
 

“ப்ரஹபிரதிஹுலேஸு ஸ்ரீ த்வஸ: ராகத்வாஸி தேஸாதிகார அஸத்ஸ்யாம மாயா 

லோகாத்யேதத் தாஸா பவந்தி ராஹ ப்ரதிஹிலேஸு ப்ரத்ய அபாவ்யஹா” புனர் 

உற்பத்தி என்று சொன்னால் கிருமி உருவாவது.  

ப்ரத்ய என்றால் மரணத்திற்கு பிறகு என்பதாகும். அபாவ்யஹா என்றால் சரிரா பவ.  

“நிராத்மஹா தேஹேந்திரிய புத்திஹி வேதனா ஸந்தனா உஸ்சேஹ ப்ரதி ஸந்த்யான 

நிராத்மகஹா வித்யாஹ” தேஹம் என்றால் உடம்பு, இந்திரியன க்ரானர்ஸ்னம். புத்தி 

என்றால் ஞானம், ஸ்வரூபம். ஜீவாத்மா ஞானதிகமா இருகம். ஜீவாத்மா ஞானதிகமா 

இருக்குறதுல ஸ்வரூபமா உள்ளது. ஞானம் அதிகமா ஸாமன்யா ஸ்வரூபமா 

இருக்கு. ஸம்பந்தம் ஸாமன்யா ஸம்பந்தமா இருக்கு. 

அனூல வேதிஹம் என்றால் ஸுகம். பிரதியூல வேதிஹம் என்றால் துக்கம். புத்தி 

வேதிஹம் என்றால் ஸுகம், துக்கம் யார் யார்க்கு எப்போ எப்படி இருக்கும் 

தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படி தெரிஞ்சுன்டா அது ஆத்ம ஸ்வரூபம்னு 

வேதாந்திகள் சொல்றா. 

ஞானம் அஞ்ஞானம் வித்தியாசம் தெரிந்தால் புத்தி ஸ்வரூபம். துக்கம் எப்டினாலும் 

வரும். வாக்கு என்பது அவாவா பலன் பொருத்தது.  

வேதனா ஸந்தானம் என்றால் தெரிஞ்சுகிறது. உஸ்ஸேதம் என்றால் சுகம், துக்கம் 

வரது, போரது தெரிஞ்சுகிறது.                          



  

கர்ம பலனை நாம் தான் அனுபவிக்க வேண்டும். “உஸ்சேதா ப்ரதி ஸந்தானாப்யாம் 

நிராத்மா ப்ரத்ய பாபஹா” ப்ரதி ஸந்தாப்யாம் என்றால் திரும்ப திரும்ப 

அனுபவிக்கின்ரது. நிராத்மா ப்ரத்ய பாபஹா என்றால் புனர் உற்பத்தி திரும்ப 

உண்டாவது என்றால் கர்ம ஷேஷம் தான். நிராத்மாவா என்ன இருக்கு மரணாந்த்ரம் 

இல்லாம இருக்கின்ரது. 

தேவ ஸரிரமோ, மானிட ஸரிரமோ என்று அந்தந்த லோகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி 

படைக்கிறது கடவுள் தான். லோகாந்திரத்திற்கு முடிவு என்பது கிடையாது, எப்ப 

முடிவு ஞானதிகமே தேவை இல்லை. “ஸக்ர வித்லோக ஸித்தாந்த அபவர்க்யோ 

பீஷ்ம:” அபவர்கம் இருக்குனா மோக்ஷ்ம் இருக்குனு அர்த்தம். அது வித்யானு 

இருக்கின்றது. தெரியலேன அது பக்ஷ்ம் அபவர்க்கத்தில் என்ன இருக்குனா 

புன்னிய பாபங்கள குறிக்கும் பொருட்டு இருக்கின்றது. ஆனந்தம் 

இருக்குங்கிறதுல முக்கியதுவம் இருக்கு.  

“தெல்வியம் ஸர்வ கார்யோ உபரமஹஹா” அபவர்கக என்பது காரியத்திற்கு காரணம் 

இல்லாம இருக்கின்றது. மரணத்திற்கு பிறகு ஸரிரம் இல்லைனா புனர் உற்பத்தி 

அபவர்க: என்றால் மோக்ஷ்ம்.  

ஒரு காரியம் இல்லாம ஒரு காரணமும் இல்லை. ஸர்வ காரியோ வ்ருதாஹா 

மோக்ஷ்ம். அதவிட அபிமானம் போச்சு. மண் இருந்து மரம் உண்டாகிறது. மண் 

போச்சுனா மரம் வளராது. 



எல்லா காரியம் போயிடுதுனா ப்ரவர்தி இல்லாம இருக்குனு அர்த்தம்.  

“புஹுபத்ர அச்சஸ்தஸ்ய நித்ய ப்ரர்தன அபாவ ஸ்வரூபம் பேதம்” காரணத்திலே தான் 

லோகமே இருக்கு. லோகம் காரண போகத்தோட தான் இயங்குகிறது. அபாவ 

ஸ்வரூப பேதமா இருக்குனு வேதாந்திகள் சொல்ரா. அபாவோ அஸ்வரூபம் 

ப்ரார்ஸினா. யுக்தமா இருக்குனா எதுமே இல்லைனு இல்ல அர்த்தம். சேதனா 

என்றால் அனுமார்க்கம். கடம்தான் இதற்கு உதாரணம். அபாவம் வேதாந்திகளுக்கு 

எப்டி இருக்கு லோகத்ல அபாவர்கமா இருக்கு.  

“ஸத்ரூ ஞான ஸ்வரூபஹா” அனுமானம் இல்லைனா தர்க்க தர்ஷனம் 

இருக்குனுதான் அர்த்தம் இருக்கு, அதனால மோக்ஷ்ம் இருக்கு. அழிவில்லாத 

ஜீவன் உள்ளது என்பது வேதாந்திகளின் பரமாத்ம ஸித்தாந்தம். எதனால ப்ரபஞ்சம் 

இருக்குங்கிறத வேதாந்தம் சொல்ரது. வேத பிரதிதி இருக்க இடத்துல அஸ்தி பிரதிதி 

உள்ளது. ஆத்யமான பிரதிதி, அகண்ட பிரதிதி, கண்டான பிரதிதி இருக்கு. ஸித்தாந்தம் 

என்றால் இருக்கு. 

ப்ரதிஹூல அனுமானம் இல்லைனா ஸரிரம் இருக்கா இல்லையானு எது அனூலம் 

அது சுகமே கிடைக்காது. 


