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�மேத நிகமா	த மஹாேதசிகாய நம:  

 

�ர�ம ஸூ�திர�க�  

விசி�டா�ைவத ஸி�தா�த�� 
 

(�ம ேவதமா��க �ரதி�டாபனாசா�ய உபயேவதா	தாசா�ய  

பகவ ராமா�ஜ ஸிதா	த நி�தாரண ஸா�வெபௗம.  

நாவ�பா�க�. தி மைல. ச#�ேவத சத�ர#. வியாவா%தி. ெசவாலிய�. 

சடேகாப ராமா&ஜ தாதயா�ய மஹாேதசிக' (� NSR (வாமி)} 

 

      

       “�ர)ம ஸூதிர+க, விசி�டாைவத ஸிதா	தைதேய க தி� 

ெகா-.,ளன” எ'பைத ெத%வி�கேவ இ�க2.ைர எ3த�ப.கிற#. 

விசி�டாைவத ஸிதா	ததி� சி, அசி & ஈ7வர' எ'கிற 8'9 

த#வ+க, உ-ைமயானைவ எ'9 ஒ�;�ெகா,ள�ப.கி'றன. ஈ7வர��< 

சி, அசி இைவகேளா. ச=ர-ஆம பாவ� எ'கிற ஸ�ப	த� 

ஒ�;�ெகா,ள�ப.கிற#. ஈ7வர' - �ம	 நாராயணேன. அவேன பர தவ�. 

அவைன அைடவேத ேமா?�. ப�தி �ரபதி இைவ இர-.� ேமா?#�< 

உபாய�. இைவக, ேமா?ைத அைடவத@< தைடயாக உ,ள ;-ய 

பாப+கைள� ேபா�கி அAவழியாக ேமா?#�< உபாய+க,. ேபத 7 தி, 

அேபத 7 தி, கடக 7 தி என எ�லா 7 திகC� �ரமாண+க,. இ#ேபா'ற 

D�கியமான ெகா,ைகக, �ர)ம ஸூதிர+களி� உ,ளன எ'பைத 

விள�<கி'ேறா�.  
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சி� 

 

     “சி” எ'கிற ெசா�லான#, “அறிைவ உைடயவ'” எ'கிற ெபா ைள� 

<றி�கி'ற#. அறிைவ உைடய ஜFவாமா�க, - “சி” என�ப.கிறா�க,. 

ஜFவாமாவானவ' Gஞான(வIப'; Gஞான� எ'கிற <ணைத உைடயவ'. 

Gஞான� எ'கிற <ண� த�மJதGஞான� எ'9 வழ+க�ப.�. ஜFவாமாK�< 

உபதிேயா நாசேமா கிைடயா#. ஜFவாமா நிய� - எ�ெபா3#� உ,ளவ'. 

அவ�ைடய (வIப� அLவான#. அவ�ைடய த�மJதGஞானD� நிய�. 

அவ' ெலௗகிக ைவதிக �%ையகC�<� க�தாவாகிறா'. ஒAெவா  

ச=ரதிM� ெவAேவ9 ஜFவாமா உ,ளபNயா� ஜFவாமா�க, அேநக�க,. 

ஸ�ஸா%, D�த', நியஸூ% என 8வைக� பி%Kக, ஜFவாமாK�< உ-.. 

எ�லா ஜFவ'கC� Gஞான ஆன	த (வIப+க, ஆைகயா� ஸமானமானவ�. 

ஜFவ�ைடய த�மJதGஞான#�< ஸ+ேகாச� விகாஸ� (<9<த� வி%த�) 

எ'கிற த'ைமக, உ,ளன. ஸ�ஸார நிைலயி� ஸ+ேகாச�. ேமா? 

நிைலயி� விகாஸ�. இAவிஷய+கC� ேமM� சில விஷய+கC� 

�ர)மஸூர+களி� <றி�பாகK�, ெவளி�பைடயாகK� Pற�ப2.,ளைத� 

கா-ேபா�.  

 

     ஜFவாமாவானவ' Gஞான� எ'கிற <ணைத உைடயவ' எ'பைத 

"Gேஞாத ஏவ" (ஸூ 2 - 3 - 19) எ'கிற ஸூதிரதி� P9கிறா�. Gஞ: எ'கிற 

ெசா�M�< அறிபவ' அதாவ# அறிK எ'கிற <ணைத உைடயவ' எ'9 

ெபா ,. விGஞாதா, ேபாதா எ'கிற ெசா@களா� 7 தியி� ஜFவாமாைவ� 

<றி�பி.கிறபNயா� ஜFவாமா Gஞானமாகிய <ணைத உைடயவ'. ஜFவாமா 

Gஞான� எ'கிற <ணைத உைடயவனாகி� Gஞான� எ'கிற ெசா�லா� 

"ேயாவிGஞாேன தி�ட'" எ'கிற 7 தியி� ஜFவைன எ�பN <றி�பிடலா� 

எ'9 ேக2.� ெகா-. அத@< 8'9 விதமாக ஸூரகார� பதி� P9கிறா�. 

அதாவ# �ராGஞனான பரமாமாK�< ஆன	த� எ'கிற <ண� 

ஸாரமாைகயா� “ஆந	ேதா �ர)ேமதி Aயஜாநா” என ஆன	த� எ'கிற 

ெசா�லா� வழ+<வ# ேபா� ஜFவாமாK�< Gஞான� ஸாரமான 

<ணமாைகயா� Gஞான� எ'கிற ெசா�லா� வழ+கலா� எ'ப# ஒ  வைக 

பதி�. ஜFவாம (வIப� இ �<� வைர அவ��< Gஞான� எ'கிற 

<ணD� இ �கிறபNயா� Gஞான� எ'9 ஜFவாமாைவ� Pறலா� எ'ப# 
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இர-டாவ# வைக. ஜFவாமாவி' (வIப� Gஞானமாைகயா� Gஞான� என 

வழ+க�ப.கிறா' எ'ப# 8'றாவ# வைக.  

 

"த<ணஸாரவா# தAயபேதச: �ராGஞவ" (ஸூ 2 - 3 - 29) 

 

"யாவதாமபாவிவா7ச நேதாஷ( தத�சனா" (ஸூ 2 - - 3 - 30)  

 

எ'கிற ஸூர+கைள� கா-க. இ+< “ச” எ'கிற ெசா�லா� 8'றாவ# 

வைக Pற�ப.கிற# என பா�ய�.  

 

     ஜFவாமாK�< உபதிேயா நாசேமா கிைடயா# எ'பைத  

 

"நாமா7 ேத� நியவா7ச தா�ய:" (ஸூ 2 - 3 - 18)  

 

எ'கிற ஸூரதி� P9கிறா�. ஜFவாமா உ-டாவதி�ைல. "ந ஜாயேத 

�%யேத வா விப7சி" (ஜFவாமா உ-டாவதி�ைல ம%�பதி�ைல) என 7 தி 

P9கி'றபNயா�, ேமM� "நிேயா நியாநா� ேசதந7 ேசதநாநா� ஏேகா 

பஹூநா�ேயா விததாதி காமா	" (நியமான அேநக ேசதந�கC�< இ�டமான 

பல'கைள நியமான ஒ  ேசதநனாகிய ஈ7வர' அ ,கிறா') என 

ஓத�ப.கிறபNயாM� எ'9 ெபா ,.  

 

      ஜFவ�ைடய த�மJதGஞானமான# நிய� எ'பைதS� 

"யாவதாமபாவிவா7ச" எ'9 ஸூரகார� <றி�பி.கிறா�. ஜFவாம(வIப� 

உ,ளவைர அவ�ைடய Gஞான� அவனிட� உ,ள# எ'பதா� த�மJத 

GஞானD� நிய� என ஏ@ப.கிற#. அவேர ஜFவாமா நியெம'9 D'; 

Pறி அவ�ைடய Gஞான� அவ' உ,ள வைரயி� இ �கிற# என� 

P9கிறபNயா� த�ம Jத Gஞான� நிய� எ'ப# அவ ைடய தி K,ள� 

அ�லவா.  

 

      ஜFவாமாவி�ைடய த�மJதGஞான#�< ஸ+ேகாசவிகாஸ+க, உ-. 

எ'பைத  

 

"ஸ�பயாவி�பாவ: (ேவந ச�தா" (ஸூ 4 - 4 -1)  
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எ'கிற ஸூதிரதி� P9கிறா�. இ	த ஜFவ' ஆனவ' அ�சிராதி மா��கதி� 

பரமாமாைவ அைட	த பி' அவ�ைடய நிைலயான# (வIபாவி�பாவ 

Iப� அதாவ# Gஞானான	தாதி <ண+களி' ெவளி�ப.த� எ'9 ெபா ,. 

அ+< பா�யகார� - Gஞான� ஆன	த� Dதலிய <ண+க, ஆமாK�< 

ஸ�ஸார தைசயி� <9கி இ 	தன. பரமாமாைவ அைட	த பிற< 

<9<வத@<� காரணமாகிய க�ம� கழி	தபNயா� அைவகC�< விகாஸ� 

(வி%K) ஏ@ப.கிற#. இ#ேவ ஆவி�பாவ� எ'9 அ ளி7ெசTகிறா�. 

 

";�(வாதிவ# அ(ய ஸேதாபிAய�திேயாகா" (ஸூ 2 - 3 - 31)  

 

எ'கிற ஸூதிரD� காணத<	த#.  

 

ஜFவாமா அL(வIப' எ'பைத  

 

"உ�ரா	திகயாகதFநா�" (ஸூ 2 - 3 - 20)  

 

      ச=ரதிலி 	# ெவளி�கிள�;த� எ'பைத ச=ரைத வி.த� என 

ஒ வா9 ெகா-டாM� ெச�Mத� தி �;த� இைவ வி;வான ஆமாK�<� 

ெபா 	தாதாதலா� ஜFவாமா அL –  

 

"நாLரத77 ேத%தி ேச	ேநதராதிகாரா" (ஸூ 2 - 3 - 22)  

 

      ஜFவாமா அLவ'9. "ஸவா ஏஷ மஹாநஜ ஆமா" என (மஹா' 

ெப%யவ') 7 தி P9வதா� எ'9 ேக2க�Pடா#. அ	த 7 தியான# 

பரமாமாைவ� P9� �ரகரணதி� உ,ளபNயா� பரமாமா ெப%யவ' 

எ'கிற# –  

 

“(வச�ேதா	மாநா�யா�ச” (ஸூ 2 - 3 - 23) அL எ'கிற ெசா�லாேலேய 

ஜFவாமா "ஏேஷாLராமா" எ'9 7 தியி� <றி�பிட�ப.கிறா'. ேமM� 

அLவான ெபா ைள எ.# அைத�ேபா� ஜFவ' எ'பதாM� ஜFவ' அL 

என நா'< ஸூதிர+களா� அ9தியி.கிறா�.  

 

     ஜFவாமா�க, அேநக� ேப� எ'பைதS�  
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"ைவஷ�ய எெந�� -ேய நஸாேப?வா ததாஹி த�சயதி" (ஸூ 2 - 1 - 34)  

 

எ'கிற ஸூதிரதி� P9கிறா�. ஈ7வர' ஜககாரண� எ'9 

ஏ@9�ெகா-டா� சிலைர உய�	தவ�களாகK� சிலைர தாU	தவ�களாகK� 

( �N�கிறபNயா� ப?பாத� எ'கிற ேதாஷD�, #�க+கைள� 

ெகா.�கிறபNயா� தையயி'ைம எ'கிற <@றD� அவ �< வ ேம எ'9 

ச+கி�க ேவ-டா�. ஜFவாமா�களி' க�ம+கைள அ&ச%# அவ� அ�பN 

( �N�கிறபNயா� எ'9� "ந�ல கா�யைத7 ெசTபவ' ந�ல பயைனS� 

பாபைத7 ெசTபவ' ெக2ட பலைனS� அைடகிறா'” எ'9 7 தி (� திக, 

P9கிறபNயா� எ'9� ஸூரகார� <றி�பி.வதா� ஜFவ�க, அேநக� ேப� 

எ'9 அவ� தி K,ள�.  

 

      நா'கா� அயாயதி� ப�திைய அ&�Nதவ�கC�< ேமா?ைத� 

P9வதா� ஜFவ�களி� ஸ�ஸா% D�த� எ'ற பி%K உ,ளதாக� 

<றி�பி.கிறா� - பல ஸூதிர+களி� கட உபநிஷைத ேம@ேகாளாக� 

கா2.கிறபNயாM� அ	த உபநிஷதி� வி�LK�< இ �பிடமான 

பரமபதைத� P9கிறபNயாM� அ	த� பரமபதைத நியஸூ%க, 

எ�ெபா3#� பா�#�ெகா-N �பதாக 7 தி P9கிறபNயாM� நிய 

ஸூ%களாகிய ஜFவ�கைளS� ஸூரகார� ஒ�;� ெகா,கிறா�. 

 

      ஜFவாமாவானவ' க�தா எ'பைதS� தா' ெசTS� க�மா�களி' 

பல'கைள அ�பவி�பவ' எ'பைதS�  

 

"க�தா சா(ரா�தவவா" (ஸூ -2 - 3 - 33) சா(ரதி� Pற�ப2ட 

க�மாவி' பலைன அ�பவி�பதா� க�மா�கைள7 ெசTபவ�� ஜFவேன 

எ'கிறா�.  

 

அசி� 

 

      ஜடமாகிய அதாவ# அறிவி�லாத �ர� திS� அத' ப%ணாம+களாகிய 

இ ப# 8'9 த#வ+கC� அைவகளிலி 	# ேதா'றிய உலக+கC� 

அசி என�ப.�. இைவக, உ-ைமயாக உ,ளன எ'9� பரமாமாவினா� 
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( �N�க�ப.கிறபNயா� அவ��< அதFன+க, எ'9� 

விசி�டாைவதிகளி' ெகா,ைக. இைத ஸூதிர�கார� –  

 

"தததFநவாத�தவ" (ஸூ 1 - 4 - 3)  

 

எ'9 <றி�பி.கிறா�. பரமகாரணமாகிய பரமாமாதFனமாக �ர� தி 

இ �பதா� த' பயைன ( �N Dதலியவ@ைற உைடய# எ'9 ெபா ,. 

அ+< பா�யகார� "நா+க, �ர� திையேயா அத' ப%ணாம+கைளேயா 

இ�ைலெய'9 Pறவி�ைல. அைவ பரமாமாK�<7 ச=ரமாைகயா� 

பரமாமாைவ ஆமாவாக உைடயைவ. ஸா+�ய�க, P9வ# ேபா� 

அ�ர)மாமகமான �ர� தி Dதலியைவக, இ�ைல எ'ேற P9கிேறா�" 

எ'9 அ ளி7 ெசTகிறா�.  

 

       ேமM� "நாபாவ உபல�ேத:" எ'கிற ஸூதிரதி� �ரய?மாக� 

காண�ப.கிற �ரபVசைத இ�ைல எ'ப# தவ9 எ'கிறபNயா� அேசதந 

�ரபVச� ஸயமான# எ'பேத ஸூரகார%' ெகா,ைக.  

 

"Gேயாதி ப�ரமா# ததா)யதFயத ஏேக" (ஸூ 1 - 4 - 9)  

 

எ'கிற ஸூரைதS� கா-க.  

 

ஈ�வர	 

 

     ஸ�வ வ(#�கC�<� ேசாதியானவ', ஸ�வஜகைதS� அட�கி 

ஆ,பவ', ஸ�வக�ம ஸமாராயனாT ஸ�வக�ம பல�ரபத' அந	த க�யாண 

<ண+கைள உைடயவ' �மானான நாராயணேன ஈ7வர'. ஈ7வர' ஒ வேன. 

திAயம+கள வி�ரஹைத உைடயவ'. அேநக அவதார+கைள 

ேம@ெகா,பவ'. ேதாஷம@றவ'. �ரபVச#�< உபாதான காரணD� நிமித 

காரணD� அவேன எ'ப# விசி�டாைவதிகளி' ெகா,ைக.  

 

     இவ@ைற ஸூரகார� ஏ@9� ெகா,வைத� கா-ேபா�. 
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     அ	த�யா�யதிகரணதி� ஸூதிர�கார� அ	த�யாமி �ரா)மணைத 

�ரமாணமாக� கா2N ேசதன - அேசதன Iபமான ஸ�வ ஜகைதS� ச=ரமாக� 

ெகா-டவ' அவ@9, இ 	# ெகா-. அவ@ைற அட�கியா,பவ' எ'9 

(ப�டமாக� P9கிறா�.  

 

      "பலமத உபபேத:" (ஸூ 3.2.38)  

 

எ'கிற ஸூரதிM�  

 

"J�வ�# பாத ராயேணா ேஹ#Aயபேதசா" (ஸூ 3.2.41) எ'கிற 

ஸூதிரதிM� எ�லா க�மா�களினா� ஸமாராயனாT அவ@றி' 

பய'கைள அளி�பவ' ஸ�ேவ7வரேன எ'கிறா�.  

 

    உபயலி+காதிகரணதி� ேதாஷ+களி'ைம, அந	த க�யாண <ண+க, 

ஆகிய இர-. ல?ண+கைள உைடயவ' ஈ7வர' எ'பதா� நி�<ண 

�ர)மவாதைத த,ளி ஸ<ண �ர)மவாதைதேய (தாபி�கிறா� – 

 

       ேமM� ஸ�வர�ரஸியதிகரணதி�  

 

"விவ?ித<ேணாபபேத7ச" (ஸூ 1.2.1)  

 

எ'கிற ஸூதிரதி� சா-N�ய விையயி� Pற�ப2ட பரமாமாவி' 

<ண+கெள�லா� விவ?ித� அதாவ# 7 தி�<� Pற வி �ப�ப2டைவ 

எ'9 P9வதா� 7 திகC�< எ�ெப மா�ைடய <ண+களி� தாப�ய� 

உ-. எ'9 விள�<கிறா� - ேமM�  

 

“ஆதராதேலாப:” (ஸூ 3.3.40)  

 

எ�கிற ஸூ�திர�தி� �திகளி� எ�ெபமா�ைடய �ண�கைள ஆதர�ட� 

��கிறப யா� அைவக# இ�ைல எ�ப& தவ� எ�கிறா' ேம)� 

 

"ஆகாச(த�லி+கா" (1.1.23)  

 



����������	
���
��������������������� ������
�

"அ	த(தத�ேமாபேதசா" (1.1.21)  

 

"த�ேமாபபேத7ச" (1.3.8)  

 

"அ 7யவாதி<ணேகாத�ேமா�ேத:" (1.2.21)  

        

        Dதலிய பல ஸூதிர+களி� �ர)மமான# ேசதந அேசதந+கைள� 

கா2NM� ேவறான# எ'பைத நிைலநா2.வத@< அவ@றி� இ�லாத 

<ண+கைள த'ைமகைள ேஹ#வாக� P9கிறபNயா� � )ம� அந	த 

க�யாண <ண+கைள உைடய# எ'பேத ஸூதிர�கார%' ெகா,ைகயா<�. 

 

       அவ' திAய ம+கள வி�ரஹைத உைடயவ' எ'பைத 

அ	தரதிகரணதி� நிைலநா2.கிறா�. அ	த அதிகரணதி' விஷய வா�கிய� - 

"ய ஏேஷா	த ராதிேய ஹிர-மய: ; ேஷா  7யேத ஹிர-ய7ம7 : 

ஹிர-ய ேகச: ஆ�ரணகா . . . "  

 

      ஸ�வ ஏவ ஸுவ�ண: - “த(ய யதா க�யாஸ� ;-ட=க� ஏவ� அ?ிணF" 

எ'கிற சா	ேதா�ய உபநிஷ வா�ய�. ஸூ�யம-டல#, ஸுவ�ணமயமான 

திAயம+கள வி�ரஹைத உைடயவனாS� ஸுவ�ணமயமான மீைச 

ஸுவ�ணமயமான ேகச� இைவகைள உைடயவனாS� நகதி' &னி 

Dத@ெகா-. ச=ர� JராK� ஸுவ�ணமயமாSD,ள ; ஷ' ேயாகிகளா� 

காண�ப.கிறா'. அவ' விகஸிதமான தாமைர மல� ேபா'ற இர-. 

க-கைள உைடயவ'. அவ' பாப+க, இ�லாதவ'. அவைன உபாஸி�பவ' 

பாப+களிலி 	# வி.ப.கிறா' எ'9 ெபா ,. இதனா� திAயம+கள 

வி�ரஹ� �ர)ம#�< உ-. எ'9 ஏ@ப.கிற#. நFலேமக 7யாமளனான 

எ�ெப மாைன அதாவ# நFலேமக� ேபா� க �பான அவ�ைடய 

தி ேமனிைய ஸுவ�ணமய� எ'9 P9வதா� பிரா2Nயி�ைடய 

ஸ�ப	தD� க த�ப.கிற#. ஸுவ�ணமயமான பிரா2Nயி' ேச��ைகயா� 

பிரா2Nயி�ைடய தி ேமனியி' ஒளி எ�ெப மா�ைடய தி ேமனியி� 

பதி	#,ளபNயா� எ�ெப மா�ைடய தி ேமனிS� ஸுவ�ணமய� 

என�ப.கிற#. இதனா� �மானான நாராயண' ஸூதிரகார ைடய 

தி K,ளதி� உள' எ'ப# ெபற�ப.�.  
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      �ரபVச#�< �ர)மேம உபாதாந காரணD� நிமித காரணD� 

எ'பைத  

 

"�ர� தி7ச �ரதிGஞா �டா	தா&பேராதா" (ஸூ 1.4.23)  

 

Dதலிய ஸூர+களா� நிைலநா2.கிறா�.  

      உபநிஷ#�களி� பர�ர)ம� பரமாமா எ'ற ெசா@க, 

நாராயணைனேய <றி�பி.கி'றன எ'பைத  

 

"லி+க Jய(வா ததி பYய(ததபி" (ஸூ 3.3.45)  

 

எ'கிற ஸூரதி� நிைலநா2.கிறா�.  

 

      ேமM� ைவ7வாநராதிகரணதி� "ஆமாநேமேவம� ைவ7வாநர� 

ஸ��ரநய ேயஷி" எ'கிற விஷய வா�யதி� ைவ7வாநர' எ'கிற 

ெசா�லான# பரமாமாைவேய <றி�பி.கிற# எ'9 பல ேஹ#�களா� 

நிைலநா2Nயபி'  

 

"; ஷமபிைசநமதFயேத" (ஸூ 1.2.27)  

 

எ'கிற ஸூதிர க-டதி� "ஸ ஏேஷா�நி�ைவ7வாநேராய ; ஷ:" என 

ைவ7வாநரைன ; ஷ' எ'9 P9வதா� ைவ7வாநர' பரமாமா எ'கிறா�. 

; ஷ' எ'கிற ெசா� பரமாமாைவ� <றி�<� எ'பைத நிைலயாக� 

ெகா-. அAவா9 P9கிறா�. ; ஷ' எ'கிற ெசா� வி�Lைவேய 

அதாவ# நாராயணைனேய <றி�<� எ'9 எ�ேலா � ஏ@9�ெகா-ட 

விஷய�. இதனா� நாராயணேன பரமாமா பரதவ� எ'பதாக ஸூதிர�கார� 

க #கிறா� எ'பத@< ேவ9 சா'9 ேதைவயி�ைல அ�லவா.  

 

ஸ�பத� 

 

      ேசதநாேசதந+கCட' பரமாமாK�< ச=ராம பாவ� ஸ�ப	த�. 

அதாவ# ஜFவாமா�கC� அேசதந+கC� பரமாமாK�< ச=ர�. 

அைவகC�<� பரமாமா ஆமா எ'கிற ெகா,ைகS� 
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அ	த�யா�யதிகரணதிேலேய ஸூதிர�கார� (ப�டமாக� P9வைத� 

காணலா�.  

 

��திகைள �ர�பா�	றி நி�வஹி�த� 

 

       பரமாமாK�<� �ரபVச#�<� ேபதைத பல 7 திகC� அேபதைத 

பல7 திகC� P9கி'றன. அைவதிக, அேபத 7 திகC�< 

D�கியவைத ஏ@9 ேபத7 திகைள த,ளிவி2டன�. ைவதிக, ேபத 

7 திகC�< D�கிய#வைத ஏ@9 அேபத 7 திகைள த,ளிவி2டன� - 

�பா�யகார� இர-. 7 திகC�<� D�கிய#வைத ஏ@9 Dர-பா. 

இராம� நி�வஹிதா� - ேபத7 திக, உ-ைமயாக உ,ள ேபதைத� 

P9கி'றன. அேபத 7 திக, சிதசிவிசி�டமான �ர)மமான# ஒ'9 

எ'கி'றன. அதாவ# ேசதந அேசதந வாசக+களான ெசா@கCட' 

�ர)மவாசகமான ெசா�ைல ஒேர விப�திSட' ேச�#�P9� 

வா�கிய+கேள அேபத7 திக,. அவ@9, ேசதந அேசதந வாசக+களான  

ெசா@க, அவ@ைற7 ச=ரமாக� ெகா-ட அவ@9�< ஆமாவான 

பரமாமாைவ� <றி�கி'றன. ஆகேவ "ஸ�வ� க�வித� �ர)ம" "அயமாமா 

�ர)ம" Dதலிய அேபத7 திகC�< �ர)மமான# ஸ�வ ச=ரக�, 

�ர)மமான# ஜFவாமச=ரக� எ'9 ெபா ,. ச=ரைத� <றி�<� ெசா@க, 

ச=ரதி' உ,ேள இ �<� ஜFவாமாைவ� <றி�<� எ'9 "பாேலா Sவா 

ஜாயேத" (பாலக' Sவாவாக ஆகிறா') "ேதவதேதா ஜாநாதி" (ேதவதத' 

அறிகிறா') எ'கிற ேலாக AயவஹாரதிM� கா-கிேறா�. ஆகேவ 

அேபத7 திகC� D�கியேம எ'9 �பா�யகார� நிIபி�கிறா�. அத@காக 

கடக7 திைய அதாவ# ச=ர ஆமபாவைத� P9� அ	த�யாமி 

�ரா)மணைத �ரமாணமாக� ெகா-டா�. ேபத7 திகைளS� 

அேபத7 திகைளS� ஒ'9�ெகா'9 Dர-படாம� ஒ.+கவி.� 7 தி 

கடக7 தி என�ப.�. இனி இ	த� ெகா,ைகைய ஸூரகார� ஏ@9� 

ெகா-.,ளா� எ'பைத� கா-ேபா�.  

 

"அ�ேசா நாநாAயபேதசா அ	யதாசாபி" (ஸூ 2.3.42)   

 

எ'ப# ஸூர�. இ	த ஸூரதி� ஜFவாமா பரமாமாK�< அ�ச� அதாவ# 

அவயவ� எ'கிறா�. ஏெனனி� 7 திகளி� "GஞாGெஞௗ வாவஜாவ FசநFசள" 
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(ஈ7வர' அநF7வர' என இ வ� அ�பGஞ� ஸ�வGஞ� - உபதி 

இலாதவ�க,) Dதலிய வா�ய+களா� ஜFேவ7வர�கC�< ேபத� - ேவ@9ைம 

Pற�ப.கிற#. ேமM� ஜFவ' ( �N�க�ப.மவ' ஈ7வர' ( �N�பவ', 

ஜFவ' நியமி�க�ப.மவ' ஈ7வர' நியமி�பவ' ஜFவ' (வ�பGஞ' ஈ7வர' 

ஸ�வGஞ' இAவா9 இ'�� பல Dர-ப2ட த'ைமகைள உைடயவ�களாக 

ஈ7வரைனS� ஜFவைனS� 7 திக, P9கி'றபNயா� அவ�கC�< ேபத� 

ெத%கிற#. "தவமஸி" (அ	த �ர)மேம நF) "அயமாமா �ர)ம" (இ	த ஜFவ' 

�ர)மேம) எ'பதா� அவ�கC�< அேபத� ெத%கிற#. இ�பN Dர-பா.,ள 

7 தி வா�ய+கைள ச%�ப.#வத@காக ஜFவாமா பரமாமாவி' அ�ச� 

எ'9 ஏ@9� ெகா,ள ேவ-.�. அ�ச� எ'கிற ெசா�M�< அவயவ� எ'9 

ெபா , ெகா-டா� �ர)ம� அவயவமிராத# எ'கிற 7 தி வா�ய� 

ெபா 	தா#.  ஆகேவ விசி�டமான ஒ  வ(#வி' ஏகேதச� ஒ  ப<தி 

எ'ப# ெபா ,. �ர)மமான# எ�ெபா3#� ேசதன�களான ஜFவ�கைள 

விேசஷணமாக� ெகா-. ஜFவவிசி�டமாக இ �பதா� விேசஷணமான ஜFவ' 

விசி�ட �ர)ம#�< அ�ச� ஆகிற#. உலக வழ�கிM� ேகாவ 

விசி�டமான ேகாK�< ேகாவ� விேசஷணா�ச�, ெவC�; நிறேதா. 

PNய ெபா C�< ெவC�; விேசஷணா�ச� எ'9 P9கி'ேறா�. இதனா� 

ஜFவாமா பரமாமாK�< அ� த�ஸித விேசஷணமாைகயா� 

விேசஷணவிேச�ய+கC�< ேவ@9ைம இ �பதா� ேபத7 தி 

அAேவ@9ைமைய� P9வதா� ெபா 	#கிற#. அ� த�ஸித 

விேசஷண+கைள� <றி�<� ெசா@க, அAவிேசஷண+கைளSைடய 

வ(#ைவ� Pறி "இ# பZ" அதாவ# இ# பZவமாகிய விேசஷணைத 

உைடய# எ'கிற ெபா ளி� அேபத Aயவஹார� இ �பதா� அ# ேபா� 

"அயமாமா �ர)ம" எ'கிற அேபத 7 தி�< �ர)மமான# இ	த 

ஜFவாமாவாகிற விேசஷணைத உைடய# எ'9 ெபா ளாைகயா� 

அேபத7 திS� ெபா 	#கிற# எ'9 ஸூர�கார� தி K,ள� அ� த�ஸித 

விேசஷணமானரAய� ச=ர� என�ப.�.   

 

       இ�பN ஜFவாமா பரமாமாK�< அ� த�ஸிதவிேசஷணமாைகயா� 

பரமாமாK�<7 ச=ரமாைகயா� ச=ர ஆம பாவ� எ'கிற த'ைமைய 

அ�ச%# அேபத7 திைய நி�வஹி�ப#ேபா� அேசதனமான �ரபVசD� 

பரமாமாK�< விேசஷணமாைகயா� அேசதந#�<� பரமாமாK�<� 
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அேபதைத� P9� 7 திகைள� ெபா 	த விடலா� எ'பைதS� 

அஹி<-டலாதிகரணதி�  

 

“J�வவவா” (ஸூ 3.2.28)  

எ'கிற ஸுதிரதி� D'; அ�சாதிகரணதி� PறியபN அேசதந 

வ(#�கC� �ர)மதி' அ� த�ஸித விேசஷணமாைகயா� விேசஷண 

விேச�ய+கC�< ேபத� இ �பதா� அேசதந#�<� �ர)ம#�<� 

ேபதைத� P9� ேபத 7 திகC� அதாவ# "ஹ	தாஹ மிமா(தி(ேரா 

ேதவதா அேநந ஜFேவநாமநா#�ரவி7ய நாம - Iேப Aயாகர%வாணி" Dதலிய 

7 திகC� விேசஷணைத� <றி�<� ெசா@க, விேச�ய� வைர 

<றி�<மாைகயா� "�ர)ைமேவத� ஸ�வ�" "ஆைம ேவத� ஸ�வ�" 

Dதலிய அேபத 7 திகC� ெபா 	#கி'றன எ'9 P9கிறா�. இ�பN 

ச=ராமபாவைத ஏ@9 எ�லா 7 திகைளS� ெபா 	தவி.� வழிைய 

ஸூதிர�காரேர கா2Nய ளினா�.  

 

     ேமM� "சராசாAயபா7ரய(#(யா தAயப ேதேசா 

பா�த(தபாவபாவிவா" (ஸூ 2.3.17)  

 

எ'கிற ஸூதிரைதS� கவனி�க ேவ-.�. அைசS� ெபா , அைசயாத 

ெபா , இைவகைள� P9� ெசா@க, �ர)மைதS� D�கிய 

A தியிேலேய <றி�<�. ஏெனனி�, எ�லா� ெபா ,களி' ெபய � 

உ வD� �ர)ம�. அவ@9, அ	த�யாமியாக இ �பதா� ஏ@ப2டபNயா�, 

இதனா� எ�லா� ெபா ,கC�<� ச=%யாT ஆமாவாக �ர)ம� 

இ �பதா� அ7ெசா@க, அைவகைள7 ச=ரமாக உைடய பரமாமாைவ� 

<றி�<� எ'9 ெபா ,.  

 

ேமா��வ ப� 

 

      �பா�யகார� அ	தரதிகரணதி� (ஸூ 1.2.2) "ரTய	த நி�ணாதா(#" 

எ'9 ெதாட+கி "பர(ய �ர)மண: ச=ரதயா �ரகாரJத(ய 

அ&Pலாப%7சி'னGஞான (வIப(ய பரமாமா&பைவகர(ய ஜFவ(ய 

அநாதிக�மIபாவியாதிேராஹித (வIப(ய அவிேயா7ேசத 

J�வக(வாபாவிக பரமாமா&பவேமவ ேமா?மாச?ேத" எ'9 
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ேமா?(வIபைத அ ளி7ெசTதா�. அதாவ# ஜFவாமாவானவ' 

பரமாமாK�<7 ச=ரமாT அவ��< விேசஷண�. அ&Pலமான அளவி�லாத 

Gஞாந(வIப'. பரமாமா&பவேம ேபா�ய� எ'9 இய@ைகயாக இ �பவ'. 

அநாதிக�மஸ�(காரதா� (ஸூ 1.2.2) "ரTய	த நி�ணாதா(#" எ'9 

ெதாட+கி "பர(ய �ர)மண: ச=ரதயா �ரகாரJத(ய 

அ&Pலாப%7சி'னGஞான (வIப(ய பரமாமா&பைவகர(ய ஜFவ(ய 

அநாதிக�மIபாவியாதிேராஹித (வIப(ய அவிேயா7ேசத 

J�வக(வாபாவிக பரமாமா&பவேமவ ேமா?மாச?ேத" எ'9 

ேமா?(வIபைத அ ளி7ெசTதா�.  

 

      அதாவ# ஜFவாமாவானவ' பரமாமாK�<7 ச=ரமாT அவ��< 

விேசஷண�. அ&Pலமான அளவி�லாத Gஞாந(வIப'. பரமாமா&பவேம 

ேபா�ய� எ'9 இய@ைகயாக இ �பவ'. அநாதிக�மஸ�(காரதா� 

மைற�க�ப2ட இய@ைகயான (வIபைத உைடயவ'. அவ��< ;-ய பாப 

க�மா�க, கழி	த பி' வ � பரமாமா&பவேம ேமா?� எ'9 ெபா ,. 

இைத நா'கா� அயாய�, நா'கா� பாத� JராK� ஸூரகார� PறிS,ளா�. 

D�கியமாக 

 

 "ேபாகமாரஸா�யலி+கா7ச” (ஸூ 4.4.21)  

 

எ'கிற ஸூதிரைத� கவனி�க ேவ-.�. அ+< பா�யகார� 

�ர)மதி�ைடய உ-ைமயான (வIபைத அ�பவி�பதாகிற ேபாகதி� 

�ர)மதி@<� D�த��<� ஸா�ய� - ஒ�;ைம 7 தியி� 

Pற�ப.கிறபNயா� ம@ற விஷய+களி� ஸா�ய� இராததா� D�த��< 

ஜககாரணவ� கிைடயா# எ'கிறா� - �ர)மா&பவதி� இ வ �<� 

ஸா�ய� உ-. எ'பைத "ேஸா7&ேத ஸ�வா	 காமா	 ஸஹ �ர)மணா 

லிப7சிதா" எ'கிற 7 திவா�யைத� கா2N நிIபி�கிறா�. பர�ர)மதி' 

<ண+கைள D�த' பர�ர)ம#ட' Pட அ�பவி�கிறா' எ'9 ெபா ,. 

இதனா� இ வ � �ர)ம <ண+கைள அ�பவி�கி'றன� எ'9 

ஏ@ப.வதா� �ர)ம<ணா�பவேம ேமா?� எ'9 ேத9கிற#. இ# 

ேபா� ஸாஹியபரமான Aயா�யான�. ேபா�ய ஸாஹியபரமாக 

Aயா�யான� ப-L�ெபா3# �ர)ம#ட' Pட <ண+கைள 

அ�பவி�கிறா'. அதாவ# �ர)மைதS� அத' <ண+கைளS� 
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அ�பவி�கிறா' எ'9 ெபா ,. இதனா� ஸ<ண�ர)மா&பவேம ேமா?� 

எ'ப# ஸூரகார%' தி K,ள�.  

 

 

ேமாே�ாபாய� 

 

      ப�தி �ரபதிக, ேமா?ஸாதந+க,. ப�தி ேமா?ஸாதன� எ'பைத 

"ஆA திரஸ� #பேதசா" (ஸூ 4.1.1) Dதலிய ஸூர+களிM�, �ரபதிS� 

ேமா?ஸாதன� எ'பைத "நாநா ச�தாதிேபதா" எ'கிற ஸூதிரதிM� 

அ ளி7ெசTதா�. (3.3.58)  

 

      ந� மததி� பரமாமவிஷயகமான இைடவிடாத நிைனவி' 

ெதாட�7சியாகK� ஸா?ாகார #�யமாS� �=திIபமாS,ள யான 

விேசஷேம ேமா? ஸாதன�. இ#ேவ ப�தி எ'9 Pற�ப.�. இைத 

 

"ஆA திரஸ� #பேதசா" (4.1.1)  

 

எ'கிற ஸூதிரதி� P9கிறா�. பரமாம விஷயகமான Gஞானமான# 

இைடவிடாம� ெதாடர�பட ேவ-.�. யான� உபாஸன� எ'கிற 

ெசா@களா� Gஞானைத� <றி�பி.கிறபNயா� யான Iபமான Gஞானேம 

ேமா?ஸாதன�. Gஞானதி�ைடய இைடவிடாத ெதாட�7சிேய யான� 

எ'9� உபாஸனெம'9� Pற�ப.�.  

 

      �ரபதி ேமாே?ாபாய� எ'பைத  

 

"நாநா ச�தாதி ேபதா" (3.3.56)  

 

எ'கிற ஸூதிரதி� P9கிறா�. ஸவிைய தஹரவிைய Jமவிைய 

Dதலிய விையக, ஒ'றா ெவAேவறா எ'9 ச	ேதக�. எ�லா 

விையகC�<� விஷயமான �ர)ம� ஒ'றானபNயா� எ�லா� ஒ'ேற 

எ'9 J�வப?�. அAவாற'9. அAவிையக, ெவAேவறானைவ. ஏெனனி� 

ச�தாதி ேபதா. ச�த� அ�யாஸ� ஸ+�ைய <ண� �ரகரண ெபய� இைவக, 

ெவAேவறாக இ �பதாM�, உபாஸி�க ேவ-Nய <ண+க, ெவAேவறாக 
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இ �பதாM� ெவAேவ9 �ரகரண+களி� P9கிறபNயாM� உபாஸன 

Iபமான விையக, ெவAேவ9 எ'9 ெபா ,. இ	த ஸூதிரதி� 

விையக, ெவAேவ9 எ'பத@< ஆ9 காரண+க, Pற�ப.கி'றன. 

அவ@9, ச�தேபத� எ'கிற காரணமான#, உபாஸன Iபமான விையகC�< 

ேபதைத ஸாதி�க இயலாத#. ெவAேவ9 ெபா ,கைள� P9� 

விதி�ரயய#ட' PNய தா# ேபதேம ச�த ேபத� என�ப.�.  

 

      ேவத, யாயித, உபா[த எ'கிற தா#�கெள�லா� த�சன 

ஸமானாகாரமான யான� எ'கிற ஒ  ெபா ைளேய P9வதா� ச�த ேபத� 

எ'ப# உபாஸனதி� ெபா 	#வதி�ைல. உபாஸன� �ரபதி எ'கிற இ  

விையைய� க தி� ெகா-டா� ச�தேபத� ெபா 	#�. ஏெனனி� 

உபாஸன� ேவ9, �ரபதி ேவ9 என ெவAேவ9 ெபா ,கைள உபா[த 

�ரபேயத எ'கிற தா#�க, P9கி'றபNயா� ச�தேபத� எ'கிற 

ேஹ#வினா� �ரபதி உபாஸன� இைவகC�< ேபத� ஸாதி�க�படலா�. 

உபாஸன Iபமான விையகC�< ேவ9 ஐ	# காரண+களா� ேபதைத 

ஸாதி�கலா� எ'9 ஸூதிர�கார� க #. எனேவ ேமாே?ாபாயமான 

விையகC�< ேபதைத நிைலநா2.� இ	த ஸூதிரதி� �ரபதிையS� 

உ2ெகா-. ேபதைத நிைலநா2.கிறபNயா� ஸூதிர�கார �< �ரபதிS� 

ேமா?ஸாதன� எ'9 தி K,ள�.  

 

       இ�பN தவ�, ஹித�, ; ஷா�த� இைவகைள விசி�டாைவத 

ஸிதா	ததி� ஏ@9�ெகா-ட =திைய ஸூதிர�கார� PறிS,ளபNயா� 

ஸூதிர�கார �< விசி�டாைவதேம ஸ�மத�. அதாவ# ஸுதிர�கார� 

PறிS,ள தவஹித ; ஷா�த (வIப+கைள பா�யகார� 

ஏ@9�ெகா-டா� எ'9 இ#வைர Pறிேனா�. வி%வி@< அVசி இ#ட' 

நி9தி�ெகா,கிேறா�.   
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அ'ைனயாT அதனாT எ'ைன ஆ-N.� த'ைமயா' 
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ந�றி:  

 

�ம பரமஹ�ேஸயாதி. பறவா�ேகா2ைட �ம ஆ-டவ'. � 

ேகாபாலேதசிக மஹாேதசிக' சதாபிேஷக ரன மாலா – �ம ஆ-டவ' 

ெபௗ-ட=க;ர� (வாமி ஆ7ரம ெவளியீ..  

 

ஸம��பண�:  

 

ைவ<-டவா[. �ம பரமஹ�ேஸயாதி. பறவா�ேகா2ைட �ம 

ஆ-டவ'. � ேகாபால ேதசிக மஹாேதசிக' ஸ	நிதியி�.  

 

அ�மதி அ	ளியைம�காக அந�தேகா� �	த�ஞதா�ப 

�ரணாம�க��� உ�யவ!:  

 

�ம பரமஹ�ேஸயாதி. ராய;ர� �மதா-டவ'. � ர<வ Fர மஹாேதசிக'     
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