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பாணாம்சகும், 

பேங்களூர் - இராயபஹதூா 

ஆ. நாராயணசாமி முதலியாரவர்கள் 
f ௬ 

இரு 2லவ்வுகரர் 

இருகூர் இராஜா அவர்சள் 

ஹைஸ்கூல்களில் தமழ்ப்பண்டி சசாயிரு5,௪௨௫.ம76 

ஸ்ரீமத் - ல. நாராயணசாமி நாயகர் அவர்களால் 

இயற்றபபட்டு, 

cn? சாயகரது பிரம மாணுக்கர். 

பூநீமத் - ஐயராம்பின்ளை அவர்களால் 

பாரவைபிடப்பட் 8, 

மே. நாயார் பாரியாள் 

ஸ்ரீமதி - சுப்பம்மாளவர்களால் 
சேன்னை, 

கோமனேசுவரன் பேடடை, 

சச்சிதாகந்த ௮ச்சியந்திரசாலையிற் 

பதிட்பிக்கப்பட்ட.து. 
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மூகவுரை 

டட அறு 

அசண்ட பரிபூரண சச்சிதா5ரத விர்.துரா.த சலாதிீத ஆன்ம சிவ பர 

மென்லும் பிரஹ்மமன்றி, ௮,௪.ற்கு வேராக ஜகஜீவபரம் சோன்.றியதம், 

சோன்றுறெதும், சோன்.றுவதும் வாஸ், சவமாயில்லை எனத் இண்ணமா 

புணர் ச் தும் உபகிடச முதலியவற்றைத் தச்கோர்பா ஒத்துச் சேளா.த 

மடமை மஇப்பால் ஜசஜீவபரம் வாஸ் சவமென்னும் பிசாச்சசர்க்குப் பிரசார் 

'இயசகல வறிவுறுத்துமாறு பரமேசுவரனே குருமூர்த்தமாய்த் இருவுருச் 

கொண்டெந்து மு,தலூலாயெ ச.தர்வேசங்களுக்கு மாறின்றி, வழிதூல்க 

ளா௫ய ஷட்சாஸ் இிரற்களையும், அஷ்டா சஸ ஸ்மிரு திகளையும், சார்பு நல்க 

ஏளாயெ பதினெண் புராணல்களையும், இராமாயண பாரதாஇ இதிகாசங் 
களையும், யுக்தியனுபவச் இத்கு ஒவ்வுமாறு இயற்றியருளினா சென்பத பிர 

த் சமாம். ௮ர்,ச நூல்களிலும் பிரவிர்த்தி மார்ச்ச சதைக் கர்மம் பச் தியென 

இரண்டு காண்டங்களாசவும் நிவிர்த் தி மார்க்கச்தை ஞானகாண்டமாசவும் 
அமைத்தனர். கர்மகாண்டம்;பி துர்யானமார்ச்சஞ்செல்லுவதற்சே,துவாயெ 

சித் திய சைமித்திய கர்மங்களைச் செய்பவர் சர்திரலோசத்சைச் சடர்து 

சென்று இர்திரபதவிபெத்றப் புண்ணியங்சரைந்ததே மறுபடியும் பூலோ 

கத்.இற்ரு,ச் திரும்பிவர்.து ஜனனமெடுப்பரென்றும், பக்.திசாண்டம்: தேவ 
பானமார்ச்சஞ்செல்லுவதற் கே.துவாகிய ப௫ர்பக்தி ௮,தரல்சபச் திஅாக்கிய 

us Peters செய்பவர் குரியமண்டல தைக் கடக் தசென்று பிரமலோசஞ் 

சென்று அதையே சத்தம் உபாசனைச் கேத்றலாறு வைகுண்டங் கைலாய 

மாச வறிந்து சத்தினிபாசத்தால்பவெசாயுச்ரியமும், ஜாயுமான சடாட்சத 

தால்விஷ்ணுசாயுச்பெமுமாயெ பசமுச் இிசளைப்பெத் றப்புண்ணியங்கரை 
தீசே மறுபடியும்பூலோகத்திற்குத் இரும்பிகம் த புனர்ஜன்மம் எடுப்பார்க 

ளென்றும் கூறும். இப்பத்திசாண்டம் இவருட்ரிலர் பிரமாவோடு முத்இி 
பெறுவாசென்றும் கூறும். 

நிவிர் தீ இமார்ச்சமாய ஞானசாண்டம்.மோக்ஷத் இற்குப் பரம்பராசா,ச 

௬ம் வாமதேவ மார்ச்சமென்தும், சேர்சாதனம் சுகமார்ச்சமென்றும் மார்க் 
ச௪,ச்ை இரண்டாய்ப் பிரித்து, அவற்றுள், எறும்புகள் ஊர்ச்து செல்வது 

போல் சரியையா இகான்சால் ரமச்ரெமமாய் ௨3,தம ஜனனங்களைப் பெற் 

றுக் சடையில் பாமுத்தயடைலது வாமதேவ மார்ச்சமென் றம், குறித்த 

விடத்இத் சேரும் பட்ரியைப்போல் சி,ச் நியா சித்தியாக கான்கு சாசனங்க 

ளால் ஆன்மானுபவுமுற்று இத்தேச முள்ளபோதே பசமுத்தியடைவது 
சுசமார்ச்ச மென்றும் கூறும், 

மேற்கூறிய முதனலூல் வழிதல் சார்புதூல்களைச் செய்ச ௮வதாச 
புருஷர்சளாயெ முனீசுவரர் ரிஷீசுவரர்களின் சொரூபமே மானிடவடி



வாக அ வதரி பிரஹ்மஸ்ரீ2பா இரைமலைசச2சர் பொன்னடிச்சாளாயெ 

ஞானாச்ச சாதமூணி குருவின் சஷ்யரான ஸ்ரீ-ல காசாயணசாமி தேரி 

வர்கள் இருக்க முதலி.ப பதினான் க வித்தைகளை பும் செவ்வி இனாராய்[.து, 
அர்த வித்சைகரின் தத் தலசாரங்களைத் இரட்டி அலுபவாகர்தநிபிகை 

குருவருட்பே௮ என்னு மிரண்டு. இரு: முறைகளையும் கவிரூபமாய்ச் செய 

தார்கள், பீன் சிறரவரும் எளிதிலுணரும்பொருட்டு வசன$டையாக 

இம்வூன்றாம் இருமுறையாகிய பராத்பம விளச்சச்சை முழுதும் இயத் 

றி ஐந்து பாரங்கள் அவரது சஷருள் ஒருவராகிய சென்னை ஸ்ரீஃகோ- 

முனிசாமி பிள்ளையின் உசவியை3சொண்டு நாசிட்ிவைத்தவிட்டிவி3தக 

மு. ச்தியடைக்சனர். மற்றப்பாரமாஙா. அறூரது சீஷ/சரச் ஒருவஷூய 

யான் மூலப்பிரஇ2யா டொச்திட்கிப் பார்த்துக் கொடுத்தேன். 2 dog 

அஃது பத்தினியார். ஸ்ரீ.2ஜி சுபபம்மாள் அலர்சளால் அச்சிற் பஜிப்ப.ஃ 

கப்பட்டது. குற்றமுசிதல் உலகம் பொற் 5, 

$ ட * 

ப. ஐயாம் பிள்ளை, 

ன்ப ய் SF 6M 

 



ஸ்ரீசற்தநவே நம, 
அ 6 0 Q சிறப்புப்பாயிசம், 

அடு இடிழ் கனை 

இருவருட் பிரகாச வள்ளலார் மரபினரு 0 

மோட்ச சாசன முதலிய நூல்களி ஞசிரியரு பாய 

ars Fu ah 

ஸ்ரீமத், நீச்சல இராமாகந்த சுவாமிகள் 
இயற்றிய 

அறுசர்க்கமி நேடிலடி ஆசிரியவிநத்தம், 

உலகுபுகழ் பொ திகைமலைச் எத்தர் சம் மரசபொளிர வுயர்வுற் றெங்கு 

மிலசருண்ஞா னார5த நாதமுனி குருபரன்றா ளிறைஞ்சி காளும் 

சலஈமுறு துவித.௦ய3 சறவொழிச்தத் தனைச்சன்னுட் கண்டு சேறி 

/லைகசொளுவே சார்நியெனும் ல-ராரா யணசாமி சிமலன் மாதோ, 

பூங்கமலச் தயன்முதலார் தேமர்சட்குக் தெரிவரிதாம் புசழ்ம லிந்தே 

மோக்குபிர மான்மைக்ய சுகரசாம் ருதமுண்டிங் குயிர்ச ஞய்பப் 

பாங்குற்லான் சொரிர்தவணம் திருமுறைமூன் ராய்லகுத்துப் பண்பி ஜே 

தேட்சதுப லான$த நிபிகையாய் விளங்க வைச்தான றெளிவின் மச்சான், 

அர்காண்மூன் ருமுறையை யயன்மனைவி யரு*்ச தியை யனைய மாதாம் 

பொனலூனே சிடையாள்குப் பம்மாளிவ் எவயசத்தன போர்ச தேர்ப்ப 

முர்தூலி ஜேர்நூாலா யெர்ஞான்று மூதலூன் முதலா மோகங்கத் 
தீ6து;லா யச்சியற்றிப் புவிக்களிச,சா எவடகைமைச் சாற்றற் பாத்றே, 

திட 
ழை மசபு-9-இசாமா5ந்த சுவாமிகளின் 

மாணாக்கர்களு ளொருவராயெ 

பீரஹ்மஸ்ரீ-சோருபானந்தமணி சுவாமிகளியற்றிய 
அறுசீர்க்கழி தேடிலடி யாசிரியவிநத்தம், 

சிர்பூத்ச பொதிகை, பலச் சித்சர்சடம் மரபிலசச் செறியு மோனப் 
பெர்பூச்ச வருண்ஞானா ri sgn சா சமுனிப் பெம்மான் முளி 

Cerise மணமலரா லர்ச்சிச்துத் தானாகி சிலை ஞ் ஞான் ௮௩ 

தீா்ர்பூத்சி மெயஞ்ஞான மா$லயினைச் சாத்றியிசை தழைச்கு6் லன். 

அம்புதஞ்சே சச்துவிதக் கோசரியென் ஐறிஞரெலா vse gr. 

கோள்ளுர், ச்பானாம் லாரா யணசாமிச் சேசெனிச் சசச்தோ செக்



லாஞ்,சித்பச.த்இிற் சேர்ந்சொளிர,ச் இருமுறைமூன ருயச தாரடடித் செளி 

சே லூட்டிக், கற்பசஞ்சே ச.துபவா 54,5த பிகையெனவே கனிர்த ளித் 

தான், 

அன்னவன் றன் மனவியவ னருக்ச இயை நிகார்ச்தசுப் பம்மா சென் 

பாள், சொன்னயமும் பொருண.பத்தோ டருணயமுக் தெருணயமுர் துல 

ங் யோங்கு, கன்னயஞ்சே சர்தாலித் றிசழ்மூன் ரூர் திருமுறையை ஈய 
சது மேலார், தன்னலமிவ் சடைச் இடவே பச்சியற்றி யளித்தவருள் சாற் 

திற் பாற். 

COP 

இசாமாரர்ச யோகெகெளென்னுஞ் சிறப்புப் பெயர்லாய்*ச 

மஹாவித்வான் 

காஞ்£புரம், இராமசாமி காயு அவர்கள் 

இயற்றிய 
அறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம்,. 

இருவோக்கு சாதமுனி முனிவனடிக் சன்பார்ச், த சட ஞரு 
மருவோக்கு சாராய ணச்சாமி சாலலவன் வயங்க னானால் 

குருலோங்கு சன்னனுப வத்தன்னைச் சத்தியத் திற் குறிச்திவ் இன்று 

சருவோங்கு சன்மையினு னனுபவா ஈ$சமெனுஞ் சார்பு சொண்டே, 

தழட 

ள்வ்யோ:5 சயோெென்லும் 

பொதிகை மலைச்ரிச்சர் பொன்னடிச்சாளாயெவரும் 

இர்தாலாசிரியருமாயெ 

ஞாரைந்த - ல. நாராயணசாமி நாயகரின் 
பிரதமமாணாக்கர் 

பு. ஜயராம்பிள்ளை அவர்களியற்றிய 
எண்சீர்க்கம் தேடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

மறைமான்குஞ் சட்சாதீரப் பிரிலாய் &ps 
மத்த,தவும் புடை தூலாய் மருவக் கண்ட 

கிரைசாச முனிச்குரவ னருளாற் பெத்த 
வெழிற்சார சத்.தவ,த்ைச யென்போல் வார்க்கு,ச 

enperc® wgyuaan 1628 பிசையைத் 

தவிநுறையாய்ச் சவிரயமாய்த் தலக்ப் பின்னர் 

முறைமூன்றி வெளியருயச் ௪,ச்இியமாச 

முனிளரா யணசாமி மொழிர்சான் மாதோ, 

ஆ
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சென்னை '' பூலேர்சவியாஸன் " ப.த்இிரா தபரும் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ - ல, சாராயணசாமி தே?கரவர்கள் 

மாணவகரு ளொருவருமாகசிய 

சோடசாவதானம் 

ஸ்ரீமத்-பூஞ்சோலை - முத்துவீர நாவலரவர்கள் 

இயற்றிய 
அறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

மும்மையுல குந்துதிக்கு சாதமுனி சற்குரவன் முளரிச் செர்சாள் 

செம்மைபெறு மிருமுறைகள் சவியாக ஈவரசமுந் இச்ழச் செப்பி 

யம்மையினு மருக்தயையான் காசாய ணச்சாமி யறிஞன் செய்த 
மெய்ம்மைகிதை தருமூன்றார் தருநுறையாம் பராத்பரமா விசச்ச மம்மா. 

சசமுடைச்ச வெறுமயக்கிற் றயங்குகின்ற சழச்கருச்குச் ச.த.ராஞ் Ciap 
பகமுடைத்ச வசனமென ரிதசிதமுஞ் ரச் இத்.தப் படிக்க நிட்டை 

பகமுடைச்,ச வசையன்ன வசமொடுற்டி யத். தவிச பாச மென்னுஞ் 

சுகமுடைச்ச வலுபவச்தாற்சுடத் திருப்பார.றிஞெனித் சொல்வதென்னே. 

பண்டைமறை யாகமன் னெறியனைத் தும் இரட்டியத பவத்தாத்சொற்ற 

கண்டெலுமிச் கத்தியச்சைச் இடமாகச் சானுகன்த சவர்ச்ரி யால்வி 

தண்டமிலாப் பெரியசெலாம் பெரிதுவக் த வந் இப்பார் சாராப் பேதம் 

கொண்டவர்சள் புறம்பேரி யசமழுர்இிப் பிணக்கு துயர் கூறல் காலே. 

தி. 

சென்னை, ஹிர்.து தியலாஜிகல் எஹஸ்கூல், 

தமிழ்ப் பண்டிதர். 

ம-ஈ-௱-ஸ்ரீ, கோ. வடிவேலி சேட்டியாரவர்கள் 
இயத்திய 

அறுீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விதத்தம், 

நூல்பலவு மாராய்ர்து துட்பமாம் பொருஎனைச்து தணு யோர்ந்த 

சால்புஎநா ராயணசா மிப்பெரிய கேதார்தி சரையோர் தக்கு 

மால்பலவு மசன்தெளிதி னெறிசண்ே வாசிலையை மருவு மாறு 

பால்வசையாப் பராத்பசவி எச்சமெலு தூதச்சான் பண்பின் மாசோ 

தட
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இருவருட்பிரசாச வள்ளலார் மசபு-கா--இராமாகக்சசுவாமிசளின் 

மாணாக்கரு சவொருவராகயெ 

ஸ்ரீமான்-கா-கன்னியப்பிள்ளை யவர்களியற்றிய 
நிலைமண்டில வாசிரியப்பா. 

திருமலி யுலகித் Apt Be sre 
சருமலிக் தன்பர்க டழைச் இட காட்டின் 
மதியணி சங்கரன் மலாடி மறவாப் 

பொதிகைம லைச் சன்னிரு பூங்கழ 

லுளமுற வமைத்தொளிர் காச முனிச்குரு 

மலாட்பத காளு மனத திடையிருச்தி 

அத்வைச ஞான மறையுப கிடசஞ் 
சு,கத,சமா யோதி துசளுறு மாந்தர்கள் 
பந்தம சகன்று பராரை யடைய 

obs WSC மிடர௬ு௮ மதமென 
அக்சமாஞ் ஞான வருட்பிர சங்கஞ் 
எச செனிலாய்ச் செய் இடக் திரன் 

வேதாந்த வித்வத் எரோமணி யெனவெ 

போசாக்ச முற்றோர் புகழ்ந்திட மேலோன் 
பன்னிலை யோர்களும் பரவிச் து.இக்குக 

தன்னிலை யோனா ராயண சாமிப் 

புனிசன் யாவும் பொருளுறச் தன்கரக் 

கனியனக் காட்டுங் சருணைசக் கண்ணுதல் 

பலபல சமயமும் பகர்ந் திடு முண்மையை 
யுலருளோ ரணர்க்திட வசை, ச்சனன் மூன்று 
இருமுறை யனுபவா ஈக்சதீ பிகையெனத் 

EGS மூன்றிற் றருச,த் தியலடி. 
வாய கலையினை யனைவரு மோ ப் 

பாதிய மகன்று பலனை யடைய 

வன்னோன் மனைவி யரு4,௪.தி யனையாள் 

மன்னிய மணியாய் வயக்குசுப் பம்மாள் 
மோனம தடைச்து முத்தியி லுறவே 

சேனென மூன்றாச் இருமுறை யதனை 
யச்சினி லேற்றி யவனியி லுள்ளோர் 
மெச்சவே தர்,௪ மேசகு 1g Bur 

ளுச்சிச மாக ௮லகுள காலமு 

சிச்சல மாக நிலைத் துவா மியலே. 

ay



இந்நூலாசிரியர் தசய்த நூற்கள் 

  

a 

௮நுபவானக 5 தீபிகை முதற்றிருமுறை O 4 6 

டி. இசண்டாக் இருமுறை 0 4 6 
குருவருட்டேறு 

மூன்ரூக்திருமுறை 1 வசனம் 0 120 
IT SLIT விளக்கம் 

மபாற்செலவு பீரதயேகம். 

இரா வாசிரியர் சீடர் ஸ்ரீமூ பு. ஜெபராம்பீள்ளை இபற்றிப 

ே௪௧௧1சயணர் இருவருட் ம இப்பா 0 4 0 

இக௫ாலாசிரியர் ரிட் ஸ்ரீமதி பாலாம்பாளம்மையரா இய்றிப 

ஸ்ரீ சச்கு ருகாராயண ஸ்தவம் 03 0 

பாலாமிர்தபொத தம, விழயாவித்யா சரித்திரமும் ப 4 0 

இவை கீழ் குறித்துள்ள விடங்களிற் கடைக்கும். 
ர. “மெல 
  

. ° 5 ° rs ° ry உ 

1 ரிப்பன்பீர 20, தமபமசட்டிவி த,சென்னை. 

2 நலாரத்தினசைரமபிரஸ், தம்புசெட்டிலீ5, சென்னை 

ப சச்சிதாகக தம்பிரஸ், 9௧ 1மளேசவரன்பேட்டை, சென்னை. 

he
 பூலோகவியாசன்பீரல், சென்னை 

ப ரீமா ம் பீள்கை Aceenjang Gi. Las Ba u- மாவ tt, BUT TL al Gort. அ! ட ண்ட்கா, “FI HOW 

நி ஏ டி ஒ . அ a 

டைபார் போஸ்ட். ச€வன்லாயல் கிராமம், 

0. ஸ்ரீபான் சா, (ip. துரைசாமிபின்னோ. 302-வது கெம்பா, 

கோலிக்கப்ப காப்க்கன் வீதி, சென்னை அல்லது 

7. மை துரைசாமிபிள்ளை 0 நெ, தையப்பமு த௨விீதிசெல்ளை. 

6. ஸ்ரீமான் கோ. முனிசாமிபிள்ளை, 13. குட்டி 2மஸ்தரிவி 5. 

சேன்னா 

FE SS



இரநூலாசிரியா சட் 

சேன்னை ஸ்ரீமக் கோ: முனிசாமி பிள்ளை 

SDL 

© 

குருஸ்துதி. 

நின்னன வாகு நேமி நின்னினை வாகு மிசர் 

ச்ன்னினு மயலே இல்லை நின்னுரு சுகமே யென்று 

நன்னிலை ஞான வாசான் நாராய ஸ்வா மீப்பே 

ரீன்னலைத் தர்த்தா னன்னோ னிணையடி வாழ்த்து Cater, 

g=-00hee——=



விஷய சூசிகை, 
Gray aan பக்சம் 

சீடன் சற்குருவினைச் சாண்புகுதல் 
(> ச 9 ‘ ச 

] சீடன் தன் வரலா றுரைத்தல் 2. 

2, சிலர் சொன்ன சாக்குபோக்குகள் 2. 

3. ப'சொமணஜாதயில் பிறத்சல் மேன்மையென்பார் 8. 

4, கற்பயோகம் ௮வசுயமென்பார் கொள்கை 5. 
க . eX ச . தீச் 

5 பெளத்த காஸ்திகர் போக்கு 6. 

6. கற்ரோக்கு சமயத்துக்கேற்ற தந்திரம் வேண்டு 

மென்பார் சாக்கு 6. 

7. சிடன் தன்குறையை விண்ணப்பித்தல். 1; 

சத்குருவின் அபயம், 

1. மானிடப்பிறப்பு யாஇனலும் சிறத்ததெனல் 8, 

2, மனிதனுக்கு இன்றியமையாச் சாதனம் கல்வியே 10, 

3. சறப்புக்கல்வி கற்பித குறிபழக்கம் 11. 

4, சிலாக்கே கல்வியுரியதென்பாரைப் பற்றி 12. 

b. பாஷா ஞானம் மனிதர்கட்கு இயற்கையி லுண்டு 18. 

0. பேதம் பெரியோர்க்கும் உடன்பாடல்ல 13. 

7. தர்மமே சிறந்தது தானமன்றெனல் 14. 

8, விசாரணையிலலார் பழக்கம் விபரிதம் 16. 

9. பாஷை இயற்கை யன்றென்பதினமறுப்பு 16. 

10. பாஷையைப்போல் சல்வியும் சுதந்தரமே 18. 

11. இத்திமுத்இகளின் சிறப்பு 19. 

12. கல்வியாவர்க்கும் இன்நியமையாததே 22. 

சீடனது குறைக்கு சத்குருவின் விடை 23. 

1.  தெப்வமொன்றே, போலித்தெய்வ பூஜை போர்க் 
கடமெனல் 26. 

2. உலகத்தைப்பற்றி இயற்கையார் அபிப்பிராயம் 28. 

3. இயற்கையென்பார்ஜீவன்கட வளில்வையென்பதற்கு 50 
உகாசணம்
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4. ஷடியார் சங்கள் கொள்கையைப்பின்னும்ல் இ] ப 
படுத்தல். 3 

5. பூர்வ கர்ம நீரசனம் 31. 

6 ஷியார் பரமான்மாவைப் பற்றி.ப ௮பிரோயம் 32 

7 ஷடயார் விசாரணையில்லா ஆஸ்இகரையும் ஆஃ 

குருக்களையும் பழித்தல் 3. 

& இயாகைபா கிறிஸ்துமதத்தை இகழ்தல் Ok, 

Q இயற்கையென்பார். மசம்மதிய மதத்தைப் பர் 

சொல்லல், 30, 

10. பூதயமகக்இனர் விசாரணையில்லா ௮: இகமினு 1 

1( 
tse 3ம ல் சனல் 

உலகம்சேயற்கையேன்டவர் கருத்து 41 
1 பூதியச் சேர்க்கையாலாஞ் எக்இி3ய ஜிவான்மாஎன் 

பதன் மறப்பு. 19] 
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6 அரஈபவாகந்த தீபிகை. 

தேவா! சானோர் சேவத்தாய்பெற்த சிறுவன். என்பெயபோ 
ஆதிநாராயணன். எனைப்பெற்ற தந்தையோ 

சீடன் தன் Gl OST Si சிறுவயதிற்ரானே காலத்தின் cnn’ 

வாலாறுசைத்தல், பட்டுக் கரக்தாராகினாச். என்தாயார என் 

னைப்போஷித துவக் நகால தல் wor awe Tih, 

நாயுடுகாரு அவர்களின் சீடராகிய சுப்பைய O10 wy asi என்பவரி 

டம் என்னை யொப்பிவித்து, இவனைக் கண்ணுடை யனக்கிக் கபை 

யேந்மவேண்டுமென் மி.ந்தாள். Maud தம்மாலாஞ் சகாயத்தை 

யெனக்கு மழையொத்துச் செப்தாபேயன்றி மறுபயன் வெண்டி 

னாரில்லை. அன்றியும்; தம்மாலாயது செய்தது போதாமல் போன் 

மூகாதை செத்துக்கு ழரியானென்னும் முறைவழுவா கபடி நங் 

குருராயராகிய ஜக்கூ7 ஸ்ரீராமசாமி wry Do i அவர்களிடம் 

என்னை யொப்புவித்தா*. இப்படி இவரி நவ/பாலும் இருவிக 

பாஷாப்பியாலம் சில இனங்கள் செ.ப்து FIFE GH Kv lay DD 

மைபால் அர்திய தேசவாசி.பாயினென். அன்று மரல்கான் பங 

பால் இல்வுலக சிநட்டியைப்படநியும், சிரட்டிக் சர]நரவாசிய பகவா 

னைப்பற்றியு% சுவர்க்கந்தைப்பட்றியும், நசநந்நைப்பாறியு ம, ஜனம் 

வந்தவாலாற்ரைப்பற்றியும், மானழன்டாகவே்டிய காரவத்நைப் 

பற்றியும், மனிதன் சேய்யவேண்டிய சேய்கைகளைப்பரநீயும், ஒல் 

வோரு மனிதனும் தன் ஜன்மந்நதால் முடிவாகப்2பறும் பேதரையும், 

அறிய ஆவலுடையவனாகி நெருங்கிப்பாரக்தபொராது எவர்க 
ஞூம் இவைகளைக் தெளிவாகத்தெரிவிக்க மனமீல்லாதவர்களா 

கவே காணப்பட்டார்கள். 

௮ன்றிச்சிலர் இவ்விச ஆராய்ர்சிசெய்யமக்குக் காலமில்லை, 
இது ௮கால மரணசம்பவமுடைய கலியுக 

சிலர்சொன்ன மாகையால் பகவக் நாமோச்சாரண பக்தி 

சாக்கு போக்குகள், மா.த்திரத்.தால் எவரும் கரையேறவேண்டு 
மேயல்லாமல் மற்றவைகளை மேற்கொள்ள 

தல் விரு சாப்பிரயாசை யென்றார்கள். பலர் பக்திசெய்வறிலும் 

பரத். துவழமுடைய தெய்வக்ை சயறி௩ே2 செய்யவேண்டுமல்லாது 

எல்லாத்தெய்வல்களையு தொழலாகாதென்றா/ கள். சில விண் 
டுவிற்கே பாத். துவமுண்டு சவெளலுக்கல்வவேயில்லை யென்றா[கள்) 

திலர் சிவனுக்கே பாத்துவமல்லாது விண்டுவிற்கிலலை என் 0449 
விண்? வோபிற%திறக்கும் உயிர்களில் ஓர் உய ஜிவனென்றார்



மூன்றாக திரு மமற. th 

கள்) சிலர் விண்சிவும், பிரமாவும் உய7ர்த சேவர்களேயானாலும் 

சிவனர யையு டி யையு மறியாமற் போனபடி யால் இவர்களஞ்ஞா 

னி; இவர்களைக் கனப்பரிகதுவேோர் பிறவிமயக்கத் துட் பபெ 
வான்றி, இரண்டறக் சலத்தலாகிய கைலாய கதியை யடைப 

வாகள் அக ர்களென்று சொல்லியும் பீரசங்கித்தும் வக்தார்கள்.. 

இலர் பள் செய்வது நல்பிலொபகள் செய்யார்கள்'' கையால் 

வீர தங்களே செ.ப்யவேண்டிய கிரியைகளாள்முக்கியமென்ரார்கள் 
சில, திர்ச் மய த்திரையும், திவ்யதேச தவயக்ஷேத்ர சேவையும் 
செ.ப்யாமல் மூலையிற் சிவ சிவ ஹரி ஹரி பென்று முணுமுணுத 
துக் கொண்டிரு we GPT SHA, பாபர் தொலைந்து பாகதியுண் 

டாசிவிடிமா என்றா/கள், லெ! குருவினிடம் மந்திர வுபதேசமும் 
சிவிகை Alea Bin rp நிருவணதிக்ஷை சமாள்ரயணமும் 
பெருமல், நதிபாடியும், அரிஹரம் அலப தரிசனஞ் செய்தும் பய 

னில்லை பென்ருர்கள். 

சிலர் பீ12ம்மண பூஜையே சூத்தரராதிய ஜாதிகறாக்கு வே 
தீம் விதித்திருக்கிறஇனால் பீரஈம்மண ஆசீர் 

வாதத்தைப் பெ௮தலே இகபர சேளக்கிய 

மடைவதற்கு ஏது வென்கிறாரகள், சிலர் 

இது மெய்யானாலும், பிராம்மணனாகப் 
பிறவாமல் 3.07 க்ஷமடைவது கூடாதென்றாசகள்; ல சூத்தி 

ராஇபொர் பசுவாசப்பிறந்து ௮தன் பின்னர். பிராம்மணனாகி 

வ தா த்தியபனத்தில் ௮கெஃம்பெற்று விரிபனாகி பி.மஞானம் 

பெற்று முநியாகி மோக்ஷம் பெறவெண்டுமல்ல। து மற்றவர்கள் 

மேகூமடைய அசக்கியமென்றாச்கள். அன்றியும்; பிராம்மண 

னே வேதவிதீப்படி தெய்வத்தைத்தொழுதற்கும், தேவார தனை 
புசிவதற்கும் உரியானல்லது சூத்திராதியோர் வாதி பிம்பக்க 

ளைத் தொடுதற்கும், பூரிப்பதந்கும் ௮ருக ராசார்களென்றூ£கள். 

சூத்திரராதியோச் ஹரியை யல்லது ஹானை ம௫ழ்விக்க வேண்டு 

மானால் பிராம்மணன் மூலியமாக தமது சக்கல்பத்தைத் தெரி 

வித்து பூஜை, இிருவிழாவாதிய புரிவிக்கவேண்டுமல்லா து காமா 

கச்செய்யின் ௮து ஈற்கருமமானாலும் ym sé Ord sri soe gp 
SECu was eowerayi sar. gor Guid © sires @rswrun 
ணத்தில் பிராம்மமனுடைய ஆசாரமாகிய ஸ்காக ஸக்தி ஜப தப. 

பிராமண ஜாதியில் 

பிறத்தல் மேன்மை 

என்பார்.



அங்பவரீகந்த தீபிகை. த 

தியானாதி தவத்தை ஓர்சூத்தீரன் செய்ததினால் ஐாபிராம்மணனு 
டைய குமாரன் அகால மரணமடைந்சதை, அவன் தரதையல் 
ஸ்ரீஇர்மனதிந்து அச்சுத்திரன் தலையைத் சமது பாணத்திம்னெொ 
யாச்ச இறக்தவிப்பீரன் மகன் பிழைத்தானெனச் சொல்லப்பட்டி 
ருப்பதால் சூத்திரராஇயோர் ஸ்சாஈ லத்தி ஜபத்யான பூய 9 
புரியில் அவர்கள் ஈரகப் பிராப்தி யடைவதோடு நாட்டில் கல்ல 

மழையும்பெய்யாது உல*கமழியுமென்ரார்கள்; ௮ன் நியும்சிலர் இப் 
பிராம்மண க8மத்தை மற்றவர்கள் செய்யில் மீளா ஈரகப்பிஈப்தி 

சித்திக்குமேயென ச்சப்படுகறோமென்௮ அஞ்சினாபோ ம் பா 

சரக்குங் காட்டினார்கள்; சிலர் துவிஜாளாயெ பிராம்மணன் 
க்ஷத்திரியன், வைஏியனாகய இவர்களும் siptis பிராம்மண 

குருநூலமாக பூஜை ஸக்தி ஜப ஓமாதிகள் செய்யலாமென் 
அம், சூத்திரன் செய்யலாகாதென்றும் சொல்லினர்கள்; சிலர் 
சூத்திரரும் கல்யயண கருமாக்திர1 இகள் செய்யவேண்டியிருக்க 
லால் அக்காலங்களில்பூணுநூலாதிய தரித்கலும், ல்ரனஜ।।(ஓமா 

இகள் செய்சலும், பிராம்மணன் மூலமாக சூச்தரர்பெறவம் பெ 
அவிக்கவும் கூடும், அதனால் சூத்திரரும் மோசஷுூமடையலாமெ 
ன்ரார்கள்) சிலர் தத்தமக்குரிய ஜாதியாசாரர் தவிராமல் ௩ட$ 
தும், ஈடத்துவித்தும் வந்தால் அசனால் பாவக்குறைந்து புண் 
ணிய மதிசரிக்கப்பெத்று சுவர்க்காதிய போகப்பயனை யடைந்து 
மீளப் பிராம்மணனாகப் பிறந்து வேச முதலிய கலைகளுக் கதி 
காரியாகி பின்னர் ,இறவியாய் பிரமஞாளம் பெற்று மோஷ மடை 
யலாசென்றா க கள் 

சிஸ்சி படி.ப்பா ஞானம்? அதனாலசமோக்ஷமுண்டாகும்? குரு 
வானவர் சொட்டுக்காட்டாசவித்தை ருட்டுப்போட்டாலும் புறத் 
இற் சுட்டுப்போட்டாலும் வாராதாகையால், வெவேடம் பூண்டு 
செவெனடியார் பூஜைசெய்து உபதேசம்பெத்ழூ நிஷ்டை, கூடி மனம் 

நிலத் சாலல்லது மோக்முண்டாகா சென்றார்கள். சலர்பரிபூரகா 
முணர்ந்த குருவானவர் பிரமகிட்டையிகிருர்து சண்மிழீச்சுப் 

vet egw அருகிருக்து அஞ்சலி செய்யும் னது அஞ்ஞா 
ware மெய்குஞாணம்.கிறைய Cased DOnGam Sus, : ‘Caw 

செய்யெர்கிசப்பெயத்ளெர்றிஞநும் ஞணமரிநை௰ப்பெழு சல் 
எாச்காலச்திம், மூர்ழவே Gren seuss Ret சன்மமே 
சோச் நாச காரணமல்லாஅமற்தயா அனகை வாது: என்றுக்கள்,



ட மூன்றாக். திருமுறை. 
அன்றியும் சல/ ஜீவனேது, ஈசாரனேது க/மமேத; விதியே.த 

இனையெல்லாம் எயி.றுபினபகீக௩ கற்பித் 
கற் , போசும்துஙகிய அக்கொண்ட பொய்ச்சதைகளே; Peper 
மென்பா/பொள்றை. மதியினால்யோடக்கில் சேம ஆன்மாவாம் 

இது உடைத்தல் இரத சேசத்சை அழீச் 

காமல் சாயகற்பம் புசித்து சாகாமகிருப்பதே சாக்ஷாத் மோக்ஷ 
ம!குமென்றா*கள்; அன்றியும் உதாரணமாக ':இ.சர் துபோனவர்க் 
கென்ன மெப்ஞ்ஞானங்காண்ஏச்சு ஏச்சு இகத்த(ள ர தூனிப்பர்'? 

எனவும் **எந்தனுக்கு உபரித் தவரும் மாண்டார் இவ்வா 
சீட/களு மாண்டாராண்டே'"' என்றும் இிருவள்ளுலகாயனார்ஞான 
வெட்டி. யென்னும் நாலீல் ஞானத்தை வெட்டிப் பேசி மோனத் 
தையும் தியானத்தையும் பழித்து சாகாமல் தேகத்தை கோடி. சூகி 
மப் பிரகாசம-க எவக்கவும் தொண்ணூற்றா௮ சட்டைகளைக் 

கழிக்கவும் பசிதாகமில்லா திருக்கவும் சற்பஞ்சேர்ல்லியிருக்கிறார். 
எனக்காட்டி, பெரியோகள் பசிதாகமின்தி அசையாது சமாதி 
அரையில் அப்பிய/சிப்பசகனால் ஈமது கண்ணனுக்கு மரணம 

டைக்கதபோல காணப்பட்டாலும் அவர்களைசசமா தீயில்வைத்து 
முடிலும் அவர்களழீயாதுபலவிடக்களிக்சென்று சத் தாடுகரொர்க 
Don ei Bey i ssi; அன்றியும் உலகத்தாருக்கு தமத தேகக்தெரியா 

மல்மறைத்து வாழ்வதே மோக்மல்லா.து£வூ தன்னகிருக்கெ 4 

இல்லை; த்சர்களோ இன்றைக்கு மென்றைக்கும் இருப்பவர்கள், 
மற்தவச்களோசாகிதவர்கள்செத்தபின்பு பிறக்கிறது. ஒருக்காலுங் 
இடையாது, பலஜென்மமுண்டென்று அறிந்தவர் யார்? பொன் 

செய்தவனே புண்ணியவான் காயசித்தி செய்தவனே கடவுள்) 
மஹான்௧சொன்பவரும் பெரீயோரென்பவரும் சதெதரேயல்லாது 
மற்தையோராகார்கள்) இப்படிப்பட்ட புண்ணியவான்களின் தரி 
சனம் பூர்வ புண்ணியத்தினால் சன்னியாராசி groves Aad pss 

விட்ட. குதையாளர்ச்தே: இடைக்குமல்லாது மற்றைமோர்க்குண் 
டாசாதென முன். erase (மொழிக்து திரிகிறார்கள். இலர்க 

ean Rel Mert ari oF ike உண் 

 



௭ அஈபவாரந்த தீபீகை, 

இரவதோடு, பருவப் பெண்களின் மாதார்பே ல-பபோணிதங் 
கிடைக்கில் துருசு சுன்னமும், அதனால் பொன்னும் தஇப்பிள்ளை 

கருவ!ல் காயகற்பமும் மறைப்பு மையும் செப்பலாகுமென வர்க் 

கும சொல்லி /5-லுபிள்ளை புணடவனெ ௩ தனாவான்'' என்ற 

கதை உலகமதிய;மற் பீபானதெயென்றுசொல்லி விசனப்பட் 
ட்கள்) Dai sat. 

இசன்றி இவ்வுலகம் இயற்கையாம், எல்லாம் சுபாவம், Ose 

யில் குளம் பூசிப்பதும் சுபாவம், பூசி.பாமலி 

குப்பதுவும் சுபாவம். அனால் கமம் பிதா 

னம், அன்றி ஜ்வனென்று ஒன்நில்லை கடவு 

ஞூண் டா இல்கை3பா தெரியாது. எவர்மனத்திர்கும் கஷ்ட மீல 

பேள்த்த 

ந: வ்திராபே! க்கு: 

லாமல் நீழிப:க நடக்கிவண்டும்: இதுவ பெளத்தம். உபி 

மென்௮ க.ஆ: ப; இகளைப்பூண்டு, மனம் பே:னபடி நடக்து, அறி 

wth சுவமிகளாகிபபலறிக்க? பது இதுவும் ஒரு ௬ுபாவர் 

தாளென்கிறுர்கள். சிர் உண்டசதெ உறுமி, கண்டதேக। க்ஷி 

எது உலகத்த% பிழைப்பிற்கு சாதகமோ அக்க கேவுூத்தை 

கெ-ண்டதெ 25-லம், விபச:7 மா கரே தெய்வம், இறக்துபோ 

வ2த முக்தி, அல்லாது வேம பிழைப்பீற்கு உபயம் பா திருக் 

கிறது. எந்த சாமியும், ஆசாமீ3ய எந்த குருவும் தக்தரமுருவே, 
நரன் பாராத ல்வஃமய.? கான் கேளாத கெள்விய,? நூன் 

செய்யாத பூஜை ய? நான் கல்லாத மந்திர முண்டா? எத்தனை 

யோ ஏரிகளிலும் குளங்களிலும் மயானங்களிலும், ஜபங்களூம் 
Pb BS My செப்திருக்கென். எல்லாம் விண்பிரய: சைய, 

மொக்ஷமெது? காகமேது? எல்லாம் ஈம்முடைய சங்கஃபந்தான். 

© VSS SMILING IY BI WEB BELAY OW YU Bl Be OST முடிவு என் 

Sip i ean. 

எது செய்தால் என்ன எது பேசினால் என்ன? உலகம்பொய், 
வேதா இகலைகள், தந்திரமாகையால் காம்பிர. 

SHC mises கொடாமல் தந்திரமாகப் பேரி காலக்கழிக்க 
சமயத்துச்சேற்ற வேண்டியது, ஈம திரகஸியத்தை ஒருவருக் 

தந்திரம் வேண்டூ கும்காட்டப்படாது. உள்ளது உள்ளபடி. பே 
மென்பார் சாக்கு, சகாகாது. காலமும் இடமும் பக்குவமும 

தீது தந்திரமாகப் பேசி எதிரிகளினுடைய



முன்றாம் தீருமுறை. ௭ 
குணத்இற்குக் தக்கபடி உபததசித்து கேோ!கால் 51 $தக்கொள் 

ள வேண்டியே ஈல்லவர்கொள்கை என்கருரகள், சிலர் ens Gam 
யென்ன; குருவென்ன, யோகமென்ன, ௫ னமென்ன, மஹ 

மஹா பெரியோரெனப் பேரெதெதவரெல்லாம் உண்பதும் உறங் 
குவதும் முண்டைகளோடு மோகிப்பதும் Fu Burgin அகத் 

தானே இருக்கிருர்கள்; புசியாமலும் தார்காமலும் பசியாம 
லும இருந்தார்களானால் அவர்கள் ஸ்வாமிகள் தான்,  அப்படியி 
ருந்தாபொருவருமில்லை. ஆகையால். அவாளவாருக்குக தக்க 

பட பேரி புக்நிசாலித்தனமாக பொய்யனிட த்நிற் பொய்யாகவும்: 

ரூதனிடத்திற் சூதாகவும், அப்படியே வஞ்சனை பொறாமை முப 

தம் முதலியனவுடையவ/களிடத்தில் அவ்வாறாகவே ஈடந்துகோ 
an), காலக்கறிச்கவேண்டியதுதான், இல்லாவிடில் ௨௨௧ நிந்தக 
னாஈவேண்டி. வழுமென்றார்கள். இவான்றிச சி௨ர் உலகத்தேோ 

டொதிது வாழாதான் வாழ்க்கை பலகலை கத்றென்ன நர்குணங் 

கள் பெத்?றன்ன? பாம்." ஆகைடால் வேதாந்தக கற்று பீச்ச 
பெபடுப்பதும் சந்தை கட்டிக் காலம்கறீப்பதுமாக இ௱க்கலாகா து: 
அப்படிக்கு இருக்கார்றானா ஞானம்? ஜனக: சக்ரவ/த்தி ர 

சாள வில்லையா? ராஜயோக யல்லவா? இரா ஜயோகி எவ்வெவ/க 

ளிடம் எப்படி எப்படியிருக்க வேண்டுமோ எவ்வெவர்களிடம் ஏ 
ேசநுபேசவேண்டுமோ அவையெலாமறிர்துதம்மபிப்பிர: யம்பிறச் 

குக்கொடாமலே அவர்க எபிப்பீராயச்தை முன்னே தெரிந்து 

கொண்டு, ௮அவரவர்களுக்குத் தக்கபடிபேசி,தக்கமரிய தைகள் ஈட தீ 

இ தாமுமரியாதைபெற்லு, கெளரவத்தோடு வாழ்வதே ஞானத்திற் 
கும் ஞானசாஸ்இரங்களுக்கும் தாழ்வீன்றிய கெளரவ மல்லா.து, 

உலகோபகா.. மீல்லாத ஏழைகளாயக் காலக்கமீப்பது சிறிதும் 

Chr ow lard ip! Kol. 

ளாுவாமீ! இவையெல்லாங்கெட்டு ஈடக்துவ$க என்மனம் கலை 
பெருமல் மீகுசஞ்சல முடையதாய் மயக்க 

சீடன் தன்குறையை மெஃழீயா இருக்கின்றது. தக்களைக்கண்ட 

வீண்ணப்பித்தல் காள் முதல் சிறிது ஆனந்தமுடையத। ௧௧ 

காணப்படினும் ஒவ்வொரு கல௯்களில் பூர் 

வம்கேட்ட, அல்லது பழகிய வழக்கங்களிலொன்றை “நினைந்து, 

மீளவும் ஈம்பிக்கைக் மறைவை யை ன்றது. பூ்வவ।வனையின் 

பலம் சிறிதும் நிஉர்ததி பாகவில்லை டென்று எனக் கோன்2சி



அந௩பவாகக்த தீபிகை, ௮] 

றது, தேவா! த)ந்கள் தயயைபுரி௩்து என்மனம் சர்தகளிபரீத 

பாவனைகளி னிடையில் மீளவீழாக மர்ச்சமாக நிரளிகர்ப 
சாகாச்கார நிட்டையில் 8ற்த உப?தசிக்கவேண்டியது. இதுவே 

என் பிரார்தனை. தங்களை கன் ப வமற்தவர। கவும், தய ரூவா 
கவும், முத்த கவும், நீராசைமுதலியகீரால் நிறைக்க சுருணக் 
கடல।க௨ம், என்மனமா 3 அறிந்து வருகின்ே றின். சம்பியுமிருக் 

க்கின் 2றன் காங்களென் கோரிக்கையை ஈ?டற்ம கப்பால் சகா 

யஞ்செப்விரகளென்பது எனக்குத்தெரிம2த யிரக்கின் ஐது; ஆயி 

னும் கல்லார்பால் கக்குழைகளைச் செல்லி புரியாது க1வய் 

Gs crane pacer, வெட்கப்பசிகிறவன், பெசாசையுள்ளவன்,இரச் 

சமதகழமுடையவன், கிடைச்ததில் Map ieua 101 Gar, Ose 

முமையுள்ளவன், என்அச்துன்பவரி வாக2வயிருப்பனென்கிறகிதி 

வாக்கிய பரிபாலன நிமித்தம் என தபிப்பிராயத்தை யறிளித்2நன். 

தேவரீர் இபத்கைய/கவை மைச்இரி, கருணை, முிதை உபேட்சை 
என்னுங் குணங்களால் பிரகாசிக்கிறிம் என்பது பிரசித்தமாக?வ 

விளக்குகிறது. மன்னிக்க வேண்டுகி?றன். கான் கங்களோடு 7ம் 
பாஷிக்க கோர்க சக்தேோரஷத்த।ல் என்னை மறக்து அரிய/மை 

யல் ஏதே? பிதரறி விட்டேன். சஏமிக்க வேண்டும். ஈமல்கா 
ரம்! ௩மஸ்கசம்!! ஈகமல்காரம்!!!, 

சத்சருவின் அபயம். 
கிஃவகியாகய மாணவக!! கடல்சூழ்க்க நிலவுலகத்தில நம் 

Gis Busey பிரமாணர்தா லனுபகிக்கும் 
மானிடபிறப்பு யாதி எல்லாப் பொருள்களிலும், எல்லாவுயி/்களி 

னுஞ்சிறக்ததேனல். லும் மனிதனே உய தவனாக விள ங்குகறு 
னென்பத நிராக்ஷ்பமல்லவா? இத்தயைய 

மனித ஜன்மத்தை நாமரை.ந்தது மிகுந்த பாக்கியமென்று 
நினைக்கறேன். ஏனெனில்:--- மனிதப்பிறப்பின் மேன்மையைக் 
கருதிப்பார்க்கு மீடத்து மீகவுமற்புகமாக கிருக்கிறது. எப்படி. 
யெனில்:--- மனிதரைக் காட்டிலும் வேறாகெய எவ்வகை யுயிர் 
களும், பொருள்களும்) சுதக்தரமற்றலைச ளாகவும், மூடக்க 

ாசகவுவ் காணப்படுகின்றன. இம்மூடப்பொருள்கள் மேன்மை 
யையுடைய எல்லாமனிதரரலும் மிகவும் உப$ய/க முடையவை 
களாகவும், உயாந்தவைகளாசவும், கொள்ளப்படிலும் அவைகள் 
சாழ்க்கவைகளேயாம். ஜடப்பெ.ருள்களாகய பொன், வெள்ளி
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*ரமிரமுதலிய ஈவலோகங்களையும், வைரம், செம்பு, பச்சை முத் 

ஜிய ஈவரத்தினங்களையும், நெல், கோதுமை, யவை, கேழ்வரகு 

முதலிய தானியங்களையும் மந்தர் யாவரும் உய/ந்தவைகளாகக் 
“கருதினும், இவற்ை உயிர்கள் உபயோடிப்பத்னால் உயிருள்ள 

பொருள்களிலும் இவை தாழ்க்தன்வாகக் கொள்ளத் தடையின் 

றாம். இவ்வுயிர்க்ளினுள்ளும் பசு, யானையாதிய பல்வகைச் 
சாகபக்ஷணப் பிராணிகளையும், மாமிச பக்ஷணீகளாகிய க்கம், 

புலி, ஓகாய், ஈரி முதலிய HHT Qe gestation, மனிதன் தன் 

வயப்படுக்தி அவைகளைத் தனதிஷ்டத்துக்கு ஒத்து ஈடக்கள் 

செய்்.துக்கொள்வதனல் மிக்க வலிபுள்ள மிருகங்களும் மனித," 
பிறப்பினருக்குச் சுதந்தரத்தில் தாழ்ந்தனவாகவே யிருக்கின் 

om. இது சாமான்ய நியாயம். இன்னுஞ் றெப்பாக யேசசிக் 

இல், உலகத்திலுள்ள எவ்வகைப் பொருள்களையும் மனிதன் தன் 

வயமாக்கிக் கொள்ளும் அசையும், ஆற்றலு முடையவனாகவே கா 

ணப்படுகிறான்.. சச்ரேசுரனென்கிற சார்வ பெளமனாகு மொரு 

வன் தன்னையன்றி அகநிய எல்லா உயிர்களையும் தன்னி 

னும் சுதக்தரக்குறைவை யடைஎித்இருக்கச்செய்து யுக்தியாலும், 

புத்தியாலும் தனது சத்தி யதிகரிக்கச்செய் துகொண்டு யாரினுஞ் 

சுதக்கர மதிகழடையவனாகி வாழக் காண்கிறோம். அன்றியும் சில 
மந்திர தந்திர யுத்தி புத்தயுடையார் தேவரையு6 தமது வசப்ப 
டுத்திக்கொண்டு தாதேவலின்படி. செய்ய விதிப்பகாகக் கேள்வி 

படுகிறோம். இவ்வகையாக மனிதப்பிறப்பே மேன்மை பெற்று 
விளங்குதலினால் மனிதப் பிறப்புப்பேறு ஒருயிருக்கு வாய்க்கில் 
HH HUMES HI STE செல்வமென்று நினைக்கத் தடை 

யின் றன்றா? இயற்கையின் சு.த௩திர மதிகமர்கப் பெற்ற wel st’ 

பிறப்பினர்க்கே பாஷையும், நீதியும், ஒழுக்கமும், பாவபுண்ய 
மும், இன்றைக்கு காளைக்கெனத் தேடி.வைக்கும் யுக்தியும், புத்தி 
யும், எனதுனதென்னு மபிமானமும் மிகுதியாக வுண்டென் 
Usp pm Quartet? பாஷாஞானம் ஏனைய் உயிர்களுக் இல்லை 
யெனல் ஸ்பஷ்டம். அதுபோலவே நீதியும், நியாயமும், இன் 

றைக்கு காளைக்செனத் தேடிவைதீதுக்காக்குர் இறமையும், என 
அனதென்னு மபிமானமும், வழக்கமும், முறைமை தவிராமை 
யும், பாவபுண்ணியமும் மற்ற உயிர்களுக்கிருக்கக் காண்பா 
மில்லை. இதனால் மனித னொவ்வொருவனும் கனது முயத்? 

4
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பால் உலக முழுவதையும் தன தாக்கிக்கொள்ள அசையும், ஊக் 

சமு முடையானென்றே வெளியாகின்றது. இப்படிக்கு இயற்கை 

யிலுள்ள தன் சுதந்தர சத்தியானது பீரதிபந்தங்களால் ஒருவ 
னிடத்து குறைவை யடைகன் நதே யன்றி சாதக சாகனப் பொ 
ருள்களின் சகாயம் வாய்க்குமேல், இவ்வுலகத்தைத் தனதாக்கிக் 

கொள்ள சிறிது௩ தாழானென்பதே துண்பாம். 

எல்லா மனிதருக்கும் தனது சுதந்தரத்தை விருத்தி செய் 
துக்கொள்ளுவதற்கு வேண்டிய எவ்வகைச் 

மனிதனுக்குஇன்றிய சாகனப் பொருள்களள்ளும் குறைவற 

மையார் சாதனம் உலகமெல்லாக் தனதாக்கிக் சொள்வதற்கு 
கல்வீயே இன்றியமையாச் சாதனங் கல்வியே யன்றி, 

வேறில்லை யென்பது எமது அபிமதம்;) 

எமது முன்னோர்களின் துணிபு மிதவே. இயற்கையில், கல்லாத 

அல்லது கற்ற எல்லா மனிதர்பாலும் உள்ள பாலான 

தானே கல்வியென்பது? இது யாவர்பாலு முண்டாயிருக்க வித 

ந்து கல்வி கற்க பிரயாசை பெடுத்துக் கொள்வது விண் பிரயா 

சை யல்லவோ?'”' என நினைப்பை, ௮ல்ல. அல்ல. அதிக சுலப 
(pb, wu சகாயஞ் செயயும் ஆப்கனுமாகும். எல்கன 

மெனில்:-ஒருவன் தான் செய்யுங் காரியத்தில் பலர் சகாயஞ் 

செய்ய உடன்படுவதனால் அவனது காரிய மவனுக்குச் சில காள்க 

ளுக்குள்ளாகவே இடையூறுகளின் வலுவைக்கடர்து தன்னை 

விரும்பியவனுக்குத் தவி.ச.த இஷ்டபூர்த்தியைச் செய்கின்றது. 
சகாயமீன்றிப் பிரதிப் தங்கள் BONE So Bev எடுத்த காரியம் 

முடிவு பெறுவது சந்தேகமே. சிலகால மின்றிப்பலகாலஞ் செய்யி 

னும் இடையூறுகள் தொஃங்தா லன்றி யெடுத்த காரியம் முடிவு 

பெருது- உலகூலுள்ள மானிடப் பிறப்பின அனாவ்வொருவளுக் 

தானே எல்லா உலூற்குஞ் சரர்வ பெளமனாகி இருக்க இச்சிப்ப 
தோடு அழியா து வாழும் தசையுமுடைய இயழற்சைய ஞதலின், 

பிறர்பால் பொறாமை கொண்டு எவர்க்குக திக்கிழைக்கத் துவசம் 

கட்டித் இரியா நிற்பன். இவ்வித இடையூறுகள் யார்க்கும் 

கேர்க்திருக்கன்றனவென்பது உலகப் பிரசித்தம், இவ்வாறு 
'பொருமையால் பரல்பர விரோதம் மிசமிகுந்து சசாயஞ் செய் 
புமறிவுடைய புண்ணிய புருடர்களின் கூட்டுறவு குன்றிய விடத்து
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எவருக்கும் அவரவர் மேற்கொண்ட பெருமுயற்சிகள் gare 

ளுக்கு முடிவு பெறுவ தெங்கனம்? கையால் அறிவுடையோ 

ரும் கைம்மாறு வேண்டாத பரோபகாரிகளும், பொறாமை யாதிய 

புன்குண மில்லாப் புனிகரம், wep சிலரே யன்றிப்:பலரிலா: 
இதனால் இவரையய குருவாகவும், தெய்வமாகவும், தந்தைதா 

யாகவும் ௮றிவடையார் மதித்து, அணுகி யடைக்கலம் புகுந்து,. 

தீங்குறைகளை நீக்கிக்கொண்டு தழைத்தோங்குகின்றார்கள். 

இத்ககைய உூலாகோபகாரர்களாகிய மகாத்துமாக்களே 

எவ2கரக௩ தமது சகாயத்தை யெளிதிற் 

சிறப்புக்கல்வி பெறத் தமதுபுச்தி நுட்பத்தால் பாஷா ஞா 

சற்பிதக் னத்திந்கொத்்து உபயோசப்பட ௮கரமாச 

குறி பழக்கம் இய குறி வடிவாகிய ழுத்துக்களைக் கற்- 

பித்து அவ்வெழுத் துக்களால் சொற்களும் 

அச்சொற்களால் வேச சாஸ்திர மாதிகளையும் விதித் இருக்கின்றார் 

கள், ஒருவனுக்குச் சான் கொண்ட கருத்தைச் சாஇத்துக் கொ 

டுக்கத் தக்க சா தனம் சாத்திபமென்ப. இத்தகைய கற்பீத சகாயக் 

கல்வீயிற் பயிலாத ஒருவன், உலகோபகாரிகளின் சகாய சாதன 

சாத்திரக் கருத்துகளைக் கடைபிடித்து நடந்து, இடையூகளைக். 

கடந்து, சருவ ஜகத்திற்குஞ் சார்வ பெளமனாகி அழியாது வாழ 

நினைந்த ஆசைக்கரூத்தை முற்றுகித்து குறைகள ஈகிய பொறாமை 

யாதியாலுலும் இடையூறுகளை யெற்றித் தன்னிலையி னிற்பது 

௬ங்கனங் கூடும்? நிலையென்பதோ மனிதர்க் செயெற்கையிற் கடை 

தீத இணையிலாச் சுதந்த] மல்லது வேறல்ல. அதனால் தனக்கு 

கன்மையுண்டாக வேண்டுமெனத் தவிக்கும் ஒவ்வொருவளும் su 

பா.து கல்வியித் றலைப்பட வேண்டுமென்பதே திண்ணம். ஈல்லோர் 

களின் அணிபும் இதுவே. பலவக்தஞ், செய்துக் கலவி கல்லா 

தார் கடைப்படு மிருதழசல தன்றி மற்றென்னாவார்? இதனாலே: 
யன்றோ விலங்கொடு மக்க எனைய ரிலக்குதூற், சற்றாரோ 

டேனை யவர'" எனவும், (எந்த வுலகத்து மியாக்காணேக். கல்லி 
போன் மம்ம ரக்கு மருக்து'' எனவும் பெர்யோர் a Suhr a 

கின்றனர்.
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இவ்வாபிருக்க லா இவ்வசையாகப் ப?பகாரிகளா த் 

செய்யப்பெற்ற சகசயக்கருவிகளாகிய சாஸ் 
சிலர்க்கே கல்கி இரங்களைக கற்றும், அவற்றிற் சொல்லிய 

புரிய தென்பரைப் படி கடவாமுலும், தற்சுதந்தரம் ௦ ருக்கும் 
பற்றி. முயற்கியில் கலையிடாமலும், பூர்வந்தம்பால் 

பிடிப்புற்திருந்த பொறாமைக்குண மாதிய 
பழக்க வசத்தரசய்பேதஞ் செய்து ஜாதி குல மாதிகள் வகசூச்துக் 
ண்டு தமக்கே ௮ச்சாத்திரஞ் சா ககமாமெனச சொல்லி வஞ் 

சித்துக் காலககழீத்து வருவா ராயின். இத்தகையார் போலிக் 
கல்வியரும், பொறாமையுடையருமென்றே சொல்லத் சக்கவரா 

வர. இவரும் மூர்க்க மிருகீத்துட் பவா ரல்லது முதன்மை மனி 

மரசகாச்கள். இத்தகைய அபகாரிகளுஞ் சில ௮சம்பாவி ௪ IHS 

சற்பனாலங்கார புரசாணாதாமப் புன்னூல்கள் புனைந்திருக்கின்றார் 

கள்.இய்ற்கைத் தித்குன வியல்பு மீக்காருக்கு இதுவுமோர் சகாய 

காரியாகெய சாத் திரமே யாகும் போலும். இயற்கையில் உபகார 
சிந்தையுடைய உபகார புருஒரும், ஆழ்ந்து யோசிக்கும் ODay 

டைய விவேடியரும், நீதிவழுவா கெறிமுறையாளராம் நிபுண 

ரும், மேற்படியார் புராணக்களையும்,௮வர்செய்கைகளையும், சொல் 
லும் புத்தி மதிகளையும், தன்கடை சேர்க்காத தசமையராகி3ய 

Bout, தன்சுதந்தரம் தனக்களியாது தன்னை யடிமைசொள்ள 

தமம் போதிக்கும் தந்தரவாஇசன் சொல்லைச் தக்கமிக்க தரம 
வான்களின் வார்த்தைகளைக் கடைபீடிப்போர் கேட்ச விரும்புவார் 

களோ? ஐர் காலத்தும் விரும்பார். , உபகாரிகளையே உறவினர் 
களாகக் கொள்ளவேண்டுமே யுல்லாது, அபகாரிகள்பா லபயம் 

புகுவ து ௮ழீவிற்கே யிடமாகும். 

புத்மொ(ன! இதுவரையில் சல்வியென்பது கருணையு 

டைய பெரியோசள் தஞ்சகாயம் விரும்பு 

பாஷாஞானம் வோர்க்கு, ௮தையவர் பெ௮ழ்பொருட்டுச் 

மனிதர்கட்கு செய்த சற்பனைக் சிகளென்று சொல்லி 

இயற்கையில் னேன். இயரற்கைகில் மனிசன் எதையும் 

உண்டு. அ.தியவேண்டுமென்லும் ஆவல் வடிவமான 

வனை யெனற்கு ஐயமில்லை. பாஷையும் 
பாஷார்த்க முணரும் ஞானமும், பாஷைக் காகாரமான சர



முன்றாம் திருமுறை. oh 
சுகாக்களாஇசப் தமும் மனிதனிடத்திற்றாே யுண்டு. சில மிரு 

காஇிகளும், சில பக்ஷிகளும் 5,ததக கரும்வத.ச் தம்மன்ம் ௮ல 
ag தன்னொத்,த பீராணிகமுக் கதிவிப்பன்வேண்டி. சில குறிப் 

புத். கொனிகள் செப்கன் மன. இவ்வளவேயன்றி வாக்கியத் தெச 

டக்கு ஆதாரமா எழுத்து வடிவம் ௦ Bi oF BIJ களப்புவன 

வல்ல. இதுபோலவே மிக்க புத்தியுடைய நக்கார் தம்பா. லுளி எர 

பாஷாஞானத்தால் தத் தங் கருக்தைப் பமாக்குச் சொல்லால் 

அறிவிக்கின்றனர். Riu GM Gus SGT BF WIAs ww D 

Mailgyerrsl rin Duss opig Qui Buss Sips we 
YU sSujemu geeréarit1 wat. அன்றியும் தமது செப் 

சைகளிலும், குண ம்களிலும், Qu posits bed gyi ௮த்சு பததி 

யுடையா ரென்பதில் தப்பில்லை. இன்னார் மீக்கத் தா । சைவசப் 

பட்டு சம்மியற்கையை மறங்தார்போலும். மற்றும் பொருமை 

யாதிய புகு மக வஞ்சகரும், பொய்வசழ்கிம்கே யுரியன 'தேூம் 

போகப்பீரியரும், சன்றியறியு காயினுங் குடைப்படு ஈடையினாச 7 

ஈட்பை விரும்பும் துட்டரும், பிறரை யேமாம்றும் பீரிய மேற் 
கொண்டவரும், தற்புகழ் வேண்டித் தமா அளத்தரும், சுபச் 

இற் கிடைக்கும் சுகம்பெறு வினையிலாளரும், ௮ல்லசெய்து Hp 

ச ஐபோகு மகர்தையி லாழ்வோருமாகிய இவர்கள் முனனொர் 

ஈடையென்றும், முன்னோர் மொழீயென்றும், முறைமையென் 

௮ம், தமதறிவின்மையைப் பி.றர்க்குச்சொல்லி நுைவிட ஈது தா 

மும் நடந்து, பீ.மரையும் ஈட த் தவிக்கப் பிரயாசை யெடுத்துக் 

சொள்கின்றனர். இது மூட த்துட்படுமல்லது முன்னோ? மொ 

ழ்க்கும் ஓழுக்கத்திற்கும் பெரருக்காதாம். எங்கனமெனில்:-. 

சர்வஞ்ஞரும், சர்வஜீவ தயாபரருமாகிய பெரியோர் கருத் 
பேதம் தில் பேத மோர்காலத்தும் விரும்பச்தக்க 

பெரியோர்ச்கும் தாகி யிராது, அவர்கள் இயற்கையில் 

உட்ன்பாடல்ல. மனிதப் பிதப்பிழ்பட்ட வுயி/களுக்குள்ள 
"தந்தத்தை யூட்வெக்க மிக விரிவாகவும், 

விளக்கமாகவும் நூல்களால் விளக்கி யிருக்கின்றார்கள். gaia 
ஞசைத்,த தூல்களில் பேசு மென்னுக் தடையாம் பிரதி பக்தத் 

தை நீக்க சாதனமாகுஞ் சமத்துவக்தைட் பன்முறையும் வற் 

“nse மிருக்கின்றார்கள். அன்றியும் srmses; மவ்வாறே ஈடர்
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தார்கள், ௩ட ததினா1கள், பின்னோர்களிலும் ஈடத்துலிக்க கற்பி 
தீச் கல்கியையு முண்டபக்கினார். ரென்பதே மயக்கமத்ற இர் 
மானமாகும். இதல் எவகித சதக முனக்குச் சிறிதும் தேவை 

Wve, Dog WP esd ஈன்றாகப் புலப்பட காட்டுவேன். 
C16 SSTX DITYD DUT BDU BDGrw IS GH'D, GTA HM SF Wy, 

பி. திபத ககளும் எலாக்கும மேன்மேலும் வளருமேயல்லாமல் 
யாக்குஞ் ரரத%மாகியசுகபபிபப்கியைமயார்போதும் உண்டாக் 

காது. இத்தசைய 2? (தவாதியைத் தவீர பாககனென்பவன் பாரி 
லில்லை. அ.றலும் செப்ர்டன்றி யறிதற் பொருட்டு யாவர்க்கும் 

உய ௧2:1௮ என்னலும்பேதம் சிறிது சித்தககின்றது. பிறப் 

பில் பெண், ஆண் என்லும் பேதம் சிததிப்பது£பால மற்ற 

ஜாதி2பதம் சித்திக்க லருமை.பினு 2 ௮ருமையெ, மேற்சொல்லிய 

வ, வபெதம், குணபிபதம் யாவரு மயகீகரிக்கத் தக்கனவேயாம். 

கன்மை புரி3வன்பால் அதனைப் பெறு3வோன் அவர்க்குத் தாழ் 
6B tigen தன் என்றிபறி5க் காட்டலே யின்றியமையாத 

ஏற்றமாஞ் செல்வமாகும். செப்க்கன்ரியை யறியாதவன் சிதை 

வானல்லது கதிபெறு வானல்ஃன், என்றி கொன்றார்க்கு முய் 

வுண்டா முய்வில்லை செய்க்கள்றி கொன்ற மகற்கு." என்பதே 

பெரியோர்துணிபு, மற்றையஜாஇபபேத?மோ பேதபோதக பாதகச் 

கற்பனையாசவும், மூடர் கைக்கொரு, முரட்டுக் கொள்கையாக 

வுங் காணப்படுமே யற்லாது இயற்கையி லுள்ளதாகக் கண்டி 

லர; கரட்டினாருல், காட்வொருமில்லை.  தம்போன்ற போலிகள் 

பால் கட்டஉரவ தன்றி உண்மையை யுணர உடம்படுவோர்க்கு 

உணர வுணர்த துவா ரொருவருமில்லை. இதனாலன்றோ “ஜாதி 

யிரண்டொழிய வெறில்லை'' எனவும் *இட்டார் பெரியோ நீடா 

சாம் இழிகுலத்தொர் பட்டாங்க லுள்ள படி." எனவும் பறை$த 

னள் பாட்டி. 

இட சலென்பது சானமோ தருமமோ என்பாயாகில், தருமஞ், 

செய்வதே யோக்கியமல்லாது தானஞ்செய் 

தர்மமே சிறந்தது வ சஃதொவ்வா.து. தானமென்ப.து கட்டா 

தானமன்றேனல், யத்தாற் செய்யும் முட்டுப்பாரடையதே 

யாம், கட்டாயத்தான் செய்யும் சானமோ 

பட்டாக்கி ஓுள்ளபடி யன்ன, தானஞ் செய்வதோ மானிடர்



மூன்றாம் தீருமுறை ௧௫ 
பெருமைக்கே, இ.து பொதுவாக யாவர்க்கும் ஈன்மையைப் பய 

வாது. தனிகர் பெருமைக்?க தக்கது இத்தனம். (குதிரைசெக் 
ததல்லாமல் சுழ்தோண்ட பத்துபணம்'' எனவும் செத்தவர் 

விட்டில் வாழ்ந்தவர் கெட்டா£'' எனவுஞ் சொல்லும் பழமொழிக் 
திணக்க இத்தானம் ஏழைசகராக்கு இடையூதின்மே லிடையூறாம். 

இது மனிதரின் சுதந்தரத்தை மாற்றவல்தோர் உபாயம். € தனு 
லன்றோ இகனைத் போக் கருமமென்று பெரியேர்கள் செப்பியும் 

உணர்த்தியும் உள்ளார்கள். உலகில் இகனைப் பகைப்போம் எண் 

ணில௰ர், பலரும் வேண்டா ததைப் பாடி.ப் படிப்பதில் பயனென் ன. 
மூடர் தம் கெள்கையென இதனை ஓர் மூஃையி லெ. துக்குவோம். 

அறிவிலார் தான மீக. அழும்ப ரதை3யேற் றருந்துக. நமக் 

கென்ன? இதனை மேற்கொள்ளுவார் ஒவ்வொ மன ரனையுற 

பந்தத்திலாழ்த்ச பரிதபிக்கும் கள்ளக் கர்மீகள். இவ/கள் கல்வி 

யில்லார்பால் கபைந்து தரிக, 

புத்தியுடைய கல்லீமானாகிய நீ ஈம்மைக் கேட்ட கெள்வீச 
ளுக்கு இயற்கையிலுள்ள அவின் விளக் 

விசாரணை கத்தை உனக்கு அடை வீப்பான் away. 

யில்லார் சிலவாரீத்தைகளைச் செஃலுகின்பரும். நீ 

பழக்கம் சாவதான சித்தமுடையவனாய் அவவோடுங் 

வ்பாீதம் கேட்பாயாக, துபிமானமென்பது றிது 

மில்லாமல் துடைத்து இதனைக் கவனிப்பா 

யாக, என்னை வேதநி$தகனென்றும், வேகத்தை அனாதி யெனக் 

கொள்ளாதவனென்றும் யோசித்துவிடாதெ. நான அய்பவன். 

சிலர் ஆராய்ச்சியென்பது சிறிதுமில்லாமல் பழக்கமே ஒழுக்கமெ 
ன்றுகினைத்து அதிலுள்ள குணாகுணங்களைக்கவணீய: து, முரு 

ங்சக்கா யென்றான் அதனால் பத்தியம் முறிந்துபோய் விட்டது 

இனி என் மருர்திவனுக்கு எப்படி. பிடிக்கும் பத்தியமீல்லாத 

மருந்து சத்துருச்கை பாணமாகும்'' எனப் பீதற்றும் பைத்தியம் 
பிடித்த வைத்தியளைப்போல வேதமுதலானவை கற்பனை என்று 

சொன்னமா த்திரத் இனால் (இவன் நால்நீகன், இனி என்ன இருக் 
இற.து,வேதப்பிரமாணத்தையே இவன் விரும்பவில்லையே,சரி,சரி, 
இனிஎதை அங்கேரிக்கப்போடுருன், யுக்தி என்றாலே! ஒவ்வொரு, 

காலத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் வெவவேருகப்பிறக்கும், அவை



க்க அநபவாரந்த தீபிகை, 

யெலலாம் பீரமாணமாகுமா? அ,.தபவமென்ராலோ மாண்பரியச் 
தம் கரீமஞ்செய்து மாண்டபினனரன்றா அறுபவிக்கப்பவெ து? 
௮கையல் வேதிங்கற்பனை யென்டுன் ற இப்படிப்பட்டவர் முகத்தி 

அம் விழீக்கக்கூடாது'' என்ன சோல்லி, தப்பித்து ௮ப்பாற்போ 

வச! அப்படிப்பட்டவர்களும் கற்றாபே! னற காணப்படுவா1 யி 
னும் அவர்கள் சிற றிவுடையாரேயாவர். வரெப்படி சொல்லிலு 

மறிக்தோர் அறிவிலா7க்கு சம்மச்லானவரையும் ௪மா தானஞ்சொ 

ல்ல முத்பவொர்களல்லது முமணாகக் கொள்ளார். மூடத்தன்மை 

யோடு மரட்டுப்பிடுவாதமும உடையவராக காணப்படுவாரோல் 
விண்கவஷ்ட மென்று அவரை ஒருவாறாக விஈயததேர்டும் போக்கி 

வீடூவர். கணற்று ரை வெள்ளம நிறுப்புமல்லாது குறைக்காது, 

அ. OnsraGa விவக மும், பொ ழுமையும அழ்ந்துயோசிக்கும் 

அற்றலுமுடைய குருவானவன் அவ்வகை குண ம்கரடைய சீட 

எது கெள்ளியாகிய ஜீவசக்தி வெள்ளம்போன்ற விடை. 
என்னும் விவேகத்தையுஞ் சே: த்கதிகப்படுத்தி அவனது அறி 
யசமையால் ெர்ந்ஜ துசப்க் சுறைவுதிர தனந்த பூர்த்தி செய் 

வானேயல்லது), அகன் பெ. ரைக் கைக்கொண்டு செல்ல நினை 

யான, 

இதுநிற்க; உல்கததில் பாக்தாஞான்ம் இயற்கையில் மனிதர் 

பாலில்லை, தாய்தந்தையர்களாற்றான். பா 
பாஷையிபற்கை oe ae ar 

sae ge ஞானம் உண்டாகின்றது என்பவர் உலக யன்றேன பதின் 1௫15 ன் a 
, முழுமைக்குமொரே பாகைய/க விராமைக் மறுப்பு 

கு என்ன க2ரணவ் கண்டு டெ.த்சார்களோ? 
ஆதியில் தேவபாலையாகிய வடமொழ்யோன்றே யுலகமெக்கும் 

பேசப்பட்டிரக்த,து என்றும், இடையில் பலபாஷைகள் அப்பா 

ஷையைத் திரீப்பதினால் உண்டர்கியனவென்றும் சொல்லப்புக 

லாம். ௮.து பொருந்துமாறில்லை. ஏனெனில்: தமிழர் தமிழ் 

அராதியென்றும், தெலுங்கர் தெலுங்கு ௮னாதியென்றும், அரபி 
யர் அரபி அனாதியென்றும், €ரேச்சர் முசலர்யினோர் தத்தம் பா 

ஷைகளை ய௩।தியெனக் கூருநிற்பர்.. எல்லாப்பாலையிலும் தாய் 

பாலையாகயே வடமொழீ கலந்தே காணப்படுகிறதெனில் ஒரு 

பாஷையில் மற்றொரு பாஷையின் மொழீகள் இப்படியே கூடிக் 
காண்ப் ப$தின்றனவேன்றும் அவ்வப்பாகைய:ர௬ம் போராடு



Rese திருமுறை. ௧௭ 

இன்றனர். இ.துமிற்க. எந்த பாஷையையே யாகறும் உலசமுழு 
தும் ஆதியில் யாவருமறிக்திருக்கால் இதர பாஷையைச் செய்ய 

யார்க்கும் எவ்வித காரணமுஞ் சிதஇத் திருக்க மாட்டாது. 
ஒரு பாஷையார் மற்ற பாஷையின் பிரபலத்தைப் பார்ச்சபொ 

முது அதினின்றுர் தத்தமக்குச் தேவையான வார்த்தைகளையும், 

அபிப்பிராயத்தையும் தமக்கும் பிறர்க்கும் உபயோசகமாகும்படி. 
அப்படியே தம் பாஷையோடு சேர்த்து வழக்க வந்திருக்கலாம். 
இதனால் ஒரு பாஷையிலுள்ள பதங்கள் மற்றொரு பாஷையிழ் 

சேர்ந்தனவாக யூடுக்க விடர்தருசன்ற து. எப்படிக்கானாதும் 
எக்த பாஷையும் இயல்பாக மனிதன்பாலே பிறந்ததாக நினைக்க 
விடமுண் டல்லாது, வேறு எளிதமாச யோசிக்க விடமில்லை. 
அ௮பூசக் கற்பனைகளாகச் சொல்லுமவையெல்லாம் ஆராய்ச்சி 
யில் மெய்யாக நிற்க விடம் பெறலருமை. எல்லாப்பாஷையினு 
முதன்மை பட்டதென்௮ ஆராய்ந் அணர்ந்தோரால் கொள் 
ளப்படுகின்ற௦ தேவபாஷையாகிய சமள்்கரு தமென்னும் ௨ டமொ 

ழிக்கு அக்காலத்தில் அறிகுறியாக வழங்கி வந்த எழுத்துக்கள் 

சேவகாகாமென்றும், சிலர் மலையாள வெழுத்தைப் போன்றிருக் 

கும் எழுத் துச்களென்றும், ஸிவாத மிடுகின்றனர். லர் எழு 
தாக் களெவியே தேவ பாஷையாகையால் எழுத்து அதுற்கில்லை, 
யென்கிறார்கள். அன்றி வேதத்திற்குச் சுருதியென்௮ (“கேட் 

கப்பபுவசென்௮) பெயர்வழங்கி வருதலால் அதற்கதிகுறி 
யாகிய எழு த்தில்லையென்௮ தானே பொருள்படுகின் ஐ தல்லவா? 

அன்றியும் வேதம் அத்தியயன ரூபமாகவே யிருக்கிறதென்௮ 
சொல்லுகிறார்கள். வடமொழிக்குப் பாணினி முனிவராலே 

வியாகரண சூத்திரஞ் செய்யபபட்ட தென்பதால் சில காலங்க 
ளுச்குப் பின்புசகான் அப்பாஷையும் ஓழுல்குபட்டதென்று யோ, 

சிக்க விடமுண்டாகனெறது. அன்றியும் அகஸ்தியர் முதலிய 

முனிவர்களால் சொல்லப்படும் சித்தி நூல்களில் பாஷைக்குக் 
காசணமா௫ய ஐம்பத்தோரெழுத்துகளும் மனித சரீரத்திலுள்ள 

ஆசார மாதிலுங் பிரிவுபட்டு நித்தன்றனவெளச் சொல்லப் 
பட்டிருக்னெறது. இ;சனால் மனிதர்பாலே பாஷாஞானமும்; 
அதச்சாசார ஒலி வடிவ எழுத்துகளும் உள்ளன. வென்பதே 
முன்னோர்களின் துணிபென வெளியாகின்றது. மனித ரன்திய 

இத்த பிராணிசளில் இளி முதலிய சிலவற்றிற்கு மிக்க பிரயாசை 
் 3



Sal அகபயவாநந்த தீபிகை. 

00, WIM கற்பிக்கப்பட்டாலும் ௮வைக எப்பாலையைப் 

பேரிலும் பொருள்விளக்கஞானம் பெத்றவைகளாகவும், பெ௮வ 
வாகவும் காணட்படவில்லை. ஆதலால் மனிகனே பாஷாஞானச் 
இற்கு இயற்கையாக உரியானென்பது எவ்விதத்திலும் மறுச்சுப், 
படாத விஷயமாம். இப்படி. இய ந்கையில் பாஷாஞானம் பெற்ற 

மனிதரில் சலர்க்குக் கல்வியில் முழுவதும் அதிகாரமும், சிலர்க்கு 
அசைய்ப கற்கும், சிலர்க்கு கால்பங்கற்கும் ௮தஇகார முண்டெ 
ar Did, சிலர்க்கு அதிகார மில்லவே யில்லை மென்றும், சிலர்சொல் 

துவாராகில் இவர் முன்சொல்லிய கிராணிகளை யொப்பாவரல் 
லாது வேறென்னாவார்? இன்னோரைப் பண்டிதர்களென எங்ற 

னம் நினைக்கலாம்? பண்டிதராகக் கொள்பவரை நாம் இரிப்ப 
_தல்லாது வேதென் செய்வோம். 

அிவேகயே! உலகிலுள்ள மானிடப் பிறப்பினராயெ ஆண் 

பெண்ணாம் யாவர்க்கும் இயற்கையில் சுதர் 
வஷையைப்போல் தரமாக வுடைய பாஷையைப்போலக் கல் 

கல்லீயும் விரும் சுதந் தரமாகவடையதேயாகும். இப் 

சுதந்தரமே, படியிருக்க கல்வியைச் Haas குரியதென் 

௮ம் சிலருக்குரியகாசாதென்றும் சொல் 
அவோரைடிம், அதைக்கேட்டு மெய்யென அக்கேரிப்போரை 
யும் மூடப் பழக்கத்தி லாழ்கத மூர்க்கர்களெனக் கொள்வதில் சப் 
பேது? பாஷையை மாத்திரம் யாவருக்கும் இன்றியமையாத 

தென வக்கேரித்துச் கல்வியையும், கல்வியைக் கற்பிக்கும் வேதத் 
தையும் யாவருக்கும் இன்மியமையாகதென அக்கேரியாதவர்களை 

யெவ்வளவு மதியீன ரென்னலாம்? ஆண் பிள்ளைசளே கல்வியை 
புடையவர்களா யிருக்கவேண்டும். அதிலும் உயர்ந்த ஜாதியாரு 
ச்கே அல்திருக்க வேண்டும். பெண்களுக்கும், தாழ்ந்த ஜாதி 
யாருக்கும் அல்இருச்சப்படாதென மூரட்டாசனது சதாய 

த்தில் சட்டுப்பாடுகளை யுண்டாக்கித் கொண்டவர்கள் . இது,முன் 
இன்னார் காலத்தில் இவ்லித சாபத்தால். இன்னாரால் கேர்கத 
தென்.௮ ஒரு ௬ுமிப்பேற்௰ச் சதையும் இருஷ்டாக்சமாசச் சாட்ட 
ஓர்.புராணஞ் செய்ய முயலாது சாரணம் யாதோ செரிபவில்ல். 
கல்லிதம்பது சடினமாகையால் சோம்பேறிகள் செய்யாது விட் 
டுவீவெர். பாஷையை கிட எவகு மொப்பார்சள் என;மதித்சு பா



முன்றாக் திருமுறை ௧௯ 
ஷையை மன்ச்சப் பிரளேரியாது சைவிடுத்சனர் போதும், கூடு 
மேல் இதிலும் பிரவேரிச்சே யிருப்பர். பாபமற்தவனே! இய: 
கையாக பாஷை யாவருக்கும் உரியதுபோல கல்வியு முசியசென் 

பதே ரிராக்ூபம். இஃதுன். சுருத்திற்கே புலப்யன்று. தல். 
லவா? 

சிடனே இதைச் சற்றுகவனி, உலூலுள்ள ஒவ்வோருவ 
னும் இயற்கையி லடைய வீரும்புவதூ: 

சித்திழந்திகளின் யாது? சுகத்தையா? துக்கத்தையா?: சுக்" 

சிப்பு, தையே யல்லவா? மச்சுகம் யாது? கோ 
யற்ற வாழ்வும், குறைவற்ற செல்வமும் 

மரணமற்ற தீர்ச்காயுளு மல்லவேோ? அவற்றிற்குத் தேவையான 
வகைளையெ சித்தி முத்தி யெனக் கூறுவர், நோயற்ற வாழ் 

விற் குரியசான துணையா யிருப்பவைகள் சித்திகளாம். மரச் 
மற்ற தீர்க்காயுளுக்குரியகான துணையா யிருப்பது முத்தியாம் 
சித். இிக்குரியண:மணி மர்தி ஒளக௪ வடிவங்களசயுள்ளன. ப? 

srs சதோஷ்ணாதிகளும் கோய்களேயாம். இக்கேய்கட்கு 

அன்ன பான வஸ்திராதகள் ஒளஷத.க்சளாம். கோய்களில் ப? 
தாகம் தீராப் பெருகோய்களாம். காமாதஇகள் அதனிலும் வேச 

முடையன வாயிலும், சிறுகோம்களாம். பெரு வியாதியென் 

அம் குஷ்டமாதிய பிணிகள் அதனிலும் தாழ்க்த ச௮அகோய்களெ 

னச் சொல்லவேண்டியன வாமிருக்னெ.றன. இப்படிச்கருக்தும் 
குஷ்டமாநிகட்குப் பரிகரிக்க க சக்ச பொருளும்- பொருளுணர்சுச 
யும் அதைச் தெரிவிப்பாரு மின்மையால் அச்சி௮வியாஇகள் பெ 
ரூவியாதிகளென வழக்கப்பகென்றன.. இரா வியாஇகளாகிய: 

பசிசிசாஇசட்குரிய பொருள்களை யாவரும் விளைபொருஷ்களாக்கி 

சடைகளில் தானிய வல்இராஇகளாச கிற்சையாலும்: இதை 
யுடையவர் ஏழைகட்குத் தரமத்திற்குள் கொடுத்து: இரிளசோய் 

அனை யாலரும் பரிசாரஞ் செய்வதனால் பர தாகரஇகனை சோம்க 
ளா* மதிப்பதில்லை. இல்லை யெனினும் இஃ்ோங்ச்ஞுக்குரிய(குறை 
எலச் கெஞ்சினில் அம் நீக்கம். காணப்பூடகிலலை.. தாகத். 
இத்கு பிப்படியே எரி. ௬ளம், வாலி,. வாய்ச்சால்,. தண்ணிர்ப்பக் 

சல்.ஒசலியன தருமத்தித்கு அமைத்தாவைத்தலால் காகத்தை 
யும். ஏதிச்ஜெர்சளில்லே , :ம௲ப்பிடையாகிய. ati Bat olen



௨௦ அகயவாரக்த தீபிகை 

சரீர பீடையாகயெ சுரம், குன்மம், சூலை, பெருவியா திக்ரும் பரி 

சாரப் பொருள்கள் வெகு பிரயாசை 3யோடு சற்௮அணர்க்தோர்பால் 

பெறக்கூடியனவாயிருப்பதால் இவைகள் spor Sus fea ss 

காணப்படுகின்றன. இதற்குஞ் சிலர் சன்னிகாதானம் தாம 

வைத்தியல்களால் உதவிபுரிந்து வருகிறார்கள். வியாதிகளாகிய 

பெருகோயாதிகளுக்குக் தக்க ஒவுதிகளை எவரும் விளைபொருள் 

காகப் பயிரிவெதில்லை, வனங்களில் கடவுளால் வளர்க்கப்ப 

ட்டு வளச்னெறன.. இவற்றை யுபயோ௫ிக்கும் விதத்தை உப 

'சாரிகளாயெ அகள்2.பராதிய சித்தர்களும் பிரமன் மரீசி முத 

லிய தவ€ோட்ட முனிகளும் யாவருக்கும் விளல்க வேக உபவே 

கமாக உபதேூத்து வக்ததாக நூற்களால் விளங்குகின்றது. அப 

படி யவரால் உப3 தூக்கப்பட்டு சேட்டவைகளே பிரபலசுர௬தஇி௪ 
சென வழக்கப்பட்டு வருன்றன. இவைகளில் ஒரு தேகத் 

இற்கு பிறதேகக்களாலுண்டாகும் பீடைகளை யவ்வவத்றிற்குப் 

பகையாயுள்ள ஜந்துவின் தேக ஸ்மரணையாலும் ஐந்துகினிடத்தி 

லுள்ள பொருள்களாலும் தர்க்க உரைப்பவை3ய மகச்திர தந்திர 

மென உணர இடநக்தருகன்றது. உசாரணம்: பாம்பு லிடச்தி 

ற்கு கருடன் ஸ்மரணையும் தேள் வீடத்திழ்கு மயிற் பிலி புகையூட் 

டலுமாம். மணியென்பது பாதரச பக்தனத்தாற் செய்யும் மணி 

யேயாம். இதன் பெருமையை வாயால் உரைக்க முடியாது 

இதைச் செய்யும் உபாயமும் அதற்குரிய பிரயாசையும் நூலா 

அ௮ணர்க்துகொளளை முடியுமே யல்லாது இதை இக்கு வீரிக்ச 

இடக்தேடல் விருதா பிரயாசையாம். மாணவகா] இதனால் 

ஜன்மம் சுகமல்லவென்பது gpig யோிப்பவர்க்கு விளக்கா 

மத் போருமா?. ஆகையாலல்லவோ பிறவியைப் பவரே!கமென 

வும் கடவுளைப் பவரோக வைத்திபனெனவும் வேதத்தை மணிமர் 

இர தளவதக்களாசவும் பெரியோர் மதிக்கின்றனர். இவ்வித 

வேதத்திற்ருச் சிலசே அதிகாரிகளெனவும் பலர் அதிசாரிசளாகா 

செனவும் விதிப்பவர் வஞ்சகர், துஷ்டர் மூடர் என்.லும் வகுப்பில் 

சேராதாரசதல் எங்கனம்? வே. சாகம புராணேதி ஹாச மதர் 

மாய நூலகள் அஅபவ திருத்தமாக வுரைக்குமாகில் அ சம்பு 

a Sgn Care a Dagan pater படிப்பது. சமாருென பத்தி 

மான் நினைப்பானல்லவோ? ஏனெனில்;-சட்டுச்கதைகளாகயெ சா 

வீய நாடக அலங்காரக்களால் மன.கச்சோர் கர்மக்குசோதலோப



ஜ்ன்ரும் திருமுண். ௨௧ 
SH tas சந்்?தாஆம் அல்ல து துக்கமாகிலும் ஜனிசனெ.ற சு. அவ்: 

வளவிற்கு முதவாமல் பார்க்கத்தக்க சுண்கரம் கேட்கத்தக்க 
காதுகளும் மோக்கத்தக்ச மூக்கும், உரு?க்-ம்தக்க காச்கும் 
சிசோஷ்ணாதி ஊறறியும்உடம்பும் நினைச்சத தக்கமனமும் விசாமிக் 
கத் தக்க புத்தியும் ௮றிகுறியுணர்த் தும் ஆனனமும் இழர்தபின் டு 
பிதிர்லோகத்திலும் சுவர்க்கத்திலும் கைலாயத்திலும்' வைகுண் 
டத்திலும் சுகமடைவ தாகவும், ௩ரச ேலகத்தில் அச்சுப்பவே தா 
சவும் சொல்லும்! மார்க்க வித்வான்௧ள் சொல்லால் அவர்கள், 
விதிக்கும் ஜாதி ட, ௪ார உபவாச குலதர்ம கஷ்டத்தையும் 
தான எக்கிய யாச பூஜோற்சவ சர்மாக்தி கருமங்களாலுண்டா 
கும் பொருள் ஈஷ்டத்தையு' மடைவது பயனற்த காரியமாக 

நினைக்க இடமுண்டாடன்றது. ''தன்னெஞ் சறிவது பொய்ப 

ற்க பொய்த்தபின் தன்னென்சே தன்னைச் சுடும்'' என்பது உண 

மையாகையால் வஞ்சக வார்த்தையால் கடவுள் தரிசனம் பெற் 

ஜெம், கைலாயாதஇி கதிகள் பெறுவோம் என தன்னெஞ்சதறியாத 
தைச்சொல்லி பொய் யொழுக்கத்தின் காளைக்கழீப்பிப்பவர் மனம 
அவர்களைப் பிற்காலத்தில் அலக்கழிக்காது வீடுமெச்பதற்கு இட. 

மில்லையன்றா? மனமாறப் பொய்பேசும் வஞ்சகக் குருக்கள்மாச் 

காஸ்திகரே யல்லது ஆள்திச ரோர்பொழுதும் ஆகார்கள்: 
'கெஞ்சாசப்பொய்தன்னைச் சொல்லவேண்டாம், உ நிலையிலாக் 
காரியத்தை நி௮த்தவேண்டாம்'' என்றதை விவர்கள் கற்றுகங் 
கேட்டும் மறந்தார்கள் போலும். புத்தமானே! பிறவித் துன்பம் எல் 
லாருக்கும் (சேர்க்திருக்கறபடி.யால் அதை பொழிக்க விதிக்கும் 
வேத சாஸ்திராஇகளை' ஒவ்வொருவரும் கற்றுணர்க்து, அடங்கிப் 
பேரின்பப் பேத்தினை யடையவேண்டும். இது ஒவ்வொருவர் சுட 
மையுமாமென்பதை மக்க முடியாது. பசிக்கன்னம் ஒருவகுப்பா 
ரே புசிக்கலாம், மற்றொருவ குப்பார் பு9ிக்கலாகா து; தாகத்திற்கு 
ஒரு சாராரே அருந். தலாம் மற்றொரு சாசார் அருக்தலாகாது 

எனச் சொல்லின் சொல்பவரின் வீவச மிருக் ச வா.ற்றை யோசி 
க்கின் சிரிச்ச, ச்தக்க சாருமல்லவா? அன்னம் பானம் GODT os 

ணம்-தொழில் தேட்டம் காவர்க்கும் வேண்டிங்து'" போலவே 
கல்கி, ஞானம், ல்உானம்; ஏலம், | இட்ம், சீதி, பொறமை, கற்பு 

முதலியன யாவர்க்கும் வேண்டிபன்வே மாம். urea செய்து 

ச சிவிலச் சாரியமண்கடுமம், 
 



2.0. அரபவரரத் த ions. 

கொள்ளலாமெ, ஒருவர் கடைசெய்ச*தளுல் என்ன? ''ஜா.இர்கேற் 
றபுத்தி ச।ப்பாட்டிற் கேற்ற லத்தி என்பதுபோல'' பூர்வ புண்ய 
பய்னால் பு.த்தியீன்ம் யசவர்க்கும கேர்ந்திருக்க Owens be Ber 
£18 968 Quer இலர். அக்கனமாயின் வேதத்திற்கருகரென்ற. 
ஜாதியிற் பிற், ஒவ்வொருவருக் சும்வேசமாதி ச்ல்களோதித்செ 
ளிய நினைவெழாக காரணம் யதோ? அதியேம். அறியாச் சாரண 
மும் நீசகுணமுடைமையும் நீணிலத்தில் அவரீடத்து காணப்பட 
அக்குக் காரணம் என்ன? ஒன்ழையுல் காணோம். அவரவர் சோம 
பலே கசரணமாம். மாடு, அடு, குதிரை முதலிய மிருகஜாதிகளும்,. 
பட்சி ஜ்திகளும் தத். தமக்கு சடவுளால் விதிக்கப்பட்ட. ஆகார 
விவக। ரசுகளிலுஞ் ௪ப்இக்குர் தொழில்களிலும் ஒன்றாகசிருப்பது 
போல மானிடப் பிறப்பினச்சகுள்ளாம் ௮௧7 லிவசார பாஷா ஞா 
னம் முதலியன ஒன்றாகவே உரணப்படுகின் றன, 

உல லெல்லா மணிதர்களுக்கும் உணவும், ஸ்காஈமும்,. 
உடையு *, பூச்சம், பூணு ம, விருப்பந்தாத் தக்கவைகளென்று: 
சொல்லவேண்டிய இல்லை யன்றா? அதுபோல அழியாத அனக்கு 
மோக்ஷ முண்டாயின் அதைப் பெறவும், ஒழிய த் துன்பமாகிய 
கரகமுண்டாயின் அசைத்தான் தவிர்க்கவும் சொல்லும்வேத. த்தை 
எல்லாரு௪ கற்கவேண்டியது கானே. இப்படி, யிருக்க, Cass 
தையாவரும் பயில லாசாதென விஇிப்பவர் எவ்வளவு புத்திமான் 

சன்? விஇப்பவர் தங்களை மாத்ண்ம் தேவசாப் பிறப்பென்று 
எண்ணிக்கொண்டார்கள். அதற்குத் சகச லெ. பொய்ப் புரா 
ணச் சதைகளை நாளடைவில் கற்பித் அச் கொண்டு உ பதினான்கு 

வித்தைகளைப் பிசாமாணமெனக் கொரள்ளுகிறார்சள். பிரத்தி 

யச் அதபவப் பிரமாணத்திற்கும், அனுமானாதி யுத்திப் பிரமா 

ணங்களுக்கும் விருத தமான அசம்பவப் போலிஞானச் கற்பனா 

சதைகளை லித்தைகளாகமஇிப்போர் மதியூசெள் சானு வென்ப 

இத் sé3 55.0. 

. எல்லா அல்களும் அப்படியே சற்பித் சுவைகள் சானேயென் 
பெண்ணாகே, மெய்யூழ் பொய்யும் விசவிய 

கல்கிலாவர்த்கும் இல் எது அஅபவுச்தித்கும் யுச்திச்கும் பொ 
ஒல்நிறுமைய;ததே. ருர்து,சன்ததோ ,௮....மெய்வுயெஞான 
ட அகரம் ௭.௮ Bh Gi mais PRS 
© கேசம் ரர, அச்சம் ஆச, புராணம் gh SOND pb 

சியாய சாஸ்திரம் தம்.௮, மீமாஞ்சிச gh, தும, புதிசா ன்கு.



மூன்றாந் திருமுறை. ot 
பொருக்தா.து முரண்படுசன்றதோ ௮.து போலிக் கற்பனைப் பொ 
ய்ர். நூலாம், பொய்ஈழால்கள் விபரிச வுணர்ச்சியை யுண்பெண் 
ணுவனவாம். இஃதிருச்சகட்டும். இதுவரை மற்றெல்லாப் போ 

ருள்களும் மனிதருக்குத் தேவையானதுபோல கல்கியும் இன்றி 
யமையாததே யென நிருபக்கப்பட்டது. ௮கையால் ஒருவன் 
மற்றப் பொருள்களைப் போலக் கல்வியைத் தேக்சொள்வ தும் 

அதற் Goryeo பேசுமெவரையும் மூர்க்கரென்று ஒதுக்கி 

அவர் சொல்லும் யுச்திகளையும், பிரமாண வசனங்களையும் அல 
கஷியஞ்செய்து ஈடப்பதும்) விவேக மாகும். அப்படிக்கு ஈடவா 

மையே அலிவேசமும் மூட ஈம்பிக்சையும் 'முரட்டுக்கொள்சையு 
மாகும், 

சீடனது குறைக்கு சத்குருவின் விடை, 
mil? ja, 

சாந்த லெனே! இனி யுன் அபிப்பிராயப்படி சான் மனமா 

அ௮றிரந்தவைகளை உனக்கு சினைப்பூட்டுகறேன். ரீ எல்லா முண் 
TEBE gid உணரவும் உணர்த்தவும் வல்லவஞ விருக்தும், 

கான் கேவலம் அறிகிலி ஜடன், மூடன், இஞ்டிக்குன், சாங்க ளெ 
னைக் கிருதாத்த னாக்கி என்னைச் ௮௧ ௪: சரத் இனின்றும sony 

யேற்ற வேண்டுமென என்னைப் பிரார்த்இச் துக்கொண்டது, மயம் 
சமான வழக்கத்தால் வச பிரச்ச வசனமாம். ஆதம். இது 
ஒருவன் பலசாலமும் ஆராய்ச் ததிக்தபின் அசன். அபோகுக் தன் 
மையதன்தி இத்துர்வழக்ச மாயா மோசம், வே௮ லிசத்சா லொ 
Pus சக்சதல்ல. உலசத்தி லாராயத்சக்ச விஷயங்கள் ௮ரோச 

மாச வுண்டெனப் பலர் ued guest சொல்லார்ச ளானாலும் 
ஒருவன் தன்னையும் சனச்சாதாரத் தலைவனையும் தன்பாற் இடை 
த்துள பொருள்களையும் வீசாரிப்பானுயின் போதுமான சென் 
பது என் னபிப்பிசாயம், சுகப்பட வேண்டியவன் சானே யச 
சையால் மூச்ல்: சன்னை விசாரிப்பதே போதும்னு. எவ.லும் 

தன்னை விட்டுகிட்டுத் சளச் சன்னியப் பொருள்சள லேயே as 
முண்டாளன்றது ' என். டியல்ி சிற்கையால் காணப்படும். 

உல்கத்தையுள், சாலத்தையும் . தேசத்தையும். வஸ். துச்சள்ையும் 
விசாரித்த, லொழிய பவக்கமொழிவு து சளமாகவேசாணிப்படு 
மென்பர் தடையில் ஆசையால் ஈாம்உ௰கத்தையும், உலகத்



29 அநபவாந்த தீபிகை. 

இலுள்ள முக்கியப் பொருள்களையும் முக்கிய மதத்தினர் சொள் 
கைகளையும் விசாரிப்போம். உலகத்தில் és நால் செய்தோரும் 
செய்பவருமாகிய எல்லோரும் த$.நாலை யின்னோரே படிப்பா 

சென்௮ம், இவசேபடிக்க வேண்டுமென்றும் நினையாது, யாவரு: 

பாச்த்துணர்க்து சம்போ லாகவேண்டு மென்றே நினைந்தொரும் 
நினைப்பவர்களஞுமாக விருக்கிறார்கள். இதனால் எவர்மத மாயினும் 
கமக்கென்ன? உண்மை யெம்மதத்தி லுண்டாயிலும் அதை காம் 
கைப்பதிற வேண்டியதே யாம். ஞாயத்திற் கொத்த வார்த்தை 
யை யேலாதவன் மூடனன்றி வேறுமான். ஞாயமில்லாத வார்த் 
தசை யாயினும் பழக்கமே பெரிதாகையாலும் இவ்வார்த்தை 
வழக்கத்தை யலுசரித்தருப்பதாலும் இதையே யேற்கவேண்டு 
மென்பவன் தக்இரவா இயும், வஞ்சசனுமாவனல்ல.து வேறல்லன். 

நியயத்தித்குக் கட்டுப்படாத அவனையன்றி பெரும்பாலி உல 
சுத்தி லெவனு மிலன். ஒன்றுமறியாசார் பாவிகளாயிலும் தே 

ருபவராச கிருக்கையால் அவர்களைப் பாளிகளாகக் கொள் 

எப்படாது. அறிந்திருக்தும் பிறரைவஞ்சிப்பப னெவனோ. 

அவனே மிருக்த பாத்கனலுல் சாதகலுமாவான். இத்தகைய 
பண்டி சரை யவமதித்து ஈடப்பதே மேன்மை யடையத்தக்க 

மெய்ம்மார்க்சம். எவ னுக்தான் சாகவும்; சன்னல மிழக்க 
ஒல் கருதா னாகையால் காமும் சமது கன்மையின் பொ 

go தக்தரவாதிகளின் வார்த்தையைத் தவிர்க்கவே வேண்டும். 

உடை, உத்தியோகம், உயர்வாம்பட்டம் இவைகளை ப் பெ௮ுவதினா 

லேயே தனக்கியற்கையிற் கடைத் ௪ மனித சுசர்தரத்தைப் 
போக்கிக்கொள்ள முயலலரமா? இகவாழ்வு எவர்க்கு நிலையாக 
நின்ஐ.து? சண்டஇதுவே யன்றி கைலாய வைகுண்ட மோக்ஷ 

லோகம் சொன்மாத்திரக்தானே யெனின், இவர்கள் போக் 
ரும் போதனை ஈமக்கெற்றிற்கு? வேச சிரசாகியும், : சாரமாடியு 
முள்ள உபரிவத்துச்சள் நாற்மெட்டிலுள் பிராம்மண ராஇிய ஜா 

நிபேதத்சைப் பத்தி சர்ச்சை செய்து அவை பொய்யென ரீச்ரும் 
வஜ்ஜிர சூரி முதலிய உபகிலத்.துக்களு முண்டு, இவை யாவு 

முலகோதியில் சம்முசட்டுப் பிடிவாதம். நிலை நில்லாசென வெண் 
என் வேடத் சாற் பகட்டும் பீடைப் பெரியோரை மு.ம்௮அமொழீக் 

சுப் பாடும் படவேண்டும். நுதவேஉலகேசபகார மாமன் றி மூடத் 

இிலாழ்த் ச முயல்பவருடன் கூடுசல் உலச்பசாசமாகும். உணவு



மூன்றும் திருமுறை. 26 
இலையாவு முலகோ ரதியில் தம்முரட்டுப் பிடிவாதம் நிலைநில்லா 
செனப் பயக்து அடியோடு வேதோபரிஷத்துச்களைப் படிச்சவும் 
கேட்கவும் கூடாசென்௮ மறைக்கப் பாடுபட்டார்கள். இன்னும் 
,பாபெடுகறார்கள். வேசு வேசார்தமென்றால் விரோதமென்றே 
பலர் நினைக்க ௮கேச விபரீதக் சொள்கைகளை விரிச்ச) அவ்வே 
ஓ.க்சைகளில் ஜனங்களைப் பழக்க) தங்கள் :௪ ஜீவனத்தை 
விருத்தி செய்துக்கொண்டு ஒருமைப்பாட்டை முற்௮வ் தெ 
டுக்சார்கள். கெடுக்கிறார்கள். இதன்.றி அசை மேலிட்ட மனி 
ரூக்குப் பொய்த்தேவர்களையும், பொய்ம் மக்திரல்களையும், பொய் 
யாகங்களையும், பொய்யுபசேசல்களையும் பொய்ப்: பூஜைகளை 
யுங் கற்பித்து அவைகளை யுலகெக்கு நிரப்பி ஜாலஞ் செய்து 
தங் காலக்கழித்து வந்தார்கள். வருகிறார்கள். அன்தியும், 
துவேலம் விளைவிக்கத் தக்க வீணான, குறிகளையும், வீனை வே 
ஷங்களையும், வீணான யோகங்களையும், யாகக்களையும், மூடர் 
மோகங்கொள்ள வேடிக்கையாகக் காட்டிப் பயமூட்டி பொ 
ருள் பதித்.து முட்டுப்பாடன்தி மூவேளையும் புத்தத் தூக்கி 

உலூழ் பலேங்கத் திரிவேதற்கு இரக்காது ப?ரோபகாரசிந்தை 
யதற்௮ச் சோம்பேறிச் சாமிகளாகப் பூமி யெக்குர் இரிய ஆரம்பித் 
தார்கள். எவர்க்கு மின்றிமையாத கல்வியும் காகரிகமும், கீதியும், 
கை த்தொழில்களும், உபகாரசிக்தையும், கத்பியாது, அவைகளைக் 
கற்பிக்க முயலும் புண்ணியரைக் கொலைசெய்யத்த்க்க மூடப் 
பழக்கங்களையும், முரட்டுப் பிடிலா,சங்களையும், அதிகப் பொருள் 
செலவுசெய்து நிலைக்கச் செய்கிருர்கள். அன்தியும், கலியாண 

இலும், கருமாதஇியிலும், இரங்களிலும், கடலோரக்களிலும், கோ 
வில்களிலும், பாவகாசாதி குளக்கசிலும், கல்கையாதிய ஆற்றி 

௮ம், பு.துவிட்டி அம், பிள்ளைப்பே்,மிலும், பெண்கள் ௬ அகிலும், 
இருதுகிலும், கேசத்திலும், வித்யாப்பியாசத்இிலும், வேடிக்சை 
யிலும், சாசி கேளிக்கையிலும், சங்தேத்திலும், பொய்த் சேவர் 
நிர்மாண போதிப்பிலும், ஜாதி யாசார சாஇப்பிலும், ஞாயிருதி 
காட்களிலும், சூரிய செஹணாதி சோட்களிலும், சாக்தி ராயணாதி 

லிரதத்திலும், பஞ்சாக்க, சாதத்திலும், தர்ம்ம சத்திரத்திலும், 
ஜா.தச பத்திரத்திலும் தமகிசே வரும்படி. யேத்படுத்தக்கொண் 
டது போதாமல், அஸ்தம் விபரீத ஞானத்திலும், பாவை, 
யிலும், பிராயச்சித்த செக்யிலம் பேதச்சஆஷிபிறும், தருமத்தி 
லும், எவ்வகைச் கருமத்திதுச் தமக்கே வரும்படி. தேட. க்கெள்டு 

மனிதன் மனிதன் மூடத்தன சால் பசைச்ச ஜாதி மதி. ஆரா



ண் அந௩பவாகந்த தீபிகை 

பேதத்தை நிலைநிறுத்தி விட்டார்கள், மூடப் பசுக்கொலையை 
விட்ட முழுவிரக்க சான்றோரெனச் தம்மைக் காட்டிக்கொண்டு, 
முசன்மை மனிதரை வஞ்சனையாற் கொலைபுரிந்து வந்தார்கள், 
இன்௮ மக்கொள்கையைக் கைகிட நினைக்கொர்களில்லை. சா 
பத்தால் ஜாதிகளைச் சிறிதாக்கவி?ம் ம௩இிரச் சமர்ச்சர்க ளாயெ 
இவர்சள், ஆச/வா தத். தாலும், அடிமைகளா£யே யிருக்சப் பாடு 
படுகிறார்களே யொழீய அந்த ஜாதிகளை யுயர்த்தி தம்மோடு 
சேர்த்துக்கொள்ள : ஏன் பாடுபடுகிறார்களில்லையோ தெரியவில்லை. 
இவர்கள் கதற மக்திரக்களுக்கு கெடுக்குஞ் சக்தியே யன்றிக் 
கேட்டினின் தெடுக்குஞ் சத் இயில்லை போலும், 

இயர்கையஅபவத்தற்குச் சிதம் பொருக்கர்,ச ஜாதிவேற் 

தெய்வமோன்றே, 4 ஹயைக் கற்பித்து, அதனை நிறுத்த 
போலித் தேய்வ பூஜ ஜாதக்குத் தக்க ஆலயச் சாமிகளையும் ௮கே 
போர்க்கட மேனல். “ஜீ செய் ௮ விட்டார்கள். 960 swans 

எல்லாம் பேமாத்திர முடையனவாய் 
இறக்தார்க்கே யுபகாப்பனவாகி உயிருள்ளளவும் எதிரே வராத 
வையாய் பூசையும் பலியும் பு9ிச்குந் தன்மையோடு, புரியாதா 
ரைக் கோபிப்பவையாயு மிருக்கன்றன. உலக மெல்லாவற்றிர்கு 

மொசரே தெய்வர்தா னுண்டே யல்லது சிறித பெரிதுகளாகிய பல 

ேசேய்வங்களில்லை இதை வேதம் பல வீடங்களில் வற்புறுத் 

துவதோடு ஈசாவால்யம், நிராலம்போப நிஷத்துக்களில் ஸ்பவ்ட 

மாகவுக்கூறிவற்புறுத்து ன்றது. இஃதொன்றே யாவரு மொப் 
பக் கூடியதாய் யுத்தி யநுபவத்இற் கொத்திருக்கெறது. அன் 

றிச் தெய்வம் ஏகமாய், எவ்குமாய், எல்லாம் வல்லதாய ஏ தற்கு 
மாதாரமா யிருப்பதே, ஏகதேசத்தி லிருப்பதும் பிறப்பதும் இ 
ப்பதும் வருவதும் | பேவதும் தோன்றுவதும் பறைவதுமாக 

விருப்பது, சாகுஞ் சாமியாகிெய ஜடப்பொருளே யல்லது சாகாச் 
சாமியாகிய சைதன்னியப் பொருளாகாது. 

டித்திமானே! சாகுஞ் சட ச8ர-:அபிமானியாகயெ ஜீவான்மா 
ஜட தெய்வத்தை சம்பி செத்.தபின் தன்னோடு வராது Perma 
டும் ஜடசாமிகளாலும் முன்னொருக்கால் பி.றந்திருந்திறர்து இப் 
போது பூமியி லில்லாத சாமிகளாலும், யாது லாபத்தை யடை 
யும்? இவர்கள் காட்டும் வேடி.க்சைச்சாமிகளாலடையும் பிரயோஜ 
சாம் நேத்ரோர்சவமாகவும், வீபரீத செலவாகவும், விருதா சரீர 
கஷ்டமாகவும் முடியுமே யன்றி வேறுபயன் ல்ளைக்காது என்ப



ூன்றாக் திருமுறை. உ௭ 

துண்மையன்னு? கையால் நாம் வேதங்களையும், உபறிஷூத் துக்க 

ளையும், நீஇிதால்களையும், ஞாயசாள்திரக்களையும், வானசாஸ்இர 

ரஸாயன சாஸ்திரங்களையும், பூரகாள கோள இருச்பையும் 

நமசதுபவத்தையும் யுகிதியையும் வைச்து .தராய்வோம், அப 

வச்திற் கொவ்வாச வற்றை .ுமானாதி பிரமாணங்களால் 

யூகித்துப் பார்த்து ஈல்லனவாயில் கெளள்ளுதும். பயன றறனவா 
யின் தள்ளுதும், இதிற்பிழையென்னை? குழந்தாய்! உன்கருத் 

OSS oH 

சாந்தசலனே! உள்ள தனை eT ari Np © oT 5560 SHUIGT T Fof 
ஞான சாச்ஷ£த்கார ஸ்வானுபவமென வுணர்வாயாசு. இவ்வா 

றுணர் தனுபவித்த அனுபவத்தைப் பிறர்க் குணர்த்துகற்கே 

வேகாகமமாதி சகல ச[.த்திரங்களையும் முன்னோர்கள் வீளம்பி 

யிருரகறார்கள். அசையால்கீ அவசர பு.த்தியின்றிச் சர்வாபி மானங் 

களையும் விட்டு ஜாாய்ச்சி செய்தறிவாயாகில், ads gap 
மில்லா தவன பரமா ஈந்த சொரூபியாக உடலோடுறையுப் கால் 

இர்ருனே பிரணவ தெகி பெனப்பெறுவதோடு ஜீவனமுக் 

கனெனப் பெறுவாய், இது பெற்றவர்களையே துலிஜாளென 

முன்னோர்கள் விளித்துள்ளாச்கள். மாற்திப்பிறச்க வசையறிர் 

சோச்'” எனச்சொல்லுவது மிவர்களையே. காம் ஈமது கண்களா 

லுணரும் பொருள்களையும், மண், நீச், கெருப்பு, அகாயமென் 

னும் பஞ்சபூதல்களையுஞ் சேர்த்தல்லவோ பிரபஞ்சமென்னு வாக் 

கால் லிவகரிக்கன்றோம்? இவ்வுலகத்தைப் பற்றி பலர் பலவித 

மாக உணர்ந்து விவகரிரனெரனச். அவைகளையெல்லாம் அழ்க்து 

யோசிக்கும் காலத்தில் வைகள் மூகி,2 அபிப்பிராயத்து ளெ 

டு ப்போ மென்றே புலப்படுகின்றது. அவையாவென்னில் வீளம் 

Bartow நீ பராக்கற்று ஊக்கததோடுங் கவனிக்கவேண்டி 

யது. ஏனெனில் சிரத்தையின்றிச் செய்யும் வேலை சகம் முடி. 

வுபெரூது. கெடுங்காலத்தித்குப் பிறகாவ.து முடியுமல்லவோ என் 

முயினும் நினைய/தே. இடையபூராகவரும் வேது பிரயத்தின த்தி 

னால் ௮து முழுதும் காலமடைக்து மறம், போனாலும் போசசி 

கூடும் அப்படி. மறந்தவைகள் உலகத்தில் கோடாலுகோரு: 

யுண்டு, ஆகையால் சான் சொல்லுமவைகளை சிரத்ைசயேடடும் 

சேட்டு என் பரிசபெமத்தைப் பாழாக்காது பயன் UB pres 

யாஃ



௨௮ அநபவாநந்த தீபிகை, 

செளமியனே! இவ்வுலகத்தைச் லர் இயற்கையென்றம் 
அதாவது சுபாவ மென்௮ம், சிலர் செயற் 

உலகத்தைப் பத்நி கை யென்றும் அதாவது சடவுளாற் சருஷ் 

இயற்கையா ஒக்கப்பட்டதென்றும், லர் தோற்ற மென், 

அபிப்பிராயம், ௮ம் அதாவது சோஷத்தால் ஒருபொருள் 
மத்றொரு பொருளாகத்தோன்றுவது போ 

லத்தோன்௮ம் தோற்ற மாத்திரமே யென்றும், க.றுனெ.றனர்: 
அன்றி இவர்களுள் லெர் இவ்வுலக.த்தைச் வெமய மென்றும் 
சிலர் விஷ்ணு மயமென்றும், லர் பிரம்ம மயமென்றும், பெயர் 

கள் வேுவேறுசவும் கருத்து ஒன்றாகவும் இருக்கக் கூறுகின் ற 
னர். முன் கூறியவைகளெல்லாம் எப்படி. எப்படித் தாக்களு 
ணர்க்தர்களோ அவைகளைப் பத்தி அப்படி. யப்படியாகவே பல 
அரிய ஸசூல்களைச் செய்து அவற்றின் மூலமாக யாவரும் தச்தம் 
ஆசாயச்சகளை உணர உணர்த்துகறார்கள். இவற்றில் உம்மு 
டைய வபிப்பிராயம் யாதோவென்௮ நீ உணரக் துரிசப்படாதே. 
ஏனெனின் ஆச்திரச் சாரனுக்குப் பு.த்மட்டு என்னும் பழமொ 
ழியைக் கடைப்பிடி, கான் ஒவ்வொருவருடைய அபிப்பிராயத் 
தையும், அதற்சவர்கள் சாதகமாக மேற்கொண்டு சொல்லும் 
யுக்திகளையும் விளங்க உரைக்கின்றேன். பின் அவைகளுக்குப் 
பாதகமாக விருப்பவைகளையும் விளச்குகின்றேன். அவைகளை 
நி கேட்டுணாவதால் எதார்த்தத்தை உள்ளடி. யுணர்வாய், உல 
கத்தை இயற்கை என்றுரைக்கும் மதத்தெனருள் பலர் கல்லா 
ரும் விஷயந் தெரியாதவருமாக விருக்கிரறார்கள். சிலர் சோம்பேறி 
களாய் சுபாவம் என யாராவது சொல்லக் கேட்டதை ஆதரவாக 
வைத்துக்கொண்டு பேசுகரொர்கள், ”டனே! இவர்களை நீக்கு இனி 
பலபொருள்களின் சுபாவக்களைக் கற்று விஆயாராய்ச்சி செய்து, 
இவ்வுலகம் இயற்கையென்பவர் கருத் துகளில் சுருக்கமாச இன்றி 
யமையாதனவைகளை இசைக்கனறேன், இயற்கையென்பவர் இவ்வு 
லகத்தை அ௮பத்து கான்கு பூதியல்களின் விசார காரியவடிவ 
மென்கருர்சள். பூதியமென்பன சலப்பில்லா,* முதற்பொரு 
ள்சளெனல் அவர்ச எபிப்பிராயம். இப்பூதியக்கள் பரமாஹு 
ரூபமாய்க் சண்களுக்குத்தோன்றாகனவாய சருவிகளால் சோத 
ளையில் கருத்திற்கு விளக்க அல்லது விளக்கச் கூடியவைகளாக 

இருக்னெறன வெள்ு இன்றி, இப்பூதியங்கள் சூட்டிற்கு 
ருளிர்ச்சிக்கும் ஏத்த விதமாய் மூளி உருவள்களாக விளக்கு 
ன்றன வெனல் அவர்கள் துணிபு, எப்படியெனில், ராம்



மூன்றாம் திருமுறை, may 

கண் எதிரில் கானும் பளிக்குபோன்ற பனிக்சட்டி, யென்னும் 
ஜலச் திரட்சியான. மிசக்குளிர்ச்சிய/ல் சற்பாறையை யொச் 
துக் சடினமாய்ச் இரண்டி.ருக்ற த. அஅபோல, உககத்திற் கடி. 
ளப் பொருள்களாகக் காணப்படும் எல்லா வஸ்.ஏக்களும் அவம் 
வற்திற்சேற்ற குளிர்ச்சியால் பரமாறுக்சள் சா கர்கணம் 
பெற்௮ உழைர்திருக்கன்றன வென்மொர்கள் . 

வெண்மையாகிக் கற்பாறையை யொத்து சகடினமாகக் ௧௭ 
ணப்பட்ட பனிக்கட்டி. யானது; பூர்வம் ௮௪ வுஷ்ணத்தால் 
ஆவியாகயெ பின் கண்ணுக்குப் புலப்படா,கவணுவா? மிருந்த, 
என்ொர்கள். அப்படிக்கிருர்த ௮னுச்கள் றிது குளிர்ச்சியை 
யடைக்தபோது ௮வியாஇப், பின்னுங்குளிர்ச்சியை யடைக்தபோ 
து மேகமாக காணப்பட்டு, அதிலும் போதுமான குளிர்ச்சியைப் 

பெற்தபோது மழையாகப்பெய்து இளகலாகயெ ஜல வடிவமா௫க் 
க/ணப்படுன்றது என்ப. பின்னும்.௮௫்த ஜலமே ௮இகக்குளிர்ச்சி 
யால் கற்பாறையையொத்துப் பனிக்கட்டியாகக் குளிர்ந்து உறை 
கின்றது. பனிக்சட்டி, யென்பது மாளிர்ச்சியின் இிரட்சியென்று 

அருத்தக்கொள்ளுனெ.றது. இதைப்போலவே உல௫ல் காம் ௪ஈ 
ஹும்சகல பதாரத்தங்களும் சண்ணுக்குப் புலப்படாம Ants 
பாணு.பூதியக்சளே. அப்பூதியங்களின் வடிவம் வேவ்வேருகி 
ர௬ு.தியுடையனவாய் இரண்டு மூன்று முதலாக பொருட்குத் 
தேவையான அணுக்கள் கூடியும் கூடாமலும் சூடு குளிர்ச்சி 
களுக்குச் தக்கவிசமாய் கடி.னத்தரலிய மாகவும், இளகல் இரவி 
யமாகவும் ஆவியாகவுப்காணப்படுகின் நன என்பர். 

இவ்வுலகத்தோற்றம் இவ்வள வேயன்றி வேறல்ல என்பதவச் 

கள் துணிபு, இப்பாமானுக்களைவிட ஜீவானமாவும் இப்பூதியங் 
களைப் படைத்த பரமான்மாவும் கடையா. என்றதமிவைசன் 

சொன்மாத்திரமே யன்றிக் கண்ணாதி பஞ்சேக்திரிபல்கஞக் சாயி 
லும்) கருவிகட்காயிலும் காள துவரையில் எட்டக்காணோம். பூதி 
யக்களைப்போலஇவைகள் யுண்டாயின் அவைகளைப்பேல இவை 
சஞம் புலப்படவேண்டும், அவ்கனம் புலப்படப் பெற்றவர்களும், 

பெஅகிப்பாரும், உலகத்தில் இருக்ததாகவும் அல்லது இருப்பா 
கவும்பிரஸ் சாபமில்லை. இல்வசையால் உலச.த்இல் கடவுளும்ஜீவான் 
மாவும்,பவுபுண்பத் சால் வரும் சொர்க்க கரகமும் உண்டென்.௮ 

கூறி வருபலர்யாவரும், மூடரும், மூடப்பழக்கத்த மேற்கொண் 
டவருமேயாகச் காணப்படுகிறார்களல்ல.து Ge pot. Papeag dR    



ho அரபவாகக்த தீபிகை, 

பயிருக்கு, இச உடலிலிருக்து சகலதொழில்களும் செய்து ௬௧ 
அக்தத்தை யனுபவிப்பதியா0 த! அதுவே ஜீவான்மா வெனவும் 
இந்த ஜீவான்ம. மின் பூர்வ ஜன்ம கரமத்திற்குத் தக்கபடி.யக 
சரீரமும் இந்இரிய களம் புவனமும் படைத்து, அதில் போகத் 
கைத் த! ரகம்மீயமாக ஜீவர்களு?கு ஊட்பெவனே பரமான்மா 
வெனவும், சல படி த ச*வர்களும், படித்தோர் செல்வதைக்கேட்டு 
கம்பிய பாமரர்களும், வழக்கமாகச் சொல்லி வருகிறார்கள். இதை 
யோசிக்குங்கால் கடியாரத்இல் காலத்தைக் சாட்டுகிற முள்ளை 
யும், இத்தனை மணியென்று அடி. த்துக்காட்டும் கருவியையும், 
அசைப்பிக்கிற ஒரு ஜீவான்மா அழிலிருப்பதகாகக் கொள் ளும் 
பு.த்திசாலியின் புத்தியையொத்ததாகக் காணட்படுகின்றது. 

எப்படியெனில்: ஓர் குழந்தை தன்பாட்டியைப்பார் த்து, 
பாட்டீ இதோ இக்கு காணப்பூிகன்ற 

டூ பகையே பார் சென்னவென்று கேட்டான். கிழவி, இது 
ஜீன்கடவு ளில்லை கடி சாரமென்றாள். பையன் இதில் டக்கு 

யேஃபத்க டக்கென்லும் சப் கமுண்டாடுக் கேட்டிற 
உதாரணம், Cs 9g ஏன். அப்படிச் செய்கிறது யார்? 

என்ன். பாட்டி ௮௫.5 கடியாரத்தில் இருக் 
இற உயிர் செய்யும் ச.த்தபென்றாள். பையன் உயிர் எப்படி ௮இலி 

ருக்குமென்றான். பட்டி. உயிரில்லாமற்பெசனால் MRM NI, QE 
னை மணி யென்றறிந்து அடிக்கும். மனிதர் விரலால் பொருளைச் 
சுட்டுவ தபேசல அது முள்ளால் எப்படி. மணியைக்காட்டும் 
அகையால் நீ அக்க சடியாரக்தைத் தொடாத. தொவோயா 
கில் ௮௬௧௧ கடிகாரம், 822 விழுந்து இதக்துபோகும். 25) 
செத்துப்போன, அப்போது மீளவு விது டக்கு_க்டென்று 
சப்திக்காது, இத்தனைமணிபாயிற்றென்று மணிபடி ச்துச் சாலத் 
தைச் காட்டாது. விரலாகயெ முள்ளால். மணியையும் நியிலூ த் 
தையும் கிளர்காது என்றாள். பையன் பாட்டீ Blan LY Sar s 
போகவேமாட்டேன். கையால் தொடவுமாட்டேன். ஒருவேளை 
௮ என்னால் தம்றிகிழுந்து இறக்துபோனால் ௮து எனக்குப் பா.சசச்சானே யென்றான். பாட்டி ௮ம் அப்பா ரீ அப்படிசெய் 
யாதே. எக் உயிரைச்சொல்வ தும் பா தீசந்தான் என்றாள். பை. 
யன் ௮ ஈம்பி பயக் இருக்கான். இக்கதையைப்பிப। லவே கடவு 
ரூம் ஜீவனுமுண்டென்று செல்லுெவர்சள் வார்த்தைசள். பா 
ட்டக்கரதைமைப்போல பாட்டி வருசனெறார்கள் உண்மையாகப்



மூன்றாம் திருமுற ங்க 
பார்க்டில் கடியாரத்இற் சேர்க்கப்பட்ட. சருவிசளின் சேர்க் 
கையாலுண்டாகும் ஒரு சக்தியே சப்தமும் மடியணிக்குர் தெர 
Pond, மணியைக் குறிக்குந்சொழிலும் செய்கிறது; அல்லாமல். 

அடி க்கடியாரத்தினும் வேறாகிய ஓர் உயிர் அஇலிருப்பதில்லை, 
சடியாரத்இன் அவயவங்கள் பழுதாகிவிட்டால் மேலே சொல்லிய 
க।லத்தைக்குறிக்கும் சக்தி அதனிடத்திலுண்டா யிருப்பதஇல்லை, 

எப்படி. சுண்ணாம்பும் மஞ்சளும் கலந்தபோது முன்பு அவை 
களினிடத்தி லிருப்பதாசக் காணப்படாத, 

டேயார் தக்கன் செம்மைநிற முண்டாடு வெண்மையும் பசு 
கோள்கையைப் மையுமாகய நிறங்சள் ஒழிந்த ஓர் பொரு 

பின்னும் ளாகக் காணப்பகெின்றதோ, அப்படியே 

ஸ்திரப்பத்தல், பூதியங்கள் தம் சேர்க்கையால் முன்னில் 

லாத அறீவென்னுமோர் தொழிீத் சக் 
BuO சரிரமாகக் காணப்படுகின்றன. உடம்பீன் வ 
யவங்கள் காளடைவில் தேய்ந்து ௮ழீவடைந்த காலத்இல் 
௮வ்வறிவென்லுக் தொழீற்சக்திகாஸ மடைகன்றது. இவ்வள 
வேயன்றி வேறில்லை. சரீரததைச் தவிர வேருகிய ஜீவான்மா 
வொன்றிருக்குமாகில் சரீரத்தை ஊறுப௫த்த ௮து காணப்படா 

மைக்குக் காரணமென்னை? அன்றியும் சரீரத்தின் இரத்த 
வோட்ட முதலியவற்றை மறுத்தலால், அல்லது கருவி முதலிய 
வர்ருல்கடைசெய்வதனால்மேற்படி அறீவென்னுஞ்ஜீவன் குறை 
யவும், இன்மையாகக் காணப்படவும், காரணமில்லையனரா? தேகத் 

திலும் வேறாக ஒரு ஜீவான்மா இருக்குமானால், இரத்தவோட் 
| . மில்லாமல் தடைப்படுத்துவதால் இமிர் உண்டாக பரிச வுண 
ர்ச்சி குறையவும் குலோரிபாரம் என்னும் மருந்தை சவாலிக்கக் 

கொடுப்பதால் முழுதம் அறிவீன்மையுண்டாகவும் காரணஞ் சம் 
பவிக்குமா? அவயவக்கூட்டச் சக்தியே உயிரல்லாது வேறில்லை, 

சுகதுக்கப்பிராப்தி எல்லோருக்கும் ஒன்றாக விராமைக்குக் 

காரணம் பூர்வ கர்மப்பலனென் தல்லவோ 
பூர்வ கர்ம சொல்லுகிறார்கள்? அப்படிச் சொல்றுமவர் 

ந்ரசனம், கள் ஒருமரத்தில் காயக்கும் மாக்காய்,ஆல் 

லதுதேக்காய்,பலாக்காய், முத்லியவைகள் 
ஒரே அளவீனையுடையனவா யிராமைச்ருக் காரணம் என்ன 
கர்முமென்றால் அவர்களென்ன சொல்ஓ.வார்கள்* ஐயோ பா



aa அகபவாகந்ததீபிகை 

வம்! இஇருக்கட்டும். வினைச்சம்பக் சமுடைய அரூபமாகய ஆச்மா 
க்ண்ணித்ரும் கருத்இற்கும் புலப்படாதிருர் து காலுபேர்கள் ௧ 
ன்்க்சொண்டு சுமக்கத் சக்க சரீரத்தை எப்படி, தாக்கக்கொண்டு 
கடக்தெதோ தெரியகில்லை. இவ்கினைச் சம்பக்தம் உயிர்சளுக்கு 
எப்படி உண்டாயிற்றோ?எ௩்,சக்காலத்திலோ* ஜன்மம் முக்தியதா? 
அல்லது கர்மம் முக்தியசா? கர்மத்தால் ஜன்மமெனில் ஜன்மி 
wipe Sarma wt எக்தப்பொருள்களால், எவர்க்கு எச்.த கர்மம் 
செய்தது? கர்மமென்பது வாக்காலும் மனத்தாலும் காயத்தா 

௮ம அன்றோ உண்டாவதாக அல்திகர்கள் யாவரும் ஒப்புக் 
சொள்ளுகறார்கள். சரீரத்தின் வேறாயெ ஆன்மா சரீரமின்றி எப் 
படி. சர்மசம்பச் தத்தை அடைச்தருக்கக்கூடும்) சிலர்கன்மம் ௮௩ 
இயெள்கருர்கள். பொருத்தமில்லாத இகத ௮௨1 திகர்மத்தை எப் 
படி. ஒப்புக்கொள்ளக்கூடும், சுபாவமென்பதை ஒப்பாக இவர் 
கள் அநாஇயென்பதை ஒப்புவது அஇசயமாகக் காணப்படுகின் 
pg. எண் ஜாணளவாகிய இச்சரீரத்தில் ஜீவான்மா இருக்கு 
மிடமெதுவோ? அதைக்குறிக்கிறார்களில்லை, இஃ இருக்கட்டும், 

பரமான்மாவாகிய பரமேசுவரனைப் பற்றி விசாரிப்போம். 
அவரிவ் வுலகத்தைப் படைப்பானேன் ? 

eat பாமான் என்ற படைத்தார்? படையாமுன்ன£வரெ 
வைப்பற்நிய ப்படியிருக்தார்? கருணையால் படைத் தாரெ 

௮பீப்பீராயம், ஸில் எல்லாவுயிர்களுக்கும் ஒரேவிதமான 
தேகத்தையும், போகத்தையும் ஞானத்தை 

யும் கொடாமை யொவ்வு?மா? புற் பூடாதி மாஞ் செடிகள், புழு 
பாம்பாதிய ஊர்வனக்கள், ஈரியானையாதிய மிருகங்கள், கயல் 
இமித்லெமாதிய ஜலசரகங்கள், மனிதர்கள் ஆகிய பேதமான தார 
தம்மிய 'வுருவங்சளைப் படைப்பானேனோ? அவரவர் வினைக்சேற் 
றபடி. செய்தாரென்னில் அவரைச் கருணாகிதி யென்றும் சர்வஞ் 
ஞ்ரென்றும் சொல்லா இிருக்கக்கடவர், சர்வஞ்ஜருக்கு உயிர்கள் 
பின்னடைவது தெரியாதிருக்குமோ? அவரிஷ்டம் போல்படைத் 
தாசென்பவச்ஆவரை நீதெரசென்று நினையா திருக்சக்கடவர், இ 
தன்றி கர்மத்தைப்பற்றி ரனரே சக்கித் இருக்ளெறோம். 
கேள்கிக்ரூர் தக்க மிடையவிச்சாமல் சொன்னதையே வெழ்ச்ச 
மின்தீச் (சொல்றது மூடான். றி மற்றையோர். அதைச் சொல்ல 
டடனிங்டார்கள். கற்றுமுணராத ல மூழையையொத்தார் 
கேட்பேருச்குத் தச்சு விடையளிச்ச முன்வராத சம்மிலு மூடர் 
பலரிருச்சிருர்சள். இவர்சளே ஈமகல்லிக்கும், மதத்இத்கும்



மூன்றாம் திருமுறை, hi. 
பெருமையை யுண்டாச்சப் போதுமென்ன நினைத்து செருக்குற் 
ச் இரிகிறார்கள். தசல்கற்ற அல்களிலிருக்குக் குற்றக்சளின்ன 
வைகளென்ு தெரியாமலும், பிறர் தெரிவிக்கக் தெளியாமலும் 

ஸாவப் பிரயோஜனத்தை நினைத்து வேஷத்தால் சமயாசாரிகள் 
அடியரும், குருக்களும், ஒ.துவிப்பாலும், உணர்வளிக்கும் ஞானா 

சாரியனும், குலகுறுவும், மடக்குருவுமாகிவயி௮ வளர்ப்பதேசா ம 

இரங் சுற்பிக்கந் தந்தி சூத்திமோக்மென்று அந்தரங்கத் 
இல் யூகித்துக் கொண்டு, கற்றோருக்குத் தப்பித் துக்கொண்டு கா 
லங் கழிக்கிறார்கள். 

இவர்கள் உலக விஷய ஆராய்ச்சியை யுணர்வதும், பிறருக் 

குண்ச்த்துவதும் கடின சாத்திய மென்றி 
ஷி யார் வீசாரணை தைத்தள்ளிவிட்டு, கட்டையும், உருத்திராக் 

யீல்லா ஆஸ்திக கக்கொட்டையும்,மயிரும், இடுப்பில் தடி.த௧ 

ரையும் ௮வர்  தாம்புச் கயிறும், தாடியும், காவியாடையும் 
தரக்களையும் சடையும், கையிற் கொடையும், பூதியும், 
பழிந்தல், கோவணப் பாதியும்,தரித்துப் பயனற்று ar 

ஓம்வா லுடைய புலித்ே கோலும், குடுக்கை 
யும், மான்தோற் படுக்கையும், நடைக் கலங்கார விச்சத்ர பா 
தக்குறடும்,மா ர்பிற்றங்க பூஹூற் சரடும் சாவ்கக்கொண்டு,யோ1॥ 
பேதை ஜனங்க ஞூக்கு நீதியைப்போல பல ஜாதிமத ger Cu 
தங்களைப் போதித்து, காத.கராகி ஆசை மேலிட்டு காரன் உண் 
ஓ.களைச் சுமந்து இரகசியமாக வேசிகளுக்கும், சாஸிதாஸல ஜனக் 

களுக்கும் கொடுத்து, ௧௮௮ மதிலில்லாக துட்டர்களைக் கட்டே 
வைத்துக்கொண்டு, எவரையுக் கட்டாயப்படுத்தி சிட்டர்களாச்கு 
வார் போன்று கேடுவிளைக்கப் பாபெடுகிறார்கள். இவர்களெல் 

லாம் பகல்வேடத் திருடர்களேயன்றி வேறில்லை. அப்படிக்கில்லை 
யாகில், மெய்யையறிய விரும்பு மெம்போல்வார்களுக்கு விடைய 
ளிக்க முக்தா.து பிந்தரின்று தஞ்டேர்பால் சொன்னதைச்கேட் 
டுச் செத்தார் போற் கிடக்கவேண்டுமென ஏன் முன்னே வாக் 
குத் தச்தம் பெற்றுக்கொண்டு, பின்னே உபதேரிக்கத்' தொ 
டங்குகின்றார்கள். 

இவர்கள் கருணையைப் போலவே இவர்கள் சொல்லுவ் 
கருணா நிதிக்குங் கருணை யிருக்கிற தாக்கும். ஐயையோ? ஆசை 
யோடு காசுகளைச் செலவிட்டு பூசை யாதிகளைச் செய்து மோசக் 
சாரர்களாயெே வேலச்சார குருக்களுக்கே படைத்து சனக்குத்
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சாஸர்களாவார்களையே இவர்கள்சொல்லுங்கருணாரிதி போக்ஷத் 
இற் சேர்ப்பவராகக் காணப்பபிகிறார்.  அப்படிக்குச் செய்யாத 
பேரை மீசைதுடிக்க ரோஷத்?தாடு காசமாக்கி ௩ரகத்தி லல்ல 
வோ சொருவிடுகிராராம். இவர்கள் கடவுளே யிப்படி.ச் செய்யின் 
இவர்கள் செய்யாது விடுவர்களா? கதியாக நடக்கப் போதிப்பார் 
களா? ஏதேது ௮து ஒருபோ துமில்லை. சிலர் பாவத்தைச் செய்து 
கல்காகஇயில் மூழ்கச் சொல்லுவார்கள். எத்தனை பாவககள் செ 

ய்யினும் சேதுவாதி தரிசனத்தாலும், சிலர் கல்கையாடலாலும் 

கே்ஷத்தி யாத்திமையாலும், சிலர் இயேசு மகம்மது செய்யுஞ் 
அிபொசிசுகளாலும் இரக துவிடுமென்பார்கள். இஃதிருக்கட்டும். 

சிலர் கடவுளானவர் தன் சாமார்த்தியத்தை ஜன BS OHS ES 

காட்ட குகுடனை, செவிடனை, ஊமையை, 

இயம்கைய? சப்பாணியை, கொண்டியை, சண்டியை, 

இதறிஸ்து மதத்தை மாடாதிய பல தாரதபமீய ஜந்துக்களை 

இகழ்தல். ஒரு காரணமூு மில்லாமலை படைத்தா 
சென்று சொல்லி அப்பபர்பட்ட கடவுளை 

நீதியதிபராகவும், பாவமர் சவராசவம், கருனைக்கடலாகவும், 
கொள்ளுகிறார்கள். அ௮ன்றியு பவரை இகலோகத்தி லெங்கு 
மிராது பரலோகத்தில் எகதெசத்தி லிருக்கற பாம பிதாவாகச் 
சொல்லுகிறார்கள். இப்படி. சொல்லுகறர்கள் இங்கு ஈம்மெதி 

ரிற் காணு மிவ்வுலகததை ஏறக்குதைய 6000 வருடங்களுக்கு 

முன் தங்கள கடவுள் படைத்ததாகச் சொல்லுொர்கள். 

இக்துக்களுக்கோ மூன்னறுயுகத்து 38,24000 வருட பஞ்சாப் 
சம் போகக் கலியுக்த்து 5000-வருட பஞ்ச।க்க மிருக்கறது. 
இவர்களுள் முக்திய நூலாராகிய கிறில் கவர்கள் கடவுள் முச்து 
நாள்களிற் வானம், பூமி முதலியவைகளைப் படைத்து அவைகள் 
பிதருக்கு விளங்க பிச்திய நாளில் சச்இர சூரியரைப் படைத்த 

காகச் சொல்லுகிறார்கள். சூரியன் பிறவாமுன் சாள்பிறக் சதைப் 
பற்றி அதிசயிக்கச் தக்சகசாகவே மிருக்னெறது. இகன்றி 
உலக சிருஷ்டியை அறுகாட்களில் முடித்து Tice ஒய்க்திருக்கு 
தாகவுஞ் சொல்லுகிறார்கள். அதத் தனை யவர்கள் (814) ser 
னென்ற பெயரிட்டு வழக்கருகிறார்கர (8014 1473) சன்டே 
என்பது சூரியன்பிறக்தகாளாசப் பொருட்படுத்தலாம். சூரியன் 
பிதக்த் நாள் சடைகாளாகில் சூரியன் பிறவாமல் முந்திய காட் 
கள் பிறந்து கழீக்கலிதம் உணரச் தக்சசாகக் கரணப்படஙில்லை, 
உலகச் சடப்பொருள்களை விளச்கும் சூரியன், சக்திரன்; அக்
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கினி, புதன், வியாழன், சுச்பென், சி, என்னும் செரகங்களால் 
வார மேற்படுசிறது. இவைகளுள் முந்தியது சூரியன்,சூரியன் பிற 
வா முன் கடவுள் வாளும் பூமீய। இகளைப் படைத்து சணச்கிட்ட 
செப்படி) வாரமெப்படி. ஏற்பட்டது? அன் நியும் இவர்கள்கொல் 
லுங் க நணைக்சடலாக.ப சுடவுள், பாவிசளாயெ மனிதர்சள் தாம். 
செப்சபாவத்ைை தயேசுவின் மூலமாச மன்றாடி.ச்சேட்டுக்சொண் 
ட ஈலொழீய மன்னிக்சமாட்டா.. சம, அதாம், ஏவாள், செய்.தபால 
கீ.கல உலகிலுள்ள யாவரும் பாலிசளானாராம். இயேசுவை ஈம் 

(15 ஒருமனிதன் புண்ணியம் பலசெய்திருப்பவனாயினும் ஆதாம்: 
வம்சத்திற் பிறந்தகனால் பாலிய ஆவானும, அவன்செயத பாச 
கம அவலுச்குத் தெரியாஇருக்?னும,அதி மூதாதையாகிய ஆதா 
மும்ஏலாளுஞ் செய்த பாவத்தினாலும் அவர்கள் ச*$ததியிற் பிறக் 
சிதினாலும் இவன் நித்திய ரசத்தை அநுபவிக்க வேண்டியலனாக 
வெ யிருப்பானாம். ஐயை?ய।! இவ்வளவு குரூர தண்டனை விதிச் 

கும் கன்னெஞ்சடைய வன்னெஞ்ரக்கடவுளை, அவர்கள் கருனேக் 
சுடலென வழைப்பது பரிகாசப் பெயர் போலும். மிர்காலத்தில் 
ஆசதாம்,ஏவாள் பிசாசின் சூது குள்ளாவதைக்கடவு£றியார் போ 
லும். இதில்து பிறவாழுன் ஏறக்குறைய நாலாயிர வருஆ பரிய 
கசம் பீறந்தறந்தவச்களெல்லாம் நித்திய நரகத்இத்சே அளாவாச் 
போலும. முகன்மை மனிதன் செய்த பாவத்திற்கு கெடுக்காலத் 

இற்கு பின்னுதித்து பல தருமங்களையும் நீதியையும் கூடுமான 
வை செய்தார்க்கும் வீமோசன மார்க்கம் சிறிதும் நினையாதிருப் 
பவரை யாய திபதியெனர் செல்துவது முன்போலப் பரிகா ஸ 
காமம் சூட்டியதேபோலும்,சறில் துபிறர்தபின் இறந்தாரிலும்றான் 
னிறந்தாரிலும், இப்பொழுஇிருப்பவர்கள் கணக்கில் சொஞ்ச3மே- 
யாவார்களன் 20? 100-வருடங்சகளுக்கொருதரம் உகம் புது 
மனிகரால் ஆளப்படுகிறது. இகனால் உலகலிருப்பவர்சளைச் சாட். 
2ம் இறஈதவர் தொகை 60,000 மடங்கஇசமாகிறுது. இப் 
பழி நியயத்திர்ப்புக்காலவரை எவ்வளவு அஇகப்படலாம். அப் 
போது அவர்களெல்லாம் எச்ச வானலோச சொர்க்கத்திலும் 
கரசத்திலு மிருப்பார்களோ? அவை இரந்த பூமியைப் பார்க்கிலும்: 
எத்தனை மடம்குபெரியசோ? வரம்பற்ற தாயின் ,தகாழமேயாம்- 
சப்போது ஆகாயத்தில் ஆதரலற்திருப்பார்கள் போதும், இச்தக் 
கள் கூறும் அசம்பாவி* பிறப்புகளைப்போல இவர்சளும் இறிஸ் 
அலின் பிறப்பைக் கூறுகரார்கள். பூஜாரி- அலல்து குறத்து அல் 
லது ஜோசியன் ஆய இவர்கள் கூறும் குறியைப்போன் ஐ தீர்க்கு 
தரிசனத்தையும் ஈம்பி யிருக்கிறார்கள். அன்றி ஆதியாகடிச்இில்
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மக்திரச்களும் அவற்றிற்கு சக்தியும் உண்டாயிருக்ககாக கொப்பு 
இருர்கள். வான ஈக்ஷத்திரம் தெய்வி வரவைத் செரிவிப்பதாக 
வும் ஏற்கிறார்கள், ஜீவலசஷண த்தைச் சிறி தம் Oat gat sare 
கத் தெரியவில்லை, சுவர்க்க வானணையும் சாசவர்னணையும்சொல்ல , 
திதெரியாமல சொர்க்க காசப்பெயர்களை மாத்திரம் சொல்லுக 
iat, ஆராயந்த) பார்த்கால்/இந்துக்கள் புராணமே இவர்கள் 
சற்பளை களுக்கும் ஆதாரமாக விருந்ததா வெளியாகிறது. ரா 
ய்ச்சியில் நில்லா சவைகளைப் பள்னிக் சேட்பவருக்கு 2 சவரகசி 
யத்தைப்பற்றி சர்ச்சை செய்யலாகாது என்று சொல்லிவி௫ிகரார் 
கள், அன்றியும் விவாதம் வந்தே து கடவுள் ஈஈாமத்தை விணி 
லச்சரிக்காதே என பைபிலில் தங்களுக்கு அனை பி.ற%;இருப்பகா 
சச்சொல்லி ௮5ஃலப்பேய்வீடுசரார்கள். ௮க்நியமகங்களின் ௧௫௧ 
தையறியாமல் கொள்ளையாகக் கேள்விகளும் நிர்தைகளும் பேசி 
ஊரெல்கும் தூற்றித் இரிகறார்கள். இவர்களில் லர் சவமாதா 
திறிஸ்து முதலியவர்களின் பிரதி பிர்பல்களைச் செய்து Biss 
களைப்போல விக்கோஹ ஆராதனையும் உற்சவாஇசெளம் சொய்து 
வருகருர்கள். விக்கிரக ஆரா. கனை கடவுரூக்கு விர தமென்னம், 
பாவமென்னும் ஒரு சாரார் சொல்லுகிறார்கள். ஏல்லாருமே கடவு 
ளெக்காலத்திலும் ௮ரூபியேயென்றும், .நவியாக இருக்கு பென் 
௮ம், சித்தாந்தப் படித துகறார்கள். சில சமயங்களில் சடவுளான 
வர் பிதா, புத் தரன், பரிசுத், த.ஐகி, யென்லும் முக்கூறாகவு 8ருக்கி 
ற்தாசச்சொல் ஓ௫ருர்கள். கடவளென்றும் ௮அரபியேய! யின் ௮வ 
ரை வழீபடுமீவர்கள் உலகருடிவாகி நிபாக தீர்ப்புக்காக அவரை. 
இவர்கள் இங்கேனும் மோக்டமுதலிய மற்றெங்கேலும் கணக்க. 
டுமோ? இப்படியிருக்க நியாபத்தீர்ப்புச் சமயத்தில் குமாரன் தே 
வனுடைய வலதுபாரிளத்தி லிருக்.துலிசாணை செய்து பாவிகளை 
கரகத்திற்கும், புண்ணியா்களை மோக்ஷத்திற்கும் ௮னுப்புவாரென் 
௮ம் ஈம்புகிறார்கள்; உருவமில்லா த கடவுளுக்கு முன்னீடமும்பின் 
னிடமும் வலப்புறமும் இடப்புறமும் எப்படி. சண்டுபீடிக்கக்கூடு 
மோ? யோ௫த்தார்களில்கையே. பரிபூரோணமாயெ (தேவன்முன் யா 
வளையும், யாவற்றையும், கொண்டுசெல்லுவதென்றால் என்ன? 
இதிருக்கட்டும். 

இவர்பின் வக் மஹம்மது என்பர் செய்த குரான் என் 
னும் புஸ் சத்தை ஈம்பும் பேர்களில் ஷரியத் 

டயற்கையேன்பார் தென்னும் ஒருபாகததை முக்கேழெனக் 
மகம்மதிய மதத்தைப் சொள்ளும் பெயர்சள் இறில் சவர்களைப் 

பத்றி சோல்லல் போலவே உவ £காற்பத்தி முதலியவைகளை 
| ஒப்பிச் சொல்லுகிறார்கள். இதில் தவ 

யும் ஒப்பிச் கொள்ளூகிறார்சள். அலை இவர்களுக் த மவர்சளுக்



மூன்றாக் திருமுறை; ௩௭ 
ரஞ் சில வித்தியாலமூண்டு. ௮ேதெனில்,இறீஸ் அவ/சள் திரா 

ட்ச ரசமாயெ ஓயினைக் குடிப்பதும் வேண்டாமென்ற பன்றியின் 

மாமீஸலத்தைப் புசிப்பதும், சுன்னத்தென்னும் தீட்சையயைச் சை 
விடுப்பதும் கிறிஸ்துவர்கள் மீது குற்றமென்.௮ு சொள்ளுகரறார் 

கள், இசன்றி மஹம்மதை ு/கொயக மென்று ஏற்௮அச்சொள்ளா 

மையானது கிறிஸ் தவர்கள்மீது பெருங்குற்தமென்௮ மஹிம்மதீ 
யர் வேறுபடுத் துகிறார்கள். ௮ன்றி மற்றவர் றில் சமமாசலே கொ 

ள்ளுகிறார்கள் ௮ன்றியு, ௦ பஹம்மதியரிடததி4் கீக்கொஹம் செ.ப்: 

வதோடு மிருக பக்ஷியாதி லடி.வங்களைச் சித் இரிப்பதும் மிகுபாவ 

மென்னும் ஓர் வி?சலமிருக்சனறத. மஹம்மதியரில் யாராவது 

ஒருவன் உயிருடையமனித,மிருச, பகஷிமு.தலிய ஏவ்வீத பிராணி 
உருவகத்தை யெழுதியபோதிலும், அல்லது மெழுகு முதலிய 
பாச் ச்தககளால் ௮ல்வருவச௫ுகளைச் செய்யினும், கடவுளவர்கள் 

மீ து கோபக்கொண்டு, கான் செய்யும்சிருஷ்டிச் செயலை $செய்த 

மையால் நீ இலைகளுக்கு உயிரைஃகொடுக்ச ளேண்டும். கொடா 
யாகில் விடேன்” என்று ௮வனைமிக்க கடினதண்டனைக்ருள்ளாக் 

குவாராம். இதனால் மஹம்மதஇியர் கிக்சிரஹ ஆரா தனைச் செய்யா 
திருப்பதோடு விச்சிரஹங்களையும் படங்களையும் வீடு முதலிய 
விடங்களில் வைத்திருக்கட்படாதென்பதே மஹம்டிது நபியின் 
[909.வா,த மென்பது வெளிப।கன்றது. இப்படி. விதிப்பானே 
னெனில் படங்களை அலக்சாரத்திற்கு விட்டில் சேர்த்தால் நா 
ளடைவில் யாருக்காகலும் ௮ப்படத்திலுள்ள உருவத்தையுடை 

யவர் சரித்திரம் சேட்கவேண்டி. வரும் அதன்பின் அவர்செய்த 
ம௫ூமை உபகாரச் குணங்களைக்கேட்டு அவர்போலாக பீரியமுண் 
டா), அவர்மீ தபிமானம் வைக்க3வண்டி வரும். ௮பிமானம் வர 
தீபின் படத்திற்கு மரியாதையான காரியஞ்செய்யவேண்டிவரும். 
அப்படி.ச்செய்யின் விக்கரஹ அகாரனைக் கொப்பாம். முடிகில் 
விக்ரெஹ ஆரர்சனைச் செய்யும் இந்துக்களாக வேண்டி.ஏரும்- 
அப்படி.வரின் தம்மதம் நிலைக்காதென்று இப்படி. விதித்ததாகச் 
தெரியவருகின்றது. இப்படிக்குக்தும் மகம்மதிய் மொகரம் 
பண்டிகையில் பஞ்சா விக்கரக பூஜையைப் பண்ணாது வீடவில்லை, 
இது இவ்வளவோடு நிற்சுட்டும், இனி உலசச்நிலுள்ள பல மத 
தீதினர்களும் உருவ. த்தைச்செய்அம் செப்யாமதும் றிது 8றி.து 
வித்யொலமாச வேறுபட்டு பூரித்தும் தோத்திரஞ் செய் 
பாவடழின்னிப்பை யடைந்து மல்லகஇிமைப் பேதவேண்டூமென



௩௮] அந்பவாகந்த நீபிகை 

கடவுளை வழீபட்டு வருன்றார்கள், முடிவாக யோசித்துப் 
பார்க் தமிடத்து ௩ம் செொல்துகிற அறுபத்துகான்கு வகைப் 

பட்ட புதியக்களே, தீது, மூல, ஜிவுள், என்னும் 'முப்பிரிவினை 

யடைந்த. மூவுருவமாகி,பருர்தாகவும், ஆகாரமாகவும், ஐசவரிய 
மாகவு மிழகது சர்வசுகத்தையும் செய்துவருகின் ன. யாவரும் 
போகத்துக்குரிய பாக்கியமாக ஈவதானியத்தையும், ஈவலோகத் 
Ww suid, sar Shor மக்களையும் பசுவாடு முதலிய வற்றின் மந்தைச் 
சாயும் வாகனமாகும் குதிரை, யானை, முதலியவைசளையும், விடு 
தே.ட்டமுதலிய விடத்தையும், மனைவி,புத்திரர், பக் தக்கள், மு.க 
னிய மனிதமையுர்;, அல்வகோ மதி! இறார்கள். ௮ன்றிக்கொடி ளே 
யு, செடிகளையும், பரக்களையும், புதிகளையும், உல்லாசமாசத் தரி 

புசிக்க வனங்களாகவும், மா, பல, தெங்கு, முதலிய பலத் 
கைத்தரும். விருகூங்களின் சமுகத்தை தோட்டங்களாசு 
வும், கரும்பு, செச்கெல், 8கழ்வரச, முதலிய புற்களைப் பயிராக 
வும் கினைக்கிறா?க௭, இவைகளெல்லாம் பூதியஙகளின் பிரளா 
திமே யன்றி வேறென்ன, இப்பூதியங்களே கண்ணுக் கலங்கா. 

மாகும் பல நிறங்களாகியும் பல்வகை உருவமாகயும், க॥ விற்கு 
உருசியைத்த நம் சுவைப்பொருள்களாசியும் மூக்கிற்கு வாஸனை 
பயக்கும் Lice GP ue ட்ப திகள1யும், ௧। இற்கினிமை செய் 

யும் பல பேத வோசையைத் தரும் காற்றா?யும், பிராணவாயு 
வுடையப் பீராணிகளா£யும் பரிச கின்பக்தைச் தரும் ல்்திர பு 
இரர்கள் முதலிபபெருசக ளாஃயும், உபகரிச்சின்றன.. மேலும் 
இப்பூதிய களின் செ.பந்கையால் உண்டாகும் விய திழுதலிய 

அன்பர்களுக்கு, அவைகளை நிவ/தஇக்கும் உப்புக்கள । கவும், உச 
சரங்களாகவும், பஷ ணங்களாசகவும் உலோசுங்களாகவும், னகு 
பீரிவை யடைந்து தாதுக்கணொென்னும பெயரால், மருந்த! அத் 
துன்பத்தைப் பரிகரிக்கின்றன. இங்கித மகிமையை யுடைய 
பூதியசகளின் குணகுணம்களை gieLisiams MO Crs 
பேறிகளாம் அந்தரங்கக் காமிகளாகிய சாமிகளின் பேச்சால் 
தேவர்களாலும் மக்திரக்களாலும் செளக்யேத்தைப் பெறலா 
மென்௮ மனிதர் நினைத்து பிரயாசை யெூித் துக்தொள்ளுகறார் 
கள. அன்றி திவ்கிய தேசங்களிற் சென்.௮ ஆங்குள்ள நீர்த்தல்க 

னில் மம் சல விஷ்ணுவாஇபிம்பக்களைச் சேவித்ததால் பூர்வஜ 

ன்மத்களிற் செய்த பாவத்தில் வரச வியாதி மு,சலிய வைகள் 
தெசலைச்து ல் செச்பெக்சஞ்ண்டாசிப் பலர்சகமடைர்அகக 

பபாமரர்கள் நினைக்கிறார்கள். இலையெல்லாம் பூதியக்களால்



மூன்றாந் திருமுறை, hy 
விளைந்த சுசமல்லது வேறல்ல. எப்படியெனிண்'மனிசசஞ்ச। 7 ப 

குறைக்கம் ஈல்லக”  _ துமிருசுற விடங்களுக்கு 

லியாதியாளர் சென் கூப்பழால்,௮௪த்த காற்றாலும், அசத்த 

ஜ்சோ லும் அளந்த வியாதி நீக்க, அவர்கள் சத்தஜல சுத்த 

காநராகய பூதயங்களால் சுகமடைகருர்கள். கோவிலில் காணப் 

படு* ஐ. கல் உலோகங்களாற் செய்யப்பட்ட தெய்வக்சளாம் இப் 

பூதியங்களின் விகாரவடி.வமே யல்லாது வேறில்*. இப்படியே 
இப்பூதியங்களின் விரிவைப்பற்றி பேசுவோமகில் யாவும் பூதி 
யல்களின் மகமையாசவே முரயுமல்லாது வேறொன்றாக வீருக், 

குமென நினைக்கவிட மில்லை. எவ ரெவ்ித செளக்கயததை எவ 

ருக்கு உண்பேண்ணினாலும் ௮வை இப்பூதியங்களா லுண்ட.யின 

CaS no gy bg யோசிக்கீல் காரணம் புலட்படாமற்போசாது. 

இவ்வுலகு த்இற் கற்றார் கல்லாராகய பிராம்மண, க்ஷத்திரிய, 
வைசிய, சூத்திரர், குருக்கள் தேவர்கள் முசலிய பீரிகினை-ளு 

டைய யாவரும் Ori, Bw ws allen விகாரவடிவாகிய பலபுஷ்பாக 

தாம்பூல,க-ஞ்சன,சேல அர கனாதிகளுக்கே ஆசையும் றுநிற்கறா£க 
ளென்று சொல்வதில் யாதொரு அக்பமும் எக்காலத்தும் 
உண்டாக மாட்டாது. மண், பெண், பொன்னாஇியவைகளை 

'விட்டுத் துறக்து வெறுத்தவர்களைப் போல காஷாயாதி வேவ 

மிட்டுத் இரிந்து வாயாற் பகட்டும் பொய்ஞ்ஞானிகளும், வாய் 

பேசாத மெளனிகளும் இப்பூதிய௩்களின் இச்சையை வீட்டவர்க 

ளென்று சொல்ல ஈம்பிக்கையில்லை. இச்கள்ளக் கர்ம பக்தஞானி 
*்ள் அசையையும், மோசச்கருத்தையும், விவரிக்கல் வாளுட்பரி 

யற் தம முடிவுபெறாதென்று பூதியமதத்தினர் சொல்லுகரார்கள். 

இவ்வள வோடு இவ்வுலகஞ் சுபாவமென்லும் மதத்தின் கொள் 
கையை நிறுத்திகிடறேன். 

ஹே! புத்திமானே! சிலமூடர்கள் மெடுக்கால வழக்கமாகப் 
பழூவெரும் வழக்கத்தையும், ௮ப்பழச்சுத் 

பூதியமநந்தினர் தால் தக்களுக் குண்டாகியிருக்கும் மென் 

லீசாரணையில்லா மையையும், வரூம்படியையுக் கருதி உள் 
ஆஸ்திகரினும் எதனை யுள்ளபடி. யுணார்துரைக்கும் இப் 
மேல் எனல்: பூதிய மதத்தினரை மாஸ்திகா ளெனறும், 

திங்களை தல்திகாளென்அம், gover wisn 
தகர் முகத்தைப் பார்க்கக்கூடாதென்னும், வல் துலிசாரகில்லா௪ 
தம்போன்றார்க்குச் சொல்லிச் கொடுத்தார்சள். இன்ன்தர்கும்



௧0 அதபவாநந்த தீபிகை 

சொல்லிக்கொடக்க்குளொர்கள்.. 2.ம்காலத்இற் பிரத்தியக்ஷமா 
க வள்ளகை ௨ “* தனெசை நிந்தித்து. 

மூடர்க ளெனவும' ணமா வும் 
*க்கூடா த தேவதை: இதமான 
இனிமேண்டாகச் + ggromiar tier pi Ss, 
தந்திர கருமம்களா,.ற் Gupovequ Rn Cue, gap 

Pp biCaurrset_5Ba 960 55.1 ommend 5, பூஜோற்சவ 
யாக எக்ஞாதிகளுக்கு, ௮ப்பிரயோஜன மேப் Olas இத் 

அத் தள்ளிய பூதிய விகார வடிவப் பொருள்களே ர்க்குக் 

தங்களைப் புண்ணியவான் களெனவும் புகழ்ர்துக் ப கணவைச7 ௧௮ 
அன்றியும் கல்வி, தவம், தருமம். வாய்மை, நீதி, வோ மை 

பி, மாமனை ஈயவாமை, பிறசபொருளிச்சியாமையாதிய டண 
முடையார் எவமேனு முயியரோடிருப்பரல் அவர்களை யா அஆ 

சாதவர் ளே பென்ும்,மூடசிகொாமணிகளானாலும் அல்ல துவை 

கற்துவர்க ளானாலூம், துரபீமான முடையவர்க ளாசவே யிர௬௯ 
காணாது சேட்டவைகளையே சண்ட த।சச் சொல்லியும், எழு 

மிறக்திருப்பார்சு ளாகில், அவர்களை முன்னொர்களென்றும், மு 
கசென்றும், அடியார்களென்றும் பூரித்தும புகழ்ச்தும் வருவாச 
கள். இத்தகைய .ஐராயச்சியில்லாக மூட அலஸ்இகாள் ராய்ச்சு 
சேய்யும் புத்திமான்களாகிய நடுவு நிலைமை குன்றாத பூதிய மத 
இனரை காள்திசா ளென்று கூறுவது அவிவேசுமென்றே நிணைக் 
றேன். ஏனெனில் அள்திசாளென சைவ, வைஷ்ணவ, பெச த é 
சாத்தேய, பைராகி ச௩்யாசாதி வேஷங்களைத் தரித்துக்கொண் 
ஈகர, a, eas gush FI gaara, ஏழைறு 
சளின் சம்பாத்தியத்தைப் புசித்துச்கொழுத்து புத்திமான்- 
யும், நீதிமான்களையும் நிக்இத் துத் இரியும் மூட.ர்சளைச் கடவு) 
சும், நீதிக்கும், மனிதச் தன்மைக்கும் அஞ்சாது வஞ்சக 
காஸ்இிக7க ளென்ழே கொள்ளவேண்டு மல்லா.து, பூதிய மக 
ஊரக் கொள்ளுவோர் குருடரே யாவார்சு ளென்பது துண/ 

இக்கனம் நான் சொல்லிவக்௪ பூதியமதச்தினர் சொள்ைகட 
வுளில்லை யென்று கொண்டது மல்ல, சொள்ளூறெ.து பல 
கொள்வது மல்ல, சட ௮ுரண்டா இல்லையா வென்ராராயு ஐ 
மாம். அனால் யாதுந்தெரியாமலே வாழ்ந்து வேஷத் தால் னி 
கல் க. ழலோரை அலர்சள் ல்க்ஷியஞ் செய்வோர்க எல்லாக். p 
குணனே! நானிதுலரா சொல்லிவர் சுவைகளை யெல்ணீம் நீ 
யுணர்ந்து கொண்।.1யல்லவோ? இனி .இல்வுலகம் செறசை 
பென்று சொல்லும் அஸ்நசர்கள து கருத்தையும் அவர்சள் 
கூறுக காரணத்தையும விவரிக்கப் புகுகனன், 

 



EKG திருமுறை, கூ 
உலகம்சேயற்கை என்பவர்கருத்து 

நீதிமானே! 

கடல்சூழ்கஅ சிறப்புற்ற இச்செழுஞாலத்தை அபாச் கருண 
ரிதியாகெ கடவுளின் சிருட்டி யென்பவர் கருத்தை நீ சவனமச் 
கக் கேட்க வேண்டியத. இம்மதமே உலக மியற்கை யென்றும் 
உலசம் சோற்ற மென்றும் சொல்லும் இருமதத்இனர்க்கு மிடை. 
பினின்௮ு இருவரோடும் போர்கொடுக்க வேண்டி௰ மதம். இத 
 ரன்௮கேக பேத மதங்களும் பேதாசாரக்களும், பேதபோத் 

களும், உபகாராபகாரல்களுமாகிய ௮0௪ பிரிவுகளடக்கியிருக் 
றன. இதை ௮௧ சிரதையின்றிக் கேட்கும் பட்சத்தில் உன் 
ரத்திற் நீராக சக்தேதேக மென்னும் ஊற்றுண்டாகி விபரீ தமென் 

ம் ஆறாகப் பெருக்கெடுக்கும், அன்றியும் உன் மனம் ஏதாவ 
£ர் விப£த பாவனையி லழுந்தி மிக்க சாஞ்சல்யத்தைக் கெடுக 
மிடமுண்ட கும். இச்செயற்கை மதத்தினரொருவர் மற் 
ரி மதத்தினர் நூலின் கருத்தை யறியாமலே நூலுக்கும் 

_ம் சொல்லும் சிருஷ்டியாதி கிரமத்இற்கும் தாமபிமானிசத்த தெ 
தீதிற்கும் விீசோதமான வார்த்தையெவர் வாயினின்றும் வந்த 
bar epi சரீவகாரியங்களும் முழுகிப் போனதாக நினைத்து 

ரபாவேச் கொண்டு விரோதமாகச் சொன்னவளுக்கு எவ்வி 
திலும் பல நிக்குகள்செய்யவிடந்தேட உத்தேசித்து விவொர் 

இப்படி. இங்கான காரியஞ்செய்ய விடங்கொடுக்கு மிவ்வபு 

ணை மத வார்த்தைகளைப் பொறுமையோடுங் கேட்மத் தெளிய 
ககனைடி.யிருப்பதால் நீ ௮பிமான மற்றவனாக லிரு£துகேட்கக் சட. 
அலிட்றன்றியும் ஒரு மதத்தர் மற்றொரு மதத்திரைத் தோற் 

சக்கடீய்யவும் அல்லது நிரமூலமாக காசப்படுத்தவும் துணியுக் தம் 
DAS Meh sr 94 555 வகுப்பி லுள்ளார் புண்ணிய ரென்றும் 

பசோசபகாரிஉளென் ௮ம், அருளுடையாரென்ம் பேசுவது வழக்க 

மாலையால்) கான் சொல்லும் ஆஸ்திக மதத்திலும் யாவருக்கும் 
சோய் முண்டாக விடமிருக்கு மென்பதி லாச்ஷ்பமில்லை. இவர் 

கள் பரோபகாரக்களெல்லாம் தாங்கள் கொண்ட துரபிமானச 
தையும், மூடமூர்க்க கொள்கையையும் ஊரெக்கும் நிறைக்சு நி 

ளைத்த்லே யொழிய வேராக, இவ்வுலகம் செயத்சை யென்றது 

போதிச்கும் ஆஸ்இிசாளென்ற பட்டப்பெயர் சரித் தக்சொண்ட' 
வர்கள் தங்களுக்குள்ளேயும் ஒருவருச் காழுவர் மாறுபட்ட பன: 
விசேஷ மகளைச் காட்டித் சம்மதத்தின்? ம்,புதமதத்தினரோ!



a. அகபவார்க்த தீபிகை 

டும் வேறுபடும் மதத்நினாகேகரானாலும்,சர்தரகுலத் தரசனறாயே 
பரசு லாளப்பட்ட இவ்கிர்து தேசத்தில், பூர்வ இர்.தக்கள், 
சகீன கிறிஸ் தவர்கள், மகம்மூதியர்கள் என்று முப்பிரிள்-.0ச 
பிரபல மானவ/களாகக் காணவ்படுகின்றனர், ஆனால் சைனா, 
ஜப்பான், பசீமா,முதலிய தேசக்களில் பெளச்தமதமும் பிரபல 
மாகவே யிருக்கின்றதாம். இவர்களில் €றில் தவர்கள் பிறாசொ 
ள்சைகளைப் பழீப்பதும் பிறர் மதத்தி லாக்ஷேபனைகளைத் ச 
டுவதும் சம். தத்தைக் காரணஞ் சிறிதுமின்றித்தாமே புகழ்ந்து 
பேசுவ.தமே தொழீலாக வுடையவர்கள். தத். துவ மார்க்கத்தில் 
திலையிட்டுக் கொள்ளுஞ் சத்தி சிறிதும் தம்பாலில்லாத சிறுவர் 
கள் போன்றே காணபபடுகறார்கள். அமாதரப் பேச்சுகளை யஇக 
மாகப் பேசுவதிலும், பொய்ப்பிரியம் பொய்க்கேசல் காட்டித் 
ருக்களித் பிரசக்புப்பதிலும் ஜீவனோபாயங் தே?பவர்களாக 
யிருப்பாரும் ல ரண்டு, 

மகம்மதியரோ தெருச்களிற் பீரசக்கப்பதும், அம்கிய 
அலனைகளை ஊரெய்கு நிரப்பப் பாபெபெவே.தும் காணோம். ade 
தம்மதத்திற் சார்ந்தோர்களுக்கே தம்மதப் புகழ் கற்காலம் போ 
இத்து வரு€ன்றனர். மகம்மதியர்களும் கிறிஸ் தவர்களைப்பேர்ல 
வே சொள்.பவர்களும் சொல்பவ**ஞ மானாலும், தம்மதத்தினர் 

மட்டேயன்தி பி.0ர்பால் பிரசங்கக்க ஊக்க.ல் கொண்டெழு மேக் 

சங் கொண்டவர்க எல்லர், அன்றியும் மசம்மதிய/கள் கானகு 
பத். தங்கள் கடவுளாலளுப்பப்பட்டவைகளென் ௮ம், அவைகணல் 

கதஸதுமத்மும் ஒன்றென்றும்,கான்சாவதாச முடிவி லலுளபிய 

குரானே சித். தாக்கமான தென்றும், மற்றவை பூர்வபசஷிமென் 
ம் கூறுவார்கள். இனி உலகம் படைப்பென்னும் ஒவ்வொரு 
மதத்தைச் சார்ச்த எ$த வகுப்பினரும் உலதமும்,ஜீவான்மாவும், 
ரகமும், சுவர்க்கமும், பரமான்மாவென்னுங் சடவுளுமாகயெ 

ஐர்.துபொருள்களையும் உண்டென் ௮கொள்ளுமவர்களே. கடவுள் 
சட்டளையாகிய வேசம் விழிச்ச கன்னெறிகளை கைச்சொண்டு 
2ற்ப்படிர்து ஈஉடப்பாளுயின். மோகத்தையும், அப்படித்ன்றி 
மிஷ்டமபோல் கடர்துவரின் 676 hm py ar Garwupe 
௪லர்சளும் பேதப்பெவர்களல்லர், அள் தியம் சொலைசெய்சல், 
பெகங்பேச,சல், சளலாடல், Soren ya Ate, குரு Gpibios 
வென்றும் பஞ்ச மஹமா epee wi செய்ய லாக! தின யாவ 
கும் வபதேப்பகர்சரே, இ.சன் தி தம்மைத் தமே மேன்மை 

9 ௩4 ம் 
படுத்திச் கொள்ளும் ௮௪௩21மும், செல்ல மஉடர்தும் ini ae



மூன்றாம் திருமுறை. oh 
குபகரிக்க மனமில்லாது புசைக்கும் உலோபமும், அர்சியர் மனை 
மீத அசை வைச் லையும் காமமும், தனக்குண்டாகும பலத்தைத் 
தமத்தார் மீது செள்ளூம் (குரோதமும் அதிச வுணவின்மீதுள்ள 
போஜனப் பிரியமும், அக்கியர் செளக்கெபத்சைப் பார்த்தானக்இ 
யாது அசூயை கொள்ளும் பொறுமையும், தனக்கு சன்மையைத் 
தானே சேடிக்கொள்ளவேண்டுமென்பதை நினைய து வீண்சாலள் 
குழிக்கு மர்தமென்னுஞ் சேம்பலும், கடுங் கோபமுமாயெ தலை 
மைபான பாதம்சளிவ்லெட்டும் எச் மனிதனிடத்து மிருக்கள 
௪7 தெனவே போதிப்பவர்கள். இவற்றுள் யாவரும் பேதப்படு: 
கறவர்ச எல்லர், முன்சொல்லிய மூவருள் கிறிஸ் தவர்களுக் wat 
மதிபர்களும் ஈம்பிக்கைபே பிரதானமென்னாம் மதத்தினர்கள். 
சம்பிக்கை விசுவாசம், பச்தி என்னுஞ் சொற்பள் ஒரே பொருளை 
யுடையன, இக்துக்களோ நம்பிக்கையும், ஆராய்ச்சியும், ஆசரிக்க 
வேண்டுமென்னு மதத்இனர். கல்லா தவர்களும், ிறுவாகளும் 
பேதைப் பெண்களும், ஈம்பிக்கைக் குரியவர்களாயிருக்கவேண்டு 
மென்றும் ஆராய்ச்சிக் கதிசாரிச ளல்லசென்றும் கற்றவர்களை 
அன்பிற்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் அதிகாரிசளென்றும் பிரித்துக் கூறு 
பவர்கள், 

கம்பிக்கை வைக்கத. தருக்தவர்களிலும் கன்மிரளென: 

வும் பக். சர்களெனவும் இரண்டு பிரிவினையுடையவாச. ளிருக்கிஐ 
தாச அபிப்பிராயப் படுகிறார்கள். கன்மம் வாக்காதுங் காயத் 
தாலுஞ் செய்யத்தக்க ஒழுக்கத்தைப் போதிப்பது. இது செய 
தாருக்குச் சுவர்ச்ச முண்டாமென்பது இக்தச்கள் தூலின் 
௮ணிபு. சுவர்ச்சு மென்பது ஈற்பொருள், கற்குணம், சல்லோர் 
கூட்டுற வெனப் பொருட்படும். அன்றியும் சன்மிகள் கற்றோர் 
BLAH CHAPS FO SI UES SHUTS ளாசாரப்படி. ஈடக்து 
வரும் ௪சாசார முடையவர்களே யன்றி மூடர் சொல்லில் முசன் 
மைப்பட்டு ஈடக்து வருபவர்களல்லச். அன்றியும் வேத விதிட்! 
படி. அறிர்து சேய்யுற்வர்களைச் சொள்ள வறியாது போனாலும் 
பிறருக்குத் தீக்கற்ற பூர்வ வழச்சம்களில் குன்னு;து ஈடர் தவரு, 
பவர்களைக்கோண்டு தீக் கருமத்தையும் குணத்தையும் Soars 
சொள்ளேதிெவர்சள். ae ளென்போர், சன்ன pienso 

சர், குரு, சத்சாத்திரங்களிட்த்தில் வைத்த 
Ges! Nie spon ee aoc mpe eres 
ated செய் வருபவர்கள், புர்ணங் களையே வர்சித் து வெந்ச்



௪9: அகபவாநந்த தீபிகை 

இற் 8தி.து மறியாதிருக்கும் குருமார்களிட த்தில் உபதேச திகளை 
பெற்றுப் பூசை மக்திர ஜெப சப முதலிய அங்கக்களைப் பரி ne 

த்.தும் வருகிற பக்தர்களும் சிலர் இருக்கிறார்கள். Bog 

இவர்கள் கல்லாதார் வருப்பிற் சொர்ச மூட பக்தர்களே ய/வாச 

கள், ஏனெனில் வேதமே எவாகளுக்கும் Sauter pro. Cass 

த மணி மந்திர மருந்தாகவும் கடவுளைப் பவரோக வைத்திபரா 
சவும் பிறவியை ரோகமெனவும் முற்கூ றியிருக்கன் ற or ones? 
குற்றும் அராய்க்துணராத அறிவுடைய சிலர் தம்2பாலும் வஞ் 
சகர் கட்டிவைத்த தலபுராணங்களையும் ௮சம்பாலிச கதைக 

எடங்கெ புராண உபபுராணக்களையும் அவற்றின் சரவால் பிற 
௧௪ ஆகமக்களையும் அவற்றில் ஸ்.தாபிக்கும் கே! வில் குளங்களை 
யும் விபரீத பாவனைகள் விளைநிலமாகிய பி.றவிச்சா இகள்முகலிய 

வைசளையும் வேதவிருத்தமாகவும் முன் பின் மூணாகவும் குள 
விக் கொட்டி உளறித்திரிபவர்கள்; முதனூலாகய வேசக்கை மு 
கனு வல்லவென்பர். வேதம் முதலூல் என்பதை இர.துக்களால் 
செல்லப்பட்ட எல்லா நூற்களிலும் பெறலாம் என்பதற் க௮ட் 
செபம் எவ்விதமாகவும்எக்காலத்தும்உண்டாகா து, வைணவர்கள் 
கொள்ளும் பாஞ்சராத்திர வைகாசகஇகளும்,சைவர் Gara en 
ஆசமங்களும் முதல் நூல் என்பது சற்றார்ச்சச் சிரிப்பைத் தரு 
மல்லாது சரச்தை பயப்பதாகாது."வினையினீங்க வீளக்கிய௮ றி 

வின் முளைவன் சண்டது முதனூ லாகும்” இது? வேகம். சார் 

புதல் முன்னோர் _நாலின் முடிபொரும் கொத்த, பின்னேன் 

வேண்டும் விசற்பங் கூறி யழியா மரபினது வழிழாலாகும்'' 

இவை மிஅதர்மாதிசாத்திரங்களாம். *இருவர்ழாற்கும் ஒருசிறை 
தொடங்கித் இரிபுவே ௮டையது புடைதா லாகும'' இதுபுரண 

மாம். முதலூலாகெயெவேதமறிக்து சார்பு _நாலாகிய சர்மசாக்திரவ் 
கற்று புடைநூலாகெ புராணாஇிசளின் உண்மை அர்.த்தங்கொள் 

ளாம ஐயம் திரிபுரீல்காக அறிவால் உருவசாறி அலங்காரமாசக் 
கூறிய கதைகளை மெய்யெனக்கொண்டு வருபவர் மூட பக்தரா 
காது.மெய்யறிவுடையராதல் எங்கனம் ?இ.துநிற்ச, சில விவேகி 
சள் ஆராய்ச்சி அறிவோடும் கூடிய பக்இி3ய பக்தர்களுச் இருக்த 
வேண்டுமென்ற ஒப்புகரார்களே யொழிய கேவல சம்பிக்சையே 
போதுமானதென்ற௮ சொல்லுதெவர்களைக் கர்தவராசக் கொள்ளு 
இருர்சளில்லை. சல்வியறிகிருர். தும் ஆராய்ச்சி பயன ம்.றசென்றும் 

சேவல சம்பிக்சையேபோஅமானசென்றும் கற்றாமோிம்வா தாடு 
பலர்சள், பலரிருக்கிறார்கள். இலர்சள் சுற்றவர்களேயானுதும் 
ப$ரோபசார ரிக்தையில் பயிலாது சவப்பியோ.னம் பழின்ற



மூன்றாந் திருமுறை, ௧௫ 

மழுக்காகக மனமுடையோர். இலரால்ஈமக்காவசென்ன ?இனிச் 
சாங்கியம், ஞாயம், வைசேஷிகம், பாதஞ்சலியம், பூர்வமீமாம்சை 
உச்தர மீமாம்சை என்னுஞ் சாத்திரங்களை எழுஇயலர்சமள வெ 
ன்றால் ஆராய்ச்சியால் வரும் ஏ த்தாலன்றி மோட்சம் ஓச்பச 
தம் உண்டாகாது என்பவர்கள? ஞானமோ வேதத்தாகச் மி 
விளையாது. வேதமே! எல்லா முணர்க்த கடவுளின் ஏவலாள ரால் 
சொல்லப்பட்டது. அது யுக்திக்கும் ௮நூடவத்இழ்கும் ஒர்சால 
தீதிலும் முரண்படாது, ஒழுககசதிதைத தரும் கன்மமும், மனசுத் 
தியைத் தரும் பக்தியும்,ஆராய்ச்சியா ஓண்டாகும் ஞான த்திற்கு 
சாதகமாக இருக்கின்றனவென்று வேதங்கற்றோர் வீதிவாசக் 
கூறுஇன்ராகள். இதனால் இர் ௬க்ரள் வேதவிதிக கனம், பந்தி 
ஞானம் எனும் மூன்று பிரிவினையும் ஒப்புகறவாகள். துவைத விச 
ஷ்டாகவைதமேன்னும் இருபிரிவினை வேதார்த்தத்தால் மேற் 
கொண்டொழுக வருபவர்களும், ஜீவனைச் சடமாக ஒப்புகிறவ 3 
ளல்லமாயிலும் நியாய வைசேஷிகர் மதப்படி. மற்றயுக்திகளை ஒம் 

பீச்கொள்பவர்களை. எல்லா மதத்தினரின் கொள்கையும் ஜீவான் 
மாவும் பரமான்மாவு முண்டென்பதே. ஓவளனுண்டு ஈலஸ்வரனில்லை 
யென்னும் நிரிஸ்வா சாக்கிய மகமழும் ஒன்றுண்டு, அழியாத 
ஜீவன் பூதியங்களின் வேறாப் ஒன்று உண்டென்று ஏற்றுக் கொ 
ள்வதால் இச்சாக்கியரையும் அ௮லஸ்திகரென் றொப்பிக்கொள்ள 
வேண்டியத. பெளத்தர் நசாஸ்தஇிகர் என்பதில் தடையில் வ, எவ 
விச அன்பத்சையு மீன்பத்தையும் அனுபளித்துவரும் ஜீவசை 

இல்லைபென்பவர் எவ்விதத்தில்ஆஸ்திகரஈவ? 

சற்குண£லன !ஜி.வன்ரால்வசன், ஜகம் என் பவர்ரைப்பற்றிச் 
சொல்லும் மதத்தினர் முக்திக்கு ஏதவாசக் கொள்ளும் விச: 
ணக்களைக்கேள். பூர்வமீமாம்சையார் முத்திக்கு ஏது கர்மமே என் 
அறும், சைவவைணவர் பக்தயே யென்றும், அலைக விசிஷ்டாத் 

வைஇகள் பக்தியோடு ஞான மென்றும், சாங்கெ நியாயவை?சஷி 
கர்கள் பதார்த்த பரி£லன ஞானமே யென்று, கொள்ளுவர் 
கள். இவர்களெல்லோரும் பூகங்களாகவும் பெளதிகர்சளாகவும் 
காணப்படு மவைகளே உலச மென்பவர்கள். ஈம் பீரத்தியட்சமா 
சச்சாணும் பூமியாயெ மண்ணும்,சமுத்திரமென்கிற ஜலமும், சூரி 
யென்னும் செருப்பும், சாற்று, ஆகாயம், என்ற ஐர்.துமே பூத 
த்சள் எனப்பவென, €டனே! பூதியமென்றால் கலப்பில்லா ச பொ 
ருன்சள் என்றல்லவோ பூர்வம் சொல்லினேன். அலைகள் அறு 
பத் அசான்சல்லலோ? அல் வ௮பத் துகான்கன் சலப்பு பெரருள்
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சளை இவர்கள் பூகமென் றெப்படி. கொண்டார்கள், Bares 

தூல அறிவுடையவர்களாகவே சோன்றுகிறார்கு எல்லது முட்ப 
வதிவினைபுடையவர்கள் என்தெப்படி. ஒப்பக் கூடுென்௮ கினைப் 
பை, அயர்கள் தாம் சொண்ட ஃபயாமாத்மாவை கிளக்சப் போது 
மானவைகளை எடுத்துக்கொண்ட ளென்ே நினைக்க வேண் 

டும். இப்போது காம் காணும் முன்சொல்லிய விரிவாய பூதங்கள் 
பஞ்சகசண பஞ்சமகா பூகககளென்றும் காரிய பூதக்களென்னும் 

இவர்கள் கொள்ளு?முர்சள். இவைகளைச் காரணபூசக்களென்று 
சொல்துறெதில்லை. ஆனால் காரண பூதம்களில் கான் 2க பரமாணு 
'ரூபமரீச்வும் நித்தியமாய் என்று மிருப்பனவாகவும் சொல்லுக 
ரூர்கள். ஆகாயத்தை வியாபகமாய் என்றும் நித்தியமாயிருக்க 
தென்று சொல்றுகிறா?கள், இப்படிக் கயர் கூறுவது எவ்சித 

சருவிகளின் சகாயம மின்றி இயற்கையிலுள்ள ஞானேந்திரியங் 
களென்னுங்கருவிகளால் எவச்களும் எவ்விடத்தும் எளிதில்உண 
ரக்கூடியவைகள் என்றே நினைந்து ஐந்து பூதக்களாகச் சுருகி 

யுரைதீத! ர்கள் போலும். இதன்றி காலத்தையும் இக்சையும் வி 
யாபகமாகவும் நித்தியமாகவு மிருப்பசாக ஒப்டுகறார்கள். சிலர் 
மனதை அணுவா2-வும் நித்மிய நாகவும் சொல்லுகிறார்கள். அப் 
படி. சொல்துகிறவர்கள் நியாய வைசேஷிசாசள், பற்றையோச் 
இதைக் காரியப்பொரு சொன்டுறார்கள், சிலர் ஜீவனை பரமா 

ணுவாசவும் ஏிலர் மகத்தாகவும் சொல்லுிறார்கள், அனு 
வென்போர் இராபதுஜாதியோர். மசத்தெல்போச் சாக்கியர் 
சைவர் முதலாயிஜனோர். இவர்கள் சொல்லும் விதமாக!ஒவ்வொரு 

சருத்தையும் விரித்து சொல்லத்தொடங்கினால் ஈன் செல்லவும் 
நீ கேட்கவும் இருவர் வாணாளும் போதாது. எனெனில், இவர்கள் 
சான்கு வெதக்களில் ஏதேனும் ஒரு வார்த்தையை ஆதாரமாகக் 
சொண்டு அதக்குச் சாதகமாக 18 ஸ்மிருதிகளையும் பதினென் 
ரரணக்களையும் ஆறு ச! த் இரல்களையும் உசா சணமாகக் கொள் 
வதுபோ தாமல் பாரதம் இராமாயணம் என்னலும் ஹிதிகாசல்களை 
யும் கூறத்தொடம்குவார்கள். இவற்றால் விளையும் சச்தேசக்களுக் 
கும் சவற்றித்சவர் பின்னுக்கூற௮ம் சமா சானங்களையுமசொல்லிச் 
சொண்டு கக்து பின் இவர்கள் இசை ஆசாரநாச வைச்துக்கொ 
ண்ே இப்படி. சத்தாக்சப் படுத். நுரொர்சளென்,ம் சொல்லி சாட் 

டப்புசில் என்னால் முடிவுபென்மென சான். . நினைச்சுகில்லை. 

அளகிரா.து. ஏனெனில் அவர்கள் இத தார்தம் சத் சாச்சொண்ட 
கருச்தைப். பரிபாடுச்சே தெரிலிக்சச் கூடுபென்றும் அசுமும்
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சாலமும் இயற்கை குணமும் வரும்படியும் பார்த்தே சொல்ல 
வேண்டு மென்றும் அவர்களுக்கே தாஞ்செ1ல்வ து செரிபுமென் ' 
லம மற்றையோர்க்குச் தெரியாதென்றும் சொல்பவர்சள், ஆசை 
யால் ௮ப்படிக்கு சான் சாட்டினுலம் ௮. அவ்வளவோடு முட 
துவிடமொ? முடியாது, இப்படி கட்? பிரதிகட்செளைச் சொல் 
லிக்கொண்டு வருவதில் பூணபிரயேோஜனம் ஏதாவது உண்டா 
குமா வென்னில்? இல்லை, இல்லை. தீரரவழக்காகவும் போராசவும் 
சர்தேகமாகவும என்று மிக்கும். இகன்றி சொல்லுற எனச் 
கும் கேட்கு முனக்கும் வாழ்காட்கள் கற்ப பரியந்தம் நீடி.த்இருக் 
கிலும் பயன்படாது. என்றும்ஒருமதமும் முடிவு பெருது, பெற்ற 
செனச் சொன்லுனும் அப்பிரிவை சார்ந்தார் தப்ப மாட்டார்கள். 
இவர்களிட த்தி லெல்லாம் கற்ற சரமர்த்தியத்தோடு தரபிபான 
ழூமிருத்தலால் தம்மதம் தாழ்வடைய இடங்கொடார்கள். வீண் 
வழக்காவது தொடுப்பார்களே யொழிய கிட்டு சும்மாஇரார்கள். 

குழச்தாய்! கான் உனக்கு 4 வேதத்தையும் 6 சாஸ்திரச் 
தையும் 18 ஸ்மிருதிகளையும் 18 புராணங்களையும் இஇகாசங்க 
ளையும் இவற்றிற்குப் பின பெரியோர்ச ளெழுதிய வவ்வகை நூல் 
களையும் பிரமாணமென் நெடுத்துக் கொண்டே ஜீவான்மா 
இலக்கணத்தைச் செப்புகின்றேன். கான் சொல்லப்போவது 

சாத்திரக்களுக்கே யன்றி யுக்தளுக்கும் அறுபவத்இற்கும் ஒ.த் 
இருக்கும், எந்த சாஸ்திரமானாலும் ௮.நுபவ பிரமாணத்தை றெ 
யிக்கா.து. ஏனெனில் பெரியோர்கள் அறிந்தனுபலித்தவைகளை 
யே வேதமாதியவர்றில் விளம்பி யிருக்கிறார்கள். வேசம் சர் 
வஞ்ஞனாய ஈல்வரனனுபவமாகையால் அவனருள் பெற்றோரும் 
அவ்வீல்வரன் அனுபகிக்கச்செய்ததை விளக்கியிருக்கிறார்கள். 
இ.தில் தடையில்லை. பெரியார்கள் அறுபலித்து எழுதியவையே 
வேசமாதியன வெங்வு கான் முன்னமே உனக்குச்சொல்லியிருக் 
கின்றேன். அதுபவமில்லாத வார்த்தை அபரோஸஞான சா 
சுாத்காரச்தைக் தராது, முடிவை இவ்வீடத்திலும் இக்காலத் 
இலும் “OL Wika spa, ஈப்பிக்கை மாத்திரமாகவே டீருக் 
கும். காம் கொண்ட, கம்பிக்கை எதார்த்தமோ விபரீதமோ 
என்னுஞ் சங்கைக்கு என்றேலும் இடர் சராமல் இராது. 

$ஃதிருச்ச, இட்.துச்சளில் ஞானிசளாயுள்ள பேர்கள் ois கசா 
ந்தைஃயயும் எந்த மதத்சயும் எந்ச நாளையும் பூர் பட்டமாக 
றது wens சிச்தாச்த்மாகவாவது ஒப்புக்கொள்ள கள்
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சாரணைமே தென்பையாகல் இவ்விக்துக்கள் த௫்சள்வேகத்திலில் 
லாச அபிப்பிராயம் கற்றவர்கள் கல்லாதவர்களாகிய எவ்வித 
மனிதர்சளிடத்திலும் உண்டாசாதெனத் தீரமானிச்இிருக்கெவர் 
கள் தரிகுண சம்பச்சமுடைய விருத்தி ௮ர்.தந்தவவசர காலத் 
தில் தோன்றும் அ.னுபவாகாரமாக விளங்கி விவகரிப்ப தால் சர்வ 

ம பிப்பிராயமும் சமயோசிதமாசச் கொள்ளத்தக்கன வாதலால் 

eas அபிப்பிராயங்களும் தீம்கள் வேதத்தில் பூர்வபட்ச 

மாக வனும் செசெதாக்தமாக வேனும் அடக்கி கடக்கின்றன 
வெது கொள்ளல் அவர்கட்கு நிராட்சேபம், இக்.துக்கள் ௪.௮ 

கள வேதத்தை அகாதியென்று ஓப்புகறவர்கள், காரணம் இப் 
போ துனக்கு விளங்காதாகையால் சமயம் வந்தபோது இதைப் 

பற்றி யுனக்குச் செரிலிக்கின்றேன். இப்போ செழுதப்பட்டிருக் 

கும் லேதாதி சகல நூல்களும் பஹுவ்கள சலேயே சொல்லப்பட் 

டும் எழு தப்பட்டுமிருக்கின்றனவென நனை. எவரால் எழுதப்பட் 
டனவாயிலும் இன்றியமையாதவற்மை எவரும் நிராகரித்துஈடப் 
பது கூடாது. உள்ளது போகாத; இல்லது வாராது, என்பத 

என்றைக்கும் கெடாத ஞாயம். ஏறக் சறைய வேதல்களின் பீரி 
வாயெ 1180 உபகிஷத்துகளும் பெரி3யோரால் செய்யப்பட்டன 

வேபென்பதில் சந்தேஃகமில்௯.இவற்ற௮ுள் 103 உபகிஷத் துக்களில் 
மோட்சத்திற்கு முக்ய காரணம தச்ம ஞானமே யென்று உமை 
ப்பன. பெரும்பாலும் இந்த உபநிஷத்துக்கள் ஓதும் ஆத்ம 
ஞானத்தால் மோட்சழ் பெற முயந்சித்தல் ௮ருமை யென் றயச் 
வோர்க்கு, சிறிதாக மனத்தா,௦ செய்யும் யோகமாதிய கர்மத்தை 
யும் ௮சனையும் கடின மென்௮ நினைப்போர்க்கு வாக்காலும் காயத் 
தாலும் செய்யத்தக்க கருமங்களையும் சிறிதாக சு.றுன்மன, மற் 
றைய உபநிஷத்துக்களே வெனில் இவ்வுபரிஷ் துக்களின் கரத் 
இற்குச் சிறி.தம் முரண்படா.து ஞானமடையும் பரிபாகம் பெறற் 
பொருட்டு இரக்கி, மசதவாச மட. கருத்தைப் புப்பொருள் 
களின் மீது வைத்து அச்.ரர்முகத்தில் ருலா லறிஈ.ஐ செய்ய 
வேண்டிய சாதகக்களைப் புறம்பிற் செய்ய வீதிக்கெறன. இப் 
போது யான் உனக்குச் சென்ன டிக்கருத்து உள்ளதனை யுள்ள 

படி யுணர்ச்த அப?ரோட்ச ஞான சாக்ஷ£ச்சார ஞானிகளுச்க 
ன்றி பற்நையோர்க்குப் பொருக்த லருமை. இனிஜீவான் மாவின் 
இலக்கணத்கதப்பற்றி பேசுரேன்.  ஜீவான்மா கெள்பது 
ஞான வடிவாக காதி நித்ய பொருள், இது சேசத்சை 
Curt ote பாளெனவும் ஓர்கால் என தெனவும் கொள்வதும் 

a ao guts விறக்கின்றது. இ கம சரீரமாக தூல 'தேச



dears திருமுறை; 1௬ 
மழிந்தபோதும் அழியாச சூக்குமத் தேசத்தோடும் வாசனை 
டும் எக்காலத்திலுமிருர்து அக்கர்மத்திற் கொத்தபடி. மீளவும் 
பூலோ கத்திலேலும் ஈரகத்திலேனும் சுவர்க்சத்திலேனும் தால' 
சரீரமடைந்து சுகதுக்க மிரிரத்சையும் அடைவது, ச௧,த்தைச் 
சுவர்ச்கத்திலும் அக௪,ச்ை ஈரசத்இிலும் மிசிரத்சைப் பூலோகத் 
இலும் அடைவது, இத்சகையஜீவான்மா என்றும் பூதியவ்களின் 
வேருனசே. பூதிய பரமாணுவைப் பார்க்கிலும் மிகு ட்பமா 

ன, என்ரூல் சிறியதென நினையாதே. ௮ சூக்குமமான 
தெனவறி, பூதவனுக்கள் ௮ட்பமானவைகளாயிலனும் காரியப்பட். 
டபோது ஒன்அ௮ மற்றொன்றில் வியாபிப்பதாகவும் ஒன்றில் மற் 

ஜொன்அ௮ வியாப்பியப் படுவதாகவு மிருக்கின்றன. பிருஇவி ௪: 
த்திரத்இில் வியாப்பியமாம், சமுத்திரமோ பூமிமுமுதும் வியா 
பித் தீரமாக்கி மும்மடங்கதிசமாப் வியாபகமாகிக் காணப்படுகி 
og நீர் வியாபிக்கக்கூடாத குரு ச்துவமுடைய பொன்,வெள்ளி, 

யாதி லோகம்களிலும் வைசமேதிய அல்லது எருது இசத்தினதி 
சுற்களிலும், ஐலத்தினும், நெருப்பு பிரவேசிக்கிறது. அதுபோ 
லவே மண்,நீர்,கெருப்புக்களில் காற்றுவியாபிக்கன்றது. ஆகாய 

மோ அதிசூக்குமமாகி காத்றாஇ சான்னும் வியாபிக்கெ றது. 
இவற்திற் கெல்லாம் அதருக்குமமாகிய ஜீவான்மா அந்தக்காண 
மாஇ சரத்தில் வியாபிக்கின்ற.து. இங்கனம் வியாபிச்சக் கூடிய 
தனையே சூக்மமெனக்சொள்ளப்படூகறெது. பாமான்விலுஞ் ரூக் 

Gower தொன்றில்லை. பூதியங்கள் கரரியப்பட்ட காலத் 

இல் வெட்டுக்குத்தாது ஊறுகளை அடைவதுபோலஎவ்விக பொ 
ருளாலும் ஜீவான்மா ஊறுபடுவ தன்று,ஜலத்தால் களைவதன்.ு, 
செருப்பால் த௫ிக்கப்படாத.த) அயுதக்களால் கண்டிக்கத் கூடா 

௪௮, காற்றால் ௮சையாகது என அறி. இத் சசையஜீவான் மாவும் 
புனர்ஜென்மமு முண்டென இசஅ்துக்கள்' ஒப்புக்கொள்ளுகறார் 
கள், ஜிஸ்௬ மகம்மதியர் முதலியோர். புனர்ஜன்மத்தை ஒப்பு 
கிறவர்களாக பேசு௫றார்க ளில்லை. சுவர்க்கச்தையாவது 6155 

sul gS ஜீவன் அடைச்தபின் Barr லிருப்பதே மேலான 

ஞாயமெனக் கொள்ளுகிறவர்கள். இக்துக்கள் அப்படி. கொள்ளு 

Cruise எல்லர். மீளா ஈரசம் ஈசனைச் கருணையற்றவரென பேசு 
தற்கு இடர் தருதலால் ஞாயமாசச் சாணப்படலில்லை. மற்றெப். 
படி கொள்ளூகறார்க ளென்னில் (வேத விதித மெய்ர்கெறிப்படி. 

டந்து பொய்யொழுச்சு மொழித்து இம்மையிற்றாளோ அ(தியச 
entices பயனாசக்சொண்ட தேசாபிமானத்தை கிட்டு ரண ஞா'



அகபவாநந்த sont 

த்தால் ரைதுத்தபோது மோட்சமடைச்கு அக்னி 8தி.சுமின் 

Pas பரமானந்த வடிவ! என்று மிலசெசொண்டிருக்கு மென் 

றுழ்மற்றைய காலங்களி லெல்லரம் பல் தார்தம்மிய முள்ள 

தூலதேக்த்தைச் சூக்கும கரரண தேசங்களோடு பெற்று சுவர்க் 

கத்திற்கும் சரக.த்திற்கும் இகத்திற்கும், சுழன்று தீரிந்தசொண் 

ஒருக்கு மென்பர்கள். இ இர்அச்கள் கொண்ட வேதத்திற் 

சொல்றும் Qs srs str அன்றி யவர்கள் யுததியாற் சொலது 

மலைகளல்ல. ஜீவன் ஞானடிடைஈத காலததில் காரண தேச் 

மாகிய அஞ்ஞான மழிக் து? பாவகால் ருக்கும். தேக த்தையு 

மொழிக்து பிதப்பிறப்பற்றுச சுகரூபமாகய இயதிகை யறிவோ 

hte AGE Ds சருட்டியில்லா ம பரளயகா லதழில் ஜவான் 

மா 9 DG HS on Bw, வாசனை a Dara DG SHU ச*பததோடும், 

காசணதேகழாகிய அுவித்தையி உடங்கி யிருக்கின் றது. ஞானத் 

sre. காரனமதகமாகிய அவித்தை என்றும், எவகிடத்தி 

௮ம் எவ்கிதத்திலும் அழிவவ படைகிற, இல்லை, ஆசையால், 

ஜிவான்மா வேதக் தற்று ஞானம் பெற்று வீ இப்படி நடந்து பர் 

மான்மபோதததை படைய வேண்டிய தவசயமாச விருக்கிறது. 

இனி இத.தகைய ஓ்வான்ம* இல்ஃபென்பதைப்பற்தி உண்டா 

கும் சங்கைகளுக் த லிடைகளைச் சொல்லுகிறேன். ேசே! 

நீயும் சாரலும் கிடையாது; பூய, சோசசையாஓண்.௨2௫ய சொ 

ழிற்சக்தியே Kap orgie ora wD கொள்வோ மென்னில், காமி 

ருக்தல்லவோ ஈமமைப் பூதியச சேர்க்கையா தண்டா சக்தி 

யென்று மதிக்க3ரமெனச் சொல்ல வேண்டி வருகிறது, முழி 

வில் காமில்லாமற் மோவோம்பூதியங்கள் என்௮ மிருக்கும் என் 

பதை; grin இப்போது ஒப்பிக்கொண்டாலும, நாமீருதல்ல 

வோ அதையும். ஒப்பிக்கொள்ளூ?20ப
- இதனால் சாம் இருர் 

தே ஈம்மை ஒருக்கிறவர்களாகவும்' இல்லாமத் போகுமவாச 

ளரகவும் ஈம்மை நாம் நினைக்கின்றோம்; சாமிலலையாகில்பூதியல் 

தள் நீயாக கிருப்பன வெள்பதையும் ஈம இன் அமயையும் 

உணர்ச்துதொலல தெப்படி.? 

இதன்திய்பூதியக் களின், சேர்க்
சையா ஓன்டாரும் ஓர் சக்தி 

யேஜீவாஷ்மர் வெள்பதைப் புற்றி என் 

ட் ெர்த்ததயா சநேகசித்மசசன் © BARS Per அவற்றை 

லாத்சத்தியே தவன், யுத் நுணர்ச்சு தேன்..8. இர, யோ 

மா எத்ழிஜ் படப்பு, சத்.ஆப்ப!ல், [ன் பூரீ பரி ர்சொல் 
அழ் பூக்களே தா ட தேசம் 

கறொனு முந்த, வுருவத்களபசச், சாணப்நிதன, வெளிட்ட



மூன்றாம். தருமுறை, bs 
ஏசி தக்கொள்ளுறேனையொழிய ஒழிப்பே சில்வேன்: அன்றிப் . 
பூதியங்களே ௪டினப் பொருள்க்சாகவும் இளக்ற்பொ ரள்சகவும் 
.த்கியாகவும்சாணப்படிகன் ம்னவென்பஓயும் சமம் திச ன்றன ஃ 

இனால் இண்றகளின் கூட்டுறவால் ௮.திெள்லுமோர் சத்தியுண் 
டாகி ௮ச்சக்தி3ய இவ்விலக சுகதுக்க போகத்தை ய்.நிபகித.த, 
(py Bad சொரூப மற்றுப்போகிறதென்பதைமாத்திரம் ஒப்புவ 
தில்லை. ஏனென்பையேல், BU eis dr சுலர்தபின் னுண்டாகம் 
அதிவு,தான் பிறவாமுன் னடர்த பூசச்சேர்க்கையையும், சேர்க் 

கையால் தான் பிறந்த விதத்தையு முண்ர்ந்து ௮ லையமற வீல்: 
கரிதீ௮ி விளக்க்ப புகுர்ச்.ஐ..அசெயமாகச் காணப்படவில்லையோ? 
எவனும் பித் இபக்மாசதி தற்சால்ச்தி துள்ளவைக்ளையும 
தின்க்குப் பின்னுண்டானனவைகரையும் ௮றியு மாற்ற லுடையவ 
சர்ச ௮துபவமும் நியாயமு மிருக்கிறதேயொழிப முன்னுண்டா 
யிருப்பவை.கள் தான்சொல்றும் விதீமாசகவேயுண்॥யினவென்று 
உறுதிப்பதத நிபாயமும் த௮பவமு மில்லை, கண்ணெதிர் 
காண்ம் காரி.ப வஸ் துவைச்கொ ண் ரணத்தை Yes gem t 
ந் துரைக்கலா மல்லலவோ; எப்படி. புகையாகிய காரியதிதைக் 

கண்டு அதன் காரணமாகிய பருப்பு அவ்விட த்தி லிருக்கெ 
தென்,ற் ூறிநறோ2மா அதுபோலவே அன்மாஷத்தால் முன் 
னீடக்தவைையுங் சுண்டுபிடிக்கலா மல்ல வென்று நினை 
யாதே, அனுமானமும் ஓர்பிரமாணமே,. நீனும் அனுமானம் 

வீபசீதமாகவு மிருக்சக் கூடுமாகையல் அனும! னஞ் சமுசயதி 
இற் இடமானகே ஒழிப உறுதி பதத] குரிய தல்ல. புலை 
யைக் சண்டு கெருப்பாக்குண்டெனக் செசள்ளல், : பழுக்க த்தில் 
வந்தி ௮லுபவமே, ஏ?ச்லுமோரநுபவ மிலாத' அனுமான மெப் 
பொழு தர் திப்பிக3மயாம், ஏனெனில்; எல்கிட் தீதும், ae 

சால த்இலும், எவ்வி பூதசீசேர்க்கையாலும்' அறிலெலுமேோசர் 
சக்தியண்டாட யோடும்கச்கண்டார், கேட்டார், ச்ட்வோ ரொரு 
வ்ருக் கடையா ள், பூதியங்களைக் சருவிகளா லெல்ரும் GAs 
அம், கூட்டியும், இருந்தும் Ls bP opi sa. Hip saad sat 
பிரிக்கும்போ த) git! KC ObCor eS gir, ae pS at 

Sgt, a Papier CuriesBaw ய்ண்டாக் Buys, உண்டாக் 
Bats at) Pe தம் wir tp dab இிளினிட்டே aii’ இலராவர், 
Hehe ed அறிவேன் தாஜ் ௪4, வ 

் "இச் பேரிர்' ந் மனே. நிதி. 
ப்ப ப்ளே எலிள்க நனி சீர் weds ee



(2. HLUANTES Seve 

களைப் பிம்த்து அறிவழிபக் காட்டிவதுபோல, பூழிபங்களைச் 

சேர்சதுச சரீசத்தையும் ௮றிவென்லனுகத தெழ்ம் சக்தியையும் 
உண்டாக்கியும் காட்டலா மன்றோ. அப்படிக்குசசெட்யுஉ சமரன் 
தியம் இவாகளுசகேன் இலலாமற் போயம்மா நெரியவிம்லை. 
உண்டாவது இயற்கையும காம செய்வத செயறகையுமா குமேன் 
பசேல், இயற்கையசச௪ அறிவும் ஒன்று உண்டெனறு ஏன் கொள 

ஞுகழுர்க வில்லை. ஈதிருக்கட்ட்ம் பூதியககள சரீர உருவைத் 
seg Epa அதிவென்னுஞ் சக்தியைப பெற்திருக கனவு? fer 
மாகக் கூடுஞ் சமயத்தில் பெறுகின் மனவா? சபிரமாகக் கூடியபின் 
பெதுகின்றனவா? அநிவெள் ஒுஞ் சச்தி எப்போ தண்டாகற து? 
கூவெசற்கு முன்பே பூிபக்கள் அ.றிவென்னுஞ் சக்இலயப்பெற் 

ராகி வெள்பசச்கு ௮.2 ம் ஆதாரமும் இள்ளை, உண் 
இ டவல இவர்கட்கு மாசக் இல்ளை எ.கனுலெளின் 

சாராவும் ஒரே சாலத்நி- அன்டு தாச விருந்தால் 2௪ 
சக அதை 19கியச் சாரணமில்லை பூதியர்களைப் பிரித் தப் 
பார்க்கும்போதும் அப்பூெயல்சள் அறிவை vais dew 
கவேண்டும், அப்படிச்சில்வாமையால் சேர்ர்த மின்பே அறி 
வைப் பெற்ததெனச் சொல்லல் வேண்டும். அப்பூதியங்கள் அறி 
வென்னுஞ்சக்தியை பினனடைய பெதுமேல்,அப்படி பின்னுண் 
டாரு மறிவீற்கு சாம் தேசசம்பக்தம் பெற்றால் பசி, தாசம, கா 
மம், முதலியன ௪௪௧௪ உண்டாகும். காம் அ தற்குத்தக்க அன்ன 
(சன இ வடிவப்பொ௫ுளகளை, ச தேட முயற்சக்க வேண்டிவரும் 
அப்படி. முயற்சிக்குத் தக்க' விதமாக உருவெடுக்கவேண்டிம் 
என்ழூடப் பூதியங்கள் அறிந்து தக்க சருககனோடு சரீரமாச 
அமைத்ததெனல் அருமையிலும் அருமை. அன்றியும் அம்மூடப் 
பூதியக்கள் காய் பூளை, இரை, பளை,மாடு, முதவிய மனிதப் 
பிரயோஜனகரரிக ளாகிய மிருகங்க ளாசவும், ளி கருடன் மயில் 
முதலிய பக்ஷிசளாசவும், சுரு இமி்லொதி ஜ௫ஜர் தஅுக்களா£வும்) 
இசலோச பாலோக புத்தியோ சல்கியும் புஷாஞான மு முடை 
ய மனிதராசவும், உள்ள இவ்வெல்லா சேகக்களுக்கும் மிகவும் 
பயன்படத்சக்ச தானியம், காய், கனி, ழெக்ரு, சாசமாஇகளை ச் 
தரும் கொடி,கெடபுல் கிருச்சல்களாே ஒன்திற் Carey தாழ் 
ச்திருச்ச வேண்டுமெனவு நிளைர்,அருவெடுத் சன வெள்பச அசம் 
பாலித மாகவே யிருக்கின்ற சன்றோ? அன்றியு மம்மூடப்முதியல் 
om “sth கூடிய பின்னர் ஈமக்கு ஓர.திவாதிய ஆதிய பலக 
அவற்கற்யர்கரம் ஓர் யஜமானனாகும்: 'அறிவென்லு? சொழிந் 

   



மூன்றாம் திருமுறை. on 
சக்தியுமு ண் ரகும். அதற்குப் பசியுண்டாம், சாசமுண்டாம், 
சாமழுண்டாம், குளிருணடாம்; சூர்டாம, அழகுணடாம், 
ஆசையுண்டாம், சுமுண்டாம், அககழுண்டாம, வியாதிகளுண் 

டாம்) சக ததியுமுண்டாக்க வேண்டி வரும், இவைகளுச்கெல் 
லா தேவையான பொருள் வடிவ மாவேோமென ௮.றிகினறித்தெ 
ரியாமலே கூடி ஒவ்வொரு வர்க்கத் இலும் ஆணுகவும், பெண்ணா 
கவும உருவெடுததன வென்னில் இதகம்பக்கூடியகிதமாக கிருக் 
கின்மகா? இதனை ஈம்புலோர் யாராக விருக்கவேண்டும? சம்பு 

வோரும ஈம்பினோரும பூர்வ பூதிய ஸ்திதியைப் பெற்நிருக்கள் 
ரர்கள போலு. அன்றியும் அப்பூதியக்கள் கலப். பாகா? வடிவெ' 
தெது ௮றிவடைந்தபின் காணவேண்டியதற்குக கணாளும்,கேட் 
சுவேண்டியதற்கு சாதகமும், முசாவேண்டியதற்கு மூக்கும், 
'சவைஓதிய சாக்கும் சேவையான பொ ட்கைள ளை க்க 
ல்களும், தகேந்திரியாதிய எ்ஐஜ்திற்கும் தேவையான; 
பறிச்சு) எடுககத் கொடுக்கப், பெருச்சுக்க waning, Qua Gi ‘a த 
pea அன்பெண். ௫திபும், கொள்ளக் டிக்க 
லே.ண்டுமென எப்படி யிர். கூடிரிருக்கும்' ஐயையோ | gest 
6 pap ஈம்பலாமென நிளைப்பதற் டேககாணோமே. உலகத் 

தில் விருட்சாஇகள் விதைகளாலும், இலைகளாஜும், G toe sere 
௮ம், உண்டாகின்றனவே யொழிய பூதயல்கள் கூடி யுண்டாகக் 
காண்கின்றோ மில்லையே. பபபடியே முட்டைகளாமு, வியர் 
வையாலும், பல ஜந்துக்கள் பிதக்கக் காகி ரோம். பூதியம் 
கலர்.தண்டாகச் கண்டார் காண்கள் மு ரெவர்? பையினிடமாசக் 
கட்டுண்டு பிறக்குமுயிர்களும் மைதன கக்ல சுரோணிதக்கலப் 
பால் உண்டாடின்றனவே யொழிய, பூதியங்கள் சேசே கூடி யுண் 
டாக்க வுண்டானதொனறுகங் காணப்படவிகலை, சிலர் ஆ.இயிற் 
பூதியங்கள் கூடி. இவவுறுவசைத் தோற்றமாக வுண்டாகிப்பின்னப் 
படி கூடவேண்டிய அவசிய மின்மையாவ அ.தளை மறர்து நித்கின் 
றன வெனவுல் கூறுக்றனர். அவரியகமும் அவுயக மின் 
மையுல் கூடிய பின்துண்டாடெ தொழிற் சக்தியாம் அறிகித்கே 
தெரியு மல்லாது மூட பூதியங்களுச்ருச் தெரியா தாகையால் 
அவைகள் தக்காரியத்திற் Cap வேண்டிய கயாணம் ஒருரிதி௮ 
மில்லை, இல இருக்சட்டும், கண்ல சனவையோ சாசசளை புகா 

வைச் 'செய்யும் உரோம வடக்கால் செப்பனிடப் பட்ட இரு 
ப ter முட்வுச் இதத்சவும் கூடியவிசமாக வடைங்கு 
சய்மின்றி பள்ளங்களில் மிறைக்இருக்கள்9) Cigangrus,   



அங்பவாகந்த! தீக். 

காதுகளானளலவ் சத்தக் சாற்றறத் தடுந்துச் ற் வக்க சரக் 
குள் எாக்கிக்கொள்ள் மேல்கிரிர்து ௮டி.ருவிழ்*் இரக்ச்வேண்டு 
கெள்௮ம், மூக்கானது உணவு ப,திரர்சத்ல்களின் மண த்தை யதி 
கிக்ச வானய படுத்இருக்கவேண்டு பென்றும், பநிகளான்வை 
மூவசைப்பட்டு வாய்க்கடங்காப் பதர்ர்தீதக்களை உளி யென்று 
மாயுசத்தைப் போல வெட்டுதற்கு கூர்மையாசவுந் தட்டையர் 
கவு மூருவெடுத்து முன்னிற்கு, மற்றஞ் சில அலாக்சுக் கூடிய 

வி. தடாச சஇராகரு இயுடைய சட்டையாக வுட்புறமிருக்கவேண்டு 
மென்றும், wx tues கார்பன் பொருள்களைச் துண்டு படு 

த்த தக்கவிசமாயலை இவலிரண்டி ற்கு மிடையிசரிற்கவேண்டு 

மெனழம்,காசசான,த புண்டு பற்களு£குச் ௪க।யஞ் செய்யவும், 
எழுச்து வளைக்து ஒகவேற்றுமை படுத்தஏந் சவைகளைத் தால் 
கித்கொள்ளவுர் தச்சவிதமாய் எலும்பிச்தி ஈரத்ேசோகருச்ச 
வேண்டுமெனும், இப்படியே ஒல£?வா ரவயலமும் பின்னடக்கி 

கேண்டி௰ தத்தர் தொழிலுக் கேற்ற வீசமாயுரூெடுதது ses 

விடச் இலிருக்க வேண்டிமென்ற மம் மூடப் பூதிபல்கள் எப்படி. 
தெரிக்து கூடியிருக்கும்? இதையெலாம் யோடிக்குலகால் தீரிகால 

வுணர்ச்சியுள்ள ஞான வடி.வாஇய ஒர் பொருளிருக்தே நீப்பூதயக 
சுளை. கூட்டி யிருக்கவேண்டுபென நிளைப்பதற் சிடமுண்டாகினள் 
ற. அப்படிக்சோர் ஞான வடிவாயே பெர்ருளின் sar 
யத்தை விப்பூதியக்கள் பேறுசற் சுவசியமில்கை, இவைசளுக்கே 

His வல்லமை அிருச்சின்றகெனில், பாகாணுக்சள் ஞான் 
முூடையனகாச வேண்டும். ரா ।!னமுடைபனமசளோ யாமாயின் 
ஐர்கால் ஞானமற்ற ௪டசவமாசச் காணப்படச் காரக மிக்க 

ய்ன்ருூ; 

சீடனே! உலகத்திலுள்ள எவ்கிசமான் ஜீவ «Fs aod one 

யவல்களைப் பற்றி மோச தப்பார்த்தா தும் 
நானவடிவ ஈஸ்வர் of elas een sop அச்சரீரத்ை 
ந்லை மண்டனம்.  மயபிமானிச்கு முமிர்சன் வசிச்ச் வேண்த்ய 

இடத்திற்கும், புசிப்பிற்கும், சுகச்இற்குர் 
prod sors gs சமைத்த சாகம் புசப்பன், சே மொழிய 

Dp பூரியத்களே ஷை இங்யுருல seis Dug owt at Rate 
ச naishgpron A: சான் முதலிற் ளெ கிருட்ச்புஜுல் 

செரள்ளப்பட்ட ஜீல: சேறி அரம் Satbrankis 
அரப் அர்வல்க்காள் பல Santi இரண் Cher



மூன்றாம் திருமுறை, 06 
ஞானப் பிரயுச் சன ல்களுக்கு, பறற விததாசுவே யிருக்ெதன, 
என்பதை தனிம்சனி/விளக் ப் புரசமல் அனவயரவும் உண்மை 
யேயாம். தடை ய/ 27. ஆகையால் கடஅளின் அபார சக்தியை வாீ 

எரிக்க எவுராலு மாசாதெனலிசைக்ன்றார்கள். ஒரு சோத்றின்பத 
ந்தை யறிலக1ல் பாளை சோற்றிக்பசத்சைததெரிவதுபோல ஒரு 
செசுத்திலமைர் இருக் கும்அவயளக் கல் எல்லாட்பிராணிதளினவ.ப 

வத்தையுமதிர் து கொள்ளாலாம். மாணாக்கனே இஃ&யுதிர் காலத்தில் 
யாசொரு சவசத டே தமூ மின் றிக்காஷ்டமாத்திரமாக் நின் றமசமர் 

இகள், வசர்ச மாரிசரலத்தி ல்லை, தளிர், பூகாய்,கனி,விதையா 
திகளாற் (ஒழைத்து விளக்கி அலையாவும் தனைத்ததடி. வந்த் 
டையு முயிர்சளூக்கு ஒளியாபதும், கின்ற நிலை பிரிக்து ஓடி மறை 
யமலுமிருச்து,. பக்குவப்பட்ட ஆலை, காய், சணியாஇகளை ச்ஹற 

DIS UG gg ௮வைசகளைப்பெற வுதவுகனறன. மீள மீள இவ 
வாறே செய்து வருகின்றன. இங்கனம செய்துவரும் விருகஷ 
மொளன்றின.ஐு செய்கையை ஆம்ஈது யோசீக்பிலும் கடஉளின நு 
காருண்ய மாதி சக்திகளை எனிதி லுண்ரலாம். இதவரை நான் 

சொல்லி வந்தஞாயத்தால் சர்வஞ்ஞனகிய ஓர் ஞானல்வரூபியின் 
அமைப்பாகஉன்றி தப்பரமாணுக்கள் தரமே கூடி பிற்பயன் பயக் 
கமவேேண்டிய பொருள்களி லுருவத்கை தரிக்கின்சன வென்பது 
கேள்விக் கொவ்வாம லருபபதோடு யுக்தி யறுபவங்களுககு 
விருத்தமாகவே யிருக்கின்றதல் லவா? as உனக்குஞ் சம்மத 
மாக விருக்குமென ஈம்புறேன். அனால் சர்வ்க்ஞனாகய கடவுளை 
அ.நுமானப் பிரம। ஊததாற் கெரளளலாமே யொழிய பீரத்தி 

யசஷமாகக் கண்டாருண்டா வென பூவ பக்ஷத்தவர் கேட்சலாம்। 

அன்றியும் நவ்வலுமானம் விபரிதமாகவு மிருக்கப்படாதேோ? 
வென்று சாம் பூர்வம் ௮வர்களைஃ, கேட்டது போலவே gate 
ளும் ஈம்மைக சேட்கலாம். கடவுள் பிஈத்தியக்ஷமே யன்றி 
யப்பிரத இய க்ூடமல்் வ, அயினுமிப் பிரத்தியகூம் நுட்ப அறிவி 

ஊர்க்கே புவப்பமேன்றி' பேளையோர்க்காத லருனமை. ஏனெனில் 
கண்களுக்கல்லாது மற்ற ௮அவயலத்இற்கு உருவங்கள் விளக்கா, 
ஆதுபேோலவே ஓசை காதிற்கே பிரச் திய க்ஷமா, சஸ்க 
க்ளுத்காவதில்லை வர்சளையோ: மூக்சீற்சே விளக்கமாக. பரி௫ 

eae ot flan தொக்கற்சே, ரிகினச்ருசன்ற து. 'கரிசையேர் 
சாக்த Mord Qe wg கந்தம் பரிசம்: ரூபம் சத்தம்] ஊரி 

ல்க என்னுர்மமர்கையும் சண்கள் சாணுமோ? காணா இல் 

முயகவே சட்டிள்: ரூபற்ஸ்தயும் சச்சிசாரர்சாதி sor date



டக அநபவாநந்த தீபிகை, 

மலினமற்ற சுத்த்சாத்மீக மனமெலும் நின்மல விருத்திபேபி..த்தி 
யக்ஷ்மாக வறிகறத. இதையே சூக்குமபுச்தியென்றுப நட்ப 
வறிென்.அ௮ வ் கற்றோர் கொள்ஷுொர்கள், அனுமானத்தால் 

எவர்க்கும் நிரூபித்தல்; யாவர்க்கு மெளிதாம். இவ்வலுமானம் 
விபரீத மாகா தென்பதற்கு விடை யளிக்கென்றேன், பூர்உப சுழி 
முன் உதாசணாமாக வெடுத்துக்கொண்ட கடி.கார யச்்இரம்போல 
எவ்வித கருவிகளையு மறிவுடைய மனிசன் தானுத்சேடித்த சாரி 

ய ரித்இக் கறுகூலமாக விருக்க தானமைத்துக் கொள்ளுகிறா 
ெனபதைப் பிரத்தியகஷமாக சகாமெல்லோரு மெக்குமநிச், 
திருககோம். அ துபோலஈசனென்கறோம். பூதிய சலப்பால் என் 
மேனு மெல்காயினுமோர் ௮.றிவுதிகக சண்டா ரிருக்கின் ௮வரனு 

ானமுக்கொள்ளலாம். அல்கனமின்று, கடி.காசயக்திரச்சைக்கா 

லங்காட்டத்தக்கவிதமாகவும் மணியடிச்சத் சச்சு விசமாகவும்௮த 

தீற்2சற்ற பொருள்களை யறிந்து கொண்டு ௮சனற் பலருக்கும் 

பயனுண்டாச்கக் கருதிய ஒர் அறிவாகிய ஜீவன் ௮தை யமைச் 
அச்சமைக்கிறான். அங்கேயீசனும். பித்தளைதரும்பாஇபபொருள் 

உலசோர்க்குப் பயனுண்டாக்கக். கூடி எவ்வித யர்திரமாச 
வும் தாமே யமைதலை யாமெல்கும் கண்டோமில்லை, சடமாகிய 

௮,த்இ மரத்திற் காயச்குங் சாய்களின் வினைகளில் சிறு மசகாது 

பிராணிக ஞூற்பத்தியுவதுபோல ஜடப்பொருள்களின் கூட்டுற 
வாலேயே ஜீ.வரென்னும் சக்தியுணாவு உண்டாகறைதெனப் பலர் 
போராடளெருர்கள். இப்படிக்கு நினைப்போர் ஜீவன் ஈசன் என் 
றும் அறிவுகளின் நிஜல்திதியைச் சுவாநுபவமாக உணராதவர்க 

ளே யல்லது Ca pani. 

சரீரத்தின் வேழுகிய ஜீவான்மஅ.திவு தேசுத்தைத் சானெ 
ன வபிமானிப்பதினலேயே ஜனன மரண 

ஜீவ பீரதிபீம்ப துக்சக்க எடைக் துவருகின்றதே யல்ல 

உணர்வும் சாட்சி பதார்த் தத்தில் இல்லையென்பதே ஞானிச 
யறிவும் வேதேரேல், ரடைய தீர்மானமென்பசற் கையமில்%ை 

சரமொரு முட்டையை உடைத்சுப்பாரப் 
போமாயின் அறிவெள்லுஞ் ஜீவான்மா கிருச்சச் சாண்சிரோ 
மிக்கு, அப்படியே சசலெ சரோணிதங்களிதும், விக தயாஇகளி 
௮ம், நீலான்மா கிருச்சச் சாண்டெோமில்கை, ,தரைலளைகள் 
தேக வுருவத்சை யடைச்ச பின்னர் அ. சனிட்த்து அதிவுண்டா 
பிருக்சச் சாண்டிறோம். அப்படியே அத்இர்சாப் விரையிழும்



மூன்றாந் திருமுறை, டூ௭ 

உடலுண்டாச அதிலறிவுண்டாயிருச்சக் காண்டின்றோம். Gis 
அறிவு அச்சரீரத்திுள்ளிருப்பதாக வுணர்வது பிசு. சரீரத்இ 
விடத்தில் ஜீவான்மாவின் பிரஇடிம்ப சச்தியிருக்ெேச் தவிர 
ஜீவனில்லை. சிலரிர்த பிரதிபிம்ப சச்சியையே ஜீவான்மாலென 
நினைக்கிறார்கள். சில சாத்திரங் சளிது மிபபடியே உள்ளிருப்ப 
தாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கும். அப்படி சொன்னவைகள் தல 
மதியுடையார்க்குப் புறப்படச் சொன்ன வார்த்தைகளே யல்லா 
மல் சித்தார் தமாகா. முடிவாகச் சொல்லின் ( முட்டையி னகத்தி 
லாவது வேழெர்த கிடத்திலாவது சரீர வுருவம் பூரணமடைச்த 
வுடனே அதில் ஜீவ பிரஇபிம்ப முண்டாகத்தக்க அர்தச்சரண 
மென்னும் ஒர் சொச்சமானவிடம் உண்டாகி விடுகின்றது. அப் 
போதி காரண சரீரமாக அவித்தையிற் பிரதிபிம்பமா யபிமானி 
யாபெ ஜீவன் அவ்வர்தக்காணத்திற் பிரதிபிம்பிச்னெறான், அர்த 
அந்தக்கரணம் தேகத்தைப் போவிச்கவும், பத்தரப்படுத்சவுர் 
தீக்க முயற்சியிற் தலையிககின்றது. இவ்விசமாயெ, ஆபாச ஞா 
னங்களையே ஜீவனெனப் பலர் மதிச்கின் ரனச். இது ஆராய்சி 
யின்மையா லமைச்சதேயாம். இவ்விச .நடாச௮ 0ிவே011000010. 

கிளோரிபாரம் முதலிய வஸ்.துக்களால் தடைப்பறது. சர்வ 
சர்த்தியத்திற்கும் நியச்தாவாடயும், சாக்ஷியாகியு மிருச்கு மறிவு 
மாறுதலை, மாறிப்போமாகன் மீள ௮ர்சக்காண முண்டா 
பின் எனக்குச் குளோரிபாசம் முசரக் கொடுத்சவுடனே இரு 
ளாகவும, மயக்கமாகவுள் காணப்பட்டது, பின் எனக்கு என 
தேச ல்மாணையில்லாமற் போயது, அதன்பின் என்னை எப்படிச் 
செய்ததும் எனக்குத் செரியா.த,தேசல்மாணை வச் தவுடனேம்£ 
னடைர்திருசரும் இ யெல்லாம் எனச்கு விளவ்குஐ.து என்௮, 
பூர்வோத்தர ஸ்இதிகளை நினைக்கவும், சொல்றவு மிடமில்லை. 
ஒருவன் கண்கள் வியாதியல் தெரியாதபோதும்,சா.திக எப்படி. 
யே வியா தியாற் கேளாத போதும்,அவைகளால் அறிந்து ஆக்௪ 
வேண்டிய அல்லது அடைய வேண்டிய கேலைகளை புணசா 
இருந்து, மருதா லக்கோய் நீக்கி அவ்வவயலல்கள் சொச்சமான 

பின் முன்போல் அவைகளாலாகும் காரியச்சி த்தை , படை 
சன் Beer ieee: காஅகஞர் பர்தொழிட ப ஞ் 
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அமுப்வாநந்த தீரிகை 

கில ஜீலாள்மா ௬௦ அ,வளருெ.த,இள்மைகயயடைெ த, 
Sane ler sxe Bine? இமிர்கியாஇயால் பரிசவிணர்ச்சியின்மை 
விம் பித்தத்தால் புத்தி மாருட்டமும் ஜன்னி சித்எத்தால் ஸ்மர் 
அள் பில்லாம்யும்.மூர்ச்சையால் தேசப்பிரச்சளுமின்மையுமுண் 
ர்க சம் மிரத்தியட்சமாச a Bu@sGlge. அப்போசெல் 
லம் ஜீவான்மார் குறைந்து மீளவும் வளர்ந்து விரவதாகக் கொள் 
அலாமோ? குளோரிபாரத்தைச் சுவாசியாமலே சரீரத்தை யெவ் 
வித பாதைப்படுத்திலும் தெரிச் துகொள்ளாதிருக்க பல வித 
Ber Peer செய்துகிடகின் மனவே, அப்போது ஜீவான்மா குறை 
ந்து விரின்றதா* இவைகள் ஜீவான்மாவின் பிரஇபிம்பச்க் தியை 
தூக்கன்றனவே மொழிய கேசே ஜீவான் மாவைக் குறைக்கவும் 
(மு.த்அமின்மையாகச் செய்யவும் கூடியவைகளல்ல,. Har Fg 
குழந்தையாசகிருக்கும்பொழுது உனக்கு இவ்வளவு அதிவேக? 
மூளையின் பச்சைரிறமூடைய ஈரம்புகள் செம்மை நிறத்கப் 

டுபறப்பெற படிப்படியாக அறிவு அதிகரிக்கிறது. அதன்பின் 
வாசிப்பாஇகளிற் பழகப் பழக அறிவதிகரிக்கன் ஐது. காளுக்கு 
காள் மூளைக்கு வதுவாய பாஸ்பரஸ் என்னும் தீமுருகற் பாஷா 

ணச் சத் துடைய ளெண்சாயமாதிய பதார்த்தங்களை நாடோறும் 
புசித்து வருவதால் Ossie ரூபமாகிய அப்பாஷுணச்சத்து 
முசையிற் சம்ப?தப்படப்பட அறிவு அதிகரிக்கின்றது, இல்லை 

யாகில் ஞாபக சக் இருறைக்துகாளடைகில் மூளையின் ஈாம்புகள் 

பலகினப்பட்டு அறிவென்னுஞ் சக்திகய யிழர் துலி௫ின் 2.2) 
என்ொர்கள். இது உண்மையானாலும் இவவறிவு வளர்வதுஞ் 
area gt டையாது. அரச்தக்கரணமே வலுவையும் 

ண்த்தையும் பதார்த்தங்களா லடைகேே.து. குழர்சைகளுக் 
கும் சாமானிய வதிகிருக்கிறதே யொழிய இல்லாமற் போனதில் 
35,  சல்வியாதிய பல பொருளுணர்ச்சியதிவு சாமானிய ஜீவவறி 

வல்ல, நுது அக்தச்சாண வலுவேயாம். இதற்கு விருத்இ 

ச்ய்ச் சாதகங்கள் பதா ர்த்தக்களின் சேர்க்கையாலே உண் 

டா௫றெதென்பதற்கு யாதொரு தடையுமில்ளை,. இது கிருத்தி 
wert. Ogi குறையினும் முற்றும் டெயாமற்போனபோதிலும் 
தீவான்மாகிற்கோர் பழு,துக் டையாது, இதைச் சாதாரண 
மாச யாவருஞ் சழுத்தி பவத்தையில் பிரஇஇனமு மனுபலிச்சின் 
றனர். Quy சரீசத்இ லர் சச்சரணம் வி படைர் இருப்ப 

தையும், இசையாதியால் பலகிீனப்பட்டு பேசற்டைர்த குதைர்த 

௯,பும்:நு)ற்துமின்சமயாசப் போனதையும் மீளா உண்டாவதை 
யும் அிநீதிற இவான்மா ஒர்போது 'மில்ல்(டுற்போன இல்லை,



மூன்றும் திருமுறை, Ch 

போகிறது மிஷல்... போவு.துமில்லை இதை பநிஜாசா. Ges 

சைகளுச்கும் மிருகாஇிகளுக்கும் அழிமாச் வ; agit 
யென்று வீண்லா தாவோ. இடையிலுண்டான தாகவும் திருத் 
தி கூபங்களை யடைவதாகவும் பேசுரர்கள்... ”டனே!. இவ்விச 
வறிவாகிய'ஜீவான்டரா சன இச்சா ஞான விவசாரங்களும் சனுகூல 
மாக கடிகாரம், கடம், ஆதி பல கருவிசளைச்' செய்தக்கொள்ளு 
சிறது, தனக்கன்றி ஆர்நியர் பிரயோஜனத் இற்குநிய। யக்திரமா 
இ பலபொருள்களைச் செய்துசொடுச் துப். பிர இபலளை அடை கி 

அ.௦௮டையாஅ ௨பகரித் தும்வருகன் 0௮: இப்படிக்கு. பரமான்மா 
வும், ஜீவான்மாக்களின். வினைபடிக்கு.சரிராதஇிகளை யமைத்து ஜீவர். 

களுத்குச்கொடுக்கிறார். என்று கொண்டால், இதவிபரீ த; அ௮மான 
மாக விடமுண்டா? இடங்காணோம். சான்.பிசத்தியக்டமாக: ge 
ஜீவ வறிவையும் அவ்வறிவு பின்னுச்சூத் தனக்கும் பிறர்ச்: 

கும் பயன்றரச்கூடிய விதமாச் செய்யும். சுருவிகளையும் 
உ சாரணமாசக் கொள்வதுபோல, .சலவனையும் சலனாலாக்சப்பட்ட 
தேக த்இன் கருலிகளையும் தேகத்தையும் சொள்ளலாமென் pr 
நான் கண்டதைச்சொண்டு.௬ஐப்படுத்துவதில் விபரீதவிருக்கக்: 
காரணமில்லைனரு?இவவ.துமானம்பொருத் சமுடைய தென்றே. 
நினைக்க வாத. வீருக்கின்றத..இவ்வதுமானம்போலா பூதிய மத: 
தீதினர் சொல்வதைக் கொள்ளச் சற்றுமாதர வில்லை .மூடத்தன் 

எமயும் முரட்டுக்கொள்கையும் பிடிவாதமுமெனக் கொள்ள 
விடர்,சருகின் ற.து..எ க்கணமெனின் ; 

பூதியங்களில் தேவையானவைசகளைச்சேர்த்.துபரிசவுணர்ச்சி 
மாத்திமுடைய மரஞ், செடி, கொடி, புல், வசைகளிலொன்றை 
யாயினும் பரிச,இரச, ஈரறிவுடைய இப்பி, கத்தை சக்கு. மு.தலியு 
வைசனி லொன்றை யாயிலுல், பரிச ரசத்தோடு. சந்தத்தையு. 
முனரும் சிதல் எறும்பாஇ மூவதிவுடைய. பிராணிகண் லென் 
றை யாகிலும், ௮சனேடு சண்ணதிவு. முடைய-தும்பி)- வண்டு 
பாம்பரதிய ரான்சறிவை யுடைய பிராணிகளி கொன்றை: மாயி 
வும், விலங்கு புள் முசலிய ஜயறி' வுடையவைகளி: லொள்றை- 
யரபிதும்,இச பழ புத்திறுடைய மனிதரி லெவசையேளும்,எக்சா 
ஒத்திலால.து எலராவ௮ செய் இருக்சாலும் அல்லு வித,முட் 

Or. விபர்வை,.௪க்லெ சசோணிள: சலப்பு அய ஏலுச்களின்தி 
&பியக்சளே என்றேலு மோருருவெடுக்கக்கண்டும் சேட்டின் 
சஜ இருவர் உளசாயின் அவர்கள்சொல்அம் ௮ஒுமரன த் இதர 

தி௫ுட்டாக்த பிரத்திய-ஷமிருப்பதால் ஒப்பர்கூடியதாய்' ௮௬௧9 

         

 



௬௦ அநபவாகஈந்த தீபிகை 

கரிச்கல1ம். அப்படிக் இல்லாமையால் அவர்கள் சொல்லும் திரு 
ஷ்டாக்த மில்லாச் அ.றுகான ச்சை சாம் விபரிசமென்று கொள்வ 
இல் தோஷமென்னை? இல்திருக்கட்டும். கண்ணாடியிற்பிர இயிம்பிச் 
நூம் மனிதசாதியுருவள்சள் அ சதற்குரிய பிம்பல்களைப்போல ௮ நி 
தல், வளர்தல் செழித்தல், மக்கல், பலந்தருசல்தய தொழில் 
களை செய்வதில்லையன்றோ? ௮.து போலவே ஜீவன் மாலின் பிரதி 
பிம்பமும் அதிதலாஇ சொழிளைச்செய்யும் சக்தியுடைய தாகா தல் 
லவோ? இப்படியிருக்க அர்தக்ச.ரணத்தற் பிரதிபிம்பிக்த அறிவ 
சகல தொழில்சளையுஞ்செய்கிற,து,௮ நி5௰,த। என்றுசொன்னால் 
எப்படிஈம்பலாமெனப் பலர்கேட்சலாம். இப்படிக்கவர்கள் கேட் 
பது,ஞானிகள் சொல்லும் வீஷயத்த துண்பையை விப£தமாக 
நினைத்துச் கொள்வதே யொழிய வேறல்ல. நிழற்பாலையும், ௪ண் 
ணாடியிற் காணப்படும் பிரஇபிம்பப்பாலையும் (கனக்சதிஷ்டா ன] 
ஆசாரமாயெ பிம்பப்பாவை கைகால் முதலியவை யசைக்கதாமு 
மசைசக்அக் காட்வேது போலவேபன்றித் சாமேயசையுஞ் சத்திர 
டையனவல்ல. அதுபோலவே ஜீவான்மா இச்சரஞான க்கரியை 
களை விரும்ப ௮ர்.சச்சசணாஇ முக்இரியக்கள் அவ்வறிலின் பிரஇ' 
பிம்பத்தைப் பெற்று விளைச்சீடாச அலைகளும் இச்சாஞான சரி 
யைகளை படைடன்றன. தாமே சுயவறிவாச லிருக்து செப்வன 
சென்று காமக்கோரஞ் செய்யகில்லை,. முன்னோர்சனா மக்கேரி 
த்திருக்கலில்லை. ஜீவன் மாலைச் தலிர் சரீர அந் தக்கண இதி 
ரியக்கள் புவனம் வஸ்.துக்களென் லும் யாவையும் ஈசன் 4 Pap 
ற பூதியங்களாற் சமைத்திருக்கறுளென்று முன்னே யொப்பிச் 
சொண்டிருக்க3ருமாதலால், ஈசன் ஜீவன் என்லுமிருவர்சளுச் 
கல்லது சுயவறி /வுருலம் மற்றெப்பொருளுக்கும் பையவே 
இடையாது. சாலேசுரமுகடைய கண்களசனவை சலோசனத் 
இன் சகாயத்தைப் பெற்று, எமுச்சு முதலிய புவடிவல்களை 
யெப்படியநிகன்றன வோ, அப்படியே ஜீவன் ௮4சக்கரண இச் 
நியகிகளித் பிரஇபிம்பித்து, அல்ல அடுத்துச் ௪௧.றுச்சாஇபோ 

ஃத்ததயும், விஷயத்தையும் அறிர்சடைன் றது. எப்படி அச் 
ண்கள் கண்ணாடியின் சகாயமின் றி எழுச்தாதிகளையறியுதோ 
அப்படியே ஜ்வான்மா இர்தீரியமின்றி சாணவும், கேட்சவுஞ்; 
தைக்கரும், முசசவும், பரிசிச்கவும், அச்சச்சாணமின்றி ௮.௪ப 
த்தகைகளையுஞ் ககதுச்சங்களையும், மீன் நிளைச்சவும்,௮௮ப 
seg சக்தியுடைய சாகாது. ஜீகர்ன்மாஇறைசளின் cor 

b inet சூச்ரும தூல தலுச்சலில் அடைன்.2௮. இப்படிச் 
சென்ற முன்னோர் வருத்ச 'நீவல ச௲ூண்த்தைப் பகுச். தண



மூன்றாம் திருமுறை, ௬௧. 

ர்கள் பிரதிபிக்பங்களே யறிற தாகவும், சோ ழில்களைச் செப். 
இறத சவூம் அப்படிச்சமைகள் செழ்வதசல்: ஆன்மாவாகிய தனச் 
கொருஹானியும் லாபமுமில்லையென்றும் பூசமின்றியுக்ஞாயமின் 
Supe இச்சாஞான கரியைகளையும், ௮பிமானத்தையுச், விடாது 
அதர்ம வழீயிற் பிரவர்த்தித்தும் வருகிருர்கள், இசோடு இவ் 

வித அத்ர்மோபதேசத்திற்கு Casrigs மெனவும் த்தார் சமெ 
னவும் பெயர்வைத்து இதையெவரு மக்கேரிக்க கட்டாயப் ப0)த் 
அ௫னெரார்சள். இவர்கள் 9A So swe Swaps pC paw Gworer 
மும் விரித்து இச்சாஞான Bhauadagh Gupoa ay.de 
விளங்குஞ் ஜவான்மாவாகிய சுதந்தர ௪௪ நித்திய: ஞான சொரூப 
த்தை யறியார்கள். இவர்கள் விபரீதமாகஜ்;ன் இலக்கணத்தை 
யுணர்ந்தவர்களே பாவார்கள். இஃதிருச்சட்டும் ஜீவனுக்குக் சர் 
மசம்பர,ச மெப்படியுண்டாயிற்று, கஸ்மம் முந்திய தா? ஜன்கமூர் 
தியதா₹ ஜனமமின் தி. ஜீவன் சர்மத்தை எப்படி. சம்பாதஇத்துக் 
கொண்டது? கமம் மனத்தலும் வரச்சரலுக் காயத் தசதமன் 
றோ உண்டாகிற தாக ஆஸ்திகானாபெ இச்துச்கள் ஒப்புகிறார்சள. 
ஜன மமுச் இயதெனில் முதல் ஜனமெப்படி வந்தது? ௮ துவரு 
வானேன்? என்றுவ்தது!என் ௮ பூர்வபகூத்தார் கேட்குக்கேள் 
விகட்கு என் அறுபவமாயெ.விடைகளை ௪௬2 யூத்திய மிரமாண 
க்களுக்கொத்தே உரைக் சன்தேன். 

சடனே! இவைகளை வெரு ஊக்சச்தோடுக் swell. என்றும் 
உலகத்தில் காம் பார்க்ரும் எவ்வெப்பொ 

பூர்வகன்மதம் ருள்சளூம், தொழீத்குணமும்,வண்ண மும், 
புனர்ஜன்மழம் வடிவு, அளவு, கவையாதிய பொருட்குணக்க 
உண்டென்கைக்க னில், ஒன்அ௮ம் பலவுமாப்யொருர்தியிருச்சக் 

ஏது, காண்னெ றனமே. யெகழிய தொழிதும்குண 
முமில்லாசு பொருளெபல்தேதுமிருக்கச்கா 

ள் னெறேமில்லை, கொழிலெனிலுவ் அன்பமெனிலுக் சரியையெ 
னிலு பொன்றேயாம்: இக்சள் மம், மூச்த்தத் தெலியத்இள்' (அதா 
வது உருவப்போருள்களில்) சமலேதித் திருப்பதசாம். இக்சன் 
மம் வேத்துப்பொருள் me Tica a aby AGerhi QsO sue 
அம் Sorc Br ப்பதால் ஏ OA Rye wg அது பேரனை 
ஜிலான்மாவும் தி சஙியமா அசன் ம், இச்சை, அகல் 
ஷம், பிரயத்தனம், வர்க்கத் ஜிய, சக வ வன 
3ம், சிசச்தரம் முதலிய குணத்களும் அச ரப 
App கா்மச்சாம் ்கழுன், அகல் அ i தி. 
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மும் ஜன்மங் காரியமூமாசக் காணப்படுற3த. பென்பையாடல்,, 
ஒன்மத்தால் க௬மஞ் சம்ப। இக்ஃப். படுதலினுல் ஜன்மங் சாரண 
மாகவும் காமக் காரியமாகவுங் காணப்பன்ற சென்னலா 
மன் சர? எப்படி. விசையால் இருக்ஷ்மும், விருக்ஷத் தால் விதை 
களுமுண்டாகன்றனவோ எப்படி தேட்டைகளால் பறவைகளும் 
தவைகளால் முட்கடகளுமுண்டாகில் சனவோ! எப்படி *க்கலச் 
சு$ரோணிதக் சலப்பால் மனிசசாதிதேகல்களும் தேசங்களால் சச். 
கலர் சுரோணித விளைவுஞ் சையோசக் கலப்பு முண்டாகன் மன 
வோ அப்படியே கன்மத்தால் ஜன்மமும் ஜன்மத்தல் கன்மமு. 
முண்டாவதாக?வ தோன்றுகன்றபடியால் காரகைகாரிய வாத 
மென்று முடிவு பெருச தாகவேயிருக்கின்றது. இப்படிக்சை ச் 
தீசாவழக்காகவிடின் முடிவுதசன் யாதோ வென்பை3யேல்.. எல் 
லாம் ௮அனாஇயாக லிருக்கிறகென்௮ சான முன்னமே குறிப்பிட் 
YESS per இதைப்பற்றி பல மதச்இனர்கள். சொல்லும்.யுக் 
திகளைச் சொல்லுறன். இதை நீ சவனிப்பதால் மதய்களினு. 
டைய வவும் அதிப்பிறப்பினுடைய உண்மையும் நீ தெரிந்து 
கொள்ளுவாய். இறில் து, மகம்மதியர்கள் Ss Seo ஜன்ம 
மொப்புமவர்களல்லர், உலசத்இற் கடவுள் ஜீவர்களைத் தாரதம். 
பியமாகப் படைப்பானேன்? சுடவுளுக்கு எல்ல௪ உயிருஞ்சமமல் 
லவ? இப்ப,ிக்குக்க லெவுயிகர,த்தரோவியா தியுடனிருக்கவும்,, 
சிலவுயிச்.ளை பலத்தோடு அழகும் நீண்டவாணாஞு மடைக்திருக்க. 
வும், சிலவுயிர்களை அற்ப ஆபுசாடையவும்,சிலவுயிர் ளை bus 
இனிடமாஃவே யிறக்சவும். சிலவுயிர்களை ஆண்மையோடு பல 
வுயிர்களை சன்வயப்படுத் தி. ௬கமும் வீரமும் தீரமுமனுபவிச்சவும் 
செயவசனேனே?' பூர்வ கர்மமில்லையாடல் சிலவுயிள்களை யுயர்த்இ 
லாழ்வித்தும், சிலவுயிரை இழித் தச் சாழ்லித்தும் வைக் சப்பீரி 
யப்பட்ட அ நீதியாகச் காகப்படலில்லைய என் லுங் கேள் விக்கு 
பூர்கபக்ஷிச ஏவரிஷ்டமென்௮ம் அதைப்பற்றி சம் விசாரிக்கப் 
படாதென்௮1ம சன் வல்லமையைச் சாட்ட லிப்படி செய்இருச்ச் 
ருசென்றும், தே.௮ரசசியமெள் அம்,சொல்லுசன்முர்சள்... சடவுள் 
ஒர். ஏதுவுமின்றி தன்னிஷ்டம்போலச்செய்பலராக் சறிஸ்சு மக 
மதிழர்கள் தங்கள் பையில் சூராளளையு மேற்௮க்சொண்டு ஈடச்சு 
வருவதிற் பயவென் 7: இ.சாமான பாதசக்கள் சசச் 
செய்க அஷ்! _ர்களையும் சாளை மோசஷச்இற் சேர்த் ஐலிட்டு பா. 

9சய்காது மேற்சொன்ன பைபில் errata வேற்று. 
கீதியில் தலநுது: ஈடர்து கர்.௪ அல்ல து. கரும். pee மசம்ம 
இயர்களை Iau சரசச்இந் சோச்.அவர்சவுச், ' கூடுமல்ற்மோ?



orgs திருமுறை. Shite 

என்றால் இவற்கவர்கள் என்னசொல்லுவார்கள்? இ? சல்லாம் மனி 
,தர்சாமார்த்திய வார்த்தைகள் இப்படிப்பட்ட வார்ச்ைகளைக்சே 

ட்ப.தும், கேட்பாரோடு பழகுதலும்,பாவமென்று கடவுள்பைபிலி 

அக்குரானிலும் கட்டளையிட்டிருக்கின்றார். எனச்சிலர் சொல்லித் 
தந்திரமாக அவ்வார்த்தைகளைக் கேளா தவர்கள போல பேர்ய்வி 
டுகிழுர்சள். பின்.லுஞ் சில்ரோ தேவனிஷ்டம் அப்படியுஞ் செய் 

'யக்கூடும். அப்படி க்சவர்செய்வாராயின் ௮வரைக்கேட்பாரர்ெென் 

று கொடுங்கோலரசர் கூற்றிற் சிலவற்றை உ௨உவமானமாகச்சொல் 
லிக்காட்டிப் பின்னு உண்டாகுஞ் சங்கைகளுக்குவிடைசொல்ல 
வகையில்லாமையால் ஓய்ச்து பின்னொருகாலததில் பேசலர் 
மென்௮ சாக்குப் போக்குகள் சொல்லிக்கொண்டு போய்வீடுகர 
ர்கள், இவ்வித கஷ்டம் பலரிடத்தில் பலகாலகங்களில் பல£தி 
ஸ்.து, மசும்மதியர்கள் பட்டும் தம்மர்க்கக் கொள்கையீனின்றும் 
முசண்படுகரார்களில்லை. புண்ணியபாவக்களை யொப்பி சுவர்க்க 

நரசப்பயனுண்டென ச்சொல்லிவரும் ad sings Ferrin sar 
கர்மத்தையும், புனர்ஜன்மத்தையும் ஒப்பார்களாயின் அவர்கள் 
கடவுளுண்டென உலகோசை வஞ்சிக்கும் ௮ஸ்திக வஞ்சக. காஸ் 

இச குருக்களே 'யாவாரென நினைக்க விடக்தருகன்றது, ஏனெ 
னில், உலகத்தில் தவ்வொருவலூம் புண்ணிய பவமிரண்டையுஞ் 
செய்தவனாகவே யிருக்கவேண்டும், கேவல புண்ணிய டுருஷன் 
உல லிருக்கிறுனென லரு௬ம. இதைப்போலவே கேவல பாவி 
உலகத்திலுண்டெனலுங் கூடாது. (04 குணகாடி குற்றத்தை 
நாடி மிகைகாடி மிக்க கொளல் '*) அனால் புண்ணிய மஇிகமாசு 

வும் பாவற் மிகச்சிறிதாகவுஞ் செய்தவரைப் புண்ணியரென் 
றும், பாலமதிகறாசவும் புண்ணிய மிகச் /சிறிசாகவுஞ் செய்தவ 
ரைப் பாவியென்றம் யாவரும் பறைகின் றனர். சமமாக வுடைய 

வரையோ அவரி..ம் ஈன்மைபெற்ற சிலச் புண்ணியரென்றும், 
இமைபெற்ற சிலர் பாலிகளென்றுக் கூறுகின்றனர். இப்படியே 
இந்துக்கள் தங்கள் நூலால் கொள்ளப்படுகிளார்கள். areas 
பம் உலகத்திலெக்கும் ௮துபவமாகையா லங்கேரிக்கத்திச்சதே, 
இறிஸ்தலர்கள் சொல்லுகிறபடி. நித்தியகாகமும், நித்திய கவரக் 
கமும் இவர்களுச்சளிப்பது நியாயமாகக் காணப்படகில்லை, 
இதன் தி இவ்வுலகத்தில் பாவமாவது, புண்ணியமாவது ௮இ௧ 
மாகவும் அல்லது இரண்டுஞ் சமமாசவும் செய் தகொண்டக் ௪ 
வனிறர்.தபிதகு அவளைப்புகதச்ச யாவரும் பார்க்ெஜோேம். 
அப்படி. புதைச்சப்பட்டவனுடைய தேசம் சிலஇனங்களி வகிக்தூ 
/பாலதையு மறிர்இருர்ளன்போம். ஞாயர்திர்ப்பு சாலமரியர் 

மகாமகோபாத்தியர்ய 
1॥ சிம் ஆ. ரி. மடி ம
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த்ம் பதைக்சப்பெற்த எவன் சேகமு மிராதென்பது யாவருக்கு 
உ.றபலமல்லலா? இறர்துபோனலன் ஆச்மா சியாயத்திர்ப்புகால 
பரியர்தம் எர்சவ்ரூ.வச்சோடு எக்த லோகத்தில் எதை ய௮ப 
வித்சக்சொண்டு இருக்கற சென்பதை அர் தூலலறிய லிடமில் 
லாதிருக்ெ து. கிறிஸ் துமத குருக்கஞம் அசை யறிக்சவர்ச 

ளாசவும் அதைப் பி.தர்க்குச் சொல்லி விளக்குறவர்சளாகவும் 
காணப்படுகிறார்களில்லை. இ.தறிற் ச; இறிள்சவர் மதப்படி விசா 
சளைக்காலமாகய கடைசாளில் உலகுஇத்த சான மு௪ லிறக்சோர் 
கள் உயிர்த்தெழுகார்களானால் அப்போது பூமி அவர்சளுக்கெல் 
லாம் இற்கலிடக் தருமா? இடங்கொடுப்பசாகவே கொள்ளு 
கோம். அறிச்துபோன பூர்லகேகமல்லவே மீள உண்டாவது? 
இல் உயிர்சள் வேறேதேச,த௯,தப் பெற்றவர்சளாகரார்களல் 
லவா? இப்படிக்குப் பெற்ற புதிய ேசத்தோடல்லவோ டண்ணி 
யவான்கள் நித்ப சகமென்ற சவர்க்கத்திலும், பாவிகள் சித்இப 

சசசத்நிலும் போய்விப்பவர்களாச வேண்டும்? போடித்துப் 
பார்த்தால் பூர்வம் புண்ணியத்தையும், பசவ,த்தையும, செப் 
இறர்.து புதைக்கப்பட்ட தேகமல்வவே கரசகத்இற்கும் மோக்ஷ£த் 
இற்கும் போவது? ௮.து உருவழீ$்து போனமை யாவருமதிவார் 
சனாகையால் புனர்ஜன்ம தேகமே பூர்வவினைப்படி ஈரக சுவர்க் 

சதை யஅபசிப்பதாகத் தெரியவரு.து. ஒ,சனுல் நெல்து 
மதத்தினர் முடிவில் புனர்தன்மத்தை யொப்பி முதலில் பூர்வ 
வியை யொப்பாமற் பேசுவது நியாயமாகக் காணப்படுகின்ற 
தா? யாதோர்நில்கும் செய்யாச உயிர்களிற் ரலல.ற்றை வலிமை 
பும் ஆண்மையுமுடைய துஷ்டமிருகக்களாசவும், துஷ்ட vals 
ளசகவும், மீன்சளாகவும், பூச்சிகளாசவஞ் சிருஷ்டித்து சிலவற் 
2 அவைகளால் எக்காலத்துர் தஅன்பமடையத் தச்சசாமர்ச் 
இயமும்வலீவுமில்லாத ௪ா.து ஜீவன்களாசப்படைப்பதும்,சடவுள் 
சாமர்த்திய மென்பது நியாயமேயோ? அன்தியும் ஒரு இக்குஞ் 
செய்யாத ஒருயிரை உலகத்தில் பேடி, குஷ்டசோட, முடவன், 
செகிபன், குருடன், ஊமை முதளிய தேயொக பிறப்நித்து 
அவளை ர ழ்சாளெல்லாச் தன்பமடைய வைப்பது கடவுளுக்குக் 

சருளையேயோ? இ.து சியாயமாசவுல் கருளோயாகவும் காணப்ப 
டுதலீக்ளை. இப்படியே மசம்மதியரும் பின்னுச்ருக் கர்மபளளை 
பும், சச்மபல பிராப்இிச்கு ஜன்பத்சையு மக்சேரிச் து முத் பிறப் 
yee my சொள்சாதது அடாததேயாரும், Brassed 

லர் ஜ் சடவுள் சர்வ வுயிர்சளையுஞ் சமாக படைச் 
நாரென்றும், சசத்தேரடு பொருர்கெ இரர்கள் தரையால்



மூன்றாக் திருமுறை. சுட 
பிறவுயிர்சளுக்குத் திம்வைத்,சலால் இிலினை யஇிகரித்து பேத 
மாயெ ஜன்மக்களடைர்து சொண்டு வருன்றன; சென்றள் 
சூ௮ன் தனர். அப்போ முதலில் மனிதனே படைச்சப்பம் 
ac (apg. இதையொருவாறு ஒப்பிக்சொண்டா ஓம் 
ஆதட்சேபனைச் டெர் தராம லிருச்சவில்லை, எப்படியெனின் சட 

வுள் ஆதியில் மனிதனைப் படைப்பானேன் என்னுங் கேள்விக் 
கடர தருவசோடு ஆகாராதிபோக வஸ்.துக்களைப் படையா முன் 

மனிதனைப் படைத்தாசென்பஅ அசம்பாவிதமாசக் கொள்ள 
விடர்தருகன்றது. கடவுள் ஏன் படைத் தாரென்னும் கேள்லிக்கு 
லீலைக்காசப் படைத்தாரென்.று விடை கூறலாமே யென்றால், 

பின்விளையும் பெரிய அனர்த்தங்களை யுணராத பேதைமையான 
லீலை கடவளுக் சடாதென வுரைச்ச நியாயமிருக்கின்௦.அு. இச 
னலேயே இச்.துக்களுள் பிரபல சமயிகளாகய, சைவ வைஷ்ண 
வர்கள் ஜீவன் அசா இயாகவே மலசம்பந்த முடையனாக லிருக் 
Scr wen என்றும், கருணாகிதியாகெ கடவுள் தமது கருணை 
யால் அம்மலத்தி லிருர்,தும் ஜீவர்களை விமிவிக்கும்படி. செய்ய 
சசகாயமாகத் தனுகரணாதிகளைத் தருகருரென்றும் சொல்லுடமுர் 

கள், ஜீவர்சள் தமக்குக் உடைத் தலுகாணாஇசளேக்கொண்டு- 
வேதாகம மோதும் வழிகளிற் சென்று மலநிவர்த்தியைப்பெறு 
வார்சளாயின் மோக்ஷ சுசமடைர்து ஜன்மத்தினின்றும் கன் 

மத்தினின்றும் விபெட்டிருப்பார்ச ளெனவும், அப்படிக்குச் 

செய்ய முயற்யொமல் ஆசையால் நிலையா வுலக வாழ்வையும், 
தேக யோக போசத்தையும், மோகத்தினால் சசமென சம்பி பிற 

வுயிர்களுக்ருத் தீங்கிழைத்,து வருவார்களாயின் மிருசாதி தாழ்ர் 
த ஜன்மங்களிலும் பிரவே௫ித்் து உழல்பவர்க ளாலார்களென் 

௮ம் பகர்இன்ரார்கள். புற்பூடாதிகளும் உயிர்களுக்கு உணவா 
உபசசசம் பெறலால் புற்பூடாதி உயிர்கள் உயர்த்த; ஜன்மங்க 
ளைப் பெறுவனலான்ெறன.. உயர்ந்த மனிதனும் தி்கிழைப்ப 

தால் புற்பூடாதி தேசங்களைப் பெற௮கிருனெனச் சொல்வது 
சொள்ளச் தக்கசாச்யே யிருக்கிள்௦௮: வாரிட்டாதி Mere 

அத்சளில் உலசம் சார்க் வெகு கற்பங்களிருச்சுசாசக் கூறப் 

பட்டிருக்ளறத.. எப்படுபார்த்தாலும் பூர்வ ..ஒள்டித்தை, 
பஞ் பத்ரன், சஜ்பத்சையும் இப்பாமல் ஆஸ்.தசம். கில்ப்பதாகள் 

பணிபடிகில்ளை. . சடவுள் நியாயாதிபதி யென்பதற்கு மிளா 
எலே இஃதிருக்க' 
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பூர்வ, சண்மத்தையும் புனா, ஜன்மத்தையும் ஒப்புற இர் 
தக்களை ஒப்பாக அர்நியமதத்இனர் ல கேள்விகளைக் கேட்டி 
isc, அவை யாவெனில் கூறுவாம். பூர்வ ஜன்ம முண்டா 
Ges HES ஜன்மமும் செய்ச கன்மமும் ஈமது நினைவிற்கு வரா 
மழைக்குக். காரணம் யாது? இந்துக்கள் சொல்லுறெபடி. மிகு 
புண்ணிய; சால் மனிதனாகப் பிறக்த வொருவன் மீளவும் மாடாக 

வும். ஆடாகவும் மா௮லானோ? முதல் ஐன்ம,த்இற்குக் கன்மம் 

காரணமாக நினைக்க நியாயமுண்டா? மனிதனை த் தலிர மற்றவுயிர் 
களுக்கு ஆன்மா வுண்டா இல்லைய? உண்டாயின் அவற்றை 

வதைத்துத் தின்பவர்களை உலகத்தில் ௮ரசன் மு.கலாயிஜர் 
தண்டிக்காது லீடுங்காரணமென்ன.? மனிக கொலையை மாத்திர 
மல்லவோ அரசர் முதபிய யாவரும் கொலையாக மதித்து செப் 
சுவீப் பிரதி கொலை யடையச்செப்கிறார்கள். ஒருவன் Dns 

சவுடனே இதக்துபோகிரறுன் அவனுக்குப் ura புண்ணிய 

மில்லையல்லவா? அவன் மறுஜன்ம மடைய ஹே.து விருக்கின்ற 

தச? 4முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சி யடையார்'' என்றெ பழ 

மொழிப்படிக்கு ஒருவன் விடா ஊக்சமுடையனா யிருஈகன் 
அவன் சல்கி செல்வம் அசோக்கிய முதலியவைகளை யடைக 
ரன இல்லையா? சே!ம்பலும், மறதியும் அசுசியு முடையவன் 

ததித்தெத்தையும் மூடத்தையும், சோகத்தையு மடைவா Carer 
புதில் தக்ஷூபமுண்டா? பிரயத்தினஞ் செய்யும் மதி பெரியதோ 

சோம்பேறி சொல்லும் விதி பெரியதோ? மதியினால் விதியையும் 

வெல்லலாமென்்இருர்களே இது அதுபவ வசனமாகாதோ? என் 
நிவைபோன்ற பல கேளவிகளைச் கேட்கிறார்கள், இப்படிக்கவர் 

on சேட்ப.து பூர்வ கன்மமும் புனர் :ஜன்மமு மில்லையெனத் நீர் 
மானிப்பதற்காகவே யல்லது வேறல்ல. 

புத்தமொளுபே சீடனே! இவைகளுச் செல்லாம் ஆழ்க்து 

ராயர். திந்த alaiteer obs யுக்தி 
பூர்வகக்மழம் புரர் [களுச்கொத். துச் சொல்லும் விடைகளை ர 
ஜன்ழழண்டேன்கைக் சவனிப்பாயாச, இவைகள் மிக: ரசமான 

கேது. பிள். இவற்றையெவலும் ,கேட்ச 
வும் அறியவும் அசையுடையவ 50 

ஙிருச்ச வேண்டும். சன்ம பென்பதின் சருபத்தை முன்சே 
நிரூமித்திகுக்ளெரேன், அர்சன்மமான ச,புண்பகள்ம.மேன் ௮ம் 
பாவசன்மன் லும், ம்்ரகன்மபென்றும், we MHaati 
புடையதாச| கிருச்சின்௦2; Miscwielee shaded



மூன்றாம் திருமுறை. கள 

உய ஈசன் இரன்டு பிரிவாக வகுத்து "எல்லா குயிர்களுக்கும் ள் 
வறிச்து அனுபவிக்கத் தேக யோகத்ரைக் கூட்டுகின் றன்ராம், 

புண்ணியமாவ.து பாவமாவது செய்கவுடனே ௮.க்காரியககளும், 

அரற்குரித்தா மீரூர்ச பொருள்களுக் அழிர்தாவ.து அல்லது 
மறைந்தாவது பொகின்றதன. அனல் பரிச்சள் தானியங்களை 
die h se) 68s துபோவது போல அப்புணணி௰ பால கருமல௰் 

கள் வாசனை அல்லது ஸம்வாகாரம் அல்லது அதிர்ஷ்டம் ௮ல் 

லத ளோம் என்று சொல்லுகிற விதைகளை விசோகித்து அமிகின் 
னவ யொழிய விணாக வொழிஈ து போன்வைகளல்ல. இதற் 

குத் தருஷ்டார்தர மேதெனின,பயிர் செப்பவன்-விளைர்சத சானி 
ய க்தைபப த திரப்படுச இவைத துக்கொண்டு மற்றவைகளை அழிய 
அன்னியங்களுச்கு பராமுகமாக கைவிடுவது போலவாம,வாசளை 
யானது சூட்சுமஞானரூபமாக விருப்பதால் அவைகள் எ வ்யிஈ்தி 
ர்மங்களாலும், எல்வகையாலும் புலப்படமவைகளல்ல, இப்படிப் 
புவப்படாமையாகேயே யாவரூம் மயல்குடின்றார்கள். இவை சற்று 
விரிவாசச்சொல்லவேண்டி, யிருகிறது ஒரு மனிதன் வேறொரு 
பணிதனை யாருக்குக் தெரியாக வீதமாக கொன்று வீடு£ன்றான். 
1 DPB HUGS PHOS பார்த்தார் அதைப்பற்றி சிசாரணே 

யெடுத்துக்சொள்ளுகிறார்கள்.  அப்படியவர்கள் கிசாரிப்பதை 
அ.றிர்த கொலைசெய்தவன் கெஞ்சம் ௮வளை யச்சப்படுத் துகிற.து. 
அதனால் அவனுக்குக் சவலையும் பயநுமுண்டாகிறெது, பின்னர் 
அவன் காம் இககொலையை ஒருவருக்குந் தெரியாமற் செப்திருக் 

இன்றோ மாகைபால் ௮ நுவெளிபபடா தென்னும் நிசைஏ, ௮வ 

அக்குள் பிதக்றது. அ தவே: அவனுக்குக் தைரியத்தைத் தீரு 
கிறது. மூடி விலவன அக்குற்றக்டி வுப்படாமலே தப்பித்துக் 
கொள்ளுகிறான். ௮ தோாடவன் மின்னல் அரேகவருடங்க ளீர்த 

நினைவே யில்லாமலுமிருக்கறான மற்றொரு காலத்தில் மற்றரு 
ரூவன் அப்படியே சொலை செய்ததாக இவன் கேள்விப்பட்ட 
வுடன் தான் முன் செய்தது ஞாபகத்திற்கு வருறெது. ௮௪ 
வரை யவன் செய்த பக்கருமம் என்ன வடிவாக விருர்திரீச்க 
லாம்? அப்படி. சண்னுக்கும் மனத்திற்கும் புலப்படாம லிரர்த் 
அதுபவமே வாசளை மென்று சொல்லப்படுெ:து, இவ்வளச் 
யான யாவ புண்ணிய காசளை களைச் சர்லஞ்ஞுனாயே சர்வேல்வர் 
சஞ்ரிசம் பிராரர்த்துவ மென்று மிரன்டு பிரிவாசச்செய்து கவ் 
வொருவருச்கும் தனு ௧௪௭ புவன 'போக 'ரூபவுணர்சிசி 
ம்காக ல் பிரா ச்றுவ சன்மிமாக jgmtens கொடுக்கின்றான் 
rerwGor சேவமாதவே .நிருச்ள்்றது,. இசஞல், எரைலள்



௬௮ அகபவாநந்த தீபிகை 

பிறர்த வுடனே யிதர்துபோனுலும் மீள அவன் பிறவாஇருக்க 
'ஹேதுவில்லை,. இதனாலே பிதந்சவுடனே இறந்த குழர்தையும், 
மீள பிஐக்கு மென்பதே இண்ணமாயிற்று, ஞான மடைர்தா 

லன்றி பிறவி மாயாதென்பதே வேத வேசார்்தல்களின் ௮ணிபு. 
இதமிற்க ஒரவன நுனடைச்த தலு கரண புவன போசக்சளைப் 

பூர்வ விணயின் பயினென வுணரா.அ, அவித்தையால் மோடிக்கப் 
பெற்று த.துவை சாகவும், மற்றவற்டைத் சனதாகவும் இர்தை 
செய்து அவைகளைப் பத் இரப்படுத்த ஆசையாற் செய்யுள் சுருமக் 
களே ஆகாமிய கர்மமெனச் சொல்லப்படுகன்ற.து. இகச்சன்மத் 
இன் பயனும் பூர்வ சஞ்?சத்இற் சேருகின்றது. ஈசன் மீளவும் 
ஒருவன் ஒரு ஜன்மத்தில் அ அபலிக்கவேண்டி௰ அளவை யறிர் 
அ பிராரத்துவ தேகமாகக்கொடுத்.து மீதியைச் சஞ்சிதமாக 
வைக்கிறான். இப்படியே இக்கன்ம சேல வசனையானது, ஒரு 
வனுக்கு ஞான மடை பரியச்திசமும் தேகத்தையும் உயர்வு 
தாழ்வாயெ போகத்தையுள் கொடுத்துக்கொண்டு வருது. 

இவ்வா௮ு சேஷமாகும் வாசனையானது ஒருவனுடைய தேக 
மழிக்த காலத்தில் அவனுட னவித்தையி லடக்கி மீசனிடத் 
திடைக்கலம் புகுந்இருக்கறது, அதை பீசன் வகுத்.து செய்தா 
அக்குப் பிராரத்வ போக தனு சரணாஇிகளாசஃக் கொடுத்துக் 
கொண்டு வருகையால் ஜீவன் தனக்கு கேர்க்தவைகளை யுணர் 
பவனாக விருச்சிருனே பொழிய பூர்வ ஐன்மத்தையும், கன்மத் 
தையும் அதித சச்தியுடையவஞை விருச்சலில்லை. இதன்றி 
யாவரும் பாலிய முதல் பாடுபட்டு ௪ம்பாஇச்ச ௮௪௧ அருமை 
யான பாடல்களையும், மந்திரங்களையும், சிறிது சிறிதாகச் 
செய்துவச்ச பாவங்களையும், அப்படியே செப்அ வர்த புண்ணி 
யன்களையும்,அர்ரியர் மனசோகப் பேசிய வார் த்தைகளையும், தன் 
பா லச்கியர்வஞ்சளையாக அல்லது நியாயமின்றிச் செய்த கருத்தி 
யல்களையும் அல்ல அ.ஆடி.யவார்த்சைசளையும் தானே உண்டவுணவு 

சளையும், சட்டிபவல்இரதினுசசளை பும்,பூரியசலமைச்சாச் துகளையும் 
மத்றுஞ்சிலவற்றையும்காளடைவில்மறர்து போடுமர்கள். மறர்த 
மாத்இரத்திலவைகள் இல்லாமற்போய்விடுளெ தனவெள்ப.துஉண் 
மையாயின்,சாம்நித்இவ செய்யும்போது சன்சாதாதிஞானேச்திர் 
யக்களையும்,காச்கு பாதாதி சள்மேர்தரியச்சளையும்மன 21.இஅர் ச 
ச்தூணங்களையும்,நிராணாஇிவாயரிசளையும், அவ த்முல்லிளையும், சே 
சாதிகளையும், ன்தூல ரூச்ருமாணறகிள்யும், Dupe Sabha 
சசழ்ச்சாஇ sab ருகம்சளையும்? மறர்து அப் 
படி மத்ர்தி மாத்த த்தி லை சளில்லாம்ற் போப்கிட்டனலா!



மூன்றாம் திருமுறை. Sa Sop 
இல்லைய, இசைப்போலவே முன் சொன்னவைகளை சாம் மறக் 
Bais போதிலும் அலையெல்லாம் வாசனை ரூபமாச3வ ARs 
கின்றன வெனச் கொள்ள நியாய மிருக்ன்ற அ. காம் செய்த 
யாவும் ஈமக்கு நினைவிற்கு வரமாட்டா. அதனாலே அவைக 

ளெல்லாம் இல்லாமலே போய்கிடமாட்.., எப்படி, ஜடப்பொ 
ரள்சளாகய, உணவுப் பதார்த்தங்கள் புத்த வொருவளிடத்தி 
லிருர் தலைகள் ஜீரணமாகயும் கழிர்தும் போனதும் சன்சார,க் 
தை ஜடமாயெ ௮ளனுடலுக்குக் சொடுத்.து தன்பயனைய நபவி 
கவே செய்கன் மனகோ ௮ படியே இத். தாய ஜீவனால் செய்யப் 

பட்ட கன்மங்கள் ஜீவான்மா வின் பிறப்பிற்குக் காரணமாகிய, 
வாசனைகளை யளித,ஐ ஈிக்கின்றன. வாசனை மயதிக சூக்கும 
மென்௮ முன் சொன்னேமாகைபால் அவைசள தியப்பட 
மாட்டா. அதிருஷ்டம் அல்லது விதி அல்லது பிராரத்வம் என் 
னும் பெயரால் பூர்வ வாசனை பலனுக்கு வருகின் து, எப்படி 
உணவுப் பொருள்களை முற்றம் தயிர்தலால் சரீரம் மசணத்தை: 
யடைகின்றதோ அப்படியே வாசனைச்குக் சாரணமாயே இரு 
வினையையும், வினைக்கேதுவாகய sey காண பவன போகா 

பேட்சையையும் ஜீவன் விரவதால் இலன் முத்தியை யடை 
இற.து. 

சடனே! இவரை வாசனை நினைவிற்கு எரரமையால் பூர்வ 

கன்மமும் புனர் ஜன்மமூம் இல்லையெனல் 
பூர்வஜன்மநீ renee sere ததாயிற்று. rn 

சாரிப்போம்.. வன் தூல 
தோன்றமைக் ச தகி துகொன்டே நித்ராசோவம் 

கேது. தால் சொப்பனத்தையடையும்போது ஸ் 
தூலதலுவும், அத்தாலதனு வக்காலத்தி 

லிருக்றெ இடமும், அதிலுண்டாயிருச்ச வியாதி முசலானவை 
களும், ௮ச்சொப்பனங் காண்போ விளைவிந்கு வருறெதல்லை. 
எழுக்து ஸ்தூல சரீரமுணாந்தபின் அச்சரிரத்தைச் சாச்ஈ்த 
விவகாசங்களெல்லா முண்டாகனெறன. இவ்கிவசார நினைவுசன் 
கனவு சாணுக்சாலத்இல் எவ்விடத்தி லென்ன ரூபமாக கிருக் 
தனவோ, மின்னு மெல்ரர்து பூர்வ நிளவுகளெல்லா முண்டா 
இன் தனவோ, அதுபோலவே பூர்வ துவைமழக்த மாத்திரத்தில் 

அத்தனுவை படுத் விளையும் மறதிக்கு one 
அ.திசயுமல்க வல்லவ) சனவிந்ரு வர்.தவலுச்கு மாரில் 
சேல்ஷாச் கோத்து போஷ்போடக்குப் பூர்வஜள்மறுமமாவ



௭௦ அநபவாகந்த தீபிகை 

சன்மயக் தெரிகிறககென இஃ துக்கள் சால் திரக்களாரைச்கள் றன, 

MDS சாவாரதசாண அஅபவமல்வவாகையால சொப்பனத் 
௫ ௪ய உவபையாக வைத.துக்கொள்வது உமச்சமமாகச் காணப்ப 

டு. ஈ2.. இதனால் ஜீலலுஈகு வேரொரு தேசு தோற்தரவால் பூர்வ 
கேச ow Gor வ்ஞ் தோன்று வ இல்லை யென்பது அப வன் 

Dm கொள்ள நிபாடமிருக்கின்றது. பூர்வ கன்பமும புனரஜன் 

மமும Geran Galas கடவுள் நீதியாகவவே சாணப்படு 

௨னறத. ஏனனில் பூர்வ ஐன்பமுக கன்மமா தோன்.றுமாயின் 

இபபேஇுண்டாகிப ஜன்பமும் ஜனமப்பபனும அடைவதற்கு 

சாலகாஸமிராரு.. செப்ப்பனங் கானுககால் லதால தனு சொ 
iia pp நதெபதுபோல பூர்வ ஜன்மமும் பூர்வகனமைமும் கோன் 

DMA SEO SHB payin *சவற் செய்ய வேண்டி௰ 

கஷ்பழுப புனபெரு௮ வறுமையையடைக தி நிற்கும். சிவகாம் 
சனவை வீட்? கழுகக மாததிரததில் பூர்வ தேரும், பூர்வகன் 
ழம் ங்னைவிற்கு வருண் றனவே அப்படி யெ பெபபோ சாலதும் 

COS iio ஜன மமும், பூர்வசன்மமம் ஈமு நனைகிர்கு வரு 

&ன்றனவா வெனக் கேட்மமொச்கள. இ.து யோசிகளாலதியப்படி 

&.றதென முன்னமே சொல்லி யிரூக்சன்ந?தபடு யாவருக்குந் 
கோன்றாக சாரணததையஞ்சிறிதுசொனனா 2. இன்னுஞ்சதிக 
சொல்லுகின்றோம். இகறை மனிதன்மாடாகவம் அடாகவும தே 

WIT EAD IDES Mata, | பொருள்களாகவு £சகலா மென்பதும் 

தோன்றுமோேன நினைச்கன்$றன. எப்படி யெனின் ஓருயிர் தன 
செகாச்ச்சசொருபச்தை பின து பாராமகல்தனனை மனிததன்ம 
மாகும் ௮இலுு தன்னை அணாகவும் பெளவன பருவமுடையவ 

வனாகவுர் அரசன் மகவும் ௮அவயவாதிஈளின குறைகிலாமை 
பெத்தனனகவும், தனது சாக்கிராசாறசீநில் உணர்ந இருக்கம், 
wis airing ந்த்தாராதோஷதீதினால் கின் ௮ சனவுகளில், 

ஒருக்கால் ஏழையாகவும், மற்றொரு காலக்இீல் சிழவசைவும், 
மற்றொரு காத்தி லீறர்தவனாகவும், மத. காலத்தில் Gps 

OSU பிற்த்ததாகவும, ஒருகால் அசாயத்திற் பறப்பவனாக 
வும், இர் பொழு. நாசமாகவும், மாடாசலும், உலகத்தில் தான் 
முன்பு சண்டிராசு மிருகருபமாசவு தானிருப்பசாகத் ger 
உணருசன்றஅ. ௮ தன்பின் தன்னையும் உலசத்தையும் உணராத 
தாசி சமுச்தியில்குக்கன்.௦.௮. டு௪னிவ் ஒருமி ரிச்சரிரத்தை 
aC Cut gy ser Elon a gb ba deme. cis Cur ge 
டாகும் Hide wg.ets AGM aq_ pepe wd de 
னன மெடுக்குட்போ,து பூர்வ கிளைகின் வடிவ(சக் சனவுபெத்து



ATR திருமுறை. ௭௧ 

வெளியபோக்து தே வடிவாகத் தன்னை யறியும் கணவையு படை: 
இன்ம௦ சகென்பதிம் பிழையென்னை? ஒரு வடி.வுமில்லாச இலவவுயி 

ரானது அஞ்ஞான வலியா லிச்சித்ச பொருளே யஅபவிஃ4,ச் தச் 
ச வடிவையடைய அசைப்பிவ இயல்பாசவே யிருக்கின்ற,௪, 
அப்படி இச்சிக்தபடிய தன.து கனவில் அவ்வுருவாகி வீடூதின் 

pa இசகனாலேயே சித்திபெற்ற யோககெள் பல வடிவங்களைத் 

தரிக்கக் கூடுமென்றும்' சொல்லுகிராகள். ஞானிஈளோ பிரப் 

பிறகும் சாரணம் இதசையேயன்றி வேறல்ல வென்ினொகள், 
இப்பொழுது மனிதராக விருக்கும் ஒவ்வொரு.ருக்கும், அவர்க 
ளக்த மனிகஜன்ம மடையுமுன் காமெப்படி மிருர்தோபென்பனு 
௮திய அவர்களுக்குச் தோன்றா தஇருக்காலும், பிறர்ந அன்று 

இன்று கான் பிறஈதகுழக்தையாக விருக்கி?ருபென்பது பாத்தி 

ரர் தெரிட்டுருக்கு மல்லவோ? எப்படி தெரிகடுரக்கு மென்றால 

அச்சரீராரோக்கியத்தாலுண்டாகும் 5251 ஷீரிரிப்புர்பசியா திய 

கோயாலுண்டாகும் அழுகையுமுண்டாக ஊம்காண்கறோே மாகை 
யால் தன்னை யுணராது அப்படிக்கு ௮ஈதகுழர்சை சிரிர்சற்கும் 

அழமு,சதற்கும் காரணமென்னை? பெரி2யாராகய நாமும் சுமுத்தி 
யில் ஈம்மை யுள்ளவசாசக் கொள்ளாநிருர்தும், ஈனவில் ஏதேலு 

மொருவடி.வினமாச விருப்பசாசக் கொள்வது போல அக்ருழக் 
தையுங் கொள்கிறதென்பதி லாட்சேபனை யில்லை, பின்பு gs 

சுழக்தையும் ஈம்போலுறங்கி குழர்தை வடிவத்தைத் தகவிர்ர்தி 
௫௮ மீளத்தன்னைக் குழர்தைவடிவாக அறியும்போது சற்று 
மாறியவடிவாக அறிகிற3,ச யொழிப அன்று பிறந்த குழந்தை 
வடிவாகக் ச௲்னையறிகிறதில்லை. இப்படியே ஏறக்குறைய 
மூன்று வயதளவம் ௮ண் பெண் என்லும் வேற்றுமையும், ௮௪னா 
துண்டாகும் மரிை்ளைமும், ஜாஇ, குல கோத்திர முதலியன 
வுமூடைய உயர தன்னை நினையாமல் இனந்இனம் மாறி 
ய வுருவாகவே உணர்ச் வருகிறது. பின்) சிறிது மானமாதிய 

௨ளச வழக்கத்தை யறியும் வலியுடையதாகி தன்னை நாளுக்கு 

சாள்-மா ற்றி வேற்றுமைப் படுத்தியுணார்து வருறெது. பின்புபா 
ல்யயெளவன கெளமாரவிருத்சாப்பியமாதியபருவக்சளையுடைய 
தாக அறிந்துவர்து சடையில் மரணமடைபவனாசுவும் இவ்வுடல் 
கம்மைவிட்டுப்போகெறதெனவும் போயதென்றுமுணர்ர்துகொண் 
டே. பிறவா முன்னும் இன்டியில் துச்சக்சாலத்திலு மிருர்த வித 
மாசுவு மிருந்து SO Berge இதனாற் தன்னைச் சில பொழுதா 
யினும் பூர்வ. மிருர் தபடி ய் இருத்தி யுணரும் வலியற்ற” ஜீவன் 
தான் கொண்டிருச்சகும் மனிசாஇ ஜன்மத்திற்கு வேரு Carp



௮௨. அநபவாகக்த தீபிகை, 

௮ருளமாசவும் நிளைக்கத்திடையில்லை யல்லவா? அன்றியும் இவ் 
வயிர் தனக்கு அய த்த ஒருடகோடு என்றுமிருச்ச வேண்டு 
மென்னு மிச்சை அதிசமாசவுடையசென்பது யாவர்க்கும் அலு 
பவமேயாக். 

ஆபிலு ௦௮ சிறிதும் எவ்வுயிர்க்குஞ் சித் இப்பதில்லை, சார 
ணம் பூர்வ சர்லத்திற்குத் தக்க விசமாக ரிஸ்வான் அவ்வுயிரின் 
ஆஸ்ரய வுருவ? கத்தைக் கணம் சகணமுஷூற்திச்சொண்டே வரு 

இததினால் அதனிச்சை முடிலாகாபலே வருக்கின்றது. இப்படி 
அறியாமையால் அசாதயில் மோசமடைர்த வயிர் நிலையான சன 
தெதார்த்தஅுருவ. ந்தை வே. சாஇகளின் விதிப்படிக் கன் தின்ன 
லதியாமையைப்போக்கிகொண்டு பெ௮தல் அருமையென கிளைத் 
அ சர்வஞ்ஞனா என்வரன்வேதத்தையும் தேகத்தையும் ௮௭.இ 
விலிருக்து கொடுத்துகொண்டே வருகின்றான். வேசக்களும் 

ம.தல்களும் உலகத்தில் பலவுண்டு, அூலும் யுக்தி யனுபவத் 
இற்குப் பொருக்காத சில மதங்கள் முன்பின் முகணாக இடையி 
லே ஆரம்பித்து இடையிலேயே நின்றுவிடுகின் றன. ஹிச்.துக்கள் 

ஆமோதிக்கும் வேதத்திலோ ஆஇியச்தத்இனும் இடையிலும் 
தேவையான யாவும் உண்டாயிருக்கின்றன. இச்சு மதத்திற் 
சொல்லும் கான்ரு லேசங்களிலும் அதிக இரசசியப்பொருள்கள் 
இருக்கன்றன. அவையாருக்கும புலப்படுகி௦ இல்லை, புலப்படா 
மைக்கு காரணம் சோம்பலாலும் சிலமூடர்கள் சொல்லாநு 
மல.ற்றை யாவரும்கற்று உணர்ந்து மனத்துல்லியம் பெரும 
லிருப்பச *காடறிர்த பார்ப்பாலுக்குப் பூணூல் வேண்வெ 

இல்” பென்பதுபோல வேதத்திற் கருகாள் சாங்களே என்று 
இரியும் போலிபார்ப்பாரும் சாம் பார்ப்பவணிஸ்யால் வே சங்கற் 
தே பிருப்போம் என்று மற்.றவர் ஈம் ரர்ச ளென்று 
கம்பித் சாக்களும் கல்லாது ஒழித்து சாளணழிச்சு வருவாரா 
Ge. தான் கல்லாமையால் பிறரையும் சல்லாதிருக்கச் செய் 
யம், தம.து ஊழல்கள் வெளிப்படாதிருச்சச் செப்பகும், சூ.த்இ 
சராஇியோர்க்கு புசணகே போதுமென்ற அதனைப் போத்து 
ஜீவனஞ் செய்வாரசாயினர், 

இசஞுலே உள்ளதனை உள்ளபஉபுணர்த்சும் sii gin sib 
பேர்மாத்திரமாச பிழைசத்,ு aogier, அல்லாது பிரபலப் 
பட்டு சன் பயனை பாவர்ச்ரும் eid கொடுச்சும் பிரபல் 
செழிப்பைப் பெழுது வற்.ஜி லான்டு சிற்த. உண்மையா



மூன்றாக் திருமுறை, on. 

கையால் வேரோடும் ஒழிர்து உயிரற்றுப்போகாமல் வற்தியஜீவ ச் 
தோடு வாழ்ந்து வரகஎ்ற. பூர்வம்இச்சை3ய பிறப்பிற்குக் 
காரணமென்று கூறியிருக்கின்றரோ மாகையால் ஒவவொ ருவசின் 

இச்சையும பூர்ததியாகலேண்டியது அவ௫யகரமாம். புனரிச்சை 
பிறவாமலிருப்பதறகு ஹே.துவாகய பொருட்பெறுதியே. பூண 
சுகத்திற்கு அஸ் பதமாகுமல்லாதுமற்றவையாகா, எல்லா வுயிர்க 
ளும் தக்குறைவுகளை நீக்கிக்கொண்டு சுகப்பபவோமென்று ௧௬ 
இயல்லவோ மண்,8பண்,பொன்னாதியவற்றை கிரும்புசன்றன. 

என்றைக்காகிலும் தங்குறைவுகளைப் பூர்த்தி செய்துக்கொள்ளஈ 

மல்ஆர்மா எப்படிநித்தியச் சுசமாகலிருக்கும். மண்பெண் பொன் 
னாதிய பெற்ற சார்வபெளமலும் குறைவற் றவனாகச் காணப்டட்டி. 
லன். எல்லா வுலகழும் எல்லாப்பொருள்சகளும தன சாக வுடைய 

ஈசுரனை ஜீவன் கோக்கி சவமுகலியவற்றால் ௮வர து கருணையைப் 

பெற்று யாவும் தனதாகப் பெற்ற வன்றன்றோ பூண சுகத் 

தைப் பெறுவான். இதனால் ஜீவன் ஈசனை எவ்வசைச் துணை 
யாக நினைக்கவேண்டு மென்பதை யோசிக்க ஒவ்வொரு மனித 
னும் கடமைப்பட்டிருககின்றான. எல்லா உலலற்குங் கடவுள் 

ஒருவசேயல்லாது பலரிலலை. ஈஸ 1ரபக்திசெய்பலன்சர்வகாரணனா 
கிய சர்வந்தரியாமியைப பறிக்கவும் நினைக்கவும்வேண்டு ஈல்லாது 

மதத்தின் சொல்லும் சிறிய தெய்வம் பெரிய தெய்வங்களைக் 
கொண்டாடுவது பீசகு. எனெனில் ௮0கேக தெய்வம் உலகத் 
இற் கென்றும் பொருகச்தாது. ஒரே தெய்வக்தான் பொருந்தும். 

எம்மதத்தினரும் தந்தெய்வத்தைப்பரத்துவமுடைய தாகவு 
ம்பெரியதாகவும் மற்றையோர் தெய்வம் சிறியதாஃவம் பரத். தவ 
மற்றதாசவும் gr Og இரிவர், இது சிரிக்கத் தக்க கொள்கையே 
யல்லாது வேறல்ல, தீர்தெய்வமே எல்லா உல&ற்கும் தெய்வ 
மாகையால் எவர்கூறும் தெய்வமானாலும் அதனையே மதறவர் 
கே.௮ பெயரால் தர்தெய்வமாகத் துதிக்கறார். ளென்று புறமதத் 

இனை நிந்தியாது நினைப்பவரைக்காணோம். அவர் சிறிய தெய்வத்' 
தைத் துதிக்கராொன்.றம், காம் பெரியசெய்வத்தைத் துதிக்க 

மென்றும் சொல்லித் திரிகின்றனர். இப்படி சொல்றும் ஒவ் 

வொருவளையும் அசோக செய்வமுண்டெனக் சொண்டவஞாக 

மதிக்க இடஈதருளெறது. ஐ௫த்திற்கு ௮கேக தெய்வம் சாசண 
மென்கை சிரிப்பிற்கே இடமாகும். ௮சேக தெய்வமே ஜசத்தித 

ஈருச்சவேண்டும் ஒரு தெய்வத்தால் எல்லா காரியமும் முடிய
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மா? என்பவன் மூடனாவதோடு தன் றெய்வம் சர்லசக்தியும் சர் 
வுஞ்ஞத்.துவமும் இல்லாததென்றே கொள்பவனாகரான், அப்படி. 

க்தல்ல, சன் தெய்வமே சாவசக்தியையுடையது, சரவஞ்ஞத்துவ 

முடைய துமாம்எ ன்றும் பிமர்சொல்லும் செய்வங்கள் அப்படிக்கில் 
லரமையால் தாழ்ந்தனவாமென்றுங் கொண்டி சொல்லுகிறார்கள் 

என்று கொள்ளலாபே.யெனில், இதுவும் சிரிப்பித்கே இடமாம், 
ஏனெனில் எவன்கொண்ட தெய்வமானாலும் சர்வசக்இயும் சர் 
வஞ்ஞத்.துவமு மில்லாசதாயின் அதனை தெய்வமாசக் கொண்டு 

, அதினைப்பழிப்பது இவனது மூடததனமேயாகும். சீர்வசச்இபும் 
அர்உஞ்ஞத் துவமு மில்லாகதை ஜீவனாகவே மதிக்கவேண்டும், 
அதைத் தெய்வமாகக் கொண்டு சிறிய தெய்வமென வாதாடுதல் 
பயனில் கூற்றாம், அவன்.றன்தெய்வமும் சர்வசக்தி Fi veers 
அவமு முடையதே யெனச் சொல்லின், ௮கைத் சான்கொண்ட 
செய்வமென மதிக்கவேண்டுமேயல்லாத, அதைத் தாழ்த்தப் பா 
பெடுவது அறியாமையிலும் ௮றியாமையாம். அன்றியும் தெய் 
வமென்பது யாவர்க்கும் பொதுவானதாகவும் நீதியுடையகாக 

வும் இருப்பதெனச் கொள்ளாமல் தங்களுக்2க ஈன்மை செய்து 
பிறர்க்குத் தீமைசெய்வதெனக் கொள்வதும் ௮தைப் பிநாக்குச் 
சொல்வதும் மூடத்தனம் என்பதில் தடையென்னை? ஈசன் ஒருவ 
னே௭ன்பது ஈசாவாஸ்யோபறிவதத்தாற் பெறப்படுசன்றது. ௮வ 
னே சர்வாசாரனென்பது மஅக்கப்படாக வுண்மை, எங்கன 
மெனின் உலூற்காணப்படும் ௮றுவகைத்தோற்ற சரீரங்களி 
லெல்லாம், மண் வியாபகமாகவும் சரீரங்கள் கியாப்பிய 
மாகவும் இருக்கக் காண்கின்றோம், அப்படியே பூமி முழுமையும் 

தனத சிேகமென்னும் குணத்தால் வியாபித்து ஈரமாக்கி பூமி 
யிலும் | முப்பங்கதிகமாகிக்காணப்படநீர் மண்ணிலுஞ் சூட்சும 
அ ணுக்களுடையதாய வியாபகமாக இருத்தலைக் சாண்னெறோம் 

அப்படியே ஜலத்திலும் மண் கல்லாதிய எவ்வகைப்பட்ட மூர்த்த 

இரலியங்களிதும், ர் பிசவேடிக்கக்கூடாத கருத் துவமுடையசல், 

அல்லது உலோகாதிய பொருள்களின் ௮ர்தரங்கத்திலும் பிரவே9 
SB அவற்றைச் தன்மயமாக்கிக் காட்டும் அக்னி என்னும் அதிரச் 
குமப்பொருளை மண் ஸணீரிலும் கியாபசமாயிருச்சப் பிரத்தியட்ச 

மாச உணர்வெடரோம். இவைகளுள் ஒன்றைக்காட்டிலுமற்றொன்று 
விபாபகமுடையதும் சூக்குமமுடையதுமாச உருவமுடையன 
வாய் காணப்படனெறன. இதைப்போலவே அருவமாயெ வாயுவும் 

அ.தற்ருப்பிடமாயெ ஆகாயமும் பூசத்சன் மாத்திரைகள/6யஇக்
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இரியங்களும், ௮ர்தக்கரணமும், அதிருக்குமப் பொருள்சளாய் 
மற்றவற்றில் வியாபிக்குந் தன்மையுடையன வென்று சொள்ள் 

ஆட்சேப மென்னை? இல்லையென்றோம். இது பிரத்தியட்சம், ௮ல் 
லத ௮மானம்,எஸும் பிரமாணங்களாற் பொருர்து மல்லவர்?” 

'இவற்றைப் போலவே ஜீவன் மேற்சொல்லிய எல்லாப் பொருளி 
லும்,௮ திசூக்குமமாம். ௮ தனிலும் ஈசனை அ.தி HF Quis says, 
பூசணவியாபகஞுகவும்,சர்வஞ்ஞனாகவும்,சர்வசக் தனுகவும்,சர்வார் 

தரியாமியா கவும்,சாவ நியந் தாவாகவும,சர்வகாரணனாசவும், சர்வா 
தாரனாகவும,ஏகஞைவும் கொள்வதற்குத் தடையென்னை?. ஈசர் : 
தேவர்கள் ௮அரேகருண்டென்பதைப் பற்றி யுண்டாகும் சங்கை 

களுக்கு ோரர்த போது விடையளிக்கின்றேம். ஏழுவித பிர 
மாணத்திற்கும் வேறாகிய ஐதீசமென்னும் ௮சம்பவ துர்வழக்கத் 
தை யகற்.றுவான் வேண்டி இறப்புப் பிறப்போடு ஏகதேசமு: 
முடைய கடவுளமைப்பற்றி பேசவேண்டிய தவயமாகையால் 
இனியோரிடத்தி லதைக் சமித்துப் பேசுவாம். 

உடனே! இனி மனித சல்லாச பிராணிகளுக்கு ஜீலானமா 
உண்டா இல்லையா. என்பதற்கு விடைசொல்ல ஆரம்பிப்போம் 
பூர்வம் சான் எச்சரீரததிலும் ௮ர்தக்சரணமெஎ லுஞ் சொச்சப் 
பதாரத்த மிருக்கறதே யொழிய ஜீவனில்லை யென்றே. சொல்கி 

யிருக்கொறேன்., ஜீவான்மவும் பசமான்மாவு மில்லாத பொருள்: 
உலகத்திலெங்கு மெதுவுமில்லை, ஆன்மா வீனைக்குரிய தேகத்இ: 
லபிமானித்து நிற்கின்றது... தேசங்கள் பல்வேறு வடிவமுடை 
யனவாக விருக்கன்றன.. அவற்றுள் சிலவற்றிற் சர் தக்காண: 
மும்) சிலவற்றிற்கு ஞானேர்இரியங்களும், சலவந்நிற்குக் ௧௫, 
மேக் இரிபங்களும் குறைவாக விருக்க் றன, மனித சரீரத்இல் 
அட்சக்காணங்கள். கான்கு அல்லது ஐந்தும், ஞானேச்இரியக்க 

ளைர்.தும், கன்மேந்திரியங்க ளைக்தும், பிராணாவொயுக்கள் ஜாத 
அல்ல பத்துமமைந்திருக்கின்றன. மற்தவற்றிற்குத். குறை? 
வேயாம். எங்கனமெனின். மிருகங்களுக்கு சைகளென்௮ப் 
கருமேந்திரியமும், பரலோக இச்சைகெய்யும். உள்ளமும், புத்த 
யுவ் கடையாது.. மனிதலுச்கு கைகளானது எல்லாவித. கரு. 
மத்தையும் செய்து கொடுப்பனவாக விருக்கின் றன.. சைகள்: 
பரிக்கவும், எடுக்கவும், கொடுக்கவும், வாங்கவும், ஊட்டவும், 
புளை பவம், பூட்டவும், கட்டவும், ' கழிக்கவுமாகும், rages 
தொழில்களையும் செய்கின்றன, இக்கைகளில்லாத மிருகங்க 
ளானவை மனிசரிற்றாழ்ர்சன வெள்பதிற்றடை பென்னை! கூரன்
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சாதி ல மிருகங்களுக்குக் கைகளிருப்பிலும் பரலோக புத்தி 
இடையாசென்பது யாவருக்கும் வெளிப்படையான விஷயமே. 

து துபோலவே மிருகத்திற் ராழ்ர்தவற்றிற்கு ஞானேர்திரிய கர் 
மேத்இரிய ௮ந்தக்காணாஇிகள் குறைவை யடைன்றன. புல்மா 

மாதிகட்கு ஜீவானமா வண்டாயிலும் அவை தங்குமனிகளை 

யொத்திருக்கன்றன. தூங்குமனிகளுக்கு உசுவாச நிசுவாசருப 

பிராணாபான வாயுவும் மிகுமக்தமாகிய பரிசவுணர்ச்*ியும் ஒழிய 
மற்ற ௮ந்தக்கரண ஞானேர்திரிம சகன்மேந்திரியங்கள் கொழிற் 
படாமலிருக்க சரீரமெப்படி. விருத்தியடைந்ு கொண்டும், 

அஷ்ணமடைந்து கொண்டும் வருகின்ற?தா, அப்படியே புற், 
பூண்டு, முதலியவைகளுக்கு உயிரிருகக விருத்தி கூயலகள் கேர்ந் 
துகொண் டிருக்கனெறன, அலைவற்றினிடை அபிமான ஜீவ 

னில்லாமற் போகவில்லை. அந்தர்யாமியாக பாமான்மாவு மில் 

லாமற் போகவில்லை. மரங்களும், மிருகங்களும் மனிதர்களும், 
ஜனனமரண மடைய காம் பிரத்தியக்மாகப் பார்க்கிறோம், 

இப்படியிருச்ச மனிதால்லாத மழந்தத்நிற்கு ஆன்மா இங்கி 
யென்றா லது எப்பட, யொப்பக்கூடும்? அரசர்கள் மனிதகொலை 

யையே தொலையாக மழிக்கிறார்களல்லாது மற்றவற்றை கொலை 
பாச கொள்ஞாகறார்ச ளில்லையே யென்னில மனிதன், நீதியை 
யுடையவன், ஞானழமுடையவன,எவறறிலுமேன்மைப் பட்டவன், 

அதிகாரி, சுதந்திரன், அகையால் ௮வனைக்கொல்லுவது பெருங் 

குற்றமா மென்னும் நியாயததால், அரசர்கள் குற்நவாளிகளுக் 
குத்தண்டனையேற்சச்செய்்தராஜாங்கரீதசெளிருக்க நீ யாரையுமக 

ண்டிப்பது தகாசென தண்டனை செப்தவனைத் தண்டிச்கிருர்கள் 
அப்படியே கொலையையு மதிக்கறார்கள். மற்றவைகளுக்கு இத்த 
கைய மேன்மையில்லாமையாலும் அவற்றிற்குப் பரிர்.து வழக் 
குத் தொடுக்கும் பிராணிகள் காணப்படாமையாலும், அதனைக் 
கொள்ளாமலும், சேளாமலு மொழிக்தார்கள், 

ஒருவளலுக்குச் சொந்தமான மனிதரல்லாத மற்றொருபிரா 
களியை, வேறொருவன் வதைப்பானாயின், அதைப் பற்றி 
சிசாரனையும், நடந்துவருகிறது. ஆனாலப்பிரரணி மனித 
சிமானமன் முகையால் தைச் கொனறவனைக் கொலை செய் 
வதில்லை . கொலைப்பட்டபிராணியினந்தலஸ் துக்குத்தக்க தண்டனை 
வித்கிறார்கள். கையால் மிருக முதலிய வற்றிற்கு, ஜீவ 
பரமான்மாக்களில்லை யென்பார் தூலபுத்இி யுடையவரேயன் 
திச்சுக்கும ௮றிவுடையரல்லர், எந்த சரீரம் எவ்வகைச் செப்பி



~ 

மூன்றா்' திருநூறை, ௭௭ 
னைப் பெறுமோ அக்சச்சரீரத்திற் ககபோன் 2 சரீரத்ன த நீக்கள்: 
நியாயமும் வழக்குமாம். உயந்ததற்கும் தாறந்தகையுப, தாழ் 

நததற்கு உயார் சதையும், தண்டி ச்தலும் பலியிடுதலு உ நியாய 

மாகாது. மனிதரிற் மூழ்க மிருகம், மிருஈசிதிற pips sane 
பறலை, பறவையிற் ரூழ்க்சலை ஊர்வனகநீர்வாழ்வன, அவற்றி 
னும் தாழ்ந்தவை மரஞ்செடியா திய தாவரங்கள், அவற்றினும் 

தாழ்ந்தவை உ£லாகமாதிய தாஐக்களாம். இப்படிக்கிருக்க தாழ் 
கத தேகத்தை யமிசதவனுக்கு உயர்ந்த தேகத்தை யிழக்கள் 

செய்தல் ௮ரசநீதிககடுக்கா தாகையால் அவளைக் கொலைசெய்யர் 
தொழிர்த-ர்கள், அன்றியும், உயர்ந்த மனிசன் பிரயாசைப் 
பட்டு எவ்வகை யுயிரும பிழைக்ஈச் செய்த பயிரா இகளை மிருகா 
திகளழிப்பதால் அதை ௮ரசரும் வேட்டையாடி கெலைசெய்க 
iam, wot sor Bw சாஅிப்பிராணிகளுக்குத் தீங்கிழைக்கும் 
தஷ்டமிருகங்களைக் கொலைசெய்வோருக்குப் பட்டப்பெயரும் 
பரிசும் ௮ளித்து வருகிறார்கள். இதன்றி மனிதன் நெடுசாளாக 
மிருகாதகளைப் போஷித்து வளர்த்து வருவதால், ௮தைத்தேவை 
யான பொழுது தன்சஷ்ட நிவாரண நிமித தம் ௮சை வதைபுரிர் 
து புசித்து தன்சஷ்டத்தை நிவர்த்தசெய்.த ஈடாக்கிக் கொள்ளு 
கிறான். கையால் நரம் ௮ப்பிராணிஈளுக்காச மனிதரை த் தண் 
ப்பது தகாதென அரசர் தவிர்ச் அவரு ஞர்கள். இப்படிக்கு 
ரசர் விட்டுவிரிவதினாலேயே பிராணிகளுக்கு ஆன்மா இல்லை. 
யெனச் சொல்வது 2சகாதுஇசைக்கட்டப்பாறையை விழுங்யெவ: 
னுக்குச்சுக்குக்சியாழங் குடிக்கக்கொடுக்கின், wy shrews gu 
Cu Ona pOsrargudtsBeou Quré sys SunaGe கொள்ள 
வேண்டும். உயிர்களை வசைப்பதால்பாவமில்லா தபோசகா த. ஆயி 
னும்,உயிர்களெல்லாஞ்சப மானாலும்தேசஞ் சமமல்லவாகையால், 
அந்தந்த தேகச்சிறப்பிற்குத் தீக்சபடி பாவ௫திசமாசவுங் 
குறைவாகவும் வந்து கேரும். மனிதருக்கு மிகவுமுபசாரியாய் 
தாயைப்போன்று பால், தயிர், மோர், வெண்ணெய், கெய்யாதி 
தீந்து பலரைப் போஸித்து வருகிற பசுவின் கொலைமிகக் கொடி. 
யதென்பதிற் றடையென்னை? இவ்வாறு தாயையொத்த பசவை 

கொலைடபரிவோசையே அரியாகள் சண்டாளரென அழைக்க விதித் 
தார்கள். பலருக்கு கமம் புரியும் பசுவின்றன்மையையறிக்து 
அதனைப் பாதுகசாசத்தலையொ (நிசது சுயகலகங்கரூதி அதனுயிரிழக் 
சச் செய்து பிழைப்போபைச் சண்டாளரெனச கொள்வதில், 
குற்ற மெள்ளளவுங் காணோம். ஆங்கே உழுதலாதிய பவ, 
தொழில்களுக்கு உசவிபுரி£ற சாசபக்ஷணிகளாயெ, மாடாதிய



௭௮ அநபுவாநந்த தீபிகை, 

பிராணிகளை வதைப்பதால் மிகுந்த பாவமுண்டாமென்பது Gre 
க்ஷ்ப மல்லவோ* ,இவைகளும் மனிதர் செய்யும் பயிராஇகளை 
மேய்த்து இடையூ௮ுண்டாக்குவனவாக விருக்தாலும், கட்டுதிட். 
டங்கட்குட்பட்டு மானிடர்க்கடங்கி ஈடப்பனவாக விருப்பதன் 
மனிதன் இவைகளைப் போவித் துவருவ.து புண்ணிய மென்றும் 

கொலைபுரிவது ௮திக பாதகமென்றும் இந்துக்கள் சொல்லுகரூர் 
கள். சுஜஷ்ஜியிற் சிறந்த எந்ததேசத்தவரும் உயிர்களை வதைக்க 
லாகாதெசுவே பாலபோதக புத்தகங்களில் வரைர்திருச்கச் 

'காண்கின்றாம். சாமான்யமாச வுரைத்தருக்கும் எந்த ல்களை 

யும் மனிதர் கவனிப்பதில்லை. யாவருக்கும் பொதுவாகிய நீதிநூல் 
களையுடி ஆராய்ச்சியின் மிக்க ei hada ap sw வஸ்.துநிச்ச ப 

தீத்துவு சாஸ்திரங்களையும் மனிதர் கையாடாமல், ௮ப்பிரத்தி 

யகமாகிய அசம்பாவித. ஆச்சரியக்கதைகளை சொல்லும் மத 

தால்சகளை) எவ்வளவு ஆபாசங்கள் கலகதிருந்தபோ திலும் கடவு 

ளால் கொடுச்சப்பட்ட நாலென்று .ஐசாய்ச்சியில்லா த அறிவினர் 
சொல்வதனால், ௮தைமிக மேன்மையாகக் கொள்ளுகிறார்கள், 

சேரம்பலும் அச்சமும் ௮றிவினமுமே இப்படிக்கொளவதற்குக் 

கரரணம். மூடவழககமும, கலவியறிவில்லாமையும், அவற்றிற் 

குத் துணைக்சாரணல்களாக விருக்கின்றன. கல்வியறிவு Ha 
மாகவுடையாரெனச் சொல்லப்பர்வோரும் அப்படித்தாசீன 

தடக்கறார்களென்றால், அக்கல்வியறிவுடையாரே பொருமை 
காரணமாகவும், சுயஈலப்பிரியங் காரணமாசவும்,தற்புகழ்வேண் ட. 
யும், அறியாச் சனங்களை வஞ்டித்து அனர்த பேதவழக்கங்க 

CHM ED Ha ளாகையால் அவர்கள் பொதுரலங். கருதாப் 

புன்மதிகளே யாவரல்லது கற்றுணார்தடங்கிய பெரியோர் வகுப் 

பிற் சார்ச்கவராகார். இவர்கள் நீதிசாஸ்இரவாராய்ச்சி யுடைய 
வரும், நடுவு நிலைமை கருதும் ஈற்குணமுடையா டி மல்லராவர். 

இதனானே யன்றோ,கெருப்பைத் தலைழோக்கினும் ௮தன் ஜுவாலை 

Syrargerg துஷ்டர்கள் வேதாத்தியயனஞ் செய்யினு மவர் 
அற்குணமடங்கப் பெருர் ஆசையால், நல்லோர் அவர்கள் வார்த் 
தையில் ஈம்பிக்கை வைச்கலாகாதென ஈவின்றுள்ளார்கள். இயற் 
கை ஈற்குண ஈற்செய்கை யுடையார்பாலே ஈல்லறங்கேட்டல் 

கலமென நியாயம் நாட்டியுள்ளார்கள். இஃதிருச்ச,ு, எல்லா 

சேசங்களும் ஆன்மாவை யுடையனவே யாயிலும், யசவுமனிதரிற் 

லஓுழ்ச்கவைகளே பாசையால் மிருகச்கொலைக்கு மனிதர்கொலைச் 
கச் ௪மமன்று, இஃதிருக்க,



மூன்றாம் திருமுறை, ௭௯ 
இனி ஒருவன் விடாமுயற்சியால் சல்மி, செல்வம், ௮ோச் 

wit, Barra, dorky இல்லையா செய்வம் விதித்த 
அளவே Bes மென்பது மூடததனமல்லலா। என்பலவைசளைப் 
பற்றி விசாரிப்பாம், (முயற்சி யுடையா ரிகழ்ச்சி. யடையார”? 
எனுமுது மொழி மதிக்கத்தக்க, முயற்சி திருவினை wes 
கும... “வவ வவ "என்பதம் அப்,சரஅபவமே. ஆயிலும்முயற்சிப் 

பவன் காரியம்களெல்லாம் இன்றே முடிவுபெ௮ு மென்பதே முன் 

வேரை கருத்தாகு மென்பஇல் சிறிது சந்தேச்ம். முயற்சிப்பவன் 
தானெடுத்துக்கொண்ட தொழிலின் முடிவு இப்படித்தான் முடி. 
'யுமென பூரணமாக முன்னறிந்தவனே யானாலும், யறியா தவளேோ 
யானாலுு இடைபயூ௮ுகள் பலவிருப்பதை யுணாவலானாசுலால் அர் 
ஷ்டமெப்படி யிருக்கு?மா அப்படிக் சாகட்டுமென்று , அணிந்து 

செய்யத் தொடங்குகன்றான். ஏனெனில் 4இன்றைக்கருப்பவன் 

நாளைக்கிருப்பனென்றெண் ant Cat Bootle day” Queso தெயர்க்கு 
ம௫ுபவம். இரோமென்னு முயற்சி செய்யாமலிருக்கவு மிடமில்லை, 

இறு முயிரக்கு மாயுண் மருர் தொழுகற் sp”? எனறார் 

மொழிபிசகாமல் இர் துபோகும் வரையில் பிழைப்பித் ச.ற்குரிய 

மருஈதும் ஆகாரமும அருந்தக் சொடுப்பதை காமறிக்து வருகி 
றோம். அகையால்,முயற்சிமயா செய்யவேண்டியதே தெய்வ 
மெப்படி விரி்மோ௮ப்படிக்காகட்டுமெனயாவரு நினைக்தெத்தொ 

ழிலையும் செய்து வருகிறார்கள், எண்ணமெல்லாம் போய்யா 

யயனன்றெழுதிய எழுத்தே மெய்யாகவும் அச்சென்றுசம் 

மூயற்சிக்குப்பலன்முடியாமை, சண்ட விடத்து எவரும்செரீல்லிக் 

கொள்ளுகருர்கள். அதிர்ஷ்டம், சம்ஸ்காரம்,பூர்வகன்மம்,வேகம் 

வாசனை, பழக்கம், வழக்கமென்பன பரியாயச் சொற்கள், இ 

வற்றின் பலனையே பிரார்த்வமாக்வும், மீர் மேற்குமிழியை யெச 
த்த நிலையில்லாக் காயமாகவும் பெரியோர்களுரைப்பதால்,இதை 

யுணார்த யாவரு கலங்கு கின்றார்கள். இகன்றியும், ஒருவன் 
ஒர் பெண்ணை த் தின்பாற் கருணை யுள்ள தாய்முதல்பலர் ஈல்லவ 

ளென்று பார்த்துச் சொல்ல, அவளைத் சான் மணம் புரிரொன். 

அவள் முழுதும் விரோதியாயிருச்சப் பார்த்து அக்கப்படுகிறான். 
இப்படியே புத்திரர்கள் பிறக்க காலத்தில் இவர்கள் எனக்குப் 

பிற்காலத்தி லுதவுவார்களென்று ௮வர்களை யன்போு மாதரிக் 
இன்றான். சிலர்க்கு எண்ணம்போலவே முடி.றது. சிலருக்கு 
புச்திரர்களே சத்துருவாக முடிகறாத்தள். Ga Ger dr sch stings 
க்குச் செய்யும் கருமாதிகளைத் தர் தமச்சே செய்யப்பெறு



௮0 அருவ உர்தந்திகெ.ஓக் 
ஸரர்கள். இப்படியே வர்ததகஞ்செய்வோன் இலாபம் ஹா 

(மென நினைசுகழுன். ஈஷ்டமு மடைஇறான். me Oe Sar ough 
விதைக்கிறான் வானத்தைப பார்த்தகணணிம் கவே யிருக 

பதைக்கிருன். மிககததிறமையுடையவைத்தியனும கான் கெக் 

SHE Bt ov காளுக்குகாள் விருததிகாணாவிட 2 ததப்பித் தத்ததிதா 

ள்ள தந்திரவார்த்தைகளாழ விட்டோடவழிதேடுகறான இவ்வாறு 
சகல காரியங்களிலும் டையூறுகளால எடுத்த சர்௱்குங்களி 

னிதுமுடியாமையைப்பி த்தியகஷயத திலலுபகித் துவருன்றோம் 

ஆகையால் முயற்சி சிறிதும் பழுகாகப் போகாதானாலும்,முடி வு 

யாவருக்கும் நினைக்த வண்ணமே த் திப்பதில்லை. ௮கேக முறை 
களில் சித்திபெற்ற வொருவன் அதே கருமத்தில் ஓர் காலத்தில் 
தோல்வியடைகிறுன். ௮ரேக முறைகளில தோல்வியையடைர் 
தோன ஓர்காலததில் ஜ.பமடைகின்றான். அவ்வாரு தலுகருக்கார 

ணம் உலக வழக்கமென்றுமூடாகளும, சுபாவபென்றுநாதஇகர் 
களும், சொல்லார்சள். இது கூடாது, எப்படிப்பார்க,காலுமத 

ய்வ சுசாய்த்சால் அவரவர்க்கு முன்செட தகருமத்தின் படி முடிர் 
த்து, ்ஷஷிறது, முடியும் எபைதே நியாயம், எ வர்ம் SH AIK. OVI 
பட்டபோது ௮ தகறங்களெடுக்துக்கொண்ட பிரசாசையயன்று 

ம்,அறுகூலமாகாத2பட தெய்வா தனமென்றும் (சொ ஓுகிறார்௪ 
ன்: தெய்வமோ-ஒருவருக்கு ஒன்றும் மற்றொருவருக்கு ஒன்றும் 
ஜேேதகின் திள்செய்யுமென்பது நியாயமாகாது, அவரவர்செய்த 

நற்சாரிய துற்காரிய்ப்பபனையே அவரவர்களநுபவிக்க அளந்த 
ஸிச்சப்பிறதென்பதே நியாயமான த்தீர்ப்பு, இதனாலே முயற்சி 
கசவரும் செய்யத்தக்கதே யென்பது நிலைநினறது. இம்முயற்சி 
ஸம் ௮்நிறாசுவே ,மிருக்கவேண்டுமேயல்லது மறமாக விருக்க 
லகர ஐ, க்மைசெய்தவன் இன்றில்லையாயிலும் அதன் பயனாக 
பின்-கன்பையே யடைவான். இமை செய்தவனும் அப்படியே, 

கன்மை செய்தவன் நாளுக்குகாள் நலிவினை யடைந்தும், இமை 
செய்தவன் தஇனர்நினம் செழிச் தும்வ ருவதைகாண்இன்றோமே 

யிதப்படி. கேர்ர்த தென்று கேட்கலாம். இதனையே பிராரத்வ 
மென்பது. இ பூர்வகர்மத்தால் நேர்ந்தது, ஆயிலும் அவனவன் 

செய்த நல்வினையும் இவினையும் அவனைவிட்டொழிந் துபோகவில் 

Si வெள்கி வேள பபடைய கக் சாணப்பெறினும் அப்ப 
டி காணப்பெருத ஈல்வினை தீவினையின் பயனாபெ சம்ஸ்சாரயோ 

சம் அவனுன்மாவி லில்லாழற் போகவில்லை அது அவளைவிட்டு 

விிமென்பது சுத்தப்பிசகு.' அன்பரேர்ர்தபோசேலும் புளர்ஜன்



மூன்றாந் திருமுறை, அ] 

மத்சேனலும் ௮துழீள வெளிவரும், sy ares 2 ABI og. 

wt WIGES 12} அன்று, திருஷ்டமாம். ஆகையால் யாவனையும் 

தம்மைப்போல நினைந்து தன் காரியத்தால் மனமறியத் இங்கு 
செய்யாமல் தன்னைக் காக்கும்பொருட்டு முயற்சிசெய்வ.து இன்றி 
யமையாக் கருமமாம், இதனையே அூறமென்பர், இவ் வறத்தாற் 

ஹேடிய பொருளைக்கொண்டே யிகாலவின்பமுற்றுஜீவன்முத்தியும் 

பெ௮.கூவன்றனர். எவர்செய்யும் எவ்வித கருமத்திற்கும் பயனில். 
லாமற் போவதில்லை. நியாயமாகச்செய்யும் வேலைக்கு இகத்திலும் 

பாத்தினும் தண்டனை யெய்தாது, கியாயமின்றிச் செய்தவற்றிற்கு 

இகத்தினும் பரத்தினுர் தண்டனை யுண்டு, பாத்தைக் கண்டார் 

எவசென்போர் படிறர்கள், பரனில்லாமலே யாவும் விளைந்து 
பலித்திருக்கன்றனவ1? ௮ செயம்! ௮இசயம்.? பானில்லாம லொ 
ன்று முண்டாகவில்லை யென்று முன்னசே நிருபித் திருக்கறோமா 
கையால் இனியதைச் சொல்லவேண்டு மென்பதிவூகமல்ல. இ.து 
வள மதியெலும் முயற்சிபைக் கூறினோம். இனி விதியென்பதைப் 
பற்றிச் சிறி சொல்லுவோம். 

விதிபென்பது அ௮வரவர்டசய்த கருமத்திற்குக் தக்கவாறு 
அ வரவர்க்கிச் சனனத்தா லிதீதுண்டாகவென ஈசுவரன் அனந்த 

வித்த தனுகரணபுவன போகங்களேயாம். போகமேகிதி, எவாச் 

காயினும் இது அனுபகியாது தீராது. ௮னுபலிப்பதினால் பிற 

கொன்று மில்லாமற் பேரகவேணடுமல்லவா ? ஓயாது பிறவி வரு 
மென்று சொல்லுவான் ஏனெனில் பிராரச்வம்போ யதினால் பிறலி 

போயினவன்று, சஞ்சித கருமமும் ஆசாமிய கருமமும், சோத. 
சேடமாக விருக்கின்றன. இது ஈஸ்வர சாக்ஷா£த்கார Grong ar 

லன்தி யிழுக்கடையா, ஒருவன் விதியிலுள்ளது வருமென்று 

நேர்ச்த பொருளில் ; முயற்சிசெய்கையைவிட்டு, அ௮ராசையால் ஸ்வப் 

பிரயோஜனத்தை நாடிச்சார்இயடையாக மனத்தால் ஆகாமியமும் 

செய்வதனால் மீளவும் சஞ்சிதத்தோடு காமிய கர்மமும் சேரு 
இன்றது, தனுகாண புவன?பாகப் பிராப்2ய விதியாகையால் 
இது மீளத் தனக்குச் சிச்தியாதபடி. இசனை வெல்லுமுபாயம் 

யாதெனில்; புண்ணியத்தையும், ஞானத்தையும் சம்பாதிப்பதே 

யாகும். ௮, முற்றுற இந்த ஜன்மத்இழ் ௫த்திக்கா விடினும், 
தாழ்ச்ச ஜன்மத்இிற்குச் செல்லி திடையாடியும், உயர்ந்த 
ஜன்மத் இலுய்க்கும் உற்ற தணையார்] மிருது ஒன்மார்சரங்களில் 
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அக்யவாகந்த sieos. 

ஒத்தினிப்பளிச்ரும், இ*,ச மனிதனாகப்பிறர்த, இவ்வொருவலுஞ் 

ச்ம்நேதிச் வேண்டுமென்பதே 'பெரியோர்சொள்கை, இதையே 
ச்ன்மதியென்பர.- இம்மதியாற்முன் வி இயை வெல்தலாமென்௨? த 
யொழிய ே வேறல்ல, வாய்தீதுள இழிவான போகம்பிரியம் 966 
மரகத்கொண்ட. மதியால் கிதியைவென்று, Ba லாபமடையலா 
மென்பதல்ல, புண்ணியத்திஞுற்றான் மேலான ஜனமமும், மேலா 

னபதகியும், மேலான செல்வமும், மேலான அதிகாமும், ஒரு 
லுக் Gani Berner வென்பதே முன்னோர்ச எயிப்பிசாயம், 

பாபத்தாலும், பலரை வஞ்சிப்பசனாலும்,பிமபொருளை மோசஞ்' 

Os Li Se ஐம், அராசையாலும், அுராபிமானத்தினாலும், தரா 

லோசனையினாஓம், துஷ்ட இரு த்தியத் தின ௮ம் விதியை வெல்ல 

லாமென்பது அவர்கள் கருத் தல்ல, இவைகளைச்செய்து சம்பாஇப் 

பதும் பூர்லவிதிகானே யென்பார். இத அல்ல! அல்ல! இலையா 

வும் ஐகாமிபீசீளைவாம்.. எப்படி யெனில், ஒருவன் நியாயமான: 
தொழில்களைச்செய்து கருமப்பபனை எஇர்பாராது Osten Ser 

மாக எப்படி க்கு த கேர்ர்தாலஓும் காம் அறுபலிக்க வேண்டியதுதா 

னென்று ௦ பொறுமையோடு மறுபதிப்பதே விதி. அப்படிப்பட்ட. 

வனுக்கு ஈன்மையாயினுக் .இமையாயினும் விதியால் கோந்ததே 
யொழியத் தன்முயற்சியால் சோந்ததாக எண்ண இடமில்லாமை. 

யால் ௮வன் சுகத்திம் பூரியாமலும, துக்கத்தில் வாடாமலும் 

இருப்பவனாகறுன். இத வே விதியாகும். அலாதன gan dues 
gigi. எப்படியெனில் எடுதச காரியம் முடிந்தபோது தன.து சாம 

த்தால் முடிந்ததாகவும், முடியாதபோது தனது ௮ஜாச்செ 

பால் நேர்ந்த தாகவும் சர் தோஷமுக் துக்கமும் படுதலின 
லெ த இதன் றி கான் செய்றேன் “இவைக ளென்னுடையவை 

எீன்ன்ற ம்யக்கத்தாலும் 'வாழ்வதுந் தாழ்வும் விதியால் ரோரு 

வனவேயல்ல.து ஈம்மால் நேர்க் தவையல்லவெனச் சொள்ளாமையி 

னாலும் சாமெடுத்த காரிய முடியாமற் போயிற்றே அதை மெப்படி. 

க்காவது முடி.ச்சவேண்டு மென்சிற பிரயத்தின த்தை மீள மீளச் 
செய்வதினாலம், அது ஆகாமியமாகி வளருன்ற. இதுவும் 
மயச்கத்திரில் பேற் பிறப்பிற்கு வித்தாடுச் சஞ்சிதமாற.௮, ஒவ் 

வையா க் சன தெண்ணத்தை யபலித் துத் தீர்க்கப் பிசாரதீவ 
சேகம் பிளவுஞ BS Bae on p a. இவற்றையெல்லாம BBLS 605 
மித்திகம்'பிசாயசித் தமெகி _ (ம்க்ருமத்தாலும், சசவமரயா சனை 
யென்ற" பக்தியாலும், டோக்கெகொள்ள் வேண்டுமே யல்லது,



மூண்ருக் திரு முறை. ௩ 
yom உலகப்பொருள்களின் தேட்டத்தாற் திர்வதில்வு. ஆசை 

யால் கடவுளருளாலருளிய வேதவி Bs stun bin Cost க் சைக் 
கொண்டே புதபத்தைப்ரி போத்த்கொள்ள வேண்டு“மாகையால் 

எவரு மிவ்வேச விதிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிப சத்தியாவசெ 

மாம். இதுநிற்க ் 

ஒரு மரச்திற் சாய்க்கும் காய்கவில் சிறிது பெரிதுமாக 

பேதமிருப்பதற்கு எவ்கினைசாரணமென்றதற்கும், உலசச்திலுயி 
ர்கள் சிறிது பெரிதாகவிருப்பதனல் வினையைக்காசணமென்பது 
தகாதென்பதற்கும் விடைவிடுப்டாம்.2சகமும் தேகத் இினலயவம் 
களும் ஈன்மைதீமையின் பயனையடைவனவல்ல தேகத்தையுபி 
செனவும் வினைமுதலெனவும், கொண்டாருங் கொள்வாரு மிஈதுக் 
கரிலிலா்; தேகாபிமானியாகிய ஜீவனே ௬க.துக்கபோகப்பிராப்தி 

யையறுபவிக்கத் தச்சகவனெனக்கொள்ளுறொர்கள்; அவயவம் 
களைச் சொல்லு கருர்களில்லை. சிறிதும் பெரிதுபியெ தேசங்களில் 

சிறிது பெரிதாகிய ஜீவனிருப்பதில்லை. ௮ர்ச ஜீவன் வினைக்டோ 
சய வேறு சரீ.ரக்களைக்கொள்ளும்போது ௮ச்தேசத்திற்குத்தச் 

கபடி. பெருத்.துஞ் சி௮த்.அஞ்_ம.இற்பிரவேடுப்பதில்லை. சரீசத்த 

ளவாக௮ர்தக்கரணமெலுஞ்சொச்சபதா ர்த்தமேர்தத் Cass ag 

மிருக்கும். ௮தினிடை. ஞானவடி. வாய ஆன் மப்பி இபிம்ப முண் 

டாகின்ற.து. ௮ரதப பிரஇிபிம்பக்தையே ஜீ வனாகயாவருமதிக்கன் 
கின்றார்கள். சரீரத்தளவாக விருக்ன்ற ௮ர்தக்காணப் பிரதிபிம்ப 
சைதன் ஸனியத்தால் 6 5838 லெவ்விடத்துண்டாகும் விருத்தி 

ஷய சுகதுச்கம்களை ய நுபவிக்கப்படுசலால் இதையே ஜிவவ்னை 

சற்றார்கல்லாராகிய யாவருமயங்குகன்றார்கள். இப்பிரத் கை 

தன்முயற்சியால் நீக்கவுஞ்சோவுமுரியதல்ல; சர்வஞ்ஞலும், -சாவ 
சக்தலும், சர்லேலலுமாயே பர$மேஸ்வான் ஆணையால், sere 

தைகளாட ஜீவர்களுக்குப் பிராப்தமான்று. அதன் விருத்தி 
சஜயங்களினால் ஜீவன் சுக. ௮க்சமனு பவிக்கறான். 

       

அனகா! இனிச் சிறப்புமிக்க விச்செழுஞாலத் 
கோட்டு அதிகச் தோத்றமென்௮ நிருபிக்கும் ga 

எக கங்க அடைய மேதையார் அதுபவரித்சவனம் 
கண் க பூன்மனமூறச்செப்ப வாம்பிக்கனிே 

ஸ்..இவ்தியைக்சைர add, gae a, புண்ணியம், அடக்கததகிரா 

சை, ஈவெரிலமை முதலிய, ஈத்தேனக்களால் நிறைக்க திவு



அகபவர்கந்த தீபிகை, 

பைரன் மி, உலகதேசுவாசை மிகுதியையுடைய பாமரரும், 

வஞ்சன், GH, பொறாமை, அசாசை முதலிய 'தீக்குணங்களால் 
சிரம்பப்பெத்றவர்களும் பதசர்களும் தங்கள் சித் தப்பிரவிருத்தி 
யைப் பிறரறிபாது மறைக்க உடையாலும், விருதாசாரஈடை, 

தாடி. சடையாலும் சொல்லாலும், பெரியாரைப் போன்று நடித்து 
க்காட்டும் பண்டி,தப்பசடிகளும் ஒர் காலத்தும்கொள்ளார்களென் 

௮ம், அவர்களால் இது லியக்கத்தக்கதும் நயக்கத்தக்கதுமாகக் 
காணப்படலருமை யாமென்ற௮ு கொள்வது ஞாலந்தோற்றமென்று 
ரைப் போர் அணிபு. ௮வர்களிவ்வுல சம்8சாற்றமெனவாரம்பிக்கும். 
பிரசவ்கங்களிலும், அவெழுஅம் நாற்களிலும் இசைக்கேட்போ 

ரும் படிப்2பாரும் பக்குவிகளாயிருக்க வேண்டுமென, முதலிற் 

முமீனவற்புறுத்துகன்றார்கள்.மூ.முட்சுக்களே!இதசையறிபகிரும்பு 

வோரும் ௮டைவோரும் அல்லாது ஏனைப ஆசாபத்தவறிவிலிகள் 

ஆகார்களென்பது ௮வரலுதிர்மானம். இவர்கள் பிரபல சுருதியை 

யும் அதமானாஇ அறுவகையுக்இசளையும், பாகயத்தி லொப்பிஐம் 

௮நுபவப் Fines sng eu முக்யெ மெனச் கொள்வோர்கள் 
தமதனுபவத்தித்கு வயப்பெருத.தும், விருத்தமானதும் யெ 
ஏவவித கல்வியையீம் சேள் விகளையும்பூர்வபட்சமெனக்கொள்வார் 

களேயன்றிச் இத்தார்சமனச் சம்மதியார்கள். சர்தேகலிபரீ த 

ந்தீரா அறியாமையால் அு்கீகரித்ச விஷயம் அஞ்ஞானமேயா 

மல்லாது,எதார்த்த சுஞ்ஞானமாகாது என்பவர்கள் எல்லாக்கால 

எல்லா?தசத்திலும் யாவராலும் அடையக்கூடிய ௮றுபவசித்த 

விவஷயத்தைடல்லஅ, சன்னாலடையக்கூடாது பிறரால் பிற்காலத் இ 

ஜடையப்பெறுவகாகக் கூறும் நம்பிக்கை மதத்தை வம்பென்று 

55 விமிபவர்கள். எவ்வகைப்பாபெடிவ.தும், எவ்வித ஈன்மையை 
க் கோருவதும் எல்லாப் பொருள்களையு் தேடுவதும, தானாகவிரு 
ப்பதினால், தனக்குத்தெரிபாகக.த நம்புவதற்கெங்குமாறுரைப் 

போரை மறுப்போசாசவேயிருப்பவர்கள், தனக்கு இயற்கையில், 
வாய்த்தள மானிஷீக இணையிலாச் சுதர்தரதிைையிழக்கக் கற்பிப் 
பாரைக் அரும் பினும்கடைப்படுதூசபொக கினைப்பவர்கள். அஞ்சத் 
saab திகளுக்கும், நெறிகளுக்கும்.௮ப் தவாச்யெங்களுச் GP, ChE 
வதம் அ௮டக்கங்க? ட்டுவதுமாக விருப்பார்களல்லாமல், மற்ற எவ் 
விதத்தார் செய்யும் எவ்வகைச் செயஓக்கும் சிறி.துமஞ்சார்கள். 
இவர்களைப்பற்றிப் பேசப்புகின் இவாது பெருமை முடிவுபெறக் 

ah DB (ip D7 BI, “துறந்தார் பெருமை துனைக்கூறின் வையத்,



மூன்றாக் திருமுறை HB 

Ppisrnt யெண்ணிக்கொண் டற்று" என்றுரைப்பதாலுணர்ச, 
இனியிவர்களைப்பற்றிப் பேஈவதை விட்டு இவர்கள் இத்தார்,௪ 
தை வியிக்கவாசம்பிக் கின்றேன். 

௮ன்புடையானே? நீ ௮வசா புத்தியையொழித்துச் சாவ 
தானமாக விசர் சரவணஞ் செய்வையாகஇல் நீ பூர்வங்கேட்ட 

வினக்களுக்கெல்லாம் இவை3ய விடைகளாக கிருக்குமென நினைக் 

கிறேன், இவ்வுலகம் இபற்கையென்பவருஞ் செயற்கை யென்ப 

வருமாகிய இருஇறத்தார் மொழிகளையும் கேட்டிருக்னெருயல் 

லவா?ஒரூவன் தனக்கு முன்னுண்டானவைகளைப்பற்றிப்பின் ஐுண் 

டாகிய தான் அவற்றி னுற்பத்தியைப் பற்றி வரையறுத்துப் பேசு 

தீல் முற்று மெய்டிறற் கடம் பெறலருமை. மகன்தன் தாய்தந்தை 

யரின் பிறப்பையும் விருத்தாந்தத்தையும் இத்தார்தமாகக் கூறு 

வ, முழுதுஞ் சிறப்பினை யடையக்கூடியதாகு?மா? இஃதிருக்க) 

ஓர்பண்டிகன் உலக சரித்திர மெழுதக்கருஇ, தன்கை.பி 
லெழுது கோலை வைச்துக்கொண்டு, தானுத் 

பூர்வ சரித்திரம் தேசித்து வைத்த விஷய சூகையை யெழு 
பொய்யறிதற்கா தச் தொடங்குகையில், தன்வீட்டிற் செதிரில் 

காமைக்குதாரணம் ஒரு சலகக கூச்சலுண்டாக அதையறியும்படி, 

தான் விரைவாக மெத்தையை விட்டிறக்கி, 

வெளியில் வந்தான். வீட்டெதிரில் விதியிடை கூட்டமாக இருப்ப 

வர்களில் ஒருவனை யழைச்து, இங்கென்ன சங்கதி நிகழ்ந்தது? 
என வினாவினான். அதற்கவன் நான் இப்பொழுதுதான் இக்கூட் 

டத்திற் பிரவேசித்தேன்; இதன் சவிஸ்கார மொன்றுமறிவேன் 
என்றனன், அமைககேட்ட வித்துவான் மற்றொருவனை விளி 

வினவ அவன் சொல்லுகிறான்:--பண்டிதசே இ?தா நிங்குமிர் 

நெட்டையனை ௮தோ அங்கு இசத்தத்தாற் றோய்ர் ச தடையும் 

சரீரமும் உடைய குறுகப்பருத்தமனிதன் முதலிலடி.த்தானென் 
லும், அதன் பின்னரிவன் sjukr un sg இவவகையவத்தைக் 
குள்ளாக்கனா னென்றுஞ் சொல்லுகிறுர்களென்றான். பின்னும் 

பண்டி சன் மற்றொருவனை விளித்துஇச்சம்பவமென்னென் விசா 
ரிக்க ௮வன் சொல் ஓஇருன்:--௮ தோ ௮வவடியுண்டவன் நிராப 
சாதி, இதோ இங்கு நிற்கும் இர்ரெட்டையன் மிகுமூர்க்கள், 

யாதோ பூர்வசலத்தைக்கொண்டு இவனவனை முன்பின் யோயொ 
மல் தடிகொண்டு கொல்ல நினைந்து ஒங்யெடிக்க, அ௮டியுண்டஅவன்



அக௩பவாநந்த தீபிகை, 

பிவ்ரிநதோடிவர்து இங்கு நின்று பேரிக்கொண்டிருர் த எங்களரு 
இஃ நின்றான்: இவனும் ஐடி.வர்து (*அடேபடவா! கூட்டிக்கொடுப் 
பவனே உன்னுயிரை வாங்காது விட்டேனா?! என்று சொல்லிச் 

கொண்டேபோச எத்தனிக்கையில் எங்களிற் லர் தடைசெய்ய 
நிற்கின்றான், எங்களிலொருவன் போலிஸ்காரனை யழைச்.துவச 
வும் போயிருக்கிறானென்றான். வித்துவான் சரித் துச்சந்தேகத்துப் 

பின்னு மொருவுனைக் கேட்க அவன் சொன்னதாவது: -ஐய! இர் 

செட்டையனவனைக் அுரத்திக்கொண்டே வற்தான் ௮வன் விரை 
வாக ஐடியதஞற் சாம்பிசக விழுந்தான். அபபொழு.து எ.இரி 
லிருந்து ௮சசர்.துமுனையிலிருக்கும் கல் இவன்றலையில் மொத் 
PW. அதனால இவலுக்குக் காயம்பட்டது, து.ரத் இவர்த 

இவன் பிர்மித் து, ௮வனவச்சை தீரவுபசாரவார்த்தைகள் பேசிக் 
சொண்டிருக்கையில் ௮ 7சாகிற்கும் ௮வனும் சாலும் வேடிச்சை 
பார்த் துக்கொண்டு நிற்கின்றோமென்றான். மற்றொருவன் வலுவில் 

வர்.து துசையே இவர்களிவவிடத்தில் யாதொரு சலகமுஞ் செய் 
அக் கொள்ளவில்லை, இவர்களிருவரும் சிகேகதர்சளே யென்பதை 
யானறிவேன்,. இவர்க ளார் மதபானகடைச்குட் போன விடச் 

தில் பகைவர்கள் இவ் விருவரையும் தாக்சு நினைந்து, கலகம் 

விளைக்கையில் இவர்கள வர்கள் கைவசப்படாமல் தப்பி ஓடிவந்து: 
இவன் அவன் வருகைக்கெதிர்2மாகக நிற்கையில் வன் இவ் 

வவத்கைக் குட்பட்டுிவர அவனுடன் கலக௮ பேட சர்க்கார் சேவ 
கன் வரவுக்கெதிர்கோக நிறகின்றார்களென்றான். இவையாவை 

ye கேட்ட பண்டிதன் கினைஈது சொல்கின்றான். ஆ] ஹா. 

அச்சர்யம்! அச்சர்யம்]] தற்காலத்திலென் கண்ணெதிரில் நிற் 
ஒவ கா௯தியையை உள்ளபடி. யுணரச் கடினமாக விருக்னெறதே, 

முன்ன்டந்தவைகளை கான் என்படி பிறாசொன்ன சொழ்களைக் 

சொண்டு உண்மையென யாவருங்கொள்ள எழுதமுடியும்! நான் 
எழு. அவதிருக்கட்டும்; இவ்வடி பட்டவனையே விசாரிக்றேன். 
அவன் சொல்வதிலும் எத்தனை பொய்களிருக்குமோ நான் 
நிச்சயிப்பதெப்படி? மற்றொருவனைக் சேட்கும்போது அப்படியே 
மூரண்சமுடியுமானால் என் FOC sabe soup? “gene 
ய்ற்ற்ரான் சண்ணார்ச்கண்டதும்பொய்,காதாரக்சேட்டதம்டொய்'' 
'சரிவிசாசிப்பதும் ஸ்வானுபவமுமேமெய்' என்னும் பழமொழி 
வழக் 5.௫. வீசாரிப்புதம் ௮ைகுறையரயின் அதிக அபா 
யத்திற் இடமாகவே யிருப்பதனால் தாக்கி பெருமோசம்”



மூன்றாந் திருமுறை, at. 

என்று வழக்கவருறெதென் றிப்படி நினைர்து கொண்டே சன்ன 
சம் புகுர்.து தானெடுத்த சதையை ஒருவாறு எழுதிமுடித்தான். 

சிடனே! தீரவிசாரிப்பதிலும்,உள்ள தனை உள்ளபடி வீசாரித் 
தறிவது௮தஇிககடினமென்று,பதார்த்தசோதனா 

பிரத்தியட்க்ஷத்தில் விஷயம் யாவரும் விட்டி ௬க்க,பிரத்தியக்ஷ மல்” 

உலகினிருப்பு, லாத முன்னடரஈத அர்கிய விஷயத்தை விசா 

ரித்தறிர் து, சர்தார்த மெனக் கூறுவது ௮. 

௮ம் கடினமும், ௮ச்£த் தியமுமல்லவா? பூர்வ விருத்தாந்த த்தை 
விசாரித்து, உள்ளபடி யறிர் து, தாந்தபபடுத் தவ.து எவராம் 
முடியாத சாரியம் என்பதிற் றடையென்னை? அகையால்தான் 

“ஊகரமாளதேற்றிறவருசையுக்கொள்க,வொழிர்தஅ அ௮யலுரைத் 
தெனிலும்,ஏகவி௫கதாணமொர்ப,,,'” எனவசிட்டராற் சொல்லப் 

பட்டி ருக்கிறது. ஆதல் வலேசுமா இ பெவர்வாக்யெமானாலும்யுக் 

இயபவங்களுக்கு ஒவ்வுமாகல் கொள்ள தீதக்கனவாமென்பு இல் 

பொய்ம்மையில்லை, இல்லை.பாயின் தள்ளச்சக்கனவாமென்பதில் 
ஈஷ்டமில்லை, ஆசையால் சாமிப்பொழுது ஈம௮ கண்களால்மனி,த 

ர், விலங்கு, பறவைகள், ஊர்வன நீர்வாழ்வனவெனவழங்கப்பட்ட 
ஐவைகச சரபபொராள்களையுங்காண்கின்றோம். தங்கே புற்பூண்டு 
செடி கொடி மாற்களெள வழங்கப்படுகிற அசாவுயிர்ப் (பொருள்: 

களையும் காண்டுன்3ரும். , சாத்திரங்களிற் கூறப்படுகிற இர்இச 
னாதிய தேவர்சளையும்,மும்மர்ச்திகளெலும் தேவதேவர்சளையும், 
மற்று மண்டெலுஞ் சித்தாகித்தியாகர அ௮ரக்கரா இயோசையும், 
நாமமாத்திரமாகக் சேட்டின்றோ மல்லது சண்டாமல்லம், கண்ட, 

தாகக் கூறுவோர்களெல்லாம் சனவிற்சண்டதாகச் சொல்லுவிழ்க் 
களேபொழிய,ஈனவிற் காட்டவும் காணவும் நம்மாலாகாதென்றே 
சொல்லுகிறார்கள். சாட்டினா௮ும் ஆலயத்திலுள்ள கற்பிதவளுவ 

வேற்றுப் பொருள்களையே காட்டுஈறார்களேயன்றி, உனாக்குஞ் 
டுசா ற்களுக்குரிய பொருள்களைக் காட்டுகிறார்களில்லை, இச் சவர் 
கலா ஸ்தாபிக்க நினைப் போர் நினைப்பதொன்.றும், சொல்லசொன் 
றும், செய்வதொன் மாச மனம் வாக்குக் காயக்களில் வேறுபடு 

பவரர்குவே காணப்படுமுர்கள். இவர்கள் முன்னோசாசாரமே 
பெமென்பதன்றி,வயது மூத்தோர் வாக்யெல்களே உண்மையான 
ஸ்வ்சளென்பவர்கள். அப்படிக்கானாலும் கற்றதிர் தடங்பெமுன் 

ஜோர் வசனத்திற்குச் சிறி. அ முடன்படுபவரல்லாவர். முள்பனோர்,



அக்பவாநந்த தீபிகை, 

கக்கத் புணார்து ஏ2தனு மொன்றைச் கேட்போர் விளக்க 
ளூசுகு முன்னோர் கர) த்தையொட்டிவிடைபகாமுற்பறு தலைவிட்டுப் 
ure gs Buy உல கார் ஈடவடி.க்கைகளைப்பின்பற்றிப்பேச த் கலைப் 

படுவார்கள். இவர்களறிவினத்தைப்பற்றிப் பேசுவதிற் பயனில்லை, 

ஆகையால் நாமமாச் இரமுடைய பொருள்களை விட்டு காமத்தோடு 
தோற்றமுமுடைய மனிதர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன: நீர்வாழ் 

வன வாய. ஐவகைச் சாப்பொருள்களையும், பும்பூண்டு செடி 
கொடி மரமென்னு மசரப் பொருள்களையும், அவற்றின் தொகை 

வகைப் பெயர்களையும்,காதாற்கேட்டுக்கண்ணாற்பார்க்ோமாகை 

யால் இவற்றின் வாலாற்றைப்பற்றி விசாரிப்போம், 

இவவகையாயெ அறுவகைச் தோற்றத்தையன் மி ஏழாவ 
தாகிய தேவர்களை நாமமாத்திரமாகக் கரதாற் 

தேவர்கள் விஷயத் கேட்கிரோ 2மயல்ல ௫,கண்ணாற்காணப்பெறு௦ 

திற்றீர்மானம், ஜேோமில்லையென, கான் உனக்குச் சொல்வதில் 

தேவர்களில்லவயில்லை யென உனக்குத்தோ 
ற்.கிவிடக்கூடும். அனால் என்னபிப்சாயமும், உலகந்தோற்றமென் 
றறிர்ச முன் னோர்களபிப்பிராயமும்௮ப்படிக்கல்ல, பேதவா இகளா 
இ உலகமியற்கைப்பொருளென்றும், HAN GI செயற்கைப்பொரு 

ளென்றும், சொள்ளுவோர்கள் சொல்லுறே அல்லது நினைக்றெ 

படி. வெவ்வேறு உருவங்களாக இந்திரியங்களுக்கு எதிரிற்காணப் 
படுவர்கள் ௮க்லவென்பதேயாகும், முடிவாக கான் தோற்றத்தை 
நிரூபிக்கும் பொழுது முன் காமரூபமாகக் காணப்பட்ட வற்றைப் 
பார்க்கிலும் காமமாத்திரமாகக்கொண்ட தேவதைகளேயுளவாக 
வும்,மற்றவையிலவாகவும் காணப்படவுங்கூடும், இதனால் மும்மூர் 
சீ.திகளும் தேவர்களும், தேவலோகாதிமற்மலோசங்களும் வேறு 
வேருக இல்லை யென்ப?த யெக்களபிப்பிராயமென்பதாக நினை, 
எழுவகைத்தோற்றத்தில் தசேவரொழிர்த மனிதமிருச பக்ஷி ஊா 
வன மாஞ்செடி கொடியாஇகள் பூமியை வாலஸ் தானமாசுவுடை 
யன. நீர்வாழ்வனவோ குளம், ஏரி, வாய்க்கால், குட்டை, மடு, 
ஆனு சமுத்தாமென்னும் : நீசையிடமாகவுடையன. நெருப்பை 

யும், காற்றையும் ஆகாயத்தையும் இடமாகவுடையன நாமமாத் 

இரமாகச் சொல்லப்பெறும் தேவர்களேயாகவேண்டும், உலகமெ 
ன்ப?! இவ்விதபலவகைப்பொருட் கூட்டத்தொரு பெயராக 
இருக்கின்றது. இ௫இல் சராசாப்பொருள்களைப் பெள இகள்களென
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வும்இவற்றின் பிறப்பிற்காதாரமாகவும் இடமாகவுமுள்ளவைகளைப் 
பூதங்களெனவும் வழங்குன்றார்கள்.பூதமென்பவையோபிருதிலி, 
அப்பு, தேரு, வாயு, துகாயமெனுமைந்து பெரிய பிரிவுகளாகக் கா 

ணப்படுபவைசள், பூதமென்றால் பெரியதெனவும், மகிமையுடைய 

தெனவும் பொருள்படும், இவற்றில் ஆகாயமென்பது வெளியாம்; 
வெளிபென்பது வாம்பிசந்த சூனியவிட்மாம், எதற்கும் ஆகாய 
மேயிடர்தருன்றது. எல்லாப்பொருள்களுமிருக்க சவகாஸந்த 

ரலால் வெளிக்கு ஆகாசமெனப்பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது. இவ 

வாகாயம் வரம்பின்றியவிபுவாயொன்றாயிருப்பதால்சுவர்க்சமத்திய 

பாதாளமென்னு மூன்றல்லது ஈேழுலகமும்இவவாகாயத்தினுட் 

பட்டேயிருக்கசீவண்டு2மயல்லஅ புறம்பிற்கொள்ள நியாயமின்று, 

ஏனெனின்: அகசாயம் எல்லாவற்றிற்கும் அவகாசர்தருவதோடு 
சூனியமாககிருபபதால் வாம்.9கந்த வொருபொருளெனக்கொள் 

ளக்கிடக்கின்றது. இவ்வாகாயத்தையுஞ் சேர்த்தே பஞ்சபூதக்க 

ளெனச்சொல்லப்படிகின்று. பஞ்சபூதங்களாகவும்), பஞ்சபூதத் 

திரிபாகவும் யாவும் பிரத்தியகஷமாகக் காணப்படுதலால் இத்தோற் 

றத்திற்குப் பிரபஞ்சமெலும் பெயரிட்டுவழங்கிவருகிழார்கள், இக 

னால் தேவர்களும், கூரவர்களும் சுவர்கககரகா இகளும், பி.தர்க்சு 

ளும், காமமாத்திரமாகக்கூ.றப்படும் பொருள்கள்யாவும் மேற்கா 

ட்டிய பிரபஞ்சத்திலும் வேறுபட்ட பஞ்சபூகமய வேற்றுலக, இ 
லிருப்பனவாகக் கொள்ளவமிவுடையோர்க்குப் பொருந்தலருமை. 

ஐ.பர்திரிபமக்கல்லாத புல்லறிவாளர் சொல்லாலும், மூடவழக்கத் 

தாலும பிராந்திபாகத் தாங்கொண்ட விபரீதக்கருத்தையே உண் 

மையென்று சாதிக்க வருபவர் சறுகல்வி கேள்வியுடைய பிரார்த 

ரிம் சேர்வான்றிப்பெரியோர் வகுபபிற் சேர்ந்தார் அல்லது சேர்க் 

கத்தக்கவ ராகார்கள், இவர்ககா2ப கற்றுமறியா கழைகளெனப் 

பெரியோர்கூறியதாக ளெக்கவிடமுண்டாறெ.த, ஆதியர்சமாகஒன் 

ழையேனுமாய்ர்தறியாது மூடப்பழக்கத்தில் கூழ்கயிருக்ச யாவ 

ரையுமுடுக்கு மிம்சட சொமணிகள் எங்ஙனம் பெரியோர் கூறிய 

சாத்திரங்களை யுக்திக்கும் ௮அறுபவத்திற்கும் விருத்தமறக்கொள் 

ளயாவரையுர் தூண்டக் துணிவார்கள்? இவர்கள் சமயம் தேத்ர்த 

போது யாவுமியம்கையென்றும், சல/பால் செயற்கையென் அம், 

சலர்பால் தோற்றமென்றும், லரபால் கன்மமே முக்யெ மென் 

அம், சலர்பால் பக்தியே சலனுடையதென்றும் கூறுவதோடு உணர் 
12



Said அரபவாந்ந்த தீபிகை. 

மிப்கவுஞ் ஈருக்கமாசவும் சொல்லும்கருணை மிக்க ஞானிச 
சன் பிரசல்சத்தைக் சேட்பவர்களைப் பேதப்படுச் இத்இரிவார்கள். 
சிலர்கல்லியல் பிரயோஜனமில்லை குருவானவர் காட்டும் குறியும், 
சொல்லும், மர்திரமுமே பிரயோஜன முடைய தல்ல, மற்றவழ் 
றைச் தள்ளென்று அகம்கரிச்துப் பேசி மனம்போனபடி. பலருக் 

குப் பல வீண்குறிகளும், விருதா அசாரல்சளும் Gufs sedge 
சுளும் ஈடத்த வடன்படுத்தீப் பொய்ச் சாமிகளாகச் திரிவார்கள், 
உண்மையில் தான் சாமியாடி யிருப்பதை கிராசையாதிய நற் 
குணங்களால் கிரம்பப்பெற்று, சார்தியுற்று, ஆன்மசாக்ஷ£த்கா 

சத்தைப் பெற்றானர்தியாது பொய்வேடக் குருசாமிகளாச எவ 
ருக்கும் போஇத்துத் தாழும் பூண்டுதிரியவே பாடுபடுசரூரகள் , 

இன்னாருக்கு உண்மையை யெவருக்கு முரைப்பவரு மதனைமேற் 
கொண்டு ஈடப்பவரும் பகைவே யாவசன்றோ ? மேற்சொல்லிய 
உலகம் இயற்கையா செயற்கையா வென்பதைப்பற்றி யோூப் 
போம். இயற்கையென்பது இபல்பாக உடையதாகும், இயற்கை 

தல்ல சுபாவம் என்பது தன்மை ௮லலது ௮தன் இருப்பு என 

அருத்தம் தருகின்றது. தன்மையோ தருமமல்லது தருமியல்ல) 
நீரின.த தருமம் வெண்மையும் இளசலுமாம். ௮ அபோலகெருப்பி 

ன அசுபாவம் சூடும்பிரகாசமுமாம். சுபாவம் ௮ல்ல அ இயற்சை உல 

கம் என்ரால் சரியான பொருள் விளங்கல் கடினமாக விருக்கறெது: 
ஆயினும் ௮றுபத்து நான்குவகையாயெ ௮ளகிறந்த பூகங்களின் 

சேர்க்கையிருப்பென்று உலகத்தைக் கொண்டாலும், உலசம் பூதி 

யகங்களின் சேர்க்கையலது செயற்கையென நினைக்க வேண்டிய 
தாச விருக்ெ.௮, இ,சனால் இயல்பாசவுடையபொருள் ஒன்கேளுங் 
காணப்படவில்லை. எல்லாம் பரிணாடத்ையடைக்தனவாசவேகாண 
ப்படுகன்றன. ௮,தனால் சாணப்படு மியாவுக் காரியக்களேயாம். காரி 
யமோ ௮ழிலிற்குட்படும்; காரணமழிவுபடாஅ. அழியுமேல தவுக் 
காரியமாகவே முடி.யுமல்லது காரணமாகா௮, உதாசணமாக ஒரு 

கடத்தைக் கொள்ளுவோம், கடம மண்ணிலிருர் தண்டாகின் 

றது. இதினல் குட்மோ காசியமாம் மண்ணே காரணமாம்; 
தன்ட சக்கராஇகளுங் குயவலும் இன்றி, மண்ணே குடமாசக் 
காரியப்'படுதலில்ளை, அதனால் சண்டு சச்சாாஇகளும் குயவனும் 
நிமித்த இணைக்காசணல்களாம். மண் ணுபர்தான காரணமாம்: 

உபாதான மென்பது (உப இரண்டாவது அல்லது சமீபுச்
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இல், தானம் ஜர் பொருளைக் கொடுப்பதாம்) அக்குடம் குய்வனு 

லேலும் மற்றோசாலேலும் ஈரக்கத்தக்ககல்ல வென்பது அறு 

பவூத்த மல்ல, நசிச்குமென்ப தெவாசகு ம.நுபவம், மண்ணழியக் 

கண்டா ரில்லை, இசனால் காரியம் ௮ழிவிற்குரியதென்றே. நினைச்ச 
வுஞ் சொல்லவும் நிரூபிக்கவும் கூடியகா௫ன்ற. காரியப்பொருள் 

ஒரு பொருளின்பரிணாமமாக விருக்கன்றேேயோழியச் சுயம்பாக 

வில்லை. ஆபசணச்கள் பொன் வெள்ளிகளின் பஙிணாமமாகவும் 

ஆயுதங்க ளிரும்பின் பரிணாமமாகவும்,வஸ்.தீரம் பஞ்சின் பரிணாம 

மாகவும் சகடம், ஓடம், பென்சு, ஈரற்காலி முதலியவை மாத்தின் 
பரிணாம மாசவும், கொள்சன்றோ மன்றோ; இதைப்போலவே 

ஜீவர்களின் சரீ.ரங்களும் சக்கல சோணிதக்களின் பரிணாமக்க 

ளெனவே சாமான்யமாக யோடப்போருக்கும் விளங்காமலிசா, 

இப்பொழுது மனிதராஓம் மற்றப்பிராணிகளாலும் செய்யப் 
பட்ட காரியப்பொருள்களும், ஜீவர்களின் சரீரங்சகளும் பஞ்ச 

பூதங்களின் பரிணாமமாகவே கொள்ள வண்டி யிருக்கிறது. இச 
னால் பஞ்சபூகமொழிர்க மற்றெல்லாத் தோற்றப் பொருள்களும் 

காரியபபொருள்களே. யானெறன. இவையாவும் ௨வராது மழிக் 

கக்கூடியனவாகவு மிருக்கின்றன, இவற்றை. யியற்கைப் பொரு 
ளெனச் கொள்ளற்டெங்கண்டிலம். இனிப்பஞ்சபூதங்க 2௭ மிஞ்சி 

நின்றன, மண், நீர் தய இருபூதங்களும் பாமா ணுச்கவின் செய 

ற்கையாலாயின வென்று சொல்ல தலுக்கிடந்தர்தே தோன்றிநிற் 

இன்றன. எப்படி.யெனில், மண்ணும் மண்ணின் விகாரமாயெ 
உப்பு, உலோகம், பாலாணம் ௨பசராஇவஸ் அக்களும் நீரினாலாகி 

னும், அல்லது செருப்யாலாகலும், சேர்க்கையுற்.று அணுக்க 

ளாகவும், பரமாணுக்களாகவும், பிரித்துபோ மவைகளாக ௮.னுப 

வசத்தால் விளங்கு்றன, எப்படிக்கெனின், றிது களிப்புடைய 

காய்ச் க. மண்கட்டியை ஐல ச்தைவிட்டுக்கரைக்கில் கரைர்து ௮ணுக்' 
கள் பிரிர்.து போகின்றன. 

உப்பு மப்படியே கரைந்த பிரிர்து போனெற.த. கல்லோ 

சமாஇ.பன நீராற் பிரிவனவல்லவாயிலும் நெருப்பாற் பிரிர்து பஸ் 
மமாக; ஆகியாகவும், சாற்றால் ௮ணுவாசவும், போய்கிரெதன, 

பரமானுச்சளே விபஜிக்சக்கூடாத சூக்மமாகிய ௮ வயலமாம் 
இப்படிப்பட்ட ௮ணுச்களிரண்கெடிய௫ தகிபனுசமாம், 'தலிய 
sab மூன்று கூடியது: இரிய ஹுசமாம், திரியனுசம சூரி



௬௨ அநபவாகந்த தீபிகை. 

ஜெளியில் விட்டிலுள் பறப்பனவா௫க் சாணப்படுவன. இதனான் 
புரமாணுக்களுடைய அல்லது துவியணுகம் திரியனுகங்களுடைய 

பரிணாமமே பூமி, மலை முதலியனவென் று வெளியாஇன்றது. பூமி 

யும் மலையும் சமுத் தரமும் பாமாணுக்களின் பரிணாமகாரிய செயற் 

கைப்பொருள்களே யான்றன., பசரமாணுக்கள் மிஞ்சி நிற்கின் 

றன, இஃதிருக்கட்டும். இனி ஜலத்தைப்பற்றி விசாரிப்போம்; 

இர்ச ஜலத்தினிடத்தில் ஈகம் €தளமென்லுங் குணங்கள் 
சமவாய சம்பந்த (அதாவது அ௮நாதிசற்பர்த) மாக விருக்கின் 

றன... இக்குணங்களுடையஜலத் தின் சையோக சம்பரசம் பெறாது 

பிரு திவியின் ப.ரமாணுக்கள் உலகம் மலைமு கலியனவாக, பரிணாம 
மடையவிடவில்லை, இகனாலே கல்லுலோகமுதலியன பிருதிலியின் 
பரிணாமமாகவும்,பூமி மலையா இய ஜலத்தின் பரிணாம சிகேகாச்கரு 

ஷணகாரிய மென்றும் கொள்ள விடந்தருன்றது. ஜலமோ தன் 

பாலுள்ள சீதளசிரேககுணங்களால் பரமா ணுரபத்தைவிட்டு இள 

கலாகயே இிரவரூபமாக, பின்னுமக் குணத்திற்கு விசோதியாயே 
சூட்டின் சம்பந்தம் குறையக் குறைய உறைஈது Sucre 

விடுகின்ற. மண் கல் முதலியனவாக ஜலவணுக்களே பரிணும 

மடைந்திருக்கலா மென் றனுமானிக்கவும் இடம் தருகின்றது. 
வைசேஷிகர்கள். பிருதிவி பாமாணுக்களுக்கும், ஜலபாமாணுக் 

களுக்கும், வேற்றுமை யுண்டெனவும் ஒன்று பற்டொன்றின் தரு 

மத்தை யேலாதெனவுங் கொள்ளுகிறாரக ளாதலால் ஜலத்தின் 

விகாரமாயெ ரூபமே மண்ணாசக் கொள்ள வொப்பார்கள். gud 

னும் கடினப்பொருளை விபஜியிப் பதால் இளகற்பொருளும், ஆவி 

யும், ௮அரபமும் ஆக்கலாமெனலால் நீரின் விகா£வடிவே சடினப் 
பிருதிகியாயிருக்கலாமென௨ த்தேடிக்கலா மல்லவோ. இதுபற்றியே 

போலும் பிரபல சுருதியென்னும் வேதத்தினும் கீரினின்றே பிரு 
அவி யுண்டாயதென்று சொல்லப்படிின்றது. மண்ணின் பாமா 

ணுக்களே தாமாச ஜலத்இன் சகாயம் பெருமல் பண் கல் மயமான 

பூலோ சம்தோற்றப்பொருளாகப்பெறாதென்ப.து துணியப்படுகின் 
ற, கையால் உலகம் இயற்கைப்பொருளாகாது செயற்கைப் 

பொருளாகின்ற.து. இப்படி3ய நீரும், உஷ்ணத்தின் மிகுதியால் 

சேசாக்ருஷ்ணம் குறையப்பெற்.று, தவியா,கண்ணுக்கும்,கருத் 

திற்குமெட்டாச பரமானுருபமா௫க் காற்றில் அல்லது காய் 
தில் 'மறைன்றது. இதனால் ஜஐலமானது தேயு அல்லத வாயு ௮ல்



மூன்றாந்திரு முறை. ௬௩ 

லது காயத்தின் பரிணாமகாரிய மென்று கொள்ளலாமல்லவா? 
எக்ஙனங் கொள்ளலாம்? மீளவும் மழையாஇவரும் புனருற்பவ 
மூடைமையால் நீரின் பாமாணுச்கள் தேயு அல்லு சாற்று 
காயங்களின் பரிணாமமாகக் கொள்ள இடமில்லை, நீரினின்று 

மண்ணுண் டாயதெனமற் குதாரணம். மண்ணின் பாமானணுக் 
களும் ஜலத்தின் பரமாணுக்களை யொத்து ஐலசத்தின் பரிணாம 

மாசாமல் நித்திய பொருள்களாகிய இயற்கைப்பொருள்க ளாக 
லாமே என்பை.பாகில் ௮து பொருந்துமா தில்லை. எப்படியெனின், 

கண்ணிற்குங் கருத்திற்கு மெட்டாத மண்ணின் பாமானுக்கள் 

காரியப்படும்போது ஜலத்தின் அல்லது தேயுவின் சையோக சம் 

பந்தம் பெறாது காரியப்படுமாகில் ௮ப்போதவற்றை நித்தியப் 
பொருள்களாகவும், இயற்கைப் பொருள்களாகவும், கொள்ள இட 

முண்டாகும். ஜலமயமாகவுள்ள ஊனீரே தடித்து உதிரமாமிசமாக 

வும், மாமிசல் சடின ஈரம்பாசவும், ௮தினலும் கடினமாகிய எலும் 

பாகவும், பரிசமற்ற ஜடசோமமாகவும், ஈகமாகவும் பரிணா மமடை 

வதையும், முட்டையுள் இளகல் பொருளாகக் காணப்படும் வெண் 

மை மஞ்சள் கருக்களே எலும்பாதியுடைய பறவைமீனா திய ஆவ 

தையும், மனிதர் விலங்குகள் வீடும் இளகற்பொருளாகிய சுக் 

இல சோணிதர்கானே தோலென்புசோமஞ் சதையுடைய மனி 
தீர் மாடாதிய வியக்திகளாக பரிணாம மடைவதையும், பார்த் 

அணர்ந்திருந்தும், கடினப் பொருள்களாகிய மண் கல்லா 

திகளுக்கு இளகலாகய ஜலத்தின் பசமாணுக்களைக்காரணமாக் 
காமல், மண்ணின் பரமானுக்களையே காசணமாகவும், கித் 

இயப்பொருள்களாகவும், கொள்ளவேண்டிய அவ௫ூயகம் என்னை 
யோ/ அறியோம். புனருற்பவமுடைமையால் ஜலத்தின் பரம 
அணுக்களைப் போல மண்ணின் பரமாணுக்களும் நித்தியமாக 
வேருயிருக்க வேண்டுமல்லவா வென்பையாகில் இ நிடமமன்று, 

ஏனெனில் மண் கல்லாதிய பரிணாமக்காரியப் பொருள்களுக்குக் 
காரணமாக பரமானுக்க விருந்தாற்றான் புனமுற்பவங்கூடுமெ 
ன்று கொள்வதைப்போன்.று, பிரு திவியின் காரணப்பொருள்களா 

Qu பாமாணுக்களின் சையோகத்தஇற்கு நீரின் ப.ரமாணுக்கள் 
இருந்தாற்றான் புளருற்பவக்கூடுமெனக் கொள்ளலாகாசோ வெ 
Her THIGH UD, அல்லாமலும் பலவகைட்பட்ட பல அணுக் 

கள் கூடி, ஒரு பொருளாகவேண்டுமல்லாது ஒரு பொருளே பல



௬௪ அநபவ்கீந்த தீபிகை. 

பொருள்களாக மாருதென்னும் கொள்கையே நியமமாகுமா௫ல்) 
‘pi 'கிையானஅ மரம்,வேர்,பட்டை,கட்டை, தளிர், இலை, பூ,காய் 

பழங்களாவதோடு கொட்டையென்னும்பலவிதைகள।(கப் பரிணா 
மமடையக்காண்னெரரோமே, இவையாவும் மேற்படி ஒன்றாகிய 

விதையில் சூட்சுமமாக அடங்கியிருர்தே வெளிப்பட்டன வென்று, 
நீ யுலாக்கும், பின்னுண்டாயெே எண்ணரும் விறழைகளில் அவ் 

வொருவிதையிலிருர்த சத்தே இவற்றிலுண்டாயிருக்கிறதெனக் 
கொள்ளலாகுமோ ? ஒருவித பரிணாமமடைர்து மீளவும் ஒரே 
விதையாக கா.ரணத்தையறிந்து 8s Auur யிருக்கனல்லவோ 

ஒன்று பலவாகாதென்பதையும், ௮தன தன் காரணமழியாத நித் 
இயமாயிருக்கின்றனவென்பதையுங் கொள்ளலாம், ஒருவிதையே 
தன்போன்ற பருமை சுவை பொருஎடக்கம் சக்தியாதிய் குணமு 
டைய பல விதைகளாகப் பரிணமிப்பதை யறிர்இருகச்.தும், ன்ற 

நேகமாகாவெனல் எப்படி! பால் தயிராகயும், தயிர்மோராகயும், 

வெண்ணெயாயயும், வெண்ணெய் கெய்யாகியும், நெய் மீளப்பா 

லாகாஅ முடிந்து மிற்றல் போல, பூர்வ,தன் மையை ஏறகிடாததெ 

துவோ அதுவே பரிணாமமென வழங்க வருகின்றது என நீகூற 
லாம். இவவிதவார்த்தைகள் ௮வச.ரநிமித்தங்கொள்ளும் சித் சா6 
*தப்போலி நியாயங்களேயன்றித் தீர்ந்த நிலையாகாது, எனெனில் ; 

மீளவும் மோசையும், செய்யையும் உண்பொருளோடு கலர்து பசு 
வுக்கு உண்பிக்கழ் பாலா கப்பெறலாம். அழமாசயோடத்2ப் பார்க் 
இல் பரிணாமப் பொருள்கள் இவ்வளவோடு நின்று விடுதறசென் 
ுர்தீர்ப்பையும், பூர்வஸ்இதியைப் பெருதென்னுர் தீர்ப்பையும், 

பெறாதென்றே உலூற் காணப்படுமெல்லாப் பொருளிடத்தும், 
காணலாம். ரசாயனசாஸ்திரத்திலும், பூதகுணபரி சோதனாசா 

erase) sod quis அராய்ச்சி செய்து வரும் தற்சாலத்துப் 
புஇத்திமான்கள் பொன்,வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு முதலிய உலோக 
ங்களைக் கலப்பில்லாச தனிப்பூதியங்களின் சேர்க்சையாகக்கொள் 
ங்தோடு அவைசளிலொன்று மற்றொன்றாசமாறுதல் கூடாசென் 

இருர்சளல்லவோ? யானே பிரத்தியக்மாக இரும்பையும், காரிய 
திதையும், செம்பையும்,வெள்ளியையும் பொன்னாசமாற்றித்தர்சா 
ரைக்கண்டும் செயப்பார்த் அமிருக்கிறேன். அன்றியும் பூருவத் 
இத்ருனே இரும்பு மு.தலியலற்றைப் பொன்னாச்சலாம், ஆச்கியு 
மிருச்செரோம் என அகஸ்இயர், புலல் இயர், இராமதேவர், போ



மூன்றாந்திரு முறை. ௯௫ 
கா, கருவூரார், கொங்கணர் முதலிய பெரியோர்சளாலெழுதப் 
பட்டகிரர் சங்களிலிருக்கன் மன, பரிசவேதியால் செம்புபொன்னா 
மா௮ பிசம்மசாக்ஷாச்சாரத்தால் ஜீவன் பிரம்மமாறொென் எனவே 
சத்திலும் கூறப்பட்டிருக்னெற த, இவ்வசை நாற்களிற் கூறியி 
ருக்கும் விஷயசோதனையினாற்ரானே தற்காலத்தில் வழக்கும் 
நீராவிக்கப்பல், இருப்புப்பாதையிலோடும் வியர் இர வண்டிகள் 
மின்சாரத்திலோடும் சகடுகள் முதலிய ௮சேச அதிசயச்சருவிக 
ளைச் செய்யும் வகைகளைக்கண்டு பிடி த்திருக்ளொர்கள். அன்றியும் 
வெடியுப்பு, திராவகமாதிய இளகற்பொருள்கள் தம்பாலிலிடப் 
பட்ட உலோகங்களென்ளும் கலப்பிற்பொருள்களை £ரிலிட்ட உப் 

பை நீரானது தன்னுருவாக்கக்கொள்ளுவதுபோல, கசைத்துக் 

கொள்வதோடு புகைர்துபோகவுஞ்செய்சன்றன. இதன்றிப் பொ 
ன், வெள்ளி, செம்பென்னுமுப் பொருள்களையும் கலந்துருக்யெ 
ஓர் கட்டியை வெடியுப்பு இராவகமுள்ள ஐர் பாத் இிரத்திலிட்டு, 
கெருப்பின்மேல்வைத்.த ரூடேற்றத் தாம்பிரம்புகைச்துபோடன் 
ps வெள்ளிகரைந்து நிற்சின்ற து, பொன்னோ கரைர்அு நில்லா 

மலும் புகைர் து போகாமலும் று அ௮ணுக்களாகடியிற்படிர்து 

கறுத்து நிற்கின்றது. இதன்றி வெள்ளியுஞ் செம்பும் சுலப்புற்ற 
போற வெள்ளியைச் சுத்இயாக்கப் பிரிக்கத்தட்டாா முதலிய 
தொழிலாளர் அதனோடு காரீயத்தையுமிட்டுருக்பூதிக்கொண்டு 
வா ஈயம் புகைந்து தாம்பிரத்தைக் கொன்று போட, வெள்ளி 

மாத்திச மீதியாக நிற்னெறதென்று, நாம் கூறில் பூதகுணவாராய் 
சசியடையார் இதனால் தாம்பிரமும், ஈயமும் போய் விட்டதாக 
நினைக்கவிடமில்லை யென்றும், ௮வைகள் வே.றுரூபமாகவாவது 
பூர்வ அணுர்களாகவாவது சண்ணுக்குத்தெரியாமலிருக்கின் 

றனவென்றே விதிக்கன்றார்கள். ஆனா லிவ்வார்த்தையைச் இத் 
தாந்தமாசச் சோடற்பொருர்து மாறில்லை. எங்கன மெணணு, 
வைத்தியர் கவலோசங்களையும் மூலிகைக்சவசஞ்செய்து நெருப் 
பில்வைத்௮ப் பஸ்பமாக்குகருர்கள், அன்றிக் கோழி முட்டை 
வேரட்டைக்கலர்தரைததுக் குகையிலிட்டூதுமொர்கள், அவை 
சள் சத்தற்றுப் பல்பமான்றன. அப்பல்பத்தை வெங்கி. 
மிட்டு அல்லு. மித்இிரக்களைக் கூட்டியுருக்கலும் சாம்பள்க்று; 
உருகுவதில்லை, முன்னுருவத்தையடைவது மில்லை. கையால் 
carer Rad சலப்பிற்பொருளாயின், அ.அமற்றொன்றுத்தெங்



௬௭௬ அதுபவாகந்த: தீபிகை. 

சனம் பொருர்தும் * செம்பு, வெள்ளி, காரியம், இரும்பாதிகள் 
பரிசவேதிப்பொருளோடு சம்பர்தப்பட அவைகள் sae Buy, 
ொவகங்களிலிடத் இிசவப்பொருள்களாகயும், உப்பு, செந்தூரம், 
எட்டமாதிய சத்திறர்த பொருள்களாகியுங்காணப்படுதலால் கல்ப் 
பில் பொருள் உலகத்தொன்றுமில்லை யெனவும், கலப்பிலணுக்கள் 

சேர்க்ததனிப்பொருள்களே உலோகங்க ளெனவும், சலப்பில்லாத 
அ௮ணுக்களின்வகை௮றுபத்து நான்கு எனவும், அவைகளேபூதியங் 
களெனவுங் கொள்ளுங்கொள்கையும், அவைகள் கித் இயமாமென்று 
சாதிக்குந்தன்மையும் நிராக்ஷேபமான வார்த்தைகளாகா, இதன்றி 
ஆண் பெண் உருவமனிதரிடத்திருந்தே மனி த பாம்பரையும் 
அப்படியே மிருகப் பரம்பரையும் பக்ஷி, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, 

மரம், செடி, புல், பூடாதியவற்றின் பாம்பரை விருத்தியடைந்து 
வருவதைக்கண்ணுற் காண்கின்றோமன்றிப்பஞ்சபூ தங்களின் சேர்க் 

கையாலேலும், ௮றுபத்துகான்்குவித பரமாணுக்களின் சேர்க்கை 
யாலேலும், மேற்குறித்த சரவசர ஜீவவர்க்க பாம்பரையுண்டாகக் 

காண்டுன்றோ மில்லை. பூதியங்கசே சாவசர ஜீவவர்க்கங்களாயின 
அல்லது பூதங்களைக் கொண்டே ஜீவவர்க்க சேகங்களைச் செய்யப் 
பட்டிருக்கறது எனும் சுபாவவாஇ ிருட்டிவாதிகளின் சொற் 

கள் உத்தேசமல்லாது சித்தாந்த வசனங்களாகாது, ஆகையால் 
உலகைச்ருட்டியென்றாயினலும்,பாமாணுக்களின் பரிணாமமென்றா 

யினும் கொள்ளல் சொல்லல்களாகய இருவசை உணர்சி நிரா 

க்ஷப தெளிவன் று. இவை கொள்ளற்கு இடங்காணோம். தமக்கு 
முன்னுண்டாய்த் தோற்.றுமவற்றை விபரி தஉணர்ச்சயோல் சித்தார் 

தப்படுத்தப் பார்ப்பது செல்லத்தக்கசாகா.து. நீரினின்றே மண் 
ணுண்டாயின தென்னும் வேதவசனத்திற்கு விருத்த சத்தார்தங் 
களை நிஷ்பக்்பாதகமாக நிலைகிறுத் துவா ரருமை. இதுநிற்க இயல் 

பாச, நாம் எவற்றையும் இருவிதச் காக்ஷியாக அறிகிறோம், ஒன்.று 

உளளது எனலாம் மறறொன்று இல்லையெனல்.ம். உள்ளதனையே 
பாவமென வழக்குகன்றோம். இலதென்பதையோ அுபாவமென்று 

வழங்குன்றோம். கண்ணால் நெருப்பைக் காணும்போது இது 

நெருப்பு சடுகையுள்ள, எரிக்குர் தகையது பிரசாஸமுடையது. 

Surge தகைமையது otory 2 HB Papi. இதனால் செருப்பு 
கெருப்பு இல்லையென இரண்டு வகைஞானம் ஈமக்குண் 

டாகின்றது. எதுவரையில் நெருப்பின் இருப்புக்தோற்றம் 
காணப்படுன்றதோ ௮ பாவருப பிரத்தியகு மென்3மும்:



மூன்றாந் திருமுறை, ௬௭ 

எப்பொழுது கெருப்பின்தோற்றம் முழுதும் சா ணப்பதெலில் 

ல்யோ அப்பொழுது செருப்பை அபாவருபப் பிர.த்தியவுமென். 
இரோம். இவ்வசையாசப் பாவம் அபாவமென்றும் Dep sap 
இயற்கையில் யாவருக்கும் அ றபவமாக யிருக்கின்றன, இப்பாவ 
ரூபுப் பிரத்ிஇபக்ஷ.த்தில் பூர்வம் அறிர்ததையே பின்லும் மின்னு 
முதிவதும் முன்னறிர்திராசதை ௮.திவஅம் ஆயெ இருவசைப் பி.ச 
த். இியக்ஷங்சள் உண்டாஇன்றன. ஒருவன், தாய்,தர்ைை,மண்,றீர், 

செருப்பு, வாயு, ஆகாயம்) சர்திரசூரிய ஈகஷத்திரங்கள், என்னும் 
வடி.வப்பொருள்களையும் சை,சால், சண், மூக்கு ஆதிய ௮வயவப் 

பொருள்களையும் மீளமீளச் இனர் இினமுர் தரிசித்துப் பரிசத் 
த.றிர் தனுபவித் து வருரொனாசையால் இதனையே பிரத இெபபிஞ் 

ஞார்ப்பிரத்திபக்ஷய மென்று கூறுவர், சாதாரணமாக சாமிராதனை 

அறிமுகக்காட்சியென வழங்கெருனெறோம்.' மாடு, தடு, குதிரை, 

யானை, ஒட்டை, lore, செடி, சொடிமுதலிய பொருள்சளி 

அம் பூர்வல் சண்டவலைசளைக் சாணுக்காட்டியும், சாணா தவை 

கச் காணுங்சாட்டியும் சண்டறபகித்து வர்றோம். 
இதனால் பூர்வக்சண்ட: லாசனையோடு காணும் பிசத்தியக்ஷமும், 

“omer du பிரதி நியகஷமும் என இருவிசப் பிரத இப௯தங்கள் 
உண்டானெ்ற்ன,' இப்பிர்த்தியக்: ஞான த்தையே வடமொழி 

யார் ப்ரமை அல்லிது ப்சமாஞானமெனக் கூ.றுின்ற்னர்.' ஈமக் 
குள்ள ஞானேரதிரிய்ம்களைர்திலுள் எதனால் எதன் இருப்பை 

யுணருறோமோ ௮சீனிருப்பை யுணருமவ் விர்திரியத்தை யதற் 

குப் பிரமாணமென வழங்குகின்றோம். இதனால் இர்திரியக்சளே 
பிரமாணமெலும் பெயர்க்குரியவைகளான்றன, சாம் கண்ணால் 

ஒரு குடத்தை யறிக Fin wing arg, pag, காக்கு இவை 

சளாலதை யறிரோமில்லை. காதாற்குடமென்னலுஞ் சத்தத்தை 

ure Bre Bs ACen. குடமென்பது இவ்வகைப் பொருகெிட்ர 
முன் சண்ணால் சண்டிருச் சாலல்லஅ குடமென்லுஞ் சத்தத்தால் 
ந்ம்ச்குக்குப்ஞான் முண்டா சலில்லை.ஏ சாலும் ஒரு பாலையைச் 
சிதிதுமறியா ௪ தருவன்முன் அப்பாஷையையதிர்த இருவர் 

சின்று அப்பாகிதேமால் சிலசங்க களைப் பேசிச்கொண்டிருச்ளை 
யில் இவன் அத்தன மாத்இரல் கேட்றொனே யல்லது அர்தச் 
சத் அத் இிற்னாரிய பொருையறிரொனில்லை.௮. போலவே தாதால் 
சடமபெள்னுஞ் சச்சச்தைத் சேட்டாலும் , கடத்சைக் ‘Regis 
இடூருமில்லை. 49° பரிசத்சால் சடத்சைச் சடலிபறியலாமானு



௬௮ அக்பவாகந்த' தீபிகை. 

அம், அக்கடம் கருமையாக விருக்ன்றதோ,செம்மையாக விருக் 
கின்றதோ, என் அஞ் சர்தேசம் ஜூிக்கத்தக்சசாகவே காணப்படு 
என்ற௮. இதனால் சண்ணுற்றான் வண்ணம், வட.வு, அளவு முத 
லிப ங்சேஷங்களையுடைய கடத்தை நிச்சந்தேகமாச அறிய கிட 

முண்டாகின்றது, கடதீசை வண்ண, வடிவ, அளவோடு, அள 6 

தீறிபச் கண்ணேஅசாதாரண காரணப்பொருளாகக் கொள்ளப்படு 

Spe. op லிஷயத்திற்கு எது இன்றியமையாத காரணமோ 

அதைத்தான் அ௮வ்கிஷயத் இற்கு அசாதாரண கா.சணம் வல்லது 
சரணம் என்பது தார்க்கேர் முதலிய எவர்க்கும் மரபாம். 

இதனாலே புறக்சரணம் அ௮க்தக்சாணமெனச் சரீரத்தின் புறத் 
இ௮ம், அகத் இலுமுள்ள சப்த, ஸ்பரிச ,ரூப, 7௪, கந்தங்களையும், 
காது, தோல், கண், காக்கு, மூக்குஎன்னும் ஞானேர்திரியங்களே 
பூம், அக்க, பய, கிர்ப்பயங்களை யறியும் மனத்தையும் சொல்லு 

கன் றாம். சண்ணுக்கு உருவமும், கா.தக்குச் சத்தமும், மூக் 
இற்கு வாசனையும், நாக்கிற்கு உருியும், பரிசத்திற்குச் 22 தால் 

ணா திகம் ச ம்பக்சமல்லாது கண்ணிற்கு உருவமொழிக்த மற்ற 
வைகளின் சம்பந்தம் அசம்பவ?மயாகும். அப்படியே காதிற்குச் 
சப்தமொழிர்த மற்றவைகளசம்பவ?மயாம். மூக்கிற்கு வாசனை 
யொழிர்ச பிறவும், நாக்கிற்கு உருசியையொழிர்த பிறவும், தோ 

லிற்கு ஊரொழிந்தபிறவுஞ் சம்பந்த முடையவைகளாகா, இத 
னால் ஒரிக்திரிபம் தன்னோடு சம்பர்தமுடைய வேறுபொருளை 
யடைந்து அப்பொருளை யின்னதென்றுணச ஞானமுண்டாக்குத 

லால் இந்திரியம் அளக்கும் கருவியாகின்௦து. இதனாலே இர்திரி 
யமே பிரமாணமாம். 

இவ்வா௮ இந்திரிபத்திற்கு விஷயமா கும். ௮றிப பொருளை 

ச௲யமெனவும் (ரமேயமெனவுக்கூறுவர், உதாரணம் கண், 
பிரமாணப்பொருளாம், கடம், பிர2ீமயப்பொருளா.ம். கண்ணிற் 

குல கடத்திற்குமுண்டாகுஞ் சையோசம் வியாபாரமாம். வியா 
பரத்தின் பயனாயெ காட்சியறிவோ பிரத்தியகூஞானமாம், இப் 
படியே மற்ற இர்்இரியங்களுக்குங்கொள்ளுதல் தார்க்சேர் முதலி 

யோர்கொள்் சையாகலிருக்கன்றது. சண்ணெ இரிலனந்தப்பொருள் 
சுளிருப்பிலும், சண்ணெப்பொருளோடு சம்பந்தப்படுகிறதோ 
அப்பொருளே யறியப்படுகிறதல்ல.து மற்றவை யறியப்பட்டன 
வாதலில்லை. இதனால் கண்ணுக்கும் காணப்படும் பொருளுக்கும்



மூன்றாக் திருமுறை. ௯௯ 

சையோகலியாபாரச்சம்பர்தமிருக்கின்ற தென்பது ல்பஷ்டமாடின் 
த்து: இப்படியே மற்றக் கரணங்களுக்கும் கொள்ளவிடமுண்டா 

யிருக்கின்ற து, சை யோகமும் சம்பர்தமுமுடையதன் கண்ணே 

யுண்டாகின்ற தல்லது சம்பர்சமில்லாததின்சகணன் ஹுண்டாமெ 
தில்லை.எப்படி. சண்ணுச்குச் சம்பர்தமுடைய ரூபவஸ் அவிளிடத் 

தில் சையோகஞ் சம்பலிக்கின்டதோ அப்படியே கந்தாதிசலிட 

த்௮அச்சையோக சம்பர்தம் ஒரபொழு.லஞ் சம்பகிக்இம இல்லை, இச 

சம்பந்தம் சமவாய சம்பர்தம், சைபோகசம்பர், மென இருவகை 

ப்படும், இவற்றுள், சையோக சம்பர்தம் வேறுவேறு இரண்டு 

பொருள்களுக்குண்டாகன்றது. ௮கா திகலப்பாசப்பொருள் களி. 
த்தில், குணம்,சிரியை சாமானிய, விசேஷணள்கள் சமவாயசம்பர்த 
மாகச் இத்திக்கின்றது. ஜாதி யென்பலும் சமவாய சம்பர்தமே 

யெனப்படுசன்றஅ. இத்தசைய சம்பர்சஜாஇ மணிதர்பால் பல 
வுண்டு எனல் ௮றிவினத்இலும் ௮றிவீனமாம். கிறத்தினால் மனித 
ருட்பல ஜாதிகளை கிலை காட்டப்புகுதல் ௮பலக்தொள்சையாம். 
அதுபோலவே பூணு நாலாதிய சையோகத்தாலும், மயிர் நீட்டல் 
மயிர்வழித்தல் பாலை உடை. (முதலிய வற்றின் சை?யோாகத்தா 

இம் பலஜா இகளைச் கொள்ளுதல் குற்றமேயாம், பிரம்ம, க்ஷத் 
திரப, வைசிய, சூத்திரர், சண்டாளி ஜாஇிகளைக் கேவலமனித 

வியக்தீயில் இளமையிற் காண்டல் அசாத்திய மென்பசெயர்க்கும் 
பிரத்தியகஷம் அறிவற்ற மூடக்கொள்கையையுடைய மூர்க்கருக் 

கும், வஞ்சகருக்குமன் திமத்னோரால் அறிவதற் கரிபதாகும். ஜாத 
யையுண்டென நிலைராட்டி ஈடத் இவ.ரப்பாடுபடும் பண்டி கரைக்க. 
ரபெனல் வஞ்சகங்கற்றோரென வருத்தம் கொள்ளத்தக்கதாக 

விருக்கின்றது, குஇரை,மாடு, 0, எருமை, யானை, பக்ஷி, மான், 

புழுக்கள் முதலிய வற்றில் வேற்றுனமயாக ௮வயவர இ பேதம்: 

களைக் கண்டு ஜாதிகள் வகுத்துச்சாண்பது போல மனிசர் மாட் 

டறிர்து ஜாதியை வகுத்தார்யாரோ ௮;றியகல்லோம், மனிதக் 

களில் புத்திறுட்பமுடையார். உயர்ந்தோர், sofort grips 
தோரெனக்குணத்தால் இருவேறு பிரிப்பதும் நகிலைப்பனவல்ல, 
மர்சலும் பழசப்பழக விவேக நுட்பமுடையவனாகிமுன்; காகரிக 
முடையவனாகிறான். சல்லியாலும் ஒழுக்கவழக்கச்சாலும் சசவம 
சத்சாலும் உய/ர்ச புத்திமானா தலுக்கு, ச் சடையில்லை. கட ச்இவ் 
கடத்துவமும், படத்தில்படச். தவமும், பனிதர்டால் பாலுஷீகச்



    woe tia aShar epiaatyne par - அரியச்வயபிக்கீள், 
பட தத்கன்றி 'மநிறேன்டில் " உளவெள்க் சாட்பளாசாறு, 

'இயால் சொள்ளா ருமென்றுசிலரும்,சிஷ்பாசார்மெண 
கம் ஸ்மிருதி, புச்ண்டு இசாசல்களாற் p சொள்ள௱ப்பள்றசே 

ச்சிகிரும் சொல்றகிறார்கள். எதற்கும் சஷ்டாசாசம் சஷ்டா 
சரம் சினவும், தன்றோர். வழக்கெனவும் மத்திகில் ஐர் வார்த் 

தையாகச்" செல்லி வி௫ிரூர்கள். இபற்கையில் கடவுளால் 

gens பெற்றுள்ள இணையிலாச் சுதந்திரத்தை Rais 
Bango வஞ்சகர் பலர் சேர்ர்து தாம் spipenaupd 

தாம் பெத்றவையும் பிறர் ௮டையலாசாதென் யோசித்த, 'உல்ட 
அள்ளவர்களை மூடாக்கச் Gonos Br pi Be போய்வசனக்ச்ளால் 
அர்க்குணம்சளில் பழக், அவர்கள் மேறீபடாவண்ணம் சட்டுப் 
பாகெளையுண்டாக்கக்சொண்டு தாம் ச்சத்துவ்ருவதைச் Ragen 
சாசமென்றால் விவேகிகள் கொள்ளத்திச்ச்சாமா? உலசம் Gay 
ஷ்டி. எனல் எந்த வேதவாக்யெத்திற்கு பீன் பர்டோ? ருஷ்டி 
மெய்யாலென்றோ சருஷ்டாசாசம் மெய்யாக்லிாம், பிர்மத்திலும் 
பின்னமாகக்சகொளளும்யாவும் சேவலமூடவ்ஞ்ஞானமெனப் படு 
மானால் சருஷ்டாசாரம் எத்சகசைய3தா ?' வேதத்திற் பிரமாண 
மாகக் கொண்டாலொழிய மேற்படி, ஜாயா இகளைச் சங்ூக்கும் 
'சற்சைக்குவிடைபசர்வது கூடாதெனச் சிலர் சோல்துகிறர்கள். 

  

வேசம் அனுபவவசனமோ? மூடவசனமோ? மூடவசனமெனளில் 
சகாத்தாம். ௮னுபவவசனமெனில் ஆதார்மின் நியிருக்கமாட்டா. 

அ.தாரங்காட்டவேண்டிய் அவயம் என்னி௦ெனில் வேத்க்கூறிய 

யரவையும் லுஷ்டிக்சவேண்டுமெ.ஐு மவ்ஸீபமெ.க்? அறுஷ்டி 

யாது : திதுக்கவேண்டும் என்பது ௭௮7 வேதன் உறிய 'அத்திற்கு 
ii peut ip ங்கள் கற்பித் துக்கொண்டு நடந்தும் உத்தியும் வக் 

த் மாத்திரத்திலே அவைசிருஷ்டாசாரமா விர? Cates 
ந்தலிபரதார்த்கங்கொள்ள வில்லைமென்ப அரடும்ப்மாடல் லத்த 

a தீயாவரும் வா௫ிச்சவும் சேட்சீவும் இச்ர்தெதத்ளெண்டற்ற்ருச் 
soe Bl far?” உள்ளபடியே இப்பொழுதும்” மேத்னொன்டு ட 

கும் அரு "ருஷ்டாசாரம் ல் வே தசம்மத்மாயின், “சர்சசிவும்" கற்சிவும் 

Gare ear ae itl agbaeir சீரம் நட்ப்பற்கு Ap



  

௯ கமத்துலதும் வேகம வவள்றராவார், இகத ரமி 
யில் சிச்க்தடிம். ூசாசம்.கில்லாகமரம், வருமென்வன்ள்தே 
மறைக்கப் பாபெட்டதும் பதனமா சுகிருக்ளொற ௮, டினய 
சுருக்கிப்பே௫ிதும் லிறித்துப் பேடிலும் மனிதர்பால் , ர்கள் 
துவம் என்.தும், சாஇமொழிய வேறு ஜாதி: சமவாய£மிப்கிச்படச 
உண்டென்ன௪ மூடச்சகொள்சை எனற்கு முரண் Rhee முண் 
டாகா? இதனால் சாம் மனிதர் முதல் எல்லாப் பொருள்களும் 
கண்ணாம் பார்த்தறிவதே பிரச்பக்ஷபிசமாண ஞானமாம். மனித 

சில்ஜாதியாதிகள் தொழிலால் குணத்தால். தேசாசாசத்தால் வஞ் 

சகத்தால் ரேோர்ர்தவையென் று , அதற்றவேண்டி. யிருக்க் pe. 
காம்பஞ்சேர் இரிய விஷயத்தை அறிவதாயெ பிரமாணமொன் 
றையே உண்மையெனவும் மற்றவையின் றெனவும் கொள்ளுகது 
தசா. அனுமானாஇப் 1பரமாணக்களும் உண்டாசையால்அஅவும், 

றையும் தொள்ளவேண்மெெள்பார் பலர், கொள்ள,க்தக்கயாவும் 
கொள்ளத்தச்சனவே, 

வற்றையும் விசரரிப்பாம், பிரவூக்கும் ஒராற்றி னருல் 
நாமடையும்போது ௮.இல் நீரைப்பார்க்க்ரோம்; அர்நிரில் sobs 

சட்டை கரி பூஇலை சளிர்சாய், முசவியன மித் தவருமர்டல் 

தூரமான சாட்டில் மழைபெய்திருச்சுவேண்டும், அசையாற்றுன் 
கரண்படுதிரலிபம் இதிற் சாணப்படுறெதேன்௮ு உணருகிறோம். 
are POLS மழையை ராம் சாணவில்லையாகினும் Seared 
காரியத்திலும் அதிலுண்டாய்க் காண்படு இரவியக் சாட்சியா 
அம் மழை பெய்ததெனவும் சாட்டிலெனவும் தாரச்தெனகும் 
மதிக்ன்றோம். இது உண்மையாகத்தக்கதே யொழிய மெய்யா 

த்ற்டல்லை, சாரியத்னைக்சண்டு காரண,ச்சை நிச்சயிப்பதை பனு 

மானமர்சக் சொள்வதுயோலக் காசணத்தத்க் சுண்டு இளியண் 

ரிம் சாரியத்ன. ரிள்சயிப்பதை Gat wider பதிஇியாசவுஞ் 

இலர் அனுமான மாசவுள் சொள்ளஞுனெதனர். சாமானியமாகய சர் 
சோச்கதைய்ம்! ஜுமானமெனச் இலர் கொள்ளன்றனர்...இலைதப் 
கோலப் பரமா இர்ச்சள் யல்வடிவப் பொருள்களர்ப்பிள்னர்ச். ஞா 
ware மூடிழில் தொஷ்துக்க. வான. ரமென் ஆம். hie sre sek gs 

சென்பசையும் சட வுளிஃமிருசா திகள் உண்வம வகைக்வ். 

முழுது ஆலிய ஊதியெழுப்பி அவளைத் தல்சளைத்குபுத்வன் 

     

    



we Hewes Sous. 

BREN growin பீடுக்க ஏவர்ளைச் செப்தார் என்று சொல்துக் 
இரிந்து முஹம்மது மதத்தினர் 'வார்த்தையும், பிரரநாபதியென் 
தம் பிரமன் பெண்ணுடன் கலவாமல் மரீசமுதலியோசை ஒரு 
க்த்பத்திலும், மற்றொரு சற்பத்இல் பிசாமணசை முகத்திலும், 
கச்திரியமைப் புடத்திலும்,-வையெரைத் சொடையிலும்,சூத்திச 

ரைப் பாதத்திலும் உண்டாக் ளொரென்றும், மற்றொரு கற்பதீ 
இல் இவன் விண்டுவின் காபிக்கமலத்தினின் ௮ உண்டாஜனெனென் 

னம் உறுமவுற்றை எந்தலில்கத்சாலறிப விடமிருக்கின்றது. இன் 

தியமையாத காரிபத்தின் பிரத்தியக்த்சால் காரணத்தை யூடுப் 
ப.இ அ௮ல்லழு மதிப்பது அலுமானமாகன்றது” இவ்வளுமான 

மும் அனுபவ திருஷ்டார்தத்சால் கொள்ளத்தக்கனதாகன்ற 

a8 அனுபவமில்லாத இருஷ்டார்தத்தால் சொள்ளத்தக்கது 
ஆூெ்ற இல்லை, (அடுக்ககையில்) ௮ஃசாவ.து அடுப்பில் ஈரவிறடன் 

சையோச சம்பர்தத்தால் நெருப்பில் ௮௪ புகையுண்டாவதை 

அ௮னுபலிச்இருக்க்றோம். இதனால் புகையுண்டாகித் தோன்று 
மிடமெல்லாம் செருப்புண் டென்று மஇிக்னெரோம். இதைப் 

போல மழைபெய்வதையுங் சண்ணால் பார்த்திருக்கறோம். வெள் 

எப்பெருச்குண்டாவதையும் அறிச்இருக்கள் றோம். அதனால் ஆற்: 
தில் வெள்ளத்தைக் கண்டபோது அவ்விடத்து மழையில்ல. இரு, 
ந்தம் துரத்இிற் 'பெய்இருக்றெ செனவும் காட்டி ஓள்ள பொருள் 
கள் சலம்இிருத்தலால் சாட்டிற்பெய்த செனவும் சணிக்ேோம். 
அப்படிச்குரழுவளகச்சோற்றத் துள்ஒருபொருளையாவ.துமேற்க. 

அய. இயநற்௯கயரின் சொள்கை.ப்படியாவத, செயற்சையாராயெ: 

இருஷ்டியாரின் கொள்கைப்படியாவ.து, இருஷ்டாந்தம் ஒன்றுண் 
டாக யாம் பார்த்திலோம். அறுவகைச் தோற்றப் பொருள்யாவும் 

ப.ரம்பரையாச உண்டாவதைபபே அனுபவமாக வதினெறோம். 
மனிதருக்கு மனிதரும்,மிருகக்களுக்கு மிருகம்சளும்,பட்ிகளுக் 

குப் பட்செளும்,ஊர்வனவற்திற் கூர்வனவும்,ரீர்வாழ்வன வழ்றிற் 

குசீச்வாழ்வனவும்,ஸ்.தாவரமெலும் செடி. பூண்டுபுல்லா இகளுக்கு 

அவைகளும்யண்டாகஅறியேம். அல்லாது வ௮வகையாசலிகா 
வதற்கு ஒரு திருஷ்டார் சரம் எங்கும்எக்காலத்இ.ஓம்பெ௮ரர- 

மிஜ்லை.இனிப்பெறவு மாட்டோமென்பதே துணி௫. டெனே(சொ 
ன்னவற்னறயேபலமுறையும்சொல்லிவருவஅஅமப்பியாசத்திற்காக 

od abt we துவசற்காகவு மெனநினை. முக்கயெமாயெ ஒன்றை



மூன்றாம் திருமுறை... ௧௮௭ 
ய்மு,த்இிப் பாராத தோவர்சானே அனேக விபரீ அத்திர்மானங்களு 
க்டெர்தருசன்ற.து. இப்படி யனுபவமிருக்கச் .இறாஷ்டியல்கா.ு. 
சுபாவமென்போர் நூல்களையும் கொள்சைகளையம் சொற்களையும் 

நம்பி விருதாகர்சாசாரங்களை மேற்கொண்டொழுகலால் நூடச் 

தனம்முற்று மல்லது ஈற்பிரயோஜனம் ஓர் பொழுஅமுண்டாச 

விடமில்லை யெனசம்ப விடமிருக்கள்ற.௮. 

இஃ திருக்க, உள்ள து எங்களுக்கு, த்தெரியாதா? உள்ளசைச் 
சொல்வதிலும் ௮னுஷ்டிப்பஇலும் என்ன விசேஷணப்பிரயோ 
ஜனமிருக்க்ற.து. இல்லதைச் சொல்வதும் அலுவ்டிப்பதம் 

தானே சாமர்த இபமும் சிலாச்யெழும் ஆகும் எனக்கூறும் அன் 
மார்ச்கருக்கு வேண்டுமானவரை பிரயோஜனம் மேற்சொல்லிய 
கொள்கைகளிகிருக்கலாம். உற்றது சொன்னால் அற்றது பொரு 
ர்ு மென்னும் அனு பவவசன த்தை அப்சர் வசனமாகக் சொள் 

வோர்க்கு ௮வற்றுல் பியோஜனம் சறி.து முண்டாகாதென்பதே 

அணிஅசையாம். இதன்றிப் பிசச்தியகஷம் அனுமானம் என்னும் 
இசண்டுபிசமாணங்களே யுண்மையோ ? வேறின் ரோ? மூன்றாவ 
தாகிய உவமானப்பிரமாண த்தையும் அங்கேரிக்கவேண்டும், ஏனெ 

னில் சாம் கமது பிறப்பை யறிவோம். இன்ன தர்தைத்கு இன்ன 
தாய் பெற்ருளென வரையறுக் துச்கூறமுடியாது, தாப் சொல்லத் 
தந்தையையும் ஊர்சொல்லச் சரயையும் மற்றக்குழர்தைகள் பிற 

பபதைப்பார்த்து, ஈமது பிறப்பையும் நிச்சயிக்ோம் ஆசையால் 
உவமானமும்வேண்டும் எனக்கூறுவேரர் சலருளர், எதையும் 
நால் கொள்ளத்தான் வேண்டியது. கொண்டாலும் அனுபவத்தி 

ற்கு ஒத்ததாக இருத்தல்வேண்டும். இவ்வுவமானப்பிரமாணமும் 
பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தின் பேசத் இல் அடங்குவசாகலிருக் 

ன்றது. எக்கனமெனில் சகவையமானவை அறியாதவன் சாட்டில் 
வப்பவனாபயெ வேடலுடைய சொல்லால் சவயமா நாட்டில்வா 

மூம் பசுவைப்போன்.று லைதாடியும் பிளவுபட்டச் குளம்புமூ 

டைய செனக்கூறக்கேட்டு ௮தை யறியவிரும்பினோன் காட்டித் 
தேடி.க்கவயமாவெதிர்ப்பட்டபொழுது அதை இது காட்டுப்பசு 

வாசுத்தான் இருக்சவேண்டுமென்.று வுண்ருரொன்., இவ்வுவ்மா 
னப்படி. தேவர்களை அல்லது உல௪ சருவ்டியைச் சிருவ்டி கர்த்தா 
வைப்பெறுசற் பெமுண்: டென்கைகூடாது. உலூறுள்ள் வம 
மானப் பொருள் சளின் சாட்டு வலுபவச்,சால் உல௫லுள்ள்! உவ



  

of att spon pei கொள்ள 
த்தச்க்தெள்பர் இி.௮௮0 வ்னில்மம், எர்ச்சைசளே சர்வவழச் 
இற்கும் ப தலான்றா.' ச்ஷணையும் வார்த்தையோ goer 
சரிஷிமத்தாத்ருன் அரசால்கம் கிறைவேதிகருக்ற து. , சர்வஸா 
த் திசம்களும்:வார்ச் சசளே; வாழ்த்தும். வார்த்தையே; வளசயு 
மத்லே.சொல்கிலன்ப௫ மர்இரம் தக்இ.ம் பொய்யென மூவதைப் 
படும், மர்திர்மென்பது ச௪த்தியவசனமாம். சச்இிரமென்பது 

கெட்டெனப்பேசாமல் உண்மையை வெளியாக்கவும், பொய்யை 

மழ்க்கஷம் ஏதுக்காட்டிப் பேசுதல், பொய்யோ அசம்பவத்தைச் 
சம்பலம்ர்சக் கற்பித்துக் கொண்டுசைப்பது, ஆனால் வார்த்தை 

களினால் சம்பவமும் சம்பவமும் : சொல்லக்கூடும். ஆப்த 
நூனையாயினும் அசம்பவ வார்த்தைகளை ஆட்சேபிச்ச விட 
முண்டாவதால் எல்லா வார்ச்னசசளையும் பிசமாண மெனக் 

சொள்ளல் அச்ச சாசாத. எப்படி யெனில் இதற்கோர் உதார 
ஊம் கொள்ளலாம். இசண்டு வர்ச்சசர்களின் புத்தர்கள் இரவியும் 
எடுத்துக்கொண்டு தேசார்இரம்:போய் வரச் சகஞ்செய்து பணஞ் 

அம்பர்திக்கச் சென்றார்கள். அவர்சளிலொருவன் சேசார்்இரத்.இல் 

சாலம் வியாபார்ம் செய்து ௮இ௪- தொவியமுடையவஞாூமிக்கப் 
ெருமையடைய நிளைச்து, அவிவேகெளின் ௪சவாச மஇிகறிக்கச் 

'இசய் தகொண்டு அவர்களின் கூட்டுறவால் மதுபானம் மாம் 
பட்சணம் விபசாரம் முதலிய வியாபாசத்துமையில் பிரவேடித் து 
கீளாசசோகத்சதையும் சரித்திரத்தையும் பாவத்தையும் பகையை 
பம் பயத்தையும் மென்டலேறுமீட்டிச் அன்பல்சிச்சவரற்றானாடத் 
wie செய்துகொள்ளத்சக்கல் இஇபிலபம்ர் சான்... மற்றொ 

குவ்னேசெட்டுக்குரிய - வழியினின்று சியுாயதாச,, கிறைகோல் 
அச்யிளேச்இிப் பொய், ரூ.து, வஞ்சனை, pines cpgQhy gts 
'குணக்சலில்லா ன ரி௮,ச்ன வாக்டச்சி௮ எபத்இற்தே.கி.௮து 
வித்தை கிமாலாசஞ்சப்௮ அ தாயச்திர் செஞ்சது செய் 
வாது கரறுகிசேற்ற, செலவாகும் சானதருமாதிகள். ஜேத்கொண் 
9 Rearend sree இப்படிச் சிலகாலம், Gar Ogaden is 
அரணய்பய்டுப்படிப்படியாகத்தன் னேர ச்சாட்டிதும் ௮௪



APS HE, RHA கரு 
இரகியவர்தனாகனான். பூர்ன்ம் gon Bandai bas wigsas Aver 

இதனை வஞ்டித்ச வஞ்சக ஈண்பர் சில7!இலளைபு மடுத்த கர்ப் 

'போதனை செய்யத் தலைப்பட்டபொழுது இவன், அகர்சளுக்குச் 

சிறிதும் இடர்தரானாகி சல்லோரோடு பழ நற்கல்கி சற்று ஈழ் 

'கேள்கிகளால் நிரம்பித் தெய்வ உண்மையையும் பூததயையும் பச் 
சாத்தாபமும் உடையவனாய் யாவர்க்கும் உபகாரனா? மிக்கபுகழும் 

சம்பத்தும் நாகரிகமும் சொல் காணயமும் மதிப்பும் தய இவை 

களைப் பெற்று மிகவும் விருத்தி படைர்அசொண் டோக்கன். 
மூன்னொருவனைக் கெடுத்த வஞ்சகரில் சிலர் இவன் தமக்குடன் 
படாமையை யறிர்.து இவனைத் நிங்கனுட்படுத், ச பல பிரயத்தனப் 

பட்டும் முடியாமையால் முடி.வில்இவன் தநீதையிடஞ்சென்று நும் 

புதல்வன் துராசாரரபிசலிரத்தியால் வியாதியஸ் தனா இரண்டொரு 
தினங்களுக்கு முன் மரணமடைந்தான் என்று தெரிவித்தார்கள். 

அவர்கள் இறந்தவனது தகப்பனிடமபோய் உமது புத்தன் 
மிக்க சம்பத்துடையவனாகி சல்லோர் சவகாசம்பெற்று மிக்க 

இர்த்தியும் புண்ணியமும் சம்பாஇத்து வாழ்சன்ரானென அறிவித் 

தார்கள். இன்னார் சொற்களால் புத் இரனை புடையவன் சோகத்தி 

௮ம் புத்தரை இழச்சவன் சக்? தாஷூத்திலும் அழ நோந்த.து. 
உயிசோடிருப்பவனுடைய தர்தையைப் பார்தது ஜபா! நீர் மிகு 

புண்ணிய சாலியாகையால் உமக்குப் பகவான் ஆயுளும் £ரத்தியும் 
பெறுக ஆர்வ இத் இருக்கிளுர். அதனால் நீர் தனதானிய வஸ்து 
வாகனா இகளால் நிரம்பப் பெற்றவராக எம்2பாலிய சாதுக்களை 

யும் ஏழைகளையும் இர்க்ஷிச். தவரு”, ஐயோ! என்ன பூர்வலினை 

யோ ? தங்கள் புதல்வன் எம்போலிய பெரியோர் சொல்லும் 

தற்போத் ஈல்லொழுக்க ஈல்லாசாச ஈற்சகவாசமா இகளை வெறுத்து 

லோக வி2ரா.இயாப் மர்ணமடைந்தர்னென்றுசொல்லி ௮வனிடத் 

திழ் சிறிது சன்மானமும் பெற்று இறக்தவனுடைய தச்தையிடச் 

திலும் இவ்வாறே அவனையும் அலன் மகனையும் புகழ்ஈதகூறி மக 

னிடம்பெற்ற சன்மானாதிகளைக் காட்டி இவனிடத்தும் சன்மானம் 

பெற்றுச் சென்றனர். இதனாலே சொல்லுறெவர்கள் வார்த்தை 

யாவும் மெய்ப் பிரமாண மாகுமா? அவசவர்கட்குச் தத்சபடி. 

சொல்லி ஈபத்திலேனும் பயத்லேலும் பணத்தைச் சம்பாதிப் 

பதும் சுயாலங்சோருவதும் புத் சொலி தன மாகுமல்லாது எப் 
பொழுதும் வெட்டெனப்பேசதல் ஆகாது எனச் காலக்கழிப்ப 

் 14



௧9௬ அதுபவாகந்த தீபிகை, 

வர்கள் உல௫ழ் பலராகையால் அவர்கள் மொழிபிரமாணமாகர்ு, 
yt ty he 

ஆசீய்ச்சியில் அனுபவ விருத்த மில்லாமல் சரிப்பட்டு வரும் 

க சச்சளே ஆப்தவாக்கியங்களாம். அவ்வாறு சரிப்பட்டு வராத 

வாக்கியங்களெல்லாம் அபலசுருதியே யாகுமல்லது மஹா 

வாக்யெக்களாகர், பொய்யும், வஞ்சகமும், மோசமும், தராசை 

யும், தராசாரமுமே நூயொழியும், இவ்கிதமாகப் பார்க்கில் 
புசாணாதி எவ்லீத் நால்களினும் கூறப்படும் வாக்கியங்களில் 
௮னுபவ்வீருத்த மில்லா தவைபிரமாணமா (குமே யொழியமற்றவை 
யாகா, யுக்தி ௮னுபவத்திற் கொவ்வாத யாவும் ௮பூதம், குறிப் 
பேற்றம், விபரீ,ச உருவகம், yong உருவகம் முதலிய ௮லங்கர் 

ரல்களால் கற்பிக்கப்பட்ட கைகளாகும் எனச் கொள்ளவேண்டு 

மல்லா.து உண்மைபாக ஈடர்தவைகளெனக் கொள்ளலாகா. இச் 
சப்தப் பிரமாணத்தில் சம்பவத்தை யல்லஅ அசம்பவத்தை ௮௩ 

கரிக்க நியாயமில்லை. ஏனெனில் !* தர்மசாஸ்இர ரதாரூடா வேத 
கட்சு தாசத்விஜா, கரீடார்தச மபியம் ப்ரியூலதர்ம பாமாஸ்மிரு 
தம்” என்னும் பராசஸ்மிருதியின்படி. இக்காலத்திலும் so 6g 

கொள்வது காடத்தனத்திலும் மூடத்தனமாம். இலர் பெரியோர் 
கள் நியாயமில்லாமலெதையுஞ் சொல்லார்களெனவும், சொல்லி 
யிருந்தால் மனு நீதி முதலிய சரும சாஸ்தீரக்ககா முன்னுள்ள 

எல்லாப் பண்டிதர்களும் அரசர்களும் அங்செரித்து நடந்தும் 

நடத்தியும் வந்திருப்பார்களா எனவும், அவைகள் எப்படிக்கற்பனை 

அலங்காரக் கதைகள் துமெனவும் முன்னவற்றை யங்கேரித் ச 

வர்கள் எல்லாம் புத்தியி ம் மூழ்ச்தவர்களா எனவும், ௮வர்களிலும் 

காம் புத்திசாலிகளோ எனவும் சேட்கலாம் இது அராய்ச்சியில் 

லாச மூடக்கேள்வி?ய யல்லது வேறல்ல, எனைனில் உலூல் epi 

சரய், துஃடராய், கொலைப்பாதகராய், இருர் தவர்கள் இறரு.து 
போலார்களாகில் அவர்களை எல்லாம் சற்பி,ச மந்திர கருமாச்இிர 
தலைதிவசாதிக் காரியங்களால் பிதுர்சேவைகள் ஆனேர்களென 

வும், பெரியோர்க ளெனவும், கொள்ளச் கற்பிக்கும் வரும்படி. 
காதாரமாகிப வஞ்சகக் கருமானுஷ்டான வழக்க Ba Bur git 
இவ்வித வழக்கங்களைக் சண்ணாற் காண்பதும் சேட்பதினு 

௮ம்" உண்டாயெ மூடப்பழக்க முஇர்ச்யோல் யாவும் நியர்யமா 
கக்சாண்ப்பபவதே யன்றி ஆராய்ச்சி ' நிபாயத்தால் கொள் 

சப்புவது அல்ல, எக்கனமெனில் இந்துக்களில் பெரும்பா



மூன்ருக் திருமுறை, ௧ 

மார் வேசத்இல் பிர்ம்மோபநிஷத் சொல்லுகிறபடி. ஜா கரி 

2தபிர்மா, சொப்னே விஷ்ணு, சுழுப்தெள ருத்சஸ், அரிய 

மக்ஷ£ம்'*என் லும் வாக்கெத்திற் ணெங்கப்புசாணா திகளுக்குத்த தி 

வார்த்தங் கொள்ளாது ஜடலோக சம்பந்த ஜடதேக முடைய ஏச 
தேச உருவப்பொருள்களாக மும்தூர்த் திபாய தேவர்களைக் 
கொண்டு ஈடர்துவருவதாலும் அதனோடு வென். யார்வதியாருக் 
கும் விஷ்ணுகிற்கும், கிஷ்ணு பிரமனுக்கும் கருடலுக்கும், பிர 

மன் காசதனுக்கும் ௮ல்ரேஸாதிகளுக்கும், சுப்பிரமணியர் சிவ 

னுக்கும் ௮சஸ் இயருக்கும், விசாயகர் பார்வதிக்கும் 'பார்க்சவருக் 
கும் போதித்ததாகஎவ்கிச நூல்களையும் கற்பித் துக்கற்பிச்த மனி 
தீர்களாயே தம்கள் பெயரை நூற்களிழ்/காட்டா.து!வீடுச்சு வழ 

வ்ி'லருவது வழக்கமாகையால் முன்னோர்கள் நம்மிலும் மூடர் 
களா வென்று சேட்க விடமுண்டாகின்றது. வேறு காணோம். 

சப்தத்தாந்கொள்ளப்படும் லெள௫க வைக பாரமார்த்திக சாம் 

பிரதாய அர்த்தங்களில் டுக்தி ௮னுபவகங்களாக்கு விருக்தமாகக் 
காணப்படும் வார்த்தைகளை அங்கேரிப்பது அஞ்ஞானமாகு மல் 
லாது ஐயர் இரிபறக் கற்ற கல்வியும் ஈற்கேள்வியுமாகய ஞானமாக 
மதிக்கவீடமில்லை ** அற.ம்பொரு ஸின்பம்வி' டடைத லூற்பயனே.” 
என்பதனால் இர்ரான்கும் எம்மனிதலு.ம் இம்மையில் ௮டையத் 
தச்சதேயல்லது வேறிடத்தடைவது ஐதர்போது மமையாத, தன் 

னைப்போலவே பிறரையும் பாவித்து வஞ்சனையாஇய செயல்களற் 
ப் பொருளிட்டலே அறமும் பொருளுமல்லாது அந்திய. தரா 
மம் இடையாது. தம் பொருளைப் பிறர்ச்குக் சொடுப்பகன்றோ 

தருமம் என யாவரும் மதிக்க்ேரார்க ளென்பையாகல் முதலிற் 
நருமத்தையும், ௮௪ன் பின்னர்ப் பொருளையும், பின்னர் இன் 
பத்தையும், விட்டையும் கூறுவதெற்றிற்கு? பொருளீட்டாமூன் 

பொருளால் எப்படித் சருமம் செய்யவியலும்; ஆசையால் பிறர் 

படொருகாச் சம்பொருட்போலவும், பிறர் அன்பவின்பங்களைத் தன். 

அன்பவின்பங்க எசசவும் ராண்ணி “மனத்துச்சண் மால en seo 

னை த்தறம்'” என்றபடியம் “பிறன்மனைப்: புகாமை யறமெனத்த 

சூம்”என்றபடியும், இரக்கமும் பொறாமையின்மையு முடையஞ 
வாழப்பழகுவ சே அறமாம், அரியாயத்தற் யொருளீட்டி. அழும் 

பருக்கு காரிக்கொடுத்.தச் சோம்பேறிகளையும் வேவூசாரிகளை 

பூம் வேடிக்காத் தெய்வ விரோத சயிங்கரியம்சளிற் புசகிடும்



கஜ அநபவாநக்த தீபிகை 

கிமீபரகளையும்காப்பது தருமமாருமு அசாதென்பசே ஐயமில் சா 

ட்ப இனி இன்பமென்பது கருத்தொத்த மீனையாட்டியோகோழு 

ம் வாழ்க்கையல்லா து? 2 வறெனலாகா. இத்லையே சிற்றின்பமென் 

பர், மேற்சொல்லியஇவற்றின பொய்ம்மையையுணார்துதலுகசண 

புவன போகக்களிடத்து அபிமானம் விட்டிருக்சையே பேரின்ப 
வீடென்னலாம்.. “ஒருவன்” இவையாவும் இம்மையிற்ருனே அடை 
யக்கூடியன வாகவிருக்கப் பஞ்சபூதங்களின்உருவமாகத்தோற்றும் 
இப்பிசபஞ்ச த தினும் பேரின்ட சற்றின்பங்களுக்கு வேரு உலகம். 

ஏந்தல் எதற்கோ? அறியாமை சல்லியறிலின் மையோடாராயாமை 
Sater வலியால் சாஸ் இரார்த தங்களை விபரீ தமாகக்கத்றும்கேட்டும் 
நடர்அம்ஈடத்தியும் வக்தபழக்க அதரவால் ௮ன்றிவேறாதாசம் ஒன் 
அம்சா சீணாம்.புசாணகங்களிற் சொல்லப்படும் பிர மன்,விண்டுஉருத் 
இ.சன் மகேசுவரன் ௪தாசிவா திகளும் இவர்களின் மனைவிகளா 
இயசரஸ்வஇஇலக்குமி பார்வதி மு*லியசச்திகளும், சிவனின் குமா 

சர்களாகிய விகாயகா சுப்பிரமணியர் விசபத் இரும், Has apy ss 

சர்களாகிய பிரமன் மன்மதனும், இவர்கள் பத் தினிசளாகிய இத்தி 

புத்தி, வள்ளி, தெய்வானை, இரதிதேகி, சால்வதி முதலியேோ 
ரம், ூமாதேகி, கங்காபவானி, அ௮க்கினிபகவான், வாயுபகவான், 

ஆகாயலாணி, சூரியபகவான், சந்திரபசவான்,வனே சவஸ,௪, ரொ 

Loe Satan fi, காட்டேகி, மலைக்காத்தான், இருளன், இரு), பாவா 

டை சாமன், கொண்டிவிரன், சல்கிலிமுனியன், புறக்கடைச்சாமி, 

பேய், பூதப., பிரேதம், பூவாடைக்காரி, மதுரைவீரன், அஷ்டதிக் 
குப்பாலகர், ௮ஷ்டவசுக்கள், இவர்களோடு தேவேர்இரன், sm 
டர், கந்தருவர், இத்சர், வித் தியாதார்கள், முதலாயிமீனர் மனி 

தரைப்போலக் சாலுங் கையுயுடையராகி என்று மிருப்பவராக 

நினைப்பது அதிசயமாக விருக்றெது, ஏனெனில் இவர்கள் எங் 
GID எலர்க்கும் ஈன்மை தீமைகளைச் செய்கிறுர்களென்று பார்த் 

தால் பிரத்தயகவூமாகக் சண்ணிற்கெம்கும்காணப்படாதவர்களாக 
நாமமாத் தரமாகக் காதால்கேட்கப்படுபவராகவே இருந்து எல்லா 
ஞ் செய்பவர்களாசவே பிருக்கிறார கள். தேவர்களெல்லாம் மருள் 

கொண்ட மந்கைபணாளர்கள் மீ௮அஅலேசங்கொண் டாசிர்ப்பளித் 

*அ.த்தமக்காகசலண்டியலைகளை வாகப் புச்சிருர்களலது மயக் 

கமத்த புண்ணியல கள் புண்ணிய புருடர்கள்மீத ஸ்வாமிகள் 

ஆ௦வசங் காண்டா விர்பபகிக்கருர்களில்லை. அன் நிக் மல



மூன்றாந் திருமுறை. ௧௦௯ 
கம் மேலேழுலகமென்றால் இவைகளை சாம் சுணிப்பதெப்படி?வே 

தமானது கண்ணெ திரி காணப்படும் பூச பெளதிக உலகத்தை 

யே இப்பி வெள்ளி, கபிற்றுப்பாம்பு, கானல்ஜலம்,கர்தர்ப்பசச.ரம், 

கனாவூர், முயற்கோடு, மலடி.மசன்போன்று பொய்யாசத் தோற்று 

இறதெனச் கூறுமானால் காதாற்கேட்ட உலகங்களின் கதி யாதாக 

வீருக்குமெ வெண்ணலாம். தடனே! இவ்வுலகம் இயற்கையென் 

னும் சுபாவவரஇகள் வழக்கிற்கு இணங்கப் பாம்பரையின்றி மனி 

தர், விலங்கு, பறவை, நீர்வாழ்வன, ஊர்வன, ஸ்தாவரம் எனும் 

௮அவகையில் ஒன்றையேனும் அறுபத்து கான்கு பூதங்களி லெ 

வற்றைச் சேர்த்தேலும் உண்டாகக் காட்டும்வராயிலும் ௮2 

பவமில்லாத வீண்வாதமென அவர்கள் வார்த்தையைத் தள்ளி 

வைப்பதே நியாயமாகும். அதைப்போன்றே மு.தனாளில் வானம் 

பூமியும், ஏழாம்காளில் சூரிய சத்திரர்சுளேயும், தன் சாமர்த்தி 

பயத்தைக் காட்டவென்று ஒரேவுமின். றி உலகைப் படைத்த 

இருஷ்டிக் கர்த்தசையும் மேற்காட்டிய பிரத்தியகஷப் பிரமாண 

௮றுவகைப் பரம்பரைக்கு விருத்தமாக ஒன்னறுண்டாக்கிக் சாட் 

ட யாம் பார்க்கு மளவும் தள்ளிவைக்க வே ண்டியதே விப 

8ீத மில்லாத புத்திசாலித் தனமாகும். ௮ன்முக்யெவர் இன் 

முக்க. வலியிழந்திருப்பரா ? அன்று தன் சாமார்த்தி பயத்தைக் 

காட்டப் பிரையாசை எடுத்துக்கொண்டவர் இன்று எடுத்துக் 

கொள்ளாமாயின் இற்றைவசைப்பெற்ற மடமையை இனிச்சிறிது 

ிறிதாக இழப்பவராக?வமுடி வார்; ஆகையால் இத்தகைய ௮ 

பலமில்லாக்கற்பனா மூடக்கசைகளின் குப்பையைச் சத்தயவேதம் 

எனவும்சத் தயமார்க்கமெனவும் சொல்வோரை நாம்விவேசமில்லா 

ரில் ஒருவராக விலக்வைப்போமாக, இனி விண்டுவின் நாபிக்க 

மலத்இினின்௮ு பிரமனும், பிரமனது சரி.ர அவயவங்களிலிருக்து 

சப்.தரிஷிகளும் அச் சப்தரிஷிகள்பா விருந். து உலகம் உண்டான 

தாகச் சொல்லப்படுவதை யோ க்கல் இதில் பரம்பமாநியாயம் ஏற் 

பரிவதால் இக்ரெமச்சிருட்டியைச்சிறிது ஓப்பலாம். HO QHD Ia 

பலதோஷ த்திற்கும் தக்ஷேபனைகளுக்கும் இடமில்லா இருக்ககில்லை. 

ஏனெனில் ஜீவபிண்டோற்பத் இச ஸியாவும் பெண் வடி.வலியக் Ba 

oP afer geen ret s@C a மமயல்லஅ நண் aga g Saber gr 

டண்டாசச்சண்டாம் இல்லை, இப்படியிருக்க விண்டுகின் புத்திர 

யெ ச .தூரமுகப்பிரமன் முகத் திலிருர் அம், மார்பிலிருரீதும்,தெொ



wy அரபணர்ந்த 'தீபின்க. 

ஸ்்களிலிருக்தும், பாதத்திலிருர்தும்,பெருவிரலிலீருர் தும் உண் 

டரின்தாகக்கூறுவது அனுபவூச்சமாசக விருக்கவில்லை. அன்றியும் 

நிசீசுவாசாங்கப பெளத்தாஇகளரயே சுபாவவாதிகள் அர்தப்பிர 

பும் விண்டுவும் எப்படி, வர்தார்களென்று வினாவும் வினாவிற்கு 

விடையைக்காணோம். ௮ன்றிப்பிரமன் பாதப்பெருலிரலிற் பிறர்த 
தட்சப்பிரஜாபஇி பிராமணஞசகிருச்சப் பாதத்திற் பிறர் சவர்சளெ- 

ல்லாம் சூத் திரசாகக் காரணமென்னையோ வெனில் ரிஷிமூலம் ஈதி. 
மூலம் விசாரிச்சலாகாதென்பர். இப்படி. விண்டுகிலிருர்தம் பிர 

மனிலீருந்தும் உருத்இரனி லிருந்தும் பிரதியாக சத்திய 
லிருர்தும் உலசமுண்டானதாக பல நாற்சுளில் பலவிதமாகச் சருஷ் 
டிகள் கூறப்படுகின்றன இரச்சருஷ்டியம் மதங்களும் மனிதருள் 
பலஜாஇிகள் பிறர் இருப்பது போலவே நியாயமின்றி அநியாயத் 

தால் பிறர்இருக்கின றன வென்பதிற் சந்தேகமில்லை: சூரியன் புத் 
இசஞாயெ இயமன், சனி, சித்திரகுப்தன், சூரியகுலச்,௪.ரசர்கள், 

அசுவனி சேவதைகள், இவர்களின்௧தை அதிசயோக்்இயாகச் 

சொல் வோர்க்கு மதியில்லையாயிலும் கேட்போருக்கு மதியில்லையா 

வென்லும் பழமொழியை சினைப்பூட்டுவதாக விருக்கிற து, சந்திர 
வம்சமும் பஞ்சபாண்டவர்களின் பிறப்பும் முன்னெடுத்தாண்ட 
பராச. ரஸ்மிருதியின் பாட்டுக்கேறத்ச சொன்னகையாகஏற்கலாமே 

யல்லது வேறெர்த நியாயத்தாலும் எற்கத்தக்க தாசாது. அன்றி 
HIRE Sid, அசோகம், சூதம், மல்லிகை, நீலோற்பலம் என்னும் 

ஐலகை மலர்களைப் பாணமாகவும், கரும்பை வில்லாகவும், சுரும் 

புகளை நாணியாகவும் தென்றலைச் தேராகவும் இரிகளைப் பரிச 

சாகவும், சர்திரனைக் குடையாகவும், மங்கையர்களைச் சேனை 
யாகவுமூடைய மன்மதன் விண்டுவின் புத்தினா மனோசாச்சி 

யஞ் செய்விக்கும் ௮திகார ,ஐச்ஞா ௪க்சா முடையவளுப் ௮ம்க 
தேசத்தில் பெளனபுரியில் வ9ச்.து, ஒர்சாலத் இல் ஈகுவானால் ss 

னம்செய்யப்பெற்று யாவர்கண்ணுக்கும் விளங்காது ரக்இி3ய 
உருவமாக வுடைய ரதிதேவியின் கண்ணுக்கு அழகளுக மீண் 
டெழுர்து சோன்றிச் சேகர்முதல் யாவலாயும் வென்றுவருரு 

னென்ப புராணத்திற் கூறப்பமொனால் இது கிபரி௪ உருவகம் 
செய்சதோதிய சசையாமெனச் சொள்ளா இருக்கச்சக்ச சமாதா 

னம் என்னையோ? ச2தஜன் - 6த்தத் இற்பிற்ர்தவன், அங்கஜன் - 
அற்சத்அீதிச்சவன், மஞ்ம்தன்-பனதச் சிதறலீபெவன், ௮னங்



மூன்றாம் திருமூறை, கத்த 
கன் - பெண்ணாண் வடி.வமனிதர் கிலல்குசள் பறவைகள் முத 
லியனவகளின் சேசுமல்லாது தனக்கென ஐர் பிரத்தியேசு அக்கு 
மில்லா சவனெனப் பொருள்படுவதல்லாது வேருகிய பதார்த்தம் 

கொள்ள விடர் தருமோ? புராணத் திழ் கூறிய மன்மதன் இவ்வா 

முய பொழு அவளைத்தர்த விண்டுவும் சகோதானுயெ பீரம 
னும் ௮வனை எரித்த ஈசுவரனும் மனிதம் முதலிய உயிருளச்சசப் 
பொருள்களின் சரீ ரவாயொகலிராமல் வேறிடத்திருக்கச்சாத் இய 
மாகுமோ? இதஞழற்றானே வேதம் பிரமோபகிஷத்தில் ('ஜாகரி 
சேபிரமா, சொப்பே விஷ்னு சுகஙப்தெளருத். ரன், துரிய 

மக்ஷம்” எனக்கூறுகின்றது, அதுவே இருசுயம், கண்டம், 
நாபி, செற்றி என்க நான்டெத்தும் சைதன்னிய மென்கின் ற 
பிரமம் நான்கு பாதங்களாடச் Bad sé சூத்திரமாகச் 'சரிரத்தி 

னிடமமைச் திருப்பதை யறிந்து உலகஞ் சிருஷ்டியெனு மாசை 

யை விட்டவனே பிராமணனென்பதை விள்க்கி கிற்பதையறி 

யாது விபரீதார்த்தமாகச் சொல்துக்கோர் பொருளாக இல்லாரை 
ஏற்பதெதிக் கொள்வனு விபரீத புத்தயேயன்றா. அன்றியும் 
௮சே பிரமோபதிஷத்தில் இச்இிரியம் பிராணபஞ்சகம் பிரதி 

பிம்ப சைதன்னியம் என்னும் திரிவித சூத்தா ரூபமாடச் Pog 
இடையுள்ள ௮ந்தக்காண தேசத்தில் மேற்சொல்லிய பிரமமே 
பிரவேசித் துமூவுலகத் தோற்றத்தையும் சூத்திர்மென்னும் நாலா 
னது மணிகளைக் கோத்துக்கொண் டருப்பதுபோலக் கோத்துக் 

கொண் டிருப்பதாகவும் சொல்லப்பரின்றஅ, இப்படிக் கோத் 
துக்கொண் டிருப்பதால் இதனையே எகஷஜோப வீதம் ஆக தரித் 
தவன் பிராமணனாறொுனெனவும் இச்சூத்தி.த்தைப் பிரஜாபதி 
முதல் யாவரும் சகஜமாக .ஐயுலாகவும் சிேஷ்டமாசலும் பலமாக 
வும் சேஜலாகவும் கொள்ளப்பட் டி.ருக்கருர்களென வுஞ் சொல் 

லப்பட்டிருக்கெ.து. 

அன்றியும் இவ்வுலகம், லோகானுலோகா - உலகம் உலகமா 

காமலும், மாதாலுமாக- தாம் தாயாகாமலும், தர்தை தர்த. 
யாகாமலும், மறி - மறுமகளாகாமலும், சண்டாளன், சக்கிலி, 
தபச, சறீரியாரி மு.சலியோர் இல்லாமல் எவ்விடத்தில் காணப்: 

படுதிரார்களோ அவ்கிடத்தில் (4 எசுமேவ த த் பாம் ப்கிகம் 
விபர்தி நிர்வர்ணம்”') ஜன்றேயாயே அது: என்னும் பிச்டிம் 

weir ie 
நிர்வாண் சொரூபமாக மோக்ஷ்சொருபமாகப் பிரகாசிக்க ஆ.



க்க அங்பவாரந்த் 'தீபிஸக் 

என மேற்படி உபடிடதத்தில் கூறப்பட் டிருச்னெறத, இத 
we உலகமும் உலகத் இற்கொள்ளும் பேதக்களாம் பிசாக்தியே 
பல்லா, சருஷ்டியல்ல வென்பது வெளிப்படையாஇன்ற.லு. 

அன்றியும் ("ேதாஸ்தம் ஜாகரிதே வித்பாகண்டே ஸ்வப்னக் 
ஸமாவிஸேத் ஐஙவிூாப்தெள ஹிருதயஸ்தந்து துரீய தூர்தி தினி 

ஸம்ஸ்த.தம் ) ஜாக்ரொவஸ்தை ரேத்திரத்திலும், சொப்பனாவல 
ஸ்தை சண்டத்திலும், சழுத்திபவக்சை இருதயத்திலும், அரிய 
ம் கபாலத்இனிடத்திலும் இருர்.து பிரகாசிப்பதாக மேற்படி. உப 

கிட தத்திற்றுனே சொல்லப்பவெதால் தயனரி யுருத்தாசோடு 
அதப் பிரமத்தின் விளக்க விடங்களை அ௮றியலாகன்றது. இத 

னல் பிரமனும் ௮வலுறையுளாகயெ சத்திய லோகமும், விஷ்ணு 
வும் உறையுளாயெ வைகுண்டமும், உருத்திரனும் உறையுளாகப் 
கைலாயமும் சர்வ பெளதிக சரீரங்களிற்ரனே warms 

சொல்லாமலே அமையுமல்லவோ? மும்கூர்த்திகளின் கதி இப்படி 
யாயின் இர்தான் முதலிய முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்கள் எவ் 
விடங்களி லிருப்பவராவர்? இதன்றி மேரு, இமாசலம், விர்தியம், 
முதலிய அ௮ஷ்டகுல பர்வதங்களைப் பூலோகத்திற்கு ஸமகனத்திற் 

காகத் தேர்க் கச்சாணியைப்போல அமைக்கப்பட்டதாக உரைக் 

கப்புகின்றது, அ௮வைகளி லொன்றாகிய மர்திரஅரியை மத்தாக்கி, 

அஷ்ட காசங்களிலொன்றாகய வாசுைத் தாம்பாகக்கொண்டு 
பிணித்து, இதி புத்திரர்களென்றெ ௮ர்தரவாஸ தேவர்களும்) 
அதிதியின் புத் தஇிரர்களாபெ ௮ ரர்களும் இருபுறமாக விருந்து 
திருப்பாற்கடலைக் கடையுல்காலத்தில் ௮இில் தேவாமிருதமும்) 
விஷமம், ஜனித்சதோடு இலக்குமியும், இர திேவியும், சந்திரன், 
வெள்ளையானை, வெண்குதிரை,மு,தகி.பனவும் உண்டாயினவெனப் 

புராணங்களிற் சொல்லப்படுகின்ற து. குறவுலகமும் உண்டுமிழ்க்ச 
வசாயெ விஷ்ணு இலக்குமிபையும், விஷ்ணுவின் புதல்வனாகிய 

மன்மதன் இலக்கு.ிபின் உடன்பிறந்தாளாயெ இரதியையும் மணம் 

புரிர்துகொண்டார்க ளெனின் இவ்விருவருக்கும் எந்த் மன்மதன் 
மலர்ப் பகழிகளை எய்து காமூர்ை் புண்டாக்கனானென நினைக்க 
லாம்? அவரவர்கள் இத்தத்தில் ஜனிக்கும் சித்தஜனன்றி வேறு 
சித்ததனெனற்கு கிடமுண்டோ? இது கிற்கு ஆராய்ச்சியில் 
வல்லவரும் புத்திசாலிகளுமாபெ தற்காலத்து வித்.துவான்கள் 
தரையும் நீருமாய்த் தயங்கிச் சுழலும் விரிபூகோள மேற்பறப் 
பின் விஸ்திர்ணம் ஏறக்குறைப இருபது கோடிச் சதுரமைல் என்



மூன்றாக் திருமுமை. க்கட 
வும், குறித்துப் பார்க்கில் பக்தொன்பது கோடியே எழுபது 
லட்சம் ௪,௪ரமைலென வரையறுக்கின்றனர். இஇல் தஇருப்பாற் 
சடலாதியைக் கண்டாரில்லை. இனி செருப்பிலும் காற்திலும், 
உருவற்ற அகாயத்திலும் இருப்பாற்கடல் உண்டெனச் கொள்ள 
க்கு கியாயமுண்டாமோ? தரையிலும் நீரினும் திருப்பாற்கட 
லாஇிகளைக் கண்டிலமே இவற்றின்கஇி என்னை யென்பாம்? சேனா 

சமுத்திரம், அரர்தாம்புதி, விசா. ரசாகாம், ஸம்சாசசாகரம், 

வித்யா சத்னாகாம், விரகவாருதி முதலியவைகளின் சுதியடைய 
வேண்டுமல்லாது வேருதற்கு இடம்பெறாு, மேலும் எவ்வகை 
யூயிர்க்கும் தேகாதாரப் பொருள்களாக நிற்பன விருக்ஷமா இிபுற் 
குடையாயு ஒஷஇகளன்றி வேறில்லை. த௨தஇிகளையிட்டே திருப் 

பாற் கடலைக் கடைய முமிர்தம் பிறந்ததாகச்! சொல்லப்படுகின் 

pg இவ்வோஷூதி வர்க்கத்தில் பல பயிர்வகையாகி காணப்படு 
கின்றன. அவைகளெல்லாம், பூத்துக்காய்தி துப்பாலேறப் பெற்று 

மணியாசெெகானிய மானெறன வெள்பதனுபவம், இத்தானியங்க 
களினாற்று னே மனித மிருகா இஉயிர்கள் சரீரத்தில் இரத்தச்ை 

யும் பூத்துக் காய்த்தீனுங்காலத் தில் பயோ தரங்களிற்பாலும் ஏறப் 

பெறுகின்றன, என்பது பிரத்தயகம் இதன்றிக் கள்ளி, பாலை, 

வள்ளி.ஆதிய மரஞ் செடி. கொடிகளும் பா?லறப் பெம்.றவைகளா 
கக் காணப்படுகின்றன, மனிதராதி யோரிடத்தும், மிருகங்களி 
டத்தும், வெண்பாலும், செங்குறுதிப்பாலும்சரீரமுழு.தும் dlenp 

ig நிற்கின்றன. இதைப்போலவே இனிமை இசசமாகய இக்ஷா 
வும், சர்ப்பியும், புளிப்புரசமர்கிய ததிகள் முதலானவைகளும். 
எள்ளாஇய சர்வபதார்த்தங்சகளிலும் கிற நிற்பதே யல்லார 
இலவண நீர்ச்கடலைப்போல ஏகதேசத்திருப்பனவல்ல வென்ப 

கிராக்ஷஷபமாகுமல்லவா? திருப்பாற் கடலா திகள் பெள இகங்களில் 
அமைர்திருப்பின் தேவா, அரக்கர், இர்திரனாதியோர் வேறிடம் 
இருப்பவராவசோ ? உணவின். சாரமாகய பா.ற்கடலின் பாற்பட்ட 
மனமெனும் சாத்மீக மதியல்லானு ஈசன் தரித்ததாகச் சொல்லப் 

படும் மதி தகாயத்இற் குணப்படும் மதியாகுமா ? இவ்விரண்டை 
யும் விட்டு வேறு சர் தச்ச ரிச் சசாகச் சொல்லைமையுமோ? 

இராலத, தாமச குணக்ககை யேற்று அசக்கரும் தேவர்களும் 
ஆரும்தன்மையை | இழக்த ஈத்த சத். அுவமனந்தானே மூன்றும் 
பிறைச்சச்இரனாகலாம். இதனையே நின்மலவிருத்தி யென். கெி 
யெழுற் தொழுருஙிலையினர் BS Lp pus ott. இதகித்க அல் 
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இ அட சட்களாசவும, அவறதின வள்பையே அஷ் 
தன ல்சக்களாகவும் அவற்றின் செய்சைகளின் கொளெபவின் 
எடப் அஞ்டமான் சல்களாசலும், கொள்ளற் டர்தருளன் றன. 

தீச்ஸ்ல் அவற்றினும் வே௮ுபோருள்கள் உலகு இருப்பிற்கு 
ஆசாசமாச Bases சாணலருமை. அஷ்டகறங்கள் அவூடருலபர் 

வதங்கள் அஷ்டமா காகங்களுக்கும் அஷ்டமதத் இற்கும் சொல்லு! 
வமை, ருணஉவமை, செய்துவமை உண்டரயிருத்தல். உண்மை 

டின் விபரி.ச உருவச் ௮லங்சாரமாசகி கொள்ளாது உண்மைப்பொ 

நள்களாகச் சொஎற்டெமுண் டோ ? ௮ங்கனமே நிழலையும், சர் தி 

ரிகையையும் விரிப்பதால் சக்திக் குடையெனவும் உருவத் ௮ 

சைத்தல் கூடாதோ? அற்றே நாணும் தொடார்துப் பின்பற்றிச் 

செல்லும் சுரும்பும், மூனையுடைமையாலும் வேதனையளித்தலா 

௮ம் மலர்களும் பாணக்களும்,புடைபெயர்ச்சிப்பெறலால் தேரும் 

தென்றலும், ஒச்குமா சலால்உருவகத்சோோ இனாசென்னில் பொருந் 

அமாறு இல்லையெனல் எங்கனம்? ஆமலசத்தினல் J GAB wats 

பெற்ற காவீனிற்கு ஈன்னீே இனிமைபயத்தலால் சத்தோதகமே 

உருசையுடைய தென்பது மேலோர் சருத்.து, அதனால் நீசாயெ 

விவரத் த காரியப் பொருட்கு௮திஷ்டாள காரணப்பொருள் லிஷ் 

னுவென்லும் பிசபலகருதி பிமாணவசனப்படி, ஐலத்திற் சதிஸ் 

டான தேவதையாக நாராயணனெனப் படுகின்றான். உபாதா 

னகாரணப் பொருள் காரியப் பொருட்கு ௮வ்வியகிகதெமாச நிற் 

சை இயல்பாதலால்,விண்டு இருப்படுற் கடலில் உறைசன்முனென்ப 

அபொருச் தன்று, சுத்தோதசமேபெளதிச சரீரக்களில் செம் 

மை வெண்மை வடிவபாலுருவங்களாசப் பமிணமித்தலால், ௬. 

சோதசமே பாலாசவும் முறையேதி, சர்ப்பி, இஷ, சுறா, லவ 

ணமாஇய இளசல் பொருள்களாகப் பரிணாம மடைகன்ற ௪. 

இவற்,ினால் எல்லா ஜீவதாவச வடி.வங்கள்உண்டாச்ி போஜிக்சப் 

படுன்றன.உலல் என்றேலும் பாலாயினும், சள்ளாயிலும்,நெய் 

பாயினும் ,சயிசாயினும், உப்புநீசாயி.லம், சுத்தோதச மாழிலும், 
இல்லாமற் போய அண்டா ? இஷ்டியே. :இதஞ்லிவற்றை ஒற்றர் 

சமுத்திசமாக உருவத்ச ஜெொங்காதோ 1. ஏழிளகற் பொருள் 
ளேோடின்ட்டாவதாயெ (சடின.ப்பொருளாலெ மண் ணும்கூடி ௪ 
பதில்அகா அசுஷாமாச வாடன்றது. இவ்வசாவாச்ெே கிஷ் 

னுவாம். மண்ணா பூதேலியும் அவற்றின் செல்வரே Pee 

   
   
   

 



shaban Sa apeny, : A) 

Gob, அவற்றின் பூர்வஸ்நிதியே மூதேமியாகவும் உடைய சத்த 
பெ விஷ்னு, திரிவிக்ரெமள், விராட்என்னும் நாமத்தை புடை 

யவப் வார்த்தைக்கு முதலெழுத்தாயெ௮சாமாசக் குறிச்சப்ப 
இன்ருன் என்பதிற்றடை என்ன? Qsep திருப்பாற் கடன் Gu 
உருவச் சோஇினவை எனற்குத் தட்டில்லையன்றா ? இவ்கில்பம் 
நிராக்ஷபமாகும் பட்சத்தில் புசாணாஇகளில் அசேசம் ௮லம் 
காரச் கற்பளைகதைகள் இருக்குமென்பதிற் சர்2தகமென்னை ? 
நாரவடிவாயே நாராயணனென்னும் மாயாவியாயெ விண்டுவும், 
மாயையும் உலசசருஷ்டி.க்கு நிமித்தகாரணனாபெ மன்மதனைப் 
பயர்.த, உயிர்களை மயச்கலால் சிருஷ்டியைச் செய்யும் பிரமன் 
டாடச், சுரமெனச் சொல்லும் சத்தவடிவாயெ சரஸ்வதியின் 
துணையால் காம, மாத் இமாயெ தேவர்களையும், நாமரூபமாத்திர 
மாயே இரலிபம், ருணம் சரூமமென்லும் பாகு பாடுடைய தரை 
என்னும் வேதங்களையுண்டாக்கத் தோற்ற உலகுக்கு விவகாரலிதி 
சள நிரூபிக்றொன் எனவும், கொள்ளற்டெமிருத்தலால் சப்தலா 
கரங்களும் உருவகக் கற்பனையுட் படுவனவாக இருக்கின்றன. ௮ல் 
லவெனில் புராணாதிகளால் ஸாகரங்களின் இருப்பிடத்தையும், 
சென்று, கண்டு, திளைக்கத்தக்ச மார்க்கத்தையும் இன்னவிடத் இற் 
சன்ன திசையில் இவ்வளவு மையில் அல்லது இத்தனை மோஜனை 
அரத்தில் இருச்சின்றன வேன்பசை ௮றிர்அ, அதிவிப்பவராசச் 

குற்றிருப்பாரைச் கண்டிலம், கண்டார் காட்டாமைச்குச் தார 
ணம்யாதோ சாண்லெம், இதுகிற்ச! இருப்பாற்சடலைச்சடையுள்கா 
லத்தில் சாடியாயெ வாசபெபாம்பு கக்யெகிடமானத, ஞானேர் 
ரிய சன்மேர்இரிப தேவர்களையும் அரச்சர்களையம் போசலோகல் 
களையும் தடிக்க வெழுர்தக் காலத்தில் சோம சூரியாக்னி பென் 

அம்,முச்சண்சளையுடைய மூவவத்தைக்கு ஆசாரமாயெ பிரூரு 53 
யென்லும் பெண்வடிவத்தேதகத தை அர்த்தாக்கமாகக் கொண்ட 
வரும், வியாபசகிறாத்தி ஞான வடிவா மாயாகியான 

பெண்ணாண்வடிவ பேததரம்கக்சளை விசம் ராஜல தாமல் 
குணதிமிர சம்சாரமென்னும் ஜனனக் சடலிலாழாது, நிஞ்ததரக 
தாந்தாம்புதிபென்.ஓம் சத்த சதிதவக் குணக்கமையில் உலாவும், 
வெள்கிடையாக டிஇச்டும் பசவெள்லும் ஜீவளை வாசகப் 
உடைய பரமடிவள், உடச்ங்களை இரதமாசவும், . கான் ரத 
கரைர்குதியாயாகவும்,பிரமதேவளைச்சார தொசவும்,வின்னெலுப் 
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த கூ செக்க 

*ரிதிரமாக்வும்; மகமேருலைவ் விள்லாகவும், ஆஇ?சடனை சாணி 
ய் வும், கங்கையையும், பிறையையும், தொன்றையையும்,மத்தத் 
syd, சூடிய ஐடாபா.ர்த்சையும் சொண்டு, பூதப்சேத, சாகி, 
டாகினி ஆதிய குராப்பிசசருதிகளும், இர்திரன் முதலிய தேவர் 
களும், சப். தரிஷிகளும், சேனைகளாகப் புடைசூழ நிறுத்தி, மும் 

மலமென்லும் ௮ரண்களாயே இரிபுரங்கள் நிறுபட சிறுமுதவல் 

செய்து விசுவ, தைஸத, பிராக்ஞ னென்லும் இரிபுசாஇயரை தம் 
முருவிற் சேர்தது, ஜீவன் முத்தித்க பரமேல்வான், விஷத் 
தையுண்் யொவரையும் காத்தருளி தேவர்க்கமுத முதகிச் செய் 
தனசென்பதை யாதாகக் கொள்ளலாம். இக்கதையை வேதாந்த 

மெய்ஞ்ஞான அர்த்தமாக நினையாது ஈடர்தகதையாகக் கொள் 
எற்கு இடமுண்டோ? சொல்பவர்களுக்குத்தான் மதியில்லையானு 
அம், கேட்பார்களுக்கும் இல்லையா? பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல் 

    

உரிச்சொல் வடிவாகிய வேதங்கள் உலகாகிய இரதத்தை பரி 
யாக இழுத்துச் செல்லுதல் ஒவ்வுமோ? மேருவில்லாகவளைய 
சலனவிதிக்குட் பரிமோ? தேராகவமைந்த உலகம் ஒன்றோ! பதி 
னான்கா? புராணத்தால் விளங்கவில்லை2ய? ஒருலகம் தே.ராகில் 
ஒழிக்தவற்றைச் சுமந்தவர் எவ'2ரா உணாந்திலம், பதினா ௨௮ உலக 
மும் பார இரதமாூல் பரமனெரித்த முப்புரம் ௮வற்றின் பாற் 

படா திருக்கனவோ? ஐம்பூத வடிவாகிய அலைங்களெல்லாம் இரத 
மாய காலத்தில் ௮பலில் ஓர் பொருளிருத்தல் ௮மையுமோ ? 

ஊகமுடைய சடனே சத்தி, விராயகன், பிரமன், விண்டு, உருத் 
தரன், மஹேசுரன், சதாசிவன், ஈமன் முதலியோரை முறையே 
பிரகிருதி, பிரணவம், பிருதிகி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் 
காலம் என்னும் இவைகளுக்கு ௮திட்டான தேவதைகளாசவும் 
மற்ற இர்திரனா இயரை இந்திரிய வர்தக்காணா இிகளுக்கு ௮திட் 
டான தேவதைகளாகவும், இவர்களின் தோற்ற ஓடுக்கவிடத்தை 
விர்துவாகவும், விர்.துவின் ஒரிக்கவிடத்ைச நாதமர்கவும், 8 
ஜொடுக்க விடத்தைச் சத்தியாகவும், ௮ச்சத்திபி னொ0ச்ச விடத் 
தையே பாமூவனாகவும் நாற்சஹிற் சொல்லப்பட் டிருக்குமாகில் 
ஒல்வொரு தெய்வங்களுக்கும் யானை, குதிரை, ங்கம் முதலிய 
வற்றின் மூகக்களோடு, மனிதர்முகம்போன்ற முசங்கள் சான் 
கோடைர்தாறு இருப்பதாகவும், கைகள் நான்குழுதல் எட்டு பனி 
ரண்டு இறபதுவலா; இருப்பதாகச் கூறும்சற்பனைக் சதைகளைச்



மூன்றாம் திருமுறை, க்க்ள் 
சத் இபமாச எப்படிக் சொண்டார்களோ? கொள்ொர்களோ? 
ஆராய்ச்சி இன்மையாலும்,வஞ்சக த். தாறும்சத்தியமாகக்கொண்டு 
ஈடர்அம், பிறரை ஈடப்பித் தும், பிம்பக்களை வார்ப்பிக்,தும், அவை 

கட்ருப் பிர்மோற்சலாதிகளை ஈடத்தியும் ஈடப்பித்,தம், வர்.ச: பழ 
கச வாஸனைப் பலத்தினால் முன்னோர்கள் ஈம்மினும் apo 
வென்று உண்மை உர்ப்போரைக் கேட்க விடமுண்டாறெ.து, 

௮க்ஙனமே விஷ்ணுவானவர் இரிவிக்கிரம வடிவமாச மூவுல 
கத்தையும் தேவர்களுக்காக மாபலியிடத் இல் மூவடி.மண்ணாக 
இறந்து, தன.து அடியிலடக்சக் கொண்டாபேனவும், அருச்சுன 

லுக்காக விராட்டு உருவமாயெ விஷ்ணு [வானவர் சர்வபுவனக் 
களும் தன்னுளடங்கப்பெற்ற வடிவமாகக் காட்டின செனவும், 
மோனி வடிவாடு தாருகாவனத்து இருடிகளையும், சிவனையும், 

அரக்கர்களையும், கெடுத்ததாகவும், இன்லும் பலவிதங்களாக 
ஞாய விருத்தமாகவும், ௮சம்பா விதல்களாகவும் நூல்களில் கூறப் 
படுன்றன. இவைகளை பெல்லாம் மெய்யாக ஈடத்த விஷயங்க 

ளாகக் கொள்ளவிடமில்லை. ஏனெனில் விஷ்ணு விசாட்டுருவ 
மான காலத்தில் பஞ்சபூதங்களும், அவற்றால் சமைந்துள்ள 

பெளதிக எழுவகைத் தோற்றப்பொருள்களும், இன்மையாக 
வாவத), அல்லது ௮வருருவத்தில் லயமாகவாவ ௮, 13/6060 9 அவ் 

விராட்டுருவ எல்லை சடத வேறிடச் திலாவ.தஇருர்திருக்கவேண் 
டும், வேறிடத்.இ லிருப்பதாகக் கொள்ளின் பஞ்சபூதமயமாகெப 
இப்பிரபஞ்ச)ச் இன் வெளியில் ஒர்பஞ்சபூதமய வடி.வனாயெ விண்டு 

விரும் த.தாகக் கொள்ளல் வேண்டும். ௮ப்படிக்காயின் தேவரிலும் 
தாழ்ந்த மஹாபலியும், பிராமணரிலும் தாழ்ர்த கூயத்திரியனாயெ 
அருச்சுனனும் சாணப்பெறல் அமையாது. அன்றியும் வரம்பின் 

றிய ஆகாயத்திலும் வேறுபட்ட வெளியில் ஒருலகவடிவ விராட் 

டுருவ விண்டு இருக்கச் காடல் ௮சம்பாவிதச் திலும் அசம்பாலித 

மேயாகும்” 

பிரிதிலிற் கதிட்டான தேவதை பிரமனென்வும், ஜல)த்இற் 
கதிட்டான தேவதை விண்டு வெனவும், ரெருப்பிற் சதிட்டான 
தேவசை உருத்திரனெனவும், வாயுவித்சதிட்டான தேவன் அ. 

மகேஸ்வசனெனவும், ஆசாயத்'இற் சதிட்டான தேவதை «xi Re 
னெனவும், இப்பஞ்ச பூதங்களும், இப்பஞ்ச பூதங்களின்! சரிக 
மாகிய எழுவகைத் தோற்றங்களும், அவற்றின் அதிட்டான



  இவ்வாருக அுபவகிருச்சமான் அனைச இதிசாச நால் கள் இருக்கின்றன என் பத சிராகேஷ்பம், இர்ரால்சசோ கற்பு சேவர்சள் மதிதவர்களுக்குக் சொன்னசாசச்சொல்லுளெ் 
ச் கன: அசம்பாவித விபரிதச் சமசபக்களப் பயப்பசாபெ இர்ரால் 

வசை எக்கனம் அம்கேரிக்கலாம், நதற்கோணல் முற்றும் கேர்ணலாகும், என்பது பொய்போ? சேவர்கள் சொல்லீஞர்க ளெனில் அசம்பாலிசமாயிலும் யாவரும் அங்சேரிப்பார்களோன Mer + gn $6963 sg காமங்களை மறைத்த சீல்லா நாலாஇிறி யரும் எழுதியிருச்ளெருர்கள, இவ்வளவு TOO DS? wal Pond சென்றும், அசா தியென்றும், வழங்கும் கேசமே வர்க்டியத் தொட்சாக இருச்சசிள், உருவுடைய மனிதர் Gare இதன் baal BY Bea தேம அகிருத்தலால், மத்றலலைககாச் ருசித்து சேப்ப்ேன், ஜெ சாமெல்காம்அஞ்ஞரனிசளோயன்தி Grell x சிடலில்லை, ஷ்சையாள்' வேசமாஇி.தல்க$ உண்மையென்று ஈம்பி isha Peer, யல்லாது அவற்றை கீசாரிச்சள் ச்சா, கே சருசலிய சலைகஸில் சர்தேசிசத Hebe itt abet besa



       
oo bid னல் க 

Qu die ச் an Mes 
Cored as ச்ச்ச்கூடாு, | ae wrgibacipet ium SEAT 
Ob அதிலிறிகள் gee oppaidierg, சப்புக்தற்கு என்த 
மில்லாத ச்க்ெலாதிகக ஆவர். Oar Baas | அதிகன் 
வழக்கம், காம் எதையும். விசாரித்து அறியாமையினு ஏள்ளே 

அஞ்ஞானிகளாகிேம். ௮றிர்தால் ஞானிகளாலோமன்று? ப் 
படி அதிர்தப் பின்ன ரன்றோ சாட்டிலோ அல்லது சாட்டிலோ 

வ௫ப்பது தகுதி என்றாலு.து தகா. ததென்றாவது தீர்மா னிக்சலாம். 
காட்டில் வபப்போமெனத்திர்மானித்தல் எவ்வசையான தெலிலு. 

அ௮ஞ்ஞானியாயெ நாம் எதையும் அங்கேரிச்சாமலன்றோ காலக் 

கழிக்சவேண்டும். ௮ விட்டு ஜாதி, மதம், ஆசாரம், புண்ணி 
யம், பாவம், சொர்க்கரகாதிகள், பிஅர்தேவதைகள், அறத் 
தேவதைகள், மு.தலியோசாயும், மார்க்கோ தகர்களாகயெ முன் 

னோர்சள் பின்னோர்களாயெ குருட்டுக் குருக்களையும் அவர்கள் 
வாக்கையும் ௮ங்கேரித்து ஈடர்து ஈடப்பிக்கப் பாடுபடுவான் 
ஏனோ? அப்படிக்சேட்டு ஈடப்பதிலும் ஈடத்துவதிலும் இலர் 

இறிஸ் அவையும், சிலர் மகம்மதுவையும் சிலர் இராமாலுதமரையும் 
சிலர் மா.த்வாசாரியகாயும. அப்படியே நீலகண்டச் வொசாரியரை 

யும். சிலர் மெய்கண்டாரையுமே ஏறர்தோர்சளெனச் சொல்லி 
ஒருவர் மற்றொருவர் சொன்னவைசனை ச்தஷிச்அ,உபதே?ச்சச் 
திரிவது என்ன ஞாயங் கொண்டோ? தன்னை HOE Cy 
ஒப்புக்கொண்டு ஒருவர் வார்த்தைய ஈம்பி சடப்பவன் ஜாஜி. 
சளைப்போன்௮ு மற்றொரு மதத்இலுள்ளக் Gi pial bar tn 
ஊர் ஊேராப் அலைர்து திரிவது வெட்சுக்கேடில்லவா? grate 
ளுடைய கேள்கீக்கும் யுத்தி அனுபவச்திற்கும், மூண்ணாகபகி 
விடையரிக்தத்தச்ச கத ஈனங்களை த் சச்கம்டிதங்க லந்து ப் 

சுற்ரக்றகோ தான்சொண்ட மதத்தை. மில்ராட்ட சண்ட ana 
அம்சளமள்தித் தன்னைச் கெட்ரும் விரச்சளர்கு கிர 
ஒத்ெரியாச கிடம்சளிளெல்லாம் 8 இப்படிச்சேட்பதபாபடு oe 
௮ம் சடவுருள்ளைத் தண்டப்புரென்சம் சொல்லி Dac Dee ge 

   



  

ih. Ls THES தயிகை, 

மின்றிய செய்பவணைைவா? மானமுடையோனாலெ் தன் குற் 
க்த்தைமறைச்சப்பாபரணைபோல பிதர் குற்றத்தையும் மறைக் 
சுப் பாபெடானா?, ஒருவள் BS ipsmss தான்மழைக்கப்பாடு 
படுவ போல மற்றவலும் படுத். ஞாயமல்லவோ?௮ப்படிக்கவன் 
தன் குற்றத்தை மறைத்துப் பிறனீ$ஞம்தம் விளக்க மற்றவனும் 
அபடியே செய்வானாஇில் இருவகு wlio ares Pox ஆசிவிடார் 
களோ?காம் பிறர்கேள்விக்கு விடை ணைணதெரியா த குற்றவாளி 
களே என த்தம்மையறிர்இருர் அம் ஒன அகூசவயார்பால் யோக்கியர் 
போதும் கற்ஒர்போலும் நடிப்பது மாச் //செய்கையாகுமா ? 
அயலார் குற்றத்தை: ஆராய்வது போல PHY திதையம் ஆரா 
யச் தறிபவர்கள் ஆனால் ௮வர்கள் எவரையும் தீல்ல.து எவர்களு 
டைய மதத்தையும் இகழ்ந்து பேசுவசோ? அறிந்தவசையும் உண். 
மை பேசுகரறார்களெனில் கேட்ட Casts ஞக்சேன் விடைப்கா்ட 
மூர்கனில்லை. 6 தலையில்லா ஊரில் இ௮ப்பைப்பூசர்ச்சகளையாக 
மாறிமென '' ஈம்பினவனைப்போல இவர்களும் ஈம்பி 8றுமைய 
டை௫இரார்கள்போ லும். இப்படிக்குச் சிறுமையடைந்கதும் மூர்க் 
கனலும் முதலையும் சொண்ட௫ விடாரென்ற''பழமொழிக்ணெக்கத் 
தன் கொள்கைகளை ௮வலம்பித் துக் காலங்கழிப்பவராக இருக்கிறார் 
கள் போலும். இன்னோர் வார்த்தைகளை ராம் பொருட்டாகமதி 
யோமானலும், ம தஇப்பாரும் இதையறிந்து விலக்கும் பொருட் 
டே இங்கு இவர்களைச் குறித்துப்பே நேரிட்டது, இது நிற்க 
அபசோக்ானுபவ விருத்த மில்லாத வார்த்தைகளே சக் 
சப் பிரமாணம் ஆவனவன்றிப் பரோக்ஷவார்த்தைகள் சத்தப் 
பிரமாணம் ஒர் போதுமாகா ? நிலர் பரோக்ஷமாகக்கூறும் வ௪ 
கல்களும் பிரமாணமேயாகுமென்பார். எங்கனமெனில் சாம் 
*இமலெண்டு என்னலும் சிமையையும் இராணியார் உருவத்தையும் 
கண்ட்லோமானாலும் சேட்டுளோம். இதனால் மையும் இராணி 
பும்: இல்லை யெனலாமா ₹* ராம் அறியாதவைகள் எத்தனையோ 
இருக்கின்றன. அவைகளைக்கண்டோர் உண்டெனச் சொல்லில் 
அவர் பொய்யராவசோ அவர்கள் சொல்லை காம் ஈட்பலாகாதோ. * 
சம்தினசாலும் அவற்றைப் பெறமுயலுவதாலும் நமக்குப் பிர 
யோஜன மில்லாமற்போய்விடுமோ? நாமோ இஞ்ருக்னர் கடவுள 
ரூளால் .சர்வஞ்ஞத்வமும், இரிகாலஞானமும் பெற்றபெரியோர் 
கள் சொல்லை ஈம்பி ரடப்ப.து ஞாபமாசாே தா?௮சனசர் காட்டி. லு! 
ள்ளவற்றை சாட்டிலுள்ளோர்காண தாம் அங்கு சண்டவற்றைக் 

     

 



மூனிருக் திக்கரை, 

கூறச் ௪ப்தத்தரலறிர்அ, அப்பொருளின் சேவை ௮. இகரிச்சபோத 
அசைக்காட்டித் சென்௮ தா.ஹுகெமரன்றா ? இதும், பக, 
வார்த்தைகளும் பிர்மாணமேயான்்ஜனபர்தள். இவை a5 Rs d & 

கத்தக்கவாகா. ஏனெனில் இஜ்ணியையும் சிர்மையையும் அப 

சோக்ஷமாச A OG sanz இருணருர்கள், காணவும் மார்க்கமிருச் 

Bog. அப்படியே 7S i ரூபியாகவும் அல்லத அரூபி 

யாகம் உடைய சடவுளை, கண்டூடாமென்பாரும், காட்டுிகோ 
மென்மக்ரும்; அவர் உலகைப்திப்னடிக்னும் போது பார்த்தோ 
மெனயாசரும், ஒருவரும்? இலலை. அன்தி உயிரோடிருக்கும் 

பேது ; ௮டையத்தச்சமார்க் தீததையும் கூறும் எனபவ 
கையும்! மசத் இனர்களி னோம், ஆகையால் அபரோகூஷ 
சாக்ஷத்கார அலுப்வவசனங்களே ௪,த்தப்பிரமாணமாம். அவ் 
வரரீத்தைகளைக் கொண்டோம் ஆராய்வதால் நாமும் உண்மை 
யை இம்மையில் இப்மிடபுபிற்றானே அடையலாம். ஆகையால் 
ந பைலத்தித்னுக men TAC இயுக்திகள் பி/யோஜனமற்ற னப் 

19ரமாணக்களே இ ்யொருகாலத்திலும், இனியொருதேச 

த்திலும், இனிபொருழிரி fp n9 guid அடைவதாகக்கூறும் பசோக்ஷப் 

பொருள்கள் பிரபஞ்சத் $B oud வேருயவிடத்இிலிருத்தல் ஆராய்ச் 
சிபிலமையாமையா6் அவைபொய்யென முன்னமே விசாரித்து 

ம்அுதையே பேசுதல் பயனற்ற கொள்சை 

   

  

    
   

    

  

   

        

ததைகளக்! ௮ம், கற்பித்தலும் கேட்பித்தலும், 
அல்லியும் சேள்வியுமல்லாஅுமற்றவையாகா. சடவுளால் கொடுக்கப் 
பட்டது அல்லது சொல்லப்பட்ட எனக்காட்டு சத்திய வேதா 

இபொயச்கற்பனை ல்கள் உலகில் அனந்த முளவாகக் காண்க 

ஹோம். ௮வைகளில் சொல்லப்படும் வசனங்களில் ௮னரதம் முன் 
பின்முரணாகவும் அசம்பாவித மாகவும் காணப்படுசன்றனவே ய 
ன்றிச்சம்பவிக்கச்கூடியனவாகக் காணப்படவில்லை, ,இவ்விதபொய் 
ச்கக்பனைசளை ஈம்பி ஈடர்து பிறரை ஈடத்திவரும் அறிவிலார் தம் 

னம் அ௮ஞ்ஞானிகளாக (Seen i Lng, sag ae காள்கையை மறுப் 

போரை அஞ்ஞானிசளேனச சொல்லுவது gi கள்ளன் கள்சா 
னைப்பிடிபிடிஎன Gall ௮உ௰ வி ஓடுவதை Quin && விருக்ள்ற த். 

இ.கித்சு Roni Cou gir SOx on, லர் ஸ்சரிரிவாகிளேன் 
அம், லர் தேவதூதரால் உலலுள்ள யாவருக்கும் அழிகிச்க 

நினையாமல் தேவன் தன்னால் ௮லுப்பப்பட்ட மனிதனுக்தே ‘gai 
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Soe. அதநுபவாக்ந்த திரிக்க 

Gia Youre வெளிபிடப்ப ஜரா சவம்," எலா சூரியனிடமர்ச 
வும், சிலரி.பிசமனிடமாகவும், சி "விஷ்னுகினிடமாசவும், இலர் 
தீருமதே யென்சின்ற பசுவினிடமா்கவும் உண்டானதாகச் 
சொல்லுனெதினர். இவையாவும் உண்மையாக ஈடர்தவி மண 
கம்பவேண்டுமம்ன்று ௮ேச பண்டிதர்கள் பாடுபடுஇரர்சள். 

Ca seater அபிமானிஃ் வர் தத்தம்' வேதத்திலுள்ள உண்மை 

இன்மைகளைப் புதிதிணானடாரர்பிக்து நிராகேப வசனங்களைச் 
கண்டு பிடியாமலே சம்வார்த்ளிங்வை அக்ஷூடிச்சில் பாவம் வரு 
மென்று Lac ine கிறுக்க. அறிப் பிசாசேர், அல்ல.து!சாத் 

தானோ, அல்லது ம்ரல்கர்மர்க ன் சாமம், உன்னை இப்படி தக்ஷ 
பிக்கச் செய்றெதெனக் கூறுன்றனர். அன்.றிஸ்ீபிற்ர் சொல்லும் 
வேதவசனங்களை வேணமமட்டும் சர்ச்சைக்கால_ தாகணைக்கும் 

இடமாக்கக் கொண்டு உண்மையை Bar ay oor sai @her 

கள், தனது வேதத்தைப்பற்றிப் பிறர்க்கு சக்க சமாதான 
சொல்பவனாகவன்றோ எவனுமிருக்சவே iia Beir) 

அக்நியர் வேதத்தையும் அல்லது 157 Gm மத தாத் ரம்' 
அஷிப்பதாக விருப்பு காயமாகுமே 

இனி இர்.துக்கள் மேற்கொள்ளும் 0 dic, காமம்,பக்தி, 

ஞானம் என மூன்று பிரிவினைகளைப் போ இப் தாகவும் இம்மூன் 
அக்கும் அதிகாரிகள் பிராமண - க்ஷத்திரிய)? வை௫யர்சளே யெ 
ன்றும், சூத் இசர்கள் அகருகசென்றும்) ஆச்சூத்திரர் புராணஇதி 
காசங்கள் பிராமணன் அுவாரா கேட்கத் தக்கவைகளென்றும, 

சூத்திரர் பிறருக்குக் கற்பிக்கவும் பிசசல்சித்கவும் ௮திசா.சம் பெற் 
றிலரென்றும் கூறுகின்றனர். Spoon al Bt As தியகருமம், நை 

மித்திக சுருமம், பிராய்ச்த.ஆத' என மூவகைப்பமொம். ஒரு 
வன் ஞானம்பெற்ற பின்னும் நிஷ்காம கரும நுஷ்டானம் உலக 
உபகா.ரத்தின் பொருட்டுச் செய்யவேண்மோம். விட்டுவிடல் 
கூடாத்ரும், இவர்கள் உலகமெனக் கொண்ட, பிராமணரை 
மாத்தரநோ அல்லது ௯தத் திரிய வைஏயராயும் கூட்டியோ தெரி 
பவில்லை.? as Siu வைியருச் மத்தரில் எக்ப்பொருள் 
விரயமின்றி வரும்படி. இடையாது.? ஊன் பெருமையும் சில 
காறிய சித் இயுமில்லாமற் Cured பசாமணர் s&s wp 
ஹையோர் தானம் ஏற்கத்தகாதாம்; கக், பிராமனருக்கோ 
வரும்படி ஈஷ்டம் ஒருபோதும் சிதற இலலை; கருமம் செய்



மூன்றுக் திருமுறை, ௧௨௭௨ 

பலவன்ஹோரு செலவழியானோ வெனில் அ௮ச்செலவை க;தீதிகிய 
னும், வைஏயலும், spe Bo gu ஏற்றுக்கொண்டு செய்து முடிச்ச 
வேண்டுமாம் அப்படி முடித்து வைக்டுல் அரதப் புண்ணியத்தின் 
பலனை மூவரும் பெறுலார்களாம். பிராமணருக்குப் பலமோ 

இதத்தில்கானே சித் திப்பதைப் பிரத்தியகஷமாகப் பார்த்திருக் 
"கின்றோம், கோப் பிராமண ரட்சணையின் றியில் சூத்திரன் சத் 

கதியடைய மார்க்சமில்லையெனக் கூறி, சூத்தான் பொருளைக்கொ 

ண்டு தம்போன்.ற பிராமணருக்கே அருத்தி, தானுமருர்தி மீதி 
யுஞ் செய்து வைத் துக்கொள்வதால், சூத்திரன் முதலி ஏனைய 
ஜாஇயர்கள் ஏன் உலகமாக மாட்டார்கள். இப்போது லோகோ 

பகா.ரமென்பது பிசாமணர் பிழைப்பென்றே படொருள்படுகின்றது 

அல்லவா? இதன்றி நித்திய கருமமென்பது தினமுஞ் செய்யும் 
சந்தி, ௮க்னிஹோத்திராதகளாம். கசைமித்திகமாவது செஹண 
அமாவாசை முதலிய சுப ௮சுப காலங்களில் செய்ய விதித்திருச் 
கும் ஸமுதீ.திரஸ்காக உபவாலாஇகளாம். நித்தியகருமபயனோ 

துவ்வொரு சந்திகாலத்திற்கு முன்னர் செய்த பாவங்களையெல் 
லாம் பின் சர்இயிற் செய்யும் கருமத்தால் நிவாத்தியாய் விடு 
மாம். ஸ்திரீ அத்தி, செஹத்தி முதலிய பாதசங்களும் 

ஒரு சர் திகாலத்தில் அனுஷ்டிக்கும் கருமத்தால் நிவர்த்தியாக 

விடுமானால், பாவமிகு இியைக்குறித்.அப் பிராமணன் ௮ஞ்சவேண் 
டியதே இல்லையாமன்றோ? இசனால் பிராமணர் ஒரு சர்திமுடிர்க 
வுடனே வஞ்சனை, பொறுமை, தசோகமாதிகுணங்களை மறுசர்தி 

அலம் வரு பரியந்தம் உபயோடக்கவேண்டியவராகின்றனர். 

ரூத்தி.சாதியோர் அப்படித் தொலைத்துக்கொள்வதற்கெமில்லை, 
பிராமணரைப்போலவே (அரசருக்கும் ௮ரியாயகிசாரணை பட் 
சபாதநீர்ப்பு, குடிகொன்றிறை கொள்ளல், அ௮தரும யுத்தம், 
துராலோஜனை, தர்மந்இரிகள் சப்சம் முதலியவற்றால் உண்டா 
கும் பாதகமும், வைஏயருக்கு சொண்டவிலை கூறூது, ௮இக விலை 
க்குக்கொண்டதாசப் பொய்ச்சச் தியஞ்செய்வதாலும், கெல்லோடு 
கல்பத.ராதிசலர்து அளப்பதாலும், குறைவாக அல்லது ௮திசமா 
க நிறை ௮ளனவ, அல்ல நீட்டலளவை, ௮ல்லத முகத் தலள 

வைச் கருவிகளை உபயோடத்துக் கொள்வதும் சொடுப்பதுமாயே 
வியாபாரத்தால் விளையும் பாதகமும் நித்திய கருமத்தால் நீச்டக் 
கொள்ளகிடமிருக்குமானால் இவர்களும் மேற்சொல்லீய பாதக்க



அதிவிவ்ர்சக்த திமிங்க. 
mys; அஞசவேணடியதிலலையனரு! இவவாறு பாத்சம போக் 

லென்ன த்தச்ச கஞுமர்லுஷ்டான் " விஇிமைப்பேதி அதிகாரிக 
சாகாத ரத்திரரக்ள்தர்னே, பாபி5ளும்) நஷ்பம்டைபவருமாக 

விருக்கறார்கள். பீர்ாமணராநியோர் இவர்களிடதீதி 'எழிய்மும் 
சைப்பொருளும் கொள்வ இனாலே புண்ணியரும் மேோ்க்ஷம்பெறு 

பவரும் வேசாதிகாரிகளுமாயு மிருக்கச் சூத்திரனானவன்கொடுத் 
அத் தரித்தர்னாக '€ீழ்௪.ர உத்தியோகஞ்செய்.து ஜீவிப்பதற்கும் 
வகையற்றுப்பாபியாகி சாசமும் புனர் ஜன்மமும்பெறவேண்டியவ 
ச இருக்கிறான். இவ்வாறு விதிக்கும் வேதம் மிகவும் அழகா 
சத்சானே இருச்சன்றஅ. இப்படியும் (வேதம் விஇக்குமா? இது' 
ிச்வும் சந்தேகமே. பரமேஸ்வசன் கட்டளையாயெ வேதமான. 
உலகிலுள்ள உயிர்களுக்செல்லாம் ஒன்முகத்தான் இருக்குமென் 
பனு சல்லவர்கள் சொள்சை. இதன்றி சித்திய கருமத்தின் ௮இ 
கா.ரம் பெருத சூத்திர்களிடத்திலும் தனவச்தர்களாயிருக்கும் 

பட்சத்தில் ௮வர்கள் பால் சைமித்தக கருமாதிசாரியக்சளைப் பிசா 
மண்ன் ஈடத்திவைத்துத் சானமாதிகளைப் பெறலாகுமாம். இது 
யாது சாரணத்தினலென தீர்க்காலேஜனை செய்யில் உண்மை 
வெளியாசாமலிசாது. வேதத்திற்கு ௮ருகராகாத சூத்திரர் சை 
மித்திக கருமத்திற்கு மாத்திரம் பாத்தியதை யுடைய சாதலுக்கு 
மூன்சொல்லிய உலகுபகாரந்தானே அல்லது வேறில்லை யெனல் 
விளங்குகின்றது. சனிகனாயெ சூத்தான் கருமாதி காலத்தில் 
பூணு நாலும் பெறலாகுமாம், ஏனையகாலத்தில் பெழலாகாதாம்- 
உபாயனகாலத்இற் பிர்மவித்தயொப்பி யாசத்திற்குப் பெறாச இப் 
பூணுநால் சலியாண காலச்இலும், கருமார்திய காலத்திலும்) 

பெற வேகம் விதிப்பது ஆழ்ர்து யோசிக்சத் தக்க தாகவே இருச் 

இன்றது;இதன்மிச்சூத்தரராதியோர் சொத்துடையராகும் பட்ச 

தீதில் பிராமண .ரா இயோர் ஏவலுக்கு இணங்காது மூன்று வரு 

ஸத் தரரையும் பகைத்து வர்த்சகம் அல்லது ,ளுசை அல்லது 

சாஸ் இரவாராய்ச்சி செய்ய வாரம்பிப்பார்ச ளாதலால் சூத்திரன் 

சொத்சை மூவருணத்தாரும் பலாத்காரமாக அபசரித்து யாசாதி 
கருமத்களைச் செய் !பிராமணர்களைப் பொ௫ிப்பித்த seas 

இசனுக்கு வேறுகைத்தில் இர்திபோக சொர்ச்சம் அடைகி 

த்து விடவேண்டுமென மலுநீதியிழ் கூறப்பட்டிருப்பதாச், தரும 
சிருஷ்டனை செய்யும் பிராமணர்களால் சொரல்ல்பீபடிசன்ற து. 
இம்மனுநீதிபோன்ற நீதி எந்த அசர் '8ீதியிலுங்காண்சிடெட 

   



  

த்தல்ருமை. . இனதத்தானோ தன்.னுபிர்போல் பக்க 
ரூம் உயர்மனு நீதிவசனமெனச் கொள்ள வேண் தல், மோ 

ஆகச், ஆ! i ! ச்சகியம்! ஆச்சரியம்! ,இதைப்போ arp ee 

எவர்கள் கிஇப்பார்கள்?இது பூர்வம் சொன்ன உலகுபசாரழென்ப 

இத் நடையென்னை? அன்றியும் பிசாமண்ராதிய மூன்று வருளத் 
தோர்க்கும் பாவகிவாத்தியின் பொருட்டுச் சந்தியும், பிர்மகாயுத் 

திரியும், அச்னிஷ்டோமாதிகளும், வைத்துக்கொண்டதுபோலச் 
சூச்இரருக்கும், பாத்துவசண்டையிற் பாபெட்டு மண்டையை 
உடைத்துக்சொள்ளவும், சேகரித்தப்பொருளகளைச் செலவழித் 
துக்கொள்ளவும் முப்பத்துமுக்கோடி, தேவர்களையும் மும்மூர்த் 

இகளையும் விதித்துக்கொடுத்.து, பிரமோற்சவாதி விபவங்களை 
அத்தேவர்களுக்குச் செய்ய விதித்திருச்க வில்லையோ வெனப் 
பலர் கூறுன்றனர். இத்தேவர்கள் ௮பிஷேக நைவேத்திய தரா 
தனை முதலியவற்றால் திருப்தஇியடைர் து சகேகபோஷணை பெறு 
பவராகக் காணப்படுகிருர்களில்லை ஆனால் பூசாராள் எனப்பெயர் 
பெற்ற சேவதைகளோடு சிலதர்.திர தேவதைகளும், விருத்தி 

யடைந்து வருகறதாகத் தெரியவருகிறது. இதுவும் ௨லக உப 
காசமாய்த் தான் கொள்ளவேண்டும்போலும்? சைமித்தக கரும 

மும் பத்தியுமாயெ இரண்டும் வேதத்தில் அதிகாரம் பெருதச் சூத் 
இரற்குபகா.ரமாக வியாசர் புராணத்தில் விதியாகிட்டால், சூத் 
திரா திஜாதிகளுக்குக் கடைத்தேறும் மார்க்கம் எள்ளத் தனையுமி 
ல்லா தொழியும் போலும். வேதமாதி புராணங்களில் கூறப் 
படும் தேவர்களும், அசுரர்களும், தேவ தேவர்களா மூவ 
ர்களும் உண்மையில் வேறுவேருகப் பிரபஞ்சத்திலும் வேறிடத் 
'திலிருக்னென்றோ இவர்கள் விதிக்கும் வி.திவிலக்குகளுக்கும் 
பயனும் உண்மையிலுண்டாகும், இல்லையால் இப்பூசுரசாமி 
களின் போஷணாலாபமன்றி வேறில்லையா மன்றோ P எவ் எ 

க்கு என்னலாபம் ௮டைவரோ விள்ங்சவில்லை. இதன்றிச் சூத் 
தஇரரைப்போலவே பிராமணர் பிராமணஸ்ிரீகளையும் வேதாதஇிசா£ 
ரிசளல்ல்பென ரீக்பெிருச்சன்றார்களாம். கா.ரண மென்னவெளில் 
எப்படி, ஸ்ரீகஞ்கீஞ்ப்பத்தாவே தெய்வமோ௮ப்படிவேஜா இயை 
யோர் யாவருக்கும் மறையோர் தெய்வமாம். அனாலே மற்றை 
யோர் வேதாதி வித்தைகளுக் சு ௮.கொரிகளல்லராம். acids 
'டுசனில் *தெய்வாதினம் ஐகத். சர்லம், மர்தராதீனம் சதைங்கும், 
குன்மர் தம் பிராமணாதினம், பிராமணாமமதேலதா'' ory grey



Afeisquinnbs flops. 

'சின்சாரற்க்கும். சா த்தெஞ்செய்த வியாச. கற்பளையிற், பிறர்தவசா 
இம் சண்ணபிசான்எலும் ரஷ்ணமூர்த்தியானவர் சொல்லியிருச் 
Rit. இதனாலே வெளிப்படையாகறெ.து என்கிறார்கள், woe 
அள்ள ஜா.இியபிமான புருடருக்குப் பிராமமணளும், ஸரீ களுக்குப் 

பத்சாவுமே, செய்வமென் விஇத்த.து உண்மையாயின். விசதக்க 
ளும், சோன்புகளும், க்ஷ௩த்ர2தவதைகளும், ஆலயாஇகளில் 

ஈடக்கும் உற்சவா இ வேடிக்கைகளும் யார்பொருட்டு விஇத்திருக் 
இன்றனவோ? தெரியவில்லை. புருஷனையிழர்த பூவையர்க்கும் 
புருடனைகிரும்பும் பூவையர்க்கும்,புருடனால் நேர்ர்ச குறையைப் 
போக்கெகொள்ள விரும்பும் புண்ணியவதிக்கும் சார்த்த புருடரு 
க்கும் போலும். இதன்றி நகாமப்பொருத்தம், கணப்பொருத் 

தம் முதலிய பொருத்தங்களை ஆராய்ந்து சுபதின, சுபலத்னெ, 
சுபமுகூர்த்தத்தில் வேதவிதியாலும் பிராமண சாசீர்வாதத் தாலும் 

மந்திர பலத்தாலும் மணமாலையாகச் சூட்டிய மாக்கலியம், 

மந் திதேவதைகளின் பலமும், பூதேவர்களின் உதவியும் ஆர் 

வாதமும், இரகங்களின் அனுக்கிரகமும் இருக்ச அம்மாள் இர 
ஞூமுன்னே ஐயாஉருள அ௮ம்மாள்மங்கலியம் ௮றுக்க நேரிடுகி 

றது. இது எந்த வேதகிதியின் காணமோ தெரியவில்லை. 
வேச விதிப்படி தேவமணம் முடிக்கப்பெற்று வாழ்ந்து வரும் 
பெண்களில், ௮கேகர் கந்தர்வ விவாசமும் நடத் திக்கொண்டு புரு 

டனை உல்லங்கனம் செய்.து அகலவும், ௮ல்ல.து ௮வனை மருட்ட 

வும், சாண்னெமனமே அப்போது அ௮வ்வேதமர்இரம் என்ன 
செய்தது ஒன்.றுங்காணோம். ஸ்தீரிகள் கல்விகற்பதால் புருடர் 
கள் பாலும் சபைகளிலும் செல்ல கேரிடுவதால் ஸ்தீரிகள் ௪பல௫ 
தீ தமுடையவர்கள் இசையால் விபசாரிகளாககிட இட முண்டா 
விடுகிறதென்பவர்கள், ஸ்இரீகளை ௮லங்கரித் துக்கொண்டு கலி 
யாண விடுகளுக்கும், கோவில்களுக்கும், இசாக்காலங்களிலும் 
செல்லவிடும்போ_து கல்கியில்லாமையே ௮வர்கள் கற்பைரட்ிக்கி 

நதபோஅம். இரவும் பகலும் தேவாலயங்களில் விசேஷ ope 
வம் சாசா.சண உம்சவமாஇசாயும் பாணவேடிக்கைசளையும் பர 
தி காட்டிய ஈடனங்கரேயும் ஈடத்தி வருவது எவர் வருகை உத் 
தேசத்தோ தெரியவில்லை. தேலபுக்தியுடையவளே புருஷ்பக்தி 
யுமுடையவளாவள் என, ஆகேஷேபகால த்தில் சொல்துவார்போ 

௮ம். பிறகு புருவயக்தியடையாளே பிராமணபக்இயும், பிறகு



மனிறுர் திருமுறை: கள 

வேஷ அடியார் பத்திடம், அதன்: பிறரு இரர்வண சர்சியாசம் 
பூன்ட சர்ரியாகெள்பா என்பும் பெற்.று,மூடிகில் தன் சரி 
சனத்தையும் பெ.றுவாசென்று சொல்துஙாரர்போலும், அவளே 
கற்று விசாரித்து உண்ணமயை அ௮றிர் இருப்பாளானால் 'இவ்வளச் 

யாபெவேஷதாரிகள் பால் பக்தி இழர்து விரவளே, அப்போதி 

என் செய்வாம் என்று வருர்தி, ௮வள்படி.த்து Ga sur shea 

களை விசாரிக்க ௮திசாரமுடையவளல்லவென விலக்கெைத்தார் 

போதம். அல்லது கற்றவளெல்லாம் அர்க்கதி அடையவும் சல் 

லாசவளெல்லாம் சொர்க்காதிகள் பெறவும் சண்டார்சள்போலும்: 

பிரத்தியகூமாச எப்படிக்கண்டு பிடி.த்தார்சளோ ௮றிலேம். கற்ற 

வள் கல்லாத புருஷனை gor Aug, செய்வதோ தாய் தர்தை 

அண்ணன் தம்பி முதலியோர் கந்தாசார வார்த்தையினை உல்லக் 

கனம் செய்வாள் என்டாராயின் தன் சுதந்திரத் இன் பொருட்டுத் 

தான்சாக்ரெதையாக இருக்கவேண்டியது அவசியம் தானே. கல் 

லான் உறவிலும் கற்றான் பகை நல்லதெனலும் கதையையும் ௮௮ 

போல ௮னுபவமும் பெராதார் யாவர், மனித ஜா இச்கு இயற்கை 

யில் இடைத் துள்ள இணையிலாச் சுதந்திரப் பேரின்பலாழ்வை 

அளிக்கவல்ல வேதமாஇய கல்வி பிராமணபுருடஜுக்குக்கே இரு 

க்சவேண்டுமென வேசம் விதிக்கிற தென்சை விந்தை வசனமே 

யாகும், இர்துக்சளில் பிராமணர்கள் வடமொ ழிப்பயிற்சியை 

அச்கியர்கள் பெற வழியின்மையை உண்டாக்£க்கொண்டு அதனை 

விருத்தி செய்த பின்னரே பிராமணரொழிய ஏனையோர் வேதம் 

படிச்சலாகாதென ௮ரேக பொய்ப் பிரமாணங்களைப் புசாணத்தி 

ம், தரும நூல்களிலும் புகுவித் இருக்கருர்களென்பதிற்றடை 

யில்லை, இதை யெல்லாம் கல்லாத ல ௮சர்களின் சகாயத்தால் 

அதுஷ்டானத்இற்குக் கொண்வெக்து விட்டார்களே யன்றி வேத 
த்திற் கூறப்பட்டனவே யென்று கொள்ளல் விபரீதமாம், wp 

பவத் தவசனமாயெ வேதத்தில் இவ்வசையாயெ சமத்துவலிரு 

த்த வசனங்கள் இருர்தராவென்பதே உண்மையாம். ஐனனமரன 

சம்சாச.துக்க நிவர்த்தியும் பரமாகந்தப் பிராப்தியம் கொடுக்கவர்த 

வேதமானது தசாச்சந்தேசமூம், ஓயாத அயரும், மன ஒருமைக்கு 

இடர்தரா,௪ பல் ஜாதி மூனறமைகளும், பேதவாசாசக்களும், 

போ.இிக்குமெனக் ஜெெள்வது விவேக்மாகாது, wi Geran Eger 

னும் அசங்காரமமகார நிரசன நிமித்தார்த்தம் எறபட்ட கேசமா



  

         

    

+ i ட ம் ர் போதகம் i ie aa QR aren கரன்ல்லர்ச் gees 
ig: Bo தியம் பசமாச்ந்தப் பிராப்இயும் போதிக்கும் 

ணலதா புுகருபமுடைய மாலுக்தஜன்மமு்டயா 
சுச்செல்காம் கற்சயுள் சேட்சவும் உரியதாக இருச்குமேபல்௮ 
லேத் திதமாவிறாச்சற் பொருர்சா.து. கற்றமக்சையர் விபசாரிச 
சாவார்கள் ஏன்றால் பல _நால்கமையுல் கற்றலைஇகர்களின் ௮ல் 
Ne ahora ௮வை தச புருடர்களின் சம்பச்தம் பெருமல் ஸ்திரி 
க ஸ்இிரிகளே புணர்ந்து விபசாரிகளாயு மாக்கியும் விலொ 

அல்லர். ஸ்இரிகளுக்கு புனர்கிவாகம் கூடாதென்னும் mass 
பருக ஈற்கக்களே இளக்கைம் பெண்களையும், கைம் பெண்களை 

யும், அர்கியர்மனைவிகளையும், புணர்த்து கற்பிணிகளாகவும், விப 
காசிசகளாசவும், ௮வரைசசெயனு, பிராணாவஸ்சைச்கு இடமாக்கி 
வைச்கத்துணியார்களானால் கறறமாதர்கள் கற்பழிவதற் சுக்கக£ 

ணம் எப்படியுண்டாகுமேச தெரியவில்லை. தம்பாலுள்ள குற்றள் 
களை மீஃச நினையாமல், தம 'அற்குணத்இத்குச்சாசசமாகப் பிற 
சைவைக்க, கினைப்போர் ஏற்கும் வை$கம வைதீகமாகுமா?,ஆகை 

யால் ஆன்மாவிறகு இயறகையிலுள்ள இணையிலாச்சு.தர் தரத்தைக் 
செடுச்க அல்லத தடுக்கவல்ல இம்மூடஜா இ முறைமையையும், 
மூடப்புச்தியையும் கைவிவொர்க்கன்.றி,கைவல்லியபதகியும் கவலை 
யற்ற இசவாழ்வும் கைகூடல் அருமை. ஒரு ஸ்திரீயானவள் தன் 

சணவன் தனகச்காகச் செய்யும் ஈன்றியை மறவா தவளாய்ப் பல 
or flan gun அவனை த்துன்பமடையா.த காத்கப்பாடுபடவேண்டிய 
ஒளாவள் என்பதை மறுப்போர் எத்தேசத்திதும், எம்மதத்தி 
௮ம் எக்காலத்திலும், இலசாவார் என்பதே உண்மை, எந்தப் 
புருஷனும் தான் தேடிய எல்லாச்சொடத்துச்சளூக்டும் ல்ரியவ 
ளாதத் தன் மனைவியைவைப்பது யாவருக்கும் shits Regus 
கானே? இவ்வா௮ அன்னம், வஸ்திரம், மணம் பத் திரஸ்தா 
னம், அதனோமோனம், பிற்கால ஜிவனம் "முசகியன் ன தேடிக்வ்க் 

ட் தீன் காயகனை செய்வமாகப் பாலித்த அல் டு உண்மை 
ப அவன் சுகவாழ்கிற்குச் துணை செய்யார் சீயானகள் 

பேயும் கூற்றுவன் ஏகியதாும், மிருத்து தேவதையும்), தவர்ளே 

  

  



  

gy a me பத் one பக்த அ சகம்! 

தப்த ள் அ தோற்க ் * 

ED ape மானம் டைய பாளினியா கள அததான். 
அம் அன்று, சம்ர்தான் நிழ திகயக்குள்று சாற்கிட் ட் 
ம் பேர் எடுச்ச ௮௮8 மூழ்கிப்பாளாரில்,, சொல்ர 
படிச்செய்யச்சுவ் மல் அழகாகுமேர? ஆரிசமாகர்சொற்த து 
புருஷனை எதிர்ப்புவள் எவளாயினும் விபசாநியாக ல... Phi b 

Caruga Agena ecCgeeOsrsor pa _ fete. yeind 
யடச்சப்பார்ப்பவள் பலபுருடருக்கு மனைவி2ய பல்ல* சொன் 
டன் மீனைவியல்லள், செய்ர்கன்.றி யகியாத ஸ்திரியும். பரு 

னும் .தெய்லச்இத்கு விசோதிகள் என்பதில் ஆகே்ஷபமில்லை. 
அதனை பலவிசமான Ca ages otr gil, ஆசாரங்களா 

௮ம, தறுமங்களாலும், மறைத்தாலும், செய்க்சன்றி கொன்ற 

பாதசம் மறைந்து போகாது தீராது, இவரது ஒழுச்சம். சட 

வுளுக்குப் பிரீதியாகா, அநந்த ஜன்மங்களை ஒப்பும் இச்.துக்கள் 
புனர்விவாகம் பொருக்காதென்கை முரட்டுப் பிடிவாதமல்லாது 
பெபருக்குணமாகாது,. எர்தலோகமும், எரந்சதேகமும், எவ்வித 
போகமும், எவ்விசகருமமும், முடிவிலாத அன்மாவிற்குச் ௪௫ 
மாகாதெனக் கொள்பவர் அழியுங்கருமத்தில் ௮இகபற்றை யேற் 
றல் ஏமாற்ற மல்லவோ? ஸ்திரி சூத்திராகளுக்கு வேதத்திலும் 
கருமத்திலும், அதிகாரமில்லை யென்போர் இவ்கிருவர்பாலம் 
யாதொருசசாயமும் பெரறுமல் சாட்டிற்றனியாக வத்து, சன்ச 
ருமத்தைத்தவரு.து முடி.த்.துக், சடவுளுடன் சேரவேண்டியதோ 
அன்றோ ? இவரும் உலகச்.2தாடு கூடிவாழ்ந்து இருக்கல் ஓக் 
குமோ ? கூடியிருந்து ௮வாகள் சகாயமும் கைக்கொண்டு மனத் 

தாலும், வாக்காலும் சாயத்தாலும் வேறுபட்டு இருச்கைதுரோகி 

கள் செய்சையாமன்ரோ. ஈம்பினோரசை யம்பலத்தில் விட்டேகும் 

வம்ப. ரல்லாது மற்றையோர் இவை தம்பாலிருக்கச் சகய்பரசோ, 

லர் பூர்வத்திற் செய்த புண்ணியத்தின் ௮ளவாகவே ஜாதியும், 
மதமும், போகப்பிராப்தியும் பொருர்.து மென்போர்கள். இவர் 

கள் சுபதின சுபரட்சத் தா, சுபலக்னெல்களில், பாசுப சருமங் 

களைச் செய்ய. நாள்பார்ப்பதேனோ. அுப்படிப்பார்த்தும் முடித் 
அம் பழுதுவர்.து சேர்ர்சபோதாகலும் பின் பதைப் பரிசரித்ததி 

யாத்தேஜே.விதிப்படிமுடியுமெலும்கிவேசுமறிர்த பெரியோர்கள் 
இடையில் ஐர்சர்மலிதிரயயிட்டு எவரையும் வருத தலேனே சுகா 
சரா, மதாசார) குலாசார, ஜாதியாசார, ஆராமாசா£ மாஇகிள் பூர 
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௧௩௰ அந௩பவாகந்த தீபிகை. 

வவிதியால் பொருந்து மென்பது பொருர்துமாறெங்கனம். மேல் 
காட்டிய ஆசாரவிருத்தராப் பூர்வவிதியால் ஐசாரமூடைய தாய் 

தர்தைகளுக்குப் பிறந்த புத்திரன் புத்திரிகள் இருவரும் எர்தகி 

தியால் சடைத்தேறுவார்களோ ௮க்தவிதியை யல்லவா யாவரும் 
தேடவேண்டும். கெட்டதை ஈல்லதாக்க வலிகில்லாத கருமத் 

தைக் கடைப்பிடித்து ஒழுகல் கடைச்சாதியர் ததலுக்கோ? இழ்ச் 
சாஇயிற் பிறர்த ஒருவன் மேற்சாஇயிற் பிறந்தவனுடைய மதா 

சாரம், குலாசாரம், ஜாதியாசாசம், ஆ௫சமா சாரங்களைக் கைப் 

பற்றுதிருத்தலினால் ௮வனுக்கு என்ன லாபமூண்டாடன்றதோ ? 

கைப்பற்றி நடப்பதால் அவனுக்கு என்ன திமையுண்டாகு 

மோ? காமறியோம். பூர்வ ரிஷிகளெல்லாம் தலைவிதியை 

யொப்பி இடையில் வந்தவிதியை எலாமையாலன் ரோ பிரபல 

ராசி பெரியோர்க எளாகினார்கள்* இதைமறைக்க வல்லவோ 

நதிமூலம் ரிஷிரல:ம் விசாரிக்சப்பட லாகாதென்பறு, அவர்களெ 

ல்லாங் கல்லா இருப்பா சாயின் வியாசர்,யாக்ஞவல்கயொ், திருவள்ளு 

வர், ஒளவையார், கார்கி, காரதர், வசிட்டர், சத்தி, முதலியோர் 

கதி யாதாகியிருக்கும், கற்பனா திரிசங்கு அனவன் சொர்க்ககதி 

பெறவேண்டி யுத்த துபோலல்ல3வா அடுக்கவேண்டி வரும். இது 

நிற்க இவவகையாக உலகை வஞ்சிக்க வஞ்சகர் கொண்ட வஞ்சக 

விரதமாகிய ஜாதியாசாரத்தை அங்கேரித் து ஈடப்பவர் மூடர்என் 

பதில் என்ன ஆக்ஷபம். பாஷையோ யாவருக்கும் இருக்கலா 

குமாம்;௮ப்பாஷையா லெழுதிய புசாணங்களையும் கேட்கலாமாம், 
அப்பாஷையா லெழுதிய நூல்களை பாவரும் படிக்கக் கூடாதாம், 

இது ஒப்பத்தக்கெ தா? தலலு3பாடுலைதே தலம்பு ௮போடியா? 

என்னும் தெலுங்கு மொழியானது மொட்டையடித்துக் கொள் 
ளும் பெண்ணாகிய விதவைகளையும் சந்நியாசிகளையும் குறித்து 

உண்டாயெ ௮னுபவ வசனமோ வேறோ ? இந்த குலாசா.ர சர 
மாசாரங்கள் துஷ்டரைத் தடுத்துவீடுமோ ? தடுக்காதென்பது 
நினைப்பூட்டவல்லவோ *ிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மச 
ளிர்நிறைகாக்கும் கற்பேதலை'” எனவும்; “மழித்தலும் நீட்டலும் 

வேண்டாமுலகம் பழித்ததொழித்து விடின்” எனவும் துஷ்டர் 

வேதத்தியனம் செயினும் ௮வர் வார்த்தையில் ஈம்பிக்கை வைக்க 
லாகாது எனவும், நெருப்பைத் தலை€ழாகப் பிடிப்பிலும் ௮தன் 
ஜுவாலை ழோகாது எனவும், உவமையோடும் கூறியமொழிகள்



மூன்றாக் திருமுறை, ௧௩௧ 

உண்மையாகாபோலும், அன்றியும் '*பெண்ணெனப்பவெ ே கேண் 

மோ பிீடில, பெருமை கோக்காதுண்ணிறையுடைய வல்லவொரா 
யிர மனத்தவாகும்' எனவும் “*ஈம்பினபேர்களெல்லாம் நாயிலுங்க 

டையாவாரெனவும்,, *நடைகுலுக9யு முகமினுக்கியு ஈககைகைச் 
திரிமாதரை ஈம்பொணாஅ மெய்! ஈம்பொணாது மெய் | ஈம் 

பொண்ணா மெய்! சாணுமே” எனவும், ' சேலைகட்டிய Lor gent 

நம்பினார் தெருவினின்று தியங்க தலிப்ப2ா'” எனவும், சொல்லிய 

வசனங்களையோடக்கன் சுபாவம்ஈல்லதாபின் கற்றாளும் கல்லாதவ 

ளாயினு ம்பெண்ஈல்லவளேயாவாள். ௮ஃதின்மையாயின்கற்றுலும் 
கல்லாவிடி.னும்நற்குண மில்லா ஆடவரை யொப்பா யிருப்பள். விப 

சாரமென்னும் அராசாரம் ஸ்திரீ புருஷாள் இருவர் பாலுமிருக்க 

ஒருவரைமாத்திாம் புகழ்வது ஏனோ? இதன்றி “ பாம்புண்ட செ 
ல்லாம் ஈஞ்சாம் பசுவுண்டதேம்படு செண்ணீர் ௮மதமாம், ஓம்ப 
ற்கு ஒளியாமுயர்ந்தோர்க்கு ஞானம் அதுபோல, களியாங் கடை 
யாயர்மாட்டு '” என்பதுபோல கல்வியுக் கேள்வியும் துஷ்டசாகய 
பெண்ணாண்களுக் இருந்தும் பிறருக்கு கஷ்டத்தையே விளைவிக்க 

விடமாகின்ற் து, ஈல்லெண்ண சதுடன் வேகமாதிகலைகளையொரு 

வனறியின் அமுர்தனாவா னென்ப இற் ஐடைஎன்னை? அதுபோ 

லவே ஈற்குணமுடைய பெண்ணும் புண்ணியவதியும், தருமதே 

வதையும், ஆவாளென்பதிற் றடையென்னை? சுயகாரிய grb oT 

ளாகும் பெண்ணாண்களுக்குப் பரப்பிரயோஜன wT gsc; Ris 

னம் எப்படியுண்டாகும் ? சுபாவத்தை கல்வியின்மையான2 மாற் 

இிவிடுமெனவும்; கல்வி ௮தைமாற்றாது அதிகரிக்கச் செய்யுமெ 
னவும், சொல்லுதல் ௮டாத கருத்தாம். எண்ணெய், நீர், வஸ் 

தரம் முதலியன மணமுடைய பிஃபங்களின் சையோக சம்பந்தத் 

சால் ஈன்மணம் பெறுவது போல சுகுணசுபாவ மில்லாதவனும் 

கல்வியால் நற்குணம் சிறிதடைவானென்ப3த நிஜம். இவ்வளவு 

எற்றிற்கு? யாதேலும் ஒன்றை ௮.றியாமையே கல்வி இன்மையும் 

மூடமும் ௮ஞ்ஞானமாம். ஒன்றையறிதலே ஞானமும் அனுபவ 

முமாம், அதுபோலவே கல்வியையறியிலும் ஞானமும் தெளிவு 
மாம். இதன்றி ௮ஞ்ஞானஞானமென்பதற்கு வெவ்வேறு வஸ் 

க்கள் இல்லை. ஜஐயிர்திரியங்களால் ௮.றியக் கூடியவைகளை 

யெல்லாம் கற்றார் கல்லார் தயெயாவரும் ஒரேபடித்தாக அறிய 

வல்லவர்களே. ஐம்பொறியா லறியச்கூடாத ஜன்மா, மனது,



Bat. அதுபவாநந்த தீபிகை. 

   mete * Osiriaab, eb, அக்கம் மூதகியவற்றை புத்தி 
1 ன்னு ள் ordi ie ம்ரளீய்ர் தறியவேண்டும் அவற்றை' grief 
if பெரியோர்களின் வாக்யெங்களே கல்வியாகும். ' 

இவகிதவாக்கயெல்களை பிறருக்கு௮.றிவிக்கவர்ச வாக்யெதொகு 
ப்பே வேசமாதல்வேண்டும். இதையறியவேண்டிய கடமை யெல் 
லாமனிதருக்கு மிருக்க ஸ்ரீ சூத்திராளுக்கு அதிகாசமில்லை 
எனக்குரகாரண மென்னை? பிராமண? அதிகா ரமுடையாமென் 
னல் அவர்களுக்கு இயற்கை.பில் வேதம் கல்லாமலே உண்டாய் 

விடுகின்றதுபோலும் அப்படிப் பிறப்பினுற்றானே Casuals 
இருக்கும் பிராமணர்களை எவ்விடத்தும் கண்டிலம். வெகுகாள் 

பிரயாசைப்பட்டே கறரானை மாத்திக் காண்கி3ரும். பிராமணத் 

துலம் பூர்வ புண்ணியத்தால் ஒருவனுக்கு வாயர் இருந்தால் உப 

நயனா தி சடங்கு ஏற்ககாரணமென்னை? சடங்காதி காரியம் இயற் 

தினம் எல்லாருக்கும வேதமா இய கல்வி வராமைக்குக் காண 
மென்னை ?௮,ச்தியயனதி செய்விப்பானேன்?செய்தும் தேகமாதிய 

நானெனக்கூறும் ஸ்திரீசூத்திர மூடரைப3பால மூடனாய் தேகே 
ந்திராதிகளையே நானெனக் கொள்ள வேண்டியதென்னை? இவன் 

மூடனிலும் ௮தீகதல் எங்கனம்? பூர்வ புண்ணியத்தினாலேயே 
பிசாரமண ஜன்மம் வாய்ப்பதானால் பி.ராமணரில் ௮28கா வேதபார 

கராகாது நிரக்ஷர குக்ஷியாக இருச்க£ேேண்டிய௰ காரணம் எவ்வித 

ததாலும் இத்திககாதல்லவா? பூர்வ புண்ணியத்தின் பலத்தை 

யும் இடையிலுண்டாகும் இடையூறு தததுவிமிமோ? தடுத்து 
விடுமெனில் பூர்வபுண்ணியச்தைச் கொள்ளவேண்டிய தென்னை? 
நிரக்ஷர குகஷிகளாயிருந்தாலும், , நி.ரர்.தர வஞ்ஞானிகளாயிருஈ 

தும் வேகசாதி காரிசளெனக் கூறபபட்டிருப்பதனால் ௮வர்களை 
எல்லா முணர்ர்த விப்பானாகவே கொள்ளவேண்டு மென்கை எவ் 
வளவு மதியீனவார்ததைத? Cai Spat és லிப்பிரலும் அதை 

யுணவேணுமென்லும் பிராமணனுக்கேயல்லாது மற்தெவருக் 

கும் கற்பியானாதலால் வேதத்.இல் மற்றோருக் கதிகாரம் எப்படி. 
யுண்டாகும்? கல்வி யென்பதெல்லாம் ஒருவர் கற்றுக்கொடுக்க 

மற்றொருவன் கற்றுக்கொள்ளலாமேயொழிய தானாகவே சற்றுக் 

கொள்ளல் முடியா.து: ஆகையால் இதையறிர்ேத வேதம்யாவருக் 
கும் உதவாதென ௮தைக் கற்றவர் கூறுசன்றார்போலும் சுல்வி 

என்பதை அரசனும் கற்ரோர்களும் ! தாய்தர்தையர்களும் பல



மூன்ருக் திருமுறை, amp, 

பர்தஞ் செய்து கற்பித்துக் கொடுப்பிலும் : கஷ்டிமாகையால் 

சிறுவர் இஷ்டப்பட்டு கற்ப தருமையாக கிருச்சிஞ்றிது... அடி 

2யாடும் ௮தைக்கற்கவே கூடா௮எனில் சுற்பவர்யர்ஷ்ர்த சிந்து 
வண்டிய வயது கடர்த ஒருவன் சல்லாமையினால் கேரச்த் மல் 
மானச்தையும் ஈஷ்டத்தையும் தெரிர்து சத்சமுயன்றாலும் இல். 

பூறு ௮னர்தமாகையால் அவன் முற்றுறக்கற்பதும் அசாத்திய 

மாகின்ற து, 

விடாத ஊக்கமுடைபவஞனாயினும் கற்றுக்கொடுப்போர் வஞ் 
₹கரானபோது ௮வன் கெஞ்சாரக் கற்கசேர்வது எங்கனம்? யாவ் 

நம் கற்கலாம் எனும் இக்காலத்து இராஜ Pages Benny oar 

Ina பலவாறு பழித்துத் துயாடையும் தாயோர் ௮கேகர் இருக் 

றார்கள் ஆனால் பூர்வகாலத்தில் எப்படி. இருக் இருக்கலாம் “sr 9 
இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கா லெனவும்” “கண்ணிரண் 

2ட, யாவர்க்கும் கற்மோர்க்கு மூன்றுவிழி” யெனவும் :**கல்லா 

வொருவன் குலகலம் பேசுதல் செல்லிற்பிறர் த பதசாகும்மே” 
ியனவும், “**கல்லாதவன் சொற் காமுறுதல் முலையிரண்டு மில் 

மாதபெண் காமுற்றற்று'' யெவைம், இவைபோல ௮னந்தமாகக் 
உறும் வசனங்கள் கீசநூல் வசனங்கள்போலும். வடமொழியும் 

2வதமும் கற்கலாகா தென்பதொழிய மற்றதநால்களைப் படிக்க 

கா தென்பவர் ஒருவருமில்லை2ய என்பார் சிலர் உளர், வேதத் 
திற்கூறிய உபரிஷத்.துக்களைத் தவிர மற்றவையெல்லாம் விபரீத 
ஒழுக்கங்களையும் அசம்பாவித வேடிக்கைக் கதைகளையும் ௮ 
வசியமான இறந் துபோனவர்கள் அல்லது எக்காலத்திலும் இல் 

மா திருந்தும் கற்பனையால் இருப்பவர்கள் சரித் தரத்தையும் 
கூறுவனவா யிருத்தலின் ௮வற்றைப் படிக்கலாம்போலும், இதை 
யெல்லாம் படிப்பவன் அதைப்படி.த்தால் உண்டாகும் கெதி என் 

ஈமோ? அதைப்படி.த்தறிந்தாருக்கே தெரியுமல்லாது மற்றவர்க் 

9கங்ஙனம் தெரியும். மற்றவையெல்லாம் வேதமல்ல, பிரமாணங் 
களுமல்ல் கையால் ௮தைப்படிக்கலாம்போலும். வேதமென் 

பதம் பலகாலங்களில்பல.ரால் செய்யப்பட்ட பல நூல்களின்தொகு 

இயாச விருக்கன்றதேயன். றி, ஒரேகாலத்தில் ஒருவசாலேயே 
செய்யப்பட்ட _நாலாகக் கொள்ள அ,தாரஞ்சிறிதுமில்லை, உத்தால 

ன் முதலிய முனிவர்களால் கூறியனவாக அந்தந்த உபநிஷத்துக் 

ஈளால் தெரியவருகின்றன. ௬௬இ யென்பதற்குப் பொருள் ஒரு



௧௩௪ அநபவாகந்த தீபிகை, 

வர்சொல்ல மற்றொருவர் கேட்டதென்றே பொருள்படுகிறது. 

இப்படியே அசேகர் தத்தம் சடர்களுக்குப் போதத்த அநேக 

உபகிஸத்அ.க்க ளிருக்கெறன், இவற்றிற்கெ புசாணங்களைப்போல 
சலகற்பனாதேவர்களின் வாக்கெங்களாகக்கூறப்பட்டி ருக்கின்றன. 
இப்படிக்கு ஒருவசொருவருக்குப் போதித்த விஷயமெல்லாம் 

ஒசேகாலத்இற் பிறந்ததாகக் கொள்ளலிடமுண்மடா? பாம்பரை 

யாக ஒருவருக்குப் பின்னொருவராகக் குருக்களாகி ul 69s g 
வந்தார்கள் என்று கொள்ளவேண்டியதுதான் நியாயம், ஆகை 

யால் வேதம் ஒரேசாலத்தில் உண்டாயதல்ல: இதை யெல்லாம் பிற் 
காலத்தில் வரத வியாசராடஇி பெரியோர்கள் கொள்ளத்தக்கவை 
களைக்கொண்டு தள்ளத்தக்கவைகளை த் தள்ளியும் ஒழுங்குபடி. 
Gis ganas இருக்கிறார்கள்.இதில்கால வடைவில் வஞ்சக பண் 

டி தர்வார்த்தைகளும் மூடவரசர்களின் முரட்டுத்தனமும், ஜாதி 

பெருமைக்குத் தகிக்கும் சண்டிகள் சகாயமும் கலந்தே யிருக்கிற 

தென்பதில் யாதொரு குறையு மில்லை.எப்படியிருந்காலும் எல்லா 

வுயிருக்கும் பூணானந்தபோதம் புகட்டும் பொருட்டு போதிப் 

பனவாக இருப்பனவெல்லாம் பிரமாண வசனங்களே என ஏற்கச் 
தட்டில்லை. யுக்தி ௮னுபவ விருத்த வசனங்கள் எல்லாம்௮லங் 
கார கற்பனைவார்த்தைகளாக வன்றி பூதார்த்தமாகக் கொள்ளத் 

தக்கனவாகா, யமன், வருணன், வாயு, அக்கினி, இந்திரன் 

முதலியோரை ௮பானமாதி கருவிகளாக உபநிஷத்துகள் கூறுகன் 

றன. ஈஸ்வரன், ஜீவன்,மாயை, அவித்தை' வாண, விக் 

பம், என்னும் ஆறுபொருள்களும் ௮ராதி என்பது வேதயுக்தி 

௮னுபவசம்மதம், இவற்றுள் ஜடப்பொருள்களாகிய உடலுல 

கென்னும் தோற்றப் பொருள்களும் இவற்றை விளக்கும் ஞானேந் 
இரிய ௮ர்தக்கரண ஜீவேஸ்வர்களெனும் போலி௫த்துப் பொருள் 

களும், சுழுத்திகாலத்தில் அவித்தையில் லீனமாகிற பிரளயத்தை 

யடைந்து மீளவும் சொழ்பனகாலங்களில் சூக்ஷமஸ் தூல பரிணாம 
விளக்கங்களை யடைவதனையே சிருஷ்டி, இ.9ி, சம்ஹாசமாகவும், 

மாயாவிசிஷ்ட ஈஸ்வானது கிருத்தியங்களாகவும் கற்பிக்கப் பட் 
டிருக்சனெறது. இது ஒழிய வேறுவித சிருஷ்டி லயங்கள் ௮2 
கரிக்கப்பட் டி.ருக்கவில்லை, ஆகையால் முன்காட்டிய பேதவாறு 
பொருளகளும் பிரவாக ரூப௮னாதி வஸ்.துக்களாக கொள்ளப்படி. 

னும், விவர்த் சுவாசுப்பாவரூபப் | பொருள்களாகக்டெப்பன வன்றி



மூன்றாக திருமுறை. ௧௩௫ 

நித்தியபொருள்களாகா, இவ்விதமாக உலகலுள்ள எல்லாசப்தப் 
பிரமாணக்களும் பலவசைப்பட்டு பலவிதமாக விருப்பதால் ௮ப 
சோக்ஷஞானானுபவ சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டுக் சொள்ளத் தக் 

சதைத் தேடிக்கொள்ளுதல் விட்டு, எல்லாவற்றையும் பிரமாண 

மெனவேற்றல்தீராச்சந்தேகத்திழ் டெமாகையால், புசாணா திகளை 
வேத௮லுபவவசனத் திற்கொத்தே வுசைசெய்துக்கொள்ளவேண் 

டும்௮ல்லாஅ,உண்மையில்நடர் தசதைகளெனக்கொள்ளல்கூடா து: 

நீதிகளையும், உலகப்பொருள்களின் குணங்களையும் கற்பிக்கப் பல 
கட்டுக்கதைகளைக் கற்பித்திருக்கன்றமனவெனக் கொள்ளல் வேண் 
டும். வேத சரசாகய உபநிஷூத்துக்களிலும் ௮கேக ௮ளம்பாவி 
தக் கதைகளிருக்கும். அவைகளெல்லாம் குணார்த்த வாதமே 

யொழிய பூதார்த்த வாதமல்ல. உண்மையில் பிர்மா, விஷ்ணு, 

உருத்திரன், அஷ்ட திக்குப் பாலகாள், ௮ஷ்டவசுக்கள்,சாமதே.லு, 

கல்பககிருக்ஷம், சிந்தாமணி, சப்தரிஷிகள், இராமனா திபவதாரங் 

கள், பிர்ம, க்ஷத்திரிய வைய, சூத் இரஜா திகள்முதலியவற்றைக் 

குணார்த்த வாதமாகக் கொள்ள வேண்டியவைகளே யல்லாது 

வேறில்லை. மீன்வயற்றில் மச்சகந்தியும், ௮த் தியந்தா பாவரூப 
னாயெ வாயுபகவானுக்குப் பீமனும் ௮ஞ்சனேயனும், ஜலவடிவா 
இய கங்காபவானிக்குப் பீஷ்மாசாரி முதலிய அ௮ஷ்டவசுக்களும், 

குதிரைவயிற்றில் ௮சுவத்தாமாவும், சாசிபரின் பெண்சாதிகளிட 

த்து தேவர்களும், அசக்கர்களும், மாஞ்செடி கொடிமுதலிய தாவ 
ரங்களும், புலி சிங்கமா தி-மிருகங்களும், கருடன் முதலிய பறவை 

களும், ஆதிசேடன் முதலாயெ பாம்புகளும், பிறர்ததாகக்கூறும் 
கதைகள் வேடிக்கையாக உலகப்பொருள்களைச் தெரிவிக்கும் கற் 
பனைகதைக எல்லா.து உண்மையில் நடந்தவைகள் அல்ல, அப்படி 

க்கனுபவத்தில் ஒன்றும் பிறப்பதை ௪ வரும் பார்த்திலார்கள். மர 

மா இகளிலுண்டாகிய விதைகளிலிருந்து மாமா தகளும், பறவை, 

ஊர்வன, நீர்வாழ்வன விட்ட முட்டையினின்றும் பறவை யூர்வன 

வாதிகளும், ௮ந்தர்.தஜா இமிருகம்களுக்கர்தர்தஜா திமிருகங்களும், 

மனிதர்பால் மனிதரும் உண்டாகிறார்கள் ௮ன்றி, உயர்தணையா 
இய மனிதர்பால் ௮ஃறிணைப் பொருள்களும், இிஸ்நிணையில் உயர் 
இணைமனிதர்களும் உண்டாதலின்மையின், (மலையிலும், ஜலத்தி 

ஓம், காற்றிலும், அக்ியிலும், அகாயத்திறும் சர்திரனிட்த் இ 

அம், சூரியனிடத்திலும், அரும்பினிடத்திலும்,  யாக்குண்டத்தி



௧௩௭ அஅகபவாரகந்த தீபிகை. 

னிடத்திலும்; கும்பத் தினிடத் திலும், குதிரையினிடத் இலும், 
இளியினிடத் இலும், கண்ணாடியிலும், ஆண்வடிவ மனிதனுடைய 

முகத்திலும், தோளிலும், தொடையிலும்,பாதத் திலும், பெருவி 

லிலும், மார்பிலும்; நாவிலும், கதாயு,கத் திலும், ஆபரணங்களி 

அள்ள இசத் இனங்களிலும் மனிதர் பிறக்ககாசச் சொல்லுதலை 

அசம்பாவிதமாகக் கொள்ள,த்தடை யிலலையல்லவா? புத் திமானா 

கய வித்துவானே இதையெல்லாம் மெய்யெனக் கொள்ள விதிப் 
போர்க்குத்தான் புத்தி பூச்சியமானாலும் சேட்போருக்காயிலும் 

புத்தியிருக்க வேண்டாமா? இதுபோலவே இர் இரன்முதலிய தேவ 

ச்களும், பிரமன் முதலிய தேவ?தவர்களும், அவர்கள் கூறிய நா 

ல்களும், தவளையும், ௮ன்னமும்,குரங்குகளும், கரடியும், வண்டும், 

சளியும், தம்பிகளும், பேய ௮ல்லத செய்த அல்லது உபதேச 
தீத வாக்யெங்கள் எல்லாம் தம்பேசை மறைத்தெழுதிய அரியர் 

செய்த கற்பனை என்று கொள்ளாது உண்மையில் ஈடநர்தககைக 

ளெனச் சேட்டலும், கழ்றலும், பிறர்க் சக் கற்பித்தலும் ௮சம்பா 

விதத்தை மெய்யென ஈம்பிவர்த தமதறியாமையே யல்லாது உண் 

மையை யுணரும் உயர்ந்த புத்தியாகுமா? இதல்லாமலும் மனித 

ருக்கு விதித்த வருணாச்சொம தருமாதிகளை அய்க்த,மியாதவரும், 

பழக்கத்தால் வேஷதாரிகளைக் காப்பாற்றிவருதல் விபரீத புத்தியி 

அம் விபரீ தபு.த் இயாகுமல்லவா? உலகம் இயற்கை யென்பதற்கும் 

சிருட்டியென்பதற்கும் தடையாகப் பிரத்தியக்ஷத்திற் காணப்படு 
இன்றது. உலகை இயற்கை செயற்கை என்றுபோராடுவோர் முடி. 

வரகத் தன் கருத்தைராட்ட முன்வர்து, போதுமான அனுபவத் 
தைக் சாட்டி, சந்தேகத்தை அகற்ற வல்லாரைக் காண்கிலோம், 

முன்னெழுதி வைத்துள்ள அசம்பாவித கதைகளையும், புத். தகங்க 

சாயும், ஆதாரமாக்கப் பேவருகின்றனர். இக்தகையார் சை 
லெட்கமறியாதெலும் பழமொழிக்கு இலக்காக நிற்கத் தலைபட் 

டார்கள்போலும். ௮னுபவம் தராதசொழ்களால் ஐக்கமென்னே. 

இறக்த பின்னான்றோ ,ஐச்சம் தெரியுமென்பாசாயின், ஏதிறந்த 

பின்ன ெனக் கேட்கவேண்டி வருகிறது? உடலிறர் தெனில் சாம் 

பும் மண்ணுமாவ தன்றி வேருகக்காட்டுவாரில்லை, உயிரிறக் 

தபின்னசெனில் ஆக்கம்பெ.றுவார் யாவர் ? உடலிறர்த பின் உயிரி 

parg ஆக்கம் பெறுறெ தெனில்: ஞானேந் திரிய கருமேர்திரிய 

௮க்தகச்காக பிராணா இசளை 'அவயவமாச வடைய உடலிழர் சஉயிர்



மூன்றாந் திருமுறை. ௧௩௪ 
ஆக்கம் பெறலெதனால் ? சூட்சும தேகத்தாலெனில் சூகமாங்கம் 
வரம்பற்றதாகையால் பிராணாதி யிந்திரியம் ௮தில் தடையுற்றிரா, 

அன்றியும் சூக்குமாங்கம் தாலத்தை விட்டுத் தனித்திரா.து, எப் 

பொருளின் சூக்குமாங்கமும் நூலக்தைவிட்டுவேறிடத் திலிருக்கக் 

கண்டாரில்லை. காட்டுவாரையுங் காணோம். கனவிற்கானும் சூக் 

கும£ேககம் ஈனவில் தாலேகத்திஓம், சழுத்தியிற் காரண தேக 

இலும் ௮டங்கினிடுவ தனுபவமா௫ இருக்க இது தனித்து உயி 

சோடும் இந்திரிய அ௮க்தக்கரண பிராணா தி வாயுக்களோடு நித்திய 

நரகம், நிசுதிப சொர்க்கம், அல்லது சலகால நரகம், சலகால: 

சொர்க்கம், அல்லது சித்திய சூரிப்பதம் பெறுமென்சை அ௮சம்பா 

விதமாம். கையாற் உடன. உலகம் இயற்கை யென்பதற்கும் 

சிருட்டி யென்பதற்கும் வேருக நின்று விளங்கலால் இதை ௮ 

இயாகக் கொள்ளலே தகுஇியாமென்று விசாரித்த பெரியோர்கள் 

விளம்புகின்றார்கள்: மகம்மதியரும், இறிஸ் தவரும் நித்திய நரகவா 

தினையை விதிக்கும் கடவுளை 8ீதிஅதிபரும், இரக்க மூள்ளவரும், 

என உசைத்தல் ௮ இசய மல்லவா * இப்படிப்பட்டவர் எல்லாவுபி 

ருக்கும் தாபர் தத்தையுமாவாரா1இவரைப்பற்றிப்போ இக்கும் மத 

NST எவவளவு இரக்கமுடையலவராக இருப்ப நினைப்பிற் ௪௫ 

க்கமுடியவில்லை. அறிவற்ற மிருகங்களையும், அறிவற்ற எழை 

களையும், இம்சிக்க இவர்கள்கொண்ட கடவுள் குணமா கொடு 

நீ தண்டனையை உபயோகிப்பதில் அஞ்சுவார்க ளென்பதற்கு இட 

ங்காணோம். 

இவாகளைப்2 போலவே சிவபராக்கிரமம், விஷ்ணு பராக்கிரமம், 

சுப்பிரமணியாபராக்கிரமம் கணப இபராக்கிரமம், சத் இபராக்கிரமங் 

களை உலகத்திற் பரப்ப பிரயாசை யெடுத்துக் கொள்ளும் உத்தம 
வித்துவான்௧ளும் மிகவும் ஜீவகாருணிய முடையவர்க ளாகவே 

இருப்பார்க ளென்பதிற் கென்ன ஆக்ஷபம்? பல விதத்திலும் 

உண்மையாக ஆச்மாக்களுக்கு ஈற்குண, நற்செய்கை, கன்ஞான 

முதலியவைகளைப் போதுப்பவர்போன்.று வெளிப்போந்து, தூர் 

மத, துசாசார, அரகல்கார, அ.ராபிமானுதிகளை யேற்றுமவர் 

sn பிரவர்த்திகளே யல்லாது உபசரர்தமட்டும் சாதுக்களா 

கார்கள். உண்டவிட்டிற்கு இரண்டகஞ் செய்யும், துன்மார்க்கர் 

களைச் சா.துக்களாக கினைட்பது,சங்கடத்திற் கிடமீமயாகும. அறக் 

கருணை, மறக்கருணேயென்னு மிரண்டு முடையா ?ன ஈசனென 

Is



காது ௮்பவாகநத தீபிகை. 

சில்போலி. ஞாயக்கள் காட்ட முயல்வார்களானா௮ம், அலை கொ 
ள்ள த். சச்சனவாகா? கிசாபராஇகளையும் தன் சாமார்த்இயத்தைச் 
காட்டும்பொருட்டும், தன்புசழை நிலைகாட்டும் பொருட்டும், தீரா 
தீ அன்பத்திற் காளாக்குகை செய்வத்தன்மைக் கழகாகுமா? கட 
வுளென்பான் ஜனனமரணாதி அவஸ்தைகளும், காமக்குசோதாதி 
குணங்களும், விருப்பு வெறுப்பாதிசெயலும், நாமரூபாதி பொரு 

ட்பேறும், இல்லாராகி இருத்தல் ஞாயமாகும். ௮த்தகையார் 
இலசை வாழ்லீத்.தும் சிலரைக் கோபித்தும், ஈடத்துபவராகார. 

அன்போடும் ஆபத்தைத் தீர்த.துக்காக்கும் தாய்தந்தையர் இருக் 

கவும், அறியாமையாலும் அடங்காமையாலும் துஷ்ட கிருத்தியஞ் 

செய்து, ,அயர்க்குள்ளாகும் சருரைப்போன்று, உயிர்கள் துன்பப் 

படுகரார்களேயன்றி வேறில்லை யென்பதே நிச்சயமும் நியாயமு 
மாகும். கடவுள் உலகை முதல் முதல் சிருஷ்டிக்கவேண்டிய கார 
ணம் என்னவென்று ஒருவர் கேட்கும் வினாவிற்கு மீளவும் நட் 

சேபம்பெறாத சமாகானஞ் சொல்லுகறவரையில், உலகம் கிருஷ் 

டியென்பது நிலைபெரா த கிராத்.தக வசனமேயாகும். அன்றியும் 
இம்மதத்தினர் லட்சம் கோடி கணக்கான திரகியங்களைச் செல 
விட்டு, ஆலயங்களும், தேரும், ௮பாணங்களும், விக்காகம்களும், 

பு.துக்க- கேததிரோச்௪வா இகளும் செய்து, வாவர் தம்மதச் 

சனங்களுக்கு ஈம்பிக்கையுண்டாக அவரவர்களுக்கு வேண்டிய 

சவுகரியங்களும் செய்கிறார்கள். இப்படிச் செய்வதில் இந்துக்கள் 

செய்யும் குளம், சாலை, சத்திரம், ௮ன்னகானம், முதலியன லெ 

விடங்களில் பலருக்கும் உபயோகமானாலும் பலவிடங்களில் பொ 
அப் பிரயோஜனமாக விராமலிருப்பதோடு வேடிக்கைக்காகச் செ 

ய்யும் விண்செலவுகள் வெகுவாக விருக்கின்றன. கசையான்புத்தி 

யற்று தன்வமிசத்திற்கும், இதசவுயி/களுக்கும், தீங்கிழைக்கும் 

பாம்பிற்சிட மாக்யெதுபோல இர்.துக்களில் அனேகர் செய்கிருர் 

கள், இந்.துக்களில் ௮னேகர் அசெளகரியங்களை ௮இகமாக விளை 
லித்து, ௮னந்தவுயிர்கள்படும் கஷ்ட நிஷ்டூரங்களைப் பக்தியாசவும் 

இ.ரத்தையாசவும், புகழ்ர்து பேசி, எவரையும் ஏமாற்றுரொர்கள். 

மகம்மதியர்களில் ஏழைகளின் ௮ன்னவஸ்திரத்திற் கடுத்த செல 
வேயல்லா,து ௮திக விண்செலவு இருக்கக்கண்டிலம், இறிஸ் தவர் 

கள் தம்மதம் பெருக்கப் பாடசாலைகளையும், வைத்திய சாலைகளை 
யும், அமைத் இருப்பதோடு மாரக்கலிருத்தி செய்யும் யோஜனை 

யோடு ஆலயத்திற்கும் சிலபொருள் செலவிபெவசாக இருக்கிருர்
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கள் எல்லா மதத்தர்சளாலும் கடவுள் ஒருவர் உண்டெனலும், 

பாவஞ்செய்யலாகாதெனவும் போதிக்கப்படிகிறதென்ப சனுபவம் 
அன்றித்தண்டிப்பானொருவனலுண்டா யிருத்தலால் பொய்,சொலை, 

களவு, விபசாரம், பொறாமை, சூது, குடி, துசோகம், விண்பெரு 

மைகாட்டல் ஆதிய பாதகங்களாகையால் மனிதர் அதைச் செய்ய 
லாகாதெனப் போதிப்பவர்கள் ஆனலும், தத்தம்மததீதிற் சேரா 

தவர்கள் மேற்சொல்லிய பாவங்களைச் செய்யாதவரா யிருப்பினும் 
மோக்ஷம் பெறுதற்கெமில்லை என்பவர்கள்.௮ன்றிக் தத்தம்மதா 

சார குருக்களையும் தாம்கள் கூறும் வேதவசனக்களையும் தாங்கள் 

கொள்ளும் கடவுளையும் அங்கீகாரஞ் செய்யாது வேறுபடுவோ 

சை நாகத்திழ்கும்போரூமவராகவே கூறுவர், இதன்றித்தம்மதத் 

தை ஏற்காதவர்களைச் தத்தம் மதத்இனர் செய்யும் இம்சைகளை 

பெல்லாம் புண்ணிபமென்றே புகல்வோர்கள். இம்மதத இதனொல் 
லாம் ௪டவுள் சொரூபத்தையும், உலகன் வரலாற்றையும், பந்த 

முண்டாகும் காரணத்தையும், மோக்ஷத்தின் இலக்கண த்தையும், 

இவற்றையெல்லாம் பெறுபவனாகிய ஜீவனின் லட்௪சணத்தையும், 

மயக்கமற உணர்ந்து உணர்த்துபவர்களல்லர். கானென்பதற்குப் 

பொருள் தெரியாமலே, ஆயாம?ல நாமென்றும் ௮ஞ்ஞானிகளே 

யென்று சிலரும், காமென்றும் பாபிகளேயென்று சிலரும், காம் 

இஞ்சிக்கன சே என்று சலரும், ஒப்பிக்கொள்ள வேண்டுமென்று 

வற்புறு.த்.துவோர்கள், இறந்தவர்கள் கூறிய நால்ககாயே பிரமா 

ணமாகக் கொள்பவ?சே யல்லது இருப்பவர்கள் கூறுகிற நால்களை 

புக்தி யனுபவத்துற்கு ஒத்தனவாக விருப்பினும் கடவுளால் கொ 

டுக்கப்படாதவை. எனவும் அவற்றைக் கேட்கவும், பார்க்கவும் 

படாதென்பவர்கள், 

தேவவசனம் யுக்இ யலுயவக்களுக்கு விசோதமாகிய சம் 
பாவித ௮வார்தாரவப்பிரயோஜனச் சொல்லா கவே இருக்கவேண்டு 
மாம். ஐயோ இதென்ன வனியாயம்! இல்லதைச்சொல்வதே ஏற் 
றமென்பவர்செல்கதி யாதென தீர்மானித்திருக்கலாம் சாஸ்தியே 

யன்றோ? இவர்களில் தேவனை என்றும் ௮ரபி என்பவர்கள், 
தேவனை, எப்படிக்கண்டு, எப்படிப் பேசினானெனக் கொண்டார் 
களோ? தெரியவில்லை. மோசே யேசுமு தலியோசாலும், மகம்மதா 

௮ம் எழுதப்பட்டவைகளைக் கற்றுத் தெரிந் இருர்.தும், அவற்றை 
தேவ வசனமாகவும், மற்றவர்கள் முதிய) மனிதவசனமாக
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வும், சொல் லுவோர் தம்மால் எவ்வளவு து£பிமானம் இருக்கிற 

தென்பதனை உணருபவராகக் காணப்படவில்லை, இவர்களெல் 

லாம் உலஃகப்பொருள் வரவையும், தம் கொள்கை ஈம்பு'வாரால் 

gus குண்டாகும் பெருமைடிம் பெப் பாமிபரிபவர்க என்றி 

உண்மையில் உயிர்கள் இம்மைக்கும் ப. ௮மைக்கும், மும்மைச் 

கும் செய்ப வேண்டியவைகள் எவையெனக் கண்டுபிடித்து 

தாமும் ஒழுகி அஙந்நியரையும் ஈடத்துமிவார்கள் ல்லா, 

ஆயினும் அவர்கள் கூறும் பாவங்களி லிருந்து விலக வேண் 

டியது ஒவ்வொருமனிதனளுக்கும் கடமையாம் என்பது தப்பல்ல. 

இதை எந்ததேசத்தகாரும் ஒப்புக் கொள்வ2க யல்லாமல் நிமி 
யார்கள் என நினைக்கின்றேன். ஏனெனில் பொய், கொலை, களவு 

விபசாரம்; துராசை, குரோதம், மிபாருமை, ரூகாட்டம், வஞ் 

சனை, களியாட்டம், அமீராகம், துராங்காரம், முதலியன செய் 

வோன் இகத்திற் ரூனே நிந்தையும் துன்பமும் அடைவது பிரத் 
யென எவர்புத் தியக்ஷமாக இருக்கையில் இக்குணங் களை நல்லவை 

இதயும் எவர் மனசாக்ஷியும், ஒப்பிசக்கொள்ளு மென்கை ஒரு 2பா 

துமடாது. இத் துர்க்குணங்க ளஞூள்ளாலை வெறுக்காதவர்கள் ௮ர 

சர் முதலிய எவரும் இலசீ£வர், இக்குணங்க ளில்லாதவன்பால் 

நீதியும், நியாயமும், மானுஷீகத்துவமும், அமைதயும், கடவுள் 

பக்தியும், ஜீவர்களிடத்து ௮ன்பும் இல்லையென லாகாறு. மேற் 

சொல்லியதிக்குணங்களை வீடுதலும் ஈற்குணங்களைப்பழகுதலுமே 

தித்த சுத்திக்கு ஏது அல்லாமல், ஈற்குணங்க ளில்லாத வ்ணாசா.ர 

வேஷபூஜைகள், சித்த சுத்திக்கு அதாரம் ஓர்2பாது மாகா? 

௮ச்நியரைப் பழிக்கு மகங்காரக் குரும்பிற்கு ஆதாரமாகிய ஜாதி 

மதாசார கட்டுதிட்டங்கள் நீதியும், கியாயமும், ஞானமும், 

பத்தியும், புத்திய மாகாதெனவே .ஐகும். இந்துக்களின் வேதத் 

இல் பிரமத்தின் இலக்கணம் சுஜாஇி, விஜா.இ, சுவகத பேகர௫த 

அகண்ட பரிபூரண சச்சிதாரந்த்ர இகளென கூறப்பட்டிருக்கன் 
றத. ஜீவன் இலக்கணமோ அ௮வித்தியா பிரதி பிம்ப ௮வபாச 

௬சைதன்னியமாக கிருக்கின்றது, ஜனன மாண சம்சார க்கத் 

தையே மித்தியா பந்தமாகக் கொள்ளப்பட்டி ருக்கிறது. ஜனன 

மசண சம்ஸார அக்கங்களின் அத். இயந்த நிவிர்த்தியோடு பச 

மானந்த பிராப்தியையே மோக்ஷமாகக்கொள்ளப்பட்டு இருக் 

இறத.
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மார்க்கமா ௮ஞ்ஞான காச ஹேதுவாயே சச்ஸாஸ்்தர, சத் 
GG வாக்கியங்களின் சரவண மனன நிதித்தியாச னாதிகளா 
கக் கொள்ளப்பட்டிருக்கன்றது. சரவணஞ் சத்குருபால் கேட்க 
வேண்டியிருத்தலால் சத்குரு துர்க்குணனைச் சேர்க்காராகையால் 

மெய்ச்குரு சேவைக்கு சன்மார்க்கன் காரணமாக விருக்கின்றான். 

சன்மார்க்கத்.துக்கோ ஓர்க்குண பிரவர்த்தி ரசத நிராசை காண 

மாக விருக்கின்றது. நிராசைககோ உடலுலக வாழ்வின் நிலையா 

மையையும் சரீரத்தின் த் சன்மையையும் எண்ணிப் பார்ப்ப 

தாக விருக்கின்றது. இப்படியக உடலினது நீசத்வத்தையும் 

உலக வாழ்வின் நிலையாமையு முணர்ச்து மோக்ஷம் பெற நினைப்ப 

வன் அந்நியருக்கு நன்மையையுண்டாக்க, உபகாமமாதி குணங் 

க 'மேற்கொளவேண்டி யிருக்கிறது, அல்லாமல் சாதியாசார 

மும் மதாசாரமும் மேற்கொள்வது பயனாகக் காணப்படவில்லை. 

ஆகையால் ஜாதியாசார மதாசாரங்கள் இத்தசத்திக்கு ஹேது 

வென்கை இரிப்புக்கடெமாம். உலகை வஞ்ூத்து தாம் 2மம்பட்டு 

வாழ நினைத்துக்கொண்ட விபரீதத்கொள்கைகள் மோக்ஷ சாதன 

மாகவும் உலோகோபகாரமம், அவகெங்கனம்? மோசத்தையே 
மோக்ஷ சாதனமென அவசரத்தால் அறிகிறார்கள் போலும். 

நித்திய கருமாலுஷ்டானத் இற்கும், வேத அ௮த்தியயனத்திற்கும் 

அ திகாரியாகாத ஸ்திரீ சூத்திரர்கள் பிரமசரியத்திற்கு ௮௬௧ 

ராவ தெங்கனம் ? இங்கனம் பிரமசரியத்திற் கருகர் அல்லாதார் 

கிரஹஸ்தராதல் எங்கனம்? இவ்விரண்டுமில்லாகார் வானப் 

பிரஸ்தாசிரமமும் சர்கியாசமும் பெற வழியுண்டா? இல்லாத 
போது மோக்ஷமென்பது பிராமணருக்காக்கி, மோசமென்பதை 

ஸ்திரீ சூத்இர.ராதியோர் பெறுபவராகவே முடிகறார்கள். வேத 

மல்லாத இதர பாஷாஇரந்தங்கள் இல்லையோ? அவற்றைப் படிக்க 

லாகாதோ॥ அவற்றில் ௮வ்?2வதக் கருத்.துகள் அடங்கி நிற்க 

வில்லையா எனச் இலர் ஞாயங்காட்டுவர். இவற்றைப் பயிழ்.றுவிக் 
கும் ௮திகாரம் பெற்றவர் யாவர்? பிராமணால்லாத ஏனையோ 

ருக்கு ஐகிக்கும் குரு௮இகாரம் பெற இடம் ஏத? பெற்றால் 

அசசரா தியோர்கள் விடுவார்களோ? ஒருக்கால் விடினும் **௮ம்பட் 
டன் குப்பத்திற்கு பள்ளிவாத்தியார்'” எனப்பழிக்கும் பழமொழி 

யை உபயோயொர்களோ? மேலுக் காதாலும் கேட்க போதிப்ப 
தென்றால், ௮வலுக்கு வேதாசசியம் எப்படித் தெரியுமெனக் ,



é¥2. அநபவரஈந்த தீபிகை. 

கேட்ரும் கேள்விய பாடங்கற்போர் சித்தம் கலங்ச உரையிடா 

இருப்பார்களோ? 

பாஷாக்கிரந்தமும் உபகிஷதார்த்த பூர்த்தியை யுடையதா 

கவே இருக்கிறதினால், பாஷாூரர்தம் கற்ற சூத்திரனும் குருவாக 
லாமே என ஒப்புவாசாயின், அப்போது உபரிஷூத்தைப்படிக்க 

அல்லது கேட்க அல்லது உதாரணமாக எடத்துக்கூறல் அகா 

எனல் ஏனோ உச்சா ரனைப் பிழையால் பாவம் சித்திக்கும் என்பா 
சாயின் சூத்திரனுக்கு அத்தியயனம் செய்கித்திருந்தால் ௮ப் 

பாலம் அவனுக்குச் இத்திக்க இடமிராதல்ல?வா? உபநிஷத்துச் 
களின் ௮ரத்தத்தை உணரும் வல்லமையுள்ளவன் அத்தியயனம் 

கற்க ௮ருகனாகானோ? அனுபவத்திலோ வேதம் அல்லது Casts 

தீம் சிறிது மறியாத பிராமணர் வெகுபேர் உண்டு எனல் ஒரு 

போதும் பொய்.பாகாது, இவர்களுக்குஞ் சோடசோபசாரஞ் 

செய்ப விதியாதாலமைந்தமதா அறியோம். சூத்திரரிலும் சிலா கற் 
ருசாகக் காணப்படுகின்றார்கள். இவர்கள் அப்பூஜியதையைப்பெற 

இ_முண்டோ॥ இல்லை. ஏனெனில் மூவருணத்தாரின் ஏவலல் 

லாது, பிற பெற ௮.இகாரம் ழில்லாத சூத்திமன் குரூபட்டம் 

பெறல் கூடாமையால். ௮னுபவத்திலோ சூத்இரரிலும் சர்கியா 

சிகளும் சமுசாகிகளும் காணப்படுகின்றனர்: இவர்களிலும் கந்தா 

சா.ரகதை படிப்போர் பெரும்பாலார். சாதி, மதம், குலம், கோத் 

தரம், சூத்திரம், ஆசாரம் முதலியன விட்டு எச்சிற் பொறுக்கும் 

சோம்பேறிகள் ஒர் பயனும் பெற்றிலர் என்பதையாவரும் உணர் 

க் இருக்கிறார்கள், ஜாதியை கிடுதலே சர்வபியோசன சித்தியென 
மதிப்பவர் நூடேரயாவர். சிலர் ஞானமான இலெவார்த்தை பே 
மாத்திரத்தில் எச்ற்பொறுக்கியாக ஏற்படவேண்டும் என்பார் 

கள். இல்லையாயின் கருமம், பக்தி, போசாஇிகளைக் கடைப்பிடித் 

தொழுகவேண்முிமென்பர். இத்தகைய சர்நியாசகள் வாதம் துர் 
வாதமல்லாது ஞாயமாகாது, தொழிலால் சாஇயும், கொள்ளல் 
கொடுத்தலால் குலமும் கோத்திசமும், நோர்ர்சதென அறிவதே 

மேலான அறிவாகும்! ஒருவரை யுயர்த்இயம், ஒருவரைச் தாழ் 

தீதியும், பேசுவதற்கு ௮ன்று; அப்படிப்பேசுவது தசாசென்பதே 
ஆராய்ச்சியாம், என்பதற்கு ஐயமில்லை. ஜாஇயும், குலமும்,கோத் 

இரமும் இடையில் மனிதர் ஏற்படுத்தக் கொண்டதல்லாஅ, இது 

அசாதியாயெ மனிதலியக்இயில் சமவாயசம்பந்தமாக உடன்பிறர்



மூன்றாந் திருமுறை, ௧௪௭௩. 

திருக்க தெனல் ஞாயவிருத்் தமாம். உல௫ல் கற்று, ஈல்லவழி 

கடந். ஐ, யாவரையும் ஈடத்.துவிக்க, பாடுபடுவர்களே: மேலோரும் ' 

பெரியோரு மாவர், அதுபோலவே கல்லாதவரும் கபடி.களும் 
தாழ்ர் த மூடசூத் தரசே என்பதில் அக்ஷூபமில்லை. நடை, வேலம், 

ஆசா.சாஇகளால் உயர்க்தோராகப் பேசுவோரைப்பதசென நினைத் 

தல பயலுடைத்தாம். 

 கல்லாவொருவன் குலஈலம் பேசுதல் கெல்லினுட்பிறர்5 

பதராகும்மே ” என்பது நீதியறிரந்த அரசனின் நிறைமொழி 

யாம் அன்றோ? இகற்றின்றுனே பயனைத்தரத்தக்க தருமார்த்த 
சாமமோக்ஷ சாதகத்கொழில்கள் இருக்க இவற்றைக்கைவிட்டுக் 

தேக மிறந்தபின் வேறு ?லாகங்களில் பபனை அடைவதாகக் கற் 

பித் துக்கூறும் மனவாக்குக்காயங்களின் தொழிலாகிய கருமம்பக் 

இயை விரும்பலென்ன। சலாக்கயெமோ ? அறியோம். இனி ஸ்திரீ 

சூத்இரர்கள் நித்திய நைமித்தியகமாதி கருமங்களை வேதத் இ 

லதிகாரம் பெற்ற ஜாதியாருக்கே இருக்க லிட்டு, தருமார்த்த காம 

மோக்ஷமடைய கற்பிக்கும் நூல்களைக்கற்று, தமக்கு இயற்கை 

wo anus gion’ மானுஷீக இணையிலாச் சுதர்தாத்தைக் சையாள 

த்தக்க வழிகளைக்கண்டு கடைப்பிடித். த, ஒழுகுதலே எக்காலத் 
அம் பெறத்தக்க கருமமாம். உயிரோடிருப்பார்க்கு, உணர்வை 

த்தருத லொழித்த, செத்தாசைச்சொர்க்கத்இல் சேர்க்கப் பாடு 

பட்டு, தமக்கு வரும்படி யையும், பூதிய)தையையும், தேடிக்கொள் 

வோர் கருமத்தைக் கைகவிடாமையானஅ ஸ்திரீ சூத் தரரா தியோர் 

க்குக் கனஈஷ்டமாகும். அதனால் அ௮க்கருமங்களை ஏற்றல் வேண் 

டும். எத்தகை சாரம், பேதத்தை யொழித்து நித்தியானந்த 

போதத்தை யண்டாச்குமோ ௮த்தகையாசாரமே சத்திய ஆசா 
சமாம். செத்தாரைச் சொர்க்கத்தில் அல்லது பிதுர்லோகத இல் 

௮ல்லது கைலாசாதஇி பதவிகளில் சேர்க்குமிவர் மர்தஇிர ss Be 
ஆசார உபதேசங்கள் எ.த்தகையார் ஏற்கப்பாலதோ ஆராய்மின். 

உயிரினுண்மையும், தேகாதி தேசகால வஸ்.துக்களின் இன்மை 
யையும் உணருமறிவுடையார் இயற்றற்பாலதேயோ? * சான்றான் 

மூடன் கையால் இத்தா? என்னைத்தான் கும்பிட்டாள்” எனப் 

பெரறுமைச்காசக் சகலசமிட்ட நால்வர்கையைப் போன்று,சாமஞ் 
ஞானிச ளாசையால் சதாகாலமும் நாம் கருமஞ்செய்ய வேண்டிய 
தேயென்போர் கதையையும் இருக்கின்ற ெனலாமன் 0 ? smo.



௧௪௫ அகபவாகந்த தீபிகை. 

ஞானியாகல் ஆகாதென்ப.து ஏனோ? எவர் லாபத்திர்கோ௮ஞ்ஞா 
'னப்பட்டம் ௮க்கேரித் அக் கருமத்தைக் கைகிடாதொழுகல் செ 

ரியவில்லை. ஜாதி, குலம், கோத்திர சூத்திராதிகளை மறந்த ௮ல் 
லத தெரியாத கமூடர்களிடத்திலும், பணத்தாசையால் சவகோத் 

திச விஷ ணுகோத்திரங்களை இயற்றிக் சருமாதிகாரியங்களை ஈடத் 

வோர் யாவருக்கும் ௮காதியாயெ சவேகோத்திர, விஷ்னுகோ 

த்தி, பிரம கோத்திரங்கமா வைத்து இடையில்வந்த கோத்திர 

சூத்திரங்களை சிட்டுவிடக் கழ்பிப்பார்களானால், எவ்வளவு பேத 
ஜா.இிமத குல:காத்திரங்க ளொழியும். பிரமத்திற் கபின்ன ஜகத் 

தில் கோத்திர சூத்தா ஜாதிமத பேதத்தின் கற்பனையாலன்றோ 
அஞ்ஞானமும், ஜீவத்துவரும், சொர்க்க நகரமும், பாபபுண்ணி 

யமும் சம்பலித்து நிலையாகின்றன. இதனைவிமிதலே பெரும் 

பே௮ எனில் இதையகற்ற வேண்டுவது தவவொரு வருக்கும் 

கடமை யாகா2தா? அழியாச் இவப் பிராப்தியிலும் அழியும் 

போகப்பிராப்தி ௮திகமாரு?மா 1 இண்டி_ க்குப் பின்ன ரன் ரோ 

சேர்பதவியின் யோஜனை யென்னில், யாவருக்கும் திண்டிக்கு 

வேண்ுவன தேவைமய யன்றோ? இங்கனம் யாவருக்கும் 

இண்டியும் சேர்பதவியும் 2வண்டியிருக்க, சலருக்சே இண்டிக் 
குரிய வரும்படி. கருமமும், சேபதவிக் குரிய வேதவேதா 

கத வாராய்ச்சியி னதிகாரமும், வகத்துக்கொள்ள விடம் தருத 

லேனே? :! ஜாகமிதே பிரம்ம சொப்னே விஷ்ணு சுவுப்தெள 

ருதீ ரஸ் துரியமக்ஷரம்'' என்பதால் உலகிலுள்ள ஜீவ?காடி களெ 

ல்லாம் பிர்ம கோத்ரம், விஷ்ணு கோத் இரம், சவகோத்திரம், 

பசப்பிர்மகோத்திரம், ,த௫.பிருத்தல் உண்மையன் ரோ ? யாவரும் 

விஷ்ணு சோத்திரம், சிவகோத்திரம், பிரம கோத் இரல்களையும் 

பரப்பிர்ம சூத் தரத்தையும் தரிப்பதை விடுத்து வஞ்சனையால் 

இடையில் கற்பித்துக்கொண்ட கோத்திர சூத் இரங்களை ஏற்கின், 

அ.துஉண்மையும் சரேஷ்டமுமாகுமோ!உள்ள தனைவிடுத்து இல்லா 
ததும், பொல்லாததும், நில்லாததுமாயெ, விபரீத விண் கஷ்ட 
நஷ்டங்களை மேற்கொள்ளல் எற்.றிறகோ ? ஐணைப் பெண்ணாசவும் 

பெண்ணை ஆஞாகைவும் செத்தாரை உயிருடைய ராகவும், மந்திரங் 

கள் செய்த நமக்கும் செய்யு மென்லும் ௮பூதகற்பனை யலக்கா 

ரக் கற்பனைக் கதையை ஈம்பியன்றா மர்திரங்கள் பிதுர்லோகத்திற் 

குப்போய்த் தம் பிதுர்களையழைத்து வருவதாகவும், பிதுர்களைச் 

சொர்க்கத் இற் கொண்டு போய் விடுவதாகவும் நினைக்கிறார்கள்.



மூன்றாக் திருமுறை, ௧௪டு 
உண்மையில் '* மர்இரத்தால் மாங்காய் விழாதென்ற'' பழமொழி 
மெய்யன்றா ? மரதீஇன் மாங்காயை மடியில்விழத் தன்னிடம் வர 
ச்செய்யாதமந்திரம் பிதுர்க்களை வரச்செய்யுமென்கை பித்தேயல் 

லது வேமென்ன? கல்லுக்கும் சுட்டைக்கும் பிராண பிரதிஷ்டை 

செய்யும் மர்இரம் இழவுடலிலிருக்கும் பீராணணை இறந்துபோன 
வயதுடம்பிற் செல்லச் பிரஇஷ்டை செய்துகொள்ள லாகாதோ? 

௮.ஹா ! செய்துகொள்ளலாம். பூர்வம் பாகாயப்பிரவேசம் 
செய்திருக்கறார்களென, ௮ஷ்டமா௫ித்திக் கதையும் அஷ்டகாம 

ப்பயனையும் காகிதங்களிற் காட்வொர்களேயன்றி, உண்மையில் 
௮.றியார் கைப்பொருள் கவர்தலாகிய சக்தி ௨ன்றைய அன்றி, 

மற்றவையைக் காட்டுவரைக் காணோம். ஒருவன் தன்னுடலை 
பணுவாக்கிக் கொள்ளின் ஏனையோருக் டெரில்லை யென்பது உண் 

மையே) இப்படிச் செய்தாரைப் பிரத்திபக்ஷத்தில் கண்டிலம், 

ஒருவன் உலகை யணுவாக்கிவிடின் உயிர பயிராஇகள் என்னத 

யையடைர்திருக்கும் என்பதை யோசிக்க?வண்டிய2த. இதன்றி 
ஒருவன் தன்னுடலை மகிமாவால் விசுவரபங்கொள்ள அனு 

மாரைப் போலவும், விஷ்ணுவைப் போலவும், பெருக்கிடின் 

அப்போது ஏனையோர் இருத்தற்கு இடம் எங்கேபுண்டாம? உல 

கமெல்லாம் வயிழ்றிலடங்கி யிருக்குமெனில், வபிழ்நினுளடங்கிய 

ஒருவன் வெளியிற் பெருத்திருக்கும் உருவத்தினறுடைய முகத்தை 

எவ்வாறு தரிசிப்பான்? தரிசித்திருக்க கிடமுண்டா யிருக்குமா? 

இவன் வெளியில் உலகத்திலும் விஸ்வரூபத்தன் வேறிடத்திலும் 

இருக்கென்றோ தரிசிப்பான். கடவுண் மடி பையையும், பெரி 

யோர் ம௫மையையும் ௮ஞ்ஞானிகளாகிப காம் ௮.9 2யாமெனில் 
இவற்றைக் கேட்பதாலும், கேட்பிப்பசாலும், ஈமபுவதாலும், நம் 

பச் செய்வதாலும், நமக்குவரும் பிரயோசனம் என்ன? ஏமாற்ற 
மன்னோ? இவற்றைப்போல?வ, இலகிமாவும், கரிமாவும், பிராப் 

தியும், பரகாயப்ர2வசமும், ஈசுவரச்வமும் அமையுமென வறிதல் 

வேண்டும். நல்லறிவுடைய சீட2ன.! இவைபெல்லாம் மேற்படி 
பிர்மோபமிஷத்திற் கூறிய விஷ்னு ருத்திராதியர் ஈனவு கனவு, 
சுழுத்திகளிற்சாட்டும் சர்வதேச, சர்வலோக, சமஷ்டிஞான 

சொருபத்தின் பிரவிர்த்தி, நிவிர்த்திகளின் தத் அவ உருவங்களின் 
உருவகக்கதைகள் அன்றி வேறல்லவென் ௮ுணருவாயாக, இங்கு 
யான் உரைச்ச ௮வ்டாமாடித்திகளின் பாவம்தான், 8 வவனவு 
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ee அக்ஙளாகந்த தீபிகை, 

ள்ல பெனவதியும் அதிவிற் ககோசரமானாலும், shaw 
rer திஷ்டாபசர்கள், நிதரிசனமாயறிறொர்கள் என்பஇிற்,றடை 

யில்லை. சுருங்க உரைத்த இக்கருத்தையறிய விரும்புவோர், கல் 
லோர்பாற் கட்டுத் தெளியி னறியக்கூடிய?ச யன்றி, சொல்மா 
த்திரக் கற்தினைக்கதையன்று. ஆகையாற் சடனே! புசாணக்களிற் 
கூறிய எல்லாவிஷயங்களுக்கும், கருத்து வேறாயிருத்தலினால், 

கதைபை ஈடந்தசாக நினைப்பது தூலவிவேகமாம், தலமாகக் 
கொள்ளிலும் முன்பின்கூ.றியுள்ள வீஷயங்கள்யாவையும் கூட்டிச் 

கருத்தைக் இர௫க்குமிடத்.து நல்லஞான ம யுண்டாகுமென்பதில் 

ஆக்பமில்லை, முன் பின்னுள்ளவைகளை வி$த்து அவற்றின் 
கருத்தையும் விட்டு விபரீதமாகத்தாக்கொண்ட கருச்தைச்சாதிச் 

க முயலின்வீண்கலக்கமும், விருசாப்பிரையாசையும், தீராச்சர்2த 
கமும், தேககஷ்டமும், தேடிம்பொருள் ஈஷ்டமுமாகுமே :யல் 

லாது உண்மைஞானப உதயமாகாது. பூர்வமேழுதிய எல்லாக் செ 
ந்தங்களிலும் தேவிசசொல்ல, சிெவன்சொல்ல, விஞயகர் வரமருள 

சுப்பிரமணிய ரடியெந்ததுக்கொடுக்க, சரஸ்வதி நாகிலமர, பிரம 

ன்சொல்ல, .ஐலக&ீரசர் சொல்ல, வருணன் சொல்ல, பார்வதி கே 

ட்ச, கருன் 2சட்க, செளனகர்கேட்க, சூதபுசாணிகர் கேட்க, 

அனுமார்கேட்ச, வசிட்டன் மேட்ச, சப்த இருடி.கள்கேட்க, ஈந்தி 
கேட்க, நாரதாகேட்க, சைமிசா.ரணியர்சேட்க, செவன், பிரமா, 

விஷ்ணு அல்லது மற்றவர்கள் சொன்னாரென எழுதிய வித்வான் 

ia தத்தம் கருக்தெனக் கூறுதுவிடுத்ததும் இதுபற்றியே.பிருதி 
வுவென்லும் பூமாதேலியும், ௮ப்புவென்னும் கங்காபவானியும், 

தேயுவென்னும் ௮க்சனிபகவாலும், வாயுவென்னும் காற்றுப்பகு 
லானும், சூனியமாகய ,தகாசலாணியும், சூரியபகவாலும், சத்திர 

பகவாலும், மேஷ ரிஷபா திராரிகளும், சூரியன் சர்இரன் முதலா 
இய நவக்கிரகங்களும்,௮சுவனி பாணிமுதலிய ஈட்சத்திரங்களும், 
ஜாக்ரொவஸ்தை யென்னும் பிரமதேவலும், சொப்பனாவஸ் வைத 
யாயே விஷ்ணுவும், சுஷாப்தியவல்்ையாகிய உருத்திர லும், 

பிரசரு.த என்கிற வினாயகரும், ஞானேர்திரிய ௮க்தக்சாணமெ 
லும் ஆறுமுகச்சடவுளும், ௮ஞ்ஞானபூமியாகய சப்.தரிஷிகளும், 

சொல்லவும் கேட்கவும்இருக்தார்களென எர்தப்புராணக்களிதும் 
கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின் ற.௮. 

மண், நீர், அனல், லளி, வான், சூரியன், சந்திரன், ஈட்சத் 
இரங்கள் என எதிரில் காணப்படும் ௮ஃட பதார்த்தங்கள் அஷ்ட
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வசச்சளெளயும், தேசங்களெனவும், சொள்௱ப்ப இன்றன. 
இவ்வெட்டினது சசாயகலப்பால் பெள செ சசிரல்கள் உண்டான் 
2 இனால் சூரியவம்சத் தாசர்கள் சதைகளும், சர்திரவமிசத்தாசர் 
கள் சதைகளும் ட்சத்திர அம்ச புத்இரர்கள் கதைகளுமே புசா 
ணங்களாச முடிர்திருக்கன்றன, ஆழ்ஈ்து யோடப்பலர்க்கு மேற் 

சொல்லிய மண், நீர், அனல், வளி, வான், என்கிற பிரம, விஷ்ணு, 
ருத்.தி, மஹேஸ்வர சதாசவெக்களும், சூரிய, சந்திர, ஈட்சத்திச 
ல்களென்னெற சூரியவமிசம், சந்திரவமிசம், ஈட்சத்த வமிசக் 
சஞம் மேலாதார ௮ண்டமென்னும் பரமாண்டமாகக் கற்பிக்கப்ப 

ட்டி ருக்கிற இனால் **ஜாகரிதே பிர்மா”எனவும், இவற்றின் வாசனை 
யாய பிரமாண்டங்களைக் குட்டுமி லடக்கக்சொண்டு இருப்பதால் 

““சொப்பனே விஷ்ணு” வெளவும், இவ்வண்டங்களின் தோற்றத் 
தை மழைப்பதால்'*சஷாப்தெளருத் சர" 'வெனவும் சொல்லப்பட 

இன்றன. Sma, ama, FFAs சமஷ்டயுருவாக விரு 
ந்து விளங்க விளக்கும் ஞானத்தை விட்டு, ௪.ராசா பிரபஞ்சத்தின் 
இருப்பு ௮மையாதாசைபால் இவற்றின் ௮பிமான தேவதைகளா 

இயெ பிரமன், விண்டு, ரூத்தான் அல்லது அவர்கள் சக்திகள் அறி 
விக்க ௮ல்ல.து கூறஅறிர்கோம் கழ்ரோம் எனப்புசாணங்கள் கற்பி 
தீதிருக்கிறார்கள், இதையறி.பார் தம்மைத் சேகமாக அறிவது 
போலத் 2தவர்களையும், 2 சவ 2தவர்களைபும் தேகமாக நகினைக்கறூர் 

கள். புசாணமுதல் வேதூரசாசிய உபநிஷத்துக்கள் வரைக்கும் 
இப்படியே ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிய வீஷயமாக எழுதியிர 
க்றெ ஞாயத்தால் காளைக்கும் ஒர் ஸ்தலபுசாணம் அல்லது தர்த்,த 
மான்மிபம், அல்லது ஓர் தேச, கால, வஸ்து விசேஷண முதலி 

யன தெரிவிக்க எழுதுவோர் எல்லாம் சனக புத் திரர்களாகய சவு 
னகாதி முனிவர்கருரக்கு, சூதகத்சா லுண்டாகிய சூதபுசாணிகர் 
சொல்லினாரென வெழுதி முடிப்பார்கள், அல்லது அஞ்ஞானக் 

காட்டில் சக்ரரம்போலும் உழலும் கெஞ்சையுடைய நைமிசாரண் 
ய முனிவர்கள்கேட்சச் சூதபுசாணிகர் செப்பிறாசெனச்செப்புவர், 
இதனாலே பிசமன்முதல் யாவரும் மனிதர்போல இருக்கார் 

ளென்று யாவரும் நினைக்க இடமுண்டாகறெது, உண்மைகில் 
௮ப்படி.க்கல்லை. அப்படிக்கருக்தால் ஜாக்சொவஸ்தைபில் யாவ 

ருக்கும் தேவர்கள் முதல் தேவ? தவர் வரைக்கும் பிசத்இ: 
ums இருக்கலாம், பிரத இயக்ஷமாசச் சொன்னாசென்று



ey அந்பவாகந்த தீபிகை, 

செர்ல்லுபவர்களெல்லாம் அசரீரியாகலிருந்தும், சொப்பன த்தில் 
வக்தும், நிஷ்டையிலிருர்து கண்களைமூடிக் கொண்ட சாலத்தில் 

தரிசனமாகியும், சொன்னதாகச் சொல்லுரார்கள். பளியைசம்பி 

உழுதவன் கதையைப் 2 பால, இவர்கள் தேவர்களைக்கண்டு வாம் 

பெறப் பூசிப்பது,கிஷ்்ரயோஜன மாகுமென நினைக்கறேன். தத் 
அலவ ஆராய்ச்சியால் யான்எனதெனலும் ௮கங்காரமமகாரம் இறக்கப் 
பிெபெறலால் நாம்இறப்பவர்கள் தவர்கள் அமிர் தர் ஆகையால் ௮மர 

சென்றுகூறப்பரிகிறது, ரான் என்னும் ௮ணவதேகவான்மபுத்தி 

பைத்தவிர ஜீவான்மா?வறில்லை. இதுவே அஞ்ஞானத்தால் 
ஜனன மரண துக்க மனுபவிக்தறெதெனக் கற்றோர் கூறுவார், 

இது முத்தி காலபியர்தம் 2தகோகமென வ கிற்குமென்ப,. இத் 
தகை ஞானக்தையே அஞ்ஞானமென்ப. இதனாற்றானே ஜனன 

மாணாதி துக்ச சமுசாரப் பிராப்தி புண்டாகிறது. இவவஞ்ஞா 

னம் சொரூபஞானத்தால் சாசமாகிறது. சுவசொருப ஞானத்தை 

யே பரமசிவம் அல்ல பிரமம் அல்லது பரமபதகாகன், அல்லது 

பரமாத்மாவெனப் பகர்வர். அதிகமாக விரிப்பதில் கற்பவர்க்கும், 

கேட்பவர்க்கும், சொல்லுபவர்க்கும் கஷ்டம் ௮திகமாகுமென 

இதை இவ்வளவோடு நிறுத்து, சுவானுபவ ஜன்னிப மயக்கமற்ற 

ஆப்தவாக்கெங்களே சப்தபிரமாணமென வுங்கேரித்துக் கொண் 

டு, இனி உலஈத்தை.ஆராய்வாம். ஐயம், திரிபு, ௮அசம்பாவிதமென் 
னும் முக்குற்றமும் நீக்கப்பெற்று, அபோக்ஷானுபவ ஞானத் 
தை உண்டாக்குவகா௫, உண்மைப் பாடுபடுபவனுக்கு உண்மைப் 

ப.பனை யளிப்பதாகிய வாக்கிெய்களைப் பிரபல*௬ இ வாக்கியக்க 
சொன காம் ஏற்று நடப்பதால், பேரானந்தமடைய விடமுண்டாயி 

ருப்பதால், .நவ்விதவாக்கிபங்களையும் நிராகரித்தல் அழகாகாது. 

இலர் வேதத்தில் சிலவற்றைக் கொண்டு இலவற்மை விவதிலும், 

சால்லாவற்ையும் விட்டு வழக்கமபோல நடப்பதே ஞாயமென 
வாதாடுவர். வழக்கமென்பது எதுவோ? வஞ்சகர் வஞ்சித்து, 

வேதத் தன்மேல் பாரமேற்றி, நடத்திவர்த வழக்கமா அல்லது 
மனிதற்கு இயற்கையிலுள்ள வழக்கமா? எல்லாம் விட்டவழக்க 

மாகக் கொள்ளத்தக்கது எ.து? ஈம்? வேதத்தைப் பொய்யென்் ரே 
மில்லை, புசாணங்களை ஒப்.பாதிருக்சுவு மில்லை. கடவுளை ஏலாதி 
ருக்திலோம், இருக்கி?லாம், இனிமேலும் ஏலா.து இசோம், ஆனால் 

அம்பாளித தலர்களையும், அசம்பாவித பி.தர்க்களையும்,நிஷ்பல



மூன்றாக் திருமுறை, Reon 

பிரவா்த்தக கருமங்களையும் எவர் சொல்லாலும், எவ்கிதத்தா 
௮ம், ஏற்பாமல்லம். பயனின்றிய கருமமும் இருக்குமோ வெனி' 
ல் ஒர்போதும் இல்லை எனல் உண்மை, எல்லாச்சுருமமும் பயனு 
டையனவேயாயிலும் பின்னுக்குப்பெரும் தீக்கு இழைப்பவைகளை 
ஏலோம். விபசாரமும், திருட்டும், கொள்ளையும், அடைக்கலம் 
வைத்ததை அபகரித்தலும் ஈம்பிக்சைத்துரோகமும், வஞ்சனையும், 
பபாதக சாக்ஷியும், பொய்பேசுதலும், தற்கால பிரயோஜனங் 
களைத் தருமவைகளே யென்பதில் தடையில்லையன்றோ?பிற்காலத் 
தில் எப்பொழுதாயிலும் ஒர்போது இங்கை விளப்பன வாகாதிரர? 
ஆதலால் அறிவுடையோ வற்றைப் பகைத் தொழிக்ெறனா, 
அதுபோலவே பந்த ஜாதி மத.தச்செமஆசாச நித்இய கைமித்திக 
கருமாதிகளையும் முன்னிலைச்சுட்டாம் தேவதைகளையும், wis gs 
தைவிளைவிக்கப் பொய்புலகத்தைப் பொய்யுடலைப் பொய்போக 
தை, பெரிதாக்கி, ௮ஃதை மெய்யாக்கச் சாதனமாயிருப்பதால் 
அறிவுடையோர் யாவரும் இவற்றை இன்றிமையாக்கருமமென 
மேற்கொள்ளாது கைவிலெரூர்கள், 

சிடனே! பிரச் தியக்ஷமென்பது யாவும் ஒப்பக்கூடிய பிரமா 

மாணமல்லவா? உலில் எந்த தேசத் தவரும் பெண்வடி.வ ஜீவர்க 
ளின் வயிற்றிம்றுனே ஆணுரு பெண் ணுருவமாயெ ஜீவர்கள் பை 

யினிடமாக வாவு, முட்டையினிட மாவ.௮, a Fes Hs SHS 

இருர்கள். கேவல புருஷவடிவ ஜீவனிலிருர்து ஒருயி ருண்டாகக் 

கண்டவர் இருக்கின்றார்களா? இல்லையென்பது எவராலும் மறுக் 

கக் கூடாத ௮னுபவமல்லவோ 1? மாங்களாலும், புற் பூண்டு, 

கொடிகளாலும், RoBi pH குகளாலும், சிலளைகளாலும், லெஇலை 

களாலும், உண்டாகின்றன வென்பது அனுபவமே? ஆயினும் 

இவற்றில் சில சிலருக்குச் தெரியா இருக்கும். வாழை உருளைக்க 

ழங்கு, நாபி, கருணை, சேமை முதலியன மெக்குகளை விதையாக 
உடையன, கொடிக்கள்ளி, இலைக்கள்ளி, சதுரக்களளி, சர்க்சுரை 
வல்லி ஆள்வல்லி, வெற்றிலைமுசலியன இலைகளையும் செடிகளையும் 

விதைகளாக உடையன, கரும்பு, தல், ௮ரசு, வாதகாராயணன், 

பூவசசு முதலியனகாகளை விதைகளாக உடையன.இ௫டிற்க,௪ரு 
இலுண்டாகும் சருகுணி, அத்திப்பழ விதையிலுண்டாங் கொதத் 
கள், மிருகங்களிலுண்டாம் உணிகள், மனிதரில் உண்டாம் பேன் 

அராதிகளும், வியரவையிலுண்டாகு மவைகளென கேட்கப்படுகி



SHO அங்பவாரந்த தீபிகை. 

முனம். ஆபிலும் வெயிப்படையாக யாவரும் இவ் விஷய மறிச் இ 

ருப்பார்களெனக் கொள்வதற்கிட மில்லை. எப்படிக்காயினும், ௪ரா 
புஜம், அண்டஜம், உற்பிஜம், சுவேதஜம், என்னு மிவைகளுண் 
டாயிருக்கன்றன வென்பது அனுபவம். உணி பேனீராதிகளு 

க்கு வியர்வையன்றி வேறுகாரண முண்டாயிருப்பதாலும் இருக் 

கச் கூடுமென நினைக்கலிடமுண்டா? யிருக்கின்ற,து. எப்படியெ 

னில் நீரில், கண்ணுக்குப் புலப்படாத உயிர்கள் ஒர்துளியில் நாறு 
நூருகப் பூசக்சண்ணாடியில் பார்க்க விளங்கு இன்றன அப்படியே 

பூமியினும், காற்றினும், ஆகாயத்தினும் இருக்கின்றன. இவற் 

றை விட்டிற்குள்உண்டாம் சிறு துவாரத்தின் வழிபாகவரும் சூரி 
பரண பிாகாசவெளியில் மைசொஸ்கோப் என்னும்கண்ணாடி 

யைக் கொண்டு பார்க்க விளங்குின்றன. இவற்றின்முட்டை 
கள் எவுவிடத்இல் எப்படிசேர்க்கப்படுசன்றனவயோ தெரிந்து 
கொள்ளுதல் ௮ருமை, யிலும் இவைகளுள் புழு உருக்கள் 
மூவுருவாக மாறுகின்றன வென்பது மாத்திரம் அறியலாம். பச் 

சைநிறமுடைய ஈ என்னும் சிறுபறவை மாமிசம் ௮ல்ல.து மலமா 
இய பொருட்களின் மீதிருந்து புழுக்களை யீனப் பார்த் திருக்கன் 

றோம். அப்புழுக்கள் முதர்த்து அடியினின்றும் க.றுச்.து 8ண்ட 
முட்டைவடிவாக ௮சைவற்றுச் லெ செனங்களிருக்கின்றன. பிறகு 

அம்முட்டை வெடித்து Furs பறக்கிறது, இப்படியே பலவ 
கைப்பட்ட புழுக்கள் முட்டைவடிவமாகிப் பின்புபலவகைப்பட்ட 
பலடிறங்களுடய வண்ணாத்திப் பூச்சியாக மாறுகின்றன. இப்ப 
டியே மழைக்காலத்தி லுண்டாகும் கம்பளிப் பூச்சிகளும் தம்மீதி 
ருக்கும் சோமங்களால் கூடமைத்துக் கொண்டு றி. இனம் சமா 
தியிரு$து கறுப்புக்கோருகளுடைய மஞ்சள் கிற வண்ணா இப்பூ 
ச்சியாக இருக்கன்றன. இப்புழுக்களின் உற்பத் இயை ௮ண்டஜ 
மாக?வலும், சராயுஜமாக3வலும் கொள்ளவேண்டியே இருக்க 
ன்றது, சுவேதஜம் சர்தேகத்திற்டெமே. மனிதர் மிருகாஇக 
ளின் சுச்ிலங்களிலும் புழுச்சளிருக்கிறகாகப் பரீட்டிச்,சவர்கள் 
சொல்து௫ிருர்கள், அப்புழுக்களே பிற்காலத்தில் மனித மிருகா 

இசசாகப் பிறக்ளெறன,. இவ்கிதப்புழுச்களைச் ச ?2வ.*ஜமாகக்கொ 
ண்டாலும் கொள்ளலாம். சுஷவேசமெனிலும் சச்கிைமெனிலும் 

ஓக்கும், ஒணான், பல்லி, உடும்பு, பாம்பு, வண்டுகள், ஆமை, 
முதலை, விட்டில் மூசலிபன மண் மணல் முதலிய விடங்களில்



மூன்றாங் திருமுறை, கடச 

முட்டைகளை மிட அரக ரறிர்திருச்சறார்கள், வியர்வையி லுண் 
டாவசை விளக்கமுடியகில்லை. இப்படி ஐரறிவுமுதல் தாறிவுவ' 
ரையில் உடைய உயிர்கள் பாம்பரையாக' உண்டாகி வருவதை 

யாவரும் அறிந்திருக்க, இவைகள் இயற்கையில் பூதக்கலப்பால் 

உண்டாய் விடுகின்றன வென்றும், மர்இரத்தால் உண்டாய் BOS 

ன்றன வென்றும், கான்கண்டேன், செய்துகாட்டுகிறேன் செய் 

திருக்கேன் என்பவர் எவ்வளவு புத்திமான்களா யிருப்பார் 
களோ அவர்களே நினைத்துப் பார்க்கத்தக்கது. அவர்கள் சொல் 

லைரம்புவோர் ௮வரிலும் மூட பிரார்தரென்பதில் என்ன தடை ? 

அ௮றிவுடையானே! *அச்சில்லாமற் றேரோடா.து ஆண் புடை 
யானில்லாது பிள்ளையுண்டாகா'' தென்னும், அனுபவத் இற்கு 
wordy gee சொல்லப்பட்டி ருக்கும் கற்பனைக் கதைகளை நம்புவோரா 
இய௮0ேக கற்றபுத்இமான்சள் மலையரசன் மகளாசுப்பார்வஇபிறக் 
தாளென்றும், மனிதப்பெண் சாபத்தால் நதியாகப்போனாளென் 

லும், பெண் னுருவாக இருந்த இருஷிகள் மான்களாஇப் புணர்ர் 

தால் போகம் மீடிக்குமென நினைந்து அப்படிக்கே உருவெடுத்து 
புணார்து கொண்டிருந்தார்க ளென்றும், ௮றியாமற் பாண்டு ௮வ 

ர்சச் வேட்டை யாடினானென்றும், பெண்மான் பெண்ணுருவு 
கொண்டு அவனைச் சபித்தாளென்றும், இக்காரணத்தால் குந்தி 

தேவி தன்புருஷனை விட்டுத் தூர்வாசர் மந்திரத்தால் தேவர்களா 

கிய யமஜுக்கும், சூரியனுக்கும், இச் இரனுக்கும், வாயுபகவானுக் 

குமாச சான்கு புத்திர்களைப் பெற்றாளென்றும், மர்.திராதேவி 
௮சுவனி தேவர்களுக்கு ஈகுல சசாதேவர்களைப் பெற்றாளென் 
லும், மனிதர்களுக்கும் சேவர்களுக்கும் சம்பர்க்கமும், சொள் 

வனைக் கொடுப்பளையும் உண்டாயிருந்த தென்றும், சர்தனு வில் 
வாமித்திரனும் ஊர்வசியாயே தேவப்பெண்ணைப் புணரர்து சர் 
தானம் பெறச் செய்தார்களென்றும், சுகர் ௮க்கினிக்கட்டை மீ.து 
வீழ்ந்த இர் இரியத்திலிருர்.தும், ௮கஸ்.இபர் குடத்தில் வீழ்க்த 
இக்திரியத் இலிருக்தும், அசுவத்தாமா கு. இசைச்சாப்பிட்ட வீரிய 

த்திலிருர்.தும், மச்சகர்இி மீன் பு9ித்த விரியத் திலிருக்தும், பட் 

ரிமூச்கும் இரக்கையுமுடைய மனிதவுருவ கருடலும், அருண 
லும் காரபர் கொடுத்த குதிரைமுட்டையோ அல்லது எருமுட் 

டையோ, அல்னஅ மர் தமூட்டையோ, சவமுட்டையோ oy Gel



அக்பவாநந்த தீபிகை, 

ரூச்தும், உண்டாயினார்க ளென்றும்; கசியபமுனி புத் இரிகளிடச் 

'இல் யானைகள், குதிரைகள், டுகள், மாடுகள், ஒட்டைகள், கழு 

தைகள், பிறந்ததுபோதாமல், சப்பாத்இிப்புதைகள் வேலமுட்செ 
டிகள், மூங்கிற்புதைகள் கொடிகள் புதர்கள் கல்மலைகள் முதலி 
பன பிறக்தகாகவும், பொய்கையாழ்வார், அல்லி௮ரசாணி முதலா 

யினேர் தடாகங்களிற் பிறர் ததாகவும், சுந்திரதார்த்தி நாயனார், 

பறைவையார், சல்கிலியார், நவவிரர்கள், கண்ணாடியிலும் Ors 

னங்களிலும் பிர இபிம்பித்த பிம்பங்களிலிருக்லு உண்டாயினுர்ச 

ளென்றும், சுப்பிரமணியரும், விரபத்தாரும் முதல்வனுபெ, சிவ 

பிரானது பொறிகளிலிருந்து சிந்திய ௮க்கினிபொறிகளி « we 

அம் உண்டாயினார்க ளென்றும், பார்வதியின் உடம்பழுக்கு 95 
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லிருக்து பிரமனும், இன்னதென்று குறிக்கக்கூடாத விடத்ஹைரு 
த்தூ மன்மதனும், உண்டானார்களென்றும், சொல்லுகிற எள, 

இதன்றித் திரிசசங்கு ௮ரசன் அ௮ரிசசா இரனை வாயாமலா அல்ல 

Gasp எந்தவழியாலோ பெற்மார் என்கிறார்கள், மேஹ 

வெளவனமென்னும் யவனன் நாறுமனைவிகள் வசையும புணாச௯ 

புத்திப் 2பறில்லாமையால் புத்திரசா'2மஷ்டியாகம் பிராடூணா 
களால் செய்வித் துழுனிவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட ம௩இிர ஆச 

கலச ஜலக்தை மனைகிகளுக்குப் புசிக்கக்கொடுக்க ௮வாஹு உ 
டுவிலக்கலாயெ அசந்தர்ப்பத்தால் கொள்ளாமல் வை க்ஷ 

தை, மறர்து தானே அருந்தியநினால் ௮சசன் sou மீறிய 

ழிந்து பிள்ளையைப் பெற்றும் தான்சாகா திருந்தா னென்றும், ௮ 
திருழர்தையை யாகத்திற்கதிபதியாகிப எக்ஞ்தேவனென்ஜனும் 

இர்திரன் தன் ஸதனபால்கொடுத்துக் சாப்பாழ்றினானென்றும, 

யாகபலத்ையும் மர் இரமகமையையும மெய்யாக்சச்சொல்லு சன் 

ian, விஷ்ணுவானவர் சொருபமில்லா தேவர்கள் வேண்டு 
கோளாலும் மனித பக்த ஜனங்கள் பிசார்த்தனையாலும், ௮௪ 
சர்களின் அ௮க்ரெமத்தாலும் சோமத்தாலும் தூணிலிருந்து பிறக 
தாரென்றும், தச.ரதன்கொடுத்த யாக அலிசால் கற்பமாகிய கற் 

பிணிசளிடத்தலிருர்.து சல்கும், சக்கரமும், ததிசேஷனும் துணை 
வராச இசாமனாகப்பிறர்கானென்றும் மீன், பன்றி, ஆமை முத 
லிய வடிவக்களாகவும், அவதாரம் எடுத்கானெனக்கூ.றுவர், பிர 
மனோ மரீச, அக்ரேசன், புலத்இபன், புலகன், இருது, அத்திரி,



மூன்றாந் திருமுறை. 

கனபதி, தட்சன், சரஸ்வதி, ,திய இவர்களைப் பெற்ற தல்லாமல், 
பெண்வடிவாகவோ அல்லது ௮ண்வடிவாகவோ, ௮ல்ல.து ஜதை 
ஐதையாகவோ, இத்தனை யென்று குறிக்சக்கூடாத பிரம, க்ஷத்தி 

ரிய, வைிய, சூத் இரர்களைப் பெற்றதும் போதாமல், பெண்ணா 

ண் உருவங் கலர்த ஏக உருத் இரனையும், ௪னக சனர்தனாதி நால்வ 

ர்சளையூம் பெற்றுனெனக் கூறுவர், இவர்களுக்கு யார் பால்கொடு 

| வளர்த்ததும் தெரியவில்லை. இதன்றி மார்க்கண்டேயருக் 
ஈச் சிவபிரான் லிங்கத்திலிருர்.துபிறாது யமனையுதைத்தார்என் 

றும் கூறுவர், சூரியபகவானானவர் யமனையும் நிமிஷம் சடிசை, 

இசையாதிய சாலதூதர்களையும்,சனியனையும்,9த் இராபுத். திர கணி 

கனையும், சூரியவம்சத் தரசர்களில் முதன் மனிதனையும் பெற்றா 

எனக்கூறுவர், சந்திரபகவான் புதனைப்பெற்று அதனால் சஈதீச 

வம்சத்தாசர்களைக் சேச்சச் செய்தான் என்பர். அரசன் வீரிய 

தீதிற்கு மச்சத்தினிடமாகப பிறந்த மச்சகர்தியானவள் வேதவி 

யாசனாரத் தாடியுடலும் தண்டு கமண்டலம் புலித்தோல்மான்?தா 

ல்களோடு யோகப்பட்டையும் மிதியடிக்கட்டையும் பெற்றாளென் 

லும் கூறுவர். கலைக்கோட்டு மஹரிஷியைப் பெண்மிருகம் பெற்ற 
தென்றும், கெளசிகரீஈத் சருபபைதந்ததென்றும், ஈரிபிலிருர் து 

சம்புகன் வர்தானென்றுர், வல்மீகத்திலிருர்.து வால்மீகன் பிறக 

தானென்றும், முயலின் புட்டத்திலிருர் கெளதமன் பிறந்தா ~ 

னென்றும், துரும்பிலிருர்து லவனுண்டாயின னென்றும், மலையி 

௮ம் பிரமனிடத்திலும் ஊர்வசியினிடத் திலும் வசிஷ்டன் உண்: 

டாயினானென்றும கூறுவர், அழ்நர்து யோடிக்கும் ௮றிவாற்ற 

லையுடைய ௮௩௧ சிகாமணிமய!இவ்வகைபபட்ட ௮சம்பாவிதப் பிற 

ப்புகளைச் சொப்பன திருட்டியெனக் கொள்வதிலும் வேறாகக்கொ 
ள்வது ஞாயமாகவிருக்குமோ ? முன்சொல்லிய ௮ண்டஜம், சுவே 
தஜம்,சசாயுறம்,உற்பிஜம் என்கற மயோனிம௰யக்கமாகப் புசாணங்க 

ள் கூறுகின்றன. (பட்டையில் மனிதனும் மனிதனில் முட்டை 

யும், கட்டையில் மனிதலும் மனிதனிற் கட்டையும், இஷ்டம்போல 
சமைத்துக் கொண்டதல்லாமல் உண்மையாக ஐஜனித்தார்களென் 

றுரைக்கலாகுமோ £ யாவராலும் அனுபவிக்சப்படுகிற பூமியைப் 

பூமாதேவியென்..றும் இவள் விஷ்ணுவுடன் பேரனொாளென்றும், 

ஒட்டஜலமாகசவுடைய தகூண தாம்பிரபரணி முதல் உத்தரகங்கா 
நஇ வரையிலுள்ள ஈஇிகளைக் கங்காபவானி யென்னும் ஸ்திரீயென் 

௮ம் இலள் தேவலோசத்தில் இர்இரன் சபையில் வாயுபகவான் 
20 
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௧௫௪ அகசபவாரந்த தீபிகை. 

சுழற்டு சோதனையால்வஸல்இரம் சோ திக்கப்பட அவள்மீது ஆசை 

கொண்ட வருணபகவாலுக்கு மனை வியாகச் சாபம் பெற்றாளென் 
லும், அதின்பின் அஷ்டவசுக்களைப் புத்திரராகப்பெற்றுப் பீஷ்மன் 
தீவிர மற்றவர்களைக் கொன்றாளென்றும், இப்படிக்குச் சாபம் பெ 

ற்ற க௫்கையானவள் தன்பால் முழுகிறவாகளுடைய பாவத்தைப் 

போக்க ஈதிவடிவாடுயும் பால்தர்த்தம், பாபகாசன தீர்த்தமாகிய 
குளங்களின் வடிவாகி அசன்பின் தீர்த்தங்களின் பாவங்களை 
போக்கக்காஞ்சியில்சர்வதீர்த்தக்குளமாகனாளென் ௮ம்சொல்லுவர். 

மேலும் எக்ஞ, ஒம,பூஜா காலங்களில் சாம்பிராணி கற்பூர பசுநெய் 

யா திகளின் நற்கர் கமும், சுடுகாட்டி.லிறக்த பிணங்களின் தூர்க்கந்த 

மும் பெறச்சாபம் பெற்ற அக் னிபகவான் அர்ச்சுனனுடன் பேட 

னனென்றும் அககருக்குத்கரிசனமான னென்றும், தனக்கு நே 

ர்ந்தயாகத்தால் அதிரண,க்தைக் திர்த்துக்கொள்ளக்காண்டாவனத் 

தைத் த௫ச்க புகும்பொழுது இகதிரனும் பகையாளியாகிய வருண 
னும் புகாதிருக்க வாம் வேண்டினானென்.றும், அல்லது எவர்களோ 

டும் பேசும்போது பிராமண உருவெடுத்தே.பாசிக்கிராளென்றும், 

சொல்லுகிறார்கள். அத்தியர்தாபாவரப வாயுபகவான் வேண் 

டும்போத தேவரபமும் மனிதபிராமணரூபமும் கொண்டு பேடு 

நவரசபாவங்களும் சுபாவமாக அறிந்த வாசனாஜன்ய ரூபவடி வனா 

இய மனமெனும் ததி?சஷனோடு போராடினா னென்றும், மனோ 
வேகத்இற்கு வாயு?வகம் தோற்கும் என்பது போலத் தோற்றான் 

என்றும், ஒருபொழுதும் இருருவமுங் கொள்ளாத அகாயவாணி 

சங்கடம் நோர்த2பா.து சகுந்தலை, தமயந்தி முதலாகிய தன்போ 

லொத்த பெண்டுகளுக்கும், கற்பனா தேவர்களின் அடியவர்கள் 
மயக்கக்கொண்ட காலங்களிலும், ஸ்தலபுராணம் அடியார்புரா 

ணம் முதலிய நால்கல் பாடப்புகும் விச். துவான்௧ள் முன்னிலையிலி 

ருந்து தமிழும், தெலுங்கும், சம்ஸ்கிருதமும், ஆயெ பாவைகளை 

யறிர்.து பேசுவ?தோடு, சிவன், பிர்மன், சுப்பிரமணியர் முதலிப 

தேவர்களுக்குச் சசாயமாகப் பாடு வோர்க்கு அடியெடுத்துக்கொடு 
க்கிருளென்றும் கூறுவர். ஒற்றைச் சக்கர ரத(மேறிக் இக்கு சமு 
த்திரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, பச்சை நிறமுடைய பரியேழுகட்டிய 

இரதத்தைக் காலும் கையுமிலாச முடவனாய ௮ருணன் ஒட்ட, 

பன்னிரண்டுணி ரேசங்கள் பிரயாணம் பண்ணி எதிர்த்துவரும் 

இராக்ஷசர்களின்பலத்தைப்பிராமணர்கள் விடும் ௮ர்ச்யெமென்னும்



மூன்றாந் திருமுறை. க௫டு 

ஐலக்கத்தியால் வெட்டி ஐயித்,து மேற்கடலில் ஆழ்றொனேன்றும், 

இத சூரியன் பிரளயகாலத்தில் பிரா மணன்முதல் சர்வஜீவர்களை 

யும் எரித் துப் பல்மமாக்குகிரானென்.றும், இவன் ஸ்திரீகளின்முக 

மாய சந்இரனைக் கண்டவுடேே சிகளவடிவ முடையவனாக), தன் 

னாலுண்டாகப நிழலெலும் சாயாதேவி,ரீளா2தவி,முதலிய மாதா 

களிடத்தில் அணுப் புணார்று தேவர்களையும்,சூரியவம்சத்தசசர் 

சளையும், குர்திதேவியினிடமாகச் சந்திர வமிசத்தரசர்சளையும், 

பெற்றானென்றும், ௮சுவரூபங்கொண்ட தேகியினிடம் அசுவனி 

தேவர்கள் பிறந்தார்களென்றும், சந்திரன் குருவினிடம் an ae 

கும்போது அவர்மனைவியின் பாலாத்காரத்தால் குருப;த்தினியைப் 

புணர்ச்து புதனைப் பெற்றான் என்றும், பு.சனாகப் பிறர்தவன் விஷ் 

ணுவென்.றும்,இச்சர்இரனே தான்புறப்படும் இராக்காலத்தில் தன் 

ஜேடுதித்து காணப்படுகிற ௮சுவனி,பசணி,2ராகணி Up sue 

சத் தரங்களை மணம்புரிர் தகொண்டு கிருத்திகை யென்னும் பெண் 

ணிடமாகவே அதி பிரியமாக விருந்தபடியால் மற்றப்பெண்கள் 

தீங்கள் தாகையினிடத்தில் முறையிட அ௮வன்கோபங்கொண்டு 

சாபமிட கஷீணத்தன்மை யடைந்து வொளுக்கிரகத்தால் கிருத்து 

அடைந்தும் காணப்ப$ருனென்றும், மண், நீர், அக்கினி, வாயு, 

ஆகாயம், சூரியன், சர்.இிரன், நட்சத்திங்களாகய இவவெட்டு ௪ 

டட்பொருள்களைப்புருவஞகைவும்,பெண்ணாகவும், மனிதவம்ச பாம் 
பரையை உண்டாக்யெ தேவர்களாகவும், சுவேச்சையு/டைய சர்வ 

ஞ்ஞாளாகவும், சர்வசக்தசர்களாகவும், இக்கொக நட்சத் இரங்களே 

மனிதர் தலைவிதியாக இருப்பசாகவும், கூறும் பரண இதிகாச 

கதைகள பிரத்தியகஸூம், அனுமானம், உவமானம், அர்திதாபத்டு 
௮னுபலப்தி, என்னும் பிரமாணங்களால் அளந்தமிந்து கொள்ள 

க்கூடியனவாகக் கொள்ளவிடமுண்டோ ? இல்லை, ஐதீக அசம்ப 

வப் பிரமாணத்தால் கொள்ளக்,கக்கனவாம் போலும் ? இதுகிற்௪, 

ஒரு புராணத்திற் கொருபுராணம் மாரறுவும் கூறப்படுகின்ற.து. 
ஒன்றில் சிறப்பித்துக்கூறும் சுவாமியை, மற்றொன்றில் இழித்துக் 

கூறுவ இனால் முடிவு ௮வசவர் கொண்ட விபரீதக் கருத்தாகவும், 

விடாமூர்க்கத்தனமாசவும் பரத்.துவசண்டையாகவும் பலிதமாகின் 
றன, இவற்றையே ஸ்திரீகளும், மூடசெலும் சொற்கர்த்தமாயெ 
சூத்திரரும், கொள்ளவேண்டுமாம். அப்படிக்கொள்வது மிகுந்த 

புண்ணியமாம். வேறுழால்களைக் கொள்ளுதல் பாதசமாம். விவே



௧௫௬ அகபவாகந்த தீபிகை, 

யொயெ டேனே! இவைகளைச் சத்தியமாகக் கொள்ளப் புத்திக்கு 

ஒவ்வுன்றகோ! இதன்றிச்சடைச் சாம்பலாண்டியாயெ பலர் வே 
தத்தைப்பச நூலென்றும், இல்லாதபுராணக்கற்பனா ருத்ரா இயர்கள் 

சொல்லிய ஆகமங்களைப் பதிநாலென்றும், அவற்றால் சகலர், ஆகியே 

வர்கள் த்இிக்கிறாரகளென்றும், இதன் நி யானையும், பாம்பும் வல் 

அ£றென்னும் கருக்குருவியம், நீர்க்காக்கையும், எலியும், ஞானமு 

டைய மனிதரைப்போல ஈசனை கோக்சத் தவஞ்செய்து, ௮வரோடு 
பேசித் தம் குறைகளைச்ரெப்பி எரம்பெற்றனவென்றும், சொல்லு! 

கிறார்கள். Bena ys Qs கொவ்வாமலிருக்கின்றன, எலும்பு 

பெண்ணானதும்,ஆண்பனை பெண்பனையானதும், சரீரம் ௮காயமா 

ய்க்கரைர்து போனதும், இவலிங்கம் மனிதனை விழுக்கியதும், 

மோக்ஷாசோகணம் செய்வோர் கம்மோடு சமது பந்துக்களையும், 

தமது வீட்டுக்குமுன்னே பின்னே பக்கத்திலிருக்தமனிதர்களையும் 

அழைத்துக்கொண்டு சேகங்களோடு வழிதுறையிலாக் கைலாயத் 

கற் கெழுக்சருளிப்போன விஷயங்கள் ஈம்பத்தக்க ஈல்ல பிரமா 

ணமாகுமோ? மாணாக்கள! பலபலவாகப் பன்னிப்2பசு,சலில் பிர 

ியாஜதனமென்ன * பிராமணன் முகத்டுலும், கூச் திரியன் புஓத்தி 

ஓம, வைசியன் தொடையிலும், சூத் நரன் பாதத இலும், பிறந்தா 

ர்களென்றும் அசம்பாவித சிருஷ்டியை நிலைநிறுத்தவும், மனித 

ரை வஞ்சித்து மலையும், காடும், கரையும் தேடி பலையவைக்கச்செ 

ய். த தேவர்களுக்கு மரிமையேற்றவும்,சுயகயங்கோரும் சோம்பே 

றிச்சுவாமிகளும், மடமைநிறைந்தமடா இபதிகளும்,சத்க தி2தடாச் 

சைவூகாமணிகளெளும் சாம்பலாண்டிகளும், மடமைபூண்ட மனி 

தமாடுகளுக்கு மறக்துபோகா சபடி மல்லாரும் தோட்சளில் மாட் 

டூம் சூட்டுக்கோல் சாமிகளும், எ வரங் கற்பிக்கும் வைணவ ஜீயர்க 

ளும், '2பாகப்பிரிய பாகவதர்களும், இதுவரைப் பாடுபட்டுக்கொ 

ண்டு வந்தது2பாதாமல், இன்னமும் பாடுபட்டுக்கொண்டு வருக 

றார்கள். இங்கு நான் சொல்லப்போவதை உன்கூரிய புத்தியால் தீர 

வாற யோ௫ித்துப்பார்ப்பாயாகில் வாசஸ்தானத்தையே வேதம் வசு 

க்களெனச் சொலலுவதாக நீ தெரிர்்து கொள்வாய், pyaar 
வசுக்க ளென்னும் பிருதிவி, அப்பு, அக்னி, வாயு, ஆகாயம், சூரி 

யன், சந்திரன், நட்சத் திங்களென்னும் எ திரில் காணும் எட்டும் 

ஜடப்பொருள்களாம். இவற்றில் மண், சூரியன், சர் திரன்,ஈட்சத்தி 
ரங்கள் கடினப்பொருள்களாம்) ஜலமோ கோமளமென்னும் இள



மூன்றாக் திருமுறை. கரு 

கீல் பொருளாம், செருப்போ ஏதேனும் ஒருபொருளைப் பற்.தி எரி 

க்கும் போது ஒளியோககூடிய ரூபமாகவும், பற்றாகபோது He 
பமாகவும் போகும் பொருளாம். 

காற்றும் தகாயமுமோ ௮த்தியர் த ௮பாவரூபமுள்ள பொ 

ருள்களேயாம். இப்படி இருப்பவைகளைத் தெய்வங்களாகவும் 
பெண்களாகவும் புருஷர்களாகவும் சொல்லப்படுவதை ௮னுஷ்டி 

ப்பதால் ஒருவன் ௮ஞ்ஞானியாவதல்லத, ஞானியாவதற்டெமு 

ண்டோ? இதன்றி வருணாஸ்திரம் ௮ல்லத மேகாஸ்இரம்௮க்கனி 

யாஸ்திரம், வாயுவாஸ்திரம், சூரியாஸ்இரம், அர்த்த சந் இராஸ்இ 

சம், காகாஸ்திரம் ஜாக்கிரமென்கிற பிரமால் இம், சொப்பன 
மென்கிற நா.ராயணாஸ்திரம்,சழுசத்தியெலும் ரத்த பாசுபதாஸ் 

இரங்களாக எ:இரிற்காணப்படும் எட்டு வஸ்துக்களையும், அகார, 

உகார, மகாரமென்னும், சாக்கெ, சொப்பன, சுழுத்இ யவஸ்தா 

அபிமான மும்மூாாத் இகளையும் சொல்லப்பட்டிருக்கற,௪. இதன் O 

பாணப் பிரயோகஞ் செய்பவர்களாடிய சூரிய சந்இர வமி௪த்தர 

சர்களும், அசுரர்களும், தேவர்களும், மர்திரபலத்தால் தங்கள் 

பாணக்கள் சர்ப்பமழையும், மான்மழையும், அ௮க்கினிமழையும், 

தேன்மழையும், ஜலமழையும், எ௮ம்பு மழையும், மயில் மழை 

யும் சண்டமாருத சாற்றைத் தடுக்கும் பவதமழைகளையம், செய் 

ய ஏவிஞர்களாம். இப்பாணங்கள் பசும் சாமார்த்இயமும், 

உயிர்க்கொலைசெய்த பாவ நிவாரணத் இன்பொருட்டுச்சமு த் இரஸ் 

நானம் கங்காஸ்கானமும் செய்யும் மனித சீலமும், மீளவும் தம 

இருப்பிடமாகிய ௮ம்புறாத்தூணித்கு வந்து குடியிருக்கும் புத்தி 
யும் உடையனவாம். இதனாலே சர்வசக்கனும் சர்வந்தரியாமியும் 

சர்வேஸுரனுமாகிய பகவானுக்கும் பாணத்திற்கும் மச் இரங்களு 

க்கும் ௮சுரருக்கும்௮ரசருக்கும் பூதங்களுக்கும் யாதொரு வித்தி 
யாசமின்றிச் சிருட்டிசெய்யும் சாமர்த இயம் இருப்பதாகக் காணப் 

படுகின்றதல்லவா?இப்படி. பகவாலும் பாணா இமற்றவைகளுக்கும் 

யாதொருவித் இயாசமும் இல்லையாகக்காணப்பட்டாலும், பிர்ம, 

க்ஷத்திரிய, வைசிய,சூத்திர ஜாதிபேதமாத் தரம் மனிதர்களிலும், 
பூக்களிலும், இரத்தினங்களிலும் ௪, ரி, ௧,ம, ப, த,நி, ௪, எனும் 

சு. ரங்களிலும், வெண்மை, செம்மை, பசுமை,கருமை வர்ண புஷ் 

பங்களிலும், இலைகளிலும், குதிரைகளிலும், பசுக்களிலும், பாம் 
புகளிலும், ஈவதானியக்களிலும் பேசம் இல்லாமற்போவ து ஒரு



௧௫௮) அநபவாகந்த தீபிகை. 

காலத்தும் சம்பவித்தல் இல்லையாம், ஹா! ஹா! ஹா! இதல்ல் 

வோ அ௮ல்டதச புசாணங்களின் பூண மகமை. இவ்வித ௮சம்ப 

வசிருட்டியை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியவர்கள் யார்? சூத்இரரும் 

ஸ்திரீ களுமல்லவோ ? 

உடனே! அசுரர் மர்இுரமாகிகள் மாயாவல்லபத்தால் சிரு 

ட்டி செய்ய உலகம் வச்.தகாகக்கொள்ள உனக்கிஷ்டமுண்டாகின் 

றதா?அசரர்கள் பூமியைப்பாயாகச்சுருட்டிச்கொண்டு பாதளத்தி 
அம், ஆகாயத்திலும், மேகத்திலும் ஒளித் துக்கொள்வார்களாம். 

அப்போது அவர்களைக் கொல்ல விஷ்ணுவும் ௪ப்பிரமணியரும், 
விகாயகர் விரபத் இிராஇயார்கள் ௮லதரித்தார்களாம், இப்படி. 

புசாணக்களெல்லாம் தேவாசர சக்கிரமமாகவே எழுதப்பட்டி 
G25. இராமாபணமும் அப்படி மே பாரதமும் அப்படியே, 

ஆனால் தரிபோதனன், பூர்வ ஜன்மத்தில் ராக்ஷஸனாம். பூமியின் 

பொருட்டும் பூவையர்கள் பொருட்டும் பககாளிக'ளாடி போர் 

புரிந்த போராட்ட2ம புண்ணியககையாம். இராக்காலங்களில் 

தெருக்களில் ஸ்திரீசூத் இரர்கள் பொருட்டுப்பிராமணரால் பிரசல் 

இக்கப் படுகின்றன. வேதாந்தப் பிரசங்கங்கள் பாபகிருத்திபமாக 

யாவரும் மதிக்க இடமுண்டாகி இருக்கிறது. எதனாலெனில், வே 

தவேதார் தங்கள் பிராமணரின் பொருட்டேயல்லாது யாவருக் 

கும் கொடுக்கவில்லையாம். கடவுள் ஸ்இரீ சூத் இரர்களுக்குக காதை 

யும் வாயைபும் கருதும் கெஞ்சத்தையும் மறச்து உண்டாக்கிகிட் 

டாற் போலக்காணப்படுகிறது. வேதபாராயணத்தை விக்செகங் 

களே தவிரச் சூத் தரன் கேட்டால் பாவம் வருமாம். சொன்னால் 

நரகப்பிராப்தியாம். வேதபாராபணதீதை polls Sas ge se 

சூத்திரன் காஇல் ராராசங் காய்ச்சி விடவேண்டுமாம். அப்படி 

விட்டாற்றான் ௮ப்பாவம் தீருமாம். சூத்திரன் பாபத்திற்காளா 

காதபடி. அரசன் அவனைப் பிராயச்சித்தம் செய்து காப்பாற்றவே 

oi Dia td. 

ஐயோ!இக்த மனு£தி செய்தவரல்லவா இரக்கமுடைய ஜீவ 
காருணியர். இதன்றி வேதம்பாடம் செய்த சூத்திரன் தலையை 
வெட்டி. எறிவதால் அவன் ஈரகம் இர்ர்.து சொர்க்கம் சேருகிறா 

ளும். கையால் கற்ற சூத்திரனை இப்பிராயச்சித்தத். சால் கரை 

யேற்று மரசனல்ல'7வா தன் னுயிர்போல மன் னுயிர்காக்கு மாசன்.



மூன்றாந் திருமுறை. ௧௫௯ 

தற்காலத்தில் தேவர்களும் எங்கேவசக்ொர்களோதெரியகில்லை. 
இக்சாலத்து அரசர்களிடத்திற்கு சாரதர் வசிஷ்டராஇி (னிவர்' 

கள் வ.ராமைக்குக் காரணம் தெரியவில்லை, ஈரசிம்மதூர்த்தி யணி 
நத நிர்மாலியம் இந்திரன் மகனை சட்சிச்ததுபோலக் சோவில்சொ 
தீதுக்களைச்கொள்ளையடி த் துக்கொண்டுபோன மிலேச்ச வூணரா 

இய அரசர்கள் வலியையும், இக்காலத் திலுக்கொள்ளையடிக்கும் 

தீருமபரிபாலன பிராமண சூத்இர.ராதிசனின் வலியையும், தடுக் 

கும் வலியற்றுடப்போன காரணம் தெரியவில்லை. கலியுகமாதலால் 

தேவர்கள் வேறே லோகச் இற்குப் போயிருக்கலாம். கலிடிகமும் 
வேறு துரைத்தனமும்தேர்ர்தஇனால் பிராமணர் மந்திரங்களுக்கு 
பலமற்றுப் போனதாசக் காணப்படுகின்றது. ஐபர்தன் ௮சக்தியை 

பிராமணர் எச்சில் அல்லவோ போக்கியதாகச் சொல்லப்படுகின் 
ற: பிராமணர் எச்சிலுக்கு அவ்வளவு வலுலிருக்க, அவர்மந்தி 

ரத்திற்கும் ௮வர் சொற்படி கேட்கும் தேவர்களுக்கும், அவர் 

GG அதிகாரியாக பிராமணருக்கும், எவ்வளவு வலஓுவு இருக்க 

லாம். ஒன்றையும் காணோமே. தம்மைத்தெய்வமாவும் குருவாக 
வும் பூசிக்கும் இந்துக்களுடைய இயற்கை மானுஷ்க சுதந்இரத் 

OF FOO SH மூடசாகவும் தாசராகவும் ௮க்கியது போதாமல் 

ஏனைச்சா திகஞுக்கும் ௮டிமைகளாக்கி ஏழைகளாக வாழக் கரு 

பைசெய் திருக்சன்றது அ௮ப்பிசாமணர் மந்திராதிகள சக்தியே 

போலும்? இவர்கள் செய்த உபகாரம் கற்ற புத்திமானாக விருக் 

கும் ஒவ்வொருவனும் கனவிஓம் மறக்கமாட்டானென்று நினைக் 
BO man. 

இப்படியே உலகத்தில் பலபதங்கள் பலசாத்திரல்கள் பல 

வி சமான சிருட்டிகளைக்கூறுசன்றன. இவையாவும் உண்மையான 

௮ர்த்தாவாகமெனக் கொள்வதழ்கிடமில்லை. பூர்வீம சாத் செஞ் 

சொல்ஓுஞ் சிருட்டிக்கு உலகானுபவ இருட்டி சிறிதும் உடன்படு 

தீலில்லை. ஆதலால் உலகஞ் இருட்டி, எனல் ஓவவாது, உலசை 

வேதம் கானல் ஜலம், கயிற்றரவு, சொப்பனவுலகம், இந்தா ஜால 

ங்களுக்குச் சமமாகக் கூறியிருக்கிறது. ௮ேே௧ புராணங்க 
ளும் உலகை மாயா சிருட்டியென இடை இடையே கூறுகின்றன. 

உலகைச் சிருட்டி. யென்போர் உலகல் பெவகு காலத்தற்குப் 

பின் பிறந்தவர்கள். உலகம் பிறர்தவிதம் உலகம் பிறவாமுன்னி 
ருர்தவருக்குத் தெரியுமல்லாது, உலகம் பிறந்த பின்னுண்டான



௧௬௦ அகந்பவாநந்த தீபிகை, 

வர்சளா லயிர்.துரைக்கத்தக்கசாதல் கூடாது, உலகைக்கடவுள் 
ஈருட்டிக்கத்தக்க காரணம் யாதெலும் வினாலிற்குச் சக்கவிடை 
கூறுவாரைக்காணோம். உணவுப்பொருள்களின்றி உயிர்வகைக 

ளையுண்டாக்கினாரென்லும் நியமம் மறுக்கத்தக்கதாகிறது, உயிர் 
களுக்குப் பசிதாகாதி யில்லையாயின் உயிர்வகைகள் முன்னு இத்தி 
ருக்கலாம். ௮ங்கன மோருயிரு மிருப்பதாக வனுபவம் பெறலரு 

மை. இதனால் உயிர் உலகருட்டிச்குப் பின்னுண்டாயிருக்கவே 

ண்டுமெனு மறிவுதிக்கிறது. ஆகையாலெவசெழுதய ிருட்டியு 
ழூதிதேசமே யொழியப்பரீட்சையி னி ற்றலரி.து. இர்துக்கள்கிரம 
சிருஷ்டி யுகபத்ிருட்டியென விருசிருட்டிகளை யொப்புகரூர்கள். 

விண்டுவின் காபியிலிருர்து பிரமனும் பிரமனிடத்திலிருர்து ஸப்த 

இருடிகளும் ௮வரா லுலகமும்உண்டான தாகவும் கூறுவதே சரம 
சிருட்டி. ஆனால் உல$ழ் கிரமசிருட்டியிருப்பதாக அஸாஸத் திப் 
பிரபஞ்சங்கொள்வோர்க்குத் தோற்றுறெது. இதனையே மாயா 
வுலகமெனச் சொல்லப்படுகிறது. இதன்றி, ஈமசிவயவென்னும் 
பஞ்சாகூரமர்திரத்தையும், காராயணாய௩மவென்லும் ௮ஷ்டா 

அஹர மந்திரத்தையும், சரவணபவவெளும் சடாட்சரமந்திரத்தை 

யும், விராயகாயவெலும் பஞ்சாக்ூஷரமர் இரத்தையும், இராமசிவ 
வென்னும் அவியக்கர மர்திரத்தையும், பகவதி சரஸ்வ இஸ்ரீல௯£ 

மிஎன்னும் மந்திரத்தையும், குருமூலமாகச் சடங்குகளுடன் ஸ்மரி 

க்கலாகுமாம். னால் ஒம் ஈமசிவாய, ஓம் கமோராராயணாய வெ 

ன மேற்சொல்லிய மந்திரங்களுடன், ஒம் என்பதைக்கூட்டிப் பி.ரா 

மணன் தவி£ மற்றவன் ஸ்மரிக்கில் பாபியாகுப் பாழாகப் போவா 
னாம். ஒம் எனச்சபிக்கப்பிராபணருக்கே ௮திகாரமுண்டாம்இப்ப 

டிக்குச் சொல்லுகிறவர்களும் இலக்கணமாதிய நால்களில் ஜாதி 

வேற்றுமை ஏற்படுத் இயவர்களும் குழந்தைப்பருவத் தில் ஹரி 

யோம் கன்றாக வெனவும், ஹரி - நம-ஓம்- அத்து -சிர்தம் என 

தசமிழ்ப்பாலை அாம்பத் இலும், ஓம் - ௩மசிவய- சத்தம் - ஈம: 

வெனத்தெலுங்குபாஷை ஆரம்பத்திலும், கற்றதையும் கற்பிப்ப 
தையும் மறந்தார்கள் போலும், ஐயோ ஜாதி பேதத்தையும், போ 

கபாக்கெத்தையும் விரும்பி ௮ழிவிலாத வான்மாக்களுக்குச் தீரா 

மூடக் கரும துக்கத்தை ஏற்ற இவர்கள் என்ன பாடுபட௫ர்கள்? 
இதல்லவோ ஜீவகாருண்ணிய சைவலவைணவஸ்மார்த்த வைத 

மதவ்களின் பிரபாவம். இப்படிக்கக்லவோ லோகோபகாரமாக 
இருக்கவேண்டும். இன்றி ,தலயங்களிலுள்ள ,தடம்பர ஸ்வாமி



மூன்றாக் திருமுறை. ௧௬௧ 

களுக்கு மாங்கல்லியம் தரிப்பித்து தேவதாசிகளை பூதேவதைகள் 
தங்களுக்கு சககாரிகளாக வைத்துக் கொண்டாலும், மற்ற 
ஸ்திரீகளுக்கு புனர்விவாகத்ைத் தடுத்து பாக்கியம் பெற்று இச் 

தர போச பதவியிலிருக்கும் மேல்சகை யதிகமூடைய 72௯ சை 

அரம்பை பால் சொடைகள் பருத்த இரம்பை, ஊருகளில் ௮இக 

வலுவுடைய ஊர்வசி, இல தைலத்தானும் திலக மாதிகளாலும் 

சங்காரிக்கும் திமோர் சமையாபெ கைம்பெண் அகிசாரி சலியா 

ணம் விரும்பாத கன்னிகைகளுக்கு சமுசாமிகளுக்கு பிறர்,து சந்நி 

யாசி ஆசிரமம் கைக்கொண்டு தனித்து புனித.ராகும தலைமொட் 
டை பாலிய சந்நியாசிகள் லோகாபவாத மில்லாமல் லோ2காபகா 

சமாக சககாரிகளாயிருர்து அனுபவிக்க ஆசிரமங்களும் விதத்தி 

ருக்கன்றார்கே. , இகல்லவோ பரமாத்ம தருமம், இப்படிக்கல் 

asa தருமம் சம்ரசகஷணை யெய்யவேண்டும், இதனாலன்றோ 

வருணாச்சிரம தரும கருமங்களை மெய்ஞ்ஞான முணர்ந்த வி2வகி 

யும் ுங்கேரிக்க 2வண்டு மென்பது, இதபிசாமணா் அனுஷ்டிக்க 

SSESOS. அனாலும் பிராமணா இவவாசிரம தருமங்கள் சூத்தி 

சருக்கு இல்லைபென்பதைத் தெரிந் திருந்தும் லாபத்தைக் கருதி 

சூத்திராகளும் வேதவிதியைக்கடர் த சந்நியாசி யாசிரமம் பெறும் 
படி. செய்விககஇரார்கள் போலும், சோற்றுக்கும் பெண்போகத் துக் 

கும் குறைவின்மையால் ஆசிரம தருமக்தையும் பேசு கருமத்தை 

யும் சோம்பலுள்ள சூத்திர்கள் பாதுகாத்து வருகரர்கள் போ 

லும். சூத்தரருக்கு கருமம் ஜாதி யல்லது மவறுண்டோ? 

பொதுவாக கருமமே எவாக்கும் பிரதானம் என்பது என்ன கரும 

மோ தெரியவில்லை. ஜாஇ?பதமும், சடச்சாமிகோவில் நேத்து 

சோற்சவமும், கரப்பூரபபகிமைப் பொய்ப்பேச்சும், இறர்தாரையுக் 

துறந்தாரையுங்கரையேத்தும் பிராமணர்களைக்கொண்டு டம்ப கலி 

யாணம் கல்லெடுப்பு கருமாந்திரம் காப்பது சூத்இர கருமம்போ 

ஐம். உயிரோடிருக்கும் போது வேதச் தழுவி மோக்ஷம் பெற 

மூயல அதிகாரச் தராத மந்திரங்கள் இழர்தாரைப் பிஜர்லோகத் 

இல் முன்னிறர்தோருடன் வாழ வுதவிபுரிவ த திசயமேயல்லவா, 

௮ன்றியுஞ் சீடனே ? சூத்திரன் கற்கக்கூடாது கேட்கக்கூடாது 

பாடஞ் செய்பலாகாதென்ற வேத கருமகாண்ட தாமஸகுணச் 

சூத்திரங்களையே மமையுடையதாக புசாணங்களால் வரப்படுத் 
தப்பட்டி ருக்கிறது. இதைப்பற்றிச் லது அழ்ர்அுயோசக்கவே 

ண்டி யிருக்கின்ற து. இசனிடத் திலுள்ள மமை இகபர மோக்ஷ 
.. 71



௧௬௨ அக்பவாநந்த தீபிகை. 

முண்டாசக் கூடியதாக விருக்கறதென யாவரும் நினைகீ£ரூர்கள், 
இதனிடத்தில் ரேத்திரோற்சவ பராக்சகாகய வேடிக்கை யிருக்றெ 
தேயொழிய வேறொன்றில்லை. பூர்வம் நான் மானிடர் விரும்புவ 

தும் அடைய வேண்டியதும் சத்திமுத்தியென உரைத்திருக்கி 
மேன். அதில் சித்தியென்பது மணிமர்திசெளஷ்தபெனக் குறிப் 

பிட்டேன். இல்கமர்தாரமென்பது வேதகரும சூத்இிரங்களாக 

வும், மணியென்பது நவதானிய கவபயிர்தினுஈகளாகவும், ஐஇ 

யென்பதற்கு ௮ரசு மா முதலிய சமித்துகளாகவும் கொள்ளப்ப 

ட்டு, இவைகளாஓம் பிராஈண ராலும் சுபவசுபகாலங்களில் சாவசி 

த்தியுக் கொடுக்கப்படுகிறதாக மூடஜனங்கள் பிசமிக்கிருர்கள். 

ஜாதக கருமமுதல் கலியாண கருமாதியக்திரம் செய்யப்படும் கரும 

ஓமங்களால் பிராமணா மனிதருக்குச் சித்தியளிப்பதாக பகட்டுகி 

முர்கள்; இவைகளில் ஈல்வீஇயால் நன்மையடைக்தவர் போக தீய 

விதியால் திீமையடைபவர்கள் கோடானுகோடி யென்பதனுபவம். 

௯௲ணபங்குரமாகிய ஜீவசரீ சங்கள் இம்மர்தி.ரபலங்களைப் பெற்று 

வேதவித நாறு வருட ஜீர்க்காயுளாய்ப் பிழைத்தவர் பிழைப்பவ 

சைக்காண்ட லருமை, ர்க்காயுஞம் வமிச விருத்தியு மற்றிருப் 

பாரை பிராமணவருக்கத் திலே3ய ௮ ஈகரைக்காணலாம். சசுக்கள் 

பாலியர் இறப்பதைபும் யவ்வன ரிறந்து விதவைகள் மொட்டை 

வேடச் சக்கியாசம் பெறுவதையு மறியார் மிகச்சிலரே, ஆயினும் 

இம்ம இர மணி யெளூத ஆசீர்வாத பரிசம்பெறு,த பலஜாதி இச 

துக்களும் சிறீஸ்து மகம்மதியாராதி யோர்கள் வமிசவிருத்தி சத் 

இவையகத்தில்லாஅ போகலில்லை. இதனால் பிராமண கருமத்தால் 

பயன் வேடிசகை பல்லது பிரமைபலது வழக்க மிகுதியென விள 

ங்க வில்லையா? விளங்கினும் விடாதிருக்க ஜாதியார் நிர்ப்பர்தம் 

சயொமையால் புத்திமானு மூடனாகி அவருடன் சேரகிறான். 

ஜா தியாரோ சூத்திரனுக்கும் ஸ் தரீகளுக்கும் விதித்த புசாணங்க 

ளின் வலுவால் பொய்யென வச்சப்படுகின்றனர். வேகமோ ஜர் 

காலத்தொன்றும் மற்றோரகாலத் தொன்றாக நாதனமாய்ப் பிற 

LILI BEV, ௮னா தியென்று கொள்ளப் படுகின்றது. ௮தில் மனித 

மாயுள் ஏறக்குறைய 10) என விதிக்கப் பட்டிருக்கின்ற.து. 

இராமாயணத்தில் புத்திரனில்லாது 60000 வருடம் வாழ்ந்த 
தசரதனுக்கு முன் சொல்லிய பிராம்மண மந்திர யாக ௮ விசால் 

புத்திரப் பேறு உண்டாக்கனகாகச் சொல்லப்படுகிறது. இரா



மூன்றார் திருமுறை. ௧௬௩ 
'மாயணமகிமை பிராம்மண மற் இர: மகிமையாக விருக்கிற.து, அப 
படியே சந்தானமற்ற பாண்டுவின் மனைவிகள் தருவாசரிடம் கற்ற: 
மர்திரபலத்தால் வீடித்தா புருடாமிசத்திற்கு வேண்டும் புத்தி 
ரரைப் பெற்றதாக விளக்குகிறது, அப்படியே ஆண்பிள்ளையா 
Bu வேனன் nb Bia ஜலதக்கால் மகனைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகி 

றத. பிசாமண கோபசாப மந்இரச்தால் மரணமும், மாண்டமி 
ணத்தில் மற்றொருவன் ஜனனமும் விஷ்ணு புராணம் சொல்லு 
சிறது அரிச்சந்திரனை திருச்சங்கு பெற்ற தாதிகள் இவவா.று 

பிரத தியக்ஷத்தில் ௮வரவர் பிராரத்தச்தோடு போராடிச் சிறிதும் 
சித் தியளிக்காக மர்திரங்கள் இவ்வித அத்புத சக்தியடைந்திருந்த 
தெனல் சம்பவ?மயோ? அசம்பவமோவென மாயச் சக்தியற் 

விருக்கிறார்கள். ' வேதவேதார்தம் படிக்கவு மாக, தென்றதனா 
லேயே யல்லது வேறில்லை. அன்றியும் பேதத்தில் மிகவும் பிரிய 

கத திரிய வாசர்களோ தங்கள் லாபத்தைக் ௧௬.௫ பிசாமணரைக் 

காத தவந்தால் HUT BH KF LO வேதலீதி அ திகாரங் கொடுத்து 

அவர்கள் வீடும் பாணங்களாக மண்ணை நரராசாதி பாணங்களாக 
வும், ஜலத்தை வருணால் இரமாகவும், நெருப்பை ௮க்கினியாஸ்தி 
மாகவும், வாயுவை வாயுவஸ்திரமாகவும், பிறைச்சர்திரனை அர்த் 
திசஈ்திபாணமாகவும், சூரியனை சூரியாஸ் தரமாகவும், அரும்பை 
யம், தூணையும், மலையையும், கடலையும் அவர்கள் மந்திரித்து 
விட சர்£வல்வரர் செய்யும் சிருட்டியையும் செய்ததாகப் புகழப் 
பட்டி ரக்க௦அ. இராமன் அுரும்பால் காகாசூன் கண்ணைக் 
கெடுத்த கதைபோலொத்,த விசேவணங்கள் மந்திரத்தால் நேர்க் 
தீ,தாகச் கொள்ளப்படுகிறது பிராந்தியாகாது உண்மையோர்போ 
அமாகா, துரும்பு மர்திரபலத்தால் லவனான கதையுமிருக்கறெது. 
இதனால் மர்திரங்களாலும் பிரரமணர் கெருப்பிலிடும் ஈவதான்ய 
பயிர் மணிகளாலும், ஸமித்தென்னு மோலூதிகளாலும் வியாதி 
கள் நீல்குவதாகவும், பாவமன்னிப்புண்டாய் விடுவதாகவும், புத் 
திர சித்தி யுண்டாய் விடுவதாகவும், மோக்ஷமும், சுவர்க்கமும் 
தீர்க்காயுளும் உண்டாய் விடுவ தாசவுங் கொண்டு, உலகர் ஜாதி மத 
மாதிகளை யங்கேரித்தொழுக, விவேகெளையும் விவேகம் பெற் 
முயலவாரையும் தடுக்கப் பாபெடல் மிக மூடத் தனமென நினையா 
தார் விவேகிகளுள் ஸிசாதொழியார்கள். இதனானே யன்மே 
*விதி.பினல் வாழ்வதலால் வேதக்? தார் தங்களமதியினால் வாழ்வ



௧௬௪ அகபவாகந்த தீபிகை, 

Oster Dik” யெனக் கூறினார், *வேதத்தோர் தங்கள் மதி” 
யென்பது பிராமண கருமத்தா லெனலாம். ௮ங்கனமாயின் உண் 

மை யாசோவெனின், வியாதி 8ீங்குவது ௮வுடதத்தினாலும், கத 
தயாலும், ஏளவுகடவர புசிப்பாலும், வஸிக்குமிடத்தின் வ௪இ 
யாலுமல்லது வேரென்றா லென்றும் விளைதலில்லை. இசனை வெள் 

ளையர் கைக்கொண்டு வி2வகெளாய்ச் சுடர்கள், இந்துக்கள் 

இதற்கு முற்று மூறணாக நடப்பதும் நடப்பிப்பதும் பக்தி சிரத் 

தையாக பாவிக்க புத்திபை பே.இக்கப் பாடுபடுிகிருர்கள். இலர் 

இது நியாயமாம் என அங்கெரித்த?பா திலும் எல்லா ஜாதிகளுக்கு 

மல்ல ஈமக்? யுரியதென வெண்ணி முன்மூடக் கொள்கையைப் 

பாதுகாக்கப் பாடுப$கிறர்கள். ௮ச்சில்லாமற் ”றராடுமா 7. இண் 

புடையா னில்லாமற் பிள்ளையுண்டாமா? எனு மனுபவ பழமொழி 

Ca sui So மாகாதென பலா HDi Bes BD ௮க்கியரால் மயங் 

குகின்றார்கள். ப௫யானது புசித்த வன்னததாலன்றித் BaD 
பெரு சதுபேரல, விய தியான pp DML FF SI NEV FH சாந்தியாகி 

Set gw. இது அபுர்ரிவத முணாந் கார்க்கலல.து மற் 2ரார்க்குப் 

புலப்படாது. மருர்தாஇ சிசச்சையால் வியாதி சொஸ்,தப்படலை 

பலானுபவமாக வறிந்து வ்தாஆம் பழக்கமி.கு.இபால் அப்பிரத்தி 

யக்ஷ பிதுர்? தவதையாலும் பிதற்றல் மந்திரக்காலும் உபாசனா; 

ர்த்தியாலும் தீர்ச்தசாக வெண்ணியும் சொல்லியும் பிர. க்தியக்ஷத் 

தில் உபகரித்த வயித்தியரை வஞ்சிக்கிறார்கள். கருமவழக்கம் 

மெய்யைப் பொய்யாக்கயும், பொய்யை மெய்யாக்கியும், அழியாப் 

பெரும் புகழை யடைக்துவருவது கல்வியின்மையாலும், ஸ்திரீ 

சூத்திரர் வேத சராவணஞ் செய்பலாகா தெனும் கட்டுபாடு மட் 

டின்றி யோங் வளர்ப்பதி னாலுமாம். இதன்றி தெய்வானுக்காக 

மில்லாமல் வயித்திய/2ன யாவும் சொஸ்தப் படுத். அவ தாயிருந் 

தால் யாவரும் சொஸ்,தப் படாமலிருப்ப தேனெனப் பல வஞ்ச 

கரும் பீரமையை யதார்த்த மெனப் பழ வரத பலரும் கேட் 

இருர்கள். அவர்கள் மகஇிரம் ஐபம் தானம் விரதம் ஒமங்களும் 

மற்றும் பிராமண மந்திரத்தால் பிராணப்திஷ்டை பெற்ற தெய் 

வங்களும் நவக்கிரகங்களும் யாதும் பயன் செய்யாமல் யாவரும் 

ஏமாக்து நிம்கிரார்களே யிதற்சென்ன கெதி யென்றால் வி.இக்கார் 

எதிர் நிற்பரெனும் சமாதானஞ் சொல்லுகிறார்கள், இரத விதியை 
மருத். த்வரிடத்தில் வைத்தலாகாதோ; வைத்தால் செய்க்ஈன்றி



மூன்றாக் திருமுறை. ௧௬௫ 

யறிய வேண்டி வருவதோடு முப்பிரத்தியக்ஷ மர்இர -தர்திரத் 

திலும் அவர் மர்திரங்களாலுயிர் பெற்ற சாமிகட்கும், மடமை 
புன்மை விளைய நேரிடுகிறது. ௮ன்றிப் பிராம்மண மந்திரத்தால் 

பிராண பிரதிஷ்டை பெற்ற தெய்வம்கள் யாவருக்கும் வயித்திய 
மாதி செய்து சம்பா இக்கும், ௮ன்ன மாஇ போக பாக்யெங்களை 

தமக்குபிரளித்த பிராம்மண ரனுபலிக்கக் கொடுத்து விகிறதே 
யொழிப தாம் புசிக்கெதாக விருக்கவில்லை. இதனால் விக்ரெக சாமி 
கள் பூமி சவதைகளாய், தம்மைக் குழகதைகளைப்போல குளிப் 

பாட்டி சீராட்டி பாராட்டி, கலியாணா இகள் வருடா வருடம் 

செய்து வைத்து, உற்சவாதி சிறப்பும் செலுத்தி வைக்கும், பிரா 

மண௫ரை செய்க்ஈன்றி மறவாது தமது கோயிலூத்து வாழ, பந்து 
வாகசக்கொண்டு மற்றவர்களைத் தாரத்திருக்க வைத்து, தஞ் சம் 

பாத்திய மெல்லா மவர்கருரக் களித்து வருகிறது. அன்றிப் பிராம் 

மண மந்திரத்தால் உயிர் பெற்ற தெய்வயகள், தம்மைத் தரிசிக்க 

வருபவர்கள் காணிக்கைப் பூஜா திரவியக்களை, பிராம்மணரிடத்.த 

தஞ் சங்கல்பங்களை த் தெரிவித்தவர்கள், தயவை யடைந்த பிறசே 

காணிக்கைகளையும் பூஜா திரவியங்களையும் ஏற்று, அர்தஸ்திற் 

குத் தக்க மரியாதையும் செய்ய மர்ச்சகருக் காக்ஜஞை யளிக்கின் 
ற, இதனாலேயே திருமறைக்காடும், திருவாலங்காடும், கப்கை 

கரையும், இராமேசார கடற்கரையும், மனக் ஞூரங்கு கால்விட் 
டோட வதன் பிறகே, வோடுந் தொழிலாற் பயனுளதோ வொன் 

ராய் பலவா யுயிர்க்குயிராய், ஆடும் கருணைப் பாஞ்சோதி யருளைப் 

பெறுதற் கன்புகிலை தேடும் பருவ மிதுகண்டீர் சேவாருஞ் 

FES hor” 
பொருளை கைவந்திடவும் மன்றுள்வெளி காட்டுமிர்தக் கருத்தை 

விட்டு பொய்வர் துழலும் சமயநெறி புகுத வேண்டாம் முத்தி 

தரும் தெய்வச் சபையை யடைவதற்குச் சேரவாரீர் ஜகசத்தி?ர”” 

எனவும்; *சைவ சமயமே சமயம் சமயாதீதப் பழம் 

CSTE Ippa கலந் துண்ணக் கண்டீ'”ரெனவும்,'*பண்ணேலுக்கான 
பூசை யொரு வடிவி2ல'' யெனவும் “உளியிட்ட கல்லையும் ஒப் 

பிட்ட சாந்தையும் ஊத்தைபறப் புளியிட்ட செம்பையும் போற் 
துகலே” னெனவும், (இறைவனே நீயென்னுடலிடங் கொண்டா” 

பெனவும், “மலர்மிசை யேகனான் மாணடி சார்ச்தார் நிலமிசை 

நீவொழ்வார்” எனவும், '*யா-து-லர்வாணி-பூ தாநி-,.ஆ.தமனி-ஏவ- 
அனுபஸ்ய இ-ஸர்வ பூதேஷு ௩ச-ஆத்மானம்-ததட5- சிஜஸகுப்ஸ



௧௬௬ அந்பவாகந்த தீபிகை, 

தே-எனவும், (இ-ள்) யஸ்து எந்த ஞானியானவன், சர்வாணி 
சமஸ் தமான, பூகானி--பூதங்களை, ஆத்மன்னேவ--அத்மாவினி 

டத்தில், அனுபல்யஇி-பார்க்கிருன, சர்வே பூதேஷாச௪-௪ம 
ஸ்5 பூதங்களிலும், ஐத்மானம்--அக்மாவை, ௮னுபஸ்ய இ-பார் 

SEY ID (Nami= 215 ஞானி) தத; அர்தப்பிரகாரம் பார்ப் 

பதி 2ல2ய, கவிஜு குப்ஸதே--சிந்திக்க மாட்டான். தூலம் 

** ஐதந் தமா ப்ரவி சற்இியே அவிச்யாமு பாஸல?த; ததோ பூய 

இவ?தச மோய உவித்யாக்ரதா। | (பதச்சேதம்)-ுர்த.ம- தம 

ப்சவிசர் இ- யே- ௮வித்பாம்-உபாஸ 2த-ததோ-பூய-இவ-தே-தமா- 
யே-௨-விதயாம்-ரதா? | பதவுரை -யே-யார், அலித்யாம்-ஞான 

பின்ன கருமத்தை, உபாஸ2த--ு நுஷ்டிக்றொர்களோ, தே 

அவர்கள், ௮ந்தர்தம--காடவிருளை, பாசி சந்தி-பிரவேடிக்கிறார் 

கள், யெ-௨-யெவசானால், வித்யாயாம்--தேவதா ஞானத்தில், 

சதா ஸுறுன்புடையவர்கள், தேவர்கள், தத்த விருட் 

டி.ற் கானாலும், பூபா-லிஸ்தார மாகிப, தமஇருட்டில் பிரவ 

சந்தி-.0ர3 வடிக்கிறார்கள் எனவும், உரைத்தலால் நேத்திரோற் 

சவஸ்்வாமிகளும் மந்திரமாதி ஒஓமங்களும் ௮ஞ்ஞானத்தையும் பிற 

வியையுஈ் தருவனவாரக விருப்பதால், வேடிக்கை தருவம் பராக் 

கவிப்பதும் ௮த£ன ஜாதி வேற்றுமையை ஸ்திரப்படுத்துவதும் 

தந்திரமும் காமக் கு?ீராதாதி ௮ணவம் விளைக்கும் அகர்த்தமும் 

விண் செலவும் விருதாப் பிரபாசையும், ௮ன்னியசா லவமானம் 

தருமிடமாகவும், சண்டையுமாகக் காணப்படுகிற?த யல்லாமல் 

சர்வத்திர சுகலாதகமாகக் காணப்படவில்லை, 

சீடனே ! இப்படிக்கு நான் சொல்லி வந்ததால் கான் புரா 

ணங்சளும், ல வேதவசனங்களும், மிருஇகளும் சொல்லுற 

பஞ்சயககிப மாதிகளையும், தேவதா விக்ரஹங்களையும், தூஷிப்ப 

வாகவும், நான் விரும்பாதவனைவும், நானிருக்கம்ற னென 
நினையாதே இவ்வுலகஞ் சிருட்டியல்ல, மாயாத் தோற்றமே யென் 

பவரின் மசவதுவையும், அவர்கள் வேத மாதிகளைக் கொள்ளும் 
வித்தையு முனக்கறிலிப்பான் வேண்டி நூற்களிலுள்ள பேதக்க 

ளையும், கொள்ளு2வார்களின் ௮பிமதமு மறிகித்ேேன். ஆனால் 

பஞ்சயக்யமா இகளும், மற் திரங்களும், தேவர்களும், தேவாலயங 

களும், உலகிலுள்ள எல்லோருக்கும் உரியசென்பதி லாஷ்பிப் 

பவர் மதத்தை யானும் வெறுக்கிறே னென்பதிற் றடையில்லை,



மூன்றாந் திருமுறை, ௧௬௭ 

இந் துக்களிடத்தில் சமத்.துவமில்லாத சண்டாள நடையை சற்றும் 

சம்மதிக்க, இஷ்டப்படுவனாக என்னை யான் நினைக்க வில்லை. சூரிய 

லும், சந் இரனும், நக்ஷத் திரங்களும், ஆகாயமும், வாயுவும், ௮ங் 

கியம், ஜலமும், மழையும், பூமியும் தததஞ் செயலை எல்லாரிடத் 
Bae சமமாகவே செலுத் தின்றன. தெய்வங்களு மாங்கே யெ 

வரிடத்திருக்தாலு மவரிடத்.து கருணை செய்யு மென்பதை யாவ 

ரும் ஒப்பிக்கொள்ள வேண்மிம், அுங்கனமில்லை யெனல் ஒரு 

போது மொப்பக்கூடிய தாகு மெனல், crag won rasp) a Ld 

விருத்தமாம். தெய்வங்களுக்கும், மற்ற பஞ்ச பூதங்களுக்கும், 

சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களுக்கும், வேதங்களுக்கும், வித்தை 

களுக்கும், ௮றிர்சதை அ௮பலார்க் குரைக்கும், குருத்துவ அதிகா 

மங்களுக்கும், சுத்தத்திற்கும் உரியர் சில யென்றும், யாவரு 

மல்லசென்றும் வழக்கில் வர்கதை வருவதையொப்புவோர் வஞ்ச 

கரும், வாசிப்பில்லாரும், சுண ரல்லாருமேயன் றி மற்றோரொப் 

புவாசென மற்றை?2யார் நம்பியிரு த்தல் நியாயமாக fi Go wot 2 

சுகுணனே ! கடவுளொருவ ரூண்டென உரைப்பவன் சத்து 

யனும், விஷயாராய்ச்சியை மதஇப்பவலும், தருமவானும், தயை 

யுடையாலும், சாந்தியுடையவனும், அன்னியர் அறியாமையை 

கஷமிப்பவனுமாக விரானாயின் ௮வன் சுய நலப்பிரிய சேம 2பறி 

யே யல்லது தருமவானல்லன். வேடத்தால், சொல்லால், மாயா 

விசாசத் இனா லே2ய உத்சமனாக விடான். மேற் சொல்லிய தன் 

மையாரிடத் துண்டாயினு மவரால் யாவரும் சுகம் பெறத்தடை 

யில்லை யாதலால், ௮வர் குரூவாகத் தடை என்ன? உத்தமனே ? 

பிவதத்தில் ('ஏகமேவாத்விதியம் பாமம் '” எனவுரைப்பதால் பா 

மாதமாவைத் தவிர பிர்ம்மாண்ட வுருவ பிரபஞ்சமு மன்னியமாக 

விராமையால், ஜகம் பிரம்ம மெனவும், ஸர்வம் விஷ்ணு மயஞ்சகத் 

தெனவும், சிெவமய மெனவும், கொள்ளவிடர் தருகிறது. இதனா 

Hos uss Rat wp கிரம சிருட்டியென லொரு பொழுது 

மொவ்வாது, அன்றி யணுவிற் சணுவாய் மஹத் இற்கு மஹத்தா 

இயும், ஆதிசாரணமுமாகிய பரிபூரண அத்மாவில் துகாயமாதி 
பூச பெளதிகாதிகள் வேறாக யிருத்தற்கு ஞாயமில்லை. உண்டென 

நிரூபிப்பார் நிரூபித்தா சொருவருமில்லை; ,தயினு மறியாமையால் 

௮ன்னியமாகக் கொள்ள விதிக்கும் மதத்தினர்; உலசவர், ஜாதி 

யார் மூடப் பெண்களால் யாவரும் உலகையுக் தம்மையு மன்னிய



௧௬௮௮ அநபவாகந்த தீபிகை. 

மாகவே மதித்து வருகின்றனர். புத்திமானே ! நீ யிக்கு நான் 
சொல்லப் போகுஞ் சங்கதிகளை அழ யோடிக்க (2வண்டியது. பர் 

தம் அல்லது பிறப்பு அல்லு அஞ்ஞானம் என வழங்கப்படுவது, 

ஜாதி-மத- சார 2வற்.றுமையே யல்ல இல்லை. இதனால் ஒவ்வொரு 

வலும் தன்னை உடலாக கினைக்க வேண்டி வரும. உடம்பே 

தானல்லாது வேறென்னவென, சமயம் வந்த போது கேட்கும் 

புத்தி சாலிகள் உடம்பைக் ககைலைக்கும், வைகுண்டததிற்கும், 
வான லோகத்திற்கும், பிதுர் லோகத்திற்கும், போவதற்கு 

அனுப்புவதை கிட்டு, சுடு காட்டிற்கும் இர காட்டிற்கு மனு 
ப்புவது ஏனோ? இது எவரு மறிக்த விஷயம். ௮ன்றி உடலையே 

ஆன்மாவாக எண்ணியிருப்பவர், உயிர் போயது உயிர் போயது 

என வுரைப்ப தெத்திற்கு- உடம் பல்லவே அத்மா; ஆன்மா 
வல்லவோ சுகதுக்க போகமான சொர்க்க நரகத்து லனுப்புவதா 

கச் சொல்லப் படுகிறது. உடம்பு உயிரிழந்தபின் ௬0 காட்டிற் 

சுடவும் இகொட்டிற் புகைக்கவும் உடன் படுதலை யாவரும் சாண் 
இரார்கள். சவத்திற்கு சுக.துக்க முண்டாவதாக விருர்கால் சுட 

௮ம் புதைக்கவு மாட்டார்களல்லவா? அன்றி உடம்பிறகுச் சரீர 

மென்று பெயரிட்டிருக்கிறது. ஜீரணமாவதை சரீரமென்று 

சொல்லுகிறார்கள். அன்றித் த௫ூக்கப்புவதை தேக மெனச் 

சொல்லப்படுகிறது. யாராயிலும் பிறந்தது முதல் பசிதாகாதி 

பெரு தாராக விருப்பதிலர். பதிதாகாதி யில்லா தரிருர்,த தாகவும் 
சொல்லப்பவெது உண்மை யனுபவ மெனக் கொள்ள கிட 

மில்லை. ஏ௧2த௪ வுகாரணம் எடுத்துக் கொள்வதினல் சகலருக் 

கும் பிரயோஜன முண்டாகாது. ஸ்ரீ சடகோபாழ்வார் இருந்த 

தாகச் செப்புவலு *: செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறி வயிற் 

திற்கு மீயப்படும்'” எனும் இருக்குறள் நீதி நாற்கு சரவண மன 

னஞ் செய்பவர்கள் பு9க்கார்கள், புசிக்கலாகா தென உசை பகர் 

வோர் வாதம் போன்றது. உணவின் றிரிபே உடலெனல் பரிஷ் 

காரம். தாய் தர்கள் உண்ட ௮னன சாரமே மாம்சாதி பொ 
ருள்களாக பரிணாமமடைர்.த, புருடனுக்குப் பதினாறா மாண்டில் 

சுக்கெமாகவும், ஸ்திரீ களுக்குப் பனிரண்டா மாண்டில் சுரோணித 
மாகவும் உண்டாகிறது, இச்சுக்கில சுரோணிதத்தால் மனித 
பிண்ட முருத்தரிக்கின்று. பிண்டத்திற்குத் தாய் தர்கள் 
கா.ரண மென்போர்கள் முதலை விட்டு லாபந் தேடுமீவாரைப் 
போன்றவர். பிண்டசத்இற்குக் காணம் சுக்லெ சுரோணிதமாம்,



மூன்றாந் திருமுறை, ௧௬௯ 
அவற்றிற்குக் காரணம் தாய் தந்தைய ர௬ுடல்களாம். அவற்றிற் 

கன்ன பானாதி யுணவுப் பொருள்களே. அவற்றிற்கோ மண்ணி 

சென்லும் பூதக்கலப்புங் காரணமாக சிருக்கிறது. ஒஷ திகளுக்கு 

மண்ணீர் எருவா திகளின் சேர்க்கையின் றி விருத்தி புண்டாக 

விடமில்லை. பூமி கொழுமை ஐல சமுர்த்தி எருவும் கூடக்கலவா 

விடின் தாவர புற் பூடாதிகள ஷ்ஷீணதசை யடைந்து பலித மற் 
௮ப்2பாகின்றன. அது போன்று எவர் சரீரம் ௮ன்ன பானாதி 

யின் 2றல் ஈழீண மடையதகடையில்லை. மண்ணீீசா நெருப்பின் 

சகாயமின்றிப பயனளிபபதிலலை, நெருப்2பா வாயுவின்றி சுவர் 

லித்தலில்லை. வாயுவோ அகாசமின்றித் தான் சலன மடைந்து, 

மற்றப் பொருள்களை இருப்பிடம் விட்டஎ௪ பிக்க விடம் பெ 

Ga அன்றிச் சீரீ.ரம் தாய் வயிற்றினின்.றும் பிறர்த போதி 

லும், ௮திழ் பிராண வாயுவி னியக்கமும், உதமாக்கியின் ஐ 

வாலிப்பும், ௮ன்ன பானாதி கிரிகிப்பும், இல்லையாகிற் ௬ுகாட் 

டி.ற்2க”உரிபதென்பதை யாவ ரறியார், இங்கன மிருக்க குழக் 

கைக்குத் தாப் தந்தையே சாரண மென்றும், அவற்றிற்குப் 

புராண பொய்க் கற்பனையா லேற்படுத்திய ஜாதிய ௮க்சுழக் 

தைக்கு மன்று கொள்ளுவதும், கொள்ள விஇப்பதும் மோச மல் 

லது வேறென்லும், ௮ன்ன பான தி ஜீரண மடைவதை யாவரு 

மறிகிறோம். ௮து போல?வ சரீரம் மண்ணக அலது சாம்ப 

லாக பூதங்களில் லயமாதலை யிகிரம். சரீரத்திற்கு கேர் கார 

ணம் தாய் தர்தைப ராதலின் வரைக் கொள்ளாது முன்னும் 

பின்னு மில்லாதனவற்றைக் கொள்ளு தலேன் ? கொள்ளுவது oft 

ரீதமூம் விருகாப்பியாசையுமா மென்னின் மெய்யே, இது பால 

வே பிறந்த பிண்டத்திற்ரும், தாய் தந்தையருக்கும், இயற்கையில் 

வாய்த்துள மானுஷீக ஜா தியைக்கொள்ளாது, முன்லும் பின் ஐம் 

பொருர்தாச பொய்க கற்பி, பொய்ச்சாதி, பொய்க் கோத்திரம், 

பொய்ச் சூத்திரம், பொய்ம் மதக்சளைக் கட்டாயச்தாற் கொள்ள 
விதிட்ப கேனோ ? விஇப்பது முன்னே ராசாரமும் சாத்தி சம் 

மத மெனின் இதுவும் பொருக்துமாறில்லை. | எல்ஙன மெனில் 

வைணவக் இரந்தங்களின்படி, விண்டு காபியில் பிரமனும், பிரமனில் 
சத்த விருஷிகளும், இருடிகளிலிருர்து மற்றோரும் பசம்பசை 

யாப் வந்ததனால், விஷ்ணு குலம் வைணவ கோத்த ரமெேன, யாவ 

அையுர் தெய்வக்களாகக் கொள்ளாது, சூதி இரர்களை ௮டி.ம்களா 
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௧௭௰ அஅபவாநந்த தீபிகை, 

சக் கொள்ளவும், வித்தை ஞானம்-லம்-குருபட்ட மாஇகள 
கொள்ள விடாமைக்குக் காண மென்னையோ ? 

சிடனே . நான் பூர்வ முனக்குக் தன்னை லிசாரித்தறிவதே 

சசல வனர்த்த நிவர்த்திக்கு அவன உரைக் 

தன்னை விசாரித் இருக்கிறன். யாவரும் தன்னை யறியாமலா 

தறி தே சகல விருக்கருர்கள், ௮றியா இருந்தால் கான் பிரா 

வனர்த்த நீவர்த் மணன், நான் க்ஷக் இ.ரியன், நான் வைூயன், 

திக்கு ஏது வே நான் சூத்திரன், Biot Paver mer, Hf FO ம் 

னல். ஸ்மார்த்தன் அனால் குருக்கள் வமிசஈத்தானல் 

லன், ஜாதியில் வடமன், நான் வைஷ்ணவன், 

௮.இலும் வட கலையான் சென்சகலையா னல்லன் நான மாத்துவன் 

முத்திரை குத்தி ௮ல் சாவ்ஜியல்லன், கான் நியோ? கான் வடக் 

கத்திபான் நான் நீயோகியும் வடக்கத்தி யானும் மச்சப் பிராம் 

மணலும் த 2கன், தகஷணத்து ஸ்மார்த்தா வைஷ்ணவர் மாக்,து 

வாகளில் மற்றவர்கள் குறைர்தவர்கள் அல்லு உயார்தவர்கள் 

என வொருவரை யொருவர் தாழ்த்தியும் தங்களைப் பிறர்க்குத் 

Ogres git wig ஒருவார்களா? வுப்படிரிய நான் க்ஷத்திரி 

யன், அதிலும் சிங்கு, அதிலும் சூரிய குலத்தான் சந்தா குலத் 

தான் அல்லன், தெற்கத்தி.ப பட்டராதாம் இராஜாவாகும் சாலி 

வாகன வம்சத்தானும் தாழ்ந்தவர்கள் காம்சளுயார்தவர்களென்று 

(ச பல்வார்களா? ஈடப்பார்சளா ? senor Bet alo sa 5H 

பனியா, கோமுட்டியும், பேரி செட்டியும், ஒத்தை பாட, இட் 

டை மாடு சுட்மம் தைலவாணியச் செட்டிடம, காதலா ரெட்டியும், 

சேணியச் செட்டியும், தேவாங்க செட்டியும், பூவைசிய கோண் 

டை. கட்டி, வெத்தலை கொடியா£, கேளாஞ் செட்டி ரெட்டியு 

மல்ல வெனசசொல்லு வார்களா ? இதன்றி கான் படையட்க்ஷி, 

நான் வன்னியன், ஆகையால் நாங்களே mes Siu ௮ச்னி 

கோத்திர பிராமணருமேன இலர் பறந்து நினைந்து சொல்வார் 

களா? இதன்றி நான் வண்ணான், நானம்பட்டன், கான் பள 

என், கான் மள்ளன், நான் குளளன், நான் கள்ளன், நான் பூணு 

நாலுடைய செருப்பு தைச்கும் மோ௫ு, நானும் பூணு நூறுடைய 

தணி 55Gb 518), நானும் பூணூலணர்யும் பட்டு நால்பாகவ 
தன், நான்“ சாத்தானி பாசவதன், கரன் ரெட்டி, தாசரி பாகவ 

தன், நான் கருடகம்ப தாசரி பாகவதன், நான் பண்டார சன்னி



முன்றாக் திருமுறை, sss 
தான பரம்பச காஷாய கும்பி, குல பண்டாரம் என இப்படி. 

தம்களைக்குறைத்தூ கூறாது ஈடிப்பார்களா? இன்னும் இலர் குற. 

வன், மற௫ன், லம். டி, குருவிக்காரன், விறகு தலையன், ஏனாதி, 

இடையன், கடையன, எ முத்தறியா மடையன், எழுத்தும் ணை 

க்கு மறி த செளாப்பிராமண கனாக்சுன் WS gun Fi கணக்கன் 

சாட்மிக் கணக்கன், கான தட்டான் தச்சன், விசுவசாமா, விச 

சைவன், எனத்தங்களைச் சொல்லிக் கொள்வாளா என்பை, 

இவைடெல்லாம் ப௫ர் முக வழக்கக தால் சொல்லும் பாமர வழக்க 

வார்த்னைகள். இவை பெல்ல.ம் தம்மையறியா.து பிதற்றும் சார 

மற்னார் வார்த்தைகள், இவர்களெல்லாம் புததீயில்லாசவர்களா ? 

உலகத்து லிருக்ற எஉலாரிலும் கா?ம புத்தி சாலியாவெனக் 

கேளாதே. மனிதனிடத் திலே அவித்தை ஆவரண மாயா மயக் 

கம் இருந்து புத்தி சாலியையும் புத் இயற். வாக்கி வைத்திருக் 

என்றது. இபழ்கை சுதடதர முடைய மஹம்மது காற்பது வரு 

டம் உல்கிலிருந்த பின் உலக சிருட்டியை எழுதினர். மோசே 

ஆதாம் வமிஈத்இல் கெூங்காலத் இற்குப் பின் பிறரது உலக சருட் 

டியை எழுஇனார். இர்துக்களி£லா முதல் மனிதனாகிய பிராமண 

னல் ௮ஈரசாதி முனிகரக்குக் சொல்லப்பட்ட தாக எழுதப் 

பட்டிருக்கிறஅ, 

ஓவ்லொருவணு மேற்சிசால்லியவைக& நீக்கமுயல்வா?ன 

urea srg FS RID ps OG Haman ௮டிமையா௫ யிருக் 

கமாட்டான். இல்லாமையாற் ரன் மனிதரிலும் பலதடப்பொரு 

ள் களிலும் ௮ண்டானை யேற்படுத்திக் கொண்டு தன்ன யடிமை 

யாக்கக் கொள்ளுகிறுன். இப்படிப்பட்ட குணத்திம்கே சூதரத்வ 

மென்று பெயர், இச்சூத்திரத்வத்ைக வீக்தைபாலும் ஆச்சி 

யாலும் பொய்வாழ்வி னிர்சைபை பொழிக்கும் மீராசையாலும் 

போக்கிவிடலாம். இகற்2க ஸர்வஈசர்யாமிரபலும் சருவசாட் 

சியாக, சரு2வஸ்வானும் சான்றோர்களும் மனசாட்சியாஓம், 

மறுவறு வசமேபை தேசத்தாலும் சகாபிகளாகன்றார்கள். மனச் 

சாக்கியே தெய்வமும், மறுவறு மொழியுடையாசே குருக்களு 
மாவர், மனிதன்பா லாவரணமில்லை அலவித்தையில்லை மாப, 

மோசமில்லை யென் 2பார் பகிர் முகப் பிரிய/க9ள, எப்படிபெனில் 

எவரும் தன்முசமறியார்; பிறர் முகம் சாதாரணமபீர்க வறிவர் 

இதனால் தனதியற்கையை மறந்து பிறது வேஷக்இலாகைப்படு



௪௭௨ அநபவாகந்த தீபிகை. 

வும், அடை யாபரண வேற்றுமையாலே ஜாதியும், மயிசாறும்.பூச் 
சணாவம மணிகளாலும் மதங்களாலும் வைதி௪ லெளகேமும் 
கோள்ளப்பரி இன்றன, உணவால் வேற்றுமை உயிர்கொலை புலை 
பே. பாஷை ேசத்த!ல் பல ஜாதிகளு முண்டாகலாம். இலை 
யெல்லாம் பறறிரமுகத்திழ் சாணும் முசத்தாது! முடையாலும் 

ஆராரத்தாலும் வேற்றுமையாகக காணப்படுகின்றன. பெண்ணா, 
ண் பேதம் சுந்தரம் விசார2மலும் தேற்ற மிபம்கையிலுண்டாகி 
ய,த. ஆனால் ௮வயவ?பேதம் அணுவளவும் இடையாது, அங்க 
ஹீனர்க் கவயவபேத.முங் காணப்பிகின்றது, தன்முகமு முது 

கை யறியாததுபோலவே உடலிலிருர்து சுகழக்கபோகமனுபவிக் 
கும் பொருளினிலக்கணமும் ஒருவரு மறியாம3லை பிருக்கிருர்கள். 

ஆனல் வெளிபில் காணப்படுகிற ஜாதி மத த௪சிமம் தசாரபே 

தீம் மானிடர்க்கவசயம். இனா ஸ்திரீ புருடர்களாகிய: மனி 

தீர் யாவருக்கும் ல.பம், நற்குணமும், நல்லறிவும், கற்புடமை 
யும் விருத்திபாகன்ற தென்பர், ல நழ்குணாஇகள் சிலருக்கு 
விருத்தியாவது போல?வ, ஜாதிபாஇபால் அர்க்குணங்களும் 

தூறு மடங்கதிக மாகிற தென்பதிலும் தடையில்லை. நற்குணகல் 

லொழுக்கம் கல்விபாலுண்டாவது போ.௮, மடப்பழக்கத்தா ஓண் 

டாகுமென்கை மாறட்டுப் பிடிவாதமாம் * மறப்பிலு மோத்துக் 

கொளலாகும் பார்ப்பான் பிரபபொுக்கம் குன்றக் கெடு'' மென் 

றதனால் நீதிநூலா.ராஓு.ப. ஜாதியாதிபாகள் பனிதர் உயர்விற்கும் 

சுகத்திற்கும் உரியனவென் சறற்சப்பட்டி ருக்கிற தென்பர். முத 

னூற்கொத்து சார்புநூல் புடை நாற்களுக் கருத்தங் கொளாது 

Gace கூறிய விகழ்பில் பிரிபங் கொண்ட இலர் கூறும் ருத் 

த.த்தைக் கொள்ளு?வாரே 8ீதிநூற்களம் ஜாதியா இகளை ஏற்கின் 

றன வென்பர், பிழமப்பொழுக்கம் என்பது மானிடப் பிறப்பொழு 

க்க மெனவறியார், எங்கன மெனில் “*கடலுலகல் வாழு முயிசெழு 

பிறப்பினு மிக்க சாட்சிபெறு ஈரஜன்மமாம்'' எனவும்; :* எண்ண 

மிய பிறகிதனில் மானிடப் பிறவிதான் யாஇனும் அரிதரிதுகாண்'” 

ஏனவும், ** ுந்தணிென்போர் ற 2வார் மற்றெவ்வுயிர்க்கும் 
செர்,சண்மை பூண்டொழுகலான்”” எனவும், 4(₹ எழு பிறப்பும் திய 
வை இண்டா பழி பிரங்கா மக்கட்2பறுகப் பெறின்'' :: எக்குடிப் 
பிறப்பினும் யாவசேயாயிலு மச்குடியிற் கற்றோரை வருகவென் 
yan” 'நாற்பாழ் குலத் இன் மேற்பாலொருவன் கழ்.திலனாயிற் 8ஹி



மூனறா தருமுறை. 
ருப்பவனே'' தாமரை பொன்முத்து சாமயபைக்கோ சோசனைபால் 
பூமறு தேன்பட்டு புனுகு சவ்வாசாமழன்மற், றெங்கே மிதச்சா 

அ2மள்ளா?ர ஈல்?லார்க ளெங்கே பிறந்தாலு மென்”. எனவும் 
இவைபோன்ற நீதிதாலும் அனுபவ ழ் மறியாது, ௪ மாடப் pees 

திம் குத்சாரமாஈ பயேதாவதோர் பேசவ। கியம் அல்லத ஓர் பா 

ட்லை எிபரிதார்.த்தமாக உதாரணம் கொடுபபதால் பிரயோஜன 

மென்னை 1 ஒருயார்த ஜாதியார் சீலம், ஈழ. குணம், நல்லறிவு, கற்பு 
டைமை முதலியன வுடைபராயிரு£து மரமபசை அுவ்வாழ ஈடச் 

தச் தம்2மாடொக்கக் தொள்ளுவாராயின், அல்லது £€ழ் குலதீ 
தான் மேர்குலத்தானைப் பார்த்துத் தானே நற்சீல நற் கணா Bs 

ளாத் றிருஈதி, மேற்கலத்தைச் சாரவரின் ௮ப்போத வனை ப்ப 
தீப் பொறுமையா இப மேற்கொண்டு, அவலுக்குச் திம்சிழைக்' 

கவும் பழிக்கவு முடன் படாராயின், ஜா தியா இபர் யாவர்க்கும் பய 

னளிட்பன வென்னலாம். அ்கனங் கொள்ளல் பூரண பாண்டி 

தீ.திப மில்லாக் குறைக் சுல்லிபாளராலும், மூடப்பழக்க மடையா 
சாலம், ஜாபோதும் சம்பலியாதென்கை சர்வானுபவம். ஆனால் 

ஜாதி.யால் பெண்களின் கற்பு காக்சப்படுதிறதென பகவத் தை 

யிற் கண்ணன் அர்சசுனனுக்கச் சொல்லி போர் புரிளித்தானெ 

னஃ கூறுகின்றுர்களே இஃ தண்மை யன்றோவெனின் உண்மைய 

ன்று. க்ஷத்திரிய ஜாதிக்கொழிலால் பெண்கள கற்பைக் காத்த 

துண்மையானால் UBS 8 75 லக் சசாணி பெண்களும் புருடரையிழ 

ந்தமையால் கற்புடையராகியே யிருந்து விட்டார்களென யெவரா 

இலும் கினைப்பார்களா? உயர்குலத்தார்க்குத் தமத பெண்க ளிழி 

குலத்தாருக்கு மீன விகளாகாமம் காக்கபபட ஜா.இ வேலியாகவில் 

லை 2பாவெனில் இல்லை. பொய்க்கும் விபசாரத்திற்கும் கொலைக் 

கும், கு?ராதத்திற்கும், திராத்துயருக்கும் செய்குழியாக விருக்கி 

றது. எங்நகன?மனில் ஜா திியன்பது மூடப்பெண்ணுக்கு முரட்டு 

சாவானை பலாத் காரத்தில் தேடிக்கொடுக்க, தாயா ரத்தை முத 

du தைபலதிகாரததஇிற் படெமாக விருக்கிறது, இதனாற்றான் 
தாய்க்குப் பிரியம் தனவான் தர்சைக்குப் பிரியம் சற்ற குணவான். 

ஊடப்ெண்ணுக்குப் பிரியம் தன்சொற்படி செய்யும் மூர்க்க 

வான் பலவான் ரூபவானை தனவானாச விருப்பதால், சதை 

பிரியம் தலைபெடுத்கற் இடம் பெறாமல், பெண்கள் சொற்படி புரு 

டர் நடக்க வேண்டியிருக்கு து, 4! ஸ்திரீ புத்திவாளயக்கரி"' 

என்பதை யழிர்இருர்தும் எல்லாப் புருடரும் விதியின ிஞா.இய



௧௭௪ அநபவாகந்த தீபிகை. 

லனுபவிக்கிறார்கள். சொன்னல் வெட்கக் கேடெனவும் அழுகால் 
க்கக் கேடெனவுஞ் சொல்லி மாழ்௫, மானிகள் கலம் கழிக்கிறு 

ர்கள், வுன்றி ஜாதுபாவது பாழ்பழவிருச் இலும், SLUTS 

மகோற்சவ காலததும், தங்கை குமக்கை hot BOs எண்டாம் 

மொண்டி முடங்களுக் கும் வ திம் 2தடிக் கொள்ளம், ஒர் சகாய 

மாக விருக்கீறது. கொண்டவனை மழட்டுஞ் சண்டிகட் கும், கிரு 

தீத காமியாளான பிறகு விபசாரித்தனத்தை வெழுத்து, பதிவி 

௬௧ பட்டா தரித்மு பகட்டிப்2பசு வளுக்கும, மிக்க பிரயோஜன 
கம, புருடரை வஞ்டக்கவும், பொய்கள் ast HH ld, sr DY 

(பல் புரடரைத் தோத்திரஞ் செப்பவும், மானத் சிற் கஞ்சினளை 
பால மா ரீசஞ் செய்யவும், இரவும் பகலும் எதிர்விமி வ்திபத் 

கத்து விரிகளிலும், வாடையின்பாலிமு முள்ள அன்னியர்களை 

யும் மற்றவரைபும், லுச்சமாகத் தூறி தமது குர்றல்களை மறை 

க்க தற். 2மூர்றிப் பேசிக்கொண் டிரூப்பதற் குகவுவதாடுயார் 

க்கும் ஆ5 தக்; பொது விஷபங்களை யடிமீ்பாிி தொலைககவும், 

பெண்டுகள் சட்குகளும் பெரியவம்புகளும பிர்பலமாவதறகு 

வுபயோகமாகிறது Jy ar ipsam 5S SIGN ல மங்கையா கூட் 

டுவசென்பது போய், கடமனைவியால ௮ழுகைக் காஸ்பசம் அரி 

யவர் சீசர்க்கைபெனபது யாவரு மறிககடைசதவனு வம் இழவு 

கொண்டாடலே ஏகதிபர்படிக்கும் பபடமெனபதர்கு ஓ பரிகள் 

பாடிக்கெம்க் கம் சற்புகதமான்களாகிய வித்துவான்௧ள் சாக்ஷி 

பகர்வார்கள். கலிபாண பென்ஓூஞ் சொல்லுக் கருத்தம் கண் 

Cnr என்னுஞ் சொல்லின மருவுபொழியாகையால் அதற்க 

தசம சொந்தம் பாராட்டி: கணணீரவிட்மி சடங்குகளுக்கும், 

விரதங்களுக்கம், சாமிசன்னிதி கரிசினக்களுககும், வரிசைகள் 

வைக்கும் வரன்முறைகளுக5கும், தனக்கு 'தவையானவைகளைத் 

தேடி.க்கொடுத்து, இரவும் ச ஓ:ம தம்மிஷ்டம் 2பால் நடக்க விடும் 

புருடரை சண்டைக்க பூத, மாரண்பகிம புநடனை பூரா பட்டினி 

யென்னும் விரத2மற் சொண்டு, கண்ணு௱த் Ap Sis BEDE Uj 

பட்டியென்லும் விசகத் தைப் பாலைய ரனுஷ்டிகக 2வண்டியதெ 
லும் பொருள்பரிகசிறதென முன் வாழ்ர்த முதுக் கிழலிகள்பே 

திக்கவும் ஜாதி யுதவுசன்றது. 

அன்.றிம் பெண்டுகள் கல்பாண கருமாதி சடங்குகளுக்கும், 

விரதங்களுக்கும், கோன்புகளுக்கும், சாமி தரிசன சனனிதி



மூன்றாக்திருமுறை. கடு 
தரிசனங்களுக்கும் போய் பிசாசோட்டும் பூஜாரி சிலவிற்கும், 

பிள்ளை வரங்கொடுக்கும் பால்ய சக்யாச பெரியவா சேவைகட்' 

கும், வரிசைகள் வைக்குர் லான் முறைகளுக்கும். பூவாடைக் 

காரியின் பின் காவல் பூஜைக்கும், மாரி மஹம்மாரியின் னவைரந்தீர் 

சாந்திக்கும், நவகிரக ராசியின் நர்பார்லை பூஜைக் சம், பிள்ளைக் 

கும், ண் ணுகும், பெற்றார் வீட்டாருக் சர், தனக்கும், பிற் 

காலத்தில் கன்னை பாகரிப்பாருக்கும், நாலு பபர் போல காட்டு 

வழக்கம் போல் தேவையாம் பொருள்களைத் க்டிக்கொம்க்கப் 

பெஸ் கண்ணீ। விட்£ந ககறிபடிதவர் இடம் போலவா, புருட 

சை இடிக் ௪ இராப்பகல் சண்டை கெ.ிக்க தக்கது ஜாதிபன், 

பு ஈடரகக_௫்கி பின் முன்னறிர்து ௮நுகூலமன வை பாடவா 4 

பற்ரி, சக ஜீவளஞ்செப்ச சொற்ப வாழ விகமன வெண்ணி 

நடக்க எள்ளள வேளம் ணை Gruman Bald gy, pu ஜாதி 

பால் பெண்டீ/ தக்கவ ராவே? ** கல்வியால் நல்லாள் கணவலுக் 

இணி பவர் ஆவள்? ஜாதபால் அவறு சடினமே ! அகைபால் ஜாதி 

மத. சகலருச்சம் நன்மை யென்பறு ஓர் விசுத்தாலம் ஒப்பதீ 

GE தன்றா கம் LO Fi Lp மியாலாக்கு மொத்ததாசகக் காணப்பட 

ீல்லை. யாவருச்கு பொ தெய்வர்தா port. யொழிய 

QS OM 455 தெய்வங்களிவலை பென்று சொல்லீத்திரியு மவர்களும், 

மஹம்மது மல்லது கிறிஸ் ௪ முத லிய யாவருக்கும் பொதுவா 

திய வேதத்திற்கு பாஷ்ய பெழுதிய சங்கரா சாரியார் மல்லது 

இராமானுதர அல்லது மாத துவா சாரியா நீல கண்ட €வாசரரி 

யா் முதலியவர்கள் எழு திய அல்லது சொல்லிப வைகளே உண் 

மையானவை பெனவும், பற்ற பொய் யெனவும் 6 565 வகுப் 

பபிமனிகள் சொல்லி மற்றை£யாரைப் பழமிப்பதன் றி எவர்களை 

யூம வி2ராதியாது தம் கொள்கைகளை ௮ன்னியருக்கு விளக்கு 

வார்களல்லர். அன்றியும் சுண்ணாம்படு த்து சுத்தி செய்த சுவ 

Pawn Ag FID naps சரபம் மென்பதுபோல சுன்னத் அல்லது 

ஞானல் தானம் சக்ராகத.ாம், முக்கிய கருத்துப் பிறருக்கு மெ 

ழிபா வீசகசிபம் டெறாருககே ம.கம் பேசவும் கற்கவும் கூடு 

மெனத் தம்பக்கம் சாரத்தந் தரமும் சேர்ப்பவர்கள். கடவுளுக் 

குப் பிரியம் எல்லா வுயிரிடத்தும்' யாவரீடத்தும், அன்பும், ௮ற 

னும், செய்க்கன்றி யறித லடக்கம் அவாலின்மை, புன்சொற் 

சொலாமை, சத்குணங்களே யல்லாமல் இவர்கள் 51.06 பிரிய



௧௭௬ ABIES SVs, 

மாகா. அன்றியும் இம்மதத்இினர் யாவரும் உபாஸனா மூர்த்தி 

'யென இயானிக்கத் தக்க தருருவத்தையு மேற்க வேண்டு மென் 
பவர், மஹம்௦திப ரற்உனங் கொள்வதைச்சாசணும், ஆயினும் 

மஹ:$மசரைப் போல மாராசை நினைக்கலாகா தென்பர் எல்லா 

ருங் கூறு தெய்வ மொன்றேேபனக் கொள்ளில் மதமும் ஜாதி 

யும் கில்லா #1 கையால் ௮52 டொரு வருவம் லுல்லதோர் 

அடையாளக் ரூறியுஞ் மீசாப் மர்சள். லாபிலாஹா இல்ல௫லா 

வென்பக2னா9 மஹம்பகசா ஸுஐல்லா வெள்பதனால் bh 

அல்லது தாடி (மழு மொட்டை மயிர் ஞஷெட்டல் மயிர் முழுதும் 

ஈசவிடல், சடைமுடி. தரித்தல் குடிமி யிருக்க மீசை தாடி யைப் 

ரக்க லென்னும் இவற 270, சாமம், விபூகி, உருக் இராச்கம், 

கல், படிகமணி, துள9க்கட்டை, தாமரைச் கொட்டை, கருமரக் 

கட்டை மணியல்லது கரூ9ிம விகைகளின் மணி பில்களை 

அணிப அல்ல சையிற் ஜஐபமணிபாசு வைக்க Gur Husa san. 

கே முக்கிப பல்லன மற்ற எதைச் கொண்மடண்ணிலும் கனாக் 

வையாகா, இத நிற்க. தேவ தாந்திரம் இர்தக்களில் சொள்ளப் 

பதக் ௮க்கரமத்திலு மக்கிரமமா க விருக்கிறது, எங்கனூெெனில் 

ஒரு சாரர் சுவாமியினருகி் சென்று வணங்கவும், மற்ாருரு 

வகுப்பார் சுவாமியின் கற்பக்செக மண்டபத்தி நின்று வணக்க 

வும், மற்றொருசாசார் இரண்டாம் பிராகாரம் மண்டபத்தி நின்று 

வணக்கவும், மற்றொருசாரர் சுவாமியின் கூன்றாம் பிசசாரத்.அட் 

புற நின்று வணம்கவும், பற்றொரு சாரர் பிராகார வெளியில் 

நீன்.று வணங்கவும், மற்றொரு சாரார் சுவாமி சன்னிஇயின் எதி 

ர்வீதிக் சடையினின் மெதரரோக்க வணங்கவும், னவத் திருப்ப 

தால் இக்கற்பனை ஜா௫ி வரம்பேற்படுத்தம் கடவுள் ஸ்தானம், 

பேக போதசதர்இர மாகவும், சூதலரை ஸ்தான மாகவும், சண் 
ML FH HOVIMA HEP ESD, GOTT SiS SH DF Msg 

மாசவு மிருப்பதினால், மதவதாந்திரம் ௮க்கிரமமல்ல வெனலா 

SID. கரமபென்பு கடவுளுக்கு அவசால் உண்டாக்கப் பட்ட 

வாரிர்களும் உடல்களும் ஒன்2றயாகும் என்பதே, உயிர்க்குபிரா 

மம் ௮ணுளிற் கணுவாயும் அப்பாலுச் சப்பாலாயு முள்ள சேவா 
லயமே இக்கதியாயின், திரவிய தேட்ட கிடத்திலும், கல்கிக்கழ 

சத்தம், தனம்பெறு மிடத்திலு மெப்படியிருக்கலாம். ஆகை 

ய்ல் எத்லாமனிதருக்கும் மதமும் சாதியும் உதகுவசாசக் சாண



மூன்றாம் திருமுறை. ௧௭௭ 

ப்படவில்லை, கல்வியும் ஞானமும் சரீரஸக்தியைக் காத்தலும் ஸா 
ர்த்தகமாச கிருக்கறது. ஐயோ? ஐயா! ஐயையோ! ஏனா வுலக 
வர் சற்று நிதானித்து 7ய/சிபாதவர்களாய், ஐசை௨ார்த்தை சொ 

ல்லு ற அழும்.ர்ச் குட்பட்டு, அவச புத்தியால் ௮ல்ஸ்தைக் 
குட் படுகிராகள், சல்லியையும், சரீர ஸக்தியையும், திரவியத்தை 
யம் காத்து எவாூலும் ஜிடாத வூக்க,த்தோடு தம் மொப்பார் 
யாவர்க்கும் ஈற்புத்தி ஈற்கல்லி ஈல்லொழுக்கம் போதித்து வருவா 
னாகில் வனிருப்பிடமே கைலை.பாதி பதவிகளாகவும், ௮வன 
தான்மானவகிய சமோக்ஷாசந்த முழுமுகற் கடவுட் சம்பந்த 

முடையதாக்ச, இம்மை மறுமை மும்மைகளின் பயனை யலு. லிப் 
பதா கும், விபசாரம் தேதேகாகஇபையும், திரலிபத்தையும், சம்ட' 
திய 2தட்டக் காலத்தையும் பாழாக்சலால், அது புரிபில் சிய 
யாளளும், தாரித்தரியனும், சோம்பேரியுமாவ னதனால் சீபா 
பமிழர்த பாலிபென டெரிரயோரால் நிர்திசகப் ப?கிருள், இதைப் 

போலசவ கட் ஈடியும் செப்தலால் தைக் கனவிலு மந்தி கக்க 

கடவன், இலை பல் மூன் சொல்லிய £பால் திஈதிககப் அவன். 

வ்ஜைபட்பால வ பொய்ப பேசுதலை பூரணமாய் வீடுகிறபரிய 

Bin பிமவிதயரிவளப் பிரிய விடந்தராது. மெய்யே சவ 

பூறை. மீ ரன்று மாகாறு, ்* பாமமய்பாக் கண்டவர்றுளில்லை 

பெனக் தோனறும் வாப்மை னல்ல பிழ”” என்ற பெரிப ரனுப 

வம் பிரக து. கள்ளன் செஞ்ாரம் கனவிலும் அர்சத்து னிநக் 

கும். அன் ரியும் கள்ளை யுமைக்கக் கழுதைக்கும் சுதர்திரமு 

ண்டு, கள்ளனை எவரும் காசுக்கும் மதியார், கள்ளன் மளைவியைக் 

கைம்பெண்டென்ப, கள்ளனை திரட்ரிக்கள்ளியு மதிபாள், கள்ள 

னென்முங் கனதரித் இர2ன, கொலைக்கஞ்சாமையால் கொல்கப்படு 

வன, பொய் வஞ்சனைக்கு புகலிட மிலன் மனம், சூதனன் 

றேனும் தோல்லியையடைவன். வஞ்சகன் ஓகம் வெட்கி வாடா 

இரா, துமாசையவர்க்கும் அயர்கர துகிடா, பொய்யர் வாழ்வு 

பொய்வாழ்வாக்கடை ஆதகரிசகிம் ெெ பய்பஞ்ஞானியாவன் மெய் 

இசனால் இவ்வகைபாக$ப குணசஃசிரிகைகளை தம்பாலிகல! அ. நீக் 

கமல தவமும் விரதமும் சாதிக்கும் நிட்டையுமாகும் ௮ல்ல1அ மற் 

றனவயாகா, சிட்டை மனது நிலைக்தலாம் அதல் அட்ட 

குணக்களைத் தொலைத்திடல் வேண்டும். உட்கார்ந்து தொலைத் 

தெழுர்துடன்படல் நிட்டையாகாலு, ஆதலல் எக்காலத்திலும், 

எல்லா விடத்திலும், தாச்குண Hisehwmugs G6 #71 Boys 

கலே நிட்டையாம். ஆகையால் எவரும் தன்னை இனஹைனனத் 
23
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தீரவிசாரித்தறிய வேண்டும். எதிரிகள் செய்வதை யெள்எளவும் 

விசாரணை யின்றிக் கொள்ளலாகாது, இறர்த பின் எங்காயினும் 

பிழக்க வேண்டியதே பல்லாமல் நிலையாக இருக்களியலாது. புனர் 
ஜன்ம முண்்2டா வென்னில் இச்சன்மம் வந்த வரலாற்றைச் சந 

தேகமின்றி யறியின் உன்டென்பதும் இல்லை யென்பதுந் தானே 

தெரியும். இத ஜன்மம் தாய் தந்தையா லெனில் ௮வர்களெப்படி 
வந்தார்கசளனக் கேட்சு வேண்டி வருகிற த, அவர்களுமப்படியே 

யெனில் மூடிவு யாதெனக் கேள்வி பிறக்கிறது. கடவுளா வெனில் 

ரதம்மியத்திற்கும். பிறப்பிக்க வேண்டியதற்கும் காரணம் 

ரிய வேண்டி யிருக்கிறது. ௮அவரிஷ்ட மெனில் இனி வா.ராதெ 

பதற்கு ௮தாரமென்னை, தெரியவில்லை யேல் ௮ன்னியர் செய்வ 

தையும் சொல்லுவதையும் ஈம்புவதி லென்ன பிரயோஜனம். 

ஆகையால் அதையெல்லாம் தன்னை விசாரிக்க வேண்டியதே, தா 

னென்பதை சேகமாகவே எல்லாரும் ஒவ்வொரு காலத்தில் என் 

C saw பருத்தது என்தேகஞ் சிறுத்தது என்னுடம்புகோகிறது, 

என்னுடம்பு செளக்கி.பமாக விருக்கிற தென்பதால் தேகத்தை 

உடைமைப் பொருளாகக் கொள்ளப்படுிறெது, எனது விடென்று 

ஒருவன் சொன்னால் அவனை விடென்று நாம் சொல்வோமா? 

ag போல உடம்பு தனதாயின் உடம்பு தானல்ல2வ. அன்றி 

உடம்பு மண்ணாக அல்லது சாம்பலாக மாறுவதை யாவரு மறிகி 

றோம், உடம்9னும் மூகத்தினுற்றான் இன்னானென யாவருமறிய 

லாம். முகமில்லை யாயின் அடையாள மறிய வியலாது. உடமபல் 

ote சொக்க நாக பிதுர்லோகப் பிராப்தியை யடைவ.து. உடம் 
போடிருதவமகைகுப் பிறந்தெபொழு து பிள்ளை பெண்ணெ 

ன்ற போ மாத்திரமாகக் கொள்ளப்பட்டது. பிறகு பிறந்த காலத் 

தைப்பற்.றி ஈட்சததிரங் கணிக்கப்பட்டு நாமகரணஞ் செய்கிருர் 
கள.இடையிற் றக்க நாமத்திறகுஇறந்தபின் செய்யும் திலகற்பணா 

இபலன் முதலாளிக் கெங்கனஞ் சேரும், பேருக்குச் செய்யும் 

கருமா இகளின் பயன் பெயரிட்ட பிராம்மணர்களுக்குச் சேர்வது 

யாவருக்கும் பிரத்தியகம். உடன் பிறந்த தேகத்தையு மொழித் 
அப் பெண்ணாண் பேதங் கடந்திருந்த முதலுக்கு, பெயருக்குச் 

செய்யுங் கருமபயன் பின்பற்ற லெங்கனம் கூடும். 

இரி.தவர்கள் நியாய தரப்புக்கால பரியந்திரம் தேச யெங் 
இருப்பா னென்றால் பதில் சொல்வதில்லை. கல்லமையி லிருப்பதா
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கச் இலர் கருதுகிறார்கள். சரீரம் மண்ணானபின் கல்லறையி லெப் 
படி. யிருப்பன். உடலோ டுயிரிருர்தாற் புதைப்பாரார்? இறந்தா” 

ஆயிரதி லெப்படியிருக்கும். மகம்மதியகளோ ஜீவனைக் கல்ல 
நையி லிருக்கும் உடலில் பிரதிதினமும் யமதூ.தர் கொண்டுவந்து 

விட்டு, அவனைக் கேள்விகள் கேட்டு குரூரமாகத் தண்டிப்பார்ச 

ளாம் மகம்மதிய னாகாதவன் கஇயை வாயால் சொல்ல முடி.யா.௮. 

இப்படி கயாமத் தென்னும் பிரளயகாலம் அல்லது நியாயத்தீர் 

ப்பு கால பரியர் தரம் தண்டிக்கப்பட்டு முடிவில் மகம்: உதியன் குற் 
றத்தை மாத்திரம் க்ஷமிக்கப் பட்டு (பேஹேஷ்த்) என்னும் சொர் 

க்கத்தில் சேர்க்கப் படுகிறானாம். பாவ மிகுதியால் ஸ்சும்மதி 

நாகத்இற் கனுப்பினும் விடிதலை யுண்டாம் இல்லா சியோ 

வாதனையல்லா இரவேபாம். பாவியானவன் படவேண்டிய ௪ 

தீத் வீஸ்கரிதலு எவயக்கப் பட்டி ருக்கிமது, புண்ணிய வானுக் 

இப் போதிப்பால் ஈன்மையே யன்றிப் பயமில்லை. இதுகிற்க பாத 
கமோ புலை, களவு' கட்காமமென இந்துக்கள் யாவரு மதித்து 

ரைக்கன்றனர். களவு எனபது உடையா னஜறியாம லவன்பொ 

ருளை செ௫த்தலாம். கள்ளம், சூத, வஞ்சனை மோசம் அடைக் 

சலம் வைத்த கதறிய னென்னல், கடன் வாக்கி கொடாது தாதி 

ரம் பேசல், ஈம்பிக்கை துரோகம் பிறன் மனைப்புகல், உள்ளதை 

மழை த்தல் ஓரஞ்சொல்லல், இவை யெல்லாம் ஒருவன் பொருளை 

இரகிப்பதாக விருப்பதால் களவே யல்லது வேறிலலை. தீருடென் 
பது கொள்ளையுமாகும், அனால் பெரும்பாலும் எஜமா னறியாம 

லெடுப்பதே திருடென தூலமாக மதிக்கின்றனர். இது நீங்கமேற் 

சொல்லிய நான்கும் அசத்தப் பக்ஷத்தி லடங்கியசே யல்லாமற் 

பாதகத்தி லடங்கியதாக சொல்ல முடியவில்லை. ஏனெனில் டாவ 
ரும் உலகத்தில் தாது மூல ஜீவனென்னும் முப்பொருள்களையும் 

தீராப்பசி தாகாதி பவ? ராகத்திற்கு மருந்தாகக் கொள்ளுகின்ற 

னர், உலகில் சாகபக்ஷண மாமிசபக்ஷண மிருகபக்ஷண இருமி 

ஜலசரமாஞ் செடி யாதிகளைக் காண்கிரரம். உயிர்களில் மிருகங்க 
ளில் மாமிச பக்ஷணஞ் செய்வன போலவே பறவைகளிலும், பாம் 
பாதிய டேங்களிலும் மீன்களிலும், செடிகளிலும், மரத்திலும், 

௮ல் வர்தவுயிர்களை அக்ரஹித் அ௮ண்பவைகளிருக்கன்றன 

எப்பிராணியும் த.த்தந் தாயினிடமுண்டாகும் பாலையும் நெய்யை 

யும் சில மாமிசத்தையும் புசிப்பன வாகவேயிருக்கன் றன. இத 

னால் தாதுமூல ஜீவவஸ் துக்களை உயிர்க ளனுபவிக்கின் 2 வன்:



oe அகிபவாரந்த தீபிகை 

பது மக்க முடியா வனுபவம், ஆல் பால் செய் தயிர் மோச 

வெண்ணெய் ஜீவ சரீர பாகங்க?ள யாயிஞம் பிராணஹானி 

யின்றி இடைக்காது. பிசாணஹானி செய்யாமையோ ஈல்ல கோன் 
பேயாமென நீதிநூலா ரொபபுசன் றனர், உயி! களுக்கு அ௮ன்னபா 

னதியகப்படமால் தடூப்பபது உயி? கொலையிலும் மூறுபடங்கு 
ஜீவவகையாகும். கொலை சிறிது காலத் இன்பம், பசிதாகாதிகட்கு 

ஆனவம்றை யுயி/களுக குத் தடித்தலால் கெூங்காலத் துனபம். 

நீடித்கடைப விடடதாகிறடுனல் '* முர தணரென் போர் ௮,றவோ”' 

க் கூறழபட்ட த. இகன்றி மனிதன் எவ்வகைப் பிறப்பினு 

risa. தேவரினு மெனற்கு மைய மில்லை, தேவ?தவ 

ப மஹ தவன் சான்னிததியம பெற்றவஷசையால் இவனின் 
் மற்பெல்லாந் தாழ்ந்தவே. ௮வற்றை இவனது .துன்பகாலத்து 

இன்று பசியல்லா த மற்றைய சரீர பி.௮டக் கவுஷசமாக வுபயோ 

இக்க துயர் வதம் விதககிறஅ. ததமவேதம் மனசுஇக்கு மருந் 
சகேயொழிபய மற்றதற்சல்ல, அபுர் 2வத மகக சொளசரியக்திற்காம் 
பனிகெ.லையோ பாதகமே யெனவும் பிரமஹததி யெனவுப 

கூறப்படுகிற ஐ, எல்லா”ேதசத்து ௮ரசராலும் மனிதனா லம் இது 
TDS பட்டிருக்கிறது, மற்றனதக் கொலையாக அரசாட்சியி லேற்க 
படவில்லை, புலைவீட்ட தால் மனிதன் பெரிய கலத்தான? விடான் 
புலால் விரிதலால அுதற்குத்தக்க। புண்ணியம பெழுது போ 
கான், இரக மெவர்க்கு மின்றிபமையாக் குண 2மப। மாதலால் 

புலால் புசபாமை புண்ணிய7?ம' இனி பாதகமென்பது யாதா 

வெனில் மூடப்பிசாணிசளிடத் திரசகுவது Mindy மானிட 
செல்லாரிடத்திலும் தன் ஐயிரே £௨ வெண்ணிக் சல்லி, செல்வம், 

சுச௧7ம, ஞானம், ஈசவரசசவை அன்னம், பானம், வஸ்தீரம். 

பூத்ணம், மரணம், சமமாகபெற இடக்தலே கருமமாசம், ௮ 
சைவிட்டு மூடன், மூர்க்கன், வஞ்சகன், சேம் 2பறி, த ஷ்டன், 

விபசாரி, சோளன், சுண்டினி, கூட்டிககொப்2பானாக கிருக் 

sg) (மவனைச் சா இபாற் நம்மவனென்றும், தம்மிலு முயாக்த 

வகுப்பானென்று மெண்ணி அவனை தமக்குச சமமாக்கி 82) 

நியாயம், கல் கி. ஓழுஈகம், சலம் ஆதியகடை யானாயினும் 
அவனைப் பிழப்பாற் மூழ்ந்தவ னுகையால் தலை யெர்க்க வீட 
லாகாதென நினைத்தல் ஜீவகாருண்ய மாகுமா ? மனிதருக்கு 

மனிதள் மிசய்யும் கொடுமையைத் தகிர்ப்பகற்கே யரசாக்க மல் 
"லாது மிருகத்திற்கு மனிதர் செய்வதைச் குறித் சன்று. ஆசையா
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ல் பொய், சூது, வஞ்சனை பொறுமை, கல கருவம், மத்சருவம், 

ஆசிரமகருவம், யெளனகருவம், தனகருவ முதலியன வுடை 

யாரை மானவ ரென்றும ௮வையில்லாசை பேலோசென்ற௮ுப 

பெரியோசென்றும் கொள்ள வேண்டியது, **ல்லா தவறை 

நிலையின வென்றுணரும் புல்லிவான மை கடை''யென இருப்ப 

கால்' உண்டியால் உடையால் பிறப்பால் ஒருவனு முயாகதவனா 

கான், குணத்தாற்றான் உயர சவன் தாழ்ர்தவனாவான். ** சிதம்ப 

சத்தைப் பாராகவன் பறையன், பொய்யுவரயாடுவோன் புஓையன் 

பஅிதம்பரமென்பது -- (சத் அம்பரம்) அதாவ, "ears 

மெனல் பொருள் -- மாமிச சரீராபி மானியாகி யி பே 
ஞானமெய்யைக்கொள்ளாதவன் என மினையாமல் 

எதோ குபுக்திகாக காடுடி மனிதரை மடையாாக்கி மிருக, 

தொட்லாம் மனிதரைத் தொட அல்லது சமமாக விடலாக மெதென்ப 

வன் மட்டி சூத்தாரனல்லாது மற்றவர் சூதஇரகாகள் வழக்க 

மானாலும் மூடமேற்கொள்ளல் முறைமை யோரமீபாது மாகாது. 

ஆகையால் நானென்பது பிராமண க்ஷத்திரிய வைய சூத்திராதி 

ஜாதியாகாது, சைவ வைணவ சாக்சேப செளா சுபாலிசபெளத்த 

மகம்மதிய இறிஸ்து மதமாகாது ௮௮ mo oa பெண்ணாண் என் 

லுஈ் தேகமாகாது. பிமமசாரி கரகஸ்தன் வானபிரஸ்கன் சன் 

யாசி யோ பைராகி நானகஷா சித்தன்முதலிப ஆபம2வஷமா 

சாது. இவையாவும் வெளி?2வஷத தாலும் சொல்லும் வழககத் 

தாலும் கிரூபிப்பதல்லாது உள்ள வுடல்தத்ூவத்தைக் கொண்டு 

நிரூபிப்பதாகா, சரீரமோ இந்திரியமினறி விளங்காது. ஒர்போோ 
ம்ஹணன் பறையனும் கிறிஸ்தவனும், மஃம்மதியனு ॥ தாசியீட் 

டில்ஜா தியற்றவனு மாகலாம், பிறப்பில் வத தேகம எங்கு ?பாயி 

னுமிருக்கும். ஜா.திமதங்கள் ௮தைபோல நிலைத் திசா. இதனால் 

ஜன்மத்தால் மானிடத்வமே மெய்யாகிறெது ஜாதியா லல, உள் 
ள தாயினிருக்கும்) கற்பனை வழக்க மாகையால்வேறாிவிடுகின்றது 

இந்திரியங்களோ தத்தமக்கு சம்பந்த முடையவற்றோடு-சையோ 

கமடைர்து உண்மை ஞானத்தை யுண்டாக்குகன்றனவென முன் 

சொல்லப்பட்டது. ஞானேர்இரிய கன்மேர்திரியக்கள் பஞ்சபூ 
தாம்ஸமாகச் சொல்லப்படுகன்றன, பிரிதிவுக்கு கந்த குணமும் 

ஐலத்திற்கு உரிசைகுணமும், தேயுவிற்கு விளக்குங் குணமூம், 
வாயுவிற்கு விபாபிககுங் குணமும, ஆகாயத திற கவூகா சந்தரும் 

குணமுமிருப்பதால்)௮க்குணாு சூணத்களைக்கவரும் ௫. ழமவற்
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இினமிசமெனக் கொள்ளவும் சொல்லவும் ப0கின்றத, உண்மை 

பில் ஞானம் வேறு, விஷபம் வேரும். விருத்திஞானம் ஞானேச் 
இரியத் அவாரா வெளிபோந்த, பூத சையோசசம்பந்த மடைக்ச 

வற்றின் குணபரிணாமத்தை யடைகின்றது. உடம்பும் பூச்சம்ப 

ந்ச பெளதிகமாகையால் ஞானம் பூதகுணங்களை யுடம்பிலுல் சிர 

இத்து, பொறிவழியாகவும் அுந்தக்காண வழியாகவும் பொருட் 

களின் அல்லது பூதங்களின் றன்மைவடிவ பரிணாமத்ைைக யடைந் 

தவற்றைபோல விளக்குகின்றது. விருத்தி ஞானத்திறகே ஸ்தா 

னத்தால் |ந்தக்கரண புறச்கரணமெலும் பெயர்களிடப் படுகின் 
ல்லை. உண்மையில் ஞானம் பிறப்பது மிறப்பது 

i நிற்க, நான்பார்த்தேன்; ௭௭. கண்பார்த்தது. 

.. ஊீகேட சடன்; என் கண்கேட்டது எள, Sane p Ly DSS eer 
நீதானாகவும் தனதாகவும், யாவசாலும் Oararan yuo Gereevain 

படுவதாலும், இஈதிரியம் ஒன்றின்றொழிலை மற்றொன்றறியாமை 

யாலும், ஜந்தாகக் கொள்ளப்படுதலாலும் நானென்று சொல்வத 

றில்லை. அன்றி உலகர் குருடனை, சவிடனை, திமிர்ரோகியை, 
மோப்பர்தெரியாதவனை, உரிசைதெரியாதவளைச் செத்தவனாக 

நினைக்கின்றார்களில்லை. செலீடன் ஊமையாகக் காணப்படுவதை 

ப்போல குருடனில் செவீடனும் ஊமையுமிருப்பதாகப் பிரத்திய 

கமும் பிரஸ்தாபமுமில்லை. இதனால் கடவுளில்லை யென்பாரு 
க்கு இதுபுத்தி புகட்டுகின்றது. செவிடன் கண்ணா லபாயமறி 

ந்து விலகிக்கொ ள்ளுகின்றா கையால், ஊமையாகவும் செலிட 

ஞுகவுமிருப்பதில் தோஷமில்லை யெனவும், குருடன் செகிடனு 

மூமையுமாகில் ௮பாயத்தினின். றும் விலக வழியில்லையென்றும், 

யாரோ ஒருவாறிர்து தண்டிக்கிரசென மனிதரறிய விடமுண் 

டாயிருக்கின்றஐ. தண்டனையிலும் கடவுளை நீதியும் கருணையுக் 

தவிக்தவராகக் கொள்ளற் டெனில்லை. இனியிவ்விர் இரிய மைர் 
இம் மூர்ச்சையடைர்த காலத்திலும், ஜன்னிரோகத் இலும், 
குளெரிபாசமா தி மிகுமயக்கப் பொருள்களின் சம்சர்க்கத்தாலும், 

இன்மையாக உலகர்க்குச் காணப்பட்டாலும், ௮வனை யிறந்தவனா 
கக் கொள்கிறார்களில்லை. இதனால் இக் இரியங்களும், இறர்தவலு 

டைய தூலதேசமும் கானென்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருளாகக் 

காணப்படவில்லை. ஆனாற் பிராணவாயுவி னியக்கம் பெறானை இற 
ந்தவனாகக் கொள்ளப் படில.து யாவருக்குஞ் சம்மதம், இதனால் 

சாளெள்.அு பிராணவாயுவென நினைக்கலிடமுண்டாறெது, பிரா



மூன்றாந் திருமுறை. ௧௮௩ 
ண்வாயுவோ நானென விவகரிக்சக் கூடியதாத லருமை, இசனிய 

க்கத்தால் ஒலியும் எழுச் ௮க்களு முச்சாரணமூ (pwns 
னல் ஞாபமே. ் திராமபோன் மபட்டிமயோ சரத்தியா பாடும்பாட் 

டைக் காற்றால் பாடக் கேட்டோம். இசனால் காற்றால் ் எழுதி 

தாதிய அண்டாடுறதானாலும், காற்றா சடப்பொருளாதலா ல.து 
வறிது செய்வதல்ல, ஞானமுடைய யேதோலொன்று முயற் 

சித்து சரீர ௮வயவ சகாயத்தால் எழுத்தா தி பாட்டுகளையும் பாடு 

இன்றன. அதை பூதகுண தத்துவமறிர்த வித்வான் ்_ பூத்தறி 
அ, அப்பாடல்யும் வார்த்தையையும் ஆகியஅழு6 

பொலிகளை சரொாடிபோன் செய்ப ஞான ததால் வி 
தனுபவம். இகலில் ஞானவடிவைப் பொருள் 

ன விவகரிப்பதோம ச்ஷூதச்காதிகளை யுணசாது. அன்றி நித 
ore stp Duce (பூயசழும்அம் வெளியி லந்தரத்தில் ஈடக்கும் 

விவகாரங்களை யுணர்வதாகத் காணோம், ஸசிழிப்புக் காலத்தில் 

பிராணயாமஞ் செய்வோர் தமக்கஷ்டமான குறிப்புகாலவரை 

பிராணவாயுவை நிறுத்தவும் விடவும இழுக்கவஞ் செய்கிறார்கள். 

விடலை இமரசகமெனவும், உள்ளிழுத்தலை பூரக மேனவும், இழுத் 

தையுளளும், விட்டதை வெளியிலும் தேவையானவரை நிறுத் 

தலை கும்பகமெனவும் வழங் குப, இதனால் வா மனத்தின தேவ 

லைக் கேட்பதாக விருத்தலால் மன?ம யானெனலுக்குப் பொரு 

'ளன்பர் இலர். மனம் ஏவமனுஸ்யாணாம் காரணம் பந்தமோ 

ap our? வென்றிருப்பதால் மனமே மனிதனும் பந்தமோக்ஷ 

காரணமுமா மல்லது வேறில்லை. மனம் கினை*்த பொழுதே எல் 
லாப் பொருள்களும் விளங்குகின்றன, இலையாக வில்லையாதலால் 
மனமே யானெனழகுப் பொருளென்பர் பலர், மனத்தையணு 

வெனவும், நித்தியப் டு 11 ருளெனவும், இது ஆன் மாவோடுசை 
யாக சம்பர்தமடைந்தபோது இந்திரிய சம்பர்தத்தையு மடை 

ந்து, அவற்றிற்கு விஷயமாகும் பொருள்களையும விளக்குகின்ற 
தென்பர் தார்க்கேர், சில ரிம்மனத்தைமய மாயையெனவும் கூறு 

வார். “Cor Was மனமாயை தனையே வினறாலடிமை SLOT ev 

Asuuy. சொலாய் ''எனவும், **சல்லாமும் வல்லதிம் மன 

மாயை யேழையா மென்னா லடக்க வசமோ” எனவும், 

கூமியவற்றா லுணர்க, தத்துவ ஆராச்சியின் மிக்மீகா ரிதை 
வாசனாஜன்னிய ஞானம் அல்லது ஸ்மிரு:இ என்பர். வாசனை 
யென்பது பூர்வானுபவ விருப்பாம். பூர்வானுபவமே! பத்து இர 

. இரியத்தாலும் காயமானது அறிந்த அல்லது நடத்திய வகா
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மாம். விவகார மென்றாலும் லியாபாச மென்றாலும். ஒன்றேயாம், 
இரஷல் ஒருவன் காதாற் கேட்டவைகளும், அண்ணாம்சண்ட 
வைள எறர்கால் மோர்ர்தவைகளும், காக்கால் ருசித சவைகளு 
ம், உடன் 3பார்வையாடுப தோலால் whe Ss வைகளும், 

வாப1.ம் 2பசிபவைகளும், கையாற் சொடித்தவைகளும், கொண்ட 

வைகளும், குல்களால் நடந்தவைகளும், ஆண் *பெண் குறியா 
பெ ௮. பங்களாலும் குதத்தாலும் கழித்தவைகளும் அனுபவ 

மாம் முன்னடைந்த வனுபவங்களை Apidae coun தவைகள் 

அதிஷ்டம் அல்லது வாசனை பென்றும் பெயர்களைப் பெறுகி 

அஃ. 3 ற ஜு மரித்தல், ர்விவகரித்தல் வேண்டல் செய்யுக் 
சனை யினின்று நினைவெழுகன்றது. இன்னினை 
ஜன்யஞானம், ௮ல்லது பழக்2த்தா ஓுண்டாய 

தி நினைப்பு,அல்ல.து மனம் ஸ்மி. இ எனச் சொல் 

nid sive yg, மனமென வோர்பொருப் நித்தபமாக விருப்பின் 

எப்பொடி௫ம் கினைப்பிருக்க வேண்டும் அங்கன் மில்லை, ow 

நன மில்ல மைக்குக் காரணம் மனம் சுழுத்தி காலத்தில் சுழிம 

னை பென்னு் காடியில் ஆன்மசையோகம் பெரு து நீங்கி நிறகிற 

சென தார்க்தேர் கூறுவா, லிபுவாகிய ஆன் மசையோகம் Cums 

மனம் 2வறிடத்து நிம்க வெங்கன மிடம் (லும், விபுவாடில் ஆ 

ன்மா ஏகலத்தில் சொர்ப்ப கரக ேதேகமாதிய வீடங்களி லிருப்ப 

தாகக் கொள்ள வேண்டிவருகிறது. இது ஆஸ்.திகருக்குச் சம் 

od ப ௦ா தல, 

கையால் சித்தபமா யணுவா யோர் மனமிருப்பதாசக்கொள 

ஜில் பபன் சிறிதங் காணப்படவில்லை, விருத்திஞானம் வெ 

18 1h py பொருள்களின் குணப்பரிணாம வாகார மடைஈது 

விளங்குவ ரத யலைது ௮னுபவமென்பது Ca maw, பொருள்க 

ளின் வரலா றறிபாமையே யலித்சை யஞ்ஞான ஆவாண' மல் 

ல.த ?வறில்லை விருத்தி தனதிபமகையையும் தனது பிறப்பிறப் 

பி...த் தி னியற்கையுஞ் சரதியாமையே மாயை என்னலாம்: தானி 

Che ud, தன திபற்கையை ய.றியவல்ல பொருள வேறில்லா இருக் 

தும், தனக் சுத்தான் வெளிபாகாம விருந்த வலசரத்தையே ௮வ 

vss Qua இஃதான்ம சத்தியமே யல்லது ஆன்மாவிலும், 

வேறன் ௮. ம் சத் சதீ 

அனுபவாதத்ததீபிகையின் 
முன்றாம் திரமுறையாகிய 

பராத்பா விளக்கம் ழற்றிற்று 
am,




