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ஆரண ேதசிகன�ன் ஆய�ரம் அறி�ைரகள�ல்
ஆறாவ� ��
ெதான்ைம மி� தர்சனத்தில்
ெதாண்� பல ��ந்தவர்க்�த்
ெதாண்�றின் நிைறவ�ன�ேல
ெதாண்�ைற ஸமர்ப்ப�ப்ேபாம்.
(ெதாண்�� �ஸ்தகங்கள�ல் இ��ம் ஒன்�)

ராஜல�மி

வரதாசார்யர்

நாவல்பாக்கம் வரதாசார்ய ஸ்வாமிய�ன் தன�யன்
�மேத வரத தாதயார்ய மஹா ேதசிகாய நம:

श्रीशैलवम्श्याध्व�रतल्लजस्य �ৈশলৱম্�াধ্ৱিরত�জ�
नारायणायर्स्य कृपैकपात्रम ्

।

तस्यात्मजं श्रीवरदायर्स�ू रम ्

নারাযণাযর্� ক্ঋৈপকপা�ম্ ।
ত�াত্মজং �ৱরদাযর্সূিরম্
িৱদ্ৱদ্ৱের�ং �ণেতাঽি� ভ�য্া ||

�वद्वद्वरे ण्यं प्रणतोऽिस्म
भक्त्या ।
தன�யன�ன் அர்த்தம்: தி�மைல வம்சத்தில் யாகம் பண்ண�னவர்க�க்�ள் ச்ேரஷ்டராக எ�ந்த�ள�ய��ந்த
நாராயணார்ய�ன் அ��க்� ஒேர நிலமானவ�ம், அவ�ைடய தி�க்�மாரர் ஆனவ�ம்,
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வ�த்வான்க�க்�ள் சிறந்தவ�ம் ஆன � வரதார்ய ஸூ�ைய பக்தி�டன் வணங்�கிேறன்.

ெபா�ளடக்கம்
�ன்�ைர.
�� தைலப்�கள்.
�� அறி�ைரகள்.
�� அறி�ைரகள�ன் ��க்கம்.
�� அறி�ைரகள�ன் ��க்கம் – ஆங்கிலத்தில்.

�ன்�ைர.
ஆரண ேதசிகன�ன் ஆய�ரம் அறி�ைரகள் என்ற தைலப்ப�ல் ஹயக்�வ ேஸவக
என்�ம் மாதப் பத்தி�ைகய�ல் வந்� ெகாண்��க்�ம் கட்�ைரத் ெதாட�ல் இ�
ஆறாவ� ப�தி. இதில் உள்ள �� அறி�ைரக�ம் ஊ என்ற எ�த்தில் ெதாடங்�ம்.
இைதப் ப�க்�ம் வாசகர்க�க்�ப் பலவ�தப் பயன்கள் உண்டா�ம்:
•

சர்ச்ைசக�ம் சாஸ்த்ரஜ�லமான அலசல்க�ம் நிைறந்த ேதசிக
கிரந்தங்கள�லி�ந்� அறி�ைரகைள மட்�ம் ெபா�க்கி, திரட்�ப் பால் ேபால
ஆக்கி எள�ய வ�ளக்கத்�டன் இங்ேக தந்தி�ப்பதால் ேதசிக �க்திகள�ன் சாரம்
���ம்.

•

ச�த்திரம் ேபால அளவ�ல் ெப�யதான ேதசிகக்ரந்தங்கள�லி�ந்� மண�கள்
ேபால ஒ� சில பத்திகைள மட்�ம் காட்�ய��ப்பதால், ேம�ம் ��
�ல்கைள�ம் ப�ப்பதற்கான ஆர்வம் �ண்டப்ப�ம்.

•

அறி�ைரகள் �ட, காலத்�க்�ம் �ழ்நிைலக்�ம் ஏற்ப மா�ப�கின்றன
என்ப�ம், எப்ேபா�ம் மாறலாகாத ஸனாதன தர்மத்� அறி�ைரகள்
இன்ைறக்�ப் பள்ள�கள�ல் கற்ப�க்கப்ப�ம் அறி�ைரக�டன் �ரண்ப�ம்ேபா�
அவற்ைறக் கவனமாகப் ��ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப�ம் ெத�யவ�ம்.

•

ெப�மாள் தன� ேதசிக-அவதாரத்தில் அ�ள�ச்ெசய்த ஸூக்திகள�ல்
சிலவற்ைற ேநர�யாக வாசித்� அ�பவ�க்�ம் ேப� கிைடக்�ம்.

ெபா�ளடக்கம் (�� தைலப்�க்கள்)

501-504.
ஊண் ெநறி�டேன ெதாண்ைடச் ெசய்
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ஊெணாழி நாள��ம் ச்ராத்தம் ெசய்
ஊ�றக்க�ைழப்�வத்தல் ெசய்.
ஊர்மிைள பதி ேபால் பண�வ�ைட ெசய்.
ஊண் ெநறி�டேன ெதாண்ைடச் ெசய். -
ஊெணாழி நாள��ம் ச்ராத்தம் ெசய். 
ஊ�றக்க�ைழப்�வத்தல் ெசய். 
ஊர்மிைள பதி ேபால் பண�வ�ைட ெசய். 

505-508
ஊர்த் �க்கெமலாம் ஒ�த்த�க்ேகன்? 
ஊர்மிகணத்தில் உழல்வாேனன்? 

ஊர்த்வம் கீ ழாய் உ�ள்வாேனன்? 
ஊர்க்��வ�க்� அதி உயரம் ஏன்? 

509-512
ஊனம் ெசய��ம் ெதாண்டர் ேமல். �दव्यैरवे�
ஊற்றி� கவ�ைதய�ல் தரேம ேமல். सत
ू े सूकर
ஊர்கள�ல் பக்தர் வா�ர் ேமல். க�ந்தட
ஊனக் கண்ண��ம் ப�ற கண் ேமல். स्वाध्याय

513-516
ஊர்த்�வ ேவ�ைட மரத்ைத அ�. 
ஊ�ழலாேத உதவ� ெப�. ஊன�ல்
ஊ�கள் ஒழிக்�ம் க�ைண

இைணத்�
ெப�. 

ஊழியச் ெசாத்தால் ெப�ைம ெப�. 
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517-520
ஊஷரம் உபநிஷத்ெதன்னாேத. 
ஊர்ப்பன்றிக்கிழங்�ண்ணாேத. 
ஊதியச் ேசவகம் பண்ணாேத. 
ஊசின பண்டம் தின்னாேத. 

521-524.
ஊ�ல� இழிப்பைதப் பண்ணாேத. अस्वग्य� लोक�वद्�वष्टं
ஊைனக் �ைமத்திட்� உண்ணாேத. ஸர்வ�த ஸுஹ்�த் ஆைக
ஊண் உைட ப�ரார்த்தைன பண்ணாேத. “ெகாள்ளக்�ைறவ�ல்லாத
ஊழல் மதி தாண்� ஒண்ணாேத. मया द�े हस्ते
525-528.
ஊண் ெகாண்ட�டன் �ள�க்காேத. न स्नानं आचरे त ् भक्
ु त्वा
ஊர் ஏமாற்ற ந�க்காேத. ये लोका�नह
ஊழ்ைம தவறி நடக்காேத. सव� िजह्मं मत्ृ युपदं

ஊர் �லம் ெசால்லி அைழக்காேத. एकान्ती व्यपदे ष्टव्यो
529-532
ஊர்க்�ப் �லைமைய வ�ற்காேத. पिण्डतैरथर्कापर्ण्यात ्
ஊ�காய் காம�க்� ஆகாேத. अनघ समा�ध

ஊண�ல் நாய்க்�ைட ேசர்க்காேத. ना�लका चण
ஊ�டல் ஆழிய�ல் ஒ�காேத. ஊன் பட்ட உடலாழி
533-536
ஊன் மி� ெசல்வப் ப�றவ� ெவ�. ஊேன� ெசல்வத்�
ஊஹம் �தல் எண் ஸித்தி ெப�. தி�வஷ்டாக்ஷரத்ைத
ஊக்�வ� அறத்ைதத் �ய்ைம ெப�. धमर्ः श्रुतो वा
ஊழியம் ெசய்வதில் உவைக ெப�. கால வ�ேசஷாதி

537-540
ஊ��ள் வழி ஒழி உயர்�ண்டாம். कामक्रोध
ஊன்றிய மனத்தார்க்� ஊர் காடாம். संभवन्त्युपवने
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ஊண் ஒழி நாள��ம் எட்�ணலாம். ஓதிைவத்த உண்ணா நாள்
ஊர�ம் ஊர்வசிக்� ஒ� நைகயாம் रत्नाभरणयोग्यानां
541-544
ஊழ்த்�ைண தி�ஷ்ைண உேலாபற்காம். महा मोहस्या�ां
ஊழ்வ�ைன ஒ�க்க ஒேர வழியாம். दरु ासाधस्थेम्ना
ஊண�ல் �ைறயால் உளம�க்காம். अन्नदोषात ् अशमनात ्
ஊரண� ேமகம் நாரணனாம். நாரணனாய் நல்
545-548.
ஊடகமாய் நிைன உயர் ெசயலில். தனக்� சரண்ய-ப்ரஸாத
ஊைமயாய் இ� வம்�கள�ல். पररन्ध्रेषु
ஊர்த்வம் ேபா; இ� ஸத்வத்தில். ऊध्व� गच्छिन्त
ஊனைத ேவண்டாம் சிரத்ைதய�ல். त्वया त्रय्यन्त
549-552
ஊண் வைர�ைறகைள ம� றாேத. உஷஸ்தி ப்ரப்�திகளான
ஊஷ்மள வார்த்ைதகள் �றாேத. परुषा�तवाद
ஊழலித்�ள்ளம் ேசாராேத. உபாய ஸ்வகாரம்
�
ஊ�ல் ெதா�; ப�ண� வாராேத. यत्राप्यसौ
553-556
ஊர் வாய் �ட �யலாேத. �नरव�धगुणग्रामे
ஊழியம் ெசய் ஹ�க்� அகலாேத. वैमुख्यात ् वारयन्तं

ஊனம் உைரத்தால் ெவ�ளாேத. பரராேல ப�பவாதிகள்.

ஊர்ப்�கழ் நிந்ைதய�ல் �வளாேத. शमधन�न�धं
557-560
ஊத்ைத மலக்�ழி வ�ைழயாேத. दे हे चेत ् प्री�तमान ्
ஊன�டத்�ம் ப�ைழயாேத. பாகவத�ல் ஊன-ஹ�ன.
ஊரார் ெவள்கிட தி�யாேத. जा�तमात्रशरणा
ஊ� ஒலி �ைவைய நிைனயாேத . ஆவ� திைகக்க… வ�ஷய-ஆஸ்வாதம்

561- 564
ஊகத் திறைம வளர்த்�க்ெகாள். तज्जं

च दै न्य

ஊர்த்�வ �ண்டரம் இட்�க்ெகாள். अथोध्वर्ग�त
ஊ�ய�ர் தந்தவன் உய�ராய்க் ெகாள். ஊன் தந்�
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ஊசைலக் க�வ� ெநய் ேசர்த்�க் ெகாள். உய�ர் அழியாைம

565-568
ஊர்த்�வ �ண்ட்ரம் �ய்ைம த�ம்.

होमपज
ू ा�द

ஊர்த்�வ �ண்ட்ரம் அைமதி த�ம். यो

मासमात्रं

ஊர்த்�வ �ண்ட்ரம் அழ� த�ம். मद
ृ ैव

वा चन्दनेन

ஊர்த்�வ �ண்ட்ரம் வ�
� த�ம். यावज्जीव�मदं

569-572

नाहारं �चन्तयेत ्

ஊைண நிைனயா� அறத்ைத நிைன.
ஊ�ம் கண்ணர்� �ள��ல் நைன.

आह्लादशीत

இத்யாதி

ஊர்த்�வ �ண்ட்ரமி டழி�ம் வ�ைன. केवलस्योध्वर्पुण्ड्रस्य
ஊழி �தல்வைன உஷஸில் நிைன.

तस्यैव �न�खल

573-576
ஊன்றிப் பார் �ன் நடக்ைகய�ேல. ஸ்ேவாத்கர்ஷ
ஊற்றம் மிகட்�ம் ஜப�ப்பதிேல. ஆத்ம�ணாதிகள்
ஊழ்�க �ழ்�க இைறவன�ேல.
ஊன்றிய��ங்கள் உயர்ந்ததிேல.

एष ब्रह्म

मुखाद�न ् �नध्यातुं

577-580
ஊழல் பணத்தால் பண� ேவண்டாம். தி�வ� நிைலகள்
ஊற்றி அலம்ப� ப�ற ேவண்டாம். अन्यत ्

पूणार्त ्

ஊண�ல் ேகாைவ �ைர ேவண்டாம். का�लङ्गो
ஊசல் மனத்தார் அ�ள் ேவண்டாம். व्यविस्थतः

581-584
ஊட� �ெவட்� இரக்கத்தால். சிட்டரான
ஊ�ல் ேநாயழி உத்தமரால்.
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सा काशी�त

ஊர்க்�ப் ெப�ைம ெதாண்டர்களால்.

�वतकर्डोळां

ஊஞ்சல் உளத்ெதாழி ஹய�கனால்.

585-588
ஊர்த்�வமாய்ப்ேபா த�மத்தால். धम�ण

गमन

यद्यत ् �वभू�तमत ्

ஊர்ஜிதம் எல்லாம் இைறத் ேதசால்.
ஊ�க� நலம் தி� அ�ளால். ऊर�कतु�
ஊழி எ�த்தழி அ�த் �களால்.

�वलुप्तमूधन्
र् य

589-592
ஊத்ைதைய ந�க்கக் ெகாப்�ள� வாய். दन्तान ्
ஊண�ல் வ�லக்கி�

संशोध्य

��ங்ைகக் காய். சி�கீ ைர

ஊக்க உைழப்பால் இைற ேசர்வாய். व्यवसायादृते
ஊன�ன் ப� அறி உய�ர் ேவறாய். உடலம் அழிந்தி�ம்

593-596
ஊன்றிக் கவன�த்�யர்த்தி மதி.

क�थताक�थते

ஊர்க்� �ன�க்ேகன் ரஹஸ்யரதி?

स्वसंबोधः

ஊ�ம் சங்ைகத் ெதா�� �தி. तारत्वं यस्य
ஊசி �ைன தரா வம்�ம்
�
அதி.

क्रकचैः

597-600
ஊன்றிய மனத்ெதா� சான்� �கல்.

अस्मा�भः प�र�मत

ஊஷ்மமிலா வழி உயரச்ெசல். क्रमशो�धरुह्य
ஊன்றிய மைறேயார்க்� உைர நற்ெசால்.
ஊ�க� நம் ��, ப�றர் �ல்.
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ஆறாவ� ��.
இதில் �� தைலப்�க�ம் ஊ என்ற எ�த்தில் ெதாடங்�ம்.

501. ஊண்

ெநறி�டேன ெதாண்ைடச் ெசய்.

ைகங்கர்யபரர்கள் ஆஹார நியமத்ைதத் தளர்த்தக்�டா�. (ஊண் = உண�. ெநறி =
நியமம். ெதாண்� = ைகங்க�யம்) ஊண் என்ப� உபலக்ஷணம். இன்��ள்ள
ேதசநியமம்,
கால
நியமம்,
�தலிய
எல்லாவற்�க்�ம்
கட்�ப்பட்�த்
தான்
ைகங்க�யம் பண்ணேவண்�ம்.

------


- ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்

ப்ரபாவ வ்யவஸ்தாதிகாரத்தில் ேதசிகன் அ�ள�ய கா�ைக(ச்ேலாகம்) இ�.
ஆஹாரத்தில் நியமம், (வ�த்ையைய அல்ல� தானவஸ்�ைவ) கிரகிப்பதில் நியமம்,
மந்த்ரத்தில்
நியமம்,
பணத்தில்
நியமம்,
ஜாதிய�ல்
நியமம்,
�தலிய
பல
கட்�ப்பா�க�டன் ��யவனாய் ல�ம� பதிக்�க் ைகங்க�யம் ��யேவண்�ம்.
இயன்ற வைர, ேவ� பயன் நாடாமல் ெதாண்டாற்ற ேவண்�ம்.
நிஷித்த வஸ்�க்கைளச் சாப்ப��வ�, ந�ச�டம் கற்ப�, ேவற்� மந்திரங்கைள
ப்ரேயாகிப்ப�, ஊழல் பணத்ைத ஈட்�வ�, ஜாதி வரம்ைப ம� �வ�, இெதல்லாம்
ைகங்கர்யம் பண்�பவர்க�க்�க் �டாதைவயாம். ைகங்க�யத்ைதச் சாக்கிட்� இந்
நியமங்கைளத் தளர்த்திக் ெகாள்ளக்�டா�.

502. ஊெணாழி
உபவாஸ
தினத்தன்�
ஆகேவண்�ம்.

நாள��ம் ச்ராத்தம் ெசய்.

ச்ராத்தநாள்

வந்தால்,

ச்ராத்தத்ைதப்

பண்ண�த்தான்

(ஊெணாழி நாள் = பட்�ன� கிடக்�ம் நாள். ச்ராத்தம் = திவசம்)



- ஹ�திநதிலகம்.

ஏகாதசிக்� ஹ�திநம் என்� ெபயர். அன்� அ�ஷ்�க்கேவண்�ய வ�ரதத்ைதப் பற்றி
ஸ்வாமி ேதசிகன் பத்ய�பமாக ஒ� சிறிய �ைல ஹ�திநதிலகம் என்ற ெபய�ல்
அ�ள�ய��க்கிறார். அதன் கைடசி ச்ேலாகத்தில் இந்த அறி�ைர:
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ஏகாதசி வ�ரத நாட்கள�ல் ச்ராத்தம் ேந�ட்டால், வ�திபலத்தால் ச்ராத்தத்ைதப்
பண்ண
ேவண்�ம்.
ேவேறதாவ�
ஏகாதசிவ்ரதத்�க்ெகதிராக
ேந�ட்டால்
அைதப் பண்ணக்�டா�.
ஏகாதசி திதிய�ேலா த்வாதசி திதிய�ேலா பண்ண ேவண்�ய ப�த்� திவசம் ஏகாதசி
வ�ரதத்தன்�
வரக்��ம்.
ச்ராத்தத்�க்�ம்
ஏகாதசி
வ�ரதத்�க்�ம்
வ�ேராதம்
எப்ப�ெயன்றால், ஏகாதசி வ�ரதத்தில் சாதம் சாப்ப�டேவ �டா�; ச்ராத்த தினத்திேலா
ேவதியர்கைள நிமந்த்�த்� அன்னம் இட்ேட ஆகேவண்�ம். ச்ராத்தம் ப�யஸ்ஸா,
வ�ரதம் ப�யஸ்ஸா? (மாத்வர்கள் ச்ராத்தத்ைத ம�நா�க்� ஒத்திப் ேபா�கிறார்கள்.
நாம் அப்ப�ப் பண்�வதில்ைல.) சாஸ்த்ர வ�திய�ன் பலத்தால், ச்ராத்தத்ைத அேத
நாள�ல்
தான்
பண்ணேவண்�ம்.
இதனால்
வ�ரதத்�க்�ப்
பங்கம்
கிைடயா�.
சாஸ்த்ரநிர்ப்பந்தம் இல்லாமல் சாப்ப�ட்டால் தான் பாவம். ச்ராத்தத்�க்� மட்�ேம
இந்த வ�திவ�லக்�. அந்யத் நிஷித்தம். ேவேறதாவ� காரணத்தால் ேபாஜனம்
ேநர்ந்தா�ம் (உத்ஸவ தத�யாராதனம், ெப�மாள் ப்ரஸாதம், இத்யாதி) ேபாஜனம்
பண்ணக்�டா�.

503. ஊண்

உறக்கம் உைழப்�வத்தல் ெசய்.

உண்ப�,
உறங்�வ�,
உைழப்ப�,
நாைல�ேம த�ந்த அளவ�ல் பண்�.

உவப்�க்கான

ெசயல்

பண்�வ�,

இந்த

(,

-)



- தாத்பர்யசந்த்�கா

உண�ம் உறக்க�ம் அளவாய் இ�க்க ேவண்�வ� ேபாேல, உைழப்�ம்
வ�ஹார�ம் �ட உசிதமாக இ�க்கேவண்�ம்.
அதிகச்சாப்பா�ம்
பட்�ன��ம்
ேயாகத்�க்�
வ�ேராதிகள்.
அதிக
வ�ஹார�ம் வ�ஹாரேம இல்லாைம�ம் அவ்வாேற. அேத ேபால மிக
ந�ண்ட
�க்க�ம்
வ�ழிப்�ம்.
அேத
ேபால
க�ன
உைழப்�ம்
உைழப்ப�ன்ைம�ம். என்� கீ தாபாஷ்யத்தில். இங்� வ�ஹாரம் என்ப�
ஸஞ்சாரம் என்கிற நடமாட்டம், அல்ல� ேசாம்பைல ந�க்�வதற்கான
வ�ேநாதம் ஆ�ம். மிஞ்சியதன் ப�, ேசஷ்டா என்பதற்� சிரமப்பட்�
உைழப்ப� என்� ெபா�ள் ெகாள்ளேவண்�ம்.
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அ� �க்தமான அள� என்றதால், மிக அதிக உைழப்�ம் ேவண்டாம், மிகக் �ைறந்த
உைழப்�ம் ேவண்டாம், ேதைவயான அள�க்� மட்�ேம உைழக்க�ம். அேத ேபால
அதிகக் ேகள�க்ைக�ம் �டா�, மன �வைகேய இல்லாமல் ஸதாஸர்வகால�ம்
கார்யாந்தரேம
பண்ண�க்ெகாண்��ப்ப�ம்
�டா�.
இங்�
வ�ேநாதம்
என்ப�,
உடற்பய�ற்சி வ�ைளயாட்�, காவ்யரஸாஸ்வாதம், �தலிய பலவற்ைறச் ேசர்த்�ப்
ெபா�ள்ப�ம்.
இெதல்லாம்
�டத்
ேதைவயான
அள�
பண்ணச்ெசால்லிப்
பகவத்கீ ைதய�ல் இ�ப்ப� பல�ம் எதிர்பார்க்காத�.

504. ஊர்மிைள

பதி ேபால் பண�வ�ைட ெசய்.

ராம�க்� ல�மணன் (ஊர்மிைளய�ன் கணவன்) பண�வ�ைட
நாம் பகவா�க்�க் ைகங்க�யங்கைளப் பண்ணேவண்�ம்.

பண்ண�ய�

ேபால




என்�ம் ெசால்�கிறப�ேய ஸ்வ�பா��பமான
காலக்ஷபார்த்தமான உத்தரக்�த்யம் இ�க்�ம்ப�.

ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்.

உத்தரக்�த்யாதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர.
எத்தைன வ�ஷங்கள் ஆனா�ம் ந�ர் எனக்� யஜமானர். நான் உமக்�ப் பண�யாளன்.
எந்த இடத்தில் பர்ணசாைல அைமத்தால் உமக்�ப் ப��க்�ேமா, அைத ந�ேர ���
ெசய்�, ேவைலக்� மட்�ம் என்ைன ஏ�வராக.
�
என்� ராமன�டம் ல�மணர் �றிய
�திய�ேலேய நாம் ைகங்க�யங்கைள, நம் இயல்�க்� ஒக்கப் ப�ற்காலத்தி�ம்
பண்ணேவண்�ம்.
நம் இயல்� என்ன? பகவா�க்�த் தாஸனான இயல்�. அதற்� ஏற்றப�யல்லவா
ைகங்க�யம்
பண்ணேவண்�ம்?
அ�
எப்ப�
என்பதற்�
நமக்�
வழிகாட்�
ல�மணன். எப்ப�ப் பண� ெசய்தால் ஸ்வாமிக்� உகப்� ஏற்ப�ேமா அப்ப�ப்
பண்ணேவண்�ம். ஸ்வாமி நியமித்தப�ேய வ�வாமல் பண்ணேவண்�ம். எெதைத
எங்ேக பண்�வ� என்ற த�ர்மானம் �ட ஸ்வாமிய��ைடயதாக்கி, ஏவலாளாக
ேவண்�ம்.
இ�வைர ெசய்�ம்ப� �றிய நா� வ�மா�.
ஊண் ெநறி�டேன ெதாண்ைடச் ெசய்.
ஊெணாழி நாள��ம் ச்ராத்தம் ெசய்.
ஊ�றக்க�ைழப்�வத்தல் ெசய்.
ஊர்மிைள பதி ேபால் பண�வ�ைட ெசய்.
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505. ஊர்த்�க்கெமலாம்

ஒ�த்த�க்ேகன்?

ஊ�ல் எல்லா�க்�ம் நிக�ம் �க்கத்�க்� ஒ� தன� மன�தன் மட்�ம் வ�ந்திப்
பயன�ல்ைல.


””

- ஸங்கல்பஸூர்ேயாதயம்

ஆறாம் அங்கத்தின் ஆரம்பத்தில் ஸ்தம்பன் என்�ம் கதாபாத்திரத்தின் �ற்� இ�.
இதன் அர்த்தம்:
�ப்�க்� வ�ந்�வாேனன்? அ� எல்லா�க்�ம் ெபா�வான�. �ஊ�ன்
�க்கத்ைதெயல்லாம் ஒ�த்தேன படக்�டா�'' என்கின்றனர் ந�தி�லார்.
இந்த ந�திய�ன் க�த்� என்னவாய��க்�ம்? அப�ஹரணயமான
�
(வ�லக்க ��யாத)
ெபா�த் �க்கங்க�க்� வ�ந்திப் பயன�ல்ைல என்� ஸ்தம்பன் ��ம் அர்த்தம்.
மற்ற எல்ேலார� �க்கத்�க்�ம் வ�ந்திக் கட்�ப்ப�யா�மா? வாழ்க்ைக ���ம்
ேசாகமயமாகிவ��ேம, என்ற க�த்�ம் இ�க்கலாம். ஏக: என்ற பதத்தில் அ�த்தம்
ெகா�த்�ப் பார்த்தால், பல�ம் ஒன்���ச் சமாள�க்க ேவண்�ய �யரத்ைத
ஒ�வனாகச் ேசாகிப்ப� �டா�, என்ற ந�தி கிைடக்�ம். ÚêÖசி�ம் என்ற பதத்தில்
அ�த்தம்
ெகா�த்�ப்
பார்த்தால்,
ஊர்த்�க்கத்�க்�ச்
ேசாகித்�ப்
பயெனன்ன?
ப�ஹார மார்க்கத்ைத அல்லவா பல�டன் ��ச் சிந்திக்க ேவண்�ம்? என்ற
க�த்�ம் கிைடக்�ம்.

506. ஊர்மி

கணத்தில் உழல்வாேனன்?

ஸம்ஸாரத்தில்
பசிதாகம்
�தலிய
ஆ�
ஊர்மிகள்
இ�ந்�ெகாண்ேட
இ�க்�ம். இைதத் தாண்�வதற்� �யல�ம். (கணம் = �ட்டம்).

தான்







- யாதவாப்�தயம்.

�ணாம்
ஸர்க்கத்தில்
ய�ைனையக்
கடக்�ம்
வ�ேதவ�க்�ம்
��ச்சிேலைடயாக அைமந்த ச்ேலாகத்தின் அர்த்தம் வ�மா�:
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அடர்ந்த
தமஸ்ஸின்
�திர்ச்சியால்
ஊர்மிக்�ட்டங்களால்
பாதிக்கப்படாமல்
மகளான ய�ைனைய �ைறயற்ற ேயாகி
ேபாலத் தாண்�ச்ெசன்றார்.

மலினமான
ெப�ய
வஸுேதவர்
��யன�ன்
ஸம்ஸாரத்ைதக் கடப்ப�

இந்த ச்ேலாகத்தில் ஐந்தா� பதங்க�க்� இரட்ைட அர்த்தம் ெசால்லி கீ ழ்க்கண்ட
இரண்� அர்த்தங்கைள வ�வ�த்�க் ெகாள்ளலாம். �தல் அர்த்தம்:
வ�ேதவர்
பயண�த்தேபா�
ேமக�ம்
மைழ�மாய்
இ�ந்ததா�ம்,
நள்ள�ர�ப் ேபா�க்கான �ம்மி�ட்� இ�ந்ததா�ம் ய�னா நதிய�ன்
ந��க்� இயல்பாகேவ க�ைம உண்டானப�யா�ம், ய�ைன கநதம:
ப�பாக ம�மஸமாக இ�ந்த�. அதில் ெப�ய அைலக்�ட்டங்கள்
இ�ப்ப��ம் அவற்றால் வ�ேதவ�க்� ஏ�ம் த�ங்� ஏற்படவ�ல்ைல.
அந்த ஸூர்ய�த்�யான ய�ைன என்கிற ெப�க்ைக அனகன் என்கிற
கி�ஷ்ணேனா� தான் ��ய��ப்பைத எண்ண�ய ப�ேய வ�ேதவர்
தாண்�ச் ெசன்றார்.
இரண்டாம் அர்த்தம்:
ஸம்ஸாரம் என்�ம் இக-வாழ்க்ைகய�ல் (பசி, தாகம், ேசாகம், ேமாஹம்,
�ப்�, மரணம், என்கிற) ஊர்மிகணங்கள் ெப�யைவயாய் உள்ளன.
கனமான
(அடர்த்தி
ெகாண்ட)
தேமா�ணத்தின்
�திர்ச்சியாேல
மா�பட்டைவ
அைவ.
இவற்றால்
பாதிக்கப்படாமல்,
�ைறயற்ற
ேயாகமனம்
ெகாண்டவன்
ஸம்ஸ்�திையத்
தாண்டலாம்.
இந்த
பாதிப்ப�ன்ைம (அ�பப்லவம்) ��க்களாேல ஏற்பட்ட�. அநக-ேயாகமநஸ்ஸும் அவர்களாேலேய இவ�க்� வாய்த்த�.
�தல் அர்த்தம் கைதச் சந்தர்ப்பத்�க்�ப் ெபா�ந்�ம். இரண்டாவ� அர்த்தம்
ஸமாேஸாக்தியால்
கிைடத்த�.
இதில்
நமக்�
ேவண்�ய
ந�தி
உள்ள�.
ஊர்மிகணத்ைதத் தாண்�வதற்� ேயாகம் என்கிற உபாயம் இ�ப்பதால் நாம்
ஸம்ஸாரத்திலி�ந்� தப்பலாேம, ஏன் அதில் உழலேவண்�ம்?

507. ஊர்த்வம்

கீ ழாய் உ�ள்வாேனன்?

ேம�ம்
கீ �மாக,
ஸ்வர்க்கத்தி�ம்
�மிய��மாக
உ�ண்�ெகாண்��ப்பாேனன்? ேமாக்ஷத்ைத நாடலாேம. (ஊர்த்வம் = ேமல்)
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க்ஷ�ேண �ண்ேய மர்த்யேலாகம் வ�சந்தி என்�ம் கதாகதம்
என்�ம் உள்ள கீ ைத வ�க�க்கான உைரய�ல் இந்த அறி�ைர:

காமகாமா

லபந்ேத

க�யந்த்ரம் இ�க்கிறேத ஏற்றச்சால், அ� ேம�ம் கீ �மாக மாற்றி மாற்றிப்
ேபாய்க்ெகாண்��க்�ம். அ�ேபால் தி�ம்ப� வரல் காரணமாய் கர்ப்பவாஸம், ப�ண�,
நரகம், �தலியைவ சம்பவ�த்தால் �க்கம் ெசால்வதற்�க்�ட சகிக்க ��யா�.
�ண்ண�யம் பண்ண� ஸ்வர்க்கம் ெசன்� ேபாகங்கள் எய்தி �ண்ண�யம் த�ர்ந்த�டன்
ம�ப��ம் கீ ேழ வந்�, இவ்வாறாக ேம�ம் கீ �ம் கதாகதத்ைத அைடவதால்,
உ�ைள உவைமயாய�ற்�.

508. ஊர்க்��வ�க்�

அதி உயரம் ஏன்?

எவ்வள� எத்தன�த்தா�ம் க�டன் பறக்�ம் உயரத்தில் ��வ� ேபாக ���மா?
தத்தம்
ஸாத்ய-அஸாத்யங்கைளப்
��ந்�ெகாண்�
ெசயல்பட�ம்.
மிகத்
�ள்ளேவண்டாம்.






- ஸுபாஷிதந�வ.�

த்�ப்தபத்ததிய�ன் ���க்க�கில் இந்த அறி�ைர:
வான�ல்
பறந்த
மாத்திரத்தால்,
��வ�
க�டைன
ெந�ங்கிப்ேபா�மா?
உப்�த்தண்ண�ையக்
��த்த
மாத்திரத்தால்
அஜ�ர்ணக்காரன்
அகஸ்தியர்
ஆகிவ��வானா? �ரலில் ��யாதெதா� இன�ைம இ�ந்த மாத்திரத்தால் ெகா�
எ�வாவ� கின்னரராஜன் ஆய்வ��ேமா? உ�தியான ேவற்�ைமகள் இ�க்�ம்ேபா�
ஏேதாெவா� வ�தத்தில் ஒற்�ைம எைத�ம் தள்ளா� அல்லவா?
ஊர்க்��வ� உயரப் பறந்தா�ம் க�டனா�மா? என்ெறா� தமிழ்ப்பழெமாழி. உன்
சாதைனகள�ன் வரம்ைபத் ெத�ந்�ெகாள்�. ெப�ேயாேரா� ேபாட்�க்�ப் ேபாகாேத.
��யாத கா�யத்தில் �யற்சி ேவண்டாம்.
கடந்த நா� அறி�ைரகள�ன் தைலப்�கள் வ�மா�:
ஊர்த் �க்கெமலாம் ஒ�த்த�க்ேகன்?
ஊர்மிகணத்தில் உழல்வாேனன்?
ஊர்த்வம் கீ ழாய் உ�ள்வாேனன்?
ஊர்க்��வ�க்� அதி உயரம் ஏன்?
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509. ஊனம்

ெசய��ம் ெதாண்டர் ேமல்.

எம்ெப�மான�டம்
பக்தி
ெகாண்டவர்கள்
இழிெசயல்கைளப்
பண்ண�னா�ம்
�ய்ைமப்ப�த்த வல்லவேர. (ஊனம் = இழிந்த கா�யம். ேமல் = ேமம்பட்டவர்)










- தாத்பர்யசந்த்�கா.

பகவத்கீ ைதய�ல் பதிேனழாம் அத்தியாயத்தில் உச்சிஷ்டம் . . . தாமஸப்�யம்
என்�ள்ள�. உச்சிஷ்டம் என்றால் எச்சி�ண� என்ேறா மிச்சமான உணெவன்ேறா
ெபா�ள்ப�ம்.
கீ தாபாஷ்யத்தில்
எம்ெப�மானார்
''�ர்வாதிப்ேயாந்ேயஷாம்
�க்தேதாச்சிஷ்டம்''
என்கிறார்.
ஆசார்ய�ைடய
எச்சி�ணைவச்
சிஷ்யன்
சாப்ப�டலாம் என்ற �திய�ல் சாஸ்திரம் �றிய சில வ�திவ�லக்�கைளத் தவ�ர்த்�,
மற்ற எச்சி�ணெவல்லாம் தாமஸம், நிஷித்தம், என்� க�த்�. அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்
அதற்�ைரய�ல் ஸ்வாமி ேதசிகன் அ�ள�ய��ப்ப� இ�.
இத்தாேல
மிக�ம்
ஆப்தரான
ெதாண்டர�ப்ெபா�யாழ்வா�ன்
தமிழ்ப்பா�ரம் ஒன்�க்�ம் நிர்வாஹம் ஆய�ற்�. இவ்வாேற அ�
ஸம்ஸ்க்�தத்தில் ெமாழிெபயர்க்கப்ப�கிற�. தமிழ்ப்பா�ரம் தி�மாைல
எ�ம் ப�ரபந்தத்தில்:

வா�ளார் அறியலாகா வானவா என்பராகில்
ேத�லாம் �ளபமாைலச் ெசன்ன�யாய் என்பராகில்
ஊனமாய�னகள் ெசய்�ம் ஊனகாரகர்கேள�ம்
ேபானகம் ெசய்த ேசடம் த�வேரல் �ன�தமன்ேற.

www.sadagopan.org

Page 14 of 90

ெசன்ன� = தைல.
(அ�ம்ெபா�ள்: உலாம் = உல�கிற.
ஊனகாரகர் = ப�ற ைர இழிெசயல் பண்�வ�ப்பவர். ேபானகம்
ெசய்த ேசடம் = சாப்ப�ட்ட மி�தி)
ெபாழிப்�ைர: வானவர்க�ம் ��ந்�ெகாள்ள ��யாத வானவேன!
என்�ம்,
ேதன்
மி�ந்த
�ழாய்மாைலையத்
தைலய�ல்
த�த்தவேன என்�ம், கீ ர்த்திப்பார்களானால், அத் ெதாண்டர்கள்
இழிெசயைலப்
பண்�பவர்க�ம்
பண்�வ�ப்பவர்க�ம்
ஆனா�ம்,
தாங்கள்
சாப்ப�ட்�
மி�ந்த
ேசஷத்ைதத்
த�வார்களானால் அ� �ன�தம் அல்லவா?
இ��ம் �ட ஸங்கீ ர்த்தனத்ைதக் ெகாண்டா�ம் ேநாக்�ைடய�
என்ப� ப�ரகரணத்தா�ம், தன் வாக்கியத்� ஸ்வாரஸ்யத்தா�ம்,
நன்றாக ெவள�ப்பட்ட�.
ெதாண்டர�ப்ெபா� ஆழ்வார் மிக�ம் ஆப்தர் ஆைகயால் அவர் ெசால்வைத
ஏற்�க்ெகாண்டாகேவண்�ம்.
ஆனால் உச்சிஷ்டம்
தாமஸப்�யம் என்�
கீ ைதய�ல்
��வதற்�
எதிராக
இ�க்கிற�
அ�.
ேகள்வ�:
இரண்�
ஆப்தவாக்கியங்க�க்கிைடேய வ�ேராதம் வந்தால் எைத ஏற்ப�? இேதா
பதில்:
ஆழ்வார்
�தலிய
கவ�ஞர்கள்
தம்
க�த்�கைளச்
�ைவபடக்��வதற்காக
மிைகப்ப�த்த
உ�மம்
ெபற்றவர்கள்.
நாம்
ஒ�வ�ைடய
எச்சிைலச்
சாப்ப�ட
ேவண்�மானால்,
அவைர
இரண்�
பகவந்நாமங்கைளக்
கீ ர்த்திக்கப்பண்ண�யப�ன்
அவ்ெவச்சி�ம்
�ன�தமாகிவ��ம்,
என்ெறல்லாம்
தாத்பர்யம்
கிைடயா�.
ஸங்கீ ர்த்தனம்
பண்�ம் ெதாண்டர்க�க்�, (ஜல்பநத: ��ஷா: �நந்தி �வநம் என்�
ேதசிகேர ேவேறா�டத்தில் �றிய� ேபால) �ன�தப்ப�த்�ம் தன்ைம உண்�
என்� மட்�ம் க�த்�. ஆைகயால் கீ ைதய�ல் �றி�ள்ளைத�ம் ஏற்ேபாம்.
எச்சிைலச்
சாப்ப�டேவண்டாம்.
அ�த்ெதா�
ேகள்வ�:
தி�நாமங்கைளக்
கீ ர்த்திப்பவர்கள்
ஊனமான
(இழிவான)
ெசயல்கைளப்
பண்ண�னா�ம்
அவர்கள் �ன�தமிழக்கமாட்டார்களா? பதில்: நாமங்கள�ன் ெப�ைம அதிகமாக
இ�ப்பதால்,
ஊனம்
ெசய்தா�ம்
அவர்கள�
�ன�தத்தன்ைம
�ற்�ம்
அழிவதில்ைல. (சற்� �ைறயலாேமா என்னேவா?) பக்தர்க�க்� அவ்வள�
ெப�ைம. இன்�ெமான்�. �தலில் பாகவதர்கைள அ�� ெசய்யப்பண்ண�,
ப�ற� பாத்திரத்திலி�க்�ம் மிச்ச அன்னத்ைத நாம் உண்ப� நல்ல�.
இதற்�ம்
சாப்ப�ட்ட
ேசஷம்
என்�
தான்
ெபயர்.
இ�
நம்ைமத்
�ய்ைமப்ப�த்�ம். இ� எச்சில் அன்�. இப்ப�ப் பாகவத �க்த ேசஷத்ைத
உண்�ம்ேபா�,
அப்பாகவதர்க�க்�
ேநர்ந்தி�க்கக்��ய
ெசயற்�ைறபா�கைள எண்ண� வ�லக்கேவண்டாம் என்ப� ஆழ்வார் ��ம்
அறி�ைர.
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510. ஊற்ெற�
நிைறய
அளவ�ல்
ேமம்பட்ட�.

ெப��ம்

கவ�ைதய�ல் தரேம ேமல்.

கவ�ைதையக்

காட்��ம்

தர�ள்ள

கவ�ைதேய







- �க்தக ச்ேலாகம்.

ஒ��ைற �ரங்கத்தில் அழகியமணவாள நாயனார் என்ற �ைவஷ்ணவர் (இவர்
ப�ள்ைள ேலாகாசார்ய�ன் ஸேகாதரர் என்கிறார்கள்) சிறந்த வடெமாழிக் கவ�யாக
இ�ந்தார்.
இவ�க்�ம்
ேதசிக�க்�ம்
ஸாத்வ�கமான
�திய�ல்
ஒ�
ேபாட்�
ேந�ட்ட�. நற்பண�கைள நான் �ன்ேன, நான் �ன்ேன, என்� பண்�வ� நல்ல�
தாேன?
இவர்
(நாயனார்)
பதகமலஸஹஸ்ரம்
எ��வ�
என்�ம்
ேதசிகன்
பா�காஸஹஸ்ரம்
எ��வ�
என்�ம்
ம�நாள்
ேகாவ�லில்
சந்திக்�ம்ேபா�
யா�க்� ெவற்றி என்� காணலாம் என்�ம் த�ர்மான�த்தார்கள். அதன்ப� ஒேர
இரவ�ல் தி�ப்பா�ைக ேமல் ஆய�ரம் அழகிய ச்ேலாகங்கைள இயற்றிவ�ட்டார்
ஸ்வாமி ேதசிகன். நாயனா�ம் தி�வ� வ�ஷயமாக நிைறய ச்ேலாகங்கைள
எ�தினாராய��ம் ஆய�ரத்ைத ெந�ங்கவ�ல்ைல. எனேவ ேபாட்�ய�ல் ெவன்ற
ஸ்வாமி ேதசிகன் ெவற்றிச்ெச�க்� இல்லாமல் அந்த ைவணவைரக் ெகௗரவ�க்�ம்
வ�தமாக
அ�ள�ய
இந்த
ச்ேலாகத்தில்
நமக்�
அறி�ைர
அந்ேயாக்தியாக
மைறந்தி�க்கிற�:
ெபண்பன்றி ஏராளமான பன்றிக்�ட்�கைள �ைறந்த காலத்திேலேய
ஈன்� வ��கிற�. ெபண் யாைனேயா ந�ண்ட காலம் கர்ப்பம் தாங்கி,
ஒேர ஒ� யாைனக் �ட்�ைய ஈன்ெற�க்கிற�. பன்றிக்�ட்� மிக�ம்
அசிங்கம்.
யாைனக்�ட்�ேயா
எல்லா
மன்னர்க�ம்
சீராட்�ம்ப�
இ�க்கிற�.
மைறந்�ள்ள க�த்�: வ�ைர�ம் எண்ண�க்ைக�ம் �க்கியமல்ல. தரேம �க்கியம்.
சில மாதங்கள் மட்�ேம கர்ப்பம் த�த்� நிைறய �ட்�கைள ஈ�வதால், பன்றி
யாைனைய வ�ட அதிகப் பாராட்� ெப�வதில்ைல. ஆண்டாண்�களாய்க் கர்ப்பம்
த�த்�
ஒேர
�ட்�ையப்
ெபற்ெற�க்�ம்
ெபண்யாைனேய
பாராட்�க்��ய�.
ஏெனன�ல் அதன் �ட்�யல்லவா ஸகலராஜாக்களா�ம் ெகாண்டாடப்ப�கிற�? அேத
ேபால,
கவ�ைதய��ம்
அழகியமணவாள
நாயனார்
அதிக
ேநரம்
எ�த்�க்ெகாண்டா�ம்,
எண்ண�க்ைகய�ல்
சில
��கேளயானா�ம்,
தரமான
ச்ேலாகங்கைளத் தந்தி�க்கிறார். அவர் பாராட்�க்��யவர். (தன்னடக்கம் காரணமாக,
தன் ச்ேலாகங்கைளப் �கழ்ந்�ெகாள்ளவ�ல்ைல ேதசிகன்.) இதிலி�ந்� நாம் அறி�ம்
ந�திகள் பல: (ச்ேலாகத்திலி�ந்� ஒன்�. நிகழ்ச்சிய�லி�ந்� நா�.) 1.தரேம �க்கியம்.
2.ேதசிகர் ேபான்ேறார் ேபாட்�ைய�ம் ெவற்றிைய�ம் ெபா�ட்ப�த்�வதில்ைல.
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3.ைவணவர்கைளக்
�ைற�றக்�டா�.
4.தன்னடக்கம்
நல்ல�.
கவ�ைதையத்
தன்னதி�ம்
சிறந்ததாகக்
��வைத�ம்,
கவ�ைத
�ற���ம். (இதனால் தன்ன� சிறந்த� என்ப�ம் ப�ற�க்�ப் ���ம்.)

511. ஊர்கள�ல்

5.ப�றர�
நயத்�டன்

பக்தர் வா�ர் ேமல்.

எந்த ஊ�ல் இைறய�யார்கள் வா�கிறார்கேளா, அ�ேவ நாம் வசிப்பதற்�ச் சிறந்த
ஊர் ஆ�ம்.

க�ந்தட �கில் வண்ணைனக் கைடக்ெகாண்� ெதா�ம் பத்தர்கள் இ�ந்த
ஊர் தாேன ''ைவ�ந்தமா�ம் தம்�ெரல்லாம்'' என்�ம்ப� ப்ரதாநம்.

- ப்ரதாந சதகம்

இ� ெமாத்த�ள்ள �ற்ெறான்றில் எ�பத்ெதட்டாம் �ர்ண�ைக. ைகங்கர்யத்�க்ேகற்ற
ேதசங்கள�ல் எ� �க்கியம்? என்றால், ஸ்வயம்வ்யக்தேக்ஷத்ரம் �தலியவற்ைறக்
�றிவ�ட்� அைவ கிட்டாத காலத்தில் எவ்�ர் �க்கியம் என்பைத இந்தச்
�ர்ண�ைகய�ல் அ��கிறார்.
எந்த
ஊ�ல்
க�ந்தட
�கில்
வண்ணன்
என்கிற
பகவாைனத்
ெதா�கின்ற
பக்தர்கள்
நித்யவாஸம்
பண்�கிறார்கேளா,
பண்ண�னார்கேளா, அந்த ஊர் ''ைவ�ந்தமா�ம் தம்�ெரல்லாம்'' என்�
தி�வாய்ெமாழிய�ல் ஆழ்வார் அ�ள�யப� ப�ரதானமா�ம்.
ெப�யாழ்வார் தி�ெமாழிய�ல் ''க�ந்தட �கில்வண்ணைனக் கைடக்ெகாண்� ைக
ெதா�ம் பத்தர்கள் இ�ந்த ஊ�ல் இ�க்�ம் மான�டர் எத்தவங்கள் ெசய்தார்
ெகாேலா?'' என்� தி�க்ேகாட்��ர்ப்பதிகத்� வ�க�ம், ''உைரக்க வல்லார்க்�
ைவ�ந்தமா�ம் தம்�ெரல்லாம்'' என்ற தி�வாய்ெமாழி வ�கள��ம், உள்ள இரண்�
க�த்�கைள ஒன்றாய்க் ேகார்த்� இந்தச் �ர்ண�ைக உண்டாய��க்கிற�. பக்தர்கள்
வா�ம்
ஊ�ல்
வாழ்வ�
நல்ல�
என்ப�
�தலாவதில்.
பக்தர்கள்
இ�க்�மிடெமல்லாம் ைவ�ந்தமா�ம் என்ப� இரண்டாவதில். நமக்� ந�தி: நாம் ஓர்
ஊ�ல் வசிப்பதாக ��ெவ�க்��ன் அந்த ஊ�ல் வ�ஷ்�பக்தர்கள் இ�க்கிறார்களா
என்� பார்க்க ேவண்�ம். அவர்க�ள்�ம் தி�வாய்ெமாழிப் பதிகம் உைரக்க
வல்லவர், கண்ணைனக் கைடக்ெகாண்� (அதாவ� உ�தியாகப் பற்றிக்ெகாண்�
அல்ல� ��வாகக் ெகாண்�) ைகெதா�பவர்கள் இ�ந்தால் மிக நன்�.

512. ஊனக்கண்ண��ம்
மாமிசக் கண்ைணக்
ேயாகம், என்பைவ.

காட்��ம்

உயர்ந்த

ப�ற கண் ேமல்.
ேவறிரண்�

கண்கள்

ஸ்வாத்யாயம்,

-
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பஶ்யந்தி
ேகசிதநிஶம்
ேவதேமற்ேகாள்.

- ஸ்ேதாத்ரபாஷ்யம்.

த்வதநந்யபாவா:

என்ற

வ�க்கான

உைரய�ல்

இந்த

ேவதவாக்கியம் ��கிற�: இவ�க்� ஸ்வாத்யாயம் (ேவதம் ஓ�தல்)
என்ெறா� கண். ேயாகம் என்ப� இரண்டாவ� (சாதனம்) �ற்றி�ம்
காண்பதற்காக.
அத்ய
யநம்
(ஓ�தல்),
மநநம்
(தியானம்)
என்ற
கண்கைளக்
ெகாண்டவன்
இவைன
(இைறவைன)ப்
பார்க்கிறவன்.
அவைன மாமிசக்கண்ணால் பார்க்க ��யா�.
நம� ஊனக்கண்களால்
அத�ந்த்�யமானவற்ைறப் பார்க்க ��யா�.
கீ ைதய�ல்
கண்ணன்
அர்ஜுன�க்�
திவ்வ�யக்கண்
ெகா�த்தானாம்.
�தலாழ்வார்கள்
�வைர�ம்
ஸ்வாத்யாய
ேயாக
நயநா:
என்கிறார்
ஸ்வாமி
ேதசிகன்
ஒ�
ஸ்ேதாத்ரத்தில். இந்த ஸ்வாத்யாய�ம் ேயாக�ம் கண்களாக உ�வகிக்கத் தக்கைவ
என்�
ேவதத்திேலேய
இ�க்கிற�.
இக்கண்கள்
மாமிசக்
கண்கைள
வ�ட
ேமலானைவ.

இ�வைர ேமேல ேமலாகப் பார்த்த நாைல�ம் ேசர்த்�ப் பார்ப்ேபாம்.

•
•
•

•

ஊனம் ெசய��ம் ெதாண்டர் ேமல்.
ஊற்ெற� கவ�ைதய�ல் தரேம ேமல்.
ஊர்கள�ல் பக்தர் வா�ர் ேமல்.
ஊனக்கண்ண��ம் ப�ற கண் ேமல்.

513. ஊர்த்�வ

ேவ�ைட மரத்ைத அ�.

ேமற்�றம் ேவ�ம் கீ ழ்ப்�றம் கிைளக�ம் ெகாண்டதாக ஒ� வ�சித்திரமான மரம்
ஆகிற ஸம்ஸாரம் என்பைத அ�த்ெதறி.

-
----


---
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- தாத்பர்ய சந்த்�ைக.

கீ ைதய�ன்
பதிைனந்தாம்
அத்யாயம்
ஊர்த்வ�லம்
ெதாடங்கி இந்த அறி�ைரையக் ��கிற�.

என்ற

இந்தப்

பதத்�டன்

ேமேல ேவ�ம் கீ ேழ கிைளக�ம் ெகாண்ட அரசமரத்ைத பற்றின்ைம
என்ற ஆ�தத்தால் ெவட்�ய�த்தப�ன் ம� ளாத பதத்ைதத் ேதடேவண்�ம்
என்கிற� கீ ைத. இங்� �றப்பட்ட� ஸம்ஸாரம் என்கிற மரம்.
ஏ�லகங்க�க்�ம் ேம�ள்ள நான்�கன�ல் ெதாடங்�வதால் இ�
ஊர்த்வ�லம் ஆன�. இைத அஸங்கம் (அதாவ� பற்றின்ைம) என்கிற
பைடக்கலனால் அ�க்கச் ெசால்கிறார் கண்ணன் என்� கீ தாபாஷ்யம்.
ஸம்ஸாரம் என்பெதா� தைலகீ ழ் மரம் என்கிற க�த்� �ராணத்தி�ம்
�றப்ப�கிற� . . . அைத அ�த்�ப் பரமபதத்ைத நாடேவண்�ம் என்�
தாத்பர்யசந்த்�ைக.
இங்� கீ ைதய�ல் ேமல்ேவர் மரமாகச் ெசான்ன� எ�? கீ ைதய�ல் ஸ்பஷ்டமாக
இல்ைல.
ஸம்ஸாரம்
என்கிற
அரசமரம்
என்கிறார்
பகவத்ராமா�ஜர்
தம்
கீ தாபாஷ்யத்தில். ேவ� சிலர் உடைலத் தைலகீ ழ் மரமாக உ�வகிப்பதாகக்
��கிறார்கள். இன்�ம் சிலர் ப்ராண�வம்சம் என்கிற அரசமரம் என்கிறார்கள்.
இன்�ம் சிலர் ஸமஷ்�ேக்ஷத்ரம் என்கிற அரசமரம் என்கிறார்கள். இதில் எ� மிகப்
ெபா�ந்�ம் என்பைத வ�ஸ்தாரமாகச் சர்ச்சித்�, ஸ்வாமி ேதசிகன் ஸம்ஸாரேம
அ�க்கேவண்�ய மரம் என்� நிர்ணய�க்கிறார். நமக்� ந�தி: ஸம்ஸாரம் என்கிற
ேமல்ேவர்-கீ ழ்க்கிைள-அரசமரத்ைதப் பற்றின்ைம என்ற ேகாடாலியால் ெவட்�க.

514. ஊ�ழலாேத

உதவ� ெப�.

ந� ஊ�டலில் உழலேவண்�ய அவசியம் கிைடயா�; ெவள�வர உதவ� கிைடக்கிற�.
அைதப்ெப�.

ஊன�ல் இைணத்� உழல்வ�க்�ம் வ�ைனக் கட�ள் வ��ந்�
யாெனனதான �ணங்கள் எனக்கிைச நல்வழி�ம்
தா�தவ�த் தைனத் தந்திட நின்ற தன�த் த�மம்
நான�ன� ேவேறார் பரம் ந�காவைக நல்கியேத.

- சரமச்ேலாகச் ��க்�.
சரமச்ேலாகத்தில் சரணம் என்ற பதத்தில் அடங்கி�ள்ள க�த்� இ�.
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ஆன்மாைவ
மாமிச
உடலில்
இைணத்�
உழலப்பண்�வ�
�ந்ைதயவ�ைன என்�ம் ச�த்திரம். இதிலி�ந்� ெவள�வ�வதற்�
என்ன
வழி?
என்
ஸ்வ�பத்ைத�ம்
பண்�கைள�ம்
எனக்ேகற்ற
உபாயங்கைள�ம் தானாக உத�கிறான் பகவான். நாம் ேவேறார்
ெபா�ப்ைப�ம் அைடயேவண்�ய ேதைவ இல்லாதப� தன்ைனேய
சரணமாகத் த�கிற தன�த் த�மம் ''நான்'' என்�ம் பகவான்.
அந்த உதவ�ைய ஏற்� நாம் சரணாகதி பண்ணேவண்�ம் அவன�டம்.

515. ஊ�கள்
ைகங்கர்யத்�க்கான
ெவள்ளம்.

தடங்கல்கள்

ஒழிக்�ம் க�ைண ெப�.
யாவற்ைற�ம்

ஒழிக்�ம்

பகவான�ன்

க�ைண







- ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்.

ஸித்ேதாபாய ேசாதநாதிகாரத்தில் உள்ள ேதசிககா�கா பங்க்திகள் இைவ.
ஸித்ேதாபாயம்
பகவான்.
ஸாத்ேயாபாயம்
பக்திப்ரபத்திகள்.
ஸித்ேதாபாயமானவன�ன்
க�ைணைய
ெவள்ளம்
ெப�க்கிடப்
பண்�கிற�
நாம்
அ�ஷ்�க்�ம்
ஸாத்ேயாபாயம்.
அவ�ைடய
க�ைண
ெவள்ளம்
கைர�ரண்ேடா�வதால்,
அவ�ைடய
�லாப்ரவாஹமான
ஸம்ஸாரம்
தைடப்ப�கிற�.
ஸ்வதந்த்ரனான
பகவா�க்� நாம் ஆற்�ம் ைகங்கர்யங்க�க்� நிக�ம் தடங்கல்கள்
எல்லாம்,
மண்ணைணக்கட்�கள்
ேபால
அந்த
ெவள்ளத்திேலேய
அழிந்�ேபாய் வ��கின்றன.
தைடயற்ற ைகங்கர்யம் ேமாக்ஷநிைலய�ல் கிைடப்ப�. இங்� அதற்�த் தைடகள்
(ஸம்ஸாரம், கர்மபந்தம், �தலிய) பல உள்ளன. அைவெயல்லாம் மணலாலான
அைணக்கட்�கள் ேபால. தைடயாய் இ�ப்பதால் அைணக்கட்� என்ற உ�வகம்
ெபா�ந்�ம்.
ஆனால்
பகவான�ன்
க�ணாப்ரவாஹம்
பாய்ந்ேதா�
வ�ம்ேபா�
மணலைண ேபான்ற அ� ெவள்ளத்தில் அ�த்�ச்ெசல்லப் ப�கிற�. அதற்�ப்ப�ன்
நமக்�த்
தைடயற்ற
ைகங்கர்யம்
(ேமாக்ஷம்)
வாய்க்கிற�.
இப்ப�
ெவள்ளப்
ெப�க்ைக ஏற்ப�த்�வ� எ�? நாம் ெசய்�ம் பக்திேயா ப்ரபத்திேயா இப்ெப�க்ைக
வ�ைளவ�க்�ம். த�ந்த தி�ஷ்டாந்தங்கள் �லம் வ�ளக்க வல்லவரான ஸ்வாமி
ேதசிகன் ஸித்ேதாபாயத்�க்�ம் ஸாத்ேயாபாயத்�க்�ம் உள்ள வாசிைய இவ்வா�
���ம்ப� வ�ளக்கிய��க்கிறார். நமக்� ந�தி: சரணாகதி என்�ம் உபாயத்ைத
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அ�ஷ்�க்�ம்ேபா�, அ� பகவான் என்�ம் உபாயத்ைத உத்தரங்கிப்பதற்� மட்�ேம
(ேநர�யாகப் பலன் தரா�) என்றறிந்� பண்�வ� நல்ல�.

516. ஊழியச்

ெசாத்தால் ெப�ைம ெப�.

பகவத்பாகவத ைகங்கர்யம் என்ப� ெசாத்� என்�ம் ஸாம்ராஜ்யம் என்�ம் �றத்
தக்க�. அதனால் ெப�ைமப்ப�.




- ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்.

க்�தக்�த்யாதிகாரத்தின் �தல் ச்ேலாகத்தின் ப�ன்பாதி இ�.
அந்த எல்ைலயற்ற ேப�ன்பக்கடலில் அகிஞ்சனனான தன் ஆத்மாைவ
அடக்கிக்ெகாண்�,
ைகங்கர்யமாகிற
தனத்ைத
உைடயவர்களாய்
கி�தார்த்தர்களாக ஆக்கிக்ெகாள்ேவாம்.
நாம்
ஏைழ
ஏதலர்களாய��ம்,
ைகங்கர்யச்
ெசல்வம்
ெகாண்டவர்கள்.
ெபா�ட்ெசல்வம் ேபாேல, கல்வ�ச் ெசல்வம் என்�ம் தவச் ெசல்வம் என்�ம்
பலவ�டங்கள�ல் ேகள்வ�ப்பட்ட�ண்�. நம� ைவஷ்ணவஸம்ப்ரதாயத்தில் மட்�ம்
ைகங்கர்ய ஸாம்ராஜ்யம், ைகங்கர்யச் ெசல்வம், என்ெறல்லாம் வழக்கா� உண்�.
அந்தச் ெசல்வம் நமக்� வாய்த்தி�ப்பதால் ெப�ைமப்ப�கிேறாம்.
கடந்த நா� அறி�ைரகள�ன் தைலப்�கைள ஒேர இடத்தில் ேசர்த்�ப் ப�ப்ேபாம்:
•
•
•

•

ஊர்த்�வ ேவ�ைட மரத்ைத அ�.
ஊ�ழலாேத உதவ� ெப�.
ஊ�கள் ஒழிக்�ம் க�ைண ெப�.

ஊழியச் ெசாத்தால் ெப�ைம ெப�.

517. ஊஷரம்

உபநிஷத்ெதன்னாேத.

உபநிஷத்ைத ஊஷரம் (வ�ைளயாநிலம்) ஆக்�ம் வாதத்ைதப் பண்ணாேத.
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- அதிகரணஸாராவள�.
ப்ரஹ்மஸூத்ரங்கள�ல் �தல் அதிகரணத்� �தல் ஸூத்ரத்திேலேய இந்தச் சர்ச்ைச
நைடெப�வதால் இ� �க்கியமாகிற�.
பதங்கள�ன் அர்த்தத்ைத �தன்�தலாகப் ��ந்� ெகாள்வ� என்பேத
கா�யங்கள் �லமாக நிகழ்வதால், எல்லா வாக்�க�ம் கார்யம் பற்றிேய
இ�க்கேவண்�ம். ேவதத்�க்�த் தன�யாக ஒ� நியாயம் கிைடயா�.
ப்ரஹ்மம் �தலிய பதங்க�க்� வ்�த்பத்திேய ஏற்படா�. ஆதலால்
உபநிஷத்� வ்யர்த்தம். ஆைகயால் அதனால் அறி�ம் க�த்�கைள
அல�வ� தகா�. என்� சிலர் ஆட்ேசப�த்தி�க்கிறார்கள். அ� தப்பான
வாதம்.
ஸித்தத்தி�ம்
(கார்யத்தில்
ெதாடர்ப�ன்றி
இ�க்�ம்
வஸ்�வ��ம்) �தல் வ்�த்பத்தி பல வழிகள�ல் ஏற்ப�வ�ண்�. இந்தக்
க�த்ைத அறிவ�த்�, ப்ரஹ்மத்ைத அறிய வ��ம்�வ� த�ம் என்றார்.
ஊஷரம் என்றால் வ�ைளயாநிலம், அதாவ� எந்த வ�ைதைய�ம் வ�ைளச்சற்பய�ராக
ஆக்காத உவர்மண். அ� ேபாலத்தான் உபநிஷத்� என்ெறா� வாதம். �ழந்ைதக்�
�தன்�தலாக
ப�மா�
என்ற
பதத்�க்�
எப்ப�
அர்த்தம்
��கிற�
என்�
ஆராய்ந்தால்,
ப�மாட்ைட
அைழத்�
வா
என்�
ஒ�வன்
ஏ�ம்ேபா�,
இன்ெனா�வன் எைத அைழத்� வ�கிறாேனா அதற்�ப் ப�மா� என்� ெபயர்
என்� அ� ��ந்�ெகாள்�கிற�. இந்த �திய�ல் தான் எல்லாப் பதங்க�க்�ம் �தல்
வ்�த்பத்தி (��ந்�ெகாள்ளல்) ஏற்ப�கிற� என்� நாம் கண்�டாகப் பார்க்கிேறாம்.
இந்த �திய�ல் கட�ள் என்ற பதத்�க்� அர்த்தம் என்ன என்பேத நமக்ெகல்லாம்
ெத�ய வாய்ப்ப�ல்ைல. அர்த்தேம ��ந்�ெகாள்ள ��யாத பதங்கைள அ�க்�கிற
உபநிஷத்�
வ்யர்த்தம்
தாேன?
எதனால்
ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா
என்�
ஒ�
சாஸ்த்ரத்ைத ஆரம்ப�க்கலாம்? என்� சா�ர்யமான ஆட்ேசபம். இதற்�ச் சமாதானம்
வ�மா�: எத்தைனேயா வழிகள�ல் இன்ன பதத்�க்� இன்ன அர்த்தம் என்� நமக்�ப்
ேபாதம் உண்டாகிற�. �ட்�க்காட்டல், பர்யாயபதம் �றல், என்� பல நம்
அ�பவத்தில் காண்கிேறாம். ஆைகயால் கார்யாந்வ�தமல்லாத ஸித்தவஸ்�வ��ம்
வ்�த்பத்தி ஏற்ப�கிற�. ஆைகயால் உபநிஷத்தில் �றிய அர்த்தங்கள் வ�சா�க்கத்
தக்கைவேய. உபநிஷத்ைத ஊஷரம் ேபால் க�தேவண்டாம்.

518. ஊர்ப்பன்றிக்
சாப்ப�டலாகா� என்� நிஷித்தமான
என்னப்ப�ம் ஊர்ப்பன்றிக்கிழங்�.

கிழங்�ண்ணாேத.
வஸ்�க்கள�ல்

ஒன்றா�ம்

வ�ட்வராஹம்

. . .
இத்யாதிகளாேல நிஷித்தமானைவெயல்லாம்

ப்ரப்வவ்யவஸ்தாதிகாரத்தில்
ஏராளமான
மஹாபாரதத்திலி�ந்� எ�த்த வ� இ�.
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ேபாஜநநிஷித்தங்கைள

அ�க்�ம்ேபா�
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நாய்க்�ைட, ஊர்ப்பன்றிக்கிழங்�, இவற்ைறச் சாப்ப�ட்டால், அதற்�க்
க�வாயாக, சாந்த்ராயணவ்ரதம் அ�ஷ்�க்கேவண்�ம். இ� �தலாகப்
பல வஸ்�க்கள் வ�லக்கப்பட்டைவ.
சாத்திரங்கள�ல்
வ�லக்கப்பட்ட
வஸ்�க்கள�ல்
ஒன்றான
வ�ட்வராஹத்ைதச்
சாப்ப�டேவண்டாம். என்ன காரணம்? உடம்�க்காகாதா? மன� ெக�மா? என்ெறல்லாம்
ேகட்கேவண்டாம். வ்யாஸ�ன�வர் சாப்ப�டக்�டாெதன்கிறார். நாம் கீ ழ்ப்ப�ேவாம்.
நாளைடவ�ல் ���ம், நிஷித்த வஸ்�க்களால் இம்ைமக் ேக�க�ம் வ�ைள�ம்
என்ப�.

519. ஊதியச்

ேசவகம் பண்ணாேத.

சம்பளத்�க்காக இன்ெனா�த்தன் கீ ழ்ப் பண� ��வ� தகா�.


ெசால்லாநிற்க...

என்�ம்



 என்�ம்

என்�ம்

சாஸ்த்ரங்கள்

ெசான்னார்கள்.

- வ�ேராத ப�ஹாரம்.

�ற்ெறட்� பத்திகள�ல் இ� அ�பத்ைதந்தாவ�.
ப�றர� வசத்தில் இ�ப்ப� எல்லாேம �க்கம் என்கிற� ஒ� ப்ரமாண
வசனம். ேசவகம் என்ப� நாய்ப்ப�ைழப்� என்� பழிக்கிற� இன்ெனான்�.
தகாதவர்கள�டம் ேசவகம் பண்�வ� கீ ேழ வ��தல் �தலியவற்�க்�க்
காரணம் ஆ�ம் என்கிற� மற்�ெமான்�.
பகவத் பாகவதர்க�க்�ப் பண்�ம் அ�ைமப்பண� ஸ்வாபாவ�கமான�. ஊதியச்
ேசவகமன்�.
அைதப்
பண்ணலாம்.
ஆனால்
�லிக்ேகா
ெகாத்த�ைமக்ேகா
ெகா�ைமக்�ப் பயந்ேதா ப�ற�க்�ச் ேசவகம் பண்�வ� வ�லக்கற்��ய�. ேமேல
காட்�ய
�ன்�
வசனங்கள�ல்
�தலிரண்�ம்
ம�ஸ்ம்�திய�ல்
இ�ப்பைவ.
சம்பளத்�க்� அ�ைமப்பண� அயலான் கீ ழ் பண்ணேவண்டாம்.

520. ஊசின

பண்டம் தின்னாேத.

ஊசிப்ேபான உண�ப்பண்டத்ைதச் சாப்ப�டக்�டா�.

-
,
---
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---


- தாத்பர்யசந்த்�கா.

தாமஸர்கள் வ��ம்�ம் உணைவக் ��மிடத்தில் இ�.
யாமம் (காலம்) கடந்த உண�, �ைவ ந�ங்கிய உண�, �ர்நாற்றம் வந்த
உண�,
இைவ
தாமஸ
உணவ�ல்
ேச�ம்
என்கிற�
கீ ைத.
யாமப்ெபா��
கழிந்த
மாத்திரத்தாேலேய
உண�ப்ெபா�ள்
ெக�வதில்ைல. ஒவ்ெவா� பண்டத்�க்�ம் ெவவ்ேவ� கால அளவ�ல்
ெக�தி ஏற்ப�ம். ெக�ம் வைரயான காலம் கழிந்த வஸ்� என்றர்த்தம்
யாதயாமம் என்பதற்�. (இேத ேபால கதரஸம் என்பதற்�ம் கவன�த்�ப்
ெபா�ள் �றேவண்�ம்.) எந்த ரஸ�ள்ள வஸ்��ம், எத்தைன நாட்கள்
ைவத்தி�ந்தா�ம், ரஸமின்றிப்ேபாகா�. �ைவய�ல் ேவ�பா�, மாற்றம்,
வரலாம். ஆைகயால் கதரஸம் என்றால் நாம் வ��ம்�ம் �ைவ ந�ங்கி
ேவெறா� �ைவையப் ெபற்ற வஸ்� என்� தாத்பர்யம். இதனால்
வர்யமிழந்த
�
உண� என்றதாய�ற்�. �ர்நாற்றம் என்� ெபா�ள்ப�ம்
�தி
என்ற
பதத்�க்�,
உலகி�ம்
சாத்திரத்தி�ம்
ேஹயம்
(வ�லக்கத்தக்க�) என்� ேபர்ெபற்ற �ர்நாற்றம் ெகாண்ட� என்�
ெசால்லவந்த க�த்�.
ஊசிப்ேபான� என்றால் என்ன? காலம் கடந்த�, �ைவ �ன்றிய�, நாற்றம் ப��த்த�,
இைவெயல்லாம் ஊசலின் அறி�றிகள். ஊசிப்ேபான உண�ப்பண்டத்ைத (தாமஸர்
அல்லாத, தாமஸர் ஆக வ��ம்பாத) நாம் சாப்ப�டக்�டா�.
இ� வைர பண்ணக்�டாததாகப் பார்த்த கடந்த நா� அறி�ைரகள் வ�மா�:
•
•
•

•

ஊஷரம் உபநிஷத்ெதன்னாேத.
ஊர்ப்பன்றிக்கிழங்�ண்ணாேத.
ஊதியச் ேசவகம் பண்ணாேத.
ஊசின பண்டம் தின்னாேத.

521.ஊ�லகிழிப்பைதப்

பண்ணாேத.

உலகம் எைதப்பழிக்கிறேதா அைத ஒழித்�வ��. (இழிப்ப�=

இழித்�ைரப்ப�, நிந்திப்ப�)

अस्वग्य� लोक�व���ं धम्यर्मप्याचरे न्न तु

என்� கழிக்கலாவ�.
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பக்திேயாகத்ைதப் பழிக்க ேவண்டாம் என்� வ�ளக்�ைகய�ல் இ�:
யாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்ம்�திய�ல் இந்த ந�தி இ�க்கிற�. ஒ� ெசயல்
தர்மத்�க்ேகற்றதானா�ம், அ� பரேலாக சாதனமாகாமேலா, உலகத்தா�ன்
பழிப்�க்� நிலமாகேவா இ�ந்தால், அைத அ�ஷ்�க்கக் �டா�, என்�.
வாஸ்தவம் தான். ஆனால் பக்திேயாகம் இவ்வாறல்லேவ?
சில காம்யகர்மங்கள் சாஸ்த்�யமாக இ�ந்தா�ம், சில காலகட்டங்கள�ல்
உலகத்தா�ன் ெவ�ப்�க்� நிலமாகலாம். அப்ப�ப்பட்ட ெசயல்கள் தர்மத்�க்�
ஏற்றனவானா�ம், கழிக்கத்தக்கைவ. உலகத்தின் ஏச்�க்� ஆளா�ம்ப�, தர்மஅ�ஷ்டானம் ேதைவய�ல்ைல. உலகத்தா�ன் உணர்�கைள மதி. இன்�ம் சிலர்
“ஊ�க்காக வாழாேத, உனக்காக வாழ், ச�கத்ைத எதிர்த்� �ண�ச்சலாகப் ேபாரா�,
நல்ல �றிக்ேகா�க்காக நாட்ைடேய எதிர்க்கலாம்” என்ெறல்லாம் கற்ப�க்கிறார்கள்.
ஸ்ம்�தி�ம் ேதசிக�ம் இதற்� எதிர்க்கட்சி. “ஊ�டன் ஒத்� வாழ்; அதற்காக
அறத்தின் வ�ள�ம்�கள�ல் தளர்ச்சி பண்ண�க்ெகாண்டா�ம் பரவாய�ல்ைல.
�க்கியமான அறங்கள�ல் தளர்த்திக் ெகாள்ள ேவண்டாம்”. அேத சமயத்தில்
ஊ�லகத்ைதச் சாக்� ெசால்லி, பக்திேயாகம் �தலிய (நாம் பண்ண ��யாத)
தர்மங்கைளப் பழிப்ப�ம் �டா�.

522.ஊைனக் �ைமத்திட்�ண்ணாேத.
உய�ர்க்ெகாைல பண்ண� மாமிசம் சாப்ப�டக் �டா�. (ஊன்

= மாமிசம், �ைமத்திட்� =

வ�த்தி, அழித்�)

ஸர்வ�த ஸுஹ்�த் ஆைக உசிதமாய் இ�க்க, “அறப்ெபா�ைள அறிந்�
ஒராேத ம�க்கி வல்வைலப்ப�த்திக் �ைமத்திட்�ப் பல்�ய�ைரக் ெகான்�
உண்�ம்ப�கைள�ம்”
-பரமபதேசாபானம்
நிர்ேவத பர்வத்தில் நாம் பண்ண� வ�கிற பாவச் ெசயல்கைள நிைனத்� வ�ந்தச்
ெசால்�ம்ேபா�, சில தப்�க்கா�யங்கைள அ�க்�கிறார்.
எல்லா உய��னங்க�க்�ம் நண்பனாக இ�க்க ேவண்�ம். மாறாக
தர்ம�ட்பத்ைதத் ெத�ந்� ெகாள்ளாமல், �ழப்ப�, வயப்ப�த்தி, வாட்�,
ஜ�வராசிகைளக் ெகான்� தின்ற ப�கைள�ம்.
தி�வாய்ெமாழிய�ன் ஒ� பா�ரத்திலி�ந்� பல பதங்கைளக் கடன்
வாங்கிய��க்கிறார். “ம�க்கி வல்வைலப்ப�த்திக் �ைமத்திட்�க் ெகான்�ண்பர்
அறப்ெபா�ைள அறிந்ேதாரார் ஈெதன்ன உலகியற்ைக” என்கிறார் நம்மாழ்வார்.
தி�வாய்ெமாழிய�ன்

இவ்வ�� வ�க�க்� அர்த்தம் ெசால்வதில் இ� ேவ�

அ�கல்கள் இ�க்கின்றன. �தல் க�த்�: ப�றைர(நல்ேலாைர)க் கலக்கி (பயப்ப�த்தி
மனங்�ழப்ப�), தன் வசமாக்கி, (தங்கள் ெபா�ட்கைளத் தாங்கேள அவர்கள் ெகா�த்�
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வ��ம்ப�) பாதித்�, (இவர்கள் ஜ�வ�த்தி�ந்தார்களாகில் என்ேற�ம் ஒ�நாள்
ப�ரதி�லிப்பர் என்� பார்த்�) அவர்கைள ம�ப்ப�த்� வய�� வளர்க்கிற உலகத்தார்
�பாவம் என்ேன ெகா�ைம! இரண்டாம் க�த்�: கலக்கி (ம� ன் �தலிய ஜந்�க்கைள)
உ�தியான வைலய�ல் வ�ழைவத்� வ�த்தி ெகான்� தின்கிற மாமிசபக்ஷர்கள்
அறப்ெபா�ைள அறியாமல் வாழ்வ� உலகியற்ைக ஐேயா!” இவ்வ�ரண்�
அர்த்தங்கள�ல் �தலாவ� இ�பத்�நாலாய�ரப்ப� �தலியவற்றில் இ�ந்தா�ம்,
இரண்டாவ� க�த்ைத இங்� பரமபத ேஸாபானத்தில் காட்�கிறார். ந�தி:
உய�ர்க்ெகாைல பண்ணாேத; மாமிசம் தின்னாேத; ெகாைல�ண்�ம் ஜந்�
தவ�க்கிறைதப் பார்த்�ம் ஈவ�ரக்கமில்லாமல் �ைமக்கலாமா?

அதற்� ேமல், இ�

அறத்�க்� �ரணன்� என்� நிைனப்ப� தவ�. எல்லா உய��னங்க�க்�ம்
நண்பனாய் இ�.

523.ஊண் உைட ப்ரார்த்தைன பண்ணாேத.
சாப்பா�, �ண�மண�, �தலிய அற்ப வஸ்�க்கைளப் ெப�மாள�டம் யாசிக்காேத.

(ஊண்

= உண�)

“ெகாள்ளக்�ைறவ�ல்லாத வள்ளல் மண�வண்ணன்” பக்கலி�ம் “�ைற
ேசா�” என்றாற்ேபாேல தனக்� மற்ெறா� ப�ரேயாஜநாந்தரத்ைத
அேபக்ஷியாேத
-பரமபத ேஸாபானம்
�ன்றாவதான வ�ரக்தி பர்வத்தில் இந்த ந�தி:
நம்மாழ்வார் ெப�மாைள “எ�த்�க்ெகாள்ள எ�த்�க்ெகாள்ள �ைறந்ேத
ேபாகாத வள்ளல்” என்கிறார். அவன் இப்ப�க் ெகாைடயாள�யாய் இ�ப்பதால்,
அவன�டம் நாம் நிைறய யாசித்�ப் ெபற்�க்ெகாள்ளலாம். ஆனா�ம்,
ெப�யாழ்வார் “�ைற ேசா� இைவ ேவண்�வதில்ைல” என்கிறார். அதன்ப�,
ேவ� பலன்கைள அவன�ட�ம் ேகட்கக்�டா�.
இரண்� வ�ஷயங்கைளக் கவன�க்க ேவண்�ம். பக்கலி�ம் என்� ஒ� “உம்”
இ�க்கிற�. ஆைகயால் மற்றவர்கள�ட�ம் எைத�ம் யாசிக்கக் �டா�.
இன்ெனான்�. உண�ம் உைட�ம் ேவண்டாம் என்னவ�ல்ைல, ேவண்டாேத
என்கிறார். “அங்கங்ேக அைவ ேபாத�ம் கண்டாய்” என்� அ�த்த வ�ய�ல்
வ�ளக்�கிறார் ெப�யாழ்வார். அவ�ைடய அ�யவர்க�க்� அைவ தாேம
கிைடக்�ம். ேவண்�யைவ (ேதைவயானைவ) எல்லாம் ேவண்ட(யாசிக்க)த்தக்கைவ
அல்ல. எப்ப� வ�லக்கம் பற்றிய வ�ளக்கம்? மேகாதாரன�டம் அற்பப் ெபா�ள்கைள

ஏகாந்திகள் ேவண்�னால், அ� அவ�க்�ம் இ�க்�, அவர்க�க்�ம் இ�க்�. (�ைற
என்றால் எல்லா வஸ்த்ரங்கைள�ம் �றிக்�ம்; தற்காலத்தில் �ைறப் �டைவ என்� மட்�ேம வழக்கா�).

524.ஊழல் மதி தாண்� ஒண்ணாேத
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அறிவ�ல் அ�க்� ேசர வ�டாேத. ேசர்ந்தால், அ� ெபா�ந்தாதப� வ�ேவகத்தின்
�ைணயால் அைதத் தாண்�. (ஊழல்

= அ�த்தம், மதி = அறி�, ஒண்ணாேத = ெபா�ந்தாமல்).

मया द�े हस्ते म�तकलुषमुल्लङ्घ्य तरसा

परब्र�ैकान्ती भव जल�न�धं गोष्पदय�त ||

-ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

�ன்றாம் அங்கத்தில் வ�ேவகன் என்ற அரசன் ��கிறான் :
நான் ைக ெகா�க்�ம்ேபா� அறிவ�க்ைக பலமாகத் தாண்� பரம்ெபா�ள�டம்
ஏகாந்தியாகி ஸம்ஸார ச�த்திரத்ைதக் �ளம்ப� ஆக்கிவ��கிறான்.
உடலில் அ�க்� ேசர்ந்தால் �ள�க்கிேறாம். அறிவ�ல் அ�க்� ேசர்ந்தால்?
வ�ப�தம் வ�ைளவ�க்�ம்.

(ஆழ்வா�ம்

அ�க்�டம்ைபக் �றினார்).

அ� ேம�ம்

�தலில் ெபாய்ந்நின்ற ஞானத்ைதக்�றி, ப�ற� தான்

மதி க�ஷத்ைதத் தாண்�வ� க�னம். தரஸா

(பலாத்காரமாக) தாண்ட ேவண்�ய��க்�ம். அதற்� வ�ேவகத்தின் �ைண ேவண்�ம்.
ஆனால் கஷ்டப்பட்� தாண்� வ�ட்டால், சிறந்த பயன்கள் கிைடக்�ம்.

�தலில் பரம்ெபா�ள�டம்

ஏகாந்தி ஆவான். மற்றவற்றில் நாட்டம் இ�க்கா�. நாளைடவ�ல் சம்சார
சாகரத்ைதேய

எள�தில் தாண்�ம்ப�, அைதக் �ளம்ப� ஆக்க ���ம் அவனால்.

மாட்�ன் �ளம்ப�ய�ல் ேசற்� ந�ர் இ�ந்தா�ம் நாம் �லபமாகத் தாண்�
வ��கிேறாம் அல்லவா? (அ� சிறிதாக இ�ப்பதால்). அ� ேபால ப�றவ�க்கடைலேய
அநாயாசமாகத் தாண்�ம் ஆற்றல் கிைடத்� வ��கிற�. ந�தி: அறிவ�ல் அ�க்ைக
ைவத்திராேத. வ�ேவகம்(ப�த்தறி�) �லம் அைதக் கடந்� வா.

கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�த் ெதா�ப்� இேதா:
ஊ�ல� இழிப்பைதப் பண்ணாேத.
ஊைனக் �ைமத்திட்� உண்ணாேத.
ஊண் உைட ப�ரார்த்தைன பண்ணாேத.
ஊழல் மதி தாண்� ஒண்ணாேத.

525.ஊண் ெகாண்ட�டன் �ள�க்காேத.
சாப்ப�ட்ட�டன் �ள�க்கக்�டா�.

न स्नानं आचरे त ् भुक्त्वा नातुरो न महा�न�श |
न चान्यव�ं आच्छा� ना�व�ाते जलाशये ||

इत्या�द�भः त�त्प्र�तषेधात ् स्नानान्तरा�ण भविन्त |
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-� பாஞ்ச ராத்ர ரக்ஷா
�ன்றாம் அதிகாரத்தில் �ள�யைலப் பற்றி வ�ளக்�ம்ேபா� இ�:
“1.சாப்ப�ட்ட�டன் �ள�க்கக்�டா�. 2.வ�யாதியஸ்தன் �ள�க்கக்�டா�.
3.நள்ள�ரவ�ல் �ள�க்கக்�டா�. 4.இன்ெனா�வ�ைடய �ண�ைய
உ�த்திக்ெகாண்� �ள�க்கக்�டா�. 5.�ன்ப�ன் ெத�யாத ந�ர்நிைலய�ல்
�ள�க்கக்�டா�.” இ� �தலியவற்றால், அவ்வைவ த�க்கப்பட்��ப்பதால்,
(மந்திர ஸ்நானம் �தலிய) ேவற்�வைகய�ல் �ள�யல்கள் சம்பவ�க்கின்றன.
�ள�யலில் பல வைக. ந��ல் ��கிக் �ள�ப்பதற்� வா�ண ஸ்நானம் என்� ெபயர்.
அைதப் பல சமயங்கள�ல் பண்ணலாகா� என்� தைடகள் உண்�. (உதாரணத்�க்�
ேமேல காட்�ய ஐந்�). அப்ேபாெதல்லாம் மற்ற வைக ஸ்நானங்கள்
ப்ராப்தமாகின்றன. ந�தி: �ள�ப்பதற்� �ன்ேனா� சாப்ப�டக்�டா�.

526. ஊர் ஏமாற்ற ந�க்காேத.
உலகத்ைத ஏமாற்�வதற்காகப் ேபாலி ேவஷங்கள் ேபாடாேத.

ये लोका�नह वञ्चयिन्त �वरलोदञ्चन्महःकञ्चुकाः
ते �त�न्तु ...

-ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

�தல் அங்கத்திேல இந்த ச்ேலாகம். மற்ற மண�கள் க�ஸ்�ப மண�க்� ஈடா�மா?
என்பைதச் ெசால்வதற்� இ� ப��ைக. அல்ல� இந்த ந�திையச் ெசால்வதற்�
க�ஸ்�பமண� வர்ணனம் அந்யாபேதசம் என்� �டச் ெசால்லலாம்.
எவர்கள் (அதிகக் காந்தி இல்லாமேல) ஆங்காங்ேக சிறிதாக ெவள�ப்ப�ம்
காந்திைய(மிள�ர்ச்சிைய)ப் ேபார்ைவயாகக் ெகாண்� உலகத்தாைர
ஏமாற்�கிறார்கேளா, அவர்கள் கிடக்கட்�ம்.
ெசாந்தமாக ப�ரகாசம் இல்லாதவர்கள் என்ன பண்�கிறார்கள்? தங்க�க்�
இவ்வள� தான் ப�ரகாசம் என்ற உண்ைமைய மைறக்கிறார்கள். அதற்காக
ப�ரயாைசப் ப�கிறார்கள். ஒள�ச் சட்ைடையத் த�க்கிறார்கள். (ெசயற்ைக ஒப்பைன
பண்ண�க்ெகாள்�கிறார்கள்). அதனால் ஏமா�கிறார்கள் நிைறய ேபர். அவர்கள்
கிடக்கட்�ம். உண்ைமய�ல் இயற்ைகயாக �டர் வ�ட்� ஒள�ர்பவ�ம் உண்ேட. ந�தி:
ஒப்பைன பண்ண�க்ெகாண்� ஊராைர ஏமாற்றாேத. அழகில்லாமேல அழகன் ேபால்
பண்ண�க்ெகாள்வ�, �லைம இல்லாமேல �லவன் ேபால் ேப�வ�, ைவராக்கியம்
இல்லாமேல �றவ�யாய் நடமா�வ�, இெதல்லாம் தப்�.
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527.ஊழ்ைம தவறி நடக்காேத.
ேநர்ைம ப�றழக் �டா�.

(ஊழ்ைம = �ைறைம)

सव� िज�ं मत्ृ युपदं आजर्वं ब्र�णः पदम ् |

एतावान ् �ान �वषयः �कं प्रलापः क�रष्य�त ||

என்கிற ச்ேலாகத்�க்�ம் இந் நமஸ்ஸின் ெபா�ள�ேல ப்ராதாந்ேயந
தாத்பர்யம்.
-ரஹஸ்ய த்ரயஸாரம், �ல மந்த்ராதிகாரம்
தி�மந்த்ரத்தில் உள்ள நம: என்ற பதத்�க்� அர்த்தம் ெசால்�ம்ேபா�:
ேகாணலானெதல்லாம்

மரணத்தின் நிலம். ேநர்ைம பரம்ெபா�ள�ன் நிலம்.

இவ்வளேவ அறிவ�ன் வ�ஷயம். வ���ப் ேபச்� எதற்காக? என்� ஒ�
ச்ேலாகம் (மகாபாரதத்தில்) ெசால்�கிறேத, அதற்�ம் இந்த நமஸ் என்பதன்
ெபா�ேள �க்கியக் க�த்தா�ம்.
நம: என்ப� “ந மம” எனக்கில்ைல என்பைத உணர்த்�ம் பதம். எனக்� என்ப�
ம்�த்�. எனக்கில்ைல என்ப� அழியாத பரம்ெபா�ள். என்� பாரதம் வ�ளக்�கிற�.
அப்ப�யானால் “இவ்வளேவ அறிவ�ன் வ�ஷயம்” என்� ேமற்�றிய மகாபாரத
ச்ேலாக�ம் நமஸ்ஸின் அர்த்தத்ைத ேபாதிக்கிற�. ந�தி: ேநர்ைமேய கட�ள�ன்
நிலம்; ேகாணேல சாத்தான�ன் நிலம்; ஜ்ஞானம் ெமாத்தம் இதில் அடங்கி வ�ட்ட�.

528.ஊர் �லம் ெசால்லி அைழக்காேத.
பாகவதர்கைள ெப�மாள் ெபய�ட்ேட அைழக்க ேவண்�ம்; ம�யாைதக் �ைறவாக
ஊைர�ம் �லத்ைத�ம் ெசால்லிக் �ப்ப�டக் �டா�.

एकान्ती व्यपदे �व्यो नैव ग्राम कुला�द�भः |

�वष्णुना व्यपदे �व्यः तस्य सव� स एव �ह ||

என்� ெதள�ந்� “கண்ண�ரம் ஒன்� உைடயா�க்� அ�ேயன் ஒ�வற்�
உ�ேயேனா” என்� ெசால்�ம் ம�மாற்றத்தாேல அறியலாம்.
-அஞ்சலி ைவபவம்
அஞ்சலிைவபவத்தில் ெசான்ன அதிகா�ய�ன் சிறப்�கைள வ�வ�க்�ம்ேபா� இ�:
வ�ஷ்வக்ேஸந ஸம்ஹிைதய�ல் ஒ� ச்ேலாகம்: “ஏகாந்திைய
(ேதவதாந்தரத்ைதப் பற்றாத பாகவதைன) �றிப்ப��வதானால், அவ�ைடய
ஊர், �லம், �தலியவற்றால் நிர்ேதசிக்கக் �டா�. பகவத் ஸம்பந்தத்ைத
இட்ேட நிர்ேதசிக்க ேவண்�ம். அவ�க்� எல்லாேம “அவன்” தாேன?”. இைதப்
��ந்� ெகாண்டவன் ேவ� வ�தமாகத் தன்ைன ஒ�வன் அைழத்தால்,
“அ�ேய�க்� எம்ெப�மான் ஒ�வேன ஸ்வாமி; ேவ� யா�க்�ம் நான்
உ�யவனன்�” என்� பதில் ெசால்லி வ��கிறான்.
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ம�யாைதக் �ைறவாகக் �ப்ப��ம்ேபா�, �த்�ரான், பாக்கத்தான், என்� ஊர்
ெபயர்களாேலா, பண்டாரம், ஆச்சி, என்� �லப்ெபயர்களாேலா, இன்�ம் �ப்ப��வ�
உண்�. ஆனால் பாகவதர்கைள நிர்ேதசிக்�ம்ேபா� ம�யாைதயாக, ��ேஷாத்தம
தாசர், ெதய்வத்�க்கர� நம்ப�, என்� ெப�மா�ைடய தி�நாமங்கள் �லமாகக்
�றிப்ப�ட ேவண்�ம். அப்ப�யானால் தி�க்ேகாட்��ர் நம்ப�, �ப்�ல் ப�ள்ைள,
என்ெறல்லாம் ஊர் ெபயர்களா�ம், சக்ரவர்த்தி, கிடாம்ப�, என்ெறல்லாம் �லப்
ெபயர்களா�ம், பாகவதர்கைள காலங்காலமாக நிர்ேதசித்� வந்தி�க்கிேறாேம,
அெதல்லாம் தப்பா என்� ேகட்டால், திவ்யேதசத்�ப் ெபயர்கள��ம், மகா�லத்�ப்
ெபயர்கள��ம் பகவத் ஸம்பந்தம் ெத�வதால், அைவெயல்லாம் நல்லைவேய.
வ�ஷ்�வ�ன் ெதாடர்பற்ற ெபயர்களால் வ்யபேதசம் �டா� என்கிறார். இேத ந�தி
ரஹஸ்ய

த்ரய ஸாரத்தி�ம் இ�க்கிற�.

கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�கைளச் ேசர்த்�ப் ப�த்தால் ெசவ�க்கின�ய ெசாற்�ைவ
வ�கிற�.
ஊண் ெகாண்ட�டன் �ள�க்காேத.
ஊர் ஏமாற்ற ந�க்காேத.
ஊழ்ைம தவறி நடக்காேத.
ஊர் �லம் ெசால்லி அைழக்காேத.
நா�ம் நா� ெவவ்ேவ� �ல்கள�லி�ந்� எ�த்தைவ.

529.ஊர்க்�ப் �லைமைய வ�ற்காேத.
பண்�தன் தன் திறைமையப் பணத்�க்� வ�ற்கக்�டா�. பணத்ைத வ�டப் ெப�ய
பலன்கைளப் �லைமய�லி�ந்� ெபறலாம்.

पिण्डतैरथर्कापर्ण्यात ् पण्य�ी�भ �रव स्वयम ् |
आत्मा संस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणीकृतः ||

இத்யாதிகள�ல் ப�ஹசிக்கிற ப�ேய கண�காலங்காரம் ஆக்�தல்
-ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்
சிஷ்யன�ன் கடைமகைளக் ��ம்ேபா�, இந்த ந�தி:
“பணத்தாைசப் பண்�த�ம் வ�ைலமா�ம் ஒேர மாதி�. எப்ப�ெயன்றால்
அவள் தன�

உடைல ேமன்ேம�ம் அலங்க�த்�க்ெகாண்�, ப�றர்க்�ப்

பயன்ப�த்�கிறாள். இவ�ம் தன் அறிைவ ேமன்ேம�ம்
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பண்ப�த்திக்ெகாண்�

ப�றர்க்�ப் பயன்ப�த்�கிறான்” என்ப� ேபான்ற

வசனங்கள�ல் ப�கசிக்கிற �திய�ேல கண�ைகய�ன் அலங்காரமாக
ஆக்கிவ�டக்�டா�, தான் கற்றைத.
�லைமைய வ�ற்�ப் பணம் பண்�வைதக் க�ைமயாகச் சா�கிறார்.
வ�த்வான்கள் ப்ரவசனேமா

உபன்யாசேமா அத்யாபனேமா பண்ண�

மற்றவர்க�க்� உத�ம்ேபா�, அைதப் பணத்தாைசயால் பண்ண�னால் அவ்வள�
ேகவலமா என்ன, ேதவ�யாள் ேபால என்கிறாேர? இேதா நா� ஒப்�ைமகள்.
இ�வ�ம் அர்த்த-ஆைசயால் பண்�கிறார்கள். இ�வ�ம் ஆத்மாைவ (உடைல,
அறிைவ) ேமன்ேம�ம் வனப்பாக்கிக் ெகாள்வேத இதற்காகத் தான். இ�வ�ம்
ஸ்வயமாக இந்த வ�ற்பைன ையப் பண்�கிறார்கள். இ�வ�ம் அயலா�க்�க்
க�வ�யாகத் தங்களைத ஆக்�கிறார்கள். இந்த ஒப்�ைமகள் நம் மனத்தில்
உ�த்�ம்ப� உைறப்பதற்காக இேதா இன்�ம் சில வ�ளக்கவ�கள்: அவள் �லவ�
தந்� பணம் ெப�கிறாள்; இவர் �லைம தந்� பணம் ெப�கிறார். அவள் மைறக்க
ேவண்�யைத (அழ�) ெவள�க்காட்�க் கவர்கிறாள். இவ�ம் மைறக்க
ேவண்�யைத (மந்த்ரம்) ெவள�ய�ட்�க் கவர்கிறார். அவள் ேதவ�யாள்; இவர்
ேதவ�க்� அ�யார். அவள் ப�றர்க்காகத் தன் உடைல அலங்க�த்�க்
ெகாள்�கிறாள்; இவர் ப�றர்க்காகத் தன் அறிைவ ஸம்ஸ்க�த்�க் ெகாள்�கிறார்.
இ�வ�ம் பண்�வ� தப்�. ஆத்மா, ஸம்ஸ்க்�த்ய, என்ற பதங்கள�ன் இரட்ைடப்
ெபா�ள்கள் இந்த ஒப்�ைமகைள ேம�ம் வ�ப்ப�த்�கின்றன.

ந�தி: தன்

பாண்�த்யத்தால் தான் ேநர�யாகப் பலன் ெபறாமல் அைதக் காசாக்கிக்
ெகாள்ளாேத.

530.ஊ�காய் காம�க்� ஆகாேத.
மன்மத ேதவ�க்� ஊ�காய் ஆகிவ�டாேத.

अनघ समा�ध संपदद
ु रं भ�ररात्मभवः

प्रबलमहो�मर्जाल भ�रते द�ु रतांबु�नधौ |
जडम�त जन्तुजातं उपजात �वहारमसौ

सुख ब�डशावकृ�मुपदं श दशां नय�त ||

-ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

நாலாம் அங்கத்தில் க்ேராதன் என்கிற கதாபாத்திரத்தின் வாய�லாக இந்த ந�திையத்
த�கிறார்.
�ற்றமற்ற தியானச் ெசல்வத்ைத வய�� நிைறய வ��ங்�கிற
மன்மதன் ஊர்மிகள் என்�ம் ேபரைலகள் நிைறந்த பாவக் கடலில்
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வ�ைளயா�கிற அறிவ�லிகள�ன் �ட்டத்ைத �கம் என்�ம் �ண்�லால்
இ�த்� ஊ�காய் ஆக்கிக்ெகாள்கிறான்.
மன்மதன் ேயாகிகைள�ம் வ�ட்�ைவக்கவ�ல்ைல, ஜடர்கைள�ம் வ�ட்�
ைவக்கவ�ல்ைல. ேயாகிகள�ன் தியானச் ெசல்வத்ைதக் கபள �கரம் பண்ண� தன்
வய�ைற நிரப்ப�க் ெகாள்கிறான் என்றால், அந்த �க்கிய உண�க்�த் ெதாட்�க்
ெகாள்�ம் ஊ�காய் ேபால, ஜடமதிகைள ஆக்�கிறான். அவர்கள் ஐேயா பாவம்,
ஏற்ெகனேவ ச�த்திரத்தில் வ��ந்தவர்கள். பசி �தலிய ஊர்மிகள் நிைறந்த
பாவெமன்�ம் கடலிேல (ம� ன்கள் ேபால �ள்ள�) வ�ைளயா�க் ெகாண்��க்கிறார்கள்.
இவன் (மன்மதன்) �கம் என்�ம் �ண்�ைலப் ேபாட்� அவர்கைளப் ப��த்தி�த்�
தன�ண�க்� ஊ�காய் ேபால ஆக்கி ரசிக்கிறான். (ஊர்மி என்ற பதத்�க்� இரண்�
ெபா�ள்கள். பசி, தாகம், �ப்�, மரணம், ேசாகம், ேமாஹம், இந்த ஆ�க்�ம்
ஊர்மிகள் என்� ெபயர், பாகவதத்தில் இடப்பட்ட�. ஊர்மி என்றால் அைல என்�ம்
அர்த்தம்). உ�வகமாைலய�ல் இங்ேக
•

ஊர்மிகள் என்ற அைலகள்;

•

பாவம் என்கிற கடல்;

•

ஜடர்கள் என்ற ஜலஜந்�கள் (ஜட, ஜல, என்ற பதங்க�ம் ஒன்ேற);

•

�கம் என்கிற �ண்�ல் (ம� ன் ப��க்�ம் க�வ�);

•

மன்மதன் என்கிற ேபாக்தா (சாப்ப��பவன்);

•

ேயாகசமாதி என்கிற உண�;

•

அறிவ�லிகள் என்கிற உபதம்சம் (ெதாட்�க்ெகாள்ள வ்யஞ்ஜனம்).

இந்த உ�வகப்ெபா�த்தத்ைத நிதானமாக ரசிக்கேவண்�ம். தியானத்� மன
ஒ�மிப்ைபக் �ைலக்கிறான் காமன் (அைத வய�ற்�க்�ள் ேபாட்�க்ெகாள்�கிறான்
என்�ம்ப�). பசிதாகங்கள் ஜடைனப் �ரட்� எ�க்கின்றன (கடலைல ேபால);
ப�ன்வ�ைளைவ அறியாமல் தற்கால �கத்�க்காக

காமத்தில் (�ண்�லில் ேபால)

மாட்�க் ெகாள்�கின்றனர் மக்கள். பாவங்கள�ன் இைடேய�ம் �ள்ள�
வ�ைளயா�மள�க்� அறியாைம இ�க்கிற�. இத்யாதியாக நிைறய ெபா�த்தங்கைள
எண்ண�ப் பார்க்க ேவண்�ம்.
ந�தி: மாட்�க் ெகாள்ளாேத. காமவசப்படாேத.

531.ஊண�ல் நாய்க்�ைட ேசர்க்காேத.
நாய்க்�ைட என்ப� சாப்ப��வதற்� நிஷித்தம்.

ना�लका चण छत्राक कुसम्
ु भालाबु �व�वान ्

कुम्भी कञ्चक
ु वन्ृ ताक को�वदाराम्� वजर्येत ् ||

இத்யாதிகளாேல நிஷித்தமானைவ எல்லாம்

-ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்

ப்ரபாவ வ்யவஸ்தாதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர:
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ேதங்காய் �ைள, சைணப்�க்கீ ைர, நாய்க்�ைட, ��ம்ைப, �ைரக்காய்,
வ�ஷ்ைடய�ல் வந்தைவ, ஆைனப்பாடலம், சட்ைட-�ட்ைடச்ெச�,
மைலயகத்தி, இவற்ைற வர்ஜிக்கேவண்�ம். இ� �தலான ப�ரமாண
வசனங்கள�ல் தவ�ர்க்கச் ெசான்னவற்ைறத்

தவ�ர்த்ேதயாக ேவண்�ம்.

இந்தப் பட்�யலில் ெத�யாத வஸ்�க்கள் இ�ப்ப� கிடக்கட்�ம். நாய்க்�ைட
என்பதில் வ�ேசஷக் �றிப்� ேதைவ. காளான், மஷ்�ம், உடம்�க்� நல்லெதன்�
வ�ளம்பரப்ப�த்தி, தற்காலத்தில் நாய்க்�ைடைய வ�ற்பைன ெசய்பவர்கள் உண்�.
ஆனால் இ� நிஷித்தப் ெபா�ள்.

532.ஊ�டலாழிய�ல் ஒ�காேத.
மாமிச ச�ரம் த�ம் வ�ைனக்கடலில் உழ�வதால் மனத் தளர்ச்சி ெகாள்�. (ஊன்

=

மாமிசம்; ஆழி = ச�த்திரம்; ஒ�� = ெவள்ளத்தில் அ�த்�க்ெகாண்� ேபா)

ஊன் பட்ட உடலாழி வ�ைனெயா�க்கில்
ஒ� கைர�ம் காணாேத ஒ��மா�ம்

-பரமபத ேஸாபானம்

இரண்டாவதான நிர்ேவத பர்வத்தின் கைடசிப் பா�ரத்தில் இந்த வ�கள்.
கர்ம-ப்ரவாஹம் என்ப� ச�த்திரம் ேபால் இ�க்கிற�. இ� நமக்�

மாமிச-ச�ரத்ைத ஏற்ப�த்�கிற�. நாம் இந்த உடேலா� இந்த

ெவள்ளத்தில் கைர காணாமல் தத்தள�த்�க் ெகாண்��க்கிேறாம்.
இதனால் தளர்ச்சி அைடகிேறாம்.
இ��ம் நல்லேத. இந்த நிர்ேவதத்தால் வ�ரக்தி ஏற்ப�ம். வ��தைலைய
வ��ம்�ேவாம். ஆழிய�ல் ஒ�காமல் இ�ப்பதற்கான உபாயங்கைள நா�ேவாம். கைர
காண �யல்ேவாம். ந�தி: ��க்ஷுவா�ம்ேபா�, தத்தள�ப்ைப அறிந்�ெகாண்�, ஆ�.
கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�கைளச் ேசர்த்�ப் ப�த்தால் ெசால்லண��டன் ஒ�
பாடல் கிைடக்கிற�:
ஊர்க்�ப் �லைமைய வ�ற்காேத.
ஊ�காய் காம�க்� ஆகாேத.
ஊண�ல் நாய்க்�ைட ேசர்க்காேத.
ஊ�டல் ஆழிய�ல் ஒ�காேத.
அ�த்த நா� ந�திக�ம் ஒேர கிரந்தத்திலி�ந்� எ�த்தைவ.

533. ஊன்மி� ெசல்வப் ப�றவ� ெவ�.
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ெவ�ம் உடற்சைத ��வதற்கான ெசல்வம் ெகாண்ட ஜன்மம் ேவண்டாம். (ஊன் =
மாமிசம்)

ஊேன� ெசல்வத்�, ந�ணாகம் �ற்றி, என்ற தி�ெமாழிகள��ம்
ெசால்�கிறப�ேய ஸ்வ�ப-அ��ப-கால-ேக்ஷப-அர்த்தமான உத்தரக்�த்யம் இ�க்�ம்ப�.

ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்

பதிைனந்தாவதான உத்தர க்�த்ய அதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர:
சரணாகதி என்ற உபாயத்ைத அ�ஷ்�த்த ப�ற� எப்ப� வாழ்க்ைக
நடத்த ேவண்�ம் என்றால், ெப�மாள் தி�ெமாழிய�ல் ஊேன�
ெசல்வத்� என்� ெதாடங்�ம் பதிகத்தி�ம், ெப�ய தி�ெமாழிய�ல்
ந�ணாகம் �ற்றி என்� ெதாடங்�ம் பதிகத்தி�ம், ெசால்லியப� தன்
ஸ்வ�பத்�க்� ஏற்றதான ெபா�� ேபாக்�க்� ஆனதாக இ�க்க
ேவண்�ம்.
இவர் இ�ப� பா�ரங்கள�ல்

ெசால்லியப� என்கிறாேர, அவற்�ள் �தல் பா�ரத்தில்

ெசான்ன ந�தி என்னெவன்றால், “ஊேன� ெசல்வத்� உடற்ப�றவ� யான் ேவண்ேடன்”
என்றதாம். ெபற்ற ெசல்வம் ���ம் ச�ர ேபாஷணத்�க்� மட்�ேம ஆகிவ�ட்டால்,
அத்தைகய ப�றவ�ேய வண்
�
என்� க�த்�. ப�ன் எத்தைகய ப�றவ� ேவண்�ம்?
என்றால் அதற்க�த்த வ�ய�ேலேய வ�ளக்�கிறார் அந்த ஆழ்வார். பகவான�ன்
அ�ைமத்திறம் ெகாண்ட ப�றவ� ேவண்�ம். தி�மைலய�ல் ஒ� பட்சியாகேவ�ம்
ப�றந்� ப�றவ�ையப் பய�ள்ளதாக ஆக்கிக் ெகாள்ளலாம். �ைறந்த பட்சம்
இப்ப�றவ�ய�ன் ெசல்வத்ைத அ�ைமத் திறத்�க்� (பகவத்- பாகவத- ைகங்கர்யத்�க்�)
பயன்ப�த்தினாலாவ� ச�. தா�ம் தன்ைனச் ேசர்ந்தவர்க�ம் (நிைறய தின்�)
ஊைளச்சைத ேபா�வதற்கா ெபா�ட் ெசல்வத்ைத உபேயாகிப்பார்கள்? அப்ப�ப்பட்ட
ப�றவ� எனக்� ேவண்டாம் என்கிறார் �லேசகர ஆழ்வார். ஊேன� என்பைத உடல்
என்பதில் �ட்டாமல் ெசல்வம் என்பதில் �ட்� ேவ� ெபா��ம் உைரக்கலாம்.
ப�றவ�ைய ���மாக ெசல்வத்�க்�ப் �ஷ்� ஏற்ப�த்�வதற்� மட்�ேம
பயன்ப�த்தலாகா�. ெசல்வம் தவ�ர ேவ� நல்ல �றிக்ேகாள்க�ம் உள்ளன.
ப�றவ�ைய இைறவன�ன் அ�ைமத் திறத்�க்�ப் பயன்ப�த்�ங்கள். இ�ேவ
ப�ரபன்னன�ன் ஸ்வ�பத்�க்� ஏற்ற�.

534. ஊஹம் �தல் எண் ஸித்தி ெப�.
எட்� ஸித்திகைள�ம் எட்�வ�க்�ம் ெப�ைம எட்ெட�த்� மந்திரத்�க்�
இ�ப்பதால், அைத ஜப�த்� உய்யலாம்.
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தி�வஷ்டாக்ஷரத்ைத ஸார்த்தமாகக் ேகட்� அ�ஸந்திக்�ம்
அஷ்டாங்க �த்தி உைடய அநந்யரான ப்ரதி�த்தர்க்� - - ऊहस्तक�ध्ययनं दःु ख�वघाताः त्रयः सहृ
ु त्प्रा��ः |

दानं च �स�यो�ौ --இவற்றில் இவ�க்� இச்ைச�ள்ளேபா� எட்டாதைவ ஒன்�ம்
இல்ைல.
ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்
�ல மந்த்ராதிகாரத்தின் ���க்க�கில் இந்த அறி�ைர:
தி�ெவட்ெட�த்� மந்திரத்ைத அர்த்தத்�டன் அ�ஸந்தாநம்
பண்�பவராய், எண்�ண மதியராய், ேவ� நாடாதவராய்,
வ�ழிப்பைடந்தவராய் இ�ப்பவ�க்� எட்� ஸித்திக�ள் வ��ப்பம்
உள்ளேபா� எட்டாதைவ எ��மில்ைல. எட்� ஸித்திகளாவன: ஊஹம்
(ஊகித்� அறிதல்), தர்க்கம் (�க்திகளால் ஆராயல்), அத்யயனம் (கற்றல்),
�ன்� வ�தத் �க்கங்கைள ந�க்கல், நல்ெலண்ணத்தினைரப்

ெப�தல்,

ெகாைட என்றைவயாம்.
ஸாங்க்ய கா�ைககள�ல் இ�க்கிற� இந்த எட்� ஸித்திகள�ன் பட்�யல்.
(ஆத்யாத்மிகம், ஆதிெபௗதிகம், ஆதிைதவ�கம் என்ற) �ன்� வ�த �க்க நாசத்ைத
�ன்� ெவவ்ேவ� ஸித்திகள் என்� எண்ண� ெமாத்தம் எட்� என்கிறார். எட்�ன்
�லம் எட்ைட�ம் எட்டலாம் என்ப� ஸ்வாமிேதசிகன�ன் வார்த்ைத-வ�ைளயாட்�.

535. ஊக்�வ� அறத்ைதத் �ய்ைம ெப�.
அறத்ைதப் பண்�பவ�க்�ப் ேபாேல, அைத ஊக்�வ�ப்பவ�க்�ம் �ய்ைம
உண்டா�ம்.

धमर्ः श्रुतो वा दृ�ो वा स्मत
ृ ो वा क�थतो�प वा |
अनुमो�दतो वा राजेन्द्र पुना�त पुरुषं सदा ||

पावनत्वं ேபாேல ேபாக்யத்வ�ம் ஏக�பமாகக் �ைறய�ல்ைல.

ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்

ஸாத்ேயாபாய ேசாதநாதிகாரத்தில் ேவெறான்�க்�த் தி�ஷ்டாந்தமாக இந்த
அறி�ைர:

மகாபாரதத்தில் இ�: “மன்னர் தைலவேன! அறத்ைதக் ேகட்பவன்,
பார்ப்பவன், நிைனப்பவன், கீ ர்த்திப்பவன், ஆேமாதிப்பவன், எல்லா�ம்
எப்ெபா��ம் �ய்ைம ெப�கிறார்கள்; தர்மம் அவர்கைளெயல்லாம்
ப��த்தப் ப�த்�கிற�”. அறத்தின் பாவனத்வ-பலன் இத்தைன ேப�க்�ம்
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கிைடப்ப� ேபாேல, ேமாட்சத்தில் ேபாக்யத்வம் என்ப� எல்லா�க்�ம்
ஒேர மாதி� இ�க்கக் ��ம்”.
தர்மத்ைதக் ேகட்டா�ம் �ய்ைம; பார்த்தா�ம் �ய்ைம; நிைனத்தா�ம் �ய்ைம;
ேபசினா�ம் �ய்ைம; ஒப்�க் ெகாண்டா�ம் �ய்ைம. நாம் பண்ண ��யாத
அறத்தின் பயைனக்�ட நாம் அைடய ���ம் ேபா�ம். எள�ய வழி இ�க்கிறேத.
ப�றர� அறப்பண�கைளப் பாராட்�னால் ேபா�ம்.

536. ஊழியம் ெசய்வதில் உவைக ெப�.
ைகங்க�யம் பண்�வதில் இன்பம் ெபற ேவண்�ம்.

கால வ�ேசஷாதி நியதமான ைகங்க�யத்ைத ப�த்த ப�ஹாரார்த்த மாக
க்ஷ�ர ேசைவ பண்�வாைரப் ேபாலன்றிக்ேக அயத்ன லப்தமான
ஒளஷதத்தாேல அவ�லம்ப�தமாக ஆேராக்கியம் ெபற்றவர்கள் பால்
வார்த்� உண்�மாப்ேபாேல உகந்� பண்ண�ம்.

ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்

உத்தர க்�த்யாதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர:
கால வைரயைற �தலியவற்�க்� உட்பட்ேட ைகங்க�யம் பண்ண
ேவண்�ம். ேம�ம், அைத உகப்�டன் பண்ண ேவண்�ம் என்பைத
வ�ளக்க இேதா ஒ� தி�ஷ்டாந்தம். ப�த்தப் ப�ண�யாளன் அப்ப�ண�
ந�ங்�வதற்காக, பால் ��க்�ம்ேபா� அவ�க்� அ� கசக்�ம். ஆனால்
�யற்சிய�ன்றிக் கிைடத்த ம�ந்தினாேல வ�ைரவாக உடல் நலம்
ெபற்றவர்கள் பால் ��க்�ம்ேபா�, அவர்க�க்� அ� இன�க்�ம்.
இரண்டாமவர் பால் ப��வ� ேபால, நாம் மகிழ்ச்சி�டன் ெதாண்�
��யேவண்�ம்.
ைகங்க�யங்கைளச் சிலர் கடேன என்�ம் ேவண்டா ெவ�ப்பாக�ம் பண்�வர்.
�றிப்பாக, அதனால் கிைடக்கப்ேபா�ம் பலன் தன�ேய ஒன்�மில்ைல என்றால்,
கடைமக்காக மட்�ம் ஊழியம் ��யேவண்�ம் என்றால், அதில் ஸ்வாரஸ்யம்
இ�க்கா�. இ� பகவான�ன் உகப்�க்காகப் பண்�வ�, பண்�பவன�ன் உகப்�
இல்லாவ�ட்டால் என்ன? என்� வாதிக்க�ம் ெசய்வார்கள். அவர்க�க்� இந்த
அறி�ைர. நாம் உகந்� �ற்ேறவல்கைளப் பண்ணேவண்�ம் என்�. இங்ெகா�
��க்�க் ேகள்வ�. சர்க்கைர இன�க்�ம், பாகல் காய் ைகக்�ம், என்ெறல்லாம்
நியதமாக இ�க்�ம்ேபா�, சர்க்கைரைய ெமல்�ம்ேபா� மகிழேவண்�ம் என்�
வ�திக்க ேவண்�ேமா? என்�. ஒேர ெபா�ள் ெவவ்ேவ� உடல் நிைலகள�ல்
ெவவ்ேவ� �சி த�வ�ண்�. ப�த்த�க்�ப் பால் கசக்�ம். ஆேராக்கியசாலிக்�ப்
பால் இன�க்�ம். அ� ேபால, ைகங்கர்யத்தின் வ�ைள�ம் மன நிைலக்� ஏற்றப�
மா�வ� ��ம். ைகங்கர்யத்தில் மகி�ம்ப�யான மனநிைல ெபறேவண்�ம் என்�
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ந�தி. தி�ஷ்டாந்தப் ெபா�த்தம் ரசிக்கத்தக்க�. சம்சா�கள் ப�த்தப் ப�ண�யாளர்
ேபாேல. ைகங்க�யம் பால் ேபாேல. சரணாகதி (ப�த்தம் ந�க்�ம்) ம�ந்� ேபாேல.
சரணாகதர்கள் ப�த்தம் ந�ங்கப்ெபற்ற ஆேராக்ய சாலிகள் ேபாேல. இைத
உணர்ந்தவர்க�க்�க் ைகங்க�யத்தில் உவைக உண்டா�ம்.
இ� வைர நா� ந�திகள் நாம் ெபற ேவண்�ய நாைலப் ேபாதித்தன. ஒன்றில்
ெவ�ப்�, ஒன்றில் ஸித்தி, ஒன்றில் �ய்ைம, ஒன்றில் உவைக.

ஊன் மி� ெசல்வப் ப�றவ� ெவ�.
ஊஹம் �தல் எண் ஸித்தி ெப�.
ஊக்�வ� அறத்ைதத் �ய்ைம ெப�.
ஊழியம் ெசய்வதில் உவைக ெப�.

537. ஊ��ள் வழி ஒழி உயர்�ண்டாம்.
ஊ��ள் ேபான்றைவ காமக்ேராதங்கள். அவற்ைற ஒழித்த நல்வழியால் ேமன்ைம
ெபற ���ம்.

कामक्रोध�नशातकण्टक�मलतकाल
्
ुष्यपङ्कच्छटा

�नमुक्
र् तेन सुशीतलेन च पथा �नःश्रेयसं प्राप्स्य�त ||

-ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

�ன்றாம் அங்கத்தில் ராஜா வ�ேவகன் ராண� ஸுமதிய�டம் ேப�ம்ேபா� இந்த
அறி�ைர:
ஆைச�ம் ேகாப�ம் ��ய �ட்கள். அவற்ேறா� ம�ள் என்கிற
ேசற்�க் �வ�ய�ம் ேசர்ந்தால் வழி க�னமா�ம். இந்த �ள்�ம்
ேச�ம் இல்லாத நல்ல �ள�ர்ந்த வழியாேல ேமன்ைமைய அைடயப்
ேபாகிறான் ஸாதகன்.

வாழ்க்ைகப் பயணத்� வழி எப்ப� இ�க்க ேவண்�ம்? ப�ற பயணங்கள�ல் ேபால
�ள்�ம் இல்லாமல், ேச�ம் இல்லாமல், ��ம் இல்லாமல், தப்�ம் இல்லாமல்,
இ�க்க ேவண்�ம். வாழ்க்ைகையேய வழிப்பயணமாக உ�வகித்தால், அந்தப்
பாைதய�ல் எ� �ள்? எ� ேச�? காம�ம் ேகாப�ம் �ரான �ட்கள். மா� (மனம�ளால் ஏற்ப�வ�) ேசற்�க் �வ�யல். இவற்ைற ந�க்கிவ�ட்டால், பாைத
நல்லதாகிவ��ம். உ�வகத்தில் என்ன ெபா�த்தம் என்றால், நம் ஆைச�ம்
ேகாப�ம், நம்ைம�ம் ப�றைர�ம், �ள் ேபால் �த்தி காயப்ப�த்தி ஹிம்சிக்�ம்.
மா� என்பேதா அ�க்காக்கி ேச� ேபால அசிங்கப் ப�த்�ம்.

ந�தி: ஆைச, சினம்,

க�ஷத்தனம், �ன்ைற�ம் ஒழித்தால், நாம் �ன்ேன�வ� எள��; உ�தி�ம் �ட.
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538.ஊன்றிய மனத்தார்க்� ஊர் காடாம்.
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் தியானம் பண்ண �யலலாம்.

संभवन्त्यप
ु वने वनेऽ�प वा

सावधानमनसां समाधयः ||

-

யாதவாப்�தயம்

கி�ஷ்ணர் ஸத்யபாைமக்� நந்தன வனத்ைதக் காட்�, காமேபாகங்கள் மி�ந்த
இடத்தி�ம் சிலர் மனத்ைதக் கட்�ப் ப�த்�வைதப் பற்றிப் ேப�கிறார்.
மனசில் கவனம் ெகாண்டவர்க�க்�த் ேதாப்ப�லானா�ம்
காட்�லானா�ம் மன-ஒ�மிப்�கள் உண்டாகின்றன.
ெபா�வாக நமக்ெகல்லாம், சில �ழல்கள�ல் மட்�ம் தான் தியானம் பண்ண ���ம்.
உதாரணமாக, ஏகாந்தமான ஆரண்யஸ்தலம் மனைச ஒ��கப் ப�த்�வதற்� ஏற்ற
இடம் ஆ�ம். உத்தியான வனத்தில், காதலர்கள் கள�க்�ம் இடத்தில், நம்மால் தவம்
��ய ���ேமா? அப்ப�யானால் அப்ஸரஸ்கள் உலா�கிற நந்தன வனத்தில்
ேயாகிகள் இ�க்க ���ேமா? ���ம் என்கிறார் கி�ஷ்ணர். பய�ற்சிய�ன்
ஆரம்பத்தில் இ� கஷ்டமாய��ந்தா�ம், மனைத ஒ��கப் ப�த்தத்
ெத�ந்தவர்க�க்�, இ� ஸாத்தியம் தான். எங்� ேவண்�மானா�ம் ேயாக-ஸமாதி
அைடய ���ம் அவர்களால். ந�தி: �ழலின் �ைறகைளப் பய�ற்சி ெபற்ேறார்
ெபா�ட்ப�த்தேவண்டாம். பழெமாழி: ஆடத் ெத�யாத ேதவ�யாள் அரங்� ேகாணல்
என்றாளாம்.

539.ஊண் ஒழி நாள��ம் எட்�ணலாம்.
உபவாஸ தினத்தி�ம் சாப்ப�டக்��யைவ என்� எட்� வஸ்�க்கள் உண்�.

(உணலாம் = உண்ணலாம்)

ஓதிைவத்த உண்ணா நாள் உகந்த எட்�ம்
உளெவன்�ம் கழித்தவற்றில் நன்றாம் ஊேண.

ஆஹாரநியமம்

சாப்ப�டக்�டாதைவ என்� நாம் நிைனக்�ம் ெபா�ள்கள��ம் சில சாப்ப�டத்
தக்கைவேய என்� சிலவற்ைறக் காட்�ம் பா�ரத்தில் இ�.
உண்ணா நாள் என்கிற உபவாஸ தினத்தில் ஒ� வைக ஓதிைவத்த
உண்ணா நாள் என்ப�. சாஸ்த்ரங்கள் வ�தித்த பட்�ன� நாட்கள் அைவ.
இவற்றில் வ�ரதம் நிச்சயமாக இ�க்கேவண்�ம் ஆனா�ம் சில
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வஸ்�க்கைள உட் ெகாண்டால் அதிகத் ேதாஷம் கிைடயா�. அப்ப�
எட்� தின் பண்டங்கைளக் �றிய��க்கிறார்கள்.
அந்த எட்� எைவ என்றால், ஜலம், கிழங்�, ெநய், பால், யாகத்தின் ஹவ�ஸ், ச்ராத்த
நிமந்த்ரணம், ��-உபேதசம், ம�ந்�, என்கிற எட்டாம். ஓதி ைவத்த எட்� என்�ம்
அன்வய�க்கலாம். ஏகாதசிய�ல் �ட ெப�மாள் த�ர்த்தம் ஸ்வக�த்ேத
�
ஆக ேவண்�ம்.
தன் உபவாசப் பலைன இழக்காமேல, ப�றர� ச்ராத்தத்தில் வ�க்கப்பட்ட
ேபாக்தாவாகச் சாப்ப�டலா�ம். ��வானவர் ஆய்ந்� ஒ� வஸ்�ைவ உட்ெகாள்ளச்
ெசான்னால், அவ�க்�க் கீ ழ்ப் ப�வதில் தப்ப�ல்ைல. ஜலம் �தல் ம�ந்�
வைரயாகக் �றிய எட்ைட�ம் சாப்ப�ட்டதால் உபவாசத்�க்�ப் பங்கம் வரா�. உைர
�லில் காட்�ம் வடெமாழி வசனம் இேதா: “அஷ்ெடள தாந்யவ்ரதக்நாநி ஆேபா

�லம் க்�தம் பய: | ஹவ�ர் ப்ராஹ்மண காம்யா ச �ேரார் வசனம் ஒளஷதம்”
என்� மகா பாரதத்தில்.

540.ஊர�ம் ஊர்வசிக்ெகா� நைகயாம்.
எந்த வஸ்��ம் வண்
�
அன்�; ைவக்�ம் இடத்தில் ைவத்தால் ேசாப�க்�ம்.
(ஊரல் = கிள�ஞ்சல்)

रत्नाभरणयोग्यानां राजान्तःपुरयो�षताम ् |

क्र�डाकङ्कण�नमार्ण काचो�प ल�लतायते ||

-ஸுபாஷித ந�வ �

கைடசியான ப�ட்சித பத்ததிய�ல் இந்த ச்ேலாகம்.
ரத்தின நைகக�க்�த் த�ந்த அரச�மா�க�க்�
வ�ைளயாட்�வைளய�ல்

பதிக்�ம் கிள�ஞ்சல் �ட அழகாக இ�க்கிற�.

கிள�ஞ்சல் அற்பவஸ்�. கடற்கைரய�ல் இலவசமாகப் ெபா�க்கிக் ெகாள்ளலாம்.
ைவரம். ைவ��யம், �தலிய ரத்தினங்கேளா வ�ைல உயர்ந்தைவ. வ�ைலக்ேகற்ப,
எழி�ம் ஒள��ம் மிக்கைவ. கிள�ஞ்சைல அண��ம் ��வ�க்காரர் �தலிேயார்
அதனால் அழ� ெப�வதில்ைல. நவரத்தினங்கைள அண��ம் அழகிகள்

ெப�ம்பா�ம் கிள�ஞ்சைலச் சீந்�வதில்ைல. ஆனால் ஒன்�. எப்ேபாதாவ�
ேபரழகிகள் கிள�ஞ்சல் ேபான்ற அற்ப வஸ்�க்கைள வ�ைளயாட்�க்காகேவ�ம்
அண�ந்தால், அந்த அற்பப்ெபா�ள் அழ� ெபற்� வ��கிற�. இதிலி�ந்� நமக்�த்
ெத��ம் ந�திகள் நா�: 1. ேபரழகிகள் எைத அண�ந்தா�ம் அழ� ��கிற�.
உயர்ந்ேதா�க்�ப ெப�ைம. 2. �ேவா� ேசர்ந்� நா�ம் மணப்ப� ேபால,
அழகிகேளா� ேசர்ந்� கிள�ஞ்ச�ம் அழகாகிற�. பயனற்ற அற்பர் �ட உயர்ந்ேதாைர
ஆச்ரய�த்� மதிப்� ெபறலா�ம். 3. எந்த ெபா��ம் வணன்�.
�
ைவக்�ம் இடத்தில்
ைவத்தால், பயன் ெத��ம். 4.அழ� என்ப� ெபா�ள�ல் மட்�ம் இல்ைல, அதன்
�ழலி�ம் இ�க்கிற�.
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இ� வைர பார்த்த நா� ந�திகள��ம் ஒ� ெபா�த் தன்ைம இ�க்கிற�. நா�ம் ஊ
என்� ஆரம்ப�த்� ஆம் என்� ��கிற ெசால்ெலாப்�ைம கிடக்கட்�ம்;
க�த்ெதாப்�ைமைய�ம் கவன�க்கலா�ம். நாலில் ஒவ்ெவான்�ேம ெபா� நியதிக்�
இ�க்�ம் வ�தி வ�லக்�கள் பற்றியைவ. எவ்வாெறன�ல் இேதா. ெபா�வாகப்
பாைதகள் �ள்�ம் ேச�ம் இராமலி�ந்த மாத்திரத்தால், ேச�மிடத்தில் சிறப்�
வந்�வ�டா�; ஆனால் வாழ்க்ைகப் பாைத ெசவ்வேன இ�ந்தால் இ�திய�ல்
ேமன்ைம கிைடக்�ம். ெபா�வாக சந்த��ம் ஈர்ப்�க�ம் இ�க்�மிடத்தில் ேயாகம்
பண்ண�னால் மனம் சஞ்சலிக்�ம்; ஆனால் மனப்பய�ற்சி பண்ண�யவர்க�க்� எல்லா
இட�ம் ஒன்� தான்; எல்லா இட�ம் நன்� தான். ெபா�வாக

ஏகாதசி �தலிய

உபவாச நாட்கள�ல் எைத�ம் சாப்ப�டலாகா�; ஆனால் த�ர்த்தம் �தலிய எட்ைட�ம்
உட்ெகாண்டால் பரவாய�ல்ைல. ெபா�வாக கிள�ஞ்சல் �தலியைவ �ச்சம் என்�
�க்கி எறிய ேவண்�ய� தான்; ஆனால் அற்பப்ெபா�ைள�ம் அலங்காரப்
ெபா�ளாக்�ம் கைலத்திறன் சில�க்� இ�க்கிற�.
இந்த நாலின் தைலப்�கைள�ம் ேசர்த்�ப் ப�த்� மகிழ்ேவாம்.
ஊ��ள் வழி ஒழி உயர்�ண்டாம்.
ஊன்றிய மனத்தார்க்� ஊர் காடாம்.
ஊண் ஒழி நாள��ம் எட்�ணலாம்.
ஊர�ம் ஊர்வசிக்� ஒ� நைகயாம்.

541. ஊழ்த்�ைண தி�ஷ்ைண உேலாபற்காம்.
உேலாப�ணத்�க்� உ��ைணயாய் நிற்ப� த்�ஷ்ைண. (உேலாபம்= ேபராைச�ம்
க�மித்தன�ம். த்�ஷ்ணா = ெபா�ைள அைடயத் தாகெவறி. ஊழ்த்�ைண = மைனவ�)

महा मोहस्या�ां �शर�स �नदधानस्स्रज�ममां

अहं तष्ृ णाजा�नस्त्व�रत�मह लोभस्समु�दतः |

-ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

�ன்றாம் அங்கத்தில் ேலாபன் என்கிற கதாபாத்திரத்தின் ேபச்� இ�.
நான்

தைலய�ல்

அண�ந்�ெகாண்��க்�ம்

மாைலயான�

மஹாேமாஹன் என்�ம் அரசன�ன் கட்டைள ஆ�ம். அைத சிரஸா
வஹித்�

த்�ஷ்ைணய�ன்

கணவனான

ேலாபன்

என்கிற

நான்

வ�ைரவாக எ�ச்சி ெபற்�வ�ட்ேடன்.
ெப�மயக்கம் என்பதன் �ண்�தலால், ேபராைச எ�ம்ேபா�, த்�ஷ்ைண பக்க

பலமாக இ�க்கிற�. சா�ம்ேபா� பணத்ைத உடன் எ�த்�ப் ேபாக ��யா� என்கிற
அறிைவ ெப�மயக்கம் (மஹாேமாஹம்) மைறக்கிற�. அம்மயக்கத்�க்� வசப்
பட்டவ�க்� தனக்ெகன்� ேசர்த்� ைவத்�க் ெகாள்�ம் ேபராைச உண்டாகிற�.
அச்ெசயலில் தாக ெவறியாக உடன் வ�கிற� தி�ஷ்ைண. இந்த �க்�ட்�

www.sadagopan.org

Page 40 of 90

பரஸ்பரம் உற� ெகாண்ட�. த்�ஷ்ைண மைனவ�. ேலாபன் கணவன். மகாேமாகன்
அந்தக் �ட்டத்�க்� ராஜா. ந�தி: ேபராைச �டா�.

542. ஊழ்வ�ைன ஒ�க்க ஒேர வழியாம்.
த�ய வ�ைனகைள ஒழிக்க பகவான�ன் அ�ளால் மட்�ேம ���ம்.

दरु ासाधस्थेम्ना द�ु रतप�रपाकेण भ�वनः
प्रमाथी संसारः प्रशमर�हतोयं प्रभव�त |

�नरोधे तस्यैका �नरुप�धककारुण्यघ�टत

स्वतन्त्रेच्छाशिक्तः स्वयमुप�धमाधाय रमते ||

-ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

�தல் அங்கத்தில் ராஜா வ�ேவகன�ன் ேபச்� இ�:
மன்ன�

நிற்�ம்

த�வ�ைனப்

பயனால்

கலக்கி எ�க்�ம்

ஸம்ஸாரம்

ஓய்ச்சேல இல்லாமல் ப�ராண�க்� இ�க்கிற�. அதைன ஒ�க்�வதற்�
ஒேர

சக்தி

நிர்ேஹ�க

தைய�டன்

��ய

ஸர்வஸ்வதந்த்ரன�ன்

ஸங்கல்பம் என்ப�. தாேன ஒ� காரணத்ைத அவலம்ப�த்� மகி�ம்.
ஸம்ஸா�கள�ன் பாவ�திர்ச்சி வலிய�; த�க்கெவாண்ணாத�. அதைன
ஒ�க்�வதற்�, க�வாய்கேளா, �ண்ண�யச்ெசயல்கேளா, ேபா�ம் என்� நிைனப்�
தப்�. க�ைண மிக்க பகவான�ன் சங்கல்பம் என்ற ஒன்ேற மார்க்கம் ஆ�ம்.
(மற்றைவ�ம் அதன் �லேம பலன் த�ம். அதற்� ேஹ� என்� ெசால்வ� �ட
ச�ப்படா�).

543. ஊண�ல் �ைறயால் உளம�க்காம்.
சாப்ப��ம் வஸ்�வ�ல் ேதாஷம் இ�ந்தால் அ� மனதில் அ�க்ைக உண்டாக்�ம்.

अन्नदोषात ् अशमनात ् नाना �वषय दशर्नात ् |
दे हशौचा�द�वरहात ् समलं जायते मनः ||

இத்யாதி... இப்ப� வ�ஷய-வ்யவஸ்ைத பண்ணாத ேபா�, ... அதிவாத
மாத்ரமாய் வ��ம்.
- ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்.
ப்ரபாவ-வ்யவஸ்தா-அதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர.
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ெகட்ட உண�, கட்�ப்பா�ன்ைம, வ�வ�தமான ஈர்ப்�கைளப் பார்ப்ப�,
உடல்
�ரங்க

�ய்ைம

இன்ைம,

மாகாத்ம்யத்தில்

அனாத�த்�,

பாகவதர்கள�ன்

இவற்றால்
ஒ�

மனம்

மா�ப�ம்.

வசனம்).

ெதாடர்�

(என்கிற�

இவற்ைறெயல்லாம்

இ�ந்தால்

இைவ

நம்ைமப்

பாதிக்காதைவ என்� வாதிப்ப� அதிவாதம் மாத்திரேம ஆ�ம்.
1.கண்டைத�ம் தின்பதால் ஆேராக்கியம் மட்�ம் தான் ெக�ம் என்� நிைனக்காத�ர்;
மன�ம் ெக�ம். 2.�தந்திர வாழ்� என்ற ெபய�ல் கட்�ப்பா�ல்லாமல் தி�வ�
நல்லதன்�; மன� ேம�ம் ெகட்�ப்ேபா�ம். 3.கண் பண்�வ� மனைச என்ன
பண்ண�வ��ம் என்� நிைனயாத�ர். மனசில் �த்தம் எனக்� இ�ப்பதால், நான் �த்�
நாடகம் பார்த்தா�ம் ெகடமாட்ேடன் என்ன ேவண்டாம். கண்ணால் பார்ப்பதன்
வ�ைள� மனைச�ம் பாதிக்�ம். 4.உடம்ப�ன் அ�க்� ேவ�; மனசின் அ�க்� ேவ�;
எனக்� இரண்டாவ� இராதி�ந்தால் மட்�ம் ேபா�ம்; என்� எண்ண ேவண்டாம்.
உடம்ப�க்� மனத்த�க்ைக�ம் உண்டாக்�ம்.
ஆைகயால், நல்ல உணைவேய உண்ண�ம். (�லன்கைள) கட்�ப் ப�த்தி ைவக்க�ம்.
�க்கியமாகக் கண்ட காட்சிகைள�ம் (தற்காலத்தில் ெதாைலகாட்சி ஊடகங்கள்
�லமாக எள�தில் காணக் கிைடப்பதால்) பார்க்கேவண்டாம். உடல் �ய்ைம�ம்
அவசியம். இந்த நா� வ�திகளால் மனமா� வராமல் தப்ப�க்கலாம்.
இன்�ெமான்�. பாகவதர்கள் மகா ப்ரபாவசாலிகள் என்பைத ம�க்கவ�ல்ைல.
ஆனால் அவர்கள� ஸம்பந்தமி�ந்தால் அன்னேதாஷம் �தலியைவ�ம் ஏற்கத்
தக்கன என்� வாதி�வ� மிைக.

544. ஊரண� ேமகம் நாரணனாம்.
வய�ற்�த் தி�மண�ல் நாராயணைன ஊரண� ேமகமாக தியான�க்க�ம்.

நாரணனாய் நல் வலம்�� நா��கந்ெத�த்�ம்
ஊரண� ேமகம் எனேவ உதர�ேமற்�ம் நின்�ம்

-பன்ன��நாமம்.

ேகசவன் �தலிய பன்ன�� �ர்த்திக�க்கான தியானங்கள�ல் இரண்டாவதன்
வ�ளக்கம் இ�:
நாராயண �ர்த்திக்� நா� �ஜங்கள��ம் சங்�; ேமகம் ேபான்ற நிறம்;
வய�ற்�த் தி�மண் காப்�க்�த் ேதவைத; ேமற்�த் திைசய�ல் காப்பவர்.
நாராயணம் கனச்யாமம் ச�ச் சங்கம் நமாம்யஹம் என்�ம், பச்சாத் நாராயண: சங்கீ
ந�ல ஜ��த ஸந்நிப: என்�ம் நாம் தினந்ேதா�ம் அ�சந்திப்பதன் சாரத்ைதத் தமிழில்
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வ�த்�த் தந்தி�க்கிறார். கவ�நயம் ேவ�; ந�திகள் ேவ�. ேமகம் என்றால் கடல்
நாலிலி�ந்�ம் �கந்� எ�க்�ேம; நாராயண �ர்த்தி அப்ப�யா? ேமகம் என்றால்
ஊர்கிற அழ� இ�க்�ேம; நாராயண �ர்த்திக்� உண்டா? ேமகம் த�வைத
(ஜலத்ைத) உதரம் ஏற்�ேம; நாராயண �ர்த்திக்�ம் அப்ப�யா? என்� �ன்�
ேகள்வ�கைளக் ேகட்�க்ெகாண்� சிேலைடயால் ஆமாம் என்� சமர்த்திக்கிறார். நல்ல
சங்�கள் உண்டாக்�ம் இடம் ஆதலால் நா� கடைல நல்வலம்�� நா� என்னலாம்.
ேமகம் இந்த (ச�த்திரங்கள்) நாைல �கந்ெத�க்�ம் என்றால், நாராயணன், இந்த
(சங்�கள்) நா�ம்

உகந்ெத�ப்பார், மகிழ்ச்சி�டன் த�ப்பார். எப்ப�ேயா,

நா��கந்ெத�ப்ப� இ�வ�க்�ம் ெபா�வாகி வ�ட்ட�. (நா�ம்+உகந்� =
நா�+�கந்�). ேமகம் ஊர்வதால் அழ� ெபற்� ஊரண� ேமகம் ஆய�ற்� என்றால்,
நாராயணன் ஊ�க்ெகல்லாம் அழ� ேசர்ப்பதா�ம், ஊெரல்லாம் (தி�மண் காப்பாக)
அண�வதா�ம், ஊரண� ஆகிறார். ேமகம் ெபாழிவைத உதரம் (வய��) ஏற்�ம்
என்றால், நாராயண �ர்த்திைய�ம் வய��ேமற்�ம் என்ப� இரண்� அர்த்தங்கள�ல்;
ந� வய�� இரண்டாவ� தி�மண�ல் ஏற்�க்ெகாள்�ம்; ேம�ம், வய��ம் ேமற்�ம்,
நாராயண�க்கானைவ. இவ்வள� ெபா�த்தங்கள் ஏற்பட்ட ப�ற�, ஊரண� ேமகம்
நாரணன் என்ப� ஊர்ஜிதம் ஆகிவ�ட்ட�. இ� கவ�நயப் ப�தி. ந�திகள்: பன்ன��
தி�மண் இட்�க்ெகாள்�. ேகசவாதியர் பன்ன��வைர தியான�. நாராயணைன
ேமகவண்ணனாக�ம் நா� தி�க்ைககள��ம் சங்� ஏந்தியவனாக�ம், ந� வய�ற்�த்
தி�மண�ல் வற்றவனாக�ம்,
�
ேமற்கில் நின்� காப்பவனாக�ம் தியான�க்க�ம்.
கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�கள�ன் ெதா�ப்� இேதா:
•
•
•
•

ஊழ்த்�ைண தி�ஷ்ைண உேலாபற்காம்.
ஊழ்வ�ைன ஒ�க்க ஒேர வழியாம்.
ஊண�ல் �ைறயால் உளம�க்காம்.
ஊரண� ேமகம் நாரணனாம்.

545. ஊடகமாய் நிைன உயர் ெசயலில்.
உயர்ந்த சாதைனகள் நிகழ்த்தி ெவற்றி ெபற்றேபா�, தான் இைறவன�ன் ஊடகம்
மாத்திரேம என எண்ண� கர்வமின்றி இ�க்க�ம்.(ஊடகம்=எதன் வாய�லாகேவா அ�).

தனக்� சரண்ய-ப்ரஸாத-வ�ேசஷ �லமாக நம்மாழ்வார் நாத�ன�கள்
உள்ள�ட்டார்க்�ப் ேபாேல ஸாக்ஷாத்காராதிகள் ஆகிற பேலாத்கம
பர்வங்கள் வந்தா�ம் “நன்ைம த�ைமகள் ஒன்�ம் அறிேயன்” என்�ம்,
“அறிவேன�ம் இைவெயல்லாம் என்னால் அைடப்� ந�க்ெகாண்ணா�”
என்�ம், நிச்சய�த்�ப் பராத�ன-ஸ்வ�ப-ஸ்திதி-ப்ரவ்�த்தியான தன்
அதிகாரத்திேல ெசா�கின ஆகிஞ்சன்யத்ைத அழிய மாறாேத.
-ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்.
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உத்தர கி�த்யாதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர.
தனக்�

எம்ெப�மான�ன்

�தலியவர்க�க்�ப்
ஸாக்ஷாத்க�ப்ப�
உயர்ந்தா�ம்,

ேபாேல

ேயாகஸித்தி

என்�ம்

தான்

“அறிந்தா�ம்,

தி�வ�ளால்
பலன்

“நன்ைம

நாத�ன�

ஏற்பட்டா�ம்,

பகவாைன

கிைடக்�ம்

த�ைமகைள

அக்கட்�கள�லி�ந்�

நம்மாழ்வார்

நிைல

அறியாதவன்”

ந�க்கிக்ெகாள்ள

வைர
என்�ம்

இயலாதவன்”

என்�ம், த�ர்மானம் பண்ண�, பரம�க்� அத�னமாகத் தன் ஸ்வ�ப�ம்
இ�ப்�ம் ெசய�ம் இ�ப்பதால் தனக்��த்தான ைகயாலாகாத்தனத்ைத
மாற்ற ��யாெதன்� க��க.
ெசயற்க�ய ெசயல் பகவத் ஸாக்ஷாத்காரம் என்ப�. ஆனா�ம் அதில்
தற்ெப�ைமக்� இடம் இல்ைல.

ஏெனன்றால் எல்லாம் அவன் ெசயல். நாம் ஊடகம்

மட்�ேம. நம் �லமாக அவன் ஒ� நற்ெசயைல நடத்திக் ெகாண்டால், இதில்
நமக்�க் கர்வப்பட என்ன இ�க்கிற�? நம் த�திய�ன்ைமைய நாம் மறப்பதற்கில்ைல.
தாழ்� மனப்பான்ைம ேதைவ.

546. ஊைமயாய் இ� வம்�கள�ல்.
ப�றைரப் பற்றி வம்� ேப�ம் வ�ஷயத்தில் ஊைம ேபால இ�. ேபசேவ ேபசாேத.

पररन्ध्रेषु जात्यन्धाः परदारे ष्वपुम्सकाः |

प�रवादे षु ये मूकाः तेतीव द�यता मम ||
इत्या�दकमत्र भाव्यम ् |

-ஸ்ேதாத்ர பாஷ்யம்

“ஸ்மர-பர-வச:” என்ற ஆளவந்தார் ஸூக்திக்� உைரய�ல் இ�.
“ப�றர� ஓட்ைடகள�ல் ப�றவ�க் ��டர்க�ம், ப�றர� மைனவ�கள�டம்
ந�ம்ஸகர்க�ம்,

வம்�ப்

ேபச்�கள�ல்

ஊைமக�ம்,

எனக்�

மிக�ம்

ப்�யம் ஆனவர்கள்”. இ� �தலான� இங்ேக நிைனக்கத் தக்க�.
வ�ஷ்� தர்மம் என்ற �லில் பகவான் தனக்� யாைரப் ப��க்�ம் என்பைத
ேவ�க்ைகயாகக் ��கிறார். “��டர்க�ம் அலிக�ம் ஊைமக�ம் எனக்� மிகப்
ப��யமானவர்கள்” என்�. எதில் ��டர்கள்? ப�றர� �ைறபா�கள�ல். எதில் அலிகள்?
ப�றன� ெபண்��டம். எதில் ஊைமகள்? ஊர்வம்ப�ேல. ேவ� வ�தமாகச்ெசான்னால்
நமக்� �ன்� ந�திகள்: ப�ற�டம் �ற்றம் காணாேத. ப�றன் மைன வ�ைழயாேத. வம்�
ேபசாேத. ெப�மா�க்� அன்பனா�ம் வழியாம் இம்�ன்�ம். இதில் �ன்றாவ�,
தைலப்பாகத் தரப் பட்��க்கிற�.

547. ஊர்த்வம் ேபா; இ� ஸத்வத்தில்.
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ேம�லகம் ேபாவதற்காக, ஸத்வ�ணத்தில் நிைலப்ப�.

ऊध्व� गच्छिन्त सत्वस्थाः – गीता |

य�द सत्वस्थस्य अपवग� �भधीयते त�हर् अनन्तरं गण
ु त्रयातीतस्य अपवगर्वचनं
व्याहन्येते�त शङ्कायां

- தாத்பர்ய சந்த்�கா

பதினாலாம் அத்தியாயத்தில் கீ ைதய�ல் இந்த அறி�ைர.
ேமேல

ேபாகிறார்கள்

ஸத்வ

�ணத்தில்

என்றால்

ேமாக்ஷத்�க்�

என்�

பாஷ்யம்

ேவ�

இ�க்கட்�ம்).

என்ப�

மாதி�

�க்�ணம்

ந�ங்கல்.

பகவத்

நிைலத்தவர்கள்.

ராமா�ஜ
இதில்

�க்�ணங்கள�ல்

ேமேல

பாஷ்யம்.

(ேவ�

சந்ேதகம்.

ேமாக்ஷம்

�தலான�

ஸத்வம்.

அதில் இ�ந்தால் �க்�ணம் எப்ப� ந�ங்�ம்? ஏேதா �ரண் ெத�கிறேத,
என்�.
ஸத்வத்தில் இ�ப்பதன் �லம், ஸத்வம் உள்ள�ட்ட �க்�ணத்ைதக் கடக்கலாம்
என்பதில் உண்ைமய�ல் �ரண�ல்ைல.

548. ஊனைத ேவண்டாம் சிரத்ைதய�ல்.
நம்ப�க்ைகய�ல் �ைறபா� ேவண்டாம். �� நம்ப�க்ைக நன்�. (ஊனைத=
ஊனத் தன்ைம, �ைறபா�)

त्वया त्रय्यन्त �व�ानं परु
ु षस्य �वभा�वतम ् |

श्रद्धा वैकल्य मात्रं तु शमनीयं अतः परम ् ||

--ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

இரண்டாம் அங்கத்தில் ராஜாவ�டம் ேசனாபதி ��கிறான்:
மன�த�க்�

ேவதாந்த

அறி�

உன்னால்

கிளரப்பட்ட�.

இன�

ம� தமி�க்�ம் பண� என்னெவன்றால், சிரத்ைதக் �ைற� என்பைத ந�க்க
ேவண்�ம்.
அறி� ேவ�; சிரத்ைத ேவ�. அறிஞர்கள், வ�ேவகத்தால் (இ� அந்த ராஜாவ�ன்
ெபயர்) ேவதாந்தத்ைதேய அறிந்தி�ந்தா�ம், சிரத்தா�வாக இல்லாமல் ேபாக
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வாய்ப்� உண்�. அதனால், சிரத்ைதைய ��ைமப் ப�த்�வ� என்� தன�ப் பண�
ேதைவப் ப�கிற�. ந�தி: சிரத்ைத �க்கியம்.

கடந்த நா� அறி�ைரகள�ன் தைலப்�கைள ஒ� ேசரப் பார்ப்ேபாம்.

ஊடகமாய் நிைன உயர் ெசயலில்.
ஊைமயாய் இ� வம்�கள�ல்.
ஊர்த்வம் ேபா; இ� ஸத்வத்தில்.
ஊனைத ேவண்டாம் சிரத்ைதய�ல்.

549. ஊண் வைர�ைறகைள ம� றாேத.
உய�ர் ேபா�ம் த�வாய�லல்ல� உண�க் கட்�ப்பா�கைளத் தளர்த்திக் ெகாள்ளக்
�டா�.

உஷஸ்தி ப்ரப்�திகளான ப்ரஹ்மநிஷ்டர்கள�ன் அ�ஷ்டானத்�க்�ம்
வ��த்தம்.
– ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்
அபராத ப�ஹார அதிகாரத்தில் இந்த வசனம். தவ� ெசய்தா�ம் சரணாகத�க்�
அ� ஒட்டா� என்ற ��க்திக்� உத்தரம்.
உஷஸ்தி �தலிய உபாசகர்கள�ன் நடத்ைதக்� இந்த வாதம் வ��த்தம்.
உபநிஷத்தில் ஒ� கைத. உஷஸ்தி என்ற �ன�வர் ப்ரஹ்ம-வ�த்யா உபாஸகர்.
ஒ��ைற பசியால் வா�னார். உய�ர் ேபா�ம்ேபால் இ�ந்த�. ஆைனக்காரன�டம்
�ல்மாஷம் என்கிற தான்யத்ைதக் ேகட்� வாங்கி (எச்சில் நிஷித்தம் ஆனா�ம்)
சாப்ப�ட்டார். ஆனால் உய��க்� இன� ஆபத்� இல்ைல என்� ஆன�ம், அவன்
ெகா�த்த ந�ைரக் �டப் ப�க ம�த்� வ�ட்டார். அவேர உண� வைர�ைறகைள
ம� றக்�டா� என்� பயந்� வர்த்தித்த ேபா�, நாெமல்லாம் �ண�யலாமா?
(இைத 447 ஆம் அறி�ைர�டன் ேசர்த்�ப் ��ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.)

550. ஊஷ்மள வார்த்ைதகள் �றாேத.
�� ெசால் ேபசாேத. (ஊஷ்மள = ��ைடய)

परुषा�तवाद प�रवाद पैशुन

प्रभ�ृ त प्रभत
ू पतनीय पङ्�कला |
யதிராஜ கீ ர்த்தி வர்ணைனய�ல் இந்தக் க�த்�.
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ேபச்�க்� வழ்ச்சிைய
�
(அல்ல� ேபச்சினால் வழ்ச்சிைய)
�
ஏற்ப�த்�ம்
பலவற்�ள் �க்கியமானைவ நா�; அைவ ெகா�ம் ேபச்�, மிைகப்
ேபச்�, வம்�ப் ேபச்�, ேகாள் ேபச்� என்பைவயாம்.
இந்த நாலி�ம் �தலான�
(இத்�டன்

ப�ஷப் ேபச்�, �� ெசால். இ� �டேவ �டா�.

375ஆம் அறி�ைர�ம் ேசர்த்�ப் ப�ப்ப� நல்ல�.)

551. ஊழலித்�ள்ளம் ேசாராேத.
சரணாகதிக்�ப் ப�ன் வ�ந்தக்�டா�. (ஊழலித்�= இைளத்�)

உபாய ஸ்வகாரம்
�
பண்ண�னானாகத் தன்ைன நிைனத்தி�ந்த ப�ன்�
சரண்ேயாக்திய�ேல ெநகிழ்ச்சி உைடயனாய் ேசாகித்தானாகில் கார்யாபாவாத்
ஸாமக்ர்யபாவ: என்கிற ந்யாயத்தாேல �ர்ேணாபாயன் அல்லாைமயாேல
பலம் உபாய �ர்த்தி ஸாேபக்ஷமாய்க் ெகாண்� வ�ளம்ப�க்�ம்.

– ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்

க்�தக்�த்யாதிகாரத்திேல இந்த அறி�ைர.
சரணாகதி பண்ண�ய ப�ற� பகவான�ன் உ�திெமாழிய�ேல நம்ப�க்ைகக்
�ைறவால் நிர்ேவதப்பட்�க்ெகாண்டால், “வ�ைள� ஏற்படாைமயால்
ஸாமக்� (காரணத் ெதா�தி) இ�ந்தி�க்கா�” என்கிற நியாயத்தால்,
உபாயம் நிைற� ெபறாதவன் ஆைகயால், பலன் உபாய�ர்த்தி
ஏற்ப�வதற்காக வ�ளம்ப�க்�ம்.
உள்ளச்ேசார்�

ெநகிழ்ச்சியால் வ�வ�. மகா வ�ச்வாசத்�க்� எதிரான�. உபாயம்

நிைற� ெபறாமல் தாமதப் ப�த்�வ�. ஆைகயால் பரநியாசத்�க்�ப் ப�ன்னர்,
அவ்வ�ஷயத்தில் கவைலப் படக்�டா�.

552. ஊ�ல் ெதா�; ப�ண� வாராேத.
எந்த ஊ�ல் பரைமகாந்திையப் �ஜிக்கிறார்கேளா, அந்த ஊ�ல் வ�யாதி வரா�.

यत्राप्यसौ सुकृ�त�भः �व�दतानुभावैः

अभ्य�चर्तो जनपदे �नवसत्यनन्यः |
�सद्धाश्रमप्र�त�नधा�वह सव� एते

�नव्यार्धयश्च �वचरिन्त �नराधयश्च ||
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பத்தாம் அங்கத்தில் ஸங்கல்பன் என்�ம் கதாபாத்திரத்தின் வாய�லாக இந்த
அறி�ைர. இேத க�த்� �ராணங்கள��ம் உண்�.
இந்த அநந்யன் (பரைமகாந்தி) எந்த ஊ�ல் வசிக்கிறாேனா, அவன�
ெப�ைம அறிந்த பாக்கியசாலிகளால் க�ரவ�க்கப் ப�கிறாேனா, அந்த
ஊர் ஸித்தாச்ரமம் ேபால் ஆ�ம். அவர்க�ம் வ�யாதிக�ம்
கவைலக�ம் இல்லாமல் வாழ்வார்கள்.
நாரத கல்பத்தில் ஒ� ச்ேலாகத்ைத அ�ெயாற்றிய ச்ேலாகம் இ�. ேவ�
ெதய்வத்ைத�ம் ேவ� பயைன�ம் நாடாதவன் அனந்யன். இவன் வசிக்�ம் ஊ�ல்,
இவன� ெப�ைமைய உணர்ந்� மக்கள் இவைன உபச�த்தால், வ�யாதிக�ம் மனக்
கவைலக�ம் ஏற்ப�வதில்ைல. அநந்யர்கள�ன் அ�பாவத்ைத அறிந்� அர்ச்சிக்�ம்
அதிர்ஷ்டசாலிய�ன் அ�கிேல �ட அ�கமாட்டா வ�யாதிகள். உத்தமர் வா�ம்
ஊ�ல் ேநாய்ெநா�கள் அண்�வதில்ைல. தத்தம் ஊ�ல் வா�ம் அனந்யர்கைள
அர்ச்சி�ங்கள்.
கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�கள் ேசர்த்� வாசிப்பதற்காக இேதா:
ஊண் வைர�ைறகைள ம� றாேத.
ஊஷ்மள வார்த்ைதகள் �றாேத.
ஊழலித்�ள்ளம் ேசாராேத.
ஊ�ல் ெதா�; ப�ண� வாராேத.

553. ஊர் வாய் �ட �யலாேத.
எவ்வள� தான் ேயாக்கியனாக வாழ்ந்தா�ம் யாராவ� தப்� காண்பார்கள். அைதத்
தவ�ர்க்க ��யா�.

�नरव�धगण
ु ग्रामे रामे �नराग�स वाग�स

स्फुरणमु�षतालोका लोका वदिन्त सदिन्तके |
वरतनह
ु �तं वा�लद्रोहं मनागपसपर्णम ्

प�र�मतगण
ु े स्पष्टावद्ये मध
ु ा �कं उदासते ||

-ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

இந்த ச்ேலாகம் ஐந்தாம் அங்கத்தில் அ�ைய என்�ம் கதாபாத்திரத்தின் �ற்றாக
இ�க்கிற�. �பாஷிதந�வ�ய�ல் �தல் பத்ததிய�ன் ��� ச்ேலாகமாக�ம் இ�க்கிற�.
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ராமன்

எல்ைலய�ல்லாத

நற்பண்�க்�வ�ய�டன்,

�ற்றம்

இல்லாமல்

வாழ்ந்தாேன, அவைன�ம் வ�ட்� ைவக்கவ�ல்ைல இந்த �ஷ்டர்கள்.
ேபச்�க் கத்தி மின்�வதாேல பார்ைவ ெகட்ட ஜனங்கள் நல்ேலார�கில்
ெசன்� ராமன் ம� �ம் பழி �மத்�கிறார்கள். தாடகாவதம் பண்ண�னதால்
ெபண்ெகாைலப் பாவம், வாலிக்� த்ேராஹம், கர�த்தத்தில் சிறி� ப�ன்
வாங்கிய ேதாஷம், என்ெறல்லாம் ெசால்�கிறார்கள். (ஆனானப் பட்ட
ராமன�டேம
ெவட்ட

�ற்றம்

காண்பவர்கள்)

ெவள�ச்சமாகக்

ெகாஞ்சேம

�ைறகள்

நற்பண்�

ெகாண்�,

ெகாண்டவர்கைள

வ�ட்�

ைவப்பார்களா?
இந்த ச்ேலாகத்தில் ஏ� ந�திகள் ெபாதிந்� கிடக்கின்றன.
1.

எல்லா�ம் ெமச்�ம்ப� எவனா�ம் வாழ ��யா�.

2.

எல்லா�டத்தி�ம் �ைற காண வல்லவர் உலகில் உள்ளனர். அவர்கைள நாம்
��ந்�ெகாள்ள ைவக்க ��யா�. வண்
�
�யற்சி ேவண்டாம்.

3.

அத்தைகயவர் இ�ப்பைத உணர்ந்� அதற்ேகற்ற ஜாக்கிரைத�டன்
ெசயலாற்றேவண்�ம். ஸ்பஷ்டமான அவத்யம் ேவண்டாம்.

4.

சில ேபைர அலட்சியப் ப�த்தத்த�ம்.

5.

நல்லவன�டம் �ைற ேத�க் கண்� ப��ப்பதில் இ�க்கிற ச்வாரச்யம் (தி�டன்
ெபாய் ெசான்னான் என்பதிேலா ேதவ�யாள் கற்ப�ழந்தாள் என்பதிேலா
பழிப்ப�ரசாரம் பண்�பவர்க�க்� �ைவ ஏற்ப�வதில்ைல). “�ண�ஷு ேதாஷஆவ�ஷ்கரணம் அஸூயா” என்� இைத அ�ையய�ன் இலக்கணமாகேவ
��வ� வழக்கம். இ� �டா�.

(நிராகஸி என்ற பதத்தால் இந்த ந�தி

கிைடக்கிற�).
6.

அைத இன்ெனா� நல்லவன�டம் ேபாய்ச் ெசால்�கிற �வாரஸ்ய�ம் அதிகம்
அந்த த�யவ�க்�. நல்ேலா�டம் வம்� ேபசாேத. (ஸதந்திேக என்ற பதத்தால்
இந்த ந�தி).

7.

கத்தி மின்�வதால் கண்பார்ைவ ெக�ம் வாய்ப்� உண்�. அ� ேபால
பழிப்ேபச்�க்� நாக்� ��த்தால் அறி� ம�ங்�ம் வாய்ப்� அதிகம். (ஆேலாகம்
என்பதற்� பார்ைவ என்�ம் அறி� என்�ம் இரண்� அர்த்தங்கள். ஸ்�ரணம்
என்பதற்� ��த்தல், மின்�தல், என்� இரண்� அர்த்தங்கள்). ந�தி: பழிையப்
பரப்ப ேவண்டாம். அ� பரப்�வ�க்ேக ேகடாய் ���ம்.

554. ஊழியம் ெசய் ஹ�க்� அகலாேத.
பகவா�க்�க் ைகங்க�யம் பண்ண ஆரம்ப�த்தப�ன் அைத வ�ட்�ப் ேபாகாேத.
வ�டாமலி�க்க அவேர �ைண ��வார்.

वैमख्
ु यात ् वारयन्तं वत
ृ प�रचरणम ् चक्रपा�णं जगाद
-
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எம்மா வ�
� என்கிற தி�வாய்ெமாழிக்கான ரத்னாவள� ச்ேலாகத்தின் கைடசி வ�
இ�. இதற்� இரண்� வ�தமாக அன்வய�ப்பதால், இரண்� க�த்�கள்:
�தல்

க�த்�:

தனக்�

(ெப�மா�க்�)

ைகங்க�யம்

பண்�வைத

வ�த்�க் ெகாண்ட அ�யவைன அந்தக் ைகங்க�யத்திலி�ந்� வ��கன்
(நாட்டம்

இல்லாதவன்)

ஆவைதத்

த�க்கிறவனாக

சக்ரபாண�ையக்

�றினார் ஆழ்வார்.
இரண்டாம்

க�த்�:

த�க்கிறவனாக�ம்,

தன்

தன்ன�டமி�ந்�
ைகங்கர்யத்�க்காக

வ��கன்

ஆவைதத்

அவைன

வ�த்�க்

ெகாண்டவன் ஆக�ம் சக்ரபாண�ையக் �றினார் ஆழ்வார்.
இரண்� ெபாழிப்�ைரகள��ம் கிட்டத்தட்ட ஒேர ந�தி: ஆரம்ப�த்த ைகங்கர்யத்ைத
வ�ட்� வ�லகாமல் இ�ப்பதற்� கட�ள் �ைண உண்�. “ேவேற ேபாக எஞ்ஞான்�ம்
வ�டேல. வ�டலில் சக்கரத்தண்ணைல” என்� தி�வாய்ெமாழி வ�கள். ேவேற
ேபாவ� என்ப� வ�லகி ேவ� வ�தமான வ்�த்திக்�ப் ேபாவ�. ைகங்கர்ய
அ��ணமான ெதாழிலிலி�ந்� வ�லகி அதற்� ப�ரதி�லமான ெதாழிைல
ேமற்ெகாள்வ� ஒவ்வா�. ேவேற ேபாவ� என்பதற்� ேசர்த்தி இல்லாமல் ப��ந்�
ேபாவ� என்� அர்த்தம் ெசான்னா�ம், இ�ேவ பலிதார்த்தம் ஆ�ம். ந�தி:
ேநர�யாகேவா மைற�கமாகேவா (இன்ெனான்ைற இைடய�ட்ேடா) நாம் பண்�ம்
கா�யெமல்லாம் பகவா�க்�ப் ப�சர்ையயாக இ�க்க ேவண்�ம்

555. ஊனம் உைரத்தால் ெவ�ளாேத.
தன் �ைறகைளக் காட்�ப் ப�றர் ப�ஹசிக்�ம்ேபா�, அவர்கள�டம் ேகாப�க்காேத.

பரராேல ப�பவாதிகள் உண்டாம்ேபா� தன் ேதஹாதிகைளப் பற்றப்
ப�பாவகர் ெசால்�கிற �ற்றங்கள் தன் ஸ்வ�பத்தில் தட்டாதப�
கண்� வ�ஷாதாதிகள் அற்றி�க்ைக�ம்

– ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்.

ஸ்வநிஷ்டாப�ஜ்ஞாந அதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர. (இைத 499-ம் அறி�ைர�டன்
ேசர்த்�ப் ப�க்க�ம்).
சில சமயங்கள�ல் அயலாராேல அவமானங்கள் ேந�டலாம்.
உதாரணமாக உடற்�ைறகைளப் பற்றி ேகலி ெசய்யக்��ம். அப்ேபா�
அந்தக் ேகலி பண்�பவர் ெசால்�கிற ஊனங்கள் தன் உடலில்
இ�ந்தா�ம் தன் ஸ்வ�பத்தில் இல்லாத ப�யால் �ன்பம் �தலியன
இல்லாமல்
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ேகலிக்� ஆளானால் ேகாபம் வரக்��ம்; வ�த்தம் வரக்��ம்; காழ்ப்� வரக்��ம்;
இைதெயல்லாம் ேசர்த்� வ�ஷாதாதிகள் என்கிறார். ஸ்வ�பநிஷ்ைட உள்ளவ�க்�
இைவெயல்லாம் வராதாம். தன் உடல் ேவ�, தான் ேவ�, என்� அறிந்தவ�க்�,
உடற்ேகலிைய தன் ஸ்வ�பத்தில் தட்டாத (சம்பந்தப் படாத) ஒன்றாக ��ந்�
ெகாள்ள ���ம். கவைலப் படாமல் அலட்சியப் ப�த்தலாம் ேகலிகைள.

556. ஊர்ப்�கழ் நிந்ைதய�ல் �வளாேத.
ஊர் உன்ைனப் ேபாற்றினா�ம் �ற்றினா�ம் மனத்தில் சலனம் ேவண்டாம்.

शमधन�न�धं स�वप्रायं प्रयोगमयो�गनः

स्वगण
ु वशतः स्तोतुं यद्वा व�रव्रतु �निन्दतुम ् |
�क�मह बहु�भः �कं नः �छन्नं न �वश्वमनीश्वरं
तदप
ु �न�हता जाग्रत्येवं चतुदर्श सा��णः ||

-ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

�தல் அங்கத்தில் ஸூத்ரதாரன் ��கிற ச்ேலாகம்:
இந்த அரங்ேகற்றம் அைமதிையச் ெசல்வமாகக் ெகாண்டவர்கள�ன் நிதி.
ெப�ம்பா�ம்

சத்வம்

மிக்க�.

ஆனால்

ேயாகிகளாய்

இல்லாதவர்கள்

தங்கள் �ணங்க�க்� (அல்ல� �க்�ணங்க�க்�) வசப்பட்� இைதப்
ேபாற்றேவா பழிக்கேவா ��ம். எ� ேவண்�மானா�ம் பண்ணட்�ம்.
நிைறய எதற்�? நமக்ெகன்ன �ைறஞ்� ேபாச்�? கட�ள் இல்லாமல்
ேபாகவ�ல்ைல. அவர் ஏற்ப�த்திய பதினா� ஸாக்ஷிக�ம் இப்ப�ேய
வ�ழிப்�டன் இ�க்கிறார்கள்.
நம்ைமச்�ற்றிய��ப்பவர்கள் சாதகமாக வ�மர்சித்தா�ம் பாதகமாக வ�மர்சித்தா�ம்
நாம் அலட்�க்ெகாள்ள ேவண்டாம். ச�யாக மதிப்ப�� பண்�வதற்� எல்லாம் அறிந்த
பகவான் இல்லாமல் ேபாகவ�ல்ைல. ேம�ம் நாம் பண்�கிற ஒவ்ெவா�
கா�யத்ைத�ம் அக்ன� �தலிய பதினா� சாட்சிகள் பார்த்�க் ெகாண்��க்கிறார்கள்.
(��யன், சந்திரன், வா�, அக்ன�, வானம், �மி, ஜலம், இதயம், யமன், பகல், இர�,

காைலயந்தி, மாைலயந்தி, தர்மம், என்ற பதினா�க்�ம் ஆன அதிஷ்டான ேதவைதகள் நம்ைம
எப்ேபா�ம் கண்காண�த்�க் ெகாண்ேட இ�ப்பதால், இவர்க�க்� பதினா� சாட்சிகள் என்�
ெபயர்). நாம் எதற்� மற்றவர்கள�ன் வ�மர்சனத்ைதப் ெபா�ட்ப�த்த ேவண்�ம்?

கடந்த நா� அறி�ைரகள�ன் தைலப்�கைளச் ேசர்த்�ப் பா�ேவாம்:
ஊர் வாய் �ட �யலாேத.
ஊழியம் ெசய் ஹ�க்� அகலாேத.
ஊனம் உைரத்தால் ெவ�ளாேத.
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ஊர்ப்�கழ் நிந்ைதய�ல் �வளாேத.

557. ஊத்ைத மலக்�ழி வ�ைழயாேத.
அ�வ�க்கத்தக்க உடலில் ஆைச ைவக்காேத.

दे हे चेत ् प्री�तमान ् मूढः भ�वता नरकेऽ�प सः ||

என்�ம்ப� நரக�ல்யமான இச்ச�ரம் அ�வர்த்திக்கிறேதா

-ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்

சரம ச்ேலாக அதிகாரத்தில் � வ�ஷ்��ராண ேமற்ேகா�டன் வ�ளக்�கிற க�த்�.
मांसासक्
ृ पूय�वण्मूत्र स्नायु मज्जािस्थ संहतौ | என்கிற �ர்வார்த்தத்ைத�ம் (�ன் பாதி

ச்ேலாகத்ைத�ம்) ேசர்த்� அறியத்தக்க�.

“மாமிசம், ரத்தம், சீழ், மலம், �த்திரம், நரம்�, உய�ர்ந�ர், சைத, எ�ம்�,
இவற்றின் �ட்�ப்ெபா�ளான உடலி�ம் �ட ஆைச ைவக்கிற �டன்,
நரகத்ைத�ம் வ��ம்பக்��ம்” என்ற �ராண வசனப்ப� நரகத்�க்�
சமமான இவ்�டல் ேம�ம் ெதாட�ேமா.
உடல் அ�வ�ப்�க்��ய�. �ண்ைண அ�ந்தக் கட்�ய�. அ�க்�டம்�. ஆனால்
�டன் அதி�ம் அத�தமாக ஆைச ைவக்கிறான். அவைன நரகயாதைனகைளக் �றிப்
பய��த்த ��யா�. அதி�ம் ஆைச ெகாள்ள மாட்டான் என்� என்ன நிச்சயம்?
ந�திகள்:
1.

ஒ�வன் ெவ�ப்பைத இன்ெனா�வன் வ��ம்பலாம். ஆனால் மிக�ம்
அ�வ�ப்பானதி�ம் ஆைச ைவப்பவன் அறிவ�லி.

2.

நரகம் ேபான்ற� ச�ரம். அதில் அத�தமான ஆைச எதற்�?

3.

ச�ரேபாஷணத்தில் த�வ�ர நாட்டம் ெகாண்டவ�க்� நரகம் வாய்க்�ம்.

558. ஊன�டத்�ம் ப�ைழயாேத.
�ைறபா� உள்ள பாகவதர்கள�ட�ம் அபசாரப்படக்�டா�.

பாகவத�ல் ஊன-ஹ�ன-ப�த்ரஸ்த-நஷ்ட-வ�ஷயங்கள��ம்
ப�மாற்றங்கள�ல் தாரதம்யம் வ�தித்தேதயாகி�ம் ஐகாந்த்யம்
�ைலயாேத ய��க்கில் ��வ�ல் ஒ� வ�ரகாேல இவர்கள்
ஈேடறிவ��வர்கள். இவர்கள் திறத்தி�ம் அபசாரம் ஆகா� என்றிேற
சாஸ்திரம் வ�தித்த�.

– ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்
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ப்ரபாவரக்ஷாதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர:
பாகவத�ல் �ைறபா�ள்ளவர், தாழ்ந்தவர், ந�வ�யவர், ெதாைலந்தவர்,
என்� சிலர். (ஐந்� ஸம்ஸ்காரங்கள�ல் ஓ�ரண்� �ைறந்ததால்
இவ்வா� ஆகலாம்). அவர்கள�டம் நாம் நடந்�ெகாள்ள ேவண்�ய
�ைறகள�ல் ஏற்றத்தாழ்�கள் வ�திக்கப்பட்��ந்தா�ம், அவர்க�ம்
ஏகாந்திகளாக இ�ந்தால், எேதா ஒ� வ�தமாக கைடத்ேதறிவ��வார்கள்.
இவர்கள் பக்கலி�ம் அபசாரப் ப�வ� �டா� என்� சாஸ்திரம்
வ�தித்�ள்ள�.
ந�திகள்:
1.சில ேபர் பாகவத அபசாரத்ைத�ம் சில இடங்கள�ல் ச� என்� வாதிக்கிறார்கள்.
நான் யா�டம் ம�யாைதக் �ைற� பண்�கிேறேனா, அவர் உண்ைமய�ல் பாகவதேர
அல்லர் என்� தங்க�க்� ஆ�தல் பண்ண�க்ெகாள்கிறார்கள். ஆனால் �ைறகள்
உள்ள பாகவதர்கள�டம் �ட அபசாரப் ப�வ� தப்�.
2.எல்லாப் பாகவதர்கைள�ம் ஒேர அளவாக மதிக்க ேவண்�ம் என்�
ெசால்லவ�ல்ைல. அவர்க�ைடய நிஷ்ைடய�ல் தாரதம்யத்�க்� ஏற்ப நம்�ைடய
க�ரவ�த்திய��ம் தாரதம்யம் இ�ப்பதில் தவறில்ைல. ஆனால் எந்தப்
பாகவத�ட�ம் அபசாரப் படக்�டா�. (நிந்தித்தல், அவமதித்தல், �ண்ப�த்�தல்,
சண்ைடய��தல், �தலியைவ அபசாரங்கள்).
3.ஸம்ஸ்காரங்கைள வ�ட (சங்� சக்கர இலச்சிைன த�த்தல், தி�மண், மந்த்ரஜபம்
இவற்ைறக் காட்��ம்) ஐகாந்த்யம் (பகவாைன ஒேர �றிக்ேகாளாகக் ெகாள்�ம்
மனப்பான்ைம) �க்கியம். ஆசாரங்கைளக் காட்��ம், �லைமையக் காட்��ம்,
�ணங்கைளக் காட்��ம், மேனாபாவம் �க்கியம்.

559. ஊரார் ெவள்கிட தி�யாேத.
ந� ெவட்கம் ெகட்�த் தி�ந்தா�ம், உன்ைனப் பார்ப்பவர் ெவட்கப்ப�ம்ப� தி�யாேத.

जा�तमात्रशरणा ब�हष्कृताः
के�चदादृतजघन्यव�
ृ यः |

रोषणा �वप�रधा�वनो मह
ु ुः
ह्रे पयिन्त जनं उिज्झत�ह्रयः ||
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�ர்வ்�த்த பத்ததிய�ல் இந்த ச்ேலாகம்.
�தல் ெபாழிப்�ைர: தங்கள் (உயர்) ஜாதிைய மட்�ேம �கலாகக்
ெகாண்டவர்கள்; ெவள�க்கடத்தப் பட்டவர்கள்; ந�சமான ப�ைழப்ைப
ேமற்ெகாண்டவர்கள்; ேராஷக்காரர்கள்; அ�க்க� ஓ�பவர்கள் (அைலந்�
தி�பவர்கள்); ெவட்கம் ெகட்டவர்கள்; ஊராைர ெவட்க�றப்
பண்�கிறார்கள் சிலர்.
இரண்டாம் ெபாழிப்�ைர: �ப்ைபக்�ளத்ைதேய வடாகக்
�
ெகாண்டைவ;
வட்�லி�ந்�
�
ெவள�த் தள்ளப்பட்ட ெத� நாய்கள்; பகிரங்கமாக
உட�ற� என்ற ந�சக் கா�யம் பண்�பைவ; ேகாப�த்�க் �ைறப்பைவ;
அ�க்க� இங்� மங்�மாக ஓ�பைவ; ெவட்கம் ெகட்டைவ; ஊர்
ஜனங்கைள ெவட்க�றப் பண்�கின்றன.
பலெபா�ட்ெசாற்கள் இ�ப்பதால் பத்�க்�ம் ேமற்பட்ட ந�திகள் இந்த
ச்ேலாகத்திலி�ப்பதால், அவற்�ள் சில இேதா:
1.

ஊராெரல்லாம் சீச்சீ என்�ம்ப� வாழாேத. ஜாதிபஹிஷ்காரம், ேதச
பஹிஷ்காரம், இவற்�க்� உ�யவன் ஆகாேத.

2.

ஈனக்கா�யம் பண்�ம்ேபா� பகிரங்கமாகப் பண்ணாேத. ஊரார் கவனத்ைத
உன் பால் இ�த்� ெவட்கப்படத்தக்க கா�யத்ைதப் பண்ணாேத.

3.

உன் ெகட்ட �ணங்கைள அம்பலப் ப�த்தாேத.

4.

சாதிபலம் இ�ப்பதால் ைத�யமாகத் தப்� பண்ணலாம் என்� பண்ணாேத.

5. ந�சத்ெதாழில் பண்ணாேத. (கள்ளக் கடத்தல், ேபாைத லாகி� வ�யாபாரம்,
கள்ளச்சாராயத்ெதாழில், வ�பசாரத்ெதாழில் �தலியன ஜகந்ய வ்�த்திகள்).

6.

ெபற்ெற�த்த தாைய அம்ேபா என்� ந�த்ெத�வ�ல் வ�டாேத. (ஜாதி என்றால்
ப�றவ�, சரணம் என்றால் வ�,
�
மாத்ர என்பைத மாத்�, அ, என்� ப��க்கலாம்).

7.

வாதம் பண்�ம்ேபா� தன் கட்சிக்� எதிராக (அறியாைமயாேலா, திமிராேலா)
வாதிக்காேத. (இத்தைகய வாதத்�க்� ஜாதி என்� ெபயர்). இைதெயாட்� ��
ச்ேலாகத்�க்�ம் ெகட்ட வாதிகைளப் பற்றி அர்த்தம் ெசால்லி (��தாக
�ன்றாவ� ெபாழிப்�ைர ெசால்லி) இன்�ம் நிைறய ந�திகைள வரவைழத்�க்
ெகாள்ளலாம். அைவ ேவேறா�டத்தில் ப�ற�.

560. ஊ� ஒலி �ைவைய நிைனயாேத.
ெதா�தல், ேகட்டல், �தலிய ஐம்�லன்-ெசயல்கள�ன் �ைவைய ப�ன்ன�ம்
நிைனத்�க் ெகாண்�ராேத. (ஊ� = ஸ்பர்சம்)

“ஆவ� திைகக்க ஐவர் �ைமக்�ம் சிற்றின்பம்
பாவ�ேயைனப் பல ந� காட்�ப் ப�ப்பாேயா” என்�ம் ெசால்�ைகயாேல
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பரம ��ஷார்த்த �சி �ைலயாைமக்காக மறக்க ேவண்�மவற்றில்
ப�ரதானம் வ�ஷய-ஆஸ்வாதம்.

-ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்

உத்தர க்�த்ய அதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர:
“ஆவ� திைகக்�ம்ப�யாக, �லன்கள் என்ற ஐந்� ேபர் வ�த்�ம்ப�யான
அற்பச்�கத்ைதக்
�ன்��த்�வாேயா?”
எ�

காட்�,
என்�

என்றால்,

பாவ�யான
ஆழ்வார்

கத�வதாேல,

�லன�ன்பப்

மறந்ேதயாகேவண்�ம்.

என்ைனப்

பலவ�தமாக

இ�

ெபா�ள்கள�ல்

இன்ேறல்,

ெத�கிற�.
ஈ�பாட்ைட

பரம��ஷார்த்தமாகிற

ேமாக்ஷைகங்கர்யத்தில் �சி (�ைறந்� வ��வ� மட்�மின்றி) �ைலந்�
வ��ம். மறக்க ேவண்� மவற்றில் இ�ேவ தைலயாய�.
ஐவர் என்பார் கண், கா�, �க்�, நாக்�, ேதால், என்பவர். அவர்களால் நமக்�
இன்பம் கிைடப்பைத ம�ப்பதற்கில்ைல. �த்� பார்ப்பதா�ம், பாட்� ேகட்பதா�ம்,
மலர்கைள �கர்வதா�ம், அ��ைவ உண்�ைய �ைவப்பதா�ம், ஆண்ெபண்
உறவ�னா�ம், நமக்� இன்பம் உண்டாவ� உண்ைம தான். ஆனா�ம் இ�
சிற்றின்பம், அற்ப�கம். இ� நம் மனத்ைத திைச தி�ப்�ம். பரம ��ஷார்த்தம்
என்ப� வ�ேப�
�
அல்லவா? அதில் நம� நாட்டத்ைத �ைலத்�வ��ம். இந்தப்
ேபராபத்ைதத் தவ�ர்ப்பதற்காக நாம் இவற்ைற (�லன�ன்பங்கைள) மறப்ப� மிக
�க்கியம்.
இ�வைர பண்ணக்�டாததாகச் ெசான்ன நாைல�ம் (“யாேத” என்� ��கிற நா�
வ�கைள�ம்) ேசர்த்�ப் பா�ேவாம்:
ஊத்ைத மலக்�ழி வ�ைழயாேத.
ஊன�டத்�ம் ப�ைழயாேத.
ஊரார் ெவள்கிட தி�யாேத.
ஊ� ஒலி �ைவைய நிைனயாேத.

561. ஊகத் திறைம வளர்த்�க்ெகாள்.
தாமாகேவ ஊகித்�க் ெகாள்�ம் திறைம மாணவர்க�க்�த் ேதைவ.

तज्जं च दै न्यमवसादः इत्यत्र तद्�वपयर्योनवसादः इ�त वाक्यशेषो भाष्योक्तः |
वाक्ये तु �शष्याणां ऊहशिक्तसंप�यै तदनुिक्तः
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வாக்யகாரர் (ப்ரஹ்ம நந்தி என்பவர்) �றிய வ�ேவகம் �தலிய ஏழில் ஆறாவதான
அனவஸாதம் என்பைத வ�ளக்�ம்ேபா� இந்த அறி�ைர:
அதனால்

(ேதசகால

உண்டான

ப�தாப

ைவ�ண்யம்,

நிைலக்�

ேசாகநிைன�,

அவஸாதம்

என்�

என்பவற்றால்)

ெபயர்.

இவ்வா�

வாக்கிய கிரந்தம் ��ம் இடத்தில் “அதற்� எதிர் நிைல அனவஸாதம்
என்ப�” என்ற வாக்கியம் பாஷ்யத்தில் இ�க்கிற�. வாக்கியம் என்ற
�லில்

இந்த

சிஷ்யர்கள்

இரண்டாவ�

தாங்களாகேவ

வாக்கியம்
அைத

ஏன்

ஊகித்�க்

இல்ைல

என்றால்

ெகாள்�ம்

திறைம

ெபறட்�ம் என்பதால்.
அனவஸாதம் (கஷ்ட தைசகைள எண்ண� ெநாந்�ேபாய் வ�டாைம) என்றால் என்ன
என்பைத வ�ளக்கவந்த வாக்கியகாரர் அவஸாதம் என்பைத மட்�ம் வ�ளக்கிவ�ட்�
நி�த்திவ�ட்டார்.

இ� ச�ேயா? என்றால், இதற்� ேமல் ேதைவயானைத

மாணவர்கள் தாேம ��ந்�ெகாள்ள ���மாதலால் எ�தாமல் வ�ட்� வ�ட்டார்.
இவ்வ�டத்தில் ேதசிக�ன் அறி�ைர: எல்லாவற்ைற�ம் ஆசி�யர் ஊட்�வ�ட
ேவண்�ம் என்� மாணவன் எதிர்பார்க்கக் �டா�. அவர் ெசால்லிக் ெகா�த்ததற்�ம்
ேமலாக தாங்கேள ேயாசித்� நிைற� ெசய்� ெகாள்�ம் திறைமைய�ம் வளர்த்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம். ஊஹம் என்ப� எட்� வைகப் �த்திகள�ல் �தலாவதாக
இ�ப்பதால், அறிஞராக வ��ம்�பவர் எல்ேலா�ேம ஊகத் திறைமப் பய�ற்சி ெபற
ேவண்�ம். ஆசி�யர் ேகா� காண்ப�த்தால் ேபா�ம்; மாணவன் நிரப்ப�க் ெகாள்ளலாம்.

562.ஊர்த்�வ �ண்டரம் இட்�க்ெகாள்.
ேமல்ேநாக்கி இ�ம் ேகா�களாக இ�ப்பதால், தி�மண் ��ர்ணத்�க்� ஊர்த்வ
�ண்ட்ரம் என்� ெபயர். நாம் தின�ம் இட்�க்ெகாள்ளேவண்�ம்.

अथोध्वर्ग�तकामानां ऊध्वर्पण्
ु ड्रस्य धारणम ् |

�तयर्क्पुण्ड्रा�दहानं च शास्त्रैः सम�भदध्महे ||

-ஸச்ச�த்ரரக்ஷா

இரண்டாவ� அதிகாரத்தின் ஆரம்பச்ேலாகம்.
ப�ற� ேமற்கதிைய வ��ம்�பவர்க்� ேமல்ேநாக்கிய �ண்டரம்
த�ப்பைத�ம் ��க்காகப் �ண்டரத்ைதத் தவ�ர்ப்பைத�ம் சாத்திரங்கள்
�லமாக ேப�கிேறாம்.
ேமற்கதிைய வ��ம்�பவர்கள் ஊர்த்வ�ண்ட்ரம் இட்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்�ம்,
��க்காக �ச்�கைள இட்�க் ெகாள்ளக் �டா� என்�ம், சாத்திரங்கள் வ�ளக்�வைத
இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வ�ளக்கப் ேபாகிேறாம் என்கிறார். நிைறய
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�ரானங்கள�லி�ந்�ம் ஸ்ம்�திகள�லி�ந்�ம் ேமற்ேகாள் காட்� தி�மண் இட்�க்
ெகாள்வதற்கான அவசியத்ைத வலி��த்�கிறார்.
•

ஸம்ஸாரபாசம் அ�க்க. (அதாவ� ேமாக்ஷம் ெபற).

•

ஏ� தைல�ைறய�னைரத் தாண்�வ�க்க.

•

�த்தி (�ய்ைம) ெபற.

•

�ண்யகர்மங்கள் வணாகாமல்
�
இ�க்க. (பலன் அள�க்க)

•

சாத்திரவ�தி இ�ப்பதால் (அதாவ� நம் கடைமகள�ல் ஒன்� ஆவதால்).

•

ரக்ஷஸ்கைள (ப�சா�கைள) வ�ரட்ட.

•

காப்பாக (ரக்ஷாபந்தம் ேபால).

•

பாவம் ஒழிய.

•

மங்கலம் உண்டாக

•

பகவத் ப��திக்காக.

•

மன அைமதி ெபற.

•

வம்சவ்�த்திக்காக.

•

அழ�க்காக.

•

யமகிங்கரர்கைள அண்ட வ�டாமல் த�க்க.

என்� பல (பதினா�) காரணங்கைள (ப�ரேயாஜனங்கைள) உபபாதிக்கிறார். இவற்�ள்
சிலவற்ைற நாம் வ�ைரவ�ேலேய தன�த்தன� ந�திகளாகக் காணப் ேபாகிேறாம்.

563. ஊ�ய�ர் தந்தவன் உய�ராய்க் ெகாள்.
உனக்� உடைல�ம் உய�ைர�ம் ெகா�த்த பரமாத்மா உன்�ள் அந்தர்யாமியாக
உைறவைத உணர்ந்� ெசயல்ப�.

ஊன் தந்� நிைலநின்ற உய��ம் தந்� ஓர்
உய�ராகி உள்ெளாள�ேயா� உைறந்த நாதன்.

-அம்�தரஞ்சன�

அந்தர்யாமி பற்றி:
ச�ரத்ைதக் ெகா�த்� அழியாத ஜ�வாத்மாைவ�ம் ெகா�த்� ஒேர
அந்தர்யாமியாகி ேசதனாேசதனங்க�க்�ள் தன் ப�ரகாசம் ேபான்ற
ப�ராட்�ேயா� வசிக்�ம் ஸ்வாமியான எம்ெப�மான்.
உய�ர் என்ற பதம் �தல் தடைவ ஜ�வாத்மாைவ�ம் இரண்டாம் தடைவ அவ�க்�ம்
ஆத்மாவான அந்தராத்மாைவ�ம் �றிக்கிற�. நிைலநின்ற என்பாேனன்? உடல்
அழி�ம்ேபா�ம் நம் ஆன்மா அழிவதில்ைல. ஒேர என்பாேனன்? ேதவர்கள்
பலராய��ம், பரமாத்மா ஒ�வர் மட்�ேம நம் இதயக் �ைகய�ல் வசிக்�ம்
அந்தர்யாமி. ப�ரகாசம் ேபான்ற என்பாேனன்? ��யைன�ம் ��யெவள�ச்சத்ைத�ம்
எப்ப�ப் ப��க்க ��யாேதா, அப்ப�ப் ெப�மாேளா� ஒன்றிய��ப்பவள் ப�ராட்�.
ெப�மா�ம் ப�ராட்��ம் ேசர்ந்� ஒேர தத்�வம். ஊ�ம் உய��ம் த�கின்ற
பைடப்�த் ெதாழிைல�ம் உள்�ைறதல் ஆகிற அந்தர்யாமித்வத்ைத�ம் ஒேர
வாக்கியத்தில் ��வாேனன்? உபநிஷத்�ம் இவ்வ�ரண்ைட�ம் அ�த்த�த்�க்
��கிற காரணத்தால். ந�தி: அந்தர்யாமியாய் உள்ேள உைறபவைன உணர்ந்� ெகாள்.
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நித்யப்ப� கர்மங்கள�ல் அந்தர்யாமி ஆராதன�ம் பண்ணேவண்�ம். “மார்வம்
என்பேதார் ேகாய�ல் அைமத்�” என்றப� அவ�ைடய ேகாய�லாக நம் மார்வத்ைதப்
பாவ�க்க ேவண்�ம்.

564. ஊசைலக் க�வ� ெநய் ேசர்த்�க் ெகாள்.
உண்ணக்�டாத ஊசல் கலந்த தின்பண்டத்ைத உண்ணேவண்�ய நிர்ப்பந்த நிைல
ஏற்பட்டால், க�வலா�ம், ெநய்யா�ம், �த்தப்ப�த்திய ப�ன் சாப்ப�டலாம்.

உய�ர் அழியாைமக்� உண்ணா ஊசல் உண்ண�ல்
உறக் க�வ� ெநய் ேதன் இட்� உண்ணலா�ம்.
பய�ல் மைற�ல் உைரயாத பைழய ஊசல்
பழிப்ப�லதாம் ெநய்யால் என்� உைரத்தான் சங்கன்

-ஆகார நியமம்.

தய�ர் தன்ன�ல் என்� ெதாடங்�ம் பா�ரத்தில், �ய்ைமக்�ைற� ஏற்பட்டா�ம்
ெகௗண பட்சத்தில் சாப்ப�ட ேநர்ந்தால் எைத என்ன பண்ண�ச் சாப்ப�டலாம் என்பைத
வ�ளக்�கிறார்.
ஊசல்பண்டத்ைத

உண்ணலாகா�.

அழியாைமக்காக

உண்ண

�தலில்

உறக்க��ங்கள்;

ஆய��ம்

ேவண்�
அதாவ�

அசந்தர்ப்பத்தால்

ேநர்ந்தால்
ஊசல்

என்ன
ப�தி

உய�ர்

பண்�வ�?
ந�ங்�ம்ப�யாக

நன்றாக அலம்ப�க் ெகாள்�ங்கள். ம� த�ள்ள ஊசல் இல்லாத ப�திய�ல்
ேதைனேயா ெநய்ையேயா ேசர்த்� சாப்ப�டலாம். சங்கஸ்ம்�தி என்ற
�ைல இயற்றிய சங்கன் என்கிற �ன�வர் இந்த ஆசாரத்ைத (ெநய்யால்
அ�த்தி �ைறந்�வ��ம் என்ற வழக்கத்ைத) �றிய��க்கிறார்.
சங்கஸ்ம்�திய�ல் உள்ள ச்ேலாகம் வ�மா�: �ஜ�ஷபக்வம் ப�யம் ஸ்யாத் ஸர்ப�ர்
�க்தம் இதி ஸ்திதி: | இதன் அர்த்தம்: வ�த்ெத�த்த வஸ்��ம் ெநய் கலந்த
பண்ட�ம் (பைழயதாய��ம்) உண்ணத் தக்கதாகிற�.
கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�கைள மட்�ம் ேசர்த்� வாசிப்ேபாம்:

ஊகத் திறைம வளர்த்�க்ெகாள்.
ஊர்த்�வ �ண்டரம் இட்�க்ெகாள்.
ஊ�ய�ர் தந்தவன் உய�ராய்க் ெகாள்.
ஊசைலக் க�வ� ெநய் ேசர்த்�க் ெகாள்.

565. ஊர்த்�வ �ண்ட்ரம் �ய்ைம த�ம்.
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உடல் �ய்ைமக்காகத் தி�மண் இட்�க்ெகாள்�.

उक्तं च बोधायनेन –

होमपज
ू ा�दसमये सायं प्रातः समा�हतः |

ऊध्वर्पुण्ड्रधरो �वप्रो भवेत ् शुद्धो न चान्यथा ||

-ஸச்ச�த்ரரக்ஷா

தி�மண் இட்�க் ெகாள்வதற்கான ப�ரமாண வசனங்கைள �ற்�க்�ம் ேமலாகக்
காட்� வ�ளக்�ம்ேபா� இந்த வ�:
ேபாதாயன�ம் ெசால்லிய��க்கிறார். “ேஹாமம், �ைஜ, �தலிய
சமயத்தில் மாைலய��ம் காைலய��ம் கவனமாகத் தி�மண்
இட்�க்ெகாண்டாக ேவண்�ம் ப�ராம்மணன். ேவ� வ�தமாக அவன்
�ய்ைம அைடவதில்ைல” என்�.
எப்ேபா� எதற்காக எப்ப� தி�மண் இட்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பைதப் ேபாதாயன
மகர்ஷி வ�வ�த்தி�க்கிறார். எப்ேபா�? காைல, மாைல, இ� ேவைளகள��ம்;
�றிப்பாக ேஹாமேமா �ைஜேயா பண்�ம்ேபா� தி�மண் இட்�க் ெகாண்டாக
ேவண்�ம். எப்ப�? ஸமாஹித: என்� பதம். கவனத்�டன் என்� அர்த்தம். ஒ�
நா�ம் வ�ட்�ப் ேபாகாமல் கவனம் ேதைவ. ேம�ம் இட்�க்ெகாள்�ம்ேபா�ம் மன
ஒ�மிப்� ேதைவ. ேகசவாதி தியானம் பண்ண�க்ெகாண்ேட இட்�க்ெகாள்ளேவண்�ம்.
எதற்காக? அந்த ேஹாமங்க�க்�ம் �ைஜக�க்�ம் ேதைவயான �ய்ைமையப்
ெப�வதற்� இ� (தி�மண் இட்�க்ெகாள்வ�) ஒேர வழியாக இ�ப்பதால்.

566. ஊர்த்�வ �ண்ட்ரம் அைமதி த�ம்.
மன அைமதிக்காகத் தி�மண் இட்�க்ெகாள்�.

तथो�रत्र –

यो मासमात्रं सततं धारयेदध्
ू वर्पुण्ड्रकम ् |

�च�प्रसादं शािन्तम ् च मद्भिक्तं लभते च सः | इ�त ||

-ஸச்ச�த்ரரக்ஷா

ப�ரம்மாண்ட �ராணத்திலி�ந்� ேம�ம் ேமற்ேகாள்கைள அ�க்�கிறார். அவற்�ள்
ஒ� ச்ேலாகம் இ�.
“எவெனா�வன் ஒ� மாதக் காலம் ���ம் எப்ேபா�ம் தி�மண்
இட்�க்ெகாண்��க்கிறாேனா, அவன் மனத் ெதள�ைவ�ம்
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அைமதிைய�ம் என்ன�டம் பக்திைய�ம் ெப�கிறான் (என்கிறார்
பகவான்)” என்�.
மனக்�ழப்பம் ந�ங்க�ம், நிம்மதி ெபற�ம், பகவான�டம் பக்தி உண்டாக�ம் உத�ம்
நாம் த�த்�க் ெகாள்�ம் தி�மண். இந்தப் பலன்கள் கிைடக்க எத்தைன நாட்கள்
ஆ�ம் என்� ேகட்டால், ஒேர மாசத்தில் பலன் கிைடக்�மாம், இைடவ�டாமல்
எப்ேபா�ம் தி�மண் த�த்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பவ�க்�. மன நிம்மதிக்காக ெகட்ட
பழக்கம் ேவண்டாம்; தி�மண்காப்�டன் எப்ேபா�ம்

இ�ந்தால் அ�ேவ ேபா�ம்.

567. ஊர்த்�வ �ண்ட்ரம் அழ� த�ம்.
அழ�க்காக�ம் தி�மண் இட்�க்ெகாள்�.

मद
ृ ै व वा चन्दनेन किल्पतैरूध्वर्पुण्ड्रकैः

|

द्वादशैकचतु�भर्वार् भू�षताः स्युः सदा द्�वज | इ�त ||

मद
ृ ै व वा चन्दनेने�त | तदलाभे चन्दनेन वेत्यथर्ः ,मद
ृ ैव |

-ஸச்ச�த்ரரக்ஷா

ஏற்ெகனேவ “ஊர்த்வ�ண்ட்ரம் ஸுேசாபனம்” என்ற ப�ரம்மாண்ட�ராண வசனத்தில்
ெசான்ன க�த்�, அழகாகத் தி�மண் இட்�க்ெகாண்டால், தி�மணாேல அழ� ��ம்
என்ப�. இைதேய பாரேமச்வர ஸம்ஹிைதய�லி�ந்� ஒ� வசனத்ைதக் காட்�
வ�ளக்�கிறார்.
மண்ணாேலேயா சந்தனத்தாேலேயா பண்ண�ய தி�மண்களால்,
பன�ரண்� அல்ல� ஒன்� அல்ல� நா� என்கிற எண்ண�க்ைகய�ல்
அலங்க�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். மண்ண�னாேலேய அல்ல�

சந்தனத்தால் என்றதன் க�த்� இேதா: மண்ணால் தான்; மண்
கிைடக்காவ�ட்டால், சந்தனத்தால்.
எந்த வஸ்�வால் எத்தைன �ண்டரங்கள் என்ப� இ�க்கட்�ம்; அழ�ப�த்திக்
ெகாள்ள�ம் என்கிற� இந்த ஸம்ஹிைத.

568. ஊர்த்�வ �ண்ட்ரம் வ�
� த�ம்.
ேமாட்சம் ெப�வதற்காகத் தி�மண் இட்�க்ெகாள்�.

यावज्जीव�मदं पुण्यम ् ऊध्वर्पुण्ड्रन्दधा�त यः |
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जन्मन्यनन्तरे मुिक्तं सद्यः प्राप्नो�त दल
र् ाम ् ||
ु भ

इत्याद्युपबह्
ृ मणभूतब्रह्माण्डवचनानुसारे ण एकिस्मन्नेव जन्म�न मो�े तात्पयर्म ् |
--ஸச்ச�த்ரரக்ஷா

தி�மண் இட்�க்ெகாண்டாக ேவண்�ம் என்பதற்கான எத்தைனேயா காரணங்கள�ல்
ஒன்� அ� ேமாக்ஷத்�க்� வழி வ�க்�ம் என்ப�.
“இந்த �ண்ண�யமான ஊர்த்வ�ண்ட்ரம் என்பைத எவெனா�வன்
வாழ்நாள் ���ம் த�த்� வ�கிறாேனா, அவன் அ�த்த
ப�றவ�ய�ேலேய உடேன கிைடத்தற்க�ய வ�ேபற்ைற
�
அைடகிறான்.”
இ��தலான வசனங்கள் ேவதத்�க்� வ�ளக்க�ல்கள�ல் ஒன்றாகிய
ப்ரஹ்மாண்ட�ராணத்தில். ஒேர ப�றவ�ய�ல் ேமாக்ஷம் என்� க�த்�.
இ� ப�ரம்மாண்ட வசனம் என்பைத இரண்� வ�தமாகப் ��ந்�ெகாள்ளலாம்.
ப�ரமாண்டம் என்ற �ஸ்தகத்தில் உள்ள வசனம். (ெகௗரவத்தால்) மிகப் ெப�யெதா�

வசனம். இந்த வசனத்தில் “அ�த்த ப�றவ�ய�ல் உடேன ேமாக்ஷம்” என்றதற்� “இந்தப்
ப�றவ�ய�ன் இ�திய�ேல ேமாக்ஷம்” என்� க�த்�. தி�மண் இட்�க்ெகாள்வைத சில
வ�ேசஷநாட்கள�ல் மட்�ேமா, ப�ரதிதின�ம் சற்� ேநரத்�க்� மட்�ேமா, என்�
காலச் ��க்கம் பண்ணாமல் ஆ�ள் ���ம் த�க்க ேவண்�ம் என்பைத
“யாவஜ்ஜ�வம்” என்ற பதத்தால் உணர்த்�கிற� இந்தப் �ராண ச்ேலாகம்.

கடந்த நா� ந�திக�ேம ஒேர வ�ஷயம் (தி�மண்) பற்றி; ஒேர கிரந்தத்திலி�ந்�.
(ஸச்ச�த்ரரக்ஷா). அவற்றின் தைலப்�க்ேகார்ைவ இேதா:
ஊர்த்�வ
ஊர்த்�வ
ஊர்த்�வ
ஊர்த்�வ

�ண்ட்ரம்
�ண்ட்ரம்
�ண்ட்ரம்
�ண்ட்ரம்

�ய்ைம த�ம்.
அைமதி த�ம்.
அழ� த�ம்.
வ�
� த�ம்.

569. ஊைண நிைனயா� அறத்ைத நிைன.
சாப்பாட்�க்�க் கவைலப் படாமல் த�மத்ைதேய சிந்தித்�க் ெகாண்��.

नाहारं �चन्तयेत ् प्रा�ः धमर्मेवान�ु चन्तयेत ् |
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आहारो �ह मनुष्याणां जन्मना सह जायते ||
என்� பராசரகீ தாதிகள��ம்

-ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்

��ஷார்த்தநிஷ்ைடய�ன் அைடயாளங்க�ள் இ��ம் ஒன்றாம்.
அறிவாள� ஆகாரத்�க்காக கவைலப் படமாட்டான். அறத்ைதப் பற்றிேய
ஆேலாசித்�க் ெகாண்��ப்பான். உண� என்ப� மன�தர்க�க்�ப்
ப�றக்�ம்ேபாேத ஏற்பட்� வ�ட்ட� அல்லவா? என்� பராசரகீ ைத
�தலியவற்றில் �றிய அறி�ைர.
பல�ம் உண�க்காகக் கவைலப் பட்�க் ெகாண்��க்கிேறாேம, அறிவாள� அப்ப�ப்
பண்ண மாட்டான். அவன் அறத்ைதப் பற்றி மட்�ேம சிந்திப்பான். ப�றக்�ம்ேபாேத
ஆகாரம் ஏற்பாடாகி வ�ட்ட�. இறந்தப�ன்�ம் அறம் உடன்வ�வ�.

570 ஊ�ம் கண்ண �ர் �ள��ல் நைன.
பக்தி பரவசன் ஆகி ஆனந்தக் கண்ணர்� வ��.

आह्लादशीत

இத்யாதிகள�ற்ப�ேய பக்தி பரவசர் ப்�தி ேயாக்ய�ல் ப�ரதாநர்.

-ப�ரதான சதகம்

எவ்ெவைவ மிக �க்கியமானைவ என்� �ற்ெறான்� ெசால்�ைகய�ல் இந்த
�ர்ண�ைக அ�பத்� �ன்றாவ�.
நம் அன்�க்��யவர்கள�ல் மிக �க்கியமானவர் ஆஹ்லாதசீத என்ப�
�தலானவற்றின் ப�ேய பக்திய�ல் பரவசப்பட்டவர்கள்.
आह्लादशीतनेत्राम्बःु पल
ु क�कृतगात्रवान ् || सदा परगण
ु ा�वष्टः द्रष्टव्यः सवर्दे�ह�भः |என்ற ச்ேலாகம்

வ�ஷ்�தத்வம் என்ற �லில் இ�ப்ப�. இந்த ச்ேலாகத்தின் அர்த்தம்: �ள�ர்ந்த
ஆனந்தக் கண்ணர்� நிரம்ப�ய கண்க�ட�ம், மய�ர்க் �ச்ெசறி�ம் உட�ட�ம்,
எப்ெபா��ம் பகவா�ைடய கல்யாண�ணங்கள�ல் திைளத்த ஆேவசத்�ட�ம்
இ�ப்பவன் எல்ேலாரா�ம் பார்க்கப்பட ேவண்�யவன்.

இத்யாதி என்றதால் இ�

ேபான்ற ேவ� சில வசனங்கைள�ம் காணேவண்�ம். ெப�மாள் தி�ெமாழிய�ல்
இேதா இரண்�. “�ராத மனக்காதல் ெதாண்டர் தங்கள் �ழாம் ��மித் தி�ப்
�கழ்கள் பல�ம் பா� ஆராத மனக் கள�ப்ேபா� அ�த கண்ணர்� மைழ ேசார
நிைனந்� உ�கி ஏத்தி” என்�ம், “ஆ� ேபால் வ�ம் கண்ண ந�ர் ெகாண்� அரங்கன்
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ேகாய�ல் தி��ற்றம் ேச� ெசய் ெதாண்டர்” என்�ம். இந்த வசனங்கள�லி�ந்� நாம்
அறி�ம் ந�திகள் �ன்�. 1. பக்தி மி�திய�ன் ெவள�ப்பாடாக ஆனந்தக் கண்ணர்�
ெபாழிய ேவண்�ம். அந்த அள�க்� பக்திய�ல் தன்ன�ைல இழக்க ேவண்�ம். 2.
அப்ப�க் கண்ணர்� ெபாழிவைதப் பல ேபர் �ன்ன�ைலய��ம் பண்ணேவண்�ம்.
(“எல்ேலா�ம் பார்க்�ம்ப�” என்கிற� ச்ேலாகம்). இதில் லஜ்ைஜேயா ஸங்ேகாசேமா
ேவண்டாம். 3. அத்தைகய பக்தர்கள�டம் நாம் அன்� ெச�த்தேவண்�ம். (ப்�தி
ேயாக்யர் என்� ேதசிகன் இட்ட பதம்). அன்�க்��யவர்கள�ல் அன்னாேர
�க்கியமானவர்.

571 ஊர்த்�வ �ண்ட்ரமி டழி�ம் வ�ைன.
தி�மண் இட்�க்ெகாண்டால் பாவம் அழி�ம்.

श्रीनारद�ये �त्रसप्त�ततमेध्याये –

केवलस्योध्वर्पुण्ड्रस्य धारणाद�प मानवः|

दे हजैः पापसंघातैः मुच्यते नात्र संशयः ||

- ஸச்ச�த்ரரக்ஷா

தி�மண் இட்�க்ெகாள்வதால் உண்டா�ம் பதினா� நன்ைமகள�ல் ஒன்� பாவநாசம்
என்ப�.
�நாரத�ய �ராணத்தில் எ�பத்��ணாம் அத்தியாயத்தில்:
ஊர்த்�வமாகத் தி�மண் இட்�க்ெகாள்வ� என்ற ஒன்� மாத்திரத்தால்,
மன�தன் உடலால் உண்டான பாவ�ட்ைடகளால் வ�டப் ப�கிறான்.
இதில் சந்ேதகம் இல்ைல.
இதில் ேகவலஸ்ய என்ற பதத்தில் அர்த்த �ஷ்� இ�க்கிற�. தி�மண் என்ற ஒன்ேற
ேபா�ம் என்� அர்த்தம். பாவ �ட்ைடகள் அதிகமாக இ�ப்பதால், அவற்ைற
அழிப்பதற்� நிைறய கா�யங்கள் பண்ணேவண்�ய��க்�ேம என்� நிைனக்க
ேவண்டாம். தி�மண் இட்�க் ெகாள்வ� என்ப� ெப�யெதா� �ண்ண�ய கா�யமாக
இ�ப்பதால் அ�ேவ பாவக்�வ�யல்கைள அழிக்க வல்ல�.

572. ஊழி�தல்வைன உஷஸில் நிைன.
அதிகாைலய�ல் எ�ந்த�டன் பகவாைன தியான�க்க ேவண்�ம்.

(உஷஸில்

=ைவகைறய�ல்).

तस्यैव �न�खलजगदद
ु य�वभवलयल�लस्य �नरङ्कुशस्वातन्�यं चानुसंधेयम ् |
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एवमुत्थाय �नद्रान्ताचमनम|्

-� பாஞ்சராத்ரரக்ஷா

ப�க்ைகய�லி�ந்� எ�ந்த�டன் ஹ�நாம சங்கீ ர்த்தனம் ஆன�டன் பண்ண
ேவண்�யைதக் ��கிறார்.
அவன் எல்லா உல�க்�ம் ஆக்கல், அள�த்தல், அழித்தல், என்ற
வ�ைளயாட்ைடப் பண்�பவன். அவ�க்� இ�க்�ம் ஸ்வாதந்த்ர்யம்
ேவெறவரா�ம் அடக்கலாகாத�. இைத நாம் அ�சந்திக்க ேவண்�ம்.
அதன் ப�ற� �க்க���க்கான ஆசமனம்.
ஹ� என்ற பதத்�க்ேக �ட ேதவர்கள் உள்ள�ட்ட எல்லாைர�ம் வலிய இ�த்�ச்
ெசல்பவன் என்�

அர்த்தம் இ�ப்பதாகப் �ராண வசனம் ��வதால், ஹ�நாம

சங்கீ ர்த்தன�ம் இந்த ஊழி �தல்வன் தியானத்�க்� ஒத்�ப் ேபாகிற�.
என்பைத�ம் வ�ளக்�கிறார்.
கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�கள் ேசர்த்�ப் ப�க்க:
ஊைண நிைனயா� அறத்ைத நிைன.
ஊ�ம் கண்ணர்� �ள��ல் நைன.
ஊர்த்�வ �ண்ட்ரமி டழி�ம் வ�ைன.
ஊழி �தல்வைன உஷஸில் நிைன.

573.ஊன்றிப் பார் �ன் நடக்ைகய�ேல.
வாழ்க்ைகப் பயணத்தில் வழிக்�ழிகைளக் கவன�த்� வ�லக்க�ம்.

ஸ்ேவாத்கர்ஷ பர நிகர்ஷ அ�ஸந்தானங்கள் ஆகிற ப��ழிகைளத் தப்�ம்ப�
தான் �ன்ன� பார்த்� நடக்க�ம்

- ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்

உத்தர க்�த்யாதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர:
தன� உயர்�, ப�றர் தாழ்�, இவற்றின் எண்ணங்கள் ஆகிற
ப��ழிகள�ல் வ�ழாமல் தப்�வதற்காக தான் கவனத்�டன் �ன்ன�
பார்த்� நடக்க ேவண்�ம்.
நடந்� ேபா�ம்ேபா� எப்ப�யானால் �ழிகள�ல் வ�ழாமல் இ�ப்பதற்காக �ன்ன�
பார்த்� நடக்கிேறாேமா, அேத ேபால வாழ்க்ைகப் பயணத்தி�ம் பண்�க. இங்ேக
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ப��ழிகள் எைவ என்றால், தன்ைனப் பற்றிய உயர்வான எண்ண�ம், ப�றைரப்
பற்றிய தாழ்வான எண்ண�ம் ஆ�ம்.

574.ஊற்றம் மிகட்�ம் ஜப�க்ைகய�ேல.
ஜப�க்�ம்ேபா� �� மன ஈ�பா� இ�ந்தால் மந்த்ரம் ��ப் பலைன�ம் த�ம்.

ஆத்ம�ணாதிகள் நிரம்பாெதாழிகிற� அ�சந்தானத்தில் ஊற்றம்
ேபாதாைமயாேல.

- ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்

�லமந்திர அதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர.
மந்திர ெஜபத்தில் பலன் கிைடக்கவ�ல்ைல என்றால் அ� ஜப�ப்பவன�ன் ஊற்றக்
�ைறவாேல அல்ல� மந்திரத்தின் ப்ரபாவக் �ைறவால் அன்� என்கிறார்.
அஷ்டாக்ஷரத்ைத அர்த்தத்�டன் அ�சந்தித்தவர்க்�ம் சில�க்�
ஆத்ம�ணங்கள் நிரம்பவ�ல்ைலேய என்� ஆட்ேசப�த்தால், அந்தச் சிலர்
ெஜப�க்�ம்ேபா� ஊற்றக் �ைற� ெகாண்��ந்தி�ப்பார்கள் என்னலாம்.
இதற்� �ன் “எட்� எ�ம் எண் �ண மதிேயார்க்� எட்� மா �ணம்” என்ற
வ�ய�ல் அஷ்டாக்ஷரத்ைத ஜப�ப்பவர்க்� எட்� ெப�ய நற்பண்�கள்
(�லனடக்கம் �தலியன) வாய்க்�ம் என்றார். அப்ப� ஆத்ம�ணங்கள் நிரம்பப்
ெபறாத அஷ்டாக்ஷரஜபக் காரர் இேதா இ�க்கிறாேர என்� யாேர�ம்
காட்�னால், அ� மந்திரத்தின் ெப�ைமக் �ைறவால் அன்�; ஜப�ப்பவ�ன்
ஊற்றக் �ைறவால் என்கிறார்.

575.ஊழ்�க �ழ்�க இைறவன�ேல.
தியான�த்� பகவான�டம் ��கி வ��.

(ஊழ்�தல் = தியான�த்தல்).

सवर्त्र सवर्दा सं�न�हते �ह त्व�य

एष ब्रह्म प्र�वष्टोिस्म ग्रीष्मे शीत�मव ह्रदम ् |
शाम्या�म प�र�नवार्�म सख
ु मासे च सवर्दा ||

इत्युक्तं �नमज्जनं सव�षां अनन्यशरणानां प्राप्तम ् |
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�லத்தில் நிமஜ்ஜத: என்ற பதத்�க்� உைரய��ம்ேபா�, ��க ேவண்�ய ந�ர்நிைல
ேவறாக�ம், ��கிக்ெகாண்��க்கிற ந�ர்நிைல ேவறாக�ம் இ�க்கிற� என்�
காட்�வதற்காக, எதில் ��க ேவண்�ம் என்பைத வ�வ�க்கிறார்.
எல்லா இடத்தி�ம் எல்லா ேநரத்தி�ம் ந� அ�கில் இ�க்�ம்ேபா�,
இேதா பரம்ெபா�ள�ல் அமிழ்ந்� வ�ட்ேடன், ேகாைடய�ல்
�ள�ர்த்தடாகத்தில் ேபால. (இதன் வ�ைளவாக) தண�கிேறன்,
த�யைணக்கப்ெபற்ேறன், இன்��கிேறன் எப்ேபா�ம். என்ற பண்ைடய
வசனத்தில் ெசான்ன அமிழ்தல் ேவற்�ப் �கல் இல்லாதவர்க்�ப்
ப்ராப்தமான�.
பரம்ெபா�ள�ல் ��கித் திைளப்பைதப் பற்றி ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதய நாடகத்தி�ம்
வர்ண�த்த�ண்�. தியானம் உச்சநிைல அைட�ம்ேபா� மனம் இைறவன�டம் ஆழ்ந்�
வ��வதால் இந்த அமிழ்தல் நைடெப�கிற�. அப்ப� அமி�ம்ேபா� ஆனந்தம்
உண்டாகிற�.

576. ஊன்றிய��ங்கள் உயர்ந்ததிேல.
உயர்ந்த நாடகத்ைதப் பார்க்�ம்ேபா� மனத்ைத ேவெறதி�ம் திைச தி�ப்பாமல்
ஒ��ைனப்�டன் இ�ங்கள்.

मुखाद�न ् �नध्यातुं �नभत
ृ �मह नाट्ये कृतमुखःै

भवद्�भः स्थातव्यं भरतमतधौरे यम�त�भः ||

-ஸங்கல்பஸூர்ேயாதயம்

ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதய நாடகத்ைத ப்ேரக்ஷகர்க�க்� அறி�கப் ப�த்�ம்ேபா�
இந்த ச்ேலாகம்:

ந�ங்கள் (நாட்�யக் கைல வல்�னரான) பரத�ன�வ�ன் ெகாள்ைககள�ல்
வ��ைடய மதி ெகாண்டவர்கள். �சலர்கள். ந�ங்கள் நாட்�ய
சாஸ்த்ரத்தில் ெசான்ன �கஸந்தி, ப்ரதி�கஸந்தி, கர்ப்ப ஸந்தி,
அவமர்ச ஸந்தி, நிர்வஹண ஸந்தி, என்ற ஐந்�ம், வ�ேவகன�ன்
�யற்சி �தலிய ஐந்தில் �ைறேய இந்த நாடகத்தில் இ�ப்பைத
உணர்வதற்காக ��க் கவனத்�டன் இ�க்க ேவண்�ம்.
ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம் என்ப� உயர்ந்த�. நாடகத்தின் இலக்கண வரம்�க�க்�
உட்பட்ட�. ஊன்றிக் கவன�ப்பவர்கள் இைதப் ��ந்� ெகாள்ள ���ம். ந�தி:
உயர்ந்தவற்றில் ஊன்றிய��க்கட்�ம் உம்�ைடய உள்ளம்.

கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�த் ெதா�ப்ைப இப்ேபா� ரசிக்கலா�ம்:
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ஊன்றிப் பார் �ன் நடக்ைகய�ேல.
ஊற்றம் மிகட்�ம் ஜப�ப்பதிேல.
ஊழ்�க �ழ்�க இைறவன�ேல.
ஊன்றிய��ங்கள் உயர்ந்ததிேல.

577. ஊழல் பணத்தால் பண� ேவண்டாம்.
ைகங்கர்யங்கைளப் பண்�ம்ேபா� அதற்கான திரவ�யம் நியாயமாக சம்பாதித்ததாக
இ�க்க ேவண்�ம்.

தி�வ� நிைலகள் வ�ஷயத்தில் � பரதாழ்வான் நடத்தின ராஜ
ேஸவக வ்�த்திைய ந்யாயார்ஜித த்ரவ�யங்களாேல நடத்தி�ம்
-ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்
உத்தரக்�த்யாதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர :
பா�ைககள�டம் பரதன் பண்ண�ன ேஸவகவ்�த்திைய நாம் பண்ண
ேவண்�ம்; அதாவ� பகவா�க்�ம் பாகவதர்க�க்�ம் அ�ைமத்
ெதாழில் ��ய ேவண்�ம். அதற்கான பணம் நியாயமாக (அறம்
வ�வாமல்) சம்பாதித்ததாக இ�க்கேவண்�ம்.
எப்ப�ேயா பணம் சம்பாதித்� அைத அறப்பண�க�க்� ெசலவழித்தால் �ண்ண�யம்
என்� பலர் தப்பாக நிைனக்கிறார்கள். நாய் வ�ற்ற கா� �ைரக்�மா? என்�
பழெமாழி�ம் ��கிறார்கள். ஆனால் அக்ரமப் பணத்தால் தர்ம கா�யங்கைளப்
பண்ணக் �டா�. அந்தத் த�ம�ம் வணா�ம்.
�
தா�ம் ெகட்� சந்திர
�ஷ்க�ண�ைய�ம் ெக�த்தாளாம் என்� பழெமாழி. ெப�ேயார் நற்பண�க�க்�ப்
பணம் ஸ்வக�க்�ம்ேபா�
�
அ� ஸத்-த்ரவ்யமா என்� ஆய்ந்த ப�றேக ஏற்பார்கள்.

578. ஊற்றி அலம்ப� ப�ற ேவண்டாம்.
தி�வ�கள�ல் த�ர்த்தம் ேசர்த்� அலம்�கிற சின்ன பண�ேய �ட ெப�மாள�ன்
தி��ள்ளத்ைத உகப்ப�க்�ம்.

अन्यत ् पण
ू ार्त ् अपां कुम्भात ् अन्यत ् पादावनेजनात ् |
अन्यत ् कुशलसंप्रश्नात ् न चेच्छ�त जनादर् नः ||
इ�त सवार्भावेऽ�प तोयं लभ्य�मत्य�भप्रायेण |
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பத்ரம் �ஷ்பம் என்� ஆரம்ப�க்�ம் கீ தா-ச்ேலாகத்தின் பாஷ்யம் ஸர்வஸுலபம் என்�
ஆரம்ப�க்கிற�. அங்ேக அதன் உைரய�ல் இந்த அறி�ைர:
நிரம்ப�ய �ர்ண�ம்பம், பாத்ய த�ர்த்தம் ேசரத்�க் கால் அலம்ப� வ��வ�,
ெசௗக்கியமா என்� வ�சா�ப்ப�, இந்த எள�ய உபசாரங்கைளத் தவ�ர
ேவெறைத�ம்

ஜனார்த்தனர் வ��ம்பவ�ல்ைல. என்ற� எ��ம்

கிைடக்காத ேபா�ம் ஜலம் கிைடக்�ம் என்ற க�த்தில் ஆ�ம்.
பகவா�க்� உகப்ைப ஏற்ப�த்�வ� ெவ� �லபம். நிைறய உைழப்ேபா
பணச்ெசலேவா �ட ேவண்டாம். வாய்ப்ேபச்�, ைகய�ல் ஜலம், இைத மாத்திரம்
ெகாண்� உகப்ப�க்க ���ம். ந�ைர ஊற்றி தி�வ�ைய அலம்�ங்கள்; அ� ேபா�ம்;
ேவெறான்�ம் ேவண்டாம்.

579 ஊண�ல் ேகாைவ �ைர ேவண்டாம்.
�ைரக்கா�ம் ேகாைவக்கா�ம் சாப்ப�டத் தகாதைவ.

का�लङ्गोदम्
ु बरालाबु �बम्बा�न प�रवजर्येत ् |
तान्यश्नतस्तु सततं �नत्यं दरू तरो ह�रः ||

இத்யாதிகளாேல நிஷித்தமானைவ எல்லாம்

-ரஹஸ்ய த்ரய ஸாரம்

ப�ரபாவ வ்யவஸ்தாதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர:
ெகாம்மட்�, அத்திக்காய், �ைரக்காய், ேகாைவப் பழம், இைவகைளப்
�சிக்கக் �டா�. இவற்ைற எப்ேபா�ம் சாப்ப��பவ�க்� எம்ெப�மான்
எப்ேபா�ம் �ரத்தில் இ�ப்பான்.
(பாகவதஸ்பர்சத்தாேல �யதாம் என்� வாதிக்கலாகா�). ேகாைவைய
ெதாண்ைடக்காய் என்ற ெபய�ல் கைடகள�ல் வ�ற்பதாகக் ேகள்வ�. காலிங்கம் என்ற
ெகாம்மட்�க்காய் கைடய�ல் கிைடப்பதாகத் ெத�யவ�ல்ைல. �ைரக்காய் ெவ�வாகக்
கிைடக்கிற�. ஆனால் அைவ நமக்� நிஷித்தம் என்கிற� வசனம்.. ஆேராக்கியம்
மட்�மின்றி ேவ� பல வ�ைள�கைள�ம் க�த்தில் ெகாண்� சாஸ்திரம்
நிேஷதிக்�ம்.

580. ஊசல் மனத்தார் அ�ள் ேவண்டாம்.
இரண்�ம் ெகட்டான்கள�ன் நல்ெலண்ணம் நமக்�ப் பலன் தரா�. (ஊசல்மனம்

= நிர்ணயம்

இல்லாமல் ஊஞ்சலா�கிற மன�)

व्यविस्थतः प्रशान्तात्मा कु�पतोऽ�प अभयङ्करः |
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अव्यविस्थत�च�स्य प्रसादोऽ�प भयङ्करः ||
इत्याद्य�प ग्राह्यम ् |

-ஸ்ேதாத்ரரத்னபாஷ்யம்

ஆளவந்தார் ஸ்ேதாத்ரத்தில் சலமதி என்ற பதத்�க்கான உைரய�ல் இந்த அறி�ைர:
நிைலப்பட்டவன், அைமதியானவன், ேகாப�த்�க் ெகாண்டா�ம் பயம்
வ�ைளவ�க்க மாட்டான். நிைலயற்ற எண்ணம் ெகாண்டவ�ைடய
அ��ம் �டப் பயம் வ�ைளவ�க்�ம். இ� �தலான�ம் இங்ேக
எ�க்கத் த�ம்.
க்ஷண சித்தம் க்ஷண ப�த்தம் என்� இ�ப்பவன�ன் நல்ெலண்ணம் �ட நாம்
அஞ்சத் தக்க ஒன்றா�ம். இன்ைறக்� இ�க்�ம் நல்ெலண்ணம் நாைளக்�ப்
பைகயாக மாறி நம்ைம அல்லற்ப�த்தலாம். இதற்ெகதிராக, ெகாள்ைக
மாறாதவன் ேகாப�த்�க் ெகாண்டா�ம் அவன�டம் பயப்படத் ேதைவய�ல்ைல.
ந�தி: ெகாள்ைக-மாறிகைள நம்பாேத.

கடந்த நா� அறி�ைரகள�ன் தைலப்�கைள ஒேரேசரப் ப�த்� மகிழ்ேவாம்.
ஊழல் பணத்தால் பண� ேவண்டாம்.
ஊற்றி அலம்ப� ப�ற ேவண்டாம்.
ஊண�ல் ேகாைவ �ைர ேவண்டாம்.
ஊசல் மனத்தார் அ�ள் ேவண்டாம்.

581. ஊட� �ெவட்� இரக்கத்தால்.
ப�ரகி�திக்� உட்பட்ட இ�பத்�நா� தத்வங்கைள�ம் ெதாடர்ப�த்�க்ெகாண்�
ேமாக்ஷம் ெப�வதற்�, (ஆசார்யர்கள் வழியாக௦௦) பகவான�ன் இரக்கம் ேதைவ.
(�ெவட்� = இ�பத்�நா�).

சிட்டரான ேத�யர்ந்த ேதசிகர்க்�யர்ந்� ேமல்
எட்� �ன்�ம் ஊட�த்த� எந்ைத மால் இரக்கேம.

-அம்�தரஞ்சன�

இ� இந்த �லின் கைடசிப் பா�ரம்.
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ஜ்னானத்தா�ம் அ�ஷ்டானத்தா�ம் ேதஜஸ் மி�ந்த ஆசார்யர்கள�டம்
ஓங்கி உயர்ந்�, எம� தந்ைதயான தி�மாலின் அ�ளான� இ�பத்�
நா� தத்வங்கைள�ம் ஊட�த்� ேமாக்ஷம் ெபற வழி

வ�த்த�.

இ�பத்� நா� தத்வங்களாவன: பஞ்ச�தங்கள் ஐந்�, தன்மாத்ரங்கள் ஐந்�,
இந்த்�யங்கள் பதிெனான்�, அஹங்காரம், மஹத், ப�ரகி�தி, என்பைவ. இவற்ைற
அ�ப்பதாவ�, ேமாக்ஷம் ெப�வ�. நாம் ேமாக்ஷம் ெப�வதற்�க் க�வ�யான� நம்
சரணாகதி என்�ம் வ�யாஜத்தால் பகவா�க்� நம்மிடம் ஏற்பட்ட இரக்கம். இ�
உயர்ந்த ஆசார்யர்கள�டம் �தலில் ஓங்கி உயர்ந்�, ப�ற� நமக்�ப் பயனள�ப்ப�.

582. ஊதாேத பணக் கள் திமிரால்.
பணம் கள்� ேபாேல ேபாைதப் ெபா�ள். அதனால் �ழலாேத, ஊதாேத.

प्रलप�त घूणत
र् े स्खल�त मु��त हुङ्कुरुते
न च पदवीमवै�त न च धाम न च त्रपते |
�वकृ�तशतप्रसू�त�वषमाशयदोषभुवा

धनम�दरामदे न धमतीव धरावलयम ् ||

- ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

ஆறாம்ஆறாம் அங்கத்தில் வ�ேவக ராஜா ��கிறான்.

உள�கிறான். தைல �ற்ற �ழல்கிறான். நிைல த�மா�கிறான். மயங்�கிறான். உம்
உம் என்� உ��கிறான்.

வழி தப்�கிறான். இடம் ��யவ�ல்ைல. ெவட்கம்

ெகட்டவன் ஆகிறான். ஏராளமான வ�காரங்க�க்�க் காரணமான வ�ஷமக் க�த்�கள்
என்�ம் ேதாஷத்�க்�க் காரணமான பணம் என்கிற கள்ள�னால் ேபாைத ஏறி
�மண்டலத்ைத (உைலத்த�ையப்ேபால) ஊ�கிறான் (ப��க்கிறான்).
சாராயப் ேபாைதக்�ம் பணத் திமி�க்�ம் வ�ைள�கள் ஒேர மாதி�யாக
இ�க்கின்றன. �ழற்சி, த�மாற்றம், உளறல், �தலிய பல�ம், இரண்�க்�ம் ெபா�
வ�ைள�கள். ந�தி: பணத் திமிர் ேவண்டாம்.

583. ஊர்க்�ப் ெப�ைம ெதாண்டர்களால்.
பக்தர்க�க்�ப் ப��த்த ஊ�ல் வாழ். அத்தைகய ஊ�க்ேக ெப�ைம அதிகம்.

सा काशी�त न चाकशी�त भु�व सायोध्ये�त नाध्यास्यते
सावन्ती�त न कल्मषादव�त सा काञ्ची�त नोदञ्च�त |
ध�े सा मधुरे�त नो�मधुरां नान्या�प मान्या पुर�
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या वैकुण्ठकथासुधारसभुजां रोचेत नो चेतसे ||

-ரஹஸ்ய

த்ரய ஸாரம்

ஸ்தான வ�ேசஷ அதிகாரத்தின் கைடசி ச்ேலாகம் :
ஒ� ஊர் காசி என்பதாேலேய ப�ரகாசிப்பதில்ைல; அேயாத்திைய
என்பதாேலேய வாஸ ேயாக்கியம் ஆவதில்ைல; அவந்தி என்பதாேலேய
பாவத்திலி�ந்� காத்� வ��வதில்ைல; காஞ்சி என்றதாேலேய உயர்ந்�
வ��வதில்ைல; ம�ைர என்பதாேலேய ெப�ைம ெப�வதில்ைல; ேவ�
ஊ�ம், எ� பகவான�ன் கதாம்�தத்ைதப் ப�கவல்லவர்க�க்�
உகக்கவ�ல்ைலேயா, அெதல்லாம் பாராட்�க்��யதில்ைல.
எந்த ஊ�ல் வசிப்ப� நல்ல� என்ப� இந்த அதிகாரத்தில் ைமயக் க�த்�. எ�
ெதாண்டர்கள�ன் உகப்�க்கானேதா அ� நல்ல ஊர் என்� இ�தி ���. �க்தி
ேக்ஷத்ரங்கள், திவ்ய ேதசங்கள், இவற்�க்ெகல்லாம் �ட பக்தர்கள�ன் ப்�திக்கான
காரணத்தால் தான் ெப�ைம. இந்தப் ெப�ைம சில �க்கிராமங்க�க்� ஏற்பட்டால்,
அைவ�ம் வாழத் த�ந்த இடங்களாம்.

584. ஊஞ்சல் உளத்ெதாழி ஹய�கனால்.
மனதில் த�ர்மானமில்லாமல் ஊசலா�வைதத் தவ�ர்க்க ஹயக்�வர் அ�ைள நா�க.

�वतकर्डोळां व्यवधय
ू सत्वे

बह
ृ स्प�तं वतर्यसे यतस्त्वम ् |
तेनैव दे व �त्रदशेश्वराणाम ्

अस्पष्ृ टडोला�यतमा�धराज्यम ् ||

-ஹயக்�வ

ஸ்ேதாத்ரம்

அறிவ�ல் சிறந்தவர்கள் ஹயக்�வ�ைடய அ�ளால் த�ர்மான�ப்பவர்கேள என்கிறார்.
ஹயக்�வேர! ேதவ��வான ப்�ஹஸ்பதிக்� இப்ப�யா அப்ப�யா
என்ற சந்ேதகங்கைள உதறப் பண்ண�,

ந� ��ெவ�க்க ைவப்பதால்

தான், ேதவராஜர்கள�ன் ஸாம்ராஜ்ஜியம் ஆட்டம் காணாமல் நிைலயாக
இ�க்கிற�.
ேதவஸாம்ராஜ்யம் நிைலப்படேவண்�ெமன்றால் �தலில் ேதவ��வ�ன் மன�
நிைலப்பட ேவண்�ம். (இலக்கிய நயத்�டன் ெசான்ன இதி�ம் இரண்� ந�திகள்:
மன� ஆ�னால் ெசல்வ�ம் ஆ�ம்

என்� ஒன்�; ��வ�ன் ஆேலாசைனகள்

அரசர்க�க்� �க்கியம் என்� இன்ெனான்�.) மன� நிைலப்பட ேவண்�மானால்,
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ஹயக்�வ�ன் அ�ள் ேவண்�ம். ஒவ்ெவா� ப�ய��ம் இ�வா அ�வா என்� பல
வழிகள�ல் நல்ல ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெத�க்கத் ேதைவயான �த்திைய அ��பவர்
ஹயக்�வர். ந�தி: வாழ்க்ைகய�ல் அ�க்க� ச�யான ���கைள எ�ப்பதற்�த்
ேதைவயான அறிைவ அந்த அறிவ�ன் அதிபதியான ஹயக்�வர� கடாக்ஷத்தால்
ெப�ங்கள்.

கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்ைப ேசர்த்� வாசிக்�ம்ேபா� வழக்கம் ேபால ெசால்
நயத்ைத�ம் அ�பவ�க்கலாம்.

ஊட� �ெவட்� இரக்கத்தால்.
ஊ�ல் ேநாயழி உத்தமரால்.
ஊர்க்�ப் ெப�ைம ெதாண்டர்களால்.
ஊஞ்சல் உளத்ெதாழி ஹய�கனால்.

585. ஊர்த்�வமாய்ப்ேபா த�மத்தால்.
உயர்கதிய��ம் பல ெவவ்ேவ� நிைலகள் உண்�. அவற்�க்� உபாயம் தர்மம்.

अिस्त च प�रत्यक्तस्थूलदे हानाम�प त�दप
ु ासन�वशेषाधीनं अपवगार्त ् अवार्चीनं फलम ्
| तच्च प्रकृ�तलया�दशब्दे न साङ्ख्याः पठिन्त |

धम�ण गमनमूध्वर्म ् गमनमधस्तात ् भवत्यधम�ण |
�ानेन चापवग� �वपयर्या�दष्यते बन्धः ||

वैराग्यात ् प्रकृ�तलयः संसारो भव�त राजसात ् रागात ् |
ऐश्वयार्द�वघातः �वपयर्यात ् तद्�वपयार्सः | इ�त ||

-தாத்பர்ய

சந்தி�கா

பகவத் கீ ைதய�ன் எட்டாம் அத்தியாயத்தில் அக்ன�ர் ஜ்ேயாதி என்�ம் ச்ேலாகத்�
உைரய�ல் இந்த அறி�ைர.
இந்த ஸ்�லேதஹம் இ�க்கிறேத (கண்�க்�ப் �லப்ப�ம் உடல்)
இைதப் ப��ந்த ப�ற� தத்தம் உபாசனத்�க்� ஏற்ப ெசல்�மிடம்
அபவர்க்கம் என்ற ேமாக்ஷத்�க்�க் கீ ேழ�ம் இ�க்கின்ற�. இைத
சாங்கியர்கள் ப�ரக்�திலயம் �தலிய ெசால்லால் �றிக்கிறார்கள்.
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இேதா அவர்க�ைடய கா�ைககள்: த�மத்தால் ேமேல ேபாதல்.
அதர்மத்தால் கீ ேழ ேபாதல். ஜ்ஞாநத்தால் ேமாக்ஷம். அஜ்ஞாநத்தால்
கட்�ண்ணல். ைவராக்யத்தால் (பற்�ந�க்கலால்) ப�ரகி�தி-லயம்.
ராஜஸ�ணமான பற்� என்பதால் சம்ச�த்தல். ஆ�ைமயால்
தைடந�க்கம். ஆ�ைமய�ன்ைமயால் தைடப்படல். என்�.
மரணத்�க்�ப் ப�ன் ஏற்படக்��ய கதிகள் என்ெனன்ன? என்� வ�சா�த்தால்
ஸ்வர்க்கம், நரகம், என்ற இரண்ைட மட்�ம் சில (ேவற்�நாட்�) மதங்கள்
ேபாதிக்�ம். �டேவ சம்சாரம் (இங்ேக ம�ப�றவ�) என்பைத�ம் ேசர்த்� �ன்�
நிைலகைள (நம் நாட்�ல்) சில மதங்கள் ேபாதிக்�ம். ஆனால் ேவதத்�ப்
ேபாதைனப்ப� எத்தைனேயா சாத்தியக் ��கள் இ�க்கின்றன. உயர்

கதிக�க்�ள்ேளேய ேமாக்ஷம் என்ப� ேவ�. அதற்�க் கீ ழ்ப்பட்� பல உயர்கதிகள்
உண்�. சாங்க்ய மதத்தில் �ட இப்ப� ேமாக்ஷத்ைத�ம் அதன் கீ ழ்ப்பட்ட ேவெறா�
உயர்கதிைய�ம் ப��த்�க் �றிய�ண்�. இந்த உயர்கதிக்�ப் ேபாக உபாயமாக
இ�ப்ப� தர்மம். ந�தி: த�மத்தால் ேமல் கதி ெப�க. (அந்த தர்மத்ைதேய பகவத்
ப்�திக்காகப் பண்ண�) அைதவ�ட ேமலான ேமாக்ஷம் ெப�ம் உபாய�ம் அறிக.

586. ஊர்ஜிதம் எல்லாம் இைறத் ேதசால்.
உலகில் ஆற்றல் மிக்கெதல்லாம் பகவான�ன் ேதஜஸ்ஸின் அம்சமாகத் ேதான்றியேத.
அைதெயல்லாம் மதி; பகவாைன அதி�ம் ஸ்ம�.

यद्यत ् �वभू�तमत ् सत्वं श्रीमत ् ऊिजर्तमेव वा |

त�दे वावगच्छ त्वं मम तेज�शसंभवम ् - ||गीता |

ऊिजर्तं कल्याणारं भेषु उद्यक्
ु तम ् मम अ�चन्त्यशक्तेः | तेजः परा�भभवनसामथ्यर्म ् |

�नयमनशक्त्येकदे शसंभवं इत्यथर्ः
गीताभाष्यम ् |

ऊजार्शब्दो �ह अद�नत्वेन संनाहशीलत्वपरः

... |यथा शैलान्दोलनदोह�लनः

चण्डमारुतस्य तण
ृ प्रेरणा�दकं वेगलेशमात्रभवं| तद्व�दहे �त भावः ,

-

தாத்பர்ய சந்தி�கா

கீ ைதய�ன் பத்தாம் அத்தியாயத்தின் ���க்� அ�கில் இ�.
எந்ெதந்த ஜந்� ஆ�ைகக்�ட்பட்ட ெசழிப்�ைடயேதா, அழ�ைடயேதா,
ஆற்றல்

உைடயேதா,

அத�

எல்லாம்

என்

ேதஜஸ்ஸின்

ப�திய�ன்

ேதாற்றம் என்� அறிக என்� பகவத்கீ ைதய�ல் கண்ணன் தி�வாக்�.
இங்ேக ஊர்ஜிதம் என்றால் மங்கள �யற்சிகள�ல் �ைனந்த� என்�
அர்த்தம்; ேதஜஸ் என்றால் ப�றைர அடக்�கிற திறைம என்� அர்த்தம்.
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எண்ணற்க�ய

சக்தி

உைடய

என்

அடக்கியா�ம்

சக்திய�ன்

ஒ�

ப�தியாய்த் ேதான்றிய� என்� ெபா�ள். என்� கீ தாபாஷ்ய வ�கள்.
ஊர்ஜிதம்

என்பதற்�

மங்கள

�யற்சி

�ைனப்�

என்�

எப்ப�

அர்த்தமா�ம்? என்றால், ஊர்ஜா என்ற பதம் ப�தாபநிைலக்� மாறாக
ெசயலாற்�ம்

திறன்

எனப்

ெபா�ள்ப�ம்.

...

எப்ப�யானால்

மைலையேய �ரட்ட வ�ைழ�ம் �யல் காற்�க்� �ல்ைல அைசத்தல்
�தலிய� ேவகத்தின் சி� ப�தி மாத்திரத்தால் உண்டானேதா, அ�
ேபால இங்ேக என்� க�த்�.
ஆற்றல் மிக்க எந்த ஜந்� ேந�ட்டா�ம் பகவா�க்� இ��ம் ஒ� அம்சம் என்�
நிைனத்தால், அந்த ஜந்�ைவ�ம் மதித்� பகவாைன�ம் ஸ்ம�க்க அவகாசம்
ஏற்ப�ம். அதனால் அப்ப� அறிக என்றேத ஒ� ந�தி ஆய�ற்�.

587. ஊ�க� நலம் தி� அ�ளால்.
மகால�மிய�ன் அ�ளாேல எல்லா நன்ைமகைள�ம் ெபற்�ப் ெப�க்கிக்
ெகாள்ளலாம்.

(ஊ�க� = ஏற்�க்ெகாள், அதிகமாக்கிக் ெகாள்�).

ऊर�कतु� कुशलम�खलं जेतुमाद�नरातीन ्

दरू �कतु� द�ु रत�नवहं त्यक्तुमाद्याम�वद्याम ् |
अम्ब स्तंबाव�धकजननग्रामसीमान्तरे खाम ्

आलंबन्ते �वमलमनसो �वष्णुकान्ते दयां ते ||

-� ஸ்�தி

எந்ெதந்தப் பயன்க�க்�த் தி�மகள�ன் அ�ள் ேதைவப்ப�ம் என்பைத வ�வ�க்கிறார்
இந்த ச்ேலாகத்தில் :
எல்லா ேக்ஷமங்கைள�ம் ஏற்� அதிகமாக்கிக் ெகாள்�வதற்�ம்,
பைழய பைகவர்கைள (காம க்ேராதாதிகைள) அழிப்பதற்�ம்,
த�வ�ைனகள�ன் திரைளத் �ரத்தில் தள்�வதற்�ம், பண்ைட
அவ�த்ையைய த்யஜிப்பதற்�ம் (அதாவ� ேமாக்ஷம் ெப�வதற்�ம்)
அம்மா! வ�ஷ்�வ�ன் காந்ைதேய! உன் தையையப் பற்றிக்
ெகாள்�கிறார்கள் நிர்மலமனதினர். �ல்ெகாத்� வைரய�லான ப�றவ�த்
திரள�ன் எல்ைலக்ேகா� ேபான்ற� உன் அ�ள்.
இம்ைமய�ல் ேக்ஷமம், ம�ைமய�ல் ேமாக்ஷம், எ�வானா�ம் மகால�மிய�ன்
அ�ளால் கிைடக்�ம்.

588. ஊழி எ�த்தழி அ�த் �களால்.
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தைலஎ�த்ைத அழித்�க்ெகாள்ள பகவான�ன் அ�த்�கள் பயன்ப�ம்.

(ஊழிஎ�த்� =

ஆ�ள் பற்றிய தைல எ�த்�).

�वलुप्तमूधन्
र् य�ल�पक्रमाणाम ्

सरु े न्द्रचड
ू ापदला�लतानाम ् |

त्वदङ्�घ्रराजीवरजःकणानाम ्

भय
ू ान ् प्रसादो म�य नाथ भय
ू ात ् ||

-ஹயக்�வ

ஸ்ேதாத்ரம்

ஹயக்�வ�ன் பல அவயவங்கைள வர்ண�க்கத் ெதாடங்கி �தலில் அ�ப் ெபா�ைய
இந்த ச்ேலாகத்தில் வர்ண�க்கிறார்.
நாதேன! தைலெய�த்தின் வ�ைசைய அழிக்கக்��யைவ�ம்,
ேதேவந்திரன�ன் ��யால் �டக்��யைவ�ம் ஆன உன் தி�வ�த்
தாமைரய�ன் �கள்க�ைடய

அதிகமான அ�ள் என்ன�டம்

உண்டாகட்�ம்.
�கள�ன் அ�ள் என்ப� உபசார வழக்�. எ�த்�கள் �கள்கள் ப�வதால் அழிந்�
ேபாவைதக் காண்கிேறாம். தைலஎ�த்ைத அழிப்பதற்�ம் இம்மாதி� ஏதாவ� �கள்
உண்ேடா என்� ேயாசித்�ப் பார்த்தால் ஹயக்�வ�ன் தி�வ�த் �கள் நிைன�க்�
வ�கிற�. அதன் �ைணயால் நம் த�ய தைலஎ�த்ைத அழித்�க் ெகாள்ளலாேம.
எ� எதனால் ஆ�ம் என்ப� பற்றிய கடந்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�கள் இேதா :

ஊர்த்�வமாய்ப்ேபா த�மத்தால்.
ஊர்ஜிதம் எல்லாம் இைறத் ேதசால்.
ஊ�க� நலம் தி� அ�ளால்
ஊழி எ�த்தழி அ�த் �களால்.

589. ஊத்ைதைய ந�க்கக் ெகாப்�ள� வாய்.
பல் ேதய்ப்பதில் �ன்� அம்சங்கள் : பல் �லக்�; நாக்� வழி; வாய் ெகாப்�ள�.

उक्तं च नारायणमु�न�भः |

दन्तान ् संशोध्य �न�लर्ख्य िजह्वां गण्डूषयेत ् मुहुः | इ�त |
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�ன்றாம் அத்யாயத்தில் இந்த அறி�ைர.
நாராயண �ன��ம் தன� �லில் �றிஇ�க்கிறார்:
பற்கைளத் �லக்கி நாக்ைக வழித்� நிைறய தடைவ ெகாப்�ள�க்க�ம்.
இந்த �ன்� அம்சங்கள��ம் �ய ந�ரால் பல தடைவ வாைய நன்றாகக்
ெகாப்�ள�ப்ப� �க்கியம்.

590. ஊண�ல் வ�லக்கி� ��ங்ைகக் காய்.
��ங்ைகக் காய் சாப்ப�டலாகா�.

சி�கீ ைர ெசவ்வகத்தி ��க்கிரண்�ம்
சி�பசைள ெப�ம் பசைள அம்மணந்தாள்
...
கறிக்காகா இைவ என்� கண்�ைரத்தார்
கார் ேமன� அ�ளாளர் கடகத்தாேர.

-ஆகார நியமம்

நிஷித்தமான கீ ைரவைககைளப் பட்�யல் இ�கிறார்:
சி�கீ ைர, சிவப்� அகத்திக்கீ ைர, இ� வைக ��ங்ைககள், பசைளக்கீ ைர,
அம்மணந்தாள் கீ ைர �தலியைவ கறிக்� ஆகாதைவ என்� வரதன�ன்
ேகாஷ்�ய�ல் உள்ள ெப�ேயார்கள் கண்� உைரத்தி�க்கிறார்கள்.
��ங்ைகய�ல் இ� வைககள் எைவ? �ள் ��ங்ைக, �ர�, என்� இரண்டாம். கீ ைர �டா�
என்பேதா� கா�ம் �டா� என்றப�.

591. ஊக்க உைழப்பால் இைற ேசர்வாய்.
உைழப்� அத்யாத்ம-கார்யங்கள��ம் �க்கியம்.

இவ் வ்யவஸாயத்தி�ைடய ப்ரபாவம்

व्यवसायादृते ब्रह्म नासादय�त तत ् परम ् |
இத்யாதிகள��ம் ஸுப்ரஸித்தம்.

-ரஹஸ்ய

த்ரய ஸாரம்

த்வயாதிகாரத்தில் இந்த அறி�ைர:
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வ்யவஸாயம் என்ற வ�டா�யற்சிய�ன் ெப�ைமைய மஹாபாரதம்
இவ்வா� ��கிற�: “வ�டா�யற்சி இல்லாவ�ட்டால் அந்தப்
பரம்ெபா�ைள” அைடயமாட்டான் இ� �தலியவற்றில் உைழப்ப�ன்
ெப�ைம மிக�ம் ப�ரசித்தம்.
ஊங்கிய (உயர்ந்த) உைழப்�ம், ஊக்க�ம் ேதைவ பரம்ெபா�ைளப் ெப�வதற்�.

592. ஊன�ன் ப� அறி உய�ர் ேவறாய்.
ேதக-ஆத்ம-ப்ரமம் �டா� என்ப� கீ ைதய�ன் இரண்டாம் அத்தியாயத்தின் சாரம்.

உடலம் அழிந்தி�ம் உள்�ய�ர் ஒன்றழியா� எைனப்ேபால்
...
வ�� மயல் என்� வ�சயைனத் ேதற்றினான் வ�த்தகேன.

-கீ தார்த்த சங்கிரகம்

இரண்டாம் அத்தியாயத்�க்கான பா�ரம்:
ச�ரம் அழியக்��ய�. அதன் உள்ள��க்�ம் ஆன்மா என்�ம்
அழியாத�. பரமாத்மாைவப் ேபால. பல�க்� இ�க்�ம் “உடேல
ஆன்மா” என்ற மாைல ந� வ�� என்� அர்ஜுன�க்�ப் ெபாத்தித்தான்
வ�த்தகனான கண்ணன்.
உட�க்�ம் உய��க்�ம் (அதாவ� ஆத்மா�க்�ம்) ஒ� �க்கியமான வ�த்தியாசம்
என்னெவன்றால், ஒன்� அழி�ம், இன்ெனான்� அழியா� என்ப�.
ேபான நா� அறி�ைரகள�ன் தைலப்�க்கள் இேதா:
ஊத்ைதைய ந�க்கக் ெகாப்�ள� வாய்.
ஊண�ல் வ�லக்கி� ��ங்ைகக் காய்.
ஊக்க உைழப்பால் இைற ேசர்வாய்.
ஊன�ன் ப� அறி உய�ர் ேவறாய்.

593. ஊன்றிக் கவன�த்�யர்த்தி மதி.
எந்தப் �ஸ்தகத்ைத�ம் ஊன்றிக் கவன�த்�, த�தி இ�ந்தால் மட்�ம் அைத உயர்த்தி
மதிக்க ேவண்�ம்.

क�थताक�थते �वभाव्य सद्�भः
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सदसद्वे�द�भरत्र सावधानैः |

बलवत्प्र�थतप्रमाणदृष्ट्या

बहुमन्तव्य�मदं यदस्मदक्
ु तम ् ||

-ஸ்ேதாத்ரபாஷ்யம்.

�லின் ��� ச்ேலாகங்கள�ல் ஒன்�.
�தல் ெபாழிப்�ைர: நல்ல�ெகட்ட� அறிந்தவர்க�ம் கவனம் மிக்கவர்க�மான
நல்ேலார்களால் (�ந்திய வ்யாக்யாதாக்களால்) ெசால்லப்பட்டைத�ம் ெசால்லப்
படாதைத�ம் ஆராய்ந்�, ப�ரபலமான�ம் ப�ரசித்தமான�மான ப�ரமாணங்கைளக்
க�த்தில் ெகாண்� நம்மால் �றப்பட்ட இ� (ஸ்ேதாத்ர பாஷ்யம்) பாராட்�க்�
உ�ய�.
இரண்டாம் ெபாழிப்�ைர: இந்த �லில் ெசால்லப் பட்டைத�ம் ெசால்லாமல் வ�ட்�ப்
ேபானைத�ம் ப�சீலித்� நல்ல� த�ய� அறிந்தவ�ம் கவனம் மிக்கவ�மான
நல்ேலார் (இந்த �ஸ்தகத்தின் வாசகர்கள்)

ப�ரபலமான�ம் ப�ரசித்தமான�மான

ப�ரமாணங்கைளத் தம் க�த்தில் ெகாண்� நம்மால் �றப்பட்ட இைத பஹுமான�க்க
ேவண்�ம்.
இந்த ஓர் அறி�ைரக்�ள் நிைறய ந�திகள் �ைதந்தி�க்கின்றன. 1.வாசகர்கள் எந்த
�ைலப் ப�த்தா�ம், அதில் ெசால்லியைத மட்�ம் ��ந்�ெகாண்டால் ேபாதா�.
அதில் வ�ட்�ப்ேபான�, ெசால்லிய��க்க ேவண்�ய� என்ன என்பைத�ம் ஆராய
ேவண்�ம். 2. ஒ� �லின் மதிப்� அதன் வ�ற்பைனத் ெதாைகயாேலா

வாசகர்

எண்ண�க்ைகயாேலா �டா�. அதன் வாசகர்கள�ன் தரம் என்ப� �க்கியம். எந்த
��க்� நல்ல வ�மர்சைனத் திறன் ெகாண்ட அவதான�கள் வாசகர்கேளா அந்த
��க்� மதிப்� அதிகம். உதாரணமாக வம்�ப் பத்தி�ைககைள வ�ட
வ�ஞ்ஞான�ல்கள் ெவ�மதிக்��யைவ. 3. எ� நல்ல� எ� ெகட்ட� என்பைதப்
ப�த்தறி�ம் திறன் �க்கியம். இ� இல்லாவ��ல் ச�கம் எைத நல்லெதன்� நம்
ேமல் திண�க்கிறேதா அைத நல்லெதன்� நாம் நம்ப� வ��ேவாம். இப்ப�த்தான்
சாத்திரங்க�க்� எதிரான சில க�த்�கள் இந்நாட்கள�ல் பரவ�ய��க்கின்றன. 4.
அவதானம் என்கிற கவனம் அவசியம். ஆழ்ந்த க�த்�கள் ெகாண்ட கட்�ைரகைள
�ன�ப்�ல் ேமய்வ� ேபாலப் ப�த்தால் ��ப்பயன் கிைடக்கா�. 5. வ�வான
சான்�கேளா� �ரண்படாத க�த்�கைள மட்�ேம நாம் மதிக்கேவண்�ம். இந்த
ஐந்� ந�திகைள எண்ண� அதன்ப� பார்த்தால் ேவதாந்த ேதசிக�ன் ஸ்ேதாத்ரபாஷ்யம்
என்ற �ல் பஹுமானத்�க்�த் தக்க� என்� ���ம்.

594. ஊர்க்� �ன�க்ேகன் ரஹஸ்யரதி?
�ன�வனாக இ�ப்பவ�ம் ரகசியத்தில் ெபண்ணாைச ெகாள்ளலாேமா?
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स्वसंबोधः सौधः शुभगण
ु गणो मण्डन�व�धः

समा�धः संभोगः रह�स जपशैल� र�तकथा |
सुषुप्ते लोकेद्य श्रु�तप�रषदन्तःपुरगतः

मु�नः शािन्तव्याजात ् मुखरय�त शङ्
ृ गार�नगमम ् ||

- ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

நாலாம் அங்கத்தில் �ேராதன் என்ற கதாபாத்திரத்தின் �ற்� இ�.
தன்னறி� (ஸ்வ�பஜ்ஞானம்) என்�ம் மாடமாள�ைக. நற்பண்�கள்
என்�ம் அலங்காரங்கள். தியானம் என்�ம் கலவ�. ரகசியத்தில் ஜபம்
என்�ம் காமப்ேபச்�. இப்ேபா� உலகம் �ங்�ம்ேபா� ேவதேகாஷ்�
என்�ம் அந்தப்�ரத்தில் ேபாகிறான் இந்த �ன�. அைமதி என்�ம்
சாக்கில் ச்�ங்கார ேவதத்ைதப் ேப�கிறான்.
இந்த �ன�வன�டம் ெவள�ப்பைடயாகக் �ைற ஏ�ம் ெத�யவ�ல்ைல. ஆனா�ம்
அவன் மன�க்�ள் இ�க்�ம் பாவைன காமவசப்பட்�த் தான் இ�க்�ம் என்�
காமன், ேலாபன், �தலியவ�டம் �ேராதன் ெத�வ�க்கிறான். இதில் நமக்� நா�
ந�திகள். 1. எவ்வள� நல்லவனாக இ�ந்தா�ம் த�யவர்கள�ட�ம் நல்ல ெபயர் வாங்க
��யா�. தான் தி�� ப�றைர நம்பமாட்டாள் என்� பழெமாழி. அதன்ப� எந்த
�ன�வ�ேம காமக்ேராதங்கைள ெவன்றி�ப்பான் என்� இவர்களால் நம்ப
��யவ�ல்ைல. 2. தான் நல்லவனாக இ�ந்தால் ேபாதா�; ப�றர் தன்ைன நல்லவன்
என்� நம்�ம்ப�யாக வாழேவண்�ம். அதற்காகேவ�ம் ெவள�ப்பைடத்தனம்,
அப்பாவ�த்தனம், ெவ�ள�த்தனம், இெதல்லாம் இ�க்கலாம். 3. சி�ங்காரம் என்ப�
தப்� கிைடயா�. அ� தர்மத்�க்� உட்பட்� இ�க்�ம் வைர. ஆனால் ஊ�க்�
�ன�வன் என்� தன்ைன ெசால்லிக் ெகாள்பவன் சி�ங்காரத்தில் ஈ�ப�வ�
மனத்தளவ�ல் �டக் �டா�. 4. சாந்திக்�ம் ச்�ங்காரத்�க்�ம் எத்தைனேயா
ஒற்�ைமகள் உண்�.

595. ஊ�ம் சங்ைகத் ெதா�� �தி.
ெப�மாள�ன் பாஞ்சஜன்யம் �தலிய தி�வா�தங்க�ம் நம் ெதா�ைகக்�
உ�யைவ.

तारत्वं यस्य संस्थाने शब्दे च प�रदृश्यते |
प्रभोः प्रहरणेन्द्रस्य
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பதினா� ஆ�தங்கள�ல் ஒன்றான பாஞ்சஜன்யம் பற்றிய�.
உ�வ அைமப்ப��ம் ஒலிய��ம் தாரத்தன்ைம ெபற்ற� ப�ர�வ�ன்
பாஞ்சஜன்யம். அ� உங்கைளக் காக்கட்�ம்.
தாரம் என்� ப�ரணவ மந்த்ரத்�க்�ப் ெபயர். அைத எ��ம்ேபா� ஓ என்ற எ�த்�
(ப�ராஹ்மி, கிரந்தம், தமிழ், �தலிய) பைழய லிப�கள�ல் சங்கின் அைமப்ைப
ஒத்தி�க்�ம். ஆைகயால் சங்�க்� வ�வைமப்ப�ல் தாரத்தன்ைம. இேத தாரம் என்ற
பதத்�க்� உரக்க என்� ஒ� அர்த்தம். சங்கின் ஒலி உரத்� (�ழக்கமாக)
இ�ப்பதால் சத்தத்தி�ம் அதற்�த் தாரத்வம். இத்தைகய பாஞ்சஜன்யம் நம்
�திக்��யதாக இ�ப்பதால் ப�ரதிதின�ம் ஆதாரசக்த்யாதி தர்ப்பணத்தி�ம்,
தி�வாராதனத்தி�ம், சாயங்காலம் பஞ்சா�தஸ்ேதாத்ர பாராயணத்தி�ம் நாம்
ெதா�� வ�கிேறாம்.

596. ஊசி �ைனதரா வம்�ம்
�
அதி.
ப�ற�க்� வ�ட்�க் ெகா�க்�ம் மனப்பான்ைம நல்ல�. வம்ைப
�
மி�தியாகப்
பண்ணாேத.

क्रकचैः कृ�दे होऽ�प द��पतोऽ�प दवािग्नना |

न सच्
ू यग्रं प्रदास्या�म न संधास्या�म केन�चत ् ||

-

ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்.

எட்டாம் அங்கத்தில் மஹாேமாஹன் என்கிற கதாபாத்திரத்தின் ேபச்�.
வாள்களால் என் உடம்ைப அ�த்தா�ம், காட்�த்த�யால் ெகா�த்தப்
பட்டா�ம், ஊசி�ைனையக் �டக் ெகா�க்க மாட்ேடன்; எவேனா�ம்
உடன்ப�க்ைக பண்ண மாட்ேடன்.
��ேயாதனன் பாண்டவர்க�க்� ஊசி�ைன நிலம் �டத் தர மாட்ேடன் என்றான்.
அைத நிைன��த்�ம் வ�தமாக மஹாேமாஹன் இங்� வம்பாகப்
�
ேப�கிறான்.
அறியாைமய�ன் வசப் பட்டவர்க�க்� வம்�
�
அதிகமாக இ�க்�ம். எவ்வள�
ஆபத்தான �ழ்நிைலய��ம் சமாதானத்�க்� வரமாட்டார்கள். தன� ப��வாதத்ைதத்
தளர்த்த மாட்டார்கள். ந�தி: இக்கட்டான சந்தர்ப்பங்கள�லாவ� ப�ற�க்� வைளந்�
ெகா�க்க ேவண்�ம்.

ெசன்ற நா� ந�தித் தைலப்�கள் இேதா:
ஊன்றிக் கவன�த்�யர்த்தி மதி.
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ஊர்க்� �ன�க்ேகன் ரஹஸ்யரதி?
ஊ�ம் சங்ைகத் ெதா�� �தி.
ஊசி �ைன தரா வம்�ம்
�
அதி.

597. ஊன்றிய மனத்ெதா� சான்� �கல்.
உன்னதக்க�த்�கைள உபபாதிப்பதற்� ஊன்றிய மனத்�டன் சான்�கைள ெசால்.

अस्मा�भः प�र�मत�वशदगम्भीराः पञ्चषाः प्रबन्धाः प्राभन्त्सत तेष्वव�हतचेतसा त्वया
प्र�तसं�हत पारमाथ�न पा�रषदहृदयङ्गमाः प्रमाणतकार्ः प्रयो�व्याः |

-ஸங்கல்ப ஸூர்ேயாதயம்

இரண்டாம் அங்கத்தில் ��வ�ன் �ற்�. (ராமா�ஜர் என்கிற ஆசார்யர் ேதசிகர் என்ற
சிஷ்ய�க்� இந்த அறி�ைரைய இந்த நாடகத்தில் �றியதாக ஸம்ப்ரதாயக் க�த்�).
அளவான ெதள��ம் ஆழ�ம் ெகாண்ட ஐந்தா� கிரந்தங்கள் நம்மால்
இயற்றப் பட்�ள்ளன. அவற்றில் ஊன்றிய மனம் ெகாண்ட உன்னால்
உண்ைமக்� உடன்பட்� அைவய�ன�க்� மனம் கவ�ம்ப� சான்�க�ம்
�க்திக�ம் காட்டப்படேவண்�ம்.
�ர்வாசார்யர்கள�ன் கிரந்தங்க�க்� நாம் பண்ணேவண்�ய தி�ப்பண� என்னெவன�ல்,
�தலில் அவற்�ள் மனத்ைத ஊன்றப் பண்ண ேவண்�ம். ப�ற� அைவ உண்ைமக்�
உடன்பட்� வ�வைத உபபாதிக்க ேவண்�ம். அைவய�னர� மனம் கவர்வதாகப்
ப�ஷ்க�க்க ேவண்�ம். அவற்ைற உ�திப் ப�த்�வதற்காக சான்�கைள�ம்
தர்க்கங்கைள�ம் ப�ரேயாகிக்க ேவண்�ம். (ேதசிக�ன் அதிகரணஸாராவள�,
தாத்பர்யசந்த்�ைக, கத்யத்ரயவ்யாக்யானம், �பாஞ்சராத்ர ரைக்ஷய�ன் ப�தியாக
நித்ய வ�யாக்யாநம், என்ற �ல்கள் பாஷ்யகார�ன் �பாஷ்யம், கீ தாபாஷ்யம்,
கத்யத்ரயம், நித்யம், என்ற கிரந்தங்க�க்� �ைறேய இந்தத் தி�ப்பண�ையப்
பண்ண�ய��க்கின்றன).

598. ஊஷ்மமிலா வழி உயரச்ெசல்.
தாபம் இல்லாத வழிய�ல் உயர்ந்� ேபா.

(ஊஷ்மம் = ��).

क्रमशो�धरुह्य कृ�तनस्स�मन्धते
प�रशुद्धसत्वप�रक�मर्ते पदे ||

अ�वरलगण
ु च्छाया मायातपप्र�तरो�धनी ...

वह�त �नगमात ् वतर्न्येका पुर�मपरािजताम ् ||
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-ஸங்கல்ப

ஸூர்ேயாதயம்.

�தல் அங்கத்தில் ராஜா இைதக் ��கிறான்.
ப�ப்ப�யாக

ஏறி

பாக்கியசாலிகள்

அலங்க�க்கப்பட்ட

(�

வ�ளங்�கிறார்கள்.

இைடெவள�

�ற்றி�ம்

ைவ�ண்டம்

�த்தசத்வத்தால்

என்கிற)

ய�ல்லாத

பண்�

ஸ்தானத்தில்
ெகாண்ட

நிழ�ைடய�ம் மாைய என்�ம் ெவய�ைலத் த�ப்ப�மான வழி ஒன்�
நிகமத்திலி�ந்� அபராஜித��க்� (�ைவ�ண்டத்�க்�) ேபாகிற�.
ேச�மிடம் மட்�ம் நன்றாக இ�ந்தால் ேபா�மா? அதற்�ப் ேபா�ம் வழி�ம் நன்றாக
இ�க்க ேவண்�ம் என்ப� நம் ஸித்தாந்தம். வழி நன்றாக இ�ப்பெதன்றால் அதற்�
ஆ� பண்�கள் ேவண்�ம் (�� ச்ேலாகத்ைத�ம் ப�த்தால் இ� வ�ளங்�ம்; ஆனால்
இங்ேக இரண்� வ�கள் வ�டப்பட்�ள்ளன). அந்த ஆறில் �க்கியமான பண்�
என்னெவன்றால், வழிய�ல் ெவய�ல் ெகா�த்தக்�டா �. இன்ெனான்�. �ன்ேனற
ேவண்�ேம தவ�ர ப�ன்னைட� �டா�.

599. ஊன்றிய மைறேயார்க்� உைர நற்ெசால்.
ேவதத்தில் ஆழ்ந்தவர்க�க்�, மற்றவர்கள் திரஸ்க�த்த நல்�ைரகைளக் �றி
அவர்க�ைடய ஆேமாதிப்ைபப் ெப�.

य�द जी�वतम
ु ीहसे �चराय

प्र�तपद्यस्व �हतं यदस्मदक्
ु तम ् |
अथ न प्र�हतो जलाञ्ज�लस्ते ,

शण
ु ौ �नरूढाः ||
ृ ुतान्ये य इह श्रत

-யாதவாப்�தயம்.

ப�ஷ்மர் சி�பாலன�டம் ��கிற வார்த்ைத:
ந�ண்ட காலம் ந� உய�ர் வாழ வ��ம்ப�னால் நாங்கள் �றிய இதப்
ேபச்ைச ஏற்�க்ெகாள்�. இல்ைலேயல், உனக்� �ம்ப�� (எக்ேக�
ெகட்�ப் ேபா). ேவதத்தில் ஊன்றி�ள்ள மற்றவர்கேள! ேக�ங்கள்.
இதமான உபேதசங்கைளப் பண்ண�னா�ம் ேகட்கேவண்�யவர் ேகளாவ�ட்டால் என்ன
பண்�வ�? அவர்க�க்� வைச பா�வ�ட்�, அ�கி�ள்ள மைறேயா�டம் அதன்
சாரத்ைத வ�ண்ணப்ப�த்� அவர்க�ைடய அங்கீ காரத்ைதப் ெப�வ� நல்ல�.

600. ஊ�க� நம் ��, ப�றர் �ல்.
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நம� ஆசார்யர்கைள ஏற்�க்ெகாண்ட ப�ன் ப�றைரத் �ச்சமாகக் க��க.

(ஊ�க�=

ஏற்�க்ெகாள்�).

ऊर�कृत्य तु ल�मणायर्पत
ृ नासंतानदन्तावलान ्

पथ्
ृ वी�नजर्रतल्लजान ् उप�नषित्सद्धान्तबद्धाशयान ् |
अन्यान�प अर�वन्दलोचनदया�वन्यासधन्या वयम ्

तूलाया�प तण
ु च्छे दाय मन्यामहे ||
ृ ाय वा न च तष

-�மார�ன் வ�ேராதப�ஹாரம்.

ேதசிக�ன் வ�ேராத ப�ஹாரத்தின் வடெமாழியாக்கத்தில் ஆரம்பச்ேலாகங்கள�ல்
ஒன்�. �மார வரதாசார்ய�ைடய�. அவர் இைதத் தம� தந்ைதயா�டம் ேகட்�
நமக்� உபேதசித்தி�ப்பதால், இ� ஆரண ேதசிகன�ன் அறி�ைரயாக நம்மால் இங்�
ேசர்க்கப் ப�கிற�.
ராமா�ஜ�ன்
உபநிஷத்தின்
சான்ேறார்.

பைடய�ல்

யாைனகள்

ெகாள்ைகக�க்�க்

அவர்கைள

ேபான்ற

கட்�ப்பட்ட

ஏற்�க்ெகாண்டதால்,

�ேதவ-ச்ேரஷ்டர்கள்

அப�ப்ப�ராயம்
அரவ�ந்த

அ��க்� இலக்கா�ம் அதிர்ஷ்டம் ெபற்ேறாம் நாங்கள்.

ெகாண்ட

ேலாசனன�ன்
அந்நியர்கைள

��ம்�க்�ம் �ச்சத்�க்�ம் �க�க்�ம் �ட மதிக்கமாட்ேடாம்.
�ல்ெலனக் க�தத்தக்க �ல்லியர் என்ேபாம் ப�றைர. ஏெனன்றால் ��ேஷாத்தமன�ன்
அ��க்� இலக்காகி வ�ட்ேடாம். எப்ப�என்றால், ராமா�ஜ�ன் ைசன்யத்�ச்
சான்ேறார்கைள ஏற்�க் ெகாண்டதன் �லமாக. ந�தி: நம் ��க்கள�ன் மகிைம
��ந்தால், மற்றவர்கைளத் �ச்சமாகக் க�தலாம். உபநிஷத்�க்ேகற்ப நம்
ெகாள்ைககைளக் கட்டாமல், தம் ெகாள்ைகக�க்ேகற்ப உபநிஷத்�கைளக்
�ைலப்பவர்கைள ஒ� ெபா�ட்டாக மதிக்கலாேமா?

இப்ேபா� பார்த்த நா� ந�திகள�ன் தைலப்�ச் ��க்கம் இேதா:

ஊன்றிய மனத்ெதா� சான்� �கல்.
ஊஷ்மமிலா வழி உயரச்ெசல்.
ஊன்றிய மைறேயார்க்� உைர நற்ெசால்.
ஊ�க� நம் ��, ப�றர் �ல்.

ஆறாவ� �� ந�திகள�ன் ��க்கம்.
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501.ைகங்க�யத்ைதச் சாக்கிட்� உண� �தலியவற்றில் நியமங்கைளத்
தளர்த்தாேத. ர.ஸா.
502.உபவாச தினத்தி�ம் ச்ராத்தம் ேந�ட்டால் வ�டாமல் பண்�. ஹ.தி.
503.சாப்பா�, �க்கம், �தலியவற்றில் அதியாக அதிக�ம் �டா�, அதியாகக்
�ைறப்ப�ம் �டா�. தா.ச.
504.ல�மணன் ேபால, தன்னலம் க�தாமல் பண�வ�ைட ��. ர.ஸா.
505.ஊ�க்ெகல்லாம் ேந�ம் �க்கத்�க்� ஒ�வனாய் வ�ந்திப் பயன�ல்ைல. ஸ.
ஸூ.
506.பசி தாகம் �தலிய ஆ� ஊர்மிகைளத் தாண்ட, ஸம்ஸாரத்ைதேய தாண்ட
ேவண்�ம்.

யா.

507.ேம�லகி�ம் கீ �லகி�மாக உ��வைதத் தவ�ர்த்� ேமாக்ஷம் வ�ைழ. தா.ச.
508.ெப�ய சாதைனயாளர்க�டன் தன� தரம் அறியாமல் ேபாட்�க்�ப் ேபாகாேத.
ஸு.ந�.
509.ஊனச் ெசயல்கள் ��ந்தா�ம் ெதாண்டர்கள�ன் உயர்� ஒழியா�. தா.ச.
510.காவ�யத்தில் அளைவ வ�ட தரேம �க்கியம். �க்தகம்.
511.பாகவதர்கள் வசிக்கிற ஊ�ேல வாழ். ப�ர.ச.
512.ஊனக் கண்ைணக் காட்��ம் தியானக்கண் ேமல். ஸ்ேதா.பா.
513.ேமல் பக்கம் ேவ�ம் கீ ழ்ப் பக்கம் கிைளக�ம் ெகாண்ட மரத்ைத அ�. தா.ச.
514.மாமிசத்தில் உழலாமல் இ�க்க பகவான் த�ம் உதவ�ைய ஏற்�க்ெகாள்�.
ச.�.
515.ைகங்க�யத்�க்�த் தடங்கல்கைளத் த�க்கின்ற (பகவான�ன்) க�ைணையப்
ெப�. ர.ஸா.
516.ைகங்கர்யம் என்ப� ெசாத்� என்�ம் சாம்ராஜ்யம் என்�ம் க�தத் தக்க�.
ர.ஸா.
517.“கா�யம் �லேம �தல் ெசால்-ெபா�ள்-அறி� ஏற்ப�வதால் உபநிஷத்�
வண்”
�
என்ற வாதத்ைத ஏற்காேத. அ.ஸா.

518.ஊர்ப்பன்றிக் கிழங்� என்�ெமான்� சாப்ப�ட நிஷித்தமான�. ர.ஸா.
519.ப�றன் கீ ழ் பண� ��யாேத. வ�.ப.
520.ஊசிப்ேபான தின்பண்டத்ைத சாப்ப�டாேத. தா.ச.
521.உலகம் பழிக்�ம் கா�யம் தர்மேம இ�ந்தா�ம் பண்ண ேவண்டாம். ர.ஸா.
522.உண�க்காக உய�ர்க்ெகாைல பண்ணாேத. ப.ேஸா.
523.உண�, �ண�மண�, �தலியவற்ைறப் ெப�மாள�டம் ேவண்டாேத. ப.ேஸா.
524.அறிவ�ேல அ�க்� ப�ய வ�டாேத. வ�ேவகம் ெகாள்�. ஸ.ஸூ.
525.சாப்ப�ட்ட�டன் �ள�க்காேத. பா.ர.
526.மக்கைள ஏமாற்றாேத. ஸ. ஸூ.
527.ேநர்ைம ப�றழாேத. ர.ஸா.
528.பாகவதர்கைள அைழக்�ம்ேபா� ெப�மாள் ெதாடர்ைபய�ட்� அைழ. அ.ைவ.
529.பணத்�க்�ப் �லைமைய வ�ற்பவன் கண�ைக ேபால. ர.ஸா.
530.மன்மத�ைடய �ண்�லில் மாட்டாேத, ஊ�காய் ேபாட்� வ��வான். ஸ.
ஸூ.
531.நாய்க்�ைட �தலியவற்ைறச் சாப்ப�டக் �டா�. ர.ஸா.
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532.மாமிச ச�ரத்�க்�க் காரணமான வ�ைனக்கடலால் நிர்ேவதப்ப�. ப.ேஸா.
533.ஊைளச்சைத ேபாட உத�ம் ெசல்வம் ெகாண்ட ப�றவ� ேவண்டாம். ர.ஸா.
534.ஊகம் �தலிய எட்� ஸித்திகைள அஷ்டாக்ஷரம் �லம் ெபறலாம். ர.ஸா.
535.அறத்ைதப் பண்ண�னால் ேபாேல, ஊக்�வ�த்தா�ம் �ய்ைம. ர.ஸா.
536.ைகங்கர்யங்கைள உவைக�டன் பண்�. ர.ஸா.
537.�ள் ேபான்ற காமக்ேராதங்கள் உன் வழிய�ல் வர ேவண்டாம். ஸ.ஸூ.
538.�ழ்நிைல எ�வானா�ம், தியானம் பண்�வ� சாத்தியம். யா.
539.உபவாச தினத்தி�ம் உண்ணக்��யைவயாக பழம் �தலிய எட்� வஸ்�கள்
இ�க்கின்றன. ஆ.நி.
540.எல்லாப் ெபா��க்�ம் பயன் உண்�; அழகிய�டம் கிள�ஞ்ச�ம் அண�ெப�ம்.
ஸு.ந�.
541.ெபா�ளாைச�ம் ஈட்�ம் ெவறி�ம் கணவன் மைனவ� ேபாேல. ஸ.ஸூ.
542.��தங்கைளத் ெதாைலப்ப� பகவான�ன் அ�ளால் மட்�ேம ��ம். ஸ.ஸூ.
543.உணவ�ல் ேதாஷம் உள்ளத்தில் ேதாஷத்ைத ஏற்ப�த்�ம். ர.ஸா.
544.நாரணைன வய�ற்�த் தி�மண�ல் ேமகம் ேபாலத் தியான�. ப.நா.
545.சாதைனகள�ல் கிைடக்�ம் ெவற்றிைய இைறவன�ன் கி�ைபயாக நிைன.
ர.ஸா.
546.வம்� ேபசாேத வாையக் கட்�. ஸ்ேதா. பா.
547.ேம�லகம் ேபாக ேவண்�மானால் ஸத்வ �ணத்தில் நிைலத்தி�. தா.ச.
548.நம்ப�க்ைக �ன்றாமல் இ�க்கட்�ம். ஸ.ஸூ
549.மரணத் த�வாய�ல் மட்�ேம உண�க் கட்�ப்பா�கைளத் தளர்த்தலாம். ர.ஸா.
550.�� ெசால் ேபசாேத. ய.ஸ.
551.சரணாகதிக்�ப் ப�ன் வ�ந்தாேத. ர.ஸா.
552.பரைமகாந்திகைளக் க�ரவ�க்கிற ஊ�ேல வ�யாதி வரா�. ஸ.ஸூ.
553.ஊர் வாைய �ட ��யா�. ஸு.ந�. &ஸ.ஸூ.
554.ைகங்கர்யம் ஆரம்ப�த்தப�ன் வ��கன் ஆகாேத; பகவான் �ைண. த்ர.தா.ர.

555.உன்ைனப் ப�றர் �ைற��ம்ேபா� ேகாபேமா �க்கேமா ேவண்டாம். ர.ஸா.
556.ஊர் ேபாற்றினா�ம் �ற்றினா�ம் மனத்தில் சலனப்படாேத. அ� அவர்கள�
�ணம். நம்ைமக் கண�க்க பதினா� நித்யஸாட்சிகள் இ�க்கிறார்கள்.

ஸ.ஸூ.

557.அ�வ�ப்�க்��ய ச�ரத்தில் ஆைச ைவக்காேத. ர.ஸா.
558.�ைறபா� ெகாண்ட பாகவத�டத்�ம் அபசாரப்படாேத. ர.ஸா.
559.காண்பாெரல்லாம் லஜ்ைஜப் ப�ம்ப� தி�யாேத. ஸு.ந�.
560.மறக்க ேவண்�மவற்றில் தைலயாய� �லன் �கர்�. ர.ஸா.
561.ஆசான் கற்ப�த்ததற்�ம் ேமலாக தாேம ஊகித்�க் ெகாள்�ம் திறைம
மாணவர்க�க்� அவசியம். த.�.
562.தின�ம் தி�மண் ��ர்ணம் இட்�க்ெகாள். ஸ.ர.
563.அந்தர்யாமியாக இைறவைன அறி. அ.ர.
564.ஊசல் ப�திைய அகற்றியப�ன் உணைவக் க�வ� ெநய் ேசர்த்தால்
உண்ணலாம். ஆ.நி.
565.ேஹாமம், �ைஜ, இவற்�க்� �ன் த�தித் �ய்ைம ெப�வதற்காகத் தி�
மண் இட்�க்ெகாள்�. ஸ. ர.

www.sadagopan.org

Page 85 of 90

566.மன நிம்மதி ெப�வதற்காக தி�மண் இட்�க்ெகாள்�. ஸ.ர.
567.அழ�க்காக�ம் தி�மண் இட்�க்ெகாள்�.
568.ேமாக்ஷம் ெப�வதற்காகத் தி�மண் இட்�க்ெகாள்�. ஸ.ர.
569.சாப்பாட்�க்காகச் சிந்திக்காமல் அறத்�க்காக ஆேலாசைன பண்�. ர.ஸா.
570.பக்திய�ல் திைளத்� ஆனந்தக் கண்ணர்� ெப�க்�பவ�டம் அன்� ெச�த்�.
ப�ர.ச.
571.பாவத்ைதத் ெதாைலப்பதற்காக தி�மண் இட்�க்ெகாள்�. ஸ.ர.
572.வ��யற்காைலய�ல் பகவாைனத் தியானம் பண்�. பா.ர.
573.தன்ைன உயர்வாக�ம் ப�றைரத் தாழ்வாக�ம் நிைனத்தல் வாழ்க்ைகப்
பாைதய�ல் ப��ழியாக அைம�ம். ர.ஸா.
574.ஜபம் பண்�ம்ேபா� ஊற்றம் இ�ந்தால் தான் மந்திரம் ��ப் பலன்
அள�க்�ம். ர.ஸா.
575.தியானத்தில் அமிழ்ந்� வ��. இைறவன் பால் ஆழ்ந்� வ��. ஸ்ேதா.பா.
576.மனத்ைத அைலபாய வ�டாமல் ஒ��ைனப்�டன் உயர்ந்த காட்சிகைளப்
பா�ங்கள். ஸ.ஸூ.
577.அநியாய வழிய�ல் சம்பாதித்த பணத்ைத வாங்கி அறப்பண� ெசய்யாத�ர். ர.ஸா.
578.பகவத்ப்�தி ெப�வ� எள��; �ர்ண�ம்பேமா பாத்யத�ர்த்தேமா சமர்ப்ப�த்தால்
ேபா�ம். தா.ச.
579.ேகாைவக்காய் �ைரக்காய் �தலியவற்ைற சாப்ப�டக்�டா�. ர.ஸா.
580.ெகாள்ைக மாறிகள�ன் நல்ெலண்ணம் �ட த�ங்� வ�ைளவ�க்�ம். ஸ்ேதா.பா.
581.இ�பத்� நா� தத்வங்கள��ம் ெதாடர்ப�த்� �ன்ேன�வதற்�, ஆசார்யன்
வழியாக ெப�மாள�ன் இரக்கம் ெப�. அ.ர.
582.சாராயப் ேபாைத ேபாேல பணத்திமி�ன் வ�ைள�கள் இ�ப்பதால் அைதத்
தவ�ர். ஸ.ஸூ.
583.பக்தர்க�க்�ப் ப��த்த ஊ�ல் வாழ்க. ர.ஸா.
584.உ�தியான த�ர்மானம் பண்�வதற்� ஹயக்�வைன ேஸவ�. ஹ.ஸ்.

585.உயர்கதிய�ல் பல ப�க�க்�ப் ேபாக தர்மம் உத�ம். தா.ச.

586.உலகில் ஆற்றல் மிக்ேகாைரக் கா�ம்ேபாெதல்லாம் பகவான�ன் அம்சம்
என்� ஸ்ம�. தா.ச.
587.மஹால�மிய�ன் அ�ளாேல ேக்ஷமத்ைதப் ெப�க்கிக் ெகாள்�. �ஸ்
588.தைல எ�த்ைத அழிக்க �� ேவண்�மா? பகவான�ன் அ�ப்ெபா� இ�க்கிற�.
ஹ.ஸ்.
589.பல் �லக்�வதில் வாையக் ெகாப்�ள�ப்ப� என்பதற்� �க்கியப் பங்�. பா.ர.
590.��ங்ைகக்காய் சாப்ப�டாேத. ஆ.நி.
591.உைழப்� என்ப� ஆன்ம� கத்தி�ம் அவசியம். ர.ஸா.
592.உடல் ேவ�, ஆன்மா ேவ�. இைத அறிவ� அவசியம். கீ .ஸ.
593.கவனமாகப் ப�த்த ப�றேக �த்தக மதிப்ப��கைளப் பண்ணலாம். ஸ்ேதா.பா.
594.உலகில் �றவ� என்� ெபயர் வாங்கி வ�ட்டால் ரகசியத்தில் மன்மத
�ைலகைளப் பண்ணலாகா�. ஸ.ஸூ.
595.பாஞ்சஜன்யம் �தலிய தி�வா�தங்கைள வணங்�. ேஷா.ஸ்.
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596.ஊசி �ைன �டத் தர மாட்ேடன் என்ப� ேபால அதியாக வம்�
�
ேவண்டாம்.
ஸ.ஸூ.
597.�ர்வர்கள�ன் �ல்கைள த�ந்த ப�ரமாணங்களா�ம் தர்க்கங்களா�ம் வளப்
ப�த்�. ஸ.ஸூ.
598.ேசர்வ�டம் ேபாேல வழி�ம் �� இல்லாமல் இ�க்க ேவண்�ம். ஸ.ஸூ.
599.ேவதத்தில் ஆழ்ந்தவர்கள�ன் ஆேமாதிப்ைபப் ெபற்றால் க�த்� வ�வைட�ம்.
யா.
600.நம் �ர்வாசார்யர்கள�ன் ெப�ைமையப் ��ந்� ெகாண்ட ப�ன் ப�றர் யாவ�ம்
�ல் ேபாலத் �ச்சம். வ�.ப.

A short summary of the (sixth) hundred advices.
501.
Do not relax the restraints on food etc. in the pretext of performing kainkaryam. Ra.Saa.
502.
Even on a fasting day(Ekaadashi), Sraaddha ceremony should not be postponed. Ha.Thi.
503.
Both excess and reduction are bad in food, sleep, etc. Tha.cha.
504.
When serving elders, there should be no iota of selfishness. Ra.Saa.
505.
A single individual cannot afford to be worried over the calamity befallen on a large
society. Sa.Suu.
506.
Six tides (hunger, thirst, etc.) can be crossed, only by the cessation of births. Yaa.
507.
Instead of rolling up and down among the worlds, attempt to attain moksha. Thaa.cha.
508.
Do not over-assess yourself to compete with the great achievers. Su.Nee.
509.
Devotees are to be respected, even if they involve in inferior occupations. Thaa.Cha.
510.
Quality is more important than quantity in a literary work. Mu.
511.
Reside in that village where Bhagavatas live. Pra.Sa.
512.
The eyes called Vedic study and Meditation are superior to the physical eyes. Sto.Bhaa.
513.
Cut down the tree that has roots upwards and branches downwards. Tha.cha.
514.
Receive the help from the Lord to escape from the clutches of a fleshy body. Sa.Suu.
515.
Seek the blessings of the Lord to remove the obstacles to your servitude. Ra.Saa.
516.
Servitude is to be regarded as an asset and as an empire. Ra.Saa.
517.
“Because the first perception of the meaning of a word is only through the deeds, no
word can convey the Supreme being”. Discard this argument. A.S.
518.
The bulbous root vit-varaha, though an edible one, is prohibited from eating. Ra.Saa.
519.
Do not be a servant of someone else. Vi.Pa.
520.
Do not consume stale food. Thaa.Cha.
521.
Refrain from even a righteous act, when criticized by the world around you. Ra.Saa.
522.
Do not kill an animal for the sake of feeding yourself. Pa.So.
523.
Do not beg for silly things like food and clothes, from the Lord. Pa.So.
524.
Let not your knowledge become dirty. Clean it by means of discrimination. Sa.Suu.
525.
Do not bathe just after taking meals. Paa.Ra.
526.
Do not fool the people around you. Sa.Suu.
527.
Be straightforward. Ra.Saa.
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528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.

While calling Bhagavatas, use the names that convey their links with the Lord. A.Vai.
One who sells his knowledge for money, is like a prostitute. Ra.Saa.
Do not get caught in the fish-hook of cupid; he will make a pickle of you. Sa.Suu.
Items like the mushroom are prohibitd from eating. Ra.Saa.
Be despondent over the sins that led you to this physical body. Pa.So.
Hats off to the births in which all riches are used only to add weight to the flesh. Ra.Saa
Attain eight accomplishments through the eight-lettered mantra. Ra.Saa.
Encouraging a good deed cleanses you, as effectively as performing it. Ra.Saa.
Be happy while engaged in the servitude. Ra.Saa.
Let the thorns like desire and anger be removed from your path. Sa.Suu.
For a person with a controlled mind, meditation is possible amidst any surrounding. Yaa.
There are eight items like fruits that can be consumed even while on a fast. A.Ni.
Even a petty sea-shell becomes a pretty ornament, for a beautiful damsel. Su.Nee.
Greed and avidity live together like a husband and wife. Sa.Suu.
Sins can be dispelled only through the mercy of the Lord. Sa.Suu.
The impurities in the food cause the impurities in the mind. Ra.Saa.
Meditate upon Narayana like a cloud, upon the Pundra-mark on the belly. Pa.Naa.
Your achievements are to be regarded as the results of God’s grace on you. Ra.Saa.
Shut your mouth if it indulges in scandals. Stho.Bhaa.
Be established in Satva, in order to reach upward destinations. Thaa.Cha.
Do not lose faith. Sa.Suu.
Relaxations in food-restraints are permissible only on the verge of death. Ra.Saa.
Do not utter harsh words. Ya.Sa.
Do not feel gloomy after the surrender. Ra.Saa.
Diseases will be absent, where Paramaikantis are honoured. Sa.Suu.
It is impossible to avoid the criticism from the public. Sa.Suu & Su.Nee.
There is no need to turn away in the middle of an act of servitude; God helps. Dra.Tha.
When abused or criticized, do not become angry or sorrowful. Ra.Saa.
Ignore the appreciations and criticisms of the public, but beware of 14 witnesses. Sa.Suu
The disgustable human body does not deserve to be desired. Ra.Saa.
Show respect to the devotees, even if they are not blemishless. Ra.Saa.
Do not wander like a street dog, putting others into shame. Su.Nee.
The first thing to be forgotten is the past act of senual pleasure. Ra.Saa.
A student should be capable of supplementing the lessons taught to him. Tha.Tee.
Wear the holy marks of Thiruman and Sreechoornam daily. Sa.Ra.
Know God as your in-dweller. A.Ra.
After removing the stale part, wash the remnant and mix with ghee before eating. A.Ni.
Before an oblation or worship, wear the Pundram for the necassary purity. Sa.Ra.
Pundram can procure peace of mind. Sa.Ra.
Wear the pundram as a decoration. Sa.Ra.
Wear the pundram as a means of liberation. Sa.Ra.
Fill your mind with Dharma, without worrying for means of livelihood. Ra.Saa.
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570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.

Be affectionate to those devotees of God who are full of tears of devotional joy. Pra.Sa.
Wear the pundram in order to get rid of sins. Sa.Ra.
Early morning is the ideal time for meditation. Paa.Ra.
Thinking highly of oneself and lowly of others is a great pitfall in the path of life. Ra.Saa.
Concentration of mind is essential to derive full benefit from the mantram. Ra.Saa.
Get merged in the Lord during the meditation. Stho.Bhaa.
While watching the profound scenes, focus your mind. Sa.Suu.
The illgotten money is unfit to be used for righteous purposes. Ra.Saa.
A pot of water or a mere washing of His feet would suffice to please the Lord. Thaa.Cha.
The Kovai and the bottlegourd are among the prohibited vegetables. Ra.Saa.
From the persons of flickery mind, even the goodwill is dangerous. Stho.Bhaa.
God’s mercy flows through the preceptors and cuts our bondage with the 24. A.Ra.
Money intoxicates. Sa.Suu.
That place is holy, which is liked by the devotees of the Lord. Ra.Saa.
To arrive at the right decisions without swinging, pray to Lord Hayagreeva. Ha.S.
Several stages of other-worldly attainments can be acquired through dharma. Thaa.cha.
Whoever is powerful has a portion of divinity in him. Think of the Lord in him. Thaa.Cha.
All welfare can be obtained through the grace of Lakshmi, the Goddess. Sri.
Your fate’s letters can be erased by the dust from the feet of Hayagreeva. Ha.Stho.
Clean your teeth daily rinsing them with a mouthful of water several times. Pa.Ra.
Avoid drumstick in your food. A.Ni.
Hard work is needed in the spiriyual pursuit also. Ra.Saa.
The soul is different from the body. It is essential to know this distinction. Gi.Sa.
Some books deserve to be read attentively. Stho.Bhaa.
An ascetic should not have secret love-affairs. Sa.Suu.
The conch and the other weapons of the Lord are to be worshipped daily. Sho.S.
Never be too rigid in self-possession. It is a sign of ignorance. Sa.Suu.
Let your works fertilise that of our ancestors. Sa.Suu.
Like the destination, the path also should be free of scorching heat. Sa.Suu.
Present your views to the Vedic experts for their approval. Ya.
After experiencing the glory of our Acharyas, others become useless. Vi.Pa.

Expansions for abbreviations of the names of source-books.
A.Ni.
A.S
A.Ra.
A.Vai
Dra.Tha.
Gi.Sa.
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Aahaara Niyamam
Adhikarana Saaraavalee
Amruta Ranjani
Anjali Vaibhavam
Dramidopanishath Thaathparya Rathnaavalee
Gitaartha Sangraha Rakshaa
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Ha.Stho.
Ha.Thi.
Mu
Pa.So.
Pa.Ra.
Pra.Sa.
Pa.Naa
Ra.Saa.
Stho.Bhaa
Su.Nee
Sa.Ra
Sa.Suu.
Sho.S
Sri.
Tha.cha.
Tha.Tee.
Vi.Pa
Ya.Sa.

Hayagreeva Sthothram.
Haridina Thilakam
Muktakam
Paramapada Sopaanam
Paancharaathra Rakshaa
Prathaana Satakam
Panniru naamam
Rahasya Thraya Saaram
Sthothra Bhaashyam
Subhaashitha Neevi
Sat-charithra Rakshaa
Sankalpa Suryodayam
Shodasaayudha Sthothram
Sristhuthi
Thaathparya Chandrikaa
Thathva Teekaa
Virodha Parihaaram
Yathiraja Sapthathi

Y

Yaadavaabhyudayam
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