
 

“ப்ரவ்ருத்தோ அஸ்தி கர்மா அஸ்தி கர்ம பலன் இதி” 

ப்ரவ்ருத்தோனு சொன்னா என்ன இருக்கு வாக்கும் புத்தி ஸரீர 

ஆரம்பம். வாக், புத்தி, ஸரீரம் இருந்தால் அவா ஸம்ஸாரினு 

சொல்வோம். கர்மா என்பது உள்ளது, கர்ம பலன் உண்டு. சல்னாத்மா 

என்பது கர்மா எனப்படும். ப்ரவ்ருத்தில கர்மா, கர்ம பலன் இருக்கு. 

“தோஷேஷூ தோஷ நிமர்த்தமயம் ஸம்ஸார:” தோஷம் இருந்தா 

ஸம்ஸாரம் உண்டு. ப்ரவ்ருத்னா லக்ஷ்ணா தோஷ:னு ஸூத்திரம் 

இருக்கு. தோஷம் நிமிர்த்தமா இருந்தா ஸம்ஸாரமயம், இல்லைனா 

ஸம்ஸாரி இல்லை. ஸம்ஸாரி என்றால் மானுடர் அனைவரும் ஸம்ஸாரி 

என்கிறோம். ஆக தோஷம் நிமிர்த்தமா இருக்கவா ஸம்ஸாரி, யாருக்கு 

தோஷம் நிமிர்த்தமா இல்லையோ அவா அஸம்ஸாரி. ஸம்ஸாரிய 

தோஷினு சொல்றோம், தோஷி என்றால் துஷ்டன். துஷ்டம் தோஷம் 

எல்லாம் ஒன்று தான். அஸம்ஸார நிலை என்றால் அது யோக நிலை. 

ஸம்ஸார நிலையும் சில சமயம் யோக நிலை தான் ஆக ஸம்ஸாரிக்கும், 

அஸம்ஸாரிக்கும் பேதம் இல்லை. 



“யுக்தஸ்ய ஸர்வதா பானம் ஸிந்தா ஸஹ்ரிதோபரா யோகினோ ஜீவிதா 

ப்ரோக்தம்” முக்தா வழில சொல்லிட. யுக்தம்னா இரண்டு வித நிலைல 

சொல்றோம் கார்யா வழியிலே. ஸ்ம்ஸார நிலையிலிருந்து யுக்த நிலை 

அடையுறதுகாக ஸிந்தாஸஹ்ரதோட இருக்கு. சுனபா, ஆனந்த, 

த்ருஹுரா, அதிபசுமத்யோகம், பசுமத்யோகம் இதெல்லாம் லவ்கீக 

ஸாஸ்திரத்தோட யோகம். ஸர்வதோ பானம் என்றால் எல்லாமே 

தெரியும், யுக்தனா இருக்கவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் என்பதாகும். 

ஸாஸ்திரத்தை படிக்கின்றவர் யுஞ்ஜானி. ஸாஸ்திரத்தை படித்து 

முடித்தவர் யுக்தன். ஸர்வதோ பானம் என்பது அஸம்ஸார நிலை. ஞாய 

ஸாஸ்திரம் என்பது உபாங்க வித்யா. உபநிஷத் க்ரந்தத்துல என்ன 

சொல்றா ஸாஸ்திரம் என்பது தேவையில்லை ஆனால் அர்த்தம் என்பது 

கண்டிப்பாக தேவை. 

தர்மா தர்மானு ப்ரவ்ருத்தி எப்ப இருக்கும்னா ஸரீரம் இல்லாது போன 

பிறகு தான். ப்ராஹ்ருத்த நிலை எப்பவும் இர்க்கின்றது. ஆத்மாவா 

வந்தேன், ஆத்மமா இருக்கேன் என்பது. யுக்தனா இருந்தாலும், 

யுஞ்ஜனா இருந்தாலும் தோஷம் என்பது உண்டு. ஸர்வதாபானம் 



என்பது ஸரீரம் இருக்கவரை இருக்கின்றது. பாவம் புன்னியம் யாராக 

இருந்தாலும் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும்.  

“ப்ரயத்யபாவே கலூ அஸ்தி ஜந்தூர் ஜீவ: ஸத்வாத்மாவா” ப்ரயத்ய பாவம் 

என்றால் ஜனனம், மரணம் என்று அர்த்தம். ஜனனம் மரணம் 

இருந்துண்டு வந்தா அவா ஸம்ஸாரினு சொல்றது. ஜந்தூர், ஜீவம், 

ஸத்வம், ஆத்மம் சொல்றோம். ஜந்தூ, ஜீவன், ஆத்மா என்றால் உயிர் 

இருக்கின்றவன், எல்லாம் ஒரே அர்த்தம் தான் எல்லாமே ஸம்ஸாரத்தை 

சொல்றது தான். 

“ஆத்மா: யகா ப்ரயத்யா அவேதி இதி” எது ப்ரயத்ய இதி செத்ததுக்கு 

அப்புறம் உண்டாவது, உண்டாகலேனா அது தான் முக்தினு சொல்றா. 

ப்ரயத்யா என்றால் ம்ருத்வா செத்ததுக்கு பிறகுனு பொருள். “நிமித்தம் 

நிமித்தவது ஜென்மா நிமித்தவான் ஜென்மோவரம:” நிமித்தத்தினால் 

பிறவி. நிமித்தம் நிமித்தவது ஜென்மா என்றால் நிமித்தமது ஜென்மா 

பிறந்துட்டே இருக்குறது. நிமித்த உபரதி, நிமித்தமே இல்லைனா என்ன 

அர்த்தம் அவனுக்கு இனி ஜென்மமே கிடையாது முக்தி 

அடைஞ்சுட்டானு அர்த்தம்.  



“அனாதிஹி ப்ரயத்ய பாவோ அபவர்காந்த:” ஜெனனம், மரணம் எப்ப 

முடிவு பெரும் யுஞ்ஜான் யுக்தன் ஆனப்பறம். ஜெனனம், மரணம் எது 

வரைக்கும் அபவர்கம் வரைக்கும்.  

“நியமித்திகா ஸன்யே ப்ரயத்யபாவ: ப்ரவ்ருத்தி நிமித்தஹா இதி” ப்ரவ்ருத்தி 

நிமித்தம் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்ன பன்றோமோ 

அதுக்கான பலன் அனுபவிகிறது. ப்ரயத்யம் ஜென்ம மரணம் எப்படி 

இருக்கு நிம்மித்தமா இருக்கு. ஸம்ஸார வாஷனா நிமித்தம்.  

“ஸாத்மகஹா ஸன்னே தேஹேந்த்ரிய புத்தி வேதானு ஸந்தான உஷ்ஷேத 

ப்ரதி ஸந்தாப்யாம் ” ஸாத்மகமா இருக்கு எது ப்ரவ்ருத்தி நிமித்திங்கிறது. 

ஸாத்மகம் என்றால் ஆத்மாவுடன் இருக்குனு அர்த்தம். ஆத்மாவோட 

இருக்குறது யாரு மனுஷ ஆத்மாவா இருக்கு.  

“ப்ரவ்ருத்த வேதேந்திதி அபவர்கோ ஸாந்த: கெல்வயம் ஸர்வோ விப்ர 

யோக:” அபவ்ர்கத்திலே ஸாந்தி அடைஞ்சவாளுக்கு தான் விப்ர யோகம். 

ஸாந்தம் என்பது ஸர்வ விப்ரமான யோகம். ஸாந்தம் என்றால் அஸம்ஸார 

நிலை. ஈஸ்வரனை போல முக்தி நிலை அடையுறது. விப்ர யோகம் 

என்பது ப்ரயோகம் இல்லாத நிலை. ஸப்ர யோகம் என்பது ஸம்ஸாரியா 

இருக்கின்ற நிலை. “ஸர்வோ வரமோ அபவர்க: பகுவஜா க்ருஸ்ஷம் 



கோரம் பாபகம் லுப்யதே, கதம் புத்திமான் ஸர்வ துக்க ஸம்விது 

அபவர்க: ந ரோஜயிதி ஷேதம், தது யதா மதுவித ஸ்ம்ருத்தா 

அன்னமனாதேயம் இதி ஏவம் ஸுகம் ச துக்கானுஸ்ப்தம் அஹம் 

அனாதேயம் இதி” 


