அத்வைத மகரந்தம் என்ற இப்பாடத்தொகுப்பு, 14 பாடங்களைக் கொண்டது.
ஒவ்வொரு பாடத்தைப் பற்றிய விரிவான விளக்கம் கீ ழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாடம் 1: முன்னுரை
● ஶாஸ்த்ரக் கிரந்ததின் லக்ஷணம்
●
●
●
●
●

பிரகரணக் கிரந்தத்தின் லக்ஷணம்
ஶாஸ்த்ரம் கூறும் மூன்று சாதனங்கள்
அத்வைத மகரந்தம் மனன ஸாதனத்தை எடுத்தாள்கிறது
ஸ்ரீ லக்ஷ்மிதரகவி அவர்களைப்பற்றிய குறிப்பு
பாஷ்யத்தின் மூலம் அத்வைத மகரந்தத்தின் அவசியம்

பாடம் 2: மங்களாசரணம் (செய்யுள் 1)
● அத்வைத மகரந்தம் – பெயர் விளக்கம்
●
●
●
●
●
●

மங்களாசரணம் மற்றும் அவற்றின் வகைகள்
குரு தன் க்ருபயால் மோஹத்தை வற்றவைக்கிறார்
தீக்ஷை மற்றும் அவற்றின் வகைகள்
மோஹம் என்பதைக் கடலாக உருவகப்படுத்தியதற்கான மூன்று
காரணங்கள்
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என் குரு, அவரே என் ஸ்வரூபம்
செய்யுளில் அனுபந்த சதுஷ்டயத்தைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

பாடம் 3: ஆத்மாவின் லக்ஷணம் ஸச்சிதானந்தம் (செய்யுள் 2)
● ஸத்–சித்–ஆனந்தத்தின் இலக்கணம்
●
●
●
●

●
●

அஹம் என்பதன் பொருள்
ஆத்மா எப்பொழுதும் இருக்கிறது
ஆத்மா எப்பொழுதும் பிரகாசிக்கிறது
ஆத்மா ஸுக ஸ்வரூபம்
○ விருப்பு வெறுப்பு இரண்டும் ஆத்மா ஸுக ஸ்வரூபம் என்பதைக்
காட்டுகிறது.
○ பரமப்ரீதி ஆத்மாவிடம் மட்டுமே உள்ளது.
நிகமனம் – ஆத்மா ஸச்சிதானந்த ப்ரஹ்மம்
ஆத்மா ஸச்சிதானந்தம் என்பது அனுமான வாக்கியத்தால் நிரூபணம்

பாடம் 4: ஆத்மா ஸர்வக்ஞனாகவும் ஸர்வ காரணமாகவும் உள்ளது
(செய்யுள் 3)
●
●

●
●
●

ஆத்மாவாகிய நான் எவ்வாறு ஸர்வக்ஞம் ஸர்வகாரணமாக இருக்க
முடியும்?
ஸ்வப்ன ஜகத்தில் அனைத்தையும் அறிகிறேன். அவ்வாறே ஜாக்ரத்தில்
அனைத்தையும் அறிவதால், எனக்குத் தெரியாதவற்றையும்
தெரியவில்லை என்று அறிவதால், நான் ஸர்வக்ஞன்.
மித்யா ஜகத்திற்கு உபாதான மற்றும் நிமித்த காரணமாக இருப்பதால்,
ஆத்மாவாகிய நான் ஸர்வகாரணம்.
கந்தர்வ பத்தனம் போல் ஜகத் மித்யை.
மூன்று அவஸ்தைகளும் மித்யை.

பாடம் 5: ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை (செய்யுள்கள் 4–5)
●

மூன்று வகையான நாஶத்தின் விளக்கம்

●
●
●
●

●
●
●
●

ப்ரத்யபிக்ஞா
○ உதாரணத்துடன் ப்ரத்யபிக்ஞாவின் விளக்கம்
நிரூபணம்: ப்ரத்யபிக்ஞா இருப்பதனால் ஆத்மாவுக்கு ஸ்வத நாஶம்
கிடையாது
ப்ரத்யபிக்ஞையினால் ஆத்மா நித்யம் என்பது தெளிவாகிறது.
ஹேது ஸம்யோக நாஶம்
○ அவயவம் இல்லாததால் ஆத்மாவுக்கு ஹேது ஸம்யோக நாஶம்
கிடையாது
○ ஆத்மாவாகிய எனக்கு அம்ஶம் இருந்தால் என்ன நிகழும்
ஆஶ்ரய நாஶம்
○ ஆஶ்ரய நாஶத்தால் ஆத்மாவுக்கு நாஶம் கிடையாது
நாஶம் இல்லாத ஆத்மாவுக்கு இறப்பு என்ற தோற்றம் வருவதற்கான
காரணம்
சமான ஸத்தை மற்றும் விஷம ஸத்தை
விஷம ஸத்தையில் இருக்கும் ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது

பாடம் 6: ஆத்மா ஸர்வகம், அத்வயம் (செய்யுள் 6)
● ஆத்மா ஸ்வப்ரகாஶம்
●
●
●
●

●
●

ஜகத்தை பிரகாசிப்பதனால் ஆத்மா வியாபகன், எனவே ஆத்மா ஸர்வகம்
ஜகத் இருப்பதால் (தோன்றுவதால்), ஆத்மா எவ்வாறு அத்வயமாகும்?
சித்திற்கும், ஜடத்திற்கும் ஏற்படக்கூடிய சம்பந்தம் யாது?
ஸம்பந்தம்
○ மூன்று வகையான ஸம்பந்தங்கள்
○ ஸம்யோக ஸம்பந்தம்
○ ஸமவாய ஸம்பந்தம்
○ அத்யாஸ ஸம்பந்தம்
ஜகத் மித்யா, அத்யஸ்தம்
ஆத்மா அத்வயம்

பாடம் 7: ஆத்மா நித்யமுக்தன் – 1 (செய்யுள்கள் 8–10)
● ஆத்மாவிற்கு கார்ய-கரண ஸங்காதம் இல்லை
●
●
●
●
●
●
●

யுக்திகளைப் பயன்படுத்தி தேஹேந்திரியங்கள் அனாத்மா என்று
நிரூபிக்கப்படுகிறது
அஹங்காரம் ஆத்மா அல்ல
○ ஆத்மா அஹங்காரம் இல்லை என்பதற்கான காரணம்
ஆத்மாவாகிய நான் ஸாக்ஷி, ஸர்வான்வித, மற்றும் ப்ரேயான்
ஒருபொழுதும் ஆத்மாவாகிய நான் அஹங்காரம் இல்லை
ஆத்மாவிற்கும் அஹங்காரத்திற்கும் உள்ள பேதம் மற்றும் ஸம்பந்தம்
ஸம்ஸாரம் யாருக்கு?
ஆத்மாவாகிய எனக்கு ஸம்ஸாரம் கிடையாது

பாடம் 8: ஆத்மா நித்யமுக்தன் – 2 (செய்யுள்கள் 11–12)
● மூன்று அவஸ்தைகள் ஆத்மாவிற்கா அல்லது அஹங்காரத்திற்கா?
●
●
●
●

தூங்காத ஒன்றுக்கு தூக்கம் கிடையாது
அஹங்காரம் தான் ஜாக்ரதாதி அவஸ்தைகளை அனுபவிக்கிறது
ஜாக்ரதாதி அவஸ்த்தைகள் அஹங்காரத்திற்கு உரியன
ஆத்மாவினுடைய ஒளிர்வில் பரிணாமம் இல்லை

பாடம் 9: ஆத்மா நிர்விகாரன் (செய்யுள்கள் 13–15)
● வஸ்துவிற்கு ஏற்படும் விகாரங்கள் ஆத்மாவுக்கு இல்லை
●
●
●
●
●

பாவ விகாரம்
விகாரங்களை அறியும் ஆத்மா, நிர்விகாரன்
ஆத்மாவுக்கு விகாரம் இருந்தால் மற்றவற்றின் விகாரங்களை அறிய
முடியாது
யார் ஒருவராலும் தன்னுடைய பிறப்பையும் இறப்பையும் அறிய முடியாது
மனனம் செய்யும் முறை

பாடம் 10: ஆத்மாவை அக்ஞானம் மறைக்காது (செய்யுள்கள் 16–17)
● ஆத்மா அக்ஞானத்தையும் ப்ரகாஶிக்கிறது
● அக்ஞானம் ஆத்மாவில் மாற்றம் ஏற்படுத்தாது
●
●

விசாரமே அக்ஞானத்தை நீக்கும்
ஸ்வப்ரகாஶமான ஆத்மா அக்ஞானத்தை நீக்காது; விசாரமே
அக்ஞானத்தை நீக்கும்

பாடம் 11: அக்ஞானத்தின் விளைவால் தோன்றும் விப்ரமங்கள் (செய்யுள்கள்
18–19)
● அக்ஞானம் தான் மஹாநித்ரை
●
●

தீர்க ஸ்வப்னத்தில் ஸ்வர்கம் மோக்ஷம் முதலிய விப்ரமங்கள்
தோன்றுகின்றன
ஜடம் சேதனம் இரண்டுமே விப்ரமங்கள்

பாடம் 12: ஸாக்ஷியாகிய ஆத்மா ப்ரஹ்மம், நிர்மலம் (செய்யுள்கள் 20–21)
● ஸாக்ஷியாகிய நான் ப்ரஹ்மம்
●
●
●
●

ஆத்மா ஸாக்ஷியாக இருந்தால், ப்ரஹ்மமாகாது என்ற சந்தேகத்தை
நிவர்த்தி செய்தல்
ஸாக்ஷி என்பது பாரமார்த்திகம் கிடையாது
ஸாக்ஷி என்பது வ்யாவஹாரிகம், அகண்ட சைதன்யம் என்பது
பாரமார்திகம்
விப்ரமங்களினால் ஆத்மாவுக்கு மாற்றம் கிடையாது

பாடம் 13: ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம் ஸச்சிதானந்தம்(செய்யுள்கள் 22–25)
● ஸத் ஆத்மாவினுடைய குணமன்று.
●
●
●
●
●
●

ஸத் ஆத்மாவினுடைய ஜாதியன்று.
சித் ஆத்மாவினுடைய குணமன்று.
ஆத்மா சுக ஸ்வரூபம்
விஷயங்களில் ஸஹஜமான சுகம் இல்லை
விஷயம் சுகம் தருவதில்லை என்பதற்கான காரணம்
ஆத்மா ஏகரஸம்

பாடம் 14: மஹாவாக்கிய விசாரம் மற்றும் பலன் (செய்யுள்கள் 26–28)
● மஹாவாக்கியம் ஆத்மா ப்ரஹ்மம் என்பதைப் புகட்டுகிறது
● ஜீவ ப்ரஹ்ம ஐக்கியம்
●
●

முக்கிய வ்ருத்தி, லக்ஷணா வ்ருத்தி
ஆத்மா ஏகரஸம்

●
●
●

பலன் – ஜீவன் முக்தி, விதேஹ முக்தி
மோக்ஷம் என்பது ஸ்வத சித்தம்
தாமரை போன்ற செய்யுள்களில் உள்ள அத்வைத மகரந்தம் என்ற தேனைப்
பருகவும்

