
“துக்க ஸம்வேதம் ம்” துக்கத்தத ததன தேக்கதுக்கு தன் ம்.  

“ஸக ேகம் கர்ந துக்க ேகம் ச,” ஸகம் என்து க்குேத்தத 

அதைஞ்சதன் கர்ந என்து துக்கத்துக்கு ேகந இருக்கு.  

“தத் புர் வதவஹந்த்ன ேஷன புத்தஸ ேதத ஸஹ வதஹதத 

ேப்வபஹ” வதஹத்வதை ேஷனம் என்தற்கு ன் என்து உள்து. 

ஸகம் துக்கம் ஸநந இருக்குங்கதுக்க ன். கர்நேல் துக்க 

கமும் இருக்கும் ஸக கமும் இருக்கு. ஆக ன் என்து இபண்டும் 

கந்ததக இருக்கு.  

“ப்பவ்ருத்த வதஷ ேதர்த்த:  வேதது ஸர்ேம் ேத” வதஷ ேதர்த்தம் 

என்து எல்வந நக இருக்கன்து. ஸக ேகமும் துக்க ேகமும் 

நக உள்து.  “தவதது ம் உதம் உத்ேம் வஹனம், ததர்த்தம் 

ததத்தம் உவதனம் இத ஸ்ன ஹவவதன னஸம் 

உேதவனவஹ த்ருஷ்ை  னேஸம் ஸஹலு அனம் ஃஸ்ன 

ஹவதஸ்ன ஸ்வபதவஸ வஹவத” ஹம் உதம் என்ல் 

எடுத்துக்குது, எடுத்துக்கதது என்ர அர்த்தம்.   

“வதஷ நத்தம் ரூ வதன ஸங்கல் ஹ்ருத்தம்” ஞத்தல் தன் 

தந்தபனம் என்து அதத: என்ர உள்து. ப்பஞ்ஜ கபணத்ததயும் 



ப்பஞ்ஜத்ததயும் ததஞ்சுண்ை ம் எல்வந ததஞ்சுண்வைம் என்ர 

அர்த்தம். எல் அவேதங்களுக்கும் ஒரு அவேத உண்டு. ப்பதேக்கு என் 

இருக்கு ப்பதேநத, ேயுக்கு என் இருக்கு ேயுவதேன்.  

எல் வேதந்தகளுக்குவந தத்கம் ேவஷஷந இருக்கு. ரூ ஸங்கல்ம் 

என்து அரூ ஸங்கல்ம் ஆகனும் என்ல் அதற்க ேத்ததன ம் 

ததந்துக் தகள் வேண்டும்.  

“ஸத்ன கந்த்ன னச்ச:  ஷ்த்வத ஸம்ஸன: கந்த்வப ஷ்த்த 

வஹது ேஸத் ப்பஷ்த்வத வ்ருஷது தது ஸ்னது  ஸது  அஸது 

ஸத ஸவத தேதன்னது உத்த் வேததர்ஸது புத்த ஸித்தந்து தத ஸவத 

ஆஸ்வப ேஷ்வபகது வ்ருஷவத் த்ன வஹது ஆத்நஸ த்வேதது 

ப்வத ஆத்நஸ வேதது அப்பனக்ஷ்வேத: புத்ப ஸ்ரீ ஸஹ்ஸது ஹபன்ன 

அன்த  ப்பம்ன வதஸது த ஸம்நந்து  ஷ்த த்வேஷ  ஜ்னத 

உஜப:”  

ஸத்ன என்ல் உைடினக என்ர அர்த்தம். கந்த்ன என்ல் 

கங்களுக்கு இருக்க அந்தபங்கள். கத்துக்கு கதயும் நதயும் 

அந்தபம் உண்டு. க ஸந்தன என்ர தசன்ல் சூனன் உதப்தற்கு 

ஒன்த தகக்கு முன்டி, ஸந்தன கம் என்ர தசன்ல் சூனன்  



அஸ்தநதற்கு ஒன்த தகக்கு முன்ல் என்ர அர்த்தம். 

கந்த்னத்தல் ன் உண்டு.  ஷ்த்த என்ல் என் உருேகது 

என்ர தருள், ஆக அஷ்த்த என்ல் உருேகேல்த என்ர அர்த்தம். 

க அந்தபம் இல்த என்ல் முக்த என்ர அர்த்தம். கத்ததயும் 

தண்டி வேதம் தசல்வம் வேதந்தத்தல். கந்தபத்தல் ன் 

உண்ைக வஹதுவே வனடுத்து கந்தபத்தல் ன் என்வத 

கதைனது. ஸத்னத்துக்கும் ன் கதைனது, கந்தபத்தலும் ன் 

கதைனது. ஸத்னத்தல் ன் உண்டு என்ல் கந்தபத்தலும் ன் 

உண்டு. வஹது ேவஸ என்ல் வஹது வனடுது ன் என்து 

கதைனது. வ்ருஷம் எப்டி இருக்கு ன் இருந்தல் வ்ருஷம் உண்டு. 

ன் இல்த என்ல் வ்ருஷம் கதைனது.   


