
“அத்ஸ் ரணரம் ரணரம் இற இத்ம் புணர்வம் உஸ்மவ ம  

ன்வ த்ருஷ்டரர்த்: ர ஆப்வஷ்: ப்ரணரம்” த்ருஷ்டரர்த்ம் 

ன்தது கண்ணுக்கு தரறயுந அர்த்ம் த ரன்ணரல் “ஸ்ர அபத்ர 

ப்றவ த்ருஷ்டரர்த்ர, னவ் ரக்கறணரம் றதரர்த்”  

“கறம்புவ அவணணரம் ப்ரவணணரம் அர்த்ஜரம் ப்ரவ்ம் இற“ 

அவணண ப்ரவணணர ப்த்க்ஷ் அனுரண ஊரண மப்ம். அர்த்ஜரம் 

ப்ரவ்ம் அர்த்த்த உனும் ப்வம் றஸ்ரறக்கப்தடுகறன்நது. 

ப்வம் தன்ணறதண்டு உள்பது. ப்ரணத்றணரல் து ப்வம் ஆகறநது 

ஆத்ர, மரறம், இந்த்ரறம், அர்த்ம், புத்ற, ண, ப்வ்ருத்ற, வரம், 

ப்த்தரம், தனம், துக்கம், அதர்க்கம் ன்ர இருக்கறன்நது.  

“த்ர ஆத்ர மர்ஸ்த் த்ருஷ்டர மர்ஸ்த்ர வதரர மர்ஸ் 

மர்ரனு அனுதரற” ஆத்ர ல்னரம் தரர்கறன்நது, ல்னரத்தயும் 

அனுதறக்கறன்நது. “ஸ்ர வதரகரம் மரலம் வதரகரணற இந்த்ரறரணற” 

சுகம் துக்கத் அனுதறக்கறநதுக்கு ரன் மரலம்னு த ரல்நர. ஆத்ரவுக்கு 

இருப்தறடம் வதரகம்.  

“வதரவகர புத்ற: மர்ரதனத்வர  இந்த்ரறரணற ப்வதரறற மர் றம் 

அந்க்கணம் ண:” வதரகம் ணரல் உள்பது ணறல் உர்ச் றறணரல் 



ரன். ல்னர அர்த்பம் உதனத்ம் ஆகறடுதுணர இந்த்ரறம் வதறல்தன. 

அப்த உள்ப இருக்க அந்கணம் ல்னரவ ணசு  ம்தந்ப்தட்டது ரன் 

ணசுணரன ரன் உ படியும். புத்றணரலும் ணசுணரலும் இந்த்ரறரர்த்ம் 

ஒன்ர ரன்.  “மரலவ இந்த்ரறரர்த் புத்ற மளக வணரணரம்” மரலம், 

இந்த்ரறம், புத்ற, அர்த்ம் ன்தது சுகம் இருக்கு ன்தத உர்துனு 

அர்த்ம்.  

“றர்வ்ருத்ற புத்றகணம் ப்வ்ருத்ற” ப்வ்ருத்ற கணம் ன்தது 

இந்த்ரறத்றணரல் சுகம், துக்கம் ன்தது உள்பது ன்தத உர்து.  

“வரரச் ர” இந்த்ரற வ்ருத்றன வரம் இருக்கு, புத்றன வரம் இருக்கு.  

“ர அஸி இம் மரலம்” இது மரலம் இல்தன.  “பூர்ம் அனுஸ் ர” 

உரும் இல்தன, “பூர் மரலரணரம் ஆறர்ரஸ் ற உத்வமரம் அதர்வகர 

அந்:” பூர்த்றற்கு ஆற கறதடரது உத் அதர்கம் ன்தற்கு படிவு 

ன்தது உண்டு. பூர்ம் ன்தது ப்ததரழுது ன்ர ரருக்கும் தரறரது. 

பூர்ம் ன்நரல் பன்ணரடி அர்த்ம். உத்ம் ன்நரல் தறன்ணரடி ன்ர 

அர்த்ம். தறன்ணரடி ன்ண இருக்கு வரக்ஷ்ம் உண்டு.  

“ரஸி இம் மரலம், பூர்ம் உத்ம்  ” மரலம் ன்தது பன்ணரடி இருந்ர 

இல்தன தஜன்ரக்கு தஜன்ர ரரகறன்நது. ஆக ற்கணவ உள்பது 



இல்னரல் வதரக வதரநது. இங்க அதர்கம் ரன் படிரக உள்பது. பூர்ம் 

அந்ம் அரற இருக்கு. அந்ம் ன்தது கரந்ரக இருக்கு,  றன இடத்றல் 

அவணகரக இருக்கு.  

“மமரண மளகதுக்க அவக்ஷ் அதர்க உவதரகர தனம்” வயது ன்நரல் 

சுக துக்கம் அனுதறகறநது. ர்ம் ரன் சுக துக்கத்த றர்றகறநது.  

“துக்கம் இற வம் அனூனவணஸ் மளகஸ்” அனூனம் ன்தது மளகம் 

த ரல்நர.  “ப்ற இவ வ்க்ரணம், தஜன்ண:  இம் மமள: 

மரணஸ் துக்க அனுமங்கரது துக்வகணர அறப்வரக றற தரணர 

வரகரது”. தரணர ன்நரல் தரறப்பு.  

“துக்கம் இற மரது தரணம் உதறஸ்வ” துக்கம் இருப்தத தரணம் 

தன்ணறக்கனும் ப்தடி ன்நரல்  ரறரண உதவம் தன்நரன. மரற 

ன்நரல் ஆறரண அந்த்றல் இருந்து ன்ர அர்த்ம். ஆற தரறர 

அந்ம் ட்டும் தரறரது தரறஞ் ர ல்னரவ ரன் தரறயும்.  “தரணர 

றத்வ” தரம் இருக்குணர இருக்கு.  “றர்றணஸ் ஸ்ரஜ்ம் றக்ஸ் 

அதர்க:” றர்றணஸ் ன்நரல் றகரம் அற்நன் ன்ர அர்த்ம் 

றக்ஸ் ன்நரல் தரக்ரக இருந்ரல் வரக்ஷ்ம் ன்ர ததரருள். 

றகரம் அற்நனுக்கு தரக்ம் இருக்கு தரக்ம் உள்பனுக்கு 



வரக்ஷ்ம் உண்டு.  “தஜன்  ப்தந்ஸ்” தஜன் ம் இருந்ரல் 

ப்தஞ்ஜம் ன்தது வதரறடும்.  “மர் துக்க ப்ர ப்யரணர அதர்க:” 

ல்னர துக்கபம் றஷ்றத்ற ஆகறடுதுணர அதர்கம் உண்டு.   

“ஆஸ்ற அன்ற த்ருற குர கர்ர மரரன் றவ மரரர: 

ப்வம்” த்ருறம் ன்தது ப்வர இருக்கு, கும் ன்தது ப்வர 

இருக்கு, கர்ர ன்தது ப்வர இருக்கு, மரரன் றவ மரர 

ன்தது றத்ர இருக்கு. ஆத்ரவுக்கு து ப்வர உள்பது ன்நரல் 

த்ருறம், கும், கர்ர ரன் இருக்கு.  

“த் வணஜரத் அரறமன்வம: அஸ்ரது த்துட் ஞரண அதர்க:” 

வபம்  ரற ப்வபம்  ரற வ்பவு இருக்குனு ண் படிரது. 

ப்ரண ப்வ த்துட்ஞரணம் ந்துடுத்துணரல் அது வரக்ஷ்ம் த ரல்நர. 

“றத்ரத்ஞரணரது மம்மர: றத்வர:” ததரய்ரண வனரகத்றல் மம்மரம் 

ட்டும் றத்ம் ஆகரது.  “து உதறஷ்டம் றவவணர த் ஆத்ர 

ப்த்ஸ்வண த்ஹ்வ” ஆத்ர ன்தது கண்ணுக்கு தரறரது 

கண்ணுக்கு தரறந்ரல் அன் ததர் ஜலரத்ர. “ம ஆக்ம் ஆவரரத் 

ற மரற ப்றதத்வ” மரற ன்தது ப்லற. “த்ர ஆத்ரது 

ப்த்க்ஷ்வண க்ருஹ்வ ம யறம் ஆர்வரதவ ரத்ர வர ப்ற 



தத்வ இற  இத்துஷ்வ அனுரண வரக்ஷரத் ஆ ப்றத்வரக்:” 

ஆத்ரத ரம் அனுரணத்றணரல் ரன் உர்கறவநரம்.  

“இச் ரத்வ ப்க்ஷ் ஞரணரத்வணர லிங்கம்” ஆர்வரதத்றணரல் 

தரறயும் அனுரணத்றணரலும் தரறயும்.  “ அனுரணஷ்ய ப்றதத்வ”. 

ஜலரத்ரத ஆத ப்தடுரல் தரறஞ்சுகனரம், வகரதப்தடுரல் 

தரறஞ்சுகனரம். சுகம் துக்கம் இச் ர த்வம் ல்னரவ ஆனுரணறகரண 

அதடரபம் ற்கு ஜலரத்ரவுக்கு. அனுரணம் ன்தது மத்துரவும், 

அமத்துரவும் இருக்கு. இது ஆனுரணறகரண ஸ்ரூதம் வதரன 

வரன்ரகறநது.  

 


