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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 மந்த்ரங்கேள “ரஹஸ்யத்ரய 

ங்கள்” எனப்ப கின்றன. இவற்றின் ஸாரத்ைத – உட்க த்ைத – “ஸ்ரீமத் ரஹஸ்ய த்ரய 
ஸார” க்ரந்தத்தின் லமாகக் கூ வேத, ஸ்வாமி ேதசிகனின் உத்ேதச்யம். 

 ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்ைத சித்திரமாக சித்தாிக்க ைனந்த இந் லான 
“சித்ரஸார” ஆசிாியரால், அட்ைடப்படத்தில் “மந்த்ரங்கைள விளக்கும் ன், மந்த்ரத்தி 
னால் குறிக்கப்ப ம் ேதவைத- மந்த்ரத்ைத அ ளிய ஆசார்யர்-மந்த்ரம் ஆகிய ன்ைற 

ம் அ ஸந்திக்க ேவ ம்” என்கிற க்ரமத்ைதக் குறிப்பதாக ன்  தனி வட்டங்க 
ளால், 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 சரம 
ச்ேலாகம், ’உபேதச- த்ைரயா ம்’ ; அ ஷ்டான க்ரமத்ைதச் ெசால் ம் 6 பதங்க 
ைளக்ெகாண்ட த்வயம், ’அ ேகாணத்தா ம்’ உ வகப்ப த்தப்பட் 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 
(த்வயம் அர்தா ஸந்தாேனன ஸஹ ஸைதவம் வக்தா . . ) இ ப்பதால், ’  ெபறாத 
வட்டமா ம்’ சித்தாிக்கப்பட் ள்ளன.   

 க்ரந்தத்தின் தனியன் ஒன்றில் ’த்ாி ஸ்ேராதஸம் அகல்மஷாம்’ ( ப்ெப க் 
குைடய – 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 
காட்டப்பட் ள்ள . 

ஸ்ரீ: 
ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம: ஸ்ரீமேத நிகமாந்த மஹாேதசிகாய நம: 
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விண்ணப்பம் 

ஆசார்ய ஸார்வெபௗமரான ஸ்வாமி ேதசிகன் ஸர்ேவாபஜீவ்யமாக ஸாதித்த 
க்ரந்தங்களில் தைல சிறந்த  “ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்” ஆகும் என்ப  ஸாத்விகர்க 
ளின் 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  அஷ்டா 
க்ஷரம்-த்வயம்-சரம ச்ேலாகம் என்ற) தாைரகைளக்ெகாண்ட ஸ்ரீஸூக்திைய, ப் 
ெப க்குைடய (ஸ்வர்கம்- மி-பாதாளம் என ஓ ம்) னித கங்ைகக்கும் உவைமப் 
ப த்தி ம்; “ரஹஸ்யத்ரயஸாரமாம் ப்ரஹ்மத்ைத அறிந்ேதாம் என்பவர் அறிவி கள்; 
அறிேயாம் என்பவேர அறிந்தவர்” என் ம் க்ரந்தத்தின் தனியன்களில் ர்வர்கள் 
அ பவிக்கின்றனர். ஆக, இக் க்ரந்தத்தின் விஷயங்கைள விவாித் ம் மாளா ; 
சு க்கிச் ெசால் ம் சுைவ குன்றா . ’அேணாரணீயாந் மஹேதா மஹீயான்” என 
ஆரணம் அ ளிய  இக்க்ரந்தத்ைத ம் க த்தில் ைவத்ேதா !! 

 ஸ்வாமியின் ைச ேயா, லக்ரந்தத்தில் தத்வங்கைள (concepts) ’ப்ரமாண-
த் ஷ்டாந்த-உதாஹரண-ஆேக்ஷப-ஸமாதானங்க டன் ஸாதித்தி ப்பேத’. நாேமா, 
ப்ரமாணாதிகளில் த்திையச்ெச த்தி ’ப்ரேமய த்திைய’ இழக்கும் இளெநஞ்சரா ம்; 
மிகச்சு க்கமாகத் தத்வங்கைளமட் ம் அறிய ஆைசெகாண்ட, ’உாித்த வாைழப்பழம் 
நா பவரா ம்’ இ க்கிேறாம். இத்தினைவத் தணிக்க, ஆசார்ய க் ைபைய அவலம்பி 
த்  எ த்த ப்ரயத்நேம இந்த சித்ர ஸாரம். இதில், லக்ரந்தத்தின் ஒவ்ெவா  
அதிகாரத்தி ம் ெதளிவித்த தத்வங்கள் 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 வ 
ேரல், ஸ்வாமி ேதசிக க்கு (இப்பதிப்பின் கைடசியில் ஓதப்பட்ட ஸ்ரீ தி க்குடந்ைத 
ேதசிகன் அ ளிச்ெசய்த) ஸ்ரீேவதாந்த ேதசிக ஸஹஸ்ர நாமாவளியால் ஷ்பாஞ்ஜ  
ெசய் ,  க் தார்த்தனாகும் . . . .  ஸ்ரீமதாம் ஸ்ரீ ரங்கராமா ஜ மஹாேதசிகாநாம் அங்க்ாிரஜ: கண ம், 

    ேகாஷ்டீ ரம் ஸ்ரீ ராமா ஜார்ய மஹாேதசிக- திவ்ய கடாக்ஷ லப்தவா 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 
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.  
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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. 

 
 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 

www.srihayagrivan.org www.sadagopan.org



ix 
 

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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ஸார ஸரணி ஸாரத்தின் ெபா ளடக்கம் பக்கம்
ஸ்ரீ கு பரம்பராஸாரம் “நன் ம் தீ ம் நமக்கு உைரப்பாைர” 

நா ப்ெப தல் 
1 

 
அர்த்தா சாஸன பாகம் 

1. உேபாத்காதாதிகாரம் க்ரந்தத்தின் தைலவாசல் திறப்  5 

2. ஸார நிஷ்கர்ஷாதிகாரம் “எட் ரண்ெடண்ணிய சதிர்க்கும் 
தனிநிைல” 

7 

3. ப்ரதாந ப்ரதிதந்த்ராதிகாரம் “ ழாய் யான் உடம்பாய் நாம ேயாம்” 
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10. ப்ரபத்தி ேயாக்யாதிகாரம் “அநந்நியராய் வந்  அைட ம் வைக” 27 

11. பாிகரவிபாகாதிகாரம் “ ைணயாம் பரைன வாிக்கும் வைக” 28 

12. ஸாங்க ப்ரபதநாதிகாரம்  “அறேம பரெமன்  அைடக்கலம் 
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ஸ்ரீ: 

இந் ன் அதிகாரங்களாம் ப்பத்  ன் ம் ஒேர விஷயத்ைதச் ெசால் ம் 
ெதாடர்க்ேகாைவேய என்  காட் ம் ஸார ஸங்கதி 

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

 

& & & & & 

’யச்ச்ேரயஸ்யாந் நிச்சிதம் ப் ஹி தன்ேம சிஷ்யஸ்ேதஹம் சாதி மாம் த்வாம் ப்ரபந்நம்’ 
என அர்ஜுநன் ேவண் ய கணக்கிேல, பயைன விைழேவார் ஆசார்யைர அ க 
ேவண் யதன் அவச்யத்ைத விளக்குவ                 ஸ்ரீ கு பரம்பராஸாரம் 

1.அவர் கடாக்ஷத்தால் “ ன்றி ள்ளம் நா ம் உகக்கப்ெப வேத” இக்க்ரந்தத்தின் 
பயன் என விளக்குகிற    -  -               உேபாத்காதாதிகாரம்          

2.ஆசார்யாிடம் கற்கும் கல்விகள் பலவாயி ம், “எட் ரண்ெடண் வேத சதிர்க்கும் 
தனிநிைல” என்கிற    -  -  ஸார நிஷ்கர்ஷாதிகாரம்   

3.இம் ன்றில் க்கியமாம் லமந்த்ரம், ’ தல்வ க்கு இவ் லகு உடல்’ –எனத்ெதளி 
விக்கும் என்கிற  -  -  - -    ப்ரதாந ப்ரதிதந்த்ராதிகாரம்            

4.இம் க்கியத்ைதச் சார்ந்ததான ஐந்தறி  கட்  நிற்கிற       அர்த்த பஞ்சகாதிகாரம்        

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

6.இத்தத்வம் ன்றில் ’தி மா டன்நின்ற ராணேன’ கல்/ பயன் என்கிற  -
 - -              பரேதவதா பாரமார்த்யாதிகாரம் 

 7.இவ்வளவான அறிவால், ’எனக்குாியன், என  பரம், என்ேபெறன்னா ’ 
அஞ்சிைறக்கு அஞ்சி ’ெப ம் பயன் ைன ேவண் பவர்’ க்ஷு என 
விளக்கமளிக்கிற   -           -  -    க்ஷுத்வாதிகாரம்         

8.இவ்விதம் ’ ’ ேவண் ம் தகுதி ைடேயார், ெசய் ம் பக்தி அல்ல  ப்ரபத்திதான் 
இ வைகயாய் நின்றேபாதி ம், அவர்கள் உடைல விட்டபின் ெப ம்ேப  ஒேர 
வைகதான் என விவாிக்கிற  -  -  -      அதிகாாி  விபாகாதிகாரம்         

9.இவ்வதிகாாிகள் அ ஷ் க்க ேவண் ய ேமாேக்ஷாபாயங்கள், பக்தி/ப்ரபத்தியாய் 
இ  வைக என விளக்கும்  -  -  -         உபாய விபாகாதிகாரம்         
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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     ப்ரபத்தி ேயாக்யாதிகாரம் 

11.ெசய்ய விைழ ம் ப்ரபத்தியின் அங்கங்கைள விளக்கி நிற்கிற   - 
 -  -             பாிகர விபாகாதிகாரம்         

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

13.இப்ப  ப்ரபத்தி ெசய்வதற்கு ன் ’ேசாக ற்றவனாய்’, ெசய்தபின் 
’ேசாகமற்றவனாய்’ – ேவள்வி அைனத் ம் த்  நிற்கும் நிைலைய அறிவிக்கிற
 -  -  -  -                க் தக் த்யாதிகாரம் 

14.இந்நிைலயில் நிஷ்ைட டன் இ ப்பைத அறி ம்ப ைய ம், அப்ப ப்பட்டவர்கள் 
’ேமதினிேமவிய விண்ணவர்’ என ம் விவாிக்கிற          ஸ்வநிஷ்டாபிஜ்ஞாநாதிகாரம்         

15.ேமதினியில் இ க்குமள ம், பகவத்-ஆஜ்ஞா-அ ஜ்ஞா ைகங்கர்யங்கைள சங்கி  
வக்குேபால் உகந்  ெசய் வரேவண் ம் என்கிற  -           உத்தர க் த்யாதிகாரம் 

16.இக்ைகங்கர்யங்கைள பாகவதர்கள் வைரயில் ெசய்யப்ராப்தம் என்கிற     
     -  -  -     ஷார்த்த காஷ்டாதிகாரம் 

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

18.இவ்வா  எஞ்சிய காலத்ைதக்கழிக்கும் ப்ரபந்ந க்கு, ப்ராரப்த-கர்ம விேசஷத் 
தினால் அறியாமேலா/ ஆபத்தில் அறிந்ேதா ெசய் ம் பாபங்கள் ஒட்டா ; அநாபத்தில் 
அறிந்  ெசய்பைவ, ப்ராயச்சித்தம் ெசய்வதாேலா/ சி -தண்டைன அ பவித்ேதா 
கழி ம் என்பைதக் கூ கிற    -  -     அபராத பாிஹாராதிகாரம்  

19.இப்ப  எஞ்சிய காலத்ைதக் கழிக்க, வர்ண-தர்மங்கள் நிைலத்தி ப்பதாய் / 
பாகவதர்கள் வ ப்பதாய் உள்ள இடேம ஏற்ற  என்கிற     ஸ்தாந விேசஷாதிகாரம்  

20.இப்ப  வர்த்திக்கும் ப்ரபந்ந க்கு, சாீரம்விழக் குறித்த ஸமயம் வந்தவாேற, 
எம்ெப மான் தன்ைனப் பற்றிய கைடசி நிைனைவ உண்டாக்கி, ஜீவைன ஸ் ல 
சாீரத்ைதவிட்  ப்ரஹ்மநா  வழியாக அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் றப்படச் ெசய்கிறான் 
என்கிற   -  -       -  -          நிர்யாணாதிகாரம்  
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21.இப்ப ப் றப்பட்ட ஜீவைன, எம்ெப மான் ேபாகங்கள் பல அ பவிக்கச்ெசய் , 
விரஜா நதிையக் கடத் வித் , அப்ராக் தமான ராேஜாபசாரங்கைளப் பண் வித் , 
அழேகாலத்திேல நித்ய- க்தர்கேளா  ைரயப் பாிமா ம்ப  ெசய்விக்கிறான் 
என்கிற    -              -  -        கதி சிந்தநாதிகாரம்     

22. இவ்விதம் இந்த ஜீவன், ேதசவிேசஷத்ைத அைடந்  எல்லா ேதச-கால-
நிைலகளி ம் எம்ெப மா க்கு ைகங்கர்யம் ெசய் ெகாண் , ைமயான 
ேபாின்பத்ைத, மா த ன்றி அ பவித் க் ெகாண்ேட இ ப்பான் என்கிற  
 -  -       -  -        பாி ர்ண ப்ரஹ்மா பவாதிகாரம் 
23.ேமேல இ வைர விவாித்த விஷயங்களில் – குறிப்பாக த்ேதாபாயமான 

எம்ெப மான் ஸ்வாதந்த்ர்யம்/ க ைண/ ேசஷித்வம்/ ல மீ ஸஹிதத்வம் ஆகிய 

குணங்கள் பற்றிய கலக்கங்க க்கு ஸமாதாநம் ெசால்  - அறிந்த ஜ்ஞாநத்ைத ம் 

ஸ்திரப்ப த் கிற           -  -   த்ேதாபாய ேசாதநாதிகாரம்          

24.பக்தி-ப்ரபத்தியாகிற ஸாத்ேயாபாயங்கைளப்பற்றிய அதிகாரம்/ ஸ்வ பம்/ பாிகர 
ங்கள் பற்றிய கலக்கங்கைளப் ேபாக்கி, அறிந்த ஜ்ஞாநத்ைத ம் ஸ்திரப்ப த் கிற   
 -  -              ஸாத்ேயாபாய ேசாதநாதிகாரம் 

25. ஸாத்ேயாபாயங்களின் ப்ரபாவத்ைத வைரய த் க் கூ கிற      - 
  -  -  -       ப்ரபாவ வ்யவஸ்தாதிகாரம் 

26. ஸாத்ேயாபாயங்களின் ப்ரபாவத்ைத ரக்ஷிக்கிற               ப்ரபாவ ரக்ஷாதிகாரம்     

27. அ த்  அஷ்டாக்ஷரத்தின் - பத-வாக்ய ேயாஜைனகைள விவாிக்கிற  -   

  -  -  -  -        லமந்த்ராதிகாரம்  

28. த்வயத்தின் பத-வாக்ய-ேயாஜைனகைள விவாிக்கிற                  த்வயாதிகாரம்         

29. சரமச்ேலாகத்தின் பத-வாக்ய-ேயாஜைனகைள விவாிக்கிற   -    

சரம ச்ேலாகாதிகாரம்          

30. கைடசியாக ஆசார்யர்களின் ெசயல்பாட்ைடச் ெசால்கிற   -  

  -  -  -  -        ஆசார்ய க் த்யாதிகாரம்        

31. சிஷ்யர்களின் கடைமையக் குறிப்பிட் ச் ெசால்கிற  - சிஷ்ய க் த்யாதிகாரம்        

32. க்ரந்தத்ைத பலச் தி டன் தைலக்கட் கிற  -                  நிகமநாதிகாரம்  
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 (இ வைர குறிப்பிட்ட பச்ைசப் பதங்கள் மட் ம் எ த்தால் இவ்வா  வாக்யங்க ளாக 

அைமவைதக் காணலாம் :-)   

 ஆசார்யைர அ க, அவர் கடாக்ஷத்தால் கற்கும் லமந்த்ரம், ஐந்தறி  
கட் , இவ்ைவந்தில்   த்தத் வத்ைத விளக்கி, இத்தத்வம் ன்றில், ராணேன 
கல்/ பயன் என்கிற .  

 ைன ேவண் பவர் ெசய் ம் பக்தி அல்ல  ப்ரபத்திதான், 
ேமாேக்ஷாபாயங்கள். ப்ரபத்தி ெசய்ய அைனத் லகும் உாிய  என அங்கங்கைள 
விளக்கி, அங்கி பரம க்கு அ ைம என்ற நிைனப்ேப என்கிற .  

 இப்ப  ேவள்வி த்  நிஷ்ைட டன், ேமதினியில் இ க்குமள ம் 
ைகங்கர்யங்கைள பாகவதர்கள்வைரயில், சாஸ்த்ரப்ப ேய ெசய்  காலத்ைதக் 
கழிக்கும் 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- க்தர்கேளா  ைரயப் பாிமா ம்ப  ெசய்விக்கிறான்.  
 ஜீவன், ேதசவிேசஷத்ைத அைடந்  எம்ெப மா க்கு ைகங்கர்யம் 

ெசய் ெகாண் , ைமயான ேபாின்பத்ைத அ பவித் க் ெகாண்ேட 
இ ப்பான்.  

 ேமேல, த்ேதாபாயமான எம்ெப மாைனப் பற்றி ம், ஸாத்ேயாபாய 
ங்கைளப்பற்றி ம் அறிந்த ஜ்ஞாநத்ைத ம் ஸ்திரபப த் கிற .   

 ஸாத்ேயாபாய ப்ரபாவத்ைத வைரய த்  / ரக்ஷிக்கிற .  
 அ த்  அஷ்டாக்ஷர – த்வய- சரமச்ேலாகத்தின் பத-வாக்ய-ேயாஜைன 

கைள விவாிக்கிற .  
 கைடசியாக ஆசார்ய / சிஷ்யர்களின் கடைமையக் குறிப்பிட் , 

க்ரந்தத்ைத பலச் தி டன் தைலக்கட் கிற . 
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க்ரந்தத்தில் ைகயாண்ட சில பதங்களின் லக்ஷணம்  

ப்ரதாந ப்ரதிதந்த்ராதிகாரம் 

த்ரவ்யம்-  என்ப , ேசதநம்/அேசதநம்/ஈச்வரன் என்ற பிாிைவ ைடய அந்த வஸ் ேவ. 
அத்ரவ்யம் – என்ப , த்ரவ்யத்தின் (குணம் ேபான்ற) தன்ைம/ பண் கள். 
ஸத்தா – ஸ்வ பம்; வஸ் வின் தல் க்ஷண ஸம்பந்தத்ைதச் ெசால்வ . 
ஸ்திதி - வஸ் வின் ேமன்ேமலான க்ஷண ஸம்பந்தத்ைதச் ெசால்வ . 
ப்ரவ் த்தி - த்ரவ்யத்தின் ெசயல். 
தர்மம் – த்ரவ்யத்தின் அைடயாளம் / லக்ஷணம். 
தர்மி – தர்மத்ைத உைடய த்ரவ்யம் 
ஸ்வ பநி பக தர்மம் – எந்த தர்மம் அறியப்படாவிட்டால், தர்மி ஸ்வ பேம 
அறிய யாேதா, அ . 
நி பித ஸ்வ ப விேசஷணம் – எந்த தர்மம், தர்மிஸ்வ பத்ைத, மற்றைவகைளவிட 
ேவறாகத் ெதாிவிக்கிறேதா 
ஆத்மா – ஒ  த்ரவ்யத் க்கு எக்கால/ எந்த நிைலயி ம் தாரகனாய், நியந்தாவாய் 
ேசஷியாயி க்ைக. 
சாீரம் – ஒ  ேசதந க்கு, எக்கால/ எந்த நிைலயி ம் ஆேதயமாய் விேதயமாய் 
ேசஷமாயி க்ைக. 
 

தத்வத்ரய சிந்தநாதிகாரம் 
அேசதநத்வம் – ஜ்ஞாநத் க்கு ஆச்ரயமாய், பிறர்க்ேக ேதான் வதாய் இ ப்ப . 
ேசதநத்வம் – ஜ்ஞாநத்ைத உைடயதாயி க்ைக. 
ஜ்ஞாநத்வம் – தன் ைடயேவா/ ேவெறான்றி ைடயேவா இ க்ைகைய அறியச் 
ெசய்ைக. 
ஜடத்வம் – ஸ்வயம் ப்ரகாசம் அற்றி க்ைக 
ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வம் – தான் ெதாி ம்ப க்கு, ேவெறா  ஜ்ஞாநத்தின் 
உதவியின்றி ம், ப்ரகாசிப்ப .  
ப்ரத்யக்த்வம் – தனக்கு, தான் தன் குணாதிகேளா  ேதாற் ைக. 
விஷயித்வம் – தன்ைன ஒழிந்தெதான்ைறக் காட் தல். 
ஆத்ம வர்க லக்ஷணம் – ேசதநத்வ ம் ப்ரத்யக்த்வ ம் 
ஈச்வர லக்ஷணம் - வி த்வ/ ஸ்வாமித்வத்ேதா  ேசதநனாயி க்ைக 
ஜீவ லக்ஷணம் – அ வா ம் ேசஷனா ம் இ க்ைக 
அேசதந லக்ஷணம்  – ஜ்ஞாநாச்ரயமன்றிக்ேக (மற்றவர்க்ேக ேதான்றக்கடவனவாக) 
இ க்ைக. 
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ப்ரபத்தி ேயாக்யாதிகாரம் 
அதிகாரம் - பல/ உபாயத்தில் இழிபவ க்கு பலத்தில் அர்த்தித்வ ம் உபாயத்தில் 
ஸாமர்த்ய ம் 
பலம் – அதிகார ைடயவ க்கு ப்ரேயாஜநமாய் அைடயப்ப வதாக இ ப்ப . 
அர்த்தித்வம் – அைடயேவண் ெமன்ற ஆைச. 
உபாயம் – பலத்ைத அைடய ெசய்யேவண் யதாக விதிக்கப்பட்ட . 
ஸாமர்த்யம் – சாஸ்த்ரத்ைத அறிைக/ அறிந்தப  அ ஷ் க்க வல்லனாைக/ சாஸ்த்ரம் 
ெசான்ன ஜாதி -குணாதிகள் உைடைம 
ஆகிஞ்சன்யம் – ேவெறா  உபாயத்ைத (உபாஸநத்ைத) ெசய்வதில் ஸாமர்த்ய 
மில்லாைம. 
அநந்ய கதித்வம் – (ேமாக்ஷத்ைதத் தவிர்த் ) ேவ  பலைன நாடாைம/ தான் வி ம் ம் 
பலைனயைடய ேவ  ெதய்வத்ைத நாடாைம. 

 

 

 

ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரம்   

தனியன்கள் 

 

ஸ்ரீமாந் ேவங்கடநாதார்ய: கவி தார்கிக ேகஸாீ | ேவதாந்தாசார்யவர்ேயா ேம ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ் தி || 

ராமா ஜ தயாபாத்ரம் ஜ்ஞாந ைவராக்ய ஷணம் | ஸ்ரீமத் ேவங்கடநாதார்யம் வந்ேத ேவதாந்த ேதசிகம் || 

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

   தாேன அைமயாேதா தாரணியில் வாழ்வார்க்கு   
   வாேனறப் ேபாமள ம் வாழ்  

விகாேஹ நிகமாந்தார்ய விஷ் பாத ஸ த்பவாம் |  
ரஹஸ்யத்ரய ஸாராக்யாம் த்ாிஸ்ேராதஸம் அகல்மஷாம் || 

அவிஜ்ஞாதம் விஜாநதாம் விஜ்ஞாதம் அவிஜாநதாம் | 
ரஹஸ்யத்ரய ஸாராக்யம் பரம் ப்ரஹ்மாஸ்  ேம ஹ் தி || 

 

 

www.srihayagrivan.org www.sadagopan.org



xviii 
 

ஸ்ரீ: 

நேமா ராமா ஜார்யாய ெஸௗம்ய ர்த்தி ஸுஸூநேவ | 

விசித்ர சித்ரஸாேராயம் யஸ்யா க்ரஹ வாாிஜா || 

 

அவதாாிைக 

 

ேவேத ஸஞ்ஜாதேகேத நிஜநவசேன ப்ராப்த நித்யாவமாேன 

ஸங்கீர்ேண ஸர்வவர்ேண ஸதிதத குேண நிஷ்ப்ரமாேண ராேண | 

மாயாவாேத ஸேமாேத க க ஷவசாத் சூன்யவாேத விவாேத 

  தர்ம த்ராணாய ேயா த் ஸ ஜயதி பகவான் விஷ்  கண்டாவதார : || 

 

 ஆசார்ய ஸார்வெபௗமனான ஸ்வாமி ேதசிகன் காலத்தில், க யின் ப்ரபாவத் 
தினால் ேவதம் மிக ம் க்கம் அைடந்தி ந்த . ாிஷிகளின் வசநங்கள் மதிக்கப்பட 
வில்ைல. வர்ணங்கள் சு க்கமைடந்தி ந்தன. ராணங்கள் ப்ரமாணங்களாக ஒப் க் 
ெகாள்ளப்படவில்ைல. மாயாவாதம், சூந்யவாதம் இைவகள் தைல க்கியி ந்தன. 
இந்த நிைலயில் ச்ாிய:பதியான எம்ெப மான் தர்மத்ைதக் காப்பாற்ற ம், நிைல 
நாட்ட ம் க தி, தாேன ப் ல் வள்ளலாய் அவதாித் , ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரம் 
என் ம் இந்த மஹாப்ரபந்தத்ைத அ ளிச்ெசய்தான். 

மஹாப்ரபந்தத்தின் அவதாரம் : 

 ஸ்ரீ எம்ெப மானார் காலம் வைரயில்  ரஹஸ்யார்த்தங்கள் காலேக்ஷப ப 
மாகத்தான் உபேதசிக்கப்பட்  வந்தன. பின்னர், மற்ற மதத்தின ம், ஸ்ரீராமா ஜ 
ஸம்ப்ரதாயத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ சில பிாிவின ம், எம்ெப மானார் தி ள்ளத் க்கு 
ஒவ்வாததாக ம் – வி த்தமாக ம் வ்யாக்யானங்கைள க்ரந்தமாகச் ெசய்தப யால், 
அவற்ைற ெசப்பனிட/கண் க்கேவண்  ஸ்வாமி ேதசிகன், இந்த க்ரந்தத்ைத அ ளி 
னார். இ , எல்ேலா ம் அ பவிக்கும்ப யான எளிய மணிப்ரவாள நைடயில் 
அஷ்டாக்ஷர-த்வய-சரம ச்ேலாகெமன் ம் ன்  மந்த்ரங்களின் ஸாரத்ைத விவாிப் 
பதாக அைமந் ள்ள . 

க்ரந்தத்தின் ஏற்றம் : 

 ேவதாந்த ஸாரதமங்களான ரஹஸ்யங்களின் அர்த்தம் விவாிக்கப்ப வதா ம், 
ஸ்ம் தி-இதிஹாஸ- ராணாதிகள் ப்ரமாணங்களாக உதாஹாிக்கப்ப வதா ம், இந்த 
க்ரந்தத் க்கு ேவதம் ேபான்ற எல்லா சாஸ்த்ரங்கேளா  ேசர்த்தி ண் . ேம ம். 
அங்கங்கேளா கூ ய பக்திேயாகத்ைத ப்ரதானமாகச் ெசால்கிற ஸூத்ர பாஷ்யங் 
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கைளக் காட் ம், எளிதான ப்ரபத்தியின் ஸ்வ பாதிகைளச் ெசால் வதால், இந்த 
க்ரந்தம் எல்ேலாரா ம் ைகக்ெகாள்ளத்தக்க . இத்ேதா , ஒவ்ெவா  ஸ்ரீ ைவஷ்ணவ 

ம் அவச்யம் காலேக்ஷபம் பண்ணேவண் ய க்ரந்த ச ஷ்டயத்தில் க்யமான  
மாகும். 

வ்யாக்யானங்கள் : 

 ப்ராசீனமான ஐந்  வ்யாக்யானங்கள் இதற்கு உண் . பிறகு, ஸ்ரீமத் க ர் 
ஸ்வாமி, ஸ்ரீமத் ேசட் ர் ஸ்வாமி, ஸ்ரீமத் இஞ்சிேமட்  அழகியசிங்கர், ஸ்ரீமத் 
உத்த ர் ஸ்வாமி தலாேனார் வ்யாக்யான ம் இன் ம், எளிய தமிழில் ஸ்ரீமத் 
வில் வலம் அழகியசிங்கர், ஸ்ரீமத் நவநீதம் ஸ்ரீராம ேதசிகாசார்யர் ேபான்ற ஆசார்யர் 
கள் அ ளிய விவரணங்க ம் உண் .  

க்ரந்தத்தின் அைமப்  : 

இதன் 32 அதிகாரங்கள் அடங்கிய 4 பாகங்க ம் அைவகளின் ெபா ளடக்க ம் :  

பாகம்        அதிகாரங்கள்    ெபா ளடக்கம் 

அர்த்தா சாஸநம்       22   தத்வ-ஹித- ஷார்த்த / சித்-அசித்-ஈச்வர விவரணம்  
ஸ்திாீகரணம்                 4  சங்கா-பாிஹார ம், விவரத்ைத நிைலநாட்ட ம் 
பதவாக்ய ேயாஜைன    3  ன்  ரஹஸ்யங்களின் விளக்கம்     
ஸம்ப்ரதாய ப்ரக்ாியா    3   ஆசார்ய-சிஷ்யனின் கடைமக ம் க்ரந்தத்ைதத்   
    தைலக்கட்ட ம்  

 ேம ம், ஒவ்ெவா  அதிகார ம் – த ல் ச்ேலாக பமாக கீேழ ெசான்ன 
விஷயம், ேமேல ெசால்லப்ேபாகும் விஷயம், பிறகு அந்தந்த அதிகாரத்தின் விஷயம், 
அதற்கு ப்ரமாணங்களாக ஸ்ம் தி-இதிஹாஸ- ஸம்ஸ்க் த திவ்யஸூக்திகள், ஆழ்வா 
ராதிகளின் அ ளிச்ெசயல்கள், சு க்கமாக ஒ  தமிழ்ப்பாட் , கைடசியில் சு க்கமாக  
ச்ேலாகம் என்கிற – க்ரமத்திேலேய அைமந் ள்ள . 
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மத் பரகால மட  ல மீஹயக்rவர் மற் ம் ேடாைல கி ஷ்ணன் 

 

ஸ்வாமி நிகமாந்த ேதசிகன் - தி வஹநீ்திர ரம்
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ஸ்ரீ: 

 

கு ப்ய: தத்கு ப்யச்ச நேமா வாகமதீமேஹ | வ் ணீமேஹ ச தத்ராத்ெயௗ தம்பதீ ஜகதாம் பதீ  

நன் ம்/ தீ ம் உைரப்பார் யார் ?   எம்ெப மா ம்/ அவன்தன் அவதாரேம 
யான, நம் ஸம்ப்ரதாய ஆசார்யர்க ம். 

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

நா ப்ெபற,  ப்ரமாணம் என்ன?      1. விதி ள்ள ; ஆக நித்யமாகிற   
      2. ப்ராயச்சித்தம்; ஆக ைநமித்திகமாகிற
      3. ஜ்ஞான ஸாதனம்; ஆக காம்யமாகிற  

எவர்க்குத் ேதைவ?      பாபியான க்ஷத்ரபந் வாகி ம் / ண்ணிய 
னான ண்டாீகேன  ஆகி ம்;   

எதற்குத்  ேதைவ?  ேமாேக்ஷாபாயமறிய; ெசய்  எல்ைலயில்லா 
ப்ரஹ்மாநந்தம் அ பவிக்க; 

ெபற் , இனிச் ெசய்வ       1. ஆசார்யர்கைளப் ேபாற் வ    
     2. 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 

ஸ்ரீ கு பரம்பராஸாரம்  

 “நன் ம் தீ ம் நமக்கு உைரப்பாைர” நா ப்ெப தல் 
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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 . . . . . . . . . .  

 

விேசஷ விஷயங்கள்  

1.கு பக்தி உைடயவர்க்ேக ஜ்ஞானம் உண்டாகும். ஆசார்யன் எல்ேலார்க்கும் 
ஒன் ேபால் உபேதசிக்கும் ேபாதி ம் சிஷ்யர்க க்குள் ஜ்ஞானத்தில் 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. 

5.மந்த்ர/ மந்த்ரார்த்தங்கைள, உபேதசிக்கும்ேபா ம்/ உபேதசம் ெப ம்ேபா ம், 
எம்ெப மான் ெதாடங்கி தம் ஆசார்யர்வைர “இறங்கு கமாக ம்”; மந்த்ரார்த்தங் 
கைள விமர்சிக்கும்ேபா , ஆசார்யர் ெதாடங்கி எம்ெப மான் வைரயில் “ஏ  

கமாக ம்”, கு  பரம்பரா-பஜனம் ெசய்வ  வழக்கம்.   
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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 
நிர்ணயம் 3. ஆத்ம த்தி 4. 
ஈச்வர த்தி 5. ஸம்வித் த்தி 
6. கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்             
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 ] 
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ஆசார்ய ேதேவா பவ 

 (இடமி ந்  வலமாக: ப்ரக் தம் ஸ்ரீமத் பரவாக்ேகாட்ைட ஆண்டவன் ஸ்வாமி (ஸ்ரீமத் 
ெபளண்டாீக ரம் ஆண்டவன் ஆச்ரமம்), ப்ரக் தம் ஸ்ரீமத் ஸ்ரீரங்கப்ாிய மஹாேதசிகன் ஸ்வாமி 
(ஸ்ரீமதஷ்டாங்க விக்யான மந்திரம்), ப்ரக் தம் ஸ்ரீமதழகிய சிங்கர் ஸ்வாமி (ஸ்ரீமேதஹாபில மடம்), 
ப்ரக் தம் ஸ்ரீமத் அபிநவ ரங்கநாத ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வாமி (ஸ்ரீமத் பரகால மடம்), ப்ரக் தம் 
ஸ்ரீமதாண்டவன் ஸ்வாமி (ஸ்ரீமதாண்டவன் ஆச்ரமம் (ெபாியாச்ரமம்), ஸ்ரீரங்கம்)) 
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ஆபகவத்த: ப்ரதிதாம் அநகாம் ஆசார்ய ஸந்ததிம் வந்ேத |  

மந  மம யத்ப்ரஸாதாத் வஸதி ரஹஸ்யத்ரயஸ்ய ஸாேராயம் || 

 

 

 

 

 

பரமபத வாசல் 

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/ கால 
ங்களி ம்/ நிைலக க்கு ஏற்றவா ம் ைகங்கர்யங்கைள, நித்யஸூாிகள்ேபால் தா ம் 
ெசய்ய 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 ? 

 இப்ப  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.  

1. உேபாத்காதாதிகாரம்  
க்ரந்தத்தின் தைலவாசல் திறப்
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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. தற்ெசயலாக ேந ம் ண்ணியம் : 
அஜ்ஞாதம், யாத் ச்சிகம், ஆ ஷங்கிகம், ப்ராஸங்கிகம், ஸாமாந்ய த்தி லம் என 
ஐவைகயாகும். 
3.ஆசார்யர்கள், ஸ்ரீமந்நாராயண டன் நமக்கு உண்டான குடல் வக்ைகத் 
ெதளிவித் , அவைன அைட ம் உபாயங்களிேல நம்ைம ட் கிறார்கள். 
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 ஒன்ைற அறிவதற்கு ஸாதனமான ன்றில், தல் இரண்டான ப்ரத்யக்ஷ-
அ மானங்களால், நாம் ெபறவி ம் ம் பரமபதம் / அைத அைட ம் வழிகள், இைவ 
கைள அறிய யா . ஆதலால், ’ஒ வரா ம் ெசய்யப்படாத ’ எ ம் ெப ைம 

ைடய, சப்தமான ேவத-சாஸ்த்ரேம 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 மிக ம் 
ஸாரதமமானவற்ைற நா ப்ெப வேத, க்ஷு வான நமக்ேகற்ற ெசயலாகும்.   

சாஸ்த்ரத்தில் ஸாரதமத்ைத வ கட் ம் வைக 

  சாஸ்த்ரங்கள்                    தள்ளப்பட ேவண் யைவ 

            

                     -விஷத் க்கு ஒப்பாய் 

                 அத்யந்த அஸாரமாைகயால் 
        

             -கிளிஞ்சல் ேபால் அற்ப பயனாய் 
                       அல்பஸாரமாைகயால் 
              -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 
 

 

 

 

 

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

 

. 2. ஸார நிஷ்கர்ஷாதிகாரம் 

“பலகற்ற ெமய்ய யார்” 
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ம
ந்த்

ரங்
கள்

 அ
ற

ிவ
ிக்

 
கு

ம்
 அ

ர்த்
தங்

கள்
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ப்ரதாந ப்ரதிதந்த்ராதிகாரம்  

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
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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 ’அவைனப் 
பிாியாத 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. த்ேதாபாயமான பகவாைன வசீகாிக்க விதிப்ப  சரம ச்ேலாகம். ஸாத்ேயாபாய 
மான ப்ரபத்ய ஷ்டாநத்ைத விளக்குவ  த்வயம். அ ஷ் க்கும்ேபா  அ ஸந்திக்க 
ேவண் ய ெபாிய அர்த்தங்கைள (சிறிய கண்ணா  ெபாிய உ க்கைளக் காட் வ  
ேபால்) 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 
    அ+ஆய = எம்ெப மா க்கு  எம்ெப மான்; பின்னால் ஜீவனான
    அ+ஆய+உ = எம்ெப மா க்ேக அர்ஜுனன் அமர்ந்தி ப்ப ேபால்,
    அ+ஆய+உ+ம = எம்ெப மா க்ேக     ப்ரணவத்தில் ன்னால் ’அ’காரம்; 
               ஜீவன் (ேசஷன்)]                              பின்னால் ’ம’காரம் ) 

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

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

iii) நாராயண =        i) “தன் ைடச்ேசாதிக்கு ஸ்ரீராமைனத் ெதாடர்  
    ஆதாரத்வம்/ வ்யாபகத்வம்  ந்த சராசரங்கள்” காண்க. (ஆதாரமான எம்       
    ெகாண்ட எம்ெப மான்      ெப மான் இல்ைலேயல், ஆேதயமான    

             சராசரங்கள் நிைலக்கமாட்டாைம; [நான்  
     உன்ைனயன்றியிேலன்])     
    ii) சராசரங்கைள தன் ைடச்ேசாதிக்கு உடன்    
   அைழத் ச் ெசன்ற  ஸ்ரீராமன்” காண்க (எங்கும்  
   பரக்கும் எம்ெப மான், வ்யாபகத்வம் ணாகா  
   மல் இ க்க, சராசரங்கைள இட் ச்ெசன்றார்;  
   [நீ என்ைனயன்றி இைல – மழிைசப்பிரான் ]) 
 

iv) ஆய = ைகங்கர்ய-    “ேசஷி கந்த ைகங்கர்யம் ெசய்த இைளய/  
பமான ஷார்த்தம்      தி வ நிைல ஆழ்வார்” காண்க (ெசான்னவண்  

            ணம் கானகத்திற்கு ெதாடர்ந்த ல மணன்  
     ’ப்ரவ் த்தி’யாக ம்; ெசான்னவண்ணம் நா   

  தி ம்பிய மரவ கள் ’நிவ் த்தி’யாக ம்  
  ைகங்கர்யம் ெசய்தைம)  

 

 
ெசான்னவண்ணம் நா  தி ம்பிய மரவடிகள் 

(கும்பேகாணம் ராமர் ேகாவில் சுவர்ச் சித்திரங்கள்) 
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அர்த்த 
பஞ்சகம் 

ஸ்வ பம் / குணம் மந்த்ரங்களில் ெபாதிந்
கிடக்கும் இடங்கள் 

அைடயப் 
ப ம் 

ப்ரஹ்மம் 
 

-ெபாியபிராட் ேயா  ஸதா கூ யி த்தல் 
-ஸத்ய-ஜ்ஞான-அனந்த-ஆனந்த-அமலம்    
-ெகட்ட குணங்கள் இல்லாம த்தல்   
-வி வாக இ த்தல்   
-ப்ராப்ய/ ப்ராபக உப க்த குண ைடைம 
-திவ்ய மங்கள உ வ ைடைம 
-ேபாக-லீலா வி திகைள உைடைம 
-லீைலயாக உலைக நடத் தல்    

 

-ப்ரணவம்/ நாராயண 
பதம்; (அஷ்டாக்ஷரம்) 
-ஸ்ரீமந்நாராயண 
பதங்கள்; (த்வயம்) 
-மாம்/ அஹம் பதங்கள் 
(சரம ச்ேலாகம்) 

அைட ம் 
ஜீவன் 

- அ -ஜ்ஞான-ஆனந்த-அமலமயம் ஆதல்
-ெப மா க்ேக அ ைமயாகேவயாதல்   
-ெப மானால் ண்டப்பட்ேட இயங்  
  குதல் 

-ப்ரணவ/நமஸ்      (அஷ் 
  ஸுக்களில்           டாக்ஷ  
  மகாரம் / நார பத  ரம் /  
  ங்கள்;                  த்வயம்)
-ப்ரபத்ேய/ வ்ரஜ/   (சரம  
 த்வா/ மாசுச: பதம் ச்ேலாகம்

அைடவ 
தற்கு 

-ஸ்வ ப- பாதிக டன்கூ ய பகவாைன 
  ப்ாீதிேயா  இைடயற த்யாநித்தல் 

-நம: / அயன பதங்கள்;  
  (அஷ்டாக்ஷரம்) 

அைடய
ேவண்டிய

ப்ரஹ்ம
ஸ்வ பம்

(ஈச்வரன்) அைடவதின்
பலன்

(ேமாக்ஷம்)

அைடயவிடா

த க்கும்விேராதி

(அேசதநம்)

அைட ம்

ஜவீ
ஸ்வ பம்

(ேசதநன்)

அைடய
உபாயம்

(பக்தி/ 
ப்ரபத்தி)

எம்ெப மா க்கும்       ேசதநாேசதநங்க க்கும் 
இைட ள்ள 

ஆத்மா        சாீரம் என்ற ஒழிக்கெவாழியா உற  

அர்த்த 
பஞ்சகம் 

4. அர்த்த பஞ்சகாதிகாரம் 

அ ப்பைடயில் அலர்ந்த ஐந்தறி  
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அர்த்த 
பஞ்சகம் 

ஸ்வ பம் / குணம் மந்த்ரங்களில் ெபாதிந்
கிடக்கும் இடங்கள் 

உபாயம் -அங்கங்கேளா  கூ யதாக, தன்ைன ம் /  
  தன்ைனக்காக்கும் ெபா ப்ைப ம் /   
  பலைன ம் பகவானிடம் ஸமர்ப்பித்தல் 

-த்வயத்தின் ற்பகுதி; 
-சரம ச்ேலாகத்தின் 

ற்பாதி 

அைடவ 
தால் 
பலன் 

 

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

-4-ம்ேவற் ைமஉ கள்;  
  (அஷ்டாக்ஷரம்/த்வயம்) 
-த்வயத்தில் நம: பதம்; 
-ஸர்வ பாேபப்ேயா 
ேமாக்ஷயிஷ்யாமி எ ம் 
வாக்யம் (சரம ச்ேலாகம்) 

அைடய 
விடாமல் 

தைட 
ெசய் ம் 
விேராதி 
க ம் 

 
 
      + 
 
 
 
அவற்றின் 
ெசயல்க ம் 
 
 
[32 அ  
அகல ள்ள 
ஸம்ஸாரமா
ம் கிணற்ைற 
தாண் வார் 

ன்ன யில் 
வி ந்த 
ேதா     

ப்பதாம் / * 
ப்பத்  

ஓராம் 
அ யிேல 

-அவித்யா-கர்ம-வாஸனா- சி-ப்ரக் தி  
 ஸம்பந்தம் காரணமாக, நாம் “ெப மா  
 னின் கட்டைளைய மீறியதால்” பிறந்த     
 வனின் நிக்ரஹ ஸங்கல்பம். [இதற்குக்  
 காரணமான ெகட்டைவ/ேமாக்ஷத் க்  
 கான நல்லைவ  ’ஆர் பக்க ேல கிடக்கு  
 ெமன்  ெதாியா ’.] 

 
 

-மந்த்ரங்களில், விதிக்கிற 
அர்தங்க ைடய பிாித்  
அறிவிக்கும், திறனி ம் [ 
ேசதநனின் ைவலக்ஷண்ய 
மான, அநந்ய ேசஷத்வ 
த்ைத  ’தாதர்த்ய’த்தால் 
ெசால் ம் / ப்ரணவ ப்த 
ச ர்த்தி, ஜ்ஞாநத்வாதி 
கைள மந – ஜ்ஞாேன 
என்பதால் அறிவிக்கும் 
மகாரம்  / நிர்விகாரத்வ 
த்ைத ாீங் –க்ஷேய 
என்பதால் அறிவிக்கும் நர 
சப்தம் ஆகியவற்றின் 
வ்யவச்ேசத சக்தி ] 
-மகாரங்களில், அதன் 6-ம் 
ேவற் ைமயான மம 
என்பதி ம்; 
-ஸர்வ பாப பதத்தி ம் 
(சரமச்ேலாகம்) 
 
 

இ  பத்த க்கு : 
- அறிவின் குைறைய உண்டாக்கும்;   
  ப்ரக் திேயா  ஸம்பந்தம் உண்டாக்கும்  
- லன்கேளா  ேசர்த்  பரதந்த்ரனாக்கும்; 
- சாஸ்த்ரத்தில் ேசரா ’திாிபைவ’யாக்கும்;  
-மனிதரானால், பாஹ்ய-குத் ஷ் களால்  
  கலக்குவிக்கும்; 
-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;  
-அவரளிக்கும் சி பயனில் மயக்குவிக்கும்; 
-தாழ்ந்த ேதவைதகள் / அேசதந உபாஸநம்
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அர்த்த 
பஞ்சகம் 

ஸ்வ பம் / குணம் மந்த்ரங்களில் ெபாதிந்
கிடக்கும் இடங்கள் 

வி ந்த 
ேதா  ஒத்த 
(ஸம்ஸாரத்
ைதக் கடக்க 
மாட்டாத) 
ெசயல்] 

 ேபான்றைவயில் ட் அற்ப பயன்
 லம் ேயாகத்ைதக் கைலக்கும்;  
-ஆத்ம உபாஸகைர, அதிேலேய நி த் ம்; 
-ப்ரஹ்மத்ைத ஆத்மாவாகக்ெகாண்ட தன்   
 ஆத்மா/ தன் ஆத்மாைவ சாீரமாகக் 
 ெகாண்ட ப்ரஹ்மம் என உபா ப்பவைர  
 ஆத்மா பவத்திேலா/ அஷ்ைடச்வர்ய  
 ேபாகத்திேலா/ வஸு-பதம் த யவற்  
 றிேலா/ ேதஹ- இந்த்ாியங்களிேலா கால்  
 தாழப்பண் ம் 
 

 

விேசஷ விஷயங்கள் 

 -மந்த்ரத்ரயத்தால் நாம் அறிவ  : உயர்ந்தவனான எம்ெப மா க்கு ஏற்றவ 
னான 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, 
’தஸ்ய ச வசீகரணம் தச்சரணாகதிேரவ’ (எம்ெப மாைன அைடயவழி, அவைன சரண் 

குவேத)’ – என்கிறார் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்.  

 

பாஷ்யகாரர் - தி க்கச்சி 
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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. தத்வத்ரய சிந்தநாதிகாரம் 

“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  

 

 2-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 க்ேக அ ைம 
 யாகேவ இ த்தல் 
-ேசதந த்ரவ்யம் 
-தன்ைனயறிதல் 
(ப்ரத்யக்த்வம்) 
-நித்யத்வம் 

அப்ப ேய நீ த்தல் -ெப மானால்  
  ண்டப்பட்ேட  
  இயங்குவ  
-அதன் பலைன 
அ பவித்தல்  
 

- பத்தன் 
 

-அவித்யா-கர்ம-
வாஸனா- சி-  ப்ரக் தி  
ஸம்பந்தம் உைடைம  
 

-கர்மத் க்ேகற்ப ஈச் 
வரன் ெகா த்த சாீர 
த்ைத  தன் ஸ்வ ப / 
தர்ம த ஞானத்தால் 
தாித்தல்; 
-ேமாக்ஷப்ராப்திவைர 
உலகில் உழல்வ  

- ண்ய/ பாப/ ண்   
 ெசயல் ெசய்தல் 

- க்தன் 

-ஈச்வர-நிக்ரஹத்தால் 
வந்த ஸம்ஸாரபந்தம், 
பக்தி/ப்ரபத்தியால்நீங்கி, 
ஸ்வ பமைடதல் 

-உண்டான  நிஜஸ்வ 
பத் க்கு  

இல்லாைம 
 
   

-  ப்ரஹ்மா பவம்; 
-விைள ம் பகவத் 
ைகங்கர்யம் 

-நித்யன் 

-ஒ ேபா ம் ஸம்ஸார 
பந்தமின்றி  நிஜஸ்வ ப 
த்ேதா  ஸதாஈச்வ க்கு 
ேசஷனாதல் 

-எப்ேபா ம்  
 ஈச்வரைன  
 அ பவித்தல் 

-வைரய க்கப்பட்ட  
 ப்ரவாஹ-நித்யமான 
பகவத் ைகங்கர்யம் 

தர்ம த 
ஜ்ஞா 
னம் 

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

-ஈச்வர/நித்ய க்கு   
நித்யவி வாயி ப்ப  
- க்த க்கு, க்தி 
யைடந்த டன் 
விாிந்  பிறகு வி வா 
கேவ நீ த்தல்; 
- பத்த க்கு,விைன 
க்கு ஏற்ப விாிந் / 
சு ங்கியி த்தல் 

-ெபா ைளகாட்டல்; 
-ப்ரயத்ந நிைல 
யைடந்  உடல்/ 

லைன ஏ தல்; 
-ெபா ைள அ  கூல/ 
ப்ரதிகூலமாக காட் , 
பத்தைன 
அ பவிப்பித்தல்   
 -பத்த க்கு விாிந் /   
 சு ங்கியி த்தல் 
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தத்வம் ஸ்வ பம் ஸ்திதி ப்ரவ் த்தி 

ல 
ப்ரக் தி 

-அேசதந த்ரவ்யம்; 
-பிறர்க்ேக ேதான் ம்/ 
பிறர்க்காகேவ இ க்கும்  
-ஜடமாகயி ப்ப ; 
-ஸத்வ-தஜஸ்-தமஸ் ன் 
 இ ப்பிடமாவ ; 
-அழிவற்ற  

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

-ஸதா மா ப தல்; 
- பத்தாின் இன்ப/ 

ன்பங்க 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-ஸம் 
ஹார  ஸாதநமாதல்; 
நித்யவி தியில் 
மா த க்கு காரணம் 
ஆகா  இ த்தல் 

சுத்த 
ஸத்வம் 

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

- நித்யவி தியில் 
எல்ைலயற்றி த்தல் 
-பரமபதத்தில் விமா 
னாதிக ம், ஈச்வர/ 
நித்ய / க்தர் 
தி ேமனி மாதல்; 
-நித்யமாயி த்தல் 

- ஈச்வர/ நித்ய/ க்தர் 
கள் இச்ைசயால் 
மா தலைடந்  
ஈச்வர க்கு ேபாக 
 ஸாதநமாய்; நித்ய/ 

க்த க்கு ைகங்கர்ய 
ஸாதநமாய் இ த்தல்   

ஈச்வரன் 

-ஸத்ய/ஞான/அனந்த / 
ஆனந்த /அமல/ல மீ 
பதியாயி த்தல் 
-சுத்தஸத்வ திவ்யமங்கள 
விக்ரஹனாயி த்தல்; 
-எக்கால/ நிைலயி ம் 
பிராட் ையப் பிாியாைம 
-ஜ்ஞாநாதி பரத்வ/ெஸௗ 
சீல்யாதி ெஸௗலப்ய 
குணங்கேளா ப்ப ; 
-வி வான ேசதநனா ம்/ 
ஸ்வதந்த்ரனாக ம்/  
ஸர்வ-ேசஷி மாதல் 

-பர/வ் ஹ/விபவ/ 
அர்ச்சா  / ஹார்த்த 

பங்கைள 
 உைடைம 
 

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

 1.கர்ம பலைன 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 ’ஆைணமீ தல்’இல்ைல; 
அதனால் அபராதத் க்கு வாய்ப்  
இல்ைல 

அேசதநம் 
பரதந்த்ரமானா ம் ேசதநமில்ைல; தனக்கு மிக்கார் உள்ளேபாதி ம், 

அறிவில்லாைமயால், அபராதத் 
க்கு வாய்ப்  இல்ைல 

நித்யர் 
பரதந்த்ர-ேசதநனாைகயால் 
ஸ்வ ப ேயாக்யைத உண்  

மிக்காரான ஈச்வரன்  உண் ; 
ஆனால், அவ க்குப் பி க்கா 
தைத ெசய்வ  இல்ைல 

க்தர் 
பரதந்த்ர-ேசதநனாைகயால் 
ஸ்வ ப ேயாக்யைத உண்  

பத்த தைசயில் ேயாக்யனானா 
ம் க்ததைசயில், விபாீத 

அ ஷ்டானம் இல்ைல 

பத்தன் பரதந்த்ர-ேசதநனாைகயால் 
ஸ்வ ப ேயாக்யைத உண்  

பத்த தைசயில் விபாீத 
அ ஷ்டான வாய்ப்  உண்  

 
2. வஸ் க்களின் ஸ்வ ப-ஸ்திதி-ப்ரவ் த்திகள், எம்ெப மா க்கு வசப்பட் 

டைவ. அைவ ஸ்வபாவத்தால்   ’அ கூலமாகேவ’   இ க்கும். ஆனால், கர்மங்க க்கு 
ஈடாகப் பலன்ெகா க்கும் பகவானின் ஸங்கல்பத்தால், பத்த க்கு (வஸ் க்கைள 
தனக்ெகன் ெகாள்வதால்) அல்ப அ கூலமாேயா / ப்ரதிகூலமாேயா/ உதாஸீந 
மாேயா இ க்கும். ஸ்வாமி ேசஷெமன்  ெகாண்டால் அ கூலம்.    

பத்த க்கு ஸ்வாத்மஸ்வ பம் எப்ேபா ம் அ கூலமாகத்ேதான் வ , ஈச்வர 
இச்ைசயினாேல. இதனால்,  ஸ்வாத்மஸ்வ பத்ேதாேட ஸம்பந்தப்பட்ட ேஹயமான 
சாீரத்ைத ம் ஏகத்வப்ரமத்தினா ம் கர்மவச்யத்வத்தா ம் அ கூலமாக ப்ரமிக்கி 
றான், ஜ்ஞாந ஹீனன்.     

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

5. ஜ்ஞானம், ’தர்மி/ தர்ம’ெமன இ வைகப்ப ம். இரண் ற்கும் ஸாமாந்ய 
லக்ஷணம், ஜ்ஞான த்வ ம் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வ ம்; தர்மியான ஆத்ம ஸ்வ பத் க்கு 
ப்ரத்யக்த்வம் (தன் ப்ரகாசத் க்குத் தாேன ப யாயி க்ைக) விேசஷம்; தர்ம த ஜ்ஞாந 
த் க்கு விஷயித்வம் (தன் ப்ரகாசத் க்குத் தன் தர்மிேய ப யாய் இ க்ைக) ஏற்றம்.
 தர்ம த ஜ்ஞாநம், த்ரவ்யமாக இ ந்தேபாதி ம், ேவெறா  த்ரவ்யத் க்கு 
விேசஷணமாக ம் இ க்கும்; இ , ஒளியான  தான் ஒ  த்ரவ்யமாக ம், அேத 
ஸமயத்தில் தீபம் த யவற்றிற்கு விேசஷணமாக ம், இ ப்பைதப் ேபான்றதாகும். 
ஆக, அத்ரவ்யங்கள்தான் விேசஷணங்களாக இ க்க ம் என்பதில்ைல;  த்ரவ்யங் 
க ம் விேசஷணங்களாகலாம். இ ேபாலத்தான், ேசதநாேசதந த்ரவ்யங்கள், 
ஈச்வர க்கு விேசஷணங்களாக அைமகின்றன. 

6. சுத்தஸத்வம், ஸ்வயம்ப்ரகாசமானால் தர்மிஜ்ஞாநத்ைதப்ேபான்  
ேசதநவர்கத்தில் ேச ேமா என்றால், ’இல்ைல’; எப்ப  தர்ம தஜ்ஞாநத்ைத, 
ஜ்ஞாத் த்வமில்லாத காரணத்தால் அேசதநமாக ெசால்கிேறாேமா, அேதேபால 
ஜ்ஞாத் த்வமில்லாததால் சுத்தஸத்வ ம் அேசதநமாக க தப்ப கிற . 
 7.மற்ற தத்வங்கெளல்லாம் ஈச்வர க்கு, “மணிவரம்” தலான அஸ்த்ர- ஷண 
ங்களாய் நிற்கும் நிைலைய, இவ்வதிகாரத்தின் ஆரம்பத்தில் குறிக்கப்பட்ட வைர 
படத்தில் 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 தத்வங்கைளப்பற்றி இந்த அள  ஸாராம்சத்ைத, ’க கக்ேகட் , விாிவான 
சாஸ்த்ர அப்யாஸத்ைத 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 (வ்யாவ் த்தி) ’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; ஜீவர்களான ேதவைதக க்குள் ஸுக- க்கங் 

கள் ெ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’; 
கர்மத்தால் கட் ண்டவர்;  மற்ற ேதவைதகள் :- 
 நாராயணனின் மாையக்கு உட்பட்டவர்கள் 
 அறிவின் ஏற்றச்சு க்கம் உைடயவர்கள் 
 நாராயண க்கு ஏவல்/ ேதைவ ெசய்பவர்கள் 
 ’சுபாச்ரயத்வம்’ (ஸம்ஸாரம் நீங்க ஆச்ரயிக்கப் 

ப ம் தன்ைம) இல்லாதவர்கள் 
 நாராயணைன அண் னவர்கள் 
 நாராயணனின் உைடைம/ சாீரம்/ ேசஷம் 
 ’நாராயணேன பரன்’ என்  ஒப் க்ெகாண்ட 

வர்கள் 
 

ஸ்ரீமந்நாராயணேன பரதத்வம் என ேநர் (அ வர்த்தமான) 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. 

6. பரேதவதா பாரமார்த்யாதிகாரம் 

“தி மா டன் நின்ற ராணன்”
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4.’பிராட் ைய உைடைமயால் அவேன ேதவன்’, என ேவதங்களால் ஓதப்ப பவன்; 
ஆக இந்த திவ்ய- மி நேம (இரட்ைடயேர) ப்ராப்ய ம்/ சரண்ய ம் ஆவர். 
 
  நாராயணன்    Vs      மற்ற ேதவைதகள் 

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

பிறக்கும்ேபா  ப்ரஹ்மாேவா / சிவேனா 
பார்த்தால் ரேஜா/தேமாகுண ைடயவ 
ராவர்   

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     

 
 

 
'ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்ெறத்ைதய்வம் நா திேர’ 

(தி வாதிப்பிரான் – ஆழ்வார் தி நகr) 
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 அறியேவண் யதில் இரண்டாவதான, “உபாய”த்ைதப் (ஹிதம்) பற்றி ேமல் 6 
அதிகாரங்களால் விளக்கு ன், கீழ் 6 அதிகாரங்களால் உபேதசித்த ’தத்வ’ விஷயங் 
கைள 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 உறைவஅறிதல் 
(ப்ரதாநப்ரதிதந்த்ரம்) 

ii. ேதஹ-இந்த்ாியங்கைளவிட மா பட்ட ஆத்ம-ைவலக்ஷண்யத்ைத அறிதல் 
(உேபாத்காதாதிகாரம்) 

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  (ப்ரதாநப்ரதிதந்த்ரம்); 
அ வாய் அல்ப சக்தனாய்/ கர்ம பலமான க்காதிகைள அ பவிப்பவனாய் நிற்ப  
(தத்வத்ரயசிந்தனம்); ேம ம் மற்ற ேதவைதகளின் ’ேமாக்ஷமளிக்கும் திறனில்லாைம’ 
(பரேதவதாபாரமார்த்யம்); 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 (அர்த்தபஞ்சகாதிகாரம்) 
:- 

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/ அவேபாதேன’, ’மஸ=பாிமாேண’ என 
தா வின் ெபா ளால், ஜீவன் ஜ்ஞாந ஸ்வ பன்/ 
ெபா ைள அறிபவன்/ அ வானவன்; ஆக, சாீர 
த்ைதவிட ேவறானவன், எனத் ெதளிந் , நீங்கும்.   

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

ப்ரணவ ’அ’காரத்தின்ேமல் மைறந் கிடக்கும் 4-ம் 
ேவற் ைமஉ  (தாதர்த்யம்), ’அ’ என் ம் பகவா 

க்கு, நா ம் என்ைனச் ேசர்ந்தைவக ம் ேசஷம் 
என்பதால், ’அஹ’ங்கார/ ’மம’காரங்கள் நீங்கும். 
 

7. க்ஷுத்வாதிகாரம் 

“ ைன ேவண் ம் ெப ம்பயன்” 
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அஹங்கார-மமகாரங்கள் அைவ நீங்கும் வழி ம் / தி மந்த்ரத்தின் பகுதி ம் 

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

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

4.என்ைனக் காப்பதில், 
எைத ம் எதிர்பாரா , நாேன 
ஸ்வதந்த்ரன் (நி பாதிக ேசஷீ) 
என்ப  அஹங்காரம்; காப்ப 
தில் எனக்கு ஸ்வாதந்த்ர்யம் 
உண்  என்ப  மமகாரம் 

’ந, ம:’வின் நிேஷதத்தில்(விலக்குவதில்) என்ைனக் 
காப்பதில் ந மம ஸ்வாதந்த்ர்யம்’ என்  அ ஸந் 
திப்பதால், ’அஹ’ங் கார/ ’மம’காரங்கள் நீங்கும். 

5.ேமாக்ஷைகங்கர்யங்கைள 
நாேன ஸ்வதந்த்ரமாகச்ெசய் , 
பலைன ம் நாேன அ பவிப் 
ேபன் என்ப  அஹங்காரம்; 
அைவகைள நாேன ெசய்ேவன்/ 
பல ம் எனக்காக என்ப  
மமகாரம் 

’நாராயணாய’ என்ப டன் ’ந, ம:’ ைவச் ேசர்த்  
அ பவித்தால், ேமாக்ஷைகங்கர்யங்க ம் பகவானா 
ேலேய ெசய்விக்கப்ப கின்றன; அ ம், அவன் 
ப்ாீதிக்காகேவ ெசய்யப்ப கின்றன எனத்ெதளிவ 
தால், ’அஹ’ங்கார/ ’மம’காரங்கள் நீங்கும். 

 
vi. (ஸ்வர்க்கம் உள்ளிட்ட) ’அசித்’ அ பவத்தின் [ க்க லத்வம்/ க்க மிச்ரத்வம்/ 

க்ேகாதர்க்கத்வம் / அல்பத்வம்/ அஸ்திரத்வம்/ விபாீதாபிமாந லத்வம் ஆகிய] 
ேதாஷம் ெதாிந்  விட்டா ம்; ஆத்மா பவ ம் (ஸ்வாபாவிக ஆனந்த வி த்தமாகி),  
பகவத பவத்தின் ைவலக்ஷண்யத்ைத ஒப்பிட்டால், “தாழ்ந்தேத” எனத் ெதளிவ  
(ஸார நிஷ்கர்ஷாதிகாரம்)  

vii. இவ்வளவால், ப்ரவ் த்தி (மற்ற பலைன ேவண் ச்ெசய் ம்) தர்மங்களினின்  
நிவ் த்தராய், நிவ் த்தி (ேமாக்ஷம் ேவண் ச் ெசய் ம்) தர்மமான உபாய 
அ ஷ்டானத்தில் க க ள ைனபவேன “ க்ஷு”   

*  *  * 
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உபாயத்தில் தகுதி ைடேயார் 

 
           ஸத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டன்       அத்வாரக ப்ரபத்தி நிஷ்டன் 

(ப்ரபத்திைய அங்கமாகைவத்              (ேநாிைடயாக ப்ரபத்தி ெசய்பவன்) 
பக்திேயாகம் ெசய்பவன்) அல்ல             அல்ல  

         உபாய பமாக பக்தி ெசய்பவன்          பல பமாக பக்தி (அேதப்ரேயாஜனமாக)  
      (ம வித்ைய தலா) 31 வித்யா பம்                   ெசய்பவன் 

     
வைககள்  உக்தி நிஷ்ைட                                           ஆசார்ய நிஷ்ைட   

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

ைற  வாக்யங்கைளச் ெசால் த் தம்ைமக்            தன்ைனச்சார்ந்தவர்க்காக ம்        
காக்கும் ெபா ப்ைப பகவானிடம்               ம் ஆசார்யன் அ ஷ் க்கும் 
ஸமர்ப்பித்தல்       ஸமர்ப்பணத்தில் அடங்குதல் 

  -வர்ண-ஆச்ரமாதி நியமம் பாராமல் எவ ம் அ ஷ் க்கக் கூ ய ; 
  -எல்லாப் பாபங்கைள ம் ேபாக்க வல்ல ; 
ப்ரபத்தி -ேவண் ம் பயைனக்ெகா க்கவல்ல  ; 
யின்ஏற்றம் -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 ப்ரபத்திநிஷ்ட க்கல்ல , ேமாக்ஷம் கிட்டா . 
- அத்வாரக க்கு, ேமாக்ஷம் தாமதிக்கும்; ஆனால் ேயாக-அ பவம் அளவற்ற ; 
  ஸத்வாரக க்கு பலன்  சீக்ரம்கிட் ம்; ஆனால், ஜீவதைசயில் ஸுகம் அள ைடய .  
 

******* 
 

8. அதிகாாிவிபாகாதிகாரம் 

“நீண் ம் கு கி ம் நிற்கும் நிைலகைள ஏற்பவர்” 
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ேமாக்ஷம்ெபறக் காரணமாயி ப்ப  உபாயமாகும்; இைவ, “எப்ேபா ம் இ ப் 
ப  ( த்தம்) / ெசய்யப்படேவண் ய  (ஸாத்யம்)” என இ வைக. ஸாத்ய உபாயம், 
அதிகாாி ேபதத்தால் பக்தி ேயாகம்/ ப்ரபத்தி எனப்ப ெமனக் கீேழ ஸாதித்தார். இங்கு 
அந்த ஸாத்ய உபாயங்கைள விவாிக்கு ன், “பகவாேன ( த்தமான) ேநர் உபாயம்” 
என உபநிஷத் க்கள் கூ வதா ம், அந்த பகவாேன “உேபய மாவதால்” அைத ம் 
குறிப்பி கிறார். அதாவ  : 1) த்த உபாய/ உேபயமான  பகவான், அந்த ஜ்ஞானத் 

க்கு விஷயமாகும் . 2) ஸாத்ய உபாயம்/உேபயம் இரண் ேம (சில வித்யாஸங்கள் 
இ ந் ம்) ஜ்ஞான-விகாஸ-விேசஷங்கள்(தனித்தன்ைமெகாண்ட-அறிவின் மலர்ச்சி);  
இவற்றின் விளக்கம் :-  

பகவான் த்த உபாய / உேபயமாக ஆவ  

ப்ரபந்ந க்கு ஜ்ஞானத் க்கு விஷயமாய், பக்திேயாக 
ஸ்தாநத்தில் நின்  பலனளிப்பதால், உபாயம் ;  
பக்த க்கு, கர்மேயாக ஆரம்பம் தல் உபாய ர்த்தி 
வைர ெசய்ய இயலாத கர்மங்களின் ஸ்தாநத்தில் 
நின் , உபாயத்ைதத் தைலக்கட் வதால், உபாயம்; 

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

 
 
 

 

1 ஸங்குசித ஜ்ஞாநமாைகயால்
இந்த்ாியங்கைள எதிர்பார்ப்ப  

விக த ஜ்ஞாநமாைகயால் 
இந்த்ாியங்கைள எதிர்பாராத  

2 சாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்ட  விதியின்றி, இயற்ைகயா ள்ள  
3 வித்ையகளில் குறித்த குணங்க

ைளக்ெகாண்ட (வ்யவஸ்தித) 
ப்ரஹ்மத்ைதப் பற்றிய      

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

 

                                               ஸாத்ய உபாயம்                                        ஸாத்ய உேபயம்   
ஜ்ஞானம் 
என்றதால் 

க்ாிையையவிட ேவறான/ ப்ரதான 
மான தன்ைமயால் ேவ பட்ட . 

’ஐக்யமாக’ ப்ரமிக்கும், ேசர்தல்/ 
ஒன்றாவ  என்பைதவிட ேவ    

விகாஸம் 
என்றதால் 

த்ேதாபாயமான பகவத்
ஸ்வ பத்ைத 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 . 

 

 

9. உபாய விபாகாதிகாரம் 
“பழமைறயின் பரம ெநறி” 

    கர்த்தவ்யமான/ ஸாத்ய                                 ஸாத்ய/ப்ராப்தி பமான 

    உபாய ஜ்ஞானம்  (காரணம்)       உேபய ஜ்ஞானம் 

( )

வித்யாஸம்

   எைதவிட வித்யாஸப்பட்ட  
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ஸந்மார்க்கங்க ம் (பக்திேயாகம்) அைவகளின் ஸ்வ ப-ேபத-கார்யங்க ம் 
ஸந்மார்க்கம் ஸ்வ பம் ேபதம் கார்யங்கள் ஸாதந ஆகாரம்

கர்மேயாகம் 

பலன்/ெதாடர்  இைவ 
ெயாழிந்த நித்ய/ைநமித் 
திக/ காம்யங்களில் 

ந்தைத நியமத்  டன் 
ெசய் ம் கர்ம விேசஷம் 

ேதவார்ச்சன
தபஸ்-தீர்த்த 

-தான-
யக்ஞம் 
த யன 

ஞானேயாக 
லேமா/ 

ேநேர ேமா 
ஆத்மாைவ 
காட் ம் 

ஸத்வாரக 
ேமாேக்ஷாபாய 

மாக(இைட   
யிட் )யி க்கும் 

ஒேர நிைல 
ஞானேயாகம் 

கர்மேயாகத்தால் வசப்
ப த்திய மனத்தின  
க்கு, அசித்ைதவிட 
விலக்ஷணனாய்/ஈச்வர-
சாீரமான தன் ஆத்ம 
ஸ்வ ப த்யாநம்   

 
_ 

ஆத்மாைவ 
ேநாில் 
காட் ம் 

பக்திேயாகம் 
(பரபக்தி) 

ப/ குணங்க டன் 
கூ ய பகவாைனக் 
குறித்  ப்ாீதிேயா  
ேநாில் காண்பைதப் 
ேபால், ெசய் ம் 
இைடவிடாத த்யாநம் 

31-வித வித்-
ையகள் 

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

அத்வாரக 
ேமாேக்ஷாபாய 
மாக (ே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 இைவ 
களால், ெ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 வழிேய பக்தி 
ேயாகம் ெசய்ய ற்ப வ (இ தான் 
ேமாேக்ஷாபாய பக்திேயாகம்) 

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

பர 
ஜ்ஞானம் 

பகவானின் அ க்ரஹத்தால், தத்கால 
மான பாி ர்ணமான ஸாக்ஷாத்காரம் 
ஏற்ப வ  

பரபக்தி லம் ஒ  க்ஷணம்கண்ட
பகவானிடம் எல்ைலயில்லா 
ப்ாீதிைய உண்டாக்கும் 

பரமபக்தி பகவாைன நிைலயாக அ பவித்தா
லன்றி, உயிர் தாிக்க இயலாத நிைல 
ஏற்ப வ  

இனி ம் தாமதிக்காமல் ேமாக்ஷம்
அளிக்க பகவாைனத் ண் ம் 
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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 
உைடயவர்கள் பக்திேயாகம் லமாக ம் – இப்ப  இ நிைலயால் யாவ ம் – 
நற்கதிெபற, உயர்ந்த உபாயமாய் நிற்ப  ப்ரபத்தி, என்ப  ேமேல விளக்கப்ப ம். 

விேசஷ விஷயங்கள் 
-ெப மாைனயைடய அவேன உபாயம்; அவ் பாயத்ைதச் ெசய்வதற்கும் அவேன 
காரணம். 
 

 

 
ரங்கநாத பா ைககள் 
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           ’ப்ரபத்தி ெசய்யத் தகுதி ள்ளவர் யார்?’ என்பைத ம்; அவர்க க்கு இ க்க 
ேவண் ய இ  தன்ைமகைள ம் இப்ப  விளக்குகிறார். 
               1) ஸம்ஸாரத்தி ந்  வி ப ம் ஆைச ள்ள, ஆனால் பக்திேயாகத்தில் 
தகுதியில்லாதவர் (ஆகிஞ்சந்யம் உள்ளவர்); 2) (ேமாக்ஷத்ைதத்தவிர்த்த) ேவ  பலைன 

ம்; அதற்காக ேவ  ெதய்வத்ைத ம் நாடாதவர் ( அநந்யகதித்வம் உள்ளவர்) 

ஆக, 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. ப்ரபத்தி ேயாக்யாதிகாரம் 

“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  அங்க 
ங்கைளத்தவிர, ேவ  ெபா வான அங்கம் ஏ ம் ேவண்டாம்” என் தான் ெபா ள். 

           அங்கங்கள் 
 

          நிபந்தனம்
 

           பலம் 

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

பகவா க்கு நாம் ேசஷ
னாவதால் 

’கட்டைள மீ த’  
ந்  தப் வ  

ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநம் – ப்ரதிகூல 
னாயி 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 ஷ்டானம் நிைலப்ப
/பாரமற்ற நிைலெப தல் 

கார்ப்பண்யம் –  உபாஸநத்தில் 
திறமின்ைம/ விைளவான ெச க் 
கழி  /பகவானின் க ைண 
ேவண் தல் ஆகிய ஏழ்ைம 
ெவளிப்பா  

நம் ஏழ்ைமத்தனம்/   
ேபாக்கற்ற தன்ைம/ 
ெச க்கு அழிதலால் 

ஈச்வரனின் க ைணைய
ண் வி வ  

ேகாப்த் த்வ வரணம் – உபாஸந 
த்ைத எதிர்பாரா  ’காப்பாற் ’ 
என பகவாைன ேவண் வ  

’ ஷார்த்தமாகேவ ’ 
ெமன்பதால் 

பகவான் ேமாக்ஷ ஷா
ர்த்தம் ெகா ப்பவன் 
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. இவ்வாகாரங்கள் 
தான், நம் ஆ கூல்ய வர்ஜன/ ப்ராதிகூல்ய  அ வர்த்தனங்களால் பகவா 

க்குண்டான ’நிக்ரஹ ஸங்கல்பத்ைத’ மாற்ற உத கின்றன; ஆக, ஆ  
கூல்ய ஸங்கல்ப/ ப்ராதிகூல்ய வர்ஜநங்கள் அர்த்தமாகக் கிைடக்கின்றன.

ப்ரபத்ேய 

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

11. பாிகரவிபாகாதிகாரம் 

 “ ைணயாம் பரைன வாிக்கும் வைக” 
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மந்த்ர பாகம் அங்கங்கள்

சரணம் 
ப்ரபத்ேய 

ப்ரபத்தி விஷயத்தில், ’சரணம்’ என்பதற்கு ’உபாயம்’ எனப்ெபா ள்; ஆக 
’உபாயமாக (காரணமாக) ஆவாய்’ என சப்தமாகேவ ’ேகாப்த் த்வ வர 
ணம்’ ெசால்கிற . ேம ம், ப்ரபத்தி/ பகவான் என இரண் ம் காரணமா 
யி ந் ம், கார்யமான ’காப்ப ’ என்ப , ேசதநனால்தான் மாைக 
யால், பகவானிடம் ’காப்பாய்’ என ப்ரார்த்திப்பைத ம் குறிக்கும்.  

        
      -’மிகப்ெபாிய பலமாகிற ேமாக்ஷத்ைத, சிறிய ெசயலாகிய ப்ரபத்திக்கு பகவான் த  
வானா?’ என்ற “5- வித ஐயங்கள்”, ஈச்வரனின் ஆகார விேசஷங்கைள இவ்வா  
அறிந்தால்,            அக ம் :- 

 
ஸந்ேதஹங்கள் பகவானின் ஆகார 

விேசஷங்கள் 

 
ஐயம் அக ம் காரணம் 

 
1.எல்லாம் அறிந்த (ஸர்வ 
ஜ்ஞ:) , எைத ம் ெசய்ய 
சக்தி ள்ள (ஸர்வ சக்தி  
க்த:) ஈச்வரன், அளவில்லா 
அபராதங்கைளச் ெசய்த 
வர்கள் அ குவதற்கு 
ஏற்றவனாைக எப்ப ? 

 
ஷகாரம்- “ம க்க 

ெவாண்ணாைம”. இ  
ேவண் ய  தரவல்ல 
’அைடயப்ப பவைன 

ம் அைடபவைன ம் 
ேசர்த் ைவக்கும் ஒ  
ேசதநனின் ஆகாரம். 

இதனால், அந்தப் ரவா கைள  
நடத் வ ேபால், ேமாக்ஷ 
விேராதிகளான நம் பாபங்கள் 
ஒன்ைற ம் ெபா ட்ப த்தா 
தவன் (அவிஜ்ஞாதா)ேபால் 
க்ஷமித் , அைடக்கலம் 
த வதால். 
 

2. நம் கர்மங்க க்ேகற்ற 
பலைன  த பவனான 
ஈச்வரன், தைடயா ள்ள 
அளவிலா அபராதங்கைள  
ெசய்த நமக்கு, மிக ெபாிய 
பலத்ைதத் த வானா ? 

 ஸம்பந்தம் : - “ஒழிக்க 
ஒழியாைம”. ஈச்வர க் 
கும் நமக்கும் இைடயி 

ள்ள ’ஆண்டான்-
அ ைம’ என்ற(ஸ்வாமி 
த்வ-தாஸத்வ) பம். 
 

ஸ்வாமியான பகவான் ப்ரபத்தி 
யாேல ப்ரஸந்நனாய், தாஸனா 
கிற நமக்கு பிறப் ாிைமேபான்ற 
தான, அளவில்லாத பலைனத்  
த வதால். 

3.ெபாிய உபகாரத்தில்கூட 
அேபைக்ஷ இல்லா ( அவா 
ப்த ஸமஸ்த காமனான) 
ஈச்வரன், ப்ரபத்தியாம் சி  
கார்யத் க்கு ெபாிய பலத் 
ைதத் த வானா ? 

 குணம் :- 
ேவெறான்ைற ம் எதிர் 
பாராைம; பகவானின்  
தைய-வாத்ஸல்யாதி 
குணங்கள். 

தன் இயற்ைகயான க ைணயி
னால், நாம் ெசய் ம் சி  கார்ய 
மான ப்ரபத்திைய ம் ெபாிய 
உபகாரமாக எண்ணி பலன் 
த வதால். 
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ஸந்ேதஹங்கள் பகவானின் ஆகார 

விேசஷங்கள் 

 
ஐயம் அக ம் காரணம் 

4.பகவான் க்ஷுத்ர 
ேதவைதகைளப் ேபால், 
உடேன பலன் த பவ 
னல்ல; ஆக, ப்ரபத்திக்கு 
மட் ம் தாமமின்றி 
(தாழாேத) பலத்ைதத் 
த வானா ? 

வ்யாபாரம்:-
பைடத்தல்/காத்தல் 
ேபான்ற தன் கார்யங் 
க க்குத் தன் ஸங்கல்ப 
த்ைதத் தவிர ேவ  
ஒன்ைற ம் (ஸஹகாாி 
ைய) எதிர்பாராைம. 

யஜன-பஜனாதிக க்குத்
தாமதித்  பலன் ெகா ப்பேன 
யாகி ம், ேவ  கதியில்லாமல் 
தம்மிடம்  ப்ரபத்தி ெசய்தவ  
க்கு, தன்  உதாரகுணத்தா ம்  
ஸ்வதந்த்ர ஸங்கல்பத்தினா ம், 
ேவண் ய ெபா திேலேய 
வி ம்பிய பலன் அளிப்பதால். 
இைத  விபீஷண- காக வ் த் 
தாந்தங்களில் காணலாம். 
 

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

 ப்ரேயாஜநம்:- மிக ம் 
நீசரான (தண்ணிய 
ரான) பிற ைடய 
ேபேற, தன் ேபறாகக் 
ெகாள் தல். 

ஸ்வாதந்த்ர்ய-தயா-வாத்ஸல் 
யாதி குணங்கைள ைடய 
ஈச்வரன், தன்ைன அைடந்த 
வர்க்குத் தன் ப்ரேயாஜநமாகேவ 
ேவண் யைதத் த வதால். 
இைத  ேகாஸல மக்கைள 
ராமன் ’நற்பா க்கு உய்த்ததி 

ம்’; உலகத்தவர் ப்ாியமான 
குமாரேனா    ஸமமாக, 
கிளிக்கும்  ஸ்வயம்ப்ர 
ேயாஜநமாகேவ பா ட் வதி 

ம் காணலாம் 
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பகவாைனச்ேசர்ந்த இந்த ஆத்மாைவ ம்/ அைதக்காக்கும் பரத்ைத ம்/ அச் 
ெசயலால் 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 ேசஷ 
ெமன்பதால், ப்ரபத்தி ப உபாயத்ைத ெசய்வித்த ம் 
பகவாேன/ பல ம் பகவா க்ேக, என்பதால் 

-பேலாபாயத்வம்- 
(பலனளிப்ப  ப்ரபத்தி  
எ ம் உபாயேம என்ற 
எண்ணம்) 

பலமான பாி ர்ண ப்ரஹ்மா பவ ைகங்கர்யத்ைத அைட
வித்த  பகவானின் ப்ரஸாத ஸங்கல்பேம. (ஆக பகவான் 
ப்ரதான ப . இந்த ஸங்கல்பத்ைத உண்டாக்கிய ப்ரபத்தி 
அ ஷ்டானம், ’இைடயான ’ காரணம்தான்.) 

 

த்வயத்தில் பரஸமர்ப்பணத்ைத            உபாயபரமான ர்வ கண்டத்தில் (மஹாவிச்வா 
(அங்கிைய) ஒேர ைற அ ஸந்-         ஸத்ைத ன்னிட்ட/ ேகாப்த் த்வ வரணம் 
திக்கேவண் ய இடம்                          அடங்கிய) சரணம் ப்ரபத்ேய என்பதில்.  

 

12. ஸாங்க ப்ரபதநாதிகாரம் 

 “அறேவ பரெமன்  அைடக்கலம் ைவத்தைம” 

-ஸ்வ ப ஸமர்ப்பணம் 
-                  --“--                

- ரக்ஷாபர ஸமர்ப்பணம் 

-                  --“--                
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விேசஷ விஷயங்கள் 

1.ஒ  கார்யத் க்குக் காரணங்கள்(ேஹ )              3 -அேசதநம்/ ேசதநன்/ ஈச்வரன் 
   ஒ  கார்யத் க்கு  ப்ரயத்நம் ெசய்பவர்  (கர்த்தா) 2 - ேசதநன்/ ஈச்வரன் 
   ஒ  கார்யத்ைதத் தானாகேவ ெசய்பவர் (ஸ்வதந்த்ர கர்த்தா) 1         - ஈச்வரன் 

2.இங்கி ந்த நாள், அநிஷ்டாசரணமில்லாத ைகங்கர்யத்ைத ம், சாீரத்ைத விட்டபின் 
ேமாக்ஷத்ைத ம் ேசர்த்  பலமாக ப்ரார்த்தித் , ப்ரபத்திெசய் , பரமில்லா  நிற்ப 
வேர நி ணர். 
 

* * * * * * 
 

 
ஆழ்வார் தி வடித் ெதாழல் 

நம்மாழ்வார் ேமாக்ஷம் - ரங்கம் 
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பத்தன் அ ஷ் த்த பரந்யாஸத்ைத பகவான் ஏற் க்ெகாண்டபின், ப்ரபந்நன் 
இனி : 1)பரமில்லாதவனாய்; 2) ஸந்ேதஹமற்றவனாய்; 3) பயமில்லாதவனாய்; 4) 
மகிழ் டன், பகவத் விஷயத்தில் சாஸ்த்ர விதிப்ப  ஆஜ்ஞா-அ ஜ்ஞா ைகங்கர்யங் 
கைளச் ெசய் வரேவண் ம். இந்த நிைல, க்த ைடய நிைலக்கு ஸமமானதாக 
இ க்குமாதலால், இவன் க் தக் த்யன் (ெசய்ய ேவண் யைதச் ெசய்  த்தவன்)/ 
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 கவைல 
ேவண்டாம்) என அ ளிச்ெசய்த . 

2.ஸந்ேதஹம்/ பயம் 
நீங்கியைம  

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

க் தக் த்யனின் 
நிைல 

அ ைககூடக் காரணம்

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 ர்த்தியில்லா 
ைமயால் ேமாக்ஷம் விளம்பிக்கும்; ஆக “ த 
ேசாகனாய்” (ேசாகத்ைத விட்  ஒழித்தவ 
னாய்) நிற்கேவ ம்.   

13. க் தக் த்யாதிகாரம் 

“ேவள்வியைனத் ம் த்தவர்” 
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விேசஷ விஷயங்கள் 

 -’ெசய்த ேவள்வியர்’, பலன் உடேன கிைடக்காததால், ’தாித்ரர்” ஆயி ம், ைகங்கர்ய 
ெம ம் ெசல்வம்  உைடயவராவர்;   

-நித்ய-ைநமித்திகங்களில், ேவதம் விதித்தப  மற்ற ேதவைதகளின் ெபயைரச் 
ெசால்வதால், அவ ைடய “பாரைமகாந்த்யம்” குைற படா ; காரணம், 
அக்கர்மங்களால் ேதவைதக க்கும் அந்தர்யாமியான எம் ெப மான்தான் ப்ாீதியைட 
கிறான்; ’ெ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.  

* * * * * * 

 
ஸ்வாமி ேதசிகன் மங்களாசாஸனம் – தி க்கச்சி 
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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 பநிஷ்ைட: 
 ’ம’ காரத்தின்  -
ஞானம் என்ற 
ெபா ளால், 
அசித் ைவல- 
க்ஷண்ய ம், 
பகவத் க் ைப 
க்கு லமான 
ஆ கூல்ய ம்; 
-’அவேபாதநம்’ 
என்றெபா ளால்,  
ஆகிஞ்சன்யம்/ 
விகாரமின்ைம/   
 மகிழ்ச்சி தல், 
ஆகியைவ ம் 
( ைறேய) 
ேதாற் ம் 

பிறர் தம்ைம அவமதிக்க ேநர்ந்தால் :- 
-அவர் ெசால் ம் குற்றெமல்லாம், உடைல 
பற்றியைவ; ஆத்ம ஸ்வ பத்தில் இல்ைல, 
என வ த்த றாமல் இ த்தல்; 
-தவ  இ ப்பி ம்/ இல்லாவி ம், 
’அைதச் ெசால் , பாபத்ைத வாங்கிக் 
ெகாள்கிறார்கேள !’ என அவர்பால் 
க் ைபெகாள்ளல்; 
-நாம் அ ஸந்திப்பதற்காக, நிர்ேவதகாாி 
ைகயில் ர்வர்கள் தங்களிடம் ேதாஷமி ப் 
பதாக பாசுரமிட்டைத 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 ேவறா 
ன  ஆத்ம ைவலக்ஷண் 
யத்ைத அறிந்த ; 

-எல்லா வஸ் க்களி 
டத்தி ம் க் ைப 
ேவ ெமன்ற ஞானம் 
ெபற்ற ; 

-அவர் ெசால் ம் 
ேதாஷங்கள் நம் 
ஆகிஞ்சன்யத்ைத 
உ திப்ப த் வ ; 
 
-பகவானின் வி ப்பப் 
ப  பாிமாற நிற்கும் 
நாம், அவ க்ேக 
ேசஷனாவ  

-ஈச்வரனின் ெசயல் 
யா ம் நம் ஹிதத் 

க்குத்தாேன ! 

14. ஸ்வநிஷ்டாபிஜ்ஞாநாதிகாரம் 

“ ன்றில் நிைல ைடயார்” 
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உபாய நிஷ்ைட :  
’மாேமகம் சரணம் 
வ்ரஜ’ என்ற 
விதி ம் 
’ப்ரபத்ேய’ என்ற 
ெசய ம், ’நம:’ 
என்றதில் 
குறிப் ம் 
 

-ஈச்வரேன ரக்ஷகன் என்றி த்தல்; 
 
-மரணமானால் ேமாக்ஷம்ேவண்  ப்ரபத்தி 
ெசய்த பிறகு, மரணத் க்கு அஞ்சாைம; 
-காக்கும் பரத்ைத பகவானிடம் ேசர்த்த 
ேதற்றத்ேதா  இ த்தல்; 
-பரந்யாஸத்ைத பகவாேன ெசய்விக்கி 
றான் என்ற த்தி டன் ெசயைலமட் ம் 
ெசய்தல்; 
-பலமான அநிஷ்ட நிவ் த்தி ம்/ இஷ்ட 
ப்ராப்தி ம் பகவாேன அளிக்கிறான் 
என்றறிதல் 

-தாேனா/மற்றவேரா 
தஞ்சமாகார் 
என்றறிவ ; 
-வி ம்பிய  கிைடப் 
பதால் மகிழ்வ ; 
-நிச்சயம் காப்பாென 
ன்ற மஹாவிச்வாஸ 

ைடைம; 
-கர்த் த்வ த்யாகத்தில் 
ெதளி ைடைம; 
-பல த்யாகத்தில் 
ெதளி  உைடைம     

ஷார்த்த 
நிஷ்ைட:- 
’ஆய/ நம:/ 
அஹம்..  ேமாக்ஷ 
யிஷ்யாமி’யில் 
 

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

-ப்ராரப்த கர்மம் அ ப 
விக்க ஒப் க் ெகாண்ட 
தா ம் கடன் கழிவதா 

ம்;  

-ெப ம் குற்ேறவல் 
கிைடக்கப்ேபாவதால் 
 

 
நிஷ்ைடயால் ப்ரேயாஜனம் : - பாகவதாபசாரத்தி ம்/ ைகங்கர்யம் ஆகாத பலனி ம்        

     மன  ெசல்லா ; 
    -பாக்ய விேசஷத்தால் மியிேலேய நித்யஸூாி (நிலத்    
    ேதவர்) ஆேவாம். 
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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 ேஸைவெசய்யேவண் , ன்னைத க்கும்ப க்கு சங்கி  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 த்த 
மான 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 க்க 
ேவண் ம். 
3) ைகங்கர்யத்தில் இ வைர இழந்தைதேயநிைனத்  மனம்தளர்ந் விடாமல், இனி 
’ஸாத்விக ஆஹாரம்/ ேஸைவ/ சாஸ்த்ர பாிசீலனம்’ இைவகளில் ண் , விஷயங் 
கள்பால் இந்த்ாியங்க க்குள்ள ’பட் க்க’ வாஸைனகைள மாற் விக்க ேவண் ம். 
4) ஆஜ்ஞா-அ ஜ்ஞா ைகங்கர்யங்கைள சாஸ்த்ர ைறப்ப  உகந் / அர்ச்சாவதார 
த்தினிடம்/ ’ ை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. 

 

         15. உத்தர க் த்யாதிகாரம் 

 “கடன்கள் கழற்றிய” அ ைம  
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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. 
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ேசஷம் = பிறர்க்கு அதிசயம் உண் பண் ம் ேநாக்ேகா  ெகாள்ளப்ப ம் ெபா ள். 
 :-  பிாி   -அசித்  ேசஷமாவ , பகவா க்கு சாீரமாய் ெப ைம ேசர்ப்ப ; 

     -சித்  ேசஷனாவ , பகவா க்கு தான் சாீரமாயி ப்பைத அறிந்    
        ெப ைம ேசர்ப்பதால்; ஆக, தாஸனாகி ைகங்கர்யம் ெசய்வான்.    

பகவத்ைகங்கர்யம் நித்ய/ க்தர்  பத்தர்     
 

பண் வ  
ஈச்வர எண்ணத்
ைத ேநராகேவ 
அறிந்  

சாஸ்த்ரத்திற்கு
விேராதமான 
ெசயல்  

சாஸ்த்ரத்ைதெயாட் ச் 
ெசய் ம் பாகவத 
ைகங்கர்யம் 

 
ெசய்யக் காரணம் 

பகவான் ேசஷி/ 
சாீாியாவதால்    

சா தாவான
ஈச்வரன் 
பலனளிப்பதால் 

ேசஷியின் ’இஷ்டப்ப  
விநிேயாகிக்கும்’ 
தன்ைமயால் 

அதனால் ஜீவ  
க்கு ஏற்ப வ  

ேசஷிெகா க்க
ேபாக ரஸம்/ 
வி ம்பிய ஆ  
ஷங்கிக பலன் 

நரகம் அைடவ
வைரயிலான 
அநர்த்தம் 

ேசஷிேய ’உதாரர்’ 
எனக்ெகாண்டா 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   

ஷ வைக ஆவதின் காரணம் ெப ம் பயன்
பகவான்  -ஸாக்ஷாத்ேசஷி 

-ஸத்வாரக ேசஷி 
- ஸ்வத: ேசஷியாய் இ ப்பதால் 
- பாகவதர்க்கு ஆத்மாவாவதால் 

-ஸ்வ பம் ெப ைக 
-ஸ்வ பம் ெப ைக

பாகவதர் -ஸத்வாரக ேசஷி   
 
-அத்வாரக  ேசஷி 

-பகவான்தாேன ேசஷியாக்கு 
வதால் 
-அவர் குணங்கேள அ ைமயாக் 
குவதால் 

- ஷார்த காஷ்ைட  
 
- ஷார்த காஷ்ைட

பாகவதர் 
ெப ைக 

நி பாதிகேசஷன்  
-ஔபாதிக 
ேசஷன் 

- இயற்ைகயாய் க்ததைசயி   
   ம் உள்ளதால் 
- பகவச்ேசஷ தர் என்ற ஸம்ப 
ந்த அறி டன் மற்ற பாகவதர்க் 
குப் ெப ைம ேசர்ப்பதால் 

-ஸ்வ பம் ெப ைக 
 
-ேகாதற்ற  

ஷார்த காஷ்ைட  
ெப ைக 

 

 

          16. ஷார்த்த காஷ்டாதிகாரம் 

          நல்ல யார்க்கு ஆதரம்மிக்க அ ைம 
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விேசஷ விஷயங்கள் 

1.குற்றங்கேளயில்லாத பரைமகாந்தி/ பாகவதாின் உகப்ேப ஸ்வயம் ப்ரேயாஜநமாக 
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) 
 
 

 
'அடியர்க்கு என்ைன ஆட்ப த்த விமலன்’ 

நம்ெப மாள் - ரங்கம் 
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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 கர்மாதீந 
மாைகயால் கைரயேவண்டா; கைரந்தால், ’தான் (மரணம்வைர கர்மவிைனைய 
அ பவிக்க) ஒப் க்ெகாண்டதற்கு’ வி த்தமாகி, நாஸ்திகனாம். 

2.தன் சக்திக்குத் தகுந்தவா  ெசய்யேவண் ய ைகங்கர்யங்கள் :  

   -ஸ்ரீபாஷ்யத்ைத ஸதாசார்யாிடம் வாசித்தல்/ ப்ரவர்த்திப்பித்தல் (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. ஸ்ரீைவஷ்ணவைரக்கண்டால் – ஆதாித் , சந்தனம்- -நில -ெதன்றல் கண்ட  
ேபால் மகிழேவண் ம்;  

    ஸ்ரீைவஷ்ணவைர 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    
    ஞானம் உண்டாக்க ம்; தி ந்தாதவர்பால் ’ஐேயா’என க் ைபபண்ண ம் ப்ராப்தம். 

 

 

17. சாஸ்த்ாீய நியமனாதிகாரம்  

“ேமதினியில் இ க்கின்ேறாம் விதியினாேல”
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                                                                 சாஸ்த்ரத்ைத
விட்  ந வதால் அபாயம்                                           ஒட்  ஒ குவதால் பயன் 

பகவத் அப்ாீதியால் அநிஷ்டங்கள்
ஏற்ப ம்; ஸத்வ ப்ரக் திக்கு இைத 
விட ேமலான நரகமில்ைல; 
இைதப்ேபாக்க ப்ராயச்சித்த ப்ரபத்தி 
ெசய்யேவ ம்; தவறினால் லகு-
தண்டைன நிச்சயம்.   

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

 
மந்த்ரங்களில் இைவகைளக் குறித்த இடங்கள் : 

-விேராதி நிவ் த்திையக் குறிக்கும் “ நம: / ஸர்வபாேபப்ேயா ேமாக்ஷயிஷ்யாமி” ஆகிய 

இடங்கள்.  

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’ 

விச்வக்ேஸனர் – ஸ்வாதிபடீம் 
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பாபங்க ம்/ அைவகள் ப்ரபந்ந க்குக் கழி ம்        வைகக ம் 

                    பாபங்கள்                            ன் ெசய்த பாபங்கள்                   பின் ேந ம் பாபங்கள் 
கழி ம் வைக                                                (ப்ரபத்திக்கு ன் ெசய்த )                  (ப்ரபத்திக்குப் பிறகு ேநர்வ ) 

 

1.1  பக்தி/ப்ரபத்தி ெசய் ம்        ஸஞ்சிதம்     (பலன் ெகா க்க)   ப்ராரப்தம் 
         தல் க்ஷணத்தில்                ெதாடங்காதைவ               ெதாடங்கியைவ) 
 

1.2 ப்ரபத்தி ெசய் ம்                        அநப் பகதம்   (அ பவிக்க) அப் பகதம்   
       தல் க்ஷணத்தில்              (ஒப் க்ெகாள்ளதைவ)      (ஒப் க்ெகாண்டைவ) 
                                                                                               விைள கள் 
2. அவ்வப்ேபா  ெசய் ம்         - தத்வ-ஹித-திேராதாநம் (தத்வ-உபாய அறிைவ மைறத்தல்) 
 உசித ப்ராயச்சித்தாதிகளால்   -கர்மாந்தர அநர்ஹதா ஆபாதநம் (ேவ  கர்மத்தில் இயலாைம) 
 

 

3.ேமாக்ஷார்த்த ப்ரபத்தியில்                                           (ப்ரத்யவாய ஜநகத்வம்)பாபாரம்பக பாபா:                         
  ேசர்த்  ெசய்தாேலா /  பிறகு                                                        (பாபங்கைள விைளவிக்கும் பாபம்) 
   தனியாகச் ெசய்தாேலா     
                                                                         (இ ப்பி ம் ேதச-கால ைவகுண்யத்தால் விைளயலாம்)    
 

4. அச்ேலஷமாக (ஒட்டாமல்)                              - ஆபத்தில் அறிந்  ெசய்வ  

      கழி ம்                                                     -   ப்ராமாதிகமாக அறியாமல் ெசய்வ  

                                                                     -  ர்ச்ைச/ ஸ்வப்ந/ க்கங்களில் ெசய்வ    

5 ந: ப்ரபதநத்தால்                                                                                          அநாபத்தில் அறிந்                  

 
6. ந:ப்ரபதநம் ெசய்யாதவ-                                                                இச்சாீரம் வதற்குள் கழி ம்   
     வ க்கு லகு தண்டைன  
     அ பவித்                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    
 

விேசஷ விஷயங்கள் 

-அபராதங்கள் ேநர்வதற்குக் காரணம் : அசித்தின் தன்ைமயான ஜடத்வ 
விகாராதிகேளா/ ஈச்வர ஸ்வபாவமான ஸ்வாதந்த்ர்யாதிகேளா, தனக்கு இ ப்பதாக 
ஜீவன் ப்ரமிக்கும் அவிேவகம்; இதற்குக் காரணம் பாபாரம்பக பாபத்ைதப் பலனாகக் 
ெகா க்கும் ர்வாகம். இதற்கு அஞ்சுபவன், இதற்கும் ேசர்த்  த ேலேயா/ பிறகு 
தனியாகேவா ப்ராயச்சித்தம் ெசய்யேவ ம். 

18. அபராத பாிஹாராதிகாரம்  

“மாளாத விைனயைனத் ம் மா ம்” வைக 
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- த்தி ர்வ உத்தராகத் க்கு ப்ராயச்சித்தம் பண்ணாதேபா  தண்டைன உண்  
என்றா ம், ’ம -பிறவி/ நரகமைடதல்’ கிைடயாதேபா ம் பாகவதாபசாரம் ேநராமல் 
விழிப் டன் நடக்கேவ 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 த்தி ர்வ உத்தராகத் 
ைத ம் பகவான் க்ஷமிக்கிறான் என்  
சிலர் ெசால்கிறார்கேள? அப்ப யா 
னால், அதற்கான ப்ராயச்சித்தேமா/ 
தண்டைனேயா ஏ ? 

இங்கு க்ஷமிக்கிறான் என்றதற்கு,’க்ஷைமெகாள்ளப்பண் - 
விக்கிறான்(அல்ல ) க்ஷைமயினால் ெபாிய தண்டைனயில் -
லாமல் ெசய்கிறான்’ என்  ெபா ள். இப்ப ச்ெசய்வ  ன் 
ெசய்த ப்ரபத்தியால் வசீக் தனான பகவானின் க்ஷமா ேபத 
மாகஎண்ணி, அவனிடம் க் தஜ்ஞைத ேவண் ெமனெபா ள். 

2.ராக்ஷ கள் அறிந்  ெசய்த பாபத் 
க்கு பலனின்றி, த்ாிஜைட சரணாகதி 

யினாேலேய பிராட்  மன்னித்தாேர? 

இங்கும், ’தி வ  ந யப் குகிறான்’ என்ற பயம் லம் 
சி தண்டைன ம், பிராட் யினாேல ந விலகி க்ஷைம ம் 
ஏற்பட்டேத! இ  வாளாேல ஓங்கி, வி மாப் ேபாலாகும்.  

3. த்தி ர்வ உத்தராகம் ஒட்டா ; 
அதற்காக க்ஷைம ெகாள்ளேவண்டா; 
ெகாள்ளாவி ம், தண்டைன ஏ - 
மில்ைல; இதனால் தாமதம் ெபா க்கா 
தவர்க்கு ேமாக்ஷம் தாமதிக்கா ; ன் 
நற்பயனாேல இங்கு வ ம் ைகங்கர்யத் 

க்கு குைற/ தைட ஏற்படா . 

 த்தி ர்வ உத்தராகம் ஒட்டா  என்பதற்கு விேசஷ வசநம் 
ஏ மில்ைல. இங்கு  ஸந்ேதஹப்பட்டெதல்லாம்  சரண்ய/ 
சரணாகதியி ைடய  ெப ைமையச்ெசால் ம்  அர்த்த வாத 
ேம; இப்ப  ஒப் க்ெகாள்ளாவிட்டால் ப்ரபந்நரான ர்வ 
ர்களின் அ ஷ்டாநத் க்கும், ப்ரபந்நர்க்கான ப்ராயச்சித்தம் 
விதிக்கும்  சாஸ்த்ரத் க்கும், விளம்ப அக்ஷமர்க்கு விளம்பம் 
ெசால் ம் ப்ரமாணங்க க்கும் விேராதம் வ ம்.   

4.ஸர்வபாேபப்ேயா ேமாக்ஷயிஷ்யாமிஎன் 
றதால் ப்ராயச்சித்த/தண்டைன ஏ ? 

இ  ெபா ச் ெசால்; ’ப்ராயச்சித்திாியம் ஸாத்ர யத் ந: சரணம் 
வ்ரேஜத்’ என்  விேசஷிக்ைகயால் இ  தள்ளப் ப கிற  

5.ம ைற சரணாகதி என்ப  த்தி 
ர்வ உத்தராகத் க்கும் ேசர்த் , 

அ யிேலேய ப்ரபத்தி ெசய்யாதார்க் 
குச் ெசான்ன  !  

பின்பாபம் கழிய ம் ப்ரபத்தி ெசய்யலாம் என விதிக்கும் தனி  
வசநம் ஏ மில்ைல; ஒ ேவைள இ ந்தால், இந்த ெசட்ைட 
(ஸாமர்த்யத்ைத) ஒ வ ம் வி வாாில்ைலயாைகயால் ந:ப்ரப 
த்தி விஷயம், ேண; ேம ம் 4-ல் ெசான்னப  ஸாமாந்ய 
வசநத்தால் விேசஷ வசந ப்ரமாண்யத்ைதத் தள்ள யா  

6.விேசஷவசனமில்லாவிட்டா ம் 
ஸ்ேவச்ைசயால் த்தி ர்வ உத்தராகத் 

க்கும் ேசர்த் , அ யிேல ப்ரபத்தி 
பண்ணாேலா?  

உபாஸநத்தி ம், அங்க ப்ரபத்தியி ம்கூட அ யிேல த்தி 
ர்வ உத்தராகத்ைத ம் ேசர்ப்பதில்ைலேய! ஸாி ேசர்க்கலா 

ெமன்றால் பாஷ்யாதிகள்/ உஷஸ்தி தலாேனார் அ ஷ்டா 

னத் க்கு விேராதிக்கும். ந்யாய சாஸ்த்ரப்ப  “நிமித்தம் உதித் 
தாலல்ல , ைநமித்திகம் வாரா ” (பாபம் உதிப்பதற்கு 

ன்ேப, அைதப்ேபாக்க ப்ராயச்சித்தம் ெசய்வ  ெபா ந்தா ) 

 
***************** 

 
 

www.srihayagrivan.org www.sadagopan.org



- 45 - 
 

 
 
 
 

 

 ஆர்யாவர்த்தேம, (இமய-விந்த்ய மைலக க்கு இைடப்பட்ட பகுதி) அபராதங் 
கள் கலவாத, ஸ்வயம் ப்ரேயாஜநமான பகவத்-பாகவத ைகங்கர்ய பகர்மாக்கள் 
ெ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 ப்ரபந்ந 
ர்கள் இ ப்ப மான இடங்கேள, இந்த க் தக் த்ய க்கு தகுந்த வாஸ ஸ்தலங்களாம். 
 -அைவகளில், ஸ்வயம் வ்யக்த/ ைஸத்த/ ைவஷ்ணவ ேக்ஷத்ரங்கள் 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 , ப்ரபத்தியின் பலைனச் ெசால்ல வந்தேததவிர. அைத ைவத் , ப்ரபந்நன் 
வாஸ ஸ்தாநமாக எைத ேவண் மானா ம் அைமத் க் ெகாள்ளலாம் என ெபா ள் 
ெகாள்ளக்கூடா . 

************* 
 
 

19. ஸ்தாந விேசஷாதிகாரம் 
 

“வானா கந்தவர் 

ைவயத்தி ப்பிடம் நன்னிலம்” 
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ப்ரபந்நன் சாீரத்ைதவி ம் நாள்வைர, பாரைமகாந்த்யத் க்குத் தகுந்த ெசயல் 
கைளச் ெசய் வ ம்ேபா  ப்ராரப்தஸுக் தவிேசஷத்தா ம் ப்ரபத்திஸங்கல்ப 
விேசஷத்தா ம் ெப ம்பா ம் அபராதங்கள் ேநரா ; இ ந்தா ம், ப்ராரப்தபாப 
விேசஷத்தினால், நிர்யாணம் தாமதிக்கலாம். அவ்வித பாபங்களின் விதங்கள்,விைள , 
எ வைர ேமாக்ஷம் தாமதிக்கும், அைவ கழி ம்வைககள் ஆகியைவ இவ்வா :  

பாபம்/ விைள  அவதி விவரணம் 

1.அஹங்கார-மம     
          காரம் 
       அதனால் 
       அபசாரம் 
 

 விேவகாவதி 
க்ஷாமணாவதி 
-சிக்ஷாவதி 

 

-விேவகத்தினால் உண்டாகும் ெதளிவால் கழி ம். 
-ேமாக்ஷம்ெபற காலம்குறித்த ப்ரபந்ந க்கு, பாிஹாரம் 
ெசய்தாேலா அல்ல  தண்டைன அ பவித்ேதா கழிந் , 
ேகாாிய காலத்திேல ேமாக்ஷம் கிட் ம். 
காலம் குறிக்காதவ க்கு, பாிஹாரம் ெசய்தாேலா அல்ல  
தண்டைனய பவித்ேதாகழிந் , தாமதித்  ேமாக்ஷம் கிட் ம். 

2.ப்ரேயாஜனாந்தரம் 

     

       

       அதனால் 

 

    ேதவதாந்தர  

      ஸ்பர்சம் 

ைவராக்யாவதி 

 

 

 

 

லஜ்ஜாவதி 

-கால ம் குறித் - ேவ  பலைன ம் ேவண் யவைன பகவா 
ன் தி த் ம் வழி : 1) பலன் ெகா க்காமல் உேபக்ஷிப்பான் 
2)பல-  அல்பாதிகைளஉணர்வித் , நாட்டத்ைத நசிப்பான்; 
3)ெஸௗபாி/குேசலாதிக க்குப்ேபால், ேபாகங்கைளக் ெகா  
த்  - பச்சாதாபம் பிறப்பித் , பிறகு விடச்ெசய்வான். 
-காலம் குறிக்காதவ க்கு, ேபாகம் அ பவித்தபின் விளம் 
பித்  ைவராக்யம் பிறக்கச் ெசய்வான். 
-பரைமகாந்திகேளா  ேசர்த் ைவத் , வ்யபிசாரம் தீர்ப்பான்; 

-பின் ம் நிைல நின்றால், (’ப்ரமாணத்வய விேராேதஸதி 

விஷயவ்யவஸ்தாபனம்’ என்ற அர்த்தாபத்தி பலப்ப ) உபாய 
ஸ்பர்சம் இல்ைலெயன்றாவதால் ேமாக்ஷம்  கிட்டாதேதா  
நரக ம் உண் ; ஆனால் ெசய்த உபாயத் க்கு என்ேற ம் 
ஒ  நாள் உபாய ர்த்தி/ பலன் உண் . 

3. த்திெதௗர்பல்யம் 
     அதனால் 
உபாயாந்தரப்ரத்யாைச   

மஹாவிச்வாஸ 
அவதி 

 

-ெபா வாகப் பிறவா ; பிறந்தால் விச்வாஸமாந்த்யம்தான் 
காரணம். இைத பகவான் மஹாவிச்வாஸமாகத் தி த்தி 

ர்ணப்ரபத்திநிஷ்டராக ஆக்குவான். 

பாபம் ெசய்யாத 
வர்க்கு 

-இச்சாவதி  -ப்ராரப்த ஸுக் தவிேசஷத்தாேலா ப்ரபத்திஸங்கல்ப விேசஷ 
த்தாேலா நிரபராதைகங்கர்யம் ெசய்பவர்க்கு, தாமதமில்ைல. 

ே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. நிர்யாணாதிகாரம் 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11.ஜீவைன அர்ச்சிராதி மார்கத் க்கு வழியான 101–வ  (ேமல்)  
நா  (ப்ரஹ்ம/ ஸுஷும்நா/ ர்தந்ய நா ) யில்  ைழத் ,  

ஸூர்ய கிரணங்கைளப் பி க்க  ைவத்  ெவளிேயற் கிறான். 

10.ஸ் ல சாீரத்ைதவிட்  ெவளிேயற பல நா கள் உள்ளன; அைவகளில் 
ஸ்வர்காதிக க்கு ேமேலெசல் ம் 100 நா களிேலா/ நரகாதிக க்கு கீேழ 
ெசல் ம் பல நா களிேலா இந்த ஜீவன் ேபாகாதப  வழி விலக்குகிறான். 

9. கைடந்ெத த்த த ணத்தில் ஜீவ க்கு உண்டான ேசார்ெவல்லாம் நீங்கும்ப  
ஹார்தனான பகவான் தன் பக்கத்தில் ைவத் க் கைளப்பாற்றி, பிறகு ெவளிேயறச் 

ெசய்கிறான்.

2.  ப்ரபந்நைன ம் அவைனச் ேசர்ந்தவர்கைள ம் ரக்ஷிப்பதற்காக ம்/ அவர்களின் த்தி ர்வ உத்தராகத் 
ைதக் கழிப்பதற்காக ம், தக்க அ க்ரஹ ஸங்கல்பத்ைதப் பண் கிறான். 

8. ஸமயம் வந்த டன் ஜீவனின் இந்த்ாியங்கள் பத்ைத ம் மனஸ்ேஸா ம்; மனஸ்ைஸ 
ப்ராணேனா ம்; ப்ராணேனா  ேசர்ந்த ஜீவைன ஸ் ல சாீர கின் ந வி ள்ள 

ன்  நரம் கைளக் கைடந்ெத த்த ெபௗதிக ஸூ ம சாீரத்ேதா  ேசர்க்கிறான். 

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

வ்யாஜமாக்குகிறான். 

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 தர நிைனந் , இவன் இைசந்த ப்ராரப்த 
கர்மத்ைதத்தவிர மற்றைவைய ன்ேப கழித்ததால், மீதத்ைத சாீரபாத ஸமயத்தில் இவனின் 

அ கூல/ப்ரதிகூலர்க்கு பங்கி வ  ேபால் ெசய்கிறான். 

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

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

1.ப்ரபத்தி வாக்யாரம்ப க்ஷணத்திேலேய ப்ராப்தி விேராதியான தன் நிக்ரஹஸங்கல்பத்ைத விலக்குகிறான். 
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ஒ  உபாயத்ைதச் ெசய்வதற்கு ன், அதற்குத் தகுதி ஏற்படேவண் மானால், அதன் பலத்ைதப் 
ெப வதில் ஆைச இ ப்ப  மிக ம் அவச்யம். இந்த ஆைசதான் ேமாக்ஷபலவிஷயத்தில், அதன் 
பர்வாக்கைள அ ஸந்திக்கைவக்கிற . உபாயம் ெசய்த பிறேகாெவனில், அப் பலன் கிைடக்கும் 
வைரயி ம் பலனின் அதிசயத்ைத நிைனத் க்ெகாண் ப்ப , அப் பலன்மீ  நமக்கு இ க்கும் 
அன்ைப ேம ம் வளரச்ெசய்வேதா , அ ேவ ஒ  ஸ்வயம்ப்ரேயாஜனமான அ பவமாக அைமகிற . 

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

கள் இந்த அதிகாரத்தில் அ பவமாக  இவ்வா       அ ஸந்திக்கப்ப கின்றன :   

இந்நிைலயில் ஜீவன், அைனத்  கர்ம-வாஸனா-ப்ரக் தி ஸம்பந்த நிவ் த்தி ம் ஜ்ஞான 
ஸங்ேகாச/ அவித்யா நிவ் த்தி ம் ெபற்  நிஜஸ்வ பம்ெதளிந் , எம்ெப மான் மேனாரதத் க்கு ஒக்க 
தான் ஆைசப்பட்ட ைகங்கர்யங்கைள எல்லாம், தன் ஆத்மா இ க்குமள ம் ெசய் ெகாண்  உகக்கி 
றான். இவ ைடய உகப்பாேல பகவா ம் நிரதிசய ஆநந்தனாய் இ க்கிறான். ஆக, ஜீவ ைடய 
ேசஷ வ் த்தியான  ஸார்த்தகமாகிற . ேசஷிக்கு ஒ  அதிசயத்ைதச் ெசய்பவன்தாேன ேசஷன் !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

21. கதி சிந்தனாதிகாரம்  

“வாேன ம் வழிகண்ேடாம்” 

5. இப்ப்ரபந்நைன, ஒவ்ெவா  நித்யஸூாிகளின் தி மாளிைகயி ம், 
அப்ராக் தமான ராேஜாபசாரங்கைள அ பவிக்கப்பண்ணி, ஆநந்தமயமான 

மண்டபத்தில் நித்ய- க்தர்கேளா  ேசர்க்கிறான். 

4.  500 திவ்ய அப்ரஸ்ஸுகளால் ப்ரஹ்மாலங்காரம் ெசய்வித்  ப்ரஹ்ம கந்த-ரஸ-ேதஜஸ் 
ெபற்ற ஜீவைன, நித்யஸூாிகளால் வரேவற்கச் ெசய் , இந்த்ர-ப்ரஜாபதி 

(வாயிற்காப்ேபார்)கள் ன் நி த் கிறான். 

3. அங்கு ஐரம்மதீயம், ேஸாமஸவநம் என்ற ஸரஸ்/ அரசமரம் இவற்ைற அ பவிப்பிக்கிறான். 

2. ன்  ஜீவன் காணவி ம்பிய ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் ைழ ம் ன்  கடக்க ேவண் ய விரஜா 
நதியின் இக்கைரயிேலேய சூ மசாீரத்ைத விடப்பண்ணி தன் ஸங்கல்பத்தால் அக்கைர ேசர்த்  

அப்ராக் தமான சாீரம் ெப விக்கிறான்.

1. ப்ரஹ்மநா  வழிெசல் ம் ஜீவைன அர்ச்சிராதிகதியின் அபிமாந ேதவைதகளான அர்ச்சிஸ் 
தலாேனார் அளிக்கும் ேபாகங்கைள அ பவிப்பிக்கிறான். 

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

ேபாகஸா ஜ்யத்திேல ஸஜாதீயரான நித்ய-
க்தர்கேளா வாசியறப் பாிமா கிறான்.
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அைடயேவண் யைவ(பரமபதம்) ன் . ப்ரஹ்மா பவத்ைதப் ெபா த்தவைர:  

  - நிரதிசய அ கூலனாயி ப்பதால், குண-விக்ரஹ-வி த்யாதிகேளா  ஈச்வர ம்;  
  - இந்த பகவத பவம் அங்கு ெசன்ற பிறேக உண்டாவதால், ஸ்ரீைவகுண்ட ம்  
  – ப்ரஹ்மா பவத் க்கு ஆச்ரயமா ம் பகவத்வி தியிேல ேசர்ந்ததா ம், ஜ்ஞானாநந்த 
மயனா ம் இ ப்பதால், க்தாத்மா ம், பரமபதமாகின்றன. 

ேமாக்ஷம் அைடந்த ஜீவ ைடய ேபாகஸா ஜ்ய அ பவமான  :    
1.எல்லா இட-கால-நிைலகளி ம், கணக்கற்ற குண-விக்ரஹ-வி தி-ேசஷ் த 

ங்களில் ஒன் ம் விடாத, எம்ெப மாைன ைகங்கர்யம் வைரயில் ைமயாக அ பவி 
க்கும் நித்யமான நிரதிசய ேபாகமாயி க்கும். 

2. பகவத் ைகங்கர்யமாக, ஜீவன் லீலாவி தியில் வந்தா ம் பாி ர்ணத்வ 
த் க்கு குைறவில்ைல. 

3.ஈச்வர ைடய லீலாவி திைய ம் க்தாத்மா க்கு ேபாக்யமாக ஆக்கும்.   

4. பகவா க்கும் – க்தனான இந்த ஜீவ க்கும் ஸமமாகேவ இ க்கும். இந்த 
ஸாம்யத்ைத ைவத் , ஜீவ-ப்ரஹ்ம ஐக்யமாக எண்ணிவிடக்கூடா . ஏெனனில் : 

-ஈச்வர க்கு ஜகத்காரணத்வ/ ேமாக்ஷப்ரதத்வ/ ஸர்வாதாரத்வ/ ஸர்வ நியந்த் 
த்வ/ ஸர்வ ேசஷித்வ/ ஸர்வ சாீாித்வ/ ஸர்வ சப்தவாச்யத்வ/ ஸர்வ ேவதேவத்யத்வ/ 

ஸர்வேலாக சரண்யத்வ/ ஸர்வ க்ஷு உபாஸ்யத்வ/ ஸர்வபல ப்ரதத்வ/ ஸர்வ 
வ்யாப்த ஜ்ஞானானந்த ஸ்வ பத்வ/ ல மீ ஸஹாயத்வாதிகள் ப்ரதிநியதங்கள்.   

-எதிர்த்தட்டான க்த க்கு ஆேதயத்வ/ விேதயத்வ/ ேசஷத்வ/ அ த்வாதிகள் 
வ்யவஸ்திதங்கள். 

-ேம ம், இைதச்ெசால் ம் ஸா ஜ்யம் என்பதற்கு, ஐக்யம் ெபா ளாகா ;  

விேசஷ விஷயங்கள் 

 1. ஸ்ரீைவகுண்டத்ைத அைடந்த பிறகு, க்தனான ஜீவன் ஸம்ஸாரத் க்கு 
ஒ ேபா ம் தி ம்பி வ தல் என்ப  கிைடயா ; ஏெனன்றால் : 

   -இப்ேபா ள்ள ஜ்ஞானம், விச்ேசத-ஸங்ேகாசங்களில்லாததால், ’அறியாைமயினால் 
தி ம் வ ’ ேநரா ; 

22. பாி ர்ண ப்ரஹ்மா பவாதிகாரம் 
’அந்தமிலாப் ேபாின்பம் அ ந் தல்’ 

“கு க்கள் குைரகழற்கீழ் மகிழ்ந்ெத ம் 
ேபாகத் மன் தல்”
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  - க்ஷுதைசயில், அசித்மாத்ர/ அல்ல  (ைகவல்யத்தில்) சித்மாத்ர அ பவம் 
மட் ேம உண்டாவதால், அைவகளில் ைவராக்யம் பிறக்கிற ; க்ததைசயிேலா, 
ப்ரஹ்மாத்மகமான எல்லாவாற்ைற ம் அ பவிக்க கிற ; ேம ம், இப்ேபா  
மலர்ந்த அறிவால், ேவ  பலன்களில் உள்ள ேதாஷெமல்லாம் ேநராகேவ ெதாிகின் 
றன. ஆைகயால் தன்னிச்ைசயாக ’தி ம் வ ’ (ஆவ் த்தி) என்ப  இல்ைல;  

   -ஈச்வர ைடய இச்ைசயினால் ஆவ் த்தி ஏற்படலாம் என்ப ம் இல்ைல; காரணம் : 
பகவானின் ஸங்கல்பங்கெளல்லாம் சாஸ்த்ரங்களின் ைணயின்றி ப்ரத்யக்ஷமாகேவ 
ெதாிவதால், க்த க்கு பகவானிடம் ப்ாீதியாக உ ெவ த்த ஜ்ஞானமான  நிரதிசய 
ப்ாீதி பமாக 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. ப்ரக் திமண்டலத்தில் பகவா ைடய பாி ர்ண ஸம்பந்தம் இல்லாைமயால் 
பத்த க்கு கர்மா குணமாக, வஸ் க்கள் ப்ரதிகூலமாேயா- அல்ப அ கூலமாேயா 
ேதாற்றினா ம், நித்யவி தியில் க்த க்கு இைவேய நிரதிசய ேபாக்யமாகின்றன. 

3. எம்ெப மா க்கும்- க்தாத்மா க்கும் விைள ம் ேமாக்ஷாநந்தத்ைதக் 
குறிப்பதாக ேவதங்கள்  ெசால் ம் : 
   -ஸா ஜ்யம் என்றால், அ பவிக்கப்ப ம் ெபா ைளப்ெபா த்தவைர வாசி 
யில்லாைம ஆகும்;   
   -ஸார்ஷ் ைத என்றால், இ வாின் அ பவத்தில் வித்யாஸம் இல்லாைம ஆகும்.  

 4. த ல் க்தரானவர்க்கு, இப்ேபா  க்தராவாைரவிட ஆனந்தம் அதிகமா  
என்றால், பிற்பட்டவர்க்குக் காலத்தினால் உண்டான குைறேவதவிர, ஆனந்த ஸ்வ ப 
த்தில் ஏ ம் குைறவில்ைல; அதாவ , நாளிழேவ ேபாக்கிப் ெபா ளிழ  இல்ைல. 

மந்த்ரங்களில் இைவகைளக் குறித்த இடங்கள் : 

இப்ப  ஸ்ேவச்சா த்தமான ஆ கூல்யத்ைத உைடய ப்ரகாரங்கேளா கூ ன  
ஸ்ரீமந் நாராயணேன ப்ராப்யன் என்பைத, அஷ்டாக்ஷர-த்வயங்களில் ச ர்த்யந்த-
பதங்களில் அ ஸந்திக்க ப்ராப்தம்.  

அர்த்தா சாஸந பாகத்தின் சு க்கம் 

 “அநாதிகாலம் ஸம்ஸாித் ப்ேபாந்த ேக்ஷத்ரஜ்ஞன் அவஸர ப்ரதீைக்ஷயான 
பகவத் க் ைபயாேல ாிந் , ஸமீசீன சாஸ்த்ர கத்தாேல தத்வ-ஹித- ஷார்த்த 
விேசஷங்கைளத்ெதளிந் , க்ஷுவாய், ஸ்வாதிகாரா பமாயி ப்பெதா  உபாய 
விேசஷத்ைத பாிக்ரஹித்  க் தக் த்யனாய், தன் நிஷ்ைடையத்ெதளிந் , அ க்கு 
அ பமாக இங்கி ந்த நாள் யதாசாஸ்த்ரம் நிரபராதமாகப் பண் ம் ைகங்கர்ய ப 
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ஷார்த்தமி க்கும்ப ம், சாீராநந்தரம் அர்ச்சிராதிகதியாேல அப்ராக் த ேதச 
விேசஷத்திேல ெசன்றால் இவ க்கு அநவச்சின்ன பகவத பவ பாீவாஹமாக வ ம் 
பாி ர்ண ைகங்கர்ய ப பரம ஷார்த்த த்தி இ க்கும்ப ம் ெசால்லப்பட்டன.”    

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

  ஸந்த் ஷ்ட: ஸாரவாக்வித் ஸ்வபரநிசிததீ: ஸங்கஜித் ைநகஸம்ஸ்த:  
        9       10        11           12      13 

  ஸ்பஷ்ேடாபாய: அதிகின்ந: ஸபாிகர பரந்யாஸ நிஷ்பன்னக் த்ய: | 
          14        15, 16          17    18      19  
 ஸ்வாவஸ்தார்ஹம் ஸபர்யாவிதிம் இஹ நியதம் வ்யாகஸம் க்வாபி பிப்ரத் 
             20, 21          22 

  நிர் க்த-ஸ் ல-ஸூ மப்ரக் தி: அ பவதி அச் தம் நித்யம் எக: || 

[ச்ேலாகத் க்கு ேமேல குறியிட் க்கும் எண்கள், க்ரந்த அதிகாரத்தின் எண்கைளக் 
குறிப்பதாகும். அதிகாரத்தின் ெபா ைளச் சு க்கிக் காட் ம் பதங்கள், எண்களால் 
சுட் க்காட்டப்பட்டன ]   
 

 
பரமபதநாதன் 
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அர்த்தா சாஸந பாகத்தில் அறிந் ெகாண்டைத ம ப  அறியேவண் யதன் 
அவச்யம் என்ன?  -கலக்கமின்றி, ஸூ மதம அர்த்தங்கைள அறிைகக்காக; 

-கலங்கியவர்கைளத் ெதளிவைடவிப்பதற்காக. 
த்ேதாபாயமான பகவான் விஷயமான பிறர் கலக்கங்க ம்/ நம் ஸமாதானங்க ம் 

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள்

எம்ெப மானின் ஸ்வாதந்த்ர்யம் மற் ம் ஸஹஜ கா ண்யத்ைதப் பற்றிய
 
- ஸ்வதந்த்ரனான 
எம்ெப மானால் 
சிைக்ஷயாக அளிக்கப் 
பட்ட, இக்கலக்கங்கள்  
ெதளி மா ? 

ெதளி ம் – அதற்கான காரணங்கள் :- 
 -பிராட் யிடம் ஜீவன் ெசய்த ஷகார ப்ரபத்திக்கு, அவர் 
’அஸ்  ேத, தையவ ஸர்வம் ஸம்பத்ஸ்யேத’ என்ற ம்   
 தி கப் பாசுரம்.  
 -நல்லாசிாியர்களின் அ க்ரஹம். 
 -உயர்ந்த ஸம்ப்ரதாயத்ைதப் ெப ைக. 

 
 
எம்ெப மான் இந்நாள் 
வைர நம்ைம அநாதாித் 
ததற்கும், இன்  ரக்ஷிப் 
பதற்கும் அவ ைடய 
ஸ்வாதந்த்ர்யம் தாேன 
காரணம் ?  

இல்ைல; ஸ்வாதந்த்ர்யத்தால் அநாதாிப்பேதா/காப்பேதா 
ெசய்தால், ’தவ  ெசய்தவனாகி ம்/ ெசய்யாதவனாகி ம்’ 
ஒன் ேபால் ரக்ஷிப்பதாகஆகி, ’ெசய்தவன்’பால் பக்ஷபா- 
தம் காட் பவன் என்ற ேதாஷம் வ ம்; இ வைர ேம காக் 
காமல்விட்டால், தையயில்லாதவன் என்ற ேதாஷம் தட் ம். 
ஆைகயால், கர்மங்களின் அ ப்பைடயில் பலன்ெகா க்கும் 
பகவான், உாிய ஸமயம்வந்த டன் பத்தைன ஒ  வ்யாஜ 
த்ைத ெசய்யைவத் , அ  காரணமாக  ரக்ஷிக்கிறான். 

உாிய ஸமயம் வ வ  
தான் காரணெமன்றால், 
எம்ெப மான் 
ஸ்வாதந்த்ர்யம் ேண! 

இல்ைல; வ்யாஜத்ைத ன்னிட் , தான் நிைனத்த காலத் 
தில் பத்த ஜீவைனக் காப்பாற் ம்ேபா , ’எவரா ம் த க்க 

யாைமக்கு’, இந்த ஸ்வாதந்த்ர்யம்தான் காரணம்.   

 
வ்யாஜத்ைதயிட்  
காக்கிறாெனன்றால்  
கா ண்யம் ண்தாேன  
 
ேம ம், கா ண்யம் 
என்ற பர க்க க்கித் 
வம் எப்ப  பகவா க்கு 
ேபாக்யமாக ஆகும் ? 

வ்யாஜமின்றிக் காத்தால், பக்ஷபாதம் காட் பவெனன்ற 
ேதாஷம்வ ம்; வ்யாஜம் என்பதாேல க்கியமல்ல 
என்றாகி, ப்ரதானகாரணம், கா ண்யம்தான் எனத் 
ேதர்கிற ; ஆக கா ண்யம் ணாவதில்ைலேய !  
- பர க்க க்கித்வம் ேஹயகுணமாதலால், ேஹயேம 
யில்லாத பகவானின் கா ண்யத்ைத, பர க்க நிராஸ 
சிகீர்ைஷ என்  ெகாள்ளேவ ம். 

23. த்ேதாபாய ேசாதநாதிகாரம் 
“தி நாரணேன மன்னிய வன்சரண்” 
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த்தாந்தம் : ேசதநன் லீைலக்கு உ ப்பாவதற்கு, ஈச்வரனின் ஸ்வாதந்த்ர்ய-கா ண்ய 
ங்கள்தான் ப்ரதாந காரணம்; ேசதநன் அநாதிகாலமாக ெசய் ம் ’ஆைண மீ தல்’ 
என்ப  ஸஹகாாிகாரணம். 
        -ேசதநன் ேபாகத் க்கு உ ப்பாவதற்கு, ஈச்வர ஸஹஜ கா ண்யம் ப்ரதாந/ 
ஸாமாந்ய காரணம்; ’ஆைண மீ தலால்’ உண்டான ஈச்வர நிக்ரஹ ஸங்கல்பத்ைத 
மாற்றி அவைன வசீகாிக்கும் பக்தி-ப்ரபத்திகள் ஸஹகாாி/ விேசஷ காரணங்கள்.   
        -ஈச்வரன் ரக்ஷகனாக ஆவதற்கு உப க்த குணங்களான ஜ்ஞான- சக்தி-க ைண 
களில் ஜ்ஞான-சக்திகள், அ க்ரஹ-நிக்ரஹம் இரண் ற்கும் உ ப்பாம்; கா ண்யேமா, 
அ க்ரஹத் க்கு மட் ேம அஸாதாரணம்.   

ஈச்வர கா ண்ய-அ க்ரஹத்தால் ஏற்ப ம் நன்ைமப் பட் யல் :  
1. வைக ேசதநர்கள் ஸ்வ பம் ெப தல்; அ  நீ த்தல்; 
2. ேசதநர்கள், எம்ெப மான் உகக்கும் ெசயல்கைளச் ெசய்தல்; 
3. நித்யர்கள், நித்யமாக எம்ெப மாைன அ பவித்தல்; 
4. க்தர்கள், பைழயப  கர்மவச்யைத அைடயாமல் இ த்தல்;  
5. லீலாவி தியில் ஸ் ஷ் -ரக்ஷணம் இைவக க்குக் காரணமாதல்; 
6. பகவானின் அவதாரங்களான சுத்த ஸ் ஷ் க்குக் காரணமாதல்;  
7. சாஸ்த்ரங்கைள ெவளியி தல்: 
8. அந்த சாஸ்த்ரங்கள் லம் தத்வ-ஹித- ஷார்த்தம் பற்றிய அறி  பிறப்பித்தல்; 
9. பரம ஷார்த்தமான ேமாக்ஷத்தில் ஜீவ க்கு ஆர்வம் உண்டாக்குதல்; 
10.அந்த ஆர்வம் உண்டாவதற்குக் காரணமான ஸுக் தவிேச ஷம் ஏற்ப த் தல்;  
11.ஈச்வர நிக்ரஹம் நீங்குவதற்கு, அவரவர் தகுதிக்ேகற்ற உபாயங்கைளக் காட்டல்; 
12. உபாயத்தில் லன்கைள ஊக்குவிக்கும் நிைலயில் ைண நிற்றல்; 
13.உபாஸநத்தின் ந வில் தைட ேநர்ந்தால், தகுந்த ப்ராயச்சித்தத்ைத ெசய்வித்தல்;  
14.அகிஞ்சநர்க்கு உபாய ஸ்தாநத்திேல நின்  தைடேய ம் இன்றி ரக்ஷித்தல்; 
15.இந்த உபாயங்களால் பகவாைன மகிழ்வித் , அநாதியாக ேசதநன் ெசய்த  
     கணக்கற்ற அபராதங்கைள ஈச்வரன் றக்கணிக்கும்ப க்கும் - அளவற்ற   
    இன்பத்திேல இைளப்பாற் ம்ப க்கும் ஸம்ஸாரத் க்கு  தி ம் தல் இல்லாமல்  
    ெசய்த க்கும் காரணமாதல்; 
16.ஆர்த்த ப்ரபந்ந க்கு, அப்ேபாேத ேமாக்ஷம் த வித்தல்; 
17.ேமாக்ஷப்ராப்தி காலத்திேலேய இங்கு இ ந்த நாள் அபராதம் கலவாத ைகங்கர்யத் 
     ைத ம் அளிக்கேவ ெமன்ற பலைனக் ேகட்க மறந்த த் ப்த ப்ரபந்ந க்கு,  
     ப்ராரப்த கர்மத்தாேல ேநாிட்ட பாபங்க க்காக பச்சாதாபத்ைத உண்டாக்கி,  
     அவன் தகுதிக் ேகற்ற ப்ராயச்சித்தத்ைத ெசய்வித்தல்;  
18.இப்ப  ப்ராயச்சித்தம் ெசய்யாத க ன ப்ரக் திக க்கு, யமேலாகம் ேநராதப ம், 
     ேமாக்ஷத் க்குத் தைட வராதப ம் ெசய் , சி  தண்டைனகளால் சிக்ஷித்தல்.   
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கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள்

எம்ெப மானின் ேசஷீ என்ற குணவிேசஷத்ைதப் பற்றிய  

ப்ரதாநப்ரதிதந்த்ராதிகா 
ரத்தின்ப  ேசஷீயான 
பகவான், பரதந்த்ரனான 
“ேசதநைனக் காப்பதற்கு 
உாிைம ம் /சக்தி ம் 
பைடத்தவன்”;   ேசதநன் 
ஸ்வதந்த்ரமாக  ெசயல் 
பட யாதவன்.   ஆக, 
ஆத்மஸமர்ப்பணம் ெசய் 
வ , ஸ்வ ப வி த்தம்.  

-ஆகா . அேத அதிகாரத்திேலேய, “கர்மவச்யைர ’உபாய 
த்திேல ட் ேய ரக்ஷிப்ப ’ என்ப , க ணாவாந் ஆன 
எம்ெப மான  தீர்ந்தஸங்கல்பம்” என ம் ெசால்லப்பட்  

க்கிற . இப்ப யில்ைலயானால், ’எல்லீ ம்  ெப ம்’ 
நிைல ஏற்பட் க்கும்; உண்ைமயில் அப்ப யில்ைலேய !   
-சரணம் வ்ரஜ என விதித்தி ப்பதால், ஆத்மஸமர்ப்பணம் 
ஸ்வ ப வி த்தம்  அன் . 
- ர்வாசார்யர்கள் ஆத்மஸமர்ப்பணத்ைத தாங்க ம் 
அ ஷ் த் , சாஸ்த்ரங்கைள ப்ரமாணமாகக்காட்  பிறர்க் 
கும் உபேதசித்தி க்கின்றனர்.  
 

பகவா க்கும்-ஜீவ  
க்கும் உள்ள ஸம்பந்த 
ஜ்ஞான ம், ரக்ஷிக்கப் 
ப ம்ேபா  விலக்கா 
மல் இ த்த ேம 
ேமாக்ஷ ஸாதனமாம்.  
 
 
 
 
 

 

-இ தான் பாரதத்தில் 
’ேய  நாதவந்த: . . ந 
ஆத்மகர்மணி ஸமார- 
பந்ேத’ எனச் ெசால்லப் 
பட்ட .  
 
-ேசாமாசியாண்டா ம், 
ரக்ஷணத்தில் ேசதந  

-ஸம்பந்த ஜ்ஞாநமில்லாத அேசதந/ பசு-பக்ஷிக ம் காக்க 
ப்ப வதால், இவ்வாதம் க்திக்குப் ெபா ந்தவில்ைல; 
மாேமகம் சரணம்வ்ரஜ, ஆத்மாநம் மயி நிக்ஷிேபத் ேபான்ற 
’விதி’ இ ப்பதால், “ரக்ஷாேபைக்ஷேயா  ேசர்ந்த ஸம்- 
பந்த ஜ்ஞாநம் ேவண் ம்” என ம், ர்வ பக்ஷம் சாஸ்த்ர 
த் க்கும் ெபா ந்தவில்ைல என் ம் ேதர்கிற .   
-ேம ம், ’பகவான் ரக்ஷிக்கும்ேபா , விலக்காம த்தேல 
ேமாக்ஷஸாதந’ெமன்றால், ங்கும்ேபா  ேமாக்ஷம் அளி 
க்க ேநாி ம் ! -அல்ல; ேமாக்ஷம் அளிப்பதற்கு, ’த க்கும் 
ேயாக்யைத இ க்கும்ேபா ’ த க்காமல் இ ந்தி க்க 
ேவண் ம் என்றால், ேயாக்யைதேய இல்லாத அசித்  
க க்கும் ேமாக்ஷமளித்தி ப்பதற்கு ஒட்டவில்ைல. 
-பாரத ச்ேலாகத்தி ம், நாதவந்த: பதத்தின் ’நாத் =யாச்நா’ 
என்ற தா  வ் த்பத்தி/ ம ப் இைவயினால், “யாசிப்ப 
வைன உைடய ஈச்வரன்” எனப் ெபா ள்ப வதால், ரக்ஷா- 
ேபைக்ஷ/ ஆத்மஸமர்ப்பணம் ெசய்தவைன பகவாேன 
காப்பாற் கிறான் எனவாகி, ஆத்மஸமர்ப்பணம் ேதைவ 
எனத் ேதர்கிற .   
-உதாஹாித்த ர்வாின் வசநத்தால், ’அநாதி கர்மப்ரவாஹ 
விபாகவிேசஷத்தாேல ஏற்பட்ட யாத் ச்சிக ஸுக் தாதி 
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க்கு அந்வயமில்ைல 
எனக் கூ கிறார்.  

கைள ன்னிட்  ஆத்ம ஸமர்ப்பணத்திேல ட் வித் , 
அதனால் ப்ாீதனாய் ஸர்வகர்தாவான எம்ெப மான் ரக்ஷிக் 
கிறான்; ஆக, நாேம ெசய்கிேறாம் என்  எண் வ 
தற்கில்ைல’ என் ம்; ஜீவைன கவைலயற்  இ க்கச் ெசய் 
வதான ’பகவான் ேசஷியாகும் ஸம்பந்தவிேசஷம் ெசால்லப் 
ப கிற ’ என் ம் ெகாள்ளேவண் ம்.    

த்தாந்தம் : ேசஷியாய், காக்கும் கடைம ள்ளவனானா ம், ைவஷம்ய ேதாஷம் 
தட்டாமல் இ ப்பதற்காக ரக்ஷாேபைக்ஷேயா  ேசர்ந்த ஆத்மஸமர்ப்பணம் என் ம் 
வ்யாஜத்ைதக்ெகாண்ேட, எம்ெப மான் ரக்ஷிக்கிறான்.  காப்பதற்கு ப்ரதான காரணம் 
அவேனயாைகயால், அவன் ேசஷியாய் நிற்ப ம் நிைலக்கிற .  

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள்

எம்ெப மானின் பத்நீ-ஸம்பந்தத்ைதப் பற்றிய  
அகிஞ்சனனான ஜீவன் 
அநந்ேயாபாயனாய் 
இ க்க ேவண் ேம ! 
ஆைகயால் ர்வ கண்ட 
த்தில் உபாயமாக 
பற்றப்ப ம் பகவான் 
’ஸ்ரீமந் நாராயணன்’ 
என் ம்ேபா , பிராட்  
அைடயாளச் ெசால்லாக 
மட் ம் இ க்கிறாள்; 
ஒ ேபா ம் அவைனப் 
பிாி யாத விேசஷணமா 
யி ப்ப  உத்தர கண்ட 
த்தில்தான். 

- ஸ்ரீமத் என்ற பதம் இ கண்டத்தி ம் ’அர்த்த ஸ்வாரஸ் 
யத் க்கு பாதகமில்லாமல்’ ஒன் ேபாலேவ இ ப்பதால், 

ர்வத்தில் அைடயாளச் ெசால்’ என ம் உத்தரத்தில் 
’விேசஷணம்’ என ம் ெசால்லேவண்டாம்.  
-இேத காரணத்ைதைவத்  அநந்ய ப்ரேயாஜகனாக மி க் 
கும் ஜீவ க்கு, ’உத்தர கண்டத்தில் ஸ்ரீமத் என்ற பதம் 
விேசஷணம்’ என்ப ம் ெபா த்தமற்றதாக ஆகிவி ேம ! 
-இ விடங்களி ேம ’அைடயாளச்ெசால்’ என்றால், இேத 
காரணத்தால், ஈச்வரனின் குண-விக்ரஹ-வ்யாபாராதிக ம் 
விேசஷணமல்ல என்றாகிவி ம். அைவ உபேயாகமா ள்ள 
தால் விேசஷணமாக எற்கப்ப வ  ேபாலேவ பிராட் ைய 

ம் –உபாயதைசயில் ஈச்வரனின் உேபைக்ஷையப் ேபாக்கி 
அ க்ரஹ ஸங்கல்பத்ைத உண் பண் வதா ம்; 
 உேபய தைசயில் ஜீவன் ெசய் ம் ைகங்கர்ய பல க்கு, 
ஈச்வரேனா  ேசர்ந்  ேசஷியாயி ப்பதா ம் –  உபேயாக 
மா ள்ளதால் விேசஷணமாக ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.   

இ  ஆத்மாக்களான
’பகவான்  -பிராட் ’ச் 
ேசர்க்ைகைய “ஒன் ” 
என ெசால்வ , ’உபாய 
ம் ஒன்ேற’ எ ம் நம்  
ஸம்ப்ரதாயத் க்கு 

-நாராயண ம், அவன் குணங்க ம் தனி வஸ் க்களாக 
இ ப்பி ம், பின்ன  அவ க்கு  விேசஷணமாக இ ப்ப 
தால், இச்ேசர்ைகைய “ஒன் ” என்  நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் 
ஒப் க்ெகாள்வ ேபால், பிராட்  நாராயண க்கு  விேசஷ 
ணமாகவி க்கும் நிைலயில் “ஒன்ெறன்ேற” இைசயலாம். -
ேம ம், விேசஷணத்தின் ேசர்க்ைகயால் விேசஷ்யத் க்கு 
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வி த்தம்.   
-ேம ம், பிராட் யின் 
ேசர்க்ைகயால் ெப ைம 
உண்டானால், பகவா  
க்கு குைறயாகும்.  
 
-அேநக ப்ரமாணங்கள் 
பகவாைன மட் ம் தான் 
ெசால்கின்றன. 

ஏற்ற ண்டானால், அ  பின்னதின் குணத் க்ேகா/ ஸ்வா 
தந்த்ரயத் க்ேகா குைறயாகா ; மாறாக அதிசயம்தான் 
உண்டாகும். இ  பிராட் ேயா  ேசர்ந்த பகவான் விஷயத் 
தி ம் ெபா ந் ம்.   
-யாகங்களில் பத்நீக்கு அந்வய ள்ளேபாதி ம், ’எப்ேபா 

ம் கணவ க்குள் அடக்கம்’ என்பதால் ’பதிப்ரதாநமாக’ச் 
ெசால்வ ேபால், ஆத்ம யாகமான ஆத்மஸமர்ப்பணத் 
தி ம் பகவாைனமட் ம் ெசால் யி ப்ப  ெபா த்தேம. 

-பகவாேனா  எப்ேபா 
ம் ேசர்ந்தி ப்பவளா 

னால், தி க்ேகாயில்க 
ளில் ’தனிக்ேகாவில் 
நாச்சியார்’ என பிாிந்த 
நிைல ஏன்?  
-காம்ய ப்ரதாநமான 
இவைர அநந்யப்ரேயா 
ஜகரான பரைமகாந்தி 
கள் ேஸவிக்கலாமா ? 

-ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர சாஸ்த்ரப்ப , அர்ச்சா பியான பகவா 
ைனப் பிாிந்  தனிக்ேகாவில் நாச்சியாராக நின்றா ம், 
பிராட்  “பகவாேனா  இல்ைலெயன்ப  இல்ைல”. இந்த 
அவிநாபாவம் “பாஸ்கர-ப்ரபா” (ஒளி,  ஸூர்யைனவிட்  
ெவளிேய பரவினா ம், ஸூர்யேனா  இல்ைல என்ப  
இல்ைல எ ம்) ந்யாய த்தம்.   
-காம்யப்ரதாநமானேபாதி ம் பகவத் பமான மதநேகாபா- 
லாதிகைள பரைமகாந்திகள் ேஸவிப்ப ேபால், தனிக் 
ேகாவில் நாச்சியாைர ேஸவிப்ப ம் ெபா த்தம்தான். 

த்தாந்தம் : எம்ெப மா ம் பிராட் ம் ஒேர ேசஷிகள்; ஒேர ஸங்கல்பத்ைத 
உைடயவர்கள்; ஒ வர் மற்றவர்க்குப் ெப ைம ேசர்ப்பவர்கள்; ஸ்வ பம்/ பம் ஆகிய 
வற்றில் பிாிவில்லாதப  ேசர்ந்தி ப்பவர்கள். இந்நிைல குைலயாதப  த்ேதாபாய 
த்ைத, ஸ்ரீமத் என்ற விேசஷணத்ேதா கூ ய நாராயண சப்தத்தில் அ ஸந்திக்க 
ேவண் ம். 
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ஸாத்ேயாபாயமான பக்தி / ப்ரபத்தி விஷயமாக கலக்கங்க ம்/ ஸமாதானங்க ம் 

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள்

 பக்தி/ ப்ரபத்திக க்கு அதிகார ைடைமையப் பற்றியைவ 

ஸாமாந்ய தர்மமான
’பகவாைனப் பற் வ 
ைத’ ைடய  உபாஸ 
நம்,  ஸர்வாதிகாரமா?  

உபாஸந ஆரம்பத்தில்தான் த்ைரவர்ணிகராக இ க்கேவ
ெமன்ற நியமேம தவிர, ெதாட ம் பிறவிகளில் அந்தக் 
கட்டாயமில்ைல. ஆக, பக்த்யாதி ஆச்ரயணம் என்ப  
ஸாமாந்ய தர்மமாவ ம் ெபா த்தேம.   

ப்ரபத்தி என்ப  யாக 
விேசஷமாக ந்யாஸ 
வித்ையயில் விதிக்கப் 
பட்ட ஒ  ைவதிக தர்ம 
மாைகயால், அைத அ  
ஷ் க்க எல்ேலார்க்கும் 
அதிகாரம் கிைடயாேத. 

-எல்ேலார்க்கும் அதிகாரம் உண்ெடன ேவத ம் மற் ம் 
ப்ரமாணங்க ம் ெசால்கின்றன. ேம ம், உபாஸநத்ைதப் 
ேபால அதிகாரத்ைத அள ப த் வதான விேசஷ வசநம் 
ஏ ம் ப்ரபத்தி விஷயத்தில் இல்ைல.   
-’உண்ைம ேபசு’ என்ப  ைவதிக வசநமானா ம், ஸாமாந்ய 
தர்மமாகி எல்ேலார்க்கும் அதிகார ள்ள ேபால், ப்ரபத்தி 

ம் ஸாமாந்ய தர்மேம. 
-காகாதிக ம் சரணமைடந்ததாக ப்ரமாணங்கள் உள்ளன. 

த்தாந்தம் : த்ைரவர்ணிகராக இ ந்தா ம் இல்லாவிட்டா ம், சரண்ய- சரணாகதி 
ஜ்ஞாந ம் ஆகிஞ்சந்யாதிக ம் இ ப்ப  மட் ேம ப்ரபத்திக்கு அதிகாரம் ஆகும். 

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள்

பக்தி / ப்ரபத்திகளின் ஸ்வ ப / கார்யங்கைளப் பற்றியைவ 

-ஆத்மஸ்வ பத்தில் ஒட் 
டாத ம் அந்யேதவதா 
ஸம்பந்த ைடய மான 
வர்ணாச்ரமாதிகைள 
அ ஸாிக்கும்  உபாஸந 
ம், ஆத்ம ைவலக்ஷண்ய 
மறிந்தவ க்கு அ ஷ் 
ேடயமல்ல. 
-சாஸ்த்ரம் விதித்த உபா 
யங்களில் உபாஸநத்ைத 

-சாீர-ஸம்பந்தம யாகவ ம் பசி-தாகம் இவற் க்கு பாிஹா 
ரம் ெசய்வ ேபால், வர்ணாதி விசிஷ்ட சாீரத்ேதா ப்ப 
தனால், அைவக க்கு உட்பட்ட சாஸ்த்ர விஹித தர்மங் 
கைள ெசய்யத்தான் ேவ ம்; ேம ம், கர்மாக்களால், 
ேதவதா-அந்தர்யாமியான பகவாேன ஆராத்யனாம். 
-ஆத்ம ஸ்வ பவி த்தம் என்றால், எப்ப ?: 1.ஆத்மாைவ 
அழித்  வி மா; 2. பரதந்த்ரனான ஆத்மா க்கு அஸம்பா- 
விதமான ’ெசயலாற் ம் தன்ைமைய’ (கர்த் த்வத்ைத) 
ெசால்கிறதா; 3.ஆத்மா க்குத் தீங்கு விைளவிக்குமா? 
 இம் ன் ேம இங்கு ெபா ந்தா ; ஏெனனில் : 1. ஆத்ம 

24. ஸாத்ேயாபாய ேசாதநாதிகாரம் 
“வாிக்கின்றனன் குறிெயான்றால்” 
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ஸ்வ ப வி த்தெமன்ப 
தால் விட ேவண் ெமன் 
ப  ஆப்த வாக்யம் 
(ஸ்ரீவசந ஷணம்)   
-தன்ைனக் காத் க் 
ெகாள்ள கடைம ம் 
சக்தி மில்லாத ேசதநன் 
உபாஸநம் ெசய்வ   
ஸ்வ ப வி த்தம் 
தாேன? 

ஸ்வ பம் நித்யமான ; 2.ஆத்மா க்கு ஸ்வதந்ர கர்த்  
த்வம் இல்லாதேபா ம், ச்சத்வம் வாராைமக்காக பகவ 
ததீநகர்த் த்வத்ைத ஒப் க்ெகாள்ளத்தான்ேவண் ம்; 3. 
உபாஸநம், காம்யகர்மாக்கள்ேபால் ஸம்ஸாரத்ைதத் 
த வதல்ல - ஆக தீங்கில்ைல. ஆப்த வாக்யம், ப்ரபத்திைய 
ஸ்ேதாத்ரம் ெசய்வதற்காகச் ெசான்ன அதிவாதேம ! 
- வ்யாஜமாக உபாஸநத்ைத பகவான் எதிர்பார்ப்ப , 
ைவஷம்ய-ைநர்க் ண்யம் தவிர்க்க ம்/ சாஸ்த்ரவிதி பலத் 
தா மாம். இல்ைலெயனில், பகவத்  ைகங்கர்ய ம், ப்ரபத் 
தி ம்கூட ஸ்வ ப வி த்தமாகிவி ம் !  

பக்திேயாக  பலைனப் 
பார்த் , ப்ரபத்தி ம் 
ப க்குெமன நம்பிக்ைக 

ட் - ெசய்யத் ண்ட,  
சாஸ்த்ரம் விதித்த .         
-ஆனால்  விதிக்கப்பட்டா 

ம் வ்யபிசாரம் நரகாதி 
கைள த வதால் தவிர்ப் 
ப , பக்தி ேயாகம்,  
ஸ்வ பவி த்தம் ; 
சிஷ்டாசார மில்ைல .िश 

-கஷ்டமான உபாஸந உதாஹரணத்ைதக்காட் , லகுவான 
ப்ரபத்தியில் ஈ ப த்த யல்வ  என்ப  ெபா ந்தா ; 
ேம ம் பாிஹஸநீயம். 
-வ்யபிசாராதிகளின் பலன் அநர்த்தங்களாவதால், இந்த 
உதாரணம் ெபா ந்தா ; ஆனால், பக்திேயாகத்தின் 
பலேனா ேமாக்ஷமானப யால், சாஸ்த்ர விதிப்ப  நடப்ப  
ெபா த்தேம. 
-பராசராதிக ம் உபாஸநத்ைத அ ஷ் த்தி க்கிறார்கள். 
-உபாஸநாதிகாாிகள் ’அாிதாயி ப்பைதக்’ெகாண்  தள்ள 
ேவண் ெமன்றால், அேத ேதாஷம் ப்ரபத்திக்கும் உண் . 
-ஆக உபாஸநம், அகிஞ்சன க்ேக ஸ்வாதிகாரவி த்தம்.   

உபாஸநம், ஸாதந 
ெமன்     ஒப் க் 
ெகாள்ளமாட்ேடாம். 

ஸர்வதர்மாந் பாித்யஜ்ய என்பதற்கு  ஸ்ரீபிள்ைளேலாகா 
சார்யர் ’உபாஸநமாகிற தர்மத்ைத ம்வி வ ’ என  வ்யாக் 
யாநம் ெசய்தி ப்பதால், ஸ்வ வசந  விேராதம். 

அவ ம் உபாஸநத்ைத 
தர்மெமனவில்ைல; ’தர்ம 
ெமன எண் ம் அஜ்ஞா 
நம் நீக்க ேவண் ’, அ  
வதித் , ’வி ’ என்றார். 

இப்ப , சாஸ்த்ரம் விதித்த உபாஸநத்ைத தர்மமில்ைல 
ெயன்றால், ைக திக ந்யாயத்தாேல, ப்ரபத்திைய ம் மற்ற 
ப்ரவ் த்தி-நிவ் த்தி தர்மங்கைள ம் விடேநர்ந் , சாஸ்த்ர-
ப்ராமாண்யத்ைத ஒப் க்ெகாள்ளாத பாஹ்ய-குத் ஷ்  
பக்ஷத்ைதச் ேசர்ந்தவராகிவி ேவாம் ! 

சாஸ்த்ரத்தால் தத்வ அறி 
 ெபற்றவன், தாேன 

ேசஷத்வா ஸந்தானம் 
பண் வான்;  ஆத்ம 
நிேக்ஷப விதி எதற்கு? 

இ , வாக்ய ஜந்ய ஜ்ஞாநேம ேமாக்ஷஸாதநம் எனச் ெசால் 
வ  ேபான் , கண் க்கப்படேவண் ய ஒன் . ேம ம் 
பக்தி-ப்ரபத்தி இரண் க்கும் ேதைவயான அதிகாரம், தத்வ 
ஜ்ஞாநம்; ப்ரபத்திக்கு, விேசஷமாக ந்யாஸம் விதிக்கப்பட் 

ள்ள . – தத்வஜ்ஞாநம் இல்லாதவ க்கும்கூட, ப்ரபத்தி 
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- த்தமாக இ ப்பைத 
விதிக்க ேவண்டாேம; 

அைத ம் அளித்  ேமாக்ஷேஹ வாகும்.  
-சரணம் வ்ரஜ என விதி இ ப்பதாேலேய அ  த்தமல்ல; 
ஸாத்யெமனவாகிறேத ! 

ஸர்வதர்மாந் பாித்யஜ்ய 
என்ப தான் விதி (சர 
ணம் வரஜ என்பதல்ல); 
அப்ேபா ,ஸ்வரக்ஷணா 
ர்த்த  ஸ்வவ்யாபார நிவ் 

த்திைய ெசால்கிற . 

-வ்ரஜ என்பதில்தான் ’ேலாட்’ உள்ள ; ’பாித்யஜ்ய’வில் 
இல்லாததால், அ  விதி என்ப  சப்தஸ்வாரஸ்யமற்ற . 
-’விலகுவ ம்’ ஸர்வ தர்மத்யாகம் என்ற ஒ  வ்யாபாரேம !  
-’கிைடயா ; வ்யாபாரம் (விலகுவ )  இல்ைல’ என்றால், 
விதி  ேதைவயில்ைலேய ! 
 ஆக, இந்த வாதம் ெபா த்தமற்ற . 

ப்ரபத்தி ஸாத்ேயாபாய 
ம்/ உபகாரகெமன்றால், 
ஈச்வரனின் ஏகத்வ/ த் 
தத்வ/ பரமேசதநத்வ/ 
பரமகா ணிகத்வ/ஸர்வ 
சக்தித்வ/நிரேபக்ஷத்வ 
ங்க க்குக் ெகாத்ைத 
வ ேம (இல்ைல என்  
ஆகிவி ேம)? 

-இந்த தர்க்கம், வ்யாப்தி-சூன்ய ேதாஷ ைடய குதர்க்கமா 
கும்– அதாவ , ஸஹகாாிைய அேபக்ஷிப்பவெரல்லாம் 
இங்கு குறிப்பிட்ட  ேபான்ற குணவிேசஷங்கள் இல்லாத 
வர் என நி பிக்கேவண் வ ம் ! அ  யாேத. குயவன்- 
சக்கரம்-ேகால் இவற்ைற எதிர்பார்ப்பைத ம், உதாரர் - 
க ைண ள்ளவராக இ ப்பைத ம் பார்க்கிேறாேம ! 
-ேம ம் உபாஸநத்தில் ஸாதந-பாவாதிகைள இைசந்த 
ேபா , ஈச்வரனின் ஸ்வபாவங்க க்கு ெகாத்ைத வ வதா 
கச் ெசால்வதில்ைலேய ! 

பக்தி ஸ்தாநத்தில் 
சாஸ்த்ரம், ப்ரத்திைய 
விதிக்க ேவ ேமா? 
சாஸ்த்ரத்தால் பகவா 
ைனப் பற்றி அறிந்த 
அகிஞ்சனன், ஈச்வரைன 
தானாகேவ பற்றமாட் 
டாேனா ?  

ப்ரபத்திைய சாஸ்த்ரம் விதிக்காமல் ேபானால் :-  
-உபாஸந ேயாக்யைதயில்லாதேபா  க்ஷு பக்திெசய்ய  

யாம ம், அதன் ஸ்தாநத்தில் ப்ரபத்தி நிற்பைத அறியா 
ம ம், பலத்ைத இழந் வி வான். 
-பகவாைனத் வணங்குதல் ேபான்ற ைகங்கர்யங்கைள, 
வைரயைறைய மீறிச் ெசய்யேநர்ந்  அபசார-ேஹ வாகும்.
-ப்ரபத்தி அ ஷ்டாந ேபாதக ஸதாசார்ய-மந்த்ேராபேதசங்க 

ம் ணாம் ! 
-உபாஸந ேயாக்யைத இல்லாதவர்க்கு, பகவானிடமி ந்  
பலன்ெபற எளிய உபாயமான ப்ரபத்திைய அறிய வழி 
யில்லாமல் ேபாய்வி ம். 

ப்ரபத்தி தர்மெமன்றா 
ம் ஸர்வதர்மங்கைள 
ம் விடச் ெசான்ன 

ேபா , இைத ம்தாேன 
விடேவண் ம் ? 

அப்ப யானால் ஈச்வரைன, க் ஷ்ணம் தர்மம் ஸநாதனம் 
என்  தர்மமாகச் ெசால் யி ப்பதால் அவைன ம், விட 
ேவண் வ ேம ! இங்கு ’அவைனத்தவிர’ என எப்ப  த்யாக 
த்ைத அள ப த் கிேறாேமா, அப்ப ேய ’ப்ரபத்திையத் 
தவிர’ என ெபா ள்ெகாள்வ ம்தாேன உசிதம்.  
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பக்தி-ப்ரபத்திகள் எந்த  
ஆகாரத்தால் த்ேதா 
பாயத் க்கு உபகாிக் 
கின்றன ? 

பத்தஜீவனின் அநாதியான அபசாரபரம்பைரயாேல நிக்ரஹ 
த்திேல நிற்கும் த்ேதாபாயைன, ஸாத்ேயாபாயங்கள் 
சமிப்பிக்கின்றன; ேகாபம்தணிந்த பகவான், பாி ர்ண 
ைகங்கர்ய பலத்ைதக் ெகா க்க உபகாிக்கின்றன.  

த்தாந்தம் : அநிஷ்ட நிவ் த்தி ம் இஷ்டப்ராப்தி ம் ஸாக்ஷாத்தாக த்ேதாபாய 
த்தி ைடய ம்/ பரம்பைரயாக ஸாத்ேயாபாயத்தி ைடய ம் கார்யம். ஆத்மயாக 
மான சரணாகதியில் “ஆத்ம-ஹவிஸ் ஸ்ரீமந் நாராயண க்ேக” என்ற த்திவிேசஷ 
த் டன் ெசய் ம் ஆத்ம-ந்யாஸம்தான் அங்கி; அைதக் காட் ம் ப்ரதாநம், ’ரக்ஷிக்கும் 
ெபா ப்ைப ைவத்தேல’.   

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள்

பக்தி / ப்ரபத்திகளின் அங்கங்கைளப் பற்றிய  

-ப்ரஹ்மாஸ்த்ர ந்யாயத் 
தால், ப்ரபத்திக்கு ஆ  
கூல்ய ஸங்கல்ப/ ப்ராதி 
கூல்யவர்ஜநாதிகள் 
அங்கங்களாக ேதைவ 
யில்ைல (ப்ரபந்ந க்கு 
இயற்ைக என்பதால்);  
-மஹாவிச்வாஸேம 
அங்கம். 

-எங்காவ  ’ேவண்டாம்’ எனச்ெசால் யி ந்தால், “ப்ரபத்தி 
ெசய்தபிறகு, இைவகள் இல்லா ேபானா ம் ப்ராயச்சித்த/ 
லகு தண்டைனகளால் கழிந் , ேமாக்ஷத் க்கு குைறவில் 
லாமல் இ க்கும்” என்ேற ெபா ள். 
-ப்ரஹ்மாஸ்த்ர ம் அதற்குாிய அங்கங்கைள அேபக்ஷித்  
நிற்ப தான். 
-இப்ப  ஒப்பாவிட்டால், ர்வபக்ஷிகள் அங்கமாக இைசந்த 
மஹாவிச்வாஸத் க்கும், இந்த ேதாஷங்கள் ெசால்லலாேம !

சாஸ்த்ர விச்வாஸத் க் 
குேமல்  மஹாவிச்வா 
ஸம் எதற்கு ? 

அதிசயித விச்வாஸேம க்கிய அங்கெமன்ப  சாஸ்த்ர 
விஹிதம். 

த்தாந்தம் : - சாஸ்த்ரங்கள் ப்ரபத்திக்கு அங்கங்கைள விதித்தி க்கின்றன. 
- மந்த விச்வாஸர்க்கும் ேகா ன காலத் க்குள் உபாய ர்த்தி ஏற்ப த்தி, 

பகவான் ரக்ஷிப்பான். 

கலக்கங்கள்   
 

ஸமாதானங்கள்

-ஒ  உபாயம் ஒேர பல 
ைனயன்றி ேவண் ய 
ெதல்லாம் த மா? 

’உபாயங்கள், ேமாக்ஷார்த்திக்கு நிவ் த்தி தர்மமாக ம், 
மற்றவர்க்கு ப்ரவ் த்தி தர்மமாக ம் நிற்கின்றன’ என 
சாஸ்த்ரம் ெசால்வைத, க்தியினால் பாதிக்க யா . 

பலகாலம் ெசய்யேவண் 
ய பக்தித ம்பலத்ைத, 

சாஸ்த்ரங்களி ம்/ உலக வழக்கி ம், ஒேர பலைன அைடய 
கஷ்டமான வழி ம் உண் ; ஸுலபமான ம் உண் . இ  
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ஒேர ைற ெசய்யப்ப  
ம் ப்ரபத்தி ெகா க்குமா  

’அதிகாாி ேபதத் க்குத் தகுந்தப ’ என்  ெகாள்வ ேபால், 
பக்தி/ ப்ரபத்தி விஷயத்தி ம் ஒப் க் ெகாள்ளேவண் ம். 

ேமாேக்ஷாபாய ம்/பல 
ம் பகவான்தான்.அப் 

ப யி க்க, சிலர்க்கு 
பலனில்காலதாமதேமன்  

இதற்குக் காரணம் – ஸம்ஸாரச் சூட் ந்  மீள்வதில் ஒ  
வர்க்குள்ள அவஸரத் க்கு ஈடாக, ேமாக்ஷம்ெபற தாங்கேள 
ெவவ்ேவ  காலத்ைதக் குறிப்ப தான்; அவரவர் கர்மங்க  
க்குத் தக்க ஈச்வரன்தான் த்தி ப்ரதாநம் பண் கிறான். 

ஐஹிக பல க்காகச் 
ெசய்த ப்ரபத்தி சில 
ேபா  ப க்காமல் 
ேபாவதால் ப்ரபத்திேய 
ஸந்ேதஹத் க்கு 
உள்ளாகிறேத? 

இதற்குக் காரணம் – கார்யத்தின் அங்கங்களிேலா (கர்ம 
ைவகுண்யம்), ெசய்பவனிடத்திேலா (கர்த்  ைவகுண்யம்), 
ெசய் ம் வழியிேலா (ஸாதந ைவகுண்யம்) உண்டாகும் 
குைறதான். இக்குைறகள் இல்லாதேபா  இங்ேக ம் 
ப்ரபத்தி ப ப்பைத பார்க்கிேறாம். 
 

-ேமாக்ஷஸாதநமாக 
’நிரந்தர பகவத்யாநம்’ 
தான் ெசால்லப்பட்  
க்கிற . 
-கீைதயில் அங்கப்ரபத் 
தியாகத்தான், பாஷ்ய 
காரர் ேயாஜைன.  

-நிரந்தர பகவத் த்யாநம், சக்த க்கு உபாயமாக ம், அசக்த 
க்கு பலமாக ம் ெசால்லப்பட்ட . ப்ரபந்ந க்கு ேமாக்ஷ 

சி இங்கு குைறயாமல் வளர்ந் வர இ  உபகாரகம். 
-ப்ரபத்தியின் அங்கமான ேவஷத்ைத பாஷ்யாதிகளில் 
உதாஹாித் , ஸ்வதந்த்ரமான ேவஷத்ைத கத்யத்திேல 
ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அ ளிச் ெசய்தார். 

த்தாந்தம் : - பகவத் த்யாந பாிவாஹமான ஜாவிேசஷத்ைத, நித்ய க்ரந்தத்ைத 
ஒட்  ஸ்வயம் ப்ரேயாஜநமாகச் ெசய் வந்தால், அந்யாபிகமநம்/ அந்யார்த்த 
ப்ரவ் த்தி/ அந்ய பஜநம்/ அன்யகீர்தநம்/ அந்ய சிந்தநம் என்ற ஐந்  ேதாஷங்கள் 

காமல் இ க்கும். 
-இப்ப ப்பட்ட ஆராதநத் க்குத் தகுதியில்லாதவ ம், தங்க க்கு ேயாக்யமான நித்ய-
ைநமித்திகங்களா ம், ஸங்கீர்த்தனாதிகளா ம் பாகவதர்க க்கு பரதந்த்ரராய் 
இ ந் , ைகங்கர்யத்திைன இங்கு அ பவிக்கலாம் 
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 “ உபாயங்களின் ப்ரபாவத்தால் ஜாதி-நியமங்கள் ஒழியா ; சாஸ்த்ரம் விதித்த 
கர்மாக்கள் கழியா  – ஆக அதன் ப்ரபாவம், வ்யவஸ்ைதக்கு உட்பட்ட தான்” என 
“பாித்யஜ்ய, மாேமகம்” இைவ விளக்கப்பட் , ப்ரபாவம் அளவிடப்ப கிற . 

கலக்கத்தால் 
மிைகப்ப த்தியைம 

ப்ரபாவத்ைத அள ப த்தித் ெதளிவித்தைம 

உபாயம் ெசய்த பகவத் பக்தர் 
கள் எல்ேலா ம் ஒேர ஜாதியின 
ர்தாம். இைத வி ரர்/ விச்வா 
மித்ரர்/ ஆழ்வார்கள் வ் த்தாந்த 
ங்கள் ெசால் ம். 

உபாயம், ஜாதி-நிபந்தனத்ைத மாற்றவல்லதல்ல. 
பகவத் பக்தியாம் குணவிேசஷத்ைதயிட்  ’ஒேர 
ஜாதி’ என உபசாரமாக ெசான்ன .  
-வி ராதிக ம் ஜாதிநியமங்கைள மீறவில்ைல 
என்ப  இதிஹாஸங்கைள வ ம் கற்ேறார் 
கணிப் .     

த்தாந்தம் :- சாாீரகமாக ஏற்ப வ  ’ஜாதி’; இ  சாீரம் இ க்குமள ம்  மாறாத . 
மாநஸமாக குண விேசஷத்ைதயிட்  உண்டாவ  ’குலம்’; இ  எல்லா ஜாதி 
யினர்க்கும் உண்டாகக் கூ ய .  
-பகவத் பக்தர்கள் ஸமெரன்ற  பரம ஷார்த்த ஸாம்யாதிகளாேல (கிடாம்பி 
அப் ள்ளார்). இப் பக்தர்களில் : ேதவதாந்தர ஸ்பர்சம் இல்லாதவர் – ஏகாந்திகள்; 
ப்ரேயாஜனாந்தர ஸ்பர்சம் இல்லாதவர் – பரைமகாந்திகள்; தாமதம் ெபா க்கா , 
பரந்யாஸம் ெசய்  ைகங்கர்ையக ப்ரேயாஜகராயி ப்பவர் – ேஷாடசவர்ண ஸ்வர்ண 
பரைமகாந்தி. 
 

கலக்கங்கள் 
 

ஸமாதானங்கள்

உபாய நிஷ்டர், 
எல்லா ப்ரவ் த்தி 
நிவ் த்தி தர்மங்க 
ைள ம் விடேவண்  
ெமன்ப  ’ஸர்வ 
தர்மாந் பாித்யஜ்ய’ 

க்குப் ெபா ள். 

-சாஸ்த்ர நியமத்ைத ப்ராந்தியால் பாஹ்ய-குத் ஷ் கள் வி  
வ  தாமஸ த்யாகம்; ப்ரவ் த்தி-நிவ் த்திக க்கு ேசாம்பி 
வி வ  ராஜஸ த்யாகம்; அதிகாரத் க்கு தக்க கர்மாக்கைள 
பகவத்ப்ாீதிக்காகேவ கர்ம-கர்த் த்வ-பலத்யாகத்ேதா  ெசய்வ 

 ஸாத்விக த்யாகம் (இ  கீதாபாஷ்யத்தில் தல் ேயாஜைன) 
-’த்யாகம்’ ெசால்வதானால், உபாயவிேராதி பாபங்கைளக் கழி 
க்க விதித்த ப்ராயச்சித்தாதிக க்கு அநர்ஹன், அைவகைள 
விட் , ப்ரபத்திெசய்யச்ெசால்வ –(மாேமகம்-2-ம் ேயாஜைன). 
 

25. ப்ரபாவ வ்யவஸ்தாதிகாரம்  

அ யார் ஆதரத்தில் “ஆரணநீதி ெநறி குைலயாைம” 
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த்தாந்தம் :- ஆஜ்ஞா ைகங்கர்யங்கைள சாீரம் உள்ளள ம் தன் வர்ணாச்ரமாதி 
க க்கு ஏற்ப ெசய்ய  ேவண் ம். இைவ பக்திேயாகத்தில் அங்கமாக ம் ப்ரபத்தியில் 
பலமாக ம் ஆகும். க்த தைசயில் வர்ணாச்ரமாதிகள் இல்ைல. 
           ( ஜாதி-ஆச்ரய-நிமித்த ஷ்ட ஆஹாரத்தி ம், ஜ்ஞாநக்ரஹணத்தி ம், ஸ்வ 
ஸூத்ர மந்த்ர க்ரஹணத்தி ம், தன க்ரஹணத்தி ம், ஜாதியி ம், மற் ம் ேதச-
காலத்தி ம் - நியமங்க டன், ேவ  பலத்தில் ஆைசயற்றவனாய், தன் சக்திக்கு ஏற்ப 
ஸ்ரீமந்நாராயண ைடய ைகங்கர்யங்கைளச் ெசய்யேவண் ம். இப்ப  ஆசார 
நியமங்கெளன்ன; அதற்கு ேமேல தைய- சாந்தி தலான ஆத்ம குணங்கெளன்ன; 
அதற்கு ேமேல பகவத் பஜனங்கெளன்ன; அதற்கு ேமேல ேமாக்ஷபலனில் ஆைச 
ெயன்ன, இவற்றின் ெப ைமகளால் ேமன்ேம ம் உயர்வாகக் க தப்ப ம் – ஸ்வாமி 
ேதசிகன் காாிைக)   
  

 
கிடாம்பி அப் ள்ளர் ஸ்வாமி ேதசிக க்கு தி ப்பா ைககள் அ தல் 
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“உபாயங்களின் ப்ரபாவங்கள் அள ப த்தப்பட்டா ம், அவற் க்குள்ள ஸஞ்சித/ 
ப்ராரப்த பாபநாசகத்வங்கள்/ நல்வழியி ந்  சிறி  தவறிய பாகவத ர்க க்கும் 
பலன் குன்றாைம, ேபான்ற தன்ேனற்றமான ெப ைமகைளக் குைறக்க லாகா ” என 
’மாசுச:’ பதம் விளக்கப்பட் , இங்கு ப்ரபாவம் ரக்ஷிக்கப்ப கிற .   
 

கலக்கத்தால் 
குைற ப த்தியைம 

ப்ரபாவத்ைத ரக்ஷித் த் ெதளிவித்தைம 

’ப்ரபத்தியினால் எல்லா 
ேசாகங்க ம் கழி ம்’ 
என்ற  ஸ்ேதாத்ரம் தான்; 
உண்ைமயி ல்ைல.   

அ க்ரஹசீலனான எம்ெப மான் ’விண் லகம் த  
வானாய் விைரகின்றான்’. ேசாகங்கைள அ பவிக்க 
இைசந்த ஜீவனின் நைசக்கு ஈடாக இங்கு விட்  
ைவக்கிறான். 

பகவான் ஹிைதஷியாயி 
ற்ேற; ேகட்காதேபா ம், 
ேமாக்ஷத் க்கு ஆ ஷங் 
கிகமாக அவேன ேசாகங் 
கைளக் கழிக்கக்கூடாேதா ? 

க்கமில்லா  சிற்றின்பங்கைள அ பவிக்க இங்கு 
விட் ைவத்தால், ஒ ேபா ம் ஜீவனின் நைச மாளா ; 
பகவத பவத்தில் ஆைச ம் வளரா . ஆக, இந்த 
சிைக்ஷ ம் அ க்ரஹ விேசஷம் தான். இைத ஆழ்வான்/ 
பட்டர் ஐதீஹ்யங்களிேல காணலாம். 

த்தாந்தம் :- இங்கு சிக்ஷணம், நியதா ஸ்ஸுக க்கு இந்த ஜன்மத்திேலேய பீதி 
உண்டாக்கி ம்; அநியதா ஸ்ஸுக க்கு ஆ ஸ்ைஸ வளர்க்க நிைனக்காைமக்கும், 
நிர்ேவதம் பிறப்பிக்ைகக்காகேவ. 
- க்கா பவத் க்குள்ள க்கா பவம்-நிர்ேவதம்-பீதாதி ஜநநம் என்ற 3 ஆகாரங் 
களில்:- க்கா பவம், பகவந் நிக்ரஹ ப ஷ்கர்மபலமாகும்; நிர்ேவதத்தின் லம் 
வ ம் சிைக்ஷ ம், பீதிஜநநம் லம் வ ம் ’ப்ராயச்சித்தம் ெசய்யேவ ம்’ என்ற 
ப்ரவ் த்தி ம், அ க்ரஹகார்யமான உபாயத்தின் பலன்.  

 
 
 
அர்த்த ஸங்காதிகைள 
ஒழித்  ைவராக்யத் டன் 
இல்லாதவர்   பாகவதர்க 
ளாயி ம் விலக்கத் 
தக்கவேர. 

வழி தப்பினார் பக்கல் ெசால் ம் வார்த்ைதைய, நல் 
வழியில் அ  த மாறினார் பக்கல் ெசால்லலாகா . 
பாகவதர்- ஊனர் (ஸுதர்சன- பாஞ்சஜன்ய தாப ஸம்ஸ் 
காரமில்லாதவர்)/ ஹீனர் ( ண்ட்ர ஸம்ஸ்க்காரமில்லாத 
வர்)/ பாிஸ்ரஸ்தர் (நாம ஸம்ஸ்காரமில்லாதவர்)/ நஷ்ட 
(மந்த்ர ஸம்ஸ்காரமில்லாதவர்) ராயி ம், பகவானிடம் 
ஐகாந்த்யமி ப்பதால், (ஒ  விரகாேல ஈேடறி வி ம் 
இவர் திறத்தி ம்) அவஜ்ஞாதி அபசாரம் ஆகா . 

26. ப்ரபாவ ரக்ஷாதிகாரம்  
“தண்ைம கிடக்க தரம்” உள்ளைம 
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-பாகவதபசாரம் எவ்வள  ெகா ய  என்ப , அக் த்ய 
கரண-க் த்ய அகரணங்கேளா  இைத ம், ஸ்ரீபாஷ்ய 
காரர் ேசர எ த்ததி ந்  விளங்கும். 
-பாகவத பாவைனெசய்ேவாைர ம், அவர் உள்ளத்ைத 
அறி ம்வைர ஆதாிக்கேவ ெமன்ப  ஸீதாப்பிராட்  
காட் ய ெநறி. 

த்தாந்தம் :- பாகவதர்கைள அவமதிக்காமல், அவர் குணங்கைளமட் ம் கண்  
மகிழேவண் ம். 
கரணத்ரயத்தா ம் நல்வழிையக் ைகவிடாமல், இங்கி ந்த நாள் ஸ்வயம் 
ப்ரேயாஜநமாக பகவத் ைகங்கர்யம் ெசய் ம் ண்ய ஷர்க டன் ேசர்ந் வா ம் 
சிறந்த பாக்யத்ைத எம்ெப மான் அ ளால் ெபற்றைத நிைனத்தி க்கேவண் ம். 
பரமபதத்தில் ெபறப்ேபாகிற ைகங்கர்ய ஸாம்ராஜ்யத் க்கு, இவ் லகிேலேய சூ  
நிற்பதாய் அ ஸந்தித்தி க்கேவண் ம். 
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மந்த்ர-பத-வாக்யங்களின் பல்ேவ  ேயாஜைனகள்த ம் அர்த்தவிேசஷங்கள் 
ெசால்லப்ப கின்றன. 

- ன்  மந்த்ரங்க க்கிைடேய உள்ள ெதாடர்  :- 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

- மற் ம் ஓர் ெதாடர்  :- 
லமந்த்ரம் ஓம் ( அ+உ+ம)                நேமா                              நாராயணாய 

த்வயம் ஸ்ரீமந்நாராயண   சரெணௗ சரணம் ப்ரபத்ேய    ஸ்ரீமேத நாராயணாய நம: 

(ல மீ ஸஹிதன்)           (சரணாகதி)                             (உேபயம்)             -விளக்குவ  
சரமச்ேலாக பகுதி ஸர்வதர்மாந்பாித்யஜ்ய(ஸ்தித:)மாேமகம்சரணம்வ்ரஜஸர்வபாேபப்ேயாேமாக்ஷயிஷ்யாமி 

(அகிஞ்சநன்-அநன்யசரணன்)  (உபாயாந்தர நிரேபக்ஷன்) (பலத்தில் ஸ்வாதீந-ஸ்வார்த்த 
                                                  கர்த் த்வ/ ேபாக்த் த்வமாகிற விேராதி நிவ் த்தி) 

           -விளக்குவ  

தி மந்த்ரத்தின் ெப ைம : 

மந்த்ரங்களில் பகவந் நாராயணமந்த்ரங்கள்          அவற் ள் வ்யாபக மந்த்ரங்கள்       
அதி ம் அஷ்டாக்ஷரம், விேசஷம். காரணம்: 
 இ , ேவதங்கள் வதின் ஸாரம்; 
 ஸகல க்கங்கைள ம் விலக்கவல்ல ; 
 அைனத்  பலன்கைள ம் அளிப்ப ; 
 எல்லா உபாயங்க க்கும் உபகாரகம்; 
 ஸகல வர்ணத்தார்க்கும், அதிகாரத் க்ேகற்ப (ைவதிக-தாந்த்ாிக பத்தால்) 

உபஜீவ்யம்: 
 (நார சப்தத்தாேல) வ்யாப்ய தத்வமான ேசதநாேசதநங்கைள ம்; (அயந சப்தத் 

தாேல) வ்யாபக தத்வமான பரமாத்மாைவ ம் ேநராகேவ ெசால்கிற ; 
 எந்த பலைன ம் ெப வதற்கு, ேவ  எந்த மந்த்ரத்ைத ம் நாடேவண் ய 

ேதைவயில்லாத ; 
 பகவானின் (ராம-க் ஷ்ணாதி) எந்த ர்த்திக்கும் ெபா வான ; 

27. லமந்த்ராதிகாரம் 

“நன் ம  ஓதினம்” 

பரம ஷார்த்தத்தில் சி ம், உபாய 

த்தில் ேயாக்யைத ம் (அதிகாரம்) 

உண்டாக்கி தாரகமாகும் லமந்த்ரம் 

உபாயத்ைதச் ெசய் என 

விதித் , ஸத்தாஜ்ஞான 

த்ைத வளர்த்  ேபாஷக 

மாகும் சரமச்ேலாகம் 
 

உபாயத்ைத ஒேர 

ைற அ ஷ் க்கும் 

விதம்ெசால் ,    

ஸதா ஸந்தாநம் 

ேபாக்யமாய் நிற்கும் 

த்வயம் 
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 ேவத-சாஸ்த்ரங்களில் ெசால்லப்பட்ட ; எல்லா கல்பங்களி ம் ப்ர த்தமான ; 
 ாிஷிகள்-ஆழ்வார்கள்-ஆசார்யர்களா ம் வி ம்பி அ ஸந்திக்கப்ப வ . 
 இம்மந்த்ரம்தான் ஸ்ரீ பரகால க்கு ஸர்ேவச்வரனால் உபேதசிக்கப்பட்ட . 

 அஷ்டாக்ஷரத்ைத உச்சாிக்க அதிகாாிக ம், வித ம் : 
 தல் ன்  வர்ணத்  ஷர்கள் மட் ேம ஸமஸ்தமான (அகார-உகார-

மகாராத்மக) ப்ரணவத்ேதா  (ஓம் நேமா நாராயணாய என) உச்சாிக்கலாம். 
 மற்றவர்க ம், ப்ரணவத்ைத வ்யஸ்தமாக உகாரமின்றி ’அம்’ என்ற 

பீஜாக்ஷரமாக ஆக்கி (அம் நேமா நாராயணாய என) ெசால்லலாம். 
இப்ேபா ம், எட்ெட த்  என்ற எண்ணிக்ைக ம்; உகாரத்தின் 
“அவதாரணம்/ ல மீ” என்ற இரண்  அர்த்தங்க ம் அகாரத்திேல, 

ைறேய ’ஸர்வம் வாக்யம் ஸாவதாரணம்’ என்ற ந்யாயத்தா ம் / நித்ய 
ேயாகம் ெசால் ம் ஸந்நிேயாகசிஷ்ட ந்யாயத்தா ம், கிைடக்கும். 

 பத/அக்ஷரங்கள் விளக்கம் 

 
 

ஓம்(ப்ரணவம்) 
( ன்ெற த்  

ேவதம்) 

-தனி மந்த்ரமாக ’1-2-3-1/2 மாத்ைரகளில்’ ைறேய கார்ய ப பக 
வான் i)உலைக ம்/ ii)அந்தாிக்ஷத்ைத ம்/ iii)ஸ்வர்க்கத்ைத ம் 
சாீரமாக உைடயவர்/ iv)காரணாவஸ்ைதயி ள்ளவர் எனப் 
ெபா ள். ந்யாஸவித்ையயில்,  ஸமர்ப்பணத்ைதச் ெசால் ம். 
-ஒேர எ த்தாய்,மற்ற மந்த்ரங்கேளா  ேசர்ந்தேபா , பரமாத்மா 
ைவக் குறிக்கும். லமந்த்ரத்தில் ேசர்ந்தி க்கும்ேபா  ஆத்மஸம 
ர்ப்பணபரமா ம், ஸ்வ பஜ்ஞாநம் உண்டாக்குவதால் ேசஷத்வா 

ஸந்தானபரமா ம்/ அதிகாரபரமா ம் இ க்கும். 
(அ,உ,ம என) ஸகண்டமாகச் ெசான்னால், குறிக்கும் அர்த்த 
விேசஷங்கள் இவ்வா : 

அகாரம் ெசாற்க க்கு லமான அகாரம், ஸகல வஸ் க்க க்கும் ல 
மான எம்ெப மாைனக் குறிக்கும்; ’அவ-ரக்ஷேண’ என்பதால் 
ஸர்வரக்ஷகனான பகவாைனக் குறிக்கும்.  

 
’அ’வின்ேமல் 

ச ர்த்தீ 

ஆத்மஸமர்ப்பணம், பரமாத்மா க்கு உத்ேதச்யெமன ப்ரமாண 
ங்கள் ெசால்வதால், அப்ெபா ைளக்காட்ட ’அ’ேவா  4–ம் ேவற்  
ைம உ  ேசர்க்கேவ ம். மந்த்ரத்தில் அ , அழிந்  நிற்கிற . 
ஆைகயால், “ப்ரணவத்தில் ஒேர உ பில் ’அ,ம’ இ ப்பதால், ஜீவ-
பரமாத்ம ஐக்யம்தான்” எனச் ெசால்வ  ஒட்டா  என்றாகிற . 

உகாரம் -அவதாரணம் ெபா ளாகி, அேயாக/ அந்யேயாக வ்யவச்ேசத 
ங்கள் கிைடக்கின்றன. 
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மகாரம் 

-அக்ஷரநி க்தியால் ’க’ 1-ம் தத்வ-வாசகமாய், ’ம’ 25-வ  தத்வ 
மான ஜீவைனக்குறிக்கும். 
-’மந-ஜ்ஞாேன/ அவேபாதேன, மஸ-பாிமாேண’ என்ற வ்யாகரண 
வ் த்பத்தியால், ஸ்வ பங்களான ஜ்ஞாநஸ்வ பத்வ/ ஜ்ஞாநகுண 
கத்வ/ அ த்வங்களால் ஜீவனாம்.   
-ஜீவைனக்காட் ம் அஸ்மத் (அஸ்+ ம+ அத்) என்ற பதத்தின் ன்-
பின் பகுதிகளான அஸ்-அத் என்பைவ ேவத இலக்கணப்ப  
மைறந் , ’ம’ என நிற்கிற . 
”ப்ரதாநம் நீயமானம் ஹி தத்ர அங்காநி அபகர்ஷதி’ என்ற ந்யாய 
த்தாேல ப்ரதாநமான ஜீவைனச் ெசான்னதால், அவ க்கு ேசஷ 
மான குணாதிக ம்; ேசஷத்வத் க்கு ஆச்ரயமான ேசதநாேசதந 
ங்கள் எல்லா ம் ெசால்லப்ப கின்றன. 

 
 

நம: 
(ப்ரணவ ஸார 
மான உகாரத் 

தின் விவரணம்)    

ஸ் லார்த்த: - உயர்ந்ேதாைன வணங்கும் ெசயல்; பகவாைன     
      வணக்கும் ெசயல். 
      - பகவான் எனக்கு ேசஷீ; நான் அவ க்கு ேசஷன் என்ற    
      எண்ணம்;  
      -வாயால் ’நம:’ எனச்ெசால் , மனதால் நிைனத் , உடம்பால்   
      வணங்கும்ேபா  ர்ணமான சரணாகதி. 
ஸூ மார்த்த: (ந+ ம: எனப் பிாித் ச் ெசால் ம்) - நான் எனக்கு  
      ேசஷமல்லன்;  -ஒன் ம் எனக்கு ேசஷமில்ைல; 

                  -ஒன் க்கும் நான் ேசஷீயல்ல; 
                  -எனக்கு ஸ்வாதந்த்ர்யமில்ைல. 

பரேயாஜைன- (ந+ம+:) = பகவாைனயைடய+ க்ய+ உபாயம் 
       [’ந’ என்றால் உபாயம்; ’ம’ என்றால் ப்ரதாநம்; விஸர்க்கம்   
       எம்ெப மாைனக் குறிப்ப .] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  அர்த்தம் – ஸர்வாந்தர்யாமியான எம்ெப மான் 
-ேயாகார்த்தம் – நார (ந, ர) + அயநம் = நாராயண: 
 நர:= ர (ாீங்-க்ஷேய) என்பதால், ஸ்வ பவிகாரத்தாேல 

அழி ம் தன்ைம ள்ள அசித் என்றாகி, ’ந’ என்  அத் 
தன்ைம இல்லா ஜீவன்’ என்றர்த்தம்;  அப்ேபா , நர 
ஸ ஹ: = நாரா: (நரர்கள் கூட்டம்) என்றாகிற . 

 நர: = அழிவற்ற தன்ைமயினா ம், ’ந் -நேய’ (நல்வழியில் 
நடத்திச் ெசல்பவன்) என்பதா ம், பரமாத்மாைவச் ெசால் 

ம்ேபா , ’நர ஸம்பந்தி/நராத் ஜாயேத’ என்ற காரணங்க 
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நாராயண 

ளால், நாரா: என்  ஸகல ேசதநாேசதநங்கைளக் குறிக்கும். 
 நாரம் = ஜலம்; இங்கு, “ஜலத்ைத உண்டாக்கிய” பகவான்.   
அயநம் = ப்ரேவசிக்கப்ப ம் வஸ் ; 
அயநம் = ’அய பய - கெதௗ’ என்ற தா வி ந்  :- 
 ’ஈயேத அேநந’ = (இவன் லம் அைடயப்ப கிற ) என்ப 

தால் உபாயம் ; 
 ’ஈயேத அஸ்மிந்’ = (இவனிடத்தில் லயம் அைடகிற ) 

என்பதால் ஆதாரம் ; 
 ’ஈயேத அெஸௗ’= (இவன்அைடயப்ப கிறான்)என்பதால் 

உேபயமாகிற . 
    ஆக, நாராயண: = (பஹுவ்ாீஹி) நாரா: அயநம் யஸ்ய =  
    ’நாரங்கள் எவ க்கு இ ப்பிடேமா’, என்பதால், உபயவி தி  
    ேயாகம் / ேஹய ப்ரத்யநீகத்வ- கல்யாைணகதாநத்வம்; மற் ம்,  
    சாாீரக சாஸ்த்ரத் தின் நான்கு அத்யாயங்களால் நி பிக்கப்பட்ட 
    ஜகத்கரணத்வம் (நராஜ்ஜாதானி தத்வாநி என்பதால்);  
    அபாத்யத்வம்(க்ஷயநிேஷத வாசக நர சப்தத்தால்); உபாயத்வ- 
    உேபயத்வம் (அயந சப்தத்தால்) உைடய எம்ெப மான், எனப்  
    ெபா ள்ப கிற . 
    - நரனான பகவானிடமி ந்  நாரம் (ஜலம்) உண்டானதினா  
    ம்; பகவான் ஜலத் க்குள் இ ந்ததினா ம், நாராயணன்  
    ஆகிறான். (இங்கு ஜலம் என்ப  மற்ற தத்வங்க க்கும்  
    உபலக்ஷணம்) 
    நாராயண: = (தத் ஷ) நாராணாம் அயநம்= ’நாரங்க க்கு  
    இ ப்பிடம்’ என் ம்ேபா , அயந சப்தத்தில் உப க்த  
    ெஸௗலப்ய - பரத்வங்கள் குறிக்கும். அயந சப்தம் நித்ய ந ம்  
    ஸகமானா ம் ாிஷிகள் ெசான்ன நி க்தபலத்தாேல ல் ங்கம்.
-ேயாக ட்யர்த்தம் - ’நமஸ்’ ல் சாப்த/ஆர்த்தமாகத் ேதாற்றின  
    சரணாகதியாேல ப்ாீத ம்; ‘நாராயணாய’வில் ச ர்த்தீயில்  
    ேதாற்றின ைகங்கர்யத்ைத எற்பவ ம்; அகாரத்தால் சு ங்கச்  
    ெசான்ன நிரேபக்ஷ சரண்ய மானவனின் ஸர்வரக்ஷகத்வ- 
    ஸர்வேசஷித்வம் ெசால்கிற . 

 
ஆய 

(மந்த்ரத்தின் 

ச ர்த்தீக்கு ெபா வாக ”தாதர்த்யம்’ (அவ க்காக) ெபா ள்; 
மந்த்ரத் க்கு சக்தியாவதால், பலன் கிைடக்க காரணம் (பல த்தி 
ேஹ ) என்னேவ ம். ேம ம், இைத ஸம்ப்ரதாநார்த்ைதயாக 
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சக்தி) (தீயமாநார்த்த ேசஷித்வம் ஸம்ப்ரதாநத்வமிஷ்யேத–ெகா க்கப் 
ப ம் வஸ் க்கு ேசஷியாயி க்ைக என) அஹிர் த்ந்யனின் 
வ்யாக்யாநம்.    

 

தி மந்த்ர வாக்யங்க க்கு 10 வித ேயாஜைனகள் 

ேயாஜைன வாக்ய விளக்கம் 

ஒேர வாக்யம் : 
 1.உபாயபரம் – ப்ரணவ 
(ப்ரதிபாத்ய விசிஷ்டாய) 
நாராயணாய நம:  
  
 
2. உேபயபரம் - ப்ரணவ  
(ப்ரதிபாத்ய விசிஷ்டாய)   
நாராயணாய நம: 

 
’நம:’, ஸமர்ப்பணபரம்; ’ப்ரணவப்ரதிபாத்ய நாராயண 
னின்ெபா ட்  ஸமர்ப்பயாமி’ என ெசய்ைகயாக 
ஸ் லார்த்தத்தில் உபாயபரம்। ேசஷத்வ ஸ்வ ப 
ஜ்ஞாந / ஷார்த்தமின்றி உபாயம் த்திக்காதாைக 
யால் அைவ ஆர்த்திகங்கள்.  

’நம:’, ப்ரஹ் பாவ அஞ்ஜ பத்த நமச்சப்ேதாச்சார 
ணாதி ப ேசஷவ் த்தி பரம்। “ேசஷவ் த்தி ெசய்  
ெகாண்  ஹ் ஷ்டா பவந்தி” என்  ெபா ள். 
ேசஷத்வ ஸ்வ ப ஜ்ஞாந/ உபாயமின்றி ேசஷவ் த்தி 

த்திக்காதாைகயால் அைவ ஆர்த்திகம். 

இரண்  வாக்யங்கள் : 
3. ஸ்வ பபரம் –  
  3.1. ஆய நாராயணாய உம்   
   
3.2. நம: 
 
 
4. ஸமர்ப்பணபரம் - 
  4.1. ஆய நாராயணாய உம்   
   
  4.2. நம: 
 
5. ஷார்தப்ரார்த்தனாபரம்  
5.1.ஆயநாராயணாயஉம்(स्यां) 
5.2. நம: 

 
“அகார-நராயணசப்தார்த்த ஸர்வரக்ஷக- ஸர்வாதார -
ஸர்வேசஷிக்ேக நான் நி பாதிக அநந்யார்ஹேசஷன்” 
என்  ஸ்வ பபரம். ஷார்த்தம் ஆர்த்திகம். 
-“நான் எனக்குாியனல்ேலன்; மற்ெறான் க்கும் 
நி பாதிக ஸ்வாமி ம் ஸ்வதந்த்ர ம் அல்ேலன்” 
என்  ஸ்வ பபரம். உபாயம் ஆர்த்திகம். 

“ஆத்மஸமர்ப்பண யாகத்தில் ஹவிஸ்ஸாகிற நான் 
அகாரவாச்யனான நாராயண க்ேக பரமாக ஸமர்ப்பி 
க்கப்ப கிேறன்”  
-“என்ைனக் காக்கும் ெபா ப்  எம்ெப மா ைட 
யேத; எனதில்ைல.”  

“அகாரவாச்யனான நாராயண க்ேக, ைகங்கர்யம் 
ெசய்பவனாக ஆேவன்” – இஷ்டப்ராப்தி ப்ரார்த்தனாபரம்.   
-“எனக்காக அல்ேலன்” -ஸ்வார்த்த-ஸ்வாதீந கர்த் த் 
வாதி அநிஷ்ட நிவ் த்தி ப்ரார்த்தனாபரம். 
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ன்  வாக்யங்கள் : 
6. ஸ்வ ப- ஷார்த்தபரம் 
  6.1. ப்ரணவம் 
  6.2. நம: 
  6.3. நாராயணாய(பேவயம்) 
 
7.  ஸ்வ ப- ஷார்த்தபரம் 
  7.1. ப்ரணவம் 
  7.2. நம:(ஸ்யாம்/ ஸ்யாத்) 
   
  7.3. நாராயணாய(ஸ்யாம்) 
 
8.  ஸ்வ ப- உபாயபரம்  
  8.1. ப்ரணவம்  
  8.2. நம:  
   
8.3. நாராயணாய   
9. ஸமர்ப்பண- ஷார்தபரம் 
  9.1. ப்ரணவம்  
  9.2. நம: (ஸ்யாம்) 
  9.3. நாராயணாய(ஸ்யாம்) 

 
-“அகாரவாச்யனான நாராயண க்ேக,          ஸ்வ ப  

   நான் உாிேயன் ஆேவன்;”                              பரம் 
-“நான் எனக்கு உாிேயனல்ேலன்.”   (உபாயம் ஆர்த்திகம்)   
-“பகவா க்கு ஸர்வேதச/கால/உசித/விதைகங்கர்யம் 
எழேவ ம்.” ஷார்த்தபரம்  

-“அகாரவாச்யனான நாராயண க்ேக, நான் 
உாிேயன் ஆேவன்;” ஸ்வ பபரம்   
-“நா ம் என ம் எனக்குாியனல்லன்” இ  அநிஷ்ட 
நிவ் த்தி ப்ரார்த்தநாபரம் 
-“நாராயணன் ெபா ட்  ஆேவன்”  இ  இஷ்ட 
ப்ராப்தி ப்ரார்த்தநாபரம் 

-“அகாரவாச்யனான நாராயண க்ேக, நான் ேசஷன்”. 
இ   ஸ்வ பபரம்   
-“ரக்ஷணத்தில் எனக்குஸ்வாதந்த்ர்ய  (ேகாப்த் த்வவர
  மில்ைல; நீேயரக்ஷகன்                     ணத்தால்உபாய 
-“நாரங்களின் ரக்ஷணத்தில் உபாயமானவன்”.    [பரம் 

-ரக்ஷக க்ேக ஜீவன் ஸமர்ப்பணம்-  ஸமர்ப்பணபரம்.
-“எனக்காக நான் அல்லன்.” இ  அநிஷ்டநிவ் த்தி 
ப்ரார்த்தநாபரம்.   
-“நாராயணனின் சரண ைகங்கர்யத் க்ேக ஆேவன்.” 
இ  இஷ்டப்ராப்திபரம். 

10. ஸ்வ ப-உபாய- 
        ஷார்த்தபரம் 
  10.1. ப்ரணவம் 
  10.2. நம: (ஸ்யாம்/ஸ்யாத்) 
  10.3. நாராயணாய (ஸ்யாம்) 

-“அகாரவாச்யனான நாராயண க்ேக, நான் ேசஷன்”. 
இ   ஸ்வ பபரம் 
-“அவைன க்கரணங்களா ம் சரணமைடகிேறன்.” 
இ  உபாயபரம். 
-“ஸ்வாமித்வ-பரத்வ ஆகார ைடய நாராயண க்கு 
ஆேவன்.” ஷார்த்தபரம். 

 

[தி மந்த்ரத்ைத ஒேர வாக்யமாகக்ெகாண்  2 அர்த்தங்க ம்; இரண்  வாக்யங்களாக 
3 அர்த்தங்க ம்; ன்  வாக்யங்களாக 5 அர்த்தங்க ம்; இவ்வா  ெமாத்தம் 10 
அர்த்தங்கள் அ ஸந்திக்கப்பட்டன.] 
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விேசஷ விஷயங்கள் 
 அயந சப்தத் க்கு வாஸஸ்தாநம் என்  ெபா ளாகும்ேபா  – பஹுவ்ாீஹி 

யால் பகவானின் அந்தர்வ்யாப்தி (இைவ ள்ள இடத்தில், தன்ைன இல்ைல 
எனெவாண்ணாதப  கலந்  நிற்ைக) ேதாற் கிற . இங்கு, அந்தர்வ்யாப்திக்கு 
அ குணமான ப்ரதிகாத அநர்ஹத்வம் (தைடக்குத் தகுதியற்ற தன்ைம)தான் 
ெசால்லப்ப கிற : அ  பாிமாணத்வம் இல்ைல. 
- தத் ஷத்தால், பஹிர்வ்யாப்தி (இைவயில்லாதயிடத்தி ம், தான் உளனா 

ைக) ேதாற் ம். 

 நாராயணைனக் குறிக்கும் ’அ-நர-அயந’ என்ற ன்  சப்தங்க ம் “ரக்ஷகத்வ-
காரணத்வம், நியந்த் த்வ-ேநத் த்வம், உபாயத்வ-உேபயத்வம்”என்ற 
ஆகாரேபதத்தாேல ப்ரேயாஜகம்.  

 ஜீவைனக்குறிக்கும் ’மகார- நார’ என்ற இ  சப்தங்க ம் ைறேய “ஜ்ஞாந 
ஸ்வ ப- ஜ்ஞாந குணகன், அ , க்ஷயமில்லாத நித்யன், பரஸ்பர ேபத 

ள்ளவன்” எனக் காட் கின்றன. 
 ேசஷிப்ராதாந்யம், ப்ரணவத்தில் அர்த்தமாக ம், நாராயணவில் சப்தமாக ம் 

கிைடக்கும். 
 நாரசப்தம், வ்யாபன-பரண-நியமந-ஸ்வாம்யாதிகளால் நர-நாரங்க க்கிைட 

யான ேபதத்ைதக் காட் வதால், “அைவக க்கு ஸ்வ ப ஐக்யம்” என் ம் 
குத் ஷ் மதங்கள் தள்ளப்ப கின்றன. 

 ப்ரஹ்மத்ைதக் குறிக்கும் ேவதவாக்யங்கள்– (ஸ்வ பத்ைதக் காட் ம்) ேசாதக; 
(அதனிடமி ந்  உண்டானைவ எ ம்) காரண; (விதிக்கும்) உபாஸந வாக்ய 
ங்கள் என வைகயாம். அ ேபால் நாராயண சப்த ம்– (க்ஷய ப ேதாஷ 
அபாவத்ைதக்காட் ம் நரசப்தம்) ேசாதக; (நராத் ஜாதாநி தத்வாநி நாராணி 
என் ) காரண; (ஈயேத அேநந என்பதால் அயந சப்தத்தால் உபாயம் ெசால்  
கதி/ த்தி கர்மத்வங்கைளக் குறிப்பதால்) உபாஸந வாக்யார்த்தங்கைளச் 
ெசால்கிற . 

 ’நாராயண’ பதத்ைத ஸ்வர-வ்யஞ்ஜனமாக (ந்+அ+ர்+ஆ+ய்+அ+ண்+அ) 
பிாித்தா ம் அஷ்டாக்ஷரமாம். 

 மந்த்ரத்தில், ’ந’ தலான ஏ  அக்ஷரங்க க்கு ர்வர்கள் இப்ப ப் ெபா ள்  
ெசால்வர் :- 
-ந என்பதால், ேக்ஷமங்கைளக் ெகா த்த ம், பரமபதத்தில் பற் உண்டாக்கு   
       த ம், அதற்கு விேராதியான குணங்கைள நாசம் ெசய்த ம்;  
-ம என்பதால், அ யவர்க்கு மங்களத்ைதச் ெசய்த ம், ஞானவிகாஸம்  
      ெசய்த ம், பிறர் வணங்கும்ப  ெசய்த ம்;  
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-நா என்பதால், நாஸ்திகத் தன்ைமைய வி த ம், எப்ேபா ம் பகவா க்கு  
       ைகங்கர்யம் ெசய்த ம், பரமபதம் ேசர்க்கும் ஆசார்யத்வ ம்;  
-ரா என்பதால், பகவானிடம் உடேன ப்ாீதி ண்டாக்குத ம், மற்றைவயில்  
      ஆைச வி த ம், உலைகக் காத்த ம்;  
-ய என்பதால், பகவாைன அைடவதில் ஊற்ற ம்- பய ம்;  
-ணா என்பதால், பகவாைனத் திப்ப ம், அதற்குத் ேதைவயான வாக்- 
      த்தி ம்;  
-ய என்பதால், யக்ஷ-ராக்ஷஸ-ேவதாள- தங்கள் பயந்  ஓ த ம்,  
      ெசால்லப்பட்டன. 
 
பலன் : தி மந்த்ரத்தில் யதார்த்தஜ்ஞாந ம் நிஷ்ைட ைடயவைர ஆதாிக்கும் 

ேதசத்தில், “ப்ரதாந வ்யாதிகளாக எ த்த ராகாதிக ம், ஸத் க்க க்கு ஸ்ரீ என்  
ஓதப்பட்ட ஜ்ஞானஸம்பத்தில் குைற ம், ஆத்மாபஹாராதிகைளப் பண் ம் 
மஹாதஸ்கரரான அஹங்காராதிக ம்” நைடயாடா . 

 

 
தி பத்r நாராயணன் - தி வதr 
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த்வயம் எனப் ெபயர் வந்தைம : 

 மந்த்ரத்தின் தல் பகுதி பகவாைன சரணமைடவைத ம், இரண்டாவ  அவ க்கு 
ைகங்கர்யத்ைத ெசய்ய ேவண் வ ம், இப்ப  பகவாைனேய இரண்  (உபாய-
உேபய) மாகப் ப்ரதிபாதிப்பதால்; 

 சரணவரணாதி அங்கங்கைள ம் ஸ்வ ப-பர-பலஸமர்ப்பணமான அங்கிைய ம் 
ெசால்வதால் (- அ ளாளப்ெப மாள் எம்ெப மானார்); 

த்வயத்தின் ெப ைம : 

 இ  ச் தி லமான, 25 எ த்தான தாந்த்ாிக மந்த்ரம் । ஸ்ரீப்ரச்நத்தில் 
ப்ரதமாசார்யனான பகவான் ல மீக்கு உபேதசித்ததால், இைத ர்வாசார்ய 
வாக்யம் என் ம் சிலர் ெசால்வர். 

 இம்மந்த்ரத்தின் ஸக் ச்சாரணேம உத்தாரகம் என்ப  சாஸ்த்ர த்தம் । 
 இம்மந்த்ரத்தால் பரஸமர்ப்பணத்ேதா  கூ ய ஆத்மஸமர்ப்பணம், விவக்ஷிதம்  
 லமந்த்ரம் சு க்கியைத இ  ர்ணமாக ப்ரகாசிப்பதால், மற்ற மந்த்ரங் 

க க்குள் ப்ரதாநம் । 
 ஸ்ரீ பாஷ்யகாராின் சரணாகதி கத்யம், த்வயத்தின் விவரணேம . 

 

பத/ 
அக்ஷரங்கள் 

 
விளக்கம் 

 

 
 

( ர்வகண்டத்
தில்) 

ஸ்ரீமந்நாராய
ண = 

ஸ்ரீ +ம ப் 
ப்ரத்யயம் + 
நாராயண 

 
- ேவதங்கள் ஸர்வசரண்யமான பரதத்வத்ைத, ச்ாிய:பதித்வ ங்கத் 
தா ம் நாராயண சப்தத்தா ம் நிர்ணயித்தன. இந்த இரண்ைட ம் 
ெகாண்ட இப்பதத்தில் ெசால் ம் ல மீ விசிஷ்டத்வம், மந்த்ரத்தின் 
இ  ஸ்தலங்களி ம் விேசஷணம்தான்.  
- த்வயத்தில் ’ஸ்ரீ’ சப்தத் க்கு – உத்தரகண்டத்தில் ப்ராப்யைதக்குத் 
தகுந்த உபய வி தி ேசஷித்வ-அதிசயகரத்வாதிக ம், ர்வகண்ட 
த்தில் பகவானின் உபாயபாவத் க்குத் தகுந்த ஷாகாரத்வ-
உபாயவிேராதி அநிஷ்டநிவர்தகாதிக ம் (ஸ்வாமித்வ நிபந்தன 
ஆ கூல்ய ஸங்கல்ப- ப்ராதிகூல்யவர்ஜனங்க ம்) அ ஸந்திக்க 
ேவ ம். 

28. த்வயாதிகாரம்  

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

 
 
 
 
 
 
 

ஸ்ரீ 

    (தா )       

 
ச் ட் = 

ச்ரவேண 

 (க்ாியாபதம்)

ச் ேணாதி 
-ஆச்ாிதாின் ஆர்த்த த்வநிையக் ேகட்கிறாள்.
-எம்ெப மானிடம் உபேதசம் ெப கிறாள். 
-பகவானிடம் ேலாகஹிதம் ேகட்கிறாள். 

 
ச்ராவயதி 

-நமக்காக பகவானிடம் ப்ரார்த்திக்கிறாள். 
- பகவானிடம் ெபற்ற உபேதசத்ைதத் தக்க 
த ணத்தில் அவனிடம்விண்ணப்பிக்கிறாள்.
-விபாீதரான ஜீவ க்கும் உபேதசிக்கிறாள். 

 
ச்ாிண் = 
ேஸவா

யாம் 

 
ஸ்ரீயேத 

-நம்மால் அைடயப்ப கிறாள் (மாத் த்வ ப்ர  

க்த வாத்ஸல்யத்தாேல ஷகார ைதயாகிறாள்  

 
ச்ரயேத 

-பகவத்வால்லப்யம் ேதாற்ற அதிசயகாாிணி 
யாய்/ ேசஷியாய் பகவாைன ஆச்ரயிக்கிறாள்.
-எல்லா வஸ் க்கைள ம் ஆச்ரயித்தி க்கிறாள். 

ச்  =ஹிம் 

ஸாயாம் 

ச் ணாதி -உபாய/ ைகங்கர்ய விேராதிகளான பாபங்க 
ைளக் கழிக்கிறாள். 

ஸ்ரீங் = 
பாேக 

 
ஸ்ரீணாதி 

ஆச்ாிதர்க்கு ைகங்கர்ய பர்யந்தமான குண 
பாிபாகத்ைத உண்டாக்குகிறாள். 

ம ப் 
 (ப்ரத்யயம்) 

பிராட் ைய விட் ப்பிாியாத நித்யேயாகத்ைதச் ெசால் ம். இதனால் 
ஸாபராதர் ஸந்ேதஹமின்றி/நிைனத்தேபா  பகவாைன ஆச்ரயி்க்கலாம்.

 
 
 

நாராயண 

-இதற்கு லமந்த்ரத்தில் ெசான்ன அர்த்தங்கெளல்லாம் ேசர்க்க ம்.   
ர்வகண்டத்தில் வாத்ஸல்ய-ஸ்வாமித்வ-ெஸௗசீல்ய-ெஸௗலப்ய-ஸர் 

வஜ்ஞத்வ-ஸர்வசக்தித்வ-ஸத்ய ஸங்கல்பத்வ-பரம கா ணிகத்வ-க் த 
ஜ்ஞத்வ-ஸ்திரத்வ-பாி ர்ணத்வ-பரேமாதாரத்வாதிகைள ம்; 
உத்தரகண்டத்தில், ஸமஸ்தகுண வி திவிசிஷ்டனாக- ப்ரதாநமாக- 
ேசஷித்வ-நிரதிசய ேபாக்யத்வாதிகைள அ ஸந்திக்கேவ ம்.  

 
 
 

சரெணௗ 

-உபாயமான பகவத் க் ைபையத் ண் வதா ம், மிக ேபாக்யமாவ 
தா ம், அகிஞ்சநன் பகவானின் தி வ கைளேய பற் கிறான்.  
-’சரெணௗ’ என்ற  திவ்யமங்களவிக்ரஹத் க்கு உபலக்ஷணம்.  
- க்ஷு க்கு க்யம், ச்ாிய:பதியின் ஸர்வஸ்மாத் பரத்வ ம் நித்ய 
ேயாக ம். ’ஸ்ரீமந்நாராயண’வில் ெஸௗலப்யம்கூ ய பரத்வத்ைத ம், 
’சரெணௗ’வில் நித்ய விக்ரஹேயாகத்ைத ம் அ ஸந்திக்கேவ ம்.  
 - ’நாராயண’வில் குண-வி த்யாதிகள் ெதளியாதார்க்கு திவ்ய மங்கள  
   விக்ரஹேம இலக்கு. 
  தன் திவ்யமங்களவிக்ரஹம் பகவா க்ேககூட ேபாக்யமாயி க்கும். 
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 விக்ரஹத் க்கு மட் ம்தான் சுபத்வம் (பாபங்கைளப் ேபாக்கும் 
தன்ைம), + ஆச்ரயத்வம் (தன் பத்ைத ஸகல ம ஜ நயந விஷய 
மாகப் பண் ைக) இரண் ம் உண் . 

 
சரணம் 

அஹிர் த்ந்ய வசநப்ப , இதற்கு உபாயம் என்  ெபா ள். ந்யாஸ 
வித்ையயில் விேசஷித் , உபாயாந்தரஸ்தாநத்தில் பகவாைன 
நி த் ைக என்பர். 

 
ப்ரபத்ேய 

பத்ல் = கதி      த்தி = ரக்ஷிஷ்யதீதி விச்வாஸ: । ப்ரகர்ஷமான 
விச்வாஸம் என்றாகி, இம் மஹாவிச்வாஸத்ைத ன்னிட்ட உபாய 
ப்ரார்த்தைன ம் ேகாப் த்வ வரண ம் கார்ப்பண்ய ம் ெபா ளாம். 

இப்ப , ர்வகண்டத்தாேல ஸர்வ சரண்யத்வம், சரணாகதி ஸ்வ பம், அதன் பாிகர 
ங்கள், அதிகாாி விேசஷம், அநந்ேயாபாயத்வம் ஆகியைவ ெசால்லப்ப கின்றன. 

உத்தரகண்டத் 
தில் ஸ்ரீ 

ர்வகண்டத்தில் ச் ண்= ேஸவாயாம் என்றப  ேஸவ்யாதிகைளச் 
ெசால்  ைகங்கர்யத்ைதப் ெப கிறாள் என்பைத அ ஸந்திக்க ம்.   

 
ம ப் 

உபயவி திவிசிஷ்டமாய் ஆத்ம ஹவி த்ேதச்யமாய் ேசஷத்வ ப்ரதி 
ஸம்பந்திகளாய் ைகங்கர்யத் க்கு ப்ரதாந ப்ராப்யராய் இ ப்பவர் 
இவ்விசிஷ்ட தம்பதிகள்தான்” என்கிற . 

 
நாராயணாய 

-ப்ராப்யைதக்குத் தகுந்த ஸ்வாமித்வாதிகைள ம் ஸர்வப்ரகார நிரதி 
சய ேபாக்யைதைய ம் காட் கிற . -’ஆய’, பாி ர்ணா பவ ர்வக 
ைகங்கர்யத்ைத (இஷ்ட ப்ராப்தி) ப்ரார்த்திப்பதால் ’பேவயம்’ என 
ேசர்க்க ம். 

நம: ைகங்கர்யத்தில் ஸ்வாதீந-ஸ்வார்த்த கர்த் த்வ/ ேபாக்த் த்வங்கைள 
கழித் , “ந மம கிஞ்சித் ஸ்யாம்” என்கிற . 

ர்வகண்டத்தில் ேதாற்றின சரணாகதியால் கிைடக்கும், பகவத்ஸ்வ பத் குத் தகுந்த 
பலவிேசஷத்ைத, “தனக்ேகயாக எைனக் ெகாள் மீேத” என ப்ரார்த்திப்பேத 
உத்தரகண்டத்தின் க த் . 

த்வயத்தின் திரண்ட ெபா ள்: “ஸர்வ ஸ்வாமியான ஸ்ரீமந்நாராயணன் தி வ களில் 
ஸர்வேதச-கால-அவஸ்ேதாசித ஸர்வவித ைகங்கர்யத் க்கும் விேராதியான ஸர்வ ம் 
கழிந்  பாி ர்ண ைகங்கர்யம் ெப ைகக்கு, அகிஞ்சநனான அ ேயன் ஸ்வரக்ஷா-
பரணாதிகளில் எனக்கு அந்வயம் அ ம்ப , ஸ்ரீமந்நாராயணன் தி வ களில் 
அங்கபஞ்சகமான ஆத்மரக்ஷாபர-பல ஸமர்ப்பணம் பண் கிேறன்.”  

பலம்: ஆக, த்வயத்ைத அ ஸந்திப்பைதக் காட் ம் ேக்ஷமத்ைதயளிப்ப   
ஒன் மில்ைல. 
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 சரணாகதிைய ஸ்பஷ்டமாக விதிக்கும் சரமச்ேலாகம் இங்கு விளப்ப கிற . 

சரமச்ேலாகத்தின் அவதார ம், ெபயர் வரக் காரண ம் : 
 ச்ாிய:பதியான ஸர்ேவச்வரன் ஸா  ஸம்ரக்ஷண/ ஷ்ட நிக்ரஹத் க்காக ம், 
தர்ம ஸம்ஸ்தாபநத் க்காக ம் விபவாவதாரமாக வராபதி மன்னனாகி, பாண்ட 
வர்க்குத் ேபாய், அர்ஜுநைன ரதியாக்கித் தான் ஸாரதியாய் எளியனாம்ப  
நின் , சரணாகதர் எல்ேலா ம் தன்ைன அைடய ஒ  வ்யாஜத்ைத எதிர்பார்த்தி 

ந்தான். அத் த ணத்தில், ேபாாில் நிச்சயமாக ம யப்ேபாகும் தன் ஆசார்ய-
பந் க்கைளக் ெகால்வதால் “பாபம் ேந ம்” என (தகாத த ணத்தில்/ தவறான பயத்தி 
னால்) கலங்கின அர்ஜுநன், “தனக்கு ஹிதத்ைதத் ெதளிவிக்கேவ ெமன” ப்ரார்த்தி 
க்க, பகவா ம் ஆத்மஸ்வ பத்தின் நித்யத்வத்ைத ம், பரம ஷார்த்தம்ெபற பரம் 
பைரயாகக் காரணமான கர்ம-ஜ்ஞாந ேயாகங்கைள ம், ேநர் உபாயமான பக்திேயாக 
த்ைத ம் ஸபாிகரமாகச் ெசான்னான்.  

இந்த உபாயங்க க்கு ேயாக்யைத இல்லாதவர்க க்காக, கைடசியில் “தன் 
தி வ கைளப் ெப ைகக்கும் மற் ம் வி ம்பியைவ எல்லாவற் க்கும் ெபா வான 
ஸாதநமாய், அதற்குண்டான ஐந்  அங்கங்கைளத் தவிர ேவ  எந்த பாிகர ம் 
ேவண்டாததாய், ெசய்வதற்கு எளியதாய், ஒ  ெநா யில் பண்ணக்கூ யதான” 
ரஹஸ்யதம உபாயத்ைத உலகத்ேதார் உய் ம் வைகயாய் உபேதசித்தான். இவ் 
விஷயத்தில் இதற்கு ேமல் ேகட்க ேவண் ய  ஒன் மின்றி வாய் விதித்ததனால், 
இதற்கு சரம ச்ேலாகெமனப் ெபயர் வந்த . 

 

பத/ அக்ஷரங்கள் விளக்கம் 
 

 
 
 

ஸர்வ தர்மாந் 

 
தர்மமாவ - சாஸ்த்ரத்தினால்மட் ேம அறியேவண் ய 

ஷார்த்த ஸாதநம். ’ஸர்வ’ சப்தத்தாேல அங்கிகளான 
பல்ேவ  தர்மங்கைளக் குறித்த ேபாதி ம், இந்த 
ஸந்தர்பத்தில் ஸத்வித்ைய- தஹர வித்யாதி பக்தி ேயாகேமா, 
அல்ல  பாிகர-பஹுத்வேமாதான் விவக்ஷிதம். 
-’ஸர்வ’ சப்தம், ’ஏக’ சப்த ப்ரதிஸம்பந்தியான தர்ம 
கார்த்ஸ்ந்யமாம்   

29. சரம ச்ேலாகாதிகாரம்  

“மன்ன ள் வாசகத்தால் ம ளற்றைம”” 
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பத/ அக்ஷரங்கள் 

 
விளக்கம் 

 
 

பாித்யஜ்ய 
(பாி+ த்யஜ்ய) 

-த்யாகெமன்றால், அகிஞ்சந நிைலைமையக்கண் , ேவ  
எந்த உபாயத்தி ம் உண்டாகும் ஆைசயின்ைம (ைநராச்யம்) 
– ஒ  கார்யத்தில் ஆைசயாேல ப்ரவ் த்தித்தால், அதில் 
ஆைசைய வி ைக ’த்யாகம்’தாேன ! 
-பாி என்பதால் அத்யந்த அகிஞ்சன க்கு ஸர்வகால/ ஸர்வ 
ப்ரகாரத்தா ம் ஆைசயில்லாைமயின் அதிசயம் ெசால்லப் 
ப கிற . 

ஸர்வ தர்மாந் பாித்யஜ்ய– 
அதிகார பக்ஷம் – க்ஷுவின் ஆகிஞ்சந்யாதிகாரத்ைத நிைனத் , ேமேல ’மா சுச:’ 
என்கிற . 
அ வாத பக்ஷம் - ஏற்கனேவ உள்ள க்ஷுவின் நிைலைய நிைனத் , ேமேல ’மாம் 
ஏகம்’ என்கிற . 
விதி பக்ஷம் – ’கார்ப்பண்யமாகிற ப்ரபத்யங்கத்ைத விதிப்ப ’ [அதாவ  ’ஸர்வ தர்மங் 
க ம் ேயாக்யதா பர்யந்தமாகக் கழித்தப ைய நீ ன்னிட் க்ெகாண் ’] என்பதிேலா; 
அல்ல  “(ஆசமநம்/ ெசௗசம் ேபான்ற) ேவெறா  தர்மா ஷ்டாநத்ைத ம் எதிர்பாராத 
ப்ரபத்தியின் ைநரேபக்ஷத்திேல”ேயா ேநாக்கு. 
       இவ்வளவால், “கர்ம-ஜ்ஞாந-பக்திேயாகங்களாகிற தர்மங்களின் ஸ்வ பத்யாகம், 
ப்ரபத்திக்கு அங்கமாக விதிக்கப்ப கிற ” என்  ெசால் ம் விதிபக்ஷம் (!), சாஸ்த்ர/ 
ஸம்ப்ரதாய வி த்தம் என்பதால் நிராகாிக்கப்பட்ட . 
 

 
 
 

 
 

மாம் 

 
-’மாம்/ ஏகம்’ பதங்களில் பகவானின் ெஸௗலப்ய/ ஸ்வாதந்த் 
ரயங்கள் அைடேவ ப்ரதாநமாக ம், ந்யாஸவித்ையயாம் ப்ரபத்தி 
க்கு விேசஷ ஆகாரமான நிரேபக்ஷ உபாயத்வத் க்குத் ேதைவ 
யான “ஸர்வரக்ஷகத்வ-ஸர்வ ேசஷித்வ- ச்ாிய:பதித்வ-நாராயண 
த்வ-ஸர்வஜ்ஞத்வ-ஸர்வ சக்தித்வ-பரம கா ணிகத்வ-ெஸௗசீல்ய/ 
வாத் ஸல்ய/ திவ்யமங்கள விக்ரஹவிேசஷத்வங்க ம், விவக்ஷித 
ங்கள். 
-’மாம்’ என்பதில்,’என்ேறா நம்ைம இவர்கள் அேபக்ஷிப்ப ’ என 
ஆச்ாித ரக்ஷணத் க்கு ஸமயத்ைத எதிர்ப்பார்த்  எம்ெப மான் 
அபி கனாய் நிற்கும் நிைல ஸூசிதம். 
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பத/ அக்ஷரங்கள் விளக்கம் 

(-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) 

 
ஏகம் 

 ப்ராப்யனான பகவாேன ப்ராபகனானப க்கு, உபாய-பல 
ஐக்யம் ெசால்கிற . 

 ’ேகவலம்’ என்ற ெபா ளில் அவதாரணார்த்தம் ெசால்கிற . 
இதனால் ஜீவன், சாஸ்த்ரம்ெசான்னப  வசீகரணார்த்தம் 
உபாயம் அ ஷ் க்ைகயாேல ரக்ஷணத்தில் (ஜ்ஞாந-சிகீர்ஷா-
ப்ரயத்நங்கள் ன் ம் ேசர்ந்ததான) கர்த் த்வம் ேதாற்றி, 
ஸ்வாதீந கர்த் த்வ ைடய சரண்யேனா  ஒக்க தன்ைன ம் 
உபாயமாக எண்ணிவி ம் உபாய த்வித்வம் கழிக்கிற . 
[எம்ெப மானாேல ப்ேராிதனாய், அவன் ஸஹகாியாதேபா  
நீட்ட- டக்கமாட்டாேத, அவன் ெகா த்த கரணங்கைளக் 
ெகாண்  அவன் காட் ன உபாயத்ைத அவன் ைணெசய்ய 
அ ஷ் த் , அவன் ெகா க்கப்ேபாகும் பலத் க்கு அண்ணாந் 
தி க்கும் ஜீவன், அவ க்கு ல்யெமன எண் வ  விேவகம் 
அல்லேவ! ஆக, பகவா க்குள்ள - 

ஒ  கார்யத்தில் ஜீவைன ப்ரவர்த்திப்பிக்கும் காரயிதா/ பலப்ரதா 
நாதிகளில் ப்ரவர்த்திக்கும் கர்த்தா/ ஒ  கார்யத்தில் ப்ரவ த்த 
னான ஜீவைன விலக்காத உேபக்ஷகன்/ இைசந்தி க்கும் அ  
மந்தா/ இளந்தைல சுமப்பவ க்கு, தான் ெப ந்தைல சுமப்பவ 
னாய் ப்ரவர்த்திக்கும் ஸஹகாாீ என்ற- ஐந்  நிைலகள் குறிக்கப் 
பட்டன.]  
 ஸாத்ேயாபாயமான ம்/ பகவத க்ரஹத் க்குக் காரணமான  

மான ப்ரபத்திைய த்ேதாபாயனான பகவா க்கு ஸமமாக 
எண் வைதத் த க்கிற . 

 அகிஞ்சனன்ேமல் உபாஸநத்ைதச் ெசய் ம் சுைமையச் சுமத்தா 
மல், தன் கா ண்ய-வாத்ஸல்யங்கள யாக பலத்ைதக் ெகா க்க 
ஸங்கல்பிக்கும் சரண்யன் தனித்  நிற்கும் நிைல ெசால்கிற . 

 பாி ர்ணைன சரணமாகப் பற் ம்ேபா  (ஆ கூல்ய ஸங்கல் 
பாதிகைளத்தவிர) ேவ  எந்த அங்க ம் ப்ரதாந உபாய 
ேகா யில் ேசராைமையக் குறிக்கிற . 

 சரமச்ேலாகத்தில் இ  இடங்களில் வ ம் ஸர்வ சப்தத் க்கு, ஏக 
சப்தம் ப்ரதிஸம்பந்தியாய் நின் , “உபாயாந்தரங்கள் ெகா க் 
கும் பலைனெயல்லாம் பகவான் ஒ வேனெகா ப்பன்” என் ம்; 
“உபாய/ ப்ராப்தி விேராதிகைளக் கழிப்பன்” என்  ெபா ள் 
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ப கிற . 
“பகவான் ஒ வேன உபாயம் என்றி ந்தேபாதி ம், அவ க்கு 
விேசஷணமாய் நின் , பிராட் ம் உபாயமாகிறாள்” என்ப  

த்ேதாபாயேசாதநாதிகாரத்தில்  நன்கு விளக்கப்பட்ட . 

சரணம் த்வயாதிகாரத்தின் அர்த்தெமல்லாம் இங்ேக ம் அ ஸந்திப்ப .  

மாேமகம் சரணம் என்பதால் க்ஷுவின் அநந்யசரணத்வம் த்திக்கிற . 

 
 
 

வ்ரஜ 

-த்வயத்தின் ’ப்ரபத்ேய’ என்ப ேபால், ஸபாிகர ஆத்மநிேவதநம் 
ெபா ள்.  
-இ , அர்ஜுனைனக்குறித்  விதிக்கப்பட்டா ம், ப்ரமாணங்க 
ைளெயாட் , “எல்ேலார்க்கும்” ெபா ந் ெமனக்ெகாள்ளேவ ம். 
-“எங்காவ  சாஸ்த்ரஜந்ய-ஸம்பந்தஜ்ஞாந”ெமன இ ந்தால், ’ஸம் 
பந்த அ ஸந்தான கர்ப்பமாக இ க்கேவ ெமன்ைகக்காகச் 
ெசான்ன ’ என்பேத ெபா ள்.  

ஆக, ர்வார்த்தத்தால் அகிஞ்சனந அதிகாாி க் த்யமான உபாயத்ைத ஈச்வரன் 
விதித்தார், எனத் ேத ம். 

 
 
 
 

அஹம் 

 
’மாம்’ என்றவிடத்தில் கீேழ அ ஸந்தித்த அர்த்தங்க டன், “அப 
ராதம் பண்ணினவைன விலங்கிட் ைவத்த ஸமாதிக தாித்ரனான 
நான், ஒ  வ்யாஜத்தாேல உல்ல த கா ண்யனாய் அபராதத் 
ைதப் ெபா த் வி ம்ேபா  விலக்கவல்லாாில்ைல; ேவெரா வ 
னாேல இவைன க்தனாக்க ம் ஒண்ணா ” என்பைத ம் 
ெகாள்ளேவண் ம். ஆக, ஸஹஜகா ண்யாதிகைள ேபரணியாக 

ம் ப்ரபத்திய யாக வந்த ப்ரஸாதவிேசஷத்ைத ’அஹம்’ சப்தம், 
பகவானின் அக தகடனா ஸாமர்த்யாதிகைள விவக்ஷித் க் 
ெகாண்  அவ ைடய ஸ்வாதந்த்ர்யமான , ஸர்வ விேராதி 
நிராகரணார்த்தமாக ன்ேன நிற்பைதக் காட் கிற .  

 
 

த்வா 

 
“உபேதச பரம்பைரயாேல சிதசிதீச்வர தத்வத்ரய விேவகம் பிறந்  
ஐச்வர்யாதி ஷார்த்தங்களின் அல்ப-அஸ்திரத்வாதி ேதாஷங்க 
ைளத் ெதளிந் , பகவத் ப்ராப்தி பமான பரம ஷார்த்தத்ைதப் 
ெபற ஆவ டன் இதற்கான க ன உபாயாந்தரத்தில் வக்கற் , 
பகவானிடம் பரந்யாஸம்பண்ணி க் தக் த்யனாய், ேகாாின பல 
லாபத்ைதப்பற்ற இனி ஒ  கர்த்தவ்யாந்தரத்தில் ப்ராப்தியில்லாத 
உன்ைன” எனப்ெபா ள்.    
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பத/ அக்ஷரங்கள் விளக்கம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஸர்வ பாேபப்ய: 

-’அஹம்’ என ேமாக்ஷப்ரதைன ம், ’த்வா’ என க்ஷுைவ ம் 
ெசால் , அ த்  ’ஸர்வபாேபப்ய:’ என பந்தகங்கைளச் ெசால்கி 
ற . க்ஷு விஷயத்தில் பாபமாவ , சாஸ்த்ரத்தால் அறி ம் 
ப்ரதிகூலப்ராப்தி ம், அ கூலநிவ் த்தி ம், அநிஷ்ட பலமான 
ஸாம்ஸாாிக ண்ய மாம். 
- பாேபப்ய: என்ற பன்ைமயினால், பாபங்களின் ஆநந்த்யம் 
ெசால்கிற ; 
- ஸர்வ சப்தத்தால், விேராதிவர்க்கமாக ன்  சூர்ணிைகயாேல 
சரணாகதிகத்யத்தில் விளக்கப்பட்ட ம் ப்ராப்திவிேராதியான கர்ம 
த் க்கு காரண-கார்யமாக வ வ மான ஸ் ல/ ஸூ ம ப 
ப்ரக் தி ஸம்பந்தத்ைத ம் பாபராசியில் ேசர்க்கிற . 
-ஸர்வபாப சப்தத்தில், உபாஸந ர்த்திக்காக ப்ரபத்தி ெசய்தவ 
னின் உபாயவிேராதிகள்; ேமாக்ஷார்த்தப்ரபந்நனின் ப்ராப்தி 
விேராதிகள்; ப்ரதிகூல அ பவேஹ க்கள் ஆகியைவ ேச ம். 
 உபாயவிேராதியாவ  – ’ இவன் நம்ைமத் ெதளிந்  வசீகாிக்கக் 

கடவனல்லன்’ என்ற ஈச்வர ஸங்கல்பம்;  
 ப்ராப்தி விேராதியாவ  – ’தவ ெசய்த இவன் நம்ைம அைடயக் 

கடவனல்லன்’ என்ற ஈச்வர ஸங்கல்பம்;   
 ப்ரதிகூல அ பவேஹ க்களாவன – அந்தந்த ப்ரதிகூல அ ஷ் 

டாநங்களினால் பகவா க்கு உதிக்கும் பலப்ரதான ஸங்கல்பம். 

 
 
 
 

ேமாக்ஷயிஷ்யாமி 

பாபங்களினின்  வி விப்ப  என்ப - பகவாைனப் ெபா த்த 
வைரயில் ஜீவனின் அநாதி விபாீத அ ஷ்டாநத்தாேல பிறந்த 
நிக்ரஹத்ைத வி தல் என்ற அபிப்ராய விேசஷம். இதனால் 
நிக்ரஹ கார்யமான அவித்யாதிகள் நிவ் த்தங்கள். ஜீவைனப் 
ெபா த்தவைரயில், ஜ்ஞாநவிகாஸாதிகள் ஏற்ப வ ம், வி ம்பிய 
ேபா  க்தனாக்கப்ப வ மாகும். க்ஷு விஷயத்தில், 
நிக்ரஹங்கள் நிவ் த்தமானால் நிக்ரஹகார்யமான அசித் 
ஸம்ஸர்க்கம் கழிந் , ஸ்வத:ப்ராப்தமான பாி ர்ண பகவத பவம் 
ஆவிர்ப்பவிக்கிற . 

 
மா சுச: 

“உபாயா ஷ்டாநத் க்கு ன் அதிகாரத்ைதப்பற்றிய ம், மத்ய 
த்தில் ப்ரபத்தி உபாயத்ைதப் பற்றிய ம், உத்தரக் த்யத்தில் பல 

த்திையப்பற்றிய ம்– இவ்விதமான எல்லா வ த்தங்க ம் 
கழிந் , பகவத க்ரஹபாத்ரமான ஜீவன், ப்ரபத்திக்குப் பிறகு 
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ேசாகித்தால் ப்ரபத்திக்கு ன்  வ ந்தாத  ேபான்  அநி ண 
க் த்யமாய், உபாய ைவலக்ஷண்யத் க்கும்/பரஸ் க் த த்ேதா 
பாயனின் ப்ரபாவத் க்கும்/ ந்யஸ்த பரனான இவன் ஸ்வபாவ 
த் க்கும் ெபா த்தமில்லாததாம்” எனப்ெபா ள்.   இப்ப ப்பட்ட :-

ேசாகங்க ம் அைவ கழி ம் ப க ம் 

1.சரணாகதி தர்மத் க்கு ஜாதி-
வர்ண -ஆச்ரமாதி நியமங்கள் 
இ க்குேமா ! 

ேமாக்ஷம் ெபற ஆைச ம் ஸர்ேவச்வரனிடம் 
ர்ண விச்வாஸ ம், தன் ஆகிஞ்சந்ய ஜ்ஞாந  
ள்ள எல்ேலா ம் அதிகாாி என்பதால். 

2.ப்ரபத்தி உபாயம், ெசய்ய கஷ்டமா 
யி க்குேமா!  

ப்ரபத்தி- ெநா யில்/ ஒேர ைற/ ேவ  அங்க 
உதவியின்றி ெசய்வதாய், வி ம்பிய பலனளிக் 
குெமனத் ெதளிவதால்.  

3.லகூபாயமான ப்ரபத்திக்கு 
பகவான் பலன் ெகா ப்பானா ! 

ப்ரபத்தியால் வசீகாிக்கப்பட்ட பகவான், ஸர்வ 
ஸுலப ம், மிக்க விச்வஸநீய ம், பரமகா  
ணிக ம், அள ப த்தப்படாத ஸ்வதந்த்ர ம் 

த்ேதாபாய ெமனத் ெதளிவதால். 
4. ஆஜ்ஞா ஜ்ஞா ைகங்கர்யங்க 
ளில் குைறயால் ப்ரபத்தி பலன்  
குைற ப ேமா ! 

இந்த கர்மங்கெளல்லாம் ப்ரபத்திக்கு அங்க 
மல்ல எனத் ெதளிவதால். 

5. த்தி ர்வ உத்தராகம் ேநர்ந்தால் 
என்ன ெசய்வ ? 

ப்ரபத்தி அ ஷ் க்கும்ேபாேதா, பிறகு தனியாக 
ேவா ப்ரபத்தி ெசய்தால் கழி ம் என்பதால். 

6. த்தி ர்வ உத்தராகத் க்கு 
நரகாதி க்ேலசங்கள் உண்ேடா ? 

கிைடயா ; ப்ரபந்ந க்கு பகவான் அ தாபம் 
உண்டாக்கி ந:ப்ரபத்தியில் ட் ேயா, லகு 
சிைக்ஷயாேலா, ேமேல அபராதம் பண்ணவிடா 
மல் விலக்கிேயா ெசய்வதால். 

7.நரகஸமாநமான இச்சாீரம் 
ெதாட ேமா? 

ஆர்த்தப்ரபந்ந க்கு அப்ேபாேத சாீரம் கழி ம் 
என்பதால். 

8.சில தீயெசயல்கள் ஸுக் த நாசங் 
களாவ  ேபால், ப்ரபத்திக்குப் பின் 
ேந ம் தீயைவயால் ப்ரபத்தி பலன் 
அழிந் வி ேமா? 

நிவ் த்தி தர்மங்கள் ’இட்டபைட கற்பைட’ 
எ ம் கணக்கிேல, ெசய்த அள  அழியாதைவ; 
ேம ம் பகவான் சரணாகதைன ஒ ேபா ம் 
ைகவிடான் என்பதால். 

9.ப்ராரப்த கர்மத்தால், ேமேல 
பிறப் கள் ேந ேமா ! 

இந்த ஜன்மத்தின் விேலேய ேமாக்ஷம் 
ேவண் ெமன காலம் குறித் விட்டால். 

10.சில வித்ையகளில், ேமாக்ஷத்  
க்கு ன்  ைகவல்யா பவம் உண்டா 

அநந்ய ப்ரேயாஜநனான இவ க்கு ஸர்வ 
பாபங்க ம் நிச்ேசஷமாகக் கழிவதால், 
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வ  ேபாேல, ப்ரபந்ந க்கும் பலன் 
தாமதமாகுேமா ! 

தாமதமாகா . 
 

ஆக உத்தரார்த்தத்தால், த்வயத்தில் உத்தரகண்டத்தில் ெசான்ன பலமான , ’நம:’ சப்த 
ஸம்க்ஷிப்த அநிஷ்ட நிவ் த்தி விவரண கத்தாேல ெசால்லப்ப கிற . 

 

சரம ச்ேலாகத்தின் திரண்ட ெபா ள் : 

        “ேசதநேன! அல்பமான ஜ்ஞாந-சக்தி-ஆ ஸ் உைடய, ஆனால் ேமாக்ஷம்ெபற 
விளம்பத்ைதப் ெபா க்காத நீ, ெசய்ய அாிதாயி க்கும் உபாயங்களில் அைலயாேத, 
மிக எளியனாய், எல்லாவற்றிற்கும் அைடக்கலமாய் அதற்கு ஏற்ற எல்லா குணங்க 
ைள ம் ெகாண்ட என்ைன ஒ வைனேய உபாயமாக வாித் , ஐந்  அங்கங்க டன் 
பரஸமர்ப்பணத்ைதப் பண் . 

         பரமகா ணிகனாய் ஸுப்ரஸந்நனாய் நிரங்குச ஸ்வாதந்த்ர்யனாய் ஸ்வார்த 
ப்ரவ் த்தனான நாேன, க் தக் த்யனாய், எனக்கு அைடக்கலமாய், அத்யர்த்த 
ப்ாியதமனான உன் ைடய, பலவைகப்பட்ட ம், அளவற்ற ம், உன்னால் ஒழிக்க 

யாத மான விேராதி வர்க்கத்ைத ேம ம் ெதாடராதப , என் ஸங்கல்ப 
மாத்ரத்தாேல ேவர ப்ேபன். என்ைன ம் என் ைடயவற்ைற ம் நீ அ பவிக் 
கத்தந் , உன்ைன எனக்கு ஸமமான ேபாக ைடயவனாக்கி, அந்த அ பவத்தின் 
ேபாக்கு டாக, எங்கும் எப்ேபா ம் எந்நிைலயி ம் ெசய்யத்தக்க எல்லாவைக 
ைகங்கர்யத்ைத ம் உனக்குக் ெகா த்  மகிழ்ேவன். நீ ஒன் க்கும் ேசாகிக்க 
ேவண்டாம்” என்  பார்த்தஸாரதியான பகவான் அ ளிச் ெசய்கிறார். 
 

 
ரங்கநாயகி தாயார் – நம்ெப மாள் பங்குனி உத்திரம் ேசர்த்தி ேசைவ  
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ஸதாசார்யர்களின் ெசயல் : 

 ேவத/ சாஸ்த்ரங்களில் ஆங்காங்ேகெசால்லப்பட்ட ரஹஸ்யங்கைளெயல்லாம் 
ஒன்  திரட் தல்; 

 அைவகளின் அர்த்தங்கைளத் தாங்க ம் அ ஸந்தித் , ஆஸ்திக்யம் த ய 
ஸத்வகுண ைடய சிஷ்யர்க க்கு, நன்கு பாீைக்ஷ ெசய்தபின், அஷட்கர்ண 
மாக ( ன்றாம் நபர் ேகளாவண்ணம்) உபேதசிப்ப ; 

 குணநலம் இல்லாத ஆஸுரப்ரக் திக க்கு, ெதளிவிக்காமல் மைறப்ப ; 
 இப்ப , சீாிய தநத்ைத ேசமித்  வா மாப்ேபாேல, பலன் ெபற்றவர்களாக 

வர்த்திப்ப : 

ஆக, ஸம்ப்ரதாய ப்ரவர்த்தனேம ஆசார்ய ைடய க்ய ெசயல் என்  
ெசால்லப்பட்ட . 

ஸதாசார்யர்கள் ெசய் ம் உபேதசம் : 

விேசஷ ஜ்ஞாநமில்லாத, ரஹஸ்யார்த்தங்கைளத் ெதளிவாய் உணர யாதவர் 
களாய் தாம் உய்வதற்கு அவச்யமான விஷயங்கைள மட் ம் சு க்கமாகத் ெதாிந்  
ெகாள்ள வி ம் ம் ஸாதாரண அதிகாாிக க்கு : 

“தத்வமாவ  - ஆத்மா என்பவன் ேதஹ-இந்த்ாியாதிகைளவிட ேவ பட்டவன்; 
நித்யன்; இைவ இரண்ைட ம்விட ேவறான – ேசஷியான பரமாத்மா ஒ வன் உண் . 
இப்பரமாத்மாைவ ஒழிய இவ்வாத்மா க்குத் தாேனா/ பிறேரா ரக்ஷகராகமாட்டார்; 

ஹிதமாவ  – அநாதிகாலம் ஸம்ஸாித் ப்ேபாந்த ஆத்மா க்கு, இனி ஒ  பிறப் 
பின்றி ரக்ஷிக்கேவண் ெமன ஆசார்யர் உபேதசித்த த்வயத்தாேல, ஸ்ரீமந் நாராயண 

ைடய பாதங்கைள சரணமாகப் பற்றி, ஆத்மாத்மீய பரஸமர்ப்பணம் ெசய்தல்; 

உத்தர க் த்யமாவ  – ஆசார்யன் காட் க்ெகா க்க நம்ைம ஏற்ற ஈச்வரன், 
இனி ஒ ேபா ம் ைகவிடான் என்ற ேதற்றத்ேதாேட, இங்கி ந்த காலம் அபவர்க்க 

ர்வரங்கமான நிரபராத அ கூல வ் த்திேயா  நடப்ப ,”  
என்பைவகைள உபேதசிப்ப . 

 இப்ப ப்பட்ட ஸதாசார்யர்கைளப் ெபற்ற தான் நம் மடப்பள்ளியாச்சான் 
ஸம்ப்ரதாயம். இதன் வாிைச, கீேழ கு பரம்பராஸாராதிகாரத்தில் அ ஸந்திக் 
கப்பட்ட . 

 

30. ஆசார்ய க் த்யாதிகாரம்  

“அ ற்ற சிந்ைதயினால் அழியாவிளக்ேகற்றினர்” 
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சிஷ்யன் இ க்கேவண் ய நிைல : 

நிைல பயன் 

தன் அறியாைம இ ைளப்ேபாக்கின ஆசா 
ர்யனின் ெசய்நன்றிைய மறவாம ம் அவர் 
க்கு த்ேராஹம் நிைனக்காம ம் இ ப்ப . 

இதனால், பகவானின்/ ேலாகத்தாாின் 
நிந்தைனக்கும்/ தண்டைனக்கும் ஆளாகா 
மல் தப்பிக்கலாம். 

சக்திக்ேகற்ற கு தக்ஷிைண ஸமர்ப்பிக்க 
ேவ ம். 

கர்தவ்யத்தி ந்  பிறழாமல் தப்பிக் 
கலாம். 

பகவானிடத்திற்ேபால் ஆசார்யனிடத்தி 
ம் பக்தி-ச்ரத்தாதிக டன் வர்த்திக்க 

ேவ ம். 

சாஸ்த்ரெம ம் கண்கைளப் ெபற் ம் 
கு டனாகாம ம், பகவத பவத் க்கீடா 
ன ஆசார்ய அ பவத்ைத, பிறவி ஏைழ 
யான இவன், இழக்காம ம் இ க்கலாம்.

சிஷ்யன் தவிர்க்கேவண் யைவ : ஆசார்யன் அ க்ரஹித்த தனமாகிற ரஹஸ் 
யார்த்தங்கைள : 

 தன் விபாீத அ ஷ்டாநங்களினால், பிறர்க்கு பயன்படாதப  ெசய்வ ; 
 கற்றேத ப்ரேயாஜநம் என்றி ப்ப ; 
 பணத்திற்காக மற்றவர்க்குச் ெசால்வ ; 
 ெபா ளாைசயினால் அறிைவப் ெப க்குவ / பிறர்க்குப் பயன் ப த் வ ; 
 அஸூைய உைடயவ க்கு உபேதசிப்ப ; 
 அத்யாத்ம ரஹஸ்யங்கைள கு பேதசமில்லாமல் தாேன ஏ  பார்த்ேதா, 

சுவேரறிக் ேகட்ேடா ெசால்வ ; 
 தான் கு வாக நிற்கும்ேபா  தன் சிஷ்யர்கள் – வணங்குதல், பணிதல், தனிய 

ைன ேஸவித்தல், சுச் ைஷ ெசய்தல் ஆகியைவ – ெசய்யாமல் இ க்ைகயில் 
உபேதசிப்ப ; 

 [ ஸ்வாசார்ய பஜநம் ெசய்யாதி த்தல் என்ப  32 அபசாரங்களில் ஒன்றாகச் 
ெசால்லப்பட்ட ேபாதி ம்; அதனால் ெதளிந்த பகவத பவம் என்ற ஸம்பத் ம், 
ஆத்மாவின் இ ப்  ெதாடர்வதற்குக் காரணமான ேசஷத்வ அ ஸந்தான 

ர்வக ஸ்வநிஷ்ைடயாகிற ஆ ம் குைல ம் ஆபத்  இ ந் ம் ] தான் 
உபேதசிக்கும்ேபா , தன் ஆசார்யைனப் ப்ரகாசிக்காமல் இ ப்ப . 
 
 
 

31. சிஷ்ய க் த்யாதிகாரம்  

“இ ளைனத் ம் மாற்றினவர்க்கு ஒ  ைகம்மா ” 
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இ வைர ெசான்னைவகள் . . . . .  

 ச் தி-ஸ்ம் தி-ஸூத்ர-ஸம்ப்ரதாயங்களால் குறிப்பிடப்பட்ட ம்; 
 அவற்ைறத் த விய க்திகளின் ைணெகாண்ட ம்;  
 ஆசார்யாிடம் ேகட்டப  ெசால்லப்பட்டைவ ம்; 
 (ஸ்வாமி ேதசிகன்) உள்ளத்தில் ப்ராமாணிகமாய்த் ேதான்றியப ம்; 
 அஜ்ஞாந-ஸம்சய-விபர்யயங்கள் தீர விளக்கப்பட்டைவ மாம். 

இந்த அர்த்தங்கள் குற்றமற்றைவ : 
 இைவகள் நம் ர்வாசார்யர்கள் ெசன்ற வழிையப் பின்பற்றி ெசால்லப் 
பட்டைவயாதலால், தவ  ேநர்வதற்கு ஸம்பாவைனேய இல்ைல. 

இவ் அர்த்தங்கைளக் ேகட்டறியேவண் ய ைற : 
 இைவகைளெயல்லாம், ஸத்ஸம்ப்ரதாய ைடய – ஸதாசார்யனிடம் – சீாிய 

ைறயில் அ கி – வணக்கத் டன் - கவனமாகக் ேகட்  - அைவகைள ஒட் ய நல் 
வார்த்ைதகைள ம் ஆய்ந்ெத த்  -அப்யாஸத்தினால் ெதளிந் ெகாள்ளல் ேவண் ம். 

ஸத்ஸம்ப்ரதாயத்ைதப் பின்பற் ேவார் ெப ம் ேப  : 
 தனிவழியில் ெசல் ம் பயம் இல்லாைம;  
 கர்மப்ரவாஹத் க்கு அஞ்சேவண்டாைம; 
 எல்லாவற்றி ம் உயர்ந்த ம், பரமபதத்ைத அைடவிப்ப ம், பரம ஷர்த்த- 

ஸந்ேதாஷ த்ைதக் ெகா ப்ப மான மார்க்கம் அறிந்தவர் ஆதல்; 
 அர்ச்சிராதிகதியிேல ெசன்றக்கால், “இ ந்த நாள் இைறெகாண்ட ேதவைதக 

ெளல்லாம், காணிக்ைகயிட் க் கண்  அ வர்த்திக்கும்” அ பவம் ெப தல்; 
 அவர்க க்கும் எட்டெவாண்ணாத எல்ைலகைளெயல்லாம் கடத்தல்; 
 நித்யஸூாிகள் திரளில் ேசர்ந் , கலங்காப் ெப நகாில் தி டன் அமர்ந்த 

ெதய்வநாயகனின் தாளிைணக் கீழ் ஸர்வேதச- ஸர்வகால- ஸர்வாவஸ்ேதாசித- 
ஸர்வவித ைகங்கர்யங்கைளப் ெபற்  வாழ்வ . 

ஆக, “ஸம்ப்ரதாய காலேக்ஷபங்களால் காலத்ைதக் கழித் க்ெகாண் , 
எம்ெப மானின் ஸங்கல்பத்ைத எதிர்பார்த்  நின்றதாக” ஸாதிக்கும் ஸ்வாமி 
ேதசிகன், அதன் லம் அைதப் பின் பற் மா  நமக்கும் உபேதசிக்கிறார். 

ரஹஸ்யத்ரயஸாேராயம் ேவங்கேடச விபச்சிதா | சரண்ய தம்பதி விதாம் ஸம்மத: ஸமக் ஹ்யத  || 

கவிதார்க்கிக ம்ஹாய கல்யாண குணசா ேன | ஸ்ரீமேத ேவங்கேடசாய ேவதாந்த குரேவ நம: ॥ 

சீரார் ப் ல் தி ேவங்கட ைடயான் தி வ கேள சரணம் 
ஸ்ரீரஸ்  

32. நிகமனாதிகாரம்  

“நிைலகள் தா ளனாய் உகக்கும் தரம்” 

www.srihayagrivan.org www.sadagopan.org



- 87 - 
 

ஸ்ரீ தி க்குடந்ைத ேதசிகன் என்  ப்ர த்தரான ஸ்ரீேகாபாலேதசிகன் 
அ ளிச்ெசய்த 

ஸ்ரீேவதாந்த ேதசிக திவ்ய ஸஹஸ்ரநாமாவளியில் 
ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸார விஷய கர்ப்பமான நாமாவளி ஸ்ேதாத்ரம்   

அதிகாரம் எண் நாமாவளி 

 
 

 

கு பரம்பரா 
ஸாரம் 

 

794 

795 

796 
797 
798 
799 
800 

801 

ஓம் த்ரமிேடாபநிஷத் த்ரஷ்ட்  ஸூாிப் ந்த உபகாரவிேத நம:  

     ேமாைக்ஷகஸாதந ஆசார்யவத்தா ஸாதந தத்பராயநம: 

     ஸ்வாசார்யாதி சரண்யாந்த பக்திக்ரம விேசஷவிேத நம: 
     ஸ்ரீமத் பகவதாசார்யபாவ பாதக பாதகாய நம: 
     சடாாி நாத ேயாகீந்த்ர கு சிஷ்யத்வ ஸாதகாய நம: 
     அபாீ ய ரஹஸ்யாதி ப்ரதாந பஹுேதாஷவிேத நம: 

     பக்தி ப்ரகாசித கு வம்ச சிஷ்ய நிபந்தநாய நம: 

     அஸம்பாஷ்யாதி ஸம்பாஷண நிஷ்க் தி கு ஸ்ம் தேய நம:

உேபாத்காதம் 802 

803 
ஓம் ேமாக்ஷார்த்த சாஸ்த்ர அநாரம்பேஹ திக்க் திதக்ஷிணாயநம:  

      ஆசார்ய நிகட ப்ராப்தி ேஹ ஷட்க நி பகாய நம:      

ஸாரநிஷ்கர்ஷம் 804 ஓம் ஸாரநிஷ்கர்ஷ குசலாய நம: 

 

ப்ரதாநப்ரதி 
தந்த்ரம் 

 

805 

806 
807 
808 
809 

ஓம் ப்ரதாந ப்ரதிதந்த்ரவிேத நம: 

      ஈச ஆதாரகதா ேசஷித்வ நியந்த் த்வ ேபாதகாய நம:
      ஜீவ ஆேதயத்வ ேசஷத்வ நியாம்யத்வ நி பகாய நம: 

      ஸங்கல்பாதீந நித்யாக்ய வஸ் ஸ்திதி விேசஷவிேத நம: 

     ேசஷ ேசஷ்யாதி ஸம்பந்த ப தார்த்த விேசஷவிேத நம: 
அர்த்தபஞ்சகம் 810 ஓம் அர்த்தபஞ்சக தத்வஜ்ஞாய நம: 

 
 
 
 
 
 

தத்வத்ரய 
சிந்தநம் 

811 
812 

813 
814 
815 

816 
817 
818 
819 

ஓம் தத்த்வத்ரய விேசஷவிேத நம: 
     ஸ்வாதீந த்ாிவித அசித் சித் ஸ்வ பஸ்திதி ப்ரவ் த்தி த் ேசநம: 

       ப்ரமாணகம்ய தர்மி ஸ்வ ப பக தர்மவிேத நம: 
       ஜீவலக்ஷண தத்த்வஜ்ஞாய நம: 
       பத்த லக்ஷண லக்ஷித்ேர நம: 

       பத்த ஸ்திதி ப்ரவ் த்திஜ்ஞாய நம: 
       க்த லக்ஷண லக்ஷித்ேர நம: 
       க்த ஸ்திதி ப்ரவ் த்திஜ்ஞாய நம: 
       நித்ய லக்ஷண லக்ஷித்ேர நம: 
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820 

821 
822 
823 
824 
825  

       நித்ய ஸ்திதி ப்ரவ் த்திஜ்ஞாய நம: 

       நித்யாதி அந்ேயாந்ய ேபதத் ேச நம: 
       நித்ய க்தாத்ம ைகங்கர்யஸார்வவித்ய நி பகாய நம: 

       த்ாிகுண ஸ்திதி ப்ரவ் த்திஜ்ஞாய நம:  
       ஈச லக்ஷண லக்ஷித்ேர நம: 
       அவதார ரஹஸ்யஜ்ஞாய நம: 

 826 
827 

       பர வ் ஹாதி ேபதத் ேச நம: 
       ஸ்ரீ ஜகத்கரணத்வாதி ஸாதக அேநக க்திமேத நம:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பரேதவதா 
பரமார்த்யம் 

828 
829 
830 

831 
832 
833 
834 
835 

836 
837 
838 
839 
840 

841 
842 
843 
844 
845 

846 
847 
848 
849 

850 

851 

852 
853 

       ஸ்ரீமந் நாராயண பரேதவதா நிர்ணயக்ஷமாய நம: 
       ஸர்வேதவ பரப்ரஹ்ம அேபத கண்டந தக்ஷிணாய நம: 

       த்ாி ர்த்தி ஸாம்ய தமநாய நம: 

       த்ாி ர்த்தி ஐக்ய விநாசகாய நம: 
       த்ாி ர்த்தி உத்தீர்ண பரமேதவதா கண்டந க்ஷமாய நம: 

       த்ாி ர்த்திஅந்தர்கத ப்ரஹ்ம த்ரபாரம்ய கண்டநாய நம: 

       ப்ரஹ்ம த்ராதி கார்யத்வ கர்மவச்யத்வ ஸாதகாய நம: 

       ப்ரஹ்ம த்ராதி பகவத் பாரதந்த்ர்ய விசாரகாய நம: 

       ப்ரஹ்மாதி பகவந்மாயாயத்த தீஹ்ராஸவ் த்தி த் ேச நம:

       விஷ் தர்சித ஸர்கஉபஸர்காதி விதி சம்  த் ேச நம: 

       சுபாச்ரயத்வ ரஹித ப்ரஹ்ம த்ராதி ஸாதகாய நம: 
       ப்ரஹ்ம த்ராதி த்ாிகுண பாரவச்ய நி பகாய நம: 
       ப்ரஹ்ம த்ராதி பகவதாச்ாிதத்வ விதாயகாய நம: 

       ப்ரஹ்ம த்ராதி பகவத் வி தித்வ நி பகாய நம: 
       ப்ரஹ்ம த்ராதி பகவத் ப்ரகாரத்வ அபிதாயகாய நம: 

       ப்ரஹ்ம த்ராதி பகவச் சாீரத்வ ப்ரகாசகாய நம: 
       ப்ரஹ்ம த்ராதி பகவத் தாஸத்வ ஸ்தாபந க்ஷமாய நம: 

       ஸாத்விக உத்பத்திேஹ  ம ஸூதந த் ஷ் த் ேச நம:   

      ரஜஸ் தேமாகுணாஸக்தி ேஹ  ப்ரஹ்மாதி த் ஷ்  த் ேச நம: 
       ப்ரஹ்ம த்ராதி ேமாக்ஷார்த்தி ஜேநாபாஸ்யத்வ பாதகாய நம: 
       ப்ரஹ்ம த்ராதி உபாஸ்யத்வ வேசா நிர்வாஹகாரகாய நம: 
       ப்ரஹ்ம த்ராதி பாரம்யத் க் கர்ம அநர்ஹதாதி த் ேச நம:  
       ப்ரஹ்மாதி பகவத் ஸாம்யத் க் பாஷண் த்வ ஸாதகாய நம: 

       விஷ்  நிக்ராஹ்ய பாத் த்வ ரஹித இதர ைதவத் ேச நம: 

       க்ஷிப்ேரதர பலப்ராப்தி ஸாதேநதர ைதவத் ேச நம: 
       காம்யாத்யர்த்த ஆச்ாித அநந்த ஷார்த்தத விஷ் திேய நம: 
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854 
855 

856 
857 
858 

       அஜ்ஞ அந்யேதவ யஜந ப்ாீதவிஷ்  ப்ரகாசகாய நம: 

       அஜ்ஞ அந்யேதவ யஜந பல ைவகல்ய ஸாதகாய நம: 

    விஷ்ண்வாத்மக அந்யேதவஜ்ஞ கர்மெபௗஷ்கல்ய ஸாதகாய நம: 
     நிஷ்காம விஷ் ேஸவா அ ஷங்க அந்யபல த்தி த் ேச நம: 
       பராங்குசாதி ஸ்ரீஸூக்தி ஸாதித உத்க் ஷ்ட மாதவாய நம: 

க்ஷுத்வம் 859 ஓம் க்ஷாேஹ  ஸாரஜ்ஞாய நம: 

அதிகாாி 
விபாகம் 

860 

861 

ஓம் அதிகாாி விபாகவிேத நம:       

       ப்ரபத்தி அவாந்தர பிதா ேவத்ேர நம: 

உபாய விபாகம் 862 ஓம் உபாய விபாகவிேத நம: 

ப்ரபத்திேயாக்யா 863 ஓம் ப்ரபத்தி அதிக்ாியா பஞ்சதச நிர்ணய ர்வஹாய நம:

 
பாிகர விபாகம் 

864 
865 

866 

ஓம் ந்யாஸ வித்யாங்க பஞ்சத்வ உபகார வ்யாக் தி க்ஷமாய நம: 
      விச்வாஸ உத்கர்ஷ விஹதிகாரண வ்யாஹதி க்ஷமாய நம: 

      விச்வாஸ ேகாப்த் வரண சப்தார்த்தத்வ ப்ரகாரவிேத நம: 

 
 

ஸாங்கப்ரபதநம் 

867 
868 
869 
870 

871 

ஓம் ப்ரபத்தி லக்ஷண அபிஜ்ஞாய நம: 
       ந்யாஸ வித்யாங்கி ேவதித்ேர நம: 
       த்ாிவர்க்க ேமாக்ஷஜநக ந்யாஸவித்யா விேசஷவிேத நம: 

       ஸாங்கப்ரபத்தி அ ஷ்டாந ப்ரேயாகவிதி ஸாதகாய நம: 

       ஸாங்கப்ரபத்தி அ ஷ்டாந ஸக் த்வ ஸ்தாபநக்ஷமாய நம: 

க் த க் த்யம் 872 ஓம் ஸேஹ  க் தக் த்யத்வ அ ஸந்தாந விசாரதாய நம:    

ஸ்வநிஷ்டா- 
பிஜ்ஞாநம் 

873 ஓம் ஸ்வஸ்வ ப உபாய பல நிஷ்டாத்ரய விேவகவேத  நம: 

உத்தரக் த்யம் 874 ஓம் ப்ரபத்தி உத்தர கர்த்தவ்ய க் த்யநிர்ணய தக்ஷிணாய நம: 

 
ஷார்த்த 

காஷ்ைட 

875 

876 
877 

ஓம் பகவத்தாஸ ைகங்கர்ய தாஸ்ய த்ைவவித்ய ேவதித்ேர நம: 

      பகவத்தாஸ தாஸ்யப்ராப்த அநந்யத்வ விேராதக்ேந நம:  

      ஸ்ரீமத்பாகவத அந்ேயாந்யதாஸ்ய ஸாதந தத்பராய நம:  

சாஸ்த்ாீய 
நியமநம் 

878 
879 
880 

ஓம் ப்ரபந்நாந்வஹ ஸம்பாவ்ய சாஸ்த்ாீய நியம ப்ாியாய நம: 

      பாஷ்யகாேராக்த சாஸ்த்ரா மத ைகங்கர்ய ஸாரவிேத நம: 
      உல்லங்கித ஆஜ்ஞாகரண அைவஷ்ணவத்வ ப்ரஸாதகாய நம: 

 
 
 

881 
882 
883 

ஓம் ப்ரபந்ந ஆஜ்ஞாதிக்ரமாதி ப்ராயச்சித்த விேசஷவிேத நம: 

      ஏேநாநிஷ்க் தி உதாஸீந ப்ரபந்ந லகுதண்டத் ேச நம: 

      ஆஜ்ஞாதிலங்கி க ந ப்ரபந்ந நரகாப்ாியாய நம: 
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அபராத 
பாிஹாரம் 

884 
885 

886 
887 

888 

      ப்ரபந்ந த்தி ர்ைவந: ப்ராயச்சித்த விேசஷவிேத நம: 

      மஹாபாத ப்ரபந்ந ப்ர த்த நிஷ்க் தி ேவதித்ேர நம:

     க ந அநியதா : ப்ரபந்ந ஆ ர்வ் த்தி ஸாதகாய நம: 
      ேமாக்ஷார்த்த ந்யாஸ ஸம்ஹார்ய தீ ர்ேவாத்தர பாபக்ேந நம: 

      க் தபாதக நாசார்த்த சரணாகதி ேவதித்ேர நம: 

ஸ்தாந விேசஷம் 889 ஓம் ப்ரபந்நாந்வஹ வாஸார்ஹ ஸ்தாந வ்யாக்யாந ேகாவிதாய நம: 

 
 
 

நிர்யாணம் 

890 

891 
892 
893 
894 
895 

896 
897 

ஓம் விகலாங்க ந்யாஸவித்யா ர்ணேஹ த்வ ஸாதகாய நம: 

       ேதவாந்தர த் டாஸக்த ப்ரபந்ந நரேகாக்திமேத நம: 
      வித்வேதகாந்த உத்க்ரமண க்ரமதர்சன ேதாஷிதாய நம: 

      உபாயாரம்ப நஷ்டாச் ஷ்ட ர்ேவாத்தர பாபத் ேச நம: 

       இஷ்டாவ த அந்யபல தீ ைவ க்ய ப்ரபந்நவிேத நம:   

   விநஷ்டாச் ஷ்ட ண்யாகஸுஹ் த்த்விட் ஸங்க்ரேமாக்திவிேதநம:   

     விநஷ்டாச் ஷ்ட ண்யாக வி நந பதார்தவிேத நம:     

    த ண்யாக மித்ராாி ஸங்க்ராந்தி வ்யாஜ ேபாதகாய நம:   

 
 

கதி சிந்தநம் 

898 
899 
900 

901 
902 

ஓம் அர்ச்சிராதி கதிஜ்ஞாத்ேர நம:  
       ஸூ மேதஹ விஸர்க்கவிேத நம: 
       திவ்யேதச ப்ராப்தி ர்வ க்ரமதர்சன தக்ஷிணாய நம: 

       க்த ப்ரபந்ந ஸாநந்த வி ஜ்ஞான ரந்தராய நம: 
       ம வித்யாதி அதீகாாி கத்யந்தர விேசஷவிேத நம: 

 
 

பாி ர்ண 
ப்ரஹ்மா பவம் 

903 
904 

905 

906 
907 

908 

ஓம் க்த்யவஸ்தா ஆநந்த தாரதம்யவாத விநாசகாய நம:
       ஜகத்ஸ்ரஷ்ட்  பரப்ரஹ்ம ல்யாநந்த வி க்தி த் ேச நம: 

       பாி ர்ண பரப்ரஹ்மா பவ ச் திேவதித்ேர நம: 

       ஸுநிச்சிதார்த்த பரப்ரஹ்மா பவ ாீதிகாய நம: 
       ஸம்ஸார ப்ரதிகூலார்த்த க்த்யவஸ்தா ஆ கூல்ய த் ேச நம:   

       ஸ்ரீபதித்வ பரப்ரஹ்ம ல்ய ஆநந்த வி க்தி த் ேச நம: 

 
 
 
 
 
 
 

909 
910 

911 
912 

913 
914 
915 

ஓம் ஸதாசார்ேயாபேதச ஏகாதிகாாி ஜ்ஞாபந க்ஷமாய நம: 

       ஸத்தர்க்க உபேதசாதிகாாி வ்யாக் தி ேகாவிதாய நம: 

       வ்யாஜ அநேபக்ஷ பகவத்ரக்ஷகத்வ உக்திவாரகாய நம: 

   ஸ்ரீமத்ஸ்வாதந்த்ர்யகா ண்ேயாபேயாகவ்யாக் திக்ஷமாயநம: 

       ப்ரபத்தி அதிக்ாியாவத் விேசஷணத்வ நிேராதகாய நம: 

       ேமாக்ஷா பாய சரண வ்ரஜ்யாவாத விநாசகாய நம: 
      ப்ரதிபந்த நிராைஸக உப க்த வ்யாஜ ேவதித்ேர நம: 
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த்ேதாபாய 
ேசாதநம் 

916 
917 
918 
919 
920 

921 
922 
923 
924 

925 

      ேதவஸ்வாதந்த்ர்ய க ணா ல வ்யாஜ நிராஸக்ேந நம:   

   ஸ்ரீமத் ஸம்பந்த ல வ்யாஜநிராஸ மதாந்தகாய நம: 

       அவ்யாஜ பகவத் பாத்ரபாவ மாேநாபபத்திக்ேந நம: 
       த்வய ர்வ ஸ்ரீபத உபலக்ஷகத்வ விநாசகாய நம: 
       ஸ்ரீவிேசஷண பாேவாத்த உபாய த்வித்வ விபஞ்ஜகாய நம: 

       நிர்வ் ட சரணவ்ரஜ்யா விச்வாஸாேபத ர்வவாேச நம: 

       ப்ரபத்தி ப்ரார்த்தநாேபத வாங்நிர்வாஹ விசக்ஷணாய நம: 
       வாக்யஜந்ய ஜ்ஞாந ேமாேக்ஷாபாயத்வ மதபஞ்ஜகாய நம: 
       ஸ்வரக்ஷணார்த்த வ்யாபார நிவ் த்தி உத் தி ர்வஹாய நம: 

       ப்ரபத்தி ேமாேக்ஷாபாயத்வ பாதக வ்ராத நாசகாய நம: 

 
 
 

ஸாத்ேயாபாய 
ேசாதநம் 

 

926 
927 
928 
929 
930 

931 
932 

ஓம் சரமச்ேலாக நிகில தர்மத்யாக பரத்வக்ேந நம: 
      நிஷித்த வர்ஜந அதர்மபாவத்வ உக்தி அபேநாதநாய நம: 

       உபாஸந ஸ்வ ப உபாய ஸ்வ ப விேராதக்ேந நம:
       வர்ணாச்ரமாதி தர்மஸ்வ ப ேராத விநாசகாய நம: 
       ஐகாந்த ச்ேசத்யந்யேதவ பரவர்ணாதி தர்மக்ேந நம: 

       பக்தி வித்யா த்தேஹ  ப்ரேராசநகரத்வக்ேந நம: 
       பக்தி வித்யா சிஷ்டேலாக அபாிக்ரஹ நிவாரகாய நம:    

 933 
934 
935 

936 
937 
938 
939 
940 

941 

942 

       பரந்யாஸாதி ஸகலகால தர்மத்வ பஞ்ஜநாய நம: 
       ந்யாஸ ப்ரசம்ஸகாய நம: 
       ந்யாஸ பக்த்யாதிக்ய ப்ரதர்சகாய நம: 

      அ கூலத்வ ஸங்கல்பாதி அவச்யம்பாவ ேவதித்ேர நம: 

      விச்வாஸாங்க மஹத்வாந்தராய பங்க விசக்ஷணாய நம: 

       ப்ரபந்ந பகவத்ப்ேரம தாரதம்ய விதாயகாய நம: 
       கு பக்தி லகுந்யாஸ பைலக்ேயாக்தி விசக்ஷணாய நம: 

       ர்வ ர்வ அக் தாம்சார்த்த ந: ப்ரபதேநாக்திமேத நம: 

       ஐஹிகார்த்த ந்யாஸகர்த்  ேஹ ைவகல்ய ஸாதகாய நம: 

       அபியாநாதி பஞ்சாவஸர க் த்ய பேலாக்திமேத நம: 

 
 
 
 

ப்ரபாவ 
வ்யவஸ்ைத 

943 
944 
945 

946 
947 
948 
949 

ஓம் விஷ் பக்த ச ர்த்தாதி ப்ராஹ்மண்ய விநிவாரகாய நம: 

       வி ராதி ஸ்வஜாத் க்த தர்மாலங்கந த் ஷ் மேத நம: 

       நிர்வ் ட வி ரப்ரஹ்மேமத ஸம்ஸ்க் தி ஸூக்திகாய நம: 

       யத் ச வி ராந்ந ஆதேநாக்தி நிர்வாஹ தக்ஷிணாய நம: 

      அதிேதச அநர்ஹகாாி ஸூ வ் த்த ப்ரகாசகாய நம: 
       பகவத் பக்த சூத்ராதி தீதாநாதி க் தி ப்ாியாய நம: 
       ைசத்தகாயிக சூத்ரத்வேபத வ்யாக்யாந தக்ஷிணாய நம: 
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950 

951 

       நாராயைணக நிஷ்ேடதி வசநார்த்த ப்ரதர்சகாய நம: 

       நிஷித்த த்யாக தர்மாக்யா க்யார்த்தத்வ விபஞ்ஜகாய நம:        

 
ப்ரபாவ ரைக்ஷ 

952 
953 
954 
955 

ஓம் ஸ்ரீமத்ப்ரபாவ ஸந்த்ராத்ேர நம: 
       உபாய மாஹாத்ம்ய ரக்ஷகாய நம:  
    பகவத்ேக்ஷத்ர மாஹாத்ம்ய த் ேச நம: 
       ைவஷ்ணவ மஹத்வவிேத நம: 

 
 

லமந்த்ரம் 

956 

957 
958 

959 

ஓம் ெஸௗங்கார லமந்த்ர அஷ்டாக்ஷரத்வ த்ராணதீக்ஷிதாய நம: 

       த்வய லம வ்யாக்யா பத்வ பாிேசாதகாய நம: 
       ல மந்த்ர அஷ்டாக்ஷர பத தத்வார்த்த விேசஷவிேத நம: 

       லமந்த்ர மஹாவாக்ய ேயாஜநா தசகாதராய நம: 

 
 
 
 
 

த்வயம் 

960 

961 
962 
963 
964 
965 

966 
967 
968 

969 
970 

ஓம் த்வய ப்ரபாவ விஜ்ஞாத்ேர நம: 

       த்வய சப்த நி க்திவிேத நம:  
       த்வய த்ரயீ ல தாந்த்ர மந்த்ரத்வ ஸ்தாபந க்ஷமாய நம: 

       ல மீ ஷகாரத்வ மாநஜ்ஞாய நம: 
       ஸ்ரீபதார்த்தவிேத நம: 
       த்வயமந்த்ர பதவ்ராத ப்ரத்ேயக வ்யாக் தி ப்ாியாய நம: 

      ஸ்ரீச உபயாந்தர ஸ்தாநாபத்தி ஸாரார்த்த ேசாதகாய நம: 

       கார்ப்பண்ய ேகாப்த் வரண ஸார்த்ேதாபாயத்வ யாசநாய நம: 
       உபாய வரணாதி ஆத்மநிேக்ஷப அங்கித்வ ஸாதகாய நம: 

       த்வேயாத்தரார்த்த கம்யார்த்த ஷார்த்த நி பகாய நம: 

       த்வய மந்த்ர மஹாவாக்ய ேயாஜநா த்ரய ஸாதகாய நம: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

971 
972 
973 
974 
975 

976 
977 

978 
979 
980 

981 
982 
983 

ஓம் ஸ்ரீக் ஷ்ண சரமச்ேலாக அவதார வ்யாக் தி க்ஷமாய நம: 

       சரமச்ேலாக தர்ேமாக்தி ேவத்ய நிர்ணய ேகாவிதாய நம: 

       ேஷாத்தம தீ ேமாக்ஷேஹ த்வ மத பஞ்ஜநாய நம: 

       அவதார ரஹஸ்ய ஜ்ஞாநாதி ேமாக்ஷகரத்வக்ேந நம: 

       சரமச்ேலாக தர்மத்யாக அ வாத மதப்ாியாய நம: 

       ப்ரபத்தி தர்மத்யாக அங்ேகாக்தி விதி பஞ்ஜகாய நம: 

      ேக்ஷத்ரஜ்ஞ உபாஸேநாபாய நித்ய அசக்தத்வ பஞ்ஜகாய நம: 

      ஏகவாக்ய விதித்வ அ வாதத்வ அ பபத்தி விேத நம: 

      கு பாய லகூபாய கீ: ப்ரேராசகதா ப்ாியாய நம: 
      பக்திவித்யா மந்த தீக அதிகாாித்வ மதாந்தகாய நம: 

      உபாஸநா மந்தவிச்வாஸ அதிகாாித்வ ஸாதகாய நம: 

      உபாஸநா ேலாகஸங்க்ரஹார்த்த மத மாரகாய நம: 
      ப்ரவ் த்தி ப ஸகல தர்மத்யாக மதாந்தகாய நம: 
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984 
985 

986 
987 

988 
989 
990 

991 
992 
993 
994 
995 

996 

997 
998 
999 
1000 

1001 

1002 
1003 

      ப்ரபத்தி அ ஷ்டாநகால ஸர்வதர்ம வி க்திக்ேந நம: 

      ப்ரதக்ஷிண ப்ரணாமாதி அ ஜ்ஞா ைகங்கர்ய ேஹ த் ேச நம: 

      அவஜ்ஞாக் த பக்தாதி ஜந்மசிந்தாதி ேதாஷத் ேச நம: 

      சாஸ்த்ர வ்யவஸ்தா த்த்யர்த்த பக்தஜந்மாதி சிந்தகாய நம: 

      ஸாரகல்க ஸ்வ ப ஸ்ரீமத்ைகங்கர்ய விபாகத் ேச நம: 

      ஸம்பந்த தீ காேநக ேமாக்ஷேஹ  மதாந்தகாய நம: 

      சரமச்ேலாக நிகில தர்மத்யாக ஷடர்த்தவிேத நம: 

      சரமச்ேலாக ஏகசப்த ஷடர்த்ேதாக்தி விசக்ஷணாய நம: 

      பரதந்த்ர ஸ்வபாவாத்ம வித்யநர்ஹத்வ பஞ்ஜகாய நம: 

      பரதந்த்ர ஆத்மகர்த் த்வ ஸ்வ ப விசேதாக்திமேத நம: 

      ஸ்ரீமத்கர்த்  ப்ேரரக அ மந்த்  காரயித் த்வ விேத நம: 

      க்ாியமாணாக வித்வம்  ப்ரபத்தி ப்ரதிபாதகாய நம: 

      ப்ரஹ்மவித்யாரம்ப நஷ்டாச் ஷ்ட கர்மஸ்வ பவிேத நம: 

      ப்ாியாப்ாிய உபஸங்க்ராந்த வித்வத் ண்யாக ேவதித்ேர நம: 

      ப்ராப்தி அந்தராய விேத நம: 
      ஸாத்ேயாபாய ேராதி விேசஷவிேத நம: 
      ப்ரதிகூல அ த்யாதி ேஹ  பாப ஸ்வ பவிேத நம: 

      குணாஷ்டக ஆவிர்பாேவாக்தி ேவத்யார்த்த பாிேசாதகாய நம: 

      ைகவல்யாக்ய மர்த்த ஸ்வ ப நித்யத்வ பாதகாய நம: 

      மாசுசச்சப்த நிர் ந்ந ேசாக அேநகவிதத்வ விேத நம: 

ஆசார்யக் த்யம் 1004 ஓம் ஆசார்ய க் த்யவிேத நம: 

சிஷ்ய க் த்யம் 1005 ஓம் சிஷ்ய க் த்ய ேவதநாய நம: 

நிகமநம் 1006 ஓம் யதீந்த்ர மாஹாந க ஸம்ப்ரதாய ஸுதாப்ரதாய நம: 

ஸ்ரீமேத ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹா ேதசிகாய நம: 
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 நிகமாந்த மஹா ேதசிகன் 

ரத்னாங்கி ேசைவ – தி வஹநீ்திர ரம் 

 

 

 

லாசிrயர் குறிப் : இந்த ஸ்தகத்தில் இடம்ெபற் ள்ள படங்கள் அைனத் ம் ெந ந்ெத   
குந்தன் நிவாசன் ஸ்வாமியால் ெதாகுகப்பட்ட . 

 தர் ல மிநரஸிம்மன் ஸ்வாமி,  ரளி ேதசிகாச்சாr ஸ்வாமி,  ந.சந்தானகி ஷ்ணன், 

 திவாகர் கண்ணன் ஸ்வாமி, ெசள ர.சித்ரேலகா ஆகிேயார் படங்கள் தந் தவி ள்ளார்கள். 
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