உபநிடதங்கள் - உதவும் தடங்கள்

om sri gurupyo namaha |

சான்ேறார்கள்

உப,

கூ வர். 'உப' எ

நி, ஸத் எ

ன்

பதங்களின் கூட்ேட உபநிஷத் என்

ம் பதம் ஆன்ம ேவட்ைக உைடயவன்,

பக்கத்தில் இ ப்பைத ம்,
ஈ ப த்திக்

ம்

'நி' எ

ெகாள்வைத ம்,

'ஸத்'

ஆத்ம ஞானியான கு வின்

ம் பதம் கு வின் பணியில் தன்ைன
எ

ம்

பதம்,

ரஹசியமான

ற்றி

ம்

வித்ைதகைளப்

ெப வைத ம் குறிப்பதாகப் ெபாிேயார்கள் விளக்கி உள்ளனர்.
'யதா ைவ பலீ பவதி, அத உத்தாதா பவதி,
உத்திஷ்டன் பாிசாிதா பவதி,
பாிசரன் உபஸத்தா பவதி, உபஸீ தன் த்ரஷ்டா பவதி,
ச்ேராதா பவதி, விஜ்ஞாதா பவதி
(சாந்தி பாடம் 7-8-1).
“மனிதன் வ

ற்ற ம் எ ந்

நிற்கிறான்; எ ந்

ெசய்கின்றான்; பிறகு கு வின் அ கில் (உப) ெசன்
கு வின்

வாழ்க்ைகையக்

கூர்ைமயாகக்

நின்ற ம் கு

அம கிறான் (ஸத்); அங்கி ந்

கவனிக்கிறான்;

ேகட்கிறான்; மனனம் ெசய்கிறன்; ஆய்ந்

க்குப் பணிவிைட

அவர

ெமாழிகைளக்

ெதளிகின்றான்; பின் அதன்ப
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நடந்

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

ெகாள்கிறான்;

அதி

ந்

அவ

க்கு

இ தியில்

ஆத்ம

ஞானெம

ம்

அ

தி

வ கிற .”
ஆத னால், உபநிடத உண்ைமகைள

தக்கெதா

கு வின் அ கி ந்

பணி ாிந்ேத

அறிந் ணர ேவண் ம். அத்தைகய பக்குவம் வ வதற்ேக, பலன் க தாப் பணி, த மம்
மிகுந்த வாழ்க்ைக

ைற, உண்ைம ேத ம் ேவட்ைக ஆகிய ஒ க்கங்கைள நமக்குப்

ெபாிேயார்கள் கற்கத் தந்தி க்கிறார்கள்.

எனேவ உபநிடதக் க த் க்கைள,

த்தக

வாயிலாகப் பயில்வ , பயணம் ேமற்ெகாள்ளாதவன் ெவ ம் பயணப் த்தகத்தில் ஊர்
சுற் வ

ேபாலத்தான்.

ப ப்பதன்

லம்

என்றா

ேம

ம்

ம், உபநிடதங்கைளப் பற்றித் ெதாிந்

அறிவி

ம்,

அ

பவத்தி

இவ் ண்ைமகைளத் ெதளிந்

ெகாள்ள ம், என்ேற

ெசல்

வித்தாக

ம்

ேவட்ைகக்கு

ஒ

உபநிடதங்கள் பற்றி விவாித்
அந்தப் ெபாக்கிஷங்க
கு ம் .

திர்ந்தவர்களிடத்ேத

ம் ஓர்நாள் தக்க கு ைவத் ேத ச்

இ ந் த ம்,

பல ம்

த்தக

வ விேல

எ தி இ க்கிறார்கள்.

க்கிைடேய, என

யற்சி, மயிலாடக் கண்ட வான் ேகாழிக்

இதன் தவ கள் எல்லாம் என் தைலக்கடன்.

தவ கைளத் தி த்திக் ெகாள்ள ேவண் ய
கு வ ளா

ம்

ெகாள்ள ம்,

தக்ேகார் த ம் அறிவால்,

யான் ேநார்க்கும் தவம்.

தி வ ளா

ம்,

ம், 108 உபநிடதங்களின் சாரத்ைத, தமிழில் உத ம் தடங்களாகப் பிைழயற

இைழந்தபின், ஆங்கிலத்தில் தமிழறியா இைளேயார்க்கும் பயன்பட
ேபராைச. அதற்கான வாய்ப்ைப வாய்த்த ளல் இைறயின் ெபா ப் .
மீ. ராஜேகாபாலன்
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ஆக்குவ

என்

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்

- பகவான் ஆதிசங்கரர் இவ் பநிடதத்ைத

தலாக அைமத்ேத,

உபநிடத விளக்கங்கைள நமக்குத் தந் ள்ளார்.
ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம் ஒ
ேவதசாரத்ைதக்

சிறிய உபநிடதம். எனி

ெகா த் ,

ஸ்ரீபகவத்கீைதயின்

சாரத்தின் சாரமாக இ ப்ப .
அதாவ

ஆ

அைனத்ைத ம் இைறவ
ஏற்க ேவண் ம்.

பதிெனட்

ம் இ க்கிறார். அவர

ைமேய எல்லாம். ஆத னால் எம

அத்தியாயங்களின்
ற் ம் ெதளிகிற .

அ ேள எங்கும் நிரம்பி
என்

ஏ மில்ைல.

ைடயதாய் அர்ப்பித் , நாம் அைடவெதல்லாம் இைறவரமாய்

அத்தைகேயா

க்கு, தக்கன தக்கெபா தில் கிைடக்கும். அதனால்,

ேபராைசேயா, ெபாறாைமேயா நம்ைம அ
இவ் பநிடதத்தின்

பதிெனட்ேட மந்திரங்களில்

தல் மந்திரத்திேலேய இதன் சாரம்

கட ேள எல்லா இடத்தி

உள்ள ; அவர

ம் அ

க்கிய க த்

க

யா .

ஆன்ம தத் வத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ேட,

எதைன ம் ெசய்ய ேவண் ம். பலன் க தாமல் கர்ம ேயாகம் ெசய்வ ம், உ வ அ வ
வழிபா கள் ெசய்வ ம் நம்ைமத் தீய ேபாக்ைக நீக்கி ம், நல்ல ேபாக்கிைன வளர்த் ம்
பண்ப த் கின்ற . ஆனா

ம், ஆன்ம ஞானம் இல்லாமல் இவற்ைறச் ெசய்வ

மீண் ம் மீண் ம், இ விைன வ த் ம் பிறவிப் ெப ங்கட ேலேய

என்ப

ழ்த் ம்.

ஆத னால், சத்தியேம தத் வத்தில் ஆன்மஞானம் என் ம், சத்தியேம வழிபாட் ேல
இைறவன் என் ம், சத்தியேம ெசயற்க மத்திேல த மம் என் ம் உணர்ந்
தங்கத்தட்டால்

டப்பட்ட குத்

ஒளிப்பிரவாரமான

ஆன்ம

விளக்காக,

ேஜாதிைய

உலக விஷயங்களால் மைறக்கப்பட்ட

சத்தியமாக

இைறய ேள காரணமாக ேவண் ம்.
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ெகாண் ,

உணர

ேவண் ம்.

அதற்கு

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

|| atha éçopaniñat ||
Om purnamadah purnamidam purnat purnamudacyate |
purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||
Om santih santih santih ||

சாந்தி பாடம்
ஓம் |
ர்ணமத:
ர்ணஸ்ய

ர்ணமிதம்

ர்ணாத்

ர்ணமாதாய

ர்ண தச்யேத |

ர்ணேமவா வசிஷ்யேத ||

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:

ஓம்
நிைறேவ அ ; நிைறேவ இ ;
நிைறேவ நிைறவின் விைளவான !
நிைறவில் நிைறைவ எ த்தாகி

ம்

நிைறேவா அ ! நிைறவான !
ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:
பரம்ெபா ளான

எங்கும் நிைறந்த .

நிைறவாகேவ உள்ள .

அந்த நிைறவி

பாி ர்ணமான அப்பரம்ெபா ளி

எல்லாம் கழித் ப் பார்க்கி

ந்

விைளந்த அைனத் ம்
ந்

விைளந்த நிைறைவ

ம், அப்பரம்ெபா ள் நிைறவாகேவ உள்ள ! ஓம் அைமதி!

அைமதி! அைமதி!
(சாந்தி பாடம் என்ப
உபநிடதங்கைளப் பயி

ேவத மந்திரங்கள் உபநிடதங்க
ம்

வழக்கு. அந்த வைகயிேல,
உணர்த் கின்ற .

ன்

ம், பின்

க்குள் இல்ைல. ஆனால்,

ம் சாந்தி பாடங்கைளத்

ர்ணமத என்

திப்ப

மைறேயார்

ம் இப்பாடம், எல்லாம் பரம்ெபா ேள என

ஈசாவஸ்ய உபநிடத்தின் சாரேம இத்தத் வம் என்பதால், சாந்தி

பாடம் சாலப் ெபா ந்தியதாக ஞானிகள் கணிப் .)
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1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

Om Isavasyamidam sarvam yatkiñca jagatyam jagat |
tena tyaktena bhuñjitha ma grdhah kasyasvid dhanam || 1||

ஓம் ஈசாவாஸ்யமிதம் ஸர்வம் யத்கிஞ்ச்க ஜகத்யாம் ஜகத் |
ேதன த்யக்ேதன ஞ்ஜீதா: மா க் த: கஸ்ய ஸ்வித்தனம் || 1 ||

ஓம்
அைனத் யி ன் உயிர்க்க
ம் ஆண்டவேன அதனால்
அர்ப்பணித்

தற்பயைன அ

பவித்

வாழ் ர்!

திைனத் ளி ம் பிற டைம தீண் ம் நிைனவின்றி
ெதய்வமயம் தியாகநிைல ேபாகமற வாழ் ர்! (1)
ஈச + ஆவஸ்யம் எ
ேம

ம் பதம், எல்லாம் இைறவனால் ஆன

எனக்குறிக்கும். ஆதிசங்கரர்,

ம் ஈச + வாஸ்யம் எனக்காட் , அதனால் எல்லாவற்ைற ம் ஈசன் எ
யி ப்பதாக உணரச் ெசய்கிறார்.

வனங்க

க்கும், அதன் உயிர்க

‘ ஜகத்யாம் ஜகத்’ எ

ம் அ ளால்

ம் பதத்தால், எல்லா

க்கும் க வின் க வாக இைறவன் இ ப்பதாகக்

காட்டப்ப கின்ற .
ஈசன

அ ேள

அகிலெமல்லாம்

என

உணர்ந்தால்,

பிறர்ெபா ளின்ேமல் ஆைச ெகாள்ளல்
வாழ

ேபாகமில்லாமல்

(எவ்வா

ம்?) ேபராைச இல்லாமல் தியாகசீலனாக

ம்.

இம்மந்திரம், தன்

ைடய (சுவாத்மா), பிற ைடய (பராத்மா) மற் ம் இைறவ

(பரமாத்மா) உடைமகைள ம், கடைமகைள ம் குறிப்பி கிற .
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ைடய

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

kurvanneveha karmani jijivisecchatam samah |
evam tvayi nanyatheto'sti na karma lipyate nare || 2||

குர்வன்ேனேவஹ கர்மானி ஜிஜீபிேஷச்சதம் ஸமா: |
ஈவம் த்வயி நான்யேதேதாஸ்தி ந கர்ம

க மெநறி யாலீண்

ப்யேத நேர || 2 ||

கண் டேவ

றாண்

த மவழி ேயேவண் ! தவிேர ? - தி வ ள
ெசயலாக்க ேமவழங்கு! ெசய்க ம ேமாவிலங்கு?
பயனாக்கும் ஆைசயேத பிைண (2)
இந்த உலகத்தில் (த மம் தவறாத) கடைமையச் ெசய்தவாேற

ஆண் கள்

வாழ்வதற்காக வி ம் . உடைலத் தாங்கி உள்ள உனக்கு இதைனவிட்டால் ேவ
ஏ ? அவ்வா

ெசய்யப்ப ம் கர்மங்களின் ெசயலாக்கத்தால்

வழி

நீ கட்டப்படமாட்டாய்.

ஆனால் கர்மங்களினால் வ ம் பயனில் ைவக்கப்ப ம் ஆைசயினாேலேய மனிதன்
கட்டப்ப கின்றான்.

asurya nama te loka andhena tamasa'vrtah |
tamste pretyabhigacchanti ye ke catmahano janah || 3 |

அஸூர்யா நாம ேத ேலாகா அந்ேதன தமாஸாவ் தா: |
தாம்ஸ்ேத ப்ேரத்யாபிக்ச்சந்தி ஏ ேக சாத்மஹேனா ஜனா: ||3||

பரஅ ைள உணராதார் பணிக்கடைனத் ெதாடராதார்
நரஇ ளார், ெகால்வர் நல்லான்மா - திைரவிழேவா
தீதி ளின் ேதக்கத்தில் தீயசுரர் ேநாக்கத்தில்
மீதிவழிப் குவார் ெம ந் . (3)

6

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

(ேமேல கூறிய த மம் தவறா , பயனில் ஆைசப்பிைண ைவக்கா
என்கின்ற) ஆன்ம ஞானத்ைத உணரத்தவறியவர்கள்,
(அதாவ

ஆன்மாைவக் ெகான்றவராக

ஆன்ம ஞானத்ைத விலக்கியவர்களாக) ஆவார்கள்.

ழ்ந்த பின் , ெகா ய இ ள்

வாழ ேவண் ம்

அவர்கள், தம

உடல்

ழ்ந்ததான 'ஆசுரம்' எனப்ப ம் ேயானியில் அகப்பட் ,

மீண் ம் கைளப்ைபத் தரக்கூ ய பிறவிச் சுற்றில் தள்ளப்ப வர்.

anejadekam manaso javiyo nainaddeva apnuvanpurvamarsat |
taddhavato'nyanatyeti tisthattasminnapo matarisva dadhati || 4||

அேனஜேதகம்மனேஸா ஜ ேயா
ைநனத்ேதவா ஆப்

வன்

ர்வமர்ஷத் |

தத்தாவேதா sந்யானத்ேயதி திஷ்ட்த்
தஸ்மிந்நேபா மாதாிச்வா ததாதி ||4||

ஒன்ற ேவ! மனேவகம் ெவன்ற ேவ! மதியறியாச்
ெசன்ற ேவ! மற்றெதலாம் பின்வாங்க - நின்ற ேவ
நிைலய ேவ! ஆன்மென

ம் நிஜம ேவ! ஈங்கியற்ைக

விைளய ேவ! ேவ மேத வித் ! (4)
அத்தைகய ஆன்மதத் வம் ஒன்ேற ஒன் ;
ேவகமானதால்,
ேதவர்களா
தங்கச்

மனதிற்கு

எட்டாததாய்

ம் அறியப்படாததாய்,

ெசய்கிற .

எல்லாவற் க்கும்,

(அதாவ ,

சிறி ம் அைசவற்ற ,

இ க்கிற .

அதனால்

மனைதவிட
ண்

ர்வாகிய

நின்றவாேற, ஓ கின்ற மற்றவற்ைறப் பின்ேன
மாற்றம்

எ

ம்

ஓட்டத்தில்

லகாரணமாய் இ ப்பதால், அத்தைகய ஓட்டங்க

தற்காரணமாக இ க்கிற ). அதனாேலேய, உயிர்களின் ஓட்ட ம்,
இயற்ைகயின் இயக்க ம் விைளகிற .
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ஈ பட்

க்கும்

க்கு எல்லாம்
உலகெம

ம்

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

tadejati tannaijati taddure tadvantike |
tadantarasya sarvasya tadu sarvasya bahyatah || 5 ||

தேதஜதி தன்ைனஜதி தத்
ததந்தரஸ்ய ஸர்வஸ்ய த

ேர தத்வந்திேக |

ஸர்வஸ்யாஸ்ய பாஹயத: || 5 ||

அைசப்ப வாய் அைசயா தி ப்ப வாய் அ காைம
இைசப்ப வாய் எட்டா

வாய் - விைசக்க வாய்

உள்ேள ம் ெவளிேய ம் உலெகலாம் உயிர்க்ெகலாம்
எல்லா ம் ஆன ேவ ஈ ! (5)
அத்தைகய ஆன்ம தத் வேம அைனத்தி
இ ப்ப . ெவகு ெவகு
இ ப்ப ம் அ ேவ.

ம் அைசவ ;

அேத சமயம் அைசயாமல்

ரத்தில் இ ப்ப ம் அேத சமயம், ெவகு ெவகு ெந க்கத்தில்
எல்லாவற் க்கும் உள்ேள ம், அேத சமயம் எல்லாவற் க்கும்

ெவளிேய ம் இ ப்ப ம் அ ேவ.
(அதாவ , பரம்ெபா ள் ஒன்ேற எல்லா மாய் ஆனதால், ேநரம்/காலம்,

ரம்/ேதசம்,

அைச /நிைலப் , உள்/ெவளி என எல்லா மாய், எல்லாம் கடந்ததா ம் விளங்குகிற .)
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1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

yastu sarvani bhutanyatmanyevanupasyati |
sarvabhutesu catmanam tato na vijugupsate || 6||

யஸ்

ஸர்வாணி

தானி ஆத்மன்ேயவா

பச்யதி |

ஸர்வ ேதஷு சாத்மானம் த்ேதா ந விஜுகுப்ஸேத || 6 ||

ஆன்மனிேல எல்லாமாய் அைனத்தினிேல உள்ளானாய்
ஆன்மநிைல உணர்வாேர அறிவாளி - ேமன்ைமயேர
எல்லா ம் ஒன்ெறன்பார் ஏதறிவார் தீதறியார்
நல்லாராய்ச் சுகிப்பரவர் நயந்
எவன்

எல்லாவற்றி

எல்லாவற்ைற ம்

ஆன்மாைவேய

பார்க்கின்றாேனா,

எல்லாெமான்ெற
ெவ ப் எ

ம்

ம் தீ

(6)

பார்க்கின்றாேனா,
அவேன

ஆன்மாவிேலேய

அறிவாளி.

ஏெனன்றால்,

ம் உண்ைமைய உணர்ந்த காரணத்தினால், அவ

க்கு எதன்மீ ம்

வரா . அதனால் நலமாகிய சுகம் விளங்கும்.

yasminsarvani bhutanyatmaivabhudvijanatah |
tatra ko mohah kah soka ekatvamanupasyatah ||7 ||

யஸ்மின் ஸர்வானணி

தானி ஆத்ைமவாப் த்விஜானத: |

தத்ர ேகா ேமாஹ: க: ேசாக: ஏகத்வ ம

பச்யத: || 7 ||

எவன்ேநாக்கில் ஆன்மாவின் ஈரறியாச் ேசகர ம்
தவேநாக்கில் மீண் வ ம் தாிசனேமா - அவன்ேநாக்கில்
ேமாகம் ஏ மிைல

ணர்ந்த காரணத்தால்

ேசாகம் ஏ மில்ைல சுகம் (7)
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1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

ஆத னால்,

எல்லாவற்றி

கண் ெகாண்டவ

க்கு,

ம்

அதன்பிறகு

ஒற் ைமைய
மயக்கம்

மட் ேம,

ஏ மில்ைல.

ஆன்ம பமாய்க்

அதனால்

கலக்கேமா

யரேமா இல்ைல. (நிரந்தர சுகேம).

sa paryagacchukramakayamavranamasnaviram suddhamapapaviddham |
kavirmanisi paribhuh svayambhuryathatathyato'rthan
vyadadhacchasvatibhyah samabhyah || 8 ||

ஸ பர்யகாச் சுக்ரமகாயமவ்ரணம் அஸ்நாவிரம் சுத்தமபாபவித்தம் |
கவிர் மனீஷீ பாி : ஸ்வயம் : யதாத்யேதாsர்த்தான்
வ்யத்தாச் சாச்வதீப்ய: ஸமாப்ய: ||8||

உ வாளாய் உடலறியா ஒளிேவளாய் சுற்றம்
தி வாகும் பரஅறிவால் திைளப்பார் - அ ஞ்ஞானி
ெதாைலேநாக்கக் கவியாளர்

மனத் க் க வாளர்

நிைலயாக்கப் பரந்தார் நிதம் (8)
அத்தைகய ஆன்ம ஞானி, ஒளி ெபா ந்தியவராக, அதாவ

பிணியற்ற உட

ம், மன ம்

உைடயவராக ம், அவற்றின் உபாைதகைளக் கடந்தவ மாக, பர அறிவாகிய ஆன்ம
தத் வேம எப் ற ம் சூழ, பரந்த அறி ம், ெதாைலேநாக்கும் ெகாண்

கவித் வமாக

எதைன ம் பார்ப்பவராக, மனதிைனக் கட் ப்ப த்தி நிைலத்தி ப்பவராக என் ம்
விளங்குவார்.
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1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

andham tamah pravisanti ye'vidyamupasate |
tato bhuya iva te tamo ya u vidyayam ratah || 9 ||

அந்தம் தம்: ப்ரவிசந்தி ஏ அவித்யாம்ய்பாஸேத |
த்ேதா

ய இவ ேத தேமா ய

வித்யாயாம் ரதா: ||9 ||

அறிவன அறியாதல் அவித்ைத; வித்ைதேயா
அறிவன ணிதல்; ஆன்மநிைல ‐ அறியாக்கால்
அவித்ைத பிறவிெய ம் இ
ட் ம் ேபாி ேள
வித்ைத ெவறித்தார் விதி (9)
ெபா வாக

அறியத்தக்கனவற்ைற

அறியாதி த்தல்

அவித்ைத

அறியத்தக்கனவற்ைற அறி ம் பயிற்சி வித்ைத என ம் கூறப்ப ம்.

என ம்,

ஆனால், ஆன்ம

தத் வம் உணராமால், (கர்மமாகிய) அவித்ைதயில் மட் ம் ஈ ப ேவார் சம்சாரம் எ
இ ளில் மீண் ம் மீண் ம்
கர்மங்கைள ம் விட் ,

குவர்.

ஆன்ம தத் வம் உணராமல், ெசய்ய ேவண் ய

உலக ஆைச டன் ெதய்வ வழிபாெடனி

வித்ைதகளில் ஈ ப பவர், அைதவிடப் ெபாிய இ ளில்
(மிக ம்

ண்ணியமான க த்

இைறவழிபா

ஆகிய

உண்ைமையக் கூ கிற

இ .

வித்ைதக

ம்

ழ்குவர்.

ஆன்மஞானம் என்ப
க்கும்

).
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ம், அத்தைகய

கர்மமாகிய அவித்ைத,

அப்பாற்பட்டெத

ம்

ரட்சிகரமான

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

anyadevahurvidyaya'nyadahuravidyaya |
iti susruma dhiranam ye nastadvicacaksire |10 ||

அந்யேதவாஹுர் வித்ய்யா அந்யதாஹூரவித்யயா |
இதி சுச் ம தீராணாம் ேய நஸ் தத் விச சக்ஷிேர || 10 ||

அந்நியமாய் ஆனத
ண்ணியமாய் ஆன்மென

அவித்ைத வித்ைதயிலா
ம்

தனேம - ண்ணியராய்

மைறதீரர் அளித்தார் மைற ண்ைமப் ெப ஞானம்
இைறேயான் உணர்த் ம் இதம் (10)
ஆன்ம தத் வம் என்ப

கர்மங்கைள மட் ம் ெசய்வதான அவித்ைதயி

ேவ பட்டெதன ம், ஆைசகைள விடாத வித்ைதயி

ந்

ந்

ேவ பட்டெதன ம்,

ண்ணியரான ேவத ஞானத்ைத உணர்ந்த தீரர்கள் நமக்கு, இைறஉண்ைமைய
உணர்வதற்காக, விளக்கி ள்ளார்கள்.

vidyam cavidyam ca yastadvedobhayam saha |
avidyaya mrtyum tirtva vidyaya'mrtamasnute ||11 ||

வித்யாம் சாவித்யாம் ச யஸ் தத் ேவேதாபயம் ஸ ஹ |
அவித்யாம் ம் த் ம் தீர்த்வா வித்ய்யா ம் தமச்

ேத || 11 ||

சாைவக் கடப்பதற்குச் சாதனமாய் அவித்ைதவ ம்
சாகா நிைலைய வித்ைதத ம் - ஆகிவ ம்
ஆன்ம தத் வத்ைத அறிந்ேதார்க்கு இவ்விரண் ம்
காண்ம கத் வத்ைதத் தான். (11-1)
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1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

ஆன்ம ேநாக்கி ந்தால் அவித்ைத ந விவி ம்!
ஊன்ம தல் இல்லா உய ம் - தானறி ம்
வித்ைத பலப்பட்

விேவகம் பதிப்பித்

நித்தம் நிைலக்கும் வரம் (11-2)
வித்ைத, அவித்ைத இவ்விரண் டன் ஆன்ம தத் வத்ைத அறிகிறவர்கள், அவித்ைதயால்
சாைவக் கடந் , அதன் பலனாக, வித்ைதயால் சாகா நிைலைய அைடகிறார்கள்.
(அதாவ ,

பலன்

க தாமல்

வழிபா /ச தாயப்

பணி

இவ்விரண் ேனா ,

க மங்கைளச்

அகியைவகைளச்

ஆன்ம தத் வமாகிய

ெசய்வ ,
ெசய்வ
ன்றாவ

த மெநறி டன்
ஆகிய

அவித்ைத,

உண்ைம ம் ேசர்த்

இைற
வித்ைத

இ த்தல்

அவசியம்.)

andhaà tamaù praviçanti ye'sambhütimupäsate |
tato bhüya iva te tamo ya u sambhütyäratäù || 12||

அந்தம் தம்: ப்ரம்விசந்தி ஏsஸம் தி பாஸேத |
தேதா

ய இவ ேத தேமா ய உ ஸம் த்யாம் ரதா || 12 ||

ஆன்ம ஞானமின்றி அ ப்பைடயாய் நிர்க்குணத்ைதப்
ேபணித்

திப்ேபார்க்குப் ேபாி ேள - கா

சற்குணத்ைதச் சபித்தா

லகில்

ம் காாி ேள ஆன்மெநறி

நிற்க மறந்தார் கதி (12)
ேமேல 9-11 மந்திரங்கள், அறிவால் பகுத்தறிந்
இனிவ ம்

மந்திரங்கள்

இதயத்தால்

வா ம் வைகயிைன வ

ெதாகுத் ணர்ந்

விளக்குகின்றன.
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வா ம்

த்தின.

அவசியத்ைத

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

ஆன்ம தத் வம் எ
குணங்க

ம் உண்ைமைய விட் விட் ,

'ஸம் தி' எ

க்கு அப்பாற்பட்ட நிர்க்குண சமாதி நிைலைய அைடய

'அஸம் தி' எ
(நல்விைன,

ம்

நிைலயில் சர்க்குண வ வ

தீவிைனகளால்

ஆக்கப்பட்ட

பிறவி

ம் நிைறவான,
யற்சிப்பவர்க்கும்,

ெதய்வ வழிபா
எ

ம்)

ெசய்பவர்க்கும்,

ேபாி ேள

கிைடக்கும்.

(ஆதலால், இதய ர்வமாக ஆன்ம தத் வத்ைத உணர்ந்ேத, 'ஸம் தி', 'அஸம் தி' ஆகிய
இரண்ைட ம் அைடயேவண் ம்.)

anyadevahuh sambhavadanyadahurasambhavat |
iti susruma dhiranam ye nastadvicacaksire ||13||

அந்யேதவாஹூ: ஸம்பவாத் அந்யதாஹூரஸம்பவாத் |
இதி சுச் ம தீராணாம் ஏ நஸ்தத் விசசக்ஷிேர || 13 ||

நிைறவாகும் விகாசம் ஈதன் ; நிேராதெம
மைறவாகும் மார்க்க ம் இ வன்
ஆராய்ந்

ம்

- மைறதீரர்

காண்பித்தார் ஆன்மெநறித் தத் வேம
ேவறாக அறிதல் வரம். (13)

( ேமேல கூறப்பட்ட 'ஸம் த', 'அஸம் த' அ

பவத்தால் வரக்கூ ய) நல்ல ேபாக்குகைள

வளர்த்தல் (விசாகம்), தீய ேபாக்குகைள அடக்குதல் (நிேராதம்) ஆகியன, ஆன்ம
தத் வத்தி

ந்

ெகா க்கப்பட் ள்ள

ேவ பட்ட .
என்பைத

இவ் ண்ைம
அறிய

ேவண் ம்.

மைறதீரர்களால்
(ஆதலால்,

ெப வதற்கு, அத்தைகய தீரர்கைளக் கு வாக அைடய ேவண் ம்).

14

ஆத்ம

நமக்கு
ஞானம்

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

sambhutim ca vinasam ca yastadvedobhayam saha |
vinasena mrtyum tirtva sambhutya'mrtamasnute ||14 ||

ஸம் திம் ச வினாசம் ச யஸ் தத் ேவேதாபயம் ஸஹ: |
வினாேசன ம் த் ம் தீர்த்வா ஸம் த்யாம் தம்ச்

விகாசம் நிேராதெமா

ேத || 14||

விளக்காக ஆன்மெநறிப்

பிரகாசம் ெகாண்ேடாேர ேபராளர் - தகாெதனச்
சாக்கா

தாண் வார் நிேராதத்தால் விகாசத்தால்
ற்கார் அமிர்தம்

கர்ந்

ேமேல கூறப்பட்ட 'விகாசம்', 'நிேராதம்' இவற்றின்
இவ்விரண்

அ

பவங்கைள,

ஆன்ம

(14)

லமான 'ஸம் த', 'அஸம் த' எ

ஞானெம

ம்

உண்ைமைய

ெகாண்டவர்கள் அைடந்தார்கள் என்றால், அந்த ஆன்ம ஞானத்தின்
நிேராததின்

லம் சாைவக் கடந் ம், பின் விகாசத்தின்

அவர்களால் அைடய

'அஸம் தி'

ம் ெசால் 'அஸம் த' அ

திய தீவிைனகள் வாரா

ைணயால்,

லம், சாவில்லா நிைலைய ம்

பவத்திைனக் குறிக்கிற .

வா தல்’ ; 'வினாசம்' என்ப , பைழய

தீவிைனகைளக் கைளதல். ெபாியவர்கள் 'நிேராதம்' எ
'வினாசம்' எ

உணர்ந்

ம்..

இந்த மந்திரத்தில் 'வினாசம்' எ

மிரண்ைட ம் குறிப்பதாகக் கூ வர்.
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ம்

ம் பதம் 'ஆஸம் தி' மற் ம்

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

hiranmayena patrena satyasyapihitam mukham |
tat tvam pusannapavrnu satyadharmaya drstaye ||15 ||

ஹிரண்மேயன பாத்ேரண ஸத்யஸயாபிஹிதம்
தத் த்வம்

ஷன்ன பாவ்

கம் |

ஸத்யதர்மாய த் ஷ்டேய || 15 ||

கண்ணான சத்தியத்தின் கவின் கத்ைத மாையெய

ம்

ெபான்னான ேபாஷைனகள்

ம்

ஆழிேய

யேத - விண்ணா

அகற்றாேயா மைற

கத்தின்

ஊழியன் எந்தன் வினா (15-1)
ஆதவேன அறி ; அ ம்ெபான் தட் ;
ஓதறியா உண்ைமக்கு
சூாியைனத்

- காத னால்

தித் ச் சுடரறிைவத் திறக்க

ேநாியனாய் ஆன்மன் நிஜம் (15-2)
ஆன்மாவாகிய ேப ண்ைம, ெபான்னாலாகிய
ெவளி லக விஷயங்களினால்

டப்பட்

ேபால, வளைமயாகிப் பிரகாசிக்கின்ற

க்கிற .

அந்தப் ேப ண்ைமைய நா ம்

எனக்கு, இந்த மைறப்ைப அகற் வாயாக!
(இைறவேன சத்தியம்.

சத்தியேம இைறவன்.

வழிபாட் ல் சத்தியேம கட ள். கர்மவிைனக

தத் வத்தில் சத்தியேம ஆன்மா.

க்கு தர்மேம சத்தியம். ஆத னால் அந்த

சத்தியத்திைன உணரேவண் யேத உயிர்களின் கடன்.)
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1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

pusannekarse yama surya prajapatya vyuha rasmin |
samuha tejah yat te rupam kalyanatamam tat te pasyami 16
yo'savasau purusah so'hamasmi 17

ஷன்ேன கர்ேஷ யம ஸூர்ய
ப்ரஜாபத்யவ் ஹ ரச்மின் ஸ
த்ேயாேஜா யத் ேத

ஹ: |

பம்

கல்யாண-தமம் தத் ேத பச்யாமி || 16 ||
ேயா சாஸாவ ெஸௗ

ஷ: ேசாஹமஸ்மி | 17|

பாிதிேய, வனப்பாிேச, பார்ைவேய, பாிவர்த்தனேன
க திேய

ண் ம்ேதேவ, கதிர ள் காட் மய்யா!

இளெவாளிக் கிரணக்கீற்ைற, இன் ற விாி ம்நாற்ைற
மனமதி குவியேநாக்கி மகி வன் ஈண் யாேன! (16)
(ேமேல கூறப்பட்ட) ெபான்மய

யான உலகங்கைளத் தந்

ஒளியால் பைடத் க்

காக்கும் பாிேச, நீேய பைடத்தவன், பார்த்தி ப்பவன், நிர்வாகம் ெசய்கிற பாிவர்த்தனன்.
ஆன்ம ஒளியாக இ ந்

ெகாண் , எம் ள் உம

ஒளிைய, பிரகாசிக்க எ ம் கதிைர நான் (தா
ெகாண்

ம் எ

ஒளிக்கீற்ைற விாித் க் காட் ! அந்த
ம் நிைல இழந் ) பார்த் க்

க்கிேறன். ஆனந்திக்கிேறன். அந்த ஆன்ம ஒளி யாேன என அறிகிேறன்.

17

1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

vayuranilamamrtamathedam bhasmantam sariram
Om krato smara krtam smara Om krato smara krtam smara ||17 ||

வா ரனிலம்ம் த மேததம் பஸ்மாந்தம் சாீரம் |
ஓம் க்ரேதா ஸ்மர, க் தம் ஸ்மர,
க்ரேதா ஸ்மர, க் தம் ஸ்மர || 17 ||

வா

ம் பிராணனாகி வ வான தங்கத்தட்டாய்
யநல் லான்மாவின
க
யாகும்
மாய ம் மல ம்நீங்கி மதி கம் காண்பதற்கு

ேநயமாய் வா ேதவன் நிமலேன அ ளேவண் ம்! (17-1)
பிராணகைல உயிர்கலந்
ஜீவனிைல உைறகைரந்
வானமய பிரம்மனிைல வ க்கட் ம்!
ஊனமயம் க கட் ம்;
உ தி டன் கட ளியல் க ைணநிைன!
கட ளியல் க ைணநிைன, கட ளியல் க ைண நிைன (17-2)
(அவ்வாறான ஒன்றாகிய உணர் டன் யான் ஞானவிழிப் டன் இ க்கும்ேபாேத)
இந்த உயிர், ஆன்மாவாகிய ஒளியில் கலக்கட் ம். உடல் சாம்பலாகட் ம். ஏ மனேம!
உ தி டன், உள்ேள கடந்
நிைனந்

இ க்கும் அந்த ஆன்மாவாகிய கட ளின் க ைணைய

ெகாண்ேட இ !
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1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

agne naya supatha raye asman visvani deva vayunani vidvan |
yuyodhyasmajjuhuranameno bhuyistham te nama uktim vidhema || 18 ||

அக்ேன நய ஸுபதா ராேய அஸ்மான்
விச்வானி ேதவ வ னானி வித்வான் |
ேயாத்யஸ்மஜ் ஜூஹூராணேமேனா
யிஷ்டாம் ேத நம உக்திம் விேதம || 18 ||

(தீயாகத் ெதய்வத்ைதத் ேதர்ந்திங்கு
ேநாயான பிறவிக்கு

ண்ம ந்

திப்பாடல்

- ேபாயாள

காலன் வ ங்காலம் கட ளியல் க ைணக்
ேகாலம் நிைனக்க வழி.)
வழிகாட் ம் ஒளியான அதிகாாி நீேய!
வாழ்ெநறிகள் யா மறிவாய்!
வ யில்லா வழியிெலைன நடத்திப்ேப ரானந்த
வரேபாக லாபம் அ ள்வாய்!
பழியிலா ெதன

பாவவைலக் ேகாணலகல்!

பக்குவப் ப த்தி வி வாய்!
பணிவாக மீண் ம் மீண்

ைன ேவண் ேனன்,

பரஞான ேயாகம் அ ள்வாய் (18)
ஏ வழி

லக்கும் ஒளிவிளக்ேக!

உலகின் எல்லாத் தத் வங்க

ம் அறிந்த கு ேவ,

எளிதான வழியிேல அந்தப் ேபரானந்ததிற்கு என்ைன அைழத் ச் ெசல்! ேநர்ைமயிலா
(ேகாணல் மாணலான) என
நிைலைய வழங்கு.

வாழ்க்ைகயிைன ேநராக நடத்திஸ் ெசன் ,பழியற்ற

அதற்காக, பணி டன் உம்ைம மீண் ம், மீண் ம் ேவண் க்

ெகாள்கிேறாம்.
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1. ஈஸாவஸ்ய உபநிடதம்
(தமிழில்)

|| iti éçopaniñat ||
Om purnamadah purnamidam purnat purnamudacyate |
purnasya purnamadaya purnamevavasisyate
Om santih santih santih

ஓம்
நிைறேவ அ ; நிைறேவ இ ;
நிைறேவ நிைறவின் விைளவான !
நிைறவில் நிைறைவ எ த்தாகி
நிைறேவா அ ! நிைறவான !
ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:
|| ஈேசாபநிஷத் நிைற

மீ. ராஜேகாபாலன்
rajjag@gmail.com
www.meenalaya.org
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