
“சஜே றம்ந்த: ப்பதழந்த ஜலதுயழஜதது” எது றம்ந்தம் இல்ளத களபணம் 

என்று சசளன்ளல் றளழபம் இருக்கு. றளழபம் எதழல் உள்து என்ளல் 

ப்பளத்தழல் உள்து.  “றளவபளதவளம் உயர்களதறஶ யழயத்ஜனத்கேளம் 

அனுநளளது” றளவபம் உயத்துக்களக இருக்கு. யழயதழ என் அறளழ 

என்தற்களக இருக்கு, அயழஸ்னய என்ளல் ளழக்ஷ்நளக இருக்கு.  

“றம்றளப யர்தஸ்ன அயத்தஸ்னள றளவபளதழ றம்ந்ஜதள” றம்றளபம் என்ளல் 

எல்ள நனுரளளும் றம்றளளழ. றம்றளபம் என்று சசளன்ளல் ப்பஞ்ேத்தத 

குழக்கும். பூ வ்ருஷ்ரத்துக்கு பூநழ என்து ஒரு நபநளகத் தளன் உள்து. 

பூநழனுதைன வ்ருரத்துக்கு நபம் என்து பீேம் சசளல்ஜளம்.  

“ழத்ன றஶக றம்ஜயத ஜலது” றளவபளதழ றம்ந்த: என்ளல் றளவபத்துக்கு 

இந்த்ளழனங்கள் றம்ந்தப்ட்ைது.  ளழக்ஷழ றம்ஜயதத்துக்கும் களபணநள 

இருக்கு. றளவப றஶகம் என்து ழத்ன றஶக றம்ஜயதம். றம்றளப: என்ளல் 

ஜளகம் அதத்தும்னு அர்த்தம், நனுரளல் அதத்தும்னு அர்த்தம். 

றம்றளப சம்ந்தத்தழளல் ழத்ன சுகத்தத உணர்கழஜளம்.  

இந்த சுகம் வ்லழகம் சம்ந்தநள சுகம். உத்தத் என் ஞளம் எப்டி 

உள்து என்ளல் அறளவபநளகவும் இருக்கு, றறளவபநளகவும் இருக்கு. 

அயழத்ன என்ளல் நதக்கப்ட்டுள்து என்று அர்த்தம், அறளவபநளளது 



அயழத்ன பூர்நளக உள்து. ழத்னள என்ளல் ஜகயத்ஞளம் அது எப்டி 

இருக்கு என்ளல் அமழயும் சளருளல் நதக்கப்ட்டுள்து. ழத்ன சுகத்தத 

சதளழஞ்சுகழதுக்கு களபணநளகவும் இருக்கு.  

“ப்பதழ ந்த: ழத்ஜனத றம்ஜயதஜ ஜலது ப்பதழ ந்த:” ப்பளணம் என்து 

ஜளனழடுது ப்பதழந்தநளக இருக்கு. றம்ஜயத ஜலது ப்பதழ ந்தநள இருக்கு. 

றளவபம் என்து ழத்ன றம்ஜயத ஜலது ப்பதழ ந்தநள இருக்கு. றம்றளளழக்கு 

சுகம் ழத்ன ஜலது றம்ஜயத ஜலது ப்பதழ ந்தநள இருக்கு. யுஞ்சளனுக்கு 

ழத்ன ப்பதழ ந்தநள இருக்கு. யுக்தனுக்கு ழத்னம் ப்பதழ ந்தநள இல்த.  

ழபஜயர சுகம் என்ளல் சுகம் இருக்கு ஆளல் துக்கத்ஜதளை கந்த சுகநளக 

உள்து. ஆதச உள்யனுக்கு உகஜந த்தளது. ஆதச உள்யனுக்கு 

களஜயற சுகம் ஆதச இல்ளதயனுக்கு ழபஜயர சுகம். ழபஜயர சுகத்தத 

உணப ஜயண்டுநளளல் யுக்தளக ஜயண்டும். ழபஜயரநளது 

அஜயரநள சுகம் கழதைக்க என் சசய்ன ஜயண்டும் என்ளல் யுஞ்சளன் 

ழதனழலிருந்து முக்தளக ஜயண்டும்.  

யுக்தன் என்ளல் கண்ணழல்ளநல் ளர்ஜன், களதழல்ளநல் ஜகட்ஜன் என் 

ழத. உகத்துக்கு பீேம் எது பம்நளத்நள. யுஞ்சளன் என்ளல் ப்பநம் 

சசய்து பம்நளத்நளதய நதளல் உணப முனற்சழப்து.  



“றம்றளப யர்தஸ்ன அயத்தஸ்னள றளவபளதழ றம்ந்ஜதள ழத்ன றஶக 

றம்ஜயத ஜலது ப்பதழ ந்த: ழத்ஜனத றம்ஜயதஜ ஜலது ப்பதழ ந்த: 

அயழஜசசம் ளதழ”  றயழஜறரம் என்ளல் கண், தத உள்து என்து. 

அயழஜறரம் என்ளல் எந்த உருயமும் இல்ளதது.  “ஜத அயழஜறஜரள 

ளஸ்தழ இதழ” றளவப றம்ந்ததழஜ றயழஜறரம் உண்டு. “ஞளன் யதம் றளவபள 

யர்தஸ்ன றளவபள றம்ந்த யழதுபள ஜயத ஜலதுலஶ ப்பதழ ந்த: அயழறன:”  

“உஜளத இதழ ஜளக ன்ம் களழஸ்னதழ இதழ அனுயன்ம்” அனுயத்தழல் 

சசளன்ளல் அது ப்பதழ ப்ந்தம் இல்த.  


