற இடஉற்சாகமே காரணமாம், 

முன்னொரு ட்டுக்குருவி இடஉற்சாகத்தானே நீரின் ஒருபிர்.துவைக் சுவரும் 

தனது மூக்காற் சமுத்திரத்தை நீரற்றசாக்யெேசேபோல, அஇகாரியும் உச்வேச
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மற்றவனாய்த் இடஉற்சாகத்தானே மனநிக்செகஞ்செய்க, லோகபரம்பசையாற் 
பெற்ற இட்டுக்குருவியின் விருத்தாந்தத்தை நீ கேட்பாயாக :--அலைகளோடு 

கூடிய கடற்கரையில ஒரு சிட்டுக்குருவி தன் முட்டையைவைக்கமுயன்ற.து. 

அக்கால் பெண் பறவை ஆணுக்கு ௮ரநேகமுறை தடுத்துக்கூறியும், ஆண் பறவை 
சன் அகங்காரத்கானே சாயவவசனத்தை யங்கேரிக்கவில்லை,. மேலும் கடலைத் 

துசசமாயெண்ணிக நாயகியை சோக்டு யிவவாறுங் கூறியது: ஹே சண் 

மணியே ! நீ கடற்கஞ்சாதே, கடல் தன் கருவத்தாலொருகால் ஈம்முட்டை 

யைக் கவரின் ம? தான்மத்தமாய சமுத்திரத்தை யானிப்போதே நீரற்றதாக் 

குவேன் ; எனது கோபத்தாலுண்டாய பயத்தானே தேசற்ற இக்கடலை € 

சாணுதி, இங்ஈன் சாயகனது கருவத்2தாடுகூடிய மொழியைக்கேட்டுக் கூறிய 

சாவது ஹே பிராணகாயக? ! நான் கடலை வற்றடிப்பேன் எனத் தாங்கள் 

கூறியது மிகவும் பொருர்தாததேயாம் ) என்னை, கடலின் வல்லமையாண்டை 

ய.து? தங்கள் வல்லமையாண்டையது ? இப்பெருங்கடலை வற்றடிக்கத்தககட்கு 

முடியாதாம்) என அ௮ரேகமுறை கூறிப் பின் மெளனமுற்றது. ஆணோ, மனை 

விககு மீ சடறகுப் பயமுருதே என அடிக்கடி கூறிக் கடறகரையிலேயே தன் 

முட்டையைவைக்த.து. பின் தன் மனைவியைக் கூட்டிக்கொண்டு .தகாசபபொருட் 

டுசசென்றது. ஆண்டுட்டுப் பெண்டிட்டுக்குக்கூறிய வசனமியாவற்றையும் கடல் 

கேட்டுக்கொண்டேயிருர்தகது. அவை சென்றபின் ௮க்கடல தன் பெருமையை 

firs சிட்டின் றுமையையும் எண்ணி மர்தமர்தமாகப் புன்சிரிப்புற்று மலை 

போலும் அலைகளப்பி ௮சூட்டின் முட்டையைக்கொண்டு சென்றது, அக்கடல் 

மேசுரரை எல்லா வுலின் பயகாரணமென வெண்ணித தன் மனத்த யிவவா (417 

ரராய்ந்த.து:--உலகத்துள்ள ஸ்தாவரஜங்கம ஜீவர்களியாவரும் பசமேசுசரின் 

விபூ.ககளாமாதலின் எவ்வுயிரின் சக்இயும் வடிவதகானும், தேசத்தாலும், காலத் 

கானும, நிமித்தகசானும அ௮றியமுடியாகாம) ஏனெனின், சாவ சக்திகளின் 

ஆசெயமாய பரமேசுரரது மாயை பொருஈதாப்பொருளையும் பொருத்.இவைக்கு 

மாதலினானே, ,நாலுணாநதோர் ௮கடி சகடனாப டீயசீமாயை (செய்யத்தகாததை 

பம் செய்விக்கும் சமா ததைமாயை) என மாயையின் வடிவத்தைக் கூறியுள்ளார். 

இச௫ிட்டும பர 2மசுரரது விபூதரூபமாதலின் இதறகுக் தேசமியாதோ ! கால 

மியாதோ. மிததரன் யாவனோ!' அறறல் யாதோ? இவவிஷயம் சர்வஞ்டிப் 

பரமு ரரன்றிச சிவராயயாம் ௮றியேமா கலின், இம்முட்டையை யழியாமல் ஒரு 

இரகசியஸ்கானத்சே வைச்திருபபேன் என எண்ணி யம்முட்டையை ௮வவாறே 

வைத்தது. மகா காஜனைரூபசப்தத்தைச்செய்து ௮க்கடல் முன்போன்றே நிரப் 

பயமாயிருஈ௧௮. பின்னா அச்சிட்டு வயிறு நிரப்பிப பெண்டிட்டோடும கடறகரை 

மேல வந்தது. ஆண்டுத் தன் மைந்தனாயெ முட்டையைச்காணாததா௫க் கண்டவர் 

கு; கோபச்?தாடு மூர்சசையையடைந்தது, இக்கடல் எனது முட்டையைக் 

கொண்டு சென்றகென அனுமானித்து, ௮சகடலை வற்றடிக்கத்துணிக்தது. ws 

கால் அ௮ப்பெண்டிட்டுத தன்னாயகன் கருத்தையறிர் து நாயகருக்கெமுண்டாம் 

பொருட்டு நீதியோடுகூடிய மொழியை மொழியலாயது :--ஹே சாயகசே ! சர்வ 

ஈஇகட்கும் பசியாய இக்கடலின் பலம் மிகவும் பெரியதாம் ; தங்கள் பலம் மிகச்
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திறியகாம். இத்தகைய கட3லாடு வைசஞசெய்தல் நீதிசாஸ்கிர விருகதமாம ; 

என்னை, ஆண்டிங்கனறைகதுளது :--மைகஇரி விவாகம் என்னு மிரண்டும சமா 

னர்கட்கேயாம்) குறைவு மிகுதியாககுண்டாகரவாம ; ஆங் 2க பால்பாமவை7மும 

சமானர்க்கேயன்றிக் குறைவுமிகு இியாககினரும, கடற்சமானபலம தங் களிட தமத 

பான் கண்டிலேனாகலின, இகனோடு அவாஞசெய்கல க௱கட்குத தகுதியன்றாம. 

அஹ நாயகசே ! இவவுலகக்தே 2கசபலம, கரலபலம், மித கரபலம், கனபலம், 

சரீரபலம், குலபலம் என்னு மறுவகைபபல?மா கடலின்கண் 2ண காணவருகின 

ng. sus sar காணேமை; ஏனெனின், தலை முகல .வாலவரைக தஙகள 

மூதகரீளமோ 16 ௮ங்குல பரிமாணமாம; இருபககமோ 13௮௭ கல ளேமாம்; வாம 

பக்க நுனிமுதல் த௯ிணபக்க நுனிவசைத ககள் தேகம BD MMF DTA) 

யகலமாம்) மாம்பழககாம்பு போன்றன தமகளிருபா தங்கள், காபபையின முனி 

யொத்தது தஙகள் மூக்கு ; ஜீரணவஸ்கிரமொககும ௮கஇய௩கம சதிலமாய உம 

மூடைய இரண்டு பககஙகள் ; இகனினும ௮இக£கசம உம தளளிலனும் வெளி 

யிலனுமின்றாமா தலின், மேதசபலமம தகடடனராப. Sep Grams gsr! 

பகஷிகளாகிய நீசசாதியாயமாமமிடத?க பிறக மூ,கல இறககுமவரை இக்காலம 

௮ 27வடிவமாயிருக்கிறது ; தேவ கைககிய மறடா ஒகலிய உததமஜா தியின் 

கண்டே இக்காலம '2மன்மையையும காபூமையையம அடைவிகருமா தலின், 

காலபலமும உமக௫ூன்றாம. புத்திரவியோககசகானே சினபாவகதையடைவு 

மனைவியாகிய என்னையனறித தகளுககு மீவஜொரு சேய ருமினுமா தலின், யா 

பலமும் தங்கட்கின்றாம. தனவானுடைய தன ததைக்கவரும விழைவா ன அமித 
இசனும் மித்தினாகலுண்டு, ௮கதனமோ உமசகூனறாமா தலின, கனபலமு மமக 

இன்றாம். ஒரு பலவானானவன் ஆகாபக2த செலுசதியயாணம எதமுனைகத்தாரம் 

சென்று விழ்சன்றதோ ௮ததுணைத தாரம செலவஇலும gps _காற௱லின்றாமாத 

லின், '2தகபலமும தங்கட்டுன்றாம. கீர செடடுககுருவிககுலத2க பிற இருக, மீ, 

து யாவற்றினுந தாழ்நததாமாதலின் தஙகளிடத2?த குலபலமுமின்றாம. இத 

துணையானே ட்டின்௧ண்2ண அ௮றுவகைபபல மம இலலையென்பது காடடபபட் 

டது. இனிக கடலினகண்ணே அவவறுவகையுமாமாறு காட்டபபடும — Bap 

பிராணநராயகரே ! இக்கடல் இக்கரையி2லா ஒரு இலக்ஷ்யோஜனை விஸ்தீரணம। ம, 

௮க்கசையிலோ இரண்டு இலக்ஷயோஜனை விஸ்தீரணமாம். £2ழ பிருஇிவியின் 

சுண்ணோ பாதாளபரியஈதம் விஸ்தாரமாம, தடாகநீர காலவாய்வாயிலாய் வயல 

முழுதும வியாபித்தலேபோல, இக்கடலும பிசளயகாலத்2த மூவுலககதையும் 

வியாபித்து கிறகுமாதலின் இக்கடல '2தசபலமூடையதாம, இககடல முதலிய 

மகாபுருடருக்குச் காலம் எப்போது மனுகூலமாயேயிருக்குமா தலின், இக்கடல் 

காலபலமுமுடையதாம். இப்பூமியின்கண்ணே எத்துணை ஜா.இபபிராணிகளிருக் 

இன்றனவோ அத்துணை ஜாதி இசத்தினககளும் கடலின்கண்ணே இருக்குமாத 

லின், இது தனபலமுமுடையதாம் இககடல் இர்இரா இ தவதைகட்கும முனிகட் 
கும மனுடர்க்கும் ௮ரேகம்வகை இசத்்தினங்களையடைவிக்குமாதலின், அவர் 

யாவரும் இக்கடலின் மிச்செசேயாகலின் இது மித் இரபலமுமுடையகாம்,



க்௧௬௦0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதிஜேோசாவது 

இக்கடல் ரேசே மகேசுரரிடத்தினின்.நு முண்டாயதா தலின், குலபலமுமுடைய 
தாம். ௮ரேக நூறு யோஜனை விஸ்சா.சமூடைய மைகாகாத பர்வதங்கள் Bass 

பீ.தயையடைந்து இக்கடலைச் சரணடைந்தகாலத்தே அவற்றைத் தந்நீரின் 

சண்ணே வைத்துக்காத்ததாதலின், இது தேசுபலமுமுடையது. இங்கன் தங்க 

ளுடையபலத்தையும், இக்கடலின் பலத்தையும் தாங்கள் ஈன்முக சாயக் துபாருங் 

கள். தங்கள் ௮ழிகின்பொருட்டே தாங்கள் இக்கடலோடு வாளா விரோதம் வளர் 

க்காதீர்கள், தாங்கள் தங்களுடைய மூர்க்கத்தன்மையானே முதலிலோ என்னைப் 

பு.த்ொனற்றவளாக்கனீர்கள், இனித் தங்கள் காசத்தானே என்னை விதவையாக் 

கார்கள், இவை முதலாக ௮ரநேகவகை யினியவசனங்களைப் பெண்டிட்டுத் தன் 

ஞயகருக்குப் போதித்தது. அதைக்சேட்ட ஆண் கூறியதாவது :--ஹே பிராண 

நாயக ! இவ்வுலகத்தே சம்பத்துக்காலத்திலோ தமது சுவார்த்தபபொருட்டுக் 

கோடியாயிரம் மித்திரரிருபபர் ) தனால், அபத்துக்காலக்தோ ஒரு மித்இரசையுங் 

காணோம்; ஆபத்துக்காலத்து மித்தானே மித்தினாவன், அபத்துக்காலத்தே 

விட்டொழிக்கும் மனைவியோ, மைந்தனே, ௮ண்ணனே, எவரேனும் சத்.தருக் 

களே. புண்ணியபாவரூப கருமத்்2த சுகதுக்கபோகத்தே ௮ளுசாரியாயிருப்ப 

வசே மித்திசா, சன்னான்மாவிற்கொப்பாக விசுவாசபாத்இரமாய் கினைந்திருஈத 

மதிமானானவன் ௮வனை யாபத்.துககாலத்கே சித்த உற்சாகமின்றியவனாகச் செய் 

வனேல, அ௮வனுக்கம் மஇிமான்சத்துருவே; கேவலர் தனது யோகக்டமததையே 

இச்சித்து தனது மித்தொெனது யோகக்ஷமத்தை யிச்சியாதவனாயய கபடியை 

முதலில் அழிக்கவேண்டும், பின்றன்னேர்சத.துருவை யழிக்கவேண்டும என 

ரீதிசாஸ்தி.த்தே மதியுடையோர் மலர்கஇிருக்கின்றனர். முன்னர். நீ எனக்கு 

மித்தாரூபமாய்த சதோற்றியபோ திலும், இவ்வாபததுக்காலததே என அுற்சாக 

நாசஞ்செய்யுங் கடோ.ரவசனங்களைக் கூறினையா தலின், இப்போது எனக்கு நீ சச் 

அருவாய்த் தோற்றுகின்றனை. உள்ளே பகைமையைவைத்தக்கொண்டு வெளியே 
ஈட்பைக்காண்பிக்குக கபடியைக்கொலவதில் 8 சசொாஸ்இரத்2த தோஷங்கூறப்பட 

வில்லையாயினும் உன்னை கான் கொலலவில்லை ;) என்னை, சாஸ்சசததே சாமானி 
யம் விசேஷம் என வசனம் இருவகைத்தாம. ஒருயிரமையுக் கொல்லலாகாதென் 

பது சாமானிய வசனமாம். யாகதகதேத பசுககொலை கூடுமென்னல் விசேடவசன 

மாம். சாமானியத்தினும் வி£சடம் பலமுடையதாதலேபோலக் கபடிமிதஇரனைக் 
கொல்லச்சொல்லல சாமானியவசனமாம். ஸ்.திரீபாலகரைக் கொல்லாதொழிகவென் 
னல் விச ஷவசனமாம். இவவிசேஷவசனம் சாமானியவசன த்திலும பலமுடைய 

தாம், இவ்வகையாய சாஸ் இிசவியவஸ்ையை யாராய்க்து உன்னை யான் கொல்ல 

வில்லை. யாவன் 7 வசனம் பிரிதியோடும் பேசுவனோ 7 பாதங்கூடவே யெழு 
வனோ அவன் அவனுக்கு மித்தினாவன். இவ்விலக்கணம் நின்பாலும் பொருஈ 

அம், ஏனெனின், யான் நின்னோடும் சுவஸ்தசித்தனாய் கெடுங்காலம் வாழ்ந்தே 
னாதலின உனக்கு மிருத் தியுளுப சரீரகண்டத்தை யான் செய்திலேன். முற்கூறிய 
சத். துரு இலக்கணமும நின்பாறபொருக்தலின், ஜஹே அஷ்டையே! நீ யென் 

சமீபத்இனின்றும் யாண்டேலும் வேறிடத்தே செல்லுதி, என்னும் கடோரவசன 
ரூப இக்கண்டமே யுனக்கு யான் செய்கின்றேன். யான் ஒண்டியாயே எத் பலன்



அக்கியாயம்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிட தத்தின் ௧௧௬௧ 

தாற்பரியவருணனம். 6] 

தால் இக்கடலை வறறடிபபேன். என்னிரு இறகானும் மூச்கானும இக்கடனீரைக் 

கவர்ஈது வெளியேவிடுவேன், சிறிது காலத்திலேயே இதனை யஈதகூபம்போல 

நீரறற தாக்குவேன்; எனக்கூறிக் கோபமுடன் ஆகாயத்£?த கிளம்பி கடலை வற்றடிக் 

குங கருமதே தலைபபட்டது. பின்னபபதிவிரதையாயே பெண்டுடடுத் தன்னாயக 

ருடைய கடல் வறறடிக்கும இடகிச்சயகதைக்கண்டு கன்றைகாபால் தன்னபசா 

தததைபபொறுத்துககொள்ளுபபடி. கேடடுக?காண்டு தானும் / தியின்றொழிலில் 

முயன்றது. இவவாறு இரண்டும உதவேகமாறனவாய் இசவும் பகலும நிசகதசம் 

கடலை வறறடிபபதில முயன் ?றயிருஈகன, கம் மிறகுகளானும் மூககுகளானும் 

கடனீரசைக்கவாரது வெளியே கொடடின, $ரைகசவாஈது மேலே இளம்பிய 

போது 2வசககா றறால துவ நுமெனினும திாாமுயாசியினின் றம அவை வழுவாது 

௮டி.சுகடி. வெளியில் விடடுககொண் £₹டயிருக தன இவை இவவாறு முயற்சிக் 

தலைக்கண்டு ௮ரேகம் இிட்டுகள்வக். விரு ககாஈதம முழுவதையுமறிஈது அம் 

மூயல்வினின்றும நீஙகுமாறு வேண்டிய சமாகானஙகள சொலலியும் கேளாமல் 

௮வறறை நகோசுக யவையிவவாறு கூறின.--ஹே இட்டுகளே !' எமமிடதக்தே 

யுஙகடகு ரேயததனபையிருபபிமீனோ எஙகளைபபோல நீஙகளுங கடலை வறறடிக்க 

மூயலுமின். கேயமின்ோறல ௨௬௧௭ விடு சேசரலாம. காஙகள் இசை யவசியம் 

வறறவைபயபோப. எனக கூறககேடட அவையாவும் அவவாறே வறுடி க்கமுயன் 

றன, சிடகெள்யாவு மிவவாறு முயல?வ வேக ஜா இப்பக்ஷிகள் ஆண்டுறறு 

வறறடிபபான் முயனறன. இங௱ன நிகழுஙகால தப.தஇசசைபபடி மூவுககசத 

சஞ்சரிககுப சாரகமுனிவா தைவயோகக கான அண்டுறறனா. மவா அத 

விருததாஈகம முழுவதையுஙககெடடு ௮வறறை நிவா கஇகருபா.று ௮கே௧க இதவச 

னஙகள் கூறியும், துன்புறற ௮வைகள அஙகரிககவிஉலை. அவா ுவறறின Or. 

நிசசயததைககண்டு இருபையோ (aig யவராயப பக்ஷிகட்கு இவவாழு கூறினா. 

ஹே பறவைகளே !' மசாலிஷ் ணுவின வாகனமாகிய ௧௫௬௨ பப௯்தியே யுகடகெல் 

லாம ௮ சசாதலின ௮தன சமீபத?த நீங்கள யாவரும சென்று பிராதஇதது 

ஈண்டுக கொண்டுவரின உஙகள காரியப சிகஇககும எனக கூறககேடட ௮வை 
கருடசமீபஞ்செனறு தமது விருகதாகஈ த௫கூறி ஆஙகே அழைகதுவஈதன; அன் 

வரவைககண்ட சமுததிரம பயநது sane முன கொண்டுசென்ற முட்டை.களி 

யாவறறையும சிட்டுககளிததது. ஹே மைஈத ' இததிருஷ்டாஈதததின் கருதஇது 
வாம :--எவ்வாறு ௮சசிடடு தன றி...முயறசியானே சுடலை வெறறிகொண்டதோ, 
அவவாறே ௮இிகாரியும சன் நிடமுயறசியானே மனததை வெறறிகொள்ளவேண்டு 

மென்பதேயாம சடடு கடலை வறறடிபபான திடரிச்சயமசெய்தபோதே அதறகுக் 

கருடபகவான் வநது சகாயஞசெய்த2த Sure, ௮.இகாரியும் மனத்தை வெறறிக 

கொள்ளத இடகிசசயஞ செய்கபோ3?த சமபூரண3?தவைகளுஞ சகாயமசெய்வர். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ' கருடபகவான் பக்ஷிததன்மையானே ிட்டின்ச 

ஜாஇயா தலின் சகாயம்செய்தல் பொருஈதுமாயினலும, தேவதைகள் மனுடசஜா தீய 

சல்லசாதலின் தேவதசைகளிடச்தே ம.லுடசகாயஞ்செய்யுந் தன்மை பொருக்தா 
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சமாதானம் :--ஹே குமா / சமானஜாதியுடையவசே சகாயஞ்செய்வர் என் 
னும் நியமமின்றாம் ; மற்றோ, ஒவ்வோரிடத்தே விஜா தீயருஞ் சகாயஞ்செய்வர் ; 

சதையின் வியோகதுக்கத்தை நீக்குவான், இராவணனோடு போர்க்காரியததே 

முயன்ற ஸ்ரீசாமசசர்இரருக்குச் சகாயமாக விஜா தீய வானங்கள் வர்ததேபோலக் 

2௪ முயன்ற அதிகாரிக்குச் சகாயஞ் சர்வ தேவதை இட நிச்சய பூர்வகம சுபகருமத் 

களுஞ் செய்வா உத்யமா,, சாஹசம், சைரியம், பலம, புததி, பசாக்கரமம் என் 

னும் ஆறு குணங்களுஈ உடையவனுக்கு எப்பொருளும் தூர்லபமின்றாம) யாவற 

றையுமடைவன். முயற்சி உத்யமமாம) இகந்திரியஜயரூபதமம் சாஹசமாம், 

௮ேசு விக்கினங்கள் ௮டைவுறினும் சததத?க உதவேகமடையாமை தைரிய 

மாம்) பிரத்தியக்ஷசா தனங்களை யடைவுறல பலமாம) நானாவகையாய சாதுர்யத 

தன்மையையடைதல் புததியாம ; சரிரபலம பராககரமமாம, அ.இகாரி பராக்கிர 

ம.தகைச் கநெகத்தின்பாறகறக ; எனனை, சங்கமானது தனனெ தாமுகப பூமியின் 

சுண்ண பாதக்தைவைத்கபின, ஆணடரேகவித சஸ் திரககளாலடிபடினுமபாதத 

தைப பின்னெடாதாம. ௮வ்வாறே அ௮தஇகாரியும் தாம்பிக ச பெரிய சுபகாரியததை 

யேனும், சிறிய சுபகாரியததையேலும் பரிததியாகஞசெய்யலாகாது ; ௮ுதை முடிக் 

கவே ?வண்டும் ௮க௫கரிச் த காரியகதைப பரிததியாகஞசெய்யலாகாது என்னும 

பொருளில் ௮ேேகம பெரியோ உவமானமாவா, அஙகிகரிதத காலகூடவிடத்தை 

ஸ்ரீ மகாதேவர் பரித்தியாகஞ்செய்திலர் ; ௮ஙகேரிச்ச வடவாகஇனியைக் கடல 

பரித்தியாசஞசெய்திலது , ௮ஙூகேரித்த பிருதிவியினபாசகளைக கூர்மா பரிததி 

யாகஞசெய்தில.து ) ௮ங்கன் அரசம்பிதத சுபகாரியததைப பரித் தியா கஞசெய்ய 

லாகாது என .தராய்க்து எவ்வஇகாரியானவன் மனோகிகசரகம செய்ய ததலைப 

பட்டு மாணா க௪சங்கடமடையினும முயல்வினின றும பின்னடையா 2னோ ௮ வன் 

அவசியம் மனேோஜயம்பெறுவன், இர?ஜாகுணத தின் காரியமாய இசசாரூபகாமதக 

தும, சத்துவகுண 5இன் காரியமாய விடயசுகானுபவரூபபோகத தும் தறபசமுறற 

மன த்தையும, தாமசடித்ரைவடிவ இலயக2க நனாக்கனு விக்ஷேமறற மனகதை 

யம், ௮இகாரி எவவுபாயக்காலேனும நகிக்கரகஞ்செய்க. காம£பாகம் ௮இகாரிகட 

கனர்சககாசணமாவதேயபோல, எலலா க தோடககட்கும /9ஜபூதமாய நித்திரை 

வடி.வ இலயமும ௮நாத்தகாரணமேயாமாகலின், அதிகாரி ௮௩த இலயத்.இனின் 

றும் மனத்தை நிவர்த்இக்குக, மனோகிக்கொகத?க யிரண்டுபாயமூளது ; ஒன்றோ 

வைரசாக்யெமாப ) மற்றையதோ அப்பியாசமாம ; ௮வறறுள் இவ்வெல்லாத் துவை 

தபபிரபஞ்சமும ஜீவர்கட்கு ௮கேகமவகைத தஅுக்ககதைககொடுக்தலானும், பிசஹ் 

'மாகக்தத்தைத்தடுக்கலானும அக்கருபமேயாம, இவ்வாறு குருசாஸ்இர உபதே 

சத்தானே சாவ RESO Guy!) அுக்கரூபபெனவுணர்கது எபபொருளையும் இச்யொ 

தொழிசவென்பதே வைராக்கிபமாம, இவவியாவும் பிரஹ்மரூபமேயாம் ) பிசஹ் 

மத்தினும் வேறாய் ஜகத் திற்குண்மைவடிவமினரும் ; மண்ணினும் வேறாய்க் குடசத் 

இனுண்மைவடிவமில்லா தகே3போலும், இவ்வாறு அடிக்கடி தன் மனத்தே நெ.இத் 

தல் அ௮ப்பியாசமாம். இவவுபாயங்களானே மனோநிக்கரகமுண்டாம், இவ்வார்த 

கையைக் சேையின்கண்ணே ஸ்ரீ பகவானும் இருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்.
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தாற்பரியவருணனம், N63 

:: ஏூஷி௦யயய௦ £ஹாஎபாஹொ ₹கொடா கிர ம) ஹ௦அமு௦ | 

HST LB FO HoT) Fs செவெ௱ொமெஜஹண அமர ஹத [தத் 

“ இவ்வகை விசயன்கூற மாயவ னியம்புகின்றா 
னைவகைப் புலனுரேஞ்சு மடக்குகை யரிதானாலு 
முய்வகை யோகமியாவு முயற்சியி னாலுமொவ்வா 
வைவகைப் புலன்சேயின்ப மனைததையும் வேறுத்தலானும்.'' 

(போ-ள்.) ஹே ஏாசசன ! நீ முன்னா மனத்தின் அூர்கிக்கிரககதன்மை 

கூறியதுண்மைமீயயாயினும ௮பயாசகதானும, வைாக௫யெதகானும, ம2னோகிக் 

இரகழுண்டாம். மமீனாரிமராகரூப2யாகக?த9௪௧தஇகு இலப வி?கூப கஷாய 

மென்னும் மூன்றவததைகள் MOTT Arto. அமமூனறையும அதிகாரி கூறிய 

இரண்டானேயழிககுக, இமமனம நிததிரைவடிவ இலபகு2த பிரவிருதஇககும் 

போது மனததை அன்மூரகனைவடிவ HUFF AMG IM CM 2சாககுக, காம 

போகத்தே தறபரததன்மைவடிவ விசீக்ஷ்பகதையடையு பாது. விடயபோ 

கதே ௮கேகவகைக தோஷூர கனைவடிவ லைராகடபதகானே விடயபோகத்இ 

னினறும மனதசைமீடகுக, இராகாஇசமஸ்காசஙகளால சிததத?ிக தன்ம 

௮னான்ம அகாரவிருகதியறறிருகதலவடிவ ஸ்கபத அவஸ்தை கவயமாம. அத் 

தகைத தோஷத?தாடுகூடிய சிகககதைககணடு இனூபொயததகானும கனை 

நீககுக இவவாறு உபாயததாமே ௮கிகாரியின மன பிரஹ்மாகாரககனமையை 

யடைவுறறபோது. வவவஸ்தையினின் நுள சலிபபிபா துறுதைக காபபாறறுக 

சமா திகாலத?த சதவகுண DD Fo ONLI 2னயுண்டாய சவி கடன் 

கண்ணும் ௮இகாரி பறறுருமல விசாரிதத அசசுககஇனின றும நிரசசஙகனாக 
வேண்டும பிரஹ்மாகாரககதனமைபையடைஈதும பாகியத3க செலலுமாயின 
முயன்று மீண்டும பிரஹ்மாகாசமசெயக இலப வி2 சுப கவயஙயகளினின.றும 

கடஈது சலனமறறதாய்ச சாவ தஇிருரிபபபொருளகளின் சமபகதமமா காலத.இ 

லேதான் மனம :9சஹ்மபாவததையடையுிமன வறிக. சாவ விச்ச்ஷ்ப மும றற 

மனம பிரஹ்மபாவததையடையும. ௮ஃ2கா KES UP, FU MT SAH Sor 

Du, AgsMHupss ipo, வாக்கு முதலிய சாவ இக திரியககட் கவிடபமும, பூமா 

ஈநதரூபமும ஆம். சாக்தியாய ஆன்மாவின்௧ண்்2ண மனத.இன் பாதரூப இலயம் 

உண்டாகாதவரை ௮.இகாரி மனததை ௮ வசியம சி 2சாகஞ்செய்க ) ௮மமனதஇற 

குப் பிரஹ்மபாவப பிராபஇியே பாதமாம இமம?னாகிராதமே 2வதாஈதவாக 

இய விசாசரூப சாகயெபலமாம் ) யோகபலமாம) இதனினு மதிகமாக Lada 

பயன் ௮வைகட்லெலையாம,. இதனை2ய ெளிபபடையாககுவாம :--ம£னாகிகசெ 

கத்தைசசெய்பாது, ௮தனைக்கூறும ௮த.தியாதம சாஸ்தரததைக கறகாமல sap 

சேக நூல்களைக கறபவன் மிகவும் வாயாடியாவன், விவகார குசலனாவன, மிகவும 

பேசலானே அவனது மாபு கண்டம ஸழதலியவை யுலர்ஈதுபோம ; இதனினும 

வேருக ஒருபலமுங் கிடையாது. மனோகிக்செகத்தையடைக்கவ சனா, சிறிது மூலை 

ப்படிக்ொம் பாமபுருடார்த்தத்தையடைவன். இதனையும் இதனை யோதும் நூலை



க்கீ௬ுச்் ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதிஜே ராவது 

யும் படியாமல் Sal gl நிபாய மீமாம்சை முதலியவறறை ௮ ஈகமாய்பபடிப்பினும், 

படி.ப்பிக்னும் அவையாவும் ௮வனுக்குச சிறிது மாத்திரையுஞ் சார்தியைத்தரா 

மாட்டா | மாழுக, அ௮வ்வனான்மசாஸ் இரங்கள் அவனுக் ககங்காரத்தை2ய யுண் 

டாக்கு காதலின், ம?னா9க்சொகக்ைத யவபஞ சம்பா தனஞசெய்க ) ௮ஃ இன்றிச 

செய்யுக் கருமமியாவும் பபனைபபயவா, 

பஉரசசிததா தவ$ ப0ளஅ௦,திய.4௦ வெடா$ ஸ்ர ௩5௦, | 

கபாஷ?,சவா$ வ ௩௦௨8 வவ.40%,த,நிரம.$௯௦ ॥?? 

: விடய வாதனை விட்டூமே லவன் வியன்சாநதி 

யடைகி லாதுறு மவன்சேயுக் தானமுக் தவமுந் 
திடமதா மகஞ் சவுசமுக் தீத்தமு மறையும் 
கடைய தாயுறுங் கேள்விமுற் கருமமுற் றினுமே.” 

(போ-ள்., எவன் மனம் விடயவாதனையைப பரிததியாகிதது௪ சாரதியை 

யடையாதோ, ௮வன் செய்யு தானம், யாகம, தவம, செளசம, தாக.தம, வேதம, 

சிரவணம், எனபன முதலிய யாவும கிஷ்பல?மபாம) யானைபின vere dlp 

போலும. இவ்வுலகத் 2த கஇடைககததககனவாப சுபபலககளு 5, பரமீலாகத்2த 

இடைக்கத்தக்கனவாய சுபபலஙகளும, ம£2னாகி2ராகஞ செய்தலா?ன As As 

கும், ௮ஃதின்றி எப்பலபபிசாப்இியு முண்டாகாதாம. மூழுகதாவானவன் மனே 

நி2சாகஞ செப்யுமபோ து சுகமாக2வ ௮சதப ([ஹ்மகசைக சன்னன்மரூபமா 

யடைவன். ௮ஃ2கா மனகதகானும செஇத்தறகரிபதாமாதலின், ஈருதிபகவதி 

eter * அசிந்தியமென்றனள் ? இ௫உனம சபத। இவி_பங்கசாப பிரஹ்மரூப 

மாய்ச சிரஇப.2தபாலப பிரஹ்மத்தைப பா௫ுபரூ nos As Aur ero; wy 

Cm, அததூபமனம் 5s Grapngsags urd oy parol Rusts An sono 

செய்யுமாதலின, சுருகபகவஇி ௮தனைச௪ *சிநதியமேன்றனள்.” ஒர பிரஹ்மக 

தைச சுருதிபானது மனத்தான ுூசஇபமனறது, சரதியமென்றது, இதன 

கருத்2 தா இசசம்சாரவிடயசுகத2த பறறுறம தூ.ப்தினறிபமனததானே அவி 

வேகியா பிரஹ்மசஈதனம செய்கிலரா தலின, ௮9௩ இ.பமென்றதாம,. விடயவா தனை 

பின்றிய தூாயமனததானே பிரஹ்மம செஇகககதககதாமாதலின், முமுக்ஷரக 

கள் விடயசசனஞ செய்பறகவென வுப?த௫ககும்பொருடசச சிர இயமென்ற 

தாம். ஜீவர்கட்குத் தமசகதுரு மிததுரு முதலியோரிடத?த பக்ஷபா தமிருப 

பதேபோலப பிரஹ்மததிறகு எபபொருளின்௧ண்ணும பக்ஷபா தமின்றாம் ; சாவ 

ஜகத்இன்கண்ணும் சமானவியாபகமாம, * ௨88 வாஷிணாவாசொ SUVA ௨ 

சொ,சாமெ௪? சேனீ மசகம கலிய ௮றப சரீசததின்கண்ணும, யானை முதலிய 

மகத்சரீரத்தின்கண்ணும் பிரஹ்மம் சமானமாகவேயிருக்கும. சததா இவிடயங்க 

ளோடு மனத்தின் சம்பந்தமே மனத்தைப பிரஹ்மதஇனின்றும பேதிப்பதாம, 

விடயசமபரஈதததைப் பரித்தியாகித்து கிரந்தாம் ஆன்மசி தனஞசெய்.பின் பிரஹ்ம 

பாவத்தையேயடையும். அதிகாரி மனோரிக்கராககதானே அறியும் பிசஹ்மம் பாம 

பதரூபமும், நிரவயவமும், சர்வ விகற்பமற்றதும, காரிய௫சத ௮ஞ்ஞானமறற 

தும், தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதமற்றதும், ஹேது திருஷ்டார்தமறறதும், பிச



அத்தியாயம்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதநிடதத்தின் ௧௧௬௫ 
தாற்பரியவருணனம். [55 

மாண ஜன்னிபஞானத்திற கவிடய மம, கொள்ளல தள்ளலறறதும் ஆம். எதன் 

ஞானத்தா 2ன மஇுமான் (மூுகதஇயைபடைவ சனா ததககை.ப அதவிதியப் பிரஹ் 

மத்தை, யான் பிரஹ்மரூபன் எனத கனனைமரூபமா யெவனறிவ?னே, அவன் 

பிரஹ்மபாவத்தை2யபடைவன் இதககைப பிரஹ்மான்மஞானத்தகானே எவவறி 

ஞனது மனம ௮திஷ் ானப9சஹ் ௦த2௧ இலபபாவதகை யடையு 2மா, அவ 

வி2பாகிக்கு ௮து சாவ தரு௦ஙகளும௰௰காய்க?காறறு ச. ௮அவவதலிதிபப பிரஹ் 

மத்தின்கண்£ேண உண்மைபாய் Qua nRar 2 Sst கழ உஉுபதஇிபுமினரூம) பதி 

திலனுமின்றாஈ; சாககனுமினரும ; முழகநாவுமின்றாம? முகதனுமின்றாம்); இது 

2வ சாவ சாஸ்திரக௫ன உண்மைபபொருளாம. நாசம 8 877 gored ST SH Sal 

போகதிருகவாஇரூப FOF PM _UAM 1 FED UHM. UIETAUBINS £1507 BI 

களைசசெய்பவன் சாதகனாவன். சமதமாதி யதாக சாகனங்கமளோடு கூடியவன் 

(LP PFPCUIM AT ) ஞானவான மக தனாவன. கனவடிவகதை நனவு மழகலிய மூதி 

றவஸ்கைகளினும '2வறாகக காணபவசீன சரககாமக அதவிதிய ஆனமாவை 

HoT Hm usr அ௮வவறிஞன் மீண்ிமஜனன (DT GR) BBM LUT ott « 

சங்கை .-- 2ஹ பகவன ' இவவான்மா ஏக துகவிதீபரூபமாபின இகன்கண் 

அண இரநானா பதம பிரதி தியாவ கன 7 

சமாதானம் --2ஹ மைசத'! தக சகஇினகண 2ீணயிநககும சாகிரனிடத 

த உண்மைபாய்ப 2பகமினுபினும, ஐல! கச-ப உபா இயொனறு பின ஒன் 

ரூயததோற.றும, ௮ சகமாயின் ௮ 2,கமாயக 2காறறுமா று, தன்மாவினகண்ணே 

உண்மையாய்ப பனமைபின் 2றனும காரண அுடஷஞானரூப ஒருபாதியின்௧ண் 

ணுறறு ஒனறாம) காரியரப ௮25௧ உபாதிகளிலுறறு ூ2ரகமாம) உண்மை 

யாயோ ஆனமா ஒருமை பன்மை மூகலிய சாவ கருமககளுமறறதாம, குருசாஸ் 

திர உபதேசததாமேே சாவ பூதபபிசாணிகளிடததும ஐரதவிதிய ஆனமாவை யே 

வியாபகமென ௮றிபவன நனாமுதலிய மூன்றவததைகளின்௧ண்ணும ஒசான்மா 

வையே நகிசசயிபபன. அவவதவீ௫.ப தனமா சுனா முதலியவையறறது போன்றே 

௮ஃதையறிகத அ௮றிஞனும் ௮வையநறிநபபன. குருசாஸ் திர உபகேசததானே 

சாவ பேதமறற ௮ுதை யுணாநத போது, உபாதியா னே ஆன்மாவினபாற Sap p Bus 

பனமையை ௮.இகாரி யுகசியானே மீககுவன. அுவவியுகதிவருமாறு :--கடம ஒரு 

தேயமவிட டொரு?தயத2த பெயரினும ௮தனகண் னூறற ஆகாசம பெயசாத 

தேபோல, இததூல Grp rn Seana தேேயம விரிததுத தேயத2,த செல்லி 

னும ஜீவானமாச செலலாதாம, கடம ஜடமாதலின தனபிறப பிறப்பாஇகளை 

யுணாத2தபோல, தேகமும ஜடமா தலின தன ஜனமமாணாதி விகா ரஙகளையுணசா 

தெனக; எனவே, கடமும தேகமும சமானமாயினும கடாகாசமும ஜீவான் மாவும 

சமானமாகாவாம; என்னை, கடாகாச?மா ஜடமாமாதலின அ௮ககடத்தின் ஜன் 

மாஇகளையறியாதாம், தேகததுறையும ஜீவான்மாவோ சேதனருபமாதலின் சரி 

சத்.இின் ஜன்மமசணா.இ சர்வ விகாரஙகளையும சாக்ஷிரூபமாயக்காணுசமன்ப, இவ் 
வாறு இசவோன்மா, கடாகாசததஇனும விலக்ூணமாமாயினும் கடாகாசத்தைக்



௧௧௬௭௬ LG ஆத்மபுராணம். [பதினோராவது 
ச 
கடரூப உபா இயின் கமனாகமனாதி தருமங்கள் தண்டா தனபோல3வ, இசவோன்மா 

வையும் சரீரரூப உபாஇயின் ஜன்மமாணாஇி தருமங்கள் தீண்டா. இத.துணை யம 

சத்தைக்கவாந்து கடாகாச இருஷ்டாஈதக கூறபபெறறது. இப்போது ஜீவளுக்கு 

நிரவிகாரப் பிஹ்மத்ேதோடு ௮பேத கிரூபணஞசெய்வாம :--ஹே மைநத ! ஜீவன் 

ஆன்மாவினும் '2வறலலன் ; ஏனெனின், பின்னனா.பின் ஏகே? அேகனோ ? ஏக 

னெனிற சம்பவியாது , என்னை, ;வாகொழெவ$ வவ.4ஹ9 தம ட358 என் 

பதாதி சுருதிகள் ஆன்மாவையே யொன்றென்கின்றதாதலின், ஒன்றாய ,ஆன்மாவி 

னும் ஏக ஜீவன் எவ்வாறுபின்னனாவன் ? ௮கானென்சு. ௮2ஈகனெனினுஞ சமப 

வியாது) ௮25௧ ஜீவாகட்கு ஆன்மாவினும 2வருதலகூடா தாம; என்னை, ஆன்மா 

வென்பது தன்வடிவமாம், தனவடிவததினும ஜீவா வேருயின் ௮வாகட்கு மலடி 

மகனுக்கேபோல வடி.வற்றகாரகன்மை யடைவுறுமாதலின என்க, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ' ௮2ஈ௧ம் ஜீவாகளோடு ஆன்மாவிற க?பதமாயின், 

ஆன்மாவினகண் னும ௮ேகரூபத தன்மை பிராபதமாமாதலின், ஆன்மா ௮தவிதீ 

யரூபமாம் என்.னும் சிததாகதததஇிற கானியாமனறோ ? 

சமாதானம் :--ஹே குழர்தாய் ! கையாயிகர் மதததே கடதகன்மைசசாகு 

௮௦௩௧ கடவியக் இகளின்௧கண் சே யிருககின்ற து, Aus திகள் பேதமுறினும் ஜாதி 

பேத முறுவதின்ராுவேதேபோல, அன்மாவும சாவ ஜீவர்களிடகதும் ௮றுசதமாயி 

ருக்குமாதலின், ஜீவாகள பேதமுறினும அன்மாபபேதமுருதாம், உண்மையாய் 

விசாரிக.து கோககி2னா ஜீவர்கடகும் 2பசஞசமபவியா து , ஏனெனின், அஞ்ஞான 

விசிஷ்ட சே. சனன் ஜீவனாவன் ) அலலது ௮ஈதககரண விசிஷ்ட?ச தனன ஜீவனா 

வன்) ஜீவனிடதகதுள்ள சேதன ௮மசமோ யாணடு மொனறுமா தலின், சேதன 

அம்சத்திலோ பேதஞ சமபலியாது, எஞசியதாய ௮ஈதக காணாதி உபாதிகடகே 

பேத மங்கேரிக்க?வண்டி வரும். ௮வவுபா திகளினின்றும ௮இஷ்டானரூபச சத 

தமசத்தை வேறு.ரரிககி2னா, கறபித உபாதிகட்கும பேதம சமபவிபாதாமாத 

லின்), ௮த்விதீய ,ஆனமவடி.வ2ம ஜீவனுவன என்.றுணர்க ஜீவனை யான்மாவினும 

அ௮பின்னனாய்க்கொள்ளாக்கால, சுருதியானது ஜீவான்மாவினகண்(2ண கடாகாச 

திருஷ்டாநதங்கொடுத்தது ௮சஙக சமாம் ; ஏனெனின், தூலசூக்ஷாஈம காசணரூப 

இசசங்காதத்தே இச€வ?னா கடாகாசம்போலிருககின்றான், .தன்மா மகா அகா 

சமபோலிருக்கின்றது. கடரூப உபாஇயின் பேதபரித்தியாகத்சகானே கடாகாசத் 

இற்கு மகாகாசத்தினின்றும 2பதம் சிக இயா ௧2, கபால, இசச௩கா தருப உபாதி 

பரித்தியாகத்தகானே ஜீவனுககும ஆஇன்மபேதமின்றாம். இக்கடாகாசரூப திருஷ் 

டாநதம கேவலம் ஜீவான்மாவின் ௮பேதததைச சித்கஞசெய்வதின்றாம ; மற் 2, 

வேறசேகம பொருள்களையுஞ சிததஞசெய்யும். ௮ல்தாமாழறு :--கடரூப உபாதி 

நீங்யெவுடன் கடாகாசம மகாகாயத்தே ௮பேதபாவததையடைவதேபோல, அந் 

தக்காணாதியுபா தி நீரிகயெபின் ஜீவனும் வியாபக .ஐன்மாவின்கண்ணே அபேத 

பாவத்தையடைவன், ஒரு கடாகாசம் தூளி தூமாதிகளோடுகூடிய காலத்தே 

வேறு கடாகாசம் ௮வற3ரடுக் கூடாதாம். அங்கன் ஒரு ஜீவன் சுகதுககமடைக 

தகாலத்?த வேறு ஜீவன் ௮வறறை யடையான். கருத்இ.துவாம் :--அவை கேவலம்



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் 5S 

தாற்பரியவருணனம். No 

௮ர.தக்காணாதி புபாதியின்கண்மேயாம் ; soousur sie Ps & gin பின்னபின் 

ariotint ele om Host #9 ga@uT1T gyn Fras Kahin ஈக.துக்கெளாகார். 

கடாகாசக்?த உருண்டை நீடசி மகலி.பவுப பேதமாம்; ச கொணர்சல காரணம் 
நிவாசம என்பன (முதலிய காரியககரா 2பகமாம; கடாகாசம மடாகாசம் என் 

erat நாமஙகளும பேதமாம, இவவாறு சாமரூப காசியமென ஸமுப்பேத முறி 

னும் ஆகாசபேசு மண்டாகாகாம. அஙஙன் ௮கதககசணாகியுபா இபானே ஜீவர் 

கடகுப பேகமுறினும ஆனமாப£பதப படாதாம, கிர்விகாச ரெவயவ மகாகாசச் 

தி ற்குக கடாகாசம விகாரரூபமன்ராம, அவயவரளுப தமன்றாம் அவ்வா சர்வவிகா 

ரமுமதற கிசவயவ ஆன்மாவிற ரு இசவ விசாரரூப?பனும அவயவரூபமேனு 

மன்னு, உண்மையாய்௪ சாவ பலமா மகாகாசம மடபாலகாககு சீலமாய்த 

தோறற 7ல2பால, உண்மையாய்ச சாவ சரபககம௱ தனமா அ௮விவேகிகடகுப பர் 

SPO UST பிரதிதியாம கடாதியுபா இிகடகு ஜஇனம மரண கமன தகமனங்கள் 

கூடினும, ௮தனாகாசம ௮வவிகாரககளையடையா த2த £பால, சரீராஇ புபாஇிகட் 

குச சன்மாதி யுறினும அ௮வறறிலிருககுமானமா அவவிகாச கசையடையாகாம், 

கனவின்௧னமண தோறறும தீவளம, இகதிரஜாலககாரன் தன மாயையின் 

மகிமையான காண்பிககும ஜீவரு போயமேயாயினும் ௮வா மயங்கெயோன் 

இருஷ்டியா னே ஜன்மமாணாஇ விகாரவசகசாயடைசதவாபோற புலபபடுவர் ; புலப் 

படினும உண்மையாய் அ௮வவிகாரமறறவராவ?த2பால மயஙக2யாசது இருஷ்டி 

யா? சேவா ஜன மா திவிகாரமடைவ 24 பாற ரோறறினும உண்மையாய் yal 

ASTIN ௮றறவசாதலின ஒருவரும ௮அவறறையடைவ 2தயிலலை ; மற?2ரு, ரிகோ 

வறறையடைஈது ௮வறறை௪ சீவானமாவின்மாடடிக தா. றரிவைககின்ற து, 

இவவாறு சாவ சீவரும உணமைபா 20 சப்பா தூம அிவவிகாசங்களறறவ Py 

wir ayn, MUAST a PO_F சிததசபபகதகதா CM அவவிகாரமுடையவசாய்த 

கோறறுவா. இபபோதிபபொருளை 2ய ௮லா ததிருஷ்டாஈதகதானே வெளிபபடுத் 

அவாம் :--(கொளளிககடடை) ௮லாகமாம. ௮கன ஈழலகைவடிவ வியாபராம 

ஒருகாலோ சண்டமபோற சரளமாய்ப பிரதிதியாம ஒரு காலா சக்கசமபோல 

வடடவடிவமாய்ப பிரதீதியாம, yout ற மாயாகிசிஷ்ட பாமான்மாவினின் றுங் 

இளம்பிய மன ததினசைவும ஞாதா, ரானம, சீஞயம் என்பனவா.இ இிரிபுடிரூபத 

தானே பிரதிதியாம, சைவறற அ௮லாதம கறபிதகண்ட சககராகார ச௫தெமாய்க் 
சறபிதரூபஙகளாற சன்மமறறதாவ?2,த 2 பால, ௮சைவறற இததமும் கறபித இரி 

புடிரூபமறறதாய்க கறபிதரூபககளால ஜன்மழமறறதகாம; HF FTA SAS SU gs 

காற சே. தனரூபமேயாம. ௮லாதம அ௮சையுககாலத2த தோற.றும தண்டசகக 

சாதி ஆகாரககள 2வறோரிடத் இனின.றும வகு ௮லாதத2த யு.இக்கவிலலை, அலா 

தததின் சுழலகையின்றிய ௮சைவறறகாலத்2த அவை ௮லாதததஇினின்றுங் 

இளெம்பி வேறோரிடத்இிறகும் செலவ திலலை. ௮வை ௮லாதத2தயும் புகுவ.இல்லை ; 
ஏனெனின், அவை வரல் போதல புகுதல என்பன ௧7 ணப்பெறவிலலை. அவை 

யொரு பொருளலலவா தலினானுப ௮ வறறிற்கு வரல் போதல் கூடாதாம். ,தகை 

யால் ௮வை யலாதத்தே இரஜ்ஜுசாபபமெனப பொய்யேயாவது? பால மனத்தி



௧௧௬௮ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதினோவது 

னசைவாற் பிரதஇயானன்ற ஞாதா முதலியவை வேறொரு பொருளினின்றும் 

வந்து மனத்?த யுதயமாவஇன்றாம், மனமசையாத?பாது ௮வை மன த்தினின்றுங் 

Bord Ca sah eC ayo போவதுமிலலை, மன ததின்கண்ணே புகுவதுமில்லை 

பாதலின், ௮வையும இசஜ்ஜுஈசாப்பம்போலப பொய்யேயாம 

சங்கை :---2ஹ பகவன் !' ௮வ்வாகாரங்கள் பொய்யாயின் எம்ம?னாருக்குச் 

(7 தாற்.றுமாறென் ? 

சமாதானம் ஹே மைந்த! இம்மனுடரிடதீேத கொமபுண்மையாயின்றா 

யினும, இம்மனுடரிடத்தே கொம்பிருக்கின்றசென்னும சப்தரூப2 தாஷ U Gann 

யால் மனுடரிடத்துங் கொம்பு? தாற்றும விண்ணின்௧ண்ணே கா௩தாவரகரம் 

உண்மையாயின்றேனும் மாயாகோஷபலககாற (ரோற.றுா. அ௮து?பாலச சப்த 

பலக்கானும, மாயையின் பலத்கானும அன்மாவின்கண் ண இத்துவைதபபிரபஞ் 

சம தோற்றுமா தலின், நரசிருங்கமபோலவும ௧௩ தருவககரம்போலவும இபபிரபஞ்ச 

முழுதும் அ௮சத்தியமாம, 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! பலாதகாரமா யிவவுலகைக் தோறறிவைக்கும 

மாயையினிடதகதும், சபகத்தின்கண்ணும் அ௮வ்வசதஇயககன்மை எவ்வண்ணாஈ 

இத்தமாம் ? 

சமா தானம் :—G ap மைநத ! ஈரசிருககமென்னும் சபதமா தஇசையானே, 

அது சிக்தகமாமன்றி ஒரு பிரமாணககாமன ௮து சிகதியாதாம்); அவ்வாறே 

மாயை, அஞஞானம், அவித்தை, பிரகருஇ என்பகாஇி சபகபலத்கானே அதன் 

இததியாமன்றி, ஒருபிரமாண பலதகானே அ௮தன் இித்டியினராமாதலின், ௮ம 

மாயையும் நரசிருஙகாபோல FB Busy 2மயாம. Qa mer, FIG BOS சப்கத் 

தானே த்தியாமாதலின் ௮துவும அ௮சத்தியமேயாம. ன வானாறா௦ஹண விகா 

றெச,சா£மெய௦ 8.சிகெ)ததவவா,த2௦ ' பண்ணின் விவாத கரூப கடசராவா இ 

விகாசமியாவும '2கவலம ௮ஈராமமாதஇரமீமயாம,. அரராமமினறி அவவிகாரம 

சளில் உண்மையின்றாம. அ௮வ்விகாரககளின் உபாதானகராணமாய மண்ணே சத் 

இயமாம. அவ்வாறே மனவாணிகட் கவிஷயமாகிய அன்மாவே சத்தியமாம, 

௮.கனினும வேரறாய சமபூரணஜகததும பொய்யயாம. சபதமாததிசகைவடிவ 

மாகவுடைய இவவுலகவடிவ விகாரம, விகாரத்தின் காணருபமாயை என்னு 

மிசண்டானமறைபட்ட ஆன்மாத தன துண்மைவடிவத்தை யறியாததாகும, பரிச 

சின்னமாய்ப பிரதிதியாம. நீரினிடை3யயிருககும மகா கடமும அ௮றபமாய்ப 

பிர தீதியாவ?தபோல, மாயாஜகததானே மறைபட்ட இமமகா அன்மாவும் பரிச் 

சின்னமாகப பிரதீதியாம, ஆன்ம சாக்ஷாககாசததானே காரியச௫த மாயாநிவி 

ருததியுண்டாயின் ஜீவான்மாக தனது வியாபக ௮தவிதிய ஸ்வரூபக்தையடை 

மெனனும மும்மா சதிசையடைப பிரணவத்தின்கண்ணே 

முறையே சமஷ்டிதூல சூக்ரஈமகாசணமென்னும மூன்று உபாதியுடைப பிரஹ் 

மம் தாதாத்மிய சமபஈ தத்தானேயிருககும் ) ௮௩௧௪ சோபா திகப பிரஹ்மத்தைப 

பிசணவமாத்திரையோடுகூட அ௮இகாரி இலயூரந்தனஞ் செய்யின் நாசர௫த தூர 

யப்பிரஹ்மமே எஞ்சிநிற்கும் , அதுவே சர்வ பேதமுமற்ற ஏக அ௮த்விதீயரூபமா 

யும். ௮கார உகார மகார



அத்தியாயம்.] ஜஷாபாலாஇக ஏகாதச உபதிடதத்தின் ௧௧௬௯ 

காற்பரியவருண னம்: 1] 5) 

urge str ue DEA Barf pen பிரணவமாதிரத்தைப பிரஹ் 

மாய்ச் சரதககக, கனை 20 0 உ ௨௨2 / மரூப் B HS Dl HIV o வ சரி, படித அ வாம்; DAD MINTS oy B 

_ . ௩ ~ க 
காரி குருசாஸ் இர உப ீசசசகரமன இரன்டு பிசஹ்மகை யவயெம் அறிக. 

ஆண்டொன்றோ, பிரளனவரூப ரபசபடிாஹ்மமாம; ம ரன சீர, கிரவிசஷ 
e . fe) . 

சுததபபிரஹ்மமாம் Bau Y. ணு & ALIN |G ey மூகலில Pee 19H 5S. நன்ராக 

கிசசயிததபின் சுகபூவகமாக2வ படங்க UGS சரொவிர்சஷப பிரஹ்ம 

சாகஷாககாரம உண்டா ருமவரைய மம முகலதைச சிக கு 5, (ன விடடுவிடுக, 

பின் வைக மகாலை Su Bau க ரல அ 8/ வில த தி aS BO, Bev, Fs, சக்க 

முதலிய வேறு வேறு வாணஙாளைபுடை ப ராவ ரிநாந்களின பாலே வெள்ளை 

வாணமாயே பிருபப LS CLIT, FED) Wom BT ர்க bs os Qs நானவடுவ 

Hoot por wwii ae இவய ரிவவரனாமாச சவ சரிசகதும சமான 

வியாபகமாயி OY LO ர் AH COW BBL ey டிப Ip a பாததாமாகலின, உயாக்மடைய 

இசசிகக அதிகாரி, சிரவணு தி சாதன ப ns mI Bm yl சகுதமனகரா Cow or 

27 nan Wa. [DoD B, Hf td. dt iow a If hi 1 Fr ot த BORO R இ UAW FG * BUT ow S 

தைக கூறிபி நககினறனள ரவா நரினரவரிண ணட நாஷ்பவடி வமததை 
‘ ‘ ‘ ‘ 

Com ow Mens 6 SLIT அடி uO 2 Bev ண்ட aD ON EK Lh BY Fa Da or 

காரி சாவ பூதி சாதக ரத க குரி wi write An PSS, (DoT SMS (NS 

STUFA HSS, யான பிர QD ‘hy ய் நர மின என்னு தர் /கஞானத்தை 

Qa BRO -muiotwes Ab BST, Mob bo) ae tigintosint mm வெ ச ரணய்வடிவ 

மாய்ச 9ஈ.3௧௧, குருச TR AIO II RHE BEI OM QHD DUE FIFI ya srs 

Gr pio “CLOT FBI PPA TM OTM ow பரமானமிவண்ணெயை உலக 

வடி.வக தயிரினினறும எ௫ிசுகலாா. இவனாறு எடுகககைத சகன்னான்மரூபத 

சான சாக்ஷா£தகரிதது௪ அவ BET GUY MMOD) HG, அதனகணே ॥ரிவவுலக 

மியாவுமிருககும, அலல, அலவு 2வ உலக lp PAB gn fina Heo Lon LIT EV, 

மிவதமிவததாககள ௮தனை வா தவன மனாகள், தனைக கமது வடிவமா 

யூம சாக்ஷாதகரிததனாகள இயன் மமினாசிககசகவாயிலாய்ப பிசஹ்மக 

தின் உணமைவடிவததைப பிரஹ்பபிகறபரிடதக௫னகண் 2ண கூறியபடியே 

கூறினேம, Qu surg ரா TTI, மச, ஆனமபபிரபோத eH ga) webs 

சுருககமாய்ப பிரஹ்மசொரூபங கூபப 2 LMI கூறுவேம, நீ சாவதானனாய்க 

கேடடி. நா.சாயணீப உபரிடதா1ததப வடிமாறு.-2ஹ மைகக ! இபபாமாதமாத 

தன உண்மை விளகக இனபுரூவ3 க! ன இவவலலாவுலகையும பூசசசிக்கு 

மாதலின், சுர திபகவ,தி இகனைப புரடானனக கூறினள. அலலது, இது 

சாவ சரீரரூபப பு. ஏகனில அ௮ரதரிபாமிரூபமாயிருககுமா தலின், புருடனென்ற 

னள. இவவிசாட்வடிவப பரமானமாப பிமளயகாலத'2த யாவரையும தன்னுதாத 

தேகவாஈது பாறகடலில ஆதிசேஷ சையையின்மீது பாலகனைபபோலச சயனிக்கு 

மாதலின், சுருஇிபகவதி ௮தனை 'நாராயணூனென்றனள். அல்லத, தாயின் கர்ப்ப 

வடிவச சையையின்கண்ணே பாலகன சயனஞ்செய்தலேபோல வியஷ்டி. ரக்ஷ ஈம 
147



௧௧௭0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [பதினோர்வது 

உபா இயையடைய தைஜஐ௪ ஜீவரூபப் பிர இபிம்பங்களின் பிம்பரூப இவவிரண்ய 

கருப்ப பகவான் மாயைவடி.வச் சய்யையின்கண்ணே சயனித்தலின் நாராயண” 

னென்றனள். கருத்திதுவாம:--பசமானமவடிவ நரசம்பர்தியாய மாயைநார 

மாம். ௮து பசமான்மாவிற் டெனாதலின் 'நாராயண'னென்றனள். அல்லது, ஜீவ 

சமகம் கரசமாம். அவற்றிறகு எப்பிம்பபூசப் பரசமான்மாவினின்றுந் தமதுவடிவ 
இலாபமாமோ து 'நாராயண”னெனப்படும். பாலன் பக்தைத் தூசதேயத்தே 

யெறிவ?தபோலச சாவதோஷமற்ற பரமானமாக காரியகாசண ௮வித்தைவடிவப 

பந்தைக் தூர 2தயத்ேத எறிதலின் 'நாராயண்னென்றனள். கருதக்திதுவாம் :-- 

சம்சாசரூப சக்கரத்தின் இராகத்து 2வஷ அ௮ராபபசமான்மாவின்கண்ணேயின்றாத 

லின் “நாராயணூனென்றனள். அலலது, ஜீவரூப கார்களின் பிசவிருக்தி ௮வ்வக் 
தரியாமியானேயாமாதலின் நாராயணூனென்றனஎ. அல்லது, துரீய சுத்தருபத 

தானே யறியப்பெறற பசமான்மாவினின்ற ஜீவாகளின் அவித்தை நிவிருத்தி 

யாதலின் (நாராயண'னென்றனள. அலலத, பதரிகாசிரம வாசயாய குருமா த்இயி 

னின்று2ம ஜீவர்களின் ௮வித்பயொ ஏவிருத்தியாதலின் காராயணனென்றனள். 
வேறுள்ள “நாராயண” சபதார்த்தம தசம ௮த்தியாயத்தே கிரூபிக்கப்பெறறுளது 

ஆண்டறிகதுகொள்க, இத்தகைய காராயணபாமான்மா உலகுண்டாமுன்னம் ஏக 
அத்விதீயரூபபாக?வயிருகதது. ஜீவாகளின் ௮றமபாவகஙகளால் ஏவப்பட்டுச் ௪௫ 

ஷ்டியினாதிகாலத்?த ஜகத்தையுண்டாக்கு£வன் என இசடூத்தது, பின்னுண்டா 

௧௫) நானுவகையாய ஆற்றலோடுகூடிய பிரஹ்மா, இந்தான், ஆதித்தியன், ருத்தி 

ரன், வசு, விசஈ'$வதவா, சாத்தியா முகலிய சாவ தேவதைகளையும் உண்டாக 

யது. பிரஹ்மாது தேவதைய முதலாக ஸ்தாவா ஜஙகமஜகத தியாவும காராயண 

பசமான்மாவினினறேயுணடாகனறன, ௮கனகண் 2ண கிலைபெறுகின்றன, அதன் 

கண்ணே இலயமாகின்றன, கடவுறபத தி, ஸ்இதி, இலயம மண்ணின்௧ணே யுண் 

டா .தலின் கடம மண்ணினும 2வறனரா.க ல பால, இவவுலகின உறபதது, ஸ்திதி, 

இலயம அதனிடத்சேயுண்டாமா தலின, இவவுலகம நாரா யணனிலும் Sau Dear (np Lo; 

மற்றோ, பிரஹ்மா முதலிய சாவ 2தவதைகளும காராயணருபமேயாம, BipaG 

முதலிய பததுகதிசைகள, ஆகாசாஇ பூதஙகள, ஸ்தாவர ஜஙகம சரி.ரககள் முத 

லிய ஸமுக்காலகதுமுளள ஜகததும, ஸ்தூல ரூக்ஷுமஜகததும், பிரத்தியக்ஷ 

பசோக்ஷ ஜகத்தும் சா.ராயணரூப?மயாம. இவவெலலாவுலகவடிவமாயுளள நாசா 

யண பாமான்மா நித .இியவடிவ மும, பிராணன, சாரததை, அகாசம, வாயு, 

தஸ், ஜலம, பிருஇவி, இஈதிரியம, மனம, அன்னம, விரியம, தவம, மந்திரம், 

கருமம, மோகம், நாமம், எனனும 10) கலையறறதும, RSS துருவ விகறப மற 

றதும, காசண அ௮ஞஞானருப ௮ஞ்சனமறறதும, சாவ சுததமமற ஐடமாயையை 

யெபபோது மறறதும, மாயையாலாககிய சாவ பேதமறறதும, ஆம, இததகைய 

நித்திபகுத்த ராசாயணதேவகதையினும Sams எபபொருளும முன்னுண்டாக 

வில்லை, இப்போ துமிலலை, இனியுணடாகவுமாடடாது ; மறற, இவையாவும காசா 

யணரூப2மயாம், யான் பிரஹ்மரூபனாயிருகசனறேன என்னும, தூயமதியைச 

சாசதியாககச சரவணாதி சாதனங்களோடுகூடிய தூயமனரூபக் கயிறறை மதிச் 

சாரஇவயமாகக வெறறிசொண்ட பொழறிபபரிகளோடுகூடிய சரீ சரூபத்தேரின்



அக்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதிடதத்தின் ௧௧௭௧ 
தாற்பரியவருண னம். ))-7)] 

கண்ணேயிருக்கும் ௮ இகாரி பிரஹ்மபாவப் பிராப்தரூப?மாக்ஷ தை தயடைவன். 

இங்கன, சாசாயண பரமான்மாவை ஜீவனது அன்மரூபமாய்க்கூறும் நாசாயணீய 

உபநிடதத்தை ஞானாசிரியர் வாயிலாய்ப் பொரு?ளாடு மறியுமதிகாரி ஜீவன ௮வஸ் 
தையின்கண்ணோ சர்வ ஆபத். அக்களுமறறவனாப் மனோ வாஞ்சித போகங்களை 
யடைவன். மரித்தபின் பிரஹ்மலோகததேசென்று ஆண்டு மோக்ஷத்தையடைவ 

ளாதலின் ௮இிகாரியானவன் இதனை யவ௫யம் விசாசஞ்செய்க. இததகைய சாசா 
யணசை நினைப்பூட்டும் * ஒம் நமோ நாராயணாய ” என்னும் ௮ஷ்டாக்ஷர மந்தரம் 

தன்னைச் செபிக்கும் சர்வ ஜீவாகடகும் மனவாஞ்சித பதார்த்தப பிராப்தியை 
யடைவிக்குமா தலின், பிராஹ்மண, க்ஷகஇரிய, வையேசென்னும் மூன்று வருண 

முடைப் புருடசோ பிரணவ பூர்வகம் ௮தைசசெபிக்குக. ஸ்திரீ சூததிசாதியரோ 

பிரணவக்தைவிடுத்து ௮சைச்செபிககுக, சாக்ஷாத் காராயண ஞானத்தானே 
அடையும் பலத்தை ௮ஷ்டாக£ர மஇர ஞானத்கா?ன யடையலாமாதலின், இது 

அதற்குச் சமானமாம, பிரணவம் காராயணசையடைய உபாயமாவசேபோல, 

௮ஷ்டாகஷாம் உபாயமாமாதலின், இது ௮தறகுச சமானமாம், பாவியராய ase 

ரர், ஸ்திரீகள் சரச்தையோடும் ௮ர்.தசஞானவாயிலாப் இம்மதிச ஐபஞ்செய்யின் 
அவரும் சர்வ பாவமறறவராய் காசாயணரைக கம்மான்மரூபமாய்ச் சாஆமாச்கரிப் 

பர். கருத்திதுவாம்:--பாவான்மாக்களாய சூத.திராகளும், ஸ்.திரீசளும், இம்மர் இர 

ஜபத்தானே சாராயணசைச் தம்மான்மரூபமென வுணாக்து மோக்ஷச்சையடைவ 

ராயின், சர்வபாவமற்ற பிசாஹ்மண, கஷத.இரிய, வைசியரென்னும் இிரசைவாணிக 

௮ கொரிகள் ௮மமகஇர ஜஐபகதானே சாசாயணசை அன்மரூபமாயறிஈ. த மோக்த 

ததையடைவரென்பகனகண் 2ண யான கூறறகுள மு. இகையால சாவ முருக 

க்களும் ௮வ்வஷ்டாக்ூர ம௩இர ஐபகையவசியஞசெய்க. சாராயணீய உபகிட 

தததேயுசைகத பிசஹ்மவிசசை முழுவகையும பாம நினக்குககூறினாம். இப் 

போது மகோப நிடதத?த கூறிப பிரஹ்மவிகதைபைககூறுவாம, நீ சாவதான 

னாய்க்கேட்டி ஹே மைந்த ' பிரான விருத்தகாரககதையுணாஈக வேதவேச 

கசாக்களாய இருஷிகள் இவவா.று கூறுசன்௱னா .--இவ்வுலக உறபத்இயின் முன் 

னொரு நகாராயணசேயிருஈதனா, பிரஹ்மாகி 2 கவருமிலலை, ஆகாசாஇபஞசமசாபூ 

தமுமிலலை, காரியமாய ஸ்தாவர ஜஙகம சரீ ரங்களும உண்டாகவிலலை, பிரு துவி 

சொர்ககமு கலிய சாவகாரியப பிரபஞசமும உணடாகவிலலை, இஙவன் சர்வத. துவை 

தட பிரபஞ்சமு மற.றுஏகாசியாயிருஈக காசாயணா அக்கால சிறிது மாத்திரையும் 

இரீடைசெய்யகில்லை ; Ger சொோடைசெய்புமபொருட்டு வேறு பொருளைத் தியானம் 

செய்தனர், பின்னவருககு மாயாருபஸ்திர் மோடு சமபஈதமுண்டாயது, பின 13 புத் 
இரரும், ௮2ஈகம் புரூடரை விருமபும ஐ வியபிசாரியாய கன்னியும உண்டானாள, 

பின்னககன்னி தன்னை ௮தஇதெ.ப்வம் ௮ததியான்மம அ.இபூதம் என மூவுருவ 

மாக்கள் ; 13 மைகதரும் தமமை ௮திதைவாதி மூவுருவமாக்கினா. சமஸ்டி சரீ 

சததுள்ளடங்யெ பதார்த்தம் ௮திதைவமாம, வியஷ்டி. சரீரததுள்ளடங்கய பதா 

ர்த்தம் ௮த்தியாத்மமாம், இதுவெனக்காணும் பொருள் அதிபூசமாம. சூரியாதி 

தேவதை ௮ இதைவமாம். நேததிராதி இரதிரியம் அத்தியாத்மமாம். ரூபாஇ
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விடயம் ௮திபூசமாம், உண்மையாய் ஏக அத்விதியரூப நாராயணர் தமதுவாஸ் 

தவவடிவதக்தின் ௮விவேகத்தால் அநேகரூபமுூடைப் புத்திரியோடும், ௮ரேக 

ரூபமுடை 13 மைர்தசோடும் தாதாகமிப ௮ச்இயாசஞ்செய்.து தம்மையும் ௮கேக 

ரூபமாய்ச் கண்டனர். சிருஷ்டியின் அதிசாலக3க நாராயணா முதலில் புத்திரி 

யோடுகூடிய 13 மைச்தரின் கா.ரணததையுண்டாக்பெ பின் ௮தினின்றும் ௮வரை 

யூண்டாக்கெர், பின் இரியாசக்இியை புணடாக்னெர் ; ௮.து பூர்வமுண்டாய பதா 

ர். த்தங்களுள் சலவறறிறகோ காரியசூ.பமாம், சிலவற்றின் இதிக்கோ காணருப 

மாம, 

சங்கை :--ஹ பகவன் / அந்து 14 வருக்குக்காரணமியா.து ? ௮ வரியாவர் ? 

அர்தக்கிரியாசக்கியாது ? இவையாவ௱றையும் தாங்கள் கிர்ணயமாய்க் கூறுங்கள் ? 

சமாதானம் டு ஹ் மைநத! அகாசாதிபூதம் 14 வரின் காரணமாம். ௮து 

வும் தூலசூக்குமபேதச்கானே இருவகையாம் ௮வறறுள் பஞ்சீகிருத பூதம் தூல 

மாம், அ௮பஞகிருகசபதா இ பஞசதன்மாக்இரைகள் ரூஷாுமமாம். காரண மிரு 

வசையாகவே காரியமும் தூலசூக்ஷ௩மமபேதத்தானே இருவகையாம். பிசாண 

வாயுவே இரியாசக்இியாம்; ௮.து ஆகாசா இகளின் காரியமாம். 14 வரின் றிஇக்குக் 

காரணமாம். அகங்காரம், மனம், சித்தம், சுசோத்திராதஇவாக்காதி 13 மைநதசா 

வர். புத்தி புத்கிரியாவள், இவை யாவும் நரசாயணரிடச்திருந்கே யுண்டாயின 

வாதலின் இப்பொருள் துணியப்பெறும் :--பஞ்சதன்மாகஇரை, பஞ்சமகா பூ கம், 

பிராணன் 1, அ௮கங்காசாதி 15 மைககர், புத்திரி 1, யாவுங்கூடி 95) கத்வமாம். 

அவறறிறகு ஹிரண்யகர்ப்பாதியரோ அஇதைவரூபமா£, தாவசஜங்கம சரீரம் 

அ௮துிபூசமாம். இதனசண்ணும் இச்றுணை விசேஷ க்கனமையுளது :--அ௮இபூத 

ரூபமாய்க் கூறபபட்ட சரீ ரங்களுக்குள் எவ்வெசசரீரக்கே எவ்வெசூவனுக்கு 

யானென்னும் மதியுளதோ, அவவச்சரீ ௨ அவ்வசசீவனுக்கு அ௮க்தியான்மமாம ; 

அ!பலுயிரகட்கோ இ.நவெனத்தோழறலின் ௮தஇபூதமாம. தேவகக்கன்றகம 

அவனுககததியான மமாம் ; யஞ்ஞகத்கனாகு அதிபூகமாம். இம்முறையை யாண் 

டும் கண்டுகொள்க. ர்வ பூதப்பிராணிசளின் உறபக்தஇி இதிலயக்சைசசெய்யுங் 

காலத்தையும சாராயணரசே யுண்டாக்னா இவ்வாறு ஆகாசாதி சாவ ஜகத்தை 

யம் உண்டாக்சச ரூததிர அன்மரூபமாய்௪ சர்வ தேவகைகளையும ிருட்டித 

தார். யாவற்றையுமுண்டாக்கும் அச்காராயணர் ஓரநிர்வசநீய நிமித்தக்கானே 

தம்பால் குரோகதநை வெளிப்படுகஇனர். அதனால், கோணலுறற புருவத் 

தகோடுகூடிய தமது லலாடதேயச்தினின்றும் ருச்தூபசவானை யுண்டாக்கினர். 

இப்போது தஇயானத்தின்பொருட்டு ௮௩௧ ருத்திபகவானுடைய வடிவத்தை 

வருணிப்பாம் :--மஹ மைந்த ! நீலகண்டத்தையும், சிவர்க இருமேனியையும், 

சூரியசந்தராக்கினியென்னும் மூன்று கேச இரங்களையும், இரிசூலத்தையும, உடை 

யவர். ௮2௩௧ பலக்தாற் சித் இக்கத்தக்கமடியாத தொழிலையுடையவர், சமானமற்ற 

வர், நாசாயணரினும் 2வறல்லா கவரா சலின் சம்பூர்ண 6£சுவரியங்கட்கும், கரும 

கட்கும், &ீர்த் கட்கும், இலக்ஷமிக்கும், ஞான தஇறகும், வைசாக்கியத்திற்கும், 

சத்தியத் இற்கும், பிரஹ் மசரியத் இற்கும், இர இரிய மிக்கரகளுபதவ,் இற்கும், சாவ 

வேத்சாஸ் இர்கட்கும், சர்வகுணங்கட்கும ஆதாசர், ௮வரிடத் இதிலிருந்தே இந்தி
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ரா.திததவதைகட்கு லீசுவரியாதி சர்வ குணங்களும் பிசாப்தமாம், ௬க்திசபக 

வானே சாவ தேவதைகட்கும், முனிகட்கும், மனுடர்க்கும் கானாவசையாய 

வித்தை முதலியவற்றின் ௮டைவின்கண்ணே குருரூபமாயிருப்பவர். பஞ்சின் 

கூட்டம் ௮ழலின் சம்பந்தத்தையடைக்து விரைவாகவே யழிவதேபோலப் பிரளய 

காலத்தே இம்மூவுலகருபப் பஞ்சு ரத் இரரூப ௮க்கனியையடைவுற்று விரைவா 

கவே சாசத்தையடையும. இத்தகைய ருத்திரர் உண்டானபின், சர்வ ஜகத்தின் 

இருஷ்டாவாய நாராயணர் மீண்டும் தியானரூப தபத்தைச்செய்தனர். அதனால் 

இரமத்தையடைச்ச சாராயணரின் லலாடத்இனின்றும் வேர்வைக்துளி விழுர்தது; 

௮ சர்வ பிரஹ்மாண்டதக்தையும் சர்வ லோகங்களையும் உண்டாக்குவதிற் சமர்த் 

துடையதாம். அது சாஸ்தரத்தே சாரா எனக்கூறப்பெற்றுளது, ௮சன்கண்ணே 

நாராயணர் தமது தேஜோரூப வீரியத்தையிட்டனர். ௮து பொன்போலும் நிற 
மூடையது, மிகவும் மனோசம்மியமானது, கோடி. சூரிய சமமாய தேஜசையுடை 

யது. இசண்டுங்கலர்து ௮ண்டாகா.ரமூறறது , அதனிடையில் காபிக்கமலத் இதனின் 

அம் நான்முகப்பிரஹ்மா உண்டானார். இப்போது தஇயானஞ்செய்யும்பொருட்டுப் 

பிரஹ்மாவின் சொரூபத்தை வருணிப்பாம் .-ஹே மைந்த !' சாவ பூதப்பிசாணி 

கட்கும் ஆதிரூபர், கிழக்கு முதலிய சான்கு முகங்களினின்றும் முறையே காயத் 

இரி, இரிஷ்டுப்பு, ஜகதி, அனுஷ்டுப்பு என்னும் சால்வகையாய சந்தங்களையு முண் 

டாக்குபவர், 4,298 ஹுவ$ ௨58 8௨8 ? என்னும் சான்கு வியாகரு களையும் 

உண்டாக்குபவர். இருக்கு முதலிய நான்கு வேதங்களையும் உண்டாக்குபவர், 

இஅ முதலாக யாவையுமுண்டாக்கும், நான்முகப்பிரஹ்மாவும் சாராயணரினின்றே 

யுண்டாயினர். இவவாறு ஏக௮த்விதீய நாராயணர் சமது மாயாசக்தியால் கானா 

பாவத்தை யடைஈஇடினும் உண்மையாய் சானாரூபமின்றாம் ) மற்றோ, உண்மை 

யாயோ சர்வ பேகமுமறற ஏக அத்கிதியரூப?ச யாவர். இவ்வகை யாசாய்ந்தும் 

௮இகாரி நாராயணரை அறியானாயின் ௮வசைச் தியானஞ்செய்க, இயொனஞ்செய் 

யும் வகையைப் பத்தாவது ௮த்தியாயத்£ச நாராயண உபநிடத அர்த்தநிரூப 

ணக்தே விஸ்தாசமாய்க் கூறிவஈதேம். ௮ர்தத் தியானரூபயோகத்தானே ௮; 

காரி காராயணசைச் சாகஷாக்கரிக்குக, சிரத்தாபக்தி பூர்வகம் இம்மகோபரிட 

தத்தை விசாரஞ்செய்யும் அ௮திகாரிபூர்வம் ௮சுசோத்திரியாயும் சுசோத்துரீ 

பாவத்தையடைவன் என்பது முதலாய் ௮நேசுவகையாய மகான்மியம் இவ்வுபநிட 

தத்திற்கு வருணிக்கப்பட்டுளஅ. இதன் விசாரத்தானே மகா பலமுண்டாயின், 

விசாரத்தா லுண்டாய காரியச௫தமாயையைக்கொல்லும் ௮ன்ம சாக்ஷா£ Sarre 

மையைக் கூறுவதென்னே, மகோபநிடதத்திற்கூறிய கம்பூரணப் பிரஹ்மவித் 

தையை தினக்குக்கூறினேம். இப்போது ஆன்மப்பிபோத உபநிடதத்தே உரை 

த்த பிரஹ்மவித்தையை உரைப்பாம். 8 சாவதானனாய்ச்?கட்டி ? அவ்வுபநிட 

தத்தே முதலில் ௮ன்மசா௯தாத்கா.ரரூபப் பல அ௮டைவின்பொருட்டு இருவகை 

yorum கூறப்பெற்றிருக்கன்றது. ஒன்றோ, பிரணவமர் இரமாம், மற்றொன்றோ 

அ௮ஷ்டாக்ஷரமந்இரமாம். எவ்வத்விதிய ஆரர்.தவடிவ ஆன்மவாசகம் பிசணவமக் 

இரமோ, அதன் வாசகமே ௮ஷ்டாக்$ரமர்தொமுமாம். ௮வ்வாசகவாச்சியங்கட்



௧௧௭௪ ரீ ஆத்மபுராணம், (பதிஜோராவது 

குச் சுருதி ௮பேதரூபத்தியான த்தைக் கூறியிருக்ளெறதா தலின்,, ௮ இகாரியும் 

அபேதமாயே ௫ிந்திக்குக, ௮காச, உகார, மகார, மென்னும் வர்ணங்களின் சமு 
தாயரூப ஓங்காரம் பிரணவமந்திரமாம். பிணவச௫ஏத (நமோ நா ரயணாய,' 

என்னு மர்இரம் ௮ஷ்டா௯$ரமர்இசமாம். இவ்விரண்டும் ௮இகாரியின் மனோ 

வாஞ்செதத்தைத் சருவதாம். இசண்டு மக்இரங்களை ஐபஞ்செய்பவனும், ௮வற் 

ap றேவதையைப் பூஜிப்பவலும் இரண்டுமர்இரங்களின் ௮காராதிமாத்திரை 

களோடு விசுவாதஇிபாதங்களை ௮பேதூர்தனைவடிவ உபாசனைசெய்பவனுமாய 
௮.இகாரிக்குச் சம்சயவிபரீ தமற்ற பிரஹ்மநிச்சயமுண்டாம். Goreng Bucs 
பிரஹ்மத்தைச் சன்னான்மரூபமென வுணர்ச்து ஜனனமாணரூப சம்சாசபந்தத் 

இனின்றும் முக்கனாவன். இரண்டு மந்தாங்களின் வாசசிய அர்த்தரூபப் 

பிசஹ்மத்தின் வாஸ்தவநிர்க்குணவடிவம் காரியசூத அவித்தையின் அவம்ச 

வடிவ மோக்ஷத்தின் ௮இஷ்டானமாம், ௮த்வி$யரூபமாம், இத்தகைய வத்து 

வைக் தன்னானமவடிவமாயச௪ சாக்ஷாத்காசஞ்செய்யாதவசை, பிரஹ்மத்தின் 

சகுணருபத்தியானஞ்செய்க, செய்யவே சுகமாகவே மிரக்குணப்பிரஹ்ம சாக்ஷாத் 

காரமூண்டாம். சுருதிஸ்மிருதி முதலிய சாஸ்திரத்தே சகுணப் பிரஹ்மத்தின் 

வடிவம் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன், சூரியன் என்பதாதி பேதத்தானே ௮ேகம் 

வகையாய் வருணிக்கப்பட்டுள்ளதேயாயிலும், காரகாதியர் ss Buss ger 

பூர்வகம் அதனைக்கூறியுள்ளார், ௮சைக்கேட்டி ஹே குழர்தாய் ! காஷ்டரூப 

அணி, ௮க்கினியை வெளிப்படுத் தவதேயபோல மண்ணின்சண்ணே சர்வப்பிசாஹ் 

மணர்களையுக் சாக்குமபொருட்டும், தபா கருமங்களைக் காககும்பொருட்டும் ப.ர 

மான்மாவின் ஜோதியானஅ சேவ€ வசுசேவரிடத்தினின் று தம்மைக் இருஷ்ண 

ரூபமாய் வெளிப்படுத்தியது. ௮ர்தக் கருஷ்ணபகவானுககு ௮ங்செசகோத்தர 

மூடைய கோசரெனப்பெயரியபிராஹ்மணர் சம்பூர்ணவிச்தையையுங்கொடுத்தனர், 
அந்தப் பகவான் ௮ர்ச்சுனனுக்கும், தம் தாய் யசோசைக்கும் தம் விசுவரூபத் 

கைச்காட்டி யருளினர், அந்தப் பகவானே யாவினும் மேன்மையராவர், அவர் 

தமது ஸ்மாணைமாத்திரையானே ஜீவர்களின் சாவ பாவங்களையும் கெடுப்பாத 

லின் சுருகிபகவதி யவசை * ஹரியேன” அழைத்தனள். பாசதா இஇரர் தங்களில் 

வேதவியாசரும, ஸ்ரீ ருஷ்ணபகவானுடைய மகிமையை வருணித்துளார். பாக 

வதபுசாணத்தே ஸ்ரீ சுகதேவரும், ஸ்ரீ பகவானுடைய மூமையை வருணித் 

துளார். வேழ புராணங்களிலும், ஆகமங்களிலும், சாசதா தியமுனிவரும் ஸ்ரீ பக 

வானுடைய மூமையை வருணித்துளார். கையால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் யாவி 

னும் மேன்மையர். இந்திராதி சர்வ தேவதைகளும் இந்தப் பகவானுடைய ரூபமே 

யாவசாயிலும், யாவரும் ஸ்ரீ பகவானுடைய பிரஇிவிம்பங்களேயாவரா தலின் தர்ப் 

பணாதி யுபா.இகளின் நீலபி.தா.இிதருமம் பிரஇபிம்பத்தின்கண்ணே தோற்றுமன்றி 

முகத்தே தோற்றுததேபோல, மாயாரூப உபாதியின் காமக்குரோதாதி தருமம் 

தேதவதைவடி வப் பிரதிபிம்பத்தின்கண்ணே தோற்றுமன்றி ஸ்ரீ இருஷ்ணபகவா 
னாயெ பிம்பத்தே ௮து தோற்றாதாம். ஆதலினானே சல தேவதைகளினிடத்தே 

காம௮திகத்தன்மையும், குரோத ௮இகத்தன்மையும், லோப ௮ இகத்தன்மையும்,



அத்தியாயம்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் ௧௧௭௫ 
தாற்பரியவருணனம். HRS 

அகங்காராதி தூவணங்களும் இருக்கும் ஸ்ரீ சருஷ்ணபசவானிடத்தே காமக் 

குசோகாகிதாஷணம முக்காலக்இனுமிலலை. 

சங்கை :--ஹே பகவன் / ௮ந்தப் பகவானிடத்தே காமாதிதூவணங்கள் 
இன்றென்பதெங்கனம் ௮.டியலாகும் ? 

சமாதானம் :--ஹே குழகதாய் ! ௮ந்தப பகவான் அர்ச்சுனனுக்குச் சா£இ 

யானாாதலின் ௮வரிடகதே யகஙகாரமின்றாம். துரியோதனனைப ol sures 

துப பாண்டவர்களின் பக்ஷத்ேேதயிருஈ சனராதலின் லோபமுமின்றாம், தமது பல 

பத் இரப்பிசா தாவின் ௮ேகங்க ரோவசனங்களைசசசததிருஈதாசாதலின் Grr scp 

மின்னாம், காமாவதாசமாகிய பிரதயுமகநுககுப பிதாவேயாதலினாலும் புத்திரன் 

பலம பிதாவின்மீது செலலாகாதலினானும காமமின்றாம். ஸ்ரீ பகவான் ௧ஈத 
ருடைய சக்தியைத் தமது இடஅகரததே பெடுதது ௮வச௮ பிரஹ்மண்யத்தன் 

மையின் கருவத்தை நீக்கெனராதலின் மூவுலககதும பிரஹ்மண்யம் எனப் பெயர் 

பெற்றனர், இவவார்சதை மகாபாரதத்தே ஸ்குதோபாக்கயொனத்தே விஸ்தார 

மாய்க் கூறப்பட்டுளது. கருத்திதுவாம் -௪சததஇயரூபதபத்தைக் காக்கும்பொருட் 

டுத் தேவகியின் புதஇரசாயினர், வேதஙகளைக காக்கும்பொருட்டு ஹயக்கரீவாதி 

ரூபங்களைத்தரித்து மது முதலிய தைக்தியரைககொன்றனா. மகாதேவரின் பூஜை 

யில் தமது பிரதிஞையை யுண்மையாக்கும்பொருட்டு ஒரு கமலஸ்தானத்தே 

தமது நேத்தித்தை யருபபிககனா. விஷ்ணுரூபககானே தமது வக்ஷல் தலத்தே 

பிருகு இருஷியின் பாதசின்னததைததரிததா£ா. இததகைய பகவானைப் பார்க் 

இனும யாவர் தாம் பிரஹ்மண்யமாவா, ஸ்ரீ பகவானையன்றி யெவருமர்கார், 

யாவினும மேன்மை பிரஹ்மண்யமாம,. அந்தக் கிருஷ்ணபகவான் ரூப, லாவண்ய, 

செளபாச்கயம், முதலிய குணஙகளிருகதறகடனாகலின் ௮வருடைய திருமேனி 

யின்கண்ணே விசுவகருமாவின் சாதுரியத்தன்மையும் பிசவிருத்தியாதாம். முத் 

தைபபோலும் ௮௩ககாநதி லாவண்யமாம, மனோஹாத்சனமை செளபாக்கியமாம், 

அவரிடத்தே காமாதியமதியாலும சித்தமவைததவரும் தவலோகமடைசக்தனர். 

பிருக்காவனக்கோபியா காமபாவனையானே தஇிவலோகமடைந்தனர், கம்சன் ஸரீ 

பகவானுடைய பயத்தானே திவலோகததையடைஈதனன், சிசுபாலன் தவே 

ஷத்தானே இவலோகமாறறனன், யாதவா பர்துதவபுததியானே தஇுவலோக 

முறறனர், அர்ச்சுனி?பாண்டவரும திசெளபதியும கேயத்தானே திவலோக 

மெய்தினர், ராரதாதியா பக்தியினானே திவலோகமுறறனர், இவர் முதலாக 

௮0ேக ஜீவர், ஸ்ரீ பகவானுடைய தியானததானே இவலோகமுறறனர், சு௬இஸ் 

மிரு திகளில பிரஹ்மலோகமெனப பெயரிய வைகுண்டம் தஇுவலோகமாம், அதன் 

கண்ணே பிரஹ்மாவோடு பாப்பிரஹ்மபாவததையடைகத சர்யாசி பிஹ்மலோகத் 

இனின்றும் மீண்டும் சம்சார ததையடைவ இல்லை, இத்தகைய வைகுண்டத்தே 

பகவத்பக்தர் செலவர். இயானஞ்செய்யுமபொருட்டு ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவானுடைய 

சொரூபத்தைக்காட்டுதும் ப்ரீ இருஷ்ணபகவான் அுவாரகாபுரியின்௧ண்ணும் 

மதசாபுரியின்சண்ணும் வாசஞ்செய்வர், கோபாலரூபத்தானே கோருலாஇ



௧௧௦௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [பதிஜேராவது 
ஸ்கானச்சே நிவாசஞ்செய்வர், ரீசோடுகூடிய கார்மேகம்போலுல் கரிய திரு மேனியையுடையவர், மிகவும் அ௮ழயெர், De Be நீலமணிபோலும் வாண மூடையவா, கோடி. சூரிய சமானமாய சோபையையுடையவா, முழக்தாள் பரியந்தம் நீண்ட '2சாள்களையுடையவர், FHSS LUT gD திரிசேகையையுடைய கழுதிதையடையவர், அவரது ஹனு பெரியதாம், SO MSU owing தாம், விழிசெவிவரை நீண்டதகாம், நாடி உயாஈததும் கூர்மையதம் ஆம், Kap டம் இவப்பாப்ப் புன்சிரிப்போடுகூடியதாம். லலாடமும் இருகபோலங்களும இருசெவிகளும மிகவும் ௮ சிருடையனவாம, கேசம் ௮ Bug gin Rover amr pen யதாம், ௮வரஅ ஈகதர்.தங்களின் பிரபை சந Da om ga பிரபையையும் வெற்றிகொண் Carer garg மா£பானது விசாலமம் உயாச்ததும பிருகுப் பிராஹ்மணரின் பாதசின்னத்தாற சோபாயமானமும் ஆம். ௮வரது இருகசங்களும, இருபா தங் களும் மண்டலாகாரமான தும், உயாச்சதுமாகிய கமலககளரப்ச் சோபிபபதாம. ௮வசது கண, முழந்தாள், தொடை, F5 Bip 5 Auenas மிகவும் புஷ்டியுடையன வாம், வயிறு சுருக்யெதாம், ஹஸ்தபாசாஇகள் புஷ்டியுடையனவாம், HEH களின் சசனை வஜ்ரசமானமாய் மிகக்கனமாயதாம் ; ௮வா 10 வயதுடையவ சாவர், பருத்துன்னதமாய ஜகனஸ் சானஙகளரற 2சாபிபபா, விருக்ஷம் சாகைகளாந சோபிப்பசேதேபோல, இரு ஹஸ். கங்களிலும இருபா தங்களிலும இருக்கும வடட வடிவ நீண்ட அஙகுவிகளால ஸ்ரீ பகவான் சசபாயமானமாயிரபபவா, சான்கு புயங்கமேோடு கூடியிலககுவா, பெரிய திருமேனியையுடையவா, படடுப பீதாம பரந்தரிததவா, இடையிலிருக்கும் SIA Lago = Deir கண்டிகைகளின் மதுச சபதததானே சோபாயமானமாயிருபபவா, ௮ 2௧ம் வகையாய க தின௫களால அலங்கறிக்கப்பெறற கலகணகாத்தா, ௮25௧ ச,தாகசித ௮ககதம் வாய்ஈத புயத தர், அமேகரத்தம் நிறைகத தூபுசமொலிககும் திருவடியுடையவர். ௮0ேக சதநம் நிறைக்த 20568 ஷ்ணங்களாலலவக்கரிக்கபபெறற கைவிரலகளையும் காலவிரல் களையுமுடையவா, கழுத்திற கவின்காலும் ஆபசணகசீளாடு கெளஸ்துப மணி யையும் கண்டத்தே oils Aue, மு. ததுமாலைககாயும, பத சபுஷ்பமய வன மாலையையும் வக்ஷஸ்தலததே தரித்தவர், தம்மிருசெவிகளில மகாரகார குண்டல san 5 ons sail, மயூரபக்ஷங்களோகூடிய சுவாண சதநமய மகுடததைச சிரத தேதரித்தவர். தமது லலாடததே 2௧௪2 Bos 500 5 5 தரித்தவா, ரேகவகை சத் இனங்களாலலங்கரிக்கபபெறற ௮ேகவகைப் புஷ்பக மிளாடுகூடிய சுவாணமய விடத் சரக்யை தமதுச்சியிறறரி த.சவர், எ.கனால் சரசென சேசத்தைக்கட்ட லாமோ, ௮௮ சக்ஷயெனபபெறும, முூவுலகததுள்ள மங்கையசது மன த்தையும், க த் இசங்களையும் ஆரா இக்கசசெய்பவா், AWD நான்கஸ்தங்களில பிரதகஷிணச் சமமாக ௪ககம, கதை, பத்மம், சச்செமென்னு கான்கையுஈதரித்தவர். தக்ஷிணபா ஈத்தன் 8ழ்க்க£த்தோ சககத்தைத்தரித் துளார், மேற்காத்தோ கதையைத் தரித் துளார், வாமபாகத்தின் மேற்கரத்தோ பச்மத்தைச் தரித்துளா: கிழ்க்காத்தோ ஈக்செத்தைத்தரித் துளார், அவா கோக்கள், Son Saf, பிராஹ்மணரசென்லு மியா வரின் பீடையையும் நீக்குபவர், தைச். இியர்கட்குச்சமானமாய் யாகா இ தருமங்கட் தம், தேவதைகட்கும், அசோகஞ்செய்யும் ௮தர்மிசளாய இசாஜாக்கட்செப்டோ



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் க்கள் 
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தும் அக்கத்தையேயடைவிப்பர், பிரு இவியின்கண்ணே எவ்வெக்கால் தருமலோப 

மாமோ அ௮தருமவிருச்தியாமோ ௮வவக்கால் இத்தேவ£ நக்தனனாகய ஸ்ரீ கிருஷ் 

ணபகவான் தர்மிஷ்டர்களைக்காக்குமபொருட்டும், அஷ்டர்களை காசஞசெய்யும் 

பொருட்டும் அவதரித்தருளுவர். இவ்வார்த்தையை ஸ்ரீ கீதைபின்சண்ணே ஸ்ரீ 

பகவானே திருவாய்மலர்க் தருளிபிருகனெருர். 

ce வறிது omar Us ஷாயூி,சா௦ விமாபமாயஅ pags ETO | 

WEZAMORAVTAI BT ட.ராயவ௦ soar Qu) ww wu 

 சாவாது பிறவாது தனிமுதலா யிருந்தநா 
னாவாவிவ் வுலகுபட மழிதுயா தீப்பதறகாக 
மேவாது நின்றேயேன் மாயையினான் மெய்யேபோ 
லோவாது பிறந்திடவே னுகநதோறு முகந்தோறும்.”' 

(போ-ள.) தரு மாத்மாககளை ரக்ஷிக்குமபொருட்டும் பாவான்மாக்களை BT FCF 

செய்யும்பொருட்டும, கிருஷ்ணபகவானாகிய யான் யுகஈ? சாறும் ௮வதரிப்பேன், 

இவசே காசாயணரூபா, சாவ தேவகைகளின் அன்மரூபா, பிரணவமக இரமும, அஷ் 

டாக்ரமக்இரமும இவருடைய சொருபசகை ய பிரதிபா திககின்றனவா தலின், 

eral சகுணருபத்தினும மமன்மையா, நிரககுணப பிரஹ்மசாக்ஷா£த்காரம் உண் 

டாகாதவரை முற்கூறிய ௮ல௩காரங்க?னாடுகூடிய ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவானைச் தியா 

னஞ்செய்க. இருதயகமலததேயும, சூரியமணடலததும, கோகுலா இகளிலுமிருக் 

கும் முன்மொழிக்த கிலாதிகுணக 2ளாடகூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் அஇகாரி 

களின் சத்தத்தே பியசதனமின்.றிமீய எபமபா துர தோறறுவசாயின், இீபம்கடாஇ 

களை யொளிர்விப்பதி லேதுவா த2ல2பால ௮வரும் தமது சிக்குணவடிவசாக்ஷா த் 

காரத்தே ஹேதுவாவா, ௮வசது தியானததா2ன தூடமனததனாய்த் தன்னான்ம 

வடி.வமாய்ச் சாக்ஷாதகரிதத நிர்ககுணப பிரஹ்மம சாவ பூ.தகளின் உளளிருப்ப 

தாம்; சர்வஜகததஇின்காரணமாம் ; உறபதஇகாசமறறதாம; சாவ ?2சாகமோகா தி 

களற்றதாம். இகனைத தன்வடிவமாயமிஈத ௮றிஞனும இவவகையாவனாதலின், 

ஸ்ரீ இருஷ்ண பகவானை த தியானிககும் யோகி மீண்டும சமசாரதுககத்தையடைவ 

இல்லையென மறையின்கண்ணே யறைவுறறதுண்மையேயாம, ஸ்ரீ கருஷ்ணபசவா 

னது தியானத்தானே கிர்ககுணப பிரஹ்மததைத் தன்னான்மவடிவமாய் ௮றியாத 

வசையுமே இத்துவைதப பிரபஞ்சம் பிரதீதியாம) பின் பிரதீதியாகாதாம். இரஜ் 

ஜு5வின் ஞானத்தின்பின கறபிச சர்பபம இசஜ ஈரூப 2மயாவதுபோல ௮த்வித 

யப் பிரஹ்மஞானானாத.ரம இத.துவைதப பிரபஞசமும அதவிதீயப் பிரஹ்மரூப 

மேயாம். இப்போது பேததரிசனததே ௮கர்தகசாரணத்தனமையைக காண்பிப் 

பாம் :--ஹே குழாதாய்! அத்விதிய நாககுணப பிரஹ்மத்தே பேதத்தைக்காண் 

பவன் அ௮சேகமுறை சம்சாரத்தையடைவன் ) ௮ரேகமூறை ஜன்மமசணாஇி துக்கக் 

களையடைவன். நிர்க்குணப் பிசஹ்மத்தே யஈதபபேதம் வாஸ்தவமாயில்லாததே 

போல மாயா விசிஷ்ட சகுணப் பிரஹ்மத்தின்கண்ணும் ௮ப்பேதம் வாஸ்சவமா 

யின்றாம் ) ஏனெனின், மண்ணின் காரியமாய கடசகராவாஇ ௮க்காசணத்்இனின் 
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SHOTS ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதினோராவது 

௮ம் வேறன்றாவதேயபோலப பிர ஹ்மகாரிய ஜகத்தும பிர ஹ்மகா சணததினின்றும 

வேறன்றாமாதலின், சகுணப் பிரஹ்மததும் நிக்குணப பிரஹ்மத்தும ௮பபேதம் 

உண்மையாயினரறாம் இகதன்மைய அதவிதியப் பிஹ்மக2த மீபதததைககாண்ப 

வன் மிகவு கொடூரமாய அுகசக.க்தையடைவன் என மறையறைந்ததுண்மை3ய 

யாம். விபரீததரிகெகு ௮ராதக அடைவாமென்பது கேவல சுர இபபிசமாணத 
தானே சிெகெதமனரும , மழரோ, சாவலோக ௮னுபவத்தானும் தததமாம; ஏனெ 

னின், மயஙகிலிடததை யமிருதமெனவெணணிப் பகஷிக்கன்ற விபரீத தரிசி மச 

ஊத்தை 2பயடைவன்; ௮க௫னியை ரென கினைகதுபுகும விபரீ சதரிச தாகத்தை 

பமயேேயடைவன்; விட கம தயமிருதமதியம எரியில நீரமதியும விபரீ தமாவ?த2பாலச௪ 

சாவ துவைசமறற ௮,கவிதியப பிரஹ்மத?,ச துவைகமிபாமறல விபரீ த 2மயாம, 

அசனானே அடி சுகடி பிறபபிறபபாம எனபதுதமேயாம , எனனை, சவ்வாறெவ 

வாறு வியையோ அ௮வவாறவ்வாசறபலமாம. வேமபிடட வன அபபலமிமயடைவ 

கன்றி மாம்பலமடையாகசேயபோல௮தவிதீய அன்மாவின்௧னணே மபததிருஷ்டி. 

பானே முடி.கசடி பிறபபிரபபபையேயடைவன மேகமடையான்;கருகதிதுவாம - 

கெளணாசகமா, மிதகியாதமா, முககய/சமா, என ஆன்மா மூலிகமாம. MUD Maw 

புசகிராதிய் செளணு கமாவாம) சசகமமிததியாதமாவாப , சாக்ஷியாய கூடஸ்தா 

முககியா தமாலாம, ஒருவன் ஒருவனுடைய புசதிரரப கெளணானமாவை யனும, 

சரீசரூபமிசதியான்மாவை2யலும கொலலின அவனை ௮ரசராஇியா மபருகதண 

டஞசெய்வா. ௮வவிரணடை BOB CH DUT LL தீண்டிசசபபிவசாயின, முககிய ஆன் 

மாவைப DUS BBL CHU FM EIFS? S00 ORTH DUT MW. SS. ஜனபமிருததி 

யுவையடைவா எனபதன்கண ணே யாது கூறமகுளது. ௮னனிய சாஸ்திரததின் 

சண்ணும இது கூரபபெறறு A) 

+ BSUTano SUBS Hsuot WT Wewsos | 

2௦2,5,௧ ௧௬.2௦ வாவு ளஎளெணாதாவஹாவிணாய" 

சச்சிதானந்த பூரண விருமைமீல் சமததைத 

துச்சமாறு பட்டேண்ணினன றுன்னுதன்னினையே 

௮ச்சமிககுறக் கோன்றிட மான்ம வததியன்றான் 
இச்சகததி லேப்பாவமு மியறற்னனேனுமே.” 

(போ-ள.) DP) BOB SU சத்துச சிததாகநத வியப ஆன மாவையாவன 

துவைச ௮சதது ஜஐடம துககம பரிசசினனமாய்ப பராபப 2ீனா ௮வன தனனான்மா 

mate கொனறவனாவன், இகதகைய கள்வன் இவவுலகத2க எபபாவததைசசெய் 
ச. சுவனாவன் ; மறறோ, சமபூரண பாவகருமததையும சசேய்கவனாவன் என்க, 

நகையாலிவ்வதிகாரி ௮தவிதீய தன்மாவின்கண்2ண யொ.நகாலும Gus Bhs 
டயைசசெய்யறக, இசசீவாகளின இருதய கமலததே விளககாகினறதும சாவ 

Us PWD Pgh, Fla ys MI பிரகாசகமும், சர்வ ஜககதின ஆதா ரரூபமும, 

சரிபாதி சர்வப் பிரகாசஙகளின் காரணமும துய ஆரந்தவடிவ தவிதிய ஸ்ரீ 

'ருஷ்ணபகவானை *யான் கிருஷ்ணரூபன ' எனத தனனானமருபமாயுணர்பவன் 

ஞ்சித்து மாத்திரமும சமசாரதுககத்தையடையானாதலின் இத்சகைய yous
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தாற்பரியவருண னம். )\F4 4 

ஞானத்தையவசியமாய்ச் சம்பாகனஞ செய்க. இவ்வான்பயுசாணத்தின் மூசலத்தி 

யாய 8தரேய உபநிடதார்த்த நிரூபணத?க பிரஞ்ஞாரூபமாய்க் உறிய ஆன்மாவே 

Bee rw சாகையிலிருக்கும் ஆன்மப ரர பாகதமேன்னு பபரிடகச்ே பிரஞ்ஞா : 

நேதாரமெனக் கூறபபெற்ற து. ஜீவாகளின் ஈத்ரம் பாடிய சர்வ விவகார நதையுஞ் 

சித்திசெய்வ?தபோல, ஞானரபபபிரஞ-ரா ரத்ரமும் சாவ விவகா£ சித்டிசெய்யு 

மாதலின், ஆன்மாவை௪ சுரூபஈவடு é பிரஞ் ஞாநேத்திரம் ் என்றனள். புந்தச் 

சைகன்யரூபப பிரஞுஜையே சாவ ஐன் அகாரமாம்); அகன்சண்2ண சர்வ 

ஜகத்இின்றிகிவடிவம் பிரதஷ்டைபாம, அகத் தவமபகார் க்தரூபப பிரஞ்ஜை 

யைப : பிரஞ்ஞானமாகந்தம் பிரஹ்ம ' என்பகாடு மகாவாக்இயங்கள் பிரஹ்மரூப 

மாய்ஈ கூறுகின்றன அகதப பிரஞஞாப பிரஇஷ்டைவடிவப் பிஹ்மத்தைத் தன் 

னானமவடிவமாய்ச சாகூஷாககரிகின், (2 ககாஇயனான்ம பதார்தகதக?க ஆன்மபுத் 

இரப அ௮வித்தையைப பரித்தியாகித்து பிரஷ்மபாவக்தையேயடைவன். இவ்வா 

ருசாப்பவன் விட2யசசையனாபி 8னு, அதகடையால ஆன்மசாக்ஷாதகாசம் பெறு 

னாயினும், பிரஹ்ம£லாகத்'2கசென்று நானுகையாய தஇவ்பபோகங்களை யனுப 

வித்துப் பிரஹ்மதீ 2தாடு பர.பபிரஹ்மபாவககைபடைவன் வைராக்கியவானோ 

இப்பிறப்பில பிரஹ்மததையடைவஞதைலின், விடபசாகத்தைப பரித்திபாகுத்து 

ஆன்மசாக்ஷ£த்காப பிராபதியினபொருடடுக இடமுயற்சிபைசசெய்க. ஸ்வப்பிர 

காசப பிரஞஞாரூப ஜே! இ.பும் நிரதிசப அகசக ழா ஸ்வரபபூக.மாப் எப்போது 

மிருக்கு2 oA Gus Dram ou பிராப சிபின்பொருடுி அதிகாரி ஸ்ரீ கிருஷ்ண 

பகவானை யிவ்வாறு பிரராககனைசெய்க -8ஹ வா*ு?சவ வடி. 9வித்தருளும் 

பகவன ' 2ஹ 2தவூகதாபின இருக் சமகடகுக தெவிட்டா ஆரந்தம் HG 

ளும் அதிக | ்ஹ வச 2கவா மைரத "யான கின்சசணடைக து ளனாதலின் தங் 

களுடைய வரஸ்தவ கிரகதுணவடிவககை யநளலமீவண்டிம எனப பிரராத்தித்த 

மாததிரத்2த ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான ௮நிகாரிககு வதாகக அாக்கதாரணையில் 

ஆறறலாகிய மஇவடிவ2மசைபையடைளிபபா. அத்தூபமதிபால குருசாஸ்திச 

உப2கசத்தா2ன யான் பிரஹ்ம*பனுபி நரன 2॥ன ' என்னும ஆன்மஞானப் 

பிராபதியாம. அதன் மகிமைபா ன ஜன்மமாணாி 2பலலாத துயரும் நீங்குமாத 

லின் ௮கிகாரி ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவானைக தியானமு.ஈ (ரர தகனையும ௮வசியஞ் 

செய்க, இவவாறு ஆன்பப பிர2பாக உபரிடகக?தகூறிப சமமூண பிரஹ்ம 

வித்தையை கினககுககூறினம. இனிக கைவலப உபடெதத்2தகூறிய பிரஹ்ம 

வித்தையை உனககுக கூறு 2வம 8ீ சாவதானனாய்க கட்டி. :--2ஹ மைந்த! முன் 

னா இருக்கு? வத ஆசிரியராய YF ADT LOTT என்னும மகரிஷி3யொருவரிருக்த 

னர், வா ஒருகால பிரஹ்மவிசையைபடைய இசசிததுப் பிரஹ்மாவிடத்தே 

சென்று இவ்வாறு வினவினர் :--2ஹ பகவன ! பிரஹ்மவிததையானது எல்லாவித் 

தையினும் மேன்மைய தம, சமசமா 9 சாதனங்க?ளாடுகூடியவன் தன்னிருதபத் 

சகேயெப்போதும சேவிபபதும், விடபாசகத ௮ இகாரிகட்குக் கொடுக்கத்தகாத 

அம், தன்மசமையானே சாவ பாவங்களையும் விடுவித் துப பிரஹ்மபாவத்தையடை 

விப்பதும், ஆகிய பிசஹ்மவித்கைபைத் தாங்கள் ஈன்றாயறிஈதுள்ளீரா தலின்
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அதனை யடியேனுச்குக் இருபையினானே உபதேசித்தருளவேண்டும் எனப் பிரார்த் 
தித்சபோது, பிரஹ்மா கூறுவாராயினர் :--ஹே அசுவலாயன ! குருசாஸ் இர வ௪ 

னத்தே ௮ஸ்திக்ய புத்திரூப சசெச்தையும், பிரஹ்ம உப?சஷ்டாவாய ஆரிய 

ரிடத்தே பாமபக்தஇியும் பொருக்இப் பிரஹ்மாகார விருக்கிரூபத்யானத்சதோடுகூடிய 

௮இகாரியே பிரஹ்மஞானக்கையடைவன், சசத்தை, பக்தி, தியானம் என்னும் 

மூன்றுமற்ற புருடனுக்குப பிரஹ்மஞானமுண்டாகாதாதலின் அ௮ன்வய வியதிசே 

கத்தானே இம்மன்றே பிரஹ்மஞான சாதனமாம். இம்மூன்றும் சாதனமாவதே 

போலச் சர்யாச ஆரமும் சாதனமாம்; ஏனெனின், ௮ இகாரிக்கு ௮க்னிஹோத் 

இசாதி சிசெளதஸ்மார்கக கருமத்காலும், புத்த பெளத்திராஇப் பிரஜையினா 

லும், கருமஉபாசனைவடி.வத் தைவகசனக்கானும், பொன்முதலிய மானுஷதனத்தா 

லும், பிரஹ்மஞானபபிசாப்கியுண்டாகாகாம் ) மற் மரா, தயாகரூபசர்யாச ஆச 

மத்காசே பிரஹ்மஞரானப்பிராபடயாம். கருமம், பிரஜை, தனம் என்னும் மூன் 

ருனே பிரஹ்மஞான முண்டாயினும் பசோக்ஷ£மேயாம் ; ௮பசோகஷமாகாதாம். 

சேவலம் சகுயாச ஆசரமகதான அ௮ப?சாக்ஞானப்பிராப்தியாம். (௮௬8.4ணா 

அவர௰யாயகெ.௪.தஜா யெ சகெக்ர தவா சுறா ? கருமககளாலும் மைந்தர் 

முதலிய பிரமைகளாலும, பான் ப தலிய சனககளாலும் ௮மிருதபாவப்பிராப்தி 

யுண்டாகாகாம்) மறற. முன்னறிஞா அம்மூன்றன் நியாகரூப சர்யாசத்தானே 
அமிருகபாவக்சைபடைககனா. இவவாந்தத்ைய வெளிப்படையாக்குவாம் :- 

இவவாகக்தவடிவப பிரஹ்மம் சுவாகக?லாகத்தினும 2மலாய ௮மிருதரூபமாம் ; 

சர்வ ஜீவர்களின் இரு கபரபக் குகையின்சண்ணே யிருபபதாமாதலின், சுவயம்பிர 

காசமாம். இகதகைய சுவபபிரகாச கிதிப ௮ப?ரக்ஷப்பிரஹ்மதஇின் பரோக்ஷ 

ஞானம பிராகஇரூபமாம, அம்மயககய நானக்தா ன மோக்ஷப்பிராப்தியாகா 

தாம்; மற்27, ௮ப2ராக்ப ரொஹ்மஞானக்கா?ன மோக்பபிசாப்தியாம், அத் 

தகையதை TANTS தடையு பறற சகயாசிய யடைவன் ; மற்றையரடையார, 

பிரஹ்ம2வத்காவாய குரூவாயிலாய 7வகாகத வசனசசவணத்தானே ௮த்விதயப் 

பிசஹ்மத் 2த தாறபரி.ப கிசசயஞசெய்தவரும், சரவணித்் தசை அடிக்கடி மனனஞ் 

செப்தவரும், மனனஞசெப்தகன்கண் 2ண ௫ிரக்தசம மனோவிருக்இப் பிரவாகருப 

தித் தியாசனஞ்£சய்தவரும, ஆகிய சகபாசியர்க்குப் பிரஷ்மலாகப்பிராப்இயி 

னிசசையாகப தடையுணடாயின் இத?ககச்தே பிரஹ்மஞான த்தையடையார்; 

மற்ற, இத் 2 சகத்தைபபரிக சுபாகிக வப பிரஹ்மசீலாகமுறறு அடைவர், இச் 

சைபறறவ2ரா இக2௧௧௧2த பிரஹ்பஞானத்தைப்பெறுவர், அச்சச்யாசி பிர 

aN DATES? சென்றபோ துட?ன பிரஹ்மஞஷான முண்டாகமாட்டாது ; 

மறற, இரணியகருபபரூபப பிரஹ்பாவின் ஆயுஷ் முடிர்தபோ துதான் பிசஹ் 

மா 2வாடு பிரஹ்மபாவதைகபடைவனா லின், பிரஹ்மலோகத்தை யடையவேண்டு 

மென்னு மிசசையை பற வவிட்டுப் பீரஹ்மபாவப்பிராப்தியின்பொருட்டு இவ 

வகையாய மீயாகஞ்செ.பக ல நே ஏகாநதநிர்மல?தயத்தே முதலில் தர்ப்பை 

யைவிரித்து, அதன்மேல் மான்?ரூலைவிரிக.ஐ, அசன்மேல் வஸ்இரம்கிரித்து 

ஆசனமாக, அதன்மேல பதுமாஇயாசனமபற்றி யுட்கார்ச்.து சாஸ் இரா இியாய் 

அர் தரசெளசத்தையும் பாயெசெளசத்சையும் செய்.து ரெமமற்றவனுப் யோ



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபதிடதத்தின் : see 
தாற்பரியவருண னம். NS) 

யானவன் றனது மஸ்தகத்தையும், கழுத்தையும், காயத்தையும், தண்டம்போல 

சேசேவைக்குக, இவ்வாருசனர்திடமானபின் கே.த்இிரா இபாகய இந் இரியங்களையும் 

மனரூப அந்த ரிந்திரியங்களையும் நிரோதஞ்செய்க, தன்னாரிரியரைச் செத்தா 

பக்திபூர்வகம் ஈமஸ்கா.ரம்செய்க. பின்னைக் து துவாரங்களோடு கூடிய இருதய 

கமலத்தைத் தஇியானம்செய்க, சூரியன், சந்திரன், அக்கனியென்னும் மூன்றோடு 

கூடியதும், இ.ராகத்து?வஷாடஇ Orne SCHUH So DD SIL, மோகாதி தாமச 

தருமங்களற்றதும் தய இருகயகமலத்தியானத்தானே யோடு அதன்கண்ணே 

நிராகாரப்பிரஹ்மத்தைத் தியானம்செய்க. .ஐ.* சர்வ அக்கங்களுமற்றதாம் ; ௮௧ 

விய ஆர் தவடிவமாம்; மனவாணிகளாற் இந்இக்கமுடியாததாம் ; ௪ப்தப்பரிசாஇ 

MAST DN ST; ஜன்மமற்றதாம் ) செவரூபமாம்; மாயையற்றதாம்; தேசகால 

வஸ்து பரிச்சேதமற்றதாம் ) சுவாசம்போல முயல்வின்றியே நான்கு வேதங்களை 

யுண்டாக்கய சாம் ; ஜன்மமாணாதி விகாரமற்றதகாம் ; ஏக௮.ச்விதீயரூபமாம் ; சுயஞ் 

சோ இருபமாம் ) சர்வ சக்தியுடையதாம் ; ரூபா தஇகுணமற்றசாம் ; ஆச்சரியஞ்செய் 

வதசாம்; இத்தகைய வதனை யோடதியானஞ்செய்க. அதனானே, அந்த Curae 

குச் சுகமாகவே நிர்க்குணப்பிசஹ்ம சாகநாத்காசமுண்டாம். நிர்க்குணப்பிரஹ் 

மத்தியானத?த சமர்த்தற்ற சித்தமுடைய அதிகாரி இருதயகமலத்தே கேனேப 

நிடதத்தே பிர ஹ்மவித்யாரூபமாய் வருணித்த உமையென்னும் ரூபயவ்வன ௮வஸ் 

தையோடுகூடிய ப.ரமேசுரியை மனைவியாகவுடைய பாமேசுசசாகய சகுணபபிசஹ் 

மத்தைத் இயானம்செய்க, அந்தப் பரமேசுரி உலகத். துள்ள சானாவகையாய ஜாத 

யையுடைய ஸ்.இிரீகளாகிய பிரதிபிம்பங்கட்குப் பிம்பரூபமாம்; சர்வ சக்திரூபமாம் ; 

மகதாதி சர்வ சத். துவரூுபமாம, ௮வ்வம்மையின் அ௮றுக்காசத்தானே இந்திராதி 
சேவைகளும், மனுடா தியரும், சுவாக்காதகளையும், மோக்ஷத்தையும், இவவுல 

Sos சானுவகையாய சுகஙகளையும் ௮டைவர். உறபத்தியாகிய பிரஹ்மாவின் 

தொழிலும், ஸ்தஇிதியாபெ விஷ்ணுவின் தொழிலும், சம்ஹாசமாகிய உருத்திரர் 

தொழிலும், இச்இரா திகளின் கானாவகையாய லீசுவரியமும், மற்றும் பிறவும் ஸ்ரீ 

உமாதேவியாரின் இருபாகடாக்ஷக்சா?ன யுண்டாம் ; குரசகடாக்ஷத்தானே யழி 

யும். ௮வ்வமமையாரின் ௮மிரு தகலசங்களிரண்டும் பருத்துயாந்தனவாம்; இடை 

யுடுக்கொத்ததாம் ; ஐகனஸ்தானம் விசாலத்த.தாம் ; வதனம் நிறைமதியையறைவ 

தாம்; விழிகள் கயல்களொப்பப் பயில்வதாம் ) கேசமபிரமரம்போற் கருமையதாம்; 

திருமேனி முழுதுமெழிலொழுகுவதாம். ௮வ்வம்மை ஸ்ரீ மகாதேவரின் தைரி 

யத்தைக் கொள்ளை கொள்பவளாவள் ; விசித்திரமாய மேகலாபசணத்தாற் சோபாய 

மானமாயிருப்பளாவள , கானாவகையாய ௮ாதனங்கள் அ௮மிழ்த்தப்பட்ட கங்கண 

அங்கத நூபுரத்தானே கவின்மிக்கவளாவள. வெண்டசள ஆசக்களானலும், கண்ட 

பூஷணங்களானும் அலங்கரிக்கப்பெறறவளாவள். கானாவகை ௮ாதனங்கள்பஇத்த 

சரீடத்தானும் குண்டலா தி பூஷணங்களானும் ௮ழகு மிக்கவளாவள் ; உபமான 

மற்ற வுருவமுடையவளாவள் ; பூஷணங்களையும் பூஷிதஞ்செய்பளாவள் ; சர்வ 

ஜகத்காணத்சானே அசாஇயளேயாயினும் 10 வயதுடைய தருணமங்கலையேயா 

வள். இத்சகையஉமாதேவியாசோடிருப்பவரும், சாயகரும் ஆயெ ஸ்ரீ மகாதேவர்,



௧௧௮௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம், [பதிஜோராவது 

தேவியாரினும்௮இக குணமுடையவர், பிரஹ்மாதி சர்வ தேவதைகளின் பிரபுவா 
வா) நானுவகையாய பூஷணங்களால் சோபாயமானமாவர்) புலித்தோலுடை 
யூடையர் ; அல்லது தஇிகம்பார் ; இருகீறு நிறைந்த இருமேனிய௰ர் ; ௮யன்றலைமாலை 

யா; வெண்ணிலாவிளங்குஷ் சரத்தர் ; ஸ்ரீ கங்கைசே்ர்த வெர்தசடையர் ; புன் 

சிரிப்புறும் வதனர் , ௮ன்பாற்போன்ற அ௮ருவெண்ணிறத்த காத்இரர் ; மன்மதர் 

கோடி.மானுமழகியர் ; இரவிகாடிகளென வொளி மேனியர் ; உலூலுற்பத்தியா 

தியின் காரணர் ; தாமம் மூன்றும் கணர்வருமாவர் , நிறைமஇ நிகர்த் சமரசை முகக் 

ari us; மதியெரியிரவியெனு மூவிழிகளில் ௮இக காந தியையுடையருமாவர் ; 

முழுச்சிருமேனிமுறுமழகியர் ) சங்கம்$பா லு மூவிரேகைகளா லிங்கிதக்கழுத் 

இன் எழின்மிகவுடையா ; தம்மெழிலாலே யெம்முளக்கொள்ளையா ; முழக்தாள் 

நீண்ட எழர்தாழ்காத்தா ; ௮இசடனம் வேக.நான்மார்பர் ; பதுமா தன ததைப 

பக். இிததிருபபர் ; மூக்கு நுனிபைப்பாக்கும விழியர் ; ஈசான தற்புருட வகோச 

சத்யோஜாக வாம?தவவென்னும் பஞ்சமூர் தீஇயராவர் ; 8ம்கூரத் இகளான்முறை 

மய உலகின் உதய இதி லயம்புகலனுககரகம் எனு மைஈககாரியமியறறுவ.சாவர்; ௪ன 
கர் மன் முனிவாககனகவாசிரியா; சயஞசா தியகாம் துணையிலாவடிவா; ௮.த்துவி 

இய ஆசஈதவடிவர் ; சமஷ்டி தூலப்பிரபஞ்சக்)க யுண்டாக்குபவரும் சேவர் மனு 

டர் மூதலி2யோரைக் தமசாணைபிறைசெலுக்து 2 தவரும் ஆப பொன்கருப்பரை 

யுண்டாக்கு பவா ; எல்லா வுலின் ஏகவிசுசர், கமமை நினைக்குமா த்திரையானே 

தமதன்பருக்குறும் சாவ பாவத்தைபும ௮க்கணத3?க யழிக்குஞ ௪.ரா., இத் 

தகைய ஸ்ரீ உமா ?தவிபாரூடன கூடிய நீலகண்டமகா? தவரை யோகியானவன் 

தன இருகபகமலக் 25 இபானஞ்செய்க ; ௮ல்லது சூரியமண்டலத் 2த தியானஞ் 

செய்க; ௮லலதகூனிபின்கண் 2ண தியானஞ2சய்க; அலல சஈதிரமண்டலத?த 

இபானஞ்செய்க; அலலது கைலாசாதிபாவதச?த இயானஞசெய்க ஹே சுவ 

லாபன?7 ' இவ்வாறு ஸ்ரீ உமா? சவியாரோடுகூடிய ஸ்ரீ மகா 2தவரூப சகுணப் 

பிசஹ்மகதியானஞசெய்து ?யாகியின்மனம நகிலைபெறின் சுகமாக?வ நிரக்குண்ப் 

97ஹ்மத்தைத் கனனன்மரூபமாய்ச் சாக்ஷ£த்கரிபபன்; ௮து மாயாசக் இயை யங்க 

கரித்துச் சாவ சகத்தின் காரணமாம்; மனவாணிகட் கவிடயமாம, அ௮ஞஞானரூப 

சமத்தினும பாமாம்); ௮ஃதறறதுமாம், மதி முதலிய சாவப்பிரபஞ்ச க் இன் சாக்ஷி 

ரபமாம ) மதி மதலிபதறறதாம், இத்தகைய Dra Gam SBP UG apn gms 

gh 3uTe sa@amnmuuTuamias, Qu curs ௮கநிரககுணபபிரஹ்மத்2த 
I 5B Buss 5 SOM OU SHLI வெளிபபடையாய் கிரபிபபாம :--2ஹ ஆசுவலாய 

27 ' ஸ்ரீ உமா ?தவிபா 2ராடுகூடிய சகுணப்பிரஹ்மம் நகிரக்குணபபிசஹ்மத்தி 
னும் வேறன்ராம் ; மறற, உபா இபரிததியாகமாக?வ சகுணபபிரஹ்மமே கிக் 

கணப் பிரஹ்மமாம். இத்தகைய அ௮,தவிதீயப்பிஹ்மத்தினும் வேறாக ஒரு 

பாருளுமின்றாம. பிரஹ்மா, விஷ்ணு, ௬,கரர், இகதிராஇ2, வதைகள், ௮க் 

9னி, சூரியன், சஈஇசன், காலம, 11 இர் இரியம, ௮ந்தக்காண சதுஷ்டயம், பஞ்சப் 

9சொாணன், ஆகாசாஇ பஞ்சபூதம், கிழக்கு மு,சலிய 1) இசைகள், ஜராயுஜா.தி, 
| பூதப்பிசாணிகள், பிரஹ்மாண்டம், கிசாட்டு, ஹிரணியகருப்பர், ஜீவர், ௪சுரர், 

மாயை, மாயாகாரியரூப தூலசூக்குமஜகத், பூதபவிஷ்பத்வர் ததமானப் பொருள்



அத்தியாயம்] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் ௧௧௮௩ 
தாற்பரியவருணனம். RBS 

கள் என்பனவா இயாய உலகம் முழுதும் ிரஹ்மரூப2மயாம் ) அதனினும் வராக 

ஒரு பொருளுமின்றாம், 4 வ வ.௦ a @) 9.06017 ap ் இவவெலலா வுலகும் பிரஹ்ம 

ரூபமேயாம் என மறையுமறைகன்றது. கனவின்கண்2ண ஓ? கனாககாண்ப 

வன் ரசானாபாவத்தை படைவ?2த 2பாலப பாமான்மாவொன்றே மாயையின் சம்பந் 

தத்தானே ரானா உலகவடிவமாயிரூககும, உண்மையாய்க் ககதாவஈகசமறற ஆகா 

சத3த அக்கர தர்வாகரம் உதய இதி ல.பமாவ?த போல உண்மையாய்ச சாவ துவை 

தபபிரபஞசரகித இவ்வாகஈதவடிவ ஆன்மாவின்கண் ணிததுவைதபபிரபஞசம் 

உதயதிதிலபததையடையும. இததகைய அ௮தவிதீய ஆன் மஞானமன்றி வேறொரு 

மோக்ஷமார்ககம் இப்போ துமிலலை, முன்ன. நமிலலை, இனிம ம லுமில்லை, இது2வ 

யதுவாம, ‘BTS S8 asus Ap so saw wow ’ மோக்ஷபபிராபதியின்பொருட்டு 

ஆன்மஞானமின்றி வேறொரு மாககமிலலை, இது2வ யதுவாம் என மறையு 

மறைகின்றது. தன்னுனநதவடிவ அன்மாவை௪ சாவ பூதககளிட ௪.தும வியாபக 

மாயும் யாவறறையும ௮தன்கண 2ண கறபிதரூபமாயும காண்பவமே பிரஹ்ம 

பாவததையடைவன். இவ்வுபாயமனறி வேறெவ வுபாயக்கானும ௮ஃதுண்டா 

காதாதலின், அதிகாரி அன்மஞஜானகதை யவசியம சமபாதனஞ்செய்க, முற 

கூறிய முறைய ஆன்மாவைபறிய ஆறறலறறவன ;மதலி லிவவாறு தியானஞ 

செய்க :--ஒரரணியைக கீம்வைதது மற? ரரணியை மலவைதது இரண்ட 

னிடையில £ணடமததைவைததுக கயிறுபூடடி அடிக்கடி கடைகலால ௮ககினி 

வெளியா க2லபாலக தன் 2ற௧கததைக சஇழோணியாகவும, மூமமா ததிரைவடிவப 

பிரணவததை 2மலாணியாகவும, மனததை மததாகவும, தியானமாகிய கிரியை 

யைக் கயிருகவும், சந்திதது கிரக தரம தியானஆவிரு ததிவடிவக கடைதலைசசெய்க; 

செய்ய2வ, இத?தகத3த ௮த்விதீய ஆனமரூப ௮க்கினி வெளிபபூம; ௮தொரு 

மூறை வெளிபபடினும காமககு?சாகாதி சாவ பாசம்சளையும பொடியாக்கும) 

பொடி.பானபின் னஇிகாரி ௮தவிதீயரூபமாய நிலைபெறுவன். £ஹ அசுவலாய 

னரே ' யான் பிரஹ்மரூபனாயிருககன் 2றன எனனும் ஞானரூப ௮ககினி காமாதுி 

சாவ பாச௩களையும் தாகஞசெய்யும் ; துவபபதாதத ரூபஜீவன் ததபதா£ ததருபப 

பிரஹ்மத்தினும 3வறன்றாம் ) மற2ரு, பிரஹ்மரூபமமயாம. 

சங்கை :--2ஹ பகவான் ' ஜீவன் பிரஹ்மரூப2மயாயின் இவனுக்கு ஜன்ம 

மசணரூபச சமசாரபபிராப தி£யன் உணடாகினறது ? 

சமாதானம் :--ஹே ஆசுவலாயன27 ! சேதனததை யாசிரிதது ௮தனையே 

விடயஞசெய்யும அவித்தைரூபமாயையால மறைநத பிரஹ்ம2ம ஜீவரூபமா தலின் 

அவ்வஞ்ஞானததானே சமசாரததையடையும, அம்மாயையால மறைகத பர 

மான்மாகாகா உபாதிகளில நகிவாசஞசெயயும் ) புருடபபெயசையுமடையும, ௮ம் 

மாயா சம்பர்தததானே இவவானமாச சிவபாவததையடைந்து சானாவகையாய புண் 

ணிய பாவகருமஞ்செய்யும) சுக துக்கபலததையும் போகிக்கும, மாயையோடுகூடிய 

ஆன்மாஈனவின்௧ண்ணேயுங் கனவின்கண்மீணயும, நானாவகையாய சரீரங்களைக் 

கவரும். உண்மையாய் ஜன்னியபோகங்களால் திருபதிபறறதாயிலும், மாயா சம்பந்



£5 ge ஸ்ரீ அத்மபுராணம். [பதிஜேர்ர்வத் 

தீ. த்தானே அவ்வச்சாஇச் சரீ சங்களிலிருக்கும் ௮ரேச போகங்களால் இருப்இியை 

யடையும். அதுவே மூர்ச்சைக்குச் சமானமான சழுத்தியவஸ்சையுமடைர் த 
விக்ஷபரூபத்தடையற்றுத் தன் சொருபாகந்தத்தைப் போடுப்பினும் மாயையின் 

சம்பக தத்தானே அறியாது, மரீஇ ஒளஷதா இகளால் மூடஅவஸ்ையையடைர்து 
தன் பிராஹ்மண த கன்மையையும் கூத் இரியத் தன்மையையும்மற்றவற்றையும் sy A 

யாததேபோல இச்சம்சாரத்தே மாயையால் மூட அ௮வஸ்தையையடைர்த ஜீவான் 

மாத் தன்லனுண்மைவடிவத்தையறியாது, இயல்பாகவே களவு முதலிய தோஷ 

மற்றவனாயினும் தருமான்மாக் கள்வரின் சங்கத்தையடையின் பர். தன த்தையடை 

வதே பால உண்மையாய ஜன்மமாணாதி சம்சாசமற்றதாயிலும், ஜீவான்மா மாயை 

யின் சங்கத்தையடையின் அச்சம்சார த்தையடைர்ததேபோலத் தோற்றும், உண் 

மையாய் ரூபாகித அஆகாசத்தின்கண்ணே மோகவயத்தானே நிலரூபத்தைக் காண் 

பதேேபோல உண்மையாய் மாயாசகித ஆன்மாவின்கண்ணே மாயையும் மாயையி 

னானே தோற்றுமாதலின் ௮ தவிதீய ஆன்மாவின்கண்ணே இவ்வுலகம் மாயையாற 

கற்பிதமாதலின், பொய்யேயாவதுபோல அம்மாயையும் மாயையாற் கற்பிதமாத 

லின் பொய்யேயாம். தன்டித்தியில் கன்னபேகை்ஷையுறல் ஆன்மாசிரய?தாஷ 

மடைவுறுமெலும், முடியாதகாரியத்தைச௪ செய்தலாற் செய்யாததைச்செய்யுஞ் 

சமாத்தையென்னும சாமம்வாய்ஈத மாயையின்கண்ணே த் 2தாடம் சமபவியா 

தாம். சர்வ சாஸ் இிசங்களையும் உணரஈத ௮றிஞலும் கனவின்௧ண் 2ண நித்திரைத 

தோடத்தால் சானுவகையாய 2மாககதையடைவ?த3போல உண்மையாய்ச் சர்வ : 

மோகமற்றதாயினும் ஆன்மா மாயாரூப?தாஷத்தான சம்சாரதேத சானாவகை 

யாய மோகத்தையடையும், நிததிரையின்கண்ணே யுறங்குபவன் ௮ஃதொழியும் 

வரை அ௮க்கனுத் துககஙகளையடைவதே போல, ஜீவான்மாவும மாயாரூப Bs ens 
யின் சரசபரியகதம் இச்சம்சாரசொப்பன ௮0ேக லுக்கங்களையடையும், கனவின் 

சண்ணே சிகசாப்பா திகளைக்கண்டு துக்ககதாலழுது பெருமூசசெறிதலோடும் 

கூடிய பயாககசப்தங்களைச் செய்துகொண்டிருப்பவனை ஒரு தயாளுவானவன் பேரி 

முதலிய பெருஞ் சப்தங்களால் விழிப்பிப்பேதபோல மாயாரூப நித திசையின் 

கண்ணே இச்சம்சாசரூபக் கனவாற பிடிக்கபபெறறதும முத்காபங்களோடுகூடிய 

அம் ஆயெ ஜீவான்மாவைப் பிரஹ்ம?வத்தாவாய தயாளுகுரு மகாவாக்கியரூபப் 

பேசிச்சபதத்தால மாயாரூப நித்திசையினினறும விழிப்பிப்பர். ஈனவையடை 

வுற்ற கனாக்காண்பவன் மீண்டும் ௮க்கனாச் சம்பந்தியாய துக்கங்களை யடையா ததே 
போலப் பிரஹ்ம?வதக்தாவாய குருவினுபதேசத்தால் ௮வித்யாரூப நித இனாயி 

னின்றும் பிரஷ்மஞானரூப ஈகனவவஸ்தையை யடைவுற்று மீண்டும் சம்சாசரூபக 

கனாத்.துக்கங்களைபடையான். ஹே ஆசுவலாயனரே ! இத்தகைய பிரஹ்மஞானத 

இன் பிராப்தியான.து இச்சிவர்கட்கு ௮ரோச ஜன்மபுண்ணிய கருமத்தாலுண்டா 
மாதலின் அத்துரீய அவஸ்தை அத்இியக்தர் தூ£லபமாம்) ஒரு பாக்கியவானுக்2க 

கிடைக்கும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அரீயமென்ப.து சான்காவதற்காம் ; ௮.துவும் மூன் 

றையபேக்ஷித்தாமாதலின் ஈண்டுப் பிரஹ்மஞானருூபதுரீய அவஸ்தைக்கு எம் 
மூன்றவஸ்தைகளி னபேகைஷயால் தரீயரூபத் சன்மையாம் ?



அத்தியாயம்.] ஜாபாலாதிக ஏகாதச உபநிடதத்தின் ௧௧௮௫ 
தாற்பரியவருணனம். ))&5 

சமாதானம் டு ஹ அசுவலாயன0ே 1 நனாவடிவ தூல ௮வஸ்தை, கனாவடிவ 

சூக்கும Jaws, துயில்வடி.வகாரண அவஸ்தை என்னும் மூன்.றும் ஜீவான்மாக் 

இரீடைசெய்யும் ஸ்சானமாமாதலின் புசமமனப்படும். அம்முப்புசமும் துரீய 

yan site அடைவுறறே நாசத்தையடையும் ; பிரஹ்பஞானத்கானன்றி 

வேறெவ் வுபாயத்தானும் சாசமுறாதாமாதலின் அம்மூன்றை யபேச்ஷித்து ௮தன் 

கண்ணே அரியரூபத்தன்மை சமபவிககும். ௮ஃதடைவுராதவசை ஜீவான்மா 

முன் னறம்பாவவபத்தா?ன அடி.ககடி மரணமுற்றுத் தூல?தகங்களைக்கவர்ந்தும் 

விடுத் துமிருக்கும, பிறக்கும், பாலியமாம், யெளவனமாம், விருக்கமாம், மசண் 

மாம், மீண்டும் பிறக்கும். இவ்வாறு ௮அறமபாவவயத்தால் ஏற்றமரம்போலச் சம் 

சாரத்தே சுழலும் ; இது 2வ நீவான்மாவின் முபபுரக்கிரீடையாம். யான் பிரஹ்ம 

ரூபனாயிருக்கின்றேன் என்னும ஆஅன்மஞானப்பிசாப்தி யுண்டாகா தவசையமே 

அ௮றமபாவனுசாரம ௮(8ரகவகை 'மறகழ்ச ேேகங்களையடையும், மாணமுறும் ; 

ஆன்மஞானமடைந்கபின் ஜனியாஅ ; மரியா ந. குருசாஸ்திர உபதேசதக்சானே 

எத்துரீயத்தை யுணாகது ஜன்மமாரண மறலாமீமா, ௮து சாவ ஜகத்தின் ஆதார 

ரூபமாம, சேவலம ரருதியா?ன கூறத்ககுதியதாம், சுயஞ2சா இ யாகர்தவடிவ 

மாம், சர்வ ஜகத்டின் சாரணமாம், உண்மையாய்க் காரியகாரணபாவமற்றதாம், 

இத்தகைய இனின் ற பிராணனும், மனமும், வாக்கா இகளும், ௮காசா இகளும் 

உண்டாம். இக்தகைய தூரீய பரமான்பாவைப (ரஹ்மேக்காக்களாய மகான் 

மாக்கள் ௮.திகாரிகட்கு இவவாறு ஆன்பரூபமாய் உபிகூக அளார் ஹே 

anni &! சாவததிறகும் அன் மரூபமும், சாவ விசுவசஇறகும ஆகாரமும், முப்பரிச் 

சதமின்றியதும, சுககுமபகாரகசதஇினும ௮கதியககம சூககுபமும, உறபதஇ 

நாசமறறதும் அகிய அ௮கவிதியப பிரஹ்ம2ம உனது சொரூபமாம) உனது வடி 

வம அதவிசியப பிரஹ்பகடன்வடிவமாம என ஜீவபபிமஹ்ம ௮?பகக்கை யுப 
2 தப்பா. ஈனாக்கதைை பில எனனும ஹூன்றவஸ்தைவடிவப பிரபஞ்சதசை 

யொளிர்விக கும சாக்த சைதனபயமாகிய பிர amy in 2மயான் என ௮மபதத்தை நிச் 

சயிபபவன் காரியசகிக அவிகன ஈவடி.வ௪ சர்வ பககமுறறவனாவன்,னவுமுகலிய 

மமன்னும மூவகைப் 3பாக் மூன்றவத்தைகளில முறைபைபடி. தூலருக்ஷ ம MY ww w 

கியமிருககும, விசுவாறி மூவகைப ம்பா க்காககளிருபபா, பாக்கியங்களை விடயி 

கரிக்கும .நஈதக்கண அலல ௮ஞரானவிருத இரூபப் போகமிருக்கும் இம்மூன் 
றையும் தாய ஆன்மாவாய யான் சாஅதிரூபமா யொளிரவிபபேனைகலின one Bemus 

வடிவச் சுத்தான்மாவாய ய்ரன் போககியாதி மூன்றினும் விலக்ஷணன், எப்போ தும 

துரீயசிவரூபன். கரத இதுவாம---விசிஷ்டவடிவம சு கதவடிவத்இனும வேறன்ரு 

மாயினும், சுக்தவடிவம விரஷ்டவடிவகதினும் பின்னமாம் என்பது சாஸ் இரக்கா 

ரர்களின் 9ககாககமாம. கடதவா தி தரும விசிஷ்ட மிருததிகை சுத்தமிருத்திகை 

யினும் வேறன்றாமாயினும FEED HS Bans ௮வவிசிஷ்டமிருக் இகையினும் அவரு 

வதே போல, விசுவா தி விிஷ்ட வடிவம் தூயசேதனக்கினும் வேறன்றாமாயினும் 

1.3) AAG s Deo Baus ; somatien Sint mas ௮வஸ்தையின்கண்'2ண விசிஷ் 

டத்.ிற்குப் பா சுமுண்டாயினும் ௪,தீசசே சனசொரூபமிருக்கும். இக்கருச்தானே. 
140



௧௧௮௬ பர் ஆத்மபுராணம்,. [பதினோராவது 

1 கிர ஷுஈயாகவ uae oso ஹொகாஜொ,மனாய * aClock | 

OBO ao So @ a6 3 on 8 வாக்ஷீதிதா? சராஹ௦வாஸிவ? ” 

*புகலுமுப் பதத்திற் போகம் போக்கியம் புசிப்டா னேநரா 
னிகழுமித் தனைக்குஞ் சான்றாய் நின்றதற் சொருப னேகா 
னிகழுவ தேன்பா லேன்பா னிற்பது மிறப்ப தென்பாற் 

சகலமு மாத லாலே தற்பரம் போருளா கின்றேன். 

(போ-ள்.) முன்மொழிஈக மூன்றிடக்தும விருகதியால் விடயததை யனுப 

விபபவன் யானே, தோறருநின்ற எவறறிறகும சாக்ஷியாயிருசகும பாம௫வன் 

யானே, யாவும் என்னிடத்2தஉஇதஇருதொடுங்குமா தலின் சதாவென் யானே. 

என்னும் சுருஇயும் ௮வவிரஷ்டவடிவததினும ருகசசைகன்யா விலக்ஷணம என 

விளம்புகின்ற௫ு. ஹே .ருவலாயன?சே! இவவாறு பிஹ்ம?வதகாச்குருவாயி 

லாய் ஆன்மாவின் வாஸ் தவவடிவசசைச சரவணிக.து இ௩௱ன ஆன்மவடிவத்தை 

மனனஞசெய்க '--இவவெல்லா aoe ஆன்மாவாய என்சணணே உதய இதிலய 

மேவுமாதலின சாவ (2பதமுமறற ௮.தவிதீயபபிரஹ்மமே யானாகின்றேன், என் 

னினும் பிரஹ்மம் வேறன்றாமாதலின் சாவ வேகஙகளுா என்னை விசுவருபன், 

புசாணபுருஷன், சாவதஜூனநிதி, சமபூணஞான கருமேகதிரியமறறவன், 

உயிர்பபு மதி முகலியன அறறவன், பகவனாகய பாமேசுரன், சாவஞஞன், சாவ 

அவை தங்களுமறற அதவிதீயன், மனவாணிகடகவிஷயன், சாவ வேதககட்கும 

வேச்தியன், சர்வ (வேகாஈகபபொருட ிரகாசசன், சாவ விசதையின்குரு, 

சேவன், சாவப் பிபஞசசரடதன் எனனும் ; என்னை ? நின்மல HT SEH HO HNO 

நகரம் கற்பிதமாய்த தோறறலேபோல, ஆரா கவடி.வ அதவிகீப ஆனமாவாய என் 

oN sea இபமாயாசகித சப மூணப பூகபெள இக உலசப கறபிதமாம், இவ் 

ras Ag கறபிசவஸ்ு வே௱ன்ராபாதலின் கநபிசசகான என் வடி.வதசே 
முக்காலத திலும் பேதமாகாகாரம, இவ்வாருராய்கது ௮டைஈக ச கதபபிரஹ்மம 
HSASU ஆரஈதவடிவமாம, சாவ புசீதிகளிலுமிருபபதாம, சாவ மதிகடகுஞு 
சானறாம், உதயநாசமறற தாம, தூலரூககுமஜகமறற காம. 2 ஹகுழகசதரப்? இவ 
வாறு ௮க்கப் பிரஹ்மாவானவா ஆ ரவலாயன மகரிஷிசகு௪ சருண கிர, ககுணப 
பிரஹ்மத்தியான பூவகம் அன்மஞா?னேப?சசஞ சேய்தனசாதலின, ௮ இகாரியம 
ஆன்மஞான ௮டைவின்பொருடடு நிர்ககுணபபிரஹ்மக தியான கதையேனும சர 
ணப்பிரஹ்மத தியானசதையேனும அவசியமாய்சசெய்ம, ௮ரகக்கசணமலின 
(தாடத்?தாரி மூன்மொழிஈத சகுணபபிர ஹ்மக்தையுப, கிரககுணபபிசஹ்மத 
கையும் சாக்நாத்கரிகக முடி யானாயின், ௮.தன்பொரூட்டு விரைவாகததுறநகாறு 
முதவில மன க .தூய்மையபாயகரசெய்க. ௮,தறராக நூறகளில கூறும சாவ சாத 
னங்களுக்குள அஹெ) என்பகா௫ி ௬ததிர அத்தியாய பாடசமானமாய் 8 வறெச 
சா. கனமுமின்றாம / அது மிவ சர்வ பாவநகளையும் நிக.தவ.க7।ர கலின கன் மனத 
தூயமைக்காகசசிரத்தசைபகஇவாயிலாய் கிரக தரம அ.தனை2?ய ஜபாசெய்க. அதனால 
மன த்தூய்மைவாயிலாயேனும், முனமொழிநர்த காபப துக்கவிசாரகதாலேலு!) 

மாணகாலஞானத்தா லேனுப, அல்டாங்கயோகத்தாலேலும், உபாசனை முதலிய



அத்தியாயம்.] ஜாபாலா இக ஏகாதச உபநிடதத்தின் bd Oat 

தாற்பரியவருணனம். )) af 

வற்று 2லனும, வைராக்கிய அடைவுண்டாயின சர்யாச ஆரமத்தைககவர்க, கவரி 

னும் ஆனமசா௯தா தகாரம உண்டாகாதவசை ருத்திராதஇியாய ஜபபூவகம் ஸ்ரீ 

உமாதேவியாரோடுறற ஸ்ரீ மகா?கவரைத தியானம் ௮வூயம 0 செய்க, செய் 
பயலே ஆன்மஞானவாயிலாய் '2மாக்ஷபபிராபசி ௮வசயமுண்டாம். 

ப உவ ஹராய வெற ௦ வரவ 1௦அிரமொஅ அ௦மீமுகண od UU aso | 

WO oS aN 2 80-3218 99-9 GOLIT Blo a0 2a ova spo SeansaswTaweK ?? 

பத்தியாற் குரவன் பதம்பணிக் திதய பங்கயக் தனை னைக் ததிலே 

நித்தமா யோருவ ரானினைப் பரிதாய் நிமலமா யேங்கணு நிறைந்து 
சுத்தமாய்ச் சா௩த மாயனைத் துலகு௩ தோற்றுதற் கியோனியாய்ச் சுபாவ 
சித்தமா யமுதா யருவமா யோன்றாயச் சிற்சதா நந்தமாய்ச் சிவமாய். 

உரியநால் வேதத்தோமேனும் போருளாயுள்ளதா யுள்ளவேப்போருட்குங் 
கரியதாய் நின்ற வோன்றினைக் காள கண்டமுங் கண்ணொரு மூன்றும் 

பிரிவிலா மங்கை பாகமு மாகப் பேணு ஈற பாவனை பெறுவா 
னரியதா யருளி னால்வரும் விசசை யதனினா லதனையே யடையும் 

(பொ-ள்) ௮ன போடு மாசிரியா திருவடியைக தியானிதது இருதயதாம 

ரையைச சிரஇததகனகண்ணே, நிததியமாயும, எவசானு மெண்ணதகொண்ணாத 

தாயும், நின்மலமாயுா, யாண்டும கிறைநததாயும, தாயதாயும், சாநதமாயும், 

சாவ லோகஙகளும உதிததறகுக காரணமாயும, இயலபானே ித்தித்ததாயும், 

அமிருதமாயும, அரூபமாயும், ஏகமாயும, இததாயும, ஆரநதமாயும, சிவமாயும, 

நரன்கு '2வதகளிற பிரஇபா திககபபட்ட. பிணவபபொ ுளாயும், எனறுமிருப்ப 

காயும, இருககுமிபாவறறிறகும சான்றாயுஈ, நின்ற பாமான்மாவை நீலகண்ட 

முடையதாயும, முககண் ணுடையதாயும், ஸ்ரீ உமா 2தவி பிரியாத ௮ாததகாரீசுர 

வடிவுடைபதாயும, தியானம செயபவன இருவ ருளாலுண்டாம சிவஞானததாற 

Aa FM GOL கன்வடி வமாய்பபெறுவன், அ௮திகாரியானவன் துறவுறறுச் சரத 

சதையோடு மெப3பாதும பிரஹ்மஞானிபாப ஆரியா வாயிலாய் வேதாந்த சாஸ் 

இர சரவண மனன ிதிததியாசனஞசயக, குருபககியைசசெய்க, ௮ தனால் 

பிரஹ்மசாகந। த்காரப பிராபதுபாம பிரஹ்ம உபரிடகக2த யாம்கூறிவந்ததே 

யஃ காமா தலின் தூறவிகள் ௮னவசதம 2வகாகத சரதன2மசெய்க, 

ப சூவாஈவெமா37தெ8 KI D0 DAUA 9.0 a Hap wi | 
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“sna முறைந்து துமின்முதன் மரணக் தோடாவரை நிரந்தரம் தூயோன் 

மறைமுடி யதனைச் சிந்தனம் புரிந்தே மாற்றுக பழுதறப் போழுதை 
நிறைதருக் தனது மனந்தனிற் காம நெடஞ்சின முதலிய வாய 

குறைகளுக் குறைய விறையள வேனுங் கொடூத்திடா திடங்குல வுகவே.” 

(பொ-ள். சாயாச ஆசிசமசகைத்தரிகது அஇகாரியானவன் சுழுப்திமுதல் 

மாணபரியந்தம் கிரகசரம வேதாரதசாஸ்நிரசெதனஞ செய்மீத காலத்தைக்கழிக்



க்கு ௮ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டாவது 

குக, அதனானே தன்னுளத்தே காமக்கு?சாதாதி விகராங்கட்குச் சிறிதுமாத்தி 

சையம இடங்கொடுக்கவேகூடாது, இங்கனம், ௮னவசதம் மறைமுடியாசாயும் 

அறவிக்குவிரைவாக2வ ஆன்மசா௯தாதக்காசபபிராபதியாம, ஹே குழத்தாய்! 

இத்தகைய பாமஹமச சநயாசத்தால 9 BETS ஆன்மசாக்ஷா£ தகாசபபிராப் இ 

யாம) எனபதன்சண்ணே சர்வஞ்ஞசு 2வதேது?வ திருஷ்டாஈ தமாம) ஏனெனின், 

சாவ சநயாசிகளினும மேன்மைமிகக சுவேசேதுவென்னும் சகயாசி பூர்வம் 

சார £தாககயய உபகிடகததின் தருவது அ௮தஇபாய சிரவணமனனாதிகளாலும் 

முன்மொழிசக வைராக்கியா இசா தனங்களாலும தன துண்மைவடிவ த்தையறிஈதன 

சாதலின இசுகாலததிய பரமஹமச சநயாசிபரும் சிரவணாதியுபாயங்களால் 

ஆன்மஞானகதை யவ௫பம சமபாஇக்குக; ஏனெனின், பரமஹம்ச சநயாசிகட்கு 

ஆன்மஞானநிஷ்டைவடி.வ அசாரமம முககயமாம்; மாறாயமறறைய சாரங்க 

ளெலலாஙகவுணமாமா தலின் மறறைப எலலா ஆசா.சங்களையும பரிதஇயொகிததுக் 

கேவலம் ஞான நிஷ்டைவடிவ ஆசாசததையே சம்பாதனஞசெய்க, ஹே குழக் 

தாய! நீ முன் பாமஹமச சரயாசத?த வினவினுப், யாம் ௮தன்வடிவததையும், 

அதிகாரியையும, வைராககியா திசா தனங்களையும், கவரும முறையையும விஸ்தா. 

மாய்ககூறி?னம, இப?பாது யாதுகேட்க நினககுவிழைவெழுகன்றதோ அதைக் 

கேட்பாயாக, 

பதினோன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று. 

  

ஸ்ரீ அதமபுமாணம். 
பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம். 

SOG 

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய௩ம$ ஸ்ரீ குருப்யோகம8 ஸ்ரீ andlauvGeus cusmiwlomlo8 

ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோகம£. 

மூன் 11-வது ௮ததியாயத்தே ஜாபாலாதி 1] உபகிடதப்பொருள் நிரு 

பிக்கப்பட்டது. இபமிபாது இவவததிபாயத?த சாமவேத சாநழீதோாக்கெ ௮ாத 

தம் நிரூபிக்கப்படும, முன்னத்தியாயங்களில கானாவகையாய விசித.இரசக் கதை 

களைக்கேட்டு மகிழ்வுறற சிரத்தையேயுடையசீடன் சுேவேதகேதுவின் கதையைச் 

தரவணிபபான் மீண்டும் தன்னாசிரியாபா லிவ்வாறு வினவுவானாபினன் :-ஹே பக 

வன் / முன்னா தேய இருஷியும, கெளஷீத£ இருஷியும், சூரியபகவானும், 

சுவேதாசுவதச இருஷியும, கட இருஷியும், இத்திரி இருஷியும், ஜாபாலா இக 

இருஷிகளும் தத்தம் சீடர்பொருட்டு எவ்வெப்பிர ஹ்மவித்தையைக் கூறினாசோ 

௮வ்வப்பிரஹ்மவிததைகளையும், வைசாக்கய யோக உபாசனை சநயாசம முதலிய 

சாதனங்களையும் கூறினீர்கள், ௮வ்வியாவறறையும் தங்கள் வாயிலாய்க்2கட்டேன்,



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கெ உபநிடதத்தின் க்க்௮ுல் 

தாற்பரியவருணனம். )) 8] 

பிரசங்கவாயிலாய் ௮நேக வகையாய விசித்து ஆக்யொனங்களையுக்கேட்டேன். 

ஹே தேூகோத்தமசே! முதலததியாயத்ேே தாங்கள் இருக்குவேத 80தசேய 

உபகிடதப்பொருள் கூறும்போது, பிரஜைகள் அுக்கெளாயிருத்தலைக்கண்டு கருணை 

யோடுகூடிய சனகாதிகள் அவர்களின் இதப்பொருட்டுப் பிஹ்மஞானேபதேசஞ் 

செய்தனர்கள் ; அவருள் ஒரு வாம£தவசென்னும் ௮.இகாரி மிருத்தியுவையடை 

ஈது தாயின் கருவிலிருர்து அசாயுமதிகாரிகளின் இதப்பொருட்டுப் பிரஹ்ம 

ஞானத்தையுபதேடூத்தனர் அவ்வுபதேச விசாசத்தானே அதிகாரிகள் கராமல 

கம்போலத் தேகாதி ஜடசங்காதததினும விலக்ஷண சாக்ஷியான்மாவைப பிரஹ்ம 

ரூபமாயூறிந்தார்கள் ௮வ்வுப£தச சரவணமனனஞசெய்தலானே விடயா சக்தராய 

sia G 5355s gn மனைவிமககளாகி கத்தும் தஇிவிரவைசாக்யெமுண் 

டாம்; எனக்கூறினீரகள். 2-வது 8-வது அ௮ததியாயததே ௮ச்த இருக்குவேகத் 

இன் கெளஷீதக யுபரிடதபபொருளைக்கூறுமபோது, இஈதஇரனோடு போர்செய்ய 

விழைஈது திவோகாச அரசரின் மைஈதனாப பிரதாததனன் சுவர்க்ககதையடைக்து 

அமாபுரிஈகது இகஇரனைவெறறிகொண்டனன். அவனது முயல்வைக்கண்டு மிழ் 

வுற்ற இகதிரன் வசஈதர்தனன் ; ௮ஃதுமறறையர்க்குறுவது அ௮த்.இயக்தர் துர்லப 

மாம் எனவும் ; பாலாகிப பிராஹ்மணர் எல்லாக?த௪ விததுவான்களையும் வெற்றி 

கொண்டு ஸ்ரீ காசியின்கண்ணே ௮ஜாக சததுருவின் சமீபகதேசென்று ௮ரசாது 

தண்டமொழிகளைக்கேட்டு ௮பிமானமறறவசாய் ௮வர்பா லுப£தசம்பெற்றனர் 

எனவும் கூறினீரகள். 4-வது 5-வஅ 0-வது 7-வ ௮ததியாயததே யஜுர்வேதத் 

தின் பிருகதாரண்யக உபகிடதப்பொருளைக்கூறுமபோது, 3 புருடவம்சம், 1 

ஸ்தரீவமசம, என்னும் மூன்றன்கண்ணுளள இருஷிகளின் பாஸ்பாபேதமும் 

அ௮பேதமும் சம்பவிக்குமெனவும, ததயஙக அதாவண இருஷி இரதினுக்குப் பிரஹ் 

மவிததையை யுபதேசிக்க, அதைககேட்டுக 2காபமுற்ற ௮வவிஈ இரன் மீண்டும் 

௮தையுபேேதசியா மலிருக்குமாறாணையிடடனன் , பின்னவா தமமோழியைமெய்யாக் 

கும்பொருட்டு ௮சுவிரீ குமாசாகட்கு ௮தை யுபதேசகசு௪ சனெழுறறவலாரி (இகத 

ரன்) ௮வாசிரக்தையறுத்தெறிஈ கனன். ௮சுவிநீ குமாரரும் பிஹ்மவிசதியாலோ 

ததானே தமது குருவின் மஸ்ககத்தை வெட்டி.ககுஇசைக்சழு ச் இில்வைத் த, ௮௪ 

தரத்தையறு,த்துக் குருவின் கழுததில வைத்தனர் எனவும், ஜனகசாஜாவின் யத 

சபையில் ஆசுவலா தி மறையவசோடு யாஞஞவறகிய முனிவரின் ஐல்பசதை 

தது, யாஞ்ஞவற்கியரின் சாபத்தால சாகலயரது மிருகதியுவுண்டாயது என 

பாஸ்ப.ரம் வெற்றிபறற நூறபொருள் விசா.ரஞசெய்தல் ஜலபமாம். யாஞ ஞீ 

முனிவருக்கு ஜனகசாஜாவோடு இருமுறை வாதகதை நடந்தது எனவும், 

      

    
   

    

  

   

  

யாஞ்ஞவற்கிய முனிவருக்கும் ௮வா மனைவியாகய மைத் திரேயிக்கும் 

வாயிலாய் நானாவகையாய பிசஹ்மவித்தைகூறப்பெறறது, அவர் eau 

முற்றனர் எனவுங் கூறினீர்கள், 8-வது அ.த்்இொயத்தே அந்த wR 

சுவேதா சுவதா உபநிடதப்பொருள் கூறுமபோது, சுவேதா சுவத



BS Fn() ஸ்ரீ அசத்மபுராண ம். [(பன்னீாண்டாவது 

காரண விசாரம் ஈடகத9தனவுங் கூறிரீர்கள். 0-வது அத்தியாயத்தே அந்த 

யஜீர் 2வகக்இின் கடவல்லிபு நிச. பொருளை ககூறும்போது தருமராஜா ௩௫ 

'சிகதாககளின் சம்வாதவாபிலாப் சானவகைபாப வசஈக?ளாடுகூடிப ஆக$ூபானகச் 
சைக கஉூறினீரகள் 10-வது ௮ச்பாபத2த அத ய ர் 2வதததின் தைத்திரீய 

உபடிடசபபொருளைக் கூறும்2பாது, வைசமபாயனரின் ஆணைபை முன்னிட்டு 

யாஞஞவறகிய முனிவா வாகஇசசெப்த யஜ ா। வத மரஇசங்களை மறைபவர் இக் 

இரிபபுள வடிவெடிததுப பக்ஷ னஞ்செய்கலின் ௮ ௦மஈ இிரந்களிற இருஷ்ண யஜுர் 

வடி.வக்கன்மை பிராபதமாயது பிரஹ்மவிததைபையடையுமிபாருட்டுப பிருகு 

இருஷி வருணபிதாவி_த2கதுழறை சென்றனா வேரன் என்னு கதர 

AH FT QD) TOT MINED FS HO moe Toma do, FHBHUIG சாகனஙகளுககுள் 

சுயாசரூப சாதனம மேன்மையசசெனவும கூறி அசசசப/சததைக ர 

கள். 11] வது ௮த்இபாபத2த ஐாபாலாஇி 11 உபகி_தபபொரு ள் கூறுமமிபாு, 

ஜுாபால பசமஹமஸ ஆருணி யுபரி_தககளிற கூறிப சஈபாசம வேத்சாகைகள் 

பேதழறினும பேதமாகாதாம, மற£, எலலா வுபரிடகத்தும ஒர சகபாசங 

கூறபபெறறு௱து எனவும, ௮ஃதைபடையுமஉ உபாயமாகிய வைராககியப பிராபதி 

யின்பொருட்டு மரணததுன் ௮2௧ நிடிததவக2ளாடி நானாவரைபாய '2பாகந 

களையும் கூறினீர்கள், காபப உபரிடகத2க போம்காப2பாகிபாப ௮2ந௧ம 

பொருள்களை நிரூபித்துப பிரசஙகத தான ஸ்ரீ வசஷ டாகூறிப அுறபுத யோகத 

தையும் கூறினீர்கள். அ௮மிருககாத ஹம்ச கூதாரிகை யுபகிடகஉகளில வேத 

சாகைகளின் பேதங்களால நிரூதகெ5ருககும மீபாகளகள் ய/வறறைபும வெவ்்2வ 

ய் Begs Brean. பிரஹ்ம அ.டிநதபிஈது நரராயணீப மக ஆன்மப பிரபோத 

கைவலய உபகிடதங்களில கூறிய பிரஹ்மவித்தை யாவறறையும, பாமஹமச௪ சந 

யாசிகளாப சமவாத்தகாதி சற்பாசிகள எலலா வுலகரினு 2 விலக்ஷண ஆசார 

முடையவசாய் நிகம்கததும, ௮தைக கவாவகனசண் 2ண வைராககிப2ம கால 

மெனவும், காபப துக்கமம முகலான கானாவகையாய உபாயககளால வைசாககியத 

 தையடைவுறறவேன பாமஹமச சாயாச அ௮இகாரிியெனவும, சகயரசஞசெய்து 

காள்ளுமுறை, ௮வன் மரிகக பின்னாறறும ௪ மஸ்காரம், ௮வன் வேக;ஷம, அவன் 

சாரம், இத்தன்மைததெனவும விஸ் காரமாய்க் கூறினீர்கள. 11-வது ௮தஇயாய 

ஈழறில சுவேத கேதுவைத் தாங்கள் வருணிததீரகள் : ௮வா பிரஹ் ॥ஞானத்இறகு 

முன்னரும சாவஞஞசென். றாகள் ௮வா விடபம் மிகவும ஆசசரி.பகாரணமாமாத 

லின் ௮கைக் 2கடக எனககு மிகவும அ௮பிலாஷையிருககின்ற து. தாங்கள 11-வது 

அததியாயஅ இயில சர்வமீலாக விலக்ஷண.ஐசாரமூடைய சமவர் ததகாஇபரைககூறு 

கால் சு? வத 2க துவையும கூறினீரகள; மீண்டு மீறறில ௮வரைக்கூறுவானேன்? 

சாவஞஞாய ௮வா எத்மீதாஷவத்தால ௮றியாமைபையடைஈககனர் ? எமமகான் 

மாச சு வத2கதுவிற்குப் பிஷஹ்மவிகதைபை யபமீதசித்தனர்? அது எத்தகை 

யது ? என்னுமியாவறறையும கிருபை?யாடும சிரதையையுடைய அடியேறகுக் 

கூறவேண்டும். இவவாறு புகு திமானாப சீடனால வினவபபட்ட ஸ்ரீ குரு ௮வ்வன்ப 

னுக்கு, சர தோக்கெயக்கதையைக கூறத்தொடஙகனார் :--2ஹ மைகத ! பூர்வம் 

சு வதகெதுவெனப பெயரிய இருஷிபாலகா ஒருவரிருகதா£. ௮வரிடத்2த தாய்



அத்தியாயம். ] சாந்தோக்கிய உபநிட தத்தின் ௧௧௬௧ 

தாற்பரியவருணனம். இந்தி 

தநதையாசகு மிகவும் சிேகமிருஈகது அனாலவர் ச௯திகசபபடா க துஷ்டவிடை 

போலானா. எபபோதும வீளையாடுதலிலே பிரியமுடையவசாசலின் 12 வருடம 

வரை உபரயகமறறவசானா, விளையாட்டின் மிகுதியானே ஒருகாலுண்பா ஒருசா 

௮.ண்ணா. வேறு பாலசுசையும, மககையசையும, மறையவரையும, கோ முதலிய 

பசுககளையும, கசமொழிகளால நிரா தாஞசெய் ஐ, சுடி மூதலியவறருானே யடி.த.து 

விட்டு விரைவாகவே தம வீட்டில் ஓடி. யொளிவா. இவ்வாறுபாலிய ௮வஸ்தையில 

௮வா கூறியவிடை பால யாவருககுக் துனபததை ய விமாசுகனா. ஒருகால 

விரயபூவகம தம பிதாபாறசென்றனா, அவவாருணி இருஷி புதரனது உன 

மதத கசையைககண்டு தமது கெதையில சிறிது இ?லைசக்கையடைந்து மைஈதனுச 
(அ: . 

மரயவயத்தால குக கூறுவராயினா '--ேஹே மைத் * அவிமவகத்தாலுண்டாய 

sims உன்னைச சிக்ஷிக்காது கொருசிசகொஞ வளாததோமாதலின் நீ யித் 

தகைய உன்மசசசசையையடைஈசனை மைநதன், சடன், பனைவி யென்னும மூவ 

சோடும வீளையாடலால ௮ரேசந கோவமடையும, தண்டிச்சலால மிசக குணமுண் 

டாம் என நீதிசாஸ்தரதக கூறியது பொய்யன்று பெய்யேயாம நீதிசால்்இ 

ரசகே கூறியகாவத காய் தந்தையா நேயவயத்தானே மைர தனைச சக்ஷியாமற 

கொஞசின் புசஇரனு சததுருக்கசீளயவசாவா * ஏனெனின், கொஞ்சு கலால 

உண்டாக சகோடததகால இக்லாககதும அசுசககையே அமமைந்தன் டைவ 

சுனறி பரிததபின்னும ஈரககதையடை வனாதலின், தாய் ததகதையர் மைஈதனை௪ 

சிக்ஷையேசெய்க 3 வருடமவரைத தாய் சிக்ஷிககுச, காபபாதானமே முதலே 

னும பிறபபிலிருஈ2தனும, 8 வருடமவரை கந்தை சிக்ஷிககுக. 10 வயதுவரை 

அரியர் ச்ஷிசகுக பின் சாவ சிக்ஷையினின்றும விலருவன. 1(1-ன பின்னரு.ஈ 

மைஈகனிடத்ேனா சடனிடகேதலும சிக்ஷசெய்யும் யபோகயதையிருபபின, 

தரதையேனும அடரியசேனும அடி. முகலியவாருறசிக்ஷியாபல மிததரனைப 

போல வாணியாற இிக்ஷைசெய்க இநநீதிசாஸ்தாககூறறுபாடி காய் தநதையா 

பைஈதனை யவசயம சீக்ஷிசசவேண்டும பொழிகத மூவா சி௫க்ஷ்யையும ஏறசாத 

மூட்பாலசன் யெளவனமாறறுப பரப கலச ததையுறுவன், இகலோகததே அரசர் 

முதலியோசால் பயமுறுவன், பசலாகத(2த யமசாஜாவாற பயமுறுவன் 1458 

சனைபபுகனற மூவரும ௮வ௫யம சிக்ஷிசக£ீவண்டும, வேரொருவன சி௯்ஷிபபவனி 

ருபபினும தாங்சளும அவசியம சிக்ஷிகக 2வண்டும. நாங்களிருவரும உன்னைச௪ 
e ய * ட க 

சசுதியாமையின பிரஹ்பசரியமறறவனாய 13 வருடதகனானாய. ஒரு ௮காசாரி கிக் 

இருஷ்ட ப்பிரா ஹ்மணனைப2பால மீயெமதுகுலத?தயணடாகா தவன்'2பாலட புலப 

படுகன்றாய். நீதிசாஸ்திரமரியாதையைப பரிததியாகிதது சேயவயததால இத 

துணையும உன்னைகசொஞிவளாததலின யானுனக குபகயன சபஸ்காசமசெய் து 

உன்னைச௪ சிக்ஷிகசலாம என்பது மிகவும முடியாததேயாம, (2ேயமுறுமென்பால 

நினக்குஞசாகையுணடாகாது, சரததையின்றி விததையையப2த௫ககல சாம்ப 

ரினகணணே ஆகுதியீதலே?போல விணாமா தலின், நீ வேரொரு ஆசிரியரிடத?த 

சென்று உபதேசமபெற்று வித்தையகஇயயனாதி பிரஹ்மசாரி தருமஙககளைச சம்பா 

இததுக்கொள். பிசஹ்மசரியாசரொமததைத தரித்து வேதாததியயன ததை யாறறு



௧௧௯௨ LS ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டாவது 

யாயின் ஈண்டு ஈரகதுக்கத் திலும் ௮இக துக்கத்தைத்தரும் ௮ப£ர்த் இடிண்டாம். 

ரீ இக்குல,்திற் பிறர் திருச் சலின் நின்னபரத் தயால் எனக்கும் முன்னோருக்கும் 

அப௫ர்த்தியாம், மேன்மையர்க் கப£ர்த்திமாணத்தினு மதிகமாம், ஆகையால், 

வேறு குருவை நீ யடைந்து வேதாத்தியயனஞ்செய்தி, ஹே குமா! இவ்வாறு 

ஆருணி கூறக்சேட்ட சுவேதகேது அராய்வுற்றுப் பிதாவின் ஆணைகொண்டு தமது 

இருகத்தைப் பரித்தியாகுத்து வேறுதேயமுற்று ஒரு வேத2வத்தாவாய மறைய 

வரைக் குருவாய்க்கொண்டு, வியாகரணாதியாறு அங்கங்களோடுகூடிய நான்கு 

வேதங்களையும் ௮த்தியயனஞ்செய்தனர், உபகிஷத்பாக வேதாந்தத்தைவிட்டு 

எல்லாவேதஙகட்கும் பொருளுமாராய்ஈதனர். இவ்வாறு யாவும் முடிந்தபின்பு 

தமது குருவின் ஆணையின்மீது தமது இருகசதை கோக்வெரும் மார்க்கத்ிச தம் 

முளத்?த எண்ணுவதாவது :--சர்வ 2வசபாட அர்த்தங்களையும் யான் ஈன்றாகப் 

படி. த். திருக்கிறேனா தலின் மிகவும் யான் மதிமான், எனக்கு வேதபாட ௮ர்த்தம் வரு 

வதே போல என்றாதைக்கும்வசாது ; ஏனெனின், ௮வர் அ௮றிவசாயின் பிரியயை 

என்னை வேறு குருபால் ஏனளுப்புகின்றனர். ௮னுப்பியகானே அ௮வருக்குண்மை 

யாய வேதவித்தைவராதாம். ௮ல்லது யான் வேதவித்தையை அ௮த்தியயனஞ் 

செய்த ஆசிரியரும் என கூர்மையாய மதியைக்கண்டு தமது மைந்தரினும் ௮இக 

சேயத்தை யென்பாலவைச்தனர், ௮லலாவிடின் வைப்பசா ? இதனானும தந்தை 

யினும் ௮தஇிக மதிமான் யான், ௮லலத, என தாசிரியர் ஒரு சமயத்தே சேயவாயி 

லாய் ௮0கேக சபதங்கள்செய்து கூறியதாவஅ :--ஹே சுவேதகேது வே / எனக்கு 

வரும் வேதவித்தைகள் யாவறறையும உனககுபதேசித்தனன், இவறறிலும் 

௮இகமா யொரு வித்தையும் என்பாலின்றும், என்றதனானும் தகதையிலும ௮.இக 

வித்தையுடைவன் யான். ௮லலது மைஈகன்றர்கையினும விந்தையான புரு இமான் 

என்பதன்கண்ணே யாதொரு ஆசசரியமுமின்றாம ) ஏனெனின், பிரு ஹஸ்பதியின் 

மைந்தனாுய ௮ஜனென்னும மைந்தன் றந்தையினும் ௮இ௧க வித்தையுடையவனா 

யிருர் கனன் ; சாஸ்இிரத்தே யவன் (: 0௦ய- 1” எனபபடுவன். ௮ வன் சுக்கரரிடத்தி 

னின்.றும் மிருத்தியு சஞ்சீவினி வித்தையைப படி த்துவர்து பிருஹஸ்பதி முதலிய 

சர்வ தேவதைகட்கும் ௮வ்வித்தசையைப் படிப்பிகதனன். இவ்வராத்தை வேதத் 

இன் சதபதப்பிராஹ்பணத்தேயும் மனுஸ்மிருதியின்கண்ணும் பிரசித்தமாதலே 

போலச் சுவேதகேதுவாகிய யானும் என் றஈதையிலும் ௮தஇ௫ வித்தையுடையவ 

னா சீவன். இவவாறு ரநதித்துசசுவேச்சேது மகாகர்வத்தையடைந்தனர், ௮த் 

தோடத்தாலுண்டாய மோசத்தால தமது இருகீத்தபோய்த தந்தையின் ,நிருவடி 

களை வணங்காமல் ஸ்தம்பமபோல வணக்கமறறவராய் மேலாய அசனத்தின்மீ 
அட்கார்ந்தனர். இவவாறிவரிருகதும பிதாவானவர் சிறிதுங் கே.பமடையாமற 

இருபையோடும் மைஈதனது இதப்பொருடடுக் கூறியதாவது ;--ஹே சுவேச 

கேதுவே. எவ்வதசப ௮பிமானத்தால 8 ஸ்தா ணுவைப் 2 பால வணக்கமற்றவனாயி 

னையோ, ஆறங்கத்தோடுகூடிய ரான்கு வேதங்களின் வேத்தாவென எண்ணி 

னஞாயோ, எல்லா வித்வான்௧ளினும் ௮இகனெனசக் கருவித்தாயோ / ௮வ்வ௫சயத் 

தன்மை நின்பாலியாதென்பதை நீ கூறுதி, எஃதொன்றைக்கேட்டால் கேளா 

முழுதுங்கேட்டனவாமோ, எஃ்தொன்றை நினைந்தால் கினையாமுழுதும் நினைர்
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தனவாமோ, எஃதொன்றையறிக்தால் ௮றியாமுழுது மறிந்தனவாமோ என, 

௮.த்தகையதை நீ நினது குருவினிடத்திற் கேட்டாயா * ௮றிவையாயின் நீ 

கூறுஇ. இவ்வாறு பிதா கூற2வ சுவேதகேதுவானவர் ௮வ்வஸ்துவை யறியாத 

வ.ராய்க் கர்வமற்றவசாயினர், பசம ஆசசரியத்தையடைந்தனர், சசெத்தாபக்த 

பூர்வகம் பிதாவை ஈமஸ்கரித்துக்கூறுவாராயினா:-ஹே பகவன் 1 எவ்$வக வஸ்.து 

வைச் செவணித்தால், மனனித்தால், அறிந்தால் சரவ பதார்த்தங்களின் சரவண 

மனனவிஞ்ஞானமாமோ .வ்வொன்றை யானறியேனாதலின் தாங்கள் கிருபை 

செய்து அதனை ௮டியேனுக் குபேசிக்கவேண்டும் என வின வவே .ஒருணி கூறிய 

தாவது: மஹ சுவேதகேதுவே ! ௮வ்வேகவஸ்.துவை நீ யறிதற்பொருட்டு 

முதலில் மூன்று இருஷ்டார் தங்களால் இவ்வெல்லா வுலகையும் தேஐஸ், ஜலம், 

பிரு திவி என்னும் மூன்று ரூபமாய் நிசசயஞசெய்க. பின் மூன்று திருஷ்டார்த் 

தானே தேஜசாதி மூன்றன் காரணமாய பாமான்மரூபமாய்ச் சர்வ ஜகத்தையும் 

நிச்சயஞ்செய்தி. 3 திருஷ்டாந்தங்கள் வருமாறு பிருதிவிரூபமட்பிண்டஞான 

முண்டானபின் காரியரூபகடசசாவா தி எல்லாப்பொருள்களின் ஞானமுண்டாம். 

தேதஜஸ்வடி.வ பொன்னுணர்வுண்டானபின் காரியமாயெ கடககுண்டலா தி எல்லாப் 

பொருள்களின் ஞானமுண்டாம். உ௫ர்£வி முதலிய பிண்டம்தேயிருக்கும் இரும் 

பின் ஞானமுண்டான மாத்திரையானே கட்க முதலிய சாவ பதார்த்தங்களின் 

ஞானமாம். கருத் திஅவாம் :--ஒரு முறை மண்ணின கடரூபகாரியத்தே மண்ணே 

யென திச்சயிப்பவன் கடத்தினும் வேறாய மண்ணின் காரியங்களைக்கண்டு இது 

மண்ணா ? அல்லவா ? என்னு மையத்தையடையாமல் மண்ணாயே காண்பன். இம் 

முறையைப் பொற்பிண்டத்கும், அயப்பிண்டத்தும் கண்டதே போலத் தேஜஸ், 

ஜலம், பிரு திவி யென்னும் மூன்றன்காணமாகய 
பரமான்மாவின் ஞானத்தின் 

பின்னர் யாவற்றின் ஞானமுமுண்டாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! மிருத் இிகையின் பிண்டம் பிரு திவிரூபமா தலின் 

அ தன்கண்ணே மட்பிண்ட திருட்டாந்தம் சம்பலிப்பதேபோலச் சுவர்ணபிண்ட 

மும் தேதோரூபமா தலின் அதன்கண்ணே பொற்பிண்ட திருட்டாநதமும் சம்ப 

விக்குமாயினும், உஇர்2வியாய ௮யபப்பிண்டம் £ீாவடிவமன்ருதலின் ௮கன்சண்ணே 

௮த்திருட்டார் தஞ் சம்பவியாதாம் * 

சமாதானம் :--ஹே சுவே த்கேதுவே ! செஒழ்ச்சியுற்ற நீர்ச்சம்பக்தத்தானே 

மண்முதலியவற்றினின்றும் நானாவகையாய காரியமுண்டாமன்றி மாறாயொன்றும் 

வசாதாமாதலின், உடன்பாடெதிர் மறைகளால் £ரின்கண்ணே காரணத்தன்மை 

பிசசித்.தமாமாயினும், மண்முதலியவற்றின் சம்பந்தமறற கேவல ஐலபிண்டத்தே 

ஒன்றன்காசண த்தன்மை உலகங்காணவின்றாதலின் உலகரின் மதியை யங்கீகரித் 

துச் சுருதபகவதியானவள், பனிக்கட்டி முதலியவற்றின் வடிவம்போன்ற கிர்மலத் 

தன்மையானே பிரசித்த உ௫ர2கி முதலிய இரும்பை மூன்றாவது திருஷ்டாந்த 

மாகக் கூறினளாதலின், ஆண்டது சம்பவிக்கும். இப்போது ஏககாரண வஸ்.துவின் 

ஞானத்தால் சர்வகாரிய ஞானமாம் என்னும் நியமத்தே கெளணரூபத்தன்னைையை 
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யங்கேரிச்கும் பேதவா திகளின் மதகண்டனப்பொருட்டு முதலில் பேதவாதியர் 

மதத்தை நிரூபிப்பாம் ஹே சுவேதகேதுவே . ஒரு காரணருபப் பசமான்ம 

ஞானத்தானே காரியரூப சர்வ ஜகத்தின் ஞானமாம், என்னும் சுருஇப்பொரு 

ளில ஒரு பேதவாதி ஸ்காலிபுலாக நியாயத்தை யங்ககரித் துக் கெளணருபத் 

கன்மை யங்கேரித்ததன் கருத்திதுவாம :--அரிசயடும் பாத் இரம் ஸ்தாலியாம், 

தண்டுலம் புலாகமாம. ௮டுபவன் எரியின்மீது நீரோடுகூடிய ஸ்தாலியைவைத் து 

அ௮தன்கண்ணே அரிசியை யிட்டுப்பின்னட்டதும் ௮டாத.தும் காண்பான் ௮வற் 

pier ஒன்றையெடுத்துப்பார்த்து அது அடப்பெற்றிருப்பின் யாவும் ௮டப்பெற்ற 

வெனவும், பெறாவிடின் பெராவெனவும் உணர்தல் ஸ்தாலீபுலாக நியாயமாம். ௮5 

னானே ௮ப்பேதவாதி ஆன்மஞானமொன்றால் சர்வ ஜகத்தின் ஞானத்தைக் கூறு 

வன், கூறின் வினவவேண்டியதகாவ௫ :--ஹே வாதியே/ ஒரு ஞானத்தாலெல்லா 

ஞானமுமாமென்னும் சுருதியின்கண்ணே கூறிய நியாயத்தைக்கற்பிகத௮, உன் 

மதியினானா ? அல்லு, சுருதிப பிரமாண ஜன்னியமதியினானா ? பெரியாரின் பாம் 

பரை௪ சம்பிரதாய பலத.தானா ? முதலது சம்பவியா து, ஏனெனின், மறையளவை 

யற்ற கேவல புருடபுத்தி2யோ பலவிடஙகளில் தன்னாத்தத்இினின்றும் பிறழ்சசி 
யுடையதாயே காணப்பெறும் ; தாம்பின்சண்ணே பாம்புமதியும், இப்பியின்கண் 

ணே வெள்ளிமதியும் பிறம்வுறலேபாலும். இதனானே வேதவேதசதாக்கள் கேவ 

லம் புருடமதியை யொருபொருளின் சித்தியின்கண்ணே பிரமாணரூபமா யங்க 

கரித்திலர். ௮ல்லத, சர்வகார்க்கேருள்ளும சிறந்த கபிலர் புத்தா கணுதர் கெளத 

மர் முதலியோரும் மறையளவையின் வேறுபட்டுக் தமமதியால எவ்வெப்பொருட் 

சித் திசெய்துளாரோ அவர்தம் ௮வ்வம்மதி ௮வ்வபபொருளில அ௮ப்பிரமாணமே 
யாம், ௮தன்கண்ணே காரணமிதுவாம்:--௮வர் மறையளவைககு முமாணாய்க் கேவ 

லம் தம்மதியானே ஜகத்காசணத்தையும ஆன்மாவின் சொரூபத்தையும், பந்த 

மோச்ஷங்களையும் வேறு வேருகவே கூறியிருக்கன்றன.சாதலின், ௮வர் யுக்திகள் 

பரஸ்பர கண்டி தங்களாம். பரஸ்பரம் முண்படடபொருளை அறிவிக்கும் உலக 

ருடைய மதிகளுள் ஒரு மதியும் பிமாணத்தன்்மையை மருவுருததேபோலப் பாஸ் 

பரம் முசண்பட்ட பொருளை விடயஞசெய்யும ௮வர் மஇகளுள்ளும் ஒரு மதியும் 

பிரமாணத்தன்மையைமருவா௮. கபிலாதியரின் மதிகளிலும் சுதந்சசமாய்ப் பிர 

மாணத்தனமையுண்டாகாதபோது, இதசர்தம்மதியில் சுதந்திரப் பிரமாணத் 
தன்மையின்றேன்பதன்கண்ணே யாதோதல்வேண்டும ? ஆகையால், மறையளவை 

யற்ற கேவல புருட. புத்தியின்கண்ணே பிரமாணரூபத்தன்மை சம்பவியாதென் 

பது Assur. இரண்டாவதஞ சமபவியாதாம் ; ஏனெனின், மறையளவையின் 
கண்ணே ௮விசுவாச முறும் பேசவா இயாயே உனக்கு மறையளவையாலுண்டாய 
மதியானே மனோ வாஞ்சிதமாய பொருள் இத்தித்தல் ௮த்தியந்தம் முடியாததாம். 
மூன்றாவதஞ் சம்பவியாதாம் ;) ஏனெனின், கபிலாதி மகா புருடரின் டர் தமது 
குருசம்பிரதாயத்தை யங்கேரித்தேலும், சுருதியாத்த நிக்ணயத்தே எர்கிமித்தத 

தையுமடைந்இலராதலின் தம்விருத்த சம்பிதாயத்தை யங்கேரிப்பிலும் புருட 

மதியே யங்கேரிக்கப்படும், ௮சனினும் வேறாக ஒரு பிசமாணமும் ௮ங்கெரிக்சப் 

படமாட்டாதாம், ஏனெனின், கபிலாதி சாம்பிரதாயிகர் சுருதியர்த்தத்தே யுப



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கெய உபதிடதத்தின் ௧௧௯௫ 
தாற்பரியவருண னம். NGS 

யோூயொய ஒரு பிரமாணத்தையடைர்்தஇருப்பசாயின் ௮வர் ௮தன்கண்ணே பரஸ் 

பாம் விவா தஞசெய்யார், விவாத3மா கண் கூடாய்க் காணவருகின்றது, ஒருவர்யுக் 

இகளைமறறையர் கண்டிப்பர், மற்றையர் யுக்திகளை மற்றையர் கண்டிப்பர் எனக் 

காணக்கடெர்௧௫, புருடமதியின்கண்ணே முன் முதற் பக்ஷச்தே மொய்த்ததோட 

மியாவும் மூன்றாவ.நு பக்ஷத்தும மொய்க்குமென்க. 

சங்கை :--ஹே சிததாக்தி2ய ! சமபிரதாயத்தானே விருத்தரின் பரம் 

பரையை அங்கீகரிககன் மு.தறப.கூ மூன்றாவ அபக சமானத்தன்மையடை வுறும்) 

ஆனால, ௮வவாறங்கேரியாமற சம்பிர காயத் தானே இலக்கணா விருதஇயால் கியா 

பததை யங்கேரிக௫ன் அ௮தறகுச சுருதியாதத நிர்ணயத்ேேச சாவதானததன்மை 

சர்வ வாதிகட்குஞ சம்மதமாமா தலின், மூன்றாவது பக்ஷதஇறகு முதறபக்ஷத்தே 

புள்ளடககஞ சம்பவியாதாம் ? 

சமா தானம்:--ஹ வாஇ?ய! சமபிரதாய சபதத்கானே நீ யங் கேேரிகதவடி.வ 

மியாது? கருத்திதுவாம:--யாண்டு யாண்டுப புகையுண்டோ ஆண்டாண்டுத்தி 

புணடென்னும உ டனிகழ்ச்சியைப பன்முறை கண்டுண்டாய (தூமம் அக்கினியின் 

வியாபபியம எனும் மதி நியாயமா ? அலலது, எரியின்றிய மலையின்கண் ணும் 

புகையிருக்கும என்னும் வாதி சங்கைபை நீககறபொருட்டுண்டாய ாபுகை எரியின் 

றிப விடத்துமிருபபின் எரியாலெழுஈககாகாதாம்' என்னும கர்க்கமே நியாயமா ? 

முதலது சம்பவியா தாம; ஏனெனின், இதன்கண்ணும புருடமதியிலனும வேருக 

நியாயவடிவம சித்தியாதாம) மற், அதற்க ௮தககைமை இத்தித்தலின், 

இபபக்ஷத்இறகும் முதறபக்ஷக்இனும பேதம ௪ததியாதாம, அல்ல, அடிக்கடி 

உடநிகழ்ச்சிக் காடசியாலுண்டாய மதியைப பிரமாணரூபமா யகூகரிககினோ, 

யாண்டு யாண்டுப பிருஇிவிச,சன்மையிருக்கு2மா ஆண்டாண்டு இரும்பாற போம் 

தலாந்தன்மையாம், என அடிக்கடி உடனிகழ்ச௫க் காட்சியானேயுண்டாய :பிருதி 

வித்சன்மை இரும்பாற்போழ்தலார்தன்மையின் வியாபபியமாம, என்னும் மதஇியும 

பிரமாணமாகவேண்டும, ஆதலோ இலலை ; என்னை, வஜ்ஜதிரமணியின்கண ண பிரு 

இவிசதன்மையோ உளது, இருமபாற்போழ்தலாக்தன்மை?யா இல்லையென் 
றுணர்க. 9-வது பக்ஷத்தை புடன்படின், ௮௩த நியாயததே தர்க்கரூபத்தன்மை 

யெவ்வாதிருக்கின்றது என வினவுக ; நியாயம் பிரமாணததஇின்மீது ௮ளலுக்கொகம 

செய்வதே பாலத் தாக்கமும பிரமாணத்தின்மீது ௮னுககரகம் செய்யுமா தலின், 

நியாயக்தருக்கவடிவமாம் எனக்கூறின்) து பிரமாணத்இன்மீது எவவகையரய 

உபகாரததைச்செய்யும் என வினவுக, கருத்திதுவாம்:-௮ந்ச ததர்க்கருப நியா 

யம் அந்தப் பிரமாணத்தே, பிரமாணததன்மையின் சித்திவடிவ உபகாரததைச 

செய்யுமா ? அந்தப் பிரமாணத்தின் விரோஇநீகக உபகாரம் புரியுமா ? பிமாணத 

தன்மையின் அபிவியக்திரூப உபகாசம புரியுமா ? முகல3தா சம்பவியாதாம, 

என்னை, ௮ந்தப பிசமாணத்தே விடயங்களின் பிரகாசகத்தன்மைவடிவப் பிசமா 

ண த். தன்மையைச் சில 'நூலாசிரியசோ தன்னாற் கவாப்பெறுவதெனவும், சில நாலா 

சிரியசோ பிறிதாற கவசப்பெறுவதெனவுங் கூறுவர். ஆண்டுப் பிரமாணத்தன்



௧௧௯௬ பர் ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டர்வ து 

மையி னாசிய த்தை எத்துணைச் சாமக்ரிகவருமோ ௮த்துணையே பிரமாணத் 
தன்மையையுங்கவரும் என்பதே தன்னாற் கவர்தலாம் ) கவசாதென்பதே பிறிதாற் 

கவாதலாம். வேதாந்த மீமாம்சைகளில் முதலகாம், சையாயிகர்மதத்தே மற்றதாம். 

முதலதில் வேறொன்றை யபேக்ஷியாது பிரமாணம் பிமாணத்தன்மையைத் தானே 
கவரும் என்ப, தீபம் கடாதிவிடயப்பிரகாசச்தேதே வேரொன்றையவாவாததே 
போலப் பிரமாணமும் விஷயங்களின் பிரகாசகத தன்மைவடிவப் /செமாணத்தன்மை 

யின்கண்ணே வேறொன்றையு மபேக்ஷியாதாம், ௮பேக்ஷிக்கினோ ௮சன்கண்ணே 

அ௮ப்பிரமாணருபத்கன்மையே இத்திக்குமாதலின், ௮து தனது சமானவிஷயக 

தர்க்கத்தை யபேச்ஷியாதகாம், ௮த்தர்க்கம் பிமாணவிடயச்தினும் வேறு பொருளை 

விடயஞ்செய்யினும பிரமாணத்தின்மீது ௮தனுபகாரம் சம்பவியாது ) ஏனெ 

னின், பிரமாணச்இன்கண்ணே விடயப்பிரகாசகத்தன்மைவடிவப் பிரமாணத் 

தன்மை தர்க்கப்பிரவிருத்தியினும் முன்னரே சித்தமாமாதலின் தர்க்காபேக் 

சம்பவியாகாம். HOV GH, ௮ப்பிரமாணருபசர்க்கமானது பிரமாணவிடபத்தே புகு 
தல் மயலாலுமேலாதாம் ; ஏனெனின், பிரமாணம் ௮ப்பிரமாணமென்னும் மிரண் 

டும தஞசொருபபேதச்சானே ஆசிரயபேதத்தானே விடயபேதத்தானே பரஸ் 

பாம் விலகூணமேயாம். சிறிதுமாத் திசையும் ௮வற்றின்கண்ணே ஓபபுமை யுண் 

டாகாதாம். சமானங்கட்கே உபகார்ய உபகாசகபாவம் கண்டோம், மாராயதற்கு 

௮ஃதையாண்டுங் கண்டிலேம். ஆதலினானும் பிரமாணத்தின்மீது ௮ப்பிரமாண 

ரூப.தர்க்கத் இன் உபகாரம் சம்பவியாஅு. ஜீவர்கட்கிட்டமில்லா ததாய விட முதலிய 

போல அதன் நிவிருத்திரூப உபகாரமாய ஒளஷதமக்திரா திகாரணமும் பிசசித்த 
மாம்) ௮வவாறே ௮த்தர்க்கம் பிமாணத்தின்மீது பிமாணவிரோஇ நிகிருத்தி 
ரூப உபகாரஞ்செய்யும் என்லும் இரண்டாவது பக்ஷமுஞ் சம்பவியாது. உல 

கத்தே விரோதிநிவிருத்திரூப உபகாரம் பிரசித்தமாதலேபோல ஈண்டுச் சம்பவி 

யாதாம்) என்னை, பிரமாணமும் எதிர்மறையாய அப்பிசமாணமும் ஒரிடததே 

ஒருங்குகூடியிருக்குமாயின், ௮த்தர்க்கம் ௮ப்பிரமாண நிவிருத்திரூபஉபகாரத்தை 

யதற்குச்செய்யும்) ஆனால் ஒருங்குகூடியிராதாம், ஏகதேசத்தே ஏககாலத்தே 

யிருக்கும் பொருள்கட்கே பசஸ்பசம விசோதமாம், மாறாயதற்கு விரோதம் யாண் 

டுக்கண்ட தின்றாம்) மக்ஷியைவிழுங்கும் மண்கேத்தை மணிகாகம் விழுங்குவதே 

போலப் பிரமாணம அ௮பபிரமாணம் என்னும் இரண்டன்கண்ணொன்றை விழுங்கு 

வது வேறொன்றின்றாம், இன்றாகவே உபகாசம்புரிகல் யாண்டையதென்க, ௮ல் 

லத, எத்தலத்தே சமானபலமுடைய இருபிரமாணங்கட்கு ஒரு விடயத்தின் 

கண்ணே பிரவிருத்தியாமோ அங்கே மதிமான் இரு பிரமாணக்கட்கும் பாஸ்பசம 

விரோதத்தை அங்கேரிக்கவேண்டும், ௮ஃதீண்டிப் பிரசங்கத்தன்சண்ணேயின் 

ரம்; ஏனெனின், பிரமாண த்திற்கோ சத்தியவல் துவின்கண்ணே பிரகிருத்தியாம், 
அப்பிரமாணத்திற்கு ௮சத்இியவஸ்துவின்கண்ணே பிரவிருத்தியாம் ; அவ்விசண் 

டிற்கும் விடயபேதமிருப்பதேத போலச் கருமங்கட்கும் பேதமாம், பிரமாணத்தன் 

மைத்தன்மமோ கேவலம் பிரமாணத்தின்கண்ணே யிருப்பதேபோல, ௮ப்பிரமா 
ணத்தன்மைத்தன்மமும் கேவலம் ௮ப்பிசமாணத்தின்சண்ணேயிருக்கும், இவ 

வாறு வேறு வேறு பொருளை விடயஞ்செய்யும் ௮வ்விசண்டன்சண்ணும் ப. சஸ்
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பாம் விசோ இத்தன்மை சம்பவியா தாம். அல்லத, பிரமாண விசோதியின் நிகிருத் 

இருபதர்க்கத் தின் உபகாச த்தைப் பிரமாணத்தின்மீது ௮க்கேரித்தவன்பால் இல் 

கன் வினவுக:--நினது தர்க்கம் பிசமாணவிசோதியை ௮ப்பிரமாணமெனவறிந்து 

நிக்குகின்றகா ? பிரமாணமெனவறிநது நீக்குசன்றதா ? முதற்பக்ஷத்தை வாதி 

யங்கீகரிக்கின் ௮து சம்பவியாது ; ஏனெனின், ௮சைத்த அன்னத்தை மீண்டும் 
அரையாததேம்பாலவும், மரித்த சரீரத்தை மீண்டும் ௮டியாதேேதபோலவும், 
பிசமாணவி2ராதியை அப்பிரமாணரூபமாய் உணர்ந்த அத்தர்க்கம் பிரமாண 

விசோதிபை நிவிருத்திசெய்வகன்கண்ணே பிரவிருத்தமாகாதாம் ) இரஜ்ஜுஈசர்ப் 

பத்தை மித்தையென வுணர்ந்தவன் ௮தை நீக்குவதில் முயலா சதேபோலும். 

இரண்டாவது பக்ஷத்தை யங்கேரிக்னெ ௮வுவுஞ் சம்பவியாது ; ஏனெனின், பிர 

மாண விரோதியின்கண் 2ண பிரமாணரூபத்தன்மையை விடயஞ்செய்யிம் தர்க்கத் 

தானே அதன் நிவிருச்தி சம்பவியா தாம், ஒருகாற் சம்பவிப்பின் ௮து பிரமாணத் 

தையும் நிவிருத்இிசெய்யும். சுருதியனுகூலதர்க்கத்தானே அதன் நிவிருக்தி சம் 

பவிக்குமாயினும், சுருதிப்பிமாணமின்றிக் கேவலர் துராக்கெகத்கானே அர்த்த 

இித்திசெய்யும் வா இகளாய உங்கடகு வறுந்தருக்கவலுமையானே வாஞ்சதார்த்த 

சித்தியாதல் முற்றும் முடியாததாம, இததுணையானே பிரமாணத்தின்கண்ணே 

தன்னாற் சவர் கலை யுடன்பட்டுத் தர்க்கோபகாரமின்மை வர்ணிக்கப்பட்ட. இப் 

போததன்கண்ணே பிறிதாற் கவர தலை யுடன்பட்டு ௮தனை வருணிப்டாம் :-— ap 

வாதியே/ பிறிதாற கவர்தலை யுடன்படினும பிரமாணத்தின்கண்ணே தருக்கத் 

இற்கு யாதுபகாரம கூறுதி: கருத்திதுவாம :--அ.த்தருக்கத்திற்குப் பிரமாணத் 

இன்மீது விஷயஙகளின் பிரகாசரூப உபகாரமோ சம்பவியாதாம் ;) ஏனெனின்; 

௮ஃதோ பிரமாணத்தானே சிததிப்பதபோல அத்தருக்கத்திற்குப் பிரமாணத் 

இன்மீது பிரமாதாவின் ௮சம்பாவனை $ீக்கவடிவ உபகாரமும் சம்பவியாதாம் ) 

என்னை, ௮ பூவபாவ கருமத்தானே ஐனித்தகாதலின் விசாதியாய புண்ணிய 

கருமத்தானே ௮.கன் நிவிருத்தி சம்பவிக்கும், தருக்கத்தானே சம்பவியா தாம். 

அல்லது, ௮தனாலதன் நிவிருத்தியை யங்கேரிக்கினும் ௮தற்குப் பிசமாதாவின் 

கண்ணே உபகாரம் சிதஇக்கும், பிரமாணத்தே சத்தியாகாம். அல்லது, விஷயப் 

பிரகாசத்தே ௮சமர்த்த ௮ப்பிரமாணத்தின்கண்ணோ ஆயிசர்தருக்கத்தானும் பிர 

மாணரூபத்தன்மை சித்தியாதாம், விஷஒயப் பிரகாசகத்தே சமர்த்தப் பிரமாணச் 

தின்கண்ணே பிரமாணருபத்தன்மை தர்க்கத்தின் பிரவிருக்தியின் முன்ன? சத்த 

மாமாதலின் அதனாற் சித்திசம்பவியாதாம். மூன்றாவது பக்ஷமுஞ் சம்பவியா தாம்; 

என்னை, ௮அத்தர்க்கம் ௮ப்பிசமாணருபமா ? பிரமாணரளுபமா ? மு.தலதொவ்வா த, 
௮பபிரமை ஞானத்திற்கு விடயமாகிய பொருள்களியாவும் பொய்யேயாம், அப் 

பிரமைஞானவிஷப சுத்திஜசாதி பொய்யேயாவதுபோல அ௮ப்பிசமாணருபதர்க்க 
மும் எப்பிசமாணத்தின் பிரமாணத்தன்மைத் தன்மத்தை வெளிப்படுத்தா நிற் 

குமோ அந்தப் பிரமாணமும் பொய்யேயாமாதலின், ௮தனானே பிரமாண த்தன்மை 

யின் ௮பிவியக்தி சம்பவியாசதாம், இரண்டாவதும் பொருந்தாதாம், அத்தர்க்கத் 

தேயெவ்வா தியும் பிசமாணருபத் தன்மையை யங்கேரிக்கவில்லை, மற்றோ யாவரும்
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அப்பிரமாணருபத்தன்மையையே யங்கேரித் துளாசாதலின் ௮தன்கண்ணே அவ் 
வாறுடன்படலால் தன் சித்தார்த ஹானிரூப அபடித்தார்த தோஷப் பிராப்இ 
யாம். அல்லது, பிமமாணத்தின் பிரமாணரளுபச்தன்மையை ௮பிவியக்தி செய்யு 

தாக்கசசைப் பிரமாணரூபமன வுடன்படினோ, ௮சன் பிரமாணத்தன்மையை 

அபிவியக்திசெய்யும் வேறொரு தர்க்கத்தை யங்சேரிக்கவேண்டிவரும், ௮தன் 

பொருட்டும் மற்றொன்றை யுடன்படவேண்டிவரும். இவ்வாறு பாம்பரையாகத் 

தர்க்கசாசை யங்கேரிப்பசானே ௮னவஸ்தா தோஷமாம். அல்லது, வாதியையிது 

வினவுக :--அ௮,த் தருக்கம் சுதந்தரப் பிரமாணமா ? பிரத்தியக்ஷா இப பிரமாணப் 

களின் ௮ந்தர்பபூகமாய்ப் பிரமாணமா ? முதலது சம்பவியாது, என்னை, அதன் 

கண்ணே சுதந்தரப் பிரமாணத்தன்மையை , யெவ்வாதியும் ௮ம்கேரிககவில்லை, 

இசண்டாவதஞ் சமபவியாது, என்னை, பிரமாணருப தர்க்கத்திற்குப பிரத இெயக்ஷப 

பிரமாண த்தின்கண்ணோ அ௮டக்கமின்றாமா தலின் ௮னுமானா கிகளினகண்்ணே யட 

க்சம் கூறவேண்டும். ௮வறறுள்ளும் இசன்கண்ணே படக்கம் என நியமஞ் செய் 

யபபோகாசாம் ; ஏனெனின், ௮நுமானாஇிகளின் பிரமாணரூபத் தன்மையின் சண் 

ஷே சர்வ வாஇிகட்கும் ஒரு சம்மதியின்றாம், நானுவகையாய விவா சங்காண வரு 

கின்றது :--சார்வாகனோ காட்சியொன்றே யென்றனன். வைசேஷிக பெளக்க 

ஆர்ஹசர்களோ காட்சி, கருகல் என்றனர். சாங்கியசோ உரையோடு மூன்றென் 

பர், நையாயிக ஏகதேியர் காட்சி, கரு தல், உவமையென்பர், நையாயிகோ உவமை 

யொடு நான்சென்பர், பிரபாகசரோ அருத்தாபக்தியொடு மைந்தென்பா, பட்ட 

வேதார்தியர் ௮னுபலப்தியொடுமாறென்பர். பெளசாணிகசோ சம்பவ 88இகங்க 

ளுடன் எட்டென்பர், தர்தா சாஸ்திரக்காசரோ சேஷ்டையொடு மொன்பதென 

பர், இவ்வகை வாதியா வேறு வேருகப் பிரமாணங்களுடன்படுவர், அவற்றுள் 

தர்கீகரூப நியாயம் எகன் கண்ணொயிகங்கும் கூறுஇ? 

சங்கை :--ஹே சித்தாந்தியே ! தன்விடபத் இனின்றும்வியபிசாரியாகாததே 

பிரமாணமாம், மாறாயதாகாதாம். இவவகையாய பிரமாணல௯௲ண த்தை விசாரிக்கு 

மூன் அ௮த்தர்க்கம் ஒரு பிரமாணத்துள்ளடங்குமாயினும் பின் ௮ப்பிரமாணத்தன் 

மையையடையுமாதலின் முன்மொழிந்த விரிகமனா விரக? தாஷப் பிராப்தியை 

யடையா தாமன்றோ? 

சமாதானம் :--ஜஹே வாதியே ! இவ்வாறு முன்மொழிந்த பிரமாண இலக்ஷ 

ணத்தானே பிரமாண விசாாஞ்செய்யின் ஆறு பிரமாணங்களுள் தத்தமாத்த ௮வய 

பிசாரித்தன்மைவடிவப் பிரமாண த்தன்மையாயினும், ௮௫5 நியாயரூபதர்க்கம் எப் 
பிரமாணத்தஇற்கர்தாப்பூகமாம் என முன்மொழிக்த விரிகமனா விரகரூபதோஷம் 

நின்மதத்தே பலாச்காசமாய்ப் பிசாப்தமாம் , ஏனெனின், பட்டபாதாஇ வித்வான் 

கள் பிரத்தியகஷ£தி ஆறு பிரமாணங்கட்குத் தத்தம் விடபத்தே நியமமாய்ப் பிச 
மாணத்தன்மையைச் சித்தஞ்செய்துளார். 

சங்கை :--ஹே சித்தாக்இ3ய / கானாப்பிரமாணரூப ௮லுமானப் பிரமாணத் 

அதள்ளடங்யெது கியாயருபதர்க்கமாதலின், ௮து ௮க்காட்சியா தி சர்வப் பிரமாண 

அர்தர்ப்பூதமாம்; இவ்வா றுடன்படுவதில் முன்மொழிச்ச விரிசமனாவிரகரூப?, சாவ
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முண்டாகாதாம். அறுமானப்பிரமாணத்இற்குச் சர்வப் பிரமாணரூபத்தன்மை 

யிவவகையாம் :--பிரதிஞ்ஞை, ஹேது, உகாஹசணம், உபாயம், நிகமனம் என் 

னும் 89.து வாக்யெரூப ௮வயவங்கட்குச் சமுதாயரூபம் பரார்த்தானுமானமாம். 

மலைதியுடைக்அ, என்பது பிரஇஞ்ஞை. புகையுடைமையின், என்பது ஹேதவாம். 

யாது யாது புகையுடையது ௮ஃதது தீயுடையது, அடுக்ககா2பாலும் ) என்பது 

உதாரணமாம், ௮வ்வாறேயிது ; ௮தாவத, இம்மலையும் அடுக்களைபோலத் தீவி 

யாப்பியப்புகையடைய து, என்பது உபநயமாம், ஆகையால் ௮வவாறே) அதா 

வ, திவியாப்பியப்புசையடைய தா தலின் இமமலையும அடுக்களைபோலத் இவியாப் 

பியப்புகையுடைய து என்பது நிகமனமாம். 1-வது ஆகமப்பிரமாணருபமாம் 

9-வது ௮னுமானபபிரமாணரூபமாம, 9-வது பிரச்தியகூபபிரமாணருபமாம் 4e 

வ.து உபமானப்பிரமாணருபமாம். ஆகையால் என்னுமம்சத்தானே முற்கூறிய 
சர்வப பிரமாணங்களையஞ சங்கிரகஞ்செய்யும் 5-வது சர்வபபிரமாணரூபமாம, 

இமமுறைமேயே ௮னுமானபபிரமாணம் சாவப் பிரமாணரூபமாம், ௮தனுள்ளடங்கெய 

தாய நியாபரூபதர்க்கமும் சாவபபிரமாணரூபமேயாமாதலின் முற்கூறிய be 

மனாவிரகரூபதோஷம் என்மதத்தேயுருதாம். 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே !' உனது வசனம் எண்ணிக்கையறற தோஷங்க 

ளோடுகூடியகாம) என்னை, ௮த்தூஷணங்களைக்கூறு மெனக்கும் கேட்கு முனக் 

கும் பிரஹ்மாவிறகுச சமானமாய பபேரயுளிருககுமாயின் கூறக கேட்கமுடியும், 

ஆனால, அவ்வாயுள் நம்மிருவருக்குமிலலையாதலின் கூறக் Caesar ger; 

எனினும், நியாயரூபதர்க்கததே யபிநிவேசமுறும் உனக்குச் சுருக்கமாக gs 

தூஷணங்களின் முறைமாததிசம் கூறுகின்றேன். நீ சாவதானமாய்க்கேட்பா 

யாக:-- ஹே வாதே! ௮னுமானத்துள்ளடக்கெய காட்சி முதலியவையாவும் ஒர 

காரியத்தைச்செய்யுமா ? யாவும் வேறு வேறு யநேக காரியங்களைச்செய்யுமா ? 

9-வது சம்பவியாது, ஏனெனின், காட்சி முகலியவறறின் சமுதாயரூபமா யுடன் 

பட்ட அ௮னுமானத்தின்்சண்ணே யிருப்பினும் ௮வை தமதரேககாரியக்களின் 

கர்த்துருத்தகைமைவடிவ இயறகையைப் பரித்தியாகஞ்செய்யா ) மற்£றோ, தங்காரி 

யத்தை யவசியஞ்செய்யுமா தலின், ௮வறறை யனுமானத்தடக்கல் முற்றிலும் மூ 

ணாம. 1-வதுஞ் சம்பவியாது) ஏனெனின், அவையாவும் ஒசே காரியத்சைச்செய் 

இன்றதென் நுடன்படின், ௮னுமானததினும் வேராக ௮வறறின்கண்ணே சுதக் 

இரப்பிரமாணத்கன்மை யுண்டாகாகொழியவேண்டும், இட்டந்தானெனிற் சம்ப 

வியாதாம ; என்னை, காட்ச முதலியவற்றிற்குக் த,க்,தம் விடயங்கரிடத்தே சுதந் 

இரப்பிரமாணததன்மை காணவரா தாயின் ௮வற்றின்கண்ணே ௮லுமானாபேகைஷை 

யால் பிரமாணத்தன்மை இத்தமாம், ௮வ்வாரோ இன்றாம்) மற்றோ, அவற்றிற்குச் 

ச௬,தர் இரப்பிமாண த்தன்மை எல்லா மதிமான்கட்கும் ௮னுபவ௫த்தமாமா தலின் 

அவற்றிற் கனுமானத்தே யடக்கம் சம்பலியாதாம், அல்லது, முன்மொழிந்த பிர 

இஞ்ஜை முதலிய 5 ௮வயவங்களுக்குள் 2-வதாய ஏதுரூப ௮அவயவத்தை வாதி 

அ௮னுமானரூபமா யங்கேரித்துளான், அ௮தன்சண்ணே காட்சி முதலிய சர்வப் பிச



௧௨00 ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டாவ து 

மாணருபத்தன்மை அங்கேரித்தல் முற்றினும் முரணாம் ) எனெனின், ௮அன் 
கண்ணே ௮வற்றினடக்கம் சாணவருவதின்றாம். ௮தன்கண்ணே அவற்றின் ௮த் 
இயாகாரத்தைச்செய்து ஜஹேதுரூப ௮னுமானத்திற்குச் Frau பிரமாணத்தன் 

மையை யங்கேரிக்கனோ, 80ந்தாம்வேற்றுமையை முடிவிலுடைச்தாய்க் குறியை 

யுணர்த்தும் வ௫னமென்னும் ஹஹேதுவின்சண்ணே சாதனருபத்தன்மையி னபாவ 

மாம். ௮ல்லது, முன்மொழிந்த 5 ௮வயவங்களுள் வாக்கிெயரூபத்தன்மை சமமே 

யாம், ஆயினும் ஒரு பிரதிஞ்ஞஜைவாக்கியத்தின்கண்ணே ஆகமப்பிரமாணரூபத் 

தன்மையை யங்கேரித்து வேறு வாக்கியங்களிடக்தே ௮ங்கேரியாமை ஊகமற்ற 

மோசகமாம, அல்லது, பிரதிஞ்ஞை யவயவத்திற்கு ஆகமப்பிரமாணருபத்தன் 
மையை வாதி யங்கேரித்தது சம்பவியாதாம ; என்னை, ௮ம்மொழி 88பப்பொருளை 

யறையும், ஆகமபபிரமாணமோ கிச்செதப்பொருளையே நிகழ்த்தும், ௮து யப் 

பொருளையு முணர்த்துமாயின் தன்னாகமத்தன்மையற்றகாம என்பது உன்மதத் 

அம் சம்மதமேயாம். பாஸ்பாம் முரண்பட்டபொருளைக் கூறும் ௮வவிரண்டிற்கும் 

அபேதமுடன்படல் மிகவுங்கூடா கதாம், உபரயவாக்கியத் திருக்கும் ௮வவாறென் 

னுஞ்சப்தமும், நிசமனவாக்கியத்தேயிருக்கும் ஆகையால் என்னும சப்தமும் 

பக்ஷத்தே வியாப்தியையுடைய ஹேதுவின் சம்பநதமாத்தித்தையே போஇக 

கும், ஒப்புமை மு.கலியவற்றை யோதாவா தலின் உபஈயவாக்கய த் இறகு உபமானப் 

பிரமாணருபத்தன்மையும், கிகமனவாக்கியத் இற்குக்கூறிய சர்வப்பிரமாணருபத் 

தன்மையும் சமபவியாதாம். தர்க்கதீவன ஒளஷதியாயவியாபதி ?கவலங் கற்பனை 

வடிவ?மயாதலின் அ௮தனைக்கூறும் உகாஹூணவாக்பெத?த பிரதஇயக்ஷப் பி 

மாணருபத்தன்மை சம்பவியாதாம். இவை முதலாக ௮நேகவகையாய தூஷணம் 

வாது யோதுவதன்கண்ணே அடைவுறுமாகலின் ஆகமப்பிரமாணரூப சூரியனை 

யுபேச்ஷித்.துக் கேவலங் கற்பனையா லுண்டாய தர்க்கக்தேயுள்ள மிக ஆதாரமே 
விசாரரூபதிருஷ்டியின் மர் தக்சன்மையை வெளியாக்கும், 

சங்கை :--ஜஹே சிததாநதிய / நியாயரூபதர்க்கக்கானே ஒருபொருட் சித் 

தஇயுண்டாகாசாமாயின் ( 5௦,தவ9? ? என்பது முதலிய சுருதிகள் விசாரரூபதர்க் 

கத்தையேன் விதிக்கன்றன ? 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே ! இந்கியாயரூபதர்க்கத்தைவிருத்த ஆசிரியர் 

விசாரரூபமனன ததத உபயோகியெனக் கூறியிருப்பினும, ௮து சுரு இப்பிரமாண 
சகாயமின்றிச் சுதந்தசமா யொருபொருளை நிச்சயிப்பதில ஆறறலுடையதன் 

ரூம்) மற்றோ, மறைச் சகாயததானே நிசசயிக்குமாதலின், ஆரியர் * So saiss ’ 
cous Gale சுருதியலனுகூலதர்க்கக்தையே யங்கேரித்தனான்றிப் பிர.இிகூல 
வறுர்.தர்க்கத்தைக் கவர்ந்திலராகலின், ௮ம்மறை ஸ்தாலீபுலாக நியாயத்தா னே 
ஏக ஆன்மாவின் ஞானத்தானே சர்வ ஜகத்தின் ஞானத்தைக்கூறுன்றது என் 
ம் பொருட் கற்பனையில் கற்பிக்கும புருடபுத்தியே துவாம, மறையளவையாலுண் 

டாய மதியேதுவாம், உபதேசிக்கும் குரு பாம்பசாளுபச் சம்பிரதாயத்தின் ௮று 

கூல,த்சன்மை யேதுவாம், என்னும் முப்பக்நங்களுள் முதற்பக்ஷச்தும் மூன்றா 

வது பக்ஷ்த்தும் முன் ௮ரேச தூஷணங்கள் கூறிவர்தேமாதலின் இருபக்ஷங்களும்



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கிய உபதிடதத்தின் ௧௨0௧ 
தாற்பரியவருண னம்: )26) 

சம்பவியாவாம் ;) எஞ்சியதாய் 9-வ.து பக்ஷமேயுடன்படவேண்டிவரும், ௮.துவோ 

வாதியின் இஷ்டார்த்ச சித்தியைச்செய்யாதாம், 

சங்கை :--ஹே ித்காந்திமேய ! அ௮ம்மறையளவையானுண்டாய மதிதான் 
றருக்கமின்றி யெவ்வாறுண்டாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே! வியாகாணாதி இலெளகிக உபாயத்தானே 

பதாாத்தத்தை யுணர்ந்து உபக்காம உபசமஹாசாஇ அறுவகைலிங்கங்களானே 

வாக்கெங்களின் பொருளையுணர்ந்து, வறுந்தருக்கமின்றியே ௮இகாரிக்கு மறை 

யளவையாலுண்டாயமதி அடைவுறுமா தலின், 9 வசன்கண்ணே வறுந்தருக்கா 

பேக்ஷையின்றாம். அவ்வாறே ஈண்டும் அந்த நியாயத்தையுபேக்ஷித்தே ஈதி 

பகவதி மட்பிண்டம், லோகமணி, உ£ா2வி யென்னு முப்பகங்களானே உபாதான 

காரணசொருபத்தைச்கூறி அதனோடு காரியத்திற் கபேதங்கூறினள், ஆசையால், 

ஒரு பாமான்ம ஞானததானே சாவ ஜகத்தின் ஞானதசைக்கூறும் சுருதி, அந்த 

நிபாயம் போலச் சம்பாவன மாத் இரவடிவச் சர்வ ஜஐகத்தின் ஞானத்தைக் கூற 

வில்லை. 

சங்கை :--ஹே சிெததாகதியே ! ௮௩த நியாயத்தை யுடன்பட்டுச் சுருதியின் 

பிர விருத்இிடண்டாகா தாயின், எந்த நியாயத்தை யுடன்பட்டுண்டாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே வாதி3ய! விவாத்தவாதத்தேயிருக்கும் இரஜ்ஜு சர்ப 

பாதிகியாயத்தை யங்கேரித்2த சுருதியின் பிரவிருத்தியாம். ௮ திஷ்டானரூப இசஜ் 

ஜுஈவின் வாஸ் சவவடிவஞான க்.கானே இரஜ்ஜஈவின்சண்ணே கற்பித சாப்ப சண்ட 

ஜலதாசை மாலை முதலிய யாவற்றின் உணர்வுமுண்மையாயுண்டாவ? போல, 

௮இஷ்டான அன்மஞானக்தானே அன்மாவின்கண்ணே கறபித சர்வ ஜகத்இன் 

ஞானமாம். ஹே குமா? முற்கூறிய எலலா அபிப்பிராயங்களையும கருத்தில் 

வைச்்துக்கொண்டு ஆருணிபிசாவானவர் சுவேதகேதுவின்பொருட்டு மண், சுவர் 

ணம், இரும்பு என்னும் மூன்று திருஷ்டாந்தங்களால் சர்வஜகத்தின் காரணரூப 

பிரஹ்ம உபதேசததைச்செய்தனா, எவ்விடத்தும் காரணத்தினும் வேற்றுருவம 

தானே காரியத்தின் ௮சதஇியத்தன்மையே காரணத்தின் அச்விதியத்தன்மை 
யைச் சித்தஞ்செய்யுமென்பதை வெளிப்படுத்தும்பொருட்டு இவ்வகையாய யுக்தி 

யைக்கூறினா :--ஹே சுவேதகேதுவே ! இக்கட முதலிய காரியல் சேவலம் 
வாக்குமாததிசையானே தோற்றுமன்றி யுண்மையாய்தக்தோற்றாசா தலின், காரியம் 

சாமமாத்இரத்த2 தயன்றி யுண்மையாய வடி.வமின்றாம் ; ௮.து மண்மாத்தெமே 

யாமாதலின் மண் அதன் ஆசம்பகழுமாகாதாம்) என்னை, அாம்பகமாயின் 

காரியகாசணபேதத்தை யங்கேரித்கே ௮ஃதாம்) நையாயிகர் கபாலரூபகா.சண த் 

இனும் வேருயகடத்தைக் கபாலங்களால ஆரப் சமென அ௮ங்கேரிப்பதேபோ லும், 

காரியத்தே காரணத்தினும் வேற்றுமை உண்மையாயின்றாம் ; மற்?ரு, கடசசா 

வாதி ராமவிசிஷ்டகாரியத்தேதம ட்காசணபேசம் தோற்றும் ; விசிஷ்டப்பொருளில் 
தோற்றுக் தருமம் விசேஷியப்பொருளிற் சம்பவியாதாயின், ௮.து கேவலம் 

151 க



௧௨0௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டர்வது 

சேஷண த்தின்கண்ணே அுடைவுறும் என்பது எல்லா நூலுடையாசது நியம 

மாம். ஆங்கே, கடசசாவாதி நாமவிசிஷ்டகாரியகதே தோற்றும மண்வடிவ 

கா. ரணபேதம் கடசராவா இிரூப விசேஷிபபதார்த்தங்களிலோ சம்பலியாகாமாத 

லின், எஞ்சியதாய்க் கடசராவ முதலிய காமரூபவிசேஷணங்களிலேயே பிராப் 

தமாம், இம்முறை சாவ காரியகாரண பாவஸ்தலத்தும அறிந்துகொள்க, 

இப்போதிபபொருளையே திருஷ்டார்தத்தகானே வெளிப்படுத் துவாம் :--ஹே 

சுவேதகேது வ! உலகத்தே படபாவத்தையடைர்த தந்துவைப்படத்்தினின் 
றும் வேருக்கிக் காரியங்காண்பவ னெம்மதிமான் ? இன்றாம், இங்கனமே 

கடபாவத்தையடைஈத மண்ணைக் கடத்இனின்றும் வேருக்கிக் காரியங்காண்பவ 

னெம்மதிமான் ? இன்றாம், ஆகையால் மண் முதலிய காரணமே சத்தியமாம், 

கடாஇகாரியமோ கேவலம் காமமாத்இரமாய்ப பிரதிதியாமாதலின் பொய்யே 

யாம், இசஜ்ஜுவின்கண்ணே சர்ப்பதண்டாதிகள் பொய்யாகவே தோற்றுவதே 

போலும், ஆகாயத்? கரதர்வரகாம் பொய்யாகவே தோறறுவதேபோலும், மண் 

முதலிய காரணத்தே கடா.இகாரியமும் பொய்யேயாய்த2சாறறும, இப்போது 

இவ்விவாத் சவா தத்தையே வெளிப்படுத் தும்பொருட்டுப் பரிணாமவா தத்தைக்கண் 

டி.ப்பாம் மஹ சுவேசகேதுவே ! பால தயிரசாகபபரிணமிபபதேபோல மண் 

பொன் முதலிய காரணங்கள் கட பூஷணா திரூப பரிணாமத்தையடையாவாம ; ஏனெ 

னின், ௮டையுமாயின் தயிரானபால் காசததையடைவதேபோல மண் முதலிய 

கா.சணமும் நாசத்தையடையும், ௮ங்கனாவதின்ராமா கலின், பரிணாமமன்றாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! தயிரானபால் நாசமுறும், கடாதியானமண் காச 

ழூற௮ுவதில்லையென்பது எங்கனறியலாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே சுவேதகேதுவே ! கடாதியாயினும் ௮ம்மண் முன்போல 

மண்ணாகவே தோறறுமாறு, தயிசாயபாலும் முன்போலப்பாலாகத்தோற்றாதாமா 

தலின் பால் தயிராங்காலழியுமெனவும, மண்கடகாலத்ேத யழியாதெனவும் ௮.றி 
யக்டெர்ததன்றோ ? இதனானே : வாவா) ஹண௦ விகாறொ ,சா”£மயெய௦ ஏ.திகெ 

தெதவவா,த2௦ * என்னும் சுருதியின்கண்ணே மண்வடிவகாரணம் சத்தியமெனப் 

பட்டது. யாது பரிணாமிகாரணமோ ௮ஃதுபாதானகாசணமாகாதாம் ; மற்றோ, 

நிமித்தகாரணமேயாம்; ஏனெனின், தங்காரியத்தே தொடர்ந் துகிற்கும் கார 

ணமே காரியத்தின் உபாதானகாசணமாம், என ௮தனிலக்கணம மூலாசிரியசாற 

கூறப்பெற்றுளது. ௮௮ பரிணாமிகாரணதசே பொருச்தாதாமாதலின் பால் தயிர் 

வடி.வகாரியத்தின் உபாதானகா.ரணமன்றாம் ;) மறறோ, நிமித்தகா.ரணமாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / உண்டாம் பாவகாரியமியாவும் உபாதான நிமித்த 
மென்னும் இருகாரணங்களானேயாம். தயிரும் பாவகாரியமாதலின், அதற்கும் 

பாலின் வேராக ஒரு உபாதானகாரண௩ஈ கூறவேண்டும், ௮ஃதியாதாம் ? 

சமாதானம் ஹே சுவேதகேதுவே! தேயு, நீர், பிருதிவியென்னும் முப் 

பூதங்களின் ௮வயவமே அன் முதலியவையயின்ற புன் முதலியவற்றேயிருந்து 

பாலினுபாகானகாரணமாம். தயிர், மோர், நெய்முதலியகாரியங்கட்கும் உபாதான 

காரணமாம்; ஏனெனின், தேயுமுதலிய முப்பூதங்களின் ௮வயவமே முறையே
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தப்பு, வெளுப்பு, கறுப்பு என்னும் மூன்றுருவங்களால் யாண்டும் தோற்றும், 

விசேஷ ,ஐகா.சத்தையுடைய மட்பிண்டம் கடரூபகாரியோற்பத்திகாலத்தே கட 

ரூபகாரியத்தே தொடர்ஈது பிர தீதயாகாதாமா தலின், மட்பிண்டம கடரூபகாரி 

யோற்பத்தியின்கண்ணே உபாதானகாசணமன்ராம; மற்றோ, நிமித்தகாசணமாம். 

௮வ்வாறே பாலும் தயிர்வடிவ காரிய உறபச்இ காலத்? தயிர்வடிவகாரியத்தே 

தொடர் இலங்கா தாதலின், பால் தயிரின் உபாதானகாரணமன்றாம் ; மற்றோ 

நிமித்சசாசணமாம். ஞூர்ண பிண்டாதி விசேஷ ஆகாரமற்ற சுத்தமண்ணானது கட 

சராவாஇ சர்வ காரியத்2த தொடர்ர்திலங்குமாதலின் ௮து கடாஇகளின் உபா 

தானகாசணமாம் ௮வவாறே புன் முதலியவறறே அ௮வயவரூபமாயிருக்கும் தேயு 

நீர் மண்ணென்னும் ழுப்பூதமே சர்வ காரியத்தும் தொடர்ச் இலங்குமா தலின் 

அவையே தயிர் முதலிய காரியங்களின் உபா, சானகாரணமாம். ஆகவே பரிணாமி 

பாம் பொருள் பால்2பால உபாதானகாரணமாகாதாம். பரிணாமியாகரப்பொருளே 
பாதானகாரணமாமாதலின் சுருதியின்கண்ணே லோஹமணிபதக்தாற கூறப் 

பட்ட சுவர்ணத்தையும், உ௫ரவிபபதத்காற் கூறப்பட்ட இரும்பையும் பரிணாமித் 

தன்மைவடிவத்தானே திருஷ்டாந்தமாய்ச சுரு. கூறவிலலை , மறறோ, விவர்த்த 

உபாதானரூபமாய்த் இருஷ்டாஈதப்படுததியதென்க. ௮வை பரிணாமிகாணமா 
யின், தயிருண்டாங்கால் பாலாய பரிணாமிகா சணர் கோறருதசேபோலக் குண்டல 

கங்கணாதி காரியமுண்டாம்2பாது பொன் மூகலிய காரணமும் தோற்றலாகா த, 

யாவருக்குமோ தோற்றுகின்றது ) ஆகையாலவை யவறறிறகுப பரிணாமிகாண 

மன்றாம் ; மற்றோ, விவர்தத உபாதானகாரணமேயாம். இத்துணையானே காச 

ணத்தே சத்தியரூபததன்மை நிரூபிக்கபபட்ட து இபோது ௮ச்காணக்தே 

௮.தவிதியரூபத்கன்மையை வெளிப்படுத் தும்பொருடடு முதலில் காரணகாரிய 

மிரண்டன் பேதாபேத பக்ஷத்தையும, கேவலம் பேதபக்ஷத்தையும் கண்டிப்பாம்:- 

ஹே மைந்த / சாங்கெய நா லுடையாரும், பட்டபாதாதி மீமாமசகரும் உபாதான 

காசணத்திறகும் காரியத்திறகும பாஸ்பசம் பேதாபேத மகககேரித்துளார், நையா 

யிகர் கேவலம் பேதத்தையே அக்கேரித்.துளார், இவை கூடா தனவேயாம்) ஏனெ 

னின், பாஸ்பசம் பேதமுடையபொருள்கள் வேறு வேறு தேயத் ?2தயிருக்கும், 

ஆ, குதிரைகட்குப் பரஸ்பாம பேசமேயாதலின் ௮வை வேறு வேறு தேயத்தே 
பிருப்பதேதபோ லும். நூல் ஆடையில, மண்கடத்தில் வேறு வேறு தேயத் 

இருக்குக் தன்மையின்றாமா தலின், அவற்றிற் பரஸ்பாபேதமுஞ் சம்பவியாதாம். 

கருத்திதுவாம் க்கனிரூப வியாபகமிலையாயின் தாமரூப வியாப்பியமுமிலா 

ததேபோல, வேறு தேயத்திருக்குக தன்மைவடிவ வியாபசமிலகாக?£வ பேத 

ரூப வியாப்பியமுமில தாகும். இதனானே அணியுமனுமானமி௮வாம் :--மண் கட 

மிரண்டும் பாஸ்பாம் ௮பின்னமாம், வேறு தேயத்திருக்குர் தன்மையின்மையன 

வாதலின், யாவை ௮பின்னமாகாவோ ௮வை வேறு தேயத்திருக்குந் தன்மை 

யின்மையனவு மன்மையனவாம்; ௮, அசுவம்போலும். இகனா?ன); காரணகாரிய 

அபேதமே அணியப்பெறும்.
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சங்கை :--ஹே சித்தார்இயே ! படாஇகாரியம், தர்து முதலிய 'தேயத்தே 
யிருக்கும், ௮க்காசணங்கள் பூதலா இயிலிருக்குமாகலின் காரணகாரியங்கட்குத் 
Gesu Cag வேறேயாகும். ஆகவே நும்மேது பக்கத்தேயிராதா தலின், 

சொருபாசித்தமெனப் பெயரிய ஹேதுப்போலியாம், ௮த் சகைய ஹே.துவால் 
காசணகாரிய அபேதம் சித்தமாகாதாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே வாதியே! அக்கா. சணகாரியங்கட்கு 8 வேறு வேறு 

தேயங்கூறினாய், ௮து கேவலம் கற்பனாமாத்இரத்தாற் கூறிய2தயாகும், உண்மை 
யாய் அவற்றிற்கு வே.று வேறு இடமில்லையாம் ; ஏனெனின், பூகலா திகளிட சேத 
கடபடா இபதார்.த்தங்களின் இருப்புண்மையை யனுபவிக்கும் உலகர் காரிய 

காரணங்கட்கு வேறு வேறிடத்தையனுபலவித்திலாதலின் ௮வற்றின் பேதபகஷஞ் 

சம்பவியா தாம். பேதம் ௮பேதம் என்னுமிரண்டும் பரஸ்பசம் விருத்தமாம், யாண் 

டுப் பேதமுறையமோ ஆண்டபேதமுறையாதாம், யாண்டபேசமிருக்குமோ 

ஆண்டுப் பேதமிசாதாமாதலின், பேதாபேத பக்ஷமும் சம்பவியாதாம். கேவலம் 

அ௮பேதபக்ஷூத்தையே எவ்வா இயரு மங்கேரிக்கவேண்டும். இரஜ்ஜுஈ5வின்கண்ணே 

கற்பிதமாய சாப்பாதிகள் ௮க்காரணத்திலும் வேரறாயச்தோறருாவாமாதலின், 

அவை அதனினும் ௮பின்னமாவதேபோலக் கடா இகாரியங்களும் மண் முதலிய 

சாரணங்களினின்றும் வேராகத்தோற்றாவாமாதவின் ௮வையும் ௮தனினின்றும் 

அபின்னமேயாம். இரஜ்ஜு5வினுண்மைவடிவத்தை யுணாவே சர்ப்பா இகள் பிரததி 
யாகாதனமவயபோல, மண்முதலிய சா.ரணங்களின் உண்மைவடிவத்தை யுணசவே 

கட முதலிய காரியங்களும் பிரதீதியாகாவாம். இவ்வாறு காரணததின் த்விதீய 

ரூபத்தன்மை எல்லா அறிஞர்களின் ௮னுபவ௫ித்சமாம். அல்லது, கடமுதலிய 

காரியதேேயுண்டாம் பேதமயல் ௮பசோக்களுபமாமா தலின், அம்மயல் நீக்கம் 

சாரணபசோகஷஞானத்தானே யாகாதாம) மற்றோ, ௮பசோக்ஞானத்தானே 

யாம், இழக்குமுதலிய இசைகளில் மேற்கு முதலியவற்றின் மயல் ௮பசோக்ஷமா 

மாதலின், இசையின் பசோக்ஷஞானமுள தாயினும் மயல் நீக்கமுண்டாடுன்ற இல்லை; 

மற்றோ, ௮தன் ௮பசோக்ஷஞானத்தானே மயல் நீக்கமுண்டாம். அதுபோன்றே 

காண முபசோக்ஷஞான த்தானே காரிய3பேதமயல் நீக்கமாம். ஹே சுவேத்கே 

துவே.! கடாஇிகள் பசால்ப.ரம் பேதமுடையனவா தலின் காரியரூபமாம், ஆகவே 

அவை பிருதிவி £ர் தேயுரூபகாரணச்தினின்றும் பின்ன௪,த்ைை யுடையனவன்றா 

வதேபோல, ௮ப்பிரு இவியாதியும் பரஸ்பாம் பேதமுடையனவா தலின் காரியரூப 

மேயாம், ,ஆகவேயவயையும் பாமான்மாவாய sum sheila pi Groene sons 

யுடையனவனரும். கருச்தி.துவாம்:--௮திகாரி முதலில் பிருதிவி முதலிய 

மூன்று சாசணங்களில் கடாஇகாரியத்தின் பேதாபாவத்தை நிச்சயம்செய்க, பின் 

அத்இருட்டார்தத்தால் பிருதிவி முதலிய காரியபேத அபாவத்தைப் பாமான்ம 
சா.சணத்தே நிச்சயஞ்செய்க. 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் / கடாஇிகள் பேதமுடையனவா தலின் காரியரூபங்க 

ளாம் எனத் தாங்கள் பேதரூப ஹே.துவினானே காரியரூபத்தன்மையைச் இத்தஞ் 

செய்தல் சம்பலியாதாம்; ஏனெனின், எவ்வேது தன்சாத்தியப்பொருளைகிட்டு 

வேறிடத்தேே இராதோ ௮வ்வே.துவினானே அச்சாத்தியம் As hae தன்
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தாற்பரியவருணனம். 1265 

சாத்தியத்தைவிட்டு மற்றிடத் அமிருக்குமேது பிறழ்ச்சயுடையதாம். அதனானே 

சாத்திய சித்தியுண்டாகாதாம். பேதரூபஹேஅவும் காரியத்வ ௮பாவமுடையான் 

மாவின்கண்ணேயிருச்தலின் பிறழ்ச்சியுடையதேயாம், ௮வ்வேதுவினானே காரி 

யத் தன்மையின் சித்தியாகா தன்றோ ? 

சமாதானம் .--2ஹ குமா! ஜடத்தன்மைத் தன்மவிசிஷ்டபேதரூப ஹேது 
வேகாரியத்தன்மையைச் இத் இசெய்யும், ௮ஃதான்மாவின் கண்ணின்றாமா தலின் 

கரரியரூபத்தன்மையும் சித்தமாகாதாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அர்த ஜடத்தன்மை விசஷ்டபேதம் ௮வித்தையின் 

சண்ணுமிருக்கும் ; இனால் சத்தாந்தத்தே ௮வித்தையைச் காரியரூபமென அங்க 

கரிப்பதின்றாம்) மற்றோ, அ௮ராதியென ௮ங்கோசமாமாதலின், ௮வவேதுவும் 

பிறழ்ச்சியுடையதயாம். 

சமாதானம் :--2ஹ மைந்த ! அ௮வித்தையின்கண்ணே உற்பத்திகாரியத்தன் 

மையிராதாயினலும், அதிஷ்டானத்தின்கண்ணே கற்பிதத்துவரூப காரியத்தன்மை 

பிருக்குமாதலின், ௮வ்வே துப் பிறழ்ச்சியதன்றாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன்! அன்மாவின்கண்ணே அவ் ?வதுவின்றாயிலும், காரி 

யத்தன்மை ஏன் கூடாதாம் ? 

சமாதானம் ழே குமச ர ஆன்மாவின்கண்ணே aS eu வின்ராயி லும் 

காரியரூபத் கன்மையை யங்கேரிக்கும் வாஇியை வினவவேண்டியதாவது.-ஆன்மா 

வின்கண்ணேயிருக்கும் காரியத்கன்மைகாரணமற்றதா ? காரணமுற்றதா ? முதற் 

பக்ஷம் சம்பவியா.து, ஏனெனின், ஆன்மாவின்கண்ணிருக்குங் காரியத் தன்மை 

காரணமற்றதேபோலக் கடபடாதி ஜக க்தின்கண் 2ணயிருக்குங் காரியத்தன் 

மையும் காரணமறறதாகவேண்டும, உடன்பாடேயெனின், கூடாதாம்; என்னை, 

கடா திகாரியங்களின் மண் முதலியவற்றின் காரண த தன்மையாவருக்கும் ௮ ணுபவ 

இத்தமாம். இர்.நூலின் 8-வ.து ௮த்தியாயத்தே காரணமின்றியே காரிய உற்பத்தி 

யின்கண்ணே ௮சேேகவகையாய தூஷணம் கூறிவந்தேமாதலின் காரணமின்றிக் 

காரியோற்பத்தி சம்பவியாதாம். 2-வது பக்ஷத்தை யங்ககேரிக்கன் இங்கன் வின 

வுக:-- ஆன்மாவின் காணம் ௮சத்தியமா ? சத்தியமா ? 1-வது பக்ஷம் சம்பவியா 

தாம், என்னை, சத் தியரூபமாய்ப பிரசித்த கடாதி சத்தியகாரியம் மண்முகலிய சத் 

இயகாசணத்தானேயுண்டாம். ௮ச.த்தியத் தினின்றும் சத்தியோற்பத்து யாண்டுங் 

காணப்பெறுவஇன்றாம். ஆன்மாவும் சர்வலோக அ௮னுபவச்தாளும், சு௬இ மிருத 

ரூப சாஸ்திசத்தாலும் சத்தியரூபமாகவே பிரதிதியாமாதலின் அதற்கு ௮௪த்தய 

காரணத்இனின்றும் உற்பத் சம்பவியாதாம், சம்பவிக்கன் ஆன்மாவும் காரண 

மேபோல ௮ச.த்தியரூபமேயாம், ௮ங்கனறைதல் அத்தியந்தம் விருத்தமாம், ௮ல் 

லு, ஆன்மாவின்காரணம் ௮ச.த்தியரூபம் என்னும் வசனத்தேயிருக்கும் ௮௪த் 

இய சப்தப்பொருள் ச.த்இயவஸ்.துவின் ௮பாவமெனப் பிர த.தியாம். ௮பாவமாவ 

தெல்லாம் தம்ஞானத்தே பிர இயோடியினபேக்ஷையை யவசியம்செய்யும், பிரத 

யோடுயின் ஞானத்தானன்.றி ௮பாவஞானமுண்டாகாதாமா தலின், சத்தியத்தின்



௧௨0௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம், [பன்னிரண்டாவது 

அபாவரூப சத்தியமும் தன் இத்தியின்கண்ணே சத்தியரூபப் பிர தியோகியினபே 

கை்ஷையை அவசியம் செய்யுமாதலின், ௮க்தச் சத்தியவஸ்அுவின்கண்ணே ஆன்மா 
வின் காரணத்தன்மை சம்பவிக்கும்; ௮தனபாவத்தே ஆன்மாவின்காரணத்தன்மை 

யங்கேரித் தல் பயனற்றதாம். அல்லது, எவ்வபாவமும் எக்காரியத்திற்கும் காசண 
மாகாதாம் என்பது 8-வது ௮த்தியாயத்தே கா.ரணவிசாரப் பிரசங்கத்தே விஸ் 

தாரமாய்க்கூறிவக்ேே தமா தலின், ஆன்மாவின்காணம அசத்தியம் என்னும் முதற் 

பக்தம் சம்பவியாதாம். சத்தியமென்னும் 9-வது பக்த்தை யுடன்படின் வினவ 

வேண்டி பதாவது :--அ௮ன்மாவின் சத்தியகாசணம் பரிச்னெனமா ? அ௮பரிச்சின்ன 

மா? 1-வது சம்பவியாதாம் , ஏனெனின், பரிச்சின்னமாவவெல்லாம் ஜடமேயாம், 

ஜடமாவவெல்லாம் காரியரூபமேயாம், காரியமாவவெல்லாம் தமமுற்பத் இயின் 
கண்ணே வேறு காரணத்தினபேக்ஷையை யவசியஞ்செய்யும். சகடாதிகள் பரிச் 

சின்னத்தாற் சடமாய்ச் சடத்தாற் காரியமாய்க் காரியமாதலின் காரணாபேக்ஷை 

யுடையனவாமாறு ; தன்மாவின் சத்தியசாரணமும் பரிச்சின்னத்தாற ச௪டமாய்ச 

சடத்தாற் காரியமாய்க் காரியமாதலின் கன்னுற்பத்இயிற் காரணாபேக்ஷையடை 

யதேயாம) மேல் ௮க்காரணமும் தன்னுற்பத்தியின்கண்ணே வேறு காரணத்தை 

யபேச்ஷிக்கும், ௮வ்விரண்டாவது காரணமும் மூன்றாவது காரண ததையபேசக்ஷிக் 

கும். இவவா.று காரண பாம்பரையை யங்கீேேரிப்பஇல் ௮ஈவஸ்கா தோஷப்பிராப்இ 
யாம், அதை நீச்கற்பொருட்டு ,தன்மாவின் ௪க்இியகாரணம் சேதனருபம், ௮பரிச் 
சின்னரூபம் என்னும 9-வ௮ பக்ஷக்தையேவாதியங்சேரிக்கவேண்டிவரும், இதன் 

கண்ணும் இவ்விசாசஞ்செய்யத்தக்கதாம் :--௮க்காரணம் ஆன்மாவினும் வேறு ? 

அல்லவா ? வேறெனிற் சம்பவியாது, ஆன்மாவினும் வேறாயவெல்லாம் ௮கான்ம 

ரூபமேயாம். இல்லம்முகலியவை ஆன்மாவினும வேறாதலின் ௮னான்மரூபமாவ?த 

போலும், அ௮ரான்மரூபமாவவெல்லாம் போக்காவாய அன்மாவின் சுகசா தனமாம்) 

இல்லம் சையைமுதலிய பொருள்கள் ௮கான்மரூபமா தலின் போக்தா ௮ன்மாவின் 

சுகசாதனங்களா த?லபோலும், ௮ தகையனவெல்லாம் ஜடங்களாம், ஜடங்களியா 

வும் காரியங்களாம், இல்லம் முதலியன போலும், காரியமாவவெல்லாம் ஒரு காச 

ணத்தானே ஜனித்தனவாம, இல்லமுதலியவை மண் முதலிய காசணங்களானே 

ஜன்னியமாதலேபோலும். ஆன்மாவின் சத்தாரூபகாசணமும ஆன்மாவிலும் 

பின்னமாதலின் முற்கூறிய பரம்பரையாய்க் காரியரூபமும ௮வசயமாகவேண் 

டும், வேண்டவே வேறொரு காசணக்தானே ஜனித்தலும் அவசியமாம், மேலி 

ரண்டாவது காரணமும் 3-வது காரணத்தானேயுண்டாம. இவவாறு காரணபாம் 

பசை யங்கேரிப்பதா'னே மீண்டும் முன்போலவே ௮5வஸ்சாதோஷப்பிராப்தியாம். 

அதன் நீக்கப்பொருட்டு ,தன்மாவின் சத்தாரூபசாரணச்தை வாதி தன்மரூப 

மெனவும், சேசனரூபமெனவும், ஆரர்தரூபமெனவும், சர்வ பேதமற்ற அபரிச் 

சன்னமெனவும், சாசணமற்றதெனவும் அ௮ங்கேரிக்கவேண்டும். இவவாராயை 
ஆன்மாவின் காரணமென வுடன்படவே ௮வ்வான்மரூபச் சத்தைவடிவக்காரணத் 

Bend Camps ஒருகாரியத்தின்கண்ணே அன்மருபத்தன்மை சம்பகியாதாமாத 
லின் வாஇயங்கேரித்த சத்சாரூபகாரணத்தையே யாம் ன்மவடிவமாயுடன்பட் 

டேம் ) இதனானே .தன்மா ஒருகாரணத்தானே யுண்டாவதின்றாம் எனத் அணி
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தாற்பரியவருண னம். 12௦7 

யப்பெறும். வேதசுரு தகுளும ஆன்மாவை அஜம், நித்தியம், ௮க்னி முதலிய 
சர்வகாரணஙகடகும் காரணம், சுயஞ்சோதி, சர்வபேதமற்றது எனக்கூறுகன் 

றன. இவ்வான்மாவையே இசசார்தோக்யெ உபரிஷத்தானது சத்சப்சத்தானே 

கூறியது. சத்சபதத்தானே அன்மாவைக் சேவலம் சத்தியரூபத்சன்மையுடைய 

தாகக்கூறவில்லை ; மற்றோ, சேதனரூபத்சன்மை ஆரர்தருபததன்மையடையதா 

கவும் கூறுகின்றது; ஏனெனின், சத்த, இத்த, ஆனரதம், ஆன்மா கான்கு 
பதார்.த்தங்களையம பால்பாம் பேதமென ௮ங்கேரிக்கனோ பேதரூபவஸ்௮ பரிச் 

சேத C ap gare சதியா நான்கிலும் கடா திகட்கேபோல ஐடச்தன்மை Ass 

மாம். ௮அவவேதுவினானே ௮வற்றின்கண்ணே காரியரூபத்தன்மை சித்தமாம், LHe 

வே.௮வினா:?ன, காரணாபேக்ஷ சத தமாம், ௮க்காரணங்கட்கும் தம்முற்பத் தியில் 

வேறு காசணா 2பக்ஷையாம், ௮.தறகும மற்றொரு காரணா 2பகைஷ£யாம். இங்கன 

காசண பரம்பரை புடன்படுவதில் முன்போல ௮னவஸ் காதோஷபபிசாப்தியாமாத 

லின், சத்தாதி நான்கில் சிறிதுமாததிசையும் பேதஞ் சம்பவியாதாம்? நான்கு சப் 

தங்களும் ஒரே பொருளின் வாசகஙகளாம். 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! அந்ரான்கு சபதங்களும் ஒசே பொருளின் வாச 

கங்களாயின், கூறியது கூறலென்னும் குறறத்தை யடையுமன் ரோ ? 

சமாதானம் :--ஹே சுவேத3ேதுவே!' ஆன்மாவின்கண்ணே மயலாலடை 

வுற்ற ௮அசத்தன்மையைச சத்சப்தம் நீக்கும், ஐடத் தன்மையைச் சிச்சப்தம் நீக்கும், 

துக்கத்தன்மையை அரநதசப்தம் நீக்கும், பரிச்சின்னத்தன்மையை ௮ன்மசப் தம 

நீக்கும், இவ்வாறு ௮௪௪ ஐடதுகக பரிசசின்ன த்தன்மையை நீக்கி முன்னறியாத 

ஆன் மவடி வத்தைக்கூறுமாதலின், அவற்றின்கண்ணே கூறியது கூறலென்னும 

குற்றம் பற்றாதாம். ஆகாசத்தினின்றும் ககதர்வரகா முண்டாவதேபோலச சத்தி 

யவடிவ ஆன்மாவினின்றும் தேயு முதலிய உலகமலலாமாண்டாம். இப்போதான் 

மாவின்கண்ணே விவாத்த உபாதானரூபததன்மையா?னை பரமசத்தியரூபத்தன் 

மையை ௮ரேகம யுக்திகளோடு நிரூபிபபாம் :--ஹே சுவேதகேதுவ ! கடாதி 

காரியத்த மண்ணாகயகா ரணம எப்போதும் தொடாந்து தோறறுவதே போல 

ஆள்மரூபசத்தையும் உலசன்கண் மண எல்லாபபொருள்களிலும் தொடர்ச் இலங் 

கும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! இரஜ்ஜுரூப ௮இஷ்டான ஞானமுண்டான பின 

னர்ச் சர்ப்பரூப ௮த்இயாசம் நிவிருத் தியாவ தபால, அ௮.இஷ்டானரூப ௪த்தை 

யின் ஞானமுண்டான பின்னர்ச் சம்சாசரூப ௮த்தியாச நிவிருத்தியண்டா தல் 

வேண்டும், ஆனால் ௮வ்வாறு காணவருவதோ இன்றாம் * 

சமாதானம் :--ஹே சுவேதகேதுவே ! மூடபாலகர்க்கு மனுடரூபத்தானே 

மகாசாஜா ௮றியபபெறுவேே.னுர் ததை முதலிய பெரியோருபதேசத்தானன்றி 

௮சசரூபமாயவர்க்குத்தெரிவுருா ; மற்றோ, உபதேசததானே தெரிவர். yu 
வாறே ஆன்மரூபச.த்தை யாண்டும விளங்க்கொண்டிருப்பினும ஞானாசிரியரின் 

உபதேசத்தானன்றி ௮௮ தன்னான்மரூபமாய்ப் பிரதிதியாகாதாம். தற்பதார்த்த



2h பரீ ஆத்மபுரார்ணம். ' [பன்னிரண்டாவது 

ரூபசத்தைக் தன்னான்ஸரூபமென உணரப்பெறாசவசை அஞ்ஞானரூபமாயா 

நிலிருத்தியுண்டாகாதாம். ஆகாதவரை மாயையின் காரியரூபஜகத்தும் நீங்கா 

தாம். குருசாஸ் சர உப? சத்தகானே பாமான்மரூபசத்ையைத் தன்னான்மவடி.வ 

மாய்க்கன்_போது ௮ஞ்ஞானரூபமாயையின் நிவிருத்தி யவூயமுண்டாம். மாயா 

ரூபகாரணம் நீங்கியபின்னர் ஜகத்துருவ ௮,த்தியாசத்தை ஒருகாலுங் காணான். 

கோஷா ஆகாசச்தின்கண்ணே சந்தர்வரகாம் ஒருகாலும் தோற்றாதாம் ௮வ் 

வாறே, மாயாரூபதோஷமற்ற ஆன்மாவின்கண் ணே இவ்வுலகம் ஒருகாலும் பிர தீதி 

யாகாதாம். அகாசச்தின் அ௮ஞ்ஞானத்தானே கந்தர்வஈகாமுண்டாவதேபோல 

ஆன்மாவின் ௮ஞ்ஞானத்தானே யிவ்வெல்லா வுலகுமுண்டாம். விண்ணிற் குந்த 

ருவஈகரம் உண்மையாயோ முக்காலத்துமின்றாம் ) மற்ோோ, ௮.து கேவலம் பெயர் 

மாத்திரையானே பிர தீதியாவதேபோல அஆரந்தவடிவ ஆன்மாவின்௧ண் ணும் இவ் 

வுலகம் உண்மையாய் முக்காலகத்துமின்றாய்க் கேவலம் பெயர் மாத்திரையானே 

2 சாற்றுமாதலின் இ.தவும ௮க்கர்கருவககசம்போலப் பொய்யேயாம். விண்ணில 

முக்காலத்இிலுமில்லாவிடினும் கந்தருவககரம் மாயாவயத்தானே ஒரு தோஷ 

தீரிசிக்குமத்தியகாலத்தே , தோற்றுவ?தபோல, Borsa. ஆன்மாவின் 

கண்ணே முக்காலத்தே ௮சத்தியரூபமாயினும் இவ்வுலகம் மாயாவாஈத்தா2ன 

ஒரு சதோஷதரி௫க்கு மத்தியகாலத்தே பிரதீதியாம். இதனானும் இவ்வுலகம 

பொய்யேயாம். மாயையால் மோ௫ுதமாகியவன் அகாயத்2த சந்தருவுகரத்தைக 

காணினும், அமோகுதன் காணாக?தபோல ௮ஞ்ஞானி ஆசந்தவடிவ .ஐன்மாவின் 

சண்ணே உலகைக்காணிலும அ௮.றிஞன்காணான். இதனா?ன, அ௮ஞ்ஞானிக்குப 

பர்தமும் ௮றிஞனுக்கு மோக்ஷமூம் உண்டாம். கனவின்சண்ணே காண்போ 

னொருவனே அக ரூபங்களைத்தரித்து ஒருருவத்தகானே பந்தமுறுவன், ஒருரு 

வச்சானே மோக்ஷமுறுவன், ௮ல்கனமே, ஆன்மா ஒன்றே அ௮வித்தையின் சம்பக் 

தத்தகானே ௮ரேக உருவங்களை த்தரித்து ஒருருவத்தானே பர்தத்தையடையும், 

ஒருருவத்தானே மோக்த்தையடையும. கனவில் காண்போன்பால் பக்தமோக்ஷங் 

கள் உண்மையாயின்ருவ:? தபோல ஈனவிலும் ஆன்மாவின்கண்2ணே பந்தமோக்ஷக 

கள் உண்மையாயின்றாம. பஈதமோக்ஷாஇி சர்வ ஜகத்தையும் எப் போதும் சாக்ஷி 

ரூபமாய்க்காண்பகாய ஆன்மாவே பாமசத்தியரூபமாம். ஆன்மாவினும் வேருய 

இவ்வெல்லா த் இருசியப்பிரபஞ்சமும் பொய்யயாம். சர்வ ஜகத்தையும் காணும் 
சாக்நியே சர்வ ஜகத்தின் காணமாமாதலின் பாமசத்இயருபமாம், இருசிய 
பதார்த்தங்கள் பாவும் காரியரூபமும் நாமமாத்தரமுமாகலின் பொய்யேயாம், 

Cap குமர! இவவாறு பாமான்மரூபகாரணசத்தின்கண்ணே பரமசத்தியரூபத் 

தன்மையை ௮க்கேரித்து ஆருணிப்பிசாவானவர் சுவேசகேதுவிற்கு மண் பொன் 

இரும்பு என்னும் மூன்றன்கண்ணே தன் தன் காரியத்தை யபேக்ஷித்துச் சத்திய 

ரூபத்தன்மையைக் கூறினர், கடபூஷணகட்காதி காரியத்தே ௮சத்இயரூபச் 

தன்மையைக்கூறினர். மண் முதலிய மூன்றும் தமது கடாதிகாரியத்தைக்குறித 

அச் சத்தியமாவதேபோலப் பாமான்மாவும் பிருதிவியாது சர்வ ஐகத்தையு 

மபேச்ஷித்துப் பரமசத்தியரூபமாமாகலின் சுருபகவதஇி அதனைச் சத்தியத்திற 
குஞ் சத் இயமென்றனள். அத்தகைய பசமான்மாவை நீயு மவசயமாயுணச 2வண்



-அத்தியாயம்,] சா.நீதோக்கெ உபநிடதத்தின் ௧௨0௯ 
தாற்பரியவருணனம்: 1209 

On; ௮தனை யுணார்தமாத்திரையானே யிவவுலில் யாது மறியவேண்டியஇன்று 

GL; ஆனால், ௮ச்தகைய பரமான்மாவை நீ பிரமாதத்தானே நின்குருபாற் 

கேட்கவில்லையா தலின், ஜஹே சுவேதகேதுவே! அந்தப் பாமான்மாவை யுணர்தற் 

பொருட்டு நீயும் மீண்டு ௮க்குருவின் சமீபத்சேசென் று வினவுஇ. அ௮வருபதேசத் 

தானே பசமான்மவடி.வத்தை யுணர்ந்து மீண்டு விரைவாகவே என்னிடத்தில் வா, 

தமது பிதா இவ்வாறு கூறக்கேட்ட சுவேதகேதுவானவர் கூறுவதாவது :--ஹே 

தந்தே! எந்தப்பாமான்மாவின் ஞானத்தானே இச் சர்வஜகக்தின் ஞான 

மாமோ ௮வவடிவத்தை என் குரு வறிர்திலர் ; ஏனெனின், ௮வச.ிந்இருப்பாசா 

பின் என்னிடத்தில் மிகப்பிரியமூடைய ௮வர் சரத்தையையுடைய எனக்கு 

௮.தனை யவசிய முப?) இருப்பர்; ஆனாலத்தகைய உபதேசத்தை யவரொருபோ 

துஞ் செய்ததில்லையா தலின், ௮,தனை யவசறிபயாரென அறிந்து கொள்ளலாமன்றோ? 

என்னாிரியர் என்னைச் தமது மைந்தரிலும் பிரியமாகவைத்இருர்தனரா இலின், எவ் 

வித்தையையும் எனக்கவர் மறைத்துவையாது LOGS வித்தைகளையெல்லாம் 

எனக்குப?தத்கனர், மீண்டும் ௮வர் சமீபத்தே செல்வஇல் பயன் யா.துமில்லை. 

garg) ஆணையை மேற்கொண்டு சமாவர்த்தனமெனப் பெயரிய சமஸ்காரத்தை 

யடைந்து விட்டிற்கு வர்இிருக்கன்றேன். ஆகையால், விசுவாசமற்றவன்போல 

மீண்டும் ஆ௫ரி.பர்பாற்சென்று வினவுதல் எனக்குசிதமன்றாம். ஹே பகவன்! 

எதனை யுணர்ந்தமாத்திசையானே ௮றிஈத அறியாதபொருள்களியாவும் ௮றியப் 

பெறலாமோ, ௮தன் உணர்வுண்டாம் வண்ணம் தாங்களே எனக்குபதேசியுககள், 

பிதாவாயெ தங்களைவிட்டு யான் வேறொரு குருவையடையேன். ஹே மைந்த! 

இவ்வாறு தர்தைபாற் சுவேதகேது கூறியபோது சர்வ வித்வான்௧களிலும் மேன் 

மையசாகய ஆருணிரிஷி மைந்தன் வசனத்தை யங்ககேரித்து இங்கன் கூறத் 

தொடங்டுனார் :--ஹே மதியைப்போலும் பிரியதரிசனனே ! சுருதியாற் கூறப் 

பெற்றதும், உன்னால் வினவப்பெறறதும் ஆகிய பாமான்மாவின் வடிவத்தை உனக் 

குபதே௫க்கன்றேன், நீ கருவத்தைப் பரித்தியாகித்து மனதைச் சாவதானப் 

படுத்திக்கொண்டு கேட்பாயாக, 

இப்போது எதனை யுணரின் யாவுமுணர்ந்ததாமோ அதப் பாமான்மாவின் 

கண்ணே ௮த்விதீயக்தன் மையை நிரூபிப்பாம்:--2ஹ சுவேதகேதுவே ! தோற்று 

நின்ற நாமரூபக்ரியைவடிவ RFs Ter gi ழமூறையே தாலசூக்ஷ 1மவாசகங்களா 

யெ சத்து ௮சதது என்னும் சப்தங்களானே கூறத்தகுதியதாம். HFT SS 

தானே உண்டாய தூலளூுக்ஷஈமவிஷயகஞானங்கட்கு விஷயமாயதாம், அந்தச் 

சத்தசத்சப்த புத்தியோடுகூடியதாம். இத்தகைய உலகுண்டாவதற்குழுன் சத் 

தாகவே யிருந்தது. சத்தசத்தென்னும் சப்தஞானமற்றதாயிருந்த.து, அக்காலிவ 

வெல்லா வுலகும் சத்தையினும் வேறன்றாயிருஈத.து. நையாயிகர் கடபடாதிக 

ஸிடத்தே ஒரு,சத்தாஜா தியை பங்கேரிப்பதேபோல, ந சத்தாசப்தத்தானே சத் 

தையென்லும் ஜஐடஜாதியை யங்கேரிச்கவேண்டாம் ) மற்றோ, யானுனக்கு முன் 

னர்க்கூறிய தொனந்தரூபசத்தையையே யல்8கரிக்குதி; ஏனெனின், சத்தாசப் 
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௧௪௨௪0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டாவது 

தத்தானே ஜா.இவடிவு உடசத்தையைக் சவரினோ ஜஐடமாவனவெல்லாம் பேதரூப 

வஸ்துபரிச்சேதமுடையனவாம், பரிச்சேதமுடையனவெல்லாம் காரியரூபங்க 

ளாம், கடா திஉடப்பொருள்கள் பேதமுடையனவா தலின் காரியரூபமாவனபோல 

ஜடச த்தையும் பேதரூபவஸ்து பரிச்சேதமுடையதா தலின் காரியரூபமாம் ) காரிய 
ரூபசத்தையின்கண்ணே சர்வ ஜகத்தின் காண ரந சம்பவியாதாம் : கை 

யால், ஈண்டுச் சர்வ தகத்இன்காரணரூபமாய்க் கூறி சத்தை ஜாதிரூபஜடச த்தை 

யிலும் விலகஷணமேயாமென அறிவாயாக, சூரிய லுதயமாவதற்கு முன்பு அந்த 
காரமிருப்பசேசேபோல இவ்வுலகம் உண்டாவதற்குமுன்பு இச்சத்தையே எஞ்சி 

கின்றது. இக்காசணருப௪த்தையையே மாயாரூப உபாதி சம்பர்தத்தானே ௬௬௫ 

பகவதி ௮வ்வியாகருதமெனக்கூறினள். ஜகத்தின் உற்பத்தியின்முன்னர்க் காரண 
ரூபமாயிருக்கும் சத்தாவஸ்து யாதோ, எச்சச்சாரூபகாசணச்தைச் சருதியானது 

அவ்வியாகுருதப்பெயாற் கூறியதோ, sg நிர்க்குணப்பிரஹ்மரூபமேயாம், 
அதன்கண்ணே, (யதொவாமொ HIG AAD HOI TASES OO AD? என்பதா. 

சுருதிகள் ௮றிஞனஅ மனசகிதவாணியின் நிவிருத்தியையும் கூறியிருச்சன்றன. 

தேசகாலங்களும் தூலசூக்ஷ1மபதார்த்தங்களும் முன்னுண்டாசவுமில்லை, இப் 

போதிருக்கவுமில்லை, இனி யுண்டாகப் 2 போவதுமில்லை. இத்தகைய நிர்க்குணப் 
பிசஹ்மத்இன்கண்ணே ceo) g. a வொத9 மரசூவிகி ் என்னும் சுருதி இரு 

ந்ததெனப் பொருள்படும் gots என்னும் பதத்தால் சென்றகாலத்தைக்கூறிய 

தும் காலவாசனையோடுகூடிய சடனது புத்தியை யனுசரித்தேயாம் ; உண் 

மையாய் அதிதகாலமும் பிரஹ்மத்தின்கண்ணேயின்றாம். இப்போது அந்நிர்க் 
குணப்பிரஹ்மத்தே சுவகத, சஜாதீய, விஜாதீயபேதங்களின் ௮பாவத்தை 

திரூபிப்பாம் :-- ஹே சுவேதகேதுவே ! ஒரே விருக்ம் தன் பத்இசபுஷ்ப பல 

சாகை ஸ்கர்தம் என்பனவா இ ௮வயவங்களின் பேதத்தகானே சுவசதபேதமுடைய 
தாமாறு, பாமான்மா நிசவயவமாதலின் சுவகதபே.சமுடையதன்றாம். ஆன், 

அசுவம் முதலியவை தமது சமானஜாதியையுடைய வேறு ஆன், ௮சுவம் முத 

லியவற்றினின்றும் சஜாதியபேதமுடையனவாமாறு, பரமான்மா சஜாயபேத 

மூடையதுமனறும். ௮வவான் முதலியவை தம்மினும் விருத்தஜா இயையடைய 

மொ தஇகளினின்றும் விஜாதியபேதமுடையனவாமாறு, பாமான்மா விஜாயே 
பேதமுடையதுமன்றாம். மூன்று பேதமுமற்றதனா?ன வேத 3வேத்தாக்கள் பர 

மான்மாவைச் சத்தாரூபமென்றனர். இத்.துணையானே ௫ ஊசுகவாஷ சிய! என் 
னம் சுருதியின்கண்ணேயிருக்கும் ஏக சப்தத்சானே ௮தன்கண்ணே சஜாதிய 

பேதாபாவம் காட்டப்பட்டது, ஏவ வென்னுர் தேற்றத்தானே சுவகதபேதா 
பாவங் காட்டப்பட்டது, அத்விதீய சப்தத்தானே விஜாதியபேதாபாவங் காட்டப் 
பட்டது, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! உண்டாவதற்கு முன்பு பிசஹ்மத்தின்கண்ணே 
இக்சாரியஜகத்தின்றாமாயினும், ௮க்கால் மாயை இருக்கன்றசாதலின் ௮தனானே 

பிரஹ்மத்தின்சண்ணே சத்விதீயத்தன்மை சித்தமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே சுவேத்கேதுவே! அர்நிர்க்குணப்பிரஹ்மத்தே ஜகத் 
சா.சணத்சைச் சித இசெய்யும் மாயை அகிதீயரூபமாய்ச் சம்பாவளையாமாயிலும்,



அத்தியநயம்.] சாந்தோக்கெ உபதிடதத்தின் ௧௨௧௧ 
தாற்பரியவருணனம். 12). 

உண்மையாய் ௮து பிரஹ்மத்இின்கண்ணின்றாம் ; மற்றோ, மாயையான் மோடக்கப் 

பட்ட அ௮ஞ்ஞானியே அ௮தனைப்பிரஹ்மச்தின்கண்ணே காண்பனாதலின், ௮ல்ததன் 

சண்ணே மாயையானே இத்தமாம், நம்மனோர்கட்குப் பிசத்தியக்ஷப்பிரமாண த் 

தானே த்த.தினத்தைக் கூகை இவென எண்ணும்; ௮தன்சண்ணே யதற்குத் 

தன்னனுபவமே பிரமாணமாமன் றி வேரொரு பிரமாணமின்றாவதேபோல, மாயை 

பின்கண்ணும் ௮ஞ்ஞானிகளின் அனுபவமே பிரமாணமாமன்றி வேறு பிசமாண 

மின்றாமாதலின், மாயை மாயையானே இத்தமாம். உண்மையாய் ௮ந்தகாசமற்ற 
சூரியபகவான் மேருகிரியின் பின்பக்கத்தே செல்லுங்கால் உண்டாம் இரவின் 

கண்ணேமூடன் சூரியனிடத்தே ௮ந்தகாரத்தைக் கற்பிப்பதேதேபோல, உண்மையாய் 
மாயையற்ற பரமான்மாவின்கண்ணே மூடன் மாயையைச் கற்பனைசெய்வன். நேத் 

இ.சங்களால் கண்ட சூரியபகவான் உதயமானபின் அந்தகாரம் சாணப்பெறுததே 

போல, ஞானாரியரின் உபதேசத்தாலுண்டாய ஆன்மசாக்ஷ£த்காரம் உதயமான 
பின்பு ௮வவறிஞனுக்கு மாயை காணபபெருதாம், சூரியபகவானை ௮ந்தகாசம் 

முக்காலத்.தும் தீண்டா ததேபோல, அன்மாவையும் ௮ம்மாயை முக்காலத்தும் 

தீண்டாதாம். அந்தகாரம், அல்லது மேசாதி காண்போனுடைய கேத்திசங்களை 

மறைத்தே அகாயத்தின்கண்ணிருக்கும் சூரியமண்டலத்தை மறைப்பதேபோல 

இவவஞ்ஞானரூபமாயையும் அஞ்ஞானிகளின் புத்தியைமறைச்சே பாமான் 
மாவைமரைக்கும்); பரமான்மாவின்சண்ணே இம்மாயை உண்மையாயின்றும் ; மாயை 

யின் தூலசூக்ஷஈமகாரியமும் உண்மையாயின்றாமா கலின், இவ்வுலக உற்பத் தியின் 

முன் சத்தாகிய பசமான்மாவேயிருர்தது ; பசமான்மாவினும் வேறாய இவ்வுலக 

மும், காரணமாயையுமின்றாம். இத்துணையானே சத்தாகிய பாமான்மரூபகார 

ணத்தின்கண்ணே ௮ச்விதீயரூபத்தன்மை சித்தஞ்செய்யப்பெற்றது, இப்போது 
ட தக சூஹுவாரெவெடி£ ம,சூஷீடெக 0 வாதி Fuso ,கவாரஉவா,58 

வாஜாய,த ? என்னுஞ் ௬௬ இசண்டனஞ் செய்யும்பொருட்டுக் கூறிய ௮சத்காரண 

வா.இகளின் மதத்தை நிரூபிப்பாம்:--ஹே சுவேதகேதுவே! இவ்வாறு சர்வ 
பேதமற்ற சத்தைவடிவகாசணம் சத்தமாபிலும், சில பிரஹ்மஞானமற்ற பண்டி. 

தீர்கள் ௮த்தானத்தே ௮சத்தையை யங்கேரித்து ௮தனையே ஜகத்காணமென 

உடன்பட்ளோர். பரமான்மரூபசத்தையை ஐகத்காரணமென உடன்பட்ட ஈம.து 

வேதார்தமதத்தே ௮வர் இவ்வாறு தோடங்கூறுவர் தாந் இகளாகிய நீகிர் 

சர்வ ஜகத்தின் உபாசானகாரணரூபமா யங்கேரிக்த சத்தை சத்வடிவமா ? ௮௪த் 

வடிவமா ? மூதற்பக்ஷத்தை யடன்படின் வினவவேண்டியதாவது :--௮ச்சக்தை 

யின்கண்ணேயிருக்கும் சத்ரூபத் தன்மை தன் வடிவத்தானே சித்தமா ? அல்லது 

ஒரு தருமரூப வேறு சத்தையானே ித்தமா ? முதற்பக்ஷத்தை யங்கேரிக்கன் 

அச்சத்தையின்கண்ணே ௮ச.த்தையினும் விலக்ஷ்ணத்தன்மை சித்தியாதாம் ; 

ஏனெனின், ௮ச்சத்தையின்கண்ணே சொருபமாய்ச் சத்வடி.வத் தன்மையிருப்பதே 

போல ௮சத்தையின்கண்ணும் சொரூபமாய்ச் சத்வடிவத்தன்மை சம்பவித்தல் 

கூடும்; அதை நீக்குவதன்கண்ணே யெவ்வாதிக்கும் சமர்த்தின்றாம். ௮ச்சகத்சை 

பின்சண்ணோ இருக்னெறதென்லும் விதிமுகப்பிர தீதிவிஷப த் தன்மையிருக்கின



௧௨௧௨ . ரீ. இத்மபுராணம், [பன்னிரண்டாவது 

றது, அச த்தையின்கண்ணே இல்லையாதலின் ௮வ்விடய த்தன்மையே சத்தையின் 
கண்ணே ௮சத்தையிலும் விலக்ஷண த்தன்மையாம், என வேதாந்த கூறிற் சம்ப 
வியாது) ஏனெனின், அச்சத்தையின்கண்ணே அவவிஷயத்தன்மையிருக்கும், 
அச த்தையின்கண்ணேயிராது என வேதாந்தி யங்கேரித்தது கேவலம் தங்குல 

தருமம்போலத் தமது விருத்தர்களின் சங்கேதமாத்தாத்தானே சித்தமாமன்றி 

வஸ் அவின் இயற்கை யநுசாசமன்றாம். ஆகையால், விருத்தர் சங்கேதம் ௮௪த்தை 
யின்கண்ணே விதிமுகப்பிரதீதி விஷயத்தன்மையை யுடன்படத்தடைசெய்யா 
தாம். ஒரு கிலைக்களத்திருக்கும் பதார் த தங்கட்கே பாஸ்பாம் தடைப்படல் தடைப் 

படுத்துசதற்றன்மையுளகாமாதலின், சத்தைக்கேபோல அ௮சத்தையின்சண்ணும் 

அவவிஷயத்தன்மை சம்பவிக்கும், அல்லது, உலன் உற்பத்தகாலத்தே சத்தை 

யின்கண்ணே விதிமுகப்பிர தீதிவிஷய த் தன்மை சம்பவிக்குமாயினலும், உற்பத் தியின் 

முன்னர்ச் சம்பவியாதாம்) ஏனெனின், சிதாபாசனோடு கூடிய sh seer om 

விருத்தி பிரதிதியாம், ௮து சிசாபாசனோடுகூடிய ௮ந்தக்காணருபப் பிரமாதாவின் 

ஆசிரிதமாயிருக்கும். ௮ஃதோ உலகஉற்பத்தியின்முன்னரின்றாம். பிரமாதாவின் 

றிய ௮க்காலத்2த பிரதிதியுஞ் சம்பவியாதாமா தலின், உற்பத்தியின்முன்னர் த் 

தானேயில்லா ககாய ௮வ்விதிமுகப்பிரஇ.தி சத்தையின் சத்தியை யெவ்வாறு செய் 

"யூம் ? மற்றோ, செய்யாதாம், இரண்டாவது பக்ஷத்தை யுடன்படின், அவ்வேறு 

சத்தையின்சண்ணே சத்தியரூபத்தன்மையைச் சித் தஞ்செய்யும்பொருட்டு மூன் 

ரூவது சதையைக் கற்பிக்கவேண்டும், அ,தன்பொருட்டும் நான்காவது சத்தை 

யைக் கற்பிக்கவேண்டும். இவவாறு பூர்வ பூர்வ ச.த்தையின்கண்ணே சத்தியரூபத் 

தன்மையைச் சித்தஞ்செய்தற்பொருட்டுக் கறபித்த உத்தா உத்தரசத்தை யாவும் 

நியமமின்றி யெண்ணிக்கையற்றனவா ? நியதமான எண்ணிக்கையுற்றனவா ? 

மூதற்பக்ஷம் சம்பவியா தாம் ; ஏனெனின், எண்ணிக்கையற்றனயாவும் முறையாய் 

அல்லது, ஏககாலச்தே எவ்வுயிர்க்கும் பிர தீதியாகாவாமா தலின், ௮வ்வியாவற்றுள் 

ளும் ஒரு சத்தையே சித்தமாமன்றிச்சர்வசத்தை சித்தமாகாதாம். இண்டாவது 

பக்ஷமுஞ் சம்பவியாது ; ஏனெனின், ௮வைகளுள் முடிவிலுள்ளசத்தை சத்தை 

யினும் விலக்ஷ்ணமாகாதாம் ; மற்மீறா, சமானமேயாம். முடிவிலுறும் சத்தையின் 

கண்ணே வேறுசத்தையின்றியே சத்தியரூபத்தன்மையின் வியவகார இத்தியை 

யங்கேரிக்கனோே முன்னுள்ள சத்தைகளிலும் பிற்சத்தையின்றியே சத்தியரூபத் 
தன்மை வியவகாசம் சித்தமாமாதலின், முடிவின் சத்தையினும் முன்முன் சத்தை 

களின் கற்பனைவியாத்கமேயாம். அல்லது, சர்வ ஜகத்இன் உபாதானகா.ரணரூப 

மாய் எச்சத்தையை யங்கேரித்துள்ளசோ ௮.து நிர்விகார இயற்கையுடையதாத 

லின், ஏகரூபமா ₹ அல்லது, பரிணாமியியற்கையுடையதாதலின் ௮ேகரூபமா ? 

முதற்பக்ஷக்தை யங்கெரிக்கன் ௮வ்2வகரூபசத்தையின்கண்ணே ௮சத்தையிலும் 

விலக்ஷ்ண த்தன்மையாதுளது? மற்றோ, அச்சத்தையும் ௮சத்தையின் சமமேயாம், 
இசண்டாவது பகஷமுடன்படின் அ௮ச்சத்தையின்கண்ணே கடாதிகளின் சமான் 

தன்மையாம்); அல்லது, இவவந்திய பக௯்;தசே கடா இகளின் அுல்வியத சன்மையை 

யடைந்த சத்தைக்கு உலஇன் முன்றிதியுடன்படின் ௮க்கால் உடாஇகள் எவவப 

சாதம் புரிர்தன, இவையும் முன்னவ௫ியமிருக்குமாதலின் முற்காலத்திற்கும் இக்
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காலத் திற்கும் பரஸ்பரம் விசேஷத்தன்மை சித்தமாகாதாம்; அகாதாகவே அதன் 

கண்ணே ௮ரேகருபத்தன்மையும் சம்பவியாதாம். இவை மூதலாக ௮ரேகவகைத் 

தூஷணங்கள் சத்தையின்௧ண்ணே யடைவுறுமாதலின் சத்தை ஜகத்காரணமாசகா 

தாம்) மற்றோ, ௮சத்தையே ஜகத்காணமாம். இத்துணையானே YF SETS OM 

வா இகளின் மதம் நிரூபிக்கப்பட்டது. இப்போது ௮தன்சண்ட னஞ்செய்வாம் :.- 

ஹே சு? வதகேதுவே ! இவ்வாறு ௮சத்காரணசத்தியின்பொருட்டு மந்தபு,த்இியை 
யுடைய வாதியர் ௮நேகம்வகையான குதர்க்கங்களைப்புரிவர். அவருண்மையாய்ப் 

பண்டி தத்தன்மையறறவரேனும் பொய்யாகவே தம்மைப்பண்டி.தரென எண்ணி 

பவர். அவரை வினவவேண்டியதாவ த :--சருஷ்டியிறஇகாலத்தே ௮சத்காச 

ணத்தினின்றும் உண்டாம் இவ்வுலகளுபகாரியம் ௪.த்வடிவமா ? ௮௪.த்வடிவமா ? 

முதலது சம்பவியாது ; ஏனெனின், சிருஷ்டியினாஇயில் ௮௪த்காரண த் இனின்றும் 
சத்காரிய உற்பத் இயண்டா கலேபோல, இக்காலத்தும் ஏன் ௮வ்வாறுண்டாத 

லில்லை ? உண்டா தலன்றோ வேண்டும். அக்காலத்துண்டாம், இக்காலத் துண்டாகா 

தென்பதற்கு யாதேலும் ஊகங்கூறல்வேண்டும். இண்டாவதுபக்முஞ் சம்பவி 

யாது; ஏனெனின், ௮சச்காசணத்தினின்றும் ௮சத்காரிய உற்பத்தி முக்காலத் 

அம் உண்டாவதில்லை அசத்மலடிமைந்தனாகிய காசணத்தினின்றும் அ௫த்ஈச 

சிருங்களூபகாரிய உறபத்தி ஒருகாலும உண்டாகாததேபோலும். ௮சத்காசணத் 

இனின்றும் ௮சத்காரிய உறபததியுண்டாகுமாயின் மேற்கூறியதும் உண்டாக 

வேண்டும; ஆகையால் ௮சதவஸ்அவின்கண்ணே காரணரூபத் சன்மை சம்பவியா 

ததே போலக் காரியரூபத்தன்மையும சம்பவியா தாமாதலின், எல்லாவாஇயரும் 

காரியத்தைச் சத்தியரூபமாயே அககேரிக்கவேண்டும், ௮ச்சத்காரியம் ௮சத்கார 

ணத்தினின்றும் ஒருகாலுமுண்டாகா காம். சத்காரியகாரணமும் சத்தியமாயே 

அ௮ங்கேரிக்கவேண்டுமா தலின், ௮சதகாரணவாகதி முன்னர்ச்செய்த எல்லா விகற் 

பங்களும் விணேயாம். இப்போது முன்னையவிகற்பத்தான் Our Pigs gi apes 

களை நீக்குவாம, அலலத, ௮க்காரணரூபசத்தை தன் வடிவத்தானே சத்தியரூபத் 
தன்மையையடையும் என்னும் பக்ஷத்தை யுடன்பட்ட சித்தாந்தியாய எமக்கு 

எத்தோஷப்பிராப்இயாம் ? 

சங்கை :--ஹே சித்தாந்தி ! ௮சசத்தை தன் வடிவத்தானே சத்திபருபத் 

தன்மையையடைவதேபோல அசத்தையும் தன் வடிவத்தானே சத்தியரூபத் 

தன்மையையடையும் என்னும பிரஇபரஈ தீரூபதூஷணம் உம்மதத்தேயுண்டாம். 

சமாதானம் :--ஜஹே வாதியே: தர்க்கக்தே குசலனாய மதிமான் வேறு பிரத 

வாக்குப் பிர இபர்தீரூப தூஷண ங்கொடான் ;) ௮குசலனே கொடுப்பன், அல்லது 

௮ச்சத்தையின்கண்ணே வடி.வத்தகானே சத்தியரூபத்தன்மையை யக்கேரிக்கன் 

௮சத்தையின்௧ண்ணும் ௮ங்ஙளனுண்டா தல்வேண்டும் என வாதியோதிய grep 

ணம் வியாப்தியற்றதாம் ; ஏனெனின், யாண்டு யாண்டு சொரூபமாமோ ஆண் 

டாண்டு சத் தியரூபத்சன்மையாம் என்னும் வியாப்இ சம்பவியாதாம் ) ௮ங்கேரிக் 

னே சொருபத்தானே ௮க்னியின்கண்ணே உஷ்ண ச தன்மையிருக்குமாதலின்



ஸ்ரீ. ஆத்டீபுராணம், [பள்ளிரஸ்டாவது 

சொரூபத் தானே ரீரின்சண். ஹூம் உஷ்ணத்தன்மையிருக்கவேண்டும். பார்த்.வ 
மாதலின் கடம்ரீர்கொணரும் தொழிலை யாற்றுவதேபோல ஐடும் ஏன் கொணர்க 
லேலாதாமென்பன முதலிய பலவகைத்தூஷணங்கள் ௮வ்வாஇயின் மதத்தே 
யுண்டாம். சர்வ அாலணங்களையும் சாற்றுவசானே வாஇக்கு *உபகாசமும், கூறு 

வோர்க்குக் சண்டம், சா மு.சலியஎவயுலர் தலும் ஆயெ இரண்டு தோடங்களுண்டா 
மன்றி வேறொரு பயனுமில்லை. ௮ல்ல.து, ௮வ்வா இியின்கூற்றரானே எமது சத்தை 
சித்தமாம் ; அசத்தையிலும் வேறாயது சத்தையாம், சத்தையினும் வேராயது 
அசத்சையாம் எனச் ௪த்தையசத்தைச் சப்தப்பொருளை வாதியே யங்கெரித் 
துளான், ச.த்தையை யங்கேரியாவிடின் சத்தையின்பேதமுடைய அசத்தையே 

சித்தமாகாதாமாதலின், அதன் சத்தியின்பொருட்டு வாதியும் சத்தையையவூ 
யம் உடன்படவேண்டும். அல்ல, ச,க்தையின் ஸ்கானத்தே வாஇ யங்கேரித்த 
அ௮சத்தையாய காரணத்திற்தகன்சொரூபபலச்தாசனே வாஇகூறிய சத்இயரூபத் 
தன்மையாற் சத்காண வாதியராய எமக்கு யாதொரு அ௮௩ிஷ்டமுமின்றாம் ; இஷ்ட 
மேயாம். ஏனெனின், சர்வ பதார்ததங்கட்கும் ஆன்மாவே உண்மைவடிவமாம்; 
அவ்வான்மாவின் சத்தியரூபத்தன்மை யெடச்்டமேயாம். அல்லது, இருச் 
இன்றதென்னும் விதிமுகப் பிரதீஇக்கு விஷயமாவது சத்தையாம் என்னும் சத் 
நையின் இலக்கணத்தே குலதர்ம சமானத்தன்மையாய்க் கூறிய தாஷணம் வாத 

மதத்தும் வர்.து பொருந்தும் ; என்னை, இல்லையென்லும் நிஷே.தமுகப் பிரதிஇக்கு 

விஷயமாவது ௮சத்தையாம் என அசச்தைக்குக் கூ.றுமிலக்கணச்தேயும் கேவ 

லம் தன்குல பரம்பசையே உடன்படவேண்டும், 

  

சங்கை :--ஹே ித்தார்தியே! சத்தைக்கும் ௮௪த்தைக்கும் தன்குல தர்மம் 

போற் சித்தியுடன்படின் ௮வ்விரண்டன் பேதம் சத்கமாகாதாம் ? 

சமாதானம் :--ஜஹே வாதியே! அச்சத்தையின்கண்ணும் ௮சத்தையின்கண் 

அணும் எகரூபத்தன்மை யடைவுறிலும் மகாபேதமுண்டாம ; என்னை, ௪க்தையோ 

பாவருபம்£ம், ௮௪, தையோ அபாவருபமாம் என அவற்றின் பேதம் சர்வலோக 

அனுபவ௫ித்தமாமாகலின் ஏகரூபத்தன்மை சித்தமாகாதாம், இத்துணையானே, 

லோக இருஷ்டியை யங்கேரித்து வாதியின் சங்கையைச் சமாதானித்தாம். இப் 
Cur go sug சித்தாந்தத்தை யங்கேரித்து வாதியின் சங்கையைச் சமாதானிப் 

பாம்: ஹே வாதுியே. இருக்கின்றதென்னும் விதிமுகப் பிசததிக்கு விஷய 
மாவது சத்தையாம் என்னுமிலக்கணச்சை நீ முன்னர்க்கண்டித்தது எமக்கு 

முடன்பாடே) எனெனின், எமது சித்தார்தத்தே ௮த்விதயப் பிரஹ்மம் சத்தை 

யாம்; அதன்கண்ணே விதிமுகப்பிர தீஇிக்கு விடயத்தன்மைவடிவ இலக்கணம் சம் 
பவியாதாம்; மற்றோ, அதற்கு மனவாணியின் அவிஷயத்சன்மையே இலக்கண 

மாம்; அல்லத, சர்வ இலக்கணங்களும் ௮ற்றகன்மையே இலக்கணமாம், 

சங்கை: ஹே சத்தாந்தியே/! சத்தை அ௮வ்விரண்டிலக்கணங்களையுமாற்றிருப் 
பதேபோல மலடிமகன் முதலிய அசத்பொருள்களும் அவ்விசண்டையுமுற்திருப்ப 
தாமாதலின் ௮௪ச்இன்சண் னும் ௪த்ைதயின் இலக்கண த்இற்கு ௮இகியாப்இயாம். 

ட * உபசாசம் - ௮வமஇச்ிரிப்பு,



அத்தியாயம், ] சாந்தோக்பெ' உபதிடதத்தின் க்கட 
தாற்பரியவருணனம். IDES 

Hot stemd :—Sep ar Gu! 9A3ur@ sgrFur@enu இரண்டு உண் 
மைப்பொருள்சகளானே அ௮பாவ நிரூபணமாமென்ப.து எல்லா நூலாரூம் உடன் 

பட்ட விடயமேயாமா தலின் அசத்பொருள்களில் அவ்விசண்டிலக்கணக்களுஞ் 
சம்பவியாவாம் ) ஆசவே, சூரியபகவானிடத்தே தூளியையிடும் மூடமஇயே 
௮.தனால் வியாபிக்கப்படுவான்றி யவர்க்கதன் சம்பர்தம் உண்டாகாதசேபோல, 
மூடர் குதர்க்கருபதூளியால் தாமே பராஜயத்தையடைவான்றிச் சத்தாவடி.வச் 
சூரியனைக் குதர்க்களுபதூளி தீண்டமாட்டாதாம் எனத் துணியப்பெறும், ஆகை 

யால், ஹே சவேதகேதுவே! அ௮சத்தே இவ்வுலன் காரணமாம் என்னும் வாத 
யரின் வசனம் பொய்3யேயாம், ஆகவே முழுக்தாக்கள் தார்க்கேரின் வசனத்தை 

யொருகாலும் அ௮ங்கேரிக்கலாகாது ) மற்?ர, வேசதத்தின்கண்ணே விதித்த 
ச.த்ைவடி வகா. ரண த்தையே யங்கேரிக்கவேண்டும் ; ஏனெனின், ௮சத்காசணத்தி 

னின்றும் சத்காரிய உற்பச்திசாணவருவதின்றாமா தலின், இவ்வுலகவடி.வ சத்காரி 
யத்தின் காரணமும் சத் இபரூபமேயென அ௮ங்கேரிக்கவேண்டும். மண், பொன், 
இரும்புவடி.வ காசணஞானத்தானே குடம், ௮ணி, வாள் முதலிய சர்வ காரியங் 
களின் ஞானமும் உண்டாவ?தபோலச் சத்தைவடிவ காணஞானத்தானே சர்வ 

ஜகத்வடிவ காரியத்தின் ஞானமாமா தலின், சர்வஞ்டிததன்மைவடிவப் பலப்பிசாப் 

தியின்பொருட்டு ௮இிகாரி சத்தைவடிவகாரண த்தை ௮வசயமாயறிதல் வண்டும். 

இப்போது, ௮ச்சத்தைவடிவசாரணத்தின்.ண்சபே அத்விதியரூபத் தன்மையை 

வெளிப்படுத் தும்பொருட்டு முதலில் இவ்வுலக உற்பத்இப்பிரகார. த்தை வருணிப் 
பாம்: -ஹே சுவேத்கேதுவே! முன்னர் யாம் ௮ச்விதியரூபத்தானே கூறிய 

ச,த் தாரூபப்பிர ஹ்மம் இவ்வுலகையுண்டாக்கும் வகையை நீ கேட்டி! சர்வ பேத 

மற்றதும், உண்மையாய் மாயாசம்பர்தமற்றதும் ஆயெ சத்பிரஹ்மம் கற்பித மாயா 

சம்பர்தத்ையுற்றுச் சிருஷ்டியின் ஆ இகாலத்மீச இவவாறு சரஇத்த.து:-(பரமான் 

மாவாயயாமே பல்வடிவமாயுண்டவேம் ; எம்பிறப்பானே அப்பல்வடிவத்தன்மை 

யுண்டாமன்றி யொருகாலும் வேறு வகையாலுண்டாகாதாம்.' எனச் சிந்தித்து 

முறையே ஆகாசாதி பஞ்ச பூதங்களையுண்டாக்கய து, சகனாஇயுண்டாவதன்முன் 

சங்கை :--ஹே பகவன்! தைத்திரீய உபநிடதத்தின்கண்ணே ஆகாசாதி 

யைம் பூதங்களின் உற்பத்.திகூறியிருப்ப, இச்சாந்தோக்கெத்தே தேயு நீர் மண் 

ணென்னும் முப்பூதங்களரினுற்பத்தி கூறியிருக்கன்றது ஒன்றற்சொன்று முரண் 
படுசன்றதன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே சுவேதகேதுவே! தேயுநீர்மண்ணென்னும் முப்பூதக் 

களின் சிருஷ்டியைக்கூறும் சாச்தோக்கியசுருதிக்குச் சரு.ச்திஅவாம் :--அற்பமதி 
யுடையோர்க்குப்பஞ்கோணப்பிரக்கிரியையுணர் தல் அத்இயர்தங்கடினமாமா தலின், 

அதன்சண்ணே உபயோகியாய ஆகாயவாயுக்களின் உற்பத் இியையுபேக்ஷித்துச் 

சுரு இபகவஇ தூலமதியுடையார்பால் அருறோக்குற்று மூன்று பூதங்களின் இரி 

விச்தரணங்கடறினளா தலின், சார்தோக்யெ சுருதிமுப்பூத உற்பத்தியே கூரிய ௮ ;



௧௨௧௬ LO} ஆத்மபுராணம், [பன்னிரண்டாவது 

ஆனால், உண்மையாய்ச் சார்தோக்யெசுருஇக்கும் பஞ்சகோண த் ன்கண்ணே தாற் 
பரியமாமன்றி யதன் நிடேதத்தே தாழற்பரியமின்றாம். இன்றாகவே யீரண்டு ௬௬ இக் 
கும் முரணுறல் யாண்டையதென்க, 

இப்போது, தேயு முதலிய முப்பூதங்களின் உற்பத்தி முறையையுரைப் 
பாம் ஹே சுவேதகேதுவே? சத்பிரஹ்மம் முதலில் தேயுவையுண்டாக்கயெ து, 

பின் நீரையுண்டாக்கிய து, பின் மண்ணையுண்டாக்கயெது, ௮ம்மண்ணைச சுருதி 

யன்னமென்றது, ௮வற்றையுண்டாக்யெ காரணப் பிரஹ்மம் அவற்றோடு தாதாத் 

மியபாவத்தையடைந்த௮. சிருவ்டியினாஇிகாலத்தே தேயு முதலிய முப்பூ தங்களில் 

முதலில் தேயு£ீரின்சாரணமாம், நீர்மண்ணின் காரணமாம்) ஆங்கே, இக்காலத் 

தும் சாணவருகன்றது; ஏனெனின், மிக வெய்யிலெறிப்பின் நீரின் விருஷ்டியாம், 

அ௮.தனினின்றும் ௮ன்னமாம் என்பது அ௮நுபவசித்தமேயாமன்றோ £ இம்முப் 

பூதமே சர்வ ஜகத்தின்காணமாமாதலின் காண சுபாவத்தை யலுசரித்தே 

நூலுணர்ச்தோர் தேகதாரிகட்கு மூவகைக்காணங்கூறினர். அவற்றுள் ஜராயுஐ 

மென்னும் ஜீவர்களின்ஜாதி முகல் தேகதாரிகட்குப் பீஜமாம்) ஏனெனின், கர்ப் 

பத்தை மூடிக்கொள்ளும் ஜராயுவென்னும் சருமம் ஜாடராக்கனியின் தேஜசாலுண் 

டாமாதலின் தைஐசப்பொருளாம். பின்னர் இருவகையாய சுவேதஜங்களுண் 

டாம். ஒன்றோ, கொதுகு முதலிய வடி.வசுவேதஜம் உறபிஜ்ஜரூபமாம் ) மற 

ஜொன்றோ, பேன் முதலிய வடிவசுவேதஜம் ௮ண்டகருபமாமாதலின், வேத 

மொன்றிற்கே ஜலசம்பர்த உற்பிஜ்ஜரூபததாலும், பார்த்திவ ௮ண்டஜஐரூபத்தா 

னும் சங்கெகம் சம்பவிக்கும், கையால, ஜராயுஜம், உற்பிஜ்ஜம், ௮ண்டஐம் என் 

னும் மூன்றே எல்லாத் தேகதாரிகட்கும் பீஜரூபமாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ? பிரஹ்மசூத்திர 3- வதத்தியாய முதறபாதத்தே 

ஸ்ரீ வியாசபகவான் சுவேதஜத்இற்குற்பிஜ்ஜ கதின்சண்ணே உள்ளடக்கங்கூறியுள் 

ளரர், ஈண்டோ தாங்கள் ௮தற்கு இரண்டின்கண்னும் உள்ளடக்கங்கூறியுள்ளீரா 
தலின், சூத்இச.த்2 தாடு தங்கள் மொழி முரண்படுமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஜே குழகதாய் ! ஸ்ரீ வியாசபகவானது கருத்திதுவாம் :-- 

தீரு முதலியவை பூமிக்குமேற் பிளந்துகொண்டு வருதலே2பாலக் கொதுகு 

முதலியவையும் பேன் முதலியவையும் தம்முபாதானகாரணரூப நீர்க்குமேற் 
பிளந்தேதவருவனவாதலின், கொதுகு முதலிய உற்பிஜ்ஜங்கட்கேபோலும் மூடு 

முதலிய ௮ண்டஜஐங்களிடச்தும் உற்பிஜ்ஜ சப்தார்த்தம்பொருர்தும். இப்பொருளை 

யுணர்தற்காகவே ஸ்ரீ வியாசபகவான் உற்பிஜ்ஜ.த்தின்கண்ணே சுவேதஜத்திற்குள் 

ளடக்கங்கூறினர் ; ஆனால், ௮ண்டஐத்தின்கண்ே சுவேதஐத்திற்குள்ளடக்கமின் 

றும் என்னும்பொருளை யுணர்த்துவ௫ிற் கருத்தின்றாம், ௮லலது, 88தேய உப 

நிடதத்தே ஜராயுஜ ௮ண்டஜஐ உற்பிஜ்ஜமென்னும் மூன்றையபேகஷி த்துக்கூறிய 
நான்காவதாய சுவேதஜத்திற்கு அ௮சத்தியத்தன்மையின்றாம்; மற்றோ, ௮ம் 

மூன்றேபோலச் சுவேதஜமும் உள்ளதாம் என அ௮தனசத்தியத்தன்மை நீக்கத் 
இன்கண்ணே ஸ்ரீ கியாசபகவானது கருத்.தன்.றி, உற்பிஜ்ஐ.த்தன்கண்ணே சுவேத 

ஐ.த்திற்குள்ளடக்கம் என்பதில் முற்றுமுணாந்த அவர்க்குக் கருத்இன்றாம்)



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கிய உபதநிடதத்தின் ௧௨௧௪ 

தாற்பரியவருண னம். }2)4 

மற்றோ, பறவை, பாம்பு, பேன் முதலியவை அண்டங்கள், தீருக்கொது மூதலி 

யவை உற்பிஜ்ஜங்கள், வேறு யாவும் ஜராயுஜங்கள் என்பதே கருத்தாம். சரீராதி 
யத்தியான்மகாரியங்களின் காரணத்தே ஜராயுஜாதி முப்பேதத்தானே மூவடிவ 
மிருப்பே திபோல எல்லா வுலகன் காரணத் இன்கண் னும் சேயுவா திமுப்பேசத் 

தானே மூவடி விருக்கும், 

சங்கை :- “ஹே பகவன் ! இவ்வாறு 2தயுவாதிசாரணஞானச்தா ன ௮இ 

காரிக்கெப்பயனடைவாம் ? 

சம்£தானம் :--ஹே சுவேதகேது வே! தேயுமுதலிய காரணங்கள் தத்தங்காரி 

யத்2த தொடர்ந்திருப்பதேதபோல ௮ம்மூன்றன்கண்ணே பாமானமாத் தன்சத் 

தையானே தொடர்ந்திருக்கும். இவ்வகையாய சாவ ஜகத்காரண பாமான்மாவே 

நம்மனோராலுணரரத்தக்ககாம். இத்ககையதன்கண்ணே மதியின்றிதியே காரண 

விசாரபலமாம், இப்போது பரமான்மாவாய காரணததிற்குக் 2தயு முதலியவற் ற 

தொடர்ந் திலங்கு தன்மையை வெளிப்படையாய் நிரூபிப்பாம --9ஹ சுவேத 

கேதுவே. கடசராவாகுி காரியசதே மண்காரணருபத்தானே புகுச் இருப்பதே 

போலக் தேயு முதலியவற்ற பாமான்மாப்பூர்வங் காரணரூபத்தானே புகுர்க.து; 
ஏனெனின், ௮ர்தப்பாமான்மாவின் ௮சாதாரண தருமரூப ஈ௯்ஷணம் ( 50GB ar 

சக ' என்பதா சுருதியானே இயம்பப்பெறறுள.து, கருத்திதவாம் :--9ருஷ் 

டியினுஇகொலத்தே சத்தாகய பாமான்மா *யான்பலவடிவமாயுண்டாவேன் ' என 

ஆராய்ர்து பல்வடிவமாயதேபோலத தேயுவும, நீரும ௮வவாரசாய்வைப்புரிந்து 

பல்வடி.வமாயின. ஜடமா௫ய இவற்றின்கண்ணே 2சதனம் புகுககாலன் றி ௮வ்விசா 

ரம் சம்பவியாசாதலின், சேதனமாய (.ரமான்மாவே ௮வற்றின்கண்ணே புகுக.து 

௮வ்விசா ரம்புரிர்கசென வுணாலாம். 

சங்கை மஹ பகவன் ! பரமான்மா தேயு மூதலியவறறே முதலிலேயே 

தொடர்ந்திருப்பின் சுருதி மீண்டும் ஜீவரூபமாய்ப் பிரவேசம் கூறுவதெற் 
றிற்கோ 2 

சமாதானம் :--ஹே சுவேதகேதுவே ! பாமானமாக் காசணரூபமாயோ 

தேயு முதலியவற்றே முன்னே புகுந்திருப்பினும், ஜீவரூபமா யவற்றின்கண்ணே 

முற்புகவில்லை ; ஏனெனின், பிராணனைத்தரிப்பவன் ஜீவனாவன், ௮த்தருமம் ௮க்கா 

லில்லையாம், எச்சேதனம் பிசாணாதி OLIGO SS ENERO WT, அடிக்கடி ஜன்ம 

மரண அடைவுவடிவசம்சாசத்தை யடையுமோ, சுப ௮சுபபலத்தையடையுமோ, 

பந்தரீக்கவடிவமோக்ஷத்தை யடையுமோ ௮அவே ஜீவனெனப்படும், சர்வ தக 

தாரி ஜீவர்கட்கும் தத்தம் ௮ங்குஷ்டபரிமாணமாய ஹிருதயகமலத்தே ஞானசக் 

இயையுடைய ௮ந்தக்கசணமெப்போ துமிருக்கும் ; அதனோடு தாதாத்மிய ௮த்தி 

யாசத்தையடையும் ௮ர்.தக்கசண உப௫தசே.தனம் ஜீவனாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அந்தக்காணத்தையே ஜீவோபாதியா யங்£கரிக் 

இன் தயிலின்கண்ணே ௮ஃதழியுமாதலின், ஜீவனும் ௮ழியவேண்டும்; ௮து சித 

சார்தத்தே யுடன்பாடின்றாமன்றோ ? 
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௧௨௧௮ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டாவது 

சமாதானம் :--2ஹ சுவேதகேதுவே ! அயிலின்கண் ணும் ௮ர்தக்காணத் 
இற்கு எல்லாவாற்றானும் அழிவில்லை; மற்றோ, ஆண்டும் ௮து சம்ஸ்காசபூக 

சூக்ஷ ஈம வாசனாரூபத்தானே இருக்கும் ; ஏனெனின், அுயிலின்முன் பிரதிதியா 

னதுபோலவே பின்னனவிலும பிரதீதியாம் : துயிலின் முற்றும் அழிவுற்றிருப 

பின்முன்னாளினும் பின்னாள் ௮ஈகக்காணம் விலக௲ணமாகவேண்டும் ; அங்கன் 

காணவாசாமையின், ௮.து துயிலின்கண் ணழிவுறவில்லையென விதல்வேண்டும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / அ௮ந்தக்கரணத்தையும் ௮தன் வாசனையையும் ஜீவ 

ன .துபாதியா யக்கேரிக்கினோ ௮வை யரேகமாதலின் ஜீவருமரேகராவர், ௫ கஜொ 

CAD SRT Pagel em BCU SG? என்பது முதலிய மறைகளின்கண் aor 

ஜீவன் கூறப்பட்டுளான், ௮வறறிறகு முசணன்றோவாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே சுவேதகேது வே! ௮ம்மாயாவிசிஷ்டப் பாமான்மகார 

ணத்தே அுுதக்கரணவாசனாவிசிஷ்ட ஜீவனது தாதாத்மிப சம்பந்தத்தை நூ 

௮ணாநதோர் நுவன்றுளாசா தலினா னே, ௮ர்.சக்கரணாதி ரூபகாரியத்தோடு ஜீவ 

னுக்குத தாதாதமிய ௮த்தியாசம முயல்வின்றியே கிடைக்கும், ௮ஈதக்கரணத் 

இன் காரணத்தோடு ஜீவனுக்குக தாகாதமிய சம்பஈதமுண்டாகாதொழியின், 

௮தனுதயகாலத்தே ௮தனோடு ஜீவதாதாதமிய ௮த்தியாசம் உண்டாகலாகாது. 

௮ந்தக்காணமுண்டாயினும், ஒழியிலும் ஜீவனுண்டாகான் ஒழியான் ; எப்போது 

மேகரூபனேயாவன். வேறு வேறு ௮ச்தக்காணததேயிருஈது ஜீவன் வேறு வேறு 

வடி.வமாய்ப் புலபபடுவனாயினும், ௮கன் காணபூத ௮ஞஞானததோடும்-தாதாத 

மிய சம்பந்ததகதையடைவன், ௮ஈ தக்காண வாசனைகட்கு ஆதாரபூத ௮ஞஞானம் 

Hers mud. ௮ன்மஞானமின்றி ௮ஞஞானததின் காசமுழுண்டாகாதாம், அவ் 

வுபாதியைக்கவாஈதே நூலுணர்ஈதோர் ஜீவான்மாவை யொன்றென்றனர், நிதிய 

மென்றனர். ஈனா முதலிய மூன்றவஸ்தைகளின் நிமித்தசகாரணபூத சம்ஸ்கார 

வடிவ கர்மவாசனை, விருத்திஞானரூப ௮ர்தக்கரணத்தின் ONS BE Tom Lys 

சம்ஸ்காசவடிவ ஞானவாசனை என்னு மியாவற்றிற்கும் ஆசரயம் அ௮ஞ்ஞானமாம். 

ஆசிரயநாசத்சானே சர்வ வாசனாகாசம் உண்டாயபோது ஜீவன் மோக்ஷத்தை 

யடைவன். இப3பாதுடன்பாடெதிர்மறைகளானே வாசனாராசத்தே மோக்ஷ 

காரணத்தன்மையை நிரூபிப்பாம் :--ஹே சுவேதகேதுவே ! பூமியிலுள்ள விரு 

சக்ஷங்களுக்குள் மூலபீஜமொழிர்த விருகூமே நாசமுறுமன்றி வேறு விருக்ஷம் 

நாசமாகாததேபோல, மாயையின்கண்ணேயிருக்கும் ஜீவர்களுக்குள் HG BEL OMT 

வாசனையழிவுற்றஜீவனே மோக்ஷமுறுவன், அல்லாதவர் உருர், ௮வர் பந்தமே 

யுறுவா, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! முன்னர்த்தாங்கள் ஒரு ஜீவனைக்கூறினீர்கள், இப் 

போதோ நானாஜீவரைக் கூறுகின்றீர்களா தலின், முற்கூற்றுக்குப் பிற்கூற்று முச 

aman Say gaan pg. 

சமாதானம் :--ஹே சுவேதகேதுவே. கனவின்கண்ணே ஓரே கனாக்காண் 

போன் அ௮ஞ்ஞானவயத்தால் ௮நேகருபங்களை த்தரித்து ஒருவடிவத்தானோ பர் 

தீத்தையடைவன், ஒருவடிவத்தானோ மோக்ஷத்தையடைவன் ; அவ்வாறே ஓசே



அத்தியாயம்.] சாநே sau உப நிட தத்தின் ௧௨௧௯ 

தாற்பரியவருண னம். ) உ) 0 

ஜீவான்மா மாயாவயத்தானே அசகேகரூபங்களைத்தரித்து ஒரு ரூபத்தானோபர்தத் 
தையும், ஒரு ரூபத்தானோ மோக்ஷத்தையும் அடையும். கனா நீட்யெபினனர்க் 

கனாப் பந்தமோக்ஷம் சாண்போனை யடையாததேபோல, ஆனந்தவடிவ ஆன்மா 

வின் சாக்ஷ£த்காசமானபின்னர்ப் பாதமோக்ஷமுண்டாகாதாதலின், தோற்றா 
நின்ற ஜீவர்களின் பாஸ்பாபேதமும், ஜீவபாமான் மபே தமும் கேவலம் உபாதி சம் 

பரதத்தானே பிரதிதியாம், உண்மையாயோ ஜீவான்மா ௮த்விதீயப்பிரஹ்மரூபமே 

யாம, 

சங்கை :--ஹே பகவன்?! இப்பரமான்மாவே ஜகததின்கண்ணே பிரவேச 

மாம் எனத தாங்கள் கூறியது சமபவியாதாம்) என்னை, உலகத்தே பரிச்சின்ன 

வஸ் அவிற்கே பிரவசம் காணவருகின்ற அ, விபாபகவஸ்அுவின் பிரவேசம் காணப் 

படுவ இல்லை, 

சமாதானம் :--$ஹ சுவேதகேதுவே ! பாம்பு தன் புறறிற புகுவதேபோலப் 

பாமான்மா ஜகத்தின்சண்ணே புகவில்லை); மற?) யாண்டும வியாபகமுறினும் 

இவ்வாகாசம் கடாதியுபா திகளில் பிரவே௫ிப்ப? தபோல யாண்டும் வியாபகமுறி 

னும் பராமான்மாத தேயு முதலியவற்?ற பிர2வ௫க்கும். துயிலின்கண்ணேயறற 

புருடன் சாமானியரூபமா யித்?தககதின்கண்ணே புகினும் விசேடரூபமாய்ப் 

புகவில்லை, ௮வனே மீண்டும ஈனவின்௧கண் 2ண வி?சஷரூபமாய்த தேகத்தே 

புகுவதேபோலத தேயு முதலிய முபபூதத்தே பாமான்மாச சாமான்யரூபமாய் 

முன்னரே புகுர்இிருப்பினும், விசேஷுரூபமாய் முன்னர்பபுகவில்லை. ௮துவே மீண் 

டும் ₹தயு முதலியவற்றே ஜீவான்மரூப விசேடசொருபத்தானே புகும். ௮து 

சேடரூபமாய்ப் புகும்பொருட்டு இவ்வாறு ஆராய்நதது --தததங்காரியத்தே 

புகுந்த முப்பூதங்களிற் பாமான்மாவாயயான் என் ஜீவவடிவத்தானே புகுஈது நாம 

ரூபமிரண்டையும் நானாவகையாய்சசெய்?2வன், வெளிப்படையாக்குவேன், DOD 

றையாற்றுவதன்கண்ணே இவ்வகையுபாயமெனககுத தோறறுகறெது:--தேய முத 

லிய முப்பூ தரூபதேதவதைகளில் புகுர்து ஒவ்வொரு பூதத்தையும் ஒன்பது ஒன் 

ப.து வகையாய்சசெய்வேன் ; செய்வதானே காமரூபம் வெளிப்படையாம். அத 

னானே, இவ்வெல்லா வுலகுமுண்டாம் என ஆராய்ஈது பரமான்மா அவ்வாறே 

செய்தது, கருத்திதுவாம் :—? sy முதலிய (PU 4,569 6 ஒவ்வொன்றையும் மும் 

மூன்று விபாகம் சமானமாய்சசெய்து இரண்டாண்டு விபாசத்தைத தனிததனியே 

வைத்து மூன்றாவது விபாகத்தை மீண்டும முமரூன்றாய்ப் பகாஈது ௮வற 

துள் ஒவ்வொரு விபாகததை முறைப்படி அம்முப பூதங்களின் இரண்டி£ண்டு 

விபாகம்களில் சேர்ப்பதாம். இவ்வாறு '2தயு மு.கலிய பூதங்களின் தத்தமது 

விபாகமோ எவ் வேழாம், மறறைய பூதயகளின் விபாகம் இரண்டிசண்டாம், இப் 

பிரக்கரியையே சாநதோக்கிய சுரு தியின்கண்2ண தரிவித்கரணமென்னும் நாமத் 

தானே கூறப்பெற்றுள.து. ஹே குழந்தாய் 1! இவ்வாறு ஆருணித்தந்தை சுவேத 

கேதுவிற்கு ௮த்தியாரோபபூத இரிவித்காணரூப சிருஷ்டியைக் கூறி இக்காரிய 

வுலகம் காரணமா த்திசரூபமாம், என்னு மபவா தத்தைக்கூறும்பொருட்டு ௮க்கனி,



௧௨௨0 Ly ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டாவது 

ஆதித்தியன், சந்தின், மின்னல் என்னும் 4 இருஷ்டார்தம்களைக்கூறினர். ஹே 

சுவேதகேது வ ! அக்கினி முதலிய சான்கன்கண்ணே தோற்றும் சிவப்பு ஏழுபாக 

முடைச் தேயுவினதேயென வுணர்க, நீரின் வெளுப்பு 8-வது பாகமென வுணர்க, 

கறுப்புப் பிருதுவியின் 0-வது பாகமெனவுணர்க. இவ்வாறவ்வக்கனி முதலிய நான் 

கும் தேயு முதலிய மூன்றன்வடிவமேயாம், சிவப்பாய தேயு, வெளுப்பாய நீர், 

கறுப்பாய மண்ணென்னும் 3 காரணங்களை அக்கினி முதலிய காரியங்களினின்றும் 
வேறுபடுத்தின் ௮வை பிரதீதியாகாவாமாதலின் பொய்யேயாம். , ௮வ்வாறே நீர் 

வடிவ நதி முதலியவையும், மண்வடிவ மலை முதலியவையும் முற்கூறிய முறையே 

தேயு முதலிய முப்பூதகாரிமேயாம். தேயு முதலிப காரணங்களை ஈதி முதலிய 
காரியங்களினின்றும் வேறு பிரிக்கன் ௮வை தோற்றாவாகலின் பொய்யேயாம் ; 

ஏனெனின், ௮வ்வக்கினி முதலிய விகாரங்கள் கேவலம் வாணிமாத்திரையானே 
சித்தமாம், உண்மையாயோ இல்லையாம். ஆசையால் தேயுவாதியினின்றும் 

Camu ௮க்னி முதலியவை பொய்யேயாம்; ஆகவே, ௮வற்றின் காணரூப 
தேயு முதலிய முபபூதம் ௮வ்விகாரத்தைக்குறித்து மெய்யேயாம், அக்கினி முத 

லிய விகாரம் காரியரூபமாதலிற பொய்யாவ?தபோலத் தேயு முதலியவையும் 
காரியரூபமாதலின் பொய் யேயாம் ; ஆகவ ௮வறறின் காரணமாய பரமான்மாவே 

மெய்யாம், ௮தனினும் வேராய உலகமியாவும் பொய்யயயாம், ௮வவுண்மையாய 

பரமான்மஞானத்தானே இவ்வெல்லா வுலகன் ஞானமுண்டாம். இப்போதிப் 
பொருளின்௧ண்ணே அறிஞ தனுபவத்தையறைவாம :--2ஹ சுவேதகேதுவே ! 

இவ்வாறு காணசத்தியரூபத்தையுணாந்து மிக மடகழ்வையுற்ற சில அறிஞர் பாஸ் 

சேர்ந்து பூர்வம் இவ்வகை கூறினா :--ஈமது வித்வான்௧ளாய பிராஹ்மணர் பாம் 

களின் வித்யாரூபகுலத்தே உண்டாம் புருடருள் எவனும் எவ்வறியாவஸ் துவை 

பூம கூழுன் ; மற்20ூ, ௮வன் காரணத்தின் சத் தியரூபத்தன்மையையும், காரியத் 

இன் மிதஇிபாருபக்தன்மையையும அறிந்து ௮றிந்தவஸ் துவையே கூறுவன் ; 

ஏனெனின், இவவுலகத்தே காரணத்தினின்றும் காரியம் சறிதுமாத்திரையும் 

வேறாவ தில்லையாதலின், காரணஞானத்தானே அவரியாவரும் சர்வஞ்ஞத்தன் 

மையையடைவா,. ௮வவறிஞர் இவவாறு கூறல் ௮சங்கதமன்ரும் , மற்றோ, உண் 

மையேயாம) ஏனெனின், இவ்வெல்லா வுலகன் காரணரூபசத்தேயு முதலிய முப் 

பூதங்களையும் ஈன்ராயறிர்துளார். அவற்றின் காசணருபசத்தாய பரமான்மாவை 

யும ஈன்ராயறிந்துளார். ௮,த்தகைய அறிஞர்கட்கு எல்லா வுலன் ஞானமுண்டா 
தல் யாதொரு அர்லபமுமின்றாம், இத்துணையானே அக்கினி முதலிய பாயெப் 

பிரபஞ்சத் தேயு முதலிய மூன்று பூதங்களின் காரியத்தன்மை நிரூபிக்கப் 

பட்டது. இப்போது இத்தூலசூக்ஷஈமசரீரத்ேத தேயு முதலிய பூதங்களின் 

காரியத் தன்மையை நிருபிப்பாம் :--ஹே மைந்த! இவ்வாறு உத்தாலகர் சுவேத 
கேதுவிற்கு இப்பாகயெப் பிரபஞ்சத்தே பெள இிகச்சன்மையைக்கூறி, மனப்பிசா 

ணாதி அர்தாப்பிரபஞ்சத்தே தேயு முதலிய பூதங்களின் காரியத்தன்மையையும் 

அதன்வாயிலாயப் பிரஹ்மத்தின் காரியத்தன்மையையுங்கூற விரும்பியவசா 
யிவ்வாறு கூறத்தொடங்கெர் :--ஹே சுவேதகேதுவே !/ ஈண்டு ௮ன்னஜலத் 

தையுண்ணும் தேகதாரிகள் எத்திரிவிருதகரூப அன்னத்தைப் பக்ஷணஞ்செய்



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்யெ உபநிடதத்தின் ௧௨௨௧ 

தாற்பரியவருணனம், 192.) 

வசோ, எத்திரிவிரு தரூபரீரைப் பானஞ்செய்வசோ, அவ்விரண்டும் ஜடசாக் 
இனியின் சம்பர்தத்தானே மண் முதலிய மூன்று CHU SG BS oor மூவகையாம், 

இவ்வாறு மூன்று விபாகத்தையடைந்த அன்னறீரின் தைஜசபாகமும் சூக்ஷம, 

மத்தியம, ஸ். தாலமென மூவகையாம். முதல? தாவாக்குவடி.வமாய்ப் பரிணமிக்கும், 

மத்தியயமோ மலைவடிவமாய்ப்பரிணமிக்கும், கடைய?தா என்புவடிவமாய்ப் 

பரிணமிக்கும். ஆங்கே ஜலியபாகமும் மூவகையாம், முதல?தா பிராணவடிவ 

மாய்ப்பரிணமிக்கும், இடைய?தா இரக.தரபமாய்ப் பரிணமிக்கும், கடையதோ 

மூ.த்திரூபமாய்ப் பரிணமிக்கும். தஙக மண்ணின் விபாகமும் மூவகையாம், முத 

லதோ மனரூபமாய்ப்பரிணமிக்கும், இடைய?தா மாம்சரூபமாய்ப் பரிணமிக்கும், 

கடைய3தா மலரூபமாய்ப் பரிணமிக்கும், ஹே மைஈத. வாக்குத்தேயுவின் காரி 

யம், பிராணன் நீரின் காரியம், மனம மண்ணின்காரியம என்னு மர்த்சத்தைக் 

கேட்டுச் சு? வத?க துவானவர் தந்தைபால் வினவியசாவது :---2ஹ கர்தையே ! 

௮ன்னஜலா திரூபத்தையடைந்த தேயு முதலிய முப்பூகம் ௮த்தியர்தர்.தூலமாம். 

வாக்குப் பிராணன் மனம் என்னும் மூன்றும் ௮தஇ.பர்தம் சூஷமமாம். அந்தத் 

தூலத்தினின் றும் இந்தச் சூக்ஷாமஉறபத௫ சம்பவியாதாம் ) ஏனெனின், ஈண்டுச் 

சமான இயற்கையையுடைய நூலாடை முதலியவறறிற்கே பரஸ்பாம் காமிய 

காரணபாவம் காணவருஇன்றதன்றி மாருயவற்றிற்கின்றாமா கலின், முற்கூறிய 

பொருளைத் தாங்கள் அடியேன்பொருட்டு மீண்டும ௮தன் வாஸ்தவ ஸ்வரூப 

ஞானம் உண்டாம்வண்ணம் யுக்கிகளானே கூறவேண்டும. இவ்வாறு பிதாவைக் 

கேட்டபோது ௮வர் கூறியதாவது:2ஹ சு2வக2கது2வ ' தூலத்தினின்றும் 

prin உண்டாவதில நீ தஇருஷ்டாக்தத்தைக் ?கள்--கனத்சன்மையானே 

ஸ்தூலத்தன்மைபையடைக்த தயி மோர், நுரை, கெய்யென்னும் ups pr Gap 

மரூபமாய்ப் பரிணாமத்தையடைவ?தபோல, ௮ன்னஜலபாவத்தை யடைவுற்ற 

தேயு நீர் மண்ணென்னும் மூன்று தூலபூ தமும், வாக்காதி Grape 1மரூபமாய்ப் பரி 

ணுமத்தையுடையும். கடைகத தயிரின் சூகூம அ௮ம்சம நெய்வடிவமாய் மேற 

றேயத்தையடைவ 2த2பால ௮ன்னஜலரூபமாய் ஜாடசாக்கினியின்கண்ணேயிருக் 

கும் தேயுவாஇ மூன்றினின்றும் முறையே வாக்காதிமுன்றன் உபாதானகா. ரண 

ரூப சூ௯நாம அம்சமும் மேற்ோறயத்தையடையும். இவவா.று தேயுவாதி தூலங் 

களினின்றும் வாக்காதி மூன்று சூசந் மரு முண்டாம். ஹே குழகதாய் ! Qo 

வாறு தந்ைத கூறவே மீண்டும் மைந்தர், ஹே தந் த3ய / மூன்றாங்கள் வாக்கின் 

கண்ணே தேயுருபத்தன்மை கூறியது, நீரால் தேயுவின் பராபவம் காணவருவ?த 

போல இத்தேகத்தேத ஜலரூபக கபதா.துவின் விருத்தியானே தேயுவின் பசாபவ 

மாம்போது சாவ தேகதாரிகளின் வாக்கும் திதிலமாம், கபதா.துவிருத்தியின்றா 

யின் ௮வவாக்குப்புடமாய்ப் புலப்படும், என்னும் உடன்பாடெதிர் மறைக 

ளானே சம்பவிக்குமாயினும், பிராணனிடத்2த ஜலகாரியத்தன்மையும், மனத்தே 

பிரு துவிரூப ுந்நகாரியத்தன்மையும் எவ்வாறு நிசசயிக்கக்கூடும் ? arse p 

போலப் பிசாணமனங்களில் ஒருடன்பாடெ இர்மறையைக்காணோ 2மயென வினவ, 

_ அவற்றின்சண்னும் உடன்பாடெ.இர்மறைகளைக் காண்பிப்பவராய்த் தந்ைத யிவ



$2.2.2. ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டாவது 

வாறு கூறுவாசாயினா:--ஜஹே சுவேதகேதுவே.! சுரோத்திசாதி 5 ஞானேர் 
இரியம், வாக்காதி 5 கருமேச்ிரியம், அகாசாதி 5 பூதம், பிராணன் என் 
னும் 10 தத்துவசமுதாயம் தப்தலோகபிண்டம்போலச் சேதனதாதாத்மிய 

சம்பர் த,த்தோடுகூடியதாய்ப் புரூடனெனக் கூறப்பெறும் சர்இரதேவதை வாய் 
ந்தமன தைக முக்கெயமாகவுடைய புருடனுக்கு வேதவேத்தாக்கள் 10 கலை கூறி 

னார்கள். ஈண்டுத் தினச்சோறும் போஜனஞ்செய்யு மர்ஈத்தினின்றும் உண் 

டாய மனோவிருத்திகளின் உபாதானகாசணருப சக்திவி?சஷமே கலையெனப் 
பெறும். ஒவ்வொருகின ௮ன்னபக்ஷணத்தானே wor sss யொவ்வொரு கலை 
யுண்டாம். இவவாறு 10 இனபரியர்தம் ௮ன்னமுண்பதானே ௮ம்ம?னாமய புருட 

னிடத்தே 10 கலையுண்டாம். அன்னமுண்ணாதவனுக்கு ஒவ்வொரு தினத்தே 

ஒவ்வொரு கலை குறையும், 10 நாள்வரை பன்னமுண்ணானபின், சர்வ கலைகளு 

மழியும். இப்பொருளில் சிறிதுமாத்திசையும் நீ யையமுரு 25) அஆனாலிவ்வெல்லா 

விடயமும சகோயற்றவனிடத்2௪ பொருந்தும், கோயுறறவன் பா லோ,வாதபித்தாதி 

தோடத்திற்?2க ௮ச்சக்திபாம், இபபிசாணன் நீரின்றி யொரு இனமாத்இரமும் 
இத்தேகத்தே நிலைபெராதாம், பிராணன் போனபின்பு ௮வ்வுடன்பாடெ திர்மறை 

கள் அ௮றியமுடியாவாமாதலின், அதனை யறிவதிலுபயோகியாய பிராணனைக்காக் 

கும்பொருட்டு நீ நிமை உன்னிசசைப்படி பானஞசய் ; அனால் ௮ன்னத்தை 1.) 

இனம்வரை பக்ஷணஞசெய்யா 25, செய்பாயாயின் நீ சுய2ம ௮வறறை நிச்சயஞ் 

செய்துகொள்வாய் எனச் தந்ககூற, ௮த்தர்தையின் ஆணையை யங்கேரிக்அ 15 

நாள்வசை ௮ன்னமுண்ணவில்லை. பின் மீண்டும த௲தைபால வந்துறறனர், பசியா 

லிசாத்த மனத்தையுடைய சு2வத3கது தன் சமீபத்2த வர ததைககண்டு கூறிய 

தாவது: -ஹே மைஈத! நீ முன் இருக்கு முதலிய வேதபாட அர்த்த ௮ததியய 

னஞ்செய் திருக்கின்றாபல்லவா ? அவற்றை யன் முன் கூறு இயெனக் கூறக்கேட்ட 
மைந்தர் முன்படி.த்த வேதங்களைசசிரதத்தபோ தினும் ௮க்கால சிறிதுமாத்திரை 

யும் நினைவில் வசவில்லை. அர்ப்புத்தியுடையவன் எப்பொருளையும் நினைவுருத2த 

போல, சுவேதகேதுவும் முன்படிகத அருத்தத்தைச சிறிது மாத்இரையும் 

நினைவுபடுத் இலர், பின் வெட்கமுறறவராய்க் கூறுவாராயினர் ஹை தநதையே/ 

முன்டித்த வேதங்கள் இப்2பாது எனககுக தோறறவில்லை ; மறறோ, ஒருவன் 

நெடுக்காலம்வசை ஆசாதஇத்த மந்திரம் ௮வன் பாக்யெம் க்ூயமாகவே நிட்பலமே 

யாவதுபோல, யான் முன்செய்த 2வகசாத்தியயனமெல்லாம் நிடபல?மயாயது என 

மைந்தர் கூறப பசியையடைய ௮வசை கோகூத ததை கூறியதாவது :--ஹே 

சுவேதகேதுவே : நீயு மன்னத்தையுண்ணுஇி, உண்டபின் சர்வ வேதார்த்தத்தை 

யும் முன்போல?வ யுணர்வாய், ஒங்கி யெரியாகின்ற ௮க்கனி காஷ்டாதி யிஈதன 

மழியின் மின்மினிபோன்ற அக்கினியின் பொறிச்கணமெஞ்சம் ; ௮ தனா ே முன் 
னழலிற்போல மகாகாஷ்டதகாகருபகாரியம் உண்டாகசாததே போல, 15 காள்வசை 
அன்னமுண்ணாமையின் நின்மனத்தின் 13 கலையோ அழிந்தது. எஞ்சி யொரு 

கலை நின்றதாதலின் நின்மனம் சிறிதுமாத்திரையும் பொருளறிவ இலும், நினைவு 

உறுவதிலும் ஆற்றலற்றதாய காதலின், நீயு மன்னமூண்டு மனத்இன் கலைகளின் 

விருத்இ செய்துகொள், மீண்டும் என்பால் வருதியெனக் கூறியதர்சை வசனத்தை



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தின் ௧௨௨௩ 
தாற்பரியவருண னம். 1225 

புட்கொண்டு போஜனஞ்செய்து மீண்டும் பிதாவின் பால் வந்தனர் ; வத்த மைந்த 
ரைத் தர்தைமீண்டும் முன்படித்த வேத அர்த்தங்களை வினவினர் ; சுவேதகேது 

வும் யாவுங்கூறினர். இவ்வாறு ௮ன்னமிலதாகவே மனமுமிலதாகும் என்னும் 

வியதி2ரகத்ை அக்கினியின் இருஷ்டாந்தத்தானேகூறி, பின்பு ௮ன்னமிருப் 
பின் மனமுமிருக்கும என்னும் ௮ன்வயத்தை ௮வ்வக்கனி திருஷ்டார்தத்தானே 
கூறுபவராயிங்கனியம்பக்தொடங்கினார் மஹ சுவேதகேதுவே! மின்மினிக் 
குச் சமானமாய ௫௯௨8-₹ம அக்கினி நுண்ணியகாய்ந்த திருணங்களை யிடுவகால் 
பையப் பைய விருகதியை யடைவுற்றுப பெரிய காய்ந்த விறகையும், ஈர விறகையும் 

தடுப்பதே பால, அகாரங்கவருமுனபு ஒரு சலைமாத்தாமா யெஞ்சிநின்ற நின் 

மனம் இப்பா காகாரங் கவரவே மீண்டும சர்வஞஞத்்கன்மையையடைவுற்ற து, 

இவ்வகையாய ௮ன்வயவியஇ?ரகததாேே ௩யும் மனத்தின்கண்ணே ௮ன்னமய 

நிசசயஞ்செய்க. வாககிலும் மனதஇலும அன்வப வியதிரேகத்தானே நீ தேயு 

மயததன்மையையும, ௮னனமயததன்மையையும கிச்சயஞ்செய்தேபோல, பிரா 

ணனிடத்தும் 8 நீர்மயத்தன்மையை நிசசபஞசெய்தி ) ஏனெனின், ௮ன்னமின் றி 

மனம Ruta ss sure Sher Ou Grr cor gin க்ஷயமாம். இத்துணைக் ara ss 

தாம ன சர்வ ஜகத்தின்காரணரப அத்விேப்பிரஹ்மரூப ததபதாதத2சாதனம் 

நிரூபிக்கப்பட்டது. இப்பொது அதன்கண்ணே பிரத்தியககான்மரூப துவம் 

பதார்ததரூபத் தன்மை நிரூபிக்கபபடும.-துவமபதார்த் தரூப ஆன்மாவின்கண் ணே 

பிரத் இயக்குருவச சன்மை மூவகையாய் வேகாந்தசாஸ்திசத்2த கூறப்பெற்றுளது: 

அவறறுளொன்றோ அசதக்கரணாதிகளிடத2தயிருககும ஏதொாபாச பிம்பரூபத் 

தானையாம, மறறொன்றோ, சரீர ௮திஷ்டானத்தன்மைரூபததானேயாம், மற் 

ஜொன் ?ரோ இந் இரியககளின் ௮திஷ்டான ததன்மைரூபக்தா?னயாம, அவற்றுள் 

முதல்வடிவம் இச்சாந் தாக்கிய ௬ருஇயின்கண்2ண சஞனளிப்பக்ஷி இருஷ்டாந் 

ததகானே கூறபபறறுள.து அதைக்கூறுவாம ‘—S ap குழந்தாய் / மூன் 

மொழிந்த முறைய வாககு முதலியவதறின் உபா தானகாரணரூப ௮த்விதயப் 

பிரஹ்மததை நிசசயித்த சு2வத?கதுவிறகு ௮வர் பிதா துவம்பதார்ததசோ தனை 

செய்தற்பொருட்டு மீண்டும் இவவாறியமபினா :--ஹே சுவேதகேதுவே !* முன் 

னர் யான் நினக்கு ௮ன்னரூபமென வறைஈதமனச்தினது விலாச?ம தேயுவா இயின் 

வடிவ எலலாவுலகும, மனமிருபபதனா?ன இப்புருடன் அடிக்கடி ௮த்தியாசரூப 

மோகத்தையடைவன, மனமிலலையாயின் மனததே பிர இபிம்பரூப மோகத்தையு 

மடையான், சீமாகமிலலையாயின் இராகத்வேஷ விகாசமும அடைவுரறாதாம், உறு 

காகவே சம்சாரம் மீண்டும் தீண்டாதாம, ஆகையால சிதாபாச?னோடுகூடிய 

மனமே எல்லாவுலஇன் நிர்வாகத்தையும் செய்வதாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன்! மனத்தையும் உபாதானகாரணத்தன்மைரூபத் 

தானே தன்வயத்தே தாபனஞ்செய்வது எவவஸ் துவாகும ? 

சமாதானம் :--ஹே சுவேத?கது2வ ! காசணரூப முதற்சரீரமே இம்மனத் 
தைத் தன்வயஞசெய்வதாம. இதனையே வெளிப்படுத் தும்போருட்டு முதலில்



௧௨௨௪ ப்ரீ அத்மபுராணம், [பன்னிரண்டாவது 

முச்சரீரங்களைா மொழிவாம் :-- தூலம், சூக்ஷமம், காரணமெனச் சாரீரம் மூவகை 

யாம், அவற்றுள் எல்லா ச்சிவர்களின் ௮ஞ்ஞானமே காரணசரீரமாம் ; ௮ஃதொன் 
ரே.தலின் சர்வ தேகதாரிகட்கும் சாசாரணமாம், சர்வ அக்கங்கட்குங் காசணமாம், 
ஆதலின் ௮து தூலசூக்ஷஈமங்களைக்குறித்த மேலாயதாம். 

சங்கை :--மஹே பகவன் / ௮தன்சண்ணே பிரமாணம் யாதுளது ? 

சமாதானம் :- ஹே சுவேதகேதோ ! எல்லா வுயிர்களும் அயிலினின்றும் 

எழுந்து * சுயொய் உறங்கினேம், சறிதுமாத்திரையு மூணர்ந்திலேம் ' என ஸ்மரிக் 

இன்றனரா தலின், உயிாகள் துயிலிற்சென்று சர்வ துக்கங்களுமற்ற ஆனந்தத்தை 

யனுபவித்சன, ௮ஞ்ஞான த்தையுமனுபவித்தன, ௮வ்வனுபவஜன்னிய சமஸ்காரத் 

தானே ஈனவின்௧ண்ணே .துனர்த அ௮ஞ்ஞானங்களின் ஸ்மிருதியுண்டாகன்ற.து, 

௮வ்வேதுவினனே அனுமானித்த சுழுப்தியினனுபவசத்சானே ௮ஞ்ஞானரூப 
காரணசரீசம் சித்தமாம், இப்போது சூக்ஷாமசரீரத்தை நிரூபிப்பாம் மிஹ 

சுவேதகேதுவே.! காரண அ௮ஞ்ஞானவிசிஷ்ட அன்மாவினின்றும் ஆகாசா இ பஞ்ச 

GRA பூதங்களும், மனமிந்திரிய முதலிய பெளதிகபதார்.த்தங்களும் உண் 

டாம், சமலஷ்டிசூக்ஷ1மபதார் தங்களின் ௮பிமானியாய ஹிசணியகருப்பரை 

நூலுணர்நதோ அ௮இதைவமெனக்கூறினர், மனத்தைப் பிரதானமாகவுடைய 

Aue Rapin அ௮பிமானியாய தை$சனை நூலுணாரந்தோர் அ௮த்தியான்ம 

மெனக்கூறினர். இப்போது தூலசரீரத்தை வருணிப்பாம் :-ஹே சுவேத 

கேதுவே. ௮ச்சூக்ஷாமபூதங்களினின்றும் இச்தூலபூதங்களும, தூலசரீராதி 

பெளதிகபதார்த்தங்களும் உண்டாம். ௮ச்சமஷ்டி ஸ் தூல பூசபெள இகபதார்த்தங் 
களின் ௮பிமானி 2தவதையை நாலுணர்கதோர் விசாட்டெனககூறினர், வியஷ்டி 

ஸ்்தூலாபிமானியை விசுவன் என்றனர். விராட்டோ ௮இிகதைவரூபமாம், விசுவன் 

௮த்தியான்மருபமாம், இப்போது ஈனவு முதலிய மூன்றவஸ்தைகளின் .தசச 

யத்தை நிரூபிட்பாம் மஹ சு? வதகே.து2வ ! எல்லா வுயிர்கட்கும் வே.று வேறு 

கத் தத்தம் தூலசரீ.ரம் பிரதீதியாம், இச்.தூலசரீரமோ ஜாக்சொவத்தையின்றா 

னமாம், ரூக்ஷாஈமசரீரம் சொப்பன ௮வஸ்கையின்றானமாம். கனவின் ஆசரயமாய 

௮க்தக்காணத்இற்கு ௮வஸ்சைகளிரண்டாம். ஒன்₹ரோ சொரூபமாய் வெளிப்படும் 
வடிவ ௮வஸ்தையாம், மற்றொன்றோ, சமஸ்காசரூபசத்கானே ஸ்.இிதிரூப ௮வஸ் 

தையாம். அ௮வ்விரண்டின் பேதத்தானே கனவுமிருவகையாம், ஒன்றோ கனவாம், 

மற்றொன்ோ கனவற்றதாம். முதலது கனவென்பது வெளிப்படையே, மற்றையது 

iors, ௮தன்கண்ணே சர்வ துக்கங்களின் இலயமாம்) ஏனெனின், ௮.தன் 
கண்ணே இப்பிரஇபிம்பரூபஜீவன் தனது பிம்பரூப பாமான்மாவின்கண்ணே 
இலயத்தையடைவன், அது பரமானர்தவடி வமும், சர்வ பேதமற்றதும் மாதலி 

னானே பச, தாகம், மகழ்ச்சி, வாட்டம், பிறப்பிறப்பு என்னும் ஷூர்மியற்றதாம். 

அதன்கண்ணே இல.்பபாவச்தையடைந்த ஜீவலும் சர்வ துக்கமற்றவனாவன். 

கருத்திதுவாம்:--கண்ணாடியாய உபாதி இலயமாகவே கண்ணாடியிலிருக்கும் பிரதி 

பிம்பம் தன்லுண்மைவடிவ பிம்பத்தின்கண்ணே இலயமாவதேபோலத் துயிலின் 

கண்ணும் மனோபாதி இலயமாகவே அ௮தன்கண்ணுற்ற பிசஇபிம்பரூப ஜீவலும்



அத்தியாயம்.] சாத்ே தாக்கெ உப இட த்த் தின் ௧௨௨௫ 

தாற்பரியவருணனம். 1225 

தன்னுண்மைவடிவப் பாமான்மரூப பிம்பத்தின்கண்ணே இலயமாவன், சல மதி 

மான்கள் இலெளகிக திருஷ்டியை யங்கேரித்து இவ்வவஸ்தைபை ஸ்வபிதியென் 

பர், சில ௮றிஞூரா ஸ்வபிதியென்பது அவ்வவஸ்தையின் வாசகமன்றாம் ; LoD OCH 

பரமான்மாவின் வாசகமேயா ம ; ஏனெனின், துயிலின்சண்ணே ஜீவன் எத் தன் 
னுண்மைவடிவப் பரமான்மா வையடைவ.மீனா அதைச்சுருஇிபகவதி “ஸ்வமப்த' என் 

றனள். மேன்மையுடையவர்போல இக்திராதிேதவதைகட்குப் பசோக்ஷரகாமமே 

பிரியமாமா தலின், ௮ தப்ப?ராக்ஷப்பிரிய? தவதை பசமான்மாவை £ஸ்வமபீத' என் 

னும் சாகாத்ராமத்தானே கூறாது (ஸ்வபிதி' யென்னும் பசோக்ஷ்ராமத்தானே 

கூறும். ஹே சுவேதகேது2வ !' ஈனவுங் கனவும் மனத்தின் பரிணாமமாவதே 

போலத் யிலும் ஆம்; என்னை, ௮வவிசண்டினும் பது த்திசைகளினுஞ் சுறறும் 

மன ம, சுறறுகதுயரோடுறறு இலயரூபத்துயிலையடையும் கூட்டின்கண்ணே 

Sam கயிற்றாற் கட்டுறற சகுனிபபுள் ௮கார இசசையுடையதாய்க் கூட்டி 

லே2ய இறகுகளை யடித்துக்கொண்டெழும்பும். அதனானே, காரத்தை 

யடைர?தா ௮டையாமலோ பரிசிரமத்தையடைஈதபோது *நீட த்தடையே தானி 

ருக்கு மிட த்ைையடைந் து சுறறும், காலதுக்கமறறதாய் Aero முற்றதாய் லீன மூறற 

புருடனைப்2 பால ஆண்டுறையும. அதுபோலவே இம்மனமும் ௮றம்பாவவடிவ 

சூத்திரத் கான இத்? தகவடிவ நீடத்ேே இ நதயதேயத்?த கட்டபபட்டு இராக 

வடிவப்பசியா 2னயுண்டாய அ௮,த்திபான்ம ௮இிதைவ அ௮திபூகமென் லும் மூவகைத் 

துக்கங்களால தபிக்கும், ௮ததகைய ௮து விஷயசுக அடைவின் பொருட்டு ஈன 

விலும் கனவிலும் எப2பாதும் சுற்றுவதால் ௮த்இயர்தம் பரிசிரமத்ையடை 

ஈது ஈனாக்கபைபோகநதரும் கருமமும க்ஷயமாயின், பரிசிரம 6க்கத்தின்பொரு 

ட்டு ௮வ்விருகபதேயக்2க துயிலையடையும், அதன்கண்மீண கா.ரண ௮ஞ்ஞான 

உப௫ித அனந்தவடிவ பரமான்மா ?2வ இந்திரிய/௫கமன ச்இன் இலயஸ் சானமா 

மன்றிமறறஜொன்றுமன்றாமா தலின், ௮.து ௮ஞ்ஞானோபகித பசமான்மாவைவிடுத்து 

வேறெவவஸ்துவையும் ஆசிசயிக்கமாட்டாது. கருத்திதுவாம் :--௮.தஅயிலின் 

கண்டே அம்மன 2மா காரண அ௮ஞ்ஞானத்இன்கண் 2ண இலயமாம். அதன்கண் 
ணிருக்கும் பிரதிபிம்பமோ பசமான்மவடி.வ பிம்பத்தின்கண்ணே இலயமாம், 

ஹே சுவேககேதுவே ' துயிலின்கண் 2ண இம்மனம் ௮ஞ்ஞானோபகித பசமான் 

மாவன்றி வேரொன்றையு மாசிரயாது என்பதன்கண் ணேதுவிதுவாம் எனநத 

வடிவ ஆன்மாவினும் Cap oS Sem FH GVH MP MOU FT FSIS Bon Sava 

வையாவும மனத்தானே கறபிதமாதலின், மனத்தின் காரியமேயாம், காரிய 

மாவவெல்லாம காரணத்தினும் பினலுண்டாவன3வயாம். கடபடா திகாரியங்கள் 

மிருத்திகை தந்து முதலிய காரணங்களினின்றும் பின்னுண்டாவ?தபோல, இத் 

தூலசூக்ஷ ஈமபதார் த்தங்களும மனரூபகாசணச்கிலும் பின்னுண்டாவதேயாம, 

இத்தசைய காரியபபொருள் மனமாகிய காரணத்திற் காசிரயமாவதெங்கனம் ; 

மற்? றா, ஆகாதாம்.. பிர இபிம்ப ச௫தமனம் அயிலின்கண்ணே இலயமடையுமிட 
கட வ ~— 
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மாய பாமான்மாவே முன்மொழிந்த தேயு முதலிய மூன்றனகாரணமாம், ௮ர்தச் 
சத்தாய பசமான்மாவின்சண்ணே நீ சர்வாந்தரியாமித்தன்மையையறிதி, 

சங்கை :--ஹே பகவன் !/ பாமான்மாவின் ௮டைவானே ஜீவர்கட்குச் சம்சார 

பந்தநிவிருத்தியாம் என்பது வேதாந்தசாஸ்திர சித்தாந்தமாமா தலின், துயிலின் 
சண்ணே பசமான்மாவின் பிராப்்தஇியண்டாடியும் தீவர்கட்கு மீண்டும் சம்சாரப் 

பிசாப்சியேன் உண்டாகின்றது ? 

சமாதானம் :-- ஹே சுவேதகேதுவே ! துயிலின்கண்ணே ஜீவர்கட்குப் பச 

மான்மாவினடைவுண்டாயினும், அயிலின்கண்ணும் மோக்ூஷத்தஇின்கண்ணும் இவ் 

வளவு விசேடமூண்டு : ௮காவது, துயிலில காரண ௮ஞ்ஞானத்தே லயபாவத் 

தையடையிலும் சூக்ஷம சமஸ்காரரூபத்தானே எஞ்சியிருக்கும். இசனானே, 

அம்மனம் சனவின்சண்ணே மீண்டுமுண்டாகின்றது, முக்தியின்கண்ணோ ௮௨ 

டான அன்மாவில் இலயத்தையடைந்த அது மீண்டும் வருவதில்லை ) ஏனெனின், 

ஆங்கு ஆன்மஞானரூப ௮க்கினியானே ௮,தன் சமஸ்கார BATU அஞ்ஞானம் 

ராசமுறும். இவ்வாருய வேற்றுமை ௮வவிரண்டவத்கையின்௧கண்ணு முண்டா 

shor, துயிலின்கண்ேணே பசரமான்மாவின் ௮டைவுறிலும் மீண்டும் சம்சார 

நிவிருத்தியண்டாவதின்றாம். ௮ன்மாயாண்டு மொன் £றயாயினும் சர்வ ஜீவர்கட் 

கும் மனமொன்றனறாம்; மற்றோ அ௮நேகமாம். சுகதுக்க பந்தமோக்ஷ முதலிய 
எல்லாத் தருமங்களும் மனத் இினவேயாம். ஆகையால் உலசத்தே சிலர் சுயயும், 

சிலர் அுக்கயும், சிலர் பத்தரும், சிலா முதீதரும் ஆவர் என்னும் எல்லா வியவஸ் 

தைகளும் கூடும். இத்துசையா?ன மனத்தின்கண் ணேயிருக்கும் தாபாசனு 

பிம்பரூபத்தன்மையானே ஆன்மாவின்கண்ணே பிரத்தியக்ரூபத்தன்மை நிரூபிக் 

கப்பட்டது. இபபோது சரீரத்தின் ௮திஷ்டானராபத்தன்மையானே ஆன்மாவின் 

கண்ணே பிசத்தியக்ருபத்தன்மையை நிருபிப்பாம், ஈண்டு யாவினும் உள்ளிருக் 
குந்தன்மை பிச் தியக்ரூபத்தன்மையாம். முக்தியை யபேக்ஷித்துச் றிது குறை 

வையுடையதாய் யான் கூறிய சழுப்தியவல்்ைவாசனாரூபமனவாயிலாய் ஆனந்த 

ரூப ஆன்மாவின் சம்பந்தமுடையதாமாறும், பிம்பப் பிரஇிபிம்பங்களின் ஒருமை 

ஞானவடிவ பலமுடையதாமாறும், வேறு.சனா நனாவடிவ ௮வஸ்தையும், ௮ம்மன 

வாயிலாய் ஆன்மாவின் சம்பந் தமுடையதும், பிம்பப் பிர இிபிம்பங்களின் ஒருமை 

ஞானவடி.வ பலமுடைய.தும ஆம். உண்மையாய்ச் சர்வ காமரூபங்களற்ற தாயினும் 

ஆன்மாத்தூலசரீர ௮பிமானமுடைய ஈனவின்கண்ணேயும், சூக்ஷமசரீச அபி 

மானமுடைய கனவின்கண்ணேயும் (: அபம,சாயா உ௨,சஜா ! என்னுமிரண்டு நாமங் 
களையுமடையும். அுயிலின்கண்ணே .ன்மா 'ஸ்வபிதி” யென்னும் நாமத்தையடை 

வதேபோலும். கூறிய இரண்டு சாமங்களும் ஆன்மாவின்௧ண்ணே பிசகிருத்திப் 
பது பிராணரூப உபா தியைக்கொண்டேயாம் ) என்னை, ஆரார். தவடிவ ஆன்மாவின் 

கண்ணே சாக்நாத் பசியுமின்று, சாகமுமின்று ; மற்றோ, அவை சா௯ஷா த்தாய்ப் 

பிசாணனிடத்தேயிருக்கும், பிராணன் சாவ சரீரத் தும் வியாபகமாமா தலின், சர்வ 

ஜீவாகளின் உதாத்தேயிருக்கும் ௮ன்னஜலத்தை காடிவாயிலாய்ச் சர்வ அங்கங் 

களிலும் கொண்டு செலுத்தும் : ஆதலினானே, :சபு,சாயா உஉ௰ஜ்' என்னு மிரு



௮த்தியாயம்.] சாந்தோக்கெ உபதிடதத்தின் ௧௨௨௭ 
தாற்பரியவருணனம். 12237 

நாமங்களும் முக்கிய விருத்தியானே பிசாணனிடத்தே பொருந்தும். பிசாண 

னோடு ஆன்மாவிற்குச் தாசான்மிய சம்பந்தமிருக்க்றதாதலின், பிராணவாயி 

லாய் ௮வ்விருகாமங்களும் ஆன்மாவிற்குமாம். அவ்விரண்டு நாமங்களம் ஆன்மா 

வையபேச்ஷித்தோ பிராணனிடத்தே முக்யெமாயினும், நீர்தேயுவையபேச்ஷித்து 

அவ்விருபெயரும் பிராணனிடத்தும் முக்கியமன்றாம், மற்று, நீர்தேயுவின் 

கண்ணே முக்கியமாம் ) ஏனெனின், உண்ட அன்னத்தை நீசே ரெ௫ழ்ச்சிசெய்து 

கொண்டு செல்லும் ) ஆதலின், ௮நநிசை “அசநாயா? எனக்கூறுவர், குடித்த$ரைக் 

காயவைக்குர் தேயு கொண்டேகுமா தலின், அதனை 'உதர்யா”? எனக்கூறுவர். கோக் 

களைக்சொண்டு செல்பவனைக் கோகாயா என்பதுபோலவும், ௮ல்வங்களைக்கொண்டு 

செல்பவனை ௮ஸ்வகாயா என்பது 2பாலவும், இர்மீரும் கெகிழ்ச்சி யியற்கையடைய 

தாதலின் உண்ட ௮ன்னத்தைக்கொண்டு செல்லுமாதலின், இதனைச் சுருதிபக 

வதி : அசநாயா்? எனக்கூறினள். இத்தேயுக்காயவைக்கு மியல்புடையதா தலின், 

குடித்த ஜல.க்தைக்கொண்டு செல்லுவகால இதனை *உதர்யா' எனக்கூறினள். 

ஆந். தவடிவ அன்மாவிறகு நீ£ோடுக் தேயுவோடும் தாதாத்மிய ௮த்தியாசமிருக் 

இன்றதாதலின், அவற்றின் வாயிலாய் ஆன்மாவும் அவ்விரண்டு காமங்களானே 

கூறப்படும். 

இப்போது ௮ந்தச் சத்தாய பரமான்மாவின்கண்ணே யாவினும் அந் 

த.ரரூபத் தன்மையை யுணர்த்தும்பொருட்டு முதலில் காரியகாரணங்களின் பாம் 

LISI ONLI வருணிபபாம் :—G ap சுவேத்கேது2வ ! நீ முதலில் இத்தூல சரீ 

சத்தையும், ௮ன்னத்தையும், பிருதிவியையும், ஜலக்தையும், தேஜசையும் காரிய 
ரூபமாயறி. கூறிய 5 காரியங்களுள் கடையதாய தேயுரூபகாரியத்திற்கோ முன் 

மொழிந்த சத்வஸ்துவே மூலகாசணமாம். ௮த்தேயு நீர்க்கும், 8ீர்பிரு தவிக்கும், 

௮ அன்னத்திற்கும், ஜலதேஜசால் பரிணாமழற்ற அன்னம் சரீசத்திற்கும் 

மூலகாரணமாம். விருக்ஷங்கட்கு மூலமும் அங்குசமுமிருப்பதேபோலச் ௬௬௫ 

சுங்கபதத்தால் இத்தேகாதி விசா ரத்தை யங்கூரூபக்கானே கூறினள், ges 

னமேமுதலாகச சத்வஸ்.து பரியச்தமுள்ள பதார்த்தங்களை மூலரூபமாய்க் கூறி 

னள், ஆகையால், ௮ங்குரரூபலிங்கத் தானே மூலானுமான முண்டாவதேபோல 

இத்தேகருபகாரியத்தானே ரீ ௮ன்னரூப மூலகாரசண த்தையும், ௮தனானே நீ பிரு 

இவிரூப மூலகாசணத்தையும், ௮ தனானே ஜலரூப மூலகாணத்தையும், ௮சனானே 
நீ தேயுரூப மூலகாரணத்தையும், அதனானே ந பாமான்மவடிவ மூலகாரண த்தை 

யும் நிச்சயஞ்செய்தி, அந்தப் பரமான்மரூப சத்வஸ் தவே இவவெல்லாப் பூத 

பெளதிக ஜகத்தின் உற்பத்தி காரணமாமாதலின், சுருதிபகவதி hss ௪த்வஸ் 

அவை 'மூல'மெனக்கூறினள ) ௮ுதுவே சாவ ஜகத்.தின் இதிகாரணமாமா தலின், 
௮ தனை (ஆயதன'மென்றனள். அதுவே சர்வ ஜகத்தின் இலயகா.ரணமா தலின்,௮த 

ளைப் 'பிரதிஷ்டை'யென்றனள், உண்மையாயோ சத்வஸ்து மூலம், ஆயதனம், பிர 

இஷ்டை என்னும் முன்றுமற்றதாம். இவவாறு ஈனவிலும் கனவிலும் பசிதாகங்க 

ளால் பீடிக்கப்பட்ட பிசாணா.தியுபா தியையுடைய ஜீவன் ௮றம்பாவாலுசாசம் எப் 

Gum gigs சுகதுக்கங்களையே யனுபவிப்பன், இதனானே இத்தேக அதிஷ்டான த்



52.2.) ப்ரீ ஆ தீமபுராணம். (பன்னாண்டாவது 

தன்மையானே .ஐன்மாவின்கண்ணே பிரத்தியக்குருவத் தன்மை நிரூபிச்கப்பட்ட 

தனால் தவம்பதார்த்த சோதனம் As suru gH. 

இப்போது மாணகாலத்தே இர்இரியங்களின் ௮திஷ்டானரூபச்தன்மை 
யானே ஆன்மாவின்௧ண்ணே பிரத்தியக்குருவத்தன்மையை வருணிக்கும் வாயி 
லாய்த் தத்துவம் பதார்த்தங்களினபேதத்தை வருணிப்பாம். ஆண்டு, * தத்வமசி 

சுவேதகேதோ' என்னும் மகாவாக்கெயத்தை 0 முறையுத்தாலகர் சுவேதகேது 

விற்குபேதசித்தனர், ௮தன்கண்ணே பிர தமவாக்கெயப்பொருளை நிரூபிப்பாம் :-- 

ஹே சுவேதகேதோ. ஈனவுமு கலிய மூன்றவஸ்தைகளில் விளையாடும இச் 

”வான்மா ௮ஞ்ஞானவயத்தால் ௮0 சரீரங்களைக்கவரும், விடும் 

சங்கை :--ஹே பகவன் 7? இச்சீவான்மா எவவாறு ௮த்தேகங்களைவிடும் ? 

சமாதானம் :-- ஹே சுவேதகேதோ ஜீவான்மாமாணாவஸ்தையைச் சமீபித்த 

போது தன் பூர்வபாவத்தை நினைந்து பச்சாத்தாபபபடுவன், ௮வனை மைர்தர் 

முதலிய பந்துக்கள் கடின பூமியின்கண் 2ணே சயனிக்குமாறுசெய்வர், எல்லா உற 

வீனரும் ௮வனை காறபுறமும் சுற்றிக்கொண்டுட்காருவர், ௮வன் பேரிழுப்புடன் 

பெருமூச்செறிவதோடு_றுவன், அவன திருவிழிகளும் மேலாகாயப் பக்கம் விழித் 

அுக்கொண்டிருக்கும், வாயில் கோழை நீர்வடியும், இவ்வகை மசணாவஸ்தையை 

யடைர்தவன் கேத்திராகி இர்திரியசதெ வாக்இக்இரியத்துன் தன்காரியத்தைச் 

செய்யும ஆற்றல வடிவவிருத்தி, புரூடனது மனத்? இலயபாவத்தையடையும, 

மனத்தினது தன் காரியஞ்செய்யுஞ் சாமர்த்தியவடிவ விருத்தி கிரி.பாரூபப 

பிசாணனது விருத்தியின்கண்ணே இலயத்தையடையும. ௮து சூக்ஷம பஞ்ச 

பூதங்களோடுகூடிய ஜீவான்மாவின்கண்மண இலயபாவததை யடையும். அது 

சுழுப்தியைப்போலச் சமஸ்காரவடிவ எஞ்சிய மாயோபகித அனந்தவடிவ ஆன் 

மாவின்கண்ணே இலயபாவத்தையடையும். சுழுப்திமரண அ௮வஸ்தைகளில் கேவ 

லம் சமஸ்காரமாத்தாரூபப் பக்தமுடைய ஜீவான்மாவின் இலயஸ்தானமாவதும், 

ஜீவரூபமாய்ச் சங்காகத்தின்கண்மே புகுந்ததும, முன்னர்த் தேயு முதலிய 
பூதங்களின் காரணமெனக் கூறப்பெறறதும் ஆகிய உண்மை வஸ்துவே உன் 

னுடைய ஆன்மாவாம். அது சூக்த மபதார்த்தங்களினும் ௮த்தியந்தம் சூக்ஷ- 

மமாம். கால ஆகாசாஇ மசாபதார்த்தங்களிலும் ௮த்தியக்தம் மகானாம். இரஜ் 

ஜுவின்கண்ணே கற்பிதமாய சர்ப்பம் தண்டம் ஜலசாரை முதலியவை இசஜ் 

ஜமாத்திரமேயாமாறு தேயு முதலிய சர்வ ஜகத்திற்கும் சத்வஸ்துவே வாஸ் 

தவவடிவமாம், சாவ ஜகத்தின் ௮திஷ்டானவடிவப்பரமான்மா கின்வடிவத்த 

னும் வேறன்றும்; மற்றோ, ௮.து நீயாவாய். தேகவடி.வ௪ககா தரூபம் நியன்றாம். 

எவ்வான்மா மதி முதலியவற்றின் சாக்ஷிரூபமாய் எவ்விடத் துமிலங்குமோ, ௮த்வி 
தயரூபமா தலின் பாம ஆரர்தவடிவமாமோ, சர்வ ஜடப்பொருள்களின் பிரகாசக 

மாதலின் சுயஞ்சோ இவடிவமாமோ, அத்தகைய அன்மாவே நினது வாஸ் சவ 

வடிவமாமாதலின் நீ கர்த்தாவல்லை, போக்தாவல்லை, பிரமாதாவல்லை, பிரிய புத் 
இரனாகய நினக்காக இவவித்தையை யுபதே?த்தனன், இது நினது கர்வதோ 

த்தை நீக்குவகாகலின் இதனை யான் ஆசேசசப்கக்கானே கூறினேன். துஷ்



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கெய உபதிடதத்தின் ௧௨௨௯ 
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டர்களுக்கு ௮ரசர் முதலியோர் தண்டக்தருவது ஆ தசமாம, எசசர்வாந்தரியாமி 
யாய ஆன்மாவினுப?த௪.தனை5 நினக்குசசெய்தேனோ ௮.தன் சரவணத்தால் ; மன 
னத்தால், விஞ்ஞான க்தால் எல்லாக கேளாதபொருள்களும் கேட்டனவாம், மனன 

௮விடபங்களும் மனனித்தனவாம், ௮றியப்பெறாு தவை யறியப்பெற்றனவாம், இவ் 

வாறு ௮வவுத்தாலகர் சுமீவதகே.துவிற்குசன வேப்பிரஹ்ம 66கூயத்தைக் கூறிய 

போது gat ீயேத்தோடுற்றவராய் மீண்டும் பிதாவின்பால் 8 வினா வினாவினர், 

தரதையும் மைந்தரின் 8யம் ரீங்கும்பொருட்டு ௮வைகட்கு முறையே Ban sh 

கனா, 

சங்கை --ஹே பகவன் ! தந்தையார் மைகதருக்கு (SMI NAV SAK BT 

என்னும் முதல மகாவாக்கியத்தை யுபதே௫த்துச சீவப்பிஹ்ம அ௮பேதறரிச்சயஞ் 

செய்வித்தனர். அம்மாவாக்கெயப்பொருளை யறிந்தும் மீண்டும் 88பழமூண்டாய 
தேனே? 

சமாதானம் :--2ஹ குமா ' மகாவாக்கியத்தைச சிரவணித்தும மைந்தருக்கு 

எண்முறையையமுண்டாயது. ௮வதறிற்காணம் ௮வர் எண்முரைசெய்த குதர்க் 

கமேயாம. வ்வெட்டையும தந்தையா எண்முறை மகாவாகூய ous ses 

தானே தீர்த்தனர். ௮வ்வெண்வகையுள் முதலதாவது :--ஹே பகவன் ! முன் 

wis தாங்கள் துயிலீன்கண் ணும் மசணத்தின்௧ண்ணும் சர்வ ஜீவர்கட்கும சத் 

வஸ்துவின் பிராபதிபைக்கூறினீரகள் ;) ௮தன்கண்ணே எனக்கிவ்வையமுண்டா 

இன்றது :--அ௮வ்வாராயின் யாவரும் யாம ௮ச்சத்வஸ்துவையடைர்தமென ஏ 

னறிர் திலா ? யாவருமதனை யறிந்திலரா,கலின், ௮ஃதையுறறபோதிலும் அதன் 

அ௮ஞ்ஞானமாம. இதன்கண்ணே தாங்கள் யாதேனும் திருஷ்டாக்தங்கூறவேண் 

டும், ௮கனாலெனதையம் நீங்கவேண்டும். 2-வ3: ஹே பகவன்! துயிலின் மாண। 

களில வாக்கு ஸதலிய சர்வ இச்இிரியங்களும் இலபமாயிலும் ௮வித்தைவடிவ 

மாபையிருக்கின்றதாதலின், தன்னில்லத்தினின்்றும் வெளிவாதவலனுக்கு (யானென் 

னிலலத்் இனின்றும வெளிவகச்துளேன்' என்னு மனுபவமுண்டாவேபோல, தயி 

Aan ஜீவன் சத்வஸ்.துவையுறறு சனவையடையின் * யான் சத்வஸ்அவினின்றும் 

வந்தனன் ” என்னு மனுபவம் ஏன் உண்டாவஇலலையன்னும் எனது சங்கை டங் 

கும்பொருட்டும் தாங்கள் ஒரு தருஷ்டார் தங்கூறவேண்டும். 9-வது: ஹே பக 

வன் ! எல்லா ஈஇகளும் கடலின்கண்ணே இலயபாவததையடைவதேபோலத் தயி 

லின்சண்ணேயும், மரணத்தின்கண்ணேயும் ஜீவர்கட்குச் ச.த்வஸ் துவின்கண்ணே 

இலயமாம் என்னும் ஈஇகளின் திருஷ்டாஈதததானே இலயத்தை யுடன்படினோ, 

கடலிலடங்கிய ஈதிகட்கு மீண்டும் உற்பவம் ஆண்டிருக துண்டாவதின்றி யதன் 

கண்ணே யழிவ?தபோலத் துயில்மரணங்களில் உயிரும் சக்வஸ்துவையடை 

வுற்று காசததையேயடையும்) அடையவே சத்வஸ்துவினடைவெதற்சாம் ? 

என்னு மெனது சங்கை நீங்குமபொருட்டும் ஒரு திருஷ்டாந்தங் கூறவேண்டும். 

4-வது : ஹே பகவன் ! இவவான்மா அத்தியர்தம் சூக்ஷாமமாதலின் இது தூல 

ஜகத்தின் ஆதாரம எவ்வாறாமென்னும் எனது சங்கை நீங்கும்பொருட்டும் ஒரு



௧௨௩0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பன்னிரண்டாவது 

இருஷ்டாந்தங் கூறவேண்டும். 5-வது : ஹே பகவன் ! இவ்வஇகாரிக்கு ஆன்மா 
சிரத்தையினா ன கடைக்கும் எனச் தாங்கள் கூறினீர்கள், ௮௮ அனுபவித்த 

பதார்த்தத்இன்சகண்ணேயாம் ; ஒருகாலும் ௮றுபவமில்லாத பொருளின்கண்ணே 

சப்தமும் பிரவேசியா தாயின் சிர.த்தை யெவ்வாராம் என்னும் எனது சங்கை நீம் 

கும்பொருட்டும் தாங்கள் ஒரு திருஷ்டாந்தங் கூறவேண்டும், 0-வது: ஹே பக 
வன் 7 இந்திரியங்களாற் கவரத்தகுதியாயவஸ்துவின் வடிவமே தரிர்திரியத்தாற் 
கவசலாகும். இரசம கேத்திசாதஇியிர் திரியங்கட்கு ௮விடயமாயிலும் இசசன இந்தி 

ரியத்தானே கவாலாவ?தேபோலும் ; இவவான்மாவோ எவ்விர்திரியத்தானுங் கவச 

முடியாததேயாம். இத்தகையதெவ்வுபாயத் காலறியப்பெறும் என்னு மெனது 

ச௩கையை நீக்குமபொருட்டும் ஒரு இருஷ்டாச்தம் கூறவேண்டும் 7-வது: ஹே 

பகவன் ! மரணகாலத்தே அ௮ஞ்ஞானிகளின் இக்.இரியா திகள் சூக்ஷ ஈமரூபமாயிருப் 

பதேபோல வித்வானுடைய பொறிகளுமிருப்பினும மீண்டும் ௮ஞ்ஞா்கட்குப் பிறப் 

புண்டாவதே போல, ௮.றிஞர்கட்கும் மீண்டும் பிறப்பேனுண்டாவதில்லை என்னும் 

எனது சங்கை நீங்கும்பொருட்டும் ஒரு இருஷ்டாரஈ்தம் கூறவேண்டும். 8-வது : 

ஹே பகவன் /! மரண அவஸ்தையில் வித்வானுடைய வாக்கா திகள் எஞ்சு தலின்றி 

இலயத்தையடைவ?2பால, அ௮ஞ்ஞானிகட்கும ௮வை ௮வ்வாறேனாவஇல்லை 

என்னு மெனது சங்கை தீங்கும்பொருட்டும் ஒரு இருஷ்டாநர்தங் கூறவேண்டும். 

ஹே குழந்தாய்! இவ்வாறு சுவேதகேதுவானவர் தந்தையின்பால் தனதையத் 

தைச் தெரிவிக்கும் $ வினாக்களையும் வினவ, உத்தாலகரும் முறையே விடை 

கூறியதாவது 2--1-வது: ஹேசுவேத2கது2வ' வண்டானது தனது பணியாரம் 

போன்ற வீட்டில நானாவகையாய விருக்ஷங்களின் இரசத்தைக்கொண்டு சென்று 

௮வ்விரகத்தை மதுருபமாய்ப் பரிணமிபபிக்கும். ௮வை:யான்மாகதருவிரதம்ரகத் 

தருவிர தமன்.று' எனத் தமமையுணரா தே போலத் அயில்ம.சணங்களில் கானாஜா இ 

யையுடைய ஜீவா சக்வஸ் தூவையடைவுற.று ௮, சனோேோடொருமையை யுறிலும், தம் 

மான்மாவை விசேடரூபமாயறிக்திலர். ஈண்டிதுகருத்தாம :--மதுரூபதிருஷ்டாச் 

தத்தே தமது வடிவத்தின் ௮விவேசம் தம.து ஜடசுபாவத்தானேயாம ; தாஷ்டார் 

இக ஜிவரிடததே கமதுவடிவ ௮விவேகம் இயற்சையானேயன்றும் ; மற்றோ, 

அ௮வித்தையாலாய ஆவரண த.தானேயாம, அல்லது, ௮ம்மதுரூபஇருஷ்டார்தத்தே 

௮வ்வீரதத்தினும் வேறாய 9ரமாதாவினிடத்தேயிருக்கும் ௮விவேகத்திற்கு இர 

தங்களிடத்தே யாரோபணமாம. தாஷ்டாந்திகத்திலோ ௮ஞ்ஞானத்தான் மறை 
வுற்ற ஜீவர்களிடத்ேே ௮வ்வவிவேகம் முக்கியமாம்) இவ்வாறிரண்டின்கண்ணும் 

சேடத்தன்மையுறினும் ௮தனைப் பரித்தியாதததுக் கேவலம் அஞ்ஞான த்தின் 

சமானத்தன்மைமாத்திரம் ௮வ்விரண்டி லும் கவரவேண்டும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் 7 துயிலின்சண்ணே இச்சவர் ஒருகாற் சத்வஸ்து 

வோடு ஒருமையை யடைவசாயின், ௮இனின்றுங் ளெம்பிய ஜீவர்கட்கு மீண்டும் 

௮ச்சா இபையுடைய சரீரப்பிராப்தியண்டாகலாகா தன்றோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே சுவேதகேதுவே. புலி பாம்பு முதலிய தாமதரும், 

அரசர் முதலிய இராஜதரும், பிராஹ்மணாஇ சாச்விகரும், எவ்வெத்ேசகமுடைய



அத்தியாயம்,] சாந்தோக்கிய உப நிடதத்தின் கடக் 
தாற்பரியவருண னம்: 123) 

ராய்த் துயிலிற் சதீவஸ் துவையறறனசோ, பின செம்பி ௮வற்றையே யவரடைவர், 

வேருயவற்றையடையார் ; ஏனெனின், மழைகாலம் நீங்யெபின்பு சர்வ தவளை 

களும் மண்ணாம்; அனால், ௮வற்றின் சூக்ஷ௩ம ௮வயவரூப சமஸ்காரம் மண்ணின் 

கண்ணே ஈண்ணும்; மீண்டும் மழைகாலம வர்தபோ௮ ௮வை சமஸ்காரவபத் 

தால் மீண்டும ௮வ்வச்?தகங்களையடையும் : வேருயவற்றை யடையாது. ௮து 
போலத் துயிலின்கண்ேே சர்வ ஜீவர்களின் இலயமாயிலும், ௮வர் தம் வாசனா ' 

ரூப சூ மசமஸ்காசம் ஆண்டிருக்கும் ; ௮தன் வயத்தான அவர் அயிலினின் 

றும் கிளம்பி ௮வ்வத்தேகங்களையடைவர், 9-வது: ஹே சுவேத்கேதுவே ! 

கங்கை முதலிய ஈஇசள் தமது நாமரூபங்களைப் பரித்தியாகித்துச் சமுத்தாபாவத் 

தையடையும், அவை மீண்டும் மேகவாயிலாய் மழைரூபமாய்க் கடலினின்றும் 

வெளி2யவச்தும், (யாங்கள் ஈதிகள், கடலினின்றும் வகதேம' என அவை யுணசா 

தேபோலத் துயிலின்கண்ணே சதபிரஹ்மத்தையடைந்தும் துயிலினின்றும் 

கிளம்பி ௮தனினின்றும் வந் 2 கமென வுணர்வஇல்லை ; ஏனெனின், ௮தனை யடை 

யுங்காலத்2த ௮தன் விளக்ககதைத் தடைசெய்த மூலாஞ்ஞானம் ஈனவின்கண் ஹு 

மிருக்கன்௦து. அஞ்ஞான சகான்மோதொ ௮ந்தச சத்பிஹ்மத்தையுணர்ச் திலர், 

3-வது 2 O ap சுவேத3கது 2வ ! வன் எசசாரதியுடையவனாய்த துயிலில எச்சத் 

வஸ் அவையடைகின்றன?னே ௮தனினின்றும் வர்து ௮ச்சா தயுடையவேனேயாவன், 
அ௮.கனினும் வேறு ஜாதியுடையவனாகான்; ஏனெனின, எவ்வெவவுயிர்கள் துயிலின் 

கண்ணே சத்வஸ்து?2வாடு ௮பேகபாவத்தையடைகன்றனசோ அ௮வர்சட் கொரு 

காற் இளமபுகசை கூடா தாயின், அயிலில் ௮சசதவஸ் அுவின்சகண்ணே இலயமாத்தி 

சகதானே காடோறும அவாகட்குத தேகவிழ்ச்சி யுண்டாதல்வேண்டும; ௮வ் 

வாறு காணவருவதின்றாமாதலின் அ௮த்.துயிலையடையும ஜீவசே அ௮தனினின்றுங் 

கிளம்புவர். அல்லது, ஜீவரின் காசததை யெவரும் கண்டிலர் ; மறோ, இச்சீவர் 

பரித்திபாகிக்கும பொருள்களின் நாசககாணவருகின்றது தருவின்கண்ணே 

யிருக்கும் உயிகள் தருவின் சாகைகளில எதை யெதைப் பரித தியாகிபபரோ ௮வ் 

வவற்றின் காய்தல உண்டாகிவிடும், ஜீவனறற எசசாகையும் ஜீவியாதாம, 

சங்கை :--ழஹே பகவன் ' தருவின்கண்ணேயிருககு மூயிரகள் பரிததியா 

சித்த சாகைபின்கண்ணே ஒருகால் வேறு ஜீவா(புக2னா, சாகைகாயா ததேபோலத 

துபிலின்கண்ணே ஜீவா சத்பிரஹ்மததையடைவுறறு முகதர் ஆய்விடுவசாயினும், 

வேறு ஜீவர் இத்தேசத்தேபுகுர்.து இதனைக் ளெபபுவராதலின் நாடோறும் இத் 

தேகவிழ்ச்சியின்றாம், 

சமா தானம் :--ஹே சுவேதகேதுவே! தருசசாகையே?பால ஒருகால் அயி 

லில் இத்தேகத்தின்கண்2ண வேறு இவர் பிர3ேசித்துத் தேகத்தைக் கிளப்புவ 

சாயின் Daas ss S055 காசமூழுண்டா கவே்டுவதில்லை ) ஏனெனின், 

அயிலின்பின் இத்தேகத்தே புகுஈது இதனைச் இளப்புவராசிய வேறு Sart 

மரித்தபின்பும் இதன்சட்புகுர்.து இதனை யெடுக்கவேண்டுமாதலின் எத்தேக 

சாசமுழமூண்டாகாதாம்) ஆனாலவவாறு காணவருவதின்றாம், ஆகையால், அயி



க்உ௩௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராண ம். (பன்னிரண்டாவது 

லடைபவசே சளம்புவர், வேறுள்ளவர் கிளம்பார். துபிலைபடைச் ச ஜீவனே அுயிலி 

னின்றும் இளம்புவேதபோல மரணாவஸ்கையில் சத்பிர ஹ்மத்தையடைக்க ஜீவ?ன 

பின்பு ௮றமபாவவயத்தால் வே.று '2தகத்தையடைவன்; மற்றையர் ௮டையார். இவ் 

வாறுஜீவரூப அதிகாரி நித்தியமாதலின் மோக்ஷசாஸ்இரத்தஇற்கும் வீண் தன்மை 

Yam, (செய்ததறகன்றிச் செய்யா ததற்கொன்றும்' என்னும் 2தாஷமூம் ௮டை 

qn. 4-வது: ஹே சு2வத?க.து2வ! ௮க்இயஈதம் GRP Gu ஆலம்விதை 

பேராலவிருக்ஷத்திற்காசாசமாம்) ஏனெனின், ௮்தருத் தானுண்டாம் முன்னர் 

ஒருகால அ௮வ்விரையில் அத் தியந்தம் அசத்காயின் ௮ஃதொருகாலும உறபததி 

யாசமாட்டாது) ௮த்தியந்தம் ௮சத்தாகெய மலடிமகன் ஒருகாலும் உண்டாகாத 

கே?போாலும், ஆகையால், ௮ம்மகாவிருக்ம் தானுண்டாம் முன்னர் விசையின் 

கண்ணேயிருககது , தனால் விரசைத்தசையில் ௮வ்வடதரு அ௮வ்வினாயின்௧ண் 2ண 

ஸ்கஈதம் சாகை பத்தாம என்பனவாதி பேதத்தான பிரதீதியாகாக?த2பால, 

இவ்வுலகின் சூ௯$ஈம சமஸ்காரங்கசளோடுகூடிய மாயோபகித இவ்வான்மாச 

சூக்நாமமாயினும இவ்வெலலாவுலகு முண்டாவதன் முன்பு இவற்றிறகு ௮காச 

மாம, ஆலை முன்பிருந்ததென்பது சாஸ்திச இருஷ்டியறறவர்க்கு கிசசயமாகா 
தாம்: மற்ற, Cane a@ana@ese.©o சூ வீசி ? என்பதாதி சாஸ் இரவடிவ 

சக்ஷாவையுடைய அ௮றிஞருக் 2க அநநிச்சயமாம. 5-வது ' ஹே சு வககெதுவே' 

இவ் 9வல்லாவுலகின் உபாதானகாரணரூப ஆன்மாப பிரத்தியஸதா இ இலெளககப 

பிரமாணங்களால ௮.றிபமுடி.யா தாமாயினும், குருசாஸ்தரவசனததே விஈவாசரூப 

சிர சதையானே யறியத்தககதாம். நீரின்கண் 2ணயிருககும் இலவணம விழிமுத 

லிய பொறிகளாலறியமுடிபா தாயினும், இசசன இகதிரியத்தானே ௮ஃதறியப 

பெறுவதே போல, ஆன்மா இவ்வெல்லா ஜடபபிசபஞ்சத2?,கயிருபபினும குரூசாஸ் 

இரவசனத்ேே விசுவாசரூப சிரதையறறவன் அன்மாவையறியான ) மற 2, 

இிரத்தையுற்றறே தத்துவம பதாரத்ச சோகனையா னே Bow Saya சைதனய 

ஆன்மாவைச சாகநாத்கரிப்பன் 0-வது: 2ஹ சுவேதகேது 2வ ' இவ்வுலகப பிர 

சித்த இரநஇரியாதி புபாபங்களால இவவான்மாச சாக்ஷாத்கரிககபபடாதாயினும 

பிசஹ்மவேத்தாக் குருவினுப£ேகேசரூப ௮பூர்வ உபாயததா மன ஆம. காகதாச 

தேபத்தேயிருக்குமொருவனைக கள்வா பெருங்காட்டிறகொண்டுசென்று இருவிமி 

களையுங் கட்டி விட்டனர் ; ௮வன் மீண்டுஈதன் 2றயத்தை யடையுமிசசையுடைப 

னாய் மிகவு துயசையடைந்தனன், ௮சகதையுற்ற ௮வன் இமமகாவனத2?த என் 

சைக் கள்வர் கார்தாரதேயதஇனின்றுக் கொண்டுவந்துவிட்டனர், என்னுகதன் 

விருத்தார் த.த்தைப் பெருங்குச2லாடும் ககறினன் ) கதறும குரலைக் 2கட்ட ௮ந் 

நெறியேசெல்லும லரு தயாளுவானவன் அவன் சமீபத்தேவர்து. கதறுக.துக்கி 

யைக்சண்டு கட்டுறற கண்டிறந்துவிட்டுக் கூறியதாவது :--ஹே புருஷ. இத்தி 

சையிலிருக்கும் காக்தாரதேயத்இினின்றும் நீவர்கனைபாதலின் நீயித் இசையிற 

ச்கபூர்வகம போகலாம், எனக்கூறியதயாளுவின் வசனத்தைக் கட்டு மிக ம௫ழ் 

வுற்றவன் ௮வ்வசனத்2க ஈம்பிக்கையுற்று அத்திசையின் கண்ணேசென்று 

சென்றுபையப்பையச் தன துகார்தார?தயத்ேேதயடைக்தனன். இவ்வா 2ற இம்மதி 

மானாய அதிகாரிடிம் பிரஹ்மவேத்தாவாய குருவினுப?தசத்தானே தன்னான்ம



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கெய உபதிடதத்தின் க௨௩உ௩ 
காற்பரியவருண னம். )223 

ரூபதேயத்தையடைந்தனன். கருத் இஅவாம்:--அ திகாரியைக் காமக்குசோ தா.இய 
நான்கும் சன்னான்மரூப தேயத்தினின்றும் கொண்டுசென்று சம்சாரரூபவன தீதே 

அடைவித்தன , அவனதுசா கஷிவடிவ நே தீதிரங்களை அ௮ஞ்ஞானரூப Buus தனஞ் 

செய்தன, SD] FEN ௮வன் சபசாசவனத்தே சந்ததம் சுழன்று பாமதுக்கத்தை 

படைவன் ) ௮வவனத்தே பிரஹ்மவேதகாக் குருரூப தயாளுவானவர் மகாவாக் 

கயெவடிவ தமது திருக்கரத்தால் சாக்திரப கேத்திரததின் ௮ஞ்ஞானரூப பந்த 

ன த்தையவிழ்க்கவே, ௮ஞ்ஞானரூப மறைப்பற்றுக் கனது ௮த்விதிய ஆன்மரூப 

தேய த்தையடைவன், ௮வருபதேசத்கானேக்காமக்குசோதாதஇகள்வசை௪ சம் 

சாரரூபனன த்தின் ௮டைவிறகேதுவாக வறிர்து மீண்டொருகாலும வுக்கள்வர் 

வயமாகான். ஆகையால், ஞானாசிரியர் உப?தசமே இவ்வானக் கவடிவ ஆன் மாவி 

னடை விறகுக் காரணமாம். 7-வது: ஹே சுவேதகேது2வ/ மாணகாலத்தே வாக் 

காதி இக்திரியங்கட்கு மனாதிகளிடததே சொரளுபமாகவே இலயமாகாதாம் ; 

மறறோ, தம்விரு ததிரூபக்கானே இலயமாம். சமஸ்காரரூபத்கானே அவறறின் 

வடிவம் அப்போ திருக்கும் என முன்னுனக்குக் கூறியது ௮ஞ்ஞானிகளின் மசண் 

௮பிப்பிராயத்தானேயாம். விதவான்கட்கோ பிரஹ்மஞான மகிமையால் மரண 

காலத்தே தத்தம வியாபாசசகத சவ வாககாகிப பிரபஞ்சம் சொரூபமாகவே 

இலய ததையடையுபா தலின், விதவான் ௮ஞஞானிகளைப்போல மீண்டும் பிறவான், 

இருவா மசணததேயும் விசேடங்கூறியது சாஸ்திர திருஷ்டியை யககேரித்தே 

யாம். லோகதிருவ்டியானோ இருவர் மசணமும சமமேயாம் / ஏனெனின், அஞ் 

ஞானி மரணமூறும்போது அவனைத் தாய்தகதையராதி பந்துக்கள் காறபுறமும் 

சுற்றிக்கொண்டு மழுவதுடன் இவ்வாறு கூறுவர் :--ஹே மைந்த? பிராண 

சமானப பிரியமாய தாயாகிய என்னை நீ யுணா௫ின்றனையா ? ஹே அண்ணா! 

பிசாணசமானப் பிரியமாய தமபியாகிய என்னை பூணாசென்றாயா ? இவ்வகை 

யாய மொழிகளை வாக்கா திகள் இலயபாவமடையாதவசை கேட்பன், இலயமாய 

பின்னோ ௮வன் எவ்வத் துவையுமுணரான். இவவாறவ்வித்வானும மாண சமீப 

காலத்தே வாக்காஇயிர இரியங்கள் இலயமடையும்போதோ பர்துக்களின் சானா 

வகை வசனங்களைக்கேட்பன், வாசுகாதிகள் இலயமாயபின்பு அவ்வறிஞனும் 

எவ்வததுவையு முணரமுடியா தவனாவன், இவ்வாறு உலகதிருவ்டியானே அவ் 

விருவர் மரணத்தும் சமானத்தன்மையுறினும, மகாவிசேடத்தன்மையாவது வித் 

வான் மீண்டும் பிறவான், அஞஞன் பிறப்பன் என்பதேயாம். 8-வது: ஹே சுவேச 

கேதுவே ! இருவர் பசணாவஸ்தையும் சமானமாயிலும் வித்வானோ மரித்தபின்பு 

மீண்டும் ஜன்மத்தையடையான், ௮வித்வானோ ௮டைவன் என்னும் கிசேடத்தே 

யேது விதுவாம்:--வித்வானே சத்தியவடிவ ஆன்மாவையேயறிவன், ௮வித் 

வானோ மித்தியாவடிவ மூன்று சரீ. ரததையே ஆன்மாவாயுணர்வன். இதனானே 

௮.றிஞன் சத்திய அன்மாவைச் சாகதாத்கரித்து மாயாரூபபாச மறறவனாவன், 

மாணகாலத்தே வாக்காதஇகள் இலயமாயபின் மீண்டும் ஜன்மதைைதயடையான், 
அவித்வானோ பொய்யாய மூன்று? தககளை ஆன்மரூபமாயறிர்து மாணகாலத்தே 

வாக்கு முதலிய இர்இரியக்களின் இலய தன்பின் சமஸ்காரவயததானே மீண் 
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டும் சரி. ரத்தையடைவன். இவ்வுலகத்திலும் யாவனுக்குச் ௪த்தியத்தின்கண் 
அபிப்பிராயமாமோ அவனொருகால் ஒரு பொய்க்களங்கத்தையடையினும் அச்சத் 

இயவாதி லும்மித்தியாகளங்கத்தினும் முக்கனேயாவன். யாவளுக்கு மித்தையின் 

கண்ணே அபிபபிராயமாமோ அவன் துக்ககதையேயடைவன். ஒருகள்வனையும் 

நல்லவனையும ௮சச சேவகர் பலாத்காரமாய்ச் கவர்ந்துசென்றனர் ; இவ்விருவருங் 
கள்வசாதலின் தண்டஞ்செய்யத்தகுதியர் எனததுணிர்து ௮ரசசபையின்கண் 

ணே உயத்தனார், ஆங்குக்கள்வன் யான்கள்வனல்லன் என்றனன், சா.துவும் ௮வ் 

வாறே கூறினன், அவ்விருவர் வசனங்களையும் கேட்டு முககிய சேவகர்கட் வெ 

வாறு 8யேமுண்டாயத:-*இவ்விருவருள் யாவன் கள்வன், யாவன் சாது” வென Dau 

வைய நிககப்பொருட்டு, ௮க்கினியின்கண்ணே இருபபு மழுவைச்காபவைத்து 

இருவர்காக் இனுமீர்கனர், சத்தியவா தியாகிய சா துவோ ௮கனாறறாகக்தையடை ஈ 

இலன், மித் தியாவா தியாகிய கள்வனோ ௮ தனாறறாகதையடைஈதனன், சா துவின 

கரங்கள் மழுவால் ௮ழலாமையைக்கண்டு ௮வனை௪ ௪த.தியவா இியென விட்டுவிட்ட 

னர், கள்வன் கர௩கமளோ மழுவால ௮ழன்றமையைக்கண்டு அவனை மிததியா 

வா. தியெனச் சிறையில் வைததடி ததனர். இவவா.று அ௮றிஞனுககுஈ அறியானுக 

ம் மரணம சமானமாயினும் சதஇியான்மாவையுணாஈக விதவானுடைய வாக்கு 

முதலிய பொ.றிகளோ ௮க்கால் சொரூபமாயே இலயததையடையுமா தலின், gar 

வுத்தமன் மீண்டுஞ் சன்மாதி அக்கங்களையடையான். மிதசையாய Pears 

களையே ஆன்பரூபமாயுணர்பவனாகிய ௮விதவானுடைய வாககுழுதலிய பொ.றிகள 

அக்கால் சொரூபமாய் இலயமாகாவாம் ; மற் றா, ச.மஸ்கராரூபமாயிருககுமா தலின 

அ௮வ்வதமன் அடிக்கடி ஜன்மாதி துக்கங்களாயடைவன். ஹே மைந்த ! இவ்வாறு 

உத்தாலகர் சுவேதகேதுவிறகு தகவ ஹி ஹெச்கெகொ” எனனும மகாவாகஇ 

யத்தை 9 முறை கூறினா; ௮வ்வுப2?தச௪ததைக்?கடடுச௪ சமசயமறற சுவேதகேது 

௮வ்வொன்பதாவது உபதேசத்தே முகல வசனத்ேகூறிய ௮ன்மாவினுண்மை 

வடிவத்தைச்சாக்ஷா ச்காஞ்செய்தனா, பிதாவினுபதேசதகால ஆன்மஞான ததை 

யடைர்து மகாதேஜசையுடைய சுவேக?கதுவானவர் சிறிது காலம்வரை தன்னில 

ல,க்தேயிருக்தனர், பின் பரமவைசாக்கியததையடைஈது தனது பிதாவைபபோல 

வே பசமஹம்ச சர்யாசத்தையடைகதனர். அவவுத்தாலகர் சமது மைகதனை மிக 

வும மதிமானெனக்கண்டு ௮வருககு ஆன்மரூபசத்தையினகண் ணே சுகரூபததன் 
மையை உபதேத்திலா ) ஏனெனின், சூக்ஷஈமம தியையுடையவர் கூறு சபொரு 

ளையும் தாமேயுணர்ந்துகொள்வர். ௮மமைகதரும தந்தையாரிடத்துக காரணரூப 

சத்தை சுகரூபமா, ௮ல்லவாவெனக் கேட்டிலா ) இக்காரணத்தானும் ௮வர் ௮வ 

ருக்கு ௮வவிடய த்தை யுபதேசித்திலர். பூர்வம நாரகமுனிவரின் வினாவால சக் 

தோஷத்தையடைந்த சரத்குமார பகவான் அந்ராரதமுனிவருக்குக் கேட்காம?ல 

ஆன்மரூபச$த்தைக்குச் சுகரூபத்தன்மை கூறினர். பூர்வம் நீ சு வத?கதுவின 

அ௮ஞ்ஞானகாசணக கேட்டனை ௮தைக்கூறிமனம், மீண்டும் உத்தாலகா உப?த 

சத்தால் ன்மஞான முண்டானவகையையும் கூறி2னம. இப்போது எபபொரு 

காக்கேட்க நகினக்கிச்சைே யோ ௮தைக்சேேட்பாயாக, 

பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.
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பதின்மூன்றாவது அத்தியாயம். 

OPIS — 

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாயாம$ ஸ்ரீ குருப்யோகம£ ஸ்ரீ காசிவி.றவே ஈ௩வராப்யாம்ஈம$ 

ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோகம$£. 

முன்னா 12-வது DS AUTUL OE FTIN OMG FTI SIS Bus உப 8 Bar 

ஆரவது அதுதியாயப்ிபொருள் நி நபிககப்பட்டது இப்போது 15-வது ௮௪இ 

யாயத32த ௮வவுபகிடததஇன் மீழாவது அக்திபாயப்பொருளை கிருபிபபாம். இவ 

வாறு அச்சீடன் குருவாயிலாய்க கன்னான்மாவின் G7 ap: ரரபசகன்மையைக் 

கேட்டு மீண்சிம வினவ இசசையுறறவனுபிவவாறு கூரினன்:-7ஹ பகவன் ! முத 

லத்தியாபத்2த காங்கள் இருக்கு?வகத௫ன 80ச 2 சயபபொருள கூறும் 2பா தூ 

சனகாதி முனிவா வாம?தவாஇ யதிகரிகட்குப பிரஹ்மலிசபா உப?ச௪ஞெய் 

தனசெனவும், வாம?தவ முனிவர் காயின்கருவிவி நரதுகொண்டு ௮வ்வகிகாரிகட் 

குக் கமத சாவான்மபாவததைக கூறினசெனவும், இனனும 2 ஈசவிடயஎகளை 

யூம் கூறினீரகள். 2-வது அகதியாயகதும, 4-வது அததஇிபாயகதும தாங்கள் 

QD REG Sa ss Mow கெளஷீதகி யுபகிடசபபொருளைக்கூ றும2பாது 2ீதவசாஜா 

வாய இரதிரர் பிரகாத்தனனுக் HU ரிராணப பிரஞஞாரூபமாய் ஆன்மாவை யுப 

தே௫ித்தனசெனவும், ௮ஜாதச தர மன்னா பாலாகி மறைபவாககுப பிராணா௫க 

ளினும் வேராக ஐன் 2மாப? தசம் 9சப்தன ரனவு உ கூறினீரகள். 1-வது 5-வது 

0-வது 7-வது என்னும கான்கததிய/யங்களில தரககள் பத 2வசத்தின் பிருக 

தாரண்யபபொருளை நிரூ9க குமமீபாது இருபு ரடவமசம ஒரு on RP alo Fie er ear 

லும் மூன்றன்கண் ஹுள்ள இருஷிசளின் பரஸ்பர சபத சதையும், ௮ 2பகுகதையும் 

வருணித்தீர்கள். தகய௫ ுதாவணா சேவசாஜாவாய Qs Aare ays பிசஹ்ம 

வித்தையை உபதேதேசித்தனசெனவும், சரவணித்த இரதிரா மாறாக அவ்கிருடியின் 

மீது குரோத முடையவராய்ப பிரஹ்மவித்ையை யுப?கசியாதி நக்குமபடியாணை 

யிட்டனர் ;) ௮வ்விருடி தமத பிரதிஞஷஷையைச சக திபமாக்கும்பொருட்டுப் பிரஹ் 

மவித்தையை ௮சுவிநீகுமாசர்கட்கு।2தரத் தனர்) பின்னிஈசரா இரடியின் மத் 
தகத்தைச்சேதிததனர், அசுவிரீ குமாரா பிரஹ்மவித்கையின் லோபத்கானே 

தமது குருவின் தலையைவெட்டிக் குதிரையின் கழத்திலவைக் து, கு௫ரையின் றலை 

யைவெட்டிக் குருவின் கழுததில்வை த,சனசெனவும், மறறும் பிறவும்) இனகராஜா 

வின் யாசசபையில் ஆசுவலாஇ மறையவர் யாஞ்ஞிவற்கிய முனிவரைவெற்றி 

கொள்ள இச்சித்து ௮வசோி ௮252 விவாதம்செய்கனர், அவையின்சண் 2ண 

யாஞ்ஞவற்பெ முனிவரின் சாபத்தானே சாகல்யப் பிராஹ்மணாது மாணமுண் 

டாயது எனவும்) யாஞ்ஞவற்கிய முனிவர் ஜன 5ராஜாகிற்கு இருமுறை பிரஹ்ம



௧௨௩௭௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம் [பதின்ழன்றவது 

வித்தையையுபதேரித்து ஜனகராஜாவிற்குக் இரு த௫ருத்சியபாவத்தையடைவித் 

தனர் ; அம்முனிவர் தமது மைத்திரேயி மனைவிக்குப் பிரஹ் மவித்பா உபதேசக் 

தானே இகருதகிருத்தியத்தன்மையை யடைவித்தனர் ) பின்பு ௮ம முனிவர் சக்யா 

சத்தைக்கவர்ர்தனர் எனவுங் கூறினீர்கள், 8-வது அ௮த்தியாயத?த தாங்கள் 

யஜுர்வேதத்தின் சுவேதாசுவத7 உபநிடதப்பொருளை நகிருபிக்கும்போது சம் 

பூசண சக்யாசிகள் ஜகத்காரணத்தே விவாதித்து சு2வதாசுவகச முனிவரின் .த௫ 
ரமத்தே சென்றனர் எனவும், அவர்கட்கம் முனிவர் பூர்வவேேத வேத்தாக்களின் 

ஆக்யொன த்தைக்கூறிச் சகத்காரண நிச்சபத்தைச செய்வித்தனர் எனவும கூறி 

னீர்கள். 0-வது ௮த்தியாயத்தே தாங்கள் ௮ர்தயஜுர்வேதத்தின் கடவல்லிப்பொ 

ருளை கிரூபிக்கும்போது தந்தையாரை மெய்ம்மொழியராக்கும்பொருட்டு ஈச2௧.கா 

யமசாஜாவினுலகத்தேசென்றதும், ௮வரது தைரியத்தைக்கண்டு மகிழ்வுறற த்ரு 

மர் அவருக்குப் பிரஹ்மவிச்தை முழுவசையும் கூறியதையும் கூறினீரகள். 10- 

வது அ௮த்தியாயத்2த ௮ர்த யஉார்வேதத்தின் தைத்திரீய காராயணீயப பொரு 

ளைக்கூறும்போ.து தாங்கள் பிருகு இருடி. சமதுவருணபிதாபாறசேன்று பிரஹ்ம 

வித்தையைப் பிசார்த்தித்ததும், பிகாவுப?தசிக்க.தும, வேரன் எனனுஈ கதர 

வன் தனது சர்வான்மபாவத்தின் ௮னுபவத்தைககூறியதும், சத்தியாதி சாவ 

சா.தனங்களுக்குள் சர்யாச அ௫ரமத்இன் ௮இிகக்கன்மையையும வருணித்தர் 

கள், 11-வது ௮த்தியாயத்2த தாங்கள் ஜாபாலாதி 2பகாதச உபநிடதத்தை யுப 

தேசிக்குமபோது பாமஹம்ச சரயாசத்தைப் பூர்வம் சமவர்த்தகாதி மகான்மாக் 

கள் கவர்ந்தனர் எனவும அ௮அதன்கண்மணே வைராக்கெ2மகாலம, அதனுற 

பத்தியில் காப்ப உபநிடதவிசாரம், மரணககுறியுணாசசி, அ௮ஷ்டாங்கயோகம் 

னே யதற கஇகாரியெனவும, 
அவன் சசை சூத்தாமுகலியவறறை யறறிரு ததலபாகயெ ஆசா. சமெனவும், ௮ஹிம் 
சாஇதருமம் ௮ஈ தராசாரமெனவும், அவனது ' முக்கியத நமமோ அன்மஞானமே 

யெனவும் கூறி ௮வ்வான்டஞானத்தையோ பிரஹ்ம உபநிடதா இகளின் வாயிலாய்த் 

என்பதா இயுபாயம் காரணமெனவும், வைராககயவா 

தாங்கள் கூறினீர்கள். 12-வது ௮த்தியாயத்த சாமவேத சாஈதோக்யெ உபநிட 

தத்தின் றாவ ௮,சதியாயப்பொருளைக்கூ றுமபோது உத்சாலகமூனிவர் சுவேத 

கேதுவின் 8ய£க்கப்பொருட்டு ட தக 8ஹி ஹெதக்கெசொ? என்னும் மகாவாக்க 

யத்தை ஒன்பதுமுறை உப? தசததனசெனவும, ௮தைக்?கட்டு௪ சுவேதகேது 

சம்சயமற்றவரா யான்மஞானத்தை யடைக்தனசெனவும் கூறினீ£கள். Sap us 

வன்! ௮வவத்தியாய ஈற்றில் தாங்கள், உத்தாலகர் தமது மைகதரைமதிமானென 

நினைர் அுகேட்காமையின் ஆன்மாவின் சுகரூபத்தன்மையைக் கூறிலர் எனவும், பூர் 

வம் சகற்குமாரசோ நாரதமுனிவருக்குக் கேட்காம ௮.தனைக் கூறினர் எனவும் 

கூறினீர்கள். சாற்குமாசர் நாரதர்க்கருளிய பிரஹ்மவித்தையைத் தங்கள் வாயி 

லாய்க்கேட்க இச்சிக்கன்றனனாதலின், தாங்கள் கருபைசெய்து ௮தனை யெனக் 

குபதேசியுங்கள் ; எனச்சிரத்தையுடைய னால் வினவப்பட்ட ஸ்ரீ குருவானவர் 

அவனுக்கிவ்வாறுகூறினர் :--மஹ மைந்த? முன்னொருகாலச?த சம்சாரதாபத் 

தால் தபிக்கப்பெற்ற சாரதர் ஏகார்தகேயத்தேயிருஈத சனர்குமாராது சமீபத்ே த 

சென்று இவவாறு கூறினர் ;--ஜஹே பகவன் ! எந்தப் பிரஹ்மம் சாவஜகத்திற்கும்



அத்தியாயம்.) சாந்தோக்யெ உபதிடதத்தின் ௧௨௩௭ 

தாற்பரியவருணனம். 1237 
த 

அதிஷ்டானமாமோ, யாவிலும் மேன்மைபதாமோ, எதனுணர்வானே அறிஞன் 

காத்திருக்துவ போக்கிருக்துவய முதலிய ௮த்திபாசரூப சர்வ?சாகங்களை த 

தாண்டுவானோ ௮சைத்தாககள் ஈன்றாயுண/வீர்களா தலின், எதன்ஞானம சர்வ 

சோக நிவிருத்தியின்கா.ரணமாமோ ௮கை படி 3யனுக்குக் கயையால் கூறியருள 

(2வண்டுமெனப் Grrr sass our g அவா புன் சிரிபபுடன் நாசதரது ௮ஞ்ஞான 

ரீக்கபபொருட்டு இவ்வாறிபம்பத் சொடங்னொ :--2ஹ நாரத ! நீ சர்வலோகத்தி 

லும் சாவஞ்டிககன்மையானே பிரசிசகனாகவின், உனக்.கவரும் வித்தையாவற் 

றையும் நீ யென்பாற கூறு; யாவறறைய ௩2கடடுப பின்னினககுப் பிரஹ் மஞானோ 

ப? தசஞசெய்கன் 2றன் எனக்கூற௪ கட்ட நாரதர் தண்டம்போல் ஈமஸ்கரித் துத் 

தமது சர்வ விததைபையும் கூறினா. ௮ஃகாமாறு:-- ஹே பகவன் ! மந்இாப 

பீராஹ்மணபேததக்தானே இரு இநவகைபையுறற இருக்கு, யஜுஷ், சாமம், 

அ. சாவணம் என்னும சகான்கு2வகங்களையும யான் ஈம.து பிரஹ்மாவாகிய தந்தை 

யாரது பிரசாதத்தாே ஈன்றாபரிரகனன், அகரான்௧கனுள் எமமொழி பூர்வப 

பிராஹ்மணாஇிகளின் கதையைககழறுகனற?கா வமுஃ்திதிகாசமாம், அவ்விதி 

காசங்களையும, ஜகதஇன் உறபதஇழகலிபவறறைககூறும வசனம் புசாண 

மாம் அதனையும், இசசபதம சாது இஃதசா தவென் ஓம ஞான?2வேதுவாகியதும், 

சுருதி (வெஷா,சா௦ வெஉ' என்னு௦ நாமத்தாசன கூறிபதும் தூய வியா 

கரணத்தையும், சரொாத்தகருமஙகளின ரீ இியைக்கூறும பித்திரிய்மெனப பெயரிய 

நூலையும, ஆயிரமிலககா தி யெணணிககையின வடிவதை நிண்ணயஞசெய்யும் 

சாசியெனச சுருஇயிற கூரபிபறற கணிசசாஸ் இிரககையும், ஜீவாகளின் உத்பா 

தாதிசொரூப நிண்ணபஞசெய்யும 2தவ9வன ,நூல்களாற கூறபூபற்ற சாஸ்தி 

ரத்தையும, பூமியின்கண்மீண புதைகதிநக்குட தனத்தையெடுக்க முணர்வைத் 

தரும கிதியெனப பெயரிய நூலையும, தாக்கததைப பிரகானமாகவுடைப ௮௧ 

கபா தராக்கெயரியாயசாஸ் ரசகையும, 2வககஇன்சஈண் 2ணயிருக்கும் வினாவிடைப் 

பாகத்தையும, * ௮ஈத நியாயசாஸ்இசக்தையும் வினவிடைபபாகத்தையுர் தான் 

சுருதி வாகோவாககிபம எனக் கூறி ருஈகின்றது.” ௮ ஈகவகையாய விபவகாசங் 

களின் நியமத்தைககூறாகினற ஏகாயனமெனச ௬௫௫ உறிய மீதிசாஸ் தரத்தையும், 

வேதாககரூப நிருக்கசாஸ் இர,த2க சாவ '2தவதைகளையும சாவான்மரூபமாய்க் 

கூறிய பாகமாகிய தேவவிகதைபையும, அ௮ப்பாகம்விட்டுப பாக்கியிருக்கும் நிருகத 

சாஸ்இரம், சிக்க, கறபம என்னும் வேசாங்க வே?தாபகா£ வேதவித்தையையும), 

சர்வ பூதப்பிராணிகளின் ரோகததை நீக்கி யாவறறிற்கும உபகாரகமாய ௪௬ 

தாத இரர்.௧௪ச௧ ஆயா வேதமாபெ பூகவிததைபென்னும் வைத்தியததையும், 

eri Gyan. முதலிய பலன்களையடைவிக்கும் சானுவகையாய மக இரஙகளையும், 

௮ஸ்இசவித்தை?யாகடிய தனுர்விச்தையாகிப கதத்தரவித்சையையும், இராகு 

கேது முதலிய செகஙகளின்றிதி மழ சலிபவறறைப பிரஇபா திக்கும் ஈக்ஷத் தி வித் 

தையென்னும் சோதிடழாலையும, 2 தவசரீரககளையுடைய சர்பபஙகளை வயப்படுத் 

தும சாதனமாய சர்ப்பதேவ வித்தையன்னும் காரு_வித்தைபையும், எல்லா 

ருடைய மனத்தையும் ரமிக்கச்செப்வதும், 2 முசலி. பவறறைப பிரஇபாஇப்ப
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தும் ஆய் ஜனவிச்சையென்லும் கார்தருவசாஸ் இரத்தையும் ஈன்றாயுணா்வேன், 
இவை யாவற்றையும் ஈன்குணர்ர்தபோதிலும் வேததாற்பரியவிடயரூப எனது 

மோக்ஷ்சா சனத்தை யானுணார் இலேன். வேதங்களின்பொருள்களைச் சாமானிய 
மாய் உணர்ர்சபோதினும், ௮தன் ரூற்பரிய Hag? 5 ௮த்விதீய ஆன்மாவை 
யானுணர்ர்இ£லனாதலின், சேவலம வேதமஈஇரபாட முணர்ந்தவனேயன்றிப 
பொருளுணர்ச் தவனல்லன். முூன்னாத தஙகளைப் போன்ற பெரியோர்வாயிலாய் 
அன்மாவையுணர்க்சவன் மூலகாணத்தோடுகூடிய சர்வ சோகங்களையுங் sc) 
பன் எனக் கேட்டிருக்கன்றேன். முக் கோணமுடைய அக்னிகுண்டத்தே 

விழுந்த நொண்டிக்கு மகா சோகபபிராப்தஇியுண்டாவதேபோல, அத்தியான்மதுக 

கம, அ௮திதைவதுக்கம், DL ததுக்கம என்னும மூன்றால் எனக்கு எப்போதும 

சோகப்பிசாப் இ.புண்டாகின்றது., ஹே தினதயாளுவாகிய சனறகுமாரசே ! ஒரு 

பதிவிரதையாகய ஸ்திரீ, றிய பாலாகளையுடையவளா யனும, இல்லளா யேனும், 

பெளவனமுடையவளாயும, தனமறறவளாயும, உறவினரறறவளாயும இருகது 5% 

ணியாயிருக்குமபோதே புருடன் பபோய்விடின ௮வள ஹாதெய்வமே! எனககென்ன 

கதியாமென நிரஈதரம அழு துகொண்டிருப்ப2தயபோல, யானும ஹாதெய்வ2ம ' 

எனக்கென்ன கதியாமென நிரஈதாம ?சோ௫ுத் துககொண்டிருககன் றேன், முத்தாப 

வயத்தனாயிருக்கின்றேன், விசாசஹீனாகளால காண்டமுடியாத இச ?சாகரூபி 

யாய சமுத்இரத்தன்கண்ணே யானெப்2பாதும் முழுகியிருக்கின்றேன், ars 

சோகருபியாப கடலின் ௮க்கசரைபையடைய யான் எப3பாது மிச்சித்துக்கொண 
rm £சாகசமுததிசத்தின் 

கரையை அடைவிக்க?2வண்டும. ஹே குழகதாய் ! இவ்வாறு சாரதர் பிராத்திகத 

டிருக்கெறேன், இச்சகையனாகிய எனனைக் இருபையினால 

தைக் 2கட்டுச் சஈறகுமார பகவான் தூலாருககதிரியாயத்கா?ன சாசதருககு 

அன்மாவின் உண்மைவடிவத்தை யுணாத்துமபொருட்டுக கூறியதாவது :--2ஹ 

ராத. நீ யுணர்கததாய் முறகூறிய சாஸ்திரங்களியாவும் சபகரபமேயாம) 

ஏனெனின், ௪மபூர்ணபபிசபஞசக.இன் ஏக? சசரூப எலலாபபொருளகளையும இவ 

வாக்கு முதலிய இஈஇரியங்கள் காமகவரூபத் தானே கூறும : சாமமிலலையாயின் 

எவனும் எதையு கூறச சமாததுடையவனாகான, பெயரான Flat am gs 

களின் வியவகாசமாமா தலின், இர்காமம சாவ வஸ்.துரூபமாம. இசசாவ வஸ் துரூப 

காமத்தை நி பிரஹ்மரூபமாய்ச சிர தனைசெய்தி. உனது Assn gina sat son 

களானே மழுங்கியிருககன்றது. நீ முன் பயின்ற காமத்தின்கண்ணே பிரஹ்ம 

பாவனையைசசெய்யின் நினது இத்தம சாக்நாததாய்ப பிரஹ்மததை யறிவதின் 

கண்ணே சமர்த்துடையதாம். சம்பூண சப்தரூபகாமஙகளைப பிரஹ்மரூபமா 

யுபாசிக்கன் சாமத்தாற் கட்டுறற சாவ ஜகத்தினகண்ணும சுசஈஇிரததன்மை 

வடிவ பலமுண்டாம் ) மகாராஜாவிறகுத் தனது மதயத்2த சுதர்.திரத்தன்மை 

யுண்டாவதேபோலும, ஹே மைநத ! இவ்வாறு சகற்குமார பகவானானவர் நாரத 

ருக்குச் சப்தரூபகாமத்தைப பிசஹ்மரூபமா யுபாசிககக் கூறியபோது நாரதர் 

ஆசிரியரை கோச்சி வினவியதாவது ;:--2ஹ பகவன் ! இச்சப்தருபகாமத்ேே 

பிரஹ்மதருஷ்டிமாத்இரத்தால் சோகடீக்கமுண்டாகாதாதலின், நாமத்சைக்காட் 

டினும் ௮௧ வஸ். அவை எனக்குக் கூற?வண்டும் என நாசதசால் வினவப்பட்ட



அத்தியாயம்,] சாந்தோக்கிய உபதிட தத்தின் ௧௨௩௯ 

தாற்பரியவருண னம். 92.34 

ஆரியர் நாரதருக்கு முன்முனனைக்குறித்துப் பின்பின்னின்௧ண் A550 
மையை நிரூபிபபவராய் வாக௫ெெதிரிய2ம முதலாக ஆசைபரியந்தமாய 18 ses 

வங்சளை வருணிக கன T, அவற்றுள் ஒவ்வொன்றையும பிர ஹ்மரூபமா யுபாசிக்கு 

மாது கூறினா ; நாமததைப பிசஹ்மரூபமா யுபாசிப்பவனுககு காமசம்பந்த சரவ 

ஜகத தினகண் ணும சுதந் இரரூபபலம பிராபதமாவ? த போல, வாக்கு முதலிய 

வறறைப் பிசஹ்பரூபமாயு பா௫ிக்கும் புருடனுக்கு வாக்கு மூ தலியவற்ருற் சம்பச்த 

மாய சாவ இகத ௲னகண் ணும சுதா தரரபததன்பைபபயன் பிசாபதமாம் என 

வாக்கா திகளின் உபாசனைபபயனையும வருணிககனா. இப்போ), பதின்மூன் 

றன் வடிவத்தைக்கூறுகன்றா '--2ஹ கா7க ! சபகரபராமம் வாக்கெதிரியத்தி 

னின்றுமுண்டாம. அக்காரியததினு மிககாரணமதிகமாம, பவ்வாக்கைச் தன் 

காரியதேே இசசைவடிவமனமே பி?ரரிககுமாகலின், ௮கனினு மிஃதகிகமாம். 

இக்காரியம எனககுச செய்யசதகுகிப௮, சகாதது என்னும் காச்தவ்ய அகர்த் 

தவ்யவடிவ இருசோடிகளை வேறு வேழபடுகதி விடயஞசெய்யுப௪ ககற்பரூப அர் 

த ககரணவிருததி2ய இசசாரூபமன ததை யுண்டாககுமா தலின, மனததினும சக் 

கறப மதிகமாம இவவனுசஈதானரூபசித்கம ஈகசா தனக கன்மைவடிவக்கானும், 

துககசாதனதகசனைாவடிவததானும முனனறுபலிததுளள. பதாததங்களின் 

ஓபபான எ திரிலிருககும் பகரா க.தஙவகளில வி_.யஞசய்பின்மா கதிரம கர். கசவ்ய 

HET FSU விடயசஙகறப. மணடாமாகலின, அுநுசாசானரூபசித்கம சககற்பத் 

தனு ம௫கமாம விரததிஞானஙகளின பிரவாகவடி.வ௪ இரதாருபக் இபானம 

பூர்வ சமஸ்காரககளின கிளாபுகைவாயிலாய் mM Heys oy FH STON Sons 

யுண்டாககுமாதலின, இது அதனினும ௮திகமாம, எவ்வஸ் துவை உ?பகைஷ 

Gio sag Samu வி2சஷஜானம விடயீஈரிககுமீமா ௮தனறியானஞ் செய் 

யபபடுமாதலின, அவவி?சஷஞானரூப விஷஞானா தியானத்தினு பஇகமாம, 

௮னனததை யுண்டுணடாய ௮வயவஙகளின விருததிரூப பலத்தானே சாவ ௪ 

துருககளும பயததையடைவா, ௮பபல க 2தாடுகூடிய மனததானே அ௮வவிஞஞா 

னம சததமாமாதலின, ௮பபலம விரஞானததினு மதிகமாம. ூ.துவும பூமிரூப 

அ௮னனததாலுணடாமாதலின இது ௮தினினு மதிகமாம பூமிரூப ௮ன்னம 

மழைவடிவ நீரினின்்று மூணடாமாதலின அகம பூவிலும் ௮டிகமாம். உஷ்ணத 

தன்மைவடிவததேயுவி னஇகததன்மைகாணின்மாக்திரம் மழையுணடாதலின் 

௮ ததேயு நீரினுமதிகமாம். அகாசம 2 கபுவினாகாரமா தலின் இ அகனினு 

மதிகமாம, ஈண்டுத தேயுவினும வாயுவின்கண்ேணபே பஇிகககன்மை கூறல 

யோகயெமாமாயினும, உஷ்ணதகனமைவடிவ 2தயு மழையின் காசணமாவ?த 

போல இபபாகிபவாயுவும மழையின காசணமாமாதலின், வாயுவைக் தேயுவின் 

கண் 2ணயுளளடக்ககெகொண்டு ௮வவாயு 2வாடுகூடிய தேயுவினினறும் ஆகா 

யத்தை யஇகமாசகக்கூறினர். அயிலினீறறில் முன் கண்டுண்டாய காயத்தின் 

நினை2வ ஆகாய உறபததியின்கண் 2 ண காரணமாம். பூவ மனு 1 FS GL 

நினைவே உத்தரகட உறபததியின்காணமாம். ppl arse ஸ்மாணமின்றி உத்தர 

கட உறபத்தியுண்டாகாதாமா தலின, அற்டினைவுவடிவ காரணம ஆகாயகாரியத்



௪௨௪0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதின்ழன்றவது 

இனு மதிகமாம். இக்காரிய மிவ்வசையாயுண்டாம் என்னும் ஆசையே ஸ்மரண 

காரணமாம். நிஷ்காபலுக்கு ஸ்மரிப்பதிற் சிறிது மாத்திசையும பயனின்றாமா த 

லின் ௮வ்வாசை நினைவினும் ௮இகமாம. இவ்வாறு அவ்வாசிரியர் காரதருக்கு 

வாக்கு முதல் ஆசையீருய பதின்மூன்றையும் பின் பின்னதஇகமெனக்கூறி ௮இ 

கத்தன்பையில் ஊகங்கூறிய தாவது :--1-வத, ஜே நாரத ! நீ முன்மொழிந்த 

இருச்குவேதமுதற் காந்தாவ?வதமீராகக் கூறிய சம்பூர்ணசப்தரூப சாஸ்திரம் 

உலகரின்வாகசானே யுணசப்பெறும, இருக்குமுகலியவற்றின் பொருள், சுவர்க் 

காதிலோகம, அ௮காசாஇபஞச பூதம, இகஇிசாதி?தவதை, ௮சுசாஇகள், மனுடாதி 

கள் ஆூய ஐங்கமஜீவர், தரு முதலிய தாவாஜீவர் என்பன முதலாக ௮ 2ஈகங் 

கோடி பதா£த்தங்களை உலகா வாககெெதிரியக்கா8ன யுணர்வா. தருமம், சத்த 

யம, சாது, இருதயஞஞம); ௮தருமம், ௮சகதியம், ௮சா.து, அஹிருதயஞஞர் 

என்னும எண்பொருள்களையும வாககானே யறிவர் ; வாக்கானன்றி அஷ்ட 

பதாரத்த ஞானததே எவருஞ்சமா க.தராகா, அவறறுள், சுககாரணம் தரும 

மாம. எபபொருளை எச்தன்மைததாயுணர்நதானோ ௮தை யத்தன்மைத்தாயறை 

வது சத்தியமாம, பிராணிகட்குபகாரமாம வசனம சாதுவாம, விரைவாகவே 

உலகரின்மன ததை பகிழ்விக்கும வசனம ஹிருதயஞஞமாம். தருமத்தினும் விப 

ரீ தமாயது அதருமமாம. சததியலிபரீ தமாயது ௮சததியமாம சாதுவினும விப 

Peng அசாதுவாம. ஹிருதயஞஞததினும் விபரீதமாயது ௮ஹிரு தயஞஞ 

மாம். இவ்வாறு ௮வவாகககதிரியமே சபதரூபராமஙகளின் சர்வ ust sso 

களின் வியவசாசகாசணமாமாதலின், ௮.து நாமதஇனும் ௮திகமாம, ஆகையி 

னானே gs முன்மொழிகக நாமம்2ீபாலப பிசஹ்மரூபமா யுபாசனைசெய்ய 

யோகூயமாம. நாமோபாசனைககுக் கூறிய பயனே வாக௫ககிரிய உபாசனைககு 

மாம். 2-வது : ஹே சாரத ! இரண்டு இலஈதைக்கனியை3யேனும ரெல்லிக்கனியை 

யேலும இக்கார் தனக்குள் ௮டக்ககசொள்வதே பால, முன்னர்க்கூறிய இரண் 

டையும் மனமே தனசசுள்ளடககககொள்ளும் ; எனெனின், மனமொடுங்கின் 

நாமமும் வாக்குகதோறருாவாம ; மனமிருந்தாறமுன் ௮வை தோறறும, மனததா 

சாய்ந்தேசே வேதாததியயனத்தைசசெய்வன், யாகா இகருமங்களை யலுஷ்டானஞ் 

செய்வன், இகலோக பரலோச பலன்களை விரும்புவன், பயனையடைலவிக்கும் சாத 

னங்களை விரும்புவன்; இத்தேகமுப வாக்கு முதலிய பொறிகளும் நானாவகையாய 

இலெளககெ சுகமும பிறவும மனமிருகதாறருனிருக்கும் ) இல்லாவிடின் இராவாத 

லின், றவை யாவும பனரூபமேமேயாம, ஆகையா லிம்மனம் வாக்கிலும் இ 

கமாம். இத்தகைய பனததைப பிசஹ்மரூபமா யுபாசனைசெய்தி, 3-வது: Cap 

நாரத! யாவன் முறகூறிய சங்கறபததோடு கூடியவனே ௮வனே சர்வமா 

ன௪ வியாபா.ர௩ங்சளையும செய்வன், பின்பவன் வாக் விவகாரம்செய்வன், பின் 

சப்த விவகாரமசெயவன், ௮தன்கண்ணே சம்பூணவேதாதிகளின் சப்சசமூ 

சம முதர்பபாவமாம, சபதசமூகத்தே சுகப்பிராப் தியைச செய்விக்கும் சர்வ ௧௬ 

மங்களுமிருக்கும் ) இவ்வாறாய பரம்பரையானே சங்கற்பமே சர்வ கருமங்களின் 

சாரணமாம) என்னை, யாகா இகளின் உற்பததி இதி லயத்தே சங்கற்பமேகுசல 

மாம், சுவர்க்காதி யுலகங்கள், பிருதிவியாதி பூதங்கள், எச்சசாசர விசுவத்தை



அத்தியாயம். சாந்தோக்கெ உபநிடதத்தின் ௧௨௪௧ 
தாற்பரியவருணனம். 12 4 ] 

யுண்டுெபண்ணு மோ ௮வ்வுதயம சங்கறப 21மிககமிருப்பகானேயிருக்கும் சங்கற்ப 
மின்றியுண்டாகாதராம்; எனனை, லோகபூதஙகளின் சஙகறபத்காமனா மழையுண் 
டாம், மழையின் சஙகறபத்தானே யனைமுண்டாம, ௮ன்னசங்கற்பத்தானே 

பூசங்கட் செதிய ச௫தபபிராணனுணடாம, பிராண FHS NIE SI Cer wwe ws 

முண்டாம், மாதிர சஙகறபத்தானே கருமமுண்டாம், கருமசககறபத்கானே 

தருமரூப அபூர்வமுண்டாம், ௮பூவசஙகறபக்கானே சுவாககா திபலுண்டாம். 

ஈண்டு லோகழுதல் ௮ பூர்வமீறாகிய சபகஙகளால உலகு.கலியவறநின் அபிமானி 
தேவதைகளைககவாகதுகொள்க, சேசன ?தவகசைகளானன்றி ஜடலோகா இகளி 
டததே .சங்கறபஞ சம்பவியா தாம. இமமூறையாய்ச சஙகறபமே சர்வ ஜகக்இன் 
காரணமாமாகலின் இதுமனதஇனுமதிகமாம. இகனை யெவன பிரஹ்மரூபமா 

யுபாசிக்கின்றானோ ௮வன் சாவ துசகஙகளறற தும, நாசமறற தும, அதிசயததன் 

மையறறதும தெ லோகஙகளையடைவன ) அவ்வுபாசசன்றாலும் YS SOTO 

களையடைவன், [-வது: 82ஹ ராரக ! சாவ ஜககஇன காரணரூபமாய்க்கூறிய சங் 

கறபமும முன்மொழிகத சாமானிய ஞானரூப தசழுண்டாயினுண்டாம்; இத்த 

மின்றி௪ சஙகற்பமுண்டாகாகாம; எனனுமனவய விய 2ரசஙகளால் சிககமே 

ச௩ஙகறபததின் காரணமெனச சிததமாம செசகதின் ௮௫ுககதன்மை உலகத்தும் 
பிரசித்தமாம் ) ஏனெனின், முறறுமுணாபவரும ௮னுசஈ கானரூபச சித்தமமறவ 

ராயின் ௮வரை மைந்தா முதலிய சாவ பகதுசகளஃ இவவாரியமபிககொண்டு 

௮ராதசததையடைவா ) அதாவது, இவன சாவஞ னாயின் அனுசஈகானரூப 

இத்தமறறவனா யேன் ?ரூறறுகனறான ? இவன கலமுதலிய ஜஐடபபொருள்கள் 

போல அனுசஈதானமறறவனாயோ புலபபடுகனறானாகலின, சர்வஞனலலன், 

இவ்வாறு சிததாகெனெபபோழம நிராக ககைமீயயடைவன $) அஃ்துடைய 
வனோ எலலாசானும சாக்ஷிசதனமையாற சுவாபபடுவன ) அவன் வாயிலாய் யாவ 

ரும லெளகக வசனஈகளையும வைஇகவசனஙகளையும சர.ச்தையோடுஞ் சரவணிப் 

பா. அவனால விதிக்சபபட்ட குரு கவ உக,கம வாணாதவ (முதலிய தருமங்களையும் 

உலகா சரததா பூர்வகமகககரிபபசா தலின், னுச தானரூபசிததம சங்கறபத 

Ag மதிகசமாம, இததகைய சிகககையாவன பிரஹ்மருபமாயுபாசிக்கின்றானோ, 

அவன் பூர்வ வுபாசனையினும தஇகபயனையடை வன. 4-வது: 2ஹ றாத ' சுவாக்க 

௮ஈதரிக்க பூ வெனும மூவுலகம, ஆகாசாதுி பஞ்ச பூதம, ஹிமாலயாஇ பாவதம், 

தேவதைகட்குச சமானமாய சமதமாதி சாதன சமபனன மனுடர் நிசசலமாயிரு 

ந்துகொண்டு தியானஞ செய்பவரைப்?பாலப பிரதிதியாவராதலின், ௮ர்தத்தியா 

னம் மிகவுமேன்மையதாம். யாவன்றனது சமதமாதிகுணஙகளானே எல்லா tog. 

ரினும பூல்ய ததன்மையைபடைகின்றா2னோ ௮ வன் இயானத்தின் ஒரு a) ga பலத் 

தையடைசதவன்போலப் புலபபடுவன. தியானததானன்றி இம்மையிலும் மறு 

மையி?லனும பெருபைபபயன் பிசாபதமாகாதாம. யாவன் எப்போதும் பா.தூஷ 

ணமேசெய்துகொணடிருககினறா 2னா, நிர இித.துககொண்டிருக்கின்றானோ, அன்னி 

யரின் ௮பகாரத?த, கலகததே முயன்றுகொண்டிருக்கின்றானோ, ௮வன் எலலா 

மனுடரினும அ௮தமனாய்பபுலபபடுவன் ) அத்தகையன் தியானமின்மையின் எப் 
156



௧௨௪௨ பர் ஆத்மபுராணம். [பதின்ழன்றவது 

போதும் விக்ேபத்தோடுகூடிய சிச்தமுடையவனாவன் ; ௮வவிமக்ஷபத்தை த் 

தியானமுடைய மகாபுருடனடையான் ; மற்றோ, ௮வன் தியானம௫மையால் எப் 

போதும் மானியனாவனாதலின், இயானம் சித்தத்தினுமஇகமாம். அதைப் பிசஹ் 
மரூபமா யுபாசிப்பவன் பூர்வபலத்தினு மதிகபலத்தையடைவன். 0-வது: ஹே 
நாரத] இருக்குவேதமே முதலாக அஹிரு தயஞ்ஞம்வரை வாக்கர் இரிய விஷயமென 

முற்கூறிய எல்லாப்பொருள்களையம, மற்றவறறையும் விஞ்ஞானத்தானே யுணர் 

வன் , ஏனெனின், பக்ஷணஞ்செய்தற்குத் தகு தியாய நானாவகை யன்ன த்தேயிருக் 

கும் மதுசாதி யறுவகை இசதககளையும விஞஞானதகானே யறிவன். இகலோக 

பசலோக சர்வ விவகாரங்களையும் விஞ்ஞான த்தானே யறிவனாகலின், ௮து தியா 

னத்தினு மதிகமாம். ௮கனைப் பிஹ்மரூபமா யுபாபெபவன் சாஸ் இரா ததங்களை 

விடயஞ்செய்யும் விஞஞானம், விவகாச,க்?த குசலவடிவஞானம் உறும் உலகங 

களையடைவன். 7-வனு: 2ஹ ராரத! ஒ?ர பலவான் தன் பலததானே விஞ்ஞா 

னத தாடகூடிய நாறுபெயமை நடுஙக௪ 9?சய்வன், ௮வனை பிருதிவியைத் தரிக் 

கும் பூபதியாவன் அவனே முதலில முயல்வுடையவனாவன், பின் குரு மு.தலியோ 

சது சேவையிற் சமர்த்தனாவன், பின் குருவின் சமீபச்திருபபன், பின்,றிருஷ்டா 

வாவன், பின் சுரோதாவாவன், பின் மஈதாவாவன், பின் ?பாதகாவாவன், பின் 

கர். ததாவாவன், பின் விஞஞா காவாவன் ஈணடுப? தசஞூசய்பவரைப பரீக்ஷாரூப 

தரிசனஞசெய்பவன் இருஷ்டாவாவன். குரு கூறியபொருளை௪ சரெவணிபபவன் 

சுரோதாவாவன், சிரவணிகத பொருளை யுகதிகளாற சகெஇபபவன் மரதாவாவன், 

இபூபாரு எளிவவாராயதென ததுணிபவன் போததாவாவன நிசசயிததபொருளை 

யனுஷ்டிபபவன் சாதகாவாவன். விகிதகருமங்களினப.பனைச சா௯்ஷா சுகரிபபவன் 

விஞ்ஞா தாவாவன். இவ்வாராய சாகன௪களின பாமபசை, பலதசாே யுண்டா 

மாதலின், அது விஞஞான த.இனும மனமையகாம், அலல, சுவாககாத ஆகா 

சாதி, ஹிமாலயாதி, Oo Sor B, மனுடாஇி ஜஙகமம, விருக்ஷ£ இதாவசம என் 

னுமியாவும பலத்தைப்பறறியே நிலையாம; பலமின றியெதறகும நிலையிஉலை, இதனா 

லும் பலம் விஞ்ஞானத தஇினும மிககதகாம், இக்ககையபலதகதைப் பிரஹ்மரூபமாயுபா 

சிப்பவன் பலச்தோக-ூடிய சாவலோகங்களையுமடைவன். 8-வது: ஹே சாரத! 

பலவானும் 1) இரவுவரை அன்ன ததையட்கொள்ளாவிடின் கானாவகையாய விக்ஷ 

பத்தையடைவன், நேத்திராட இந்திரிய மன வியவகாரககளறறவனாவனாதலின், 

ஜீவித் திருப்பினும மரிகதவனேயாவன் ; ௮லலது, ேசே மசண ததையேயடை 

வன் ; ௮வனே மீண்டும ௮ன்னபகஷண தகாற பலவானாயின் பனசகத சர்வ இந் 

இரியங்களின் கியாடாசத்தைச சத தஞ்செய்வனாதலின், ௮வவன்னம் பலத்தினும் 

அ௮.இகமாம். இத்தகைய அன்னத்தைப பிரஹ்மரூபமாயுபாசிபபலன் நானாவகை 

wre gro so STOR YU உலகஙகளையடைவன். 9-வது: ஹே நாரத! 

மழை நீருண்டாங்கால் ௮னனமுண்டாம, ௮ஃதின்றாயினின்றாம் ; இன்றாகவே 

பிராணன் விசைவிலேயே காசததையடையும) ௮ஃதிருப்பிற பிராணன் விருத்தியை 

யடையுமா தலின், அரறீ£ ௮ன்னசதினுமதஇகமாம். அல்லது, சுவர்க்கம் பூமி பாதா 

ளம் என்னும் 3 உலகம், ஆங்குள்ள பிராணிகள் யாவும் ௮ன்னபாவத்தையடைந.து 

நீர்வடிவமேயாம்; நீரினும் வேறாக யாதொரு பொருளுமில்லையாமா தலினானும் ௮



அத்தியாயம்.] சாத்தோக்கெ உப நிடதத்தின் கடச 

தாற்பரியவருணனம்: ] 2 4. 3 

நீர் ௮ன்னத்திலுமஇகமாம், இதககைய $ரைப் பிரஹ்மரூபமாபுபாடுபபவன் இக் 

தித்த பொருள்களியாவறறையுமடைவன. எபபோதுக் திருபஇுயையேயடைவன். 

10-வ.து: ஹே காரத! தேயு முதலில தனதுஷ்ண கதைக்காண்பித3?த மின்னலை, 

இழ்காற்றையுண்டாக்கி?ய மழையையுண்டாக்குமா தலின், அத்2தயு நீரினும் ௮ 

கமாம், அல்லது, யாவன் தேஜஸ்வியோ அவன்றன் ஸ்ரீமகவரூபக.தால விளங்கு 

வன், தமதோஷமறறவனாவஞைலினானும தேயு நீரினுமஇிகமாம், இத்தகைய 

தேயுவைப் பிரஹ்மரூபமாயுபாசிபபவன மகாபலததையடைவன், 11-வது : ஹே 

நாசத! தேயுவாயுமுதலாயுள்ள நானாவகையாய தகததியாவும ஆகாயத்இன்கண் 

ணேயிருக்குமாதலின், ௮வ்வாயுசசச 2தயுவினின்றும் ஆகாயம ௮ இகமாம். ௮ல் 

லத, இத்தேகதாரி ஆகாயத்தையாசரயிக்த வாக்காறிகளின் வியாபாரத்தைச் 

செய்வன், ௮றம்பாவப்பயனாப சுக துககரூபபலததையடைவன், ௮வறின் சாகன் 

தையுமடைவன் ;) ஆகாயமின்றி யெகக)ரியததின் சிததியமுண்டாகா.து) இதனா 

னும ஆகாயம் தேயுவினுமதிகமாம. இதககைய தகாயததைப் பிரஹ்மரூபமா 

யுபாசிபபவன் விஸ்தார£ப பிரகாசததோடுகூடிய ோ.கதிமான் லோகஙகளையடை 

வன். 19: ஹே நாரத! தேகதாரிகள முன்னநுபவிதக காசா இ Rashes 

ல்மாணததானே ௨௧௧7 உததா .நுகாசாதி ஐகத.இன் கறபனையைசசெய்வா, வாக் 

காதி இரதிரிய வியாபாரங்களை யாரமயிபபர், புண்ணியபாவகரும சுக.துக்கருப 

பலத்தையடைவர், சா கனகளையுமடைவா ) ஸ்மசணமின்றி எககாரியகதின் சத 

இயுமுண்டாகாதாதலின ௮ுஃதாகாசத்தினுமதிகமாம் இகககைய ஸ்மாணத 

தைப பிரஹ்மரூபமாயுபாசிபபவன ஸ்மாணவிடயபூக சர்வ பதார்த்தங்களிலும் 

சுதந்தர ததன்மைவடிவ பல, சுதையடைவன். 13-வது : ஹே சாரத.! காமவடிவ 

ஆசை யோடுகூடியலனே ஸ்மாணததாற சரவ புணணியபாவகருமங்களையும செய் 

வன், சுகதுக்கருப பல ௮.நுபவபபொருடடு இசண்டுலோகஙகளில ஈழலுவன், 

ஆசையறற நிட்காமன் ஸ்டாணததையுஞ செய்யான் வேறு வியாபாசகதையும் செய் 

யானாதலின், ஆசை ஸ்மாணத்தினுமநிகமாம, இத, ககைய .ஆசையைப பிரஹ்ம 

ரூபமாயுபாசிபபவன சாவ மனவாஞசித பதா ததககளையுமடைவன்) சத்தியசங்கற் 

பனாவன். இவ்வாறு கார.தா ஆசிரியரிடச்'2,த நாமததினும் யாததிகம என்பதா 

13 வினாவினவினர். ௮வரும் ராமததினும வாக்கஇகம என்பதாதி 13 விடைவிடுத் 

தனா. அன்றியும சாசதசது சித்தத2?த லோபமுண்டாக்குமபொருட்டு வாக்காதி 

களின் உபாசனை ஜன்னிய பலததையும் ஆண்டாண்டுக்கூறினா. பின மதிமாயை 

நாரதர் ஆரியர்பால பீண்டுமிவவாறு BarBart :—'s ap பகவன் ! ௮வவாசை 

யினும் ௮தகெமியாது ? இவவாறு கினவபபட்ட ஆரியா கூறியதாவது டு ஹ 

நாரத ! சர்வ ஜீவர்களும் ஆன் மரூபமாய் நிச்ச.பித்த பிராணன் ஆசையிலும் ௮௧ 

மாம். அஃதாமாறு .-தோசசக்க ௮ாக்கள சசரொராபியை யாசசயித்திருபப 

தேபோல இவ்வுலகமியாவும பிராணாிிரிதமாயிருககும . ஏனெனின், இப்பிசா 

ணனே சர்வ கா.ரகரூபமாம். தேவததகன் அசுவத்தாற சரொமத்தையடைகன்ற 

னன் என்னுஈ தலத்தே சமனக்ரியையின் கர்த்தாவாய தேவதத்தன், கமனக்கரி 

யையின் காசணருப ௮சுவம், கமனக்ரியையின் கருமரூப கிராமம் என்னும் மூன்



௧௨௪௪ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதின்ழன்றவது 

௮ம் பிராணரூபமேயாம். இவன் சுபாத் திரமறையவன்பொருட்டுக் கோவைக்கொடு 
ப்பன் என்னுந் தலத்தும் தானரூபக்கிரியையின் கர்த்தா, அ௮க்கரியையின் சம்பிர 

தானமறையவன், கஇரியையின் காமரூப கோ, என்னுமியாவும் பிராணருபமேயாம், 

பிதா, மாதா, ஆசிரியர், மறையவர், ௮ண்ணன், தம்:9, மாமி, மரு, மனைவி, மைக் 

தா என்பன முதலிய ஜீவர் யாவரும பிராணரூப?மயாம ; பிசாணனினும் வேருக 

இவவுலகத்தே சிறிதுமாத்திரையுமில்லை. இப்போதுபபொருளையே உலகசிதத 

௮ன்வயவியஇரேகததானே தஇிடபபடுத்துவாம'-2ஹ நாரத! எவனும் பிராண 

னிருப்பத் தன்றாய் ததையரின் சரீரததை வாககுமாத்திசையானுக கிரஸ்காரஞ 

செய்யின் ௮வனை சோக்கி மறறைபமதிமான் கூறுவதாவது :--தாய்தததையராதி 

மகாபுருடசை நீ வாக்காற்றிரஸ்கரித்தது வகஞ்செய்த 2சபாகும் , என்னை, உத்த 

மசை வாணியால் கிரசாகாஞ்செய்தலை சஸ் திரமின்றிய வதமாமாதலின், % பிது 

ருஹா, மாஅருஹா, எனபதாதியாம. தாய் தரதையரின் தேகத்தினின.றும 

பிராணன் வெளியானபின் ௮த்?தகககளை மகா அசகினியின்கண்ணே திக்ண 

காஷ்டத்தால அடிககடி, வதனதகால கூபபன், தடகபபவனை யுலகர் புண்ணிய 

கர்ததாவென்பா ; தாய் தந்தையரின ௮ன்பன் என்பா, இவ்வகையாய அன்வய 

விபதி2சகம் சர்வ லோகத்தும பிரசிகதமாம ; ௮தனாலிபபிராண?ை பிதாமாதாத 

ரூபமென௪ சித்தமாம். ஹே நாரத! பாகிய விழிமுதலிய இர திரியககளா லும், 

உண்மனப் புந்திமுகலியவற்றானும ஆம் எலலாவிவகாரகாலததும இபபிசாணனை3யே 

சர்வகாசகரூபமெனக் காண்பவமே ௮.இவா கியாவன் ;) ஏனெனின, ௮வன் பிராண 

னையே யாவினும ௮இகமெனபன். கருகஇிதுவாம .--இவவுலகத?க ஒருவன் 

ஒருவனை சோக்கி யாலுன்றறதையெனககூறின், ௮வனை நீ மரியாதையைக்கடந்து 

ஏனிவவாறு கூறுகின்றனை ? என உபாலம்பமீவன் ; ஆலைவன் யானுன்பிதா 

வெனக்கூறிய மாத்திரையானே முகூய அ௮தவாதியாகான்; மற்றோ, அவன் 

கெளண ௮திவா இயாவன்; ஏனெனின், பிதாவினும வேருய் ஆசிரியர் முதலாக எஞ 

சிய பலபொருள் ஆன்மரூபமாயறியபபடவிலலையன் 3 ! பிகாமாதாதி சாவ பதரா 

தீதரூபப் பிராணன் யானெனககூறியவனே மூககிய ௮தஇிவாகுயென மொழியப 

பெறுவன். ௮ஈதப் பிசாணான்மவா தியைககுறிகது ஒருகால ஒருவன் டீ யெவ்வா 

ற திவா தியாயினையென வினவிலும், ௮வன் யானதிவாதியலலேன் என ஒருகாலும் 

கூறான் ) மற£றா, யானதிவா இயெனக் கமபிீரமாய்ககூறுவன். ஹே மைஈத! இவ 

வாறவ்வாசிரியா கூறவே நாசதர் பிராணனிலும் மேலாகத்தததுவததைக கேட் 

பதில் ஆற்றலறறவராய் மெளனத்தையுறறு மீண்டும வினவுதலினின்றும உபரா 

மத்தையடைந்தனா ) ஏனெனின், யாவனுக்கு எகனது சாமானியரூப ஞான 

மாமோ அவனே அப்பொருளின் விசேடரூபததையறியுமபொருட்டு வினவுவன், 

சாமானிய ஞானமின்றி விசேடரூபவினாவுண்டாகாதாம, இவன் பிராஹ்மணன் 

என்னும் சாமானிய ஞானமுண்டானபின்னசே என்ன பிராஹ்மணன் ? என்னலும் 

விசேடவினாவுண்டாவதேபோலும். ஈண்டோ, பிராணனினு முபர்வாயதத அவம் 

மனோவசனங்கட்கும பிரத திகா இப பிரமாணங்கட்கும ௮விஷ.பமாதலின், பிரா 

ணனினும் மேலாயதத்துவத்தை காரதர் ௮றிந்திலா.தலினா 2 வினவவில்லை.
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சங்கை :--2ஹ பகவன ! அக்காரதா சரத்குமார பகவானைப் பிராணனுடைய 

உபாசனையின் பயனை 2யன் வினவவிலலை ? 

சமாதானம் '--2ஹ குழாதாய்! அவ்வாசிரிபா பிராணனைப பிரஹமரூபமா 

யுபாசனை செய்இயெனககூறியிருபபின பயனையும கேடடி ரப்பா, கூருமையிற் 

கேட்கவுமில்லை. இவ்வாறு நாரதா சுமமாயிருததலைககணடு கருபையோடு கூடியவ 

ராய்த் தாம பிராணனினும மேலய தகனவ்வகதை புப? தசிகதனர் :--2ஹ 

நாரத ! பிராணஞானததான ௮வ்வதிவாஇுகதன்மையாம என நிசசயஞசெயய 

2வண்டாம்) ஏனெனின், பிராணனிலுமமமலாக ௮ இகவஸ்துவிலலையாயின் ௮வ்வா 

ரூம்; ஆனுை,பிராணனினும் சகஇபவஸ் ௮ கமாமா தலின பிராணஞானத்,5॥ னே 

௮இவாதித்தன்மையுண்ட7 Hr Sin, (ody, HTH HTD FS தஇியவஸ் துவையே கூறு 

பவனை முக்கிய 4 Gan Sous aD i. FG BU ato BI oe 3 Fm IUD 4 Th 2 681 (pseu 

அதிவாதியாவன எனக கூறிய ஆரிரியரபிபபிச பமிறுவாம யாது முனனகு, 

WUT SSS RSS" ரணருபமாய்க DIO 1 BT, இவவகஇயாயதமித சுகளூப 

மாய் வருணிககபபெறு 2மா, நாமழதகல பிராணனவரையுமுளள சரவ விசுவரூப 

THs DUDS ST, அநதப பசபபிரஹ்ம2ா ௮சசததிய சபதபிபாருளாம, 

இவ்வகையாய கருத்தை மனததிலவைது ஆசிரியா பீணடுநகூ றுவதாவ.து .-- 

ஹே நாரத! அநதப பிராணனினும சீவருய சதஇயவஸ் துவ நீயறியததகுதி 

யதாம, ௮ தனாசாய்வின நீ ear ian ௧. ரதகர த தியனாக நினா துகொண்டி 

ராதே, ஹே குமா ! இவவாறு நானாரிரிபா காசதருககுக கூறியபோது நாசதா 

முன்போல இகன்வினாவினா 2 ஹ பகவன ! அசசதஇயவஸ் துவை யறியயா 

hg Asaar spor, IDSA கயவுசெயறு அடி £யனுககு.2 ககக வேண் ம, 

ஹே மைநத ” சஈதகுமாரபகவ1ன நாரதருககுச சதஇயவஸ் துவையறியும வேட் 

கையையுண்டாககும வசனத்தை al Lp bi BU pi 2 பால 2வ விர ஞானம, மனனம், 

சரத்தை, நிஷ்டை, இருதி, சுகம என்னும் அ௮றுவகைபூபாருள களை யறியும 

வேட்கையையுண்டாககும் ஆறுவசனஙகனையுஙகூறினா. லுவறறைககேட்டு ராசத 

ரும ஆறு முறைவினாவினா. கருக. துவாம 2 ஹ பகவன ! யா னநதச சத்திய 

வஸ்துவையறிய இசசிககன் 2றன என முதல வினாவினாவிப பினபு விஞஞான ததை 

யறிய இசசகெகின 2றன் என்பனமுதலிய ஆறுவினாவினாவினா . ஈண்டு, தநத 

வடிவ ச.த்தியவஸ்.து.2வா உமபபமாம, விஞஞானா இயாறு பொருளகளோ உபாய 

ரூபமாம. சரவ பூரவவஸ்துவின் அுடைவிறரு௪ சாதனருபமாம, உபாய ததாலடை 

யககூடிய வஸ்து உயபேயமாம, இவ்வகையான விசேஷததன்மையுண்டாகவே 

அவறறுட் கூறியதுகூறலென் னு குமறமுண்டாகாதாம, இதனகண்ணும இத் 

துணை விசேடமுணாக ப காமனாகிஷபததன்மை வடிவததானே சுகத்தே உபாய 

ரூபத்தன்மையாம. சுபாவித்த ௪,சதியரூபததா 2ன சுகததே உபேயருபத்தன்மை 

ம். இப்போது அகத விஞ்ஞானாதியாறு பொருள்களின் வடிவத்தைப்? உச்ச 

உத்தாப பொருள்களில பூவ பூர்வபபொருள் களின் பிராப்தி சாதனத்தன்மையை 

யும் நிரூபிப்பாம:--2 ஹ நாரத! gn ore 6 தியவடிவப்பிரஹ்மத்தைப் பிரத. தியக்ஷ



௧௨௪௭௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதின்ழன்றவ து 

மாயுணர்பவனே ௮தை வெளிப்படையாய் விளம்புவன் ) மாருயவன் விளம்பானாத 
லின், ௪த்திபவஸ் துவைக்கூறுவதில் ௮தன் பிரத்இயக்ஷப் பிரமாணரூப விஞ்ஞா 

ன ம காரணமெனவுணசத்தகும். கானாவகையாய யுக்திகளால் சத் தியவஸ்.துவின் 

சிந்தனவடிவ மனனத்தானே சத்தியவஸ் துரூபப் பிரமேய ௮சம்பாவனை நீங்கின் 
மாததிம் ௮தன் விஞ்ஞானமாம் ; மனனத்தானன்றியஃஅண்டாகா தாமா தலின், 

மனனம் விஞஞானகரரணமென ௮றியத்தகும. குருசாஸ்தாஉ௨பதேசத்சே விசுவாச 
ரூப சிரத்தையையுடைய புருடனே மனனஞ்செய்வ தில் முயல்வன்);௮ஃதற்ற நாஸ்இ 
கன் ௮ல் முயலானாகலின், சரததை மனனகாசணமென வுணாக்கிடந்தது. வேதா 

ஈதசாஸ்இரம் ஜீவப்பிரஹ்ம ௮பேதத்தைக்கூறுன்றதா? பேதத்தைக்கூறுசன் 

றதா? என்னலும் பிரமாணகத அ௮அசம்பாவனையை நீக்குவதும், அத்விதியப்பிரஹ் 

மத்தே வேதார்ததாற்பரியக்தை நிச்சயஞசெய்விபபதும் ஆயெ யுக்திகளின் சரத 

னம் நிஷ்டையாம, ௮ஃதுடையவ?ே சாத்தையுடையோனாவன; மாராபவனாகானா 

தலின், நிஷ்டைசர ததையின்காணமெனக்துணியபபெறும். யாகாஇகளாகய ப௫ 

ரக, சமதமா இகளாகிய ௮௩க.ரங்க சாதனங்களின் ௮னுட்டானம் இருதியனப 

படும் ) அதனோடு கூடியவனே மனத்தூய்மை, மன ஒருமைகளோடு கூடியவனாய் 

நிஷ்டையுடையவனாவன் ; மாருயவனாகானாதலின் கரு .இ நிஷ்டையின் காரணமாம 

எனத் அுணியப்பெறும், சுகரூபபுருடாத்த அடைவை யிசடிக்கின்றவே ௮வ் 

வங்கங்களை யனுட்டிபபன், சுகேச்சையின்றி எவனும் சாதனக்2த முயலான், 

துக்காபாவ இசசையினானும் சாதனங்களிற பிரவிருத்தியுண்டாமெனினலும துக்கா 

பாவம் சுதர்தாபுருடா£த்தமன்று ) மறறோ, ௮து சுகத்தின் ௮பிவியகதிககுச 

சாதனமாதலின், ஜீவ இசசாவிடயமாமாதலின் சுகம் கருதியின்காசணமென 

௮றியப்பெறும், ஹே மைர்த.! இவ்வாறு ஞானாிரியா திருமொழிகளைக்கேட்டு௪ 

சம்சாரசுகத்தே விரக்இயுற்ற நாரதர் ௮ச்சுககதைத் துக்கபக்ஷகதேயிட்டு முக் 

இய சுகத்தை யறியுமவாவை வெளிபபடுத தினர். ஹே பகவன் ! எனககு மோக்ஷப 

பிராப்தியாகுகவென்னுங் காமனையுறற சித்தமுடையவனாற ௬௧தஇன் வாஸ்தவ 

வடிவம ௮வூயமா யறியத்தகுஈகதாம். எசசுகஞானததால மோக்ஷப்பிராப்தி 

யாமோ பது சம்சாசத்தே பிரசித்தமன்றாம்; ஏனெனின், ஈண்டு விடயத்தா 

லுண்டாம் சுகம் சுகரூபமன்றாம, துககரூபமேயாம். வஸ்.துவினியற்கை யொரு 

காலும் மாறுவதிலலை. அக்னியின் வெம்மை எப்போதும் மாறுததேபோல 

விடயசுகமும் சுகரூபமாயின் எக்காலத்தும் துககளுபமாகா இருக்கவேண்டும், ௮வ 

வாறு காண்வருவதோ இன்றாம்) மறறோ, இது தனது அபபிசாபதிகாலத்தும் 

ஜீவர்கட்குத் துக்கத்தையே யடைவிக்கும் ; வியோககாலத்தும் அக்கத்தையே 

யடைவிக்கும். ஆஇயக்தங்களில் துக்கததை,த்தரும் விடயசுகம் மக்தியகாலததும் 

சுகமெவவாரும் ? கேவலர் அக்கரூப?மயாம். இதககைய துக்கருபசுககத்தே ஜீவா் 

கட்குச் சுகரூபத்தன்மை மதாற்றுவது கேவலம் ௮ஞ்ஞானவயத்தானேயாம், 

சஸ்இசத்தால் அ௮டியுண்ணல் துக்களுபமாயிஸும், பரிபக்குவமாய புண்ணில் சஸ்.இ 

சப்பிசகாரம் சுகரூபமாய்ப்பிச திதியாவதேபோல விடயஜன்னியசுகம் உண்மை 

யாய்த் துக்கருபமாயிலும் ௮ஞ்ஞானவயதக்தால் ஜீவர்கட்கு௪ சுகரபமாய்ப் பிர தீதி 

யாமாதலின், வாஸ்தவசுகத்தை யடியேனலுக்கருளவேண்டும். ஹேமைந்த! இவ
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வாறு நாரதர் சுக௨டிவச்தை வினவியபோது அரியா வாள் கவ சுசகவடிவத்தை 

வழககத்தொடக்ேனோர் ழே நாரத! சேசகாலவஸ்.துவென் ஓம பரிசசேத 

மூன்றுமற்ற வியாபசஉஸ் ுனவயே விசவான் சுகரூபமென்பன். சரவ பரிசசேதங் 

களும் ௮ றறிருதகலின் எசனைச சுருதி பூமாவேன் ஓஞ சபதததானே கூறியதோ 

அதனையே சுகரூபமென ௮றிதி. அதனினும் வேரறாய யாவும் துககரூபமேயாம், 

உனக்கவ வாஸ்தவசுகவடிவரகிரணயம செய்ய இசசையிருப்பின் நீ முபபூமா 
பதாததததை யறிய இசசைசெய்இ; எனசு கூறிய ஆரியா வசனங்களைக்கேட்டு 
நாரதா பூமாப தாததததை வினாவிய?பாது அரியா ௮ுதன்வடி வதைக் கூறத் 
தொடங்கினா: ஹே ராசத' எததததுவததேயிருக்கும் அறிஞன் தன்னினும் 

வேருக எபபோருளையும விழிகளாற காணா?னா, செவிகளாற கேளானோ, மனததா 

லறியானோ ௮துவே பூமாசபதபபொருளும, சுசசபதபபோ ருளும் தம் எபபொரு 

ளின் புத தியிலாரூட மாயவன் தன்னானமாவிலும வேருயவற்றை விழிகளாற் 

காணானோ, செவிகளாற கேளானோ, பனததகாலறியானோே அது அற pun க்க 

ரூபமுமாம, தி. சீயா. வய௦ வதி? ஆன மாலினு மிரண்டாவ.து வஸ்.துவாற் 

பயமுண்டாம் என்னும சுருதியமுளநூ கூறிய சுசுவடிவப பூமாவோ மசணாதி 

சாவ விசாரகசளுபறறதாமாகலின ௮ஃசமிருகளுபமாம  பூமாவினும வேருய 

௮றப பதாத துகள் யாவும பாணா சாவ விகாரங்களை! புடையனவாமாகலின் 

௮ வை மாதயரூபஙகளாம. இததசைய சுகரூபபபூராவை அதிகாரி குருசாஸ்திர 

உபசேசததானே அறிரநதபோதே முகே அதவ இதியாவன். ௮தனினும (2வருய 

பிராணாதிசளின் ஞானததே முச௫ய ௮திவா தியாகானாகலின அஃகாமபொருட் 

டுக சுசரூபபபூமாவை யவூயபமறியவேண்டும Can பைஈக! இஙகன் சிரியா 

நாரதருககுப பூமாவை யுபசேதசிககபோனு ராசசா Bln HM Ho பிவவாழுராய்ந் 

தனா -சகதகுமாரபகவான எனக முபதசிக க சகரூபப பூமாவிறகு யாதேனு 
மாதாரமுண்டா ? அலலது நிராதாரமா ? ஆதாரததை யங்கேகரிபபின், பூமாவும 

கடாதிகளைபபோலப பரிசசின்னமாம) நிரா சாரமெனின், எனது மதியிலெவவா 

noe sou cae Aa Bsg வினவுவகாவ ௪ *-- 2 பகவன் ! சுகளுபப்பூரா எவ் 

வாதாரததேயிருககு'2மா அ .தனைககூற?வண்டும என வினவ சஈகருமார பகவான் 

கூறுவகாவ :--ஹே நாரத! நீ வினளிய பூபவினாகாரம, விவகாமாததி உப 

யோூயொய ஆதாரமா ? வாஸ்கவ ஆதாசமா ? முகலதை யுடன்படி.2னற மாயை?ய 

முதலாக எல்லா வுலகுப பூமாவின் கிபூதெளாம, விபூதிரூப ம௫ிமையின்கண்'2ண 

பூமாவிருக்குமா தலின துவ பூமாகசாரமாம, 

சங்கை :--லிபூ இரூப மகிமைககும மகிமையுடையதறகும (சஸ் சம்2 பதம 

கண்டனமாதலின், பமொவினும பின்னமாகிய பூமா கடா இகளைபபோல வஸ்து 

பரிச சதநமுடைய தாமன் மனு ? 

சமாதானம் :--2ஹ நாரத! ?2தவகககனென்பானுக்குக கா, குதிரை, குஞ்ச 

சம், பொன், அடிமை, மனைவி, பூமி, இலலம் என்பனவாதியாயிருக்கும் விபூ.திரூப 

மூமைகள் ௮வனிலும வேறாகேயிருக்கும். தேவதத்தனோ ௮வைகட் காசிரித



௧௨௪௮ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [பதின்ழன்றவ து 

் மாயே தோற்றுவதேபோல ஈண்டிம் மாயாச$தெப் பிரபஞ்சரூபமகிமை சுகரூபப் 

பூமாவினும் வேறல்லவாம் ; மற்றோ, ௮ம்மசமை அதனினும் ௮பின்னமேயாமாத 

லின் ௮தன்சண்ணே பேதரூப வஸ்அபரிச்சே தப்பிராப் தியில்லையாம். 

சங்கை :—G ap பகவன் / ௮ம்மகிமை பூமாவினும் ௮பின்னமாமாயின் ம 

மைக்கும் பூமாவிறகும் பரஸ்பாம் ௮கா.£7 அதேயபாவமிலலையாம ; ஏனெனின், 

பரஸ்பசம் பின்னபதார்த்தங்கட்கே பாஸ்பரம் ௮தாச ௮.2 தயபாவமாம, 

சமாதானம் :--ஹே நாரத! 4 ஹவீய௦ வாவு வஹி8 ? தவமுடையோன் 

தானே தனது தாசனாவன் என்னுமிடத்ேத கவ௫ிகளுக்குள் ஒருவனே 

சுவாமிகாசபாவத்தை யடைவ?கபோலச சுகளூபப் பூமாவினது சர்வ பரிச்2சத 

மறற தனது வடிவ?ம பூமாவின் மகிமைபாம; அ௮கன்சுண்2ண ௮து விவகார 

இருஷ்டியானேயிருககும, இசண்டாவதஞ சமபவியாது; ஏனெனின், முன் 

மொழிஈத தன் மகிமை சொரூபததினும வேருய பதா£த்தங்களிடகதோ ஒருகா 

லம் இசாதாம, கனது சொரூப பூகமகிபையின்கண் ண பூமாவின்றிதி a Bu 

அம் விவகாரதிருஷ்டியைபபறறியாம, ௮கனை விடுககின் பூமா ஆகாசமறறதாய் 

நிராதாசமாம, இபயபோது நிராதாரபபூமா எவவாறுமதியின்கண்2ண ஆரூட 

மாம் என்னும் நாரதா சங்கையை நீக்கும்போருட்டு மு.கலில் ௮து தறபதார் த்தளூப 

மாய் வருணிக்கபபடும '-ஹே நாத! இததறபகார்தசரூபப பூமாவே பத்துத 

திசையிலுமிருக்கும; முககாலச்.இலுமிருக்கும, நிர்மல அகாயத்தே கஈதாவஈகாம 

மண மீத்சகால2ம முதலா கறபிதமாகல?பால சாவ பேசு மமறற பூமாவின்கண் 

யுளள சாவ ஸ்தாலசூக்ஷஈம பதா£ததங்களும கறபிசமாம், கறபிதப்பொருள் 

அதிஷ்டான ததினும வேரறாகாகாமாதலின் பூமாவே சாவ ஐகதவடிவமாம்; இவ் 

வாறு சாவ ஜகததின் ௮திஷ்டானரூபமாய் ௮பபூராவை நீ ூ.சலில உன் மதியில 

ஆரூடஞ்செய்தி. பின்பு ௮பபூமாவின் கடஸ் சுவடி வசதை நீக்கும்பொருட்டு௪ச சா 

வக்திலும் வியாபக பூமா யானாயுளன் என ௮சனை நீ உனதான்மவடிவமாயறிதி, 

சங்கை மஹ பகவன் ' பரிசனென HEHE TAMARA வாசக ௮கம சபத்த 

தை வியாபக பூமாவின்கண்ணே பிர 2யாகிதகல் சம்பவியாது. 

சமாதானம் :--2ஹ சாசக.! அகமென்னும சபகச்தானே ௮கங்காரபபிரதீ தி 

யாயினும அவ்வசங்காரத்தஇறகுப பூமாவின்கண்ணே சாதிருசியததன்மையாம் ) 

HO SSSTHS S ௮வ்வகம் சபதம கெளணீலக்ணையானே பூமாவையேயுணர் த 

தும, அுகங்காரத்திறகும பூமான்மாவிறகும சாதிருசய ததன்மையாவது பத்துத 

இசைகளிலும முக்காலங்களிலுமிருக்கும தேகதகாரிகள யாவரும் முதலில் யான் 

என அ௮னுபவிததே பின் வ௫ன உசசாரணாதி விவகாரஞசெய்வா ) ௮கமனுபவ 

மின்றி எவவிவகாரமும சிததமாகாதாமாதலின், ௮கககாசமே ஜீவாகளின் சாவ 

வியவகாரகாரணமாம. ௮து சாவ இசைகளையும சர்வ பூதபபிரசாணிகளையும வியா 

பித்திருபபதேதபோல ௮கங்கார அஆசசெயரூபததா ன ஜவான்மாவும சாவ இசை 

களையும், சாவ பூதபபிராணிகளையும வியாபிததிருக்கும; இவவாறிரண்டிறகும 

சா திருசியத்தன்மையாம) ௮தையங்கேரித்து ௮வவகம சபதம் இலக்கணாவிரு ததி 

யானே சாவ உபா இகளுமறற கூடஸ்த ஆன்மாவையே யுணர்ததும் ) அதற்குத்
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தற்பதார்,ததரூபப் பூமா வாடு ௮ பேதம் தத்வமசி முதலிய மகாவாக்கயெங்க 

ளானே பிரதிபா இக்கபபடும், இப2பாது அ௮வவபேதஞான த்தின் ஜீவன் முக்தி 

ரூபப்பயனை நிரூபிப்பாம்:--ஹே arg! அ௮ஞஞானி நேததிரதி இக்இரியக் 

களால் மனத்தால் சர்வ விவகாரகளையும செய்தபோதிலும் தன் மனுடத்தன் 

மையை மறப்பதில்லை ) மறறோ, அதனை யம விபரீதமற எப்போது மழுபகிப் 

பதேபோல குருசாஸ்இிர உப?தசதகானே அவ்வககாசாஇ யுபா தகளை 

மறந்து : ஆன்மாவாய யான பூமாரூபமாயிருககின் றன், என ியகஇரிபறற ஞான 

த்தையடைஈத அறிஞன் வேதாக,கசாஸ்திரத.இன் தர தனகாலக?க அர் தவடிவ 

ஆன்மாவின்கண் 2ண இரிடைசெய்பவனாபிருப்பன் ; பாலகன் பாலகா கூட்டத்தே 

விளையாடிக்கொண்டிருபபதேபோலும by (0 oh oar ஸநாகபாஜனாதி காலத்தும் 

ஆரந்தவடிவ ஆன்மாவினகணமே சிகசகதின சகதிரூபாதியைக தரித்துக் 

கொணடி ருபபன் ) தாமியானவன வேறு தேயதஇிருஈத?பாதினும Asse Bert 

சகஇரூப சதியை பெப?பாதும தன மனைவியிடக?த வைகஇிருபப?,க 2பாலுபா, 

இததுணையானே, ஜீவன் முககனுக்கு௪ சமா திதசை, உ௧கானகசை எனததசை 

யிருவகையாம : பின்னதும வேசாஈதசாஸ்திர சிதனருப உக சான கசையெனவும, 

ஸ்ராரபோஜனாதி வியவகாரரூப உததானதசையெனவும் இருவகையாம், முதல 

தன்கண் 2ண, அறிஞன்செய்யு மானமெதனகதைச சுருதி கிரீடையெனக கூறி 

யது. இசணடாவதனகணணே அ றிரன்செய்யும LO DAG FM GO SF சு௬.இ ரதி 

யெனககூறியது, வியுததானதசை பிருவகைபபடுவ 2த பாலச சமாதியுமசவி 

கறப ரிரவிகறப?பதததானே பரி நவகையாம முன்னதனகணணெ அறிஞன் 

செய்யு மான்மசிககனததைச௪ சுருதி மிதனமெனககூறியது, பினனதன்கண்ணே 

செய்யு மானமசநதன ததை ஆரு தமெனக கூறியது. என அரியககடநதனு. 

இரீடை சதியெனனு மிருசபதபபொருளையும முூனனாககூறிவஈசேம. இப்போது 

மிதுன ஆரந்தசபதபபொருளை Bem Germ ie Sap ning! இ.நகதஇின் சர்வ 

விவகாரஙகளையும் பரிததியாகிதது THI G 0 SUK 0 BUI tH HIN பெண்ணாணிரு 

வர்க்குமுண்டாம பரல்பரமிதுனீபாவம விடயாகாத ஹ.துவா தலை2பாலக 

இயானிப்போன் இயானிககபபடுவது எனனுக தனமையானே ஆன்மாவின்கண் 

ணுண்டாம மிதுனீபாவ?ம அறிஞனுககுச சவிகறபசமா இகாலக2த அநத 

ஹேதுவாம. ஈண்டுக காநதருவா.இி விஷபபபிசாபதியின் பின்பு பரீ கூகர்ககுண் 

டாம் அவ்வாரகதருப பலானுபவபி நிர்விகறபமமேய।வது ரீபால, ௮றிஷனுக்கு 

சரவிகற்பசமா தகாலத3த உண்டாம் நிரதிசய ஆனஈ தானுபவமு£, Burge Bua 

னம இயேயம் என்பதாதி திரிபுடிரூப விகறபமறறதேயாம அறிஞனுககான்மா 

வின்கண்ணே யாரநதமுண்டாம எனபதறகுக காரணமிலுவாம --,அதவிதிய ஆன 

மாவைச௪ சாக்த£ததா யனுபவிதத அறிஞன ஜன்மாசணாதி சாவ துக்க நீக்கத் 

Ben sain Got வேறொன்றையுமபேச்ஷியானாதலின், விராடடுபபகவானைப்போலச 

சுவசாட்டென்னும பெயரையுறுவன், அவ்வறிஞ2ன பிசஹ்மரூபனாதலால சாவ 

ஜீவர்களின் ஆன் மரூபனாவனாதலின, எலலா !2 

. 
mo . 

தடையறச்சாவலோக அுடைவுகாமசாசமாம; இததுணையா 2ன பூமானமஞான 
மலுலகஙகளிலும காமசாரனாவன்)



௧௨௫0 பர் ஆத்மபுராணம். [பதீன்ழன்றவது 

பலம் புகலப்பட்டது. இனி ஞானமற்றவர்க்கு அரர்த்தப்பிராப்தியை வர்ணிப் 

பாம்: -2ஹ நாரத. அந்தப் பூமாவைத் தன்னான்மவடிவமாயறியாமல் மோக 

வயத தாலசை வேருயுணரும்மடன் எபபோதும பராதினததையும், அழியும் உல 

கங்களையும், சுத இர ததன்மையின்மையையும, அடிக்கடி ஜனனமாணாதஇ துக்க 

களையும் ௮டைவன். இப்2பாது ௮வவறிஞனை ஜகதகர்த்தாவாய ஈசா£ரூபமாய் 

வருணிபபாம் :--ஹ நாரத ! முன்மொழிரதவகையே தறபதார்த்தளுபப் பூமா 

வைத தன்னான்மவடிவமாயுணாஈத அ௮றிஞனிடத்திருகேச நாமமே முதலாகப 

பிராணபரியந்தமாய்க்கூறிய 15 தீததுவஙகளுழமுண்டாம, இரஜ்ஜுஈவினின் றும் 

சாபபம உண்டாவதேபோல ௮றிஞனிடத்திருுதே நாமாதிகளும், யாகாதி ௧௫௬ 

மங்களோடும் சுவர்க்காதி பலன்்களோடும மநதிரப பிராஹ்மணரூப இருக்குமுத 

லிய கான்கு வேதங்களும உணடாம, இதன்கண்ணே யாம அுஇகமாய்ககூறுவ 

தென்னே! தூலசூக்ஷ ஈம சமபூண ஐகததும் அறிஞன் பானின்றேயுண்டாம். 

பூமான்ம சாக்தா தகா ரமடைஈதவளுக்கு௪ சாவ உனனமாணாதி அுககலகளும் நீல் 

கும் என உனக்கு ஆன்மஞானபலம கூறியதனகணணே 2வேகவேததாக்கள் இவ் 
வாராய ம௩திரரூப சுலோகததையருளிசசெய் துளார் :-- 

1 அவஸொ 8ர,தழ-௦ வமதகிசறொம௦ சகொதஉா$ வதாக | 

வ வ.$௦ஊ வ பத8 வாத.சிஹ வ.$8£ Clam di on a1 -3u08 ul 

(போ-ள்.) ஹே ராத! இஜஜீவான்மாத தனது ஞானபலகதானே சுபா 

சுபரூப சர்வ சம்சாசததையும் 2மாக்ஷகதையம காணுமாதலின், சுருதி பகவதி 
இதனை : வாத” என ௮ழைத்தனள், மிருததியுவென்பது மரணமாம். மிருதஇியு 

சபதத்தா னே சுமமுதலிய சோகங்களின்றிச சரீ சஜன்மாதி தீருமங்களியாவறறை 

யும் கவர்க, உகரததே ஜாடசாககினியானே பரிபககுவமாய ௮ன்ன சசததின் 

குறைவுமிகுதியினானே உண்டாய ஈரமுதலிய வியாதிரோகமாம், 

சங்கை :--7ஹ பகவன ' மஈஇிரரூப சுலோகததேயிருக்கும மிரு ததிய சப் 

த்த்தானே ஜன்மா தி விகாரககள கவாபபெறுவ?தபோல Ca ரகமும் கவரபபெது 

மாதலின, சுருதியின்கணணே சோகத்தைத தனி2யகவாகதது gems gun 

மன்றோ ? 

சமாதானம் டுஹ மைகத ! ஜீவாகளின் மரணம அறபகாலம் வரையிருப்ப 

தேபோல ஜன்மா இகளுமிருக்குமா தலின், ௮றபகாலமிருக்குந்கன்மைவடிவ சாமா 

னிய தருமத்தையங்கேரிதது மிருத்தியு சபதம் ஜன்மா திகளையு மூணர்த்தும், சுர 

முதலியவற்றே ௮ற்பகால மிருக்குர்சன்மையில்லையாம் ) மற்றோ, அவற்றின் 

கண்ணே நெுகொளிருக்குஈ தன்மையுளதா தலின், சுரூதியின்சண்ணே அச்சப்தத் 

தால் சுராதிகளைக்கவராமல சோகசப்தத்தாற கவர்ஈததாம், ஜராயுஜாஇ நால் 

வகைப் பூதப்பிசாணிகளின் கானாவகையாய விலக௲ணமஇிகளின் பிரதிபிம்பத் 
அவரூபமாய் கானாவகையாய பேதமுறற ஜீவர்களின் ஜன்மாதி யநேக தருமங்க 

ளோடுகூடிய தேகத்?தாடுண்டாம் யான் எனது என்னும் ௮த்தியாசரூப சம் 

பக்தம் துக்கமாம், இத்தகைய மாணா இவிகாசங்களையும் சோகங்களையும் அகம்மம 

௮த்தியாசரூபதுக்கத்தையும் பற்பவெனப் பெயரிய ஜீவன் காணான். முவ்வறி



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்யெ உபநிடதத்தின் ௧௨௫௧ 
தாற்பரியவருணனம். 125] 

ஞன் மிருத்தியு முதலியவறறைக காணாதகன் காரணமிதுவாம் :-- தூல சூக்ஷம 

ரூபமாய்ப பிரசித்தமாய இகசதுவைகபபிரபஞசமேலலாம் ஆனமாவின௫கண்ணே 
சறபிதமாம், கற்பிதததற்கு ௮தனைககாணும ஞானம உண்டாகாதவரை இதி 
யாம்; பின்னது மீண்டு காணபபெறா, இவ்வாறு சாவ தவைதப பிர 

பஞ்ச,த்தையும் ௮திஷ்டான அஆன்மாவினகண்ணே கறபிகருபமாய்க கானும் 

௮.றிஞன் மசணா திவிகாரங்களைக்காணான. இபபூமானமஞான தூன்பின்னா இவ் 

செல்லா வுலகும ௮.தில ௮சன்யபயாவககைபடையும); ௮ஃ2க ஜீவான்மாவிறகுச 
சர்வ ஜகத்இனடைவாம, ஏனெனின, சாவ மிவசுசாறபரிய விஷயமாய பூமான் 

மாவின்கண்ணே எலலா யாக லோகா இரூப மேவேசுபபொருள் களும HG STIL S 

மாம்; அதனினும Cams யாதொரு 2வதபபொருளுமின்ராமா கலின, அசன் 

ஞானத்தா?ன ஜீவானமாச சாவ பதார்ததககளையுமடையும எனனும வாத்தை 

சமபவித்தல்கூடும். இபபோது அறிஷனபால உபாஇி?யாகதகா ன நாராரூபத் 

தன்மையை நிரூபிபபாம:--2ஹ நாசத! யான பூமாரூபன்) என்னும் ஞானக் 
தோடுகூடிய அறிஞன் EON BH AT sw Hau SAID CIE 1 HT OOO ஒருவளனாயினும், கன் 

மாயையால ரானாவாவன். ஆன்மா, மாயை, மாயா காரியம என்னும மூவுருவக்தைக் 

கவாநதோ மூவசையாவன, காயா கதியை on 6 Cus gyie, KOT & B11 Banusman & 

யேனுங் கவாஈதோ 8வகையாவன், பூராதி சபகலோசசளைகசவாரதோ எழு 

வகையாவன். ௮, இததியன், சகதிரன, செவ்வாய், புசன, பிருசஸ்பஇ, ஈசன், 

சனி, சாகு, கே.துவென்னும ஈவக௫ரகரகளைககவாஈகோ ஒன்பது வகையாவன், 

ஞா?ேனைஈதிரியம 5, கரு2பக இரியம 5, மனம | என்னும 11 இக்திரியஙககா£க 

கவாநதோ 11 வகையாவன் ௮பபஇனொன ற.ுள் ஓவவொரு இரதிரியத்திறகுப 

10-10 af (5 & Ba con umssheoar 11() வகையாவன, இசாபபகலில 21,600 

சுவா சபபிரசுவாசரூப ஹமசமக.இரங்களின 2பபதகதைகசவாஈது 91,000) வகை 

யாவன். இவ்வாறு Grapes ௮றிஞன உண்பையாயொரு அத்விதியரூபமாமி 

னும் உபாதிபேதததை யலகேரித்து நானாவகையாலன், இப்போது penn 
ஞான ததிறகு அகாரசு ததி முதலிய சாகனஙகளை நிரூபிப்பாம:--ஹே நாரத! 

வெளியிலோ எபபோதும புணணியகருமஙகளின் ௮றுடடானஞசெய்து மனத்தே 

யெபபோதும் பாவவாசனையிருபபின் ௮வாசடகுச சதகோடிஜன்மமெடுபபிலும் 

சர்வான்டஞானம் ௮ததியதம அாலபமாம, உடபாவவாசனையோடுகூடிய புண் 

ணியவான்கட்கும் ஆன்மஞானம துாலபமாயின், வெளியும உள்ளும எப்போதும 

பாவகருமாசாணத்தைச செய்பவர்க்கு ஆன்மஞானம தூலபமென்பதன்கண்ணே 

கூற?வேண்டியதென் ? ஆகையால, ஆனமசாக்நாதகாரததை யிசசிதத ௮ இகாரி 

முதலில் தனது ௪௧2,௧௪௪ ௬. தஞமசய்க. 

சங்கை .--ஹே பகவன் I DGS மன ததூய்மை யெவவாறுண்டாம ? 

சமாதானம் :--ஹே 5175 ! தததமது வருணாசிசம அுறுசாரம ௮டைவுறற 

அன்ன பானா இவிடயக்கவாசச யாகாசமாம, ௮லதியாவலுககு இராகதவேஷமறற 

மதியானே பாவமறறுத.தாய் தாமோ அவன் மனமே தாய்தாம, ௮வவாகாச சுத்தி



௧௨௫௨ பம் ஆத்மபுராணம். [(பதின்ழன்றவது 

யின்றிச் சத்தசுத்இி யுண்டாகாதாம். அகாசசுத்தியுடைய புருடனுக்குப் பாவகரு 

மச்த பிரீதியுண்டாகாததேபோலப பிஜயோனிவிவகாரமென்னும் மூன்றன் 

சுததியுடையவனுககு ஆபத்துக்காலத் திலும் பாவகருமத்தின்௧கண் ண பிரீ தியுண் 

டாகாதாம, ஈண்டுப பிதுர்குலமபீஜமாம ; மாதுர்குலம யோனியாம்; பதார்த்தங் 

களின் இரகணத்தியாகம விவகாரமாம்; இவ்வாறு காசவிவகாரபீிஜயோனி என் 

னும சான்கன் சுத்தியால் சித்த சுததியுற்றவன் ஒருகாலும பாவகருமக?தக முய 

லான். பாவகருமமே சிதத ஏகாசகரபபிரஇபஈதகமாம், ஆகாசாஇகளின் சுத்தி 

யால பாவசருமஙகளறநவனாபபோது ஒருமையையுறுவன் ; உறறவன் பிசஹ்ம 

வேதுதாவாய அசிரியரின் உப?தசகதகானே விரைவாக?2வ தன் பூமாவடிவ ஆன் 

மாவைச சாக்ஷா கசரிபபன் ; 8வடசால காபபாறறபபட்ட கூஷத்திரியராஜபு5.இரன் 

ஒரு மகானமாவாயிலாய் நீ க்ஷததிரிய ராஜகுமாரன் என்னும வசனததைக 

கேட்டு விரைவாக£?வ கனது க்ஷகதிரியசொரூபத்தை நினைபபதே போல, நீ 

பிரஹ்பரூபன் என்னும் பிரஹ்ம2வததாககுருவின் வச௫னத்தைக சட்டு 5 STU 

மனக கோன விரைவாகவே தனது ரஹ்பவடி வகதை கினைவன் ; பூவ புண்ணிய 

கரும மகிமையால, ஞானாசிரிய ௬ 2?த௪ததால பூமான்மாலின் நகினைவையடைப 

வன் அன்பஞானரூபகடகக்கா 2ன காமககுசீராதாஇி கிரஈஇரளை விரைவாக?வ 

சே.திபபன் ) ௮ஃதின்றிக காமக்குசோகாதஇ ஒருகாலும நிவிரு கதஇியாகாவா தலின், 

௮ இகாரி காமா இபந்தமீக்கபபொருட்டு ௮ஈதப பூமாஞானகதை ௮௨சியம சம்பா 

இக்குக. இபபோது அாகாரசமுனிவரிடககே பிரஹ்மவித்யா திகாரியின் வி2சஷ 

ணங்களை நிரூபிபபாப:--ஹே குழஈதாய்! ௮மமுனிலா முறகூறிய தகாசாதி 

கசத தூய்தாககக தூயமனமுடையவரானா ; பின் காமாதிகளறறவசானா. எக 

கடுககாய் முதலியவறரறுலஐுணடாய சசசமபஈதததாே வஸ்திரா இபில சிவபபு 

முதலிய நிறங்கள மிக வலியவாமோ ௮வகிசசதக மதகிமான்கஷாயமென்பன், 

௮வ்விரசாபோல இக்காமககுரோதாஇ விகாரமும சிததரூபவஸ் திர கை இரஞ 

இதமாக்குமாதலின், காமா தியையும நாலுணாஈகோர கஷாபசபதததாற கூறினா, 

வஸ் திரத்தின்கண்ணேயிருககும கஷாயசசம உவர்மண் முதலியவறருனே நீங்கு 
வதேபோலக் காமா தகஷாயஙகளையும பிரஹ்மசரியாதி சாதஙைகளால் நீக்கலாம். 

நாசதா பிரஹ்மசரியாதி சாகனஙகளோடுகூடியவரும், சம்சார சமூகதிரததினின் 

pin வைராககய முடையவருமாவசாதலின், சு௬இ பகவதஇ நாரதரை மிருதித 

கஷாயசென்றனள். ௮ததகைய நாரதாபொருட்டுச சநதகுமார பகவான் மூல 

AGH AUG தமததின் பூமாரூப ௮ககசையைககாண்பிகதனா, உலகததே தம் 

சத்துருவிறகுத துக்கம காணபிபப?தபோல நாசதருககு சரியா பூமான்மாவைக் 

காண்பித தனர்; ௮தன்றரிசன தகானே அதிகாரிமீண்டும சமசாசரூப சோகத்தை 

யடையான். காரதமுனிவருச்குப பிரஹ்மவித்தையை யுபதேசதத சநத்குமார பக 

வான் மறுஜன்மத்தே கார்ததிகேய சுவாமியவகாசத்தைகதரிக கருளினா. Cap 

wns! இப்பொருளில் இதிகாச மூணாகக மறையவா இவவாருய கதையைக 

கூறியுள்ளார். அ௮க்கதையைக் கூறக?கட்பாயாக 2 ஓரு காலத்த ஒரு நிமித் 

தத்தை முன்னிட்டுச் சாவ முனிவர்களும் ஸ்ரீ காசியின்கண்ணே சோஈகனா. 

அவர் அ.இகாலையில் ஸ்சாகாஇ கித்தியகருமங்களைச் செய்துகொண்டு Lip sear



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கெய உபகிடதத்தின் ௧௨௫௩ 
தாற்பரியவருண னம். ]2 23 

இரத்தே விறறிருந்தனா ௮வரியாவரும தத்தமது மதியால் பசபபிரஷ்மக்தைச் 

சிரதிச.தனர். அக்கால ஸ்ரீ பவானி? தவியோடுகூட ஸ்ரீ மகா£சவா geno 
முக்தருளினர். ௮வா சமது சுயஸ?சாதியானகதவடிவதகானே ௮மழமுனிவா.து 

இயானவிஷயசேயாயினும, இருபையினா ?ல புனிவ ரின் மாபசமய சேதஇிரல் 

கடகு விஷயமாயினா. அமமையாரோடுகூடிய மகாதேவரைககண்டு எலலா முனி 

வரும கத்தமது ஆசன ததினின.றும OT (LP Fert, மிகவும மகக கனா பிராணப 

பிர2வசககா£ன இத? ககம எழுகது பகிழவுறுவ?சு சபால வரும ஸ்ரீ மகா 

தேவரைக்கண்டெழுகதனா, பகிழ்ஈசனா அவசியாவருளஞும சசககுமாச பக 

வான ஒருவா மாகதிரம கமகாசனதஇினினறும எழுமடலவிலலை , என்னை, அவா 

எப்போதும al & yo 8 vu அனமாலை 2ப உள மிவளிபாணமிம பரிபூரணமாய்க 

காண்பர் அ௮ககா?லா ௮வா வி7சஷமாய்ச ௪ம। தஇிரினகண £ணயிரு கனா தலின், 

ஸ்ரீ மகா? கவசைககண்டு அபயுககானம செப்பவிலலை ஈறறவ?சலலாம கண்ட 

2பாசீத அபயுககானம் செயசனா ஈபஸ்கரிகதனா. அவருள சில2ரா ‘Bag 

பாடஞசெய்து மகா தவனாக அுதிகசனா. ARvsegs ஈலீனள் 2கா சஇசஞஷூசய்,து 

துஇதகனா சிெல2ரர முன?னோறறிய ஸ்நூநிகளாரறுஇககனா இவ்வாறு 

யாவரும் ஸ்ரீ பவானிசகத மகா 7தவரை மகிழுளிகதுககமகாசன கதிருககனா, 

இவ்வாரய முனிவாசளின் இரசுகாபகதியைக sarap» p மிக மக)ழஈசு மகா 

சேவா எலலாககும '2வணடிய வச௭கமாகசுகனா பினபு மஹா 2 தவர் ype 

இருந ஐ விஜயஞசெய்ய விழைஈரறு எலலாரையம பாவபபாரதகனா. முசசமர 

ஜகத சநதகுமாசா RUTH SAHNI FEED MTEC HT LSM SUM HS 

னா; ஆலை மக தவியா சர 2காஷ்ககைபடையாபல இருவுளள த ரீதயிவவா.று 

நெஇதது மஙகையரியமகையா னே மிசா செதனா, இப2பாஅ ஸ்ரீ பவானியின 

சிரகனையைவருணிபபாஉ ஸ்ரீ பகா0ிகவா அகதிபுரடா, எப்ப தும யோகி 

யரின இருதயத?தயிருபபவா, அஷ்டாங௩ சியாகத ரிகுடுகூடிய புருடசால எப 

போதுஈ இயானிசககதககவா, சாவ விகசைசளின பரமகுருசூபா, ௮சசா மு.கலி 

Cums 5s காபபதாசா இறுகாராயிருபப 2த2பாலப (ரசஹ்மா விஷ்ணு இர 

சா FT aU Seve KIT OT (Lp HOW 2தவாகளியாவருப இவாககுக காபபகாச இறகர 

சாவா. தனததால வாககிய தாசிபிறபிறசக பிளளைகள காபபதாசசாவ2த(2பால 

இவர் சததாஸ்பூததிரபதனங0காகிதது மாயாளுப தாசியைத தபவயமாககி 

௮வளிட ததிருஈதே பிரஹ்மா இகள ௨ ணடாயினசா கலின, இவாக்கவா காபபதாச 

ராவா. மகதாஇதததுவ௫களையும ஸ்தாவசஜிஙகமபூகங்களையும உணடாககுபவா, 

நிலைபபடுததுபவா, ஒழிபபவா, இவருக்குசசமானமா யொருவரும முனனுண்டா 

யிலா, உண்டாகா£ ; இரரா, இவாககொபபுமிலலைபாயின் தகா யாவசாவா ? 

அ௮திசசெவருமிலா. மன்ம,கனை யழிகதனா। தலின இவ?ர பிரஹ்மசரிய தரும 

முடையவசாவா. இத;தகைய ஜகதகுருவாகிய ஸ்ரீ மகர 2,தவசை மஙகையளாதிய 

என்னோடிருப்பதாய்ககணடு மககையின தீனா என இசசரதகுமாசன கினைநத 

னன், இவன் தன்னைப பிரஹ்மசாரியாக கினைஈது மகா கருவத2தாடுகூடியிருக் 

இன்றானாதலினா?ன மகாதேவசைககண்டும அபயுததானம ஈமஸ்காரம Ogi Rev



௧௨௫௪ ப்ரீ ஆத்மபுசாணம். [பதீன்ழன்றவது 

ஞதலின், ௮பிமானியாய இவனுக்கு யான் ஒருகொடிய சாபங்கொடுப்பேன்; என்று 

அம்மையார் இற்இத்துச் சாபங்கொடுக்க நிச்சயித்து மீண்டு மெச்சாபக்கொபெப 

தெனச் செத்தனர். இவ்வுலகத்தே மகா துககத்தையடைவிக்குர் தானங்களில் 

வசிக்கும் ஜீவர்கள் ௮சேகருண்டெனினும, யாவருள்ளும் ௮சுவசேவையால் தம.து 

ஜீவனஞசெய்யும்புருடர் முக்கியர் ) ஏனெனின், அூர்க்கக்தத்தோடுகூடிய அசுவ 

சாலைகளில ௮வரெப?போதும் வசபபா, மிகச சேவைபுரியினும் ௮ற்பதனமே 

பெறுவராதலின் யாவரினும ௮வா கீழோர். ௮க்தகைய குலத்தே இவன் பிறக்கக் 

கடவது உரிகதென எண்ணி, ஹே சநறகுமார ' நீ எனது நாயகசாகய மகாதேவ 

சையவமான ஞசெய்தனையா தலின், ௮சுவ?சவகாகுலததே பிறக்கக்கடவாய் எனச 

சபித்தனர். ேவியார் சாபககொடுக்குமபோது ஸ்ரீ மகாதேவர் பலவாறு தடுத 

அம சினவசத்தசாய ௮மமையாா மகாதேவர் மொழியையுங கவனித்திலா. சாபத் 

தின் பின்பு சஈதகுமாசர் பூர்வ சரீச ததைபபரிததியாகித்து ௮சுவ?சவக குலததே 

தேகமுறறனர், ௮த்தேகததுமவா பசமாகநதத்தையே யடைரநசனர் ; ஏனெனின், 

பூர்வப பிரா ஹ்மணசேகததே ஸ்காராஇ நித்தியகைமித்இக கருமங்களைச்செய்வ 

தானே உண்டாம சாவக கஇலேசககளும் ௮ததேகததே நீக. குதிரைகள் 

உட்கொள்ளும கடலை முதலியவறறை யுட்கொண்டு ௮ததியஈதம் தூலசரீர 

முடையவராயினா. ௮கஇயந்தம ,தலசியமுடையவராயினசாதலின், ௮த்தகைய 

ஆல௫யசைக்கண்டு வேறொரு காரியத்தினும ௮வரையேவாது ௮சுவசாலைவாயிற 

சாததன்மா கதிரபபொருட்டு வாயிலில ௮வரைவைத்தனா. ௮வாதமமாணையை 

மேற்கொண்டு வாயிலிலேயே இசவும பகலும இன்புடனிருஈ தனா. இவவாறு சில 

காலங் கழிஈதபின் ஸ்ரீ மகாதேவோடுகூட ஸ்ரீ மகா?தவி ௮வவசுவசாலையின் 

சமீபததேவரகனா. தேவியா நிசசரீரதழூத ப.ரமானரஈதததுடனிருககும் சநத 

குமா சரைக்கண்டு மகழ்வுறறனா. பின தேவியா சரத்குமாரரைகோக்கிக் கூறு 

வதாவது:-ஹே சஈதகுமாச யாம நின்மீது மகிழ்வுற்றனம, வேண்டியவாததைக் 

கேட்டுக்கொள்ளேனக கூறவே ௮வா கூறியதாவது :--2ஹ தேவி ! தாஙகள் 

தயையால் ௮டி.2யனுக்கு இத் 2தககதை யருளினீ£கள், இது முன்னிருகத பிரசாஹ் 

மணாதி சரீரத்தினும 2மன்மைய 7தயாயினும் இதன்சண்2ண மலஜல பரித்தியா 

கப்பொருட்டெழுநது தூசத்2க செல்வகால் மிகக் கலேசமுண்டாகின்றதா தலின், 

தயவுசெய்து இருந்த இடத திலிருமேத விடடைமூததிசஈகளளும தேகங்கொடுத் 

தால் நலம். ௮வையும் தேகத்தினின்றுற தாரததேபோய் விழவேண்டும், ௮தன் 

பரிசம தேகத்தேயிருககலாகாது, ஹே மைந்த ! சஈதகுமாரா தேவிபாலிவவகை 

வரங்கேட்டபோது தவி மீண்டுஞ சினகது ஹே சகறகுமார ! ஒடடைத் 
தேசுசதே விட்டைமூத.தராஇகள் தேகத்தினின்றும் சேய்மையிழ்போய் விழுமா 

தலின், $ ஒஓடடைத 2தகததையடைதகி என௪ சபிததனள், ?ஹ மைநகத ! பின் 

Feo Rot அத்தேகத்தைவீட்டு ராஜூருகத7?த ஒட்டைச்தேகததை . யெடுத 

தனா. ஒட்டைச் சிக்கா அவ்வொட்டையை யெவ்வள?வோ இ-ஷித்தும் ௮து 

சறிதுமாத்திரையும படியவிலலை, பின்னவா மிகவும ஆலசியம்வாய்ர் தென 

எண்ணிக் காட்டிலோட்டினர் ; வனததேத ௮து பசமசுகத்தை அடைஈதது ; ஏனெ 

னின், ஆண்டது கரீசம முதலிய பல முட்களைப்பக்ஷித்து ஸ்ரீ கங்கையின் மதுர



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தின் ௧௨௫௫ 
தாற்பரியவருண னம். 125. 

ஜல.ததைப் பானஞசெய்து இருஈத இருப்பிலே2ய மலமூத்தா விசராஜனம்செய் 

தீது. ஆகையால் ௮வா ௮த2தகத32த பசமானகதமுறறனா. அல்லது சிருஷ்டியி 

னாதிகாலத்2த பிரஹ்மாவானவர் உண்டாகிய பசு ததேகங்கள் யாவற்றுள்ளும் 

இவவாடடைத்தேககதை முதலில சிருஷ்டிககனாா தலின், இது பசுததேகங் 

களியாவற்றுள்ளும மேன்மையதாம என சாய் தும ௮தன்சண்ணே மிக மிழ் 

வுறறனர். கெடுங்காலங் கழிஈதபின் ஸ்ரீ மகா?தவர் சத ஸ்ரீ மகாதேவிவனத்தே 

வந்தனள. சாதகுமாரர் ஓடடைகதேகத தும் பரமாகநதழுறலைக கண்ணுறறு இவ் 

வாறு கூறினள் :--2ஹ சாதகுமாச ! யாம் நின்பால மிக மசழவுறறனம் வேண்டிய 

வரத்தைக் கேட்டுககொள்ளென, ௮வா கூறுவதாவது --2ஹ கேவி! தாங்கள் 

தயைகூர்ஈதருளிய இதக்£சகககொடையினும உயாதத வாகைககண்டி லேன் : இத 

தேகத்தே யான்கிரு தருக தியனாயுளேன ; இதன்கண்ணே யெனககு வேதத்தா 

னும் உலகத்தானும பயப்பிராபஇயும இலஜஜையினடைவும் உண்டாவ இல்லை, 

படுததிருந்?க மலமூகதஇர பரித்தியாகமசெயயினும தேகத்தை யவை நிண்ட 

விலலை, வெகு தூரத?கசென்று விழுகின்றன, பாமச*கததையடைஈதுகொண் 

டிருக்கின்றேனாகலின, ஒருகால பரமீமசுரா எனககு தகஙகொடுபபராயின் ஒட் 

டைததேேகததையே அடிககடி. கொடுபபசாகவெனப பிரராக்கிக்கின்2றன். இவ 

வநாஇியாய சம்சாரத்தே யான் முன்னநேகவகையான உயாகத தாழ்சத தேகக் 

களை யெடுததிருபபேன் ; ஆனுலிவ்வொட்டைக?ககததைப்போலச சகவேது 

இபபிரமாண்டததே ௭த2தகததையுககாணேன அகைபாலிகனினும் மேலாய 

வ.ரததை யான் வேண்டி£2லன crams FEF OT கூறிபதைக் 2கட்ட பவானி 

௮வசது நிட்காமத்தைசகண்டு ஸ்ரீ மகாதேவ2ராடு தலாசிகது இவ்வாறு கூறி 

னள்:--ஹே சகறகுமா£! நீ யெலலாககாம ழமறறனைபாதலின் யாதொரு வசமும 

வேண்டுகினறிலை. நீ யெனக்கு 2வண்டியவாததைககொடு, என ௮மமை வினவி 

யதை அமழமுனிவ ரகககரிசகபோது Sah : 8 பபெனது ௬மஈ௧றஇ' யென வரங் 

கேட்க முனிவரும௨ அவ்வாறே வாமீகது 2தவிககு ஸ்கககனென்லனும பெயா 

வாய்கத மைஈதரானா, ௮வசை2ய நூலுணாஈ?தா£ கார்த்திகேயஸ்வாமியென 

௮ழைபபர். காமத்தைக் தம வயபபடுததலின் ஸ்கதரெனபபடுவா. அவா ௮வ் 

வவதாரத்தும் முனபோல2வ பிரஹ்மசரிய தருமததின்கண்ணே நிலைபெற்றிருந 

தனர். இவ்வாறு முன்னாச சகத்குமாபகவான ராரகருக்குச சுகரூபப் பூமாவை 

யுபதேசித்தனர்; ௮வை யாவறறையும உனக்குக கூறினன். ஹே மைந்த! 
ஆருணி சுவேத?க.௮விறகு .ஆன்மாவைச சததியரூபமாயும, சஈதகுமாசர் நாரத 

ருக்கு ஆரஈதரூபமாயும உபதேசிதத 2,த 2பாலப பிரஹ்மா இரதிரருககும் வி2சா 

சனனுக்கும் இவவான்மாவை நனவு (முதலிய மூன்றவஸ்தைகளும ௮றறதென 

உபதேத்தனர் ; ஆனால, தேவசாஜாவாய இஈதிச2சா தூய ஆகாசமுடையவரும், 

தயமனமூடையவரும, முறகூறிய ஸ்மிருதியுடையவரும, காமக்குசோதாதஇ 

ரெத்.இகளைப பரித்தியாபெபஇில முயலவுடையவரும் ஆதலின், பிரஹ்மாவினுபதே 
சத்தானே ஈனவு முதலிய முூன்றவஸ்தைகளினும 2வரறாக ஆன்மாவை௪ சாக்ஷாத் 

கரித்தனர். விரோசனனோ ஆகாசுத்தி முதலியவை யறறவனுசலின், ஆன்மாவை



௧௨௫௭௬ பர் ஆத் தீமபுராணம். (பதினன்காவது 

யவ்வாறறியாமல் இத்தூலத்தையே .தன்மாவென வுணர்ஈதனன். ஹே மைகத 

18-வது ௮த்தியாய ஆதியில் நீ ஆன்மாவின் சுகரபத்தை வினவினாய், ௮தை விரி 

வாக யாம கூறிேம. எபபொருளைகசகேட்ப இபபோது விழைவுளதோ ௮தைக் 

சீகட்பாயாக 

பதின்மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று , 
  

ஸ்ரீ அதமபுராணம். 
பதுனாுனகாவது அத்துயாயம. 

“விவ 

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாயஇ£ 8 ஸ்ரீ குருப்யோ௩ம 8 ஸ்ரீ காசிவியவேறவராப்யாம்கம 8 
ஸ்ரீ சஙகராசாாயேப்யோஈ௩ம 8 

முன் 15-வது அ௮த்தியாயக?த சாமவேசசாக?தோக்கிய உபகிடகததின் 

1-வததஇயொயபமபாருள நகிரூபிககப்படடது, இவவததியாயததே %-வதத்தியா 

யபபொருள் நிரூபிககபபடும. முன்னததியாயத்தே பூமான்மாவின் சுகளுபத்தன் 

மையைச செவணித.துப பசமானககததையடைகத சீடன் மீண்டும கனவு முதலிய 

(pa paso seen ein Camu பூமானமாவைச சிரவணிபபானிசசித தவனாய் ௪ 

தன தாசிரியசை கோககி யிங்கன கூறினன .--ஹே பகவன் ' ]-வது அத்தியா 

யத்2த தாங்கள இருக்குவேத 8க2சயபபொருள கூறுமபோது சனகாதிழமுனி 

வாககும வாம?தவாதி ௮திகாரிகட்கும நடஈத சமவாதவாயிலாய் கானாவகை 

யாய பிரஹ்மவிததையை ஈவின்றாகள. 2-வது, 58-வது ௮த்தியாயஙகளில ௮வ் 

விருக்குவேத கெளஷீதகபபொருள் கூறுமபோது தேவராஜா பிரதாததன 

ரிருவாககுமுறற சமவா தவாயிலாய் சானாவகையாய பிரஹ்மவிசகதையைக கூறினீ£ 

கள், அுஜாதசததுரு பாலாகிபபிராஹ்மணரிருவர்ககுமுறற சமவாதவாயிலாய 

ரசானாவகையாய பிரஹ்மவிததையைக் கூறினீகள, 4-வது, 4-வது, 6-வது, 

1-வது என்னும நான்கததியாயஙகளில யஜுர்வேத பிருககாரண்யகபபொருள் 

கூறும்போது ஒரு ஸ்திரீவமசம இருபுருடவமசம என்னும மூவகையாய இருஷி 

களின் வம்சதைககூறியதுமலலாமல, ததயங் மகரிஷி இக்இரருககும், ௮சுவிநீ 

குமாசர்கட்கும் உப£தசதத பிரஹ்மவித்தையையும, இஈஇரரால் தத்யம் இருடி 

யின் மாணத்தையும, மகரிஷியின பொறுமை முதலிய குணங்சளையும், மறறும் 

பிறவறறையும் ) ஜனகசா8-வின் யாகசாலையின்கண் மே யாஞஞவழகியர்க்கும ஆசு 

வலா திமறையவாககும ஈ௩டஈ தசமவா தவாயிலாய் கானாவகையாயபிர ஹ்மவித்தையை 

யும், யாஞ்ஞவறகய முனிவரின் சாபததால் சாகல்லியமறையவருறற மரணத்தை 

யும், அமமுனிவருக்கும் ஜனகராஜாவிறகுமுறற இருமுறைச் சம்வா தவாயிலாய் 

நானாவகையாயபிரஹ்மவித்ைைதயையும, ௮வ்வித்சை அம்முனிவருக்குச் சூரியபகவா 

Op கொடுக்சப்பட்டதெனவும், ௮ம்முனிவருக்கும மைத் திசேயிக்குமுறற சம்வாத



அத்தியாயம் சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தின் ௧௨௫௭ 
தாற்பரியவருண னம். J2SF 

வாயிலாய் நானாவகையாய பிச ஹ்மலிசசையையும, அம்முனிவரின் சச்யாச gar 

மத்தையுங் கூறினீர்கள். 8-வசகூயாயதகே UR "legs Bar சு2வதாசுவதரப் 

பொருளை நிருபிக்குமபோது சுவேதாசுவதசமுனிவருசகும ச௩.பாசிகட்குமுற்ற 

சபவாதவாயிலாய ஐகதகாசணததை ிரூபிக்தோகள. -வதகஇயாயத்தே யஜுர் 

வேத்,ததின் கடவலலிபபொருள -ூறுமசபோ.து, ஈ9 2௩௧ பிகாவசனககை யுண் 
மையாக்குமபொருட்டு பமலோகத?கசென௱ தும, தஙகுத் கருமசாஜாபால தந்தை 

யின் பிசசன்னத்தனமை, .நக௫னிவிகைக, ஆன்மஞானம எனனும 3 வாம வாங் 

இயதும, வரமகிமையானே யமாாஜாவாயிலாய் வைராககியாதி சாதனங்கமீளாடு 

கூட ஆன்மஞான ததைச இரவணிககதுக கூறினீரகள். 1)-வசத்தியாயத்தே 

யஜுரா2வதததின் தைதகுிரீய நாசாயணீயபபொருள கூறுமபோது வருணப் 

பிருகு சமவா தவாயிலாப்ப பிரஹ்மக தின சொரூப இலகசண தடஸ்தஇலககண௱ 

களையும், ௮ன்னபயா இபஞசகோசஙகளின் ௮யலாகப பிர மசொருபச்தையும், 

வேரனெனப பெயரிய கஈதருவனது சாவானபபா வரூப அ௮நுபவககையும, சத்தி 

யாதி சா தனஙகளின நிரூபணவாயிலாய் எலலாவறறினும் சகயாச ஆரிரமம ௮இக 

மென்பதையுப வருணிததீரகள். 11-வது ௮தசுஇியாயதமீக ஜாபாலாதி 1] உப 

நிட தபபொருள கூறுமபோது, பூவம சமவாக,ககாஇ மகா புருடா பரமஹமச 
சரயாசதாரணஞசெய்ததும, சகயாச ௮டைவிறரு வைராககயமொன் ற காசண 

பெனவும, அ௮சைபபெறல காபபறுக்கவிீசாரகதானும, மரணஞானக்தாளும், 

௮விடாககயோகததானும அமபெனவுமப, வைராச௫யவா ன சரயாச ௮ இகாரி 

யெனவுப, பசமஹமசசஈயாசிசகுப பாதிய ௮நதர2பதகதால இருவகையாசாசம் 

உண்டெனவும, தண்டகக, மணடலம, பிக்$ முதலியவை பா௫ய ஆசாரபென 

சமதமாதிகள ௮ஈதா அசாரபெனவும, யான் பிரஹ்பரூபன என்னும அபேத 

ஞானததஇிற?கோ ௮ஈத7 ௮சா£2ம முககியகாசணமெனவும, அரதப பிரஹ்ம 

ஞானமும பிரஹ்ம உபநிடதா திகளில கூறியபிருககும வண்ணமும, மறறும பிறவு 

கூறினீர்கள். 19-வதததியாயகதே சாம2வதசாஈ?தோாககயபபொருள கூறும் 

போது உத்தாலக சு வககேது சமவா தவாயிலாய் கானாவகையாய பிரஹ்பவித் 

தையைக கூறினீர்கள. [3-வதசுதியாயததே ௮சசாஈதோச்சடடொருள கூறும 

போது சகதகுமாரகாரத சபவாதவாயிலாய் நானாவசையாய பிரஹ்பவிசைைஎயக் 

கூறினீர்கள்; ஆண்பே பிரஜாபதியாய பிரஹ்மா, இரதாருச்கும விசோசனனுக் 

கும் மூன் றவ த்தைகளுமறற பூமானமாவை உபதேதிததனா; இர இர?.ரா பூமாவை 

யுணாகதனா, விரோசனனுண சவிவலையெனக கூறிய விசிதஇர ஆககூயானத்தைத 

SHS வாயிலாய்க?ேட்க விருமபுகின்றனன ; தாஙகள தயவுசெய்து எலலா 

விருகதா ஈ,தஙகளையுக கூறவேண்டும. இவ்வாறு சரததையையுடைய சீடனால் 

வினவபபடட ஸ்ரீ குருவானவா சாக தோகூய உபநிடதத்தின் 6-வது அத்இ 

யாயத்2த கூறியுளள கதையைக கூறததொடங்கினா .--2ஹ மைஈத! இந்திர 

ருக்கும விரோசனனுககும பிர ஹ்பவிததையை யப2ததத பிரஹ்மா எப்போ 

தும் நிவாசஞசெய்யும பிரஹ்மலோகம ௮ இவிசாலமாயது, எல்லாத துயசையுங் 

கெடுபபது, தூயமனமுடைய சர்யாசிகள் அாச்சசொதி மாக்கத்தானே ௮டை 
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க௨௫பு (ரீ ஆத்மபுராணம். [பிதீருன்காவது 

யப்பெறுவ.து, பிருகு முதலிய பிரஜாபதிகளின் மகரா இ லோகங்கள் ய/அற்றினும் 

(மேலேயிருப்பது, 8சம்மதீயமெனப பெயரிய ஒரு பெரிய சசோகவ்சம் ஆக்குண்டு 

௮ ௮ரேகம் வகையான கமலங்களானே (2சாபிக்கப்பெறுவது, ழூ த்தாபங்களையும் 

நீக்குவது, உபா சனையின் பலத்தானே ௮ற்பபபயன்களைக்கொடுக்கும், புண்ணிய 

பாவகருமங்களின் கூயமானபின்னா உபாசகாகட்கு ௮7௪ ?ராவாப் பிசாப்இயாம், 

௮.து இசாவெனப் பெயரிய ௮ன்னசஇன் இரசரூபமாம, மதத்திற் கேதுவாமா தலி 

னானே நாலுணர்ந்தோர் அதனை 83ரம்மதீயம என அழைத்தனர். ௮வ்வுலச:ச்தே 

ுசுவத்த விருக்ஷ காரமாய்ச சோமசவனமெனப பெயரிய கறபதருசிருக்கின் 

றது, ௮து மாதாலைபடோலச சர்வ பூதபபிசாணிகட்கும மனோ areas user 

ததங்களையடைலிக்கும், ௮தனினினறும் எபபோ௫ம ௮மிருதமொழுகுமாதலின் 

நா லுணாந்தோரதனைச சோமசவனபென அழைத்தனர் ஆண்டு, ௮ரவெனப் 

பெயரி.ப தடாகமும், ண்ய9வனப பெயரிய தடாகமும் உண்டு, அுவை கடற் 

கொப்பாப விஸ் தரரமுடையவை பால, தயி, கெய்யென்னும மூன்றானும் கிசம் 

பியவை,. ௮சசசேவகன் ௮ ரசருமாரனை ஆதர பூர்வகம அ௮சசதாபபாரிலகொண்டு 

செல்வேகேபோல, மின்னஓுலகக்தை யடைக்க உபாசகனை ௮மானவன் வணி 

ருந்து பிரஹ்மலோகத.இறகுக் கொண்டுசெலவன், அங்குறற QUT FS SS HU 

பிரஹ்மாவினாலேவப்பட்ட. 500 2 தவாககனைகள எஇிர்கொண்டுவருவாாகள், ௮வா 

கள் சூரியனையொதத காநதியாகள், 10 வயதுடையவாகள, ரூபயெளவன சம 

பன்னர்கள், அரியாதி வாத்தியங்களின் மதாரசபத௫சளாற 'சாபிக்கப்பெறறவா 

கள், உபா சகனைக்சா ணும பெருவேட்கையாகள், ௮வனது தேகத்தைப பிரஹ்மா 

விறகுச சமானமாயலஙகரிததச௪ சோபாயமானம செய்பவாகள், அவாகள் சுருதி 

யின்கண்ணே, அபபா, அமபாயவியமென்னும பெயாகளால ௮ழைககபபடுபவா 

கள்) ௮த்தசையாசள 500 பெயர்கள் சமீப ததேவருவா ; 100 மககையா, உபாச 

கனுக்கணிர்துகொள்ள நானாவகையாய சுககதியளள புஷ்பமாலைகளை த BUST FOS 

கொண்டுவருவர் ) 100 மடவா£, அவளுக்குகதீட்ட சானாவகையான ௮ஞ்சனங 

களைத் தங்கரத்தே கொண்டுவருவா ; 100 குஙகுமக கொங்கைய ரா உபாசகன் 

HONG HOGAN A கானாவகையான சூரணஙகளைத தங்கச்? கொண்டுவருவா ; 

1000 இலஙகிழையார் உபாசகன் ௮ணிஈதுகொளள நானாவகையான வஸ் இசககளைத 

தங்காத்மேே கொண்டுவருவா ; 1(0 சுந்தரிகளோ, உபாசகன் ௮ணிர் துகொள்ள 

நானாவகையாய பூஷணங்களைத் தஙகாகதேகொண்டுவருவர். சரீரததின் மினு 

மினுப்பிற் கேதுவான சுகந்திடிடையதைலாஇகள் ௮ஞ்சனங்களாம். சரீசமாத்த 

னஞ் செய்யத்தகுதியதாய சுகந்திபபொருள் சூணமாம். இவை முதலிய 8m 

கம பொருள்களைத் தமமஸ்ததே ௮ கதேேவாககனைகள் கொண்டுவருவா. ஆகு 

gr Garon ape மடுவொன்றுண்டு, தாணடமுடியாக விரஜா எனப் பெயரிய நதி 

யொன்றுண்டு அ௮வவிரண்டன் மததியில யேஷ்டிகவென்னும பெயர்வாய்ந்த 
முகூர்.த்.தங்களின் அபிமானி சேவதையிருககும ) ௮தை யுபாசகன் தனது விவ 

கத்தோடு கூடிய மனத்தானே சேய்மையிஃலாட்டி விடுவன், ஆண்டு, உபாசகன் 

௮வ்விரண்டையுங்கடநது இல்யவென்னும a Th tng சமீபத் 2 தசெலலும்போது 

பிரஹ்மா கவாத்தகுஇியதாய தஇிவ்யகஈதம் பிராப் தமாம்) சாலஜன்யமென்னும் சம



அத்தியாயம்,] சாந்தோக்கெய உபதிடதத்தின் ௧௨௫௯ 
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ஸ்தானததையடையும்2பாது பிரஹ்மா கவரதகக்க இவய சசம்ரொபதமாம); ௮ப 

ராஜிதமெனப பெயரிய OU BOT தின் சமீபக?த செலலும3பா து கானாவகையாய 

தஇிவபரூபம பிராபதமாம; உபாசகன்பால பிரஹ் மாவின் 2தஜஸ் பிரவேிக்கும். 
ஆஙகு மகாமீதஜடைய Qs arom பிரஜாபதியன்னும வாயி௰ காவலாளா உபாச 

கன் பிசஹ்மாவின் தேஜ2சாடு கூடியி நபபமைககண்டு பயத3?தாடுகூடியவரைப் 
போல விரைவாக?2வ உள 2ள2பாகுமாகககதை யடைவிபபா, ஆகு ஹிசண்ய 

மயமெனப பெயரி.ப பிரஹ்மாவின் மாளிகையொன்றுண்டு, ௮துமிக விசாலமாயது 

௮ 2ஈ௧வகை ரத்தினங்கள் பதிககப்பெறறது சபாஸ்கானத 2 தாடுகூடியது, அகன் 
கண்ணே விசகஷ்னையெனப பெயரிய பு,ச.திரூப வேதிகையுண்டு, சாவ சுப இலக் 

கணங்களோடு ௮௮ கூடியகாம ; சாவ ஜககதின்காரணமாம. பிரஞஞாரூப வேத 

கையின்கண் 2ண ௮மிிதளஜசவெனப 9பெரிப ரரொணரூபபரியஙகமிருககும், இத 

னைவாஜசகயசாகையுடையமறையவா உதகாதரூபமாயுபாசனை புரிவா. சாந் 

தாக்கிய சாகையுடைப மறைபவர் உததேரூபததானே யுபாசனைபுரிவா, அரதப் 

பரியங்கம கிழக்க இரணடுபாகமோ பூதபவிஷ்பத ஜகதவடி.வமாப, இலககுமி 

யம பிருதிவியும அதன் மேறகுபபகக இருபா தஙகளாம, பிருஹகசாமம, இரத் 

தீரசசாமம இசண்டும தெறகு வடககுபபாக கீண்டகாஷ்டமய இருபட்டிகைகளாம் ) 

பத்திரசாமம, யஜ்ஞாயஜ்ஷீபசாமம இரண்டும கிழககு மேறகுகளின் ௮றபகாஷ்ட 

மப இருபட்டிகைகளாம; மஈஇசரூப இருககு2வதம, மந இரரூப சாம'?2வதம இச 

ண்டும கிழக்கு 2மறகுத இசைகளின் தாக்க ரூததிரமயபபடடிகைகளாம்) மந்இச 

CRU WR agin DDH வடககுக இசைகளின் 2 pig 6 BTW பட்டிகை 

யாம; உலகத்தேயது காடா எனபபடும, அதன்மீது ௪௩௫7 செணமயமெததை 

விரித்திருக்கும, உத்த சாம2வதம ௮தன 2மல விரிகசததகு பாய வெண்டுகி 

லாம) இலககுமி ௮தன் தலைபணையாம. இத்தகைய பிராணரூப பரியங்கத்தே 

பிசஹ்மா எப பா தும விறறிருபபா. ௮வவிசணிபகருபபா உலகவடிவ ஆடையால 

மூடபபெறறவா, அவரது இரு 2மனி மபூககதா2ல புஷ்டமாம) அவா சர்வ 

ஜீவாகளின் சமஷ்டிவடிவமாவா, சுருதியினகண் 2ண ௮மபயா எனனும் சபதத 

தானே கூறபபட்ட உபாசனைவடிவ ஈஇகளின் உரை எப2பாதும மாக துவர் ; ௮வர் 

க்குப் பிரியமாய இருமங்கையருளா. பிர தரூபையென 9வொருவா, ௮வவமமை 

யா சமஷ்டிரூப தேஜோ புஞுததைத தமதபிமான விடயமாககி விறறிருபபா ; 

எலலா தேததஇிசககட்கும உபாகானசாசணமாவா,. மறொருவா மாகசீயெனப் 

பெறுவர், ௮ம்மாகசீப பிரியை சசசுவதிரூபமாய்ப பிரசிததா ) இத;தகைய இரு 

பத்தினிமாசோடும ௮வா ௮சசபையின்கண் 2ண விறறிருபபா ) அவர் இஈஇசாஇ 

சர்வ தேவதைகடகுஈ தேவர், சாவ பிரஹ்மாண்டக.லும வியாபிதத விபூதியை 

யுடையவராகிய இஈதிராதி தேவதைகளாலும் அவா உபாசிக்கததக்கவா. இத் 

தகைய பிரஜாபதியாய பிரஹ்மா சாவ பூதங்களின் ஹிசதையிசசிப்பவசாயவை 

கட் ன்பத்தை யெய்துவிபபான் ஒரு பிசசங்ககதை முன்னிட்டுச் சபையில் இவ் 

வாறு கூறினர் -யாது அ௮த்தியயதர தாூலக்ஷியமெனக் கூறப்பெற்றுள ?தா, 

பூமாவடிவமாய் வருணிக்கபபெற்றுள 2தா சாவ தேகதாரி ஜீவாகட்கும பிசத்யக்



௧௨௬0 ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (ug dren ug 

வடி.வமாய்ப் பிரசித்சமாமோ, ௮து சாவ அரான்மப்பொருள்களினும நிர இசயப் 

பிரீதி விஷபமாமாதலின் ௮கனை யான்மா என்னும சபதத்தானே கூறுவா; 

அதனை அகங்காராதிகளின் மேலெனககூறுவர். அரிதஇப பலத்தைபடைவிககும் 

கருமம பாபமாவெனபபெறும் ; ௮தைப்பறறிப இததூல சூகஷாம?தக சங்கமறற 

காமாதலீன் கமா அ௮பககபரப்மாவெனபபிிம) ௮து ஜரைமரண சோகமோக 

பசிதாகமென்னும் ஷ$ர்மிகளு உறறதாம. ஏனெனின, ஜராமாண ஜன்மாதி தூல 

சரீரத்தின்றன்மங்களாம், '2சாக2மாக ராகழதலிபவை மசனுதன்மஙகளாம, 

பசிதாகமிரண்டும் பிராணதன்மங்களாம, ௮வறறுள் எதுவும ஆன மாவின்றனம 

மன்றாமாதலின் ௮௪ சுருபசவ இிவிஜரம், விமிருந்தியு, விசோகம், விஜிகத்சம், 

அ9பாசம என் ,தாஇகாமங்களாலழைசகனள் ; ஆனமாவினிசசைவடிவ காமழும 
ஞானவடிவ சஙகற்பழம சத்திபமாமாதலின, சத்திபகாமம் சத்திய சங்கற்பம் 

என ௮ழைததனள ; ஏனெனின், தேகமனப பிராண என்னும் மூஈறினுககும 

௮கதியாசரூப சமபககததானே தன்மாவிறகு௪ சன்மமரணாதுி சமசா£ப பிராபதி 

யாம. சம்சார காலத2த இவ்வான்மாச செப்பு காமககள் சலதறபக்கள் முழு 

வதும் பாஇக்கபப9ிம பொருள்களை வி_பம செப்தலின் பொய்? பபாம தன்ம 

ஞானத்தான தேகாஇகளின் urs nao som (முதலில உண்டாக?வ 

மாடடாவாம, ௮சஈதஞான அ௮வஸ்தைபின்கன் 2ண ஒருகாற பாதிசானு Biss 

யானை உதபமாயினு ௦ பொய்பாகாவாம, எனின். ஞானகாலத்2த யறிஞன 

இ௪சைமுதலிப சாவஜகததைபும இன்மவடஉவ மா2ப.பலுஈசஇ...ள்; 2வரபவற 

றைக்காணான்) ௮வைபு ண்டாவதன் ஸழன்பு ௦ சனாமாத்திவடவ2மபாமாதலின், 

அவை யுண்மைபன2வபாம ௮வவான்மாச சமசார சாவ பதார்ததஙகளு ODD 

தாம்) மஇழுதலிபவறறினு௦உ விலக மாம், ௮%9த பதிசாரிகளாலவ௫பமறிபத் 

தக்கதாம்/ ௮றிபூுபவதை2யா, மதலிலகஇியரிபிரஹ்உரிபாதி சாதன சம்பன்ன 

னாப்ப் பிரஹ் ௨2வததாவாய குருவின சமீ 57 தல) பின் பிரமாணகத ௮௪௦ 

பாவனைபைநீகதுமிபாருட்டி| ரொ.ஹ் ௨2வசசாவாப இரிரிபா வாபிலாப்2வகாநத 
ற வசனங்களைச சிரவணி£குக); பின் பிர2மயகத ௮சமபாவனையை கீககுமபொருடடு 

௮ பொருள மனனிசகு 9; பின் வி.ரீகாவனை கப 8சகு௦பொருட்டு மனனம் பண் 

ணிபபொருளிம சிசதமிநசநிசரிள் பரவாகரு। 9259 சனஞ செய்க. வேதா 

ஈத சாஸ்இரம ஜீஙபரஹ்ம அப தத்தைபசிபாதிபபசா? அலலது, பேதததை 

போதுபபதா? இஙவகசைபாப 8 பமபிரமாணகத அசாம் பாவனைபாம். இப.ரேத்திபக் 

கான்மாப் பிரஹ்ுததினும அன்ன மாபின்னமா என்பதாதி சமசபம௰ பிர ௨பகத 

அசம்பாவனை பாம். பரிபூண அ ௱்மாவைப பரிசசின்ன மாகக் காணன்முதலிபவை 

விபரிதபாவனைபாம, இவவாறு சரவணா) சாதனககளா?ன ஆன்மாவைச 

சாக்நாத்தரிக்கு மடிகாரிபாய அறிஞன் சர்வான்டப ரவை பிராப்திபா?ன சாவ 

பேதமறறவனுகப பூராதி சாவ லோகா புஉடைவன், ஆஈகுள்ள சர்வ போகங 

களையுமடைவன் ) ஏனெனின், ௮வவறிஞன சாவ?லாக போக்ெயகளைத் தன் 

னான்மவடிவமாக?வசாண்பன், இசசர்வான்்டஞான 2ம எல்லாபபொருள்களின டை 

வாம். எனப்பிசஜாபதஇபாய பிரஹ் மாசடைபின்கண் 2ண கூறிப£போது தேவதை 

களும் அசுரர்களும் கேட்டனர்,



௮த்தியாயம்.] சாந்தோக்யெ உபதநிடதத்இன் ௧௨௬௧ 

தாற்பரியவருணனம். 126) 

சங்கை --2ஹ பகவன ! தத்தமது ௦2லாகத் 2கபிருக்கு௦ மீகவைகளு ௦ 

௮சுராகளும் பிரஹ் பாவின் வசனக்தை யெவவாறு ?கட்டனா ? 

சமாதானம் '--2ஹ மைக்க ' பிரஹ்மாவின் சபைபின்கண்ேண ௮வரது வாம 

UTE SS SO SMITHS Gu ௮ சைக மாயிரர?தவதகைகளும YF ITSM 

மிநப்பா; ௮வருள 2ஜஷ்டராதலின் ௮சுராககசணெகதும் கனிஷ்டாகலின் ஈசா 

வாமததுமிருபபா, 

 QUITADDA a AI; THTAISST VSTUTAav ae an vA KHUTO மெறொாழெவா$'? 

என்னுஞ் FRB pat Si. 

(போ-ள். ௮சுசரும சாரும் பிரஜாபதிபிளின்று உ உண்டாயின, அவருள் 

௮சுரா, ஜேஷ்டா, சுராகனிஷ்டா; அவவயிருவரும ௮கஇிபகதம உகர ேஜசை 

you Gray oth gos 25௧௮7 இருஷ்டபை வைதகவசாவா, பமரஸ்பசம 

வி2ரா திகளாயிருததலின் ௮ நவரைபாருவா பாப /திலலை. இவவாறு சபையின் 

கண்ணே பிரஹ் மாவின்றிரு மகததினின று உ 2மாக்்சாகனததைப பிரகாசிபபிக் 

கும வசனஈகிளமப 2வ, அதை ௮வவசச ௨௭7.௨ PHD மூவுலககுஇருககும் 

தததம இச ததவாக்குககூறினா '2தவராஜா இரதி மீஈுட்டுத 2சவதைகளிபாவ 

ரையும நோக்கெகூறியகாவது .--2ஹ 2கவதைக?£ள ' இவவரா ததைபை ஈமது 

பகைவர் ௮றிபாகபடி ஏ2தனு மபாயம் செப்புககள் ௮சஈரராஐ। விராசனனும 

கேட்டு ௮சுராகளிபாவசையும சராககககூறிபதாவது :--2ஹ ௮௪ராகளை ! இவ் 

வாததைபை ஈமது பகைவா அறிபாதபடி ஏசீதனுழ யம செப்புககள், இங்க 
னவவிருவரும் தததம அனுசரரால அவவாததைபை வெளிபடுித்துவதை 

சிவாரணஞசெப்தனா. பிளளிருவருஉ தமமிசகுசா£ராட மாரரய்வத) வது :-- 

Cap மதிமான்களாப MM QW FIT SE oo t முபலஙின் சிப எலலா மீலாகவகளைபுமடை 

விபபது॥ ஆ௫குளள எலல[ப?பாககிப பதாக தமக யபுமடைவிபபதும அகிய 

ஆன்மஞானம ஈமமால oy WAL OFWs FOUT DERE SADU SIO, Mov 50 1 pi 

வான் யாவரும உலகததைப பரிததிபரதெதுப பிரஹ்௦சபைககு௪ செலலி 2னா, 

நமது துவாரககளை டுபப?பாது॥ பாததுசதொண்டி ந௧க ௨ ஈம பகைவாகள, 

ஈம ஸூவுலகராஜ்ஜிபசதைத தமவபப..ரிஇககொளவராதலின், மூலதனத்தை 

விருக் இபாக்க விய பாரக2த Pum y ME BIS மூறசனமஉ ஈஷ்டமாவ?த 

போல), இசநிபாயம ஈமபாலும ுடைவுறும) அகைபால், யாவும்விட்டு யாவரும் 

ஆ௩குசெலலலாகாது ; மற £ரு, ந யிபாவருள்ளு௦யாச £வ?தாருவா மதிமானாப்ச 

சென்று பிரஹ் மாவினபா லான்மஞா 2னா 2 த௪ம்பெறறுவந்து ஈமமிபாவருககும் 

குருரூபமா யதை யுப2த9ததல?வண்டும், இவவாறவவிநவரும தததமக்குள் 

பரஸ்பாம் ஆசாய்கது இசஇரும௦ வி2ராசனனும செனராக௱, அவ்விருவரும் 

பலம மதி முதலிப குணங்களே டுகூடிபவா, தைரிபமுடையவர், எலலா லோகத் 

இலும் புகழ்படைத்தவர், பிரஹ் மவிதபா இசசைபுடைபவா, Asay oF nt ars 

தோடுகூடியவர் பசஸ்பசம வெறறிகொள்ள இசசையுைபவர், இத்தகைப இரவ 

ரும் சமிதாதிபதார்ததமகளைக் கரத்2தகவாரது R SISTING 9S $524 GUTS



௧௨௬௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதினன்காவது 

நியாயரீ தியாய்ப பிரஹ்மாவின் சமீபத்தேசென்றனர். ஈஇயின்றிசத்தேயிருககுக் 

குடிசையில் ௮7சசசசேவகனிருஈது அன்னாதிபதா£ த். தகட்கு வரிவாககிக்கொண் 

டிருப்பின், வரிசசெலு த. சாமலை தன் 2றயஞ்செல்ல இசசித வணிகன் குடிசை 

வழிபைப பரித்இபாடுத்து வேறு வழியில இரவிற்சென்றனன், தைவ?யோாகத.தால 

வழிபிழைக்க2வ சுங்கசசாவடிக்கண்வா விடிஈகது இது 2வ கட்டகுடீப்பிரபா gs 

நியாயமாம், இது ?2பால2வ இருவரும ஓ ?ரகாலத2த பிரஹ்மாவின்பால வக தனா, 

பிரஹ்மாவின் வளனததைப பகைவருணசா திருககுமாறு விழைர்த விழைவு நிறைய 

விலலை, ஹே மைந்த? அவ்விருவரும் தகதகங்காரியசிக இயால மிகவும மதிமான்க 

ளாதலின் உள்ளே பாஸ்பாம் பகைமையிதப்பினும் வெளிய சூகாதரர்கள 

போலப் பரஸ்பரம நேயமுறறுப பிர ஹ்மவிகைபை யடையும்பொருட்டுப பிரஹ் 

போல ஈமஸ்கரிச.துப பிரஹ்மாவை கோக்கி வினவினர், 

சாவ பூதபபிசாணிகளினும முனனுண்டான மனு முதலி2யாரினும முன்னுண் 

டாய நான்முகபபிரஹ்மா ௮வவிருவருட் கருததெலலாமுணாஈது கர்வாதி? தாட 

நீக்கபபொருட்டு, 32 வருடபரியஈ தம வேரு. காரியத் 2த மனத கவர் 2 பால 

மாவின் பாதத்2த தண்டம 

விரு, தனர். இருவா மொழிசளைக?கடடும் கேளாதவா 2பால விரு௩கனா. இவ் 

வாறுபிரஹ்மாசெய்க உபேச்ஷாரூப நிமாகாத்தையடைகத இருவருமசர்வ பாக 

களுமற்றவசா யவர்சமீபத்?தயிருககனா. உலகசக்2ச மகாராஜாவின் கேயத்இிற 

குரித்தாய ஒருவன் தன்பால் நிகழ்ரக பெரிய குறறததைக்குறிதது மகாராஜாவா 

ICUS FUL Guo, AIT ST Sosy சர்வ போகஙகளின்மையையுமடைநஈத 

௮வன் அரசன் முகத்தையே யெப் போதும பாததுககொண்டு மகா வெட்கத் 

தோடும் ௮. மகேவசிப்பன் ) ௮ துபோல, அவ்விருவருமா௩2க aA se sort. மாலை 

யிலும் காலையிலும செய்யததககனவாய போஜனாஇிகளும் ௮வாகட்க நியமமாகக் 

இடைக்கவிலலை. இது2வ கடையாத3பாது மககையசைக் கூடல் முூதலியவறறேே 

காதல் யாதுளது ' இவவாறு 32 வருடமவரையும பிரஹ்மசரிய தருமத்தை 

பாலிததுப் பிரஹ்மா எபமபாது ஈமமீது அனுக்கெகம புரிவர் என இசூிதது 

எப்போதும் பிரஹ்மா வின் முகத்கைபபாதழுககொண் மடயிருககனா, 32 வருட 

மானபின் பிரஹ்மா ௮வவிருவா முகககதையுமபராததுக கூறியதாவது :--ஹே 

இஈதஇரவிசோசன ' உ௱கள் போககிய யோக்கியமாய சுவாக்காதி உலகங்களின் 

நூல போகஙகளறறவசாய் மகா துககததாலடைபத்தகககாய இவ்வுலகத்தே வெர் 

அயாவாயிலாய்வஈது எப்பயனடைவானிருக்கன்றீா எனப் பிரஹ்மா வினவவே, 

அவ்விருவரும இவவாச்மா ௮பஹ கபாபமா எனபதாதியாய் முறகூறிய பிரஹ் 

மாவின் வசனத்தைபபடித்து இங்கனியமபினா .--ஹ பகவன் ' அ௮இிகாரிகட் 

கான்மஞானத்தானே சர்வ லோகங்களின், ஆஙகுள்ள போகூயெபதா£ ததஙகளின் 

பிராப்தியாம் என முன்றாங்கள் ௮வையின்கண் ணே கூறினீரகளன்றோ, அதைக் 

கேட்டு ஆன்மஞானமடைய இச்சிதது யாங்களிருவரும தங்கள் சமீபத்தே 32 

வருட மிருந்தோமாதலின், தாங்கள் தயவுசெய்து எஙகளுக்கான்மஞான உபதே 

சஞ்செய்யவேண்டும். இவவாறு இவரியமபியபோது புன் சிரிப்புடன் பிரஜாபதி 

யானவர் இருவருக்கும முதலில ஈனா ௮வஸ்கையின் சான்றாய ஆன்மாவை தேத் 

இரத்திருபபதா யுபதேித்தனர் : ஹே இரஇரவி?ராசன,! அதிகாரிகள் சாஸ்திச



அத்தியாயம்.) சாந்தோக்கெய உபநிடதத்தின் SQ Sah. 

தாற்பரியவருணனம். 1263 

சமஸ்காரகதோடுகூடிய பதியால சக்ஷாவினகண்ணேயாவன் காண்டஇின்றனனோ 

அவனே அன்மாவாவன ; ௮௩ 2௩தஇரத்இருபபவ?ன அ௮பஹ தபாபமா, விஜான், 

விமிருத்யு, விசாகன், விஜிசத்சன, ௮பிபாசன், சக் இ.பகாபன், ௪கஇயசஙகறபன் 

ஆவன், ௮வனே பயமறற நிரககுணடபிர ஹ்பரூபனாவன் வெலலமியறகையாய் 

மதுாேயாயினும காவிற பிசச?தாட மறவன் பத சவகனையும கைப்பாகக்கவர் 

வத 2பாலப பிரஜாபதிவசனம ஆன்பாவினுண்மைவடிவப (9ிரதிபா தகமாயினும், 

தம விஷபசபஸ்காசரூபத?தாடவபககால அுவளிருவரும அ௮வவசனததிறகு 

வறு பொருளைக கறபிகதுககொணடு கூறுவகாவது * 8ஹ பகவன் ! இசசரீரப 

பிர திபிமபரூபசசாயை ய CFG BIS Ham FR SIM ATI AM HH VS SOV ow FT) 

கள் நேததிரக இருக்கும சாயையை ரப ஆன் மவடு வமாய்க்கூறினீஈள EST 

யான்மவடிவத்தை யாஙகள் புததிபலதகதானும 'ரஈதஇசபின்னதகலக தும அறிகன் 

றோம்) எனெனின, ஈகஇரதசத சாயைவடிவ அனமாது2தாறறுவரகபோலத 

தூயசண்ணாடிபினகண் ணும, நீரினகண்ணுமப, கட்ககதினகண்ணும 2 காறறும, 

ஹே பகவன் ! தககண 7கததாக7க காணபபடும | நடன .தன்மா எனக சாங் 

கள கூறிய வசனம காணும புருடசகருத!। ன சபியா து) எனைனின், சுன் 

சாயையைககாண இசசையையுடையவன கண்ணாடி மூதலியவையின்றிக கேவலஈ 

தன் கண்ணில சன சாயையைக காணமுடியான ) மறற, கண்ணாடி முூகலியவற 

றிலையே அகைககாண்பனாதலின, யாஙகள கூறிய தாபபணம ஜலம சுட்கம் 

முதலியவற?றயிருககும சாயைவடிவ ஆனமா, காஙகளுளிய கண்ணிலிருக்கு 

மான்மா எனபவறறுள் யாது கவரததகுதியது? 2ஹ மைஈத' இவவாரமுய awe 

ன ததை அவ்விருவரு BID (IRM EE BH OBI MLD uNDint oor & BT In இியமீபாது 

பிரஜாபதி இருவா மயகககதைய ழணாரஈகாராயினும அதை பு்பச்திசுத தம 

துணமை யனுபவானுசாரம கூறியசாவது:--2ஹ இரதிரவிராசன ' அவ்வா 

நந்தவடி.வ ஆன்மா ததாபபணாஇி யெஉலா வுபா இகளிலும சாக்ஷிரூபமாய்ப பிரதீஇ 

யாமாதலின் ௮.து SILC) Ova வுபா திகளிலுமிருககும ; என yours 

கான் மோப?தசஞசெய்து கமமனத?த பிரஜாபதி யெணணுவகாவ௫, இவர்க்கு 

யாம BB Baily a ATES FOG SL அன்பமரூபமா புய? தசிகர்தம் ஆனாலிவா 

மதிததோடததானே முதலில ஈமதுப 2த௪தகா லான்ம2பா ககதையடையா சது 

போல?வ இரண்டாவது முறை யுப2க௪க்தா.ும அடையாமல் சாயையையே 

ஆன்மாவெனறுணாஈதனா. என எணணி யிருவருககுக கூறியகாவது :--?ஹ 

இர்திரவிரோசன ! நீர நிறைநச இம மண்பானையிலுங்களான்மாவைப போய்ப் 

பாருங்கள, பா£ததவஸ்துவை யெபபாலவர து பகருஙகள ர்ஹ மைநத' பிரஹ்மா 

இவ்வாறு கூறியதன் கருக திதுவாம:--தாபபணஜலா இ யுபா இகளிலிருககும 

சாயை கித் இயமன். ; மற?ரு, உபாதி2பகககா£ன பரிணாமியாமாகலின் கடப 

டாதி3பால ௮தனகண் DY GO) BP LDH Bae GL வெளிபபடையாம, ஸ்புணரு।ப. 

சாக்ஷி யுள்ளும வெளியுமிபாண்டும பரிபூரணமா தலின் ௮ன்மாவாம், இங்கன 

மிரண்டற்கும மக விசேஷமுூள௮ு, ௮தனை யிவவிருவருக கவர்ர்இலர் ; ஏனெ 

னின், இவர்க்குப பண்டி தத் தன்மைப் பேபிமானமுளது, பாஸ்பசர்துவேட த்தாற்



௧௨௬௪ ப்ரீ அத்மபுராணம். [பதினான்காவது 

சித்தம் பலினபனட। இருக்கின்றதா சலின் இருவரும் ஈமதுபதேசத்தால் ஸ்பு|/ண 

ரூப சாக்ஷியான்மாவை யறிந்திலர் ; பற்றோ, மாறாகச சாயையையே அன்மாவென 

வெண்ணித தாபடணா இகளிலிருக்கும சாயைகளுள் எவவான்மாக்கவாற்பாலதென 

வையுறறனா. யாமுககட்குக் கூறிய ஆன்மோபதேசத்தை நீங்களுண்மையாய்க் 

கவ.ரவிலலை; பறறோ, விபரீ சமாய்க் கவாஈதாசள் என யாமிவாபாற கூறின் இரு 

வாச்கும பானபநசமாப, ஆகவே இஉஜ்ஜையு.றுவா, உறவேமதஇமங்கும், மங்யெ 

மதியால எபமொழிபபொருளோரு சிறிது மிலங்காதா தலின் இவா மயக்கத்தை 

வெளிபபடுததி ! ஆன் 2மாபதேசஞசெய்தல் எமக்குசிதமன்றாம். இவ்வபிமானி 

கட்கு எவவுபாயததாலேனும ஆன்மபோசமுண்டாககவேண்டும் ; ஏனெனின், 

சாஸ்தூததேதே இரநியமககூநபபட்டுளது '- டன் மதியிருககுமாறு கவாநது 

குரு சீடனுச்குணா ௧.௮௪, சீடன் ம இயை யுபேக்ஷிதது ஆசிரியா சீடனுககுப 

போதிச்கலாகாது. கருததிதுவாம.--உததமன், மத்தியமன், மந்தன், என்னுப 

வேறறுபையானே சீடா மூவசையசாவா; சத்துவகுணகதை யதிகமாயுடைத்தாய் 

ரஜ.தமோ குணஙகுறைகதவா உததப.ராவா, இரஜோகுணகதை யஇகமாயுடை த 

தாய்ச் சசதுவதபக குறைஈ தவா மததியமராவா, தமோகுண சதை யஇகமாயுடை த் 

தாய்ச சததுவாஜசு குறைஈசவர் பநகராவா அம்மூவரும மதியின்கூர்மை மத 

பென்பைசளால மூவசைடபவோ அ௮வருள எவனெவஓுக்கு எவ்வெவ 

வாறு மதியாமோ அவனவனுச்கு ௮வ்வவவாறு மதியைககவாகசே குருபோ திக்க 

வண்டும; என்னு கருததையுள்ளத?தவைததுப பிரஜாபதி ௮வாக்குத காப்ப 

ணாதி சாவ உபா இகளிலும ஆனமாலியாபகமென விடைபகாஈதனர், யாழுமக்குப் 

யமை் 

பிரத்தியக வஸ்துவையபகசேசிக்தும அறியாது அனான்்மச சாயையை ஏன் ஆன் 

மாவெனவெண் ஹுகன்றா என விளஎடவிடுசசலா. இச்கருததானே பிரஜாபதி 

இருலாச்கும பானை நீரில தமபைபபா£கக உபதேசிதததாம. ஹே மைகத! 

பிரஹ்பாவின் உபேசசகசை யடகொண்டு இருவரும சென்று தமமைபபானை 

நீரிற பாததனா, பாாககபின் மீணடும் பிரஜாபஇபால வஈதுறறனா, உற 

றதைசசண்ட பிரஜாபதி கூறியதாவது '--ஹே இஃ இரவிசோசன ! பானைகீரில் 

உஈகள் பிசதிபிபபததைப பாதததால எததத்துவகதை நிசசயித்தோ எனக் 

கூறவே, மூடபாலகா தபபபிபபிராயகதைகத தரதைபாற கூறுவதே போல இரு 

வரும பிரஜாபதியின் முன்பு இவவாறு தம்மபிபபிராயக்தைககூறினர். ஹே 

பகவன் 7 பாதமே மூதல மஸ்.தகமவரை நககேசாஇக2ளாடுகூடிய இத்தேச 

வடிவ ஆனமாவையே பானை நீரிறகண்மடோம. இவ்வாறுகூறப பிரஜாபதி மயங 

கய ௮மமொழியைககேடடுத தமமுபதேசமுயலவை நிட்பயனெனக் ௧௫ 

மிகத்துயரையடைஈதனர். பின மீண்டும ௮வாககுணர் ததுமபொருட்டுப் பிரஜா 

பதி தமது மனததே இவவாருராய்ாஈதனர் :--இவவிருவர் மதியையும் மோடுபபிக் 

கும ஒரு வி௫த்தி தோலமிருககிறது aor பலத்தால் எமமுபேதேசததை விப 

ரீதமாயே கவாகின்றனா; ஏனெனின், முதலில இவர்ச்குச சூக்ஷாமரீதியாப் 

நே ததிரத்திலான்மாவை யுபதேடிததேம, ௮தனாலிவர் சாயையையே யான்மா 

வெனவெண்ணினர். பின் மத்தியமரீதியானே தாபபணாதி யெல்லா உபாஇகளி 

லான்மாவை யுபமதசதகேம். ௮தனானும, சாயையையே யான்மாவென வெண்



அத்தியாயம் ] சாந்தோக்யெ உபதநிடதத்தின் ௧௨௬௫ 
தாற்பரியவரூணனம். 1255 

ணினா. பின் மென்மைமுறையானே பானையிற பார்க்கசசொன்னேன, ௮ தனா 

னம் இததூலக்தையே யான்மாவென வெண்ணினார். ஆலை, 1-வதுப? கசத்கால் 

இத்தனை விசேடபோ தமுணடாயது முனதாப்பணாஇகளிலுறையும் சாயை 

யையே ஆன்மாவென வெண்ணினா, இப்போது பானையைப்பாஈககவே சாயையை 

விட்டுச தூலதேகககதையே ௮ன்மாவேன வேணணினா இக்கனுராய்கது சாயை 

யான்மாவை விடடனா அ பேதமறற காண்பவனது தேகமே மறறையன் விழி 
முதிலியவறறே காணப்பேறுகன் றமையின, காண்பவனது தேகத?த பேகமின் 

ரூம். விழி முதலிய உபா இகளில (ர திபிபபரூபசசாயை தோறறும் ; அது பரி 

மைபேதச்தாலும, ரூபாதி குணபேததகதாலும, பேதமுடையதேயா மாதலின் 

சாயை யானமாவனமுாம , மற?ரு, மபகமறற இத?தகமே யான்மாவாம் என 
ஆராயகதுசாயாவான்மததன்மையை விடடனசாதலின, சாயையின்௧ண்ணே நாகா 
ரூபதகன்மையைககண்டு சாயான்மககனபையைப பரிததியாககக2? போல, இத் 

தேகத்தும் ரானாகததனமையைககணடு இதனானம,கதனமையையும விடுமபடிசெய் 

விககு முயாயமொனறைச செய்ய2வணடம அ காலன, இவவிருவரும முன் 

பானையின்௧ண்ணே பாதததேகம ஈக 8கசாஇக?ளாடுகூடியகாம, மலினமாம, 

பலின வஸ் திரமுடையகாம, இப்போ ரூ ஈகாஇகளை யெடுபபிதது நீ£ மூழ்குவித்து 

மீண்டும் பானையைப பாஈகசசசொலலல?வண்டும, ௧ஙகள் சகததை முனறேகதக 

இனும வேருகககண்டு சாயையைபபோலதசேகததும ஆனமபுகதியைப பரித்தியா 

இபபா, என எண்ணி பசவானாகய பிரஜாபதி ௮வாககுக கூறியகாவது :- ஹே இஈ 

திரவிசோசன ' நீவிரிருவரும ஈககேசஙகளையேடுத.துவிடடு நீர மூழ்கு ௮ழ௫ய வஸ்தி 

ரங்கசாமணிரது, பேன்பையாய ௮லககாசஙசசைசசெய்துகொண்டு மீண்டும பானை 

யில ன பானஉப பாரத்து ப பினபானையிற சண்டை வது கூறுகள்; எனப பிர 

ஜாபதி கூறியபோது இருவரு முடன்படடு அவ்வாரே க்ஷவச ஸ்சானா இகளைச் 

செய்துகொண்டு பானையிறசென்.று கோசு&னா , ௮கனால மீண்டும இத்தேககதி 

லேயே இடமான அன்மததன்பையைகசவாகது பிரஜாபதிபா லிவவாறு கூறி 

னர் :--ஹே பசவன் ! இததூலசேகததின்கண்ணே அன்மததன்மை சித்தமாம். 

யாங்கள பாளையின்சண்ணே எங்களானமாவைக சகுண ரீடாமாதலின், இஃதே 

யான்மாவாப, என ௮வா கூறவே மீண்டு மிவா மயலினறிட.ததைகசண்டு உள் 

ளத்தே யெண்ணியதாவது.-- ௮றபம தியையுடைய இவவெபமது சீடாக்கு ௮ன்வய 

வியதிசோேககதானே ஆனமபோதமுணடாகக HUG 6? gin எலலாபபொருள் 

களிலும ஆன்மாவின அ௮லுககததன மை யன்வயமாப, திருசியயபொருள்களில் 

வாவு போககுதகன்மை வியதிரேகமாஈூ, இருவரும பானையிலுஙகளைபபாருககள் 

GT OO LPNS BEF ST Spo ஈககேசாதிகளை வாவு? போாககுடையதெனக காண்பித துத் 

தேகததினும வேராக?வ ஆன்மநிரூபணஞ்சேய் தேம். இததேகான்மத்தன்மை 

யின்கண்டணே எமது கருததின்றாம , ஆனால தமமதித 2 தாடகதானே தேகத்திலு 

மவேருக ஆன்மாவையறியாது மாறாகத தூல?தகததை யே ஆன் பரூபமாயுணாந் 

கனராதலின், இவா மயக்கததை நீகக யாமோருபாயம செய்யவேண்டும், அதா 

வ, தேகரூப ஆன்மாவின்௧கண்ணேசெய்யும சந்தனப்பூச்சு முதலிய சர்வ சமஸ் 
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காசங்சளுப சாயைவடில அன்பா வின்சண்ணேதோரறுப, சரீர. சபள்சாசத்தா 

னன் றிச சாடையயின்சஸ் ண இமஉபாய்ச சீறிசேலுப சபள்சாரமின்ருப, வாள்சவ 

சபள்காசாசரயபா சலின் இசசேசமே யான்மாவாப, இசசாயை அ௮சோபிகசரு 

மாசிரயமாதலின் அன் பராபபஷஉவா॥. JOOS, HF MLN Le a gy ஜீவ 

னுச்கு இதசேசமுளதாகவேயளகாம், சாயையுள காசுவே டடபடன் எவாசரு முண் 

டாவதிலலையாம, இக்காசணததானு மித? சகபேயான்பாவாப. இவ்வாறு இத 

தேககதின் பேன்பையை விடயபசெய்யம மதியையந கேகரிசது இவ்விருவரு மித் 

சசசதேே ௮ன்பராபசசன்னாயைக தட எசெய்து சொண்டாசா தலின், இவா மதி 

யையகககேரிததே சரீசான்பபுககியை வீடூவ்கது ஸ்புரணரூப முககிய அன் பாவின் 

கண்ணே இவா மதியைபபொருககவேணடும அ௮வ்விகமிதுவாம --இவா ௮ன் 

மாவேன நினைக தூலசதசம இயலபாயே ஜனனமரணாதி விகாரமுடை யதாயும, 

பகைவராற பயததையடைவதாயும, பரிசசின்னமாயுக காணவருகின்றது; இத 

தகைய ௮கிததிய£7கசதசே ௮மாதவாதிகருமம எபபாணதாகாசமிய சமபாகத 

தானே தோறறுமோ ௮சையும எமது சாவ உபம?்கசகதிலும காணகன்றனா 

ஏனெனின், இவா ஆன்மாவென எண்ணிய ேககமுசலிய எலலாபபொருள்களின் 

சண் ணும இவ்வானமா அ௮ததியாச சமபகஈகககா சன அனுககமாம? அ௮ஃதின்றி 

எபபொருரும ?தாறறாகாகலின், இச? ௧க௧2 கயிருககுக கருமஙகளைசசாயையின் 

TST CHT MEU IMINO FT SOU OUI HUIS GH OC SEEM GOW WT oor 

மாவென எண்ணிய 7தபோல, இகதூலகதும சமபவியா கனவாயகூறபபெறும ௮ம 

ரகவாதி ஸ்பு|ண தருமரசளையம சணடு தாம சரீரகரீக யான்மககன்மை மதி 

யைவிடிவா என எண்ணிப் பிரஜாபதியிருவருச்கும கூறியகாவஅ --7ஹ இதா 

சோசன !' இகக ஸ்புசணரப அனமா மரணம, பயம, 'ரிசுசசாலவஸ்.து பரிச 

Crain அற்றது, பிரஹ்ஈரூபமாயத ; இகதசைய ஆனமாவாய ஸ்புரணசொரு 

பக்சை நீஙகள் எமது சாவ DIP GES Boot Fax Sopin சாமானியரூபமா யனுபவித் 

அளீர எனப பிரஜாபதி கூறியரீபாது, sor அ௮வவுப 2க௪சககானும கீண்டும 
fo 2ண அன்மரூபகதன்மையை நிசசயிதகனா. பிரஜாபதி கூறிய 

ஆன மாவின் ௮ாசசவ அபபதவாதி சுருமககளையும தூல?தகததஇன்கண் ண 

(2 ககதஇன்கண் 

யஙசேரிசகனா, ஹே மைநத ! Qs GOSS & DIDNT Hay ௮பயதவா இ தருமங்கள் 

சம்பவியாவாமாயினும, ௮வா தூலக?சு ௮வறறை ய௩கேரிகக அபிபபிராயத்தை 

நீ கேட்டி ! ஜரை 2ரகமுகலியவறறை நீககும இரசாயனவடிவ ஒளஷக உபாய 

மும் நானாவகையாய WEB கறபாஇ உபாயஙசகளப சரீரகை ஜரைமுதலியவறற 

தாக்குமாதலின், ௮வறறானே இகறகும் ௮மாததன்மை சமபவிக்குமா தலின, 

இசை யமசஞ்செய்யுபபொருடடு யாம இசசாயனாஇ யுபாயஙகளை யவசியம செய்ப 

மேண்டும. இதசேகக?த அவரறானே ௮மரககனமை சிககமாமமபாது ௮பயத 

தன்மையும் முயல்வின்.றியே சததிக்கும) ஏனெனின், மரணமுடைய Baer 

௮.கணாறபய ததைபடைவா. ௮மரா தலகள பகைவா முதலி £யாரினின்றும ஒரு 

காலும பயப்படவேண்டியதஇிலலை. இகமீசசம ௮பயமான3?பாது இதன்கண்ணே 

பிசஹ்பரூபதகன்மையும சபபவிககும ;) ஏனெனின், வியாசாணரீ தியாய்ப பிரஹ்ம 

சப்தததிற்குப் பொருள் விருத்தியுடையதெனவாம; சககோசாபாவம விருததி



௮த்தியாயம்.] சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தின் ௧௨௬௭ 

காற்பரியவருணனம். 1267 

பாம: சங்கோசப பிராபடி ஜீவாகடகப பபகதா?னையுண்.டாம, பப.உறறவ னுக்கு 
எவசானும ௪௫2காசமணடாகாதாம. அலலது, கானுவகைப।ப ரூபங்களைத் 

தரிககுமாறறல விநக திபா, இவவகை விநசதிபுமஇக்சீககக£த சம்பவிக்கும் ) 

ஏீனெனின, 2பாகபலகதகானும இவ.ப ஒளஷூகி 2சவிககபலககானும மிருகம் சு 

வம யானை எருமை எனபனவாது சரிசககளைக த ரிககவும, ITM SFT OT MBIT SE 

OFSSNSHAYN, DHOTUTUF HIGHS ESAS Syn BoM gamit ser, Os 
மீதகத2த அநதப பிர ஹ்மரூபககனமை சமபவிககும, அலல, உப2க௪க 

தொடககியகாலகம?த பிரஹ்மாவானவா ஆனமாவிறகு அபஹதபாபமா, விஜரம, 

விமிருதியு, வி2சாகம, விஜிகச௦, சததிபகாமம, சததிபசஙகவபம எனபன 

வாதியாய இலககணஙகூரினா, அுவைபாவும சயோகாதியுபாயதகானே இகத 

கதத சமபவிககும; ஏனனின, இக2ககானமா இரசாபனாிகளா சல ஜசாமாண 

மறறகாமபோது சோக ழமறறதாம, ஏனனின, ஈண்மி ஜராமாணாஇயுடைய 
ஜீவ ன எபமபா ஆம OF] FG ID HILL. 1) 0B 10% Bue 20 ளஷகாதி LID Dd HT ன இத 

ேேகம பூதகொகா இபுமறறதாம இனனம அதிகாரி தனு 72௧௩தகை இசசாய 

னாஇயுபாயஙகளால அமா பபா திரபமாககுக, ஆக்கின கன பலமகிமையா 3 oor 

பூராதி சாவ லோக ஈகளையும ஆகுளள சாவ 8போககிபவஸதுககக£புமடைவன. 

இபபா நளில சிறிது மாததிரையும ல பமிலல், UA BI; Qrgriig ழன எமக 

குச சக்ஷாவினசண்ணும, சாபபானைபினசணணுமஎம சிழலை* கா ஹுூாறுப7க 

AS Fort. HF Bin MAA amos! Soo இத?தகானமா2வ Pang மரண 

caain Ergin Wut என்பகாஇ விகாமமற தனக கூறினா. yan m Bu Row 

கருதஇதுவாம.--இசசாயை ௪ஸ Has ATT win HSB மூகலியவறருளனும் 

நரசததையடையா தசீதபோலுா, பாவம 2சாசம பயம எனபதாகி விகாரத்தையும 
௮டைவுருக 2த பாலும, இக நூல சீதககறும tog am (pF Vow யடைவுறுவண் 

ணம இருபாயம அ௮இகாரி செய்பகதகககாம அலல, காலபிலும மாலைபிலும 

இர சமுலவிருதஇயுறுவ மக 2பால, இத ம்ருக மம உபாயதகுகுா மன் விருக தஇியையடை 

பம, இதனானு ॥இக2தக2மய।னமாவ(ம. அலலது) இபலப। சன காசமறறதா 

யினும இகரிழல காரணகாசததால சாசமுறுவ 2௪ 2பப/ல, இயலபாக2வ நாசமறற 

தாயினும், இக 2த௧ம கரரணநாரசத்கா மன நரசத்தையடைபும. லல), (பிர இபிம 

பரூபசசாயைககு இத 2ககானமா 2வ காரணமாதல 2பால, இத 2தகான்மாவிறகும் 

அவககு முதலிய ஏழு தா.தககளே காணமாம. சஸ் திரதாடனாதிபாகிய கிமிததத் 

தானும, நோய் முதலிய ஆகத சிமிகததகானும வாகபிததகபமென்னு முத் 
தோடககலங௩குமபோது அவ் 2வழும சலசககையடைகது சரீ. சசாசமாமா தலின், 

சரீ ரபிம்பஸ் திரததன்மையான பிர திபிமபசசாயை இரமாவ?சேச 2பால, ௮.இகாரி 

won Be ஒளஷூகா இகளின் சேவனததானே சஸ்திரம iy & Book ௦ தலியனவும் 

சோகா இகளும ஆயெ பாய ஆதர நிமிததககளை யுணடாககாக£பாது வாதாதி 

சுலங்காவாம, அவை சுலஙகுதலின்றித துவககா திகலஙகா, அவை கலங்காத 

போது இத?தகம தகித்தல வெடடல முதலியவறரா?ன யொருகாலும காசமாகா 
தாம். அலலது, யோகம மகஇரம் ரசாயன முதலிய ஒளவஷூதாதி உபாயங்களானே



BQ Gr DI ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [(பதினன்காவது 

சித தியற்ற2,தகம் ௮க்கினிபின்கண் ணோ ஜலம் போலச ச தளமாயிருக்கும், ஜலத்தே 
கற்போலிருச்கும, பிருஇிவியின்கண் ண பிருதிவிபைப்போலேனும். ஜலசமான 

மாயேனும இருக்கும, வாயுவில் வாயுவைபபோலிருககும, ஆகாயததே காயம் 

போலிருக்கும். அலலது, யோகாபயாசசாலத்2த இவன் பிருதிவி முதலிய பஞ்ச 

பூகஙகளைத்தரிதத3பாது இவன் தேகம் ௮வறறின் ஒபபுமையையடையுமாதலின் 

sgn Seon gun Suge go suru ge. அ௮மபு முதலியவற்றா பேதன 

முறறபோதிலுமஜலம முன்போல இருப்ப? தபால, யோக?த்தனதுேே தகம அ௮மபு 

முதலியவற்றாற பதன த்தையடைஈதபோதினும மீண்டும முன்போல?வயிருக 

கும். கையால மநஇர ஒளஷத யோகம் முதலிய உபாயங்களால இத்தூல?தகத் 

அம ௮ஜாததன்மை, ௮மரத்தன்மை, ௮பயததனமை முதலிய தரும சம்பவங 

கூடும், ஹே மைஈக! இவவகையாய விசா.ச சதைக் தம மனததேசெய்அு குபுத 

தியுறறு வாத்தசாஸ்தஇிர காமசாஸ்தா சமஸ்காசஙகளால தூடிககபபட்ட செததத் 

தையுடைய ௮வ்விருவரும இததூலகையே யானமாவென வுணர்நதனா. பிரஹ் 

மாவினுபசேசதகானே சரிதை யான்மாவாயுணாஈது அவ்விருவரும் தம் 

மனத3த மிக ம௫ழ்வுறறனர், தாம கிருதகிருததியசென எண்ணினர், பின் பிரஜா 

பதியை ஈமஸ்கரிததுத் தம முலகததையடைவான் சென்றனா. அககால பிரஜா 

பதி மெளனததையுநறிருந்தனசாகலின், ௮வசைப போகவேனும இருகக3வேனும 

AD gan peer. இவ்வாறு ௮வவிருவரும போமயபோது பிமஹ்மா பாததுத 

தமமனதத எண்ணியதாவது .--மதவதைகளின் பதியாய இஈஇரனும, ௮௬ ரபஇ 

யாய வி?ராசனனும தமமைபபண்டி.தசெனவெண்ணினா, உலகததும் இவா 

மகாபலமதிபுடையரென்பதாகப பிரசித்தம, இவர்க்குப பாஸ்பாம் மிகவும விரோத 

முண்டு, மலைநிகாகத ௮பிமானியராகலின் மீண்டும ஈமபால வினவவிலலை ; 

மறறோ, இத்2தகததையே யான்மாவென வெண்ணி இருவரும எம்மை ஈமஸ் 

கரித்து விரைவாக3வ தம்முலகத2த சென்றனர். இப?பாது யாம் ஒரு பணியா 

ளனையனுபபி நும்மிருவருககும ஆன்மாவின் உண்மைப பா கமுண்டாகவில்லை 

யாதலின், நீ நுமமுலகக?5 செலலாதிரெனககூறிப போவதைக தபபின், 

இராஜசப்பிரகிரு திபையுடைய இருவரும் தம்மபிமானராசககாமன கு2ராதவான் 

களாய் வாழவிழையாா ; மனெனின், மானத்தைப பங்கஞசெய்யும வசனத்தைச 

சிறிது கேட்பதனானேயும சினபபகைவன் வயத்தசாயெம்மைக் காணவருவர், 

அத்தகைய இவ்விருவரையும் ௮வவாறு யாம செய்யின் சகச இருவரும் கனத்த 

போர்புரிவர். இருவரும சுசாசுராகளின் ஸ்திரீகளின் பதிகளையழிதது ௮வசை 

விதவைகளாக்குபவர், மாம்சபக்தணஞசெய்யும கழுகு முதலிய ஜீவாகட்கு ஆன் 

தத்தைச் தருபவர், சாதுவிபற்கைபையுடையவசைப பயமடையசசெய்பவா, இத் 

தகைய இவா சினந்து FAIS SFT OL யழிககும் போ தொடகஙகுவரா தலின், 

இவ்விருவரின் ஆன்மஞானப்சச௩கத£2த யாதொரு நிமிதத ழமின்றி ௮கஸ்மாத 

தாகவே சர்வ பூதசாசமாதல கூடாதாதலின் போவதைத் தடுத்தல்கூடா.து. 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ' போரின் ௮ச்சத்கால் பிரஹ்மாவானவர் இருவர் 

செல்கையையும் தடுக்கவில்லை என்பது மேன்மைபல்ல;) ஏனெனின், தேகத்தை 

யான்மாவென வெண்ணிக் தம முலகத்ேத யவசடைவராயின், சர்வ ஜீவர்கட்கும்



௮த்தியாயம்.] சாந்தோக்கெய உபநிடதத்தின் ௧௨௬௯ 
காற்பரியவருண னம். [269 

தேகான்மவாதத்தை யுப 2தசிபபா, அ௮ருகிசசயத்தான உயிரகளெல்லாம் NOT 

தித்தையடையமன்றோ ? 

சமாதானம் : ம் ஹு மைநத ! ௮க2தகான்மவா S$ amar pi யாவரும் 

நீக்குமபொருட்டிப பிரஜாபதி 2ககானமவாதியாககு இவ்வாருப சாபக தந். தனர்:- 

தேவகைகட்கும் ௮௬ரக_கும மனுடாகடகும இக்தர வி?ரோசனர் சேசாய்க குரு 

வாமீ்யனும, பாமபரையா 2யனும தேகான்மவாதத்தை யுப?திக்கின், ௮சசடர் 

யாவரும இபபிறபபினும மறுபிறபபினும மோக்ஷமாககததினின்றும் பிரட்ட 

சாவா ; ஏனெனின், ௮மமடா இச?தககதை3ய யான்மாவெனவெண்ணி இசைக் 

காக்குமபபொருட்டு காகாவகையாய உபாயஞசெயவா, ௮வவுபாயமெலலாம நிட்பல 

மாம்்?போாது மிகுரத துயசையுறுவா , ஏனெனின, ஒகனாதிரூப பக்குவ அன்ன 

மும, பயி£வடிவ பக்குவ ௮ன்னமூம கானாவகைபாய உபாயங்களாலும் நாசமற்றன 

வாயிராவாம; மற 27, ௮வசியம ௮ழிவ 2?த2பாலஇத்தூல? கக மம் சானாவகையாய 

உபாயங்களானும காசமறறதாய்த இகமாகாது' ௮வசிபம காசமேயுறும, அலலது; 

சர்வ பூகபபிராணிகளையும தாரணைசெய்பும மகா பாவகமகளோடுகூடிய இப்பிரு 

இவியும, நீரால நிறைகக கடலும, தேயு ary gare aps pin ௮ழியுமபோது 

புறபுதம்2போனற விபபுறகலம எவவ று கிலைபெ.றும £ நிலைபெராதென்க, அல்லது, 

சுர மூதலிப வியா திரூபசக ஒருவுய மிருகஇயுரபசசழருவும ஆகததின் ௮ன்ன 

ஜலத? தாடு சோரஇருககும, இரகதவாணமுடைய அயகாசவடி வ அக்கினிக்குச 

சமானமாய்ப் பசிவடிவ சாகம தே?காகசரத2த யெப?பா துமிருக்கும், தேகத்தின் 

புறகதும் சாவ கேண் முகலிய பூகரூபதாகம எப3பா துமிருக்கும், சஸ்.இர ௮ஸ் 

இிரரூப DG sy 2கசபாகிபத2த சஞசரிககும. வாழைதசம்பம் ோன்மாச் 

இரமாதலின் சாசமறறதாதலை2பால அசாயி2ீனா இத2 rasp சாசமறற?த 

யாம். இத்தகைய இகதூல?தகம எவவாறமாமாகும * மற் 20, இதன்கண்ணே 

யெவ்வகையானேனும ௮மசரூபககனமை சமபவிபாகாம, அலலது, சர்வ ஜீவா 

களின் இததூல?தகம அ௮றமபாவவடிவ கிமிததகாரணததா'2ன உறபன்னமாம், 

பஞ்ச பூகரூப உபாதானகாரணததினின்றும உண்டா॥ காமககளும பூதங்களும் 

நரசமாம் போது இத்தேகம எவ்வாறுஇதமாம ? இதமாகாதென்க, அலலது, இத 

கேககாரணருபகருமம 1()0 வருட ஆடிளை மனுடாககுக் கொடுக்குமாயிலனும் பின் 

னா ௮திக ஆயுளேததராதாம ; ஏெனின, ஜீச,தகாததாவாய ஈசுசா சருட்டியின் 

ஆதகொலத?த விவகதைசெய்தவண்ணம கருமா திகள பல ததைககொடுக்குமா த 

லின், நூறு வருடத்.இன்பின்பு இகனகண்டே ௮வவமாததன்மை பெவவாரும் ? 

ஆகாதென்க, அலலது, வைத்்இபசாஸ்திசத் 2,த இரு டியா கூறியிருக்கும் இசசாய 

னாதியெளடதஙகள் கேவலம் 2சகரோகாஇகளை நீககும்பொருட்டனவேயாமன்றி 

அ௮மரத்தன்மையின்பொருட்டன்றாம யோகாபயாசகாலததே தாசணையால் வயப் 
படுத்திய பிருஇிவி மு.சலிய பஞசபூ தஙகளும யோகியின் பலததை விருத்திசெய் 

வதற்கேயாமன்றி யோகியை யமாஞசெய்வதறகனறும். இசசாயனாதஇி யெளடதங்ச 

ளாலும பஞசபூததாசணையாலும் இக2தகம ௮மாமாகுமாயின், இரசாயனாஇ



&2_6r() Lf ஆதகமபுராணம். [பதினான்காவது 

ஒளஷூதபபிரவாகதகரும, பூகமகளின் ருரணைபபிரவாத்தகரும மிருததியுவை 

யடைய 2வண்டிய தில்லை ; மிருக ிபுவையைஈதனராதலின், ௮வறறின்கண் 2ண 

தேககதை யமாமசெய்யும ஆறறலின்ராம. அலலது, ஈண்டு பிறபபுடைய பொரு 

ளெல்லாம அவசியம காச ழடையனவாம, கடபடாதிகள பிறபபுடையனவா 

யஹிவை யவசயமடைவ 25 2பால DISS ip 'ுபபுடைபதாதலின் ௮ பிவையு 

மவசியமடையம. அலலத, எலலாமனுடா சரீரககளும 68 துவருடபரியஈ தமோ 

பாலிப ௮வததையுடைபனவாம, பின் 1) வருடமவசை குமாச ௮வததையுடை 

யனவாம, பின் (() வருடமவரசை மயெளவன மடையனவாம, பின் விருகத ௮வஸ்தை 

Lf OO. LOT Gu T LD, இவவாறு சாவ 2ததா A ஜிவா கடதகும் தத்தமது சேதகராசம 

௮ நுபவசிகத2மபாம, இகததகைப இது எவவாறு கிகுதியமாம ? YN DI, உயி 

களின் மாணம 2௧௧௧2௭ 2டயுண்டாம, 2ககமிநபப ௮சை மீககயாகொருபாய 

முமின்றாம. இவவாராததையைப புராணகு2க ஸ்ரீ விபாசபகவானுகங கூறியுள் 

ளார் *— 

(2 ஏதத் கம வதா௦ வீறடசெஹெ,சவுஹஜாயதெ 

HP SAT NVI STO GH OUT OT BS Ql alas au 7 aah iro wy yeas W” 

* பிறபபவ ரிறப்புவீர பேணுமிவ வுடல தோடே 
பிறப்பதா மவவிறபபும் பிறங்குவ தின்றேயேனும் 
சிறப்புறு வருடம்நூறு சென்றபின் னேனுஞ்சோக 
இறப்பது திண்ணமன்றோ இம்.ரில் வந்தபோககே ” 

(Gun-et.) Gap வீச! ஜனமாமுடைய பிமாணிகளின மிருகதியு தேசுத 

தோடேயுண்டாம, ௮ஃதஇின2றனும நாறுவருடஙக கழிரதபின 2னனும ஆதக, 

ஆனால ஜனமமுடைய பிசாணிகட்கு மிருகதியு ௮வசிபமாயுணடாம அலலது, 

அ௮மமிருத்இபுவை நீககுகறகு இஃ 2தாருபாயமாம--மீண்டு மிக 2தகங் கவாதலா 

காகெனபசேதே : இஃ்கொனறொழிஈது '2வ9ர ர மரணூகக உபாயம மூயவுலககது 

மின்றாா, இஃதகன்னிய நாலின்௧ண்ணுு॥ கூறபபெறறுளது — 

64 8ூதெஜாளு2 @) su af) ado 2O2X oS Fo 220 9) A Hous 28 | 

HOT Fo பெசவமரஹா.தி ௯ ௩ய.க Pap Wr? 

“காலனி னின்றும்மூட கலங்கலேன் கறங்குமுன்"னக் 
காலனுங் கண்டுவிண்ட லுண்டுகோல் கருவிலாரைக் 

காலனுங் கவரான்காலன் கவர்தல் தவிர$வண்டின் 
மாலேனும் பிறப்பைப்பேற்றும் மகிழுமெய் யுணாவைச்சோக.”' 

(போ-ள்] ஹே மூட' மிருததியுவினின்றும நீ 2யன் பப. ஒறுெருய் ? நீ 

பயமுறுவைக கண்டு யமராஜா விட்டுவிரிவாசா என் ? விடார். எவாக்கு ஜன்ம 

சில்லை 2யா ௮வசைத தருமசாஜா கவசாசாதலின், தருமராஜாவினின்றுஈ தபப 

& விழையின் ஜன்மககதையறுக்கும ௮னமஞானக?க முபலு9, இத்தகைய 

பிறப்பிறபபை மாறறும ஆன்மஞானம இத்£?தகான்ம வாஇிகட்கு மிகத் தூர் 

லபமாம்; ஏனெனின், இததூல?தகம மசணதின்பின் காய் முதலியவற்றுற
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௩ . re * 
ச e ‘ 4 றின்னப்படி சீனா விட்டை வடிவமா, அசுகனியின்டண்ணே கக்சப்பெறினே 

ரூ சாமபசாம, குழியின கண் உனா வைககி ஈனா மண்ணு, இசுசுகைய அழிடிமுடலை 
யான்மாவென எண்ணிப சகானா தி இன்பஞான ஒடை வினபொருட்டு 
மனதககானும மூயலான் அல, சாவ 7ககானபவா இகளின குருரூப பிரஹ் 
OUT BOW Bi மைரஈகனாகிய விாராரசன ப, உசவராஜாலாய இஈதிரனும ass 

rsansar மரிககபின் விடடை Frinit iow mar Rutertn இவா Pea lplo Qa 
கதியையடைபின இகச ஆீவாகளின CVE FM EH m pao gon! லல கு, lyin 

மூடர் தேசதகைய அனமாவெனவெண்ணி of dan os? greg1 குணைங்களற 

றவசாய்க 7கவலம பாலகருமகதை£ப eri sor BIO பசலோகதக த சிறிது 

மாகசுதிசையும சுகததையடையாமம ரீதவலக DEBE OS PULL OT, MANO 

வாககாறகூறுவது முடியாகாம. இ௩திரனானுமவி£2ராஈனனாலுப உப 6 SASH wen 

'2ககான்மவாகா எவ் வவ்வாரிகளி ப பிர வசமா ரீமா லா பாவரும இரணடில 

கத்தும தூயரை£பயுறுவசாகலின், இகரீசரான்பவலாசு௨ மக ரீமாகமயமாம, 

Cam onion x | ° od இவவாறு மீதசானாலாத்குசா ன உலகாகரு பகா சுசபபிசாபது 

வடிவபயனைச இஈதஇகதா (ரஜா ரியானவா. ரீபாரினராசத கால இருவா க்கும 

டி ~mirer (o 9 த 0 யி 3 பாசதொனறுககூருரல பெளனாபரயிரு கனா IF oM OM AAT ROUT 6B F LP BBO 
ர > உ டர 

சென்றனா இப CLIT Bl (இ auth oil ன உராரனவிருத ச /ஈரங்கூறுவாம் 9 ap 

மைஈத ! உதகரூப அனமாவையுண/சா அகடிபககம Vr Foo oT FM FIT HK 

வி2ராசனன் பிரஹ்மரீலாகக௫ினின் று விரைவாக சீல சன ௮சரசபையையடைந 

கனன அசுரமீரா இயறகைப। சீன தாகா, இறா குனாககாே டழபபட்ட 

வா, சகதுவ குண மலசமாகதிம மின ரியலா, எபமிபயாறும விசாராமறாவா இவா. 

அததகையவா குழுமிய அவையின சண சிண வசு அவல மிகவு சனமானிக 

கபபடடுச சூரிய சமான £கசையுைய அுவளிரசாரனன உயாகக MFM BIS 

யிருககனன, பினனம மீட னபா பாஹ்ம சீலா சுக ரித மிருக ஈவ்ட த௦ிதாமிம கவா 

ஈக சேகானமலிததையை எஃலா அச்ச/கடகு பூபரகரிதசகனன, அவவர 2 

உய்) OBES Bam முன ம்ப ௮ ரகம வரையாய குகாககங்களால இக £தகததை(2ய 

ஆனமாவென வெண்ணியவசாகலின, பினனகைக குருசபாரொதாய வாயிலா புணா 

நது ௮ததஇியஈகம இடகிசசயஞசயகன!.. 2ஹ (Altes ! இவவாறவவி2ராசனன 

சாவ ௮சுராகடரும பிரஜாப௫இயின ச BUTTS DE Foo Buy முப 615A ag மீண்டுங 

கூறியதாவது:-2ஹ ௮சுராக 2ள' நீவி! இக 2ககரப அனபா வைய OWI LIT Ie 

பூஜைசெய்யுஙகள, இகனினும '2 வரய ௮ககினி பிசாஹ்பணாஇகள் யாவறறைய 

ஒருகாலும பூதியா PT BoM, ஏனெனின, இகனினும sary Bus syonanU7 ain இதற்கு 

பகாரமாதலின இதன.து கமம், இதுவே அவைய/வறிறகும அங்கியா ப, 

௮ததகைய இதனை யாளினும Sut Nau ss ஆனமாவின பூவனமாம. 2ஹ ௮௪ 

ராக?ள ' இரணடுலக சுகதகைய டைய இசசிகக அதிகாரி தன குருவைப 2பால 

இகதேகரூப தனமாவை மய BI GDA BUT (ர தாமபசங்களாலுப, சுவாணத் 

தழுதஇிய நானாவகசை ரத. தனஙகளாலும பூதனை செய்க, ௮க தியி பததகத இனின் 

pie சளெமபிய முத்துககுஞ்சஙகளா ஓப, சூரிய சமான ேதஜசையுடைய நானாவகை



௧௨௭௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதிணன்காவது 

யாய லங்சாரந்சளாஓம் பூஜனைசெய்க, சோபளள்பரிசமுடையனவும் ௮ழயென 

வும் சுகர்சமுடையனவும் ஆூய வீ௫ிச்திர புவ்டபாலைசளாலும், காப்பூசாஇக 

ளோடுகூடியதம் சீதள கலததோட௫ுகூடியதும தூய சந்தனததா௫,ம பூஜனை 

செயக. சையை ஆசனம் ஓன்னம பானம் என்டன முதலிய பொருள்சளாலும் பூஜ 

னைசெய்க. இவ்வாறு ௮ரேசுப ஒசையாய டோருள்சளால சீத்சாடகதயுடன் இத 

தேகரூப அன்பானஉப பூஜிடடவன இரண்டுலகததம் சுகத்சையடை வனாதலின், 

சுகத்தையவாவியவன் இதை யவசியம் பூஜைசெய்ச. 

சங்கை '--மீஹ பகவன் ! பிரத்தியக்ஷ நாசத்தையுடைய இத்தேகத்தைப 

பூஜிப்பகானே யாதொருபலமுங் இடைக்கமாட்டா தன்றோ ? 

சமாதானம் ஹே அசுசாகளே !' இசசாயனாதி புபாயங்களால இத்தித்சன் 

மையை யடைஈத இத்தேகவடிவ ஆனபா ஒருககாலும மாணத்தையடையாது; இத் 

திததன்பையாகாத தேகச இற்கு மாணாவஸ்தையை விசாசமறற மூடர் ௮௩சேரிப் 

பினும், விவேகியா இததேகம் மாணமுறறதென மாணமதியால தேகத்தை யககனி 

யின்சண்ணே தாகஞ்செய்தல தசாதாம; ஏனெனின், போர்சசாலையின்கண்ணே 

சஸ்திர ௮ஸ்இரதாடனக்தானே பீடிதராய சூரவிரர் இறிதுகாலமவசை தேரின் 

கண்ணே சாவசேவ்டையுமறற மூரசசிதராகச சயனஞசெய்வதேயபோல, இத்தக 

மும் இசசாயனாதி சித்திகளையடையாமல் சிறிதுகால பரியஈதம் மரிதததேபோல 

மூர்சசையையுறறுச சயனஞ்செய்யும ; அனால் மரியாதாதலின் ௮வவான்மாவின் 

UB Gast Wien சஙகையானே தேசுததை அுககினியின்௧கண்ணே தாகஞ்செய்து 

விடலாகாது; மறறரோ, ௮வாகள் முதலில ௮கை மேன்மையாய தீர்ததததான் 

மூழ்குவித்துச சுககதியையுடைய புஷ்பககளால அ௮லககரிககுக, கானாவகையாய 

வஸ் இரககளஓும, நானாவகையாய மாலைகளாலும ௮லங்கரிதது விமானத2தறறி 

நானாவகை வாததியங்களுடன் வெளியேகொண்டுசெலக பக்ஷித்தறகு யோக்யே 

மாய பக்ஷியம் போசசியம லேகியம சோஷியம என்னும காலவகை யன்னததை 

யும், சுகந்தியையுடைய சீதளநீரால Soong கலசககளையும் வெளியயகொண்டு 

செல்க. சென்று தேகம வ௫த்தறகு யோக்கியமாகிய பூமியின்கண்ணே குழிவடிவ 

இருகமுண்டாக்கி ௮தை நாறபுறமும் தூய்காகக, கோபள ஆசனம்விரித்.து ௮தன் 

மேற் ஜறேகத்தைவைத்து இருபுறமும பக்ஷிக்க க தகு தியாய நால்வகை யனனததை 

யும் நீர்க்கலசங்களையும வைககுக, மகாராஜாவின் சேவகன் ௮வாபொருட்டு கானா 

வகையாய சாமகடரிகளைக தயார்செய்துவைபபதேயபோல உறவினரும் ௮த்தேக 

சமீபத்தே நானாவகையாய போக்கியபதார் ததங்களைச சேகரித்துவைக்குக. பூமி 

யின்கண்ணேசெய்யும கிருகம் தேகரூப அன்மாவின் தீர்க்க கிததிசைத் திதியை 

யழிக்காமலிருக்கஷேண்டும, ௮ககருகத.இன்மீது ஒரு மண்டபமாகிய வேதிகை 

செய்யவேண்டும, அதனால் ௮க்கருகப நெடுநாள்வரை யழியாமலிருக்கவேண்டும். 

௮ தன்கண்ணே மழைநீர் புகலாகா௮ு, வெய்யிற்றுபமும் புகலாகாது, மாமச 

பக்ஷணிகளாகிய ஈரி முதலியவையும் புசகலாகாது, இவ்வாறுறவினர் நல்வகையாய்க் 

காப்பாறறின் ௮த்தேசம் மகாராஜாவைபபோலச் சுகபூர்வகம் நெகொள்வரை சய 

னஞ்செய்யும். ஹே ௮சுரர்களே! தேகான்மவாதத்தே முயல்வித்த பிரஹ்மா
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தமத சீடசைப்பா£க்கவரா சவரை ௮க்2தகஞ சுகமாய்ச சயனஞ்செய்யும். அவர் 
தருபையோடும் சீடசை கோககவரின வாயுவால யாண்டும் வியாபசமுற்ற பிரஹ் 
மாவின் தக சுகந்கதகானே அத? சுகககளியாவும் நீண்ட நகிக்தஇிசையினின்றும் 

எழும், சஸ்திர அஸ்திர தா டனகதா ?ன மாசசையையடைவுறற சூரவிசன் தரு 

வாயுவின் பரிசத்தானே விரைவாகவே மூரசசையினின்.றுங் ளெமபி ற்சமஸ் 

காரவயத்தானே மீண்டும சன் சக ஐருவை யழிப்ப?கபோல, இரசாயனாகி உபா 
யங்களில் முயன்றுகொண்டிருபபவன இரகக கிகடுரையின்கண்ணே பமரின் பிரஹ் 

மாவின் சுகர்சத்கானே நித்திரையினினம எழுக பூவ சமஸ்காரவயத்தானே 
மீண்டும இசசாயனாதியடைவின்பொருடடு ,ழபலவன், இவ்வாறு (யன் றுகொண் 

CLUES ஒரு காலக2க இரசாயனாஇயைபடைக ஐ ௮வூயம அசமாம், அமர 

மாகிய யோகியின் கம ஒருகாலும ௮ழிவையடையா து. அஆகையால, மஹ ௮ 

ரர்களே ! மேதேகரூப ஆன்மாவை பம.ரஞசயயுமூபாருடடு 8விர யாவரும இரசாய 

னாதிகளைச சித்தஞசெய்மமின், யோகபராபண71பமின; கயையாுவசாய்ச சத் 

அருக்களாகிய மதவகைகளை யழிமின, ௮விசீவகிகளாற பூஜிககாகுரிப பிராஹ் 

மணர் சகாக்கள 8சலதை சாநூ.ழகலிய '2ச௧௯௧ள dap (2தககளினும 

விலக்ஷணமன்றாம, சமான ?மயாம); ஏனைனின, இருகாலுடைய பறையவ 

ரிடத்தே இருகாலுடைச சூததிராகியரினும கிறி மாகஇுரையும விலகஷணச் 

தன்மையின்ரும, சமானோயாம = RT DET QTM FH ம காககளரில நாறகாலுடைப 

பரிமுகலியவறறினும திறிது மாகதிரையும விலகூண தகனமையினரும, சமான 

மேயாம. இவ்வகைச சமானமுடைய இருவருள இவா பூசசியா, இவர் பூச 

சியசென்னும விஷமததன்மைக கறபனை ுயோக்கியமாம அவர் சரீரஙகள் 

சேஷமின் றியன 7பால?வ அவற மின காரணம் வி?சஷமின்றியகாம் ; ஏனெ 

னின், 

சோணிதததினின்றும் POL TUS HOUT Qasr சரீ. ரலகளுமா மா தலின், காசண 

விசேடககானும ௮வாபால லி2சடதகனமை சமபவியா தா in, (o ap YF OTT 

பிராஹ்மண சரீரம காமதக?தாடி-ூடிய பிசாமாதாககளின் சுக்லெ 

களே ! சர்வ ஜகத்தின் கருததாவாய ஈசுரா ரிராஹ்மணாதிகளிடத்2க பக்பாத 

முடையவரா தலின், அவாபால யாவரினுமை அதிகச்சன்மையிருகசன்றது என 

RAT Nem சமபவியாதாம ; ஏனெனின், ,நாலுணாஈ?தா£ கூறும ஈசு இலக் 

கண இக்காமத.தின்சண்'2ண பொருந ம காமததஇினும (2வருகக கடவுளென்ப 

தொன்றில்லை. Qu out அ௮தைககாணபிபபாம -ஹே ௮சுசாக?ள ' இக்காம?ம 

எலலாவுயிரகட்கும தாயுநகநதையும, விபபிரரும, '2காவும, DBM Bayly, சாது 

வும, ௮ண்ணன் முதலிய உற்வினரும, கா தாவும, பலாதகாசத்தா 2லனும் தன்னிச் 

சையாலேனும் வஸ்துவைக கவரும பிரீதியையுடைய கவாபவனும மாதலின், 

இதுவே சாவஜகதகாரணமாம, இதுவனறி வேறொன்றும் ஜகககரரணமாகா தரம, 

பிரு இவியின் கண்ணேயிருககும சாவ ௮மசரூப ஜலக்இனபேனக்ஷயா 2ன சமுத்தி 

ரம் அமசிரூபமாமா தலின் F (ip 6 BI அவறறினும 'சமன்மையதாமாறே, ஈண்டுத் 

தேகத்தினும வேறாய பொ ருள்களை விடயஞசெய்யும் காமங்கள் யாவறறினலும் 

தேகவிஷயககா மமே மேன்மையதாம் ; ஏனெனின், பிரஹ்மாண்டத்தேயிருக்கும் 
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தேவதைகள், முனீசுசர், அசுரராயெயாம், முக்காலத்தும் நிகழும் மனுடர் முதலிய 
பிராணிகள் யாவரும் அவவப 2பாக்கியயபொருள்களின் காமத்தானே கத்தம் தேக 
வியாபா.ததைச்செய்கன்றனர். காமமின்றி யெப்பிராணியும் எவ்வியாபாசத்தும் 

முயல்வ தில்லையா கலினானும், தேகத்இலும வேய சர்வ போக்பெபதார்த்சவிஷபக 
சாவ காமக்களும் தேகப்போருட்டேயாமாதலினானும், சாமத்இனும் காமவிடயங் 
கள் யாவற்றிலும் இக? சகமே மிகவும் மமன்மையுறறதாம். ௮கையால, on Ba 
சால் காபபாறறத்தகுதியாய பிராஹ்மணர் கோ தேவதை சா௮ முதலிய எவரினும் 
நநதேகமே மேன்மையதாம், யாவும் தேக உபகாரங்களாம் ; ஆக வே நீவிர் உமது 

தேகத்தையே பிராஹ்மணா முதலியவராக நினைர்து எப்போதுங் காப்பாற்றுமின், 
இவவுலகத்தே எக்கருமம சுகததையடைவிக்குமோ அது புண்ணியமாம், துக்கத் 

தையடைவிப்பத பாவமாம். பசு முதலியவற்றை யிம்சிததல், பிறன்மனை தழுவல், 

பிறன்பொருள் கவசல முதலிய கருமககள் பிரசித்த சுகததையடை விப்பனவாத 
லின் புண்ணியகருமங்களாம். ௮.தஇிகாலை ஸ்நாகம், ௮க்கினிஹோத்தம, சாகஇ 
rue HAs sin முதலியவை (ரசித்த துக்கம் பபபபனவா தலின் பாவகருமங்க 
ளாம. இவற்றை நீவிசொருகாலும் செய்யாதொழிமின் ; கூறிய புண்ணியததையே 
செய்மின். '2தகான்மாவிற் கனுகூலமாயிருப்பதைச் ?தவதையெனவறிமின், சாது 

வென வறிமின், பிர இகூலமாயிருப்பதை அ௮சுரரெனவறிமின. ௮ சீ சகையவறறை 

யவசியம கொன்மின், ஒருகால் தம்பிதா முதலியோரும் பிரதிகூலமாயின் அழி 

மின்; ஏனெனின், இவ்வுலகத் 2தயிருக் கும தாய் சச்தை தககை கம்பி மரு? மனைவி 

மைநதன் முதலிய சம்பந இகளுள் ஒருவர் பிச திகூலமாயின் எவரும மித்தாரென்ப 
தின்றிச சத் துருவென்பசா தலின், பிர ககூலமாயினவரை யவஏயஙகொனமின். இக 
துணையானே விரோசனன் சர்வ ௮சுரர்கட்கும தன்மத உப?தசஞசெய்சமை கூறப் 

பெறறது; இனி வைதிகமதத?7த தோடகிரூபணம காண்பிககபபெறும :--ஹே 
௮சுரர்களே ! பிராஹ்மணாதியசைக கொலவதாற பாவமாம், பிறனமனை தீழுவலிற் 

பாவமாம, பிறன்பொருள் கவர்தலிற பாவமாம் என வைதிகர் கூறுமமொழிகளி 

யாவும் பொய்யேயாம் ; ஏனெனின், எக்கருமத்தாற புருடனுக்குத் துக்கரூபப் 

பலப்பிராப்தியாமோ ௮து பாவமாம. ௮து மறையவரைக் சகாறலின்கண் ண 

பொருந்தாதாம் ) ஏனெனின், தன்வி2ரா தியாய மறையவனைககொன்றபிறகு புரு 
டனுக்கின்ப?மயுண்டாகன்றது, பிறன்மனையைத் தழுவலிலும், பிறன்பொருளைக் 

கவர்தலிலும புருடலுக்கின்பமேயுண்டாகின்ற, துன்பமுண்டாவ?த யிலலை 
யாதலின், ௮வை பாவமாகாமற புண்ணிய 2மயாம, ஹிமசா இகள் நிகழ்காலததே 
சுகத்தைத தருவன3ேவயாயினும காலாரதரத?த துக்கத்தைப் பயக்கும் என 
வைதிகர் கூறுவது சம்பவியாது; என்னை, காரிய உற்பத்தியிலும தடையறற பூர்வ 
கணத்தேயிருக்கும் பொருள் காசணமாகும், மண் குலாலா இகள் கடரூபகாரிய 
உற்பத்தியிலும் தடையற்ற பூர்வகணத்தேயிருப்பனவா தலின் காரணமாவதே 
போலும, இத்தகைய காரண இலக்கணம் ஹிமசாதிகளிற பொ ருகதுவஇலலை ; 
ஏனெனின், ௮வை 3-4 கணமாத்திரமிருப்பனவாமன். றி நெடுக்கால மிருபபன 
வன்றா,தலின், இனிமேலுண்டாகும் துக்ககாலம் வசையிராவாம். ஈஷ்டமாய அவற் 
விற்கும் வருங்கால அுக்ககாசணத்தன்மையிருப்பின், இறந்த குலாலனும் வருக
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குடத்திற்குக் காரணமாகவேண்டும , ௮கஈனாகாகதேபோல இறந்த ஹிம்சாதி 
களும் வருக்துக்ககரரணமாகாவம, அவை ௮ககால் அழிவுறினுப ௮வற்றினின் 

றும் பாவவடிவ அ௮திருஷ்டமுண்டாம், அது வருர்.துக்கம்வரையிருக்குமா தலின், 

அதனானே அ௮ச்துபருண்டாம என வைஇகா கூறலும் சரியன்று ; ஏனெனின், 

திருஷ்டகாரணஞ் சம்பவிபாவிட௧2த அ௮திருஷ்டகாரண கறபனை செய்யலாகும், 

திருஷ்டகாரணம் சமபவிக்கின் ௮க்கற்பனையின்றாம வருஈதுக்க உற்பத்தி 

குபத்தியக்தைச சேவித்த இருஷ்டகாரணததானே சமபவமாமாதலின், பாவ 

வடிவ அகிருஷ்டகாரணத்தால் வருச்துக்க உ௱பக்இயுடன்படல் பயனற்றதேயாம். 

அஹிம்சை, சத்தியம, பிரஹ்பசரியம என்பனவாதி கவலகளும், யாகதானாதி 

கருமங்களும, பிறவும உயிாகட்குக கிலேச கதையேயடைவிப்பனவாமா தலின், 

யா் 

அ௮வைபாவமெனப பரிததியாகஞசெய்.பததககனவாம். ௮வறறைக் ?கவலம் யாமே 

பாவரூபமெனக் கூறிலம்; மறறோ, அ௮வ்வைநிகர் வசனத்தானே அவற்றின் 

கண்ணே பாவரூபததன்மை சிததமாம) ஏனெனின், ௮வா, சுகமீபவறறைப புண் 

ணியமெனவும், அதுககமீபவறறைப பாவமெனவுக கூறுவர். பாவ இலக்கணம் 

யாகாதிகளிடத2த Curb, புணணிய இலககண'£மா பிறன்மனை தழுவன் 

முதலியவறறே பொருஈதுமாதலின், யாகாதி பாவககளைப பரிததியாகிகது ஹிம் 

சா இகளையே புண்ணிபமெனச செய்மமின், சிருஷ்டியினுதிகாலச2* பரம்பரை 

யூப 2தச௪வடி.வ வேதுகளின சமபிரதாயம இருவகையாய்ப பிரவிருததிகத.. 

ஹிம்சாஇகளைச செய்தலானே ஈமககு மகா அகாத்தமுண்டாம் என்னும பயத் 

தானே தூஷித௫த்தாகளாகிய பய ழடையாரிடத2தா, விரைவிற ச்கச்தைத்தரும 

ஹிம்சா திபாவமெனவும, விரைவிறறுககஈதரும யாகாதி புண்ணியமெனவும் Fu 

பிரதாயமுண்டாயது. பயமறற விரரிடத?தோ மாறாய சம்பிரதாயமுண்டாய.து, 

௮க்காலம முதல் இதுவரை பயந்2தா சமபிரதாயமோ மறையவா முமரரிடத்தும், 

விரர் சம்பிரதாயமோ ஈமமிடததுமிருககின்றன. 2-வது பம்மையன்றியெவரிடத.து 
மின்றாம, இதைப பிரஹ்மா ௮றிவர் யானறிவேன், எமமிருவரையமொழிரது 

எவருமறியா. மறையவசமசசாதியா யாவரும அஞ்ஞான ததானும துர்ச்சங்கத் 

கானும் வல்லமையிலலாமையா னும தூஷிதராவசாதலின, ௮வா விரசம்பிரதாயம் 

தரியாமல் மோகவயத்தானே ௮தை நிகதிபபா. ௮ததகைய உத்தம சமபிரதாயம 
உங்கட்குப பூர்வ புணணிய மகிமையால என்னுப2தசத்தானே யடைவுறறழமு, 

சகலர்க்கு மின்ப ழண்டாக்குவ.தும ஹிமசாதி புண்ணியகாசணமும் தூய விரசம் 

பிரதாயத்தை நீவிர் யாவரும உங்கள புபவலிமையானே மூவுலகத்தும விரியுங்கள், 

வீரசம்பிர தாய வி2ராஇிபசைக் கொலலினன்றிய.து விரியாதாம், கொன்றால் விரியு 

மெனக்கூறவோ? யாகாதிகளிடததே பிரீதியையுடைய பிரஹ்மசரியாதி சாதன சம 

பன்ன மறையவரும வீரசமபிரதாய விசா தியா, இயறகையாகவே ஈமது சதஅருக் 

களாகிய தேவதைகளும இதன் வி2ராதியா, ஈமது FFG பக்ஷ ததேயிருர் து 

கொண்டு எப்போதும நம்மைத தூடிக்கும மறறைய அர்பபலப பிராணிகளும் 

இதன் விரோதியர். இவா கேவலம் விரசம்பிரதாய வி2ராஇபா மாத்.இரமல்லர் ; 

up ig, sng விரோதியருமாவா, வேதப பொருளையும சீவறு ப9ிச்துபவராவா



௧௨௪௭௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதிறன்காவது 

இத்தகைய பாவான்மாக்களை நீவிர்சென்று கொள்மின், ஹே அசுரர்களே ' இவ 

வாறென அுபேதேசததை யம்கேரிததுத தபையறறவராய்ப பிராஹ்மணஇயரைக் 

கொல்விராயின் உங்கட்செலோகத்தும் பரலோகத்தும் சுகபபிசாபதியாம். ஹே 

மைஈத ! இவ்வாறு விரோசனசாஜா ௮சுராககு உப? தச ததவுடன் ௮வா சாவ 

ஜகத்திற்கும் அவ்வாறே துயசை விளைத்தனா, அவர் உபதசத்தின் முன்ப 

இ.பறகையாயே பாவானமாககள், தயையறறவா, கொடுந்தொழில் செய்பவர், 

மறைபவ?சாடு விரோதித்தல், ஜீவி; அவஸ்தையின்கண்ணே யெப்2பாதும இத் 

தூல?தகத்தை?ய சாபபாறறல், மரிததபின் இத்2ககக்)ைக கானாவகை யலங்காரங 

களாலழகுசெய்தல், எப்போதும் ஹிம்சை முகலியவைசெய்தல என்பனவாய 

௮சுரசம்9ர தாயம் இதுகாறும் ஈஷ்_மாகவில்லை ; மற்?ர, ௮ஃஇப்போதும் ௮2௧௧ 

Agios காணவருகின்றது. இபூபபொருளின்௧ண்2ண மகானமாக்களின் வசன 

மும் பிரமாணமாம்) ஏனெனின், ஈண்டு யாவன் மோக்ஷ இசசையறறவனாவனோ, 

ஹிம்சா திபாவகருமத?த பிரீதியுடைபவ 2னா, சாஸ் ரலிபரீத ஆசாணஞ்செய்ப 

ate scr As சோக்கி மகான்மாககளாகிப தஸ்இகமறையவ Marae gu 

& pat :— gro இகடகுப் பிரியமாகய ஹிம்சா இபாவகருமதை இவனெப பா 

தஞ் செய்கின்றனனாதலின் ௮சுரசமபிர தாய ததின்கண்ணேயுளான ; ௮௪. சமபிச 

தாயததேே யிலலானாயின காஸ் திககதன்மையானே யாகாஇ கருமஙகளினின்றும் 

விமுகனேனாகின்றான் ? அல்லது, மரிக்சபின் பிணகதை ரசானாவகையாய அுன்னாஇ 

பதார் த்தஙகளா லும நானாவகையாய வஸ் இரபூஷணாஇகளாலும ௮ழகு செய்வத 

னானே இவன்ுன வாஸ் தவவடிவகஇன் ௮ஞஞானரூபமாயைபால மூடபாவதச் 

ையடைர்துளானென அுறிகதுகொள்ளலாமன் 37 ? அலல, மரிகுதபின் ணெத் 

தைப் பூஜிகதலா?ன தேகான்மாவிறகுப LIT BOOTS ஜயரூப பலமபிராபதமாமென 

மூடன் மொழிவதானே ௮ம்மஈதமதியன்பால ஐசாசசரியவடிவ மூர்ககத்தன்மை 

மாகான்மியமிருக்கின்றகென அறியலாம், ௮மூமைபானே மூடன் முதலில 

இத.தாலதேேகத்தைய அன்மாவென வுணர்வன், இசண்டாவது ௮ மரிததபின் 

பிண தஇறகலங்க?ரஞசெய்கலானே சதேகான்மாவிறகுப பாலோகததே மேன்மை 

யாய பலப்பிராப்தியை யெண் ணுவன். ஹே குழநதாய்! ஆராய்ர்துபார்க்கிமனொ 

௮த்தேகான்மாவாதிமதத?த மீலசமாத.இாயுகதியுஞ் சமபவியாது ; ஏனெனின், 

மரித்தபின் பிருதிவிபின்கண்ணே புதைத்த தூலம மண்வடிவ 2மயாம; ௮த்தகைய 

தேகம் மீண்டுங் கஇளமபல எவ்வாரும் ? ஆகாதென்க தன்மதசிததியின்பொருட்டு 

௮வன், நீர்ததடாகத்தேயுறற மண்கேம நீர்வறறியபினபு மண்ணின்சண்ணே 

இலயமாம, நீர் நிறையி னா மீண்டு முயிரபெறறுக்கெம்பும ; அவ்வாறே மரித்திம் 

மண்ணிலிலயமாயினும் தேசம பிரஹ்மாவின் சுககதியானே மீண்டு முயிர்பெறும 

என உவமைப்படுத்தலும பொருஈதாசாம் ; ஏனெனின், ந$ீ£வற்றியபின் மண்கேம் 

எல்லாவாற்றானும் நாசமாவ இலலை) மற 30, சர்வ அ௮ங்கஙகளோடுங்கூடியதாய் 

நீரின்மையின் மூர்ச்சையுறறு மண்ணின்௧ண் 2ண ஈண்ணும். மழைடீர் ௮2 தாடு 

சம்பகதமுற்றபோது ௮து மீண்டும உயிர்பெறறெழும, எம்மண்கே ௮வயவத்தைக் 

காகாதிகள் பக்ஷ்ணஞ்செய்துவிரி2மா ௮து ௮ம்மழை$சால ஒருகாலுங் சம்பா 

தாம) அவ்வாசற இத?தகமம் மண்ணின்கண்2ண மெிம்காலச்திறகுபபின்பு



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கெய உபநிடதத்தின் ௧௨௭௭ 

தாற்பரியவருணனம். lott 

எலலாவகையானும நாசத்தையுறும, உறறது மீண்டும் களமபுவதென்பது மூ 

ணாம. அல்லது, பிரஜாபஇயின ௪7ரபப ரிசககசா?2ன சஞசரிககும வாயுவின் ௪ம 

பர். தமகிமையால் மண்ணிலிலபழமுறற2தக ஐ மீண்டும் கிளமபும என வி?சாச 

னன் விளமபல * உஷ்ட்ரலகு.. ' நியாயதகால அவன் யுகஇிபா?ன கண்டிக்கப் 
பெறும் ஈண்டு விறசன் ஈன ॥2யாடுகூடிப ஒட்டையை அவவிறகிலொன்றை 

யெடுத்து அடித்தல் கூறிப நிபாயமாகு. அது பாலவ வி?சாசனன் வைதிக 

சைக்கண்டிககுபொருடடுத இருஷ்டவஸ் து சமபவிககுமவசை ௮ இருஷ்டவஸ்து 

வைக்கறபித்தல் க்கு BF aor ap & A amr, URI MES D 2௧ CHT URL ௮ இருஷ்டஙக 

காரணமன்று); மற?2ரு, குபகய2?சவனாதி இருஷ்டரிமிசம2ம துக்கத்த காரண 

மாம என்னும ௮திருஷ்ட அர்த்தகறபனைவடிவ தூஷணம மவன் மதத்தே 

யுறும; ஏனெனின், மண்ணினகண் 2ண இலயமாய சரீர ககடகுப பிராஜாபதயவாயு 

சமபந்தத; தால சளெமபுகை யககீகரித்தலும் அதிருஷ்ட கறபனை2யபயாம். ஈஷ்ட 
மாய தேகதகதிற்கு மீண்டு கிளமபல பாண்டு கண்டி 2லம. அலலது, வி2ீசாச 

னன் வைதிகர் சமபிரகாபதகசைப பயஈதவா சமர சாயமெனக கூறியதும 2கவலம் 

அஞ்ஞான த்தானேயாம்; ஏனெனின், காசகழனிவா, பிருகு இருஷி, கேவசாஜா 

வாய இநதிரா, சுவாயமபுவமனு எனபவா முகலாய மகாபபராக்காம மகாமதி 

யூடைய புருடமிருககின்றனரன் ர? அவரியாவரும எவ்வாறு பய டை யாரெனக 

கூறபபெறுவா ? மற3மு, ௮வரைப பய௩தவசெனபது (பிகததகுஇயன்றாமா தலின், 

தைத யரின் சபையினகண்'2ண இருக.துகொண்டு வி2சாச௪ன .துனமஞானமறற 

மூட ௮சுராக்குபதேதசிகத வசனமியாவும பொய்2யய1ம, அவனை ஆஸ்.இகா காம 

மோ௫தமுடையவனெனவறிக. எலலாப பிரமாணககரீளாடும முசண்பட்ட வி2ரா 

சனமதத்தை உன்மததனவசனம3பால எண்ணி எலலாவாறருனும பரித்தியாகம் 

செய்க. காமபீடி தனாய் ஈரகவடிவ கெராமமாககத?த நின்றுகொண்டு ௮வவசு£ 

மதததை யங்கேரிதது முனமொழிஈகத குகாககயகளா 2ன ஹிமசாகஇி பாவககளைப் 

புண்ணியமெனவெண்ணிச செய்பவன் ஈண்2டா மகா அசாத் இியையடைவன், 

பாலோகத்தே நிவிருகதிககு முபாயமறற மகா துககததையடைவன் ) என்பதை 

ஸ்ரீ சேத முதலிய சாஸ் திரஙகளில ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவான முதலி?யோா£ கூறியுள் 

ளாராதலின், சகமடைய இசசிகத ௮சிகாரி கண்டக?த பிராணனிருககும்வரை 

விரோாசனமதத்ே ஒருகாலும புகலாகாது. ௮தை ௮தஇேசேய்மையில விட்டொ 

ழிக்கவேண்டும. இததுணைக செொதத்தானே வி?சாசனவிருககாகதம் கூறப்பட் 

Ls. இபபோ௮ இரதிசவிருககாகதததை நிரூபிபபாம .--2ஹ மைஈத ! பிரஹ் 

மலோகதஇனின்றும இகதிச வி?ராசனரிருவரும தத்தமதுலகத்2த சென்ற 

போது பாதி வழியில தேவராஜாவாய இகஇரா வி2சாசனனைத தாமசியெனக் 

சண்டு பையபபையச செலவதானே பரிததியாகித் துத் தமது தேவசபையை யடை 

யாமல் வழியிலேயே REISE SI SES 0 G9 5s து சாதவிக இயறகையாமன 

தமது மனத்தே விசாரிதது முன்கவாஈத ஆன்மாவின்கண்மணே இவ்வகையாய 

தோஷ த்தைக்கண்டனா. கருத.தி.துவாம.-பிரு ஹசாரண்பக உபரிடதத்2த தேவ 

தை மனுடா வுசுரா என்னும மூவரும பிரஜாபதுபினபால தமது மமன்மையின்



௧௨௭௮ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினன்காவது 

சாதனத்தை வினவினர். வினவியதைக்கேட்ட பிரஜாபதி (*' கார ுக்ஷ£த்தை 

யுச்சரித்தனர், அ௮தைக்சேட்டுக் சத்தமது பாவளையினனுசாசமாய்த் தேதேவதை 

களோ இசதிரிய நிக்கெகரூப தமத்தையே மேன்மையின் சா தனமெனக்கொண்ட 

னா. மனுடரோ கோ சுவர்ணா இகளின் தானத்தையே மேன்மையின் சாதன மெனக் 
கொண்டனர். ௮சுரரோ தயையையே மேன்மையின் சாதனமெனக்கொண்டனர். 

௮ து போலப பிரஜாபஇயானவர் அவ்விருவருக்கும் டயவஊஷெொ சக்ஷிணிவ ௩௫௩ 

கஷொடிரபத 2 வூ" என்னும் வசனத்தைச் சமானமாய்க் கூறினா. ௮தைக் 

கேட்டு வி?சாசன?னோ ௮வ்வசனகஇறகு இலக்கணையால் சாயைககுச சமானமாய 

சரிரத்தை2ய ,தன்மாவென வுணர்ந்தனன். இகதரரோ ௮வ்வசனத்திற கேட்ட 

படி. சாயையையே அ௮ன்மாவென வுணர்ர்தனராதலின், அசன்சண்ணாராய்ந் 

தெடுதத தோஷமாவது:--இசசாபையின் வடிவதகைச் செதிசெய்யும் இச்தே 

மே முதலாக ௮கேகவகை விகாரங்கள் பிரதிதியாம், ௮வை கத்தே ஜன்மமசண 

பிருப்ப இத்தேகம் ௮மிருகக்வ ௮பபகவ மு.கலிய தருமமுடையதாயெவ்வாறாம? 

ஆகாகாம, கையால, ஜன்மமசணாதஇுி விகாரமுடைய கடா இகள் ஆன்மாவலலாத 

தே.போல இக்2தகமும ஆன்மாவனரும். இசுகேககதின்கண்ணும ஆன்மரூபத 

தன்மை சித்தமாகாதபோது பிம்பரூபசேகாதின சக்உ தாபபணாஇகளிடத32த 

யிருக்கும் சாயையின்௧கண்ணே அ௮வவான்மரூபததன்மை எவவாறு சபபலிககும ? 

சம்பவியா தாம ; ஏனெனின், பிரஜாபதியானவர் ஆனமாவை ௮மிருத ௮பயபசஹ் 

மரூபமென்றனா; ௮த்தருமஙகள சாயையினகண்ணே சம்பவியாவாதலின் இச 

சாயை யான்மரூபமன்றாம். ௮லல, இபபிர இபிபபரூபச சாயையின்௧ண் ணே பிம் 

னே மாணபயங்காணவருவ தினருமா தலின், இச் பாபேகை்ஷையின்றி இபறகையா 

சாயையின்௧ண்ணே ௮மசத்வ ௮பயதவஞ சமபவிககும. காலையிலும மாலையிலும் 

சாயையின் விருத்தியகாணவருகின்றதாதலின், இகன்கண்ணே பிரஹ்மரூபத்தன் 

மையும் சம்பவிக்கும். ஆயினும, இததூல ?தகமேபோல இச்சாயையும பரித்தி 

யாக யோக்யெ?மயாம ; ஏனெனின், இசசாயை யெப்போதும இததூலதேகத் 

தின் குணதோஷங்களைத் தன்பாறறரிக்கும், பிமபரூபதேசும வஸ் சரபூஷணங் 

கொடை முதலிய ௮லங்காரககோடு கூடும?2பாது சாயையும அவ்வகை யலங்காசத் 

தோடுகூடியதாய் நிகழும, இததேகங் குருடாயின் சாயையும் குருடாம. சில் 

மத்தோடுகூடியதாயின் சாயையும சிமீலஷ்மத்தோடுகூடியதாகும். ௮ஸ்தபாதாதி 

யவயவஹீனமாயின் சாயையும அ௮வ்வாறாம, இக௩ன் பிம்பரூப?தகானுசாசம் 

பிசதீதியாகும் சாயை இயறகையானே ஜடமாம், காசமூடையதாம், போகங்களைப 

போகிக்கும் யோக்யெமறறதாமாதலின் இதன்கண்ணே போக்தாத். தன்மை சம்பவி 

யாதாம், பிரஹ்மாவானவர் ஆன்மஞானத்கானே சாவ லோகத்திருக்கும போகங்க 

ளின் பிசாப்இியைக்கூறினசன்றோ! இசசடச்சாயைவடிவ ஆன்மஞானத்தானே சர்வ 
போகப்பிராப் இரூபப்பயனை யான் கண்டிலனாதலின், இச்சாயை ஆன்மாவனரும் ; 

மற்றோ, இதனினலும 8வருக3வ யான்மாவிருக்க?வண்டும். அல்லது, இபபிம்ப 

ரூபத் தேகராசமாம்போது இச்சாயையும் அழியுமாகலின், அறம்பாவங்களின் 

இன்பத்துன்பப்பயனை யனுபவிக்கும்பொருட்டுச் சாயான்மாவிற்கேோர பசலோகத் 

ேதகமனஞ்சம்பவியா அ; மற3ரு, அஙகுப்பயனை பலுபவிக்க வேறொரு ஆன்மாவை



அத்தியாயம்] சாந்தோக்கிய உபதிடதத்தின் ௧௨௭௪௯ 

காற்பரியவருணனம். ) 2.73 

புடன்படவேண்டும ; மாறாயி Fey செய்த கருமககட்குப பல போசமின்றியே காச 

வடிவக இருகராச'?தாஷபபிராபதியண்டாமா தலினாலும், இசசாயை யான்மாவன் 

ரூம? மற்றோ, சாயையினும தேகதடனுப வராக 2வ அன் மாவொன்றிருக்கும் : 

அதனை யான் மீண்டும் பிரஹ்மாவின்பாறபோய் வினவவேண்டும. ஹே மைந்த! 

இவ்வாருய விசாரத்தைக கபமன ததேசெய்து ௮சசா சவிக இயல்பையுடைய தேவ 

ராஜாவாய இந்திரா தன்மாவையறிய அ௮வாவினசாய்ச சமிகது முதலிய பதார்த் 

தங்களைத தமது காத?தகொண்டு விகயபூவகம மீண்டும பிரஜாபதியாய குருசமீ 

பஞசென்றனர். இரதிரா மீண்டும வஈசகைககண்ட. பிரஜாபதி புன்சிரிப்புறறு 

இரதிரரை நோக்கெகூறியசாவ௫ :--2ஹ இரதி ! $ விராசன னாடு ம௫ழ்ர்த 

மனததனாக ஈண்டிருஈது சென்றனையன்றோ? மீண்டு எபபபனைககருகி ண்டு 

வஈதனை ? எனக்கேட்டபோ.து இக௫சா சாபையினகண்ணும ?சகத்நின்கண்ணும் 

நிச்சயஞசெய்ச தோஷஙகளியாவறறையும் பிரஜாபகியின்பாற கூறினா. அதைக் 

கேட்ட பிரஜாபதியானவர் கூறியதாவது '--ஹ இரகிச ! இகதூலததகமும் 

சாயையும் ஜஐடஙகளாமா கலின் இவறறில் போககாத்தனமை சபபவியாதாம் என நீ 

கூறியதண்மையே ; அனால், எவ்வான்மாவை ய,றியாமையால் நீ கூறா சதைக் கூறிய 

தாய்ககொண்டு கூறல?போால இபபரிசிசமஞசெய்கனையோ, ௮௧2 தகசசாயையினும் 

வேறாகிய அன்மாவை மீண்டும யாம உன்பொருட்டுப? த௫க்கின்றனம, எதை 

சாசனசகிக உன்ூபாருடடு யாம முன்னரும உபதேசிகதனமோ ௮வவான்மா 

வை?ய மீண்டு முபதேசிகன்றனம எண்டுக்கூறிய வசனததின் உண்மைப 

பொருளை யறியாமல அதற்கு விபரீசதபபொருளைக்கவாஈது கூறுபவனைக கூறிய 

தாய்ககொண்டு கூறல, கூறாககைக் கூ.றியகாய்ககொண்டு கூறலாம் அஃதிண்டுப 

பிரசககத்தே ‘wane 2கதிணிவ- 5 ௩ஷொ 9 ப்தி தவ வமா ' எனனும் 

வசனகதானே பிரஜாபதியானவா இஈஇராககு இக கசசசாயையினும் விலக்ஷ்ண 

சாக்தியானமாவை2ய Cut De SOT, HUT உணமைபபபொருசளே யுணராமல் 

௮காகு௪ சாயை (தகவடிவ விபரீதடபொருளைக் 60959 Qo@or wm Susrus 

கொண்டு கூறியதும, கூருசதைக கூ.றியகாய்ககொணடு கூறியதேயாம, பிரஜாபஇ 

கூறல:-2ஹ இரதி! முன்னா நீ முபபத இரண்டு வருட வரை பிரஹ்மசரியஞ்செய் 

தனையன்றோ? ௮தை எப.து வசனசககறப பூவகமாய்சசெய்திலை, மறறோ, ௪ 

கறபமின்றியே செய்தனையா தலின், கினமன த.தூய்மை.பின் பொருட்டு நீ மீண்டும39 

வருடமவரை பிரஹ்பசரியகைசசெய்கி பின்னுனக கவவான் ?பாபகேசத்தைச் 

செய்வோம எனப பிரஜாபதி இரஇராககுக கூறியபோது, ௮வவிஈதிரா பிரஹ்மா 

வின் ஆணையைச் சரமேறகொணடு மீண்டும 13 வருடம்வசை பிர ஹ்மசரியத்தை 

யாறறினா, பின் பிரஜாபதியின சமீபத?க வ௩தகைககண்ட பிரஜாபதியானவர் 

௮வர்ககு௪ சொபபனாவஸ்தையின் சாக்ஷிரூபமா யான்மோபதேசஞசெய்தனர், 

ஹே இர ! முனனா யாம் சக்ஷாஈவீனகண் மணயும ஜலசசாவததின்கண்ணே 

யம எப்புருடனை யுபதேசிததேமோ ௮வனே சொபபனாவஸ்தையின்சண் ணே, 

தன் விபூ.இிவடிவ சானாவகையாய விடயங்களைச சாக்ஷிரூபததானே அ௮றுபவித்துக் 

கொண்டிருட்பன் ) ௮வனை நினதான்மவடிவமாயறிதி. ஹே மைஈத' இவ்வாறு
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பிரஜாபதி கூறலும் இர்திரர் ௮ம்மொழியால் அந்தக்காணாஇ விசிஷ்டைஐசப் 

பெயர்வாய்ந்த ஜீவனை அ௮ன்மாவென வுணர்ந்து மிகவும ம௫ழ்ஈதனா. முன்போ 

லவே பிரஜாபதிஎய ஈபஸ்சரித் துவிட்டு மீண்டும் தமதுலகை நோக்செசென்றனர். 

பா இவழியில் ஒசேகாஈததேசததேயுட்கார்க்து மீண்டும் தமது மனத்தே ஆராய் 

ஈது அ௮ச்சொப்பன திருஷ்டாப்புருடனிடத்தும இவ்வகையாய தோடத்தைக 

கண்டனர் :--சாயை யான்மா இத்தாலதேக குணகோடங்களையடைவதேபோல 

இசசொப்பன திருஷ்டாபபுருடன் ௮டைவ திஉலையாயினும, இவன்பால் இவ்வகை 

யாய மகாதோடபெனசகுப் புலபபடுகின்ற.து:-கனவின்கண்'2ண இவனை ஒருபகை 

வன் கொல்லின், ஈனவின்கண்ணே ஒரு மதயானை சினர்து தன் தும்பிக்கையை 

மேலை தூகக மூடபாலகரைப பயபபடசசெய்வதேயபோல, கனவின்கண்ணே 

இவனை ஈரி புலி பாமபு முதலிய ஜீவா பயதையடையசசெய்யின், ஆங்குத் தன் 

சுகிருத்.துக்களின் வியோகத்தால பரபதுககததையடைவன் ; அழுவன் ; இவை 

முதலாகிய ௮ேரக தோஷங்கள இவன்பாற காணவருகின்றன. பிரஜாபஇயொானவர் 

எனக்கு அன்மா ௮மிருகம், அபயம், பிச ஹ்மரூபம என அன்மாவினிலக்கணககூறி 

னர் அவ்விலச்கணம இவன்பாற பொருஈ.துவஇலலையா தலின் இக்கனாக்காண் 

போன் அன்மாவல்லன் ; மறறோ, இவனினும வேரறாகவே யான்மாவொன்றிருக்க 

வேண்டும. ௮தை யறியுமபொருடடு பான் மீண்டும ௮வாபாற் செல் 2வனாகவும ; 

எனசசகதிதது மீண்டும ௮வாபாற சென்றனர். இகதிரா மீண்டும் வஈததைக் 

கண்ட பிரஜாபதி கூறுவதாவது :— ap இகதிர ! நீ மூன் ஆன் மோபதேசத்தைக் 

கேட்டு மகிழ்கத பனத்்தினனாய் நின்னுலகக்தையடைஈதனையே, மீண்டு மெப் 

பயனைச்கருதி யீண்டு வககனையெனப பிரஜாபதியிஈஇ.சாககுக கூரியபோஅ இரதி 

சர்மார்க்ககதேஎகதுணைககதோடங்களைக கனாககாண்போனிட கதே சண்டனரோ, 

அவ்வியாவறறையம பிரஜாபதியின் முன்னிலையிற கூறினா. அ௮கனைககேடட 

பிரஜாபதி மீண்டும் 599 வருடம பிரஹ்பசரியஞசெயய ஆணையிடடனா, குரு 

ஆணையை௪ சரமேறகொண்டு ஆங்கே முடிததுப பிரஜாபதிபால வந்து gen 

மாவை மீண்டும் வினாவினா. வினவியதைககேட்ட பிரஹ்மா மீண்டு சுழுபதி 

யவஸ்தாசாக்ஷிரூபமா யான்மோபசேேசஞ்செய்கனா. பிரஜாபதி கூறல :--ஹே 

இந்திர ! எக்காலிப்புருடன் சாவ விசேஷஞானமறறவனாகச் சயனஞசெய்டன் 

றனனோ, ௮க்கால் இவன் எவ்விருதயாகாசப பிரஹ்மலோகதேேத ஒருமையையடை 

நத சாவ துக்கததினின்றும நீங்குவன் ) சாமீவர திரியங்களுமற்றவனாவன் ) எவ் 

வதன்கண்ணே யடைஈதபோதினும இவன் அதனை யறியாமல் மீண்டும மீண்டும 

வெளியேவருவானோ, ௮மமாயாமா ததர உபா தியையுடைய இரு தயாகாசப் பிரஹ்ம 

லோகமே ௮மிருத ௮பயபபிரஹ்பரூபமா கலினானே நின்னான்மாவாம், இவ்வான் 

மாவே எம்மால் முன்னரும உனபொருட்டுபதேசிக்கலாயது என உபதேூத்த 

போது இந்திரா ௮ம்மொழியால ௮ஞஞானவிசஷ்ட (1 பிராஞ்ஞனெனப்பெயரிய 

ஜீவனை அன்மாவெனவுணாக்து மிகவும் ம௫ழ்ந்து முன்போலவே பிரஜாபதியை 

நபஸ்கரிதது மீண்டும் தபமுலகத்தையஎ டடசசெல்லும் பா இவழியில் ஓசேகார்த 

தேசத்தையடைஈது sug மனத்தே யாராய்ஈது பிராஞ்ஞ ஆன்மாவின்சண் 

ணும் இவ்வகைக்தோடகதைக்சண்டனர் :-இத்துயிலின்சண் ணேயிருக்கும பிரா
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அத்தியாயம்.) சாந்தோக்கிய உப கிடகக்கின் ௧௨௮௧ 

தாற்பரியவருணனம். 12. Bl 

டி 

ஞ்ஞன் கனாக்காணும புருடனப 8பாலப பயா இகளையடையானாயினும், இங்கப் 

பிசாஞ்ஞனாகிய யான இவ்வா றிருசசன்?றனென த கன்னைய முனார்சஇலன், என் 

னினும பின்னன், இவனிசகு ககையனென மறறரையனையுபறியான ஈண்டுக் ஈண் 
முதலியவறறின பானதகால மூடனானவன சன்னையும அயலானையும அறி 
பாத 2க்பாலக தயிலினசண்் ணே (07 "கஞனும சன்னையம பசனையுமுணசான் ; 
மற omy, BG DD OH  BtIT EF spe ௮ மிர சவனைப போல இரா " (னா கலின, பிரஜா 

பதி கூறிய அமிருக ௮பயபபிரஹ்மரு। /கசனமை மிலககண ப (Fr GREE FF gs 

பொருந்தா து) அவவிலககணமுடைய ௮ பிராஞஞனைபபா£ஈகினும் வரன் ற 

யாம். அதை நிசசயிககுபபொருடடு ‘LIT oar Sar Bin பிரஜாபகி சமீ Hn OF ear 

னெனச இக் இததுப பிரஜரபஇ சரீபபவா, ௮வா வசவைககண்ட பிரஜாபடு கூறிய 

தாவது: மஹ இருதி! மூன GTN BIG REBT adr £ அனமாவையுணார்து 

LO (Di6 BUH F F CDLI கினனுலகையடை கனை £ய ? இபயபோது har Bin aren veer 

விருமபி ஈண்வெரகனையெனக Bs. wD, இகஇிமாமாாககக2க 19516565 

னிடத திற கண்ட மீகாடமுமுவகையும பிரஜா ப இி.பின் மூனனிலையிற கூறி 

னா, அ௮தை கசேகேடட பிரஜ.ப.இ மீணமுிம 4 வருட பிரஹ்பச Austo Dy Se. 

டி. ககுமாருணையிடடனா. °C aD conn 6! Qs Rar தலி லர ணையின றி 2ய 39 

வருடமும, பினனிசணடாவறா மூனனாவது மூறை ஆனையை மூனனிடடு 32, 32, 

வருடமும், 4-வது முறை அணையைமுன ooh: 3) வருட பமும, தக லஓரங 2௧ 101 

வருடமவசை பிரஜாபதஇயின முன்னிலையில பிரஹ்மாசரியகை பனுடடி த்சுனா. 

இப்போது ௮ குபபிர ஹ்மசரிய மகானமியகதைவருணிபபாம.--மீஹ மைநத ! 

ஈண்டு எவவெபபொருள மிசுவுங அடைததறகரிகா!ீமா ௮வறறையம இவன 

பிரஹ்மசரியககசா ன யடை வன , ஏனெனின, 2வத2வக.காககள இபபிரஹ்மசரி 

USO FSU Fro யாகாதிரூபமபாயக கூறியுளளா£ சண்டு, இவவாகஈ தவடிவ ஆன் 

மாவை யுணாக தவன இபபிரஹ்பசரியககானே ஆனமாவையுணா நதவனாவன் ; 

௮ஃதின்றி ஆன்பாவையறியமுடியாத1பாதலின், 2வேக2வகதாககள் பிரஹ்மசரி 

யததை, யஞஞம), எனனும காமததா'2ன கூறினா தரிசபெளாணமாசாதிகருமம 

௮ இகாரிககுச சுவாககம மு. தலிய இவ்டப தா £கதஙகளின டைவைசசெய்யுமா த 

லின், வேகவேசுதாககள ௮சகர௬ுமததை இவ்ட மெனபா, லஃதுமஇபபிர மசர்ய2ம 

யாம; ஏனெனின,சாவபதகா£தத௩சளின ௮பேக்ஷையால ௮ததியஈதம பிரியரூபத 

தனபையா சே இவ்ட சபதத இன் முசயெடபொருளாகிய இஷ்ட ஆன் மாவை ௮; 

காரி பிரஹ்மச ரியததா னேய,றிவனா ச லின், Pa stags esol பிரஹ்மசரியத்தை 

இஷ்டமென்பா. கோாசமுகலிய இலெளகிகப பிரமா ணபலததா ன யஞஞசபதப 

பொரு erin இஷ்ட சபதபபொருளும '2வறறுபையடையாமல ஒரு பொருளின் ane 
கககளையாமெனினும, மீமாமசகா அ௮வவிரண்டிறகும இவவகையாய ?2பதகதைக் 

கூறியுளளாசா -மீசாமம, பசுமுதலிய LIDTT & Bb Son ev அணியபபெறுவதாய 

ஜோதிஷ்?டாமா திகருமம யஞஞமாம பசுமு.தலியவையின நிக '2கவலம ஓளஷ 

தாதிக பதாரததஙகளால திததமாம தரிச பெளாணபாசாஇ கருமம இஷ்டமாம; 

௮ 2ஈகர் ஒருங்குகூடிசசெ.ப்யும யாகவிசேஷம சத திராயணமாம, அல்லும் பிரஹ்ம 
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சரியபேயாப; ஏனெனின், ௮திகாரி தன் சத்தியஸ்வரூப ஆன்மாவைப் பிர ஹ்மசரி 

யத்தா'2ன ஜன்மமாணரூப சமசாச த் இதனின் றுங்காப்பாற்றுவனாதலின், வேதத் 

தாக்கள் பிரஹ்மசரியத்தைச் சத்இராயணமென்பர். மனன? புருடர்க்கு.றுஈ தன் 

மைமெளனமாம், அதன் பிரசிச்சமாய பொருளோ வாக்கின் நி 7ரா தரூபத்வமாம், 

௮ல்ல.து சகயாச ஆசிரமமாம், ௮த்தகைய மெளன சப்தமும பிரஹ்மசர்யத்தின் 

வாசகமேயாம்) ஏனெனின், சர்வ அ௮திகாரிகளும பிரஹ்மசரியத்தின் பகிமை 

யானே அன்மாவின் மனனத்தே சமர்த்தரசாவா, wo Bu Ns கோடிஜன்மததா 

னும் ௮ன்மாவின் மனனமாகாதாமாதலின், Cus வேத்காககள ௮தை மெளன 

மென்றனர். உலகபபிரசித்தமாய உபவாச பராயணங்களின் வாசகமாகிய ௮ராச 

காயந பதமும பிரஹ்மசரிபததின் வாசக2மயாம) ஏனெனின. பிரஹ்மசரியத 

தானே பிராபதமாய ஆன்மா, காரியசகிச௪ ௮ஞஞானரூபப பிரதிபஈதககஈ தாகமாகத 

தான் ஒருக்காலும் ௮ழிவையடையமாடடாதா கலின், 2வத2வத காக்கள் பிரஹ்ம 

சரியததை ௮சாசகாயஈ என்னும காமகதானே கூறினர் உலசுபபிரசிதசமாய வன 

வாச வாசகமாகிய அாண்யாயஈ சபதமும பிரஹ்மசாய வாசக?மயாம) ஏன 

னின், சமுத்தாசமான விஸ்காரமுடைய ௮ரண்யமெனப பெயரிய இசணடு மடுகக 

ளோடுகூடிய பிரஹ்மலோகதசையும ௮இகாரி பிஹ்மசரியகதானே யடைவனாசு 

லினானே, வேதவேகதாககள் பிரஹ்ம சரியகதை ௮ரண்யாயஈமெனககூறினா, 

பிரஹ்மசரியமகிமையானே இபபருடன் தடையறறுத கன்னிசசைவாயில?ய்ச 

சாவ லோகங்களிலுஞ சஞசரிபபன் ; நாரதமுனிவா பிரஹ்மசரிய மகிமையானே 

தமமிசசைபபடி௪ சாவ லோகஙகளிலுஞ சஞசரிபபதே2பாலும். பிரஹ்மசரியத் 

தோகூடிய பிசாஹ்மணாஇி யஇகாரிகள இருக்குமுதலிய வதஙகளை ய தயயனஞ 

செய்து பால், மஜ, கெய், தயி, ௮மிருதம, சோமசசப முதலிய பதா ததஙக 

ளால் ௮க்சனி முதலிய தேவதைகளைத தஇருபதிசெய்வா. ௮வாகளின பிரசசாதத 

தானே அ௮இகாரிகள் தாங்களும ௮ப பால முதலிய பதா ததஙகளை த தமமிசசைப 

படிபானஞ் செய்வா சாவூலாகங்களிலுஞ சுதஈஇரமாய்ச சுறறல, பால முதலிய 

பதார் ததங்களைப பானஞ்2௦சய்தல எனச சாஸ் இரஙகளில பிரஹ்மசாயபலக கூறி 

யிருத்தல் ௮வாஈதரபலக்கூறறாம ; முக்கியயலமோ இது ?வயாம :--பிரஹ்மசரிய 

ழூடைய அுஇகாரி தாந்தவடிவ ஆன்மாவையுணாஈது மிருதஇயு துககரூப சமசா 

சததைக் தாண்டுவன் என்பதேயாம 3 ap மைநத ! நின்பொருடடு யானதிகமாக 

யாதுகூறுவேன்? இவவுலகத்தேயுள்ள சாதனங்கள் யாவும இபபிச ஹ்மசரியததின் 

கண்ணே உள்ளடக்கமாம்; யானையின் பாதத?த சாவ பாதஙகளின் ௮டககமுண் 

டாவதே?பாலப பிரஹ்மசரியததின்௧கண் 2ண சாவ சாதகைகட்கு மடக்கமாம்) 

பிரஹ்மசரியத்தினும ௮இகமாக யாதொரு சாதன முமினமும, ௮ தஇிகாரியைத 

தூய்தாக்கும் செளசமும, சுவர்ககாஇ சுகததையடையசசெய்யு தவமும பிரஹ்ம 

சாயமேயாம. இததகைய பிரஹ்மசர்யதததோடுகூடியிருஈக ose பிரா ஹ்மணா 

இவலோகத்தையடைஈதனா. அவாகள் கேவலம திவலோகததைமாததிர மடைய 

வில்லை ; மற்றோ, தேவயானமார்ககவாயிலாய்ப பிரஹ்ம?லாக ததையுமடைக தனர். 

௮ம்மார்க்கம் மீண்டும் வருகையறறதாம்; கருமகாண்ட ததையுப?த௫க்கும 86000 

முனிவர் தகதிணமார்க்கததேயிருப்பேதே போல, உபாசனாகாண்டத்தை யுப2த9க்



அத்தியாயம் ] சாந்தோக்கப உபநிடதத்தின் GQ Oh. 
தாற்பரியவருண னம். 12.83 

கும 86000 முனிவா ௮த் 2தவபானமாஈககத2 கபிருபபா. ௮கதகையமார்க்க 

வாயிலாய்ப பிரஹ் மசரியமுடை2யா7 பிரஹ் மசீலாகம சரவ. ஈண்டு, வேறு 

சாவ சாதனககமீளாடு கூடியவனாபிலும, வித்கையின்௧ண்ணும் குசலனாபிலும், 

ஒரு பிரஹ் சசரிப சாகனமறறவனாபின், 2மாக்ஷத்தையடையாமல அ௮வ்விடயாசக் 

தன் ஜன்மமரணரூபக் க3லசகைக2யயடைவன, இபபபொருளின் கண்ணே செள 

பரி முதலிய கோடி புருடா இருஷ்டாஈகமாவா, கடலைககடபபதில கப்பலொன்றே 

சா தனமாதமீலபோலச௪ சனமமரணக ஈடலைதசாண்டப பிரஹ்மசரியமொன்றே 

சாதனமாம. இபபிரஹ் மசரிபம துபா $ககுவத மாததிரமலல ; மறறோ, இகனா 

லிவன்-சுவாக்கததையும, 2மாக்ந்தகையும, தகக தஇடஷையும, இகலோகததே 

மகா சுகததையும, மகா காததியையும, சாவ சோயறு தன்மையையும அடை 

வன்; சுந்தாகார நிபையுையவனாகவும, சாவ அுககவகளு மறறவனாகவும, சர்வ 

பாவககளுமறறவனாகவும அவன். இவை ழமதலாக ௮சகவகையாய மகானமியங் 

கள பிரஹ்மசரிபததிறகுஈ சாஸ் இரகளிற கூறபபெறறிருககனறன யவன் இவ் 

வகையாய மகான்மிபததை யுணாஈதும (ரஹ்மசரிபககைக இரஞசெய்வ திற சமர் 

கீ.தனலல£னா, ௮வன இவவகைபாக விசாரிதது ௮தனைத்திரஞ செய்க :...- தன்றா 

Gor Sores தகன்மீனவியின் 2றககு2॥ யாது விசீசஷகசனமையுள.ஏ? எவ் 

வி?சஷூகதன்மைபைககணடு இவன் பிரஹ் ௦சரிபக்தினின் றும Gap: Per 

ரூனா? மற 20, ௮வ்யிரண்டு 2 ககததுமூறிது மாத தரைய ம MOF SF aT OND 

யினராம. எலலா ஸ்திரி கடகு௦ பாஞ” பெளதிக சரீரஞ சமான 2மயாமா தலின், 

சாவ ஸ் இரீகளையுக தனது மாதாவைப2பாலறிகது பிரஹ் மசரியத்தை ரக்ஷிக்க 

பேவண்டும. அலலது, மூகஇ௫ரததின பாகதிர மம, ௮பானவாயுவாற நூடிகமுமாய 

ஸ்கிரீ2யானியினகண் 2ண செலலும புரடனுககு௪ சுகமயாதுண்டாம்? றிது 
மாததிரையுஞு சுகமின்றாம, (01H OUT ENT FM GF சொறிகலால காஙகட்குசு துய 

சேயுணடாவதுபோலக காமிகடகு வி.,ப2பாகதக!'2ன மீகவலக அதுக்க 8மயுண் 

டாம. இவ்வகை விசாசஞசெய்தும இவளனுககொாரு பூவபாவ கருமவயத்தால 

ஷ்.இரீத்யாக புத்தியண்டாகாலிடின், அப்புகதிபுண்டாமா.று அநதரியாமியாய 

பச 2மசுரா முககிலைபில இவவகைபாகப பிரா ததனைசெய்க --22ஹ அக்தர்யாமி 

யாய ஈசுர?! சாவப பிசாஹ்மண க்ஷ்கஇிரியாதிகளின் ஆனமவடிவமாகிய 

பிரஷ் மபாவ.தையடைய எபயபோ தும யானிசசிககின்றனனாதலினா £ன, யான் சன் 

மாககத2த ஸ்இதிவடிவ ஆசரண அபிலாவையுடையவனா வன், ஒருகாலெனக் 

குப் பிரஹ்மபாவ இசசையுண்டாகாதிருக்குமாயின், சன்மார்க்கக'2தயிருக்க இச 

சையையேன் செய்2வன? எனசசகெைப?பாதும் பிஹ்மபாவப பிராப்தியிச்சை 

யிருக்கிறது, ௮, தனடை2வா பிரஹ்மசாயமின்றி யுண்டாகமாட்டா தா தலின், 

எனமீது தாஙகள் அனுக்ெககக2வண்டும். யான் மீண்டும இந்த ஸ்திரீ 

யோனியில சமனஞசெய்யா திருக்கசவண்சிம, ௭௩, யோனியை யான தாயின் 

esis Rates gin Daou sures காலத?த ௮ஈகமறை யனுபவிதகனனோ.; 

YH TIM HD PSA SES om நனை திருககும, மிகவும Caruso sO 

கூடியிருககும், பலம வி2வகம வைாக்கியம முதலிய குணஙகளை ஈஷ்டப்படுத



௧௨ ௮/௪ பர் ஆத்மபுராணம். (பதிரன்காவது 

தும், பக்குவமாகிய புண்ணிரகு௪ சமானமாக இரகதவாணமுடையதாம, அத 

இபந்தர துூககதழமுடையதாம, சாவ ஜன்மஙகளிலுக துக்கசதைபடைவிபப 

தாம) இக சகைய நிர்இத ஸ்இரீ யானிபின்கண் 2ண மீண்டும எனது கமனமுண் 

டாகலாகா தவண்ணம தாங்கள் தயவுசெய்ப2வண்டும, இவவதஇகாரி பாமீமசுரரது 

முன்னிலைபில இசஏகன் பிராததிபனை ௮பபச 2மசசா அ௮இகாரிககு ஸ்இரீகளின் 

OD DUEL வைசாக பததைதகருவா, ௮சனறைஇகாரி யதன்கண்ணே முய 

லான் கவலமஸ்இரீசசீபாகமே மைதுனமனர2; மற, சமபாக சாதன 

ரூபமரகிய ஸ்மாணம, சரத்தனம, கலி, 9 Bar ep ணம, குகியபாவணம, சங்கற 

ப, அுத்பவசாயம, என்னும ஏழூ௩ சாஸ்இரக2க மைதுனமெனபபெறும், மங 

கைபசை மனத் 2த சிதிததல ஸ்மரணமாம, ௮வளுு_ய செளகதாயாஇ Gow 

களை வாயாற கூறல் ரோகததனமாம, ௮வாக?ளாடு சூகாடல் பரிகாசஞசெய் தல 

மீகலிபாம, இசசை2பாடும 29 5a அவாகளைபபார்ததல பி2ரக்கணமாம, 

ஏகாகத ௧௪௧9 அ௮வாகசளாடு ௪.2 ாஷணஞூசப்தல குப் பாஷணமாம, 

அல்லகவாதம இரகசிபமாய அஙக உசககக்கூறல FSU பாஷணமாம, அவாகளி 

டத்2த இரமணீபமதிசெப்தல ௪௪௧றபமாம, இயசீளாடுபானவசிபம சமபோகஞ 

செய் 2வன் என்னும் நிசசபம் ௮த்பவசாபமாம, என்னும் ௮ஷ்டவிகமைஅனமே 

ஸ்இரீகளிடகசேே GDP Rasa gation. அவவண்வகையையும விடடவனுககு 

௮வாகளிடத்2த பிரி தியண்டாகாதாம. முவவெணைவகையைப பரிததியாகித்தலே 

பிமஹ் மசரிபமாம, இபபிரஹ் ௦சரியக 2தாரிகூடியவன பயலவின்றி யே சாவ துக 

கககளினின.றும விரிபரிவன, ஆரரகுவடி.வ ஸ்வபஞசாகி யானமாவை யடைவ 

@ sor, Fra Up prep sso 0 Dram oF hus Hh 0 50s ௮வ௫யஞ சம்பாதனஞ 

செய்க. விடபங்களி_௧2த யாசகதிபுறறு.. பிரஹ் மசரிபத்தைப பரிததியாகதெத 

வன் கானாயகைபாய யோனிக் யவசியமடைவன் ) ஏனெனின், ௮வனுககு மிகச் 

சமீபஹிருப?சபத்திருககும ஆன்மா ஒருகாலு௨ புலபபடுவஇன்றாம ; மறறோ, 

௮வன் மனத?த மலமூத௫ரதி ௮௬௧த சமூகம் நிறைகதபெண்ணே யெப்போ 

அம பிரதீஇபாவள். கிரதரம ஸ்திரீயின் திபானதகசானை உண்டாய சமஸ்கார 

பலத்தானே விஷபாசக்தன் சொப்பனமமனாதாஇயினகண் யும் aw RE son 3 ws 

காண்பன் இவவா.று எப்2பாதும gal ou பாததுத இயானிக.து விடயாசக 

கன் மரிததபின இக?லாகத9?தனும॥ பர2லாகத?தனும HUH STI SSS ஜன்மத 

O SUM AT, BANG, HHO u ¢QiSu வேறொரு ஸ்திரீயின் உதாததே 

ஜன்மத்தைபடைவன். ௮லல2, விஜாதிப வேறு பசுமுதலிய ஸ்இரீ யுதரததே 

ஜன்மத்தையடைவன், ஜனித்தபின் பூர்வ சமஸ்காரவபததானே மீண்டும அவர் 

களையே எப்2பாதும் பாரததுத் இபானிததுப் பின்௦ரிதது மீண்டும ௮வாகளு 

தத்த ஜன்மத்தைபடைவன் ; பின் பூவ சமஸ்காசவபததால மீண்டும gars 

ளிடத்த ஆசக்கிபையுறுவன், இவவாறு பிரஹ் மசரிபமறறவனாகய விடயாசக் 

தன் தன்னானஈதவடிவ ஆன்மாவை ௮றி.பாமல அடிக்கடி ஜன்மமாணருப சம்சாரத் 

தை. படைவன். இன் ௮ன்வபவிபஇசசகத்சா2ன பிரஹ்மசரிபத்துற2க பிரஹ் 

மவித்பா ப்ராப்திபின் காசணத்தன்மைபாமாதலினா 2ன, பிரஜாபதி இரஇிசா



அத்தியாயம்.] சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தஇன் ௧௨௮௫ 
தாற்பரியவருணனம், ) 25. 

Ost thi ஆனமஞானமடைவ சறகு தறை 52, 82), வருடம பிரஹ்மசரிபம் 
அனுட்டிக்குமாறும, கானகாவது முறை மனததூபமை வஈததையும gy DUP SL 
மிருபபதையுஙகணடு 2 கிஉகும்பொருடமி 3 வரநடாவமசை பிரஹ்மசரிபம் 
YM GSO pin gow «ot guy ous Arms® இரதிரா அவ 
வாறேயனுடடிகது மீணடும பிரஜாபதி சமீப வகககைககண்ட (ரஜ (பதி இவர் 
ககு இவவாறு துரீய ஆனமாவையுப?தேத கனா —!97 Br Gm nv, Sap Os Br! 
தூலசூக்ஷ ஈ1மகாரணமெனனும முக ரீதகஙகளினும விலக்ஷணமாய ஆத ஸ்வ 
ரூப ஆனமாவையாம மூனன2?ர 8ஈதஇர ,மகலிப ஸ்கானமகளில PD SASS 
னம) ஆலை நின்னஞஞான வ.பசுதால £ தனமாவை cams ca கவாந தளை, 

இபம்பாது முததேகஙகளினும வருக ௮ன்மாவையுணா கதுமபொருட்டு முத 

லில தாமஙகசீளாடுகூடிய மத?தகஙகளைநிம வருணிபப?ம:--?ஹ இர்இர! 

எசசரீரவிசிஷ்ட ஆனமாவை நீ சுவாகதிருசசினறனை2யா, ௮கன உபா இருப சரீ 

ரம தூலம சூககுமம காரணம என மூவகைபாம, அவை சீகவல மஞஞானத 

தானே சிததமாம அஞுஞானமபரவகசனைபடை பின காரிய BIT BMG IH BTS Or 

த 2கசஉகளின் சிததியண்டாகாவாம அவை பவிககையின்௧ண?ண கறபித 

மாகலின, மரண மூடைகதகமுமம ௮வறறினகண சீண சமான 2ாயாயினு ॥ இகதூல 

SHED TI SUIT BILD HOOT IV LPO கருமழடைபதகாம, ஏனெனின், சர்பபம் 

தனது பக்ஷியரூபமாய மணடூககதைக கவாவ2க£பாலப பிரமா கரூப மிருகதியு 

தனது பக்ஷிபரூபததா 2ன எப2பா ஏம இக தால 2ககதகைககவ நம, இசதகைய 

இகதால?தகத2௧க ௮ஜரகவம ௮மரதவா அபய தவம (மழதலிய அன்மாவின் 

இலககணஞ சமபவியாகாதலின, இததூல 2ககம ஆன்மாவனும 1௨37, இத 
னினும விலக்ஷண ம யானமாவாம. இத தூல சீதகம ஆனமாவலலாத2?த 2பாலச 

சூக்ஷம? தகழம ஆனமாவனமும; aT Oem of ot, நு கலருப்ப அரிய ச. சனமையும 

பிர திகூலரூப ௮பபிரிப ததனமையும இக தாலத 2கபிருப 2 போலச ( Pap ம் 

சேகத்துமிருக்கும, ஆனமா (சிரிய ௮பபிரிபத நமஙகளறறதாகலின், சூக்ஷம 

PERE BM F TOT BYU ஆன்மரபக கன்னை! சமபலவிபாதாம , WY ay, Qs G5 Fag P10 

சரீரததினும ஆனமாவிலக௲ணமாம இகதூல சூரா சரீரம ஆன்மா அல்லாத 
Cg OUTS ௮ஞஞானவடிவ காரண சாரா ஆனமாவனரம ஏமனைனின, அச 

சுமுபதியின் காரண 7தகததே சழுபதிகாலகமத அசகமிலலாவிடினும அதன் 
கண்ணே இனியுண்டாகும எலலாததுகக௨க௧ளூம (ஜவடிவமாயிருககுமா கலின், 

அவுமான்மாவாகாதாம) ௮ தனினும ஆன்மாவிலக௲ணமாம, naar காசணமென்னும மூனறு 2 தகமகளினின்றும அவறறின பிரிபா.தி ௧ரமஙக 

னின் றும விடுபடட ஆன்மாத அககமறகிருததலை போவ, Buk ar au GB LA 

றதாம்) ஏனெனின, விஷபஜன்னிய ௪௧௨ க்குச் மான மயம், 
சங்கை :--ஹே பகவன் ' ஆன்மாவின்க௧ண் ண சுகதுக்கம உண்டாகாதா 

ஆ . ல டர மாயின்யான் ௬9, யானறுககயெனனும பிச தீ.சிபா மன ஆன்மாவின்௧ண் 2ண ௪௧ 
2 

துககம எக்காரண ததானேயிலஙகுகனறதி



௧௨௮௬ ப்ரீ ஆத்மபுசாணம். [பதிறன்காவது 

சமாதானம் : -2ஹ இரதி ! இவ்வாரகதவடிவ அன்மாவின்கண்ேணே பிரீதி 
யாம சுகப பிரதீதிபும, ௮பபிரீ தபரக துக்கப பிரதீதியம2 கேவலஜஷ் சரீ ரதாத்மிப 

௮ததியாசததாே பிசதீதியாம, ௮ஃதின்றி ௮௩௨ ௮ல்துண்டாகாதாம ) உண் 

டாமாயினோே சமாதியின்கண்ணுப அறிஞர்கட்குச சுகதுக்கப GIB Buy coro தல 

வேண்டும, உண்டாவதோயிலலை.பாதலின், சரீரதாதாத்மிப ௮ததியாசத்தானே 

ஆன்மாவின்௧ண் ண சுகதுக்கபபிரதிதிபாம என்றறியலாம. இப?பாதிப்பொரு 

சாய தஇிருஷ்டாஈகததா?ன வெளிபபடுததுவாம் :--2ஹ இஈகதிர. ஈண்டு 

வாய அக்கினிமுகலியபூகம், மின ல மேகம முூதலிப பெளஇிகம என்பன 

  

யாவும கனமான ௮வயவகக?ீளாகூடிய '2தகமறறனவாதலின் அவை பிரி 

யாப்பிரியங்களுமறறனவாம ) ஏனனின், மனுடாதி சரீரம யாவருககும் புலப 

படுவ? தபால ௮வறறின் சனமான தகததை யெபபுருடனும் எத் 2தயத் 

துஙகண்டதேயிலலை) மறரோ, ஜீவர்களின் புண்ணிபபாவரப அ௮திருஷ்டா தி 

காரணவயததானே அகஸ்மாகதாய்ப பிரகடமாய் மழை முதலிய காரியங்களைச 

செய்யுமாதலின, இத2தக சமபஈதம சுகதுகசகாசணமாம,. வாயு மேகாதி 

காரியங்கள் தமமத்விதியய பிரஹ்மரூபகாரணததையடைஈது சாவபேத மமறற 

அதவிதியரூபதகசா?ன கிலைகஇருபப?கபோல, சுழுபதியின்௧ண் 2ணயிருக்கும் 

பிசாஞஞ ஜீவனும சரீ சாபிமானகதைப பரிததியாகிதது இருதயாகாசரூப சுயஞ 

Cer gu பிரஹ்மச்தையடைஈது தன் வாஸ்தவ அதவிதீயரூபக்தானே நிலை 

பெறுவன, அவை பிரஹ்மக்இனின்று2மயுணடாம, காரியததிறகுக தன்னுடைய 

தான காணததின்க௧ணமீண இலபமாமாதலின் இலயகாலததே ௮வை பிரஹ்மரூப 

காரணததையே யடையுமன்றி 8வேரறொன்றையுமடையாது ; ஏமனனின், சாவ 

ஜகத்திறகு மிருபபுவிள ககததைக்கொடுககும பிரஹ்மரூப ஆன்மாவறற பொருள் 

களியாவும முயறகாடு?2பால வடிவறற?தயாம, அ௮சதகையகனகண்ணே வாயு 

மின்னல முதலிய பதா£ததஙகளின் இலயஞ சமபவிபாதாம. வாயு முதலிய 

காரியஙககட்குச சைகன்ய அன்மாவினகண்ணே இலய மூண்டாவ?தபோலக 

கடா திகாரியககடகும கேவலம் மண் முதலியவற?ற இலய முணடாகா தாம்; 

மறறோ, மண் முதலியவறறின் உபகிதசைதமயை ஆனமாவின்கண்ணே ௮வற 

றின் இலயமாம அலலது, காமிரசதாதுவிறகு மன செமமையிருபபப பொன்மை 

யுண்டாகாதாம); எல்லாவாறறுனும ஈஷ்டமாய தாமிரகஇறகும் பொன்மையுண் 

டாகாதாம; மறறோ, முன்வடிவத்தைவிட்டபின்னிருக்குஈ தாமிசத்திற்சேக பொன் 

மையுண்டாவ?தபோலக் கடாதிகட்குத தமமான்மவடிவததினும் வேருய 

கேவல சுடாதிவடிவத்தானோ ஒருகாலுஙக காணத்தின்கண்ணே இலயமுண்டாகா 

தாம்) என்னை, ஆன்மாவினும Camu gana தாமே முபறகோடு?பால வடிவற் 

றனவாம், வடிவறறவற்றிறகு எ..பொருளினகண்ணும் இலபஙகாணவருவதின்றா 

மாறே, ௮னானமவடிவ படத்?த அ௮னான்பவடிவகடததின் லயமும காணவருவ 

இன்றாமாதலின், கடா இகட்கு மண் முதலிய ஜடப்பொருள்களில இலயமுண்டாகா 

தாம்; மற்றோ, மண்ணுபதெசேதனத்தின்கண்ணே ௮வை தமது காமரூபக்களைப 

பரித்தியா௫ுத்.து இலயமாம, சுடாது ஜடப்பொருள்களும் தம்மிலயகாலத்தே 

சேதனப்பிரஹ்மபாவததையே யடையும்போது, எப்போதும் பிரஹ்மத்?தாடு
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௮பேதத்தையடை வுறறிருக்கும் இசசேசன ஜீவானமாத் தமமிலயகாலத்தே சேத 
னப்பிரஹ்மபாவத்தையடை யுபென்பசன்கண்ணே கூறவேண்டியதுயாதுளது ? 

சங்கை :--ஜஹே பசவன் ! ஜீவான்மாவிறகு எப்போ தும பிரஹ்மத்தோடு 

அபேதமாயின் சமசார தசையினும மீமாக்்சசையின்௧ண் யாது விசேடமுள.து? 

சமாதானம் :--ஜஹே இரதிர ! துவபபதகா£த்கரூப ஜீவான்பாவின்கண்ணே 
யான் காத்தா, யான் போக்கா எனப பிரதீதிபாம கருமங்கள் அ௮விததையிற் 

கற்பிதமா தலின மிததையேயாம் ஜீவானமாவிறகுச சுயமபிசகாசத் தன்மையும் 

௮ த்விதீய ஆரநதரூபததன்பையும உணமைவடிவமாம ; லுவ்வடிவமே தறபதார்த் 

தீரூபப பிரஹ்மததிறகுமாமாகலின், வாஸ்கவவடிவககானே ஜீவபபிரஹ்மங்க 
ளிசண்டும ௮பின்னபாம சபசாரகசையினகண்ணே எசசவபபிச ஹ்மபேதம பிர 

தீதியாமோ அபபேதபயறகேது தூல௫ூக்ஷமசரீரசதெகாரண அஞ்ஞானமே 

யாம், காசணம நீக்கியபின்பு கறபிக'2ப சம Sma யான் பிரஹ்மரூபனாயிருக 

கன்றேன”' என்னும ௮பேதஞானததா?ன ௮ஞஞானகீககமாங்கால கர ததிருத்வ 

போகதிருதவாதி கரபிதரூபககளும தா ம நீஙககும) இதுவே சமசாசதசையினுப 

மோக்ஷத்சையின்௧ண்ணே விசேஷகசனமபையாம, இசஜ்ஜாரூப அதிஷ்டான 

ஞானததானே இரஜ்ஜுவிஷயக அளஞஞான நகிலிருகதியாமபோது கறபிக சாபப 

(plo, அதீன் பயஉற்பததயாக்கல, மோகமுணடாககல் முதலிய தருமங்களும் 

தாமேநீங்குமாறு௮திஷ்டானபபிரஷஹ்பஞான கதா சன பிரணஸ்மவிஷயச அஞ்ஞானம் 

நீங்குமபோது காததிருதவ போகஇருதவா இ கருமககளும தாமே நீங்கும், கட 

ரூப உபாதி நிங்கவே அககடாகாசம தன் மகாகாசருபததா ?ன யிருக்குமாறு, தூல 

சூக்ஷாபகாரணமென்னும முக?தகககளும காததிருக்வ போக்திருகவா இிசருமங் 

களும் ௮றற இச€வான்மாத தன் பரிபூரண பிசஹ்மரூபக கானே நிலைபெறும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் / மின்னல ப FOU RUST HSH Gio Paster 

மாவாய சேதனததிறகும இலயகாலகத்2த சமானமாக7வ பிரஹ்மபாவபபிராபஇ 

யுண்டாகுமாயின், சுரு தியின்கண் மண ஜீவானமாவிறகுப பிரஹ்மபா வப்பிராப இ 

யின்கண்ணே மின்னல முதலிய தஇிருஷ்டாகதங்கள் கொடுக் இருப்பது அசங்கக 

மாகும்) ஏனெனின், சிறிது மாச திமேனும விலக்ஷ்ண கதன்மையை யஙூகேரித 2த 

உபமான உபமேய பாவமுண்டாமாதலின, அவறறின்கண்சணே சிறிழமாத்திசை 

(2யனும விலக்ஷண ததன்மை கூற 2வண்டும, 

(ண சமாதானம் :--ஜஹே மைகத ! சுருதியான.து. இலய ௮வஸ்தையின்கண் 

ஜீவான்மாவிறகுப பரபபிரஹ்மபாவ ௮டைவைக கூறியிருபப 2 கபால மின்னல் 

முதலிய ஜடபபொருட்கடகும ௮வவடைவைக கூறியிருஈக?பா இினும், ௮௧.இருஷ் 

டாந்த தார்ஷ்டாஈதகத?த காரியஅகாரியரூபத.த ன விலக்ஷ்ண ததன்மை பிரசித் 

த2மயாம. மின்னல முதலிய திருஷ்டார்தஙகளி?லா காரியததன்மைக கரும 

மிருக்கும், ஜீவானமவடிவ தாஷ்டா நதிகததோ காரிபததனமைக sudan grb , 

அகாரியதீவ தருமமிருக்குமா தலின், இரண்டி.றகும விலக்ஷணத்தன்மை சம்ப 

விக்கும்.
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சந்கை --ஹே டசஉன் / ௮பமின்னஉ முசலியலவடோ௪ சீவான்பாகவீன் 

சண் ணும காரியரூபத்தன்மை ஏனுண்டாவ இலலை ? 

சமாதாமை :-ஹே ஏபபஈத ! மேகா மின்னல மூ சலிடவறறேபோல ஜீவான 

பாவின்சண்ணுங் காரியரூபதசன்ளபளய யக சேரிச்சீனோ, சாரியரூபபாம போரு 

ளியாவம ௮ ழிஉ௨னகேயாரும இசசேசாத்சள் காரியளாடமா மழிஉேேடோவச 

காரியரூபததன் எபயால ஜீவான்பாளிர(ும் உமம முழிவாபாசலின், அன்பா 

௮ஜரம பரப மடயம பிரஜ்பறாடப ௮ம”' ௪என்னுப தல் பாவீன் உடி௨சஎசச 

கூறுப பிரஜாபதி மிசயாலாதியாலா ௮௨௨௮, முன்னா முபமுறை அன் பாவீன 

கண்டே விநாசசதன் எ பவடிவ சீதாவசசைசசண்டு மஉவிஈதிரா பிரஜாபதி 

சமீபதசேவர்கனா, சான்காவது முறையுப ௮ட்வி£தஇிராசகு மவிகாசியான்பலாடப 

உண்டாகாதாயின் இஈதிரா வாததே வீணுப முன்போல ௮வ்வான்பாவின்கண் 

ணும விராசிதசன்ஏபயைசசண்டு மீண்டும கருபடடி ரேருபனோ ? அல்லது, 

ஜீவான்பாவிறகு காசதசையக கேரிசகனோ, பிரஜாபதி இர் இிராசகுச் சுயஞ்சோ திப 

பிரஹ்பபபிராப்தி பூர்வகஈ தன் பரிபூசணரூபச்தானேயிருககலவடி வபல௫ கூறி 

யதும் அ௮சங்கதமாம்; ஏனெனின், ஈஷ்டமாய ஜீவர்க்குச சாமானியமா யெப 

பொருளின் பிராபஇயுஞ சபபவிடா தாம) சமபவியாதபோது அ௮ரதபபிராபத 

பூவகசொரூபமாய் நிலைபேறு எவ்வாராம? ஆகாகென்க. என்பன முதலிய 05s 

Cant an ரியரூபத.தன்மை சபபவி வகைததோலம் பிசாபதபாமாசலின, ௮சன்கண் 

யாதாம். அல்லது, உண்பையா யாராய்ஈது தநோசடனோ, வாயு மேகம் மின்னல 

முதலிய திருஷ்டாஈதசதேயும, ஜீவான்பவடிவ தா£ஷ்டாஈஇகததும காரிய 

காரியததன்பைவடிவ coma src டேக்ஷிசபன் ரம வியசதீசளின் 

பேசமா ததிரையா£னனுப ௮வறறினஈண்(2ண தஇிருஷ்டாஈதரூபததனமை சபபவ 

மாம என்னும் கருததா£ீன கூறிய திருவ்டாஈகக்தின்கண் ணும உண்பையாயுக் 

காரிடரூபககன் பையின் கண்டனஞசெய்யடபடுப அுவறறின்கண்ணே கையாயிக 

மகசதபோல உண்மையாய்க சாரிமரூபசசன்மை யிரு பபினோ), ௮ மிவுடை யத 

தருட்டாஈதததே சுருதி சமான சருபரூபததானே கூறிய சமுததானம, பிராபதி, 

சொருபாவஸ்திதி யென்னும் முகசருமம சபபவியாதாம) அ௮னால காரணததினுப 

தனிசசகசைவடிவ வாஸ்தவகாரியசசன்பையின்ராப ; மறறோ, காரணமே காரிய 

ரூபத்தா ஊன நிலைபெறும், ௮.து காரணததஇனும வேறறுருவமாய்ச சத தன்றாம ) 

ஏனெனின், வேருய ௮து நிததை?யயாம கையாயிகாசகேபோல அக்காரியக 
தன் காணததினுப ச னிஉடிவமாய் கிலைபேறுமாயின், தன் விராசகதா னேசத 

தையையுமடையும், ௮சனானே முன்பொழிகக சரவ தோவங்களும பிராப்தமாப/ 

ஆலைககாரியதகை யாப காணத தினுப வே.ஓ சததையுடைபதா யகசேரித திலே 

மா சலின், இபபசகதசே முன்மபோழிரக தோடம் பிராப்தமாகாதாம் 

சங்கை :--ஹே பகவன்! ௮ததிருடடாஈதததேயிருக்குல் காரியத்தன் ஏமயை 

மித்தையெனின் கா£ஷ்டாகஇக தீவனிடததும் மித்தயொத்தன்மை Ag suri. 

சமாதானம் :--ஹே குழநதாய்! திருஷ்டாஈதததேயிருக்குங் காரியரூபத் 
தன்மை மித்தையாதலேபோல ஜீவததன்மையும மித்தையாம என்னுஈ துல்லி
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யத்தே நினக்காக்கெகமிருப்பின் ௮ல்தெமசசநிஷ்டமின்றாம்; ஏனெனின், ஜீவத் 

தன்மையை யாழும் மிக்தையாயே யுடன் படுகின்றோம்) ௮கலினானே, ! சயாலா 

வொ.௫ ஜீவெறளகமொதி” என்னும சருகியம ஜீவேஸ்வாரின் இதியை மாயா 

இனமாய்க்கூறியிருககின்றது கடரூபஉபாது ரசாசமாகவே கடாகாசத்கன்மை மித் 

தையேயாவதேயபோல, முசுதேக விவே ஈஞ்செய்யின் ஜீவக்கன்மைபும் மித்தையே 
யாம். சடாகாசரூபசஙகாதததே ளிசேஷ்யரூபக தானேயிருககும் ௮காசம சத்திய 

ரூபமாவதேபோல, ஜீவரூ।பசசகா ததத விசஷ்பரூபமாபிருககும ரர் தவடி.வ 

ஆன்மாவும் சத்தியரூபமாமாதலின, வாயு மக முதலிய இருஷ்டாக்கத்தேயும் 

தார்ஷ்டாஈஇக ஜீவனிட க௮மிருககுா காமரூப இலக்ஷணமாயையின் wine sO gs 

வாதி மித்தியாததன்மையைககூரின சஙகையறறுவைக; மாயாமசததே யாமும் 

சததியக கூறிலேம ) மற?ர, அஸ் இப இப பிரியரூபமா யெலலாபபொருள்களி 

௮ம் தொடர்ஈதிலகும பாமானமாவே சகடயமென யாம கூறினேம. ஸ்தூலாதி 

முத்்2தகாதிகசளாகூடிய ஜீவனோ ஆரஈ கவடி வ ஆன்பச கதையை யங்கெரித்தே 

சத்தியமாவன் , இயலபாயோ ஜீவனிடகதும் மெய்மமையின்றாம. இவ்வாறு வாயு 

மேகாதிகளஞும பரமான்மாவின சதையைபபுியே பெயமமையாயிலகுஈ ; இயல் 

பானே அவறறின்கண் ணும மெய்மரையினருா  இதறணை யமசக்தையொப்பா 

பரசசேரிததேகே ௮வறறில உபாசனாரூபக கன்மை கூறபபட்ட ௮, ஜிவனிடத 2கா 

உபபமேயரூபதகனமை கூறபபட்டமு, ஆனால, அகதிருட்டாஈதக2தயிருக்குக 

BT MSF FO COLD OF BO Da BDI I இருட்டாஈக சமானதகன்மபையின்றாம , 

வாயுவாதிகளைபபோல ஜீவனிடசு தும சாரியரூபசுகனமையிருபபின், உறபத்தி 

யுடையனவெல்லாம சாசமுடையனவாம , கடாதிகள் உறபததியுடையனவாய் ராச 

மூடைவ?தபோலச் €வனும காரியமாயின காசமடைவன் ) ௮டையினே பல 

போகங்களின்றிச் செயதகருமஙகளின் விராசசதாலமுா, செய்யா தவறின் பலப் 

பிராபதிவடிவ தோஷமும அம. இதசகைய அுழிவஃடய அன் $மோாபதேசத் 

தானே பிரஜாபதிககும் மித்தியாவாஇத்தன்மை சிக்கமாம, 

சங்கை :--ஹே பசகவன ! வாயு மு.தலியவற2ற காரியரூபத்தன்மை யிருப் 

பதேபோல கடாதிகளிலுமிருககுமா தலின், பிரசித்தமாய கடா இிகளைவிட்டுப 

பிசஜாபதியானவா வாயுவாஇகளை க இருஷ்டார் கமாககயதென் ? 

சமாதானம் :--ஹே மைநத ' திருஷ்டாஈகமாககய2தா காரியரூபததன்மை 

யைப்போ இப்பதின் கருததாயன்றாம : மற2ரா, பிரியாபபிரியமறறதாககும சரீர 

பாவத்தே கருகதாம. கடாஇகட்கு வாயுவா திகட்2க பாலச சரீ ரமறறிருக்குக் 

இதி பொருகதாதாமாதலின், பிரஜாபதிசடா இகளை ச் இருட்டாக தமாகூலர், ஹே 

குமர ! பிரஜாபதியின் கருததிதுவாம '--கனமாய அ௮வயவககளோடு கூடிய தேகங் 

களறற வாயு மு தலியவை பிரியாபபிரிய பாவததையடையா த(2தபோல, ஜீவான்மா 

வும் முத்தேகங்களற்றதாய் ௮வறறையடையாசகு. பிரளயம் வரவே சரீ. ரமறற 

வாயு முதலியவை பசஞசோ திவடிவ கா.சணததையஎடந்து தம் பரிபூண சொரு 

பத்தானேயிருந்து மீண்டொருக்காலும் சம்சார சபபந்தியாய HESFO SUL 
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௧௨௯0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதினான்காவது 

யாததேபோல, சரீர ௮பிமானமற்ற இச்சீவான்மாவும் பசமஜோ திரூபப் பாமான 

மாவையடைந்து தன் பரிபூணருபத்தானேயிருர்து மீண்டொருகாலும் சம்சாச 

சம்பந்தியாய அக்கத்தையடைவ தில்லை. ௮ந்தப பாமான்மரூபஜோ தியின்கண்ணே 

பாமஜோ திரூபத்தன்மை கூறியது ஸ்வப்சகாசத்தானே கூறியதாம்; ஏனெ 

னின், சுயஞ்சோ தியாய பாமான்மாவினும் வேராக இருக்கும் சூரியன் முதலிய 

ஜோ திகள் தம் சித்தியின்பொருட்டுக தம்மிலும் வேறாுய ஞானரூபஜோ இயை 

யபேச்ஷிக்குமா தலின், ௮வறறின்கண்ணே பரமஜோ திரூபத்தன்மை சம்பலியா 

தாம். ஞானரூப பரமான்மாத் தன்சித்தியின்பொருட்டு வேறொரு ஞானத்தை 

யபேச்ஷிப்பதில்லையா தலின், சுருதிபகவதி அதைப் பரமஜோதியென்றனள். ௮ல் 

ல.து, அவ்வான்மவடிவஞானம் ஒருகால் தன் செதியின்பொருட்டு வேறொரு 

ஞான த்தையபேச்ஷிக்கனோ ஆன்மாசரெயம, ௮ன்யோன்யாசெயம, சக்கிரிகை, ௮௧ 

வஸ்சையென்னும் நான்கு தோஷங்களும பிராப்தமாம்) ஏனெனின், ஞானமுடை, 

யவனை ஞாதாவென்பா. ௮ன்மசொரூபஞானம் தன் இத்தயின்பொருட்டு எஞ்ஞா 

தாவையபேக்ஷிக்குமோ ௮ந்தஞாதகா அ௮ம்முகன்ஞானத்தானே ஞானமுடையவனா 

யம்முதன் ஞானத்தை௪ சித் இசெய்வனா ? அலலது, வேறொரு ஞானத்தானே 
ஞானமுடையவனாய் முதல் ஞானத்தைச் சித திசெய்வனா ? முதலதிலோ தன் இத் 

தியின்கண்ணே தன்னதபேக்யென்னும அன்மாசரய தோஷபபிராபதியாம, 

இரண்டாவதன்கண்ணும் இவ்விசாரஞ்சேய்யத்தக்கதாம்'-௮ரத ஞாகா Bevel sexs 

டாவது ஞானச்கைச் சித்திசெய்வது ௮வ்விரண்டாவத ஞானத்தால் ஞானமுடை 

யவனாய் அ௮வ்விரண்டாவது ஞானத்தைச சிக்திசெய்வனா ? அலலது, முதன் 

ஞானத்தானே ஞானமுடையவனாய் ௮வ்விசண்டாவது ஞானச்தைச் சித் இசெய் 

வனா ? அல்லது, வேறொரு மூன்றாவது ஞானகதானே ஞானமுடையவனாய் ௮வ் 

விரண்டாவது ஞானத்தைச த்திசெய்வனா ? அவற்றுள், முதலதஇிலோ மீண்டும் 

முன்போலவே ஆன்மாசாய தோஷறுடைவாம். இண்டாவதிலோ ௮ன்யோன்யா 
சியமாம் , என்னை, முகன் ஞானத்திறகுத் தன் சித்தியின்கண்ணோ இரண்டாவது 

ஞான அபேனக்மயாம். அ௮வ்விரண்டாவதற்குத் தன் சித்தியின்கண் முதன்ஞான 

௮பேக்ையாம், மூன்றாவதன்கண்ணும் இங்கனாசாயவேண்டும் :--௮௩த ஞாதா 

மூன்றாவது ஞானச்சைச் சதெதிசெய்வது, அம்மூன்றாவது ஞானத்தால் ஞான 

முூடையவனாபதனைச் சித் இசெய்வனா ? அல்லது, இரண்டாவது ஞானத்தால் ஞான 

முூடையவஞயதனைச சித்திசெய்வனா ? அல்லது, முதன் ஞானத்தால் ஞானமுடைய 

வழஞாயதனைச்சித் தஇசெய்வனா? அல்லது, வேறு சான்காவது ஞானத்தால் ஞானமுடை 

யவனாயதனைச் சித்திசெய்வனா ? முதலதிலோ மீண்டும் முன்போலவே ஆன்மாசிர 

யதோலப் பிராப்தியாம், இண்டாவதிலோ முன்போலவே மீண்டும ௮ன்யோன் 

யாசிரயப் பிராப்தியாம். மூன்றாவதிலோ சக்கரிகையடைவுறும ; ஏனெனின், முத 

லதற்குத் தன் சித்தியில் இரண்டாவதனபேனக்ஷையும், இரண்டாவதற்குத் தன் 

இித்்தயில் மூன்றராவதன ?பகை்ஷையும, மூன்றாவதற்குத் தன் சித இயில மீண்டும் 

மூதன்ஞான வஅுபேனக்ஷயும் என்பதாகச சக்சொபோல௪ சுழலல்வடிவமாம், 

ரநான்காவதிலோ ௮க்கான்காவது ஞானம தன் சித்தியின்பொருட்டு வேரொரு 

80நதாவது ஞானத்தையடேக்ஷிக்குப, அதுவும் தன் சித்திச்காக ஆறுவதையபே



அத்தியாயம், ] சாத்தோக்கெய உப இடதத்தின் ௧௨௯௧ 
தாற்பரியவருணனம். ) 29) 

க்ஷிக்கும் என மேன் மல ஞானதாரையை யுடன்படுவ தில் ௮னவல்தா கோஷப் 

பிசாப்தியாமாதலின, ௮வவானம சொருூபஞானம தன் சித தியின்பொருட்டு 
வேறொரு ஞாதாவை யபேக்ஷிபாதாம ; மற 27, ௮௮ ஸ்வப்்க। சரூபமாமா தலின் 
அதனைச் சுருதிபகவஇ௫ பரஞ்ஜோதி3யெனறனள். அத்தகைய ௮, தனையடைவுற்ற 
இச்சீவான்மாகதனது பரிபூரண ௮தவிதீயவடிவததானே இதிபெறும். 

சங்கை :--ஹ பகவன் ! ஜிவான்மாவிற்குப பரஞ்சோதியின் பிராப்தியே 
. தன் வடிவததானே இதிரூபமாமாதலின, சம்பததியென்னும சப்தததானே ர் 

தீப் பிராப்தியைக்கூறுவதும, ஸ்வரூப ௮பிரிஷ்பக தஇயென்னுஞ சபதத்தானே 
௮ந்த ஸ்்இிதியைக்கூறுவதும Yeu MTR sr HOO asavoasg slaw இ 

வெணாவி,சிவஉ)0௪ ் என்னும சுருதியினகண்ணே கூறியது கூறலென்னுக் 

குறறமாம். 

சமாதானம்:---ஹ மைகத! மகாவாககியதஇனின்று மூண்டாய யான் பிரஹ் 

மருபன்”' என்னும ஞானம் FUG BUT. ிவபேஹ்ம DD TERT FBT gy adr 

டாய சர்வ துவைதங்களும அறறதாய பலம் ஸ்வரூபாபிகிஷ்பததியமா தலின், 

௮ச்சுருதியின்கண்ணே கூறியது கூரலெனனுஈு குறறமுண்டாகாகாம. பிரஜாபதி 

கூறல் :--:2ஹ இரதி! அவவதவிதீபததன்மை வடி.வப பலபபிராபதிகாலகதே 

உண்டாம ஜீவபபிரஹண்ம ௮2பத ஸ்வருபம சாவ காரியகாரணரூபப பிரபஞ்சத் 

லும் மேன்மையதாம ; சாவ உபாதிகளிலும பரிபூசணமாமா தலின ௬௫. இபகவஇ 

௮ தனை உத்தமபுருஷூென்றனள. ௮வ்வபேத ஸ்வரூபததிலும் மேலாக வேறொரு 

பொருள் உகதம புருஷரூபமனமும, இப2பாது ஜீவன் முக்தரின் இதிவிதததைக் 

கூறுவாம் :--ஹே இதி ! மகாவா SRG ET Da பிரஹ்ம ௮பேதத்தை 

யுணாஈத உத்தம புருஷன சன் பிராரப்சகரும சமாபதி பரியகதம் நிவாசம் செய் 

யும் வகையை ௩ கேட்பாயாக, அண்டு கிர்விகறப சமா இயின்கண் 'சீணயிருக்கும் 

ஜீவன் முக்தன் எலலாவகையானும ௮தவிதீயப பிரஹ்மகையேகாண்பன் ; ௮ஃ 

தையன்றி வேறெவவனான்மபபொருளையும் காணான். சமாதியினின்றுங் இளம்பிய 

காலத்தோ சர்வ ஜசததையுக கன்னான்மவடிவமாய்க்கண்டு எல்லா லோகங்களி 

லுந் தன்னிசசைப்படி. சு.தநதிரமாய்ச சஞசரிபபன் , மகாராஜா சுத தானாய்த் 

தன்றேயத்தே சஞசரிப்பதேபோலுஞ சரவானமவடிவ அறிஞன் சாவப் பிசாணி 

வடி.வமாய்ப பக்ஷிய ௮பக்ஷியபபொருளகளைப பு௫ிபபன், பாலரைப்போலநானாவகை 

யாய ரெடையைசசெய்வன, மகாபுருடரால ஆதரிக்கபபடுவன், இரதிராதி ரூபத் 

தானே தேவாங்கனைகளோடு ரமிபபன, நானாவகையாய தோ முதலிய வாகனங் 

களில் ஆரூடனாவன், ௮2ஈகஞ ச௫ெளோடும இசமிபபன், தனனுறவினரோடு கூடி 

யிருப்பன், இவ்வாறு 05s விவகாரஙகளைச் செய்தபோ இனும ௮வவறிஞன் ௮வ் 

விவகாசங்களோடு தன் 2றககதை யொருகாலும ஸ்மரிப்பதேயில்லை ; துயில்வோன் 

௮. த்துயிலில் sors pst Rader evinhust SOG SUT BILD. 

சங்கை :--2ஹ பகவன் / தேகாதி சாவ பதார்ததங்களையும் மறர் தவனாகயெ 

அறிஞன் மநதம தியினனெனப்படுவனன் ரோ ?



௧௨௯௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினான்காவது 

சமாதானம் :--ஹே இச்திச! ஒருவன் உன்மத்ததசைபைபடைந்து ௮த்தசை 

யின்கண்ணே சானாவகையாய விபரீத விவகாரங்களைச்செய்வன், ௮த்தசை நீங்யெ 

போது அ௮த்தசையின் சர்வ விவகாரங்களையும் மறககபோதினும் மந்தமதியின 

னெனப படாததேபோல, ௮வ்வறிஞனும அ௮விதயா சம்பர்தமாய விவகாரங்களை 

மறந்தபோதினும் மர்தமதிபினனெனபபடான ; மாமு, அவற்றை நினைவதானே 

மக தமதியினனெனபபடுவன, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮வ்வறிஞனுக்கொருகால் 2தகாதி சாவ பகாத 

தங்களின் மறதியுண்டாயின் தேகஸ்இதியெவவாராம ? 

சமாதானம் மஹ இர இர! BIN IM EBS துபிலின்௧ண்2ண தன் 

மீறகக்காபபிற சிரதையினறாமாயினும, ௮க்2ககததைப பிராணன் காபபேதேபோல, 

முக்தனது தேகத்தையம பிராண?னகாக்கும் தேரின்மீது சாரஇ யூறங்கனும 

தேரிற்பூடடிய சக்$படைஈத குகிரைகள் தேரை முன் 2பால் நிபமபூர்வகம் 

கொண்டு செல்வ? தபால, ௮றிஞ னுகுபராமழண்டாயிலும் ௮றிஞனது 2தகத 

தை ௮ந்தப பிராணன் முன்போல நிபமபூர்வகம ஈடத்தும். மகாராஜா உறக௫ 

னும் ௮வன் மந்திரி முன்2பபால இசாச?பகதை இரக்ஷிபப2 தபால, மூக்கன் உப 

சாமத்தையடையினும் பிராணனவன் 2றகத்தைககாக்கும் மாசதனது தேசக் காப 

பின் ஹேதுப் பிராணவை9த2பால, அவனது போக£ஹது மனக £தாடுகூடிய 

சு2சாத்தராதிகளாம,. இப2பாது விடூப '2பாககாலத9த அ௮ஞஞானிகளினு ௨ 

அறிஞரிடத்2த வி?சடகதன்மைபைவருணி/ பாம --2ஹ இரச! பாலக 

Sor gi உன்மகதனேனு ௨ ௬277௧71இ பட9னாரு இரஇரிபசகளால சபதாதி 

௮ 26௧ விடபயஙகளைக் கவரினுஉ பின்னவறறை நினைபாக2த2பால, சீவன் முத்த 

னும் ௮வறறுல் அவற்றைக் கவரினு௨ தன்னான்மாவினும் வேறு5 எப்பொருளையு 

மறியான். சப்தாதிகளி_ச்2த இசக்பறறவனுபினு உ அறிஞன் பிரஹ் ம£லாகாஇ 
லோககளில் நிகழ ம் 2பாகங்களைச சூரிபாதி 2தவசைஈளால ஏவபபட்ட Bag 

இராதிகளாறகவாவன், தன்றைக்திவாயிலா யவமறைநகவசானாகலின் அவ்வறி 

ஞன் சாவ துகக௱களுமறறவனாவன். Qudsurg அ௮வவரிஞனிட௧2க பிரஹ்ம 

ரூபதகனமையை வெளிபபடையாக்குமபொருடடு மூதலில சாவ தேவதைக 

ளாலும் உபாசெயததன்மைவடிவப் பிரஹ்மக்தின்றருமசதை அவன்பால நிரூபிப 

பாம:--ஹே இரதிச ! எபபிரஹ்ம2வத்தாவாய ௮றிஞனை யாம உத தமபுருடன 

எனக்கூறினே2மா ௮சசாவான்மவடிவ ௮றிஞனைச சமதமாஇ சாதனங்களோடு 

கூடிய தேவதைகள் கம்மான்மவடிவமாய்ச சாக்ஷா த்கரியா தவரை நானாவகையாய 

சவிசேடரூபங்களாலுபாடபபா, ௮௩௧௪ சாவான்மவடிவ விதவானையுபாசித்தே 

௮த்தேவகைகடகுச் சாவ லோகங்களிலும் சாவ போகஙகளிலும் சுதஈஇிரத்தன் 

மையுண்டாம். ௮ த்தேவதைகள் சாவான்மவடிவ ௮, மிஞனை யுபாடித்துச் சர்வ 

லோகத்திருக்கும் போகககளையடைவத 2பால, இக்காலத்தும் சர்வான்மவடி.வ 

அ௮றிஞனைச் தன்னான்மவடிவமாயறிஈது உபாசித்த ௮இகாரியும் சாவ லோகத்து 

மிருக்கும போகப்பொருள்களையடைவன். இப்பொருளின்௧ண்ணே நீ றிது மாத் 

இசையும 8யப்படவேண்டாம். ஹே இஈஇச !' சர்வஜகத்இன் அதிஷ்டானரூப



௮த்தியாயம்,] சாந்தோக்ய oud. os Bar ௧௨௯௩. 

தாற்பரியவருணனம். 1993 

மாயெத் தறபதா£த்தரபப் பரமான்மாவை யாம உனக்குககூறி?ன2மா அது2வ 

FTL, SU பிராணிகளின் இருகயாகாசக?க துவம்பகாதத தீவரபமாய்ச இத 

மாம், சங்கா தரூப உபாஇ சமபர்தக்தா 2ன சபலமெனப பெபரு றும், அத்தகைய 

YEG Salo. ou CUT (OT eR Lo மீதவகைபைத கன்னான்மவடிவமாப்ச FIP SEN ES 

௮இகாரியாய ௮றிஞன் மகாபாவககளாலு பற்றுறுன். ௮வவரறிஞுனப பாவக் 
கள் தீண்டா எனபதன்கண் 2ண காரண ரிஐுவாம சாவ BING BMD UTOIT SES 

சகதிய eraQ3u sro gtarintOa ar ஆவரணமறற LN Gh TO FM FLUO _G S 

அறிஞன எவவாறு பாவக நமததைச செபவன ? wo) ரு, செயபான, ஏூனனின், 

பாவகருமத்2த பிரவிருகதிக?கதுவாப வைக கரிசனம அறிஞனுக்கு நீங்கெ 

தன்றோ! எபபோதும சுகரூப ஆனமாவைய பிரியமாயுணாவ 2னா, ௮னமாவினும் 

வேராய விஷய சுகத்தைப பிரியமாயறியாமனா, ௮கககைய ௮றிஞன அவவிஷயா 

நந்தத்தையடையுமபொருடடு எவ்வாறு பாவகருஈததையிபறறுவன்; இயறறு 

னென்க. ஜனனமாணாகி விகாரஙகளையும அ௮னனிப2மபடையும சாக்திபான்மா 

வாய யான் ஜன்மமாணா MST TAS TU Mi CUB, HUTA கருமஙகளின ௪௧ 

BDEEGUUN TOSI 9/60 Ou 2மயபோகெகும, சாக்திபான்மாவாய யான மபபல 

போக்தாவலலன் என எப23பாதுத கனனை யசககமாயுணாகத ௮றிஞன புண்ணிய 

கருமங்கட்குக கருகதாவாகவுந தனனையுணராத2பாது, பாவகருமஙகளைச செய் 

யான் என்பதன்கணே யாது கூறு மீவணசிம 

சங்கை 0 ap பகவன் ! விவகார 2 தயிரு BAH Doo A hMFY Oas 

கைய மகமை எவவாறுணடாம 

சமாதானம் :---2ஹ இகதிர '! சாவ பூகப.ோணிகளின் ஆன்மரூபனும, சாவ 

பூதப்பிசாணிகளின் ௮ரினனமாய்க காணபபெ.றுபவனும அகிய பிரஹ்மவேத்தா 

வின் நிஷ்டாரூபமாாச்கக?த ௮2௧௧௦ மதிமான்களும (221 கதையடைந்துளார், 

௮வ்விதவா னுடைய கிஷ்டைவடிவமார்கக ௮டைவை யீசசிதக தேவதைகள் தன் 

னியாகளாவா சாவ புண்ணிபபாவககளுமறற பிரஹ்ம?வததாப புருடோத்த 

மனை இவன் புண்ணியவானென்றாவு, இவன் பாவியென்றாவது எவனாலுமறிய 

மூடியாது, இவவாறு பூர்வ புண்ணிப கருமமகிமையால Bossa a we P 

யப் பிரஹ்மத்தைத தன்னுனமவடிவமாய்ச சாக்ஷ£ த்கரிக. தவன் ௮வ௫ியம் மோக்ஷ 

ததையடைவன் என்பதன்கண்ணே றிது மாததிரையும் ரீ யையுருதே. ஹே 

குழந்தாய் ! இகஙன் ௮௩த முறறு மணர்ஈத பிரஜாபதியானவர் 2 சவராஜாவாய 

இர்திரர்க்கு மூன்றவதகைகளு மறற பூமாவாய பிரஹ்.௦த்தைத் கன்னான்மவடி.வ 

LOTUS BAG SOT; By FI சர்வ பூசப:9ராணிகட்கும் இருகயாகாசரூபமாம் ) தன் 

னிருப்பு விளக்கத்தைக்கொடுத் து ராமருபான்மக சாவ ஜகத்தையும் நிர்வாகஞ் 

செய்வதாம்; எப்போது மெவ்வுலனு 2 பாமாம்) அதன் சம்பசதமறறதாம) இத் 

தகை.ப பூமாவடிவப் பிரஹ்மத்தை பிஈதிமா தமது வடிவ மாயுணாஈதனர், ஹே 

மைந்த ! இலன் குருசிஷ்ப பசமபரைவடிவ வித் தைபபின் சம்ரேதாபம் இரு வதை 

யாகப் பிரவிருத்திபாபஅ ) துன் 2, 2 தலா[ஜ௬வாப இசஇரா முதலாநவாம்) மற



௧௨௯௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினைந்தாவது 

ஜொன்றோ, சுவாயம்பு மனுமுசலாகவாம்; ஏனெனின், பிரஜாப இ, இந்இரர்க்கு வித் 
தையைபருளிபதேபோலச் சுவாயம்பு மனுவிற்கும் ௮ருளினர், ௮ம்மனு பகவான் 

பூவுலகத்?த ஆதிகுருவாபதிகாரிகட்கு ௮ந்தப் பிரஹ்மவித்தையை யுபதே௫த்த 

னர். அதன்கண்ணே ௮காரத்தைசக சத் செய்யும் ௮ர்தக்காண சுத்தயற்ற 
பிராஹ்மணாகி மூவரையும் கோக்கி யம்மனுபகவாலுப?தூத் ததாவது :—G ap 

மூவருணத்திப2ர ! உங்கட்கந்தககாண சுத்தி பூர்வகம அன்மஞானமுண்டாகாத 

வரை நீவிர் நான்காசிரமங்களுள் ஒராசிரமத்தைத் தரித்துத் தத்தமது யாகாத 
கருமங்களைச் சாவதானமாகச செய்யுங்கள். ௮ரநிஷ்காம கருமத்கானே மனத்தூய் 

மைவாயிலாயுஙகட்கு வைராக்கியப் பிராபதியுண்டான2பாது ஆன்மசாக்ஷாதகாரப 

பொருட்டுப பசமஹம்ச சர்பாசத்தைககவர்மின் ; வைராக்பெமின்றி நீவிர்கவரன் 

மின் ஹே குழர்தாய் ' இவவாறு ௮மமனு.அகவான் ௮இிகாரிகட்கு ௮இகாசபபடி 

வித்தையினுப?தசத்தைசசெப்கனா. இரஇரருமஉ பிரஜாபஇபின்பால துர்லபமாய 

பிரஹ்மவிதையைககவாஈது அக்கினி வாயு முதலிப தேவதைகட்குப?த௫த தனர். 

உமைவடிவப பிரஹ்மவிக்தைபின்றிருவருளானே ௮க்கனி வாய முதலிப தேவதை 

களும் மூன்றவஸ்தையறற பூமாவாகிய பிரஹ்மத்தைத தககளான்மவடிவமாய்ச 
Freep sans sort, ஹே மைகத! ௮க2தவதைகள் சாதவிக குணமுடையராத 

லின், ௮வாபாற் பாமேசாரருக்கு மகா பக்ஷ்பா தமிருகககாதலினா2ன ௮வா பிரஹ் 

மத்தைத் தம்மான்மவடிவமாய்ச சாகா தகரிசகனர், இவ்வச௫யாய ஆஇயில ந 

ஈனவு முதலிய மூன்றவஸ்தைகளமற பூமானமாவின வடிவதை வினவினுப், 

அவை யாவறறையும உனககு விஸ்தாரமாய்க கூறி2னம, இப2பாது எபசபொருளை 

வினவ நினக்சச்சையா ௮பபொருளை நீ வினவுதி. 

பதினான்காவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

  

ஸ்ரீ அதமபுராணம். 
பதினைந்தாவது அத்தியாயம். 

COR 

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாயாம 8 ஸ்ரீ குருப்யோ௩ம 8 ஸ்ரீ காசிவியவேற்வராப்.பாம்நம 8 
ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யேப்யோகம 8 

முன்னர்ப பஇனான்காவது ௮ச்இிபாயததே சாமவேதத்தின் சாந்தோகயெப 

பொருளை நிரூபிததாம,. இப?பாஇிவவத்தியாயத்2த சாம?வதத்தின் கே 

நிடத ௮ர்ததத்சை நிருபிப்பாம் :--முன்னத்தியாயவிற்றில் ௮க்னி வாயு முத 

லிய தேவதைகட்குப் பிரஹ்மவித்தையின்றிருவருளானே பிரஹ்மஞானப் பிராப 

இயுண்டாகிபதாகக்கூறப்பட்ட து, அதைக் 2கட்ட சடன் அப்பொருளைககேட்க 

இச்சித்சவனாப்த் தன் குருவின்பாலிவ்வாறு வினவினன் :--2ஹ பகவன் ! ஆன்ம 

புசாணத்தின் முதலத்தியாயத்?த தாங்கள் இருக்குவேத 88தமேயப்பொருளைக்



அத்தீயாமம்.] கேனோப நிட தத்தின் தாற்பரியயருணனம். ௧௨௬௯௫ 
ட 29S 

கூறும் வாயிலாயச் சனச்குபாராதி முனிசளின் வாமதேவாஇ யஇகாரிப் பிச 
எஜசளின் சம்வாதவாயிலாய் சானாவசையான பிர ஹ்மவிசதையைக்கூறினீர்கள், 

காப்பசதின்சண்ணே யீருர்த வாபசேஉரது சர்வானம டாவருப அ௮னுபிவத்தை 

யும், வாபதேவாதி சர்லாதிகாரிசளின் ஞானனவராக்கியா இிகளையுங் கூறினீர் 

கள். 9-வது 59-வது ௮ச்தியாயகங்களில இருச்குவேதத்தின் செளஷ்த2 யுபகிட 

தட்பொருளை நிரூபிச்கும்போது தேவராஜாவாய இரதிசாக்கும் பிரதா்த.தன நரேர் 

இசாச்கு மறற சபவாதலாயிலாய்ப பிராணப பிரஞ்ஜைவடி வ அன்மாவைக்கூறி 
௮ஜாக FS BH அரசர்ச்கும பாலாக மறையவாக்குழுறற சபவாதவாயிலா யான் 

பாலப் பிராணாதிச ளிலும் ஜேருசக கூறினீஈசள், |-வது 3-வது (-வது 7-வது 

௮ த இயாயங்களில் யஜஈவேசத்தின் பிருஹகசாசண்யக உபகிடதப்பொருளை கிர 
பிசகுமபோது இருபுருடவமசம ஒரு ஸ்இரீவபசம என்னும மூன்றன்கண் ணுள்ள 
இருஷிகளின் பசஸ்பாபேசத்தையும, ௮பேசததையும், சதயங் ௮தாவண இருஷி 

இரதிரர்க்குப பிரஹ்மவிக்தையை யுப?தூதகனா, அுகைக்கேட்டுக் (கோபமுற்ற 

இரதிரா அ௮வவிருடியை மீண்டும் பிரஷஹ்மவிதசை யுபசேசம செய்வஇனின்றும் 

நிவாசணஞசெய்தனா, பின்னவவிருடி. சமது மொழியை மெய்யாககுமபொருடடு 
அசுவிறீ குபாசாகடகுப பிரஹ்பவிததையை யுப!2தரிக்கனா, sep Rois 

இரதிரா அவவிருடியின் சாசசேதஞசெய்கனா என்பதையும், இனகராஜாவின் 

யாகசபையில் யாஞ்ஞவற்கேய முனிலா ஆஃ வலாபனாஇி முனிவாகளியாவரையும் 

வெறறிகொண்டனா, யாஞஞவறகயா சாபக கால சாகலயப பிசாஹ்பணர் மரித்த 

னா என்! ()சைய/ப, யாளஞவரகிய ஜனகராஜாகசளின இருமூறைசஈ சமவாக வாயி 

லாயூறற நானாவகைப [ஹ் மவிததையையும, யாஞரவறகியருககும் ௮வா பானைவி 

யாய மைத்திசேயிககும ஈடக்த சமவாதவாயிலாய் சானாவகையாய பிரஹ்ம வித 

ைதயையும், யாளுஞவறூய முனிவரின சரயாச அசிரமததையுக கூறினீர்கள். 

8-வது அ௮ச்தியாயத்தே VQ usa ss Rom சு2வதாசவதச உபநிடதப்பொருளை 

நிரூபிககுமபோது சுவேதாசவதரா சநயாசிகள் சமவா தவாயிலாய் ஜகதகாரண 

விசாசதசைக்கூறினீகள் 0-வது ௮ததியாயசதே யஜ ஈர்வேதத்தின் கடவல்லி 

யுபநிட. தபபொருளை கிரூபிக்குமபோ துயமராஜாந௫2௧,தா சவா தவாயிலாய் நானா 

வகையாய பிரஹ்பவிததையைக கூறினீரகள, 1/)-வ.த. ௮ததியாயததே யஜுர் 

வே தத்தின் தைததஇரீய நாசாயணிய உபநிட. தபபொருளை நிரூபிககுமபோ.து வரு 

ணபிதா பிருகு புததிரவாயிலாய்ப பஞூசகாச விசார த்தையும, 2வரனெனப் 

பெயரிய கநதருவனது அனுபவ ததையும, சதசதியாதி சாவ சா கனஙகளிலும் சர் 

யாச “Aru s Bra ௮ தஇிகததன்பையையும கூறினீரகள், 11-வது ௮.த்இயா 

யத்தே ஜாபாலாதி Guar ge உபகிடதபபொருளை நிரூபிககும£போ து சமவாதத 

காதி மகா புருடா பரமஹமச சஈயாசததைத் கரிதததையும, ௮தைக்கரிப்பதறகு 

வைசாக்கயகாலம, இயமநியபாதி சா தனமுடைய விரகக?ன யதஇிகாரி, கண்டங்கம 
ண்டலக கா ஷாயவஸ் இர முதலியவை பாசிய வேஷம, பிுநாடனம ஏகாஈதவாசம் 

வேதாகத சிந்தனம முதலியவை யாசாரமாம் என்பனவா யெல்லாலிடயங்களை 

யும் கூறினீர்கள, 19-வது 15-வது 14-வது அத்தியாயங்களில் சாமவேதத்தின் 
சாந்தோக்கயப் பொருளை நிரூபிக்குமபோது உத்தாலக சுவேதேது முனிவர் சம்



௧௨௯௬ LO ஆத்மபுராணம். [பதினை நீதாவ து 

வா.தவாயிலாய் சானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையையும், பகவானாகிய சனத்குமார 

நாச.தமூனிவர் சம்வா தவாயிலாய் கானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையையும், பிரஜாபதி 

யிக் திரனிசோசனசம்வா தவாயிலாய் சானாவகையாய பிரஹ்மவிததையையும் கூறினீர் 

கள். ஹேபகவன் ! 14-வது அத்தியாய ஈற்றில் தேவதைகளுள் இந்திரர் அக்கினி 

வாயு முதலியவாக்குப பிரஹ்மவித்யாரூப உமாதேவியின் றிருவருளானே சிறப்பா 

கப் பிரஹ்பஞானமுண்டாயதெனக் கூறினீர்கள் தாங்கள் கூறியதால் ௮டியேனுக் 

இவ்வாறு தோறறுகின்றஅ :--இபபிசசஙகததே ஒரு ஆச்சரியவார்த்தையிருக்கு 

மென அசனைக்சேட்ப விழைவுளேனாதலின், தாங்சள் இருபைசெய்து ௮வவாச 

சரியதை யடியேன் பொருட்டருள2வண்டும எனக் கூறிய சீடன் மொழியைக் 

கேட்ட ஆசிரியா், சரததையையுடைய அவனுக்குக் கேனஉபநிடதத யிருக்கும் 

கசையை யுபதேசிக்கனர் அக்கதை அ௮திகாரிகட்குப பிரஹ்மஞானபபிராப் தியை 

யனடைவிப்பதாம, ஸ்ரீ குரு கூறல் -ஹே குமா ! தூயமனத்தினராய ௮க்கினிவாயு 

முதலிய தேவகைகள் இஈதிரரிட ததினின்றும பிரஹ்மவிததையையடைஈது ௮௪ 

சடையின்சண் ணேயிருர்த இரதிரா சமீபகதேசென்று இவ்வாறு மனனஞ்செய்த 

னர் :- ஹே சேவராஜாவாய இஈதிரசே! சுரோசதிரா திர் து ஞானேசக இரியங்களை 

யும், வாக்காதியைந்து கருமேகதிரியஙகளையம, மனத்தையும், பிசாணனையும் தச் 

தீம் காரியஞ செய்வதன்சண்ணே ஏூவுவதியாவா ? ஜீவனே ஏவுகன்றனன் எனத் 
காங்சள் கூறினோ சபடவியாது; ஏனெனின், இஈஇரியககளால யானிவ வியா 

பாரகதை யொருகாலஓுஞ செய்யேனெனச் சன் பனததே சங்கற்பிக்கினும் அவ் 

வியாபார ததைச்செய்வன், பூக .ஐவேசமுற்றவன் சனது பிரஇகூல வியாபாரத 

தையூம செய்வதேடோல, ஜீவனும வியாபார ததைச்செய்ய இசசியானேனும oa 

சியமா மவவியாபாரத்தைச௪ செய்வதைலின் சுதநஇரனல்லன் ; பரதநஇ.ரனே 

யாவன் ; ௮ததகையன்பால் போறிசளை யேவல் சம்பவியாதாம். தூக்க சாசதி 

தேர்ப்பரிகியாயத்தானே ஜீவன் முககனது சுசோத்திராஇ இந்இிரியம சுதந்திர 

மாய்த் தத்தம வியாபார சதைசசெட்வதே?பாலச சாவபபிசாணிகளின் சுசோத்தி 

சாதி இநதிரியங்சளூம் சுதநஇரமாய்த் ததத! வியாபாரங்களைச்சேய்யும் எனத் 

தாங்கள் கூறினுப சம்பவியாதாம ; ஏனெனின், இவ்வுலகததே ௮சேகம பெயசோ 

தமது கூஉமேன அராய்ந்தசன்சண்ணே மூயல்ன்றனா ; பிரதிகூலபென ஆராய் 

ஈ தறிஈதஇனின்றும் நீஈகுகன்றனா, ௮வ்விசாரம ஜடஇர்திரியகட்கோ சமபவி 

யாதாம்) மறறோ, சேதனததின்சண்ணே சமபவிககும. முக்தர்களினிக் இரிய 

வியாபாரத்தின்கண் ணும சகரெப்ரமிரியாயத்தானே மறைவுறற சேகனவியாபாசத் 

இறகே ௮னுமானமாபாதலின், பரதஈதஇி.ர இந்திரியங்களை யேவாநின்ற சேதன 

மொன்றை யக$ூசரிக்கவேண்டும், இசசுசோத்திராஇி யிகதிரியமே சேதனமாம 

எனத் தாங்கள் கூறினுஞ சம்பவியாதாம்; ஏனெனின், ௮வறறையே சேதன 

மென வுடன்படின் ஒ2ர சரீரத்தே ௮2ரக சேதன அன்மா ஆம், அ௮வையும 

வேறு வேறு கருத்துடையனவாமாதலின், ஒரு சொமததஇன்கண் £ீணயிருக்கும் 

வேறு வேறு பதமுடைய ௮கேகம பிரதானர் ௮க்கராமத்தையே யழிப்பதேபோல, 

அவையும் இத்ேகக்தையழிக்கும் , ஆகையால், பொறிகளிடத்தே சேதனரூபத 

தன்மை சம்பவியாதாம். ஹே பகவன் /! புண்ணியபாவகருமமே சுரோத்திராதி
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யிர்திரியங்களைத் தத்தம் வியாபாரத்தே முயல்விக்குமெனத் தாங்கள் கூறிலுஞ் 

சம்பவியாது ; ஏனெனின், செவி முதலியவை சடமாதலின் சுதந் இரமல்லாகன 
போல அ௮றம்பாவமும் ஜடமா தலின் சுதநதிசமன்றாம். அகையா லக்கருமத்தும் 
பொறிகளை யேவுந்தன்மை சமபவியாதாம். ஹே பகவன் / இவ்வுலகத்தே எல்லாப் 
பிராணிகளுந் தமதனுகூலச்தை விசாரித்தோ முயல்வர் ) பிரதிகஉலத்தை விசா 
ரிக்கோ நிஈகுவர்; அவையின்றி யெப்பிராணிக்கும பிசவிருத்தி நிவிரு த்தி 
யுண்டாகாதாம். அவ்விசாரம் கேசு இந்திரியாதி ஜடசங்காதத்தே பொருந் 
தாதாமாதலின், ௮ச்சங்காசத்தைக தத்தங்காரியத்தே யேவுவது அச்சங்கா 
தீத்தினும வேருயொன்றிருக்கவேண்டும ; ௮சகசகைய சேதனமியாதாம்? அதனைச் 
தாங்கள் தயவுசெய்து கூறவேண்டும். ஹே மைந்த! இவ்வாறு அக்னி முதலி 

யோர் இச்தரரை வினவியபோது இகஇரர் கூறுவதாவது :--ஹே தேவதைகளே! 
எவ்வான்மா இரதிரியங்கட்கு மிரதிரியமாமோ, மனத்திற்கும் மனமாமோ, 

பிராணனுக்கும பிராணனாமோ, எவவான்மாவைப பிரஹ்மா நனா முதலிய மூன் 

றவஸ்தைகளற்றதென்றனரோ, ௮வவான்மாவே தன்னண்மையானே சர்வ தேச 

தாரி ஜீவர்கட்கும் இர் இரியங்கட்கும் பிமாசகமாம. யாது இரதிரியங்கட்கும் மனத் 

இற்கும் பிரோகமாமோ அதுவே பிராணனுக்கும் பிரேசகமாம் ; ஏனெனின், 

ஈண்டு எத?தககாரிகளும் பிராணனா?லனும் ௮பானனாலேனும் ஜிவிப்பதில்லை ; 

மறறோ, எவ்வான்மாவைபபறறி இப்பிமாண அபானனிருக்குமா ௮வ்வான்மா 

வாய பிராணனாலே இவ்வெலலாப பிராணிகடநம ஜீவன ததையடையுமா தலின், 

௮வ்வான்மாவைச சுரு திபசவதி பிராணன்கடகும் பிராணனென்றனள், இவ்விக் 

இரியங்களும் மனமும் ஆன்மாவினிருபபுவிளகககசை யடைவுற£ற கததங்காரி 

யஞசெய்வதில் ஆறறலுடையனவாமா தலின், ௮தைச ௬ுரு.திபகவதி மீந்திரியங்கட்கு 
மிந்திரியமென்றனள் ) மனத்திற்கும் மனமென்றனள். ஹே தேவதைகளே 1 

இவ்வாறு பிரஹ்மவேத்தாவாய குருவாயிலா யிர் திரியா திகளை யேவு மான்மானவச் 

இரவணித்துப் பின் தூாயமனததால் ௮தை விசாரிககு மதிகாரியே ஈனா முதலிய 

மூன்றவஸ்தைவடிவ பரதத்தினின்றும விடுபட்டு ௮வ்வர்.இரியாமியாய 29 68 Pu 

ஆன்மாவை நிச்சயஞ்செய்வன். இத்தகைய இர திரியா திகளை யேவும் ஆன்மாவின் 

ஞான ததானே இவ்வறிஞன் ஜன்மமாணாஇ விகாசநீக்கவாயிலாய்ப் பிரஹ்மபாவப் 

பிராபதிவடிவ ௮மிருகத்தையடைவன், பிரஹ்மபாவத்தையடைசர்து அறிஞன் 

மீண்டும ஜன்மமாணருபசமசாரததை யடையான். மனசூத இர்திரியங்களியாவும் 

WARS Ass முடியாததாய ஆரஈதவடிவ ஆன்மாவை இர இரனாயயே யான் ஈன்றா 

யறிவேனாயினும உலசப்பிரசித்த சாமான்ய ரூபத்தானும் விசேஒரூபத்தாலும் 

ஆன்மாவைக் கூறுவகறகு யானறியேன். லோகவாசனையோடுகூடிய உங்கட்கு , 
ஆன்மாவின் சாமானிய விசேடரூபத்கானே உபதேசம் ௮பேச்ஷிசமாம். ஆன் 

மாச் சாமானிய விசேடபாவமற்றதாம) மன சூத சர்வ இந்இிரியங்கட்கு மவிஷய 

மாம். ௮த்தகையதை௪ சாகாத அபதேசம் யான் உங்கள்பொருட்டு எவ்வாறு 
செய்வேன் ;: மறறோ, சாக்நாத் தாயுப?தசிக்க எனக்குச் சமர் தீ இல்லையா தலின், 

மஷூதவாயிலாகயா லனுககட்கான்ம உபதேசஞசெய்கன்றேன் ; நீங்கள் சாவதான 

மாய்க் கேட்பீர்களாக, ஹே தேவதைகளே ! எவ்வான்.மாவை நீவிர் என்பால் 
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வினகினீசோ, es yO shee யான் முயன்றனனோ அது ௮றிர்திபொருள்களி 

னும் அறியாத பொருள்களிலும் அயலாம். ஈண்டுப் பிருதிவித்தன்மை முதலிய 

சாமானியருபத்தானலுக் கடத்வா திவிசேடரூபத்தானலும் ௮றியட்பெறுபவை அறியப் 

பெற்றனவாம் ; ௮வை யாவும் சடா இகளைப்போல ௮னான்பரூபமா தலின், இயா௫இக் 

கத்தக்கனவாம். ஜீவர்கட்கொருகாலும் பிசதிதஇியாகாதவை அ௮றியப்பெரு தன 

வாம், அவையும் மலடிமகன்போல ௮த்தியந்தமசத்தாதலின், ௮னான் ரூபமே 

யாம்) அவையும் பரித்தியாகிச்கத்தக்கனவேயாம். இவ்வாறு அவ்விருபதார்த்தங் 

களிலும் வேறாய அன்மவடிவத்தை யான் பூர்வாசார்யவாயிலாய்ச் சராவணஞ் 

செய்துளேன், அ௮வசெனக்கான்மாவை யுபதேூத்த பிரகாசம்,நீவிர் கேட்பீசாக, 

எப்பிரத்யக்சேதனம் சசோத்திராதி ஞானேர்இிரியங்களாலும், வாக்காதி கருமேந் 
இரியங்களாலும், மனத்தாலும் ௮றியமுடியாததாமோ, சர்வ தேவதைகளையும் 

விபூதியாயுடைய இரியாசக்இப் பிரகானமாய பிராணனாலும் அ௮றியமூடியாத 

தாமோ, தன் சாக்ஷிவடிவத்தானே சாவேர்இரியங்களையும் மனத்தையும் பிசாண 

ளையும், அவற்றின் வியாபாசங்களையும் அறியுமோ, தன்னண்மை மாத் இிரையானே 

அவற்றைச் தத்தமது வியாபாரத்தே செலுத்துமோ, அந்தப் பிரத்யக்சேன த்தை 
நீவிர் பிரஹ்மரூபமா யறிமின். நீவிர் பராக்வடிவமா யுபாசிக்கும் வஸ்அப் பிரஹ்ம 

ரூபமன்றாம். யாம் தினந்தோறும் ஆன்மாவின் சொரூபத்தை உபாடிக்கன்றன 

மாதலின், ௮.து ஈம்மனோசால் எளிதாகவே யறியத்தகுதியதாம் என piven seg 
எண்ணனமின் ; ஏனெனின், எவவான்மாவின் தகராகாசபெனப்பெயரிய நாமரூபத் 

தை நீவிர் உபாசிக்கின் நீரோ ௮து கேவலம் தியானஞ்செய்யத்தகுதியதாபன்றியறி 

யத்தகுதியதன்றாம் , ௮த தகைய தகராகாசப்பெயரிய தியேயரூபத்தை நீவிர் ஜேய 
ரூபமாயெண்ணுவது மிக அச்சரியமேயாம். அஇகாரிகளாலறியத்தகுஇய தாய 

ஆன்மாவின் சொரூபமோ, நீ யான் இது என்பதாதி சர்வ சப்தக்சளுமர்றதாம். 

இத்தகைய புத்தியாஇகளின் சான்றாய ஆன்மப்பிராப்தியின்பொருட்டு நீவிர் 
யாவரும் பசஸ்பாங்கூடி விசாரிமின் ; சுருதியின்யதார்த்த தாற்பரியத்தை ௮.றிக்த 

அ௮றிஞமனே ஆன்மாவை அவிஞ்ஜேயம், விஞ்ஜேயம், சுவிஞ்ஜேயம், அர்விஞ்ஜேயம் 

என்னும் சான்கு நாமங்களால் கூறுவன். ஈண்டுள்ள தேகாபிமானி ஜீவர்கள் யாவ 

ரும் ஆன்மாவைச் சச்சிதாரந்சவடிவமா யொருக்காலும் ௮றியவல்லுன.ரல்லராத 

லினுனே, வேதவேத்தாச்சள் அன்மாவை அ௮விஞ்ஜேயமென்றனர். ஈண்டுச் சர்வ 
தேகதாரிகளும் யானிருக்கின்றேன் என அன்மவடிவமாயுணர்தலின், விஞ்ஜேய 

மென்றனர். அ௮.திகாரிகள் பிரஹ்மவேத்தாவாய ஆரியரின் உபதேசத்தானே 

ஆன்மாவை அ்விதீயப் பிரஹ்மரூபமாயறிவசா தலின், சுவிஞ்ஞேயமென்றனர். 
. சுருஇப் பிரதிகூலதர்க்கத்தைப் பி,ரசானமாகவுடைய சாஸ். இரங்களால் ஒருகாலு 

மான்மா ௮றியமுடியா தா.தலின், அர்விஞ்ஜேயமென்றனர். இப்போ திப்பொருளை 
யேமீண்டும் வெளிப்படையாய் கிருபிப்பாம் :-- ஹே தேவதைகளே? இச்சச்சி 
தாநந்தவடிவ சுயஞ்சோதியாய அன்மாச் சர்வப் பிராணிகளினிருசய கமலத்தே 

யிளங்செகொண்டிருப்பினும், சுமுப்தியவஸ்தையின்சண்ணே சர்வ ஜீவர்களாலு 

மடையப்பெறிலும், சம்சாரக் லேசத்தாற் றபிக்கப்பட்டவனும், பரமேசு.ரமாயை 

யான் மோதெனுமாய தீவன் ஆன்மாவையறியான். பிறவிக்குருடன் சன் கரத்தி



அத்தியாயம்,] கேனோப இட Ss தின் தாற்பரியவருண னம், 1222 

ருக்கும் நிதியையும் ௮.றியாததேபோல, ௮ஞ்ஞானியும் german irae ; 
மாருக அன்மாவினும் வேருய ௮னான்மாவையே யெப்போதுங்காண்பன் ; ௮தைக் 
காண்பதனானே அடிக்கடி ஜன்மமாண ததையேயடைவன். ஹே தேவதைகளே ! 
இவவான்மாயானிருக்கன்றேனென்னும் சபதத்திற்கும், ௮சனாலாய ஞானத்இற் 
கும் விஷயமாயத்சதோறறுமாசதலின், சர்வப் பிராணிகட்கு மிஃத.றியப்பெற்றதாம். 
அல்லது, இவவான்மாக் கேவலம் யானிருக்கன்றேன் என்னும் ததஇியால் அறி 
யப்பெற்றதல்லவாம் ; மற், ஈனவிலும கனவிலும் ௮ஸ்இபாஇப் பிரியமென்ப 
தாதிப் பிரதிதகளாலும் ௮றியப்பெறறதாம், ௮ஸ்.திபா இப் பிரியமென்பதா இ ௮ம் 
சங்களைப் பரித்தியாகித்துச் சிறிதுமாத்திசையுங் கடாஇி பதார்த்தங்கட்கு விவ 

காசமுண்டாகாதாதலின், வேதவேத்காக்கள் ஆன்மாவை விஞ்ஞேயமென்றனர், 
ஹே தேவதைகளே ! இவவஇகாரி பூர்வ ௮ரேக ஜன்மபுண்ணிபங்களாலும் பிர 

ஹ்மசரியாதி சாதனங்களாலும் பிரஹ்மவேத்தாவாய குருவுபதேசத்தானே தன் 

னான்மாவைப் பிரஹ்மரூபமாய்௪ சாக்ஷ£த்கரித்தபோது, தன்னிருதய கமலத்தே 
யிருக்கும் சுயஞ்2சா இயாஈஈதவடிவ ஆன்மாவை யெளிதாகவேயடைவனாதலின், 
வேதவத்தாக்கள் ஆன்மாவைச் சுவிஞ்ஜேபமென்றனர். ஞானசுகாதி குணங்கள் 

சமவாய சம்பஈதத்தானே யிருக்குந் இரவியமான்மாவாம் என்னும் சையாயிகர் 

தர்க்கத்தை யங்கேரித்து ஆன்மாவை நிச்சயிக்க முயன்றபோது, ஆன்மாவின் 

கண்ணே ஞானரூபத்தன்மையும் ஆரகதரூபத்தன்மையும் சித்தமாமாருற்றும் 
சுருதியதுகூலதர்க்கக்தைக்கண்டு, தன்மா ஞானசுகாஇ குணத்தையுடையதா ? 

அல்லது, ஞான சுகா இவடி.வமா ? என்லும் ய த்தையடைவன் ; 8யமுற்றவனக்கு 
ஆன்மா அ௮த்தியர்தம் துவிஞ்ேயமாம். 

சங்கை :---ஹே பகவன் ! மகாமதியையுடைய இலெளகிகரும் நூலுணர்ந்த 

வரும் பிரஹ்மவேத்தாக் குருவினுபதேசமின்றியே தம்மதிவ லுமையா னே ஆன் 

மாவையேனறியார் ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளே / ௮இகாரி பிரஹ்மஞானியாய குருவி 

னுபதேசத்தானன்றிக் கேவலந் தனது மதியின் வலுமையாமன ஆன்மாவை 

யொருக்காலுமறியமுடியா தாம்) ஒரு காலறிவனாயினும் உண்மையாயறியமுடியா 

தாம்) மற்றோ, உலகப்பிசசித்தமாய வி?சடரூபததாலேனுஞ் சாமானியரூபத்தா 

லேனுமறிவன். இவ்வான்மாச் சர்வ வி£சஷமுமற்ற நிர்விசஷமா தலின், இத் 

தகையதை விசேஷமாயறியும் பிரார் சன் ஆன்மாவையறிர்தவனாசான், சர்ப்பபாவ 

மற்ற இரஜ்ஜஈவைச் சர்ப்பரூபமாயக் காண்பவன் இரஜ்ஜுுஈவடிவத்தை யுணராததே 

போல, நிர்விசேஷ ஆன்மாவைச் சவிசேஷமாய்க் காண்பவனும் ஆன்மாவின் வடி 

வத்தையுணசான். இவ்வானமா விசேஷவடி வசை யவாவுஞ் சாமானியரூபமுமற்ற 

தாதலின், இதைச் சாமானியரூபமாயறியும் பிராந்தனும் ஆன்மாவையறியான் ) 

ஆதலின், பிரஹ்மஞானியாய குருவிலுபதேசத்தானன்றி ஆன்மாவின் உண்மை 

யுணா்வஇகாரிக்கொருசா ஓமுண்டாகாதாம். ஆசிரியர் வாயிலாயான்ம। வைச் gr 

வணிக்கன் ஆன்மாவினுண்மைவடிவ நிச்சயமவசிய ழண்டாம். ஆன்மாவினுண் 

மைவடி.வத்தைச் சுருதயானஅ சாமானிய விசேடமற்றதாய்க் கூறியிருக்கன்ற து ,



௧௩00 பர் ஆத்மபுராணம். [பதினைந்தாவது 

(WOM STE BO GON SEBO & Gols gh கவெஉவ8 | 

௬ விஜதா,௧௦ விஜா,௪,கா௦ LM ie உவிஜா,௪,தர௦ ॥? 

(பொ-ள். இப்போதிச௪ சுருதிபபொருளை விரிவாய்க் கூறுவாம் :—G ap 

தேவதைகளே ! எவன் சித்தார்தத்?த இவ்வான்மருபப் பிரஹ்மம், மாதா, மானம், 

மேயம் என்னும் இரிபுடிகோசர ஞானவிடயமாமோ ௮வன் அதன் அச்விதீய 

சுபாவத்இனும் விபரீ த திரிபுடிரூப2பகத்தைக் காண்பனாகலின், பேததரிசியாய 

௮ வன் பிரஹ்மத்தைக் சுண்டிலன் ; இத்துணேபால் 48,5௦0 ௨2 அவெஉவ$? என 

னும் சுருதியினிஈண்டாவது பாதப்பொருளுரைக்கப்பட்டது, இனி * யவஜா5,5௦ 

திவத?,5 ' என்னு 2 மூதறபாதப்பொருள் வ நமா.று ; பிரஹ்ம2வத்தாவாய குரு 

வாயிலாய்த் திரிபுடிரூப துவைதமறற ௮த்வைதப் பிரஹ்மத்தைச் FT AT SSNS து 

யானத் விதியப் பிரஹ் பத்தை யறிந்தனனெனச் சித்தாந்தபபடுத்து மறிஞன் 

பிசஹ்மத்தின் அ.த்விதியரூப வாஸ் தவவடிவத்ை?யயறிர்தவனாசலின், ௮வளுக் 

கத்விதீயப் பிசஹ்மமறியப்பெறற யாகும், 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! தாங்கள் பிரஹ்மஞானச்தின் அபபிரமாணத்தன் 

மைபின்கண்ணே பேதவிஷபத்தன்மைவடிவ 2ஹ துவைக்கூறினீரகள்) பிரமாணத் 

தன்மைபின்கண் 2ண Gus அவிஷபதகன்மைவடிவ ஹேதுவைக் கூறினீர்கள் ) 

௮து சம்பவியாதாம். 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளை ! அந்தப பிரஹ்மஞானக்தின் பிரமா 

ணத்தன்மையின்கண்ணும் அபபிரமாணததன்மையின்கண் ணும இருவகை யேது 

க்கூறிபது ௪௫9 கூறிய ?தயாகும, ஆண்டு, : ௬விஜதா,௧௦ விஜா,2,கா௦ * என்னும 

மூன்றாவது பாதபபொருளால ௮பபிரமாதவ மஹேேதுவை வருணிபபாம :--மாயை 

யால் மோகிதனய்ப பிரமாதா பிரமாணம பிரீமயம் என்பதா இ ரூபத்கானே ௮வ் 

வச்விதீயப் பிரஹ்மத்ைத நானாவிதமாயுடன்படும் பேததரிசிகட்கு அஃதெபபோ 

தும் அறியபபடாம?லயிருக்கும 7 ஏனெனின், எபபோதும் ௮பின்ன சுபாவ 

முடைய பிரஹ்மம் ஒருக்கா ஓம பேதமுடையதாகாதாம். இத்தகைய ௮தன 

கண்ணே பேதத்தைவிடயஞூசய்யும பேதவாஇபரின் ஞானம் ௮ப்பிரமைவடிவ 

மேயாம், இனி விஜித 8விஜா,௪,௧௭௦” என்னும சான்காவது பாதததாமேே 

பிரஹ்மஞான ததன் பிரமா த்தன்மையின மீஹதுவைக் கூறுவாம:-- மஹே தேவதை 

களே! ஆரந்தவடிவ அத்விதிய நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்கை ஞா.தாஞான ஜேபருபத் 
தானே நானாவிதமாயறியாத ௮ 2பததரிசியாய வித்வானுக்?கா ௮ஃதெப்2பாதும் 

௮றியப்பெற்ற?தயாம் ) அவ்வறிஞனஅ பிசஹ்மஞானமும் பிரமைவடிவமேயாம், 

யான் பிரஹ்் மளுபன் என்னும் போதத்தாமன SAKSHI Qh தன்னான்மவடிவத் 

தைச் இந்திக்கும் மகான்மாவிற்குத் தன்னான்மவடிவம் ௮.றியப்பெற்ற?தபாம் ) 

ஏனெனின், யான் பிரஹ்மரூபன் என்னும் ௮பேதஞானத்தானே சர்வ ௮இகாரி 

SOR MAT Se Saya ஆன்மாவைபடைவர். ௮ஃதன்றி யெவ்வுபாயத்தானும் 

௮வ்வான்ம அடைவுண்டாகாதாம். ௮வ்வாகர்தவடிவ ஆன்மா ஜனனமாணா௮ 

விகாரமற்றதாதலினு?ன ௮தை வேத3வத்தாக்கள் ௮0ிரு.க9மனக்கூறினர். இ௮ 

போது ஆன்மஞானத்தான ௮. நதபாவப் பிராப்திபின்கண்சண ஊசச்கூறு
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வாம்.-ஹே 2தவதைகளே ! பிரஹ்மசரியா தி சாதனங்களோடு கூடியவரும் இருப 

ணாதி தோடங்களறறவருமாய வதிகாரிகளே பிரஹ்மஞானியினுப?தசத்சானே 

அயமனக்தகால பிரஹ்மவிதயாரூப வீரியததையடைவர்; அதனானே ௮வர் ஆன்மா 

நந தவடிவ ௮மிருதத்தையடைவர் , மோக்ஷவடிவ ௮ஃதையடைகது மீண்டும் 

மரணத்தையடையார், இத்?தகதே தன்னிதததையாராய்ர்து பிரஹ்மசரிபா தி 

சாதனச்தைச செய்யுமஇகாரி ௮றப மூயலவானே ஆனமாரநஈதவடிவப பெரும் 

பயனையடைவன் ) ௮அடைஈதவுடனே அஈநதககடல்வடிவமாவன் ; மாயை மாயை 

யின் காரியமாகுப சாவ துக்கரூப நுரைகுமிழி முதலியவையறறவனாவன், இவ் 

வாகஈதவடிவ பலத்இறகு மேலாக எபபொருளும ஜீவபபிரார்ததனை விடயமாகா 

தாம், வேளொருலாபமும உலகததஇன்றாம் , இக்ககைய ஆன்மவடிவ ஆகத அடை 

வின்பொருட்டு ௮திகாரி அவசியம மயலக. இவ்வதிகாரி தேகததையுற்று இவன் 

பரமேசுவசமாயைபால மோடிதனாய் மூடராற சேவிககபபடட விடயங்களிடத2த 

பறறுற்றவனாய ஆசந்தவடிவ ஆன்மாவை யறியாகபோது காமக்குசோதாதி வடி 

வச சூதாடிகள் மிகுதுயரீவா, அதனாலடிக்கடி ஜனனமாணாதி துக்கத்தையடை 

ar, HFG estos sort Naas ஜாததர், விடபரூபப பூமியின்கண்£2ண இஈதிரிய 

ரூபப பாசங்களையுருடடுவதில மிகககுசலா, நானாவகைபாய ரூபக்செகணத்தே 

சமர்த்தர், ௮2ஈ௧க ஜனமஙகளில இவனை வெற்றிகொண்ட.வா ) ௮வசாறரறோற்கப் 

பட்ட இவன் கிந்தையின் பாத்திரமாதலின், ஜீவிததுககொண்டிருப்பினும் மரித்த 

வமீனயாவன், சானாவகையாய சேகஙகளைக்கவாஈது அடிக்கடி. ஜன்மமசணாதி தக் 

கததையடைவன், ஆசைவடிவ ௮2ஈ௧ம பாசஙகளால கட்டுறறவனாய்க் குசோத 

லோபா இகளின் வயததனா யிவ்வஞஞானி காலகருமவயதகால ௮2ஈகம் வகையாய 

மேற்€ழ்த 2தககதையடைவன், ௮வறறில நானாவகையாய அக்கததை யனுபவிப் 

பவனா யஞஞானி ஈஷ்டமடைஈ தவனைபபோலாவனாதலின், தைரியமுடையவர் அந்த 

ஜனன மரணா.இ துககநீக்கப்பொருட்டு இத்தேகக2த ௮வ்வாநந்தவடிவ அன் 

மாவை௮வ௫ியமறிக, மோக்ஷ்வடிவ பலசகித ஆன்மஞான மானது இவவதிகாரி சரீ 

சத்தே தாரலபமாம என்னும சங்கை. பானே நீவிர் முயலவறறிராசதொழிமின்; ஏனெ 

னின், ௮ஃதித்மேதககதே பிராபதமாமென்பது சாவ ௮றிஞர்கட்கும் ௮னுபவ௫ித்த 

மாம், முனனர் எவ்வஇகாரிகளித தேகத்தேயிருர்து பிசஹ்மசரியாதி சாதனங்க 

ஊச்செய்தனசோ, பரமதைரியத்தையடைந்திருககனரோ அவர்கள் பி ஹ்மஞானி 

யாய AAU GUIs FF SGI oT ஆகாயமயபோல யாண்டும் வியாபக சுயஞ்2சாதி 

ஆசச்தவடிவ நிர்ககுண அத்விதியப பிரஹ் தைத தமமான்மவடிவமாயுணர்ந்து 

ஜீவித ௮வஸ்தையின்௧ண்ணேனும் மரண அவஸ்தையின்௧ண்2ணலும் ௮மிருத 

பாவத்தையடைவர்கள். ௮வ்வமிருதபாவத்தையடைவுற்று அவ்வ.றிஞர் மீண்டும் 
ஜன்மமாணாி விகாரரசிதராயினசாதலின், ஆன்மஞானச் சா?ன ௮மிருகபாவப் 

பிராப் தரூபப்பயன் எலலா HOG EGO HY MINAKS SOUT. காவ பூதப் 
பிராணிகளிடத்தேயிருக்கும் பாரமான்மா உண்மையாயொன்றயாம் ; ஆனால், 

தேகாதி யுபாதிபேதத்தான 3) நானாரூபமாய்ப் பிரதீ.தியாம். உண்மையாய்ச் 

சந்தரனொன்றாயினும் ஜலபாத்இரபேதத்சானே ௮2ஈகரூபமாயப பிரதிதியாவதே 

போல, ௮வ்வொரு பசமானமாவும் உபா இஃபேதத்தானே ௮25கவடி.வமாய்ப் பிரத



௧௩௨0௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினைந்தாவது 

இயாம். இவ்வாறு யாண்டும் வியாபசு பாமான்மாவைத் தன்னான்மவடிவமாயறியு 
மதிகாரி பூர்வ அறிஞர்போலவே சர்வ லோகங்களையுஞ் சர்வ போக்யெ பதார்த்தங் 

களையுஈ் தன்னானமவடி வமாயடைவன் ; இவவகைப்பலத்தே நீவிர் சிறிதுமாத்இரை 

யும் 8பப்படாதிர். மாதுர்ய ௮ன்னத்தையுண்பதன் முக்யெபயனோ ப௫ நீக்கமே 
யாம்) புஷ்டி உள்ளடஙெபபபனாம்; தங் ச பிரஹ்மஞான முக்கியப்பய 2னா ௮மிருத 

பாவப்பிரதி?ய பாம்) சத்துருலயாதி உள்ளடங்கியப்பயனாம், ஈண்டு, முக்கியப் 

பயனையடைவிக்கும் முபல்வினா 2ன உண்டாம் பலசித்தி உள்ளடங்கெபயனாம், இவ் 
வாறு அக்கினி வாயு முதலி.ப தவதைகள் இக்இரர் வாயிலாய்ப பிரஹ்மவித்தை 

யைச்சிரவணித்துப் பிரஹ்மபாவத்தையடைர்தனர். பிரஹ்மவித்தையின் மகிமை 

யான அவர்கள் சர்வ லோகங்களையுமடைக்கனர்) சர்வ காமங்களையுமடைர் தனர் ) 

சர்வ சத்.துருக்களினின்றும் வெற்றிவாய்க்கப்பெற்றனர் , சர்வ துக்கங்களுமற்ற 

னர். இவ்வாறு பிசஹ்மவித்ையின்பலச்தையடைக்து சுவர்க்கபோகங்களிலிருர்,த 

போதிலும் ௮வர்கள் எப்2பாதும் பிரஹ்மரர்கன பசாயணரசாயினர், ஹே மைக்க! 

இம்கன் ஆன்மசாகதாத்கார மகிமையான பிரஹ்மரூபத்தன்மையையடைந்த ௮வ் 

விர்சொதி தேவதைகளின் சமீபத்தினின்றுஞ் சர்வ அசுரர்களும் கூயத்தையடை, 

ந்தனர். அக்னியின் சமீபத்தானே விட்டில்காசத்தையடைவ?ேே போலப் பிர ஹ்ம 

வேச்தாக்களாய தேவதைகளின் சமீபத்தானே ௮சுசர் க்ரபத்தையடைந்தனர். 

அக்கினியால் தபிக்கப்பட்ட அயப்பிண்டம் காய்ந்த ஈரஇருணங்களை த் த௫ிப்ப?த 

போலப் பிரஹ்மரூப அ௮க்னியானே ஒளிராநகின்ற தேவதைகள் அசுரர்களை த் 

த௫ூத்தனர். அயப்பிண்டம் தருணங்களை தத௫ிப்பது அழலினாற்றலினா 2னயாம் 
இயல்பானே ௮தன்கண்ணே த௫ிக்குமாற்றலில்லாத?ேதபோல, இர்இிரா தி தேவதை 

களும் அசுசசைத்தடுப்பது பிரஹ்மரூப ௮க்கினியின் ஆற்றலினானேயாம் ) இயல் 
பாயோ அவர்பால் ௮சரசை த்த௫க்கும் ஆற்றலின்றாம். சாமுத்ரிகா சாஸ்தரச்தே 
கூறியிருக்கும் சசேஷ்ட இலக்கணபலத்தானே ஜீவர்கட்குத் தனா இகளினடை 

வாம்; அவ்வடைவின்௧ண்ணே தமது பிரயத்ன சாத்ய ௮பிமானஞ்செய்தல் 
விணாவதேபோலப் பிரஹ்மபலத் தானே தேவதைகட்கு விஜயமுண்டாயது. 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! அர்ப் பிஹ்மமே தன்பலத் தால் தேவதைகளின் 

ஜயகாசணமும் ௮சுரரின் பராஜயகாரணமும் யின், ௮.தன்௪ண் 2ண ஈம்ம?னோா 
ரைப்போல விஷமத்தன்மைத் தோடம் பிராப்தமாமன் ரோ ? 

சமாதானம் :-- ஹே மைர்த ? எல்லாவற்றையும் ஒளிர்விப்பவசாயினும் சூரிய 
பகவான் அத்தியந்த கிர்மலமாயெ சூரிய கார்தமணியின்௧ண்ணே விசேஷப் பிர 
இபிம்பபாவத்தையடைவதேபோல, யாண்டும் வியாபகமாயிலும் ௮ர்தப் பிரஹ்மம் 

சத்வகுணப் பிரதான தேவதைகளிடத்தே விசேஷ சம்பர்தமுறுமா தலின், தேவ 
ase Asse தேஜசையுடையவரானார்கள். பதுமைக் கூத்தாட்டும் சூத்இர 

தாரி சூத்திரக்களால் காஷ்டப்பதுமையை யாட்டிவைபபவனாய் அவற்றுள் ஒன் 

ற்கு வெற்றியையும் ஒன்றற்குத் தோல்வியையும் உண்டாக்குவ 2த 2பாலச் சகத் 

வடிவ லிலைசெய்வஇல் முயன்ற பசமான்மாவாயெ சூத்இசதாரியும், தேவ ௮௪ 

வடிவப் ப.துமைகளுள் யாதேனுமொன்றற்கு வெற்றியையவியம் உண்டாக்குவ
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சா.தலின், அசோகவனிகா நியாயததானே சேவர்க்கே வெற்றியையுண்டாக்கெர்) 
ஆகையா லீசுரரிட த2 2 பக்பா ததோஷமின்றாம். கூறிய நியாயபபொருள் : இரா 
வணன் சிதையம்பனை எங்கேலும ஒரிடதேதே வைக்கவேண்டியவன்றான் ; ஆனால் 
தைவயோகத்தால் ௮சோகவனத்தே வைத்தனன் என்பதாம். விளையாடும் பால 
சன் கரிடையின் சாதனமாய பதார்.த்தங்களுள் சிலவற்றை இப்பொருள்களில் 

மேனமையிருக்கின்றமையின் என்னுடையனவே மேன்மையனவாம் என அபி 

மானித்.துச் சிலவற்றை ௮பிமானியாததேபோலப் பசமான்மாவும் தேவதைகளை 
யபிமானித்ததாதலின், பாலகனைப்போல ஈசுரரிடத்தே விஷமத்சன்மைத் தோஷப் 
பிராப்தியுண்டாகாதாம். இத்தகைய பிரஹ்மத்தின் விபூ தரூபமசமையால் இர். 

சாதியாபோரில் பலவான்௧ளாய அசு.ரரைவென்றனர். ஹே மைந்த? இவவாறு 
பிரஹ்மவேத்தாக்களாயெ தேவதைகளும் ஒருகாலத்தே பாமேசாசது மாயை 

யால் மோகிதராய் விடயபோகத்தே யாசக்தசாயிருந்ததால் ௮வர் பிரஹ்மத்தின் 
மகிமையானே ஈமக்கு ௮சாரரினின்றும் வெற்றியுண்டாயது என்னும் பிரஹ்ம உப 
காரத்தை மறந்தனர் மாறாக, ஈம.து வலுமையானே ஈமக்கு வெற்றியுண்டாயது 

எனத் அணிந்தனர். மகாதுக்கத்தையடைந்த ஒருவன், தேதேவதை முனிவர் ௮௬ 

ளால் ௮த்.தக்கத்தினின்றும் நீக்கியும் மீண்டும் தனாதிமதத்தானே அாடிக்கப்பட் 

டவனாய் ௮வர்களை மறப்பதேபோலத் தேவதைகளும் பிரஹ்மத்தின் ௮லுக்செ 

கத்தின் முன்னர் ௮ரேகமுறை தைத்தியசாற்றோல் வியுற்றனர் ; பின் பிரஹ்மத இ 

னலுக்கரகத்சால் வெற்றியுற்றனர், பின் இஜோகுணத்தோடு கூடியவசாய்த் 

சம.து வெற்றியின் காரணமாய பிரஹ்மத்தைமறக்கனர் ) மற்றோ, தமபலமகமை 

யானே வெற்றியுற்றதாயெண்ணினர், சலத்£தாடுகூடிய சூதிற்றற்பா வஞ்சகன் 
தனக்குபகாசஞ்செய்பவனையும் மறப்பதேபோலப் பிசஹ்ம ௮லுச்செகத்தானே 

கருதார்த்தத்தன்மையைப்பெற்ற இந்தசொஇி தேவதைகளும் உபகரித்கத பரமேசுர 
சைமறந்தன.ாதலின், அவர்கள் செய்ந்கன்றி கொன்றவசேயாவர். ௮வர்கள் இர 
ஜோகுண மகிமையானே எவவபிமான முடைமையால் ஜீவர் எப்போதும் விநாச 

முறுவசோ அத்தகைய மகாபிமானமுறறனர். இப்போது தேவதைகளின் அபி 

மான த்தை நிரூபிப்பாம:-ேேேவதைகளாய யாமே மனோகிக்காகரூப சமமுடையேம், 

இக்இரிய நிக்கசகரூப தமமுடையேம், மகாகுலத் துற்பன்ன முற்றேம், சுர்தரரூப 

யெளவனமுடையேம், வித்தை விரயமுடையேம், மகா£ர்த்தியுடையேம், மகா 

பாக்யெமுடையேம், கானாவகைப் போக்கெயப்பொருளுடையேம், ஈம்மாற்றலானே 

நாம் மூவுலகத்தையுங் காப்பாறறுகன்றேம். இத்தகைய ஈமது பலத்தின்முன்பே 

இவ்வசுரர் பல மெவ்வெண்ணிக்கைய௫ ) மறறோ, மிகத்துச்சமாம். இவவசுசர் 

ரீலமலைபோலும் கறுப்பர், காலன் அந்தகன் யமன் என்னும் மூவர்க்கொப்பானோர்; 

இன மாசாஇ சமய ௮பிமானி ?தவதைகாலன், ஜகத் சம்ஹாசம்செய்யும். மிருத் 

Buy yb seer, தர்மராஜாயமன், மிசவும் மாயாகிகள், போரில் மிகக்குசலர், Ba’) 

பசாக்செமமுடையர், ௮ இசபல விரியமுடையா, மூவுலகத்துள்ளவற்றையும் dupe 

குவஇழ் சமர்த்தர், இத்தகைய ௮ச.ரர் ௮னைவருள் ஒருவனோடேனும் ஈம்மை 

யொழிச்து யாவரே போர்செய்யவல்லார். இத்தகையரை ஈமது பலத்சானே ஈாம் 
வென்றேமா தலின் சமக்குச் சமானமாக வேறுயார் ; இத்.துணையானே சர்வ தேவு



௧௩0௪ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினைநீதாவது 

தைகளின் சாதாரண அ௮பிமானக்காட்டப்பட்டது. இப்போது தேவராஜாவாய 
இந்திராது விசேஷாபிமானம் காட்டப்படும் : வஜ்ஜிரத்தைக் கரங்கொண்ட யான் 

என் பலத்தானே இவ்வஜ்ஜிரத்சானே மிக உன்னதமாய பர்வதத்தையும் சூரணிப் 

பேன், எனத வஜ்ஜிரம் நூறு மூடியுள்ளஅ நூறு கூர்மையாய தாரையுடையது, 

இத சென்றவிடத்தே யொருக்காலும் பலமற்றுவருவ இல்லை. இத்தகைய வஜ்ஜிர 

மூடைய யான் யாவரினும் பலவானாவேன். வாயுவின் விசேஷாபிமானம் வரு 

மா.று : வாயுதேவதையாகயயான் சர்வ ஜகத்தையும் என்வயிற்றிற்பெய்.து அரும்பு 

பஞ்சுபோலப் பிரஹ்மாண்டகோளகத்திலும் வெளியேகொண்டு செல்லச் சமர்த் 

துடை யேன், எனக்குச் சமானபலமுடையவர் எவர் ? அ௮க்கனியினபிமானம் வரு 

மாறு : காயர்த ஈரமான கனத்த வுலகமியாவையும் பஞ்சுபோலக் கணத்தே சாம் 

பராக்குவேன் ஆதலின், எனக்கெவசே ஓப்பாவர் ? ஹே மைஈத! வேறு வரு 

னாதி சதேவதைகளுக் தத்தமது பலச்தை வெளிப்படுத்தி மகாகருவச்தையடைந 

இருந்தனர் ௮க்கருவம் இஜோகுணத்தானே யுண்டாயதாம் ; பாவகாசணமாம் ; 

பராக்ரமராசஞ்செய்வதாம் ; சர்த்தியைக்கெபெபதாம. இச்சகைய அகிஷ்டத் 

தையடைவிக்கும தேவதைகளின் கருவத்தைக்கண்டு பாப்பிரஹ்மம் தந்தையைப் 

போலத் தேவதைகளினிதத்தை யிச௫த்து இவ்வாறு இந்திக்க : இக்தேேவதை 

கள் எமதருளானே சர்வ லக்ஷணங்களோடுகூடியவாவர், வெற்றியுமுண்டாய, 

இப்போம் மகாபசாக்கொாமமுடையவசாயிருக்கின்றனர். இவர் ஈமது மாயையானே 

மோ௫தரய்ச் செய்நன்றி கொனறவரைபபோல உபகாரஞ்செய்த ஈம்மையே 

மறந்தனசாதலின், மிக மூடபாலகரேயாவர், செய்ச்சன்றிகொன்ற தோடகமீககப் 

பொருட்டு முதலில் ௮ கோஷ அகர்த்தபலம் வருணிகசபபடும்: யாவன் எவனரூ 

ளால் மேன்மையையடைக்தனனோ அ௮வன் ஒருகால் மோசகவயத்தால் உபகாசஞ் 

செய்தவனை மறப்பனேல கிருதககனனாய ௮வன் நாறு ௮யு.தஜன்மபரியக்தம் மகா 

துக்கத்தையடைவன். அல்லது, தனக்குபகாரஞ் செய் தவனையெண்ணா சவனாகய 

மூடன் இருதகசெதோடத்தால் கோடிகறப பரியந்தம் விட்டையின்கண்ணே இ௬ 

மிசரீரத்தை யெடுத் துழல்வன். அல்லது, ஒருவன்செய்த ௮ற்ப உபகாரத்தையும் 

எண்ணாதமூடன் கிருதக்கனனெனப்படுவன். ௮வனீண்டு பிரஹ்மஹததிசெய்த 

வனிளலும் ௮இகப் பாவியாவன்; ஏனெனின், பிரஹ்மஹ ததஇியை நீக்கும்பொருட்டு 

மனுமுதலிய வேதவேத்தாக்கள் பிராயச்சித்த விகானஞ்செய்அுளார். கருதக்னெ 

தோடநீக்கப்பொருட்டோ யாதொரு பிராயச்சித்தமும் விதிக்கவிலலையா தலின், 

அ௮தற்காகயாதொரு பிராயச்சித் தமுமில்லையென ௮றிர்துகொள்ளலாமன்றோ; இத 

னானே பிரஹ்மஹத்தியிலும் மிகுந்த துயரைத்தருவது கிருதக்கிரதோலமாம். 

அல்ல, தேவதைகளிடத்தே கேவலம் கிருதக்கின!?தா ஷமா த் இரமில்லை ) மற்றோ 

தம்மைத்துதித்தலானே மற்றயரை நிர் இித்தலானே .நன்மகா இத்தன்மையும் விசு 

வகாஇத்தன்மையும் ஆகிய கோஷமிரண்டுமிருக்ன்றன ) ஏனெனின், ஈண்டு எப் 

பேததரிசியானவன் சருவத்தோடுகூடியவனாய்ச் தன்றொழிலை ners sr gus gf 

க்ன்றனனோ பிறர்தொழிலை நிர்திக்கன்றனனே ௮வவவி?வகி பேத திருஷ்டி 

யானே தன்னையும் ௮ன்னியரையும் கொன்றவனாவன் ; என்னை, சாஸ்இச7 வேச் 

தாக்கள் பேத.திருஷ்டி. பூர்வகந் தன்னைத் துஇப்பதில் ஆன்மஹத்தியையும், பிறரை



அத்தியாயம்.] கேனோபநிடதத்தின் தாற்பரியயருணனம். ௧௩0௫ 
Bos” 

நிர் இப்ப Bev பசஹத்தியையும் கூறியிருக்தலினென்ச. அல்லது, யாவன், தன் 
னைத்துஇத்தலாே தன்னைக்கொல்கன்றா ?2னா ௮வன் இவ்வுலகத்தே ௮த்இபரந்தம் 
பாவான்மாவாவன். இருதக்செதோஷ ரீக்கப்பொருட்டுச சாஸ்திரத்?த யாதொரு 
பிசாயச்சித்தமுங் கூருத2தபோல, ஆன்மஹத்தியை டக்கும்பொருட்டுக கூற 
வில்லையா தலின் ௮வையிரண்டுமொபபாம் அல்ல, தேவதைகள் எப்போதும் 
தம்மையே அுதக்கன்றனர் ; அயலாரை நிர் இக்கின்றனசாதலின், நாடோறும் 
இவர்கட்கு ஆன்மஹத்துி விசுவஹத்தியுண்டாம, 

சங்கை :--இத்தகைய அன்மஹததியாஇ அசர்ததரூப கருமத்?த ஜீவர் 
முயலுங்காசணமென் ? 

சமாதானம் :--பசமான்மாவாய நமது மாயையான் மோகிதராய்க் காலபாசவ 

சத்தராய் ௮ஞ்ஞானிகள் தமது அற்பகாரிய சித்தியின்பொருட்டும் ஆன்மஹத்தி 

யையும் இருகக்கினகதன்மையையும விசுவஹததியையும் செய்கின்றனர் என்ப 

தன்கண் 2ண யாதொரு அசசரியமுமின்றாம். அலலது, இருதக்னகாஇ பாவ 

கருமத்த பிரீ தியையுடைய இத் 2தவசைகள் அ௮சுசரைப்போலத் தண்டிக்க 

யோக்கியரனும இவர்கட்கவ்வா.று தண்டஞசெய் தல் ef gun am cap. ஈண்டுத் 

தன் காத்தால்வைத்து மிகப் பியாசையுடன் வளர்த்த ஈச்சுமாச்சை வெட்டல் 

தகு. இயன்றன்றோ, ஈச்சுமசமும் காச 2யாக்கியமல்லாதபோது மேன்மையையுடைய 

தேவதைகள் எவ்வாறவ்வகைத் தண்டயோக்கியசாவர்கள் £ ஆகார்கள், பாவகரு 

மத்தை யாசரிக்கும் புருடரைத் தண்டிக்கும்பொருட்டுப் புரூடன்றுன் பாவ 

ஆச. ரணமுடையனாகாதொழிக மறறோ, தன்னைப் பாவமடையா உபாயத்தானே 

பாவிகளைச் சஇக்ஷிக்குக ; ஏனெனின், பாவஞ்செய்ய இச்த்தவ?னு கானே பாவ 

கருமத் தானே கொல்லபபட்டவனாவன், ௮தி்தகையனைச சாதுவியறகையுடையவன் 

குரூசகருமத் தான சக்ஷிப்பின், ௮௪சசா.துலீற்கு இருவகைக் 27, காஷமலபிக்கும் ; 

தன் சாதுவியறகையைப் பரித்தியாகித்தலொன்றும், ௮ரைத்தமாவை யசைத்தல் 

போல, அடிபட்டவனை யடி.ததல் வடிவதோஷமொன்றுமாம். அல்லது, இவ்வெல் 

லாத் சேவதைகளும் எமது மைநதசாவா இவசை யாம இனிலுகாத் துவர்தேம், 

௮சுரரினின்றும் வெறறியடைவித்தேம, தேவசைக்சோறல் பூனையின்றொழி3ல 

போலப் பாவருூபமேயாமா தலின், ஆன்மஹத்தி கருதக்கன ததன்மை விசுவஹ த்த 

யென்னும்முத்தோடங்களையுமடைவிக்கும) இவருடைய கருவதோடததைவேறோ 

ருபாயத்தானே நீக்கு2வம்) ௮.தனீககத்தா லிவர்கட்குக் கலியாணமுண்டாம 

எனப் பரமான்மா ஆராய்கதது. 3ஹ மைகத ! ாச்சுனனுக்கு ஸ்ரீ ருஷ்ணபக 

வான் உபதேத்தருளிய ஸ்ரீ தோசாஸ் ரத்தை அாச்சுனன் ஒருகாலக2,த3பாக 

ஆசக்தியால் மறந்தனன், ௮ம்மற தியை ஸ்ரீ பகவான் மீண்டும் 2 12 00 03 

uF s4 5,508 8ீக்யெேதேபோலப் பாமான்மாவுக் தேவகைகட்கு மீன்டும் மீண்டும் 

தமது வடிவத்தை நினைத்தறபொருட்டும் அபிமான நீக்கபபொருட்டும் மற் 

கூறிப விசாசத்தானே ஒரு அற்புத யகதவடிவ;ததைத்தரித் அத் தேவதைகளின் 

ரேத்தெகோசசமாயது. ௮௮ எண்ணிககையற்ற செததையும், எண்ணிக்கையற்ற 

கேத் சொதியிர்இரியங்களையும், சர்வ ஜா இயையுடைய ஜீவர்களின் சர்வ முகககை 
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௧௩0௬ UF ஆத்மபுராணம். [பதினைநீதாவ து 

ys SISA SH, ௮தன்சண்ணே சர்வபூச பெள திசபதார் த் தங்களுமிருர் தன, 
சர்வ ஆயுதங்களையுக்தரித்இருக்தது, சர்வ மாலைகளையுஞ் சர்வ வஸ்இரா இகளையுந் 

தரித்திருக்க.த, ஸ்திரீபுருஷ ஈபும்சகமென்னும் மூன்று சின்னங்களையுக் தரிழ் 

இருந்தது, இத்தசைய அ௮ற்புதரூபமுடைய யக்ஷனைக்கண்டு சர்வ சபைக்கண் 

ணுள்ள தேவதைகளும் ஆச்சரியத்தையடைக்கனர் ) இவன் யாவன் இவன் யாவன் 

எனப் பரஸ்பர கூறினர். ஹே மைந்த! மதிமான்களாய தேவதைகள் அன்னியர் 

களின் அகா.ரத்தையும், ௮வயவங்களின் இரியைகளையும், கதியையும், சேஷ்டை 

யையும், சப்தசரவண த்தையும், வகனரேத் இரங்களின் ேவேற்றுத்தன்மையையுங் 

கண்டு அவர் மனவிருத்தாக்தங்களை யுணர்பவசாயினும், ௮ந்த அற்புத யக்;வடி 

வ,ச்தைக்கண்டு நிச்சயக்தையடைந்திலர், விஸ்மயத்தையடைக்த மனத்தையுடைய 
வராய், உற்புல்லேத்தஇச கமலமுடையராய், சோமாஞ்சமுடையராய், யாவனிவன் 

யாவனிவன் என்லும் வசனத்தையே யடிக்கடி கூறினர். ஜராயுஜ La 

ஸ்ேவே.தஜ உற்பிஜ்ஜமென்னும் கால்வகைச்சரீர இலக்கணமுடைய ௮வ்கவியக்கனை 

முன்பெவருங் கண்டதேகடையாதஅ. ௮ந்த ௮பூர்வயக்ஷ்தரிசனக்சால் தேவசபை 

யின்கண்ணே மகா கலக்கமுண்டாயது, அ௮க்காட்சியால் பயத்தோடுகூடிய இத 
யத்.க.ராய்த் தம் மகிமையை மறக்தவசாய்ச் சமீபச் 2தசெல்லவஞ் சமாத்தற்றவசா 

யினர். பின்பு ௮வவிந்திராதி சர்வ தேவதைகளும் ௮க்கினி 2தவரை சோக்கிக் 

கூறியதாவ.து:-ஹே ௮க்கினி?தவ ! இவ்வியக்க சமீபச்2தசென்று இவ்லியக்கனி 

யாவனென நிச்சயஞ்செய்தி ; ஈமக்கனுகூலனா? அல்லு, பிர.திகூலனா ? என அவ் 
வக்னி தவர் சாவ ?தவதைகளினலுங் கனிஷ்டர் முதலிலுண்பவர், சர்வ ?தஜூன் 
சமு.தாயவடிவர், § ௯,மிரவசொழெ.வா,சா௦ விஷ 1$ வ௱சொ௦ெவதா ? அக்னி 

தேவதை சர்வ?தவதைகளினும் கனிஷ்டமாம ; விஷ்ணு தேவதை சர்வதேவதை 

களினுஞ் சிசேஷ்டமாம்) என்னுஞ் சுருதியுமுளது. ௮க்னிேவர் எல்லாச் 

தேவதைகளும் கூறியதைக்கேட்டுச சங்கையறறவராய் இயக்கசமீபஞ்சென்றனர் ; 

௮வனர நோக்க இயக்கன் நீயாரொனக்கேட்டனன், அதைக்கேட்ட அக்கினி? வர் 

பயமற்று யான் ஜாதவேதாவெனப் பிரசித்தமாய ௮க்கினிதேவதை யென்றனர். 
௨ஜாத௦ வெஷொய,௪௦ யஹாசிவவாதவெடா ் என்னும் விற்பத்தியானே அச்சப் 

தம் தனதாதாவின் வாசகமாம், : கரதெ ஜாதெவிடிழதெவாதா,தவெடா ? என் 

னும் விற்பத்தியானோ ௮ச்சப்தம் வியாபகவாசகமாம். அக்கினி2தவதை கூறி 

யதைக்சேட்ட இயக்கன் ஹே ஜாதவேதகாவாய அக்னியே / உன்பாலெவ்வளவு 

ஆற்றலுளது எனக்கூறவே, ௮க்கினிதேவர் ஹே இயக்க . மூர்.த்தவடிவமாய பிர 

பஞ்சமியாவற்றையும் ஒரு கணத்த பஸ்மமாக்குவேன் ) இத் துணையாற்றல் 
எனக்குண்டு எனக்கூறக்கேட்ட இயக்கன் புன் சிரிப்புற்று ௮க்கினி2தவர் முன்பு 

ஒரு காய்ர் த திருணத்தைவைத்து, ஹே ௮க்னிதேவ ! இதனை நீபஸ்மம் செய் 
இயெனக்கூற, ௮வர் தம் சர்வவேகத்தானும், சர்வ முயற்சியானும் தூக்க முயன் 

றும் முடியாமற்போக? 2வ கருவத்தைப் பரித்தியா௫த்.து இலல்லையையடைந்து 

தேவசபையில் வர்.து சாவ தேவதைகளையும் கோக்கக்கூறியதாவ.து : ஹே தேவ 

தைகளே எனது சர்வ பலத்தையுமழித்ச யக்ஷனையான் ௮.றியவல்லேனல்லன், 

௮வ்வியக்கன் ஈமக்கனுகூலனோ, அல்ல, பிர திகூ.லனோ தெரியவில்லையா தலின்,



அத்தியாயம்] கேனோப திடதத்தின் தா ற்பரியவருணனம். ௧௩0௭ 
1207 அவ்வியக்கவடி.வ நிர்ணயப்பொருட்டு நீவிர் வேறு தேதவதைகளையனுப்புமின்,. 

ஹே மைச்த.! இவவாறியம்பிய ௮க்கினிசேவர் வசன த்தைக்கேட்டு இர்தராதி 
தேவதைகள் வாயுபகவானை யளுப்பினர், எல்லாத்? தவருடைய ஆணேயை மேற் 
கொண்டு வாயு பகவான் யக்ஷசமீபம் வரவே, அ௮வவியக்கன் நீ யாரென வாயுவை 
வினவ, ௮வவாயுபகவான் யான் மாதரிஸு வூவனப் பெயரிய வாயுதேவதையென்ற 
னர்) அதைக்கேட்ட இயக்கன் ஹே வாயுவே உன்பலம் எத்துணையது ? எனவே 

வாயு பகவான் அஞ்சாமல், ஹே இயக்கனே ! பாலகன் தீனது வாயால் ௮ற்பதிரு 
ண த்தைக்கொண்டு செலவே போல, யானிவவெல்லா வுலகையும் சான்வயிற்றி 

லடக்கிப் பிர ஹமாண்டகோளகத் இனும வெளியேகொண்டு செல்லும் ஆற்றலுடை 
யேன் என, முக்கனி?தவா் பாற்கூறிய2தபோால, வாயுபகவான் முன்னிலையிலும் 

ஒரு காய்ந்த இருணத்தைவைத்துக கூறியசாவத ‘—G ap வாயுவே 2 உன்பாலவ 

வளவு ஆறறலிருப்பின் இததசிருணததசைககொண்டு செல்லுஇபார்ப்போம் என 

இபக்கனியம்பக்கேட்ட வாயுபகவான், தமது சர்வ?வககதானுந் இருணத்தை 

யெடுக்க முயன்றுஞ் சிறிதகளவுஈ இருணததையசைக்க (டி. யவிலலை, பின் ௮க்கனி 

தேவரைப்போலக் கருவத்தைவிட்டு தேவசபையிற சென்று சர்வ தேவதைகளை 

யும் நோக்கிக்கூறியதாவது:-2ஹ தேவதைகளே இவவியக்கன் ஈமக்குப் பிரதிகூல 

னென்பதையும ; ௮னுகூலனென்பகயைம, யானறியவல்லேனல்லேன் ; ௮.தலின், 

நீவிர் வேறு யாேனுமொருவரை யனுப்பி இதனை நிசசயஞ்செய்ம்மின், எனேவ 

சர்வ தவதைகளும ஹே தேவராஜாவாய இக இரரே ௮வ்விஷபமாகிய நிசசயத்தை 

நீரசென்று செய்யவேண்டும் என்றனா; அதைக் கேட்ட இந்திசர் அக்கினிவாயு 

வைப்போலவே யக்ஷசமீபஞ் செல்ல2வ ? இந்திரர் சமீபத்2க வாக்கண்ட வியக் 

கன், இரதிராது விசேஷாபிமானக்கை நீககுமபொருட்டு மறைந்தனன். மறைந்த 

தைக்கண்ட இந்திரா நான்கு இசைகளிலும் அவ்வியக்களைப்பார்த்அக்கொண்டே 

ஆங்கேகின் றனர். இயக்கனைக்காண வேண்டுமென்னும் ௮இிக விருப்பத்தோடு 

கூடிக் கர்வாதி தோஷத்தைவிடுத்.து நின்ற இந்திரர் ; ௮வவிடத்தே ஒரு அபூர்வ 

மங்கையாசைக்கண்டனர் ;) அம்மங்கையா£ ஹிமாசல பர்வதபுத்.திரியார் ) சர்வ 

கல்.பாணகுணங்களோடும் மமன்மையான இலக்கணங்க?ளாடும சோபிக்கப்பெற் 

றவர்) தமன காகஇயாற்கவின்வாய்ந் தவா ) உவமையறற இரு?மனியைத்தரித்த 

வா; தேவராஜாவாய இக்இசர்மீ.து அன்னையைப்போ லு இருபைவடி.வ சேய 

முடையவர். ௮வ்வுமையாகிய பவானிம௰தவியார் சாஸ்இரவேத்தாக்களால் பிரஹ்ம 

வித்தையென ௮ழைக்கப்பெற்றவ। ; அ௮வ்வம்மையாரின் திருவருளானே மூவுல 

கத்துமிருப்பவர் ௮ற்பு த செளர்தரியத் தன்மையை படைவா) மனோவாஞ்சித ௪ம் 

பத்தையடைவர் ; ௮வ்வமமையாரின் அனுக்கசகுத்தா?ன பிரஹ்மசாரிகளாய ரு 

டார்கள் ௮கண்டிதபிரஹ்மசரியத்தை யடைவா ) சான்று வே .தங்களையுமடைவர் ; 

இல்லறத்தார் இண்டுலக,த௮ம் சுகத்தைபடைவிக்கும் இல்லறத் தன்மையையடை 
வர் ; வனத்தே வ௫க்கும் வானப்பிரஸ்தா தவ. த்தையடைவர்; சந்யாசியர் தமது 

தருமத்ையடைவர் ; அதனானே யவர் பிசஹ்மலோக;த்தையடைவர். அச்சப் 

பிர ஹ்மவித்யாவடிவ உமாதேவியாா மாதாவைப்போலத் ane NS aD ine 
சர்பாகெட்குத் தம: பிரஹ்மவித்யாவடி.வ.த்தை யடைலிப்பர், அந்தப் பிசஹ்ம
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வித்தையின் றரிசனத்தானே பரமஹம்ச சர்யாசிகளின் ௮வித்தைவடிவ சிறைச் 
சாலை காசத்தையடையும் ; காமக்குசோதாதி ரூபச்சங்கிலிகாசத்தையடையும். 

அ.த்தேவியார் ஸ்ரீ மகாதேவரது வதனசெளந்தரியத்தைக்கண்டு சமது செளக் 

தரியத்தன்மையானே சர்வ ஜீவர்களின் மனத்தை மோட௫ப்பித்துக்கொண்டிருப் 
பவர். ௮வ்வம்மையாசது இரு மனியின் கார்திகோடி சூரியசமானமாம் ; தண்மை 

கோடி சந்்இசர்க்குச் சமானமாம்) தம.து திருமேனியின் இலாவண்யத்தானே 

கோடி மன்மதசமானமானவர்) நானைகையாய 89சுவரியத்சானே கோடி இலக்ஷ-ஈ 

மிக்குச் சமானமானவர்; ஒரு பிரசித்தசேசத்ேதனும் ௮ப்பிரசித்த?தசத்2 கனலும் 

ஜீவர்கள் எவ்வெச்சாமர்த்தியத்தையடைவசோ, ௮வையெல்லாம் அவ்வுமா 2 தவி 

யாரின் நிருவருளானேயாம். அ௮வவமமையார் அன்பர்கள் துன்பத்தை யறுக்கும் 

பொருட்டுச் சாஈதவடிவமாயும், அன்பிலாசக்குச் தமது தேறசின் அதிசயத் 

தானே அறியமூடியாமையை யடைவிப்பவராதலினா?ன, இர்திரர.து கருவத்தை 

நீக்கும்பொருட்டுத் தமது தரிசனத்தாை .ஐவரது ஆயிரம் விழிகளி லுமிருக்த 

தேஜசையுங் கவர்ந்தனர். ௮வ்வம்பையார் இரதிசரால் panes gio pes Cenc 

போதுங் காணப்படாதவர் ) திவ்விபமாய கஈதத்தையும், இவ்வியமாய மாலைகளை 

யும், இவ்வியமாய வல் இசங்களையுக் தரித்தவர், அவ்வம்மையார் தமது தரிசனத் 

தானே சர்வப் பிராணிகளின் கேத் இ.ரங்களையும் மனங்களையும் ஆரார் இக்சசசெய் 

பவர்; சர்வ பூஷணங்களோடுக்க டியவர்) புன்சிரிபபோடுங்கூடிய வசனங்களை 

வசனிபபவர் , பிரஹ்மவித்யாரூபமா யெப்போதும் உபகிட தங்களிலிருப்பவர் ; 

பிசஹ்மசரியாதி சாதனசம்பன்ன பரமஹம்ச சக்யாசிகளின் மன த்தேயிருப்பவா, 

காம? தவரை ஈஷ்டஞ்செய்தவரும், யகஷரூபத்தை,் தரி.த்சவரும், பரப்பிச ஹ்மரூப 

இரிலோசன மகாதேவரும் ஆகிய காயகரின் வாமபாகததே எப்போதும் விற் 

றிருப்பவர். இத்தகைய என்னன்னையாகிய உமாதேவியார் ஆங்கிருப்பதைக் 

கண்டிந்இரர் இவ்வாறு வினவினர் :-- ஹே தேவியாகிய தாயே! இவ்விடத்தே 

முன் 3றான்.ி மறைந்த இயக்கன் யாவன் ? ௮வவியக்கவடிவக்தைச் தாங்களுணர் 

விர்களேல் தயையால் அடி யேனுக்குக் கூறவேண்டும் என, இந்திரர் வேண்டவே 

உமாதேவியார் இரஇரருக்குப் பிரஹ்மரூப மகாதேவாது வாஸ் சவவடிவத்தை 

யுபதேசித்தனா. எப்பயனுக்காக ௮ம்மகாதேவர் யகூரூபததைக்தரித்து ஆண்டு 

வர் தனசோ ௮வ்வியாவற்றையும் கூறினர். ௮ம்மையாரது வசனத்சைக்கேட்டு இர் 

இரர் கருவத்தை யொழித்தனர் ; பூர்வம் மறந்த மகாதேவாது பிரஹ்மபாவருப 

வாஸ் தவவடிவத்தை மீண்டும் நினைக்கனர்; மகாதேவரையே தமது வெற்றி 
பினை துவாயெண்ணினர். இவ்வாறு ஜனனமரண சம்சாரகாசஞ்செய்யும் ஸ்ரீ 

பவானி தேவியார் இந்தருக்குச் சரவ பிரஹ்மவித்தையி லுபதேசத்தைச் 

செய்து ௮வவம்பசதீதே மறைந்தனர். பின்பு இர்.இரர் மறைந்த ஸ்ரீமன் மகா 

தேவர் மகாதேவியார்க்கு நமஸ்கரித்துச் தேவ சபையில் வந்து சர்வ? தவதை 

கட்கும் யக்ஷ உமாதேவியாசது விருத்தார் த்தைக்கூறினர் ; அதைக்கேட்ட அக் 

இினி?ேதவர் முதலியோர் கர்வாது தோடமற்றவசாயினர். ஹே மைந்த? இந் 
இசாஇயர் சாத்துவிக தலின் இயற்கையானே கர்வாஇ தோஷமற்றவர், பிரமா 

தா.ியற்றவர், பரீக்ஷித்து யாவற்றையுஞ் செய்பவர், தமது ஹித ௮ஹிதங்
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களையறிபவர், அவரும் ஒரு காலத்தே பரமேசுரமாயையாலும் இர$ஜோகுணத் 
தாலும் மோகத்தையடைந்தனர் பிசஹ்மவித்தைவடிவ உமாதேவியார் பிரஹ்ம 
வித்தையை யுபதேசித்து மீண்டும் முன்போலச் சாவதரனமாயினர், L650 
பிரஹ்மவித்தையி னனுக்கொகத்தானே ௮வா ௮க்தப் பாப்பிஹ்மத்தையே சர்வ 
ஜகததின் உபாதானகாரணமாயும நிமித்தகாணமாய முணர்ந்தனர். அது 
அன்னிய சேவதைகட்கும் மனுடா திகட்கும ௮த.இயர்தர் துர்லபம். அர்த யக்ஷ 
ரூபப் பரப்பிரஹ்மத்தை அவ்வி, அக்னி வாய தேவதைகள அத்தியர்தம் 
சமீபமாயடைக்தனசாதலின், அவர்கள் மறறைய தேவரிலும் உயாகதவர்கள், 
அம்மூவரினும் இர் இரருயர்ந்தவர் ; ஏனெனின், இஈதிசர் நேசே ஸ்ரீ உமா 

தேவிபாரின் வாயிலா பே பாப்பிர ஹ்மத நின் உண்மைவடிவத்தைச் சா௯தாத்கரித் 

தனரா தலின், இர நிரர் எலலாக£?தவதைகளினும் 'மனமையா. அக்கினிவாயுக்க 

ளாலடையப்பெறற தம இக்இசரால் சிசசயிக்கப்பெறறதும் ஆயெ அக்தப் பசப் 

பிரஹ்மத்தை ?2வத 2வத்தாக்களாகிய பிசாஹ்மணர், ௮இழைவம அ௮த்திபான்மம் 

என்னும் இருவடிவசசானே யுபாசிபபா, இப்போது ௮ந்தப பசப்பிரஹ்மத் 

இன் அதிதைவரூபத்தை வருணிபபாம :--2ஹ மைஈத? விராட்பகவானுடைய 

ஜனகரும் இவ்வெல்லாவுலகத்தையும் தமது இரு2மேனியாயுடையவரும் ஆய 

ஹிரண்யகர்பப பகவானுடைய சமஷ்டிரூப2?தக ௧௧ மின்னல் pole darcy 
தத்துவமியாது, YB சேதனருபமாதலின் ஜ_மின்னலினும விலக்ஷ்ணமா மா, 

தனது சமீபத்தன்மை மாதஇிரையா ?ன சர்வப பிராணிகளின் இரஇரியத்தையும் 
மனத்தையும் ஏவுவகாமோ, ௮சதததுவ?ம பரபபிசஹ்மத்தின் ௮தஇிதைவரூப 

மாம். இனி பரப்பிரஹ்மததின அ௮ததியானமரூபதைச வருணிபபாம் :--ஹே 
மைக்த! அந்தப் பாபபிர ஹ்மததின் ௮ நைவரூபம சுருஇயின்கண்ணே கூறப்பட் 

டிருப்பதசபோல, அ.ததியான்மரூபமும் கூறபபடடிருககின்றது. ஆண்டு எத்தத் 
வம் இத்தேகதாரிகளின்றனித்தனியாய தேகத2தயிருந்து சங்காதத்?தயிருக் 
கும் புத்தியின் ஈனவு முதலிய அவஸ்்தைகளைச சாக்ஷிரூபமாய்ப் பிரகாஇிப்பிக் 

குமோ, ௮ச்சாகதிவடிவமாய தத்்.துவம ௮ததியான்மவடி வமாம். ஹேமைகத/ க 

தச்சாக்ஷிவடிவ தத்துவம் இச்சம்சார வனத் 2த புகுத சர்வாந்தரிபாமியாய பரப் 
பிரஹ்மரூபமேயாம், சர்வ ஜனங்களின் நிர இசயபபிரீ திக்கு விடயமா தலின், சர்வர் 

களாலும் போற்றததக்கதாயிருததலின், ௮௩தப G15 Bus சாக்தியாய தன் மாவை 
வேதவேத்தாக்கள் வனம் என ௮ழைக் தனா. வனமென்னும நாமததானே பா 

மான்மாவையுபாபெபவனைச் சாவ ஜனங்களும் ஆசாதனைசெய்ய இச்சப்பர், இப் 
போத பிரஹ்மவித்தையின் சாதனத்தை வருணிபபாம்:--ஜஹே மைந்த! யாம் 
கினக்குக்கூறிய பிரஹ்மவித்தையின் பிராப்தி சாதனமின்றி புண்டாகாதாமாத 

லின், சுருக்கமா யதன் சாதன த்தைக்கூறுவாம; ௮தனை 8 சாவதானமாய்க் ட்டி, 

சர்வ ஜீவர்கட்கும் தத்தம் வருண ஆம அ௮னுசாரம் வேதபகவான் நித்திய 
கைமித் செகருமத்தை விதிச்துளார், அ௮.க்கருமமும் கிட்காமமாய்ச்செய்யின் மனத் 

தய்மைவாயிலாயப் பிரஹ்மவித்தையின் சாதனமாம்) BFFs ers AIT ey As 

தவமும், ௪மதமா இகளும், வேதத்தே கூறியுள்ள சானாவகையாய உபாசனைகளும் 

சித்தவிக்ப ீக்கவாயிலாய்ப் பிரஹ்மவித்சையின் சாதனங்களாம். சுருதியின்



௧௩௪0 ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினுறவது 

கண்ணே கூறப்பட்டுள்ள வேதவாணீரூபதேலுவினுபாசனையும் - ஆன்மஞானாபி 

லாஷையையுடைய அதிகாரியால் ௮வசியஞ் செய்யத்தக்கதாம், ௮வவாக்குவடிவத் 

தே.னுவிற்கு இருக்கு யஜஈஷ் சாமம் அதர்வணம் என்னும் சான்கு வேதங்களும் 

பாதரூபமாம், வேதாங்கங்களாகிய சிக்ஷா இகள் சரொதியவயவரூபமாம், ஸ்வாஹா 

கார, வஷட்காச, ஹர்தகார, ஸ்வதாகார என்னும் கான்கு மந்திரங்களும் அத் 

தேனுவின் கான்கு ஸ்தனங்களாம். சுருதியின்கண்ணே சத்திய சப்தத்தானே 

கூறப்பட்ட பாப்பிரஹ்மம ௮த் 2 தனுவிறகுப் பூமிரூப ததாசமாம் ;) மனத்இன் 

விருத்திருபபோதம் ௮த்தேனுவின்கன்றாம். இவ்வாறு வாக்குவடிவ தேனுவை 

யுபாசிப்பவன் மன த்தூய்மைவாயிலாய் தன்மஞான சை தயேயடைவகன்; ௮தனடை 

வானை அறிஞன் அ௮க்விதிய ஆரஈதவடிவப் பிரஹ்மத்தின்கண்ணே ஸ்இதியை 

யடைவன் ) ௮டைஈக ௮வ்வறிஞன் மீண்டும் ஜன்மமாணரூப சம்சாரத்ேேசெல் 

லான். முன்னர் 14-வது ௮த்தியாயத2த பிரஜாபதஇிசீடசாய் வருணிக்கப்பெற்ற 

இந்திரர் பிரஹ்மவித்தையின் ௮னுக்கொகக்தா?ன ௮வ்வத்விதீயப் பிர ஹ்மத்தைத் 

தம் மான்மவடி.வமாயுணர்ச்தனா. பிரஜாபதஇக்கு இர்திரர் சடசான? போல 

அதர்வாவெனப் பெயரிய ஒரு ஜேஷ்டமைந்தரும் €டசாயினர் ; அம்மைந்தரினின் 

றும் உண்டாய சம்பிரதாயத்தால் பிரஹ்மவித்தை மிக விஸ்தாரத்தையடைர்தது. 

பிசஹ்மவித்தைவடிவ ஸ்ரீ உமாதேவியாரின் திருவருளால் இர்தசாதி தேவதை 

கள் பிரஹ்மவித்தைபையடைசர் ததெவவாறென நீ முன் வினவியதால் அந்தப் 

பிரஹ்மவித்யாப் பிரசங்கக்தால் சர்வ வார் ச்தைபையும் யாம் கினக்குக்கூறி?னம், 

இப்போதெப்பொருளைக் 2கட்க நினக்கிசசையிருக்கின்றதோ ௮தைக்கேட்பாயாக, 

பதினைந்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று. 

  

ஸ்ரீ அதமபுராணம். 
பதினாருவது அத்தியாயம், 

-௬௮ஆடுவ - 

ஓம் ப்ரீ கணேசாயாம$ ஸ்ரீ குருப்யோஈம$ ஸ்ரீ காசிவிஸ்வேஸ்வராப்யாம்௩ம$ 
ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யேப்யோகம$£. 

இவ்வாத்மபுசாணத்தின் 1-வது 8-வது 3-வது அத்தியாயங்களில் இருக்கு 

வேத உபகிடதப்பொருள் நிரூபிக்கப்பட்ட து, 4-வது 5-வ௮ 0-வது 7-வது 8-வது 

9-வ.து 10-வ.து அத்தியாயங்களில் யஜஈர்வேத உபகிடதப்பொருள் நிரூபிக்கப் 

ui. llag அ௮த்தியாயத்தே இருக்கு முதலிய நான்கு வேதம்களின் 

உபநிடதப்பொருள் நிரூபிக்கப்பட்டது. 19-வது 18-வது 14-வது 15-வது ௮த் 

இயாயங்களில் சாமவேத உபநிடதப்பொருள் கிரூபிக்கப்பட்ட ௮, 10-வது 17-வது 
18-வது ௮.த்இயாயங்களில் , அதர்வன வேச உபகிடதப்பொருள் கிரூபிக்கப்படும், 

இக்த 10-வ.த ௮த்தியாயத்தே முண்டகஉபநிடதப்பொருளை நிருபிப்பாம். ஆண்டு



அத்தியாயம்.] முண்டகோபநிடதத்தின் கடக்க 
தாற்பரியவருணனம், 13] 

முன்னத்தியாயத்?த பிரஹ்மவித்தையோடுகூடிய ௮த்தியந்தம் சுந்தசமாய கதை 

யைச் சொவணித்துச் டேன் மிக மஒழ்வுற்று ௮.தர்வா இருஷிகூறிய பிரஹ்மவித் 
தையை வினவக் குருசர்நிதியிலிவ்வா.நு கூறத்தொடங்கினான் :-- ஹே பகவன் 1 
தாங்கள் 1-வது ௮த்தியாயத்தே இருக்குவேச 8தரேய உபநிடதப்பொருள் 

கூறும்போது சனகாதி முனிவருக்கும் வாமதேவாஇ யதிகாரிகட்கு முற்ற சம் 

வாதவாயிலாய வைராக்யொதி சாதனங்களோடுகூடிய சானாவகையாய பிரஹ்ம 

வித்தையைக்கூறிச் தாயினுதாத்2தயிரு௩க வாமதேவரின் சர்வான்ட பாவரூப 

அனுபவ த்தையுக கூறினீர்கள். 2-வது 3-வது அத்தியாயங்களில் இருக்கு?வதத் 

தின் கெளஷீத£ யுபடிடதப்பொருள் கூறும்போது இர்இரப் பிரதர்த்தன சம் 
வா.தவாயிலாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவிததையையும், ௮ஜாத சத்துரு பாலா 

Shar தவாயிலாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையையுங் கூறினீ£கள், 4-வது 

Sag Gag lag அ௮த்தியாயங்களில யஜுர்வேதத்தின் பிருஹதாசண்யக 

உபநிடதப்பொருள் கூறும் போ து, இருபுருடவம்சம ஒரு ஸ்திரீவமசம் என்னும் 

மூன்றன்கண்ணுள்ள இருஷிகளின் பாஸ்பா பேதத்தையும் ௮2பதத்தையுங்கூ றி, 

தீ.த்யங் ௮தர்வண இருஷி குருவாய் ௮சுவி$ குமாசர்கட்குப பிரஹ்மவித்தையை 

யுபதேசித்தார்; உப? தசிக்கவே அ௮வ்விருடி. இக இரரால் மகா.துக்கக்தையடைவுற்ற 

னர் என்பதாஇியையும், சாவ சாஸ் இசங்களையுமுணர்ந்த யாஞ்ஞவறகிய முனிவர் 

ஜனக ராஜாவின் யாகசபையின்௧ண்ணே சென்று ஜல்பககைசெய்து Braet 

எல்லாமறையவர்களையும் வெற்றிகொண்டனர். அம்முனிவர் சாபத்சானே சாகல் 

லியா மிருத்தியுவையடைந் தனர் என்பதையும, வெதறியை விழைக்து சாஸ் இர 

அர்த்த விசாஞ்செய்தல ஜல்பகதையாம. மிகவுர் காண்டமுடியாத சமசாச சமுத் 

இசத்தே மூழ்க ௮தனினின்றுங் கரையேற இச்சித்த ஜனகராஜாவிற்கு அம்முனி 

வர் இருமுறை பிரஹ்மவித்தையை யுபதேசித்து ௮க்கடலினின்றும் கசையேற்றி 

னர் என்பதையும், அம்முனிவர் நான்காவகவத்தையில தமது மைச்திசேயி மனை 

விக்குப் பிரஹ்மவித்தையையுப?தசித்துச சமசார சமுத்தித்தினின்றுங் கசை 

யேற்.றினர் ) பின்னம் முனிவர் சஈயாச ஆசிரமத்தைத்தரித்கனர் என்பதையுங் 

கூறினீர்கள். 8-வது அ௮த்தியாயத்2த யஜுர்வேதததின் சுவேதாசுவதச உபநிட 

தப்பொருள் கூறும்போது, சுவேதாசுவதச இருவிக்கும் சர்யாசிகட்கும் உற்ற 
சம்வா தவாயிலாய் இச்சகத்காரண விசாரஞசெய்தீகள். 9-வது ௮த்தியாயத்தே 

யஜஈர்வேதத்இன் சடவல்லி யுபகிடதப்பொருள் கூறும?பா.து யமசாஜாஈகேதா 

சம்வா தவாயிலாய் சானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையைக் கூறினீர்கள். 10-eg 
அத்தியாயத்தே யஜுஈர்வேதத்தின் தைத்திரீய நாசாயணீய உபநிடதப்பொருள் 

கூறும்போது, வருணப்பிருகு சம்வா தவாயிலாய் கானாவகையாய பிரஹ்மவித்தை 

யையும், வேரனெனப் பெயரிய கஈதருவரின் சர்வான்ம பாவருப அனுபவத்தை 

யும், ஆன்மஞான அடைவின்பொருட்டுச் சத்தியமே முதலாகச் சர்யாச boys 
வுள்ள சாதனங்களையும், ௮வ்வியாவற்றுள்ளும் சர்யாச ஆமம் உத்தமமென்ப 

தையும் கூறினீர்கள். 11-வது ௮த்தியாயத்2த ஜாபாலாதி 11 உபநிடதப்பொருள் 

கூறும்போது பரமஹம்ச சர்யாசத்தைச் சம்வர்த்தகாதி மசா புருடர் :தரிச்,ச



௧௩௧௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம்,. [பதிவது 

னர் ; ௮தனடைவின்௧கண்ணே வைசாக்கயமே காரணம், ௮தன்கண்ணும் காப்ப 

துக்கலிசாசமும் மரணசின்ன ஞானமும் ௮ஷ்டாங்கயோகமுங் காரணமாம். HF 

சர்யாசத்தே விரக்தனே ௮.இகாரி, ௮ச்சர்யாசிக்குச் சிகை சூத்திசமற்றிருத்தலே 

வேஷமாம், பிரஹ்மஞானம் முக்கிய ஆசாரமாம் என்னுமியாவற்றையும் கூறினீர் 

கள், 19-வது 15-வது 14-வது அத் இிபாயங்களில் சாமவேத சாந்தோக்கியப் 

பொருள் கூறும் 2பா து, உக்தாலக சுவேத 2௧௮ சம்வாதவாயிலாய் நரானாவகையாய 

பிரஹ்மவித்தையையும் அவ்விருமுனிவரும் ஜாபாலா இகளில் சர்வ சர்யாசிகளிலும் 
முக்கியமாய்க் கூறப்பட்டவராவர் ; பகவான் சனச்குமார நாரத சம்வாதவாயிலாய் 

சானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையையும, பிரஜாபதியாய பிசஹ்மா இர்இர வி?சா 

சன சம்வா தவாயிலாய் கானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையையும் கூறினீர்கள். 15- 
வத ௮த்தியாயத்தே சாம?வதத்தின் தலவகார சாகையிலுள்ள கேக உபடிடதப் 

பொருள் கூறும்போது, இந்தார் பிரஹ்மவித்தையின் ௮னுக்செொகத்தானே பி£ஹ் 
மஞானத்னதையடைநததையும் மற்றும் பிறவற்றையும் கூறினீர்கள். 15-வது ௮த் 

இயாய ஈற்றில் பிரஜாபதிபாய பிரஹ்மாவிற்கு இகதிரா் சடசானதேபோலப் பிரஹ் 

மாவின் ௮,தர்வாவெனப் பெயரிய ஜேஷ்டகுமாசரும் சிடராயினர் எனக் கூறினீர் 

கள்; பிரஹ்மாவானவர் அம்மைந்தர்ககுபதேசிக்த பிரஷஹ்மவித்தையைக்கேட்க 

யானிச்சிக்கின்றனன், அமமைந்தர் ௮வ்விதசையை எச€டர்க்குப?தசத்தனர் 

என்னும் எல்லாவற்றையும் தாங்கள் கிருபைசெய்து அடியேனுக்குக் கூறவேண் 

டும் ; என வினவிய சரச்கைபையுடைய சீடலுச்காடரியர் முண்டக உபநிடதத்2த 

கூறப்பட்ட கையைக்கூறினர்) ௮௮, கேட்பவன் மனத்தையும் செவியையும் சுக 

மடையச்செய்வது, ௮த்விதீயப் பி.ஷஹ்மசொரூபத்தைக் கூறுவதாம். இப்போது 

இசண்யகர்ப்ப பகவானது முதன்மையை வெளிப்படுத்துமபொருட்டு முதலில் 

மனுபகவான் கூறிய சிருஷ்டிக் இரமத்தைப்பறறி ௮ச்சிருஷ்டிகால பூர்வ ௮வஸ் 

தையை நிரூபிப்பாம் :--ஹே குமச 7? இக்காரிய வுலகமெல்லாம் தமழுற்பத்தியின் 

முன் றமமாயிருக்தன, ௮து பிரததியக்ஷப் பிரமாண அயோக்கியமாம், காரியரூப 

ஹேதுவினனே ௮னுமானிக்க யோக்கியமாம், குதர்க்கங்கட் க2யோக்கியமாம், சப் 

தத்தானும் சாற்றமுடியாததாம், அயில்பவனைப்போலக் காரிய சம்பத்தே ௮௪ 

மர்த்தமாம், இத், சகைய தமழமுலகுண்டாவதற்கு முன் பிருந்தது. ஈண்டுத் தமத் 

இன் சமானமாய் ஆவாணஞ்செய்யும் அ௮வ்வியாகிருதம் மாயையவித்தை யென்ப 

தாதி சப்தவாச்செயெமாய அஞ்ஞான உபகித சத்இதியவஸ்து 2வ சமமாம்; இப்2பா 
இப்பொருளின்கண்ணே  சாவஉாஹீசொ an pr atl 60.1 Boog m0 88 ’ 

என்னும் சுருதிப்பொருளைப பிசமாணருபத்தானே வருணிப்பாம் :--இவவுல 

சத்தே அசத்சப்தத்தானே கூறயோக்கியமாய அ௮பாவமும் ஜகதுற்பத்இயின் 

முன்னருண்டாகவில்லை, சத்சப்சக்கசானே கூறயோக்கயெமாய பாவ பதார்த்த 

மும் முன்னுண்டாகவில்லை, தேயுவிற்கு விசோதியாய்ப் பிரசித்தமாய அந்த 

கா.சமும் முன்னுண்டாகவில்லை, ஆகாசாதி பஞ்ச பூதமும் முன்னுண்டாகவில்லை, 

பகலிரவும் முன்னுண்டாகவில்லை, பிரா தக்காலம சாயங்காலம், என்னும் இரண்டு 

சர்.தயாக்களும் முன்னுண்டாகவில்லை, இருவகைச் சந்தியாவின் சன்னவடிவ 

சூரிய சர்.இரர் முதலிய சேயுக்களும் முன்னுண்டாகவில்லை ; மற்றோ, பிரசிச்ச
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மாய தமமேபோல ஆன்மவடிவத்தை யாச்சாதனஞ் செய்யு காசணதத்வமே 

முன்னிருந்து ; ௮௮ மிருத்தியரூபமாயேனும் அமிருதரூபமாயேனும் அறியப் 
பெற்றதன்றாம். சமஹாசஞ்செய்வது மிருததியுவாம், விருத்தியின் சாசணருப 

ஆஹ இயின் பரிணாமம் அமிருகமாம, அவ்விரண்டும் துவைகசசையின்௧ண்ணே 

யிருக்கும்) ௮த்வைகதசையின்௧ண்ணே யிராவாம், அ௮ச்காரணததுவம் உலகமுண் 

டாவதன்முன்னர் வெளிப்பாடறற காமரூபத்தோடுகூடியதாயேயிருக்குமா தலின், 

வேதாக்தசாஸ்தாத்தே ௮து அவ்வியாகருகமென்னப்பட்டஅ ; ௮துவே சர்வ 

REE Ber சாமரூபகாரணமாம்; தனக்குக் காணாபேகைதயறறதாம் ; ஏக ௮த்வி 

இயரூபமாம் ; கேவல சுரு திவாக்யெத்சானே யறியத்தக்கதாம் ; சர்வ இலக்சணங் 

களுமற்றதாம. ஈண்டு உண்மையாயிருக்கும் பொருள காரணமாம் ) உன்மையா 
யிலலாதபொருள் காரணமாகாகாம. அவ்வியாகருக ௧கவமோ உண்மையா 

யிலலா ததேயாயிலும் ஜகதகாரணமாம். ௮ராஇபாவரூப பதாத்தத்திற்கு அவி 

காசித்தன்மையே பிரசித,தமாம. ஆன்மா ௮ திபாவரூபமா கலினா?ன ௮விகாகி 

யாம, அவவியாகிருகமோ அவ்வாருயிலனும் அன்மஞானததாலழியும் ஜடரூப 

மாதலினானே பரத இரமாயினும அ௮க்கரிய ௮௪ஙக ஆன் மாவின சகககருமா திகட் 

குக் சாரணமாம இவை முதலாக அநிரவசநீயபோதததிற்கு ஜஹேதுவாய sone 

வகைச் கூடாத இலக்கணஙகளோடுகூடியகாம. இகசதகைய சுததப்பிரஹ்மத்தஇின் 

பிரதிபிம்பத்தோகூடிய அவ்வியாகருசகாசணததினின்றும ஹிரண்யகருப்ப 

பகவானுண்டானார், ௮வா சாவ வியஷ்டி ஜீவாகட சோர், சமஷ்டியபிமானிரூபத் 

தன்பையானே ஜீவகனகாமத்தால கூறபபெறுவா, ௮ஈதககாணம், லந்து ஞானேர் 

Buu, து கருமேந்திரியம், பிராணன், பஞ்சசூ௯்ஷமபூகம் என்னும் 17, 

தத்.துவவடி.வ சமுதாயரூபதேகததே ஹிரணயகருபபரூப ஆன்மாவாசஞ்செய்யும், 

௮டபகவானினின்றும ஆகாசா இபஞசல் தூல ப தமுண்டாம) ௮வறறினபிமானத் 

தானே அ௮பபகவான் விராட்பெயசை யடைகதனா. பன்னத்தூலத்தே வப் 

பவராய்த் தாம் வ௫ப்பான் பிரஹ்மாண்டரூபகோளகத்தை யுண்டாக்க விழைக் 

தனர். ௮வாது சததியசயகறபவயததால் ஆகாசாதி பஞ்சபூதம் நீர்மேனின்ற 

சுவரணமய அ௮ண்டரூபமாய்ப பரிணாமததையடைகதது, YS கோடிசூரிய 

சமானமாம, ௮தன்கண்ணே பூராதிசப்தலோகங்களுங் கறபிதமாம், பாதாளாதி 

லோகங்களுக கறபிதமாம், சமவறசசா இரூபகாலமுங் கறபிதமாம், ௮தனுள்ளே 

யிருககும் பூமிரூபபதமத இன் காணிகைவடிவமேருவினின்றும war சது 

முகபபிச ஹ்மாவடிவத.தானே வெளிபபடுவா, ௮ப்பிரஹ்மாவானவர் இந்திராதி 

சர்வ தேவதைகட்கும் முதன்மையானவா, ௮வர் யாவசானும் பூச்சியா, எல்லா 

வுலகன் கருத்தா, இசக்ஷ்கர், காசகா, அத்தகைய பிரஹ்மாவிறகு அதர்வா 

வெனப் பெயரிய ஒரு ஜேஷ்ட மைஈதருண்டானார் ) ௮ம்மைஈதருக்கு மேற்கூறப் 

படும் பிரஹ்வித்தையைக்கொடுத்தனா ) அது மூலாஞஞான த்தை நாசஞ்செய்வதா 

மாதலின், எல்லாவித்தைகட்கும் ஆதாசமாம். இத்தகைய பிரஹ்மவித்தை பிராப்த 

மாயின் இதாவித்தைகளினபேக்யைண்டாகாதாம்) ஏனெனின், இதரவித்தை 

களெல்லாம் இறிது சிறிது பொருளை யொளிரவிக்கும் ; இந்தப் பிரஹ்மவித்தையோ 
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எல்லாப் பொருள்களையும் ஒளிர்விக்குமா தலின், ௮வ்வெல்லாவித்தைகளும் பல 

ரூபத்தானே இந்தப் பிரஹ்மவித்தையின்கண்ணே அர்தர்ப்பூதமாம், திருப் தரூபப 

பல .த்தியின்கண்ணே எல்லாக்கவளங்களின் இரசமுமூள்ளடங்குதலேபோல, 

இர்.தப் பிரஹ்மவித்தையின்கண்ணும ௮யலாய ௮ூலைவிச்தைகளுமடங்கும். இத் 

தகைய பிரஹ்மவித்தையைப் பிரஹ்மாவானவர் அ௮தாவாவாயசீடருக்களித்தனர் ; 

அவருக்கு ௮ங்கிரவென்பவர் சீடசானார், அவருக்குப பாரத்வாஜரென்பவர் டரா 

னார் ௮வருக்குலகத்தே சத்யவஹவெனவும் பெயர்வழக்கும் ; அவருக்கு ௮ங்கரச 

வென்பவர் சீடரானார், அவருக்குச் செளனகர் சிடசானார், ௮வர் அளவற்ற ௮ன்ன 

தானா இகளால் பெருமில்லறவாசியாயிருந்தா£ ) அவருக்குக் MET யாவரு௰ 

சிடராயினர். ஹே மைந்த! இம்முண்டக உபநிடதத்ேச கூறப்பட்ட பிரஹ்ம 

வித்தையை மூதலிலோ பிரஹ்மாவானவர் அ.கர்வாமைர்தருக்குப 2 க9த்தனர். 

௮வவிருடியின் வதனததையுறறு முற்கூறிய முறையே அ௮ளவிலாச் சடேபாம் 

் பழையையடைந்த பிரஹ்மவித்தையை யாம் உனக்குக் கூறுகன்றோம்; நீ சாவதான 

மாய்க்சேட்டி, இப்போது ௮ங்கெசசெளனக இருடிசம்வா தவாயிலாய் அதப் 

பிரஹ்மவித்தையை வருணிப்டாம் :--முன்னொரு காலத்தே ௮ங்ரச இருடிபிசா 

தக்காலத்தே ஸ்நாநாதி நித்தியகருமங்களைச்செய் தவிட்டு ஒாகார்ததேயத2க 

URE seat; ௮வ்விருடி சர்வ வேதங்களையுமுணர்ந்தவர்,வேதங்கள் கூறிய ௮ச்வி 

தீயப்பிர ஹ்மத்தையுணாக்தவர், சர்வ இசசைகளுமறற நிட்காமர், ௮த்தகைப 
சுரோத்திரியப் பிரஹ்மரிஷ்டராகய ௮வரை நோக்கிச் செளனகர் சமிதாஇ 

களைக் காத்தேகவர்ந்து விதிவாயிலாய்ச் சமீபத? சென்று இவ்வாறு வினாவினார்: 

ஹே பகவன் /! எவவேகவஸ்அுவின் ஞானத்தா லிவ்வெல்லா வுலகன் ஞானமாமோ 

அலஃ்தைத்தயையால் அ௮டியேனுககுக் கூறவேண்டும, இவ்வாறு செளனகர் 

பிரார்த்தித்தபோது ௮௩கசசர் கூறுவதாவது :--ஹே Osea! g 58 Buu 

பிரஹ்மரூப ௨௧ ஆன்மவஸ்.துவின் ஞானமுண்டாகவே இவ்வெல்லா வுலின் 

ஞானமுண்டாம் ) ௮தை யடையுபபொருட்டுப் பிரஹ்மபிஈது உபநிடதா இகளில் 

சாப்தப்பிஹ்ம ஞானமே சிரேஷ்ட உபாயமெனசக்கூறப்பட்டுள்ள ௮, ஆண்மிச 

தக்ஷ முதலிய ஆறங்கங்களோடுகூடிய கான்கு வேதங்களையுஞ் சரீரமாகவுடைய 

பிரஹ்மத்தின் பெயா சாப்தப்பிர ஹ்மமாம். ௮தன்கண்ணே குசலனாபவ ?ன பரப 

பிரஹ்மத்தை யடைவனாதலின், முழு ஈக்கள் இருவித வித்தையை sue 

யம் சம்பாதனஞ் செய்யவேண்டும்) ௮வறறுள் ஒன்ரோ சாதனமாதலின் ௮ப 

ரையாம்; மற்றொன்றோ பலரூபமாதலின் பரையாம்; ௮வவிரண்டனுள் முதலில் 

அபரையை நீ கேட்டி, சிக முதலிய .துறங்கங்களோடுகூடிய இருக்காதி 

நான்குவேதல்களை விஷபமாகவுடைய வித்தை ௮பரையாம் ; ௮பரையான பரை 

அடையப்படும் ; ௮த்விதீயப் பிரஹ்மத்தை விடயமாகவுடைய வி.க்தை பசையாம் ; 

பரை பகரும் பிரஹ்மம் மறைகளில் ௮க்$£ரமெனப்படும, ௮வ்வக்ஷரவடிவப 97 ஹ் 

மத்திற்கு வேசவேத்தாச்கள் இவ்வாறிலக்கணங் கூறியுள்ளார் :--௮து மனக் 

தோடுகூட ஞானேக்திரிய கருமேக்திரியங்களற்ற.து, பிராண பஞ்சகமறற.து, 

ஆகாசாதி பூதபஞ்சகமற்றத, சப்தாதஇு ஞானேந்திரிய விடயமற்றது, ares 

கருமேச்திரிய வியாபாரமற்றதா.தலின், நேத்தராதி ஞானேந்திரியங்களா லற
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சாணமுடியாக௮, வாக்காதி கருமேகதிரியககளாலுங் கவாமுடியாதது, அது 

நாமரூபக் கரியை மூன்றுமறறது, ஜன்மாதி விகாசமற்றது, ஆகையால், குல் 

ரூபகோத்திசமுமற்ற ௮, பிராஹ்மணதவ க்ஷத்ரியதவாதஇ ரூபவர்ணங்களுமற் 
ற) அகாயததைப்போல யாண்டும நிறைஈததாதலின், தேசபரிச்சேதமற்ற த. 

Dy Bl சாதனஹீனருக்கறிய முடியாதகாதலின், ரூ மமாம். அது உற்பத்த 

ராசமற்றதா தலின், காலத்தாலாய பரிச்சேதமறறது, அது மாயாவயத்தானே 

சர்வ ஜகத்இன்காணமாயினும் உண்மையாய்ச் சர்வ ஜகத்வடிவ துவைதமற்ற 
தாமா.தலின், வஸ்து பரிசசீசதமறறதாம. அ௮தனைப பிரஹ்ம சரியாதி சாதன 
முடையவனே தன் இத்தத்2த காண்பன் ; சாதனஹீனன்காணான். ௮ததகைய 
அத பரரஹ்மக்தையே நீ நின்னான்மவடிவமாய.றித ; அதனினும் வேருய 
குலவாணாஇகளை நின்னான்மவடிவமாயறியவேண்டாம) ௮தன்ஞானத்தானே இவ் 
வெலலாவுலகின் ஞானமாம,. Mu dust gi அக்ஷ£ப்பிஹ்மஞானதச்சானே சர்வ. 
ஜககஞான இத்தியின்பொருட்டு ௮தனகண்ணே ஜகச்காரணத்தன்மையை, 8 

திருஷ்டார்தங்களால சிதகஞ்செய்வாம:--ஹே செளனக! இவ்வக்ஷ£ப் பிரஹ் 

மே இவ்வெல்லாவுலகன் உறபததி இதிலய அபின்ன கிமித்த உபாதானகாசண 

மாம்) இப்பபொருளில வத வேக்தாககள ஊாணராபி (சிலஈதியைத்) திருட்டாக் 

இத்துளார். சிலுதியானஅ தன்னினும வேழுய காரணாபேகை்ஷகயின்றியே நூலை 

யுறபததி இதி இலயபபடுதகதும் ; ௮து2பால2வ இவ்வக்ஷாப் பிர ஹ்மமும் தன்னி 

னும் வேராய காரணா ?பகை்ஷையின்றிமய சர்வ ஜகத்தினுறபத்தி திதி இலயத்கைச் 

செய்யுமாதலின், சிலுதி நூறகுபாதான நிமித்தகாரணமாவதேேபோல, ௮க்ஷரப் 
பிரஹ்மமும ஜகததினுபா தானமூம நிமித்தமுமாம, ஈண்டொருவன் சுயொயும், 

ஒருவன் றுகயொயும, ஒருவன்றனிகனாயும், ஒருவன்றனமறறவனாயும் இன்னும் 

௮? ஈகவகையாய் விலகணமாகப பிர திதியாம். இத்தகைய விலக்ூண ஜகத.இற்கு 

ஒரு ௮க்ஷ்ரப்பிரஹ்மததைக் கர்ததாவெனி2னோ ௮தன்கஸ் ணே விஷமத்தன்மைத் 
தோடமும் கிர்த்தயைததன்மைத?தாடமும உண்டாம ) என வுண்டாஞ சங்கை 

யைக் கண்டிபபான் வேதவேததாக்கள் பூமியைத் திருஷ்டார் தபபடுத் தினர், அகே 
கவகையாய ஸ்தாவர ஜஙகமரூப சரீரங்கள் ஒமே பூமியினின்றும் உண்டாவதே 

போல, ஒரே வுக்ஷ்ரப்பிரஹ்மத்இினின் றும் ரானுவகையாய ஜகத்துண்டாம். கருத் 
இதுவாம் £-ஓசே பூமியினின்றும விரைகளின் வில௯ண ததன்மையானே நானா 

வகையாய ஸ்.தாவ.ச ஜஙகமசரீசம உண்டாவ?தபோல, ஓரே அ௮க்ஷரத்இனின்றும் 

ஜீவர்களின் ௮றம்பாவ சமஸ்காச விலக்ஷ்ணத்தன்மையானே நானாவகையாய ஜகத் 

அதண்டாமாதலின், அவ்வக்ஷத்தே விஷமத்தன்மையும் நிர்த்தயைத்சன்மையும் 

உண்டாகாதாம். சமான சுபாவழுடைய மண் கடமுதலிய பதார்த்தங்கட்கே பாஸ் 

பாம் காரணகாரிய பாவங்கண்டோம்; விலக்ஷணங்கட்கது கண்டிலோமா தலின், 

சேதனமாயெ பிரஹ்மத்தினின்றும் ஐடலகத்தினுற்பத்தி சம்பவி யாதாமென வுண் 

டாஞ் சங்கையை -நிக்கும்பொருட்டு வேதவேத்தா க்கள புருடதிருஷ் டாந்தம் கூறி 

னர், ஜீவன அ௮வஸ்தையின்கண்ணே சே.தனருபமாயப பிரதித் தமாய புருடனிடத் 
இனின் தும் நக சேச சோமாதி ௮சே.தனகாரியமுண்டாவ2 தமபாலக சே தனருப
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அ௮க்ஷரப்பிஹ்மத்தினின்றும் இச்சடவுலக முண்டாமாதலின், எல்லாவாற்றுனும் 

சமான சுபாவமுடைய பதார்த்தங்கட்கே பாஸ்பரங் காரியகாரண பாவமாம் என் 

னும் கியமம் யாண்டுஞ் சம்பவியாதாம், ௮வ்வகஷரத்தினின்றும் ஜகத்தின் ஜன் 

மாதி மூன்றுமுண்டாம்) ௮வற.றுள ஜன்மக்தை யிவவாறறிஞர் கூறியுள்ளார்: 

௮து ஜகத்துண்டாவதன் முன்னர் உறபன்னஞ் செய்பத்தகுசயொய ஜகத்விஷபச 

ஞானரூபத்தபத்தைசசெய்தது, ௮சசகத்து வேதப பிரசித்தமாய சானாவகையாய 

நாமரூபததையுடையது, ௮தன்விஷயக ஞான த்.இன் பின்னர் ௮வ்வக்ஷர உற்பத்இக் 

கனுகூலமாய ஸ்.தூலக்கன்மையை யடைநதது. ஜஐலக்கானே உருண்டையாய பிரு 

இவியின்சண்ணே ௮டைவுறற ஜீவன் ஸ்தூலச்கன்மையை யடைவ ?தமபோல, அவ் 

வக்ஷ£மும் ஸ்தூலச்கன்மையையடையும் , பின் ஞானரூபத்தபத்தானே ஸ்தூலக் 

தன்மையையடைநத ௮க௯்ஷரத்தினின்றும முறைய ஆகாசாதி பஞ்சபூதமுண் 

டாம்; ௮வறறினின்றும் எலலாவுலகமுமுண்டாம். ௮பபஞசபூதம சுருதியின் 

கண்ணே அ௮ன்னமெனக கூறபபட்டது ) அல்லது, ௮ன்னசபதத்தானே ஈண்டு 

௮வ்யாகிருதத்தைககவாக, அ௮ரநாபரூபான்மக ஜககதை யாசம்பிக்கும ase 

கருதரூப அஞ்ஞானம் சிததாந்தத்2க அசாதியாயினும் ஜகதுறபத்திகாலத3த 

பிரதானத் தன்மையினடைவுவடி.வ ஜன்மக்தையடையும். ௮௩௧௪ சேதனப பிரத 

பிம்பத்தோடுகூடிய அ௮வ்வியாகிருதரூப ௮ன்னச்இினின்றும மனப் பிராணா சம 

aan. சூக்ஷஈம சரீ சமுடைய ஹிசண்யகர்பபருண்டாவா ; ௮வசைப பிருஹ.தாரண் 

யகம் மிருத்தியவெனக் கூறியுள்ள௮, அ௮வரினின்றும் சமஷ்டி. ஸ்தூலபூதரூப 

சரீசமுடைய விராட்டுப் பகவா னுண்டானார், அவர் சுருஇயில சத்திய சப்தத்தானே 

கூறப்பட்டுளார்) அவருண்டானபினனா ௮வாபாலிருக்கும் பூராதி ஏழுலகங்களு 

முூண்டாயின, பின்னாண்டிருக்கும் ஜனங்களை யதஇகாரியாகவுடைய வேதோக்த 

சர்வ கருமங்களுமுண்டாயின, ௮வ்வேதத்2த கூறியகருமக்களினின்றும் சுவாக் 

கா.திரூப பலமுண்டாயின, ௮பபலங்கள் ஜீவர்கட்கு ௮வசியம ௮டைவுறுமா தலின் , 

அவற்றைச் சுரு திபகவ தி அமிருதமன்றனள் ; இத துணைபானே Magura gs பர 

வித்தையைச் சுருக்கமாய்க்கூறிமனம. இப்போது வைரசாககய அ௮டைவின்பொரு 

ட்டு விஷபச)த அ௮பாவிததையை கிருபிப்பாம் :--ஹே செளனக ! இவ்வக்ஷ£ரப் 

பிரஹ்மம் சாமானியமாய்ச் சர்வ ஜகத்தையமறியுமாதலின், வேதவேத்தாக்கள் 

சர்வஞ்ஞமென்றனர், விேஷமாயறியுமாதலின், சர்வவித்தென்றனர் ; 15 5305 

யஇனின்றும் சமஷ்டி. சூக்ஷ௩ம ௮பிமானியாய ஹிசண்யகருப்பருண்டாவர் ; வ 

ரினின்றும் சமஷ்டிஸ் தூலாபிமானியாய விசாட்டுண்டாவர்; அவவிருவடிவ விசுவத் 

தையும் வேதவேத்தாக்கள் கருமபலமென வருணித் துளார். ௮ப்பலம் கருமத்தின் 

பின் ஜீவர்கட்கவசியமாய்க் கிடைக்குமாதலின், சுருதியின்கண்ணே கருமபலம் 
சத்தியசப்தத்தானே கூறப்பெற்றுள.து. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! அவ்விசண்யகர்ப்பா தியரின் 8சுவரியம் எக்கரும 
பலமாம்? 

சமாதானம் :--ஜஹே செளனக? அ௮.;இகாரிகட்கு வேதபகவான் விதித்த தரிச 

பெளர்ணமாசாதி யாகசகித ௮க்கினி?ஹாத்திசாதி கருமம், தயிர், நெய், எஜமா



,அத்தியாயம்,] முண்டகோபதிடதத்தின் ௧௩௧௪ 

தாற்பரியவருண னம். அர் 

னன், மந்திரம், தேசம, காலம் என்பகாஇபசார்த்தபேதத்தா?ன நானாவகையாம், 

௮த்தகைய ௮க்கினி?ஹாததிராடு கருமங்களால ௮இகாரிகட்கு 8சுவரியருபப் 
பலப்பிராப்தியாம். அவறறைசசெப்.பாமல வேசநிஷிக்க ஹிமசாகியையும். நேச் 

இராதிகளின் விடயரூபாதகளிடத?த அ௮தஇபரதம ஆஈகஇபையும செய்து 

கொண்டு மிருப்பவர் ௮2தாகஇயைபடைவா ; மேறகூறிப மூன்றினும் மாருப 

வதிகாரிகள் சுவர்க்காகி புக்கமவுலகககளில சேவசரீரத்தைபடைவா. அவ்வக் 

கினி2ஹாத்திராதி கருமசகள் 2கவலம சுவர்ககாதி சுககாணமயென்பதாக 

வில்லை ; மற் 27, நிட்காமமாய்சசெப்த ௮வை மனத்தூப்மைவாயிலாய் ஆன்ம 

ஞானத்திற்கும் ஹேதுவாம; ஏனெனின், அவை சகாமம கிட்காமம என இரு 

வகையாம, சுவர்ககாதிகளைததரூபவை சகாமமாம) மனத்தூய்மைபைத்தருவது 

நிட்காமமாம் ) முதலதின் பபனாப சுவர்ககா இ கூறப்பட்டன. இனி மனத்தூய்மை 

யின்பொருட்செசெய்த கிட்காமகருமதகின் வைராக்யெரூபபலத்தை 8 கேட்டி, 

ஸ்தூாலசூக்ஷ 1மகாசணமென்னும முத்? தகககளுமறற மோக்ஷத்தையும் அக 

கருமிகளடைவர் என்னும் ஆசையை நீ பொருகாலுஞ செய்பற்க. எனனை, கருமத் 

தான ஜனிபபனவாய பயபன்களியாவும் ௮நிதஇயரபககேேயாம். சுவர்க்கபலம் 

கருமஜன்னியமா தலின அநித்இய2மயாம, அங்க மோக்ஷமூம் கருமஜன்னிய 

மாயின் அகித்தியமேயாம. வேத?வததாக்கள சோாக்்ககை யகித்தியமென 

அங்கேரித்திலா் ) நித்தியயமனபரா கலின, ௮கன்கண்2ண கருமபலரூப ததன்மை 

சம்பவியாதாம,. ஜோதிஷ்£டோாமமெனப பெயரிய யாக?ம முதலாகவுள்ள க 

தனி?2ஹாததிசாதி கருமகளியாவும ௮ இகாரிகட்கு௪ சமசாச சமுத்தாதஇனின் 

றம மோக்ஷவடிவ பரமபரசையையடைவிபபதிற சமாததுடையனவன்ராம. மகா 

சமுத்திர ஜலத2?த இருணகாஷ்டா இகளாற செய்யபபட்டு தாண்டசசா தனமாய 

ஐடம், கேவலம மத்யொதிகொல்வகறக யுபயோகமாமன்றி அக்கடலைக்கடக்க 

வுபயோகமாகாதாம்; எனனை, ௮ஃதறபமாதலின் இடமறறதாம, கடலலைகளா 
லலைவுற்றதாம், கடனீரிற முழ்கியிருபப2த2பானறிருப்பதாம், கடனீசால நிரம்பிய 

௮.து மிகவுமாடிக்கொண்டிருக்குமா தலினா 2ன தன்னை யாசாயததவருக்கு எப்போ 

அம் பயத்தையடைவிப்பதாம்) ௮ததகைய ௮௮ கடலைகசடகதுவிபபதிற சமர்த் 

துடையதாகாதாம். ஆங்கே, இ௫சமசாசரூப மகாசமுத்திரக்2க ௮வ்வக்கினி 

ஹோத்திரா இகருமரூப ஓடமிருக்கும, ys காமககு?சாதாதி யலைகளா லெப் 

போதும் சஞ்சலமாயேயிருககும, அறபவிககினததா.னும ௮ஃதழிவுறுமா தலின், 
இடமறறதாம்;) ௮ததகையகை பரமேசுரர சம்சார சமுத்திரத் 2தயள்ள சுவர்க் 

காதி சுகரூபமத்சியங்களின் அ௮டைவின்பொருட்2ட செய்தனான்றி, இக்கடலைக் 

கடப்பதற்குச் செய்பவில்லை, 
சங்கை :--ஹே பகவன் 1 இக்கடலிலிருக்கும் ஓடத்தை ஈடத்தும் செம்படவ 

னிருப்பேதபோலச் சம்சார சமு.த்திர.தீயிருக்கும் அக்கினி?ஹாத்திசாதி 

கருமரூப ஒடத்தைச்செலு,த்துபவன் பாலனுளான் த்த 
சமாதானம் :--ஹே செளனக ' அதிவாயு 2வ முதலாக 16 Dgsadar 

கள், யஜமானன், ௮வன் மனைவிபென்னும் 18 பெயர்கள் ௮வ2வாடத்தைச்



GAG LO ஆத்மபுராணம். [பதிறுறவ து 

செலுத்துபவசாவர், யாகாஇகளை௪ செய்விப்பவராகிய மறையவர் இருச் துவிக் 

குகளாவர், அவர்கள் பெயர், யஜுாவேதத்தை worm weary, Go Bua 

தாதா, கேஷ்டா, சேதாவென கால்வர்) இருக்கு?2வசக்ை யுணரும் ஹோதா, 

மைத்திசாவருணா, ௮ச்சாவாகர், ரொவஸ்துசா என நால்வர் ; சாம£வேதத்தை 

யுணரும உத்காதா, பிரஸ் 2தாதா, பிரதிஹா்த்கா, சுபாமண்யர் என சால்வர் ; ௮ம் 

மூன்று வேகுததையுமுணரும் பிரஹ்மா, பிராஹ்மணாசசாத8€, அக்கீதா, போதா 

என காலவர் எனப் பதினாறு பெயர் ) பபதஇினெண்மரை விடுத்து ௮வ்வக்இனி 

ஷஹோத்திரா திகருமம் கடைபெருதாமாதலின், அவர் ௮க்கருமடத்தை நடத்தும் 

செமபடவராவர். சமசார சமுத் இரத்மீதயிருக்குககருமரப ௮றபஓடததே சுரோத் 

திரியப் பிரஹ்மரிஷ்ட குருரூபசசெம்படவனிலலை, பிரஹ்மசர்யாதி சாதனரூப 

அனுகூலவாயுவுமில்லை, ௮க்கருமஒடம் தானோ இபறகைபானே கணஈ? தாறுமழிவ 

தாம்; திடமறறதாம், ௮த தகையதைபபறறிஎம்மதிமான் பயமின்றிசசம்சாச சமுத் 

இரத்தே புகுவன் ? மற?றா, அதைக்கடக்க எம்மதிமானும் ௮வ்?வாடத்தைப்பற் 

ரான் ) விசாரஹினமூடனே பறறுவனுதலின், மோக்ரூப நித்தியசுகமடைய இச 

சித்த முழுட்சுசகள் ௮கைக்கடகக ௮தை யொருகாலும பறறவேகூடாது இச 

சம்சாச சமுததிரத்மீதயிருக்குஞ சுவாக்கசுக மதசிபா தகளையடைவிக்கும ௮கூனி 

ஹோத்திசாதி கரும_டததைபபறறித தன்னைக் கருத சதியனென வெண்ணி 

யிருக்கும் மூரடனாப கருமி யொருகாலும் இக்கடலைக்கடவான் ; மாருக, மவன் 

காமக்குசோகாஇரூப share கருமஓடம் நடுக்குவதால் அக்கடலின் பிறப 

பிறப்புவடிவ நீரினகண்ணே அடிக்கடி மூழ்குவன் ) ஒருககாலுஞ் சுகத்தை யடை 

யான். ௮விததையாகிய நீரையுடைய அ௮ககடலில இக்கருமி உலசப்பிரசிதத 

செம்படவனைப்போலத தனக்கும பிறாககும கிமீலசத்தையடைவித்துககொண்டே 

யிருப்பன். தனக்கு தன் சீடனுக்கும ௮ரர்த்தகைசசெய்விபபவனாதலின், ௮க 

கருமி அுர்ப்புத்தியுடையவனாவன் ) ஆபினுந் தன்னைப பண்டி தனாயெண் ஹுவன். 

௮சேகவகை சோகாதியரர்ததஙகளால வி2க்ரபத்தையடைந்த ௮வன் மாயை 

யாலாக்கப்பட்ட மோகருபச்சேறுடைபபள்ளத்தே அடிக்கடி விழுவன். நித்திய 

சுகத்தையடைவிக்கும் கருமத்தையே மோகசா தனமென்பனாதலின், 15 Hus 

தம் மூடமஇயாவன், வி2வகமறறவனாவன் ; குருவும் ௮வ்வாமீற யாவஞாதலின், 

செய்யத்தக்க பொருணிர்ணயந தன் குருவாலுமுண்டாகாதாம். வி2வகமற்ற 

குருடன் வேறொரு அ௮வி3வேகியாகிய குருடன் பின் போய் அடிக்கடி சேறறுக் 

குழியில் விழுவ2 தபால, வி?வகமற்றுச் சுவர்க்சசுகவடைவை யிச்சித 5 கருமியும 

வேகஹீனகருமிகுருவின் பின்போய் மாயைவடிவ நீர் நிறைந்த சமுசா.. சமு.த்இ 

1505 மகா துக்கச்தையடைவன். பூத ஐவேசத்தாற் பிடிக்சப்பட்டவன் தன் 

துயரையும் ௮தை நீக்கு முபாயத்தையும் ௮றியாததேபோலக் காமக்குரோதாதி 
ரூபப்பிசாசனாவேசத்தானே பீடிக்கப்பட்ட கருமியுந் தன்றுயசையும் அதை 
நீக்கு முபாயத்தையு மறியமுடியான் ) மற்றோ, மாமுக ௮வ்வற்பமதியையடைய 

கருமி ௮க்கருமங்களால் யான் இருத௫ருத்தியனாபி?னேன், இதனினும் மேலாக 

யாதொரு காத்சவயமுமெனக்கன்.று என எண்ணிப் பேயைப்போல ஈடிப்பன், 

தகைப்பன், அவன் காமப் பேயின்வயத்தனாய்ப் பசமேசுரமாயையால் மேரகி
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தனா யிப்பாஞ்சபெள இக சரீரத்இன்கண்ணே பாமசுகம இயைச்செய்வன், எப் 

போது மிவ்வாறெண்ணுவன் :--இப்பகைவனை யான் என்பலத்தால் வீழ்த்த 
னன், மீண்டுங் ளெமபியுளான் இபபகைவன், இவனையும் என்பலத்தால் கொல் 

வேன், இவ்வென௮ மித்இரன் மகா பலமுடையவனாயிருக்கின்றனனாதலின், எனக் 

இப்போது எவனிடத்இலும் பீதிகடையாது ; என்பன முதலாக ௮ேேகவகை 
யாய்ச் இர்தித்து வி.பாப்தமாய சிச்தமுடையவனும், பிரமாதவடிவ Bs san 

முற்ற சித்தமுடையவனும யெ கருமி, தன்னிருதய தேயத்3தயிருக்கும் 
ஆநந்தவடிவ அன்மாவையுணாவஇல சமர்த்துடையவனாகானாதலின், அடிக்கடி 

ஜனமமரண சதை யடைவன். அகர்தவடிவ ன்மாவைமறந்து ௮க்னிஹோக் 
இசா.தி கருமதசையே தன்மேன்மைச சாதனமென வெண்ணிச சம்சாசசுகத்தே 

பறறுற்றவன் சுவர்க்கத்?த புண்ணியகருமப லத்தைப போஇுத்து ஒரு காலத்தே 
௮ச்சுவாக்க உலகத்தினின்றுஞ் சோகத்தோடுங்கூடியவனாப்க் ?ழவிழுவன், 

ஈண்பெ புத்திராதி குடும்பத்தோடுகூடிய சனவானானவன் தன் மாண காலத்தே 

துச்கசமடைவதேேமீபால, HIERN சுவாகககஇினின்றுங Sip விழும்போது 

துக்கச்தை ௮டைவன். மகாசகத்தையுடைய ஒரு அரசனுக்குக் தன் மரண 

காலத்தே உண்டாக துயரைப்போல?வ ௮க்கருமி துறக்கத்தினின்றும் ழே விழும் 

போது துயசை ௮டைவன். மாணகாலத்2த எல்லாவுபிர்கட்கு௩ தககமுண்டா 

மாயினுக தினவான்கட்கும அ௮ரசாகட்கும் மிகு2பாக ஆசக்இயால் ௮க்கால் மற் 

a pul gin ௮இகதுககமுண்டாமா தலின், சுவர்க்கத்தினின் றுங் €ழேவிழுக் துக் 

கத்திற்கு ௮வ்விருவரையுர் திருஷ்டாஈதப படுகதியதாம, அககருமிக்குக் கேவ 

லந துறககததினின்றும விழும்போது மாகதிரக துயருண்டாவதலல ; !மற்றோ, 

துறக்கத்தின்கண்ணும் இரதிராதிகளின் பாதந்திரதசன்மையானே மகாதுக்க 

முண்டாம; ௮.இகபோகங்களின் ௮ப்பிராப் தியாலும் பெருஈதுயருண்டாம, SONS 

னுக்குத் தனரநாசத்தானே பெருக்துயருண்டாவ?தபோலச சுவாக்காதியின்கண் 

ணுக சருமிக்குப் புண்ணியகரும சாசததானே பெருஈதுயருண்டாம. இவ்வாறு 
கருமிக்குக் கரும ௮னுட்டான காலக்.தும, பலப் பிராபஇகாலத்தும் பலமழிஈத 

பின்னரும் பெருக் துயருண்டாவ£தயுமன்றி மீண்டும ஜன்மததானே துயசாமாத 

மேயாம. சுவர்க்கத்தை லின், ஆதஇிமத.பாந்த காலததே இக்கருமம் தகககாரண 

யடைஈது மீண்டும பூமியின்கண் 2ண ஐன்மத்தையடையு கருமி யெசசரி.ர த்தை 

யடைவன் ? ஐருததம?தகக்தையடைவனா ? மத்தியம2தகத்தையடைவனா? ௮த 

மதக ததையடைவனா ? ஈசகசம்பககமாய தேகதையடைவனா ? என்னும புருட 

கருமபலத்தைச் சாவஞஞ ஈசுரனன்றியாவ ?ன யறியவலலான் ); மற் 2ற, சர்வஞ்ஞ 

ஈசு. ரனன்றி கருமபலததை யறிபவ?ெவருமில்ல், அகி? ஹாததிசாதி இஷ்ட 

கருமததையும் வாபி xu தடாசாதிரூப பூர்த,தகருமததையும் செய்யும் கருமி 
கட்குச் சுவர்க்ககதையடைவிககுஈ த௲ஷிணமாக்கததைக கூறி 2னம், இனித் தேவ 

யானமெனப் பெபரிய. உசதசமாாககத்?த கமனஞ்செய்யும புருடர் கஇயைக் 

கேட்டி:-- ஹே செளனக ! சுவர்க்கக்தையடைவிக்குட த௯திணமார்க்கம சமசாசத் 

அள்ளிருப்பதேபோலப் பிரஹ்மலோக ததையடைவிக்கும தேவயானமெனப் பெய



௧௩௨0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம், [பதிவது 

ரிய உத்தரமார்ச்கமும் சம்சாசத்துள்ளட௪ங்யெதேயாம். ஆனால், ேவயானமார்க் 

கமோ சம்சா. சமுத்திரத்தின் DEEN சமீபத் துள்ளதாமாதலின, அது யாவ 

ருக்குங்கடைக்கா தாம் ; மற்றோ, ஓரோர் வைசாக்கெவாஸுக்கே பிசாப்தமாம். இத 

னையே வெளிப்படுத்துவாம் :--யான் என் வீரியத்தை வெளிப்படு த்தேன், எனத் 

இடசங்கற்பஞசெய்துகொண்டு ஸ்இரீ சம்2பா சஞ்செய்யாமலிருப்பவனாகிய நைஷ் 

டிக பிரஹ்மசாரியும், தகசா தியபாசனைசெய்யும புருடலும், சுவர்க்காத பஞ்சாக் 

சனியையுபாசிக்கும் இல்லறத்தாலும் உத்தாமார்க்கவாயிலாய்ப் பிஹ்மலோகத்தே 

செலவர். பிரஹ்மசா்யாதி சாதனம் மிகவுங் கடினமாமா தலின், தேவயான மார்க் 

கம் ஓ சொருவலுக்கே இட்டும்; எல்லாருக்குங்கிட்டாதாம். உத்தாமார்க்கச்சானே 

கிடைக்கத்தக்க பிரஹ்மலோகத்தும் எல்லோருக்கும ஆன்மஞானப்பிராப்இி யுண் 

டாகாதாம், மறறோ, பிரஹ்மலோகத்தே தேவயோசததானே அ௮ன்மஞானப 

பிராபதியாயவனுக்கே ஹிசண்யகாபபரினும் மேலேயிருக்கும 158 Burs பிரஹ் 

மததைக் தன்னான்மரூபமாயடையக்கிடைக்கும், பூவுலகத்திருக்கு மதிகாரிகள் 

ஆன்மஞானததானே ௮.்விதீயப் பிஹ்மத்ையடைவதேபோலப் பிரஹ்மலோக 

தீதேயிருக்கும அதிகாரிகளும் ஆன்மஞானத்தானே ௮,தவிதியப பிரஹ்மக்தை 

யடைவசாதலின், இசண்டிடத்தும அன்மஞானத்தானே மோக்ப்பிராபதி சமான 

மேயாம். பிசஹ்மலோகத்தே ஆன்மஞானப் பிராப்தி டைக்கப்பெறராத ௮இகாரி 

கள் பிரஹ்மலோகத்தினின்றும மீண்டும மனுட உலகத்தையடைவர், ஆனால 

௮வர் இமமன்வந்தரகசே ௮லலஇிக்கற்பத2த பிரஹ்மலோகத்தினின்றும ஈ௧ 

கடைவ திலலை ; மறரோ, வறு மன்வஈசசக்தேனும் வேறு கறபத்தேனும் மனுட 

லோகத்தையடைவராதலின், தகஷிணமார்க்கம் புனசாவிருத்தியோடு கூடியிருபப 

தேபோலதக தேவயானமாாககமும் புனராவிருகஇயோடுகூடியகாம, ஆகையால, 

முமூக்ஷாக்கள் தகதிணமார்க்கக்தைப்போல உததரமாரககத்தையும பரித்தியா 

இத்தலுசிதமாம, உபாசனை முதலிய சாதனகக2ளாடுகூடிய கைஷடிகப்பிரஹ்ம 

சாரி இருகஸ்கன் வானப்பிரஸ்தன் சந்யாசியென்னும சாவ ௮திகாரிகட்கும 

பிரஹ்மலோகத்2தனும் சுவர்க்கசீலாகத்2தனும் பூமியி2ீலலும் பாதாளத்தேனும 

ஈரகத்தேனும பிரஹ்மான்மஞானமே முக்தியின் காரணமாம் ; ௮ஃ இன்றி எவ்வுல 

கத்தும் மோக்ஷப்பிசாபதியுண்டாகாதாம்; இபபொருளில் நீ சிறிதுமாத்இிரையும் 

லீபுரூ2த. பிரஹ்மஞானத்தானன்றி எவவுலகத்தும் மோக்ஷப்பிராப்தியுண்டாகா த 

தே போல, இத்தேக மெவ்வுலகததும் சுகத்தையடைவிக்கமாட்டாது,) மறறோ, இது 

பூமியிலிருந்து பிரஹ்மலோகம்வரையுள்ள எல்லா வுலகங்களி லும துயரைமீயயடை 

விக்கும். சேகசம்பத்தம் பூவுலகத்தே யிருப்ப? த2பாலப் பிஹ்மலோகத்துமிருக் 

குமாதலின், முறகூறிய முறையே சுவர்க்கலோகத்்2த2பாலத துக்ககாரணமேயா 

மாதலின், ௮.றிஞர்கள் பிஹ்மலோகததையும் ஈரகம்2பாலத் அக்ககாரணமாயறிக, 

மனுடர் தேவர் மிருகம் என்பதாதி பேதத்தானே சரீரவிலக்ணப்பிச தீ தியா 

மாயினும் சரீ. சஜன்னிய துக்களுபப்பலம் யாண்டும் சமானமேயாம். மகாசாஜா 

வ௫ிக்கும்பொருட்டுச் செய்யப்பட்ட ஏழடுக்குமாடியாய உயர்ந்த Saas Here 

லிருப்பவனுக்கும் பூமியிலிருப்பவனுக்கும் Fo மு தலிய' வியாதி ஜன்னியதுக்க 

பலம் சமான 2மயாவதுபோலச சுவர்க்காதி உலகத்தேயிருக்குந் தேதேவதைகட்கும



அத்தியாயம்] முூண்டகோபதிடதத்தின் க ௨௧ 
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பூமியிலிருக்கும் மனுடருக்கும் இத்சேசசம்பர்கத்கானே அக்கருபபலம் சமான 

மேயாம்) அப்பலத்தின்கண்ணே றிது மாத்இரையும் குறைவு ௮இகமில்லை. 

பொன்மயச்சங்கிலியும் இரும்புமயச்சங்கலியும் புருடபர்தனகாரணமா தல் சமா 

னமபோலகத் தேவசரீரமும் மனுடசரீரமும் சேவர்க்குத் துக்கமீதல் சமான 

மேயாம். யாவினுமுத்தமமாய ஹிரண்யகர்ப்பர் தேகமும் யாவினும் ழோய 

நாயின் றேகமும் அவிதயாகாரியமாதலும் பாஞ்சபெள திகமாதலும் சமான?மயா 

மாதலின், ஆராயின் இரண்டிறகுப றிது மாத்திரையும் பேதஞ்த்தமாகாதாம் ; 

௮ஃதாகாதது?பாலவே அபிமானி வேர்க்கும் பேத௫த்தமாகாதாம். எவ்வெச் 

சிவன் எவவெத்2தகத்தைக்கவர்வனோ ௮வ்வச்வேனுக்கு ௮வ்வக்கேசம் யாவி 

னும் மேலாகவே தோறறும்) மற்றைய சர்வ சரி.ரங்களும் கீழாக பிரதீதியா 

மாதலின், ௮பிமானதகாலாய மேன்மையும் பிரஹ்மாவினின்றும் காய்பரியந்தம் 

உள்ள எல்லாத்தேகத்தும் சமான2மேயாம். ஜீவன் ௮.இகமென நினைந்த தேகம் 
ஆதிவியா இஜன்னிய சர்வ தூக்ககாரணமாம்) எப்2பாதுந் துர்க்கந்தத்தோடு 

கூடியதாம்) எப்போதும் அ௮சுசியாம் ) இத்தகைப மலினதேகமும் ஜவா்கட்கு எத் 

தெய்வயோகத்தாமனோ துக்ககாசணமாய்த தூர்க்கந்த அசுசிரூபமாய்ப் பிரதிதி 

யாவதில்லை, ௮வ்விசித்து தைவகஇயை நினைந்து மதிமான்கள் சோ௫ுக்கவேண்டிய 

வராயிருக்கின்றனர். இத் ?சகம் தூர்க்கந்தாகு யக தோஷங்க?ளாடு கூடியதா 

யினுங் கருமகாம ௮வித்தைகளின் மகிமையா னே ஜீவர்கட்கு ௮வை பிரதிதியாவ 

இல்லை; மற்றோ, மாறாக இச்2தகம ௮மிருகம்போலப் பிரியமாய்ப் பிர தீதியாம், 

ஈண்டுப் பிராசப்தகருமபலங் கருமமாம ; இசாகங் காமமாம்) ௮திதியாசம் ௮வித 

தையாம் ; எம்மூன்றன்பலததானே இம்மலதேகமும் ௮மிருதமாய்த?தாற்றுமோ 

௮ம்மூன்றும் யென இகழத்தக்கனவாம். அத்தியாசரூப ௮விச்தையானே 

மோகத்தையடைந்த ஜீவர் தமமுகத்துஇத்த எச௫லையுண்டும் ௮ருவருப்படைவ 

இல்லை, எவ்விட்டை, மூத்திரம், உதிரம், கபம் முதலிய பதா£த்தங்கள வைதாணி 

முதலிய நரகங்களிலிருக்குமோ, ௮வையே இத்தேகக்துமிருக்கும், ஈசகத்திருப்ப 

வற்றினும் இத்தேகத்இருப்பவற்றினும் சிறிதும் பேத2மயில்லையாயினும், ஜீவர் 
கட்குப் பாபா இதோஷவயத்தானே மலினமாய அவையும் செளக்தரியமாய்ப் 

பிரதிதியாமாதலின், ஜீவர்களின் பாபாதி? தாஷமக௫மை மிகவும் ஆச்சரியமாய 

தாம். இவ்வாறஇகாரி பிரஹ்மலோகமேமுதல் மனுடலோகம்வசையுள்ள சர்வ 

லோகங்களையும் அகர்.த்.தரூபமெனக்கண்டு, அ௮வவியாவற்றினின்.றும் வைராக்கியத் 

)_தயடையவேண்டும். வறீ க்$மொகா,88.4அ,சாடபராஹணொ அிவெ.4_2 
யாகி ? இவ்வஇிகாரி முற்கூறிய (pany Sus கர்மத்தாலாய சாவ லோகங்களையும் 

அநித்தியாதி2 சாட முடையதாய்க்கண்டு, அவற்தினின்றும் வைராக்கெத்தை 

படையவேண்டும். ஹே செளனக ! ௮ இகொரிக்குக் கேவலம் முற்கூறிய கோஷ 

விசாசத்தானே இவ்வுலக பரித்தியாக யோக்பெமன்றும், மற்ரோ, கர்பணன்னிய 
மாதலினான் துநித் யத் தன்மை முதலிய தோஷத்தானும் பரித்தியா க்க. யோக் 

யெமாம் : ஏனெனின், பூமி அந்தரிக்ஷம் HAT SSL என்னும் மூவுலகங்களுள் 

அடங்கிய உலகங்களியாவும் இவர்கட்கு யாகாதி சரீ சசம்பந்த கர்மத்சானே 
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இடைக்கும், அம்மூன்றினும் வேராய பிரஹ்மலோகாதஇகளோ உபாசனைவடிவ 
மானச கருமததானே பிராப்தமாம் ) இவ்வசையாய நியமம் எக்காலத்தும் வேரா 

யாவதின்றாம். ஆகையால், எல்லா வுலகங்களும் கர்மஜன்னியமாம் ; கர்மஜன்னிய 

மான யாவும் ௮நிதஇயமேயாம். கடாதிகள் கர்மஜன்னியமாதலின் அ௮கித்திய 

மாவ? தபால, சுவர்க்கா திகள் கர்மஜன்னியமா கலின் ௮கிக்திப2மயாம். ௮நித் 

இயங்கள் யாவுந் தமது வி2யாசகாலத்2க ஜீவர்கட்கு ௮வசியரக் துயரையே 
மியூம், தனா இகள் ௮நரித்தியமாகலின் தமது வி£2யாககாலத்தே ஜீவர்கட்கு ௮வசி 

யம் துக்கத்தை யடைவிபப?தபோல, சுவர்க்காதிகள் அ௮கித்இயமா தலால் 

துயரையே தருமாதலின், ௮வை விடச்தக்கன?வயாம் சுவர்க்காதகள் காம 

ஜன்னியமாவதேபோல, மோக்ஷம் கர்மஜன்னியமன்றாம் ; ஏனெனின், சுவர்க்காதி 

களைப்போல ஒருகால் மோக்ஷமுக கர்மஜன்னியமாயின், ௮வற்றைபபோல அகித் 

இயமேயாம். மோக்ஷத்தை யநித்தியமென வுடன்படி2ீனா மோக்ஷ அடைவின் 

பொருட்டு ௮ூகொரிகளின் பிரயத்சமே வியாத்தமாம், அல்லது, மோக்ஷமும் 

ஒருகால் காமஜன்னியமென வுடன்படின் ௮கன்கண்ணே சுவர்க்கத்தைக்குறித் 

அச் சிறப்பின்றாகும; மறோ, மோக்ஷத்திறகும சுவர்க்க வி?சஷரூபத் தன்மை 

பிசாப்தமாம் , ஏனெனின், விசுவஜிக்தெனப பெயசிய யாகத்தாே ௮டையப் 

படும் சுவர்க்கமும், ஜோ இஷ்?டாமமெனப பெயரிய யாகத்கா?ன அடையப்படும் 

சுவர்க்கமும், கம்மில் ஒரு சிறிது ௮வாககா வி?சஷத் தன்மையுடையனவாயினும் 

சுவர்க்கத்தன்மை யுருவததானும அகித்தியரூபததானும் Las om ox sao 

ணும் சிறிது wr gsRmruyn Baggs sorowidiarm; QraaOw #irar Biwur4e. 

அவ்வாறே கர்மஜன்னிய சுவர்ககத்தும் கர்மஜன்னிய மோக்ஷத்தும் ஒரு றிது 

௮வாச்தாவிசஷதக்தன்மையிருப்பிலும், சுவர்க்கக்சன்மை யுருவத்தானும் ௮நித் 

இயத்சன்மை யுருவத்தானும் ௮வ்விரண்டன்கண் னும சமானத்தன்மையேயாம, 

அல்ல, சுவர்க்கா திகளைப பால மோக்ஷ ச்தையும் அடித் தியமெனின் கவ்வு 

rr $205 ் என்னும சுருதி, முக்கருக்கு மீண்டும் வருகையின்மையைக்கூறல் 

வீணாம், சர்வ சாஸ் இரங்களின் ,நசாரியாகட்கும மோக்ஷநித்தியத்தன்மைபி 

Ans WMHs Bud வீணாம், இதனாலும் மோக்ஷத்?த அடித்தியத்கன்மை 

சம்பவியாதாம். அல்ல, 4 அ£,2ஐ8 asides Su STU? Cig gap அடைவின் 

பொருட்டு ஆன்மஞானமின்றி வேறு மார்க்கமில்லை) ஆன்மஞானமொன் ற மார்க் 

siti, ( வரஹவெடியரஹஹெவலவி *? அதிகாரி ..த்விதியப்பிரஹ்மத்தைச் 

தன்னான்மவடிமாயுணர்ந்து பிரஹ்மரூபமயாவன் ) என்னு மிருமறைகளும 

ஆன்மஞானமொன்றானே மோக்ஷப்பிராப்இியைக் கூ.றுன்றன, மோக்ஷமும் 

சுவர்க்கா திபோலக் காமஜன்னியமாயின் இருசுருதியும் விணன்?ருவாம் ? ௬௬௮ 

வியர்த்தமாதல் எவ்வாஸ் இகர்க்குஞ் சம்மகமின்றாம் ) இசனானும், மோக்ஷத்2த 

கர்மஜன்னியத்தன்மை சம்பவியாதாம், இப்2பா இிப்பொருளையே புக்தியானே 

நிரூபிப்பாம்:-௮.வி.த்தைவடிவ ஆவாரணமற்ற ஆக் தவடிவப்பிரஹ்மக்தையே வேத 

வேத்தாக்கள் மோக்ஷமெனக்கூறினர். எவ்வவித்தையற்ற பிரஹ்மம் மோக்ஷ 

மாமோ, எவ்வவித்தை அ௮றிஞர்களான் மாயை அஞ்ஞானம் ௮வ்வியாஇருசம் சக்தி 

யென்பதாஇ நாமங்களால் கூறப்பெற்றதாமோ, அவ்வஞ்ஞான நீக்கம் கேவலம்
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ஞானத்தானேயாம) ஏனெனின், உலகத்2த எவவஸ்துவிஷபக அஞ்ஞான 

மாமோ அவவஸ்துவிஷயக ஞானதகான அகன் நீக்கமாம்) வேறெக கருமாதி 

உபாயஙகளானும அஞ்ஞான நீக்க மண்டாகாதாம. இரஜ்ஜுவின்கண்ணே 
கறபிதசாப்பததின் காணரூப அஞஞானம இரஜ்ஜுவிஷயகமாம) அதன் நீக்கம் 

இரஜ்ஜுுஈவிஷயகஞான சதானேயாம ; வறக காமாதஇியுபாயககளானும அதன் 

நீக்கமுண்டாகாகாம); ௮ஈத ஞானகதானே ௮வ்வஞஞானககெடவே அஞ்ஞான 

காரியருபசர்பபம் தாமின நீஎகும என்பது சாரவலோக அனுபவசிக்கமரம். அவ் 

வாற இசசம்சார காரணரூப ௮ஞஞானமும பிரஹ்மான்ம விஷயகமாமா தலின், 
பிரஹ்மான்ம விஷபகஞானதகானே அறு நீங்கும்; அல்இன்றி வேறு காம 

உபாசனை முதலிய உபாயத்தா?ன அஞ்ஞானகீககம சமபலவியாதாம். ௮ தனால் 

அது நீல்கும்போது அஞ்ஞானஜன்னிய அககடீகக மர் சா 2னயுண்டா!௩. அலல, 

எவ்வா இ சம்சார சம்பததி தககததை ௮ஞஞானஜன்னியமென டன்படுவ 

இல்லை 2யா ; மறு, நையாயிகமகக 2 தபால அன்மவடிவ சமவாயிகாசணத் 

கோடு அக்துக்கத்தைச் சகஇியமாபெண்ணுவனா, ௮வ்வாதஇ மகத? அத்றுக் 

கம் ஆன்மாவைப3பால எப்போதும் இருககுமாகலின், அத்துக்க நீக்களுப 

மோசி$ப்பிராபஇபின்பொருட்டு எலலா அஇகாரிகளின முயலவும் விணும். 

ஒருகாலவ்வாதி ஈடாஇி?பாலக் துககசதை௪ சதஇபமாயுடன்பட்டும 9 As Bu 

மென வெண்ணினும அக்கநீககவட வ மோக்ஷபபிசாபதியின்பொருட்டு அதிகாரி 

களின் முயல்வு விணாம; ஏனெனின, ஈண்டுப பாவபபொருள்களெல்லாம் ௮கித 

இயமாய் ஒருகாலக்2த கா2மராசததையு றும, குஇரின்சண்சேயிருக்குர் தானி 

யம் ஒருகால தான நாசமாவ?2க2பால, அரித றிய தூக்க மம் ஒருகால தானே 

நாசமாம்; ௮வவநிததியதுகக $ககபபொருடடு புயலவுறல விசணயாம். அலலது, 

சையாயிகா துகசதசை யவிதபாஜன்யமென வக்கீகரிய/ூ ஆன்மஜன்னிபமென் 

பா, ௮மமதததும துககசுஇறகு ௮க்கிபகதநாசஞ் சமபளியாதாம) ஏனேனின், 

வா துக்கசமவாயிகாரண ஆனமாவை கிகு நியமன நின வ.சாதலின், ஒரு ஆக் 

கம நாசமாயினும அுககிததிய ஆனமாவினினறம் உீணசெ துக்க உறபததியாம) 

காசணமிருபபக காரிய உறபக.தியை எவசாலும சக முடியாதாம, அலலஜு, துக்க 

காரணரூப இத துவைதபபிரபஞ்சம ஒருகால FS BUNT UIA, FT RH THI UD 

துக்க$ீககக2த சமாததுடையசாகா£ ; ஏனெனின், ஈ௬ரா ஒருகால FS Bua gi 

வையும நீக்குவசாயின், வாஇமதத?த சகஇயமாய்ப பிரசிததமாய இவவுலகைச 

சம்ஹரித்து மீண்டும் உண்டாககவேமாட்டாரன் மு ? அவ்வா 2 காணவருவ 
இன்றாமா தலின், சத் துவைதத்தின்கண்2ண அகககாரணத்தன்மை சமபனியா 

தாம; மற்றோ, தனம அஞஞானததானே அததுக்க உமபததியாம, ஆன்ம 
ஞானத்தாே அஞ்ஞான கிவிரு SB புண்டாயின் ௮ததுக்கம மீண்டும் ஒருகாலும் 

உறபன்னமாகா தாம என்னு முபகிட தமத 2ம யுக்தியுடையசாம, இர "வஞ்ஞா 
னத்தானே உறபனனமாய சாப்ப! தி தரிசனஜன்னிய பபசம்பா ிருபதுக்கம் 

இசஜ்ஜ5வஞ்ஞானம நீங்கவே மீண்டுமுண்டாகா தாம) அன்போல2வ ஆன்ம 

௮ஞஞானத்்தானேயுண்டாய இசசமசாசுக்கம் தனம அஞ்ஞானம் நீங்க ?வ



கட ௨௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதிறற்வது 

மீண்டு முண்டாகாதாமாதலின், அர்த்த நிவிர்த்தவொயிலாய்ப் பிரஹ்மாரந்தப் 
பிராப்திவடிவ மோக்ஷம் கேவலம் ஆன்மஞானத்சானேயுண்டாம் ; கருமஉபாசனை 

யினானே யுண்டாகாதகாம் எனச் துணியப்பெறும், ‘ Prepsers B8 AOSD ’ 

காரியபாவமற்ற நித்தியமோக்ஷம் கர்மஉபாசனைகளானே பிசாப்தமாகாதாம் ; 

மற்ரோ, ஆன்மஞானமொன்னானே பிராபதமாம் என மறையும் ௮றைகன்றது. இப் 

போது பிரஹ்மான்மஞானப்பிசாப்தியின் பிரகாரத்தை வருணிப்பாம் :--ஹே 

செளனக? பிரஹ்மரூப ஆன்மாவின் ஞானம் ௮இகாரிகட்குப் பாஹ்மவேத்தாவாய 

குருவினுபதேசத்தானேயாம் ; ஏனெனின், சர்வ அர்த்தத்தையும் ஒளிர்விக்கும் 

சுருதிபகவதியே சாக்ஷ£ச்தாக இப்பொருளைக் கூறியுள்ளாள் :-- 
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(போ-ள்.) விவேகாதி சாதன சதுஷ்டய சம்பன்ன ௮இகாரி சமிதாதி பதா 
ர். தீ. தங்கசா ஹஸ்கத்தின்கண்ணே கவர்ந்து பிரஹ்மான்மஞானப் பிராப்இயின் 

பொருட்டுச் சுரோ த்திரியப்பிரஹ்மரிஷ்டகுருவையடையவேண்டும். ஈண்டுச்சாஸ் 
இரத்திற்கூறிய ௮2நகவகையாய யுக்தகளோடும் €டனதையசத்தை நிக்குவ இல் 
சமர்த்துடைய குரு சு2சாத்இரியசாவர். பிரஹ்மத்தின்கண்ணே நிஷ்டையுடைய 
குரு பிரஹ்ம நிஷ்டசாவர், அத்தகைய ஆசிரியசை விதிப்படி சசணடைந்த இரத் 

தையையுடைய சீடனுக்கு ௮வர் எல்லாத் அுயரையுமழிக்கும் Ga ap oe san son) 

யருள்வர் அதனால் பிரஹ்மசரிய சத்தியாது சாதனசம்பன்ன அதிகாரி ௮வ்வக்ஷ 
சப் பிரஹ்மத்தைத் தன்னான்மவடி.வமாய் நிசசயிப்பன், இப்போது முன்னர்ச் 

சுருக்கிக்கூறிய பசவித்தையை விரித்துக்கூறுவாம :-- ஹே செளனக ! விரக்த 
முமுக்ஷ ஞானாசிரியர் வாயிலா யெப்பிரஹ்மத்தைச் சத் தியரூபமாயுணர்ந் 
,சனனோ, எதனினும் வேருய வுலகமியாவும் அசத் தியமெனவுணர்க் தனனோ, ௮ தனி லிருர்சே இவவுலகமியாவுமுண்டாம்;) ௮தன்கண்ணே இதமும் இலயமுமாம். 

அ.தன்கண்ணுவமை வருமாறு :--ஹே செளனக? ஓங்கயெரியா நின்ற ௮க்கினி 

யினின்றும் பிரகாசத்தன்மைவடிவத்சானே அக்கினியின் சமானரூபமுடைய 
விஸ்புலிங்கமு (பொறிடி)முண்டாம) அ௮க்கினியினின்றும் மலினத்சன்மை யுருவத் 
தானே விருத்த தருமமுடைய தூமழுண்டாம்) ௮வ்வாறே அக்ஷரப்பிரஹ்மத்தி 

னின்றும் சமானவுருவமுடைய சேதனப்பொருளும், விரு த் தவுருவமுடைய ஜடப் 

பொருளுமுண்டாம், ஜடசேதனங்களையுண்டாக்கும் பிசஹ்மம் சுயம்பிரகாசரூபத் 

தானே எல்லாவுலகினும் வில௯$ணமாமா தலின், சுருதிபகவதி பாப்சஹ்மத்தைத் 
திவ்யம் என்றனள , .தகாயத்தைப்போல யாண்டும் வியாபகமாமாதலின், அமூர்த்த 

மென்றனள் ; சர்வ சரீர உபா திகளிலுள்ளும் வெளியும் நிறைர்இிருத் தலின், புருஷ 

னென்றனள் ; இத்தூலசரீரமற்றகாதலின், அஜன் என்றனள் ; Gap rune rap 

மற்றதா.தலின், அப்பிராணன், அமனசு என்றனள் ; மாயைவடிவ காசண ef xp 

மற்றதா.தலின், சுப்ரமென்றனள் ) ஆகாசாஇ ஜகத்வடிவ காரியத்சைக்குறித்து 
௮ம்மாயை நெடுல்காலமிருக்குமா தலின், அக்ஷ£மெனப்படும் ; தன் காரியருப ஜகத் 

தைக்குறித்துக் காரணருப மாயை பரமுமாம்) ௮த்தகைய மாயையிலும் பாப்



அத்தியாயம்.) முண்டகோபதிடத த்தின் ௧௩௨௫ 
தாற்பரியவருணனம். )325 

பிரஹ்மம் பாமாதலின், பரமாய அக்ஷரத்தினும் பரமென்றனள் ; இத்துணையானே 
பரமான்மசொரூப வர்ணனமாம, இனி அதற்கத்விதியக்கன்மையைச?த் திசெய்யும் 

பொருட்டு ௮தனினின்றும் சாவ ஜகத்தினுற்பத்தியை வர்ணிபபாம ஹே 
செளனக ? இம்மாயா உபூத பசமான்மாவினின்றும் பிராணனும் மனமும் சுசோத் 
இசாதி ஞானேக்தஇரியமும் வாக்காதி கா2மநதிரியமும் தகாசாதி பஞ்ச பூதமும் 

உண்டாம்) இது ?வ சூச்தம 17 தத்துவவடிவ ஹிசண்யகர்ப்பச அற்பத்இயாம், 
பசமான்மாவின் தூலவிராட்வடிவ ததை வேதவேத்தாக்கள் யிவ்வாராமென்பா் :.-- 
FUTES SOT SLD சாமாம், இரவியுமதியு மிருவிழிகளாம், இழக்கு முதலிய இசை கள் 

செவிகளாம், இருக்குமுதலிய சான்கு வேதங்கள் லாக்இக்இரியமாம், பாய வாயு 
பிராணனாம், இவ்வெலலாவுலகும் இருதயமாம், பிருதிவிமுழுதும் பாதமாம, இவ 

வகையாய சரீரமுடையதும் சர்வ வியஷ்டி பூ கங்களின ஆன்மவடி.வமும் ஆகிய பச 

மேசுரவடிவத்தை விராட்டென்பர், அவ்விராட்பகவானினின்றும் உலகங்களின் 

விருத்தியண்டாககும் பஞசாக்கனி யுறபத.இயைக்கூறுவாம் :--அவ்விசாட்வடிவத் 

தனின்றும் இப்பிரசித்த அக்கினியும் அஇதைவரூப சுவர்க்கலோகவடிவ அக்னி 

யுமுண்டாம். ௮து ஆஹவனீயகார்ஹ பத்தியாதி ரூபக்தானேயும சுவர்க்காஇபல 

ரூபத்தானேயும் ௮க்கினி?ஹோததிராதி சர்வ கருமங்களின் பிரவிருததிகாரண 

மாம். ௮வ்வக்னியின் ௮ இதச்தியரூப சமித?ேதேமுகலாக ஜ்வாலை, தூமம், விஸ்புலிங் 

கம், ௮ங்காரம் என்பனவாதி சர்வ பகா£த்தங்களும் உறபன்னமாயின, இவற்றை 

6-வது ௮த்தியாயதீ2த விஸ்தாரமாய் நிரூபித்து வு 2தம ; யாவும் ஆண்டறிந்து 

கொள்க, அ௮சசுவர்க்கரூப அக்கினியின் பினனாச சஈஇரனெனப்பெயரிய சோம 

னுண்டாயினன், ௮சசோமன் சூரிய பகவானிடததினின்று முண்டாய, கலாவடி 

வத்தால பரிணாமததையடைஈ,க ௮கூனி2ஹாத்திர ஆஹ: இகளால் விருத்தியை 

யடைந்த சரீரத்தையுடைமையா ன, ௮கடூனி2ஹாத்திராதி கருமங்களைசசெய்யுஜ் 

கருமிகட்கே ௮டைவுறுவன். இத்தகைய நெகிழ்சசிததன்மையை படைவுறறசோம 

னினின் றும பர்ஜன்யமெனபபெயரிய வேறக்கனியுண்டாம. மேகருப பர்ஜன்யத்தி 

னின்றும் மழைவாயிலாய்ப் பிரு இவிரூப மூன்றாவது ௮க்கினியுண்டாம். ௮இனின் 

றும் நெற்கோதுமை முதலிய சர்வ ஒஷஇகளு முறபன்னமாம, புருஷரூப நான்காவ 

தக்னியில் அன்னரூபமாயடைவுறறஅவவோட திகளினின்றும் வீரியரூபபேதசுண் 

டாம். ௮லு யோஷித்வடிவ பஞ்சம ௮க்கினியைபடைவுறறுக் கர்ப்பரூபமாய் வேளி 

யாம், அ.தனினின்றும் புத். திரா திரூப ௮சேகவகைப பிரஜைகளுண்டாம். அவர்க 

ளால் இலெளூக வைதஇக சாவ விவகார இத்தியாம். விராட்டுண்டா தற்கேதுவாய பர 

மான்மாவினின்றும் சுவாசப் பிரசுவாசம் பால (மயல்வின்றியே இருக்குமு தலிய 

வேதங்கள் உண்டாமா தலினனே,வேதவேத்தாக்கள் அவற்றையபசப்பிரஹ்மமென் 
றனர், ௮ப்பரமான்மாவினின்றும் தரிசபெளர்ணமாசாதியாக மூண்டாயது, ஜோதி 

ஷ்டோமாதி இருதுண்டாயது, யாகா இகருமங்களைச் இத் திசெய்யும் வசந்தா தி இரு 

துண்டாயது, கோ சுவர்ணா திரூப தகதிணையுண்டாயது, கருமகருத்தாவின் கானா 
வசையாயகியமரூப திக்ஷையுண்டாய.து, சமவறசசராதிரூப காலமுண்டாயது, சுவர் 

க்காஇி பலப்பிராப்தியை விழையுமதிகாரியாய யஜமானனுண்டாயினன், கொடி.



6.2 dir பரீ ஆத்மபுராணம். [பதிறைவது 

விசேஷ இரசரூப சோமதிரவியமுண்டாயது, சுவர்க்கலோக தேகத்தை யாரம்பிக் 

கும் சோமரூப பலமுண்டாயது, சுவாக்காதிலோக சகித சூரியபகவானுண்டாயி 

னர் ; இவை முதலாகச் FLAN GIO (HRP OUST SSO பாமான்மாவினின்று 

மேயுண்டாயின. ௮தனினின் றே வசமுதலிய தேவதைகளுண்டாயினர், சாதய 

(2 தவதையுண்டாயஅ, மனுட பசு பக்ஷி யுண்டாயின, பிராணாதியைஈதுமுண்டா 

பின, கெற் கோதுமை முதலிய ௮ன்னமூண்டாயின, இிருச்சாசாகதிமாயணாதி தவ 

முண்டாயது, அஸ். இிககதன்மைவடிவ சிரத்தையுண்டாயது, ௮வூயம்பவிக்கத தக் 

கதாய கர்மபலரூப சத்திய மண்டாயது, யதார்த்தவசனரூபசத்தியமூண்டாயது, 

உபஸ் த இர திரியசமயமனவடிவ பிரஹ்மசாயமுண்டாயஅ, வேதவி௫தகாமரூபவிதி 

பூண்டாயது, சபதப்பிசாணன், சப்த அ௮ர்சசிஷ், சப்சசமித்து, சப்ச2ஹாமம், சப்த 

லோகம் யாவுமுண்டாயின. மஸ்ககத்தின்கண்ணேயிருக்கும இரு செவி இரு விழி 

இரு சொணம வாக்கு என்னும சப்த இஈதிரிய2ம பிராணனாம்) ௮.தனினின்_று 

முண்டாய சப்தவிதமாய விருகதிகள் மாசசிஷாம. ௮வ்வேழு பிராணன்களின் 

விஷ பங்கள் சமிகசாம் அ௮வவிடயங்களின் பிராணன்களிடததே இலய௫ரதனை 

வடிவ உபாசனை '2ஹாமமாம, அரதப்பிசாணன்களிருக்கும் ஸ்சானவடிவ கோள 

கங்கள் உலகமாம. இவவியாவும் எவ?வழாய்ப் பரமான்மாவினின்றும் உண்டாயின. 

பரமான்மாவினின்றே சப்த சமதஇரககளும், ஹிமாசலாதி பரவதங்களும், ஸ்ரீ 

கஙகை முதலிய ஈதிகளும், விரு௯ஷா இஸ் தாவச சரீரங்களும், மலுடாதி ஜங்கமசரீ 

ரங்களும் மற்றும பூதபவிஷ்யதவாத சமான காலத்துள்ளனவாய சர்வ ஜகததும் 

உண்டாயின, இத்துணையானே பாமான்மாவினின்றும Ras pus Bem ௮தஇயா 

உசாபவர்ணனம் செய்யப்பட்டது. இப்2ீபாது ஜகதபவாதததானே பரமான்மா 

வின்கண்ணே அத்விதீய சுத்தரூபததன்மையை வாணிப்பாம :--ஹே செளனக ! 

சர்வ ஜசத்தையுமுண்டாககிய பசமான்மாவினும் இவவுலசம ' வேறன்றாம் ; மறு, 

உலகமெல்லாம் பாமான்மவடிவமேயாம். உலகம தவகாமவேதவடிவமாம். உபா 

Sen Weer Leva தவமாம், யாகாதிகருமபலன் கருமமாம, இசண்டையு மொளனிர் 

விப்பதும ௮பெளரு 2 2ஷயயமழமாயது வேதமாம, இததகைய உலகமியாவும அமி 

ருதப்பிரஷஹ்மசொரூபமேயாம, பிரஹ்மத்தினும வேருசச சிறிதுமா த. திரையுமில்ல 

வேயில்லையா தலின், பரமான்மா ஏக அ௮தவிதீயவடிவமாம, இவ்வாறு யாண்டும 

வியாபக சர்வத இன் ஆன்மவடிவ உறபதஇகாசமறற சாவ பூதபபிராணிகளின் இரு 

தயகமலததே நிவாசஞசெய்யும பாமான்மாவைத தன்னான்மரூபமாயறிஈத ௮ 

காரி யானஞ்ஞானியென்னும ௮வித்யாககஈ தியறறவனாவனாதலின், ௮இகாரி பச 

மான்மாவை யவசியபமாயறிக, இப்போ முற்செய்த வுபதேசத்தானே sangre 

பிசஹ்ம?பாதமுறாக ௮.இகாரிக்கு வேறு முறையாய்ச் சாதனங்களோடுகூட 

௮௯$ரப் பிஷஹ்மபோதத்சை வர்ணிப்பாம் :-- ஹே செளனக? எவ்வ௯்£ரப் பிரஹ் 

மம ஸ்வப்பிரகாசத்தன்மை ரூபத்தானே யெப்போதும் ஆவிர்ப பூதமாமோ, 

புத்திரூபக் குகையின்கண்ணே இருத்தலினா2ன அத்தியந்தம் சமீபமாமோ, 

யாவினும் மேன்மையதா மா, அதிகாரி சரீரததேயடைவுறுமோ, தேருருளை 

யின்கண்ணேயிருக்கும் அ௮சாக்கட்கு நாபி ௮திஷ்டானமாவ?த2பாலப் பிரா 

ணன்கட்கும் இர்இரியங்கட்கும் ௮திஷ்டானரூபமாமோ, தன் சமீபத்தன்மை



அத்தியாயம்,] மூண்டகோபநிடதத்தின் SHOT 
தாற்பரியவருணனம். )527 

மாத்திரையானே பிராண இரக்திரியங்களின் வியாபாரக்களின் காரணரூபமாமோ, 

சராதனமாமோ, புத்தியாதி புபாஇிகளினும் பரமாமோ, அவ்வக்ஷாப்பிர ஹ்மமே 

௮. இகாரிகளால் தங்களான்மவடிவமா யறியத்தகுதியதாம், மாயாசம்பகதத் 

தான தூலசூக்ஷஈமரூபத்தன்மையை யடைந்தபோதினும் உண்மையாய்த் தூல 

சூக்ஷா௩மபாவமற்றதாம்) யாதுவி?வகிகளாற் பிரார்த்திக்கக்ககுதிய2கா, சர்வ 

2ககதாரிகட்கும் ௮த்இபர்தம பிரியமா?மா, தன் சுயஞ்சோதிபபிரகாசத்கானே 

பிரகாசமா மா, அர்ல௬தியபதார்ச்சத்தினாம அக்தியர்தந் தாலக்ஷியமாமோ, 

எதன்கண் 2ண இந்திரா இ௦லாக பால?ரோடு உடச் சர்வ லோகமும் ஸ்திதமாமோ, 

அவ்விவ்வக்ஷரப்பிரஹ்மம முன்னர் நீ எவ்வள்துவின் ஞான த்தால் சர்வ ஜகத்தின் 

ஞானமாமென வினவியபொருளாம. இசன் ஞானத்தானே சர்வ ஐசக் ஞான 

மாம். இதனை2ய வேக?வத்தாக்கள் பிராண இந்தஇரியரூபத்தானும், சுவாக்க 

மோக்ஷரூபத்தானுங் கூறுவர். இபபோது ஆன்மஞானப்பிராப் தியின்பொருட்டுத் 

இயானரூப உபாயத்தை வருணிப்பாம :--ஹே செளனக ! ஈண்டு, ஒரு சூரவீரன் 

தன் தனுவினின்றும் பாணத்தைவிடுத்து ஒரு இலக்ஷியத்தை யெய்தகலேயபோலத் 

தைரியசத்தோடுகூடியவனாய் ௮ன்மவிவேகக?2 தாடு கூடியவனாய்க் காமக்கு£சாதாத 

சத்துருக்கட்கெப்2பாதும் பயபபிசாப்இபைச செய்விக்கும் ௮தஇகாரி முற்கூறிய 

௮க்ஷரப்பிரஹ்மகத்தை இலகஷியரூபமாயெய்க, மகாவாக்கியரூப வேதாந்தத்தை 

உதசத்தேயுடைய ஓங்காரரூபப பிரணவமச்சசமோ தனுஷ்வடிவமாம ) இயானிப் 

பவனுடைய சோஇதத கூடஸ்த ௮தமா பாணமாம) யான் பிரஹ்மரூபன் என்னும் 

மகாவாக்கயெ ௮ர்த்தசனம் தனுவை வளைத்தலாம; சுத்தப்பிரஹ்மம் இலக்ஷிய 

வடிவமாம். ௮வ்விலகயெத்தே யடைவுறற கூடஸ்த ஆன்மாவாய பாணம் gay 

வடிவ?மயாம், அவ்வக்ஷ£ப்பிசஹ்மத்தே பூ அ௮ந்தரிக்க சுவர்க்கமென்னும் மூவுலகு 

மிருக்கும், ஆகாசாஇி பஞ்சபூதம் ஸ்.திகமாம்) மனம் பிசாணனிக்திரியம் முத 

லிய பெளதிகங்கள் ஸ்இதமாம ; சபதப்பிரஹ்மமென அ௮றிஞாறைந்த இருக்கு 

முதலிய வேதமிருக்கும். இத்தகைய சாவ ஜகத்தன் ௮திஷ்டானரூப அக்.ரப் 

பிர்ஹ்மமே ௮.இிகாரிசட்கறிய யோக்கியமாம்) இதனினும் வேருப ௮னான்மப் 
பொருள்கள் அறியத்தக்கனவன்றாம. ௮.இிகாரிகட்கு ௮க்ஷாப்பிச ஹ்மத்இலும் 

வேருயவை பரித்தியாசக்கத்தக்கசவேபோல, ௮தனினும் வேரூயவற்றைப் பிர. 
பாதிக்கும் வசனமும் பரித்தியாடுக்கத்தக்க?தயாம் ; ஏனெனின், அ௮வ்வசனம் 

(கவலம் வாக்கு கா கண்ட முதலியவற்றிற்குப் பரிசாமத்தையே யடைவிப்பதா 

மன்றி வேறொரு பலமும் அதற்குக் கடையாதாமாதலின், மோக்ஷத்தை யிசசித்த 

௮ இசாரி வேதார்தவசனமொன்றை விடுத்து வேறு மொழியை யொருகாலு முரை 

யாடாதொழிக ; கேளாதுமொழிக) என்னை, வேதாகந்தவசனமொன்றொழிந்து 

மற்ற மொழிகளெல்லாம் ௮னான்மரூப தவைதத்தையே பிரதிபா இக்குமா தலின், 

௮ம்மொழி மோக்ஷரூப ௮மிரு தத்தை ௮டைவியாதாம். அ௮வ்வனான்மவசனங்க 

ளுள் சிலவோ தீருமத்தையடைவிக்கும், சில2வா ௮ர்த்தமாயெ தனாதியை யடை 

விக்கும், சிலவோ விஷயசககாமத்தை யடைவிக்கும், சில?வா கேவலர் துக்கத் 

தையே யடைகிக்கும். இந்கான்்கிலும் வேருயபலம் ௮ம்மொழிக்குக் இடையா
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தாம். தருமாதி மூன்றும் விசாரஹீனர்கட்குச் சுகரபமாய்ப் பிரதிதியாயிலும் 

விசாரித்து கோக்கோ ௮வை தமதப்பிராப் திகாலத்தேயும் பிராப்திகாலத்தேயும் 

வியோககாலக்தேயும் ஜீவர்கட்குக் கேவல அக்கக்தையேயுண்டாக்குமா தலால், 

அவற்றை மொழியும் மொழியும் 2கவலச் அக்ககாரணமேயாமாதலின், ௮.றிஞர் தக் 

கத்தை யடைவிக்கும் வசனங்களை ஒருகாலும் உச்சரிபபதஇில்லை. ௮வ்வறிஞர் சமீ 

பத்தே வேறெவரும் ௮வ்வாறுசையாடின் ௮வசையும் ௮வவாறுசையாடாவண் ணர் 

தடுப்பர் என்னும் சிசேஷ்டபுருடா ஆசாரம் பிரசித்தமாம். ௮வ்வாசராரரூபப் பிரமா 

ணத்தானும் ௮னான்மவசனம வசனித்தலின் கிம்ஷதமேயடைவுறும் கேவலம் 

சேஷ்டபுருடாசாரரூபப் பிரமாணத்தால் ௮ச்நி?ஷேதம் பிராப்தமானதன்றாம் ; 

மற்றோ, சாக்ஷா£த்சுருஇபசவதி3ே ௮கான்மவசன த்தை கி2ஷ.இப்பள், (தீவெ 

௯௦ ஜா,சடசூ.தா,௧9,ழாவாசொகவி-5௦அட 7 ஹே அ௮தஇகாரிக?ள !/ வேதாந்த வ௪ 

னங்களால் ஏக ௮த்விதீயப்பிர ஹ்மத்தையே யறியுங்கள் ; வேராய ௮னான்மமொழி 

களை விட்டொழியுங்கள். ௮வ்வரான்மவசனம் மரித்தவன் விருத்தாந்தம் கூறு 

வதே போல விணாம; இது அன்னிய நாலின்சண்ணும் கூறப்பெற்.றுள து. 
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மஉ$ஜெகதிறொ சாணீதெழலா ஈடவ.4விஅரணா ॥3 

: வாய சந்தனக் கேத்துணை யேயிறேன வழங்கல் 

தூய யந்தன தண்டம தேத்துணைத் தூக்கம் 

காய முற்றுறு ரோமங்கள் காத்தபந் தனது 
எய லுற்றதேவ் வளவேனல் மூடரி னிழல்பே,”' 

(பொ-ள். காகததிற் கெவவளவு பற்கள், தட்டின் ௮ண்டகோசமெவ்வளவு 

பலம், கழுதை யுடம்பில் மயிரெத்தனை என்னும் விசா.த்தை மூர்க்கரே செய்வர். 

அம்கூரர்க்கர் விசா.சம பயனற்றதாமாறு ௮னான்டவசன உச்சா சணமும் நிட்பலமே 

யாகும், முற்கூறிய பொருளையே மீண்டும் வெளிப்படையாய் மொழிவாம், தனாதி 

ரூப அர்த்தத்தை யடைவிக்கும் வசனமும், விஷயபோகரூப காமப்பிசாப்இியை 

யடைவிக்கும் வசனமும் ஜீவாகட்குக் துக்கக்தையேயடைவிக்கும் ; ஏனெனின், 

௮ர்த்தகாமமிரண்டு மிருவகையாம ) ஒன்றோ சாஸ்தா ௮விருத்தமாம், சாஸ் இர 

விருத்தம் மற்றொன்றாம். முகல2தா தனதடைவிலாக்காலத்தே இச்சையை யுண் 

டாக்கும் வாயிலாய்ச் சீவாகட்குத் துயசையுண்டாக்கும் ) ௮டைவுறுங்காலத்தே 

காப்பாற்றும் சிர்தைவாயிலாய்த் துயரை யியும், நாசகாலச்தே வி3யோகவாயிலாய்கத் 

துயரை யியும், இவ்வாறவவிண்டும் முக்காலத்தும் அக்கத்தைப்பயக்குமா தலின், 

அதை மொழியும மொழியுந் அக்ககாணமேயாம், இரண்டாவதோ முன்போ 

லவே முக்காலத்துர் துக்கத்தையேயுண்டாக்கும். சாஸ் இரவிகிதகிஷித்த ௮ாதத 

காமத்தே ௮க்ககாரணத்தன்மை சமானமாயிலும், இண்டன்கண்ணும் இத்துணை 

விசேடமுமுள௮ :--முதல?தா இகச்?த நிந்தைவாயிலாய்க் துக்கத்தை யடைவி 

யாது, பாத்தே ராக அடைவுவாயிலாய்த் அக்கவடைவைச்செய்யாது) இரண்டா 

வதோ மொழிந்ததின் மாருக ௮வவிரண்டன் ஏதுவாதலின், ௮வற்றை மொழியும் 

மொழியும் அுக்கசாணமேயாம். அத்தகைய மொழியை யெம்மதிமான் மொழி



அத்தியாயம்] முண்டகோபதிடதத்தின் ௧௩௨௯ 
தாற்பரியவருண னம். [328 

வன் ? மொழியானென்ச, மாத்தகாமப் பிரஇபாதனவசனம் ஜீவர்கட்குச் துக்க 

காரணமாவ?தபோலச் தர்மப்பிடபா தசவசனமும் அக்ககாரணமேயாம் ) ஏனெ 

னின், அக்கனி2ஹாச்திராதி கருமத்தினின்று முண்டாய தருமத்தானே உண் 

டாம் சுவர்க்காதி சுகம் ௮கிதஇயமும், சாதிசயதோஷமுடையதுமாம், தன் 

வியோககாலச்ேேதயும் வாத்கமானகாலத்தேயுந் துக்கக்தையே ௮ஃதடைவிக்கு 

மாதலின், ௮நித்தியயலத் த நமத்தைப்பகரும் வசனமுர் அுக்ககாரணமேயாம். 
தருமார்த்த காமங்களைககூறும் வசனமெல்லாம் முற்கூறிய முறையே க்கத் 

கதையே யடைவிபபதாதலின், முழு க்ஷாக்கள் அவ்வரான்மீ வசனங்களை ஒரு 

போதுங் கூறுதொழிக ; மற்2று, ௮ இகாரிக்கு மோக்ஷரூப ௮மிருகத்தை யடை 

விக்கும் வேதாஈத வசனக்தையே அதிகாரி யெபபோது மப்யாசஞ் செய்கவென த் 

துணியபபபற்றதாம்; இவ்விஷயம அ௮ன்னியசாஸ்இரத்தின்சண் ணும் கூறப்பட் 

Gor gn. 

ஞூ வாஈவெறா$தெ கா மு௦,கயெழெ௨௦,தஅதயா | 

உஉழா. மாவா ௦ கி௦அ௫ிகாசாஓ, மாக உமா,மவி ॥? 

: எழுந்த தினின்று மின்றுயில் வரையுமே யாகம் 
விழுந்து றும்வரை விமலவே தாந்தநூற் றுணிந்தே 
தொழுந்த னிப்போழு தகற்றுக காமமுன் றெடரின் 
அழுந்து றவக மளித்திடா தகற்றுக வகத்தே. ” 

(போ-ள்.) அதிகாரி பிராதக்கால?ம முதல் சுழுப்திபரியந்தமும், வித்தை 

யடையுங்காலமே முதல் மாணம்வசையும் வேதாந்தசாஸ்இரசிர்தனத்தானே காலத் 

தைக்கழிக்குக) அவ் வேதாந்த விசாக்கானே காமாஇ விகாசங்கட்குச் சிறிதுபோ 

அம் சிக்தக்ேத இடங்கொடாதொழிக அணைமார்க்கககாமீன நதி முகலியவற் 

சனக்சரை யடைவ? தபோல, ஆன்மஞானரூபசே வினா னே இச்சம்சாச சமுத்திர 

மோக்ஷரூப அ௮க்சரையை யடைவனாதலின், இவ்வாரககசொரூப ஆன்மா மோக்ஷ 

ரூப அமிருக அடைவின்பொருட்டுச் சேதுவைப்போலவிருக்கும., இவ்வான்மா 

நநதத்தைக் கவர்ர?த அறிஞன் சர்வ பயமுமற்றவனாவன், ₹ ரூ.2௦$௦வயரஹ்ணொ 

certs end ஹெ.கிக தமா, ? இவ்வதிகாரி அத்விதீயப்பிரஹ்ம ஸ்வரூபபூத அகக் 

தததையறிர்தே எசனினின்றும பயத்தையடையான். இவவாநந்தவடிவ ஆன்மாச் 

சர்வப்பிராணிகளின் இரு தயாகாயத்தேயிருக்குமாதலின், சுருநிபசவதி தன்மா 

வைத் தகராகாசமென்றனள். தேர்சசககாராபியின்கண்ணே அராவிருப்பதே 

போல, இருதயகமலத்தே ஹிகையென்னும் நூருயிரம் காடிகளிருக்கும், அத் 

தகைய இருதயகமலத்துள்ளே ஆரக்தசொரூப ஆன்மா எபபோதுஞ் சஞ்சரிக் 

கும்) ௮அலஃதுண்மையாய் ஜன்மமற்றதாயினும் சரீராதி யுபாதியின் ஜன்மககானே 

ஜன்மமுடையதேபோலப் பிசதீதியாம்) கடரூப உபாதியின் ஜன்மத்தானே ஆகா 

சம் ஜன்மித்ததாய்க் சகாணலே போலும். இவ்வாராய ஆன்ம வுபதேேசச்தாலும் ஒரு 

பாவகருமரூபத்தடைவயத்தால் !: யான் பிரஹ்மருபனாயிருக்கின்றேன் ” என ஆன் 
மாவை யறிவதிற் சமர்த்தனாகானேல், ௮வ்வஇகாரி ௮வ்வாரர்த சொரூப ஆன் 

மாவைப் பிரணவமரந்்தரத்தானே சந்தனஞ்செய்க. இங்கன் ஆரந்தசொருப ஆன் 
167
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மாவைப் பிரணவமர்இரத்கானே சிர்தனஞசெய்யு மதிகாரி தியானரூபுத்தப பலத் 
தானே பிரதிபர்தகபாவரூப ௮ர்தசாரமற்றவனாய்ப் பிரஹ்மஞானத்தை யடைவன் ) 

அதனானே ௮வவறிஞன் ௮விதயாரூப சமுத்திசத்தின் மோக்ரூப அக்கரையை 

யடைவன். .ஐன்மாவின் றிபானச்கானே பிரதிபந்தகமாகிய பாவகிவிருத்தியாவ 

தேபோலப் பிரஹ்மவேக்காவாய குருவின ஆசீர்வாககதானும், மீண்டும் மீண்டும் 

உபதேசத்தாலும் பாவகருமரூபப்பிச இபக்தக நீங்குமா தலினா2ன, மகான்மாவாய்த் 

தயாளுவாய ஆரியர் தமது €டன்பொருட்டு: ஹே மைந்த! உனக்கு ஆன்மஞானப் 

பிசாப்தியின்கண்ணே சர்வ விக்கெறீக்கமுண்டாம் என ஆசீர்வதித்து அடிக்கடி 

ஆன்மோபேேசஞ்செய்க, ஆன்மஞானப் பிராபஇயின் பொருட்டு ௮இகாரி ஞானா 

சிரியசை மடழச்செய்ய 2வண்டியதவசியமாய?த. இப்2பாது பரமான்மசொரூப 

வருணனை செய்வாம் :-2ஹ செளனக ! பசமானமாச சர்வ ஜகத்தையும் சாமான்ய 

ரூபத்தானும்* வி2சஷரபத்தானும அறியும், அதன் ஜசகதினுற்பத்து இதி இலய 

ரூப விபூதியாவும் உலகப்பிரசித்த 2மயாம் ; ௮து பிரஹ்மபுச த? தயிருக்கும் இவய 

யோமத்தேயிருக்கும, உண்டாயகடம் அகாயத்தானே நிறைந் இருப்ப? த போல 

உண்டாய இத3?தகமம பிசஹ்மகதாமேை கிறைநதிருக்குமாதலின், சுருதிபசவது 

இத்தேகத்தைப் பிரஹ்மபுரமென்றனள். பிரஹ்மபுசத்2தபிருக்கு Duos daw 

வியோமம், சுயமபிசகாச ௮ன்மரூப2மயாமோ ௮தைக சுரு பகவதி தகராகாசம் 

என்றனள். இத்தகைய தன் சொரூபத்தின்கண்ணே அபபசமான்மாவிருக்கும் ) 

‘an a Oer KS U7 Hof 58 Aan rab ் அநதப பூமான்மா எதன்கண்ணே 

யிருக்கும் என அறியும வேடகையுளகாக3வ, ௮க்கனஅ சொரூபமகிமையின் 

கண்ணேயிருக்கும் என்னு முத்தாத்தைச சுருஇிகூறியது. இப்போது அறியப் 

பெரு த ஆன்மா, ௮றியப்பெறற ஆன்மாக்களின் இயறகையை வர்ணிப்பாம 2 

இவ்வாரந்தசொரூப ஆன்மா அஞஞாதமாங்கால் மனச்தின்றாதாத்மிய 959 

யாசத்தானே மனோமயப பெயசையடையும ) பிராணனையும சேகததையும் இரதிரி 

யத்தையும் தன்றன்வியாபார த? தயேவும். பிரஹ்மான்மஞானப் பிராபதியுண்டா 

காதவரை மனாமய ஆன்மாச சர்வ ஜகத்தின் பீகபூதவாலாஞஞானச்தே காதாத் 

மியாத்தியாசத்சானேயிருக்கும, பிரஹ்மசரியா திசா தனச௪ம்பன்ன ௮இகாரி ஆன் 

மாவினுண்மைவடிவததை யறிந்தபோது ஆன்மாவைப் பரமாநந் தசொரூபமாயே 

பார்பபன்) ஜன்மமாணமே முதலாயுள்ள சம்சார சம்பரஇ தருமமற்றகாயே காண் 

பன்; ஞாதா ஞான ஜேய முதலிப திரிபுடித்துவைதமற்றகாயேகாண்பன். இனி 

யான்மஞானபலத்தை வருணிபபாம் :--ஹே செளனக ! அந்தப் பரப்பிரஹ்மத் 
தைத் தன்னான்மவடிவமாயறிரக ௮.இிகாரிக்கு இவ்வகையாய பலப்பிராப்இயைச் 
சுருதிகூறியிருக்க்றது :-- 

2 ஹிஒதததஹரஉ யம 72யிஸி9.2௦0௧ வ வ.$வ௦யாயா$ | 

FRUIT LIT ou of ௬2௨2ாணி sobs ag, QT ay oh yo? 

₹₹ திகழ்ப ராபரப் போருளதைத் திடம்பேறக் காணில் 
இகழி ருதயக் கிரந்திக ளிரிந்தி௫ந் திருந்தா 
துகளெ லாச்சமு சயங்களு மொழிந்திட மொழிந்த 
புகழ வனுடைக் கருமங்கள் போன்றிக் தாமே.”



அத்தியாயம்.] முண்டகோபநிடதத்தின் SRLS 
தாற்பரியவருணனம். 133) 

(டோ.ள்.) காமச்குசோதா இசளின் காரணரூப ஆன்மானான்ம எர்த அத்தி 
யாசம ஜீவர்சட்குச் சர்வ துககபபிராப் தியைச் செய்விக்குமோ ௮துவே இருதமக் 

இரர்தியாம் ) துவம்பதார்த்த ஜீவனிடத்தே சம்சாரித்தன்மை ௮ற்பஞ்ஞத் தன்மை 

யைச்சண்டு, தற்பதார்த்தப பிரஹ்மத்தே ௮சம்சாரித் தன்மை சர்வஞ்ஞத் கன்மை 

யைக்கண்டு இச்€வன் பிரஹ்பரூபனா? அல்லது, பிரஹ்மக.தினும வேறா? என்பதா தி 

அன்பவிஷயக ௮சம்பாவனை சம்சயமாம், இத்தேகத்தைகத்தர்க ௮றம்பாவப் பிரா 

சபதமொழிந்த எவ்வறம்பாவத்தானே இச்சவனனந்த தேகங்களையடைவனோ 

தச் சஞ்சிதகருபககள் கருபமாம, ௮சசர்வ கருமங்களுஞ் சாவ இருதயக் 

இர இகளுஞ் சர்வ சம்சயங்களுஞ் சர்வான்மபவடிவப் பிஹ்ம சாக்ஷாத்காரததானே 

நீங்கும, எவ்வான்ம சாக்ஷாககாரகதானே சம்சய கருமா திகளின் நிவிருத்தி 

யாமோ ௮தனை யறிஞர் சரவணாதி சாதனபலமென்பர் ; ௮லதுண்டாரகவே சர்வ 

அக்கத்தையுமீயுமவிததை யழியும். எவ்வான்ம சாக்ஷா£த்காரத்கானே இக்காரிய 

சத அவித்தை நீங்குமோ அ௮வவான்மா ௮ன்னமயாதி பஞ்சகோசத்துள் முடி 

வாய அரநதமயகோசத்தே புச்சப்பி இஷ்டைவடிவப பிர ஹ்மரூபமாய்ததிசமாம் ; 

து ஆவ. சணஞசெய்யும் மாயாரூப ரஜமறறதனானே சுரு திபசுவதி ௮தை விரஜ 

மென்றனள் ) ௮.து மாயையின் காரியரூபகலைகளறறதாமா தலினானே நிஷ்களமென் 

றனள் ; ௮ ஸ்வபபிரகாசரூபமும், உலகபபிசடத்த சூரிய சச்திராதி ஜோதிகளை 

யம ஒளிாவிபபதுமா தலின், சோ இகட்கும் சோதியென்றனள், ௮து se Gu 

ரூபத்தன்பையினானே பாமாகநதக சொருபமாமா தலின், சுப்ரமென்றனள், இப 

போது ஆன் மாவின்கண்ணே சொபபிரசகாசததன்மையை வருணிப்பாம் டஹ 

செளனக '! சாஸ்தி வேததாக்களாய அறிஞா ௮கன்சண்ணே இங௱ன் சொப்பிர 

காசத்தன்பையைககூறுவா : சூரியன், சந௫ரன், உடுக்கணம், மின்னல், ௮க்கனி 

என்னும் பாய ஒளிபபொருள்கள், உள (ளேயிருச்கும மனம், புர்திமுதலிய ))தஜ 

சட்பொருள்கள எவைகள் உளவோ, ௮வழ?முகெடிய காய எத்தததுவம ஒளி 

ராதோ, மறறோ, ௮வறறின் சகாயமின்றியே தானே ஒளிருமோ, எதன் பிரகா 

சத்தை அனுசரித்தே இச்சடசேதனரூப சர்வ ஐகத்தும் ஒளிருமோ, ௮வ்வான்ம 

தத்துவசதை அறிஞர் ஸ்வபபிரகாசமென்பா. 

shea :—Cap vsacr! § S750) g0 5° bei d A175 58? sinergs 
செய்யும் பிதாவை யனுசரித்தே பின் மைஈ்தன் செல்சன்றான் என்லும் வாக்கியத 

தால் பிதாவின் கமனரூபக$ூரியையினின்றும் பு.த்தானது கமனளுபக்கிரியை வேரு 

கபபிரதிதியாவதேபோலு, ‘ S18 ai sors 8,5௩ஹாகி வவ. ? என்னும சுருதி வ௪ 

an Ser goin ஆன்பபபிரகாசத்தினும இச்சகத்பிரகாசம் பின்னமாகவே சிததமாம், 

சமாதானம் :--ஹே செளனக: பிதாவின் கமனரூபக்கிரியையினானே புத்த 

னது கமனரூபக்கரியை பின்னமாவதேபோல, ஆன்மப பிரகாசத்தினும் Rage 

காசம் பின்னமாம என்னும் பொருளில சுருதியின் கருத்தின்றாம்) மற்றோ, காய் 

ந்த இரும்பு ௮க்கினியாற் பிரகாசிதமாகியே பிரகாசமுூடையதாம்., ௮க்னியாலன் 

றித்தானே பிரகாசமுடையதாகாததேபோலப் பாமான்மாவின் பிசகாசதீதானே
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விளங்குவதாய் இவவுலகம் பிரகாசமுடையதாம் ) ௮வ்வான்பப் பிரகாசமின்றித் 

தானே யுலகம் பிரகாசமுடையதாகாதாம். இவ்வாறு சன் பிரகாசக்கானே சர்வ 

ஜகத்தையுமொளிர்விசகும் ௮ரஈதசொரூப அ௮ன்மாவை அறிஞர் ஸ்வப்பிரகாச 

மென்பர், இச்சொப்பிரகாச அன்மாவே சூரியாதிபாகய ஜோதிகளையும், மதி 

முதலிய .ர்தாஜோஇசளையும் ஒளிரவிககும. இபபோததறகுச் சர்வான் ரூபத் 

தன்மையை வர்ணிப்பாம்:--ஹே செளனக! ௮ஈதச் சொப்பிரகாசப் பிரஹ்மம் 

கிழக்கு மேற்குக் தெறகு வடசகு £ழ் மேல முதலிய எல்லா த் திசைகளிலும் வியா 

ப்சமாம்) ௮து2வ கிழக்கு மூகலிய இசைக ?ளாடுகூடிய சாவ விசுவவடி.வமாம, 

௮துவே பூத பவிஷ்யத் வர்த்கமானமென்னும் முககாலரூபமாம். ஸ். தூலசூக்ஷும 

காரணவடிவ ஜகத்தருவமாம். அதனினும் வேருக யாதொன்று மில்ல2வயிலலை. 

இப்போது ஜீவபபிரஹ்ம அ௮பேதரூப மகாவாகலய மாதத நிரூபணபபொருடடு 

முதலில் ததிதுவம் பதார்த்தங்களின் சோகனகதை நிரூபிபடாம் '--ஹே செள 

னக! அஇகாரி சுருதிவசனஙகளால மகாவாக்கிய வாததரூபப பிரஹ்மான்மாவை 

யறியாதபோது அவ்வதிகாரியாய €டனுக்குப் பிரஹ்மவேச்தாவாய குரு இவ் 

வாறு தத்துவம் பதார்த்தங்களை யுபதே௫ிக்குக '--சரீரரூப ௮சுவத்த விருக்ஷத் 

தின்கண்ணே ஜீவேசுவாரூப இருபறவைகளிருக்கின்றன, அவை யெப்போது 

மொன்றுகூடியேயிருப்பனவாம், சசசிகானர்கரூபகதானே ஓப்பாய இயறகை 

யுடையனவாம், தேகவடிவத்தருவோடு தாதாதமிய முறறனவாம். ௮வ்விரண்ட 

னுள் ஒன்றோ இததேகளுப விருக்ஷத்தின் ௮றமபாவவடி.வ மலர்களினின்று முண் 

டாய சுகதுக்கருப பலத்தைபபோகுப்பகாய் ஜீவபபெயசையடையும, அதுவே 

துவம் என்னும் சப்தார்த்தமாம் , மற்றொன்றோ, அதைப் போயா ததாய்க் கேவ 

லம் அ௮க்கருமபலத்தைப் பிரகாடிப்பிக்குமாதலின், ௮துவே சசாபபெயரசையடை 

யும், அவ்வியாண்டும் நிறைக்க ௮த்விதீய ஈசுரர் தத்பதார்த்தளுபர், ஈசாப் பறவை 

வசிக்கும் வபுவின்கண்ணே ஜீவப்பறவையும் வ௫க்கும ,; ஆனால், தீவப்பறவை தன்னை 

யறம்பாவங்கட்குக் கர்த்தாவெனவும, ௮வறறின் பல போக்தாவெனவும் எண் 

ணித் தீனத்கன்மையையடைவுற்று எப்போதும் சோகத்தையேயடையும, ஈசுரப 
பறவையோ கர்த்ருத்வ போக்தரு தவங்களை யடையாதாம், ௮தன்கண்ணே ௮வை 

யில்லா த? தபோல ஜீவப்பறவைக்கண் ணு முண் மையாயலயையின்ரும் ; மறறோ, ௮௩ 

தக்காணாதியுபாதி சம்பந்தத்தானே ௮த்தருமங்கள் பிரதிதயாமா தலின், இத் 

துவம்பதார்த்தரூப ஜீவான்மாத் தத்பதார்கதரூப ஈசு ரைத் தன்னான்மவடிவ 

மாய்ச் காணும்போது பசமான்மாவின் ௮தவிதீயத் சன்பைவடி வ மசமையையடை 

யும், ௮ப்பரமான்மா உண்மையாய்த் துவபபதார்ததரூப ஜீவனிலும் ௮பின்ன 

மாயினும், உபா தியின் சம்பந்தத்தானே பின்னமாய்ப் பிரதீதியாம, ௮௧௩ சமுத் 

இரமாமாதலினானே ஜீவனது பரமப்பிரேமைக்கு விடயமாம. ௮.த்தகைய பாமான் 

மாவின் ௮த்விதியத்தன்மைவடிவ மகிமையையடைவுற்றுச் சாவ அக்கமுமற்று 

வாழ்வன், ஜீவனானவன் சுயஞ்சோதியாய பரமான்மாவைத் தன்னான்மவடிவ 

மாய்க் கானும்போது சாமரூபமறறு, ௮றிஞக்தன்மையையுறறு ௮த்விதீய பாவத் 

தையடைவன். பாமான்மா, பிசாண உப௫௫ ஹிசண்யகர்ப்ப வாயிலாயச் சர்வ விய 

ஷ்டி. பூதங்களில் வியாபகமாம், ஜீவேசுர ஐகத்தென்பதா தி பேதவிசிஷ்டத்தன்மை
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வடிவத்சானே கற்பிதமாயசேபோலப் பிரதிதியாம், இத்தகைய தூயபாமான் 

மாவை ௮.இகாரி தன்னான்மவடிவமாயுணாரந்தபோது ௮திவா தியெனப்பெறுவன். 

௮வவறிஞன்பால் ௮திவா இித்தன்மையின் பிரகாரத்தை வேகவேத்தாச்களுணர்த 

இயவாறு :--பாலகன் கானாவகையாயக் தரீடைசெய்வமீதபோல அறிஞன் வத் 

விதய ஆன்மாவின்கண்ணே யெபபோதும் கிரீடைசெய்வன் ) யெளவனன்றனு 

யெளவன ஸ்திரீயினிடத்தில் இர திசெய்வதேபோல அறிஞன் அத்விதீய அன்பா 
வின்சண்டணே இரதிசெய்வன் ; யாககர்க்கா கானாவகையாய இரியைசெய்வதே 

போல, அ௮றிஞனது கானாவசையாய கிரியையும் த்விதீய அன்பாவின்சண்ணே 

யார், இவவாறெப்போதும் அன்மாவையே சிர் இச்குப.றிஞன ௮.இவா இியென்றனர். 

௮வவதிவா இயாய அறிஞன் எஃ்லாப பிர ஹ்மவேத்தாப் புருடர்சளுள்ளும் மேன் 

மையன். இப்போததிவா இத்தன்பையின் ௮டைவிற்கேதுவாய பிரஹ்மவிததை 

யின் சாதனத்தை நிரூபிப்பாம்.--ஹே செளனக ! சத்தியம், தவம், பிரஹ்ம சர்யம் 

என்னும் மூன்று சாதன சகித முறகூறிய தத்துவம் பதார்த்த சோதனவடிவ 

ஞானத்தானே அதிகாரிக்கு மகாவாக்கிய அர்.த்தரூப தன்மாப் பிராப்தமாம்; ௮வ் 

வான்மாவையே காமக்குசோதாஇி தோஷமற்ற சர்யாசி யெப்போதும் தன் சித் 

தத்தின்சண்ணே காண்பன், சத்தியாதி சாதனங்களோடுகூடிய தத்துவம பதார் 

தீ. 5 சோதனம் அன்மஞான க்தின்கண் 2ண காரணமாவதேபோல, ௮ச்சந்யாசமும் 

ஆன்பஞானத்தேகாணமாமென்பது கருத்தாம். பொய்ம்மொழிமொழியாமையே 

பெய்ம்பையாம். பனத்தோடுகூடிய சுரோததிராதி இந திரியங்களின் ஒருமைப 

பாடே தவமாம். உபஸ்தேர்இரிய ஒடுக்கமே பிரஹ்பசரியமாம். இனிச் சத்தியத் 

இன் பேன்்எபஎயககூ றுவாம :--ஹேே செளனக! முன்மொழிநத சத்தியம் பிர 

ஹ்மஞானகாரணமாதலின், சர்வ சாதனங்களிலும் மேன்மையதாம். ஆகையா 

ல. இப்பூவுலக சுகத்இறகும், சுவாகககோக சுகததிற்கும், பிரஹ்மலோக சுகத் 

இறகும் காரணமாபென்பதன்சண்ணே யாதொரு அச்சரியமுமின்றாம். இனி 

ஆன்மா அ௮றியமுடியாததென்பதை யறைவாம் :--ஹே செளனக! எசசத்தியப 

பிரஹ்மம் ௮திகாரிகட்கு மகாவாக்கெ ஜன்னிய ஞானத்தானே அுடைவுறுமோ 

அதுவே அகாசாதி மகா பதார்த்தஙகட்கும் ஆதாரரூபமாமாதலின், ௮து மகா 

பதார்ததங்களினும் ௮த்தியந்தம் மசானாம். ௮து பரமாணு முதலிய சூக்ஷம 

பதார்த்தங்களிலனுள்ளும வியாபித்திருக்குமா தலின், சூக்ஷம பதார்த்தத்தினும் 

௮.ச்தியர்சம சூக்ஷாமமாம், ஸ்வப்பிரகாசததன்மை வடிவத்தானே எல்லாவுலகி 

னும் விலக்ஷணமாமாதலின், இவ்யரூபமாம ; மனத்தாலும் சிந்கெககமுடியாதாத 

லின், அ௮ர்தியரூபமாம் ; வெளிமுகாககு முற்றினுமறியமுடியாதா தலின், சேய் 

மையிலும் ௮திசேய்மையதாம்; சாதன சபபன்னர்சளாகிய உண்முகர்சட்கு மிக 

வெளிதாதலின், மிக ௮ண்மையினும மிக ௮ண்மையதாம, அ௮தன்கண்ணே மன 

சத நேத்தரொஇ யிஈஇரியங்கள் ஒளிராவா தலின், சத௫த்.துருவதகாமேே யாண்டும் 

விளங்சக்கொண்டிருப்பிலும், பிரத்தியக்கத்விதியரூபத் தானே உலகலிலகுவ இல்லை 

யாம், சர்வ ஜீவர்களின் மதிக்குகையின்கண் ணேயிருப்பதும், எல்லாப பொருள் 

களையும் ஒளிரவிப்பதும் ஆய பாப்பிரஹ்பம் ஒரு மகாவாகச்கியஜன்னியப் பிரஹ்



௧௩௩௯ ப்ரீ ஆத்மபுராணம், [பதினுறவது 

மான்மஞானக்தானன்்மி வேறெவவுபாயத்தாலேனும் ௮டைவுராதாம்) மற்றோ, 

அதனானே அ௮திகாரிக்குத் கன்னான்மவடிவமாய்க் இடைப்பதாகும், சர்வேச்திரியங் 

களையும தரிக்கும் பிசாணனும மனததோடும் எப்பசமான்மாவின்சண்ணேயிருக் 

குமா ௮தககைய சர்வப் பிரா ணெதிரியங்களையும் தத்தங்காரியத்தே பிரேரிப் 
பிக்கும் பரமான்மாக் தேக, ள் ௮றிவகறகெளிதன்றாம ; ௮ச்தியஈதம் துர்லப 

மாம. அுரலபமாயினும ௮தை யடைய ஒருபாயம் சாஸ்திர வேத்தாக்கள் கூறி 

யிருக்கின்றார்கள் ; ௮சாவது :-இராகததுவேடங்களற்று வேதாந்த சாஸ்திர சமஸ் 

காரததோடுகூடியிருக்கும தூயமனததானே சாரவணாதி சாதன சம்பன்ன அதி 

காரி ஆரஈதவடிவ ஆனபாலைச் சாக்ஷாதகரிபபன், ( வஊணஷொண*ஈ தாத 

antag gars 38° இத்தாவிஞ்ஜேயமாய அன்மா சுத்த 9ிச்சத்கானே. யறிய 

யோக்கயமாம என மறையுமறைகின்றது. எச் சுகதரிக்க முடைபவன் தன்னான் 

மாவைப பிரஹ்மரூபமாயச சாக்ஷா£ ககரிபபனோ ௮வவறிஞன் பிரஹ்மரூபமேயாவ 

னதைலின், அ௮ந்தப பிரஹ்மரூபமாய அறிஞன் சாவ ஜகத்இனுற்பத்தி இத இலயஞ 

செய்வ சன்கண் ணும் ஆறற லுடையவனாவன். அ௮வ்வறிஞனே சர்வ ஜீவர்கட்கும், 

௮றம்பாவததையும் சுகதுக்க பலத்தையும் கொடுப்பவனாவன் ; ஜீவர்கட் கடையத் 

ககுதியகாய போகங்களியாவும் ௮வவறிஞன் ஆணையினானே நிகழும்) ஜீவர் 

களின் சாவப் பிராண மதி இகதிரியங்கள் மு.தலியவையும ௮வ்வறிஞன் ஆணையி 

னானே நிகழும், ௮வவறிஞன் ஜீவர்கட்குச் சாப ௮னுக்ரகம் செய்வதிலும் எப்போ 

அம் ஆறறலுள்ளவனாவன். ௮சசகைய பிரஹ்ம?வதகதாவிரகுப் பூஜனை யர்ச்சனை 

செய்வகனானே புண்ணியலவானாய்ச சுசகத்சையடையலாம, அவ்வறிஞனை யவமஇப 

பதானே பாவியானவன் எப்்போதும அசசுசதையடைவனாதலின், பு.த்ர7தனாதி 

8சுவரியத்தை விருபபியவனும ௮றிஞனை யெபயபோதும் பூஜனை யாசசனைசெய்க, 

மனகத்தானுப நிஈதஇிக்க எண்ணலாகாது, கனவினும நிந்இக்கலாகாு, ௮த தகைய 

ATSOSYO UN DSSS மனோவாஞசிக பதார்த்தககள் யாவுங் கிடைக்கும், 

ட சூ.5ீஜூ ௦802 “அ.டயெ் 9.சிகா₹8 ் கனாதி 8சவரியகதை விருமபியவன் பிரஹ் 

மவேகதாவாய அறிஞனைப பூஜனையருச்சனைசெய்க ) அதனானே அவனுக்கு மனா 

வாஞ்சிதம யாவுங்கடைக்கும என மறையுமறைகின்றது. கிட்காமமாய் ௮றிஞ 

னைச சேவிக்கும் விவேகி சாவ துக்கங்களுமறற பரப்சஹ்ம பரவ. த்தையடைவன் ) 

ஏனெனின், ௮வ்வறிஞன் இச்சரீ ரத்தின்கண்ணேயிருந்தபோதினும் ஆர் Sarg oes 

பிரஹ்மத்தையே சாக்ஷ£ ததான்பருபமாயறிவன், ௮நதப பிரஹ்மத்தையே யபேத 

மாயுபாசபபன், ௮தன்கண்ணே அ௮பேசமாய்த் திதி பெறுவன்; இத்தகைய பிரஹ்ம 

ரூபப் பிரஹ்மவேததாலைச சர தையோடும் பக்திசெய்யும் அன்பரும், ௮வ்வறி 

ஞன் றிருவருளா?ன பிரஹ்ம2வத்தாச்களாய் ௮வவறிஞனைபபோலாவரா தலின், 

பிர ஹ்பபாவரூப மோக்ஷபபிராப்தியின்பொருட்டு நிட்காமரா ய இகாரிகள் பிரஹ் 

மவேத்தாக்களைசசேவிககுச. இப்போது சகாமத்தன்மையை கித்தித்து நிட்காமத் 

தன்மையின் மேன்மையை வருணிபபாம ;--ஹே செளனக? ஸ்்இரீ புத்தாதனாஇ 

விடயங்களின் பிராப்தியை யிச௫க்கும் சகாமர் சானுவகையாய தேசங்களைக் கவர் 

ஈது ௮வ்வத்கேகத்தே ௮மஈகம்வகைத் துச்கங்களையடைவரா தலின், காமததன் 

மையே சர்வ துக்கங்களின் காணமாமென ௮றியக்கிடந்த.து. எவ்வி£வக யச்சர்வ



௮த்தியாயம்,] முண்டகோபநிடதத்தின் ௧௩.௩௫ 
தாற்பரியவருண னம். 13357 

காமங்களையும் பரித்தியாகித்துப பிரஹ்மஞானதக்ையடைவனோ அககிட்காமன் 
இகபாலோகங்களில் சிறிது மாகதிசையும துககத்தையடையானாதலின், நிடகாமத 

தன்மையே சாவ சுகத்தின் காணமாம்; அத்தகைய நிட்காமதகன்மையை ௮இ 

காரிகள் ௮வ௫.பம சம்பா இக்க2வண்டும். இபபோதான்ம ஞானபபிராபதியின் பிர 

தான சாதனத்தை கிரூபிப்பாம:--3ஹ செளனக !' இவ்வாககதவடிவ ஆனமா, 

பிரஹ்ம?2வத்காவாய ஆசிரியர் ௮ருளாலன்றிக் கேவலம் வேதங்களை 25 Baw 

னஞு செய்தலினாலும், செய்விசதலினானும, கூாரமையாய மதியானும் அதிகாரிக 

ளாலறி.பப்பெருகாம; மற, ஞானாரியரினுப2கசத தானே ௮டையககிடைக் 
கும், பிரஹ் மான்மஞானக்கா 2ன பிரஹ் ஈரபதிதன்்மையையடைவுற்ற ஞானாசிரி 

யா எசடன்மீது இருவருள் புரிவ2சா அவன்மீது ௮ககப பாபபிரஹ்மமும அனு 

கிரக கும, எண்செ சீடனது சிகதச்தின்கண்ணே தனத கவிதீயவடிவத்தை 

வெளிபபடுத்த 2ல பாபசஹ்மததின் அனுககிரகமாமாதலின், அதிகாரி பிரஹ் 

மான்மஞானப பிராப இபின்பபொருட்டு ஞானாசிரியா இருவருளை யவசயம சமபா 

தஇக்குக. என்லும் முற்கூறிப்பொருளமைகத சுருஇடபும புகலின்றது. 

காயா தாவரவ Os ெ,சம8ஹதா கியூபா நஹ ங காபரு2தக | 

யமசெவெஷ்வரணு C15 01,5 BO 20,8 Ou lo) U0 of aye A BT uy aor 5 Oo ஹா 

்் எண்ணிலாக் கல்வி யாலு மிலங்கிப கேள்வி யாலும் 

திண்ணிதா மதியி னானுக் தெளியவா ராது தீர 
நண்ணிய ஞானி தானே ஈயந்தருள் சேய்யின் ஞானக் 
கண்ணினாற் காண லாகுங் கரத்திலா மலகம் போல.” 

இனி யான்மஞானப் பிராபதியில சககாரி சாதனத்தை நிரூபிப்பாம் — 

ஹே செளனக! காமக்குரோதாதி பகைவர்களாலமிழ்ததபபடாத மன இந்திரி 

யகளின்றைரியமாகிய பலமறறவனுக்கும ஆன்மா ௮டைபபபடா காம) மற்றோ, 

௮ப்பலவானையே யான்மாவடையும, ௮ ததைரியமாகய பலமற்றவர்க்குக கேவ 
லம் "ஆன்ம Hm Ar gun ஆவது wis Bows; மறு, இகபர 

வுலகல்களில அக்க ௮டைவேயுண்டாமா தலின், ௮ இகாரிகள் அ௮.த்தைரியவடிவ 

பலத்தை யவசியம் சம்பாதனஞசெய்க. ௮பபலமின்மையினானே ஆன்மா ௮டை 

யப்படா ததே போலப் பிரமாதத.இனானும ௮டையப்படா srl; ஒராசாமமற்ற பாச 

ண்டவடிவதவத்தாலும் ௮டையப்படா தாம் ) ஈண்டு, விடய சமீபமுண்டாகவே 

தைரிய நாசமாத8லை பிரமாதமாமாதலின, ௮ இகாரிகட்கு அ௮ப்பிரமாதத்தோடு 

கூடிய தைரியத்தானும், தமதாசிரம தருமத்2தாடுகூடிய தவத்தானும் பிரஹ் 

மான்ம ஞானமுண்டாம்) உண்டாதலானே அகந்தவடிவ ஆன்மாவினடைவா 

மெனத் துணியப்பெறும். இனிப் பிரஹ் மான்மஞானத்இன் ஜீவன் முக்தி முதலிய 

பல வியவஸ்தை கிரூபிக்கப்படும் :--2ஹ செளனக! பூர்வம் ஆாந்தவடி.வப் பிரத் 

இயக்கான்மாவின் சாகதாத்காசத்சானே அவ்வாரர்தத்தே wppsu முனிவர் 
ஆன்மஞானகாலத்தே பிரஹ்மபாவத்தையடைந்து மீண்டும் சம்சாரதேேே திரும் 

பார், பிரஹ்மலோகப் பிராப்தியின் இச்சைவடிவக்தடையானே இப்பிறப்பில்



௧௩௩௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினுறவ து 

பிரஹ்மசாக்ஷ£த்காச.த்தையடைவுரு த சர்யாசெட்கும் பாஹ்மலோகத்தே சென்று 

பிரஹ்மஞானமவசியமுண்டாம். இப்பிறப்பில் மகாவாக்கெயரூப வேதாந்த வசனப் 

களின் பொருள்களை இனிதாக விசாரிததவரும், இராகத்2வஷாதஇியற்றுத் தாய் 

தாயமனத்தையுடையவரும் ஆகிய சந்யாசிகளே பிரஹ்மலோகத்தையடைந்து 

இரண்யகர்ப்பருபப் பிரஹ்மாவின் மரணகாலத்தே பிரஹ்மாவைப்போல ௮த்வி 

Sus பிரஹ்மபாவத்தையடைவர். இவ்வுலகத்?தனும் பிஹ்மலோகத்?தனும் 

அன்னிய வுலகங்களி 2லனும் பிரஹ்மஞானி பிராரப்சத்தை யனுபவித்து வி2தக 

மோகூத்தையடையும்போது ௮வ்வறிஞனது தேவதத்தாதி சாமங்களைவிட்டு 

வேறுள்ள பிராணாதி 15 கலைகளும் தத்கங்காரணத்?த இலயத்தையடையும் ; 

அவையிவையாம $-- 

6 வராணமாஉாவாகிவ-9,தவ2அ ௬௦0௮௦ 8, ய58 | 

௯,த௦விய3௦,வொதரா$ சு 4மொகாஸா,தா$ கமா$ ॥ 

! காற்றோ சிரத்தை கம்முன் கரணலிந் திரியத் தோடம் 
தேற்றுறு மனமூ மன்னம் வீரியந் தவமாஞ் சேவை 
யேற்றுமக் திரத்தி னோ6 மேழிறரு ௧௫௦ லோகம் 
போற்றிவை பதினைந் தாகக் கலைகளைப் புகல லாகும்.”” 

(பொ-ள். 1 பிராணன், 8 சரத்தை, 59 ஆகாசம், 4 வாயு, 5 தேயு, 6 நீர், 

[ மண், 6 வாக்காதியிந்திரியம், 9 மனம, 1() ௮ன்னம், 1] வீரியம, 19 தவம் 

13 மந்திரம், 14 கருமம், 15 லோகம் என்பவை 1௦ கலைகளாகும். அந்தப் பிரஹ்ம 

வேத்தாவின் அத்தியான்மவடிவ வாக்கு முதலிய இர்இரியங்களின் அக்கினி 

முதலிய தேவதைகள் தததம் ௮திதைவரூபத்தையடையும், ௮வ்வறிஞன் றநிருமே 

னியிலிருக்கும் பு.த்திவிசிஷ்ட விஞ்ஞானமய ஜீவன் தூபபாமான்மாவின்௧ண் ணே 

இலயபாவ த்தையடைவன் ) இவவாறு சர்வ காரியகாரணரூப உபாதி இலயமாய 

பின்னா ௮வவறிஞன் ஏக அதவிதீயப் பிரஹ்மரூபமாய்த் இதனாவன். சர்வ இசை 

களிலுமுள்ள சாவ ஈஇகளும சமுத்தா.த்தையடைகது தமது காமருபத்தை 

விடுவ? போல இவவிஞ்ஞானமயனும் தன்னான்மரூபத்தைவிட்டு அ௮ச்விதியப 

பிரஹ்மத்22த இலயத்தையடைவன். பிரஹ்மேவத்தாவின் 19 கலைகள் இலயமாவ 

தேபோல, காமவடிவ 10-வது கலையுமாகவேண்டுமெனினும், சுருதியின்கண்ணே 

நாமத்தைவிடுத்துப்பிராணா 9 15 கலைகளின் இலபமகூறப்பட்டிருக்கன்றது. ௮தன் 

கருத்தோ, ஈக வாமதேவாஇி மகா புருடர் முன்முக்தராயினும் அவர் தம் நாமங் 

களின்றளவும் உலகவாணியா லுச்சரிக்கப்படுமா தலின், ௮ந்காமங்கள் காசமடையா 

வென்னும் உலகமதியை யனுசரித்து 15௪ இலயல்கூறியதென்பதாம். மாற் 

பிரஹ்ம?வத்தாக்கள் பிரஹ்மஞானபலத்தானே அ௮ச்விதியப்பிஹ்மபாவத்தை 
யடைக் தே தபோல, இக்காலச்தும் குருசாஸ்சர உப2,௪த்கானே பிரஹ்மத்தைக் 

தம் மான்மவடிவமாய்ச் சாக்ஷாத்கரித்ச அஇகாரிகளூம் பிஹ்மஞானமமை 

யானே ௮த்விதியப்பிரஹ்மபாவச்தையேயடைவர், ௮வ்வரறுணர்ச்ச ௮றிஞனது 
வித்யாமயவம்சத்தும் ஜன்மமயவம்ஈத்தும் உள்ள சடப்பிரசடர் புத்தா பெளத்த 

சர் முதலியோர் பிரஹ்மஞானமற்றவசாகார் ) மற்றோ, அவர் யாவரும் பிரஹ்ம
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ஞான நிஷ்டையுற்றவசேயாவர், 4 அரவஜாஎப[ஹ வி.த லெவி ் பிரஷ்ம” 

ஞானியின் குலத்தே எச்சீடரும் எம்மைந்தரும பிர ஹ்மஞானமறறவசாகார் ; என 

மறையுமறைகின்ற.து. பிசஹ்மஞானிகள் பிச ஹ்மஞானம௫மையானே காரண ௮ஞ் 

ஞானத்தோடுகூடச் சாவ பாவகருமங்களையும் நாசஞ்செய்து காமக்குரோதாஇ 

சர்வ தோஷமுமற்றவசாய்ச் சர்வ 'சோகமுமற்றவராய் ரநந்தவடிவ 2568 Suc 

பிரஹ்மத்தே ௮பேதரூபத்தானேயிருப்பர், மேற்கூறிய வித்தையின இகாரியைக 

கூறுவாம் :--ஹே செளனக! era Gus SAS 5 பிரஹ்மவித்சையை ௮௩ இகாரிக் 

குபதேசியாமல் சாந்தி முதலிய குணங்களோடுகூடிய ௮.இகாரிகட்கே யுபதே?ப் 

பாயாக, விதிவாயிலாய் வேதங்கற்றவனும், வைதிககரும ௮னுட்டானக்கானே 

தூய்தாயமன கத்தனும், ஏகர்ஷியென்னும் ௮க்கினியை யாராதனைசெய்தவலும், 

பிரஹ்மசரிய ஆசிரமத்தே தன் சிரமீது அக்கினியின் தாரணைவடிவ விரதத்தை 

யலுட்டித்தவலும், சமகமா இிசாதனங்களோடுகூடியவனும், பிரஹ்மவித்தையை 

யுபதே௫ிக்கும் ஆ௫ிரியாபால் அ௮த்தியந்தம் சாத்தைபக்தியுடையவலும் யெ ௮.இ 

காரிககே உபதேூப்பாயாக, ௮வ்விததை யெபபோதும் மேன்மையாாற் சேவிக் 

கபபடுவதும் மிகத் துர்லபமுமாம். ஹே மைந்த? எதனை யெம்பால் வினவி 

னையோ, என யாமுனக்குக் கூறினேமோ ௮து முன் ௮ங்கசா இருடிக்குப் 

பரம்பரையாய்ப் பிரஹ்மாவினின்.றும பிசாப்தமாயது, அதை யவர் செளனகாக் 

குபதேசித் தனர், od) துபோலமிவ பிப்பலாதரெனப் பெயரிய முனிவரும் FFT IL 

துச்கத்தானே பிடித சுகேசாதி தறுசிடர்ககுபதேசித்தனர். ௮வ்விக்தை ஆறு 

விஞக்களால் மிக வெளிப்படையாக இருப்பதாம். ஹேகுமா! 10-வது அத்தியாய 

ஆதியில் ௮தாவாமுனி கூறிய'பிரஹ்மவிகையை வின வினாய், ௮வை யாவற்றை 

யும் கூறினேம். இப்போதெப்பொருளைக்2கடக விழைகவிருக்கன்றகோ ௮தைக் 

கேட்டி, 

பதினாறாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று. 

  

௦ ௦ 

ஸ்ரீ ஆதமபுராணம் 
பதினேழாவது அத்தியாயம். 

அடு இமை - 

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய௩ம$8 ஸ்ரீ குருப்யோகம$8 ஸ்ரீ காசிவியவேஸ்வராப்யாம்௩ம£ 
ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோகம$. 

முன்னர் 16-வது அத்தியாயத்தே ௮தர்வண வேதத்தின் முண்டகோப 

நிடதப்பொருள் நிருபிக்கப்பட்டது, இப்போது 17-வது ௮த்தியாயத்தே ௮வ் 

வேதத்தின் பிரசினேபை நிட தப்பொருள் நிரூபிக்கப்படும், முன் ௮.தாவா முனிவர் 
கூறிய பிரஹ்மவித்தையைக்கேட்டுப் பாமானர்தத்தையடைர் த சிரத்தாவானாபெ 
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சீடன் மீண்டும் ௮வவாசிரியர் வாயிலாய்ப் பிப்பலா£ ூருடி கூறிய பிர்ஹ்மவித்தை 

யைக் கேட்பான் விழைந்து குரு சந்நிஇயிலிவ்உ நு கூறத்தொடங்களை :.... 

ஜே பசவன் ' 1-வது ௮த்தியாயத்தே தாங்கள் $ நக்குவேதத்தின் தோய 

உபநிட சபபொருள் கூறும்? போது சனகாஇ முனி (கும் சாத்விகப் பிரஜைகட்கு 

மூறற சம்வாதவாயிலாய் வைராக்கயொாதஇி சாதனங்கமீளாடுகூடிய நகானாவகையாய 

பிரஹ்மவிததையையும், தாயதாத்தேயிருத வாமதேவரின் சரவான்ம பாவருப 

அ௮னுபவததையும கூறினீரகள். 8-வது 8-வது ௮த்தியாயஙகளில் ௮வ்வேதத்தின் 

கெளஷீதக யுபரிடதபபொருள் கூறுமபோ௮ இந்திரப் பிரதாச்தன சம்வாதவாயி 

லாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையையும், ௮ஜாத சத்துருபாலாடு சம்வாத 

வாயிலாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவித்தைஎயயும் கூறினீ£கள். 4-வது 5-வது 

0-வ.து 7-வது ௮ததியாயங்களில யஜுஈர்வேதத்தின் பிருகசாரண்யக உபநிடதப 

பொருள் கூறும்போது இருபுருடவபசம் ஒரு ஸ்.திரீவம்சம் என்னும் மூன்றன் 

கண்ணிருக்கும் இருஷிகளின் பரஸ்பரபேதததையும் ௮பேதத்தையும, தத்யங் 

கதர்வண இருடியானவர் இக்தாருக்கும அசுவிநீகுமாரருக்கும் கூறிய பிரஹ்ம 

வித்தையையும், அசுவிரீகுமாசர்கட்குப் பிரஹ்மவிதயா உப? தசஞ்செய்தலானே 

அ௮வவிருடியுற்ற இலேசததையும் மறறும பிறவறறையும், ஜனகராஜாவின் யாக 

சபையில் யாஞ்ஞவறகய முனிரூபசூரியன் ஆசுவலா திப் பிராஹ்மணரூப நிசாசார் 

களைவெற்றிகொண்டு சாகல்யப பிராஹ்மணரூப அ௮ந்தகாரத்தை நிக்கியதையும், 

சூரியபகவான் தம.து ரெணங்களால் ௮௩தகா.ர ததை றீக்டு உலகர்க்கு ரூபா இகளைக் 

காண்பிப்பதேபோல யாஞ்ஞவற்கய முனிரூப பாஸ்க.ரரும சமதுபதேசசொணங் 

களால் ஜனகராஜாவின் ௮ஞ்ஞானரூப ௮நககாரத்தை நீகக ௮வருககத்விதியப் 

பிரஹ்மத்தைக்காண்பித்கனர் என்பதையும, அம்முனிபாஸ்கரர் மீண்டும் தம 

முபதேசசரணஈ௩களால மைத்திரேயி மனைவியின் அஞ்ஞானரூப ௮ரதகாரத்தை 

நீக்கு ௮வ்வம்மைக்கு அ௮தவிதீயப் பிரஹ்பத்தைச்சாட்டினர், பின்னாச் சரயாச 

ஆரமத்தைக்கவர்ஈகனர் என்பதையும கூறினீர்கள். 8-வது ௮த்தியாயத்தே 

அ௮வ்வேதத்தின் சுவேசாசுவதா உபநிட தப்பொருள் கூறும்போது சுவேதா சுவதர 

முனிவர் சர்யாசிகள் சம்வா சவாயிலாய் ஜக தகாரண நகிரூபணஞ்செய்தீர்கள் 9-வது 

அ௮.த்தியாயத்தே ௮வ்வேதததின் கடவல்லி யுபநிடதபபொருள் கூறும்போ.து 

யம ஈசிகேதா சம்வாதவாயிலாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையைக் ௯. நினீர்கள். 

10-வ.து ௮த்தியாயத்தே ௮வ்வேதத்தின் தைத்திரீய நாராயணீய உபநிடதப 

பொருள் கூறும்போது வருணப்பிருகுத் தந் சமைந்த சம்வா தவாயிலாய்கானாவகை 

யாய பிரஹ்மவித்தையையும, வேகனேனப் பெயரிய கந்தருவாது சர்வான்ட பாவ 

ரூப ௮னுபவததையும, ௪த்தியாதி சாவ சா தனங்களினும் சசயாச ஆசரமத்தென இ 

கத் தன்மையையும் கூறினீர்கள். 11-வது ௮த்தியாயத்தே ஜாபாலாதி 11-உபகிட 

தப்பொருள் கூறும்போது, பரமஹம்ச சச்யாசத்தைச் சம்வர்க்கசாஇ மகாபுருடர் 

தரித்தனர். அ௮தனடைவிற்கு வை.ராக்கெமே காலமாம, கர்ப்ப க்கவிசாரம் 

மசணசின்னஞானம் ௮ஷ்டாங்கயோகம் என்பனவாஇ யுபாயங்கள் வைராக்கிய 

காரணம், ௮தன்சண்ணே விரக்தர்சட்கேயதிகாரம், தண்டங்கமண்டலம் காஷாய 

வஸ்இரம் என்பன முதலியவற்றைத்தரித்தல் சர்யாசபாகெய வேஷம், சந்யாசிகட்
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குப் பிஹ்மசர்யா திரூபம் ஆசா.ரம என்பன யாவற்றையும் கூறினீர்கள். 19-வது 
15-வது 14-வது ௮ச்தியாயஙகளில சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கெ உபநிடதப் 
பொருள் கூறும்போது, உததாலக சுவேதமீகதுவென்னும் தந்தைமைந்த சமவாத 

வாயிலாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவிகதைபையும், சஈத்குமா பகவான் நாசதமுனி 
சம்வா தவாயிலாய் கானாவகையாய பிரஹ்மவிததையையும, பிசஜாபதி இகஇச 
வி2ராசன சம்வா தவாயிலாய் கானுவகையாய பிரஹ்மவிசையையும் கூறினீர்கள், 
li-ag அ௮த்தியாயக்2த ௮வ்2வேசததின் கேனேைபகிடதபபொருள் கூறுமபோத 
சேவசாஜாவாய இகதிரர்ககுப பிரஹ்மவிகயாரூப உமாதேவியாரின் பிரசாதத் 

தானே இட அன்மஞானப்பிசாபஇயையும கூறினீர்கள். 10-வ.து ௮ததியாயத்தே 
அதாவணவேககத்தின் முண்டக உபநிடதபபொருள் கூறும்போது, ங்கொ 
செளனகசமவா தவாயிலாய் கானாவகையாய பிரஹ்மவிகையையும கூறினீர்கள், 

௮வ்வத்தியாய வீறறில் அுூராமுனிவா செளனகர்க்குப பிரஹ்மவித்தையை 

yu? 58652 தபோலப பிப்பலாத முனிவர் சுகேசாஇ ஆறு இருடியாககு ஆறு 

வினுவிடைக ளாடுகூடிய பிரஹ்மவித்தையை யுபதேசததனா எனக கூறினீர் 

கள், ௮வவித்தையை யான் சசவணிப்பான விருமபுகன்றனன், தாங்கள் தயவு 

செய்து ௮கைக் கூறவேணடும என வினவபபடட ஞானாிரியா அதர்வண வேச 

தீதின் செளனயே சாகையின்கணமணையிருக்கும பிரசிபைகிடதததே கூறிய 

கதையைக் கூறுவாராயினர் :--ஹே மைஈத! முன்னொரு காலத?த ஒரு 

தேயததே ஒரு நிமித்தததை முன்னிடடு go முனிவர் ஒருககுகூடினா, 

Jor பரஸ்பரம் ௮தகதியகதம கேயமுடையவா, காலை மாலை முதலிய நித்திய 

கருமஙகளில பிரீ இயையுடையவா அவாகள் நாமமாவன :--கோத்திரத் துதித்த 

தானே பாரதவாஜெனப பெயரிய சு2க௧௪ா (1), சிபி இருடிகுலததே யுதிதத 

தானே சைபபியபபெயாவாய்ஈத சததியகாமா (3)) கோததிரத்தானே கார்க 

கயெபபெயாபெறற செளாயாயணா (9), கோசல இருடி முலததுதிதததானே 

கெளசல்யப்பெயருறற ஆசுவலாயனா (4), விதாபப இருடிகுலக$ேத யுதிதத 
தானே வைதர்ப்பியனப பெயருறற பாககவா (5), கத இருடி Gases 

யுததததானே காதயாயனரெனப பெயாவாய்கத கபரதி (6), இவவறுவரும 

வியாக.ரணாதி ஆறகங்க 2ளாடுகூட நாலவேதஙகளையும கற்று ம்வகதமத விளம் 

பிய நிததயரசைமிததிக கருமங்களையும, சகுணபபிரஹ்ம உபாசனை களையும செய் 

தனர் ; பின்னர் ௮க்கரும உபாசனையின் மகமையாமேனே தூயமனத்தையடைஈத 

அவர் நிர்க்குணப பிரஹ்மத்தையடைய விழைநதனர், பரஸ்பமமறுவருங்கூடி 

யாராய்வதாவது :--விதயாதி குணஙகளால ஈமமினுமுயாகஅ Garg fan 
பிரஹ் மநிஷ்டராயிருபபவே நமபொருட்டு கிர்க்குணப பிரஹ்மோப தேசஞ்செய் 

வர்; ஆனால ௮ததகையா யாவர் ? எவரையாம சாணடைந்துயயலாம * இவ 

வாருசாயும் ுவ்வறுவருக்கும் இருவருள் புரிவான் பகவான் பிபபலாத முனி 

வா தம்மிச்சைப்படி சஞ்சரிப்பவ.சா யவ்விடதமேத வந்தனா, சத்தே யவ.7அ 

வருகையைக்கண்ட NMA Mago மகிழ்வுறறு இவ்வாசிரியர் நம்வினாக்கட்கெல



௧௩௪0 ப்ரீ ஆ தமபுராணம். [பதினேழாவ து 

லாம் விடையளிப்பசெனப் பாஸ்பாம் வார்த்தையாடிக்கொண்டு அவர். சமீபத்தே 

வந்ததும் தம்மாசனத்இினின்றும் எழுர்து ௮மமகரிஷிக்குப் பூனை யர்ச்சனை முத 

லிய வற்றைசத்தக்கபடி செய்தனர், பின்னவ்வறுவரும அவருக்குச் சண்டம்போல் 

ஈமஸ்காரஞ்செய்து இருகைகளையும் கூப்பிக்கொண்டு சாஸ்இரவிதி பூர்வகம் சமி 

தாதி பதார்த்தங்களை ஹஸ்தத்தே தரித்துக்கூறுவதாவது :--2ஹ பகவன் ! இச் 

சம்சார ஜன்மமசணருப துக்கத்தாலஞ்சி யாங்கள் தேவரீரைச் ௪ரணடைகின் 

மராம், தாங்கள் தயைகூர்ந்து பிரஹ்மவித்தையை யுப2தசிக்கவேண்டும், ௮,தனால் 

சர்வ அக்க நீக்கத்தையுமடைவேம். இவ்வாறு அவ்வறுவரும் முனிவர் சந்நிதி 

யிற் பிரார்த்தித்தபோது அம்முனிவர் கூறியதாவது :--ஹே இருடியமே! விவே 

சாதி சாதனங்களோடுகூடியவனேனும், குருசாஸ்இரங்களில் விசுவாசமுள்ளவ 

னேனும், ஆரியர் பால் ஒரு வருடபரியந்தம் இசா திருப்பனேல் ௮வனுக்குப் பிர 

ஹ்மவித்தையை யுபதேசியா ; மற்ற, ௮ச்தகைய சீடனையும் ஒரு வருடம்வரை 
பரீக்ஷித்தே பின்னாரிரியர் பிரஹ்மவித்தையை யுபதேடக்கவேண்டுமென்பது சாஸ் 

இர மரியாதையாம்; ௮தை நீவிருமறிவீரா தலின், நீங்களியல்பானே தவமுடையீர், 

பிரஹ்மசர்யாதி சாதனங்களோடு கூடியுள்ளீர், இகனா ன சர்வப் பிரஹ்மவித்தைக் 

கும் ௮ருகசே எனிஞும், நூன்மரியாகையைக் காக்கும்பொருட்டு நீவிர் யாவரும் 

ஒருவருடம்வசை பிரஹ்மசர்யத்தைத் தரித்து எம் சமீபதேே வாசஞ்செய்யுங் 

கள் ; செய்தபின் உங்கட்கு காக்குணப் பிரஹ்மசாகஷாத்காசம் வரும்வரை நீங்கள் 

வினவும் வினாக்கட்கெல்லாம் நன்றாக விடைதருகின்£றன் ; எம்மொழியை ய௩௫ 

கரித்து நீவிர் அவ்வாறு செய்ம்மின் எனப்பிப்பலாக முனிவா கூறவே sever gy 

வரும் ௮வ்வாறே செய்தனர். ஒருவருடககழிஈதபின் கபசதியெனப பெயரிய காத் 

யாயனர் ஞானாசிரியர் சமீபத்தேசென்று தண்டம் போல நமஸ்கரித்து பூவம் 

முண்டகோப நிடதத்த பரை யபரையென இருவகை வித்தை கூறபபட்டது, 
கருமம் உபாசனையென இருவகையான ௮பரவித்தையின் பலத்தை நிர்ணயிககும் 

பொருட்டு முதலில் ஜகத்தின் உறபத்தியைவினவத்தொடங்கினா:--ஹே பகவன் | 

இவ்வெல்லாப் பிரஜைகளும் எக்காணத்தினின்று முண்டாகன்றனசோ ௮ுக்காச 

ணத்தைக்கூறவேண்டும் ? என வினவியபோது ஆசிரியர் கா.கயாயனருக்குப் பிர 

ஜாபதியெனப் பெயரிய விசாட்டினின்று முண்டாய கிருஷ்டியைக் கூறத்தொடங் 

இனர். மாயாவிசிஷ்ட பாமேசுரரினின்று முண்டாய ஆகாசாதி பஞ்ச பூதரூப ஹிர 

ண்யகர்ப்பா திரூப மகாசிருஷ்டியே கூறத்தகுதியதாம் எனினும், காத்யாயனர் 

பூர்வ சாஸ்தரத்தானே அ௮ம்மகாசிருஷ்டியை ஈன்ராயுணாநஈதுளாசெனவெண்ணி 

அதையுபேக்ஷித்து விசாட் சம்பந்த சிருஷ்டியைக் கூறத்தொடங்கனர் :--ஹே 

காத்யாயன .! முன் ஜகத்தை விருத்திசெய்ய விழைந்த விராட்டுப்பகவான் இவ்வக் 

சனி சோமமிசண்டும் பாஸ்பரம் ஒன்றுகூடி. சானாவகையாய ருஷ்டி. செய்வ திலாற்ற 

௮டைத்தாம் என ஆசாய்ந்து போக்காருூப ௮க்னியையும் போக்கெருப சோமத் 

தையும் உண்டாக்ளனெர். இப்போ தவ்விரண்டலுள் முதலில் போக்தாரூப ௮க்கினி 

19ன் சர்வான்மரூபத் தன்மையை வருணிப்பாம் :--0 ஹ காத்யாயன !! ௮வ்வக்கனி 

௮த்தியான்ம ௮தஇிதைவருபத்தானே இருவகையாம். இச்சங்காதத்தேயிருக்கும் 

பிசாணன் அத்தியான்ம அச்னிரூபமாம், அசன்சண்ணே இச்சங்காதத்தை



அத்தியாயம்.] பிரசினை திடதத்தின் bP 

தாற்பரியவருண னம். ] 24) 

வயஞ்செய்யும் போக்தா த்தன்மை வெளிப்படையேயாம் ஆதஇத்யரூப ௮இதைவ 
மாம், ௮து தன்னுதய ௮ஸ்கபாவகதானே கிழக்கு முதலிய சாவ இசைகளையும் 

விபாகம் செய்வதாம், சர்வப் பிரகாடுய வஸ்துக்களின் போக்தாவாம) சர்வ விசு 

வத்தின் ஆன்மரூபமாதலின் சர்வ விசுவரபமாம; காய்க்த காஞ்சனம்போலப் 
பிரபையுடையதாம, MSO Ime Fra வஸ்து விஷபக ஞானரூபதனமுண்டாம், 

௮து தன் சகஸ்ரசணங்களால் வெளிப்பட்ட ஜோ இிரூபமாம், சர்வ ஜீவர்கட்கும் 

பாகியப் பிராணனாம, ௮25௧ விபஷ்டிரூபங்களோடு கூடியிலங்கும். இப்போது 

பிராணரூப ௮க்னிபின்கண்ணே சமவக்சாரூப காலவடிவத்தானே சிருஷ்டியின் 

கர்த்தாத்தன்மையை யுணர்த்தும்பொருட்டு மு.கலில் உத்தராயணாதி காலத்தே 

பிராணருப அக்கினியின் ௮வயவர அத்தன்மைபை வருணிபபாம:--ஹே காத் 

யாயன ! 12 மாதத்திய சமவத்சரததின் ஆறுமாதவடிவ உத்தராயணமும பிரா 

ணாக்ிருூபமேயாம, இதனா?ன அம்மார்க்கத்தானே பிரஹ்மசர்யாதி சாதன 

சம்பன்ன உபாசகர் ௮இத்திப மண்டலக்கைப3பேதித்து மே?ல செல்வர்; ga 

வாறு செல்லும ப£ராக்ஷ ஸ்கானம் சமஷ்டிபபிராணவடிவ ஹிசண்யகர்ப்பரின் 

நிவாச ஸ்தகானமாமாகலினா் வேக2வக்காக்கள் ௮.கனப் பிராணுயதனமென்ற 

னா. ௮து மிருககியு பபமறறகாகலின், ௮௮க ௮மிருகம, ௮பயம் என அழைத் 

தனர். ௮து ஹிரண்யகர்பபரூபப பிரஹ்மாவிருக்கும ஸ்கானமாதலின், பிரஹ்ம 

லோகமென்றனர். ௮து சூரியமண்டலதஇனும மே2லபிலங்கும. சகுணபபிரஹ் 

மத்தை ய3பதமாயுபாசிகதவரு 5, பிாரஹ் சரியகருமத் 2காடு கூடியவரும் 

ஆய ௮கங்கரக உபாசனைபுைப அதிகாரிகள் ௮வவுக்கசாயணமார்க்க வாயி 

லாய்ப் பிரஹ் பசீலாகககதைபடைக்து Sard மிசசமசாரமண்டலக்2த வருவ 

இலலை); மற2ர, ஆங்க மோகஷூக்கையடைவர், 2ஹ காத்யாயன ! வண்மாச 

வடிவ உத்தராயணம் உபாசகரை௪ சூரியமண்டலக்ம2த யடைவிக்குமா தலின், 

வேத வேத்தாககள் ௮தைப பிராண அ௮க்கினிரூ.தசானே கூறிப?த பால, ௮தற 

குள்ளடங்கிய சுக்லெபக்ஷம், அதற்குள்ள_௩சிய இனம என்பவறறையும் அவ 

வடிவத்தானே கூறியுள்ளார்; ஏனனின், ஷண்மாசவடிவ உத்தராயணம் 

தேவபானமாரக்கத்தடங்கிய2தபோலச் ௬கலபக்ஷ மம் தினமும உள்ளடங்கிய 

தாமாதலின், ௮வற்றின்கண்ணும் பிராண அக்கினிரூபத்தன்மை சம்பவிக்கும், 

இத்துணைபானே போகதாரூப அகூனியின் ஆதஇத்தியா திரூபங்களை வருணித 

தாம். இனிப்போக்யெருப சோமரூபங்களை வருணிப்பாம் :--2ஹ காத்யாயன ! 

இச்சந்திரன் போக்கிய ௮மிருதாதிரூபமாதலின் சோமருபமாம், ஷண்மாசவடிவ 

தக்ஷிணாயனம் கருமிகட்குச் சந். திரவடி.வ சோமத்தையடைவிக்குமாதலின், வேத 

வேத்தாக்கள் அதனையும் சோமமென்றனர். ௮தனா?ன, ௮க்ிஹாத்தாராஇ 

கருமங்களைச்செயயும் ரத்தையுடையவர் சந்திரலோகத்தையடைவர். ௮த் 

தக்ஷிணாயனம் சோமரூபமாவதேபோல ௮தனுள்ளடங்கிய இருஷ்ணபக்ஷமும் 

இசவும் சோமருபமேயாம், எவ்விரவுகளில் தன்னாயகயோடு சம்போகஞ்செய்யு 

மில்வாழ்வானுடைய பிரஹ்மசரியம் பங்கமாசகாதோ. இத்துணையானே கூறிய



Sh. PQ. பர் ஆ த்மபுசாணம். [பதினேழாவது 

பொருளாவ௮ :--இக்இனம் பிராணவடிவ ௮க்கினிரூபமா தலின், இதன்சண்ணே 

தன்னாயகியோடு சம்போகஞ்செய்யும் புருடருக்குக் கேவலம் பிரஹ்மசர்ய தருமத் 
இன் ஹானிமாத்திசமுண்டாசகமாட்டாது ; மற்றோ, ௮வர் தம் பிசாணஹானியு 

முண்டாம். ' வராணவாவஊ தவ, ௨௦ 9௦.கியெகிவா௱ தஜாவ௦ய -ஜஜ௦ தர 

ஹஅய.,0 வத உ கள த் வ௦ய -ஐ2௦07 எவவில்வாழ்2வார் தம் நாயகி 

மாசோடும் தினத்ேத சமபோகம செய்வசோ ௮வா தமது பிராணனையே இழக் 

இன்றனர், எவ்வில்வாழ்வோர் தம் காயமொரசோடும் இரவில் சம்போகம் செய் 

வரோ அவர் பிரஹ்மசர்யதருமத்தையே பாலனம செய்வர். ஹே காதயாயன ? 

உத்தராயணம், சுக்லெபக்ஷம், இனம் என்னும் மூன்றன்வடிவ ௮க்கனி, தக்கிணாய 

னம, கிருஷ்ணபக்ஷம, இசவு என்னும் மூன்றன்வடிவ மீசாமம், இவ்விரண்டனு 

பசஸ்ப.ச?சாக்கையே சமவதசசமாம், ௮து பிசஜாபதிவடிவமாம். Lat ven 

தாதி ஆறு இருதுக்களாகிய பாதங்களோடுகூடியவர், மார்கழி முதலிய 12 

மாதங்களோடு கூடியவர், சம்வதசரரூபப பிரஜாபதி று இருதுவடிவ ௮ராக 

களோடுகூடிய சிசுமாரமெனப் பெயரிய சக்காததே சூரியரூபமாயிருபபா, 

சுவர்க்க£லாகத்தின் மேலேயிருப்பா, மழை?₹யோடுகூடிய மேகங்களின் சாரண 

ரூபமாதலின், சர்வ ஜகத்தின் பிகாரூபமாவா ; ஏனெனின், சூரியன் சந்திரன் 

உச்ச சாயணம் தக்ஷிணாயனம் என்பதா இரூபத்தானே ௮க்ிசோமரூபப் பிரஜா 

பதியினின்றும் விருஷ்டி.வாயிலாய் கெறகோதுமைவடிவ கானாவகையான அன்ன 

மூண்டாம், அது பசியையுடையவாது ஜாடராக்கினியின்கண்ணே ௮டைவற்றுப் 

பரிபககுவமாகய போது அ௮தனினின்றும வீரியரூபரேதசுண்டாம், ௮தனினின் 

றும் நானாவகையாய பிரஜைகளுண்டாம. இவ்வாறு ௮க்கனிசோமவாயிலாய்ப் 
பிரஜாபதியே உலகன்காரணமாவா. (1) இத்துணையாே இம்முதல வினாவின் 

கண்ணே உபாசனைசெய்ய யோக்கியமாகிய பிராணனது ௮இதைவப்பிரபாவத் 

தைச் சூரியாதிரூபத்தானே வருணித்தாம். இப்போது பிராணனது ௮இ 

யான்ம மமையை கிரணயஞ்செய்யுமபொருட்டு இரண்டாவது வினாவிடையை 

நிரூபிப்பாம் :--ஜஹே மைந்த. இவவாராய உத்தரததைச் செவணித்துக் காத 

யாயன இருஷிமெளனமுறறவுடனே வைதாபபியெனப பெயரிய பார்க்கவ இருஷி 

பிப்பலாதமுனிவசை நோக்கி வினவுவதாவ :--ஹே பசவன் / இவவத்யாத்ம 

சங்காதரூபஜக த்தைத் தரிக்கும் தேதேவதைகள் எ ததுணையினர் ? அவருள்ளும் பிச 

காசஞ்செய்யும் தேவதைகள் எத்துணையினர் ? ௮வ்வியாவருள்ளும் சர்சதி ௮ 

சயத்தன்மை முதலிய குணங்களையுடைய யாவரினும் மேன்மைய தேவதையா 

வர்? இம்மூன்று வினாக்கட்கும் விடையைச் தாங்கள் கருபைசெய்து அடியேன் 

பொருட்டருளவேண்டும் என வினவவே பிப்பலாத முனிவர் கூறுவதாவது :-- 

ஹே பார்க்கவ / தகாசாதிபூதம் 5, ஞானேந்திரியம் 5, கருமேச் இரியம் 5, மனம் 

1, பிராணன் 1, என்னும் 17 தேவதைகளே இவ்வெல்லாத் தேகங்களையும் 
தரிப்பவர்களாவர்கள். இப்பதினேழனுள்ளும் ஞானேக்இரியம் 5, மனம் 1, ஆக 

ஆறு தேவதைகள் ரூபாஇிபதார்.த்தங்களைப் பிரகாசிப்பனவாம். இத்தேகத்தே 
பிசாணன், ௮பானன், வியானன், உதானன், சமானன் என ந்து விருத்திரூபத் 
தாலிருக்கும் பிராணன் சர்வ தேவதைகளினும் மேன்மையதாம்) ஏனெனின்,



அத்தியாயம்.] பிரசினேப கிடதத்தின் ௧௩௪௩ 
தாற்பரியவருண னம். ஆ 4.3 

மற்றைய சுசோத்ரநேத்தராதி இந்இிரியங்கள் ஈஷ்டமாயினும் செவிடு குருடா 
யத்தேகத்திதி காணவரும்) னால் பிராணன் போனபின்னர் இத்தேகத்திஇ 
யிசாதாமாதலின், இப்பிராணதேவதை யாவிலும் மேன்மையதாம். இதனையே 

வெளிப்படுத்துவாம் :--2ஹ பார்க்கவ " ேனீக்களுள் மதுகரராஜாவெனப் 

பெயரிய முக்கிய தேதனீ ஒன்றுண்டு, ௮து மதுவிருக்குமிடத்தே யிருக்குமாயின் 

மற்றைய தேனீக்களும் ஆங்குறையும, ௮2 ஆங்ருர்துங் செம்பின் யாவும் 
களம்பிவிடும, என்னு மிவ்விடயம் எலலா வுலகத்தும பிரசித்தமாம். இது 

போலவே இத்தேகத்தே பிராணனிருசகுமவசை வாக்கு முதலிய சர்வ இக்இரி 
யங்களும் தஇிதமாம். ,பிராணன் இங்இருஈ.து வெளிப்படினோ வாக்கு முதலிய 
யாவும் வெளிப்படுமா தலின், இகதேகததே பிசாணனிருபப விழி முதலிய பொறி 

கள் இல்லாவீடினும் இசசங்காத ஜீவனரூப ௮ன்வயம, பிசாணன் சளம்பின் கிழி 

முதலிய பொறிகளின் வியாகூலத்தன்மை வியதிரேகம் என்பவறறுல் பிராண 

னிடத்தே யாவறறையும தாங்கும வடிவமேன்மைத அணிபாம். ௮ம்மேன் 

மையைக்சண்டு விழி முதலிய இந்திரியங்களின் ௮பிமானிதேவதை இவ்வாறு 

அ௮ரதப்பிராணனைத அுதிபுரிஈதன :--அ௮க்இனி, சூரியன், பர்ஜன்யம், மின்னல், 
வாயு, இந்தான், ஆகாசாதிபூகம, சோமம், சத, ௮௪௧, ௮மிருதம், இருக்கு 

முதலிய நால்வேதம் முதலாகவுள்ள காமரூபக்கிரியைவடிவ விசுவரூபம் நீயேயா 

வாய். பாஜன்யசப்தத்தகானே மழையுடைமேகங்களைக்கவர்க, சோமசபதத்தானே 

போக்கயபதார்த்தங்களைக் கவராக, சதசபதததானே மூர்த்தபதார்த்தங்களைக் 
கவர்க அசத் சபததச்தானே அமூர்த்தபகார்த்தங்களாக்கவர்க, அ௮மிருதசப்தத் 

தானே தேவதைகளின் போக்கியபதா£ சுதங்களைக்கவர்க, இசதசக்கெரபியின் 

கண்ணே முசாவிருபபதேபோல இவ்வெலலா விசுவமும் உன்னிட ததேயிருக்கு 

மாதலின், நீ sta daa gs Bor ஆன் மவடிவமாவாய், ஜராயுஜாதி நால்வகைப் 

பிராணிரூபத்தானும் 8 2யயுண்டாவாய், விராட்டிரண்யகாப்பரூபத்தாலும் நீயே 

யுண்டாவாய்; நின்னினும் மேன்மையாயது யாஅமின்றாம். தேவதைகளுள் 

௮க்இனி, பிதுர்க்களுள் நாந்திமுகர், இருஷிகளுள் சத்தியபராயணா், அங் 

இரசர், அ.தர்வர் முதலியோர் என இவவுலகத்தே 99சுவரியத்தன்மையையுடைய 

பிராணிகள், அக்னி முதலிய 88சுவரியமுடைய தேவதைகளை மகிழ்விக்கும் 

சுவாஹா சப்தத்தோடுகூடியஅ, பிதுர்க்களை மகிழ்விக்கும் ஸ்வதா சப்தத்தோடு 

கூடியது என்பன யாவையும் நின்வடிவமேயாம். நினது மூர்த்தியே விழி 

முதலிய எல்லா இர் இரியங்களுள்ளும் பலத்தைத்தரித்.து நிற்கும், நின்மூர்த 
இயை டீ யெப்போதும் ௮ுகூலபரிணாமமுடையதாக்குதி, யாங்களியாவரும் 

நின்றாதேயாவேமா தலின், எமதபராதத்தைப்பொறுத்து இக் தேகத்திலும் 
வெளியே ஒருகரலும இளம்பாதே. சுவர்க்கம், அந்தரிக்ம், பூமி என்னும் 

மூவுலகத்தேயிருக்கும் பூதபெள இகங்கள் யாவும் நின்வயத்தனவேயாம், இவ் 

வாறு நினது வடிவத்தையுணரும் எங்களையும், எமது மைந்தரையும் 6 தாயைப் 

போலக் காப்பாற்றுஇி. எங்கட்கு சால்வேதவடிவ பிசாஹ்மண சன ச்தையடைகி, 
சுவர்ணா திவடி.வ கஷத் இரியகனத்தை யடைவி, ஈன்மதியையடைவி எனச்



௧௩௪௪ LO ஆத்மபுராணம். [பதினேழாவது 

சர்வேர்திரிய தேவதைகளும் பிசாணதேவதையைத் அகிபுரிர்கனவா தலின், இப் 
பிராணனே யாவினும் மேன்பையதாம, 9, இத்துணையானே 9-வது வினாவின் 

விடை நிரூபிக்கப்படட து. இப3பாது 3-வ.து வினாவின்விடை விளம்பப்படும் '-- 

ஹே மைஈத'! இவ்வாறு வைதாப்பியெனப் பெயரிய பராககவ இருஷி பிராணன் 

சளின் மேன்மையை நிசசயிதது மெளனதகையடைந்தனா,. அதன்பின்னா 

அசுவலாயனசெனப பெயரிய கெளசகஃய இருஷி பிராணனது உற்பத இத 

மூ,சலியவற்றை கிணயிக்குபபொருட்பெ பிபபலா தமுனிவசை நோக்கி இவ்வாறு 

அறு வினா வினாவினா :-- ஹே பகவன் ' எவ்வஸ்அவினின் றும பிசாணனதுற்பத் 

இயுண்டாம் ? எரநிமித்தத்கானே பிசாணனுககுச சர்வ சரீரங்களோடு சம்பந்த 

முூண்டாம? இரதபபிராணன்றன்னைப பின்னபின்னமாக்கி யெவ்வாறு இத்தேகங் 

களுள்ளிருக்கும் ? இந்தப்பிராணன் இகதேகததினின்றும் வெளியில எத்துவாச 

வாயிலாய், எவ்விருத்தி விசேஷத்தானே, எரகிமித்தகதானே கம்பும் ? இந்தப் 

பிராணன் பாகய ௮திபூத ௮திதைவரூப சர்வ ஐகத்தையும் எவ்வாறு தரிக்கும ? 

இரதபபிராணன் ௮௩௧7 ௮ச்யாத்மஜகத்தை யெவ்வாறு தரிக்கும்? இவ்வாறு 

விகைகளோடுகூடிய எனது வினாவிறகுத தாங்கள் தயைகூர்ந்து விடையளிக்க 
வேண்டும்) என அசுவலாயனர் வினவியபோது பிப்பலாதமுனிவர் கூறுவதா 

வத :--ஹே அசுவலாயன ! ட அத்தியுகம் சூக்ஷாமமாய் வினவினையா தலின், 

இசசர்வ முனிவர் குழாததுள் பிரஹ்மநிஷ்டனாவாய், ௮தஇசயமாகப பிரஹ்ம 

பசாயணனாபவன் பிரஹ்மநிஷ்ட னாவன். இத்தகைய உத்தமனாகய உன ௮ வினாக் 

கட்கு விடையளிக்கன்றேன் சாவதானமாய்க்கேட்டி, இபபோது 1-வது வினா 

வின்விடை கிரூபிக்கபபடும் :--ஹே ஆசுவலாமன ! இததூலதேகத்தினின்.றும 

தர்ப்பண. இிகளின் சமீபகதன்மைவடிவ நிமிகதத்தானே பிரதிபிமபருபச் சாயை 

யுண்டாவதேபோலப பரமாதத சததஇியவடிவ அன்மவடிவ பிம்பததினின்றும் 

ஜீவபூதபபிராணவடி.வப பிரஇபிம்பம் உண்டாம, இத்துணையானே இபபொரு 

ளுணாத்தபபட்டது  தர்ப்பணா இகளிலிருக்கும பிரதிபிம்பத இற்கு முகா இரூபப் 

பிம்பத்தினும வேறு சத்தை சிததியாதாமாதலின், ௮ பிம்பமாத்திரத்தை யாசிர 

யித்ததாமாறு இபபிசாணனும் ௮ன்மாவையே ஆசிசயித்திருக்கும் என்பதாம். 

இப்போது 9-வது வினாவின் விடை நிரூபிக்கப்படும :-- ஹே ,ஐசுவலாயன ! இஜ் 

ஜீவரூபப்பிராணன் ௮வவத்தேகத்தோடு பற்றுறும் சம்பர்தத்தே விஞ்ஞான 

ரூபததானே செய்த ௮றமபாவமே நிமித்தகாரணமாம், மனஞ்செய்த கருமத் 

தானே இது வவததேசுததைப்பற்றுறும் ; ஏனெனின், .௮ன்மப்பிரஇபிம்பத் 

தைக்செடுத்துச் சேதனபாவத்தையடைர்த சிதாபாசனோடுகூடிய மனம் இச்சம் 

சாரத்தே எவ்வறம்பாவத்தைச்செய்யுமோ ௮தன் பலத்தை யதுவே போகிக்கு 

மாதலின், மனம கர்த்தாபோக்காவாம். எம்மனத்தின் காரியரூப எம்மாஈச 

கருமம் உளதோ அதனானே ஜீவரூபப்பிராணன் ௮வ்வத்தேகத்தே யடை ay pir, 

சங்கை :--ஹே பகவன். அன்னிய சாஸ்இரத்தின்கண்ணோ காயகருமம், 
வாக்கருமம், மனோகருமம் என்னும் மூவிதமான ௮றம்பாவகருமத்தே இச்சன்ம 

மாணரூப சம்சாரகிமித்தகாரணத்தன்மை கூறப்பட்டுள்ளது ; ஈண்டுத் தாங்கள்



அத்தியஙயம்.] பிரசினை திடதத்தின் sw” DB 

தாற்பரியவருண னம். ] 5௫௫. 

கேவலம் மானசகருமத்தையே இச்சம்சாரகாசணமெனக் கூறினீர்களாதலின், 

இரண்டற்கு முசண்படுமன்றோ ? 

சமாதானம் ஊடுஹ ஆசுவலாயன ! இவ்வாக்காஇ யிந்திரியமும இத்தக 

மும் ௮மமனததானன்றிச சுதகதிரமா யொருகாரியமசெப்வதில் சமா த். துடையன 

வாகாவாம்; மறறோ, மனததைபபற்றி2ய ௮வை சுபாசுபகருமஞ செய்வ இல் 

ஆற்ற ஓடையனவாமா தலின், தேகவாக்கருமங்களி gi மனததிறகே பிரதானத் 

தன்மையாம் அதை அ௮௩$கேரிதது யாம கேவல மானசகருமத்திற?க சம்சாச 

காரண ததன்மையைக் கூறினேம இபபோது மனப்பிரதான தீதன்மையை நிரூ 

பிபபாம் :--ஹே அசுவலாயன ! அம்மனத்தின் சகாயத்தானன்றிக் கேவலம் இத் 

தேகத்தானேனும் வாக்காதி இந் இரியஙகளாலேனும ஆக்கப்படுங் கருமககளில் 

௮றவடிவத்தன் மையேலும் மறவடிவததன்மை3யேனும் உண்டாமென எநழாலி 

னும் கூறவில்லை. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! மனோவியாபாசத தானன்றிக் 2கவலம் Cesar BA 

யங்களாற செய்யப்பட்ட கருமத்தே அறம்பாவத்தன்மையுண்டாகா தாயின், தரும 

சாஸ்தாதேே மனத்தின் விஞஞானருப வியாபாரத்தானனறிக கேவல சரீர இந்இரி 

பங்களானே செய்யப்பட்ட பிரஹ்மஹததியாதி பாவ நீககபபொருட்டு ஒருபங்கு 

பிராயச்சித்தமும், மனோவியாபாரவாயிலாய்ச செய்யப்பட்ட ௮தன் நீககபபொரு 

ட்டுமூன்றுபங்கு பிராயச்தெதமும் விதிககபபெற்றுளது; ௮ஃத சக்கதமாமன்றோ? 

சமாதானம் :--ஹே ஆசுவலாயன ! தருமசாஸ் தாத்தே றியாமற செய்த 

பாவங்களை நீக்குமபொருட.பெ பிராயச்சித்தம் விதிததிருுகபோதிலும் ௮து 

மானச வியாபார சமபஈதததானே செய்யபபமெ, ௮ஃதினறி யதுசெய்ய முடியா 

தாம்; என்னை, ௮றிஈது பாவகருமம செய்யாதவன் ௮றியாமற பாவகருமம செய் 

இருப்பன் எனத தனமனத்தெண்ணியபோதே பிராயசர௫தத ௮தஇகாரியாவன் ; 

எண்ணுதலின்றி ய இகாரியாகான ; ஆகையால, மனோவிஞஞானரூப வியாபாரத் 

தானே ௮.றியாமற செய்த பாவங்கட்குப பிசாயசசித்தமாம, ௮ஃதின்றி யஃ தூண் 

டாகாதாமா தலின், ௮.றியாமறசெய்த கருமததே மனோ சம்பஈதத்தானே அறத் 

தன்மையேனும், மறத்தன்மையேனும தித்திக்கும, ௮ஃதின்றிச சித்தியாதாம், 

HONS, ௮.றம்பாவங்களின் கர்த்தாத்தன்மையும் போக்தாக்தன்மையும் தூய 

ஆன்மாவின்கண்ணாமா 2 தேகேகதிரியா திகளின் கண்ணாமா ? மனதஇனகண் 

ணாமா ? என விசாரிக்கத்தக்கதாம, அவற்றுள், தூய ஆன்மாவோ அசங்க நிரவி 

காசமாமா தலின், ௮வ்விரணடு தன்மைகளும பொருநதா) ேகேரதிரியா தகளோ 

ஜடங்களும் பாதரதிரஙகளுமாமா தலின், ௮வறறின்கண் ணும ௮வை பொருந்தா; 

மற்றோ, எஞ்சியதாக அவ்விரு தன்மைகளும் அறம்பாவமும மனத்தின்கண்ணே 

யிருக்குமா தலின், ததொபாசத்தோடு கூடியமனமே ௮றமபாவமியறறும, மனமியற் 

Bu ௮வற்றானே தேகேந்திரியாதி சஙகா.தங்களுண்டாம். மனமாற்றிய புண்ணிய 

பாவவயத்தானே இஜ்ஜீவரூபப் பிராணன் ௮வ்வத்தேகததோடு சம்பந்தத்தை 

யடையும். ' (2) இப்போது ௮ப்பிராணன தன்னை வேறு வேருக்கி இத்தேகத்தே 
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௧௩௪௬ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினேழாவது 

எவ்வாறிருக்கும என்னும் 6-வ.து வினாவின்விடை நிரூபிக்கப்படும் :-- ஹே ௮சுவ 

லாயன ! இவவுலகத்தே பேசசையன் தன் மர்திரிமாகளைத் தத்தமது காரியத் 

தேயேவுவதேபோல இத்தேகச்தேயிருக்கும் இக்கிரியா சக்தியையுடைய பிராண 

னும் தன்னைப் பிராணன் ௮பானன் சமானன் வியானன் உகானன் என 89வகைப் 
படுத்தி நேத்திராதிகளைத் தத்தமது வியாபாசத்தேயேவும். ௮வவைர்து பிரா 

ணன்களின் இடங்களும் காரியங்களும் வருமாறு :--௮வவைர்கனுள் முதலாவ 

தாய பிரதானப் பிராணனோ சிரத்தேயிருக்கும் இருகாசிகை, இருசெவி, இருவிழி, 

வாயென்னும் 7 துவா.ரங்களிலிருக்கும ) மூக நாசிகைவாயிலாய்ப பாகிய கமனாக 

மனசத்சைச்செய்யும். அ௮பானனோ பாயு, உபஸ்தம் என்னு மிரண்டன்கண்ணே 

யிருக்கும், மல மூதஇரவிபாகத்தைச்செய்யும். சமானனோ உண்ட அன்ன த்தை 

யும் குடித்த நீரையும் சமானஞ்செய்யுமாதலின், சர்வ சரீரத்.தும் வியாபகமாயி 

னும் மேற்கூறிய 7 துவாசங்கட்கும ஆதாசசக்காரததிறகும இடையில் வீச 

ரூபமாயிருக்கும வியானனுக்கு ஆசிரயம கூறுமபொருட்டு நாடிகளின் பாம எண் 

ணிக்கையைக் காண்பிப்பாம். தேகதாரிகளின் இருதயதேயததே 720010101 

நாடிகளிருக்கும். பிபபல விருக்ஷத இற்கு மூலமொன்றாம, ௮கனினின்றும ஸ்கந 

தங்கெம்பும, அதனினின்றும் தூலசாகை சளெபபும, ௮கனினின்றும Carp 

Gap wens Geri, ௮தனினின்றும வேறு அ௮த்தியக்கம் சூூ௩மசாகை 

இளமபும், ௮.துபோலவே சர்வ ராடிகளிலுள்ளும சுழுமகையெனப பெயரிய காடி 

யோ தருமூலமபோல முக்கியமாம், ௮.கனினின்றும் ஸ்கஈதரூப 1() சாடிகளுண் 

டாம், அவற்றுள் ஒவ்வொரு நாடியின் தூலசாகைவடிவ வேறு 9, 0, காடிகளுண் 

டாம், சுழும்சையொன்றை கிடுத்து மற்றையயாவும் ஒருகங்குகூடி 100 ஆயின. 

Hep நாடிகளுள் ஒவ்வொரு நாடியின் சூக்ஷஈமசாகைவடிவ வேறு 100, 100 

நாடிகளுண்டாம். யாவுங்கூடி 10000 ஆம. அவற்றுள், ஒவ்வொரு நாடியின் ௮த்தி 

யந்த சூகஷாமசாகைவடிவமாய 72000, 72000, சாடிகளுண்டாம, யாவுங்கூடி 

120010101 சாடிகளாம். சுழும்கையைவிடுத்து வேறெல்லா காடிகளுள்ளும் வியா 

னனிருக்கும் ; அதனைச் சுருதி பிராண ௮பான சந் திரூபக்சானே வருணித்துள ௮. 

பலமுடைக் கருமங்கட்குச் சாதகளுபமாயும் கூறியுளது, சுமூமநை நாடியினானே 

உதானனே சஞசரிக்கும் ; ௮லஃதெப்போதும் ஊாத்வகமனஞ செய்யுமியறகையை 

யுடையது. இத்துணையானே இப்பிராணன் இத்தேகததிலும் வெளியே எத்துவா 
ரத்தால், எவ்விருத்தி விசேஷத்தால, எநநிமித்தத்தால் சளமபும் என்னும 5 

விகற்பங்களோடுகூடிய 4-வது வினாவின்கண்ணே முதலிரண்டு விகறபங்களின் 

சமாதானம் கூறப்பட்டது ) ஏனெனின், இப்பிராணன் சுழும்சை நாடிரூபவாயி 

லாய் உதானகிருத்திரூபத்தானே இத்தேகத்தினின்றும் பாசிய உறசரொஈஇயைச 

செய்யும் என்னும் வசனத்தானே இசண்டு விகற்பங்களின் உத்தரம் சித்தமாம், 

இப்போது எந்நிமித்தத்தானே இப்பிசாணன் சரீரகஇனின்.றும உதசெமண 

மாமோவென்னும் 3-வது விகற்பத்தின் சமாதானத்தை வருணிப்பாம் :--ஹே 

ஆசுவலாயன ! மாணகாலத்2த எவவுயிர்கட்கு ௮க்கனிஹோததிராதி புண்ணிய 
கருமம் பலங்கொடுக்கும்பொருட்டு எஇர்முகமாமோ ௮வ்வுயிர்களை இவ்வுகானன் 

சுவர்க்காஇ லோகங்களிலடைவிக்கும் ; பாவகருமம் பலங்கொடுப்பான் எதிர்முக



அத்தியாயம்.] பிரசினேப திடதத்தின் ௧௩௪ஏ 
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மாமுயிர்களை ஈரகா திகளிலடைவிக்கும் ) அறம்பாவ மிரண்டும் பலங்கொடுப்பான் 
எதிமுகமாமுயிரகளை மனுடலோகத்ேேேயடைவிக்கும ; சுவாக்காதி 
யடையும் புண்ணிய பாவகருமருபப பிரதிப௩தக மறறவசையோ ௪ 
வாயிலாய்ப பிசஹ்மலோக ததேயடைவிக்கும், ஆன்மசாக்நாத்காரததானே புண் 
ணியபாவருப சாவ கருமமும கீகயவரைத தேகததினும வெளியே கிளம்பு 
மாறு செய்வ திலலையா தலின், ௮னவ.ப விய; 
கட்கே பிராணனது கள மபுகையின் 

யுகங்களை 

மும்கநை நாடி 

TES STS புண்ணியபாவகருமங் 
நிமித்தகாரணததன்மை சததமாம், இத 

துணையானே 4-வது வினாவிடை கிரூபிக்கபபட்டது. இபடோது இபபிராணன் 
பாகிய அ௮திபூச ௮இதைவப் பிரபஞ்சத்தை பெவ்வாறுதரிக்கும ? முந்தச பத்தி 
யான்மரூப ஜகத்தை எவ்வா று தீரிக்கும ? என்னு 5-வது (-வது விகைகளின் 
விடையை நிரூபிபபாம் --ஹ அசுவலாயன "' இபபிராணன் பாய ஆதித்திய 
பிருதிவி மு,கலிய ரூபககளால இவவதிபூச ௮திைவரூப சர்வ Rossin sil 
க்கும், இபபிராணன், பிராணாஇ ஈது முக்கிய சொருபகங்கள T Ilo, FPO tp Sodus 
கெளணசொருபங்களாலும், ௮ஈதர ௮கஇயான்ம ஜகதகைத்கரிககும இப்போது 
இப்பொருளையே வெளிபபடுத.துமபொருட்டுக் கிரமமாகப பஞ்சபபிராணன்களின் 
பாகியரூபஙகளை நிரூபிபபாம 3 ஹ. இசுவலாயன ! FRE Oa ஆதிகதியலும 
பிராணவடிவமாமாதலின், அவையிசண்டி.றகும பாஸ்பரமா பேதமின்றாம) ௮3பத 
மேயா மாதலின், பிராணவாயுவிறகுப பா௫யெரூபம ௮,இ.த கிபனாம. பிருதிவி தேவ 
தையினா 2ன ௮பானவாயுவின அகாஷணமா மாதலின், ௮பானனுக்குப பிரு இவி 
பாகியரூபமாம. சமானன் சரீரமததிய 2 தய த தயிருபப?தபோலப் பூமிக்கும் 
சுவாககக இறகும மததியில இவ்வாகாசமிருககுமா தலின, சமான BNSF, ௮வ்விடை 
பிலுளள ஆகாசமபா௫யெரூபமாம, வியானன சாவ காடிகளிலும் விபாபித இருபப 
கபால இபபாகிய வாயுவும் வியாபகமாமாதலின, வியானனுக்கு இவவாயு 

பாகியரூபமாம., உதானனுககு ஊாதவகமனர செய்யுமியறகையிருபப?தபோல 

௮க்கினிரூபததேயுவிறகும ஊா தவகமனஞ செய்யுமியறகையாமா தலின், உதான 

னுக்கு இததேயுப பாகயெருபமாம். இத2தகதேதேயிருககும ௮ கககாணகிருத்தி 

ரூப உஷ்ணதகனமைவடிவ 2தயுவானது சாநதமாஙகாலத்?க இச வேன ஊாத்வ 
சுவாசரூபபபிராணவிருததியுடை யவனாவன; பிராணன் (சூவொ£ய$8 வராண?! என் 

லும் சுருதியின்கண்ணே ஜலமயரூபததா?ன கூறியிருப்பினும, மமணகாலததே 
௮௮ தேயுரூப உதானவிருததஇியோடுகூடியதாய்ச சிவனை லோகாகதாத்தே செலு 
தீதும, கருத்திதுவாம:--முறகூறிய தேயுவினானன்றி இகேகததே உதானனது 

ஸ்திதியுண்டாகாதாம என்பதனாலும, ௮த்2தயு உதானரூபமேயாம. மாண 

காலததே எசசவன் கருமவயத்தால மேல்வரும் சரீரத்தின் ஞானஜன்னிய சமல் 
கா.சமுடையவனாவனோ, யாவன் இக்திரியமனப பிசாணன்க?ளோடு தாதாத்மிய 
சமபர்தத்தை யடைரஈதுளானோ, அவனையே கிரியாசக்தியையடைய பிராணன் 
லோகார்தசத்தடைவிக்கும், இபமீபாது முற்கூறிய வித்தையின் பலத்தை வரு 
ணிப்பாம் :--2ஹ ஆசுவலாயன ! எப்பிராணன் முற்கூறிய முறையே பசமான் 

மாவினின்றும் உண்டாய?தா, புண்ணிய பாவகருமவயததால் .ஐஈக சரீரங்க



கக்க) ப்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதினேழாவது 

ளோடு சம்பர்தத்தையடைவுற்றதோ, சாடிமுதலிய ௮0ேக ஸ்தானங்களிலிருக் 

குமோ, யாவற்றையும் ஏவுவசாமோ, ௮த்தியாதம ௮இதைவரூபமாமோ அரதப் 
பிசாணன் யானாயுள்ளேன் ; எனப் பிராணனை யபேத உபாசனைசெய்யும் ௮இிகாரி 
யின் சிஷ்யப் பிரசஷ்யர்களின் பரம்பரைவடிவ வித்யாவம்சமும், புத்தரபெளத்இ 
சா.இகளின் பரம்பரைவடிவ ஜன்மவம்சமும் ஒருகாலும் ஈஷ்டமாகாதாம் ; மற்றோ, 

அ௮வ்வுபாசசன.த இருவம்சமும் எப்போஅ மிலங்கும். பிராண உபாசகர்க்குக் கேவ 

லம் வம்சவிருக்தரூப பலமாத்திசமன்றாம் ) மறோ, அவர்கட்கு மனத்தூய்மை 

வாயிலாய் ஆன்மசா௯நாத்காசப் பிராப்தியுமாம்; ௮கனானே மோக்ஷரூப மிரு 

தத்ையடைவர் ) அடைவுற்று மீண்டும் சம்சார ,துக்கத்தையடைவுருரா தலின், 

அ௮ர்தக்காண சுத்தியின்பொருட்டு அதிகாரிகள் பிராண உபாசனையை யவூயம 

செய்க, ஈண்டுப் பூர்வப் பிரசங்கத்தே காத்யாயனா, பார்க்கவர், ஆசுவலாயனா 

என்னும் மூன்று இருடியரின் மூன்றுவினுவிடைகளால சகுணவிதயாவிஷயம் நிரூ 

பிச்கப்பட்டது. இப்போது நிர்ககுண வித்யாவிஷயத்தை நிசசயிக்கும்பொருட்டு 

நான்காவது வினாவிடையை நிரூபிபபாம டஹ குழந்தாய் ! இவ்வாறு பிப்ப 

லாத முனிவசது வசனத்தைச சிரவணித்து ௮வ்வாசுவலாயன இருஷி மெளனத் 

ையடைந்தனர், பின் கார்க்கியசெனப பெயரிய செளாயாயணி இருஷி பிப்பலாத 

முனிவரைநோக்க இவவைவகையாய கேள்வியைக் கட்டனர்:--ஹே முனிவசே ! 

இத்தேகத்தே தத்தம் வியாபாரத்தின் உபராமத்தன்மைவடிவ சயனத்தை யா 

சடைகின்றனர் ? ஈண்டு, இம்முதல் வினாவிற்கு சாக்கிர த்தவத்தையின் ஆசய நிர் 

ணயம் பிரயோஜனமாம) ஏனெனின், எதன வியாபாரத்தின் உபசாமத்தன்மையி 

னானே ஈனாவின் நிவிருத் இருப சயனம் ஆமோ, ௮தறகே ஜரக்கரத்தின் yams 

தன்மை மர்த்சக்கானே சததமாம. ஹே பகவன் ! இக? தகததே எபபோதும 

தத்தம் வியாபாரததேயிருப்பகாய் எ.து நனவையடைந்இருக்கும £ இதற்கு இத் 

தேகத்தைககாப்பவனது நிர்ணயம பிரயோஜனமாம் ; ஏனெனின், சர்வ காலத் 

தும் சாவதானமாயிருபபதன்கண்ணே இரக்ஷகததன்மை சமபவிக்கும, மாறாய 

தன்கண்ணே சமபவியாதாம, ஹே பகவன் ! இச்சங்காதததே நானாவகையாய 

சொப்பனங்களைக் காண்பவன் யாவன் ? இதறகுச௪ சொபபன ௮வஸ்தையின் ஆசி 

ரயநிர்ணயமே பலமாம) ஏனெனின், சொவபபன ௮வஸ்தையில சாவதானமாயி 

ருககும் வஸ்துவின்கண் ணே சொவப்பன ஆரெயத்தன்மை சம்பவிககும். ஹே 

பகவன் : இச்சல்காகத2த சுழுபதிச -கத்தையனுபவிப்பதார் ? சுழுப்தியவத்தை 

யின் ஆசிய நிணயமே இதறகுப் பலமாம ; ஏனெனின், Fp GEN FESO SU 

போகிக்கும் வஸ்துவின்கண்ணே சுழுப்தியவஸ்தையின் ௮சரயத்தன்மைச் சம்பவ 

மாம், (2ஹ பகவன ! அசசுழுப்நியவஸ்தையின்சகண்ணே இச்சம்பூர்ணப் பிரா 

ளுதிகள் எவவா தாரத்இன்சண் ணேயிருக்கும ? துரிய அக்ஷர ஆன்மாவின் Bi 

ணயமே இதனது பிரயோஜனமாம். ஹே குழந்தாய் ! இவ்வாறு கார்க்யெர் பிபப 

லாத முனிவசை நோக்கி Bans வினாவினாவியபோ.து ௮ந்த ஞானாடிரியர் பச் 

சீடர்பொருட்டு முறையே அ௮வ்வினாக்கட்கு விடையளிச்கத்தொடக்னொர் :--ஹே 

கார்க்கிய ! கனவின்சண்ணே இவ்விழிமுதலிய 5 ஞானேத்திரியமும், வாக்காதஇ 5 

கருமேகதிரியமும் மனததோடு தாதாதமிய பாவத்தையடைஈது தத்தம் வியா
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பாசத்தினின்றும் விருத இரூப சயன த்தையடையும். சுழுப்து யவஸ்தையின் 
கண்ணோ விழிமுதலிய பத்து இரதிரியம் மனத்தோடே சயனத்தையடையுமாத 

லின், ௪௯ந் “முதலிய இரதிரிய விரிஷ்டமனமே ஜாக்ர அவஸ்தையின் ஆசிய 

மாம். 2-வ.து வினாவின்விடை மஹ கராக்யே ! சுழுப்தியவஸ்தையின்கண்ணே 
மனசகித இக்திரியங்கட்கு இலயமுறிலும், பிராணன் முதலிய 88வகைப் பிசாண 

னும் ஜாடராக்கனியோடு தத்தம வியாபாரத்தே ஸ்திதிரூப ஜாகாத்ையடையும். 

இக்காரண த்தின ?ன சுழுப்தியின்கண் ண ஜீவர்களினு கரத 2தயிருக்கும அன் 

னம் பரிபாகத்தையடையுமா தலின், ஜாடசாக்கனியோடுகூடிய பஞ்சபபிராணனே 

இத்தேகத்தைக் காபபாறறுவதாம். ஈண்டு, சுழுப தியவஸ்சையின்௧ண்ணேயிருக் 

கும் அறிஞனுக்குச் சுர ௮க்கினிஹோத்திரப் பிராப்இியைச்கூறுன்றமு, 
அதைக்கூறுவாம் :-ஹே கார்கே ! பிரசதத ௮க்னிஹோததிரிகட்குக கார்க 
பத்தியமெனப் பெயரிய அ௮க்கனியெபபோ துக் திசமாயிருக்கும், ஆஹவனீய Hs 

Boh Suir ஹோமஞ்செய்யும்பொருட்டுக கார்ஹபத்திய ௮கூனியினின்றும எடு 

த்து. மிக வளர்க்கப்படும; ௮து?பாலவே, ஈண்டுப பிரசங்கத்தின்கண் ॥/ண உட் 

பிரவேசஞ்செய்யும் ௮பானவாயுவினின்றும பாய கமனஞசெய்யும் பிராணவாயு 

எடுக்கப்படும். இவ்வகையாய சமானத்தன்மையைக் கவர்ஈது சுருதிபகவதி வித் 

வானுடைய பிராணனை அ௮கவனீய ௮க்கனிரூபமென்ற.து, ௮பானனைக கார்ஹபத் 

இய ௮க்கினிரூபமென்றது. வித்வானுடைய வியானவாயு ௮னவாஹார்ய பசன 

ரூபமாம், ஈண்டு, ஓகனவிசேஷச்தின்பெயா ௮ன்வா ஹராயமாம், அவவன்வா 

ஹார்யரூப ஓதனம் எவ்வக்கினியின்கண்2ண பாகபபடுகதபபெ.று2மா அவ்வக் 

இனி ௮ன்வாஹா£யபசனமாம ; அதனையே வேகவேததாக்கள் த௯்திண அக்கினி 

யென்பர். ௮ர்தத் தக்ஷிண அக்கினிவடிவம வியானவாயுவாம) ஏனெனின், பிர 

Ass அ௮க்கனிஹோத்தி சாலையின்சண்ணே அத்தக்திணாககனி தக்ஷிண திசை 

யின் குண்டத் 2? தயிருபபதேபோல வியானவாயுவும இருகயகதின் Bsa gare 

ரத்தன் தக்ஷிண அவாசசஅள்ளிருக்கும ; இசசமான தகன்மையா ?ன ௪௬.௫ வியா 

our dat தக்ஷிணாக்கனியென்றது. கிதவானுடைய சமானவாயு£வா கா£ஹபத்தி 

யாதி அ௮க்கனிசளில பக்்பா தமறற மீஹாதகாருூபமாம, ழமுகசனி?2ஹாகதிசதகே 

யஜமானன் (வறு காரியத்தைக் கவனித்திருபபின் LI LOM GOT OT sh) பிர இரி.திரூப 
மாய்ச் சிஷ்யா இகள் ஹோத்தாக்களாவா,. அது 2பால2வ, விதவானுடைய பிராண 

ரூப ௮க்னிஹோததிசததே சமானவாயுவே ஹோதாரூபமாம ; ஏனெனின், 

இச்சமானவாயு உசுவாச நிசுவா சரூப இசண்டாகுஇகட்கும குறைவு மிகுதியற்ற 

சமான த்தன்மையை யடைவிககும். இவ்வுதானவாயு'2வா வித்வாுடைய பிராண 
௮க்னிஹோத்திச த்தின் பலரூபமாம? ஏனெனின், இபபிரசதத ௮கூனி?ஹாத் 
திரத்தன்கண் ணும் பலமான லுக்கு உதானவாயுவின் சளெபபுகையானே சுவர்ககா இ 

பலப்பிராபயொம. இக்காணத்தானே உதானவாயு ௮றிஞனத அகூனி?ஹாத் 
இரத்தின் பலருபமாம். எவ்வ.றிஞன.து பிராணன் ௮க்கினி?2ஹாத்தாத?ேதேயாமோ 
௮வ்வறிஞன.து மனம் யஜமானரூபமாம். பாசிய வுக்கனி3ஹோத்தாத்தே பிச 

தித்த கார்சபத்யாதி ௮க்னிகள் யஜமானனுக்குச் சுவர்க்கபலத்தையடைலவிக்கும்;



௧௩௫0 LG ஆத்மபுராணம். [பதினேழாவது 

அதுபோலவே, இர்தப பிராணரூப அக்கினிகளும் மனரூப யஜமானனைச் சுழுப்தி 
பவஸ்தையின்௧ண்ணே இருதயகமலத? யிருக்கும் பிரஹ்மானக்தரூப சவர்க்கத் 
தையடைவிக்கும். இவ்வாறு பிரஹ்ம£வேத்தாவாய அ௮றிஞனலுக்கெப்போதும் அக் 

கனி?ஹாத்தாமாம், இப்போது 9-வது 4-வது oso, விடைபகர்வாம் :-- 

ஹே கார்க்கிய ! எம்மனம சகனவின்சுண் ணும் விழிக இருக்குமோ, எமமனம் தயி 

லின்கண்ணும் அறிஞனது பிராண ௮கஏனி ஹோததிததிறகு யஜமானரூபமா 

Gut, gine su (2சதனப் பிரஇபிம்பததைக்சவர்ந்து பிரகா௫ிப்பதாய் கானாவகை 

யாய கனாக்களைக்கா ணுமாதலின், அதச் இதாபாசக?தாடு கூடியமன £₹ம SH 5 & @) 

வஸ்தையினாசரயமாம, ஹே கார்ககய! அமான ?மசு pl DE ௪கதகையடையும் ; 

ஏனெனின், அ௮சசுழுப்தி அ௮வஸ்தையின்௧ண்ணே இசசம்சாசம் வெளிபபடை 
யாய்ப பிரதீ௫ியாகாவிடி.னுப ௫௯% ம பிஜரூபா- பிருபப 8.௧ 2 பால, ௮சசுமுபத 

பின்சண்2ண இமமனம வெளிபபடையாயப பிரம சிபாசாவிடினும சூக்ஷம பிஜ 

ரூபமாயிருககுமா தலின, அவவாறிருககும YL LD Or FLO ௮௪3 முப இயின் ஆசிசய 

மாம. இப2பாது 53-வது விறாவினவிடை நி (க சபபமிம I 3 aD கா£க்கிய ! 

சே தனவடிவ ஆன்மா ௮மமனக2த பிர இபெபரூபமாயத இதமாம, சேதன ஆன் 

மாவின்கண் 2ண இஈகப பிசாணா௫ சாவ ஐகத.அமிருக்கபா இவவுலகத?ச சாயக 

காலத் 2த ௮2௩௧ இசைகளினின.றும வகத ௮ ரகம பறவைகள் பகாவிருக்ஷத 

தன்கண் 2ேயிருபப2த2பாலப பிருஇவி முகலிய பஞசபூதவசமநா, அவறறின 
amar B (HAM BS CHI0, Fame? மூகுலிய பதது இக திரிய ஈகஞநம, நாலவகையாய 

அ௮கதககாணமும, 68வகையாய பிசாணனும அகிய யாவும Bo wor அன்மாவின 

கண்மீணயிருககும SF Ham ஆன்மாவின கணமசணே கேவலம் QB Mr பபிரபஞசமே 

யிராதாம) மறறோ, இரதிரிய ௮நகககரண பிராணா வீயாபாச விசிவ்டரூபத 
கானே இசரீவனும ௪௧௧ அனமாவினகண் 2ணயி நககுமா தலின், இவ்வான 
மாவே FLUNG BD Hw ஆகாரமாம. இவவானமா, சக்ஷ£ரா முதலிய இரநதிரிபகக 

Cont ml. தரிசனாகி ௮ ஈக வியாபாரஙககா௪ செய்யுமா கலின, காண் '?2பான், 

இண்டு 2வான், கேட 2பான என்பத] ஜி குணமுடையகாய் PB MO LIL GO TUS ROL IG 

போதிலும் உண்மையாப்ப பரமானமவடிவ?மயாம, ஜீவ பரமானமாககளிடததே 
சிறிது மாததிரையும பேதகமினரும, இப?பாது இயாபிய நிரககுணவிகையின 
பலம் கிரபிக்கபபடும :--2ஹ காாக௫ூய ! எவலான்மாச சாவ வியாபகமாயிலும 

தூயமனததே வி?சஷமாய் வெளிபபடுமீமா, சாவ ஜகத்தின் அதிஷ்டானரூப 
மாமோ, தூல சூக்ஷாமகா. ரணமென்னும முத ேசஙகளறறதாமோ, ஸ்வபசகாச 

அக்ஷர ஆரு தவடிவமா ம்மா, ௮கதகைய ஆன்மாவை எவவதிகாரி Qs anna gs 

statu GHA gus se F500 or 7 Er SENSE, Haat Fray ஜககதையும் 

சாமானியரூபமாயும வி2சஷரபமாயும சா௯தா தகரிபபன், இசசமசாரத்தின் 

ஜன்ம மரணா சர்வ காபகதினின்றும விடுபடுவன. எவ்வக்ஷ£ப பாமான்மாவின் 

கண்ணே இஜ்ஜீவனிருககு?2மா, ஜீவ உபாஇரூப பிராண இர திரியா திகளிருக 
குமோ, அதனைத் தன்னான்மவடிவமாய்ச சா௯தாதசரிக்கும அதிகாரி சர்வஞ்ஞ 
னாய்ப பிரஹ்மபாவரூப பரமபதததையடைவன். இததுணையானே நான்காவது 
வினாவின்விடை விளம்பப்பட்டஅு. இப்போது அக்ஷர ஆன்மாவின ஒருமுறை



அத்தியாயம்.] பிரசிபை நிடதத்தின் ௧௩௫௧ 
காற்பரியவருணனம். 135) 

ho LL O BE & ST Sear +) 8%n யறிவகன்கண்டணே ஆறறலற்றவனுக்குப் டி. ரணாவ உபர 

மை அிதானளாசெய்பும்பொருடடு 9-வது வினுவிடையை நிசழ்ச் வாம : 

ao மக. இவவா.று பிபபலாகு முனிவா சர ரக்கெருக்குக் கூறியபோது அக் 

கார்க்கியர் மெளனமுறறனர். பன் சகதியசரமரெனப பெயரிய சைபயய இருஷி 

பிப்பலாத முனிவரைகொக்க இவவாறு வினவினர் :-- 2ஹ பகவன் £ தன் மசண 

பரியந்தம ஒங்காரளூபப பிரணவசதைக் இபானஞ்செய்யு ம.இகாமி பூமி 0. சலிய 

லோககளுள் எவ்வுலகத்தையடைவன் ? என்னும் Hy. PU MMU Ae ADS 
தாககள் கயவுசெப்து உசகரமருள மீவணபடிம Duar வினவியமீபாது பிபப 

லாகழனிவா கூறுவகாவனு.--7ஹ சக௫ிபசாம ! எவ்வருண,சக மீவத2வத 

தாககள லஙகாசம என்னும காமககா ளை கூரியுளளராகசீளா, வவவோஙகாசம் 

அ௯தாவடிவ பாபபிரஹ்மக தின காமமாம, பிமரணவடிவ அ௮பரபபிரஹ்மத்திறகும 

நாபுசாம, நு பரபபிரஹ்மசு ரிகா நா roa amin gs 8 BT Hin ௮ ன்னமாம) 

ஏஈனனின, வ/சசியபட?பாருடகும வாசக ிபபாககும வக சவககாக்கள் அப 

BEDS OURO MOTT HAM லல GH, PF Vc KIM இமையை 2பாலவுவ வாங 

காசம, பச ௮பசபபிரஹ்மகுதின பிர 22 பாபமாதலினா2ன பச yim IFAD 

மததினும அ௮பினனமாம அனனிபக இன கண உணா அனணிய இிருஷ்டி.பின் லம் 

பனமாதகல பிரதிகமாம. சாளகராமசின்௧ வ ண யாகொரு விஷ்ணு இருஷ்டி 

Ly SON OT <2) 5 Bh apy யின பற றுசாடு சரளாகராமாரமு) ர விவ் ணுவின 

பிர தீகவடிவமா கல பால, அவ ரீவாகாகாசமுா அககபபர அபசபபிசஹ்.௨க இன் 

பிர இகவடிவமாம, இவ ?வாஙகாரநப।(ப। பிரணவதகைப பசபபிரஹ்மரபமாய்ச் 

ச இக்கு மஇகாரி ௮கசசூயொானப௫மையா ரன பரபரஹ்மகனக'2யயடைவன். 

பிசணவததை அ௮பரபபிரஹ்பரூபமாயச சிுஇகறு மஇகாரி ௮ுகக தியான ஈகமை 

யானே gest NDT aly Ln Fa HPAII A oT அகதப LIN CLF BOG SHULD LI THL 

இசசையின பேகம காரணமனமுாம ; மறற, பிணவக கின மாததஇிசைகளின் 

பேதமும ௮கன Cg eee சகாரணமாம? ஏனெனின், பிரணவ பாநஇரத2க அகா 

Tih LETT மகாரம அர்ததமாகூரை எனனும மூனறசை மாக .திரையிருககும, 

மு, தலகா.ர மாகதிரையை இருக குவகரூபமாய்ச சி இ௧௫௫ முபாசகனுககு 

இருக்கு 2வ,௪ அபிமானி? கவை இப பூமியை யடை_எிக்கும, அகாரப। உகாரம 

என்னு மிரணடு மாதஇுசைகளையம பஜுமா சீவதரூபமாய்௪ சிஈஇககு முபாசக 

னுக்கு யஜுறா Cals அபிமானி ?தவதை சவாககமீலாகககை யடைவிக குட முகா 

ரம உகாரம் மசாரம என்னு மூன்று பாகதிரைகளையும சாமசீவகளுபமாய்ச் 

இக்கு முபாசகனுகருச சாப, ?வத அபிமானி ?7கவதை பிரஹ்ம?லாகத்தை 

யடைவிக்கும, பிசஹ்மலோகத?த யடைவுறற உபாசகன் மீணடம பூமியின் 

சண்ணே வாரானாகலின, முழுக்ஷாககள் 3 மாகதிரையையுடைய பிரணவத்தையே 

தயானஞசெய்க ஒரு மா கதிரையை 2ய னும இருமா ததிசையை Sw goto இயானம் 

செய்யாதொழிர) ஏனெனின், பிரணவகஇன் ௮காச உகாரமென்னு மிரு மாத் 

இரைகள் மீண்டு இருமபுகை2யாடுகூடிய பூமி சுவர்க்கலோக சுகத்தையே 

அடைவிக்கும, மீண்டே வருகைபறற சுகததையடைவியாதாம். அம்மும்மாத் 

MAHAMAHOPADHYAYA 
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௧௩௫௨ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதினேழாவது 

இரையோடுகூடிய பிரணவமோ உபாசகர்க்கு மீண்டும் வருகையற்ற பிரஹ்ம 
லோகத்தை யடைவிக்குமாதவின், ௮இகாரி யதனையே தியானம்செய்க, ஒரு 

அகார மாத்இனாப்பிரசானப்பிரணவத்தைச் சிர் இப்பவன் பூவுலக த்தை யடைவதேத 

போலும், இரு மாத் திரைப்பிசதானப் பிரணவத்தைச் சர் இப்பவன் சுவர்க்கலோக 
சதை யடைவதே போலும், மும்மா த்இரைப்பிரதானப் பிரணவத்தைச்ிர் இக்கும் 

புருடன் பிரஹ்ம?லாகத்தை யடைவதேபோலும், யாவன் அர்த்த மாத்திரைப் 

பிரதானப்பிரணவத்தைச் சிர் இப்பவமீனா ௮வன் அத்விதீயப் பி.ஹ்மபாவத்தை 

யடைவன், இவவாறு ௮திகாரிகட்கு ஓங்காசரூபப் பிணவத்தானே சர்வ போக 

மோக்ஷ்ப்பிராப்தியாமா தலின், இபபிரணவமரந்திரம் சர்வ மர் இரத்தினும் மேன் 
மையதாம்,. இத்துணேயானே 3-வது வினாவின்விடை பகரப்பட்டது. இப்போது 

ரான்காவது வினாவின்கண்ணே கூறிய ௮க்ஷாப்பரமான்மாவின்கண்ணே பிரத்இ 

யக்ரூபத்தன்மையை இிச்சயிக்கும்பொருட்டு ஆராவது வினாவிடையைப் பகர்வாம். 
Gap மைநத/! இவ்வாறு பிப்பலாதமுனிவர் சத் இயகாமருக்குக் கூறியபோது 

அவர் மெளனமுற்றனர், பின் சுகேசரெனப் பெயரிய பாரத்வாஜ இருஷி பிப்ப 

லாதமுனிவர்பால் பிரத்தியக்கான்மவடிவத்தை வினவினர்: ஹே பகவன் ! 
வேசவேத்தாக்கள் கூறியுள்ள 1) கலையையுடையவனை நிரணயிக்கும்பொருட்டு 

யான் ௮?ேகமுறை விசாரித.தனன் ; ஆனால், ௮பபுருடன் வடிவத்தை யானிதுகா 

றும் நிச்சயஞசெய்திலன், முன்ன சொருகாலத்தே கோசல தேசாஇபதியாய 

ஹிசண்யராபராஜாவானவர் என்பால் வரதனர், ௮வர் மிகவும் விரயபூர்வசமாக 

16 கலையடைப் புருடன.து வடிவத்தை என்பாற் கேட்டனர். அகைக்கேட்ட 

யான் கூறியதாவது :--2ஹ ௮ரசனே ! நீ கேட்ட 16 கலையையுடைய புருடனை 

யானறியயன். இவ்வுலகத்தே யாவன் மோகவயத்தானே பொய் மொழிவனே, 

௮ப்பொய்யோனாகிய தரு இரண்டுலகத்தின் சுகரூபபலத்தை யடையாமல் பாக்கிய 

ரூப மூலசகிதகாசத்தையடையும். இவ்வாறு பொய் மொழியின் மகா துக்கரூப 

பலத்தை ௮றிந்த யான் சனவின்கண்ணும் பொய் புகலேன் எனின், ஈனவில் எங் 

கன் புகல்வேன் ? ஆகையால், ( சுமீகசர் 10 கலையுடைப்புருடனை யறிந்திருந்தும் 
எனக்குக்கூறவில்லை ' யென்னுஞ் சங்கையை டீ கின்மனத்தின்கண்ணே ஒருகாலுஞ் 
செய்யற்க, ஹே பகவன் ! இவ்வாறு இறைவனை நோக்கி யியம்பியபோது ௮வ்வா 

சன் மெளனமுற்றுத் தன் தேயத்தையடைக்சனன். அன்று முதல் என் மனத்தே 

16 கலையுடைப்புருடனை யறியம் வேட்கை மிகவும் பற்றியிருர்த.து, தாங்கள் 

இருபைசெய்.து ௮வ்வடிவத்தை யடியேனுக்குக் கூறவேண்டும். இவ்வாறு சுகேசர் 

வினவியபோது பிப்பலாதமுனிவர் சுகேசருக்குக் கூறியசாவ.த :--ஹே சுகேச / 

நீ 10 கலையுடைப்புருடனைக் கேட்டனை, ௮வன் மிகத் தூசத்திலில்லை ) மற்றோ, 

யாவனிடத்தே 10 கலையிருக்குமோ அவன் நின்றேசுத்தே பிசத்நியக்கான்ம 

வடிவமாயிருப்பன், ௮வன் சர்வ ஜகத்வடிவ 160 கலைகட்கு ௮திஷ்டானமா தலின், 
சர்வ ஐக.த்இன் நியந்காவாவன். இப்போது ௮ப்பாமான்மதேவரூப புருடனுக்கு 

அத்விதியரூபத்தன்மையை வெளிப்படுத்.தும்பொருட்டு அப்புருடனினின்றும் 

16 கலைகளிலுற்பத்தியைக்கூறுவாம் :--ஹே சுகேச ! பிரத்தியக்குருவமாய் இத் 

சேகச்தேயிருக்கும் பரமான்மாவே இவ்வுலக உற்பத் இயின்முன்னர் ஜ.சாயு சருமம்



அத்தியாயம்,] பிரசினை திட தத்தின் ௧௩௫௩ 
தாற்பரியவருணனம். [552 

போலக் சட்டுப்படுத்தும் உபாதியைச்செய்ய இச்சித்ததா யிவ்வாறு விசாரித் 
தீத :--பரமானமாவாய யான் இததேச ததேயிருர்த போதிலும் சர்வ இடத்தும் 
வி.ாபகனாவேன் ; விக்கரியையற்றவனாவேன் ; அத்தகைய பாமான்மாவாகயெயான் 
களம்புகை, செல்கை, வருகை முசுலிய குணங்களையுடைய சம்சாரத்தை யெவ 

வுபாதியினானே யடைவேன் ? என ஆராய்நது அந்தப பாமான்மா முதலில் பிசா 

ணன், அ௮பானன, சமானன், வியானன், உதானன் என்னு மைந்து விருத்தியை 

புடைப் பிராணருபக்கலையையுண்டாக்யெ௮. முந்தப் பிராணன் இத்தேகத்தி 

னின்றும Boris peu, பரலோகததே செலலுதகற்கும, பரலோகத்தினின்றும் 

வருதற்குமா காசணமாகும். பின் பரமான்மா சரததைவடிவ வேறு கலையை 
யுண்டாக்கியது, ஈண்டு௪ சுபகருமத்தே யேவும் ஆஸ்இக்யமதியே சரத்தையாம், 
பின் கருமங்களைச்செய்தறகும ௮வறறின் பல போகத்திறகும் ஆதாசரூப gar 

சாதி டஞ்சபூசரூப 8கது சலையையுண்டாச்சய து. பின் ஞானசாகனரூப சுரோத் 

இராதி ஞானேகதிரியங்ககாகஈது, கருமசாதனரூப வாக்காஇ கருமேர்திரியங்க 

ளைந்து என்னும 1() இச்திரியவடிவ எட்டாவது கலையையுண்டாக்கியது, பின் 

இந்திரியங்களை யேவும மனரூப 0-வது கலையையுண்டாககியது. பின் மனத்தின் 

றிதியைசசெய்விககும ௮ன்னரூப 10-வது கலையை யுண்டாக்கயது, பின் வீரிய 

ரூப 11-வது கலையை யுண்டாக்கியது, ஈண்டன்னததாலுண்டாய சாமர்த்தியம் 

வீரியமாம. பின் ஒல்விரியகதினின்றும உண்டாகிய தூய்தாக்கும் கபமென்னும் 

19-வது சலைஎயயுண்டாக்கியது. பின் பஈஇரரூப 13-வது கலையையுண்டாக்கிய து, 

ஈண்டு வேதங்களின் ௮ச,&யயனம மகதிரமாம. பின இலெளகக வைஇககரும 

ரூப 14-வது கய யுண்டாககிய து. ஈண்டு, பாதிரசபதத்தால் Cagis 

Surat s Goajaa «Suge சாசணப பஈதாராப பிராஹ்பணருப வேதங் 

கள் சாகாத பிராணனினின்றே வெளிபபடட தாகும. 

டகுவாத*வ தொல தவாஜ,ம8 பவர் 201 தட த9ிரமெதொயக-வெ.498 | 

ஷா£வெயடொ கடீவா-9௦,மிர வ ?? ॥ 

(போ.ள்.) இருக்கு, ஜமா, சாமம, ௮தாவணம் என்றலும் ரான்கு வேதங் 

களும இம்மகா பாமான்மாவினுவடடய சுவாசரூபபேயாம, என்னு மிச்சுருதி 

யானது கேரரய்ப பிசாணனினின்றே வேதங்கள் வெளிப்படுகன் றன வெனக் கூறி 

யிருக்கன்றதா தலின், சாமர் ததியரூபவிரியத இனின்றும் ௮வ்வேதங்களிலுறபத்தி 

யுண்டாகவிலலை எனினும், ௮ன்னததை ஆதிகாசணமாகவுடைய சாமர்ததிய 

ரூபம வீரியமும தவமுமாம், ௮வவீரியததானும தபத்தாலும் ௮வவேதம் ௮ 

இயயனா.திரூப விஸ்தாரத்தையடையுமா தலின், ௮வ்வேதம் ௮த.தியயனவாயிலாயே 

௮வ்வீரியா திகளினின்றும் வெளிப்படையாம், நேராய் வெளிபபடை யாகாதாமாத 

லின், ௮ம்மஈதிரபகததிறகு வேதாத்தியயன ததின்கண்ணே இலக்கணைசெய்தல் 

பொருத்தமுடைத்தேயாம். ௮ச்கருமததின்பின் பாமான்மா லோகரூப 14-வது 

சலையையுண்டாக்கிய.து, ஈண்டு ௮க்கருமங்களினின்.றும உண்டாய சுகதுக்கரூப 

பலம் லோகபெனபபடும, பின் காமரூப 10-வது கலையையுண்டாக்கெயெது, ஈண்டுச் 
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௧௩௫௪ LO ஆத்மபுராணம். [பதினேழாவது 

சரீராவச்சின்னசேதன வாசகமாகயெ தேவதத்தன், யஞ்ஞத.த.தன், என்பனவா இ 
சப்.தங்கள் நாமமெனப்படும், 10-வது கலைவடிவ நாமம் முக்தர்கட்கும் நீங்குவ 

இல்லை) மற்றோ, ௮து பிரளயகாலபரியர்தம் ஸ்திசமாயிருக்கும். இக்காரணத் 

தானே சுருதியின்கண்ணே அர்காமம் அந்தம் எனச் கூறப்பட்டது. இப்பதினாறு 

கலைகளும் ப, சமான்மாவினின்றேயுண்டாயின. என  வாவரரண 8வரகதவா 

னாத, உ ர௦வ௦வாய-ஜெழ..3ா.கிராவ$ வர aS 0 fj wW0 Cpr Be BT $ய4௦ தவொ 

2௦ £778 KO2IOrar@Or Gaara) BT? 9)’ cre இச்சுரு தியும்புகலன் ற.௮. 

இதன் பொருள் முன்மொழிர்தவாறே கொள்க. அன்மசாக்ஷா£த்காரத்தையடைக் த 

முக்தனது இருஷ்டியினா?னோ இப்பிசாணாதி சோடச (10) கலைகள் தமக.திஷ்டான 

நிர்க்குண புருடனையடைநர்து ௮.கர்சன பாவத்தையடையும். ஸ்ரீ கங்கை யமுனை 

மூதலிய ஈஇிகள் கடலையடையா தவரை அவை தத்தமது பின்ன பின்ன காமரூபத் 

தைத்தரித் திருக்கும், சடலையடையினோ தமது வேறு வேருய நாமங்களையும் 

வேறு வேராய ரூபங்களையும் விடுத தக் கடலின் காமரூபத்தையே தரிக்கும். ௮ 

போலவே முக்தனது பிராணாதி சோடசகலைகள் நிர்க்குண புருடனையடையா த 

வரையுமே தத்தமது வேறு வேருய சாமபரூபங்களைத்தரிக்கும், நிர்க்குணப் 

புருடனை யடைஈதுவிடினோ தத்தமது வேறு வேராய காபரூபங்களைப பரித்தியா 

இத்து அந்நிர்க்குண புருடலுடைய நாமரூபங்களை ததரிக்கும். பிசாணாதி 10 கலை 
களும் இலயபாவத்தையடைந்துள்ள புருடன் உண்மையாய் நாமரூபமற்றவ 

னாவன், நிரவயவனாவன், க தவடிவனாவன், சுயஞ்சோ தியாய அ௮மிருதவடிவ 

னாவன். இரத சக்ரநாபியின்கண்ணே ௮ரா இருப்பதேபோலப் பிராணாதி 10 

கலைகளுமிருக்கும், பசமான்மாவைத் தன்னான்மவடிவமாய்ச சாக்ஷா£த்கரிக்கும் 

புருடன் இத்தேக நாசதஇன் பின்னர் மீண்டும பிசமா தரூபமிரு த.இதயுவினாற பயத் 

தையடையான், கையால், அதிகாரி பிரஹ்மான்மஞானத்தை ௮வூயம் சமபா 

இக்கேவேண்டும். ஹே மைந்த! இவ்வாறு பிபபலா தமூனிவா சுகேசசெனப் பெய 

ரிய பாரத்வாஜருக்கு ,ன்மோப?தசஞ்செய்து மீண்டும சர்வ இருடியசையும் 

கோக்கு இவ்வாறு கூறினர் :--ஹே சு?கசாதி சர்வ மறையவர்களே !! எவ்வத் 

விதீயப் பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தை யாமுககட் குபதேசிததேமோ, இத்்துணையேயா 

மறிேம், இதனினும் மேலாக எவ்வஸ்அுவையும யாபறிந்திலேம. பிரஹ்மத்தின் 

வாஸ். தவவடிவம் யாம் உங்கள்பொருட்டு உபதேசித்தேம் ; இதனிலும மேலாக 

வேறொருவஸ்து உபதேசிக்கத்தகுதெயதின்றாமாதலின், ௮வ்வத்விதியப் பிரஹ் 

மத்தை நீவிர் யாவரும் உங்களான்பரூபமாய் நிச்சயஞ்செய்யுங்கள் என்பது கருத் 

தாம். ஹே மைந்த. இவ்வாறு பிப்பலா தமுனிவர் சுகேசாதி யஅவர்க்கும் பிரஹ் 

மலித்தையை யுப?தசித்தபோது ௮வர்களிபாவரும் பிப்பலாக முனிவனாத் தேவ 

தையையே?போல அருச்சித்துப் பூஜிச்தனர். பின்னவர் கூறியதாவது :--ஹே 

பகவன் ! தாங்கள் தயைசெய்து எங்களுடைய எல்லா 8பங்களையும் ஒழித் தீர்கள், 

எங்களை மாயையினும் மேலான நிர்க்குண பிரஹ்மசாக் த்காரமடையுமாறு செய் 

வித்துத் தாங்கள் இருதார்ததராக்கீர்கள். ஹே பகவன் ! தங்களுடைய உபதே 

சத்தானே பிராஹ்மண பாவக்தையடைந்த யாங்கள் யாவரும் இன்றையதின சத்தே



௮த்தியாயம்,] WAC eu Ass Bor ௧௩.௫௫ 
தாற்பரியவருண னம். 1235௧5 

தங்களிட த்தினின்றும் பிரஹ்மவித்தன்மை வடிவத்தானே உற்பன்னமாயிேம் ; 
ஏனெனின், : வரஹஜாகாதி எ ரரஹ்ண?$ ் என்பதாதி சுருஇகளின்கண்ணே 
பிரஹ்மவித்ையை யடைவித்தே முக்யெப் பிராஹ்மண பாவப்பிராப்இி கூறப்பட் 
டுள்ள தாதலின், தாங்களே யெங்கள் தந்தைதாய், தங்களையன் றி யெக்கட்கொரு 
தரதைதாய் இடையா ௮ ; ஏனெனின், இவவுலகப பிரசித்த பிதாமாகாவா இத் 
தேகவடிவ மிச்யான்மாவையே உண்டாக்குவர், இக்2தக சம்பந்தத்கா cor Kart 
கட்கு ௮சேசவகையாய துக்க அடைவுண்டாம, இவ்விஷயம மனுபகவானாலும் 
கூறப்பட்டுளது :-- 

62 உதாடிகஎப/ஹ உரகெர,மறீயாடு எபரஹடி$வி.தா | 

ப, ஹஐ,கஹிவிவ7 OU FG) as 7 yf Gl 21 AD 2IVOTUT,Fo 11°? 

“* தூலவா கத்தைத் தருபவன் ஜனகன் றொலைவிலாப் பிரமபா வத்தை 
யேலவே தருவன் குரவனா மிவருள் இறுதியன் மேன்மைய னாவன் 
சாலவே யரிய பிரமபா வத்தைத் தருதலாற் றருமஃதிகத்தும் 
மூலமாய்ப் பரத்து மீருந்துரித் தியமாய் முதமளித் திருத்தலா னன்றே.” 

(பொ-ள். தாூல?தேகத்தை யுண்டாக்கும் பிதாவெனவும, பிரஹ்ம பாவத் 

தையடைவிக்கும குருவாகிய பிதாவெனவும இருதர்தையசாவர் ; இவ்கிருவருள் 

பிரஹ்மபாவத்தையடைவிக்கும் குருரூப பிதா மிகவும் மேன்மையசாவர்; ஏனெ 

னின், ௮இகாரிக்குப் பாஹ்மோப2தசக குருவினால் பிரஹ்மவிற்றன்மைரூபத் 

தானேயுண்டாம் ஜனமம் ஜீவிக ௮வஸ்தையின்௧ண்ணேயும, மாணததின் பின்ன 

ரூம், மற்றைய எல்லாக்காலத்தம் நிச.இயமாம் ; பிரஹ்மவிச்வருப ஜன்மத்திற்கு 

ஒருகாலும் ௮ழிவுண்டாகாதாம், இவ்விஷயம் வேறு சால்இரத்தின்கண்ணும் 
கூறப்பெறறுள.து :-- 

௦ பாறீறசெதெளகு௩ றா த$விதா மாதா அமா த | 

சூ ௮ாய- உதாயாஜா தி வா,கி.தஜா வாகமாணா ॥) 

உ தாயுக் தந்தையுந் தந்தி௫ந் தேகமோ ஜரையாம் 
மாயுக் தன்மையும் மருவுறும் மாசிலா னீந்த 
தூய தாகிய பிரமவிற் றன்மையோ தோலையா 
தாயஜா மமரமதாதலின் அரிதே.” 

(Gun-et.) ஹே பாசத! இவ்வுலகப் பிரசித்த தாய் தந்தையா உண்டாக்குந் 

தேகமோஜராமரணததோடுகூடியதாம, பிசஹ்மவே.கதாவாய குரு ௮திகாரிகட் 

குக் கொடுக்கும் பிரஹ்மவிற்றன் மைவடி.வ ஜாஇயோ நித்தயமாம், அஜசமாம், ௮ம 

சமாமாதலின், பிரஹ்மவித்தையை யுபதேசஞ்செய்யுக் குரு உலகப்பிரசித்த தாய் 

த௫்தையரினும் மிகவு மேன்மையசாவர். ஹே பகவன் ! காமக்குசோதாதி ware 

சளோடுகூடிய ௮வித்தைவடிவ தாண்டமுடியாத கடலினின்றும் தாங்கள் பிரஹ் 

மலித்யாரூபப் Suter sere எங்கமாச் தாண்டவைத் தர்கள். இச்தங்களு 

டைய பேருதகிக்குக் கைம்மாராக மூவுலகத்தும் யாதொன்றையும் கண்டிலேம்,



௧௩௫௬ LO ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டாவது 

எப்பொருளைத் தங்கட்கர்ப்பித்து யாங்கள் தங்களுடைய இருணத்தினின்றும் 

முக்தராவேமோ அ௮றியேம் ? ஆகையால், ஞானாசிரியராாகய தாங்கள் மகழ்வுறும் 

பொருட்டு எங்களுடைய அ௮௩ந்தங்கோடி ஈமஸ்சாசமாகுக, எங்களுடைய நமஸ் 

காரத்தை மாத்தா மங்கேரிச்தே தாங்கள் ம௫ழ்வுறவேண்டும். ஹே மைந்த. 

இவ்வாறு சுகேசாதி முனிவாறுவருங் கூறியபோ௮ பிப்பலா தமுனிவர் ம௫ழ்வுற.று 

ஆர்வாத வாயிலாய் ௮வ்விருடிகட்கு விடைதஈதனர். தாழும் ௮வவிடம் விட்டுச் 
சுகமாகச்சென்றனர். மோக்ஷத்தையடைவிக்கும் இவ்வான்மஞானம் மகா பிரஹ்ம 

வேத்தாவாய ஞானாசிரியரால் உப? த௫க்கப்படினும் தாயமனமுடைய அதிகாரி 

களையே அடைவுறும், மலின மனமுடையவர்க்கு ௮டையமுடியா தாம, ௮ம்மனத் 

தூய்மை உபாசனையானே யடைவுறும், உபாசனையின்றி யுண்டாகாதாம். பூர்வம் 

ஈசசிம்ஹ பகவானது உபாசனையினாே அயமன ச்சையடைக்க ேவதைகள் பிர 

ஜாபதிரூப குருவின் உபசேசத்தானே பிரஹ்ம ஆன்மஞானத்தையடைர்துளார், 

இப்பதினேழாவது ௮த்யொய அதியின்கண்ணே நீ பிப்பலாதழுளிவர் கூறிய 

பிரஹ்மவித்தையைக் கேட்டனை ; ௮வை யாவற்றையும் கூறி?னம். எபபொருளைக் 

கேட்க இப்போதவா விருக்கன்ற?தா அப்பொருளை ஈம்பால் கேட்குதி 

பதினேழாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று 

  

ஸ்ரீ ஆதமபுராணம். 
பதினெட்டாவது அத்தியாயம், 

-அ௮ஒடுவடை 
ஓம் ஸ்ரீ கணேசாயஈம 8 ஸ்ரீ குருப்யோ௩ம 8 ஸ்ரீ காசிவிற்வே௱வராப்யாம்ஈம 8 

ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யேப்யோ௩ம 8 

முன்னர்ப் பதினழாவது ௮த்திபாயத்த ௮தர்வண வேதத்தின் பிரசின 

உபகிடதப்பொருள் நிருபிக்கப்பட்ட ௫ :--இப் போது இபபதினெட்டாவது அத் 

இபாபத்தின்கண்சே ௮வவதர்வண வேதத்தின் சாசம்ஹ பூர் வோத்தர தாப 

நீய உபரிடதப்பொருளையும், ஈசாவாசிப உபகி_தப்பொருளையும் கிரூபிப்பாம :-- 

ஆண்டுப் பூர்வாத்பாயத்2த சானாவகையாய பிரஹ்மவிகதைபைச் சரவணித்துத் 
திருப்திபைபடைக்தவனுபினும், சீடன் பூர்வம் 17-வது அ௮க்இபாப ஈற்றில ஈச 
சிம்ஹ பகவானுடைய உபாசக தேவதைகளின் விருத்தாக்கத்தைக்கேட்டு மீண் 

டும் வினவ விழைவுற்றனன். பிசஹ்மவித்தகைபின் செவணத்தானே அத்தியந்த 

ம௫ழ்ச்சியைபடைந்த மனத்தலும், ம௫ழ்ர்த மனச்தானே விரிந்த கமலம்போன்ற 

முகத்தையுடையவளும் ஆகிய சீடன் தனது குருவை நோக்கக் கூறியதாவது :-- 

ஹே பகவன்! பூர்வம் தாங்கள் ௮டியேன்பொருட்டு 8தசோயாதி ௮௧ முனிவ 

சாற் கூறப்பட்டுள்ள ம், இர்திர ஆதிக்தியாதி ௮ரோக தேவதைகளால் கூறப்பட் 

டுள்ள.தும் ஆயெ சானாஙகையாய பிரஹ்மவித்ையைச் கூறினீர்கள்; அதனைக் 

கேட்டு அடியேனது கோசசம்சாசத்தையடைவிக்கும் ஆவசணரூப அஞ்ஞானம்
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நீங்கியது ) இக்காரணதகானே அடி யேனுககுச் சுயஷ்சாதியான்மாவே யெப்போ 

அம் பிரதிதிபாகின்றது. விஷபாசகத காமிக்குத் கன்னிருகப்ச2க பெப்?பாதும் 

STINE Bu பிரதீதிபாவ?தபோல, அடி. பனுக்கடி 2யனுடைப இருகபத்?த re 
தவடிவ ஆன்மாவே பெபபோதம பிரச? இபான்ற து ; தங்களுடைய உபமதசத் 
தான ஆன்மாவின் வாஸ்தவவடிவத்தை யுணாந்து அடி. 2பனிப்2பாது கிருத 

கிருத்திபபாவத்தை யடைஈ து 2ளனா சலின், ஆன்மசொரூ /க்இின்கண் 2ண அடி 

யனுக்குச சிறிது மாக்திரையும 88பமிலலைபா தலின், ஆன்ம சாணயகுசெய்வதகன் 

கண்ணா அடி 2யனுக்பெ2பாது சிறிதும் "கரையும் வினவ 2வண்டிப இல்லை பனி 

னும், பிதா மாதாக்கள் பாலக 9 od கொ ஞ்சுவ2த2பாலக தாக்களு D a1 or 3 oD 

கொஞூனீர்கள். அடி.யேன அடிக்கடி, வினவிய வினுககட்கு யாதொரு கலக்கமு 

மறறு உச்சாமருளிப2?2க கொஞூபகாகு௦கலின், பால/ரவததை யங்ககரித்து 

அடி2பனுக்கு ௨ பொருளைபறிப 2வண்ரிமென்னு மிசசைவடிவ கெ௱தாஹல 

மொன்றுளு; தைக சாமகள தபைஉாரது அடி Suse Ost ww Ba aor 

Ou. Qusurg Fo Morurcs1#4 பூூவமசிரவணித்த சர்வ கதைகளையும் 

வருணிகூன்றான் .--2ஹ பகவன்! 1-ஙது கதஇிபாயக?ச தாககள் இருக்கு 

வேதத்தின் 8௪27ப உபடிடதபபொருள் கிரூ9க்கும2பாது Bess paar 

கூறிய ஆன் மஞானத்தைக் கூறினீஈகள். ௮து சனகாதி முனிவருக்கும் வாம?த 

வாதிப பிரஜைகட்கும சம்வாகரபமாய து, g AQ Ts கக்திபர்கர் து/லப 

மாயது; ஏனெனின், அவ்வெலலாத் துமிஜருள்்ள எவவகாரி தன்மஞானத் 

தைச் ரரவணிக்து ஜீவிக்சன் ர 2னை அடி CUM GUTH MO பாக்கயெவானாகிய சு2ராதா 

வாய ௮வ்வஇகாரி இவ்வுலக? துரலப2னயன் 27 * ன்மஞான ச்தைக் கூறு 

நின்ற தங்களைப2பான்ற பாக்கபவானாப உப2தசகாக்தாவும் த/லப2மபன் 3 ? 

௮ச்சகைப துர்ல।பமாப தன்மஞானகதைச் கரங்கள் ௮ட2பன்பபொருட்டு ௮லுக்ச 

இத்தாகள். 9-வஜ 3-வது அதஇபாபககளில சாயகள் இதககு2வதததின் கெள 

ஷீச2 உபரிடதப்பொருளை 9ர9கத௦2 பா. செளஷீ 78 ழனிவர் கூறிய ஐன்ம 

ஞான த்தைக் கூறினீ£கள் ; ௮ உழனிவா கூறிப் ஞானம இகஃ்காலக்மீத குறைகத 

சம்பிசதாயத்?தாடு Gra Dory gH; ஏனெனின், ௮ ௨ழனிவா கூறிய ஞானம் 

இக்காலத்2த ஒவவொரு விரக்தபுரடனிடக ?தபிருககின்றது ) ஆனால், இத் 

தேயத்தே M5GE கெளஷீதச சாகையை ௮ சிப.பனஞ்செய்யும் பிசாஹ்மண 

ரிருக்கின்றனர் என அந்த ஞானத்திறகுப பிரசிததிபின் ரம், அம்முனிவர் கூறிய 

விஞ்ஞானத்இின்கண் 2ண இரதிரபபிரதர்த்தன சம்வாதவாயிலாய் நானாவகையாய 
Gr apd sn gus கூறினீஈ கள். ௮ஜாதசத்துருபாலாகி சம்வா தவாயிலாய் நானா 

வசையாய பிரஹ்மவித்தையையும கூறினீஈகள் ) ௮வ்கிருவர் சம்வாதமும் ஆச் 

சரியகாரணமாயதாம், கேட்பவர்களுடைய மதியை வளசசசெய்வது, 4-வது 

5-வது bag Tag அத்திபாபம்களில யநரவேசத்தின் பிருஹதாரண்யக 
உபகிடதபபொருளைக் கூறும்போது யாஞ்ஜிவற்கெ முனிவர் தாம்செய்ச யாஞ்ஞ 

வற்யெ ஸ்மிருதிபென்னும் செர்தத்தின்கண்2ண சர்ய/சிகட் கிவவாறுப? தத் 

ளார் :-ஹே சக்பாசெளே ! யான் சூரிபபகவானிடத்தினின்றும் ௮ச்சிபயனஞ்



௧௩௫௮௮ ஸ்ரீ ஆதிமபுர ரணம். [பதினெட்டாவது 

செய்த பிருஹதாசண்யக உபநிடசம் முமுக்ஷாக்களால் ௮வசியம் ௮ர்த்தத்ே தாடு 
மறியத்தக்கசாம். ௮அதன்கண்ணே கூறிய விஞ்ஞானம், மதுகாண்டம், யாஞ் 

வற்கிெயகாண்டம், லெகாண்டம் என்னும் முக்காண்டங்களால் பிரகாசிதமாம், இரு 

புருடவம்சம் ஒரு ஸ்.திரீவம்சம் என்னும் மூன்று வம்சங்களைக்கூறுவதாம். மதுப் 

பிராஹ்மணத்தே பிரதானத்தன்மையானே முடிவையடைந்துளது. இத்தகைய 

விஞ்ஞானத்தை உபாசனைபாகத்தை விடுத துக்கூறினீர்கள். எப்பிருஹகாரண்யக 

உபநிடத விஞ்ஞானத்தே மதுகாண்டத்தேயிருக்கும் சர்வ மர்திர அர்த்தத்தை 
பிசகடமாமாறு செய்து சர்வ மதுகாண்டத்தின் மகா மர்த்தத்தைத் தாங்கள் 

வெளிப்படுச்தினீர்களோ, அம்மதுசகாண்ட முதிர மர்த்தத்தின்கண்ணே இல 
காண்ட பர்த்தத்தை யுள்ளடக்கித் தாங்கள் கூறினீர்கள். ௮ம்மதுகாண்டத்ே த 

தால்கள் தத்யங் அதர்வணருக்கும் ௮சுவநீ குமாசர்கட்கும உண்டாய சம்வாத 

வாயிலாய் நானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையைக் கூறினீரகள். ௮வ்வசுவரீ குமாரர் 
கட்குப் பிரஹ்மலித்தையை யுபதேசித்தலானே இந்திரர் அம்முனிவசது சிரச் 

சேதஞ்செய்ததையும், ௮சுவநீகுமாசர் ௮ம்முனிவரைப் பிழைக்கவைத்ததையும் 

கூறினீர்கள். 3-வது 0-வது ௮த்தியாயவடிவமாய யாஞ்ஞவற்கெ காண்டத்தே 

முறைப்படி பிரவிருத்தித்த ஜல்பகதை வாதகதைகளைக் கூறினீர்கள். அவை 

சிரத்தையுடையவர்க்கு ஞானத்தை யுண்டாக்குவதாம். ௮வ்விருகதைகளையும் 

தாங்கள் ௮தஇயாயபேதத்தானே கூறினீர்கள். ஜனகராஜாவின் யாசசபையின் 

கண்ணேயிருக்த ஆசுவலா திமறையவர் கார்க்மென்பவரின் இருதயத் தேயிருர் த 

சம்சயத்தைத்தர்க்கருப பலத்தானே ௮வர்கள் வெளிப்படுத்இனர்; ௮வற்றையெல் 
லாம் யாஞ்ஞவற்கய முனிவர் ஜல்பகதையானே பேஇஇத்தனர், சாசல்லியப்பிசாஹ் 

மணருக்கோ சரிரச௫தெஞ் சம்சயமொழித்தனர். ஈண்டு, பாஸ்பரம் ஜயிக்க 
வேண்டுமென்லும் இச்சையுடன் சாஸ்இர அர்த்தவிசாரஞ்செய்தல் ஜல்பகதை 
யாம், மிதிலாசாதனாகிய ஜனகராஜா இச்சம்சாரரூபவனத்்இனின்றும் பயத்தை 
யடைந்தனர், அவரை அம்முனிவர் வாதகதையினா? ௮வ்வனத்தினின்றும் 

வெளிவருமாறு செய்தனர். அம்முனிவர் தமது மனைவியாய மைத்திேயியை 

வாதகதையினானே சமசாரவன த்தினின்றும் வெளிப்படுத்இனா பின்னம்முனிவர் 

சந்யாச ஆசிசமத்தைக் கவாந்தனர், ஈண்டுத் தத்துவவஸ் துவை நிர்ணயம்செய்யும 

பொருட்டுண்டாம் குரு சிஷ்யசம்வாதம் வாசகதையாம். 8-வது ௮.த்தியாயத்தே 

தாங்கள் யஜுார்வேதத்தின் சு3வதாசுவகார உபநிடதப்பொருளை நிரூபிக்கும் 

போது சுவேதாசுவதாமுனிவா சர்யாசிகள் சம்வாதவாயிலாய் கானாவகையாய 

பிரஹ்மவித்தையைக் கூறினீர்கள். 0-வது ௮த்தியாயத்தே யஜுர்வேதத்தின் 

கடவல்லி யுபரிடதப்பொருள் கூறும்போது யமராஜா ந௫3கசா சம்வாதவாயி 

லாய் சானாவகையாய பிரஹ்மவித்தையைக்கூறினீர்கள். 10-வது ௮த்தியாயத்தே 

யஜுர்வேதத்தின் தைத்திரியகண நாராயணீய உபநிடதப்பொருள் கூறும் 
போது வருண பிதா பிருகு புத் செொசம்வாதவாபிலாய் சானாவகையாய பிரஹ் 

மவித்தையைக் கூறினீர்கள், வேரனெனப் பெயரிய கந்தருவனது சர்வான்ம 

பாவரூப அனுபவத்தையும் கூறினீர்கள்) சத்தியாதி சர்வ சாதனங்களிலும் 

சர்யாச ஆசிரமத்தின் அதிகத்தன்மையையும் கூறினீர்கள், 1]-வது ௮த்இ



அத்தியாயம்,] நரசிம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உபதிட ௧௩௫௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1359 

யாயத்தின்கண்ணே ஜாபாலாதி 11 உபகிட தப்பொருள் கூறும்போது ஜாபாலா இ 
யுபநிட தங்களிற் கூறிய பரமஹம்ச ச௩யாசத்தையும், பூர்வம் சம்வர்த்தசாஇி 
மகாபுருடர் கவர்ந்தனர் என்பதையும், ௮.சன்கண்ணே வைராக்கெமே காரணம், 
அனுவும் காப்பதுக்கவிசாசத்தாலும், மசணக்குறி யுணர்ச்செயினாலும், அஷ்டாங்க 

யோகததானும அடையப்பெறும்; அச்சுயாசத்இன்கண்ணே விசக்தர்கட்சே 

அதிகாரமென்பதையும், ௮ந்தப பரமஹம்சசர்யாசகட்குச் கை யஞ்ஞோபவீதத் 
இயாகவாயிலா யேகதண்டம் தரித்தல் பாகிய2வஷமென்பசையும், பிரஹ்மசர்யாஇ 

தீர்மங்களின் பாலனரூபம் ஆசாரம், ஆனமஞானரூபம் முக்ய ஆசாரம் என்ப 

தையும் மற்றுமரேகவிடயங்களையுங் கூறினீர்கள். 19-வது 18-வது 14வது 
அத்தியாயங்களில் சாமவேத சாந்தோககய உபநிடகப்பொருள் கூறும்போது 

உத் காலகமுனி சுவேதகேது சம்வாதவாயிலாய் கானாவகையாய பிரஹ்மவித்தை 

யையும், சனத்குமா£பகவான் காசதமுனிவர் சம்வாதவாயிலாய் சானாவகையாய 

பிரஹ்மவித்ையையும், பிரஜாபதி இர தாவிசோசன சம்வா தவாயிலாய் ரானாவகை 

யாய பிரஹ்மவித்தையையும் கூறினீர்கள். 15-வது ௮த்தியாயத்தே சாம3வசக் 

கேவனேபைநிட தபபொருள் கூறும்போது பிரஹ்மவித்தைவடிவ எமதன்னையாகய 

ஸ்ரீ உமாதேவியாரின் றிருவருளானே, இகதிரர் யக்ஷருபப்பிச ஹ்ம,ச்தைத் 

தரிசித்தமையைக்கூறினீர்கள், 10-வ. ௮த்தியாயத்?த ௮தர்வணவேசமூண்டக 

உபநிட தபபொருள் கூறும்போது பிரஹ்மாவானவர் ௮ .கர்வாமுனிவருக்குப?த 

சித்த பிசஹ்மவித்தையை ௮ங்கிரா முனிவருக்கும், செளனக முனிவருக்கும் 

உற்றசமவா தவாயிலாய்க்கூறினீஈகள். 17-வது ௮த்தியாயத்2க அதர்வணவேதப் 

பிசசனஉபகிடதப்பொருள் கூறும் 2பாது பிபபலா தமுனிவருக்கும சுசசாதியறு 

வருக்கும் உற்ற சம்வா தவாயிலாய் சானாவகையாய பிரஹ்பவிதையைக் கூறினீர் 

கள், ஹே பகவன்! இவ்வாறு முன்னா ௮டி.யேன் வின வியபொருளையெல்லா 10 கூறி 

னீர்களாதலின், இப்போதும பாலகனாகிய யான் சிறிது போருளை வினவ விழை 

இன்றனன் ; தாங்கள் தயவுசெய்து விடையளித்தருளவேண்டும். யான் தங்கள் 

மூன் வினவும் வினா அந்த ரஜ்ஜு நியாயமுறையாய முற்கூறிய தங்களுடைய 

பொருளை மறரு.து செய்கன்றேனில்லை ; மற் 2, தாங்களருளிய எல்லாப்பொருளை 

யும் மனத்தே நினைந்தே வினவுகின் றனனா லின், Dard ond ps விடையைச் தால் 

கள் தயவுசெய்து அ௮வூியமருளிசசெய்யவேண்டும். அதாவது ‘— 2 gp பகவன் / 
முன்னர் 17-வது ௮. தீ இயாய ஈற்றில தாங்களிவவார் ததை யருளினீர்கள்:-ஸ்ரீ Sor 

சிம்ஹ பகவானது உபாசனையினானே தூயமன ததையடைக்த தேவதைகள் பிசஜா 

பதஇவடிவப் பிரஹ்மாவினுபதேசத் தானே பிரஹ்மான்மஞான த்தை யடைச்சனர் 

, என்பதாக; அுதைக்கேட்க மிகவும் விருப்புளேனாதலின், தாங்கள் தயவுசெய்து 

அதனை யருளிச்செய்யவேண்டும. இவ்வாறு €டனால் வேண்டப்பட்ட ஞானாசிரியர் 

௮ தர்வண3வதத்தேயிருக்கும் ஸ்ரீ ஈரசிமஹபகவானுடைய aon genus gags 

கூறத்தொடக்கனோ் மஹ மைஈத/ பூர்வம் யாம கூறிய ஸ்ரீ ஈரசம்ஹ பகவா 

னுடைய உபாசக தேவதைகள், ௪கஷ முதலியவற்றிற்கு அதிஷ்டா தாக்களாகெ 

சூரியா தி தேவதைகளே யாவர்கள். இப்போது ஸ்ரீ ராசிம்ஹ பகவானலுடையு



௧௩௬0 LF ஆத்மபுராணம்: [பதினெட்டாவது 

இருமேனியை வருணிப்பாம் :—G ap மைந்த? மனுடரூபத்தையும் சிம்ஹரூபச் 

தையும் உடையது ஈரசிம்ஹமாம். அந்த ஸ்ரீ ஈசசிம்ஹ பகவானே அதிகாரிகட் 

குபாசனைசெய்ய யோக்கியர், ௮வர் குரோ சமுடையவரா ய்ச் சரவப்பிராணிகளையும 

சம்ஹாரஞ்செய்வரா தலினானே அ௮வ?சே ருத்திரரூபர் ) ௮வரே சர்வ ஜகத்தையு 

முண்டாக்குவசாதலின் ௮வசே பிரஹ்மாவடிவினா ; ௮வசே சர்வ ஜகத்தையும் 

சாப்பசாதலின் ௮வசே விஷ்ணுரூபர் ; ஹூ, ஹவா பமிவ$ an DTS? எனச் 

சுருதியும் புகல்கன்றஅ. ௮தாவண இரமெனபபேயரிய உபநிட தத்தே கூறிய 

ருத்ரபகவானும் இதத ஸ்ரீ நரசிம்ஹ பகவானுடைய வடிவமமேயாவா HED HST 

பகவான் சரணடைந்த ஜீவர்சசாக் காப்பாறறுபவர், கைலாசரூப சுவாச்சுத்தை 

யேனும, சத்துவவிருதஇரூப சுவர்க்கக்தையேனும் டைவுறற நீர யாரெனக் 

கேட்ட சர்வ தேவதைகட்கும் குருவாவர். ௮ததேவதைகட்குத தமது சாவ 

வியாபிவடிவ உபதேசத்தானே யாவினுமுள்ளாய தமது பிரதயக்பாவத்தைப 

போதித்அ அச்சகண்டுசொண்டிருகத தேவதைகளை யனாதாசவுசெய்து தக்திருமே 

னியை யநதர்த்தானஞ்செய்தனா, ௮நத உமாபதியாய பகவானுக்குப் பிரஹ்மா 

விஷ்ணு முதலிய சர்வ தேவதைகளும் விபூதிரூபங்களாவர், ௮வ்வுமா தேவியா 

சோடுகூடிய ௬க பகவான் வடிவன் மாவைககண்டு மகிம்ஈத மனததையுடைய 

சர்வ ேேவதைகளும் சர்வ ஜனங்களபேரிலும் தயைபுரிஈது தமது சமீபததே 

பிருக்கும அதிகாரிகட் இவ்வாறு கூறினா ஹே அதிகாரிகளே ! தேவதை 

களாகிய யாஙகள் ஸ்ரீ உமாதேவியா சோடுகூடிய மகா தேவரூப ௮மிருதததை 

கேத்தாரூபப்பாத்தரததானே குடித்தேமாதலின், மிகவும் பாக்கியமுடையேம், 

ம.சணமற்ற ௮மிருதமாயினேம, சாததையோடும் பகதியோடும் ௮௩த ருத்ர 

பகவானையே யாரசாஇததேம். அதனானே, பாமஜோ தியாய அர் தவடிவ ௮தவி 

Bu ருத்ர பகவானை எங்களான்பவடி.வமாயடைநதேம, அ௮வரையடைகதபையானே 

யாங்கள் ஜன்மமாணாதி சாவ அக்கங்களுமறறவசாயினேமா தலின், இபபோதுயாங் 

கள் எங்களுடைய இஈதிராதி தேவதாவடிவததை எங்களான்மவடிவமா யொரு 

காலும் யாங்கள் எண் ணுவதேயில்லை , மறறோ, ௮வவுமாபதியாய ரதா பகவானே 

எங்களான்மாவாவர். அல்லது, காமதேவரை ஈஷ்டப்படுத்தும் உமாபதியாய ருத்ச 

பகவானை யாங்கள் எங்களான்மரூபமாயறிஈ துளேமா தலின், எங்கட்குக் காமரூப 

சத்துருவும கோப முதலிய சததருச்களும் இப்போது சிறிது மாத்திசையும 

௮ராரத்த அடைவைசசெய்யமுடியாது. ௮க்காபரூப சத்துரு இவவுலகத்தே 

வஞ்சகனாகிய சூதாடியானவன் சிறிது சனத்தை யாட்டத்இற்கட்டி உலகாது 

சர்வ தனங்களையும் ௮பகரிப்பதேதேபோலக் காமனும அ௮த்தியஈதர் தசசமாயெ 

பெண்வடிவதன த்தைக்கட்டி உலகருடைய தர்மாதிரூப சர்வ தனத்தையும் 

அபகரிப்பனாதலின், இக்காமன் மிகத் தர்த்தனாவன். ௮ல்ல௮, சர்வ தேவதை 

களின் ஆன்மவடிவ ருத்ரபகவான் எலகளுடைய இருதயத்தே யெப்போதும் 

நிவாசஞ்செய்வசாதலின், தேவதைகளியாவரும் எங்களிருதயத்தே நிவாசஞ் 

செய்வர். ௬,த்ச பகவான் ஈமது பிராண அ௮பானமத்தியில் இருர்.து ௮வறறைத் 

தத்தமது காரியத்தே பிரவிருதஇப்பா், ஸ்தூலகுக்ஷராஈமகாரணமென்னும் 5 

வாசசியார்த்தங்களோடு தாதாதமியபாவத்தை யடைவுற்ற அகாரம் உகாரம



அத்தியாயம்] நரசிம்ஹதாபநீய ஈசாவாஸ்ய உபநிட ௧௩௬௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 13௧) 

மகாரம் என்னும் 3 மாத்திரைகளையுடையது ஒங்காசரூபப் பிசணவமாம், 

HES பிரணவத்தினும் ௬தரபகவான் துரீயரூபத்தானே மேலாக திகழ்வர். 
மனத்தைப் பிரகானமாகவுடைய பிராண இக்இரியா இகளின் சமுதாயருப ரூ 

மலிங்க சரீரத்கையும் ௮க்க ருதாபகவானே சாக்ஷிரூபமாய்ப் பிரகாப்பர். 

படமானது சானாவகையாய இ தீதிரங்கட்கு ஆதா சமாயிருப்ப?கபோலச் சூக்ஷம 

Bas சரீ சபடமும் தூலஜகதவடிவ ிக்இரங்கட்கா காரரூபமாம், சூக்நாம் 
லிங்க சரீரத்தே அ௮வ்வபபொருளை விடயம்செய்யும் பச தாகம் காமம் குசோ 

தம் முதலியவறறின் சூக்ஷம அ௮வஸ்தைவடிவ அமேசுங்கோடி வாசனையிருக் 
கும்) அ௮வவாசனையினா னே இவ்வெலல। ௪ சம்சாசமும் பிரவிருத்இக்கும் ws 

தகையலிங்க ச2தகததையும் merusaises Arathi, ero உகாசம் 
மகாரம ௮ரத்தமாததிரையென்னும் மூன்றரை மாத்இிரையையுடைய பிசணவ 

மஇரத்தோடு தாதாத்மிய பாவததை அடைவுறற ருத்ரபகவாலுக்கு இப்பதி 

னெண்ணாமங்களை வேசவேகதாக்கள கூறியுள்ளார்கள் :--ஒங்காசம், பிரணவம், 

சர்வவியாபி, ௮கஈதம், காரகம, சூக்ஷமம, சக்லம், வைதயுகம், பரப்.ரஹ்மம், 

ஏகம, ஏமிகாருத்ரம, ஈசானம, பகவான், ம?$ஹசுவாம், மகா ?தவம், விஷ்னு, 

பிரஹ்மா, பிரஜாபதி என்பன 18 சாமஙகள, இனி ஸுறைபபடியே யிர்காமங்கட் 

குப பொருள்கூறுவாம் :--உசசரிக்கப்பட்ட இவ்வருத்சரூபப பிரணவம் இவ 

வுலகருடைய பிசாணன்களைச௪ சரரூப ஊர்த்வஸ்தானத்தின்கண்ணே அடைகிக் 

கும். ௮ல்லது மேலாய உலக ததையடைகிக்கும், ஆகையால வேத(?வக்தாக்கள் 

௮5 தப பிசணவரூப ௬ தசபசவானை ஓங்காமென முழைத்தனா (1) ௬௫௪ பக 

வான் தமது பிராஹ்மணாதி பகதஜனஙகட க இருக்கு முதலிய நான்கு வேதரூப 

சப்தபர ஹ்மத்தை யடைவிபபர் ; அலல து, பூவுலக ம முதலாக Gr apn deur eth 

வசை எலலா லோகங்களிலுமிருக்கும் கானாவகையாய அரந்தங்களையடைவிப்ப 

சாதலின், பிரணவமென அழைத்தனர், பக்கஜனங்களின் அுக்கச௫த பாவாஇ 

சர்வ விகாரங்களின் ஆத்யர்இக இலயம் உருச்சபசுவானிடத்திருர்?த யுண்டா 

மாதலின், பிரணவமென அழைத்தனர். (3) அரைத்த எட்பிண்டத்தையும் சன 
மாய தயிர்ப்பிண்டததையும் சைலூரு தா திரூப இரகம் தன்வடிவத்தானே 

உள்ளும் புறம்பும் வியாபிப்பேத போல உருத்ச பகவாலும் தமதஸ்திபாஇப் பிரிய 

ரூபத்தானே சர்வ ஜக,ததையும உளளும் பறம்பும் வியாபிதீதிருப்பரா தலின், சர்வ 

வியாபியென அுழைதகசனர். 8, ௬ுத்சபகவான் தேசபரிச்சேதம் காலபரிச்சேதம் 

amg பரிசசேதம் என்னும் மூன்றுமற்றவா, ௮.திகாரிகட்கு இருதயத்2,த உபா 
சனையினானே Go தீதியாவரா தலின், ௮ரந்தமென அழைத்தனர் (4) ௬த்சபகவான் 
தமது பக்தஜனங்களைப பிரஹ்மவிததையினுபேச த் தானே அக்களூப சம்சார 

sop é Aa & Beton pi தாண்டவைப்பரா தலின், தாரகமென்றழைத்களர், (6) 

ருத்ரபகவான் சாவ சரீரங்களிலும அ.ததியர்த குத் 5ம் ஜீவரூபமாயிருப்பராக 
லின், சூக்த ஈமமென்றனர். ஒரு CaF அனியின் சததமபாகததிலும் சததம 

பாகமேபோல ருத்சபகவான் ஜீவரூபமாய்ச சூ௯நஈமமாவா, அச்சூக்ஷ மக்கன் 
மையும் ௮க்தக்காணாஇ உபா இகளின் சமபர்,சத்தானேயாம் ) உண்மையாயின்ரும், 
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௧௩௬௨ LG ஆக்மபுராணம். [பதினெட்டாவது 

உண்்டஎமயாயோ ஆகாசாதி பெரும்பொருள்களினும் பெரிதாம், 6 880மதொ 8ஹீ 
யாடு? அல்லது, யோடிகட்குப் பரசரீரப் பிவேசகாரசணம் அவர் தம்பிசாணனம், 

அது பாசரீரத்தேயிருச்கும் காடி முதலிய சர்வ சூக்ஷம அங்கங்களில் பிரவே 

சிச்குமாதலின், ௮த்இியந்தம் சூ ஈமமாம், அதனினும் ருத்ரபகவான் அத்தி 

யர் தம் சூ ஈமமாவசா கலின், சூக்ஷாஈமபென அ௮ழைகதனர் (7) இந்த ருத்ர பக 

வான் தமது பக்தஜனங்களின் ௮வித்தை ௮ஸ்மிதை இராகம் துவேஷம் ௮பி 

நிவேசம் என்னும் பஞ்சக்கிளேசகங்களை ௮த்தியந்தம் நீக்குவராதலின், சுக்ல 
மென்றனா,. (8) ௬ுத்சபகவான் நிர்ககுண சாக்ஷிரூபமா யிசசககாதத்துள்ளே பிர 

காசிப்பர்) சூரியாதி சகுணரூபத்தகானே பாயெப் பிரகாசஞ்செய்விப்பரா தலின், 

வைதயு,ச என வழைக்தனர், ர௬ுத்சபகவான் ௮காசாதி sia Ras Hey was 

னாம், தமதிருபபு விளக்கச்தைக்கொடுததுச் சர்வ ஐகத்தின் விருத்திகாணமா 

வரா.தலின், பரப்பிரஹ்மம் என ௮ழைக்தனர் (9) ரத சபகவான் சர்வ ஜகத்தின் 

உற்பத்தி ஸ்திதி இலயஞ்செய்வராதலின், wads சர்வ ஜக$த்வடிவமாயிருபபர், 

ஜசச்காரணரூப ருக். பகவான் அஞ்ஞானவபத்தா2ன கர்பிதபேதமுடையவ 

சாய்த்தோற்றினும், உண்மையாய்ச் சர்வ பேதமும் அ௮ற்றவசாசுலின், ஏகமென 

வழைக்தனர். (10) ருத்பகவான் சாவபேக-ழமறற அ௮த்விதியரூபா, கமத மாயா 

சக்தியினானே சர்வ ஜகத்தையும காப்பாற்றுபவர், சமது பக்தஜனங்கட்குத we 

யபதத்தையடைவித்்.துச் சர்வ துக்கங்களையும் நீக்குபவாா தலின், ஏசகோருதாரென 

௮ழைததனர். (11) படமொருகால சங்?2காச ழடையதாயிருககும, மறறொருகால் 

விரிவுடையகாயிருக்குமாறு ௬ தாபகவானும் ஜகத்தின் பிரளயகாலத்தின்கண் ம்ணா 

சங்கோசமுடையவராயிருப்பா ஜகக்தினுற்பக்தி காலத2த விகாசமுடையவசாயிரு 

ப்பர், சர்வ ஜசத்தையும காபபாறறுபலா, சாவ ஜீவாகளின் புகதிக்குங காரண 

ரூபர், ௮ப்புத்தி முதலியவற்றின் இராகத்வேஷாஇ சாவ தருமமுமற்றவரா தலின், 

ஈசானனென்றனர். கருத்திதுவாம் :--ருத்ரபகவானே, சாவ ஐஜகததிறகும் அபி 

ன்ன நிமிதக உபாதானகாரணமாவர், புக்திழுதலிய சாவ ஜகதஇனுமுள்ளாவா, 

விஷமத்தன்மை முதலிய கோஷங்கள் ௮ற்றவராவராதலின் ௮ந்.த ஈசானசபதம 

கமுக்கமாக ருத்சபகவானிடத?த பொருகதும் (க. மியயாமனொ௮,தி2௩ஹதசா,௪8? 

என்பதாதி சுருஇகளில் ஜீவர்கள் பாதநதிரர்கள் எனபபட்டுளசா தலின் ஜீவர்க 

ளிடத்?த ஈசானசப்தம் முக்கெயமன்றாம் ; மற்றோ, கெளணமாம், ரத் பகவான் 

சர்வ ஜகத்தையும தநதங் காரியத் 2த பிரவிருத்திப்பாதலின் வேசவேததாக் 

கள் இவ்வாறு ௬்ர பகவானைத் து.இக்கன்றனர். இந்த ரதா பகவான் அுசுரர்க 

ளோடு போர்செய்யுங்காலத்தே ௮2௪ குணங்களோடு கூடியவராவசாதலின் 
௮வசே மகா சூசவீரர். அல்லது ரத் பகவான் தமதாத்ம சா௯்நாச்காசரூப 

பலத்தாணே, காமக்கு?ராதாஇி உட்சத்துருக்களைப் பக்ஷிபபரா தலினாலும் ௮வரே 

மகா சூரவீரர், ௬,தர பகவான் காமரூப மன்மததேகத்தைச் சாம்பராக்னெசாத 
லின் ௬த்ர பகவானை ஸ்மா? தகதககென்பர், ஹே ரதா பகவன்.' ௮.இிகாரிகளாயெ 

யாங்கள் தங்களுடைய ஸ்.து.திரூப வசனங்களினானே யெப்போதும் தங்களை ஆரா 

இப்பேம். தாங்கள் சர்வ ஜீவர்களின் இருதயகமலத்தே யெபபோதும் Sarees 

செய்பவ.ராவீர், தங்கட்குத் தங்களுடைய ஸ்துதியே பிரீதி ஹேதுவாம்,



அத்தியாயம்.] நரசிம்ஹதாபநீய ஈசாவாஸ்ய உபதிட ௧௩௬௩. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1363 

ஹே ருத்ரபகவன் ! கடத்தைப்போலும் விசாலமான பாலிருக்கும் ஸ்தானரூப 

உதஸ்(மடி) எவற்றிறகோ ௮.க்ககைப புதிதாய்க் கன்றின்ற பாற்கறவாத கோக் 
கள் ஹு காரரூப சிக சப்தங்களால் தமது கன்றுகளை ழைப்பதேபோலப் 

பாமாகர்தரூபப் பாலோடுகூடிய தஙகளுடைய ஸ்துதிரூப கோக்கள் ஆரார்த 

ரூபப்பாலை யடைவிக்கும்பொருட்டு ௮ன்பாகளாகய கன்றுகளா மெங்கிாப் 
அரமையோடுகூடத் தானே அழைக்கும; கன்றுகளாகிப எங்களது முபற?ியி 

னபேக்ஷையைச செய்வதஇல்லை) ௮கனா?ன), தங்களுடைய ஸ்துதிரபகோக்கள் 

எங்களது சர்வ துக்கககளையும் சாசஞ்செய்வனவாம். இவ்வாறு வேசவேத்தாக் 

கள் ஈசானசெனப் பெபரிய ருக்ர பகவானை யெப்போதுக துஇபுரிவர், (19.) இ*ச 

ருதசபகவான், சம்பூர்ண£சுவர்யம, சம்பூர்ணதருமம், சம்பூர்ணமாயதர்த் இ, 

சம்பூர்ணஸ்ரீ, சம்பூர்ணஞானம், சமபூணவைராக்யெம் என்னும் ௮றுவகையாய 

பகஙகட்காசிரயமாவரா தலின், வேத2வக்தாக்கள் அவரைப் பகவானென அழைக் 

தனா. (18) இவவுலஈ சஅள்ள அரசர்களியாவரும் ஒரு சிறித 2௧௪,ச்2சயிருக் கும் 

பிசாணிருப பூகஙகட சேசரராவர். அகப் பிராணிகளினும் வேறாக இருப்பர், 

ரூக்ச பகவா 2னா ஆகாச! இ பஞாமகா பூ கங்கட்கு மீசுரசாவ7, ௮வற்றினுற்பத்தி 

யாதி காரணமாதலின அ௮வறறிறகபின்னகிமித்த உபாதானகாரணமாவரா தலின் 

வேத2வகதாககள அவரை ம$கசுரரென அழைத்தனர். (11) தந் தவடி.வ 

ஆன்மாபாவினும் மதிகமாம, ஸ்வபாகாச அக்விதியரூபமாம், சசசிதாகக தவடி.வ 

மாம், சாவ மபதமு மறறதாம, இதககைப மகா Hint wait பிரஹ் மவித்பாரூப 

உமாபதியரகிப ருக்ச பகவான் எப2பாதும தம்மான்மவடவமா?ய காண்பவ 

ராதலின் வேசவேத்தாக்கள் ௮வரை மகா? தவரன்றனா, சர்வ இகத்திற்கும் 

சத்தால் பூர்த்திபைக்கொடுக்கும ரகர பகவான் சர்வ ஜகதடின்கண்ணுமர் சத் 

தாதிரூபமாய்ப பிர 2வ௫ிப்பராதலின் 2வத2வதகாக்கள் ௮வை விஷணு9வன் 

றனர். அல்லது அர்த ௬த7 பசவானி_.த்2த யோகி ௮2பதரபமாய் ப பிரவ 

சிப்பனகலின வத 2வதக்தாக்கள் ௮வரை விஷ்ணு வென்றனர். ரச் பகவான் 

யாண்டும் விபாபகத்தன்ன மவடிவ பிரஹ் ஈததன்்மைபினு?ன யாவினு௦ கெராவர்,” 

சர்வப் பிரகாசத்திறகுமஉ கியசாவாவசாதலின் அர்த ௬த௭ பகவான் ஈரசிம்ஹ 

பூர்வகாபநீயத்2,த மஹாவிஷ்ணு 2வனப்பட்டனர். ஆண்டுப் பூர்வதாபரயத்?த 
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இவ்வேகாதச பதங்களையுடைய மரதத த மகானிஷ்ணுரூப நாசிம்ஹ 

பகவானே பிரஇபொதிக்கபபட்ளொர். அம்மர்இரம் 32 ௮க்ஷ£வடின அனுஷ்டுப் 

சந்தமுடையதாம், அம்மர்திரத்தின் FID SEAL RUD FTO ESICM உ௨ச்சாசண 

மாம்: அம்மந்திசம் பிரணவாஇி யங்கமந்இரங்க?ளாடு கூடிபதாம், 4 பாசங்க 

ளோடுகூடியதாம். இத்தகைய மர்இரத்தானே கூறப்பட்ட ஸ்ரீ ஈசசிம்ஹ பக 

வான் ௮இகாரிகளா லவ௫ிய முபாசிக்கத்தக்கவர். ஜஹே மைந்த: இர்தப் பிரணவ 

ரூப ௬ுத்ரரூப ஸ்ரீ நரசிம்ஹ பகவான் கயலம் அம்மர்சிரர்த்சரூ.த்தானே



௧௩௬௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதினெட்டாவது 

உபாக்கத்தக்கவரல்லர் ; மற்றோ, மகாசக்ரெத்தின் சாபிரூபத்தானும் உபாடிக்கத் 

தக்கவராவர், ௮ம்மகாசக்ரத்இின் வடிவத்தை யாசிரியர் இவ்வாறு வருணித் 

ளார் :--மு.சலில் ஒங்காரரூபப்பிணவச்தை யெழுதுக, 266 பிரணவத்தின் 

வெளித்தேயத்தே சுதர்சனமர் தரத்தின் ஆறக்ஷ£ங்களோடுகூடிய ஆறு கோண 

மூடைய கமலமெழுக, ௮தன் பாய தேயத்ேத ௮ஷ்டாக்ஷ£மந்திர த்தின் 

௮ஷ்ட7க$ரங்களோடுகூடிய ௮ஷ்டகோண மடைய கமலமெழு.துக, ௮தன் பாகிப 

தேயத்தே 12 அக்ஷ£மர்தாத்தின் 19 வருணங்களோடுகூடிய 12 கோண 

முடைய சமலமெழுதுக, அதன்பாகய தேயத்தே மாத்ருகாதி 16 சுரங்க 

ளோடுகூடிய 10 கோணமுடைக் கமலமெழுதுக, ௮தன்பாகிய தேயத்தே முற் 
கூறிய அனுஷ்டுப் சந்த 92 அ௮க்ஷரங்களோடுகூடிய 32 கோணமுடைக் கமல 

மெழுக, பின் மாயாபீஜததாலும் பூவலயத்தாலும் மாதருகா வருணங்களானும் 

௮ச்சக்கத்இன் பாகியத்தைச் சுற்றுக, ௮று? காணமே முசலாக 10 காணம் 

வசை ஒவ்வொருகோணருூப தலத்தைப பிந்து சத ஈகாரத்தாே சுறறுக, 

இதன் பெயர் ஈரசிமஹமெனப் பெயரிய மகாசச்செமாம், 4 $“டொணவஹ ௨-உ 
பா.4,ச௦ வவா-உழுவெரஜா ஷஹிதாஷாக௦ | வாஹெதகா உரவண_டவகுரசு 
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பொருளை முற்கூறியபடியே யறிரந்துகொள்க, இக்சசைய மகா +5063 5 ரத 

௪க்செ காபியைப்போலிருக்கும் பிணவரூப ஈரசிம்ஹ பகவான் ௮.இகாரிகளால் 

அவசியம் உபாசனைசெய்பத் தக்கவர், இவ்வாறு முறகூறிப மந் இசார்த்தரூபரும் 

மகாசக்கெ நாபிரூபரும் பாற்கடலின்கண்ணே விஷ்ணுரபமாயிருபபவரும், சா 

வப் பிசாணிகளின் இருதயாதிகளிடத் 2தயிருப்பவரும் ஆ௫ய ஸ்ரீ சாசிம்ஹ பக 

வானை யுபாசனை ௮.இகாரிகள் நிரந்தரம் செய்யவேண்டும், செய்பவர் மகா ௪ம் 

சார சமூச்த.த்தைக் கோவினடிபோல ௮ற்பமாயெண்ணித் தாண்டுவசா தலின், 

௮.இகாரிகள் ஸ்ரீ ஈரசிம்ஹ பசவானதபாசனையை ௮வூயம் செய்க (16) Apap 

டியையுண்டாக்கும் கான்முகமுடைய பகவானை வேதவேத்தாக்கள் பிஹ்மாவென் 

கபர்... அந்தப் பிரஹ்மாவே சமஷ்டி சூக்ஷாமரூபமாய் வியஷ்டி, ஸ்தூல சரீரங்களை 

யுண்டாக்குவராதலின், வேதவேத்தாக்கள் ௮ந்தப் பிரஹ்மாவைப் பிரஜாபதியென 

அழைத்தனர். gat, பொன்மயமாகிய இந்தப் பிரஹ்மாண்டலோகச் 2 தயிருக் 

கும் இப்பூமிரூப மும் டுபான்மலை உ பக் சர்ணிகையாயுடையதும் ஆ௫ப சமலத்ேத 

சத் திபலோகச்தே சேவதைகட்குபகாசம்செய்யும்பொருட்டு இருப்பா. அந்தப் 

பிரஹ்மாவககிய பிரஜாபதியும் ருத்ரரூப ஸ்ரீ சாசும்ஹபகவானது வடிவ?மயாவர், 

இச்.துணைச் இரர்தத்தானே ஒங்காசாஇ 18 சாமங்களின் பிரசங்கவாயிலாய நச 

சிம்ஹ பூர்வசாப நீயத்இன்கண்ணே கூறிய பிரணவத்தைக் கவுணமாகவுடை 

யதும், முற்கூறிய ௮லுஷ்டுப் சந்தரூப மர் இசத்தைப் பிரதானமாகவுடையதும் 
ஆய சகுணவித்தையின் வடிவத்தை நிரூபித்சாம். இனி முற்கூறிய அனுஷ்டுப் 
சந் தவடிவ மந் தரத்தை கெளணமாகவுடையதும்); பிசணவத்தைப் பிரசானமாக 

வுடையஅம் ஆய சகுணவித்சையின் வடி.வத்தைக்கூறுவதும், கேவலப் பிரண 

வத்தை பிரகானமாகவுடைய சகுணவித்தையின் வடிவத்தைக் கூறுவதும், தூரீ



அத்தியாயம்] நரடிம்ஹதாப நீய ஈசாவரஸ்ய உபதிட ௧௩௬௫ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 13௧5 

யப் பிரணவத்தைப் பிரகானமாசவுடைய நிர்க்குணவிததையின வடிவத்தைக்கூறு 
வதும் ஆய ஈசசிமஹ உததரசாபரியத்தின் பொருளை கிரூபிககுமபொருட்டு முத 

லில் ஸ்ரீ ஈரசிம்ஹபகவானுடைய உபாசகர்களரபெ 2தவதைகளின் ஜிஞ்ஞாசை 
பைவருணிபபாம் ஹ் மைநத ' முன் OC) HEINE OS அக்கினி psdu eral 

Caamssenn Ger sar ehugSaeOsor nwt. gat sug intr P dua 

பெயரிய பிரிபையோடு ௮மி9தாளஜக காம?தப பரிபககத?;தபிருப்பர், யாரினு 

முற் சிருஷ்டசோபையுடையசாவா, வேதவேத்தாக்கள் பிரஹ்மாவென அவரைக் 

கூறுவர். ௮வ்வக்கினிமுதலிய தேவதைகள் பிரஜாபதியின் சமஷ்டி ஸ்.தாலரூப 

விசாட்சரீரத்தின்கண்ணேயிருபபா, அனுஷ்டுப் சந்தரூப மாஇரத்தின் வித்தை 

யின்கண்ணே பிரஜாபதியின் சிஷ்யக்கன்மையானே குசலர் பிரணவத்கைப் பிர 

தானமாகவுடைய பிரஹ்மான்மபாவததை யுணாத்தும் வித்தையைபடைய இச் 

சிச்சவருப, முன்மொழிஈத வித்தையினாுனே தூயமன ததையுடையவருஉ॥ ஆயெ 

அக்கினி மு.கலிய தவகைகள் பிரஜாபதியை கோககத தண்டம் 2 பால ஈமஸ் 

கரித்து தங்கள் இருகாததையும கூபபி இவ்வாறுகூறத்தொடககனர் :-- 2ஹ 

பகவன் /? முன்னர்தகாககள் எங்கள் பொருடடுச சாவ மாகரதடின்கண்ணும் 

சாஜாவடிவ அனுஷ்டுப சஈதரூபமக தரம பிரணவாதிபகச மகதிரங்களோடும் ௪க் 

யாடும் சாம உபாசனையோடும, மகா சக்கரத் 2காடும கூறினீாகள் அம்மக்இச 

சாஜா, மிருச்தியுபபகதை நீககுவகாம, அதன் நிரபணத2த தாங்கள் சுருக்க 

மாய் சான்குபா தமுடைப பிரணவமக்இரத்தையும கூறினீர்கள். அந்தப் பிரணவம், 

தன்னான்கு பா.கஙகளின் வாசசியரூப நாலவகை யான்மா ?வாடு ௮பின்னமாம், 
ஹே பகவன் ! இசசம்சாசரூப அ௮கூனியால மிகவும தபிக்கப்பட்ட சேவதைக 

ளாகிய எங்கட்குத சாககள் கிருபைசெய்து பிணவததை யுப 2 த௫௧க 2வண்டும, 

பிரணவத்தானே பிரஇபாதிககபபடட அ௮த்தியாத மறியமுடியாக ஆன்மாவை 

யுபதேசிக்கவேண்டும். ஹஹே மைகத! இவவாருாய வினாவை .றக்கினி முசலிய 

தேவதைகள் பிரஜாபதியிடத2த செய்தபோது பிரஜாபஇ.பானவர் தேவகைகட் 

சல்வாறுபததத்தனர் :--ஹே தேவதைகளே ! நீங்கள் முன்புபாசித்த மந்தர 

ராஜாவிற்கு சான்குபா தங்களுளவா லின் ௮ம்மநதரசதை நான்கு விபாகஞ் 

செய்து, ௮ர்கான்கு விபாகங்கட்கு முறைப்படி பிரணவமக ரத்தின் சான்கு மாத 

இசைகளில் சேர்ககுக, பின் எந்நசசிபஹ பசுவானைப பூர்வதாபநரியதஇன் மர் இர 

சாஜாவினகண்ணேயிருக்கும 11 பதஙகட்கு வி2சஷசககமாய பர்த்தரூபத் 

தானே கூறினேமோ, ௮கஈசசிமஹ பகவானைச சாவ பதர ததங்களும ௮ற்றதாய 

துரீய இல.க்ஷியவடிவமென வுணாநது முறைப்படி பிசணவமர்தஇசததின் நானகு 

மாததிரைகளின் வாசசியார் ததரூப ௮மமஈஇச சாஜாகின் நான்கு பாதங்களின் 

வாச்யொர்த்தரூப ,தன்மாவின் கற்பிதமாய நானகு பாதங்கோடு இலக்ஷிபத்தை 

யபேத௫ிர்தனம்செயக. இவ்வஇகாரி நரசிம்ஹ பகவானுக்குப் பிரஹ்மா, விஷ்னு, 

ருத்ரன், சர்வேசன் என்னும் சான்குவடிவத்தைக் கற்பித்து முறைப்படி காபி, 

இருதயம, புருவஇடை, பத்தாவது வாயில் என்னும கான் கடங்களில் ஸ்ரீ சாசிம்ஹ 

பகவானை அம்மச்திரங்களானே பூஏனைசெய்க, ஹே தேவதைகளே ! ஓங்கார



௧௩௬௬ ஸ்ரீ ஆசத்மபுராணம். [பதினேட்டாவ து 

ரூபப் பிரணவச்திற்கு அகாரம் உகாரம் மகாரம் சாதம் என சான்கு, மாத்திரைக 

ளுண்டு, அவற்றுள், ஒவ்வொரு மாத்திசை தலசூக்ஷாமாதிபேதத்தானே நன் 

னான்குவகையாகும். அ௮காராஇவர்ணங்களின் வைகரியென்னும் தூல ௮வஸ் 

தையோ வாக்கன்சண் ணேயிருக்கும், மத்யமைபென்லும் சூக்நாஈமாவஸ்தை 

இருசய?சேயத்தேயிருக்கும், பசியதியென்னும் பீஜாவஸ்தை குண்டலியின் 

கண்ணேயிருக்கும், பரையவஸ்ைையோ சாக்ஷிரூபமா யெவ்விடத்தும் வியாபகமாம், 
இவவாறு அ௮கா.ராதி நான்கு மாத்திரைகள் ஈன்னான்கு பிரகாரமாதலின் ௮ம்மாத் 

இரைகளின் சமுதாயரூபப்பிரணவம, 16 அவயவங்களையுடையதாய்ச் இத்தமாம். 

அல்லது, ௮கா.சாஇ நான்கு மாத்திரை புலுதம் தீர்க்கம் ஹ்ரஸ்வம் சாக்ஷியென் 

னும் நான்கு பேதத்தானே ஈன்னான்கு பிரசாரமாமாதலின், ௮ச்சர்வ மாத் இரை 

களின் சமுதாயரூபப பிரணவம் 10 அவயவமுடையதாய்க் கூறபபெறும, இப் 

போது ஆன்மாகின் 10 பேதத்தை வருணிப்பாம் :--ஹ தேவதைகளே! பிரண 

வத்திற்கு ௮கார உகார மகார காதமென்னும் சான்கு பாதங்களிருப்ப? தபோலப் 

பிரணவத்தின் வாச்சியார்ககரூப அன்மாவிற்கும் நான்கு பாதங்களாம், ஆண்டு, 

விபஷ்டிஸ்தூலசரீரரூப உபா இயையுடைய விசுவன் ஆன்மாவின் முதற்பாதமாம, 

வியஷ்டி.சூசூமம சரீரரூப உபா தியையுடைய தைஜசன ஆன்மாவினிசண்டாவது 

பாதமாம், வியஷ்டிகாசண சரீரரூப உபா இயையுடைய பிராஞ்ஞன் அன்மாவின் 

மூன்றாவது பாதமாம், ௮வறறை யொளிர்விக்கும் சாக்திரபதுரீயம ஆன்மாவின் 

நான்காவது பாதமாம, இந்நான்கும் முறையே பிரணவமர்திரத்தின் அகாசாதி 

நான்கு மாத்திரைகளின் அர்த் தரூபமாம், ௮த்தியான்மரூபமாம். அன்மாவிறகு 
விசுவாதி நான்கு ௮த்தியான்மபா தங்களிருபபேேே போல ரான்கு ௮ Gaga gw 

களுமுண்டு, சமஷ்டிஸ் தூலசரீ ரரூப உபா இயையுடைய விசாட்டு முதற்பாதமாம், 

சமஷ்டி சூக்ஷாமசரி ரரூப உபா தியையுடைய ஹிரண்யகர்ப்பர் இரண்டாவது பாத 
மாம், சமஷ்டிகாரணசரிரரூப உபாஇயையுடைய ஈசுரர் மூன்றாவது பாதமாம், 

யாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கும் பாமான்மா ரான்சாவது பாதமாம், இவை யான்மா 

வின் ௮இதைவ பாதமாம், பிரணவத்தின் ௮காராதி 4 மாத்திரை ஈன்னான்கு 

வகையாயிருப்பதேபோல ஆன்மாவின் விரசாட்டாதஇு 4 ௮இதைவரூபத்தினும 

வேறல்லாத விசுவாதி நான்கு பாதங்களும், தீவி” மத்யம மந்த தரீயமென்லும் 

4 பேதங்களால் ஈன்னான்கு வகையாம், ஆண்டு, ஜாக்ரதரூப விசுவத்தின் 

சொருபம் நேத்திசாதி யிர் திரியங்களால ரூபா இிவிடபங்களை க்கவரும், yg விசு 

வத்தின் தீவிரமென்லும் முதற் பாகமாம். ௮ர்த விசுவத்தின் சொருபம் மனோ 

சதங்களைச்செய்யும், ௮து விசுவத்தின் மத்தியமமென்லும் இரண்டாவது பாத 
மாம் விசுவத்தின் சொரூபம் மோகத்தானே வறிதிருத்தலையடைவுறும், ௮ 

விசுவத்இன் மர்தமென்னும் மூன்றாவது பாதமாம். விசுவத்இன் சர்வ உபா திகளு 

மற்ற கிர்விசேஷ துரியசொரூபம் விசுவத்தின் கான்காவது பாதமாம, இவ்வாறு 

கனாக்காண்போனாயெ தைஜஐசனலும் சால்வகையாவன், அண்டுக் கனவின்௧கண்ணே 

தைஐசனது வடிவம் சத்தியமந்திசாதகளைச் கவரும். ௮து தைஜசனது தீவிர 
மென்னும் முதற் பாதமாம், தைஜசனது வடிவம் கனவைச் சொரூபத்தானே 
கானும், ௮.து மத்யமமென்னும் 2-வது பாதமாம். தை சன வடிவம் சனகில்
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மோகத்தானே மூடபா வத்சையடையும், ௮து மாதபென்னும 5-வது பாதமாம். 
ைசன துவடிவம நிர்விேவதுரியரூபமாப, அது 4-வது பாதமாம், இவவாறு 

சுமுப்தியவஸ்தையையுடைய பிசாஞ்ஞனும சால்வகையாவன், ஆண்டுச் சாத்விக 
விருத்தியைப் பிரதானமாகவுடைய பிராஞ்ஞனது வடிவம் பிராஞ்ஞெனது இவிச 

மென்னும் 1-வது பாதமாம. இசாஜ௫ விருத்தியைப பிரசானமாகவுடைய பிராஞ் 
ஞனது வடிவம் மத்தியமமென்னும் 2-வது பாசமாம், தாமச விருத்தியைப் 
பிர தானமாகவுடைப பிசாஞ்ஞனது வடிவம மரதமென்னும் 5-வது பாதமாம். 
பிராஞ்ஞன.து வடி.வம நிர்விசேஷ துரியரூபமாம்; ௮து சான்காவ.து பாதமாம், 
பூர்வம் பிரணவமர் தரத்திற்கு ராதமென்னும சான்காவது மாததஇரைகூ மினேம், 

yer பிஜம பிஈது சக்தி சாஈதம என்னும கான்சவஸ்தைகூறியுள்ளேம்; அர் 

நான்றெகும் முறைபபடி ஓ௫ ௮நுஞ்ஞாகா அறுஞஞா வுவிகற்பம இத்துரீய 

ஆன்மாவிற்கு நான்கு பாசா£ககரூபமாம) ஓதாதி சான்குபா தங்கட்கும் இவிசாதி 

ரூபகசளாவன :--பொறிகளினகண் ணே யக்கினி அனுகதமாயிருபபேபோல 
ஆன்மாச சர்வ ஸ்தூலாதி தேகங்களில சாக்ஷிரூபமாய்க தொடரும், சர்வ ஜீவர் 

களின் ஆன்பவடிவபாம, ௮வ்வான்மாவால இவவெல்லாவுலகும தத்தம் CHL 

தான முறியபபெறுப, ௮வவரதரியாமியாய genoa ஒதவெனபபெறும் ; 

அ௮வ்வோதவென்னும ஆனமாத துரீய ஆன்மாவிற கக சீவிமெனனும் முதற்பாத 

மாப. ன்மா, தியாதா தியானம தஇியேயம ஞா.கா ஞானம ஜேயம என்பதா 

ஜகத்திறகுக தன இருபபு விளக்கமிலலாதகைக்கணடு ௮வை யிதறகுண்டாக 

வேண்டுமென வெண்ணித் தகனனிரூபபுவிளசகததையிதன்சண்(சண யடைவிக் 

கும, ௮வவானமா ௮னுஞஞா தாவெனபபெ.றுப; ௮.து மக்தியபபென்னும் 9-வது 

பாதமாம, ஆன்மா சறபித ஜகத்தினின.றும் தன்னிருப்பு விளக்கத்தை யிழுத் 

துக் கறபிதவுலகை இலயபபடுத்திக Saas தன்ன தவிதியரூபத்ைையேயுணரும், 
து ௮னுஞஞாகெனபபெறும, ௮து மகதபென்னுா 3-வது பாதமாம, தன்மா 

வின் சொருபததின்கண்ணே கற்பித துவைதப பிரபஞ்சத்தின் ஸ்மிருஇயுமிரா 

கார், அவவான் மவடிவம யோஇயரின் ௮7ஈ௧ ஜன்ம புண்ணிய கருமங்களாலடை 

ய்பபெறும, ௮தன் பெயா ௮விகறபமாம, அது சானகாவது பாதமாம், அ௮விகறப 

மென்னும் துரீய ஆரந்தவடிவ நான்கவஸ்தைகளில் ௮திஷ்டானததன்மை ரூபத் 

தானே தொடர்நதிருபபதாய்ப பிர தீ.தமாம, ௮. தனிருப்புவிளக்கச்கானே இம் 

மூறகூறிய 10 வகையாய ஆன் மாவினவடிவ(ம பிரதிதமாம், ஆண்டு அன்மாவின் 

றுரீயவடிவததே கறபிதரூபக. தன்மை சமபவியாதாமாயினும் ௮ததுரீய தன்மா 

வின்சண்ணே ௮த்துரீயகதன் மைவடிவ ௧ர௬ுமம தன்னினும் வேருய மூன்.று வஸ் 

துக்களையபேச்ஷிககும, ௮ தனபேக்ஷையினானே துரீயமெனபபெறுமாதலின், த் 

துரியததன்மைத தர்மமுங் கற்பிதமேயாம்) னால் துரியத்தன்மைத் தர்மத் 

இன் தச ரயரூப ஆன்மாக்கற்பிசமன்றாம, நிர்மல ஆகாசத.தின்கண் 2ண கந்தர்வ 

ஈகரம் பிரதிதியாமாதலின், அது கறபிசமாவதேபோல, அவிகற்பரூப சுத்.த.தன் 
மாவின்சண்ணே இவ்வெல்லாவுலகும் பிரதீதமாமாதலின, இவவுலகும் கற்பித 

மெனப்படும். இவ்வவிகற்ப ஆன்மாச் சர்வ பயமுமற்றதாம். ஜன்மாதி சர்வ விகா
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சங்சளுமற்றதாம், பசமானணுமுதலிய சூக் ஈமபதார் த தங்களிலும்,, அத்தியர்சம் 

சூக்ஷாமமாம், ஆகாசாதி டெரும்பொருள்களினும் மிகவும் பெரியதாம், இத்த 

தகைய அுன்பசாக்ஷ£த்காரச்கசானே மோக்ஷ்ப்பிராப்தியாம். இப்போதான்ம 

ஞானத்தின் அதிகாரியை வருணிப்பாம்:--௮விகற்பமென் லும் ஆரர்சவடிவ தன் 
மாவையறிய இசசித்த பிராஹ்பணாதி யதிகாரி வேதவிகத அ௮க்கினிஹோத்தி 

சாதிகருமங்களைச்செய்வன், ஹிபசாதி நிஷித்தகருமங்களைப் பரித்தியாகமசெய் 

ao; gua Ger சத்தியம் தபம் தயைதானம் பிர ஹ்மசரியம் ௮ஹிம்சையென் 

பதாதி சுபகருமங்களைச்செய்வன், இததணையானே மகதமத்தியம மென்னுமிரு 

வசையாய அதிகாரிகளை வருணித்தாம. இனி உத்தம அதிகாரியை வருணிபி 

பாம் :--அவிகறபவடிவ ஆன்மாவையறிய இச்சத்து ஒவ்வொரு பிராஹ்மணா 

புதரஏஷுணை விததஏவணை லோகஏவணையென்னும் மூவகையாய ஏஷணைகளைப் 

பரிததியாகித்து, பரமஹம்ச சநயாசக்.ரகண பூர்வகம சாவ கருமஙகளையும் பரிசத் 

தியாகிததுக கேவலம் பிக்ஷா விருத்தியைத்தரிப்பா, இத்தகைய உத்தம ௮திகாரி 

கள் இவ்வாஈந்தவடிவ அன்மாவைச் சாக்ஷ£த்கரித்து உள்ளே சாவஞ்ஞாாயினும் 

குருடு ஊமைபோலப் பிருதிவியின்கண்ணே சஞ்சரிப்பசாதலின், ௮விவேகிகள் 
அறிஞரையறியார், பூர்வம் சம்வாத்தகாஇ சஈயாசிகள் உலகரால் அறியமுடியாத 

வராய்ச் சஞசரித்தன.ரா தலின், ௮.இகாரிகள் ௮விகற்ப் ஆன்மாவின் சாக்ஷ£த்காத 

தை ௮வூயம சம்பா தனஞ்செய்க, இப்போது, முற்கூறிய ௮னுஷ்டுப: சநதரூப 

மந் தரசச,க பிரணவ உபாசனையையும கேவலம பிசணவ உபாசனையையும் நிரூ 

பிப்பாம் :--இவ்வதிகாரி ஒருகால் ஒரு பாவகருமரூபப பிரதிபஈக வயததால் 

ஆன்மாவை அவிகறபரூபமா யறியமூடியாவிடின், பாவரூபப் பிரதிபஈதகத்தை 

நீக்குமபொருடடு ஒருபாயம அ௮வசியமசெய்க, அதாவ, முன்னர் கரன்கு 

பாதமுடைய மர்இரராஜா கூறப்பட்டது, ௮ம்மந்இரத்இின் சான்குபா தங்கட்கு, 

முறையாய் விசுவ தைஐச பிசாஞஞதுரீயமென்னும் நான்கு ௮ன் மாவின் சொருபங் 

களின் வாசகங்களாகிய ௮௧கா.ர உகார மகார நாதமேன்பவை பிரணவத்தின் நான்கு 

மாத்திரைகளாம், ௮ர்கான்கு மாத்திரசைகளோடும் ௮பேதூக்தனம்செய்க, பிர 

ணவமரந்திரத்தின் மாத்திரைகளின் விபூதி யிவ்வாறு சுருதியாற் ' கூறப்பெற் 

றுளது:--பிரஹ்மா வசு காயத்ரீ கார்கபத்தியம் பிருதிவி இருக்மஈஇிரம் இருக் 

சேதம் என்னும் சம்பூர்ணம் ௮காரரூபமாம், விஷ்ணு ரூதர்ன் தரிஷ்டுப் தக்ஷிணாக் 

இனி யஜஈர்மந்திரம் யஜுர்வேதம், ௮ர்தரிகூம் என்னுமியாவும் உகாரரூபமாம், 

ருத்ரன் ,ததித்தியன் ஐக.இ ஆகவடீயம் சுவர்க்கம் சாமமஈதிசம சாமவேதம் 

என்னுமியாவும் மகாரரூபமாம, விராட் பருத் ஏகாஷிரூப அக்கினி பிரணவம் 

௮தரவண மந்திரம், ௮தரவவேதம், சம்வர்த்தகாகசினி, சோமம லோகம் என் 

பன யாவும் நாதரூபமாம், இவ்வாறு விபூதிகளோடுகூட அ௮காராதி நான்கு மாத் 

தஇரைகளைப் பிரஹ்மவேத்தாக் குருவாயிலாயறிஈது ௮இகாரி முற்கூறிய wi Bs 

சாஜாவின் நான்கு பாதங்களை முறையாய் ௮காராதி நான்கு மாத்இரைகளில் 

அபேதர் தனம்செய்க. அதன்பின் இவவஇிகாரி ௮ம்மர்தஇரத்இன் நான்கு பாதல் 

களாடு ௮காராதி மாத்திரைகளின் இலயர்தனஞ்செய்க, அல்லது, கேவல
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ன்காசாதி மாத்இரைகளையே இலயசிர்தனஞ்செய்க, இலயர்சனப்பிரகாசம் சாஸ் 

திச வேத்தாக்களால் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள.து காரா பூர்வ பாதங்களை 

உகாசாதி யுத் தசபா.தங்களில் இலயஞ் செய்வதேபோல, உகா.சா.இ பாதக்களையும் 
உ.த்,சா மகா.சா.இபாதங்களில் இலயஞ்செய்க, இவ்வாறு துரீபம்வரை அவற்றை 
இலயஞ்செய்க,. அதன்பின் பிஜம், பிது, சக்தி, சார்தம் என்னும் சான்சுவனல் 
தையையுடைய அரீபரூபப்பிரணவத்சை மனத்தானே சந்கனஞ்செய்க. பிரணவ 
மந்தித்தின் வாச்சிய அர்த்தரூபப் புருடனுக்கு இப்பாதரூபப் பதஇினாறுகலை 

கூறப்பட்டுள அ, அப்பதினாறு கலை முறைப்படி முற்கூறிய 10 அவயவமுடைய 
பிசணவமக்திரத்தின்கண்ணே தாதாதமிய சம்பர்தத்தானேயிருக்கும்) சர்வ 

பேதமுமற்ற சுத்த பாமானமாவின்௧கண்ணே அக்கலைகளிராவாமா தலின், அவ்வெல் 

லாக்கலைகட்கும் இலயம் சமபபவிக்கும், இப்போது வேறு வகையாய் வருணிப் 
பசம் :--முற்கூறிய முறையே சகான்கு நான்கு ௮அவயவக்களையுடைய அ௮காசாஇ 

சான்கு மாத்திரசைகளோடு முறையாய் முறகூறிய அனுஷ்டுப்சஈ்கரூப மகஇச 
ராஜாவிற்கு சான்கு பாதங்களைச் சேர்ப்பிப்பசனா?ன ௮ம்மர் இரசாஜாவிற்கும் 10 

அவயவங்கள் இத்தமாம்) ஏனெனின், அ௮வ்வனுஷ்டுப்சர்சம் 32 அகதரங்களா 
லாம், ௮ச்சர்தத்,திற்கு எட்டெட்டக்ரஙகளையுடைய ரான்கு பாதங்களுண்டு, 

அச்கான்கு பாதங்கட்கு முறையே சான்கு கான்கு ௮வயவக்களையுடைய அகா 
சாதி சான்கு மாத்திரைகளோடு சேர்க்கும்போது அம்மர் தரத்தின் இண் 

டி சண்டக்ஷ£ங்கட்கு ஒவ்வொரு ௮வயவவாசசத்தன்மை சித்தமாம், ௮2 10 

அவஸ்தைகளை அ.இகாரிபையப் பையஜயஞ்செய்க, மனத்தின்௧கண்ணே தடை 

யற்ற இடப்பிசதிதஇியே அப்பூமிகளின் ஜயமாம, ௮வற்றின்கண் ஹூம் இவ்வ சொரி 

எவ்வெப்பூமியை ஜயிபப?னா ௮வ்வப்பூமியைப் பரித்தியாகதது உத்தர உச்,தா 

பூமியைப்பற்றுக, இவ்வாறு பையப்பைய ௮ப்பசித்தப்யசித்து ௮ இகாரிக்கு முற் 
புண்ணியமஎமையானே ௮விகறப அுரீய ஆன்மாவின் பிசாப்தியாம்போ.து சார்ய 

௪ அஞ்ஞானமநீக்கமுண்டாம். பின்ன இகாரிக்குச் சிறிது மாத்இரையுங் சர்த் 
sau எஞ்செதாகவில்லைபாதலின், ஆன்மசா௯நாச்சார அடைவின் பொருட்டு 

அதிகாரி பிரணவ உபாசனையை அ௮வ௫ியஞ் செய்க, இனிப் பிரஹ்மஞானகத்கானே 
sriusas அஞஞான நீக்கமாம், பிரஹ்மத்தின் இயற்கையை வெளிப்படுத்தும் 
யுக்திகளைக்கூறுவாம் :--ஹே தேவசைகளே . ஸ். தாலசூக்ஷ௩மசாரண சரீ.சங்களை 

யபேக்ஷித்துத் தரியரூப அவிகறபத்தூய ஆன்மா வாக்கு முதலிய 10 பா௫ியு 

இர்.இரியங்கட் கவிஷயமாம், மனத்திற்கு மவிஷயமாமா தலின், ஆன்மாவை வினவு 

வ.தன்கண் ணும் எவனும் சமாரத, சனாகான் ; விடைகூறுவதன்கண்ணும் எவனும் 

சமர்த்சனாகானாதலினானே, சிர,த்தையையுடைய சிடர்களால் வினவியபோ இலும் 

சல பிரஹ்மவேத்தாககளாகிய அறிஞர் அவர் பொருட்டுச் சச்தொசர்்தவடிவ 

அவிகற்ப ஆன்மாவை மெளனத்தானே உபதேதத்தனர் ) ஏனெனின, எவவெவ் 

வஸ்.து வாணியால் வசனிக்கமுடியுமோ அவ்வவ்வஸ்.துவின்சண்ணே சேத்ரொஇ 

பார் திரியங்களின் விஷயத்தன்மையாம். அல்லது, அர்தரமனபுத்தியாஇ 
களின் epg scone அவசியமாம், அர்தப்பாகயெ ஆர்தா இர் திரியங்களின் 
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௪௩௭௦0: ப்ரீ ஆத்மபுராணம், (பதினேட்டாவது 

விஷயத் தன்மையின்றிக் கேவலம் வாணியின் கிஷபத்தன்மை சம்பலியாதாத 
லின், இர்இரியங்களின் விஷயத் தன்மையோ வியாபசமாம், வாணியின் விஷயத் 
தன்மை வியாப்பியமாம், யாண்டு வியாபகாபாவமாமோ அண்டுவியாப்பியாபாவ 

மாம்) ௮க்கினியாகிய வியாபசமிலதாகவே தூமமாகய வியாப்பியமிலதாகும், ௮. 
போலவே ஈண்டுப் பிரசங்கத்தே சர்வ ௮வஸ்தைகளிலும் ௮நுகதமாகயெ ௮த 

விதியப்பிஹ்மரூப ஆன்மாவின்௧ண்ணே சேத்தராதி இந்திரியம் மனம் புத்தி 
பிரவிருத்.தியாது) ஆகையால், ஆன்மாலின்கண்ணே வாணி விஷயத் சன்மையும் 

சம்பவியாதாம், அல்லு, ௮இஷ்டான ஆன்மாவால் ஏவப்பட்ட ரேத்திராஇ இர் 

இரியங்களும் மனம் புத்த சரீரா இகளும் தத்தங் காரியதேே பிசவிருத்திக்கும் ; 

ஆனால், மனத் தாகூடிய நேத்திராதி இந்திரியம் தம்மை யேவும் ஆன்மாவின் 
கண்ணே பிசவிருத்தியா. கருத்திதுவாம :--தன் சமீபமாத்திரையானே சர்வ 

வியவகாரங்களின் சித்இிசெய்யும் தன்மாவின்கண்ணே மனச இரந்இரியங் 
களின் விஷயத் கன்மைவடிவ கருமத் தன்மையை யக்ககரிக்க£னோ, ஒசே ஆன்மா 

வின்சகண்ணே கர்த்தாத்தன்மையும் கருமகத்தன்மையும் ௮டைவுறும்) ௮ஃதத்து 
wie wtb விருத்தமாம்; இக்காரணத்தானும் ஆன்மாவின்கண்ணே மனசகத இக 

இரியங்களின் விஷயத்தன்மை சம்பவியாதாம். ௮ல்லது, இவவாக்கந்திரிய2மா 

கேவலம் சப்தத்தையே விஷயம்செய்யும், அர்த்தத்தை விஷயம்செய்யாது. ௮௪ 

சப்தம் ௮ப்பதார்த்தங்களை விஷயம்செய்யும். எப்பொருள் சேத்திசாஇ பாசிய 

யிர் இிரியங்கட்கும் மனபுத்திரூப ௮ர்தக்க.ரணத்திற்கும் விஷயமாமோ, அச்சர்வ 

பதார்த்தங்களையும் ௮ச்சப்தம் விஷபம்செய்யாதாம். ௮ந்நேத்இராதி இந்திரிய 

மும் அப்பதார்த்தங்களை விடயம்செய்யும். எப்பொருள்களில் ௮னான் மத்தன்மைத் 

திர்மமிருக்குமோ ரூபஸ்பரிசாதி குணமிருக்குமோ ௮வை ஆன்மாவின்சண்ணே 

டரசாவாமாதலின், ௮வவானமாவின்௧கண்ணே இர்திரியககளின் விஷபத்தன்மை 

யும் சம்பவியாதாம், இர்இரியங்களின் விஷயத்தன்மையபாவமாகவே அன்மா 

வின்கண்ணே சப்த விஷயத்தன்மையும் சம்பவியாதாம். கருத்திதுவாம் :--நேத் 

இசாஇ இந்திரியங்களோ நியமமாய் ரூபஸ்பரிசாதி தருமங்களையும், ௮வற்றை 
யுடைய பொருள்களையுமே விடயஞ்செய்யும், மனரூப ௮5௪ இர்திரியமோ நியம 

மாய்ச் சுகதுச்காதி தருமங்களையும், ௮வற்றையுடைப் பொருள்களையுமே விஷயஞ் 

செய்யும். ரூபாதிகுணங்களும் சுகாஇிதருமக்களும் ஆன்மாவின்கண்ணேயின்றா 

மாதலின், ஆன்மாவின்சண்ணே இக்்இரியங்களின் பிரவீருக்தி சம்பவியாவாம். ௮ல் 
OS, 5 F8, gob துகச்சியென்லும் பிரதிதியினாவே சுகதுக்கம் ஆன்மாவின் 
சண்ணே பிரதிதியாமாயினும், சுக.துக்கம் ஆன்மாவின்கண்ணே உண்மையாயின் 
ரூம்; மற்றோ, இரஜ்ஜுுவின்சண்ணே சர்ப்பங் கற்பிதமாவதேபோலச் ௬.துக்க 

மும் ஆன்மாவின்சண்ணே கற்பிதமாம, கற்பித வஸ்துவின் ஞான மிர்இரியத்தா 

லுண்டாவதல்லை ; மற்றோ, சாக்ஷியான்மாவானே யுண்டாமாதலின், கற்பித ௪௧ 
துக்கமும் ஆன்மாவின்க௧ண்ணே மனத்தின் விஷயத்தன்மையைச் த இசெய்யா 
தாம். இப்போது ஆன்மாவின்சண்ணே இந்திரியங்களின் ௮விஷயத் தன்மையைச் 

சித் இசெய்யும்பொருட்டு முதலில் ௮திஷ்டான ச்.சன்மையைச் சித்தஞ்செய்வாம்:- 

ஹே தேவதைகளே / கற்பிச பதார்த்தங்களின் உபாசான STE aR OU HESSEN



அத்தியாயம்.] தீரசிம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உப திட SEE 
தத்தின் தாற்பரிபவருண னம். ் ) அ) 

னத்திற்கு யாத விடயமாமோ ௮து ௮இஷ்டானமாம், ௮.து சர்வ கற்பித பதாரத் 
தங்கட்கும் ஒன் 2றயாம், QBs இசஜ்ஜுரூப அதிஷ்டான த்தின்கண்ணே சற்பித 
சர்ப்ப தண்ட ஜலதாரை பூவிலயம் என்பன முதலிய பதாரத்தங்களோவாம் ) 
அவற்றிற்கு ஒ?ச இரஜ்ஜு5 ப. ஷ்டானமாவதேபோலச் சர்வ கறபித பசார்த்தங் 
கட்கும் ஒர ௮ இஷ்டானமாம, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ' கறபித இரஜ.தா இகளின் அதிவ்டானரூப சுத்தி 
மூதிலியவற்றினின்றும் கறபித சாபபாதிகளின் ௮இஷ்டானரூப இரஜ்்ஜு5 (ps 
fuser p Bet பேதமேகாணவருன்றதா தலின், சர்வ கற்பித பதார்த்தங்கட்கும் 
GOT ௮திஷ்டானமாம் என்பது சம்பவியா தாம். 

சமாதானம் :--2ஹ தேவதைகளே ' ௮விசாரகாலத்தே கற்பித சர்ப்ப இசஜ 
Ss Gala அதிஷ்டான வேறு வேராகவே பிரதஇிஇியாமாயிளும், ஆசாய்ஈ.து 
சோக்கினோ இரஜ்ஜு (தலியவற்றிறகும் கறபித சர்பபாஇிகட்கும் ௮இஷ்டானத் 

தன்மை சம்பவியா தாம்; மறறோ, இரஜஜு ௬௧௫ முதலியவற்றே அநுகதமாய 

சாமானிய சைதன்.பத்தின்கண்ணே கறபித சாப்பாதிகளின் ௮இஷ்டான த்தன்மை 

சம்பவியாதாம் ; ஏனெனின், கற்பித வல்.துவின் உபா சானகா.சணமாயெ ௮ஞ்ஞா 

னத்திற்கு விஷயமாவது அ௮திஷ்டானமாம, ௮வ்வஞ்ஞானம் இயல்பாயே மறை 

பட்ட இசஜ்ஜு5 முதலிய ஐடபபொருளகளை விடயஞ்செய்யா து ; மற்?றா, அவற் 

மின்கண்ணே தொடர்க்திலகும் சேதனத்தையே விடயஞ்செய்யுமாதலின், அச் 

சே. தனமே கற்பிதப்பொருள்கடகு அ௮திஷ்டானமாம்) ௮ஃதியாண்டுமொனராம். 

இப்போ இப்பொருளையே வெளிப்படையாக்கும்பொருட்டு முதலில் தூலாருஈ்தஇ 

நியாயத்தானே இதரதைவடிவ சாமானிய ௮மச)த்தின்கண்ணே அ.திஷ்டானரூபத் 
தன்மையை கிரூபிப்பாம் ஹே தேவதைகளே! மயங்கிய காலத்த எவ்வஸ்து 

எக்கற்பிதபபொருளோடு தா தாத்மிய சமபரதத்தா?ன பிரதிதியாமோ அதுவே 
அதறக இஷ்டானமாம) அதனினும வேறாப எ.அவும் ௮ திஷ்டானமாகாதாம், இவ 

வஇஷ்டான இலககணம் இரஜ்ஜஈ சுக்தி மு.தலியவற் ற Fund grb; wy say, 

௮வற்றின்கண்ணே ௮துகதமாயிருககும் இதச்னதைவடிவ சாமானிய sores 

சம்பவிக்கும் ) ஏனெனின், மயங்கயபோது பழுதைப்பாம்பு இப்பிவெள்ளி எனப் 

பிரதிதியாகாதாம) மற்றோ, ௮க்கால் யாவருக்கும் இது பாம்பு, இது வெள்ளி 

என்பதாகவே பி7தீ.தயாமா தலின், கறபித சர்ப்பாதஇுகளோடு தா.தா.த்மிய சம்பர் 
தத்தானே பிரதீ.தியாகும் இதர்தைவடிவ சாமானிய அம்சமே சா்ப்பா இகளின் 

௮இஷ்டானமாம். 

சங்கை :--ஹே பசவன் 1 பாதசாமானாதிகாண்யம, அத்யாச சாமானாதி 

கரண்யம், விசேஷண சாமானாதி கரண்யம, 8கப சாமானாதி கரண்யம் என நால் 

வகைச சாமானா கசண்யம் அூற்களில் கூறபபட்டிருக்கின்றன; அவற்றுள் கட் 

டையின்கண்ணே கள்வன் என்னும் மயலின் பின்னர், பமுதையின்௧ண்ணே பாம் 

, பென்னும் மயலின்பின்னர், கட்டை பழுதைகளின் ஞானமுண்டாகவே *கள்வனிக் 
சட்டை, பாம்பிப் பமுதை' எனத்தோற்றுவ?த பாதசாமானாதி கரண்யமாம்,



௧௩௪௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டர்வது 

இது பாம்பு, இது வெள்ளி என்பது ௮த்பாச சாமானாதி கரண்யமாம். நீலக்குடம் 

என்ப.து விசேவணசாமானாதி சரண்யமாம். ௮வனித்தேவதத்தன் என்ப௮ கய 

சாமானா இ காண்யமாம். “sure சாமானாஇ கரண்யத்தன்கண்ணே இதர்தை 

யம்சத்இற்குச் கற்பித சர்ப்பத்ததோடு தா.தாத்மிய சம்பந்தம் பிரதிதயாவதே 

போலப் பாதசாமானாதி கரண்யத்தின்௧ண்ணும் பழுதைக்குப்பாம்போடு தாதாத் 

மிய சம்பந்தம் பிரதீதயாம்; ஆகையால், இதர்தையின்௧ண்ணே கற்பித சர்ப்பா 

இஷ்டான த தன்மை சம்பவியா தாம். 

சமாதானம் :-- ஹே சேவதைகளே !/ பாதசாமானாதி காண்யத்தின்கண்ணே 
இரஜ்ஜஈவாஇகட்குச் சர்ப்பாதிகளோடு தாதாத்மியப் பிரதீஇயாமாயிலும், ௮௧ 
சால் ௮வை அ௮ண்டிலவாமாதலின், சாஸ் திர முணாந்தார்க்குண்டாம் £பாம்பிப் பழு 

ை' யென்லும் ஞானம் மலடிமைர்தன் ஞான?மேபோல விகற்ப மாத் தரமேயாம் ; 

அர்த விகற்பஞான தசானே இரஜ்ஜுஈு மு.சலியவற்றின்கண்ணே சர்ப்பாஇகளின் 
அதிஷ்டானத்தன்மை சித்தமாகாதாம், ௮தனானும் வஸ்து சித்தியாகுமாயின், 

வர் இதயா புத் தரன் என்னும் விகற்பஞானத்தானும் ௮வனது இத்தியுமாகவேண் 

டும்; ஆகையால், இதர்தைவடிவ சாமானிய அம்சமே சர்ப்பாதி சர்வ கற்பிதப் 

பொருள்களின் ௮திஷ்டானமாம், இத்துணையானே இதந்தையின்கண்ணே ௮இஷ் 

டானரூபத்தன்மையைச் சித்தஞ்செய்தாம் ; இனி இதர்தையின்கண்ணே பிசஹ்ம 

ரூபத் தன்மையைச் சித் கஞ்செய்யும்பொருட்டு முதலில் ௮வ்விதர்தையின்கண்ணே 

பேதமற்ற தன்மையை நிருபிப்பாம்:--ஹே தேவதைகளே / இதந்தைவடிவ 
சாமானிய ௮ம்சம்?த பிரதீதியாம் பேதம் கேவலம் சப்தமாத்தரத்தானேயாம் ; 

உண்மையாயோ அப்பொருளின்௧கண்ணே சிறிதுமாத்திரையும் பேதமில்லை, 

சங்கை :-- ஹே பகவன்?! அச்சப்தங்களின் பேதத்தானே அர்த்தத்தின் 

பேதமேலுண்டாகமாட்டாது ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளே ?! இவ்வுலகத்? சப்தங்களின் Sus ipo 

டாயினும் பொருளின் ஏகத்தன்மையையே கண்டோம். ஓசே தேவதத்தனை ஒரு 
வன் இவன் தேவதத்தனென்கின்றான், மற்றொருவன் நீயென்சின்றான், வேறொரு 

வன் ரேயவயத்தானே தேவதத்தன் யானேயென்சனெருன் ; ௮யலொருவனோ இத் 

தேவதத்தன் எனதெல்லாப் பர்.துக்களுமாவன் என்பன் ; என்றிவ்வாறு ஒருவனே 

௮ரேசு வக்தா க்களா ஓச்சரிக்கப்பட்ட ௮ோேக சப்தங்களையடைவன் ; HON, HE 

சப்தங்களின் பேதத்தானே தேவதச்தனுக்குப் பேதமுண்டாவதில்லை. 96 

போல?2வ, இதர்தையின் வாசக சப்தங்களின் பேதமுண்டாயினும் ௮வ்விதந்தை 

வடிவ சாமானிய அர்த்தத்தே பேதஞ்சித்தமாகாதாம், அல்லது, எல்லாப்பொ 

ருள்சுளின்௧ண்ணும் ஒருமை இயல்பாகவே ித்தமாம்) wo Au அதன்கண் 
ஷே சப்தபேதத்தா பன்மை ஒருகாலுமிசாதாம்; தோற்றினும் கந்தர்வ நக் 

சம்போலப் பொய்யேயாம் ; பொய்யாயபன்மையானே மெய்யாய ஒருமையின ழி 

வுண்டாகாதாம். ௮ல்லது, ௮ளவையினானே பொருளின்றுணிபாம் ; ௮ஃதின்றி 

யஃதாகாதாமாதலின், இதர்தைவடிவ அர்.தத.த்இின் பேதம் எவ்வளவையினானே 

யாமென ஆராயத்தக்க தாம். பேதரூப அரசனுடைய மூக்கியமாயு போர்வீசனா



அத்தியாயம்.] நரசிம்ஹதாப bu ஈசாவாஸ்ய உபதிட கடன 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ] 373 

us சப்தமோ இதந்தைவடிவ மாத்தத்தானே தோல்வியையடைர்தது ; ஏனெ 
னின், அவ்விதந்தைப் பொருளின்௧ண்ணே இபற்கையானேயிருக்கும் அபேசச் 
தான பேதரீக்கம் உண்டாடகயேவிட்டகாதலின், பேதரூப அசையளை யனு 
சரித்து ௮ப்பொருளின்கண்ணே பிரவேடக்க இச்சிக்கும சப்தமும் அதன் 

சண்ணே பிரவேடுக்கமுடியாதாம் ; மற்றோ, அது கற்பிதபேதமாத்தரத்தை 
யங்கேரித்தே சந்தோவூத்தையடையும் ; சத்திய2பதத்தை யபேக்ஷியாதாம். ௮ல் 

லது, அ௮ச்சப்தம் இதந்தைவடிவ அர்த்தத்தின் பேகக்தை யங்கேரியாததே 
போல விழிமுதலிய பொறிகளும பேதத்தைககவசாவாம்; மற் 2ர, அவைகள் 
வஸ்துவின் சொருபமா த் தரத்தைக்கவர்ந்தே இருதகருத்தியமாம். தோடத்தோடு 
கூடிய விழி சுக்தியின்கண்ணே (இது இரஜதம” என்னும் இரஜதமாத்தச த 
தைக்கவார்2த கிருத௫ருத்தியமாம், சுக்திபின்கண்ணே இரஜச பேதத்தைக் 
கவசாதாம், ஒருகால் துஷ்டசக்ஷாஈ பதத்தையும் கவருமாயின், பிசமமாத இரத் 
இற்கே லோபமுண்டாம் அலல, ச௯்நாமுதலிய இச்திரியத்கானே காப் 

பொறிகளேபோ லிதந்தையும் சத்தமாகாதாயின், ௮வற்றுே இதர்தையின் 

பேதமெவ்வாறு சித்தமாம ? மற?ரு, ஆகாதாம். ஏனெனின், முக்காலத்தும் பாத 

மாகாதசத்தை?ய இதசதைவடிவமாமா சலினா?ன இவ்வுலகத் ?த இஃதிருக்றது 

இஃதிருக்கிறது எனத3தோற்றுகின்றது, அத் தோற்றத்சானே இகம் சப்தார்த் 

தத்திற்கும் சத்சபதார்த்தத்திறகும் ௮பேக 2மத்தமாமா கலின், சத்ைைவடிவ 

இதர்தையையும் ௮சன் 2பேதததையும் இச்சக்ஷ 1 முதலி.ப இக்இரியம் இசகணஞ் 

செய்யாதாம். அல்லது, முன்மொழிஈத யுக்தியினு2ன இதந்தையின்கண் னும் 

பேதம சித்தியாகாதபோ௮, ௮வ்விதந்தையையும் வி2சஷரூபமாயுடைய யாண்டு 

தொடர்ந்த பாமான்மாவின்கண்ணே அபேபேதம எவ்வளவையினா?னை இத்தமாம் ? 

மற்றோ, சித்தியா தெவ்வாற்றானுமென்க, இப்போது HUA SHO SAGE சத்தை 

யின் பானத்தே வேறொன்றன் ௮$பேக்ஷையின்மையை யறிவிக்கும்பொருட்டு முத 

லிலச்சத்தையின் ஸ்பு|ணத்தானே அ௮பேதத்தைச சித் தஞசெயவாம் :-- ஆண்டுத் 

திருஷ்டி சருஷ்டிவாத சித்தாரதத்தே தோற்றாப்பெருட்குச சத்தையின்றாம் ; 
மற்றோ, தோற்றும்பொருட்0க சத்தையா மாதலின், அச்சத்தை ஸ்புணச்திலும் 

வேறனரும் ; மற்றோ, ஸ்புசணரூபமயாம. ௮.2 ஸ்வப்பிரசாசமேயாம். இவ்வில: 

யத்தை முன் ௮ரேகமூறை கூறிவர்தேமாதலின, ஸ்வப்பிரகாச ஸ்புசணத்திலும் 

வேறாகாத சத்தையும் ஸ்வப்பிரகாசமேயெனத் அணியப்பெறும். இப்போது 
ஸ்புசணத்தின் ஸ்வப்பிசகாச த் தன்மையின்கண் சிறிது யுக்திகளையும் வர்களிப் 

பாம்: ஹே தேவதைகளே ! சை.தன்னிய மற்ற அசை,தன்னியவடி.வ வஸ்துக்கள் 
யாவும் சைதன்னியத்தானே அணியட்பெறும் ; இவ்கிஷயத்தே எவ்வா திக்கும் 

விவா.தமின்றாம் ; மற்றோ, சர்வவாஇிகட்கும் சம்மகமேயாம். ஒருகால ௮ச்சைதன் 
னிபமும் சை.தன்னியத்சானே தோற்றும் என அங்கேரிச்கி் இவ்வாறுசாயச்சச் 
கதாம் :--எச்சைதன்னியம சை.தன்னியத்தாற் 2றாற்று2மா அத்2தாற்றத்திற்கு 

விஷயமாய சைதன்னியம் ஸ்புசணத்தினும் விலக௲ணமா , அலலத oe de 

வமா முதலது சம்பலியா,து. ஏனெனின், ஸ்புணத்தினும் வில-ஷணவஸ் அவின்



Sib. ote LO ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டாவ து 

சண் சைதன்னியரூபத்தன்மையை ௮ங்கேரிப்பதில் சிறிது மாத்திரையும பிர 

மாணமின்றாம் ) பிரயோசனமுமின்றாம். ஏனெனின், ஸ்புரணரூப 'சைதன்னியத் 
தைபபிரகாசிப்பிக்கும் சைதன்னியக் கானே சர்வ நிர்வாகமுண்டாம். ஸ்புணருப 

சைதன்னியத்தை அ௮ங்கேரிப்பது வீணேயாம். இரண்டாவதும் பொருந்தா௮. 

ஏனெனின், ௮ச்சைதன்னியத்தை ஸ்புணரூபமா யங்கேரிக்கின் ௮து சர்வ 

புத்தி விருத்திகளின் சாக்ஷிரூப ஆன்மாவேயெனச௪ இத்தமாம், அதற்குத் தன் 
பிரகாசத்2த வேறொன்றினபேக்ை சம்பவியாது, சம்பவிக்குமாயின் அதன் 

கண்ணே கடாஇகட்2சபோல அகான்மரூபத்தன்மை பிசாப்தமாம், ஆகையால், 

௮௮ ஸ்வப்பிசகாசரூபமாம், இத்துணையானே அன்மாகிற்குச் சத்சித். துருவத் 

தன்மை நிரூபிக்கப்பட்ட. இனி ஆரார்தரூபத்தன்மையை நிரூபிப்பாம் :--ஹே 
தேவதைகளே /! யாம் கூறிய சத்சித் துருவ ஆன்மா இத்?தகதாரிகளாகய ஜீவர் 

கட்கு எல்லாப்பொருள்களினும் ௮.ச்இயர்தம பிரியரூபமாமாதலின், ஆக்மா பரமா 

நச் தவடிவமாம், ஏனெனின், ஜீவர்கள் தங்கள் ஆன்பவடிவமாய் ௮ங்கேரித்ச இத் 

தேகரூப ஆன்மாவின் காசப்பிசசல்கமாங்கால், விஷயசுகராசப பீரசங்கமாங்கால் 

விவக சரீரரூப ஆச்மாவைக் காக்கும்பொருட்டு விஷய ஜன்னிய சுகத்தையே 

பரித்தியாகஞ்செய்வன், ௮இ௧ சுகத்தின்பொருட்டே அற்பசுகப்பரித்தியாகவ் 

காணவருகின்றது, ௮றப சுகத்தின்பொருட்டு ௮திக சுகபபரிகதியாகஞ்செய் 

தீல் யாண்டும் சண்ட தில்லைபாதலின், சர்வ லோக விவகாசத்தானும் விஷய சுகத் 

இலும் விஷயசுகசாதனங்களிலும் ௮ன்மாவின்கண்ணே பரமாகநஈதரூபத்தன்மை 

சித்தமாம். ஹே தேவதைகளே. முற் கூறிய அபிப்பிராயத்தை யுணர்த்தும் 

வித்துவான்௧ளினுடைய மெளனத்தானே பிரஹ்மவேத்தாக்கள் தங்கள் டர் 

பொருட்டுச் சச்சிதாகந்த ஆன்மாவை உப?தூத்துளார். அவவுபதேசத்தால் 

அதை யுணசாத €டர்க்கு ஆரியர் சபையால் அத்விதிய ஆன்மாவின்கண் றிது 

தர்மங்களை அரோபித்து இவவாறுப?தசிப்பர் :--வசனத்.கானே வெளிப்படை 

யாய்விளம்பப்படும் வஸ்துவை அறிஞர்கள் சததன அ௮ழைததனர்,. கேவலம் 

மனத்தானே சிர்இக்கத்தக்க வஸ்துவை ௮௪த்தென அழைத்தனர். இவ்வான் 

மாவின் சொரூபமோ சததசத்தற்றகாம, இத்தகைய அன்மாவிடத்தே ஞானா 

சிரியர் சத்தசத்தர்மககளை யாசோபித்அச சடனுககு இவ்வாறுபதே௫ப்பர் :-- 

ஹே மைந்த. அ௮றநுபவதகதானே சித்தமாய சச்சிதொரந்தவடிவமும் சர்வக்கிலே 

சங்களற்றதுமாய “sor 6. மந்தமதியுடைய டேன் சதஇன்வடிவம யாசென 

வினவின் ஞானாசிரியர் இவ்வாறு கூறுவர் :--எல்லாப் பொருள்களிலும இது இது 

என்பதாகப் பிரதி.தியாகும் வஸ்.துவையே நீ சத்தெனவுணர்தி, முன்னர்த் தூலா 
ருந்த.தி நியாயத்தானே இதந்தையின்௧ண் கூறிய ஆன்மத்தன்மையை இப 

போது முக்கிய ஆன்மாவின்௧ண் 2ணே ௮டைவிப்பாம் அ மனவாணிகட்கு அவிஷூய 

ரூப ஸ்புசணத்தின்கண் முற்கூறிய இதர்தையும் கற்பிதமாம். அந்த ஸ்புசணமே 
நம்மால் நின்பொருட்டுச் சத்தெனக் கூறப்பட்டது. ௮தை வித்வான்கள் அநுபூதி 

யென வழைத்தனர். இச்சத்துருவ அறுபூதி எதன்சண்ணே இருக்குமென 

வினவின், யாம் நினக்கு ஸ்கானத்தோடுகூட ௮றுபூதிபின் வடிவத்தைக் கூறு 
வாம்; சாவதானமாய்க் சேட்பாயாக, சர்வ ஜீவர்களின் புத்தியின்கண்டணே



அத்தியாயம்.] நரரிம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உப இட ௧௩௭௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1345 

பிசதி பிம்பபாவத்தை யடைநததும, சாவ விஷயங்களில் இது இத்து, இது 

ASD, எனத் தொடர்ர்ததோறறமுடைய தும் ஆகிய அ௮றி2வ HD ky Bur, 
அ௮வ்வடிவத்தே முற்கூதிய இதர்தையும பாஇக்கப்படும். ஆகையால், ௮ம் 
மதியே ௮றுபூதியின் உபலபதிஸ்கானமாம், இவ்வாறு Air se sue Fier 
ஞானாசிரியரிடதத ஆன்மாவின் வடிவத்தைக் ?கட்டபோ.து ௮வர் அவனுக்கு 
அத்விதிய ஆன்மாவின்௧ண் வாக்காதி இக இரியங்கட்கு யோக்கியமாய சத் 

காதி தர்மங்களை த?ரபித்து ஆன்மாவை யுப?தசிபபா ) உண்மையாய் மன 

வாணிகட்கு ௮விஷயமாய ஆன்மாவின்கண் மனவாணிகட்குண்டாம் பிரவிருக்.இ 

அத்தியாசமின்றியுண்டாகாகாம். அத்தியாசத்தை அ௮ங்கேரிக்?த அவற்றின் 

பிரவிருத்தியாமாதலின், யாமுன்னா கினககுச௪ சச்சசொாகஈதவடிவமாய்க் கூறிய 

ஆன்மாவின் வடிவம் ௮ததியாசத்கானன்றி வாணியாலு மனத்தாலு மறியமுடியா 

தாம். இப்போது இப்பொருளை2ய கைம.இக நியாயக்கால் வெளிப்படையாக்கு 
வாம்: -ஹே தேவதைகளே ! ஜீவர்கட்குச சுகதுக்கங்களை யடைவிக்கும் பாவ 

பதார்த்தங்கள் யாவும தமது சககாரி சாகனங்க?ளாடு கணர்தோறும் பரிணா 

மத்தையடையும, ௮த்தகைய பதாரத்தங்களையும் ஒருவன் வர்ணிக்கமுடியாவாம், 

முத்து, பால், நிலா, மலலிகைப்பூ என்னுமின்னான்க&ல வெண்மை சமானமாயி 

னும், அவற்றிலுள்ள உள் வி?சஷத்தைக் கூறுவகற்கெவனும் சமர்த் கனல்லன், 

சேத்திசாதி யிந்திரியக்களால பிர கதியக்ஷமாய்க்கவாத்தக்க இக்தப் பாவபதாரத்த 

மும் வாக்கால் கூறமுடிபா தாயின், சாவ இர்.திரிபங்கட்கு மவிஷயமாய ஆன்மாவை 

வாக்கால் கூறமுடியாதென்பதஇல் யாது கூறறகுளது ? அல்லது, விஷய இக் இரியல் 

களின் சம்பக்தத்தா லுண்டாய விஷய சுகமே மனத்திற்கு விஷயமாம். எவ்வான் 
மவடிவ சுகம் ௮திகாரிகட்குத்தவம் முதலிய ௮2ஈ௧ உபாயங்களால் பிராப்த 

மாமோ அது மனத்திற்கு விஷயமாகாதாம். ௮கன்கண்ணே மனத்திற்கும் பிர 

விருத் தியிலலா தபோ ௮, வாக்குக்குப பிரவிரு௧தி இல்ஃ் யென்பதன்கண்ணே 
கூறவேண்டியதென் ? அல்லது, ஜீவர்கட்கு மனத்தால் 2 தாற்றப்படும் விஷப ௪௧ 

மும் தம் மதபவத்தானே ௮றியப்பெறும், ஆனால் ௮து மற்றையளுக்கு வாக்கால் 

கூறமுடியாதாம், தன் விஷய சுகமும மறறையனுக்கு வாக்கால் கூறமுடியா 

தாயின், மனவாணிகட்கு ௮விஷயமாய சொருபசுகத்தை ஆரியர் அறிந்திருந்த 

போதிலும் டர்கட்கு வாக்கால கூறமுடியார் என்பதின்கண்ணே யா.து கூறற் 

குள? இவ்வாறு ஆத்மா கே.ராய் வாக்கால கூறமுடியா தா.தலின், ஞானாஇிரியர் 

ஆரர்.தவடிவ ஆன்மாவின்௧ண் பாவ அ௮பாவரூப தர்மங்களை ரோபித்தே சம் 

சடருக்கு ஆன்மாவை யுபதேசிப்பா. சத்தியத்தன்மை, சே தனத தன்மை, அர் 

த.த்தன்மை முதலிய தர்மங்களோ பாவருபங்களாம் தூலமற்றலு, அ௮னுவற்றத, 

குறுகலற்றஅ, நீட்சியற்றது முதலிய தர்மங்கசீளா அபாவருபங்களாம். இவ 

வாறு ஞானாிரியர் வாயிலாய ஆன்மாவின்வடிவ.த்தைக்கேட்டுச் சூொ.த்தைய/ுடைய 

டன் ஆன்மாவை மனன நிதித்தியாசனஞ்செய்தபபோதே தன்னறுபவக்தால் 
பாவ அபாவ தர்மங்களற்ற ௬,தத ஆன்மாவைச் சாக்நா த்கரிப்பன், இப்போது இப் 

பொருளையே வெளிப்படுக தும்பொருட்டுச் சர்வ வர்களின் ஆன்மாவின்சண் கிஷ



௧௧௪௬ LG ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டாவது 

பிரபஞ்சத் சன்மைரூப பிசஹ்மத்தின் தருமத்தை நிருபிப்பாம் :--ஹே தேவதை 

களே ! சர்வ தேகதாரி ஜீவர்களின் ஆத்மா எப்போதும் பிசபஞ்சமற்றதாகும், 

சங்கை ;-- ஹே பகவன் !! ஈனாமுதலிய வடிவப் பிரபஞ்சமிருப்ப ஆன்மாவில் 

நிஷ்பிரபஞ்சரூபத்தன்மை எவவாறு சம்பவிக்கும் ? 

சமாதானம் :--ஹே சேவதைகளே ! சர்வப் பிரபஞ்சமும் பழுதைப்பாம்' ப 

போலப் பொய்யேயாம் ; ஆதலின், பொய்ப் பிரபஞ்சம் ஆன்மாவின் உண்மையாய 

நிஷ்பிரபஞ்சத் தன்மையை நீக்காதாம, இப்போது ஜகத்தின் மித்ொத்தன் 

மையைச் சித்திசெய்யும்பொருட்டுத் திருஷ்டி. சிருஷ்டி, வாதமுறையாய்ச் சகத் 

இன் உற்பத் இலயத்தை நிரூபிப்பாம் :--ஹே தேவதைகளே / ஆன்மா ஈனா ௮வஸ் 
தையை யடைந்த?பா.து ௮தையுண்டாக்கும், இத்தூல?தகத்கதையுண்டாக்கும். 

பாய மாகிய கடாஇகளை யுண்டாக்கும். கனவையடையும்போ.து சூட்க்ஷாாம 
தேகத்தையுண்டாக்கும். வெளியில் நிகழும தேர் முதலியவற்றையு மூண்டாக் 

கும். கனவைவிட்டு ஈனவிலவரின் கனாப்பொருள்களைக் சாணாகாதலின், கனாப் 

பிரபஞ்சத்தை ஈனவின்கண்ணே லயப்படுத்தும், ஈனவை வித்துக் கனவில் 

வரின் ஈனாப்பொருள்களைக் காணமாட்டாதாதலின், நனாப்பிரபஞ்சத்தைக் கன 

வின்சண்ணே லயப்படுத்தும், இரண்டையும் விடுததுத் துயிலிற்செல்லின் இரண்டு 

பிசபஞ்சங்களையும் காணமாட்டாதாதலின், துயிலில் அவ்விரண்டையும் லயப் 

படுத்தும். சமாதி யவன்தையையடையின் துயிலின் தமவடிவ அஞ்ஞானத்தை 

யும் காணாதாதலின், ங்கு ௮ஞ்ஞானச்தையும் லயப்படுகத்தும். ௮வவஞ்ஞா 

னத்தானே மோடுக்கப்பட்ட ஜீவன் தன் சொருபாரர்தத்தையுமறியான், சர்வ 

துவைதப் பிரபஞ்சத்தின் சம்ஹாசசாக்ிரப ஞான த்தையுமறியான். துரீயவடிவ 

தூயவான்மாவின்கண்ணே அ௮ஞ்ஞானத்தின் லயவடிவ நிவிர்த்தசெய்வதில் இவ 
வதிகாரி ஞானாசிரியரின் கருபையானே சமர்த்துடையவனுவன். குருகருபை 

யின்றி ஈற்வசரும் அஞ்ஞானத்தை நிக்குவதிற சமாத்தராகாராயின், ௮ன்னிய 

ஜீவர்கட்குக் கூறவேண்டியதென் ? ஹே தேவதைகளே! ஹிசண்யகர்ப்பாதி 

ஈம்வரா்கட்கு உண்டாம் ஆன்மஞானப்பிராப்தியும் குருவாலன்றிச் சுதந்திரமா 
யுண்டாகாதாம்) மற்றோ, வேதபகவான் வடிவ குருசன ஸ்மாணத்தானே 

ஆன்மஞானப்பிராப்தியாமாகலின், அஞ்ஞான த்தை நீக்கும் ஆன்மஞான த்திற்கு 

ஞானாசிரியர காசணமாவர், குருவாலன்றி எவர்க்கும் ஞானமுண்டாகாது, 

ஹிசண்யகர்ப்பா இ ஈம்வசர்கட்கு ஸ்மரிக்கப்பட்ட வே. தவசனரூப குருவால் 

ஆன்மஞானமுண்டாவதேயபோல இப்போ அள்ளவர்களுக்கு ஸ்மரிக்கப்பட்ட வேச 

வசனரூப குருவால் ஆன்மஞானமுண்டாகாதாம்; இதன்கண்ணே ஈஸ்வாத் 

தன்மையின்மைகாரணமன்றும் ;) மற்றோ, மன த்தூய்மையின்மையே srw ee wir la, 

ஏனெனின், இவ்வுலகத்தும் ஒவ்வோாருவர் ஹிரண்யகர்ப்பரைப்போல மனத் 

அரய்மையுடையராயின், அவர்க்கும் ஆன்மஞானப்பிராப்இயாம், ஆனால், ௮வ்வாறு 

மனத் சய்மையுறல் ௮த்தியர்தம் முடியாகதாகுமாதலின், ஞானாசிரியரின் உபதே 

சத்தானே ஆன்மஞானமுண்டாம். இப்போ.துள்ளாரின் அஞ்ஞான த்.இனீக்கம் 

ஞானாிரியரின் உபேேசத் தானே யுண்டாமென்னும் இவ்வொரு வார்த்தையை



அத்தியாயம்.] நர௫ம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உபதிட ௧௩௭௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 137 

விடுத்து ஐகக்இனுற்பச் இலயகாரண த்தன்மை ஹிரண்யகர்ப்பரிடத்?த யிருப்பதே 
போல ஜீவான்மாவின்கண்ணும் முற்கூறிய இருஷ்டி. சிருஷ்டி.வா. சமூறையா 

யிருக்குமா தலின், இச்வோத்மா பரமேஸ்வர வடிவமேயாம் ; ஜகதஇன் உற்பத் இ 

ஸ் இஇிலயஞ்செய்வதன்சண்ணே ஈஸ்வா?ே சுதர்திரகாரணர், வேறு காரணமின் 

ரூம் என வேகதாக்கசாஸ்இரத்இற் கூறுவதும் பொய்யன்றாம் ) மற்றோ, உண் 

மை?2யயாகும். தனால் ௮தன் கருக்திதுவாம்.-ஈற்வசசே சர்வ ஜீவர்களின் ஆன் 
மாவாவர். ஈஸ்வரரின் வேரு யாதொரு அன் மாவுமின்றாம், : சாசெழாதொசஹி 

அலா! பர மான்மாவிலும வேருக யாதொரு காண் போனுமில்லை யென்னும் 

கருத்தா சருஇயில் ஈறவசர் ஜகக்காசணசெனக் கூறப்பட்டுளார். இப்போது 

ஆன்மாவின் ஒருமையை வர்ணிப்பாம் :--2ஹ தேவதைகளே! ஒரே ஈஸ்வர் 

இசாவணப்பசைவனை முன்னிட்டு ஸ்ரீ இசாமச்சஈஇசரெனப்படுவர். கம்௪ப்பகை 
வனை முன்னிட்டு ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவானெனப்படுவர், இவ்வாறு ஒசே பாமான்மா 
வியஷ்டி, ௮ஞ்ஞானரூப உபாஇயின் சம்பச்சச்கா?ன ஜீவனெனப்படும். சமஷ்டி 

அஞ்ஞானரூப உபாதியின் சம்பந்தத்கானே ஈற்வரசெனப்படும். ஒசே ஈற்வச 

ரிடத்தே கர்மபபேதத்தால ஈண்வசர், அறீஸ்வசர் என இருவசையாய விவகாச 
முண்டாம். தசசதகுமாசசாய ஸ்ரீ இராமசசந்திச மூர்த்தியானவர் இராவணனைக் 

கொல்வதஇழ் சமர்த்தராதலின் ஈற்வாசெனப்படுவர், பாற்கடலில் .த2௪ஷன் 

மீ.து பள்ளிகொண்டருளும் ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவான் இசாவணசனைக்கொல்வஇற் 
சமர்த்தற்றவராதலின அநீஸ்வரசாவர், அங்கே இவவொரே பாமான்மா சமஷ்டி 
வியஷ்டி, உபாதியின் சமபந் சத்தால் ௪௪,ரா, ௮நீக.ரர் எனப்படும், ஸ்ரீ இசாமச் 

சந்த ௮வதாரத்தையும இசாவணவகாதிரூப காரியத்தையும் செய்யாராயிலும், 

சேஷசாயியாயே ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவான் தமது விசித்திர காரியங்களின் ௮ பேன. 

யால் ஈஸ்வாசேயெனப்படுவதே பால, வியஷ்டியபிமானியாய ஜீவரும் தத்தம் 
விசித் இரகாரியங்களி னபேகை்ஷையால் ஈற்வாரூப2மயாவா இப்போது fare 

ளிடத்தே ஈறவசரூபததை வெளிப்படுத் தும்பொருட்டு முதலில் ஜீவர்களிட த்? 

விசித் தொ ௪.த்தியை நிரூபிப்பாம் :-- ஹே ே தவதைகளே / இவவலகத்துள்ள சர்வ 

ஜீவர்களும் ஒருவா மற்றொருவசை ய2பக்ஷித்து விசததர சக்தியடையாாய்த் 

தோற்.றுவசா தலின், இவ்வெல்லா ஜீவர்களின் தத்தம் காரியககளும் ஆச்சரிய 

காசணங்களேயாம். வெளிப்படையாய வசன ததை யுச்சரிக்கு மாற்றல் கேவலம் 

மனுடர்களிடத்2த யிருக்கின்ற ) பசு மு.தலியவற்றேயில்லை. ஆகாயத்தின் 

கண்ணே செல்லும வல்லமை பட்சிகளிடத்2தயிருக்சின்ற து ) மனுடர்சளிடச்2?,த 
யில்லை. மண்ணின் அற்ப தூவாரத்தின்௧ண்ணும் பிரவேசிக்கும் ஆற்றல் சர்ப்பங்க 
ளிடத் இருக்ெற௮ ; மனுடா இகளிடத் இல்லை, சிச்சலமாயிருக்குமா்தல் விரு 

க்ஷங்களிடத்ேேயிருக்க்ற அ ; மனுடா இகளிடத்இல்லை. சர்வ ஜீவர்களும் கண்டு 
கொண்டிருக்கும்போ 22 மறையும் ஆற்றல் சேவதைகளிட,த்தேயிருக்கின்ற a; 
மனுடா திகளிடத் இல்லை. இவ்வாறு வே?றயும் ஜாதி கோச்திரகுலாஇிகளின் 

பேதத்தால் பின்ன த்தன்மையடைகஈ ச ௮ 2சகவகைபாய sai Buenas unas 

௪க்இகளோடு கூடியிருப்பா, வேறு ஜீவர்களின் காரியத்தை வேறு ஜீவர்கள் 
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௧௩௭௮ பர் ஆத்மபுராணம். [பதினெட்டாவ து 

செய்யமுடியாதாம். மனுடர்களுள் ஒவ்வொருவர் மகா ஞூ£வீரர். ஒவ்வொருவர் 
எல்லா மலுடர்களையும் தம் ஆணையிற் செலுத்துபவர், ஒவ்வொருவர் சர்வ 068 

சங்களையு முணர்பவர், ஒவ்வொரு மறையவர் சர்வ வேதங்களையு முணர்பவர், 

ஒவ்வொருவர் சாஸ் இரக்கர்த்தாக்கள். ஒவ்வொருவர் சாஸ்இசங்களின் யதார்த்த 
அர் ச்தங்சகளைக்கூறுபவர், ஒவ்வொருவர் வேதசாஸ்திச அர்த்தங்களை யலுஸ்டிப்ப 

வர். ஒவ்வொருவர் கர்தர்வ காடகாதி உபவித்தையின்கண்ணே குசலர். ஒவ்வொரு 

வர் காமக்கு?சோதாதிரூப ௮சுரசம்பத்தையுடையவர். ஒவ்வொருவா சாந்த 

தார்தி முதலிய தெய்வசம்பத்தையுடையவர். இவ்வாறு பசமஸற்வரருடைய 

சக்தி ௮வ்விவ்வுபா தியின்சண்ணே விசத்தரபாவத்தை யடைந்துளது. ௮வவிஸ் 

வா சக்தியே வரசாபத்தைக்கொடுப்பதில் சமர்த்துடைய இருடி.களின் சரீ சங்களி 

லிருக்கும். ௮.துவே ஆண் பெண் முதலிய சரீ ரங்களிலிருக்கும. ௮து 2வ சாவ 

இந் இரியங்களிலுமிருக்கும் , ஏனெனின், இத்?தகக்?தயிருக்கும் காரிகை முத 

லிய துவாரங்கள் வெளியே சமானமாய்ப புலப்படிலும், ௮வைகசரில் உள் விே 

ஷூத்தைச் சித இசெய்யும் ஒரு சக்தியுண்டு, ௮தன் பலத்தால் காரிகை முதலிய 

வற்றின் கர்தக்செகணா இரூப காரியம் பரஸ்பரம் விலக்ஷணமேயாகும். ஒரு இந் 

இரியத்தின் காரியத்தை மற்றோரிர் திரியம் செய்யமுடியா தாதலின், இவ்வுலகத்து 

லுள்ள பதார்த்தங்கள் யாவும் இர்இக்கமுடியாத சக்தியுடைபனவாமெனச் தணி 

யப்பெறும். இதனானே அவைகள் ௮சிர்வசனீய இயற்கையுடையனவாம். வித 

இர சக்தியுடைய ஓர் ஈஸ்வசனை .தூசயித்தனவாம். ஆகையால், ஒசே ஆந்த 

ஸ்வரூப பசமான்மா சரீராஇி யுபாதிகளின் பேதத்தானே ஈஸான், ஜீவன், புரு 

ஷன், ஸ்இரீ, விப்பிரன், பண்டிதன், மூர்க்கன், கோ, விருக்ஷம், பக்ஷி, காற்பாத 

முடையன, இருபாதமுடையன, பா தமற்றன, முப்பாதமுடையன, அகேகபாத 

முடையனவென்பனவாஇ சாமங்களை அடையும். இவ்வாறு அ௮விசாரகாலத்தே 
தேகாதஇ யுபா.இகளின் சம்பர்தத்தா?ன எல்லா காமங்களும பரமான்மாவிற 

குண்டாம், விசாரகாலத்தோ அ௮ர்ராமங்கள் யாவும் தூல?தகத்திற்கேயாம, தேக 

சாக்ஷியாய ஆன்மாவிற்கு எர்காமமும் பொருந்தாது. உண்மையாயோ நந்த 

சொரூப ஆன்மா சுயஞ்சோதிரூபமாம், சர்வ பேதமற்றதாம். கற்பித பேதத் 

தானே சத்திய ஞானாதி குணங்களையுடையதாயினும், உண்மையாய் நிர்க்குண 

வடி.வமாம். சாவ உபா இகளுமற்றதாம். இத்தகைய ஆன்மா ௮ராஇ மாயாசம்பக் 

தத்தால் சானாவகையாய காரியங்களைச்செய்யும், காரியசச,௫ ௮னாதிமாயையின் 

சண்ணேயிருர்.து ௮ப்பாமான்மா ஜீவேஸ்வச பேதமுடையனவாய்ப் பிர தீஇயாகும, 
gts gars கடமடாஇரூப உபாஇிகளின் பேதத்தைக்கவர்ந்து மகாகாசம், 

கடாகாசம், மடாகாசம் என்பனவாஇ பேச த்தையடைவதேபோல, ஒசே ஆன்மா 

அஞ்ஞானாதியுபா இகளை யங்சேரித்து ஜீவேற்வசாதி பேத.த்தையடையும். ஆகா 
சத்தே மாயையாற் கற்பிக்கப்பட்ட கந்தர்வ ஈகசம் கானாவகையாய பொய்ப் 

பேதத்தை யுண்டாக்குவதேதபோல, அாந்தசொருப ஆன்மாவின்௧கண் மாயையாற் 

கற்பிக்கப்பட்ட சானாவகையாய துவைசப்பிரபஞ்சம் நானாவகையாய பொய்ப் 

பேதத்தையுண்டாக்கும். குசூலா இிகளின் தாரணைவடிவ இருகாகாச௪ காரியத்தைக் 

சடாகாசம் செய்யமாட்டா ததேபோல, ஈற்வச காரியத்தை இச்சவன் செய்யான்,



அத்தியாயம்.]  நரசிம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உப திட ௧௩௭௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1379 

கடாகாசம், இருகாகாசம் என்பவற்றின் பேதம் கடகிருகருப உபாஇிகளானே 
யாம், உண்மைபாய் ஆகாச 3பதமில்லா தத போல, ஜீ 2வஸ்வச பேதமும் அரசக் 
கரண அஞ்ஞான உபாஇகளானேயாம்: உண்மையாய்ப் பேதமின்றாம். இருகா 
காச கடாகாசயேேதம் சாமமாத்இராமாவ?த'8ீபால ஜீ2வஸ்வரபேச மம் காமமாத் 
இர?மயாம் ; உண்மையாயினறாம். ஆகையால், சர்வ பேதமூமறற பசமான்மாவே 
சர்வ சரீ ரத் துமிருக்கும். அவ்விற்வச தகன்மையைக் கவர்ந்து இச்சர்வ ஜீவர் 
களும் ௮வவம மனுஷ்யாஇ. சரீரரூப உபா திகளில இருஈச மீபாஇிலும் இருஷ்டி. 
சிருஷ்டி. வாதமுறையாய்த தன் தரிசனத்தானே ஜக அழபத்கியையாக்குவர், 
அதர்சனத்தானே லபப்படுததுவா ௮ம் மறையை இரண்டாவதத்தியாயத2த 

விஸ் தாரமாய் நிரூபித்துளேம, 

சங்கை :--2ஹ பகவன்! சாரீரக மீமாமசையின் நான்காவது அத்தியாயத் 

இன் நான்காவது பாதத் 2த * BOP ST ATT UB39" என்னுஞ் He Br gs s ஸ்ரீ 

வியாசபகவானானவர் சகுணப பிரஹ்மததின் லுகங்கிரக உபாசனை செய்பவர்கட்கு 

ஜக துற்பத்இயாதி வியாபாரநகளைவிட்டு 2வரெல்லா 88ஸ்வரியத் இன் பிராப் இயைக் 

கூறியுள்ளார். ஈண்டுத்தாங்கள் சாவ ஜீவா்களின் ஜக துறபத்இயின்காரணத்தன் 

மையைக் கூறினீர்களாகலின், ௮வ்வசனததோடு தங்கள் வசனம் முறண்படு 

கின்ற தன் 27 ? 

சமாதானம் :--2ஹ தேவதைக?ள ' ஸ்ரீ வியாசபகவான் சூத்திரூப வ௪ 

னத்தால் உபாசனைவடிவ யோகத்தின் பல கிபமத்தைககூறினா, ஆனால் ௮வவவ் 

வுபா இயின்சண் ணே பிரவேசித்த ஈறவரரிடத 2தயிருக்கும் ஜக துற்பக்தி முத 

லியவற்றின் சக்இயின் நியமதைதக கூறகிலலை. கருதஇலுவாம் :-- அஇகாரி Haw 

இரக உபாசனைவடிவ யோகபலத்தை படைநதபோது ஜகதுற்பத் திபா இ வியாபா 

ரத்தைவிடுதது மறறெலலா 8ஸ்வரியகதையுமடைவன். இள வாறு உபா சனாபலத் 

இன் பரிச்சின்னத்தன்மையை ௮வவசனம் கூறு்றதென்ப?தயாம், சரீசாஇ 

சாவ உபா இகளில இருக்கும ஈாவசா ஜக துறபத் கியைச செய்வ தில முயன்றவசாய் 

சசஷஒரூபமாயும் சாமான்யரூபமாயும சகதுறபத்தியா திபைச் செய்வ 2 தபால, 

ஜீவபாவத்தையடைவிக்கும ௮ஈதக்கரணா.தி உபா இகளிலிருச்,5 போதினும் இப்புரு 

டன் வாமதேவரைப் 2பால யானே யெல்லா வடி.வினன்'' எனச சாஸ் இரஜன்னிய 

பிசஹ்மதிருஷ்டியோடு கூடினவனாய் இவ்வுலகைச் சாமான்ய வி?சஷரூபமா யுண் 

டாக்குவன், கருத்திதுவாம்:--௧௬ 3மாபாசனையின் பலன்களைச் சிருஷ்டியின் இ 

காலத்தே ஈஸ்வரா நியமஞ்செய்துவைததுளா.சா தலின், கர்த்.இருத்.துவ அபிமான 

பூர்வகம் கரு ?மாபாசனைகளைசசெய்பவன் சியமமாயத் துணைப்பல த்தை 3ய ய்டை 

வன்; ௮ இகபலத்தையடையான் அதிகாரி எய்கும் பரிபூரணமாய பிரஹ்மதருஷ்டி. 

யால் பரிச்சின்னத்சன்மையின் அபிமானத்தைப் பரிச்தியாகத்தபாது பேதம் 

8ீங்வெடுமாதலின், ௮க்கால் ஈஸ்வரா கர்மம ௮வ்வறிஞர்கட்காம். அவவிஸ் 

வரர் வியஷ்டி சரீ சத்தேயிருந்கபோதிலும் சமஷ்டி yur இசாரியத்சைச் செய்வ 

இற் சமர்த.துடையவசாவர். பரமேஸ்வரர் விஸ்வாமித்திசா.து சரீரத்?தயிருச்.து



௧௩.௮0 பரி ஆத்மபுராணம். (பதினேட்டாவது 

இரிசங்குவின் ஹிசத்தின்பொருட்டு வேறோர் சொர்க்கத்தைச் சிருஷ்டி த்தாசென் 
பது இராமாயணாஇகளில் பிரசித் தமா தலின், இர்ஈனாப் பஞ்சா இகளின் இருஷ் 

டியும் ஈற்வரா.து கருமேயாகுமென்பதை எவ்வா இயும் நீக்கமுடியாதாம். ௮ல் 

ல. (ROLLE வாற வக. ' என்னும் சூத்திரக்கருச்திதுவாம் :---யோகிகட்குப 

பிரஹ்மவித்தையின் பலத்தால் ஈஎற்வசசோடு அ௮பேகமுண்டாயிலும் ஈஸ்வரா 

௮ இகராவர் ; ஏனெனின், ஈற்வசசோ எப்போதும் சகத்தின் கர்த்தாவாவர், 
யோகெளிடத்?த பிரஹ்பவித்தையின் முன்னர்ச் சர்வ ஜகத்காத்தாத்தன்மை 

யில்லையா தலின், எப்போதும் சர்வ ஜகத்இன்கா் ததால்லர், இவ்வாறு பர?மறவச 

ரின் ௮திகத்தன்மையின் காரணம் சூத்திரத் 2த கூறப்பட்டதாகும், ஆனால், 

௮ச்சூத்இரத்தால் ஸ்ரீ வியாசபகவான் யோ முதலிய ஜீவர்கட்குத் தத்தம் ஈற்வ 

சத் தன்மையை நீக்கவில்லை. ஒருக்கால் ௮ச்சூத்இசம் சமஷ்டியுபா தியையுடைய 

சரவசரின் அதிகத்தன்மையையும், வியஷ்டி, யுபாதியையுடைய ஜீவர்களின் 
அறீறாவசத்சன்மையையம் கூறுமாயின், அதன்கண் வாக்கெபேதரூப தோஷ 

வடைவுண்டாமாதலின், ௮து கேவலம் எற்வரரின் ௮இகத்தன்மையையே கூறுவ 

தாகும். அல்லது, இத்தேகதாரிகளுள்ளே எத்.துணையோ ஜீவர் ௮ரேசம் பதார்ச் 
தங்களை உற்பத்திலயம் செய்பவராய்த் 2 தாற்றுவர். எத்துணை3யா ஜீவர் அற்ப 

பதார்த்தங்களை உற்பத் திலபஞ்செய்பவசாய்த் தோற்றுவர், ௮வ்வுறபத்திலயகாச 

ணத்தன்மைவடிவ தர்மம் கேவலம் ஜீவர்கட்னெறாம் ) ஈற்வாருக்காம், சக்கர 

வர்ச்தி மகாராஜாவின் பிரஜைகளைக்காபபாற்றும் வியாபாரம ௮வரதீனமான 

மண்டலேறவச சாஜாக்கட்கு மவ்வாறேயாம், அவ்வியாபாரம் ஒவ்வொரு ரொ 

மத்தைக்காக்கும் பிரதான புருடனுக்குமாம், மற்றைய சேவகாகட்குமாம். மண்ட 

லேஸ்வச சாஜாவே முதல் சேவகர் பரியந்தம் யாவரிடத்துமிருக்கும் பிசபுத 

தன்மையின்கண் சக்கரவர்த்தி மகாராஜாவின் பிரபுத்தன்மை தொடார் இலங்கும். 

அதுபோலச் சர்வ ஜீவர்களின் கர்த்சாத்தன்மையின்௧ண் பாமேஸ்வசரின் கரத் 

தா.த்தன்மை தொடர்ச் இலங்கும். முதலில் மாயாவிசிட்ட பாமறாவரசோ சக்கர 

வர்த்தி மகாராஜாவிற்குச் சமானமாவர், அவ்வீஸ்வரரது சாக்ஷாத்காரியரூப 

சமஷ்டி சூக்ஷ ஈம உபா இியையுடைய ஹிரண்யகாப்ப பகவான் மண்டலேஹ்வா சாஜா 
விற்குச் சமானமாவர். ஹிரண்யகாபபரின் காரியருப சமஸ்டி ஸ்.தூல உபா தியை 

யுடைய விராட்டுப்பகவான் ரொமா இிபஇக்குச் சமானமாவர், அவரது காரியரூப 
இத். தாவாஜங்கம வியஷ்டிப்பிராணிகள் சேவகரொப்பாவர், ஹிசண்யகர்ப்பாதி 

யின் கர்த்சாசதன்மையின்கண் ஈஸ்வாரின் கர்ததாத்தன்மை தொடர்க் இலங்கும். 

அந்தக்காணாதஇி யுபா இயையுடைய ஜீவர்கள் ௮ஞ்ஞானபலத்தால் தமது சொருப 

பூச எஸ்வரரினும் பேதத்தையடைக்அளார் , அவர்கட்கு இர்சனா முதலிய மூன் 

றவஸ்தை3யே காரியரூபமாகும், இவ்வாறு நேோரகவேனும் பசம்பரையாகவேலும் 

ஈற்்வாசே சர்வ ஜகத்தின் காணரரவர். இச்சேவேர தமா எவ்வெவ்வவஸ்தையைக் 
கானுமோ ௮வவவவவஸ்கையையுண்டாக்கும், காணா வற்றைத் தம்பாலயப்படுத் 

அம். இத்திருஷ்டி சிருஷ்டிவா தமுறையா யிச்வோன்மாவே ஈனவாதி யவஸ்தை 

களின் உற்பத்திலயகாரணமாகும். இத்தூல தேகம் தாய் தச்தையரின் சோணித 

சுச்லெங்களினின்றும் உண்டாகும். சூக்ஷஈ1மதேகம் பஞ்சபூதலாயிலாய் மாயா



அத்தியாயம்.] நரசிம்ஹதாப.நீய ஈசாவாஸ்ய உபநிட ௧௩௮௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். ] 38) 

விசஷ்ட ஈஸாவானினின் நு முண்டாகும். இவவார் த்தை உலகததும் சாதஇசத் 
அம் பிரசித்தமாம் எனிலும், இஈகப பிரக்கிரியையை மககபுர்திகட்குணர்த்.தும் 
பொருட்டுச் சாத் இரங்கூறியது. ௨ தீ,தம ௮ இகாரிகட் 2கா இத திருவடி. சருஷ்டிப் 
பிரக்கிரியையே மோக்ஷ்பபிராப்இவரயிலாகும், இவவாயில் 2வதாஈதங்களில் இசக 
சியமாய் வைக்கப்பட்டிள ௮. ஆகையால, இத்.தூல சரீராடி பதார்த்தங்கள் தின் 
தெரிசனகாலத்2சயோ உண்டாம. அ௮தரிசனகாலத்தேலயமாம. Deak wu gu 
வத். தால சித்தமாய திருஷ்டி. சருஷ்டிப் பிரக்கிரியையே புத்மொன்களால் ae 
கரிக்கத்தக்கதாம், 

சங்கை :-- ஹே பகவன ! ஒருககால் தரிசனாதரிசனத்தால் சரீசாதிகளின் 

உற்பத்திலயமாகுமாயின் ஜீவாகட்கு ௮ 2 சன் தோற்றுவஇலலை ? 

சமாதானம் :--2ஹ தேவகைகளே ' இத்?சகாதி பதார்த்தககள் தர்சனா 
தர்சனகாலத்ேேே பூவ சரீராதிகளின் சமான ுகாரமுடையதாய் உண்டாமாத 

லின், சரீ. உற்பத்தி சாசச்தை அறிய முடியாகாம, இப்போதிப்பொருளையே 

வெளிப்படையாய் கிரூபிபபாம:---2ஹ 2 வகைகளே. உண்மையாய் ஜன்மமாண 

மற்ற இவ்வானமாவிற்கு இத்தூலசரீஈத்?தாடு ௮டைர்துள்ள தாதாத்மிய ௮.௫ 

யாசரூப ௮பிமானமே ஜன்மமாம் ; அதன் ீக்க2ம மாணமாம. இத்?தகாதி இரு 

சியபதார்த்தல்கட்குக தரிசனமே ஜன்மமாம, ௮தர்சனமே மாணமாம். ஆதலின், 

இசசவான்மா இசசம்சார தசையின்௧ன் ண எவ்வெபூபாருளைக் காணு ?மா 

அவற்றையெலலாம் தரிசனகாலததேதே யுண்டாககும். காணாதவழமை அதரிசன 

காலத் ேேத சம்மரிக்கும். இவவாறு இருஷ்டி சருஷ்டிவா த முறையாய் இச்வோன்மா 

ஈனா முதலிய மூன்றவஸ்தைகளில தேசாதி பசா£ததஙகளை உற்பததி சம்மாசஞ் 

செய்யவும் தம்மை ஈமன்வசரூபமாயறிவ இலலை, ௮, தனா 2ன ஜீவபபெயரையடையும். 

அ.இகாரிகளின் ஈனா முதலிய மூன்றவஸ்தைகளின் காரணரூப அஞ்ஞானம் க௬ 

இருபையாலடைவுறற ஆன்மஞான ததா 2ன அழிவுமறபோ.து மூன்றவஸ்தைகளு 

மற்ற துரீயவடிவ பரமபதம் கிடைக்குமா தலின், ௮ இகாரிகள் ஆன்மஞானத்தை 

அ௮வசியஞ் Fut MESS wort Be. Qutur ga ppa du Grama os Bs ger oo 

யத்தக்க சுத்த ஆன்மா எவ்வாறு குருவால சீடலுக்குப? தசிககப்படுமென்பதை 

யும், டனால் எவ்வாறு ௮ல் தறியபபடுமென்பதையும் நிரூபிப்பாம்:---ஹே மைந்த! 

இவ்வாறககனி முதலிய தேவதைகள் பிரஜாபதி வாயிலாய்ச் சமதமாஇி யுபாயங்க 

ளோடுகூடப் பிரணவருப ஆன்மாவைச் சரவணித்அ மீண்டும் கேவல சுத்த தன் 

மாவைக் கேட்க இசசத்தவராய்ப் பிஹ்மாவை கோக்கு இவ்வாறு வினவினர் :-- 

ஹே பகவன் ! முன்னர்த் sl wean எங்கள் பொருட்டுப் பிரணவருப: ஆன்மாவை 

உபாயரூபத்தால் கூறினீர்கள். இப்போது பிரணவருப உபாயததால் அடையத் 

தக்ககாய நிர்விசேஷ சுத ஆன்மரவை உப? த9க்க?வண்டும் எனத் தேவதை 

கள் வேண்டவே பிரஜாபதி கூறிபதாவ.௫ :--ஹே தேவதைகளே . மனவாணி 

கட்சவிஷயமாய சுத்த ஆன்மாவைச் சாக்தாத்தா யப? தசிப்பதில் எவரும் சமாச் 

துடையசாகாரா தலின், அவ்வான் மாவின்கண் நானாவிதமாய தாமங்களை யாசோர்



௧௩௮௨ ப்ரீ ஆத்மபராணம். [பதினெட்டாவது 

பித்.து யாம் உங்கள்பொருட்டுக் கூறுகின் ?றம் ; நீங்கள் சாவதானமாய்க் கேண் 
மின். ஏனெனின், மனச்தூய்மையின்பின்னர் ௮த்தூய ஆன்மா உங்கட்கு அவ? 
யம் உபதேசிக்சுத்தக்ககாகும். முன்னர் யாம் உங்களுக்குச் சச்சிதாகர் சவடிவ OTH 

ஈரசிம்ம பராமான்மாவைக் தத் தவசி மஹா வாக்கயத்தயிருக்கும் தற்பதார்த்த 

ரூபத்தால் கூறினே?மா, ௮ப்பாமான்மாவே தொம்பதார்த்ச ஜீவ?னாடு ஏகத்தன் 

மையையடை வுற்றுத் சன் சமீபத்கன்மை மாத்தஇசையானே சர்வ புத்தி முதலியவற் 

திற்கும் இருஷ்டாருபமாம். உண்மையாய்ப் புத்தி முதலியவற்றின் சம்பந்தமற்ற 

தாம். இச்சங்காதத்2த ஜீவர்களின் மனம் சுபாசுப கருமங்களைச் செய்தபோது 

இருஷ்டாவாய ஆன்மா ௮க்கருமத்2த ௮துமதியைச்செய்யும். முயன்றதை நீக்கா 
இருத்தல் ௮றுமதியாம்) எனெனின், ௮வ்வான்மா கொண்டியைப் போலச் சாமர்த் 

இயமற்றதாதலின் உதாசீனமாகும். 

சங்கை :--ஹே பகவன் / முவ்வான்மா மனப்பிரலிருத்இயின்கண் 2ண நூ 

மதிசெய்யமாயின் விகாசமுடைபதாகுமன் 3 ? 

சமாதானம் :--?ஹ தேவதைகளை ' ௮வவான்மா சைதன்னியவடி.வமாம், 

சாவ விகாசங்களுமற்றதாம். சுகதுக்காதியற்றதாம். மனம் புந்தி மு.சலியவற்றின் 

சாக்ஷிரூபமாம் சச்சிதாநந்தவடிவமாம, எல்லாவடிவின்௧ண்ணும் ஏகரூபமாம, 

இவவெல்லாத் துவைதப்பிரபஞ்சமும் ௮வ்வத்விதிய ஆன்மாவின்கண்ணே உண் 

மையாயின்றாம் ; மற்றோ, மாபையாற் கறபிதமாப. இசனாே இவவத்கிதிய ஆன் 

மாவிலும் 3வராகத் துவைதப் பாபஞ்சததிற்குச சத்தை சித்தியாதாம், எம்மா 

மே இவவுலககற்பனையாமோ ௮ம்மாயையின் 

வடிவம் வேத?வத்தாக்களால் கூறபபட்டுளது :--கானோ பிரத்இயக்ஷா இப் பிரமா 

ணங்கட்குப் பிரதீதியாகாதாம். கன் காரியம் பிரதிதியாம், ௮தனைக்கூடா ததைக் 

கூட்டிவைக்கும மாயையென்பர். ௮து தானே சத்துருவமன்ருயின், ௮தன் காரிய 

மாய உலகம் எவவா.று சத்துரூபமாம் ? மற்றோ, மாயையைப் போல உலகமும் ௮௪ 

திரூபமேயாம. ஆனால இவ்வுலகம் ௮ம்மாயையின் மசமையால சத்ரூபமாய்ப் பிர 

திதியாகுமாதலின், ௮.தவிதீய ஆன்மாவின்கண்ணே இவ்வுலகம் பொய்யேயாகும்; 
உண்மையாயின்றாம். ௮காசத்தின்கண் 2ண பிர திதியாகுங் கந்தர்வ ஈகரம் விசார 

மின்றியே தோறறும்; விசாரிக்ீனா தோற்றாத2 தபால, ௮த்விதீய ஆன்மாவின் 

கண்ணே பிரதிதியாகும் துவைதப் பிரபஞ்சமும் விசாரமின்றியே தோற்றும் ; 

விசாரிக்க சிறிது மாத்திசையும் 8௧2 தில்லவேயில்லை. சர்வ ஜீவர்களின் ஈனவு 

முதலிய மூன்றவஸ்தைகளில் தொடர்ந்திலகும் இவவான்மா சச்சிதாஈந்த சொரூப 

மாமாதலின், இத்தொம்பதார்த்தரூப ஆன்மா தீற்பதார் த்களுபப் பிரஹ்மரூபமே 

யாம். சுழுப்தி யவஸ்தையின்௧ண்ணேயிருக்கும் பிசாக்ஞனென்னும் ஜீவன் றிது 

மாத்திரையுந் அுக்கத்தையுணராதது போல, இவ்வாகந்தவடிவ ஆன்மா எல்லாக் 

காலத்தும் சிறிது மாத்திசையும் துக்கக்தையறியாதாம், 

யையால் எப்பரமானமாவின்௧கண் 

சங்கை :--ஹே பகவன் !/ இவவான்மா ஒருக்கால் சர்வ அக்கங்சளுமற்றதா 

மாயின் ஜீவர்கட்கு சான் அச்சிபெனச் அத்கத்தின் பிரதிதியேலுண்டாகனெற து ?



அத்தியாயம்.] நரசிம்ஹதாபநீய ஈசாவாஸ்ய உபதிட ௧௩௮௧. 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். )383 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைக?ள ! சர்வ துக்கங்களுமற்ற பாப்பிரஹ்மத் 
தோடு இவ்வான்மாவிற்கு உணமையா யபேதமாமா தலின், இவ்வானமாவின்௧சண் 

அம் உண்மையாய்ச் துக்சமின்றாம. இத்தகைய துக்கமறற ஆன்மாவின்கண்ணே 

பிரதீதியாகுக் அக்கம் அ௮வித்தையினானேயாம ; உண்மையாயில்லை, இப்போதிப் 

பொருளை வெளிப்படுத் தும்பொருடடு அ௮வித்ையின் வடிவத்தை வாணிப்பாம்:..- 

ஹே தேவதைகளை: குருசாஸ்கிர உபதேசத்தாலுண்டாய யான் பிரஹ்மரு 
பன் ” என்னும் ஞானக்தை ௮றிஞாகள் விக்தையென்றனா, அதனோடு விசோத 

முடையதும், சர்வ ஜீவர்கட்குர் துக்ககாரணமுமாயதை வேத?வத்தாக்கள் 

அவிச்சையென்றனர். அது *யானிதக்கேகத் £கயிருக்கன் றேன், யாண்டும் வியா 

பகனல் 2லன் ” எனச் சர்வ தகதாரி ஜீவர்களின் அ.நுபவத்தா?ன 9 த்தமாம். 

உற்பத்தியற்றகாம, சத்தசத்வடிவக்கால் கூறமுடியாததாம, சம்சாரமற்ற ஆத் 
மாவின்சண்ணும் சம்சாரகாரணத்தன்மையைச சத்கஷசெய்வதாம். இசனா?ே, 

அறிஞர் ௮வித்தையைக் தர்க்க டமென்றனா. அது ஜஐடமாதலின் ஆன்மாவினும் 

பின்னமாயினு மவவாறு தோற்றாகாம; அதிஷ்டான அன்மாவை யாரிரயித?த 

தோற்றுமா தலின், உண்மையாய்ச்சுகககரமறறதாயினும் சத். துருவைப்போல ஆன் 

மாவிற்கு ௮ஈகவகையாய துக்கக்களையடைவிக்குமா கலின், வேத?வக்காக்கள் 

௮ தனைச்சுதந்திரமென்றனர். இச்சுயஞ்2சா இபாய ,தாந்தவடி.வ நிர்க்துணவான்மா 

உண்மையாய் ௮த்விதியரூபமாயினும, ௮விததைபால பேசமூடையசாய்ப் பிர தி.இ 

யாகும், அதனால் ௮கேகவகையாய அக்கங்களையடையுமா தலின், பேத திருஷ்டி. 

வாயிலாய் இவவவித்தைமய சாவ துக்கங்களின் காரணருபமாம். அறியப்பட்ட 

சுகத்தின்கண்ணே சாவ ஜீவாகட்கும பிரீதியண்டாகும். ௮றியப்படாச சுகத் 

இன்கண்ணே பிரீ தியண்டாகாதென்பது சர்வலோகப் பிரசித்தமாம், சர்வ Sait 

சட்கும தம் ஆன்மாவின்கண்ணே பிரீதி சாணப்படுகின்றதாதலின், சர்வ ஜீவர் 

களும் தம ஆரஈதவடிவ ஆன்மாவை ௮.ரின்றவசே யாவசாமாயினும, அகித்தை 

யால் மூடப்பெறறவசாய் .தன்ம சொரூப அரர்தக்தை வி?சஷரூபமாயறியார். 

அதனானே இச்சீவர் ஆரர்.தவடிவ gourd grin Cag ௮ற்ப விடயங்களில் 

சுகபுத்தியைசசெய்து எப்போதுக துக்கத்தை 2யயடைவரா தலின், ஆரார். தவடிவ 

ஆன்மாவின் ஆவசணவாயிலாய இவ்வவித்தையே ஜீவர்களின் துக்ககா சணமாகும், 

mem alles x sin ணும் கனவின்கண் ணும் இச்சவர் ஆரந்தவடிவ ஆன்மாவை ௮,றி௫இன் 

Bor. பிரமரூபக்காரிய வித்தையின் பலத்தானே அறிந்திலர் என்றதாகும், 

தூயிலின்கண்ணே இச்சீவர் ஆரார் தவடிவ ஆன்மாவையறிக்.இலர். ௮வவறியாமை 

அ௮ஞ்ஞானரூபகாசண ௮வித்தையின் பலத்தானே யாமாதளின், காரியகாரணருபத் 

தால் வித்தையே சர்வ ஜீவர்கட்கும் மோகத்தையடைவீபப தாகும், அபிலின் 

சண்ணே சைதன்னியவடிவ .தன்மாவிடத்2த தோற்றும் அறியாமையில் ஆன்மா 
வின் சைதன்னியவடிவத்தின் சாசகாரணமின்றாம்) மற்றோ, சர்வ அவைசதப் 

பிசபஞ்சத்தின் ௮பாவமே ௮ஞ்ஞத். தன்மையின்கட். காரணமாம், ஆன்மாவின் 

சை தன்னியவடிவம் ,தயிலின்கண் ணுமிருக்கன்றது. ! அஹிரரஷ 4 ரஷ. 
விவரிலொவொ Ag 30sec wus gt K ் இருஷ்டாவாய ஆன்மாவின் சொரூப



௧௩௮௪ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டாவ து 

பூத சைதன்னிய திருஷ்டி. சாசமற்றதாமாதலின், அதற்கு எவ்வவத்தையின்கண் 
அம் ௮பாவமூண்டாகாதாம். துயிலின்கண் ணே ஒருக்கால் தன்மாவின் சைதன் 

னியவடி.வம் சாசமாகுமாயின், இவ்வான்!1ா தமரூப ௮ஞ்ஞானத்தையுமுணசா.து. 

தயிலின்கண்ணே தமரூப ௮ஞ்ஞானத்தையோ இஃதவசயமுணா்டசின்றஅ. ஏனெ 
னின், அுயிலினின்று மெழுந்த ஜீவன் “ure றிது மாத்திசையு மொன்று 

மறியேன் ” என்று ஸ்மரிப்பன், ஈனவின் ஸ்மாணம் அஞ்ஞான ததையே விடயஞ் 

செய்யும், முன்னர் ௮றுபவித்த வஸ்துவின் ஸ்மாணமே யுண்டாமாதலின், இவ் 

வான்மா சுழுத்தியின்கண் ண அஞ்ஞானத்தை அவசியம் ௮றுபவித்ததேபாகும். 

அவ்வதுபவ ஜன்னிய சம்ஸ்காரத்தானே ஈனவின்௧ண்ணே வுஞ்ஞானத்தின் 

ஸ்மசணமுண்டாகுமாதலின், அச் துயிலின்௧ண் அன்மாவின் சை தன்னியருபத் 

கன்மை சாசமாகாதாம் இப்போது ௮ஞஞானத்தின் துச்சரூபத்தன்மையை 

நிரூபிப்பாம். ஹே தேவதைக ள / இந்தப்பிரகா.ரம் துயிலின்கண்ணே அநுபவ 

விஷபரூபத்தால் சித்தஞ்செய்யப்பட்ட ஆன்மாவினும் வேறாய ஐடரூப ௮ஞ்ஞா 

னம் பிரத்தியக்நஷாஇப் பிரமாணங்களால் கவரமுடியாகாமா தலின், ௮,றிஞர்கள் 

அதனைச் துச்சசமென்றனா, இவ்வுலகத் பெபபொருள் முன்று காலத்திலும் சத் 

தையற்றதாமோ, சொருபமற்றதா 2மா, சாமமாத்திரசதானே எதற்குப் பிரதீதி 

யாமோ, அப்பொருளை உலகத்தே துச்சமென்பர். மலடிமைந்தன், மனுடக்கோடு 

முதலிய பொருள்கள் முக்காலததுஞ் சத்தையற்றதும், சொரூபமறறதும் ; மலடி 

மைந்தன் மதுடக்கோடு முதலிய சாமமாத்திரத்தால் பிர தீதியாவ.துமாகுமா தலின், 

அவற்றைத் அசசமென்ப ?தபோல, அ௮ஞஞானமும் முக்காலத்தும சத்தையறற 

அம், சொரூபமற்ற.தும் ; ௮ஞ்ஞானம், ௮வித்தை, மாயை யென்பனவாதி நாமமாத 

இரத்தானே பிரதீஇயாவதும் மாதலின், ௮தனை ௮.றிஞர் அச்சமென்றனர். ௮வ் 

வாறு துச்சமாயினும் ௮ஞ்ஞானம சர்வ சம்சாரசாசணமாம் ௮தனா ன, வேத 

வேத்தாக்கள் அதனைத் துர்க்கடமென்றனா. இவ்வஞ்ஞானம் மலடிமைந்தனைப் 
போல அுச்சரூபமாயினும பாவரூபமாய்ப பிரதீதியாகும இவ்வுலகின் சாசணமாத 

லின், வேத3வேத்தாக்கள் பாவருபிமன்றனர். அ௪சசரூபதகன்மை பாவரூபத்தன் 

மையென்னும் தர்மங்கள் பாஸ்பாம விரோதிகளாதவின், ஒன்றன்கண்ணே யிரா 

வாம். இவ்வாறு கூடாமை விசாரித்து அறிஞர்கள் ௮ஞ்ஞான த்தை அரிர்வசரீய 

மென்றனர் இவ்வஞ்ஞானம்சைதன்னிய சொரூப ஆன்மாவினும் வேரும். ஜடஐக 

தீதின் காரணரூபமாம். சேதன ,தன்மாவை மறைபபதாமாதலின், ௮றிஞர் ஜட 

மென்றனர், கடாதிகள் தம துற்பத்தியின் முன்னா மண் முதலியவற யிருக்கும் 

பிராகபாவத்தின் பிரதி?பாகுத்தன்மைவடிவ ௮ஈதமுடையனவாவ?தேபோல, இவ் 

வஞ்ஞானம் காலிக பரிச் 2சதளுப ௮௩.5 மடையவல்லவா தலின், ௮.றிஞர் இவ்வஞ் 

ஞானத்தை அநந்தமென்றனர். கடாஇகட்கு மண் முதலியவை காரணமாவதேே 

போல, இவவஞ்ஞானத்திற்கும் ஒரு காரணத்தை யங்கேரிக்கின், அஞ்ஞான த.இன் 

காரணத்திற்கும் வேறொரு காணம் உண்டா ? இல்லையா ? முகற்பக்ஷத்தை யங் 

கரிக்கன் ௮வ்விரண்டாவது காசணத்கிற்கும் மூன்றாவது காரணம் வேண்டும், 

அதற்கும் சான்காவது வேண்டும். இவ்வாறு காரணங்களின் பசம்பரையை யங்ே 

கரிப்பதில் ௮ஈவஸ்சாதோஷபபிராப்இயாம், இரண்டாவது பக்தை யக்கெரிக்
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கின் ௮ஞ்ஞானத்தஇன் சாணத்கானே சர்வ வியவகாசசித்தியும் உண்டாம். அஞ் 
ஞானத்தே விணார் தன்மையடைவுறுமா தலின், அஞ்சானம் எக்காசணத்தினின்று 
முண்டாவதில்லை. இதை யங்கெரித் தலேயுதெமாம், இக்கருத்கானே அறிஞர் ௮ஞ் 

ஞானத்தை ௮ஈந்தமென்றனர். அலலது பிரபஞ்சத்தின் ௮ரத.க்)ைக எப்புருடனும் 
அறிபானாதலின் பிரபஞ்சமநந்தமாம். ௮து எப்பரிச்செனெனக்காரணத்இனின்று 
முண்டாகாதாம். ௮ஞ்ஞானரூப காரண ச்தினின்?ற யுண்டாமாதலின் Cougs as 
காக்கள் அஞ்ஞான ச்சை ௮கந்தமென்றனர். அல்லது, இவ்வஞ்ஞானம் பிசஹ்ம 

ஞான த்தானன்.றி ௮யலான ஆயிரங்காரணங்களானும் நாசரூப HES EOS OO 

யாதாமாதலின் அறிஞர் அஞ்ஞானத்தை wmesQuer part. உண்மையாய்ச் 

சர்வ மோகஙகளுமறற சுயஞ்சோ தியாய அரக்சவடிவ அ௮க்விதேய தன்மாவையும் 

இவ்வஞ்ஞானம் மறைக்குமா கலின் Cus வேதகாக்கள் ௮ஞஞானததை மோக 

ரூப மென்றனர். இவ்வஞஞானரூப ௮விககை சுயஷ்சோதியாய ஆனமாவின்கண் 
முன்னர் யெபபோது முண்டாக 2வயிலலை ; இனி மொருக்காலும் உண்டாகப் 

போவதுமில்லை; இபபோ து மிருபபதிலலை. இவ்வாறு ஆன்மாவின் சொரூபக்தி 

னின்றும் எபபோ தம நிஙகியிருப்பகாயினும இவ்வவிச்கை கன்.னுடைய ௮94 

Bu சத்திரூபபபலத்கால suse 2 ஆன்மாவிறகு நானாவகையாய மோகக் 

தைத்தரும். இப?பாது அவித்தையாலாக்கபபெறற 8மாககஇின் சொருபத்தை 

வர்ணிப்பாம :--ஹே Ssamsate! gare பஞசபூதஙகளின் காரியரூப 
இததால சூக்ஷாமசரீரங்களில ௮ரஈகசொரூபதனமா, யான் எனது என்னும 

புத தியைச்செய்யும், இவ்வான்மா எபபூதங்களின் காரிபததைப பிரச் தியககான்ம 

வடிவமாய் ௮ங்கேரிகத2கா ௮பபூகஙகளின காரிபக?த ௮௧௦ புச்தியைசசெய் 
யம. பாயெமாய௩கேரித்ததில மமதையைசசெய்யும, உண்மையாய்ச சாவ துவை 

தப்பிரபஞசமற்றதாயினும இவ்வாரர்தவடி.வ நிர்க்குண வானமா அவிதைவடிவ 
மாயையால் மோடக்கபபட்டதாய்ச சரீ.ரா.கெளின் பரிசசினனக.துவாஇ sri 

களைத் தம்பாற்கொள்ளும, இவை முதலாக ௮ரேகவித 2மாகததை இவ்வான்மா 

வடையும, இவ்வாறு அன்மாவின் மோசகாசணரூபசதாலு॥ அசசசடரூபத் 

தாலும் சாவ ஜகததின் காரணரூபத்தாலும் HOD) BWI BOLI GST gyro (pp 
கூறப்பட்ட மாயாரூப அஞ்ஞானம் செக்த்துவசாமததால விசிஷ்ட மாய்ப Ge 

இதியாமாதலின், ௮றிஞா அதனைச ச,ச.தரூபமென்றனா. அசித்தத்வரூப Sig 
தால் விசிஷ்டமாய்ப பிரதிஇயாமா கலின், ௮றிஞா அதனை ௮ச.கரூபமென்றனர். 

இப்போது ௮ஞ்ஞானததின் சதததவ ௮9த்ததவரூபத்தை நிரூபிபபாம :--ஹே 
ேசேவதைசளே ரீ இக்திரியா திகளின் விஷயததன்மை சிதகதவமாம்) Dy 5) காரிய 

ரூபத்தால் ௮ஞ்ஞான த் இன்கண் ணுமிருக்குமா தலின, ௮தனைச சித கமென்பர். 

சொரூபமாக ௮ஞ்ஞானத்தே இக திரியா திகளின் விஷய த். தன்மையின்றாமா கலின், 
அஞ்ஞான த்தை ௮சத்தமென்பர், ௮லலலு) இவவஞஞானம யானஞஞானி3ென் 
லும் சர்வ ஜீவர்களின் ௮.நுபவவிஷயமா தலின், சித்தமென்பர், விசாசககசானே 

அ தனிவிர்த்தியாமா தலின், ௮ ச தமென்பா, அலலது, Dainese * சந்திர 

புருஷனைச் சித தனென்பா ) ப.ரதநதிர புருஷனை ௮சித்தனெனபர் ) சதர்.இர.த் 
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௧௩௮௬ ஸ்ரீ ஆ த்மபுராணம், (பதினேட்டாவ து 

தன்மையும் பரதர் இசத்தன்மையும் இக்காணரூப ௮ஞ்ஞானத்தேயிருக்குமாத 

லின், இவ்வஞ்ஞானத்தைச் சத்த சத்த நாமங்களாற்கூறினர். இப்போது ௮ஞ் 

ஞானத்தின் சுதந் இரத் தன்மையை நிரூபிப்பாம் :--ஹே தேவதைகளே ! வேத 

வேச்தாக்கள் ௮ஞ்ஞானத்திற்கு இவ்வாறாய சுதர்இரத்தன்மையைக் கூறீயுள் 

ளார் :--இவவஞ்ஞானம் சொரூபத்தால் ஜட.தச்சரூபமாயினும், ௮னாதியனந்த 
ரூபத்தால் பிரசிச்சமாம். உண்மையாய் மோகமற்ற அ௮த்விதிய ஆன்மாவையும் 

மோஹிப்பிக்குமாகலின், இவ்வஞ்ஞானம் சுத இமெனப்படும், ௮௨ல௮, மத்இ 

யான சூரியனிடத்தே ௮ந்தகாசத்தன் ஸ்இதியா தல் மிகவும் முடியாதே போல, 

சுயஞ்சோதி ஆரந்தவடிவ அன்மாவின்௧ண் துக்கத்தையடைவிக்கும் ௮ஞ்ஞான 

ஸ்திதியாகலும் ௮த்தியர்கம் தர்க்கடமாமாயினும், இவ்வஞ்ஞானம் தன் பல்கால் 

சுயஞ்சோதியாய .ரார்தவடிவ அ௮ன்மாவின்சண்ணே ஸ்இரமாமாதலின், அறி 

ஞர் ௮ஞ்ஞான த்தைச் சுதந் இரமென்றனர் ;) ௮ல்லது, இம்மாயைவடிவ ௮ஞ்ஞா 

னம் சுயஞ்சோதியாய ஆன்மாவையே யாசிசயித இருக்குமா தலின், ஆன்மாவின் 
அ௮தினமாம்) இது எவ்வான்மாவின தனமாயிருக்குமோ ௮வவான்மாவைத் தன் 

வயமாக்குமாதலின், வேதவேத்தாக்கள் ௮ஞ்ஞானத்தைச சு தர் திரமென்பர், இப் 

போது அ௮ஞ்ஞானரூப ௮வித்தையின்௧ண்ணே பரதர்்இர,த்கன்மையை நிரூபிப் 

பாம்:--ஜஹே தேவதைகளே ! இவவஞ்ஞானரூப ௮விததை தனது ஆசிரயத்தை 

யும் வியத்தையுமபேக்ஷித்தே சித்தமாம்) ௮ஃதின்றிச சித்தமாகா தாமா தலின், 

அறிஞர் ௮வித்சையைப் பர தந் இரமென்றனர். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮வித்தையின் சொரூப?ம ௮வித்தையின் ஆட 

ரய பாவத்தையும விஷயபாவச்தையுமடையுமா தலின், அதற்கு வேறு ஆசய 

விஷய ௮பேகை சம்பவியா தன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளே ! இவ்வுலகப் பிரசித்த அ௮ர்தகாசத்திற்கு 

அந்தகாரம் விஷயமாவஇன்றாம் ; மற்றோ, ௮ஈதகாசதஇனும் வேராய இருகாதி 

பதார்த்தமே ௮ர்தகாரத் இறகு விரயமாவதேபோல, ௮வித்தையும் ௮வித்தைக்கு 

விவயமாகாதாம்) ௮வித்தையினும் வேருய சேசன ஆன்மா?வ ௮வித்தைக்கு 

விஷயமாம் ; ஏனெனின், எப்பொருள் எப்பொருளில் ஒர செயத்தன்மைவடிவ 

பலச்தையுண்டாக்குமோ அ௮ப்பலத்தின் ஆராய பதார்த்தமே அப் பலகர்த்தாப் 

பதார்த்தத்திற்கு விஷயமாகும் ; ௮ப்பல உறபத்திதன்னிலும் வேராய பொருளின் 

கண்ணே செய்யப்படும் , தன்பால் தானே ௮.இசயத்தன்மைவடிவ பல,உற்பத்தி 

செய்வதில் எதற்குஞ் சமாச்இன்றாமாதலின், ௮வித்தையின்கண்ணே விஷயத் 
தன்மை சம்பவியாது, யான் அ௮ஞ்ஞானி, யான் துக்க, யென்னு மறுபவத்தாற் 

சித்தமாய ஆவரண விக்பரூபபலத்தை ௮வித்தை ஆரர்தவடிவ தன்மாவின் 

கண்ணே யுண்டாக்குமா தலின், ௮வ்வவித்தைக்கு ஆன்மாவே விஷயமாம ; ௮வித் 

தைவிஷயமன்றாம் ; இவவாறே அ௮வித்தைக்கவிகை ஆசரயமுமல்ல. உலகப் பிர 

நித்த அந்தகாரத்திற்கு அந்தகாரம் ஆசரயமல்ல ; மற்2றோ, அதனிலும் வேறாய 

இல்லம் மு. தலியவையே ,தரயமாம். ௮துபோலவே ௮வித்தைக்கும் அதனினும் 

வேறாய ஆன்மாவே .நசாயமாம் ; ஏனெனின், இவவுலகத்தே எப்பொருள் எப்
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பொருளிலும் வேருமோ, 2 Hawt Stor, அப்பொருளே அப்பொருட்காசாயமாம், 
அ௮வித்தையின்கண்ணே ௮வித்தையின் வேறாயதனமையும், ௮ இகருபத்தன்மை 
யும சம்பவியாவாமாதலின், ௮வித்தைய அ௮வித்தையினாரெயமாகாதாம். இச் 
சை. தன்யவடிவ .ஐஒன்மா ௮வித்கையினும பின்னமும் ௮இகமுமாமாதலின், இது 
வே அவித்தையினாசரபமாம், சுத்தி விஷயக அஞ்ஞானம் ரஜகம.பலுடைய புரு 
ஷனிடத்தேயிருப்பேதபோல அவித்தை ஆன்மாவின்கண்ணேயிருக்கும். 

சங்கை :--2ஹ பசவன் ! சு கதிவிஷபக HHS Bor ஆயம் மயங்க 
யோனாவன் ; சுத்தி விஷபமாகும, அது?பால, அஞஜாளருப அமித்தைக்கும் 

ஆெயழும் விஷபமும் வேறேயாமன்றோ ? 

சமாதானம் மஹ மேவகைக?ள ! சுததியினஞ்ஞானரூப இிருஷ்டாந்தத் 

தின்சகண்ணே அஞ்ஞான த.திற்குப் புருடவடிவ ஆசெயத்தினும் சுத்திரூப விஷூ 

யம் பின்னமாப்ப பிரதீதயாமாயினும, உண்மையாய் ஆராய்ந்து கோக்கன் அஞ் 

ஞானத்திற்கும் சு ததிவிஷயமன்றாம ; மறறோ, சுத்திக்குள்ளிருக்கும சுத்இிபவச் 

சின்ன சேதன அன்மா£வ ௮ஞஞானத்திறகு விஷபமாம; ஏனெனின், சுதஇ 

முதலிய சடபதா£த்தமோ இயலபாய மறைபட்டதாம்; ௮வற்றில அஞ்ஞான த் 

தாலாக்கபபெறற ஆவச ணம சமபவியாதாமாதலின், எஞசியதாய் ௮வ்வஞ்ஞானம் 

பூர்வ இதநதைவடிவத்தால கூறபபட்ட சு ததியவச்சின்ன சேதன த்தையே விஷ 

யஞசெய்யும. ஈண்டு, சேதன ஆன்மாவின் சொரூபத்தை ,தவாணஞ்செய்தலே 

௮.தன்கண் ௮ஞ்ஞானவிஷபத் தன்மையாம். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮வ்வஞ்ஞானம ஒருகால் சே.தனத்தையே விஷு 

யஞசெய்யுமாயின், சுகதியின்கண்ணே ௮வ்வஞ்ஞான விஷபத்தன்மைப் பிரதிஇ 

யாதலாகா தன்றோ £ 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளை ' முன் இதரதைவடிவத்தால் வர்ணிக்கப் 

பட்ட ஸ்புசணருப சாமான்ய சைதன்யததில சுத்தியவச்சின்ன வி2சஷ ons sor 

னியம் தாசாதமிய சம்பா த.ததானேயிருககும. ௮௩, சுத்து யவச்சின்ன விசேஷ 

சை தன்னியததையே கல்பித 78த உபாதான சாரணருப அஞ்ஞானம் மறைக்கும்) 

சாமான்ய சைதன்னியத்தை மறையாதாமாதலின், ௮.து HUE ST SES SOTO 
ரூபத்தானே சுத்தியையும் விஷயஞசெய்யும் ) இக்கருத்தானே சுக்திவிஷயக அஞ் 

ஞானமென விவகரிக்கபபடும. பாசிய சுக்திமுதலிய பதார்த்தங்களிலிருக்கும் 
ல்புசணரூப சேதனம் ௮ற்.தா ஆன்மாவினும் வேறன்றாம் ) மற்றோ, அர்த ஸ்புண 

ரூப சேதனத்தை வேதவேத்தாக்கள் ௮ந்தசான்ம சொருபமாயே கூறினர். 

ஆதலின், சுக் முதலிய இருஷ்டாஈ,தங்களிளும் அந்தரான்மாவே. அஞ்ஞான 

விஷயமாம் ; ௮வ்வஞ்ஞானம் ஆன்மாவின் ஆசிரயமாயிருக்கும். இப்பொருளில் 
எவ்வா இக்கும் விவா.தமின்றாம். எலலா வாதியருமே அஞ்ஞானத்தை அஆன்மாவி 

னாசிரிதமாகவே யுடன்பட்டுளார். அஞ்ஞான விஷயத் ex sam Sen, at Sarees 

பரஸ்பசம் விவாதங் காணவருசன்ற.அ. சில வாதியர் அனான்மப்பொருளையே ௮ஞ்



கிணறு wg தும்மபுராணம், [பதினெட்டாவது 

ஞான விஷயமென்பர் ; அவர் மயல் முற்கூறிய யுச்சசளானே நீக்கப்பட்டதாக 
லின், உண்மையாய் ௮வித்சையற்ற சச்சிசாஈந்தவடிவ ஆன்மாவே அவித்தை 
பின் அிசயமும் விஷயமுமாம் எனத் அுணியப்பெறும், இவ்விஷபம் ௮ன்னிய 

சாஸ் இரத இின்சண்ணும் கூறப்பட்டுள.த. 

“ஞசூமரய கேவிஷயகவா,மிம.கிவி.ழஹா,ம.தி.சி றொவகெவலா | 
வடிவ. ஹி உ கவொஹி வணாிசொ காறாயொலவ,கிசா aNawr a0 3 

 பிரிப டாதமேய்ப் பேரறி வோன்றுமே 
யோருவி டம்விட யம்மேன வோன்றுமே 

மருவு முன்னரே மன்னுத மக்குப்பின் 
னருவி டம்விட யம்மேன லாகுமோ ””. 

(போ.-ள்., ஜீவ ஈசாதிபேதமற்ற ௮த்விதீய சேதனமே ௮நாதியஞஞான 
ஆசெயமும் விஷயமுமாம் ) சேதன வஸ்துவினும் வேராய எலலாப் பொருள் 

களும் ௮ஞ்ஞானகாரியமா கலின், அநான்மப்பொருள் ௮நாதியஞ்ஞான ஆ௫ரய 

ரூபமூம விஷயரூபமும் அகாதாம். இவ்வாறு ஆூரயத்வ விஷபத்வவடிவத்கானே 

அவித்தை அார்சவடிவ ஆன்மாவோடு சம்பஈகமுறறதாமாதலின், இது பரதக் 

இரமேயாம். ஆசிரயவிடய ௮பேக்ஷை ௮விகதையின்கண்ணே பரதர் இத்தன்மை 

யைச் சித்தஞ்செய்வதேபோல, உடத்தன்மைத்கருமழம் ௮வித்தையின்கண்ணே 

பசதர் இரத்தன்மையையே சத்தஞ்செய்யும் ; ஏனெனின், ஜஐடத்தன்மை வடிவத் 

தானே பிரசித்தமாய தேர் முதலியவை எருது குதிரை முதலிய சேதனப 

பொருள்களின்றிச் சுதர்திரமாய்ப் பிரவிருத் தியா ) மற?ரா, ௮வறறின் சம்பந்தத் 

தானே ௮வற்றின்கண்ணே கரியையுண்டாமா தலின், சாவ ஐடப்பொருள்களும் 

சுதந்ரமற்றனவேயாகும். ௮ஞ்ஞானரூப ௮வித்தையும் மகர் முதலியன போலச் 

சடவடிவமாமாதலின், அ௮வித்தையும் பரதர் இரமேயாம். இதனாலிவவதுமான 

மாம் :---௮வித்தை பாதர்திசமாகச் தகுதிய சாம், ஜடமாதலின், சேர் முதலியவை 

போலும் என்பதாம். இங்கன் ௮வித்தையின்கண்ணே பாதக திரத்தன்மை சத்த 

மாம். சுதந் இரமற்ற பொருள் HAs sip மசுதந்திசமுமாதலின், ௮வித்தையும் 

௮9த்தமேயாம். ௮௫ித்தமாகய பொருள் ௮சததேயாகும். முயற்கோடு முதலி 

யவை ௮த்தமாதலின், ௮சத்சாவனபோல£வ ௮9த்தமாதலின், ௮வித்கையும் 

ye 5 Bus மேயாகும், 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! இவ்வவித்தை ௮சுதஈஇரத்தன்மை, ௮9த்தத் 
தன்மை, ௮௪சத்தன்மை முதலிய தருமமுடையதாயின், முன்னர்த் தாங்கள் ௮வித் 

தையின்கண்ணே சுதந்இரத்தன்மை, சித்தத்தன்மை, சத்துத்தன்மை முதலிய 

தருமங்களைக் கூறியதென்னே ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளே ?! எக்கருத்தானே யாம் ௮வித்தையின் 

கண்ணே அத்தருமங்களைக் கூறினேமோ அதைக் சகேட்பீசாக, அசத்தாம் 
பொருளியாவும் ஒரு காரியத்தை யாரம்பிக்கும் கருத்தாவாகாசாம். அசத்திய 

மலடிமைர்தன் ஒரு காரியத்தையு மாரம்பியானாதலின், அ௮சத்துவசருமமோ
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வியாப்பியமாம் ; காரியத்தை ஆரம்பியாமைத் தருமம் விபாபகமாம். யாண்டு வியா 
பகத்தின் ௮பாவமாமோ ஆண்டு அதன் வியாப்பியத்திற்கும் அபாவமேயாம், 

மகா ஜலத்தே ௮க்கினிரூப வியாபகத்இன் அபாவமாருமாதலின், அநரீரில் அதன் 

தூமரூப வியாப்பியமும் ௮பாவமாம். அதுபோலப் பிச சங்கத்தே சர்வ ஐகத்சையு 
மாரம்பிக்கும் அசங்க நிர்க்குண ஆன்மாவையும் மோடுப்பிக்கும் ௮வி.த்தையில் 
காரிய அசாரம்பகத்தன்மைவடிவ வியாபக தருமமிராதாமாயின், அதன் வியாப் 
பியரூப ௮சத்வதருமமு மிராதாமாதலின், ௮வித்தையைப் பூர்வம் யாம் சத்திய 

மெனக்கூறினேம், அசத்துவ தருமம் ௮சித்தத்துவகருமத்தின் விபாபகமாம், 
அவித்தையின்கண்ணே ௮சத்துவரூப வியாபக தருமமிலாதாயின் அ௮டத்தத்.துவ 

ரூப வியாப்பிய தருமமுமிலதாகுமா தலின், முன்னர் யாம் ௮வித்தையைச் இத்த 

மெனக்கூறினேம். ௮ச்சித்தத்துவ தருமம் ௮சுதர்திரத் துவ கருமத்திற்கு வியா 

பகமாம். அ௮வித்தையின்கண்ணே அசிததச் துவரூப வியாபகதருமமிலதாயின் 

௮சுதந்தரத்தன்மைவடி.வ வியாப்பிய தருமமிலதாகுமாகலின், முன்னர் யாம் 

அவித்தையைச் சுதந் தரமென்றேம், இவ்வாறு ௮வித்தையின்௧ண்மணே ௪.த.தவம், 

Hrsg, சித்தத்துவம், அ௫த்ததக்துவம், சுதந்தரத்தன்மை, ௮சுதர்.இரத் 

தன்மை என்பனவா இ சாவ தருமஙகளும் சமபவிக்குமா தலினானே, வேதவேத்தாக் 

கள் ௮வித்தையை ௮டிர்வசனயம், அர்க்கடம் என்பன முதலிய நாமங்களால் கூறி 

னர். இப்போது ௮வவவித்தை ஆன்மாவின்கண்ணே செய்யும வியாமோகத்தை 

நிரூபிப்பாம் :--ஹே சேவதைக?ள ! ஜீவர்களிடத்2த யானஞஞானி, யான்றுக்க 

யென வுண்டாம் போதம எப்போதமுண்டாகாதாம்) மற?று, ஒசொருக்கா'2ல 

யுண்டாம, polar Gear gam ow பொருளியாவும் காரியரூப£?மயாகும், கடாதி 

கள் ஐசொருக்காலுண்டா தலின் காரியரூபமாவ?த?பாலப் போகமும் தொருக் 

காலுண்டாதலீன் காரியரூபமேபாம். காரியமாவனவெல்லாம ஒரு காரணத் 

தானே ஜன்னியமாம், காசணத்தானன்றிக் காரிய உறபத்தியாகா தாம். கடாதிகள் 

காரியமாதலின் மண் முதலிய கா.ரணஙகளாே ஜனனியங்களாம், ஆங்கே 

பேதமும் காரியமா தலின், ஒருகாசணததா னே அவசியம ஜன்னியமாம். கானஞ் 

ஞன், நான்றுக்க என்னும் விபர தபோதம் ௮வித்தையானன்றி வேறு காரணத் 

தானே சம்பவியாதாம் ) மற்றோ, செய்பாததைச் செய்யிக்கும் சமர்த்தையாய 

௮வித்தையே போதகாரணமாம்) ஏனெனின், உண்மையாயோ சுயம்பிசகாச 

ஆரர்தவடிவ ஆன்மாவிடத்2த யானஞ்ஞானி, யான்றுக்பென்னும் விபரீத 
போதம் ஒருகாலு முண்டாவதில்லையா தலின், எஞ்சியதாய்ப் போதத்தின் காண 

ரூப ௮வித்தையே கறபிக்கபபெறும். ஆத.சத்தை யடைவுறற நீசன் ஆ.தாஞ்செய்ப 

வனது மத்தகத்தே யேறிக்கொள்வ?த போலக் கற்பிக்கப்பட்ட 8௪ ௮வித்தையும் 

தன்னாசெயமாய ஆன்மாவைத் இரஸ்கரிக்கும், தானே விலாச.த்சையடையும், 

௮வித்தையானே இரஸ்கரிச்கப்பட்ட சர்வ ஜகத இன் ௮இஷ்டானமாகயயே சேதனம் 

யாவினுமுள்ளாகிய ஆர் தவடிவ ஆன்மா வித்தையின் மகமையானே wes 

இன் சமானமாகும். ௮கேக வகையாய விலாசங்கோடு கூடிய மாபைவடிவ 

அவித்தைக்குச் ‘ கூடஸ் தான்மாவில்லை ', பென்பசான ௮௪ச்வாபாதனரூப முதல்



௧௩௯0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராண ம். [பதினேட்டாவ து 

விலாசமாம; ௮தனா?ன, அன்மா தன் சுயஞ்சோஇயாய ஆரர்தவடிவத்தையும் 

மறந்தது. இவவாறு ஆன்மா ௮௪த்வாபாதனரூப அவித்யா விலாசத்தைக்கண்டு 

வே தறயும் அ 2சகவகைபாய As mig விலாசத்தைக்காணும் ; அவற்றை நீ 

கேட்பாயாக, யான் பிறர்?தன், யான் பாலகன், யான் யெளவனன், யான் விருத 

தன், யான் மரிப்2பன், பான் ௬௫, யான் றுக், யான் சுவர்க், யான் நரக, 

யான் ஸ்திரீ, யான் புருடன், யான் நபும்சகன், யான் பாவி, யான் கருமி இவை 

மு.தலாக ௮ 2ஈகவகையாய அசகமபிமானரூப துக்கங்களை ஜீவான்மாக்கானும், 
ஜன்மாதிகளின் அ௮கமபிமானத் 2காடுகூடியதாய்ப் பின்னர் மமத்வ ௮பிமானத் 

தைச்செய்யும். ௮தன் வபத்தானே ஜீவான்மா என்றை, என்றுப், என் மைக் 

தீன், என் மகள், என் மனைவி, என் பரதுக்கள், என்றனம், என் விரி, என்பன 

வாதிபாய் நானாவகையாய அவித்யா விலாசத்தைக்காணும்); ௮து சம்சா. இதி 

காரணமாம். இத்தகைய ௮வித்யாவிலாசப்ராப்இியின்பின்னர் த தேகரூபப்பந்தனக 

கருகத்தையடைவுற்றசாயக் காமக்குரோ காதி சங்கிலியால கட்டப்பட்டதாய் 

யான் எப்போதுமிருக்கவேண்டும. எனதபாவம் ஒருக்காலும் உண்டாசலாகாது' 

எனப் பிரார்த்தித்து தன்2றகத்தைக் காத்துக்கொண்டு இம்மூடன் ௮ேக 

ஜன்மங்களையடைவன். ௮வறறுள்ளும், இமம் டன் சுபஞ்2சா இபாரந்தவடிவ 

௮த்விதிய ஆன்மாவைக்காணாதவனாப் ௮2ஈசவகையாய அக்கங்களைக காண்ப 

வஞய் நிரந்தரம் இச்சம்சாரத்2த சுழல்வன், அதனால் இருந்தபோதினும் இல் 
NT SM SUTIN Sa யாவஞதலின், இம்மாயாரூப அவித்தை அத்இயர்தம் விசித்திர 

மாம். ௮அத்தியதம தூர்க்கடமாம். சர்வ ஜீவர்கட்கும் துபரை யீவதாம. சம்சார 

ரூ. விஷ்விருகு ஜனனிபாம். விசாஹீனமனு_ரால் ௮றிபத்தகாததாம், இத் 
தகைய ௮வித்தைபின் மமமைபானே இந்தீவான்மா யானஞஞானி, யான் gee, 

யான் பிசாஹ்மணன், யான் மகாகுலத்தையுையவன் என்பதாதி விபரீத ஞானத் 

தோடுகூடியவனாப் இச்சம்சார சமுத்தரத்2த அடிக்கடி மூழ்குவன். இப்போது 

ஆலம்விரைபோல ௮விக்ையின் விவஸ்ையைக் கூறும்பொருட்டு முதலில் ௮வித் 

தைபின்கண்மேணே சம்சார விருகூபிஜஐரூபத்தன்மையையும், பரிணாம சுபாவத 

தன்மையையும் வருணிப்பாம் :-- ஹே தேவதைகளே ! ௮வித்தை சம்சா... விருக்ஷ 

பீஜரூபமாம், ஞானகருமத்தின் சமஸ்காரரூப ௮கேகங்கோடி வாசனைவடிவ காப 

பத்தோடு கூடியதாம், படம்போலச் சங்கோசகிகாச சுபாவமுடையதாம், சுழுப்தி 

மூர்ச்சை மரணம் மகாப்பிரளயம் என்பதா இ காலங்களி3லா ௮வித்தை சங்கோச 

பாவத்தையடையும்; ஈனவு முதலியவற?ற விகாசபாவத்தையடையும்; ஜீவான்மா 

நானாவகையாய தேகங்களில் ஈனாக்கனாக்களில் பாதந் திரமாய் ௮வித்தையின் விகாச 

பாவத்தானே ௮ரேகவகையாய துச்கங்களையடையுமா தலின், ௮௮ ஜீவர்கட்குத் 

அக்ககாரணமேபாகும, ஈனா முதலிய ௮வஸ்தைகளில் போகத்தைக்கொடுக்கும் 

கருமங்களின் கூபமானபோது அவித்தை சங்கோசத்தையடையும், அயில் 

முதலிய சங்கோசகாலதக்ே ஜீவாத்மா ஈனா முதலிய ௮வஸ்தைகளின் பரிசாமத் 
தைப் பரித்தியாகித்துச் சயனஞ்செய்யும், ஆகாயத்தின்கண்ணே பறத்தலினால் 

பரிசாமத்தையடைச்த பட்டி பரிசாமத்தைப் பரித்தியாகுத்துத் தன் கூண்டில் 

சயனஞ்செய்வசேபோல, ஜீவான்மா ஈனா முதலியவற்றின் விக்ஷேபத்தைப் பரித்தி



அத்தியாயம்.] நரரிம்ஹதாபநீப ஈசாவாஸ்ய உபதநிட ௧௩௬௧ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 134] 

யாகித்துத் துயில் முசலிடவற்றே சயனஞ்செய்யும். ௮ச்கால் HES SO SUL UE 
தாயிலம், இனிவரும் அக்கந்களின் பீஜராப வித்தை தியின் முத லிய காலத்து 
மிருக்குமாகலின், ௮தன் சம்பாதத்தானே ஜீவான்மா அண்டும் துக்கயேயாகும், 
இவ்வாறு சங்கோச விகாசசுடாவ௩சளால இவ்வவிதையே சம்சாரகாசணமாம், 
Qaad sos ‘sre ஞஞன்யென்னும' சவ ஜீவாகளின் அ.றுபவத்தானே சத்த 
மாம். ௮த்தியந்தம் துறசடமாம். முரகூறிய ரானூ௨ளசயாய விவாசக்களோடு 
கூடிய பொய்யாய வித்தை வேர்சளின சபசாசகாரணமாவதேபோல, குருசாஸ் 
இர உப2தசத்தானே .றியப்பேறற இல்லான்பா ஜீவர்சளின் போசக்்காசண 
மாம். சம்சார தசையின்கண்ணே Fars தார சலடிவ ஆன்பாதோர்ருத 

அல்லது, விபரீதமாய்த தோறறும் முதுபோல போகூசசையின்சண்ணே றி 

ஞர்கட்கு ௮விச்தை தோற்றாகாம. 

சங்கை :--ஹே பகவன் '! ஒரே ௮விசுகை ௮3௧ ஜீவா்களின் விவகாரத்தை 
யெவ்வாறு சிததஞ்செய்யும ? 

சமாதானம் .--ஹே தேவதைகளே ' அபபாயாரூப அவிகதை உண்மை 

யாயே ஏகரூபமாயின் ஆலபவிதையேபோல நானாவிதமாய்ப பிரதிதியாம். இப 

போது அலம்விதைத் திரூஷ்டாஈதததை வெளிபபடையாய் அிளம்புவாம் :-- 

ஹே தேவதைகளே ! அஉபவிைஎயத் தொடாநத ஜா திரூப சாமான்யமே ஆல 

மரங்களின் காசணமாகும, லம விதைகளாகிய வியக்திளோ சாசமுடையன 

வாதலின் யாண்டுந தொடாகஇஉங்கா ;) இலங்காதாகவே னவ யாண்டும் கார 

ணத்தன்மைககுக தகுதியுடையனவலஒவாப, முதுபோலவே கடபடாதஇ சர்வ 

காரியங்களின் பிரசததகாசணரூப பண் நூல முதலியவைகளில் தொடர்க இலங் 

கும் சாமானியததையே அவித்தை, மாலய, ௮சாஞானம், சக்திஎன்பதாதஇிநாமக் 

களால் வேதவேததாககள் கூறினா. அவஉவித்சைவடி வ மாயையே சர்வ காரி 

யங்களின் காரணரூபமாம். ஆலம விரைவடிவ வியதஇகள நாசமாயினும எல்லா 

விரைகளிலும் ௮ுசுதமாய ஜாதிரூட சாமானயம நாசததையடையாததேபோல, 

அயில் முதலிய அ வஸ்தைசளில சாவ காரியங்கசரின் நாசமுறினும அவற்றின் 

கா.ரணவடிவ சாமானயமாயை நாசததையடையாது. ஆலம் விதையின்கண்ணே 

யிருக்கும Qa Bemus சாமான்யம அவ்வவவால விருக்ஷங்களின் காணமாய விதை 

வியகஇிகளின் விசேஷத தன்மையை ய௩ககரிதது வேறு வேருய காரியத்தைச் 

செய்வதேயபோல, ௮விததையாரூபபாயயும் ௮வவசகாரியததின் சூக்கும ௮வஸ் 

தைவடிவ சம்ஸ்காரங்களை யங்கேரித்து நானாவகையாய ஐசக்காசணரூபமாம். 

ஆலம்விதையின் சண் ணேயிருககும சா மான்யரூப ga Son சமுரா AGUS gu அவ் 

வவ்வாலவிரு௯$ உறபததியின் பின்னர் Dara aes oo 5 வியக்திகளின் சாசமாவ , 

தேபோல, மாயை,காசமுருவிடினும அ௮வ்வசகாரிய உறபத்தியின் பின்னர் ௮வ்வச் 

சம்ஸ்காரங்களின் நாசமுண்டாம். ஒசே ஆலவிதை ஆல விருக்ஷ்வடிவ பரிணா 

மத்தையடைக்து பலங்களையடையும், பலத்தோகூடிய ஆ௨விருக்ஷத்தினின்றும் 
aes தரு. தவின்சண்ணே அரேககோடிரூடபா யுர்டன்னமாம். சாஉவிதை வியக்இ



௧௩௬௨ ப ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டாவ து 

களில் மீண்டும் ஒவ்வொருவிதை வியக்தி ஆலவிருகூ உற்பத்திவாயிலாய் ௮கே 
கங்கோடி ரூபமாயுண்டாம்) அதுபோலவே இச்சாமான்யரூபமாயையும் தன் 
சம்ஸ்காசரூப வியக் தகளால் ௮ரேகவகையாயுற்பத் தியாம், ஏனெனின், ௮ம்மாயை 

யால் ஒருகாரிய முண்டானபின்னர் அ௮க்காரியத்தால் மீண்டும் சானாவகையாய 
காரியமுண்டாம். அவற்றுள் மீண்டும் ஒவ்வொரு வியக்தி ௮கேகரூபமாகும். இவ் 

வாறு சம்சாரத்தே அரந்தரூபத்தன்மைச் இத்தமாம், அச்சாமான்யரூபமாயை 

யின் விசேஷ வியக்திரூப சம்ஸ்காரம் ௮ரந்தமாயினும் வேதவேத்தாக்கள் 

தொகுத்து சால்வகையாயதைக் கூறியுள்ளார் ; ஏனெனின், ௮ச்சம்ஸ்கா சங்களின் 

காரியம் தேகம், இந்தீரியம், கிரியை, போகம் என்னும பேதத்தால் நால்வகையா 

மாதலின், ௮ச்சம்ஸ்காசமும் ரால்வகையேயாகும, ப8ீசத்தினின்று ௮ங்குச மும, 

அங்குரக்தினின்று மீண்டு பீஜமும், பீஜத்தினின்று மீண்டு ௮ங்குரமும் என்ப 

தாக பீஜாங்குரங்கட்கு நிரர் சாப பிரவாகம் செல்வசேதபோல, ௮௩.௫ சம்சாரத்தே 

௮ச்சம்ஸ்காரங்களினின்றும் தேகா இகளும், ௮த்தகா இகளினின்று மீண்டும் 

சம்ஸ்காரங்களும், ௮ச்சம்ஸ்காரங்களினின்று மீண்டும் தேகா திகளுமூண்டாம் ; 

என்பதாக சம்ஸ்காரதேகா இகளின் நிரந்தரப் பிரவாகஞ்சென்று சொண்டேயிருக் 

கும். சம்ஸ்கார தேகாஇகளுள் எந்த வியக்தியும் ஸ்திரமாயிசாதாம். இப்போது 

இத்தேகாதி நால்வகைக் காரியங்களின் மூன்று மூன்றுவகையாய பேதத்சை 

வாணிட்பாம் :-- ஹே தேவதைகளே ! நானாவகையாய ௮வாநர்தர பேதங்களோடு 

கூடிய ஜராயுஜாதி நால்வகைப் பிராணிகளும், ௮ந்கால்வகைப் பிசாணிகளுள்ளிருக் 

குந் தேகம், இந்திரியம், கரியை, போகம் யென்னும் நால்வகையாய காரியமு 

முள்ளனவாம். அக்காரியம் உத்தமம், மதயமம், ௮தமமெனனும பேதத்தால் 

மூன்று மூன்றுவசையாகும். ௮வ்வசசாதியையுடைய சீவர் ௮ஈநதராதலின் சர்வ 

ஜீவர்களில் ௮வ்வுத்தமா தரபத்தைக்கூறமுடியாகாமாதலின், சர்வவர்ணங்களினு 

மேன்மையதாய பிராஹ்மண ஜாதியில் அவ்வுத்தமாதி பாவத்தை நிரூபிப்பாம :-- 

பிராஹ்மணத்்.துவஜா தியையுடைய பூதேவரூப பிராஹ்மணர் இப்பூவுலகத்தே 

பிறந்து சுக.க்கங்களைப் போடிப்பசா தலின், பிராஹ்மணத்துவ ஜா தியையுடைய 

சரீரமும் புண்ணியபாவங்களாற செய்யபபட்டகாம, பிராஹ்மண சரீரங்களிலுத்த 
மத்தன்மை ௮ரேகவகை நிமிச்தங்களாலாம் ) அவற்றுள், தந்தைதாய் ஆரியா 

களின் குலம், வித்தை, தவம் முகலியவற்றின் மேன்மையினானும், மைந்தர்களி 

டத்தே உத்தமத்தன்மபையடைவுறும், தர்தை தாயரின் ௮ம்சரூப விரியங்களின் 
அவஸ்தா விசேஷங்களால் பரிபச்குவமா தலும் ening Sen SC gs உச்தமத்தன் 

மையை யடைலிக்கும். புத்திரன் பத்துமாதரூபகாலம் நிறைந்த பின்னர் மாதா 

வின் உதசத்தினின்றும் வெளியில் வருதலினாலும் மைர்தனிட.த்தே உத்தமத் 

தன்மையாம். ௬௩ செவப்புவடிவ லாவண்ய ௪தாசார சிரேஷ்டலகணம் முத 

லிய குணங்களாலும் சரீ.ரத்ேதே உததமத்தன்மையாம், இவை முதலிய அநேக 

வகை நிமித்தங்களால் உத்தமத்தன்மையுண்டாம். இந்இரியங்களின் உத் சமத்தன் 

மைவருமா௮:-தேகத்தின் உத்தமத்தன்மை ௮கேக நிமித்தங்களாலாவதேபோல, 

சேத்திராதி இந்திரியங்களினுத்தமத்தன்மையும் ௮கேக நிமித்தங்களாலரம், 

ஆண்டு, ரூபாஇ விஷயங்களைக் கவர்வஇல் ஸ்புடத்தன்மையினானும் சுந்தாசெய்கை



அத்தியாயம்.] நரரிம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உப திட ௧௧௩௧௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ் ] 393 

விசேஷக்காலும் விஸ்காசா இரூப பரிமாணக்தானும இக் இரியங்களில் உத்தமத் 
*ன்மையுண்டாம். கிரியையின் உத்தமத்தன்மை வருமாறு :--இரியைவடிவ கரு 
மத்தே செரத்தாபக்இி பூர்வசும சேவதாத்தியானாதிரூப பிரக்ஞையாலும், சாஸ் 
இரத்தல் விதிக்கப்பட்ட தானாதிகளைச செய்.தலாலும், நிடே இக்கப்பட்ட ஹிம் 
சாதிகளைச் செய்யாமையா லும் உக்தமககனமையுண்டாம். போகங்களின உத்த 
மத்தன்மைவருமாறு :--தாய் தாதையரிருத்கலினாலும், தன் பர். துககளின் சல 
சுபாவத்தானும, தன சல சுபாவத்தானும, கானாவகையாய வித்தைகளினடை 
வாலும், ௮வவித்ையின் பலததால் உறவினர் உடலுளத்து) தன்னுடலுளத்தும் 
பிடையுண்டாகாதிருத்தலினானும், பூவம செய்த Fae புண்ணியல்களாலும், 
தன்மதியின் குச௫லததன்மையினானும போகஙகளில உகதமகதனமையாம். Rev 
சாஸ்திரவேததாக்கள் தந்ைத தாயாசிரியா முதலிய சர்வ பர். துககளையும் Part 
களின் 2பாககாரியமாயங்கேரிததுளா£, சில ச?ரஷ்ட புகதியையுடைய அறிஞ 
களோ சுருதிபபிரமாணததை ய.நுசரிததுப பெணணாணிருவரையே பரஸ்பர 
போககாரணமாய ௮க$ூகரிததுளா ) சாரியா இகளைப 3போககாரணமென ௮ங௦ே 
கரிக்கவில்லை ; ஏனெனின், பிருஹதாரணிய உபகிடககதின்௧கண்ணே யாக்ஞவற் 
இய முனிவா தமது மைகதிசேயியென்னும மனைவிக்கு இவவா நு கூறியுளளார் 

ட தவாகறேவ தத௩$ காகாயவத$ வி, யொலவகி ததவ காமாய 

au 8 ad! ) Gus so ou i கவாகர ஜாயா மெய்காகசாயலாயா வி, யாலவதி 
nN 

ஷாாகா ராயஜாயா வி யாலவதி ' 
oy SE ஸ் 4 பசி a 

யென்னும் சுரு வசன க.தா னே ௮முனிவா பெண்ணாணிருவாபால மயககத்தா 

லுற்ற போசசாதன கதன்மையையே நீககனான்றிக தாய்தககை முதலி3யோ 

ரிடத்தே மீக்கவிலலையா தலின், பெண் ண் இருவரிட௧32,த பரஸ்பாம 2பாகவே 

துத்தன்மையாம, ௮௨ல், ஒரு சரீ.ரத?த பாகம சம்பவியாதாதலின, இரண்டு 

சரீரமும் ௮பேச்ஷிக்கபபட்ட து. இபபொருளிலேயே அசசாஸ்இிர வேத் தாககளின் 

கருத்தாம். வே.று ல சாஸ்இரவேததாகக?ளா இவ்வாறுகூ.றுகின்றனா :--சீடர் 

முதலியோரின் புண்ணியரூப ௮தாஷ்டகதானே ஆசார்யாதியர் உண்டாவர். 

எப்பொருள் எச்சீவளுக்குப் புண்ணியபா வரூப அதாஷ்டத்தானே யுண்டாமோ 

அப்பொருள் அவனுடைய சுக.துககரூப போகவே தவாகுமா தலின்,, அவவா சார் 

we Bug £ீடராதியாது போகவேதுவாவா, Rev சாஸ்திர வேத்தாச்களோ இவ 

வாறு கூறுவர் :--குரு சீஷாகட்கும, ததை மைரத்ருககும், பசஸ்பரம் உபகாரிய 

உபகாசக பாவப காணவருகன்றதா.தலின, அவ்விருவரும் பாஸ்பசம் போகவேே.லு 

வாவர், உண்மையாய் விசாரிக௫ன் குரு, தந்தைதாய் முதலிய பா.ஐக்களும் ஜீவர்க 

ளின் போகவே.துக்களேயாவரென்னும மதம் சல தூல இருஷ்டியுடையவர்க்காம், 

சூக்ஷஈமமதியுடைய2ரா ஆசாரியா தியரை ஜீவர்களின் | சாக்தாத்போசக வேது 

வாய் ௮ங்கேரித் இலர் ; மற்றோ, ஆசார்யா தியசைத் சர்மார்.த்தல்களின் ஏதுவாயம் 

செரித்துளார்; ஏனெனின், அவ சிடர் முதலியோருக்கு மேன்பைய vm விகதையி 

னுபதேசத்தால் தர்மத்தையடைவிப்பர். கர்ம உபாசனை வடிவ தெய்வதன ததை 
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௧௩.௬௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினெட்டாவது 

யடைளிப்பர், வித்தைவாயிலாய்ப் பொன் முதலிய லெளகெதன த்தை யடைளிப் 
பர், வற்றால் ஜீவர்சட்குப் போசவலடவாம், இத் தனையானே தேகம், இர்ிரி 
யம், கரிய, போகபென் ஓம் கான்கன்சண் உத்தமத்தன்மை வாணிக்கப்பட்ட.த. 

இப்போது அவற்றில் மத்திமத்தன்மையும் ௮தமத்தன்மையும் வாணிட்டாம்:-- 

ஹே தேவதைகளே! பூவம் தேகம், இந்திரியம், சரியை, போகமென்னும் ரான்கி 

னுத்தமத்தன்பையிற்கூறிய வேதக்களுள் ஒரு ஹே.து இல்லாதபோ இனும் ௮வற் 

றில் மத்திமத்தன்மையடைவுறும் ; முற்கூறிய சர்வ ஜஹே.துக்களின் ௮பாவமுண் 
டாயினே அவற்றில் ௮தமத்தன்மையடைவுறும், இவவாறு தேகாதி நான்கும் 

உத்தமாதி மூன்றன்பேதத்தால் மூன்று மூன்றுவசையாகும். ௮ந்நான்சன்கண் 

ணேயிருக்கும் ௮ம்மூன் றில் ஒவ்வொன்றை மீண்டும் உத்தமத்தன்மையாஇயோடு 

சேர்ககன் ஒன்பது பேதமாம், ௮வையாவன :--உத்தமோத்தமம், உத்.தம மத்ய 

மம், உத்தம அதமம், மத்யமோத்தமம் ) மத்யம மத்யமம், மத்யமாதமம்) ௮த 

மோத்தமம், அ௮தமமத்யமம், அதமாதமம் என்பனவாம, அவற்றுள்ளும் ஓவ 

வொன்றை மிருதுத்தன்மை, மத்யத்தன்மை, உத்கடத்தன்மையென்னும் மூன் 

றோடுகூட்டின் இருபத்தேழாகும். உத்தமோத்தமமிருத, உத்தமோத்தம மத் 

யம, உத்தமோத்தம உச்சடமென வேறு உத்தமமத்யமாதி யெட்டிலும் மூன்று 

மூன்று பேதத்தையுணர்ந்துகொள்க, ௮வ்விருபத்தேழு பதார் த்தங்களுள்ளும் 

ஒவ்வொரு பதார்த்தத்தையும் மீண்டும் மிருதுமத்ய உச்கடமென்னும் மூன்றோடு 

சேர்க்ன் எண்பத்தொருபேதமாம், உத்தமோத்தம மிருஅமிரு௫, உத்தமோக் 

தமமிருது மத்யம், உத்தமோத்தமமிருது உக்கடம் என இவ்வாறு வே.று இருபத் 

தாறு பதார்த்தங்களையும் மூன்று மூன்று பேசமுடையதாகவுணர்க. ௮வ்வெண் 

பத்தொரு பேதங்களிலும ஒவ்வொன்றையும் கருமவாயிலாய்சசெய்தல், செய்வித் 

தல், ம௫ழ்தல் என்னும் மூன்றுதர்மங்களோகட்டின் 245௮ம். இவை முதலாக 

தேகா இிகளின் அ௮ரர்தபேதஞ் சித்தமாம். ௮வை ௮த்தியந்தஞ் சூக்ஷுமமாமாத 

லின் யாவசாலும் வாணிக்கமுடியாதாம். இப்போது தேகம் இந்திரியம் கரியை 

போகம் என்னும் கான்கிறகும், அவற்றின் சம்ஸ்காரங்கட்கும் பசஸ்பாம் பீஜாம் 

குசம்போலக் காரியகாரண நிரூபணஞ்செய்யும்பொருட்டு முதலில் தேகத்தின் 

பிரதானத் தன்மையை திரூபிப்பாம் :--ஹே தேவதைகளே . தேகங்களின் சம்ஸ் 

காரத் தானே மீண்டுர் தேகமுண்டாம். ௮தனினின்றும் மீண்டும் தேகாதி நான் 
சன் ஜனசுமாய சம்ஸ்காசமுண்டாமா தலின், தேகத்தினின்றே சர்வ இந்திரியாதி 

யும் வெளிப்படும், தேகத்தினின்றே இந்திரியகரியா போகங்கள் வெளிப்படும், 

இப்பொருளின்கண்ணும் வேதவேச்தாக்கள் இவ்வகையாய யுக்தியைக் கூறியுள் 

ளார் யாவன் முதலில் தேகத்தோடுகூடியவனாவனோ, ௮த்தேகியே வசஞ்செய்த 

பொறிகளோககூட யாகாதி கருமங்களைச்செய்வன், பலத்தையனுபவிப்பன் ; தேக 
மின்றி ௮க்கர்த்தாத்தன்மையும் போக்தாத்தன்மையும் பொருந்தாவாம், Ose 

பாவத்தின் பின்னர் மீண்டும் தேபோவ த்தையடைவிக்கும் சம்ஸ்காரமுண்டாம் ; 
அதனினின்றும் மீண்டும் தேகாதியண்டாம். இவ்வாறு இத்தேகமே சர்வகாரண 

மாம். இதுபோலவே இர்திரியமும் போகமும் கர்மாஇவாயிலாய்ச் சர்வ சங்காத 

காரணமாம், நேத்திராத இர்இரியங்சளின் ரூபா இவிவயங்களிட ச்தே OU UL ew



அத்தியாயம்] நரசிம்ஹதாபநீய ஈசரவாஸ்ய உப மிட ௧௩௬௯௫ 
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புருஷனுக்கு எக்கருமமும் சம்பூர்ணமாகாதாமாதலின், விடயங்களினின்றும் 
நிராதிச்ச இர் இரியங்களிடத்தே கருமவாயிலாய்ச் சர்வ சங்காதகாரண த்தன்மை 

யுண்டாம், ப௫ர்முக இர்திரியங்களிடத்?த ௮க்காணத்தன்மையுண்டாகா சாம். 
இப்போது கருமத்தானே சர்வ சமபவம கூறப்படும்:-ஹே சேவதைகளே ! புண் 
ணியபாவரூப கருமச்தோடுகூடியவனே இர்திரியங்களோடுகூடுவன், தேகத்தோடு 
கூடுவன், நானாவகையாய போக தையடைவன் ; புண்ணிய பாவகருமத்தானன் றி 
எப்பதார்த்தத்தையும் ௮டையமுடியாதாமாதலின், ௮வறரா?ே இத்தேகாதி 

சாவ சம்பவமாம், போகத்தானே சாவ சமபவம் வருமாறு :--யாவன் போடு 

WTA) ௮வ ன கருமஞ்செய்வதிற் சமா ததனாவன் ; வயஞ்செய்த இக்இரியங்க 
ளோடுகூடியவனாவன் ;) ஏசெெனின், இவ்வுலகத்? த எல்லாவகையாய போசகங்களை 

யும் போக்யெ பதார்த்தங்களையும ௮ழுபவித்த பின்ன? கரும அனுஷ்டான 

விருத்தி காணவருகின்றது ;) ௮ழதுபவச்தானன்றி விருககியிலலை ; ஏனெனின், 

இவ்வுலகத்ேதே யாவன் எவ்விடயத்தையடைவனோ அவன் மீண்டும் ௮வவிடப த்தை 

இச்சிப்பன் , பின்னவன் ௮வ்விஷய ததையடையும்பொருட்டுச் கருமக்தைச் செய் 

வன்; இம்மனுஷர் சொர்க்கத்திலுள்ள தேவாங்களைகளை ய.நுபவித்திலா ; இக் 

குள்ள மங்கையசை யறுபவித்துளாரா,கலின், இவர்கட்குக் ேதேவாங்கனைகளிடத் 

இச்சை யுண்டாவதில்லை ) மற?ரு, இம்மங்கையரிட தேத யிச்சையண்டாம். சாய 

கள் மநுடமங்கையரை யறுபவித்ததிலலை; மறறோ, பெண்ணாயை யழுபவித்துள் 

ளனவாதலின், supose மனுடமககையரிடத?த யிச்சையுண்டாவ இல்லை ; 

மற்றோ, பெண்ணாபிடத்2த யிச்சையுண்டாம். தேவதைகள் மனுடமங்கையசை 

யும் இவ்வன்ன பானா களையும் ௮றுபலித்கதில்லை ) மற3ரு, 2 ேதவாங்களைசளையும் 

சொர்க்கலோக போக்கியபதார்த்தங்களையும் ௮நுபகித்துளாசா தலின், அவர்கட்கு 

இவற்றின்கண் 2ண யிச்சையுண்டாகாமல் ௮வற்றின்கண்2ண யிச்சையுண்டாம், 
மே போகங்களை ஆகையால், அ௮ன்வயவியஇேகத்தானே போகங்களின முபவ 

யடைவிக்கும் கருமவிருத்தியின் காரணமாகும். எவ்வெப்போகங்களை ய.றபலிக் 

இன்$ர மோ ௮வ்வப் 2பாகங்களில் வைராக்யெப்பிராப்த்தியுண்டாகாதாம். இனர் 

தோறும் அப்போகங்களில் குசலத்தன்மையேயுண்டாம். இவ்விஷயம் யோக 

பாஷியத்தின்கண்னும் கூறப்பட்டுள.து. 
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(போ-ள்.) போகங்களை யநுபவித்தபின்னாத் தினர்? காறும் இச்சைகிருத் 

இயடையும், அப்போகங்களில் இந்திரியம்களின் குசலத்தன்மையும் விருத்தி 

படைச். துகொண்டேபோம். ௮ரேக போகங்களடைவுறினும் இச்சை கிருத்தி 

யடையுமென் தில் காமியும், பலவா.லும், தீனிசலுர் இருஷ்டார்சமாவர் / ஏனெ 

னின், இவ்வுலகத்ேே அம்மூவரும் ௮௧ வகையாய போகங்களை யடைவுற்று 

அவற்றின்கண்ணே குசலசாய் மீண்டும் மீண்டும ௮ப்போகங்களை இச்சிப்பவாாய்ப் 

பிச 2இயாதலின், ௮சேக போகங்களினடைவால் இச்சைகிருத்தியேயடையும், 

செய், விறகுகளை இ$ூவதால் அக்னி விருத்தியடைய? தோலும், pid ss



௧௩. ௯௫ பர் ஆ த்மபுராணம், (பதினேட்டாவது 

போகம் தன் விரூய இச்சையையுண்டாக்கும் வாயிலாய் தேக இர் இரிய கருமாதி 

ரூப சம்சாசகாரணமாவேபோல, அழுபவிக்த தேகேர்இரியாதி கருமமும் சன் 

விஷய இச்சையையுண்டாக்கும் வாயிலாய்ச் சம்சாரகாரணமேயாகும், ஏனெ 

னின், இச்சவான்மா இச்சை சம்ஸ்காசங்களோடு கூடி எவ்வெத்2தகங்களை சாக 

பூர்வகம் சசவிக்கு2மா அவற்றின் வயத்தால ௮வ்வச்சா இியுடைய தேகா திகளை 

யசேகமுறை யடையும். இவ்வாறு தேகம், இந்திரியம, கரியை, போகம் என்னும் 

ஈரன்கும் ௮நு.பவ, இச்சா, சம்ஸ்சாமென்னும் மூன்றனாலே பிசாப்தமாமா தலின், 

தேகாதஇிகள் சென்மக்தோறும் விருகதுயையடையினும் இத்தேதகத்தின் பின்னர் 

மீண்டும் இத்தேேகமே ௮டைவு நுமென நியமமில்லை ;) ஏனெனின், தேகா திகளின் 
காசணரூப அநுபவ இச்சை சம்ஸ்காரங்கட்கு நியமமில்லைபாயின், அவற்றின் 

காரியங்கட்கு நியமமெங்களுண்டாம் ? நியமம் சமபவியாதாம், ஜீவாத்மா இச்சை 

சம்ஸ்காரங்களின் வபத்தால மீண்டும் ௮ச்சா இியையுடைய தேக ததையடையம் 

எனக்கூறுவதஇின் கருத்திதுவாம :--இவவனாஇி சம்சாத்தேே பூவம் ௮ேக 

சாஇியையுடைய சரீ ரங்களறுபவிக்கபபட்டன. மசணகாலத்தே புண்ணியபாவ 

சுருமவயத்தால எவ்வெச்சா தியையுடைய சரீர சம்ஸ்காரம் வெளிப்படுமோ மார 

ணத்இன்பின்னா அவ்வத்தேகத்தையடையும, இவவிஷயம (0-வது 9s Hur 

யத்த விஸ்தாரமாய் நிரூபித்2தம. இச திரியம, கரியை, போகம் என்னும 

மூன்றோடு கூடிய ஐராயுஜாஇி சால்வகைத் தேசுககள் ஆலமாத்திற்கொப்பாம, 

சம்ஸ்காரம அலம்விகைக்கொப்பாம, சர்வ சமஸ்காசங்களினுமிருககும் சாமான் 

யத்தை வேத?2வததாக்கள் மாயை யென்றனா. ௮து சாவ ஜகத்தின் கா.ரணரூப 

மாம். ௮னாதியாம. ஆலம்விதைகளிலும, ௮ங்குரங்களிலும் மி தாடாச் திலங்கும 

சாமானியம் நாசமறறதாம்: ௮தனானே ௮௮ காரணரூபமாம். ௮தறகு விசேஷ 

ரூபமாய பீஜாங்குரங்கள் சாமான்யகாரண த் இனின்றும் வேறன்றாமாதலின், ௮து 

அ௮த்விதியரூபமாம, பரஸ்பர காரணகாரியரூபத்தால் பிசசித்தமாய பீஜாங்குரங் 

கள் ராசமுடையனவாதலேயபோல, காரணகாரியரூபத்தால் பிரடுத்தமாய சம்ஸ்கார 

தேகங்கள் காசமூறினும மாயை நாசமாகாகாம, அலம்விதையினின்றும் ஆல 

விருக்ஷம் உண்டாம். அ௮தனினின்றும் மீண்டும் பீஜ ழண்டாம். அதனினின்றும் 

மீண்டும ஆலகிருக்ஷமுண்டாம். இவ்வாறு பிரவாகருபத்தானே ௮வவிரண்டற் 

கும் பரஸ்பரம் காரியகாசண பாவமாம், ௮துபோலச சம்ஸ்காரங்களினின்றும 

தேகமூண்டாம், ௮தனினின்றும் மீண்டும் சம்ஸ்காரமுண்டாம். ௮தனினின்றும 

மீண்டும் தேகமுண்டாம். இவ்வாறு பிரவாகருபத்தால் ௮வவிரண்டற்கும் பாஸ் 

பரம் காரியகாசணபாவமாம். காரியகசாரணரூபத்தானே பிரசித்தமாய பீஜ 

விருக்ஷங்களில் மண்ணின் ௮வயவம் தொடர்ந் ிலங்கும். ௮வ்வவயவங்களில் மண் 

தொடரக்திலங்கும். ௮ம்மண் அஆலம்விரை, அலவிருக்ஷம் காசமுறினும் பிரளயாக் 

கினியினானன்றி சாசத்தையடையாததேபோல, தேகாதிகளிலும் காரணபூத 

சம்ஸ்காரங்களிலும் அறுகசமாய மாயை தேகாதிகள் நாசமுறிலும் பிரஹ்ம 

ஞானரூப காலாக்கினியிறைன்.றி சாசத்தை யடையா தாம். மாயையே சர்வ காரிய 
காரணத்தே சமர்த்.துடையதாயின், பிசஹ்மத்தை யாஇன்பொருட் டங்கேரிக்க 

வேண்டுமென்லும் சங்கையை நீக்கும்பொருட்டு மாபையின் சொரூுபத்தையும்



அத்தீயாயம்.] நரசிம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உப திட ௧௩.௯௭ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 13957 

பிரஹ்மத்தின் சொருபத்தையும் வேறு வேராக நிருபிப்பாம்:--ஹே தேவதை 

களை ! சர்வ காரியங்களிலும் சர்வ சாரணங்களிலும் தொடர்ச் திலங்கும பரிணாம 
பாகத்தை வேவேதவேத்தாக்கள் மாபைபென்றனர், காரிய காரணல்களையம் தொட 

ர்ந்த பரிணாமபாகத்தையும் பிரகாடுப்பிககும் ஸ்புசணரூப சத்வஸ் துவை வேத 

வேத்தாக்கள் பிரஹ்மம், ஆத்மாவென்றனா,. ஸ்.தூலசூக்ஷுஈம சர்வபதார்த்தங்களி 

அம் பரிணாமரூபத்தானே மாயையின் தொடர்ச காணப்படும், சத் தாரூபத்தால் 

பிரஹ்மத்தின் தொடர்ச்சி காணபபடுமா தலால் ௮ம்மாயையும் பிசஹ்மமூம் ஜகத் 

தினுபாகான காரணங்களாம்) ஆனால் பிரஹ்ம£மா விவர்த்தோபாதானசாசண 

மாம. மாயையோ பரிணாமோபாதான காசணமாம். இப2பாது மாயை பிரஹ் 
umeet $35 வெளிபபடையாய் ஜகத்காணத்தன்மையின் கிரூபணத்தைச் 

செய்வாம் :--எப்போதும் ஏகரூபசத்தையே ஒருகால் சாவ காரியங்களிலும் 

தொடர்க் இலங்குமாயின், மாயைக்குக காசணரூபத்தன்மை சித்தமாகாதாம் ) 

ஆனால், உலசதேே கேவலம ஒரு சததையின் ௮நுககத்தன்மை£2ய காணவருவ 

தில்லை; மற்றோ, பரிணாமரூப மாயையுு தொடரஈதிலங்கும். பரிணாமரூப 

மாயையே கேவலம் உலகன்கண்ணே தொடாநதஇலங்குமாயின், சத்.துரூபப் பிரஹ் 

மத்திற்குக் சாணத்தன்மை சித்தமாகா தாம்! ஆனால், பரிணாமரூபமாயையும் கேவ 

லம் தொடாந்இலங்குவ இல்லை; மற் 20, பிரஹ்மமும் தன் சத்தாருபத்தால் யாண் 

டும் தொடர்ஈதிலஙகுமாதலின், பிரஹ்மழும் மாபையு 2ம உலககாரணங்களாம், 

பரிணாமசாமான்யரூப மாயைககும், ஸ்புசளு.. சச்பிரஹ்மதஇற்கும் பரஸ்பர 

பேதம ௮றிஞாகள் கூறியுள்ளார்) கையால், இவ்வுலக காரண த்தன்மையில் 
மாயையைப்போலப பிரஹ்மததையும் ௮வசியம் அ௮ங்கேரிக்கவேண்டும். இப்?பா.து 

ஜடவிகாரங்கட்குக் காரணருப மாயாசொருபத்திலும் வேராகாதகன்மையை 
நிரூபிப்பாம் :--எல்லா ஆலம்விைகளிலும் தொடா்ர் இலங்கும் சாமான்யம எல்லா 

விதைகளிலும் தொடர்ந் இலங்கும் சததைவடிவ பிரஹ்மத்இன் சச்திரூபமாய்த் 

தன் சொருபத்திலும் வேறாகாத கானாவகைபாய ஆலம் விருக்ஷங்களை யுண்டாக் 

கும். ௮துபோலப பிரஹ்மத்தின் சத்திரூப பரிணமமாய மாயையும் தேகா இருப 

௮ேச விஸ்வங்களையுண்டாக்கும். காசணருப மாயையினும் ௮வவிசுவம் ௮பின்ன 

மாம், பீஜாங்குசங்களைப்போலப பசஸ்பசம காரியகாரணருபமாம். இப்போது 

பசஸ்பாம் வியாப்பிய வியாபகருபததாலிருக்கும் மாயையின் மூன்று வடிவத்தை 

நிரூபிப்பாம் :--ஹே தேவதைகளே ! ஒவ்வொரு .நலகிருக்ஷத்தினும் தொடர்ச் 

இலங்கும் காரியசத்தியெனப் பெயரிய சாமான்யம் பின்னமாம், ஒவ்வொரு ஆலம் 
விதையின் கண்ணும் தொடர்ந்திலங்கும் காண ச.த்தியெனப் பெயரிய சாமான் 
யம் பின்னமாம். ஆலவிருக்ஷம், ஆலம்விகை என்னுமிரண்டிலும் சமான்யரூப 

மாய்த் தொடர்ந்திலங்கும் பிருஇிவிவடிவம் மூன்றாவது சாமான்யமாம், விரு 
மூம் விதையும் பாஸ்பசம் சாரணரூபமாவதேபோல, இரண்டன்கண்ணும் தொடர்ச் 
இலங்கும் மூன்றாவ, தாய மண்வடிவ சாமானயமும் ௮வ்விரண்டற்கும் காசணரூப 

மாமாதலின், அம்மூன்றாவதும் வீணன்றாம். பிருதிகிரூப சாமான்யம் ஆலம் 
விசைச் சம்பர்தத்தாலும், விருக்ஷத் இன் சம்பர்,௪,ச்,சா.னும் இரவகைபாயிருக்கும்.



௧௩௯௮) ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். (பதினெட்டாவது 

ஆலம்கிை ஆலவிருக்ஷங்களில் தொடர்ந் இலங்குவதால் ௮ச்சாமாணியம் ஏகரூப 
மாயிருக்கும், ௮துபோலச் சாமான்யருபசக்தியும் காரியசம்பர்தத்தானும் காரண 
சம்பந்தத்தானு.ம் இருவகையாயிருக்கும். சர்வ காரியங்களிலும் சர்வ சாரணங் 

களிலும் தொடாந்்இலங்குவகாய மாயாசக்தி ஏகளூபமாயிருக்கும். இம்மாயை 

வியாபகவடிவத்தால் ஒன்றாயினும், காரியத் தும் காரணத்தும் வியாபதமாயிருக்கு 

மாதலின், வேறுதலேபோலகிருக்கும். ஒஓசே மாயை காரியாவச்சின்ன சத்த 
ரூபச்தானோ ஜீவபேதகாரணமாம். கா.ரணாவச்சின்ன சத்திரூபத்தானோ ஈஸ்வச 

பேதகாரணமாம், ஒரே பூமி கடரூபததையும் கருஹரூபத்தையும் அடைந்து 

கடாகாசம் இருகாகாசமென்னும் இரண்டன் பேதத்திற்குக் காணமாவதே பால, 

இவ்வொேமாயை தன் காரியகாரணருபத்தால் ஜீவேற்வாபேதகாரணமாம். ஓ? 

பூமி இலை, தாததிரி, கு, பிருஇவி, தரணி, க்ஷமை யென்பதாதி ௮சேக காமக் 

களையடைவதே போல பரிணாமரூப ஒரே மாயை ௪க்இ, துர்ப்பணை, ௮வித்தை, 

தமம், மோகம், அஞ்ஞானம், பிசாநதி, விபரியயம், சராதநி யென்பதாதஇி யக 

நாமங்களையடையும, மாயையின் விசிததிரத்தன்மை முகலிய வி?சஷணங்களா 

மாறு :--ஜீவேஸ்வசபேதத்தைச் செய்யும பரிணாம சாமானயரபமாயை ௮தஇ 

யந்தம் ௮ற்புத சரீரழுடையதாம, கானாவகையாய சம்ஸ்காரரூப சித் இரங்களோடு 

கூடியதாம், வாணக்காரன் வஸ். திரஙகளை நானாவகையாய நீலபீதாதி சித்திரங்க 

ளோடுகூடியதாய்ச் செய்வே போல, இம்மாயையும் விசித்தரப் பிபஞ்சததைத் 

தன் சம்ஸ்காசரூப சித தங்களோடு உண்டாக்கும். மாயையின் திடத்தன்மை 

யாவது :--இம்மாயை ன்மஞானத்தானன்றி நாசமாகாதாமா தலின் இடமெனப் 

படும் ; ஏனெனின, எல்லாவுலகிலும் மேலாய ஈஸ் வாரும இம்மாயையையழிக் 

கார். get இமமாயையாலாககயேபலத்தோடுகூடியவராயே ஐகதுறபத்தியாதி 

செய்யும சாமர்த்தியவடிவ ஈற்வரத்தன்மையையடைவர், மாயையின்றி ஈற்வாத் 

தன்மை சித்தியாதாம், இவலவாறுபகாசஞ்செய்யும் மாயையை அவவிஹ்வரர் 

எவ்வாறு கெடுப்பர் ? கெடுக்காசென்ச, சாஸ் இிரவேத்தாச்கள் மாபை அனர்த்த 

காரணமென உணர்ஈது நாசஞசெய்வதிற சமாத்தராயினும், இம்மாயை தன் 

மகிமையால் war ys Mater மனைவி, மைஈதா, தனம முதலிய விஷயங்களில் 

மூழ்கவைத்இருக்கின்றகாதலின், ௮வர்களுமதையழிக்கார். இபபோது இப் 

பொருளையே வெளிப்படுத்தும்பொருட்டு இம்மாயையை மகா ௮டவிரூபமாய் 

வர்ணிப்பாம் :--இம்மாயைவடி.வ மகா அடவி சானாவகையாய சிதாபாசரூப ஜீவர் 
களால் வியாப்தமாம, பஞ்சமகா பூதரூப விருக்ஷங்களால் பரிபூரணமாம். விஷ 

யங்களிலிருக்கும் சாகவடிவ சிகேகரூப மூலங்களோடு கூடியவாம், கானாவகை 
யாய துக்கருப பலங்களோடு கூடியவாம். மைக்தர் மனைவி முதலிய புஷ்பங்க 

ளோடு கூடியவாம். தந்ைத தாய் முதலிய இலைகளோடு கூடியவாம், உறவின 
சாகிய சாகைகளோடு கூடியவாம். 4 எனக்கு இச்சுகமுண்டாகுக' வென்னும் 

ரீண்ட ௮சைவடிவ பிஜக்களோடுகூடியவாம். மிருத்தியுவடிவ பேசழலோடு கூடி 

யவாம். மாயாருப மகா அ௮டவியை ௮ழிப்பதாய சமதமா திரூப விவேக ௮சசரின் 

சேனையைப் பக்ஷ்ணஞ்செய்வதான காமக்குசோதாஇரூப மகா மோகசாஜாவின் 
சேனையாயெ சங்கங்களால் பூரணமாம், அர்ச்சனரூபப் பாம்பு முட்களோடுகூடி.ப
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தாம், நாரிவடிவப் பிசாசுகளோடுகூடியதாம். ஜன்மமாணாகி கேட்களோடு கூடிய 

தாம். இத்தகைய மாயாரூப மகா அடவியைச் சாஸ்இரவேத்தாக்கள் தியான 
யோகாதி யுபாயங்களால் காசஞ்செய்வ திற் சமர்த்தராயினும், அம்மாயை சாஸ்.இிச 
வேத்தாக்கட்கு பனைவி மைஈதசாஇி னத்கன்மையை யடைவிக்குமா தலின், 

௮வர்சளும் மாயையை யழிபபதிற சமாத்தசாகார். பத்சம், மந்தம், மிருகம், 
என்னும பேதத்தால் யானைகள் மூவகையாம். அவற்றுள் மூதற் சாதியையுடை 

யது மகாபலவானாம், சிரேஷ்ட லக்ஷணங்களோடுகூடியதாம். எகனினலும்பயமற்ற 

தாம், அது மகாவன த்தை யழிப்பஇல் சமர்க்துடையதாவேேேபோலப் பிரஹ்ம 

வேத்தாருபப் பத்ர ஹஸ்இயும் மாயாரூப மகா அடவியை யழிப்பதில் சமர்த் 

துடையதாம்) அனால், ௮௧கதகைய பிரஹ்மவேககா இவ்வுலகக?த துூர்லபமாமா த 

லின், சாஸ்தாவேத்தாக்கள் இபமாயையைத திர்டையென்றனர். இப்போது 

மாயைக்கு வெகு ௮க்குரத்தன்மை, குண பின்னகதன்மை, யாண்டும் பிரஹ்மா இ 

வியாத்தத சன்பையென்னுக தாமக்சளுண்டெ ன்பதை கிரூபிப்பாம :--சானாவகை 

யாய வரும் சரீரங்களை ௮டைவிபபனவாய மரணகால ௮ரேோக வாசனைவடிவ 9/8 

குசங்களோடு மாயாரூப அ௮டவிகூடியகாகுப, சத.துவ ஜ.கமமென் னும முக்குண 

பதார்த்தங்களால் நானாவகையாயிருசகுப, இவவுலகப் பிரசித்த மகாவனத்தே 

ஒரு மகா விருக்ஷமிருப்பதேபோல இம்மாயாருப மகா ௮டவியின்கண்ணே 

பிரஹ்மா, விஷ்ணு, செவன் என்னும் மகாவிருக்ஙகளிருக்கும. அவ்விருக்ஷங் 

கள் யாண்டும வியாபகமாகும., ௮நேகவகைப பஉன்களின் பிராப்இயால் சர்வ 

ஜீவர்சட்கும் ஆரஈகத்தையடைவிப்பதாகும, இம்மாயா மகா ௮டவியினின்றும் 

டெளியிற் செல்வதில் சமாததுடைய விதவானாகய பதரஹஸ்இ ஒருகால் காமக் 

குசோதா திரூப சங்கங்களால், மிருத்தியுருப பேரழலால பயமுற்றகதாய் டின், பிர 

ஹ்மா, விஷ்ணு, செவவடிவ விருக்ஷங்சளூள் ஒரு விருக்ஷத்ைக ஆசிசயிக்கும். 

பிசஹ்மாதி தேவதைகளை உபாசிததலே ஆசிரயமாம. ஆசாயிக்கும் ம௲மையானே 

காமக்குசோதாதி ஜன்னிய சர்வதாபங்களுமற்றதாகும் அத்விதேயரூபப் பிரஹ் 

மாதி மூன்று விருக்ஷங்களில் காமக்குசோதாதி சிங்கங்களும் மிருத்தியுவடிவ 

பேசழலும், தேகாபிமானியாய தான மதறுஷ்யர்களும் பிரவே௫ுப்பதிற் சமர்த் 

துடையராகார் ; ஏனெனின், தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதமற்ற பிரஹ்மாதி தேவ 

தைகளின் பரிபூரண சொருபத்தினின்றும் பரிசசின்னமாய காமக்குரோ தா இகள் 

எப்போதும் பயத்சையேயடையுமா தலின, லுவ்விருக்ஷங்களின் சமீபத்தே செல் 

லமாட்டாவாம். விருகஷங்ச ளின் மேற் கொடியிருபபதேபோல பிரஹ்மாரூப விரு 

௯நத்தில் சரஸ்வதியாய கொடியிருக்கும். விஷ்ணுரூப Agape Deeps 
யாய சொடியிருக்கும், சவரூப விருக்ஷத்.இல் பவானியாயெ கொடியிருக்கும், 

பிரஹ்மாரூப விருக்ஷ்மோ பொன்மயமாயிருக்கும், Bes GL விருகஷ்மோ 

தமாலம்போல நீலமாம், சிவரூப விருக்ஷ 2மா பால்போல: வெண்மையா அல 
மூன்று விருகங்களும் பார்க்கபபட்டவர்களது விழிக்கும் மனத்.இற்கும் or" 
தத்தைத் தருவனவாம். பிரஹ்மா விருக்ஷக்கொடியாகிய சரஸ்வதி வெள்ளியவர் 

ணமாம், விஷ்ணு லிருக்நக்கொடியாகய இலக்குமி மஞ்சள் வர்ணமாம், Fe விரு
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க்ஷ்க்கொடியாய பவானி நீலவரணமாம், மூன்று விருக்ஷங்களும் மூன்று கொடி 
களும் நிர்விசேஷரூபத்தானோே சர்வ வர்ணங்களுமற்றனவாம். சர்வ விஸ்வரூப 
மாதலின், சர்வ வர்ணங்களுமுடையனவாம். டம்பத்தோடுகூடிய புருஷர்கட்கோ 
பலமற்றனவாம். சரணாகத பக்தஜனங்கட்கு கானாவகையாய பலங்களோடு கூடின 
வாம். ராதியாதலின், பிஜமற்றனவாம். மர் தரரூப பீஜமுடையனவா தலின், 

பீஜமுடையனவாம், ஆதயர்தமற்றனவாம். சர்வப பிரபஞ்சத் இன் பீஜரூபங்க 

ளாம். நித்தியங்களாம், தம்மை ஆசிெயித்தபக்தஜனங்களினது சம்சாரதாபத்தை 
நீக்குவனவாம். மனோவாஞ்சிதருபங்களை ச் தரிபபனவாம. மகா பதார்.த்தங்களின் 

கணச்கில் மிகவும் மகான்களாம, சூக்ஷஈமபதார் ச்சங்களின் கணக்கில் மிசவும் 

சூக்ஷாமங்களாம், இவ்வவித்தைவடிவ மகா ௮டைவி ஜீவர்கட்கு மகாதுக்கத் 

தைத் தருவதாமாயினும, எப்பிரஷ்மவேக்தாரூபப் பத்ரஹஸ்தி பிரஹ்மா Repu 

விருக்ஷங்களின் சாயையை ஆசிசயிகத?தா, அரதப் பிஹ்மவேத்தா ௮வித்தி 

யாரூப மகா அடவியின் அுக்கத்தையடையான். இக்கொடியோடுகூடிய பிசஹ் 

மாதி விருக்ஷம் தம் சைதன்னியரூபப் பிரகாசத்தானே பிரகாசெபெபதாய்ச் சர்வ 

ஜகத்தையும் பிரகாசிப்பிக்குமாதலின், சுயம்பிரகாசரூப விருக்ஷங்களின் ௪7 
ணத்தை படைவுற்றவன் ௮ஞ்ஞானரூப ௮ச்தகாரமற்றவனாவன், .வ்விருக்ஷம 

இயல்பானே சொப்பிரகாசரூபமாம். ஆரகதவடிவமாம், னால், புருடர்களின் 

பாவனையி ன_நுசாரமாய் ஐங்கமஸ் காவாரூபமாகும். தர்மார்த்த காமமோக்ஷமென் 

னும் நால்வகைப பருஷார்த்தங்களையடைய இசச௫ித்து தராதனைசெய்யும் பக்தர் 

கட்கு நால்வகைப் புருஷார்.த்தங்களின் பிசாபதியைச்செய்வதாம், பிரஹ்மாதி 

மூன்று விருக்ஷங்களையும், சாஸ்வஇிவடிவ மூன்றுலதை (கொடி) களையும், சத்தா 

பக் இயோடு பற்றுகன்றவன் ஒரு காலததிலும் துக்கக்தையடையான ; ஆகை 

யால், வேதவேத்தாக்கள் ௮வவிருக்ஷங்களைக கல்பவிருகஷமென்பர், ௮க்கொடி 

களைக் கல்பலதையென்பர், இபமாயாரூப ப அடவியின்கண்ணே உற்பத்தி 

யூறறதும், பிசஹ்மஞானரூப துதிச்கையுறறதுமாகிய பிரஹ்மவேத்தாவடிவ 

பத்ரஹஸ்இ சிரேகளூபமாய இடமூலத்தோடு கூடிய அ௮வித்தைவடிவ மகா ௮ட 

வியை யவச௫ய மழிக்கும். ௮து தனது துதிக்கையைப் பாலத்சன்மையாளும், 

காமக்குசோதா தி சிங்கங்கள் செய்த உபத்திரவத்தாலும் அர்ப்பலமாய்க் கானும் 

வசை, பிரஹ்மாதி மூன்று விருக்ஷங்களை ஆரயித்ேேயிருக்கும் , ஒருக்காலும் 

பரி த்தியாகஞ்செய்யாது, மாயாரூப மகா அடவியின்கண்ணே ; பிரஹ்மாதி விரு 

Kuso சர்வ விஸ்வத்தையும் வியாபிததிருக்கும். அவற்றின் இயற்கையும் யாண், 

டுந்தொடர்ச்சியாய் க்தோற்றும். ௮தனானே, இவவெல்லா வுலகும் ௮.திெய்வ, 

அத்யாத்ம, ௮.திபூதமென்னும் மூன்று வடிவத்தோடு முண்டாயிருக்கன்றன. 

சர்வ ஜக.த்தையுஞ சிருஷ்டிக்குர் தன்மை பிரஹ்மாவினியற்கையாம். காப்பாற்றுர் 
தன்மை விஷ்ணுவினியற்கையாம். சம்மரிக்குக்கன்மை உருத் இரனின் இயற்கை 

யாம், எம்மாயை பிரஹ்மாஇ சம்பந்தத்தால் சத்துவாதி குணங்களால் மூவகை. 

யாமோ, அதன் சம்பந்தத்தால் இவவான்மாவும் கர்த்தா, பாலகன், சம்ஹாத்தா 

என்னும் மூன்று ரூபங்களையடையும். ஈனவு மு.சலிய மூன்று ௮வஸ்தைவடிவ 

சம்சாரத்தே யான், எனதென்னும் ௮பிமானத்சைச்செய்யும்; அவ்வான்மாவே
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சமஷ்டிஸ்்தூல உபாதியின் சமபர்தத்தானே விராட்டுப்பெயசையடையும். சமஷ்டி. 

சூ௯௲1ம உபாஇயின் சம்பந்தத்கானே ஹிரண்யகர்ப்பபபெயசை யடையும். 
சமஷ்டிகா.ரணோபா இயின் சம்பந்ததகானே ஈஸன்வசப்பெயசை யடையும். இப் 
போது ஹிசண்யகர்ப்பப் பகவானிடத்தே ஜீவரூபத் தன்மையும், ஈஸ்வாரூபத்தன் 

மையும் சித்.இக்கும்பொருட்டு ஹிசண்யகர்பபசை அத்யாத்ம ௮ இதெய்வரூபமாய் 

வாணிப்பாம்:---விஸ்வ, நை, பிராக்ஞன் என்னும் அத்யாத்ம முப்பேதமுடைய 
ஹிசண்யகர்ப்ப பகவானே சமஷ்டி சாக்செ த தின்கண்ணேயிருப்பவசாய் ௮இ 

தெய்வரூப விராட்டெனப்படுவர், வியஷ்டி, ஸ்தூலசரீரங்களி னபிமானத்தானே 
விஸ்வனெனப்படுவர். சானாவகையா யிலஙகக்கொண்டிருப்பதால் விசாட்டுப்பெய 

சாம், சமலுடி APO SoS முகம் ௮பிமானஞ்செய்வதாய் ஆன்மா ஹிரண்ய 
கர்ப்பப்பெயரையடையும. தேயுப்பிரகான வியஷ்டி. சூக்ஷாமசரீச அபிமானக் 
தால் ஆன்மா தைஜச௪ப்பெயசையடையும. கேவல அ௮ஞ்ஞானகத்?த அகம் அபிமா 

னஞசெய்யு மான்மா நிர்விக்ஷேபசாக்ஷிரூப ஞானமுடையதா தலின், பிராஞ்ஞப் 

பெயசையடையும். சர்வ விசுவதஇறகுங் காரணமாதலின் ஈஸ்வாசெனப்பெயர் 

பெறும. ௮திதெய்வ மரியாதையின்கண்ணே ஹிசண்யகர்ப்பசெனப் பெயர்பெறற 

Horio era RSH oun ௮கமபிமான ச்தையடையும். காரண உபாதஇயுடைய 

௮ இதெய்வ ஈற்வாரூபமென்ற அன்மாவே, சர்வ ஜகத்தையும் சத்தம் மரியாதை 

யின்சுண் ணிலைநிறுததுமா தலின், வேதவேத்தாககள் ஆன்மாவை நியந்தா, பச் 

தர்யாமி யென்றனர். காரண உபாதியையுடைய ஈராவார் அதயாதமாதி மூன்று 

ரூபமாயிருபபதேபோல, காரிய உபா இயுடைய ஹிரண்யகர்ப்ப ஜீவலும் யாண்டும் 

வியாபகனாதலின, அ௮தய।தபாதி மூவுருவமாயிருபபன். ஈாவசார் FUG Oe 

Qh Beauly. ai(LpLo யாண்டும வியா பகமுமாயிருபபதேபோல, ஹிரண்யகர்ப்பனுமிருப் 

பனாதலின், ஈற்வசரூபனேயாவன். ஹிரண்யகர்ப்பன் இரியாசததிருபப் பிராண 

னுடையவனும, ஞானசததிரூபப புததியையுடையவனுமாவன். ஈற்வசர் வை 

யற்றவராவரர தலின், வில௯௲ண தக்கன்மை சம்பவிக்குமாயினும, ஹிசண்யகர்ப்பன் 
சுயம் சித்திக்ச ஞானத்தால் தன்வடிவசதை௪ சர்வோபா இகளுமற்ற நிர்விசேஷ 

வடிவமாகவே யெண் ணுவனாதலின், ௮வன்பால ஈற்வாரூபத்தன்மை சம்பவிக்கும், 

மாயைவடிவ உபாஇயின் சம்பந்தத்தால் ஈற்வரனெனப் பெயாபெந்த சேசனமே 

ஞானச த்திவடி.வமும் இரியாசததி வடிவமுமாய உபா இயுடையதாய் ஹிரண்யசரப் 

“பன் எனப்படும், ௮வன்பால மாயையாலாக்கப்பட்ட நரேசுவகை விக்ஷபம் 

பிரதீதியாம்; இசகாரணத்தாலும ஹிரண்யகர்ப்பன் ஈம்வாரூபமேயாவன், 

இசண்டு உபாஇிகளின் அபேதவாயிலானுப இருவருக்கும் அபேதம் வருமாறு — 

அ௮ம்மாயையே ஆன்மாவை 1060 DH SI ௮வி.ததையெனப்படும். ௮,கனால் ஞானம் 

இரியை என்னு மிசண்டுமுண்டாம். உண்டாக வே சர்வ ஜஐகத்துமுண்டாம், ஏனெ 

னின், பஞ்ச பூகங்களோடு கூடிய பிராண புச்தியாதி யெத்அனைப்போருள்கள் 

விஸ்வச்ப்தச்,சாற் கூறப்பெறுமோ, அவை யாவும ஞானக்கிரியாசத்திரூபமேயாம், 

ஞானத்தையும் சரியையையும் உண்டாக்காமல் எப்பொருளுங காணவருவதில்லை, 
் எல்லாப் பரிணாமங்களிலும தொடர்க சாமானியத்தை முன்னர் அவிச்தையென் 
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ரூம். அம்மாயாரூப ௮வித்தையே ஈஸற்வசோபாதியாம், அதன் காகியரூப ஞானக் 

இரியைகளில் தொடர்ந்த காரியசக்தி ஹிரண்யகர்ப்போபாதியாம், மண் முதலிய 

காசணங்கட்கும் சடா திகாரியங்கட்கும் அபேதமே காணவருகன்றதாதலின், ஈஸ் 

வரோபாிக்கும் ஹிசண்யகர்ப்போபா இக்கும் ௮பேதமே இத்தமாம், உபாஇகள் 

அபேதமுறவே ௮வகிருவரும் ௮பேதமேயாவர். 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! முற்கூறிய முறையே ஹிசண்யகர்ப்பருக்குப் பர 
மான்மாவோடு ஒருமை சித்திக்குமாயினும், வியஸஷ்டி. சீவர்கட்கு ௮.தனோடு எவ 

வாறு ஒருமை சித்தமாகும் ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளே ! ஹிசண்யகர்ப்போபா இவடி.வ சமஷ்டி. 

லிங்கசரி.ச சமானமும், சானாசம்ஸ்காசங்களைப்பற்றலால் விசித்திசரூபமுற்ற தும், 

மாயையாலுண்டாகயெதும் யெ ௮ரேகவகை லிங்கசரீ.ரம் வியஷ்டி ஜீவோபாத 
யாம். அலவிருக்ஷத்தேயும் அலம்விதையின்கண்ணுமிருக்கும ஜனகத்தன்மை 

வடிவ சாமான்யம் ஒவ்வொரு வியத்தியின்கண்ணும் பரிபூணத்தன்மை வடிவ 

மாய் நிகழ்வதேபோல, இவ்வவித்யாவடிவ மாயையும் ஹிசண்யகர்ப்பரின் சமஷ்டி. 

சூக்ஷம உபாதியிலும் ஜீவர்களின் ஞானக்கிரியாசத்திவடிவ வியஸ்டி. உபாதி 

யிலும் பரிபூரணத்தன்மைவடிவமரய் நிகழும். மண் தன் கடாதி சர்வகாரியங 

களிலும் தொடார்திருப்பதேபோல, ஈஸ்வசோபா தியாகய மாயையும் ௮ இதெய்வ, 

௮ திபூதரூபப் பாஹியப்பிபஞ்சத்தும் ௮த்தியாத்மரூப அச்தாப்பிரபஞ்சத் தம 

தொடர்ந்து நிற்கும். வியஷ்டி சமஷ்டிரூப சர்வ உபாஇிகளும் சரவ சக்தி சம் 

பன்ன மாயையோடு தாதாத்மிய சம்பஈதமாமாதலின், சர்வோபா இகளும் சர்வ 

ரூபமாமெனத்துணியப்பெறும் ; ஆகையால், உபா திகளினபேதவாயிலாய் ஹிரண்ய 

காப்பருக்குப் பசமான்மாவோடு ௮பேதமுண்டா தல்போல, வியஸ்டி ஜீவர்கட்கு 

முண்டாம். ௮வித்தைவடிவ உபா தியின் கருத் இதவாம் :--௮வித்தியாரூப உபாதி 

யின்கண்ணும், உபஹிதசேதன ஆன்மாவின்கண்ணும் பேசஞ் சித்சமாகாதாயின், 

வியஷ்டி. ஜீவர்சளிடத்தும் ௮வருடைய காரியரூப உபாதிகளிடத்தும் பேதம் 
எந்கிமித்தத்தாற் சித்தமாம் ? பேதம் எந்நிமித்தத்கா லுஞ் சம்பவியாதென்க, 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! வியஷ்டி. சமஷ்டிகட்கு ௮பேதமேயாயின், வியஷ் 
டியின்கண்ணே பரிச்சின்னக் தன்மை தோற்றுவதேன் ? 

சமாதானம் :--ஜஹே தேவதைகளே. ஈனவு முதலிய மூன்றவஸ்தைகளை 

gover ஐராயுஜாதி ரால்வகைச்சீவரும உண்மையாய் ஹிசண்யகர்ட்பரூப 

RUE சமானவடிவுடையசாய் மகா பதார்த்தத்தினும் ௮த்தியர்தம் மகானாவர் ; 

ஆயினும், பரிச்சின்னப்புத்தியாஇகளின் சம்பந்தத்தாற் பரிச்சின்னமுற்றவசே 
போலத் தோற்றுவர், உண்மையாய்ப் பரிபூணமாயிலும் ஆகாசம் கடமடாதி 

உபாஇிகளின் சம்பந்தத்தாற் சடாகாசாதி பரிச்சின்னரூபமாய்ப் பிரதிதியாவதே 

போலும், சச்சிதாகந்தவடிவ ஆத்மாவே ஹிரண்யகர்ப்பரூபமாய் ஸ்.தூலவிராட்டை 
யுண்டாக்கும். ௮க்னி முதலிய தேவதைகளோடு வாக்காஇ இந்இரியங்களையும், 

ஆகாசாஇ பஞ்சபூதங்களையும், ௮ன்னமயாதி பஞ்சகோசங்களையுமுண்டாக்கும்,



அத்தியாயம்] நரசிம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உபநிட ௧௪0௩ 

தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ] 40 3 

இவ்வாறு சர்வ ஜகத்தையுமுண்டாக்கி ஆன்மாவே ஜீவரூபமாய் ௮தன்கண்ணே 

பிசவேசித்துப் பின்னர் ௮த2தகா இகளில் கான், எனதென்னும் சட்டையோடு 

கூடிய தாய்ச் சுயஞ்சோ.இயாய தகர். தவடிவ ஆன்மா உண்மையாய் முற்றுமுணர் 

ந்ததானபோஇலும் மூடமேபோலகிருக்கது. பின்னர்ச் தூலாதி முச்சேகதேச 

நிகழாநின்ற கானாவகையாய விவகாரககளைச சாக்ஷிரூபமாயக் கண்டபோ இலும், 

அவற்றைத் தன்பாலெண்ணியது. உண்மையாய ஜீ வேற்வராஇி பேதமற்ற ஆன்மா 

வின்கண்ணே அப்பேதம் பிரதீதியாம; அதில் மாயை?ய கா.சணமாம் ) ௮ம்மாயை 

சே.தனாதீனமாம்; ௮னாஇியாம்; ௮இஷ்டானசக்தையினும் அயறசத்தையற்ற 

தாம்) உண்மையில் அுசசரூபமாம) இத்தகைய பொய்யாய மாயையால் தோறரு 

நின்ற ஜீ 2வண்வராதிப்2பகப் பிரபஞசமும பொய்பயேயாகும். இப்?பா.து பிரபஞ் 

௪.த.இன் மித்தொத்துவததை வாணித்து ஆன்மாவின்கண்ணே சித்தமாய J oe 

இயெத,தன்மை முதலிய விலககணஙகளை வாணிபபாம் .-ஹே தேவதைகளே ! 

பேதம் துசசரூப மாயையின் காரியமா தலால, ஆன்மாவின்கண்2ண றிது 

மாத்திசையுமின்றாமா தலின், வேதவேத்தாக்கள் அத்விதீயமன்றனா, கனவின் 

கண்ணே கனாககாண்பவன் கண்ட ஜீவேறவசாதிரூப அரேகவித கற்பிதபேசச் 

தால சிறிது மாததிரையும் கனாக்காண்பவனுக்குப பேதமுண்டாகாத? போல, 

மாயாகற்பிதபேதத்தால ௮ த்விதீய ஆன்மாவின்கண் சிறிது மாச் இரையும் துவை 

தரூபப் பிராப்தியுண்டாகாதாம) இவ்வானமாவின் சச்சிதாரா,க சொருபங்கட்கும் 

பால்பரம் பேதஞ் சம்பவியாது. முறகூறிய முறையாய் ஆன்மாவின்கண் கற்பிதப் 

பிசபஞ்ச.த் திறகும் பே.தஞ சம்பவியாதாதலின், ஆன்மா அதவிதீயரூபமாம், ௮த 

னானே சத்தியரூபமாம். எவ்வாதியும சததைககு அழிவை யுடன்படவில்லை, 

யாவரும் ச,த்தையை அழியா ததேயென்பா. சத்பதாத்தத்தை க்ணிகமென்னும் 

சாஸ்இசனும FEO SESH ஆிசயரூப பதார் ததங்களை?ய அ௯௲ணிகமென்பன் ) சர்வ 

பதார்த்தங்களிலும ௮றுகதமாகிய ச,த்தையை க்ஷ்ணிகமென்னானாதலின், நாச 

காரணமற்ற சத்தைவடிவ ஆன்மாவை வேதவேக்காக்கள் நித்தியமன்றனர். 

சடத்தன்மைரூபத.தாலே அசுத்தமாகும் பதாரத்தமே சாசத்தையடையும் ) 

கடா தஜடபதார்,ததஙகள் லுசுத்தமாதலின் நாசததையடைவதேபோலும், இவ 

வான்மா ஜடகடாதிகளிலும் விலக்ஷ்ண சே தனரூபமா தலின் காசத்தையடை 

யாதாம்; அதனானே, வேதவேத்தாக்கள் ஆன்மாவைச் சுத்திமன்றனா. இவ்வா 

நந்தவடிவ ஆன்மா தன் சுயம்பிரகாசரூபததானே யெபபோதும தன்சொரு 

பத்தை யலுபவிக்குமாதலின, ஜட HH FS MUG a ஐகத்திலும் வேரும் ) அதனா ன 

வேதவேத்தாச்கள் ஆன்மாவைப் புத்தமென்றனா. பொய்வடிவமாய பொருள்க 

ளெல்லாம் ஆரந்தத்தினும் வேறேயாகும்; பொயவடிவ இப்பிவெள்ளி goss s 

இலும் வேருதலே3போ லும். இவ்வான்மா3வா சுயஞ்?சா திரூபமா தலின் பொய்ப் 

பொருள்களி னும் விலக்ண ஆரர்தவடிவமாம் ; அதனா?ன, வேதவேத்தாக்கள 

ஆன்மாவைச் சத்தியமென்றனர். சத்இயமாவனவெல்லாம் தம்பாற் கற்பிகமாய 

பொய்ப்பொருள்களால் சட்டுப்படமாட்டாவாம், ஓஒ இசஜ்தாவின்கண்சணே 

தோஷத்தோடு கூடிய அசேசங் காண்போர்களால் கற்பிக்கப்பட்ட ௮ 7ீஈகம்



௧௪0௪ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டாவது 

பொய்ச்சரப்பங்களால் சத்திய ரஜ்ஜு கட்டுப்படா ததேபோல, சத்திய ஆன்மாவும் 

தன்பால் சற்பித பொய்யுலகத்தால் கட்டுப்படாதாம; ஆகலின், வேத ?வத்தாக் 

கள சத்திய ௮ன்மாவை முக்தமென்றனா, உண்டாய பநதத்திற்குக் காரணமா 

யதை ௮ஞ்சனமென்பர் ; சர்ப்பத்தின் பர்தனத்இிறகுக் சாரணமா கலின் இரஜ்ஜ 
அஞ்சனரூபமாகலேயபோலும், தன்மாவின்கண்ணே ஒருகாலும் பநதமூண்டாக 
வில்லையா தலின், பந்தத்தை நிவி£ததிக்கும் சாதனங்கள் சிறிது மாத்திரையும் 

உபயோகமில்லை ; ௮தனானே வேதவேத்தாக்கள் ௮அக்கித்தியமுக்க ஆன்மாவை 

நிரஞ்சனமென்றனர். காரியரூபமாவனவெல்லாம பரிசசின்னககளாம) கடாஇ 

பதார்த்தங்கள் காமியரூபமாதலின் பரிச்சின்னமாதூலபோலும். இவ்வான்மா 

காரியரூபமன்றாகலின் இதன்கண் 2ண பரிச்சின்னரூபதகன்மையும் சம்பவிக்கா 

தாம், ௮தனாவே வேத£?வததாக்கள் தன்மாவை விபுவென்றனர். ௮திஷ் 

டானமாவனவெல்லாம் ஆ?சோாபித பதார்த்சங்களினும் மேன்மையனவேயாகும். 

இசஜ்ஜு5 சுக்தி முதலிய ௮இஷ்டானங்கள் த 2சாபிகத சாபப ரஜகா.இகளினும் 

மேன்மையனவாம், ஆரர்தசொரூப அ௮.தவிதீய ஆனமாவும் சர்வ ஜகத்்தனஇஷ் 

டானரூபமாமாதலின், ஆசோபித ஜகதஇனு 7மலாயகாம்; 29 5@ cor Cag cas 

தாக்கள் ஆன்மாவைப பரமென்றனா. பாகிய கடாதி பதா£தகஙகளைககுறிதது 

கேத்தம் ஆரதாமாவதேயபோல, புதஇ;ம.தலிய தருசிய பதா£ததங்களைக்குறித்து 

இருஷ்டாவாய அன்மா யாவினு மாஈதரமாமாதலின், வேத2வத்தாக்கள் ஆன்மா 

வைப் பிரத்தியக்கென்றனர். நீல சாதி ௮௧ வாணங்களையுடைய கோக்க 

ளின்பால் மதுரத்தன்மையானே யேகரசமாவ? தபால, இவவானமாவும் சசசதா 

ஈந்தவடித்தானே யாண்டும் பரிபூரணமாம, ௮சசசசிதாகஈகளுபமழும பசஸ்பசம் 

பேதமற்றதாமாதலின், வேதவேத்தாக்கள் ஆனமாவை ஏகரச9மன்றனர். Boos 

வடிவ ஆன்மா ஸ்பு|ணரூபமா தலின், முறகூறிய ௮த்விதீய காமமே முதலாக ஏக 

ce ராமமீறாக உள்ள சர்வ காமங்களாலும் ஆன்மாவே யறியப்பெறும். தஇிருசியப் 

பதார்த்தங்களை விஷயஞ்செய்யும ஸ்புணரூபபோதததானும ஆன்மாவே யறியப் 

பெறும். பிசத்தியக்ஷ£தி சர்வப பிரமாணங்களாலும ஆன்மா 2வ யறியபபெறும். 

QuSur gi இபபொருளையே வெளிபபடையாய் நிரூபிபபாம் :--ஹே தேவதை 

களே! பிரமாஞானத்தின் காரணததையே சாவ வாதியரும் பிரமாணமென்பர், 

௮ேக நூலாசிரியர் பிரமாஞானததை ஸ்புணரூபமா யக்கேரித்துளார். சல 

நூலாசிரியசோ ஸ்பாணத்தின் ௮பிவியஞ்சகமாய ௮நதக்கரண விருக்தியையே 

பிரமாஞானமென்பர். இருவகையானும் ௮ந்தப பிமாணத இற்கு ஸ்புாணத்தோடு 

சம்பந்தம் ௮வூயமுண்டாம். சர்வகாலத்து மிராரின்ற ஸ்புணமே சத்தாரூப 

மாமென்பதை முன்னர்க் கூறினோமாதலின், சர்வ போதத்தும் சத்தாருபத் 

தால் விளங்காகின்ற ஸ்பாணமே ஆவரண நிவிருதக்திசெய்யும விருக்.இகட்கு 

விஷயமாம் ; ஏனெனின், (On rer Bro வவ. ' என்னும் சுர௬ுஇ சத்தாரூப 

ஸ்பாணத்தஇினும் வேருய சர்வ வஸ் துக்களின் ௮பாவத்தைக் கூறுகன்றதாதலின், 

சத்தாரூப ஸ்புாணத்துலும் வேருப கடபடா இகளில் எ௫்.ச ஞானத்திற்கும் நிபம 

மாய்ப் பிரமாணரூபத்தன்மையேனு*, அப்பிரமாணருபத்தன்மை?யனு ॥ கூற 

முடியாதாம். கருத்இதுவாம் :--இது கு_மென்னு குடவிஷபகஞானம் சாவ



அத்தியாயம்.] நரசிம்ஹதாப நீப ஈசாவாஸ்ய உபதிட ௧௪0இ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். | 40௦. 

குடவியக்திகளையோ விஷபஞ்செய்வ இல்லை ; மற்ற, ஒரு குடத்தை விஷயஞ் 
செய்யாது ஒரு குடததை விஷபஞசெய்.புமா கலின், ௮5௩௪ ஞானத்?க அர்த்த 
போதகத்தன்மையும் YT ES ௮ 2பாதகத் தன்மையுமிருக்கும். மு கல2தா பிரமா 
ணததனமைக்குச் சாககமாம்) மறறதோ அபபிரமாணத்தன்மைக்குச் சாதக 
மாம்) இசண்டு தாமங்களும் பாஸ்பரம A Ba £ இகளாமாதலின், ௮வற்றின்கண்ணே 
நியமமாய்ப் பிரமாணரபததன்மையேனும ௮பபிரமா ணரூபக்கன்மை?2யலும் நிச் 
சயிக்க விடா, மீமாம்சகர் மசத பால்பரம் விபடிசா ரிபாய கடாதி விபக்இகள் 
கடாதி சப் தங்களுககு வாசசபா£ கீ தங்களனரும ; மற் றோ, சர்வ விபக் களிலும் 
அதுக்கமாய கடத்துவாது ஜாதிகளே கடாஇ ப.கங்கட்கு வாச்சிபார்த்தமாம். 
அ௮வவாறே சித்தாந்தத்தே பாஸ்பர வி.பபிசாரி கடாஇ விபக்ககள் ௮ந்த ஞானங் 
கட்கு விஷபமன்றாம் ; மற்ோ, யாண்டும் ௮நுகதமாய சத்தைவடிவ ஸ்புசணமமே 
விஷபமாகும், அலல, பிரத௫பக்ஷாஇப் பிரமாணம் எவவாத்த விஷபக நிச்சய 
ரூப ஞானத்தையுண்டாக்கு?மா அகன்கண் பிரகயெக்ஷாஇப் பிரமாணருபத்கன் 
மையைச் சாவ வாஇகளுமங்கேரிக்துளார். கடமி நக்கறது, படமிருக்கிறது என்ப 
தாதி சர்வ ஞானங்களிலும கடபடாடு உபலக்ஷிசசதசையே பிரத இிபாகுமாத 

லின், யாவருக்கும் பிரமாரூபக்சானும் அபபிரமாரபத்சானு £॥ பிரசித்கமாய சர்வ 

ஞானங்களும் சத்தாமாத்திமததை?ய விஷபஞசெய்புமாதலின், சாவ போதங்கட் 

கும் ஸ்புசணரூப சத்தையின்௧கண் 2ண ப பிரமாணத்கன்மைபாமென்னும் Magy 

த்தை வார்த்இகக்காரராய ஸ்ரீ சு?சற்வாரசசாரிபருங் கூறியுள்ளா, 

“ 6059257 ஹவவயெவெ கொவிஷயொ 2 GT BOE cord | 

௯க்ஷாசீ,ா௦ வி விஷயெய ுதெஷா௦ வரசாணசதா |! 

்₹ விளக்க மாகிய சத்தையே பவிததையின் விடயமு மிடமு:மா தலினால் 
அளக்குறு மளவை தமக்கது விடப மாகுமப் புரணசத் தையினை 
விளக்கலி னள வை தமக்கள வைபின்றன் மேப்ம்மைப தாகுமற் றவற்றை 
விளக்கலி னளவை தமக்கள வையதாய் மேய்ம்மையின் றெனவிளம் புவரே. '” 

(போ-ள்.) ஸ்பு|ணருபசத்தை2ய ௮௫ஞான ஆசிரய விஷயமா தலின், பிரத 

இயக்ஷாஇப பிரமாணங்கட்கு விஷபமாம, ஸ்புசணரூப சத்தையின் போதனத் 

தானே பிரத தெக்நாதிகட்குப் பிரமாணத்தன்மையாகும், அனான்மபோதனத் 

தால் பிரத்தியக்ா இகட்கும் பிமாண தகன்மையாகா தாம, 

சங்கை :--?ஹ பகவன் ! 4 கடமிருக்கின்றது ” என்னும் ஞானத்தில் சத்தை 

தோறறுவதேபோல, கடத்தின் ௮ சதக்தையினபாவமுச் 2தாறறுமாகலின், அசத் 

தையினபாவமே சர்வப் பிரமாண த்திற்கும் விஷபமாமென பேனாகாது ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளே ' எந்த ஞானம் ௮ச)த்தையினிவிருக்இ 

யையுணர்த்துமோ ௮ந்த ஞானமும் முடிவிற்சென்று சத்வஸ். துகின்சண்ணே சம் 

பந்தத்தையடையும. சத்வஸ்துவினனன.றி வேறெப்பொருளும் ஞானாசயமாகா 

தாம்; மற்றோ, அதுவேயாகும். கருத்திதுவாம்:--௪சத்தஇஷ்டான ச் சாலன்றி பிரம



௧௪0௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினெட்டாவது 

முண்டாகாதாம், பிரமத்தால் பிராப்தமாய பதார்த்தமே கிஷேதமாகுமென்பது 
மாலுணர்ஈசதோர்துணிபாம், அ௮த்துணிபை யங்கேரிக்த ஒருசத்ததிஷ்டா 

னத்தின்கண்ணே அ௮சதிதையை யாசோபித்து கி?ஷேதஞ்செய்தலாகுமா தலின், 

அவ்வச,த்தையின் நிவிர்த்தியின்பின்னா௪ ௪தத இிஷ்டான ஸ் பூர்த்தியை யாவர் நீக் 

குவர் ? மற்றோ, அவசியமாயுண்டாம, இப்போது சர்வ ஞானங்கட்கும சச்வஸ்்.து 

வின்கண்ணே பரியவசானத்தை (முடிவை) வெளிப்படுச்தும்பொருட்டு யாண்டும் 

ஆதாரத்திபேக்ஷையை வர்ணிப்பாம் :-- ஹே தேவதைகளே ! ௮ச௪த்தையைப் 

(97 திபா இக்கும் * மலடிமைந்தனில்லை ” யென்னும் வசனத்தே முதலில் இவவிசாரஞ் 
செய்யத்தக்கதாம:--। மலடிமைக்தனில்லை ' யென்னும் வசனத்தே ஆதாரவாசகமா 
கிய (எவ்விடத்தலென்லும்சப்தத்இனபேக்கயுண்டா?அலலஇல்லை.பா? இரண்டா 

வது பக்ஷத்தை யங்கேரிக்கிலது சம்பவியாு ; ஏனெனின், ௮வ்வசனத்தே ஆதா 

சவாசக பதாபேக்ஷை யாவருக்கும் வெளிப்படையாய்த்தோறறும். யாவருக்கும் 
அறுபவசிச்த அர்த்சத்தை யுடன்படாதிருத்தல் வாதியின் ஹடமாத்தாமே 

யாகும். முதற்பக்$ததை யங்கேரிக்கின் எஞ்சியதாய்௪ சத்தையின் சத்தியேயாம் ) 

ஏனெனின், மலடி மைஈதனில்லை' யென்னும் வசனத்தை யபேக்ஷித்த அதாரவாசக 

'எவவிடத்தலென்னும் சப்தம் உலகத்கே ௮ப்பிரசித்தமாகலின், பிசதிதியாகும் 

அற்புதப் பொருள் எஞ்சியதாய்ச சத்தையேயாகுப, அச்சததை சர்வ பதார்த்தங் 

கட்கும் தன்பாலாசிரயந்தருவகாம. கருத்திதுவாம் :-பூ தலத்தில் கடமிருக்கறெது” 

என்பதாதி ஸ்தலத்ேத, யாண்டுலோகப பிரடுத்த பூதலாதிகள் கடாதிசட்கு 

ஆதா.சரூபமாய்த் தோறறா நிற்குமோ, ஆண்டு அவற்றிற்கு ஆதாரருபத்தால் சத் 
தையின் பிரதிதியாம். மலடிமைஈதனில்லை யென்பதாதி ஸ்தலததே பிரசித்த ஆசா 

ரம் சம்பவியாது, ௮வ்விடத்தோ சாக்ஷாத்சசதையே அதாரருபமாய்ப் பிரதீதி 

யாம்!) ஆகையால், கடமிருக்கன்றத, படமிருக்கன்றது என்பன முதலிய சர்வ 

ஞானங்களும் சத்வஸ் அவின்கண்ணேயிருந்தே பிசமாணரூபமாம். ௮ச்சதவஸ்.து 

ஆன்மவடிவமேயாம். இசை முன்னர்க்கூறினேமாதலின், எலலா ஞானங்களும் 

ஆன்மாவின்கண்ணே பிரமாணருபமாம். தேகமே முதலாகவுள்ள பூதபெளதிக 

வடிவ துவைதப் பிரபஞ்சம் கற்பிதமாகும். சத்சாளூப ௮திஷ்டானமே பாமாத் 

தமாய்ச் சத்தியரூபமாம், ௮வவ இஷ்டானம் சர்வ பேதமற்றதாதலின், பிரஹ்மான் 

மரூபமும், சச்சிதாரந்தவடிவமுமாம் ; இ௫வும் முன்னர்க்கூறப்பட்டது. சத்தா 

சாமான்ய தஇருஷ்டியை யங்கேரிக்கும் ௮றிஞனுக்குத் துவைதப் பிரபஞ்சத் இனறு 

பவமுண்டாகாதாமாதலின், சர்வாதஇிஷ்டான சத்பிரஹ்ம அதவிதீயரூபமே சத்த 
மாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன்! பிசத்தியகஷ Ass அுவைதப் பிரபஞ்சவிரோத 

மாதலின், ௮த்வைத சித்இ யெவ்வாறுண்டாம் ? 

சமாதானம் :-- ஹே தேவதைகளே ! ஏகதேசத்தும், ஏககாலகத்.அம், நிகழா 

நின்ற பதார் த. தங்கட்கே பாஸ்பரம் விரோதமாம். வேறு தேயத்தே வேறுகாலத் 

தே கிசழாகின்ற பதார்த் தங்கட்குப் பாஸ்பாம் விரோதம் சம்பவியாது. இப்பிரசங் 

சதிதே அத்வைதத்இன் பிரதீதியும் துவைதத்இன் பிரதீதியும் ஏசகதேசத்து ஏக



அத்தியாயம்] நரசம்ஹதாபநீய ஈசாவாஸ்ய உபதிட ௧௪9௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 1457 

காலத்தே நிகழா ; மற்றோ, வேறு வேறு தசகாலத்தே நிகழுமா தலின், பாஸ்பாம் 

விரோதம் சம்பவியாது, அஞ்ஞானிகட்கு ௮த்வைதாறுபவமில்லை ; அஞ்ஞானிகள் 

காணும் துவைதப் பிரபஞ்சம் HSA Fue அதஇிகாணத்தே ஒருக்காலும் சம்பக் 

தத்தையடையாகாம், அத்விதய வஸ்துவின நுபவத்தையுடைய வித்வான் ௧ள௮ 

USS Hd ௮த்விதியரூப ௮திகொணத்தே துவைதப் பிரபஞ்சம் ஒருகாலச்.தம் சம் 
பந்தியாதாமாதலின், பின்ன தேசகாலத்திருப்பகாதலின், அத்வைதத்தோடு 
அவைத வி?ராதம் சம்பவியாது; ஆசையால, முற்கூறிய அ௮த்வைதத்இன் 
கண்ணே அுவைதப் பிசபஞசாபாவம சமபவமாம. ஒருகால் அஞ்ஞானிசட்கு 
அவைதப் பிரபஞ்சா நுபவமுண்டாயின் சங்கையற்றுண்டாகுக. பிசாந்தர்சளின் 
அதுபவசித்தத துவைதப பிரபஞ்சத் கால அறிஞர்களாக sos pushes 8 

வைதத்திற்குச் சிறிது மாத்திரையும் ஹானியின்றாம ; ஏனெனில், பொய்யாய 

துவைதம் ௮திஷ்டான வஸ்துவைக் தீண்டமாட்டாது. ௮ர்தத் துவைதப் பிரபஞ் 

சம் ௮விசாரக்தானே தோறறும, விசாரததைப பொறுக்காதாதலின் மாயாமய 

மாம். ௮தனானே ௮து ௮திஷ்டானத்தின்௧கண்ணே கற்பிதமாம. சுற்பித ௮தனால் 

வாஸ்கவ ௮தவைதததிற்கு ஹானியுண்டாகாது. 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! ௮ககறபித துவைகப் பிரபஞ்சக்கானே ௮.க்வைத 

ஹானி உண்டாகாதொழிக, எனினும, ௮ககறபித தவைதாபாவக்தால் ௮த்வைத 

ஹானியுண்டாம். 

சமாதானம் :--ஜஹே தேவதைகளே ! கற்பிதத் துவைதப்பிரபஞ்சம் ௮த் 

வைத ௮னியைச் செய்யா கதேபோல, ௮தனபாவமும செய்யாதாம) ஏனெனின், 

வேதாஈத சித்தாகதததே கறபிதவஸ் துவினபாவம் ௮.திஷ்டா னவடி.வமேயாம் : 

அதிஷ்டான த்திலும வேருனரும், கற்பித சாபபாபாவம் ரஜ்ஜு ஈ*வடி.வ ௮இஷ்டான 

மேயாமாவ?தேபோல, அகாசாதி கறபிதப பி.பஞ்ச த.தின் ௮பாவமும் அதிஷ்டான 

சொரூபமேயாம். கறபிதப் பிரபஞசத்.திறகு மதனபாவத் இற்கும் ௮த்விதிய ன் 
மாவே ௮ இஷ்டானமாமா தலின், ans goog. பிசபஞ்சா பாவம் தனது 

சொருபபூதமாய அத்விதீய ன்மாவை ஹானிசெய்யாது, சுக்ச அன்மாவின் 

சண்ணே இத்துவைதப் பிரபஞ்சம் முன்னா எப்போது முண்டா கவேயில்லை, 

இனி யெபபோது முண்டாக?2வமாட்டா.து. இப்2பா இல்லவேயில்லை. ஆதலின், 

வேதவேததாக்கள் தன்மாவை அ.த்வைதமென்றனர். அகாயத்தே கர்தர்வ ஈகரம் 

கற்பிதமாவதேபோல .ஐரர்.தஸ்வரூப ஆன்மாகின்கண்ணே இத்துவைதப் பிர 

பஞ்சமும் கற்பிதமேயாம. கறபிதததுவைதத்தானே தன்மாளின் ௮த்வைதரூபத 

தன்மையின் ஹானியுண்டாகமாட்டாது. 

சங்கை :--ஹே பகவன் 1 கற்பிதப் பிசபஞ்சத்தால் ன்மாவின்கண்ணே 

துவைத முண்டாகாவிடினும், சர்வப் பிரபஞ்சத்.இன் BUT OT மாயையால் 

ஆன்மாவின்கண்ேே துவைதபாவப பிராப்தியண்டாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளே ! ஆரர்தவடிவ ஆன்மா சர்வ துவைதல் 
களுமற்றதாம். புத திமுதலிய சாவ சகத்இற்குஞ் சாக்ஷியாம், ஜன்மமாண சர்வ



௧௪0௮ பர் ஆத்மபுராணம். [(பதினேட்டாவது 

விகாரமற்றதாம். சூரியபகவானைப்போல வொளிர்வதாம். சூரியனிடத்தே ௮ந்த 
காரம்போல இத்தமரூப அவித்தை சம்பவியாது ;) மற்றோ, சுயஞ்சோ திரூப ஆன் 

மாவின் மனமையானே இவவவித்யாரூப மாயை தானே நீங்குமாதலின், சுயஞ் 

சோதயாய ஆன்மாவின்கண் மாயையின் ஸ்இதியாம். ௮.து மாயையின் இருஷ்டி 

யானோ தம். வாஸ் சவதிருஷ்டியானோ மாயையின் ஸ்.இதியுண்டாகாதாம். ஒளிசா 

நின்ற சூரியனிடத்தே கூகை முதலியவைகளாற் கற்பிக்சப்பட்ட ௮ந்தகாரரூப 

தமம் கற்பிச தமபலத்சாலே சித்தமாம், சூரியதேஜசால்சித்தமாகாதாம். ஏனெ 

னின், இரண்டிறகும் பசஸ்பசம் ௮,த்இயர்தம் விசோதமன்றோ ? அதுபோல, ௮ 

விதிய சுயஞ்்?சா தியாய ஆன்மாவின்கண்ணே ௮ஞ்ஞானிகளாற் கற்பிக்கப்பட்ட 

அவித்தியாரூபமாயையும் ௮ம்மாயையானே இத்தமாம; ஒரு பிரமாணத்தாற் 

சித் தமன்றாம். உண்மையாய்க் காரிய சகிசமாயையறற ஆரந்தவடிவ .ன்மாவில் 

மாயையின் சாரியவடிவ பிரபஞ்சங் கற்பிதமாதலேம?பால, ஜடமாயையும கற்பித 

மாம். பாமான்மாவினும் வேறாக காரியசகதமாயைக்குச் சத்தையினறாம். இத் 

துணையானே சாவத அுவைதப் பிரபஞசத்தே கற்பிகருபத்தன்மை நிரூபிக்கப்பட் 

டத. இப்போது எவ்விக்கள்வன் ௮க்கட்டையே யென்னும பாதசாமானாஇி காண் 

யத்தால் சர்வ ஐகத்தில் பாமேறாவச இருஷ்டியை நகிரூபிபபாம் :-- ஹே தேவதை 

களே முன்னர் யாம் உங்கட்குச௪ சசசி சாகந்தவடிவமாய்க்கூறிய சுயஞுசோ தியாய 

பரமான்மாவே மாயாசகத சர்வ விஸ்வரூபமாம், பிரஹ்மாவே முதலாகவுள்ள 

இத்தாவா ஐங்கம உலகமுழுதும் பாமான்மாவே. சர்வான்மரூபப்பாமான்மா தேக 

தாரிகட்கு எப்போதும் டைத்திருப்பதாயிலும், மாயையின் பலத்தால் இடை 

யாததேபோலகிருக்கும் ; ௮.௮ சர்வ சகத்தினதிஷ்டானருபமாம் ; முக்காலத்தும 

சத்தியமாம் ;) நாசமறறதாம் ; சொப்பிரகாச சுகளுபமாயிலும் அக்கரூபத தேகாஇ 

அ௮த்தியொாசத்தால் வேருகத்தோற்றுவதாம். இப்போது யாண்டும் ஆத்மதிருஸ்டி. 

யின்கண்ணே ஆன்ம ௮டைவின் உபாயரூபத்தன்மையை யுணர்ததும்பொருட்டுப் 

பிரபஞ்சத்.தும சத்தியரூபத்தன்மையைக் காட்டுதும் :--ஹே தேவதைகளே ! 

முன்னர் யாம் கற்பிதரூபமாய் வர்ணித்த மாயாசகத சர்வப்பிரபஞ்சமும மலடி. 

மைந்தனேபோல அத்தியந்தம் அசத்தன்றாம்; ஏனெனின், பிரபஞ்சத்தை 
அத்தியந்தம் ௮சச்தென உடன்படின் அவ்வசத்தாருபதர்மழம் ௮தறகெவவா 

மும். ௮த்தாமமும் ஒரு தர்மியை யாசெயித்தன்றோகிருக்கும் ? தர்மியின்றி si 

மத்தின் ஸ்திதி சம்பவியாது, 

சங்கை :--2ஹ பகவன் ! இவவாறு சகத்இற்குச் சத் தியரூபத் தன்மையை 

யங்கேரித்த்பா திலும், மலடிமைந்தன், மலுடக்கொம்பு மூகலிய அசத்திய பதார் 

ததங்களில் ஆன்மதிருஷ்டி. செய்தல் சம்பவியாதாமாதலின், யாண்டும் ஆத்ம 

திருஷ்டி செய்தல் மிகவும் முடியாததாம். 

சமாதானம் 2--ஹே தேவதைகளே :! அ௮சத்தென்னும், பதத்திற்கு அர்த்த 

ரூபத்தால் பிரசித்.தமாய வஸ்அக்களிலும் ,நாலுணர்ந்தோர் சத்ரூபத்தன்மையே 

கூறியுள்ளார். * அரஸ்வம்” என்னும பதத்தே *அந்* யென்னும் பதம் அஸ்வா 

பாவத்தைக் கூறுவதன்றாம் ;) மற, ௮ஸ்வத்திலும் வேறாய பாவரூப ௮ஸ்வச்



அத்தியாயம்] நரசிம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உப திட ௧௪0௯ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். ] 4.09 

திற்கொப்பாய வஸ். துவையே கூறுவதுபோல, சானாவகையாய காரியத்சைச் செய் 
வதில் சமர்த்தமாபெ பிரசித்த சத்பதார்த்தத்திலும் காரியஞ்செய்வஇல் ௮சமர்த் 
தத்கன்மை ருபத்தால் விலக்ஷணமாய சூக்ஷ-ஈம பதார்த்தங்களையே வேதவேத் 
தாக்கள் ௮சத்தென்றனா, அன்மாவின் சத்தையை யங்கேரித்து சத்தியரூபத் 
தன்மையோ சத்தசத்வடிவ சர்வ பதார்த்தங்களிலும் சமானமேயாம். இவ்விஷ 

யம் மூதலததியாயத்தே கூறப்பட்டதாதலின், ஆன்மாவின் சத்தையை யங்கெரி 

த்துச் சாவ ஐகத்தையும் சத்ரூபமா யங்கேரிப்பதில் சிறிதும் ஹானிபின்றாம். இச் 

காரியப் பிரபஞ்ச ௪௫, ஜடமாயை ஆநந்தவடிவ ஆன்மாவின்கண் கற்பிதமாதலின், 

உண்மையாய் ஆன்மாவின் சொருபமன்றாம் ) ஏனெனின், ௮.து தனக்கெனச் சத் 
கையறறகாம். ஒரு தனமறறவன் இன்னொருதனிகனிட த்தினின்றும் பூஷணாஇ 

களை' வாங்கக் கன்னில்லகதை அ௮லங்கரிப்பதேபோல, ௮மமாயையும் ௮இஷ்டான 
ஆன்மாவின் சத்தையைப்பெறறு சதவடிவமாய்த்தோற்றும். 

சந்கை டஹ பகவன் ' ௮மமாயை ஆன்மாவின் உண்மைவடி.வமன்ருயின், 

ஆன்மாவின் வாஸ்தவவடிவம் யாது ? 

சமாதானம் :-- ஹே சேவதைக?ேே ! சசசிதாசஈதவடிவழும் சர்வ சாக்ஷிரூப 

மும் சுயஞ்சோ இவடிவமுமாகிய ஆத்மாவின் வடிவமயாது முன் கூறப்பட்டதோ 

அவே ஆன்மாவின வாஸ்சுவவடிவமாம, ஆன்மாவின் வடிவம் யெப்போதும் 

நித்தியமா தலின், தன் சிததியில வேறொன்றையும அபேக்ஷியாது) நித்திய ஆன் 

மாவினும் வேராய உலகம் யாவும ஐடமாதலின், தம் சித்தியில் வேறொன்றை 

யபேச்ஷிக்கும் ; ஆசையாலிவ்வெல்லா வுலகமுமனிக்தியமாம். இவ்வனித்திய ஜகத் 

இல் நிததியரூபததன்மையின் சமபாவனையும் உண்டாகாதாமாதலின், யாது OSB 

யம் யென்னும மரநதபுத.இயரின் வினாவியாத்தமேயாகும். சேதன ஆன் மாவின் பலத் 

தானே ஜடபபிரபஞ்சத்தன் சித்தியாம். சே சன அன்மாளினாலன்.றி இயற்கையாய் 

சடப்பிரபஞ்சத்தின் சத்தியாகாதாமாதலின், ஜடபபிரபஞசத்தின்கண் ௮நித்திய 

ரூபத்தன்மை வெளிபபடையாய்த்தோறறும் ) ஆகையால், இவ்வுலகம் நித தியமா ? 

௮ல்லதனித்தியமா ? வென்னும் சம்ஸய ததை நீவிர் ஒருக்காலும் செய்யன்மின், 

சங்கை :--ஹே பகவன் 7 இவ்வெல்லா உலகும் எவவாறு ஆன்மாவாற் தித்த 

மாம் ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளே: ஜன்பமாணாதி சர்வ விசாரமுமற்ற 

௮வித்தியாரூப மாயையறற புத்தியின் சாக்ஷிவடிவ றன்மாவே சாக்ஷாத்தேனும் 

பு.த்திவிருத்திவாயிலாயேனும் சாவ ஜகத்தின் பிரகாசத்தைச்செய்யும். வெளிப் 

பொருள்களையோ ஆன்மா சிதாபாசனோடு கூடிய புத்திவிருத்தி வாயிலாய் ஒளிர் 

கிக்கும், உள்ளிருக்கும் அஞ்ஞானாதிகளையோ சேசாகவே யொளிர்கிக்கும், ௮. 

சர்வ சங்கமுமறறதா தலின், ௮தை வேதவேத்தாக்கள் நித்திய சிச்தமென்றனர். 

யாமுங்கட்குபதேசித்த ஆன்மாவை நீங்கள் நிச்சயிததீர்களா ? அ௮ல்லஇல்லையா ? 

வென்பதைக்கூறுங்கள். ஹே குழர் தாய்! இவ்வாறு தேவதைகளை நோக்க பிரஜா 

பதி கூறியபோது அவர்கள் முன்னுபதேச)த்தால் சதாபாசனை அன்பரூயமா 
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௧௪௧0 ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டாவது 

யெண்ணி பிரஜாபதியை நோக்கக் கூறுவதாவது :--ஹே பகவன்! முன்னுப 
(2 த௪.த்.இல் தாங்கள் யெங்கட்கு லெளகெ விவகாரமற்ற மனவாணிகட்கு விஷய 
மாகாத புத்தியை யுபாதியாகவுடைய ௮ற்பப்பரிமாணத்தோடு கூடிய ஆன் 
மாவைக் கூறினீர்கள் ெனக்கூறிய தேவதைகள் வசனத்சைக்கேட்டுப் பிரஜா 
பதியானவர் தேவதைகளின் மயக்கத்தை நீக்கும்பொருட்டுச் தொபாசனிடத்தே 
சம்பவியாத தர்மங்களால் ஆன்மாவின் சொருபத்தை வர்ணிக்கத்தொடகங்கி 
ஞர் :--ஹே தேவதைகளே ! முன்னர் யாம் உங்கட்கு அ௮ற்பப்பரிமாணமுடைய 
ஆன்மாவை உபதேசித்திலேம் ; மற்றோ, சர்வ ஜகத்இன் சாக்ஷிரூபத்தால் 
ஆன்மாவை உபதே௫ித்தோம். ௮வ்வான்மா கானாவசையாய விஷயங்களால் 

ஆக்கப்பட்ட விசேஷத்தன்மையற்ற வடிவினதம் பிரமாதாக்களாய உங்கள் 

யாவரோடும் ௮திஷ்ட்டானத்தன்மையானே தாத்மிய சம்பந்தமுடையதும் சுக 
துக்காதி சர்வ தர்மங்களற்றதும் அ௮.ச்விதீயரூபமும் யாவிலும் மேன்மையதும் 
சர்வ சங்காதங்களையும் காப்பாற்றுவதும் சர்வஞ்ஞமும் சர்வ பேதங்களற்ற 
தா.தலினனந்தமும் அம். தன்மாவின்கண்ணே சர்வஞ்ஞத்தன்மை ஒருசாலுண் 

டாம் ஞானத்தாலாகாதாம்) மற்றோ, முக்காலத்தும் நிகழும் சொப்பிசகாசச் 

“சைதன்னியவடிவத்தானேயாம், ஆன்மாவின் வாஸ்தவ சொரூபத்தினும் விப 
ரீ.தரூபத்தன்மைப் பிரதிீதியாவதில் மாயாகற்பித சம்பர்தமே காசணமாமாத 
லின், பிரஹ்மரூப ஆன்மாவிற்கு முன்னர் வர்ணித்தவடிவமே யதார்த்தமாம், 

உங்கள் பொருட்டுக் கூறியதும் உங்கள்பால் வினவியதுமாயெ ஆன்மாவினும் 
வேராக சிறிது மாத்திரையும் பொருளில்லை) ஆத்மா உங்களுடைய வடிவமே 
யாம். ஹே குழந்தாய்! இவ்வாறு பிரஜாபதி தேவதைகளுக்கு ஆன்மாவை 
யுபதேடித்து ௮வர்களை கோக் வினவியதாவது டூஹ தேவதைகளே ! எம் 
உபதேசத்தால் நீங்கள் சொப்பிரகாசரூப ௮.ச்விதய ஆன்மாவைக் கண்டீர்களா 
இல்லையாயெனக் கூறிய பிரஜாபதி வசன,ச்சைக்கேட்டு தேவதைகள் துவைத 
அனுபவத்தால் அன்மாவின் சொப்பிரகாசத்சதன்மையின்கண்ணே அ௮சம்பாவனை 
செய்து பிரஜாபதியை நோக்கிக்கூறுவதாவது, - ஹே பகவன் ! ஆன்மாவிற்குச் 
சொப்பிரகாசத்தன்மையே யெவ்வாறு சம்பவிக்கும் யென வினவப்பட்டு பிரஜா 
பதி, தேவதைகளை நோக்கக் கூறினதாவஅ :--ஹே தேவதைகளே ! மாயையின் 
சொருபத்தை யொளிர்விக்கும் ஆன்மாலின்கண் இம்மாயை இசாதாம்; இருக்கு 
மாயின் ஆன்மாவா லொளிர்விக்கப்படாவாம் ; நேத்தி த்தின்ஈண்ணிருக்கும் 
அஞ்சனம் சக ஈவால் பிரகாசியாததேபோலும் ) மாயை இன்றாதலின் தன்மா 
வின்சண்ணே மாயையாலாக்கப்பட்ட துவைதமும் சம்பவியாதாம்; ஆன்மா 
வன்றிப் பிரகாசஞ்செய்வ.து வேறொன் .றுமின்றாமா தலின், யெஞ்சியதாய் தாந்த 

வடிவ அன்மாவின்கண்ணே சுயஞ்சோதிரூபத்தன்மை சத்தமாம்; இவ்வாறு 
ஆன்மாவிற்கு சொப்பிரகாசத்தன்மை யுணர்ததும்பொருட்டே சுருதியில் ௮த்வி 
தியரூபத்தன்மைக் கூறப்பட்டிளது, அவ்வத்விதீயரூபத் தன்மையைக் கூறியே 
ஆன்மாவின்கண்ணே மாயாரசதெத்தன்மையும் சுயம்பிரகாசத்தன்மையும் ASS 

மாம், ஆத்மக்ஞான தசையின்௧ண்ணே இத்துவைசதப் பிரபஞ்சம் சிறிது மாத்தி 

சையுமிசாதாம், சர்வ பேதமுமற்ற சுயஞ்சோதியாய உங்கள.து ஆரார் தவடிவமே



அத்தியாயம்] நரசிம்ஹதாபநீய ஈசாவாஸ்ய உப நிட SPES 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 14) | 

யெஞ்சி நிற்கும். இவ்வாறு பிரஜாபஇ தேவதைகட்கு ஆன்மாவின் அத்விதிய 
சொப்பிரகாசத்தன்மையைக் கூறியபோது அவர்கள் தம்மனத்சே இவ்வாருாய்ர் 

தனா : ஒருகால் ஆன்மா ௮.த்விதயரூபமாயின் சங்காதி தோ ழங்களால் அஷ்டமாய 
இக்காரியப் பிரபஞ்ச ௪௫ தமாயைக்கும் ஆன்மாவின் சொப்பிசகாச சொருபத்தே 
பிரவேசமாம். சங்கமுடைய மாயையின் பிரவேசத்தால் ஆன்மாவும் சங்கமுடைய 
தாகும். ௮த்தகையதன்கண் சொப்பிசகாசத் சன்மை சம்பவியாதாம். என்று இவ் 

வண்ணமெண்ணி அத்தேவதைகள் பிரஜாபதியை நோக் மீண்டும் இவ்வாறு 

வினவினர் :--ஹே பகவன் ! ஜடப்பிரபஞ்ச தாதாத்மிய FUG SHU சங்கத்தோடு 
கூடியதும் இருஷ்டாக்களின் இருப பாவத்தையுற்றதும் மாயாரூப உபாதியின் 
சம்பர்தத் தால் ஈற்வரப்பெயரைப்பெற்றதும ஆப இவ்வான்மாவின்௧ண் சங் 

கத்தன்மையும் சொப்பிரகாசத்தன்மையும் சம்பவிபாவாம். இவவாறு தேவதை 
கள் வினவியபோது பிரஜாபஇயானவர் அவர்களை கோக்க இவவாழு கூறினர் 

ஹே தேவதைகளே ! உங்கட்கு துவைதத்தோடு தோற்றும் ஆன்மா கேவலம் 
௮வித்ைவடிவ மாயையின் மமையானே தோற்றும். உண்மையாய் அதன் 

கண்ணே துவைதமில்லை, ௮தன்கண்ணே அுவைகதரிசன3மே மூடத்தன்மைக் 

குறியாம், ஒருக்கால் உங்கள் வடி.வத்ேேத உண்மையாய் பேதஞ் சம்பவிக்குமாயின் 

இர்ஷ்டாவாகிய ஆன்மாவிற்கும் இருரியமாய பிரபஞ்சத்திற்கும் தாதாத்மிப ௪ம் 

பந்தத்தாற் சொருபத்ேேத சககமும் பரப்பிரகாசத்தன்மையும் சம்பகிக்கும். 

ஆனால், உங்கள் வாஸ்்.தவவடிவத்திற்குச் சிறித மாத் திசையும் பேதமின்றாம், நிக 

களே சர்வ துவைதங்களுமற்ற சுத்த ஆத்மசொருபமாவீர். உங்கள் சொருபத்தி 

னும் வேறாக சிறிது மாத்திசையும் அவைதப் பிசபஞ்சமில்லையா தலின், நீங்கள் 

சொப்பிரகாசச் சொருபமேயாவீர், உங்களுடைய ௮த்விதீய ஆன்மவடிவத்ேே 
சங்கம் பாப்பிரகாசத்் துவம் யெவ்வாறுண்டாம் ? உங்களுடைய அசங்க அத்மா 

சொப்பிரகாசரூபமாம். இவ்வாறாய வசன, ச்தை பிரஜாபதி கூறியபோது ௮த்தேவ 

தைகள் பிரஜாபதியை சோக்டச் சொல்வ தாவ.து:-2ஹ பகவன் ! தேவதைகளாகிய 

யால்கள் கடாஇபாஹிய பதார் த தங்களை சம்வித்ரூப ஞானத்திற்கு விஷயரூபமா 

யறிவதேபோல பிரபஞ்ச பாவத்தை யடைவுற்ற யெங்களான்மாவையும் யாங்கள் 

ஞானத்திற்கு விஷயரூபமாய் ௮றிவேமா தலின், யெம்மிடத்தே தாங்கள் கூறிய 

சொப்பிரகாசத்தன்மை சம்பவியாது. ஜே பகவன் ? சர்வ ஜகத்தையும சரீரமாக 

வுடைய ஈஸ்வசரும் என்னினும் வேறலலர் ) மற்ரோ, ௮வர் எமது சொரூபமே 

யாதலின், யாங்கள் ௮.த்கிதியசொருபமாம், ௮ த்விதியரூபமாசலினானே gens 

ரூபமாவோம். ௮வ்வாராயினும் யாங்கள் சர்வப் பிசபஞ்சரூப எங்களான்மாவை 

ஞானத்திற்கு விஷயரூபமாயறிவேமா தலின், அ௮த்விதிய பாவத்சையடைர்சபோதி 

னும் விஷய விஷயி பாவரூப பேதநிவிர்த்தியுண்டாகாதாம். ஹே குழசர்தாய் ! 

இவ்வாறு தேவதைகள் பிரஜாபதியை ரோக்கெ கூறியபோது பிரஜாபஇயானவர் 

தேவதைகட்குக் கூறுவதாவது ழஹே தேவதைகளே! ஆத்மாவின் அத்கிதே 

ரூபத்தன்மைத் தோற்றாதவரையுமே காரிய சதமாயையின் ou fl Bure அவை 

தப் பிசதீதியாம், காரிய சசெமாயையை யழிக்கும் அ த்விதீயரூபத்தன்மையின்



௧௪௧௨ ப்ரீ ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டாவது 

போதமுண்டாயபோது உங்களுடைய அ௮த்விதிய சொருபத்தே ஞானவிஷபயத் 

தன்மை சம்பவியாது, இவ்வாறு கூறிய பிரஜாபதியின் வாக்கெததைக்கேட்டு 

மீண்டும் வினவத் தொடம்சினொா:-. ஹே பகவன் ! இவ்வத்விதீய வான்மா சம்வித 

ரூப ஞானத்திற்கு விஷயமாமென்னும் பொருளைத் இடப்படுத்தும் யுக்திகளை யாக் 
களறியேம்) ஆனால், இதுகாறும் பிரபஞ்சரூப ஆன்மாவை ஞானத்திறகு விஷய 

மாகவே யறிர்தேம் ; சொப்பிரகாசத்தன்மையா?னே ௮ன்மாவை யறிச்இி?லமாத 

லின், சாஸ்திர உபதேசத் இற்கும் எமதனுபவத்திற்கும் மகா விசோதமாம் , yeu 
விசோ.தத்தை நீக்கும் தாங்களே எங்கட்குப் பிரமாணருபமாவீர்கள் ) தாங்கள் 

கூ.றியபொருளையே யாங்கள் நிச்சயஞ்செய்வோம். ஹே மைர்த! இவ்வாறு தேவ 
கைகள் கூறியபோது பிரஜாபதியானவர் தேவதைகளை நோக்கிக் கூறியதாவ து:- 

ஹே சேவதைகளே ! நீவிர் சர்வ சாஸ் இரங்களிலும் மிகவும் குசலரும் மிகவும் 

மதிமான்களுமாவீர்கள். ௮த்.சகைய உங்கட்கும் ன்மவிஷயத்தன்மையில் யுக்தி 

தோற்றாவிடின் வேறு யாவர் அ௮வவர்த்தத்தே யுக்இிகூறுவர். அதைச் சித்திசெய் 

யும் யுக்தியாதொன்று மின்றாமாதலின், ஆன்மாவின்கண்ணே ௮த்விஆ்பரூபத் 

தன்மையானே பூர்வம் சித்தமாய சொபபிரகாசரூபத்தன்மையையே நீவிர் நிச்ச 

உயம் செய்மின், ஒருக்கால் சொப்பிரகாச அன்மாவை நீவிர் விஷயத் கன்மைவடி 

வத்.தால் ௮றிவீசாயின் உம்மிடத்2த ௮னான்மச் ஞசக்வம் பிராப்திபாம். ஆன்மா 

விற்கும் சம்வித்வடிவ ஞானத்திற்கும் பாஸ்பாம் வாஸ்கவபேகமுண்டாயின், ௮வ் 

விரண்டன் விஷய விஷயி பாவத்தே உங்கட்கு யுக்தி?தாற்றும்) னால், அந்த 

சுயஞ்சோதி ௮த்விதீய ஆரஈதவடிவ ஆன்மாவின்௧ண்ணே ஞானத்திறகு பேத 
மில்லை. ஞானம் ஆன்மவடிவமேயாகுமாதலின், ௮வ்விரண்டன் விஷபவிஷயி 

பாவத்தே யாதொரு யுக்தியு முங்களுக்குத் தோற்றவிலலையாகையால் சுயஞ்சோ தி 

யாய த்விதீய ஆன்மாவின்கண்ணே விலபத்தன்மை ௮பாவமேயாகும். துவை 

தப்பிரதிதியின் முதற்கணத்தும் சமா.இகாலச்.தும் இவ்வான்மா யானிருக்கின்றே 

னெனப் பிசத்தியக்வடிவத்தால் பிர தீதியாங்கால சுயஞ்சோதி 2 5A Bus ஆன்மா 

வில் விஷயவிஷயி பாவரூப பேதம் சிறிது மாத் இரையும் :சதீஇ.பாகாதாம், 
அது ஆன்மாவில் உண்மையாயிருக்குமாயின் சமா இகாலத்தும் பிரதீதியாகும், 

சங்கை :--ஹே பகவன் ! வியவகாரபலத்தா லிவ்வான்மாவில் ௮ப்பேதம் 

இத் தமாமன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே தேவதைகளே / வியவகாரகா சணருப மனவாக்குகட்கும் 
இவ்வான்மா பாமாம்) மனவாக்குகளின் விஷயரூப சர்வ பேதமுமற்றதாம்; ௮த 

னானே, இச்சுயஞ்சோ தியாய ,ஒன்மா எவ்விவசார,ச்இற்கும் விஷயமன்றாம், 

சங்கை :--ஹே பகவன்! மனவாக்குகட்கு ௮விஷயமாய ஆன்மாவின் 
உபதேசமே சம்பவியா தன்றோ ? 

சமாதானம் :--ஹே சேவதைகளே ! சுயஞ்சோதி அச்விதோய ஆன்மா மன 
வாக்குகட்கு ௮விஷயமாம் ; ௮,சனாே ஞானாசிரியர் தம் ஷேர்பொருட்டு மெளன 
ரூபத்தானே ஆன்மாவை யுபதே௫ப்பர், ஸத்சப்த.த்இன் wis sem ஸ்.தாலப் 
பிரபஞ்சமும் அஸச்சப்தார்த்தருப சூக்ஷும பிசபஞ்சமும் வாக். தமனக்சட்கு



அத்தியாயம்.] நரசிம்ஹதாப நீப எசாவாஸ்ய உபதிட ௧௪௧௩ 
தத்தின் தாற்பரியவருண னம். 1412 

விஷயமாம். இவ்வான்மா ஸ்தூலசூக்ஷஈம ஜக,த்கற்றகாமாதலின், இசன்கண்ணே 
அவ்விசண்டும் பிரவிருத்தியா. இப்போது காரணாதி மூன்றவஸ்தைகளினும் ஆன் 
மாவின் பின்னரூபத் தன்மையை வெளிப்படுத் தும்பொருட்டு முதலில் ௮திதெய் 
வாதிரூபத் தால் ௮வ்வவஸ்தைகளில் விவகாச விஷயத்தன் மையை நிரூபிப்பாம் :- 

Gap தேவதைகளே ! இக்காரணசரீரரூப அவித்தை இயல்பாகவே அச்சரூப 

மாயினும் ஜகத்வடிவ காரியத்தை உண்டாககுவதாய் சத்தியம்போலத் தோற் 

லும்) ௮து தனக்குச் சத்தையிலலாவிடினும் ஆன்மாவைபபற்றிச சத்தையைப் 

பெறும் ) பெற்று கானாவகையாய காரியததைச்செய்யும் ; அதனானே, கானாவகை 
யாய வியவகாரங்கட்கு யோக்யெமாம்) ௮சன்கண்ணே பிசதிபிம்பபாவததை 
யடைர்த சேதன ஆன்மா ஈஸ்வரசெனபபடும், ௮வா தம் சக்கல்பத்தால் பிராண 
புத்தி முதலிய உபா தியுடையவராங்கால் ஜீவனெனப்படுவர், முதற் காரியரூபத் 
தாற் பிசசித்தமாய சமஷ்டி சூக்ஷாஈமாபிமானி ஹிரண்பகர்பபசென்லும் ஜீவனா 
வார், ஆவர் தானேயுண்டாகய ஞானத்தையுடையவர், அநந்த சசதியையுடையவ 

சாதலின் ௮வசே ஈற்வாரெனப்படுவா. ௮வசே சமஸ்டி, ஸ்தூல உபாதியுடைய 

வராய் விராட்டெனப்படுவர், சமஷ்டி ரூபககாசணாதி மூன்றுபா இகளின் சம்பந்த 

தால் ஐன்மா ஈறவராஇ மூன்று சாமங்களைபபெறுவ? தபோல, வியவ்டிரூபக் 

காரணாி மூன்றுபாதிகளின் சமபந்தத்தால் பிசாஜ்ஞாதி மூன்று நாமங்களைப் 

பெறும். இவ்வாறு சேதன ஆன்மாவே அயில் முதலிய அவஸ்தைகளை யடை 

வுற்று ஜீவனெனப்படுமா தலின், FAITH sia சப்தங்களும் ஒரு சேசன ஆன் 

மாவிற்கேயாம். இவ்வாறு சர்வ விவகராங்களையுஞ் சித்திசெய்யும் மூன்று ௮வஸ் 

களுமறற மனவாக்குகட்கு ௮விஷயமாய சுயஞ்சோதி ஆரார். தவடிவ ஆன்மா 

துரியமெனப்பெறும, ௮தன்கண்ணேயுண்டாம துரியரூப விவகாரமும் மூன்றவஸ் 

தைகளால் நிரூபிக்கப்பட்ட கற்பிதபேதத்தை யபேக்ஷித்2தபாம், இபல்பாயதன் 

கண் துரியவிவகாசமும் சம்பலியாது. 

சங்கை :--ஹே பகவன ! ௮வ்வான்மா எவவிவகாச த்திற்கும் விஷபமன்றா 

யின் தாஙகள் யெங்கட்கு ௮தலுபதேச ததை யெவவாறு செய்தீர்கள் ? 

சமாதானம் :-- ஹே ேதவதைகளே ! மனவாககுகட்கு அ௮விஷயமாய ஆன்.மா 

வில் துரியத்தன்மை தாமததைப்போல சில தர்மங்களை யாரோபித்ேே உல்கட்கு 

ஆன்மோபதேசத்தைசசெய்தேம். தாம ஆ 2 சாபணமின்றிக கேவலம் நிர்க்குண 

ஆன்மாவை யுபதே௫ப்பதில் யாமும் சமர்ததரல்லேம, ஹே மைந்த | அத் 

தேவதைகட்குப பிரஜாபதியானவா இவ்வாறு ஆன் 2மாபேதேசஞசெய்து அவர் 

களை கோக்க கூறியதாவ௫:-ஜஹே தேவதைகளே! யாம் உப2த௫தத ஆன்மாவை 
நீங்கள றிக்தீர்களா இல்லையா ? அதைக்கேட்ட தேவதைகள் கூறியதாவது:--- ஹே 

பகவன் ! உடர்களாயெ எங்களிடத்து ஆன்மாவின் சொரூபத்தை வினாவும் ஆசிரிய 

சாய தங்கட்கு ஆன்மாவின் வடிவத்தை யாங்கள் கூறவேண்டிய சவ௫யமாயினும் 

அவ்வான்மாவின்கண்ணே ஞாதத்தன்மையும் அஞ்ஞாதத் தன்மையும் சம்பவியா 
வாமாதலின், அவ்விசண்டுள் எத்தாம விசிஷ்ட ஆன்மாவை யாங்கள் தங்கட்குக் 

கூறுவ. ? தாங்கள் யெங்கட்கு..2. ததத ஆன்மஞானத்திற்கு விஷயரூப விதி



௧௪௧௪ LQ ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டர்வது 

பதார்த்தத்தினும் ஞானத்திற்கவிஷயரூப ௮விஇதபதார்த்தத்தினும் ௮த்தியர் 
தம் விலகஷணமாமாதலின், ௮வ்வான்மாவின் வடிவத்தை யாங்கள் யிவ்வாறு கூறு 

வோம் :---அவ்வான்மா ௮றியப்பட்டபோ திலும் ௮விஷயமா தலின் ௮றியப்படா த 
தே போல நிகழும், இவவா.று ௮த்தேவதைகள் அுவம்பதார்த் தவடிவத்தால் ஆன் 
மாவின் யதார்த்தவடிவத்தை யறிந்தபோது அந்தப் பிரஜாபதியானவர் அத் 

தேவதைகட்குத் துவம்பதார்த்தரூப ஆன்மாவைச் தற்பதார்த்தரூபச்தானே 

உபதேசித்தனர். 

சங்கை :--ஹே பகவன்! பிரஜாபதி, தேவதைகட்கு முன்னாநேகமுறை 

ஆன்மோபதேச௪ஞ் செய்துவர். தனரா தலின் மீண்டு மீண்டு மவவான்மாவை யுப?த 
சிப்பதில் கூறியது கூறலாமென்னும் குற்றம் Grr Gurus say ? 

சமாதானம் :---2ஹ மைந்த இவ்வான்மா அத்தியக்தம் ௮றியமுடியாததா 

மாயினும் உடர்க்குபதேடப்பதில் முயன்ற ஞானா?ிரியர் சீடர்க்கு ஆன்மாவை 
யடிக்கடி யுபதேசித்தபோது அ௮வ்வுபதேசத்தால் ௮ச்சீடர்க்கு விபரி தபாவனை, 

துர்வாசனை யென்னும் தடைகள் நீங்கும். அதன் நீக்கத் இன்பின் ௮வர்க்ஞீத் இட 

ஆத்மக்ஞானமுண்டாமாதலின், ஆன்மாவை மீண்டு மீண்டு முப?தசிப்பதில் கூறி 
யது கூறலென்னுங் குற்றம் ௮டைவுறாது, பயனற்ற ௮றிகற்கெளிதாய வஸ்துவை 
மீண்டு மீண்டு முபதேசிக்கிலக்குற்றமாம். இவ்வாறு பலத்தை விசாரித்து பிரஜா 

பதி தேவதைகட்கு மீண்டு மீண்டும் இன்மாவினுப?தசத்தைச்செய்கனர், மீண்டு 

மீண்டும் செய்யின் ஆன்மாவினுப?தச௪ம் அர்வாசனைகளின் நீக்க சாணமாவதே 

போல, நான்கு பாதங்களையுடைய பிரணவத்தால் ஆன்மாவின் சிந்தனையும் ௮தன் 

கா.சணமாகுமென வெண்ணி பிரஜாபதி, கேவகைகட்கு இவ்வாறு கூறத்சொடம் 

இனர் :--ஹே தேவதைகளே ! அகார உகாச மகார அர்த்த மாத்திரையென்னும் 
நான்கு பாதங்களையுடைய பிரணவத்தே விற்வாதி ௮த்யாத்மரூப கான்கு பாதக் 

களாலேனும் விராட்டாகி ௮.தஇிதெய்வரூப நான்கு பாதங்களாலும் தாதாத்மிய 

பாவத்தையடைர்த ஆன்மாவை நீங்கள் தியானஞ்செய்வீராயின் உங்கட் கெத் 
துர்வாசனையுமிராகொழிர்துபோம். ௮ன்மஞான த்தால் உங்களுடைய அர்வாசனை 
யொழிர்தபோதே நீங்கள் பிரஹ்மபாவத்தை யடைவீர்கள். அதனால் உங்கட்கு 

மீண்டும் சம்சார துக்க அடைவு உண்டாகாதாம். நீங்கள் ௮கம் சப்தத்தாற் 
கூறும் துலம்பதார்ச்தரூப ஆன்மா தற்பதார்த்தரூப பிரஹ்மமேயாம். அச்சத்இ 

யப்பிசஹ்மம் துவம்பதார்த்த ஆன்மாவிலும் வேராகாது; ௮பின்னமேயாம், இவ 

வாறு தத்பதார்த்த பிரஹ்மத்தையும் துவமபதார்த்த ௮ன்மாவையும் பாஸ்பரம் 

௮பின்னரூபமாய் நீவிர் ௮றிமின், ஜீவப்பிஹ்ம ௮?பதத்தே சறிதமாத்திரையுஞ் 

சம்சயத்தை யடையாதீர்கள். எப்பிணவரூப சத்.இியப்பிர ஹ்மரூப ஆன் மாவை 
மகாவாச்யெ அர்த்தரூபத்தானே வர்ணித்தேமோ ௮தை சூக்ஷம புத்தியுடைய 

வனே தன்னான்மவடிவமா ய.றிவன் ; ஸ்தூலமதியினன் ௮றியான். ௮து ஆகாசாஇி 
பஞ்ச பூதங்களின் முறையாய சப்தாதி 89ந6து குணங்களற்றதாம்., சுரோத்திராதி 
ர .இர்.இரியங்களும் வாக்கா இ 896.இர் திரியங்களும் சப்தாஇு விஷயங்களும் சானா 
வகையாய வியாபாரங்களுமற்றதாம். மனபுத்இ பிராணா திகளின் வியாபாசங்களும் 
இர்இரியம் மனம் புத்தி பிசாணன் Big மகாபூதம் பெளஇசப்பொருள்கள்



அத்தியாயம்.] நரரிம்ஹதாப நீய ஈசாவாஸ்ய உபதிட ௧க௪கடு 
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மாயையென்பன முதலிய யாவும், சர்வ தர்மங்களுமற்றதாம். உங்களுக்கு யாமுப 

தேத்த சச்தொகந்தவடிவ அன்மா சொப்பிரகாசமாயினும் உபநிவத்வடிவ 

வேதார்தங்களிலே பிரஇபா இக்கப்படுமாதலின், வேதவேத்தாக்கள் £ ஒள்பரிஷி 
தம்” என்றனர். இவ்வாரக்தவடிவ ஆன்மா சொப்பிசகாசரூபமாதலின், : சுவி 
பாதம் ' என்றனர். இவ்வான்மா பிரஹ்மக்ஞானத்தால் ஒரு முறையே ஆவரண 

மற்றதாய்த் தோற்றலின் மீண்டு மஞ்ஞானரூப வாண உற்பத்தியுண்டாசாதா 

மாதலின் :சக்ருத்விபாதம்' என்றனர், இவவான்மா ௮ர்தக்கசணவிருத்தி 

ரூபஞானங்களில் பிரதிபிம்பரூபமாய் மீண்டு மீண்டும் தோற்றலின் ' சர்வத8 

புரதோ விபாதம்” என்றனர், இது முதலான சர்வ குணங்களோடு கூடிய ௮த்வி 

தீய ஆன்மாவை நீங்கள் தத். துவமபதார் ததங்களின் பசஸ்பா அபேதரூபத்தால் 

சாக்ஷாத்காரஞ்செய்யுங்கள். ஹே மைந்த! அந்தப் பிஜாபதியாய பகவான் அத் 
தேதவதைகட்கு இவவாறான்மோபசேசஞ்செய்.து மீண்டும் இவ்வாறு வினவினர் :- 

ஹே தேவதைகளே? யாமுங்கட்கு உபதேரித்த ஆன்மாவை சாக்ஷாக்கரித2ர 

களா ? இல்லையா ? எனக்கேட்கவே ௮ததேவதைகள் முன்போல மீண்டும் விதித 

அவிஇத பதார்த்தஙகளினும் விலகூணருபத்தால் ஆன்மாவின் வடிவத்தைக்கூறி 

னர், அதைக்கேட்ட பிசஜாபதி ௮வாகள் புத.தியைப் பரீகூழிக்குமபொருட்டு அவர் 

களை வினவினர் :-ஹே 2 தவதைகளே! யாமுன்னர் எவவாஈர்தவடிவ ஆன்மாவின் 

சொருபபூத ௮றுபூதியை யுபதேசித்தேமோ சொப்பிரகாச ௮வவறுபூதி எவ்வா 

தாசத்தேயிருக்கும் என்பதை நிவிர்ச்கூறுமின், இவ்வாறு கேட்டபோது அத் 

தேவதைகள் விடைபகர்க்ததாவத :--ஹே பகவன் ! முன்னர்த் தாங்கள் எங்கட்கு 

ஆதாசமற்ற ஆன்மாவை யுபதேசித்தீர்கள், இப்போது Hoe fi Beas ஆன்மா 

வின் ௮தாரத்தைத்தான் ஏன் கேட்டின்றாகள் யென SC samgaer Gagr 

பதியை நோக்கக் கூறவே, ௮வர் மீண்டும் அவர்களைப் பரீக்ஷிக்கும்பொருட்டு வின 

வியதாவ. :--ஜஹே தேவதைகளே :! முன்னர் யாமுங்கட்கு எச்சுயஞ்சோதி அத் 

விதய ,ரந்தவடிவ .ஐன்மாவை யுபதேசித்தேமோ ௮வவறியப்பட்ட ஆன்மா 

வால் ௮.இிகாரிகட் கெப்பயனலுண்டாம். இவ்வாறு பிரஜாபதி கேட்கவே அவ்வா 

இரியர்பால் இவ்வாறு கூறினர் :--ஹே பசவன் ! ஞாச ஆன்மாதானே பலவடிவ 

மாம்; அதற்கு வேறொரு பலமுமின்றாம். பலாவஸ்தையையடைவுற்ற மாமுதலிய 

விருக்ஷங்களினின்..றும் வேறு பலமுண்டா தல் காணபபடுவதில்லை ; மற்2ரா, ௮ங் 

குச விருக்ரா.தி ௮வஸ்தையையுடைய மா முதலிய விருக்ங்களினின்றே பலோற் 

பத்தயொம். அதுபோல, பலரூப ஆன்மாவினின்.றும் வேறு பலமுண்டாசாசாம். 
அதுதானே பலரூபமாம, இவவாறு கூறியதேதேவதைகளின் வசன ச்சைச்சேட்டு 

பிரஜாபதஇியானவர் மீண்டும் தேவதைகளின் ஞானத்தைப் பரீக்ஷிக்கும்பொருட்டு 

அவர்களை நோக்க்கூறினர் ஹே தேவதைகளே. அத் இயந்த மாச்சரியவடிவ 

மாயைக்கும் பிரஹ்மருபத் தன்மையால் நீவிர் சத்தையைக் கொடுப்பவரா தலின், 

நீவிர் மிகுந்த ஆச்சரியமுடையவராவீர், இவ்வாறு கூறிய பிரஜாபதியின் வசனத் 

தைக்கேட்டு ௮த்தேவதைகள் கூறுவதாவது ஹே பகவன் ! இவ்வுலகத் துள்ள 

சர்வ பதார்த்தங்களும் பிரஹ்மரூபத்தால் ஆச்சர்யரூப மாயைச்குச் சத்தையை



௧௫௧௬ ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம்,. [பதீனேட்டாவது 

யடைலிப்பதாமாதலின், யாவுமாச்சரியவடி.வமேயாம். கேவலம், சேவதைகளாயே 
எங்களிடத்தே கியமமாய் ஆச்சரியத்தன்மை கூறல் சம்பவியாதாம், இவ்வாறு 
கூறிய தவதைகளின் வசனத்தைக்கேட்ட பிரஜாபதி தேவதைசட்குக் கூறிய 
தாவது: ஹே தேவதைகளே. கடாதி இருசியபதார்த்தங்கட்கும் பிஹ்ம 
ரூபத்தன்மையால் அச்சரியரூபமாயறிவீராயின் ௮வ்வாச்சரியரூபப் பிரஹ்மம 

கடாஇகளைப்2 போல இதந்தைவடிவத்தாளும் நீவிர் ௮றிர்தர்யெனக் கூறுவதாற் 

ுணியப்படுமா தலின், ௮வவோங்காரரூப பிரணவத்தினனுசந்தான பூர்வகம் 

பிரத்தியக்கான்மாவை யாங்களறிர்தேமென நீவிர் யேன் கூறுவஇல்லை ? எனக் 

கூறிய பிரஜாபதியின் வசன ததைக்கேட்டு ௮தே வதைகள் கூறியதாவது :--ஹே 

பகவன் !/ யாண்டும் வியாபகமாய யேக ௮த்விதீய ௮ன்மா எவ்விரஈதிரியங்கட்கும் 

விஷயமன்ராமா தலின், ஞாதமெனவும் கூறமுடியாஅ. ௮ஸ்இரூபத்தால் யாண்டும் 

பிரதிதியாதலின், ௮ஞ்ஞாதமெனவுங் கூறலாகாது, அவ்விசண்டும் பரஸ்பரம் 
விரோதியாதலின் ஓரிடத்தேயிராவாம். ஆதலின், இவ்வான்மா அவ்விரண்டு தர் 

மங்களையுடையதாமெனக் கூறப்படாதாம். யாங்கள் ஞாதரூபத்தாலும் ௮க்ஞாத 

ரூபச்தாலும இரண்டு ரூபத்தாலும் ௮ன்மாவைக் கூறுவதில் எவ்வாறு சமர்த்தரா 

வோப்; இதனானே பாதசாமானாதி காண்யத்தால் சர்வ பதார்த்தங்களிலும் பிரஹ் 

மரூபத்கன்மையை யாங்கள் கூறினோம் ; அதனால் இவ்வான்மாவின் பிரத இயக் 

வடிவத தன்மையின் ஹானியுண்டாகாதாம், ஹே மைந்த ! இந்தப்பிசகாரம் தேவ 

ைகளின் வசனத்தைக்கேட்ட பிரஜாபதஇியானவர் கூறியகாவ௮ :--ஹே தேவ 

தைகளே ! உங்கட்டுவ்வாறு ஆன்மாவின் சொரூப நிச்சயமுண்டாயிருபபின் நீல் 

கள் இவ்வான்மா எங்களுடைய ௮.நுபவசிககமாமெனக் கூறுங்கள், இவ்வாறு 

கூறிய பிரஹ்மாவின் வசனத்தைக்கேட்டு தேவதைகள் கூறியதாவது :--ஹே 

பகவன் ! தங்களுடைய இருபையால் யாங்கள் அரர்தவடிவ ௮,த்விதீய அன்மா 

வைப் பிரத்தியக்வடிவமாயறிந்தோம், விஷய விஷயி பாவரூபபேதத்தால் ஆன் 

மாவை௮றிந்திலோமா தலின், இவவான்மாவின்கண்ணே விஷயத்தன்மையையடை 

Med விசேஷணங்களைக்கூறுவதில் யாங்கள் எவவாறு சமர்த்துடையவர்களா 

வோம்; மற்றோ, ஐகோம. சர்வ லோகங்கட்கும் பிதாமகசாய்க் குருவாயிரா நின்ற 

ஹே பிரஜாபதியே / தங்களுக்கு எங்களுடைய கோடி. நமஸ்காரத்தை ௮ற்பிக்கன் 

றோம்; சர்வ ஜசத்இிற்குமீற்வாசாய தாங்கள் சர்வக்ஞராயினும் ௮க்ஞானியைபோல் 
எங்கள் பாலடிக்கடி வினவினீர்கள் ௮ எங்களைப் பரிக்ஷிக்கும்பொருட்டேயாமன் றி 

வேறொருகாசணமுமின்றாம். தாங்கள் பிரஹ்மவித்தையை யுபதேடத்து எங்க 
ளைக் இருதார்த்தராக்கனீர்களாதலின், இப்போது எங்களைப் பரீக்ஷிக்கவேண்டிய 
இல்லை, சச்சி தாகர தவடி.வ ஆன்மாவை யடைவித்தச் தங்களுக்கு எங்களுடைய ' 

அநந்த நமஸ்காரத்தைச் சமாப்பிக்கின்றோம். எங்கள்மீது தாங்களெப்போ தும் பிர 
சன்னராயிருக்கவேண்டும் ) தங்கள் ,பிரசன்னத்தன்மையானே எங்கட்குத் துர்லப 

ஆன்மப் பிராப்தியாயத. ஹே குழச்தாய்! இவ்வாறு தேவதைகள் தங்கள் கருத 

கருத்தியபோதக வசனத்தைக்கூறிய/சைக் கேட்டும் பிஜாபதியானவர் தேவதை 

களின் ஞானச்கைச் இடஞ்செய்யும்பொருட்டுப் பரீக்ஷிப்பவராய் மீண்டும் வினவி 
னர் :--ஹே தேவதைகளே: நீங்கள் எம்மை அடிக்கடி. ஈமஸ்கரித்.அப்பிரார்த் தனை



அத்தியாயம்.] நரசிம்ஹதாப திய ஈசாவாஸ்ய உபதிட ௧௪௧௪ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1417 

Oru Sis; அதனால் உங்கள்மீது யாம் மிகவும் பிசன்னமுடையேமா தலின், 
எம்மை மீண்டு மீண்டும் வினவுவதஇல் நீவிர் றிது மாத்திரையும் பயப்படாதர் 

கள். உங்களிருதயத்தே சிறிதேனும் 88யமிருப்பின் வினவுல்கள், உங்கள் யெல்லா 
ஐீயங்களையும் நீக்குவேம் என்பஇல் நீங்கள் சிறிது மாத்திரையும் சம்சயப்படா 

தீர்கள். இவ்வாறு பிரஜாபதி கூறியபோது 50 saa seer கூறியதாவது 2 

ஹே பகவன் ! சர்வ காலத்தும் இத்த ஸ்வருபத்தோடுகூடிய அத்மவர்ணனப் 

பிரசங்கத்தே சாத்தெயத்தன்மைவடிவத்தால் சித்த ஆத்மாவிலும் விலகணமாய 

‘ ௬,௪ஈஐர மீய௦ ் (அறியுங்கள்) பென்னும் அறுக்ஞையைத் தாங்கள் கூறினீர் 

கள், ௮ஃது அ௮சங்கதமாமென்னும் யம் நிகழுன்றது எனக்கூறவே பிரஜா 

பதி விடைதருவாசாயினர் :--2ஹ தேவதைகளே ! நித்திய சத்த ஆன்மாவின் 

வர்ணனப்பிரசம்கத்தேயாம் உங்களுக்கு சாத் தியரூப அறுக்ஞையைக்கூ தவில்லை ; 

௮த்வைத ஆன்மரூப ௮றுக்ஞையையே கூறினோம். ஏனெனின், துவைசப் பிரபஞ் 

சத்தை மறததறபொருட்டு சத்திவடிவப் 'பிரணவத்இனவஸ்தாவாச்சியார்த்த 

வடிவ அ௮றுக்ஞாரூப ஐன்மாவே அதிகாரிகளால் ர் இக்கத்தக்கசாமென்னும் 

பொருளையே கூறினோம் எனப் பிரஜாபதி மொழியவே, தேவதைகள் வேறெவ் 

விசக்தானும் பிரஜாபதியினுபகாரத்தை நீக்கமுடியா தவசாய் முன்போல sew 

கரித்து அவர்க்கு தங்களான்மாவையே அர்ப்பித்தனர்) எங்கள்மீது ம௫ழ 

வேண்டுமென்று பிரா ததித்தனர். ஹே மைர்த.! இவ்வண்ணம் பிரஜாபஇயாய 

பிரஹ்மா முன்னர் தேவதைகட்குப் பிரஹ்மவித்யா உபதேச த்தைச்செய்தனர், 

அ௮தன்கண்ணே ஞானவானாய சீடனுக்கு முயாந்த ஜிஞ்ஞாசையுண்டாம். சம்சார 

ரூப சூலத்தின் மூலரூபமாயய அஞ்ஞான த்தை யழிக்கும் ஆன்பஞான த்தை உன் 

பொருட்டுபதேசித்தோம். ௮தையன்றோ, சிரத்தையுடைய நீ முதலிற் கேட் 
டனையன்றோ. இப்போது முன்னர் விரித்.துக்கூறிய பொருளைத் தொகுத்துக்க. ௮ 

வாம் :--ஹே மைந்த ' முன் விரித்த பொருளை யிப்போதும் தொகுத்துச்கூறுவம் 

கேட்குதி. யானஞ்ஞனென்னு மனுபவ விஷய ௮ஞ்ஞானரூபமாயைலயய வேத 
வேத்தாக்கள் காரணசரீரம் என்றனர். அதனினின்றும் சூக்ஷம அலசரீர 

பேதத்தால் இருவகைத் தஇிருசியப்பிரபஞ்சமுண்டாம்; ௮துபூத பெளஇகருப 

மாம்; அ.இதைவாஇரூபமாம் ) ஈனாப்பிரபஞ்சம் தூலம், கனாப்பிரபஞ்சம் சூக்ஷு 

மம், மாயைவடிவ அவித்தை துயிலாம்) அம்மூன்றையு மதிகாரி விடவேண்டும், 

மூன்றினும் மேலாய angeas gruGuerut ; அதுவும் ஒசா ௮லுஞ்ஞாதா, 

௮னுஞ்ஞா, அவிகற்பம் என்லும் பேதத்தால் நால்வகையாம். ௮ இைவரூப சாகதி 
' யான்மாவிற்குக் கூறிய கான்கு ௮வஸ்கைகளாம் ; ௮வற்றினடைவில் ஸ்.தூலாதி 

முத்தேகாபிமானம் தடை யாம். வ்வபிமானம் நீங்கவே அறிஞன் swt BF 

னின்றுங் ளெம்பிய சாலத்தே பாகியார்தச விசுவத்தைப் பிரஹ்மரூபமா யனுப 

விப்பன், ௮க்காற் சர்வ விசுவத்சையு மொளிர்விச்கும் சை தன்யத்சை ஓதா என் 

றனர். இயாதா, தியானம், தியேயம் என்னும் இரிபுடியோடு கூடிய சவிகற்ப 

சமா தியிலிருக்கும் ௮றிஞன் சர்வ விசுவத்தையும் பிரஹ்மரூபமாய்க் காண்பன், 

அக்கால் சர்வத்இிற்கும் சத்தையைத் தரும் சைதன்ய த்தை அனுஞ்ஞா தாவென்ற 
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றனர், எர்நிர்விகற்ப சமாஇபிலிருக்கு மறிஞன் தயொதா முதிய எல்லாத் 
இரிபுடிகளையும் பரித்தியா௫ுத்து சர்வ ஜகத்தின் சத்தையையிழுக்கும் எச் 
சைதன்ய ஆன்மாவை அ௮னுபவிப்பனோ அதை அனுஞ்ஞா என்றனர். எக்கால் 
பிரஹ்மஞானரூப அக்கினியால் சம்சார அ.க்கரூப சூலத்திற்கு மூல பூகமாய ௮ஞ் 
ஞான மழிவுறுமோ, மனவாக்குக்ட் சவிஷயமாகய suger Quins saya 

௮.தவியே ஆன்மாவை அறிஞன் ௮விஷயத்தன்மையானே காணினும் விஷயத் 
தன்மையானே காணானோ, இவன் யான், இவன் வேறு என்பதா இபேதத்தைக் 
காணானோ, பேதாபாவச்தையும் காணானோ, யான் வாழ்கின்றேன், யானிறக்கன் 

றேன் என்பதாதி விசேஷத்தையும் காணானோ, லவுக்காலிருக்கும் சைதன்யவடிவ 
ஆன்மாவை அவிகற்பமென்றனர். ஈனா முதலிய மூன்றவஸ்தைகளும் பேச 

தோடத்தோடு கூடியதாமாதலின், ௮இகாரி விடத்தக்கனவாமாறே, துரீய ஆன் 

மாவின் ஐதா முதலிய மூன்றும் பேததோடத்தோடு கூடியதாதலின், விடத்தக் 
கனவாம், நான்காவதாய ௮விகற்பவடிவம் மனவாணிகட்கவிஷயமாம் ) துவைதப் 
பிரபஞ்சமற்றதாம் , ஆநந்தவடிவமாம் ; சரீசரூப துவாராவதியின்கண்ணேயிருப் 
பதாம், சர்வ தெயமுமற்றதாம் ; சர்வ பேதமுமறறதாம்) மாயையற்ற சுயஞ் 
சோ திரூபமாம் ) சர்வப்பிமாணிகளின் இருதயகமலத்தே எப்போதுஞ் சாக்ஷி 

ரூபமாய் விளங்குவதாம். இத்தகைய அவிகற்பவடிவ அன்மாவைக் சுடாத 

இருசியப்பதார் த் சங்களைப்போல ௮.இகாரி இதந்தைவடிவமாய்க்காணாமல் ₹யர 
னிருக்கின்றேன் ” என்னும் பிரத இயக்வடிவமாய்க்காணவேண்டும், இதுவே பரம 

பலரூப ஞான த.இன்வடிவமாம். இரச ஞானமே இர்.நூலின் பிரயோஜனமாம். 

இப்போது இப்பொருளை வெளியாச்கும்பொருட்டு முதலில் ௮விகற்ப ஆன்ம 

ஞானத்திலிருக்கும் ௮சம்பாவனையைத் இருஷ்டாந்தத்தானீக்குவாம் :--ஹே 
குழந்தாய்! ஆசாயத்திற் கர்.தர்வ ஈகரங் கற்பிதமாவ.துபோல, ஆரர்,சவடிவ ஆன் 

மாவில் இம்மாயை முதலிய துவைகப்பிரபஞ்சமுங் கற்பிதமாம், நிரவயவ அகா 

சத்திற் கற்பிதமாய ஏகதேசத்தே ௮சாயத்தின் வாஸ்தவவடிவ ௮ஞ்ஞானத்தால் 
கந்தர்வாகா கற்பனையுண்டாவதேதேபோல, உண்மையாய் நிரவயவ ஆன்மாவிற் 

கற்பிதமாய ஏகதேசத்தே .ன்மாவின் வாஸ் தவவடிவ அஞ்ஞானத்தால் மாயை 

முதலிய பிரபஞ்ச கற்பனையாம், ஆகாய வாஸ் தவரூபஞான த்தால் கந்தர்வ ஈகம் 

லயமாவதேபோல, ஆன்மாவின் வாஸ்தவவடிவ ஞானக்தால் இருயெப்பிசபஞ்சம் 

லயத்தையடையும். அகாயஞானத்தால் கேவலம் கந்தர்வாகாமாத்இரம் நிவிர்த 

இயாகாமல் ௮தன் காசணமாய அஞ்ஞானமும் நிவிர்த்தியாவதேபோல, ந்த 
வடிவ ஆன்மாவின் ஞானத்தால் காரியப்பிரபஞ்சமும், காரண அஞ்ஞானமும் நீக் , 

கும். ௮பரோக்மயலை நீக்கற்பொருட்டு ௮திஷ்டான ௮பரோக்ஷஞானமே ௮பே 

க்ஷிதமாம். பரோகஞானத்தால் ௮பசோக்ஷமயலி னீக்கமுண்டாகமாட்டாது. 

இழக்கு முதலியவற்£ற மேற்கு முதலிய பிசத்தியக்மயக்கம் ழக்கு முதலிய 

வற்றின் பசோக்ஷஞானத்தால் நீங்காதாம்; ௮வ்வபசோக்ஞானத்தானே அவ் 

வபசோக்ஷமயக்கம் நீக்கும் : அதுபோல, ஆன்மாவின் பசோகூஞானத்தால் ௮ப 

சோக்ஷரூப. சம்சாரமயக்க நீச்சமுண்டாகாஅ ; மற்றோ, அபசோக்ஷஞான ச்தானே
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நீங்கும். ஓ? சனாக்காண்போன் நித்தரொாதோஷவயத்தால் ௮?ரகவகையாய்த் 
தோற்றுவ?த போல, ஒரே ஆன்மாத் தன் சொருப அஞ்ஞானத்தால் ௮3௧ 
வகையாய்ப் பிர தஇியாம். 

சங்கை :--ஜஹே பகவன் ! மத்இிபான சூரிபனிடத?த ௮ர்தசாசதஇனிருப் 
புச் சம்பவியாத?ேதபோல, விளங்கானின்ற ஸ்வயஞ்ஜோதி ஆன்மாவின்சண் அஞ் 
ஞானத்தினிருப்புச் சம்பவியா தன்றோ ? 

சமாதானம் உ மஹ குழந்தாய் ! இம்மாயை மிகவும் கூடாததைச் கூட்டுகிப் 

பதாம்; தாண்டமுடியாததாம்) ஜீவர்கட்கு மிசவுந் துக்கக்தசைத்தருவதாம் ) 

சமசாசசூலதகையுண்டாக்குவதாம்; நூலுணர்ச்தோர் இசனைக் கூடாததைக் 

கூட்டுவிக்குஞ் சமர்த்தையென்பர். தன்னியல்பின் வலிமையானே ஸ்வயஞ்ஜோ இ 

ஆன்மாவின்கண்ணிருக்கும். தேளானது தன் கற்பத்தால் காசமுறுவேேேபோல, 

சர்வ பேதமற்ற ஆரர்தவடிவ ஆன்மாவை விடயஞ்செய்யும் மஹாவாக்யஜன்ய 

அர்தக்காணவிருத்திரூப ஞானகற்பத்தான இம்மாயைவடிவத் 2 களும் ஈ9க்கும், 

அவித்யாரூபமாயை ஆர தவடிவ சாக்ஷி யான்மாவால் ஒருகாலும் ப.பத்தையடை 

யாது) மறமரு, மஹாவாக்கியத்தா லுண்டாய ௮ர் தக்காண விருத்இயிலிருக்கும் 

சாக்ஷியான்மாவின் பிரஇவிம்பத்காலேயே எப்போதும் பயத்தையடையும். கருத் 

இதுவாம் :---காஷ்டத்தை யொளிரவிப்பதாயிலனும் அக்கினி, கோடரி முதலிய 

ஆயுதத்தேயிருர்.து காஷ்டங்களைப்பேதிப்பதேபோல, இவ்வான்மா தன் சாக்ஷி 

ரூபத்தால் மாயாசாதசமாயினும், மஹாவாக்ய ஜன்ய ௮ர்தக்காண விருத்தியின் 

கண்ணேயிருக்து மாபையைப்பா திக்கும்) ௮தனானே, வேத3வத்தாக்கள் ௮கா.தி 
மாயை ஈூப்பதற்கு மஹாவாக்கிய ஜன்ய ஆன்மஞானவடிவ உபாய9மொன 2ற 

கூறினர் ;) ஆன்மஞான த்தையன்றி வேறெவவுபாயத்தையுங் கூறிலர், ம.நுஷ சரீ 
சத்தே பிரவேசித்து ௮ரோகவகைத் துக்கத்தையடைகிக்கும் பிசாசானு ஒரு 

மஹா மந்திரத்தானே நீங்குவ?தபோல, ஜீவர்களின் ஜன்மமாணாதி ௮2௪ 

துக்ககாசணமாய மாயாருபப பிசாசு பிரஹ்மக்ஞானரூப மஹா மர்திரத்சானே 

யழிவுறும் ; வேறெவ்வுபாயத்தானும் ௮ழியாசாமா தலின், சார்தியாஇி குணக் 

களோடும் சித்தவொருமையோடுல்கூடி மாயைப்பசாசினின் றும்பய ச்தையடைர், த, 
முழுக்ஷாக்கள் ஞானாிிரியரின் சமீபத்திற்சென்று, ஆன்மஞானரூப மஹா மர்தி 
ரத்தைச் சம்பாதிக்க2ேவேண்டும். இவ்வான்டமஞான?2ம வேதார்த சாஸ் இரப் Fs Bur 

ஜனமாம். இதுவே முமூக்ஷ ஈக்களால் ,அவசி.பம் சம்பா இக்கத்தக்கசாம், வேறுபா 
.யங்களைச்செய்வதால் மீண்டும் மீண்டும் சம்சாசப்பிராப் தி 2ய.பாமா தலின், 'வேரொ 

ருபாயஞ்செய்யத்தக்கதன்றாம், 

இப்போது ஸ்ரீ சங்கராகர்சமூனிவர் தமது சேனுக்குச்செய்ச பிரஹ்ம 

வித்யா வுபதேசபரிபூசண த் சன்மையை நிருபிப்பாம் :--ஹே மைர்த! இருக்கு 

மூ.தலிய சான்கு வேதங்களில் பிரசிச்சமாய 08 ரயா இ உபரிடதரூப வேதார்.தம் 

களில் உபாசனைகளைா பே பிரபொசனஞ்செய்யும் பாகத்சைகிடுச். த, மற்றைய 

சர்வ வேதாந்தார்த்தரூபப் பி.ஹ்மான்மஞான த்தையுன்பொருட்டுக் கூறி?சம்.
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அது சர்வ தோடங்களுமற்ற சுச்தப்பிரஹ்மான்ம விஷபகமா தலின்- எப்போ.துந் 

இடமாகும். ௮ பரிபூரணமான பின்னர் யாம் உன்னை முன்போல நீ யிப்போ 

தெப்பொருளைக்கேட்க இச்சிக்கன்றனையோ வென்னும் வினா வினா த லுதமனறாம்; 
ஆன்மஞானப்பொருட்டு இப்போது கூறத்தக்கது வேறொன் றுமில்லை, 

இவவாறு உபாசனாபாகங்களற்ற சர்வ வேதாந்தங்களாற் பிரதிபா இதமாய 

நிர்க்குண அன்மஞானத்தைக் குருவாயிலாய்ச் சரவணித்துச் சரத்தாவாளைய 
சீடன் கருதகருத்தியத்தன்மையை யடைந்தனன். தன் ஆரரியரைத் தண்டம் 

போல் வணங்கித்துதித்தனன். இவ்வாறு தன் குருவைப் பூஜித்துப் பரமாகந் 
திீத்தையடைர்த சடன், குரு உபதேசித்த அன்மஞானத்தைத் தன் சீடர் 
பொருட்டு உபதேசிச்தனன், அச்சடர்களால் விஸ்காரத்தை யடைவுற்ற ஆன்ம 

ஞானம் கலிகாலமாய இப்போதும் ௮திகாரிகட்குக கடைத்தது. முன் Bsor 

யாதி உபநிஷதங்களில் கூறிய பிரஹ்மவித்சைகளே இவ்வான்ம புசாணருபமாயப் 

பரிணாமத்தையடைர்தனவாதலின், இம்மஹா புராணம் சாக்ஷாத் வேதசமான 

மாம். சம்சாரரூப சூலத்தின் மூலகாரசணமாய மாயாவடிவ அஞ்ஞான த்தைக் காரி 
யத்தோடழிப்பதாம் ; ஆகையால், முமுக்ஷ ஈக்கள் இம்மஹா புராணதக்தையே ௮வ 

சியம் விசாரஞ்செய்துகொண்டே யிருக்க?வண்டும். இப்2பாது இம்மஹா புசா 

ணத்தே பிரசித்த புசாணங்களின் இலக்கண த்தைப் பொருத்திக்காட்பொம் :-- 

இதில் ஐகதஇன் உற்பத்தி, ஸ்திதி, சம்ஹாசம் வரணிக்கப்பட்டி ருக்கின்ற து, ஆகா 

சாதி பூதங்களின், விசாட்டாதி பெளதிகங்களின் வம்சமும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக் 

இற, ஸ்வாயம்புவமறுவின் உத்பத்தி முதலியவையும் வா்ணிக்கப்பட்டிருக்கின் 
அ. ஸ்வாயம்புவமநுவைக் கூறியதால் ௮வர் விபூதிபாய மற்றைய மறுக்களும் 

பொருளாற் கூறியதாம், காசாதி பூதங்களின், அவற்றின் காரியமாய இர௫்திரி 
யாதிகளின், மநுவம்சத்தேயிருந்த பிரதர் ததனாதி இராஜாக்களின் ௮ 8ஈகவகை 

யாய வியாபாரம் கூறப்பட்டிருக்கன்றஅு. வேதரூப மூலப்பிரமாணமற்ற ஒரு சிறிது 

பொருளு மிதிற்கூறவேயில்லை) மற்றோ, பிசஹ்மசூத்திரத்தும், ௮தன் பாஷியத் 
அம், பகவத்தோதி ஸ்மிருதிகளிடத்துங்கூறிய பொருளே இசன்கண் கூறப்பட் 

டுளது, பிரஹ்மசூத்திசாஇகளில் வேதமூலகத்தன்மை எல்லா அறிஞர்கட்குஞ் 

சம்மதமாம்) ஆகையால், வேதார்த்தத்தை விஸ்சாரமாய்ப் பிரபா இத்தல் வடிவ 

புசாணசர்மமோ இம்மஹா புசாணசத்தே மிசவும் வெளிப்படையேபாம், 

இப்போது எச்சம்ஸ்கருக ஆன்மபுசாணத்தை இச்செர்கமிழ் ஆன்மபுசாண 

மாய் ஆக்கப்பட்டதோ ௮தன் உற்பத்தி தேசத்தை வர்ணிப்பாம் :--இச்தெகுண 

தேயத்தேயிருக்கும் காவிரியெனப் பெயரிய பவித்தர புண்ய ஈஇயின் தீசத்தே! 
வாசஞ்செய்துகொண்டிருக்த “ஸ்ரீ சங்கராநந்தமுனிவர் ? இருவருள் சுசச்து 
தமது சரத்தையுடைய சீடனுக்கு இதனைச்கூறினர், சர்வப்புகாணே இகாசக்களில் 

அரான்மபதார்த்தங்களைப் பிரதிபா இக்கும் ௮சசர் முதலியோரது சானாவகையாய 

கதைகளைக்கேட்டு விரக்தியையுற்றவனும், சம்சாரரூப சூலத்தால் மிகத்தபிக்கப் 
பெற்றவனுமாய சீடன் இம்மஹா புசாணவாசம்பத் இல் தன்குருவின்பால் மூல 
சஹித சம்சாச சூலத்தை சாசஞ்செய்யும் ஆன்பஞானத்தையே கேட்டனன் )



வத்தியாயம்.] நரசிம்ஹதாபநீய ஈசாவாஸ்ய உபதநிட ௧௪௨௧ 
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அ௮நான்ம பதார்த்தங்களைப Go Gur Gea ste முதலியோரது கதைகளைக் 

கேட்டிலனாதலின், இதன்கண்ணே யாதோ அ௮ரான்ம கதையுல் கூறப்படவே 
யில்லை. ஆரம்பமுதல சமாப்இிபரியகதம ஆன்மஞான த்தையும், அதன் சாதனங்க 
ளாய வைராக்கியா இகளையு ?ம இம்மஹா புசாணங்கூறுகன்றது ) அதனானே 
இதற்கு :* ஐன்மபுசாணம்”” எனப்பெயசாம. 

ஸ்ரீ சங்கசாகஈத மூனிவாது டேரைப்போல அ௮கான்ம கதைகளில் விசாக 
முற்றவனும், சமசார சூலததாலமிகத்தாபமுறறவனும், விடய சுகங்களில் கிரக் 
தீனுமாயவனே இம்மஹா புராணததஇிறகதிகாரியாவன். 

சங்கை :--இவ்வாருய ௮இகாரி சாக்ஷாத் உபகிஷத்ரூப '2வதார்தத்தகானே 

ஆன்மஞானத்தைச் சம்பாதிப்பனாதலின், இம்மஹா புசாணம் விணதேயாமா 
மன்றோ ? 

சமாதானம் :--௮சம்பாவனாதி தோடங்க?சளோடுகூடி.பவளுக்குச் சாக்ஷாத் 

வேதார்த்தத்தே பிரவேசமுண்டாகாதாம்) அவையற்றவனுக்க யுண்டாமாத 

லின், ௮,ச்கோடங்கள் வேகார்தத நிசசயத்திறறடைகளாம, அவற்றை நீக்கும் 

பொருட்டு ஸ்ரீ சஙகராரந்த முனிவர், இம்மஹா புசாணத்தை இயற்றினர், 

இம்மஹா புசாணம் சர்வ உபநிடதரூப வேதாக்தங்களின் சாரமாய பொருளைப் 

பிரதிபா திப்பதாமாதலின், இகனினும ௮திகமாக ஆன்மாவைப் பிரதிபா திக்கும் 

நூல் வேறொன்றுமில்லை. 

இம்மஹா புசாணம் முறகூறிய முக்கிய ௮ இகாரியின் பொருட்டே பிரவாத்த 

மாயினும், பசர்முகனாயும, இச்சாவானாயுமிருக்கப்பட்டவனும் இதனைச் சச த்தை 

யோடும் நிரஈதாஞ் ரவணிக்கின் ) அதன் மஹிமையால் அந்தர்முகனாய், விராக 

வானாய், ஆன்மஞான ததை யடைவனாதலின், மோகேஷ்ச்சையுடையவர்கள் ௮வசி 

யம் எப்போதும் இப்புசாணத்தையே விசாரஞ்செய்க. இதனையே சொெவணஞ் 

செய்க, 

சரத்தாவானாய சீடனுக்கு உபதேதசிததருளிய ஸ்ரீ சங்கராஈந்த முனிவர் 

ஸ்ரீ சங்கசராகிய மஹா தேவரை எப்போதுந் தம்மான்மவடிவமாய்க் கண்டு 

கொண்டேயிருர்தவராதலின், ௮ர்.த ஞானாசிரியர் இருமேனியிலிருந்து சாக்ஷ£த் 

மஹாதேவசே இம்மஹா புசாணத்தையுண்டாக்கினர். ஸ்ரீ சங்கரர் தீம்திருவாக் 

இல் எப்போதும் நித்திய சாஸ்வதியையுடைத்தானவர் , ௮வசே பிரஹ்ம, விஷ்னு, 

இர்இசாஇ சர்வ தேவ தாவடிவர், ஆகையால், யாவன் இவவான்ம மஹாபுராணத் 

தைச் சத்தாபக்தி வாயிலாய் ஞானாசிரியரிடத்தே சிரவணித்து விசாசஞ்செய் 
வனோ, ௮வன் பொருளைத்தரிக்கும் பு த்தியையடைவன். ,தன்மஞான தையடை 

வன், இவ்வகையாய கைகண்டபலச்.தில் ஒருவரும் லீயுறலாகாு, 

இப்போ இர்ழாலின் விடபசம்பச்த ௮துபர் சத்தை நிரூபிச்கும்வாயிலாய் 
நூல்முடிவின் மங்களாசசண நத்தைச் செய்பவசாய் நூலாசிரியர் ஈறாவாஸ்யோப



௧௪௨௨ LY ஆத்மபுராணம். [பதினேட்டார்வது 

நிடதத்தின் பொருளை கிரூபிக்னெறார் :--அவவுபகிடதப் பிரஇபா இ;% பாமான்மா 
சாவா சங்கமரூப சர்வ ஜகத்சாம் ; ௮3 வ இர்.நாலிற் பிரதிபா இக்கப்பட்ட 

தாம். அதைச் சர்வ கத்தின் ஈஸ்வரரூபமெனக்சண்ட வேதவேத்தாக்கள் தம் 
சடாக்கிவ்வா௮ுப?த9த்கனர் :--2ஹ சீடர்களே !/ ஸ்தாவாசங்கமரூப சர்வ ஜகத் 
தும் அபின்ன கிமித்தாபாதானகாரணவடிவ ஈஸ்வாரால் வி.பாபிக்கப்பட்டதாம், 
இதனை?ய ௮ரக திருட்டாந்தங்களாற் காட்டுவாம் :--உபாதான கா.ரணவடிவ 

மாய மண்ணால் கடமு.தலிய காரியங்கள் வியாபிக்கப்பட்டி ருப்பன போல, உபா தான 

காசணவடிவப் பாமேஸற்வச.ரால் இவ்வெல்லாவுலகும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கறெ.து, 

௮சசன் இருட்டிவாயிலாய்ச் தன் சர்வ ஈகா முதலியவற்றையும் வியாபித் இருப்பதே 

போல, நிமித்தகாரணரூப ஈஸ்வசரும் எல்லாவுலகையும் வியாபித்திருப்பர், இத் 

தேகம் வெளியில் வஸ்இிரத்தால் விபாப்தமாவ?தபோல, இவ்வெல்லாவுலகமும் 

விபுவாய ஈறாவரசால் விபாப்சமாம். சுகந்இியுடைய பூவான து தன் சூட்சும ௮வய 

வங்களால் சச ஜலத்தை வியாபித்து ௮இல் ரமணீயச்தன்மையை யுண்டாக்குவதே 

போல, இவவீஸ்வாரும் தமது சத்தாஸ்பூர்த்தியாற் சர்வ ஜகத்தையும் வியாபிப்ப 
வராய் இஇல் சமணீயத்தன்மையையுண்டாக்குவர், பிரவிர்த்திக்குக் காராணமாய 

வாசனைகளால் ஜீவர்கள் மனம் வியாப்தமாவ? போல, ௮ந்தர்யாமியாகிய ஈற்வச 

சால் இவ் வெல்லாவுலகும் வியாப்தமாம். தனது பிறரது ஸ்திரீ புத்ர தனாஇகளி 

யாவும் முற்கூறிய முறைய ஈற்வசரூப?மபாகும்) ஈற்வசரிலும் பின்னசத்தை 

யுடையனவாகாவாமா தலின், யாவும் ஈற் வரர 2தயாகும் ; ஜீவர்கட்கு யாதொன்று 

Nara. sista car ,காசரூபமாதலின் ஆகாசத்ததே யாவது 2பால, இவ 
வெல்லாவுலகும் ஈஸற்வசவடி.வமாதலின், ஈஸ்வாச?தயாகும். அரசர் முதலிய 

மஹா புருடரிடத்தும், ௮வசஅ தனாஇகளிடத்தும் மதிமான் தன்னுடையதென் 

னும் இிருட்டிபைச்செப்யான் ) தன்னிச்சை வாயிலாய் ௮ப்பொருள்களைக்கொள் 
சல் தள்ளலே தன்னுடையதென்பதாம். அதுபோல, தன்னுடையதென்னுக 

இருட்டியற்றவன் மனைவியா இயர் ஈற்வசரூப 2மமயென எல்லாப் பொருள்களையும் 

சம்வாரூபமாயுணர்ந்து பரித்திபாகிப்பன், ௮ல்லஅ, இவ்வெல்லாப்பொருள்களும் 

ஈஸ்வசசதேயென யாவற்றையும் ௮வரதெனவறிந்து அவறறினிச்சைபைவிடுவன், 

இவ்வுலகமியாவும் ஈற்வரவடிவமென்னும் முதற்றிருஷ்டியிலோ சர்வப் பிபஞ்ச 

பாதத்தால் தன்னுடையதென்னுச் திருட்டி விடப்பட்டு எஞ்சிபதாய் நிர்க்குணப் 
பிரஹ்மஞானரூபப் பலம் சித தமாம், 

இவ்வுலகமியாவும் ஈஸ்வரரசதேயென்னும் இண்டாவ௫அ இருட்டியாலோ, ௪கு 

ணப் பிரஹ்மஞானருபப்பலம் சித்தமாம். பொய்யாய கந்தர்வாகாத்தே தன்னு 

டையதென்லும் ஆசை புருடனுக்குத் அச்சக்தையே அடைவிக்கும், சக்கரவர்த் 

இயின் மனைவி மு.தலியவரிடத்2த சன்னுடையசதென்னும் ஆசை துக்கத்தையே 

படைவிக்குமாறுபோல, தன்னுடைய மனைவி cows gor Buller ஆசையும் க்கத் 

தையே தருமாதலின், ௮கொரியானவன் சர்வ ஆசைகளையும் வேருடன் விழித் 
துச் சர்வாஇஷ௲்டானவடிவ சற்வசரையே தன்னான்மவடி வமாய்ச் காணவேண்டும். 

அல்ல, சர்வ ஜகத்இன் பிரோகரூபத்தால் ௮லவீற்வாரை அரா சனஞ்செய்க,
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Cap ons s! wer s gr ய்மையின்றி யோருகால் நினக்குச் சகுணப் பிசஹ்ம 

ஞானத்தும், நிர்க்குணப் பாஹ்மஞானத்தும் அகொரமின்றேனும், மனைவி மைந்த 
சா.தியசை * ஈ்வரருடையன வே ” என்னுடையனவன்று, என வுணா்ர்து கன்மக் 
களின் பலவடிவ லோகங்களைப ரித் தியாகஞ்செய்க, பின்னர், உனது வருணாச் 
Arw அறுசாரம் சரீரமனவாணிகளால் நிட்காம கார்மங்களைச்செய்தி ; இவ்வாறு 
செய்வையேல், இப்பிறப்பிலேளும், மறுபிறப்பிலனும் கின்னுளர்தூய்தாம் ; 
௮ தன்பின் பிரஹ்மஞானமுண்டாம்; அதன் மஹிமையால் ஜன்மமசணாதி சர்வ 
துக்கங்களும் நீங்கும. 

இப்போது இப்பொருளையே வெளிப்படுத்துவான் வேண்டி மூன்று மார்க் 

கங்களை நிருபிப்பாம் :--ஹே மைந்த ! சுவர்க்கப் பிரஹ்மலோகரூப ௮ப்யு சயம், 

மோக்ஷரூப நிஸ்சேயஸ-, அ௮வற்றையடைவிப்பன மூன்று மார்க்கங்களாம். அக் 

சனிஹோத்திரா திரூப இஷ்டகனமங்களையும் ; வாபி, கூப, தடாகாதி பூர்ச்.தகன் 

மஈ௩களையுஞ் செய்பவனுக்குச் சுவர்க்கக்தையடைவிக்கும் பிதுர்யானம் தக்ஷிண 

மா£ாககமாம, 

௮கங்காஹா தியுபாசனைகளைச் செய்பவனுக்குப் பாஹ்மலோக,த்தையடைகிக் 

கும் தேவயானம் உத்தாமார்க்கமாம, சசவணாதி சாதனங்களோடுகூடிய நிஷ் 

காபனுக்கு மோகஷத்தையடைவிபபது பிரஹ்மஞானமார்க்கமாம். இம்மூன்றி 

லும் வேறாக ஜீவர்கட்குச சுகாதஇகளையடைவிப்பான் வேறொருமார்க்கமுமின்றாம். 

இம்முகநெறிகளையும் விடுத் துக் கேவலம் பாவத்தையே செய்யும் ௮ற்பமதியினர் 

எப்போதுந் துக்கத்தையேயடைவர், அம்முர்நெறிகளுள்ளும், மூன்றாவசாய 

பிரஹ்மஞான கெறிமேன்மையதாம,. பிரசஹ்மலோசத்தும், சுவர்க்கலோகத்.து 

மிருக்குர் தேவதைகளுள்ளும் பிரஹ்மஞானமற௰ தேவசைகட்கு உண்மையாய்ச் 

இறிது மாத்திரையும சுகமின்றாம ; ஏனெனின், மஹான்மாக்களின் இரஸ்காரமே 
அவர்களைக்கொல்வதாம் என்பது எங்கும் பிசசித்தமேயாகும், யாவினும் பெரிய 

தாய ஆன்மாவையறியாத ௮ஞ்ஞானி ஆன்மாவைத் இசஸ்கரிக்கும் வாயிலாய்க் 

கொன்று ஆன்மஹத்தியுடையவனாவன் ; அவளுக்குச் சம்சார.துக்க ௮டைவை£ய 

சரத கூறியிருக்க, 

ட கஹுயா.,சாதெலொகாகுயெ,௪ த2ஹாவர தா | 

தாஹெவெர தமா வி.௰௮ஹியெ கெ௮,தஹ)சாஜ,சா$ ॥ 1? 

 திவசுக முழுகிவாழ்வர் சுரரதைச் சேறிந்திலாதோர் 

அவியறு மசுரரன்னோ ரறமற வினையிலாகும் 

பவமெனு மசுர்யலோகம் பற்றுவர் பரத்தைமூமம் 

அவவக் .தந்தமமாமத் தையான்ம ஹத்தியனேய்வானே. ” 

(போ.-ள்.) யாவன் ஆன்மாவின்கண்ணே நன்றாக சமிப்பனோ, அவன் சர 

னாவன், அத்தகைய ஆன்ம ராமனாய ௮றிஞனினும் வேரறாய ௮ஞ்ஞானிகள் 

௮சுரசெனப்படுவர். ௮வர்சளடையத்தக்கது சுப ௮சுபகர்மஜன்ப லோசமாம்,



௧௪௨௪௫ பர் ஆத்மபுராணம். [பதிளேட்டால து 

அது :அசுர்ய” மெனப்படும், ௮து ஆன்மாவை மறைக்கும் அ௮ஞ்ஞானவடிவ 

௮ந்.ததம.த்தால் வியாப்சமாம், ௮தை ஆன்மஹ_.தஇசெய்சவன் மரித்தபின் ௮டை 
வன். 

இப்போது எவ்வான்பஞானத்தால் ௮வவசுர்யலோகமுண்டாசாதோ ௮வ் 

வான்மாவின் வடிவத்தை வாணிப்பாம் :--ஹே மைந்த. அசுரர்களால் அறியப் 

படாத அன்மாவின் வடிவம் ௮த்இயர்தம் ஐச்சர்யரூபமாம்) ஏனெனின், தான் 
இரியையற்றதாயிலும் மனத்திலும் ௮௧ வேகமுடையதாம். கருத் திதவாம் :- 

எவ்வெப்பொருளை இம்மனம் தன் சங்கற்பவாயிலாய் ௮டையுமோ ௮வ்வப்பொரு 
ளில் ௮த்மா மனத்தின் செல்கைக்கு முன்பே பரிபூர்ணமாகும், இவ்வான்மா சேத் 
இரா.தி யிர் இரியங்களால் ௮றியப்படாதாயினும் பிரஹ்மஞானத்தா லறியப்படும், 

பலைபோல நிச்சலமாயினும, விரைவிற்செல்லும் வாயு முதலியவற்றையும் உல்லங்க 
னஞ்செய்து முன்னே செல்லும். ௮ர்தாயாமி ஆன்மாவால் ஏவப்பட்டதாகவே 

சூத்திரான்மவடிவ வாயு சர்வ தேகங்களிலும் ௮க்னி2ஹாத்இராஇ சர்வ கருமங்க 

ளை ச்செய்வஇிற் சமர்த்துடையதாம். மேகா இபாவங்களையடைவுற்ற ௮க்னிஹோத் 

இச.த்தின் ௮குஇிகளால் அநேகம் கன்மபாவங்களின் பலரூப விசுவமுண்டாம். 
ஆன்மா உண்மையாய்ச் சர்வசரியைகளற்றதாயினும, சர்வக்ரியைகளுடையதாம், 

௮ஞ்ஞானிகட்கு ௮த்தியந்தந் தூரமாயினும், ௮றிஞர்கட்கு ௮த்தியந்தஞ் சமீப 
மாம்) இவ்வான்பா தஇருசிய பிரபஞ்சத் தினுள்ளும் புறம்பும் கிறைக்ததாம். 

இதன் ஞானபலத்தை யினிக்கூறுவாம்:--ஹே wuss! விவேயொனவன் 

வாழுங்காலத்தே பிரஹ்மா முதல் பிபீலிகை பரியக்தமுள்ள சாவ சரீரங்களையும் 

தன்னான்மவடி.வத்இற் கற்பிகவடி.வமாய்க்காண்பன், ௮நுகதருபமாயுங்காண்பன், 

௮வனே சிறிது மாத்இசையுந் துச்கததையடையான், ஆன்மஞான மஹிமையால் 

சர்வ பூதப்பிசாணிகளும் ஆன்மபாவமாய்த்தோற்றுதலையடைய அறிஞன் ௮திஷ் 

டான ஆன்மாவின் ஒருமை யியற்கையைக் குருசாஸ்தி?சாபதேசத்தாற் சா௯தாத் 

கரிப்பன், ௮த்தகைய விததுவானுக்கு ஆவசணரூப மோஹப்பிசாப்தியுமுண்டா 
காது, விகேஷபரூப சோகமுமுண்டாகாது, எவ்வஇிகாரி சுயம்பிரகாச அநந்த 

வ: வ ஈற்வசரை ௮பின்னரூபமாய்ச் சாக்நா த்கரிக்கன்றனனோ, ௮வன் யாண்டும் 

வியாபகமாய ஆன்மாவையே காண்பன் ) ௮வ்வான்மா ஸ்தூலாதி முத்தேகமற்ற 
தாம், நிர்க்குண நிரவயவமாம். ௮த்தகைய ஆன்மாவை ஈஸ்்வரரூபமாய் ௮றிந்த 

அ௮றிஞனே ஸோபாதிக திருவ்டியால ஆசாதனைசெய்யத்தக்க ஈஸற்வரவடிவனு 

கோசமற்ற தரிசன சுபாவமுடையவர், சர்வ மனப் மாவன், அ௮வவிஸ்வரர் சங 

பிரவிர்த்இசளையும் ௮றியுஞ் சாகஞ்ஞர். ௮ளஞ்ஞானாதி சத்துருச்சளை ச் இரஸ்கரிப் 

பவர், சர்வ காரணங்களுமற்றவர் ) ஆதலின், சுவயம்புரூபர், சர்வ கா.ரணங்கட் 

குங்காரணர். இத்தகைய ஆன்மசாக்ஷ£ த்காரப்பிராப் திபில் மனத்தூய்மைவாயி 

லாய் உபாசனையோடுகூடிய கருமமே யுபாயமாம். அக்கர்மத்தை வேதவேத்தாக் 

கள் * அசம்பூதி, அவித்தை” என்றனர், உபாசனையை ₹ சம்பூதி, வித்தை' என் 

றனர், அவ்விரண்டும் மன த.தாூய்மைவாயிலாயும், ஒருமைவாயிலாயும் ஆன்மஞான 

கா.ரணங்களாம்.



அத்தியாயம்.] நரசிம்ஹதாபநீய ஈசாவாஸ்ய உபதிட ௧௪௨௫ 
தத்தின் தாற்பரியவருணனம். 1422 

இப்போது கருமோபாசனையென்னு மிரண்டன் சமுச்சயவிதானஞ்செய்யும் 
பொருட்டு முதலில் உபாசனையற்ற கேவல கர்மத்தை நிர்இப்பாம் :--ஹே குழர் 
தாய் யாவன் கேவல கருமத்தையே செய்வ சீனா, அவன் அக்கரும மஹிமையால் 
மனைவி மைர்தசாதியரிடத் த மிகவும் பற்.றுதலை யடைவன். சுவர்க்காதிய நித்திய 
லோகங்களையடைவன். கானாவகையாய இராகத்.துவேடங்களோடு கூடியவனாவன், 
இவ்வாறு சம்சார #55 9p uppppweu ௮க்கருமி அடிக்கடி. இன்மமசண த்தை 
யடைவன், 

இனிக்கேவல உபாசனையின் கிதை வருமாறு:--கேவல உபாசனையின் 
கண்ணே பிரீதி யுடையவன் அதன் 8சுவ/யத்சன்மைரூப பலத்தே பற்றுற்ற 
வாய்க் கன்மியினும் ௮இகக்கொடிய தமத்தையடை வன் ) ஏனெனின், யாவன் 
வேதவிகிதகரமங்களைப் பரித்தியாகுத் துக் கேவல உபாசனையில் தற்பசனாவ£2னா, 
அன்பால் இசண்டனர்த்தங்களுண்டாம். ஒன்று விஇத்த கர்மங்களின் இயாக 
மாம்; மற்றொன்றோ, சானாவகையாய சு.வரியத்தே பற்றுறலாம். இவவிரண்டா 
னும் உபாசகன் கருமியினும் ௮இக ,துககத்சை யடைவனாதலின், ௮இகாரி வேத 
வித கரமங்க 2ளாடுகூடிய உபாசனையையே ௮ நுவ்டிக்சவேண்டும். கேவல கருமத் 
தையேனும், கேவல உபாசனையையேனும் அ௮றுஷ்டிக்கலாகா, வாறு கருமா 
பாசனைகளோடுகூடிய ,5த்வஞான விச்சையையுடைய அ௮இகாரி , மனவொருமை 
யால : பொன்மயப்பாத்திரத்தால்” என்பதாதி மந்திரத்தால் ஆதித்தியயகவாளை 
மீணடு மீண்டும பிசார்த்தனைசெய்க, ௮வர் பிரஹ்மலோகத்தை படையும் வாயி 
லாய்க செமழுத்தி யடையும்பொருட்டுக தமது மண்டலததே சிதஇருபமார்க் 
கத்தை யடைவிப்பவராவர், அவ்வதிகாரி *' பொன்மயப்பாத்திரத்தால் * என னும் 
மக்திசத்தால் ஆஇத்தியபகவாளைப் பிரார்த் இக்கல் இவவகையாய சுப்புச்்இயுண் 
டாம் :--*தித்தியமண்டலத்தேயிருக்கும சுவயஞ்சோதியாய புருடனே ௪ன.து 
வாஸ் தவவடிவமாம். த 2கந்இரியா இருப சககாதம் என துண்மை வடிவமண்ரும, 
ஏனெனின். தேஹா திரூப சங்காகம என தான்மவடிவமன் ம். ஆகாசா இ பஞ்ச 
பூதங்களின் காரியரூபமாம. மசணத்தின்பின் சாம்பராவனவாம், இத்தகையன 
பிரணவபத வாச்சியாத்தமாய ஆன்மாவை யறியும் அறிஞனாய seg ape 
மெவ்வாரும் ? எனது வடிவமாகாவென்க, 

இவ்வாறு கருமோபாசனைகளோடுகூடி. இசசங்காதத்சே வைராக்கியமுறற 
வதிகாரி தன் மனத்இற்குக் கூறவேண்டியதாவது :--ஹேம்னமே! முன் எத்தேச 
காலங்களில எவ்வெப்பொருளை ரீ யடைாதனையோ அவவபபொருளை ‘els pu 
௪௫த கர்மக்கள்னே யடைந்தனை ; ௮ஃதின்றிச சிறிது பெருளுமடைவுரு 
தாம். இவ்வாராய சங்கறப கருமங்களின் மஹாதமியத்சை யிப்போ.து நீ Basen 
மறர்தனை ? மறத்தல் சகுதியன்றாமாதலின், வேதவ்ஹிச காமம் உபாசனைவழவ 
சங்கற்பம் என்பவற்றின் மஹாதமியத்தை £ ஸ்மரித்.து தற்பாமாகுதி, 

இவ்வாறு மனத்தைப் பிசார்த்துதத அஇகாரி * போன்மயப்பாத்திரத்தாவ்் 
என்னும் வைஇகமசர்திசத்தானும், லெளகிகஸ்தோத்இரங்களானும் ஆஇத்திய பக 
வாளைப் பிரார்த்திக்குக, அக்கினி பகவானைப் பிரார்த்இக்குக. அப்போது இவ்வஇ 
காரி சர்வ பாபல்களுமற்றவனாய்க் ரெமமாய்ப் பிர ஹ்மபாவத்தை யடைவன், ௮ுக் 
கினி தேவதையின் பிரார்த்தனை வருமாறு :-- ஹே அக்னி தேவதையே! தாங் 
கள் அடியேனுச்ருச் சர்வ துக்கங்களற்றதும், பிரகாசமாயிருப்பதுமாகிய தேவ 
யான மார்க்கத்தால் பிீஹ்மலோகத்தை யடைவியுக்கள். பாவப்பிசாப்தியை யடை 
விக்கும் அடியேனது காமக்குசோதா.இ சர்வ சச்.துருக்களையு மழியுங்கள். தாங் 
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கள் சர்வ ஜீவர்களின் இத்த விருத்தாக்தங்களை யறிவிர்களா கலின், ௮டி.யேன ற 
சாமக்குரோதாதி சர்வ சத் அருக்களுக தங்களாலமியப்படா கவாலலர் ; மற £றா, 

அறியட்பட்டவ 2யாவர், இ்வானு ௮ இகாரிகளின் கர்மககு2சாகாதி ௪சத்துருக 

களை காசஞ்செய்பவரும், சஹ்மலோகச்தை யடைவிபபவருமாகிய தங்களுடைய 
உபகார,த்இறகுக் கைமாறியற்ற வல்லமையில்லை பா சலின், தங்களை யடி.ககடி ஈமஸ் 
கரிக்க 2றன், 

சூரிய பகவானைப பிரார்த்திச்கும * போன்மயப்பாத்திரத்தால் £* எனனும் 
மர் சசெப்பொருள் வருமாறு :--தப்ந சுவாண சமானமாய், அத் இயகதம் பிசகாக 
ோடுகூடிய ஆவரணஞ்செய்யும் இப்பாகதார சமானமாய மேே?2ஜாமண்டலரூபப 
பொன்மயப் பாத்திரத்தால் ஆஇத்திபமண்டலத்திலிருக்கு௦ பிசஹ் 2பூபாசக 
புருடரின் பிராப்இக்குத்துவாரபூசமாய சித் இசரரூப ழகததைக கால்கள் மறைக்து 
சமபீர், ஹே சர்வ ஜகத்தையும் போஷணஞ்செப்யும் சூரிய பகலாானே? சத்திய 
பராயணத்தன்மைவடிவ தாமழுடைய அதிகாரிகட்குக தங்கள் தரிசன 
இச்சம்சாசத்இனின்றும் காக்கும்பொருட்டுக் தங்கள் மூக ஆவசண்த்துக 61 
கள். ஹே பகவன் / ஸ்மாணமாசத்இரதகால் சர்வ அரர்த்தங்களையம் ஈஷ்டஞசெய் 
யும் தங்களுடைய வான்தவ சொரூபத்தை பெவ்வாறு யாங்கள் சாக்தாதகரிப் 
போமோ அவ்வாறு எங்கள்மீது ௮றுக்ெ௫ுக்க2வண்டும, இல்வாறாப gas au 
பகவானுடைய சர்த்தனையை அதிகாரிகள் செய்க. ் 

இவ்வண்ணம்டூவக?வக்தாக்கள் எவ்வான்மபபிராபதியின்போருப்தீத் தமது 
சீடாக்கு சானாவசையரக விச்தைபை yutsAgsarsor, அப்பரணான்மா இங் 
வான்ம புசாணத்தில் யாண்டிம பிரதிபாஇக்கபபடடுளது பாமரன்மாவினும 
வேறாய*எவ்வனான்மப்பொருளும் பிர இபா திக்கபபடவிலலை ப கலின், ஏவ இகாரி 
ஞானாசிரிபரிடத்தில் இம்மஹா புராணதநழைப படிபப £2னா, Bar ay eb oy Algai ras’? 00), 

erp (ip pap te Hs கூறுவனோ, இதன் பொருளை நிரர்தாஞ் ஏ ௯ ஈஞ்.செய் 
வனே, அவ்வஇகாபிகளியாவரும் பரமான்மாவைதக் தஙகள் ஆன்மவசவுலா 'யுணா 
து காரியுசதெ அஞ்ஞான நீக்கவாயிலாய்ப (Gr ap மபாவப் பிராப்இ, பயக த 

தையடைவராதலின், மோக்ஷ இசசைபை யுடையவர் ஈக காபக்தி! isi. இம 
மஹா புசசணக்னதயே இடைவிடா மல அவசியம வி.சாரஞ செப்.ஜுய்வுள்ராக, 

பட்ட , சுபம்!! சுபம்!!! 
ஆ 

argh கதினெட்டாவது அததியாயம் முற்றிற்று, 

OLN r Ss 

  

KS Pry சங்கராநந்த ௬வாமீகள் திரவாயம ௰ர்ந்தநளி.ப 

  

ன ஃ் ப ஆத்மபுராணம் ஸ்ூற்றிற்று 

ஃ ye? 
= வாழ்த்து. 
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