
“விதேஷம்” வ்யவிதேஷம்னு இருக்கின்றது. “யாவதர்த்தம்வை நாமதே 

ஸப்த: தே அர்த்த ஸம்பவத:” நாமதேஷத்தினால் அர்த்தம் 

தெரிஞ்சுகிறோம். மனசால தான் இந்த்ரியம் வர்த்திக்கிறது விவஹாரமா 

இருக்கு. 

“தத்ர இதம் இந்திரியார்த்த ஸந்நிதர்ஸாது உத்பத்யாம் ரூபம் இதி ஏவா 

ரஸம் இதி ஏவா ரூபரஸ ஸப்தாஷா விஷயாநாம் ஆதேயம் விஷயநாமதே” 

ரூபரஸ ஸப்தத்த எப்படி சொல்றா விஷய நாமதேஷமா சொல்றா. ரூபம் 

என்பது கண்ணுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், ரஸம் என்பது நாக்குக்கு 

விஷயம், ஸப்தம் என்பது காதுக்கு விஷயமானதுனு சொல்றா.  

“விஷய நாமதேயம் தேனா வ்யவிதஸ்யம் ஞானம் ரூபம் இதி ஜானீதே ரஸ 

இதி ஜானீதே நாமதே ஸப்தேனா வ்யவிதிஸ்யமானது” வ்யவிதஸ்யம் 

ஞானம் என்பது ரூபம் தெரிஞ்சுகிறது. ஸஸப்த்வ்யவதேஸம் எது 

அஸஸப்த்வ்யவதேஸம் எது ரூபம் தெரிஞ்சுகிறது ஞானம்.  

“ஸாமஸுரா ஸுத: யஜுஸுத ஸுர: நாமதேயம் யஜஸ்ய ஸ்வரூப: 

ப்ரஸ்ஞம் விவதே ” கடா பாவ: சொல்லும்போது ஸப்தஸ்வரூபமா 

இருக்கு. இது அப்வியவதேஸ்யம். “எது வ்ய்விதம் அனுப்ரயக்தே 

ஸப்தார்த்த ஸந்நிதர்ஸ ஸம்பந்தே அர்த்தத் ஞானம் தது நாமதே ஸப்தேனா 



வ்யவிதிஸ்யதே” அபிவ்யவதேஸ்யம் என்பது விஷேஷமா சொல்ல 

வேண்டியது இல்லை, வ்யவதேஸ்யம் என்பது விஷேஷமா சொல்லனும் 

அது ப்ரத்யக்ஷ்ம்.  “இதி யதாதோ ஸத அர்தோ விஷியந்தே ததா யதா 

ஸது பூர்வஸ்ய அர்த்தத்ஞானாது விஷிஷ்யதே ததார்த்த விஞ்ஞானம் 

தாத்ரூஹேபவதி அஜா அப்ரதீயமான விவஹார: தஸ்மாது நேயஸ்ய 

அர்த்தஸ்ய ஸஞ்ஞா ஸப்தேனா இதிஹரன யுக்தேனா நிர்துஸ்யதே ரூபம் 

இதி ஞானம் இதி ததேதது அர்துத்ஞானாம் காலே ஸனா ஸமாக்ய ஸப்ததா 

யா ப்ரீயதே விவஹார காலேது வ்யாக்ரீயதே தஸ்மாது அஸப்தம் 

விவத்ஞானம் இந்த்ரியார்த்த ஸந்நிதர்ஸேன அஸப்தம் அர்தத்ஞானம் ” 

அர்த்தத்ஞானத்தில் விஷேஷம் இல்லை. எது இருக்கோ அத அப்டியே 

விவரிகிறது தான் விவஹாரம். இதிஹரனம் என்றால் என்றுனு அர்த்தம். 

“பீஸ்மே ஹரிஜயா ஊமேனா ஊஸ்மேனாம் ஸம்ஸ்க்ருதலா ஸங்கமான: 

ஸம்ஸ்ருஸ்டம் ஸந்நித்ருஸ்யந்தே இந்த்ரியார்த்த ஸந்நிதர்ஸோ உதகம் 

இதி தஸ்ஸாத் ப்ரத்யக்ஷ்ம் பலேத் ” நல்ல வெயிலில் கானல் நீர் தெரிவது 

போல. விவஹார ஞானத்த விவரிக்க முடியுமா. கானல் நீர் எடுக்க 

முடியுமா அது போல தான் அவ்யவிதஸ்ஞானம் சொல்றோம். 



“எது அகஸ்மின் ஸ்தது வ்யவஜாரி” வ்யவஜாரிதனம் என்றால் ஆடு 

மனுஷாலா நினைப்பது, மனுஷாலா வேற எதாவதா நினைப்பது. எல்லா 

ஞானமும் என்ன விவஷாயாத்மகம் சொல்றா.  

“தூரா ஸதுஸ்சா அயம் அர்த்தம் பஸ்யன்னே பாவபாயேரதி பூம இதிவா” 

இந்த்ரியார்த்த ஸந்நிதர்ஸோத்பன்னம், அவ்யவிஜாரி, அப்வ்யவதேஷம் 

விவஷாயாத்மகம் ஞானம் சொல்றோம். தூரே என்றால் ஒரு அர்த்தத்தை 

பார்த்தாச்சு அது ஆடா, மாடா, மனுஷாலனு. இந்த்ரிய அர்த்ததுல 

ஒன்னும் புரியல என்றால் அது வ்யவிஜாரமற்ற ஞானம், அது தான் 

ப்ரத்யக்ஷ்ம் என்றும் சொல்றோம். 

“அஜா யது அந்தவ்யம் ஆத்மன: ஸந்நிதர்ஸ: எவா அநந்தாரகம் ஞானம்” 

ஆத்ம ஸந்நிதர்ஸத்தினால் மட்டும் அநந்தார ஞானம் நினைத்துக் 

கொள்ளக் கூடாது.  கண்ணால பார்ப்பத மட்டும் வைத்து அர்த்தம் 

தெரிந்துக் கொள்ள முடியாது.  “யதா இந்த்ரீயேனா உபலபத்வம் 

மனஸோ உபலப்யதே ஏவம் இந்த்ரீயேனா அவதாரா அனதாரயன்னு 

மனஸா அவதாரயதி யஸ்ச ஏதது” இந்த்ரியத்தினால் மனஸால 

தெரியாததுனால் “விஷேஷா வ்யவ்ர்த்தம் விஷேஷ மார்த்தம் 

ஸம்ஸ்யோனா ந பூர்வம் இதி” அதில் என்ன உள்ளது வெறும் 



ஸம்ஸ்யோன பூர்வம் இல்லாத்தால் ந பூர்வம் இதி. “ஸர்வத்ரா 

ப்ரத்யக்ஷ் விஷயே ஞாது இந்த்ரியேன விவஷாய:” தெரிஞ்சுக்க கூடிய 

இந்த்ரியத்தினால் விவஷாயம் உள்ளதால் விவஹாரம் இருக்குனு 

அர்த்தம்.  

“உபஹரேந்த்ரியானாம் அனுவிவஷாயா அபாவாது” இந்த்ரியம் 

இல்லைனா அனுவிவஷாயம் இல்லை. உபஹாரேந்த்ரியனா இந்த்ரியம் 

லயிச்சுடுத்துனு அர்த்தம். “ஆத்மா அனுஸோத் ஸுக ப்ரத்யக்ஷ் 

லக்ஷ்ணம் தத்தவ்யம்” ஆத்மாவில் ஸுகம், துக்கம் இரண்டுமே உண்டு. 

“அநிந்த்ரியார்த்த ஸந்நிதர்ஸனம் ஹி ததுதி” ஆத்மா என்றால் என்ன புத்தி 

என்றால் என்ன என்று விவரிக்கிரது தான். ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம் எது 

ஸரிரமும், ஜீவனும் தான். ஞானம் என்பது புத்தி சார்ந்தது. உபாதிகம், 

ஔபாதிகம் தெரிஞ்சுகிறோம்.   

“ஆத்மாதிஸு ஸுகதாதீஸு ப்ரதயக்ஷ் லக்ஷ்ணம் தவ்யம்” ஆத்மாவிலும் 

லக்ஷ்ணத்திலும் எது ஸுகம் சொல்ல முடியுமா, ஸுகத்துக்கும் 

ஆத்மாவுக்கும் லக்ஷ்னம் சொல்ல முடியாது ஸுதில சொல்லலாம் 

ஆனால் அது வேறு. இது இந்த்ரியார்த்த ஸந்நிதர்ஸனமாக இல்லை. 

வாக்ய பேதம் கிடையாது பீமஸாஸ்திரத்தில் என்று சொல்கின்றோம். 



மனுஷனால சொல்ல முடியாது என்பது இருக்கின்றதால 

ஆத்மாவுக்கு லக்ஷ்னம் அப்படி இருக்கு. மனசுக்கு என்ன லக்ஷ்னம் 

ஞான உத்பத்தி.  

“இந்த்ரியார்த்த ஸந்நிதர்ஸனம் ஹி ததிதி எது ஆத்மாதிஸு ஸுகதாதீஸு 

ப்ரதயக்ஷ் லக்ஷ்ணம் தவ்யம் இந்த்ரியஸ்ய வே ஸதோ மனஸ: 

இந்திரியர்த்த பதார்த்த:” இந்த்ரியத்தில் அர்த்தம் பெரியது என்பதால் தான் 

மனசும் பெரியதுனு நினைத்துக் கொண்டுள்ளோம். “இந்த்ரியேப்யா 

ப்ரதஹ ஹேஸு தர்மபேதாத்” தர்மம் பேதத்தினால் தான் இந்த்ரியத்தில் அந்த 

அர்த்தம் பெரியது இந்த அர்த்தம் பெரியது என்ற பேதம் உள்ளது. எந்த 

ஸுகம் பெரியது என்றால் அந்த நேரத்தில் எது நல்லதோ அதான் நல்ல 

ஸுகம். ஸுகம் ஆத்மாவோட விஷேஷ விஷயமா இருக்கதால் அழிவு 

என்பது இல்லை. இந்த்ரியத்தில் ஹேஸு இருப்பதால் தர்மத்தில் பேதம் 

உள்ளது.  

தர்மபேதம் என்றால் பேசுவதில் தர்ம பேதம் இருக்கு, கேட்பதில் தர்ம 

பேதம் இருக்கு, பார்ப்பதில் தர்ம பேதம் இருக்கு. “தர்மபேதாது 

பௌதியானி  இந்த்ரியானி நியதவிஷயானி ஸகுனானாம் ச ஏஸாம் 

இந்த்ரிய வேத பாவ:” எது ஸகுனமா இருக்கு, எது இந்த்ரிய் பாவமா 



இருக்கு ரஸ பாவம் தெரி்யுறது, வெவ்வேறு பாவமும் தெரியுறது. 

நிர்குனா என்றால் குணமே இல்லை.  

“மனஸஸ்தோ மனஸதபோதிகம் ஸர்வ விஷயம் ச நாஸ ஸகுனஸ்ய 

இந்த்ரிய பாவ:” ஸகுனத்தினால் இந்த்ரியத்தினால் மனச தெரிஞ்சுக்க 

முடியாது. மனசு அபௌதிகமா இருக்குனு சொல்றா. பௌதிகம் 

என்பது பஞ்ச பூதங்களில் இருந்து உருவாகிறது.  “ஸதி இந்த்ரியார்த்த 

ஸந்நிதர்ஸே ஸந்நிதி அஸந்நிதாஸ்ய விகுபத்ஞானம் உத்பத்தி” 


