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அட்ைடப்பட விளக்கம் 
 

 

 நல்லறிவின் லமான ேவதத்தின் ெபா ைளச் சு க்கிச் ெசால்வ  ’உபநிஷத் க்கள்’; 
இவற்றின் உட்க த்ைதக் ைமயமாகக்ெகாண்டைவ, ’ ன்  மந்த்ரங்கள்’. லமந்த்ரம், சரம ச்ேலாகம், 
த்வயம் என்ற இம் ப்ெப ம் மந்திரங்கேள “ரஹஸ்யத்ரயங்கள்” என வழங்கப்ப கின்றன. இவற்றின் 
ஸாரத்ைத – உட்க த்ைத – “ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸார” க்ரந்தத்தின் லமாகக் கூ வேத, ஸ்வாமி 
ேதசிகனின் உத்ேதச்யம். 

 ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்ைத சித்திரமாக சித்தாிக்க ைனந்த இந் லான “சித்ரஸார” 
ஆசிாியரால், அட்ைடப்படத்தில் “மந்த்ரங்கைள விளக்கும் ன், मन्तर् पर्ितपा  दवेता- मन्तर्पर्दाताவான 
ஆசார்யர்- मन्तर् ंஆகிய ன்ைற ம் அ ஸந்திக்க ேவ ம்” என்கிற க்ரமத்ைதக் குறிப்பதாக ன்  தனி 
வட்டங்களால், ன் ம் நமஸ்காரம் ெசய்யப்ப கின்றன. 

ேம ம், ேவதம்-உபநிஷத்-மந்த்ரம்-அவற்றின் ஸாரம் என்ற இந்நான்கும் ’வட்டத் க்குள் 
வட்ட/உ வமாக’ குறிக்கப்பட் ள்ளன. அவற் ள், எட்ெட த் ெகாண்டதான லமந்த்ரம், ’எண் 
ேகாணத்தா ம்’ ; கண்ணனின் கட்டைளயான சரமச்ேலாகம், ’உபேதச- த்திைரயா ம்’ ; அ ஷ்டான 
க்ரமத்ைதச் ெசால் ம் 6 பதங்கைளக்ெகாண்ட த்வயம், ’அ ேகாணத்தா ம்’ உ வகப்ப த்தப் 
பட் க்கின்றன. அேதா , உபாயபரமான த்வயத்தின் ர்வ கண்டம் உள் வட்டமாக ம், வில்லா 

ஷார்த்தத்ைத விளக்கும் உத்தர கண்டம் எல்ைலயில்லா ெவளி வட்டமாக ம்  குறிக்கப்பட் ள்ள . 

 இன் ம், ஸ்வ பத்ைத விளக்கும் லமந்த்ர ம், உபாயத்ைத விதிக்கும் சரம ச்ேலாக ம், 
ந்தைவகளாைகயால்,  வட்டங்களா ம்; ’ேபாக்யமான’ த்வயம், உபாயத்ைத அ ஷ் க்கும் 

ேபா ம் / ெதாடர்ந்  எப்ேபா ம் அ ஸந்திக்கப்ப வதாய் ( यं अथार्नुसन्धानने सह सदवै ं वक्ता . . ) 
இ ப்பதால், ’  ெபறாத வட்டமா ம்’ சித்தாிக்கப்பட் ள்ளன. 

 க்ரந்தத்தின் தனியன் ஒன்றில் ’ितर्सर्ोतसं अकल्मषाम्’ ( ப்ெப க்குைடய – ஸ்வர்கம், மி, 

பாதாளம் என ன்  விதமாகப் ெப கும் - னித கங்ைக) என ன்  மந்த்ரங்கைள ம் ன்  

தாைரயாக உவைமப்ப த்தியி ப்ப , அட்ைடப்படத்தில் தனி வட்டத்ேதா  ேசர்க்கும் ன்  
ேகா களால் குறிக்கப்பட் ள்ள . 
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शर्ीमत ेिनगमान्त महादिेशकाय  नम: 

விண்ணப்பம் 

ஆசார்ய ஸார்வெபௗமரான ஸ்வாமி ேதசிகன் ஸர்ேவாபஜீவ்யமாக ஸாதித்த க்ரந்தங்களில் 

தைல சிறந்த  “ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்” ஆகும் என்ப  ஸாத்விகர்களின் ஒ மித்த க த் . 

ெதளியாத மைறநிலங்கள் ெதளிவதற்கு, ஆழ்வார்களின் திவ்ய ஸூக்திகள் எவ்வா  உபகாரகமாக 

அைமந்தனேவா, அவ்வண்ணேம ஸ்ரீபாஷ்யாதி விஷயங்களில் விேசஷ நிலங்கள் ெதளிவதற்கு, ஸ்ரீமத் 

ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்தில் பாிசயம் அவர்ஜநீயம் என ஆன்ேறார் ெசால்லக் ேகட்ேடாம். 

 ஸ்வாமி ேதசிகைன எம்ெப மா க்கும், அவாிடத்தில்நின் ம் உண்டான ’ரஹஸ்யத்ரய 

ஸாரம்’ என்ற ன்  (தத்வம்-ஹிதம்- ஷார்த்தம் அல்ல  அஷ்டாக்ஷரம்-த்வயம்-சரம ச்ேலாகம் 

என்ற) தாைரகைளக்ெகாண்ட ஸ்ரீஸூக்திைய, ப்ெப க்குைடய (ஸ்வர்கம்- மி-பாதாளம் என ஓ ம்) 

னித கங்ைகக்கு உவைமப்ப த்தி ம்; “ரஹஸ்யத்ரயஸாரமாம் ப்ரஹ்மத்ைத அறிந்ேதாம் என்பவர் 

அறிவி கள்; அறிேயாம் என்பவேர அறிந்தவர்” என் ம் க்ரந்தத்தின் தனியன்களில் ர்வர்கள் அ  

பவிக்கின்றனர். ஆக, இக் க்ரந்த்த்தின் விஷயங்கைள விவாித் ம் மாளா ; சு க்கிச் ெசால் ம் சுைவ 

குன்றா . अणोरणीयान् महतोमहीयान् எனஆரணம் அ ளிய  இக்க்ரந்தத்ைத ம் க த்தில் ைவத்ேதா! 

 ஸ்வாமியின் ைச ேயா, லக்ரந்தத்தில் தத் வங்கைள (concepts) ’ப்ரமாண-த் ஷ்டாந்த-உதா 

ஹரண-ஆேக்ஷப-ஸமாதானங்க டன் ஸாதித்தி ப்பேத’. நாேமா, ப்ரமாணாதிகளில் த்திையச்     

ெச த்தி ’ப்ரேமய த்திைய’ இழக்கும் இளெநஞ்சரா ம்; மிகச்சு க்கமாகத் தத் வங்கைளமட் ம் 

அறிய ஆைசெகாண்ட, ’உாித்த வாைழப்பழம் நா பவரா ம்’ இ க்கிேறாம். இத்தினைவத் தணிக்க, 

ஆசார்ய க் ைபைய அவலம்பித்  எ த்த ப்ரயத்நேம இந்த சித்ர ஸாரம். இதில், லக்ரந்தத்தின் 

ஒவ்ெவா  அதிகாரத்தி ம் ெதளிவித்த தத் வங்கள் மட் ம், வைரபடங்கள்-அட்டவைண ேபான்றைவ 

லம் சு க்கமாக சித்தாிக்கப்பட் ள்ளன.  

 ஆ னிக ஆஸ்திகர்க க்கு, இ  ஒ  ஆரம்பமாக அைமயாேதா என்  நப்பாைச; அேத 

ஸமயத்தில், கற்ேறார்கள் இைத கச்சிதமான ைகேயடாகக்  க வேரல், ஸ்வாமி ேதசிக க்கு 

(இப்பதிப்பின் கையசியில் ஓதப்பட்ட ஸ்ரீ தி க்குடந்ைத ேதசிகன் அ ளிச்ெசய்த) ஸ்ரீ ேவதாந்த ேதசிக 

திவ்ய ஸஹஸ்ர நாமாவளியால் ஷ்பாஞ்ஜ  ெசய் , க் தார்த்தனாகும் . . . .  

शर्ीमतां शर्ी रङ्गरामानुज महादिेशकानां अिङ्घर्राजीव रज:कण ம், 

     गो ीपुरं शर्ी रामानुजायर् महादिेशक-िद -कटाक्ष-लब्धवा மான, 

      ெஸௗம்யநாராயண தாஸ: 
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SrI: 

  

FOREWORD 

by 

'srI nrusimha seva rasikan' 

Oppiliappan Koil SrI VaradAchAri SaThakopan 

(Editor-in-Chief of SrIHayagrIvan eBooks) 

___________ 

It is adiyEn's privelege and pleasure to announce the release of the ebook Chitra Saaram 
in our Sri Hayagrivan series by Nelvai Madabhushi SowmyanarayanAcchAr Swamy of 
Mumbay.  

Swamy is a C.A by profession and is a former General Manger of United India Insurance 
Co Ltd.  He has also held position as a CEO in another corporation.  

Nelvay Swamy is the thiruvadi of the revered KozhiyAlam Swamy. He is also the nephew 
of the legendary GhOshtipuram Swamy and the son in law of Sri Oppili Swamy of 
DevanAr ViLAgam, the PoorvAsrama brother of the 43rd Pattam Srimath Azhagiya 
Singar, Sri VaNN SaThakOpa Sri VeerarAghava Yatheendhra MahA Desikan, adiyEn's 
SamASrayaNa AchAryan.   

Sri Nelvai Swamy is a Scholar's scholar. His is a Postgraduate Text book on Srimad 
Rahasya Traya Saaram and it is an exceptional/extraordinary monograph that can only 
be created by an Executive, who has heard and made many presentations with his 
audience in mind. His deep Knowledge about the Saaram of Swamy Desikan's 
magnificent SrI Sookti via sampradhAyic KaalakshEpam route from SadAcharyaas, His 
remarkable analytical power to summarize crisply difficult doctrines, His skills to 
conceptualize the inter-relationships between the abstract doctrines in a flow chart route, 
His presentation skills using graphic format as the powerful teaching tool have resulted 
in the creation of a scholarly book by this brilliant and gifted Teacher. He has also 
provided KaalakshEpam for fifty VidhyArthis over two years on Srimad Rahasya Traya 
Saaram and has honed/perfected his instructional skills to meet the needs of the students 
at all levels of Sri BhAshyakArar's Parama Vaidheeka sampradhAyam.  

It has been a delight to read this book with a sense of awe for its organizational brilliance 
which permeates the whole monograph. Certain amount of background knowledge on 
Rahasyatrayams would be essential to benefit from this book but Swamy has helped a 
great deal by creating special flow of thought thru tutorials using the power of rich and 
imaginative graphics. What is amazing about this book is that it has attempted and 
succeeded in transforming abstruse/abstract doctrines into easily assimilable modules of 
knowledge through innovative ways of using the power of graphics. As they say, a 
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picture is worth a thousand words. What is unique here is that his field of coverage is the 
sacred words of the great AchAryan, Swamy Desikan.  

When I reflect on the adept and facile way Nelvay Swamy has handled the presentation 
graphics as a powerful instructional tool, I am reminded of one of the rapidly growing 
fields of Computer Science (viz)., Scientific Visualization. In this new field, powerful 
engines permit the dynamic visualization of the execution of huge software for complex 
application programs in main-frames. It is accepted that programming is an art and not 
(yet) a Science. As a result of this, various application programs developed by different 
programmers to solve the same problem run at different speeds. If one could only 
visually follow the path of the processing of the assigned task, one can flag the nodes 
where the program stutters and based on the knowledge gained, the programmer can 
make "a by pass" or develop a different route for speedier execution of an application 
program. What Nelvai Swamy has accomplished is a kind of successful adaptation of the 
power of visualization techniques to a hitherto unattempted area (Viz) study of Vedantam. 

It  is a pleasure to go through the 32 adhikArams of Srimad Rahasya Traya Saaram with 
the anjanam of graphics to navigate the ocean of  Bhagavad Raamanuja darsanam.The 
coverage of some of the adhikArams are short and the others are longer.  Let me share 
with you a small subset of impressions from the readings of Chitra Saaram. 

 The symbolism captured in the cover of this monograph using open and closed 
circles, hexagon, squares and octagon to capture the essence of the three 
rahasyams is a rare intellectual treat. 

 The inter-threading of the green padhams to form complete sentences in the 
ViNNappam section reminds me of the Paasurappadi RaamAyaNam. This is a masterly 
touch to bring out the Saara sangathy. 

 Translation of the Sanskrit titles for different adhikArams into Tamil shows the author's 
mastery in handling Tamil language (e.g: Artha Panchakam's translation into 
"adippadayil alarntha aRivu").  

 Saara Nishkarsha adhikAram: Swamy Desikan has been saluted as 
"Saaranishkarsha KuSalar". He has instructed us that the Saastrams are like a vast 
ocean and we should take out of it what is the most quintessential (Saaratamam) and 
discard the others (asAram, alpa sAram, Saaram. adhika sAram). Srimath 
RahasyatrayasAram has many vachanams and mantrams about saara vishayams like 
upAyam and upEyam and yet our AchAryAs have accepted only the three rahsyams 
as the sAratamam. Sri Nelvay Swamy has distilled here the essence of the Saara 
Nishkarsha adhikAram in an unparalleled graphical manner to capture the essence of 
Swamy Desikan's upadEsams on the Saaratamam. Incredible effort has gone into the 
visualization of the essence of the Saastrams. Swamy Desikan was very concerned 
about us understanding what is Saaratamam and took a lot of effort to comment on it in 
His VirOdha ParihAram. Sri Nelvay Swamy has captured graphically these 
upadEsams in a crisp manner. 

 



 
 
 

vii 

 PradhAna PratitantrAdhikAram: Swamy Desikan has been revered as "PradhAna 
pratitantra Vith". This doctrine is unique to Srimath BhAshyakAra SiddhAntam, where 
PradhAna Paritantra siddhAnta doctrines such as SareerAthma bhAva sambhandham 
are covered. The three rahsyams help us understand the Phalans of comprehending 
Sareera-Aatma, Sesha-Seshi sambhandhams.These doctrines are fundamental and 
unique to our darsnam and are not easily understood unless a SadAchAryan's 
anugraham befalls on us. The depth of Nelvay Swamy's understanding of 
these doctrines permits him to visualize these relationships and capture them in a 
brilliantly intutive manner. 

 Tattva Traya ChintanAdhikAram: ChEtanam, achEtanam and Iswaran are the Tattva 
Trayam. A clear understanding of these Tattvams is essential for us to be saved from 
the vipareetams like SareerAtma bramam, svatantrAtma bramam and NireeSvara 
vaata ruchi. Concerned about the need for comprehending these tattvams in general 
and those of the nitya dhravyam of Prakruti in particular, NelvAy Swami  has designed 
another outstanding graphic illustration about the inter-relationship between the 24 
achEtana tattvams. Concepts about quintiplication (pancheekaraNam) are developed 
graphically for us to gain a clear understanding of these tattvams.   

 Outstanding use of graphics to summarize the content of AparAdha 
parihArAdhikaram is an example of similar success with other "tough" adhikArams.  

 The summary on Bhagavaan's AakArams, the status of Kruta Krutyan before and after 
Prapatti, the condensation of ArthAnusASana BhAgam with the use of Swamy 
Desikan's Kaarikai are other stellar examples of Nelvay's mastery of the subject 
matter. 

In a monograph consisting of just 72 pages, Nelvay Swamy has brought to us the 
esssence of Srimad Rahasya Traya Saram with multiple chitrams.  

It is a delight to read this important addition to commentary on Swamy Desikan's 
magnum opus and benefit from the thoughtfulness with which it has been prepared. 

  

dAsan,  

Oppiliappan Koil VaradAchAri SaThakOpan     5th April 2009 

SrImath Azhagiya Singar Thiruvadi           (Panguni - Ekadasi) 
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शर्ी: 

இந் ன் அதிகாரங்களாம் ப்பத்  ன் ம் ஒேர விஷயத்ைதச் ெசால் ம் ெதாடர்க்ேகாைவேய 

என்  காட் ம் सारसङ्गित: 

( கீழ்க்கண்ட வாக்யங்களின் பச்ைசப் பதங்கைள மட் ம் ேசர்த் ப் ப த்தால், இக்க்ரந்தத்தின் 
ேகார்ைவயான ெபா ள் கிைடப்ப , ர க்கத்தகுந்த  ) 

& & & & & 

यच्छेर्यस्स्याि ि तं बूर्िह तन्मे िशष्यस्तेऽह ं शािध मां त्वां पर्प म् என அர்ஜுநன் ேவண் ய கணக்கிேல, 

பயைன   விைழேவார் ஆசார்யைர அ கேவண் யதன் அவச்யத்ைத விளக்குவ      शर्ी गुरुपरम्परासार: 

1.அவர் கடாக்ஷத்தால் “ ன்றி ள்ளம் நா ம் உகக்கப்ெப வேத” இக்கரந்த்த்தின் பயன் என 

விளக்குகிற    -  -  -  -         उपो ातािधकार: 

2.ஆசார்யாிடம் கற்கும் கல்விகள் பலவாயி ம், “எட் ரண்ெடண் வேத சதிர்க்கும் தனிநிைல” 

என்கிற    -  -  -  -                सारिनष्कषार्िधकार: 

3.இம் ன்றில் க்கியமாம் லமந்த்ரம், ’ தல்வ க்கு இவ் லகு உடல்’ -எனத்ெதளிவிக்கும் என்கிற

 -  -  -  -  -            पर्धानपर्िततन्तर्ािधकार: 

4.இம் க்கியத்ைதச் சார்ந்ததான ஐந்தறி  கட்  நிற்கிற    -        अथर्प कािधकार: 

5.இவ்ைவந்தில் ’உடம்பில் ெகா  ேமாஹம் ெகட’ உத ம் த்தத் வத்ைத விளக்கி நிற்கிற    

 -  -  -  -  -           तत्वतर्यिचन्तनािधकार: 

6.இத்தத் வம் ன்றில் ’தி மா டன்நின்ற ராணேன’ கல்/ பயன் என்கிற  परदवेतापारमाथ्यार्िधकार: 

7.இவ்வளவான அறிவால், ’எனக்குாியன், என  பரம், என்ேபெறன்னா ’ அஞ்சிைறக்கு அஞ்சி ’ெப ம் 

பயன் ைன ேவண் பவர்’ க்ஷு என விளக்கமளிக்கிற   -         मुमकु्षुत्वािधकार: 

8.இவ்விதம் ’ ’ ேவண் ம் தகுதி ைடேயார், ெசய் ம் பக்தி அல்ல  ப்ரபத்திதான் இ வைகயாய் 

நின்றேபாதி ம், அவர்கள் உடைல விட்டபின் ெப ம்ேப  ஒேர வைகதான் என விவாிக்கிற   

 -  -  -  -  -        अिधकािरिवभागािधकार: 

9.இவ்வதிகாாிகள் அ ஷ் க்கேவண் ய ேமாேக்ஷாபாயங்கள், பக்தி/ப்ரபத்தியாய் இ வைக என 

விளக்கும் -  -  -  -  -            उपायिवभागािधकार: 

10.இவ்வி  உபாயங்க க்குள், ப்ரபத்தி ெசய்யத் தகுதிைய 15 வைகயாய் எ த் , இத்தகுதிெயாழிய 

’ஜாதி / ஆச்ரமம்’ ேபான்ற ேவ  தகுதிேய ம் ேவண்டா , அைனத் லகும் வந்தைடய உாிய  என 

ேதர்ந்தளிக்கிற     -  -  -  -             पर्पि योग्यािधकार: 

11.ெசய்ய விைழ ம் ப்ரபத்தியின் அங்கங்கைள விளக்கி நிற்கிற   -         पिरकरिवभागािधकार: 

12.இப்ப்ரபத்திக்கு அங்கி, பரம் அ த்  ‘பரம க்கு மிக்க அ ைம’ என்ற நிைனப்ேப என்கிற   

   -  -  -  -  साङ्गपर्पदनािधकार: 
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13.இப்ப  ப்ரபத்தி ெசய்வதற்கு ன் ’ேசாக ற்றவனாய்’, ெசய்தபின் ’ேசாகமற்றவனாய்’ – ேவள்வி 

அைனத் ம் த்  நிற்கும் நிைலைய அறிவிக்கிற  -  -          कृतकृत्यािधकार: 

14.இந்நிைலயில் நிஷ்ைட டன் இ ப்பைத அறி ம்ப ைய ம், அப்ப ப்பட்டவர்கள் ’ேமதினி ேமவிய 

விண்ணவர்’ என ம் விவாிக்கிற  -  -   -         स्विन ािभज्ञानािधकार: 

15.ேமதினியில் இ க்குமள ம், பகவத்-ஆஜ்ஞா-அ ஜ்ஞா ைகங்கர்யங்கைள சங்கி  வக்குேபால் 

உகந்  ெசய் வரேவண் ம் என்கிற    -  -        उ रकृत्यािधकार: 

16.இக்ைகங்கர்யங்கைள பாகவதர்கள் வைரயில் ெசய்ய ப்ராப்தம் என்கிற      पुरुषाथर्का ािधकार: 

17.இப்ப , பகவத்-பாகவத  ைகங்கர்யங்கைள சாஸ்த்ரப்ப ேய ெசய் வரச் ெசால்கிற   

-  -  -  -  -        शा ीयिनयमनािधकार: 

18.இவ்வா  எஞ்சிய காலத்ைதக் கழிக்கும் ப்ரபந்ந க்கு, ப்ராரப்த-கர்மவிேசஷத்தினால் அறியாமேலா/ 

ஆபத்தில் அறிந்ேதா ெசய் ம் பாபங்கள் ஒட்டா ; அநாபத்தில் அறிந்  ெசய்பைவ, ப்ராயச்சித்தம் 

ெசய்வதாேலா/ சி -தண்டைன அ பவித்ேதா கழி ம் என்பைதக் கூ கிற        अपराधपिरहारािधकार: 

19.இப்ப  எஞ்சிய காலத்ைதக் கழிக்க, வர்ண-தர்மங்கள் நிைலத்தி ப்பதாய் / பாகவதர்கள் வ ப்ப 

தாய் உள்ள இடேம ஏற்ற  என்கிற     -  -    स्थानिवशषेािधकार: 

20.இப்ப  வர்த்திக்கும் ப்ரபந்ந க்கு, சாீரம்விழக் குறித்த ஸமயம் வந்தவாேற, எம்ெப மான் தன்ைனப் 

பற்றிய கைடசி நிைனைவ உண்டாக்கி, ஜீவைன ஸ் லசாீரத்ைதவிட்  ப்ரஹ்மநா  வழியாக அர்ச்சி 

ராதி மார்க்கத்தில் றப்படச் ெசய்கிறான் என்கிற   -  -         िनयार्णािधकार: 

21.இப்ப ப் றப்பட்ட ஜீவைன, எம்ெப மான் ேபாகங்கள் பல அ பவிக்கச்ெசய் , விரஜா நதிையக் 

கடத் வித் , அப்ராக் தமான ராேஜாபசாரங்கைளப் பண் வித் , அழேகாலத்திேல நித்ய- க்தர்க 

ேளா  ைரயப் பாிமா ம்ப  ெசய்விக்கிறான் என்கிற    -     गितिवशषेािधकार: 

22. இவ்விதம் இந்த ஜீவன், ேதசவிேசஷத்ைத அைடந்  எல்ல ேதச-கால-நிைலகளி ம் எம்ெப மா 

க்கு ைகங்கர்யம் ெசய் ெகாண் , ைமயான ேபாின்பத்ைத, மா த ன்றி அ பவித் க் 

ெகாண்ேட இ ப்பான் என்கிற   -  -  -      पिरपणूर्बर् ानुभवािधकार: 

23.ேமேல இ வைர விவாித்த விஷங்களில் – குறிப்பாக த்ேதாபாயமான எம்ெப மான் 

ஸ்வாதந்த்ர்யம்/ க ைண/ ேசஷித்வம்/ ல மீ ஸஹிதத்வம் ஆகிய குணங்கள் பற்றிய கலக்கங்க க்கு 

ஸமாதாநம் ெசால்  - அறிந்த ஜ்ஞானத்ைத ம் ஸ்திரப்ப த் கிற   -         िस ोपायशोधनािधकार: 

24.பக்தி-ப்ரபத்தியாகிற ஸாத்ேயாபாயங்கைளப்பற்றிய அதிகாரம்/ ஸ்வ பம்/ பாிகரங்கள் பற்றிய 

கலக்கங்கைளப் ேபாக்கி, அறிந்த ஜ்ஞானத்ைத ம் ஸ்திரப்ப த் கிற   -        साध्योपायशोधनािधकार: 

25. साध्योपायங்களின் पर्भावத்ைத வைரய த் க் கூ கிற   -          पर्भाव वस्थािधकार: 
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26. साध्योपायங்களின் पर्भावத்ைத रिक्षக்கிற   -  -                पर्भावरक्षािधकार: 

27. அ த்  अ ाक्षरத்தின் पद-वाक्य योजைனகைள விவாிக்கிற   -     मलूमन्तर्ािधकार: 

28. यத்தின் पद-वाक्य योजைனகைள விவாிக்கிற  -  -           यािधकार: 

29. चरम ोकத்தின் पद-वाक्य योजைனகைள விவாிக்கிற  -  -   चरम ोकािधकार: 

30. கைடசியாக आचायर्ர்களின் ெசயல்பாட்ைடச் ெசால்கிற   -        आचायर्कृत्यािधकार: 

31. சிஷ்யர்களின் கடைமையக் குறிப்பிட்ட ெசால்கிற  -  -         िशष्यकृत्यािधकार: 

32. गर्न्थத்ைத फलशर्िुत டன் தைலக்கட் கிற   -  -             िनगमनािधकार: 

(  இ வைர குறிப்பிட்ட பச்ைசப் பதங்கள் மட் ம்  எ த்தால் இவ்வா  வாக்யங்களாக அைமவைதக் 

காணலாம் :   

 ஆசார்யைர அ க, அவர் கடாக்ஷத்தால் கற்கும் லமந்த்ரம், ஐந்தறி  கட் , 

இவ்ைவந்தில்   த்தத் வத்ைத விளக்கி, இத்தத் வம் ன்றில், ராணேன கல்/ பயன் என்கிற .  

 ைன ேவண் பவர் ெசய் ம் பக்தி அல்ல  ப்ரபத்திதான், ேமாேக்ஷாபாயங்கள். 

ப்ரபத்தி ெசய்ய அைனத் லகும் உாிய  என அங்கங்கைள விளக்கி, பரம க்கு அ ைம என்ற 
நிைனப்ேப அங்கி என்கிற .  

 இப்ப  ேவள்வி த்  நிஷ்ைட டன், ேமதினியில் இ க்குமள ம் ைகங்கர்யங்கைள 
பாகவதர்கள்வைரயில், சாஸ்த்ரப்ப ேய ெசய்  காலத்ைதக்கழிக்கும் ப்ரபந்ந க்கு பாபங்கள் 

கழி ம்.  
 காலத்ைதக் கழிக்க, பாகவதர்கள் வ ப்பதாய் உள்ள இடேம ஏற்ற .  
 சாீரம்விழ, எம்ெப மான் ஜீவைன அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் றப்படச் ெசய்கிறான்.  
 றப்பட்ட ஜீவைன விரஜா நதிையக் கடத் வித் , அழேகாலத்திேல நித்ய- க்தர்க 

ேளா  ைரயப் பாிமா ம்ப  ெசய்விக்கிறான்.  
 ஜீவன், ேதசவிேசஷத்ைத அைடந்  எம்ெப மா க்கு ைகங்கர்யம் ெசய் ெகாண் , 

ைமயான ேபாின்பத்ைத அ பவித் க் ெகாண்ேட இ ப்பான்.  
 ேமேல, த்ேதாபாயமான எம்ெப மான் பற்றிய அறிந்த ஜ்ஞானத்ைத ம், ஸாத்ேயா -

பாயங்கைளப்பற்றிய அறிந்த ஜ்ஞானத்ைத ம் ஸ்திரப்ப த் கிற .   

 साध्योपाय पर्भावத்ைத வைரய த்  / रिक्षக்கிற .  

 அ த்  अ ाक्षर- य- चरम ोकத்தின் पद-वाक्य योजைனகைள விவாிக்கிற .  

 கைடசியாக आचायर् / சிஷ்யர்களின் கடைமையக் குறிப்பிட் , गर्न्थத்ைத 

फलशर्िुत டன் தைலக்கட் கிற . 

 

 



 
 
 

xiii 

गर्न्थத்தில் ைகயாண்ட சில पदங்களின் लक्षणம்  

पर्धानपर्िततन्तर्ािधकार: 
दर् ं -  என்ப , चेतनं/ अचेतनं/ ई रன் என்ற பிாிைவ ைடய அந்த வஸ் ேவ. 

अदर् ं – என்ப , दर् த்தின் (குணம் ேபான்ற) தன்ைம/ பண் கள். 

स ा – स्वरूपம் என் ம் ெசால்லப்ப வ ; வஸ் வின் पर्थम क्षण संबन्धத்ைதச் ெசால்வ . 

िस्थित: - வஸ் வின் उ रो र क्षण संबन्धத்ைதச் ெசால்வ . 
पर्वृि : - दर् த்தின் ெசயல். 
धमर्ं – दर् த்தின் அைடயாளம் / லக்ஷணம். 
धिम – धमर्த்ைத உைடய दर् ं 
स्वरूपिनरूपक धमर्ं – எந்த धमर्ं அறியப்படாவிட்டால், धिमस्वरूपேம அறிய யாேதா, அ . 

िनरूिपत स्वरूप िवशेषणं – எந்த धमर्ं, धिमस्वरूपத்ைத, மற்றைவகைளவிட ேவறாகத் ெதாிவிக்கிறேதா 

आत्मा – ஒ दर् த் க்கு எக்காலத்தி ம்/ எந்த நிைலயி ம் धारकனாய் िनयन्ताவாய் शेिषயாயி க்ைக. 

शरीरं – ஒ  ேசனந க்கு, எக்காலத்தி ம்/ எந்த நிைலயி ம் आधेयமாய் िवधेयமாய் शेषமாய் இ க்ைக. 

 

तत्वतर्यिचन्तनािधकार: 
अचेतनत्वं – ज्ञानத் க்கு आशर्यமாய், பிறர்க்ேக ேதான் வதாய் இ ப்ப . 

चेतनत्वं – ज्ञानத்ைத உைடயதாயி க்ைக. 
ज्ञानत्वं – தன் ைடயேவா/ ேவெறான்றி ைடயேவா இ க்ைகைய அறியச் ெசய்ைக. 

जडत्वं – स्वयंपर्काशं அற்றி க்ைக 

स्वयंपर्काशत्वं – தான் ெதாி ம்ப , ேவெறா  ज्ञानத்தின் உதவியின்றி ம், ப்ரகாசிப்ப .  

पर्त्यक्त्वं – தனக்கு, தான் தன் गुणािदகேளா  ேதாற் ைக. 

िवषियत्वं – தன்ைன ஒழிந்தெதான்ைறக் காட் தல். 

आत्मवगर् लक्षणं - चेतनत्व ம் पर्त्यक्त्व ம் 

ई र लक्षणं - िवभुत्वेसित/ स्वािमत्वेसित चेतनत्वािदகள் 

जीव लक्षणं – अणुत्वेसित/ शेषत्वेसित चेतनत्वािदகள் 

अचेतन लक्षणं – ज्ञानाशर्यமன்றிக்ேக (மற்றவர்க்ேக ேதான்றக்கடவனவாக) இ க்ைக. 

 
पर्पि योग्यािधकार:  
अिधकार: - फलத்தி ம் उपायத்தி ம் இழிபவ க்கு फलத்தில் अिथत्व ம் उपायத்தில் सामथ्यर् ம் 

फलं – अिधकार ைடயவ க்கு पर्योजनமாய் அைடயப்ப வதாக இ ப்ப . 

अिथत्वं – அைடயேவண் ெமன்ற ஆைச. 
उपायं – फलத்ைத அைடய ெசய்யேவண் யதாக िविधக்கப்பட்ட . 

सामथ्यर्ं – शा த்ைத அறிைக/ அறிந்தப  अनुि க்க வல்லனாைக/ शा ानुमत जाित-गुणािदகள் உைடைம 

आिक न्यं – ேவெறா  உபாயத்ைத (उपासनத்ைத) ெசய்வதில் सामथ्यर्மில்லாைம. 

अनन्यगितत्वं – (ேமாக்ஷத்ைதத் தவிர்த் ) ேவ  பலைன நாடாைம/ தான் வி ம் ம் பலைனயைடய  

ேவ  ெதய்வத்ைத நாடாைம. 



 
 
 

xiv 

शर्ी:  

शर्ीमद ्रहस्यतर्यसार: 

தனியன்கள் 

शर्ीमान् वेङ्कटनाथायर्: किवतािकक केसरी ।  वेदान्ताचायर्वय  म ेसि ध ां सदा हृिद ॥ 

रामानुजदयापातर्ं ज्ञानवैराग्य भूषणम ्।   शर्ीमद ्वेङ्कटनाथायर्ं वन्द ेवेदान्त दिेशकम ्॥ 

   சீெரான்  ப் ல் தி ேவங்கட ைடயான்    
   பாெரான்றச் ெசான்ன பழெமாழி ள் – ஓெரான்     

   தாேன அைமயாேதா தாரணியில் வாழ்வார்க்கு    
   வாேனறப் ேபாமள ம் வாழ்  

िवगाह ेिनगमान्तायर् िवष्णुपाद समु वाम् । रहस्यतर्यसाराख्यां ितर्सर्ोतसं अकल्मषाम् ॥ 

अिवज्ञातं िवजानतां िवज्ञातं अिवजानताम् । रहस्यतर्यसाराख्यं परं बर् ास्तु मे हृिद ॥ 

 

शर्ी: 

नमो रामानुजायार्य सौम्यमूित सुसूनवे । 

िविचतर् िचतर्सारोऽय ंयस्यानुगर्ह वािरजा ॥  

அவதாாிைக 
 

वेद ेस ात खेद ेमुिनजनवचने पर्ा  िनत्यावमाने, सङ्कीण सवर्वण सिततदनुगुण ेिनष्पर्माण ेपुराणे । 

मायावाद ेसमोद ेकिलकलुषवशात् शून्यवाद ेिववाद,े धमर्तर्ाणाय योऽभतू् सजयतु भगवािन्वष्णु घण्टावतार:॥ 

 आचायर् सवर्भौमனான स्वािम दिेशकன் காலத்தில், किलயின் पर्भावத்தினால் वेद ं மிக ம் द:ुखம் 

அைடந்தி ந்த . ऋिषகளின் वचनங்கள் மதிக்கப்படவில்ைல. वणर्ங்கள் சு க்கமைடந்தி ந்தன. पुराण 

ங்கள் पर्माणங்களாக ஒப் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல. मायावादம், शून्यवादம் இைவகள் தைல க்கி 

யி ந்தன. இந்த நிைலயில் िशर्य:पितயான எம்ெப மான் धमर्த்ைதக் காப்பாற்ற ம், நிைல நாட்ட ம் 

க தி, தாேன ப் ல் வள்ளலாய் அவதாித் , शर्ीमद ् रहस्यतर्यसारெமன் ம் இந்த महापर्बन्धத்ைத 

அ ளிச்ெசய்தான். 

 

 



 
 
 

xv 

महापर्बन्धத்தின் अवतारம் : 

 ஸ்ரீ எம்ெப மானார் காலம் வைரயில்  रहस्याथर्ங்கள் कालके्षप रूपமாகத்தான் उपदिेशக்கப்பட்  

வந்தன. பின்னர், மற்ற மதத்தின ம், शर्ीरामानुज सम्पर्दायத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ சில பிாிவின ம், 

எம்ெப மானார் தி ள்ளத் க்கு ஒவ்வாததாக ம் – िवरु மாக ம் ाख्यानங்கைள गर्न्थமாகச் ெசய்த 

ப யால், அவற்ைற ெசப்பனிட/கண் க்கேவண்  स्वािम दिेशकன், இந்த गर्न्थத்ைத அ ளினார். இ , 

எல்ேலா ம் அ பவிக்கும்ப யான எளிய மணிப்ரவாள நைடயில் अ ाक्षर- य-चरम ोकெமன் ம் 

ன்  மந்த்ரங்களின் ஸாரத்ைத விவாிப்பதாக அைமந் ள்ள . 

गर्न्थத்தின் ஏற்றம் : 

 वेदान्त सारतमங்களான रहस्यங்களின் अथर्ம் விவாிக்கப்ப வதா ம், स्मृित-इितहास-पुराणािदகள் 

पर्माणங்களாக उदाहாிக்கப்ப வதா ம், இந்த गर्न्थத் க்கு वेदம் ேபான்ற எல்லா शा ங்கேளா  ேசர்த்தி 

ண் . ேம ம். अङ्गங்கேளா கூ ய भिक्त योगத்ைத पर्धानமாகச் ெசால்கிற सूतर् भाष्यங்கைளக் 

காட் ம், எளிதான  पर्पि யின் स्वरूपािदகைளச் ெசால் வதால், இந்த गर्न्थம் எல்ேலாரா ம் ைகக் 

ெகாள்ளத்தக்க . இத்ேதா , ஒவ்ெவா  शर्ीवैष्णव ம் अवश्यं कालके्षपம் பண்ணேவண் ய गर्न्थ 

चतु यத்தில் मुख्यமான மாகும். 

ाख्यानங்கள் : 

 पर्ाचीनமான ஐந்  ाख्यानங்கள் இதற்கு உண் . பிறகு, ஸ்ரீமத் க ர் ஸ்வாமி, ஸ்ரீமத் ேசட் ர் 

ஸ்வாமி, ஸ்ரீமத் இஞ்சிேமட்  அழகியசிங்கர், ஸ்ரீமத் உத்த ர் ஸ்வாமி தலாேனார் ाख्यान ம் 

இன் ம், எளிய தமிழில் ஸ்ரீமத் வில் வலம் அழகியசிங்கர், ஸ்ரீமத் நவநீதம் ஸ்ரீராம ேதசிகாசார்யர் 

ேபான்ற ஆசார்யர்கள் அ ளிய விவரணங்க ம் உண் .  

गर्न्थத்தின் அைமப்  : 

 இதன் 32 अिधकारங்கள் அடங்கிய 4 भागங்க ம் அைவகளின் ெபா ளடக்க ம் :  

     भागம்            अिधकारங்கள்    ெபா ளடக்கம் 

 अथार्नुशासनम्     22    तत्व-िहत-पुरुषाथर् / िचत्-अिचत्-ई र िववरणम ्  

 िस्थरीकरणम्       4    ன்னதின் शङ्कैக க்கு पिरहार ம், விவரத்ைத நிைலநாட்ட ம்

 पदवाक्ययोजना       3    ன்  ரஹஸ்யங்களின் விளக்கம்    

 सम्पर्दाय पर्िकर्या       3    आचायर्-िशष्यனின் கடைமக ம்  गर्न्थத்ைதத் தைலக்கட்ட ம்  

 ேம ம், ஒவ்ெவா  अिधकार ம் – த ல் ोकरूपமாக கீேழ ெசான்ன िवषयம், ேமேல 

ெசால்லப்ேபாகும் िवषयம், பிறகு அந்தந்த अिधकारத்தின் िवषयம், அதற்கு पर्माणங்களாக स्मृित-इितहास-

संस्कृत िद सूिक्तகள், ஆழ்வாராதிகளின் அ ளிச்ெசயல்கள், சு க்கமாக ஒ  தமிழ்ப்பாட் , கைடசியில் 

சு க்கமாக ஒ  ोकம் என்கிற – कर्मத்திேலேய அைமந் ள்ள .  
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ஸ்ரீமத் பரகால மட ஸ்ரீ ல மீஹயக்ாீவர் மற் ம் ேடாைல கி ஷ்ணன் 
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शर्ी: 

गुरुभ्य: तद्गुरुभ्य  नमो वाकमधीमह े। वृणीमह ेच ततर्ा ौ दम्पती जगतां पती ॥ 

நன் ம்/ தீ ம் உைரப்பார் யார் ?   எம்ெப மா ம்/ அவன்தன் அவதாரேமயான, நம் ஸம்ப்ரதாய  

     ஆசார்யர்க ம். 

ஏன் நாடேவண் ம் ?          ஏெனனில், ஆசார்யன் உபேதசித்த வித்ையதான், நிைலக்கும்.   

நா ப்ெபற,  ப்ரமாணம் என்ன?      1. விதி ள்ள ; ஆக நித்யமாகிற     

     2. ப்ராயச்சித்தமாகிற ; ஆக ைநமித்திகமாகிற   

       3. ஜ்ஞான ஸாதனமாகிற ; ஆக காம்யமாகிற  

எவர்க்குத் ேதைவ?      பாபியான க்ஷத்ரபந் வாகி ம் / ண்ணியனான ண்டாீகேன  ஆகி ம்;   

எதற்குத்  ேதைவ?        ேமாேக்ஷாபாயமறிய; ெசய்  எல்ைலயில்லா ப்ரஹ்மானந்தம் அ பவிக்க; 

ெபற் , இனிச் ெசய்வ      1. ஆசார்யர்கைளப் ேபாற் வ      

       2. அவர் உபேதசித்த மந்த்ரங்கைள மைறத் க் காப்ப .          

எம்ெப மான் பரமாசார்யனாவ  எப்ப  ?   

 -ஹம்ஸ/ மத்ஸ்ய/ ஹயக்ாீவ/ நாராயண/ கீதாசார்யனாக அவதாித்    

  -வ்யாஸாதிகள், ஆழ்வார்கைள அ ப்ரேவசித்      

   -ஸநகாதி(ஜீவர்)கைள நியமித்       

    -ஸநக, ஆழ்வாராதிக க்கு அ ளால் உபேதசித்  

ேவதாந்த ஸம்ப்ரதாயம் ெதாடர்ந்  வ ம்ப க்கு எம்ெப மான் ெசய் ம் உபகாரங்கள் :- 

1. தாேன ப்ரஹ்மா க்கு ேவதங்கைள உபேதசித்தல்     
2. ப்ரஹ்மாவிடமி ந்  ம ைகடபர்களால் அபஹாிக்கப்பட்ட ேவதங்கைள மீட்டல் 
3. ப்ரஹ்மா லம் சாஸ்த்ர ப்ரவசனம் ெசய்வித்தல் 
4. ஸநத்குமாரர்க க்கு ஜ்ஞானம் ெகா த் , அவர்கள் லம் சாஸ்த்ர ப்ரவசனம் ெசய்வித்தல் 

5. நாரதர்-பராசரர்-சுகர்-ெசௗநகர் லம் சாஸ்த்ர ப்ரவசனம் ெதாடரச்ெசய்தல் 

6. வ்யாஸைர அ ப்ரேவசித் , ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம்/ மஹாபாரதம் அ ளச்ெசய்வித்தல் 

7. தாேன ஹம்ஸ, மத்ஸ்ய, ஹயக்ாீவ, நாராயண, கீதாசார்யனாக அவதாித்  உபேதசித்தல் 

8. அறிவில் சிறந்த பீஷ்மர் தேலாைரயிட்  சாஸ்த்ரங்கைள த ப்பித்தல் 
9. தாேன அ ளிய ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ரத்ைத, ஸங்கர்ஷணனாக த்வாபரத்தில் ெவளியி தல் 

10. பராங்குச-பரகாலாதி அபிநவ தசாவதாரம் ெசய்  தமிழ்மைற அ ளச்ெசய்வித்தல் 

11. பாஷண் களிடமி ந்  ஸம்ப்ரதாயத்ைதக் காக்க அவ்வப்ேபா  ஆசார்யர்களாக 
அவதாித் க்ெகாண்ேடயி த்தல் . . . .   

शर्ी गुरुपरम्परासार: 

 “நன் ம் தீ ம் நமக்கு உைரப்பாைர” நா ப்ெப தல் 
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நம் ேவதாந்த ஸம்ப்ரதாய கு பரம்பைர 
       எம்ெப மான் 

            ெபாிய பிராட்  

   ேஸைன த யார் 

நம்மாழ்வார் (ம ரகவிகள் தலாக உண்டான ஸம்ப்ரதாய பரம்பைரயா ம்; தி வாய்ெமாழி 
                         கத்தா ம்; ேயாக தைசயிேல ஸாக்ஷாத்க் தரா ம்) 

        [ ஆசார்யர்கள்                   அவைர ஆச்ரயித்தவர்கள்               ஆசார்யர் அ ளிய க்ரந்தங்கள்] 

ஸ்ரீமந்நாத னிகள்  உய்யக்ெகாண்டார் தல் எண்மர் 1.ந்யாய தத்வம் 2.ேயாக ரஹஸ்யம் 
உய்யக்ெகாண்டார் மணக்கால் நம்பி தலான ஐவர்  
மணக்கால் நம்பி ஆளவந்தார் தலான ஐவர்  
ஆளவந்தார் ெபாியநம்பி தலான பதிைனவர் 1.ஆகம ப்ராமாண்யம் 2. ஷ நிர்ண- 

யம் 3.ஆத்ம த்தி 4.ஈச்வர சித்தி 
5.ஸம்வித் த்தி 6.கீதார்த்த ஸங்க்ர 
ஹம் 7.ஸ்ேதாத்ரம் 8.ச ச்ச்ேலாகீ 

ெபாியநம்பி எம்ெப மானார் தலான அ வர்  
எம்ெப மானார் ஆச்ரயித்த த கள் அேநகம் 1.ஸ்ரீ பாஷ்யம் 2.ேவதாந்த தீபம் 

3.ேவதாந்த ஸாரம் 4.ேவதார்த்த 
ஸங்க்ரஹம் 5.கீதா பாஷ்யம் 
6.சரணாகதி கத்யம் 7.ஸ்ரீரங்க கத்யம் 
8.ைவகுண்ட கத்யம் 9.நித்யம் 

தி மைடப்பள்ளி ஆச்சான் 
    கிடாம்பி ராமா ஜப்பிள்ளான் 
       கிடாம்பி ரங்கராஜாசார்யர் 
                அப் ள்ளார்  
            

ஸ்வாமி ேதசிகன் 
            [அ ளிய க்ரந்தங்கள் 117 ] 

விேசஷ விஷயங்கள்  

1.கு பக்தி உைடயவர்க்ேக ஞானம் உண்டாகும். ஆசார்யன் எல்ேலார்க்கும் ஒன் ேபால் உபேதசிக்கும் 

ேபாதி ம் சிஷ்யர்க க்குள் ஞானத்தில் தாரதம்யம் இ ப்பதற்கு, கு பக்தியில் ஏற்றத்தாழ்ேவ காரணம். 

2. வ வ  விசாாியாேத சிஷ்ய க்கு உபேதசித்தால், ஆசார்யனின் நிஷ்ைட குைல ம்.  

3.கு  என்றால் பரம கு க்கைள ம்/ ஸாமான்யமான கு க்கைள ம் குறிக்கும்   

4.மந்த்ரம் என்றால் மந்த்ரார்த்தங்களான ரஹஸ்யங்கைள ம் குறிக்கும். 
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5.மந்த்ர/ மந்த்ரார்த்தங்கைள, உபேதசிக்கும்ேபா ம்/ உபேதசம் ெப ம்ேபா ம், எம்ெப மான் 

ெதாடங்கி தம் ஆசார்யர்வைர “இறங்கு கமாக ம்”; மந்த்ரார்த்தங்கைள விமர்சிக்கும்ேபா , ஆசார்யர் 

ெதாடங்கி எம்ெப மான் வைரயில் “ஏ கமாக ம்”, கு  பரம்பரா-பஜனம் ெசய்வ  வழக்கம்.   

 

ஆசார்ய ேதேவா பவ 

(இடமி ந்  வலமாக:  ப்ரக் தம் ஸ்ரீமத் பரவாக்ேகாட்ைட ஆண்டவன் ஸ்வாமி (ஸ்ரீ ெபளண்டாீக ரம் 
ஆண்டவன் ஆச்ரமம்),  ப்ரக் தம் ஸ்ரீமத் ஸ்ரீரங்கப்ாிய மஹாேதசிகன் ஸ்வாமி (ஸ்ரீ அஷ்டாங்க 
விக்யான மந்திரம்), ப்ரக் தம் ஸ்ரீமத் அபிநவ ரங்கநாத ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வாமி (ஸ்ரீ பரகால மடம்), 
ப்ரக் தம் ஸ்ரீமதழகிய சிங்கர் ஸ்வாமி (ஸ்ரீமதேஹாபில மடம்)) 
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ஆசார்ய ேதேவா பவ 

ப்ரக் தம் ஸ்ரீமத் ஸ்ரீ ஷ்ணம் ஆண்டவன் ஸ்வாமி  

(ஸ்ரீமதாண்டவன் ஆச்ரமம், ஸ்ரீரங்கம்) 
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ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹாேதசிகன் 

தி வஹீந்திர ரம்
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आभगव : पर्िथता ंअनघा ंआचायर् सन्तित वन्द े। मनिस मम यत्पर्सादात ्वसित रहस्यतर्यस्य सारोऽयम ्॥ 

நாம் ஏன் ரஹஸ்யத்ரயத்ைத அப்ய க்க ேவண் ம் ? 

 -“நாம்” எனக்குறிக்கப்ப ம் ஜீவாத்மா, சாீரத்ைதவிட ேவ பட்டவன்; பரமாத்மா க்கு, 
ெகௗஸ் ப ரத்நம்ேபால் மிக ம் இனியவன்/ குமாரன் / சிஷ்யன் / ப்ேரஷ்யன் / ேசஷ தன் / தாஸ தன்; 

 -ஸ்வ பத்தால், எம்ெப மா க்கும்-பிராட் க்கும் எல்லா இடங்களி ம்/ காலங்களி ம்/ நிைல 
க க்கு ஏற்றவா ம் ைகங்கர்யங்கைள, நித்யஸூாிகள்ேபால் தா ம்ெசய்ய இட் ப்பிறந் ைவத்தவன்; 
ஆனால் ஸ்திதியில், அநாதி மாையயாேல ப்ரக் தி ஸம்பந்தத்ைத அைடந் , இப்ேபா  தத்வ-ஹித 
விஷயங்களில் அறி  இழந்த நிைலயில் நிற்கிறான். 

நாம் ஏன் ரஹஸ்யத்ரயத்ைத அப்ய க்க ேவண் ம் ? 

 இப்ேபா  அறிவிழந்  நிற்பைத உணர்ந் , அந்நிைல மாறி ஸ்வ பஞானம் ெபற; 

நாம் ஏன் ரஹஸ்யத்ரயத்ைத அப்ய க்க ேவண் ம் ? 

 இந்த ரஹஸ்யங்களில், எம்ெப மாைனப்பற்றி ம்/ நம்ைமப்பற்றி ம்/ எம்ெப மா க்கும்-
நமக்கும் உள்ள உறைவப்பற்றி ம் அவச்யம் அறிந் ெகாள்ளேவண் ய : 
1.எம்ெப மான்-அவைனச் ேசர்ந்தைவகள், இவற்றின் தன்ைம/ நிைலைம / உற ;  
2. ஸுக- க்க அ பவம் /ேமாக்ஷா பவம்; 
3. ேமாக்ஷா பவம் ெபற வழிக ம் / அவற்றின் ைறக ம்; 
4. ேமாக்ஷா பவத்ைதப் ெபறவிடாமல் த க்கும் விேராதிகள்; 
ஆகிய அர்த்த பஞ்சகங்க ம் ெசால்லப்ப வதால்.  

நாம் ஏன் ரஹஸ்யத்ரயத்ைத அப்ய க்க ேவண் ம் ? 

 -அப்ய ப்ப  என்ப , ஸத்ஸம்ப்ரதாய ரஹஸ்யார்த்தங்கைள ஆசார்யன் லம் உபேதசிக்கப் 
ெப ைக; இப்ப ப் ெபற்ற வித்ையதான் பய ள்ளதாக ஆகும். 
 -ஆசார்யர்கள்தான், (கன் க்குப்பா ட் ம் பசுேபால்) நமக்கு மிகுதி-குைறவற / ெதாியாைம-
ஐயம்-திாி  இன்றி. அப்யாஸம் ெசய்விப்பார்கள்.  

விேசஷ விஷயங்கள் : 

1.ஆசார்ய-அ க்ரஹத்தினால்தான், நம் மனதில் ’ரஹஸ்யத்ரயத்தின் ஸாரம்’ நன்கு நிைலத்  நிற்கும்; 

2.இப்ப  ஆசார்யைனப் ெப வதற்குக் காரணம் : எம்ெப மானின் நல்ெலண்ணம்   தற்ெசயலாக 
ேந ம் ண்ணியம்     எம்ெப மானின் கடாக்ஷம்    எம்ெப மானிடம் த்ேவஷம் இல்லாைம    அவைனப் 
பற்றிய விஷயங்கைளேய வி ம் வ       நல்ேலா டன் ெந ங்கிப் பழகுதல் ஆகியைவயாம். 

यदचृ्छासुकृतமான – अज्ञातं, यादिृच्छकं, आनुषिङ्गकं, पर्ासिङ्गकं, सामान्य बुि मूल ंஎன ஐவைகயாகும். 

3.ஆசார்யர்கள், ஸ்ரீமந்நாராயண டன் நமக்கு உண்டான குடல் வக்ைகத் ெதளிவித் , அவைன 
அைட ம் உபாயங்களிேல நம்ைம ட் கிறார். 

1. उपो ातािधकार: 

க்ரந்தத்தின் தைலவாசல் திறப்  
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 ஒன்ைற அறிவதற்கு ஸாதனமான ன்றில், தல் இரண்டான ப்ரத்யக்ஷ-அ மானங்களால், 
நாம் ெபறவி ம் ம் பரமபதம் / அைத அைட ம் வழிகள், இைவகைள அறிய யா . ஆதலால், ’ஒ வ 
ரா ம் ெசய்யப்படாத ’ எ ம் ெப ைம ைடய, சப்தமான ேவத-சாஸ்த்ரேம இவற்ைற அறிவதற்கு  
உ ைண. ஆனால் ேவதேமா, கைர காண யாக் கடல் ; நாேமா, அள பட்ட சக்தி/ஆ ைள உைட 
யவர்; மற் ம், அறிவதற்கு இைட கேளா ஏராளம்; ஆக, இந்நிைலயில், ேவதத்தில் அறிய ேவண்  
வனவற்றில், மிக ம் ஸாரதமமானவற்ைற நா ப்ெப வேத, க்ஷுவான நமக்ேகற்ற ெசயலாகும்.   

சாஸ்த்ரத்தில் ஸாரதமத்ைத வ கட் ம் வைக 

  சாஸ்த்ரங்கள்                    தள்ளப்பட ேவண் யைவ 

            

                     -விஷத் க்கு ஒப்பாய் 

                 அத்யந்த அஸாரமாைகயால் 
        

             -கிளிஞ்சல் ேபால் அற்ப பயனாய் 

                   அத்யல்பஸாரமாைகயால் 
              -ரத்நம்ேபால்   ஸாரமாகி ம் 

                ஏ வைக குற்ற ள்ளதால் 

-அப்ஸரஸ்ேபால் ஸாரதரம் 

ஆனா ம் பரமாத்மா பவத் 
      ைதக்  காட்டாைமயால் . . . 

 
                எ த் க்ெகாள்ளத் தக்கைவ 

பரமாத்மாைவ அைடய வழி 
கூ வதால் ஸாரதமம் 

      

             மிக ம் ஸாரதமம் 
 

 

 

 

 

2. सारिनष्कषार्िधकार: 

“பலகற்ற ெமய்ய யார்” 

பாஹ்ய/ குத் ஷ்  சாஸ்த்ரங்கள் 

 

கர்மகாண்ட விஷயங்கள் 
 

 

ஸ்வர்க்கத் க்கு வழிகள் 
 

 
ைகவல்யத் க்கு வழிகள் 

 

ேவதாந்தமாம் 
உபநிஷத் 

 

அதி ம், உபநிஷத்தின் 

உட்ெபா ைள உள்ளடக்கிய 
ரஹஸ்யத்ரயம் 

     அைதக்காட் ம் ப்ரதாந ப்ரதிதந்த்ர / தத்வ           அ தில் பிறந்த 
 ஸ்வ ப-ஹித-மஹாவிச்வாஸங்கைளக் காட் ம்  ெபண்ண ேபால்   
           ரஹஸ்யத்ரய    ஸாரேம     

       “மிக-மிக ஸாரதமம்” 

ேவ
தத்

தி
ல்
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ம
ந்த்

ரங்
கள்

 அ
ற

ிவ
ிக்

கு
ம்

 
அ

ர்த்
தங்

கள்
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.पर्धानपर्िततन्तर्ािधकार: 

ஸ்ரீ பாஷ்யகார ைவதிக ஸம்ப்ரதாயத்தின் 
க்கிய அ ப்பைடக் ெகாள்ைககள் 

(லக்ஷணங்க க்கு viii பக்கம் பார்க்க) 

எம்ெப மா க்கும்       ேசதநாேசதநங்க க்கும் இைட ள்ள 
ஆத்மா      சாீரம் என்ற ஒழிக்கெவாழியா உற

எல்லாப் ெபய ம் 
எம்ெப மாைனேய 

குறிப்ப  

எம்ெப மா க்கு 
ைகங்கர்யம் 
ெசய்வேத 

ஷார்த்தம் 

பிராட் ம் எம்ெப  
மா ம் ேசர்ந்ேத 

ேசஷிகள்/ உபாயம் 

பக்தி/ ப்ரபத்திக்கு 

அல்ல  
ேமாக்ஷம் கிட்டா  

த்ர
வ்

ய
ங்

க
க்கு

 ஸ்
வ

ப 
 

த்த
ால்

 ஆ
தா

ரம
ாக

ி; 
கு

ண
ங்

க 

க்கு
 த்

ரவ்
ய

-வ
ழ

ிய
ாய்

  

நி
த்ய

/ அ
நி

த்ய
 வ

ஸ்
க்க

ை
ள

, 

தன்
 ந

ித்
ய

/ அ
நி

த்ய
  ஸ

ங்
கல்

ப-
 

த்த
ால்

 ந
ிய

ம
ித்

 

வ
ஸ்

க்க
ை

ள
 த

ன்
 ப்

ரே
ய

ா-
 

ஜ
ன

த்
க்க

ாக
 ஏ

ற்
 ே

ம
ன்

ை
ம

 

ெ
ப

ம்
 ே

சஷ
ிய

ாக
ி 

        

ஜீவன் 
பகவா - 

க்ேக ப்ரேயா- 
ஜனமாக 
இயங்கு 
பவன் 

ஜீவன் 
பகவாைனத் 
தவிர உபாய 

ேம ம் 
இல்லாதவன் 

-நாராயண 

(தத் ஷம்) 

- य ं ம் 

-அஹம்/மாம் 

 

நாராயண 
பதம் 

(பஹுவ்ாீஹி 

ஸமாஸத்தால் 
 

 

-’அ’வின்ேமல் 
ப்த ச ர்த்தி 

-’ஆய’ விகுதி 
-’ஏக’ பதம் 

-ப்ரணவம்/ 

நம: பதம் 

-’சரண’ பதம் 

-’மாம் ஏகம்’ 

ஜீவன் 
பகவாைனத் 

தவிர 
ஆதாரேம  
மில்லாதவன் 

 

ஜீவன் 
பகவாைனத் 
தவிர ேவ  
எவரா ம் 
இயக்கப் 

படாதவன் 

   
 ப்

ரத
ாந

ப்ர
தி

தந்
த்ர

ம்
 

எ
ம்

ெ
ப

ம
ான்

 ஆ
த்ம

ாவ
ாக

 ஆ
வ

ெ
தப்

ப
 

ம
ந்த்

ரங்
கள்

 அ
ற

ிவ
ிக்

கு
ம்

 
இ

ட
ங்

கள்
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விேசஷ விஷயங்கள்  

1.எம்ெப மானின் இச்ைச, வஸ் க்கைள அவ ைடய ஸ்வ பத்ைத ஆச்ரயித்ேத இ க்கச் ெசய்கிற .  

 2. பகவானின் ஆதாரத்வ/ ேசஷித்வ/ நியந்த் த்வத்தால், ேசதந க்கு ’அவைனப்பிாியாத தன்ைம/  
ஷார்த்தத்தில் ஆைச/ உபாய-விேசஷ அறி ’ இைவ ைறேய ப க்கின்றன. 

3. ேசதநாேசதநங்கள் இரண் ற்கும் ெபா வான  - எம்ெப மானின்  நி பாதிக-ேசஷித்வ ம்,  அவ  
க்கு  நி பாதிக-ேசஷமாயி ப்ப  என்ப ம். அவற் ள் ேசதநர் விஷயத்திேலா, ஷார்த்தம் த வதால் 
பகவான் ஸ்வாமியாகிறார்; ைகங்கர்ய ப ஷார்த்தம் ெப வதால், ேசதநன் தாஸனாகிறான்.   

4. இயற்ைகயாகேவ - தன்ைனக் காத் க்ெகாள்ள தகுதி ம்/ சக்தி ம் இல்லாதவர்கள் ேசதநர்; எம்ெப  
மாேனா ேசதநைனக் காப்பதற்கு, கடைம ம் / சக்தி ம் பைடத்தவன்; அப்ப க் காக்கும்ேபா  கர்ம 
வச்யைர ’ஒ  உபாயத்திேல ட் ேய ரக்ஷிப்ப ’ என்ப , எம்ெப மான  தீர்ந்த ஸங்கல்பம்.  

5.िस ोपायமான பகவாைன வசீகாிக்க விதிப்ப  चरम ोकं. साध्योपायமான पर्पत्यनु ानத்ைத விளக்குவ  

य.ं अनु ानத்தின்ேபா  अनुसिन्धக்கேவண் ய ெபாிய अथर्ங்கைள சு ங்கத் ெதாிவிப்ப  தி மந்த்ரம். 

6. தி மந்த்ரம் (=ப்ரணவம்+நம:+நாராயண+ஆய) நிைனவில் நிற்க, அப் ள்ளார் அ ளிச்ெசய்த விரகு : 
 i) ப்ரணவம் [ அ+ஆய+உ+ம = ஓம் = i) “அர்ஜுனரதம்” காண்க 
    அ = எம்ெப மான்       (“அர்ஜுனரத”த்தில் ன்னால் எம்ெப மான்; 
    அ+ஆய = எம்ெப மா க்கு        பின்னால் ஜீவனான அர்ஜுனன் அமர்ந்-  
    அ+ஆய+உ = எம்ெப மா க்ேக       தி ப்ப ேபால், ப்ரணவத்தில் ன்னால்  
          அ+ஆய+உ+ம = எம்ெப மா க்ேக           ’அ’காரம்; பின்னால் ’ம’காரம் ) 

     ஜீவன் (ேசஷன்)] 

  [அன்றி ம், “உ” = பிராட்  என்றால் :   = “ஸீதா/ ல மண டன் ஸ்ரீராமன் காட் ல் 
   அ+ஆய+உ+ம = எம்ெப மா க்கும் +        ஸஞ்சாித்த ” காண்க. ( ன்னால் ஸ்ரீராமன்; 

  பிராட் க்குேம  ஜீவன் (ேசஷன்)]      அ த்  ஸீதா;  பிறகு  ஜீவனான ல மணன்)    

ii) நம: =  எனக்கு         = “பரத-சத் க்னனின் அ ைமப்பணி”  காண்க  
ஸ்வாதந்த்ர்யம் இல்ைல;             பரதன் ஸ்ரீராமபா ைகக்குக் ைகங்கர்யம் ெசய்தைம; ெதாண்டன் 
ேசஷித்வ ம் இல்ைல.      பரத க்ேக, சத் க்னன் ெதாண்  ெசய்தைம)    

iii) நாராயண =    i) “தன் ைடச்ேசாதிக்கு ஸ்ரீராமைனத் ெதாடர்ந்த  சராசரங்கள்”   
ஆதாரத்வம்/ வ்யாபகத்வம்     காண்க. (ஆதாரமான எம்ெப மான் இல்ைலேயல், ஆேதயமான    
ெகாண்ட எம்ெப மான்     சராசரங்கள் நிைலக்கமாட்டாைம; [நான் உன்ைனயன்றியிேலன்])     

  ii) சராசரங்கைள தன் ைடச்ேசாதிக்கு உடன் அைழத் ச் ெசன்ற   
    ஸ்ரீராமன்” காண்க (எங்கும் பரக்கும் எம்ெப மான், வ்யாபகத்வம்  
   ணாகாமல் இ க்க, சராசரங்கைள இட் ச்ெசன்றார்; [நீ என்ைன  

   யன்றி இைல – மழிைசப்பிரான் ]) 

iv) ஆய = ைகங்கர்ய-  “ேசஷி கந்த ைகங்கர்யம் ெசய்த இைளய/ தி வ நிைல ஆழ்வார்”  
பமான ஷார்த்தம்  காண்க (ெசான்னவண்ணம் கானகத்திற்கு ெதாடர்ந்த ல மணன் 

’ப்ரவ் த்தி’யாக ம்; ெசான்னவண்ணம் நா  தி ம்பிய மரவ கள் 
’நிவ் த்தி’யாக ம் ைகங்கர்யம் ெசய்தைம)  
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அர்த்த 

பஞ்சகம் 
ஸ்வ பம் / குணம் மந்த்ரங்களில் ெபாதிந்  

கிடக்கும் இடங்கள் 

அைடயப்ப ம் 
ப்ரஹ்மம் 

-ெபாியபிராட் ேயா  ஸதா கூ யி த்தல் 
-ஸத்ய-ஜ்ஞான-அனந்த-ஆனந்த-அமலமயம்  
-ெகட்ட குணங்கள் இல்லாம த்தல்   
-வி வாக இ த்தல் 

-पर्ाप्य / पर्ापक उपयुक्त குணங்கள் ெகாண்டைம 

-திவ்ய மங்கள உ வ ைடைம 
-ேபாக-லீலா வி திகைள உைடைம 
-லீைலயாக உலைக நடத் தல் 

-ப்ரணவம்/ நாராயண பதம்; (अ ाक्षर:) 
-ஸ்ரீமந்நாராயண பதங்கள்; ( यं) 
-மாம்/ அஹம் பதங்கள் (चरम ोक:) 

அைட ம் 
ஜீவன் 

-அ -ஜ்ஞான-ஆனந்த-அமலமயம் ஆதல் 
-ெப மா க்ேக அ ைமயாகேவ இ த்தல் 
-ெப மானால் ண்டப்பட்ேட இயங்குதல் 

-पर्णव/ नमस्ஸுக்களில்      (अ ाक्षर:, 

  மகாரம் / நார பதங்கள்;      यं) 
-ப்ரபத்ேய/ வ்ரஜ/ த்வா/ மா சுச: பதம்; 

அைடவதற்கு 
உபாயம் 

-ஸ்வ ப- பாதிக டன் கூ ய பகவாைன 
 ப்ாீதிேயா  இைடவிடா  த்யாநித்தல் 
-அங்கங்கேளா  கூ யதாக, தன்ைன ம் / 
தன்ைனக்காக்கும் ெபா ப்ைப ம் / பலைன 

ம் பகவானிடம் ஸமர்ப்பித்தல் 

-நம: / அயன பதங்கள்; (अ ाक्षर:) 
-த்வயத்தின் ற்பகுதி; 
-சரம ச்ேலாகத்தின் ற்பாதி 

அைடவதால் 
பலன் 

-ெப மானின் ப்ாீதிக்காகேவ, அவ க்ேக 
 எல்ைலயில்லா அ ைமப்பணி ெசய்    
 கிடத்தல் 

-4-ம்ேவற் ைமஉ கள்;(अ ाक्षर- यं) 
-த்வயத்தில் நம: பதம்; 
-ஸர்வ பாேபப்ேயா ேமாக்ஷயிஷ் –  
   யாமி எ ம் வாக்யம் (चरम ोक:) 

எம்ெப மா க்கும்       ேசதநாேசதநங்க க்கும் இைட ள்ள 

ஆத்மா        சாீரம் என்ற ஒழிக்கெவாழியா உற  

அர்த்த 
பஞ்சகம் 

4. अथर्प कािधकार: 

அ ப்பைடயில் அலர்ந்த ஐந்தறி  
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அர்த்த 
பஞ்சகம் 

ஸ்வ பம் / குணம் மந்த்ரங்களில் ெபாதிந்  
கிடக்கும் இடங்கள் 

-அவித்யா-கர்ம-வாஸனா- சி-ப்ரக் தி ஸம்- 
 பந்தம் காரணமாக, நாம் “ெப மானின்   
 கட்டைளைய மீறியதால்” பிறந்த அவனின்    
 நிக்ரஹ ஸங்கல்பம். [இதற்குக் காரணமான 

दषु्कमर्ங்கேளா/ मोक्षहतेவुான सुकृतங்கேளா 

’ஆர் பக்க ேல கிடக்குெமன்  ெதாியா ’.] 

 
 

அைடய 
விடாமல் 

தைடெசய் ம் 
விேராதிக ம் 
 

      + 
 

அவற்றின் 
ெசயல்க ம் 

 
 
[32 அ  
அகல ள்ள 
ஸம்ஸாரமாம் 
கிணற்ைற 
தாண் வார் 

ன்ன யில் 
வி ந்தேதா     

ப்பதாம் / * 
ப்பத்  

ஓராம் 
அ யிேல 
வி ந்தேதா  
ஒத்ததான 
(ஸம்ஸாரத்ைதக் 
கடக்க மாட்டாத) 

ெசயல்] 

இ  பத்த க்கு : 
- அறிவின் குைறைய உண்டாக்கும்; ப்ரக் தி-  
  டன் ஸம்பந்தத்ைத ஏற்ப த் ம்; 
- லன்கேளா  ேசரவிட்  பரதந்த்ரனாக்கும்; 
- சாஸ்த்ரத்தில் அடங்கா, ’திாிபைவ’யாக்கும்;  
-மனிதைர, பாஹ்ய-குத் ஷ் களால் கலக்கும்; 

-அல்ல , அறிவின்ைம / மாறான அறி  
  இவற்றால் உலகியல்பில் ஈ ப த் ம்; 
-இட்டைத ெசய்யாமல், கூடாதன ெசய் , 
  ெப மான் கட்டைளைய மீறச்ெசய் ம்;  
-இதனால் கர்ப்ப-ஜன்ம- ப் -மரண-நரகம் 
  ஆகிய சக்ரத்தில் உழற் ம்; 
-அற்ப பல க்காக ’கட் ண்டவர்’ கா ல் 
  விழப்பண் ம்; 
-அவர் அளிக்கும் சி பயனில் மயக்குவிக்கும்; 
-தாழ்ந்த ேதவைதகள் / அேசதந உபாஸனம் 
 ேபான்றைவயில் ட்  அற்ப பயன் லம் 
 ேயாகத்ைதக் கைலக்கும்;  
-ஆத்ம உபாஸகைர, அதிேலேய நி த் ம்;  
-ப்ரஹ்மத்ைத ஆத்மாவாகக்ெகாண்ட தன்   
 ஆத்மா/ தன் ஆத்மாைவ சாீரமாகக்ெகாண்ட 
 ப்ரஹ்மம் என உபா ப்பவைர ஆத்மா - 
 பவத்திேலா/ அஷ்ைடச்வர்ய ேபாகத்திேலா/ 
 வஸு-பதம் த யவற்றிேலா/ ேதஹ- 
 இந்த்ாியங்களிேலா கால் தாழப்பண் ம் 

 
 
 
 

-மந்த்ரங்களில், िविधக்கிற अथर्ங்க  

ைடய, பிாித்  அறிவிக்கும் திறனி 
ம் [ ேசதநனின் ைவலக்ஷண்ய 

மான अनन्य शेषत्वத்ைத, दादथ्यर्த்தால் 

அறிவிக்கும் पर्णव लु  चतुथ  / 
ज्ञानत्वािदகைள मन – ज्ञाने என்பதால் 
அறிவிக்கும் मकारம்  / िनिवकारत्व 
த்ைத रीङ् –क्षये என்பதால் அறிவிக் 

கும் नर शब्द ंஆகியவற்றின் वच्छेद-
शिक्त ] 
 
-மகாரங்களில், அதன் 6-ம் 
ேவற் ைமயான மம என்பதி ம்; 
-ஸர்வ பாப பதத்தி ம் (चरम ोक:) 
 
 

விேசஷ விஷயங்கள் 

 -மந்த்ரத்ரயத்தால் நாம் அறிவ  : உயர்ந்தவனான எம்ெப மா க்கு ஏற்றவனான நான், 
உாிைமயாகக் கிைடக்கக்கூ ய பகவத்ைகங்கர்யத்ைத, அஹங்காரம் த யைவகளால் இழந்  நிற்கும் 
நிைலயில். இனிச்ெசய்யேவண் ய , ேசஷிகளான தம்பதிகளிடம் சரணாகதிேய.  
  (அர்த்த பஞ்சகத்தி ள்ள “எம்ெப மான் – நான் – அஹங்காரம்” என்ற ன்ேற, தத்வ-த்ரயமாகும்) 

 -’இப்ப  நிற்கும் “பகவானின் நிக்ரஹ”மாகிற விேராதிைய நீக்கும் பாிஹாரம், तस्य च वशीकरणं 
तच्छरणागितरेव (எம்ெப மாைன அைடயவழி, அவைன சரண் குவேத)’ – என்கிறார் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்.  
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பர தத்வம்     = = = = = = = = =     26-ஈச்வரன் 

அவர தத்வம் = 25-ேசதநம்          அேசதநம்          

           (மணிவரம்)* 

 
        பத்தர்       க்தர்       நித்யர்   காலம்                    சுத்தஸத்வம்    
          (எண்ணிலா)          

எதிர்  நிகழ்  கழி  
           

           

            

       

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 
        
 
               

 

*-பகவா க்கு, மற்ற தத்வங்கெளல்லாம் எவ்வித அஸ்த்ர/ ஷணங்கள் என்ப , குறிக்கப்பட் க்கிற  

  -ப்ரக் தி தத்வங்க க்கு ன் குறித்த எண்கள் ’கவர்கம்’ தலான 25 எண்கைளச் ெசால்கின்றன.  

 

5.तत्वतर्यिचन्तनािधकार: 

“அ  / உ வானைவ” பற்றிய ஆய்  
      (லக்ஷணங்க க்கு viii பக்கம் பார்க்க) 

ேகவல ப்ரக் தி   = லப்ரக் தி(தான் மற்றைவயாவ ) 

ப்ரக் தி-விக் தி  = மஹத்/அஹங்கார/தன்மாத்ைர(மற்ற   

ைவயி ந் ேதான் வ /மற்றைவயாக ம் மா வ )  

 ேகவல விக் தி  = 11 இந்த்ாியங்கள் + 5 தங்கள்(மற்ற 

ைவயி ந்  ேதான் வ / மற்றைவயாக மாறாத ) 

                                     23-மஹத் (மஹான்)  

                                         (தண் ) *   

                                  22-அஹங்காரம் 

                                     (சார்ங்கம் / சங்கு) * 
    ஸாத்விக                    ராஜஸ          தாமஸ 

24-ப்ரக் தி(24) 

(ம ) * 

21-மனஸ்  கர்ேமந்த்ாியம்   ஞாேனந்த்ாியம்   

   (திகிாி) *                ( -சரங்கள்-  ) *    
                         6-வாக்கு               11-கண்             
                    7-பாணி                12-கா      
                    8-பாதம்                 13- க்கு     
                    9-பா                     14-நாக்கு     
                    10-உபஸ்தம்        15-த்வக்          

(தன்மாத்ைரகள்) 

 
    20-சப்தம் 

 
      19-ஸ்பர்சம் 

   

        18- பம் 

 

          17-ரஸம் 

 

             16-கந்தம் 

 

 

    ( தங்கள்) 
 
         5-ஆகாசம் 

 

        4- காற்  
 

   3-ெந ப்  

 

  22-தண்ணீர் 
 

 1-ப் த்  

*--(வநமாைல)-

தத்வங்கள் (26) 
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ன்  தத்வங்களின் பிாி க ம், ஸ்வ ப-ஸ்திதி-ப்ரவ் த்தி ேபதங்க ம் : 

தத்வம் ஸ்வ பம் ஸ்திதி ப்ரவ் த்தி 

ஜீவன் 

-அ -ஜ்ஞான-ஆனந்த-  
 அமலமயம் 
-ெப மா க்ேகஅ ைமயாதல் 
-ேசதந த்ரவ்யம் 
-தன்ைனயறிதல் (ப்ரத்யக்த்வம்) 
-நித்யத்வம் 

அப்ப ேய நீ த்தல் -ெப மானால் ண்டப்  
  பட்ேட இயங்குவ  
-அதன் பலைன அ பவி  
 த்தல் 

-பத்தன் 
 

-அவித்யா-கர்ம-வாஸனா- சி- 
 ப்ரக் தி  ஸம்பந்தம்உைடைம
 

-கர்மத் க்ேகற்ப ஈச்வரன் 
 ெகா த்த சாீரத்ைத  தன்  
 ஸ்வ ப/ தர்ம தஞானத்  
 தால் தாித்தல்; 
-ேமாக்ஷப்ராப்திவைரயில்  
 உலகில் உழல்வ  

- ண்ய/ பாப/ ண்   
 ெசயல் ெசய்தல் 

- க்தன் 
-ஈச்வர-நிக்ரஹத்தால் வந்த  
 ஸம்ஸாரபந்தம், பக்தி/ப்ரபத்   
தியால்நீங்கி,ஸ்வ பமைடதல் 

-உண்டான  நிஜஸ்வ ப  
 த் க்கு வில்லாைம 

-  ப்ரஹ்மா பவம்; 
-விைள ம் பகவத் ைகங்  
 கர்யம் 

-நித்யன் 
-ஒ ேபா ம் ஸம்ஸாரபந்தம்  
 இன்றி   நிஜஸ்வ பத்ேதா   
ஸதாஈச்வர க்கு ேசஷனாதல் 

-எப்ேபா ம் ஈச்வரைன  
 அ பவித்தல் 

-வைரய க்கப்பட்ட  
 ப்ரவாஹ-நித்யமான  
 பகவத்ைகங்கர்யம் 

தர்ம த 
ஜ்ஞானம் 

-ெபா ைளக்காட் ம்ேபா   
 தான்சார்ந்தி க்கும் ஆத்மா   
 க்கு, தாேன ேதான் தல்; 
-மற்ற வஸ் க்கைளக் காட் ம் 
 திறன்உைடைம (விஷயித்வம்); 
-அேசதந த்ரவ்யம்;  
-பிறர்க்ேகேதான் ம்/  
 பிறர்க்காக இ க்கும் வஸ் ; 

-ஈச்வர/நித்ய க்கு   நித்ய  
 வி வாயி ப்ப ; 
- க்த க்கு, க்தியைட  
 ந்த டன் விாிந்  பிறகு  
 வி வாகேவ நீ த்தல்; 
-பத்த க்கு, விைனக்கு   
 ஏற்ப விாிந் / சு ங்கி  
 யி த்தல் 

-ெபா ைளக்  காட்டல்; 
-ப்ரயத்ந நிைலயைடந்   
 உடல்/ லைன ஏ தல்; 
-ெபா ைள அ கூல/ ப்ர 
  திகூலமாக காட் , பத்த 
  ைன அ பவிப்பித்தல்   
 -பத்த க்கு விாிந்  /   
  சு ங்கியி த்தல் 

லப்ரக் தி 

-அேசதந த்ரவ்யம்; 
-பிறர்க்ேக ேதான் ம்/ பிறர்க்  
 காகேவ இ க்கும் வஸ் ; 
-ஜடமாகயி ப்ப ; 
-ஸத்வ-தஜஸ்-தமஸ் ன் இ  
ப்பிடம்; -அழிவற்ற  

-நித்ய வி தி தவிர மற்ற  
 இடங்களில் எல்ைல  
 யற்  நிற்றல்; 
-ப்ரக் தி தலான 24 
  தத்வங்களாதல் ; 
 

-ஸதா மா ப தல்; 
-பத்தாின் இன்ப/ ன்ப 
ங்க க்கும், ஈச்வரனின் 
லீலா-ரஸத் க்கும் 
காரணமாதல்; 

காலம் 

-அேசதந த்ரவ்யம் 
-ஜடம் 
-ஆதி/ அந்தம் அற்ற  
-வி  

-நித்யமாக இ ப்ப  - லீலாவி தியில் ’கலா’  
 ேபான்ற பிாிவால் ச் -  
 ஷ்  ஸ்திதி-ஸம்ஹார  
 ஸாதநமாதல்;நித்யவி    
 தியில் மா த க்கு கார- 
 ணம் ஆகா  இ த்தல் 
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தத்வம் ஸ்வ பம் ஸ்திதி ப்ரவ் த்தி 

சுத்த ஸத்வம் 

-அேசதந த்ரவ்யம் 
-ஸ்வயம் ப்ரகாசமான  
-ரஜஸ்-தமஸ் கலவாத ஸத்வ  
 குணத் க்ேக இ ப்பிடம் 
-அழிவற்ற  

- நித்ய வி தியில் மட் ம்  
  இ த்தல்; எல்ைலயற்  
  இ த்தல்; 
-பரமபதத்தில் விமானாதி  
 க ம், ஈச்வர/ நித்ய/ க்  
 தர் தி ேமனி மாதல்; 
-நித்யமாயி த்தல் 

- ஈச்வர/ நித்ய/ க்தர்கள்  
 இச்ைசயால் மா தலைட
 ந்  ஈச்வர க்கு ேபாக்ய 
 ஸாதநமாய்; நித்ய/ க்த  
 க்கு ைகங்கர்ய ஸாதந  
 மாய் இ த்தல்   

ஈச்வரன் 

-ஸத்ய/ஞான/ அனந்த/ஆனந்த 
 /அமல/ல மீபதியாயி த்தல்
-சுத்தஸத்வ திவ்யமங்கள விக்- 
 ரஹமாயி த்தல்; 
-எக்கால/ நிைலயி ம் பிராட் 
 ையப் பிாியாதி த்தல்; 
-ஜ்ஞாநாதி பரத்வ/ ெஸௗசீல் 
 யாதி ெஸௗலப்ய குணங்க  
 ேளா  இ ப்ப ; 
-வி வான ேசதநனா ம்/ ஸ்வ 
 தந்த்ரனாக ம்/இயல்பாகேவ 
 ஸர்வ-ேசஷி மாயி த்தல் 

-பர/வ் ஹ/விபவ/அர்ச்சா  
  / ஹார்த்த பங்கைள 
  உைடைம 
 

-உலைகப் பைடத்தல் /  
 காத்தல்/ அழித்தல்; 
-ேசதநர்க்கு ேமாக்ஷம்  
  த தல் 

 

விேசஷ விஷயங்கள் 
 

  1.கர்மபலைன அ பவிக்க ஒ வஸ் க்கு, ’ஸ்வ ப/ ஸஹகாாி ேயாக்யைத’ என இரண் ம் 

இ க்கேவ ம். இந்த ேயாக்யைத, பத்தைனத்தவிர மற்றவர்க்கில்ைல என்பைத இவ்வா  அறியலாம் :   

 

     ேயாக்யைத 
தத்வம் 

பரதந்த்ரனான 
ஸ்வ பத் தகுதி 

தவ  ெசய்யக் காரண ைடைம 
(ஸஹகாாி) 

ஈச்வரன் 
ேசதநனானா ம்,பரதந்த்ரனில்ைல; 
ஸ்வதந்த்ரன் 

தனக்கு மிக்கார் இல்லாைமயால், அவாின் 
’ஆைண மீ தல்’ இல்ைல; அதனால் அபராதத் 

க்கு வாய்ப்  இல்ைல 

அேசதநம் 
பரதந்த்ரமானா ம் ேசதநமில்ைல; தனக்கு மிக்கார் உள்ளேபாதி ம், அறிவில்லா 

ைமயால், அபராதத் க்கு வாய்ப்  இல்ைல 

நித்யர் பரதந்த்ர-ேசதநனாைகயால் ஸ்வ ப 
ேயாக்யைத உண்  

மிக்காரான ஈச்வரன்  உண் ; ஆனால், அவ  
க்குப் பி க்காதைத ெசய்வ  இல்ைல 

க்தர் பரதந்த்ர-ேசதநனாைகயால் ஸ்வ ப 
ேயாக்யைத உண்  

பத்த தைசயில் ேயாக்யனானா ம் க்ததைச 
யில், விபாீத அ ஷ்டானம் இல்ைல 

பத்தன் பரதந்த்ர-ேசதநனாைகயால் ஸ்வ ப 
ேயாக்யைத உண்  

பத்த தைசயில் விபாீத அ ஷ்டான வாய்ப்  
உண்  
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2.வஸ் க்களின் ஸ்வ ப-ஸ்திதி-ப்ரவ் த்திகள், எம்ெப மா க்கு வசப்பட்டைவ. அைவ 
ஸ்வபாவத்தால் ’அ கூலமாகேவ’ இ க்கும். ஆனால், கர்மங்க க்கு ஈடாகப் பலன்ெகா க்கும் பகவா 

னின் ஸங்கல்பத்தால், பத்த க்கு (अहङ्कार/ ममकारத்தால் தனக்ெகன் ெகாண்டால்) அல்ப அ கூல 

மாேயா / ப்ரதி கூலமாேயா/ உதாஸீநமாேயா இ க்கும்; स्वािम शेषெமன்  ெகாண்டால் அ கூலம். 
பத்த க்கு स्वात्मस्वरूपம் எப்ேபா ம் அ கூலமாகத்ேதான் வ , ई रेच्छैயினாேல. இதனால், 

स्वात्मस्वरूपத்ேதாேட ஸம்பந்தப்பட்ட हयेமான शरीरத்ைத ம் एकत्वभर्मத்தினா ம் कमर्वश्यत्वத்தா ம் 
अनुकूलமாக भर्िमக்கிறான், ज्ञानहीनன். 

 3.ஜீவன், ஈச்வர க்கு ேசஷன் என்பைத, ’அ’காரத்தின்ேமல் அழிந் கிடக்கும் ’‘நான்காம் 
ேவற் ைம உ பினா ம்; பகவா க்ேக ேசஷன் என்பைத ’உ’காரத்தா ம், அறியலாம். பகவா க்கு 
என்  ெசான்னதில், பாகவதர்க ம் அடக்கம்.  

 4.ஈச்வர ைகங்கர்யம், நித்ய க்கு வைரய க்கப்பட்டைவ; க்த க்கு அவ்வப்ேபா  பகவான் 
ஆஜ்ஞாபிப்பைவ. இ ந்தேபாதி ம், இ வ க்குள் ைகங்கர்ய-பலனில் வாசியில்ைல. 

5.ஜ்ஞானம், ’தர்மி/ தர்ம’ெமன இ வைகப்ப ம். இரண் ற்கும் ஸாமாந்ய லக்ஷணம், ज्ञानत्व ம் 

स्वयंपर्काशत्व ம்; धिमயான आत्म स्वरूपத் க்கு पर्त्यक्त्व ं(தன் पर्काशத் க்குத் தாேன फिलயாய் இ க்ைக) 
விேசஷம்; धमर्भूत ज्ञानத் க்கு िवषियत्व ं(தன் पर्काशத் க்குத் தன் धिमேய फिलயாய் இ க்ைக) ஏற்றம். 

धमर्भूत ज्ञानं, दर् மாக இ ந்தேபாதி ம், ேவெறா  दर् த் க்கு गुणமாக ம் இ க்கும்; இ , ஒளி 

யான  தான் ஒ  दर् மாக ம், அேத ஸமயத்தில் दीपं த யவற்றிற்கு गुणமாக ம், இ ப்பைதப் 

ேபான்றதாகும். ஆக, अदर् ங்கள்தான் िवशेषणங்களாக இ க்க ம் என்பதில்ைல;  दर् ங்க ம் 

िवशेषणங்கள் ஆகலாம். இ ேபால, चेतनाचेतन दर् ங்கள், ई र க்கு िवशेषणங்களாக அைமகின்றன. 

6.शु सत्वं, स्वयंपर्काशமானால் धिमज्ञानத்ைதப்ேபான்  चेतनवगर्த்தில் ேச ேமா என்றால், 

’இல்ைல’; எப்ப  धमर्भूतज्ञानं, ज्ञातृत्वं இல்லாத காரணத்தால் अचेतनமாக ெசால்லப்ப கிறேதா, அேத 

ேபால ज्ञातृत्वं இல்லாததால் शु सत्व ம் अचेतनமாக க தப்ப கிற . 

 7.மற்ற தத்வங்கெளல்லாம் ई र க்கு, “மணிவரம்” தலான अ -भूषणங்களாய் நிற்கும் 

நிைலைய, இவ்வதிகாரத்தின் ஆரம்பத்தில் குறிக்கப்பட்ட வைரபடத்தில் காணலாம். 

8.’பர’னான பகவா க்கு, ’வ் ஹ-விபவ-அர்ச்சா-ஹார்த்த’ெமன மற்ற அவதார பங்கள் 

உண் . இந்த அவதாரங்கெளல்லாம் : 

-சித்/ அசித்ைதவிட விலக்ஷணமானைவ (ஸத்யமானைவ); -ஜ்ஞானத்தில் சு க்கமில்லாதைவ; 
-ஸுத்த-ஸத்வமயமானைவ; -ஈச்வர இச்ைசையேய காரணமாகக் ெகாண்டைவ; 

-தர்மத்ைதக் காக்கேவண் ய காலத்ைத எதிர்பார்த்  நிற்பைவ; 

-ஸா க்கைளக் காப்பைதேய ப்ரேயாஜனமாக உைடயைவ; 

இந்த அவதார ரஹஸ்யத்ைத அர்த்தத்ேதா  அ ஸந்திப்பவர், இந்த ஜன்மத்தின் விேலேய (தன் 

தகுதிக்ேகற்ற உபாயத்தின் நிைறவாேல) க்தராவார். 

ஆக தத் வங்கைளப்பற்றி இந்த அள  ஸாராம்சத்ைத, ’க கக்ேகட் , விாிவான சாஸ்த்ர அப்யாஸ 

த்ைத விட் விட் , ேமாக்ஷத் க்கான உபாயத்தில் நாம் க க ளேவண் ம்.’   
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ேமாக்ஷமளிக்க, பரதத்வமான ப்ரஹ்மத்தினால்தான் இய ம். ஆைகயால், ேமாக்ஷத்தில் ஆைச ள்ள 

நமக்காக, அந்த ப்ரஹ்மம் ’இன்ன ேதவதா விேசஷம்’ என்ப  இங்கு ஆராயப்ப கிற . 

 நிராகாித்தல் ைறயில் ( ावृि ) ’மற்றவர்/ மற்றைவ ேதவைத இல்ைல’ என நி பித்தல் : 

மற்றவர் ெகாள்ைக நிராகாித்ததற்குக் காரணம் 

1.எல்லா வஸ் க்க ேம, ப்ரஹ்ம 
த்ரவ்யம்தான் (பாஸ்கர-யாதவ மதங்கள்) 

ேசதந அேசதநங்கள்/அைவகளின் பிாி கள், இைவக க்குள் 
ஒன் க்ெகான்  உள்ள வாசி, ப்ரமாணங்களால் த்தம். 

2.எல்லா ேதவைதக ேம ப்ரஹ்மம் 
(ஔபாதிக-ேபத வாதம்) 

ஜீவ-ஈச்வர க்குள் இயற்ைகயாய் அைமந்த வாசி ம்; ஜீவர் 
களான ேதவைதக க்குள் ஸுக- க்கங்கள் ெவவ்ேவறாக 
ப்ரமாண த்த மாைகயால்; 

3. க்கியமாம் வ ம் (ப்ரஹ்மா-விஷ்  

- த்ரன்)ஸமம் 
4.அம் வ ம் ஒேர தத்வம் 
5. வைரக்காட் ல் ேமலான ஒ வன் 
தான் ப்ரஹ்மம் 
6. வாில் ப்ரஹ்மாேவா/ த்ரேனா 
தான் ப்ரஹ்மம் 

-ப்ரஹ்மா/ சிவன் தலாேனார் ’கார்யங்கள்’; ேம ம் கர்மத் 
தால் கட் ண்டவர்;  மற்ற ேதவைதகள் :- 
 நாராயணனின் மாையக்கு உட்பட்டவர்கள் 
 அறிவின் ஏற்றச்சு க்கம் உைடயவர்கள் 
 நாராயண க்கு ஏவல்/ ேதைவ ெசய்பவர்கள் 
 ’சுபாச்ரயத்வம்’ (ஸம்ஸாரம் நீங்க ஆச்ரயிக்கப்ப ம் தன்ைம) 

இல்லாதவர்கள் 
 நாராயணைன அண் னவர்கள் 
 நாராயணனின் உைடைம/ சாீரம்/ ேசஷம் 
 ’நாராயணேன பரன்’ என்  ஒப் க்ெகாண்டவர்கள் 

ஸ்ரீமந்நாராயணேன பரதத்வம் என ேநர் (अनुवतर्मान) வழியில் நி பித்தல் 

1.நாராயணேன ஆதியாய், ஸர்வ ஜகத் க்கும் காரணன் என்  பல ப்ரமாணங்கள் நி பிக்கின்றன.  

2.அவன் ’ஒத்தா ம்-மிக்கா ம்’ இல்லாத நித்யன். 

3.அவேன ேவதங்களின் ஸாரத்ைத உள்ளடக்கிய ப்ரணவத்தால் குறிக்கப்ப பவன். 

4.’பிராட் ைய உைடைமயால் அவேன ேதவன்’, என ேவதங்களால் ஓதப்ப பவன்; ஆக இந்த திவ்ய-  

    மி நேம (இரட்ைடயேர) ப்ராப்ய ம்/ சரண்ய ம் ஆவர். ( விவரங்க க்கு चतुश् ोकी ाख्यानम ्பார்க்க) 

  நாராயணன்    Vs      மற்ற ேதவைதகள் 

1.பிறக்கும்ேபா  ம ஸூதன-கடாக்ஷம் ெபற்ற 
வர் ேமாக்ஷத்ைத வி ம் வர் 

பிறக்கும்ேபா  ப்ரஹ்மாேவா/ சிவேனா பார்த்தால் 
ரேஜா/ தேமா குணமைடவர்  

2. க்ஷு க்கு ம ஸூதநேன உபாயம் மற்ற ேதவைதக க்கும் மாதவேன உபாஸ்யன் 

3.சரணமைடந்ேதாைர ஒ ேபா ம் ைகவிடான் நாராயணனால் தண் க்கப்ப பவைரக் காக்க ஒ  
ேதவ ம் சக்தரல்லர் 

4.ஆச்ாிதற்கு, ேமாக்ஷ ம் / (ேகட்காமேலேய) 
மற்ற பலன்க ம் ெகா ப்பான் 

அளிக்கும் பலன்கள் அல்பங்களா ம்/ விஷம் 
கலந்த ேதன்ேபா மி க்கும் (அ ம் பகவததீனம்) 

இவ்வர்த்தங்கள் மந்த்ரங்களில்    ’அ’காரம்/ நாராயண பதங்கள்/ ’மாம்-அஹம்’ 

ெபாதிந்த இடங்கள்     சப்தங்கள் 

6.परदवेतापारमाथ्यार्िधकार: 

“தி மா டன் நின்ற ராணன்” 
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 அறியேவண் யதில் இரண்டாவதான, “உபாய”த்ைதப் (ஹிதம்) பற்றி ேமல் 6 அதிகாரங்களால் 
விளக்கு ன், கீழ் 6 அதிகாரங்களால் உபேதசித்த ’தத்வ’ விஷயங்கைள இங்கு சு க்கிச் ெசால்வதன் 

லம் ’ேமாக்ஷம் ெபறத்தகுதி ைடைம’ வள ம் 7 ப கைள இப்ப  அ க்குகிறார் : 

i.தனக்கும்-ஈச்வர க்கும் இைடேய ள்ள ’சாீரம்-ஆத்மா’என்ற உறைவ அறிதல் (पर्धानपर्िततन्तर्ािधकार:) 
ii.ேதஹ-இந்த்ாியங்கைளவிட மா பட்ட ஆத்ம-ைவலக்ஷண்யத்ைத அறிதல் (उपो ातािधकार:) 
iii.தன் கர்மா க்கு தகுந்தப  - ேவ  சாீரத்ைத அைடவ / பரேலாகம் ெசல்வ   இவற்ைற அறிந்  - 
நரகம் அைட தல்/ ம ப ப் பிறத்தல் இைவக க்குக் காரணமான ெசயல்களில் யலாதி த்தல் 
iv.தான் பகவா க்கு ஆேதய-விேதய-ேசஷனாயி ப்ப  (पर्धानपर्िततन्तर्ािधकार:); அ வாய் அல்ப 
சக்தனாய்/ கர்ம பலமான க்காதிகைள அ பவிப்பவனாய் நிற்ப  (तत्वतर्यिचन्तनािधकार:); ேம ம் மற்ற 
ேதவைதகளின் ’ேமாக்ஷமளிக்கும் திறன் இல்லாைம’ (परदवेतापारमाथ्यार्िधकार:); இவ்வளவால், 
தன்ைனவிட உயர்ந்தவனான ஈச்வர க்கு ைகங்கர்யம் ெசய் ம் தன் தகுதி, இவற்ைறயறிதல் 
v.இப்ப ப்பட்ட தன் நிைலைய, தி மந்த்ரத்தில் அ ஸந்தித் , அஹங்கர-மமகாரங்கைள பின் வ மா  
ஒழித் , தீர்ந்த அறி  ெப ைக (अथर्प कािधकार:) :- 

அஹங்கார-மமகாரங்கள் அைவ நீங்கும் வழி ம் / தி மந்த்ரத்தின் பகுதி ம் 

1.சாீரத்ைதேய ஆத்மாவாக எண் தல் 
அஹங்காரம்; சாீரத்ேதா  ெதாடர் ள்ள 
மைனவி/ மக்கள்/  ேபான்றவற்ைற 
தனதாக எண் தல் மமகாரம் 

ப்ரணவத்தின் ’ம’, ஜீவைனக் குறிக்கும். ’மன ஜ்ஞாேன/ அவ 
ேபாதேன’, ’மஸ பாிமாேண’ என தா வின் 3 ெபா ளால், 

ஜீவன் ज्ञानस्वरूपன்/ ெபா ைள அறிபவன்/ அ வானவன் 

ஆக, சாீரத்ைதவிட ேவறானவன், எனத் ெதளிந் , நீங்கும். 

2.’நான் எனக்ேக உாியவன்’ என்ற எண் 
ணம் அஹங்காரம்; என் ைடய குணம் 
ேபான்றைவ எனக்ேக உாியன என எண் 

வ  மமகாரம் 

ப்ரணவ ’அ’காரத்தின்ேமல் மைறந்  கிடக்கும் நான்காம் 
ேவற் ைமஉ  (तादथ्यर्ं), ’அ’ என் ம் பகவா க்கு, நா ம் 
என்ைனச்ேசர்ந்தைவக ம் ேசஷம் என்பதால், ’அஹ’ங்கார/ 
’மம’காரங்கள் நீங்கும். 

3.பகவா க்கன்றி ேவெறா வர்க்கு 
நான் ேசஷன் என்ற எண்ணம் அஹங்கா 
ரம்; பகவாைனத்தவிர ேவெறா வர் என 
க்கு ேசஷி என எண் வ  மமகாரம் 

ப்ரணவத்தின் ’உ’ க்கு ’அவ க்ேக’ என்  (अवधारण)ं 
ெபா ள்; இதனால், பகவா க்ேக நான் ேசஷன், எனக்கு 
பகவாேன ேசஷி, எனத்ெதளிந் , ’அஹ’ங்கார/ ’மம’ 
காரங்கள் நீங்கும். 

4.என்ைனக் காப்பதில், எைத ம் எதிர்பா 
ரா , நாேன ஸ்வதந்த்ரன் (िनरुपािधकशेषी) 
என்ப  அஹங்காரம்; காப்பதில் எனக்கு 
ஸ்வாதந்த்ர்யம் உண்  என்ப  மமகாரம் 

’ந, ம:’வின் நிேஷதத்தில்(விலக்குவதில்) என்ைனக் காப்பதில் 

ந மம ஸ்வாதந்த்ர்யம்’ என்  அ ஸந்திப்பதால், ’அஹ’ங் 
கார/ ’மம’காரங்கள் நீங்கும். 

5.ேமாக்ஷைகங்கர்யங்கைள நாேன ஸ்வ 
தந்த்ரமாகச்ெசய் , பலைன ம் நாேன 
அ பவிப்ேபன் என்ப  அஹங்காரம்; 
அைவகைள நாேன ெசய்ேவன்/ பல ம் 
எனக்காக என்ப  மமகாரம் 

’நாராயணாய’ என்ப டன் ’ந, ம:’ ைவச் ேசர்த்  அ பவித் 
தால், ேமாக்ஷைகங்கர்யங்க ம் பகவானாேலேய ெசய்விக் 
கப்ப கின்றன; அ ம், அவன் ப்ாீதிக்காகேவ ெசய்யப்ப  
கின்றன எனத்ெதளிவதால், ’அஹ’ங்கார/ ’மம’காரங்கள் 
நீங்கும். 

7.ममुकु्षतु्वािधकार: 

“ ைன ேவண் ம் ெப ம்பயன்” 
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vi.(ஸ்வர்க்கம் உள்ளிட்ட) ’அசித்’ அ பவத்தின் (द:ुखमूलत्व,ं द:ुखिमशर्त्वं, द:ुखोदकर् त्वं, अल्पत्व,ं अिस्थरत्वं, िवपरीत 
अिभमान मूलत्व ं ஆகிய) ேதாஷம் ெதாிந்  விட்டா ம்; ஆத்மா பவ ம், (स्वाभािवक आनन्द िवरु மாகி) 
பகவத பவத்தின் ைவலக்ஷண்யத்ைத ஒப்பிட்டால், “தாழ்ந்தேத” எனத் ெதளிவ  (सारिनष्कषार्िधकार:) 
vii.இவ்வளவால், ப்ரவ் த்தி (மற்ற பலைன ேவண் ச்ெசய் ம்) தர்மங்களினின்  நிவ் த்தராய், நிவ் த்தி 
(ேமாக்ஷம் ேவண் ச் ெசய் ம்) தர்மமான உபாயா ஷ்டானத்தில் க க ள ைனபவேன “ க்ஷு” 

*  *  * 

 

 
'நின்ைனேயதான் ேவண்  நீள்ெசல்வம் ேவண்டாதான்' 

(குலேசகர ஆழ்வார் - திருக்கச்சி) 
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உபாயத்தில் தகுதி ைடேயார் 

(ஸத்வாரக) ப்ரபத்தி நிஷ்டன்  (அத்வாரக) ப்ரபத்தி நிஷ்டன் 

(பரபத்திைய அங்கமாகைவத்              (ேநாிைடயாக ப்ரபத்தி ெசய்பவன்) 

    பக்திேயாகம் ெசய்பவன்)                       அல்ல  

 அல்ல     பல பமாக பக்தி (அ ேவ  

                    உபாய பமாக பக்தி ெசய்பவன்            ப்ரேயாஜனமாக) ெசய்பவன் 

         (ம வித்ைய தலா 31 வித்யா பம்)    

     

வைககள்  உக்தி நிஷ்ைட     ஆசார்ய நிஷ்ைட 

  பகவாைனத்தவிர ேவ  கதியில்லாத      யாசித்தால் காப்பா வான் என நம்பி - 
ெசயல்  வனாய், ஆசார்யன் ெசால் ம் ப்ரபத்தி      தனக்காக ம்/ தன்ைனச் சார்ந்தவர்க்- 

ைற  வாக்யங்கைளச் ெசால் த் தம்ைமக்     காக ம் ஆசார்யன் அ ஷ் க்கும் ஸமர்ப் 
  காக்கும் ெபா ப்ைப பகவானிடம்      பணத்தில், அடங்குதல் 
  ஸமர்ப்பித்தல் 
  -வர்ண-ஆச்ரமாதி நியமம் பாராமல் எவ ம் அ ஷ் க்கக் கூ ய ; 
  -எல்லாப் பாபங்கைள ம் ேபாக்க வல்ல ; 
ப்ரபத்தியின் -ேவண் ம் பயைனக்ெகா க்க வல்ல  ; 
ஏற்றம்  -அ ஷ் க்க எளிய ; ஒேர ைற ெசய்யேவண் ய ; 
  -எந்தத் தைடக்கும் உட்படாத ; விைரவில் பலன் தரக்கூ ய ; 
  -’ப்ரஹ்மாஸ்த்ரம்ேபால’ ேவ  உபாயத்ைத ஸஹிக்காத . 

அைட ம் -ப்ராக் த-சாீரம் இ க்கும்வைர அர்ச்சாவதார ைகங்கர்ய அ பவம் 
பலன்  - ப்ராக் த-சாீரம் கழிந்தபின் பாி ர்ண ப்ரஹ்மா பவ ைகங்கர்யம் 
 

விேசஷ விஷயங்கள் 

 -அத்வாரக/ ஸத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்ட க்கல்ல , பகவான் ேமாக்ஷம் அ ளமாட்டான். 

 -அத்வாரக நிஷ்ட க்கு, ேமாக்ஷம் தாமதிக்கும்; ஆனால் ேயாக-அ பவம் அளவற்ற ; 

   ஸத்வாரக க்கு பலன் சீக்கிரம் கிட் ம்; ஆனால், ஜீவதைசயில் ஸுகம் அள ைடய . 

 

 

 

 

8.अिधकािरिवभागािधकार: 

“நீண் ம் கு கி ம் நிற்கும் நிைலகைள ஏற்பவர்” 



 
 
 

- 20 - 

ேமாக்ஷம்ெபறக் காரணமாயி ப்ப  உபாயமாகும்; இைவ, “எப்ேபா ம் இ ப்ப  (िस )ं / 

ெசய்யப்படேவண் யி ப்ப  (साध्यं)” என இ வைகயாம். साध्य-उपायं, அதிகாாி ேபதத்தால் பக்தி 

ேயாகம்/ ப்ரபத்தி எனப்ப ெமனக் கீேழ ஸாதித்தார். இங்கு அந்த साध्य-उपायங்கைள விவாிக்கு ன், 

“பகவாேன (िस மான) ேநர் உபாயம்” என உபநிஷத் க்கள் கூ வதா ம், அந்த பகவாேன “உேபய 
மாவதால்” அைத ம் குறிப்பி கிறார். அதாவ  : 1) िस  உபாயம்/ உேபயமான  பகவான், அந்த 

ஜ்ஞானத் க்கு விஷயமாகும் . 2) साध्य உபாயம்/உேபயம் இரண் ேம (சில வித்யாஸங்கள் இ ப்பி ம்) 

ஜ்ஞான-விகாஸ-விேசஷங்கள் (தனித்தன்ைமெகாண்ட-அறிவின் மலர்ச்சி);  இைவகளின் விளக்கமாவ  :- 
 

 

ப்ரபன்ன க்கு ஜ்ஞானத் க்கு விஷய 
மாய், பக்திேயாக ஸ்தாநத்தில் நின்  
பலனளிப்பதால், உபாயம் ; 
பக்த க்கு, கர்மேயாக ஆரம்பம் தல் 
உபாய ர்த்திவைர ெசய்ய இயலாத 
கர்மங்களின் ஸ்தாநத்தில் நின் , உபா 
யத்ைதத் தைலக்கட் வதால்,உபாயம்; 

ஜ்ஞானத் க்கு விஷயமாய்க் 
ெகாண் , குண-வி திகேளா  
பாி ர்ணமாய் அ பவிக்கப் 
ப வதால், உேபயம். 

 
 
 

 

1 सङ्कुिचत ज्ञानமாைகயால் 
இந்த்ாியங்கைள எதிர்பார்ப்ப  

िवकिसत ज्ञानமாைகயால் இந்த்ாி 
யங்கைள எதிர்பாராத  

2 சாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்ட விதியின்றி, இயற்ைகயா ள்ள

3 வித்ையகளில் குறித்த குணங்க 
ைளக்ெகாண்ட ( विस्थत) ப்ரஹ் 
மத்ைதப் பற்றிய      

குண-வி திகள் எல்லாத்தா ம் 
பாி ர்ண-ப்ரஹ்ம-விஷயம்; அவ் 
வ பவ-பாீவாஹ-ைகங்கர்யம் 

 

 

                                               ஸாத்ய உபாயம்                                        ஸாத்ய உேபயம் 
ஜ்ஞானம் என்றதால் க்ாிையையவிட ேவறான/ ப்ரதானமான 

தன்ைமயால் ேவ பட்ட . 
’ஐக்யமாக’ ப்ரமிக்கும், ேசர்தல்/ 
ஒன்றாவ  என்பைத விட ேவ  
பட்ட . 

விகாஸம் என்றதால் த்ேதாபாயமான பகவத் ஸ்வ ப 
த்ைத விட ேவ பட்ட . 

த்ேதாபாயமான பகவத் ஸ்வ ப 
த்ைத  விட ேவ பட்ட . 

விேசஷம் என்றதால் உேபய பகவத பவ ஞானத்ைத விட 
ேவ பட்ட . 

ஸாத்ேயாபாய ப ஞானவிகாஸ 
த்ைத விட ேவ பட்ட .  

 

 

 

கர்த்தவ்யமான/ ஸாத்ய                               ஸாத்ய/ப்ராப்தி பமான 

உபாய ஜ்ஞானம்  (காரணம்)    உேபய ஜ்ஞானம் (கார்யம்) 
வித்யாஸம்

   எைதவிட வித்யாஸப்பட்ட  

பகவான் िस  உபாய / உேபயமாக ஆவ  

9.उपायिवभागािधकार: 

“பழமைறயின் பரம ெநறி” 
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ஸந்மார்க்கங்க ம் (பக்திேயாகம்) அைவகளின் ஸ்வ ப-ேபத-கார்யங்க ம் 
ஸந்மார்க்கம் ஸ்வ பம் ேபதம் கார்யங்கள் ஸாதந ஆகாரம் 

கர்மேயாகம் 

பலன்/ெதாடர்  இைவெயாழிந்த 
நித்ய/ ைநமித்திக/ காம்யங்களில் 

ந்தைத நியமத் டன்ெசய் ம் 
கர்ம விேசஷம் 

ேதவார்ச்சன 
தபஸ்-தீர்த்த 

-தான-
யக்ஞம் 
த யன 

ஞானேயாக 
லேமா/ 

ேநேர ேமா 
ஆத்மாைவ 
காட் ம் 

ஞானேயாகம் 

கர்மேயாகத்தால் வசப்ப த்திய 
மனத்தின க்கு, அசித்ைதவிட 
விலக்ஷணனாய்/ஈச்வர-சாீரமான 
தன் ஆத்மஸ்வ ப த்யாநம் 

 
_ 

ஆத்மாைவ 
ேநாில் 
காட் ம் 

स ारक मोक्षो-
पायமாக(இைட  
யிட் )யி க்கும் 

ஒேர நிைல 

பக்திேயாகம் 
(பரபக்தி) 

ப/ குணங்க டன்கூ ய பக 
வாைனக் குறித்  ப்ாீதிேயா  
ேநாில் காண்பைதப்ேபால், 
ெசய் ம் இைடவிடாத த்யாநம் 

31-வித வித்- 
ையகள் 

அஷ்ட த் 
திக ம்/ பர 
ஞான-பரம 
பக்தி நிைல 
யால் 
ேமாக்ஷ ம் 

अ ारक मोक्षो -
पायமாக(ேநராக) 
யி க்கும் ஒேர 

நிைல 

பக்தி ம்/ பக்தி ேயாகத்தின் பர்வாக்க ம்/ அைவகளின் விைள க ம் 

பர்வா பம் விைள கள் 
பக்தி ஸாத்விக டன் ேசர்க்ைக/ ராணம் ேகட்டல்/ 

ஸுக் த விேசஷம் இைவகளால், ெப மானிடம் 
உண்டாகும் ப்ாீதி-விேசஷம் 

ஸ்வ ப/ ப/குண/வி திகேளா ,  
’பகவாைன நன்கு அறியேவ ம்’ 
எ ம் ஆைசைய உண்டாக்கும் 

பரபக்தி பக்தியின் விைளவாக, சாஸ்த்ரம் ெசான்ன தத்வ 
ஜ்ஞானம் உண்டாகி, கர்ம/ ஜ்ஞானேயாகம் வழி 
ேய பக்திேயாகம் ெசய்ய ற்ப வ  (இ தான் 
ேமாேக்ஷாபாயமாக விதிக்கப்பட்ட பக்திேயாகம்) 

ஸ்வ ப/ ப/குண/வி திகேளா  
பகவாைன ேநாில் காணேவ ம் 
என்ற ஆைசைய உண்டாக்கும் 

பரஜ்ஞான பகவானின் அ க்ரஹத்தால், தத்காலமான பாி- 
ர்ணமான ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்ப வ  

ஒ  க்ஷணம் கண்ட பகவானிடம் 
எல்ைலயில்லா ப்ாீதிைய உண்டா 
க்கும் 

பரமபக்தி நிைலயாக பகவாைன அ பவித்தாலன்றி, உயிர் 
தாிக்க இயலாத நிைல ஏற்ப வ  

இனி ம் தாமதிக்காமல் ேமாக்ஷம் 
அளிக்க பகவாைனத் ண் ம் 

 

பக்திேயாகம் ெசய்வதற்கு ேயாக்யைத இல்லாதவர் யார் ? 
1)சாஸ்த்ரத்தினால் த க்கப்பட்ேடாரான ஸ்த்ாீகள்/ வர்ணத்தில் ேசராதவர்; 2)ெசய்வதற்கு ஞானம் 

இல்லாதவர்; 3)ெசய்வதற்கு சக்தி இல்லாதவர்; 4)பலன் கிைடக்க, காலதாமதத்ைதப் ெபா க்காதவர். 

ப்ரபத்தியின் ெப ைம : 
பக்திேயாகம் ெசய்ய ’ேயாக்யைதயில்லா’ நம்ேபால்வர்கள் ேநராக ம்/ ெசய்ய ேயாக்யைத உைடய 
வர்கள் பக்திேயாகம் லமாக ம் – இப்ப  இ நிைலயால் யாவ ம் – நற்கதிெபற, உயர்ந்த 
உபாயமாய் நிற்ப , ப்ரபத்தி என்ப  ேமேல விளக்கப்ப ம். 

விேசஷ விஷயங்கள் 
-ெப மாைன அைடய அவேன உபாயம்; அவ் பாயத்ைதச் ெசய்வதற்கும் அவேன காரணம். 
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    ’ப்ரபத்தி ெசய்யத் தகுதி ள்ளவர் யார்?’ என்பைத ம்; அவர்க க்கு இ க்கேவண் ய இ  

தன்ைமகைள ம் இப்ப  விளக்குகிறார். 

               1) ஸம்ஸாரத்தி ந்  வி ப ம் ஆைச ள்ள, ஆனால் பக்திேயாகத்தில் தகுதியில்லாதவர் 

(आिक न्यं உள்ளவர்); 2) (ேமாக்ஷத்ைதத்தவிர்த்த) ேவ  பலைன ம்; அதற்காக ேவ  ெதய்வத்ைத ம் 

நாடாதவர் (अनन्यगितत्वं உள்ளவர்) 

இப்ப , ப்ரபத்திக்குத் தகுதி ைடயவர்கள், 15 வைகயாவர்; அவர்களாவர் - பக்திேயாகத்தில் : 

1)                                                                                    இல்லாதவர்;                                                                  (1-2-3-4) 

2)                                                                  இல்லாதவர்;                                                      (1-2-3) 

3)                                            இல்லாதவர்;                                                                            (1-2) 

4)                     இல்லாதவர்;                                                                                                    (1) 

5)                                            இல்லாதவர்;                                                                             (1-3-4) 

6)                                            இல்லாதவர்;                                                                             (1-3) 

7)                     இல்லாதவர்;                                                                                                     (1-4) 

8)                                                இல்லாதவர்;                                                                          (2-3-4) 

9)                                                இல்லாதவர்;                                                                          (2-3) 

 

10)                         இல்லாதவர்;                                                                                                (2) 

11)                         இல்லாதவர்;                                                                                                (2-4) 

12)                         இல்லாதவர்;                                                                      இல்லாதவர் ;     (2-4-1) 

13)                        இல்லாதவர்;                                                                                                 (3-4) 

 

14)                        இல்லாதவர்;                                                                                                 (3) 

15)                                                                                                                                             (4) 

-இப்ப ப்பட்ட தகுதி ைடேயார் அ ஷ் ப்பதற்கான ப்ரபத்தியின் அங்க/ அங்கிகைள, ேமல் இரண்  

அதிகாரங்களால் விளக்குகிறார். 

 
 

10.पर्पि योग्यािधकार: 

“அனன்னியரார் வந்தைட ம் வைக” வாிப்ேபார் யார் ? 
                          (லக்ஷணங்க க்கு viii பக்கம் பார்க்க) 

(1)சக்தி (2)ஞானம் (3)வர்ணம் 

(4)தாமதம் ெபா க்காதவர் 

(1)சக்தி (2)ஞானம் (3)வர்ணம் 

(4)தாமதம் ெபா க்காதவர் 

(1)சக்தி (2)ஞானம் 

(1)சக்தி 

(1)சக்தி (3)வர்ணம் 

(1)சக்தி (3)வர்ணம் 

(1)சக்தி (4)தாமதம் ெபா க்காதவர் 

(2)ஞானம் (3)வர்ணம் (4)தாமதம் ெபா க்காதவர் 

(2)ஞானம் 

(2)ஞானம் 

(2)ஞானம் 

(2)ஞானம் 

(3)வர்ணம் 

(3)வர்ணம் 

(3)வர்ணம் 

(4)தாமதம் ெபா க்காதவர் 

(4)தாமதம் ெபா க்காதவர் 

(4)தாமதம் ெபா க்காதவர் 

(4)தாமதம் ெபா க்காதவர் 

(1)சக்தி 
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          ’ேவறங்கம் இதனில் ேவண்டா’  (ப்ரபத்தி, அங்கம் எைத ம் எதிர்பாராத ) எனப் ப்ரமாணங்கள் 
ெசான்னதற்கு, “ப்ரபத்திக்ெகன்  விேசஷமாக விதிக்கப்பட்ட ஐந்  அங்கங்கைளத்தவிர, ேவ  ெபா  
வான அங்கம் ஏ ம் ேவண்டாம்” என் தான் ெபா ள்.  

 
           அங்கங்கள்           நிபந்தனம்             பலம் 

ஆ கூல்ய ஸங்கல்பம் – இனி பகவா க்கு அ  
கூலனாயி ப்ேபன் என உ திெகாள்ளல் 

பகவா க்கு நாம் ேசஷ 
னாவதால் 

’கட்டைள மீ த’ ந் 
 தப் வ  

ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநம் – ப்ரதிகூலனாயி ப்பைத 
இனி வி தல் 

பகவா க்கு நாம் ேசஷ 
னாவதால்          

’கட்டைள மீ த’ ந் 
 தப் வ             

மஹாவிச்வாஸம் – யாசித்தால் நம்ைம பகவான் 
ரக்ஷிப்பான் என நம்பிக்ைக ெகாள்ளல் 

5- வித சங்ைகக ம்  
தீர்ந்தைமயால் (ேமேல 
விளக்கப்பட் க்கிற ) 

அ ஷ்டானம்நிைலப்ப  
/பாரமற்ற நிைலெப தல் 

கார்ப்பண்யம் –  உபாஸநத்தில் திறமின்ைம / 
விைளவான ெச க்கழி /பகவானின் க ைண
ேவண் தல், ஆகிய ஏழ்ைம ெவளிப்பா  

நம் ஏழ்ைமத்தனம்/   
ேபாக்கற்ற தன்ைம/ 
ெச க்கு அழிதலால் 

ஈச்வரனின் க ைணைய 
ண் வி வ  

ேகாப்த் த்வ வரணம் – உபாஸநத்ைத எதிர்பா 
ராமல் ’ரக்ஷிக்கேவ ம்’ என பகவாைன 
ேவண் வ  

’ ஷார்த்தமாகேவ ’ 
ெமன்பதால் 

ேமாக்ஷத்தில் ஷார்த் 
தம் கிட் வ / பகவான் 

ஷார்த்தம் ெகா ப்ப 
வன் ஆவ  

 
(ப்ரபத்தி அ ஷ்டானபரமான) த்வயத்தில் இவ்வங்கங்கைள அ ஸந்திக்கும் இடங்கள் 

மந்த்ர பாகம் அங்கங்கள் 

ஸ்ரீமத்/ நாராயண 
பதங்கள் 

இப்பதங்கள், ஈச்வரனின் ஆகார விேசஷங்களாகிற ’ ஷகார-ஸம்பந்த-குண-
வ்யாபார-ப்ரேயாஜன கர்ப்பமாயி க்கின்றன. இவ்வாகாரங்கள்தான், நம் ஆ -
கூல்ய வர்ஜன/ ப்ராதிகூல்ய  அ வர்த்தனங்களால் பகவா க்கு உண்டான 
’நிக்ரஹ ஸங்கல்பத்ைத’ மாற்ற உத கின்றன; ஆக, ஆ கூல்ய ஸங்கல்ப/ ப்ராதி- 
கூல்ய வர்ஜநங்கள் அர்த்தமாகக் கிைடக்கின்றன. 

ப்ரபத்ேய 

’ப்ர + பதில் தா  + தன்ைமக்குறி = ப்ரபத்ேய ஆகிற . இதில் ’ப்ர’ என்பதில் 
விச்வாஸ மஹத்வம் ெசால்கிற ; ’பதி க்கு’, அைடவ  (கதி) எனப்ெபா ளாய், 
அ ம் அறிைவ ன்னிட்ட (बुद्ध्यथर्:) நம்பிக்ைக ன்னிட்ட ெசயலாகேவ 
ஆவதால், அர்த்தமாக விச்வாஸ ஸ்வ பம் கிைடக்கிற ; ’தன்ைமக்குறி’ 
கர்த்தாவின் கார்ப்பண்யத்ைதச் ெசால் ம். 

சரணம் ப்ரபத்ேய 

ப்ரபத்தி விஷயத்தில், ’சரணம்’ என்பதற்கு ’உபாயம்’ எனப்ெபா ள்; ஆக 
’உபாயமாக (காரணமாக) ஆவாய்’ என சப்தமாகேவ “ேகாப்த் த்வ வரணம்” 
ெசால்கிற . ேம ம், ப்ரபத்தி/ பகவான் என இரண் ம் காரணமாயி ந் ம், 
கார்யமான ’காப்ப ’ என்ப , ேசதநனால்தான் மாைகயால், பகவானிடம் 

’காப்பாய்’ என ப்ரார்த்திப்பைத ம் आथर्மாகக் குறிக்கும்.  

             

11.पिरकरिवभागािधकार: 

 “ ைணயாம் பரைன வாிக்கும் வைக” 
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 -’மிகப்ெபாிய பலமாகிற ேமாக்ஷத்ைத, சிறிய ெசயலாகிய ப்ரபத்திக்கு பகவான் த வானா?’ என்ற “5- 
வித ஐயங்கள்”, ஈச்வரனின் आकार िवशेषங்கைள இவ்வா           அறிந்தால், அக ம் :- 
 

ஸந்ேதஹங்கள் भगवाனின் आकार 
िवशेषங்கள் 

ஐயம் அக ம் காரணம் 

1.எல்லாம் அறிந்த (सवर्ज्ञ:) , 
எைத ம் ெசய்ய சக்தி ள்ள (सवर् 
शिक्तयुक्त:) ஈச்வரன், அளவில்லா 
அபராதங்கைளச் ெசய்தவர்கள் 
அ குவதற்கு ஏற்றவனாைக 
எப்ப ? 

परुुषकार: - “ம க்கெவாண் 
ணாைம”. இ  ேவண் ய-
ைதத் தரவல்ல आशर्यणीय 
ைன ம் आशर्யிப்பவைன- 

ம் ேசர்த் ைவக்கும் ஒ  
ேசதநனின் ஆகாரம். 

இதனால், अन्त:पुरपिरजनங்கைள  

நடத் வ ேபால், ேமாக்ஷ–
விேராதிகளான நம் பாபங்கள் 
ஒன்ைற ம் ெபா ட்ப த்தாத 
வன் (अिवज्ञाता)ேபால் க்ஷமித் , 
அைடக்கலம் த வதால். 

2.நம் கர்மங்க க்ேகற்ற பலைன  
த பவனான ஈச்வரன், தைடயா 

ள்ள அளவிலா அபராதங்கைள  
ெசய்த நமக்கு, மிக ெபாிய फलத் 
ைதத் த வானா ? 

सबंन्ध ं: - “ஒழிக்கஒழியாைம”. 
ஈச்வர க்கும் நமக்கும் 
இைடயி ள்ள ’ஆண்டான்-
அ ைம’ என்ற (स्वािमत्व-
दासत्व) रूपம். 

स्वािमயான பகவான் पर्पि யாேல 
पर्स னாய், दासனாகிற நமக்கு 

பிறப் ாிைம ேபான்றதான, அள 
வில்லாத फलத்ைதத் த வதால். 

3.ெபாிய உபகாரத்தில்கூட अपेकै्ष 
இல்லா (अवा समस्तकामனான) ஈச் 
வரன், पर्पि யாம் சி  कायर्த் க்கு 
ெபாிய फलத்ைதத் த வானா ? 

गुणं :- ேவெறான்ைற ம் 

எதிர்பாராைம; பகவானின் 

दया-वात्सल्यािद गुणங்கள். 

தன் இயற்ைகயான க ைணயி 
னால், நாம் ெசய் ம் சி  கார்ய 
மான पर्पि ைய ம் ெபாிய உப 
காரமாக எண்ணி फल ंத வதால். 

4.பகவான் कु्षदर्दवेைதகைளப் 
ேபால், உடேன फलன் த பவன 
ல்ல; ஆக, पर्पि க்கு மட் ம் தாமத 
மின்றி (தாழாேத) फलத்ைதத் 
த வானா ? 

ापारं :-பைடத்தல்/காத்தல் 
ேபான்ற தன் கார்யங்க க் 
குத் தன் सङ्कल्पத்ைதத்தவிர 
ேவ  ஒன்ைற ம் (सहकािर 
ைய) எதிர்பாராைம. 

यजन-भजनािद ापारங்க க்குத் 
தாமதித்  பலன் ெகா ப்பேன 
யாகி ம், ேவ  கதியில்லாமல் 
தம்மிடம்  पर्पि  ெசய்தவ க்கு, 
தன் उदारगुणத்தினா ம் स्वतन्तर् 
सङ्कल्पத்தினா ம், ேவண் ய 
ெபா திேலேய வி ம்பிய பலன் 
அளிப்பதால். இைத िवभीषण- 
काक वृ ान्तங்களில் காணலாம். 

5.ஈச்வரன், ஒத்தா ம்/ மிக்கா ம் 
இல்லாதவன் (समािधक-दिरदर्ன்). 
ஆதலால், மிக ம் தாழ்ந்த நம்ைம 
தாரதம்யம் இல்லாமல் (தரம் 
பாராேத) தம் டன் ேசர்த் க் 
ெகாள்வ  எப்ப ? 

पर्योजनं :- மிக ம் நீசரான 

(தண்ணியரான) பிற ைடய 
ேபேற, தன் ேபறாகக் 
ெகாள் தல். 

स्वातन्त्र्य-दया-वात्सल्यािद गुणங்க 

ைள ைடய ஈச்வரன், தன்ைன 
அைடந்தவர்க்குத் தன் पर्यॊजनமா 
கேவ ேவண் யைதத் த வதால். 
இைத कॊसल दशेத்தவைர ராமன் 
’நற்பா க்கு உய்த்ததி ம்’; உல 
கத்தவர் िपर्यமான குமாரேனா   
समानமாக, கிளிக்கும் स्वयं पर्योजन 
மாகேவ பா ட் வதி ம் 
காணலாம் 
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பகவாைனச்ேசர்ந்த இந்த ஆத்மாைவ ம்/ அைதக்காக்கும் பரத்ைத ம்/ அச்ெசயலால் உண்டாகும் 

பலைன ம், [ கு பரம்பைரைய ேஸவித் , த்வயம் தலான மந்த்ரங்கைளக் ெகாண் , த்யாக த்தி டன் * ] 

ஈச்வரனிடத்தில் ஸமர்ப்பித்தேல ப்ரபத்தியின் அங்கியாகும். 

 

                பலார்த்தீ                                          ஸமர்ப்பணம் ெசய்யப்படேவண் யைவ 
ேமாக்ஷார்த்தீ      -பக்தன்                   

                           -ப்ரபந்நன் 

  
                                            + ரக்ஷாபர ஸமர்ப்பணம் 

ப்ரபந்நன்            -மற்ற பல க்காக 
                           -ேமாக்ஷத் க்காக 

 
                                            +ஸ்வ ப/ பல ஸமர்ப்பணம் 

 

பரஸமர்ப்பணத்ைத அ ஷ் க்கும்ேபா  விட (த்யாகம் ெசய்ய) ேவண் யைவ 

*த்யாகங்கள் 
(ஸம்பந்தத்ைத அ க்ைக) 

 
காரணம் 

-கர்த் த்வம்  
(எனக்குத் திற ண்  என 
எண் தல்) 

பரஸமர்ப்பணம் ெசய்வதில், நமக்கி க்கும் திறைன ம்/ சக்திைய ம் 
அளித்தவன் எம்ெப மாேன (இத் த்யாகத் க்குப் ெபா ள் –ெசயைல ஸ்வ ேபண 
[ெசய்யாமல்] வி தல் அல்ல; மாறாக, ெசய் விட் , “கர்த் த்வம் தன் ைடய  
அல்ல” என நிைனத்தேல) என்பதால் 

-மமதா- (ஸ்வதந்த்ரமாகச் 

ெசய்கிேறெனனஎண்ணம்)    

-பலம்- (ப்ரஹ்மா பவம் 

எனக்ேக என்ற எண்ணம்) 

 
ஆத்மா ம்/ அைதச் ேசர்ந்தைவக ம் பகவா க்ேக ேசஷெமன்பதால், 
ப்ரபத்தி ப உபாயத்ைத ெசய்வித்த ம்/ பல ம் பகவா க்ேக, என்பதால் 

-பேலாபாயத்வம்- 
(பலன்ெகா ப்ப  ப்ரபத்தி  
உபாயேம என்றஎண்ணம்) 

பலமான பாி ர்ண ப்ரஹ்மா பவ ைகங்கர்யத்ைத அைடவித்த  பகவானின் 
ப்ரஸாத ஸங்கல்பேம. (ஆக பகவான் ப்ரதான ப . இந்த ஸங்கல்பத்ைத உண்டாக் 

கிய ப்ரபத்தி அ ஷ்டானம், ’இைடயிட்ட’ காரணம்தான்.) 

 

த்வயத்தில் பரஸமர்ப்பணத்ைத            உபாயபரமான ர்வ கண்டத்தில் (மஹாவிச்வாஸத்ைத ன்னிட்ட/ 

(அங்கிைய) ஒேர ைற அ ஸந்-            ேகாப்த் த்வ்வரணம் அடங்கிய) சரணம் ப்ரபத்ேய என்பதில். 

திக்கேவண் ய இடம் 

விேசஷ விஷயங்கள் 
1.ஒ  கார்யத் க்குக் காரணங்கள்(हते)ु            3  -அேசதநம்/ ேசதநன்/ ஈச்வரன் 

   ஒ  கார்யத் க்கு  ப்ரயத்நம் ெசய்பவர்  (कतार्)           2  - ேசதநன்/ ஈச்வரன் 

   ஒ  கார்யத்ைதத் தானாகேவ ெசய்பவர்   (स्वतन्तर् कतार्) 1  - ஈச்வரன் 

2.இங்கி ந்த நாள், அநிஷ்டாசரணமில்லாத ைகங்கர்யத்ைத ம், சாீரத்ைத விட்டபின் ேமாக்ஷத்ைத ம் 

ேசர்த்  பலமாக ப்ரார்த்தித் , ப்ரபத்தி ெசய் , பரமில்லா  நிற்பவேர நி ணர். 

12.साङ्गपर्पदनािधकार: 

“அறேவ பரெமன்  அைடக்கலம் ைவத்தைம” 

-स्वरूप /फल ஸமர்ப்பணம் 

- रक्षण भर ஸமர்ப்பணம் 
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பத்தன் அ ஷ் த்த பரந்யாஸத்ைத பகவான் ஏற் க்ெகாண்டபின், ப்ரபந்நன் இனி : 1) பரமில்லா 

தவனாய்; 2) ஸந்ேதஹமற்றவனாய்; 3) பயமில்லாதவனாய்; 4) மகிழ் டன், பகவத் விஷயத்தில் சாஸ்த்ர 

விதிப்ப  ஆஜ்ஞா-அ ஜ்ஞா ைகங்கர்யங்கைளச் ெசய் வரேவண் ம். இந்த நிைல, க்த ைடய 

நிைலக்கு ஸமமானதாக இ க்குமாதலால், இவன் க் தக் த்யன் (ெசய்ய ேவண் யைதச் ெசய்  த்த 

வன்)/ க் தார்த்தன் (பயன் ெபற்றவன்) என்  ெகாண்டாடப்ப வான். 

க் தக் த்யனின் நிைல அ  ைககூடக் காரணம் 

1.பரமில்லாைம -ப்ரபத்தி ெசய்தபின், அப்பலத்ைதப்ெபற ெசய்யேவண் ய  ஏ மில்லாைம; 
-ெசய்யேவண் யைத ெசய்  த்தைம; 
-ஸ்வதந்த்ர/ ஸத்ய ஸங்கல்ப/ பலப்ரதனான பகவான் ’மா சுச:’ (இன் ம் 

ெசய்யேவண் யன இ க்குேமா என்ற கவைலேவண்டாம்) என அ ளிச்ெசய்த . 

2.ஸந்ேதஹம்/ பயம் 
நீங்கியைம 

-’என் ஒ வைனேய உபாயமாகப் பற் ’ என்ற ஈச்வரனின், ’நான் எல்லா 
பாபங்களினின் ம் உன்ைன வி விக்கிேறன்’ என்ற ஸங்கல்பம் 

3.மன மகிழ்  ெப தல் -மற்ற பயன்களில் நமக்கு வாஸைனகூட இல்லாமல் கைடயற விட்ட ; 
-மற்ற உபாயங்களில் நமக்கு ஸம்பந்தம் இல்லாமல் காம்பற விட்ட ; 
-இதனால் தாித்ரனான நாம், யற்சியின்றி ெபறப்ேபாகும் பகவத்ைகங்கர்ய 

ஷார்த்தத்ைத ஒப்பிட் ப் பார்த்த  
 

க் தக் த்யனின் நிைலச்சு க்கம் 
ப்ரபத்திக்கு ன் ப்ரபத்திக்குப் பின் 

”ப்ரஸக்த ேசாகனாய்’ (ேசாகம் உைடயவனாய்) 

இ ப்ப ; இ  இல்லாவி ல் உபாய ர்த்தி 
உண்டாகா ; 

’காப்பாற் கிேறன்’ என்ற பகவான் ேபச்சில் நம்பிக்ைக 
குைறந்தால், உபாய ர்த்தியில்லாைமயால் ேமாக்ஷம் 
விளம்பிக்கும்; ஆக “ த ேசாகனாய்” (ேசாகத்ைத விட்  

ஒழித்தவனாய்) நிற்கேவ ம். 

 
விேசஷ விஷயங்கள் 

 -’ெசய்த ேவள்வியர்’, பலன் உடேன கிைடக்காததால், ’தாித்ரர்” ஆயி ம், ைகங்கர்யெம ம் ெசல்வம்  

உைடயவராவர்; 

-நித்ய-ைநமித்திகங்களில், ேவதம் விதித்தப  மற்ற ேதவைதகளின் ெபயைரச்ெசால்வதால், அவ ைடய 

“பாரைமகாந்த்யம்” குைற படா ; காரணம், அக்கர்மங்களால் ேதவைதக க்கும் அந்தர்யாமியான எம் 

ெப மான்தான் ப்ாீதியைடகிறான்; ’ெசய்த ேவள்வியாின்’ உத்ேயச்ய ம், எம்ெப மா க்கு ப்ாீதி 

ெசய்வ தான். ேம ம் (ப்ரதாந ப்ரதிதந்த்ராதிகாரத்தில் ெசான்ன ேபால்) எல்லாப் ெபயர்க ம் பகவாைன 

ேநராகேவ குறிப்பதால், அவர் ெசய் ம் நித்ய-ைநமித்திகங்க ம், பகவதாராதநம்தான்.  

13.कृतकृत्यािधकार: 

“ேவள்வியைனத் ம் த்தவர்” 
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ெசய்த ேவள்வியர், தங்கள் – ஸ்வ பம்/ அ ஷ் த்த உபாயம்/ ெபறப்ேபாகும் ஷார்த்தம்  ஆகிய – 

நிைலகளில் ெதாடர்ந்  தான் உ தி டன் நிற்பைத அறிந் ெகாள்ள, சில அைடயாளங்கள் :  

நிைல நிைலயின் அைடயாளங்கள் நிைல ஏற்படக் காரணம் 

ஸ்வ ப நிஷ்ைட :- 
 ’ம’ காரத்தின்  -
ஞானம் என்ற ெபா  
ளால், அசித் ைவல 
க்ஷண்ய ம், பகவத் 
க் ைபக்கு லமான 
ஆ கூல்ய ம்; 
-’அவேபாதநம்’ என்ற 
ெபா ளால்,  
ஆகிஞ்சன்யம்/ 
விகாரமின்ைம/   
 மகிழ்ச்சி தல், 
ஆகியைவ ம் 
( ைறேய) ேதாற் ம் 

பிறர் தம்ைம அவமதிக்க ேநர்ந்தால் :- 
-அவர் ெசால் ம் குற்றெமல்லாம், உடைலப் 
பற்றியைவ; ஆத்ம ஸ்வ பத்தில் இல்ைல, என 
வ த்த றாமல் இ த்தல்; 
-தவ  இ ப்பி ம்/ இல்லாவி ம்,’அைதச் 
ெசால் , பாபத்ைத வாங்கிக்ெகாள்கிறார்கேள !’  
என அவர்பால் க் ைபெகாள்ளல்; 
-நாம் அ ஸந்திப்பதற்காக, நிர்ேவதகாாிைகயில் 

ர்வர்கள் தங்களிடம் ேதாஷமி ப்பதாக பாசுரமி- 
ட்டைத நாம் மறந்தநிைலயில் ’பிறர் நிைன ட்  
கின்றனேர’ என அவர்பால் நன்றியறிதல்; 
-நம் தீவிைனைய ஒட் , பிறைரக் க வியாக்கி, 
லீலாரஸனான ஈச்வரன்தான் பாிபவிக்கிறான் 
எனத்ெதளிந் , அவர்கள்பால் மன விகாரமின்ைம;  
-அ பவித்ேத கழிக்கேவண் ய ’ஒப் க் ெகாண்ட 
பாபத்தின்’ ஒ  பகுதி அழிகிற  என மகிழ்தல்  

 
-அசித்ைதவிட ேவறான  
ஆத்ம ைவலக்ஷண்யத்ைத 
அறிந்த ; 
-எல்லா வஸ் க்களிடத்தி 

ம் க் ைப ேவ ெமன்ற 
ஞானம் ெபற்ற ; 

-அவர் ெசால் ம் ேதாஷங் 
கள் நம் ஆகிஞ்சன்யத்ைத 
உ திப்ப த் வ ; 
 
-பகவானின் வி ப்பப்ப   
பாிமாற நிற்கும் நாம், அவ 

க்ேக ேசஷனாவ  
-ஈச்வரனின் ெசயல்யா ம் 
நம் ஹிதத் க்குத்தாேன ! 

உபாய நிஷ்ைட :-  
’மாேமகம் சரணம் 
வ்ரஜ’ என்ற விதி ம் 
’ப்ரபத்ேய’ என்ற 
ெசய ம், ’நம:’ என் 
றதில் குறிப் ம் 
 

-ஈச்வரேன ரக்ஷகன் என்றி த்தல்; 
 
-மரணமானால் ேமாக்ஷம்ேவண்  ப்ரபத்தி ெசய்த 
பிறகு, மரணத் க்கு அஞ்சாைம; 
-காக்கும் பரத்ைத பகவானிடம் ேசர்த்த ேதற்றத்-
ேதா  இ த்தல்; 
-பரந்யாஸத்ைத பகவாேன ெசய்விக்கிறான் என்ற 

த்தி டன் ெசயைலமட் ம் ெசய்தல்; 
-பலமான அநிஷ்ட நிவ் த்தி ம்/ இஷ்டப்ராப்தி ம் 
பகவாேன அளிக்கிறான் என்றறிதல் 

-தாேனா/மற்றவேரா தஞ்ச 
மாகார் என்றறிவ ; 
-வி ம்பிய  கிைடப்ப-
தால் மகிழ்வ ; 
-நிச்சயம் காப்பாெனன்ற 
மஹாவிச்வாஸ ைடைம; 
-கர்த் த்வ த்யாகத்தில் 
ெதளி ைடைம; 
-பல த்யாகத்தில் ெதளி  
உைடைம 

ஷார்த்தநிஷ்ைட:- 
’ஆய/ நம:/அஹம்..  
ேமாக்ஷயிஷ்யாமி’ 
யில் 
 

-ேதஹயாத்ைரக்கு விசாரமற்றி த்தல்; 
 
 
-ஸுக/ க்கம் கர்மாதீனம் என்றி த்தல்; 
-பகவாைனயைடவதில் த்வைரேயா த்தல். 

-ப்ராரப்த கர்மம் அ பவி -
க்க ஒப் க்ெகாண்டதா ம் 
கடன் கழிவதா ம்;  
-ெப ம் குற்ேறவல் 
கிைடக்கப்ேபாவதால் 
 

நிஷ்ைடயால் ப்ரேயாஜனம் : -பாகவதாபசாரத்தி ம்/ ைகங்கர்யம் ஆகாத பலனி ம் மன  ெசல்லா ; 

          -பாக்ய விேசஷத்தால் மியிேலேய நித்யஸூாி (நிலத்ேதவர்) ஆேவாம். 

14.स्विन ािभज्ञानािधकार: 

“ ன்றில் நிைல ைடயார்”
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உத்த்ர க் த்யங்களின் ஸ்வ பம் : 

1. க்தாின் ைகங்கர்ய பரம்பைரேபால் ஸ்வா தம ம், ஸ்வயம் ப்ரேயாஜன ம் ஆனைவ; 
2.சாஸ்த்ரத்தில் வைரய க்கப்பட்ட கால விேசஷங்கைள ஒட் யைவ; 
3.அ த்த ேஸைவ ெசய்யேவண் , ன்னைத க்கும்ப க்கு சங்கி த் வக்கானைவ; 
4.ேசஷியான ஈச்வரனின் ப்ாீதிக்குக் காரண ம்/ கார்ய மாய் ( ஷார்த்தமாய்) இ ப்பைவ; 
5.ப்ரபந்நனின் ஸ்வ பத் க்குத் தகுந்த ’காலக்கழி ச் ெசயல்’களாய் நிற்பைவ. 

ப்ரபந்நனின் ெசயல்கள் : 

 “சாீராதிகேளா  தன் ஸம்பந்தம், பகவத் ைகங்கர்யம் ெசய்யப் பயன்ப ம் அள க்ேகயன்றி, 
ஸ்வாமித்வ உாிைமயால் அல்ல” என்ற தன் நிஷ்ைடக்குப் ெபா த்தமான எண்ணத் டன் :- 
1)ரஹஸ்யார்த்தங்கைள, ஈச்வரனின் அவதாரேமயான ஆசார்யர்களிடம் ைறப்ப  ேகட்கேவண் ம். 
இவ்வித நிஷ்ைட ைடயாேரா  பழகி, அவர்கள் அ ஷ்டாநத்தில் தனக்கு ஏற்றைத ஏற்கேவண் ம். 
’க் தக் த்யராய் பலன் நிச்சயமாகிவிட்டதால், இனி எப்ப ம் இ க்கலாம்’ என்ற அசட்ைட கூடா . 
2)ஒ ேபா ம் தன் ஆகிஞ்சன்யத்ைத மறக்காமல், கார்ப்பண்யத் டன் இ க்கேவண் ம். 

3)ைகங்கர்யத்தில் இ வைர இழந்தைதேயநிைனத்  மனம்தளர்ந் விடாமல், இனி ’ஸாத்விக ஆஹாரம்/ 
ேஸைவ/ சாஸ்த்ர பாிசீலனம்’ இைவகளில் ண் , விஷயங்கள்பால் இந்த்ாியங்க க்குள்ள ’பட் க்க’ 
வாஸைனகைள மாற் விக்க ேவண் ம். 
4)ஆஜ்ஞா-அ ஜ்ஞா ைகங்கர்யங்கைள சாஸ்த்ர ைறப்ப  உகந் / அர்ச்சாவதாரத்தினிடம்/ ’ ைறயாக 
ஸம்பாதித்த’ த்ரவ்யங்கைளக்ெகாண் / கடைமயாக எண்ணி/ பாகவத ைகங்கர்யம் வைரயாகச்ெசய்ய 
ேவ ம்; இதற்கு ஸதாசார்ய ஸம்பந்தேம காரணமாவதால், அவர்கள்பால் நன்றியறிதல் ேவண் ம்; 
இைவ எல்லாவற் க்கும் க்கிய காரணமான ஈச்வரனின் ஸஹஜ கா ண்யத்ைத நிைனத் ,   
அவனிடம் நன்றியறிதேலா  இ க்கேவண் ம். 

உத்தரக் த்யத்தில் உள்ளம்/உைர/ெசயலால் ெகாள்ள-விலக்கத் தக்கைவ ம், காரண ம் 

கரணங்கள்  அதற்குக் காரணம் 

ெகாள்ளத்தக்கைவ 
மனஸ் கு வின் தற்கடாக்ஷம் தலான 

உபகாரத்ைத நிைனப்ப  
’ெசய்நன்றி ெகான்றவன்’ ஆகாைமக்காக 

வாக்கு த்வயத்ைத அ ஸந்திப்ப  உபாய நிஷ்ைடைய மறவாைமக்காக 
மேனா/வாக்/காயம் பகவத் ைகங்கர்யத்தின் எல்ைல நில-

மான பாகவத ைகங்கர்யம் 
ஷார்த்தம் நசித்ேதா/ குைறந்ேதா 

ேபாகாைமக்காக 
விலக்கத்தக்கைவ 

மனஸ் உலக இன்பங்களில் ஆைச ஷார்த்த சி குைறபடாதி க்க 
வாக்கு தன்ைனப்பற்றி உயர்வாகச்ெசால்வ  கார்ப்பண்யம் குைலயாதி க்க 
மேனா/வாக்/காயம் ப்ரஹ்மவித் க்களிடம் அபசாரம் பகவான் தி ள்ளம் ண்படாம க்க 

உத்தரக் த்யத்ைத ரஹஸ்யங்களில் அ பவிக்கும் இடங்கள் : 

 -மந்த்ர த்ரயத்தில். பலங்கைளக் காட் ம் இடங்களான “நாராயண பதங்களின் ேம ள்ள ’ஆய’ 

உ ; ஸர்வ பாேபப்ேயா ேமாக்ஷயிஷ்யாமி’ ஆகியைவகளில் அ ஸந்திக்க ப்ராப்தம். 

 

15. उ रकृत्यािधकार: 

 “கடன்கள் கழற்றிய” அ ைம  
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ேசஷம் = பிறர்க்கு அதிசயத்ைத உண் பண்ணேவண் ெமன்ற ேநாக்ேகா  ெகாள்ளப்ப ம் ெபா ள். 

 :-  பிாி    -அசித்  ேசஷமாவ , பகவா க்கு சாீரமாயி ந்  ெப ைம ேசர்ப்பதால்; 

   -சித்  ேசஷனாவ , பகவா க்கு தான் சாீரமாயி ப்பைத அறிந்  அவர்க்குெப ைம                    

       ேசர்ப்பதால்; ஆைகயால், தாஸனாகி ைகங்கர்யம் ெசய்வான். 

 

பகவத்ைகங்கர்யம் நித்ய/ க்தர்  பத்தர்  

பண் வ  ஈச்வர எண்ணத்ைத 
ேநராகேவ அறிந்  

சாஸ்த்ரத்திற்கு 
விேராதமான ெசயல் 

சாஸ்த்ரத்ைதெயாட் ச் ெசய் ம் 

பாகவத ைகங்கர்யம் 

ெசய்யக் காரணம் பகவான் ேசஷி/ சாீாி 
யாவதால் 

சா தாவான ஈச்வ 
ரன் பலனளிப்பதால் 

ேசஷியின் ’இஷ்டப்ப  விநிேயா 
கிக்கும்’ தன்ைமயால் 

அதனால் ஜீவ  
க்கு ஏற்ப வ  

ேசஷிெகா க்க ேபாக 
ரஸம்/ வி ம்பிய ஆ  
ஷங்கிக பலன் 

நரகம் அைடவ  
வைரயிலான 
அநர்த்தம் 

ேசஷிேய ’உதாரர்’ எனக்ெகாண் 
டா ம் நிைல/ ஆ ஷங்கிகமாகத் 
தான் வி ம்பிய பலன் 

ஈச்வர க்கு ேபாக ரஸம் லீலா ரஸம் ேசஷிக்கு ேபாக ரஸம் 

 
பகவத் ைகங்கர்யமான ஷார்த்தம், பாகவத ைகங்கர்யம் வைரயில் ெப குவ  எப்ப ? 

ஷ வைக ஆவதின் காரணம் ெப ம் பயன் 
பகவான் -साक्षात् ேசஷி 

-स ारक  ேசஷி 

-स्वत: शेिषயாய் இ ப்பதால் 

-भागवतர்க்கு आत्माவாய் நிற்பதால் 

-ஸ்வ பம் ெப ைக 
-ஸ்வ பம் ெப ைக 

பாகவதர் -स ारक ேசஷி            
-अ ारक  ேசஷி 

-भगवाன் வி ம்பி  शेिषயாக்குவதால் 

-அவர் குணங்கேள அ ைமயாக்குவதால் 

-पुरुषाथर्का  ैெப ைக 

-पुरुषाथर्का  ैெப ைக 
பாகவதர் 
ெப ைக 

-िनरुपािधक ேசஷன்   
-औपािधक ேசஷன் 

-स्वाभािवकமாய் मुक्तदशैயி ம் உள்ளதால் 

-भगवच्छेषभूतர் என்ற संबन्धज्ञानத்ேதா  மற்ற 
பாகவதர்க்குப் ெப ைம ேசர்ப்பதால் 

-ஸ்வ பம் ெப ைக 
-ேகாதற்ற परुुषाथर्का  ै 
  ெப ைக 

 

விேசஷ விஷயங்கள் 
 

1.குற்றங்கேளயில்லாத  परमैकािन्त-भागवतாின் உகப்ேப  स्वयंपर्योजनமாக எப்ேபா ம் வி ம்பேவ ம். 

2.தவிர்க்கேவண் ய குற்றங்கள் :- a) பகவத்-பாகவதாபசாரத்தில் ஈ ப தல் (உத்தர க் த்யம்); b) மஹா 
விச்வாஸ விேராதிகளான ஐவைக ஸந்ேதஹம் ெகாள்ைக (பாிகர விபாகம்); c) இதர ேதவைதகளின் 
ஸம்பந்தம் (ப்ரபத்தி ேயாக்யாதிகாரம்); d) பகவா க்கு அதீனமான தன் ேபாகத்தில் ஸ்வாதீன- த்தி 

ைடைம / ஸ்வார்த்த- த்தி ைடைம ( க்ஷுத்வாதிகாரம்) 

 
 
 
 

          16. पुरुषाथर्का ािधकार: 

          நல்ல யார்க்கு ஆதரம்மிக்க அ ைம 
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சாஸ்த்ரம் எதற்காக ? 

”மரணமானால் ைவகுந்தம் ெகா க்கும்’ப  எம்ெப மாைன ேவண் ய க் தக் த்யன், அ  

வைர இ க்க ேவண் ய  அஜ்ஞான இ ள் மண் ம் இவ் லகில்தான். ஆக, எம்ெப மான் தி ள்ளம் 

அறிந் / நடந்  ேகாதற்ற ஷார்த்தகாஷ்ைட ெபற, சாஸ்த்ரெம ம் ைகவிளக்கு ேதைவ. 

 ஸ்ரீ பாஷ்யகாராின் உபேதசேம நமக்குக் ைகவிளக்கு. அ  காட் ம் வழி :   

1.ஆத்ம யாத்ைர, பகவததீநமாைகயால் கைரயேவண்டா; கைரந்தால், ’ஆத்மாைவக் காக்கும் பரத்ைத 

பகவானிடம் ஸமர்ப்பித்த  ெபாய்யாம். ேதஹயாத்ைர கர்மாதீநமாைகயால் கைரயேவண்டா; கைரந் 

தால், ’தான் (மரணம்வைர கர்மவிைனைய அ பவிக்க) ஒப் க்ெகாண்டதற்கு’ வி த்தமாகி, நாஸ்திகனாம். 

2.தன் சக்திக்குத் தகுந்தவா  ெசய்யேவண் ய ைகங்கர்யங்கள் : 

   -ஸ்ரீபாஷ்யத்ைத ஸதாசார்யாிடம் வாசித்தல்/ ப்ரவர்த்திப்பித்தல் (அதற்கு சக்தியில்ைலேயல்) 

       -அ ளிச்ெசயல்கைள வாசித்தல்/ ப்ரவர்த்திப்பித்தல் (அதற்கு சக்தியில்ைலேயல்) 

-திவ்யேதச எம்ெப மா க்கு ைநேவத்யம்/ சந்தன-வஸ்த்ர-ஆபரண-தி விளக்கு-தி மாைல    

       சாத் தல் (அதற்கு சக்தியில்ைலேயல்) 

              -த்வயத்ைத அர்த்தத்ேதா  அ ஸந்தித்தல் (அதற்கு சக்தியில்ைலேயல்) 

           -ஒ  ைவஷ்ணவன், “நம்மவன்” என்  அபிமாநிக்கும்ப , அவர்க்கு பவ்யனாயி த்தல் 

 

3.ஸ்ரீைவஷ்ணைரக் கண்டால் – ஆதாித் , சந்தனம்- -நில -ெதன்றல் கண்ட ேபால் மகிழேவண் ம்;  

    ஸ்ரீைவஷ்ணைர அநாதாித்தால், எம்ெப மான் தி ள்ளம் சீ ம்.  

   -பகவத்ேவஷிகைளக் கண்டால் பாம் -தீ ேபால் அஞ்சேவண் ம்;  

    பகவத்ேவஷிகைள ஆதாித்தால், எம்ெப மான் தி ள்ளம் ெவ த்தி க்கும். 

   -ஸம்ஸாாிகைள, கல்-கட்ைட கண்ட ேபால் அநாதாித்  நிற்க ேவண் ம்; 

    ஸம்ஸாாிகைள ஆதாித்தால், ’இவன் ஞானம் பயன்படாமல்ேபாகிறேத’ என பகவான் அநாதாிப்பான். 

  -நல்வழிக்கு தி ம் வார்கேளயானால், பகவத்ேவஷிக க்கும் / ஸம்ஸாாிக க்கும் ஞானத்ைத உண்-  

   டாக்க ம்; தி ந்தாதவர்பால் ’ஐேயா’ என க் ைப பண்ண ம் ப்ராப்தம். 

                                                                  சாஸ்த்ரத்ைத 
விட்  ந வதால் அபாயம்                                           ஒட்  ஒ குவதால் பயன் 

பகவத் அப்ாீதியால் அநிஷ்டங்கள் ஏற்ப ம்; 
ஸத்வ ப்ரக் திக்கு இைதவிட ேமலான நரக 
மில்ைல; இைதப்ேபாக்க ப்ராயச்சித்த ப்ரபத்தி 
ெசய்யேவ ம்; தவறினால் லகு-தண்டைன 
நிச்சயம்.  

-உபாயம் ெசய்யாதவைர, ெசய்யத் ண் ம்; 
-மந்த விச்வா க்கு, மஹாவிச்வாஸம் ஊட் ம்; 
-உபாஸக க்கு, விேராதிகைள நீக்கி பகவத் ப்ாீதிக்கு 
   பாத்ரமாக்கும்;  
-ப்ரபந்ந க்கு, கட்டைள மீறலால் பகவத் அப்ாீதி 
வராமல் காத் , ப்ாீதிக்கு பாத்ரமாக்கும் 

மந்த்ரங்களில் இைவகைளக் குறித்த இடங்கள் : 

-िवरॊिध िनवृि ையக் குறிக்கும் “नम:/ सवर् पापेभ्यो मोक्षियष्यािम” ஆகிய இடங்கள்.  

 

17. शा ीयिनयमनािधकार: 

“ேமதினியில் இ க்கின்ேறாம் விதியினாேல” 
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விேசஷ விஷயங்கள் 
 ேவதம்/ ஸ்ம் தி/ ன்ேனார் அ ஷ்டானம்/ ய மனதில் ஏற்ப ம் ஸங்கல்பம்/ தர்மத்ைத 

ஒட் ய குலம்-சாைக-ேதசம் த ய கட் ப்பா கள்/ ெபாிேயார்களின் நியமனங்கள்/ சகுனம்/ ஸ்வப்நம் 

த யைவக ம், எம்ெப மான் தி ள்ளத்ைத நாம் அறி ம் ஸாதநங்களாகும். 

 

 

 
'எத்ேவத்ர சிகர ஸ்பந்ேத விச்வேமதத் வ்யவஸ்திதம்' 

(ஸ்ரீ விஷ்வக்ேஸனர்) 
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பாபங்க ம்/ அைவகள் ப்ரபந்ந க்குக் கழி ம்        வைகக ம் 

                     பாபங்கள்                                    पूवर् पापங்கள்                               उ र पापங்கள்     
கழி ம் வைக                                                (ப்ரபத்திக்கு ன் ெசய்த )                  (ப்ரபத்திக்குப் பிறகு ேநர்வ ) 

 

1.1 भिक्त/ पर्पि  ெசய் ம்              सि तं      (பலன் ெகா க்க)      पर्ारब्धं 
       தல் க்ஷணத்தில்                ெதாடங்காதைவ               ெதாடங்கியைவ 
 

1.2 पर्पि  ெசய் ம்                              अनभ्युपगतं   (அ பவிக்க)  अभ्युपगतं 
       தல் க்ஷணத்தில்              (ஒப் க்ெகாள்ளதைவ)      (ஒப் க்ெகாண்டைவ) 
                                                                                               விைள கள் 

2. அவ்வப்ேபா  ெசய் ம்         - तत्व-िहत ितरोधानं (தத்வ-உபாய அறிைவ மைறத்தல்) 

     उिचत पर्ायि ािदகளால்         -कमार्न्तर अनहर्ता आपदनं (ேவ  கர்மத்தில் இயலாைம) 
 

 

3.मॊक्षाथर् पर्पि யில் ேசர்த்                 (पर्त्यवाय जनकत्वं ) पापारंभक पापा:                         
   ெசய்தாேலா /  பிறகு                                                                     (பாபங்கைள விைளவிக்கும் பாபம்) 
   தனியாகச் ெசய்தாேலா     
                                                                         (இ ப்பி ம் ேதச-கால ைவகுண்யத்தால் விைளயலாம்)    
 

4. अ षेமாக (ஒட்டாமல்)                                      - ஆபத்தில் बुि पूवर्மாக 

      கழி ம்                                                     -  पर्ामािदकமாக அறியாமல் 

                                                                     - मूच्छार्/ स्व / सुषुप्त्यािदகளில்    

5.पुन: पर्पदनத்தால்                                                                                           अनापत्தில் बुि पूवर्மாக                 

 

6. पुन:पर्पदनं ெசய்யாதவ க்கு                                                                 இச்சாீரம் வதற்குள் கழி ம்   
     लघुदण्डைன அ பவித்                                                                                                                                                  
                                                                                                                    
 

விேசஷ விஷயங்கள் 
-அபராதங்கள் ேநர்வதற்குக் காரணம் : அசித்தின் தன்ைமயான जडत्व िवकारािदகேளா/ ई र 

स्वभावமான स्वातन्त्र्यािदகேளா, தனக்கு இ ப்பதாக ஜீவன் भर्िमக்கும் अिववेकம்; இதற்குக் காரணம் 

पापारंभक पापத்ைதப் फलனாகக் ெகா க்கும் पूवार्घम.् இைத அஞ்சுபவன், இதற்கும் ேசர்த்  
த ேலேயா/ பிறகு தனியாகேவா ப்ராயச்சித்தம் ெசய்யேவ ம். 

18. अपराधपिरहारािधकार: 

“மாளாத விைனயைனத் ம் மா ம்” வைக 
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-बुि पूवर् उ राघத் க்கு पर्ायि ம் பண்ணாதேபா , தண்டைன உண்ெடன்றா ம், ’ம -பிறவி/ 
நரகமைடதல்’ என்பைவ ேநரா . ஆனா ம் பாகவதாபசாரம் ேநராமல் விழிப் டன் வர்த்திக்கேவ ம். 

-எல்லா பாபங்க ம் - பச்சாதாபம்/ ெசய்வைத நி த்திவி வ / ப்ராயச்சித்தம் ெசய்ய 
ற்ப வ / ெசய்  ப்ப  என்ற 4 ைறகளால் – கால்/கால் பங்காக - அழிந் ேபாகின்றன. 

சில ஸந்ேதஹங்க ம், ஸமாதானங்க ம் : 

ஸந்ேதஹங்கள் ஸமாதானங்கள் 
1.ப்ரபந்நனின் बुि पूवर् उ राघத்ைத ம் 
பகவான் க்ஷமிக்கிறான் என்  சிலர் 
ெசால்கிறார்கேள? அப்ப யானால், 
அதற்கான पर्ायि ேமா/दण्डைனேயா 
ஏ ? 

இங்கு க்ஷமிக்கிறான் என்றதற்கு,’க்ஷைமெகாள்ளப்பண் - 
விக்கிறான்(அல்ல ) க்ஷைமயினால் ெபாிய தண்டைனயில் -
லாமல் ெசய்கிறான்’ என்  ெபா ள். இப்ப ச்ெசய்வ  ன் 
ெசய்த पर्पि யினால் वशीकृतனான பகவானின் क्षमाभेद ं என 
எண்ணி, அவனிடம் कृतज्ञत ैேவண் ம் என்பதில் तात्पयर्म्. 

2.राक्षिसகளின் बुि पूवर् उ राघத் க்கு 
फलன் அளிக்காமல், ितर्जटा शरणागित 
யினாேலேய பிராட்  மன்னித்தாேர? 

இங்கும், ’தி வ  ந யப் குகிறான்’ என்ற பயம் உண்டான 
தால் स्वल्प दण्डைன ம், பிராட் யினாேல ந  விலகி क्षमै 

ம் ஏற்பட்டேத! இ  வாளாேல ஓங்கி, வி மாப்ேபாலாகும். 

3.बुि पूवर् उ राघं ஒட்டா ; அதற்காக 
க்ஷைம ெகாள்ளேவண்டா; ெகாள்ளா- 
வி ம், தண்டைன ஏ மில்ைல; 
இதனால் िवळंब अक्षमர்க்கு ேமாக்ஷம் 
தாமதிக்கா ; पर्ारब्ध सुकृतिवशॆषத்தாேல 
இங்கு வ ம் ைகங்கர்யத் க்கு குைற/ 
தைட ஏற்படா . 

बुि पूवर् उ राघ ं ஒட்டா  என்பதற்கு िवशेष पर्माणஏं மில்ைல. 

இங்கு संदहेப்பட்டெதல்லாம் शरण्य/शरणागितயி ைடய पर्भाव 
த்ைதச் ெசால் ம் अथर्वादேம; இப்ப  ஒப் க்ெகாள்ளா 
விட்டால் पर्प ரான पूवर्ர்களின் अनु ानத் க்கும், पर्प ர்க்கான 
पर्ायि ம் िविधக்கும் शा த் க்கும், िवळंब अक्षमர்க்கு िवळंबம் 
ெசால் ம் पर्माणங்க க்கும் िवरोधம் வ ம். 

4.सवर्पापेभ्यो मोक्षियष्यािम என்றதால் 
पर्ायि ேமா दण्डைனேயா ஏ ? 

இ  सामान्य वचनं; पर्ायि ि िरयं साऽतर् यत्पुन: शरणं वर्जेत् என்  
िवशॆिषக்ைகயால் இந்த ேகள்வி தள்ளப்ப கிற  

5.पुन: शरणागित என்ப बुि पूवर् उ राघ 
த் க்கும் ேசர்த் , அ யிேல पर्पि  
ெசய்யாதார்க்குச் ெசான்ன  ! 

उ राघ िनवृत्यथर्மாக ம் पर्पि  ெசய்யலாம் என िविधக்கும் स्प  
वचनं ஏ மில்ைல; ஒ ேவைள இ ந்தால், இந்த ெசட்ைட 
(सामथ्यर्த்ைத) ஒ வ ம் வி வாாில்ைலயாைகயால் पुन: पर्पि  
िवषयं, िनिवषयமாம்; ேம ம் 4-ல் ெசான்னப  सामान्य वचनத் 
தால் िवशेष पर्माणத்ைதத் தள்ள யா  

6.िवशेष वचनமில்லாவிட்டா ம் स्वेच्छै 
யினாேலேய बुि पूवर् उ राघத் க்கும் 
ேசர்த் , அ யிேல पर्पि  
பண்ணாேலா?  

उपासनத்தி ம், अङ्गपर्पि யி ம்கூட அ யிேல बुि पूवर् 
उ राघத்ைத ம் ேசர்ப்பதில்ைலேய! ஸாி ேசர்க்கலாெமன்றால் 
भाष्यािदகள்/ उषिस्तपर्भृितகள் अनु ानத் க்கு िवरोिधக்கும். न्याय 
शा ப்ப  “நிமித்தம் உதித்தாலல்ல , ைநமித்திகம் வாரா ” 
(பாபம் உதிப்பதற்கு ன்ேப, அைதப்ேபாக்க ப்ராயச்சித்தம் ெசய்வ  
என்ப  ெபா ந்தா ) 
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ஆர்யாவர்த்தேம, (இமய-விந்த்ய மைலக க்கு இைடேய உள்ள பகுதி) அபராதங்கள் கலவாத, 

स्वयंपर्योजनமான भगवत्-भागवत कैङ्कयर्रूप கர்மாக்கள் ெசய்ய ஏற்ற இடமாக சாஸ்த்ரங்கள் 

ெசால்கின்றன. ஆனால், க யின் ஸ்வபாவத்தால் ம்ேலச்சர்களின் வசப்பட்  அப்பகுதிகளில் வர்ண-
தர்மங்கள் கலங்கியி க்கின்றன; ஆகேவ, ப்ரபந்நன் பகவத்-பாகவத ைகங்கர்யங்கைள ஸாிவர 
அ ஷ் க்க அைவகள் ஏற்றதாக இல்ைல. 

 -ஆைகயால், எம்ெப மானின் தி வாராதந-ைகங்கர்யத் க்கு அ கூலமா ம்/ பாகவதர்களின் 
தி ள்ளத் க்கு உகப்பா ம், வர்ண தர்மங்கள் நிைலெபற்றதா ம், மிக ம் க்கியமாக, ேவ  
ேதவைதயினிடேமா/ பலத்திேலா நாட்டமில்லாத ப்ரபந்நர்கள் இ ப்ப மான இடங்கேள, இந்த 
க் தக் த்ய க்கு தகுந்த வாஸ ஸ்தலங்களாம். 

 -அைவகளில், स्वयं क्त/ सै / वैष्णव कॆ्षतर्ங்கள் மிக ம் உயர்ந்தைவ.  

 -அைவகளி ம் ஆழ்வார்-ஆசார்யர்கள் உகந்ததா ம்/ தனக்கு ெஸௗகர்யமா ம் இ ப்பைவேய 
வ ப்பதற்கு உசிதம். இக்க த்ைதக் கூ ம் ஸ்வாமி ேதசிகனின் பாசுரம் : 

  ேதனார் கமலத் தி மகள்நாதன் திகழ்ந்  உைற ம் 
  வானா  உகந்தவர் ைவயத்தி ப்பிடம் வன்த ம 
  கானார் இமய ம் கங்ைக ம் காவிாி ம் கட ம் 
  நானாநகர ம் நாக ம் கூ ய நன்னிலேம.  

 

விேசஷ விஷயங்கள் 
 

 -இக்காலத் க்கு, த்ராவிட ேதசத்தி ள்ள ண்ய நதிக்கைரகேள வாஸத்திற்கு உகந்தைவ. 

 -இப்ப யானேபாதி ம், ’ப்ரபந்ந க்கு எந்த இடத்தில் ப்ராண-விேயாகம் ஏற்பட்டா ம், 
ேமாக்ஷம் ெப வதற்குத் தைடயில்ைல’ என்  ப்ரமாணங்கள் ெசால்வ , पर्पि யின் फलத்ைதச் ெசால்ல 
வந்தேத தவிர. அைத ைவத் , ப்ரபந்நன் வாஸ ஸ்தாநமாக எைத ேவண் மானா ம் அைமத் க் 
ெகாள்ளலாம் என ெபா ள் ெகாள்ளக்கூடா . 

 

 

 

 

 

19. स्थान िवशषेािधकार: 
 

“வானா கந்தவர் 

ைவயத்தி ப்பிடம் நன்னிலம்” 
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पर्प ன் சாீரத்ைதவி ம் நாள்வைர, परमैकान्त्यத் க்குத் தகுந்த ெசயல்கைளச் ெசய் வ ம்ேபா  

पर्ारब्धसुकृतिवशेषத்தா ம் पर्पि सङ्कल्पिवशेषத்தா ம் ெப ம்பா ம் அபராதங்கள் ேநரா ; இ ந்தா ம், 

पर्ारब्धपापिवशेषத்தினால், िनयार्णं தாமதிக்கலாம். அவ்வித பாபங்களின் விதங்கள், விைள , எ வைர 

ேமாக்ஷம் தாமதிக்கும், அைவ கழி ம்வைககள் த யைவ இவ்வா  : 

பாபம்/ விைள  अविध விவரணம் 

1.अहङ्कार-ममकारம் 

       அதனால் 

         अपचारம் 

 

िववेकाविध 
-क्षामणाविध 
-िशक्षाविध 
 

-விேவகத்தினால் உண்டாகும் ெதளிவால் கழி ம். 

-ேமாக்ஷம்ெபற காலம்குறித்த पर्प க்கு, पिरहारம் ெசய்தாேலா 

அல்ல  தண்டைன அ பவித்ேதா கழிந் , ேகாாிய காலத்திேல 
ேமாக்ஷம் கிட் ம். 

காலம் குறிக்காதவ க்கு, पिरहारம் ெசய்தாேலா அல்ல  தண்ட 

ைன அ பவித்ேதா கழிந் , விளம்பித்  ேமாக்ஷம் கிட் ம். 

2.पर्योजनान्तरம் 

     

       

       அதனால் 

 

दवेतान्तर स्पशर्ம் 

-वैराग्याविध 

 

 

 

 

-लज्जाविध 

-கால ம் குறித் - ேவ  பலைன ம் ேவண் யவைன பகவான் 
தி த் ம் வழி : 1) பலன் ெகா க்காமல் உேபைக்ஷ ெசய்வான்; 

2) பலனின்  अल्पािदகைள உணர்வித் , நாட்டத்ைத நசிப்பான்; 

3) सौभिर/ कुचेलािदக க்குப்ேபால், ேபாகங்கைளக் ெகா த் - 

பச்சாதாபம் பிறப்பித் , பிறகு விடச்ெசய்வான். 

- காலம் குறிக்காதவ க்கு, भोगம் அ பவித்தபின் விளம்பித்  

ைவராக்யம் பிறக்கச் ெசய்வான். 

-परमैकािन्तகேளா  ேசர்த் ைவத் , िभचारத்ைதத் தீர்ப்பான்; 

-பின் ம் நிைல நின்றால், (पर्माण य िवरोधे सित िवषय 
वस्थापनं என்ற अथार्पि  बलப்ப ) उपायस्पशर्ம் இல்ைல 

ெயன்றாவதால் ேமாக்ஷம்  கிட்டாதேதா  நரக ம் உண் ; 

ஆனால் ெசய்த உபாயத் க்கு என்ேற ம் ஒ  நாள் उपायपूित/ 
फलன் உண் . 

3.बुि  दौबर्ल्यம் 

     அதனால் 

उपायान्तर पर्त्याशै   

-महािव ास- 
    अविध 
 

-ெபா வாகப் பிறவா ; பிறந்தால் िव ासमान् ம்தான் காரணம்.  

இைத பகவான் महािव ासமாகத் தி த்தி पूणर्पर्पि िन ராக 

ஆக்குவான். 

பாபம் ெசய்யாதவர்- 
க்கு 

-इच्छाविध - पर्ारब्धसुकृतिवशेषத்தாேலா पर्पि सङ्कल्पिवशेषத்தாேலா िनरपराध 
कैङ्कयर्ம் ெசய்பவர்க்கு, தாமதம் இல்ைல. 

ேம ம், ஜீவன் உபாயம்ெசய்யத் ெதாடங்கிய தல், ப்ராப்தி-விேராதியான உடலச்சிைறைய 
ெவட் வி ம் வைர, எம்ெப மான் ெசய்த ம் உபகார-பரம்பைர இந்த அதிகாரத்தில் இவ்வா  
அ க்கப்ப கிற  : 

20. िनयार्णािधकार: 

“உடலச்சிைற ெவட் விட்  வழிப்ப த் ம் வைக” 
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எம்ெப மான் காட் ய      வழியில் ெவளிேயறிய     பிறகு, இந்த ஜீவ க்கு अज्ञानं நீங்கி,  
  பகலான பரமபதம் ெசல் ம் வழி ம் எப்ேபா ம் ஒேர பகலாம். 

(இங்கு 8/ 9-ல் ெசான்ன வழி, உபாயம் ெசய்தவ க்கும்/  
ெசய்யாதவ க்கும் ெபா வான उत्कर्ािन्तயாகும்) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.ஜீவைன अिचरािद मागर्த் க்கு வழியான 101–வ  (ேமல்) 
 நா  (बर् / सुषु ा/ मधूर्न्य  नािड)யில்  ைழத் ,  
ஸூர்யகிரணங்கைளப் பி க்கைவத்  ெவளிேயற் கிறான். 

10.स्थलू शरीरத்ைதவிட்  ெவளிேயற பல நா கள் உள்ளன; அைவகளில் स्वगार्िदக க்கு 
ேமேலெசல் ம் 100 நா களிேலா/ नरकािदக க்கு கீேழ ெசல் ம் பல நா களிேலா 

இந்த ஜீவன் ேபாகாதப  வழி விலக்குகிறான். 

9. கைடந்ெத த்த த ணத்தில் ஜீவ க்கு உண்டான ேசார்ெவல்லாம் நீங்கும்ப  हादर् 

னான பகவான் தன் பக்கத்தில் ைவத் க் கைளப்பாற்றி, பிறகு ெவளிேயறச் ெசய்கிறான். 

2.  ப்ரபந்நைன ம் அவைனச் ேசர்ந்தவர்கைள ம் ரக்ஷிப்பதற்காக ம்/ அவர்களின் बिु पवूर् उ राघத்ைதக் 
கழிப்பதற்காக ம், தக்க अनगुर्ह सङ्कल्पத்ைதப் பண் கிறான். 

8. ஸமயம் வந்த டன் ஜீவனின் कमर्-ज्ञानिेन्दर्यங்கள் பத்ைத ம் மனஸ்ேஸா ம்; மனஸ்ைஸ 
ப்ராணேனா ம்; ப்ராணேனா  ேசர்ந்த ஜீவைன स्थलू शरीर கின் ந வி ள்ள ன்  

நரம் கைளக் கைடந்ெத த்த पा भौितक सू म शरीरத்ேதா  ேசர்க்கிறான். 

7. தனியான நியமம் ஏ மின்றி, சாீரம் வி ம் ஸமயத்தி ள்ள ஏேத ம் ஒ  காரணத்ைத வ்யாஜ 

மாக்குகிறான். 

6. ஜீவன் சாீரத்ைத வி வதற்ெகன, சாஸ்த்ரங்கள் ெபா வாகச் ெசான்ன ேதச-கால நியமங்கள் 
ப்ரபந்ந க்கு இல்லாதவா , தான் ஸங்கல்பித்த ஸமயத்திேலேய ஜீவ ைடய இச்ைசையப் ர்த்தி 

ெசய்கிறான். 

5. ப்ரபந்நனின் இைச ப்ப  இச்சாீர வில் பரமபதம் தரநிைனந் , இவன் இைசந்த पर्ारब्ध कमर्த் 
ைதத்தவிர மற்றைவைய ன்ேப கழித்ததால், மீதத்ைத शरीरपात समयத்தில் இவனின் अनकूुल/ पर्ितकूलர் 

க க்கு फलமாக பங்கி வ ேபால் ெசய்கிறான். 

4.”இனிப்பிறவி ேவண்டாம்; இப்ேபாேத அைழத் க்ெகாள்” என ேவண் ம்ப யான விைரைவ உண்டாக் 

குகிறான். 

3. பரமபதம்ெபற, ப்ரபந்நன் இைசந்த தாமதத் க்கு வ ந்தி, ேவண் னால் இப்ேபாேத தர ஆவேலா  

நிற்கின்றான். 

1.ப்ரபத்தி வாக்ய ஆரம்ப க்ஷணத்திேலேய पर्ाि -िवरोिधயான தன் िनगर्ह सङ्कल्पத்ைத விலக்கிக் ெகாள்கிறான். 
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ஒ  உபாயத்ைதச் ெசய்வதற்கு ன், அதற்குத் தகுதி ஏற்பட ேவண் மானால், அதன் 
பலத்ைதப் ெப வதில் ஆைச இ ப்ப  மிக ம் அவச்யம். இந்த ஆைசதான் मोक्षफलिवषयத்தில், அதன் 
पवार्க்கைள அ ஸந்திக்கைவக்கிற . உபாயம் ெசய்த பிறேகாெவனில், அப்பலன் கிைடக்கும்வைரயி 

ம் பலனின் அதிசயத்ைத நிைனத் க்ெகாண் ப்ப , அப்फलன்மீ  நமக்கு இ க்கும் அன்ைப 
ேம ம் வளரச்ெசய்வேதா , அ ேவ ஒ  स्वयंपर्योजनமான அ பவமாக அைமகிற . 

கீேழ ெசான்ன ேபால், உடலச்சிைறயி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட ஜீவைன, बर् नािडயில் 
ைழத்த  தல் தன் தாளிைணக்கீழ் ெகாள் ம் வைரயில், எம்ெப மான் வழி நடத்திச்ெசல் ம் வைக 

கள் இந்த அதிகாரத்தில் இவ்வா  அ பவமாக அ ஸந்திக்கப்ப கின்றன : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

இந்நிைலயில் ஜீவன், सवर् कमर्-वासना-पर्कृित संबन्ध िनवृि ம் ज्ञान सङ्कॊच/ अिव ा िनवृि ம் ெபற்  
िनजस्वरूपம்ெதளிந் , எம்ெப மான் மேனாரதத் க்கு ஒக்க தான் ஆைசப்பட்ட ைகங்கர்யங்கைள 
எல்லாம், தன் आत्मा இ க்குமள ம் ெசய் ெகாண்  உகக்கிறான். இவ ைடய உகப்பாேல பகவா ம் 
िनरितशय आनन्दனாய் இ க்கிறான். 

ஆக, ஜீவ ைடய शेषवृि யான  साथर्कமாகிற .  शेिषக்கு ஒ  अितशयத்ைதச் ெசய்பவன்தாேன शॆषன் ! 

21. गितिचन्तनािधकार: 

“வாேன ம் வழிகண்ேடாம்” 

1. बर् नािड வழியாகச்ெசல் ம் ஜீவைன अिचरािदगितயின் अिभमान दवेைத 
களான अिचस् தலாேனார் அளிக்கும் भोगங்கைள அ பவிப்பிக்கிறான். 

2. ஜீவன் காணவி ம்பிய शर्ीवैकुण्ठத்தில் ைழ ம் ன்  கடக்கேவண் ய விரஜா 
நதியின் இக்கைரயிேலேய தன் सू म शरीरத்ைத விடப்பண்ணி தன் ஸங்கல்பத்தால் 

நதியின் அக்கைர ேசர்ப்பித்  अपर्ाकृतமான शरीरம் ெப விக்கிறான். 

3. அங்கு ऐरंमदीयं என்ற सरस्, सोम सवन அரசமரம் இவற்ைறக் கண்  அ பவிப்பிக்கிறான். 

4.  500 िद  अप्सरस्ஸுகளால் बर् ालङ्कारं ெசய்வித்  बर्  गन्ध-रस-तेजस्ஸுக்கள் ெபற்ற 

ஜீவைன, िनत्यसूिरகள் வரேவற் , इन्दर्-पर्जापित(வாயிற்காப்ேபார்)களிடம் அைழத் ச் 

ெசல்லைவக்கிறான். 

5. இப்ப்ரபந்நைன பகவான், ஒவ்ெவா  िनत्यसूिरகளின் தி மாளிைகயி ம், अपर्ाकृतமான राजोपचार 
ங்கைள அ பவிக்கப்பண்ணி, आनन्दमयமான मण्टपर த்தில் िनत्य-मुक्तர் गोि யிேல ேசர்க்கிறான்.

6. இப்ப  நடத்திச்ெசன்ற ஜீவைன, ன் இழப்ெபல்லாம் தீ ம்ப , பகவான் தன்ைன  வ ம்  அ  

பவிக்க அளித் , भोगसायुज्यं அ பவிக்கும் सजातीयரான िनत्य-मुक्तர்கேளா  வாசியற பாிமா கிறான். 
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அைடய ேவண் யைவகள் (परमपद)ं ன் . बर् ानुभवத்ைதப்ெபா த்தவைர : 

  - िनरितशय अनुकूलனாயி ப்பதால், गुणिवगर्हिवभूत्यािदகேளா  ई रன் परमपदமாகிறான்; 

  - இந்த भगवदनुभवம் அங்கு ெசன்ற பிறேக உண்டாவதால், शर्ीवकुैण्ठ ம் परमपदமாகிற  ; 

  –बर् ानुभवத் க்கு आशर्यமா ம் भगवि भूितயிேல ேசர்ந்ததா ம், ज्ञानानन्दमयனா ம் இ ப்பதால்,  

    मकु्तात्मा ம் परमपदமாகிற . 

ேமாக்ஷம் அைடந்த ஜீவ ைடய भोगसायुज्य अनुभवமான  :  

1.எல்லா இட-கால-நிைலகளி ம், கணக்கற்ற गुण-िवगर्ह-िवभूित-चेि तங்களில் ஒன் ம்விடாத, 

எம்ெப மாைன कैङ्कयर् पयर्न्त पिरपूणर्மாக அ பவிக்கும் நித்யமான िनरितशय भोगமாயி க்கும். 

2.भगवत्कैङ्कयर्மாக, ஜீவன் लीलािवभूितயில் வந்தா ம் पिरपूणर्त्वத் க்கு குைறவின்றி இ க்கும். 

3.ई र ைடய लीलािवभूितைய ம் मुक्तात्मा க்கு भोग्यமாக ஆக்கும். 

4.भगवा க்கும் – मुक्तனான இந்த ஜீவ க்கும் ஸமமாகேவ இ க்கும். இந்த साम्यத்ைதைவத் , 

जीव-बर्  ऐक्यமாக எண்ணிவிடக்கூடா . ஏெனனில் : 

-ई र க்கு जगत्कारणत्व/ मोक्षपर्दत्व/ सवार्धारत्व/ सवर् िनयन्तृत्व/ सवर् शेिषत्व/ सवर् शरीिरत्व/ सवर्शब्द 
वाच्यत्व/ सवर्वेद वे त्व/ सवर्लोक शरण्यत्व/ सवर् मुमुकु्ष उपास्यत्व/ सवर्फलपर्दत्व/ सवर् ा  ज्ञानानन्द स्वरूपत्व/ 
ल मी सहायत्वािदகள் पर्ितिनयतங்கள். 

-எதிர்த்தட்டான मकु्त க்கு आधेयत्व/ िवधेयत्व/ शेषत्व/ अणुत्त्वािदகள் विस्थतங்கள். 

-ேம ம், இைதச்ெசால் ம் सायुज्यं என்ற ெசால் க்கு, ऐक्यं ெபா ளாகா ;  

விேசஷ விஷயங்கள் 

 1. ஸ்ரீைவகுண்டத்ைத அைடந்த பிறகு, க்தனான ஜீவன் ஸம்ஸாரத் க்கு ஒ ேபா ம் 

தி ம்பி வ தல் என்ப  கிைடயா ; ஏெனன்றால் : 

   -இப்ேபா ள்ள ज्ञानं, िवच्छॆद-सङ्कोचங்களில்லாததால், ’அறியாைமயினால் தி ம் வ ’ ேநரா ; 

  -मुमुकु्षदशैயில், अिचत् மாத்திர/ அல்ல  िचत् மாத்திர (ைகவல்யத்தில்) அ பவம் மட் ேம உண்டாவதால், 
அைவகளில் ைவராக்யம் பிறக்கிற ; मुक्तदशैயிேலா, बर् ात्मकமான எல்லாவாற்ைற ம் அ பவிக்க 

கிற ; ேம ம், இப்ேபா  வந்தி க்கும் िवकिसतज्ञानத்தால், ேவ  பலன்களில் உள்ள दोषெமல்லாம் 

ேநராகேவ ெதாிகின்றன. ஆைகயால் தன்னிச்ைசயாக ’தி ம் வ ’ (आवृि ) என்ப  இல்ைல; 

22. पिरपणूर्बर् ानुभवािधकार: 

’அந்தமிலாப் ேபாின்பம் அ ந் தல்’ 
“கு க்கள் குைரகழற்கீழ் மகிழ்ந்ெத ம் 

ேபாகத்  மன் தல்” 
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   -ई र ைடய इच्छैயினால் आवृि  ஏற்படலாம் என்ப ம் இல்ைல; காரணம் : பகவானின் सङ्कल्पங்க 
ெளல்லாம் சாஸ்த்ரங்களின் ைணயின்றி पर्त्यक्षமாகேவ ெதாிவதால், க்த க்கு பகவானிடம் 
ப்ாீதியாக உ ெவ த்த ज्ञानமான  िनरितशयपर्ीितरूपமாக ஆகிற ; பகவானின் ப்ாீதி ம், கட் க்கு 
அடங்காமல் கைர ரண் , க்தேனா மட் மின்றி அவ டன் ஸம்பந்தம் உைடயவர்களிட ம், 
ஏறிப்பா ம்ப  ஆகிற . அப்ப  நிற்கும் பகவான், க்தைன ஒ ேபா ம் தி ப்பிய ப்பமாட்டான். 

2. पर्कृितमण्डलத்தில் भगवा ைடய पूणर्संबन्धம் இல்லாைமயால் ब க்கு कमार्नुगुणமாக वस्तुக் 

கள் पर्ितकूलமாேயா-अल्प अनुकूलமாேயா ேதாற் ம்ேபாதி ம், िनत्यिवभूितயில் ேசர்ந்த मुक्त க்கு 

இைவேய िनरितशय भोग्यமாகின்றன.  

3. எம்ெப மா க்கும்- க்தாத்மா க்கும் விைள ம் ேமாக்ஷானந்தத்ைதக் குறிப்பதாக ேவதங் 
கள்  ெசால் ம் : -सायजु्य ंஎன்றால், அ பவிக்கப்ப ம் ெபா ைளப்ெபா த்தவைர வாசியில்லாைம;   
     -साि ைத என்றால், இ வாின் அ பவத்தில் வித்யாஸம் இல்லாைம ஆகும்.  

 4. த ல் க்தரானவர்க்கு, இப்ேபா  க்தராவாைரவிட ஆனந்தம் அதிகம் இல்ைலயா ? 
என்றால், பிற்பட்டவர்க்குக் காலத்தினால் உண்டான குைறேவதவிர, आनन्दस्वरूपத்தில் ஏ ம் 
குைறவில்ைல; அதாவ , நாளிழேவ ேபாக்கிப் ெபா ளிழ  இல்ைல. 

மந்த்ரங்களில் இைவகைளக் குறித்த இடங்கள் : 

 இப்ப ப்பட்ட स्वेच्छािस மான आनुकूल्यத்ைத உைடய पर्कारங்கேளா கூ ன षीम ारायणேன 

पर्ाप्यன் என்பைத, अ ाक्षर- यங்களில்  चतुथ्यर्न्त पदங்களில் அ ஸந்திக்க ப்ராப்தம்.  

अथार्नुशासन भागத்தின் சு க்கம் 

 “अनािद कालம் ஸம்ஸாித் ப்ேபாந்த क्षेतर्ज्ञன் अवसरपर्तीक्षயैான भगवत्कृपயैாேல ாிந் ,  समीचीन 
शा मखुத்தாேல तत्व-िहत-पुरुषाथर् िवशेषங்கைளத்ெதளிந் , ममुकु्षவुாய், स्वािधकारानुरूपமாயி ப்பெதா   
उपायिवशेषத்ைத पिरगर्िहத்  कृतकृत्यனாய், தன் िन ைैயத்ெதளிந் , அ க்கு अनरुूपமாக இங்கி ந்த நாள் 
यथाशा ம் िनरपराधமாகப்பண் ம் कैङ्कयर्रूप पुरुषाथर्மி க்கும்ப ம், शरीरपातानन्तरं अिचरािदगित 
யாேல अपर्ाकृतदशेिवशेषத்திேல ெசன்றால் இவ க்கு अनविच्छ  भगवदनभुव परीवाहமாக வ ம் पिरपूणर् 
कैङ्कयर्रूप परमपरुुषाथर्िसि  இ க்கும்ப ம் ெசால்லப்பட்டன.” 

 இப்ப ச் சு க்கும் ஸ்வாமி ேதசிக ைடய காாிைக மிக ம் ரஸமான  : 
     1               2   3,4,5,6          7  8  

  संदृ : सारवािग्वत् स्वपरिनिशतधी: सङ्गिजत् नैकसंस्थ: 
        9   10      11           12      13 

  स्प ोपाय: अितिख : सपिरकर भरन्यास िनष्प कृत्य: । 
        14   15, 16  17 18 19  
 स्वावस्थाहर्ं सपयार्िविध इह िनयतं ागसं क्वािप िबभर्त् 
             20, 21  22 

  िनमुर्क्त-स्थूल-सू मपर्कृित: अनुभवित अच्युतं िनत्यं एक: ॥ 
 [ ச்ேலாகத் க்கு ேமேல குறியிட் க்கும் எண்கள், க்ரந்த அதிகாரத்தின் எண்கைளக் குறிப்ப 
தாகும். அதிகாரத்தின் ெபா ைளச் சு க்கிக் காட் ம் பதங்கள், எண்களால் சுட் க்காட்டப்பட்டன ] 
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 अथार्नुशासन भागத்தில் அறிந் ெகாண்டைத ம ப  அறியேவண் யதன் அவச்யம் என்ன? 

-கலக்கமின்றி, सू मतम अथर्ங்கைள அறிைகக்காக; 

-கலங்கியவர்கைளத் ெதளிவைடவிப்பதற்காக. 

िस ोपायமான எம்ெப மான் விஷயமாக உண்டாக்கப்ப ம் கலக்கங்க ம்/ ஸமாதானங்க ம் 

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள் 

எம்ெப மானின் स्वातन्त्र्यं மற் ம் सहज कारुण्यத்ைதப் பற்றிய  
 
- स्वतन्तर्னான எம்ெப மா 
னால் சிைக்ஷயாக அளிக்கப் 
பட்ட, இக்கலக்கங்கள்  
ெதளி மா ? 

ெதளி ம் ; அதற்கான காரணங்கள் :- 

 1)பிராட்  தி வ யில் ஜீவன் ெசய்த पुरुषकार पर्पि க்கு, அவர் ’अस्त ुते, 
तयवै सवर्ं संपत्स्यत े’ என்ற ம் தி கப்பாசுரம்.  

 2) நல்லாசிாியர்களின் अनुगर्हம். 
 3) உயர்ந்த ஸம்ப்ரதாயத்ைதப் ெப ைக. 

 
 
எம்ெப மான் இந்நாள்வைர 
நம்ைம अनादिरத்ததற்கும், 
இன்  रिक्षப்பதற்கும் 
அவ ைடய स्वातन्त्र्य ं
தாேன காரணம் ?  

இல்ைல; स्वातन्त्र्यத்தால் अनादिरப்பேதா/காப்பேதா ெசய்தால், ’தவ  
ெசய்தவனாகி ம்/ ெசய்யாதவனாகி ம்’ ஒன் ேபால் ரக்ஷிப்பதாக 
ஆகி, ’ெசய்தவன்’பால் பக்ஷபாதம் காட் பவன் என்ற ேதாஷம் வ ம்; 
இ வைர ேம காக்காமல் விட்டால், தைய இல்லாதவன் என்ற ேதாஷம் 
தட் ம். ஆைகயால், கர்மங்களின் அ ப்பைடயில் பலன் ெகா க்கும் எம் 
ெப மான், உாிய ஸமயம் வந்த டன் ब जीवைன ஒ  ाजத்ைத ெசய்ய 
ைவத் , அைதக் காரணமாக ைவத்  ரக்ஷிக்கிறான். 

உாிய ஸமயம் வ வ தான் 
காரணெமன்றால், எம்ெப  
மான் स्वातन्त्र्य ं ண்தாேன ! 

இல்ைல; ाजத்ைத ன்னிட் , தான் நிைனத்த காலத்தில் ब जीवைனக் 
காப்பாற் ம்ேபா , ’எவரா ம் த க்க யாமல் ேபாவதற்கு’, இந்த 

स्वातन्त्र्यंதான் பயன்ப கிற . 
ाजத்ைதயிட்  காக்கிறான் 

என்றால் कारुण्यं ண்தாேன; 
ேம ம், कारुण्यं என்ற परद:ुख 
द:ुिखत्वं பகவா க்கு எப்ப  
भोग्यமாக ஆகும் ? 

ाजं இன்றிக் காத்தால், பக்ஷபாதம் காட் பவன் என்ற ேதாஷம் வ ம்;  

ाजं என்றதாேலேய க்கிய காரணமல்ல என்றாகி, पर्धान कारण,ं 
பகவானின் कारुण्यंதான் எனவாகிற ; ஆக कारुण्यं ணாவதில்ைலேய ! 

-परद:ुख द:ुिखत्वं என்ப  हयेगुणமாதலால், हयेேமயில்லாத பகவானின் 

कारुण्यத்ைத, परद:ुख िनरास िचकीषार् என்பதாகேவ ெகாள்ளேவ ம். 

िस ान्तம் : चेतनைன தன் लीलகै்கு உ ப்பாக்குவதற்கு, ई रனின் स्वातन्त्र्य-कारुण्यங்கள்தான் पर्धानकारण;ं 
          चेतनன் अनािद कालமாக ெசய் வ ம் ’ஆைண மீ தல்’ என்ப  सहकािर कारण.ं 
        -चेतनைன தன் भॊगத் க்கு உ ப்பாக்குவதற்கு, ई रனின் सहज कारुण्यं தான் पर्धान / सामान्य कारण;ं 
          ’ஆைண மீ தலால்’ உண்டான ई र िनगर्ह सङ्कल्पத்ைத மாற்றி அவைன वशीकாிக்கும் उपायங்க  

          ளான भिक्त-पर्पि கள் सहकािर / िवशेष कारणங்கள். 
       -ई रன் रक्षकனாக ஆவதற்கு उपयुक्त गुणங்களான ज्ञान-शिक्त-करुைணகளில் ज्ञान-शिक्तகள், अनुगर्ह- 
         िनगर्ह ंஇரண் ற்கும் உ ப்பாம்; कारुण्यேமா, अनुगर्हத் க்கு மட் ேம असाधारणं. 

23. िस ोपायशोधनािधकार: 
“தி நாரணேன மன்னிய வன்சரண்” 
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ई र कारुण्य-अनगुर्हத்தால் ஏற்ப ம் நன்ைமப் பட் யல் : 
 

1. வைக ேசதநர்கள் स्वरूपம் ெப தல்; அ  நீ த்தல்; 

2. ேசதநர்கள், எம்ெப மான் உகக்கும் ெசயல்கைளச் ெசய்தல்; 

3. நித்யர்கள், நித்யமாக எம்ெப மாைன அ பவித்தல்; 

4. க்தர்கள், பைழயப  कमर्वश्यतैஅைடயாமல் இ த்தல்; 

5. लीलािवभूितயில் सृि -रक्षणं இைவக க்குக் காரணமாதல்; 

6. பகவானின் அவதாரங்களான शु सृि க்குக் காரணமாதல்; 

7. शा ங்கைள ெவளியி தல்: 

8. அந்த शा ங்கள் லம் तत्व-िहत-पुरुषाथर्ं பற்றிய அறி  பிறப்பித்தல்; 

9. परमपुरुषाथर्மான मोक्षத்தில் ஜீவ க்கு ஆர்வம் உண்டாக்குதல்; 

10.அந்த ஆர்வம் உண்டாவதற்குக் காரணமான सुकृतिवशेषं ஏற்ப த் தல்; 

11.ई रனின் िनगर्हம் நீங்குவதற்கு, அவரவர் தகுதிக்ேகற்ற उपायங்கைளக் காட்டல்; 

12. उपायத்தில் லன்கைள ஊக்குவிக்கும் நிைலயில் ைண நிற்றல்; 

13.उपासनं ெசய்பவ க்கு ந வில் தைட ேநர்ந்தால், தகுந்த पर्ायि த்ைத ெசய்வித்தல்; 

14.अिक नர்க்கு उपायस्थानத்திேல நின்  தைடேய ம் ேநராவண்ணம் ரக்ஷித்தல்; 

15.இந்த उपायங்களால் பகவாைன மகிழ்வித் , அநாதியாக ேசதநன் ெசய்த கணக்கற்ற அபராதங்கைள  
     ई रன் றக்கணிக்கும்ப க்கும் - அளவற்ற இன்பத்திேல இைளப்பாற் ம்ப க்கும் –ஸம்ஸாரத் க்கு   
     தி ம் தல் இல்லாமல் ெசய்த க்கும் காரணமாதல்; 

16.आतर्पर्प க்கு, அப்ேபாேத ேமாக்ஷம் த வித்தல்; 

17.मोक्षाथर्पर्पि  कालத்திேலேய இங்கு இ ந்த நாள் அபராதம் கலவாத कैङ्कयर्த்ைத ம் அளிக்கேவ    
     ெமன்ற फलத்ைதக் ேகட்க மறந்த दृ पर्प க்கு, पर्ारब्धकमर्த்தாேல ேநாிட்ட பாபங்க க்காக प ाताप 
    த்ைத உண்டாக்கி, அவன் தகுதிக்ேகற்ற पर्ायि த்ைத ெசய்வித்தல்; 

18.இப்ப  पर्ायि ம் ெசய்யாத किठनपर्कृितக க்கு, யமேலாகம் ேநராதப ம், ேமாக்ஷத் க்குத் தைட  
     வராதப ம் ெசய் , சி  தண்டைனகளால் சிக்ஷித்தல். 
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கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள் 

எம்ெப மானின் शेषी என்ற गुणिवशषेத்ைதப் பற்றிய  
पर्धानपर्िततन्तर्ािधकारத்தின் 
ப  शेषीயான எம்ெப மான், 
परतन्तर्னான “ேசதநைனக் 
காப்பதற்கு, உாிைம ம் / 
சக்தி ம் பைடத்தவன்” என 

ம்,  ேசதநன் स्वतन्तर्மாக 
ஒ  ெசய ம் ெசய்ய யா 
தவன் என ம்  ெசால்லப்பட் 
டதால், ேசதநன் आत्मसमपर्ण ं
ெசய்வ , அவன் स्वरूपத் 

க்கு िवरु மாகும்.  

ஆகா . அேத அதிகாரத்திேலேய, “கர்மவச்யைர ’உபாயத்திேல 

ட் ேய ரக்ஷிப்ப ’ என்ப , करुणावान् ஆன எம்ெப மான  
தீர்ந்தஸங்கல்பம்” என ம் ெசால்லப்பட் க்கிற . இப்ப யில்ைல 
யானால், ’எல்லீ ம்  ெப ம்’ நிைல ஏற்பட் க்கும்; உண்ைமயில் 
அப்ப யில்ைலேய ! 
 

-शरणं वर्ज என்  விதித்தி ப்பதால், आत्मसमपर्ण,ं स्वरूप िवरु  ंஅன் . 

 
- पवूार्चायर्ர்கள் आत्मसमपर्णத்ைத தாங்க ம் अनुि த் , शा ங்கைள 
पर्माणமாகக் காட்  பிறர்க்கும் उपदिेशத்தி க்கின்றனர். 
 

आत्मसमपर्णேंதைவயில்ைல; 
भगवा க்கும்-ஜீவ க்கும் 
உள்ள संबन्धज्ञान ம், रिक्षக் 
கப்ப ம்ேபா  விலக்காமல் 
இ த்த ேம मोक्षसाधन 
மாம்.  
 
 
 
 
-இ தான் भारतத்தில் ’ये नाथ 
वन्त: . . न आत्मकमर्िण समार- 
भन्ते’’ என ெசால்லப்பட்ட .  
 
-ேசாமாசியாண்டா ம், 
रक्षणத்தில் चेतन க்கு 
अन्वयமில்ைலெயனக் 
கூ கிறார்.  

संबन्धज्ञानமில்லா अचेतन/पशु-पिक्षக ம் காக்கப்ப வதால், இந்த வாதம் 

युिक्तக்குப் ெபா ந்தவில்ைல; मामेकं शरणं वर्ज, आत्मानं मिय िनिक्षपेत् 
ேபான்ற ’िविध’ இ ப்பதால், “रक्षापके्षேैயா  ேசர்ந்த संबन्धज्ञानேंவண் ம்” 

என ம், पूवर्पकं्ष शा த் க்கும் ெபா ந்தவில்ைல என் ம் ேதர்கிற .  

-ேம ம், ’பகவான் ரக்ஷிக்கும்ேபா , விலக்காமல் இ த்தேல मोक्षसाधनं’ 
என்றால், ங்கும்ேபா  எல்ேலார்க்கும் ேமாக்ஷம் ெகா க்கேநாி ம் !  
-அப்ப யல்ல; ேமாக்ஷம் அளிப்பதற்கு, ’த க்கும் ேயாக்யைத இ க்கும் 
ேபா ’ த க்காமல் இ ந்தி க்கேவண் ம் என்றால், ேயாக்யைதேய 
இல்லாத अिचत्த் க க்கும் मोक्षமளித்தி ப்பதற்கு ஒட்டவில்ைல. 

-இந்த भारत ोकத்தி ம், नाथवन्त: என்ற பதத்தின் ’नाथ=ृयाच्ना’ என்ற 

धातु ुत्पि  / मतुप् இைவயினால், “யாசிப்பவைன உைடய ஈச்வரன்” 

எனப்ெபா ளாவதால், रक्षापेकै्ष/ आत्मसमपर्ण ं ெசய்தவைன பகவாேன 

காப்பாற் கிறான் எனவாகி, आत्मसमपर्णं ேதைவதான் எனத் ேதர்கிற . 

-उदाहिरத்த पूवर्ாின் வசநத்தால், ’अनािद कमर्पर्वाह िवपाकिवशॆषத்தாேல 

ஏற்பட்ட यादिृच्छक सुकृतािदகைள ன்னிட்  आत्मसमपर्णத்திேல ட்  
வித் , அதனால் पर्ीतனாய் सवर्कतार्வான எம்ெப மான் ரக்ஷிக்கிறான்; 
ஆக, நாேம ெசய்கிேறாம் என்  எண் வதற்கில்ைல’ என் ம்; ஜீவைன 
கவைல அற்  இ க்கச்ெசய்வதான ’பகவானின் शेिषயாய் நிற்கும் 

संबन्ध िवशेषं, अिभपेर्त’ं என் ம் ெகாள்ளேவண் ம். 

 

िस ान्तம் : शेिषயாய், காக்கும் கடைம ள்ளவனானா ம், वैषम्य दॊष ं தட்டாமல் இ ப்பதற்காக 
रक्षापेकै्षேயா  ேசர்ந்த आत्मसमपर्ण ं என் ம் ाजத்ைதக்ெகாண்ேட, எம்ெப மான் ரக்ஷிக்கிறான். 
ேம ம், காப்பதற்கு पर्धान कारणं அவேனயாைகயால், அவன் शेिषயாய் நிற்ப ம் நிைலக்கிற .  
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கலக்கங்கள்  ஸமாதானங்கள் 

எம்ெப மானின் प ी-संबन्धத்ைதப் பற்றிய  
 
 
अिक नனான जीवன் अनन्यो- 
पायனாயி க்கேவண் ேம ! 
ஆைகயால் पूवर्खण्डப்ப  
உபாயமாக பற்றப்ப ம் பக 
வாைன ’ஸ்ரீமந் நாராயணன்’ 
என் ம்ேபா , பிராட்  
அைடயாளச் ெசால்லாக 
மட் ம் இ க்கிறாள்; ஒ - 
ேபா ம் அவைனப் பிாியாத 
िवशेषणமாக இ ப்ப  उ र 
खण्डத்தில்தான். 
 

- शर्ीमत् என்ற பதம் இ खण्डத்தி ம் ’अथर्स्वारस्यத் க்கு बाधकமில்லா 

மல்’ ஒன் ேபாலேவ இ ப்பதால், पूवर्த்தில் ’அைடயாளச்ெசால்’ என 

ம் उ रத்தில் ’िवशेषण’ं என ம் ெசால்லேவண் யதில்ைல.  

-अनन्यपर्योजनனாக மி க்கும் जीव க்கு, ’उ रखण्डத்தில் மட் ம் 

शर्ीमत् என்ற पद,ं  िवशेषण’ं என்ப ம் ெபா த்தமற்றேத ! 

-இ விடங்களி ேம ’அைடயாளச்ெசால்’  என்றாேலா, இேத காரணத் 

தால், ई रனின் गुण-िवगर्ह- ापारािदக ம் िवशेषणமல்ல என்றாகி 

வி ம்! அைவகள் उपयोगமா ள்ளதால் िवशेषणமாக எற்கப்ப கிற  
என்றால், பிராட் ம் – उपायदशैயில் ई रனின் उपेकै्षையப்ேபாக்கி 
अनुगर्ह सङ्कल्पத்ைத உண் பண் வ , उपेयदशயैில் ஜீவன் ெசய் ம் 
कैङ्कयर् फल க்கு, ई रேனா  ேசர்ந்  शेिषயாயி ப்ப , இவ்விதம் - 
उपयोगமா ள்ளதால் िवशेषणமாக ஒப் க்ெகாள்ளலாமல்லவா. 

இ  वस्तुக்களான பகவான்  -
பிராட் , இவர்கள்  ேசர்த்தி 
ைய “ஒன் ” எனெசால்வ , 
’உபாயம் ஒன்ேற’ எ ம் நம்  

ஸம்ப்ரதாயத் க்கு िवरु .ं  
-ேம ம், பிராட் யின் 
ேசர்க்ைகயால் ெப ைம 
உண்டாவ , பகவா க்கு 
குைறயாகும்.  
-அேநக ப்ரமாணங்கள் 
பகவாைன மட் ம்தான் 
ெசால்கின்றன. 

-நாராயண ம், அவன் குணங்க ம் தனி வஸ் க்களாக இ ப்பி ம், 
பின்ன  அவ க்கு  िवशेषणமாக இ ப்பதால், இச்ேசர்ைகைய “ஒன் ” 
என்  நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் ஒப் க்ெகாள்வ ேபால், பிராட்  நாராயண 

க்கு  விேசஷணமாகவி க்கும் நிைலயில் “ஒன்ெறன்ேற” இைசயலாம். 
-ேம ம், िवशेषणத்தின் ேசர்த்தியால் िवशेष्यத் க்கு ஏற்ற ண்டானால், 
அ  பின்னதின் गुणத் க்ேகா/ स्वातन्त्र्यத் க்ேகா குைறயாகா ; 
மாறாக அதிசயம்தான் உண்டாகும். இ  பிராட் ேயா  ேசர்ந்த 
பகவான் விஷயத்தி ம் ெபா ந் ம். 
-यागங்களில் प ीக்கு अन्वय ள்ளேபாதி ம், ’எப்ேபா ம் கணவ க்குள் 

அடக்கம்’ என்பதால் ’पितपर्धानமாக’ச் ெசால்வதில்ைலயா! அ ேபால் 

आत्मयागமான आत्मसमपर्णத்தில் பகவாைனமட் ம் ெசால் யி க்கிற . 

பகவாேனா  எப்ேபா ம் 
ேசர்ந்தி ப்பவளானால், தி  
ேகாயில்களில்’தனிக்ேகாவில் 
நாச்சியார்’ என பிாிந்த நிைல 
ஏன்? काम्यपर्धानமான இவ- 
ைர अनन्य पर्योजकரான परम-ै 
कािन्तகள் ேஸவிக்கலாமா ? 

-शर्ीपा रतर्शा ப்ப , अचार्रूिपயான भगवाைனவிட்  தனிக் ேகாவில் 

நாச்சியாராக நின்றா ம், பிராட்  “भगवाேனா  இல்ைலெயன்ப  

இல்ைல”. இந்த अिवनाभावம் “भास्कर-पर्भा (ஒளி,  सयूर्ைனவிட்  ெவளிேய 

பரவினா ம், सूयर्ேனா  இல்ைல என்ப  இல்ைல எ ம்) न्याय िस .ं 
-काम्यपर्धानமானா ம் भगवदर्पूமான मदनगोपालािदகைள परमैकािन्त 
கள் ேஸவிப்ப ேபால், தனிக்ேகாவில் நாச்சியாைர ேஸவிப்ப ம் ெபா த்தேம. 

िस ान्तம் : எம்ெப மா ம் பிராட் ம் ஒேர शेिषत्व ைடயவர்கள்; ஒேர सङ्कल्पத்ைத உைடயவர்கள்; 
ஒ வர் மற்றவர்க்குப் ெப ைம ேசர்ப்பவர்கள்; स्वरूपம்/ रूपं ஆகியவற்றில் பிாிவில்லாதப  ேசர்ந் 
தி ப்பவர்கள். இந்நிைல குைலயாதப  िस ोपायத்ைத, शर्ीमत् என்ற िवशेषणத்ேதா கூ ய नारायण 
शब्दத்தில் அ ஸந்திக்கேவண் ம். 
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साध्योपायமான भिक्त / पर्पि  விஷயமாக உண்டாக்கப்ப ம் கலக்கங்க ம்/ ஸமாதானங்க ம் 

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள் 

 भिक्त / पर्पि க க்கு  अिधकार ைடைமையப் பற்றிய  

सामान्यधमर्மான’பகவாைனப் 
பற் வைத’ ைடய  उपासन,ं  
सवार्िधकारமில்ைலேய ? 

उपासन आरंभத்தில்தான் तर्ैविणकராக இ க்கேவ ெமன்ற நியமேம 

தவிர, ெதாட ம் பிறவிகளில் அந்தக் கட்டாயமில்ைலேய. ஆக, भक्त्यािद 
आशर्यणं என்ப  सामान्य धमर्மாவ ம் ெபா த்தேம. 

 
पर्पि  என்ப  यागिवशेषமாக 
न्यासिव ैயில் விதிக்கப்பட்ட 
ஒ  वैिदक धमर्மாைகயால், 
அைத அ ஷ் க்க எல்ேலார் 
க்கும் अिधकारம் கிைடயாேத. 

- ேவத/ ப்ரமாணங்கள் எல்ேலார்க்கும் अिधकारம் உண்ெடன்கின்றன. 

-ேம ம், उपासनத்திற்ேபால अिधकारத்ைத அள ப த் வதான िवशेष 
वचनं ஏ ம் पर्पि  िवषयத்தில் இல்ைல. 
-’உண்ைம ேபசு’ என்ப  वैिदक वचनமானா ம், सामान्यधमर्மாகி 
எல்ேலார்க்கும் अिधकारம் உள்ள ேபால், पर्पि ம் सामान्यधमर्ேம. 
-काकािदக ம் शरणமைடந்ததாக ப்ரமாணங்கள் உள்ளன. 

िस ान्तம் : तर्ैविणकராக இ ந்தா ம் இல்லாவிட்டா ம், शरण्य-शरणागित ज्ञान ம் आिक न्यािदக ம் 

இ ப்ப  மட் ேம पर्पि க்கு अिधकारம் ஆகும். 

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள் 

 भिक्त / पर्पि களின்  स्वरूप / कायर्ங்கைளப் பற்றிய  

-आत्मस्वरूपத்தில்ஒட்டாத ம் 

अन्य दवेतासंबन्ध ைடய ம்  
ஆன वणार्शर्मािदகைள அ - 
ஸாித் ச் ெசய்யப்ப ம் 
उपासन,ं आत्मवैलक्षण्यं அறிந்த 

வ க்கு अनु ये ंஅல்ல. 

-शा ं िविधத்த उपायங்களில் 
स्वरूपिवरु  ंஎன்பதால் 

उपासनத்ைத விடேவண் ம் 

என்  आ  वाक्य ं(शर्ीवचन 
भूषणத்தில்) உள்ளேத ? 

-தன்ைனக் காத் க்ெகாள்ள 
கடைம ம் சக்தி மில்லாத 

चेतनன் उपासन ंெசய்வ  

स्वरूपिवरु தंாேன ?. 

-शरीर-संबन्धம யாகவ ம் பசி-தாகம் இவற் க்கு पिरहारம் ெசய்வைதப் 

ேபால், वणार्िद िविश  शरीरத்ேதா  ேசர்ந்தி ப்பதனால், அைவக க்கு 

உட்பட்ட शा िविहत धमर्ங்கைள ெசய்யத்தான் ேவ ம்; ேம ம், 

कमार्க்களால், दवेता-अन्तयार्िमயான भगवानத्ாேனஆராதிக்கப்ப கிறான். 

-आत्म स्वरूपத் க்கு िवरु ெமன்றால் எப்ப ?: 1.आत्माைவ அழித்  

வி மா; 2. परतन्तर्னான आत्मा க்கு असंभािवतமான ’ெசயலாற் ம் தன் 

ைமைய’ (कतृर्त्वத்ைத) ெசால்கிறதா; 3.आत्मा க்குத் தீங்குவிைளவிக்கும் 

என்பதா? இம் ன் ேம இங்கு ெபா ந்தா ; ஏெனனில் : 1.आत्मस्वरूपं 
िनत्यமான ; 2.आत्मा க்கு स्वतन्तर्कतृर्त्वं இல்லாதேபா ம், तुच्छत्वं 
வாராைமக்காக भगवदधीन कतृर्त्वத்ைத ஒப் க்ெகாள்ளத்தான் ேவண் ம்; 

3. काम्यकमार्க்கள்ேபால் संसारத்ைத த வதல்ல, उपासनं- ஆக தீங்கில்ைல. 

---आ वाक्यं, पर्पि ைய स्तोतर्ं ெசய்வதற்காகச் ெசான்ன अितवादேம ! 

-वैषम्य-नैघृर्ण्यंதவிர்க்க ம், शा -िविधबलத்தா ம், ाजமாக उपासनத்ைத 

பகவான் எதிர்பார்க்கிறான். இப்ப  ஒப்பாவிட்டால், भगवत्पर्ीितக்காகச் 

ெசய்யப்ப ம் ைகங்கர்ய ம், पर्पि ம்கூட स्वरूपिवरु மாகிவி ம் !  

24. साध्योपायशोधनािधकार: 
“வாிக்கின்றனன் குறிெயான்றால்” 
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கலக்கங்கள் ஸமாதானங்கள் 

भिक्तयोगத்தின்  பலைனப்பார் 
த் , पर्पि ம் ப க்குெமன 
நம்பி அைத ெசய்யத் ண்ட 
ேவ भिक्तयोगத்ைத, शा ं िविध 
த்த . ஆனால், िभचारं िविध 
க்கப்பட்டா ம்  (नरकािद फल 
ைனத் த வதால்) தவிர்க்க 
ேவண் ய ேபால், भिक्तयोग,ं  
स्वरूपिवरु .ं ேம ம் िश ाचारம் 

கிைடயா .िश 

-கஷ்டமான उपासन-उदाहरणத்ைதக்காட் , लघவुான पर्पि யில் ஈ ப  

த்த யல்வ  என்ப  ெபா ந்தா ; ேம ம் पिरहसनीयं. 
- िभचारािद उदाहरण ं ெபா ந்தா ; ஏெனனில், இவற்றின் फलன் 

अनथर् हतेகु்களாகும். ஆனால், भिक्तयोगத்தின் फलேனா मोक्षமானப  

யால், शा  िविधப்ப  நடப்ப  ெபா த்தேம. 

-पराशरािदக ம் उपासनத்ைத अनुि த்தி க்கிறார்கள். 

-उपासनािधकािरகள் அாிதாயி ப்பைதக்ெகாண்  தள்ளேவண் ம் 

என்றால், அேத दोषம் पर्पि க்கும் ெசால்லலாம். 

-ஆக, अिक न க்கு उपासनं, स्वािधकारिवरु  ंஎனப் ெபா ளாகிற . 

उपासनं, साधनं என்  நாம் 
ஒப் க் ெகாள்ளவில்ைல. 

सवर्धमार्न् पिरत्यज्य என்பதற்கு ाख्यानத்தில் ஸ்ரீபிள்ைளேலாகாசார்யர் 

’उपासनமாகிற धमर्த்ைத ம் விட’ச் ெசால் யி ப்பதால், स्ववचन िवरोध.ं 

அவ ம் उपासनத்ைதधमर्ं என 

ஒப்பவில்ைல; மாறாக ’धमर्ं 
எனக்ெகாண்ட अज्ञानத்ைத’ 

நீக்கேவண் , அைத अनवुिद 
த் , பிறகு வி  என்றார். 

இப்ப , शा ं िविधத்த उपासनத்ைத धमर्மில்ைலெயன்றால், कैमुितक 

न्यायத்தாேல, पर्पि ைய ம் மற்ற पर्वृि -िनवृि  धमर्ங்கைள ம் விட 

ேநர்ந் , शा -पर्ामाण्यத்ைத ஒப் க்ெகாள்ளாத बा -कुदिृ  पक्षத்ைதச் 

ேசர்ந்தவராகி வி ேவாம் ! 

शा த்தால் तत्वज्ञानं பிறந்த –

வன், தானாகேவ शेषत्वानु- 
सन्धानं பண் வாேன; ஆக  
आत्मिनके्षप-िविध எதற்கு? 
-िस மாக இ ப்பைத िविध 
க்க ேவண்டாேம; 

இ , वाक्य-जन्य ज्ञानேம मोक्षसाधनं எனச் ெசால்வ ேபான் , கண் க்கப் 

படேவண் ய ஒன் . ேம ம் भिक्त-पर्पि  இரண் க்கும் ேதைவயான 

अिधकारம், तत्वज्ञानं; पर्पि க்கு, விேசஷமாக न्यासம் விதிக்கப்பட் ள்ள . 

-तत्वज्ञानं இல்லாதவ க்கும், पर्पि  அைத ம் அளித்  मोक्षहतेவुாகும்.  

-शरणं वर्ज என िविध இ ப்பதாேலேய அ  साध्य ंஎனத்ெதளிகிறேத ! 

सवर्धमार्न् पिरत्यज्य என்ப  

தான் िविध (शरणं वर्ज என்ப 

தல்ல); அப்ேபா , स्वरक्षणाथर् 
स्व ापार िनविृ ைய (விலகு 
வைத)ச் ெசால்கிற . 

-वर्ज என்பதில்தான் लोट् உள்ள ; पिरत्यज्यவில் இல்லாததால், அ  

िविध என்ப  शब्दस्वारस्यமற்ற . 

-’விலகுவ ம்’ धमर्त्याग ंஎன்ற ஒ  ापारंதாேன ! 

-’கிைடயா ; ापारं இல்ைல’ என்றால், िविध ேதைவயில்ைலேய ! 

  ஆக, இந்த வாதம் ெபா த்தமற்ற . 

पर्पि , साध्योपायं / उपकारकं 
என்றால், ई रனின் एकत्व/ 
िस त्व/ परमचेतनत्व/ परम- 
कारुिणकत्व/ सवर्शिक्तत्व/ 
िनरपेक्षत्वங்க க்குக் 
ெகாத்ைத வ ேம ! 

-இந்த तकर्ं , ाि -शून्यदोष ைடய कुतकर् மாகும்–அதாவ , सहकािरைய 

अपेिक्षப்பவெரல்லாம் गुणिवशेषங்கள் இல்லாதவெரன நி பிக்கேவண்  

வ ம் ! அ  யாேத. குயவன், சக்கரம்-ேகால் இவற்ைற எதிர்பார்ப் 

பைத ம்; उदारர், க ணாவானாகயி ப்பைத ம் பார்க்கிேறாேம ! 

-ேம ம் उपासनத்தில் साधन-भावािदகைள இைசந்தேபா , ई रனின் 

स्वभावங்க க்கு ெகாத்ைத வ வதாகச் ெசால்வதில்ைலேய ! 
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கலக்கங்கள்  

ஸமாதானங்கள் 

 
பக்தி ஸ்தாநத்தில் शा ं, ப்ரப 
த்திைய விதிக்கேவ ேமா? 
शा த்தால் பகவாைனப் 

பற்றி அறிந்த अिक नன், 

ई रைனத் தானாகேவ 
பற்றமாட்டாேனா ?  

पर्पि ைய शा ं िविधக்காமல் ேபானால் :-  

-मुमुकु्ष, उपासन-योग्यतै இல்லாதேபா  भिक्त ெசய்ய யாம ம், அதன் 

स्थानத்தில் पर्पि  நிற்பைத அறியாம ம், फलத்ைத இழந் வி வான். 

-பகவாைனத் தித்தல்/ வணங்குதல் ேபான்ற ைகங்கர்யங்கைள, 

வைரயைறைய மீறிச் ெசய்ய ேநர்ந்  अपचार-हतेुவாகும். 

-पर्पि  अनु ानத்ைத बोिधக்கும் सदाचायर्-मन्तर्ॊपदशेங்க ம் ணாம் ! 

-उपासन-योग्यतैஇல்லாதவர்க்கு, பகவானிடமி ந்  பலன்ெபற எளிய 

உபயமான पर्पि ைய அறிவதற்கு வழியில்லாமல் ேபாய்வி ம். 

पर्पि , धमर्ெமன்றா ம் 

सवर्धमर्ங்கைள ம் விடச் 
ெசான்ன ேபா , இைத ம் 
தாேன விடேவண் ம் ? 

அப்ப யானால் ई रைன, कृष्णं धमर्ं सनातनं என்  धमर्மாகச் ெசால்  
யி ப்பதால் அவைன ம், விடேவண் வ ேம ! இங்கு ’அவைனத்தவிர’ 

என்  எப்ப  त्यागத்ைத அள ப த் கிேறாேமா, அப்ப ேய ’पर्पि  
ையத் தவிர’ என்  ெபா ள் ெகாள்வ ம்தாேன உசிதம் ? 

பக்தி-ப்ரபத்திகள் எந்த  
ஆகாரத்தால் िस ोपायத்- 

க்கு உபகாிக்கின்றன ? 

ब जीवனின் अनािदயான अपचार परंपरैயாேல िनगर्हத்திேல நிற்கும் 

िस ोपायத்ைத साध्योपायங்கள் शिमப்பிக்கின்றன; कोप ं தணிந்த 

பகவான், पिरपूणर् कैङ्कयर् फलத்ைதக் ெகா க்க உபகாிக்கின்றன.  

िस ान्तம் : अिन िनवृि ம் इ पर्ाि ம் साक्षातத्ாக िस ोपायத்தின்/ परंपरया साध्योपायத்தின் கார்யம் .  

-आत्मयागமான शरणागितயில் “आत्म-हिवस् शर्ीम ारायण க்ேக” என்ற बुि िवशेषத் டன் ெசய் ம் 

आत्म- न्यासம்தான் अिङ्ग; அைதக்காட் ம் पर्धानம், ’ரக்ஷிக்கும் ெபா ப்ைப ைவத்தேல’. 

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள் 

 भिक्त / पर्पि களின்  अङ्गங்கைளப் பற்றிய  
-बर् ा  न्यायத்தால், पर्पि  

க்கு आनुकूल्य-सङ्कल्प/ पर्ाित 
कूल्य-वजर्नािद अङ्गங்களாக 
ேதைவயில்ைல (पर्प க் கு 
இயற்ைகயாகேவ இ க்கும் 

என்பதால்);  
-महािव ासேம அங்கம். 

-எங்காவ  ’ேவண்டாம்’ எனச்ெசால் யி ந்தால், “पर्पि  ெசய்தபிறகு, 

இைவகள் இல்லா ேபானா ம் पर्ायि त/ लघदुण्डைனகளால் கழிந் , 

मोक्षத் க்கு குைறவில்லாமல் இ க்கும்” என்ேற ெபா ள். 

-बर् ा ம் அதற்குாிய அங்கங்கைள अपेिक्षத்  நிற்ப தான். 

-இப்ப  ஒப்பாவிட்டால், पूवर्पिक्षகள் அங்கமாக இைசந்த महािव ासத் 

க்கும், இந்த ேதாஷங்கள் ெசால்லலாேம ! 

शा  िव ासேம ேபாதாதா; 
महािव ासம் எதற்கு ? 

अितशियत िव ासேம க்கிய அங்கெமன்ப  शा -िविहतम्. 

िस ान्तம் : - शा ங்கள் पर्पि க்கு அங்கங்கைள விதித்தி க்கின்றன. 

- मन्दिव ासர்க்கும் ேகா ன காலத் க்குள் उपायपूित ஏற்ப த்தி, பகவான் ரக்ஷிப்பான். 

 



 
 
 

- 47 - 

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள் 

-ஒ  உபாயம் ஒேர பலைன 
தாேன ெகா க்கும். ேவண்  
யெதல்லாம் த வெதப்ப ? 

’உபாயங்கள், मोक्षािथக்கு िनवृि  धमर्மாக ம், மற்றவர்க்கு पर्वृि  धमर् 
மாக ம் நிற்கின்றன’ என शा ெंசால்வைத, युिक्तயினால் बािधக்க 

யா . 
 

பல காலம் ெசய்யேவண் ய 
பக்தி த ம் பலத்ைத, ஒேர 
தடைவ ெசய்யப்ப ம் ப்ர- 
பத்தி எப்ப க் ெகா க்கும்? 

சாஸ்த்ரங்களி ம்/ உலக வழக்கி ம், ஒேர பலைன அைடய கஷ்டமான 

வழி ம் உண் ; ஸுலபமான ம் உண் . இ  ’अिधकािर भेदத் க்கு 

தகுந்தப ’ என்  ெகாள்வ ேபால், பக்தி/ ப்ரபத்தி விஷயத்தி ம் ஒப் க் 

ெகாள்ளேவண் ம். 
 

मोक्षोपाय ம்/ பல ம் 
பகவான்தான். அப்ப - 
யி க்க, பலனில் சிலர்க்கு 
காலதாமதம் ஏன் ? 

இதற்குக் காரணம் – संसारச் சூட் ந்  மீள்வதில் ஒ வர்க்குள்ள 

அவஸரத் க்கு ஈடாக, मोक्षத்ைதப்ெபற தாங்கேள ெவவ்ேவ  காலத் 

ைதக் குறிப்ப தான்; அவரவர் कमर्ங்க க்குத் தக்க ई रன்தான் बुि -
पर्दान ंபண் கிறான். 

 

ऐिहक फल க்காகச் ெசய்த 
पर्पि  சிலேபா  फिलக்கா 

மல் ேபாவதால் पर्पि ேய 

सन्दहेத் க்கு உள்ளாகிறேத? 

இதற்குக் காரணம் – கார்யத்தின் அங்கங்களிேலா (कमर् वैगुण्यं), ெசய்பவ 

னிடத்திேலா (कतृर् वैगुण्यं), ெசய் ம் வழியிேலா (साधन वैगुण्यं) உண்டாகும் 

குைறதான். இக்குைறகள் இல்லாதேபா  இங்ேக ம் पर्पि  फिलப்பைத 

பார்க்கிேறாேம. 
 

-मोक्षसाधनமாக ’िनरन्तर 
भगवद ्ध्यानं’தான் ெசால்லப் 
பட் க்கிற . 
-கீைதயில் अङ्गपर्पि யாகத் 

தான், भाष्यकारர் योजைன.  

-िनरन्तर भगवद्ध्यानं, शक्त க்கு उपायமாக ம், अशक्त க்கு फलமாக 

ம் ெசால்லப்பட்ட . पर्प க்கு मोक्षरुिच இங்கு குைறயாமல் 

வளர்ந்  வர இ  उपकारकम्. 
-पर्पि யின் अङ्गமான वेषத்ைத भाष्यािदகளில் उदाहिरத் , स्वतन्तर् 
மான वेषத்ைத ग த்திேல शर्ीभाष्यकारர் அ ளிச்ெசய்தார். 

िस ान्तம் : - भगवद्ध्यान परीवाहமான पूजािवशषेத்ைத, िनत्य गर्न्थத்ைத ஒட்  स्वयं पर्योजनமாகச் 

ெசய்  வந்தால், अन्यािभगमनं/ अन्याथर्पर्वृि / अन्य भजनं/ अन्यकीतर्नं/ अन्यिचन्तनं என்ற 5 दोषங்கள் 

காமல் இ க்கும். 

-இப்ப ப்பட்ட आराधनத் க்குத் தகுதியில்லாதவ ம், தங்க க்கு योग्यமான िनत्य-नैिमि कங்களா ம், 

सङ्कीतर्नािदகளா ம் भागवतர்க க்கு परतन्तर्ராய் இ ந்  कैङ्कयर्த்திைன இங்கு அ பவிக்கலாம் 
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“ उपायங்களின் पर्भावத்தால் जाित-िनयमங்கள் ஒழியா ; शा  ंिविधத்த कमार्க்கள் கழியா  – ஆக 

அதன் पर्भावம் वस्थகै்குட்பட்ட தான்” என்ப  “पिरत्यज्य, मामकंे” இைவ லம் விளக்கப்ப கிற ,  

கலக்கத்தால் மிைகப்ப த்தியைம पर्भावத்ைத அள ப த்தித் ெதளிவித்தைம 

உபாயம் ெசய்த भगवद ्भक्तர்கள் 
எல்ேலா ம் ஒேர ஜாதியினர்தாம். 
இைத வி ரர்/ விச்வாமித்ரர்/ ஆழ் 
வார்கள் वृ ान्तங்களில் காண்க. 

உபாயம், जाित-िनबन्धनத்ைத மாற்றவல்லதல்ல. ’ஒேரஜாதி’ எனச் 

ெசான்ன , भगव िक्तயாகிறगुणिवशेषத்ைதயிட்   उपचारமாகேவ. 

-िवदरुािदக ம் ஜாதி நியமங்கைள மீறவில்ைல என்ப  इितहासங் 

கைள வ ம் கற்ேறார் கணிப் .     

िस ान्तம் :- शारीरकமாக ஏற்ப வ  ’जाित’; இ  சாீரம் இ க்குமள ம் மாறாத . मानसமாக गुण 

िवशेषத்ைதயிட்  ஏற்ப வ  ’குலம்’; இ  எல்லா ஜாதியினர்க்கும் உண்டாகக் கூ ய . “भगव क्तர் 

கள் समெரன்ற  परमपरुुषाथर्-साम्यािदகளாேல”– கிடாம்பி அப் ள்ளார். இப் भक्तர்களில் : दवेतान्तर स्पशर्ं 
இல்லாதவர் – एकािन्तகள்; पर्योजनान्तर स्पशर्ं இல்லாதவர் – परमकैािन्तகள்; தாமதம் ெபா க்கா , 

भरन्यासं ெசய்  कैङ्कयक पर्योजकராயி ப்பவர் - षोडशवणर् स्वणर् परमैकािन्त. 

-ஆக शारीरकமான जाितिनयमங்கைள எவ ம் पिरत्यिजக்கெவாண்ணா . 

 

             கலக்கங்கள்  
 

ஸமாதானங்கள் 

 
उपाय-िन ர், எல்லா पर्वृि -िनवृित 
धमर्ங்கைள ம் விடேவண் ெமன் 

ப  ’सवर् धमार्न् पिरत्यज्य’ க்குப் 
ெபா ள். 

-शा -िनयमத்ைத भर्ािन्तயால் बा -कुदिृ கள்வி வ  तामसत्याग:;
  पर्वृि -िनवृि க க்கு ேசாம்பி வி வ  राजसत्याग:; अिधकारத்    

  க்கு தக்க कमर्ங்கைள भगवत्पर्ीितக்காகேவ कमर्-कतृर्त्व-फल त्यागத்  

  டன்ெசய்வ  साित्वकत्याग:(இ  गीताभाष्यத்தில் தல்योजைன) 

-’त्यागपक्ष’த்தின்ப , उपायिवरोिध पापங்கைளக் கழிக்க விதிக்கப் 

பட்ட पर्ायि ािदக க்கு अनहर्ன், அைவகைள விட் விட் , 

भगवाனிடம் पर्पि  ெசய்யச் ெசால்வ  – (मामकंे - 2-ம் योजைன). 

िस ान्तம் :- आज्ञा-कैङ्कयर्ங்கைள சாீரம் உள்ளள ம் தன் वणार्शर्मािदக க்கு ஏற்ப ெசய்யேவண் ம். 

இைவ भिक्त-योगத்தில் अङ्गமாக ம் पर्पि யில் फलமாக மாகும். मुक्तदशயैில் वणार्शर्मािदகள் இல்ைல. 

 - जाित-आशर्य-िनिम दु  आहारம், ज्ञानगर्हण,ं स्व-सूतर् मन्तर्गर्हण,ं धनगर्हण,ं जाित, மற் ம் दशे-कालத் 

தி ம் - நியமங்க டன், ேவ  फलத்தில் ஆைசயற்றவனாய், தன் சக்திக்கு ஏற்ப शर्ीम ारायण ைடய 

कैङ्कयर्ங்கைள पर्प ன் ெசய்யேவண் ம். இப்ப  आचार िनयमங்கெளன்ன; அதற்கு ேமேல தைய-சாந்தி 

தலான आत्मगुणங்கெளன்ன; அதற்கு ேமேல भगवत् भजनங்கெளன்ன; அதற்கு ேமேல मोक्षफल 
னில் ஆைசெயன்ன, இவற்றின் ெப ைமகளால் पर्प ன் ேமன்ேம ம் உயர்வாகக் க தப்ப வான்.  

  

25. पर्भाव वस्थािधकार: 

அ யார் ஆதரத்தில் “ஆரணநீதி ெநறி குைலயாைம” 
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 “ उपायங்களின் पर्भावங்கள் (கீழதிகாரத்தில் ெசான்ன ேபால) அள ப த்தப்பட்டா ம், 

அதற்ேக உண்டான सि त/ पर्ारब्ध पाप नाशकत्वங்கள்/ நல்வழியி ந்  சிறி  தவறிய भागवतர்க க்கும் 

फलன் குன்றாைம, ேபான்ற தன்ேனற்றமான ெப ைமகைளக் குைறக்கலாகா ” என ’माशचु:’ पद ं

விளக்கப்பட் , पर्भावம் ரக்ஷிக்கப்ப கிற .   

கலக்கத்தால் குைற ப த்தியைம पर्भावத்ைத ரக்ஷித் த் ெதளிவித்தைம 

’पर्पि யினால் எல்லாशोकங்க ம் 
கழி ம்’ என்ற  स्तोतर्ம்தான்; 
உண்ைமயில் கழிவதில்ைல. 

अनुगर्हशीलனான எம்ெப மான் ’விண் லகம் த வானாய் விைர 

கின்றான்’. शोकங்கைள அ பவிக்க இைசந்த ஜீவனின் நைசக்கு 

ஈடாகத்தான் இங்கு விட் ைவக்கிறான். 

பகவான்தான் िहतैिषயாயிற்ேற. 

मोक्षத் க்கு आनुषिङ्गकமாக 

ேகட்காதேபா ம் அவேன शोकங் 
கைளக் கழிக்கக்கூடாேதா ? 

இங்கு க்கமில்லா  சிற்றின்பங்கைள அ பவிக்க விட் ைவத் 

தால், ஒ ேபா ம் ஜீவனின் நைச மாளா ; भगवदनुभवத்தில் 

ஆைச ம் வளரா . ஆக, िहतैिषயான பகவானின் िशक्षै ம், अनुगर्ह 

िवशषेம்தான். இைத ஆழ்வான்/ பட்டர் ऐती ங்களிேல காணலாம். 

िस ान्तம் :- இங்கு िशक्षणं, िनयतायुस्ஸுக க்கு இந்த ஜன்மத்திேலேய भीित உண்டாக்கி ம்; 

अिनयतायुस्ஸுக க்கு आयुस्ைஸ வளர்க்க நிைனக்காைமக்கும், िनवद ंபிறப்பிக்ைகக்காகேவ. 

-द:ुखानुभवத் க்குள்ள द:ुखानुभवं-िनवद-ंभीतािदजननं என்ற 3 आकारங்களில்:- द:ुखानुभवं, भगवि गर्ह 
रूप दषु्कमर्த்தின் फलமாகும்; िनवदத்தின் லம் வ ம் िशकै्ष ம்; भीितजननं லம் வ ம் ’पर्ायि ம் 

ெசய்ய ேவ ம்’ என்ற पर्वृि ம், अनुगर्हकायर्மான उपायத்தின் फलं.  

 
 
 
अथर्सङ्गािदகைள ஒழித்  वैराग्यத் 

டன் இல்லாத भागवतர்கள், 

पर्पि  ெசய்தவராயி ம் விலக்கத் 
தக்கவேர. 

வழி தப்பினார் பக்கல் ெசால் ம் வார்த்ைதைய, நல்வழியில் அ  

த மாறினார் பக்கல் ெசால்லலாகா . भागवतர்- ऊन (सुदशर्न-

पा जन्य तापससं्कारமில்லாதவர்)/ हीन (पुण्डर् संस्कारமில்லாதவர்)/ पिरसर्स्त 

(नाम संस्कारமில்லாதவர்) / न  (मन्तर् संस्कारமில்லாதவர்) ராயி ம், 

भगवाனிடம் ऐकान्त्यं இ ப்பதால், (ஒ  விரகாேல ஈேடறி வி வ 

தால்) இவர் திறத்தி ம் अवज्ञािद अपचारம் ஆகா . 

-भागवदपचारம் எவ்வள  ெகா ய  என்ப , अकृत्यकरण-कृत्याकरण 

ங்கேளா  இைத ம் शर्ीभाष्यकारர் ேசர எ த்ததி ந்  விளங்கும். 

-भागवतभावைனபண்ணித்திாிவாைர ம், அவர் உள்ளத்ைத அறி ம் 

வைர ஆதாிக்கேவண் ெமன்ப  ஸீதாப்பிராட்  காட் ய ெநறி. 

िस ान्तம் :- भागवतர்கைள அவமதிக்காமல், அவாிட ள்ள குணங்கைளமட் ம் கண்  மகிழேவண் ம். 

करणतर्यத்தா ம் நல்வழிையக் ைகவிடாமல், இங்கி ந்த நாள் स्वयंपर्योजनமாக भगवत्कैङ्कयर्ं ெசய் ம் 

पुण्य-पुरुषர்க டன் ேசர்ந் வா ம் சிறந்தபாக்யத்ைத எம்ெப மானின் அ ளால்ெபற்றைத நிைனத் 

தி க்கேவண் ம். परमपदத்தில் ெபறப்ேபாகிற कैङ्कयर्-सांराज्यத் க்கு, இவ் லகிேலேய சூ  

நிற்பதாய் அ ஸந்தித்தி க்கேவண் ம். 

 

26. पर्भावरक्षािधकार: 
“தண்ைம கிடக்க தரம்” உள்ளைம 
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 मन्तर् पद-वाक्यங்களின் பல்ேவ  यॊजைனகள் த ம் अथर्िवशेषங்கள் ெசால்லப்ப கின்றன. 

- ன்  மந்த்ரங்க க்கிைடேய உள்ள ெதாடர்  :- 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
- மற் ம் ஓர் ெதாடர்  :- 

 
லமந்த்ரம்  ( अ+उ+म्)                       नमो                              नारायणाय 

த்வயம் 

           -விளக்குவ  
शर्ीम ारायण               चरणौ शरणं पर्प े                शर्ीमते नारायणाय नम: 
(ल मी-सिहतன்)             (शरणागित)                             (उपेयம்)  

சரமச்ேலாக பகுதி 

           -விளக்குவ  
       सवर् धमार्न् पिरत्यज्य (िस्थत:)  मामकंे शरणं वर्ज   सवर् पापेभ्यो मोक्षियष्य़ािम 
       (अिक नன் - अनन्यशरणன்)  (उपायान्तर िनरपेक्षன்)    (फलத்தில் स्वाधीन-  
                                                  स्वाथर् कतृर्त्व / भोकृ्तत्वமாகிற िवरोिध िनवृि ) 

 
தி மந்த்ரத்தின் ெப ைம : 

மந்த்ரங்களில் भगव ारायणमन्तर्ங்கள்; அவற் ள் ापकमन्तर्ங்கள்;அதி ம்अ ाक्षरம், िवशषेம். காரணம்: 

 இ , ேவதங்கள் வதின் ஸாரமாகும்; 
 ஸகல க்கங்கைள ம் விலக்கவல்ல ; 
 அைனத்  பலன்கைள ம் அளிப்ப ; 
 எல்லா உபாயங்க க்கும் உபகாரகமாக அைமவ ; 

 ஸகல வர்ணத்தார்க்கும், अिधकारத் ேகற்ப (वैिदक-तािन्तर्करूपத்தால்) उपजी :ं 

 (नार शब्दத்தாேல) ाप्य तत्वமான चेतनाचेतनங்கைள ம் (अयन शब्दத्்தாேல) ापक तत्वமான 

परमात्माைவ ம் ேநராகேவ ெசால்கிற ; 
 எந்த பலைன ம் ெப வதற்கு, ேவ  எந்த மந்த்ரத்ைத ம் நாடேவண் ய ேதைவயில்லாத ; 

 भगवाனின் (राम-कृष्णािद) எந்த मूितக்கும் ெபா வான மந்த்ரமாகும்; 
 ேவத-சாஸ்த்ரங்களில் ெசால்லப்பட்ட ; எல்லா கல்பங்களி ம் ப்ர த்தமான ; 
 ாிஷிகளா ம்-ஆழ்வார்களா ம்-ஆசார்யர்களா ம் வி ம்பி अनुसिन्धக்கப்ப வ . 

 இம்मन्तर्தंான் शर्ी परकाल க்கு सव रனால் உபேதசிக்கப்பட்ட . 

 

27. मलूमन्तर्ािधकार: 

“நன் ம  ஓதினம்” 

परमपुरुषाथर्த்தில் रुिच ம், उपायத்தில் 

योग्यைத ம் (अिधकारம்) உண்டாக்கி 

धारकமாகும் मूलमन्तर्ம் 

उपायத்ைதச் ெசய் என 

िविधத் , स ाज्ञानத்ைத 

வளர்த்  पोषकமாகும் 

चरम ोकம் 
 

ஒேர ைற 

उपायத்ைத अनुि க் 

கும் விதம் ெசால் , 

அதன்सदानुसन्धानं 
भोग्यமாய் நிற்கும் 

यं 
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 அஷ்டாக்ஷரத்ைத உச்சாிக்க अिधकािरக ம், வித ம் : 
 தல் ன்  வர்ணத்  ஷர்கள் மட் ேம समस्तமான (अकार-उकार-मकारात्मक) पर्णवத் 

ேதா  (  नमॊ नारायणाय என) உச்சாிக்கலாம். 
 மற்றவர்க ம் पर्णवத்ைத स्तமாக, उकारத் க்கு பதிலாக ’अं’ என்ற बीजाक्षरத்ைதச் ேசர்த்  

(अ ं नमॊ नारायणाय என) ெசால்லலாம். இப்ேபா ம், எட்ெட த்  என்ற எண்ணிக்ைக ம்; 

उकारத்தின் “अवधारणं / ल मी” என்ற இரண்  अथर्ங்க ம் अकारத்திேல, ைறேய ’सवर्ं वाक्यं 
सावधारणं’ என்ற न्यायத்தா ம் / िनत्ययोगं ெசால் ம் सि योगिश  न्यायத்தா ம்; கிைடக்கும். 

पद/ अक्षरங்கள் விளக்கம் 

 
 

(पर्णवம்) 

 
( ன்ெற த்  

ேவதம்) 

-தனி மந்த்ரமாக ’1-2-3-1/2 மாத்ைரகளில்’ ெசான்னால், ைறேய कायर्रूप भगवाன் 

i) உலைக ம்/ ii) अन्तिरक्षத்ைத ம்/ iii)स्वगर्த்ைத ம் சாீரமாக உைடயவர்/ iv) कारणा- 

वस्थैயி ள்ளவர் எனப் ெபா ள்ப ம். न्यासिव ैயில் समपर्णத்ைதச் ெசால் ம். 

-மற்ற மந்த்ரங்கேளா  ேசர்ந்த நிைலயில், ஒேர எ த்தானேபா , परमात्माைவக் 

குறிக்கும். லமந்த்ரத்தில் ேசர்ந்தி க்கும்ேபா  आत्मसमपर्णपरமா ம் स्वरूपज्ञानं 
உண்டாக்குவதால் शेषत्वानुसन्धानपरமா ம் / अिधकारपरமா ம் இ க்கும். 

(अ, उ, मஎன பிாித் ) सखण्डமாகச் ெசான்னால், கிைடக்கும் अथर्िवशेषங்கள் இவ்வா : 

अकारம் ெசாற்க க்கு லமான अकारம், सकल வஸ் க்க க்கும் லமான எம்ெப மாைனக் 

குறிக்கும்; ’अव-रक्षणे’ என்ற धात्वथर्த்தினா ம், सवर्रक्षकனான பகவாைனக் குறிக்கும்.  

 
’अ’வின்ேமல் 

चतथु  

आत्मसमपर्णं, परमत्माக்கு उ ेश्यெமன पर्माणங்கள் ெசால்வதால், அப்ெபா ைளக் 

காட்ட अவின்ேமல் 4–ம் ேவற் ைம உ  ேசர்க்கேவ ம். மந்த்ரத்தில் அ , அழிந்  

நிற்கிற . இவ்வளவால், “पर्णवத்தில் ஒேர िवभिक्तயில் ’अ, म’ இ ப்பதால், जीव-
परमात्म ऐक्यंதான் ெசால்கிற ” என்ப  ஒட்டா  என்றாகிற . 

उकारம் -अवधारणं ெபா ளாகி, अयोग/ अन्ययोग वच्छेदங்கள் கிைடக்கின்றன. 

 
 
 

मकारம் 

-अक्षरिनरुक्तப்ப  ’क’ தல் तत्व-वाचकமாய், ’म’ 25-வ  तत्वமான जीवைனக் குறிக்கும். 

-’मन-ज्ञान/े अवबोधन,े मस-पिरमाण’े என்ற ाकरण ुत्पि யால், जीवस्वरूपங்களான 

ज्ञान स्वरूपत्व/ ज्ञान गुणकत्व/ अणुत्वங்களால் ஜீவன் ெபா ளாகிறான். 

- ேவத இலக்கணப்ப  ஜீவைனக்காட் ம் अस्मत ् என்ற பதத்தின் ன்-பின் பகுதிக 

ளான अस्-अत् என்பைவ மைறந் , ’म’ என நிற்கிற . 

-पर्धानं नीयमानं िह ततर् अङ्गािन अपकषर्ित என்ற न्यायத்தாேல पर्धानமான ஜீவேனா  

शेषமான गुणािदக ம்; शेषत्वाशर्यமான चेतना-चेतनங்கள் எல்லா ம் குறிக்கும். 

 
नम: 

(पर्णव-सारமான 
उकारத்தின் 

िववरणं) 

स्थूलाथर्: - உயர்ந்தவைனவணங்கும் சாீரத்தின்ெசயல்; பகவாைன வணக்கும் ெசயல். 

             - பகவான் எனக்கு शेषी; நான் அவ க்கு शषेன் என்ற எண்ணம்;  

             - ’நம:’ என வாக்கால்ெசால் , மனதால் நிைனத் , உடம்பால் வணங்கும் 
              ேபா , ர்ணமான சரணாகதி. 

सू माथर्:  (न + म: எனப் பிாித் ச் ெசால் ம்ேபா ) - நான் எனக்கு शषेமல்லன்; 

     -ஒன் ம் எனக்கு शषेமில்ைல; எதற்கும் நான் शेषीயல்ல; எனக்கு स्वातन्त्र्यமில்ைல. 
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नम: 

(ெதாடர்ச்சி) 

परयोजைன(न +म +: எனப்பிாித் ச்ெசால் ம்) -பகவாைனயைடய  पर्धान உபாயம். 

      - ’न’ என்றால் उपाय:  
      -’म’ என்றால் पर्धान ं

      -िवसगर्ம் எம்ெப மாைனக் குறிப்ப . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नारायण 

-रू थर्: - सवार्न्तयार्िमயான எம்ெப மான் 

-योगाथर्: - नार (न, र) + अयनं = नारायण: 
 नर:= र (रीङ् –क्षये) என்பதால், स्वरूपिवकारத்தாேல அழி ம் தன்ைம ள்ள  

           अिचत् என்றாகி, ’न’ என்  ’அைதவிட ேவறான ஜீவன்’ என்  अथर्ं; அப்ேபா , 

           नर समूह: = नारा: (நரர்கள் கூட்டம்) என்றாகிற . 

 नर: = அழிவற்ற தன்ைமயினா ம், ’नृ – नये’ (நல்வழியில் நடத்திச் 

ெசல்பவன்) என்பதா ம், परमत्माைவச் ெசால் ம்; அப்ேபா , ’नर संबिन्ध 
नारं’/’नरात् जायते’ என்பதால், नारा:என்  सकलचेतनाचेतनங்கைளக் குறிக்கும். 

नारं = जलं; இதனால், “ஜலத்ைத உண்டாக்கிய” பகவாைனக் குறிக்கும். 

अयन ं= ப்ரேவசிக்கப்ப ம் வஸ் ; 

अयन ं= ’अय पय -गतौ’ / इण् -गतौ என்ற धातुவி ந்  :- 

 ’ईयते अनेन’ = (இவைனக்ெகாண்  அைடயப்ப கிற ) என்பதால் उपाय: ; 
 ’इयते अिस्मन्’ = (இவனிடத்தில் லயம் அைடகிற ) என்பதால் आधार: ; 
 ’ईयते असौ’ = (இவன் அைடயப்ப கிறான்) என்பதால் उपये: என்றாகிற . 

ஆக, नारायण: = (बहुवर्ीिह) नारा: अयनं यस्य = ’नारங்கள் எவ க்கு இ ப்பிடேமா’,  

      என்பதால், उभयिवभूितयोगं/ हयेपर्त्यनीकत्व-कल्याणैकतानत्वं மற் ம்; शारीरकशा த்  

     தின் நான்கு अध्यायங்களால் நி பிக்கப்பட்ட जगत्कारणत्वं (नराज्जातािन तत्वािन  

     என்பதால்); अबाध्यत्वं (क्षयिनषेध वाचक नर शब्दத்தால்); उपायत्व-उपेयत्वं (अयन  

     शब्दத்தால்) உைடய எம்ெப மான், எனப் ெபா ள்ப கிற . 

      - नरனான भगवाனிடமி ந்  नारं (जलं) உண்டானதா ம்; भगवाன் जलத் க்குள்   

      இ ந்ததா ம், नारायणன் ஆகிறான். (जलं மற்ற तत्वங்க க்கும் उपलक्षणं) 

        नारायण: =(तत्पुरुष:) नाराणा ंअयनं = ’नारங்க க்கு இ ப்பிடம்’ என் ம்ேபா , 

     अयन शब्दத்தில் उपयुक्तமான सौलभ्य-परत्वங்கள் ெசால்லப்ப கின்றன. अयन शब्दம்  
     िनत्य नपंुसकமானா ம் ऋिषகள் ெசான்ன िनरुक्तबलத்தாேல पुिल्लङ्गமாகும். 

-योगरू थर्: - ’नम”ஸ் ல் शाब्द/आथर्மாகத் ேதாற்றின शरणागितயாேல पर्ीत ம்;  

     ‘नारायणाय’வில் चतुथ யில் ேதாற்றின कैङ्कयर्த்ைத எற்பவ ம்; अकारத்தால் சு ங்க  

     ெசான்ன िनरपेक्ष शरण्य மானவனின் सवर्रक्षकत्व-सवर्शिेषत्व ंெசால்கிற . 

 
आय 

(मन्तर्த்தின்शिक्त) 

चतुथ க்கு ெபா வாக तादथ्यर्ं (அவ க்காக என்ப ) ெபா ள்; மந்த்ரத் க்கு சக்தியாக 

இ ப்பதால், இங்கு பலன் கிைடப்பதற்குக் காரணம் (फलिसि  हते)ु என்னேவ ம். 

ேம ம், இைத संपर्दानाथயாக (दीयमानाथर् शेिषत्वं संपर्दानत्वं इष्यते – ஸமர்ப்பிக்கப் 

ப ம் வஸ் க்கு ேசஷியாயி க்ைக என் ) अिहबुर्ध्न्यன் ाख्यानं ெசய்கிறார்.  
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தி மந்த்ர வாக்யங்க க்கு 10 வித ேயாஜைனகள் 

ேயாஜைன स्वरूप- उपाय- पुरुषाथर् परமாக வாக்கிய விளக்கம் 

नम:शब्द,ं समपर्णपरं; ’पर्णवपर्ितपा  नारायणனின்ெபா ட்  समपर्यािम’ என்  

ெசய்ைகயாக स्थूलाथर्த்தில் ேதான் வதால் उपायपरं । மற்றைவயான शेषत्व 
स्वरूपज्ञान / पुरुषाथर्மின்றி उपायं िसि க்காதாைகயால் அைவ आिथकங்கள். 

ஒேர வாக்யம் :  1.उपायपरं 
– पर्णव (पर्ितपा  िविश ाय) 
नारायणाय नम:  
 2.उपयेपरं - पर्णव (पर्ितपा  
िविश ाय) नारायणाय  नम: 

नम: शब्द,ं पर्ह्वीभाव अ िलब  नमश्शब्दोच्चारणािदरूप शेषविृ परं । “शेषवृि  
ெசய் ெகாண்  हृ ा भविन्त” என்  ெபா ள். மற்றைவயான शेषत्व स्वरूप 
ज्ञान / उपायம் இன்றி शेषवृि  िसि க்காதாைகயால் அைவ आिथकங்கள். 

“अकार-नारायण शब्दाथर् सवर्रक्षकत्व-सवार्धारत्व-सवर्शेिषत्व ைடயவ க்ேக 

நான் िनरुपािधक अनन्याहर् शेषன்” என்  स्वरूपपरं | पुरुषाथर्ं आिथकं । 
-“நான் எனக்குாியனல்ேலன்; மற்ெறான் க்கும் िनरुपािधक स्वािम ம் 
स्वतन्तर् ம் அல்ேலன்” என்  स्वरूपपरं | उपायं आिथकं । 

“आत्मसमपर्ण यागத்தில் हिवस्ஸாகிற நான் अकारवाच्यனான नारायण க்ேக 
भरமாக समिपக்கப்ப கிேறன்”  

-“என்ைனக் காக்கும் ெபா ப்  எம்ெப மா ைடயேத; எனதில்ைல.”  

இரண்  வாக்யங்கள் : 

3. स्वरूपपरं –  
  3.1. आय नारायणाय उम् 
  3.2. नम: 
4. समपर्णपरं - 
  4.1. आय नारायणाय उम् 
  4.2. नम: 
5. पुरुषाथर्पर्ाथर्नापरं - 
 5.1.आयनारायणाय उम्(स्यां) 

  5.2. नम: 

“अकारवाच्यனான नारायण க்ேக, कैङ्कयर्ं ெசய்பவனாக நான் ஆேவன்” – 

इ पर्ाि  पर्ाथर्नापरं । 
-“எனக்காக அல்ேலன்”-स्वाथर्-स्वाधीन कतृर्त्वािद अिन िनवृि  पर्ाथर्नापरं । 
 
 

-“अकारवाच्यனான नारायण க்ேக, நான் உாிேயன் ஆேவன்;”    
-“நான் எனக்கு உாிேயன் அல்ேலன்.” उपायं आिथकं ।                स्वरूपपरं । 
-“भगवा க்கு सवर्दशे/काल/उिचत/िवध कैङ्कयर्ं எழேவ ம். परुुषाथर्पर्ाथर्नापरं  
 

-“अकारवाच्यனான नारायण க்ேக, நான் உாிேயன் ஆேவன்;”  स्वरूपपरं । 
-“நா ம் என ம் எனக்கு உாியனல்லன்” இ  अिन िनविृ  पर्ाथर्नापरं । 
-“नारायणன் ெபா ட்  ஆேவன்”  இ  इ पर्ाि  पर्ाथर्नापरं । 
 

-“अकारवाच्यனான नारायण க்ேக, நான் शेषன்”. இ   स्वरूपपरं । 
-“रक्षणத்தில் எனக்கு स्वातन्त्र्यமில்ைல; நீேய रक्षकன்”    (गो ृत्ववरणத்ைத 

-“நாரங்களின் रक्षणத்தில் उपायமானவன்”.         கூ வதால் उपायपरं 

ன்  வாக்யங்கள் : 

6. स्वरूप- पुरुषाथर्परं 

  6.1.पर्णवं 
  6.2. नम: 
  6.3. नारायणाय (भवेयं) 
7. स्वरूप- पुरुषाथर्परं 

  7.1. पर्णवं 
  7.2. नम: (स्यां / स्यात्) 

  7.3. नारायणाय (स्यां) 

8. स्वरूप- उपायपरं 

  8.1. पर्णवं 
  8.2. नम:  
  8.3. नारायणाय  
9. समपर्ण- पुरुषाथर्परं 

  9.1. पर्णवं 
  9.2. नम: (स्यां) 

 9.3. नारायणाय (स्यां) 

 
-ரக்ஷகனானவ க்ேக ஜீவன் (ஸமர்ப்பணம்) இ  समपर्णपरं | 
-“எனக்காக நான் அல்லன்.” இ  अिन िनवृि  पर्ाथर्नापरं । 
-“நாராயணனின் चरण कैङ्कयर्த் க்ேக ஆேவன்.” இ  इ पर्ाि  पर्ाथर्नापरं । 
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10. स्वरूप- उपाय-पुरुषाथर्परं 

  10.1. पर्णवं 
  10.2. नम: (स्यां / स्यात्) 

  10.3. नारायणाय (स्यां) 

 

-“अकारवाच्यனான नारायण க்ேக, நான் शेषன்”. இ   स्वरूपपरं । 
-“அவைன க்கரணங்களா ம் शरणமைடகிேறன்.” இ  उपायपरं | 
-“स्वािमत्व-परत्व आकार ைடய नारायण க்கு ஆேவன்.” पुरुषाथर्पर्ाथर्नापरं | 

-தி மந்த்ரத்ைத ஒேர வாக்யமாகக்ெகாண்  2 அர்த்தங்க ம்; இரண்  வாக்யங்களாக 3 அர்த்தங்க ம்; 

ன்  வாக்யங்களாக 5 அர்த்தங்க ம்; இவ்வா  10 அர்த்தங்கள் அ ஸந்திக்கப்பட்டன. 

விேசஷ விஷயங்கள் 

 अयन शब्दம்= वासस्थानं. - बहुवर्ीिहயால் भगवाனின் अन्त ार्ि  (இைவ ள்ள இடத்தில், தன்ைன 

இல்ைல எனெவாண்ணாதப  கலந்  நிற்ைக) ேதாற் கிற . இங்கு, अन्त ार्ि க்கு अनुगुणமான 

पर्ितघातअनहर्त्वं(தைடக்குத் தகுதியற்றதன்ைம)தான் ெசால்லப்ப கிற : अणु-पिरमाणत्वं இல்ைல. 
- तत्पुरुषத்தால், भगवाனின் बिह ार्ि  (இைவயில்லாதயிடத்தி ம், தான் உளனாைக) ேதாற் ம். 

 मन्तर्த்தில் नारायणைனக் குறிக்கும் ’अकार- नर- अयनं’ என்ற ன்  शब्दங்க ம் ைறேய 

“रक्षकत्वं-कारणत्वं, िनयन्तृत्वं-नेतृत्वं, उपायत्वं-उपेयत्वं” என்ற आकार-भेदத்தாேல पर्योजकम्।  
 मन्तर्த்தில் जीवைனக்குறிக்கும் ’मकार – नार’ என்ற இ  शब्दங்க ம் ைறேய “ज्ञानस्वरूप- ज्ञान 

गुणकன்- अणु, क्षयமில்லாத िनत्यன்- परस्पर भेद ள்ளவன்” ஆகியவற்ைறக் காட் கின்றன. 
 पर्णवம் शब्दத்தால் शेषपर्ाधान्यம்; अथर्த்தால் शेिषपर्ाधान्यம். नारायण शब्दேமா शेिषपर्ाधान्यம். 
 नारशब्दம், ापन- भरण- िनयमन- स्वाम्यािदகளால் नर-नारங்க க்கிைடேய உள்ள भेदத்ைதக் 

காட் வதால், “அைவக க்கு स्वरूप ऐक्यं” ெசால் ம் कुदिृ  मतங்கள் िनरिसக்கப்ப கின்றன. 
 बर् த்ைதக் குறிக்கும் वेदवाक्यங்கள் – (स्वरूपத்ைதக் காட் ம்) शोधक; (அதனிடமி ந்  உண்டா 

னைவ என் ம்) कारण; (उपासनத்ைத िविधக்கும்) उपासन वाक्यங்கள் என வைகயாம். 

அ ேபால் नारायण शब्द ம் – (क्षयरूप दोष अभावத்ைதக் காட் ம் नर शब्दம்) शोधक; (नराज्जातािन 
तत्वािन नारािण என் ) कारण; (ईयते अनेन என்பதால் अयन शब्दத்தால் उपायம் ெசால்  गित/ बुि  
कमर्त्वங்கைளக் குறிப்பதால்) उपासन वाक्याथर्ங்கைளச் ெசால்கிற . 

 नारायणशब्दத்ைத स्वर- नங்களாக (न्+अ+र्+आ+य्+अ+ण्+अ) பிாித்தா ம் अ ाक्षरமாகும். 
 மந்த்ரத்தில், ’न’ தலான ஏ  அக்ஷரங்க க்கு ர்வர்கள் இப்ப ப் ெபா ள் ெசால்வர் : 

-न என்பதால், ேக்ஷமங்கைளக் ெகா த்தல், பரமபதத்தில் பற்  உண்டாக்குதல், அதற்கு 

விேராதியான குணங்கைள நாசம் ெசய்த ம்; -म என்பதால், அ யவர்க்கு மங்களத்ைதச் 

ெசய்தல், ஞானவிகாஸம் ெசய்தல், பிறர் வணங்கும் ப  ெசய்த ம்; -ना என்பதால், நாஸ்திகத் 

தன்ைமைய வி தல், எப்ேபா ம் பகவா க்கு ைகங்கர்யம் ெசய்தல், பரமபதம் ேசர்க்கும் 

ஆசார்யத்வ ம்; -रा என்பதால், பகவானிடம் உடேன ப்ாீதி ண்டாக்குதல், மற்றைவயில் ஆைச 

வி தல், உலைகக் காத்த ம்; -य என்பதால், பகவாைன அைடவதில் ஊற்ற ம், அதால் 

பய ம்; -णा என்பதால், பகவைனத் திப்ப ம், அதற்குத் ேதைவயான வாக்-சித்தி ம்; -य 
என்பதால், யக்ஷ-ராக்ஷஸ-ேவதாள- தங்கள் பயந்  ஓ த ம், ெசால்லப்பட்டன.  
फल ं : தி மந்த்ரத்தில் यथाथर्ज्ञान ம் िन ै ைடயவைர ஆதாிக்கும் ேதசத்தில், “पर्धान ािधகளாக 
எ த்த रागािदக ம், ஸத் க்க க்கு शर्ी என்  ஓதப்பட்ட ஜ்ஞான ஸம்பத்தில் குைற ம், 
आत्मापहारािदகைளப் பண் ம் महातस्करரான अहङ्कारािदக ம்” நைடயாடா . 
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த்வயம் எனப் ெபயர் வந்தைம : 
 மந்த்ரத்தின் தல் பகுதி பகவாைன சரணமைடவைத ம், இரண்டாவ  அவனிடம் 

ைகங்கர்யத்ைத ம் ேவண் , இப்ப  பகவாைனேய இரண்  (उपाय-उपये)மாகப் पर्ितपािदப்பதால்; 

 शरणवरणािद अङ्गம் स्वरूप-भर-फलसमपर्णமான अिङ्ग இரண்ைட ம் ெசால்வதால்; 

த்வயத்தின் ெப ைம : 
 இ  शुर्ितमूलமான, 25 அக்ஷரங்கள் ெகாண்ட तािन्तर्कमन्तर्म ् । शर्ीपर् த்தில் पर्थमाचायर्னான भगवाன் 

िपर्यतमैயான ल मीக்கு उपदिेशத்ததால், இைத पवूार्चायर् वाक्य ंஎன் ம் சிலர் ெசால்வர். 

 இம் मन्तर्த்தின் सकृदचु्चारणேம उ ारकं என்ப  शा िस म ्। 

 இம் मन्तर्த்தால் भरसमपर्णத்ேதா  கூ ய आत्मसमपर्ण,ं िवविक्षतम ्। 
 मूलमन्तंर् சு க்கிய अथर्ங்கைள இ  पूणर्மாக पर्कािशப்பதால், மற்ற मन्तर्ங்க க்குள் पर्धानम ्। 

 शर्ी भाष्यकारாின் शरणागित ग ,ं இந்த यத்தின் िववरणேம . 

पद/ अक्षरங்கள் விளக்கம் 

 
(पूवर्खण्डத்தில்) 
शर्ीम ारायण = 

शर्ी +मतुप् 
पर्त्यय: + 
नारायण 

- वेदங்கள் सवर्शरण्यமான परतत्वத்ைத, िशर्य:पितत्व िलङ्गத்தா ம் नारायण शब्दத்தா ம் 
िनणर्ियத்தன. இந்த இரண்ைட ம் ெகாண்ட இப்பதத்தில் ெசால் ம் ल मी िविश त्व,ं 

மந்த்ரத்தின் இ  स्थलங்களி ம் िवशषेणதंான்.  

- த்வயத்தில் ’शर्ी’ शब्दத் க்கு - उ रखण्डத்தில் पर्ाप्यतैக்குத் தகுந்த उभयिवभूित शेिषत्व-
अितशयकरत्वािदகைள ம், पूवर्खण्डத்தில் भगवाனின் उपायभावத் க்கு தகுந்த पुरुषकारत्व-
उपायिवरोिध अिन  िनवतर्कािदகைள ம் (இப்ேபா  स्वािमत्विनबन्धनங்களான आनकूुल्य 
सङ्कल्प- पर्ाितकूल्यवजर्नங்கைள ம்) अथर्மாக- अनुसिन्धக்கேவ ம். 

 

शृर्णोित 
-आिशर्तாின் आतर्ध्विनையக் ேகட்கிறாள். 

-எம்ெப மானிடம் उपदशेம் ெப கிறாள். 

-भगवाனிடம் लोकिहतங்கைளக் ேகட்கிறாள். 

 
 

शर्ुट् = 
शर्वण े  

शर्ावयित 
-நமக்காக भगवाனிடம் पर्ािथக்கிறாள். 

-ெபற்ற उपदशेத்ைதத் தக்க த ணத்தில் भगवा-  
   னிடம் விண்ணப்பிக்கிறாள். 

-िवपरीतரான जीव க்கும் उपदिेशக்கிறாள். 

 

शर्ीयते 
-நம்மால் அைடயப்ப கிறாள் (मातृत्वपर्युक्त 
वात्सल्याितशयத்தாேல पुरुषकारभूतயैாகிறாள்.  

 

िशर्ण ्= 
सेवाया ं  

शर्यते 
-भगव ाल्लभ्यம் ேதாற்ற अितशयकािरिणயாய் 

நமக்காக सव रைன आशर्யிக்கிறாள். 

श ॄ= 
िहसाया ं

 

शृर्णाित 
-उपाय / कैङ्कयर् िवरोिधகளான நம் पापங்கைளக் 

கழிக்கிறாள். 

 
 
 
 
 
 
 

शर्ी 

शर्ीङ्ग ्= 
पाके 

 
शर्ीणाित 

आिशर्तர்க்கு कैङकयर् पयर्न्तமான गणुपिरपाकத்ைத 

உண்டாக்குகிறாள். 
 
 

28. यािधकार: 

“தி மால் பாதமிரண் ம் சரெணனப்பற்றி, அ ைம” ெகாள் தல் 
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पद/ अक्षरங்கள் விளக்கம் (ெதாடர்ச்சி) 

मतपु ्
 (पर्त्यय:) 

பிராட் ைய விட் ப்பிாியாத िनत्ययोगத்ைதச் ெசால் ம். இதனால் सापराधர் सन्दहे 
மின்றி நிைனத்தெபா  எம்ெப மாைன आशर्ियக்க கிற . 

 
 

नारायण 

-இச் शब्दத्்திற்கு मूलमन्तर्த்தில் ெசான்ன अथर्ங்கெளல்லாம் ெகாள்ளேவ ம். 

पर्धानமாக, पूवर्खण्डத்தில் वात्सल्य-स्वािमत्व-सौशील्य-सौलभ्य-सवर्ज्ञत्व-सवर्शिक्तत्व-सत्य 
सङ्कल्पत्व-परमकारुिणकत्व-कृतज्ञत्व-िस्थरत्व-पिरपूणर्त्व-परमोदारत्वािदகைள ம் ; 
उ रखण्डத்தில், समस्तगुणिवभूितिविश னாக, அதி ம் पर्धानமாக, शेिषत्व-िनरितश 
भोग्यत्वािदகைள अनुसिन्धக்கேவ ம்.  

 
 
 
 

चरणौ 

-उपायமான भगवत्कृपैையத் ண் வி வதா ம், மிக ம் भोग्यமாக இ ப்பதா ம், 

अिक नன் பகவானின் தி வ கைளேய பற் கிறான்.  
-’चरणौ’ என்ற  भगवाனின் िद मङ्गळिवगर्हத் க்கு उपलक्षणं ।  
-मुमुकु्ष க்கு पर्धानं, िशर्य:पितயின் सवर्स्मात्परत्व ம் िनत्यिवगर्हयोग ம். ’शर्ीम ारायण’வில்  

  सौलभ्यंகூ ய परत्वத்ைத ம், ’चरणौ’வில் िनत्यिवगर्हयोगத்ைத ம் अनुसिन्धக்கேவ ம்.  

   ’नारायण’வில் गुणिवभूत्यािदகள் ெதளியாதார்க்கு िद मङ्गळ िवगर्हேம இலக்காகும். 

  தன் िद मङ्गळिवगर्ह,ं भगवा க்ேககூட भोग्यமாக இ க்கும். 

 िवगर्हத் க்கு மட் ம்தான் शुभत्व ं (பாபங்கைளப் ேபாக்கும் தன்ைம), आशर्यत्व ं (தன் 

பத்ைத सकल मनुज नयनिवषयமாகப் பண் ைக) இரண் ம் உண் . 

शरण ं अिहबुर्ध्न्य वचनப்ப , இதற்கு उपायं என்  ெபா ள். न्यासिव ैயில் िवशेिषத் , उपयान्तर 
स्थानத்தில் பகவாைன நி த் ைக என்பர். 

पर्प  े पद्ल् = गित      बुि  = रिक्षष्यतीित िव ास: । पर्कषर्மான िव ासம் என்றாகி, இம் 

महािव ासத்ைத ன்னிட்ட उपाय पर्ाथर्ைன ம் गो ृत्ववरण ம் कापर्ण्य ம் ெபா ளாம். 

 पूवर्खण्डம் सवर् शरण्यत्वं, शरणागित स्वरूपं, அதன் पिरकरங்கள், अिधकािर िवशेषं, अनन्योपायत्वं  ெசால்கிற . 

उ रखण्डத்தில் 
शर्ी 

पूवर्खण्डத்தில்ெகாண்ட பல अथर्ங்க க்குள், िशर्ण=् सेवाया ं என்றப  से ािदகைளச் 

ெசால்  कैङ्कयर्த்ைதப் ெப கிறாள் என்பைத अनुसिन्धக்கேவ ம். 

मतपु ् उभयिवभूितिविश மாய் आत्म-हिवरु ेश्यமாய் शेषत्व पर्ितसंबिन्धகளாய் कैङ्कयर्த் க்கு 
पर्धान पर्ाप्यராய் இ ப்பவர் இவ்िविश  दपंितகள்தான்” என்கிற . 

नारायणाय -पर्ाप्यतैக்குத் தகுந்த स्वािमत्वािदக ம் सवर्पर्कार िनरितशय भोग्यतैைய ம் காட் கிற . 

-’आय’, पिरपणूार्नभुवपवूर्क कैङ्कयर्த்ைத (इ पर्ाि ) पर्ािथப்பதால் ’भवेयं’ என ேசர்க்க ம். 

नम: कैङ्कयर्த்தில் स्वाधीन-स्वाथर् कतृर्त्व/भोकृ्तत्वங்கைளகழித் , “न मम िकि त्स्यां” என்கிற . 

पूवर्खण्डத்தில் ேதாற்றின शरणागितயால் கிைடக்கும், भगत्स्वरूपத் குத் தகுந்த फलिवशेषத்ைத, 
“தனக்ேகயாக எைனக் ெகாள் மீேத” என पर्ािथப்பேத उ रखण्डத்திதின் க த் . 

यத்தின் திரண்ட ெபா ள்: “सवर्स्वािमயான शर्ीम ारायणன் தி வ களில் सवर्दशे-काल-अवस्थोिचत सवर्िवध 
कैङ्कयर्த் க்கும் िवरोिधயான सवर् ம்கழிந்  पिरपणूर् कैङ्कयर्ंெப ைகக்கு, अिक नனான அ ேயன் स्वरक्षा- भरणािदகளில் 
எனக்கு अन्वय ंஅ ம்ப , शर्ीम ारायणன் தி வ களில் अङ्गप कமான अत्मरक्षाभर-फल समपर्ण ंபண் கிேறன்.”  

फल ं: ஆக, यத்ைத अनसुिन्धப்பைதக் காட் ம் ேக்ஷமத்ைதயளிப்ப  ஒன் மில்ைல. 
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शरणागितைய स्प மாக िविधக்கும் चरम ोकம் இங்கு விளப்ப கிற . 

चरम ोकத்தின் अवतार ம், ெபயர் வரக் कारण ம் : 

 िशर्य:पितயான सव रன் साधु-संरक्षण/ दु -िनगर्हத் க்காக ம், धमर्-संस्थापनத் க்காக ம் िवभव 
अवतारமாக வராபதி மன்னனாகி, पाण्डवர்க்குத்  ேபாய், अजुर्नைன रिथயாக்கி தான் सारिथயாய் 

எளியனாம்ப நின் , शरणागतர் எல்ேலா ம் பரமபதத்ைத அைடய ஒ  ाजத்ைத எதிர்பார்த் 

தி ந்தான். அத் த ணத்தில், ேபாாில் நிச்சயமாக ம யப்ேபாகும் தன் आचायर्-बन्धुக்கைளக் ெகால்வதால் 

“पापंேந ம்” என (தகாத த ணத்தில்/ தவறான பயத்தினால்) கலங்கின अजुर्नன், “தனக்கு िहतமானைதத் 

ெதளிவிக்கேவ ெமன” पर्ािथக்க, भगवा ம் आत्मस्वरूपத்தின் िनत्यत्वத்ைத ம், परमपुरुषाथर्ंெபற परंपरया 
कारणமான कमर्-ज्ञानयोगங்கைள ம், ேநர் उपायமான भिक्तयोगத்ைத ம் सपिरकरமாகச் ெசான்னான். இந்த 

उपायங்க க்கு योग्यतैயில்லாதவர்க க்காக, கைடசியில் “தன் தி வ கைளப் ெப ைகக்கும் மற் ம் 

வி ம்பியைவ எல்லாவற் க்கும் ெபா வான साधनமாய், அதற்குண்டான ஐந்  அங்கங்கைளத்தவிர 

ேவ  எந்த पिरकर ம் ேவண்டாததாய், ெசய்வதற்கு எளியதாய், ஒ  ெநா யில் பண்ணக்கூ யதான” 

रहस्यतम उपायத்ைத உலகத்ேதார் உய் ம் வைகயாய் उपदिेशத்தான். இவ்விஷயத்தில் இதற்கு ேமல் 

அறிந் ெகாள்ளேவண் ய  ஒன் மின்றி வாய் िविधத்ததனால், இதற்கு चरम ोकெமனப் ெபயர் 

வழங்கப்ப கிற . 

 

पद/ अक्षरங்கள் விளக்கம் 

 
 

सवर् धमार्न ्

धमर्மாவ - शा த்தினால்மட் ேம அறியேவண் ய पुरुषाथर्साधनम् । 
’सवर्’ शब्दத்தாேல अिङ्गகளான பல்ேவ  धमर्ங்கைளக் குறித்தேபாதி ம், 
இந்த संदभर्த்தில் सि ा-दहरिव ािद भिक्तयोगேமா, அல்ல  पिरकर-
बहुत्वேமாதான் िवविक्षत ं। 
-’सवर्’ शब्दத்ைத, ’एक’ शब्द पर्ितसंबिन्धயாய் धमर् कात्स्न्यर्மாக ம் योिजக்கலாம். 

 
पिरत्यज्य 

(पिर + त्यज्य) 

-त्यागெமன்றால், अिक न நிைலைமையக்கண் , ேவ  எந்த உபாயத்தி ம் 
உண்டாகும் ஆைசயின்ைம (नैराश्यं) – ஒ  கார்யத்தில் ஆைசயாேல पर्वृि த் 

தால், அதில் ஆைசைய வி ைக ’त्यागம்’தாேன ! 

-पिर என்பதால் अत्यन्त अिक न க்கு सवर्काल/ सवर्पर्कारத்தா ம் இ க்கும், 
ஆைசயில்லாைமயின் अितशयம் ெசால்லப்ப கிற . 

सवर् धमार्न ्पिरत्यज्य–अिधकार पक्ष ं– मुमुकु्षவின் आिक न्यािधकारத்ைதக் குறித் , ேமேல ’माशुच:’ என்கிற . 

अनवुाद पक्ष ं- ஏற்கனேவ உள்ள मुमुकु्षவின் நிைலையக் குறித் , ேமேல ’मां एकं’ என்கிற . 

िविध पक्ष ं – ’कापर्ण्यமாகிற पर्पत्यङ्गத்ைத िविधப்ப ’ [அதாவ  ’सवर्धमर्ங்க ம் தன்ைன योग्यता पयर्न्त 
மாகக் கழித்தப ைய நீ ன்னிட் க்ெகாண் ’] என்பதிேலா; அல்ல  “(आचमनं/ शौचं ேபான்ற) 

ேவெறா  धमार्नु ानத்ைத ம் எதிர்பார்க்காத पर्पि யின் नरैपके्षத்திேல”ேயா ேநாக்கு. 

       இவ்வளவால், “कमर्- ज्ञान- भिक्तयोगங்களாகிற धमर्ங்களின் स्वरूपत्यागம், पर्पि க்கு अङ्गமாக िविधக் 

கப்ப கிற ” என்  ெசால் ம் िविध पकं्ष (!), शा / संपर्दाय िवरु  ंஎன்பதால் िनराकिरக்கப்பட்ட . 

29. चरम ोकािधकार: 

“மன்ன ள் வாசகத்தால் ம ளற்றைம”” 
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मा ं

-’मां / एकं’ पदங்களில் பகவானின் सौलभ्य/ स्वातन्त्र्यங்கள் அைடேவ 

पर्धानமாக ம், न्यासिव ैயாம் पर्पि க்கு िवशेष आकारமான िनरपेक्ष उपायत्वத் 

க்குத் ேதைவயான “सवर्रक्षकत्व- सवर् शेिषत्व- िशर्य:पितत्व- नारायणत्व- 
सवर्ज्ञत्व- सवर्शिक्तत्व- परमकारुिणकत्व- सौशील्य/ वात्सल्य/ िद मङ्गळ िवगर्ह 
िवशेषत्वங்க ம், िवविक्षतங்கள். 

-ேம ம், ’मां’ என்பதில்,’என்ேறா நம்ைம இவர்கள் அேபக்ஷிப்ப ’ என 

आिशर्तरक्षणத் க்கு ஸமயத்ைத எதிர்ப்பார்த்  எம்ெப மான் अिभमखुனாய் 

நிற்கும் நிைல सूिचतम् । 

(-சாதன ம் நற்பய ம் 

நாேனயாவன்; 

-சாதக ம் என் 

வயமாய் என்ைனப் 
பற் ம்; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-சாதன ம் சரணெநறி 

அன்  ; 

-சாதநங்கள் 

இந்நிைலக்ேகார் 
இைடயினில்லா; 
 

-ேவறங்கம் இதனில் 

ேவண்டா; 

-ேவெறல்லாம் நிற்கும் 

நிைல நாேன நிற்பன்) 

 

एकं 

 पर्ाप्यனான भगवाேன पर्ापकனானப க்கு, उपाय-फल ऐक्य ंெசால்கிற . 

 ’केवलं’ என்ற ெபா ளில் अवधारणाथर्ं ெசால்கிற . இதனால் ஜீவன், शा ப் 

ப  वशीकरणाथर्ं उपायं अनुि க்ைகயாேல ரக்ஷணத்தில் (ज्ञान-िचकीषार्-पर्य  
ங்கள் ன் ம் ேசர்ந்ததான) कतृर्त्वं ேதாற்றி, स्वाधीन कतृर्त्व ைடய शरण्य 
ேனாெடாக்க தன்ைன ம் उपायமாக எண் ம் उपाय-ि त्व ंகழிக்கிற .  

[எம்ெப மானாேல पेर्िरतனாய், அவன் सहकिरயாத ேபா  நீட்ட- டக்க 

மாட்டாேத, அவன் ெகா த்த करणங்கைளக்ெகாண்  அவன் காட் ன உபா 

யத்ைத அவன் ைணெசய்ய अनुि த் , அவன் ெகா க்கப்ேபாகும் फलத் 

க்கு அண்ணாந்தி க்கும் ஜீவன், அவ க்கு तुल्यெமன எண் வ  िववेकं 
அல்லேவ! ஆக, பகவா க்குள்ள - ஒ  கார்யத்தில் ஜீவைன पर्वितப்பிக்கும் 

कारियता/  फलपर्दानािदகளில் पर्वितக்கும் कतार्/ ஒ  கார்யத்தில் पर्वृ னான 

ஜீவைன விலக்காத उपेक्षकன்/ அப்ேபா  இைசந்தி க்கும் अनमुन्ता/ இளந் 

தைல சுமப்பவ க்கு, தான் ெப ந் தைல சுமப்பவனாய் पर्वितக்கும் सहकारी 
என்ற- 5 நிைலகள் குறிக்கப்பட்டன.]  

 साध्योपायமான ம்/ भगवदनुगर्हத் க்குக் कारणமான மான पर्पि ைய 
िस ोपायனான भगवा க்கு समமாக எண் வைதத் த க்கிற . 

 अिक नன்ேமல் उपासनத்ைதச் ெசய் ம் சுைமையச் சுமத்தாமல், தன் 
कारुण्य-वात्सल्यங்கள யாக फलத்ைதக் ெகா க்க सङ्किल्पக்கும் शरण्यன் 

தனித்  நிற்கும் நிைல ெசால்கிற . 

 पिरपूणर्ைன शरणமாகப் பற் ம்ேபா  (आनुकूल्य सङ्कल्पािदகைளத்தவிர) 
ேவ  எந்த अङ्ग ம் पर्धान उपायकॊिटயில் ேசராைமையக் குறிக்கிற . 

 चरम ोकத்தில் இ ைற வ ம் सवर्शब्दம्், एक शब्द ंपर्ितसंबिन्धயாய் நின் , 

“उपायान्तरங்கள்த ம் फलைனெயல்லாம் भगवाன்ஒ வேன ெகா ப்பன்” 

என் ம்; “उपाय/ पर्ाि  िवरोिधகைளக் கழிப்பன்” என்  ெபா ள்ப கிற . 
“भगवाன் ஒ வேன உபாயம் என்றி ந்தேபாதி ம், அவ க்கு िवशेषणமாய் 

நின் , பிராட் ம் உபாயமாகிறாள்” என்ப  िस ोपायशोधनத்தில் நன்கு 

விளக்கப்பட்ட . 
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शरण ं यािधकारத்தில்ெசான்ன अथर्ெமல்லாம் இங்ேக ம் अनुसिन्धக்கேவ ம். 

मामकंे शरण ंஎன்பதால் मुमुकु्षவின் अनन्यशरणत्व ंिसि க்கிற . 

 
 

वर्ज 

- यத்தின் ’पर्प े’ என்பைதப்ேபால், सपिरकर आत्मिनवदेनேம ெபா ள்.  

-இ , अजुर्नைனக்குறித்  िविधக்கப்பட் ந்தா ம், पर्माणங்கைள ஒட் , 

“எல்ேலார்க்கும்” ெபா ந் ம் எனக் ெகாள்ளேவ ம். 

-“இ  शा जन्य-संबन्धज्ञानं ” என எங்காவ  ெசால் யி ந்தால், ’संबन्ध अन ु
सन्धानगभर्மாக இ க்கேவ ெமன்ைகக்காகச்ெசான்ன ’ என்பேத ெபா ள். 

ஆக, पूवार्धर्த்தால் अिक न-अिधकािर कृत्यமான उपायத்ைத ई रன் िविधத்தார், எனத் ேத ம். 

 
 
 

अह ं

’मां’என்பதால் கீேழ अनुसिन्धத்த अथर्ங்க டன், “अपराधம் பண்ணினவைன விலங் 

கிட் ைவத்த समािधकदिरदर्னான நான், ஒ  ाजத்தாேல उल्लिसत कारुण्यனாய் 

अपराधத்ைதப் ெபா த் வி ம்ேபா  விலக்கவல்லாாில்ைல; ேவெரா வனாேல 

இவைன க்தனாக்க ம் ஒண்ணா ” என்பைத ம் ெகாள்ளேவண் ம். ஆக, 

सहजकारुण्यािदகைள ேபரணியாக்கி पर्पि ய யாக வந்த पर्साद िवशेषத்ைத ’अह’ं 
शब्दம், अघिटतघटनासामथ्यार्िदகைள िवविक्षத் க்ெகாண்  भगवाனின்  स्वातन्त्र्य 

மான , सवर्िवरोिध िनराकरणाथर्மாக ன்ேன நிற்பைதக் காட் கிற .  

 
 

त्वा 

“उपदशे परंपरैயாேல िचदिचदी र तत्वतर्य िववेकं பிறந்  ऐ यार्िद पुरुषाथर्ங்களின் 
अल्प-अिस्थरत्वािद दोषங்கைளத் ெதளிந் , भगवत्पर्ाि रूपமான परमपुरुषाथर्த்ைதப் 

ெபறேவ ெமன்ற ஆவ டன் இதற்கான किठन उपायान्तरத்தில் வக்கற் , 
பகவான் பக்க ேல भरन्यासं பண்ணி कृतकृत्यனாய், ேகாாின फललाभத்ைதப்பற்ற 

இனி ஒ  कतर् ान्तरத்தில் पर्ाि யில்லாத உன்ைன” என்  तात्पयर्ம்.  

 
 
 
 
 
 
 

सवर् पापेभ्य: 

-’अह’ं என मोक्षपर्दைன ம், ’त्वा’ என मुमुकु्षைவ ம்ெசால் , அ த்  ’सवर् पापेभ्य:’ 
என बन्धकங்கைளச் ெசால்கிற . मुमुकु्ष िवषयத்தில் पापமாவ , शा த்தால் அறி ம் 
पर्ितकूलपर्ाि ம், अनुकूलिनविृ ம், अिन फलமான सांसािरक पणु्य மாம். 

- सवर् शब्दத்தால், िवरोिधवगर्மாக ன்  चूिणकैயாேல शरणागित ग த்தில் விளக்கப் 

பட்ட ம் पर्ाि िवरोिधயான कमर्த் க்கு कारण-कायर्மாக வ வ மான स्थूल/ सू मरूप 
पर्कृित संबन्धத்ைத ம் पापरािशயில் ேசர்க்கிற . 

- पापभे्य: என்ற பன்ைமயினால், पापங்களின் आनन्त्यं ெசால்கிற ; 

-सवर्पाप शब्दத்தில், उपासनपूितக்காக पर्पि ெசய்தவனின் उपायिवरोिधகள்; मोक्षाथर् 
पर्पि  ெசய்தவனின்  पर्ाि िवरोिधகள்; पर्ितकूल अनुभवहतेुக்கள் ஆகியைவ ேச ம். 

 उपायिवरोिधயாவ  – ’ இவன் நம்ைமத் ெதளிந்  வசீகாிக்கக் கடவனல்லன்’ 

என்ற ई र सङ्कल्पம்;  

 पर्ाि िवरोिधயாவ  – ’தவ ெசய்த இவன் நம்ைம அைடயக் கடவனல்லன்’ 

என்ற ई र सङ्कल्पம்;  

 पर्ितकूल अनभुवहतेुக்களாவன – அந்தந்த पर्ितकूल अनु ानங்களினால் भगवा க்கு 

உண்டாகும் फलपर्दान सङ्कल्पம். 
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मोक्षियष्यािम 

பாபங்களினின்  வி விப்ப  என்ப  - भगवाைனப் ெபா த்தவைரயில் 

ஜீவனின் अनािद िवपरीत अनु ानத்தாேல பிறந்த िनगर्हத்ைத வி தல் என்ற अिभपर्ाय 
िवशेषं. இதனால் िनगर्हकायर्மான अिव ािदகள் िनवृ ங்கள். ஜீவைனப்ெபா த்த 

வைரயில், ज्ञानिवकासािदகள் ஏற்ப வ ம், வி ம்பியேபா  मुक्तனாக்கப்ப வ  

மாகும்.  मुमुकु्ष िवषयத்தில், िनगर्हங்கள் िनवृ மானால் िनगर्हकायर्மான अिचत् संसगर्ம் 

கழிந் , स्वत:पर्ा மான पिरपूणर् भगवदनुभवம் आिवभर्िवக்கிற . 

 
 

मा शचु: 

“उपायानु ानத் க்கு ன் अिधकारத்ைதப் பற்றிய ம், मध्यத்தில் पर्पि  उपायத்ைதப் 

பற்றிய ம், उ रकृत्यத்தில் फलिसि ையப்பற்றிய ம் – இவ்விதமான எல்லா 

வ த்தங்க ம் கழிந் , भगवदनुगर्हपातर्மான ஜீவன், पर्पि க்குப் பிறகு शोिकத்தால் 
पर्पि க்கு ன்  வ ந்தாதி த்தல் ேபான்  अिनपुणकृत्यமாய், उपायवैलक्षण्यத் 

க்கும்/ भरस्वीकृत िस ोपायனின் पर्भावத் க்கும்/ न्यस्तभरனான இவன் स्वभावத் 

க்கும் ெபா த்தமில்லாததாகும்” என்  तात्पयर्ம். இப்ப ப்பட்ட  :- 

शोकங்க ம் அைவ கழி ம் ப க ம் 

1.शरणागित धमर्த் க்கு जाित-वणर्-आशर्मािद 
िनयमங்கள் இ க்குேமா ! 

मोकं्ष ெபற ஆைச ம் सव रனிடம் पूणर्िव ास ம், தன் 
आिक न्यज्ञान ள்ள எல்ேலா ம் अिधकािर என்பதால். 

2.पर्पि  उपायं ெசய்ய क மாயி க்குேமா!  पर्पि , ெநா யில், ஒேர ைற, ேவ  अङ्ग உதவியின்றி 

ெசய்வதாய், வி ம்பிய फलனளிக்குெமன ெதளிவதால்.  

3.लघूपायமான पर्पि க்கு भगवाன் फलன் 

ெகா ப்பானா ! 

पर्पि யால் वशीकिरக்கப்பட்ட भगवाன், सवर्सुलभ ம், 

மிக்க िव सनीय ம், परमकारुिणक ம், அள ப த்தப் 

படாத स्वतन्तर् ம், िस ोपाय ம் எனத் ெதளிவதால். 

4.उ रकृत्य आज्ञानुज्ञाकैङ्कयर्ங்களில் தவ  

ேநர்ந்தால் पर्पि फलன் குைற ப ேமா ! 

இந்த कमर्ங்கெளல்லாம் पर्पि க்கு अङ्गமல்ல எனத் 

ெதளிவதால். 

5.बुि पूवर् उ राघं ேநர்ந்தால் என்ன ெசய்வ ? पर्पि  अनुि க்கும்ேபாேதா, பிறகு தனியாகேவா पर्पि  

ெசய்வதால் கழி ம் எனத் ெதளிவதால். 

6. बुि पूवर् उ राघத் க்கு नरकािद क्लेशங்கள் 

உண்ேடா ? 

கிைடயா ; पर्प க்கு भगवाன் अनुतापம் உண்டாக்கி 
पुन:पर्पि யில் ட் ேயா, लघुिशकै्षயாேலா, ேமேல 
अपराधं பண்ணவிடாமல் விலக்கிேயா ெசய்வதால். 

7.नरकसमानமான இச்शरीरம் ெதாட ேமா? आतर्पर्प க்கு அப்ேபாேத शरीरம் கழி ம் என்பதால். 

8.சில दषु्कृतங்கள் सुकृतनाशங்களாவ ேபால், 

पर्पि க்குப் பின் ேந ம் दषु्कृतங்களால் पर्पि  
फलன் அழிந் வி ேமா? 

िनवृि  धमर्ங்கள் ’இட்டபைட கற்பைட’ என் ம் கணக் 

கிேல, ெசய்த அள  அழியாதைவ; ேம ம் भगवाன் 
शरणागतைன ஒ ேபா ம் ைகவிடான் என்பதால். 

9.पर्ारब्धकमर्த்தால்,ேமேல பிறப் கள்ேந ேமா இந்த जन्म விேலேய मोक्षேவண்  कालம் குறித்தால். 

10.சில வித்ையகளில், ேமாக்ஷத் க்கு ன் 

சிலகாலம் कैवल्यानुभवம் உண்டாவ ேபாேல, 

पर्प க்கும் फलன் தாமதமாகுேமா ! 

अनन्यपर्योजनனான இவ க்கு सवर्पापங்க ம் िनश्शॆष-
மாகக் கழிவதால், தாமதமாகா . 
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ஆக उ राधर्த்தால், यத்தில் उ रखण्ड्த்தில் ெசான்ன फलமான , ’नम:’ शब्द संिक्ष  अिन िनविृ  िववरण 
मखुத்தாேல ெசால்லப்ப கிற . 

 

चरम ोकத்தின் திரண்ட ெபா ள் : 

        “चेतनேன! अल्पமான ज्ञान-शिक्त-आयुस् உைடய, ஆனால் ேமாக்ஷம்ெபற िवळंबத்ைதப் 

ெபா க்காத நீ, ெசய்ய அாிதாயி க்கும் उपायங்களில் அைலயாேத, மிக எளியனாய், எல்லாவற்றிற்கும் 

அைடக்கலமாய் அதற்கு ஏற்ற எல்லா குணங்கைள ம் ெகாண்ட என்ைன ஒ வைனேய उपायமாக 

विरத் , ஐந்  अङ्गங்க டன் भरसमपर्णத்ைதப் பண் . 

         परमकारुिणकனாய் सुपर्स னாய் िनरङ्कुश स्वातन्त्र्यனாய் स्वाथर्पर्वृ னான நாேன; कृतकृत्यனாய், 

எனக்கு அைடக்கலமாய், अत्यथर् िपर्यतमனான உன் ைடய, பலவைகப்பட்ட ம், அளவற்ற ம், 

உன்னால் ஒழிக்க யாத மான िवरोिधवगर्த்ைத ேம ம் ெதாடராதப , என் सङ्कल्पमातर्த்தாேல 

ேவர ப்ேபன். என்ைன ம் என் ைடயவற்ைற ம் நீ अनुभिवக்கத்தந் , உன்ைன எனக்கு ஸமமான 

भोग ைடயவனாக்கி, அந்த अनुभवத்தின் ேபாக்கு டாக, எங்கும் எப்ேபா ம் எந்நிைலயி ம் 

ெசய்யத்தக்க எல்லாவைக कैङ्कयर्த்ைத ம் உனக்குக் ெகா த்  மகிழ்ேவன். நீ ஒன் க்கும் ேசாகிக்க 

ேவண்டாம்” என்  पाथर्सारिथயான भगवाன் அ ளிச் ெசய்கிறார். 

 
 

 
ஸ்ரீ ரங்கநாயகி தாயார் - நம்ெப மாள் ேசர்த்தி பங்குனி உத்திரம் ேஸைவ  

ஸ்ரீரங்கம் 
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सदाचायर्ர்களின் ெசயல் : 

 वेद/ शा ங்களில் ஆங்காங்ேக ெசால்லப்பட்ட रहस्यங்கைளெயல்லாம் ஒன்  திரட் தல்; 

 அைவகளின் अथर्ங்கைளத் தாங்க ம் अनुसिन्धத் , आिस्तक्यं த ய सत्वगुण ைடய िशष्यர் 

க க்கு, நன்கு परीकै्ष ெசய்தபின், अषट् कणर्மாக ( ன்றாம் நபர் ேகளாவண்ணம்) उपदिेशப்ப ; 

 गुणநலம் இல்லாத असुरपर्कृितக க்கு, ெதளிவிக்காமல் மைறப்ப ; 

 இப்ப , சீாிய धनத்ைத ேசமித்  வா மாப்ேபாேல, फलன் ெபற்றவர்களாக वितப்ப : 

ஆக, संपर्दाय पर्वतर्नேம आचायर् ைடய मखु्य ெசயல் என்  ெசால்லப்பட்ட . 

 

सदाचायर्ர்கள் ெசய் ம் उपदशेம் : 

िवशेष ज्ञानமில்லா , रहस्याथर्ங்கைளத் ெதளிவாய் உணர யாதவர்களாய் தாம் உய்வதற்கு 

अवश्यமான िवषयங்கைள மட் ம் சு க்கமாகத் ெதாிந் ெகாள்ள வி ம் ம் साधारण अिधकािरக க்கு : 

“तत्वமாவ  - आत्मा என்பவன் दहे-इिन्दर्यािदகைளவிட ேவ பட்டவன்; िनत्यனானவன்; இைவ 

இரண்ைட ம்விட ேவறான – शेिषயான परमात्मा ஒ வன் உண் . இப்परमात्माைவ ஒழிய இவ் आत्मा 
க்குத் தாேனா/ பிறேரா रक्षकராகமாட்டார்; 

िहतமாவ  - अनािदकालம் संसिरத் ப்ேபாந்த आत्मा க்கு, இனி ஒ  பிறப்பின்றி रिक्षக்க 

ேவண் ெமன, आचायर्ர் उपदिेशத்த यத்தாேல, शर्ीम ारायण ைடய पादங்கைள शरणமாகப் பற்றி, 

आत्मात्मीय भरसमपर्णं ெசய்தல்; 

उ रकृत्यமாவ  – आचायर्ன் காட் க்ெகா க்க நம்ைம ஏற்ற ई रன், இனி ஒ ேபா ம் 

ைகவிடான் என்ற ேதற்றத்ேதாேட, இங்கி ந்த காலம் अपवगर् पूवर्रङ्गமான िनरपराध अनुकूल वृि  

ேயா  நடப்ப ,”  

என்பைவகைள उपदिेशப்ப . 

 இப்ப ப்பட்ட सदाचायर्ர்கைளப் ெபற்ற தான் நம் மடப்பள்ளியாச்சான் संपर्दायम ् । இதன் 

வாிைச, கீேழ गुरुपरंपरासारािधकारத்தில் அ ஸந்திக்கப்பட்ட . 

 

 
 
 
 

 
 

30. आचायर्कृत्यािधकार: 

“அ ற்ற சிந்ைதயினால் அழியாவிளக்ேகற்றினர்” 
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िशष्यன் இ க்கேவண் ய நிைல : 

நிைல பயன் 

தன் அறியாைம இ ைளப் ேபாக்கின आचायर्னின் 

ெசய்நன்றிைய மறவாம ம் आचायर् க்கு दर्ोह ं
நிைனக்காம ம் இ க்கேவ ம். 

இதனால், பகவானின்/ ேலாகத்தாாின் நிந்தைன 
க்கும்/ தண்டைனக்கும் ஆளாகாமல் தப்பிக்கலாம். 

சக்திக்ேகற்ற கு தக்ஷிைண ஸமர்ப்பிக்கேவ ம். कतर् த்தி ந்  பிறழாமல் தப்பிக்கலாம். 

பகவானிடத்திற்ேபால் ஆசார்யனிடத்தி ம் भिक्त-
शर् ािदக டன் वितக்கேவ ம். 

शा  ं என்ற கண்கைளப் ெபற் ம் கு டனாகாம 

ம், भगवदनुभवத் க்கு ஈடான आचायर् अनुभव 
த்ைத, பிறவி ஏைழயான இவன், இழக்காம ம் 
இ க்கலாம். 

 

िशष्यன் தவிர்க்கேவண் யைவ : आचायर्ன் अनुगर्िहத்த धनமாகிற रहस्याथर्ங்கைள : 

 தன் िवपरीत अनु ानங்களினால், பிறர்க்கு பயன்படாதப  ெசய்வ ; 

 கற்றேத पर्योजनं என்றி ப்ப ; 

 பணத்திற்காக மற்றவர்க்குச் ெசால்வ ; 
 ெபா ளாைசயினால் அறிைவப் ெப க்குவ / அைத பிறர்க்குப் பயன்ப த் வ ; 
 அசூைய உைடயவ க்கு உபேதசிப்ப ; 

 अध्यात्म रहस्यங்கைள गरुूपदशेமில்லாமல் தாேன ஏ  பார்த்ேதா, சுவேரறிக் ேகட்ேடா 

ெசால்வ ; 

 தான் गुरुவாக நிற்கும்ேபா  தன் िशष्यர்கள் – வணங்குதல், பணிதல், தநியைன ேஸவித்தல்,  

शुशर्ूष ैெசய்தல் ஆகியைவ – ெசய்யாமல் இ க்ைகயில் उपदिेशப்ப ; 

 [स्वाचायर् भजनं ெசய்யாதி த்தல் என்ப  32 अपचारங்களில் ஒன்றாகச் ெசால்லப்பட்ட 

ேபாதி ம்; அதனால் ெதளிந்த भगवदनुभवம் என்ற संपत् ம், आत्माவின் இ ப்  ெதாடர்வ 

தற்குக் காரணமான शेषत्व अनुसन्धानपूवर्क स्विन யैாகிற ஆ ம் குைல ம்ஆபத்  இ ந் ம்] 

தான் उपदिेशக்கும்ேபா , தன் ஆசார்யைனப் ப்ரகாசிக்காமல் இ ப்ப . 

 
 
 
 

 

31. िशष्यकृत्यािधकार: 

“இ ளைனத் ம் மாற்றினவர்க்கு ஒ  ைகம்மா ” 
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இ வைர ெசான்னைவகள் . . . . .  

 शर्ुित-स्मृित-सूतर्-संपर्दायங்களால் குறிப்பிடப்பட்ட ம்; 

 அவற்ைறத் த விய க்திகளின் ைணெகாண்ட ம்;  

 आचायर्ாிடம் ேகட்டப  ெசால்லப்பட்டைவ ம்; 

 स्वािम दिेशकன் உள்ளத்தில் पर्ामािणकமாய்த் ேதான்றியப ம்; 

 अज्ञान-संशय-िवपयर्यங்கள் தீர விளக்கப்பட்டைவ மாம். 

இந்த अथर्ங்கள் குற்றமற்றைவ : 

 இைவகள் நம் पूवार्चायर्ர்கள் ெசன்ற வழிையப் பின்பற்றி ெசால்லப்பட்டைவயாதலால், தவ  

ேநர்வதற்கு संभावைனேய இல்ைல. 

இவ் अथर्ங்கைளக் ேகட்டறியேவண் ய ைற : 

 இைவகைளெயல்லாம், सत्संपर्दाय ைடய – सदाचायर्னிடம் – சீாிய ைறயில் அ கி – 

வணக்கத் டன் - கவனமாகக் ேகட்  - அைவகைள ஒட் ய நல்வார்த்ைதகைள ம் ஆய்ந்ெத த்  -

अभ्यासத்தினால் ெதளிந் ெகாள்ளல் ேவண் ம். 

सत्संपर्दायத்ைதப் பின்பற் ேவார் ெப ம் ேப  : 

 தனிவழியில் ெசல் ம் பயம் இல்லாைம; 

 कमर्पर्वाहத் க்கு அஞ்சேவண்டாைம; 

 எல்லாவற்றி ம் உயர்ந்த ம், परमपदத்ைத அைடவிப்ப ம், परमपुरुषाथर्-सन्तोषத்ைதக் 

ெகா ப்ப மான मागर्ं அறிந்தவர் ஆதல்; 

 अिचरािदगितயிேல ெசன்றக்கால், “இ ந்த நாள் இைறெகாண்ட ேதவைதகெளல்லாம், 

காணிக்ைகயிட் க் கண்  अनुवितக்கும்” அ பவம் ெப தல்; 
 அவர்க க்கும் எட்டெவாண்ணாத எல்ைலகைளெயல்லாம் கடத்தல்; 

 िनत्यसूिरகள் திரளில் ேசர்ந் , கலங்காப் ெப நகாில் தி டன் அமர்ந்த ெதய்வநாயகனின் 

தாளிைணக் கீழ் सवर्दशे- सवर्काल- सवार्वस्थॊिचत-सवर्िवध कैङ्कयर्ங்கைளப் ெபற்  வாழ்வ . 

ஆக, “संपर्दाय कालक्षपेங்களால் காலத்ைதக் கழித் க்ெகாண் , எம்ெப மானின் सङ्कल्प 
த்ைத எதிர்பார்த்  நின்றதாக” ஸாதிக்கும் स्वािम दिेशकன், அதன் லம் அைதப் பின் 
பற் மா  நமக்கும் उपदिेशக்கிறார். 

रहस्यतर्यसारोऽय ंवेङ्कटेश िवपि ता । शरण्य दपंित िवदा ंसंमत: समगृ त ॥ 

किवतािककिसहाय कल्याण गुणशािलन े। शर्ीमते वेङ्कटेशाय वेदान्त गरुवे नम: ॥ 
சீரார் ப் ல் தி ேவங்கட ைடயான் தி வ கேள சரணம்  

शर्ीरस्तु 

 

32. िनगमनािधकार: 

“நிைலகள் தா ளனாய் உகக்கும் தரம்” 
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शर्ी: 
ஸ்ரீ தி க்குடந்ைத ேதசிகன் என்  ப்ர த்தரான ஸ்ரீேகாபாலேதசிகன் 

அ ளிச்ெசய்த 
शर्ी वेदान्त दिेशक िद  सहसर्नामविळயில் 

ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸார விஷய गभर्மான நாமாவளி    

अिधकारம் எண் நாமாவளி 

 
 

 

गुरुपरंपरासारம் 
 

794 
795 

796 
797 
798 
799 
800 

801 

 दर्िमडॊपिनषद ्दर्ष्टर्ु सूिरबृन्द उपकरिवद ेनम:   
     मोकै्षकसाधन अचायर्व ा साधन तत्पराय नम: 

     स्वाचायार्िद शरण्यान्त भिक्तकर्म िवशेषिवद ेनम: 
     शर्ीमद ्भगवदाचायर्भाव बाधक बाधकाय नम: 
     शठािर नाथयॊगीन्दर् गुरुिशष्यत्व साधकाय नम: 
     अपरी य रहस्यािदपर्दान बहुदोषिवद ेनम: 
     भिक्तपर्कािशत गुरुवंश िशष्य िनबन्धनाय नम: 

     असंभाष्यािद संभाषण िनष्कृित गुरुस्मतृये नम: 

उपोत्घातம் 802 
803 

 मोक्षार्थ शा  अनारंभ हतेु िधक्कृित दिक्षणाय नम:   
      आचायर् िनकटपर्ाि  हतेुषट्क िनरूपकाय नम:  

सारिनष्कषर्ம் 804  सारिनष्कषर् कुशलाय नम:  

 

पर्धानपर्िततन्तर्ம் 
 

805 
806 
807 
808 
809 

 पर्धान पर्िततन्तर् िवद ेनम: 
      ईश आधारकता शेिषत्व िनयन्तृत्व बोधकाय नम: 
      जीव आधेयत्व शेषत्व िनयाम्यत्व िनरूपकाय नम: 
      सङ्कल्पाधीन िनत्याख्य वस्तुिस्थित िवशेष िवद ेनम: 
     शेष शेष्यािद सम्बन्ध फिलताथर् िवशेष िवद ेनम: 

अथर्प कம் 810  अथर्प क तत्वज्ञाय नम: 

 
 
 
 
 

तत्वतर्य िचन्तनம் 

811 
812 

813 
814 
815 

816 
817 

 तत्वतर्य िवशेष िवद ेनम: 
     स्वाधीन ितर्िदध अिचत् िचत् स्वरूप िस्थित पर्वृि  दशृ ेनम:  

     पर्माणगम्य धिमस्वरूप रूपक धमर् िवद ेनम: 
     जीवलक्षण तत्वज्ञाय नम: 
     व लक्षण लिक्षतर्े नम: 

     ब  िस्थित पर्वृितज्ञाय नम:    
     मक्तलक्षण लिक्षतर् ेनम: 
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818 
819 
820 

821 
822 
823 
824 
825  

     मुक्तिस्थित पर्वृि ज्ञाय नम: 
     िनत्यलक्षण लिक्षतर्े नम: 
     िनत्यिस्थितपर्वृि ज्ञाय नम:   

     िनत्यािद अन्योन्य भेददशृे नम:  
     िनत्य मुक्तात्म कैङ्कयर् सावर्िवध्य िनरूपकाय नम:    
     ितर्गणु िस्थित पर्वृि ज्ञाय नम:   
     ईश लक्षण लिक्षतेर् नम:   
     अवतार रहस्यज्ञाय नम: 

 826 
827 

     पर ूहािद भेददशृ ेनम:   
     शर्ी जगत्कारणत्वािद साधक अनेक युिक्तमते नम:          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பரேதவதா 
பரமார்த்யம் 

828 
829 
830 

831 
832 
833 
834 
835 

836 
837 
838 
839 
840 

841 
842 
843 
844 
845 

846 
847 
848 

     शर्ीमन् नारायण परदवेता िनणर्यक्षमाय नम:   
     सवर्दवे परबर्  अभेद खण्डन दिक्षणाय नम:   
     ितर्मूित साम्य दमनाय नम:   

     ितर्मूित ऐक्य िवनाशकाय नम:   
     ितर्मूित उ ीणर् परमदवेता खण्डन क्षमाय नम:   
     ितर्मूित अन्तगर्त बर् रुदर् पारम्य खण्डनाय नम:   
     बर् रुदर्ािद कायर्त्व कमर्वश्यत्व साधकाय नम:   
     बर् रुदर्ािद भगवत ्पारतन्त्र्य िवचारकाय नम: 

     बर् ािद भगवन्मायाय  धी हर्ासवृि  दशृ ेनम:   
     िवष्णुदिशत सगर् उपसगार्िद िविध शम्भदुशृ ेनम:   
     शुभाशर्यत्व रिहत बर् रुदर्ािद साधकाय नम:   
     बर् रुदर्ािद ितर्गणु पारवश्य िनरूपकाय नम:   
     बर् रुदर्ािद भगवदािशर्तत्व िवधायकाय नम:   

     बर् रुदर्ािद भगवद ्िवभूितत्व िनरूपकाय नम:   
     बर् रुदर्ािद भगवत्पर्कारत्व अिभधायकाय नम:  
     बर् रुदर्ािद भगवत ्शरीरत्व पर्काशकाय नम:   
     बर् रुदर्ािद भगवद ्दासत्व स्थापन क्षमाय नम:   
     साित्वक उपपि हतेु मधुसूदन दिृ  दशृे नम:              

   रजस् तमोगणुासिक्त हतेु बर् ािद दिृ  दशृे नम:    
   बर् रुदर्ािद मोक्षािथ जनोपास्यत्व बाधकाय नम:      
   बर् रुदर्ािद उपास्यत्व वचोिनवार्हकारकाय नम:    
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849 
850 

851 
852 
853 
854 
855 

856 
857 
858 

    बर् रुदर्ािद पारम्य दक्ृ कमर् अनहर्तािद दशृ ेनम:    
    बर् ािद भगवत् साम्यदक्ृ पाषिण्डत्व साधकाय नम: 

    िवष्णु िनगर्ा  पातृत्वरिहत इतर दवैदशृे नम:    
    िक्षपेर्तर फलपर्ाि  साधनेतर दवैदशृ ेनम:     
    काम्य थर् आिशर्त अनन्त पुरुषाथर्द िवष्णुिधय ेनम:    
    अज्ञ अन्यदवे यजनपर्ीत िवष्णु पर्काशकाय नम:   
    अज्ञ अन्यदवे यजन फलवैकल्य साधकाय नम:    

    िवष्ण्वात्मक अन्यदवेजञ् कमर्पौष्कल्य साधकाय नम: 
    िनष्काम िवष्णुसेवा अनुषङ्ग अन्यफल िसि दशृ ेनम:   
    पराङ्कुशािद शर्ीसूिक्त सािधत उत्कृ  माधवाय नम:      

मुमुकु्षत्वம் 859  मुमुक्षाहतेु सारज्ञाय नम: 

अिधकािरिवभागம் 860 
861 

 अिधकािर िवभागिवधे नम:  
    पर्पि  अवान्तरिभदा वेतर्े नम:    

उपायिवभागம் 862  उपाय िवभागिवद ेनम:  

पर्पि योग्या 863  पर्पि  अिधिकर्या प दश िनणर्य धूवर्हाय नम: 

 
पिरकरिवभागம் 

864 
865 
866 

 न्यासिव ा अङ्गप त्व उपकार ाकृित क्षमाय नम:   
    िव ास उत्कषर् िवहितकारण ाहित क्षमाय नम:   
    िव ास गो ृवरण शब्दाथर्त्व पर्कारिवद ेनम:   

 
 

साङ्गपर्पदनம் 

867 
868 
869 
870 
871 

 पर्पि  लक्षण अिभज्ञाय नम:  
     न्यासिव ािङ्ग वेिदतर् ेनम:   
     ितर्वगर् मोक्षजनक न्यासिव ा िवशेषिवद ेनम:        
     साङ्गपर्पि  अनु ान पर्योगिविध साधकाय नम:    
     साङ्गपर्पि  अनु ान सकृत्व स्थापनक्षमाय नम:   

कृतकृत्यம் 872  सहतेु कृतकृत्यत्व अनुसन्धान िवशारदाय नम:  

स्विन ािभज्ञानம் 873  स्वस्वरूप उपाय फल िन ातर्य िववेकवते नम:  

उ रकृत्यம் 874  पर्पि  उ रकतर्  कृत्य िनणर्य दिक्षणाय नम:  

 
पुरुषाथर्काषை्ட 

875 
876 
877 

 भगव ास कैङ्कयर् दास्य िैव  वेिदतर् ेनम: 
     भगव ास दास्यपर्ा  अनन्यत्व िवरोधघे्न नम:    
    शर्ीम ागवत अन्योन्यदास्य साधन तत्पराय नम:      

शा ीय िनयमनம் 878 
879 
880 

 पर्प ान्वह  संभा  शा ीय िनयमिपर्याय नम:   
    भाष्यकारोक्त शा ानुमत कैङ्कयर् सारिवद ेनम:    
    उल्लिङ्घत आज्ञाकरण अवैष्णवत्व पर्साधकाय नम:   
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अपराधपिरहारம் 

881 
882 
883 
884 
885 

886 
887 
888 

 पर्प  आज्ञाितकर्मािद पर्ायि  िवशेषिवद ेनम:          
     एनॊिनष्कृित उदासीन पर्प  लघुदण्ड दशृ ेनम:  
     आज्ञाितलिङ्घ किठन पर्प  नरकािपर्याय नम:  
     पर्प  बुि पूवन: पर्ायि  िवशेषिवद ेनम:  
     महापात पर्प  पर्िस  िनष्कृित वेिदतर् ेनम:   

    किठन अिनयतायु: पर्प  आयुवृर्ि  साधकाय नम:  
    मोक्षाथर् न्यास संहायर् धीपूव र पापघे्न नम:     
    कृतपातक नाशाथर् शरणागित वेिदतर् ेनम:     

स्थानिवशेषம் 889  पर्प ान्वह वासाहर्स्थान ाख्यान कोिवदाय नम:  

 
 
 

िनयार्णம் 
 
 

890 

891 
892 
893 
894 
895 

896 
897 

 िवकलाङ्ग न्यासिव ा पूणर्हतेुत्व साधकाय नम:  

     दवेान्तर दढृासक्त पर्प  नरकोिक्तमते नम:   
     िव दकेान्त उत्कर्मण कर्मदशर्न तोिषतय नम:    
     उपायारम्भ नषाि  पूव र पापदशृ ेनम:  
     इ ावधूत अन्यफल धी वैमुख्य पर्प  िवद ेनम:   
     िवन ाि  पुण्याघ सुहृि ट् सङ्कर्मोिक्त िवद ेनम:  

     िवन ाि  पुण्याघ िवधूनन पदाथर्िवद ेनम: 
     बुधपुण्याघ िमतर्ािर सङ्कर्ािन्त ाज बोधकाय नम: 

 
 

गितिचन्तनம் 

898 
899 
900 
901 
902 

 अिचरािद गितज्ञातर् ेनम:  
     सू मदहे िवसगर्िवद ेनम:   
     िद दशे पर्ाि पूवर् कर्मदशर्न दिक्षणाय नम:    
     मुक्त पर्स  सानन्द िवभुज्ञान धुरन्धराय नम:     
     मधुिव ािद अधीकािर गत्यन्तर िवशेषिवद ेनम:   

 
 

पिरपूणर्बर् ानुभवம் 

903 
904 
905 

906 
907 
908 

 मुख्यवस्था आनन्द तारतम्यवाद िवनाशकाय नम:   
     जगद्सर् ृ परबर्  तुल्यानन्द िवमुिक्त दशृ ेनम:   
     पिरपूणर् परबर् ानुभव शर्ुितवेिदतर् ेनम:     

     सुिनि ताथर् परबर् ानुभव रीितकाय नम:    
     संसार पर्ितकूलाथर् मुख्यवस्था आनुकूल्य दशृ ेनम:        
     शर्ीपितत्व परबर् तुल्य आनन्द िवमुिक्त दशृे नम:    

 
 

 
 

909 
910 
911 

 

 सदाचाय पदशे एकािधकािर ज्ञापन क्षमाय नम:  
    स कर्  उपदशेािधकािर ाकृित कॊिवदाय नम:    
    ाज अनपेक्ष भगवदर्क्षकत्व उिक्तवारकाय नम:     
    



 
 
 

- 69 - 

 
िस ोपायशोधनம் 

912 
913 
914 
915 

916 
917 
918 
919 
920 

921 
922 
923 
924 
925 

 शर्ीमत् स्वातन्त्र्य कारुण्योपयोग कृित क्षमाय नम:   
    पर्पि  अिधिकर्यावत् िवशेषणत्व िनरोधकाय नम:    
    मोक्षानुपाय शरणवर्ज्यावाद िवनाशकाय नम:    
    पर्ितबन्ध िनरासैक उपयुक्त ाज वेिदतर्े नम:   

    दवेस्वातन्त्र्य करुणामूल ाज िनरासघे्न नम:        
    शर्ीमत् संबन्धमूल ाजिनरास मतान्तकाय नम:     
    अ ाज भगवत् पातर्भाव मानोपपि घ्ने नम:      
    यपूवर् शर्ीपद उपलक्षकत्व िवनाशकाय नम:    
    शर्ीिवशेषण भवोत्थ उपायि त्व िवभ काय नम:     

    िन ूर्ढ शरणवर्ज्या िव ासाभेद पूवर्वाच ेनम:      
    पर्पि  पर्ाथर्नाभेद वािङ्नवार्ह िवचक्षणाय नम:    
    वाक्यजन्यज्ञान मोक्षोपायत्व मतभ काय नम:   
    स्वरक्षणाथर् ापार िनवृि  उद्धूित धूवर्हाय नम:      
    पर्पि  मोक्षोपायत्व बाधक वर्ातनाशकाय नम 

 
 
 

साध्योपायशोधनம் 
 

926 
927 
928 
929 
930 

931 
932 
933 
934 
935 

936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 

 चरम ोक िनिखल धमर्त्याग परत्वघ्ने नम:  
     िनिष  वजर्न अधमर्भावत्व उिक्त अपनोदनाय नम:  
     उपासन स्वरूप उपाय स्वरूप िवरोदघ्ने नम:    
     वणार्शर्मािद धमर्स्वरूप रोध िवनाशकाय नम:   
     ऐकान्त च्छे न्यदवे परवणार्िद धमर्घ्न ेनम:   

     भिक्त िव ािस हतेु पर्रोचनकरत्वघे्न नम:   
     भिक्तिव ा िश लोक अपिरगर्ह िनवारकाय नम:    
     भरन्यासािद सकलकाल धमर्त्व भ नाय नम:   
      न्यासपर्शंसकाय नम:  
      न्यास भक्त्यािधक्य पर्दशर्काय नम:  

      अनुकूलत्व सङ्कल्पािद अवश्यंभाव वेिदतर् ेनम:  
      िव ासाङ्ग महत्वान्तराय भङ्ग िवचक्षणाय नम:  
      पर्प  भगवत्पेर्म तारतम्य िवधायकाय नम:   
      गुरुभिक्त लघुन्यास फलैक्योिक्त िवचक्षणाय नम:  
      पूवर्पूवर् अकृतांशाथर् पुन:पर्पदनोिक्तमत ेनम:   
      ऐिहकाथर् न्यासकतृर् हतेुवैकल्य साधकाय नम:   
      अिभयानािद प ावसर कृत्य फलोिक्तमते नम:       
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पर्भाव वस्ைத 

943 
944 
945 

946 
947 
948 
949 
950 

951 

 िवष्णुभक्त चतुथार्िद बर्ा ण्य िविनवारकाय नम: ஓம்  
    िवदरुािद स्वजात्युक्त धमार्लङ्घन दिृ मते नम:    
    िन ूर्ढ िवदरु बर् मेध संस्कृित सूिक्तकाय नम:    

    य ीश िवदरुा  आदनोिक्त िनवार्ह दिक्षणाय नम:    
    अितदशे अनहर्कािर सूनुवृ  पर्काशकाय नम:   
    भगवद ्भक्त शूदर्ािद धीदानािद कृितिपर्याय नम:    
    चै काियक शूदर्त्वभदे ाख्यान दिक्षणाय नम:    
    नारायणैक िन िेत वचनाथर् पर्दशर्काय नम:    

    िनिष  त्याग धमार्ख्या मुख्याथर्त्व िवभ काय नम:            

 
पर्भाव रைக்ஷ 

952 
953 
954 
955 

 शर्ीमत्पर्भाव सन्तर्ातर् ेनम: 
     उपाय माहात्म्य रक्षकाय नम:   
     भगवत् के्षतर्माहात्म्य दशृे नम:   
     वैष्णव महत्व िवद ेनम:   

 
 

मूलमन्तर्ம் 

956 
957 
958 
959 

 सौङ्कार मूलमन्तर् अ ाक्षरत्व तर्ाण दीिक्षताय नम: 
     य मूलमनु ाख्या रूपत्व पिरशोधकाय नम:   
     मूलमन्तर् अ ाक्षर पद तत्वाथर् िवशेषिवद ेनम:   
     मूलमन्तर् महावाक्य योजना दशकादराय नम:   

 
 
 
 
 
यं 

960 

961 
962 
963 
964 
965 

966 
967 
968 
969 
970 

 य पर्भाव िवज्ञातर्े नम:   

     य शब्द िनरुिक्तिवद ेनम:   
     य तर्यीमलू तान्तर्मन्तर्त्व स्थापन क्षमाय नम:   
     ल मी पुरुषकारत्व मानज्ञाय नम:   
     शर्ी पदाथर्िवद ेनम:   
     यमन्तर् पदवर्ात पर्त्येक ाकृित िपर्याय नम:   

     शर्ीश उपायान्तर स्थानापि  साराथर् शोधकाय नम:  
     कापर्ण्य गो ृवरण साथ पायत्व याचनाय नम:    
     उपाय वरणािद आत्मिनके्षप अिङ्गत्व साधकाय नम:   
     यो राधर् गम्याथर् पुरुषाथर् िनरूपकय नम:   
     यमन्तर् महावाक्य योजनातर्य साधकाय नम:   

 
 
 
 

971 
972 
973 
974 

 शर्ी कृष्ण चरम ोक अवतार ाकृित क्षमाय नम:          
     चरम ोक धम िक्त वे  िनणर्य कॊिवदाय नम:  
     पुरुषो म धी मोक्षहतेुत्व मत भ नाय नम:   
     अवतार रहस्य ज्ञानािद मोक्षकरत्वघ्न ेनम:   



 
 
 

- 71 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चरम ोकம் 

975 

976 
977 
978 
979 
980 

981 
982 
983 
984 
985 

986 
987 
988 
989 
990 

991 
992 
993 
994 
995 

996 
997 
998 
999 
1000 

1001 
1002 
1003 

      चरम ोक धमर्त्याग अनुवाद मतिपर्याय नम: 

      पर्पि  धमर्त्याग अङ्गोिक्त िविध भ काय नम:  
      क्षेतर्ज्ञ उपासनोपाय िनत्य अशक्तत्व भ काय नम:  
      एकवाक्य िविधत्व अनुवादत्व अनपुपि  िवद ेनम:  
      गुरूपाय लघूपाय गी: पर्रोचकता िपर्याय नम: 
      भिक्त िव ा मन्दधीक अिधकािरत्व मतान्तकय नम:  

      उपासना मन्दिव ास अिधकािरत्व साधकाय नम:  
      उपासना लोकसङ्गर्हाथर् मत मारकाय नम:  
      पर्वृि रूप सकल धमर्त्याग मतान्तकाय नम:  
      पर्पि  अनु ानकाल सवर्धमर् िवमुिक्तघ्न ेनम:  
      पर्दिक्षण पर्णामािद अनुज्ञा कैङ्कयर् हतेुदशृ ेनम:  

      अवज्ञाकृत भक्तािद जन्मिचन्तािद दोषदशृ ेनम:   
      शा  वस्था िसद्ध्यथर् भक्तजन्मािद िचन्तकाय नम:  
      सरकल्क स्वरूप शर्ीमत ्कैङ्कयर् िवभागदशृ ेनम:  
      संबन्ध धी मखुानके मोक्षहते ुमतान्तकाय नम:   
      चरम ोक िनिखल धमर्त्याग षडथर्िवद ेनम:  

      चरम ोक एकशब्द षडथ िक्त िवचक्षणाय नम:  
      परतन्तर् स्वभावात्म िवध्यनहर्त्व भ काय नम:  
      परतन्तर् आत्म कतृर्त्व स्वरूप िवशदोिक्तमत ेनम:  
      शर्ीमत ्कतृर्पर्ेरक अनमुन्त ृकारियतृत्व िवद ेनम: 
      िकर्यमाणाघ िवध्वंिस पर्पि  पर्ितपादकाय नम:  

      बर् िव ारम्भ न ाि  कमर्स्वरूप िवद ेनम:  
      िपर्यािपर्य उपसङ्कर्ान्त िव त ्पुण्याघ वेिदतर् ेनम:   
      पर्ाि  अन्तराय िवद ेनम:  
      साध्योपाय रोिध िवशषे िवद ेनम:  
      पर्ितकूल अनुभतू्यािद हते ुपाप स्वरूपिवद ेनम:  

      गुणा क आिवभार्वोिक्त वे ाथर् पिरशोधकाय नम:   
      कैवल्याख्य पुमथर् स्वरूप िनत्यत्व बाधकाय नम:  
      माशचुश्शब्द िनणुर्  शोक अनकेिवधत्व िवद ेनम:  

आचायर्कृत्यம் 1004  अचायर् कृत्यिवद ेनम:  

िशष्यकृत्यம் 1005  िशष्य कृत्य वदेनाय नम:  

िनगमनம் 1006 ओम ्यतीन्दर् माहानिसक सम्पर्दाय सधुापर्दाय नम:  

शर्ीमत ेशर्ी िनगमान्त महा दिेशकाय नम:  




