
    

அத்யந்த விமோக்ஷ அபவர்பக:அத்யந்த விமோக்ஷ அபவர்பக:அத்யந்த விமோக்ஷ அபவர்பக:அத்யந்த விமோக்ஷ அபவர்பக:    

ஸத்யகாலாந்த்ர ஹரமேஸ்வதே ஸம்ஸ்யாஹாஸத்யகாலாந்த்ர ஹரமேஸ்வதே ஸம்ஸ்யாஹாஸத்யகாலாந்த்ர ஹரமேஸ்வதே ஸம்ஸ்யாஹாஸத்யகாலாந்த்ர ஹரமேஸ்வதே ஸம்ஸ்யாஹா    

பலன் பத்து இருக்கின்றது என்று ஸூதிரத்தில் உள்ளது. 

ஸத்யகாலாந்த்ர ஸத்யகாலாந்த்ர ஸத்யகாலாந்த்ர ஸத்யகாலாந்த்ர என்றால் உபாதிகையான பலன் என்று சொல்லும்போது 

உபாதிகையான பலன் உள்ளது என்று தெரிகிறது. பலன் என்பது ஸத்ய பலன் 

மற்றும் காலாந்திர பலன் உள்ளது. தோக்த்தி, கஸ்ஸதி என்பது ஸத்ய பலன். ஹர்ஷதி, 

பவதி என்பது காலாந்திர பலன். 

அக்னிஹோத்ரிஞ்ஜோதி அக்னிஹோத்ரிஞ்ஜோதி அக்னிஹோத்ரிஞ்ஜோதி அக்னிஹோத்ரிஞ்ஜோதி ––––    சொர்க்ககாமன என்பது அக்னிஹோத்ரம் செய்வது 

என்பது உள்ளது. அதில் காலாந்திர பலன் என்பது ஸம்ஸேமமாக இருகின்றது. பலன் 

என்பது பூஜாதிகமான பலன் என்று சொல்வோம். பக்ஷ்ப்ரதிபக்ஷ்ம், காலாந்திர 

பலத்திற்கு ஹேதுதம் உண்டா இல்லயா என்பது விவரிக்க. 

ஸத்யகாலாந்திர ஸம்ஸஸ்ய நிஸ்பத்யம் ஸஸத்யகாலாந்திர ஸம்ஸஸ்ய நிஸ்பத்யம் ஸஸத்யகாலாந்திர ஸம்ஸஸ்ய நிஸ்பத்யம் ஸஸத்யகாலாந்திர ஸம்ஸஸ்ய நிஸ்பத்யம் ஸ    

காலாந்திர பக்ஸே காலாந்திர பக்ஸே காலாந்திர பக்ஸே காலாந்திர பக்ஸே ஹேதுவிஹேதுவிஹேதுவிஹேதுவிநாஸாத்நாஸாத்நாஸாத்நாஸாத்    

காலாந்திரத்திற்கு ஹேது இருக்க வேண்டும். உபாதிகமாய் இருந்தால் பலன் உண்டு 

என்பது தெளிவாக தெரிகிறது.  

உபாதி இல்லாமல் இருந்தால் அனுபாதிகமான பலனாய் இருக்கும் என்று 

தெரிகிறது.  



காலாந்திர அனுஸ்பதி ஹேது விகாலாந்திர அனுஸ்பதி ஹேது விகாலாந்திர அனுஸ்பதி ஹேது விகாலாந்திர அனுஸ்பதி ஹேது விநாஸாத்நாஸாத்நாஸாத்நாஸாத்    

காலாந்திரத்தில் ஹேது இருந்தால் தான் காலாந்திர பலன், ஹேது இல்லையென்றால் 

நாஸம். யாகத்திற்கு உபாதிக பலன் உள்ளதா இல்லயா என்றால் உள்ளது என 

சாதிக்கிறோம். ஔபாதிகமா தான் பலன் உள்ளது என்றால் அணோதிகமாய் பலன் 

உள்ளது என்று வேதாந்திகள் சொல்கிறார். 

நமது ஸூத்திரத்திற்கு கௌதம ஸூத்திரம், அக்ஷ்பாத ஸூத்திரம், கனாத ஸூத்திரம், 

ஆனுசுகி ஸாஸ்திரம் என்று பல பெயர்கள் உள்ளன.  

ஸத்ய பலன் இல்லையென்றால் காலாந்திர பலன் இல்லை. காலாந்திர பலன் 

இல்லையென்றால் ஸத்ய பலனும் இல்லை. 

ப்ரானுஸ் பதே வ்ருஷபல தஸ்யாத்ப்ரானுஸ் பதே வ்ருஷபல தஸ்யாத்ப்ரானுஸ் பதே வ்ருஷபல தஸ்யாத்ப்ரானுஸ் பதே வ்ருஷபல தஸ்யாத்    அஸதே ந அஸதுஅஸதே ந அஸதுஅஸதே ந அஸதுஅஸதே ந அஸது        

உத்பாத வேதர்ஸனாத் புத்திஸித் ததாஸத் உத்பாத வேதர்ஸனாத் புத்திஸித் ததாஸத் உத்பாத வேதர்ஸனாத் புத்திஸித் ததாஸத் உத்பாத வேதர்ஸனாத் புத்திஸித் ததாஸத்     

முதலிருந்தே வ்ருஷம் இருந்தால் பலன் உண்டு, பலதினால் தான் வ்ருஷமும் 

உள்ளது. ஸப்தம் உண்டாகி அழிவது இருக்கின்ரது. வ்ருஷபல என்று சொன்னால் 

ஏற்கனவே இருந்தது என்று அர்த்தம். மேலும் ஔபாதிகமான பலன் உண்டு. 

ப்ராபஹமாக இருந்தால் ஸத்ய உருவாகிறது என்று அர்த்தம். காரண காரியம் 

இருக்கு இல்லையென்று சொல்ல முடியாது. 

எது புத்திஸித்தமா இருக்கு உண்டாகுறது அழியிறது, லோகம் எப்படி எதனால் 

உண்டாகிரது எப்படி அழிகிரது என்பதுள ஸித்தி உள்ளது. உண்டாவது என்பது 



ஸது என்றோ, அழிவது என்பதை அஸது என்றோ சொல்ல இயலாது. வ்ருது 

தர்மம் என்றே சொல்வோம். 

ஆஸ்ரே வேத்ரேஹாது வ்ருஷ பலயத் ஹேதுஹூஆஸ்ரே வேத்ரேஹாது வ்ருஷ பலயத் ஹேதுஹூஆஸ்ரே வேத்ரேஹாது வ்ருஷ பலயத் ஹேதுஹூஆஸ்ரே வேத்ரேஹாது வ்ருஷ பலயத் ஹேதுஹூ    

ஆஸ்ரே என்றால் ஹேதுரேஹ சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையென்று சொல்ல 

முடியாது. புத்தி பலன் அல்லது வ்ருஷ பலன் உண்டு. சம்பந்தமே இல்லைன 

அணோபாதிகமான பக்ஷ்ம். உபாதிகமான பக்ஷ்ம் என்பது ஆஸ்ரே வேத்ரேஹாது 

பலன். 

புத்தியவிவேதது பாபானாம் யாதாத்மனு பலதி தந்தவர்ஷனபுத்தியவிவேதது பாபானாம் யாதாத்மனு பலதி தந்தவர்ஷனபுத்தியவிவேதது பாபானாம் யாதாத்மனு பலதி தந்தவர்ஷனபுத்தியவிவேதது பாபானாம் யாதாத்மனு பலதி தந்தவர்ஷன    

ஏத புத்திமாத்ர, ஸித்திவிஸிமாத்ர, தர்மி மாத்ர போதஹஸ்தமஏத புத்திமாத்ர, ஸித்திவிஸிமாத்ர, தர்மி மாத்ர போதஹஸ்தமஏத புத்திமாத்ர, ஸித்திவிஸிமாத்ர, தர்மி மாத்ர போதஹஸ்தமஏத புத்திமாத்ர, ஸித்திவிஸிமாத்ர, தர்மி மாத்ர போதஹஸ்தம    

மஸகாது விவரிஸ்டா மாதாங்கானே கண்டிதர் யுத்த பரிரோ.மஸகாது விவரிஸ்டா மாதாங்கானே கண்டிதர் யுத்த பரிரோ.மஸகாது விவரிஸ்டா மாதாங்கானே கண்டிதர் யுத்த பரிரோ.மஸகாது விவரிஸ்டா மாதாங்கானே கண்டிதர் யுத்த பரிரோ.    

அனுபுத்திபல பலன் உள்ளது. புத்திஸித்த பிரதீதி இல்லை என்றால் சிந்தைனால 

கண்டுப்பிடிக்களாம். புத்தி – ஸதாவுமாகவும், அஸதாவுமாகவும் தோற்றம் 

இருக்கு. 

ஸாதி ஸித்தமா விக்தி ஸித்தமானு உபாதிகமாக ஷாதிக்கிரொம் அது ஞாய பக்ஷ்ம். 

இதெல்லாம் ஹேதுவா எடுத்துக்க முடியாது. மஸகாது என்றால் கொசு 

மாதாங்கானே என்றால் பெரிய யானை கூட்டம். கொசுவானது பெரிய யானை 

கூட்டத்தோட மோத முடியாது. ஆனால் விரொதம் இல்லாம இருக்க வேண்டும்.  



உபாஜாரிக பலன் இருக்கா இல்லையா என்று பார்தால் ஔபாதிக பலன் நமக்கு 

இருக்கு. 

வ்ருஷபலா பத் தஹீ நித்ய ஹேது, ஹேது ஆத்மா ஸதி ஸ்வேதஹா ப்ரதி ஸ்வேதஹா, வ்ருஷபலா பத் தஹீ நித்ய ஹேது, ஹேது ஆத்மா ஸதி ஸ்வேதஹா ப்ரதி ஸ்வேதஹா, வ்ருஷபலா பத் தஹீ நித்ய ஹேது, ஹேது ஆத்மா ஸதி ஸ்வேதஹா ப்ரதி ஸ்வேதஹா, வ்ருஷபலா பத் தஹீ நித்ய ஹேது, ஹேது ஆத்மா ஸதி ஸ்வேதஹா ப்ரதி ஸ்வேதஹா, 

ஆத்மா ப்ரதி ஸஆத்மா ப்ரதி ஸஆத்மா ப்ரதி ஸஆத்மா ப்ரதி ஸ்வேதஹா ந ஸத்ய பதி இரன்ய ஸ்வேதாது ந புத்திர்்வேதஹா ந ஸத்ய பதி இரன்ய ஸ்வேதாது ந புத்திர்்வேதஹா ந ஸத்ய பதி இரன்ய ஸ்வேதாது ந புத்திர்்வேதஹா ந ஸத்ய பதி இரன்ய ஸ்வேதாது ந புத்திர்பதி இஸ்ஸதி பதி இஸ்ஸதி பதி இஸ்ஸதி பதி இஸ்ஸதி 

கிரன்ய ஸ்வேதாது, பசுபதி த ஸம்பந்த தல நிஸ்பத்து ஹேஸு பல ப்ரதி திஷ்ஷதாகிரன்ய ஸ்வேதாது, பசுபதி த ஸம்பந்த தல நிஸ்பத்து ஹேஸு பல ப்ரதி திஷ்ஷதாகிரன்ய ஸ்வேதாது, பசுபதி த ஸம்பந்த தல நிஸ்பத்து ஹேஸு பல ப்ரதி திஷ்ஷதாகிரன்ய ஸ்வேதாது, பசுபதி த ஸம்பந்த தல நிஸ்பத்து ஹேஸு பல ப்ரதி திஷ்ஷதா    

பாதான லக்ஷ்ணம் – துக்கம். பல விதமான கஷ்டங்கலை வெளில தெரியாதது. உடம்பு 

ரீதியான உபாதைகள். 

பிபித பாவனாய துக்கமேவ ஜன்ம உற்பத்பிபித பாவனாய துக்கமேவ ஜன்ம உற்பத்பிபித பாவனாய துக்கமேவ ஜன்ம உற்பத்பிபித பாவனாய துக்கமேவ ஜன்ம உற்பத்தி ந தி ந தி ந தி ந     

ஸுகசேரஸுகசேரஸுகசேரஸுகசேர் கந்தணர்பதி ப்ரேதா பாக நிவர்த வேதே ப்ரதி ஸ்ரேதா் கந்தணர்பதி ப்ரேதா பாக நிவர்த வேதே ப்ரதி ஸ்ரேதா் கந்தணர்பதி ப்ரேதா பாக நிவர்த வேதே ப்ரதி ஸ்ரேதா் கந்தணர்பதி ப்ரேதா பாக நிவர்த வேதே ப்ரதி ஸ்ரேதா    

துக்க விஹல்தே சுக அபிமான விஹல்தே கச்சாதுக்க விஹல்தே சுக அபிமான விஹல்தே கச்சாதுக்க விஹல்தே சுக அபிமான விஹல்தே கச்சாதுக்க விஹல்தே சுக அபிமான விஹல்தே கச்சா    

சுகம் அதிகம் இருந்தாலும், துக்கம் அதிகம் இருந்தாலும் கஷ்டம் தான். சுகம் 

துக்கம் எல்லாமே பல லக்ஷ்ணங்களை பொருத்தது. 


