
“அபவர்கஹா ஸாந்த: ஸ்வயம் ஸர்வ விப்ர யோக:” அபவர்கம் என்று 

சொன்னால் மோக்ஷ்ம், முக்தி, ஸாந்தி. அபவர்கமானது ஸாந்தமானது. 

ஸாந்தமாகிடேன் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்றால் அஷ்ட 

ஸித்திகளும் உணர்ரது.  

“யோநிய ம்ருத்யுந்தன விவாஹா ஸரிரத்யாய தேஹிநம்” இது ஒரு 

உபநிஷத்தோட உதாகரணம். இன்னொரு ஸரிரத்த எடுத்துப்பானு 

சொல்றா. ஆனா இன்னொரு ஸரிரம் எடுக்காம இருக்குறது தான் 

முக்தினு சொல்றா. வித்வான், அவித்வான் என்று என்ன இருக்கு 

ஸரிரத்தில் உத்க்ராந்தி உண்டு. இதுல என்ன இருக்குனா கலம்ப்ரத்து 

இருக்கு. தர்மா தர்ம லக்ஷ்ணத்த புரிஞ்சுகுறது. இங்க ஸாந்தம் 

என்றால் அந்தரம் தோணாததுனு அர்த்தம். யோகத்தில் சொன்ன 

மாதிரி, வேதத்தில் சொன்ன மாதிரி அந்தரம் இல்லாத நிலைய 

அடையுறது. மோக்ஷ்ம் இப்பொழுதே இருக்கு.  

“தஸ்ஸமேது தத்காலத்து” தஸ்ஸமேது தற்காலத்துக்கு இருக்குனு 

நிம்மதி. உபவ்ருத்தி ஆகுறது ஞாய ஸாஸ்திரம். ஸாந்தஹா என்று 

சொன்னால் தர்மாதிக்கு தர்மம் ஆகிடுதுனு அர்த்தம். ஒரு இடத்துல 

இரண்டு கிளி. அதுல ஒரு கிளி வேதாந்திட்ட இருக்கு அதுக்கு 



தெரிஞ்சது எல்லாமே ராம ராம தான், எப்பவும் நல்லதே பேசுது. 

இன்னொரு கிளி வெட்டியாண்ட இருக்க கிளிக்கு தெரிஞ்சது எல்லாம் 

வெட்டு, குத்துனு எப்பவும் கெட்டதே பேசுது. அதே போல நம்ம 

ஜீவனுக்கு எது பேசி பழகிருக்கோ அது தான் வரும்.  

“எதா விஷ்கேர பேசபெளதி பாவ பாவேனா, புன்னிய புன்னியேனா” 

அவா அவாளோட பாவ புன்னியம் அவா அவா ஸம்ஸாரிகுறதுல தான் 

கர்மா ஆட்டி படைக்கிறது. ஸாந்தனாகிடேனா என்ன அர்த்தம் முக்தி 

அடைஞ்சுடேனு ஆகிறது என்பது ஞாய ஸாஸ்திரத்தில இருக்கு. 

ஞாய ஸாஸ்திரம் தெரிஞ்சவாதான் ஞாய ஜோதஷி, ஞாய வேதாந்தி. 

இல்லேனா என்ன சொல்வா அஞாய ஜோதஷி, அஞாய வேதாந்தி. 

கெளரவம் இருந்தாலும் அதை நினைக்காமல் ஸமமாக நடத்துதல்ல 

இருக்கு கெளரவம். அனிமா, மஹிமா, தனிமா இது மூனோட கர்மத்தில 

ஸுத்தியா வேலை செய்றவண்ட இருக்கு கெளரவம்.  பணிவோட 

நடக்கறதுல இருக்கு பெருமை. கெட்டாத்மா, நல்லாத்மா தெரியுறது 

மனஸே, வஜஸே, கர்மா மூனும் ஸுத்தியா இருந்தால் தான் தெரியும். 

மனஸுத்தி இருந்தால் எல்லாமே நன்னா இருக்கும். மனஸுத்தி 



இல்லைனா எல்லாமே போயிடும். “அனிமா, தெரிமா, லயிமா” இருந்தால் 

அது தான் பெளதம். 

ப்ராமனம் ஸாபம் எதுனா அனிமா, தெரிமா, லயிமா, மஹிமா, ஜெரிமானு 

எல்லாம் பரிஷம் பன்னினா. “தத்வம் ப்ராமனம் எதார்த்து” எதார்த்தமா 

இருந்தா தான் உன்மையான ப்ராமனம். எதார்த்துன என்ன 

உன்மையானனு அர்த்தம். தாத்விகான இருக்குரதுன என்ன ஒரு ப்ரம்மா 

ஸுத்ரனா இருக்குறது ப்ராமனம். 

ப்ரம்மஸூதிரம், உபநிஷத் தெரிந்தவால நாம் பெரியவா என்று 

அலைக்கிறோம். அவா எப்டி இருப்ப தர்னங்களை எல்லாம் அடக்கி 

வாசிப்பா, இந்திரியங்கள் அறிந்தவால இருப்பா. நான்கு ஸாஸ்திரங்கள் 

அறிந்தவர்கள் என்ன சொல்வோம்னா மஹான்கள்.  

“வித்யாத ஸ்ம்பன ப்ராமன்னோ: ப்ரார்த்தியோ பவது” ப்ரார்தியஹா 

என்றால் அப்பிராமனம்னு அர்த்தம். யாருக்கு வித்யாத ஸ்ம்பன 

இல்லையோ அவா அப்பிராமனன். “அவித்யா காம கர்மானி” அப்டினு 

வேதம் இருக்கு. வேதம், உபனிஷத் படிச்சவா தான் பிராமனன். ஜாதி 

பிராமனனா இருக்குறது பகவனோட அனுக்ரஹம். “சரண ஸ்ருதிநாது 

ப்ராம்னாது”  



“நித்ய வேதாந்தி கர்மனா பரம்ப்ரயா அத்யனது காரனா, ஸாந்த: கிருவயம் 

ஸர்வ விப்ரயோக: நப்ரவ்ருத்தி விப்ரயோன ஸம்ஸ: ஸுஸ்தி க்லேஷேன 

அபவர்க: ந ஸுஸ்தி ப்ரஸுஸ்தி ஸ்வப்னா க்லேஷே ப்ரயர்த்த:” ப்ரஸுத்தி 

எப்படி இருக்கு கனவா க்லேஷு இருக்கதால, அபவர்கம் கிடையாது. 

ப்ரவ்ருத்தி இல்லாம இருக்குனா பேசாம இருக்குறதுனு அர்த்தம் 

இல்லை, ஸாஸ்திரத்த தெரிஞ்சுண்டு, ஸாஸ்திரத்த சொல்லிண்டே 

இருக்கனும். “ஸர்வ விப்ரயோகம்” என்றால் எல்லா கர்மாவும் 

செஞ்சுண்டு இருக்கு ஆனா எந்த கர்மாவும் செய்யல. “ஸர்வோ 

வரமோ அபவர்க: உபரெதி, பகு க்ருஷ்சம் கோரம் பாபகம் லுப்யதே” 

எல்லா விததிலும் ரெதி தேவி இல்லாம பொயிடுது. ரெதி என்றால் 

காமதேவதா, ஆசைப்பட்டு ப்ரவ்ருத்திக்குறது. லயிங்க என்றால் ஸ்த்ரீன 

புருஷம்.பகு என்றால் ரொம்ப, க்ருஷ்சம் என்றால் கஷ்டமானது, 

கோரம் என்றால் தாங்க முடியாது. ரொம்ப கடினமான விரதம் 

இருந்தால் நமக்கு முக்தி நிச்சயம் உண்டு. உள்ள இருக்க மனத்த 

அடக்கிரது.  

“உபஷ்யாநாந்த ஸவ்யதா வித்யாதர பத ஸம்பன்னா, பாலாக்ருத போகஸ்ச 

போ போ ஜீவ: ” கோரமானது, பாபமானது, கடினமானது 



ஆத்மஞானம். “கோரம் பாபகம் லுப்யதே இதி கதம் புத்திமான் ஸர்வ 

துக்க சேதம் ஸர்வ விது சேதம் அஸம்விதே அபவர்கம் ந யோஜேர்னிதி 

தது யதா மதுவிஷ ஸம்ப்ருதா அன்னமானதேய இதி” ஸகல 

துக்கத்தையும் விட்டுவா. ஸம்மிது என்றால் தெரிந்தது, அஸம்மிது 

என்றால் தெரியாதது. மனாதேய என்றால் எடுத்துக்க கூடாதது என்று 

அர்த்தம். மதுவிஷ ஸம்ப்ருதா என்றால் நல்ல சுவையான ஆனா விஷமிக்க 

உணவு ஏனா துக்கதால கலந்திருக்கு. 


