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ஸ்ரீ உ.வவ.மஹாவித்வான் காஞ்சி ஸ்வாமி 

ராமாநுசன் 21 

தமிழாக்கம் 

ஆத்மதத்துவத்தின் ஒன்றுக்ககான்று வவறுபட்ட தருமம் 

டாக்டர் மாடபூசி வரதராஜன் 

ஆத்மாவின் ஞானத்ததப் பற்றியிருக்கும் தன்தம 

 “ஞானவம ஆத்மா“ என்றும் “ஞானத்துக்கு இருப்பிடம் ஆத்மா“ என்றும் 
உபநிஷத்து முதலான பிரமாணங்களினால் அறிகின்வறாம். ஞானவம ஆத்மா 
என்பததப்பற்றி பிறகு வபசுவவாம். ஞானத்துக்கு இருப்பிடம் ஆத்மா 
என்பததப்பற்றி இப்வபாது ஆராய்ச்சி கசய்வவாம். ஆத்மா ஞானத்துக்கு 
இருப்பிடமாயிருக்கும். தீபமும் அதன் ஒளியுமாகிய இரண்டும் ஒளி 
திரவியமாயிருக்கச்கசய்வதயும் தீபமானது ஒளிக்கு இருப்பதுவபால, 
ஆத்மாதானும் ஞான ஸ்வரூபனானாலும் தன்னுதடய தரும்மான 
ஞானத்துக்குத் தன்தன ஒழியத் தனிப்பட்டிருத்தலாவது, தனிப்பட்டுத் 
வதான்றுதலாவது இல்லாதபடி தான் ஆதாரமாயிருத்தவல ஞானத்துக்கு 
இருப்பிடமாம் தன்தமயாகும். “விஜ்ஞாதாரமவர வகந விஜாநீயாத் 
ஜாயாத்வயவாயம் புருஷ:” (ஓய்! லர்வஜ்ஞனான ஈச்வரதன கீழ்ச்கசான்ன 
உபாயத்தத விட்டு வவறு எந்த உபாத்தாவல அறியக்கூடும்? இந்த புருஷவன – 
ஆத்மாவவ அறிகிறான் – ப்ர.உப.6.5.16) என்பது முதலான பிரமாணங்களினால் 
ஆத்மா ஞானத்துக்கு இருப்பிடம் என்பது திண்ணமாக அறியப்படும்.   

ஆத்மா ஞானமாத்ரவம அல்லன் 

 கபௌத்தர் முதலான சில பிற மத்த்தவர்கள் இப்படி ஆத்மா ஞானத்துக்கு 
இருப்பிடமானவன் என்பதத இதசயாவத ஞான மாத்ரம் என்று 
கசால்லுவதுண்டு. அது தவறு. ஆத்மாவுக்கு ஞானத்துக்கு இருப்பிடமாம் 
தன்தம அன்றிக்வக வகவலம் ஞானமாயிருக்குமதுவவ உள்ளதாகில், “நான் 
இத்தத அறிந்வதன்“ என்று உலகத்தில் நிர்விவாதமாக்க் காண்கிற வழக்கு 
தகுதியற்றதாக வவண்டிவரும். “நான் அறிவு“ என்று தன்தன ஞான 
மாத்ரமாகவன்வறா கசால்லிக்ககாள்ளவவண்டும். இப்படிப்பட்ட வழக்கு ஒரு 
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நபரிடமும் காண்பதில்தல.  “இவ்வர்த்தத்தத நான் அறிந்வதன்“ 
“இவ்விஷயத்தத நான் அறிந்து ககாண்வடன்“ என்று இப்படிவய வழக்குகள் 
எங்கும் காண்தகயாவல, விஷயத்தத வாங்கிக்ககாள்வதான ஒரு 
ஞானத்துக்குத் தான் இருப்பிடம் என்னுமிடம் நன்கு கதரிகின்றதன்வறா. இப்படி 
ஆத்மாவினுதடய அறியும் தன்தம வநராக ஸித்தமாதகயாவல 
கண்ணழிவற்றகதன்று ககாள்ளக்கடவது. “அஹமிதமபிவவத்மீதி ஆத்ம 
வித்த்வயார் விவபவத ஸ்புரதி யதி த்ததக்யம் பாஹ்யமப்வயகமஸ்து“ - (நான் 
கவளிவய இருக்கும் வஸ்துதவ அறிகிவறன். இந்த ப்ரகாரம் ஆத்மாவுக்கும் 
ஞானத்துக்கும்  விவசஷமான வபதமானது பிரகாசிக்க ஆத்மாவுக்கும் 
ஞானத்துக்கு ஐக்யமானது எல்லா அனுபவத்துக்கும் விருத்தமாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்டவதயானால் முன் இருக்தகயால் இதம் என்று ககாள்ளப்பட்ட 
கவளி வஸ்துவும் ஞானத்வதாடு ஐக்யத்தத அதடயட்டும் – ஸ்ரீரங்க.2.10) என்கிற 
பட்டர் ஸ்ரீஸூக்தியும் இங்கு நிதனதற்பாலதாகும். 

 ஆத்மாதவ அறிவுதடயவன் என்று கதரிந்து ககாண்டவபாவத கசய்பவன் 
என்றும் அநுபவிப்பவன் என்றும் கதரிந்து ககாள்ளவவணும்.  இன்னது 
தள்ளத்தக்கது, இன்னது ககாளத்தக்கது என்கிற எண்ணத்துக்கு அறியும் 
தன்தமயானது காரணமாயிருக்தகயாவல, தள்ளவவண்டியதத விடுதகயிலும் 
ககாள்ள வவண்டியததப் பற்றுதகயிலும் இச்தச உண்டாகி அதன் காரணமாக 
கசய்யும் தன்தம உண்டாகிறது. எவன் ஒரு காரியத்ததச் கசய்கிறாவனா 
அவன் அதனால் உண்டாகும் பயதன அனுபவிப்பனுமாகிறான்.  ஆகவவ 
கசய்பவனான வபாவத அனுபவிப்பவனாகிறான். ஆனபின்பு ஆத்மாவுக்கு 
அறியும் தன்தம கசான்னது கசய்யும் தன்தம அநுபவிக்கும் தன்தமகளும் 
கசான்னபடியாகக் குதறயில்தல. 

கசய்யும் தன்தம பிரகிருதிக்கு அன்று ஆத்மாவுக்வக 

 இப்படி ஆத்மாவுக்கு இயல்பாக இருந்துள்ள கசய்யும் தன்தமதய 
ஸாங்க்ய மதத்தவர்கள் பிரகிருதிக்வக உள்ளதாகக் ககாள்ளுகின்றார்கள். 
பகவத் கீததயில் “கார்ய காரண கரீத்ருத்வவ வஹது: ப்ரக்ருதிருச்யவத, 
புருஷஸ் ஸுகதுக்காநாம் வபாக்த்ருத்வவ வஹதுருச்யவத“ – வதகம், 
இந்த்ரியங்கதள உண்டுபண்ணுகிற விஷத்தில் மாதயயானது காரணமாகச் 
கசால்லப்படுகிறது. ஜவீன் சுகதுக்கங்களுதடய அநுபவிக்கிற தன்தமயில் 
காரணமாகச் கசால்லப்படுகிறான் – ப.கீ.13.21“ என்று கசால்லுதகயாவல 
“கசய்யும் தன்தம உள்ளது பிரகிருதிக்வக, ஆத்மாவுக்கு கசய்யும் 
தன்தமயன்றிக்வக  அநுபவிக்கும் தன்தமவய உள்ளது“ என்று ஸாங்க்யர்கள் 
நிரூபிக்கிறார்கள்.  அது தவறு.  பிரகிருதிக்வக கசய்யும் தன்தமயாய் 
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ஆத்மாவுக்கு அஃதில்தலயாகில் ஆத்மாவுக்கு சாஸ்த்ரத்துக்கு வசப்படும் 
தன்தமயும் அநுபவிக்கும் தன்தமயும் குதலந்ததாகும். சாஸ்த்ரத்துக்கு 
வசப்படுதகயாவது – விதி நிவஷத ரூபமான சாஸ்த்ரத்துக்குத் தான் 
அதிகாரியாய்க் ககாண்டு அதின் வசத்திவல நடக்க வவண்டுதகயாம். இததச் 
கசய் இததச் கசய்யாவத என்று சாஸ்த்ரங்களானதவ பலவற்தற விதித்தும் 
பலவற்தற மறுத்தும் கூறியிருக்கின்றன. இந்த விதி நிவஷதங்கள் 
வசதநதனப்பற்றிவய அல்லது பிரகிருதிதயப் பற்றியல்ல. பிரகிருதிக்வக தான் 
கசய்யும் தன்தம என்னில் சாஸ்த்ரங்களில் காணும் விதி நிவஷதங்கள் 
பிரகிருதிதய வநாக்கியதவ என்று கசால்லவவணும். ஆகவவ சாஸ்த்ரத்துக்கு 
வசப்படும் தன்தம வசதனனுக்கு குதலந்ததாகும். அன்றியும், விதித்தவற்தறச் 
கசய்து தள்ளவவண்டியததத்தள்ளி இருக்கிற வசதனன் நல்ல பயன்கதள 
அனுபவிக்தகயும், விதித்தவற்தற விட்டு தள்ளவவண்டியததச் கசய்து திரியும் 
வசதநன் தீய பயன்கதள அநுபவிக்தகயும் எல்லாருக்கும் 
நிர்விவாதமாகயிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட சுகதுக்கமான பயன் அனுபவிக்கும் 
தன்தமயும் வசராமல் வபாகும். என்ன இன்னும் பல? வசதன்ன் 
கசய்பவனாகாதவபாது  சாஸ்த்ரவம வணீ் என்று கசால்லவவண்டி வரும்.   

   ”ஸ்வர்க்க காவமா யவஜத” - ”ஸ்வர்க்கம் விரும்புமவன் யாகம் கசய்ய 
வவண்டும்” என்றும் ”முமுக்ஷு: ப்ரஹ்ம உபாஸீத” – ”வமாக்ஷத்தில் இச்தச 
யுதடயவன் ப்ரஹ்மத்தத உபாஸிக்கவவண்டும்” என்றும் பலபல வதகயான 
விதிகதளக் காண்கிவறாம். ஸ்வர்க்கம் வமாக்ஷம் முதலான பயன்கதள எந்த 
வசதநன் அனுபவிக்க வவண்டியவவனா அவதனவய அன்வறா கசய்பவனாக 
சாஸ்த்ரம் நிவயாகிக்கிறது. ஆகவவ பயதன அனுபவிப்பவவன கசய்பவனாக 
வவணும் என்பது மறுபடியும் கசான்னபடி.அறிவற்ற கபாருளுக்கு கசய்யும் 
தன்தமயாகில் வசதநதனக் குறித்து விதிக்கவவ கூடாது. சாஸநம் பண்ணுவது 
எதுவவா அதற்கு சாஸ்த்ரம் என்று கபயர். சாஸநமாவது கசய்தகயிவல 
இழிவது. சாஸ்த்ரம் கசய்தகயிவல இழிதகயாவது அறிதவ உண்டுபண்ணும் 
வாயிலாகவாகும். அறிவற்ற பிரகிருதிக்கு அறிதவ உண்டுபண்ண 
முடியாதன்வறா. ஆகவவ சாஸ்த்ரம் நிறம்கபற வவணுமானால் 
அநுபவிப்பவனான வசதநனுக்வக கசய்யும்தன்தமயாக வவணும். 
இவ்விஷயகமல்லாம் “கர்த்தா சாஸ்த்ரார்த்தவத்வாத்” (2.3.33) (சாஸ்த்ரம் 
பயனுதடயதாதகயாவல ஆத்மா கசய்பவனாகிறான்) என்கிற 
ஸூத்ரத்தினாலும் விரிவாகக் கூறப்படுள்ளது.  

கசய்யும் தன்தமயின் விவசஷ விவரணம் 
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 எல்லா வதகயான கசய்யும் தன்தமயும் வசதநனுக்கு ஸ்வரூபத்தால் 
உண்டானது என்று நிதனக்க வவண்டா. வசாறு உண்ணுதல், தண்ணரீ் 
குடித்தல், கபண்கதள அநுபவித்தல் முதலிய அநுபவங்கதள உத்வதசித்துப் 
பண்ணும் தன் கதாழில்களில் கசய்யும் தன்தம காரணத்வதாடு 
கூடியதாதகயாவல ஸ்வரூபத்தால் உண்டானதன்று.  ஸத்துவம், ரஜஸ், 
தமஸ்க்களாகிற குணங்களினுதடய வசர்க்தகயால் உண்டானது. 
இந்தப்கபாருள் ப்ருக்ருவத: க்ரியமாணாநி குதண: கர்மாணி ஸர்வச, 
அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹடுதி மந்யவத” என்கிற கீதா 
ச்வலாகத்தினால் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.   

 ஆக இவ்வளவும் ஸாங்க்யர்களின் பக்ஷத்தத மறுத்து ஆத்மாவுக்வக 
கசய்யும்தன்தம உள்ளகதன்று ஸாதிக்கப்பட்டது. இனி இந்த கசய்யும் 
தன்தமயானது ஸ்வாதீநமா பராதீநமா என்கிற சந்வதகத்திவல கசால்ல 
வவண்டிவற்தறச் கசால்லுகிவறாம். 

ஆத்மாவின் கசய்யும் தன்தம ஈச்வரன் இட்ட வழக்கு 

 சாஸ்த்ரம் கசயல்பட வவண்டியதற்காக கசய்யும் தன்தம ஆத்ம தர்மம் 
என்று ககாள்ளவவணும். அந்த கசய்யுமவனுக்கு தர்ம்மான ஞானம், இச்தச, 
முயற்சி ஆகிய இதவ பகவானுக்கு இட்டவழக்காயிருக்தகயாலும், 
பகவானுதடய அநுமதி இல்லாமல் அந்த ஞானம் முதலியதவ கசய்வதற்கு 
காரணமாக மாட்டாதமயாலும் இவனுதடய கசய்யும் தன்தம ஈச்வரன்  இட்ட 
வழக்கு என்று ககாள்ளவவணும்.  

 இங்ஙவன ககாண்டால் புண்ய பாபங்கள் ஈச்வரனுக்வகயாக 
வவண்டாவவா? வசதநனுக்கு ஆக இடமில்தலவய! என்கிற சந்வதகம் 
உதிக்க்க்கூடும். “வசதநனுதடய புத்தி மூலமான முயற்சிதய விரும்பி ஈச்வரன் 
அநுமதிபண்ணுதகயாவல அந்த கசயதலப்பற்றி வரும் புண்யபாபங்களும் 
வசதநனுக்வக ஆகின்றன” என்று நம் பூர்வாசாரியர்கள் ஸமாதாநம் 
அருளிச்கசய்கின்றனர். ப்ரஹ்ம ஸூத்ரத்தில் “பராத் து த்த் ச்ருவத”    என்கிற 
ஸூத்ரத்தினால் ஆமாவினுதடய கசய்யும் தன்தம பிறர்க்காகும் என்று 
கசால்லப்பட்டிருப்பதும் “க்ருத ப்ரயத் நாவபக்ஷஸ் து விஹித ப்ரதிஷித்தா 
தவயர்த்த்யாதிப்ய:” என்ற ஸூத்ரத்தினால் சநவதகம் நீக்கப்பட்டிருப்பதும் 
குறிக்ககாள்ளத்தக்கது. விதி நிவஷதங்கள் வணீாகாதமக்காக இந்த வசதநன் 
பண்ணின முதல் முயற்சிதய விரும்பிக் ககாண்டு ஈச்வரன் நடக்கும் 
என்றதாயிற்று. 
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இததச் சிறிது விவரிக்கிவறாம். எல்லா வசதநர்க்கும் அறியும் தன்தம 
இயல்பாதகயாவல கபாதுவாக மூளுதகயிலும் மீளுதகயிலும் உரிதம 
ததடயற்றிருக்கும். இத்ததகய உரிதமதய நிர்வஹிக்தகக்காக ஈச்வரன் 
அந்தர்யாமியாய்க் ககாண்டு நிற்பன். அவனாவல உண்டாக்கப்பட்ட ஸ்வரூப 
சக்திதயயுதடயனான வசதநன் அந்தந்த பதார்த்தங்களிவல ஞானம், இச்தச, 
முயற்சி ஆகியவற்தற உண்டாக்கிக்ககாண்டிருப்பன். அவ்விடத்தில் 
நடுநிதலயானாதகயாவல அலட்சியம் கசய்வாதரப்வபாவல இருக்கிற 
பரமாத்மாவானவன் அந்த வசதநனுதடய மூன் பழக்கத்துக்குத்தக்கதான 
மூளுதக நல்லவதா தீயவதா அதில் அநுமதிதயயும் 
அநாதரத்ததயுமுதடயவனாய்க்ககாண்டு, நல்லது சய்யுமளவில் 
அநுக்ரஹத்ததயும், தீயது கசய்யுமளவில் நிக்ரஹத்ததயும் பண்ணுவானாய் 
சுகதுக்கங்கதள அந்தந்த வசதநர்களுக்கும் ககாடுப்பான்.  

நடாதூரம்மாள் அருளிச்கசய்த தத்வஸாரம் என்னும் க்ரந்தத்தில் – 
“ஆதாவசீ்வரகத்ததயவ........ஹரி:” என்கிற ச்வலாகத்தின் கபாருள் 
இவ்விஷயத்தில் நன்கு கதளிவு பிறப்பிக்கும். இதன் கபாருள் வருமாறு – ஸர்வ 
நியாமகனாய் ஸர்வாந்தராத்மாவான ஸர்வவச்வரன் ஆதியிவல தனக்கு 
உண்டாக்கிக் ககாடுத்த  அறியும் தன்தம மூலமான சுவயச்தச சக்தியாவல 
வசதநன் தாவன அந்தந்த விஷயங்களிவல ஞானம், இச்தச, முயற்சிகதளப் 
பண்ணிக் ககாண்டிருப்பன். அவ்விடத்தில் சாஸ்த்ரீயமல்லாதவற்றிவல 
மறுத்தும் சால்தீரியங்களிவல அநுமதி பண்ணியும் அந்தந்த விஷயங்களிவல 
நிக்ரஹம் அநுக்ரங்கதளப்பண்ணிக்ககாண்டு அந்தந்த கரும பயன்கதளயும் 
ஸர்வவச்வரன் ககாடுப்பான் என்தக.  

விவசஷ சந்வதகத்துக்குப் பரிஹாரம் 

 ஏஷ ஹவயவ ஸாது கர்ம காரயதி தம் யவமப்வயா வலாவகப்ய 
உந்நிநீஷதி, ஏஷ ஏவ ஏஸாது கர்ம காரயதி தம் யமவதா நநீஷதி என்று 
ஓதப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் கபாருளாவது, எம்கபருமான் எந்த வசதநதன 
உயர் கதிதய அதடவிக்க விரும்புகிறாவனா அவதனக் ககாண்டு நல்ல 
காரியங்கதள கசய்விக்கிறான். எந்த வசதநதன நீச கதிதய அதடவிக்க 
விரும்புகிறாவனா அவதனக் ககாண்டு ககட்ட காரியங்கதள கசய்விக்கிறான் 
எந்பதாம். ஆகவவ நல்ல எண்ணத்தாலும் ககட்ட எண்ணத்தாலும் 
ஸர்வவச்வரன் தாவம ஸாதுவாயும் அஸாதுவாயுமுள்ள கருமங்கதளப் 
பண்ணுவிக்கும் என்கிற இது எங்ஙவன கபாருந்தும் என்ற சந்வதகம் உதிப்பது 
உண்டு. இதற்குப் பரிஹாரம் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரவர நிரூபித்தருளினார்.  வமல் 
காட்டின உபநிஷத்தின் விஷயம் எல்லா மக்களுக்கும் கபாதுவானதன்று.  
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யாவகனாருவன் பகவத் விஷயத்தில் மிக மிக அதிகமான நன்தமயாவல 
ஒருப்பட்டவனாய்க்ககாண்டு இழிகிறாவனா, அவதன அநுக்ரஹித்துக் 
ககாண்டு பகவான் தாவன தன்தனப் கபறுவதற்கு ஸாதனங்கதளயும் மிக்க 
கல்யாணங்களாயுமுள்ள கருமங்களிவல ருசிதய உண்டாக்குகிறான் என்றும் 
யாவகனாருவன் மிக மிக நன்தமயல்லாத கசயலிவல ஒருப்பட்வனாய்க் 
ககாண்டு இழிகிறாவனா அவதன தன்தன அதடவதற்கு விவராதிகளாயும் 
அவதாகதி ஸாதனங்களாயுமுள்ள கருமங்களிவல 
ஊற்றமுதடயவனாக்குகிறான் என்றும் அந்த உபநிஷத் வாக்யத்துக்குப் 
கபாருளாம். ஆகவவ கபாருந்தாதம ஒன்றுமில்தல என்பர். 

 ஆன பின்பு வசதன்னுதடய மூளுதகயில் எம்கபருமானுக்கு அனுமதி 
கசய்யும் தன்தமவய எல்லா மக்களுக்கும் கபாது. காரணமாம் தன்தம 
விவசஷ விஷயம் என்று ககாள்ளவவணும்.  

ஆத்மாதவ ஞானம் என்பதற்குக் காரணம் 

 ஆத்மா ஞானத்திற்கு இருப்பிடமாயிருக்குமாகில் சாஸ்த்ரங்களில் 
இவதன ஞானம் என்கிற கசால்லாவலவய கசால்லி இருப்பது ஏன்? ”வயா 
விஜ்ஞாவந திஷ்டந்” (யாகதாரு பரமாத்மாவானவன்  ஞான ஸ்வரூபனா 
ஜவீனிடத்தில்  இருந்து ககாண்டு – ப்ர.உப) “விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞம் தநுவத” (ஜவீன் 
யஜ்ஞத்ததச் கசய்கிறான் – தத.உ.ஆ.4-9) என்பது முதலான ச்ருதிகளில் 
வகவலம் விஜ்ஞானம் என்வற ஆத்மாதவச் கசால்லியிருக்கிறவத. இது 
எதனாவல என்னில் – ஜ்ஞானமானது தன்தன பற்றுவதற்கு தாவன 
பிரகாசமாயிருப்பது வபாவல ஞானத்தத எதிர்பாராமல் தனக்குத்தாவன 
பிரகாசிக்தகயாலும், ஞானம் இவனுக்கு ஸாரமான குணமாதகயாவல 
ஸ்வரூபத்வதாடு கதாடர்ந்துவருவதாய் ஸ்வரூபத்தத நிரூபிக்கும் 
கரும்மாதகயாவல அங்ஙவன கசால்லிற்று.  இந்த விஷயம் 
“தத்குணஸாரத்வாத்து தத்வ்யபவதச: ப்ராஜ்ஞவத்” “யாவதாத்ம பாவித்வாச்ச ந 
வதாஷஸ் த்த்தர்சநாத்” என்கிற இரண்டு ஸூத்ரங்களாலும் 
கசால்லப்ட்டுள்ளது. “ஜ்ஞாநமாத்ர வ்யபவதசஸ்து ஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரதாந 
குணத்வாத் ஸ்வரூபாநுபந்திவவந ஸ்வரூப நிரூபக குணத்வாத், ஆத்ம 
ஸ்வரூபஸ்ய ஜ்ஞாநவத் ஸ்வப்ரகாசத்வாத் வா உப்பத்யவத” என்று வவதாந்த 
தீபத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் அருளிச்கசய்த்தும் நிதனதற்பாலதாகும். 

 

ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமி திருவடிகவள சரணம் 
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