
ப்வ்ருத்ி ஸம்வித்ார்த்: துக்க ஸம்வவண தனம். துக்கத்த 

தாிந்துக்தகாண்டு அபவு ாருவ ஸுகத்த தாிந்துக்தகாள்ப முடின 

ஸுகம் துக்கம் இண்டு தனதண தாிந்துக்தகாள்பனும்.  

“ஸுக விதாவே துக்க விதாகம் ச” ஸுகத்த ாம் தாிந்துக்தகாள்ளும் 

வதாது துக்கத்தயும் தாிஞ்சுகிவநாம்.  “தன விவேே ப்வ்ருத்ார்த் ஸப் 

கானாந்த்த் ஸம்வஸ:” ப்வ்ருத்ி வாே ிவார்த் தனம் தசால்நா. ல்ன 

ஸப்ஸ் தனா இருக்கனும், கானாந்த்த் தனா இருக்கனும்.  

“கானாந்த்வணா அனுஸ்தி வேது விாஸாத் தனம் ிஸ்தத்வ 

வ்ருேதனஸ்ாத்” முல் உண்டாகிநது என்நால் வ்ருேத்ில் இருந்து ான் 

தனம் ஆம்திக்கின்நது.  “ அஸது ஸது  ஸது ஸது தவஜ்ாத்” ஸது 

தசான்ணால் தனம் இருக்கு, அஸது தசான்ணால் தனம் இருக்காது,  ஸதுஸது 

என்நால் இண்டும் கனந்து. ஸதுக்கும் அஸதுக்கும் தவஜ்த்ம் 

இருக்கால் கானாந்த் தனமும் இருக்கு, கான தனமும் இருக்கு. ஸத் தனமும் 

இருக்கு, கானாந்த்த் தனமும் இருக்கு. புத்ி ஸித்ம் என்தது த்ஸது. புத்ி 

ஸித்ாண தனம் என்தது  அஸது.  

“ஆஸ்வ வித்வோது வ்ருேதன உற்தத்ி வேது” ஆஸ்வ வித்வோது 

என்நால் ஸத் தனணா இருக்கு என்ர அர்த்ம். “ப்ாீவ ஆத்ாஸ்வாாத் 



அப்ஸத்வாத்” ப்ாீி என்தது யுஞ்சாவணாட தனம் யுக்ன் ஆகுந வத 

இருக்கு யுக்ாவணாட தனன் ஸத் தனன் இருக்கு.  

“ புத்வஸ தஸுதாிக்ஸது ேின்ாி தனணவஸாத்” ஸத் தனன் எப்தடி 

இருக்கு ஸ்த்ாீ அனுதவிக்கனாம்.  ேின் என்நால் ங்கம்.  “தனிஸ்தத்வ 

த்வவே தனாத் ஔதஜாத்”  ஔதஜாிகாண தனன் என்தது உண்டு. அப்த 

அதணௌதஜாிகாண தனன் உண்டா என்தத தார்க்கனும். உதாி 

இல்னாம் ான் தம்ாத்ா இருக்கும். ஔதாிக தனன் என்தது ஸத் 

தனணாவும் இருக்கனாம் கானாந்த் தனணாவும் இருக்கனாம்.   

“வாே ிான் த்துட்ஞாணா அேங்கா வ்ருத்ி” இது எல்னாம் வாேம் 

த்துட்ஞாணத்ிணால் ான் அேங்காம் வதாகும் தசால்நா.  “வாே 

ித்ணாம் ரூதா விோம் ஸங்கல்த விவாோ” வாேம் ஸங்கல்தா 

இருக்கு, அஸங்கல்தா இருக்கு, விவாோ இருக்கு.  “ந்ிவித்ந்து 

அவ்வவவி அதிாணா” அவ்வவவினு ஒரு அதிாணம் ஏற்தடுகின்நது. 

அவ்வவவா அதிாணம் என்நால் ரூத அதிாணம் என்ர அர்த்ம். அவ்வவவி 

அதிாணம் என்நால் அவ்வவவா ஜாி விேிஷ்டா இருக்கு. அவ்வவவி 

அதிாணம் என்ர தசான்ணால் வஸாண அதிாணம். அவ்வவவா அதிாணம் 



என்ர தசான்ணால் ஜடாதிாணம் என்ர அர்த்ம். ஜடாதிாணம் என்நால் 

அனுத்ாகவும் இருக்கும்.  

“ஸத் கானாந்த் தனிஸ்தத் ஸம்ஸ:” தனிஸ்தத்ி தசால்நா 

ஸத்த்ினா கானாந்த்த்ினா என்ர. கானாந்த்ா என்ர ஒரு ததை ஸத்: 

என்ர ஒரு ததை.  “கானாந்த் அனுஸ்தி: வேது விாஸாத்” இப்த 

இல்னாது எப்தவும் இல்தன. ஸத் தனன் இல்தனணா கானாந்த் தனன் 

என்தது எப்தவுவ கிதடாது.  

”ஸத் அிஸ்தத்வ கானாந்த் ிஸ்தத்ி ாஸ்ி, கானாந்த்வணா ிஸ்தத்ி 

வேது விாஸாத்” இப்த இல்தனணா கானாந்த்த்ில் வேது இருக்காது. 

இப்த இருக்குணா எப்தவுவ கானாந்த்த்ில் வேது இருக்கும். வேதுவவ 

இல்தன என்நால் தனன் இல்தன. “தன ிஸ்தத்வ வ்ருேதன உத்வ 

ஸ்ாது” தனன்  இருந்ால் ான் வ்ருேம் அவ வதான ான் வ்ருேம் 

இருந்ால் ான் தனம். ஆக இத ஸதுனு தசால்ன முடிாது, அஸதுனும் 

தசால்ன முடிாது, ஸத்ஸதுனும் தசால்ன முடிாது. ஸத் கிதடாது அஸத் 

கிதடாது தஸர்ம் இருக்கான.   

“உத்தாத் வவர்ஸணாத்” உத்தத்ி வவம் இருந்ால் என்ண தனன் என்நால் 

கானாந்த் தனணா ஸத் தனணா புத்ி ஸித்ாண தனன் த்விா இருக்கு.  



“ஆஸ்வ விதுவோது வ்ருேதன உத்தத் வேது” ஆஸ்வ என்தது கர் 

ஸித்ாண தனன் கானாந்த்த்ில் ஏற்தடுகிநது. தனம் கானாந்த்த்துக்கு 

தக்ஷ்ா இருக்கு, ஸத்த்துக்கு தக்ஷ்ா இருக்கு. ித் தனவாிக்கும், 

ஆந் தனவாிகளுக்கும் ஒரு விா இருக்கின்நது. ஸித்ாண 

ஸாத்ாண தக்ஷ்ா இருக்கு. ஸத்ம் இருக்குநதுக்கு எது காவா 

அான் கானாந்ம் இருக்குநதுக்கும் காா இருக்கு.  

“ா ஸது ஸது ஸஸவா தவர்ிாது உத்தா வவர்ஸணாது புத்ி 

ஸித்ந் ஸது” புத்ி ஸித்ா இருக்குநது ததௌிக ஸித்ா இருக்கா 

யுக்ி ஸித்ா இருக்காங்கிநது அஸது ான். ஸித்ா இருக்குங்கிநது 

ஸத்ா இருக்கு.  

“புத்ஸ் அஸ் ேின் அர்த்ாது” ஸித்ா இருக்கா ஸாத்ா இருக்கா. 

ஸ்வரூதா ப்ிதலிக்கின்நது.  “ஸன்ணாது தனிஸ்தத்வ த்வவே 

ததனௌத்தாது” ஸம்தந்த்ில் உதனாது. அவணாதஜாாிக்க தனம் 

ஔதஜாாிக்க தனன் என்ர உள்பது.  “ஸுக ஸம்வவணம் தனம், ஸுக 

விவாம் கர்ா, துக்க விதாம் சா” சுகத்த தாிஞ்சுகனும் ஆணால் 

துக்கத்த அனுதவிக்கின்வநாம்.   



தவாக்ம் இருப்தவன் ான் முக்ித அதடகின்நான். துக்கம் 

இருக்கின்நது. “அத்ந் வாக்ஷ்ம் அதவர்க: வணா துக்வகண தஜன்ா 

முக்ி அதவர்க: கம் உதாஸ் தஜன்ண: ோணம் அன்ஸ் ஜாணம் 

அதிாணம், ஏம் ஏா அவஸ்ா அவஜந்ம் அதவர்க: வவவந்வ வாக்ஷ் 

அதவர்க:”  வவாந்த்ில் வாக்ஷ்ம் அதவ்ர்கா இருக்கு.  

“து அதம் அிர்த்ம் அிம் தம்” ிருத்ி இல்னா தம். து தம் 

அற்நது, அிர்த்ம் ருஜி அற்நது, ப்ம்ானு தசால்நா. வே ப்ப்ினு 

தசால்நா.   


