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ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம்? சர்தாதாரர்களுக்கு
மேற்கண்ட
புத்தகங்கள் குறைர்த
விலைக்குக்

் கொடுக்கப்படும்,

|

பவாஹாரி

பாபா

அல்ல

காற்றையே

உணவாய்க்கொண்ட

பெரியார்

(காஜிபூரில் எழுந்தருளிய மகரிஷி)
முன்னுரை
அுன்புறும் மாக்கள் தொகுதிக்கு உதவிபுரிவ
சென்ற மகத்தான செய்கைக்கு மட்டுமே - புக்கபக
வான் அதி
மூக்கியதவக்தை
யளித்து, தற்காலிக
மாக
மதத்தினுடைய
பலவேறு . பகுதிகளையும். '
அறவே ௮நாதரவு செய்துவிட்டார். ஆயினும் சுயநலக்
இன்

மீது

இடைவிடாக

பற்றைக்

கொள்வது

முற்றிலும் பயனற்ற என்ற மாபெரும் உண்மையை
உணச அவரும் அ௮கேக வருடங்கள் ஆத்மசோதனை
செய்யவேண்டி. யிருக்க.
புத்தபசவானைப்போலத்
தன்னலங்

கருதாமையையம்

களராது

வேலை:

செய்யும் விசேஷ
சக்தியையும். பெற்ற ஓரறிஞரை
. நமது உயர்ந்த கற்பனா சக்தியினாலும் பாவனை செய்து
கொள்ள

முடியாது ; ௮ங்கனமிருக்தும் விஷயங்களின்

உட்பொருளை ய.றிவதில் அவருக்கு நேர்ந்த
கஷ்டம்.
களைப்போல வேறு எவருக்காவது துன்பம் சம்பவித்த
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அண்டா?

செய்யப்படும் கருமம் ஏவ்வளவுக்கெவ்வளவு

பெரிதாயுள்ளசதோ
அவ்வளவுக்கவ்வளவு அக்கருமத்
தைச் செய்யும் மனிதனிடம், இயக்கும் சாக்ஷ£த்கார
இத்தி மிகவும் ௮இகமாக இருந்தே யாகவேண்டும் என்ற
நியதி முக்காலத்திலும்
உண்மையே.
மூன்னமே
இர்க்காலோசனையடன் இறமையாக வகுத்துத் திட்டம்
செய்து வைக்கப்பட்ட ஒருகாரிய ததை,

கொணர

ஏகாக்கரதை

அவசியமாகத்

அனுபவத்தில்

கூடிய சக்தனாசக்இ அவ்வளவு

கதோன்றா௮;

எனினும்

மிகப்

பெரிய

உற்சாக சக்தி யெனப்படும் மன வெழுச்செள் யாவும்,
மிக உத்கிருஷ்டமான
ஏகாகர
இந்தையின் பரி
மைமேயாகும். சாமானியமுயற்சிகளுக்கு, ௮க் ௧௬
மத்தின் கொள்கை இன்னதெனச் தெரிக்திருந்தாலே
போதுமெனக்
கொள்ளலாம்.
அற்பமான
இறு
௮லை யொன்றை உண்டாகச் செய்யும் சக்தியானது
பிரம்மாண்டமான பெரிய அலையை எழுப்பும் சக்இயி

'

னின்றும் வேரானதேயாகும்; ஆயினும், பெரியஅலையை

உற்பத்தி செய்யும்
Gn.
யான

லையாகத்
விஷயங்கள்

௮ம் மகாசக்தியின்

ஒரு அளியே

தோன்றியிருக்கிற௮.
உண்மை
அதிகோரமாயும்
பயக்கரமாயு

மிருப்பினும் சரியே ; மாசற்ற உண்மை,--களங்கமற்ற
சத்தியம், தன்னுடைய
இயக்கத்தினால் ஈமது இத
யத்தின் ஒவ்வொரு ஈரம்பையும் அறுத்துத் தள்ளிவிடு

வதாயினும்சரியே ; தன்னலங்கருதா,த,--மனப்பூர்வ
மான,--பரிசு த்தநோக்கத்தை யடைய ஈம.து ௮அவயவங்
கள் : யாவும் ஒவ்வொன்றாகச் சே.திக்கப்படவேண்டி..
யிருப்பினும் சரியே--எங்கனமாயினும், இவை

wider

:
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தையும் காம் கண்டு உணர்ந்து பெற்ராலன்றி, தாழ்ந்த
நிலையான கர்மபூமியில் மனமானஅ அத். தகைய பெரும்
அலைகளை எழுப்பமுடியான. நண்ணிய பொருளானது
தன்னைச் சுற்றி ஸ்தூலச்கதைப் பெருக்கிச் சேர்த்துக்

கொண்டே சென்று காலங் கழியக் கழிய கொஞ்சம்.
கொஞ்சமாக வெளித்தோன்றுன்றது; கண் ணுக்குப்
புலப்படா திருக் தன பிர த் தியக்ஷமாகவும், சாத் தியமாக.
இருந்தது

அ௮னுபவபூர்வமாகவும், காரணம்

காரியமாக

வும், எண்ணம் ஸ்தூல சரீரப் பிரவர்ச்தியாகவும் மாறி'
விடுகின்றன.
கோடிக்கணக்கான

சந்தர்ப்பங்களால் பின்னடை
யும்படி. செய்யப்பட்டிருக்கும் காரணமான,
2கரெத்

திலோ

அன்றி காளடைவிலோ,

கத் தோன்றுவஅ
ஒர் எண்ணமானஅ

இண்ணம்,
இப்பொழுது

எப்படியும்
௮ங்கனமே

காரியமா
இவிசமான

எவ்வளவு தான் சக்தி

யற்றதாகத் தோன்றிய
போதிலும், காரிய உலூல்
ஒருகாள்
பிரகாசித்து விளங்கப்போவது
நிச்சயம், .
எனவே, நமது இந்திரிய ச்சத்தை பெருகச்செய்யும்
திறமை ஒரு: பொருளுக்கு இருக்றெதா என்று பார்க்
கும் ஒரேமுமையைக் கொண்டே எல்லாவற்றின் குணா
குணங்களையும் சீர்தூக்கிப் பார்ப்பது நேரான
வழி

யாகா௮.
்
ஜீவ.சாசியில்
எவ்வளவு
தாழ்ந்தபடியில்
ஒரு
பிராணி உள்ளதோ, அத் கேற்றபடி. அப் பிராணி:
தன இந் இரியங்களாலேயே ௮ இகமான இன்பம் ௮னு
பவிக்கின்றது; இர் திரியங்களாலேயே

வருகின்றது.

நாகரிகம்,

உண்மையான

௮௮

வாழ்ந்து

நாகரிகத்தின்
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அர்த்தம், மிருக ஸ்வபாவமுள்ள மனிதனை, ofa
st
இந்திரிய வாழ்க்கையினின்றும்--அவ்வாழ்க்கையினும்
மேலான
ஸ்திதிகளின் மாட்சிமையை அவனுக்குத்
கெளிவுபடுத்தி, அவற்றின் சுவையை அவன் ர௬௫க்கு
மாறு. செய்வதன்
மூலம்--வெளிப்படுத்திு,
அவனை
உயர

அழைத்்அச்செல்லும் சக்தியேயன்றி

வேறன்று,

பர்முகமான விஷய இன்பங்களை.௮ இகரித் தூச்செல்வ
தாகா.
இரத

உண்மையை

மனிதன்

இயற்கையாகவே

உணர்ந் திருக்கிறான் ; எல்லாக்காலங்கஸிலும்,

சந்தர்ப்பங்களிலும்

அவன்

தனக்குத்தானே

வெளிப்படையாக அறிவித் அக்கொள்ளாம

சத்தத்தின்
கொன்று

யும்

தன்மையைப்பற்றி

விரோதமான

யிருக்கும்
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லிருக்கலாம்;

அவன்

ஒன்றுக்

பலவேறு அபிப்பிராயங்களை

கொண்டிருக்கலாம்;

(வேரூன்றி

எல்லாச்

ஆயினும்
இக்த

யும் ஊடுருவிக்கொண்டு

அவனுள்ள த்தில்

இயற்கை

முன்வந்து

அறிவு

விடுகிற.

எதை
அத

றுடைய
வன்மையினால்சான்
மனிதன்.
அரிய
சித்திகளைப்பெற்ற
இித்தனுக்கும்
வைத்தியனுக்
கும்,

மந்திரவாதிக்கும்.

புரோ௫ிதனுக்கும்,

விஞ்

ஞான சாஸ்திரிக்கும் தானாகவே
மரியாதை செய்
கருன்.
ஒரு மனிகனுடைய முன்னேந்றத்தையும் "வளர்ச்சியையும் கிர்ணயப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்
gan.

அவை,

இந்திரியங்களுக்கு

அப்பாலுள்ள

உயர்ந்த இவ்விடத் இல் வ௫க்க அவனுக்இருக்கும் திறமை,

யும்,

அவனுடைய

சுவாசப்பைகளால்

உள்ளிழுக்கக்

கூடிய இந். தனா சக் தியெனும் பிராணவாயுவின் பரிமாண.
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(pb,

அவ்

வுயரந்த

நிலையில் ௮வன்

ஈழுவாது

ae

உயிர்வாழ்வதற்கு இன்றியமையாத

காரி

கக்கூடிய காலத்தின் ௮ளவுமாகும்.
எனவே,

வங்களைச் செய்அ முடிக்கச் தேவையான காலம்போக,
அ ஏஞ்சியுள்ள நேரத்தைக், கற்றறிந்து பயிற்சிபெற்ற
மனிதன் லெள$க சுகங்கள் எனப்படும் விஷயங்களிற்
கழித்துவிட
விரும்பமாட்டான் என்பது தெளிக்க
உண்மையாகும்? (மேலும் அவன

கப்பெருக

வாழ்க்கைக்கு

'செய்வதிலும்

அவன்

உயர்கோக்கம் பெரு

அவசியமான

குறைந்த

காரியங்களைச்

ஊக்கத்தைக்

காட்ட

ஆசம்பிக்கிறான்.
சுகபோகங்களும்
"கொள்கைகளுக்கும்

கூட,

பல

ஏற்றவாறு

பெற்று, அவைகளின்ஞமாலம்

லகதியங்களுக்கும்
ஒழுங்குபடுத்தப்

கூடியவரையில்

சூக்ஷ்ம

வாழ்வு பிர திபலிக்கும்படி செய்யப்படுறெ௮.-இதவே
கலை யெனப்படுவ௮.

ஓரே
அப்

அ௮க்கினியானஅ

பல்வேறு

உருவத்தில்

புவனத்தில்
தோன்றியும்,

பிரவே?ிக்
அந்தக்

"தோத்றத்திற்குப் பின்னால் இன்னும் அ௮னந்தமாக
இருப்பதைப்போலவே ? அனந்தமான ௪ த்வஸ் அவின்
ஒரு அளியை,--மிகச் சிறிதான ஒரு அளியையே,-19 ரஇருதியின்மீது ஆவிர்ப்பவிக்கும்படி. செய், ௮ தன்
மூலம் ஈமஅ விருப்பங்களையும் சுகங்களையும் நிறைவேற்
றிக்கொள்ளலாம் ; ௮ச் சிறுதுளியைதக் தவிர, பாக்கி
யுள்ள அதன் எல்லையத்த
பாகத்தை ' ஈமதிஷ்டப்படி.
அசைக்கவும்

முடியாது.

அண்ணியபொருள்கள்

பாழுதும் ௩மஅ பார்வைக்கு அகப்படாமல்

எப்

மழைந்து
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கொண்டே இருக்கறஅ$ காம் ௮தை வசப்படு த்திக்
€ீமே
கொண்வெசச்செய்யும்
மூயற்சிகளைக். கண்டு”

௮௮

புன்முறுவல் செய்கிறது.

இந்த

விஷயத்தில்,

மஹம்மது தான் மலைக்குச் செல்லவேண்டுமேயன்
றி'
மல மஹம்மதை கோக்வெ.ரா௮.
மிக உயர்ந்த அந்த
இடத்தின்
அழகையும் சுவையையும் அனுபவிக்க.
- விரும்பினால்,--௮ சடைய ஒளியில் அழ்ந்து மூழ்க
இஷ்டப்பட்டால்,--௮ண்டம் முழுமைக்கும் காரணமா

யிருக்கும்

பிராணனாயெ

பரம்பொருளுடன்

தனது:

ஜீவனும்

ஒன்றாய் இயங்குவசான உணர்வை யடைய
ஆசையுண்டானால்,--மனிதன் தன்னைச் தானே அவ்:

வுயர்கிலைக்கு உயர்த் திக்கொள்ளவேண்டும்.
ஆச்சரியமான பிரதேசங்களுக்கு கம்மை அழைத்
அச் செல்லும் கதவுகளைச் திறக்கும் திறவுகோல் ஞான
மே யாகும் ; விலங்ெத்தை தெய்வமாக மாற்றுவதும்.
ஞானமேயாகும் $; எதனையறிக்தால் காம் யாவற்றையும்
அறிந்தவர்களாவோமேோ,-எது சகலஅறிவுக்கும் பிறப்:
பிடமோ,--எதனுடைய இயக்கத் தினாலே எல்லா வித்:

தைகளும்

ஜீவரஸத்தைப்

மதங்களுடைய
ளிடம் நம்மை

பெறுன்றனவோ,எது:

ஜீவனோ, ௮.த்சகைய அழிவற்றபொரு
அழைத்துச்செல்லும் இக்த ஞானமே

ஏல்லாவற்றிலும் உயரச் ௧௮ என்பை த மறுக்கமுடியாது;

ஏனெனில், இந்த ஞானமொன்றினாலேயே மனிதன்
தன.௮ சந்தனா உலகில் பரிபூரணமான சுகவாழ்க்கையை,
அடையமுடியும். அத்தகைய ஞானத்தைப் ₹பரவித்.
தை ! எனப் பெயரிட்டழைதக்த
நமதுதேசம் வளம்
பெற்று வாழ்க ! தத்துவமானது காணப்படும் ரியஈ
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பூமியில்

பரிபூரணமாக

அவிர்ப்பவிக்துக்

தோன்று

வது அருமை $; ஆயினும் ௮க்த.லகஷியம் ஒருபொழு
தும் மறைந்து விடரிவ இல்லை. ௮. நம் பார்வையினின்
அம் ஒருபொழுதும் மழையாமலிருக்கும்படி. செய்து,
கொள்ள வேண்டியதும் ஈமத கடமையாகும்.
அவ்
ஏயரிய

லகஷியத்தையடைய,

கம்

கண்ணுக்குப்

னாரும் வண்ணம். விசையாக நடக்க

இயலுவதாயினுஞ்'

சரி, மிகவும் மெதுவாக ௮ணுவணுவாக
வேண்டி

யிருப்பினும் சரி,

வாமலிருக்கவேண்டும்.

பக்கம் நேரக்கினால்,
குர்து

இஃது

என்றும்

மெய்ப்பொருள்
ஓஸஜியை

Aas

,தினிடமே

செய்தபோதிலும்,
கான கடமைகளைச்

மற்றொரு

உண்
அந்த

மறைக்துவிட

நாம்

௮௮

மூன்

ஜோதியுடன்

ஈம்

பிரகாூத்துக்

்

காரியங்களின் ஜீவரஸம்

இருக்கிறஅ

மற

இருப்பது

"கொண்டே இருக்கிறது.
இயற்றப்படும்

நாம்

மூடிக்கொண்டு

வருகன்றோமாயிஷம்,

எப்பொழும்

ஊர்ந்து செல்ல:

இ௫்கனமாக;

கண்களைக் கையால்

லகஷியக்தினுடைய
முயன்று

அதை

புல:

;

காம்

வேதாக்த

லகஷியத்
விசாரணை

கடினமான இனசரி வாழ்க்கைக்.
செய்தபோதிலும், ஈம வாழ்வு

முழுவதிலும் ஊடுருவி கலந் திருப்பது இரச லகதியமே'
யாம்.

லகதியமாகிய ஒளியினத

கரணங்களே

நேராக

வோ கோணலாகவோ பலவழிகளிலும் பிஏ திபலித்துப்
பசப்பப்பெற்௮, ஒவ்வொரு இடைவெளியின் மூலமாக
வும் ஒவ்வொரு அவாரத்தின் மூலமாகவும் பிரகாசித்
அக்கொண்டிருக்கன்றன;
அறிந்தோ அறியாமலோ:

அ.சனுடைய பிரகாசத்திலேதான். நாம் ஒவ்வொரு காரி
9
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யத்தையும் செய்தாகவேண்டும். ஒவ்வொரு பொருளும்
அ௮தன்வயமாய் வேற்றுருவாக்கப்பட்டோ, உயர்த்தப்
பெற்றோ, தாழ்த்தப்பெற்றோ நமது தோற்ற தஅக்குப்
புலனாறஅ. ௮க்த லகதியமே ஈம்மைத் தற்கால நிலைக்
குக் கொண்டுவந்திருக்கறது,
இணி ஈம வருங்கால
வாழ்க்கைக்கு

இட்டுச்

செல்வதும்

அதுவேயாகும்.

கம்மை முத்றிலும் கவர்ந்திருப்பது இரந்த லக்ஷியத்தின்
௫க்இயேயாகும்; நமது இன்பத்திலும் அன்பத்திலும்,
நமது மகத்தான
கர்மங்களிலும் ௮ற்பச் செய்கை

களிலும்,

நமது

ஒருங்கே உண

“காரிய
இற்கு

நற்குணத்திலும்

தீக்குணத்திலும்

ரப்படுவதும் இதுவே.

உலகத்தை

இவ்வளவுசக்தி

இயக்கயெமைப்ப இல் லக்ஷியத்
யிருக்குமானால்,

Hes

ows

யத்தை நிர்மாணிப்பதில், கருமங்களுக்குள்ள சக்தி
சிறிதும் குறைக்ததன்று, லகதியத் இதனுடைய உண்மை
யைக் காரிய உலூலேயே காணக்கூடும்.
காரிய உல
கத்தின் பிரத்தியகஷானுபவத்தின் மூலமே
லகஷிய
சித்தி ஏற்பட்டிருக்கிற.

லக்ஷியம் ஒன்று

இருக்கின்

2அ என்பதிலிருந்தே, எங்கோ, எவ்வகையிலோ, காரிய
மும் இருக்கவேண்டு மென்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது.
லக்ஷியமானஅ௮ மிகப் ப.ரக்து விசாலமாயிருக்கலாம்; ஆனா
௮ம் ௮அ கர்மவாழ்க்கையின் சிறுதுளனிகள்பல ஒன்று

சேர்ந்த சமுதாயமே யாகும்.
பாலும்,

கர்மவாழ்க்கையின்

லகஷியமானதூ

பெரும்

பல ௮ணுக்கள்

ஒன்று

சேர்ந்து பொதுவாக்கப்பட்டதே

யாகும்.

லகஷியத்தி

னுடைய சக், காரிய உலகில் பிரகாசிக்கின்றது.

கம்மீது

அசசுசெலுத்துவதும்

பிரத்தியஷ;ூ

௮து

காரிய.
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உலகத்தின் மூலமாகவேதான்.
காரிய
உலகத்தின்
மூலமாகவே
லகதியமானத
€ழ்நிலைக்குக் கொண்டு
வரப்பட்டு இந்திரிய
கோசரமாக்கப்
பெறு $
அப்பொழுதே ௮௮ நம்மால் செ௫க்கக் கூடியதாகற௮.
.லகதியத்தை

அடைவதற்கு

நாம்.

கர்மபூமியின்

படி.ச

oer மூலமாகவே ஏறிச்செல்லவேண்டும் ; Ys Ss
திலேயே ஈம ஈம்பிக்கை யனைத்அம் வேரூன்றி யிருக்
கிறது;

அதுவே

விடாமுயற்சியுடன்

வேலைசெய்யப்

'போதிய தைரியத்தை நமக்கு அளிக்கிறது.
இக்த லகஷியத்தைப் பற்றி

மிக ௮ழகாக

கும் வார்ச்தைகளைப்பேசி ௮ இசூக்கமமான

வர்ணிக்

கொள்கை

களை உற்பத்திசெய்யும் மனிதக் கூட்டங்களைக் காட்டி
அம், அந்த லக்ஷியத்தைக் தனஅ வாழ்க்கையில் செவ்

வனே
உருவகப்படுத்திக் காட்டும் ஒரு மனிதன் எவ்
. வளவோ விசேஷமான சக்தியைக்கொண்டவனாவான்.
பலவேறு தத்துவ சாஸ் இரங்களும் Os stb sas
ம்

மதத்துடன் -- பரவித்தையுடன் -- சம்பந்தப்
படா தவைகளாயிருக் தாலும்,-- அவைகளை
வெளிக்குக்
கொண்டுவர்து ௮னுபவசாத்தியமாகச் செய்யப் போசா

ஒச் சிறிதளவேனும்

வெற்றியை யடைந்த

இஷ்யக்கூட்

- உத்தினர் சிலர் இல்லாமற் போனாலும்,--மனி 5 சமூக
மானஅ
அவைகளை
முற்றிலும் பயனற்ற தாகவேர,

வெறும் “தர்க்க புத்தியிவுடைய குஸ்இ? எனவோ
.கருஇவிடும்.
சாத்தியமான கொள்கையைச் இறிதம்.
'கொண்டிராத த ,தீஅவமார்க்கங்களும், சிஷ்யக். கூட்டங்
களால் சிலசமயம் ஆத.£வளிக்கப்பட்டுச் இறி களவு.
அனுபவசா தீ.திய மாக்கப்பட்டும் விட்டால், அவைகளும்,
at
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பின்பற்றிச் செல்ல ஒரு ஜனத்திரள் இருப்பின், நிலைத்

இருக்கன்றன;

சாத்தியமான பல

சகளைப்பெற்று

விசாலமான

உயரிய

கொள்கை

கோக்கத்தைக்

கொண்

டிருக்த பல சித்தாக்தங்களோ, சிஷ்பக் கூட்டத்தார்.
அதனைப்

பின்பற்றுவோர் -- இல்லாமற்

போன தால்.

வாடி மறைந்துவிட்டன.

இத்தத்தின் இயக்கங்களுக்கு
ஏற்றவாறு நமது
காரியங்களைச்
செய்அகொண்டுபோய் இரண்டையும்.
சமமாக்கும் இறமை நம்மில் அனேகருக்குக் கடை
யாத.
லெ மகான்களுக்கே ௮து
சாத்தியமாகும்.
நம்மில் பெரும்பான்மையோருக்கு, ஆழ்ந்து யோகக்

கும்பொழுஅ வேலைசெய்யும் சக்தியும், தீவிரமாகவேலைசெய்யும் சமயத்தில் சிந்தனா சக்தியும் இல்லையென:
தோன்றுறஅ.
௪க்தியைக்
உயரிய

கொண்ட

அஇநுட்ப

பல

லகதியங்களை
பின்

காரியத்தைப்
சென்று

இதனால்தான்

பெரியார்கள்,

வாய்த்த சில

அவைகளைக்கிரடித்து

வேலைசெய்து

யில் இம்மகான்களஅ

லகதியங்கள்

செய்யும்

வைத்துவிட்டுச்

பிற்காலத்தில்

புத்தியும்

இிந்தனா.
தங்களது

அனுபவபூர்வமாகச்
வருவோருக்கு

விடுஇன்றனர்.

யிருக்கின்றன.

உயர்ந்த

சுறுசுறுப்பும்

மனிதர்

தோன்றி

வெளியிடும்

வளை:

காத்திருக்கவேண்்டி..

ஆனால் நாம் இதை எழுதும் பொழுதே,

பார்த்தசாரதியான
ஸ்ரீ இருஷ்ணனுடைய
உருவம்.
நம்முன்
தோன்றுறது--இருபுறச்
சேனைகளுக்கும்.
இடக்கையினால்.
தமது
நடுவில் தேரில் நின்றுகொண்டு,
தத்தில்

பூட்டியிருக்கும்

உயரர்த

அடக்கி

இரும்புச்கவசமணிந்த

ஜாதி

அவத்தை

யுத்தவிரனாப்

௮ம்

|
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பெரும் சேனைமுழுவதையும் சுற்றிப் பார்த்து இருதிறப்
படையின் பலத்தைப்பற்றிய ஒவ்வொரு விவ.ர த்தையும்
கூர்ந்து கவனித்அவந்தார்.
௮தே சமயத்தில் கர்ம

யோகத்தின் அதியாச்சரியமான
மித்துநிற்கும் அர்ஜுனனைநோக்கி,

.ரகஸ்யத்தை, பிர
₹கர்மத்தில் அகர்

மத்தையும் அகரமத்தில் கர்மத்தையும் எவன் காண்
கரானோ அவனே
மனிதர் யாவரிலும்
புத்திமான்;
அவனே

யோட,

வன்? என்று

அவனே

சகலகர்மத்தையும்

சாந்தோபே தசம்்செய்யும் ௮ந்த

செய்த
பகவா

னுடைய
ஞாபகம் ஈமக்கு
உண்டாகிறது.
அதுவே
பரிபூரணமான லக்ஷியம் எனப்படுவஅ.
ஆனால் வெகு
கலெரே௮சை அடைகின்றனர்.
எனவே நாம் விஷயம்
களை உள்ள

உள்ளபடியே

உணர்ந்து

களில் வெவ்வேராகத் தோன்றி
தின் பல.

படைய

அம்சங்களை

ஒன்று

வெவ்வேறு

இருக்கும்

ஜீவர்:

பரிபூரணத்

சேர்ப்பதுடன் திருப்தி

வேண்டியதே.

மதத்தில் ௮திதீவிர இந்தனா சக்தியைக்கொண்ட
மனிதரையும், பிறருக்கு உதவிசெய்வ தில் மிக்க ஊக்கம்
கொண்டிருப்போரையும்,
தைரியத்தையும்
உயர்ந்த
சாக்ஷாத்
காரானுபூதியையும் பெற்ற
ஜீவர்களையும்,
அமைதியையும்

பணிவையும் கொண்டிருப்போசையும்

காம் பெற்றிருக்கிறோம்.

இரண்டாம் அத்தியாயம்
இச் Ao ore

குத்தையும்

ன் நாயகர்,௮_ இயாச்சரியமான ௮டக்

விசேஷமான

சாக்ஷாக்கார

பெற்றிருந்த உத்தமராவர்.

சத்தியையும்

காசியைச்சார்ந் த குஜிககர த்

திற்கு அருகிலுள்ள ஒருசொமத்தில் பிராம்மணகுலக்
இல் அவதரித்தவர் ழ சறுபையனாயிருக்கும்பொழுதே
- இவர் காஜிபூரில் வசத அவர்் ச தமது இற்றப்பனிடம்
போய்க் கல்வி கற்றுவந்தார்.
இவரே பிற்காலத்தில்
பவாஹாரி பாபா என்ற பெயரா லழைக்கப்பட்டார்.
தற்காலத்தில்
முனிவர்களையும்
யதிகளையும்
சந்நியாசிகள்,
யோகிகள்,
வைராகிகள்,
பந்தினர்
என்ற கான்கு பிரிவுகளாகப் பிரித்திருக்கின்றனர் ;.
சந்நியாசிகள் எனப்படுவோர்
ஸ்ரீ சங்கராசாரியரை
யடுத்து ௮த்வைத மதத்தைப் பின்பற்றுபவர் ; யோ௫'
கள் எனப்படுவோர் ௮த்வைக
போதிலும்

௮வத்றில்
cs

ஸ்ரீ

பலவித

யோக

முறைகளை

திறமைபெற்றவர்.

ராமானுஜாசாரியர்

மதத்தை

அனுசரித்த
அப்பியசித்து

வைசாகிகள் என்போர்

முதலியவருடைய

கொள்கை

களைப் பின்பற்றுவோ ராவர்; மகம்மதியர் ௮.ரசாட்௪
செய்த காலத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சல மடங்களைச்
சேர்ர்அ

இவ்விரண்டு

மார்க்கங்களுள்

எதையேனும்

ஒன்றைப்பின்பற்றுவோசே பந் தினர் எனப்படுவோர்.
பவாஹாரி
பாபாவினுடைய
இறியதகப்பனார் ஸ்ரீ
இராமானுஜ இத்தாந்தத்தைச் சேர்ர்த ஒரு நைஷ்டிக
பிரம்மசாரியாவர் -- ௮ஃதாவது

Buyer

முழுவதும்
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பூருக்கு

விரதத்தைப்

வடக்கே

6 இக்கரையில்

பூண்டிருந்தவர்.

இரண்டுமைல்

தமக்குச்

காஜிப்

தூரத்தில்

கங்கை

சொர்தமாயிருந்த

நிலத்தில்

வடூத்து வந்தார். ௮வர் பவாஹாரி பாபாவையே
வீட்டில்வைத்அ வளர்த்து அவரையே
௪கல
அக்களுக்கும் உரிமைகளுக்கும்

தமது
சொத்

வார்சுதாரராகச்

கரித் துக்கொண்டு விட்டார்.
பவாஹாரி பாபாவினுடைய

பால்ய

சவி

வாழ்க்கை

யைப்பற்றிய விவரங்கள் அதிகமாக எதுவும் தெரிய
வில்லை. பிற்காலத்தில் ௮வசை அவ்வளவு பிசபலமாகச்
செய்த சல விசேஷகுணங்களும் அவருடன் அமைந்
இருக்ததாகத் தெரிவிக்கும்

சூசனையாவது

இச்சமயத்

தில் இருந்ததாகத் தோன்றவில்லை. வியாகரணம், நியா
யம் என்ற இரு சாஸ். இரங்களையும் அவர்... சிரத்தை
யூடன் அப்பியசத்த தாகவும், தம்

மத இத்தாந்தத்தை

நன்கு கற்றுவந்ததாகவும், தோழர்களைச் சிற்சில சமயம்
மிக்க சாமர்த்தியமாக எளனஞ்செய்து ௮ இல்பேசானக்
தம்

கொள்ளுவம்

சுறுசுறுப்பும், உல்லாச

இயற்கை

யும் கொண்டிருந்த. தாகவும் மட்டுமே தெரியவருகிறது.
இங்கனம் பிற்காலத்தில் மகரிஷியான இச்சிறுவர்,
புசாதன காலத்தில் வித்தியார்.த்திகளுக்கென விதிக்
கப்பட்டிருந் த தனசரிகடமைகளை ஒழுங்காகச்செய்
காலங்கழித்து வந்தார்,
குதூகலமான, விளையாடல்

மிகுந்த, களங்கமற்ற, 9௮ பிசாயத்தில் தமத வித்தை
யைக் கற்றுக்கொள்ளுவதில் சாதாரண மாணவர்களைக்
காட்டிலும் சற்று ௮இிகமான சிரத்தையும் ஊக்கமும்
காட்டிப் பலவேறு

பாஷைகளைப் பயிலுவதில்

விசேஷ
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திறமையைக்

கொண்டிருந்தார் என்பதைத்தவிர,

காலத்தில் இவரிடததே

தோன்றி, Gara

Am

'பித்
Gor

யமே ஏதோ ஒரு பழைய வதந்தியாக அனைவராலும்
மறச்கப்பட்ப்ப்போன சமயத்தில், வெகு வி௫ஏத்தச
மானஅம், அதிபயங்கரமானதுமான

ஒரு

தியாகத்திற்

“போய் முடிவடைந்த மகத்தான இடபு
த இயையும் கலங்
காத

உறுதியையும்

யம் வேறெ௮லவுமே

வெளிக்குக்'

காட்டக்கூடிய விஷ
காணப்படவில்லை. இப்பிசாயத்தில்

ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவத்தின்பயனாக இச்சிறு வித்த
யார்த்தி மூகன் முதலாக வாழ்க்கையின் உட்பொரு

ஸின் உண்மையை உணர்ந்தார்போலும்;
இதுகாறும் புத்தகங்களையே
ஓருக்ச தமது
தம்முடைய

உடனே

கூர்ந்அநோக்குக்

அவர்
கொண்

கண்களை நன்றாகச் துடைக் அக்கொண்டு
மனோ

கிலைமையை

நுட்பமாக

BITS

தொடங்கினார்; மேலும், கேவலம் புத்தகவாக்கியமாக
இல்லாமல் நிலையாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை மதத்
தில் கண்டுபிடிக்க அவர் ஆவல் கொண்டார்.
இச் ௪ம

யத்தில் அவர் சிற்றப்பனும் காலமானார்,
மையான

இதயக்தின்

அன்பு

முழுவதம்

தமது

இள

இதுகாறும்

ஒருங்கே செலுத்தப்பட்டிருர்ச ஒருமுகமும் மறைந்து
விடவே இவ்வாலிபரின் அக்கம் கரைகடக்து போய்
விட்டது.
தமது வாழ்க்கையில். ஏற்பட்டுள்ள sag
டத்தை, என்றும் மாறாது நிற்கக்கூடிய ஒரு அனுபூதி
யின் மூலம் அகற்.நிவிடவேண்டுமென அவர் தீர்மானித்
அக்கொண்டார்.

்

இச்இயாவில் ஒவ்வொருவிஷய த் திற்கும் ஒவ்வொரு
குரு அவசியமாகும். புத்தகங்கள் வெறும் மேற்போக்
x
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கானவையென்றே

ிந்அக்களாயெ

நாம்

ஈம்பிவரு

கிரோம். ஒவ்வொரு கலையிலும், ஓவ்வொரு சாஸ் இரத்
திலும், விசேஷமாக
வே தாக்தத்திலும் அ௮த;தற்கு
ஜீவா கா.ரமாயுள்ள ரக௫ூயங்கள் குருவினால் சிஷ்யனுக்கு
அளிக்கப்பட்டே
யாகவேண்டும்.
வெகு
பு.ராதன
காலம் முதற்கொண்டே இக் சேசத்தில் மோட்ச
இச்சையைக்கொண்ட
ஜீவன்கள் ஏகாந்தமான இடப்
களுக்குச் சென்று எவ்வித இடையூறுமின்றி ஆத்ம

சரஸ் தரத்தின்

ரகசியங்களைப் பயின்று

ஞானத்தை

அப்பியசிப்பது

வழக்கமாக இருந்து வந்இருக்கறெ.து.
இததேசக்தில் ஏதோ
ஒரு மஹரிஷியினது வா௪ஸ்:
தலம் என்ற ஐ.இிஹ்யம் ஏற்பட்டுப் புண்யக்ஷேத்திர
மாகக் கருகப்படாமல் இருக்கும் வனமோ, மலையோ,
புனணிசமான
Sonu

இடமோ

இக்காலத்திலும்

aa.

ஒன்றுகூடக்

oe

“நில்லாத

பள்ளம்

கோகூப்

பாயும்

தண்ணீரே

பரிசு த தமாயிருப்பதைப்போலத் தங்காது யாத்திரை
செய்யும் யோூயே பரிசுத்தமானவன்” என்ற ஒரு பழ

மொழியும் உண்டு.
அடன்

கூடிய

யாவரும்

இக்இயாவில் பிசம்மசரிய விரதத்

சந்கியாச வாம்ச்கைவாம முற்படுவோர்

தங்களது

காலத்தில்

பெரும்பாகத்தைப்

ப.ரதகண்டத்தின் வெவ்வேறு தசைகளிலும்
'செய்து

பல

லேயே

கழித்துவிடுவது

புண்ணிய

வந்திருக்கிற;

இதன்

சஞ்சாரம்

த் இரங்களை த்

தரிசிப்பதி

சாதாரணவிதியாக
மூலம்

அவர்கள்

அருப்பிடிப்பை க் 503 அக்கொள்ளுவ

இருக்

தூசுபடிந்து

போல, SH

கள் மீது உலகப் பற்றுக்கள் படியாமல் பரிசுத் தர்களாவ.
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துடன் வேதாந்த உபதேசத்தை ஒவ்வொரு வீட்டு
வாயிலிலும் கொண்டு வக் சேர்க்்றனர்.
இந்தியா
வின் நான்கு மூலைகளிலும் உள்ள கான்கு மகா க்ஷேத்
இரங்களுக்கு யாத்திரை செல்வது உலகைக் அறக்கும்
ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றியமையாததாகக்
கருதப்

படுெ.௮.
நமத

வாலிபப்

பிரம்மசாரியான

பவா ஹாரிபாபா

வும் இவ்விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஈன்கு ஆலோ?த்:
. திருக்கவேண்டும்.

ஆனால்

இவை

எல்லாவற்றிலும்

அவருக்கு மிக முக்கியமாகத் தோன்றியது ஞான த்தை.
அடையவேண்டுமென் ற தீவிர இச்சையே
என்பது:
நிச்சயமாகும். அவருடைய கேத் திரயாச் திரையைப்

பத்றி ஈமக்கு அதிகமாக ஒன்றும் தெரியாது.
ஆனால்
வைஷ்ணவ இத்தாந்தத்தைப் பற்றிய நூல்கள் மிகுதி'
யாக

எழுதப்பட்டுள்ள

இராவிட

பாலைகளில்

அவர்

பெத்திருக்ச௪ பாண்டித்தியத்தினின்றும், ஸ்ரீசை,சன்ய
சத கோஷ்டியைச் சோர் உச வைஷ்ணவருடைய பழைய
வங்காள பாஷையில் அவருக்இருக்த. திறமையினின்றும்.

அவர் வங்காளத்திலும் தென் னிக்தியாவிலும் நீண்ட.
காலம் தங்கஇியிருக்இருக்க வேண்டுமென நாரம் ஊ௫த்
அக் கொள்ளலாம்.

அவர் தரிசித்த க்கத் இரங்கள் எல்லாவற்றிலும்
ஒன்றே மிக முக்கியமான தென்று பவாஹாரியின்
பாலிய
சினேடிதர்கள் கூறுகின்றனர். கத்தியவாரி
அள்ள கானார் மலையின் உச்சயில்தான் முதன் முத
லாக

௮வர்

யோகம்

அப்பியசிக்கச்

கொடங்கனராம்
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பெளத்தமதத்தினருக்கு

மிகவும்

புனிதமாயிருக்:

தது இர்த கானார்மலையேயாகும். . ௮தனுடைய அடி...
வாரத்தில் உள்ள பெரும்பாறையொன்றின்
மீதே
*ேதவப்பிரிய மன்னனான
அசோகரால் முதன் முத:
லாக

எழுஅவிக்கப்பட்ட

சிலாசாஸனம்

உள்ள.

அதன் கம் பல நூற்றாண்டுகளாகத் தேய்ந்து மறைந்து:
வந்திருக்கும்
மகா
ஸ்தூபிகளுடைய
ின்னங்கள்காடுகளால்

மூடுண்டு

தொடர்ச்சியாகய

இறு

யாவராலும்
குன்றுகள்

கர்னார்
என

மலைத்

நம்பப்பட்டு:

வருகின்றன.
இப்பொழுதுங்கூட மிகப்புரா சனமான
ஹிக்அு மதத்தைச் சேர்ந்தவருக்கும் இம்மலை புண்ணியக்த்திரமாகவே

இருந்து

ஹிந்து

புதிப்பிக்கப்பட்ட

மதத்தின்

வருறது;

புராதன.

தொரு

ஸ்தா:

பனமே புத தமதமாகும் என இப்பொழு

யாவராலும்.

கொள்ளப்படுகிறஅ.

முழுவதும்.

ஆனால்

உலகம்

விஜயம் செய்து வெற்றிகொண்ட தனது சந்ததியானபெளத்தமதம் ஈவின ஹிந்து மதத்துடன் கலந்த ஒன்
-மூகூம் வளையில் சிற்ப வேலைகளிலும் கிர்மாணவேலைகளிலும் பிரவேசிக்காமலே இப்புமாகன ஹிக்அ மதம்.

இருந்து

வந்தது பெரும்

விந்தையே

யாகும்.

மூன்றாம் அத்தியாயம்
கானார்

மலையானது

அவதூதகுருவான

தத்தாச்திரேயருடைய
பெற்ற
இற.

வாசத்தினால்

மகாத்மா

புனிதமாக்கப்

ஸ்தலமாக ஹிக்துக்களால் கொண்டாடப்படு
இப்பொழுதும் கூட அம்மலையுச்சியில் பக்குவ

தசையை

யடைந்துள்ள

யோகியோஷ்டர்களை

ருூஷ்டமுள்ள யாத்ரிகர்கள்

சந்திக்கக் கூடும்

௮.இ
என்று

ஜனங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுசன்றனர்.
நமது

இளம்

பிரம்மசாரியினஅ

வாழ்க்கையில்

.இசண்டாவது முக்கிய சம்பவமானது, கா௫ிக்கருகில்
கங்கைக்கசையில் ஒரு குகை தோண்டிக் கொண்டு
அதில் யோகாப்பியாசம் செய்துவந்த ஒரு சக்கியாகி

யால்

சிஷ்யராக

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதே

தெரியவருகற
த.

எனக்

பவாஹாரி பாபாவும் பிற்காலத்தில்

காஜிபூருக்

கருகல்

கங்கைக்கசையின்

தேசத்தில்

தோண்டப்பட்ட

ஒரு

மீதுள்ள

ஆழமான

சுரங்கத்

தில் வாசம் செய்அவச்௧௮ இக்த குருவினுடைய

சத்தைப்

பின்பற்றியே

பிர

வழக்

போலும்.

சீதோஷ்ண
ஸ்திதி
சமமாகவும்
மனத்தைக்
கலக்கும் சத்தங்கள் உண்டாகாமலும் இருக்கக்கூடிய
-குகைகளிலோ

தான்.

மிக

உபதேதிதக்து

தனிப்பிரசதேசங்களிலோ

உயர்வென

யோ௫கள்

வற்இருக்கின்றனர்.

வூப்பது

எப்பொழுதும்
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இதே சமயத்தில்
யிடம்

பவாஹாரி

கா௫ியிலிருக்,த

பாபா

ஒரு

சந்நியாச

அத்வைத சித்தாச் தத்தைப்

௮.
வந்ததாகவும் தெரியவருற

பயின்று

இங்கனம் பல வருஷங்களை யாத் இசையிலும்

வித்

கழித்து:
இயாப்பியாசத்திலும் ஆத்மசோதனையிலும்
விட்டு ஈமது யெளவன பிரம்மசாரி
தாம் பிறந்து:

அவர

வளர்ந்த இடத்திற்குத் இரும்பினார்.

பன்

அப்பொழுது

உயிருடன்

சிற்றம்.

இருந்திருப்பாரா௫ல்,-

அவர், புராதனகாலத்தில் ஒருமகரிஷியானவர் தமது:
புத் இரனைக் கண்டு, “குழந்தாய் ! இன்று உன மூகம்,
பிரம்ம தேஜஸுடன் ஜ்வலிக்கறத !* என்று ஆச்சசி
யத்துடன் கூறுவதற்குக் காரணமாயிருக்கும் அதே

ஒளியைத்
பர்.

தமத

பிள்ளையின் முகத் இலும் கண்டிருப்

அனால் ௮வரை

அங்கு வரவேற்று நின்றவர் ௮வ

பாலிய சினேஇதர்களேயாவர்.
தத
sop பெரும்பான்மையினர் மீளாச்.
கொண்ட
இிந்தனைகளையும்
அற்ப

95 தோழர்
அயரத்தையும்
ஸம்ஸாரத்துட் .

புகுந்து முற்றிலும் ௮கன் வசமாக்கப் பட்டிருக் தனர்.
அனால்

வனும்

இருக்க

தங்களுடன்

விளையாட்டுத்

வெகுநாட்

தோழனுமான

பழய

பவாஹாரியி

னுடைய நடத்தையிலும் தோற்றத்திலும் ் குணத்தி
௮ம் ஒரு பெரும் மாறுதலை--விவரிக்க முடியாத
வே.ற்றுமையை,--யாவரையும் மயங்கச்செய்யும் ஈவின
மான

தன்மையை--௮.தீ

இருந்தபோதிலும்,

அந்த

-தோழர்கள்

கண்டனர்.

வேற்றுமையானதூ

அவர்

வழியில் பிசவர்த்திக்கச் செய்யவோ,
களையும் ௮
அதே ஆராய்ச்சியையும் சோதனையையும் செய்யவோ -

-
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தூண்டவில்லை.
அன்பமும்
நிறைந்த இவ்வுலினின்றும்
. மனிதருடைய

அபூர்வமான

பரிசுத்த
மின்மையும்
வெளியேறிவிட்ட ஒரு
மாறுதலைக்கண்டு

வியந்து

அவர்கள்
Sopdet,
garg
விசேஷமான
பிரபாவத்தை அவர்கள் இயல்பாகப் போற்றிப் பணிச்
கனசேயன்றி வாயைத்திறந்து கேள்வி ஏதும் கேட்
உனரில்லை.

இதற்குள்
கைகள் வரவர

இரந்த

யோகியின்

௮.இகமாகவும்

அற்புதச்

பிசபலமாகவும்

செய்
ஆயின.

காசியிலிருந்து தமது குருவைப் பின்பற்றி, அவரும்
தசையினுள் ஒரு குகை தோண்டிக்கொண்டு அ௮தனுட்
'சென்று வெகுகேரம் அங்கேயே தங்கியிருந்தார். பின்,
பார்த்தவர் அஞ்சத்தக்க முறையில்

தமது

உணவைச்

.சர்திருத்திக்கொள்ளக் தொடங்கினார்.
பகல் முழுவ
அம் தமது ஆச்சிரமத்தில் வேலைசெய்அவிட்டுத் தமக்கு
.மிக்கபிரியமான ஸ்ரீராமபிரானது

க்கொண்டு

நல்ல உணவுகளை

பூஜையையும்

முடித்

சமைப்பார்--சமையல்

செய்வதில் ௮வர் அபூர்வ திறமையைப் பெற்றிருந்தார்
எனக் கூறப்படுகிறஅ ; பிமகு பகவதார்ப்பணஞ்செய்௪
உணவு முழுவதையும் தமத கண்பர்களுக்கும் ஏழை
களுக்கும் பஇர்ந்து கொடுப்பார்; நாள் முழுவஅம் அவர்
களுடைய
மிருந்து,

செளகரியங்களைக் கவனித்துக் கொண்டே
இரவில் அனைவரும் அயிலிலாழ்க்த பிறகு

அவர் மெதுவாக வெளிவந்து கங்கைநஇயை நீந்தி மறு
கரையை

தியானம்
கொண்டே

அடைவார்.

அங்கு

இரவு

முழுவதையும்

ஜபம் முதலிய
சாதனைகளைச்
செய்து
கழித்துவிட்டு விடிவதற்குள் ஆச்சமத்
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APHFSSQHGabw SoG smiise7eG நித்திசை
'இெளிவிப்பார்; உடனே மறுபடியும் இனசரிக் கடமை
யான 4அ௮இதி பூஜை'-பிறரைத் தொழுவ௫அ-- ஆசம்ப
மாஇவிடும்.

அவர்

உட்கொண்ட உணவோ,

வ.ரவ.ர அளவிற்

குறைந்துகொண்டே வந்தது ; கடைசியில் மிகக் கசப்
பான கில தமைகளும் கொஞ்சம் மிளகுமே தினப்படி,

ஆகாரமாயின,

சிலராட்

மறுகரையிலுள்ள

கழித்து,

காடுகளுக்கு

கங்கை

நதியின்

ஓவ்வொரு

இரவும்

செல்லும் வழக்கத்தை விட்டுவிட்டுக் தமது குகை
லேயே அவர் வெகுகேரம் தவ்இயிருக்கலானார்.
பல
காட்கள், என் ? பல மாதங்கள் கூட அவர் SUS
குகையின் தியான த்தில் ஆழ்ச் இருந்தார். இங்கனம்

குகையினுட்

கழித்த நீண்டகாலங்களில்

உட்கொண்டு

வாழ்க்காசென

இதன் பயனாகவே ஜனங்கள்
பெயரை அ௮வருக்களித்தனர்.
ஆஹாரிஎன்றால்
௮ல்லஅ

தமத

அவர் எதை
அறியவில்லை;

பவாஹாரி பாபா என்ற
[பவ என்றால் காத்து;

புசிப்பவன்; பாபா

பெரியார்

௮வர்

எவரும்

என்னால் தந்ைத

என்று பொருள்.]|
வாழ்காளில்

ஒருபொழுதும்

தாம்

வ௫த்ச இடத்தைவிட்டுப் பெயர்ந்ததேயில்லை.
ஒரு
சமயம் அவர் நீண்ட காலம் குகையின் உள்ளேயே
தங்கியிருந்தனர்; அப்பொழு ஜனங்கள் அவர் இறந்து
போய் விட்டதாகவே எண்ணிவிட்டனராம் ; அனால்
பல இனங்கள் கழித்துப் பவாஹாரி பாபா வெளியில்
வந்து

அளவற்ற

அளித்தார்.

சாதுக்களுக்குப்

பெருஞ்சோறு
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தியானத்தில் அமர்ந்திராக நேரங்களில் அவர்
குகைக் அவாரத் திற்கு மேலே யிருந்த ஒரு அறையில்
தங்கியிருப்பது

வழக்கம் ; அச்சமயத்தில்

அவர் தம்.

மைத் தரிசிக்க வருவோரை வரவேற்றுப் பேசுவார்.
வசவர அவரது கீர்த்தி எங்கும் பரவிற்று,
௮ச்சம
யம் கம்பீர குணத்தாலும் பெருந்தன்மையாலும் தீவிர
மான
வைதஇக
இிரத்தையாலும்
எல்லோருடைய
பிரேமையையும் மதிப்பையும் பெற்றிருந்;த,

காஜிபூரில்

அபினி

இலாகாவைச்சேர்க்௪

சந்திரராய்

பகதூர்

என்ற

கனவாே

ராய்
நம்மை

ககன்

முதன்முதலாக

இரந்த யோூயைத் தரிசிக்கச் செய்தார்,
இக்தியாவில் பல
யோகியினுடைய

மகான்களைப் போலவே,

தோற்றத்திலும்,

வெளியே

இந்த”
ஈன்கு

தோன்றக்கூடிய ஊக்கமோ மற்றவரை இயக்கக் கூடிய.
வெளிச் சுறுசுறுப்போ சிறிதும் கடையா. வார்த்தை
களின்

மூலமல்லாஅ

வாழ்க்கையின்

மூலமே

'உபதே:

சிக்கக்கூடுமெனவம், கரகித்துக்கொள்ளும் சக்தியைப்
பூரணமாகப் பெற்றுள்ள ஜீவர்களிடம் மட்டுமே தத்து
Camus seura gs) பயன்

பெறுமெனவும்

சாற்றும்

இந்திய சிததார்த.த்.திற்கு இந்தயோடுயும் ஒரு உத்தம
நிதரிசனமாக

விளங்கினார்.

இரந்த

கோஷ்டியைச்

சேர்ச்தபெரியார் தங்களுக்குத் தெரிக்க ஞானத்தைப்:

பிரசாரம்

செய்வதையும்

உபதே௫ிப்பதையும்

௮றவே

வெறுக்கின்றனர் ; ஏனெனில், ஆத்ம சோதனையும் மன

ஓடுக்கமுமே யன்றி வெறும் வார் தைகள் ஈம்மை உண்
மைப்
பொருளினிடம் கொண்டுபோவதில்லை
பதை அவர்கள் நன்கு உணர்ந் இருக்கின்றனர்.

யென்
மதம்
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என்பத, சமூக ஏற்பாட்டிற் கேற்ற ஒருகருவியன்று ;:
இந்தவாம்க்கையிலேயே உண்மைப்பொருளைத் தீவிர
மாகத் தேடி யலைந்து௮தைச்சாக்ஷா£ த்கரிப்ப தொன்றே.
என

அவர்கள் கரு ௮இன்றனர்.

அழிவற்ற காலநிலையில் ஒரு கொடிப்பொழுதைக்.
காட்டிலும் வேறொரு குறிப்பிட்ட கணம் ௮.இக சக்தி:
யையோ விசேஷத்தையோ கொண்டிருக்கக் கூடுமென்
பதை

அவர்கள்

முற்றிலும்

மறுக்கன்றனர்.

எனவே-

அகண்டமான சாசுவத
நிலையில் ஒவ்வொரு நொடியும்
மற்றெர்த கணத்திற்கும் சமமாகவே இருப்பதால்:

அவர்கள் ம.ரணம் வரும் நேரம் வளை காத்திராமல்:
இக்கேயே இப்பொழுதே வேதாந்தத்தின் உண்மை.
களை நேருக்கு நேராகக் கண்டு ஆக வேண்டுமென வத்.

பு௮த்துகன்றனர்.
தமது
குகையைவிட்டு வெளிவந்து உலகிற்கு.
உதவிசெய்ய முன்வராக காரணமென்னவென
பவா
ஹாரி பாபாவைக் கேட்கும் சந்தர்ப்பம் எமக்குவாய் த்.
௧௮.

அதற்கு

அம்முனிவர்

இயல்பான வணக்கத்துடன்.
விடையை யளித்தார்.

வேடிக்கையாகக் தமத.

கீழ்வரும்

உறுதியான-

ஒரு சமயம் துஷ்டனொருவன் ஏதோ ஒரு குற்றத்.

தைச் செய்து கொண்டிருந்தான்; அப்பொழுது யாசாலோ கண்டு பிடிக்கப்பட்டு ௮தற்குக்கண்டனையாக மக்
கறுபட்டுப் போனான்.
மூக்கிழந்த தனத முகத்தைவெளிக்காட்டவும் வெட்கமுத்றவனாய் அவன் வாழ்க்கை:
யின்மீதே ௮ருவருப்படைக்௮, ஒரு காட்டி ற்குள் ஓடிப்போனான்; ௮ங்கு தரைமீது ஒரு புலித்தோலை விரித்து:
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தன்
மீதமர்ந்து யாரேனும் சமீபத்தில் வருகிற
அரவம் கேட்டால் தியான த்தில் ஆம்ர் திருப்ப துபோல்'
பரவனை செய்யும் வழக்கத்தைக் கைக்கொண்டான்.
ஆனால் இதன் மூலம் ஜனங்கள் தன்னிடம் நெருங்கு
-வதை அவன் தடுக்க முடியவில்லை.
இந்த அபூர்வ சந்
கியாசியைத் தரிசித்அப் போற்றுவதற்கு மாந்தர் கூட்
உம் கூட்டமாக முன்வரலாயினர்; வெகு ௪க்ெத்தில்
தனது ஆரண்யவாசமும் வெகு சுலபமாகப் பிழைப்
புக்கு

ஒருவழியாக

கொண்டான்.
கடைசியாக இந்த

ஆனதை

இங்கனம்
மெளன

அத்துஷ்டன்

பலவருடங்கள்

கண்டு
கழிந். தன.

குருவினுடைய வாயிலிருந்து

-சில உபதேசமொழிகளைக் கேட்கவேண்டுமென்ற ௮வா
அவரது
சிஷ்யகோடிகளுக்குக் தீவிரமாக ஏற்பட்டு
விட்டது ; அவர்களுள் முக்கியமாக ஒரு வாலிபன் ௮ம்

முனிவரது
நிலையையே
தாழும் பின்பற்றவேண்டு
“மென்ற ஆவல் கொண்டிருந்தான். இந்த ஆசையான SB
யாவர் மனத்திலும் வேகமாக விருக்தியடைந்து வர்
JS.
அந்த யோசேவரர் மெளனம் சாதஇத்தூ வந்த

தால், காளடைவில் 8ர்.த.திக்கே குறைவு ஏற்பட்டு விடக்
“கூடிய நிலைமை வர்அுவிட்டது.
Dongs uss Curse
வரர் ஒரு தினம் தமத வாயைத்திறந்து அவல் மிகுந்த
வாலிபனை

கோக்க,

மறு தினம் ஒரு கூரிய கத்தியுடன்

திரும்பிவருமாறு கட்டளையிட்டார்.
தன வாழ்க்கை
முழுவதும் விரும்பிவர்ச மனோசதம் வெகு சக்கரத்
தில்கிறைவேறப்போவகைக்கண்டுபேரானந்தமடைக்த
அவ்வாலிபன் மறுகாள் .அ.இகாலையில் ஒருகத்தியுடன்
இரும்பிவந்தான்.
உடனே மூக்கறுந்தமுனிவர் அவ்
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வாலிபனைக்
காட்டினுள்
ஓதப்புறமா
யிருந்த ஓர்
இடத்திற்கு அழைத்துச்சென்று, கத்தியைக் கையி
'லெடுத்து ௮வனஅ மூக்கை அ௮றுத்தெறிர்அவிட்டு,.கம்
பீரமான குரலில், * வாலிபனே| நான் இந்த நிலையைக்
கைப்பற்றியவிதம்

உனக்கும்.
- வாய்க்கும்

நான்

இதுவே

பொழுதெல்லாம்

ஜாக்சரதையாக
தே௫ித்தருளினார்.

யாகும்.

அளிக்கிறேன்.
அளித்து

இதை

சமயம்

மற்றவர்களுக்கு

வருவாயாக !*

அவமானம்

இதையே

நீயும் தக்க
என

நேருமென்ற

உப
பயத்

கால் இந்த அசிரமப் பிரவேசத்தின் அருமையான
ம்கசியத்தை அவ்வாலிபன் யாருக்கும் வெளியிடக் கூட
வில்லை;
தன்னுடைய
எசக்திக்கேற்றவானு
அவன்
தனது குருவின் உபதேசம்
முழுவதும் பின்பற்றி
கடந்துவந்தான். இங்கனம் தேசமூழுவதும் மூக்கறு
பட்டமுனிவாஅ கூட்டம் ஒன்று பரவிவிட்டது.
WS
தகைய சந்நியா௫க் கூட்டமொன்றை நானும் ஸ்தாபிக்க
(வேண்டுமென நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா?””
பின்னொருசமயம் வேறொரு கேள்வி கேட்டபொ
முது அவர், ஸ் தூலசரீ.ர சம்பந்தமான உதவி யொன்று
தான்
சாத்தியமான
உதவியென
நீங்கள் எண்ணு

கிறீர்களா ? சரீ ரமுயற்சியின்
றியே ஒருமனம் மற்றொரு
மனத்திற்கு உதவிசெய்வத சாத்தியமாகாதா?””? என
அழுத்தமாக விடையளித்தார்.
ஸ்ரீ ராம பூஜை; ஹோம
ஆகுதி
முதலியன
போன்ற, ஆரம்ப நிலையிலுள்ளவர்களுக்கே
நிர்ண
பிக்கப் பட்டுள்ள கர்மங்களை மகா. யோயொன
நில்
களும் ஏன் செய்யவேண்டுமெனக்
கேட்டபொழுஅ
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அவர், ₹* ஒவ்வொருவனும் தன் தன் நன்மைக்கே கர்மம்
செய்கிறான் என்பதை ஏன் பொதவிதியாகக் கொள்ளு:
இறீர்கள் ? மற்றவர்களின் நன்மையை
உத்தேூத்து
ஒருவன்
கர்மம்
ப.தில் கூறினர்.

செய்யக்கூடாதா

என்ன ?'' என்று:

அவரைப்பற்றி இன்னொரு சம்பவமும்
கிறது; ஒருசமயம் ௮வ7அ

கூறப்படு:

ஆசிரமத்தில் திருடும்கோக்

சத்துடன் அ௮ங்குவர்த கள்ளனொருவன் (யோ௫ியைக்:
கண்ட மாத்திரத்தில் பீதியடைந்து,
தான் முன்
னமே
திருடிவர்த
பொருள்களடலங்கிய
மூட்டை
யொன்றை அங்கேயே விட்டுவிட்டு ஒட்டமெடுக்தான் 3.
அந்த மகரிஷியோ மூட்டையைக் கையில் எடுத்துக்
கொண்டு இருடனைப் பின்தொடர்ந்து ௮னேக மைல்
கள்

விடாது ஓடியபின் அவனைச் சமீபித்து,

டையை

௮வனஅ

கையுடனும்

பாதங்களில்

கண்ணீர்சொரியும்

அ௮ம்ஜாட்.

சமர்ப்பித்துக் கூப்பிய
கண்களுடனும்

தம்.

மால் அவனுக்கு ஏற்பட்ட சிரமத்தைப் பொறுத்தரு.
ஞளும்படி. மன்றாடி, தாம் கொண்டு வந்திருந்த பொருள்
கள்

தம்முடையதின்றி

யால் அவைகளை

அவனுக்கே

சொந்தமானபடி.

அ்கீகரிக்கும்படி. வேண்டினாசாம்.

மேலும், மற்றொரு சமயம் சர்ப்பத்தினால்

அவர்:

கடிக்கப்பட்ட சாகவும், வெகுகேரம்வரை இறந்அ விட்ட

காகவே யாவசாலும் கரு தப்பட்டும் கடைசியில் தெளிவு:
பெற்று எழுர்ததாகவும், பின்பு அதைப்பற்றி ௮வது

சிஷ்யர்கள்

வினவியபொழுது,

*௮க்த

சர்ப்பமானது:

பகவானிடமிருந்து வசத ஒருதூதனே” எனப் ப.திலளித்

ததாகவும்

ஈம்பத்தக்க

மனிதசால்

கூறப்படுற௮.
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ஆம் ! அம்முனிவருடைய
தையும்

வணக்கத்தையும்

அபாரமான

௮வது

அடக்கத்

சுபாவமான

௮ன்

புக்குணத்தையும் நேரிற்கண்டுள்ள நாம் அதை ஈம்பா
எந்தவிதமான சரீரத்துன்ப
மல் இருக்கமுடியான.
மாயினும் அவையாவும் அவருக்குப் :பகவானிடமிருக்அ

வரும் தூதர்களே ' யாகும். தாம் அவைகளால் Saar
மாக வதைக்கப்படும்போஅம்கூட இதைத்தவிர வேறு
'பெயரிட்டழைப்பது

கூட

அவருக்குப்

பொறுக்கமுடி

யாது.
மெளனமான,--- ஆடம்பசமற்ற,-- இர். த௮ன்பும்,
கருணையும், அருட்பிசபாவமும் சுற்றியிருந்த ஜனங்களி
னிடையே கன்கு பரவிவிட்டன; yurgs Fr sD

குச் சமீபத்இிலிருக்த சரொமங்களில் பிரயாணம் செய்
ஓப்பற்ற
இந்த அபூர்வமுனிவரது
இருப்போர்கள்
.மாட்சிுமையைப்பத்றி

நன்கு ௮றிந்திருக்கலாம்.

பிற்காலத்தில் பவாஹாரி பாபா ௮.திகமாக வெளி
வருவதையே நித்தி விட்டார். ௮வர் எப்பொழுதா
ag

தமத

குகையிலிருக்ஆ

வெளிவக்தாலும்

பார்வைக்கு உள்ளாகாது
டைய
தாளிட்டுக்கொண்டே
கதவைத்

ஐனங்களுடன் சம்பாஷித்த வந்தார்.

பிற

தமது அறையின்
வெளியிலிருக்கும்

அவர் குகையை

அடையாளமாக
என்பதற்கு
வெளிவந்தார்
விட்டு
ஹோமகுண்டத்இனின்று புகை ஏராளமாகக் இளம்பிக்
. கொண்டோ, பூஜைக்கு வேண்டிய சாமான்களைச் சேசு
சிக்கும் சத்தம் காதில் விழுந்துகொண்டோ இருக்கும்.

அவரிடத்தில் இன்னு மொரு விசேஷகுணமும் உண்டு;
எவ்வளவு அற்பமான காரியத்தைச் செய் தபோதிலும்
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தமத மனம் முழுவதையும் அவர் ௮௫௧ ஒரு செய்கையி
லேயே

செலுத்அவார்,

ஸ்ரீ

குகா தனைப் பஜிப்ப தில்

காட்டும் ௮தே சிரத்தையையும் கவலையையும் அவர்
ஒரு பாத்திரத்தைச் சுத்தி செய்வதிலும் காட்டுவார்.
*ல-்
த தினிடத்தில
ஷிய் ஈமக்குள்ள பிரேமையும் பற்று;
கிலும் கவலையும் ௮ந்த
லகஷியத்இற்குச் செல்லும்
மார்க்கத்தின் மீதும் (இந்த மார்க்கமே ஈமது லகஷியம்.
போல)
செலுத்தப்படவேண்டும்” என
ஒருசமயம்
அவர் எங்களுக்கு உபதே௫த்த கர்ம சகடியத்திற்குச்
சிறந்த நிதரிசனமாக ௮வசே விளங்குனார். அவருடைய
வணக்கமும்
அடக்கமும்,
ன்பம்
சவலை
பணிவு
மூதலியவற்றைக்காட்டும் தாழ்மைக்குணமன்று.
6௮௪

ட்ட

சனே !
எப்பொருளுமில்லாதாருக்கும்,
பொருளைப்
பெ£வேண்டுமென்ற ஆசையையே ஒழித்து விட்ட
வருக்கும், தம்மீது பற்றற்று
விட்டவருக்கும் பக
வானே. எல்லாப்பொருளுமாவார்”

என்பதை ஒருமுறை.

மிக அழகாக எங்களுக்கு ௮வர் cu sass அவ்வுண்
மையை அனுபவித்தறிக்ததினின்௮ும்
இயல்பாகக்.
கிளம்பிய வணக்க குணமே அவரிடம் நிறைந்திருக் ௧௮...
அவர்

எப்பொழுதும்

கேருக்கு

கேர் யாருக்கும்

உபதேசம் செய்யார்; ஏனெனில், அவ்விதம் செய்வ:
தம்மை ஒருகுருவின் . நிலைக்கு உயரத் இக்கொண்டு;
பிறரைச்காட்டிலும்
தாம்
மேலானவர். என எண்
ணுவதாகும்
என்னு
அவர் நம்பினார்.
அனால் அவ:

சது

ஞான.

ஊற்ஹை

ஒருமுறை

இறந்துவிட்டால். ;

அதினின்றும் ஞானநீர் வெள்ளமாகப் பெருயோடும் ;
அப்பொழுதும் garg

விடைகள் 'சொல்லாமற்- சொல்.
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அம் வகையிலேயே யிருக்கும். தோற்றத்தில் அவர்:
சற்று உயரமாகவும் நல்ல தசைப் பிடிப்புள்ள சரீர
தைப் பெற்றும் இருந்தார்; அவருக்கு ஒரு கண்ணே:
இருந்தது ற அவரது உண்மையான வயதைக் காட்டி.
அம் சற்றுக்
குறைந்தவயதினசாகவே
வெளிக்குத்:

ே தாற்றினார். காம் கேட்டிருக்கும் குரல்கள் எல்லா
வற்றிலும் ௮வர் குசல் அதிமது.ரமானது ; மிக:
இனிமையான.

தமது

வாழ்க்கையின் கடைப்

பத்து

வருஷ முழுவஅம் அவர் மனிதர் பார்வைக்கே சிறிதும்
அகப்படாமல்

முன்புறம்

மறைத்திருந்தார்.

௮வரது

அறைக்கு,

சில கிழங்குகளையும் கொஞ்௪ம் வெண்ணெ-

யையும் யா.ராவதுவைப்பார்களானால், இரவில் எப்பொழமு

தேனும் சமா.திகலைந்து மேலே
சத்தை

அவர்

எடுத்துக்

வந்தால் இந்த

கொள்ளுவார்.

ஆகா,

குகைக்குள்

ளிருக்கும் பொழுதோ இச்சிறு உணவும் பவழக்
தேவையில்லை.
இங்கனம் யோக சாஸ் திரத்திற்கே இலக்கயெமாய்,.
தூய்மை,

வணக்கம்,

இருப்பிடமாய்

இந்த

அன்பு என்ற
மகான்

குணங்களுக்கு,

தமது

மெளனவாழ்க்

கையை நடத்திவந்தார். முன்பே கூறியது
சமாதி

கலைந்து

மேலே

வருவதற்

ஹோமகுண்டத்தின்
சரீரம் எரிக்கப்படும்

புசையானஅ
நாற்றத்தை

யிருந்த

எதையும்

ஜனங்களால்

போல அவங்

சகடையாளமான

ஒருதினம் மனித
விதியத,
சுற்றி:

ஊ௫க்கக்கூடவில்லை.::

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அர்காத்றமும் ச௫ூக்கமுடியாது
போய்ப் புகையும் ஏராளமாக. வெளிவரத்
தொடஸ்:
Sug.
உடனே
ஜனங்கள்
சுதவை. உடைத்துக்.
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“கொண்டு

உள்ளேசென்று

“்ஹோமாக்னிக்குத்

பார்க்க,

தம்மையே

அர்ப்பித்துக்கொண்டுவிட்டதைக்
"கேத் இற்கெல்லாம்

௮வ.ரத

௮ங்கு

சடை

தமத

ஆகுதியாக

கண்டனர் ;

Ads

சரம் இருந்த இடத்தில்

ஒரு குவியற் சாம்பலே எஞ்ச நின்றது.
“மகான்களுடைய காரியங்கள் ௮சா
தா. ரணமாயும்
அவைகளுடைய
காரணங்கள் சாமான்ய
மனிதரின்
அறிவுக்குப் புலப்படா தவையாயும் இருப்பதால் ௮௧
- கரரியங்களை மூடர்கள்

கவி காளிதாசாது
-வைப்போமாக !
JOY HG

இகழ்க்து கூறுகின்றனர்

என்ற

வாக்கியத்தை

நாம்

TH

பழகிய காம் இந்த

OHS

ஞாபகத்தில்

. அபூர்வச்செய்கையை ஒரு. விதத்திலே
தைரியமாக
விளக்இக்கூறுவோம் ; தமது அந்தியகாலம் சமீபித்து
. விட்டதென்பதை முன்பே அறிந்த அம்முனிவர் தமத
மரணத்திற்குப் பின்னும் மற்றவருக்குச் சிறிஅம் சரம
-மளிக்க மனமற்றவசாய்ச் சரீரமும் மனமும் பூரண
சுவாதீன த்தில் இருக்கும்பொழுதே தமத யாகத்திற்கு
இந்தக் கடைச அர்க்கிய த்தைச் செய் திருக்கவேண்டும்.
பூமியிலிருந்து இவ்விதம் மறைந்துவிட்ட இம்மகா

னுக்கு யாம் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்; யாம்
-பிசேமைகொண்டு சேவித்த குருகாதர்களுள் ஒருவசான
Seas
ஞாபகார்த் தமாகவே இச்சிறு நூலை--௮.அ
. எவ்வளவு. _ககுதியத்திருக்கபோ திலும் -- அர்ப்பணம்
பகல்கள்
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ப Kesati Printing Works,

Soe

Madras.
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