
“ப்வ்ருத்ற ஶர ரர்த் தனன்” தனன் என்தது “மத் கரனரந்த்ரற தன 

றஷ்தத்ஶ மம்ம:” தனன் என்று வ ரன்ணரல்  றனது மத்ர தனன் 

வகரடுக்கறன்நது.  றனது கரனரந்த் தனன் ரும்.  தனன் இண்டு றத்றல் 

உள்பது மத் தனன் கரனரந்த் தனன். “கரனரந்த் அறஷ்தத்ற ஶயது 

றரமரத்” மத் தனன் என்தது கஜற, ஶரக்ற என்று இருக்கு. கரனரந்த் 

தனன் என்தது கர்மற, தற என்று இருக்கு.  

“ஆஸ்ஶ றரமணர தன அறஷ்தத்ற” ரகம் தன்ணத்துன ஶயது னறச்சு 

ஶதரறடுத்து ஆணரல் அற்கு தனன் உண்டர ஶகட்டரல் அது வ ரல்ன 

முடிரது. கரனரந்த்த்றல் உடஶண தனன் உண்டரகறநரல் ரகரறகளுக்கு 

னன்ணறம் உண்டு.  

“ப்ரண றஷ்தத்ஶ வ்ருதனத் ஷ்ரத்” முல் வ்ரும் இரு 

க்கரன தனன் உண்டு. முல்ன வ்ரும் உண்டரணர இல்ஷன தனன் 

முல்ன உண்டரணர என்நரல் அஷ வ ரல்னஶ முடிரது அது னஜரங்கற 

ஞரம் வ ரல்நர. னஜங்கறத்துக்கு அனூனம் வ ரல்நர. இன்வணரன்று 

னஜரங்கறநதுக்கு றர்மூனம் வ ரல்நர. 



கரம் இல்னரல் கரரறம் இல்ஷன. “ அமது” ஒன்று இல்னரல் 

இன்வணரன்று உருரகுர “ மது” இருக்குங்கறநது இருக்கனுர “ மது  

அமது  மதுமது” மதுரவும் இருக்கு அமதுரவும் இருக்கு, 

இல்னரலும் இருக்கு, இருக்கரவும் இருக்கு. “ம மஶரர் ஷர்ன்ரத்”  

மதுக்கும் அமதுக்கும் தரறர இருக்கு. ப்தஞ்ஜம் அப்தடி ரன்  றன 

ஶதருக்கு மதுரவும் அமதுரவும் இருக்கு.  

கரனரந்த் தனன் அதர்கர இருக்கு ரகரறகளுக்கு.  அதர்கத்துக்கும் 

தனத்துக்கும்  ம்தந்ம் இருக்கு. ப்வ்ருத்ற அதவ்ருத்ற இருக்கு. இவல்னரம் 

இல்ஷனணர அதர்கம் இல்ஷன. வகரடுத் ரணத்துக்கு தறனரக அத்ம் 

என்தது ருகறநது. மத் கரனரந்த்த்றல் தனன் உண்டு என்நரல் 

கரனரந்றத்றல் தனன் இல்ஷன என்தது இன்வணரரு தக்ஷ்ம்.  

“உத்தரத் ஶர்ணரத்” என்நரல் உண்டரகறநது, க்ஷறகறநது என்று 

உள்பது.  “வ்ருத்ஶ வ்ருதனது” உண்டரகறது என்நரல் தனஷண 

வகரடுத்துறடுகறநது. கரம் இருந்ரல் ரன் கரரறம். கர்ர இருந்ரல் 

அற்கு தனன் என்தது கண்டிப்தரக உண்டு. தன உண்டரகறநது என்தது 

வ்ருத்ற  றனருக்கு.  



“னத்ற ஸித்த்து அமது” னத்ற ஸித்ரணது எப்தடி இருக்கு அமது. 

இருக்கறன்நது அறரது உண்டரகறநது ரன் அறயும். கர்மது மத்த்றணரல் 

அது அமது ஆகரது. ஆஸ்ஶ என்தது வ்ரு தன உத்தற. அணரஸ்ரறரக 

இருந்ரல் உத்தத்ற ஶதர்ணரத். உத்தத்ற என்தது ஶதம் உண்டு என்தது 

வரறகறநது.  

வ்ரகரற தனன் என்தது உத்தற ஶத ர்ணரரக உள்பது. ஞரணரத்ரற 

ஸித்ம் ஆணரல் அற்கு னத்ற இல்ஷன ஶதம் இல்ஷன. ஆஸ்ஶ என்தது 

இல்ஷன என்நரல் வ்ரு தன உத்தரற ஔதரறகரண ஶயதுர இருக்கு. 

ஶயதுஶ இல்ஷன என்நரல் தனன் என்தஶ கறஷடரது. னத்ற ஏற்கணஶ 

இருக்குங்கறநரளுக்கும் னத்ற என்தது இருக்கறன்நது என்தருக்கும் 

றஶரம்.  

தனன் இருந்ர னத்ற ஸித்ர இருந்ரல் ஞரணம் உண்டு ஞரணம் 

இல்னரனுக்கு ஸித்ஶ இல்ஷன என்று அர்த்ம். ப்ரலற றர 

இருக்கர என்நரல் அ ஶ றக்க முடிரது. னத், ஸ்ரீ, கூட இருக்கரளும் 

என்தது உண்டு தண் ஶண்டிது இல்ஷன. மம்தந்த்றணரல் தனத்றல் 

உத்தத்ற உண்டு என்நரல் தனத்றல் என்ண உள்பது ஔதஜரறக தனன் 

இருக்கு.  



இவல்னரம் வதரற றம் கறஷடரது உணக்குனு இருந்ரல் அது உணக்கு 

ரன் உணக்கு இல்ஷனனு இருந்ரல் அது என்ணறக்குஶ உணக்கு இல்ஷன 

என்தது ஶரந்றகஶபரட தனஜரம்.  

“மத் கரனரந்த்ரற ச் : தன றஷ்தத்ஶ மம்ம: 

கரனரந்த்ஶணர றஷ்தத்ற ஶயது றரமரத்  

ப்ரறஷ்தத்ஶ வ்ருதனது த் ஸ்ரது 

 மது  அமது  

ம மஶர ஷன்ரது  

உத்தரத் ஶர்மரது னத்ற ஸித்ந்து  மஶ 

ஆஸ்ஶ றஷ்ஶகரது வ்ருதஶனத் றத் ஶயது: 

ஆத்ரம ரறத்ஶரது ப்ரலஶ ஆத்ம ஶரது அப்க்ஷ்ஶ:  

னத் ஸ்ரீ தமளதரறஹ்மது யறன் அன்ணரற  ப்ம் ஶமரது 

 மம்ரந்து தன றஷ்தற த்ஶ தன ஜ்ர உதஜர:”  

தத்து மழத்றத்றலும் மத் கரனரந்த் தனன் எப்தடி உள்பது என்று 

உள்பது.  



 


