தோயவ ணம்
1. பயத ப்ழபசம்.
இதக்கும் என்வழத அயந்டபர்கள் பயடபயடணமய் கூதகயன்ர் – மயக் ழபடம்.

அ. ழபடமந்ட டமயசத்டயன் ளதவண
1. ணமர்த்ட சமஸ்டயம் ன்மல் ன்?
வ்பநழபம கமத்டயலிதந்து ணயடன் டமன் ணற்தம் டன்வச் சூழ்ந்துள்ந உகயன்
உண்வணவத அயத தொதன்த ளகமண்டிதக்கயமன். “இந்ட உகணவத்டயற்கும் மணமய்
எழ எத டத்துபதொண்ம அல்து இது ப்டித் ளடன்டுகயழடம அப்டிழத யம் ன்த
ம் ழபண்டுணம? இவட அயத்ம் ன்யலும் ன்வப்ழமலுள்ந உஞர்வுள்ந
பயங்குகநயலும் உள்ந அயபயன் உண்வண ன்? இவ்வுகயன் இதப்யற்கும் அவட
பயநக்கும் அயபயற்கும் ன் சம்ந்டம் ? இவ்வுவகக் கமடம் ழமது க்கு எதழமது
சுகதொம் ழபளமதழமது ழசமகதொம் உண்மகயழட, இந்ட சுகதுக்கங்கநயன் தோம் ன்?
மதம் ன்வப் ழமன் ணற் ப்மஞயகளும் இங்கு இதந்து ளகமண்டு ணக்கு சுகம்
உண்மகவும் துக்கம் உண்மகமணல் இதக்கவும் ன்ளன்ழபம தொதற்சயகள்
ளசய்துளகமண்டிதக்கயழமழண, இம்தொதற்சயகநயன் கசயதளணன்?” ன்த
இப்டிளதல்மம் டன்தள் டமன் ஆமய்ந்துளகமண்டு, டக்குத் ளடமயந்டவட
ணற்பர்களுக்கு பயபமயத்து இவ்பயதத்டயல் யர் ளசமல்பவடத்ம் ழகட்டு பயபமடம் ளசய்ட
டரர்ப்தைகவந பவகப்டுத்டய ழுடய வபத்துக்ளகமண்டிதக்கயமன். இப்டி ழசர்த்து வபத்ட
அயவுக்கநஞ்சயதம் டமன் ணமர்த்ட சமஸ்டயம் அல்து டத்துப சமஸ்டயம். இந்ட
சமஸ்டயம் இவ்வுகத்டயன் ணமர்த்டத்வட- டத்துபத்வட அடமபது, உணயவத ரக்கய
டமன்தத்வட ணட்டும் டுத்துக்ளகமண்டு – கண்டுயடித்துச் ளசமல் பந்துள்நது.
2. ணமர்த்ட சமஸ்டயத்டயன் பயதம் ன் ன்டயல் டர்சகமர்கநயன் ளடநயபற்
யவ :
ணமர்த்ட சமஸ்டயத்டயன் அசமடமஞ பயதம் ன் ன்டயல் ங்களுக்கு இன்தம்
எதணயத்ட கதத்டயல்வ. ம் மட்டில் ணமர்த்டத்வடக் கண்டு ளகமண்டுள்ழநமம் ன்த
கததுபர்கள் ல்மம் டம் ஸித்டமந்டத்வடழத டர்சம் ன்த ளசமல்கயமர்கள். டர்சம்
ன்தம் ளசமல்லிற்கு “அதபத்டயல் அயந்டவடக் கூதம் சமஸ்டயம்” ன்தடமன்
அக்ஷமர்த்டம். ஆமல் ந்ட டர்சதொம் ல்ழமதவத அதபத்டயலும் கமஞக்
கூடிதவடழத பயதணமக வபத்துக்ளகமண்டு டன் ஸித்டமந்டத்வட பயநக்கபயல்வ
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ன்ழ ளசமல்ழபண்டிதயதக்கயது. ளயல் அந்டந்ட டர்சகமர்கநமகட்டும்
ளமதுணக்கநமகட்டும் எழ குலில் “இபர்களுவதழட சமய” ன் டரர்ப்வ எத
டர்சக்கமதக்கமபது அநயத்டடயல்வ. இது டமன் - “கயர் அயபமநய ஆமல் கஞமடர்
அல் ன்டயற்கு ப்ணமஞம் ன்? அபர்கநயதபதம் அயபமநயகளநன்மல்
அவ்பயதபமயன் அயப்மதத்டயல் ப்டி கதத்து ழபதமடு ற்ட்து? “ - தம்
ழகள்பயகள் உடயக்க பனயழகமலிதது. இக்ழகள்பயகவந ழுப்யத ணரணமம்கமர்கநயன்
ழச்சும் டுபயல்வ. (ழபடம் அளௌதழதம் ன்தம் எப்தைடலிமல் ழும்யதடமல்)
வதமதயகர், வர், ளௌத்டர் – தொடமழமதம் இவட டயர்த்டர். இன்தம் இவட
டயர்ப்பர் ர் இதந்து ளகமண்டுடமன் இதக்கயன்ர். இடமல் ‘டர்சம்’ ன்தம்
ளசமல் அதபத்டயல் கண்வடச் ளசமல்லும் ஸித்டமந்டம் ஆபடற்குப் டயல் அபபர்கள்
கண்டு ளகமண்ழட ஸித்டமந்டம் ன்தம் ளமதநயல் டமன் இதந்து ளகமண்டிதக்கயது.
ழணற்கத்டயபமயலும் இழட மடுடமன். அயதப்டும் ளமதட்கள் அவத்டயன்
பயதங்களுக்கும் அநயக்கப்ட் ழடம எத அயப்மதம் ன்தம் அர்த்டத்டயல் டமன்
philosophy ன் ளசமல்வ அபர்கள் உழதமகயத்துக்ளகமண்ழ பந்துள்நடமல் டத்டம்
ழமக்கயல் டத்துப யச்சதம் ளசய்துளகமண்டு டர்க்கத்டயற்குப் ளமதத்டயக்ளகமண்டு
ளசமன்ழட டத்துப சமஸ்டயணமகய பயட்து. டர்க்கத்டயற்கு யதத்டம் இவ்பயம் டமன்
இதக்க ழபண்டும் ன்தம் கட்டுப்மடு இல்மடடமல் ழபளமத ழகமஞத்டயல்
ப்ணம டர்க்கத்வட ளசய்டபர் டன்ழட ஆ எத ‘டர்சத்வட’ இதற்தபது
அந்மடுகநயல் சுழண ஆகயத்ள்நது. ழப ணயகப்வனத கமத்டயலிதந்து இன்த பவ
ழபதழபத டர்சங்கள் அந்மடுகநயல் ழடமன்யக்ளகமண்ழ பந்துள்ந. அவபகநயல்
சய டர்ணக்ந்டங்களுக்குப் ளமதந்தும் பவகதயல் தொதற்சயக்கப் ட்டுள்ந. ணற்தம் சய
சுடந்டயணம டர்க்கத்டயன் ழணல்டமன் யற்க தொதன்தள்ந. ப்டிழதம – அவத்தும்
டர்க்கத்டயன் துவஞத்ன் டமன் யற்கயன் தம் அங்கரகமம் அவபதவத்டயற்கும்
ளமதுபம டர்ணணமகய இதப்டமல், இன்த வ்பநழபம டர்சங்கள் ணவந்து ழடம எத
ஆபலுன் டிக்கும் சமயத்டயக்கமர்களுக்கு ணட்டும் யவபயல் இதக்கயன். Philosophy
ன்தம் ளசமல்லின் அக்ஷமர்த்டம் ‘பயத்தம ப்ழணம்’ ன்து. ஆமல் ழணல் மடுகநயன்
டர்சங்கநயல் அயபயன் ழணல் இதக்கும் ப்ழணத்வட பய டர்க்கத்டயன் ழணல்டமன் ப்மயதம்
அடயகணமய் இதக்கயது – ன்த ளசமன்மல் டப்ழதுணயல்வ. இது இதக்கட்டும்.
டற்ளமழுது இபர்களும் டர்க்கத்டயற்கு அதபத்டயன் ஆடமதொம் ழடவப ன்த
உஞர்ந்துள்நர். ளௌடயக பயஞ்ஜமயகள் மரட்சயத்து, கபயத்து ப்ழதமகயத்து உதடய
ளசய்ட பயதத்வட ஆடமணமகக் ளகமள்நமட ந்ட டத்துப சமஸ்டயதொம் டன் ளததக்குப்
ளமதத்டணற்து ன்த அபர்கள் அவகூபல் பயடுத்துள்நர். ழணலும் அபர்கள்,
டயழத்ள்ந உவகத்ம், டற்ழமடத ணக்கள் பமழ்க்வகவதத்ம் தொழுவணதமக பயநக்குபழட
டர்க்கத்டயன் கவண, ணயட ணடயதயமல் ஊகயத்ட பயதங்கவநழத பயணமயசயப்து
ன்வக்கும் டர்க்க சமஸ்டயம் ப்மது – ன்தம் அபர்கள் ளசமல்லிக்
ளகமண்டிதக்கயமர்கள். இதுணட்டுணல், அயதப்டும் ளமதவந தொழுவணதமக
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பயணமயசம் ளசய்பது டத்துப சமஸ்டயத்டயற்கு ணயக அபசயதம் ன்வடத்ம் ஏமயதபர்
ளசமல்லிக்ளகமண்டிதக்கயன்ர்.
இவ்பநளபல்மம் ஆ யன்தம் டத்துப சமஸ்டயத்டயற்கு அசமடஞ பயதளணன்
ன்டயல் கதத்ளடமற்தவண ழணவ மட்டிபமயம் உள்நது ன்த தமதம் கூதொடிதமது.
அபர்கநயல் சயர் ளௌடயக பயஞ்ஜமத்டயன் எட்டுளணமத்டழண டத்துப சமஸ்டயம் ன்த
ணதங்கய உள்நர் ன்த ளடமயகயது. அபர்கள் ளசமல்பது – இந்ட கத்டயன் த்டவழதம
அம்சங்கள் ணக்கு இன்தம் ளடமயதழப இல்வ; ளடமயந்ட அம்சங்கவநத்ம் மங்கள்
தொழுவணதமக அயந்து ளகமண்டு எத தொடிவுக்கு பந்துள்ழநமம் ன்தம்
ளசமல்படயற்கயல்வ. இடல்மணல், ணயடயன் அல்ணடயதயமல் ற்டுத்டயக்ளகமண்டுள்ந
தைத்டய பயழசங்கநயமல் ணமர்த்டத்வட தர்ஞணமய் கயகயத்து பயபமயக்க தொடித்ணம ன்?
ணமர்த்டத்டயல் டமதம் எத அம்சணமகயதயதக்கும் ணது ணமர்த்டத்வட தொழுவணதமக
ப்டி அயததொடித்ம்? ணயடதக்கு இந்டயமயதங்கள் பமதயமக அயதப்டும்
பயதங்கழநதன்ய, டபம், ழதமகம் தொடலிதவபகள் தோதொம் சய அதபங்கள் ஆகும்
ன் ம்யக்வக உள்நது. இவபகவநளதல்மம் கஞக்கயல் டுத்துக்ளகமண்மல்டமழ
மயதர்ஞணம ணமர்த்ட யச்சதம் ற்டும்? இக்கமஞங்கநயமல் ணமர்த்ட டர்சம்
இத்துன் தொடிபவந்டது ன்மல் அது வத்டயதக்கமயன் ழச்சமகயபயடும்.
இப்ழமவடக்கு டர்க்க சம்ணடணமய் மம் ளசய்துள்ந ணமர்த்ட யர்ஞதழண ணமர்த்ட
டர்சம்; இந்ட அர்த்டத்டயல் ணமர்த்ட டர்சளணன்மல் ளௌடயக பயஞ்ஜமத்டயன் எட்டு
ளணமத்டழண ஆபடமல் – அது ளௌடயக பயஞ்ஜம சமஸ்டயத்வடப் ழமழப ணமயக்
ளகமண்டு அந்டந்ட கமத்டயற்கு டக்கடி எழுங்கு டுத்ட ழபண்டும் ன்து அபர்கள்
அயப்மதம். பயஞ்ஜமத்டயல் ஆடயதயலிதந்து உள்நது ன்த அங்கரகமம் ளற் கமம்,
ழடசம், கமர்தகமஞம் – தொடலித ம்யக்வககநயன் உண்வணவதக்கண்டு யடிப்ழட
டத்துப சமஸ்டயத்டயன் ழபவ ன்து சய ழணமட்பமயன் கதத்து. இடதன், டமர்ணயக,
வடயக யங்கவநச் ழசர்த்துக்ளகமண்டு தொழு டத்துபத்வட உதடயப்டுத்துபழட
அடதவத கவணளதன்த ழபத சயர் கததுகயன்ர். அது ப்டிழதம, டத்துப
சமஸ்டயத்டயன் பயதம் ன் ன்து ம் ழடசத்வடப் ழமழப ழணல் மடுகநயலும்
இன்தம் எத எழுங்குன் இல்வ ன்ழ ளசமல்மம்.

3. டர்சகமமயம் எத எழுங்குமம ஆமத்ம் தொவ இல்வ
டத்துப சமஸ்டயத்டயற்கு பயதம் ன் ன்வடக் குயத்து கதத்து ழபதமடு
இதப்வடப் ழமழப, டத்துப சமஸ்டய பயதத்டயல் அதசமயக்க ழபண்டித தொவதயலும்
கூ கதத்து ழபதமடு ல்ம கமங்கநயலும் ல்ம ழடசங்கநயலும் இதந்துள்நது.
டத்துப யர்ஞதத்டயற்கு ணட கயந்டங்கவந ஆடமணமக வபத்துக்ளகமண்டு டமன் டர்க்கம்
ளசய்தழபண்டும் ன்பர்கள், ழணல்மடுகநயல் தொந்வடத கமத்டயல் ணயகவும் ப்ணமய்
இதந்டர். இப்வும் இந்ட கதத்துவதபர்கள் இதக்கமம். ஆமல் ம் மட்டில்
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டர்சகமர்கநயன் ர்பக்ஜத்பத்டயன் பயதத்டயற்கு பயபமடம் ப்டி உண்மழடம
அப்டிப்  ணட கயந்டங்கநயல் து தொடல் ஸ்டமம் பகயக்கத் டகுடய பமய்ந்டது ன்தம்
பயதத்டயற்கும் பயபமடம் ந்து ளகமண்ழ இதக்கயது. இவடக் கண் ர் இந்ட
சமஸ்டயத்டயற்கு, ளௌடயக பயஞ்ஜமத்வடப் ழமல் அதபழண தொக்கயதணமய்
இதக்கழபண்டுளணன்தம் அப்டி அதப ஆடமத்டயன் ழணல் ழும் டர்க்கழண
தொடலித்வட பகயக்க ழபண்டும் ன்தம் டரர்ணமயத்துக் ளகமண்டுள்நர். டர்க்க
அதபத்டயற்கு, ழடசம், கமம், மடய, கும், ணடம் தொடலித ல்வக் கட்டுகள்
இல்மடடமலும் சப்டம் தொடலித ப்ணமஞங்கவந ஆமத்ம் ழமதும் இவபதயண்வழத
டஞ்சம் தைக ழபண்டிதயதப்டமலும், ணமர்த்ட யர்ஞதத்டயற்கு இவபதயண்ழ டகுடய
ளற் மடங்கள் ன்து சமயழத. ஆமல் ம் மட்டில் ப்டிழதம அப்டிழத
ழணற்கத்டயதபர்கநயலும் த்க்டய அதபங்கவநழத உழதமகயக்கயழமம் ன்த
கூதபர்களும் கூ ணற் ஸித்டமந்ட கண்த்டயற்கு இவபகவநத் டதக்கணயன்ய
உழதமகயத்டமலும் டம் ஸித்டமந்ட பயதத்டயற்கு ணட்டும் டணக்கு சம்ணடணம
பயதங்கவந டர்ணத்டயன் ளதமயல் டயஞயத்துக் ளகமண்டிதக்கயன்ர். 1
இக்கமஞத்டயமல் ம் ழடசத்வடப் ழமல் ழணல் மடுகநயலும் ணமர்த்டத்வடக் குயத்து
க்தம் உண்மக பமய்ப்தை இல்மணல் இதக்கயது. இடல்மணல் அதபம் ன்மல்
து? த்க்டயகள் வப? எத த்க்டய இன்ளமன்யற்கு டயர்ணவதமகய பயட்மல் வட
டற்கமக அதசமயக்க ழபண்டும்? எத அதபம் ணற்ளமன்யற்கு டயர்ப்வதமமல்
ப்டி? ன்தம் பயதத்வட ழணல்மட்டிர் ன்கு ஆமய்ந்டயதப்டமகத்
ளடமயதபயல்வ. ஆவகதமல் அபர்கள் ஆமய்ச்சயதயலும் எத தொக்கயதணம டவ
உண்மகயத்ள்நது.
4. ழபடமந்டயகள் த்க்டய அதபங்கவந ணட்டுழண எத்துக்ளகமண்டுள்நர்
இப்ழமது மம் ணமர்த்ட சமஸ்டயத்டயன் எத கயந்டத்வட ஆம்யக்கும் உத்ழடசம்
ன்ளபன்மல்:
“ணமர்த்டத்வட த்க்டய அதபங்கநயன் ஆடமத்டயழழத யர்ஞதயக்க தொடித்ம் ன்த
அடற்ளகன்ழ கயநம்ய, டத்துபத்வட வ்பச்சதொணயன்ய தொனங்கயத்ள்ந டர்சம் என்த
உண்டு. அத்டர்சத்வட மம் ன்கு ஆமய்படமல் இப்ழமவடத டத்துப ஆமய்ச்சய
தொவதயல் உள்ந குவகவந ரக்குபடல்மணல் ணமர்த்ட சமஸ்டயத்டயன்
ப்ழதமத்வட தொழுவணதமக அவதமம் ன்தம் யச்சதம் ணக்கு உண்மகயத்ள்நது.
ஆவகதமல் அந்ட டர்சத்வட பமசகர்களுக்கு அயதொகப்டுத்ட தொதன்தள்ழநமம்.
மம் இங்கு ளசமல்ப்ழமகும் டர்சம் உயத்துக்கநயல் ளசமல்ப்ட்டுள்ந
ப்க்மயவதகநயன் ஆடமதொவதது. உயத்துக்களுக்கு ழபடமந்டம் ன்தம் ழபத எத
ளதர் உள்நடமல் இத்டர்சத்டயற்கு ழபடமந்ட டர்சம் ன்தம் ளததம் உள்நது.
ழப இத்டர்சத்வடப் யன்ற்தபர்கவந ழபடமந்டயகள் ன்ர். இத்டர்சம் சமஸ்டய
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உழடசத்டயன் தோம் யந்துள்நது உண்வணழததமமலும், சமஸ்டயத்வடழதம அல்து
ழடம எத ஆச்சமமயதமர் ளசமன்வடழதம ம்ய அவடப் ப்ணமஞணமகக்ளகமண்டு இடன்
டத்துபத்வடக் கண்டு ளகமள்ந ழபண்டிதடயல்வ. (வ.ஸி.4-19) இத்டர்சத்டயல் எத
அசமடமஞ தொவதயல் அதபத்டயற்கும் த்க்டயக்கும் தொக்கயதத்பம் அநயக்கப்ட்டுள்நது.
அதபங்கநயல் சட்ளன்த ழடமன்தம் பயழமடத்வடப் மயகமம் ளசய்த்ம் பயடதொம்,
அழுத்டத்துன் யற்கக்கூடித த்டர்க்கத்டயன் ஸ்பதௐதொம் அவபதம் எத்துக்ளகமள்ளும்
பவகதயல் உதடயதமகக் கூப்ட்டுள்நது.
மம், இந்தலில் ழபடமந்ட டர்சம் கமட்டித்ள்ந ணயக உதர்ந்ட அதபத்வடத்ம், உதர்ந்ட
த்க்டயகவநத்ம் சமடமஞ ணயடதக்கும் தைமயத்ம் பவகதயல் கூயத்ள்ழநமம். டர்க்கத்டயன்
தோம் டமன் டத்துபத்வட உதடய ளசய்துளகமள்நழபண்டும் ன்பர்களுக்கு
இந்தலிமல் தன் உண்டு. ம்ஸ்க்தட தல்கநயல் ம்யக்வக இதப்பர்களுக்கும் கூ
அந்டந்ட தல்கநயல் த்க்டய அதபங்கள் ளசமல்ப்ட்டுள்ந இங்கள் அந்டந்ட அத்தமத
ண்கள் தோம் அங்கங்கு ளடமயபயக்கப்ட்டுள்ந. இது தோ கயந்டங்கவந நயடயல்
அயத துவஞ தைமயத்ம். ஆமல் மம் ந்ட பமக்தத்வடத்ம் பமக்தளணன்தம்
கமஞத்டயமழழத ம்யழத டர ழபண்டும் ன்த ப்ணமஞ பசணமக உடமஞணமக
ளகமடுக்கபயல்வ. ஆவகதமல் அந்டந்ட டங்கநயன் அக்ஷமர்த்டம் இங்கு
கயவப்டயல்வ. தோத்டயல் இதக்கும் த்க்டயவத ணட்டும் டுத்துக்ளகமண்டு ம் தலில்
ழசர்த்துக்ளகமண்டுள்ழநமம் ன்வட பமசகர்கள் யவபயல் வபத்துக் ளகமள்ந
ழபண்டும்.

5. ழபடமந்டயகள் யவழமக்வக ஆடமணமகக் ளகமண்டு ஆமய்கயழமம் ன்த
கூதகயமர்கள்
ணமர்த்டத்வடப் தைமஞப்ஸித்டணம ழடபழமகத்டயன் சயந்டமணஞயக்கு எப்யமம்.
அம்ணஞய தமர் வட யவப்ழம அடன் படிபமக ணமதம். ணமர்த்டம் ன்து என்த
உள்நது ன்த சயர், இல்ழப இல்வ ன்த சயர், என்ழ என்த ன்த சயர், 
ன்த சயர், பயட குஞங்களுன் கூடிதது ன்த சயர், ந்ட குஞதொம் இல்மடது
ன்த சயர், க்மயவதத்ன் கூடிதது ன்த சயர், க்மயவததற்து ன்த சயர், ஜம
படிபமது ன்த சயர், அர்த்ட படிபமது ன்த சயர், கமஞதௐளணன்த சயர், கமர்த
கமஞணற்ளடன்த சயர், சுக தௐளணன்த சயர், துக்கபடிளபன்த சயர், ‘மன்’ ன்தம்
தௐத்டயது ன்த சயர், மன், ர ன் படிபற்து ன்த சயர் (.ம.2-1-1) இப்டி
ப்பமய் பமடயகள் பர்ஞயக்கயமர்கள். ணமர்த்டம் இவ்பநவு பவகதம
பயகல்ங்கநமகத் ழடமன்ய இன்தம்  பவகதம ழபத ழபத பயகல்ங்களுக்கும்
இணநயக்க பமய்ப்தை இதப்டமல் இவடச் சயந்டமணஞயக்கு எப்யட்மல் ன் டபத?
ஆதயதம் ணமர்த்டம் ன்மல் எழபடிபயல் இதக்க ழபண்டும் ன்த அவத்து
பமடயகளும் எத்துக் ளகமள்கயன்ர். இப்டிதயதப்டமல், தொழுபதும் டயர்ணவதம
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தொவகநயல் ணமர்த்டத்வட பர்ஞயக்கும் பமடயகநயன் சயந்டவ தொவதயழழத ழடம
குற்ம்/ழடமம் இதக்க ழபண்டும் ன்த மம் ஊகயக்க ழபண்டித்ள்நது. அந்ட ழடமம்
அபபமயன் மர்வபதயல் இதக்கயது ன்தம், பமடயகள் அவபதம் யவ ழமக்கயன்
ஆடமணயன்ய பர்ஞயத்டயதப்டமல் ணமர்த்ட பயதத்டயல் இக் கதத்து ழபற்தவணகள்
ற்ட்டுள்ந ன்த ழபடமந்டயகள் ளசமல்கயமர்கள்.
ழபடமந்டத்டயலும் த்வபடம், அத்வபடம், பயசயஷ்மத்வபடம், த்வபடமத்வபடம்,
சுத்டமத்வபடம்- ன்த ளபவ்ழபத ஸித்டமந்டங்கள் உண்டு. ஆமல் ணற் ழபடமந்டயகள்
உயத்துக்கவந ப்ணமஞம் ன்த ம்ய டயர்ணவதம அர்த்டத்வடக் கூ
உயத்துக்கநயன் ப்ணமஞத்டயமல் ம் ழபண்டும் ன்த ளசமல்லிக்
ளகமண்டிதக்கயன்ர். ழபடமந்டங்கநயல் ளசமல்லும் கர்ணம், ரபன், ம்மம்,
வப்தை, ழபத ன்ணம், ழபத ழமகம் – தொடலித பமடங்கநயன் பயதத்டயல் ப்டிழதம,
அப்டிழத ணமர்த்ட ஜம பயதத்டயல் கூ சமஸ்டய ப்ணமஞத்டயமல் டமன் எதணயத்ட
கதத்து பழபண்டித்ள்நது ன்து அபர்கநது ட்சம். ஆமல் சங்கமசமர்தமவ
யன்ற்தம் அத்வபடயகவநப் ளமதத்டபவ சமஸ்டயம் அதபத்வட உள்நடிழத
ளசமல்லுழண டபய இல்மடவடப் தைடயதடமய் உண்மக்குபடயல்வ. (ப்த.ம-2-1-20) ‘ளதப்தை
டடப்மய் உள்நது, எநயர்படயல்வ’ ன்த தத ச்தடயகள் ளசமன்மலும் ப்ணமஞம்
ஆபடயல்வ. (கர.ம.18-66) ன்த வடர்தணமய் ளசமல்பமர்கள். அபர்கள் உமவ
படிபம ஜமழண அல்மணல் ணமர்த்ட பஸ்துவப உள்நது உள்நடிழத கூதம்
ஜமதொம் உயத்துக்கநயல் உள்ந (ல.ம.1-4-4). ஆவகதமல் இந்ட ஜம
பயதத்டயற்கு ளபதம் பமக்தழண அல்மது அதபதொம் ப்ணமஞணமகயதயதக்கயது
(ல.ம.1-1-2) ன்த டயதொன் ளசமல்லித்ள்நர். அடற்குத் டகுந்டபமத அபர்கள்
த்க்டயவதத்ம் அதபத்வடத்ம் ளசமல்லித்டமன் டம் ஸித்டமந்டத்வட பனங்கயத்ள்நர்.
த்க்டய ணற்தம் அதபத்வட எட்டிழத ஜமம் ஆபடமல் அடற்குத் டகுந்டபமத
ஸித்டமந்டத்வட ற்டுத்டயத யன்ழ ளபதம் அத்தஷ் பயதங்கவநக் கூதம் கர்ணம்,
ம்மம் தொடலித பமக்தங்கநயன் ளமதவநத் டத்துபத்டயற்கு ளமதந்தும் பண்ஞம்
ளமதள் ளகமள்ந ழபண்டித்ள்நது ன்து யதமதணமகத்டமழ உள்நது. ஆவகதமல் மம்
இப்ழமது அத்வபட ழபடமந்டயகள் ளசமல்லும் யவ ழமக்கயன் ஜமத்வட ணட்டும்
பயநக்குழபமம். 2 வபடயக டர்ணத்வடழதம, ழபத ணடத்வடழதம அல்து ந்ட டர்ணத்வடத்ம்
எத்துக்ளகமள்நமட சுடந்டயணம ஆமய்ச்சயதமநழம – பமமலும் –ஜம
ழபட்வகத்ள்நபர்களுக்கும், இப்குடயதயன் தொடிவு எத்துக்ளகமள்நக் கூடிதடமகழப
உள்நது. இப்குடயதயன் ளதவணவதக் கண்யன் இத்டர்சத்டயன்டி ரடய, ணடம்,
சதோகம், அசயதல், டிப்தை தொடலிதவபகநயன் பயணமயசங்கவந - மயசுத்டணமய்
பயழமடணயன்ய எம்ணத்துதம்- ளசய்த தொடித்ம் ன்ழ ளசமல்மம்.

சங்கமசமர்தமர் கமத்டயற்கு தொன்ழ அத்வபட ழபடமந்டத்டயன் ப்கம ழடங்கள் இதந்ட. இப்வும் சய
உள்ந. ஆமல் மம் சங்கர் ளசமல்லிதவடடமன் இங்கு “ழபடமந்டம்” ன்தம் ளதமயல்
அவனத்துள்ழநமம்.
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6. ழபடமந்டயகநயன் தோயவ (அபஸ்டமத்த) த்தஷ்டி
ழபடமந்டயகள் டமம் யவ ழமக்குன் (தர்ஞ த்தஷ்டி) ஆமய்கயழமம் ன்தம்
ணற்பர்கள் குவ ழமக்கு ன்தம் ழடமத்துன் ஆமய்படமல் டத்துபத்வட
டுத்துவக்க தொடிதமணல் இதக்கயன்ர் ன்தம் ளசமல்கயமர்கள் அல்பம? அபர்கள்
கூதம் யவ ழமக்கு ன்து உக பனக்கயயன்தம் ழபதட் ழமக்கல். யந்துள்ந
ப்மஞயகநயளல்மம் இதக்கும் அதபத்வட டுத்துக்ளகமண்டு மட்சணயன்ய,
உள்ழமக்கய ஆமத்ம் தொவ. இதுழப தர்ஞ த்தஷ்டி.
மணவபதம் பயனயப்தை, கவு, தூக்கம் – தம் தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் இவதமது
அதபயத்துக்ளகமண்டிதக்கயழமம். ந்மட்டிலும் இவட அதபயக்கமடபர் இல்வ
ன்ழ ளசமல்மம். க்குத் தூக்கம் ழபண்மம், கவு ழபண்மம், பயனயப்தை என்ழ
ழமதும் ன்த பமபது அம் யடித்டமலும் அவப பமணல் இதக்கமது. தூங்கமணல்
இதப்து ன்து இதற்வகக்கு பயழமடம். இப்டிதயதந்டழமடயலும், அளடன்ழணம
ங்கள் பயனயப்தை அபஸ்வடக்ழக ளதணநபயல் தொக்கயதத்பம் ளகமடுக்கயன்ர். இது
வதொவக்குப் ழமதுளணன்மலும் பயனயப்தை என்ழ டம் பமழ்க்வகக்கு ழசர்ந்டது ன்த
பமலும் கூதொடிதமது. ணயடயன் ஆத்ள் இம்தோன்த யவகநயன் பமயவசதயழழத
அநபயக்கூடிதடமய் உள்நது. ம் அதபம் இம்தோன்த அபஸ்வடகவந
உட்ளகமண்டிதந்டமலும் டத்துபழபட்வக உள்நபர்கள் பயனயப்தை யவ என்வழத
ஆமய்ந்துளகமண்டிதக்கயன்ர். ம் மட்டிழம, தை மடுகநயழம, தொற்கமத்டயழம,
டற்கமத்டயழம தோன்த யவகளுக்கும் எழ பயட ணடயப்நயத்து ஆமய்ந்ட
டர்சக்கமர்கள் ழபடமந்டயகழந. ழபளபதம் இல்வ. பயனயப்தை, கவு, தூக்கம்
ன்தம் ளசமற்கவந உழதமகயத்ட ஆமய்ச்சயதமநர்கழந இல்வ ன்யல்வ; கவும்,
தூக்கதொம் பயனயப்யற்குத் ழடவப ன்தம் கமஞத்டயமல் அடற்கு எட்டிக்ளகமண்டிதக்கும்
கரழ்ணட் அல்து தொக்கயதணற் அபஸ்வடகள் ன்த ண்டபர்கள் உள்நழ டபய
இம்தோன்த அபஸ்வடகளும் சணம் ன்த கதடய இம்தோன்வத்ம் மரட்சயத்து
தர்ஞமதபத்டயன் ழணல் டம் ஸித்டமந்டத்வட யவ யதத்டயத டர்சகமர்கள் தமதழண
இல்வ. 3 தோயவதயன் பயழசம் ன் ன்வட அடுத்ட அத்தமதத்டயல்
பயநக்குழபமம். அவபமயன் அதபத்வடத்ம் ஆடமணமய்க்ளகமண்டுள்ந இந்ட
சுணம பயநக்கத்டயமல் வ்பநவு ஆனணம ஸித்டமந்டம் ளபநயப்டுகயது. இந்ட
ஸித்டமந்ட ஜமத்டயமல் ணக்கு ன் ப்ழதமம் ன்வட ணட்டும்
இவ்பத்தமதத்டயல் ளசமல்லி பயடுகயழமம்.

ர்ப மக்ஷயதம ஆத்ணமபயல் ற்ப்ட்டுள்ந பயகல்ங்கவந ரக்குடல் ன்தம் அத்தமழம அபமட
ப்க்மயவதழத உயத்துக்களுக்ளகல்மம் ளமதுபமய் உள்ந ழபடமந்ட ப்க்மயவத. இதுழப தர்ஞ
த்தஷ்டி. தோயவ த்தஷ்டி ன்து அடயல் தொக்கயதணம என்த.
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7. ழபடமந்டத்டயல் ளசமல்ப்ட்டுள்ந ணமர்த்டத்டயன் ஸ்பதௐம்
ழபடமந்டத்டயல் இவ்வுகயன் ணமர்த்ட ஸ்பதௐத்டயற்கு ப்ம்ணம் ன்த ளதமயட்டுள்நர்.
ப்ம்ணம் இவ்வுகம் ணற்தம் அடயலுள்ந ம்ணவபமயன் ஸ்பதௐழண ஆகயத்ள்நடமல் அவட
ம் ஆத்ணம ன்தம் அவனப்துண்டு. அந்ட ப்ம்ணம் டற்கும் கட்டுப்மது வடத்ம்
சமமது இதப்டமல் அடற்குள் ணற் ல்மம் கட்டுண்டிதப்டமல் அடற்கு ஈச்பன் ன்
ளதவத்ம் ளகமடுத்துள்நர். அது டன்வத்டமழ பயநக்கயக்ளகமண்டு
ல்மபற்வத்ம் அடன் ப்கமசத்டயமழழத எநயர்பயக்கயது ன்வடக் குயக்க
ஜ்ழதமடய, ழடபன், ழடபவட ன்தம் அவனக்கயன்ர். அது ன்தம் அனயதமட
கமஞத்டயமல் அக்ஷம் ன்தம், ம் தைன்களுக்குப் தைப்மடடமல் அவ்தக்டம்
ன்தம் ளதர் ளற்தள்நது. ப்மஞன், (அவத்தும் உதயதள்ந கமஞத்டயமல்)
ஆகமதம் (ங்கும் பயதமயத்து இதப்டமல்) தொடலித ழபத ளதர்களும் அடற்கு உண்டு.
இங்கு மம் கூயத்ள்ந ஸ்பமபம் ணமர்த்டத்டயல் உள்நடம இல்வதம ன்வட
இந்தலில் மம் கூப்ழமகும் பயத ஆமய்ச்சயதயன் தொடிபயல் டமன் ளடமயதப்டுத்ட
ழபண்டித்ள்நது. அப்டங்களுக்கு பனக்கயல் ன் அர்த்டம் இதந்டமலும் அவட
இப்ழமவடக்கு பயட்டுபயட்டு, ணமர்த்டத்டயற்ழக இவ்பயட ளதர்கள் ளகமடுக்கப்
ட்டுள்ந ன்து டமன் டற்ழமவடக்கு யவபயல் ளகமள்ந ழபண்டிதது.
உயத்துக்கநயல் ணமர்த்டத்வடக் குயக்கும் சய ளசமற்கவந ஆழ்ந்து கபயத்டமல்
ழபடமந்ட ஸித்டமந்டத்டயன் ஸ்பதௐம் ணக்கு பயநங்கும்.
“ப்ம்ணம் –
த்தம் ஜமம் அந்டம் (வட.2-1), பயஞ்ஜமம், ஆந்டம் (ப்த.3-9-28),
மன் ப்ம்ணணமய் இதக்கயழன் (ப்த 1-4-10), ர அதுபமய் இதக்கயமய் (சம.6-8,7), இந்ட
ஆத்ணம ப்ம்ணழ (ப்த 2-5-9, 4-4-5), இவப அவத்தும் ப்ம்ணழண , (ணம.2, தொ.2-2-11), இங்கு
ன்வண ன்டயல்வ (க. 2-1-11)”
இப்டிப்ட் பமக்தங்கள் உயத்துகநயல் மநணமய் உள்ந. ழபடமந்ட
டர்சத்டயன்டி ம்தொள் கமஞப்டும் உகவத்தும் எழ எத ணமர்த்டணமய்
இதக்கயது; இடயல் ழசடம் அழசடம் ன்தம் யமயபயல்வ. அவத்தும் எழ
ச்சயடமந்ட பஸ்துபமய் இதக்கயது. ளமதுபமக ம் சயந்டவப் ழமக்கயல்
இவபளதல்மம் வத்டயதக்கமயன் யடற்ல் ழமல் ளடன்டும். இவபளதல்மம்
இந்டயமயதங்களுக்கு டயர்ணவதமய் இதப்டமல் இந்ட உயத் பமக்தங்களுக்கு இந்ட
அர்த்டணயல்வ ன்த ய ழபடமந்டயகளும் கூதகயன்ர். ஆதயதம் அத்வபட
ழபடமந்டயகள் ணட்டும் “இங்கு ளசமல்ப்ட்டுள்நவப ணமர்த்டழண ஆகயத்ள்நது” ன்த
அதபத்டயன் தோம் அயந்து ளகமள்ந தொடித்ம்; தோயவ மரட்வசதயன் தோம் இவட மம்
அயந்து ளகமள்ந தொடித்ம் ன்த வடர்தணமகக் கூதகயமர்கள். ழப டத்துப
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ஆமய்ச்சயதயல் ஈடுமடுவதபர்கள் அபர்கள் கூற்வப் மரட்சயத்துத் டம் அயப்மதத்வட
ணக்களுக்கு ளடமயதப்டுத்துபது ளமதத்டழண.

ஆ. ழபடமந்ட ஜமத்டயன் ப்ழதமம்
8. ப்ம்ண ஜமத்டயமல் கயட்டும் பவகதம ன்கள்
ழபடமந்டத்டயல் ளசமல்லிதடி ணமர்த்டம் அல்து ப்ம்ணம் ச்சயடமந்ட ஸ்பதௐணமகயத்ம்
இதப்டமல் அதுழப ம்ணவபமயன் ஆத்ணம ன்தம் அயபடமல் ன் ப்ழதமம்?
இடற்கு ழபடமந்டயகநயன் டயல்: அடமல் ழசமக ழணமங்கள் ளடமவத்ம், சந்ழடகங்கள்
பயகும், கடிணமய் உவனப்டமல் பதம் அதர்வு, தப்டுபர்கநயன் தம், துக்கத்துன்
கூடிதபர்கநயன் துக்கம் ழமகும். வனகளுக்கு ளதம் மக்தம் கயவத்டது ழமமகும்,
ழடிகளுக்கு வடர்தம் பதம். ல்ம கமர்தங்கநயலும் ளபற்ய கயட்டும், அவத்து
இஷ்மர்த்டங்களும் யவழபதம். இவபகநயல் அடயசதம் என்தணயல்வ. அத்தமத்ண
பயத்வதவத உகுக்கு அதநயத ணமயயகநயன் சமயத்டயத்வடப் டித்டமல் ழமதும்,
இவபகநயன் உண்வண தைமயந்துபயடும்.
அந்ட ணமயயகள் ணமஜமயகநமய் இதந்டர். அசர்கள் ல்மம் அபர்கவந
ளகௌபத்துன் கண்டமல் ளசல்பழணம, ளசல்பமக்ழகம, பயதழமகழணம அபர்களுக்கு
ழபண்டிதயதக்கும் ட்சத்டயல் அபர்கநது பயதப்த்வட யவழபற்தபடயல்
அவ்பசர்களுக்கு ளடமல்வ என்தம் இதக்கபயல்வ. ஆதயதம் அபர்கள் கபமசத்வட
பயட்டுபயட்டு, கமட்டிற்குச் ளசன்த யத்த ப்ம்ணசர்தத்துன் ணமத்ண சயந்டவதயழழத
கமத்வடக் கனயத்டர். அபர்கநயல் சயர் டம் ஆச்ணத்டயற்கு பந்ட அசர்களுக்கும்
அபர்கள் ழசவகளுக்கும் டகுந்ட உசமம் ளசய்து (டம்தொவத ழதமக ஸித்டயதயமல்)
அதப்யத சம்பங்களும் ம் தைமஞங்கநயல் உண்டு. அந்ட ஸித்டயகநயன்
ஸ்பதௐத்வடழத அயதமட ணக்கு அவப கட்டுக் கவட ன்ழ ழடமன்தம். உளகல்மம்
தஜ்தளன்த அவனக்கப்ட்டு, டம் இச்வசகவநளதல்மம் ஈழ ற்யக்ளகமள்ளும் ல்ம
பயட மடங்களும் டம்ணயழண இதக்கும்ழமது ண வபமக்தத்துன் அவபகவந
ளடுத்தும் மமணல் அத்தமத்ண சயந்டவதயழழத தொழுகயதயதப்ளடன்மல் ணமத்ண
ஜமத்டயற்கு அபர்கள் த்டவகத ணடயப்வ அநயத்டயதக்க ழபண்டும்?

9. ப்ம்ணஜமம் அறப் ண்வ ரக்கய துக்கத்டயலிதந்து கமப்மற்தம்
ணயடயன் க துதங்களுக்கும் சமயதம ஆத்ணஜமம் இல்மடழட ன்தம்,
அவத்வடத்ம் ஆத்ண ழமக்கயல் மர்க்கமணல் ழட தைத்டயத்ன் ழமக்குபடமழழத
ல்ம அர்த்டங்களும் உண்மகயன். ழப ஆத்ண ஜமத்வட சம்மடயத்துக்
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ளகமள்ந ழபண்டும் ன்தம் அபமழப ண ணங்கநணமளடன்த ம் தொன்ழமர்கள்
ளசமல்லித்ள்நர். தமர் ஆத்ணமவப அயந்து ளகமள்நமணல் அடன் யவபயன்ய அமத்ணம
பயதங்கநயழழத தொழுகயதயதக்கயன்ழம, அபர்கள் டற்ளகமவ ளசய்து
ளகமண்டிதக்கும் ணமமடகர்கள். அபர்கள் அந்ட மடகத்டயன் பயவநபமய் அற
ன்ணத்டயழழத யந்து ளகமண்டிதக்கயன்ர். அபர்கவந ணயடர்கள் ன்த கததுபழட
டபத. அபர்கள் இதந்டமலும் இந்டமலும் என்ழ. அபர்கள் பமழ்வு
ப்டிப்ட்ளடன்மல், அர்ந்ட இதள் ர்ந்ட, இவ்பநவு ஆனம் ன்த ளடமயதமட
மழும் கயஞற்யல் பயழுந்து கரழன ளசன்தளகமண்ழ இதப்பவப் ழமல்டமன்
ஆத்ணமவப அயதமடபர்கள் மடு ன்த உயத்டயல் (ஈ.உ.3) பர்ஞயக்கப்ட்டுள்நது.
இப்டிப்ட் கரழ்யவக்குச் ளசல்ம பண்ஞம் இந்ட தையட க்ந்டங்கள் ஆத்ணமபயன்
உண்வண ஸ்பதௐத்வடத்ம் உகயன் ணமர்த்டத்வடத்ம் ணக்குப் ழமடயத்துள்ந.
ஆவகதமல் ஜமத்டயன் ப்ழதமம் ன்ளபன்மல் டற்ளகமவதயலிதந்து டப்ய
அறப் ண்தைகநயலிதந்து பயடுட்டு ணயடத் டன்வண ணட்த்டயற்கு உதர்பழட ஆகும்.
பயஞ்ஜமம் கண்டுயடித்துக் ளகமடுத்துள்ந தைதுப் தைதுக் கதபயகவந ப்டி உழதமகப்
டுத்ட ழபண்டும் ன்யதமட ங்கள் டத்டம் பயதப்தை, ளபதப்தைகள், அடன்
பயவநபமகப் ஞ்சம், பட்சய, ழமர் தொடலித அமதங்கள் ப்ழமது பந்து பயடுழணம ன்
தத்டயழழத இதக்கயன்ர். இபற்யல் டமபளடமன்த பந்துபயட்மலும் இடற்கு தமர்
ளமதப்தை ன்த கண்டுயடிக்கமணல் எதபவ எதபர் னயத்துக்ளகமண்டும், இகழ்ந்து
ளகமண்டும், டம்தொவத பயதப்தை ளபதப்தைகவந சமவஞத் டரட்டிக் ளகமண்ழ
இதக்கயன்ர். இதற்வகதயன் சரற்த்டமல் ணக்களும், மடுகளும் அனயந்டமல் டயக்குத்
ளடமயதமணல், ‘அய்ழதம, குய்ழதம’ ன்த அதகயன்ர். இப்டிப்ட் யவதயல்
பயஞ்ஜமம் ன் ளசமல்கயது? ந்ட எத பனயவதத்ம் ளசமல்மணல், ‘க்குத் ளடமயந்டது
இவ்பநவு டமன், இய உங்கள் தைத்டய உங்கள் வகதயல்’ ன்த கூய யமவசவத
ளமப்தைகயது. அச்சணதத்டயல் ணமர்த்டத்டயன் துவஞதயதந்டமல், ங்கள்
அறத்பத்வட பயட்டுபயட்டு ணதஷ்தத்பத்டயற்கு பதபமர்கள் ன்து ணட்டுணல்;
டமம், டர்ணம், டவத, ழமகமம், தொடலித அத்தமத்ணக் ளகமடிகவந ழணழற்ய ணயடத்
டன்வணதயலிதந்து ளடய்பத் டன்வணக்கு தபதும் உண்டு. இது எத ணமப்ழதமம்
இல்வதம?

10. ழபடமந்டத்டயல் ளசமல்லிதயதக்கும் ம் ஸ்பதௐம் அம்மமய
உயத்துக்கநயல் ளசமல்ப்ட்டுள்ந ம் ஸ்பதௐத்டயற்கும் மம் இப்ழமது
அயந்துளகமண்டிதக்கும் ம் ஸ்பதௐத்டயற்கும் உள்ந ழபதமடு ழணத ணவக்கும்
கடுகயற்கும் உள்ந ழபதமட்வப் ழமன்து. ம்வணப் ற்ய இப்ழமது ணக்கு இதக்கும்
அயவு த்டவகதது? “ம்ணயம் வ்பநழபம குற்ம் குவகள் இதக்கயன். சய, டமகம்,
தோப்தை, சமவு இவப ம்தொன் எட்டிக் ளகமண்டிதக்கயன். ழமய் ளமடிகள் ம்வண
பயமது. ம் ஆவசகளும் ங்கல்ங்களும் ஆதயக்கஞக்கயல் உள்ந. அவபகநயல்
யவழபமட ஆவசகழந அடயகம். மம் ஏமயத்டயல் எத கமத்டயல் யந்து, சய கமம்
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ப்டிழதம பமழ்ந்து கவசயதயல் எத மள் ணண்ஞமகய பயடும் சுடந்டயணற்பர்கள்”
ன்தம் தைத்டய டமன் ம்தொள் ழபதௐமயதயதக்கயது. ஆமல் ஸ்தடயதயல் கூப்ட்டுள்ந ம்
பமஸ்டப ஸ்பதௐ பர்ஞவவதக் ழகளுங்கள்: “ஆத்ணயல் வ்பயட ழடமதொம் இல்வ,
தோப்யல்வ, சமபயல்வ, ழசமகணயல்வ, ழணமணயல்வ, சயதயல்வ, டமகணயல்வ.
அபமல் யவழபற்யக்ளகமள்ந தொடிதமட பயதப்ங்கழநம, ங்கல்ங்கழநம இல்வ.
அபவழத ழடழபண்டும். அபவழத அயந்துளகமள்நழபண்டும். இவ்பமத்ணமவப
பர் ன்கு அயந்து உதடய ளசய்துளகமள்பழம, அபதக்கு ல்ம ழமகங்களும் ல்ம
கமணங்களும் பசப்டும்”. (ப்த.உ.3-5-1, சம.8-7-1)

11. வதொவதயல் ணக்கு சமவு உண்டு. ஆதயதம் ணமர்த்ட ழமக்கயல் மம்
ணஞணற்பர்கள்
இங்கு சயர் இவ்பமத ஆழக்ஷயக்கமம்: ம் ஸ்பதௐம் உயத்துக்கநயல்
பர்ஞயத்டயதப்வடப் ழமழப இதந்டயதந்டமல் இந்ட அண்ப் தைளுவக ம்மம்.
ஆமல் உண்வண யவ ன்? ணக்கு தோப்தை, சமவு இல்வ ன்த சய தொட்மள்கள்
யவத்துக்ளகமண்டிதக்கமம். ஆமல் ந்ட சயந்டவதமநன் டமன் இவட
யளணன்மன்? ல்ம யமஞயகளும் யந்து, பநர்ந்து, ணமதட்டு, சய, டமகம்
இபற்யமல் சங்கப்ட்டு, ழமய் ளமடிகநயமல் அபடயப்ட்டு, தொதுவண அவந்து,
வனத ணங்கள் சமய்பது ழமல் சமய்ந்து, ணவபது தமதக்குத்டமன் ளடமயதமது? சமலி,
ழமஞ்சமன், வன, ஞக்கமன், பயபசமதய, அசன், ஆசயமயதர், அயபயலி, அயபமநய,
ஆஸ்டயகன், மஸ்டயகன், பழ ஆகட்டும், கமயன் வகதயல் அகப்மணல் இதக்க
தொடித்ணம ன்? சமவப ளபல்லும் தொவவத உகயற்கு ழமடயத்ட மயயகநமகட்டும்
அபர்கள் அயப்மதங்கவந பயபமயத்ட குதணமர்கநமகட்டும், பமபது கமயன்
யடிதயலிதந்து டப்யதது உண்ம? பதம் சயஞ்சரபயகநமய் இப்ழமது இல்வ.
இப்டிதயதக்வகதயல் தோப்தை, சமவுகவநக் கமஞம ஸ்பதௐம் ம்தொவதது ன்த
ளசமல்லிக்ளகமள்பவ ன்ளபன்து? ம் சமஸ்டயங்கநயல் இப்டிப்ட் மட்டிக்
கவடகழந இதந்டமல் இக்கமத்டயற்கு அவப ழடவபதயல்வ ன்டற்கு ழபத கமஞழண
ழபண்மழண.
இவ்பமட்ழசம் இதல்ளன்ழ ழடமன்யமலும் இடற்கு சமஸ்டயங்கநயல் மயகமம்
இல்மணலில்வ. யப்தை, பநர்ப்தை, ழடய்வு, சமவு தொடலிதவப ல்ழமதக்கும் இதல்தை
ன்து எத ழகமஞத்டயல் உண்வணழத. ஆமல் ழபடமந்டத்டயன் ழமக்கயல் ம்,
ணஞம் ன்வப ளபதம் பயதபமளணன்தம் இத்ழடமற் அநபயம 
ணஞங்கள் ம் யணம ஸ்பதௐத்டயற்கு சயயதும் எட்மது ன்தம் ளடநயபமய்
ளடமயபயக்கயன்.  ணஞங்கள் ளபதம் ழடமற்ழண டமம? ங்கள் சமபவட மம்
மர்த்டடயல்வதம? உண்வணடமன்; ஆமல் இது உன்யப்மர்க்கமட ம் ழமக்கயல் டமன்.
ழபடமந்டத்டயன் ழமக்கயல் ம்ணவபமயன் ஆத்ணம வ்பயட பயகமதொணயன்ய ன்வக்கும்
எழ ஸ்பதௐத்டயல் இதந்துளகமண்டிதக்கயது ன்வட சந்ழடகத்டயற்கு இணயன்ய
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அயந்து ளகமள்நமம். ழபடமந்டத்டயன் இந்ழமக்கயற்கு ணமர்த்ட த்தஷ்டி ன்த ளதர்.
ணமர்த்ட த்தஷ்டிதயன் ஸ்பதௐத்வடத்ம் அந்ட த்தஷ்டிதயன் தோம் ம் ஆத்ணமபயன்
உண்வணதம ஸ்பதௐத்வடக் கண்டு ளகமள்ளும் பயடத்வடத்ம் யன்மல் ளடமயந்து
ளகமள்ழபமம். இப்ழமவடக்கு இவ்பநவு ளடமயந்து ளகமண்மல் ழமதும்;
ணமர்த்ட த்தஷ்டி ன்து தமழம எத ணமத்ணமபயன் அதக்த்டயமல் ங்ழகம
எதபதக்கு பதம் எத பயழசணம த்தஷ்டிதயல்வ. இப்டிப்ட் த்தஷ்டி என்த
இதக்கயது ன்த சயத்வடத்ன் ம் ழபண்டிததுணயல்வ. அவபதக்கும் இதக்கும்
அதபத்வடத் டள்ந ழபண்டிததுணயல்வ. ந்ட ஆமய்ச்சயத்ம் ளசய்தமணல் இதக்கும்
ழமது ம் இதல்ம ழமக்கயல் மம் பயழசங்கநயன் டத்துபத்வட ‘இது டமன் சமய’ ன்த
யச்சதயத்துக்ளகமள்கயழமம் அல்பம? இப்டிப்ட் இதல்ம ழமக்வக வ்தமபமமயக
த்தஷ்டி, ளௌகயக த்தஷ்டி ன்ர். ளௌகயக த்தஷ்டிதயமல் கண்டு ளகமண்ளடல்மம்
அப்டிழத இதக்கழபண்டும் ன்தம் யர்ந்டம் இதப்டயல்வ. டண்ஞரர் ன்து எழ
டமர்த்டம் ன்த வனத கமத்டயல் யவத்டர். பயஞ்ஜமம் ரமயல் ஆக்ஸின்,
வட்ன் ன்தம் இண்டு அயங்கள் ழசர்க்வகதயமல் ஆது ன்த
கண்டுயடித்டது. பயஞ்ஜம ஆமய்ச்சயளதல்மம் ம் ளௌகயக ழமக்கயன் டரர்ப்தைக்கவந
அவ்பப்ழமது ணமற்யக்ளகமண்ழ பந்டயதப்து ளடமயந்டழட. ஆமல் மம் இப்ழமது
ளசமல்லும் சமஸ்டய த்தஷ்டி அல்து ணமர்த்ட த்தஷ்டி அப்டிப்ட்டல். அது
டத்துபத்வட உள்நது உள்நடிழத அயபயப்டமல் இந்ழமக்கயல் ளசய்தப்ட் யச்சதம்
ணமதம் சம்பழண இல்வ. இந்ட த்தஷ்டிவத அதசமயத்துத் டத்துபத்வடக்
கண்டுளகமண்மல் ம் ஆத்ணம உண்வணதயல் ணஞணற்பன் ன்து பயபமடத்டயற்கு
இணயல்மணல் ழமகும். ம் ஆத்ணமபமகயதயதக்கும் ப்ம்ணத்டயற்கு ‘கமன் அஞ்சய
ஏடிக்ளகமண்டிதக்கயமன்’ (வட.2.8) ‘அபதக்கு ம்தத்த் ஊதகமதமகயதயதக்கயமன்’ (க.1.2.25),
‘அந்ட

ஸ்பதௐத்வட அயந்து ளகமள்ளும் ணர்த்தன் அம்தத்த்பமகயதயதக்கயமன்’ (ப்த.4.4.7)
ன்த ஸ்தடயகள் ளசமல்லிதயதப்து ளபதம் தைகழ்ச்சயதல்ளபன்தும் அது பஸ்து
ஸ்டயடயழத ன்தும் உதடயதமகயபயடும்.

இ. ழபடமந்ட ஜமத்டயன் ணயவண
12. ம் ஆத்ணழ இவ்வுகயன் ஆத்ணம ன்கய ஸித்டமந்டத்டயமல் ஆகும் ப்ழதமம்
இவ்வுகயன் ணமர்த்ட ஸ்பதௐழண ப்ம்ணம் ன்தம் ம் ஆத்ணம ணமர்த்ட த்தஷ்டிதயல்
ப்ம்ணழண ஆகயதயதக்கயது ன்தம் இதுபவ மம் ளசமல்லி இதப்வடக் கபணமய்
ணடயல் இதத்டயக்ளகமள்ளும் பமசகர்களுக்கு ழபடமந்ட டர்சத்டயன் ணற்ளமத பயழசம்
கண்டிப்மய் ணடயல் ணயன்தம். அது ன்ளபன்மல் ப்ம்ணம் ம் ஆத்ணமய்
இதப்டல்மணல் இவ்வுகணவத்டயற்கும் ஆத்ணமய் இதக்கயது ன்த இத்டர்சத்டயல்
ளசமல்லித்ள்நடமல் ம் ஆத்ண ஸ்பதௐத்வட அயபதும் இவ்வுகத்டயன் மத்வட
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அயபதும் என்ழ ன்து தைப்டும்; ழப டமன் ஸ்தடயதயல் இவ்பமத்ணமபயன்
பயதத்வடக் ழகட்டு, ஆமய்ந்து, அயந்து ளகமண்மல், ஆமதமணல் இதந்டவடத்ம்
ஆமய்ந்டது ழமமகும், ழகட்கமணல் இதந்டவடத்ம் ழகட்து ழமமகும். (ப்த.2.4.5,
சம.6.1.5) எத ணண் உதண்வதயதண்வணவத அயந்துளகமண்மல் ப்டி ணண்ஞயமல்
ஆ மவ, கும், குபவந தொடலிதவபகநயன் டத்துபத்வட அயந்டது ழமமகுழணம,
அப்டித் டமன் இவ்வுகயன் ஆத்ணமவப அயந்து ளகமண்மல் ல்மபற்வத்ம் அயந்டது
ழமல்டமன் (சம.6.1.4) ன்தம் கூப்ட்டுள்நது. இப்டி ம் ஸ்பதௐ அயழப இவ்வுக
தொழுபடயன் அயபமக இதக்கயது ன்வடக் குயப்யத்டமன் இந்ட ஜமத்வட ‘ப்ம்ண
ஜமம்’, ‘ஆத்ண ஜமம்,’ ‘ப்ம்ணமத்ண ஜமம்’ ன்தம் ளதர்கநயமல்
குயப்யட்டுள்நர். ம் ஆத்ணமவப அயந்து ளகமண்மல் ப்டி அவத்வடத்ம்
அயந்டது ழமமகும் ன்தம் சந்ழடகத்டயற்கு மயமம் டமழ யன்மல் ளடநயபமகும்.
ழபடமந்டயகள் ணற்பர்கநயன் சயந்டவவதத் டபயர்த்து டத்டம் தொக்டயவத ணட்டும்
மர்த்துக்ளகமள்ளும் சுத ணயக்கபர்கள் ன்தம் னய வ்பநவு ஆடமணற்து ன்தும்
தைமயத்ம். ளன்மல் ழபடமந்டயகள் ளசய்த்ம் ஆத்ண பயசமத்டயல் ரபடத்துபம், ப்ஞ்ச
டத்துபம், ஈச்ப டத்துபம், ஜம டத்துபம், ரடய டத்துபம், டர்ண டத்துபம், உமம
டத்துபம், தைத டத்துபம் தொடலித பயதங்களும் அபற்யன் ஆமய்ச்சயத்ம்
அங்கயத்ள்நது.
ழபடமந்டம், எவ்ளபமன்யன் உண்வணவதத்ம் அதடயதயட்டுக் கூதம் டர்சம் ன்வட
யவபயல் வபத்துக்ளகமண்மல் ணற் ஸித்டமந்டங்களுக்கும் இந்ட டர்சத்டயற்கும்
இதக்கும் டமடம்தம் ன்கு பயநங்கும். இத்டர்சத்டயன் ளதவணத்ம் பயமயத்ம்.
ப்டிளதன்மல்:
ழபடமந்டம் எத ணடணல். ஆதயதம் அடயல் ல்ம ணடங்கநயற்கும் ஆடமத்தூண் ழமல்
இதக்கும் தோ டத்துபங்கவந ஸ்டமயக்கும் த்க்டயகள் (reasoning/logic) கயவக்கும்.
ழபடமந்டம் டர்க்க சமஸ்டயணல். ஆதயதம் அது டர்க்கத்டயற்கு அடித்டநணம, பயக்கழப
தொடிதமட அதபத்வட பயநக்கய, வதொவ அல்து பயதமபமமயக டர்க்கத்டயற்கு பம்தை
உண்டு ன்வடக் கமட்டிக் ளகமடுத்துள்நது.
ழபடமந்டக் ழகமட்மடுகள் ந்ட எத பயழச அதபத்டயன் ணரழடம ன்த்வடதயன்
ஆடமத்டயன் ழணழம இல்வ. ஆதயதம் அது ழதமகயகநயன் அதபங்கள்,
உமகர்கநயன் ணழமமபங்கள், ழபத ழபத ணடங்கநயல் ளசமல்ப்ட்டுள்ந
தைமஞங்கள் ணற்தம் கர்ணங்கள் – இவபகநயன் இகசயதத்வடளதல்மம் யட்டு
வபத்துள்நது.
ழபடமந்டம் சமஸ்டய ப்ணமஞத்வடத்ம் சமர்ந்டயல்வ. ஆதயதம் ப்ணமஞ மணமன்தத்டயன்
டத்துபத்வடத்ம் சமஸ்டய ப்மணமண்தத்டயன் உவ கல்வத்ம் குயப்மய் கமட்டுகயது.
ழபடமந்டம் பயஞ்ஜமத்டயன் மயசரவ தொவவதக் வகதமண்டு டன் ஸித்டமந்டத்வட
ற்டுத்டயக் ளகமண்டிதப்டயல்வ. ஆதயதம் பயஞ்ஜமத்டயன் ளமதுபம
டத்துபங்கநயன் ரபமடிவத உதடயப்டுத்டக்கூடித  த்க்டய பயழசங்கவநத்ம்
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அநயத்துள்நது. இப்டி ழபடமந்ட டர்சத்டயன் வதொவ ப்ழதமங்கள் பமமய்
இதந்து ம்ணவபதக்கும் அபசயதணமய்த் ழடவபப்டுபடமத்ம் உள்நது.
13. ழபடமந்டத்டயமல் ணயட பமழ்க்வகதயல் ற்ட்டுள்ந யந்டய ணமற்ங்கள்
ழபடமந்டம் ளௌகயக, வபடயக சமஸ்டயங்களுக்கு எத்டடமய் அவபகநயன் உதயர் மடி
ழமல் இதக்கயது ன்த மம் ளசமல்லிதயதப்வட வபத்து இந்ட டர்சம் சமஸ்டய
ஜமம் இதப்பதக்குத்டமன் ப்ழதமணமகும் ன்த கததுடல் கூமது. டர்க்கழண
தொக்கயதணமய் இதக்கும் ய டர்சங்கள் சமடமஞ ணயடர்களுக்கு ட்மது ன்து
உண்வண டமன். ஆமல் ழபடமந்ட பயசமம் அப்டிதல்- ளன்மல் கர்ணம், தைண்தம்,
மபம், ன்ணம், ந்டம், ழணமக்ஷம் தொடலித ளசமற்கள் ம் ழடசத்டயன் தோவ
தொடுக்குகநயலும் இதக்கயன். ளயல் இவப அவபமலும் வதொவதயல்
ளகமண்டுபக்கூடித பயதங்கழந ஆகயத்ள்ந. இவ்பயதங்கநயன் பமடங்கவந தைத்டய
கூர்வணத்வதபர்கள் வ்பநவு ழபண்டுணமமலும் ழசமடயத்துத் டயதப்டய அவதமம்.
ணற்பர்களும் இவபகவந ம்யமழ இவ்வுகயல் றகணமய் பமழ்ந்து த்டயலும் எத
ல் கடயவத அவதமம் ன்த டயர்மர்க்கமம். டர்க்கழண தொக்கயதணமத்ள்ந
டர்சங்கவந கண்டுயடித்ட டத்துப ஆமச்சயதமநர்கள் டம் அயவுக் கூர்வணவத ணக்கள்
ணத்டயதயல் கமண்யத்டழ டபய, டம் ஆமய்ச்சயதயன் தோம் சமடமஞ ணக்கநயன்
பமழ்க்வகதயல் ந்ட எத ல் ணமற்த்வடத்ம் ளசய்டர் ன்த கூதபடற்கயல்வ.
ழணலும் இபர்கநயல் எத சயமபது டம் ஸித்டமந்டத்டயன் தமய் டம் பமழ்க்வகவத
மத்பயகணமய் ணமற்யக் ளகமண்ழம இல்வழதம அதுவும் ளடமயதபயல்வ. சய
டர்க்கபமடயகள் ளதர் கூ ணக்கள் ணடயல் டயதபயல்வ. ணமமய், ழபடமந்டத்டயழழத
தோழ்கயதயதந்ட ணமத்ணமக்கள் டம் பமழ்க்வகவதழத இந்ட ஸித்டமந்டத்டயற்குப் ஞதம்
வபத்டர் ன்டற்கு மநணமய் சமன்தகளுள்ந. அபர்கநயன் க்டய, ஜமம்,
வபமக்தம் ன்தம் டண்ளஞமநய டம் சுற்த பவநதங்கநயளல்மம் பய சுகத்வட
உண்டு ண்ஞயக் ளகமண்டிதந்டது. ம் மட்டின் சமடமஞ ணயடர்கநயன் ழச்சயல்
உழதமகத்டயலிதந்ட சய பமக்கயதங்கவந யவத்டமழ, இந்ட அத்தமத்ண பயத்வடவத
அயந்டபர்கவந வ்பநவு தூம் ணடயத்டர் ன்து ன்மகப் தைமயத்ம்.
“கங்வக மபத்வடப் ழமக்கும்
சந்டயன் டமத்வடப் ழமக்கும்
அசன் ழ்வணவத ழமக்குபமன்
ஆமல் மபத்வட, டமத்வட, ழ்வணவத எழதடிதமய் ழமக்குபர்கள் மதுக்கழந”
“டரர்த்டங்களநன்மல் ரர் யம்யத டயகநல்
ளடய்பளணன்மல் கல், ணண் இபற்மல் ஆ பயக்ணல். உண்வணதயல் மதுக்கழந
டரர்த்டம், மதுக்கழந ளடய்பம்; டரர்த்டங்களும், தோர்த்டங்களும் கமம்
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பனயட்பர்கவநப் தையடணமக்குவப; ஆமல் மதுக்கழநம டம் டர்ச
ணமத்டயத்டயமழழத ணக்கவநப் தையடணமக்குகயன்ர்”.
ழபடமந்ட டத்துபங்கவநப் ழணச்பயன் அதக்த்டயமல் கண்டு ளகமண்
மயயகவநத்ம், ழபடமந்ட டத்துபங்கவந பயபமடயத்து அவபகவந அதபத்டயற்கு
ளகமண்டு பந்டடல்மணல் ழமக கல்தமஞத்டயற்கமக அவபகவந க்ந்ட படிபயல்
ளகமண்டு பந்ட ணமன்கவநளதல்மம் இன்வக்கும் யக்ஜமறக்கள் (டத்துப
ழபட்வகத்வதபர்கள்) யவவு கூர்பர். ணயடயன் படிக்வககநயன் ழணல்
இத்டவகத உன்டணம ணமற்ங்கவந உண்டு ண்ஞக் கூடித ழபடமந்டம் தக்கும்
ப்மயதணமய் இதப்டயளன் ஆச்சமயதம்? இத்டர்சத்டயன் மபம் (भाव:) ம்ஸ்க்தடத்டயல்
உள்ந ஸ்தடய, ஸ்ம்தடய, தைமஞம், கமபயதம், மகம் தொடலிதவபகநயல் யம்ய
பனயந்ழடமடுகயன்து. அந்டந்ட யமந்டயத ளணமனயகநயலும் உள்ந கமபயதம், மட்டு, க்மணரத
மல்கள், டத்துபம், கரர்த்டவ, னளணமனயகள் ன்த  படிபங்கவநத் டமங்கய ங்கும்
பயத்ள்நது. ங்கு ளசன்மலும் இடற்குக் ளகௌபழண, ல்ம அந்டஸ்டயலும்,
ம்தொவத ல்ம ணடங்கநயலும், ல்ம மடயகநயலும், ல்ம குங்கநயலும், ல்ம
பதடயலும் இடற்கு ளகௌபம் உண்டு. இப்டிப்ட் ளதவணத்வதது இது!

14. இன்வத கல்பய தொவதயல் ழபடமந்டத்டயற்கு ளகௌபம் கயவக்க ழபண்டிதடயன்
அபசயதம்
ளௌடயக பயஞ்ஜமம், ழபடமந்டத்வட ளபநயக் ளகமஞர்ந்ட மயயகநயன் கமத்டயல்
ழடமன்யதயதக்கபயல்வ. கமர், தயல், பயணமம், ளலிக்மம், ழடிழதம ழமன்
மடங்கழநம, அச்சு இதந்டயங்கழநம, ஜம யசமத்டயற்குத் ழடவபதம மட
பயழசங்கழநம அக்கமத்டயல் இதந்ட ன்டற்கு ப்ணமஞங்கள் இல்வ. ணயடயன்
ஆழமக்கயதத்டயற்ழகம, சுகணம பமழ்க்வகக்ழகம ழடவபதமபற்வ கண் இவணக்கும்
ழத்டயல் யர்ணமஞம் ளசய்தக்கூடித இதந்டயங்கள் அப்ழமது இதக்கபயல்வ.
இவபளதல்மம் இல்மது, அதபயக்க பனயதயல்மணல் உழதமகணற் அத்தமத்ண
பயசமத்டயல் ஈடுட்ர் ன்ழம, பமகமயகம ணக்கு அபர்கள் ஆமய்ச்சய டற்கும்
தன்மது ன்த மம் கூயக்ளகமள்ந பமய்ப்ழ இல்வ. ளன்மல் மயயகள்
டயவணவத பயதம்யதது வபமக்கயதத்டயமழழத எனயத ஈழமட ஆவசதயமல் அல்
ன்வட தொடலிழழத கூயத்ள்ழநமம். உகயல் அவபதம் ஆந்டணமக இதக்க, இக
றக சமடணம அயவுப்ளட்கம் ழமன்யதக்கும்  சமஸ்டயங்கவந அபர்கள்
இதற்யத்ள்நர். டர்ணம், அர்த்டம், கமணம் இம்தோன்வத்ம் அவத்து
ழகமஞங்கநயலிதந்தும் ஆமய்ச்சய ளசய்து அவபகநயன் பம்தைகவநக் கமட்டித்ள்நர்.
இடல்மணல் இம்ணமத்ணமக்கள் ‘அந்டணமய் கமஞப்டுகயன் இந்ட ழசடமழசட
ப்ஞ்சத்டயன் கசயதளணன்? இது ப்டி ங்கயதந்து பந்டது? இடற்கும் ணக்கும் ன்
சம்ந்டம்? இடற்கு ஆடமணம ணமர்த்ட டத்துபம் என்த உள்நடம? இதந்டமல் அவட
அயபது ப்டி? தொடலித ணங்கநகணம பயசமங்கநயன் ணம டபத்டயழழத டம்
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பமழ்மவநக் கனயத்துள்நர். இம் ணமன்கநயன் உழடசம் ழடம எத கமத்வடழதம
ழடசத்வடழதம கதடய ளசய்தப்ட்டல். இவ்வுகயல் உள்ந எவ்ளபமதபதக்கும்
ன்வக்கும் அபசயதணமது அது. இந்டக் கமத்டயம மம் அயபமநயகள் ன்த
ம்வண மழண தைகழ்ந்து ளகமண்டிதந்டமலும் ம் அயவு, சுதத்வட ணந்து கண்
இத்டயலும் ழடம எத பயழமடத்வடக் கமடம் சயத குனந்வடகநயன் அயவுக்கு சணணமகய
உள்நது. ம் ஸ்பதௐளணன்? மம் ங்கயதந்து பந்ழடமம்? ங்ழக ளசல்கயழமம்? தொடலித
தொக்கயத ழகள்பயகளுக்கு பயஞ்ஜமம் ந்ட டயவத்ம் அநயக்கமது ளணௌணமகய
இதக்கயது. அது கண்டுயடித்துள்ந ந்ட மடதொம் ஆத்ண ஜமத்டயற்கு ள்நநவும்
துவஞ ளசய்படயல்வ. ழணலும் அந்ட மடங்களநல்மம் அடயக அநபயல்
ளசல்பந்டர்கள் ணட்டும் உழதமகயப்தும், வனகவந அடிவணகநமக்கயக் ளகமள்பதும்,
அடயகமம் உள்நபர்கள் ணற்பர்கவந ஏ ஏ பயட்டுபதும் தொடலிதவபகளுக்ழக
அடயகணமகத் துவஞ தைமயகயன்.
ழகமடிக் ழகமடிதமய் ஞத்வட ளசபனயத்து கல்பய ஸ்டமங்கவந யதபய கல்பயவதப்
ப்தைகயழமம் ன்த ளதவணப் ட்டுக் ளகமள்ளும் மம், அந்ட மயயகள் ஆமய்ந்து
இதக்கும் பயதத்வட இன்தம் ணம த்க்டயகளுன் ளடநயபமக்கய உதடயத்ன்
யற்கபல் சமடமஞ ணயடர்களுக்கும் சமந்டய ளகமடுக்கக்கூடித எழ எத டர்சத்வடக்
கூ மம் ளபநயக்ளகமஞர்ந்டடயல்வ. இவ்பயதத்டயல் மம் தொன்ழதபது
இதக்கட்டும், ம் தொன்ழமர்கள் ளசய்துள்ந அந்ட ஆமய்வுகள் இந்டயமயதங்களுக்கு
ட்மடவபகநமடடமலும், சமஸ்டயத்வட ணரயதயதப்டமலும் அவப ம் பமழ்க்வகக்கு
ளடமர்யல்மடமல் அவபகநயன் க்கம் டயதம்வும் ழபண்மம் ன்த ளசமல்லிக்
ளகமண்டு அசட்வத்ன் டயமயகயமர்கள். பயஞ்ஜம த்கம் ன்த ளதர்
வபத்துக்ளகமண்டிதக்கும் இந்ட கமத்டயற்கு இவட பய ந்ட ளமயத கநங்கம் உண்மக
தொடித்ம்?
ழபடமந்ட அப்தமம்  கமஞங்கநயமல் டற்ழமது குவந்துள்நது. ழணல் மட்டு
மகமயகத்வட ளணச்சய அபர்கநயன் உவ, உஞவு, வதொவகள் ணட்டுணயன்ய அபர்கள்
ளணமனய, ஆமய்ச்சய தொவகள் இபற்யழழத கமத்வடக் கனயத்து, ம்ணபர்களுக்கு ம்
மட்டிற்ழக உமயத்டம எத கமச்சமம் இதக்கயது ன்ழட ணந்து பயட்து. இப்ழமது
ஸ்தடய, ஸ்ம்தடய, தைமஞம், டர்சம் ன்ளடல்மம் ங்கநயன் ழணன்வணக்கு
ன்யல்மணல் ளபதம் பதயற்தப் மட்டுக்கு ன்த யவனப்பர்கநயவழத ணட்டும்
இதக்கயது. டிப்டிதமய் இதுவும் கபயப்மமயன்ய ளசமட்டு ரமயல் உதயவப் யடித்துக்
ளகமண்டு பமழும் கமம் பந்டது. வனத ண்ஞங்கவநக் குதட்டு ம்யக்வக ன்த
டழுபயக்ளகமள்ளும் ளண்கவநத்ம், பதடமபர்கவநத்ம், டிப்ற்பர்கவநத்ம்
“ழபடமந்டயகள்”, “வமகயகள்”, ’மதுக்கள்”, “ழதமகரச்பர்கள்” ன்த ளதர்
வபத்துக்ளகமண்டு ணமற்தபர்கநயன் ண்ஞயக்வக அடயகணமத்ள்நது.
இப்டிதமகயபயட்ழட ன்த மம் பதந்தும்ழமது இவபன்அதநயமல் ழபளமத
பயடணம பயனயப்தைஞர்வு ம் மட்டில் ழுந்டது. மட ழடசத்டயன் னம்ளத
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கமச்சமத்வடப் மயசரலித்து அடன் ணகத்துபத்வட உகயன் தொன்வபக்கும் ட்சமடணற்
ழணல்மட்டு பயத்பமன்கநயன் யனல் ம்ணபர்கள் ழணல் பயழுந்டது. அடன் தமய் இபர்கள்
ம் மட்டின் கமச்சமத்டயன் இண்டு இடுக்ளகல்மம் ழடழபண்டும் ன்தம் ஆபவக்
கயநப்யத்ள்நர். ய பயதங்கவநப் ழமழப ழபடமந்ட பயதங்களும் ளபநய மட்டு
ளணமனயகநயலும், ம்ஸ்க்தடத்டயலும், மட்டின் ய ளணமனயகநயலும் ல் க்ந்டங்கள் ளபநய
பந்துள்ந. ழபடமந்டம் ந்ட ழணல் மட்டு டர்சத்டயற்கும் குவபமது அல்ளபன்தம்
இடவ ன்கு தயன்த இடன் ளதவணவத உக ணக்கள் தொன் வபப்து டம் கவண
ன்த ண்டம்  ணமன்கள் இடற்கமக உவனத்துக் ளகமண்டிதக்கயமர்கள். ஆமல்
இது ழமடமது. ‘மட மட்டின் ளசல்பணம அத்தமத்ண பயத்வத ம்தொவதது’ ன்தம்
ளதவண யந்துக்களுள் ழடமன்ழபண்டும். அடன் டத்துபம் தொன்வ பய டற்ழமது
அடயகம் ழடவபதமகயத்ள்நது ன்து ணக்குப் தைமயத ழபண்டும். மம் ளகௌபதொவத
பயத்தம ம்ஸ்கமதொவதபர்கள் ன்த ளசமல் ழபண்டுளணன்மல் இந்ட டர்சத்டயற்கு
ம் ழடசத்டயல் ற்ட்டுள்ந கல்பய தொவகநயளல்மம் டகுந்ட இணநயக்க ழபண்டும்
ன்து ம்ணவபதக்கும் ழடமன்ழபண்டும்.

ஈ. ழபடமந்ட ஆமய்ச்சயக்கு டகுந்டபர் தமர்?
15. ழபடமந்டத்டயற்கு ன்கு குத்டயதக்கூடித சக்டயத்ம் அபமவும் இதந்டமல் ல்ழமதம்
டகுடயத்வதபர்கழந
ழபடமந்ட டர்சத்டயல் ணமர்த்ட பயசமம் இதக்கும் ன்த ளசமல்லிதமதயற்த. ணற்தம்
இவ்வுகணவத்டயற்கும் மணமய் ஆத்ணமதயதப்டமல் அது ணக்கும் ஆத்ணழ ன்தம்
ளடமயபயத்டமதயற்த. இப்டிதயதப்டமல் தமர் தமதக்கு டம் ஆத்ணமவப, அடமபது, டம்
யணம ஸ்பதௐத்வடத் ளடமயந்துளகமள்நழபண்டும் ன்தம் டபயப்தை இதக்கயழடம
அபவபதம் இந்ட ஆமய்ச்சயக்குத் டகுடயத்வதபர்கழந. பதக்கு ஆத்ண பயசமம்
ளசய்த ணதொள்நழடம, பதக்கு ஆமத்ம் டகுடயதயதக்கயழடம அபவபதம்
டகுடயத்ள்நபர்கழந. ஆதயதம் ழபடமந்ட பயசமத்டயற்கு ழடவபதம பயழசத்டகுடய
ன் ன்வடத் ளடமயந்து ளகமள்பது அபசயதம். ழபடமந்ட டர்சத்டயற்கு
உயத்துக்கழந தோம். உயத்துக்கள் ஸ்தடயகள். ஸ்தடயக்கு ளண்கள், சூத்டயர்,
ணயழச்சர் தொடலிதபர்கள் இவ்பமமய்ச்சயக்குத் டகுந்டபர் அல்ர் ன்த சயர்
கூதபதுண்டு. அபர்கள் கதத்து சமயதல் ன்த ணக்குத் ழடமன்தகயது. ஆத்ணம
ன்மல் டத்டம் ஸ்பதௐம். டம் ஸ்பதௐத்வடத் டமழண ஆமய்ந்து ளடநயடலுக்குத் டணக்குத்
டகுடய இல்வ தம் ழச்சயற்கு இழண இல்வ. சமஸ்டயங்கநயல் பகுக்கப்ட்
பர்ஞமச்ணப் யமயவுப் டி ழபடமத்ததத்டயற்கு த்பயர்களுக்கு ணட்டும் அதகவட
இதந்டமலும் ழபடத்டயல் கூப்ட்டுள்ந கர்ணங்கவநத் டத்டம் ழதமகயதவடக்குத்
டகுந்டபமத ளசய்த ல்ழமதம் அதகவடத்வதபர்கழந. மம் இப்ழமது
டுத்துக்ளகமண்டிதக்கும் பயதம் ழபடமத்ததம் அல். கர்ணமதஷ்மதொம் இல்வ.
ழபடமந்டத்டயல் ளசமல்ப்ட்டுள்ந அத்தமத்ண ஆமய்ச்சய. சமயதம டகுடயத்ள்நபர்களுக்கு
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அடயகமம் இல்வ ன்த ம் சமஸ்டயக்கமர்கள் ங்கும் கூபயல்வ. கூயதயதந்டமல்
அது த்க்டயக்குப் ளமதந்துபதும் இல்வ. உயத்வட அத்ததம் ளசய்துளகமண்டு
அவபகவந ழடிதமய் ஆமத பல்பர்கள் அப்டிச் ளசய்தமம். தொடிதமடபர்கள்
தைமஞம் தொடலிதவபகவந ச்பஞம் ளசய்து அவபகள் தோம் ஆமதமம். இதுவும்
தொடிதமடபர்கள் டம் டம் ளணமனயகநயழழத இதக்கும் தல்கநயலிதந்து ழபண்டித அயவபப்
ளற்த ஆமதமம். அத்தமத்ண பயசமத்டயற்கு அதபழண கவசயதம குயதமய்
இதப்டமல் அதபத்டயற்குப் ளமதந்தும் பண்ஞம் ஆமதபல் சக்டயத்ம், அபமவும் ணயக
தொக்கயதம் ன்த ளசமல் ழபண்டிதழட இல்வ.
16. ழபடமந்ட அடயகமமயகநயல் இதந்ழட டரழபண்டித மட சதுஷ்தம்
இந்ட டர்சத்டயல் ளசமல்லிதயதக்கும் பயதம் ன் ன்தம் குதூகத்துன் ணட்டும்
டிப்பர்கவந மம் ‘அடயகமமய’ ன்த ளசமல்படயல்வ. இங்கு கூப்ட்டுள்ந ணமர்த்ட
ஸ்பதௐத்வட அயந்துளகமண்ழ டர ழபண்டும் ன்தம் டரபய இச்வசத்வத
தொதொக்ஷறக்கள் (அஞ்ஜமத் டவநதயலிதந்து பயடுபயத்துக்ளகமள்ந பயதம்தைபர்கள்) இடற்கு
அடயகமமயகள். ணக்கு இவ்வுகயல் ற்ட் அவத்து அர்த்டங்களுக்கும்
ணமர்த்டத்வட அயதமடழட கமஞளணன்தம், ணமர்த்டத்வட அயந்துளகமள்பழட
அவபகநயயன்தம் பயடுடுபடற்கு பனய ன்தம் பர் உதடயத்ன் ம்யத்ள்நழம
அபர்கள் டமன் ழபடமந்ட பயசமத்வட பயதப்த்துன் ளசய்பமர்கள் ன்து
ஸ்பமமபயகம். ணமர்த்டம் ன்த என்த இதந்டமல் அடற்கமக வட ழபண்டுணமமலும்
த்தமகம் ளசய்ழபன் ன்தம் வபமக்தம் யக்ஜமறக்கநயத்து இதக்க ழபண்டிதது
அபசயதம். பதக்குப் ய பயதங்கநயல் ஈடுமடு ணமக உள்நழடம அபதக்குப் .
ணமர்த்டத்டயல் அசமடமஞணம பயதப்ம் உண்மகமது. ணமர்த்டழண
யவப்டமடமல் இம்தோன்த மள் பமழ்க்வகதயன் சுகத்டயற்கமகத் டத்துப பயசமத்வட
பயடுபது சமயதல் ன்தம் பயழபகம் வபமக்தத்டயற்குத் துவஞ தைமயத்ம். இது
ணட்டுணல்மணல் ணமர்த்டத்வடக் கண்டு ளகமள்ந ழபண்டும் ன்தம் அபம
இதப்பர்கள் ண, (ணக் கட்டுப்மடு) டண, (இந்டயமயதக் கட்டுப்மடு) உடய, (ழபத
ழபவகநயல் ஈடுமணல் இவ்பமமய்சயவதழத டன் தொக்கயத ழபவதமய் ளசய்பது)
டயடயக்ஷம, (சுக துக்கங்கநயன் ற்த்டமழ்வுகவந சகயத்துக்ளகமண்டு, ணமர்த்ட
பயதத்டயழழத ணவட ஈடுடுத்துபது) ச்த்வட, (உயத்துக்கநயல் ளசமல்ப்
ட்டுள்ந உழடசத்டயன் கதத்துக்கவந ந்ட பயடணம டப்தை அயப்மதணயன்ய அவடக்
ளகௌபத்துன் ற்து) சணமடமம் (ணவடப் ணமர்த்ட சயந்டவதயழழத ஊவபக்க
தொதற்சயப்து) ன்தம் இவ்பமத சமடங்களும் இதந்ழட டரழபண்டும் ன்த
ழபடமந்டயகள் ளசமல்கயமர்கள். டத்துப பயசமம் ளசய்படற்கு குத்து அயத்ம் சக்டய இதக்க
ழபண்டித அபசயதத்வட எத்துக்ளகமள்பது அவபதக்கும் சும். ஆமல் இடற்கு
ணம் தொடலிதவப ழடவப ன்து ணக்குப் தைமயபடயல்வ. இது ஆமய்ச்சயதயன்
கவசயதயல் தைமயத்ம் பயதணமமலும் இங்கு இவ்பநவு ணமத்டயம் ளசமல்தொடித்ம் : மம்
ளசய்த்ம் எவ்ளபமத ஆமய்ச்சயத்ம் ம் ணடயன் பமவகவந அதசமயத்து எவ்ளபமத
டயவசதயல் ளசல்லும். பயசமத்டயல் ண்டிடமமலும், டம் ணடயலுள்ந பமவகநயன்
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அழுத்டத்டமல் டணக்கும் ளடமயதமணழழத பனய டபயச் ளசன்த டப்ம தொடிவுக்கு பந்து
பயடுபர் ன்து அதபத்டயலுள்நது. ஆவகதமல் ணம் தொடலிதவப ணயக ணயக தொக்கயதம்.
பயழபகம், வபமக்தம், ணமடய ட்கம், தொதொக்ஷறத்பம் ன்தம் மன்கும் தமதக்கு
இதக்குழணம அபர் அபசயதணமய் இந்ட ன்ணத்டயழழத ணமர்த்ட டத்துபத்வட ழமய்
கண்டு ளகமண்டு ஆந்டணமய் இதக்கமம் ன்து ழபடமந்டயகள் கூற்த. இது வ்பநவு
உண்வண ன்வட அடுத்ட அத்தமதத்டயல் பமசகர்கள் டமழண கண்டு ளகமள்நமம்.

2. ணமர்த்ட பயசமம்
“இது தர்ஞம், அது தர்ஞம், தர்ஞத்டயலிதந்து தர்ஞம் பந்துள்நது. தர்ஞத்டயலிதந்து
தர்ஞத்வட டுத்டமல் தர்ஞழண ஞ்சயதயதக்கும்”.
(ப்தடமண்தகம்)

அ. தோயவ த்தஷ்டி (அபஸ்டமத்த த்தஷ்டி )
17. ழபடமந்டயகள் அபஸ்வடகவந ப்ணமஞ த்தஷ்டித்ன் கமண்டயல்வ
கந்ட அத்தமதத்டயல் ணமர்த்டத்வட கண்டுயடிக்க ளசய்டயதக்கும் தொதற்சயகநயளல்மம்
உயத்துக்கநயன் ஆடமத்துன் உண்ம ழபடமந்ட டர்சம் டன்ழடதம எத
உதர்ந்ட இத்வடப் ளற்யதக்கயது ன்தம், இந்ட தொடன்வணதம இத்டயற்கு அந்ட
டர்சம் யன்ற்யதயதக்கும் யவழமக்ழக கமஞம் ன்தம் ளசமல்லித்ள்ழநமம்.
தோயவ த்தஷ்டிழத 4 தர்ஞ த்தஷ்டிதமய் இதப்டமல் இந்ழமக்குன் ளசய்ட
ஸித்டமந்டழண அதபத்டயற்கும், த்க்டயக்கும் ளமதந்டயத்ள்நளடன்தம் ய டர்சங்கநயன்
ழமக்கு அதர்ஞணமய் இதப்டமழழத அவப யவ ளபயல்வ ன்தம்
ளசமல்லித்ள்ழநமம்.
இந்ட தோயவ ழமக்கயன் ஸ்பதௐளணன்? ய த்தஷ்டிகவநபய இது உதர்பமது
ன்மல் இடன் ளதவணடமன் ன்? இதுழப தர்ஞ த்தஷ்டி ன்த ளசமல்படற்கு
ன் ஆடமம்? இந்ழமக்வக அடித்டநணமய் ளகமண்டு இத்டர்சத்டயல் ளசய்டயதக்கும்
ஆமய்ச்சய தொவ து? இவ்பமமய்ச்சயதயன் தொக்கயத டரர்ப்தைக்கள் தமவப? இவபகவந
இவ்பத்டயதமதத்டயல் சயயடநவு பயபமயப்ழமம்.
தோயவ ழமக்கயன் ஸ்பதௐம்:
பயஞ்ஜமழணம, ய டர்சங்கழநம, டர்ண க்ந்டங்கழநம அபஸ்வடகளுக்கு தொக்தத்பம்
ளகமடுக்கபயல்வ. ப்ணமஞங்களுக்ழக உதர்ந்ட இத்வட அநயத்துள்ந.
4

அத்தமழம அபமட ப்க்மயவததயல் தோயவ த்தஷ்டிழத தொக்கயதளணன்தம் அயப்யமதத்டயமல்

இப்டி கூப்ட்டுள்நது. கந்ட அத்தமதத்டயன் (5) க் கமண்க.
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பயஞ்ஜமயகளும், டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்களும் இந்டயமயதங்களுக்குத் ழடமன்தம்
பயதங்கவநப் மயசரலிப்டயழழத கபதொவதபர்கநமகய இதக்கயன்ர். அபர்கள்
ப்த்தக்ஷ ப்ணமஞத்வடழத பயணர்சத்டயற்கு பயதத்வட அநயக்கும் தொக்கயத
மடளணன்த ண்டகயமர்கள். ணயக தடக்கணம இதந்டயங்கவநக் கண்டு
யடித்டயதந்டமலும் அவபகளநல்மம் ப்த்தக்ஷளணன்தம் கஞத்டயற்கு உகஞங்கழந
ஆகயதயதப்டமல், பயஞ்ஜமத்டயல் ப்தக்ஷழண தோ மடணமகயத்ள்நது ன்மல் அடயல்
டப்ளமன்தம் இல்வ. பயஞ்ஜமயகழந ஆகட்டும், டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்கழந
ஆகட்டும், ழபத வடத்ம் பயணர்சத்டயற்கு டுத்துக்ளகமள்நமணல், இந்டயமயதங்களுக்கும்
ணடயற்கும் ளடமயதக்கூடித பயதங்கவந ணட்டுழண ஆமய்கயன்ர். பயஞ்ஜமயகள் டமம்
கண்வபகவநழத குடய குடயதமய் ஆமய்ந்து அவபகநயன் பயழச படிபங்கவந
ன்கு மயழசமடவ ளசய்து த்க்டயகளுன் தொன்யன் பயழமடணயன்ய டத்துபத்வட
உதடயப்டுத்துகயன்ர். ஆமல் டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்கள் அவபகவந தொழுவணதமக
டுத்துக்ளகமண்டு அவபகநயன் ளமதுபம படிபங்கவந ஆமய்கயன்ர். இந்ட
பயத்டயதமசத்வட பயட்மல் இபர்கநயதபதம் என்ழ. ப்த்தக்ஷம், அதணமம் ன்தம்
ப்ணமஞங்கவந உழதமகயப்து இதபதக்கும் ளமதுபமக இதக்கயது. டர்ணத்டயல்
பயதப்ம் இதப்பர்கள் டத்டம் ச்த்வட, ம்யக்வககவநத்ம் அதப பயழசங்கவநத்ம்
தொக்கயதணமய் ஆமய்கயமர்கள். இந்ட ஆமய்ச்சயக்கு டர்ண க்ந்டங்களும், சமன்ழமர்
பமக்தங்களும் ப்ணமஞணமய் டுத்துக் ளகமள்நப்ட்டுள்ந. ழப ப்த்தக்ஷம்,
அதணமம், சப்டம்- ன்தம் ப்ணமஞங்கவந உழதமகயப்து, அப்யணமஞங்கநயன்
பயதங்கவநழத மயசரலிப்து – இவப ழபடமந்டயகநல்மடபதவத தொவ ன்த
ளசமல்மம். (பயஞ்ஜமபமடயகள் ல்மபற்வத்ம் பயஞ்ஜமத்டயழழத அக்கய
டத்துப பயசமத்வட ளசய்கயமர்கள் ன்மலும் ம்வதமக ப்ணமஞங்கவநழத
மடுகயமர்கள்). ழபடமந்டயகநயன் ஆமய்ச்சய தொவ இத்டவகதடல். அபர்கள் ப்ணமஞ
த்தஷ்டித்ன் பயதங்கவநப் மர்ப்டயல்வ. ப்ணமஞங்கள், அவபகநயன் பயதங்கள்
– ல்மபற்வத்ம் ழசர்த்துக்ளகமண்டுள்ந எட்டுளணமத்ட அபஸ்வடகவநழத ஆமத
தொவபர். தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் டம் அபஸ்வடகளநன்ழ ன்ழ ஆமய்பர்.
இதுழப தோயவ த்தஷ்டிதயன் ஸ்பதௐம்.

18. தோயவ த்தஷ்டிதயல் இதக்கும் பயழசங்கள்
அபஸ்டம த்தஷ்டிதயல் இதக்கும் பயழசம் ன் ன்மல் அது அதபத்டயற்கு
ளகமடுக்க ழபண்டித தொழுவணதம ணடயப்தேட்வக் ளகமடுத்டயதப்ழட. ப்த்தக்ஷம்,
அதணமம், சப்டம்- ன்தம் ப்ணமஞங்கநயலிதந்து டமன் பயத மயசரவ ளசய்த
ழபண்டுளண ர் அயப்மதப்டுகயன்ர். ஆமல் ப்ணமஞங்கநயன்
ப்ணமஞத்டன்வணவத ப்டி டரர்ணமயப்து? ன்த அபர்கவநக் ழகட்மல் சமயதம
பயவ கயவப்டயல்வ. அது அடயக ப்ங்கணம ழகள்பய ன்தம் ப்ணமஞங்கநயமல்
மயசரவ ளசய்தப் ழபண்டிதது ன்தம் தோ யதணத்வட எத்துக்ளகமள்நமபயட்மல்
ந்ட டத்துபதொம் யச்சதயக்கப் டுபடயல்வ ன்தம் அபர்கள் கூதகயன்ர். இது
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சமயதமகப் பயல்வ. ளன்மல் எதபர் ப்ணமஞத்துன் யச்சதயத்டவடழத
ணற்ளமதபர் டபத ன்த கமண்யத்துக்ளகமடுக்கயமர். அப்ழமது டர்க்கம் சமயதமக
இல்வ ன்த ப்ணமஞபமடயகள் ளசமல்மம். ஆமல் இத்டவகத சந்டர்ப்த்டயல்
ப்ணமஞ ழடமத்டயமல் யச்சதணமகபயல்வதம ன்வட வ்பமத அயபது ன்தம்
ழகள்பய அப்ழமதும் இதக்கும். ஆமல் தோயவ பமடத்டயல் இக்கஷ்ம் இதப்டயல்வ.
ளன்மல் ப்ணமஞங்கநயமல் ஸித்டணமய் இதப்ழட ணமர்த்டம் ன்த ளசமல்பர்
கூ ப்ணமஞங்கநயமல் உண்மகும் அதபத்டயற்கு ணடயப்தை அநயத்ழட டர
ழபண்டுணமடமல், ப்ணமஞங்களுக்கும் அடித்டநணமய் இதக்கும் அதபத்வட
தொக்கயதணமக வபத்துக்ளகமண்டு டமன் யச்சதயக்க ழபண்டும் ன்து ல்ழமமலும்
அங்கரகமயக்கப் ட்டுள்நது. இந்ட அதபம் பயனயப்தை, கவு, தூக்கம் – ன்தம் தோன்த
அபஸ்வடகநயலும் இதப்டமல், அதபத்டயற்குப் தைப்டும் பயதத்டயன் ணற்தம்
அதபத்டயன் உண்வணவத அயந்து ளகமள்ந இம்தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் ஆமத
டுத்துக்ளகமள்பது தர்ஞ த்தஷ்டிக்கு அபசயதம். இப்டி அபஸ்வடகள் தோன்வத்ம்
ஆமய்பது ன்து இத்தஷ்டிதயல் இதக்கும் பயழசம். அபஸ்வடகவந சணணமய்
மயசரலிக்கும் ழமது அந்டந்ட அபஸ்வடகளுக்குட்ட்வட ழசர்த்துக் ளகமள்நமபயட்மல்
தொடிவு தொழுவணதமடமக இதக்கமது ன்து டமமகழப ளடமயந்து பயடும். ழபடமந்டயகள்
இவட உஞர்ந்துள்நர். இது இத்தஷ்டிதயன் இண்மம் பயழசம். இய அபஸ்வடகள்
தோன்வத்ம் மயசரலித்ட யன்தைம் அவபகவந பய ழபளமத அபஸ்வட இதந்டமல்
அப்ழமதும் ஸித்டமந்டம் அதர்ஞணமகயழத இதக்கும். ஆமல் கவு, வு, தூக்கம்
ன்தம் தோன்த அபஸ்வடகளுக்குள் அக்கணமகமட அபஸ்வடழத இல்வ ன்த
இத்டர்சத்டயல் கமண்யப்டமல் (40 யமயவு) இந்ட அர்த்டத்டயலும் இந்ட ழமக்கு
தர்ஞணமகயழத உள்நது. இங்கு சுதக்கணமய் ளசமல்லிதயதக்கும் தோன்த பயழசங்கவநத்ம்
இந்ட அத்தமதத்டயல் பயபமடயத்து தொடிவுக்கு பதழபமம். இம் தோன்த பயழசங்களும்
இதப்டமல் தோயவ த்தஷ்டி என்ழ தர்ஞணமது ன்த ழபடமந்டயகள் கூதகயமர்கள்.

19. ழபடமந்டத்டயன் ஆமய்ச்சய தொவ
தோயவ த்தஷ்டிவத ஆடமணமய்க்ளகமண்டு ழபடமந்டத்டயல் ளசய்டயதக்கும் ஆமய்ச்சய
தொவ இத்டர்சத்டயற்ழக உமயதது. ப்டி ன்மல் வு, கவு, தூக்கம் – ன்த
அபஸ்வடகள் தோன்ழ ஆகயத்ள்நடமல் இந்ட தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் மயசரலித்து
அடன் தோம் ணக்கு உண்மகும் ளடநயவபப் ளமதத்டயப் மர்த்டமல் ணமர்த்டம் உள்நது
உள்நடிழத ளடமயந்டமக ழபண்டும். அபஸ்வடகவந எவ்ளபமன்மய் யமயத்து
ஆமய்படமல் ற்டும் தொடிவு சமயதம, டபம – ன்வட இடயலிதந்து ணட்டுழண
ளசமல்லிபய தொடிதமது. இம்தொடிவு கவசய பவ உதடயதமய் இதக்குழணம இதக்கமழடம
ன்வடச் ளசமல் அவட ணற் கதத்துக்களுன் ழசர்த்து அசழபண்டும். இப்டி
அசயத யன் மம் ளசய்த்ம் டரர்ணமம் குற்ணற்து, தொடிபமது ன்வட த்க்டயத்ன்
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ளமதத்டயக் கமண்யக்க ழபண்டும். ழபடமந்ட டர்சம் இவ்ளபல்ம தொவகவநத்ம்
யன்ற்யத்ள்நது ன்து குயப்யத்டகுந்டது.

20. ழபடமந்ட ஆமய்ச்சயதயமமகும் டரர்ணமம்
தோயவ த்தஷ்டிவத அதசமயத்து ஆமய்ந்டயன் ழும் தொக்கயத டரர்வு ன்ளபன்மல்
ம்தொவத யணம ஆத்ணஸ்பதௐம் டமன் இவ்வுகயன் மணமத்ள்ந ப்ம்ணம். இந்ட
ப்ம்ணம் ம் உகயல் கமஞப்டும் இதப்தை, அயவு ணற்தம் ஆந்டத்டயன் தோம். இடயல்
டமன் த்வ்தம், குஞம், கர்ணங்கநயன் ப்ஞ்சணவத்தும் கமஞப்டுகயன். இந்ட
உண்வணவத அயதமடபர்கள் டத்டம் தைத்டயக்கு ட்டித அநவு உவகப் யமயத்து,
பயணமயசயத்து  சமஸ்டயங்கவந ற்டுத்டயக் ளகமண்டுள்நர். உகயல் இதுபவ
உண்மகயத்ள்ந உமம ம்ப்டமதங்கநயல் ஈச்பன் ன்த ளசமல்லிதயதப்து இந்ட
ப்ம்ணத்வடழத. இந்ட உமவகநயல் ஈச்பயன் கல்தமஞ குஞங்களநன்த
ளசமல்லிதயதப்வபகளுக்ளகல்மம், உகயல் கமஞப்டும் ற்குஞங்களுக்ளகல்மம்,
ன்த்வடகளுக்ளகல்மம் இதுழப ஆடமம். ஆதயதம் இது, டமன் இதக்கும் யவதயல்
டன்யல் வ்பயட ழடழணம, குஞழணம, க்மயவதழதம, ம்ந்டழணம இல்மடடமக உள்நது.
அடன் ஜமழண ணயட பமழ்க்வகதயன் ண உத்ழடசம், ண ப்ழதமம். இந்ட
ஜமத்டயமல் அவததொடிதமட தைதமர்த்டழண இல்வ. தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம்
ஆமதழபண்டிதடயன் அபசயதம்
21. ப்க்தடயதயல் தோன்த அபஸ்வடகளுக்கும் ளகௌபதொண்டு.
கத் டத்துபத்வட யச்சதயக்கக் கயநம்தைபர்கள், அந்ட கத்டயன் எத மகத்வடப்
மரட்சயப்ழடமடு யன்த பயக்கூமது. இவடப்ழமல் ம்தொவத ல்ம அதபங்கநயன்
டத்துப யச்சதத்டயற்கு எத அபஸ்வட அதபத்வட ணட்டும் ஆமய்பது ழமடமது ன்து
டமழ ளடநயபமகயது அல்பம? அளடன்ழணம ணக்கு இதல்மகயழத பயன் ணரழட
அடயகப் ற்தள்நது. இவடத் டமன் மம் ன்கு ஆமத ழபண்டும். இது மளுக்கு மள்
தைதுப்தைது படிபங்கவநத் டமங்குகயது. எவ்ளபமத கஞதொம் அடயல் ண்ஞற் ப்மஞயகள்
ழடமன்யக்ளகமண்டும், இந்து ளகமண்டும் இதக்கயன். இடயல் மதொம் இதக்கயழமம்.
இந்ட ப்ஞ்சத்டயல் மம் இதக்கும் மகம் வ்பநவுடமன் சயயதடமக இதந்டமலும் மம்
இதக்கும் பவதமபது இடயல் ணக்கு கயவத்ட அநவு, ளடமயந்ட அநவு, வதொவதயல்
உழதமகயத்துக் ளகமள்பது ணக்கு ப்ழதமணமகும். ஆமல் கவு, தூக்கம் இபற்வ
ஆமய்படமல் இவ்வுகயன் உண்வணவத அயபது ப்டி? தூக்கம் ன்மல் ன்?
சமரதொம், இந்டயமயதங்களும் உவனத்துச் ழசமர்ந்டடயமல் பதம் அதர்வு அல்பம? கவு
ன்து, ணயகுடயதம உஞவு, மம், உவனப்தை – இவபகநயல் ழடம எத கமஞத்டயமல்
ம்தை ணண்த்டயற்கு ழடம எத டவ உண்மபடயமல் ஆபடல்பம? ன்த
ழடமன்தபது இதற்வகழத. ஆமல் இக்கதத்து எத டவப் ட்சணமது ன்வடச்
சயயது சயந்டயத்டமழ தைமயந்து பயடும். ளன்மல் வு, கவு, தூக்கம் ல்ம
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ப்மஞயகளுக்கும் பதபது ழமல் ணயடர்களுக்கும் பதம். ணயடதக்கு வு என்ழ
அபசயதணமது ன்மல் கவபத்ம், தூக்கத்வடத்ம் இவபன் ன் வத்டமன்?
உக்கம் ளபதம் கவநப்வப் ழமக்கயக் ளகமள்படற்ளகன்மல் குவந்ட ழபவ
ளசய்பர்களுக்குக் குவபம தூக்கதொம், அடயக ழபவ ளசய்பர்க்கு அடயக தூக்கதொம்
பழபண்டும். ந்ட ழபவத்ம் ளசய்தமட குனந்வடகளுக்கு ணயகக் குவந்ட அநபயல் டமன்
தூக்கம் பழபண்டும். வ்பநழபம மட்கள் ழபவ ளசய்து உவனத்து ஏய்வு பயதம்தைம்
பதடமபர்களுக்கு இவ்பவபவ பய அடயக தூக்கம் ப ழபண்டும்.
ஆமல் உண்வண யவ ன்? ழசமம்ழயகளுக்கும் தூக்கம் பதகயது.
பதடமபர்களுக்கு இவுத் தூக்கம் குவழப. குனந்வடகள் ளபகுபமய்த் தூங்கயக்
ளகமண்ழ இதக்கயன்.
தூங்கய ழுந்டவுன் உற்சமகதொம், உல்மசதொம் அடயகமயக்கயன், ஆழமக்கயததொம்
கூடுகயது. ழப உக்கம் ன்து ளபதம் ஏய்பல். அடயலும் ணக்கு ளபகுபமய்
ழபண்டித்ள்ந ழடம எத பயழசம் இதக்கயன்து ன்த ளசமல்மம்.
இவடப் ழமழப கவும், ம்தை ணண்த்டயன் ழடம எத ணமதமட்டின் பயவநபல்.
ளன்மல் உஞவு தொடலிதவபகநயல் கட்டுப்மட்டுன் இதப்பர்களுக்குக் கூ கவு
பதகயது. உக்கதொம், கவும் மம் ழபண்மளணன்மலும் பதபடமலும், அவபகள்
இப்டித்டமன் இதக்க ழபண்டும் ன்தம் ம் பயதப்த்டயற்கு உட்மணல்
இதற்வகதமகழப பதபடமலும், பயனயப்வப் ழமழப அவபத்ம் ணக்கு
அத்டயதமபசயதணமவப ன்த ளசமல்த்டமன் ழபண்டும். ழப ஆழ்ந்ட உக்கதொம்,
கவும் பயனயப்தை யவக்குத் ழடவபதம அதகூத்வட அல்து ப்டயகூத்வட
ற்டுத்தும் சமர்தை அபஸ்வடகள் ன்த கததுபவட பய அவபகள் ழடம எத
சுதப்ழதமத்வட தொன்யட்ழ வக்கப்ட்டுள்ந சுடந்டயணம அபஸ்வடகள் ன்த
கததுபழட சமத்டகும்.

22. தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் எழ சணணமய் கமடடல் ழபண்டும்
பயனயப்தை, கவு, தூக்கம்- தோன்தம் ணக்குத்டமன் பதகயது. இடயல் பயனயப்தை யவ என்ழ
ம்தொவதது ன்த கததுபது, கவு உக்கம் இவபகவந தொற்யலும் எதுக்குபது இவப
துவும் சமயதயல்வ. பயனயப்தை யவதயல் கமஞப்டும் பஸ்துக்கள் பயனயப்தை வ
தொவக்ழக உழதமகணமபது உண்வண. ஆமல் கபயல் கமடம் ழடமற்ங்கள் கபயன்
வதொவக்கு உழதமகணமபடயல்வதம? கபயல் கண்து ப்டி பயனயப்யற்கு
உடபமழடம அப்டிழத பயனயப்யல் கண்தும் கபயல் உடபமது; இப்டிதயதந்டமலும் கூ
பயனயப்தை யவக்ழக அடயக ணடயப்நயத்துக் கவபக் கரழ் ணட்த்டயற்குத் டள்ளுபடயன்
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கமஞம் பயனயப்யன் ழணல் இதக்கும் வீண்ற்த ன்த கூமழண டபய டத்துபத்டயன்
ற்த மகமது.
ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் மம் ந்ட பயதமமதொணயன்ய இதக்கயழமம். பயனயப்யல்
ன்ளன்ழணம ழபவகள் ளசய்கயழமம். கபயல் ழடழடம பயதபமங்கள்
இதப்வடப் ழமல் ழடமன்தகயது. இப்டிதயதக்க – பயதபமம் இல்மணல் இதப்து
ம் ஸ்பமபணல் ன்த மம் ளமதுபமகக் கததுகயழமம். இடற்கு ம் பயனயப்தை
யவதயன் ற்வத் டபய ழபத ன் கமஞம் கூதொடித்ம்? பயதபமத்டயல் ணக்கு
பயமல் அடயக அநவு உழதமகம் இதந்டமலும் டத்துபத்வட யர்ஞதயக்க
ம்தொவழதடம தோன்த அபஸ்வடகநயன் அதபத்வடத்ம் எழ சணயவதயல் கமஞ
தொடன்தொடலில் மம் தயழபண்டும் ன்து இடயலிதந்து ளடநயபமகயது.

23. தோயவ த்தஷ்டி இல்மடபர்களுவத ஆமய்ச்சய தொவதயல் இதக்கும் ழடமம்
தோயவ ணமர்க்கத்டயன் ளதவணவதக் கூ ழபண்டுணமமல் அந்ட பனயவதப் யன்ற்மது
இதப்பர்கநயன் ஆமய்பயல் இதக்கும் சய குவகவநக் கமண்யக்க ழபண்டித்ள்நது.
ளௌடயக சமஸ்டயங்கள் பயனயப்தை யவவதழத யன்ற்ய ப்ஞ்சத்வடப்
தைக்கண்ஞயமழழத மர்த்து அவடப் பமமய்ப் யமயத்து மரட்வச ளசய்கயன்.
இடமழழத அவபகளுக்குப் தை உகயன் ணயக தடக்கணம அடவபழதம அல்து
ம் அக உகயல் இதக்கும் அகங்கமத்வடழதம டமண்டிச் ளசல் தொடிதபயல்வ.
இப்டித்டமன் ழணல் மட்டு டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்களும் பயனயப்தை யவ என்வழத
கதத்டயல் ளகமண்டு ஆமய்கயன்ர். ளௌடயக பமடயகள் பயதத்வடழத தொக்கயதணமக
வபத்துக்ளகமண்டிதப்டமல் டம் ழசமடவகளுக்குத் டகுந்டபமத அவபதம்
ளமதுபமக எத்துக்ளகமள்நக் கூடித ழடம எத டமற்கமலிக யர்ஞதத்டயற்கு பதகயமர்கள்.
இந்ட யர்ஞதம் கமத்டயற்குத் டகுந்டபமத ணமயமலும் ளௌடயக சமஸ்டயக்கமர்களுக்கு
எழ எத த்தஷ்டிதயதப்டமல் அபர்கள் ளசய்ட தொடிவு சமய ன்ழ தக்கும்
ழடமன்க்கூடித சம்பதொண்டு. ஆமல் டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்களுக்குத் டர்க்கழண
தொக்கயதணமய் இதப்டமல் அபர்கநயல் எவ்ளபமதபதம் எவ்ளபமத ழகமஞத்வட
வபத்துக்ளகமண்ழ டர்க்கம் ளசய்படமல் அபவபதம் எழ கதத்வடக் ளகமள்பது
தொடிதமடடமக இதக்கயது. அபர்கள் சமஸ்டயம் தொன்ழமக்கயச் ளசல்கயடம அல்து
யன்வவப அவகயடம ன்த ளசமல்தொடிதமடடமக இதக்கயது. இவ்பநவு
பயத்டயதமசங்கவநத்ம் டபயர்த்டமல் ளௌடயக சமஸ்டயக்கமர்களுக்கும், டத்துப சயந்டவ
தமநர்களுக்கும் ஆமத்ம் தொவதயல் ந்ட ற்த்டமழ்வும் இதப்டயல்வ. இதபதக்கும்
ழப ப்டமணமகயதயதக்கயது. அது என்ழ உண்வணவத உவக்கும்
அபஸ்வடதமகயதயதக்கயது. ணற் இண்டு அபஸ்வடகநயன் ஸ்பதௐத்வட அபர்கள்
கண்டு ளகமள்பழடதயல்வ. கண்டுளகமண்மலும் அவபகவநத்ம் பயனயப்தை அபஸ்வட
ழமக்கயழழத ணடயப்யடுபர்.
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பயனயப்தைம், கவும் ழபத ழபத அந்டஸ்துள்ந இதப்யன் அபஸ்வடகழந ன்த 
டத்துப பயசமகர்கள் அயப்மதம் ளகமண்டுள்நர். அபர்கள் கவுகக் கமட்சயகள்
ளபதம் ழடமற்ம் ன்தம் ஆழ்ந்ட உக்க யவ டற்கும் ழசதபழட இல்வ ன்தம்
கதடய, வுக டத்துப பயசமத்வடத் டணக்கு ப்டித் ழடமன்தகயழடம அப்டி
பயநக்குகயமர்கள். இபர்கள் ஆமத்ம் தொவதயல் டத்துபத்வட யவ மட்க் கூடித
சம்பம் ன்தழண இல்வ. ழபடமன், உகயன் உண்வணவதக் கண்டுயடிப்து
டத்துப சமஸ்டயக் கமர்களுக்கு தொடிதமது ன்தம் டத்துபம் ன்து ழபவ
ளபட்டிதயல்மடபர்கநயன் பட்டுப் ழச்சயன் ன் ன்தம் இடமல் உகயற்கு ந்ட
ப்ழதமதொம் இல்வ ன்த தம் ளசமல் ஆம்யத்துள்நர். டத்துப சமஸ்டயக்
கமர்கநயலும் சயர் இந்ட சமஸ்டயத்டயல் தொடிபம டரர்ப்தை ன்து தொடிதமட என்த ன்த
எத்துக்ளகமண்டு ஆமய்ச்சய பநர்ச்சய அவத அவத ளௌடயக சமஸ்டயங்கவநப்
ழமழப, இச்சமஸ்டயதொம் பநர்ந்துளகமண்ழ ழமகயது ன்த ளசமல்
ஆம்யத்துள்நர். உண்வணதயல் டத்துப சமஸ்டயத்டயல் ந்ட ழடமதொம் இல்வ. அந்ட
சமஸ்டயத்டயற்கு சமயதம ஆமய்ச்சய தொவவதப் யன்ற்மட ழடமத்வடழத சமஸ்டய
ழடமளணன்த கததுபது சமயதல். பயன் அதபத்துன் ணற் இண்டு
அபஸ்வடகநயன் அதபத்வடத்ம் ழசர்த்துக் ளகமண்டு மட்சணயன்ய ஆமய்ந்டமழ
உண்வண ளபநயப்டும். இல்வழதல் ன்தம் கதத்ளடமற்தவண உண்மகமது.

24. தோன்த அபஸ்வடகநயலும் ஆமதக்கூடித பயதங்கள் உண்டு
டத்துப பயசமத்டயற்கு பயனயப்தை, கவு, தூக்கம் –இம்தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் சணணமய்
ஆமத ழபண்டும் ன்தம் உதடய அபசயதம். பயல் - அயத்ம் மதொம், அயதப்டும்
பயததொம், அயத்ம் மடதொம் இதக்கயன். ழபவ ளசய்த்ம் மம், ழபவ ளசய்தத்
ழடவபதம கதபயகள், பயதங்கள் – இவ்பநவும் இதக்கயன். சுக துக்கங்கவந
அதபயக்கும் மம், அடற்குக் கமஞணமக இதக்கும் பயதங்கள், அவ்
பயதங்கநயலிதந்து உண்ம சுக துக்கங்கநயன் அதபங்கள் – இவபகளும்
இதக்கயன். இக் கமட்சயக் குபயதல்கநவத்தும் பயல் ளடன்டுகயன்ழப, இடன்
டத்துபளணன்? இடற்ளகல்மம் வணதணமக இதக்கும் ‘மன்’ ன்டயன் டத்துபளணன்?
இவபகநயன் ழபற்தவண ணற்தம் இவபகநயதெழ இதக்கும் ஸ் சம்ந்டத்டயன்
டத்துபளணன்? இவபகவநளதல்மம் வு பயதத்டயல் ழசர்த்துக்ளகமண்டு ஆமத
ழபண்டித்ள்நது.
த்டமன இவடத் டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்கள் எத்துக்ளகமண்டுள்நர். ஆமல் கவு,
ஆழ்ந்ட உக்கங்கநயல் ஆமத ன் இதக்கயது  அவபகவந எதுக்குபர்கழந
அடயகம். சயயடநவு உள்ழமக்கய ஆமய்ந்டமழ அவபகநயன் பயதத்டயலும் ளடமயந்து
ளகமள்நழபண்டிதது யவத உள்நது ன்து தைமயத்ம். பயல் மம் இவ்பநவு
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ஆச்சமயதணம உகம் ன்த ண்ஞய ஈடுட்டுக்ளகமண்டிதக்கும் ழமழட, ஆழ்ந்ட
உக்கத்டயல் அவ்பநவு கமட்சயக் குபயதல்களும் துவக்கப்ட்டு ங்கு
யதப்டுகயன்? உகயன் ஆச்சமயதணம கமட்சயகளும், ம் ஈடுமடுகளும்,
ங்கல்ங்களும் ங்ழக வ்படிபயல் இதக்கயன்? அப்ழமது மம் ந்ட ஸ்பதௐத்டயல்
இதக்கயழமம்? இவ்பநவு கமட்சயகவநத்ம் மள்ழடமதம் ழுபச்ளசய்து இவபகவந பய
ணயகவும் ணமதட், பர்ஞயக்க இதமட எத அதபத்வட உண்டுண்ஞயக்
ளகமண்டிதக்கும் அந்ட அற்தைட சக்டயதயன் டன்வண ன்? ந்ட கமஞத்டயமல் மம் அந்ட
அதபத்வட பயட்டு பயட்டு ணதடி இங்கு பதகயழமம்? பயற்கும் உக்கத்டயற்கும்
இதக்கும் சம்ந்டம் ன்?- இப்டிப்ட் ழகள்பயகழந உக்க பயதத்டயல் மம் ஆமத
ழபண்டித அம்சங்கள்.
இய கபயன் க்கம் டயதம்யமழம அதுவும் எத பயழச கமட்சயழத! வுகயலிதந்து
துவும் அங்கு பமது. ஆதயதம் அங்கு எத ளமடிக்குள் வுவகப்ழமல் கமம்,
ழடசம், யணயத்டம், க்மயவத, கமகம், ன், அயவு, சுகம், துக்கம் தொடலித அவத்தும்
உள்ந இன்ளமத உழக எத ளமடிக்குள் வக்கப்ட்டு பயடுகயன்ழட ன்
ஆச்சமயதம்! கவு ன்து ணடயன் ப்வண ன்தம், ளமதநற்து ன்தம் மம் கததுபது
உண்வணழத. ஆமல் கவு பந்டவுன் அது கவு ன்தம் அயதமது ல்மம் உண்வண
ன்ழ கதடயபயடுகயழமழண, டயந்ழடமதம் யகழும் இந்ட கண்கட்டு பயத்வடவதச் ளசய்து
கமண்யக்கும் ணமதமபய தமர்? மம் ன்வக்கும் கமஞ தொடிதமட, யவத்தும் மர்க்க
தொடிதமட கமட்சயகவந ம் தொன் யதத்துபர் தமர்? இந்ட மக ழணவதயல் ணக்கும்
ளடமயதமணல் அடயல் ங்கு பகயக்கயழமழண? கபயல் கமடம் சய டமர்த்டங்கள்
பயவப் ழமழப ளடமயகயன்ழப அது ப்டி? இந்ட வுப் டமர்த்டங்களுக்கும்
அவபகளுக்கும் ன் சம்ந்டம்? மள்ழடமதம் கவு கமடம்ழமது அது
உண்வணதமகழப ழடமன்யமலும் ழுந்டவுன் அது ளபதம் ழடமற்ழண ன்த
யச்சதயத்து பயடுகயழமழண, இடற்கு ன் கமஞம்? கவுகள் இவ்பநவுடமன் ன்தம்
கட்டுப்மடு இல்வ. ஆதயதம் எவ்ளபமத கபயன் அதபதொம் ணக்கு ப்ழமதுழண
இதந்து ளகமண்டிதப்வடழமல் ழடமன்தகயழட, இது ப்டி யகழ்கயது? இப்டிப்ட்
ழகள்பயகள் கபயன் பயதத்டயல் ஆமத ழபண்டித அம்சங்கள்.

இ. தோயவ ஆமய்ச்சயதயன் அவதமநங்கள்
25. ஆமய்பயன் அபசயதம்
தோயவ, ழபடமந்ட டர்சத்டயற்ழக உமயத்டமது ன்து இதுபவ கூயத
பயபங்கநயலிதந்து ளடநயபமகயது. தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் ஆமத ழபண்டித
அபசயதத்வடத்ம் வப ணட்டும் தொக்கயதணமக வபத்துக்ளகமண்மல் ஆமய்ச்சய
தொழுவணதவதமது ன்வடத்ம் இதுபவ மர்த்ழடமம். இப்ழமது தோயவ
ப்க்மயவதவத இன்தம் சயயது பயபமயத்து இவ்பபஸ்வடகநயன் பனயதயலுள்ந
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அவதமநங்கள் வப ன்வட அயபதும் அபசயதம். ளன்மல் தோன்த
அபஸ்வடகவநக் கஞக்கயல் டுத்துக்ளகமண்மலும் அவபகவநச் சமயதம ழகமஞத்டயல்
மர்க்கமபயட்மல் பயத மயசரவதயல் டபத ற் பமய்ப்தை உண்டு. எத
யதமதபமடய- பமடய, ப்டயபமடயகள் சமட்சய ன்த அவனத்து பந்டயதக்கும்
ர்கவநளதல்மம் பயசமமயக்கமம், அபபர்கநயன் த்டயங்கவநளதல்மம் டித்துப்
மர்க்கமம்; ஆமல் அந்டந்ட சமட்சயகநயன் ணற்தம் த்டயங்கநயல் இதக்கும்
ற்த்டமழ்வுகவந சமயதமக எப்யட்டுப் மர்க்கமபயட்மல் அல்து அப்டிப் மர்த்தும்
அந்ட ஆடமங்கநயலிதந்து சமயதம தொடிவபக் ளகமடுக்கபல் பயதமக த்க்டயவத
உழதமகயக்கமபயட்மல் அபன் பயசமவஞ டத்துப யச்சதத்டயன் ழமக்கயல்
உழதமகணற்டமகுணல்பம? அவடப்ழமழப யக்ஜமசுக்கள் தோன்த
அபஸ்வடகவநத்ம் மர்க்க ழபண்டித ழகமஞத்டயல் மர்க்கமபயட்மல் அல்து ஆமய்ந்ட
யன் ளடமயத்ம் உதடயதம அதபங்கவந என்த டயட்டி வ்தமக த்க்டயகவந
உழதமகயக்கமபயட்மல் அது ணமர்த்டத்வட யர்ஞதயக்கும் மடணமகமது. தோயவ
ணமர்க்கம் ன்தம் டன் கம் ளமதந்டயத ளததக்குத் டகுந்டடமகமது. ய மடுகநயல்
டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்கள் தோயவ ழசமடவவத ஆமய்பயன் எத தொக்கயதணம
அங்கம் ன்த வபத்துக்ளகமள்படயல்வ. ஆதயதம் மட ழடசத்டயன் 
டர்சக்கமர்கள் இவ்பபஸ்வடகவந ஆமய்ந்துள்நர். ஆமல் அபர்கள்
இம்ணமர்க்கத்டயன் அவதமநங்கவந ட்சயதம் ளசய்தமணல் அபபர்க்குத் ழடமன்யதபமத
ஆமய்ந்து யவழமக்கயற்குப் ளமதந்டமட ழபத ழபத டர்க்கங்கவநத்ம் இடயல்
ழசர்த்துள்நர். இடமல் அபர்களுக்கு இந்ட ஆமய்ச்சயதயமல் கயவக்க ழபண்டித
ணன் கயவக்கமணல் ழமது. இந்டக் கமஞத்டயமல் தோயவ ணமர்க்கத்டயலிதந்து
பனய டபய ழடம எத குதக்குப் மவடதயல் அகப்ட்டுக்ளகமள்நமணல் இதக்க
ழபண்டுணமமல் இம்ணமர்க்கத்டயன் தொக்கயத க்ஷஞங்கள் வப ன்த தொடலில் ஆமத
ழபண்டித அபசயததொள்நது.

26. அபஸ்வடகநயன் பயஸ்டரர்ஞம்
அபஸ்வடகநயன் ப்வப் தைமயந்து ளகமள்பது தோயவ ணமர்க்கத்டயன் தொடல் க்ஷஞம்.
அபஸ்டம ஆமய்ச்சய ன்து அபஸ்வடகநயல் கமண்வபகவநளதல்மம் என்த டயட்டி,
டன் அயபயற்கு பயதணமக்கயக் ளகமண்டு யன் ஆமய்பது. இப்டி ளசய்பது ஆமத்ம்
சுமபம் இல்மடபற்கு ணயகவும் கடிம். ளமதுபமக ங்கநயன் கதத்து
ன்ளபன்மல்:
1. இவ்வுகம் ன்த ழடமன்ய ன்த அனயத்ழணம – தமதக்கும் ளடமயதமது.
2. இடன் ப்தை பதவத கற்வக்கும் ட்மது.
3. இடதவத தைதுப்தைது ணமற்ங்கள் ப்டிப்ட் தொன்ழமக்கு உவதபர்கநயன்
அயபயற்கும் ட்ம பண்ஞம் டுழபகணமக வளற்தக் ளகமண்ழ
இதக்கயன்.
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இப்டி ழடச, கம பஸ்து மயஞமணங்களுன் பவதவதற்தத் ழடமன்தம் இவ்வுகயல்
‘மன் சய பதங்களுக்கு தொன் ங்ழகம யந்து, பநர்ந்து இன்தம் சய கமத்துக்குப்
யன் இவ்வுவக பயட்டுச் ளசன்த பயடுழபன். இந்ட அமடயதமய், அந்டணமய் ன்வக்கும்
இதந்துளகமண்டிதக்கும் ப்ஞ்ச ளபள்நத்டயல் ன் ஆத்ள், கலில் இப்ழமது ழடமன்ய
இன்ளமத கஞத்டயல் உவத்ம் ரர்க்குணயனயதயன் ஆத்வநப் ழமலுள்நது. இவ்வுகயன்
அடிவதழதம, தொடிவதழதம ஆனத்வடழதம கண்டு யடித்து இடன் உண்வணவத
உதடயப்டுத்டய இதுடமன் தொடிபமது ன்த ளசமல்பழடம ன்வக்கும் க்கமது’
ன்தடமன் ங்கள் ளபகுபமய் ம்யத்ள்நர்.
ப்ஞ்சம் ன்மல் ன்? மம் பயனயப்தை ழத்டயல் மர்க்கும் கமட்சயக் குபயதல்கள்
டமழ? மம் பயனயத்டயதக்கும்ழமது இவபளதல்மம் ந்து இதக்கயன்.
தூங்கயவுன் ங்ழகம அங்கய பயடுகயன். இப்டி இதக்வகதயல்
1. இந்ட ப்ஞ்சம் டமழ சுடந்டயணமக இதங்கயக் ளகமண்டிதக்கயளடன்தம் அடதள்
மம் இதக்கயழமளணன்தம் கதடக் கமஞம் ன்?
2. ம் ழடகதொம், இந்டயமயதங்களும், ப்மஞன், ணது ல்மம் இந்ட ப்ஞ்சத்டயதள்
இதப்டமக ணக்குத் ழடமன்தபது உண்வணதம?
3. ணக்கு பயனயப்தை இதக்கும் ழமது இதந்து இல்மடழமது ணவத்ம் ப்ஞ்சம்
டன்நபயல் டமழ இதந்து ளகமண்டிதக்கயது ன்த கததுபது சமயதம?
இக்ழகள்பயகவந சயயது ஊன்ய ஆமய்ந்டமல் ணக்குக் கயவக்கும் டயல் :
1. மம் இதற்வகதமகழப ‘பயனயப்தை’ ன்தம் ளசமல்லிற்குக் ளகமடுத்துள்ந அர்த்டம்
குதகயதடமகவும், பஸ்துபயன் யவக்கு டயமகவும் உள்நது. இன்தம் சமயதமகச்
ளசமல்ழபண்டுணமமல் ‘பயனயப்தை’ ன்மல் ப்ஞ்சத்டயதள் ன் ணடயன்
எதபவகதம யவ ணட்டுணல். யன் ன்ளபன்மல் ன் இந்டயமயதங்களுக்கும்
ணடயற்கும் ளடன்டும் அவத்தும் இடதள் அக்கணமகயதயதக்கயன்.
2. இந்டயமயதங்கநயமல் மன் மர்த்து, ழகட்டு, தொகர்ந்து, ளடமட்டு, தசயப்வபகள்,
ணடயமல் அதபயப்வப, கற்வ ளசய்வப, ஊகயக்க தொடிந்டவப தொடலித
ல்மம் அடதள் அக்கணமகய இதக்கயன்.
3. ணயடர்கள், பயங்குகள், ளமதட்கள், சூமயதன், சந்டயன், ட்சத்டயங்கள்,
ழடபவடகள், தடங்கள், கவடகநயல் அல்து ணக்ழகமநமத உள்நபர்கநயன்
ணடயல் ழடமன்தம் உகயன் ணயடர்கள், ளமதட்கள்; இவப ணட்டுணல்,
இவபகளுன் ம் சமரம், ப்மஞன், ணது, தைத்டய, அங்கமம் –
இவபதவத்தும் இந்ட அபஸ்வடத்ள் ழசதம். (ணம.ம.3.) இப்டி ந்து
பயமயந்துள்நது இந்ட அபஸ்டம த்தஷ்டி!
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இவடக் கபத்டயல் வபத்துக்ளகமள்பது தோயவ ஆமய்ச்சய ணமர்க்கத்டயன் தொடமம்
அவதமநம்.

27. வு, கவுகநயல் ழடமன்தம் உகம் அந்டந்ட அபஸ்வடக்ழக கட்டுப்ட்து.
பயன் ழணற்கூயத ப்வ ணடயல் ளகமண்மழழத ஆமத்ம் இதல்ற் ம்
ழமக்கு டவகரனமகய பயடும். மம் ப்ஞ்சத்டயதள் டமன் பயனயக்கயழமம் ன்த
அயந்துளகமள்படற்குப் டயல், இவ்வுகழண ம் பயனயப்தை யவதயல் கமஞக்கூடிதது
ன்து உழ தைமகும். பமம ம் கவுகள் எவ்ளபமன்யலும் ழடமன்தம்
ப்ஞ்சங்கள் அந்டந்டக் கவுகநயழழத இதந்துளகமண்டிதப்து ளடநயபமகழப
உள்நது. இப்டி, கவு, வுகநயல் கமஞப்டும் ப்ஞ்சம் அந்டந்ட அபஸ்வடக்ழக
கட்டுப்ட்டுள்நது ன்தம் ணம டத்துபத்வட ணடயல் இதத்டயக்ளகமள்பது
தோயவதயன் இண்மபது அவதமநம்.
சமடமஞணமக, ப்ஞ்சம் அபஸ்வடக்குக் கட்டுப்ட்து ன்த ளசமன்மல் தக்கு
அடயல் ம்யக்வகழத இல்வ. இடற்கு ணமமகப் ப்ஞ்சழண ம் ல்ம
அபஸ்வடகளுக்கும் அஸ்டயபமம் ன்த கதடயக்ளகமண்டுள்ழநமம்.
மன் பயனயத்டயதந்டமலும், தூங்கயமலும், ப்ஞ்சம் ன்து டன் மட்டுக்கு இதந்து
ளகமண்டிதக்கயது.
இப்ஞ்சத்டயல் மன் ணட்டுணல்மது ய ணயடர்கள், பயங்குகள், வபகள், 
பஸ்துக்கள் – ல்மம் இதந்து ளகமண்டிதக்கய.
மல்தம், ளதௌபம், ளகௌணமம், பழதமடயகம் ன்தம் தபங்களும், வு, கவு,
உக்கம் ன்தம் அபஸ்வடகளும் இடயழழத என்ன்யன் என்மக
பந்துளகமண்டிதக்கயன் ன்யவ்பமமக யவத்துக்ளகமண்டுள்ழநமம் ணற்தம்
இதுடமன் சமயளதன்தம் ம்யக்ளகமண்டுள்ழநமம்.
அபஸ்வடகநயன் ஸ்பதௐத்வட மம் உள்நவட உள்நபமழ அயதமணல் இதப்ழட
பயனயப்தை யவதயன் டமக்கத்டயமல் டமன். இத்டமக்கத்வட அல்து ற்வ எனயத்துப்
மரட்சயத்டமல் இந்ம்யக்வகதயலுள்ந குவமடு உழ பயநங்கும்.
 தொடன்தொடலில் மம் ப்ஞ்சம் ன்த கதடயதயதப்து தொழுவணதம ப்ஞ்சழண
அல். அது இந்டயமயதங்களுக்குப் தைப்டுணநவு ப்ஞ்சத்டயன் எத மகணமக
உள்நது. ஆமல் இந்டயமயதங்கவந மம் ப்டி அயகயழமம்? ம்தொள் ஆகும் சுக
துக்கங்கவந அதபயக்கும் ணவட ப்டி அயகயழமம்?
 ம் சமரத்டயதள் இதக்கும் ப்ஞ்சத்டயன் இந்ட மகத்வடத்ம் டன்தள்ழநழத
வபத்துக்ளகமண்டிதக்கும் பயனயப்தை அபஸ்வடவத, இந்டயமயதங்களுக்குப் தைப்டும்
இந்ட ளபநய உக மகம் டன்தள் அக்கயக்ளகமள்நமடம? ன்வக்கும் தொடிதமது.
 இவடப்ழமழப கவபத்ம், உக்கத்வடத்ம் மம் இந்ட வு யவ
இந்டயமயதங்கநயன் துவஞத்ன் ன்வக்கும் கமஞ இதமது.
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இப்டிதயதந்தும் அந்ட இண்டு அபஸ்வடகளும் இந்ட ப்ஞ்சத்டயதள்டமன் ஆகயன்
ன்த கற்யப்து ன் யதமதம்? எவ்ளபமத கபயலும் ணக்குப் ப்ஞ்சம் ன்த
ழடமன்தம் எத கமட்சயக்குபயதல் ளடமயகயழட. அந்டப் ப்ஞ்சம் இந்ட பயனயப்தை
உவகழதம, இந்ட பயனயப்வழதம டன்தள் அக்கயக்ளகமண்டிதக்கயது ன்த மம்
ன்மபது கதடயததுண்ம? இல்வ. வ்பநழபம பயடணமகக் கவுகள் பதகயன்ழப
அந்டக் கவு உகங்கநயல் டமபது என்த அந்டக் கவு ழமயன்தம் ங்ழகழதம
இதந்துளகமண்டிதக்கும் ன்மபது யவத்டதுண்ம? இல்ழப இல்வ.
இப்டிதயதக்க வு உகு ணட்டும் பயனயப்வ பயட்டு சுடந்டயணமக இதக்கபல்து ன்த
ஊகயக்க ன் ஆடமதொள்நது?

28. அதபத்டயன் ளதவண
மம் வடப் தைமயந்து ளகமள்ந ழபண்டுணமமலும், ப்த்தக்ஷம் தொடலித
ப்ணமஞங்கழநதன்ய அதபதொம் ழடவப ன்வட யவபயல் வபத்துளகமள்பது
தோயவ ணமர்க்கத்டயன் தோன்மம் அவதமநம். இவடக் கந்ட குடயதயழழத சயயடநவு
ளசமல்லித்ள்ழநமம். இங்கு இன்தம் பயமயபமகப் மர்ப்து அபசயதணமகயத்ள்நது.
ளன்மல் ‘இந்டயமயதங்கநயன் அதபம்’, ‘சுக துக்க அதபங்கள்’  னக்கத்டயல்
அதபம் ன் ளசமல் ழபத அர்த்டத்டயலும் உழதமகயக்கப்டுகயது.
இந்டயமயதங்கநயமல் ஆகும் அதபங்கவந ‘உஞர்ச்சய’5 ன்தம், ணடயமமகும் சப்டம்
தொடலித அதபங்களுக்கு ‘ப்த்ததம்’6 ன்தம் சமஸ்டயத்டயல் ளதர் ளகமடுக்கப்
ட்டுள்நது. அவடழத மதொம் இங்கு உழதமகயப்து ல்து.
ப்த்ததம் ன்மல் ணடயல் ற்டும் பயத படிவபத் டமங்கயத எத பயட அயவு.
சந்ழடகம், யச்சதம், ம்மபவ, டப்மகப் தைமயந்துளகமள்நல்- தொடலிதவப ஆமதப்ட்
பயதத்வடக் குயத்து ணக்கு ணடயல் உண்மகும் ப்த்ததத்டயன் ழபத ழபத படிபங்கள்
டமன். இய ணடயழழத உண்மகும் சுகம், துக்கம், தம் தொடலிதவபகளுக்கு ‘ழபடவ’
ன்தம் ளதவ வபத்துக்ளகமள்நமம். (இந்ட தலில் மம் இங்கு ளகமடுத்துள்ந
மமயமயக ளசமற்கவந (technical words) இந்ட பயழச அர்த்டத்டயழழத
உழதமகயப்ழமம்).
எதபர் ழகமத்துன் இதக்கும்ழமது அபதக்கு ‘குழமடம்’ ன்தம் ‘ழபடவ’
உண்மகும். ழகமம் டஞயந்டயன் அக்ழகமத்டயன் பயதத்டயல் அபதக்கு ற்டும்
அயவப அல்து ண்ஞங்கவநக் ழகமத்டயன் ‘ப்த்ததம்’ ன்த அவனக்கழபண்டும்.
ந்ட அர்த்டத்டயல் ழகமத்டயன் ‘ழபடவ’ அதபம் ப்டுழணம அழட அர்த்டத்டயல்
ழகமத்டயன் ப்த்ததம் அதபம் ப்மது ன்து ளடநயவு. பயதத்வட அதசமயத்து

5
6

sensation
Emotion/thinking
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ஆபளடல்மம் ‘அதபம்’ ன்தம் ளசமல்லிற்குப் ளமதந்துழணதமமலும் ளபவ்ழபத
ணட் அதபங்கவந ணடயல்ளகமண்டு ஆமதழபண்டிதயதப்டமல் எவ்ளபமத பவக
அதபத்டயற்கும் எவ்ளபமத ளதர் இதந்டமல் ஆமய்ச்சய சுணமகும். இப்ழமது மம்
ளசமல்க் கயநம்யதயதக்கும் அதபம் ண்ஞதொம் அல், ப்த்தததொம் அல்,
ழபடவத்ம் அல். மம் பயனயத்டயதக்கும் ழமது ப்ணமஞங்கநயன் தோம் தைப்
ளமதட்கவந அயந்து அவபகநயமல் ஆகும் சுக துக்கங்கவந அதபயத்துக்
ளகமண்டிதக்கயழமம். ப்ணமஞங்கநயமல் ஆகும் அதபம் ணற்தம் சுக துக்கங்கநயமல்
ஆகும் அதபம் – இவ்பயண்டும் ழசர்ந்துள்ந வு யவவத மம் ப்டி
அதபயக்கயழமம்? ‘மம் இப்ழமது பயனயத்டயதக்கயழமம்’ ன்தம் ண்ஞழண (அயழப)
ணக்குப் ப்த்ததம் தோம் டமன் உண்மகயது. ஆமல் இந்ட ப்த்ததத்டயற்கு
கமஞணமகயதயதக்கும் அதபம் ப்டி உண்மகயது? ழகமத்டயன் ப்த்ததத்டயற்கு
ழகம ழபடவ தோணமக இதப்வடப் ழம பயனயப்தை ன்தம் ப்த்ததத்டயற்கு தோணமக
உள்ந பயனயப்தை அதபம் ப்டி உண்மகயது? இவட மம் ணடயல் ன்கு டயத
வபத்துக் ளகமள்நழபண்டும்.
பயனயப்வ மம் ந்ட மடத்டயன் தோம் அயகயழமம்? பயதங்கவந இந்டயமயதங்கள்
தோணமகவும், சுக துக்கங்கவந ணடயன் தோணமகவும் அயபது ழமல் பயனயப்யன்
அதபத்டயற்கு ணக்கு ந்ட சமடதொம் இல்வ ன்து தைமயத்ம். மம் கவபத்ம்,
ஆழ்ந்ட உக்கத்வடத்ம் ப்டி ழடிதமய் ந்ட இந்டயமயதங்கநயன் துவஞத்ணயன்ய
அதபயக்கயழமழணம அப்டிழத பயனயப்வத்ம் ழமயவதமய் ழபளமத கஞத்டயன்
ழடவபதயன்யழத அதபயக்கயழமம் அல்பம? இது ணயக தொக்கயதணம பயதம்.
ளன்மல் ய டர்சங்கநயல் ப்ணமஞங்களுக்குத் டமன் உதர்ந்ட இம் அநயக்கப்
ட்டுள்நது. ஆமல் ழபடமந்டத்டயல் அதசமயத்துள்ந தோயவ ப்க்மயவததயல்,
ப்ணமஞத்டயற்கும் அடித்டநணம இந்ட அதபம் டமன் ணக்கு இதக்கும் அயத்ம்
சமடங்கநயளல்மம் உதர்ந்டது ன்த கூப்ட்டுள்நது. டத்துப
சமஸ்டயத்டயற்ளகல்மம் தோமடமணமகயதயதக்கும் இந்ட அதபத்வடக் கண்டு
ளகமள்நமடடமல் டமன் ய டர்ச ஸித்டமந்டங்கள் டுபயல்வ. இந்ட தொக்கயத
டமடம்தத்டயமல் உண்மகும் ஸித்டமந்ட டமடம்தம் இந்தலில் டகுந்ட இங்கநயல்
ஆங்கமங்ழக கமண்யக்கப் ட்டுள்நது.

29. அபஸ்வடகள் என்தக்ளகமன்த சம்ந்டணற்வப
தோன்த அபஸ்வடகளும் என்தக்ளகமன்த சம்ந்டணயன்ய சுடந்டயணமக இதக்கயன்
ன்வடக் கபத்டயல் வபத்துக் ளகமள்பது இம்ணமர்க்கத்டயன் மன்கமபது அவதமநம்.
ளமதுபமக ம் கதத்து ப்டித்ள்நது ன்மல் ‘பயனயப்தை ன்து இம்தோன்யல்
ணற்வபகவந பய தொக்கயதணம அபஸ்வட. இடயல் டமன் யணமளடல்மம்
இதந்துளகமண்டிதக்கயன். கபயல் கமண்ளடல்மம் ளபதம் ழடமற்ழண, ஆழ்ந்ட
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உக்கத்டயல் என்தணயல்வ’; இப்டி பயனயப்தை யவக்கு அடயக தொக்கயதத்துபம் ளகமடுத்து
அடன் ழமக்கயழழத ணற் இண்டு அபஸ்வடகவநத்ம் அநப்து ம் அவபதக்கும்
ணட்டுணல்மது  டர்சகமர்களுக்கும் உள்நது. இக்கதத்டயலிதந்து பயடுட்டு
சுடந்டயணமக ஆமய்ந்டமளமனயத டத்துப ஆமய்ச்சயக்கு மம் டகுந்டபமழகமம்.
அமபசயதணம ட்சமடத்வட பயட்டுபயட்டு, ழணழ ளசமல்ப்ட்டுள்ந அதப
ழமக்கயல் மர்த்டமல் ப்டித் ளடமயத்ம் ன்வடப் மதங்கள்.
வு, கவு, உக்கம் இம்தோன்தம் ணக்குத்டமன் பதகயன். இவபகநயல் என்வ
அதபயக்கும் ழமது ணற் இண்டும் இதப்டயல்வ. வு இதக்கும்ழமது கவு,
உக்கம் இதப்டயல்வ. கவு இதக்கும் ழமது வு, உக்கம் இதப்டயல்வ.
ளபதம் உக்கம் இதக்கும்ழமது வு, கவு இல்வ. பயழம, கபயழம
ளடன்டும் ழடமற்ங்கள் ணக்கு ளபநயழத இதப்வடப் ழம அந்டந்ட கமங்கநயல்
ழடமன்யமலும் அவபகள் அந்டந்ட அபஸ்வடக்கு ணட்டுழண கட்டுப்ட்வப. அவட
பயட்டு அவபகள் டமணமகழப சுடந்டயணமக இதப்ழட இல்வ. ழப மம் எத
அபஸ்வடவத பயட்டு இன்ளமன்வ அவத்ம்ழமது கந்து ழம அபஸ்வட
தொழுவணதமக ம்வண பயட்டு அகன்த பயடுழண எனயத அடன் ந்டத் துடக்கும்
எட்டிக்ளகமண்டிதப்டயல்வ. இப்டி அபஸ்வடகள் என்தக்ளகமன்த சம்ந்டப்மணல்
டமணமகழப சுடந்டயணமகத் ழடமன்யக் ளகமண்டிதக்கயன் ன்வட கபத்துன்
சயந்டயத்டமல், அம்தோன்வத்ம் சண ழமக்கயல் ஆமய்ந்து டத்துப யச்சதம் ளசய்த ழபண்டும்
ன்து தைமகும். எழ எத அபஸ்வடக்கு ணட்டும் அடயக ணடயப்நயத்து ணற்
இண்வத்ம் எதுக்குபது ன்தம் குவழமக்கு ரங்கும்.
30. தோயவ ப்க்மயவததயல் உழதமகயக்கும் வ்தமக த்க்டய
தோயவ ணமர்க்கத்டயல் ணற்ளமத வணல்கல்வக் கூயபயட்டு இந்ட மகத்வட தொடிப்ழமம்.
அபஸ்வடகள் தோன்மக இதப்டமலும் அவபகள் எவ்ளபமன்தம் ணற் இண்டின்
ளடமர்யல்மணல் சுடந்டயணமதயதப்டமலும் அவபகநயல் டமபளடமத அபஸ்வடதயல்
ணக்கு உண்மகும் அதபத்டயன் ஆடமத்டயன் அடிப்வதயல் மம் ளசய்துள்ந
த்க்டயகள் அந்டந்ட அபஸ்வடக்கு ணட்டும் டமன் ளமதந்துழண டபய ணற்
அபஸ்வடகளுக்கும் அந்ட த்க்டயகள் ளமதந்டயழத டர ழபண்டுளணன்டயல்வ.
அதபத்டயல் ழபத ந்ட மடகதொம் இல்மபயட்மல் அந்ட த்க்டயகவந ழபளமத
அபஸ்வடக்கும் ளமதத்டயக் ளகமள்நமம். ஆமல் டமபளடமத மடகம் பயவநந்டமல்
அந்ட த்க்டயவத குதகயத த்க்டய ன்த கதடழபண்டும். ல்ம அபஸ்வடகளுக்கும்
ளமதத்டணம பம த்க்டய து (பயதமக த்க்டய) ஏமயண்டு அபஸ்வடகளுக்கும்
ணட்டும் ளமதந்தும் குதகயத த்க்டய து ன்வட அந்டந்ட இத்டயழழத யச்சதயக்க
ழபண்டிதயதப்டமல் இய பப்ழமகும் ல்ம த்க்டயகவநத்ம் ஆமத அபகமசம்
இல்மடடமல் இங்கு ஈளமத சமன்தகவந அநயத்து அடுத்ட குடயக்குப் ழமழபமம்.
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பயனயப்தை யவதயல் டமபளடமத கமஞத்டயமல் ழடம எத கமர்தம் எத குயப்யட்
கமம் தொடலிதவபகவந டயர்ழமக்கயழத யகழ்கயது. உடமஞணமக எத சு கன்வ ஈத,
இவ்பநவு ணமடங்கள் ழடவப ன்த எத யதணம் உள்நது. ஆமல் கபயல்
இப்டிதயல்வ. அங்கு எத சு ம் கண் தொன்ழழத சயவதமகய, ந்து அல்து ஆத
யணயங்கநயல் கன்வத்ம் ஈன் ணமடயமய ணக்குத் ளடன்டும். இது கவு யவக்கு
டயர்ணவதம யகழ்வு அல் ன்து ணக்குத் ளடமயத்ம். ஆதயதம் எதபன் டக்கு
பயல் ற்கழப இதக்கும் அதபத்டயமல் கபயல் சு கன்வ ஈதழபதயல்வ,
ளன்மல் அடற்குக் கன்வ ஈதத்ழடவபதம கம அநவு இதக்கபயல்வ ன்த
பமடயத்டமல் அது குதகயத த்க்டயத்வதடமகயது. ளன்மல் கபயல் அது கன்த
ஈன்வடத் டமழ மர்த்டயதப்மன். ஆமல் பயனயப்தை ழமக்கயல் அவட ணதத்து
ழடவபதம கம அநவு இல்மடடமல் கன்த ஈன்வடழத ளமய் ன்த பமடயக்கயமன்.
இடற்கு ணமமய் எதபன், கபயல் கன்த ஈன்து உண்வண; ஆமல் அது கவு
அதபணமடமல் கவு யவதயன் பயடயதொவகவந அதசமயத்து கன்த யந்டது.
ழப கபயல் க்கு ந்ட ணதப்தைம் இவ்பயதத்டயல் ழடமன்பயல்வ ன்த
ளசமன்மல் அபன் அதபத்வட எட்டித்ள்ந பயதமக த்க்டயவத உழதமகயத்டபம
கயமன். இவடப்ழமல் கபயலும், பயலும் ணக்கு டமபளடமத கமட்சய இதந்து
ளகமண்ழ இதக்கும்; ஆழ்ந்ட உக்கதொம் கவு, வபப்ழமல் எத அபஸ்வடழத.
ஆழ்ந்ட உக்கத்டயலும் கமட்சயக்கு உமயத டமர்த்டம் என்த இதந்ழட டரழபண்டும் ன்த
பமடயப்து குதகயத த்க்டயதமகும். “கவு, வுகநயல் கமட்சய ளடன்டுபடமலும், ஆழ்ந்ட
உக்கத்டயல் தமதக்கும் என்தம் ளடமயதமடடமலும் ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் கமட்சய இல்வ
ன்ழட சமய. உக்கம் ன்மல் க்கமட்சயவதத்ம் கமஞமட அபஸ்வட ன்ழ ளமதள்”
ன்து பயதமக த்க்டயதமகும். அதபத்வடளதமட்டித த்க்டய பயதமக த்க்டய.
அதபத்டயற்கு ழளடயம த்க்டய குதகயத த்க்டய. இவட யபயல் இதத்டயக்ளகமண்மல்
ந்ட சந்டர்ப்த்டயல் ழபண்டுணமமலும் அந்டந்ட த்க்டயதயன் ணடயப்வ எப்யட்டுப்
மர்த்துக்ளகமள்நமம்.
இதுபவ மம் ளசமன் ந்து வணல்கல்கவநத்ம் (அவதமநங்கவநத்ம்)ணக்கமணல்
இதந்டமல் தோயவ ளடுஞ்சமவதயல் ளசல் அதகூணமக இதக்கும். இய இந்ட
ணமர்க்கத்வடளதமட்டி ழபடமந்டயகள் ளசய்டயதக்கும் டயதப்டயகணம ஸித்டமந்டம்,
இம்ணமர்க்கத்டயன் கசயதத்வட அயதமட ய பமடயகள் இபர்கள் ழணல் கூதம்
ணதப்தைகவநத்ம் அடற்கு ழபடமந்டயகள் ளகமடுக்கும் டயவத்ம் ழபத ழபமய்ப்
யமயத்துக்ளகமண்டு கமண்ழமம்.

ஈ. தோயவ ப்க்மயவததயல் ஆழக்ஷ ணமடமங்கள்
31. தோயவ ப்க்மயவததயல் இதக்கும் ணதப்தைக்கள் (ஆழக்ஷங்கள்)
ழபடமந்டயகள் ணமர்த்ட யச்சதத்டயற்கு டுத்துக்ளகமண்டிதக்கும் தோயவ ப்க்மயவததயன்
பயழசங்கவநத் டகுந்ட அநவு அயதொகப்டுத்டயத்ள்ழநமம். இப்ழமது தோயவ
33

ழமக்ழக யவ ழமக்கு ன்த ளசமல் ன் ஆடமம்? இந்ட ப்க்மயவததயல் வ்பயட
ணதப்தைகளும் இல்வதம? இம்தொவதயன் ளமதுபம சய ணதப்தைகவந ஆமய்ழபமம்.
அபஸ்வடகளுள் தொக்கயதணமய் வு யவதயல் ளடமயத்ம் அற்தைடணம உவகத் ளடமயந்ட
அநபயமபது ஆமய்பது அபசயதம்.
1. அபஸ்வடகவந என்மகச் ழசர்த்து ஆமய்ந்டமல் கயவப்துடமன் ன்? (32)
2. என்தக்கும் உழதமகணற் கவு, உக்கத்வட ஆமதமணல் பயனயப்தை
ழமக்கயழழத ல்மபற்வத்ம் ஆமய்ந்டமல் ன் டமன் ழடமம்? (33)
3. தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் மயசரலித்துப் மர்த்டமல், ணமர்த்டம் கயவக்கும் ன்த
ளசமல்பர்கள் ணமர்த்டம் ன்த என்த இதக்கயன்து ன்த தொன்டமகழப
கற்யத்துக் ளகமள்படற்கு ன் ஆடமம்? (34)
4. ணமர்த்டம் ன்த என்த இதக்கயது ன்த வபத்துக்ளகமண்மலும் அவட
ணயடன் அயந்துளகமள்ந தொடித்ம் ன்வட ப்டி ம்தைபது? (34, 36)
5. அது தொடித்ம் ன்மலும் தோயவஆமய்ச்சயதயமழழத அந்டப் ணமர்த்டத்வட
அயத தொடித்ம் ன்டற்கு ப்டி ம்யக்வக ஊட்டுவீர்? (36/37)
6. எதழபவந அயந்து ளகமள்ந தொடித்ம் ன்த வபத்துக்ளகமண்மலும் அந்ட
அயழப தொடிபமது ன்த ப்டிச் ளசமல்பது?( 38)
இம்ணதப்தைகவந அடுத்டடுத்ட குடயகநயல் மயசரலிக்கப் ழமகயழமம்.
32.

பயத பயதய பயமகம். – தொடல் ணதப்தை

1. அபஸ்வடக்குள் இதக்கும் உவக பயட்டு பயட்டு அபஸ்வடகவந என்மகச் ழசர்த்து
ஆமய்ந்டமல் இவ்வுகயன் டத்துபம் ப்டிப் தைமயத்ம் ?
அபஸ்வடக்குள் இதக்கும் ப்ஞ்சத்வடக் கமஞழபண்டும் ன்து ளௌடயக ழமக்கயல்
ளசமல்ப்ட்து, அது ளௌடயக ஜமத்டயல் யவளற்பர்கநயன் ழச்சு. இபர்கள்
ழமக்கயல் ணயடயன் ஜமம் ன்து – இவ்வுகம்7
 ஆடய அந்டணயல்மணல் அந்டணமய் ந்ட பவதவத்ணயன்ய ப்ழமதும் இதந்துளகமண்டிதக்கயது.
 இடயலிதக்கும் டமர்த்டத்டயற்கு ளௌடயக பஸ்துளபன்தம், சக்டயளதன்தம் இண்டு படிபங்கள்
உள்ந. இந்ட பஸ்து ப்ழமதும் இதங்கயக்ளகமண்ழ இதக்கயது. இடன் அவசவுகளுக்கு

7

உவகப் ற்யத பயதத்டயல் பயஞ்ஜமம் டன் கதத்வட ளபகுபமய் ணமற்யக்ளகமண்டுள்நது மம்.

உகயல் இதக்கும் ளௌடயக பஸ்து, கமம், கமர்த கமஞமபம் – இவபகநயன் பயதத்டயல்
த்ளடமன்டமம் தற்மண்டின் கதத்துக்கள் ணமயத்ள்ந. இப்தைடயத கதத்துக்கள்  இங்கநயல்
ழபடமந்ட பயசமத்டயற்கு அதகூணமகயழத உள்ந. சய ழபத பயடணமய்த் ழடமன்யமலும் ந்ட
பயழமடதொம் உண்வணதயல் இல்வ ன்து இந்தலில் ளசய்தப்ட்டுள்ந ஆமய்ச்சயத் ளடமமயல்
பமசகர்களுக்ழக தைமயத்ம். மம் இங்கு பயஞ்ஜமயகள் ளமதுபமக ஆமத வபத்துளகமள்ளும்
அயப்மதங்கவநழத சயந்டயப்ழமம்.
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தொடிழப இல்வ. குதகய, பயமயந்து, ழடமன்ய, ணவபது – இப்டி ணமதடல்கவந அவபழட இடன்







இதல்தை.
பயமயந்து, ந்ழடமடித்ள்ந ஆகமதத்டயல் ண்ஞற் டமவககள் இதக்கயன். இவபகநயல் சய
ளணல் மசணவந்து ளகமண்டிதக்கயன். ம் சூமயத ணண்ம் இப்டிப் ட்வபகநயல் என்த.
வ்பநழபம ழகமடி பதங்களுக்குப் யன் ழடம எத கமஞத்டயமல் சய க்ங்கள் ன்தம்
துண்டுகள், சூமயதயணயதந்து யமயந்து யன் அந்டச் சூமயதயன் ஈர்ப்யற்க்குட்ட்டு அவடழத சுற்யக்
ளகமண்டு இதக்கயன். இப்டிப்ட்வபகநயல் தணயத்ம் என்த.
இந்ட தணய வ்பநழபம கமம் சூம அய படிபயல் இதந்து டிப்டிதமய் குநயர்ந்து அடயல் ரர்
டிந்டது. யன் யமஞயகள் ழடமன்ய. இந்ட ப்மஞயகநயல் உதர்ந்ட இழண ணயட இம்.
சுதக்கணமய் ளசமல்ப்ட் இந்ட தழகமந பமயதல்கநயன் சயத் பயசயத்ங்கவநக் கமடம் ழமது
ணயடன் ளதவணதடித்துக்ளகமள்ந இழணது?
அகண் அந்டணம பயண்ஞயல் ம் சூமயத ணண்த்வடப்ழமல் இன்தம் வ்பநவு ணண்ங்கள்
உள்நழபம தமதக்குத் ளடமயத்ம்? இப்டிதயதக்க ம் தணயவத இவ்வுகயற்கு எப்யட்மல் அது
ளபதயலின் எத கரற்யல் ளடமயத்ம் எத அடபநவு தூசய கூ ஆகுழணம இல்வழதம! இப்டிப்ட்
தணயதயல் ழடம எத தோவதயல் ழற்தப் யந்ட ணயடவ டற்கு எப்ய? இந்ட ணயட
சதொடமதத்டயல் இப்ழமதுடமன் தொனயத்டயதக்கும் தமழம எதபன் டன் தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம்
ஆமய்ந்டமல், கத்டயன் ணமர்த்டளணல்மம் டன் வகக்குள் அக்கம் ன்த ளசமல்பது, டயதயன்
ளபள்நத்டமல் அடித்துச் ளசல்ப் ட்டுக்ளகமண்டிதக்கும் மய டமன் ழமய்பயட்மல் இந்ட உழக
ழமய்பயடும் ன்த கூவுபடற்கு ஈமகுழண டபய ழபளன்? இதுடமன் இம்ணதப்யன்
அயப்மதம்.

இடற்கு டயல் (17, 23)ல் கூப்ட்டுள்நது. ளௌடயக சமஸ்டயத்டயன் ழமக்கு வு
யவதயல் ற்தள்ந தைக்கண். அது பயல் ளடமயத்ம் பயதத்வட ணட்டும் கஞக்கயல்
டுத்துக்ளகமண்டு தை உகயற்ழக தொக்கயதத்துபம் அநயத்து அடயல் எத க்கம் மம்
அங்கயத்ள்ழநமம் ன்த தொடலிழழத கதடயக்ளகமண்டுபயட்டுள்நது. ஆமல் சமயதமகப்
மர்த்டமல் இவ்வுகம் ன்து ன்?
இடயல் கஞக்கற் ட்சத்டயங்களும், க்ங்களும், பமல் ட்சத்டயங்களும் இதப்து
உண்வண; ஆமல் இந்ட சூமயதன், சந்டயன், ட்சத்டயங்கள் தொடலிதவபகளுள்ந உகம்
ணயடயன் அயபயல் ப்டயலித்ட பயதணமகயத்ள்நடல்பம? இந்ட ப்டயலிப்யன்ய
ழபத ழடம எத பவகதயல் இந்ட அநபற் ப்ம்ணமண்ம் இதக்கயது ன்த
ப்டித்டமன் ளடமயந்துளகமள்பது? இக்ழகமஞத்டயல் மர்த்டமல் ன்ளன்தம் அநவுக்கு
அங்கமது ன்த ழடமன்தம் இவ்வுகம் ளமயதடம அல்து இவப அவத்வடத்ம்
டக்கு பயதணமக்கயக் ளகமண்டு, டன் பசத்டயலிதத்டயக்ளகமண்டுள்ந அயவு (ஜமம்)
ளமயதடம? பயதணம ப்ஞ்சம் ளமயடம, பயதயதம ஜமம் ளமயடம? ணயகவும்
தண்ஞயத பஸ்துவபத்ம் அழட சணதம் ளபநய உவகத்ம் அமதமணமக பயதணமக்கயக்
ளகமள்ளும் ஜமழண ளமயளடன்த உழ ளடமயந்து பயடுகயது. ளபநய உவகத் துண்டு
துண்மக அயந்து ளகமள்ளும் இத்டயத்டய ஜமங்கள் வ்பநவு டமன்
உழதமகணமகயதயதந்டமலும், ல்ம உவகத்ம் அயத்ம் இந்ட அகண்ணம ணமர்த்ட
ஜமத்வடக் குயத்து சயந்டயப்து ணயகவும் ளமதள் ளமடயந்டது ன்டயல் சயயதும்
தணயல்வ. ந்ட ஜமம் ப்ஞ்ச இதப்யன் உவகல்மகயதயதக்கயழடம, ந்ட ஜமம்
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இல்மபயட்மல் உளகல்மம் இதட்டில் மர்வபதற்பர்கநயன் தொன் க்கும்
த்வடப் ழமல் இதக்குழணம, அந்ட ஜமணயன்ய ப்ஞ்ச டத்துபம் ப்டி பயநங்கும்?
ஜம ஸ்பதௐத்வடப் ற்ய யன்மல் பயமயபமகச் ளசமல்ப்ப்ழமபடமல் இந்ட
பயதத்வட இங்கு இத்துன் தொடிப்ழமம். மம் கதத்டயல் ளகமள்ந ழபண்டிதது
ன்ளபன்மல் ப்ஞ்சம் வ்பநவு டமன் பயமயந்து, பயசயத்டயணமக இதந்டமலும் இடன்
ணமர்த்டளணல்மம் ம் ஜமத்டயன் பயதத்டயதள்ழநழத அங்கயத்ள்நது. இது ம்
வு யவதயல் ழடமன்தபடமல் (27) வப ஆமய்ந்டமல் அடதள் இதக்கும் உவக
ஆமய்ந்டது ழமல்டமன். உகத்டயதள் கமஞப்டும் கமட்சயகநயன் உள் பயபங்கள்
ணக்கு இந்ட தொவதயல் ளடமயதமது ன்து உண்வண; ஆமல் தொழுவணதமக
ணமர்த்டத்வடக் கண்டு யடிக்க ழபண்டும் ன்தம் ம் ட்சயதத்டயற்கு அந்ட பயபங்கள்
ழடவபதயல்வ. தொழுவணதமக (தர்ஞணமக) இதக்கும் அபஸ்வடவத ஆமய்ந்டமல்
உண்மகும் ஜமம், அடயளமத மகத்வட ணட்டும் ஆமத்ம் ஜமத்வட பயத் டமழ்ந்டது
ன்த ஊகயக்க க்கமஞதொம் இல்வ.

33. பயனயப்தை ழமக்கயல் இதக்கும் குவமடு ன்? – இண்மபது ணதப்தை
இய இண்மபது ணதப்வ ஆமய்ழபமம். ளௌடயக சமஸ்டயதொம் ய டர்சங்களும்
பயனயப்தை யவவதழத யடித்துக் ளகமண்டிதப்டமல் அவபகநயல் குவத்ண்ளன்தம்,
ழபடமந்டயகள் தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் வபத்துக்ளகமண்டு ஆமய்படமல்
அபர்களுவதது யவழமக்ழக ன்தம் இதுபவ ளசமல்லிக் ளகமண்டு பந்துள்ழநமம்.
ஆமல் பயனயப்தை யவதயல் உள்ந ழடமம் ன்? மம் யந்து, பநர்ந்து அயவபப்
ளதபது ல்மம் பயனயப்தை யவதயல்டமன். ம் சுக துக்கங்களும் இந்யவதயல் டமன்
உண்மகயன். ணற்தம் இந்யவதயல் டமன் அவபகளுக்கும் ணடயப்தை. ளன்மல்
பயல் கயவக்கும் சுகம் யச்சதணமய் இன்யன் ளமதட்கநயன் தோம்டமன் கயவக்கும்
ன்த ளடமயந்டயதப்டமல் அந்ட சுகத்வட ணதடித்ம் ள அபம உண்மபது
இதற்வகழத. அடற்கம தொதற்சய ளசய்பதும் சமயடமன். இவடப்ழமத்டமன் துக்கதொம்,
அடன் கமஞத்வடக் கண்டுயடித்து அவட ரக்கயக்ளகமள்ந ளசய்த்ம் தொதற்சயகளும்.
ஆமல் மளுக்ளகமத பயடத்டயல் ழடமன்ய ணவத்ம் கபயல் உண்மகும் சுகதுக்கங்கநயன்
கமஞத்வடக் கண்டு யடித்து வபப் ழம அங்கு டமபது பயடய தொவகளுக்குட்ட்
படிக்வக டுக்க தொடித்ணம? ன்வக்கும் தொடிதமது. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயழம
வதொவக்குத் ழடவபதம வடத்ம் தைடயதடமய் கண்டு யடிக்கும் டயர்மர்ப்ழ
இல்வ. இக்கமஞத்டயமல் பயனயப்தை பயதம் என்வழத ஆமய்பது ம்
கவணதமகமடம?
பயனயப்யல் ணக்குத் ளடமயத்ம் உகதொம் அடயல் உள்ந ளமதட்களும் சர்ப சமடமஞணமய்
கட்டுப்மடுகளுக்கு உட்ட்டுள்ந. இன்வத உகழண மவநக்கும் இதக்கும்;
இன்வத பஸ்துக்களும் அபற்யன் டன்வணகளும் மவநத்ம் இதக்கும் ன்த
36

ம்ணவபதக்கும் அதபத்டயன் தோம் உதடயதமகய இதப்டமல் இங்கு எதபர்
ணற்ளமதபதக்கு ன்வணழதம, டரழடம ளசய்த பமய்ப்தைள்நது. இடமல் டமன்
ஜமயகளும், ன் பயதம்யகளுணம சமஸ்டயக்கமர்கள் கட்டுப்மடுன் இதங்கும்
இவ்வுகயல் பஸ்துக்கநயன் ளபவ்ழபம டன்வணகவந ழசமடவகள் ளசய்து
ங்களுக்குப் தைமயத்ம்டி ழபத ழபத சமஸ்டயங்கவந இதற்யக் ளகமண்டிதக்கயன்ர்.
சுதணயக்கபர்களுவத துஷ் ங்கல்ங்கவநத் டடுத்து உகயற்கு ன்வண ளசய்த்ம்
ளமதட்டு இம்ணமத்ணமக்கள் ளசய்த்ம் ளசதல்களும் இந்ட பயனயப்தை யவதயல்டமன்
வளதகயன். இத்டவகத பமய்ப்தை கபயல் உள்நடம? அங்கு ப்ழமது ன்
வளதம் ன்வடச் ளசமல்ழப தொடிதமது. அப்டிதயதக்க அங்கு எதபதக்கு எதபர்
உடபயழதம, டரழடம ளசய்பது டமன் ப்டி? பயனயப்தை யவக்கு அடயக ணடயப்நயக்கும்
ழமக்கு குவகநற்து ன்டற்கு இது எத கமஞம். இந்ழமக்கயன் ளதவணவத
டுத்துவக்க இன்ளமத பயதத்வடத்ம் இங்கு ளடமயதப்டுத்டமம். சமஸ்டயங்கள்
டர்ணம், அடர்ணம், ழபத ன்ணங்கள், ழபத உகங்கள் – தொடலித பயதங்கவந
உழடசயத்து ணயடன் உதர்ந்ட தைதமர்த்டத்வட அவத்ம் ஆபவ அடயகமயத்துள்நழப,
அச்சமஸ்டயத்டயன் உத்ழடசம் யவழபபமபது பயனயப்தை யவதல்மது ழபத கடய
உண்ம? சமஸ்டயழணம, த்குதழபம பயல் அல்மணல் ழபத ங்கு கயவப்மர்?
ளசய்ட மபங்கநயன் ளகட் ன்களும், தைண்த கர்ணத்டயன் ல் ன்களும் உண்மக
ழபண்டுணமமல் பயனயப்தை யவ ழபண்டுழண! சயஷ்தர்களுக்கு த்குத ளசய்த்ம்
உழடசதொம் அடன் தோம் அபர்கள் ளசய்த்ம் மடவகளும் இந்யவதயல் டமழ
தொடித்ம்? இப்டிப் மர்த்டமல் ளௌகயக படிக்வககநல்மணல் வபடயக
பயதபமங்களுக்கும் பயனயப்தை யவ ழடவப ன்து சந்ழடகத்டயற்கு இணயன்ய
பயநங்குகயது. இவப இப்டி இதக்கட்டும்.
தோயவ பமடயகளுக்கமபது வு ழமக்வக பயதொடித்ணம? தொடிதமது. ளன்மல்
டத்துப ஜமத்வடப் யதக்கு ழமடயப்டற்ழகம, அடன் வ வதொவதயல்
ணக்களுக்கு டுத்துக் கமண்யக்கழபம பயனயப்தை யவவதத் டமன் சஞவத ழபண்டும்.
இந்யவதயன்ய ழபத ந்யவதயல் டமன் அபர்கள் ம்வணக் கமண்து? மம் அபர்கள்
உழடசங்கவந ந்ட ழமக்கயல் டமன் ழகட்து? இப்டி ப்டிப் மர்த்டமலும் பயனயப்தை
யவ ழமக்கு குற்ணற்து, குவகநற்து, அடயக ப்ழதமதொள்நது, டபயர்க்கழப
தொடிதமடது ன்த எத்துக் ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும். பயனயப்தை யவ ழடமதொள்நது
ன்த சய பமடயகள் ங்கவந ணதக்கய வபத்டயதக்கயமர்கள் ன்தம், ளௌடயக
சமஸ்டயம், ரடய சமஸ்டயம், க்டய சமஸ்டயம் தொடலிதவபகநயமல் ணக்களுக்குக் கயவக்கும்
ளதம் ததக்கு இது எத ளமயத டவ ன்தம் ழடமன்தகயது. பயனயப்தை ழமக்வக பயட்டு
பயட்டு தோயவ த்தஷ்டி ன்தம் ழபளமத ழமக்கயல் ஆமய்கயழமம் ன்த சய தைது
பமடயகள் கயநம்யத்ள்நர். இடமல் ந்ட ததம் கயவக்கப் ழமபடயல்வ. ழப,
ந்ட பமடயத்ம் பயனயப்தை ழமக்வக ழுப பயணமட்மர். ஆடமல் தோயவ மரட்வச
ன்து அமடமஞ ப்க்மயவத அல் ன்ழ தொடிபமகயது.
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வு யவவதக் குயத்து ளசமல்ழபண்டிதவடளதல்மம் கூடித ணட்டும் ம்ணமல்
இதன் அநவு அழுத்டத்துன் ளசமல்லித்ள்ழநமம். தோயவ ணமர்க்கத்டயல் கமழ
வபக்கமணல் ஆமத தொற்டும் ளௌகயகர்கழநம, சமஸ்டயக்கமர்கழநம, வு யவவத
ளகட்டிதமகப் யடித்துக் ளகமண்டிதப்ழட, டத்துப யச்சதத்டயற்குப் ளதம்
டவதமகயத்ள்நது. இடன் யவ குவகவந கபணமய் ழசமடயப்து டத்துப பயசமம்
ளசய்பதக்கு ணயக ணயக அபசயதணமகயது. டத்துப பயசமத்வட அவபதம் பயனயப்யழழத
ளசய்த ழபண்டித்ள்நது ன்தம் அடமலுண்மகும் ப்ழதமத்வட பயழழத
அவத ழபண்டிதயதக்கயது ன்தம் ணதப்யல் ளசமல்லித்ள்நடல்பம? இது சமயடமன்.
ளன்மல் டத்துபத்வட அயதமணல் இதப்தும் பயனயப்தை யவழத ஆகயதயதப்டமல்
அவட அயந்து ளகமள்ந ழபண்டிததும் பயனயப்யழ டமன் ன்து எத்துக்ளகமள்நத்
டகுந்டது. ஆமல் ஆமய்ச்சயவத ந்ட ழமக்கயல் ளசய்த ழபண்டும்? மம் பயனயப்யற்கு
ணட்டும் கட்டுண்டுள்ழநமம் ன்தம் ழமக்கயம? அல்து இடற்கு ளபநயழத உள்ழநமம்
ன்தம் ழமக்கயம? இது டமன் ழகள்பயழத!
ணக்கு பயனயப்தை பதபது உண்வண. ஆமல் அவடப் ழம ணக்கு கவு பதபதும்
உண்வணதயல்வதம? தூக்கம் (deep sleep) பதபது உண்வணதயல்வதம? ழப
அதபத்வடளதமட்டிப் மர்த்டமல் மம் பயனயப்யற்ழகம, கபயற்ழகம தூக்கத்டயற்ழகம
கட்டுண்பர்கநயல்வ. ணக்கு இம்தோன்த யவகளும் பந்து ழமய்க்
ளகமண்டிதக்கயன். இப்டிதயதக்வகதயல் இம்தோன்த யவகநயல் ழடம எத யவக்கு
எட்டிக் ளகமண்டு ஆமத தொதன்மல் டத்துபம் அது ப்டி உள்நழடம அப்டிழத ப்டி
பயநங்கும்? ணக்கு பதம் சுக துக்கங்கள், உகமங்கள் ளசய்டல், ளசய்தமவண
தொடலிதவபகளுக்கு பயனயப்தை யவதயல் மம் ணடயப்நயக்கயழமம் ன்து உண்வண. சமய.
ஆமல் இடற்கும் டத்துபத்டயற்கும் ன் சம்ந்டம்? டத்துபம் ம் பயதப்தை
ளபதப்தைகளுக்கு உட்ட்டல். இவபகளுக்கு உட்ட்ழட டத்துபம் ன்த மம்
யர்ஞதயத்துக்ளகமள்ழபமணமமல் பயனயப்தை ழமக்கயல் ஆமய்ந்டழட டத்துபம் ன்மகய
பயமம். ஆமல் டத்துபத்டயல் ணக்கு ழபண்டிதது, ழபண்மடது ன்டயல்வ. து
வ்பயடத்டயல் உண்வணதமகய இதக்கயழடம அழட அடயன் டத்துபம். உடமஞணமக,
தமதக்கும் ழ்வண ழபண்மம், ளசல்பந்டர்கநமய் சுகணமக இதப்ழட அபர்கள் பயதப்ம்.
ஆமல் உண்வண யவ ன்? ணக்கு ழ்வணதயல் பயதப்ம் இல்மடடமல் வனகழந
இல்வ ன்மகயபயடுணம? இவ்பயதத்டயல் இதுழப டத்துபம். (fact of life).
இவடப்ழமழப மம் பயனயப்தை யவதயல் உண்மகும் சுக துக்கங்களுக்கு அடயக
ணடயப்நயத்துக்ளகமண்டிதக்கமம். ஆமல் இதுழப டத்துப ஆமய்ச்சயக்குப் ழமதுளணன்த
ளசமல்தொடிதமது.
பயனயப்தை உகம் ன்வக்கும் இதந்டடிழத இதக்கும், இடயலிதக்கும் பஸ்துக்கள் இம்,
கமம், யணயத்டங்கநயன் கட்டுப்மட்டிற்கு உட்ட்வபதமடமல் அவபகநயமல் ணக்கு
ஆகக்கூடித சுகத்வட அவதழபம, துக்கத்வட ரக்கழபம தொதற்சயக்கமம் ன்தம்,
கவுகயல் அப்டி என்தம் ளசய்த தொடிதமது அல்து அவ்பநவு ணடயப்தை அடற்கயல்வ
ன்தம் அபர்கழந ணதக்கயன்ர்.
38

இந்டக் கதத்து வு உகயன் ற்யமல் டமன் உண்மகயத்ள்நது ன்வட மம் தொடலில்
யவு கூழபண்டும். ளயல் பயனயத்டயதக்கும்ழமது பயனயப்தைகயல் ணக்கு அது என்ழ
ணடயப்தைள்நது ன்தம் ற்த இதக்கும்ழமது கவு ழத்டயல் கவுகயலும் அழடதநவு
ற்த இதந்ழட டரதம். அப்ழமது ‘இது ளபதம் கவு’ ன்த மம் அவட
எதுக்குபடயல்வ. கவு எவ்ளபமத கஞத்டயலும் எவ்ளபமத பயடணமய் ழடமன்தகயது
ன்தம் அடயல் ளடன்டும் ளமதட்கநயல் ந்ட எத த்தத்டன்வணத்ம் இல்வ ன்த
ண்டபது கூ வு ழமட்த்டயல் டமன். மம் கவு கமடம்ழமது அந்ழத்டயல்
அப்டித் ழடமன்தபழடதயல்வ. வுகயல் ர் ம்வணப்ழமழப இதந்துளகமண்டு
இடவ ணடயப்தேடு ளசய்படமலும், கவும், தூக்கதொம் ம்தொவத ளசமந்ட அபஸ்வடகழந
ஆகயதயதந்டமலும் அவ்பயண்டிற்கும் பயனயப்தை யவக்குக் ளகமடுக்குணநவு உதர்ந்ட
இத்வடக் ளகமடுப்து சமயதல் ன்தம் ணதப்தை உண்ல்பம?
இடற்கு இண்டு பயடத்டயல் டயநயக்கமம்.
a. வுகம் அவபதக்கும் ளமதுபமது ன்தம் தூக்கதொம் கவும்
அப்டிதல் ன்வட உண்வணளதன்ழ வபத்துக்ளகமண்மலும் பயற்கு
ப்டி உதர்பம இம் அநயக்கப்ட்து? தம் எத்துக்ளகமண்டமழழத
அது ணமர்த்டம் ன்த ளசமல் தொடித்ணம? ன்வக்கும் இல்வ.
b. பயனயப்தை ல்ழமதக்கும் ளமதுபம அபஸ்வட ன்த வபத்துக்ளகமண்மல் கூ
அடற்கு உதர்ந்ட ணடயப்தை பந்து பயமது. ஆமல் பஸ்து ஸ்டயடயவதப் மர்த்டமல்
பயனயப்தைம், கவு ணற்தம் தூக்கம் ழமல் அபபர்கநயன் ளசமந்ட அதபழண
எனயத, மயன் கூட்டு அதபம் கயவதமது. மம் டயதமகத்டமன் கவு
கமண்கயழமம், மம் டயதமகத் டமன் தூங்குகயழமம். அது ழமல் மம்
டயதமகத்டமன் பயனயத்துக்ளகமள்கயழமம் ன்து டமழ ம் அவபமயன்
அதபம்?
c. யர் கவு கமண்வடழதம தூங்குபவடழதம ப்டி மம் ழடிதமக அயத
தொடிதமழடம அப்டிழத ணற்ளமதபர் பயனயத்துக்ளகமண்டுள்நமர் ன்வடத்ம் மம்
ழடிதமய் அயழதமம். ணற்பர்கள் தூங்கயக்ளகமண்டிதக்கயமர்கள் ன்த மம்
ளசமல்பது பயல் மம் ளசய்த்ம் கற்வழத. ணற்பர்கள் கவு கண்மர்கள்
ன்தம், பயனயத்துக் ளகமண்டிதக்கயமர்கள் ன்தும் மம் பயனயப்யல் ளசய்த்ம்
தொடிவுடமன். இது ப்டிளதன்மல், யதவத ணகயழ்ச்சயவதழதம, துதத்வடழதம
மம் அதபயக்க தொடிதமபயட்மலும் அபர்கநயன் படிக்வககநயன் தோம்
அபர்கநயன் ழபடவவதழதம, ணகயழ்வபழதம தைமயந்து ளகமள்கயழமம்.
அப்டித்டமன் இதுவும்.
இவ்பமத யதவத வு, கவு, தூக்கத்வட மம் அபர்கள் பமக்கு தோழணம,
படிக்வக தோழணம கற்வ ளசய்படமல் தர்ஞமதபத்டயல் உண்மகழபண்டித
டத்துப யச்சதம் ன்வக்கும் உண்மகமது. இந்ட அதர்ஞணம பயனயப்தை யவதயல்
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ளசய்தப்ட் தொடிவு குவதற்டமக இதக்கழப தொடிதமது. ணற்தம் மடதொம் (sublation)
ஆகமது.
ழணல் ளசமன் கமஞங்கநயமல் ழபடமந்டயகளும் ய சமஸ்டயக்கமர்களும் வு
யவதயல்டமன் டத்துப யச்சதம் ளசய்த ழபண்டிதயதந்டமலும் ழபடமந்டயகள்
இபர்கநயலிதந்து ழபத ட்பர்கள். ணற்பர்கள் வு யவ என்வழத கதத்டயல்
ளகமண்டு ணற் இண்டு யவகவநப் ட்த்டயற்குக் கட்டும் பமல் ழமல் டமன்
கமண்கயன்ர். ழபடமந்டயகள் ணட்டும் ட்சமடணற் தோயவ ழமக்வகக்
வகதமளுகயன்ர். இந்ழமக்கயல் ழபடமந்டயகளுவத ப்க்மயவத அசமடமஞணமது
ணற்தம் சுடந்டயணமது ன்வட ணதக்க தொடிதமது.
34. ணமர்த்டம் ன்த என்த உள்நது ன்த வபத்துக்ளகமள்க:
(தோன்மபது ணதப்தை ணற்தம் டயல்)

ணதப்தை: தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் மயசரலித்துப் மர்த்டமல், ணமர்த்டம் கயவக்கும்
ன்த ளசமல்பர்கள் ணமர்த்டம் ன்த என்த இதக்கயன்து ன்த தொன்டமகழப
கற்யத்துக் ளகமள்படற்கு ன் ஆடமம்?
டயல்: இவ்வுகயல் இதப்தை, அயவு, சுகம் – தொடலித படிபங்கநயல் கமஞப்டும்
கமட்சயகநயன் அடித்டநத்டயல் ழடம எத ணமமட ணமர்த்டம் இதக்கயளடன்தம்,
அளடமன்தடமன் ல்மக் கமட்சயகநமய் ளடன்டுகயன்ளடன்தம் கதடயத்டமழ இந்ட
ஆமய்ச்சய ளடமங்கயத்ள்நது? உகயன் கமட்சயகள் பவகப்ட்ளடன்தம்,
கஞந்ழடமதம் ணமயக்ளகமண்ழ இதக்கயன் ன்தம், சுடந்டயணமக இதக்கயன்
ன்தம் அவப ணமமணல் இதக்கும்ழமது அவபகவநத் டத்துபம் ன்ழம ப்டிக்
கூதபது?
தைவுவக உன்யப் மர்க்கும் ழமது - கல், ணண் தொடலித  பஸ்துக்கள் உட்
அவத்தும் ணமயக்ளகமண்ழ இதக்கயன். ழசட ப்மஞயகளும் யப்தை, இப்தை,
ணமதமவபது, ழடய்பது தொடலித பயகமங்கவந அவந்து ளகமண்ழ இதக்கயன்.
அகவுகயலும் ணமற்ங்கள் பயமது ழடமன்யக்ளகமண்ழ இதக்கயன். இவ்பயதபவக
ணமற்ங்களும் அபடதொம் ளடமர்ந்து ளகமண்ழ இதக்கயன்.
ணமதடல்கள் ன்து கூ சய பஸ்துக்கள் இதப்டமத்ம் அவப ணமயக்ளகமண்ழ
இதக்கயன் ன்த கதடயத்டமன் ளசமல்ப்டுகயன். இந்ட ணமதமடு ன்தம் பயகம
ளபள்நத்டயல் அகப்மட பஸ்து உள்நடம ன்? உள்ழந அயளபன்தம் ளபநயழத
இதப்ளன்தம் ழடமன்தபடவத்தும் மய்ந்ழடமடும் பயகம ளபள்நழண ஆகயத்ள்நது.
ப்டி ஏதமது மத்ம் டயவத ரளன்தம், சுனய ன்தம், அவ ன்தம் பயடபயட
படிபங்கவநக் கற்வ ளசய்கயழமழணம அப்டித்டமன் ளசதலீடுமடுவத இவ்வுகயல்
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படிபங்கவந மம் கற்வ ளசய்கயழமம். உண்வணதயல் அயவு8 ன்தும் இந்ட
சழண; அபஸ்வடகளும் சங்கழந; இப்டி அவத்தும் சழண, பயகமழண
ஆகயதயதக்கும்ழமது சணற் (ணமதடல்கநற்) கூஸ்ட யர்பயகம ணமர்த்டம் ன்து
ங்குள்நது?
இடற்கு டயல்: இந்ட ஆழக்ஷத்டயற்கு பயவ தொழு தவத்ம் டித்ட யன்ர் டமன்
கயவக்கும். ஆதயதம் சுதக்கணமக எத பவகதம பயவவத இங்கு கமஞமம். டத்துப
ஆமய்ச்சயதயன் ழபவழத ளபட்டும் இந்ட ணதப்யற்கு இங்கு எத ளமதுபம பயவவத
அநயக்கமணல் ழணழ ளடமதொடிதமது.
ணமர்த்டம் என்த இதக்கயன்து ன்த வபத்துக்ளகமள்நமணல் டத்துப சமஸ்டயம் எத
அடிவதக்கூ டுத்து வபக்கதொடிதமது. இது டத்துப சமஸ்டயத்டயற்கு ணட்டுழண அல்மது
ல்ம சமஸ்டயங்களுக்கும் ளமதந்தும். உடமஞணமக உகயல் சக்டய ன்த என்த
உள்நது ன்த வபத்துக்ளகமண்டு டமன் சக்டய சமஸ்டயம் (Science of energy)
யந்துள்நது. பமயதல்- ட்சத்டயங்கள் தொடலிதவப உண்வணதயல் உள்ந ன்த
வபத்துக் ளகமண்டு டமன் கயநம்யத்ள்நது. தழகமந சமஸ்டயம்- தழகமநம் ன்த என்த
உள்நது ன்த வபத்துக்ளகமண்டுடமன் டன் பயதத்வடச் ளசமல் பந்துள்நது.
ணதப்தை: ளௌடயக சமஸ்டயங்களுக்கு, இந்டயமயதங்களுக்குப் தைப்டும் ப்ஞ்ச மகம்
பயதணமகய இதப்டமல், அவப டத்டம் பயதங்கள் இதக்கயன் ன்த வபத்துக்
ளகமண்டுடமன் ஆமத தொவகயன். ஆமல் இந்டயமயதங்களுக்கு அப்மற்ட்வட
இதக்கயது ன்த வபத்துக்ளகமள்பது ப்டி?
டயல்: சமஸ்டயங்களுக்கு பயதம் துழபண்டுணமமலும் இதக்கமம் – அது
இந்டயமயதங்களுக்குப் தைப்ட்மலும் சமய, இந்டயமயதங்களுக்கு அப்மற்ட்டமமலும் சமய,
அவ்பயதத்டயன் டத்துபம் என்த உள்நது ன்த வபத்துக்ளகமள்நமடயதந்டமல்
ஆமய்ச்சயவத ழணற்ளகமள்ந அபகமசம் ப்டி இதக்கும்?
ணதப்தை: பஸ்து சமஸ்டயம் பஸ்து டத்துபத்வடக் கண்டு யடிக்கழப பந்துள்நது; ஆமல்
அவடக் கண்டு யடிக்கும் தொன்ழ பஸ்துக்கநயன் டத்துபம் என்த உள்நது ன்த
வபத்துக்ளகமண்து ப்டி?
டயல்: இப்டித்டமன் எவ்ளபமத சமஸ்டயதொம் டன் டன் சமஸ்டயத்டயற்கு டத்துபம் என்த
உள்நது ன்த வபத்துக்ளகமண்டுடமன் கயநம்யதயதக்கும். அத்டவகத டத்துபம் இல்வ
ன்த உதடயதமகத் ளடமயத்ம் பவ ஆமய்ந்ழட டரதம். அப்டித்டமன் ணமர்த்ட

,

8

,

.

.

41

சமஸ்டயதொம் டக்கும் பயதம் என்த உள்நது ன்த ன் வபத்துக்ளகமள்நக்கூமது?
உகயன்  சயந்டவதமநர்களும் உகயன் ஆடம டத்துபம் என்த உள்நது ன்த
வபத்துக்ளகமண்ழ ஆமய்கயமர்கள். அபர்கள் தொதற்சய நயக்கயழடம இல்வழதம
டத்துபம் என்த உள்நது (there is a universal and intuitive faith in the human heart)
ன்தம் ம்யக்வகழத எத ஆடமணமய் உள்நது ன்த ளசமல்மம்.
டத்துப சமஸ்டய அயஜர்கள் இதுபவ வடத்ம் கண்டுயடிக்கபயல்வ ன்ழம
அபர்களுள் கதத்ளடமற்தவண சயயதும் இல்வ ன்ழம ளசமல்வும் தொடிதமது. டத்துப
சமஸ்டய சமயத்டயத்வடப் மர்த்டமல் இதுபவ  பயதங்கள் யவ மட்ப்ட்டு,
ளதம்மன்வணழதமதக்கும் சம்ணடணமகயத்ள்ந.
இவ்பநவு ன்? இப்ழமது ணமர்த்டம் ன்த என்த இல்வ தம் டயமநய கூ
(தர்ப க்ஷய) ஸித்டமந்டயக்குத் டன் அயப்மதத்வட எத்துக்ளகமள்ந வபக்க அடமபது
எத்துக்ளகமள்ந வபக்க தொடித்ம் ன்த கதடயத்டமழ தைப்ட்டுள்நமன்? இது வடக்
கமண்யக்கயது? இதபதக்கும் ளமதுபம எத ஆமய்ச்சய தொவ என்த ன்கு
ளயப்டுத்டப்ட்டு டர்க்கத்டயமல் உதடயப்டுத்ட தொடித்ம் ன்வடத் டமன்
கமண்யக்கயது. ழப இவ்வுக தொழுபடற்கும் ழடம எத ணமர்த்டம்
இதக்கழபண்டும் ன்த வபத்துக் ளகமள்பது அவ்பநவு ணத்டம் அல் ன்த
ஸித்டணமகயது.
35. அபஸ்வடகள் ணமதமடுகநல்; உண்வணதயழழத அபஸ்வடகள்.
ஆமல் கூஸ்டதம், யர்பயகமதொணம ணமர்த்டம் ன்த என்தள்நடம? ன்தம்
ழகள்பயக்கு ழணழ கூயத டயல் ழமடமது. ணக்குத் ளடன்டுவப ல்மம்
சதொவதடமகழப இதப்டமல் கூஸ்டணம, யர்பயகமணம டத்துபம் து ன்கய
ணதப்வ மயசரலிப்து அபசயதம்.
ணதப்தை: உகயல் பயகமணயன்ய துவும் எத கஞதொம் இதப்டயல்வ ன்வட
எத்துக்ளகமள்நழபண்டும். ழப, ‘பஸ்துக்கள் அப்ழமது அந்யவதயல் இதந்ட,
இப்ழமது இந்யவதயல் உள்ந’  மம் ழசயக்ளகமள்பது கற்வதமகவும்,
ளடமர்தைவதடமகவும் ளடமயகயது. அவபகளுக்கு உண்வணதயல் ளபவ்ழபத
அபஸ்வடகள் இல்வ. ‘இப்டிப்ட் எத பஸ்து இப்டிப்ட் கமத்டயல்
இந்யவதயல் இதந்டது’ ன்தம்ழமது கூ அந்ட பஸ்து சத்துன்டமன்
இதந்டயதக்கும். அது என்ளன்த மம் இப்ழமவடக்கு அச்ச ஏட்த்டயலிதந்து
ழபதடுத்டயக் ளகமண்டு ம் ணடயல் கற்யத்துக்ளகமண்ழமம். ‘அது அப்டி இதந்டது’
ன்தம் ழமதும், அது இதந்டடிழத இதக்கபயல்வ, யயளடமன்தக்குச்
சம்ந்டப்மணல் ழபமகயத்ம் இதக்கபயல்வ. உடமஞணமக ‘டயதயன் இக்கவ ரவ
பய அக்கவ ரர் ழபகணமகப் மய்கயது’ ன்தம் ழமதும் ரர் ப்டி எழ
ளபள்நணமகயதயதக்கயழடம, ளபள்நத்வட பயட்டு ரர் ப்டி ழபமக இல்வழதம,
42

அப்டித்டமன் உகயலுள்ந அவத்தும் எழ ச ளபள்நணமகயதயதக்கயது.
இன்தளணமத உடமஞம் – சங்கரடத்டயல் ளபவ்ழபத மக ஆமவகநயல் ப்
ஸ்பங்கவநக் கற்வ ளசய்பது ழமல் ம் ணதுடமன் இவ்வுகயல்  யமயவுகவநக்
கற்வ ளசய்துளகமண்டு அப்யமயவுகநவத்தும் உண்வண ன்தம் ம்யக்
ளகமண்டுள்நது. ஆமல் இப்யமயவுகள் உண்வணதயல் இதப்டற்கு ப்ணமஞம் கயவதமது
ன்த பமடயப்பர்களுக்கு மம் டயல் ளசமல் தொடிதமது.
(சய ளௌத்ட ணடத்டயதம், ழணவ மட்டு ர்க்ன் தொடலிதபர்களும் இப்டித் டர்க்கம்
ளசய்துள்நர்.)
டயல்: இப்டிதயதந்தும் இப்ழமது மம் ஆமத தொற்ட்டிதக்கும் வு, கவு, ஆழ்ந்ட
உக்கம் ன்தம் அபஸ்வடகள் இப்டி ப்பம தௐத்டயலிதக்கயன் ன்த
ளசமல்படற்கயல்வ. ளயல் :
a. பயனயத்துக்ளகமண்டிதப்பன் உக்கத்டயல் ஆழ்ந்டழமது பயனயப்ழ தூக்கணமகய
ணமயபயட்து மணம? கூமது.
b. பயனயப்தை யவதயல் த்வபடம் ளடமயகயது. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் என்தழண
ளடமயபடயல்வ. இவ்பயண்டு என்தக்ளகமன்த ழர்ணவதம யவகள்
என்தன் என்த ழசர்ந்துளகமண் ன்ழம டய ரவப்ழமல் எத அபஸ்வட
மய்ந்து இன்ளமன்மக ணமதடவந்டது ன்ழம தமமலும் கூதொடிதமது.
c. பயல் கமதொள்நது. உக்கத்டயல் இல்வ. ழப வு பயவந்து ளசன்த
கமணற் இதப்ம தூக்கணமய் மயஞணயக்கயது ன்ழம அல்து இப்டிப்ட்
தூக்கம் ழடம எத கஞத்டயல் பயனயப்மக ணமயதது ன்ழம கூ தொடிதமது.
d. தூக்கம் பந்டமளமனயத கவு பதபடயல்வ. பயனயப்யல் இதக்கும் மன் எத
ளமடிதயல் கவு கண்ழன் ன்த ணக்குத் ழடமன்தம்ழமதும் டுபயல் தூக்கம்
பந்து வு த்டம யன் டமன் கவு உண்மகயது ன்து ம் அவபதக்கும்
ழடமன்தகயது. (இடயலிதந்து ன் ளடமயகயது? – எத பயவட டிப்டிதமக
பநர்ந்து ணணமபவடப்ழமல் வு கபமக ணமபயல்வ ன்து ளடமயகயது.)
e. இன்தம் ளசமல்படமமல், கவு கண்யன் டுபயல் எத சயயது இவளபநய கூ
இல்மணல் பயனயப்தை பந்ழட பயடுகயது.
f. ழப, வு, கவு, தூக்கம் ன் உண்வணதம அபஸ்வடகள் ன்த
எத்துக்ளகமள்நழபண்டும். ஆமல் அவபகநயலுள்ந ழடமற்ங்கள்
என்தக்ளகமன்த சயயதும் ளடமர்யன்ய சுடந்டயணமக இதக்கயன் ன்தம்
எத்துக்ளகமள்நழபண்டும். அவப தோன்தம் ழடம எத கம ளபள்நத்டயற்குச்
ழசர்ந்ட கற்வப் யமயவுகநல் ன்தம் எத்துக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
அபஸ்வடகள் டமபளடமன்யன் மகங்கநமய் இதந்டயதந்டமல், அவபகள்
அவத்தும் எழ கம ஆடமத்டயல் தொவப்டி ழடமன் ழபண்டும். ஆமல்
உண்வண ழபத. பயல் இதக்கும் கமம் ளடமர்ந்து தூக்கத்டயல் இதப்டயல்வ.
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அது ணவந்ழட பயடுகயது. கபயல் வுக் கம தல் ளடமர்படயல்வ. அங்கு
ழடமன்தம் கமழண ழபத. (சூத்.ம.3-2-3)
ந்ட பயட எத ளமதுபம கம அநவும் இல்மட இவ்பபஸ்வடகவந எழ
கமளபள்நத்டயற்குச் ழசர்ப்து அதபத்டயற்கு தொஞமது. ழப, அபஸ்வடகள் ம்
கற்வதல், உண்வணதமவப. இவடப்ழமல் பயகமணற் ணமர்த்டம்
இதக்கக்கூடும் ன்தம் அங்கரகமத்டயற்கு ந்ட பயழமடதொம் இல்வ. அவத்தும்
பயகமழண, அபஸ்வடகள் ன்வபழத இல்வ ன்து அதப பயழமடணமக உள்நது.
36. ணமர்த்டத்வடக் கண்டு யடிக்க தொடித்ம்
(மன்கமபது ணதப்தை ணற்தம் அடன் டயல்)

ணதப்தை: ணமர்த்டம் ன்த என்த இதக்கயது ன்த வபத்துக்ளகமண்மலும் அவட
ணயடன் அயந்துளகமள்ந தொடித்ம் ன்வட ப்டி ம்தைபது? (34, 36)
ணக்குத் ளடன்டும் கமட்சயக்குபயதலில் அபஸ்வடகள் உண்ளன்தம் அவத்தும் பயகம
ளபள்நம் ணட்டுணல் ன்வடத்ம் எத்துக்ளகமள்ழபமம்.
இப்ழமது சய ழகள்பயகள் ழும்.
1. இந்ட அபஸ்வடகநயன் டத்துபத்வடக் கண்டு யடிக்க தொடித்ணம?
2. அபஸ்வடகநயலுள்ந இக்கமட்சயக் குபயதல்கள் அவப ழடமன்தகயடிழத
உள்நபம அல்து அவபகநயன் ஆடமணமய் இன்ளமத டத்துபம் உள்நடம?
3. இம்தோயவகவந ஆமய்படயமழழத அவபகநயன் டத்துபம் கயவத்துபயடும்
ன்த ம்தைபது சமயதம?
4. அபஸ்வடகநயன் அயழபம அல்து அவபகநயல் ளடன்டும் டமர்த்டங்கநயன்
அயழபம ணமயக்ளகமண்ழ இதக்கும்ழமது அயவும் ணமதகயது. எவ்ளபமத
அபஸ்வடதயன் அயவும் எவ்ளபமத ணமடயமய, எவ்ளபமத கமட்சயப்ளமதநயன் அயவும்
எவ்ளபமத ணமடயமய இதக்கயது. இப்டி அயவு, அயதப்டும் ளமதள் – இண்டும்
ணமயக்ளகமண்ழ இதக்கும்ழமது ப்ளமதள் ணமமணல் இதக்கயது?
டயல்: இம்ணதப்தை வ்பநவுடமன் ணமக இதந்டமலும், தோயவ ஆமய்ச்சயக்கு இடமல்
வ்பயட மடகதொணயல்வ. ளயல் இந்டயமயதங்கநயன் ழமக்கயல் மர்க்கும்ழமது எத
சந்ழடகம் னமம்:
 இவ்வுகு ணக்கு ப்டித் ளடமயகயழடம அப்டிழத இதக்கயடம அல்து
இத்ழடமற்த்வடபய ழபம எத ஸ்பதௐம் இதக்கயடம? மம் உவக
இந்டயமயதங்கநயன் பமதயமகப் மர்க்கயழமம். இவ்பயந்டயமயதங்கவந பயட்டுபயட்டுப்
மர்த்டமல் ப்டிதயதக்கும் ?
 ஆமல் அபஸ்வடகள் பயதத்டயல் இச்சந்ழடகம் ன பமய்ப்யல்வ. ளன்மல்
அபஸ்வடகவந மம் இந்டயமயதங்கநயன் துவஞதயன்ய ழடிதமய் ணக்ழக
உண்மகும் அதபம் (intuition) தோணமக அயகயழமம். இந்ட அதபத்டயமல்
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உண்மகும் டரர்ணமங்கவநத் ளடமகுத்து உண்வணவத யச்சதயக்க ணக்கு த்க்டய
(reasoning) உள்நது. இப்டிதயதக்வகதயல் டத்துபத்வட யச்சதயக்க


மடழணதயல்வ ன்த ப்டிக் கூமம்?
அபஸ்வடகள் ணற்தம் அவபகநயல் ழடமன்தம் கமட்சயகநயன் ணமற்ங்கள்
டயத்டயதமக ஆகயக்ளகமண்டிதக்கயன். இவபகள் ளபவ்ழபமக
ஆகயக்ளகமண்டிதப்வட அயத எதபர் இதந்டமளமனயத இம்ணமற்ங்கவந
உதடயப்டுத்டழப தொடிதமது. இம்ணமற்ங்கநயலிதந்து பயடுட் ‘மன்’
இவபகநயன் ழமக்கு பவப அயத ழபண்டுணமமல், ‘மன்’
அம்ணமற்ங்கநயலிதந்து பயடுட்பமக இதக்கழபண்டும் ன்வட
எத்துக்ளகமள்நழபண்டும். இந்ட ‘மன்’ ன்தம் ம் ஸ்பதௐத்டயல் ந்ட ணமற்தொம்
இதப்டயல்வ. ளதப்யல் சூடிதப்வடப்ழம.

ழப, அபஸ்வடகளும் அபற்யன் அயவும் பந்து ழமய்க்ளகமண்டிதந்டமலும்
அவபகவந வ்பயடத்டயலும் ணமமட ஸ்பதௐத்டயமல் அயத்ம் எத டத்துபம்
இதக்கயளடன்ழ அவபதம் எத்துக்ளகமள்நழபண்டும். இந்ட கூஸ்டம ம்
ஸ்பதௐ அயபயமல் ல்மபற்யன் ணமர்த்டத்வடத்ம் மம் கண்டுளகமள்நதொடித்ம்
ன்தம் ஸித்டமந்டத்டயற்கு ந்ட ணதப்தைம் இதப்டயல்வ.
37. தோயவவத ஆமய்ந்டமல் ல்மபற்வத்ம் ஆமய்ந்டது ழமல்டமன்
ணதப்தை : ம்தொவத தோயவகவநத்ம் ஆமய்படமழழத இம்தொழு உகயன்
ணமர்த்டத்வடத்ம் ஆமய்ந்டது ழமமகுணம?
டயல்: தோயவதயன் பயஸ்டரர்ஞத்வட( 26) ணந்டபர்களுக்குத் டமன் இச்சந்ழடகம் ழும்.
‘ம் பயனயப்தை’ ‘யர் பயனயப்தை’ ன்தம் ழடம் பயனயப்தை ன்தம் ளசமல்லின் ளமதவந
அயதமட தைத்டய ழடமத்டயமல் உண்மகயத்ள்நது. மன், ர, அபர்கள், டமர்த்டங்கள்
ன்வப ல்மம் ம் வு யவதயல் ழடமன்தபடமல் அந்யவக்ழக உமயதவப.
இவ்வுகயல் தம் பயனயத்து, உக்கத்டயற்குச் ளசல்கயமர்கள் ன்தம் ண்ஞதொம்
பயனயப்யற்ழக ழசர்ந்டது. ஆவகதமல் ம் வப எட்டு ளணமத்டணமய் ஆமத
தொதலும்ழமது ம் பயனயப்யற்குப் தைம்மக ங்கழநம அபர்கநயன் தோயவழதம (வு,
கவு, தூக்கம்) இதப்டயல்வ.
ழப யவயவவத ழமக்கயச் ளசன்தளகமண்டிதக்கும் க்கு, வு, கவு,
தூக்கம் ன்மல் ன் தோயவ ன்ழ ளமதள் ளகமண்மல் அபஸ்டமத்தம் ன்தம்
தோயவ ஆமய்ச்சயதயல் அங்கமடவபழத இல்வ. தோயவவதத்ம் அயந்து
ளகமண்மல் யன் வடத்ம் அயந்துளகமள்நத் ழடவபதயல்வ ன்த ணமண்டூக்தத்டயல் (488) ளசமல்லிதயதப்வட ணதக்க தொடிதமது.
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38. தோயவ ஸித்டமந்டம் மடயக்கப்மடது.
ணதப்தை: தோயவ ஆமய்ச்சயதயமல் ற்ட் டரர்ப்ழ தொடிபமது ன்வட ப்டி
ம்தைபது? ன்தம் ணதப்தை ஞ்சயத்ள்நது.
இதுபவ உகயல் வ்பநழபம ஸித்டமந்டங்கள் ழடமன்ய ணவந்துள்ந. இய
வ்பநவு ழடமன்ப்ழமகயழடம ளடமயதமது. ழபடமந்ட ஸித்டமந்டம் டவ டுக்கும்
தொன்ழ இதந்ட  டர்சங்கள் ழபடமந்டத்டயல் கண்டிக்கப்ட்டுள்ந ன்த
வபத்துக்ளகமண்மலும், ழபடமந்டயகள் சணர கமத்டயல் ழடமன்யத்ள்ந  டர்சங்கவந
தொன்ழமர்கள் டயர்ழமக்கயதயதந்டர் ன்ழம ல்மபற்யற்கும் ப்ணம
த்க்டயகவந அபர்கள் தொன்ழ ளடமகுத்டயதந்டர் ன்ழம ளசமல்தொடிதமது.
எதழபவந அப்டிழத எத்துக்ளகமண்மலும் அந்டணம கமத்டயல் இந்ட ழபடமந்ட
டர்சத்டயலிதக்கும் த்க்டயகவந இன்தம் ணம த்க்டயகநயமல் டள்நக்கூடித
ஸித்டமந்டம் என்த யக்கமது ன்ழம தமர்டமன் ளசமல்தொடித்ம்? ழபடமந்டத்வடபய
த்க்டயகநர்ந்ட டர்சளணமன்த டவழத டுக்க தொடிதமது ன்த தமர்டமன் ளசமல்
தொடித்ம்? – இதுடமன் ணதப்தை.
டயல்: அபஸ்டமத்த ப்க்மயவததயன் ஆமய்ச்சய தொவவத மரட்சயத்டயதப்பற்கு இந்ட
ணதப்தை ஆடமணற்து ன்து உழ பயநங்கய பயடும். ளன்மல் கமத்டயல் ழடமன்ய
ணவத்ம் பஸ்துக்கள் இவ்பநவு டமன் ன்ழம இப்டிப்ட்வப ன்ழம டயட்
பட்ணமக பமலும் கூதொடிதமது ன்து உண்வண. தமழம எதபர் எத கமத்டயல்
டன் தண்ஞயபயமல் எத டர்சத்வட கண்டு யடித்டமல் இன்தம் சூக்ஷ்ணணம
அயபயமல் இன்ளமதபர் தொன்பமயன் த்க்டயகவந ணயனக்கச் ளசய்து ழபளமத
ளதம் சக்டயவதத்வத ஸித்டமந்டத்வட ற்டுத்டதொடித்ம் ன்த ண்டபது இதல்ழ.
ஆமல் ண்ஞத்டயற்குள்ழநம கமத்டயற்குள்ழநம சயக்கமணல் எத டத்துபத்வட தமமபது
அதப த்டயமல் கண்டுயடித்டமல் அவட க்கமத்டயலும் வ்பநவு ணம
த்க்டயதமக இதந்டமலும் ப்டி வீழ்த்டய பய தொடித்ம்? ழபடமந்டம் ளபதம்
கற்வதயமல் ற்டுத்டப்ட் டமர்கரக டர்சணல். இடன் ஆமய்ச்சயக்கு
பயதணமகயத்ள்ந வு, கவு, தூக்கம் ன்தம் அபஸ்வடகள் க்கமத்டயற்கும்
கட்டுண்வபதல். இடற்குப் டயமக கமழண பயனயப்யலும், கபயலும் அக்கணமகய
இதக்கும் எதபவக கமட்சயப் ளமதநமக இதக்கயது. இந்ட யவகவநப் தைத்ழட
இதந்து மர்ப்பதவத ஸ்பதௐழணம ந்டக் கமகட்டிற்கும் அகப்டும்
சம்பழணதயல்வ. இப்டிக் கமழக்ஷத்டயத்வடழத டமண்டிதயதக்கும் ழபடமந்ட பயதம்
ழடம எத கமத்டயல் மடயக்கப்மம் ன்தம் சந்ழடகத்டயற்கு இழணது? பயசமம்
(ஆமய்ச்சய) தொழுவணதமக தொவப்டி வளற்தள்நது ன்து டயண்ஞணமகயபயட்மல்
அடயலிதந்து ற்டும் தொடிபமது தமமலும் க்கமத்டயலும் மடயக்கப்டும் சம்பழண
இதக்கமது.

46

ணதப்தை: இம்தோன்த யவகவநத் டபய தோர்ச்சயத்டல், யத்துயடித்டல் தொடலித
அபஸ்வடகளும் இதப்டமல் அவபகவநத்ம் ஆமதமபயட்மல் அது அதர்ஞ
த்தஷ்டிழத ஆகுணல்பம?
டயல்: (40) பது யமயபயல் ப்டி ல்ம யவகளும் இம்தோயவதயல் அக்கணமகயத்ள்ந
ன்வட சந்ழடகத்டயற்கு இணயன்ய யவமட்டுழபமம். ழப ம் ஆமய்ச்சயதயல் ந்ட
ழடமதொம் இல்வ ன்தம் தொடிவுன் பயசமத்வட ஆம்யப்ழமம்.

உ. தோயவ ப்க்மயவததயன் தொக்கயத அம்சங்கள்
39. தோயவ (அபஸ்டமத்தம்) ன்மல் ன்?
அபஸ்வட அல்து தோயவ ன்ளபன்த தமமபது ழகட்மல் ‘ஸ்டயடய’ அல்து எத
யவ ன்த டயநயப்ர். ம்ஸ்க்தடத்டயல் இது அபஸ்வட ப்டுகயது. இடயல்
யவதயன் ஸ்பதௐம் ளபநயப்டுபடயல்வ. அபஸ்வட ன்தம் ளசமல்லில் ‘அப’ ன்தம்
உர்க்கதொம், ‘ஸ்டம= யல்’ ன்தம் பயவதடித்ம் ழசர்ந்துள்ந. இடற்குப் ளமதள்
இங்கய யற்ல். ந்டப் ளமதளும் யற்டற்கு தொன் அது ணமதடவந்து
ளகமண்டிதக்கயளடன்ழம, கர்ந்து அல்து அவசவுக்குட்ட்ழம இதக்கும் ன்த மம்
சமடமஞணமகக் கததுழபமம். எத உடமஞத்டயன் பமதயமக இவட பயநக்குழபமம்.
எத ணமம்யஞ்சு கமதமகய, னணமபவடப்ழமல் டமன். இங்கு யஞ்சு சயயதடமகவும், கமய் ,
னணமகயப் ளமயதடமகய சயயது கமத்டயற்குப் யன் பற்ய ணதடித்ம் சயயடமகயபயடும் – இவப
ணமங்கமதயன் உதபயல் ற்டும் ணமதடல்கள்; ணமங்கமய் யஞ்சமகயதயதக்கும்ழமது
தைநயப்மகவும், னணமகும் ழமது இயப்மகவும் ணமதகயது; இவப அடன் தசயதயல்
ற்டும் ணமதடல்கள்; இப்டிழத அடன் பர்ஞத்டயலும், பமசவதயலும், ளடமடு
உஞர்ச்சயதயலும் ணமதடல்கள் ற்ட்டுக்ளகமண்ழ இதக்கயன். இம்ணமதடல்கவந
அவந்து ளகமண்டிதக்கும் ழமது யஞ்சு, கமய், னம் ன்தம் தோன்த ளபவ்ழபத
படிபங்கநயல் சயயது கமம் இதப்டமல் இவப தோன்தம் அவ்பஸ்துபயன் ‘அபஸ்வட’
அல்து ‘யவ’ ப்டுகயது. இது அபஸ்வட ன்தம் ளசமல்லின் எத ளமதள்.
இச்ளசமல்வ யயளடமத ளமதநயலும் உழதமகயப்துண்டு. எத ணமங்கமய் ழடம எத
கமஞத்டயமல் கரழன பயழும்ழமது டமபளடமத கயவநதயல் சயக்கயக் ளகமண்டுபயட்மல்
அல்து கரழன பயழுந்து அங்ழகழத இதந்டமல் அப்டி இதப்வடத்ம் அடன் எத
அபஸ்வட ன்ழ அவனப்ர். இச்சந்டர்ப்த்டயல் அபஸ்வடளதன்மல் சதொவதடமக
இதந்டது யன்த பயட்து ன்த ளமதள். ணமங்கமய், யஞ்சு ன் அபஸ்வடதயலிதந்து
கமய் தம் அபஸ்வடக்கு ணமய யன் னம் ன்தம் அபஸ்வடக்குத் டயதம்தைம் ன்த
கததுபவடப் ழமல், அது ழணலிதந்து கரழன பயழுந்டயன் சமபஸ்வடதயலிதந்து
சணற் அபஸ்வடக்கு பந்டது ன்த கததுபர். இப்டி வதொவதயல் அபஸ்வட
ன் ளசமல்லுக்கு இண்ர்த்டங்கள் உண்டு. பயனயப்தை, கவு, தூக்க அபஸ்வட ன்த
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ளசமல்லும்ழமது இவ்பயண்டில் டமபளடமத ளமதவநக் ளகமள்ந ழபண்டுணம அல்து
தோன்மபளடமத ளமதவநக் ளகமள்ந ழபண்டுணம? இதுடமன் ழகள்பயழத.
1. ணக்கு வு, கவு, தூக்க யவகள், ணமங்கமய் னம் ஆபவடப்ழமல் கமபசத்டமல்
ஆபடயல்வ. யஞ்சு கமதமயன் அக்கமய் தொடலில் டமன் இதந்ட யஞ்சு யவக்குத்
டயதம்தைபடயல்வ. ஆமல் ம் அபஸ்வடகள் இப்டிதயல்வ. கபயலிதந்தும், ஆழ்ந்ட
உக்கத்டயலிதந்தும் பயனயப்தை யவக்கு மம் சுணமய் பந்து பயடுகயழமம்.
இதுணட்டுணல்மணல், மம் தோயவகவநத்ம் டயதம்த் டயதம் அவந்து ளகமண்ழ
இதக்கயழமம். (அவபகள் கமத்டயற்குக் கட்டுப்ட்டிதந்டமல் அவப தொன்ழமக்கயச்
ளசல்லுழண எனயதத் டயதம்த் டயதம் பமது.)
2. யஞ்சு கமதமகும்ழமது டன் தசய, அநவு, பமசவ, பண்ஞங்கநயலிதந்து ழபத
உதபத்வட அவபது ழமல், பயனயப்யல் ழடமன்தம் ம் சமரம், ணது, இந்டயமயதங்கள்
தொடலிதவபகவந மம் ணமற்யக்ளகமள்படயல்வ. இவபகவந பயனயப்யதழழத பயட்டு
பயட்டுக் கவப கமண்கயழமம். யஞ்சு கமதமக ணமயத ழமது அடற்குப் தைடயத பண்ஞம்,
பமசவ உண்வணதயழழத பந்டவடழமல் ணக்குக் கவு சமரம் தொடலிதவப
உண்வணதயழழத பந்து எட்டிக்ளகமள்படயல்வ. மம் பயனயத்டவுழழத ம்வண பயட்டு
ணவந்து பயடுகயன். ழப, பயனயப்தைம் கவும் ணக்குக் கமபசத்டமல் பதம்
ணமதடல்கள் ன்த கூதபடற்கு ந்ட அதபத்டயன் துவஞத்ணயல்வ.
3. இவடப்ழமழப மம் பயனயப்தை, கவுகவந அவபது – எத இத்டயலிதந்து
இன்ளமத இத்டயற்குப் ழமய் யற்வடப்ழமன் அபஸ்வட  கூவும் தொடிதமது.
ளயல் எத ளமதள் எத இத்டயலிதந்து ணற்ளமத இத்டயற்கு ளசல்லும்ழமது
அவ்பயண்டு இங்களுக்கும் ளமதுபமய் எத ஆடமம் இதக்க ழபண்டும்.
உடமஞணமக, எத கமல் ந்து எத க்கத்டயலிதந்து இன்ளமத க்கம் ழமய் யற்கத் டவ
அவ்பயண்டு க்கங்கவநச் ழசர்க்கும் ஆடமணமய் இதக்கயது. அழடழமல் எத வப
எத இத்டயலிதந்து ணற்ளமத இத்டயற்குப் க்க ஆகமதம், கமற்த ஆடமணமய்
இதக்கயன். இவடழமல் ழடம எத ஆடமத்டயன் துவஞத்ன் பயனயப்வ பயட்டுக்
கபயற்குப் ழமபது கற்வதயல் கூ தொடிதமது. ளன்மல் பயனயப்யற்கும்,
கபயற்கும் ளமதுபம எத ஆடமம் அதபத்டயல் இல்வ.
4. ஏர் ஊமயலிதந்து ணற்ளமத ஊர் ளசல்க் கமல்வதமகழபம, பண்டிதயழம
ளசல்பவடப் ழமல் பயனயப்யலிதந்து கபயற்குச் ளசல் மம் ந்ட மடத்வடத்ம்
உழதமகயப்டயல்வ. இவ்பநவு தூம் யதமஞம் ளசய்த இவ்பநவு மட்கள் ழடவப
ன்த மம் கஞக்கயடுபவடப் ழம, பயனயப்யலிதந்து கவு இவ்பநவு தூம் அல்து
இவ்பநவு கம இவளபநய உள்நது ன்த அநக்க தொடிதமது.
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5. ளபவ்ழபத இங்கநயல் இதக்கும் இண்டு ஊர்கள் எழ கமத்டயல் ணற்தம் எழ
ளபநயதயல் (space) இதப்வடப்ழமல் வு, கவுகள் எத ளமதுபம கமத்டயழம,
ளபநயதயழம இதக்கயன்  மம் கததுபடயல்வ.
இக்கமஞங்கநயமல் வு, கவு யவகள் ணக்குக் கமத்டயமல் உதபமக்கப்ட்
ணமதடல்களநன்ழம எத இத்டயலிதந்து ணற்ளமத இத்டயற்குச் ளசன்த யற்கக் கூடித
ஏய்வு வணதம் ன்ழம கதட தொடிதமது.
ழகள்பய: அப்டிதமமல் பயனயப்தை, கவு, தூக்கத்வட ‘அபஸ்வட’ ன்த கதடக்
கமஞளணன்?
டயல்: ழபடமந்டத்டயல், இம்தோயவ ஆமய்ச்சய ணமர்த்டத்வடக் கண்டு யடிக்களப
ற்டுத்டப் ட் எத மவட ன்த கூப்டுகயது. அபஸ்வட ன்மல் ணமர்த்டம்
ழடமன்யக் ளகமள்ளும் பயடம் ன்த ளமதள் – ‘இதப்து ப்ழமதும் இதக்கும்,
இல்மடது ப்ழமதும் இதக்கமது’ ன்து டமமகழப ற்ட்டுள்ந யதணம்.
(ஸ்படஸித்ட யதணம்) ணமர்த்டம் டன் யவதயலிதந்து ன்தம் பழுபமது. அது
எவ்ளபமத ழமக்கயலும் எவ்ளபமத பயடணமகத் ழடமன்யக்ளகமள்கயது. வ்பநவு பயடணமகத்
ழடமன்யமலும் அத்ழடமற்த்டயன் தோம் ணமர்த்டழண. அது டன் படிபயல் வ்பயட
ணமதடவவதத்ம் அவபடயல்வ. வ்பநவு பயடணமகத் ழடமன்யமலும் எவ்ளபமத
பவகத்ம் அடன் எத ‘அபஸ்வட’ ப்டும். உடமஞணமக, எதபயம் ந்து தௐமய்கள்
இதந்டமல் அந்ட தௐமய்கவந அபன் ந்து எத தௐமய் ழமட்மகழபம, 2+2+1
தௐமய்ழமட்மகழபம, மஞதங்கநமகழபம, சயல்வகநமகழபம வபத்டயதக்கமம்.
அபன் அவட வ்பயடத்டயல் வபத்டயதந்டமலும் அடன் ணடயப்தை கூழபம, குவபழடம
இல்வ. இவடப்ழமல் ணமர்த்டம் வு, கவு, தூக்கம் ன் தோன்த படிபங்கநயல்
ழடமன்யக்ளகமண்டிதக்கயது. பயல் எத பயடணமகவும், கபயல் எத பயடணமகவும் அது
ம் அதபத்டயற்கு பதகயது. ப்டித் ளடமயந்டமலும் அவ்பநவு பவககநயல்
எவ்ளபமன்தம் அடன் எத அபஸ்வட ப்டுகயது.

40. அபஸ்வடகள் தோன்ழ
ழபடமந்டத்டயல் எத தொக்கயதணம ழகள்பய “அபஸ்வடகள் வ்பநவு?” அபஸ்வடகள்
தோன்ழ. (தோயவ = தோன்த + யவ) ளயல் ‘அபஸ்டமத்த’ ன்தம் ளசமல்லில்
அபஸ்டம ன்மல் யவ ன்தம், த்த ன்மல் தோன்த ன்தம் ளமதள்.
அபஸ்டமத்தத்வட ஆமய்ந்டமல் ணமர்த்டத்வட ஆமய்ந்டது ழமமகும் ன்தம்ழமது
அபஸ்வடகள் தோன்ழ ன்தம் அயப்யமதம் அங்கயத்ள்நது. ஆமல் அபஸ்வடகள்
தோன்வ பய அடயகணமதயதந்து இம்தோன்த யவகவந ணட்டும் ஆமய்ந்டமல் ம் டரர்ப்தை
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தொழுவணதமகமது, யவழமக்வகக் ளகமண்டமகமது. இம்தோன்த யவகவநபய
இன்தம் சய அபஸ்வடகள் உண்ளன்ழ ளடமயகயது.
1. கற்கவு கமடம்ழமது ‘மன் இப்டிச் ளசய்த ழபண்டும், அப்டிச் ளசய்த
ழபண்டும்’ ன்த ணடயல் ங்கல்யத்துக்ளகமள்கயழமம். இது ‘ணழமடம்’ ன்தம்
அபஸ்வட.
2. அயந்ழடம அயதமணழம சயர் அணழதம் ளமதட்கவந உண்டு ளணய் ணப்ர். இது
‘ணடம்’ ன்தம் அபஸ்வட.
3. ழடம கமஞத்டயமல் ணம் மடயப்வந்து சயதக்குப் யத்து யடிக்கமம். இது
‘உன்ணமடம்’ ன்தம் அபஸ்வட.
4. ழடகத்டயற்கு, அமதழணம, ழமழதம, தழணம உண்மகய ணதக்கணவதமம்; இது
’தோர்ச்சமபஸ்வட’.
5. குநயர் கமய்ச்சல் தொடலித கமஞங்கநயமல் ன்ளன்ழபம ழடமற்ங்கள் பந்து
யடற் ஆம்யக்கமம். இது ‘‘ன்யமட அபஸ்வட’
6. சயர் தூக்கத்டயல் ப்து, ழசுபது தொடலித ளசய்டமலும், பயனயத்டயன் அது சயயதும்
யவபயல் இதப்டயல்வ. (somnambulism)
7. இன்தம் சயர் ணந்டணமகய, சுதசுதப்யன்ய இதப்ர் அல்து தூக்கம் பததொன்
அவகுவ பயனயப்யல் இதப்ர். இது தூஷ்ஞரம் அபஸ்வட.
8. ணந்டய, டந்டயங்கள், பசயதம் தொடலிதவபகவநச் ளசய்பர்கள் சயர் ளணய் ணந்து
பயடுபர். அப்ழமது அபர்களுக்கு தொள் குத்டயமலும், ளதப்தை சுட்மலும்
ளடமயபடயல்வதமம். இந்யவதயல் அபர்களுக்ழக ளடமயதமட சய சம்பங்கவநச் ளசமல்லி
இய பப்ழமகும் சம்பங்கவநத்ம் கூதபர். அவபகள் உண்வணதமகச் சம்பயக்கவும்
கூடும். இவட பசயதம் (hypnotism) ன்ர்.
9. ம் மட்டில் சய ழதமகயகள் தைவுகு யவழபதற்த ரண் கமம் இதப்ர். இவட
‘ணமடய’ அபஸ்வட மம்.
10. சமவு பதம்ழமது ‘ணஞமபஸ்வட’ ன்ர்.
11. ம்மத்டயலிதந்து பயடுட்பர் ‘தொக்டமபஸ்வட’ தயலிதப்மர்.
ழணழ கூப்ட்வபகநயல் எத யவ ழமல் இன்ளமத யவ இதப்டயல்வ.
இவ்ளபல்ம யவகவநத்ம் ஆமய்பது அபசயதம். வு, கவு, தூக்கம் தம்
தோயவகவந ணட்டும் ஆமத ழபண்டுளணன்மல் அபற்யன் உதர்வு டமன் ன்?
இடற்குப் டயல் ளகமடுத்ழட ஆகழபண்டும்.
சயர் வு, கவு, தூக்கம் ணயடர்களுக்குப் ளமது ன்தம் ணற் அபஸ்வடகள் எத
சயதக்கு ப்ழமடமபது பக்கூடிதவபதமடமல் அவபகவந ஆமதத்ழடவபதயல்வ
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ன்கயன்ர். இப்டயல் டயதப்டயகணமய் இல்வ. ளயல் டத்துபத்வட கண்டுயடிக்க
ந்ட எத அபஸ்வடவதத்ம் பயட்டுபய இதமது. அது வ்பநவுடமன்
அதர்பணமதயதந்டமலும் சமய. யவ யவ ழமக்கயற்கு ல்ம சமணமன்த யவகவநத்ம்,
அதர்ப யவகவநத்ம் பயணர்சத்டயற்கு ஈடுடுத்துபது அபசயதம்.
இடற்கு ழபடமந்டயகநயன் டயல்: ழணழ கூப்ட் ல்ம அபஸ்வடகவநத்ம் மம்
ஆமதத்ழடவபதயல்வ. ளயல் அவப ம் ழடி அதபங்கள் அல். அவப ம்
பயனயப்தை யவக்ழக கட்டுண்வப. பயனயப்தை ன்தம் எழஅபஸ்வடதயல்டமன் இவபகள்
ழடமன்யக்ளகமண்டிதக்கயன் (27) ல்ம யவகநயலும் ழடமன்யக்ளகமண்டிதக்கும்
ணமர்த்டம் டமன் இப்டி ளபவ்ழபத அபஸ்வடகநமகத் ழடமன்யக்ளகமண்டிதக்கயது
ன்வடத்டமன் மம் இங்கு ஆமய்ந்துளகமண்டிதக்கயழமம்.
ஆழக்ஷம்: இந்யவகவந ணற்ளமத ழகமஞத்டயலிதந்து ஆமய்பது அபசயதம். ம்
பயனயப்தை யவதயல் ணற்பர்கநயன் யவகவந மம் ஆமய்பது ழடவபதயல்மபயடிதம்
அவப ம்தொவத அதபங்கழந ஆகயதயதந்டமல், அவபகவந ஆமய்படம
ழபண்மணம?
டயல்: இவ்பமட்ழசத்டயற்கு இழணதயல்வ. ளயல் யவ ழமக்கயற்கு அவத்து
யவகளும் ஆமதப் ழபண்டும். மம் இப்ழமது இவ்ளபல்ம யவகளும்
தோயவகநயன் தைத்ழட உள்நபம ன்த ஆமதழபண்டும்.
1. மம் இன்தம் தொழுவணதமக பயனயத்துக் ளகமண்டிதக்கயழமழணம இல்வழதம, ளபநயழத
எத உகம் உள்நது ன்த வபத்துக்ளகமண்டு மம் அதபயக்கும் ல்ம யவகளும்
இடயல் அங்கயத்ள்ந ன்ழ கதடயக்ளகமண்டுள்ழநமம்.
2. ந்ட அபஸ்வடதயமபது தை உக அயவு சயயதும் இல்வ ன்மலும் டத்துப பயசம
ழமக்கயல் அந்யவகளுக்கும் ஆழ்ந்ட உக்க யவக்கும் ந்ட ழபதமடும் இல்வ.
3. இன்தம் ஆழ்ந்து ழமக்கயமல், ணக்கு இதுபவ ஆகயத்ள்ந, இயழணல் ஆகக்கூடித
அபஸ்வடகளநல்மபற்வத்ம் இண்டு யமயவுகநமகப் யமயக்கமம்.
அ. ணக்குப் தைடயது தைடயடமய் ழடமன்தம் யவ
ஆ. வ்பயடத் ழடமற்ங்களுணயன்ய மம் ணட்டும் இதக்கும் யவ
இக்ழகமஞத்டயல் மர்த்டமல் தைத்ழடமற்ங்கநயன் அதபணயதக்கும் வு, கவு
இண்டும் எழ அபஸ்வட ன்மகயபயடும்; ணழமடம், உன்ணமடம், ன்ய, 
அபஸ்வட, பசயத அபஸ்வட – இவபளதல்மம் அழட பயனயப்தை அபஸ்வடக்குச் ழசர்ந்து
பயடும் (3.அ தொடல் யமயவு).
மன், ணற்வப ன்தம் அயழப இல்மடடமல் தூக்கம், தோர்ச்வச, ணடம், ணமடய,
தொடலிதவப (3.ஆ) இண்மம் யமயபயற்குச் ழசதம்.
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4. ணஞம் ன்து உண்வணதயல் எத அபஸ்வட இல்வ. ளன்மல் எதபர் இப்தை
ம் பயனயப்யற்குச் ழசர்ந்டது. ம் ணஞ அதபம் ணக்குத் ளடமயதமடடமவகதமல்
அவ்பதபத்வட ஆமத தொடிதமது.
5. தொக்டயவதத்ம் இப்டிழத அயந்துளகமள்நழபண்டும்.
6. இவ்பமத ம் அதபங்கவநளதல்மம் தை அயவு இதப்து, இல்மடயதப்து
ன்தம் இவ்பயண்டு பவககவந பயட்மல் ணக்கு ழபளமத பவகதயல் அதபம்
உண்மகமம் ன்த யவக்கழப தொடிதமது. ஆவகதமல் வு, கவு ன்தம் டர்ச
வ்தத்டய அபஸ்வட (3.அ), ஆழ்ந்ட உக்கம் ன்தம் அடர்ச வ்தத்டய அபஸ்வட (3.ஆ)
இவபதயண்வத்ம் ஆமய்ந்ட யன் ழபத துவும் ஞ்சுபழடதயல்வ.
ழப கவு, வு, ஆழ்ந்ட உக்கம் ன்தம் இம்தோயவகழந ம் யவ யவ
ஆமய்ச்சயக்குப் ழமதும். இம்தோன்வ ஆமய்ந்டமழ ய ல்ம அபஸ்வடகவநத்ம்
ஆமய்ந்டது ழமத்டமன். (ணமண்.கம.ம.4-88) பயனயப்தை ழமக்கயல் அந்ட அபஸ்வடகநயன்
பயழசங்கள் ளடமயந்டமலும் டத்துப யர்டமஞம் ளசய்த்ம் ட்சயதத்ழடமடு கயநம்யத்ள்ந
ம் ழபவக்கு இம்தோயவ ஆமய்ச்சயழத ழமதும்.
41. அபஸ்வடகளுக்கு இதக்கும் ஸ் ளடமர்தை
அபஸ்வடகள் தோன்ழ ன்த உதடய ளசய்டயன் அவபகள் எவ்ளபமன்தக்கும் இதக்கும்
ளடமர்தை ன்? ன்வடச் சயந்டயப்ழமம். இடற்கு தொன்ழ (29ல்) தோயவ ணமர்க்கத்டயன்
அவதமநங்கவநக் கூதணயத்து தோன்த யவகளுக்கும் வ்பயடத் ளடமர்தைம் இல்வ
ன்தம் அது இம்ணமர்க்கத்டயன் எத பயழச அவதமநம் ன்தம் கூயத்ள்ழநமம்.
இப்டிதயதந்தும் அவபகளுக்கு ழடம எத சம்ந்டம் இதக்கழபண்டும் ன்தம் ண்ஞம்
ணக்கு இதல்மகழப உள்நது.
1. இண்டு டமர்த்டங்கள் உள்ந. ஆமல் அபற்யற்குத் ளடமர்தை கயவதமது
ன்மல் அது ம் தைத்டயக்கு ட்டுபழடதயல்வ. ளடமர்யல்மட இண்டு பஸ்துக்கவநக்
கற்வ ளசய்தக்கூடித சமணர்த்டயததொம் இல்வ.
2. இண்டு பஸ்துக்கள் ன்மல் அவபகளுக்குக் கம அல்து ழடச ளடமர்தை இதக்க
ழபண்டும். மடய, வ்தக்டய, தொழுவண அடன் எத மகம் (அம்சம், அம்சய) அல்து ஆச்த
ஆச்தய சம்ந்டம் இதக்கழபண்டும். பயதத்வடக் கச்சயடணமகப் தைமயந்துளகமள்நழபம,
யதக்கு டுத்துச்ளசமல்ழபம சம்ந்ட ஜமம் இதக்க ழபண்டும். இல்மபயடில்
வதொவ பமழ்ழப இல்வ. இப்டிதயதக்வகதயல், அபஸ்வடகளுக்கு ந்ட சம்ந்டதொம்
இல்வ ன்த ப்டி ளசமல்பது?
3. உண்வணதயல் அவப அபஸ்வட ன்தம் மடயக்ழக ழசர்ந்டவப. கவு ன்து
பயனயப்யன் பமவத்ன் கூடிதது ன்தம் தூக்கம் ன்து சமரழந்டயமயதங்கள்
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தொடலிதவபகளுக்குக் கயவக்கும் ஏய்வு ன்தம் கதத்து இதப்டமல் கமத்டமல் ஆ
ளடமர்தைம், கமர்த கமஞ படிப சம்ந்டதொம் அவபகநயலிதக்கும் ன்த கூமம்.
ஆவகதமல் அபஸ்வடகளுக்குத் ளடமர்தை இல்வ ன்து சமயதயல்வ ன்த தக்குத்
ழடமன்தகயது.
டயல்: இக்கதத்துக்கநயல் பயனயப்யன் ற்ழ டமண்பணமடுகயது. தொன்மல் (33ல்)
பயபமயத்துள்நடி, ட்சமடணற் தோயவ ழமக்வக பயட்டு பயட்டு பயனயப்தை யவவதப்
யடித்துக்ளகமண்டிதப்பர்களுக்கு இப்டித் டப்மய் ழடமன்தபடயல் பயதப்தை என்தம்
இல்வ. இவப சமயதல் ன்வட இய கூப்ழமகும் அதபத்துன் கூடித த்க்டயகள்
யதௐயக்கும்.


ணக்கு வு, கவு, தூக்கம் என்ன்யன் என்த தொவப்டி பதவபகளநன்தம்
அவபகளுக்குக் கமர்த கமஞ சம்ந்டணயதக்கும் ன்தம் ம்யக்
ளகமண்டிதக்கயழமம். இது உண்வணளதன்மல் அவபகநயன் டுபயல் டமபது
இவளபநய இதக்கழபண்டும். இல்மபயட்மல் எழ அபஸ்வட ப ப ழபத
ழபத படிபத்வட அவபடமபது ம் அதபத்டயற்கு பழபண்டும். இண்டும் ம்
அதபத்டயல் இல்வ.



அழடழமல் கபயற்கும் பயற்கும் இவப்ட் யவவதத்ம் தமதம்
கண்டயல்வ. அப்டிப் மர்த்டயதந்டமல் இவபளதல்மம் எழ யவதமய்
இதந்டயதக்கும்.



அபஸ்வடகளுக்கு கமத்டமல் ஆ எத பமயவசவதழதம, கமர்த கமஞ
ளடமர்வழதம கற்யப்டற்கு அதபத்டயன் ஆடமணயல்வ.

இன்தளணமத த்க்டய:
அபஸ்வடகள் என்ன்யன் என்த பதகயன் ன்ழட உண்வணதமகயதயதந்டமல்
அல்து இவபகளுக்குக் கமத் ளடமர்தை உண்டு ன்ழட உண்வணதமமல், அவபகள்
எழ கமத்டயல் ந்ட சம்பங்கநமகயதயதக்க ழபண்டுணல்பம? அப்டிதமமல்
இவபகள் எழ சரமய் என்ன்யன் என்த பதகயன் ன்த ந்டக் கமஅநவபக்
ளகமண்டு யர்ஞதயப்து? எத ழணற்ழகமநயமல் இவட பயநக்குழபமம்.
ஜமதயற்தக்கயனவண கமவ ழு ணஞயக்கு எத ளதங்கமற்த வீசயதது. ட்டு ணஞயக்கு அந்ட
கமட்டில் வ்பநழபம ணங்கள் ழபழமடு சமய்ந்ட ன்த ளசமல்லும்ழமது, ஜமதயத
கமவ ன்தம் எழ கமத்வட வபத்துக்ளகமண்டு, கமற்த வீசயதது, ணங்கள் சமய்ந்ட
ன்தம் இண்டு சம்பங்கவந பமயவசப்டுத்டயக்ளகமள்கயழமம். கமற்த வீசயதது
தொடலில் ன்தம் யன் ணங்கள் சமய்ந்ட ன்தம் இண்டுக்கும் கமர்த கமஞத்
ளடமர்வ ற்டுத்டயக் ளகமள்கயழமம். ஆமல் ஜமதயத ணடயதம் மன் தோன்த ணஞய
ழம் தூங்கயழன். அப்ழமது பந்ட எத கபயல் தொப்து பதங்கள் மன் ப்
பயதபமங்கவநச் ளசய்டது ழமவும், பமம சுகதுக்கங்கவந அதபயத்டது
ழமவும் இதந்டது ன்த பயனயத்டயகு டமன் ளசமல்கயழமம். பயனயத்ட யகு கவு
ழடமன்யதது ன்த ளசமன்மல் இவ்பயண்டிற்கும் ஆடமணமய் ந்ட ளமதுபம
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கமத்வட வபத்துக்ளகமள்நழபண்டும்? பயனயப்யன் தோன்த ணஞய ழம் கபயல் தொப்து
பதங்கநமகயத்ள்நது. பயனயப்யன் கமம் கபயற்கு ணயகக் குவபமகவும், கபயன் கமம்
பயனயப்யற்கு ணயக அடயகணமத்ம் உள்நது. பயனயப்யல் மம் கண் கமதைத்டயக்கும், கபயல்
கண் கம தைத்டயக்கும் சயயதும் ளடமர்தை இல்வ. ழணலும் அந்டந்ட கம தைத்டய அந்டந்ட
அபஸ்வடகநயல் ணட்டுழண இதப்டமல் இந்ட இண்டு அபஸ்வடகளுக்கும் ளமதந்தும்
கமம் இதப்ழட இல்வ ன்து ளடள்நத்ளடநயவு. அபஸ்வடளதன்மல் கமத்டயல்
ம்ணயல் உண்மகும் எத ணமதமடு ன்த மம் வபத்துக்ளகமண்தும், அந்டக் கமம்
பயனயப்தை கமழண ன்த பயனயப்தை ழமக்கயல் அபஸ்வடகவந அநப்தும், அபஸ்வடகள்
என்ன்யன் என்த பந்து ளசல்கயன் ன்தம், அவபகளுக்குக் கமத் ளடமர்தை
இதக்கயது ன்தம் பமம டபதகள் உண்மகக் கமஞணமகய இதக்கயன்
ன்து இடயலிதந்து ளடநயபமகயடல்பம?
ணமர்த்டம் ழடமன்யக்ளகமள்ளும் பயடம் டமன் அபஸ்வடகழந (39) எனயத, அவப
இதக்கும் பயடழணம, கம பசத்டமல் ஆகும் ணமதடல்கழநம அல். இந்ட க்ஷஞத்வட
ன்கு அவச ழமழபண்டும். இல்மபயடில் இத்டவகத ழகள்பயகள் ளடமர்ந்து
ளகமண்ழ இதக்கும். ளடமர்தை ன்து அபஸ்வடக்குள் ணக்குத் ளடன்டும்
கமட்சயகளுக்கு இதக்கக்கூடிதது. எவ்ளபமத அபஸ்வடதயலும் ணமர்த்டம் தர்ஞணமய்
அக்கணமகய உள்நழட டபய ‘இதப்யன் இவ்பநவு மகம் இந்ட அபஸ்வடதயலும்,
அபஸ்வடகளுக்குப் தைம்மக ணமர்த்டத்டயன் ழடம எத துடக்கு ழபளங்ழகம
ணவந்தும் இதப்டயல்வ’. ஆவகதமல் அந்டந்ட அபஸ்வடதயன் கமழணம, ழடசழணம,
ளடமர்ழம அந்டந்ட அபஸ்வடக்குப் தைம்மகச் சயயதும் ளபநயழத ளசல் தொடிதமது.
இவ்பநவு டற்கு? அது ணமர்த்டணமய் இதந்து ளகமண்ழ அபஸ்வட படிபயலும்
ழடமன்யக்ளகமண்டிதக்கயது ன்தம் கசயதத்வட தமர் அயதபயல்வழதம, அபர்கள்
டமன் அபஸ்வடகளுக்கு டமபது ளடமர்தை இதக்க ழபண்டும் ன்தம், ணற்தம் அந்டத்
ளடமர்வ ற்டுத்ட உவகத்ம், உகத்துன் கூடித கமத்வடத்ம் அவபகளுக்குக்
கமர்த கமஞ உவபத்ம் கற்யத்துக் ளகமண்டுள்நர். ஆமல் எவ்ளபமத
அபஸ்வடதயலும் ணக்குத் ளடன்டும் கமட்சயக்குபயதல்கழந ப்ஞ்சம் அல்மது
ழபயல்வ. ழப அபஸ்வடகநயல் உகம் அக்கணமகயத்ள்நழட டபய ப்ஞ்சத்டயல்
அபஸ்வடகள் உண்மபடயல்வ (27) ன்தம் தோ சூத்டயத்வட ணடயல்
வபத்டயதப்பர்களுக்கு, அபஸ்வடகளுக்கு இதக்கும் சம்ந்டம் ன் ன்த ழகட்கும்
யசமசு ன்தம் ஆட்டுபயக்கமது.
42. தோயவகள் ஸ்ம் ழபமமலும் அவப ஸ்ம் யன்ணல்.
இதுபவ ளசய்ட ஆய்பயமல் ன் தொடிவு ழுந்டது?


அபஸ்வடகள் தோன்த ன்து பயனயப்தை ழமக்கயல் ளசமல்ப்ட் எத டபம
கதத்து. அபஸ்வடகள் ந்ட எத கமத்டயழம ழடசத்டயழம இல்வ ன்து
தொன்ழ த்க்டயகநயமல் கமண்யக்கப் ட்டுள்நது. அப்டிதமமல் இந்ட தோன்த
ன்தம் ண் ப்டி எட்டிக்ளகமண்து? ண் ன்து எத இத்டயல் என்ன்
க்கம் என்த இதக்கக்கூடித பஸ்துக்களுக்ழகம அல்து எழ கம ளபள்நத்டயல்
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என்ன் யன் என்த க்கக்கூடித சம்பத்டயற்ழகம உண்மகக் கூடித டர்ணம்.
ழப கமக்ணழணம ழடச ஆடமழணம இல்மணல் அபஸ்வடகவந அபஸ்வடகள்
ன்வனப்ழட டபத.


ழணலும் த்வ்தம், குஞம், கர்ணம் ன்தம் யமயழபம அல்து அந்ட த்வ்தம், குஞம்,
கர்ணம் என்ளமன்தக்கும் மணமன்த பயழச மபத்வடழதம அல்து ழடம எத
ளடமர்வழதம கற்வ ளசய்பது மம் பயனயப்தை யவதயல் கமடம்
கமட்சயகளுக்குப் ளமதந்துழண எனயத, அந்ட தொழு அபஸ்வடக்கும் ன்வக்கும்
ளமதந்டமது.



ழசும் ளணமனயகளநல்மம் பயனயப்தை யவதயன் அதபங்கவநக் கூழப
யந்துள்ந. இத்டவகத ளணமனயவத, பயனயப்தை, கவு யவகவநக் கந்ட
அதபத்வட பயநக்க உழதமகயத்துக்ளகமண்டு, அடன் அக்ஷமர்த்டத்வடழத
வபத்துக்ளகமள்நவும் ழபண்டும் ன்த கூதபது அயபயன்வணதயமல் டமழ?
(41ல்) அபஸ்வடகநயன் சம்ந்டத்வட ளடமயபயத்ட ஆழக்ஷத்டயல், ளடமர்ற் இத



பஸ்துக்கவந கற்யப்டற்கு தொடிதமது ன்த கூயதயதப்து இந்ட தடக்கத்வட
அயதமடடமல் டமன். பஸ்துக்கள் த்வ்தம், குஞம், கர்ணம், மணமன்தம், பயழசம்,
ணபமதம், (யமயக்கதொடிதமட சம்ந்டம்), இன்வண (அமபம்) ன்த
ழடமன்தபளடல்மம் பயனயப்தை தைத்டயக்குத்டமன். இந்ட தைத்டயக்குச் சம்ந்ட
ஜமணயன்ய வடத்ம் அயத இதமது. ஆவகதமல் ளபதம் பயனயப்தை யவவதழத
ற்யக்ளகமண்டிதப்பர்களுக்கு சம்ந்ட ஜமணயன்ய அதபழண உண்மகமது
ன்தம் ப்வண உண்மபது இதற்வகழத.
ஆமல் அபஸ்வடவதழத பயதணமக்கயக்ளகமண்டு மர்க்கும் அதபளணமன்த
(28) உள்நது; இடற்கு யர்பயகல் அதபளணன்த ளதர். தோயவ ணமர்க்கத்டயல்
ணட்டுழண இந்ட அதபம் கஞக்கயல் டுத்துக்ளகமள்நப்டுகயது. இடன்
ழகமஞத்டயல் மர்த்டமல் பயனயப்தை யவழத அடற்கு பயதணமகயபயடும். அப்ழமது
பயனயப்தை யவக்குள் இதக்கும் தைத்டயதயன் அதபத்டயல் உண்மகும் த்வ்தம்,
குஞம், கர்ணம், சம்ந்டம் – தொடலிதவப துவும் இதக்கமது. இந்ட அதபத்டயன்
(யர்பயகல்) ஆடமத்டயல் மர்க்கும்ழமது பயனயப்தை யவ ன்த என்த இல்வ.
ளயல் அடயல் ந்ட ண்டம் இல்வ. இய அடற்கு இண்மபடம
ணற்ளமத அபஸ்வட ன்து ங்கயதந்து டமன் ப தொடித்ம்? ழப
அபஸ்வடகள் தோன்த ன்தும் ளமதந்டமது. எத கதயற்வழத மம்தை,
ரளமழுக்கு, தணமவ, யப்யநவு ன்த கததும் மம், ணமர்த்டத்வடழத வு,
கவு, ஆழ்ந்ட உக்கம் த் டப்மய் கதடயக்ளகமண்டிதக்கயழமம்.
உடமஞத்டயல், மம்தை இதக்கும்ழமது ரளமழுக்கு இல்வ, ரளமழுக்கு
இதக்கும்ழமது யப்யநவு இல்வ. யப்யநவு இதக்கும்ழமது ணற் இண்டும்
இல்வ. இது கதயழ ன்தம் உண்வண பயநங்கும்ழமது துவும் இல்வ.



இப்டித்டமன் வு, கவு, ஆழ்ந்ட உக்கம் – இவபகநயல் என்த
இதக்கும்ழமது ணற்ளமன்யதப்டயல்வ. ணமர்த்டத்வட மம் கண்டு
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ளகமள்ளும்ழமது இம்தோன்தம் இதப்டயல்வ. ணடயணதக்கத்டயமல் இவபகவந
என்த, இண்டு, தோன்த ன்த ண்டபழட டபமமலும், ழபடமந்டயகள் இந்ட
கல்ம பயதபமத்வட பயனயப்தை ழமக்கயதன்டமன் உழதமகயக்கயன்ர். இது
யக்ஜமசுக்களுக்கு உழடசத்டயன் ளமதட்ழ டபய உண்வணதயல் இவப தோன்த
ன்வட அபர்கள் எத்துக்ளகமள்பழடதயல்வ.
இய மம் அபஸ்வடகள் தோன்த ன்த கூதம்ழமளடல்மம் பமசகர்கள் இந்ட
கசயதத்வட ணடயல் வபத்துக்ளகமள்நழபண்டும்.
43. தோயவ மக்ஷய
அபஸ்டமத்த ப்க்மயவததயன் ணற்ளமத டிவத பமசகர்களுக்குக் கமண்யத்து,
இப்குடயவத தொடிப்ழமம். அபஸ்டமத்த ப்க்மயவததயல் ல்மபற்யற்கும் ழணம
ழடல் து ன்மல் இந்ட அபஸ்வடவதப் மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கும் ஆத்ணம அல்து
யக்ஜமசுபயன் ஸ்பதௐம். இடற்கு தொன்மல் (32ல்) மம் ளசமல்லித்ள்ந பயத
பயதய (subject, object) யமயவப ஜமகப்டுத்டயக்ளகமண்மல், அபஸ்வட ன்து
அவடப் மர்க்கும் பயதயதம ம் ஸ்பதௐணயல்மணல் ழடமன்ழப ழடமன்மது
ன்து உழ பயநங்கும். இந்ட பயதயக்கும், பயனயப்யல் தை உவக அயத்ம்
பயதயக்கும் இதக்கும் எத தொக்கயத ழபதமட்வ ழணழ கூயத்ள்ழநமம். பயனயப்யல்
மம் வடதமபது அயதழபண்டுணமமல் ணக்கு தைத்டயதயன் துவஞ ழபண்டும்.
ஆமல் அபஸ்வடவத அயத ணக்கு ழபத ந்டத் துவஞத்ம் ழபண்டிதடயல்வ.
பயனயப்யல் ணக்கு ற்டுபது த்வ்தம், குஞம், கர்ணம் தொடலிதவபகநமய் யமயக்கும்
பயகல் அதபம். தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் மம் என்மய் அயத்ம் ழமது
ற்டுபது யர்பயகல் அதபம். இவ்பதபத்டயன் த்துன் டமன் மம் கவு,
வு, உக்கம் ன்தம் தோயவகவநத்ம் மர்த்துக் ளகமண்டிதக்கயழமம். கவு,
வு, தூக்கம் ன்த பயகல்ம் ளசய்துளகமண்டிதப்து தைத்டயடமழ எனயத, இந்ட
யர்பயகல் அதபணல். இவபகளுக்குப் ஸ்ம் ளடமர்தை இல்வ ன்த
கூதபடற்கு ணக்கு இந்ட அதபழண ஆடமணமய் உள்நது. இந்ட தோன்த
அபஸ்வடகநயன் ழமக்கு பவப எழ தௐத்டயலிதந்து ளகமண்டு ல்மபற்வத்ம்
ழடிதமகத் டன் ஸ்பதௐ அதபத்டயமழழத மர்த்து அயத்ம் ம் ஸ்பதௐத்வட
ழபடமந்டயகள் மக்ஷய ன்வனக்கயன்ர். தோயவ ழமக்வகத்
துவஞதமகயக்ளகமண் ழபடமந்டயகநல்மது பதம் டம் சமஸ்டயத்டயல் மக்ஷயதயன்
ஸ்பதௐத்வட இவ்பமத பயபமயத்டது இல்வ. (ல.ம.1-1-4). இந்ட மக்ஷயதயன்
ஆடமத்துன் ழபடமந்டயகள் ந்ளடந்ட டரர்ணமங்கநச் ளசய்து ளகமண்டுள்நர்
ன்வட அடுத்ட யமயபயல் கமண்ழமம்.
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ஊ. தோயவ ஆமய்பயமல் ற்டும் தொக்கயத டரர்ணமங்கள்
44. ஆத்ணம த்தௐன் – (தொடல் டரர்ணமம்)


ம் ஆத்ணம ன்ளன்தம் இதக்கக்கூடிதது. அது இல்வ ன்த ண்டபது கூ
தொடிதமது. ஆத்ணம இல்மணல் ம் பயதபமழண க்கமது. மம் அந்ட ஆத்ணம
படிபயல் இதந்து ளகமண்ழ அதப படிபம அடன் ஆடமத்துன் டமன்
ணற்வபகவந ‘இதக்கயது’, ‘இல்வ’ ன்த அயததொடிகயது.



அபஸ்வடகளுக்ழகம அடயல் ழடமன்தம் பஸ்துக்களுக்ழகம இதப்தை
அடயணயதந்ழட உண்மகயது. அபஸ்வடதயல் இதக்கும் பஸ்துக்களுக்கு
பயகமங்களுண்டு, ழமக்கு பவு உண்டு. ஆமல் இவபகவநளதல்மம்
மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கும் ஆத்ணமபயன் இதப்தை ன்தம் இல்மணல் இதப்ழட
இல்வ. ‘ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் மயல்வ’. ளன்மல்-மன், ணற்பர் ன்தம்
அயழப அங்கயதப்டயல்வ ன்த சயர் கதடமம். ஆமல் ந்ட அதபத்டயன்
துவஞதயமல் இப்டி கதடயமழம அந்ட அதபம் உக்கத்டயல் உண்டு ன்த
அபர்கள் எத்துக்ளகமண்ழ ஆகழபண்டும். இந்ட அதபழண அபர்கள்
ஸ்பதௐணமகய இதக்கயது. ஆவகதமல் ம்ணவபமயன் ஆத்ணமவும் த்தௐழண
ன்மல் – இதப்யன் ஸ்பமபணமகயத்ள்நது. இவடத் டமன் ழமயதப்தை ன்த
கூயத்ள்ழநமம். இது தொடல் டரர்ணமம்.

45. ஆத்ணம சயத்தௐன் (இண்மபது டரர்ணமம்)







ஆத்ணம ல்ம அபஸ்வடகவநத்ம் அயகயது. இடமல் டமன் அபஸ்வடகள்
இதக்கயன் ன்த ணக்குத் ளடமயகயது.
ஆத்ணமபயல் அயபயல்வ ன்த ண்ஞக்கூதொடிதமது. ளயல் அப்டி
ண்ஞழபம கற்யக்கழபம கூ அயபயன் துவஞ ழபண்டும். ஆத்ணம அயவு
ஸ்பதௐணமது ன்த வபத்துக்ளகமள்படமல் டமன் ணற் டமர்த்டங்களுக்கு
இதப்ழ ளடமயத்ம். ணற்தம் அவபகநயல் சயபற்யற்கு அயவுள்நது இன்தம்
சயபற்யற்கு இல்வ ன்தம் ளடமயத்ம்.
பயனயப்யல் மம் தைத்டயதயமல் அயகயழமம்; தைத்டயதயல் உண்மகும் அயபயற்கு
இதப்தைம், ணமற்தொம் இதப்து ழமல் ணக்குத் ழடமன்தபடமல் டமன் அவபதம்
அயவபப் ள தொதல்கயன்ர். இப்டி தைத்டயதயல் உண்மகும் அயவு
ணமயக்ளகமண்ழ இதந்டமலும் ஆத்ணமபயன் அயவு ணமதபடயல்வ. ஆத்ணமபயன்
அயவு ப்ளமழுதும் எழ படிபயல் இதப்டமல் டமன் ணற் அயவுகநயன் ழமக்கு
பவப யச்சதயக்க தொடிகயது.
ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் ந்ட அயவும் உண்மபடயல்வதமடமல் ம் ஆத்ணமபயன்
அயவு அப்ழமது இதப்டயல்வ ன்த ளசமல்தொடிதமது. ளயல் அப்ழமது
ந்ட அயவும் இதப்டயல்வ ன்த ளசமல்லும் அயவு அப்ழமதும் ஆத்ணமபயல்
இதக்கயது ன்த இம்தொவப்டி எத்துக்ளகமள்ந ழபண்டித்ள்நது. ஆவகதமல்
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ஆத்ணம ப்ழமதும் சயத்தௐமகய இதக்கயது – இது ழயவு ன்த இங்கு
அவனக்கப்ட்டுள்நது. இது இண்மபது டரர்ணமம்.
46. ஆத்ணம ஆந்ட தௐன் (தோன்மபது டரர்ணமம்)






ஆத்ணம டன் ஸ்பதௐத்டயல் வ்பயட ற்த் டமழ்வுகநயன்ய க்குவவுணயன்ய
இதக்கயது.
துக்கத்டயன் ழசதொம் கயவதமது. ம் ஆத்ணம ணக்கு எத ழமதும் ழபண்மம்
ன்த ழடமன்தபடயல்வ. ணக்கு வ்பநவு துன்ம்/சுகம் பந்டது ழமல்
ழடமன்யமலும் ம் ஸ்பதௐத்டயல் ணக்கு ளபதப்தை கயவதமது.
தைப்ளமதட்கநயன் தோழணம அல்து அகத்டயழம இன்ம் கமடம்ழமது மம் ம்
ஆந்ட ஸ்பதௐத்டயற்கு அதழக ழமழபமம்.
ஆழ்ந்ட உக்கத்டயன் ழமதும் ம் ஆந்டத்டயற்குக் குவபயல்வ. அப்ழமது
ல்மபற்வத்ம் பய அடயக அநபயல் ஆந்ட ஸ்பதௐர்கநமகய இதப்ழமம்.
ஆவகதமல் ம் ஆத்ணம ஆந்ட ஸ்பதௐழண ஆகயதயதக்கயது. இது டமன் இங்கு
ழமந்டம் ன்த ளசமல்ப்ட்டுள்நது. இது தோன்மபது டரர்ணமம்.

47. ஆத்ணமபயற்கு இதப்தை, அயவு, ஆந்டம் ன்வப குஞங்கநல். இவப அடன்
ஸ்பதௐழணதமகயத்ள்நது. (மன்கமபது டரர்ணமம்)
ஆத்ணமபயன் இதப்தை இதப்ல். இதப்ழ அடன் ஸ்பதௐம். ஆத்ணம அயபல்.
அயபயன் ஸ்பதௐழண. ஆந்டம் உள்நடல். ஆந்ட ஸ்பதௐழண. இதப்தை, அயவு,
ஆந்டம் ன்வப ஆத்ணமபயற்கு ணற் துபயலிதந்தும் பழபண்டிதடயல்வ. பதபதும்
இல்வ. அபஸ்வடகள் பந்டமலும் ழமமலும் இதப்தை, அயவு, ஆந்டம் ன்வப
இவபகநயன் ஸ்பதௐழண ஆகயத்ள்நது. ஆத்ணமபயமல் டமன் அபஸ்வடகநயல் ழடமன்தம்
டமர்த்டங்கநயல் இதப்தை, அயவு, ஆந்டம் ன்வப ளபநயப்டுகயன். (இது
மன்கமபது டரர்ணமம்).

48. ஆத்ணம தூத ச்சயடமந்ட ஸ்பதௐம் – ழதஞர்வு (Pure Consciousness)
(

,

,

,

,

)

ஆத்ணமபயன் இதப்தை, தூத இதப்தை. அடயல் ணற்ளமன்யன் கப்ம் இல்வ.
வதொவதயல் பஸ்துக்கள் இதக்கயன் ன்த கூதம்ழமது அவபகநயல் அழக
குஞங்கள் ழசர்ந்துள்ந. ஆமல் ஆத்ணம ஸ்பதௐணம இதப்யல் ந்ட குஞதொம்
இல்வ. இவடப்ழமழப ஆத்ணமபயன் அயவு ழயவு. அடற்கு ந்ட பயததொம்
கயவதமது. வதொவதயல் எதபதக்கு அயவு இதக்கயன்து ன்மல் அபன் சய
பயதங்கவந அயந்துள்நமன் ன்த ளமதள். ஆமல் ஆத்ணமபயன் அயபயற்கு அப்டி
ந்ட பயததொம் ழடவபதயல்வ. ஆத்ணமபயன் ஆந்டதொம் ந்ட எத பயதத்ளடமர்தைம்
உள்நடல். உகயல் ‘மன் ணகயழ்ச்சயதமத்ள்ழநன்’ ன்த ணக்கள் பயதபமயக்கும்ழமது
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‘இப்டிப்ட்எத பயதத்டமல் சுகம் ற்ட்து’ ன்த டமன் அவ்பமக்கயதத்டயன்
ளமதள். ஆமல் ஆத்ணமந்டம் தூத ஆந்டழண டபய டதவத சம்ந்டத்டயமலும்
பதபடல். இப்டி ஆத்ணம ழமயதப்தைவதபன், ழயவு படிபமபன், ழமந்ட
ஸ்பதௐன் – இது ந்டமபது டரர்ணமம்.
49. ஆத்ணம அத்பயடரத ஸ்பதௐம்
ஆத்ணமபயல் இதப்தை, அயவு, ஆந்டம் – இவப தோன்ல். ளதப்யல் யம், சூடு,
ளபநயச்சம் – இவபகவநப்ழமல் என்ழ தோன்த ழகமஞங்கநயல் தோன்மகத் ளடமயகயது.
அவ்பநவு டமன். இந்ட தூத ச்சயடமந்டதௐம் டன்தள்ழநம டன்வபய
ழபளமன்யலிதந்ழடம வ்பயட ழடத்வடத்ம் அவபடயல்வ. (ல.ம.2-3-7)
அபஸ்வடகள் இவடபய ழபமய்த் ளடமயந்டமலும் உண்வணதயல் ழபல். ளயல்
இண்டு ளபவ்ழபத பஸ்துக்கள் ன்த ளசமல்ழபண்டுணமமல் அவபகளுக்கு
கமத்டயன் அல்து ழடசத்டயன் ஆடமம் ழபண்டும். ஆமல் ஆத்ணழம, அபஸ்வடழதம,
கமத்டயல் இல்வ. ழடசத்டயலும் இல்வ. கம ழடசங்கள் அபஸ்வடக்குள்
ழடமன்தவபதமத்ள்ந. இக்கமஞத்டயமல் ஆத்ணம அத்பயடரதமத்ள்நது ன்மல்
டக்கு இண்மபது ன்த கூயளகமள்ந என்தம் இல்மட டத்துபணமத்ள்நது. கவு,
வுகநயல் ஆத்ணமபயற்கு பயதணமகயத்ள்நது ன்த ழடமன்தம் அமத்ணம ளடமயந்டமலும்
அது ஆத்ண வசடன்தத்டயமழழத தொழுவணதமக பயதமயக்கப்ட்டுள்நடமல் அவப
உண்வணதயல் ஆத்ணமழப ஆகயத்ள்ந. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயழம ஆத்ணம டமளமன்ழ
இதக்கயன்து. ஆவகதமல் ஆத்ணமபயற்கு இண்மபது ன்த ழடமன்தம் ழடமற்ம் கூ
இல்வ ன்மதயற்த. ஆத்ணயல் கவு, வு படிபயல் ழடமன்தம் ழடமற்ங்களும்
உண்வணதயல் ஆத்ண ஸ்பதௐழண ன்மதயற்ல்பம? இக்ழகமஞத்டயல் மர்த்டமல் ஆத்ணம
ப்ழமதும் கூஸ்ட, அத்பயடரத, தூத ச்சயடமந்டதௐம் ன்த கூ ழபண்டும். இந்ட
அர்த்டத்டயல் டமன் ஆத்ணமவப ப்ம்ணம் ன்த ழபடமந்டயகள் அவனக்கயன்ர். இது
ஆமபது டரர்ணமம்.

50. ஆத்ணம பமக்கு ணடயற்கு அப்மற்ட்து
ஆத்ணமவப தூத ச்சயடமந்டதௐம் ன்த அவனப்தும் எதபவக பயதபமழண
ஆகயத்ள்நது. உண்வணதயல் ஆத்ணமபயன் இதப்தை ன்து ஆத்ணம இல்வ ன்கய
கதத்வட ரக்கத்டமன் ளசமல்ப்ட்து. இவடப்ழமழப அயவு ன்து பஸ்து
படிபயன் ன்வட ரக்கவும், ஆந்டம் ன்து துக்க படிபயன் ன்வட ரக்கழப
ளசமல்ப்ட். (வட.ம.2-1). ஆத்ணம இப்டிப் ட்து, அப்டிப்ட்து ன்த
வ்பயடத்டயலும் பர்ஞயக்க தொடிதமது. ந்டச் ளசமல்மலும் ந்ட ண்ஞத்டயமலும்
அயதழப தொடிதமட ஸ்பதௐணமகய இதப்ழட ஆத்ணமபயன் ணமர்த்ட ஸ்பதௐம் (வட.2-9).
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இப்டி அதபத்டயன் துவஞ ளகமண்டு தமர் சந்ழடகண அயந்து ளகமள்பமழம அபழ
ஜமய, ளசய்தத் டகுந்டவட ளசய்டபமகயன்மர். இது னமபது டரர்ணமம்.
இய பதம் அத்தமங்கநயல் இதுபவ சுதக்கணமய் கூயத்ள்ந டரர்ணமங்கவந ழமயதப்தை,
ழயவு, ழமந்டம் இம்தோன்யன் ழகமஞங்கநயலும் ணதடித்ம் ஆழமய்ழபமம்.

3. ழமயதப்யன் ணமர்த்டம்
‘தம, யக்கும் ப்மஞயகளநல்மம் ‘த்’ ன்தம் கமஞத்டயமல் பந்துள்ந.‘த்’வட
ஆச்தயத்துக் ளகமண்டு இதப்வப, த்டயழழத ணவப’. – சம.உ. 6-2-1

அ. ஆத்ணமழப உண்வணதம இதப்தை
51. ஆத்ணம அமத்ணம பயழபகம்
ழணற்கூயத டரர்ணமங்கநயல்  சந்ழடகங்கள் னக்கூடும். உடமஞணமக, இதப்ழ
அயபமகவும், ஆந்டணமகவும் ப்டி ஆகும்? ‘ந்டபயடத் ளடமர்தைணற்’ ன்வட
ப்டிப் தைமயந்துளகமள்பது? ம் தொன்மல் ளபவ்ழபத ளமதட்கள் இதக்கும்ழமது,
இதப்தை, அயவு ணற்தம் ஆந்ட ஸ்பதௐணம ஆத்ணம என்ழ ணமர்த்டம் ன்வட
ப்டி ம்தைபது? இப்டிப்ட்  சந்ழடகங்கவந பயக்க, பயமயபம ஆமய்ச்சய
ழடவப. ழப, இந்ட அத்தமதத்டயல் இதப்யன் ழகமஞத்டயல் ணமர்த்டத்வட உதடய
ளசய்துளகமண்டு ணற் இண்டு ழகமஞங்கவநத்ம் அடுத்டடுத்ட அத்தமதங்கநயல்
கமஞமம்.
இய மம் ஆத்ணம, அமத்ணம ன்தம் ளசமற்கவந அடிக்கடி உழதமகயப்ழமம். ஆத்ணம
ன்மல் இதுபவ மம் கமட்டிக்ளகமடுத்துள்ந தோயவக்கும் மக்ஷயதம ம்
ஸ்பதௐம். அமத்ணம ன்மல் ஆத்ணம அல்மடது. அபஸ்வட, அபஸ்வடதயல் ழடமன்தம்
உகம், அவ்வுகயல் ழடமன்தம் ளபவ்ழபத ளமதட்கள், அவபகநயன் டர்ணங்கள்,
ளடமர்தைகள்-இவபதவத்வடத்ம் அமத்ணம ன் ளசமல்லில் ழசர்க்கமம். ழப
இவ்பயத மமயமயக ளசமற்கவந யவபயல் வபத்துக்ளகமள்ளுடல் அபசயதம். ஆத்ணம
ன்மல் டப்மய் தைமயந்து ளகமள்ளும்ழமது ‘மன்’ ன்த ளமதள். ணயடன்
வபளதவபகவநத் டன் ஸ்பதௐளணன்த கததுகயமழம அவபளதல்மம் எதபயடத்டயல்
ஆத்ணமழப ஆகயதயதக்கும். உடமஞணமக, மன் சமலி, ழமத்ற்பன், ழமஞ்சமன் –
ன்த ளசமல்லும்ழமது, ழடம் பவ இதப்வட மன் ன்த ளசமல்லிக்ளகமள்கயழமம்.
இவ்பமத்ணமபயற்கு சமரமத்ணம ன்த ளதர்.‘மன் மர்க்கயழன், ழகட்கயழன், அயகயழன்,
பமழ்கயழன், ன் ஆத்ள் ணயகக்குவவு’ – ன்த ப்மஞன் பவ மன் ன்த
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கததுகயழமம். இவ்பமத்ணமபயற்கு ரபமத்ணம ன்த ளதர். இவடப்ழமழப இது
க்குப் தைமயந்டது, தைமயதபயல்வ ன்த ளசமல்லும்ழமது தைத்டய பவ இதப்வட ம்
ஆத்ணம ன்த கததுகயழமம். இவ்பமத்ணமபயற்கு பயஞ்ஜமமத்ணம ன்த ளதர். ‘மன்
சுகய, மன் துக்கய’ ன்தம்ழமது அங்கமம் பவ இதப்வட ஆத்ணம ன்தம்ழமது
அவட ழமக்த்மத்ணம ன்கயழமம். ‘ஆமல் மன் பயனயப்தை அபஸ்வடவதழத
மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயழன்; இந்ட அபஸ்வட தொழுபதும் க்கு பயத
ணமகயதயதக்கயது’ ன்தம்ழமது இதுபவ ளசமன் ந்ட ஆத்ணமவும் ளமதந்டமது.
இடற்கு தொன் மம் சுதக்கணமக பர்ஞயத்ட மக்ஷய ஸ்பதௐத்வடழத அங்கு ஆத்ணம ன்த
கூயழமம். இவ்பமத இத்டயற்குத் டக்கபமத ஆத்ணம ன்தம் ளசமல்லிற்கு ளபவ்ழபத
அர்த்டம் இதப்டமல் மம் இச்ளசமல்வ ந்ட அர்த்டத்டயல் உழதமகயப்ழமம் ன்வட
தொடலிழழத ளசமல்லிபயடுபது ம். இந்ட அபஸ்வட தொழுபவடத்ம் மர்க்கும் ம்
ஸ்பதௐத்வடழத மம் இங்கு ‘ஆத்ணம’ ன்த அவனக்கயழமம். இந்ட ஆத்ணமவபத்டமன்
மம் இதப்தை, அயவு, ஆந்டம் ன்த ளசமல்பது. பமசகர்கள் இவட ணக்கக்கூமது.
ளயல் ழபடமந்டத்டயற்கு பயதணமகய இதக்கும் ஆத்ணம தமளன்த தைமயதமபயட்மல்
இவ்பமமய்ச்சயதயல் ந்ட ஸ்பமஸ்ததொம் இமது.

52. இதப்தை ன்டற்கு சயர் கூதம் க்ஷஞங்கள்
ஆத்ணம ‘ழமயதப்தை’ ன்த ளசமல்லும்ழமது இதப்தை ன்மல் ன் ன்வட உதடய
ளசய்துளகமள்நழபண்டும். ழடம எத ழடசத்டயன் அல்து கமத்டயன் ஆடமத்டயல்
ழடமன்ய ணக்கு ழடம எத பவகதயல் உழதமகணமதயதந்டமல் அவட ‘இதக்கயது’ ன்த
ளசமல்கயழமம். உடமஞணமக, குநத்டயல் ரர் இதக்கயது, அவட ளடமட்மல் வக ஈணமகும்,
குடித்டமல் டமகம் டரதம். ழப ரர் ‘இதக்கயது’ மம். இவடப்ழம, ‘இப்ழமது ன்
ணடயல் எத ண்ஞம் ணயகுந்ட ளடமல்வ அநயத்துக்ளகமண்டிதக்கயது ன்தம்ழமது
அவ்ளபண்ஞம் எத ழடசத்டயல் இல்மபயட்மலும் இப்ழமது (கமத்டயல்) ‘இதக்கயது’
ன்த ளசமல்மம். ன்? அது எத கமர்தத்வட பயவநபயத்துள்நது. ஆமல் ஆத்ணம ந்ட
இத்டயல் ந்ட கமத்டயல் ந்ட ண்ஞத்டயமல் ளடமயகயது, ப்டிப் ததள்நது ன்த
ழகட்மல் டயலில்வ. இந்ட இத்டயல் இல்மபயட்மல் ழபளங்ழகம, தொற்கமத்டயழம,
யற்கமத்டயழம அது ணக்கு ன்வணழதம டரவணழதம ளசய்த்ம்ழமது அவட “இதக்கயது”
மம். ஆமல் ஆத்ணம இந்ட ந்டப் ளமதநயலும் ப்த்தக்ஷணமய் இல்மபயட்மல்
ழமகட்டும், ழமக்ஷணமகக்கூ இதக்கயது ன்த ளசமல்தொடிதமது. இப்டிதம
சந்ழடகம் சயதக்கு பமம்.
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53. இந்ட க்ஷஞத்டயலிதக்கும் ழடமம்
ழணல் கண் சந்ழடகங்கள் பயக, தொடலில் இங்கு ளசமன் க்ஷஞங்கள் சமயடமம ன்த
மர்க்க ழபண்டும்.
1. எத கமத்டயழம, ழடசத்டயழம ழடமன்தபவட ‘இதக்கயது’ ன்த ளசமல்படமமல்
கமழணம, ழடசழணம இதக்கயது ன்த ளசமல்ழப டகுந்டடமதயல்வ. ளயல், கமம்
ணற்ளமத கமத்டயழம ழடசத்டயழம இல்வ. இவடப்ழமத்டமன் ழடசதொம் ணற்ளமத
ழடசத்டயழம, கமத்டயழம இல்வ.
ணதப்தை: கமம், ழடசம் ன்த இண்டு டமர்த்டங்கள் அல் ன்தம் இவ்பயண்டும்
ழசர்ந்து மன்கு அநவுகளுள்ந (dimension) டமர்த்டம் ஆகயன் ன்த ன்ஸ்டீன்
தொடலித பயஞ்ஜமயகள் ளசமல்கயன்ர். ழடசணமது ரநம், அகம், ஆனம்(அல்து
உதம்)  தோன்த அநவுகளுள்நடமத்ம், கமம் மன்கமபது அநபமத்ம் உள்நது
ன்கயன்ர்.
டயல்: அப்ழமதும் கூ கமதொம், இதொம், ணற்ளமத கமத்டயழம, இத்டயழம இல்வ
ன்தம் பமடம் இதந்ழட டரதம்.
2. து ழடமன்தகயழடம அது இதக்கயது ன்த ளசமல்படமமல் கமல் ரவத்ம்
‘இதக்கயது’ மழண? ஆமல் இப்டிதயல்வழத?
ணதப்தை: இடற்கு எத பனயவத பர் ழபண்டுணமமலும் ளசமல்மம். சும்ணம ‘இதக்கயது’
ன்த ழடமன்யத அநபயழழத இதப்தை உண்வணதமகுணம? அது உழதமகத்டயற்கு
பழபண்மணம? உடமஞணமக ரர் ன்த ழடமன்யத டமர்த்டம் துஞயவத வக்க
ழபண்டும், குடித்டமல் டமகம் அங்க ழபண்டும் ன்தம் தன்கவநக் ளகமடுத்டமல்
அப்ழமது ரர் இதக்கயது’ ன்ழமம். இப்டிதயல்மணல் சும்ணம ‘இதக்கயது’ ன்த
ழடமன்யமல் அது உண்வணதம இதப்தை அல். ளபதம் ப்மந்டயதயன் இதப்தை.
ஆவகதமல் ழடமற்தொவதது தவ உண்மக்கயமல், அது ‘இதக்கயது’ ன்த
ளசமல்ப்டும் க்ஷஞத்ழடமடு கூடிதது ன்த ளசமல் ழபண்டித்ள்நது.
டயல்: இப்டித் டரர்ணமம்/தொடிவு ளசய்ட யன்தம் க்ஷஞத்டயல் ழடமம்
பயகுபடயல்வ. ளயல் கபயல் ணக்குத் ழடமன்தம் ரமயமல் அங்கு டமகம்
ரங்குகயது, துஞய வகயது, குநயக்கவும் உழதமகணமகயது. ஆமல் இத்டண்ஞரர்
உண்வணதயல் இதக்கயது ன்த மம் ண்டபடயல்வ. ஆவகதமல் ப்ழதமம்
உள்நது இதப்யன் க்ஷஞளணன்து சமயதல் ன்மதயற்த.
ணதப்தை: தர்பக்ஷபமடயகள் இன்ளமத பயடத்டயல் க்ஷஞத்வட டயதத்ட தொதமம்.
ப்டி ன்மல் கபயல் ழடமன்தம் பஸ்துக்கள் ம் ம் கபயல் ணட்டும்
ழடமன்தகயன். ஆமல் பயனயப்யல் மம் ‘இதக்கயது’ ன்த ளசமல்லும் ளமதட்கள்
அவபதக்கும் ‘இதக்கயது’ ன்ழ ழடமன்தகயது. ஆவகதமல் டய ர் எதபதக்கு
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ழடமன்தபது இல்மணல் இதக்கமம் ஆமல் ‘இதக்கயது’ ன்த அவபதக்கும்
ழடமன்தபவட சந்ழடகயக்க தொடிதமது. எத பஸ்து எதபதக்கு ‘இதக்கயது’ ன்த ழடமன்ய
யகு அபதக்ழக இல்மது ழமமல் அல்து எதபதக்குத் ழடமன்ய அழட கமத்டயல்
ணற்பர்களுக்குத் ழடமன்மபயட்மல் அபன் இந்டயமயதங்கநயழம, ணம் தைத்டயகநயழம
ழடம குவதயதக்கமம் ன்ழ கூமம். ஆமல் ல்ழமதக்கும் ‘இதக்கயது’ ன்ழ
ழடமன்தபவட இல்வ ன்த கூதொடிதமது. ளயல் அவபமயன் இந்டயமயதங்கநயலும்
எழ கமத்டயல் குவகள் இதக்கயன் ன்ழம அவபதம் தைத்டயதற்பர்கள் ன்ழம
கூழப தொடிதமது. சமயத்ம் அல். ஆடமல் அவபதக்கும் ‘இதக்கயது’ ன்த ழடமன்ய
உழதமகணமகும் பஸ்துவப உண்வணதயல் இதப்தை உள்நது ன்த கதடமணம ன்த
தமமபது ழகட்கமம்.
டயல்: இதக்கும் டமர்த்டம் அவபதக்கும் ழடமன்ழபண்டும் ன்தம் யதணம்
டற்சணதம் உள்ந டவவத ரக்கமது. ளயல் கபயல் எதபதக்கு ணட்டும் ளமதட்கள்
ளடமயகயன் ன்தம், பயனயப்யல் அவபதக்கும் ளடமயகயது ன்ழட சமயதயல்வ.
ளயல் இந்ட மகுமட்வக் கற்யப்ழட பயனயப்தை யவதயன் ற்தடமன். (23, 33).
இப்ழமவடக்கு இத்ழடமத்வட எதுக்கயமலும் இதப்யன் இந்ட க்ஷஞத்டயல் ணற்ளமத
ழடமதொண்டு. இதப்ளன்மல் ன் ன்தம் ழகள்பயக்கு அவபதக்கும் இதக்கயது
ன்த ழடமன்தபது ன்தம் டயல் டயதப்டயகணமய் இல்வ. வ்பயடப் ளமதள்
இதக்கயது ன்த ழடமன்தகயது? பஸ்து ப்டி இதந்டமல் அவட இதக்கயது
ன்ழமம்? ன்ழட இங்கு ழகள்பய. இக்ழகள்பயக்கு இதுபவ மம் பயவவதக் கண்டு
ளகமள்நபயல்வ. ‘இதப்டமமல் இதக்கயது ன்த கதடழபண்டும்’ ன்ழ டயல்
அநயத்டது ழமல் ஆகும்.
ழணலும் ல்ழமதக்கும் இதப்து ழமல் ழடமன்யமல் இதக்கயது ன்த
ளசமல்படமமல் டமபது எத பஸ்துவப இதக்கயது ன்த யச்சதயப்டற்கு ல்ம
கமத்டயன் ல்ம ழடசங்கநயன் ணயடர்கவநத்ம் ஏமயத்டயல் பபவனக்க ழபண்டும். இது
வதொவதயல் மத்தழணதயல்வ. அவபதம் எத்துக்ளகமள்நழபண்டும் ன்த
ளசமல்பர்கள் அந்ட ல்ம ணயடர்களும் இதக்கயமர்கநம இல்வதம ன்வட ந்ட
ல்மதவத சம்ந்டத்துன் யச்சதயக்க ழபண்டும்? இப்டி எத எழுங்கயல்ம
பமக்கயதத்டயமல் ந்ட க்ஷஞத்வடத்ம் உதடயப்டுத்ட தொடிதமது.
இன்ளமத தொக்கயதணம ழடமத்வடக் கமண்யப்ழமம்: ழடமற்ம் இதக்கயது ன்த
கூதழபமழணதமமல் அது ந்ட ஜமத்டயற்குத் ழடமன்தகயழடம, அந்ட ஜமம்
இதக்கயடம இல்வதம ன்வட யச்சதயப்து ப்டி? அந்ட ஜமதொம் டன்வபய
ழபம ணற்ளமத ஜமத்டயற்குத் ழடமன்ய டன் இதப்வ அவபடமமல் அந்ட தைடயத
ஜமம் இன்ளமன்யற்கு அது ணற்ளமன்யற்கு- இப்டித் ழடமன்யக்ளகமண்ழ
இதக்குணமமல் (அபஸ்டம ழடமம்) இந்ட ஜம பமயவச ங்கு ழமய் யற்கும்? ந்ட
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ஆடமத்துன் இந்ட பமயவசவத எத்துக்ளகமள்நழபண்டும்? அப்டி எத்துக்ளகமள்நம
பயட்மல் இடற்கு தொன்ழ ழடம எத ஜமம் ழடமற்ங்கநயன்ய “ணக்குள்ழந
இதந்டமகழபண்டும்” ன்த எத்துக்ளகமள்நழபண்டுணல்பம? அவட எத்துக் ளகமண்மல்
‘ழடமன்தபதுடமன் இதப்தை’ ன்தம் க்ஷஞம் ப்டிப் ளமதந்தும்?

54. இதப்யன் க்ஷஞம்; உண்வணதம இதப்தை து?
ழப இதப்தை ன்டயற்கு இவபளதல்மம் க்ஷஞணல். து இல்வ ன்த
யவக்கக்கூ தொடிதமழடம அது உண்வணதயல் இதக்கும். து டன் ஸ்பதௐத்வட பயட்டு
ணமமழடம, ணமதம் சம்பழண இல்வழதம அழட யணமய் இதக்கத் டகுந்டது. (வட.ம.2-1)
உண்வணதமய் இதக்கும் பஸ்துபயன் ஸ்பதௐம் ன்தம் ணமதபழட கயவதமது. இந்ட
அர்த்டத்டயல் ணக்குத் ளடமயத்ம் ந்டப் ளமதளும் இதக்கயது ன்த ளசமல்க்கூ
டகுந்டடமதயல்வ. ம் ஆத்ணம என்ழ உண்வணதயல் இதப்து. தோயவ ஆமய்ச்சய இவட
ணக்குப் தைமயத வபக்கயது. ப்டிளதன்மல் – பயனயப்தை ணற்தம் கவு யவகவந
ஆமய்ந்டமல் அது, ‘மன், ‘ணற்வப’ ன்த இண்டு பவகதமய்த் ளடமயகயது. ம் ஆத்ணம
இவ்பயண்வத்ம் என்மக்கய எழ ழமக்கயல் மக்ஷயதமய் மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயது.
ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் துவும் ளடமயபழட இல்வ. அப்ழமதும் இழட மக்ஷய, இழட
ஆத்ணம இதந்து ளகமண்டிதக்கயது. அப்ழமது ம் ஆத்ணம இல்மடயதந்டமல் ணக்கு
‘துவும் ளடமயதபயல்வ’ ன்த பயனயப்யல் ளசமல்படற்ழக தொடிதமது. ழப ஆத்ணம
பயனயப்தை, கவு, உக்கம்- ன்தம் தோன்த அபஸ்வடகளுக்கும் மக்ஷயதமய்
இதந்துளகமண்ழ இதக்கயது. அடன் ஸ்பதௐத்டயல் ந்ட ணமற்தொம்
உண்மகயதயதப்டயல்வ. மம் (40ல்) ளசமல்லிதடி கவு, வு, உக்கம் ன்தம்
தோன்த அபஸ்வடகவநத் டபய ழபளமத அபஸ்வடழத இல்மடடமல், இவபகவநத்
டபய ழபளமத அபஸ்வட இதக்கக்கூடும் ன்த ண்டபதுகூ தொடிதமது. ழப
தோயவகளுக்கும் மக்ஷயதமய் ஆத்ணம ப்ழமதும் எழ படிபயல் இதப்து ன்து
ளடநயவு; ழணலும் இவ்பமத்ணம ப்ழமடமபது இல்மணல் ழமகமம் ன்த
சந்ழடகப்க்கூ இணநயக்கமட பஸ்து ன்மதயற்த. (ணம.ம.7) ஆமல் கவு,
வுகநயல் ழடமன்தம் ‘மன், ய’ ன்தம் கூதகநயன் கமட்சய இப்டிதல். இபற்யற்கு
அந்டந்ட யவகநயல் ணட்டுழண ப்ழபசம் இதக்கும். பயல் இதக்கும் இக்கமட்சயகள்
கபயல் இதப்பற்வ பய ழபமகயதயதப் ன்தம், இவப உக்கத்டயல் தவனத
சயயதும் அபகமசம் இதப்டயல்வ ன்த ம் அதபத்டயல் உதடயதமகய உள்நது.
ஆவகதமல் இவபகள் உண்வணதயல் இதக்கயன் ன்த கூழப தொடிதமது.
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ஆ. இதப்யன் தோன்த யவகள்
55. அமத்ணமபயன் இதப்தை த்டவகதது?
அப்டிளதன்மல் அபஸ்வடகளுக்ழகம அவபகநயல் ளடன்டும் டமர்த்டங்களுக்ழகம
ந்ட இதப்தைம் இல்வதம? இல்மபயடில் அவப இதக்கயன் ன்தம் ண்ஞம்
ணக்குத் பயமணல் உண்மகக் கமஞளணன்? இவ்பயமபயற்கு பயவவதத்
ழடழபண்டும். பயனயப்யல் சய டமர்த்டங்கள் ழடமன்தம் சணதத்டயல் இதக்கயன்து ன்த
ழடமன்யமலும் உண்வணதயல் அவப இல்வளதன்தம் தைடயத அயவு உண்மகய அவப
இதக்கயன் ன்தம் வனத அயவபத் டள்நயபயடும். உடமஞணமக சயப்யதயல் ளபள்நய,
கதயற்யல் மம்தை தொடலிதவப டமம் ழடமன்தம் கமத்டயல் த்தளணன்த ழடமன்யமலும்
பஸ்துவப ன்கு மயசரலித்ட யன் அவப அங்கு இதக்கழப இல்வ ன்து
பயநங்கயபயடும். ஆவகதமல் இத்டவகத ளபற்தத் ழடமற்ங்களுக்கு ந்ட இதப்தைம்
இல்வ ன்மல் எத்துக்ளகமள்நமம். ஆமல் ந்ட பஸ்துவப ந்ட கமத்டயல் ந்ட
இத்டயல் ப்டிக் கண்ழமழணம அடற்கு இதப்தை இல்வ ன்த ப்டிச் ளசமல்பது?
ன்தம் சந்ழடகம் ழும்தைபது இதல்ழ. ம் தொன் கமஞப்டும் இவ்வுகும் இடன்
ழமக்கு பவுகளும் உண்வணதயல் இல்ழப இல்வ ன்த ளசமல்படமமல், இங்கு மம்
ளசய்த்ம் ளௌகயக வபடயகக் கர்ணங்களுக்கும் அவபகநயன் தக்கும் ந்ட ணடயப்தைம்
இல்வதம? ம் ஆவசகள், டயர்மர்ப்தைகள், மம், ஷ்ம், ளபற்ய, ழடமல்பய, சுகம்,
துக்கம், டர்ணம், அடர்ணம், அகமம், உகமம், ஸ்பர்கம், கம், பயசமம், அயவு
இவபளதல்மம் கற்கவுகநம? ன்த ர் ழகட்கத் ளடமங்கமம்.
தோயவ ஆமய்ச்சயத் ளடமவத்ம் அடன் த்வடத்ம் அயந்துளகமள்ந தொடிந்டபர்களுக்கு
இக்ழகள்பயக்குப் டயல் ளடமயதமணல் இதப்டயல்வ. ளன்மல் ழபம, கழபம,
ஆத்ணமவப பயட்டுத் டயதமக இதப்வப அல். அவபகநயன் இதப்ழ
ஆத்ணமபயதவதது. ழப, உகம் ளமய்தமபடற்குப் டயல் ன்வக்கும்
உண்வணதமய் இதந்து ளகமண்டிதக்கும் ஆத்ணமழப ஆகயதயதக்கும். (சம.ம. 6-2-1). (56, 57)ல்
இவ்பயதத்வட ன்கு பயநக்குழபமம். அந்ட யவக்கு  தொடிதமடபர்களுக்கு எத டயல்
உள்நது. அது ன்ளபன்மல்


தொடலிழழத ளசமன்டி ஆத்ணம ன்வக்கும் ணமமட, இல்வ ன்த ளசமல்
தொடிதமட ஸ்பதௐதொவதடமடமல் அடன் இதப்தை மணமர்த்டயக இதப்தை –
மணமர்த்டயக த்து. (ன்வக்கும் இதக்கும் யணம இதப்தை) ப்டும்.



இடமழழத பயனயப்யல் மம் கமடம் பஸ்துகளுக்கு ந்ட இதப்தைம் இல்வ
ன்யல்வ. ளன்மல் அந்ட டமர்த்டங்கள் ல்மம் ளபகுபமய் ‘இதக்கயது’
ன்தம் பயதபமத்டயற்குத் டகுந்டவபதமத்ள்ந. உகயல் ணக்குத் ளடன்டும்
ளமதட்கநயல் சய (ஞ்ச தடங்கள்) கமமகமசங்கவநப் ழமல் யத்தணமகத்
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ழடமன்மம். இன்தம் சய தணய, க்ஷத்டயங்கவநப் ழமல் ரண் கமம்
இதப்வப ன்த ழடமன்மம். ரர்க்குணயழ், கமற்யல் வபத்ட டரம்
தொடலிதவபகவநப்ழமல் அல் கமம் இதப்வடழமல் ழடமன்மம். இந்ட
ழடம் ப்டி இதந்டமலும், யத்த பஸ்துகளும், அயத்த பஸ்துகளும் டமம்
இதக்கும் கம அநவு பவ இதப்வபளதன்ழ ழடமன்தம். அவபகள்
உண்வணதயல் இதப்வப ன்த ம்யத்டமன் மம் அவபகவந உழதமகயத்துக்
ளகமண்டு இதக்கயழமம். ஆவகதமல் அவபகளுக்கும் இதப்தை உண்டு.
அப்டமர்த்டங்கநயன் இதப்தை ப்டி யணமய் இதக்கயழடம அப்டிழத அவப
மசணவந்டயன் அவபகநயன் இல்மவணத்ம் உண்வண ன்ழ மம் தொழுவணதமய்
ம்யத்ள்ழநமம். ணவன அடயகணமய்ப் ளய்டமலும் அல்து ணவனழத இல்மது
ழமமலும் அடடன் ணடயப்தைம் உண்டு ணற்தம் அவப ம்வணப் மடயப்தும்
டயம். ழப டமன் ணக்குத் ழடமன்தம் மப, அமப படிபப் டமர்த்டங்கள்
ல்மம் இதக்கயன் ன்ழ மம் கததுகயழமம். பயதபம ழமக்கயல் அவப
பயனயப்தை யவவதத் டமண்டிச் ளசல் தொடிதமடடமல் பயதபமத்டயற்கு ணட்டும்
உழதமகணமகும் அவபகநயன் இதப்வ பயதமபமமயக த்து ன்வனக்கமம்.


பயனயப்யல் சய ழம் ப்மந்டயதயமல் கமஞப்டும் சயப்யதயல் ளபள்நய, கதயற்யல்
மம்தை, இண்மபது டயங்கள் தொடலிதவபகளுக்குக்கூ இதப்தை உண்டு. அவப
ழடமன்தம் கமம் பவ அவபகளும் ‘இதக்கயன்’ ன்ழ கததுழபமம். அவப
சயப்ய ளபள்நயதல், கதயத மம்ல் ன் உதடய ற்ட்வுன் ணவந்து
பயடுகயன். வதொவதயல் இவபகளுக்கு இதப்தை இல்மபயட்மலும்
அவபகளுக்குப் ப்மடயமஸிகத்து உண்டு. ம் அதபத்டயல் வபளதல்மம்
ழடமன்தகயன்ழபம அவபகளுக்ளகல்மம் இதப்தை (த்து) இதந்ழட இதக்கும்.
இதப்தை இல்வ ன்ழட கயவதமது. மம் இல்வ ன்த கூதபது கூ எதபயட
இதப்ழ டபய ழபல்.

56. ஆத்ணமபயன் இதப்ழ அமத்ணமபயலும் உள்நது
இங்கு எத பயதத்வட யவபயல் வபத்துக்ளகமள்நழபண்டும். அபஸ்வடகநயழம
அவபகநயல் ழடமன்தம் உகயழம ழடமன்தம் இதப்தை அவபகநயன் சுடந்டயணம ளசமந்ட
இதப்ளன்த ண்ஞக்கூமது. இந்ழமக்கயல்டமன் (54ல்) ‘அவபகள் உண்வணதயல்
இதப்வப ன்த ளசமல்த் டகுடயதற்வப’ ன்த கூயதயதப்து. இவடத் ளடநயபமக்க
எத உடமஞத்வடக் ளகமடுக்கமம். ரவழதம அல்து இதம்வழதம சூமக்கயமல்
அடயல் ற்டும் சூடு து? மதமம், பமமடு தொடலிதவபகநயல் இதக்கும் இயப்தை
து? ளதப்யன் சூடு என்த, ரமயல் அல்து இதம்யல் ழடமன்தம் சூடு ணற்ளமன்த
ன்ழம, சர்க்கவதயன் இயப்தை ன்த என்த, மதமம், பமமடு இவபகநயல்
இதக்கும் இயப்தை ணற்ளமன்த ன்ழம கததுழபமணம? இல்வ. இவடப்ழமத்டமன்
ஆத்ணமபயன் ந்யடயதயழழத ழடமன்தம் அமத்ண படிப அபஸ்வடகளுக்ழகம
அவபகநயல் ளடன்டும் உகயற்ழகம டணழடதம டயப்ட் எத இதப்தை உண்டு ன்த
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கததுபதும் டப்ழ. டக்ஷயஞமதோர்த்டய ஸ்ழடமத்டயத்டயல் ளசமல்லிதடி அந்ட ஆத்ணமபயன்
த் படிப ழடமற்ழண அத்கல்ணம டமர்த்டங்கநயலும் ழசர்ந்து கமஞப்டுகயது.
57. ஆத்ணமபயன் இதப்தை த்டம மடயதல்
பயனயப்தைகயல் ணக்குத் ளடன்டும் டமர்த்டங்கவந டமர்கயகர்கள் த்வ்தம் (ளமதள்) ,
குஞம், கர்ணம், மணமன்தம்,(ளமது) பயழசம்,(டயத்டன்வண) ணபமதம், (ளதங்கயத
ளடமர்தை) அமபம் (இல்மவண)– ன்த ழு பவககநமய்ப் யமயத்துள்நர்.
 தணய, ரர், அக்ய, பமத், ஆகமசம், கமம், டயவச, ஆத்ணம, ணது – இவப என்து
த்வ்தங்கள்.
 இவபகநயலுள்ந தௐம், ம், ணஞம் தொடலிதவப குஞங்கள்.
 தபது, இங்குபது தொடலிதவப கர்ணங்கள்.
 தணய, ரர், படிபம், தசய தொடலிதவபகநயலிதக்கும் தணயத்டன்வண, ரர்த்டன்வண,
படிபத்டன்வண, தசயத்டன்வண தொடலிதவபகளும், த்வ்தம், குஞம், கர்ணம்
இவபகநயலிதக்கும் த்வ்தத்டன்வண, குஞத்டன்வண, கர்ணத்டன்வண - இவபகளும்
த்டம ன்தும், மணமன்தங்கள் அல்து மடயகள்(ளமதுபமவப);
 மவடன்வண தொடலித மணமன்தங்களும் மவ தொடலித வ்தக்டயகளும் ழசர்ந்து
ளகமண்டிதக்கும் யத்த ளதங்கயத ம்ந்டத்டயற்கும், த்வ்த குஞங்களும் த்வ்த
கர்ணங்களும் ழசர்ந்து ளகமண்டிதக்கும் யத்த ம்ந்டத்டயற்கும் ணபமதம் ன்த
ளதர்.
 ப்தத்வீ தொடலித ணமடக்கநயலும், கமம், ஆத்ணம, ணது- இவபகநயலும்
இதக்கும் ழடங்கவநக் கூதம் டமர்த்டங்கள் பயழசங்கநமகும்.
த்வ்தம் தொடல் பயழசம் பவ மம் பயபமயத்துள்ந டமர்த்டங்கவநல்மம் மப
(भाव) தௐணமகய இதக்கயன். மப(भाव) )ணல்மடது அமபம்.
இவப வபழசயகர் கூற்த.
வபழசயகமயன் ப்க்மயவதவத பர்ஞயப்ழடம பயநக்குபழடம, கண்டிப்ழடம இங்கு
தொக்கயதணல். ஆமல் அபர்கநயன் த்டம (இதப்தை) ன்தம் மணமன்தத்வடப்
(மடயவத) ற்ய சய பயதங்கவநச் ளசமல் ழபண்டித்ள்நது.
இக்கமத்டயல் இபர்கநயன் ஸித்டமந்டத்வட அதசமயப்பர்கள் இல்மபயட்மலும் ம்
மட்டு சமஸ்டயகமர்கநயல் சயதக்கு த்வ்த குஞப் யமயவுகவந வபத்துக்ளகமண்டு
ஆமத்ம் னக்கம் இன்தம் உள்நது. வபழசயகர் ளசமல்பது:
மடயகள் ப்டுவப வ்தக்டயகநயல் யத்தணமய் ‘ணபமதம்’ ன்தம் எதபவகத்
ளடமர்மல் ழசர்ந்து ளகமண்டுள்ந. உடமஞணமக எத மவதயல் மவத்டன்வண,
ணண்டன்வண. த்வ்தத்டன்வண, த்டம – ன்தம் மணமன்தங்களநல்மம் என்வ பய
ணற்ளமன்த அடயக அநபயல் பயத்ள்ந மணமன்தணமகயதயதக்கயன். ப்டி ன்மல்
மவத்டன்வண ன்து மவதயல் ணட்டும் இதக்கும்; ஆமல் ணண்டன்வண
67

மவகநயலும், ணண்ஞயமம ல்ம ளமதட்கநயலும் உள்நது. த்வ்தத்டன்வண
ப்தத்பயதயல் ணட்டுணல்மது அப்தை, ழட, தொடலித த்வ்தங்கநயலும் ழசர்ந்துள்நது. அடன்
த்டம (இதப்தை) த்வ்தம், குஞம், கர்ணம் இம்தோன்யலும் இதக்கும் மணமன்தணமய்
(அல்து மடயதமய்) இதக்கும்.
இந்ட ஸித்டமந்டத்டயன்டி த்டம அல்து இதப்தை ன்து உண்வணதயல் பஸ்துக்கநயல்
ழசர்ந்து ளகமண்டிதக்கும் எத டர்ணம் ன்வடத்ம்,ழமமப்தபயல் தணஞம்
ழசர்ந்டயதப்வடப்ழமல், அது அவபகநயல் ன்வக்கும் ழசர்ந்ழட இதக்கும் ன்வடத்ம்
கபயக்க ழபண்டும். இது த்வ்தங்கநயல் ழசர்ந்டயதக்கும் மணமன்த (பயதமகம்)
ன்து வபழசயகமயன் கதத்டமடமல், அபர்கநயன் ஸித்டமந்டத்டயன்டி ணக்கு பயனயப்யல்
ளடமயத்ம் டமர்த்டங்கநயல்மணல் அது ஆத்ணமபயலும் இதந்து ளகமண்டிதக்கயது.
மதமத்டயல் சர்க்கவ ழசர்ந்டயதப்டமல்டமன் மதமம் இயப்மக இதப்வடழமல்
த்வ்தங்கநயளல்மம் த்டம ழசர்ந்டயதப்டமல் டமன் அவப ‘இதக்கயன்’ தம்
பயதபமத்டயற்குத் டகுந்டவபகநமகயத்ள்ந ன்த ளசமல்கயமர்கள்.
ழணல் மடுகநயலும் சய கமம் தொன் பவ இக்கதத்து யபயதது ன்த ளடமயத பதகயது.
இவப ளபதம் கற்வழத டபய இவப உண்வணதயல் உள்ந ன்டயற்கு ப்ணமஞம்
கயவதமது.
இது ப்டிழதம இதக்கட்டும். இப்ழமது ஆமத டுத்துக்ளகமண்டிதக்கும் ‘இதப்தை’
வ்பயட மணமன்தணல் ன்வட நயடயல் தைமயந்து ளகமள்நமம். ளன்மல் (43ல்)
கூயதடி ஆத்ணம அபஸ்வடகவநத்ம் அவபகநயல் ழடமன்தம் உவகத்ம் மர்க்கும்
மக்ஷயதமக இதக்கயது. அது டன் அதபத்வடப் ளற்மலும் அடற்கு அது
பயதணமகழப இதக்கும். ஆவகதமல் பயனயப்யல் ளடன்டும் டமர்த்டங்கநயல் இதக்கும்
இதப்தைம் இவ்பமத்ணமபயற்கு பயதணமகயதயதக்கும். இதப்தை ன்து டமர்த்டங்கநயல்
இதக்கும் எத பயட மடயழத ன்த எத்துக்ளகமண்மலும், அவடத்ம் ஆத்ணம
பயதணமக்கயக் ளகமண்டு பயநக்குபடமல், அவட ளபநயழத டள்நயத்டமன் இதக்கும்.
ஆமல் ஆத்ணமபயன் இதப்தை இத்டவகதடல். ஆத்ணம டன் இதப்வத் டமழ
பயதணமக்கயக் ளகமண்டு அயதழப தொடிதமது. ளயல் அவ்பயதப்தை அடன் டர்ணணல்,
ஸ்பதௐழண ஆகயத்ள்நது.
ணதப்தை:ஆத்ணம டன்வழத இதப்தை, அயவு ன்த இண்டு மகங்கநமகச் ளசய்து
ளகமண்டு அயளபன்தம் மகத்டயமல் இதப்ளன்தம் மகத்வட அயகயது ன்த
ளசமல் தொடிதமடம?
டயல்: தொடிதமது. ளயல் மகங்கநயன் இதப்ழம அல்து அவபகநயன்
இல்மவணழதம இண்டும் ஆத்ணமபயற்கு பயதணம அமத்ணமபயற்குச் ழசர்ந்து ளகமண்டு
ஆத்ணம ப்ழமதும் பயதயதமகழப இதக்கும். அமத்ணம ப்ழமதும் பயதணமகயழத
இதக்கும். ஆவகதமல் ஆத்ணயலிதக்கும் ஆத்ணமபயன் ஸ்பதௐழணதம இதப்தை
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ஆத்ணமவப பய ழபமய் அடற்கு பயதணமய்த் ழடமன்தம் அபஸ்வடதயன் அல்து
அபஸ்வடதயல் ழடமன்தம் உகயன் இதப்வபய ழபமது ன்து ஸித்டணமகயது.
ழப ப்ஞ்சத்டயலிதக்கும் த்வ்த, குஞ, கர்ணங்கநயல் ழடமன்தம் இதப்தை, டமர்கயகர்
ளசமல்பதுழமல் மடய, மணமன்தம் ன்த எத்துக்ளகமண்மலும் ஆத்ணமபயன் இதப்தை
மடயதல்ளபன்ழ ஸித்டணமகயது.
58. ஆத்ணமபயன் இதப்தை ளபதம் கற்வதல்
சய பயஞ்ஜமபமடயகநயன் பமடம் இப்டித்ள்நது:
ணதப்தை: ஆத்ணமபயன் இதப்தை எத ப்த்தத (பயஞ்ஜமம், அயவு, ண்ஞம்) பயழசணல்.
இதப்தை ன்து பஸ்துக்கநயலிதக்கும் மணமன்தணல். அது எத பவக தைத்டய ப்த்ததழண.
ப்த்ததம் இல்மணல் தை உழக இல்மடடமல் இந்ட ண்ஞழண இதப்தை.
டயல்: 1. ப்த்ததழண இதப்மமல் ல்ம ப்த்ததங்களும் இதப்ழ ஆகழபண்டும். எத
ப்த்ததம் மவ ன்தம், ணற்ளமன்த துஞய ன்தம் ழடமன்க் கமஞழண இல்வ.
ப்த்ததழண இதப்தைணமகய, மவ, துஞய ழமன்வபகநமத்ம் இதந்டயதந்டமல், டற்சணதம்
அது இதப்ளன்தம் ணற்ளமத சணதம் அது மவளதன்தம் ன் ழடமன்தகயது ?
2. ஆதயதம் ளமதுபமக இது மவ, இது மவ ப்த்ததம் ன்த ழபதடுத்டயத்டமன்
ங்கள் அயபழ டபய இண்டும் என்ழ ன்த பதம் கததுபடயல்வ. ஆவகதமல்
பயஞ்ஜம பமடம் அதபத்டயற்கு தொஞமக உள்நது. (92ல் இது இன்தொம் பயமயபமக்கப்
டும்.)
3. ப்த்ததழண இதப்மகய இதந்டயதந்டமல் ‘இப்ழமது ண்ஞம் இதக்கயது, இப்ழமது
இல்வ’ ன்த ணக்கு அதபம் ஆகழப கூமது. ளன்மல் இவ்பமடத்டயன்டி
அவத்தும் ப்த்ததழண ஆகயதயதப்டமல், இல்வ ன்தும் ப்த்ததழண. ப்த்ததழண
இதப்தை ன்த இதந்டயதந்டமல் ப்த்ததம் இல்வ ன்தம் அதபம் உண்மகயழட?
4. ப்த்ததம் உள்நது, ப்த்ததம் இல்மடது இண்டும் ணக்குத் ளடமயபடமல்
இவ்பயண்டிலிதந்தும் ழபதட்பன் மன் ன்து ளடநயபமகயது. (ல.ம. 2-2-28). இது
இப்டிதயதக்க பயதணம ப்த்ததத்டயன் இதப்தைம், பயதயதம ஆத்ணமபயன் இதப்தைம்
என்ழ ன்து ப்டிப் ளமதந்தும்?
சய ழணல் மட்பமயன் கதத்து ன்ளபன்மல் :
1. ப்த்ததம் (பயஞ்ஜமம்) ன்து ‘ன் பயஞ்ஜமம்’, ‘உன் பயஞ்ஜமம்’ ன்த
டயத்டயதமகக் கூதொடிதமது.
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2. பயஞ்ஜமம் உண்வணதயல் ணற்ளமன்வ ஆச்தயத்து இதப்டயல்வ. அது
சுடந்டயணம மணமன்தணமய் இதக்கயது.
3. உகளணல்மம் இப்டி சுடந்டயணமக இதக்கும் பயஞ்ஜமங்கநயன் சக்கழண
ஆகயத்ள்நது. இதப்தைம் இந்ட சக்கத்டயல் எத பயஞ்ஜமழண.
4. இந்ட பயஞ்ஜமங்கள் என்தன் என்த ளடமர்தை உவதவப. அவபகவந
என்யலிதந்து என்த யமயத்தும் மர்க்கமம். எத ழணற்ழகமள்: ‘இதப்தை’ ன்து, பஸ்து
ணற் குஞங்கவந ளதல்மம் பயட் யன் ஞ்சும் அடன் ஸ்பதௐம். எத தவபப் த
ன்யத அடயலிதக்கும் அழக குஞங்கள் கமஞணமகயதயதக்கும். இக்குஞங்கள்
ளபவ்ழபத ணயடர்களுக்கு ளபவ்ழபமய் ழடமன்தபது அபர்கள் ந்ட அநபயல் அவட
அயந்துள்நர் ன்வடப் ளமதத்டது. அபர்கள் அப்தவப வ்பநவு பயடத்டயல்
அயந்டமலும் அது எத இதப்தை ன்தம் பயதத்டயல் கதத்து ழபதமடு இதக்க தொடிதமது.
5. இப்டி

என்தம் இல்மடழட ஆகயது.

இந்ட அர்த்டத்டயல் த்தும் அத்தும் என்ழ ஆகயன். இதப்தைக்கு எத குஞதொம்
இல்வ. இதப்யன்வணக்கு ந்ட டர்ணதொம் இல்ழப இல்வ. உகயல் உள்ந ல்ம
ளமதட்களுக்கும் இப்டி குஞங்களநன்வப பயஞ்ஜமங்கழந ஆகயத்ள்ந.
ஆவகதமல் இதப்தைம் அயவும் என்ழ ன்மதயற்த.
6. இந்ட இதப்தை, இதப்யன்வண ன்தம் ழசர்க்வகதயலிதந்து ‘ஆபது’ ன்தம் தைடயத
அயவப உண்டு ண்ஞமம். இவடப்ழமழப ‘ஆபது’ ன்தம் அயவும் அடன்
பயழமடயதம ணற்ளமத அயவும் ழசர்ந்து இன்தம் எத தைடயதடம பயஞ்ஜம பர்கம்
கயநம்தைம். இப்டிச் ளசமல்லிக்ளகமண்ழ ழமமல் ல்மபற்வத்ம் பய உதர்ந்டடம
‘யழக்ஷ பயஞ்ஜமம்’ கயவக்கும். இவட ளகல் ன்தம் ளர்ணன் மட்டு டத்துப
ஆமய்ச்சயதமநவப் யன்ற்தபர்கள் ளசமல்லித்ள்நர்.
ம் உத்ழடசம் இவட பயநக்குபழடம அல்து கண்டிப்ழடம அல். மம் ளசமல்லும்
இதப்தை இதுபல் ன்து தைமயந்டயதக்கும். ளன்மல்
 இந்ட பமடத்வட யக்ஜமசு டமழ டன் ணடயல் கற்யத்துக்ளகமள்ந
ழபண்டிதயதக்கும். அப்ழமது டன் ப்த்ததத்டயன் துவஞத்ழழத
கற்யத்துக்ளகமண் அந்ட பயஞ்ஜமத்டயல் ‘யழக்ஷ பயஞ்ஜமம்’ ங்கயதந்து
பதம்?
 டமர்த்டங்கநயல் குஞங்கவநளதல்மம் ரக்கய பயட்மல் ளபதம் இதப்தை ணயஞ்சும்
ன்ழட ளபதம் கற்வதமகயபயடும். ளயல் குஞங்களநல்மம் அனயந்ட
யன்தம் டமர்த்டம் இதக்கும் ன்த தமதம் ம்தைபடயல்வ. ழப இந்ட பமடம்
ழமகமதபத்டயற்கு பயழமடணமத்ள்நது.
 இந்ட ‘ளபதம் அயவு’ ன்து கற்வக்கு தொற்யலும் அப்மற்ட்து. ந்ட
பஸ்துடமன் ந்ட டர்ணதொம் இல்மணல் இதக்க தொடித்ம்? ளபதம் இதப்வழத
ப்டிழதம கற்யக்கமம் ன்த எத்துக்ளகமண்மலும் அப்ழமதும் இதப்யற்கு
ளபதணழ இதப்தை ன்தம் குஞத்வடக் கற்யக்கத்டமன் ழபண்டுணல்பம?
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ழணலும் ளபதம் இதப்யல் என்தழண இல்வ ன்தும் அக்கணமகயத்ள்நது
ன்மழம என்தம் தைமயதழப தைமயதமது. என்தம் இல்வ ன்ழட இதப்மமல்
என்யல் என்த அக்கம் ன்த ளசமல்படயல் அர்த்டழண இல்வ. இதப்யல் இதப்தை
அக்கம் ன்தம் பமக்தத்டயல் ன் ளமதள் இதக்க தொடித்ம்? இதப்தைம்
இல்மவணத்ம் ளபவ்ழபத ன்மல் அவ்பயண்வத்ம் என்வ என்த
ரக்கக்கூடித குஞங்கள் அவபகநயல் இதக்க ழபண்டும். ஆமல் ளபதம்
இதப்யற்ழகம என்தம் இல்மட இதப்யற்ழகம ந்ட டர்ணதொம் இல்வ ன்த
எத்துக்ளகமண்பர்களுக்கு அவப ளபவ்ழபத ன்த ளசமல் தொடித்ணம?

இப்டி ம் மட்டு பயஞ்ஜம பமடத்வட பய இந்ட பயஞ்ஜம பமடம் ல்ம பயடத்டயலும்
கவத்டத்டயடமய் உள்நது. ஆவகதமல் இந்ட அர்த்டத்டயலும் தைது இதப்தை ன்து
பயஞ்ஜமணமபடயல்வ.
59. உகத்டயன் இதப்ளல்மம் ஆத்ணமபயதவதழட
எத ணதப்தை இங்கு ழடமன்க்கூடும் :
1. அபஸ்வடகநயலும் அவபகளுள் இதக்கும் உகங்கநயலும் ஆத்ணமபயன் இதப்வ பய
ழபளமத இதப்தை ளடமயகயழட? இது த்டவகத இதப்தை? டமர்கயகர் ளசமல்லும் த்டம
மணமன்ததொம் அல்மணல், பயஞ்ஜமபமடயகள் ளசமல்லும் பயஞ்ஜம படிவும் அல்மணல்
இதந்டமல் அவட ன்ளபன்யத?
2. (56ல்) ஆத்ணமபயன் இதப்ழ உகயலும் கமஞப்டுகயது ன்த
ளசமல்ப்ட்டுள்நழட? பயஞ்ஜமத்டயன் இதப்ழ உகயன் இதப்தை ன்தம் பமடத்டயற்கு
வ்பயட ணதப்தை இதக்கயழடம அழட பவகதம ணதப்தை ன் ஆத்ணத்டமபமடத்டயற்கும்
இதக்கக்கூமது?
3. (55ல்) உகயல் ப்மடயமஸிகம், வ்தபமமயகம் ன்தம் இதப்தைகளுள்ந ன்த
ளசமல்ப்ட்டுள்நழட? ஆத்ணமபயன் இதப்ழ உகயன் இதப்தை ன்த ளசமன்
இப்ழமவடத அயப்மதத்டயற்கு அது தொஞமகமடம?
4. (48ல்) ஆத்ணம தூத இதப்தை ன்டயற்கும், அது யழக்ஷ பயஞ்ஜமபமடயகள்
ளசமல்லும் ளபதம் இதப்யற்கும் ன் பயத்டயதமசம்?
டயல்: இச்சந்ழடகங்களுக்கு பயனயப்தை என்வழத அல்மணல் கவு, தூக்கம்
தொடலிதவபகவநத்ம் ஆமத ழபண்டும். ளயல் கவு, பயனயப்தைகநயல் ழடமன்தம்
அயவும் அடற்குத் ழடமன்தம் டமர்த்டங்களும் ‘இதப்வப’ ன்த ழடமன்யமலும்
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அவபகநயன் இதப்தை சுடந்டயணமவப அல் ன்வட அந்ட அபஸ்வடகநயழழத மம்
சந்ழடகண உதடய ளசய்த தொடிதமது. பயனயப்தை, டக்கு மக்ஷயதம ஆத்ண எநய இல்மணல்
ழடமன்மது. கவும், உக்கதொம் அப்டித்டமன். அவபகளுக்கும் மக்ஷய அயவு ணயக
தொக்கயதம். இம்தோன்த யவகளும் மக்ஷய அயவப பயட்டு பயட்டு இதக்கமம் ன்த
ஊகயக்கக்கூ தொடிதமது. ஊகயத்டமல் அவபகநயன் இதப்தை தஜ்தணமகயபயடும். ஆவகதமல்
மக்ஷய இதப்ழ அவபகநயன் இதப்தை. அது மக்ஷயதயலிதந்து இபல் பமங்கயதழட டபய
சுதணமய்த் டன்தவதழட அல். ஆவகதமல் அவபகநயன் இதப்யன் மம் மக்ஷயழத
ன்மகயது.
இய மக்ஷயதயன் ஸ்பதௐத்வடக் குயத்து ஆமதத் ளடமங்கயமல் அடன் இதப்தை
ணற்ளமன்யன் டதவு இல்மணல் டமழ இதந்து ளகமள்நதொடித்ம். மக்ஷயதயல் இதப்தை
இல்வ ன்வடக் கற்வகூ ளசய்த தொடிதமது. ளன்மல் அக்கற்வக்கும்
மக்ஷயதயன் இதப்தை ழபண்டும். மக்ஷயதயன் அதபத்டயற்குத் ளடமயபழட
அபஸ்வடகநயன் இதப்மவகதமல் மக்ஷயதயன் இதப்தை ணற்ளமன்யலிதந்து
பந்டயதக்கக்கூடும் ன்தம் கற்வக்கு அர்த்டழண இல்வ ன்தம் கற்வ ளசய்த
ழபண்டித்ள்நது. ஆவகதமல் மக்ஷயழத அபஸ்வடகநயன் இதப்யற்கு மம் ன்த
ளசமல்ழபண்டிதடமதயற்த. அபஸ்வடகநயன் இதப்ழ இப்மடுடும்ழமது
அபஸ்வடகநயல் என்ம பயனயப்யல் ழடமன்தம் பயஞ்ஜமம் தொடலித டமர்த்டங்கநயன்
இதப்வக் குயத்து ன் டமன் ளசமல்பது?ஆவகதமல் உகயல் ங்கு ந்ட இதப்தை
இதந்டமலும் அவபகநயன் மம் ல்மம் மக்ஷயதம ஆத்ணழ ன்து சந்ழடகணயன்ய
ளடமயகயது.

60. மக்ஷயதயன் இதப்ழ அவத்து பவக இதப்தைம் ன்டற்கு அதபத்டயன் ஆடமம்
ணதப்தை:பயனயப்யல் ‘உகயன் இதப்தை’, ‘டமர்த்டங்கநயன் இதப்தை’, ‘பயஞ்ஜமத்டயன்
இதப்தை’, ‘ன் இதப்தை’ ன்த இப்டி ழபத ழபமய்த் ழடமன்க் கமஞளணன்?
தொன்மல் கூயதடி கதயத பயதபமமயக த்துள்நடமத்ம், கதயற்யல் மம்தை ப்மடயமஸிக
த்துள்நடமத்ம் இதக்கயது. இவ்பயண்டிலும் உள்ந த்து என்ழ ன்த ப்டிக்
கண்டு ளகமள்பது?
டயல்: இடற்கும் பயவவதக் கவு ஆடமத்துழழத கண்டுளகமள்நமம். கவபப்
மதௐங்கள்:
1.

பயனயப்வப் ழமழப அங்கு ‘மன்’, ‘ன் பயஞ்ஜமம்’, ‘ணற்வப’ ன்த

யமயக்கப்ட் உகதொள்நது. சய கமட்சயகள் ப்மடயமஸிக த்வடத்வத
ளமய்தயதப்தைவதவபகநமத்ம், ணற்தம் சய யந்டயணம இதப்தைள்நவபகநமத்ம்
ளடன்டுகயன். ஆதயதம் அங்கு ளபவ்ழபத இதப்யன் டமர்த்டங்கள் உண்வணதயல்
இதக்கயன் ன்த மம் ண்டபடயல்வ. அப்ழமதும் பயனயப்தை அபஸ்வடவதக்
கமடம் மக்ஷயழத கவபத்ம் கண்டு ளகமண்டிதக்கயது ன்டற்கு ‘கவபக்
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கண்ழன்’ ன்தம் யவழப (121க் கமண்க) ஆடமணமத்ள்நது. இப்டிப் மர்த்டமல்
கபயல் மக்ஷயதம ம் ஆத்ணமபயன் இதப்தை ணட்டும் டமன் இதக்கயது. ஆதயதம்
அங்கும் யமயவுகள் ழடமன்த்டமன் ளசய்கயன். ஆவகதமல் மக்ஷய இதப்தை என்ழ
இதந்டமலும் அது ப் இதப்தைகநமய்த் ழடமன்மம் ன்த த்க்டயதயமல்
கற்யக்கழபண்டித்ள்நது. கவு, வு, இண்டிற்கும் எழ அயவுடமன் ஆடமம் ன்து
டமன் டமத்ர்தம்.
2. மக்ஷயதயன் இதப்தை பயழம, கபயழம ளபவ்ழபத ன்த மம்
கதடயதழடதயல்வ. ப்ழமடமபது இல்மணல் இதக்கமம் ன்த கற்வ ளசய்தக்கூ
தொடிபடயல்வ. மக்ஷயவதத் டபய ழபத டமபது பயனயப்யழம, கபயழம
ழடமன்யமல் அது இதக்கயடம இல்வதம தொன்மல் இதந்டடம இல்வதம, யன்மல்
இதக்குழணம இதக்கமழடம, தொன்மல் இதந்டது அதுழபதம அல்து ழபளமன்ம ன்த
மம் சந்ழடகப்மம். (ல.ம.2-2-25) ஆமல் ம் ஸ்பதௐணம மக்ஷயவதக் குயத்து
இந்ட சந்ழடகம் ன்தம் உண்மகமது. மக்ஷய கமத்டயற்கும் மக்ஷயழத ஆகயத்ள்நது.
3. இதப்தை ன்தம் மபவழத இந்ட மக்ஷய அதபத்டயமல்டமன் ணக்கு
பந்துள்நது. மக்ஷய அதபத்டயன் எநய ளடடன் ணரது டுகயழடம அவபளதல்மம்
அவப இதக்கும் கமணநவும் இதக்கயளடன்ழ ழடமன்தம். ஆவகதமல் அடயலிதக்கும்
இதப்தை மக்ஷயதயழட அல்து மக்ஷய இதப்யன் யனழ ன்த ஸித்டணமகயது. எழ
இதப்தை பமமய்ப் யமயந்டது ழமல் ளடன்மம் ன்டற்குக் கவு அதபழண
ணக்கு உடமஞணமகவும் அவணந்டது. இவ்பமத எழ இதப்தை ளபவ்ழபமய் ளடமயபடற்கு
ணக்குக் கமஞம் ளடமயதமணல் இதக்கமம்; ஆமல் அப்டி ழடமன்யக் ளகமள்பவடப்
ற்ய ந்ட சந்ழடகதொம் இல்வ, அல்பம?

இ.

ழமயதப்தை அல்து ழதஞர்வு

61. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் அவத்தும் ழமயதப்தை/ளபதம் இதப்தை ணட்டுழண
ழணல் ளசமன் அதபம் உக்கத்வட ஆமய்படமல் உதடயப்டும். ளன்மல் அங்கு
கவு, வபப் ழமல் ம் தொன் ளடமயத்ம் ந்ட எத உகும் இதப்டயல்வ.
இவ்பயண்டில் ழடமன்தபவடப்ழமல் அங்கு ‘மன்’, ணற்வப’ ன்தம் மகுமடுவத
ழடமற்ங்கள் இதப்டயல்வ. ழணலும் ணற்வபகவந அயத கஞங்கள் உள்ந
ன்தம் மபவத்ம் அங்கயதப்ழட இல்வ. ழடமற்ங்கழந இல்மடடமல் இது யம்,
இது ளமய் ன்தம் யமயழப இல்வ. இப்டி ‘அயவு’, ‘இதப்தை’, ‘மன்’, ’ர’, ‘அபன்’,
‘உகம்’, ‘யம்’, ’ளமய்’ ன்தம் ந்டப் யமயவும் இன்ய ம் மக்ஷயளதமன்ழ இதக்கும்
அபஸ்வடதமகய இதக்கயது. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் துவும் இல்வளதன்த இப்டி
யச்சதணமமலும் அங்கு ம் மக்ஷய ஸ்பதௐம் இதப்டயல்வ ன்த ளசமல் ணட்டும்
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தொடிதமது. ளன்மல் அந்ட மக்ஷய அதபத்டயல் டமன் மம் தூக்கத்வட உஞர்ந்து
தூக்கத்டயல் ந்டப் யமயவும் இல்வ ன்த இப்ழமது ளசமல்கயழமம்.
தூக்கத்டயல் மழண இல்மபயடில் ‘அது ம் தூக்கம் ன்தம் அதபம் ணக்குத் ழடமன்க்
கமஞணயதந்டயதக்கமது. தூக்கத்டயல் ம் இல்மவணழத உண்வணதமகதயதந்டயதந்டமல்
மளணல்மம் ணஞத்டயற்கு அஞ்சுபவடப்ழமல் அல்து அவடபய அடயகணமக
தூங்குபடற்கு அஞ்சுழபமம். ‘தூக்கத்டயல் மயல்வ’ ன்த தமமபது எத
அயபயல்மடபன் ளசமன்மலும் ளசமல்மம். ஆமல் அப்டிச் ளசமன்டமழழத
அபன் அந்ட அபஸ்வடதயல் இதந்டமளன்தம், ‘மன்’ ன்கய உஞர்வுன் ‘டமன்’
அங்கு இதக்கபயல்வ ன்த டற்ழமது ளசமல்கயமன் ன்த அயபமநயகள்
யச்சதயக்கயமர்கள். ஆவகதமல் தூக்கத்டயன் உண்வண ன்பமதயற்த? அங்கு மம்
இதப்ழமம், ஆமல் மன் ன்தம் படிபத்டயல் அல். ணக்கு அங்கு ‘இது
இத்டவகதது’ன்யதக்கூடித டய அயவு இதப்டயல்வ (ல.ம.1-3-19, 3-2-7) அந்ட
அயபயற்குத் ழடமன்தம் தை பயதங்களும் இதப்டயல்வ.(ப்த.4-3-23) ஆமல் ம்
ஸ்பதௐணம ஆத்ணம அங்ழகத்ம் இதக்கும். அந்ட ஆத்ணம மக்ஷய படிபயல் இதக்கும்.
அந்ட மக்ஷயதயன் அதப த்டயமல் டமன் மம் அங்கு என்வத்ம் அயதபயல்வ,
அங்கு என்தம் இல்வ ன்த ளசமல்கயழமம்.
அது மக்ஷயத்ம் அல்இன்தம் ஆழ்ந்து ழமக்கயமல் ம் ஆத்ணம அப்ழமது மக்ஷயதமகவும் இதப்டயல்வ
ன்த டமன் ளசமல் ழபண்டும். ளன்மல் டமபது பயதம் இதக்கும்ழமது டமன்
ம் ஆத்ணம மக்ஷய ப்டுகயது. ஆமல் தூக்கத்டயல் அதபயக்கத்டக்க பயதம்
ஆத்ணமவப பய ழபமய் துவும் இதப்டயல்வ. ‘ளபநய பயதம்’, `உள் அயவு’ ன்
யமயபயல்மணல் இதப்தைம் அயவும் எழ ஸ்பதௐத்டயல் என்மகயதயதக்கும் ‘தூத
ஸ்பதௐத்துன்’ ம் ஆத்ணம இதந்து ளகமண்டிதக்கயது ன்த ளசமல் ழபண்டி பந்டது.
ஆழ்ந்ட உக்கம் எத அபஸ்வடழத அல் –
இப்ழமது ‘மன்’ ‘ன்யவு’, ‘ன் அயபயற்குத் ழடமன்தம் தைவுகு’ – ன்த மம்
மர்த்துக்ளகமண்டிதப்ளடல்மம் ஆத்ணமபயழழத ழசர்ந்து பயட்டிதக்கும். இப்ழமது
இதக்கும் ஆத்ணம ணட்டும் அங்கும் இதக்கும். ஆவகதமல் மம் தூக்கம் ன்த டற்சணதம்
பயனயப்தை ழமக்கயல் கூதபது உண்வணதயல் எத அபஸ்வடழத அல் ன்மகயது.
ளன்மல் ணமர்த்டம் ழடமன்யக்ளகமள்ளும் தொவக்கு அபஸ்வட ன்த ளதர். (39)
ஆமல் தூக்கத்டயல் துவும் ழடமன்தபடயல்வ. ஆவகதமல் அது எத அபஸ்வடழத
அல். மம் பயனயப்யன் ழகமஞத்டயல் , ‘பயனயப்வப் ழமல் அங்கு ழபத வடத்ம்
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கமஞமடடமல் என்தம் இல்மட, என்தம் ழடமன்மட அபஸ்வட ன்த அவடக்
கததுகயழமம். ஆமல் உண்வணதயல் அங்கு ‘இதக்கக்கூடிதது’ ன்தம் படிபயல்
அயபடற்கு ழபண்டித டய அயழபம, அந்ட அயபயற்குத் ளடமயதக்கூடித பயத அயழபம
இதப்டயல்வ. அப்ழமது டன் தோம் வட ப்டி அயபது ? (ப்த. 2-4-14) அப்ழமது
ம் ஆத்ணமழப ல்ம இதப்தைம், ல்ம அயவுணமகய, இதப்தை அயவுகளுக்குப் ண க்தம்
ஆகயதயதக்கும். அப்ழமது ஆத்ணம ன் ணமத்ணமய் (ழதஞர்வு ணட்டும்) இதக்கும் ன்த
கூழபண்டும். பயனயப்தை ழமக்கயல் மர்ப்பர்களுக்கு இந்ட கசயதம் ன்வக்கும்
தைமயதமது/ளடமயதமது. அபர்கள் தூக்கம் ன்தம் இந்ட அதபத்டயல் ‘ளபதம் இதப்யல்
ழசர்ந்து ழமதயதந்டமலும் இவட அயதமணல் இதக்கயன்ர். (சம.6-9-2) இவ்பயதப்தை
உண்வணதயல் அபபர்கநயன் ஸ்பதௐழண ஆகயதயதக்கும். ஆவகதமல் டம்
ஸ்பதௐத்டயழழத ழசர்ந்து ளகமள்கயன்ர் ன் கமஞத்டயமல் `ஸ்பயடய’ (ஸ்ப –
டன்யல், அதேட – அங்கயது, படய – ஆகும்/தூங்கும்) ன்தம் ளதர் பனக்கத்டயல்
உள்நது ன்த (சமந்- 6-8-1) ளசமல்ப்டுகயது. இக்ழகமஞத்டயல் மர்த்டமல் ம் தொன்
ழடமன்தம் உளகல்மபற்யன் இதப்தைகளும் அடயல் டயத்டயதமகயதயதப்வடப் ழமல்
ழடமன்தம் ளபவ்ழபத இதப்தைகளும், தூக்கத்டயல் ‘தூத த்டம’ படிபம ம் ஆத்ணமழப
ஆகயதயதக்கும். இந்ட அயபயல் டமன் தொன்மல் ளசமன் தோன்த பவக இதப்தைகளும்
ளபநயப்ட்டுத் ழடமன்யக் ளகமள்கயன் ன்து இடமல் இன்தம் ன்மக உதடயப்
டுகயது.
62. தூக்கத்டயல் உகம் இல்வ ன்டயன் பயபம்
ஆழக்ஷம் 1 : கவு இதக்கும் பவ அடயல் எத உகம் இதப்து ழமவும்,
அவ்வுகயல் பயதமபமமயக ணற்தம் ப்மடயமஸிக த்டமபயன் டமர்த்டங்கள் இதப்து
ழமவும் எத ப்வண உள்நது. ஆமல் இவபளதல்மம் ளபதம் ழடமற்ங்கழந டபய
யணல். ஆவகதமல் மம் இப்ளமழுது மர்த்துக் ளகமண்டிதக்கும் உண்வணதம
உகயற்ழகம, இங்கு இதக்கும் டமர்த்டங்களுக்ழகம அந்டத் ழடமற் ப்ஞ்சத்வடத்ம்
அடன் டமர்த்டங்கவநத்ம் எப்யதொடிதமது. ஆவகதமல் கவு இதக்கும் பவ
ழடமன்தம் கமட்சய, கபயல்மடழமது ஆழ்ந்ட உக்கத்டயழம, பயனயப்யழம இதக்கமது
ன்து ளமதத்டழண. ஆமல் ம் தொன் டற்ழமது ளடன்டும் உகும் தூக்கத்டயல்
இல்மணல் ழமகும் ன்வட ப்டி எத்துக் ளகமள்பது? மம் தூங்கயடமல் ணட்டும்
இவ்வுகம் இல்வ ன்டற்கு ன் கமஞம்?
ஆழக்ஷம் 2: உக அதபம் எவ்ளபமதபதக்கும் எவ்ளபமத பவகதமய் இதப்டமல்
எதபர் தூங்கும்ழமது அபதவத அதபங்கள் ளடமர்ந்து இதப்டயல்வ ன்த
ளசமன்மல் எதழபவந சமயதமக இதக்கமம். ஆமல் அபர் தூங்கும்ழமது உகழண
இதக்கமது ன்த ப்டிச் ளசமல்மம்? இவ்வுகயல் ர் ம்வணப் ழமல் இதப்டமல்
அபர்கள் மம் தூங்கும்ழமது அபபர்கள் ளடமனயவச் ளசய்து ளகமண்டு
ழமகமணல்பம?
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ஆழக்ஷம் 3 : ழணலும் தை உகும், அடயலிதக்கும் டமர்த்டங்கள், பயங்குகள், ணயடர்கள்
அவபதம் ம் தூக்கத்டயல் அங்குபமர்கள் ன்து வகப்தைக்கு ஈமகும் ழச்சு! ம்
அதபத்டயலும் இல்வ; மம் பயனயக்கும்ழமது அபர்கள் ம் தூக்கத்டயலிதந்து ளபநயழத
ளசல்பதும் ம் அதபத்டயல் இல்வ. மம் மர்க்கும் பதம் ‘மன் உன் தூக்கத்டயல்
பந்ழடன், ர பயனயத்டவுன் ளபநயழத பந்துபயட்ழன் ’ ன்த எத்துக் ளகமள்படயல்வ.
இப்டிதயதக்கும்ழமது அதபத்டயற்கும் த்க்டயக்கும் தொஞமகத் தூக்கத்டயல் ந்ட
உகதொம் இல்வ ன்தம் ம் ஆத்ணம ணட்டும் தூத இதப்மக அப்ழமது இதந்து
ளகமண்டிதக்கும் ன்த ளசமல்பது ப்டி சமய?
டயல்: இத்டவகத ணதப்தைகள் னக் கமஞம் (33ல்) ளகமடுத்துள்ந ச்சமயக்வகவத
ணந்டடயமல் டமன்.
தொடல் ஆழக்ஷத்டயற்கு டயல்:
கவு ளபதம் ழடமற்ம் ன்தும், மம் தூங்கயக் ளகமண்டிதந்டமலும் இவ்வுகம்
அப்டிழத இதந்து ளகமண்டிதக்கும் ன்தும் பயனயப்யன் ழணல் உள்ந ற்யமல்
உண்மழட. கபயற்கும், பயற்கும் ந்ட ற்த் டமழ்வும் இல்வ ன்வட (71ல்)
ளசமல்ப் ழமகயழமம். டற்ழமவடத ஆமய்ச்சயக்கு அது அவ்பநபமகத் ழடவபதயல்வ.
ளன்மல் கவுகு தூங்கும் ழமது ங்கும் இதப்டயல்வ ன்வட ழணல் ளசமன்
ணதப்யல் எத்துக் ளகமண்டுள்ழநமம். ஆவகதமல் பயல் ணக்குத் ழடமன்தம் உகு
தூக்கத்டயலும் இதக்குணம? இதக்கமடம? ன்வட உதடயப் டுத்டயக் ளகமள்ளுடழ
இச்சணதம் ழமதுணமது. பயனயப்யல் கமடம் உவக ழபத ழடம எத அபஸ்வடதயல்
கமஞமமகுழணம? ன்த ழகட்மல் அடற்கு டயல் : அவ்வுகு பயனயப்யல் டமன் ளடமயத்ம்,
அடற்குத்டமன் அது கட்டுப்ட்து (27). வு இல்மடழமது அவ்வுழகம,
உகயல்மடழமது ழபம இதக்கும் ன்தம் ழச்சயற்கு அர்த்டழண இல்வ. இப்ழமது
மதங்கள்: பயனயப்தை, பயனயப்யல் கமடம் உகு – இவ்பயண்டில் உவக மம் ளபநயழத
டள்ந தொடிதமது. ஆமல் ம் அபஸ்வட ணட்டும் ணமயக் ளகமண்ழ இதக்கும். பயனயத்துக்
ளகமண்பர்கள் மள் ழடமதம் தூக்கத்வட அவபர்கநமய் இதக்கயமர்கள். தூக்கம்
பந்டவுன் வு ழமய் பயடுபடமல் வுழழத ழடமன்யக் ளகமள்ளும் உகும்
ணவந்ழட பயடும். மம் தூங்கும் ழமதும் இந்ட வுகும் இதக்கும் ன்மல் ‘அப்ழமது
மம் தூங்கவும் ளசய்ழபமம், பயனயத்துக் ளகமண்டும் இதப்ழமம்’ ன்த ளசமன்து ணமடயமய
ஆதயற்ல்பம? இது வகப்தைக்குள்நமகும் ழச்சு. ஆவகதமல் தூக்கத்டயல் ப்ஞ்சம்
ணக்கு ளபநயழத ங்ழகம எநயந்து ளகமண்டிதக்கயது ன்த கததுபது டபத. ழப
உகு ம்தொள் கந்து பயட்து ன்த மம் ளசமன்டயல் ந்ட ஆழக்ஷதொம் இல்வ.
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ஆழக்ஷம்: ஆதயதம் உகு மம் தூங்கும் ழமது இதக்கத்டமன் ளசய்த்ம் ன்த
கததுகயழமழண, இடற்கு ன் கமஞம்?
டயல்: இந்ட ம்யக்வகக்கு இண்டு டபம கதத்துக்கவநக் (ணயத்தம மபவகள்)
கமஞணமகக் கூமம்.
‘ ழட உகு ழற்வக்கும் இதந்டது, அதுழபடமன் இன்வக்கும் ளடமயகயது’ ன்த மம்
பயனயத்டவுழழத ழடமன்தபது - என்த.
‘மம் தூங்கம பயட்மல் உகு இல்மணல் ழமபடயல்வ’ ன்து இண்மபது.
‘அழட உகுடமன் இது’ ன்து சமயதம கதத்து ன்ழ ளகமள்ழபமம். மம்
பயனயத்துக்ளகமண்ழ இதந்டயதந்டமல் இவ்வுகு இப்டிழத ளடன்ட்டுக் ளகமண்டிதக்கும்
ன்வடத்ம் சமய ன்ழ வபத்துக் ளகமள்ழபமம். இடமழழத வுகம் தூக்கத்டயலும்
இதக்கயன்து ன்த ளசமல் தொடித்ணம? ‘அழட உகுடமன் இது’ ன்த பதம் யவவும்
பயனயப்யற்ழக ழசர்ந்டது. இவ்வுகு இப்டிழத ளடன்ட்டுக் ளகமண்டிதக்கும் ன்தும்
பயனயப்தை யவக்ழக ழசர்ந்டது. இந்யவப்தை வ்பநவு தூம் சமய? தூக்க ழமக்கயல்
ஆமய்ந்து தூக்கத்டயல் ந்ட உகும் ன்வக்கும் ளடமயபடயல்வ, மம்
தூங்கயக்ளகமண்ழ இதந்டயதந்டமல் அது ழடமன்மணழழத இதந்டயதக்கும் ன்த
பமடயத்டமல் சமயதமகய பயடுணம? இல்வ. தூக்க ழமக்கயல் ளசய்ட டரர்வு பயனயப்யற்கு
ப்டிப் ளமதந்துபடயல்வழதம அப்டி பயனயப்தை ழமக்கயல் ளசய்ட டரர்ணமம்
தூக்கத்டயற்கும் ளமதந்துபடயல்வ. பயனயப்யல் உகு ளடமயகயது, தூக்கத்டயல் இல்வ.
இவ்பயண்டும் அதபங்கழந. இவபகநயல் என்த உதர்ந்டழடம ணற்ளமன்த
டமழ்ந்டழடம இல்வ. ஆவகதமல் இவ்பயண்டு அதபங்களுக்கும் சணணம ணடயப்வ
அநயத்து பயனயப்தைகம் தூக்கத்டயல் இதப்ழட இல்வ ன்தடமன் ளசமல் ழபண்டும்.
இவடப்ழம கவுகும் தூக்கத்டயல் இல்வ ன்ழ ளசமல் ழபண்டும். ழப ம்
கவு, வு, தூக்கம் இம்தோன்த அதபங்கநயலும் இதக்கும் ஆத்ணம ப்ழமதும்
இதக்கும் ன்ழ ளசமல் ழபண்டும்.
இண்மபது ஆழக்ஷத்டயற்குப் டயல் :
ம்வணப் ழமல் உகயல் வ்பநழபம ழர் இதப்ர் ன்து பயனயப்தை ழமக்கயல் சமயழத.
ஆமல் மம் தொன் ளசமல்லிதது ழமல் அதபக் ழகமஞத்டயல் மர்த்டமல் உகும்
அடயலுள்ந அவபதம் பயனயப்தை ன்தம் அபஸ்வடக்குக் கட்டுப்ட்பர்கநமகழப
உள்நர். ஆவகதமல் மம் தூங்கும் ழமது ணக்கு பயனயப்தை இல்வ ன்தம் எழ
அதபம் ழணல் ளசமன் உதடயப்மட்டிற்குப் ழமதுணமடமகயத்ள்நது. மம் தூங்கும்
ழமது உகு ம்வண பய ழபமகயதயதந்டழடம இல்வழதம ன்தம் பயணமயசத்டயற்கு
பயனயப்தைகயல் அக்கணமய் இதக்கும் ணயடர்கநயன் கூற்த ழடவபதயல்வ. அபர்கநயன்
கூற்த ம் உதடயவத ழணலும் உதடயப்டுத்டழபம அல்து சக்டயதற்டமகழபம
ஆக்கதொடிதமது.
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தோன்மபது ஆழக்ஷத்டயற்குப் டயல் :
மம் தூங்கும் ழமது உகம் ம்தொள் அங்குபழடம, மம் பயனயத்டயன் ம்தொள்நயலிதந்து
ளபநயழத பதபழடம ம் அதபத்டயல் இல்வழத –
1. இந்ட ஆழக்ஷம் அதபத்டயற்கு டயர்ணவதமது. பயனயப்யன் ற்யமல்
குனப்த்துன் கூடிதது. ம்தொள் உகம் பந்து ழசர்ந்துளகமண்து ணக்கு ப்ழமது
ளடமயத பதம்? தூக்கத்டயம? பயனயப்யம? தூக்கத்டயல் த்டவகத அயவும்
உண்மபடயல்வ. பயனயப்யல் உகம் இதந்ழட டரதணமடமல் அது ஆத்ணமபயதள்
ழசர்ந்துளகமண்வடப் ழமல் ழடமன்க் கமஞணயல்வ.
2. ழணலும் பயனயப்யல் எத மம்தை ளமந்துக்குள் ளசன்வடத்ம் யன் ளமந்டயலிதந்து
ளபநயழத பந்டவடத்ம் மர்த்டது ழமல், பயனயப்தை தூக்கத்டயதள் ளசன்வடத்ம், ளபநயழத
பந்டவடத்ம் மர்ப்டற்குத் தூக்கம் ன்து எத ளமந்து ழமல் ணக்கு ளபநயழத
இதக்கும் ளமதநம? இல்வ. ஆவகதமல் இந்ட ஆழக்ஷதொம் சமயதயல்வ. ஆவகதமல்
தூக்கத்டயல் ஆத்ணமவப பயட்மல் ணற்வபளதல்மம் ஆத்ணமபயழழத அக்கணமகய
பயட்டிதக்கும் ன்வட ஆழக்ஷயக்க தொடிதமடல்பம? ஆவகதமல் ல்மம் தூத
அயபயன் படிபமய் இதக்கும் ஆத்ணழ ன்துடமன் கவசயதயல் ளபநயப்டும்
ஸித்டமந்டம்.
63. இதப்வப் ற்ய இதுபவ கூயதடயன் மம்
யக்ஜமசுபமபன் டன்தவத ணற்தம் இவ்வுகயன் இதப்யன் ணமர்த்டம்,
ன்ணமத்ணம ஆத்ணழ ன்வட இப்ழமது ன்கு அயந்துளகமள்நமம். இதுபவ
ளசய்ட ஆமய்ச்சயதயன் ளடமகுப்வ இங்குக் ளகமடுப்ழமம். இது அடுத்ட ஆமய்ச்சயக்கு
உடபமம்.
a. கவு, வு, தூக்கம். இவபகவநத் டபயர்த்து ஆமய்ச்சயக்குத் டகுந்ட ழபத ந்ட
அபஸ்வடத்ம் இல்மடடமல் இம்தோன்வத்ம் அதபத்வட எட்டி ஆமய்ந்டமல்
டத்துபடயன் மம் ளடமயத ழபண்டும்.
b. இம்தோன்த அபஸ்வடகநயலும் ணமர்த்டம் சுடந்டயணமக, தொழுவணதமகத்
ழடமன்தகயது. ணற் அபஸ்வடகவநச் சமர்ந்டயதப்டயல்வ.
c. ஆவகதமல் பயனயப்தை கபயற்குச் சணம், கவு தூக்கத்டயற்குச் சணம், தூக்கத்டயற்குச்
சணம் பயனயப்தை இவபகநயல் எவ்ளபமன்தம் ணமர்த்டத்டயன் ழடமற்ழண.
d. இவபகவந ன்கு ஆமய்ந்டழமது இவபகநயன் உண்வணழத இவ்வுகயன்
ணமர்த்டணமகயத்ள்நது.
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e. பயனயப்யலும், கபயலும் இந்டப் ணமர்த்டம் மன், ணற்வப ன்தம் படிபயல்
குத்துக்ளகமண்டு ளடமயகயது; தூக்கத்டயல் ளபதம் மக்ஷயதமய்த் ழடமன்தகயது.
மக்ஷய ன் ஆத்ணமடமன்.
f. ஆவகதமல் மக்ஷயழத டன் ணமர்த்ட ஸ்பதௐத்டயமல் மசய ணஞயகவநக்
ழகமர்க்கும் தவப் ழம தோன்த அபஸ்வடகநயலும் இதந்து, ‘மன்
அபஸ்வடகவந அதபயக்கயழன்’ ன்தம் அதபத்வடக் ளகமடுத்துக்
ளகமண்டிதக்கயது. மக்ஷயழத டன் கற்வதம மயஞமண படிபமய்
அபஸ்வடகநமத்ம் ழடமன்யக் ளகமண்டிதக்கயது ன்த யச்சதயக்க
ழபண்டித்ள்நது.
g. தூக்கம் ன்து எத அபஸ்வட ன்த பயனயப்தை ழமக்கயல் ளசமல்ப்ட்ழடதமகும்;
தூக்கம் ன்து உண்வணதயல் மக்ஷயதல்மது ழபல். ஆவகதமல் அப்ழமது
ஆத்ணம மக்ஷயளதன்தும் ளபதம் உசமத்டயற்கமகச் ளசமல்ப்ட்ழட (83).
ணமர்த்டணமய் மர்த்டமல் தூக்கதொம் ளபதம் ஆத்ணழ. ஆத்ணம கவு, வுகநயல்
ளடன்டும் இதப்யன் மழணதமகயத்ள்நது.
h. இந்ட ழமயதப்தை படிபம ஆத்ணமபயல் ந்ட அம்சதொம் இல்மடடமல், பயனயப்யல்
ழடமன்தம் மன் ன்து தர்ஞ ஆத்ணமழப. ளபநயழத ழடமன்தம் ‘ணற்வப’
அல்து மல்மடவப ன்தும் தர்ஞணமய் ஆத்ணமழபடமன்.
i.

பயனயப்யல் ன்வப்ழமல் ர் இதப்வடப் ழமல் ழடமன்யமலும் அபர்கநயல்
எவ்ளபமதபதம் தர்ஞணமய் இந்ட ஆத்ணழ ஆகயத்ள்நர்.

j.

இந்ட இதப்ழ பயனயப்யன் இதப்தை, கபயன் இதப்தை, பயதமபமமயக த்து,
ப்மடயமஸிக த்து ன்த கமட்சயதநயத்துக் ளகமண்டிதக்கயது. உண்வணதயல்
ணமர்த்ட த் படிபம ஆத்ணமவப பயட்மல் ழபத துவும் இல்ழப இல்வ.

ஈ. இதப்யன் தௐ ழடங்கள்
64. ஆத்ணம அத்பயடரத ன்ணமத்ன் ன்து த்டமத்த பமடத்டயற்கு தொஞமடல்
ஆத்ணமபயன் இதப்ழ உகயன் இதப்தை ன்தம் கதத்து த்டமத்த பமடத்டயற்கு
பயழமடணல்பம (59ல்) ன்தம் ழகள்பயக்கு இப்ழமது பயவ கயவத்டது ழமலுள்நது.
ஆத்ணமவும் உகும் ழபல்; ஆத்ணமவும், பயனயப்தை கவுகளநன்தம் அபஸ்வடகளும்
ழபல். ஆத்ணமழப இவ்பபஸ்வடகநமகய, இவ்பபஸ்வடகநயலிதக்கும் உகதொம் ஆகய
ழடமன்தகயது9. ழப ழமயதப்தை படிபம ஆத்ணமழப கவு, வுகநயல்
தோபவகதம இதப்தைகநயன் படிபயல் ழடமன்தகயது. மக்ஷயதயன் உண்வணதம இதப்தை
(மணமர்த்டயக த்து) அபஸ்வடகள் ணற்தம் அபஸ்வடகநயல் கமஞப்டும் 
பவகதம கமட்சயகவந உட்ளகமண் இதப்தை (பயதமபமமயகக த்து) ணற்தம்
9

இது எத ப்க்மயவத. ப்ணமடமபயற்கு ழடமற்த்வட பயடுபயக்கக் கூப்ட்து.
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அபஸ்வடகநயல் ளடன்டும் சய ணமதத்ழடமற்ங்கவநக் ளகமண் இதப்தை (ப்மடயமஸிக
த்து) இவபதவத்தும் ‘ழமயதப்தை’ அல்து ‘ழதஞர்வு’ ன்தம் தர்ஞத்டயல்
ழசர்ந்துள்ந. உண்வணதயல் இதப்யல் ந்ட அம்சதொம் இல்மடழமதும் த்தஷ்டி
ழடத்டமல் அழட ணமர்த்டழண ணக்கு ஆத்ண படிபயல் மணமர்த்டயக த்து ன்தம்,
அபஸ்வடகநயன் படிபயல் பயதமபமமயக த்ளடன்தம், ப்மந்டயஸித்ட பஸ்துக்கநயன்
படிபயல் ப்மடயமஸிக த்து ன்தம் தோன்த பவககநமய் ளடன்ட்டுக்
ளகமண்டிதக்கயது. ஆவகதமல் இதப்தை என்ழ ன்து ணமர்த்டம் ணற் இதப்தைகள்
அடன் தௐ பயழசங்கழந. ஆவகதமல் த்டமத்த பமடம் ன்ணமத் பமடத்டயற்கு
தொஞமடல்.

65. பயனயப்தை யவத் டர்க்கத்டயற்கு பயழமடணமமலும், அதபத்டயற்குப் ளமதந்துபவட
எத்துக் ளகமள்ந ழபண்டும்
இப்ழமது இன்ளமத ழகள்பய ழுகயது:
ழகள்பய: எழ இதப்தை ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் டன் தௐத்டயலும் இதந்துளகமண்டு பயனயப்தை,
கவுகநயல் ழபத படிபதொம் டமங்குகயது ன்து டக்குத் டமழ பயழமடணல்பம?
(வ்தமடம்). தூக்கத்டயலிதக்கும் ன்த இதுபவ மம் யச்சதயத்டயதக்கும் ழமயதப்யன்
படிபத்டயற்கும், ணற் இத யவகநயல் இதக்கும் படிபத்டயற்கும் ழபதமடுகள்
இதக்கயன்ழப? தூக்கத்டயலிதக்கும் இதப்தை எழ படிபயடமய் ந்ட பயழசதொம்
இன்ய உள்நது. அடயல்  பவககழநம (plurality), ழடழணம(differences), ளமதுபம
அல்து குயப்யட் ந்ட சம்ந்டழணம (general or specific relationships), டர்ணமடர்ணய
(quality, qualified) மபழணம, க்மயவதழதம (action), மன், ணற்வப (subject-object
relationship) துவும் இல்வ. பயனயப்தைகயல் இவபளதல்மம் இதக்கயன். அது
பயசயத்டயணமய் இவபயமது ணமயக்ளகமண்டு, தைதுப்தைது ழபங்கவநத் டமயத்துக்
ளகமண்டு, கமர்த கமஞ மபங்கவநத் ழடமற்தபயத்துக் ளகமண்டு,  ணஞங்கநயன்
ழணவதமய் உள்நது. ஆவகதமல் எழ ணமர்த்டம் டன்யல் ந்ட பயழசதொணயன்ய
டப்ட் பயழசங்கவந உவதடமய் இதக்கயது ன்வட ப்டி ம்தைபது? இது
த்க்டய பயழமடணல்பம?
டயல்: இத்டவகத ழகள்பய தோயவகநயன் அவதமநங்கவநக் கபத்டயல் வபத்துக்
ளகமள்நமடபர்களுக்கு ழுபது இதல்ழ. ளயல் ணமர்த்டம் எவ்ளபமத
அபஸ்வடதயலும் தர்ஞணமகத் ழடமன்யக்ளகமள்கயது. இம்தோன்த அபஸ்வடகளும்
என்தக்ளகமன்த ணமர்த்டணமய் சணணமகய இதக்கயன் ன்வட யவவு ளகமண்மல்
றறப்டயதயல் இதக்கும் தூத உஞர்வு வு, கவுகநயன் இதப்ழ ஆகயத்ள்நது ன்த
தொடிவு ளசய்த ந்டத் டவத்ம் இதப்டயல்வ. இவ்பமமய்ச்சய தொவக்கு மம் மக்ஷய
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அதபத்வடழத ஆடமணமய்க் ளகமண்டுள்ழநமம். அந்ட அதபத்வடத் டள்நக் கூடித
இன்ளமத அதபம் இல்வ. ழதஞர்பயன் ஆடமத்துன் டத்துப யச்சதத்வட
ளசய்பது அபஸ்டமத்த ப்க்மயவததயன் அவதமநம் (28). எழ டத்துபம்
யர்பயகமணமகயத்ம் இதக்கும், பயகமணமகவும் இதக்கும் ன்து என்தக்ளகமன்த
தொஞமது ன்து பயனயப்தை ழமக்கயல் மம் ளசய்த்ம் டர்க்கம். ஆமல் அதப
ழமக்கயல் உக்கத்டயல் வ்பயழசதொணயன்ய இதக்கும் ழதஞர்வு, பயனயப்யல்
பயழசங்களுன் கூடிதடமகவும், பயகமங்களுன் கூடிதடமகவும் ளடமயகயது. ழப
அதபத்டயற்கு தொஞமக டர்க்கம் ளசய்பவட பயட்டு பயட்டு அதபத்வட எத்துக்ளகமள்ந
ழபண்டும். டர்க்கத்டயற்ழக அடயக ணடயப்நயப்டமமல் கரழ்க் கண்பமயதக்கும்:
a. டயமயல் உட்கமர்ந்டயதக்கும் ணயடவக் கண் யன்தம் ‘இபன் இங்கு உட்கமர்ந்து
ளகமண்டில்வ,
b. ளயல் இபன் ணயடன்.
c. ணற்பர்கள் ணயடர்கநமய் இதந்டமலும் தமதம் இங்கு அணர்ந்துளகமண்டில்வ,
d. இபன் ணயடமதயதப்டமல் இங்கு உட்கமர்ந்துள்நமன்.
இத்டர்க்கத்வட பர் டமன் எத்துக்ளகமள்ந தொடித்ம்? ழப அதபத்டயற்குப்
ளமதந்டமட இத்டர்க்கத்வட எதுக்கயபயழபண்டுழண டபய அதபத்வடதல்.
இங்கு அதபம் பயதமகணமகவும், டர்க்கம் குதகயதடமகவும் ணற்தம் பயனயப்தை யவக்ழக
ளமதந்தும் பண்ஞம் உள்நது. ளயல் பயனயப்தை யவதயல் ந்டப் ளமதளும் டமன்
இதந்டடிழத இதந்து ழபத ளமதநமய் ணமதபவட மம் கண்டயல்வ. ணண்
மவதமகும்ழமதும், பயவட ணணமகும்ழமதும் அவபகநயல் வ்பநழபம ணமதமடுகள்
ற்டுகயன். இதுழப பயனயப்தை யவதயன் ளமதுபம ணற்தம் இதற்வகதம யதணம்.
இப்டிதல்மது ழமயதப்தை ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் டமன் இதந்டடிழத இதந்து ளகமண்டு,
கபமகவும், பமகவும் ழடமன்தபது ம் அதபத்டயல் இதப்டமல் பஸ்து
இதந்டடிழத இதந்து ளகமண்டு ணமமது ன்தம் டர்க்கத்வட தூத உஞர்வு படிபம
ஆத்ணமபயற்கு எப்யக் கூமது.
பட்டுத் டர்க்கத்துன் ஆமய்ந்டமல் டத்துபம் ன்வக்கும் பயநங்கமது ன்தம் அடற்கு
தொடிழப இல்மணல் ழமகும் ன்தம் ப்ம்ண லத்த்டயல் ளசமல்லிதயதப்டற்கு (ப்.ல. 21-11) இதுடமன் கமஞம்.
66. ழமயதப்ழ உகணவத்டயற்கும் கமஞம் ன்டயன் ளமதள்
டர்க்கத்டயன் குவவதப் ழமக்க, டற்ழமது பயனயப்தை ழமக்கயன் டர்க்கத்வட பயட்டுபயட்டு,
அதபத்டயற்குப் ளமதந்தும் டர்க்கத்வட அதசமயப்ழட ம். இவடத்டமன் ‘வ்தமக
த்க்டய’ ன்த (30ல்) கூயத்ள்ழநமம். இப்டிப்ட் பயதமக த்க்டய அல்து
த்டர்க்கத்டயன் துவஞத்ன் இப்டிச் ளசமல்மம்: ஆழ்ந்ட உக்கம், கவு, வு
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ன்த அபஸ்வடகள் தோன்யல்வ. தோன்த ன்த மம் கததுபதும் பயனயப்யன்
அயணமத்டயமல்டமன் (42). அதபக்கண்ஞயல் ழமக்கும் ழமது ஆழ்ந்ட உக்கம்
ளபதம் ஆத்ணமகயதயதக்கயது. அது ழதஞர்வு. அடயல் ழடசழணம, கமழணம, யணயத்ட
வணயத்டயக மபழணம இதப்ழட இல்வ. களபன்தும், ளபன்தும்
இதப்யலிதந்து ழபளன்தம், இதப்யற்கும் அவபகளுக்கும் ழடம எத ளடமர்தை
இதக்கயது ன்தம் மம் அயந்துளகமண்டிதப்ழட இந்ட பயழமடத்டயற்குக் கமஞம்.
பயனயப்யல் இதக்கும் ம் தைத்டயக்கு சம்ந்ட ஜமணயல்மணல் வடத்ம் அயத தொடிதமது.
அது ழடச, கம, பவதவக்குட்ட்ப் டமர்த்டங்கவந ணட்டும் அயத்ம். ஆவகதமல்
அது சய டர்க்க யதணங்கவந ற்டுத்டயக் ளகமண்டு அவட அதசமயத்ழட, கவு, வு,
உக்கம் ன் தோன்த யவகள் ழபத ழபத ன்தம் அவபகளுக்குள் ழடம எத
ளடமர்தை இதக்கயளடன்தம் கற்யத்துக் ளகமண்டுள்நது.
உண்வணதயல் அபஸ்வடகள் தோன்ல். என்யலிதந்து என்த பந்டடல். என்தக்கு என்த
சம்ந்டம் உவதவப ன்தும் சமயதல். ஆதயதம் அபஸ்வடகள் தோன்த ன்த தைத்டய
ளசமல்படமல் அதபத்துன் கூடித பயதமக த்க்டயவத உழதமகயத்து, அபஸ்வடகள்
அவடபய ழபமய் இல்ழப இல்வ ன்த யச்சதயத்துக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
அபஸ்வடகள் அப்ழமயதப்யன் பயவநபல் (பயவநவு ன்மல் யமயவு. யமயபற்
ழமயதப்தை). பயவட தொவநத்து ணணமபவடப் ழமல் இதப்தை பநர்ந்து அபஸ்வடகநமக
யமயபடயல்வ. பநர்ச்சயக்கும் ழடச, கம, யணயத்டங்கநயன் துவஞ ழடவப. ழடச, கம,
யணயத்டங்கள் மயஞமணம் ஆபடயல்வ. அவப பஸ்து மயஞமணத்டயற்குத் ழடவபதம
உமடயகள். மம் அயந்துள்ந றறப்டய ன்த ளசமல்ப்டும் தூத அயவு படிபம
ஆத்ணமபயல் ந்ட ழடசழணம, கமழணம, யணயத்டழணம இதப்டயல்வ. இவபகநயன் மழண
ஆத்ணம. ழமயதப்ழ ழடச, கம, யணயத்டங்கநமய்த் ழடமன்யக் ளகமள்கயது. ஆவகதமல்
ழடச, கம, யணயத்டங்கநயன் அபசயதணயன்ய க்கும் இக்கமமயதம் பனக்கணமகக் கூப்டும்
பநர்ச்சயதல்/ணமற்ணல். பயவட ணணமய் மயஞணயக்கும் ழமது அது உவந்து டன்
படிவப தொழுவணதமய் அனயத்துக் ளகமண்டு ணணமகயது. ஆமல் தூத இதப்தை, பயனயப்தை
அல்து கபமய் ணமதம்ழமது இப்டித் டன் தௐத்வட ணவத்துக் ளகமள்படயல்வ. அது
பயனயப்தை, கவுகநயலும் அப்டிழத இதந்துளகமண்டிதக்கயது. ழப இக்கமர்தம்
ழமகஸித்டணம மயஞமணணல்.
ழணலும் ழமயதப்தை, கவு, வுகநமகயன் ன்த மம் ளசமல்லும்ழமது, உக
பனக்கயலிதக்கும் கமர்த கமஞத் ளடமர்தை இவ்பயண்டிற்கும் இல்வ ன்த
ற்டுகயது. இதப்தை கமஞம் ன்தம், இவ்பயண்டு அபஸ்வடகள் கமர்தளணன்தம்
ளசமல்படமமல் கமர்தம், கமஞம் ன்தம் ளசமற்களுக்குப் தைடயடமய் ழபளமத
மமயமயக அர்த்டத்வடழத கற்யத்துக் ளகமள்ந ழபண்டும். கமஞம் ன்மல் து
ழடமன்தகயழடம அது. து ணமதமடுகவநதவபழடம அதுபல். கமர்தம் ன்மல் து
வ்பமத ழடமன்தகயழடம அது. து உண்மக்கப்டுகயழடம அதுபல். ழப உகம்
ன்து ழமயதப்யன் ணமதடல்கநல். ஆமல் ழமயதப்தை ழடமன்யக்ளகமள்ளும் பயடழண.
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உகயல் கமஞப்டும் பயழசங்கள், இவபகநயல் இதக்கும் ழடங்கள், டர்ணமடர்ணய
மபங்கள், க்மயவதகழநம, ளமதட்கழநம அவபகநயன் குஞங்கழநம, ளமய்,
உண்வணகநயன் பயழபகம், துவும் இதப்யன் கமர்தணல். இவபதவத்தும் ழமயதப்ழ.
இங்குத் ளடன்டும் ளபவ்ழபத பஸ்துக்கழநதன்ய அவபகள் ழபத ழபத ன்த
ழடமன்க் கமஞணமய் இதக்கும் உமடயகளும் தூத இதப்ழ. இப்டித் டமன் இதந்ட
டிழத இதந்து ளகமண்டு ழபமய்த் ளடன்டுபவட பயபர்த்டம் ன்ர். ப்டி
கதயமகழப இதந்து ளகமண்டு ப்மந்டயதயமல் மம்மகயத் ழடமன்தகயழடம, ப்டி
கதயதம், மம்தைம் டயத்டயதமக இல்வழதம, கதயற்தக்கும், மம்யற்கும் ழடம எத
ளடமர்தை உண்டு ன்த கததுபது ப்டித் டபழம, ப்டி அவப உண்வணதயல் என்ழ
ஆகயத்ள்நழபம, அப்டித்டமன் பயனயப்ளல்மம் ளபதம் இதப்யன் பயபர்த்டழண ன்த
தைமயந்து ளகமண்மல், பயனயப்தை, கவு, தூக்கம் – இவப தோன்தம் ளபதம் இதப்யன்
படிபங்கழந ன்டயல் எத ஸ்பமஸ்தத்வடக் கண்து ழமமகும். இவட யவபயல்
வபத்துக் ளகமண்மல் உயத்டயல் கூப்ட்டுள்ந கமர்த கமஞ மபத்டயன் ஆனத்வடச்
சமயதமகப் தைமயந்துளகமண்து ழமமகும்.
1. ‘தம எத ணண் கட்டிவத அயந்டமல் ப்டி ணண்ஞயமல் ஆ ல்மபற்வத்ம்
அயந்டது ழமமகுழணம, ப்டி பயகமளணன்து ளபதம் ளதநழபதமகய,
ழச்சநபயல் பயதணமகயத் ழடமன்தகயன்ழட எனயத, உண்வணதயல்
பஸ்துபமதயல்வ’. (சமந்.6-1-4)
,

டித்டமன் அந்ட உழடசத்டயமல் அவதக்கூடித

ணமர்த்டதொம் இதக்கயது. (சமந்.6-1-6)
2. அந்ட த் ன்ழட லக்ஷ்ணணம கன் தோம், மம். இது டமன் த்தம்,
இதுடமன் ஆத்ணம, அழட டமன் ர ஸ்ழபடழகழடம’ ( சமந். 6-8-7)
.

உ. த்த ணயத்தம யமயவு
67. ன்ணமத்பமட பயமக பயதத்டயலுள்ந ஆழக்ஷத் ளடமர்கள்
இப்ழமது எத ழகள்பயத் ளடமழ ழுகயது.
1.a. ல்மழண தூத இதப்தை ன்தம்ழமது, த்த ணயத்தம யமயவுகள் ப்டி
உண்மதய? இந்டப் யமயவுகநயன்ய ழபடமந்டத்வட எத சமஸ்டயம் ன்த ளசமல்பது
சமயதம? ந்ட டத்துப சமஸ்டயத்டயற்கும் பயதம் ங்கயதந்து பதம்?
1.b. மக்ஷய, அபஸ்வட ன்தம் யமயவப வபத்துக்ளகமள்நமணல் ழபடமந்ட ஆமய்ச்சயழத
க்கமழட? இப்டிதயதக்க தொடலில் இப்யமயவுகள் ப்டித் ழடமன்ய ன்டற்கு டயழ
கமழஞமம். (டயல் 68ல்)
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2. அபஸ்வடகள் தோன்மது வ்பமத? (டயல் 68ல்)
3. அபஸ்வடகநயல் மன், ணற்வப ன்தம் யமயவுகள் ப்டி உண்மதய?(68ல்)
4. க்கு ளபநயழத ளடமயத்ம் உகு, த்வ்தம், குஞம், கர்ணம் ன்த யமயந்து மணமன்த
பயழச மபங்களுன் கூடிதவபகநமய் ளடன்டுகயன்ழப, இவ்பநவு
ழடங்களுக்கும், த்வபடத்டயற்கும் ன் கமஞம்? (டயல் 69-70ல்)
5. இவபகநயல் ங்கு ழமக்கயதம் இது த்தம், இது ணயத்தம ன்த ளபவ்ழபமகழப
பயதபமம் உள்நழட, இது ன்? (71-81)
6. ல்மபற்யற்கும் ழணமய், பயனயப்தை த்தளணன்தம், கவு ணயத்தம ன்தம் பமய்க்
கதடப்டுகயழட, ழமயதப்தை என்ழ ன்தம் கூற்யற்கு இது ப்டிப் ளமதந்தும்?
a. மணவபதம் ளமதுபமக ம்யத்ள்நது ன்? பயனயப்தை, ப்ணமஞ
ஸித்டணம உவகக் கமண்யக்கும் அபஸ்வட ன்தம், கவு, உக்க
ழடமத்டயமல் உண்மகும் யவளதன்தம் டமழ? பயனயப்யல்
உண்வணதம ளமதட்கவந உழதமகயத்துக் ளகமண்டு, ப்ழதமத்வட
அவகயழமம். கபயல் அவத்தும் ழடமற்ங்கழந ஆகயத்ள்ந.
b. பயனயப்தை யவ அவபதக்கும் ளமது. ஆமல் கவு எவ்ளபமதபதக்கும்
எவ்ளபமத பயடணமய் பதகயது.
c. பயல் கமடம் உகு அன்வக்கும், இன்வக்கும், ன்வக்கும் என்ழ
ஆகயத்ள்நது. ஆமல் கவுகள் டயதொம் எழ ணமடயமய இதப்ழடதயல்வ.
ழணலும் எழ இபயல்  கவுகள் பமம்.
d. பயனயத்டவுன் ‘இவபளதல்மம் கவு, ளபதம் ழடமற்ங்கழந’ ன்த
ளடமயந்து பயடுகயது. ஆமல் வும் ளமய்த்ழடமற்ழண ன்து ணக்குத்
ளடமயபடயல்வ.
7. இவபகவநளதல்மம் மர்த்டமல் பயனயப்யன் இதப்வ பய கபயன் இதப்தை
சயயது ணட்ணமது ன்ழ ளசமல்ழபண்டும். அல்து கவு ளபதம் ழடமற்ழண
டபய அளடமன்தம் இதப்ல் ன்த ளசமன்மலும் சமயழத; ‘ழமயதப்தை’ என்ழ
ணமர்த்டம், அவடபய ழபத இதப்ழ இல்வ ன்டற்கு இவபளதல்மம்
தொஞமய் இல்வதம? அதபத்டயல் ழடத்வடத்ம், த்தம், ணயத்தம யமயவுகவநக்
கண் யன்தம் அவபகவந ணதப்து ப்டி த்க்டயக்குப் ளமதந்தும்? (டயல் 8287)
68. ழமயதப்யல் ழடமன்தம் யமயபயற்கும் பயத்டயதமசங்களுக்கும் பயனயப்தை ழமக்ழக கமஞம்
(தொடல் ழகள்பயக்குப் டயல்)
ழணழ ழுந்துள்ந ழகள்பயத் ளடமர்களுக்கு கமஞம், தோயவ அவதமநங்கவந
ணந்து பயட்ழட. இப்ழமது எவ்ளபமன்மய் டயநயப்ழமம்.
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a. என்த ன்து ண்ஞயக்வக அல்
தொடல் ழகள்பய : ல்மழண தூத இதப்தை ன்தம்ழமது, த்த ணயத்தம யமயவுகள்

ப்டித்டமன் உண்மதய?
இக்ழகள்பய ழமயதப்தை என்த, த்தம ணயத்தம யமயவுகள் ணற்ளமன்த ன்த கதடயதடமல்
ழுந்துள்நது. ழமயதப்தை என்த ன்த தமர் ளசமன்மர்? ழடசம், கமம், யணயத்டம்
இவபகவநத் டமண்டித ழமயதப்தை என்ளன்ழம, ளபன்ழம ப்டி
ண்ஞயக்வகதயல் அங்கும்? என்த, இண்டு தொடலித ண்கள் எத இத்டயல் க்கம்
க்கம் இதக்கும் பஸ்துக்களுக்கும், கமத்டயல் என்ன்யன் என்த க்கக் கூடித
சம்பங்களுக்கும் ளமதந்தும். ழமயதப்தை இப்டிப்ட் ‘என்த’ ன்தம்
ண்ஞயக்வகதயல் ப்டி அங்கும்? உயத்டயல் ‘இண்ற் என்த’ ன்த இதப்தை
கூப்ட்டுள்நது. (சமந்.6-2-1) இது ன் இவ்பயடம் கூப்ட்டுள்நது ன்மல் இதப்தை
இண்மபடம ணற்ளமன்தன் இதக்கும் என்ல், இன்ளமன்த இதப்டமல்
என்ல், (பற்யல் என்ல்) ன்வடத் ளடமயபயக்கச் ளசமல்ப் ட்து ன்வட
அயதமடபர்கள் ழமயதப்தை என்த ன்தம் ண்ஞயக்வகதயல் ன்த ணதங்குகயமர்கள்.
கமஞம்: பயனயப்தை யவதயன் மட்சழண.
b. த்தம் ன்த ளசமல்லும்ழமது ணயத்தம ன்த என்தம் இதக்கயது ன்து
டமத்ர்தணல்
ழமயதப்தை என்ழ த்தம் ன்த ழபடமந்டயகள் ளசமன்மல் ணற்வப ழபமக
உண்ளன்தம், அவப ணயத்தம ன்தம் த்வபட தைத்டயத்வதபர்கள் கததுகயன்ர்.
ஆமல் உண்வண இப்டிதயல்வ. த்தம் என்த, ணயத்தம இன்ளமன்த ன்த இண்டு
டமர்த்டங்கள் இல்வ ((ப்த.பம.1-3-52).
:
மக்ஷய ணற்தம் அபஸ்வடகள்
ழணல் கூயதவடப்ழம ‘தூத ழமயதப்ழ படிபம ஆத்ணமழப’ அபஸ்வடகளுக்கு
மக்ஷயதமக இதக்கயன்து ன்மல் அபஸ்வடகள் என்த ன்தம் அவபகவந
மக்ஷயதமய்ப் மர்க்கும் ஆத்ணம இன்ளமன்த ன்தம் யவக்கயன்ர்.
i. இதுவும் சமயதல். ளன்மல் யமயவுகழநதற் ழமயதப்வத் டபய அல்து
இதப்வ பய ழபமக மக்ஷயழதம அபஸ்வடகழநம இல்வ. மக்ஷய என்ல்,
அபஸ்வட மக்ஷயக்கு இண்மபதும் அல். எத ணமங்கமய் க்கத்டயல் இன்ளமத
ணமங்கமவத வபத்டமல் இண்டு ணமங்கமய்கள் ஆபவடப் ழமல், மக்ஷயக்குப் க்கத்டயல்
அபஸ்வடகள் இண்டு ன்த கூட்டிக்ளகமள்ந தொடிதமது. மக்ஷயத்ம் அபஸ்வடகளும்
எழ மடயக்குச் ழசத் டகுந்டவபத்ணல்.
ii. மக்ஷய ளபதம் இதப்ழ ஆகயத்ள்நது. அடயல் இதப்வபய ழபம
மக்ஷயத்டன்வண ன்த ந்ட குஞதொம் இல்வ.
iii. அபஸ்வடளதன்து ளபதம் இதப்வ தைமயந்துளகமள்நதொடிதமட தைத்டயக்குத் ழடமன்தம்
ழடமற்ழண. கதயற்வ அயதமடபதக்கு மம்தை ளடமயந்டமல் அப்மம்தை ப்டி கதயற்தன்
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இதக்கும் இண்மபது டமர்த்டம் அல்து பஸ்து ன்த ழடமன்மழடம, அப்டித்டமன்
அபஸ்வட ன்தும் ஆத்ணமவபபயட்டுத் டயத்துத் ழடமன்தபடல்.
iv. கதயற்தப் மம்தை உண்வணதயல் கதயழ. அந்டக் கதயற்யல் ப்மந்டயதயமல் ழடமன்தம்
மம்யன் பமல், வ தொடலித அபதபங்கள் துவும் உண்வணதயல் கதயற்வ பயடுத்து
ழபமக இல்ழபதயல்வ. ழமயதப்மக இதக்கும் ணமர்த்டத்வடழத மம் அபஸ்வட
ன்தம், அபஸ்வடதயல் ழடமன்தம் உளகன்தம், அடயலிதக்கும் ண்ஞயந்ட
யமயவுகளநன்தம், ளமதட்ளநன்தம், குஞ, கர்ணங்களநன்தம் ன்ளன்ழபம
கற்வ ளசய்துளகமண்டிதக்கயழமம். எழ ணண்வஞழத ப்டி மவ, கும், டட்டு
ன்த பமமகக் கற்வ ளசய்து ளகமண்டிதக்கயழமழணம அவடப் ழமத்டமன்
இதுவும். (சமந்.ம.6-2-3)

மக்ஷய ணற்தம் அபஸ்வடகவநப் ற்ய இன்தம் சய பயதங்கள் :
அபஸ்வடக்குள் இதக்கும் தைத்டயக்கு ஆத்ணமபயன் உஞர்வு இதப்டயல்வ. ஆத்ண உஞர்வு
இதக்கும்ழமது அபஸ்வட இதக்கமது. அப்ழமது தைத்டய தைத்டயதமய் இமணல் ஆத்ணமழப
ஆகயபயட்டிதக்கும். (இது135ல் ளடநயபமகக் கமண்யக்கப்ட்டுள்நது)
தைத்டய ஆத்ணமவபழதம, அபஸ்வடவதழதம இண்மய் ன்தம் மர்த்டடயல்வ.
ஆமலும் மக்ஷய ணற்தம் அபஸ்வடகள் ன்த இண்டு ளசமற்கநயமல் கூப்டும்
ளபவ்ழபத பஸ்துக்கள் உள்நளபன்ழ அது கதடயக்ளகமண்டிதப்டமல் டமன் இந்ட
இண்டு ப்டிதமதயற்த ன்த ழகட்டுக்ளகமண்ழ இதக்கயது.
அதப ழமக்கயல் அபஸ்வட ன்து கண்ஞமடிதயல் ழடமன்தம் தொகத்டயன் ப்டயலிப்தை
ழமத்டமன். அது உண்வணதயல் மக்ஷயதயன் மணம தூத இதப்ழ டபய
ழபயல்வ. ப்டயயம்த்டயற்குக் கண்ஞமடி ன் எத உண்வணதம ஆடமம்
இதக்கழபண்டும். தொகம் அவடபய ழபமய் அடன் தொன் இதக்க ழபண்டும் ன்தம்
யதணம் உள்நது. ஆமல் ஆத்ணம இவடப்ழமல் டன் தொன்தம் இதப்டயல்வ. ழடச,
கமமடரடணம ஆத்ணம கமர்த கமஞங்களுக்கு உட்டுபழடதயல்வ. ஆவகதமல் ஆத்ணம
அபஸ்வடதமய் ப்டிழதம ணமயத்ள்நது ன்த ளசமல்ழப தொடிதமது. உண்வணதயல்
ஆத்ணம ப்ழமதும் ழமயதப்மகழப, அடமபது ளபதம் இதப்மகழப, அடமபது தூத
இதப்மகழப அடமபது ழதஞர்பமகழப இதக்கயது. அபஸ்வடகளுக்குத் டமன்
இதப்ழ இல்வ.
ஆத்ணம, அபஸ்வட ன்தம் இண்டு ளசமற்கவந உழதமகயத்டயதப்டமலும், ஆத்ணம
யணம இதப்ளன்தம் அபஸ்வடகள் உண்வணதயல் இல்வ ன்த ளசமல்லுபடமலும்
ஆத்ணம அபஸ்வட ன்தம் த்வபடம் ற்ட்ழ டரதம் ன்த பமடயப்து அபயழபகம்.
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ளயல் சப்டமர்த்ட பயதபம ணமத்டயத்டயமல் ந்ட பஸ்துவும் ஸித்டயக்கமது.
(ல.ம.2-2-15)
(தோன்மபது ணதப்யற்குப் டயல்)
அபஸ்வடகள் தோன்த ன்தும் இப்டித்டமன். எத மட்டி குனந்வடகளுக்குக் கவட
ளசமல்கயமள்- எத அசதக்கு தோன்த குனந்வடகள். இண்டு குனந்வடகள்
யக்கழபதயல்வ. என்த கர்ப்த்டயற்குள் பழபதயல்வ. என்தணயதமட சயதபன் என்த,
இண்டு ன்த ழகட்டுக்ளகமண்டு, கூட்டி தோன்த ன்த தைமயந்து ளகமள்பவடப் ழம,
இந்ட பயனயப்தை தைத்டய, கவு, வு, தூக்கம் ன்த தோன்த ளசமற்கவநக் ளகமண்டு
தோன்பஸ்வடகள் ன்த ண்ஞயக்ளகமள்கயது. அபஸ்வடகழந தைத்டயதயன் ப்மந்டயடமன்.
எழ கம ளபள்நத்டயல், எழ பஸ்துபயன் பயதத்டயற்கு தோன்தம் இதக்கும் ன்த
பயனயப்யல் இதக்கும் எதபன் ளசமன்மல் அபன் தைத்டயதயன் ணத்டத்வட ன்ளன்து!
ஆமல் தைத்டயவத இவ்பயதத்டயல் டயட்டுபடமல் உழதமகணயல்வ. ளன்மல்
அடற்குத் டமளமன்ழ இதப்து ன்து மத்தழண இல்வ. ளணல்லுபடற்கு அடற்கு
டமபளடமத பயதம் ழடவப. அதுவும் ழடத்துன் கூடிதடமக இதக்க ழபண்டும்
ன்ழட இதல்மக இதக்கயது. பஸ்து என்மக இதக்கும்ழமதும் தைத்டய அவடப் குடய
குடயதமய் யமயத்ழட அயந்து ளகமள்கயது. இப்யமயவு யன்தபயட்மல் தைத்டயக்கு இதப்ழ
இல்வ. இவடப் ழமத்டமன் மம் தைமயந்துளகமள்நழபண்டும்.
,
அபஸ்வடக்குள் மன், ணற்வப ன்தம் யமயவு (69-70)
த்வ்த குஞ கர்ண யமயவுகள் (69-70)
கவு, வு, தூக்கம் ன்தம் யமயவு ((71-81).
ணற் ணதப்தைகளுக்குச் சுதக்கணம டயல்
மக்ஷய அதபத்டயல் ந்டப் யமயவும் இல்வ, ந்ட த்வபடதொம் இல்வ. ப்மகுமடும்
இல்மட யர்பயழசணம ழமயதப்தை என்ழ உள்நது. தைத்டயதயன் ழமக்கயல் டமன்
அவத்துப் யமயவுகளும், ன்வணகளும் உள்ந. பயனயப்தை யவ தைத்டயவதழத
(ப்த்ததத்வடழத) அதபளணன்த கததுபர்கள் இந்ட த்வபட ணமவததயல்
ணதங்கயத்ள்நர். ஆமல் மக்ஷய அதபத்வட ஆடமணமய் வபத்துக் ளகமண்டு தமர்
பயதமக த்க்டயவத உழதமகயப்மழம அபர்களுக்கு – வ்பயடணம யமயவுணற் (த்வ்த,
குஞ, கர்ணம்), த்வபடணற், (மன், ணற்வப) ந்ட ற்த் டமழ்வுகளுணற் (கவு
கரழ்ணட்ம், வு ழணல் ணட்ம்) ழமயதப்ழ ணமர்த்டம் ன்து யச்சதணமகயபயடும்.
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69. அயதப்டு ளமதட்கநயன் யர்டமஞத்டயலும் தைத்டயதயன் வகதமமகமத்டம்
ழமயதப்தை என்ழ த்தம் ன்தம் ழபடமந்ட ஸித்டமந்டத்டயற்கு வுகயன் மமத்பம்
(plurality/multiplicity) வ்பயடத்டயலும் ங்கம் பயவநபயக்கமது. இடற்கு இன்ளமத த்க்டய
உள்நது. அது:
சந்ழடகழணதயன்ய தைத்டய (அல்து ணம்) ப்  யமயவுகவநத்ம், பமம
ளமதட்கவநத்ம் அவபகளுள் உவுகவநத்ம் கமண்கயது. ஆதயதம் அவபகநயன்
மத்வட உதடய ளசய் ன்மல் அது டன் வகதமமகமத்டத்வட எத்துக்ளகமண்டு சும்ணம
இதந்துபயடும். தைத்டயதயன் னக்கம் ன்? து ப்டி, ப்ழமது, வ்பமத
ழடமன்தகயழடம அது அப்டிழத இதக்கும் ன்த அச்சணதத்டயல் யச்சதயத்துபயடும் எத
துடிப்தை உள்நது. ஆமல் அந்ட தைத்டயக்குத் டன் ழணழழத ம்யக்வக இல்வ. ‘ணதடி
ஆமய்ந்து ளசமல் ன்மல், உழ ‘அது அப்டிதயல்வ, இப்டி’ ன்த கூதம்.
உடமஞணமக: இந்ட தைத்டயக்குத் ளடன்டும் உகம் ‘மன்’, ‘ணற்வப’ ன்த இண்மகப்
யமயந்து, ழடச கமங்கநயல் இதப்வப ழமல் ளடமயகயது, ‘ணற்வப ன்து, த்வ்த குஞ
கர்ண, க்மயதம கமக ன்களுள்ந யமயவுகள் இதப்து ழமவும் உள்நது. இப்ழமது
இந்ட ழடமற்ப் யமயவுகவநக் குயத்து சய ழகள்பயகவநக் ழகட்கமம்.
வு யவ தைத்டயக்கு இக்ழகள்பயவதக் ழகட்ழமம்:
a) ‘மன்’, ‘ணற்வப’ ன்தம் யமயவு டமல் பந்துள்நது? ந்ட மடம் ன்வ
ணற்வபகநயலிதந்தும், ணற்வபகவந ன்யணயதந்தும் யமயக்கயது?
தைத்டயதயன் டயல்: ன் ழடகம் பவ இதப்து ல்மம் மன், ழடகத்வடத்
டமண்டிதது ல்மம் ணற்வப. இப்ழமது ழடகம் மம, மயல்வதம ன்த
ழகட்மல், ழடகம் மன்டமன். மன் ழமகயழன், மன் யற்கயழன் ன்த
ழடமன்தம்ழமது அது சமயடமன் ன் ண்ஞம் தைத்டயக்கு உள்நது. ஆமல் சய
சணதம் ன் ழடகம் எல்லிதமகயத்ள்நது, இக்கமர்தத்டயற்கமக இந்ட ழடகத்வட
எப்வத்து பயடுகயழன் ன்கய ண்ஞ ஏட்ங்கள் பதம் ழமது, ‘ழடகம்
மல், அது ன்தவதது’ ன்த இந்ட தைத்டயழத ளசமல்லி பயடும். மன்
ன்தம் டமர்த்டம் து ன்வடப் யன்மல் (142ல்) பயமயபமகச் ளசமல்ப்
ழமபடமல் டற்சணதத்டயற்கு இது ழமதுணமது. மன் ன்தம் டமர்த்டம் து
ன்டயல் தைத்டயக்குத் ளடநயபயல்வ. ஆவகதமல் மல்மடது து ன்வட
எவ்ளபமத டவபக்கும் எவ்ளபமதபயடணமய் ளசமல்பளடன்து டபயர்க்க
தொடிதமடடமகய உள்நது. ‘மன்’, ‘ணற்வப’ ன்தம் யமயவு டமல் பந்துள்நது?
ன்தம் ழகள்பயக்கு அடயம் டயலில்வ. ஆதயதம் ‘மன்’, ‘ணற்வப’ ன்தம்
யமயவு ணமர்த்டணமகயழத உகயல் உள்நது ன்தம் ம்யக்வகவத அது
பயடுபடமதயல்வ.
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b) த்வ்த, குஞக் கர்ணப் யமயவு ன்மல் ன் ன்த ழகட்மல் இந்ட தைத்டய
ளகமடுக்கும் பயவ பயசயத்டயணமதயதக்கயது. தொடலில் த்வ்தம் ன்மல் த்வ்த
க்ஷஞங்கவநச் ளசமல்மணல் குஞங்களுவதது ன்கும். உடமஞணமக:
லுணயச்சம்னம் ன்தம் த்வ்தத்டயல் எத பண்ஞம், எத சுவப, எத ணஞம்
ல்மம் இதக்கும் ன்த தைத்டய ளசமல்லும். ஆமல் வ்பநவு டமன் ழசமடயத்டமலும்
எவ்ளபமளபமத இந்டயமயதத்டயற்கும் அடடன் பயதம்டமன் தைப்டுழண எனயத
அக்குஞங்களுக்கு ஆச்தணமக இதக்கும் லுணயச்சம்னம் ன்தம் த்வ்தம்
ணக்குத் ளடமயபழடதயல்வ. இக்குஞங்கவந பய ழபமய் த்வ்தம் இதக்கயது
ன்டற்கு ன் ப்ணமஞம் உள்நது? தொன்தை வடப் மர்த்ழடழம அவடத்டமன்
இப்ழமது ளடமடுகயழன் ன்தம் அயவு ஆபடமல் குஞங்கவந பய ழபம
குஞங்களுக்கு ஆடமணம த்வ்தம் ங்குள்நது ன்த தமமபது ழகட்கமம்.
ஆமல் இந்ட பமடத்டயல் மணயல்வ. ளன்மல்
இங்கு அதபத்வடளதமட்டி ஆமய்ந்டமல், கண்ஞயற்கு படிபம் டமன் ளடமயத்ம்.
ழபளமன்தம் ளடமயதமது. வககளுக்குத் ளடமடு அயவுடமன் ஆகும். ணற் துவும்
ஆகமது. இவ்பயண்டிலிதந்தும் எழ டமர்த்டத்வடத் ளடமயந்துளகமள்ழபன்
ன்தம் ழச்சயற்ழக இணயல்வ ன்தம்ழமது இவ்பயண்டு அதப
ஆடமங்கநயமல் த்வ்தம் ப்டி ஸித்டணமகும்? இன்தம் சயயது பயமயபமக
ஆமதமம்:
சப்டம், ஸ்ர்சம், தௐம், சம், கந்டம் தொடலிதவப இந்டயமயதங்களுக்குப்
தைப்டுவப. இவபகவநத் டபயர்த்து ழபமக த்வ்தம் ன்தம் டமர்த்டம்
இதந்டமல் அடற்கு இந்ட சப்டம், ஸ்ர்சம், தௐம், சம், கந்டம் துவும்
இல்வளதன்மய் பயடும்.
அப்டிதமமல் அபற்வ மம் அயபது ப்டி? அது இந்டயமயதங்களுக்குப்
தைப்மது. இந்டயமயதங்களுக்குப் யடிடும் சப்டம் தொடலிதவபகளுக்கு ஆடமணமய்
எத டமர்த்டம் இதக்க ழபண்டும் ன்த கற்யக்க ணக்கு அதப ஆடமணயல்வ.
(ப்த. ம.4-3-30) ழமகட்டும்
த்வ்தத்டயற்கு அடற்ளகன்ழ சுதணமய் சப்டம், ஸ்ர்சம், தௐம், சம், கந்டம் துவும்
இல்வளதன்மலும், அது ப்டிழதம டமழ டமமய் இதந்துளகமண்டிதக்கயது
ன்த எத்துக்ளகமண்மலும், அது சப்டம் தொடலித குஞங்களுக்கு ஆடமணமய்
இதக்கயது ன்டற்கு ப்டிப் ளமதள் ளகமள்பது? தூண்கள் கட்டித்டயற்கு
ஆடமணமய் இதப்து ழமல் அல்து டவ அவபதக்கும் ஆடமணமய் இதப்து
ழமல் அது டன்யல் குஞங்கவந ற்யக்ளகமண்டு அவபகளுக்கு ஆடமணமய்
உள்நது ன்த கற்யக்கவும் தொடிதமது. ளயல் த்வ்தத்டயற்கு சுதணமய் இம்,
சக்டய, டயவச தொடலித வபத்ம் இதப்டயல்வ. இவபளதல்மம் குஞங்கநயன்
தோம் அடற்கு பதகயது. இந்டக் கற்வவத பயட்மல் ‘த்வ்தம் குஞங்களுக்கு
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ஆடமம்’ ன்டற்கு ழபத ளமதள் ப்டிக் கற்யக்க தொடித்ம்? இந்ட ணதப்யற்கு
பயவவத தைத்டய ஊகயக்கழப தொடிதமது.
ழகள்பய: த்வ்தத்டயற்கு இன்தளணமத க்ஷஞம்: த்வ்தம் ன்து கர்ணங்கள் ளசய்த
ஆடமணமய் உள்நது துழபம அது.
டயல்: இந்ட க்ஷஞதொம் அழட குவமடுவதது. த்வ்தத்டயன் ஸ்பதௐழண ணக்குத்
ளடமயதமடடமல் த்வ்தத்டயல் கர்ணம் உண்மகும் ன்தம் ழச்சயற்ழக இணயல்வ.
அர்த்டதொம் இல்வ. கர்ணம் ன்மல் மயஞமணம் (ணமதமடு, பயகமம்) ன்ழம, சம்
ன்ழம ளமதள் ளகமள்ந ழபண்டும். அபதபங்கநயல் ஆகும் ணமதமடுகளுக்கு
மயஞமணம் ன்த ளதர். அபதபயதம த்வ்தம் இம் பயட்டு இம் ளசல்படற்கு சம்
ன்த ளதர். ஆமல் அபதபங்கவநத் டபயர்த்து அபதபயதம த்வ்தம் என்த
இதக்கயது ன்டற்கு ணக்கு அதப ஆடமணயல்வ. அபதபய அபதபங்கநயல்
உள்நடம இல்வ டயத்து ழபமகயத்ள்நடம? அபதபங்கநயல் அது ப்டி இதக்கயது?
ன்ளல்மம் ழகட்மல் அவட பயபமயத்துச் ளசமல் அதபத்டயன் ழணம அல்து
த்க்டயதயன் ழணம இல்ழப இல்வ. (ல.ம. 2-1-18). இப்டிதயதக்க இவப
த்வ்தத்டயன் அபதபங்கள் ன்த ளசமல்பது வ்பமத ளமதந்தும்? த்வ்தம் ணமதகயது
ன்த மம் ளசமல்லும்ழமளடல்மம் ணக்கு ளடமயபது ளபதம் ணமதடல்கழநளதமனயத
ணமதமடுகநற் த்வ்தணல். ஆவகதமல் அழட த்வ்தழண இப்ழமது இப்டி
ணமதமட்வந்துள்நது ன்தம் ம்யக்வகக்கு ஆடமழண இல்வ ன்மகயது.
ழப, ப்டி த்வ்தம் கர்ணத்டயற்கு ஆடமணமகயதயதக்கயது ன்மல் டயல்
தைத்டயதயணயதந்து பமது.
இய குஞத்டயற்கும் கர்ணத்டயற்கும் ன் ழபதமடு? இடற்கும் சமயதம டயல் கயவக்கும்
ன்த ளசமல் தொடிதமது. குஞம் ணமதடல்கவந அவந்துளகமண்ழ இதப்டமல் அது
க்மயவததயழழத ழசர்ந்துபயடும். அப்டிதமமல் ல்மழண க்மயவதழத ன்த
ளசமல்படமமல் இந்டக் க்மயதம ளபள்நத்டயல் ணக்கு பயகமணற் த்வ்த குஞங்கள்
இதக்கயன் ன்த ப்டித் ளடமயந்டது? ன்தம் ழகள்பய பயவதற்தப் ழமகும்.
இவபளதல்மம் ப்மந்டயழத ன்மல் இப்மந்டயக்கு ஆடமணமய் ந்ட அதபதொள்நது?
யர்பயகமணம த்வ்தழணம, குஞழணம இல்மடழமது, இது த்வ்தம், இது குஞம் ன்தம்
ப்மந்டய ப்டி பந்டது? – பயவதயல்வ. த்வ்த குஞங்கள் இல்மபயடிதம் அவப
இதப்வடப்ழமல் கமண்யப்ழட தைத்டயதயன் ஸ்பமபம் ன்மல் க்மயவத
இல்மபயட்மலும் அது இதப்து ழமல் ளடமயபயப்ழட தைத்டயதயன் ஸ்பமபம் ன்த ன்
ளசமல்க்கூமது? ன்த இன்ளமத ழகள்பய ழும். இப்டி த்வ்தம், குஞம்,
கர்ணங்கநயன் ஆமய்ச்சய தைத்டயக்கு இதக்கும் எத ளமயத டவக்கல்.
இய மணமன்த பயழசங்கநயன் பயதத்டயலும், த்வ்தம் தொடலிதவபகளுக்கு இதக்கும்
சம்ந்டத்டயன் பயதத்டயலும் உண்மகும் பமம சயக்கல்கவநத்ம் அபயழ்க்க
இதமணல் தைத்டய டயஞதபது ம் அதபத்டயல் உள்நது.
90

1. தைப்ளமதட்கநயல் இதப்தை, த்வ்தத்டன்வண, குஞத்டன்வண, கர்ணத்டன்வண,
ப்தத்வீத்டன்வண, த்டன்வண – தொடலித மணமன்தங்கள் உண்வணதயழழத
இதக்கயன் ன்டற்கு ம்ணயம் ந்ட அதப ஆடமதொள்நது? ளபல்ம்
இயப்மகவும், ளபல்ம் ழசர்ந்ட ண்ளணல்மம் இயப்மக இதப்தும் ம்
அதபத்டயலுள்நது. ஆமல் மவத்டன்வண ன்தம் மணமன்தம், மவகவந
பயட்டுபயட்டு ழபமகழபம அல்து அது மவக்குள் தைகுந்து அடன்யன் அது
மவதமவடழதம மம் ன்தம் கண்டயல்வ. மவ உண்மகும் தொன் மவத்
டன்வண ங்கயதந்டது ன்த ழகட்டற்கு இழண இல்வ.
2. மவத்டன்வண ழசர்ந்ட யன்ழ அது மவ ன்த கதடப்டுபடமல்
மவத்டன்வண தொன்ழ மவதயல் இதந்டது ன்த கதட பமய்ப்யல்வ. ழணலும்
மவதல்மடடயல் அது இதந்டது ன்து தொஞமது.
3. மவத்டன்வண மவ யந்ட இத்டயழழத இதந்டடம அல்து
ழபளங்கயதந்ழடம பந்டடம? டயலில்வ. ளயல் அங்ழகழத இதந்டளடன்மல்
அவ்பயத்வட மம் மவ ன்த தொடலிழழத அயந்டயதக்க ழபண்டும் ன்தம்
சந்ழடகம் பதம். அது யயளடமத இத்டயலிதந்து பந்டது ன்மல் மணமன்ததொம்
த்வ்தத்வடப்ழம க்மயவதத்ள்நளடன்மகும்.
4. இன்தளணமத ழகள்பய: மணமன்தம் எவ்ளபமன்யலும் தர்ஞணமய் உள்நடம?
அல்து சயயடநழப உள்நடம? என்யழழத தர்ஞணமக இதந்துபயட்மல்
இன்ளமன்யல் அது ழடமன்க் கூமது. எவ்ளபமன்யலும் சயயத மகங்கநமய்ப்
யமயந்டயதந்டமல் அது அயத்தணமகயபயடும். ஆவகதமல் மவகநயல்
மவத்டன்வண, ப்தத்வீத்டன்வண, த்வ்தத்டன்வண தொடலித மணமன்தங்கள்
இதக்கயன் ன்டற்கு ந்ட அதபத்டயன் அல்து த்க்டயதயன் துவஞத்ம்
இல்வளதன்ழ ளசமல்ழபண்டித்ள்நது. இப்டிதயதந்தும் உகு
மணமன்தங்களுதம் பயழசங்களுதம் கூடிது ன்த ளசமல்லிக்ளகமண்ழ
இதக்கயது.
5. இய யமயவுகளுள் ளடமர்தை: த்வ்த, குஞ, கர்ணங்கநயலிதக்கும் மணமன்த
பயழசங்கள் டயத்டயதப்வபதம அல்து என்தக்ளகமன்த சம்ந்டம்
உள்நவபதம?
இவட தமமலும் யச்சதயக்கழப தொடிதமது. இவபகநயன் ஸ்பதௐத்வடழத யச்சதயக்க
தொடிதமடழமது அவப ளபவ்ழபம இல்வதம ன்வட ப்டித் ளடமயந்து ளகமள்பது?
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எத ழச்சயற்கு எத்துக்ளகமண்மலும் அவப ழபத ன்மல் ன் ன்வடப்
தைமயந்துளகமள்ந தொடித்ணம?
1. பஸ்துக்கநயல் இதக்கும் ழடம் அவபகநயல் இதக்கும் டர்ணணம அல்து ஸ்பதௐணம?
துபமகயதயதந்டமலும் பஸ்துவபப் மர்த்டமல், அவப ணற்ப் ளமதட்கநயலிதந்து
ழபமது ன்த உழ ளடமயத ழபண்டும். ஆமல் அதபம் அப்டிதயல்வ.
2. ழடம் ன்து டர்ணம் (குஞம்) ன்மல் டர்ணயதம டமர்த்டத்வட பய டர்ணணம
ழடம் ழபல்பம? ழபல்மபயடில் டர்ணம டர்ணய ண்ஞம் இதக்கமது. ழபமதயதந்டமல்
டர்ணம டர்ணயகள் ழபளன்த ணக்குத் ளடமயதப்டுத்தும் ழடம் து? அப்ழடம்
டமர்த்டத்டயன் குஞணம இல்வதம? ன்த தைற்ரசல் ழமல் ழகள்பயகள் கயநம்தைகயன்.
ழடங்கள் ண்ஞற்வப ஆகயன்.
மநணம டவகள் இப்ழட பயதத்டயற்குள்ந. ஆமலும் ழடம் உண்வணதயல்
உள்நது ன்ழ ம் தைத்டய அம் யடித்துக்ளகமண்டிதக்கயது.

70. இன்ளடன்த யச்சதயக்க தொடிதமட, பயனயப்யல் ளடமயத்ம் மண தௐங்கள் ல்மம்
உண்வணதயல் ழதஞர்ழப /ழமயதப்ழ.
ழணல் கூயதபற்யமல் ன் ளடநயவு யந்டது? பயனயப்தை ழமக்கயல் ந்ட
டமர்த்டத்வடழதம, ழடத்வடழதம, யமயவபழதம அது ழடமன்தம் பயடத்டயல் அடன்
ஸ்பதௐத்வட யச்சதயக்க தொடிதமது. அவபகள் இதக்கயன் ன்த ணக்குத்
ழடமன்தபதும் அவபகள் இதக்கயன் ன்த வபத்துக்ளகமண்டுடமன் பயதபமழண
க்கயது ன்தும் உண்வண. இக்கமஞத்டயமழழத அவபகளுக்கு
தர்ஞமதபத்டயமல் ஸித்டணம ழமயதப்வத் துண்டிக்கும் அநவு அடயகமம் ன்தம்
கயவதமது. அவபகள் இதக்கயன் ன்த கூதம் பயனயப்தை யவ தைத்டய அவபகவந
ணக்குத் ளடநயபமக்க தொடிதமது ன்டயலிதந்ழட அவபகநயல் ந்ட மதொம் இல்வ
ன்து பயநங்குகயது. இப்டிதயதக்க ழசமநக்கமட்டு ளமம்வணக்குப் தப்டும் பயங்கு
ணற்தம் வபகவநப் ழமல் அவபகளுக்குப் தந்து ழமயதப்தை என்ழ ன்தம்
ஸித்டமந்டத்வட ன் பயழபண்டும்? பயனயப்யல் ‘இதப்தை’ ன்து ணக்கு ங்ளகங்கும்
ளடமயகயது. ஆமல் பயனயப்யல் உள்ந ந்ட எத கமட்சயக்கும் அது எட்டிளகமள்நமணல்
டமழ டமமய் இதந்துளகமண்டிதக்கயது. (ப்த.பம.1-2-12). இவட ணடயல் ளகமண்டு
ழமயதப்யன் ஸித்டமந்டத்டயன் ளதவணவத உஞர்ந்துளகமள்நமம். ப்டி?
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மம்தை, சயப்ய, கமல் ரர் தொடலிதவப ழடமன்தம் கமத்டயலும் ‘இதக்கயன்து’ ன்தடமன்
ழடமன்தகயன். யகு இது மம்ல் கதயத, ளபள்நயதல் சயப்ய. கமல் ரல்
ணஞல் ழணடு ன்த ழடமன்தம்ழமதும் ‘அவப இதக்கயன்’ ன்தடமன் ழடமன்தகயது.
இவடப்ழம மவ இதக்கயது ன்ழ ழடமன்ய, ஆமத்ங்கமல் அது ணண்டமன் ன்த
ளடமயந்டயன்தம் ணண்ஞயன் படிபத்டயலும் அது இதக்கயன்து ன்ழ ழடமன்தகயன்து.
இப்டி வபளதவப ழடமன்தகயன்ழபம அவபதவத்தும் இதக்கயது ன்ழ
ழடமன்தகயன். யன் ஆமத்ம்ழமது அது டக்கு ஆடமணமய் இதந்டது ழமன்
ணற்ளமத ளமதநமய் ழடமன்தங்கமத்தும் அவ்படிபயல் அது ‘இதக்கயது’ ன்ழ
ழடமன்தகயது. பஸ்துக்கள் இன்யன் ளதர்களுதம், இன்யன் படிபங்களுதம்
ழடமன்யமலும் அது ‘இதக்கயது’ (‘is’ness) ன்த டமன் ழடமன்தகயன். ழப
பயனயப்தை யவதயல் ‘இதக்கயது’ ன்து ழபமகமணல், மணதௐங்கள் ணட்டுழண
ழபமகயன் ன்து டயம். (கர.ம.2-16). இந்ழமக்கயல் ‘இதக்கயது’ அல்து ‘இதப்தை’
ன்து மணதௐங்களுக்குச் ழசர்ந்டவப அல் ன்தம் அது டக்குத் டமழ சுதணமய்,
சுடந்டயணமய் இதப்து ன்தம் ளசமல்ழபண்டித்ள்நது.
துஞய இதக்கயது ன்மல் தல்கள் இதக்கயன். தல்கள் ஞ்சு இதப்வடத்ம், ஞ்சு
டிப்டிதமக, தணய, ரர், அக்ய, பமத், ஆகமதம் ன்த ஞ்ச தடங்கள் பவ ளசன்த
கவசயதயல் ழமயதப்யழழத தொடிபவகயன். (ல.ம.2-1-15). இப்டி ழமயதப்வழத
தைத்டயதயன் ழமக்கயல் ஞ்ச தடங்களநன்தம், ளௌடயக பஸ்துக்களநன்தம், த்வ்த, குஞ
கர்ணங்களநன்தம் ளசமல்கயழமழண டபய, ணமர்த்டணமய் அப்ழமயதப்வத் டபய
ழபளமன்தம் இல்ழப இல்வ.
இதுபவ மம் அயதப்டுளமதட்கவந தொக்கயதணமய் டுத்துக்ளகமண்டு, அடயல்
ழடமன்தம் மண தௐங்கள் ளபதம் இதப்ழதமகயத்ள்ந ன்த த்க்டயதயமல்
யதௐயத்ழடமம். இந்ட த்க்டய அயபடற்கு மடணமகயத்ள்ந கஞங்களுக்கும் ளமதந்தும்
ன்வட ணக்கக்கூமது. தமமபது கரழ்க்கண் ழகள்பயகவநக் ழகட்மல்
அவபகளுக்குப் டயலில்வ அல்து டயநயப்து கடிம்.
1. இந்டயமயதங்கள், ணது, தைத்டய ன்மல் ன்?
2. இவபகநயல் யமயவுகளும் ழடங்களும் ப்டித் ழடமன்ய?
3. ப்ணமஞங்கநயன் ப்ணமஞத்டன்வண ப்டி ங்கயதந்து பந்டது? (ப்ணமஞங்களுக்கு
இந்ட சக்டய ப்டி பந்டது?)
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தைத்டய டக்கு இவபளதல்மம் ளடமயத்ளணன்ழ கததுபடமல், எவ்ளபமத பயமவபத்ம்
டயத்டயதமக ஆமத்ம்ழமது தைத்டய எத கஞம் ‘இப்டி’ ன்தம், ணற்ளமத கஞம்
‘இல்வதயல்வ இது அப்டி’ ன்தம் உதடயதற் டயவத்டமன் அநயக்கயது.
அயதப்டு ளமதட்கவநத்ம், அவபகநயன் யமயவுகவநத்ம், ழபதமடுகவநத்ம் குயத்து
ணக்கு யச்சதணமக துவும் ளடமயதபயல்வளதன்மலும், ம் தைத்டய இவபளதல்மம்
இதக்கயன் ன்ழ உதடயளகமண்டுள்நது. மம் ளசய்ட தொடிவு ன்?
இவபதவத்டயற்கும் ‘இதப்தை’ ன்த என்த உள்நது ன்து டமன்.
.
சமய, இப்ழமது தொடிபம டரர்ப்தை ன்?
ழமயதப்ழ ணமர்த்டம். இடன் ழடமற்ங்கள் அடமபது அடன் யமயவுகநம மண
தௐங்களும், அவபகநயல் ழசர்ந்துள்ந இதப்தை ன்தம் டர்ணதொம் ளபதம் ணமவத,
ளமய்த்ழடமற்ழண. எதபயடக் கண்ஞமடிதயல் ம் சமரம் இண்மகப் யநந்டவடப்ழமல்
ழடமன்தம். (இவ்பயடக் கண்ஞமடி கர்மக ணமயத்டயல் ழநதேடு ன்தம் இத்டயல்
இதக்கயது). இவடப் ழம பயனயப்தை ன்தம் துபமத்டயன் தோம் மர்த்டமல் தூத இதப்தை
யநவுட்துழமல் ழடமன்தம். ப்டயயம்ம் இண்மகப் யமயந்டதுழமல்
ழடமன்தம்ழமதும் ம் சமரம் யநக்கமணழழத டமன் இதக்கயது. இவடப்ழமத்டமன்
பயனயப்யல் யநவுமட ழமயதப்தை, மக்ஷயதமய் அவடப் மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயது.
உண்வணதயல் மக்ஷய, தை உகு, அடயல் ழடமன்தம் இதப்யன் யனல் இவபதவத்தும்
யமயவுகநற் தூத இதப்ழ/ ழமயதப்ழ/ழதஞர்ழப.

உ. கவு, வுகநயன் இதப்தை என்ழ (71-81)
71. கவு, வுகவந எப்யடுபடமல் ன் தன்?
5பது ணதப்யற்குப் டயல்
பயல் ழடமன்தம் யமயவு ப்டி தைத்டயதயமல் ஆழடம, ணமதம ணமத்ம் டமழம,
அப்டிழத டமன் கவு, வு ன்தம் யமயவும் பயனயப்தை தைத்டயவதழத ழசர்ந்டது. இதுவும்
ணமதத்ழடமற்ழண டபய ணமர்த்டணல். தூத இதப்வழத தைத்டய இப்டி இண்டு
அபஸ்வடகநமகயப் யமயத்துக் ளகமண்டு அபஸ்வட டுகயது. ழணமத்டயல் ஆழ்ந்துள்நது.
இவபளதல்மம் வு யவ தைத்டயதயன் ழபவ ன்த யவபயல்
வபத்துக்ளகமண்மழ ழமதுணமது. ஆதயதம் கவு, வுகநயன் எற்தவணவத
பயமயபமக ஆமய்படயல் எத பயழச மதொம் உள்நது. அது ன்ளபன்மல்;
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பயனயப்யல் ழடமன்தம் யமயவும், ழடதொம், ணமதம ணமத்ழண ன்த ளசமல்லிதயதப்து பட்டு
பமடம் ன்த ளசமல்பர்கநயன் பமய்க்குப் தட்டுப் ழமட்து ழமமகும். மம்
உவகத்ம் அடன் யமயவுகவநத்ம் அது பயனயப்தையவ தைத்டயக்கு ப்டித் ழடமன்தகயழடம
அப்டிழத ஆமய்ந்துள்ழநமம் ணற்தம் அழட தைத்டயவத உழதமகயத்துத் டமன் ப்டி
அப்யமயவுகள் இல்வ ன்த யதௐயத்ழடமம். மம் அதபத்வட எதுக்கபயல்வ.
இந்ழமக்கயல், அடமபது மக்ஷயதயன் ழமக்கயல் ந்டப் யமயழபம, ழடழணம
இல்ழபதயல்வ. இய இக்கதத்வடப் ப்டுத்ட இவ்பயண்டு யவகவநத்ம்
இன்தம் ஆனணமக மயசரலிப்ழமம்.

72.

பயனயப்தைகயல் இதக்கும் தோன்த பயழசஞங்களும் கவுகயலும் இதக்கயன்

இய (67ல்) ளசமல்லித ணதப்தைகநயன் கமஞங்கவந எவ்ளபமன்மய் ஆமய்ழபமம்.
பயனயப்வ பய கவு யவ கரழ்ணட்த்டயது அல்து அது ளபதம் ழடமற்ழண (ஆமல்
பயனயப்தை யவ ழடமன்தம் ழமதும் இதக்கயது).
வு ன்து ப்ணமஞஸித்டணம உவகக் கமண்யக்கும் யவ, கவு, யத்டயவதயன்
ழடமத்டமல் உண்மகும் யவ ன்த தர்பக்ஷய ளசமன்வட தொடலில் ஆமய்ழபமம்.
அயவுக்கஞங்களுக்குப் தைப்க்கூடித பயனயப்தை உகயல் தோன்த பயழசங்கவந
கமஞமம். இவப:
1. ளபவ்ழபத மணதௐங்களுன் டமர்த்டங்கள் ளடன்டுபது
2. பமம கர்த்த, ழமக்த்தக்களுன் (agents of acts and enjoyers) கூடிதயதப்து.
3. ம் பயவகளுக்குத் டகுந்டபமத ழடச, கம, யணயத்டங்கவந அதசமயத்துப் ன்கள்
ழடமன்தபது (ல.ம.1-1-2)
இம்தோன்தம் இவபயமது, யனமது ழடமன்யக்ளகமண்ழதயதந்டமலும், அவபகவந
ணமற்க்கூடித சக்டயழதம சுடந்டயழணம ணக்கு இல்மடடமலும், அவபகவந அதசமயத்ழட
மம் பமன ழபண்டித்ள்நது. அயதப்டுளமதட்கநயன் உகம் (world of objects) ம்வண
அண்டிதயமணல் டமழ சுடந்டயணம இதப்தைள்நடமய் இதக்கழபண்டுளணன்த ளசமல்
ழபண்டித்ள்நது. இப்டிப்ட் இதப்தை கபயன் ழடமற்ங்களுக்கு இல்மடடமல் அது
ளபதம் ழடமற்ளணன்ழ ளசமல்ழபண்டும் ன்துடமன் ஆழக்ஷம்.
டயல்: இது சமயதயல்வ. ளயல் இவப ணமர்த்ட த்தணயல்வ. வதொவ மக
ழணவதமய் இதக்கும் பயனயப்தை யவவத பயட்டுபயட்டு கபயன் க்கம் டயதம்யமல்
ழமதும், இம்தோன்யல் என்த கூ த்தத்பத்டயற்கு அவதமநணயல்வ ன்து
தைமயந்துபயடும். ளன்மல் கபயலும் இவப இதப்து ழமல்டமன் ழடமன்தம்.
களபன்து பயனயப்வப் ழமழப உண்வணதம உவகத்வதது ன்த மம்
கததுபடயல்வ. ஆதயதம் ழணல்கூயத தோன்தம் அவ்வுகயல் கமஞப்டுகயன்.
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இப்டிதயதக்வகதயல் இம்தோன்யற்கும் த்தத்பத்டயற்கும் ன் சம்ந்டத்வடக் கற்யக்க
தொடித்ம்?
சயதக்கு எத சந்ழடகம் னமம். கவுகயல் மண தௐங்கள் இதந்டமலும் அவப
யச்சதணமவபதல்; டற்ழமது வீமகயதயதப்து ணத கஞத்டயல் வபதமய்
ந்துழமகும், ணவதமதயதந்டது ணடுபமகயபயடும். கவு கமண்பவத் டபய ணற்
பதம் கர்த்த, ழமக்த்தபமக இதப்டயல்வ. பயனயப்யல் இதக்கும் ம் ண்ர் சயகமம்
ம்வண பயட்கன்த ணதடி சந்டயக்கமம், அபவ அவதமநம் கண்டுளகமள்நமம்.
ஆமல் கபயல் இப்டிதயல்வ. தமழம ப்டிழதம அச்சணதத்டயல் பந்து
ழசர்ந்துளகமள்பமர். ளடமயந்ட ழடச கமங்கநயன் கட்டுப்மடுணயல்வ. து ப்ழமது
ழபண்டுணமமலும் அங்கு யகழ்ந்து பயமம். இப்ழமது ணக்கு பயனயப்தை ணற்தம் கபயன்
ற்த்டமழ்வுகள் ளடநயபமகப் தைமயகயடல்பம?
இவ்பமழக்ஷதொம் பயனயப்தை யவதயன் ற்யமல்டமன் உண்மகயத்ள்நது. கவப வு
ழமக்கயல் மர்த்டமல் ழணழ ளசமன் ற்த்டமழ்வுகள் கமஞப்டும் ன்வட ணதக்க
தொடிதமது. ஆமல் கவபக் கபயழழத ப்டிப் மர்க்கயழமம்? அது ளபதம் ழடமற்
உகு ன் ண்ஞழண பதபடயல்வ. மண தௐங்கள், கர்த்தழமக்த்த றத்பம், ழடச
கம யணயத்டங்கநயலிதந்து ஆகும் க்மயதமம்- ன்தம் இம்தோன்ழ த்தத்டயன்
அவதமநணமகயதயதந்டயதந்டமல் கபயல் இம்தோன்தம் இல்மடவடக்கண்டு ‘இது ணயத்தம
ப்ஞ்சம்’ ன்த ன் அங்கு யச்சதயப்டயல்வ? உண்வண ன்ளபன்மல் இம்தோன்தம்
கபயல் ணக்கு த்தம் ன்ழ ழடமன்தகயது. அடன்டிழத ணக்குச் சமயளதன்த ட்
கமர்தங்கவநத்ம் ளசய்கயழமம். ஆவகதமல் இம்தோன்தம் உள்ந ன்தம்
கமஞத்டயமழழத பயனயப்யற்கு வ்பயட உதர்ந்ட இதப்தைம் பதபடயல்வ ன்த
தொடிபமகயடல்பம?
73. கவபப்ற்யத கற்வகளும் அவபகநயலிதக்கும் ழடமங்களும்
வு ன்து இதல்ம அபஸ்வட ன்தம், கவு ன்து யத்ம ழடமத்டயமம
அபஸ்வடளதன்தம் கூதம் தர்பக்ஷயவத இப்ழமது பயணமயசயப்ழமம்:
பயனயப்யல் ணக்கு இதல்மகழப கமட்சயகள் அதபத்டயற்கு பதகயன், பயனயப்தை
யவதயன் டமக்கத்டயமல் கவு பதகயன் ன்தம் அயப்மதம் ம்ணயல் ணமகழப
உள்நது. இதுடமன் கவு வபபய கரனம அந்டஸ்து உவதது ன்தம் கதத்து
யப எத தொக்கயத கமஞம். ணற் டர்சக்கமர்களும் இவட உதடயப்டுத்துபது
ழமழப உழடசம் ளசய்கயன்ர். பயஞ்ஜமயகளும் ம்தைகயன்ர். இது வ்பநவு
தூம் உண்வண ன்வட ஆமய்ழபமம்.
பயஞ்ஜமயகள் கதத்து:
தபகமம், கல் ழம், மம் உண் உஞவு, ளசதல்கள், சயந்டவகள், தொடலிதவப
கவு பக் கமஞம் ன்து டமன் ம் தொடிவு. சமரத்டயல் ற்டும் ணமற்ங்கள்
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இந்டயமயதங்கள் அதபயத்ட கமட்சயகநயன் ம்ஸ்கமங்கள், அந்டந்ட கும் அல்து
குடும்த்டயல் ளமதுபமக உள்ந ம்ஸ்கமங்கள், அந்டந்ட ர்கள் அதபயத்ட
உஞர்ச்சயகள் தொடலிதவப கபயற்குக் கமஞம் ன்த பயஞ்ஜமம் ளசமல்கயது.
ழபடமந்டயகநயன் டயல்:
பயல் ந்டச் ளசதவத்ம் ணயகுந்ட பயதப்த்துன் ளசய்து ம்ஸ்கமத்வட உண்மக்கயக்
ளகமள்நமட ழமதும் கவுகள் பதபதுண்டு. பயல் மம் ன்வக்குழண கமஞமட
கமட்சயகவநத்ம் கபயல் கமண்துண்டு. வு, கபயற்குக் கமஞம் ன்தம் கதத்டயற்கு
இது டவடமழ? கமத்டயற்கு சணணமய், ழடம எத ம்ஸ்கமம் எத குயப்யட்
மயதள்ழந, ழடம எத ளடமயந்ட கபயல் ன், ப்டி ழுகயது ன்டற்கு பயஞ்ஜமம்
சமயதம பயநக்கணநயக்கபயல்வ.
உநபயதல் யதைஞர்கநயன் பயநக்கங்களும், அபர்கநயன் அயப்மதங்களும்:
பயல் டபயர்க்க தொடிதமட சய யர்ந்டங்கள் இதக்கும். அவபகநயலிதந்து டப்யத்து
ரபன் சுகணமக இதக்கட்டும் ன்த இதற்வகத்டமய் கவப உண்டுண்ஞயத்ள்நமள்.
ழபடமந்டயகநயன் டயல்:
கபயலும் ணக்கு த்டவழதம இக்கட்ம சூழ்யவகள் ற்டுகயன்.
அபற்யலிதந்து டப்யக்கதொடிதமணல் சங்கப்டுழபமம். இது அதபழணதமகயத்ள்நடமல்
பயன் சங்கங்கவநத் டபயர்க்கும் அபஸ்வடழத களபன்து சமயதன்த.
உநபயதல் யதைஞர்கள்:
பயன் ஆவசகள் யவழப அல்து பயன் சங்கங்கவநத் டபயர்க்கும்
அபஸ்வடழத கவு.
ழபடமந்டயகநயன் டயல்:
இக்கதத்தும் ழடமத்துன் கூடிதழட. ளன்மல் கபயல் ஆவசகழநம,
சங்கங்கழநம இல்மணலில்வ. ழணலும் பயல் டக்கு யவவு ற்ட்
பயதத்டயழழத கபயல் குவமடுகள் ழடமன்மம். சமன்மக, பயல் ன்கு உண்டு
த்தப்டயதமய் தூங்குபன், சயதமலும், டமகத்டமலும் பமடுபது ழமல் கவு கமஞமம்.
உநபயதல் யதைஞர்கள்:
பயல் இதக்கும் ற்த்டமழ்வுகவநத்ம், ளடமந்டவுகவநத்ம் சமய ளசய்து ளகமள்ளும்
அபஸ்வடழத கவு. சமன்மக பயல் சயர் வனதமகவும், சயர் ஞக்கமமகவும்
இதக்கமம். கபயல் வன ஞக்கமமகய, ஞக்கமன் வனதமகய, பயலிதக்கும்
கன் ளடமல்வவத சமய ளசய்து பயமம் ன்த அயப்மதணம?
ழபடமந்டயகநயன் டயல்:
இவ்பயநக்களணப்டி ழடமணயன்ய இதக்க தொடித்ம்? கபயல் கூ ன் ழ்வண
ரங்கபயல்வழத, ன் வகபவ ணட்ம் ழமதொடிதபயல்வழத ன்த வ்பநழபம
ழர் டபயக்கயன்ழ?
உநபயதல் யதைஞர்கள்:
களபன்து மம் கற்க தொதலும் எத யவ.
ழபடமந்டயகநயன் டயல்:
இதுவும் ளமதத்டணற் கற்வழத. ‘பயனயத்டவுன் மன் ளமதட்கவந அயத
ழபண்டித்ள்நடமல் தொடலிழழத அயத்ம் பயடத்வடக் கற்தக்ளகமண்டு பயடுழபன்’ ன்த
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தமர்டமன் கபயற்குக் கயநம்தைபர்? கபயல் ணக்கு பயனயப்யன் யவழப இதக்கமது.
கபயல் கமடம் கமட்சயகள் டமன் அப்ழமது தொக்கயதம்.
உநபயதல் யதைஞர்கள்:
கவு எத ணந்டணம உஞர்பற் யவ.
ழபடமந்டயகநயன் டயல்:
இந்ட யவ மள்ழடமதம் அவபதக்கும் பந்துழமபடயன் கமஞளணன்? இது ந்ட
பஸ்துபயமல் யக்கயது? ந்ட பஸ்துபயமல் ழமகயது?
டயலில்வ.
உநபயதல் யதைஞர்கள்:
கபயல் தூண்டிபயடும் அம்சம் (awakening factor) தொழுவணதமகதயல்வ.
ழபடமந்டயகநயன் டயல்: இது ன் தூண்டிபயடும் அம்சம்? ங்ழக கண்டுயடித்டரர்கள்?
அது பயல் தொழுவணதமக இதக்கயது கபயல் இல்வ ன்வடளதல்மம் ந்ட
ஆடமத்துன் கற்யக்கயன்ரழம அது உங்களுக்குத்டமன் ளபநயச்சம்.
சய ழபடமந்டயகநயன் பயநக்கதொம் அடன் பயணமயசதொம்
ம் மட்டு ழபடமந்டயகள் சயர், பயனயப்தை யவதயல் ரபன் ளசய்ட பயவகளுக்குத்
டகுந்டபமத இவபன் கவுகவநப் வக்கயமன் ன்கயன்ர்.
இவடப்ற்யத பயணமயசம்: சமஸ்டய ப்ணமஞங்கவந ம்ய, இவபவ
வபத்துக்ளகமண்டு கவு, வுகநயன் ளடமர்வக் கூதம் இபர்கநயன் கூற்த,
அதபத்டயன் ஆடமத்துன் டர்க்கத்துன் ளசன்தளகமண்டிதக்கும் ம் ஆமய்ச்சயதயல்
பயணமயசயக்கத் டகுந்டடல்மடமல் அவட பயட்டுபயடுழபமம். மபயகளுக்கு ப்ழமதும்
ளகட் கவுகழந பதம் ன்ழம, தைண்ஞயதபமன்களுக்கு ப்ழமதும் ல் கவுகழந
பதம் ன்ழம சட்ம் கயவதமது ன்த ணட்டும் இங்கு ளசமல்லிபயமம்.
ழபடமந்டயகநயன் டயல்:
இதுபவ ளசமன் டப்ட் கற்வகளநல்மம் வுப் ற்யமல்
ழடமன்யதவபகள் ன்வட யவவு கூழபண்டும். இது சமயதம, டபம ன்வடத்
டரர்ணமயக்க கவு யவதயல் வு யவவத ழமக்க ஆம்யத்டமல் ழமதுணமது. மம்
கவு கமடம்ழமழட தமமபது, ‘இந்ட அபஸ்வடவதபய உதர்ந்ட அபஸ்வட என்த
உள்நது, அந்ட அபஸ்வடதயன் ப்ழதமத்டயற்கமக இப்ழமவடத அபஸ்வட
உண்மகயத்ள்நது’ ன்த ளசமன்மல் மம் எத்துக்ளகமள்ழபமணம? இல்வ. கபயல்
ணக்கு வு யவப்ழ இதக்கமது. எதழபவந இடன் யவு பந்டயதந்டமலும் மம்
கவபபயக் கரனம யவக்ழக இக்கய பயடுழபமம் ன்து ணட்டும் டயம். ளன்மல்
அவ்பப்ழமது ழடமன்தம் அதபங்கழந உதர்ந்டவப ன்த கததுபழட ம் தைத்டயதயன்
இதல்மகய உள்நது. ழபடமன் மம் கவு கமடம்ழமது அழட யணம பயனயப்தை
ஆகயதயதந்டமல் ப்டிழதம அப்டிழதடமன் அங்கு ந்து ளகமள்கயழமம். கவு
ழமக்கயல் வு பயதத்டயல் ளசய்து ளகமள்நக்கூடித டரர்ப்யற்கு மம் ணடயப்நயக்கத்
டதமமயல்வ. வு யவதயலிதந்து கபயன் பயதத்டயற்கு அநயத்ட டரர்ப்யற்கு ணட்டும்
ணடயப்நயக்க ழபண்டும் ன்து யதமதணம?
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(இழட தவ ஆங்கயத்டயல் ளணமனயளதர்த்ட தஜ்த ஸ்பமணய ப்கமமந்ழடந்த்
ஸ்படய அபர்கள் ழசர்த்ட எத பயநக்கம் இங்கு ளகமடுக்கப் ட்டுள்நது.)

ளமதுபமக மம் வு ழமக்கயல் கவபத் ழடமற்ளணன்தம், ட்த்டயலிதக்கும் பமல்
ழமன்த பயல் எட்டிளகமண்து ன்தம் கததுகயழமம். ஆமல் கவு ழமக்கயல் :


கழப வு ழமவும், உண்வணழமலும், சுடந்டயணமக இதப்து ழமவும்
அதபயக்கப்டுகயது.



அது ந்ட எத யவதயன் ம்ஸ்கமத்டயமலும் பதபடல். கபயல்
இதக்கும்ழமது பதம் ‘இக்கவு ந்ட ம்ஸ்கமத்டயமல் ழடமன்தகயது?’
ன்த ழகட்டயல்வ.



இப்ழமது இதக்கும் பயனயப்தை யவ இதப்ழட இல்வ.



அப்டித்ம் பயனயப்தை யவதயன் யவவு ழடமன்யமல் அது அங்கு இண்மம்
ட்சணமகத்டமன் கதடப்டுகயது ணற்தம் அக்கபயன் ளடமர்ச்சயதமகத்டமன்
கதடப்டுகயது.



ழப, ழபம, கழபம, அவட அவட அடடன் த்தஷ்டிதயல் ழமக்குபழட
ம். இண்டும் சணம், இண்டும் டயத்து இதங்குவப. அவ்பயண்டிற்கும்
கற்யக்கப்ட் கமர்த கமஞ ளடமர்தை டபமது ணற்தம் அதபத்டயற்கு
தொஞமது.

74. கபமமய்ச்சயதயமல் ணழமபயதமடயகவந ரக்கமம் ன்தம் பமடம் ணற்தம்
தோயவ ழமக்கயல் அடன் பயணமயசம்
வு யவ பமவதயலிதந்து டமன் கவு உண்மகயது ன்த கூதம் உநபயதல்
யதைஞர்கள் சயர் ழபத ழகமஞத்டயலிதந்து ஆமத ஆம்யத்டர். அபர்கள் ன்
கண்டுயடித்டர் ன்மல்:
 சய குயப்யட் கவுகள் சய குயப்யட் பயனயப்தை யவ ணதுகளுக்கு பதகயது.
ழணலும்
 சயதக்கு பதம் ணழமபயதமடயகளுக்கு அபர்களுக்கு உண்மகும் கவுகவநக்
ளகமண்டு சயகயச்வச அநயத்து ளபற்யத்ம் கண்டுள்நர்.
இவட அயந்ட யன் கவுக்கும், வுக்கும் இதக்கும் ளடமர்தை இன்தம் டயப்டுகயது.
ழப இபர்கள் கதத்வட சயயது ஆமய்ழபமம்.
இம்ணபயதல் யதைஞர்கள் கூதபது ன்ளபன்மல்:
“இண்டு பவகப் குடயகள், என்த யவபயது, ணற்ளமன்த ணடயதயது உள்ந. ம்
உஞர்ச்சயகநம, தம், ழகமம், ணகயழ்ச்சய, பயதப்தை, தொடலிதவப யவவுப் குடயக்குச்
ளசன்த யவக்கும். இன்தம் சய டற்ழமவடத சூழ்யவக்கு உடபமடமடமல் ணடயப்
குடயக்கு அதப்ப்டும். இங்கும் அவப ளதக்கயதடித்துக்ளகமண்டு தொங்கயதயதக்கும்.
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ஆமல் சய உள்ழந ளசல்மணல் பமதயலிழழத இதந்துளகமண்டு ழடம எத
சந்டர்ப்த்டயல் ளபநயழத பந்து பயடும். சூழ்யவ ளபநயழததயதந்து டமக்கயமல் அது வு
ப்டுகயது, உள்ழநதயதந்து டமக்கயமல் அது கவு ப்டுகயது. பயனயப்யன் டரபய
ஆவசகளும், ண்ஞங்களும் எதுக்கப்டுபடமல் அவபகள் கபயல் ளடன்டுகயன்.
இவ்பயட ஆவசகவநத்ம், ண்ஞங்கவநத்ம் ழசமடயத்துக் கண்யந்டமல் ணயடயன்
உள்ளும், தைதொம் ஆமதப்ட்வபகநமகும். அப்ழமது ணயடயன்
ணழமபயதமடயகளுக்குச் சயகயச்வச அநயக்கதொடித்ம்” ன்து அபர்கநயன் அயப்மதம்.
இடயலிதந்து ன் ளடமயகயது? ணழமயதைஞர்கள் கவுக்கும், வுக்கும் ளதங்கயத
ளடமர்தை உண்ளன்தம், கவு ன்து எத டயப்ட் அபஸ்வட அல் ன்த
எத்துக்ளகமண்ர் ன்து ளடநயபமகயது. இவபதவத்துக் கற்வகளும் த்க்டய
அதபங்களுக்கு எத்துப்ழமபதுழமல் ழடமன்யமலும், ஆமய்ச்சயக்கு உட்டுத்தும்
ழமது இதக்கமது. ளயல் ணவட இத குடயகநமகப் யமயப்ழட த்க்டயக்குப்
ளமதந்துபடன்த. எதழபவந இண்டு குடயகள் உண்ளக்ளகமண்மலும், வு
அதபங்களும் ண்ஞங்களும் எத குடயதயல் இதந்துளகமண்டு சூழ்யவக் கமஞணமக
ளபடித்துக்ளகமண்டுக் கயநம்யதவட பதம் கண்டயல்வ. ழணலும் ழமதமநய டன்
கபயன் அதபத்வடக் கூழபண்டும். ணதத்துபர் அடவப் தைமயந்துளகமள்நழபண்டும்.
ழமதமநயக்குத் டன் கவப பயபமயக்கும் சமணர்த்தம் உண்ம ன்வட யச்சதக்க
ழபண்டும். அபன் கவப உள்நது உள்நடி ளசமன்மம இல்வதம தமதக்குத்
ளடமயத்ம்? ழணலும் ணதத்துபர்டமன் ழமதமநய ளசமன்வடச் சமயதமகப் தைமயந்துளகமண்மர்
ன்த ப்டிச் ளசமல்பது? அபமல் ழமதமநயதயன் ணதயதல்வக் கண்டுயடிக்க
தொடித்ணம? இதுவும் சந்ழடகத்டயற்கு இணநயக்கயடல்பம? ணயடர்களுக்கு வ்பநழபம
கவுகள் பதம். அவபளதல்மம் ழமதயமல்டமன் பதகயன் ன்ழம,
கட்டுப்டுத்டப்ட் ஆவசகநயன் ணற்தம் ண்ஞங்கநயன் தமகயழத பதகயன்
ன்ழம ளசமல்தொடித்ணம? ழணலும் எதபதக்கு பதம் கவுகளநல்மம் அபதக்கு
யவபயலிதக்குணம? இதந்டமலும் சயத் பயசயத்ணமய் இதக்கும் தற்தக்கஞக்கம
கவுகநயல், ழமதமநயதயன் ண்ஞங்கவநத்ம், அதபங்கவநத்ம் ளசமல் இந்டக்
கவுடமன் ன்த வடத் ழடர்ந்ளடடுத்து ளசமல் தொடித்ம்? இவ்பநவபத்ம் வபத்துக்
ளகமண்டுப் மர்த்டமல், கவபப் தைமயந்துளகமள்பது ன்து அமத்தழண ன்த
ழடமன்தகயது. கபயன் துவஞத்ன் ளசய்த்ம் வபத்டயதம் எதபயட ச்த்டம வபத்டயதம்.
அது ணந்டயம், டந்டயம், தந்டயம், ழய் வபத்டயதம் தொடலிதபற்யற்கு இவஞதமது
ன்தகூ ளசமல்மம்.
ழணலும் இவ்வுகயல் ழமதமநயகளுக்கு ணட்டுழண கவு பதபடயல்வ. கவு ன்து
அவபதக்கும் பதம் எத ளமது அதபம். இப்டிப்ட்பதக்கு இத்டவகதக்
கவுகள் டமன் பதம் ன்கய கட்டுப்மடு இதந்டயதந்டமல் கவுகவந பயற்கு
சம்ந்டப்ட்வபகள் ன்த வபத்துக்ளகமண்டு அவபகநயன் ஸ்பமபத்டயமல் வு
ணடயன் யவவத யச்சதயக்கும் தொதற்சயவத ழபண்டுணமமல் ழணற்ளகமள்நமம். ஆமல்
அப்டி யதணம் என்தணயல்வ. ழப இத்டவகத ஆமய்ச்சயதயமல் பமழ்பயன்
100

கசயதத்வட கண்டு யடிக்க தொடிதமது ன்தடமன் ளசமல்ழபண்டித்ள்நது. இது
ணபயதலில் வ்பநவுடமன் ளபற்யதநயத்டமலும் சமஸ்டய மரடயதயல் ளகௌபணம
இத்வட ன்தம் ளமது. எத ழபவந ளற்மலும், இங்கு மம் ளசய்து
ளகமண்டிதக்கும் அபஸ்டமத்த ஆமய்ச்சயவத இம்ணயத்ம் மடயக்கமது. ளயல் ணடயன்
குடயப்மட்டிற்கு பயனயப்தை ழமக்ழக ஆடமம் ன்தம் ழடமம்
எட்டிக்ளகமண்ழதயதக்கும். இதுணட்டுணல்மணல் டம் ணவடத்ம் கவு, வுகவநத்ம்
ஆமதமணல் யர் ணவடத்ம் அபஸ்வடகவநத்ம் சப்டப்ணமஞத்டயமல் ஊகயத்து அந்ட
ஊகத்டயன்டி சமஸ்டயத்டயன் கட்த்வட கட்டிக்ளகமண்டிதக்கயமர்கள் ன்து
இக்கட்சயதயன் ணற்ளமத ழடமம்.

75. கவு, பயன் பமவதயமல் பதபது ன்தம் கட்சயதயலுள்ந ஆடமணற்
கற்வகள்
ழணல் ளசமன்பற்வளதல்மம் ழபளமத தொவதயலும் ஆமததொடித்ம்:
1. வு பமவதயமல் கவு பதகயது ன்டற்கு ன் அதப
ஆடமதொள்நது? வ்பயடணம தை உகயபயல்மட அபஸ்வட தூக்கம். கவு
ன்மல் ழடம தைக்கமட்சயகள் அதபத்டயற்கு பக்கூடித அபஸ்வட.
இப்டிதயதக்க, கவு சணதத்டயல் தூக்கதொம் இதக்கும் ன்து ப்டிப்
ளமதந்தும்? தூங்கமணல் ணக்குக் கவு பமது ன்து அதபத்டயற்கு எட்டிழத
இதப்டமல் அவட எத்துக் ளகமள்நமம். ஆமல் எழ சணதத்டயல் தூங்கவும்
ளசய்ழபன் (ன்மல் வ்பயடப் தை அயவுணயன்ய) கவும் கமண்ழன் ன்வட
வ்பமத எத்துக்ளகமள்நதொடித்ம்? இது தொண்மடுவதடல்பம?
2. தூக்கத்டயல் வுகயன் அயவு, பயன் ழடம், இந்டயமயதங்கள், பயதங்கள்
அபற்யன் யவவுகள் அவத்தும் துவத்துபயட்துழமல் இதக்கும். ழப
பயன் ந்ட எத ளமதளும் தூக்கத்வடத்டமண்டி கபயற்குள் தவனததொடிதமது.
பயனயப்தை யவதயலிதந்து யமயக்கழப தொடிதமட ணம், டமன் ப்டிழதம வு
யவதயலிதந்து ழுபய கவுக்குள் தவனந்து டன்தன் ளகமண்டு பந்ட
பமவகநயமல் கவுழமகத்வட ப்டிப் வக்க தொடித்ம்?
3. கபயலும், பயலும் ளமதட்கநயன் அதபம் எழ ணமடயமயத்டமன் இதக்கயது.
ஆதயதம் மம் பயல் அவப ளபநயழத இதக்கயன் ன்தம், கபயல் ணட்டும்
அவப ளபநயழத இல்வ ன்தம் கததுகயழமம். பயல் தைப்ளமதட்கநயல்
இதந்து பந்ட ளபநயச்சம் ம் கண்கநயல் டும்ழமது அவபகள் ணக்குப்
தைப்டுகயன் ன்த ளசமல்கயழமம். கபயல் பயன் பமவகள்டமன்
ளமதட்கநமய்த் ளடமயகயன் ன்கயழமம். இப்மட்சம் ப்டி த்க்டயக்குப்
ளமதந்தும்? கபயல் ந்டப் தைப்ளமதவநத்ம் டயர்மர்க்கமணல் ணழட
ல்மபற்வத்ம் வக்க தொடித்ணமமல் பயல் அழடணமடயமய வக்கதொடிதமது
ன்த ம்தைபடற்கு ன் ஆடமதொள்நது?
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4. இதுபவ மம், பமவகநயமழழத தைப்ளமதட்கள் படிளபடுத்துத்
ழடமன்தகயன் ன்த எத்துக்ளகமண்டு பமடயத்துக்ளகமண்ழ பந்துள்ழநமம்.
ஆமல் உண்வண ன்? பயல் ந்ட எத ளமதளும் பமவதயமல்
ழடமன்யத்ள்நவட மம் கண்டயல்வ. ம் ணடயன் பமவ வ்பநவு டமன்
ணமக இதந்டமலும் அது எத தைல்வக்கூ வக்கதொடிதமது. அப்டிதயதந்தும்
கபயல் ளடமயத்ம் எத உகு வு பமவதயமல் ஆது ன்த ளசமல்பது
ணடி தற்தக்கஞக்கம ணக்கவநப் ளற்மள் ன்டற்குச் சணம்.

76. கவு, வு-இவ்பயண்டும் சமயசணம். இல்மபயட்மல் இண்டும் த்தம் அல்து
இண்டும் ணயத்தம
(67b ணதப்யற்குப் டயல்)
ணதப்வ ணதடிச் ளசமல்லி டயநயப்ழமம்.
1. 67 bல் ளசமல்லிதடி, மம் பயனயப்யல் யணம ளமதட்கவந உழதமகயத்து,
தன்கவந அதபயக்கயழமம். ஆமல் கபயல் அவத்தும் ழடமற்ங்கழந. ழணலும்
வு அவபதக்கும் ளமது, கவு எவ்ளபமதபதக்கும் எவ்ளபமதபயடணமய் பதபது
ணற்தம் டயப்ட்து. ழப வுகதொம் அவ்வுகயன் ளமதட்களும் உண்வண.
ஆமல் ணடயன் பமவகழந கவுத்ழடமற்ங்கநமய் படிளபடுக்கயன்.
டயல்: (75ல்) கூயதடி பமவகழந உதளபடுக்கயன் ன்து பர் பயனயப்தை
அதபத்டயலும் இல்வ.
ணதப்தை: சமய. ஆமல் ன்யக்கமய்ச்சல் தொடலிதவபகநயல் ணக்கு உதபங்கள்
பயடணமகத் ளடமயகயன்ழப. இழடழமல் கபயலும் ன் ழடமன்க்கூமது?
ணக்கு பமவகள் வ்பயடணமய் உதளபடுக்கயன் ன்த பயநக்கதொடிதமபயட்மலும்
கபயல் அவப ழடமன்தகயன், பயனயப்யல் ணவகயன் ன்வட ணதக்க
தொடிதமடல்பம? அதபத்துன் எத்டயதப்வடத் டள்நமணல், பமவகள்
படிளபடுக்கயன் ன்த எத்துக்ளகமள்நமழண?
டயல்: இந்ட ணதப்தை ணற்து. பயல் மம் உண்வணதம பஸ்துக்கவநழத
உழதமகயக்கயழமம் ன்த ப்டிச் ளசமல்கயழமம்?
1. அவப ப்ணமஞஸித்டணமகயதயதப்டமம? கபயலும் மம் அவபகள் உண்வணதயழழத
உள்ந ன்தடமன் கமண்கயழமம். (72)
2. பயன் ளமதட்கநயன் த்தத்பம் அவப உழதமகத்டயலிதப்டமம? இல்வ.
ளயல் பயல் எத குநத்டயல் தோழ்கய ழுந்டமல், ம் துஞய ஈணமபடப்ழமல் கபயலும்
ஆகயது. பயல் உண் உஞபயமல் ற்டும் த்தப்டய கபயல் உண் ழமதும்
ற்டுகயது. வுப்ளமதட்கநயன் ணரது உண்மகும் பயதப்தை, ளபதப்தை, டபயப்தை, ணகயழ்வு,
துக்கம், தம், தொடலிதவப கவுப் ளமதட்கநயன் ணரதும் உண்மகயது.
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ழகள்பய: கபயல் சய சணதம் க்மயதம ன்கநயன் ளடமர்தை எழுங்கமக இதங்கமடது ழமல்
ழடமன்மணல்பம?
டயல்: ஆணமம். ஆமல் இது பயனயப்யன் த்தஷ்டி டமன். கபயன்ழமது ணக்கு அது
எழுங்கு டபயதது ன்த ளடமயதழப ளடமயதமது.
ழகள்பய: கபயல் தன் னகுழபமம், பயலும் னகுழபமம். கபயன்
ளமதட்கவநழதம அவபகநயமல் ஆகும் தன்கவநழதம, ம்தொன்
னகுபர்கவநழதம பயனயத்டயன் கமண்டயல்வழத?
டயல்: யம் டமன். பயலிதந்தும் இவப துவும் கவுக்கு பமழட! ஆவகதமல் கபயல்
இதக்கும் ழடமற்ங்கள் ளமய்த்டது பயன் ழமக்கயல் டமன். இவடப்ழமல் பயன்
ழடமற்ங்கள் ளமய்த்டதும் கவு ழமக்கயல்டமழ டபய, அவப டமணமகழப
ளமய்த்டவபதல் (சம.ம. 8-5-5) ணமர்த்டத்வட அயத்ம் பவ இண்டு
அபஸ்வடகளும் அடடன் கமத்டயல் டம்டம் படிபயல் த்தழண, அயந்டயன் ளபதம்
அயபயன் படிபத்டயல் இண்டும் த்தழண. இவ்பயதத்டயல் இவ்பயண்டிற்கும் ந்ட
ற்த்டமழ்வபத்ம் ளசமல்தொடிதமது.
77. வு, கவுகநயல் ழடமன்தம் கமத்டயன் டன்வண
(6C ணதப்தைம் அடன் டயலும்)
ஆழக்ஷம்: பயல் ழடமன்தம் உகு அன்தம், இன்தம், ன்தம் என்ழ; ஆமல்
கவுகு எத மவநக்கு எத பயடணமத்ம் எழ இபயல் பயட உகங்களும்
ழடமன்தகயன்ழப?
டயல்: இந்ட ஆழக்ஷத்டயற்கு ழணழ ளசமன் த்க்டயதயழழத மயகமம் கயவக்கும்.
ளயல் உகு ளபவ்ழபமய் ழடமன்தகயன்து ன்து பயனயப்தை ழமக்கயல்
உண்வணடமன். ஆமல் கபயல் ‘இப்ழமது டமன் ன் தொன்மல் எத உகு டதமமகய
பந்துள்நது’ ன் ண்ஞம் பதணம? பமது. க்கமத்டயலிதந்ழடம இவ்வுகு
இப்டித்டமன் இதந்துளகமண்டிதக்கயது ன்து டமன் அதபம்.
ழகள்பய: கவுகு ப்ழமதும் இதப்டமமல், ணக்கு இப்ழமது ன்
ளடன்டுபடயல்வ?
டயல்: ப்டி வுகு ப்ழமதும் இதப்து ன்த மம் கதடயதயதப்து கபயல்
ழடமன்ழப ழடமன்மழடம அப்டித்டமன் இதுவும். இங்கு ‘ப்ழமதும்’ ன்து அந்ட
அபஸ்வடக்கு ணட்டும் டமன் ளமதந்தும்.
கமக் கற்வ:

103

பயலும், கபயலும் ணக்கு இதக்கும் கமதைத்டயவத ஆமய்ந்டமல் கரழ்க்கண்வப
ளடநயபமகும்:
1. ‘ன்ளன்தம்’ இதக்கும் வு ன்து சயயதும் கவப பய உதர்ந்டடல் ன்து
தைமயத்ம்.
2. கவு, வுகள் சுடந்டயணம அபஸ்வடகழந டபய என்தக்ளகமன்த
ளடமர்ற்வப ன்தும் பயநங்கும்.
ழப இக்கமத்வட இன்தம் சயயது பயமயபமகக் கமஞமம்.
கமத்வடக் குயத்து இன்வக்கும் அன்வக்கும் கதத்து ழபதமடுகள் உண்டு.
1. ம் மட்டு டர்சக்கமர்கள் சயர் கமம் ன்ழட இல்வளதன்தம் அது
ஆகமதத்டயன் எத படிளபன்தம் ளசமல்லிக்ளகமண்டிதந்டர்.
2. சூமயதன் தொடலித தை ளபநயச்சங்கள் தோம் ளமதட்கள் தைப்டும்ழமது
அத்ழடமற்த்டயன் பயகமத்வட அநக்க உழதமகயக்கும் உமடய த்வ்தழண கமம் ன்த
டமர்கயகர் (வதமதயகர்) ளசமல்பர்.
ழணற்கத்டயத டர்சங்கநயலும் பயட கதத்துக்கள் உள்ந. அவபகநயல் சய:
அ. கமம் ன்து ணடயன் கற்வழத.
ஆ. அது ண்ஞத்டயற்குத் ழடவபதம பயழச படிபளணன்த சயர்.
இ. அந்டந்ட தக்கு சம்ந்டப்ட் கமணல்மணல் அவபதக்கும் ளமதுபம ஆடய
ளௌடயகக் கமம் என்த உள்நது ன்த சயர்
ஈ. இண்டு பவகப்ட் கமங்கள் – ளடமர்தைவதது, ளடமர்ற்து
உ. சயர் கூதபது: கமதொம் ழடசதொம் ழசர்ந்து மன்கு அநவுகளுள்ந டத்துபம் என்த
உள்நது.
ழணற்கூயத அயப்மதங்கநயல் து உண்வண ன்து ணக்கு இப்ழமது தொக்கயதணல்.
கமம் ன்தம் கற்வ ணக்கு உள்நது ன்ளடன்ழணம யம். அது பயனயப்யல்
ணட்டுணல், கபயலும் உள்நது ன்வட ணக்கமணல் இதக்க ழபண்டும்
கமக் கற்வதயல் ன்ளன் அங்கயத்ள்நது?
அ. தைத்ழட ளமதட்கள் தைப்மணல் அல்து அகத்ழட ண்ஞங்கநயன்ய
கமளணன்டயல்வ.
ஆ. ளமதட்கள் இப்டி இதந்ட, இப்ழமது இப்டி இதக்கயன், யன்மல்
இப்டிதயதக்கமம் ன்கய கற்வவத உண்மக்கும் தைத்டயத்ம் கமத்டயமல்
உண்மழட. ளமதட்கவந ளணமத்டணமய், ‘இதப்வப’ ன்தம், கந்ட கமத்டயல்
இதந்டவப, சய இப்ழமது இல்வ ன்தம், சய அப்ழமதும் இதந்ட, இப்ழமதும்
அப்டிழத இதக்கயன், த்டமன இதக்கயன் ன்தம், டயர்கமத்டயல் கமஞக்கூடித
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ளமதட்கநயல் சயபற்வ இப்ழமது இல்மணல் யன்மல் உண்மகமம் ன்தம்
கூதகயழமம்.
இ. இவபகநயளல்மம் கமம் எழதடிதமய் ளதக்கயளதடுத்து ஏடுகயது ன்த ம்ய
அவட அநக்க கல், இவு, ணஞய, யணயம் ன்த ப்ணமஞங்கவநக்கூ கற்யத்துக்
ளகமண்டுள்ழநமம். ம்தொள்ளும் இவபகநயன் அதபம் எழ ணமடயமய இல்வ.
பயதப்ணம எத அதபம் ணவந்டமல், ழமய்பயட்ழட ன்தம், பயதப்ணயல்மட எத
அதபம் இதந்டமல் அல்து இஷ்ணம எத அதபம் இய பதம் ன்த மம்
டயர்மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கும்ழமது கமம் ணயக ளணதுபமக கர்பவடப்ழம ணக்குத்
ழடமன்தம்.
இவ்பநவும் கமதைத்டயதயல் அக்கணமகயத்ள்ந அம்சங்கள்.
கவு, வு கமங்கநயன் எப்தேடு
கவு, வு கமதைத்டயவத எப்யட்டுப் மர்த்டமல் இவ்பயண்டும் எழ ணமடயமயதமகத் டமன்
இதக்கும். இண்டின் கமங்கநயலும் கந்ட யவவுகள், டற்ழமவடத அதபங்கள்,
பதங்கம டயர்மர்ப்தைக்கள் அவத்தும் எழ ணமடயமயதமகத் டமன் இதக்கயன்.
கமதொம் அடற்குத் டகுந்டபமத டமன் மய்ந்ழடமடுகயது. பயனயப்யன் ழமக்கயல்
கவுக்கமம் அல்ணமய் ளடமயத்ம். ஆமல் கபயல் அது அல்ணமய்த் ளடமயதமது. இந்ட
சம்பத்டயற்குத் டகுந்ட அநவு கமமபகமசணயல்வ ன்த அங்கு ழடமன்ழப ழடமன்மது.
சயர் கவு ணற்தம் வுக் கமத் ளடமர்வ எத மகத்டயதள் பதம் இன்ளமத
மகத்வடப் ழமல் தைமயந்து ளகமள்நழபண்டுளணன்கயமர்கள். பயனயப்யதள் கவு
பதகயன்து ன்த வபத்துக்ளகமண்மளமனயத இக்கமத்டயதள்அக்கமம் இதக்கயது
ன்த ளசமல்தொடிதமது. இவ்பயண்டு கமங்களும் அந்டந்ட அபஸ்வடகளுக்ழக
கட்டுண்டு கயக்கயன். அவப என்வ பயட்டு என்த இதக்கழப இதக்கமது. இதுடமன்
பஸ்து ஸ்டயடய.
வுகு ன்ளன்தம் எழ ணமடயமயத்டமன் இதக்கயது ஆமல் கவுகு
அப்டிதயல்வ ன்த ளசமல்பது பஸ்து ஸ்டயடயக்குப் ளமதந்துணம இல்வதம
ன்வடப்மர்ப்ழமம்:
‘ன்ளன்தம்’ ன்த க்கமம் குயப்யப்டுகயது? பயனயப்தைக் கமம். கபயல் இது
ழடமன்யத்ள்நடம? இல்வ. இவடப்ழமழப கவுகு கவுக்கமத்டயல் ன்ளன்தம்
எழ ணமடயமயத்டமன் இதக்கயது ன்த ழடமன்தகயடம? இல்வதம? ன்த ழகட்து
யதமதழண.
இடற்குப் டயல்: கவுக் கமத்டயல் அவ்வுகு எழ ணமடயமயதமக இதப்துழமல்டமன்
ழடமன்தகயது. ஆமல் கவுகள் ‘எவ்ளபமத மளும் எவ்ளபமத பவகதமய் பதகயது’
ன்தம்ழமது ‘எவ்ளபமத மள்’ ன்து ந்ட கம ளபள்நத்வடச் ழசர்ந்டது? பயனயப்தை
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கமத்டயற்குத் டமழ? அப்டிதமமல் கவுகு பயனயப்தை கமத்டயற்குக் கட்டுப்ட்டில்வ
ன்த ஆழக்ஷயப்து சமயதம?
வுகு கபயன் கமப்ளதக்கயல் ழடமன்மணல் இதப்வடப்ழமல் கவுகும்
பயனயப்தைக் கமத்டயல் ழடமன்மது. இடயல் ஆச்சமயதம் என்தணயல்வ. வுவகப்ழமழப
கவுகு, கவு ழத்டயல் ப்ழமதும் இதக்கும் ன்த டமன் ழடமன்தம். ழப
பயற்கு ந்ட உதர்வும் இல்வ. வுகு வுக்கமம் இதக்கும் பவ ழடமன்தம்.
அழடழமல் கவுகும் அடன் கமத்டயற்குக் கட்டுப்ட்து. இண்டு உகங்களுக்கும்
சம்ந்டணயல்வ.
78. கவு, வுகநயல் ழடமன்தம் ழடச, யணயத்ட தைத்டயத்ம் சுடந்டயணமக இதப்வபகழந
ழணல் கூயத த்க்டயகவநக் கவு, வுகநயன் ழடச, யணயத்ட தைத்டயக்கும் ழசர்த்துக்ளகமள்ந
ழபண்டும். ளன்மல் கமப்பமம் ப்டி இந்ட இண்டு அபஸ்வடகளுக்கும்
ழபமகயழத உள்நழடம அப்டிழத ழடச, யணயத்ட தைத்டயத்ம் ழபமகயழத உள்நது.
கபயற்கும், பயற்கும் ளமதுபம கமம் இல்மடவடப்ழமல் ளமதுபம இதொம்
இல்வ. ளமதுபம கமர்த கமஞ எழுங்கும் இல்வ. அடது, அடடயன் அபஸ்வடக்குக்
கட்டுண்டிதக்கும். அணமபமவச இவு வணசூமயல் டன் வீட்டு ணமடிதயல் டுத்டயதக்கும்
மர்சபமத் ழமதமநய எதபதக்குப் ட்ப் கலில் அவணடயதமக இதக்கும் கலின்
அவகநயமல் அவக்கனயக்கப்ட்டு உதயவக் கமப்மற்யக்ளகமள்ந ரந்துபவடப்ழமல்
கவு பமம். ழப இவ்பயண்டு யவகநயன் சூழ்யவகவநத்ம், ளமதட்கவநத்ம்
வ்பமத ளடமர்தைடுத்துபது? இவ்பயண்டு அபஸ்வடகநயலும் கமஞப்டும் சமரம்,
இந்டயமயதங்கள், ணது, தைத்டய, அங்கமம் இவபகளுக்கு என்தக்ளகமன்த ழபதமடுகள்
இதப்து ம் அதபத்டயலும் உள்நது. ழப வ்பயடத் ளடமர்வ இவ்பயண்டு
சமரங்களுக்கும் கற்யப்து? இவ்பயண்டும் எழ கமப்ளதக்கயல் எதபதக்கு க்கும்
சம்பம் ன்த ளசமல் தொடித்ணம?
கவு, பயன் ம்ஸ்கமம் ன்த ளசமல்பர்களுக்கு இங்கு ளசமல்லிதயதப்ளடல்மம்
டவதமகத் ளடமயத்ம். ளன்மல் இண்டு அபஸ்வடகநயலும் ணது என்ழ ன்மல்
ம்ஸ்கமத்வடக் கற்யக்கமம். தொன்மல் அதபயத்துப் யன் ம்ஸ்கம பசத்டயமல்
ணற்ளமத அதபம் ஆதயற்த ன்த ளசமல்படற்குக் கூத் ளடமர்ச்சயதம, ளமதுபம
கமப்பமம் இதக்க ழபண்டும். ஆமல் அப்டிதயல்வ. ழடசதொம் என்ழ இல்வ.
இப்டிதயதக்க இந்ட அபஸ்வடகளுக்குக் கமர்த கமஞம் ங்கயதந்து பதம்? இடல்மணல்
பயனயப்தை பமவதயமல் கவு உண்மகும் ன்தம் பமடம் ந்ட ஆடமத்துன்
யற்கும்?
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79. வு கமத்டயல் கவு பதம் ன்தம் பமடத்டயன் ழடமம்
(6d ணதப்தைம், டயலும்)
ணதப்தை: கவுகள் எழ இபயல்  பமம். ஆமல் என்த இன்ளமன்வப்ழமல்
இமது.
டயல்: இம்ணதப்யல் அர்த்டழண இல்வ ன்து மம் ழணற்கூயத பயதங்கநயழழத
ஸித்டணமகயத்ள்நது. ளன்மல் ‘எழ இபயல்’ ன்து வுக்கமத்வடச் ழசர்ந்டது.
ஆமல் இதுபவ ளசய்ட ஆமய்ச்சயதயல் கவு, வுக் கமங்களுக்குத் ளடமர்யல்வ
ன்து தொடிபமகயத்ள்நது. ழப ‘எத ணஞய ழம் தூங்கய ழுந்ழடன், அடற்குள்
இண்டு, தோன்த கவுகள் பந்ட’ ன்த மம் ளசமல்லிக் ளகமள்பது வு ழமக்கயல்
சமயளதன்மலும், டத்துப யச்சத ழமக்கயல் சமயதல். ளன்மல் வுக் கமத்டயல்
கவு பதபழட இல்வ. இப்டிதயதக்க எழ இபயல்  கவுகள் பதம் ன்தம்
ழச்சு ளமதநற்து. இவடப் ழமல் ‘கமல் ணஞய ழத் தூக்கத்டயல் ம்து பதங்கள்
பயதபமமம் ளசய்டது ழமல் கபமதயற்ழ, எத ஊசய தொவதயன் ணரது
ஆதயக்கஞக்கம ழமர் வீர்கள் ழமமயட் ணமடயமய கண்ழழ, வ்பநவு
சமப்யட்மலும் அங்கு பதயத யம்பயல்வழத, கவு ப்டி உண்வணதமகும்? ன்தம்
ழகள்பயகளும்- வு ழடச, கம யணயத்டங்கவநக் கபயற்குச் ழசர்த்டடமல் உண்ம
ழடமங்கள் ன்யத ழபண்டும். கவபக் கமடம் வுக் கண்வஞ தோடிபயட்டு
கவபக் கவு யவதயழழத மதங்கள். ண்ஞயங்கம கவுகநயல் வடதமபது
என்வத் ழடர்ந்ளடடுத்துப் மரட்சயத்டமலும் அது ழணல் கூயதது ழமல் பயற்கு ஈமகயழத
இதக்கும். பயன் கமம், சம்பங்கள், பயனயப்தை யவ ன்த வடத்ம் கஞக்கயல்
டுத்துக்ளகமள்நமணல் ம் ண்ஞங்களும், பயதபமதொம் அங்கு
வளற்தக்ளகமண்டிதக்கும். ஆவகதமல் ந்ட கபமகட்டும், வுக் கமத்டயல்
பழப பமது. வுக் கமத்டயல் கவுகள் பந்ட ன்த ந்ட அநபயமலும்
கூதொடிதமது. உண்வணதயல் கவு, வு இண்டும் சுடந்டயணம யவகழந
ஆகயத்ள்ந.
80. கவு, கவுக் கமத்டயல் வு ன்தடமன் ழடமன்தம்
இய கவசய ணதப்யற்குப் டயல்:
ணதப்தை: கபயலிதந்து பயற்கு பந்டயன் ‘இதுபவ மன் கண்து ளபதம் கவு,
யணல்’ ன்த தைமயகயது. இது ணமடயமய வு ழபளந்ட அபஸ்வடதயமபது
மடயடணமகயடம? கவு மடயடணமகயது ஆமல் வு ஆபடயல்வ.
டயல்: இந்ட ஆழக்ஷத்டயல் மடயடணமபது ணயத்தம, மடயடணமகமடது த்தம் ன்தம் யமயவு
ளசய்துளகமள்நப்ட்டுள்நது ன்து ளடநயபமகயது. இப்யமயபயமல் டர்க்கத்டயற்கு
வ்பநவுடமன் உழதமகணயதந்டமலும், இந்ட ற்த்டமழ்வப வபத்துக்ளகமண்மல் து
உண்வண ன்வடக் கண்டுளகமள்ந தொடிதமது. ளன்மல் கமட்சயகள் உண்வணதம
அல்து ளபதம் ழடமற்ணம ன்வட உதடயதமக்க இடமல் ந்ட உடபயத்ம்கயவக்கமது.
டற்ழமது மடயடணமது கவு, மடயடணமகமடது வு ன்த எத யதணத்வடச்
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ளசமன்ழமம். இந்ட யதணத்வட உழதமகயத்து, கவு இப்டிப்ட்து ன்த
அவதமநம் கமண்யக்க தொடிதமது. ளன்மல் கவு பதம்ழமது ணக்கு ‘இது
யன்மல் டவப்ப்ழமகயது ஆவகதமல் இது கவு ன்தம் அயவு இதக்குணம?
அந்ட யவதயல் அது ப்ழமதும் ‘இது பயனயப்தை’ ன்தம் அயவு டமன் இதக்கும். இப்டி
அதபத்டயலிதக்கும் அபஸ்வடளதல்மம் ளபன்தம், த்தளணன்ழ
ழடமன்தம்ழமதும் ‘டவப்த்டகுந்டது கழப’ ன்தம் யதணம் எத ழபவக்கும்
உடபமது.
இக்கதத்டயற்குப் ம் ளகமடுக்கும் எத அதபதொண்டு:
எவ்ளபமத கவும் அவட அதபயக்கும் கமத்டயல் அது வு ன்தடமழ
ழடமன்தகயது? அங்குள்ந கமதொம் வு கமத்வடப்ழமழப கந்ட கமம்,
யகழ்கமம், டயர்கமம்  தோன்த யமயவுகளுள்நடமகயதயதக்கயது. அங்கும் வ்பநழபம
வுகள் ழமய் அவபளதல்மம் அந்ட வுகளுக்குச் சம்ந்டப்ட்வபகநமகயழத
ழடமன்தம். அந்ட பயற்குக் கரனம இதப்வ உவத வ்பநழபம ‘கவுகள்’ அந்ட
அபஸ்வடக்கு தொன்ழ ஆதுழம ணக்குத் ழடமன்தபடல்மணல் அந்டக் கவுகநயல்
துவும் என்வப்ழமல் ணற்ளமன்த இல்வ ன்தம் ழடமன்தம். வுகள் ணட்டும்
ப்ழமதும் எழ ணமடயமய இதக்கும் ன்த அப்ழமதும் கததுழபமம்.
இத்டவகத கவுகநயல் டமபது என்யதள் ரங்கள் இதக்கும்ழமது இந்ட பயதத்வட
தமதமபது ழச தொவகயரர்கள் ன்த வபத்துக்ளகமள்ளுங்கள். அப்ழமது உங்கள்
டயமநய கவுக்கும் பயற்கும் ந்ட டமடம்ததொம் இல்வ ன்த பமடயக்கயமர் ன்த
வபத்துக் ளகமள்ளுங்கள். அந்ட சணதத்டயல் உங்களுக்கு வு ன்த ழடமன்யத அந்டக்
கவு பயதத்டயல் ரங்கள் வ்பயடணம மபவவத வபத்துக்ளகமண்டு பமடயடுவீர்கள்?
அக்கவு உண்வணதயழழத வு ன்தம் கவு ன்த ரங்கள் ண்ஞயத
அபஸ்வடவத பய ல்ம பயடத்டயலும் அது உதர்ந்டது ன்த அப்ழமதும் பயமணல்
ளசமல்வீல்பம? இப்ழமது ரங்கள் வு ன்த கதடயத இந்ட அபஸ்வடவத பய
அப்ழமது ரங்கள் ளபன்த கதடயத கவபக் கடுகநபமபது குவந்டளடன்த
ணடயப்தேடு ளசய்வீர்கநம? ன்தம் இல்வ. அப்ழமதும் ரங்கள் உங்களுக்குப் யமயதணம
பம அந்டக் கபயற்கும் அவட பயக் கரனம கவுகள் ன்ழ ரங்கள் கதடயத
கவுகளுக்கும் இதக்கும் ற்த்டமழ்வப இப்ழமவடப் ழமழப ஸ்டமயக்கப்
தைப்டுவீர் அல்பம?
உங்கள் அதபத்வட ட்சமடணயன்ய ஆமய்ந்து ளசமல்படமமல் இவபதவத்வடத்ம்
“ஆணமம்” ன்த எத்துக்ளகமண்ழ டரர்வீர்கள். சமய, இப்ழமது தொடிவு டமன் ன்? கவு
ணக்குத் ழடமன்தம்ழமதும் வபப்ழமழப ழடமன்தம். அப்ழமது அங்கு இன்ளமத
கவபக் கமஞதொடித்ம். அச்சணதத்டயல் மம் வு ன்த கதடயத கபயற்கும், கபயதள்
கபயற்கும் உண்வணதயல் டமபளடமத ளடமயந்ட கமப் ளதக்கு ளமதுபமய்
இதப்டயல்வ. அவப அக்கமக் ழகமட்டிதள் என்ன்யன் என்த ளசன்த பயட்டிதக்கும்
ன்தம் ம் அப்ழமவடத மபவ ளபதம் ப்மந்டய ணட்டும் டமன். இவடப்ழமழப
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இப்ழமது மம் வு ன்த அயந்துள்ந அபஸ்வடவதத்ம் கவு ன்த கதடயத
அபஸ்வடவதத்ம் கக்கும் ந்ட எத கமப்பமதொம் கயவதழப கயவதமது;
ஆவகதமல் கபயன் யன் வு ன்ழம, பயன் யன் களபன்ழம ளசமல்பது
பயனயப்தை யவ ழணலுள்ந ற்ழ டபய ழபளதுவுணயல்வ ன்து உதடயதமதயற்த.
81. கவு, வுகநயன் எப்தேடு - உம்மம்
இதுபவ ளசமன் பயதங்கவநளதல்மம் எத பமயதயல் ளசமல்படமமல்:
பயனயப்தை ன்த மம் அவதமநம் கமட்க்கூடித அபஸ்வடழத இல்வ. ளன்மல்
எவ்ளபமத அபஸ்வடவதத்ம் அவட அதபயக்கும் கமத்டயல் வு ன்ழ
ழடமன்தகயது. இப்டிக் கற்வ ளசய்துளகமண் பயனயப்தை ழமக்கயல் மர்த்ழட
அவடபயக் கரனம கவு என்த உள்நது ன்த கற்யப்ழமம். யன் கவு ன்த மம்
ளசமல்லும் இன்ளமத அபஸ்வடத்ம் ணற்ளமத கவபத் டன்தள் வபத்டயதக்கும்
பயனயப்ழதமகயத்ள்நது ன்தம் யவவும் ணக்கு உள்நது. இப்டி கவு வு
இண்டும் மழக்ஷயகதைத்டயழத (relative notions) டபய கவு, வு ன்தம் யமயவு
சுடந்டயணமய் உண்வணதயல் இல்வ.


ம் ணடயற்குத் ழடமன்தம் இண்டு அபஸ்வடகளும் – தைவுகு ணற்தம் அகவுகு
(சமரம், இந்டயமயதங்கள், ணது, தைத்டய, அங்கமம்) – சுடந்டயணமகழப







ழடமன்யக்ளகமள்கயன். அவப என்வளதமன்த சமர்ந்டயல்வ.
எத அபஸ்வடதயல் ழடமன்தம் சமரமடயகளுக்கும் ணற்ளமத அபஸ்வடதயல்
ழடமன்தம் சமரமடயகளுக்கும் எத ளடமர்தைம் இல்வ. கமம், ழடசம், யணயத்டம்
தொடலிதவபகளும் அப்டித்டமன்.
ம் ளசதல்களும் அடமல் உண்மகும் மகம், த்ழபம், ணகயழ்ச்சய, துதம்
தொடலிதவபகளும் அப்டித்டமன்.
இண்டு அபஸ்வடகநயலும் ம்வணப்ழமழப ர் ம்தொன் பயதபமம்
ளசய்துளகமண்டிதக்கயன்ர்.
ளடமர்ச்சயத்தம், த்தணமகவும் இதப்துழமல்டமன் இண்டு அபஸ்வடகளும்
ழடமன்தகயன். ழபத பயடணமகச் ளசமல்படமமல் அதபயக்கும் கமத்டயல்
இண்டும் வு ழமல் டமன் ழடமன்தகயன். இண்டிற்கும் கற்யக்கப்ட்
கவு அபஸ்வட எட்டிளகமண்டிதக்கயது. அந்டக் கவு அபஸ்வடழதம
யவதயன்வணத்ன், மமத்பதொன் (plurality) ளபவ்ழபமகத் ழடமன்தகயது.



மம் வு ன்த கததும் அபஸ்வட அவபதக்கும் சணணமய் பதபளடன்தம்,
தூக்கம், கவு ணட்டும் டய வப் ளமதத்டது ன்தம் இண்டு
அபஸ்வடகநயலும் ழடமன்தகயன். ஆதயதம் இந்ட இண்டு அபஸ்வடகநயன்
ழபதமட்வக் கற்வ ளசய்த தொடிதழப தொடிதமது.

எத அபஸ்வடதயன் டமக்கம் இன்ளமத அபஸ்வடக்கு இல்வ
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வு பமவதயமல் கவு பதகயது ன்கயழமம். இது வு யவதயன் ற்யமல்
டமன்.
ணதப்தை: பயன் மயஞமணம் கபயல் ஆகும் ன்த ம்தைபடற்கு கமஞங்கள்
இதப்வடப்ழமல் கபயன் டமக்கதொம் பயன் ழணல் ஆகும் ன்டற்குச் சய
சமன்தகளுள்ந. உடமஞணமக:
1. கபயல் கண் சய கமட்சயகநயன் பயவநபமய் உண்மகும் சந்ழடமம், தம்
தொடலிதவபகநயன் டமக்கம் பயலும் ஆகும். கபயல் எதபவ எத தைலி
துத்டயக்ளகமண்டு பதம்ழமது அம்ணயடன் அய ழுபமன். தத்டயமல்
அபதக்குக் கமய்ச்சல் பதபதுதொண்டு.
2. கபயல் கண் ணமத்ணமக்கவந பயல் கண்டு அபர்கநயன் அதக்த்வடப்
ளற்பர்களும் உண்டு.
3. கபயல் ழடமன்யத சய சம்பங்கள் பயல் உண்வணதயல் சம்பயத்டயதப்து
ம்ணயல் சயர் அதபத்டயலுள்நது.
4. பயல் ழகட்கப்ட் சய கடிணம ழகள்பயகளுக்குக் கபயல் டயல்
கயவக்கமம்.
5. எதத்டவ எதத்டர் டயத்டயதமக அபபர்கள் கபயல் சந்டயத்டவட பயனயப்யல்
அபர்கள் சந்டயக்கும்ழமது ‘மன் உன்வ ன் கபயல் மர்த்ழடன்’ ன்த
ளசமல்மம்.
டயல்: இவப அவத்தும் கவு, வு – இவப இண்டும் உண்வணதயல் ழபத ழபத
க்ஷஞங்கவநத்வத அபஸ்வடகளநன்த ன்த வபத்துக் ளகமண்டல்மணல்
பமவகள் தை பயதங்கநயன் படிவபப்ளதகயன் ன்தம் வபத்துக்ளகமண்டு
ளசய்ட பட்டு பமடம் டமன். கவு, வு இண்டும் எழ பவகதம அபஸ்வடகள்
டமன் ன்த இதுபவ மம் ளடநயவுடுத்டயத்ள்ழநமம்.
ந்ட பமவத்ம் பயத படிவப டுக்க தொடிதமது ன்வட அதப ஆடமத்துன்
யவ மட்டித்ள்ழநமம். ஆவகதமல் யணம ஸித்டமந்டம் ன்ளபன்மல்:
‘கவு, பயன் ழணல் டமக்கத்வட உண்டு ண்டபடயல்வ. வும் அப்டித்டமன்.
இவ்பயண்டும் என்வளதமன்த ணமற்க்கூடிதவப ன்து ப்மந்டயழத ன்வடக்
கபயன் அதபத்வட ஆமய்ந்டமழ தைமயந்துபயடும்.
ளயல் கபயதள் கவும் என்யன்ழணல் என்த மயஞமணத்வட உண்டு ண்டபது
ழமழப ழடமன்தம். அவபகநயல் என்த களபன்தம் ணற்ளமன்த வு ன்தம்
ழடமன்யமலும் அவப ளமய்ழத. அவபகவநத் ளடமர்தை டுத்டக்கூடித கமழணம,
ழடசழணம இல்ழபதயல்வ ன்வட ணடயலிதத்டயக் ளகமண்மல் அவபகநயல் வ்பயட
சம்ந்டதொம் இல்வ ன்து உதடயப்டும். கதயற்யல் மம்தை ணமடயமயத் ழடமற்த்டயற்கும்,
ரர்க்ழகமட்டிற்கும் சம்ந்டதொண்ம? இல்ழப இல்வ. என்த இதக்கும்ழமது
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இன்ளமன்த இதப்டயல்வ. உண்வணதயல் இண்டும் டம் தௐத்டயல் இதப்டயல்வ.
இவடப்ழமத்டமன் கவும், வும். வதொவதயல் வு, கவு ன்தம்
அபஸ்வடகள் ணக்கு பதபது ளமய்தல். வப ப்டி உண்வணதயல்
அதபயக்கயழமழணம அப்டிழதடமன் கவபத்ம் அதபயக்கயழமம். இந்ட அர்த்டத்டயல்
இவ்பயண்டும் என்வழமழப ணற்ளமன்தம் உண்வணதமகயத்ள்நது. இண்டிற்கும்
இவஞதற் டர்ணம் ன்த என்தணயல்வ. என்வ உதர்வு ன்ழம இன்ளமன்வத்
டமழ்வு ன்ழம ளசமல்ழப தொடிதமது. ஆமல் ணமர்த்டணமய் அவப யம் ன்த
ளசமல்தொடிதமது.
கவும் உண்வண ன்த ளசமல்லும் எத த்வபட ழபடமந்டயதயன் ணதப்தைம் அடன் ரக்கதொம்
இபர்கள் ளசமல்பளடன்ளபன்மல் :
ணதப்தை: வபப்ழமல் கவும் யம். கவு வப பய கரனம இதப்தை
இல்மபயட்மல் ழமகயது. இண்டு அபஸ்வடகளும் டத்டம் படிபயல் த்தம் ன்த
ளசமல்படயல் ன் ஆழக்ஷம்? வ்பநழபம கவு, வுகள் பந்து ழமகயன்.
எவ்ளபமன்யலும் எவ்ளபமத பவகதம உகணயதக்கயது. எத அபஸ்வடதயலிதந்து
இன்ளமத அபஸ்வடக்கு ப்ளமதளும் ளசல்தொடிதமது. ஆவகதமல் இவபகவந
ளபவ்ழபத மடயக்குச் ழசர்ந்டவப ன்த ழபண்டுணமமல் ளசமல்லுங்கள். ஆமல் அவப
த்தழண அல் ன்தம் அவபகநயன் இதப்தை என்ழ ன்தம் ப்டிச் ளசமல்மம்?
டயல்: இபர்களுக்கு த்தம் ன்மல் ன்ளபன்த தைமயதபயல்வ (54). டன்டன்
அபஸ்வடக்குக் கட்டுப்ட்டிதக்கும் உழகம, டமன் ழடமன்தம் கமத்டயல் ணட்டும்
இதக்கக்கூடித அபஸ்வடழதம, எதகமலும் டன்வக் கமடம் கம ழடச பம்ற்
சுடந்டயணம மக்ஷயதயன் இதப்வ அவததொடிதமது. அவபத் டமணமகழப இதந்து
ளகமண்டிதக்கயன் ன்து ளமய். அவபகளுக்குக் கம, ழடசத் ளடமர்தை இதக்கயது
ன்து ளமய். அவபகள் கமர்த கமஞத்டயமல் என்யலிதந்து என்த உண்மகுவப
ன்தும் ளமய். ழடமன்தம் படிபயல் அவப உதர்ழபம, டமழ்ழபம இல்வ. இதப்யன்
தௐத்டயல் அவபகநயல் டற்கும் மக்ஷயதயன் இதப்வ பய ழபத இதப்யல்வ. தொன்ழ
கூயத்ள்நடி மக்ஷய ளபதம் இதப்ழ ஆகயதயதப்டமல் அதுழப கவு, அதுழப வு.
ழப கழபம, ழபம அவப ழடமன்தம் தௐத்டயல் ணமர்த்டணல். மக்ஷயவதத்
டபயர்த்து அவபகளுக்கு எதக்கமலும் சுடந்டயணம இதப்ழ கயவதமது. ழப
சந்ழடகத்டயற்ழக இணயன்ய ழமயதப்ழ ல்மதொம் ஆகயத்ள்நது ன்தம்
ஸித்டமந்டத்டயற்கு வ்பயட ணதப்தைம் இதப்டயல்வ.
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ஊ. ழமயதப்யன் இதல்தை (82-87)
82. உக்கத்வடப் ற்யப் ளமதுபமக யவும் டபம கதத்துக்கள்
இப்குடயவத தொடிக்கும் தொன் இதுபவ ழமயதப்யன் பயதத்டயல் ளசய்ட ஆமய்ச்சயதயன்
கதத்துக்கவநத் ளடமகுத்து அநயப்ழமம்: இடற்கு ஆழ்ந்ட உக்க அதபத்வடழத
தொக்கயதணமக டுத்துக்ளகமள்ழபமம்.
தொடன்தொடலில் தூக்கம் ன்மல் ன் ன்வட ஆமய்ழபமம். பயனயப்தை, கவு
யவகவநப் ற்யக் கூ இல்மட அநவு டப்தை ண்ஞங்கள் தூக்கத்வடப்ற்ய
இதக்கயது மம். தூக்க யவதயன் ஸ்பதௐத்வடப் ற்ய ன்மகத் ளடமயந்துளகமண்டு
பயட்மல் ணமர்த்டத்டயன் ணர்ணம் அவத்வடத்ம் ளடமயந்துளகமண்து ழமமகும்
ன்மல் அது ணயவகதமகமது. அடயசததொம் ஆகமது.
டயதொம் மம் அதபயத்டமலும், உக்கம் ன்மல் ன் ன்த ழகட்மல் கயவக்கும்
சய டயல்கள்:
டயல் 1. இந்டயமயதங்கநயன் அயபயன்ய, ணடயல் டர்க்கணயன்ய இதக்கும் யவழத தூக்கம்.
அங்கு வ்பயட சுகழணம, துக்கழணம, பயதப்தை ளபதப்ழம, ளசதழம இதப்டயல்வ.
பயணமயசம்: தூக்கத்டயல் து இல்வ ன்த கூயமல் ழமதுணம? அது த்டவகத
அபஸ்வட ன்த ழதமசயக்க ழபண்மணம? தூக்கம் ன்து கஞங்கள் ழபவ ளசய்தமட
எத யவ, அடயல் ணக்குக் கயவக்கக்கூடித உழதமகம் என்தணயல்வ ன்யதந்டமல்,
ன் எவ்ளபமத ரபதம் மள்ழடமதம் தூக்கத்டயற்கமகத் துடிக்கயன்து?
டயல் 2. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயன்ழமது, மம் உகயன் ழடம எத தோவதயல்
கயந்துள்ழநமம் ன்தம், தை உக அயபயன்ய இதக்கும்ழமதும் உகு டன் மட்டிற்கு
இதங்கயக் ளகமண்டிதக்கும் ன்து ளமதுபம கதத்து.
பயணமயசம்: மயன்ய உகம் இதக்கதொடித்ணம? (27)ல் கூயத்ள்நடி, பயனயப்தை உகம்
பயனயப்தை யவக்ழக உமயதது. மம் பயனயத்டயல்மடழமதும் அது அப்டிழத இதக்கமம்
ன்த ளசமல்பது ளமதநற்து. ழணலும், தூக்கத்டயன் தைத்ழட உகுள்நது ன்த மம்
ண்டம்ழமது தூக்கம் ன்து எத அவ (room) ன்ழம அல்து ல்வத்ள்ந
டமபது எத ப்ழடசம் ன்ழம கததுபவடப் ழமமகமடம? தூக்கம் ன்து எத
அதபழண டபய அது ழடச கமங்கநயல் இதக்கக்கூடித எத பஸ்துபல்.
இப்டிதயதந்தும் மம் அந்ட அபஸ்வடக்கு எத ‘ளபநய’, எத ‘உள்’வநக் கற்யக்கயழமம்.
இது டபல்பம?
டயல் 3: மன் தூங்கும்ழமது யர் தொனயத்டயதக்கக்கூடும், அபர்கள் மன் ழுந்டயன்
அப்டிச் ளசமல்வும் கூடும். ஆவகதமல் உகு மம் தூங்கும்ழமதும் இதக்கழபண்டும்.
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பயணமயசம்: இது வதொவக்குச் சமயளதன்த ட்மலும், உண்வணவதக் கண்டு யடிக்க
இந்ழமக்கு துவஞ தைமயபடயல்வ. மன், யர், அவபதம் வுகயற்ழக ழசர்ந்டபர்கள்
ன்து சமயடமன். ஆமல் தூக்கக் கண்ழஞமட்த்டயல் மளங்ழக? ர ங்ழக?
டயல் 4: ழுந்டயன் அழட உவகக் கமண்கயன்ழழ!
பயணமயசம் : தூக்கத்டயலிதந்து ழுந்டயதந்து ணக்கு ளபநயழத எத உவகக்
கமடம்ழமது மம் ழுந்துள்ழநமணம அல்து கவு கமண்கயழமணம ன்வட வ்பமத
அயந்துளகமள்பது? கவு வுகளுக்கு ந்டபயடணம ழபதமடும் இல்வ ன்த
ழம யமயபயல் ளசமன்வட யவு டுத்டயக்ளகமள்நழபண்டும். கபயல் மம் அழட
உவக ப்ழமதும் மர்க்கயழமம் ன்த ளடமயகயது. ஆமல் அதுடமன் யம் ன்டற்கு
பதவத எப்தைடலும் இதப்டயல்வ. வு உகு பயதத்டயல் ணட்டும் ன்
ட்சமடம்? இங்கு அழட உவகக் கண்ழமம் ன்து கபயல் ப்டிழதம அப்டிழத
இதுவும் ன் ப்மந்டயதமக இதக்கக் கூமது? ஆவகதமல் தூக்கத்டயற்கு ளபநயழத உகு
என்த இதந்து ளகமண்டிதக்கயது ன்தம் ம்யக்வக, ணமர்த்ட யர்ஞதத்டயற்குத்
துவஞ தைமயதமது. ழப மம் உகயன் எத மகத்டயலிதந்து ளகமண்டு தூங்குகயழமம்
ன்தம் அயப்மதம் டர்க்க சுத்டணல்.
டயல் 5 : பயன் ழசமர்வப ழமக்கயக்ளகமள்ந ஏய்ளபடுக்கும் அபஸ்வடழத தூக்கம்.
பயணமயசம்: இதுவும் சமயதல். ளயல் பயனயப்யல் ழபவ ளசய்து ழசமர்பவந்ட
ழடம், இந்டயமயதங்கள் தூக்கத்டயலும் இதக்கும் ன்தும், வு உகு
தூக்கத்டயலிதக்கும் ன்தம் ம்யக்வகத்ள் அக்கணமகயதயதப்டமல் இதுவும்
அவடப்ழம டர்க்க பயழமடழண.
ழணல் கூயத அவத்வடத்ம் ழசர்த்துப் மர்க்வகதயல் உண்மகும் தொடிவு: தூக்கத்டயன்
ஸ்பதௐத்வட மம் வு, கவுகநயன் ழமக்கயல் மர்ப்டமல் அது இல்மடதுழமல்
ழடமன்தகயது. உண்வணதயல் தூக்களணன்மல் அது கவு வுகநயன் இல்மவணதல்;
இந்டயமயதங்கள், ணது ழபவ ளசய்தமது சும்ணம இதக்கும் அபஸ்வடத்ணல்.
தூக்கத்டயற்குப் தைம்மக உகுள்நது ன்தும் டபத. இவப அவத்தும் பயனயப்தை
ழமக்கயல் தூக்க பயதத்டயல் மம் ளகமண்டுள்ந டபம கதத்துக்கள்.

83. தூக்களணன்மல் தூத இதப்ழ :
சமய. இப்ழமதுள்ந ழகள்பய : உண்வணதயல் யத்டயவதயன் ஸ்பதௐளணன்?
உண்வணதயல் தூக்கம் எத அபஸ்வடழத அல். ளயல் அபஸ்வட ன்தம்
ளசமல்லிற்கு கமத்டயமம பயழசம் ன்த ளமதள் ளகமள்படமமல் தூக்கம்
அபஸ்வடழத அல். ளன்மல் தூக்கத்டயல் ந்டக் கமதொம்
அதபத்டயலிதப்டயல்வ. ழணலும் அபஸ்வட ன்தம் ளசமல்லிற்குப் ணமர்த்டம்
ழடமன்யக்ளகமள்ளும் பயடம் ன்த எத ளமதள் கூமம். (39). இப்ளமதள்
ளகமண்மலும் உக்கம் அபஸ்வடதமகமது. ளயல் அப்ழமது என்தம்
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ழடமன்தபடயல்வ. அப்டிதமமல் தூக்கம் சூன்தணம? இல்வ. ளயல் அங்கு மம்
உள்ழநமம், ம் ஸ்பதௐணம மக்ஷய உள்நடமல் டமன் யத்டயவவதக் குயத்து மம்
இப்ழமது ஆழமசயக்கவும், யதக்கு கூவும் தொடிகயது. “யத்டயவதயல் மன் இதந்டமல்
‘மன்’ ன்தம் அயவு யல்வ ன்த சந்ழடகயக்கக்கூ தொடிதமது. ளயல்
யத்டயவதயல் ‘மன்’ ன்தம் படிபத்டயல் மயதப்டயல்வ. மன் ன்தம் ண்ஞம், ’ர’,
‘அபன்’, ‘ணற்பன்’ ன்தம் ண்ஞங்களுன் ளடமர்தைள்நது. யத்டயவதயல் ‘மன், ர,
அபன்’ தொடலித யமயவுகள் இதக்க பமய்ப்ழ இல்வ. ளன்மல் யமயவும்
ழபற்தவணத்ம் இதக்க, கம, ழடசங்கழந கமஞணமகயத்ள்ந. இவப உக்கத்டயல்
இல்வ. கவு, வு இண்வத்ம் ழசர்த்து யர்பயகல்மதபத்டயல் அயத்ம்ழமது
ந்ட மக்ஷய படிபத்டயல் அயழபழம அந்ட படிபத்டயமல் டமன்
யத்டயவவதத்ணயழபன். இதுவும் கூ டபதடமன். ளன்மல் அங்கு அயபடற்கு ந்ட
பயததொம் இதப்டயல்வ (ப்த.4-3-24). ‘அங்கு என்வத்ம் அயதபயல்வ, இது ன்
அதபம்’ ன்த மம் ளசமல்பது கூ வுப் ற்தன் டமன். அங்கு பயததொம்
இல்வ பயதயத்ம் இல்வ. ய அபஸ்வடகநயல் டன்வபய ழபம அமத்ணமபயற்கு
மக்ஷயதமக இதக்கும் ம் ஆத்ணம அங்கு, ந்ட அமத்ணமவும் இல்மடடற்கு மக்ஷயதமக
இதக்கயது ன்த ளசமல்பது கூ இண்மம் ட்சம்டமன். ழணலும் பயனயப்தை யவதயமல்
கநங்கப்ட்டுதொள்நது. ளபநயச்சம், உள்ந ளமதட்கவந பயநக்குபதுழமல் அவபகநயன்
இல்மவணவதத்ம் பயநக்குகயது. இழடழமல் இங்கும் ஆத்ணம துவும் இல்மடடற்கும்
மக்ஷயதமக இதக்கயது ன்த எத அர்த்டத்டயல் ளசமல்மம். யத்டயவதயன் ழமக்கயல்
ஆத்ணம அங்கு இதக்கும் பயதத்வடழதம இல்மட பயதத்வடழதம மர்க்கயது ன்த
ளசமல்ழப தொடிதமது. ளன்மல் இதப்து, இல்மடது டற்கும் அங்கு பமய்ப்ழ
இதப்டயல்வ. அப்ழமது மக்ஷய, மக்ஷயதல். ளபதம் இதப்ழ. ழப தூக்கம்
ன்மலும் என்ழ, ளபதம் இதப்தை அல்து ழமயதப்தை ன்மலும் என்ழ. இதுடமன்
தொடிபமய் யவக்கும் ஸித்டமந்டம்.
84. ழடமற்ம், ழடமற்ணயன்வண, ணமற்ம், ணமற்ணயன்வண ன்தம் யமயவுகள் ழமயதப்யல்
இல்வ
ழகள்பய: தூக்கத்டயல் உகு ன்பமகயது ?
டயல்: உகு டன் அபஸ்வடக்கு ணட்டும் கட்டுண்டிதப்டமல் அது தூக்கத்டயற்கு
உள்ழநழதம ளபநயழதழதம இதப்டயல்வ. (82). தூக்கம் தூத இதப்மகழப
இதப்டமல், அடற்கு இண்மபடமக இன்ளமன்த இல்வ ன்து உதடயதமகயது.
ழகள்பய : உகு தூத இதப்யல் கந்து பயடுகயது ன்த ளடய்ப ஸ்தடயகள்
ளசமல்கயன்.
டயல்: ஸ்தடயதயன் இக்கூற்தம் பயதமபமமயகழண. ளன்மல் உகு ளபதம் இதப்ழ
ஆகயத்ள்நது ன்வடக் கமட்டித்ள்ழநமம்.
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குயப்தை: இவ்வுகு கம ழடச யணயத்டங்களநன்தம் கதயற்யமல் யவஞக்கப்ட்து
ழமல் இதப்டமல், அது தொழுவணதமக ங்ழகம ழமய் யன் ங்கயதந்ழடம பதகயது ன்த
ளசமல்பது ளமதத்டணமகதயல்வ. டய எத ணயடமல் மர்க்கப்டும் உகு, கம,
ழடசங்கநயதள் குடயகவந உவதடமய் ளடமயகயது. குடயகள் எத இத்டயலிதந்து
இன்ளமத இத்டயற்கு கமம் அல்து எத படிபத்டயலிதந்து இன்ளமத படிவுக்கு
ணமமம். எத ஊர்டய எத இத்டயலிதந்து ணற்ளமத இத்டயற்குச் ளசல்பவடப்ழமல்
உகு ணமழபம, கழபம தொடிதமது. ளன்மல் உகு கம ழடசத்டயற்குள் இதப்து.
ழப உகு தொழுவணதமக ழமயதப்ழ ஆகயத்ள்ந தூக்கத்டயதள் ளசன்த யன்
அடயலிதந்து பதகயது ன்த ளசமல்பது ளமதத்டணற்து.
உகு டன் அபஸ்வடவத பய ழபயல்வ, அபஸ்வட, தூத இதப்வத் டபய
ழபயல்வ. இடமல் டமன் ளகௌமடர் ‘உகு இதப்டமமல் அது ழமகும்; இந்ட
இட்வகள் ல்மம் ணமதம ணமத்டயம்டமன் உண்வணதயல் அத்வபடழண (தூத இதப்தை)
டமன் உள்நது’ (ணம.கம.2-17) ன்த கூயத்ள்நமர்.
தூத இதப்யற்கும், கவு, வுகளுக்கும் கமர்த கமஞ ளடமர்தை இல்வ. கவு,
வுகநயல் உகு டயத்டயதமய் இதந்து தூக்கத்டயல் கமஞமணல் ழமய்பயடுபடயல்வ
அல்து தூக்கத்டயல் ங்ழகம எநயந்து ளகமண்டிதப்டயல்வ. ந்ட உகு வ்தக்டம்,
அவ்தக்டம் ன்த யமயவுள்நடமகச் ளசமல்ப்ட்டுள்நழடம அது உண்வணதயல் இண்ற்
ஆத்ணழ அல்து ழமயதப்ழ ஆகயத்ள்நது.
ழகள்பய: உகம் ஆத்ணயலிதந்து யந்டது ன்த ஸ்தடய ளசமல்கயது. இடற்கு பயநக்கம்
ழடவப.
டயல்: உண்வண டமன். இந்ட ப்க்மயவதக்கு இண்டு உத்ழடசங்கநயதக்கயன்.


தொடல் ப்க்மயவத: ணண்ஞயலிதந்து யந்டது ணண்ழஞ ஆகயதயதப்து ழமல்
ஆத்ணயலிதந்து யந்டது ஆத்ணழதமகயத்ள்நது. கதயற்யலிதந்து கதயற்தப் மம்தை
ழபல்மடது ழமல் ஆத்ணமபயலிதந்து உகு ழபல் ன்தம் ளடநயவப
உண்மக்குபது எத உத்ழடசம். (ல.ம. 2-1-14, ளகௌ.கம. 2-17, 2-18,3-15)



இண்மபது ப்க்மயவத: இந்ட உகு உண்வணதயல் வக்கப்ட்டுள்நது ன்த
தமர் டயணமக ம்யத்ள்நழமஅப்டிப்ட்பர்களுக்கு உமவதயன் தோம்
டத்துபத்வட அநயப்து ணற்ளமத உத்ழடசம். (ளகௌ.கம.3-16, ல.ம.2-1-14)

டற்ழமவடத ம் ஆமய்ச்சய உண்வணவதத் ழடடுடழ டபய ம்யக்வகழணல் ளசய்த்ம்
உமவவதத் டழுபயதடயல்வ. டத்துப ஆமய்ச்சய ழமக்கயல் ந்ட உகும்
ழடமன்ழப இல்வ ன்துடமன் ணமர்த்டம். (ல.ம. 2-1-7, ணம.கம.2-27).
ஆத்ணம ன்தம் தூத இதப்தை என்ழ ணமர்த்டம் ன்தம் அடயலிதந்து உகம்
யக்கழபதயல்வ ன்வடத்ம் ளடமயபயக்கும் ழபடமந்ட சம்ணடணம அமடய பமடத்வடத்
ளடமயந்துளகமள்ந தஜ்த ளகௌமடமசமர்தமயன் ணமண்டூக்த கமமயவகவதப் டிக்க
ழபண்டும். கமர்த கமஞ மபம் தொழுவணதமக ணயத்தமபமகயத்ள்நது ன்தம் உதர்ந்ட
ஸித்டமந்டம் ணடயல் உடயக்கும். ஆத்ணமவப சமயதமகப் தைமயந்து ளகமள்நமடடமல் மண
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தௐங்கள் அடயல் கற்யக்கப் ட்டுள்ந ன்தம் (ல.ம. 2-1-14) அவப ணமர்த்டணமய்
ஆத்ணம அல்மணல் ழபல் ன்தம் (வட.ம. 2-6) மஷ்தகமர் ளசமல்லிதயதப்து இந்ட
அயப்மதத்வடத்டமன். ஆவகதமல் ழமயதப்தை டன் ஸ்பதௐத்டயமல் வ்தக்டதொணல்,
அவ்தக்டதொணல், மயஞமணயத்ம் அல், அமயஞமணயத்ணல். இவபளதல்மம் ஆத்ணமபயல்
பயனயப்தை ழமக்கயமல் கற்யக்கப்ட் ளமய்வணதம ழடமற்ங்கழந.
85. ழமயதப்தை பயததொம் அல், பயதயத்ம் அல்
ழகள்பய: எத ளமதநயலிதந்து அடன் டன்வணகவநளதல்மம் ரக்கயபயட்மல் இதப்தை
ணட்டும் ஞ்சும். இது டமன் ‘தூத இதப்ம’ ?
டயல்: இல்வ. ல்மபற்வத்ம் ரக்கயபயட்மல், இதப்வ எத பஸ்துபமகக்
கமஞதொடிதமது. இது ணட்டுணல், இது தொதற்ளகமம்தை ழமல் ணடயன் எத அனகம
கற்வடமன்.
ழகள்பய: யன் ன் ஆத்ணமவப தூத இதப்தை ன்கயழமம்?
டயல்: அடற்கு ந்ட குஞதொம் இல்மடடமல், ணடயன் கற்வக்கு அது ட்மது. ண
ண்ஞங்கள் அல்து ப்த்ததங்கள் ளமதட்கவந, குஞங்கவந, ளசதல்கவந,
மடயகவந, சம்ந்டங்கவந ணற்தம் அவபகநயன் இல்மவணவதத் டமன் ளடமயபயக்க
தொடித்ம். ஆத்ணம அபஸ்வடகநமய், உகணமய் ணற்தம் அடயல் உள்ந ளமதட்கநமய்
ழடமன்தம்ழமதும் அது அவபகவந பயநக்கும் பயதயதமய், மக்ஷயதமய் இதந்து
ளகமண்டிதக்கயது.
ழகள்பய: யன் ஆத்ணமவப ன் மக்ஷயளதன்த கூக்கூமது?
டயல்: ஆம், கூக்கூமது. ளயல் றறப்டய ன்வனக்கப் டும் டன்
ஸ்பதௐத்டயழழத ஆத்ணம பயததொணயன்ய, பயதயத்ணல்மணல் அவ்பயண்டிற்கும்
அடித்டநணமய் இதந்து ளகமண்டிதக்கயது. ஆத்ணம ன்வனக்கப்டும் தூத இதப்ம
இந்ட அடித்டநத்டயன் ணரது டமன், தொள்ளுக்கண்டிதயன் தொள்வநப்ழம யத்டயத
சம்ந்டணமய் பயத, பயதய ன்த கவு, வுகநயல் ளபநயப்ட்டு, ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல்
ப்யமயவுகளுணயன்ய என்மகயது.

86. ழமயதப்தை சூயததொணல், டயலிதந்தும் யந்டதுணல், வக்கப் ட்துணல்
ழகள்பய: தூத இதப்தை (ழமயதப்தை) ண்ஞதொணல் (ப்த்ததணல்), ளசமல்லுணல் ன்மல்
அது சூயதணல்பம?
டயல்: அல். ளயல் அது ம்ணவபமயன் மழண ஆகயத்ள்நது. ப்த்தகமத்ணம
ன்தம் ம்ஸ்க்தட ளசமல்லிற்கு இதுடமன் ளமதள்.
1. ‘அது, த்தம், அது ஆத்ணம, அழட ர’ (சமந்.6-8-7)
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2. (அதபம்): இத்தூத இதப்ழ ம் ஆத்ணம ன்டற்கு சமன்த: ‘மன் டமன் தூங்கய,
கவு கண்டு பயனயத்துள்ழநன்’ன்த தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் ம்தொவதளடன்த
கதடயக்ளகமள்ளும் ம் யத்தமதபழண ஆடமணமகயத்ள்நது.
3. (த்க்டய): ளயல் மக்ஷயவதத் டபயர்த்து தோன்த அபஸ்வடகநயல் ழபத துவும்
இல்வ. ணக்குப் தைம்மக உள்ந வட ழபண்டுணமமலும் மம் எதுக்கயத்
டள்நயபயதொடித்ம். ஆமல் ம்தொள் இதக்கும் இத்தூத இதப்வ எதுக்கழப தொடிதமது.
த்க்டயத்ன் இம்தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் ழசமடயத்டமழ எவ்ளபமன்யற்கும் இதப்தை
இத்தூத இதப்யமல் டமன் பந்துள்நது ன்து தைமயத்ம். இந்ட இதப்தை ழபத டமழம
பந்டயதக்கமம் ன்த கற்வ கூ ளசய்ததொடிதமது. ஆமல் தூத இதப்தை டயலிதந்தும்
பந்டடல். ளபதம் இதப்தை ளபதம் இதப்யமழழத ஆகயத்ள்நது ன்டற்கு அர்த்டம்
இல்வ. பயழச படிபம அபஸ்வடகநயன் உகம் ணற்தம் டமர்த்டங்கநயன்
இதப்யலிதந்து அவட உதபய டுப்து அதபத்டயற்கு தொஞமது. ளன்மல் அவப
ல்மம் ளபதம் இதப்யல் டமன் ழடமன்யதவப. சூன்தத்டயலிதந்து அவடத் ழடமன்ச்
ளசய்பது ன்து தொடிதழப தொடிதமது. ளன்மல் சூன்தத்டயற்கு, டன்யல் துவும்
இல்மடளடன்ழட ளமதள். ஆவகதமல் த் அல்து ழமயதப்தை இன்ளமன்யலிதந்து
யப்டல்வ. (ல.ம.2-3-9) ஆவகதமல் மம் ழடிதம அதபத்டயமல்
கண்டுளகமள்ந தொடிகயன் ம் ஆத்ணமபம இந்ட ளபதம் இதப்வ ணமர்த்டணல்
ன்ழம சூன்தளணன்ழம ளசமல் ந்ட த்க்டயத்ம் இல்வ.
87. அயவு ணற்தம் ஆந்டம் தூத ழமயதப்ழ
து மக்ஷயழதம அல்து து தூத இதப்ழம அந்ட மக்ஷயதயன் அயவு ளபநயச்சத்டயல்
டமன், அவத்து இதப்தைகளும் ஸித்டணமகயன். மக்ஷயதயன் இதப்தை, அயபயன்
ஸ்பமபழண ஆகயதயதப்டமலும், தூத இதப்தை/ளபதம் இதப்தை ன்த இதுபவ
ளசமல்லிதயதப்து அயபயன் ஸ்பமபம் உவதடமதயதக்கயது. இது ம்தொவத
ஆத்ணழதமகயதயதப்டமல் ணக்கு இதக்கும் பயதப்ங்கநயளல்மம் ணயகவும்
ப்மயதணமடமகய இதக்கயது. இது ஆந்டஸ்பமபணமகயத்ம் உள்நது.
ணமர்த்டணம இதப்வக் கண்டுயடிக்கப் ழமகும்ழமது ஆழ்ந்ட உக்கத்டயழழத அது
தொடலில் இதப்மக ணக்குக் கயவத்டது. ழப அதுழப அயபமகவும் ஆந்டணமகவும்
இதக்க ழபண்டும் ன்த மம் டயர்மர்ப்து இதல்ழ. ம் டயர்மர்ப்தை ம்வண ழணமசம்
ளசய்தபயல்வ. ளயல் ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் இதக்கும் கநங்கணற் இதப்தை மக்ஷய
அதபத்டயன் தோம் ணக்கு பயநங்கும்ழமது அது அயவு ஸ்பதௐணமத்ம் இதக்கயது
ன்து தைமயகயது. இது ப்டி ன்வடக் கமண்ழமம்:
‘இதுபவ துவும் ளடமயதமணல் மன் தூங்கயழன்’ ன்தம் அதபத்டயல் தோன்த
அம்சங்கவநக் கபயக்க ழபண்டும். தூக்கத்டயல் மன் இதந்ழடன். ப்டி இதந்ழடன்?
அயபமய் இதந்ழடன், அயவபத்டபய ழபளமன்தணயல்வ. எட்டுளணமத்டணமய்
இடயலிதந்து ளடமயபது ன்? தூக்கத்டயல் மன் இதந்டடல்மணல் த்டவகத குஞழணம,
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யமயழபம ழடழணமதயன்ய தூத இதப்யன் படிபயல் ப்ணமத்த, ப்ழணத பயத்டயதமசங்கநயன்ய
இதந்ழடன். மன் தூங்கழபண்டும், ந்டக் கவும் ன் தூக்கத்வடக் ளகடுத்துபயக்
கூமது ன்தம் டபயப்தை ணக்கு இதப்டமலும், சுகணமய் தூங்கயழன் ன்தம் யவப்தை
பயனயத்ட யன்தம் ஆபடமல் தூக்கத்டயல் ந்ட ஆடமதொணயன்ய, ந்ட பயததொணயன்ய,
யர்பயழசணம ஆந்ட தௐதொம் ம்தொவதழட ன்டற்கு ழபத சமன்த ன்
ழபண்டும்?
இப்டி எழ டத்துபம் இதப்மய், அயபமய், ஆந்டணமய் இதக்கயது ன்து தூக்க
அதபத்டயமழழத ளடநயபமபடமல், இந்ட அபஸ்வட ஆமய்ச்சயதயல்  உதர்ந்ட,
ணடயப்யதொடிதமட அம்சங்கள் இதப்யன் பயதத்டயல் பயநங்கயதது ழமல், இழட
தொவவதப் யன்ற்ய அடுத்டடுத்ட அத்தமதங்கநயல் அயவு ணற்தம் ஆந்ட
பயதங்கவநத்ம் கவந்து மர்ப்ழமம்.
இதப்யன் ஆமய்ச்சய தொடிந்டது.

4. அயபயன் ணமர்த்டம்
அ. ஆத்ணழ யணம ழயவு அல்து ளணய்தயவு
“அபற்யற்கு அயழப தொடன்வணதமது. அவபளதல்மம் அயவபழத
ஆச்தயத்துக்ளகமண்டுள்ந; அயழப உகுக்குக் கண், அயழப ஆச்தம், அயழப
ப்ம்ணம்” (. 3-3)
88. அயபயன் டன்வணவத ஆமய்படயன் தொக்கயதத்பம்
அயபயன் ஆமய்ச்சய அவத்து டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்களுக்கும் இன்யதவணதமடது.
ளயல் அவபதம் உழதமகயக்கும் தொக்கயத மடழண அயவு டமன். அபர்கள்
ழடடுபதும் இந்ட உண்வணதம அயவபத்டமன். த்தத்வட/ணமர்த்டத்வட அயடழ
தொக்டய/தைதமர்த்ட ப்மப்டய. அவடப் ற்யச் சயந்டயத்துத் ளடநயடழ டங்கள் தோச்சுக்கமற்த
ன்த ழபடமந்டயகள் ளசமல்பது ணயவகதல். ன்?


கந்ட அத்தமதத்டயல் ஆத்ணம டமன் தூத இதப்தை ன்த அயந்ழடமம். இவட ந்ட
த்டயமல் யச்சதயத்ழடமம்? ம்தொள் இதல்மய் இதக்கும் அதபத்டயன்
த்டயமல் டமழ? இதுடமன் உண்வணதயல் அயவு அடமபது ழயவு



ஆத்ணம ளபதம் இதப்மக ணட்டும் இதந்துளகமண்டு அயபமக இல்மடயதந்டமல்
இதப்யற்கு ன் ணடயப்தை? அயபயன் துவஞழதமடு ணட்டுழண யர்ஞதயக்க
ழபண்டித இதப்தை அப்ழமது சுடந்டயம் ப்டுணம?

டன் பமழ்க்வகவத ணயடன் ணயகவும் ழசயக்கயமன். பமழ்க்வக  பவகதம
க்மயவதகவநத்ம், அதபங்கவநத்ம் உவதது. டன் சுற்தம் இதக்கும் உகயன்
அனவகப் மர்த்து சயக்கயமன், பசணவகயமன், டன்வப்ழமல் இதக்கும் யதன்
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னகுகயமன், ழபண்டிதவட அவந்து, ழபண்மடவட எதுக்குகயமன். ஆமல்
அபதவத ளசதல் படிபம பயதபமணமகட்டும், ழமகதௐணம
பயதபமணமகட்டும் (transactions), இவபதவத்தும் வள எத உந்துடழம
சக்டயழதம ழடவப. இந்ட உந்துடல்/சக்டய டமன் ழயவு பயநக்கு/ளபநயச்சம். அயவு
இல்மபயடில் இவபளதல்மம் இதட்டுக் கமமகய இதந்டயதக்கும். அயவு இல்மபயடில்,
டமன் இதப்ழடம, இன்யன்வப இஷ்ம் ன்ழம, டக்குண்மகும் ழசமகம், ழணமம்
தொடமவபகழநம ப்டி பயநங்கும்? இவ்ளபல்ம கமஞங்கநயமல் ம்
ஆமய்ச்சயதயல் அயபயற்கு உதர்ந்ட ஸ்டமம் அநயப்து யதமதழண அல்பம?
இந்ழமக்கயல் மம் அயபயன் ணமர்த்டத்வடத் ளடமயந்துளகமண் யன்ழ இதப்யன்
ணமர்த்ட ஆமய்ச்சயவத ளசய்பது யதமதணமகய இதந்டயதக்கும். ளன்மல் ணயடதக்கு
அயவபத் டபய ணயக ளதங்கயதது ழபளதுவுணயல்வ. அயபயன் தோணமகத் டமன்
அபதக்கு ழபளதுவும் சம்ந்டதொவதவபகநமகயன். ஆதயதம் இதப்வ தொடலில்
ஆமய்ந்டதும் சமயடமன். ளயல் ணயடதக்கு தை ழமக்கு டமன் இதல்மக உள்நது.
தை ழமக்கயழழத டன்வ இனந்டயதப்தும் உண்வணழத. (க.2-1-1) ங்ழகம எதபன்
டன்தள் ழயவு இதக்கயது ன்தம் அந்ட அயபயன் துவஞத்ன்டமன்
ல்மபற்வத்ம் அயந்து ளசதல் டுகயழன் ன்தம் கண்டு ளகமள்கயமன். அப்ழமது
அபதக்கு ‘மன்’, ‘ய’, ‘அயவு’, ‘இதப்தை’ ன்தம் யமயவுகள் இதப்து தைமயகயது.
அப்ழமது அபன் ளபதம் ளசதல் படிப பயதபமத்டயல் ணட்டுணன்ய ஆமய்ச்சய
படிபம பயதபமத்டயலும் ஈடுமடு ளகமள்கயமன். இவ்பயதல்வ அதசமயத்து
இப்ழமது அயபயன் ணமர்த்டத்வடக் கமஞ தொதல்ழபமம்.

89. அயவபப் ற்யத இண்டு கதத்துக்கள்:
ழகள்பய: தொடலில் அயவு ன்மல் ன்?
டயல்: 1. அயவு ம்தொள் ழடமன்யமலும் அது a) தை பயதங்கவநச் சமர்ந்து
இதப்டமகத் ழடமன்தகயது. b) ழமக்கு, பவு உவதது. c) அது ழடமன்தம்ழமழட
ற்த் டமழ்வுகளுக்கு அகப்டுகயது d) ம் சமரத்டயல் அவ்பப்ழமது யப்து அடன்
டர்ணணமகத் ளடமயகயது.
2. ஆழ்ந்து ழமக்கயமல், அயவு சுடந்டயணமடமக இதக்கழபண்டும் ன்த தைமயத்ம்.
ளயல் ய அவத்தும் இடன் ளபநயச்சத்டயல் டமன் ழடமன் தொடித்ம்.
ம்தொள் இதக்கும் இவ்பயண்டு கதத்துக்கவநத்ம் டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்கள்
ப்டுத்டய சமஸ்டயத்டயன் த்வடத்ம் அநயத்துள்நர். டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்களும்
இவ்பயதத்டயல் இண்டு கட்சயகநமய்ப் யமயந்துள்நர்.
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1. பயதத் ளடமர்மல் ப்டிழதம அயவு உண்மகும் ன்த கூதபர்கள் எத கட்சய
(realists- தைப்ளமதள் உண்வண பமடய அல்து பயத த்தத்ப பமடய) இக்கட்சயதயல்
தப்ளமதள் பயதம்யகள் (materialists) இப்ழமவடத ளௌடயக பயஞ்ஜமயகள் –
இபர்கவநச் ழசர்க்கமம்.
2. அயவு ம்தொள் சுதணமய்த் ழடமன்யளகமள்ளும் எத டத்துபம் ன்தம் அடன்
தோணமகத்டமன் மம் ளமதட்கவநத் ளடமயந்துளகமள்கயழமம் ன்தம் கூதபர்கள் எத
கட்சய (idealists) ளௌத்டர்கள் இக்கட்சயதயர்.
90. அயளபன்து ளௌடயக பஸ்துபயதவத குஞம் ன்தம் கட்சய (Realism)
ப்த்தக்ஷத்வட ணட்டும் ம்தைம் சமர்பமகர் அல்து ழமகமதடர்கள் ளசமல்பளடன்
ளபன்மல்: தோச்சு பயடுபது, ப்து, ளடமயந்துளகமள்பது, யவவு கூர்பது, இவப
ளதல்மம் சமரத்டயற்குள் அதபயக்கப்டுகயன்ழப எனயத ளபநயழத அல்.
ழகள்பய: அயளபன்து தைத்ழடத்ள்ந ளௌடயக பஸ்துக்கநயல் ளடமயபடயல்வழத?
தப்ளமதள் பயதம்ய: உண்வண. அவப சமரத்டயல் ணமதடவந்ட யன்ழ அயவு
அங்கு ப்டிழதம ழடமன்தகயது. அயவு சுடந்டயணமளடன்ழம அல்து ஆத்ண
டர்ணளணன்ழம ளசமல்பது டபமது. இவ்பயப்மதங்களுக்கு ந்ட ப்ணமஞதொம்
இல்வ.
இக்கட்சயதயர் டற்ழமது ம் மட்டில் இல்வளதன்ழ ளசமல்ழபண்டும். ஆமல்
ழணல் மட்டு அயபமநயகநயல் ர் இப்ழமதும் இக்கதத்துக்கவந ளகமண்டுள்நர்.
இபர்களுள்ளும் கதத்து ழபதமடுகள் உள்ந. அவபகநயல் சய:


அயளபன்து ணயடயல் ணட்டும் இதக்கும் எத குஞம் அல்து டர்ணம்.



ம்தை ணண்தொம், இந்டயமயத ழகமநகங்களும் இதக்கும் ணயடர்கநயலும் சய
உதர்ணட் பயங்குகநயலும் இதக்கும் டர்ணம்.



அது ல்ம ப்மஞயகநயலும் இதக்கயது.



ல்ம ரபர்கநயலும் (டமபங்கள், பயங்குகவநத்ம் ழசர்த்து) உள்நது.



உதயதள்ந எவ்ளபமத ப்மஞயதயன் ளசல்கநயலும் (cells) உள்நது.



ளௌடயகணம ல்ம பவக ணமடக்கநயலும் இதக்கும் எத பயட தோ டர்ணம்.

91. அயவு சுடந்டயணமது ன்தம் கட்சய (Idealism)
ளௌத்டர்கநயல் ளௌடமந்டயமயகர் ன்தம், பயஞ்ஜம பமடயகள் ன்தம் இண்டு
யமயவுகளுண்டு.
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ளௌடமந்டயமயகர் கூற்த: தை பஸ்துக்கவந அயத ம்தொள் இதக்கும் அயழப மடம்
ன்து உண்வணதமமலும் மம் ழடிதமய் பஸ்துவப உள்நபமழ அயந்துளகமள்ந
தொடிதமது. ளன்மல் பஸ்துக்களநல்மம் ளமடி ழத்டயவப. அவப ணடயல்
டயவுகவந ற்டுத்துகயன். இப்டயவுகவந வபத்துக்ளகமண்டு டமன்
தைப்ளமதட்கவநக் கற்வ ளசய்கயழமம். அடுப்யல் கண்கூமகக் கண் ளதப்தைம்
ணவ ழணல் தைவகவத கண்டு ளதப்தைள்நது ன்தும் ழபமவப. ப்டி? அடுப்யல்
கண்து ம் ணடயல் ழடிதமய் டயத்ம். ணவ ழணல் ளதப்தை தைவகதயன் தோம் டயத்ம்.
ழப தொடலில் கண்து ப்த்தக்ஷம் ன்தம் இண்மபது அதணமம் ன்தம்
ளசமல்ப்டும். இப்டி அயபயன் பயதபம ழடத்டயற்ளகல்மம் சமயதம
கமஞத்வடக் கற்யக்க தொடித்ணமடமல் ம் கட்சய, அதபத்டயற்கு பயழமடணயல்வ.
தைப்ளமதள் ம் ணடயல் டயக்கக்கூடித டயவபழதம. கற்வவதழதம
வபத்துக்ளகமண்டு அது ப்த்தக்ஷணம, அதணமணம ன்த யச்சதயக்கயழமம். இது
ணதக்கதொடிதமட ஸித்டமந்டம்.
பயஞ்ஜம பமடயகநயன் கூற்த: ளௌடமந்டயமயகர் ளசமல்பதுழமல் ம் வதொவ
ளசதல்களநல்மம் வளதணமமல் அயவப பய ழபமய் பஸ்துவப ன் கற்யக்க
ழபண்டும்? அயழப பயத படிபமத்ம் ழடமன்தகயது ன்த ன் வபத்துக் ளகமள்நக்
கூமது?
ளௌடமந்டயமயகர் டயல்: எழ அயபயல் கதப்தை, ணஞ்சள் ன்த ளபவ்ழபத படிபங்கள்
கமஞணயன்யத் ழடமன்மடடமல் இவ்படிப ழபற்தவணகளுக்குக் கமஞணம பயதத்வட
எத்துக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
பயஞ்ஜம பமடய: 1. இல்வ. கவபப் மதங்கள். பயட பயடணம ளமதட்கவந அங்கும்
கமண்கயழமம். அங்கு அயவபத் டபய ழபளதுவுணயல்வ ன்த மணவபதம்
எத்துக்ளகமள்கயழமம். இக்கவு உடமஞத்டயலிதந்து தைப்ளமதட்கநயன்ய அயவுடமன்
ப் படிபங்கவந (ண்ஞங்கவந) தொந்வடத டயவுகநயமல், டமழ டமங்குகயது
ன்து ன்கு யவமட்ப்டுகயது. ழப பயனயப்யலும் அயவு படிபங்கள் ணட்டுழண
இதக்கயன்ழப டபய அவபகளுக்குக் கமஞணமகய இதக்கும் தைப் ளமதட்கள்
ன்வப சுடந்டயணமக இல்வ ன்த வபத்துக்ளகமள்பழட சமய.
2. தைப் ளமதட்கவந (பயதங்கவந) எத்துக்ளகமள்பதம் கூ அது அயபயதழழத
டமன் ழடமன்தம் ன்வட எத்துக்ளகமள்கயன்ர். எத கதப்தைப் ளமதநயன் ண்ஞத்வட
பயட்டுபயட்மல் கதப்ம ளமதள் ன்த என்த இல்வ. அயவபத் டபயர்த்து பயதம்
ழபமக இதந்டமல் அது அயவப பயவனதமணல் ன் சுடந்டயணமக இதக்கக்கூமது?
3. அயபயற்கு பயதம் ன்மல் ன்? அயபயன் படிபமய் இதப்து டமழ? படிவபத்
டபயர்த்து பயதம் ழபமகயழத சுடந்டயணமதயதந்டமல் படிபயற்கும் பயதத்டயற்கும்
ளடமர்ழ இல்வ ன்மகும். து ழபண்டுணமமலும் ந்ட அயபயற்கமகட்டும்
பயதணமய் இதக்கமம் ன்த ற்டுகயது. இவட பதம் எத்துக்ளகமள்படயல்வ.
அயவு டன்வடமழ அயத்ளணன்தம் அயவபத்டபய ழபம பயதம் இல்வ
ன்தம் ஸித்டணமகயது ன்து இபர்கள் கட்சய.
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ம் மட்டில் டமர்கயகர்கநயன் ப்த்தக்ஷ பமடம் ளணல் ளணல் பயஞ்ஜம பமடத்டயற்குத்
டயதம்யத்ள்நடி, ழணல் மட்டிலும் தைப்ளமதள் உண்வண பமடயகநயன் கட்சயத்ம் பப
பயஞ்ஜம பமடத்டயற்கு பனயழகமலிதது. இவடச் சயயது பயநக்கணமகத் ளடமயந்துளகமள்பது
ம்.
1. இங்குள்நடிழத, அந்மட்டிபதம் தொடன் தொடலில் ப்த்தக்ஷ ஜமத்வட
பயதங்கவந வபத்துக்ளகமண்டு பயநக்க ஆம்யத்டர். பஸ்துபயன் ழணல் பயழுந்ட
ளபநயச்சம் கண்ஞயல் ட்யன் அது ம்தை ணண்ம் தோம் தோவநக்குச் ளசல்கயது
ன்த சமர சமஸ்டய யதைஞர்கள் ளசமல்கயமர்கள்.
2. சயர் ளசமல்பளடன்ளபன்மல் தோவந ணட்டுணல் ணது ன்தம் என்த இதக்கயது.
அயவு ன்து தைத்தூண்மல் தோவநதயல் ற்டும் ப்டயக்மயவத ணட்டுணல்.
தைத்தூண்ல் தோவநதயன் பனயதமக ணவடத் டரண்டும்ழமது அயவு ற்டுகயது.
தைப்ளமதட்கவந இபர்கள் எத்துக்ளகமண்மலும் இபர்கள் பமடம் ளௌடமந்டயமய
கர்கநயன் பமடத்வட எத்துள்நது. மம் உஞர்பளடல்மம் தைப்ளமதட்கநயன் ளடமர்மல்
(சப்ட, ஸ்ர்ச, தௐ, , கந்டம்) உண்மகயது ன்கயமர்கள். இவட மம் ம்தைபடமல்
இவ்வுஞர்ச்சயகள் தைபஸ்துக்கநயன் ப்டயயடயகள் மம். ழடிதமய் அவபகவந மம்
ளடமயந்துளகமள்படயல்வ. ஆமல் அவபகள் உண்மக்கும் உஞர்ச்சயகவந அதணமம்
ளசய்துளகமள்கயழமம். இவட ப்டரக ப்த்தக்ஷ பமடம் (Theory of Representative
perception) ன்வனக்கயன்ர். இவ்பமடத்டயல் உஞர்ச்சயகள் பயதங்கவநஅதணமம்
ளசய்தத் துவஞ ளசய்பது ழம ளௌடமந்டயமயகர்கள் பமடத்டயல் ஜம படிபங்கள்
பயதங்கவந அதணமம் ளசய்தத் துவஞ தைமயகயன்.
3. இம்ணட்த்டயற்கு இங்கயதழட பயஞ்ஜம பமடத்டயன் தவனபயற்கு பமசற்கடவபத்
டயந்டது ழமமகும். ளன்மல் ணக்குத் ளடமயந்டளடல்மம் உஞர்ச்சயகழந ன்மல்
இவபகவநத் டபயர்த்து தைப்ளமதட்கள் சுடந்டயணமக உள்ந ன்டற்கு ப்ணமஞழண
இதப்டயல்வ. ழப உஞர்ச்சயகள் தைப்ளமதட்கநயலிதந்து உண்மகயன்
ன்ழம அல்து உஞர்ச்சயகள் தைப்ளமதட்கநயன் ப்டயயடயகள் ன்ழம ளசமல் ணக்கு
ஆடமழண இல்வ. ணடயற்குத் ளடமயபளடல்மம் படிபங்களும் ண்ஞங்களும் டமன்.
ணடயன் அவத்து ளசதல்மடுகளும் (அயபது, யவப்து, கற்வ ளசய்பது
தொடலிதவபகளநல்மம் ண்ஞங்கழந (வ்தத்டயகழந) அன்ய ழபளதுவும் இல்வ.
ணக்கு பயதணமபளடல்மம் உஞர்ச்சயகழந ஆபடமல் எவ்ளபமத உஞர்ச்சயவதத்ம்
எவ்ளபமத பஸ்து ன்த ளசமல்லிக் ளகமண்டிதக்கயழமம். இது ழணல் மட்பர்கநயல்
உண்ம தொடன் தொடல் பயஞ்ஜம பமடம்.

92. பயஞ்ஜம பமடத்டயலும் பயத த்தத்ப பமடத்டயலும் உள்ந ழடமங்கள்
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இவ்பயதபதம் எதபதக்ளகமதபர் குற்ங்கவநக் கண்டுயடித்துக்ளகமண்டிதக்கும் ழமழட
அபர்கநயன் தோ அயப்மதங்களும் ணமயக்ளகமண்ழ பந்துள்ந. ழணவ மட்டில்
இவ்பயத கட்சயகள்,  கட்சயகள் ழடமன் இணநயத்டயதந்டமலும் இப்தைப்ளமதள்
த்தபமடயகளும் பயஞ்ஜம பமடயகளும் தொடலிலிதந்டடி டரபயணமக ழபமகமணல்
என்யதள் என்த ழசர்ந்து யன்யப்யவஞந்து ளகமண்டுள்ந. இவ்பநபயல் இவட
யதத்டயக்ளகமண்டு ழயபயன் ஆமய்ச்சயதயல் ஈடுடுழபமம்.
1. அயபயன் டன்வண ன்?
இவ்பநவு தூம் அயவபப் ற்யக் கூயதயதந்டமலும் இப்தைப் ளமதள்
த்தபமடயகளுக்கும் பயஞ்ஜம பமடயகளுக்கும் தோ அயவு (ழயவு அல்து
consciousness) ன்மல் ன் ன்வடச் சுட்டிகமட் இதபயல்வ. அயபயல்
அவ்பப்ழமது ழடமன்தம் ணமதமடுகள் தைத்தூண்டுடல்கழநம அல்து அகக்
கமஞங்கழநம ஆமலும் தொடலில் இல்மட அயபயன் ழடங்கள் ப்டி உண்மதய?
இல்மபயட்மல் இன்யன் அயவு ணக்கு ஆதயற்த/பந்டது ன்தம் அதபம் ப்டி
பதகயது? இதபமலும் அயபயன் உற்த்டயவத பயநக்க இதபயல்வ.
2. அயவு ப்டி உண்மகயது? (தைத்டயதயல் உண்மகும் அயவு)
ம் மட்டு டமர்கயகர்களும் வீ ளௌடயக பயஞ்ஜமயகளும் (உற்கூற்த யதைஞர்கள்)
ளமதட்கள் ணக்கு பயநங்கழபண்டுணமமல் அவபகளுக்கு இந்டயமயதங்கநயன் ளடமர்தை
ழபண்டும் ன்கயமர்கள். இது ப்டி ன்த கமண்ழமம்:


ஆத்ணம ணதுன் ளடமர்தை ளகமள்கயது. ணது இந்டயமயதங்களுதம்,
இந்டயமயதங்கள் பயதங்களுதம் ளடமர்தைளகமள்ளும்ழமது ப்த்தக்ஷ ஜமம்
(அயவு) ற்டுகயது.



தைப்ளமதட்கநயலிதந்து பந்ட ளபநயச்சம் கண்ஞயல் ட்டு, ம்தைகநயன் பனயதமக
தோவநக்குச் ளசன்த அங்கும் ணமற்ங்கவநதவந்து ளமதட்கள் கமண்டற்குக்
கமஞணமகயது ன்த உற்கூற்த யதைஞர்கள் கூதகயன்ர்.

இவ்பயதபதக்கும் மம் சய ழகள்பயகவநக் ழகட்ழமம்.
 உஞர்ச்சயகளும் ண்ஞங்களும் ம்தொள் உடயக்கயன். ப்டி ழுகயன்
ன்டல் ழகள்பய. அவப ம்தொள் உள்ந. ‘க்கு இப்டிப்ட் ழபடவ,
( உஞர்ச்சய) மபவ (ண்ஞம்) உண்மதயற்த’ ன்த தைமயந்துளகமள்படற்கு
டயல் ‘இது கல்’, ‘இது ணம்’ ன்தடமழ அயவு ற்டுகயது. ன்?
 ணக்கும் பஸ்துபயற்கும் ழடித் ளடமர்தை உண்மகமணல் ன் ‘இது இன் பஸ்து’
ன்தம் அயவப ணட்டும் ழடிதமகப் ளதகயழமம்?
 ணக்கும் பஸ்துபயற்கும் டுழப ணது, தைத்டய, இந்டயமயதங்கள் ல்மம் இதந்தும்
ணக்கு ன் இவபகநயன் அயழப உண்மகமணல் ளடமவபயல் இதக்கும்
பஸ்துபயன் அயவு ணட்டும் ழடிதமய் உண்மகயது ?
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இய பயஞ்ஜம பமடயகளுக்குச் சய ழகள்பயகள்:
தோவந, இந்டயமயதம், பயதம் ல்மதொம் அயழப ஆகயத்ள்நழமது, இவப ழபதழபத
ன்த ணக்கு ன் ழடமன்தகயது?
இக்ழகள்பயகளுக்கும் கரழ்க்கண் இன்தம் சய ழகள்பயகளுக்கும் அபர்கள்
இதபமயணயதந்தும் பயவதயல்வ.
1. ணடயற்கு ளபநயழத உள்ந ளமதட்கவந ப்டி ணடயமல் அயகயழமம்?
2. ளமதட்கவந அயத்ம் ழமது ஆமய்ச்சயதமநர்கள் ளசமல்லும் ணமற்ங்கள் ம்தொள்
ணக்கு ணயக அதகயலிதந்டமலும் அவப ன் ம் அதபத்டயற்கு பதபடயல்வ?
3. தைப்ளமதள் உண்வண பமடயகநயன் இர்கள்/டவகள்:
இன்தளணமத கடிணம ழகள்பய: ‘இப்ழமது மன் இப்டிப்ட் தைப்ளமதவநப்
மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயழன்’ ன்தம் படிபயழழத ப்த்தக்ஷ ஜமம் ஆபது
அவபமயன் அதபத்டயலும் உள்நது. ணடயல் உடயக்கும் உஞர்ச்சயகள், ண்ஞங்கள்
ளபநயழத உள்ந ன்த மம் ம்தைம் பயதம் உண்வணதயல் இதக்கயது ன்டற்கு
ன் ப்ணமஞம்? ந்ட ப்ணமஞதொம் இல்மபயட்மல் மம் தை பயதங்கவநழத
கமண்கயழமம் ன்தம் ம் உதடயதம ம்யக்வக ன்மபது?


பஸ்துபமடயகநயன் கட்சயதயல் தைத்ழட ளமதட்கள் உள்ந ன்டற்ழகம,
அவபகளுக்கு ம் ணவட ணமற்க்கூடித சக்டய உண்ளன்டற்ழகம
ஆடமணயல்வ.



ஆடமம் உண்ளன்மலும், ல்ம ளமதட்களும் க கமத்டயல் ன் ணடயல்
ணமற்ங்கவந உண்மக்குபடயல்வ?



தோவந, இந்டயமயதங்கள், ம்தை – தொடலிதவபகவநத் டமழ மர்த்துக் ளகமள்ந
தொடிதமடமவகதமல் அடுத்டபர் ழச்வச ம்தைபது சமஸ்டயமரதணம அயபமகமது.

எதழபவந இவபகள் உள்ந ன்த எத்துக்ளகமண்மலும் இவ்பநவு துபமங்கநயன்
பனயதமக மய்ந்து பந்துள்ந பஸ்துபயன் ஸ்பதௐத்வட ணது சமயதமகப் தைமயந்து
ளகமண்டுள்நது ன்ழட ணக்கு யச்சதணமகத் ளடமயதபயல்வ.

4. தைப்ளமதள் உண்வண பமடய பயஞ்ஜமபமடய ழணல் அடுக்கக்கூடித ழகள்பயகள்:
பயஞ்ஜம பமடய: இத்டவகநயலிதந்து டப் ல்மதொம் பயஞ்ஜமழண, அயழப ன்த
ளசமல்மழண.
தைப்ளமதள் த்தத்பபமடய : அப்டிளதன்மல் எழ அயபயல் பயத பயதய ன்தம்
யமயவு ப்டி உண்மதயற்த? ‘மன் இவட அயந்ழடன்’ ன்ழ ன் அவபதக்கும்
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அதபணமகயது? இளடல்மம் பயஞ்ஜமழண (அயழப) ன்த ன்
அதபணமபடயல்வ? அயவபத்டபய ழபளதுவுணயல்வ ன்மல் ணக்கு ன்
ளமதட்கள் கதப்தை, ளபளுப்தை, ணஞ்சள், கடிம், ணயதது, க்கம், தூம், உதண்வ,
டட்வ ன்த பமமய்த் ழடமன்தகயன்? இவபளதல்மம் அயபயன்
ஸ்பமபளணன்த ளசமல்படமமல் ம் அதபம் ன் இப்டிதயல்வ?
பயஞ்ஜம பமடய : இவபதவத்தும் ப்மந்டயழத.
தைப்ளமதள் உண்வண பமடய : அயவும் (பயஞ்ஜமதொம்) ன் ப்மந்டய ன்த
ளசமல்க்கூமது?
பயஞ்ஜம பமடய: அயவு அதபத்டயலுள்நடமல் ப்மந்டய ன்த கூதொடிதமது.
தைப்ளமதள் உண்வண பமடய: ளமதட்களும் ம் அதபத்டயலுள்ந. இவட ணதக்க
ந்ட பயஞ்ஜம பமடயக்கு அடயகமதொள்நது?
பயஞ்ஜம பமடய: டன் தோவந, இந்டயமயதங்கள், ம்தைகள் தொடலிதவபகவந யர் ளசமல்லி
ம்தைபது சமயதல்.
தைப்ளமதள் உண்வண பமடய : அப்டிளதன்மல் யர் இதக்கயன்ர் ன்த ம்தைபது
டமன் பயஞ்ஜம பமடயக்கு ப்டி சம்ணடம்?
பயஞ்ஜம பமடய: யதம் இல்வ.
தைப்ளமதள் உண்வண பமடய : டமளமதபழ இதக்கயமன் ன்த ம்தைம் பமடய டன்
கட்சயவத பதக்கு யவ மட் தொதற்சயக்கயமன்?
இப்டிதமக தைப்ளமதள் உண்வண பமடய ழகள்பயக்கு ழணல் ழகள்பயகவநஅடுக்குகயமன்.
இவடப்ழமழப ‘மன் இவட அயகயழன்’ ன்தம் படிபயல் உண்மகும் அதபத்டயல்
‘மன்’ ன்து அயபயற்கு ஆச்தணமகயதயதக்கும் ழபத எத டத்துபணம? இல்வ,
ல்மழண பயஞ்ஜமணம? ன்தம் பயதத்டயல் கூ இக்கட்சயதயதக்குக்
கதத்ளடமற்தவண இல்வ. ம் மட்டு டமர்கயகர்கள் ஆத்ணபமடயகள் அடமபது
இந்டயமயதங்கள், ணவடத் டபயர்த்து ஆத்ணம ன்த ழபளமன்த இதக்கயது ன்பர்கள்.
‘மன் அயகயழன்’ ன்டயலுள்ந ‘மன்’ ன்ழட ஆத்ணம ன்த அபர்கள் ம்யக்வக.
இபர்கள் கட்சயதயலும் இமயன்யதயல்வ. ளயல் பயதம் ளபநயழத உள்நது ன்து
அதபத்டயல் இதந்டமலும் பயதத்டயன் டத்துபம் ப்டி ஆமய்ச்சயக்கு உட்மணல்
ழுபயதழடம அப்டித்டமன் இங்கு ‘மன் அயகயழன்’ ன்டயல் அயவபபய ழபம
அயத்ம் டர்ணயதயன் ஸ்பதௐதொம் ழுவுகயது. இந்ட மன் ன்து தைப் ளமதட்கவநழமல்
பயதணல். பயஞ்ஜமத்வடப்ழமல் பயதயத்ணல். பயததொணல்மட, பயதயத்ணல்மட
டத்துபத்வட ஊகயக்கவும் தொடிதமது.

93. அயபயன் டத்துப யர்ஞதத்டயற்கு யவழமக்கு ழடவப
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இவ்பமமக பயஞ்ஜம பமடழணம, தைப்ளமதள் த்தத்பபமடழணம சுடந்டயணமக
இதக்கதொடிதமது ன்து ளடநயபமகயடல்பம? தைப்ளமதள் உண்வண பமடயக்கு
தைவுழக ல்மம். ழப அபன் ப்டிதமபது அயவப அடயலிதந்து யமயத்ளடடுக்க
தொதலுகயமன். பயஞ்ஜம பமடயக்ழகம ணழண ல்மணமகயத்ள்நது. அபன்
பயஞ்ஜமத்டயலிதந்து பயதத்வட எதுக்க தொதலுகயமன்.
தைப்ளமதள் உண்வண பமடய பயதத்டயற்கும், ணடயற்கும் ப்டி ளடமர்தை உண்மகும்
ன்வடழதம, ப்த்தக்ஷஜமம் ப்டி உண்மகும் ன்வடழதம ளசமல்த்ளடமயதமணல்,
தைத்ழட பயதங்கள் சுடந்டயணமக இதந்து ளகமண்டு, தூண்டிபயட்டு ப்த்தக்ஷஜமத்வட
உண்டுண்டவபகநமகவும் கற்யத்துக் ளகமண்டுள்நமன்.
பயஞ்ஜம பமடய, பயஞ்ஜமத்டயல் பயதத்டயன் ழடமற்ம் ப்டி பந்டது ன்வடச்
ளசமல்த் ளடமயதமணல் அந்டத் ழடமற்ம் பயஞ்ஜமத்டயன் இதல்தை ன்த கற்யத்துள்நமன்.
இவ்பயதபதக்கும் கற்வழத ஆடமம்.
இப்டிதயதந்தும் இக்கட்சயகநயன் கூற்தக்கநயமல் எத தொடிவு ழுகயது. இவ்பயத
கட்சயகளும் அதபத்வட தொழுவணதமக டுத்துளகமள்நமணல் எத மகத்வடழத
வபத்துக்ளகமண்டு ணற்வபகவந ஊகயக்க தொதல்கயன்ர். ம்ணதபத்டயல்
பயஞ்ஜமத்வட பயட்டுபயட்டு பயதழணம, பயதத்வட பயட்டுபயட்டு பயஞ்ஜமழணம
பந்டடயல்வ. இந்ட அதபத்டயற்கு ணமமக பயதத்வடத்ம், பயத ஜமத்வடத்ம்
என்யலிதந்து என்வ ழபமக்கய இவபகநயன் சுடந்டயத்வட ஸ்டமயக்க தொதலுகயன்ர்.
இது சூம பமடத்வடதல்மது டத்துப யர்ஞதத்டயற்கு எத ளதம் டவதமகயத்ள்நது.
ழப, ணமர்த்டத்வட அக்கு ழபத ஆஞய ழபமகப் யமயத்துப் மர்க்கும் இவ்பனயவத
பயட்டு பயட்டு தோயவ ழமக்கம யவ ழமக்கயன் மவடதயல் ளசன்த அயபயன் டத்துபம்
ப்டி உள்நது ன்த மர்ப்து ல்து ன்ழட இதுபவ ளசய்ட பயபமடத்டயலிதந்து
ளடமயந்துளகமள்ந ழபண்டிதது.
94. பயத பயதயகவந சமயதமக ஆமத்ம் தொவ
பயதத்டயன் டத்துபத்வடழதம அவட பயநங்கவபக்கும் அயபயன் டத்துபத்வடழதம அயத
து டவ? மம் பயதத்டயற்கும் அயபயற்கும் (தைத்டயக்கும்) அப்மல் இதந்துளகமண்டு
அவட ஆமதமணல் இதப்ழட. எத மகத்டயல் டிப்பன் டமன் ப்டி டிக்கயழன்
ன்வடப் மர்க்க தொடிதமது ன்து அவபதக்கும் ளடமயந்டழட. இவடப்ழமத்டமன்
உள்நது, மம் அப்ழயபயன் டன்வணவத பயனயப்தை யவதயல் இதந்துளகமண்டு ஆமதக்
கயநம்தைபது. இடமல்டமன் தொன் ளசமன் டவகள் ணக்கு ற்டுகயன். ஆமல்,
அயவு, பயதம் இவ்பயண்வத்ம் உட்ளகமண் அபஸ்வடவத என்மக்கய அதப
ழமக்கயல் மதங்கள். அப்ழமது இக்கஷ்ங்கள் மயடய தொன் யழமல் சயத்துபயடும்.
பயனயப்தை யவதயல் ணக்குத் ளடமயத்ம் உகம், அவடப் மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கும் ம்
சமரம், இந்டயமயதங்கள், ணது, தைத்டய, அங்கமம்- இவபதவத்தும் ணக்கு பயதணமகய
பயடும். மம் தொழு அபஸ்வடக்ழக பயதயதமகயபயடுழபமம். பயனயப்தைகும், பயனயப்யலுள்ந
சமர, இந்டயமயத, ணதுகளநல்மம் பயனயப்தை யவக்ழக உமயதவப ன்வடத்ம், அது
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அந்யவவத பயட்டு ளபநயழத ளசல் தொடிதமது ன்வடத்ம் இப்ழமது உதடயப்
டுத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும். பயத, பயதய இண்டும் ம் அதபத்டயற்கு
பயதழணதமகயத்ள்நது ன்து நயச்சயடும்.
95. மக்ஷயழத தொக்கயத பயதய. ணற்வப பயதயதமமலும் அவப பயதழண.
பயனயப்தை யவதயல் உஞர்வு ப்டித் ழடமன்தகயது ன்வட அதபம் ன்தம்
உட்கண்ஞயல் மதங்கள். தை பயதங்கவந இந்டயமயதங்கள் உள் பமங்குகயன். ழப
தை பயதங்களுக்கு இந்டயமயதங்கள் பயதயதமகயன். இந்டயமயதங்கவந ணது
பயநக்குகயது. இந்டயமயதங்கள் இப்ழமது பயதங்கநமகயன். ணது பயதயதமகயது.
ணது பவதயலுள்ந உகயற்கு தமர் பயதய ? இவட தொழுபதுணமக தமர் அயகயமர்கள்?
இங்கு ம் மணம ழடம எத படிபயல் மம் இந்ட அபஸ்வடவதழத
மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயழமம் ன்து தைப்டுகயது. அல்பம? இவடழத மக்ஷய
ன்த மம் தொன்ழ (51ல்) ளசமல்லித்ள்ழநமம்.
ழகள்பய: இந்ட மக்ஷயவதப் மர்க்கும் ணற்ளமத பஸ்து உண்ம?
டயல்: ம் அதபத்வட ழமக்கயமல், மக்ஷயவத அயத்ம் ழபளமத மடத்வட மம்
மர்த்டடயல்வ. மக்ஷயவத அயபது ன்டற்கு அர்த்டதொணயல்வ. ளன்மல் மக்ஷய
ம் ஸ்பதௐழண ஆகயத்ள்நடமல் அவட அயத ழபண்டித அபசயதழண இல்வ. ழப
டமன் மக்ஷயததப பயதத்டயல் ணக்கு ன்வக்கும் சந்ழடகழண உண்மபடயல்வ.
மக்ஷய அதபழண ம்ணயலுள்ந அவத்டயற்கும் ழணமது ன்த ளசமல்மம். ப்டி
ன்மல்: ளடமயந்துளகமள்ந ழபண்டித பஸ்துபயற்கும், ணக்கும் ளடமர்தை உண்மகும்
ழமதுடமன் அயவு உண்மகயது. இத்ளடமர்தை ளதக்கணமகதயதக்குணநவு அயவு
ளதக்கணமகயது. ளடமவ தூத்டயலிதக்கும் பயதத்வட பய ணக்கு அதழகத்ள்ந
பயதத்டயற்கு மம் தொக்கயதத்தும் அநயப்டற்கு இதுடமன் கமஞம். இக்கமஞத்டயமல்
டமன் தொன் இதக்கும் பஸ்துக்கவந பய இந்டயமயதங்கள் தொவதவப ன்தம்,
அவபகவநபய ளதங்கயதயதக்கும் ணது இந்டயமயதங்கவந பய தொவதது ன்தம்
மம் அயத ழபண்டித்ள்நது. இப்டிப் மர்க்கும்ழமது ணக்கும், ம்வணபயட்டு இம்ணயத்ம்
ளபநயழத ளசல்மணல் இதக்கும் டக்கும் டுழப எத டவத்ம் இல்மட மக்ஷயதமய்
இதக்கும் அப்ழயவு ஸ்பதௐத்வட வ்பநவு ணமது ன்த ளசமல்
ழபண்டித்ள்நடல்பம!
இப்டி ந்ட சந்ழடகத்டயற்கும் இணநயக்கமட தண்ஞயத அயழப மக்ஷயதமக
இதப்டமலும், அடன் துவஞத்ன்டமன் அவத்வடத்ம் அயத ழபண்டிதடமலும், அவட
அயத இன்ளமன்த ழபண்மம், இன்ளமன்த இல்வும் இல்வ. ம்
அபஸ்வடதயலிதக்கும் இந்டயமயதங்கள், ணது, இவபகள் பயததொம் ஆகயன்.
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பயதயத்ம் ஆகயன். ஆமல் மக்ஷய ணட்டும் ன்வக்கும் பயதயழத, பயதணல்.
ஆவகதமல் மக்ஷய என்ழ தொக்கயத பயதய; ணற்வபளதல்மம் இடற்கு பயதழண.

96. தொப்தைடிகவந (த்மயதைடி) அயத்ம் மக்ஷயழத ம் ய ஸ்பதௐம்.
மக்ஷயக்கு பயதணமகய, பயனயப்யல் ணக்கு ஆகும் அயபயன் டன்வணவதக் குயத்து ணதடி
ஆமய்ழபமம். ‘மன் இவட அயகயழன்’ ன்தம் படிபயல் அந்ட அயவு ணக்குப்
தைமகயது. இங்கு அயபயற்குப் தைப்டும் பயதம் (ழஜதம்), அயவு (ஜமம்), அயத்ம்
மன் (ஜமத்த) ன்தம் தொப்தைடிகள் கமஞப்டுகயன். ழணலும் இந்டயமயதங்கள், ணது
ன்தம் உட்கஞங்கவந உழதமகயத்து பயதங்கவந அயகயழமம். ப்டி? அயத்ம்
மன்(ஜமத்த) கண்வஞ(மடம்) உழதமகயத்து எத த்வட(ழஜதத்வட)
அயத்ம்ழமது ணக்கு ஜமம் அல்து அயவு உண்மகயது. இந்ட ஜமத்த, ழஜதம்,
ஜமம் ன்தம் யமயவுகநயல்மணல் பயல் ந்ட அயவும் ஆழட இல்வ. சய
சணதங்கநயல் தைப்ளமதட்கள் அயபயற்கு பயதங்கநமகயன். சயற்சணதங்கநயல்
அகத்டயலுள்ந சுகதுக்க ஜமங்கழந பயதணமகயன். ப்டிதயதந்டமலும்
இம்தொப்தைடிகள் இல்மணல் ணக்கு அயவு ழடமன்தபடயல்வ. இந்ட தொப்தைடி அல்து
தொக்குப்யவதத்டமன் ம்ஸ்க்தடத்டயல் த்மயதைடி ன்கயன்ர்.
ழகள்பய: தைப்ளமதட்கவந இந்டயமயதங்கநயமலும், அக உஞர்ச்சயகவந ணடயமலும்
அயகயழமம். ணவடத்ம் ழசர்த்து இந்ட தொழு யவவதத்ம் (அபஸ்வடவதத்ம்)
வடக்ளகமண்டு கமண்கயழமம்?
டயல்: இடற்கு பயவதநயப்து சும். துவுழண ணக்கும் அபஸ்வடக்கும் இவழத
இல்மடடமல் வடக்ளகமண்டும் கமண்டயல்வ. மம் ழடிதமய் அவடப் மர்த்துக்
ளகமண்டிதக்கயழமம். இப்டி அபஸ்வடவத ழடிதமய் மர்ப்டமல் டமன் ம்
ஸ்பதௐத்டயற்கு மக்ஷய (ழடிதமய்ப் மர்ப்பன்) ன்தம் ளதவ சமஸ்டயம்
ளகமடுத்துள்நது.
97. மக்ஷயழத அயபயன் மம்
வதொவதயல் அயவு, இதப்தை ன்தம் ளசமற்கவந, அயபயன் எநய ங்கயதந்து பந்டது
ன்வடழதம அடன் ஸ்பதௐம் ன் ன்வடழதம சயந்டயதமணல் உழதமகயத்துக்
ளகமண்டிதக்கயழமம். ளபநயச்சத்டயல்டமன் டமர்த்டங்கவந அயகயழமம். ஆமலும்
ளபநயச்சத்வடக் கண்டு ளகமள்நமணல் ளபதம் ளமதட்கவநத்டமன் ணடயல்
பமங்குகயழமம். அயபயன் ளபநயச்சத்டயல் டமன் மம் ல்மக் கமட்சயகவநப் மர்த்துக்
ளகமண்டிதந்டமலும் கமட்சயகழந ல்மம் ன்தம் தை ழமக்கயமல் அயளபன்மல்
ன் ன்து யச்சதணமகமணல் இதக்கயது. (உ.ம. 16-5)
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இய அயபயன் டன்வணவத ஆமய்ழபமம்:
1. தைளபமநய: கலில் கபன் எநய, இபயல் யளபமநய அல்து பயநக்ளகமநயத்ன்
ம் கமமயதங்கவநச் ளசய்துளகமள்கயழமம்.
2. இந்டயமயதங்கள்: தை ளபநயச்சதொள்நது ன்யத கண்கள் ழடவப. பயநக்கு
வ்பநவுடமன் ப்கமசணமகதயதந்டமலும் அது மர்வபதற்பர்களுக்கு வடத்ம் பயநங்கச்
ளசய்ததொடிதமது.
3. ணது: கண்வஞத்ம் இந்டயமயதங்கவநத்ம் அயத ணது ழடவப. பதக்கும் டன்
கண்கவநத் டமழ மர்த்துக்ளகமள்ந தொடிதமது. கண் இதப்டமல் டமன் ளபநயச்சம்
ளபநயச்சளணன்வனக்கப்டுகயது. ணடயன் துவஞத்ன்டமன் கண்கள், கண்கள்
ன்வனக்கப்டுகயன். இப்டிப் மர்த்டமல் ணதுடமன் கண் ன்தம் துபமத்டயன்
தோம் ளபநயச்சத்வடக் கண்டு, அவ்ளபநயச்சத்டயன் துவஞத்ன் தைப்ளமதட்கவநப்
மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயது ன்து ளடநயபமகயது. ஆவகதமல் பஸ்துவபக்
கமண்யக்கும் சக்டய உண்வணதயல் ளபநயச்சத்டயதவதடல், இந்டயமயதங்களுவததுணல்.
இவ்பயண்வத்ம் ணழட பயநக்கயக்ளகமண்டிதக்கயது. ழப ணதுடமன்
உண்வணதயல் அயபயன் ளபநயச்சம் இதக்கும் இம் ன்தம் அடன் த்துன்டமன்
இந்டயமயதங்கள், ளபநயச்சம், பஸ்துக்கள் என்ன் யன் என்மகத் ழடமன்தகயன்
ன்மகயது. ஆமல் இம்ணழட கவசய ஸ்டமணம அல்து இதுவும் இன்ளமன்மல்
பயநக்கப்டுகயடம ன்வட ஆமத்ம் பவ ளமதவணத்ன் இதப்பர்கள் ணயகவும்
குவவு. இவடப்ற்யப் ய டர்சக்கமர்கள் ன் ளசமல்கயமர்கள் ன்வடக்
கமண்ழமம்.
a. பயஞ்ஜம பமடய: பயஞ்ஜமபமடயகள் அயளபன்த ளசமல்பது இந்ட ணடயன்
ணமதமடுகவநத்டமன். இந்டப் ளமதுபம அதபத்வட வபத்துக்ளகமண்டு அடமபது
ணடயன்ய வடத்ம் அயத இதமது ன்வட வபத்துக்ளகமண்டு ணதுடமன் ல்மம்
ன்தம் அபச தொடிவுக்கு பந்துபயட்ர்.
ழபடமந்டய: ணது டமன் ல்மபற்வத்ம் அயகயது ன்து உண்வணடமன். இங்கு எத
பயழசம் உள்நது. ணடயமல் ல்மபற்வத்ம் அயத்ம்ழமது ணடயற்கு அவப
பயதங்கநமகயன்ஆமல் ணடயற்ழக ணது பயதணமபளடப்டி?
உநபயதல் யதைஞர்: ணவட ணடயமழழத ஆமதமம் ன்த ம்ய இன்வத
ணபயதல் ஆமய்ச்சயதமநர்கள் ணற்பர்கள் ணவடப் மரட்வச ளசய்பது அபர்களுவத
சமஸ்டய பநர்ச்சயக்குத் துவஞ தைமயதமம். ஆமல் அது ணத் டத்துப யச்சத ஜமத்டயற்கு
ந்ட உடபயத்ம் ளசய்தமது. ளன்மல் யதவத ணது மம் கற்வ அல்து
அதணமம் ளசய்த்ம் டத்துபணமகயத்ள்நது. ழப ம் அதபத்டயலுள்ந ணடயன்
டத்துபத்வட அந்ட ஊகத்டயமல் யர்ஞதயப்து சமஸ்டயமரதணமகமது. உட்ழசமடவ
(Introspection) தொவதயல் ணடயமழழத மம் அயததொடித்ம்.
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ழபடமந்டய: இடற்கு ம் அதப ஆடமதொம் உள்நது. ணவட உண்வணதயல் டமல்
மரட்சயக்கயழமம்? ணடயமல் டமன். ணற்வப துவும் டக்குத்டமழ பயதணமகம
டமதயதம் ணது ணட்டும் டக்குத்டமழ பயதணமகும் கசயதளணன்? இக்ழகள்பயக்கு
பயவ ழட ளமதவணத்ம் சமணர்த்டயததொம் அபசயதம்.
தொந்வடத பயஞ்ஜம பமடயகநமகட்டும், இப்ழமவடத உநபயதல் யதைஞர்கநமகட்டும்
அந்ட அநவு தொன்ழமக்கயச் ளசல்பயல்வ. ணவடத்ம் எநயச்ளசய்த்ம் எத டத்துபம்
உள்நது ன்வட சும்ணம ம்தைபது வீண் ன்தம், அதபத்டயல் ணது டன்வத்டமழ
பயதயகமயத்துக் ளகமண்டு அயந்து ளகமண்டிதப்து ளடமயத பதபடமல், டம் தொடிழப
கவசயதமது ன்தம் அபர்கள் கததுகயன்ர்.
ழபடமந்டய: இடற்குக் கமஞம் அபர்கநயன் பயனயப்தை யவப் ற்ழ. பயனயப்தை யவவத
மம் டன் துவஞக்ளகமண்டு அயகயழமம் ன்தம் ழகள்பயவதத் டமழண
ழகட்டுக்ளகமண்டு டயல் ளசமல் தொதன்யதந்டமல் அபர்களுக்கு இப்டிப் மடய பனயதயல்
யற்கும் யவ பந்டயதக்கமது. உண்வணதயல் டமல் ணது, இந்டயமயதம், பயதம் –
இவப ல்மபற்வத்ம் ழசர்த்து மம் அயகயழமம்? இவட ன்மக ஆமத ழபண்டும்.
வதமதயகர்: இந்டயத மட்டு டமர்கயகர்கள் ரபமத்ணம ணடயற்கு ஆச்தம் ன்கயமர்கள்.
ழகள்பய: ரபவ ப்டி அயகயழமம் ?
வதமதயகர்: ணடயமல் அயகயழமம்.
ழபடமந்டய: அப்டிளதன்மல் ரபன், ணடயற்கு பயதணமகய, ணது ரபதக்கு
பயதளணன்மகய என்யமல் என்த ஸித்டணமக ழபண்டும் ன்தம் அந்ழதமந்த ஆச்த
ழடமம் ற்டும்.
இப்ழமவடத ழபடமந்டய: ( மணமதர் தொடலிதபர்கள் ளசமல்பது) ரபன் அயபயன்
ஸ்பமபத்வடத்வதழடதமமல் அபயல் அயவு ன்தம் குஞம் இதக்கயளடன்த
கற்யக்கயமர்கள்.
ழபடமந்டய: ஆமல் குஞயதம அயபயற்கும், குஞணம அயபயற்கும் இதக்கும் ஸ்பதௐ
ழடத்வட அதபத்டயற்கு ற் அபர்கநமல் கூ இதபயல்வ.
இப்ழமவடத ழபடமந்டய: எத ழபதமடு இதக்கயது. ‘மன் அயகயழன்’ ன்தம்
அதபம் இதப்டமல் மன் அயபயன் டர்ணய, அயகயழன் ன்து அடன் டர்ணம்.
ழபடமந்டய: இது சமயதல். ளயல் அபர்கள் பயனயப்தை அதபத்டயற்கு அடயக
ணடயப்நயத்து பயஞ்ஜமபமடயகவநப்ழமல் ளடமவ ழமக்கயன்ய ஸித்டமந்டத்வட
ற்டுத்டயக் ளகமண்டு பயட்ர். அபர்கள் கூதம் குஞணம அயவு ளபதம் ண்ஞம்
டமன். இவடப்ற்ய (100, 101ல்) பயமயபமக பயநக்குழபமம்.
தொடிவு: மக்ஷயடமன் அயபயன் மம்.
‘மன் அயகயழன்’ ன்த ழடமன்தம் டர்ண, டர்ணய படிபம அயவு சுடந்டயணமடம
அல்து அடன் அயவு ழபத டமபடயலிதந்து பந்டடம? ன்த ஆமய்ந்டமல்
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அவபளதல்மம் மக்ஷயக்கு பயதணமகயத்ள்நது ன்தம், இந்டயமயதங்கநயல் அயபயன்
எநய இதப்வடப்ழமல் ளடமயந்டமலும் அது உண்வணதயல் ணடயலிதந்துடமன் பந்டது
ன்தம் ளசமல் ழபண்டிபதம். மக்ஷயழத அவத்வடத்ம் அயந்துளகமண்டிதப்டமல்
அது அயபயன் ஸ்பதௐணமய் இல்மபயடில் அது ழபத ந்ட கமஞத்வடத்ம்
டயர்மர்க்கமணல் ளணமத்ட அபஸ்வடவதழத ப்டித் டமன் அயத்ம்? அது அயவப பயட்டு
இதப்ழட இல்வ. தொன் ளசமன்டி அடற்கு ணற்டயமல் அயவு பத் ழடவபதயல்வ.
அது பயததொம் இல்வ. ஆவகதமல் மக்ஷயழத அயபயன்தோம் அது ணற்ளமன்யமல்
பயநக்கப்மணல் டமழ டன்வ பயநக்கயக்ளகமள்கயது. அடன் ளபநயச்சத்டயல்டமன் ம்
வும், பயன் ல்ம பயதபமதொம் வளற்தக்ளகமண்டிதக்கயன் ன்து
ளடநயபமகயது. (ப்த.4-3-6)

ஆ. அயபயன் தோன்த டித்டங்கள்
98. ழயபயலும் ழமயதப்யல் உள்நது ழமல் தோன்த அந்டஸ்துக்கள் உள்ந
ணதப்தை:

அப்டிளதன்மல் அபஸ்வடகநயல் ந்ட அயவும் இல்ழப இல்வதம?

இல்வளதன்மல் ‘மன் அயகயழன்’ ‘ணது அயகயது’, ‘தைன்கள் அயகயன்’ –
ன்தம் ண்ஞங்கள் ம்ணவபதக்கும் இதக்கயழட?
1. ளபதம் ளபநயச்சத்டயற்ழகம, ளபநயச்சத்டயல் ழடமன்தம் டமர்த்டங்களுக்ழகம அயவு
இல்வ ன்மல் எத்துக்ளகமள்நமம். ளன்மல் அவப வ்பநவுடமன் எநயர்ந்டமலும்
ழண.
2. ஆமல் ரபர்கள் ம்தொழழத பயதபமயக்கும்ழமது அயழப இல்வ ன்மல்
ப்டி? ணயடதக்கு அயவு இதக்கயது ன்தம், அது பயதபமத்டயமலும்,
உழடசத்டயமலும் பநதகயது ன்த ம்யத்டமன் ந்துளகமள்கயழமம்.
3. கல்பய தொவத்ம் இந்ம்யக்வகதயன் அடித்டநத்டயன் ழணல்டமன் யற்கயது. மம்
உஞர்ச்சயதற் எத கல்லிற்கு மம் ளசமல் யவப்டயல்வ.
4. வகபன், ண்ன், சமர்ற்பன், உபயன், எத யவதயல் யற்பன் தொடலித
யமயவுகளும் இந்ட ம்யக்வகதயன் ழணல்டமன் உள்ந. ணயடர்கநயல் உள்ந
அதபங்கள், தைத்டசக்டய தொடலிதவப ணமமம் அல்து ணமற்ப்மம். ந்ட
த்டயற்கும் ழணல்கூயத உஞர்ச்சயகழநம கதத்துக்கழநம இதக்க தொடிதமது.
5. ழமக இன்த்வடப் ள கர்ழணமமவவதழதம, ழணமக்ஷத்டயற்ளகன்த ஜம
உழடசத்வடழதம ளதகயமர்கள். இது வடக் கமண்யக்கயது? உகயல் பயடபயடணம
அயவு ணட்ங்கநயலும் பயட மட்ங்களுவதபர்கநமய் ணக்கள் இதக்கயன்ர்.
6. அப்டிதயல்மபயட்மல் ழபடமந்டயகள் தமதக்குத் டத்துழபமழடசம் ளசய்த தொடித்ம்?
இவ்ளபல்ம கமஞங்கநயமல் உகயல் ழடம எத பவகதம அயவு உள்நது ன்ழ
ம்ழபண்டுணல்பம?
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டயல்: இந்ட ணதப்யற்கு டயல் (55ல்) ளசமல்ப்ட்டுள்நது. அபஸ்வடகள் மக்ஷயவத
பயட்டுபயட்டுத் டயதமக இதப்ழடதயல்வ. அவப மக்ஷயதயபயன் ளபநயச்சத்டயல்டமன்
ழடமன்ழபண்டித்ள்நது. ழணலும் மக்ஷய வசடன்தத்டயன் அயழப அவபகநயன் அயபமக
இதக்கயது. ழப, மக்ஷய ஸ்பமபத்டயமல் ப்ழமதும் ழயழப/ழதஞர்ழப
ஆகயதயதப்டமல் அவடபயட்டு ழபல்மட அபஸ்வடகளும் ப்ழமதும் அயபயன்
ஸ்பதௐழண ஆகயத்ள்ந ன்மகயது. யன்மல் இவட இன்தம் ளடநயபமக்குழபமம்.
டற்ழமவடக்கு எத அடிணட் பயவவத அநயக்கமம்.
1. மக்ஷய ன்வக்கும் ணமமட அயவு ஸ்பதௐழணதமகயத்ள்நடமல் அந்ட அயவப
மணமர்த்டயக அயவு ன்வனக்கமம்.
2. இந்ட அநபயழழத பயனயப்யல் மம் கமடம் டயலும் ந்ட அயவும் இல்வளதன்த
ளசமல்தொடிதமது. ளன்மல்:






‘மன் அயகயழன்’ ‘ன் ணது அயகயது’, ‘இந்டயமயதங்கள் அயகயன்’ ன்ழ
மம் பயதபமம் ளசய்கயன்ழமம். இப்டித்டமன் ணற்பர்களும் அயகயன்ர்
ன்தம் ம்யக்வகதயல் டமன் ம் ளசதல்கள் வளற்தக் ளகமண்டிதக்கயன்.
ழணலும் அயபயல்வ ன்த மம் கததும் ணதுகநயல் கூ அயவு சயயடநவு
இதக்கயன்ளடன்ழம. அவ்தக்டணமகய இதக்கயளடன்ழம கததுகயழமம்.
அயபயமல் உகயல் தன் ஆபவடப்ழம ணடயதயமலும் அர்த்ட-அர்த்டங்கள்
ஆகயன். ஆவகதமல் ணடயத்ம் எதபவக அயவுடமன்.
இவடப்ழமழப, பயங்குகநயலும், டமபங்கநயலும் அல்மணல் 
பஸ்துக்கநயலும் கூ எதபவகதம அயவு அவ்தக்டணமய் இதக்கயது ன்த
ளசமன்மல் டபயல்வ.

அபஸ்வடக்குள் அயவு ங்கு இதந்டமலும், பயதபமமயக இதப்வப்ழம அவட
பயதபமமயக அயவு மம். ஆமல் பயல் இதக்கும் ந்ட அயவும் கபயற்குள்
பமது. கபயல் கமஞப்டும் ந்ட அயவும் வப பயதணமக்கயக்ளகமள்நதொடிதமது.
இப்டி அந்டந்ட அபஸ்வடக்குள் இதக்கும் அயவு, அந்டந்ட அபஸ்வடக்கு ணட்டுழண
கட்டுண்டு கயக்கும். ஆதயதம் இந்ட அயவு பயதபமமத்டயற்கு உழதமகணமபடமல்
இவட பயதமபமமயக அயவு ன்த கதடத் டவதயல்வ. பயனயப்தை யவழத
வதொவக்கு ணக்குத் துவஞதமய் இதக்கும் அபஸ்வடதமடமல் அடயல் ணக்கு
உண்மகும் அயவு பயதமபமமயக அயழபதமகயத்ள்நது.
3.இவடப்ழமல் கயநயஞ்சலில் ளபள்நய, கதயற்யல் மம்தை ன்தம் தைத்டய (அயவு) அந்டந்ட
சணதத்டயற்கு யணம அயவபப்ழமழப ழடமன்தபடமல் அவப ப்மடயமஸிக அயவு
ப்டும். இம்தொவதயல் ல்மதொழண அயபயற்குச் சம்ந்டப்ட்டுக் ளகமள்கயன்.
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ல்மதொம் ழயவுடமன். அயவப பய ழபமக ணடய ன்தும் கூ இல்வ ன்ழட
ணமர்த்டம்.
99. அபஸ்வடகநயல் ழடமன்தம் டயத்டயதம அயவுகள் சுடந்டய-ணமவபதல்,
அவபத்ம் ழயவுடமன்
எவ்ளபமத யவதயலும் ழடமன்தம் அயவு சுடந்டயணமது ன்த ன்வக்கும்
கதடக்கூமது. சுடந்டயணம இதப்ழ இல்மட அபஸ்வடக்கு (56) சுடந்டயணம அயவு
ங்கயதந்து பதம்? எத உடமஞத்வடக் கமண்ழமம்.
नाना छिद्रघटोदरस्थित महा दीपप्रभा भास्वरम् । ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादि करणाद्वारा बहि: स्पन्दते
। (மம சயத் கழமடஸ்டயடம டர ப்ம மஸ்பம் | ஜமம் தஸ்த து சக்ஷறமடய
கஞத்பமம ய ஸ்ந்டழட|| ) எத பயநக்கயன்ழணல்  ஏட்வகளுவத எத மவ
கபயழ்க்கப்ட்மல், அவ்ழபமட்வகநயன் பனயதமக எநயக் கடயர்கள் ளபவ்ழபத டயவசதயல்
வும் அல்பம? கடயர்கள் பமகவும், ழபமகவும் இதந்டமலும் எவ்ளபமத கடயவத்ம்
எத பயநக்கு ன்ழமணம? இவடப்ழமத்டமன் பயனயப்தை யவவத வபத்துக்ளகமண்டு
கூதம்ழமது ம் சமரம் ன்தம் மவக்குள் மக்ஷய வசடன்தம் ன்தம் ழயவு
பயநக்கு எநயந்துளகமண்ழ இதக்கயது. ணதும், இந்டயமயதங்களும் மவதயன்
ஏட்வகளுக்குச் சணம். மக்ஷய வசடன்தம் ணடயல் ப்டயயம்யத்து ளமயகநயன் தோம்
தைப்ளமதட்கவந பயநங்கச் ளசய்கயன்து. அப்ழமது ‘மன் இவட அயகயழன்’ ன்தம்
அதபம் உண்மகயது. ப்டி எவ்ளபமத கடயவத்ம் எவ்ளபமத பயநக்கு ன்த மம்
கதடணமட்ழமழணம, அவடப்ழம எவ்ளபமத ளமயதயல் உள்ந அயவும் எவ்ளபமத
பவகதயது, சுடந்டயணமது மணம? இந்ட அயவும், அயபயன் தோம் ளமதட்கள்
ளடன்டுகயன் ன்துளணல்மதொழண இந்ட மக்ஷய வசடன்தத்டயன் எநயழததன்ய
ழபளதுவுணயல்வ ன்த யச்சதயப்து டமன் சமய ன்மகயது. இந்ட கசயதத்வட
அயதமணல் ணயடன் எவ்ளபமத கஞத்டயற்கும் எவ்ளபமத டயப்ட் எநயவதக்
கற்யக்கயமன்.
100. மக்ஷயடமன் ழயபயன் டன்வண. மக்ஷய அடன் குஞணல்
வபழசயகதம் சணரத்டயத சய ழபடமந்டயகளும் அயளபன்து ரபமத்ணமபயன்
குஞளணன்ழ அயப்மதப்ட்டிதக்கயன்ர் ன்த தொன் ளசமல்ப்ட்து. பயனயப்தை
பயதபமத்டயல் அப்டித் ழடமன்தபடமல் அப்டி வபத்துக்ளகமள்பது வதொவக்கும்
அதகூணமக இதக்கயது. ஆமல் மணமர்த்டயகணமய் அயளபன்மல் இத்டவகத அயவு
ன்த கததுபடமல் அமததொண்டு. அது ன் ன்யத ழபண்டுணமமல் னக்கத்டயல்
அயவு ன்தம் ளசமல்லிற்கு ன் ளமதள் ளகமண்டுள்ழநமம் ன்வடத் ளடமயந்து
ளகமள்நழபண்டும்.
அயவு ணயடயல் வ்பமத உண்மதயற்த ன்வட பயஞ்ஜமயகள் இவ்பமத
பயநக்குகயமர்கள்:
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பயங்குகள் டிப்டிதமய் ழடமன்ய, பநர்ந்து, ணமய ணயடன் பவ பநர்ந்துள்ந ன்த
மயஞமண பமடயகள் கூதகயன்ர். ம்வ சட்ங்களும், சூழ்யவக்குத் டக்க
ணமற்ங்களும் பயட மடயகவந உண்டுண்ஞயத்ள்ந. இவபகநயன் இதப்தை
ளதம்மலும் அவப அபதபங்கவந உழதமகயப்டமழம அல்து உழதமகணயன்ய
இதப்டமழம இதற்வகதமல் ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்டு பனயபனயதமக பந்துள்ந. இடன்டி
இப்மயஞமண பநர்ச்சயதயல் ணயடன் பம மடயதயலிதந்து ழடமன்யமன். இபயல்
கமஞப்டும் இந்டயமயதங்கள், தோவந, ம்தை ணண்ம் அடயல் உண்கும் அயவு
தைச்சூழ்யவதயமல் சமரத்டயல் உண்மகும் ப்டயக்மயதம ணமத்டயணமகய உள்நது.
இக்கமஞத்டயமல் அயளபன்து சமரத்டயல் உண்மகும் அமயப்வப் ழம எதபயட
டர்ணளணன்ழ ளசமல்ழபண்டித்ள்நது.
ழணவமட்டில் ப்ணமகயக்ளகமண்டிதக்கும் தைப்ளமதள் உண்வணபமடயகள் இந்ட
அயஜர்கநயன் மகத்டயற்குத் டமநம் ழமட்டுக்ளகமண்டிதக்கயன்ர். அயவு ன்மல்
எதபயட க்மயவத ன்த சயர், எதபவக சம்ந்டம் ன்த சயர், ணளடன்ழம,
ளமதளநன்ழம, இண்டுக்கும் இவழதம அன்ய ழடம ளமதநயன் ணமற்ழண ன்த
சயர் பமடயக்கயன்ர்.
ழபடமந்டய: இடயல் உள்ந குவகவந (97ல்) பயநக்கயத்ள்ழநமம். தைப்ளமதள் உண்வண
பமடய அயபயன் உண்வண ஸ்பதௐத்வடக் கண்டுயடிக்கப்ழமய் அது ஆமய்பயன்
ழசமடவகளுக்குட்ட் அயவு அல்து ணது ன்த வபத்துக்ளகமண்ழட அந்ட
ழடமம். மரட்சயக்கக் கயவப்து ணற்ளமதபமயன் ணது ன்த கற்யத்டது டன் ணழட.
வ்பநவுடமன் பயதணமகயதயதக்கும் ணடயன் பநர்ச்சயவத மம் கமமய் யச்சதயத்டமலும்,
அது ம் உள் அயபயன் (ழயபயன் அல்து ழதஞர்பயன்) டத்துபத்வட அயத
உடபமது. டற்ழமதுள்ந ணயவவத வபத்துக்ளகமண்டு இந்யவக்கு அது
பழபண்டுணமமல் இன்யன் ணமதமடுகவந உவதடமக இதக்கழபண்டும் ன்த
கற்வ ளசய்துளகமண்மல் ணட்டுழண அயபயன் டத்துபத்வட யர்ஞதயத்டது
ழமமகுணம?
சமரத்வடப் தைக்கண்கநமல் மர்த்து அயளபன்து அடன் டர்ணம் ன்த யச்சதயக்கும்
இபர்கள் மரட்வச ளசய்பம டன் ணம் ன்தம் உட்கண்ஞயமல் அவட
கபயத்டமல் உழ ‘சமர பயதமமளணல்மம் ணடயல் உண்மகும் ங்கல்
பயழசத்டயன் ன்’ ன்து தைமயத்ம். அயவு சமர டர்ணணமகயதயதப்டற்குப் டயல் சமரழண
அயபயன் பயதம் ன்து தைமயந்துபயடும்.
தைப்ளமதள் பமடய டன் அயவப ணந்து தைத்ழட உள்ந சமரத்வடழத மர்ப்து ழமல்
பயஞ்ஜம பமடய எட்டுளணமத்ட அயபயன் மணம மக்ஷயவத பயட்டுபயட்டு தை
அயவபழத (தைத்டயதயல் உண்மகும் அயவப, டயத் டயதம அயவப) ழசமடயக்கயமன்.
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வபழசயகதம் சணரத்டயத சய ழபடமந்டயகளும் அயவப ஆத்ண டர்ணளணன்த
கதடயதயதப்டற்கு இந்டத் டபம ழமக்ழக கமஞணமகயதயதக்கயது.
101. அயபயன் குஞளணன்த வடச் ளசமல்கயழமழணம அது உண்வணதயல் அயபயற்கு
பயதழண.
ழகள்பய: அயவப குஞளணன்த கதட இந்டத் டபம ழமக்கு ப்டிக் கமஞம்?
டயல்: ப்டிளதன்மல் மம் ழடம எத ளமதவந எழ ணதுன் மர்க்கும்ழமது
அல்து ழடம எத பயதத்வட தொவப்தைன் ழதமசயக்கும்ழமது ய பயதங்கள்
கபத்டயற்கு பதபடயல்வ. அணழயத எத ணயடதக்கு டன்வச் சுற்ய ன்
க்கயன்து ன்து ளடமயபடயல்வ. அச்சணதத்டயல் த்டவகத அயவும் இதப்டயல்வ
ன்து அயப்மதணல். ஆமத்ங்கமல், இந்ட தொவப்தை, அணல் இவபகநயன் மய்
‘அயவு ழடம எத இத்டயல் ணட்டும் இதக்கும், ய இங்கநயல் இதக்கமது’ ன்ழ மம்
கததுழபமம். இப்டி அயவு இதப்து, இல்மடயதப்து, பயமயபது, குதகுபது ன்த
ளசமல்லும்ழமது அயவு ன் ளசமல்லிற்கு மம் ளகமண்டுள்ந ளமதள் தமது? அயபது
ம் டர்ணம், மம் அடற்கு டர்ணய ன்து டமழ? ஆவகதமல் இந்ட பயமயடல், குதகல் தொடலித
ணமதமடுகவந அயத்ம் அயவப குஞம் (धर्मभूत ज्ञानम्) மம்.
இந்ட குஞணம அயவு யக்கயது ன்கயழமம். இவ்பயவு சயசணதங்கநயல்
ணந்டணமகழபம, ப்கமசணமகழபம, பஸ்துக்கவந அயந்ழடம யன் ணவந்ழடம ழமகயது.
இம்ணமற்ங்களநல்மம் ம்வணதன்ய ழபத தமதக்குத் ளடமயகயது? அப்டிதமமல்
ம்தொள் அயபயன் இம்ணமற்ங்கவநளதல்மம் எநயர்பயக்கும் ழயவு என்த இதக்க
ழபண்டும் டமழ?
இப்ழமது இன்ளமத தொவதயல் ஆமய்ழபமம். அயவு  ணமற்ங்கவந
அவத்ம்ழமது அது ம் குஞளணன்மல், குஞம் ணமதம்ழமது குஞயத்ம் ணமத்டமழ
ழபண்டும்? ணமயமல் எதமள் ணவதத்டமழ ழபண்டும்? தொன்ழ மம்
ளடமயபயத்துள்ந இந்ட அமதம் ன் இதக்கயன்ளடன்மல், ணமயக்ளகமண்டிதக்கும்
அயவப அடன் குஞம் ன்டமல் டமன்.
ழகள்பய: இந்ட அமதம் இதக்கட்டும். ம் அதபடயற்குத் டக்கடி அயளபன்து ஆத்ண
டர்ணழண ன்தம் இவ்பயப்மதத்வட ன் ணதக்க ழபண்டும்?
டயல்: இது ம் அதபத்வட எட்டிதது இல்வ. அயவப ஆத்ண குஞம் ன்ழட டபத.
ளயல் குஞணம அயவு ணமயக்ளகமண்ழ இதந்டமல் இம்ணமற்ங்கவந அயந்து
ளகமண்டிதப்பர் தமர்? ஜமத்டயமல் ம்ணயல் ணமதமடுகள் ஆபவட எதபர்
மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயமர் ன்தம் அவட மம் அபமயணயதந்து ளடமயந்து
ளகமள்நதொடித்ம் ன்த பதம் கூதொடிதமது. மழண மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயழமம்
ன்மல் ந்ட படிபயல் மம் இந்ட பயகமங்கவநளதல்மம் மர்த்துக்
ளகமண்டிதக்கயழமழணம, அதுழப அயபயன் உண்வணதம ஸ்பதௐம் ன்த யச்சதணமகும்.
து அயதப்ட்டுக்ளகமண்டிதக்கயழடம அது ளபதம் ழடமற்ழண. இதம்வ ளதப்யல்
சூக்கயமல் ளதப்வப் ழமழப ழடமன்தபதுழம, யணம அயவு ‘மன்’ ணற்தம்
135

அடன் டர்ணம் ன்தம் டயத்டய அயவுகநயல் ழடமன்யக்ளகமள்கயளடன்தம், இவப
உண்வணதயழழத டணக்குத் டமழண அயபயன் ஸ்பமபத்வட உவதவபதல் ன்தம்
யச்சதயக்க ழபண்டித்ள்நது. இந்ட ப் த்க்டய அதபத்டயற்கும் ளமதந்துகயது.
ளன்மல் ம் ணமர்த்ட ஸ்பதௐழண தொன்மல் ளசமல்ப்ட் (95-96ல்) மக்ஷய
வசடன்தம். இப்ழயபயமல் டமன் ம் பயலுள்ந உட்கஞங்களும், இந்டயமயதங்களும்
அயவுன் இதப்வடழமல் எநயர்கயன். சயபந்து சூம இதம்யல் ப்டி சூடும்,
எநயத்ம் ளதப்யற்ழக ழசர்ந்டழடம, அப்டிழத உட்கஞங்கநயலும், இந்டயமயதங்கநயலும்
ழடமன்தம் அயவு உண்வணதயல் மக்ஷயதயதவதழட/ ழயபயதவதழட. ழப
டமன் இந்ட மக்ஷய ‘ணடயற்கு ணது, ளசபயக்குச் ளசபய, பமக்கயற்கு பமக்கு’ ன்த
பமமக (ழக.உ.1-1-2) உயத்டயல் பர்ஞயக்கப்ட்டுள்நது.
102. மக்ஷயதயபயல் / ழயபயல் பயகமங்கநயல்வ, ன்வண இல்வ, அது
பயததொணயல்வ
இந்ட ஆமய்ச்சயதயழழத ஆத்ணமபயன் ஜமம் வக்கப்ட்டல், பவகதமடல்,
பயதணல் ன்து ஸித்டணமகயது.
1. யக்கயது ன்த மம் கததும் அயவு உண்வணதயல் அயழப அல். எத உள்ளுஞர்வு
இவடளதல்மம் மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயது. அடற்கு யப்தைள்நது ன்த
ளசமல்தொடிதமது.
2. இந்ட அயபயற்கு ண்ஞயக்வக இல்வ. கமத்டயற்குள் இதப்வபகவந ண்ஞ
தொடித்ம். இப்ழயவு கமத்டயற்கும் மக்ஷயதமக இதக்கயது. அவட என்த ன்ழம 
ன்ழம பயகல்யத்துச் ளசமல் தொடிதமது.
3. அது டற்கும் பயததொணல், பயதயத்ணல். ளன்மல் மம் மக்ஷயவத
அயகயழமம் ன்த ளசமல்லும்ழமது அவட பயதணமக வபத்துக்ளகமண்டு
ளசமல்படயல்வ. ளபதம் யர்பயகல் அதபத்டயமழழத அயந்துளகமள்கயழமம்.
மக்ஷயக்கு பயதம் உண்ளன்து வதொவ ழமக்கயல் உண்வணதமமலும் அது
‘மன் இவட அயகயழன்’ ன்த ளசமல்பதுழமல் பயகல் அதபத்டயமல் ந்ட
பயதத்வடத்ம் அயபடயல்வ. வதொவ ஜமம் பயதத்வடபயட்டு இதக்கழப
இதக்கமது. ஆமல் மக்ஷயதயவு ந்ட பயதத்டயற்கும் கட்டுண்டிதப்டயல்வ.
அபஸ்வடவத மக்ஷய அயகயது ன்தம்ழமது அபஸ்வட சுடந்டயணமய் இதப்ழட
இல்வ. மக்ஷய படிபயழழத மக்ஷய அயவபத்ம் கற்யக்கயழமணமடமல் மக்ஷயதயல்
அயபது ன்தம் ணமற்ம் ஆபடயல்வ. இப்டிப் மர்த்டமல் மக்ஷய அயளபன்து சூமயத
ளபநயச்சத்வடப் ழமல் அடன் ஸ்பதௐழண ஆகயதயதப்டமல் டக்கயண்மபது ன்
என்தம் இல்மடழட ஆகயத்ள்நது.
103. ழயவபத் டபயர்த்து பயதழண இல்வ
எத சந்ழடகம்: ஆத்ணமபயன் அயபயற்கு பயதணமய் அபஸ்வடத்ம், அபஸ்வடத்ள்
ப்ஞ்சதொம் இதப்து அவபதக்கும் ளடமயந்டயதந்டமலும், இவட எதுக்கயபயட்டு
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ஆத்ணமபயன் அயபயற்கு துவும் பயதணயல்வ, யர்பயதம் ன்த ளசமல்பது ன்?
ஆத்ணமபயன் அயழப பயதணமகவும் ழடமன்தகயது ன்த கூதபடமல் பயஞ்ஜம
பமடயகள் கூயதடி ணழட பயதணமகயது ன்த ளசமன்ழமது ழுந்ட ணதப்ழ
இங்கும் ன பமய்ப்தை உண்ல்பம? அயபயல் மணமர்த்டயகம், பயதமபமமயகம், ப்மடய
மஸிகம் ன்த தோன்த டித்டங்களுள்ந (98) ன்த ளசமன்யன் ல்மதொம் மக்ஷய
அயழப ன்த ளசமல்பது தொஞல்பம? ல்மம் பயஞ்ஜமழண ன்தம் பமடத்டயற்கும்
ல்மதொம் டக்கயண்ற் மக்ஷய அயழப ன்தம் பமடத்டயற்கும் ன் பயத்டயதமசம்?
டயல்: இந்ட சந்ழடகத்டயற்கு பயவதநயக்க பயனயப்தை யவ என்ழ அன்ய கவு,
உக்கங்கவநத்ம் மரட்சயக்க ழபண்டும். (59ல்) இதப்யன் பயதத்டயற்கு இழட ணமடயமய
ஆழக்ஷம் ழுந்டழமது ளசமன் டயழடமன் இடற்கும் ளமதந்தும். மக்ஷய ந்ட
அபஸ்வடக்கும் கட்டுப்டுபடயல்வ. பயனயப்தை யவ டன்தொன் இதக்வகதயல் அடற்கு
மக்ஷயதமய் இதப்வடப் ழமழப, கவு யவ இதக்வகதயல் அடற்கும் மக்ஷயதமய்
இதக்கயது. வும், கவும் வ்பநவு டவபடமன் பந்துழமமலும் அவட
எநயர்பயக்கத் டதமமக இதப்டல்மணல் அவபகள் இல்மடழமதும் அடமபது ஆழ்ந்ட
உக்கத்டயலும் டமளமன்ழ இதந்துபயடும். ஆமல் வு, கவு அப்டிதல்.
அவபகள் ழடமன் மக்ஷயதயன் எநய அபசயதம். மக்ஷய, கவப எநயர்பயக்கும்ழமது
பயனயப்ழம, தூக்கழணம, வப எநயர்பயக்கும்ழமது கழபம, தூக்கழணம, இதக்கழப
இதக்கமது. அவப ழபளங்கும் இதப்துணயல்வ. ஆவகதமல் அபஸ்வடகநயன் கடய
மக்ஷயதயன் யடிதயலுள்நது. இப்டிதயதக்வகதயல் பயனயப்தை யவக்குள் ழடமன்யக்
ளகமள்ளும் அயபயன் சமர்டவப் ற்ய ளசமல்த் டகுந்டது ன் டமன் இதக்கயது?
104. வு ணம் டமன் (தைத்டயடமன்) ழயபயன் யமயவுகளுக்குக் கமஞம்
ழகள்பய: மவ அயவு, துஞய அயவு ன்த பயல் பயடணம அயவுகள் ழடமன்க்
கமஞளணன்? எத அயழப இவ்பநவு படிபங்கநமய்த் ழடமன்தகயன்து மணம?
மக்ஷயதயவு மணமர்த்டயகம், கதயற்யன் அயவு பயதமபமமயகம், கதயற்யல் மம்யவு
ப்மடயமஸிகம் ன்தம் ழபதமடுகள் ளடமயகயன்ழப? இப்டிப் பமமகத்
ழடமன்தம் அயவப என்ழ ன்த ப்டிப் தைமயந்து ளகமள்பது?
டயல்:

(60ல்) இதப்யன் பயதத்டயல் ளசமன் உடமஞத்வடழத இடற்கும்

ளசமல்மம். ‘மன் மவவதக் கண்ழன்’, ‘மன் ணத்வடக் கண்ழன்’ ன்த
பமமக அயவு கபயல் உண்மகயது. இங்கும் வபப்ழம தொப்தைடிகள் (ஜமத்த,
ழஜதம், ஜமம்) உள்நது, ணற்தம் சய சமயதம, சய டபம ண்ஞங்கள் ன்தம்
யமயவுகள் இதப்துழமல் ழடமன்தகயது. ஆமல் மம் கபயல் உண்வணதயல்
இப்யமயவுகள் உள்ந ன்த ம்தைபடயல்வ. அவபகளநல்மம் ளபதம்
ழடமற்ளணன்தம், அப்ழமது உண்வணதயல் இதப்துழமல் ழடமன்ய ன்தம் ணக்குத்
ளடமயத்ம். ஆதயதம் கபயல் மம் அவத்வடத்ம் மர்க்கயழமம் ன்டற்கு ம்
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அதபழண மக்ஷயதமய் இதக்கயது. இண்டு அபஸ்வடகளுக்கும் எழ மக்ஷய
இல்மடயதந்டமல் ‘மன் இத்டவகத கவபக் கண்ழன் ன்தம் யவப்தை (120) ப
பமய்ப்ழ இதந்டயதக்கமது. மக்ஷய கபயலும், பயலும் என்ழதமய் யர்பயகமணம
அயபயன் ளபநயச்சத்டமல் அவத்வடத்ம் எநயர்பயக்கயது ன்து உதடயதமகயத்ள்நடமல்
அவ்பயவு டமளமன்ழ இதந்டமலும் பமம அயவுகநமய் ழடமன்யக் ளகமள்ந
தொடித்ம் ன்டற்குக் கவு அதபழண டகுந்ட அநவு துவஞதைமயகயது. எழ அயவு ன்
பமமய்த் ழடமன்தகயன்து ன்டற்கு பயவதநயக்க தொடிதமபயட்மலும் அது
அப்டித் ழடமன்தகயது ன்தம் பயதத்டயல் ந்டச் சந்ழடகதொம் இல்வ.

இ. தூத அயவு – ழயவு - ளணய்தயவு
105. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் அவத்தும் ஆத்ணழ. அவ்பமத்ணழ தூத அயவு அல்து
ழயவு அல்து ளணய்தயவு
1. ஆழ்ந்ட உக்க அதபத்வட ணடயல் ளகமண்மல் இக்கதத்து உதடயதமகும்.
ளயல் அங்கு வு, கவுகவநப்ழமல் வ்வுகும் இதப்டயல்வ. ழப
தொப்தைடிகளும் இல்வ, இது சமயதம அயவு, இது டபம அயவு ழமன்
ப்யமயவுகளும் இல்வ. ஆதயதம் அங்கு மழண இல்வ ன்ழம ம் அயவு
ழமய்பயட்ளடன்ழம ளசமல் எத சமன்தணயல்வ. ளயல் அப்ழமது அயவு
இல்மபயடில் அந்ட அபஸ்வடதயன் அதபம் ணக்கு ற்ட்து ன்தம் உஞர்பயற்கு
அடித்டநழண இல்மணல் ழமய்பயடும்.
2. ‘உக்கத்டயல் மன் வடத்ம் அயதழப இல்வழத’ ன்த தமமபது சந்ழடகயத்டமலும்
அபழ, டமன் அயந்ட பயதத்வட இல்வ ன்த ளசமல்பது ழமமகுழண டபய அங்கு
டன் அயவு இல்வளதன்த ளசமல் இதமது. உக்கத்டயல் அயதமணல் இதக்கும்ழமது
அயவுள்நபமகயழத இதக்கயமன். அயபன் அயபயற்குத் ழடமம் இதக்கமடல்பம?
ளன்மல் அது மசணவதமடது (அபயமசய) ஆமல் அங்கு டன்வத் டபயர்த்து
ழபம இண்மபது இல்மடடமல் அவட அயபடயல்வ. இன்ளமத ளமதள்
இதந்டமல்பம அயத? ன்த உயத்து கூதகயது. (ப்த.உ.4-3-30)
3. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயன் ஸ்பதௐத்வட (61ல்) இதப்யன் ஆமய்ச்சயதயல் பர்ஞயத்டயதப்து
இங்கும் ளமதந்தும். அங்கு மம், ‘மன்’ ன்தம் படிபயல் இல்மணல் மக்ஷய படிபயல்
இதப்ழமம். இன்தம் ஆழ்ந்து ழமக்கும்ழமது மக்ஷ்தணமது அங்கு துவும்
இதப்ழடதயல்வ. ழப மம் மக்ஷயதமக இதக்கயழமம் ன்தும் ணமர்த்டணல்.
அங்கு ளபதம் அயவு படிபமக ணட்டும் இதப்ழமம். அங்கு தை பயததொம், உள் அயவும்,
அயத்ம் மதம் ல்மதொம் மக்ஷயதயல் ழசர்ந்து ழமபடமல் இதப்தைம், அயவும்,
என்மகழப இதக்கும்.
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4. இப்ழமது மம் கமடம் ல்மதொம் அந்ட அயபயழழத என்யப்ழமதயதப்டமல்,
அந்ட அயவபத்டபய ழபமய் என்தணயல்மடடமல் உக்கம் ன்து எத அபஸ்வடழத
அல், அது தூத உஞர்ழப (சுத்ட வசடன்தம்,ழதஞர்வு) ஆகயத்ள்நது. தூத உஞர்வு
கமத்டயலிதப்டயல்வ. அது ணமர்த்டம் ழடமன்தம் எதபவகத்ம் அல். அதுழப
ல்ம இதப்தைகநயன் ணற்தம் அயவுகநயன் ணமர்த்டம்.
5 ழகள்பய: உக்கத்வட மம் என்தம் அயதமட யவ ன்கயழமழண?
டயல் : வு யவக்கு எப்யடும் ழமது டமன் அவட அவ்பமத கூதகயழமம்.
ழகள்பய: ழபடமந்டதொம் உக்கத்டயல் மண தௐ படிபம உளகல்மம் சக்டய படிபயல்
இதக்கும் ன்த ளசமல்கயழட?
டயல்: அபயத்வததயமல் கற்யக்கப்ட் மண தௐங்கவந த்தம் ன்த கததும்
பயதபம ழமக்கயல் இது ளசமல்ப்ட்து. மண தௐங்கள் ணயத்தம ஜம
கற்வதமடமல் அவபகநயன் சக்டயவத அதணமத்டயமல் கற்யப்தும் அந்ட ணயத்தம
ஜம ழமக்கயல்டமன். (ல.ம. 2-1-9)
குயப்யட் ளமதழநம, குயப்யட் அயழபம இல்மடழமது தமர் வட அயத
ழபண்டும்? அவத்தும் இதப்ழ அல்து அயழப ஆகயதயதப்டமல் அங்கு டன்
துவஞத்ன், வட தொகழபண்டும்? டன் துவஞத்ன் வடக் கமஞ ழபண்டும்? டன்
துவஞத்ன் வடச் சயந்டயக்கழபண்டும்? ன்த உயத்து கூதம் ஸ்பதௐழண அது
ஆகயத்ள்நது. (ப்த.2-4-14)
6. அது மம் கமடம் ல்ம டயப்ட் அயவுக் குபயதல்கநயன் மம். வு,
கவுகநயல் கமஞப்டும் டர்ணதட ஜமங்களும் அடயல் அக்கம். தொன் ளசமன் தோபவக
அயவுப் டித்டங்களும் இந்டப் ழயபயல்டமன் ழடமன்தகயன்.

106. ன் அவபதம் ஆழ்ந்ட உக்கத்வட தொழு அயதமவண யவ ன்கயன்ர்?
ழகள்பய: ஆழ்ந்ட உக்கம் உண்வணதயழழத தூத உஞர்ழப ஆகயதயதந்டமல் அடயல் ன்
ந்ட அயவும் இதப்டயல்வ ன்த கததுகயன்ர்? அந்யவ ணடயக்குச் சணணம
யவ ன்தம் கதத்து யவுகயழட? ன்?
டயல்: அபர்கள் அயவு ன்த ளசமல்பது து? அபர்களுக்கு அயவு ன்து கபயலும்,
பயலும் ளடமயத்ம் டயத்டய அயவுடமன். இத்டவகத கபயழபம, பயழபம
யத்டயவதயல் இதக்கும் ன்த பதம் கததுபடயல்வ. கபயலும், பயலும் சய
பஸ்துக்கநயன் அதபங்களும், யவப்தைம் உண்மகயன்; சய ங்கல்ங்கவநத்ம்,
ளசதல்கவநத்ம் ளசய்கயழமம்; அடமல் ணக்கு அங்கு தம், ணகயழ்ச்சய, உத்ழபகம்,
பயதப்தை, ளபதப்தை, சுகம், துக்கம் தொடலித உஞர்ச்சயகள் ற்டுகயன். ஆழ்ந்ட
உக்கத்டயல் இவப வபத்ம் இல்வ. மன், ணற்வப ன்தம் மகுமழம,
அப்மகுமட்டிலிதந்து ழடமன்தம் அயவு, யமயவு, ங்கல்ம், ளசதல் தொடலித துவும் ள்
தொவதநவும் இதப்டயல்வ.
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வடத்ம் யவவு கூமணல், ந்ட ண்ஞதொம் தோநமணல் இதக்கும் ணயவக்கு ணடய
அல்து அயபற் யவ ன்த அவனப்து உக பனக்கம். தமமபது பயதங்கவந
ன்மக அயந்து ளகமள்நமபயட்மல் ன் தூங்குகயமதம? ன்த ழகட்து பனக்கம்.
ஆவகதமல் பயனயப்தை யவதயழழத மட்ம் ளகமண் ங்கள் யத்டயவவத ணடய,
ணந்டம் ன்வனப்து இதல்ழ. ழணலும் பயல் ழடகம், இந்டயமயதங்கள், ணது
ப்ழமதும் இதந்து ளகமண்ழ இதக்கும். இவபகள் டம்மட்டுக்குத் டத்டம்
ளடமனயல்கவந த்தும் ழமது ணட்டும் ணக்குப் தை பயதங்கநயன் அயவு ற்டுகயது.
ழடம எத கவநப்யமழம அல்து ழசமம்ழயத்டத்டயமழம இந்ட மடங்கள் டம்
ளடமனயவச் ளசய்தமடயதந்டமல் ணக்கு ந்ட அயவும் உண்மபடயல்வ. ழப
தூக்கத்டயல் ழடழந்டயமயத ணதுகள் ழபவ ளசய்தமணல் இதப்டமல் அங்கு ந்ட
அயவும் இல்வ. அது ணடய யவ ன்த ண்டபது சமயளதன்ழ ழடமன்தம்.
ம் டயமயல் ம்தொன் ளடமர்தைளகமண்டுள்ந ணற்பர்களும் ழடழந்டயமயதங்கவந
உழதமகயக்கும்ழமழட அயவுவதபர்கநமகய இதப்ர் ன்த ஊகயப்டற்குப் ணம
கமஞம் இதக்கயது. ளன்மல் அபர்கள் ம் கண்தொன் தூங்கய பயனயத்டயன் டம் உக்க
கமத்டயல் ந்ட சம்பங்கள் துவும் டணக்குத் ளடமயதபயல்வ ன்கயன்ர். இப்டித்
டமன் மம் தூங்கும்ழமது பயனயத்டயதப்பதம் ணக்கு அப்ழமது ளடமயதமணல் இதந்ட
த்டவழதம சம்பங்வந ந்டடமகக் கூதகயமர். இக்கமஞங்கநயமல்
ழடழந்டயமயதங்கள் ணற்தம் ணது இதக்கும்ழமது ணட்டும் டமன் அயவு இதக்கயது,
யத்டயவதயல் அந்ட அயவு இதப்டயல்வதமடமல் அது ணடய யவ ன்ழட சமய ன்த
கததுபது இதல்மக உள்நது.
பயனயப்தை யவப் ற்யமல் ளசய்தப்ட் இம்தொடிவு, அபஸ்டமத்த ஆமய்ச்சயதயன்
தர்ஞமதப ஸித்டமந்டத்டயற்கு தொஞமக இதப்டமல் இவட யமகமயப்ழட சமய.
ளன்மல்
1. ம்தொன் தூங்குபவ மம் மர்க்கயழமம் ன்து ம் பயனயப்யற்குச் ழசர்ந்டது. அது
உக்க ஆமய்ச்சயக்கு உடபமது. (33)
2. மம் தூங்கும்ழமது பயனயத்டயதப்பர்களும் இதக்கயன்ர் ன்து பயனயப்தை
ழமக்கயற்கு சமய ன்த ட்மலும் உக்க அதபத்வடக் கஞக்கயற்கு
டுத்துக்ளகமள்நமணல் ளசய்ட தொடிபமடமல் இது டத்துப யச்சதத்டயற்கு உடவுபடயல்வ
(30) .
உக்க அதபத்வட அங்கு கண்டிழத கபயத்டமல் அந்ட அபஸ்வடதயல் ணக்கு
ழடம், இந்டயமயதம், ணது தொடலித ந்ட மடதொம் இதப்டயல்வ ன்மலும் ணக்கு
உக்கத்டயன் அதபளணமன்த ஆபது ளடமயகயது. இந்ட உக்க அதபம் ந்ட
மடயவதச் ழசர்ந்டது? அது பயத அயவபப்ழம ‘இது இப்டிப்ட்து’ ன்தம்
டிதம பயகல் அதபணன்த. அது யவவும் அல், ங்கல்தொம் அல், அது
யப்டல், பநர்படல், ழமபடல். ணகயழ்ச்சயவதழதம, ழசமகத்வடழதம, ந்ட
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உஞர்வபழதம ழடமற்தபயப்துணல். ஆதயதம் இந்ட அயவு இல்வ ன்த பமலும்
ளசமல்தொடிதமது. மம் அங்கு இல்மடயதந்டமல், மம் அப்ழமது என்வத்ம்
அயதபயல்வ ன்த ப்டிச் ளசமல்தொடித்ம்? இந்ட அயவு ந்ட எட்டுடலும் இல்மடது
ன்மல் வடத்ம் சமர்ந்து இல்மணல் ஜமணமக ணட்டும் இதக்கயது. ழப உக்கம்
ணடய யவ ன்தம், கவு, வுகள் அயபயன் அபஸ்வட ன்தம் யமயக்க எத
கமஞதொம் இல்வ. உக்கத்டயலும் கவு, வுகவநப்ழமல் ணமர்த்டணம ளபதம்
அயவு இதந்ழட டரதம். பயல் கமஞப்டும் டயத்டயதம அயவுகள் அந்ட ளபதம்
இதப்யன் ஸ்பதௐழண, இடயலிதந்துடமன் அவபகள் தொவநத்து ளபநயப்டுகயன்.
இதுடமன் ஸித்டமந்டம்.
107. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் ந்ட அயவும் இல்வ ன்த ளசமல்படமல் ஆகும் பயவநவு
ணதப்தை : உக்கம் ணடய யவ அல் ன்தம் அங்கு ளபதம் அயவு ணட்டும் இதக்கய
ளடன்தம் எத்துக்ளகமள்ழபமம். இவ்பநபயழழத மம் ல்ழமதம் உக்கத்டயல் ளபதம்
அயவு படிபமய் ஆகயபயடுழபமம் ன்தம் அடயல் இப்ழமவடத அயவுகளநல்மம்
ழசர்ந்துளகமண்டுபயடும் ன்த ளசமல்பதும் சமயதமகப்பயல்வ. ளயல் ‘பயனயப்யல்
டர்ணதட ஜமம் ன்து மன் ன்துன் ழசர்ந்துளகமண்டு பயநங்குகயது. பயனயப்தை
தொழுபவடத்ம் மக்ஷய பயநங்க வபக்கயது’ ன்த ரங்கழந ளசமன்ரர். ம் ஸ்பதௐணம
ஜமம் மக்ஷயதயல் இதப்ளடன்மல் அது றறப்டயதயல் இதந்டமலும் இதக்கமம்.
ஆமல் அவ்பநபயழழத ம் டர்ணதட ஜமங்களநல்மம் அடதள் பந்து
ழசர்ந்துளகமள்ளும் ன்த ப்டிச் ளசமல்பது? மம் உங்கும்ழமது அயவுகள்
ற்மது ன்து யம். இடற்கு ம் தைன்களும், ணதும் ழபவ ளசய்தமணல் இதப்து
டமன் கமஞழண டபய அந்ட அயவுகள், கலுக்குள் பந்து பயழும் ஆதகவநப்ழம,
ளபதம் அயபயல் ழசர்ந்துளகமள்ளும் ன்ளடமன்தம் கமஞணன்த. உக்க சணதத்டயல்
இவப ழசர்ந்துளகமள்ளுடலும், பயனயத்டவுன் இவப அந்ட அயபயலிதந்து யமயபதும்
பதவத அதபத்டயலிதக்கயது?
2. ழணலும் பயனயப்யல் டயத்டய அயவுகநன்ய பயதங்களும், கஞங்களும் ழபமகயழத
இதக்கயன். ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் அவப ங்கு ளசல்கயன்? அவபகளும் கூ தூத
உஞர்பயழழத ழசர்ந்து ளகமண்டு பயடும் ன்த கததுபழட சமயழதம? உக்கத்டயலிதக்கும்
ளபதம் அயழப பயனயப்யல் கஞங்கநமத்ம், அயவுகநமத்ம், பயதங்கநமத்ணமகயன்
ன்த கததுழபமணம?
3. அயவு ணல், பயதம் அயபல்; இவ்பநவு பயத்டயதமசங்களுள்ந
இவ்பயண்டிற்கும் கமர்த கமஞ ளடமர்தை ப்டிப் ளமதந்தும்?
டயல்: 1. (62)ல் ளசமல்ப்ட்டுள்நவட யவவு கூதங்கள். மம் உங்கும்ழமது
பயதங்களும், அயவுகளும் (தைத்டயதயல் ற்டும் டயத்டயதம அயவுகள்)
ழபமகயதயதக்கும் ன்த கததுபடயல்வ. ம் ஆத்ணமவபத் டபயர்த்து அவப இதக்கும்
ன்டற்கு ந்டப் ப்ணமஞதொம் இல்வ. கபயற்கும், பயற்கும் இதப்யல் ந்டபயட
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ற்த்டமழ்வும் இல்வ ன்த (71-81) பயமயபமக ளசமல்லிதயதப்டமல் வு அயவுகளும்,
பயதங்களும் உக்கத்டயல் ளபதம் அயபயல் ழசர்ந்து ளகமள்படயல்வ ன்தம் அவப
ழபமய் ங்ழகம இதக்கும் ன்த கததுபதும் த்க்டயதல்.
2. (62) ம் அயவுகளும், பயதங்களும் உக்கத்டயல் ம்தொள் பந்து ழசதம்
அதபணயல்வழத ன்தம் ணதப்யற்கு, அங்கு ளசமன் டயழ இங்கும் ளமதந்தும்.
3. ளபதம் அயழப, பயட அயவுகநமத்ம், பயதங்கநமத்ணமய்ப் யமயந்துள்நது ன்தம்
ணதப்யற்குப் டயல்:
ளபதம் அயபயலிதந்து பயட அயவுகளும் அவபகநயன் பயதங்களும்
உண்மகயன் ன்த மம் ளசமல்படயல்வ. அவபகளுள் கமர்த கமஞத் ளடமர்தை
இல்வ. தூத அயவபழத பயனயப்தை ழகமஞத்டயல் டயத்டய அயவுகள், பயதங்கள்
ன்த வதொவதயல் கூதகயன்ழமழண டபய ளபதம் அயவு படிபயல் இதக்கும்
ஆத்ணமவபத் டபயர்த்து ந்ட அயவுகளும், பயதங்களும் ன்தம் ங்கும் இதப்ழட
இல்வ. தூக்கத்டயல் இதக்கும் தூத அயழப பயனயப்யலும் மக்ஷய படிபயல் சயயதும்
அனயதமணல் இதப்டமல் அடன் மக்ஷ்தணமய் ழடமன்தம் அயவுகளும், பயதங்களும்
உண்வணதயல் அடன் ழமக்கயல் இல்ழப இல்வ. அவபகநயண்டும் ணயத்வதழத
ஆகயத்ள்ந.
4. ணதப்தை : பயதங்களும், கஞங்களும் ப்ழமதும் ழமல் பயனயப்யல் ழடமன்தபது
உண்வணதல்பம? . ‘மன்டமன் ழற்த உழதமகயத்ட கஞங்கநயமல் அழட
பயதங்கவந அயந்து ளகமண்டிதக்கயன்ழன்’ ன்து ம் அதபணல்பம?
டயல்: உண்வணடமன். அழட கஞங்கநயமல் அழட பயதங்கவந அயந்து
ளகமண்டிதக்கயன்ழன் ன்தம் ம்யக்வக ம்தொள் ழபதௐன்ய பநர்ந்துள்நது. ஆமல்
இவப ல்மம் பயனயப்யன் ழகமஞத்டயல் மர்த்டடயமல் பந்டவப. (62) இது பயனயப்தை
யவக்குச் சமயடமன் ன்மலும், றறப்டய அதபத்வட ரக்கழபம, தோயவதயன்
தர்ஞமதபத்டயமல் உண்ம தொடிவப எதுக்கழபம ன்தம் தொடிதமது.
‘அழட கஞங்கள், அழட பயதங்கள்’ ன்தம் ம்யக்வகதயன் ழதமக்தவடவத (62ல்)
ளசமல்லிதடி தைமயந்துளகமள்நமம். (அழட ப்ஞ்சம் இது ன்தம் ம்யக்வகவத எட்டி
ளசய்துள்ந ஆமய்பயமல் ளடமயந்துளகமள்நழபண்டிதது). இப்டித் ளடமயந்து
ளகமள்படமல் அந்ட ம்யக்வக பயனயப்தை ழகமஞத்டயமல் கநங்கணமகயதயதப்டமல்
தர்ஞமதப ஸித்டமந்டத்டயற்கு அது ன்தம் தொஞற்து ன்து உழ
பயநங்கயபயடும். ஆவகதமல் ல்மதொம் ளபதம் அயழப ன்தம் ஸித்டமந்டத்டயற்கு
வ்பயட இவததம் இல்வ.
108. டயத்டய அயவுகள் தூத அயவப பயட்டு ழபமக இல்வ
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பயனயப்யல் இதக்கும் டயத்டய அயவுகள் ழபத ன்த கததுபடமல் றறப்டயதயல்
அவப ன்பமகும் ன்தம் ழகள்பய ழும். பயனயப்யல் ணக்கு டர்ணதட ஜமம் என்த
இதக்கயது ன்த எத்துக்ளகமண்மலும் அடன் ழமக்குபவுகவந அயத ம் ஸ்பதௐ
ஜமம் இன்ய இதமது. இந்ட ஸ்பதௐம் தூக்கத்டயலும் இதந்து ளகமண்ழ இதப்டமல்,
ணற் ஜமங்கள் கவு, வுகநயல் இதந்டமலும் அந்டந்ட அபஸ்வடகளுக்குக் கட்டுண்டு
இதப்டமல் ஸ்பதௐ ஜமழண ல்ம ஜமங்களுக்கும் பயதங்களுக்கும் மம்
ன்து ஸித்டணமகயது. ப்டிளதன்மல்:
ணமர்த்டம் ப்ழமதும் இதந்ழட டரதணமடமல் தூக்கம் அல்து தூத அயவு அடமபது
ளணய்தயவு ன்தம் ம் ஸ்பதௐ ஜமழண ணமர்த்டத்டயன் மம். இந்டத் தூத அயவு
ன்தம் ம் ஸ்பதௐ ஜமழண ணமர்த்டளணன்மகயது. இந்டத் தூத அயவு, வு,
கவுகநயலிதக்கும் மக்ஷய, டயத்டய அயவுகள், அவபகநயன் பயதங்கள், கஞங்கள்அவத்டயற்கும் சணம். ஆமல் அப்ழமதும் மக்ஷய தூத அயழபதமகய அவ்படிபயழழத
இதப்டமல் டயடய அயவுகளும், பயதங்களும், கஞங்களும் டம்டம் படிபயல் டம்
ணடயப்வ இனந்து தயதழண ஆகயபயடும் அடமபது ஸ்பதௐ ஜமத்வடத் டபயர்த்து
அவபகள் ழபமகய இதப்ழட இல்வ.
இது அபஸ்டமத்தத்டயற்கும் ளமதந்தும் அதப த்டயமல் ற்டும் த்க்டயதமகும்.
ஆமல் பயனயப்தை என்வழத டுத்துக்ளகமண்டு அங்கு உண்மகும் அதபங்கநயன்
துவஞழதமடு ஆமய்ந்டமல் டமழ ஸ்பதௐ ஜமத்வட பய ழபமய் டர்ணதட ஜமம்
(attributive knowledge) ன்தம் என்த இதக்கயது ன்து ஸித்டணமகும்? இவடக்
கபணமக சயந்டயப்ழமம்.
அயவப இப்டி இண்டு மகங்கநமகச் ளசய்படற்கு அங்கு வ்பயட ஆடமதொணயல்வ.
ப்டிளதன்மல் – ஜமம் பந்டது, ழமது ன்த மம் ளசமல்லும்ழமது பந்டதும்,
ழமதும் து? ஜமழண பந்து ழமடம? இப்டிச் ளசமல் ந்ட ஆடமதொள்நது?
ஜமத்டயன் ழமக்கு பவப அந்ட ஜமழண அயததொடிதமது. ளயல் அது டன்
ழடமற்த்டயற்கு தொன் இல்வ ணவபயற்குப் யன்தம் இல்வ. டமழ டன்
ழடமற்த்வடழதம ணவவபழதம கமஞ தொடிதமது. அவடக் கமஞ ஸ்பதௐ ஜமழண
ழபண்டும் ன்வட எத்துக்ளகமள்ந ழபண்டித்ள்நது. இது உண்வணதமமல் யத்டயதணமக
இதக்கும் அந்ட ஸ்பதௐ ஜமழண பயதங்கவந அயத தொடிதமடம? அப்ழமதுடமன்
ழடமன்யத டர்ணதட ஜமழண பயதங்கவந அயத்ம் சக்டய உள்நளடன்தம், ன்ளன்தம்
இதக்கும் ஸ்பதௐ ஜமத்டயற்கு இந்ட சக்டயதயல்வ ன்தம் கற்யப்து வ்பநவு தூம்
த்க்டயத்வதமடமக இதக்கும்? இவட ழதமசயக்க ழபண்டும்.
ழகள்பய: டயத்டய அயவுகள் (attributive knowledge) ழடமன்ய ணவபது
அதபத்டயலிதப்டமல் இவ்பமமய்ச்சயதயமல் ன் தன்?
டயல்: இது சமயதல். ளன்மல் ஜமம் யக்கயடம ன்துடமன் டற்ழமவடத
ஆமய்ச்சய. ணடயல் பயதங்கநயன் ழசர்க்வகதயமல் சய ணமதமடுகள் ஆபது
ம்ணவபமயன் அதபத்டயலுள்நது. ஆமல் இந்ட அநபயழழத ஜமம் ஸ்பதௐம்,
டர்ணதடம் ன்த இண்டு பவககள் ன்தம், இவ்பயண்டிற்கும் ஜம, ழஜத
மபணயதக்கயது ன்தம், ணம கஞங்கநயன் ளசதல்கநமல் டர்ணதட ஜமம்
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உண்மகயது ன்தம் கற்யக்க ஆடமதொண்ம? இவபளதல்மம் ஸ்பதௐ ஜமத்டயல்
மம் ளசய்துளகமண் பயகல்ங்கழந ன்து ளமதந்துணல்பம?
எநய ஸ்பதௐழணதமகயத்ள்ந சூமயதன், டன்தொன் இதக்கும் ளமதட்கவந பயநங்கும்டி
ளசய்கயமன். அப்டி பயநங்க வபக்கும்ழமது அபன் எநய ஸ்பதௐத்டயல் டமபது
ணமதடல் உண்மகயடம? இல்வ. இவடப்ழம ழயவு டன் எநயதமல் டன்தொன் பதம்
பயத படிபங்கவந பயநக்கும்ழமது எதபயட ணமதடவத்ம் அவபடயல்வ.
ழணகங்கள் சூமயதவ தோடி ணவத்து பயகும்ழமது அவபகநயன் ழமக்கு பவபக்
கமட்டும் சூமயதயன் ஸ்பதௐத்டயல் ந்டச் சதொம் இதப்டயல்வ. எத ண்ஞம்
அல்து வ்தத்டய ழயபயல் ழடமன்தம்ழமது அடற்கு அயவு ன்த ளதர். டயத்டய
அயவுகள் (ண்ஞங்கள் அல்து வ்தத்டயகள்) உடயத்து ணவத்ம்ழமது ழயபயல் வ்பயட
சதொம் ற்டுபடயல்வ. வ்தத்டயதயன் உமடயதயமல் ழடமன்தம் அயபயற்கு வ்தத்டய
ஜமம் ன்த ளதர் பமம். வ்தத்டயதயன் உற்த்டய மசத்டமல் வ்தத்டய ஜமம் ழடமன்ய
ணவந்டது ன்தம் பயதபமம் ற்மம். ஆமல் இது தொக்கயதணல். ’ணரவச
இதந்ட மணமதர் ழமமர். அபமயத்டயல் இப்ழமது த்தமந்ட ஸ்பமணயகள்
இதக்கயமர்’ ன்த எழ ணயடர் பயதத்டயலும் ளசமல்பதுண்ல்பம? உண்வணதயல்
மணமதர் ழமகபயல்வ. ழமது அபர் ணரவச ணட்டும்டமன். இவடப் ழமழப இங்கும்
ஜமத்டயன் உமடயதம வ்தத்டய மசணவந்டயதப்டமல், உயடணம ஜமதொம்
மசணவந்டது ன்தம் பயதபமம் உண்மகமம். ஆமல் ஜமத்வடக் குயக்க
உழதமகணம வ்தத்டய ன்தம் உமடய பயகமம், உயடணம ஜமத்டயற்கு சயயதும்
எட்டுபடயல்வ.
பயனயப்தை யவ ற்தள்நபர்களுக்கு இவட நயடயல் ரர்ஞயத்துக்ளகமள்நதொடிதமது.
‘க்கு இடன் அயவு ற்ட்து’ ன்த உண்மகும் பயனயப்தை அதபத்வடழத
தொக்கயதணமக வபத்துக்ளகமண்டு மர்ப்டமல் இபர்களுக்கு ஜமத்டயற்கு
ஆச்தணமதயதக்கும் டமன் (ஜமத்த) ழபத, டன்வபய ழபமய் அவ்பப்ழமது
ளபநயப்டும் ஜமஎநய ழபத, அந்ட எநய பயதங்கநயன் ணரது பயழுந்டமல் ஜமத்தபயழண
உண்மகும் அயவு (ஜப்டய) ன்தம் தழ ழபத ன்ழட அபர்கநயன் ம்யக்வகக்குப்
மத்டயணமய் ழடமன்தகயது. ஆவகதமல் ஜமளணன்து ம்தொள் இதக்கும் எதபயட
சக்டயளதன்தம் அது றறப்டயதயல் அவ்தக்டணமதயதந்துளகமண்டு மக்த்
ஸ்பப்ங்கநயல் ளபநயப்டுகயது ன்த வபத்துக்ளகமள்நமம் ன்தம் அபர்கள்
ண்ஞமம். ஆமல் ஜமம், ஜமத்த, ஜப்டய ன்தம் ழபதமடுகள் வ்தபமத்டயல்
ப்டித் ழடமன்தகயன்ழபம அப்டிழத ணமர்த்டணமத்ம் அது இதக்கும் ன்த
கததுபர்களுக்கு ஜமஸ்பதௐம், உத்த்டய, ஆச்தம் தொடலிதவபகநயமல் ற்டும்
இவததகவந (90,91,92ல்) கூயத்ள்ழநமம். ஜமம் என்தடமன் ன்தம்
கட்சயதயலிதக்கும் ளசௌகர்தத்வடத்ம் ளசமல்லித்ள்ழநமம். ஜமத்டயன் ழமக்கு பவப
அயத ப்டி ணற்ளமத ஜமம் ழடவபழதம அப்டி டர்ணதட ஜமத்டயன் வ்தக்டமவ்தக்ட
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அபஸ்வடகவந அயத ணற்ளமத ஜமம் ழடவப. இங்கு இதபதம் எத்துக்ளகமள்நக்
கூடித ஸ்பதௐ ஜமழண பயதத்வட பயநக்கப் ழமதுணமடமக இதக்கும்ழமது, அந்ட
எத ஜமத்டயழழத உமடய பசத்டமல் ‘ஜமத்தத்பம்’, ‘ஜமத்பம்’, ‘ஜப்டயத்பம்’,
‘வ்தக்த்டத்பம்’, ‘அவ்தக்த்டத்பம்’, தொடலித பயதபமங்கள் ற்டும்ழமது ஜமத்டயல்
ன்வணவதக் கற்யக்கும் ளமயத ழடமம் டர்ணதடஜம பமடயகளுக்கு ற்டும் ன்து
கண்கூமகத்ளடமயத்ம்.
ழகள்பய: சூமயதன் ப்கமச ஸ்பதௐழண ஆகயதயதக்கும்ழமது அபதக்கு ப்கமச தௐணம
கயஞங்களும் இதப்வடப் ழம ஜம ஸ்பதௐழ ஆகயதயதக்கும் ஆத்ணமபயற்கு ஜம
படிபம கயஞங்கள் (அயவுகள்) ன் இதக்கக்கூமது?
டயல்: இங்கு த்தஷ்மந்ட டமர்ஷ்மந்டயகங்கவந எப்ய தொடிதமது. சூமயதன், அடன்
ளபநயச்சம் ல்மம் எநய ன்தம் எழ த்வ்தணமகயதயதக்கயது. சூமயத ளபநயச்சம் தணயவத
பந்டவத இவ்பநவு கமம் ழபண்டுளணன்தம், ளபகுகமம் இப்டிக் கயஞங்கவந
அதப்யக்ளகமண்ழதயதந்டமல் கவசயதயல் சூமயத ணண்ம் இல்மணல் ழமகும் ன்த
பயஞ்ஜமயகள் ளசமல்லித்ள்நர். ஆமல் டமர்ஷ்மந்டயகணம ஆத்ணமபயன் பயதத்டயல்,
ஆத்ணம ஜம த்வ்தணல், மபதபதம் இல்வ. த்வ்தம், குஞம், மடய, அபதபம்,
வ்தக்டய தொடலித டமர்த்டங்கவநளதல்மம் பயதணமக்கயக்ளகமண்டு அவபகவந பயநக்கய,
அவபகவநபய ழப ஸ்பதௐத்வட உவதது ஆத்ணம. ஆவகதமல்
ஜமத்தபயணயதந்து ஜம கயஞங்கள் கயநம்ய பதகயன் ன்த கற்யப்து, ஜமத்டயல்
ற்டும் சுதங்குடல், பயமயடல், வுடல், சுதண்டு ழமடல் தொடலித ணமதமடுகவந
ஆத்ணமபயன் ணரது ற்தடல் கற்ம சக்டய குவபமக உவத சயத யள்வநகளுக்குப்
ளமதந்துழண எனயத, அதப தொவதயல் ஆமத்ம் டத்துப ஆமய்ச்சயதமநர்களுக்குப்
ளமதந்டமது.
இவ்ளபல்ம கமஞங்கநயமல் ஜமம் ன்து எத சக்டய ன்த கததுபதும் டப்தை டமன்.
ஆவகதமல் ஜமத்டயல் ன்வண இல்வ ன்தும் தூக்கத்டயல் ஸ்பதௐ ஜமதொம்,
பயனயப்யல் ணக்குத் ‘ழடமன்தகயன்து’ ன்த மம் ஊகயக்கும் டர்ணதட ஜமங்களும்
(டயத்டய அயவுகள்/attributive knowledges) டம் ணமர்த்டஸ்பதௐத்டயல் வ்பயட
ற்த்டமழ்வுகளுணயன்ய இதக்கயன் ன்து யர்பயபமடணமகயது.

4. ஈ. அயபயன் தௐ ழடங்கள்
109. ஆத்ணம ழயவு/தூத அயவு ன்து ஜமத்த பமடத்டயற்கு தொஞமடல்
ணதப்தை : ஜமத்டயல் இதக்கும் அவத்து ஜமங்கநயன் மழண ஆத்ணம ன்தம் பமடம்
அயபயல் தோன்த யவகள் உள்ந ன்த ளசமன்டற்கு தொஞமடல்பம?
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டயல்: இந்ட ணதப்தை (103ல்) ழுப்ப் ட்து. இடற்கு இப்ழமது பயவ கயவத்டது
ழமமதயற்த. ளயல் ஆத்ணமவும், கவு, வு அபஸ்வடகளும் ழபதழபல்.
ஆத்ணமழப இந்ட அபஸ்வடகளுக்கும் இந்ட அபஸ்வடகநயலிதக்கும் அயபமகவும்,
பயதணமகவும், கஞங்கநமகவும், இந்ட அபஸ்டமடய ழடங்கவந பயநக்கும் தைத்டயதமகவும்
இதக்கயது. ஆவகதமல் தூத அயழப தோன்த யவகளுள்ந அயபமய்த் ளடமயகயது.
ஆத்ணமபயன் அயவு மணமர்த்டயகம், அபஸ்வடகநயன் அயவு பயதமபமமயகம், ப்மந்டயகள்
ப்மடயமஸிகம் ன்டவத்தும் தூத அயவப, பயனயப்தை ழகமஞத்டயல் மர்ப்பர்களுக்கு
ற்ட்ப் யமயவுகள்; உண்வணதயல் அவத்தும் ழயழப. (64க் கமண்க)
110. பயனயப்தையவ டர்க்கம் ழயவு என்ழ ன்தம் ஸித்டமந்டத்வடக் கபயழ்க்க
தொடிதமது
ணதப்தை : என்ழதம அயவு, தூத அயபமத்ம் உள்நது, கவு, வுகநயலுள்ந அயவு
படிபங்கவநத்ம் டுக்கயது ன்து சமயதம? இவ்பயண்டு பவக அயவுகநயல் ழடங்கள்
பமய் உள்ந. தூக்கத்டயல் இதக்கும் அயவு என்ழ. அடயல் வ்பயட ற்த்டமழ்வும்
இல்வ, ழமக்கு பவும் இல்வ, ன்வண இல்வ, ழடணயல்வ, டர்ண, டர்ணய, மத்த
மடக மபம் (sublated, sublation, ) என்தணயல்வ. ஆமல் கவு, வு அயபயல்
இவபதவத்தும் உள்ந. பயல் அயவு பநர்ச்சய அவந்து ளகமண்ழ இதக்கயது.
எவ்ளபமதபமயலும் எவ்ளபமத பவக பநர்ச்சய கமஞப்டுகயது. இவ்பநர்ச்சய
சதொடமதத்துக்குச் சதொடமதம் ழபதடுகயது. எழ அயபயல் இத்டவகத பயடணம
யமயவுகள் ப்டி இதக்க தொடித்ம்?
டயல்: இடற்கு பயவவத (65,66ல்) கண்டுளகமள்க. இங்கு பந்துள்ந ஆழக்ஷங்களுக்கு
ல்மம் பயனயப்தை யவ டர்க்கழண கமஞம். தூத அயவு ளபவ்ழபத படிபங்கவந ற்து
தர்ஞமதபத்டயல் இதக்கும்ழமது அது இப்டி ஆகமணம? ன்தம் ஆழக்ஷத்டயற்கு
இழண இதப்டயல்வ. ளயல் (107ல்) ளசமல்லிதடி, ழயபயன்  படிப
கற்வ, கமர்த கமஞ மபங்கவந அங்கரகமயத்து ளசமல்ப்ட்டல். கவு, வு
ணற்தம் அவபகநயல் உண்மகும் அயவுகள் ல்மபற்யலும் அயழப ல்ம
படிபங்கநயலும் பயபர்த்டணமகும் ன்டமல் அயபயற்கு வ்பயட கநங்கதொம்
ற்டுபடயல்வ. கண், கமது, தோக்கு, மக்கு, ழச்சு ன்தம் ஸ்டமங்கநயல்
ழடமன்தபளடல்மம் ணழண; ணடயன் வ்தத்டய உமடயகநயமல் ழடமன்தம் பயதங்கள்
ன்தம் அயவு, ( ஞ்ஜமம்). மன் சுடந்டயணமபன் ன்தம் ற்யன் அயவு
(அக்ஜமம்). கவகள் தொடலிதபற்யன் அயவு (பயஞ்ஜமம்). ன்கு அயடல்
(ப்க்ஜமம்). க்ந்டங்கவந யவபயல் வபத்துக் ளகமள்ளுடல் (ழணடம). இந்டயமயதங்கநயன்
தோம் பயதங்கவந அயடல் (த்தஷ்டி), சமரம் ணற்தம் இந்டயமயதங்கவந
உதடயப்மட்டுன் பயனமணல் வபத்துக்ளகமள்ளும் அயவு ( த்தடய), ஆமய்ச்சய படிபம
அயவு (ணடய), ஆமத்ம் கர்த்தத்ப அயவு (ணரம), ழபடவ அயவு (லடய),
யவளபன்தம் அயவு (ஸ்ம்தடய), இது ளபளுப்தை, இது கதப்தை ன்த யமயத்து அயத்ம்
அயவு (ங்கல்ம்), உதடய ளசய்த்ம் அயவு (க்து), பமழ்படற்கமகச் ளசய்த்ம் ளசதல்கநயல்
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ழடமன்தம் அயவு (அற), ஆவச (கமணம்), ழசர்பது (பசம்) – இவபதவத்தும் ளபதம்
அயபயன் ளதர்கழந. ப்ஹ்ணம, இந்டயன், ப்மடய, ழடபவடகள், ஞ்சதடங்கள்,
அவசத்ம் ணற்தம் அவசதமட ப்மஞயகளநல்மம் இந்ட அயழப (.உ3-3). சமரம்,
இந்டயமயதம், ணது, தைத்டய, அங்கமம் ழமன்த வ்பநவு பவக உமடயகளுன்
ழடமன்யமலும் அது என்ழ அகண்ணமத்ள்நது. உமடய, உயடம் ன்தம் யமயவு
கூ அழட ளணய்தயவு டமன். அவத்தும் மகணற் ழடணற் யர்பயதணம சுத்ட
வசடன்தழண டபய ழபளதுவுணயல்வ.

4. உ. ம்தக் ஜம, ணயத்தம ஜமப் யமயவுகள்
111.

வு யவ ழமக்கயன் ஆழக்ஷங்கநயன் உளுத்ட டன்வண

(யஸ்மம்)
ணதப்தை : 1. அவத்தும் ழயழப ன்மல் இதப்தை, அயவு ன்தம் யமயவுகள் ப்டித்
ழடமன்ய?
2. அயத்ம் மக்ஷய, அயத்ம் அபஸ்வட ன்தம் யமயவப வபத்துக்ளகமண்டு டமழ
ஆமய்ச்சய ளடமர்கயது? இப்யமயவு ப்டித்டமன் உண்மதயற்த? தூத அயபயலிதந்து
கவு, வு ன்தம் இண்டு ழபம அபஸ்வடகநயன் அயவு ப்டிப் யமயந்ட?
3. கவு அயபயற்கும், வு அயபயற்கும் வ்பயட ழபதமடும் இல்வ ன்த
ளசமல்லிக்ளகமண்டிதந்டமலும், பயவு உண்வணதமது, கபயவு ளபதம் ப்மந்டய
ன்ழ ன் ணக்குத் ழடமன்தகயது?
4. பயல் த்வ்த, குஞமடயகநயன் அயவு ளபவ்ழபமகழப ளடன்டுபடல்மணல்
அவபகநயன் அயவுகநயல் சய சமயளதன்தம், சய டபளன்தம் ன் ழடமன்தகயது?
5. பயவு உகம் எத எழுங்குமட்டுழழத இதக்கயது. ஆமல் கபயபயல்
எழுங்வக பய கல்ம சக்டயழத ஏங்கய இதக்கயது மம். இவபதவத்தும்
அதபத்டயல் இதந்டமலும் அவபகவந இல்வ ன்த ளசமல்பது சமயதம?
டயல்: இந்ட ணதப்தைகளநல்மம் இதப்யன் பயதத்டயல் (67ல்) ழுப்ப்ட்டு, (68, 69ல்)
பயமயபமய் டயலும் ளகமடுக்கப்ட்டுள்நது. ஆதயதம் அயபயன் ழகமஞத்டயல் ளசமல்ப்
ழமபடமல், இந்ட ஆழக்ஷங்கவந ணதடி மயசரவ ளசய்ழபமம்.
ழயவு/ளணய்தயவு என்தம் அல், வும் அல். ளன்மல் அது ண்ஞயக்வகக்கு
உட்மது. அடன் ழகமஞத்டயல் அபஸ்வடகழநம, ழடமன்தம் அயவுகழநம அடற்கு
இண்மணவப ன்த கதடழப தொடிதமது. அபஸ்வடகநயன் அயவு தோன்ளன்தம்
அவபகள் யமயக்கப்ட்டுத் டயத்டயதமகத் ழடமன்தம் அயவுகள் ன்தும் அந்ழமக்கயல்
சமயதல்ழப அல். இப்டிளதல்மம் ழடதைத்டயவத கமண்யப்து பயனயப்தை ழமக்குடமன்.
இவட தொக்கயதணமகக் கபயக்க ழபண்டும்.
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112. வு அயவுகநயன் ஸ்பதௐத்வட வு ணது டரர்ணமயக்க தொடிதமது
ழயவு அகண்ணமய் என்ழ என்த ன்தம் தொடிபயற்கு, வு ழமக்கயற்குத் ளடன்டும்
அயவுப் யமயவுகழநம, ணற்ப் யமயவுகழநம ந்ட இவதவத்ம் பயவநபயக்க தொடிதமது.
இடற்கு இன்தளணமத த்க்டயத்ம் உள்நது.
1. வு ழமக்கயற்குத் ளடன்டும் யமயவுகளுள்ந அயபயன் ஸ்பதௐம் ன் ன்தம்
ழகள்பயவத ணடயம் ழகட்மல் அது ளணௌம் சமடயக்கும். ‘மன், ணற்வப’ ன்தம்
யமயவுகநயன் பயதத்டயலும், த்வ்தம், குஞம் தொடலித யமயவுகளுள்ந பயதத்டயலும்
ஸ்பதௐ யர்ஞதத்டயற்குக் கயநம்யமல் அது டன் இதமவணவத கமண்யக்கும். (69).
ப்ழமது பயதத்டயல் யமயபயல்வழதம அப்ழமது அயபயல் யமயவு ற்க் கமஞழண
இல்வ. கல்யவு, ணண்ஞயவு, ண அயவு ன்த ளசமல்லும்ழமது, ழபதமடு ளமதட்கநயன் அடமபது கல், ணண், ணம் தொடலித ளபவ்ழபத ளமதட்கநயமழழத
டபய-அவபகநயன் ஜம ஸ்பதௐத்டயல் ந்ட பயமகதொம் ம் அதபத்டயலில்வ.
பயதங்கவநத் டபய எத அயவு, ணற்ளமத அயவு ன்த யமயத்டயத அயபயல் ந்டபயட
பயழசதொம் ணக்குத் ளடமயபடயல்வ. அயபயல் பயழசம் உள்நது ன்த ஊகயக்கவும்
அயபயன் துவஞடமன் ழடவபப்டுபடமல் அப்டி ஊகயக்கப்ட் பயழசம், அயபயன்
டர்ணணமகமணல் அடற்குப் தைம்ம பயதழண ஆகயபயடும். ஆவகதமல் அயபயல்
ன்வணழதம, யமயவுகழநம பயதத்டயலிதந்து உண்மகழபண்டுழணளதமனயத டன்யல்
டமழ உண்மக அபகமசழண இல்வ ன்மகயது.
2. எத டி ழணழ ழமபடமமல், பயதங்கநயன் டன்வணவதழத யச்சதயக்க
தொடிதமடழமது, யமயவபழதம, ழபற்தவணவதழதம, மமத்பத்வடழதம ப்டி
யச்சதயக்கதொடித்ம்?
ணதப்தை: பயதங்கநயன் ஸ்பதௐ யர்ஞதத்வடச் ளசய்தழப தொடிதமது ன்த ணமர்
டட்டிளசமல் தொடிதமது; ளயல் தமழம எதபமல் சமயதமக பயநக்கதொடிதமது ன்மல்
ழபளமதபர் ளபற்யகணமக பயநக்கமம். ளசமல்ப்ட் க்ஷஞங்கநயல் தமழம சயர்
ழடமத்வடச் சுட்டிக் கமட்டிடமழழத, பயதங்களுக்கு க்ஷஞழண இல்வ ன்த
ளசமல் தொடிதமது.
டயல்: இது சமயதல்; ளயல் பயனயப்தை யவதயல் உள்ந ளமதட்கநயன் அல்து
கமட்சயகநயன் (பயதங்கநயன்) க்ஷஞத்வட கூ இதமடது, ஆமய்ச்சய ளசய்பமயன்
வகதமமகமத்டத்டயமல். கமட்சயகநயன் டன்வணழத அது. பயனயப்யல் மம் டர்க்க

148

ப்டமணம தைத்டயதயமல் ற்டுத்டயக்ளகமள்ளும் க்ஷஞ, பயழசங்கள் ன்வக்கும்
எத யவக்கு ப தொடிதமது.10
3. ஜமத்டயல் உண்வணதயல் ந்ட யமயவும் இல்வ ன்டற்கு ணற்ளமத அதபத்டயன்
தொள்நது. ந்ட எத பயதத்வடத்ம் அக்கு ழபத ஆஞய ழபமய்ப் யமயத்து ஆமத
தொடித்ம். ஆமல் அவட அயந்துளகமள்ளும் அயவப அப்டித் துண்டிக்கழப தொடிதமது.
ஆமத ழபண்டித பயதம் அடபநவு கூ இதக்கமம். ஆமல் அவட அயத்ம் அயவு
தொழுவணதமதும் தொடிபமகவும் இதக்க ழபண்டும். உஞர்வு, பயதத்டயன் எத
குடயதயலிதந்து இன்ளமத குடயக்குச் ளசல்லும்ழமது டன் தர்ஞதௐத்துன்டமன்
ழமகுழண எனயத டன் எத குடயவத பயதத்டயன் எத மகத்வட அயதளபன்த பயட்டு
இன்ளமத குடயக்குச் ளசல் தொடிதமது.
சய அஷ்மபடமயகளும் டமபடமயகளும் அழக பயதங்கவந எழ ழத்டயல்
ணடயல் ற்யக்ளகமள்கயமர்கள் ன்த ணக்குத் ழடமன்தம். ஆமல் அபர்களுக்கும் இந்ட
எததொகப்மட்டு சக்டய அவ்பநவு ழபகணமக ளசதல்டுகயது ன்த ளசமல்மழண எனயத
எழ டவபதயல் அவத்வடத்ம் அயகயமர்கள் ன்த ளசமல்பது சமயதமகமது. அது
அபபர்கநயன் அதபத்டயழழத ளபநயப்டும். இந்ட அதபம், அயவபக் கூத ழம
தொடிதமது ன்டற்கு ணம சமன்ல்பம?
113. ழயபயல் ழடமன்தம் அவத்துப் யமயவுகளும் ணமதம ணமத்டயழண
பயனயப்தை யவதயல் ழடமன்தம்  அயவுகள் பவகதமவப ன்து உண்வணழத.
ஆமல் இந்ட தொடிவு ளசய்டது பயனயப்தை யவ ணது. ளயல் இந்ட பயனயப்தை ணது,
அயவப, அது ந்ட அயபமகட்டும், அது சமயழதம, டபழம, அவட அயவு ன்தடமன்
கூதம். உடமஞணமக, கதயத அயவும், டபமகப் தைமயந்துளகமண் மம்தை அயவும்
இம்ணடயற்கு அயவு டமன். இங்கு அயவு என்தடமன். ஆமல் வடப் தைமயந்து
ளகமள்கயழமழணம அது ணமயக்ளகமண்டிதக்கயது. ணடயன் குஞம் ன் ளபன்மல் அது
டற்சணதத்டயற்கு ந்ட அயவு தைப்டுகயழடம அது டமன் சமயதம அயவு ன்த ளசமல்லும்.
டபத ன்த ளடமயந்டவுன் ‘இப்டிளதன்த யவத்ழடன் ஆமல் அது இப்டி உள்நது’
ன்த ளசமல்லும்.

10

இவட இன்தம் பயமயபமய் ளடமயந்துளகமள்ந கரழ்க்கண் தைத்டகங்கவநப் டித்துக்ளகமள்நமம்.

a. Appearance and Reality by Bradley
b. खण्डन खण्ड खाद्यम ् – Sri Harsha

c. भेदधिक्कार by Nrusimhashrama swami
d.अद्वैत दीपिका – Chitsukhachaarya
तकक सङ्ग्रह – Sri Anandagiri
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ணரணமம்கர்கள் ளசமல்பது ன்ளபன்மல்: `ல்ம அயவும் அயடல் ன்தம்
டன்வணதயல் ணமமணல் இதக்கயன்து. டபத - அவடப் தைமயந்துளகமள்ளும் அடமபது அயந்து
ளகமள்ளும் தொவதயல் டமன் உள்நது’. இது ம் அதபத்வடளதமட்டி உள்நது. ழப,
அயவு டன் தௐத்டயல் அயழப ஆகயத்ள்நது. அது ன்தம் ப்மந்டயதமய் இதப்டயல்வ.
அயந்துளகமள்ளும் தொவதயல்டமன் டபத உண்மகயது. உடமஞணமக: ‘மம்தை ன்தம்
டபம அயவு, அது கதயத டமன் ன்தம் சமயதம அயவு ழடமன்தம் ழமது, மன்
டபமக அயந்துளகமண் சணதத்டயலும் மம்தை அங்கு இல்ழப இல்வ ன்தம் அயவு
நயச்சயடும். இடயலிதந்து ப்மந்டயதயலும் அயவு டன் படிவப ணமற்யக்ளகமள்நழபதயல்வ
ன்து தைமயத்ம். அடமபது மம் வடத் டபமக அயந்ழடமழணம அந்டத் டபம
கமத்டயலும் அயவு ணமழபதயல்வ. மண தௐங்கள் ணமதத் ழடமற்ங்கள் ன்வட
ணடயல் டயதவபத்துக்ளகமண்மல் அவபகவந பயதயகமயத்ட ணமத்டயத்டயல் அயபயன்
தூய்வணக்கு எத கநங்கதொம் ற்பயல்வ ன்து தைமயத்ம். அப்ழமதும் தூத அயவு
என்ழ அத்பயடரதணமது ன்தம் தொடிழப யவக்கும். தூத அயபயலிதந்து கவு, வு
ன்தம் இண்டு தொஞம அயவுகள் ங்ஙம் ழடமன்ய? ன்தம் ழகள்பயக்கும்
இந்ட டயழ ழமதும். ளன்மல் இங்கு அபஸ்வடகழந ணமதக்கமட்சயகநமய்
இதக்கயன். அயபயல் ந்ட ழடதொம் உண்மகழபதயல்வ. அது ப்ழமதும் என்ழழயபமகயழத இதக்கயது. அபஸ்வடகள் வ்பயடத்டயலும் அயபயல்
எட்டிக்ளகமண்டிதப்டயல்வ. எத அபஸ்வடதயன் அம்சம் ணற்ளமன்யல் சயயதும்
இதப்டயல்வ ன்தம் அதபழண ம் கூற்யற்கு ஆடமம்.
(111ல்) ழுப்யத தோன்மபது ணதப்தை:
என்தக்ளகமன்த தொஞம கவும், வும் ப்டிப் ழயபயலிதந்து ழடமன்ய?
டயல்: ழணல் கூயத பயநக்கங்கழந இடற்குப் டயல். அபஸ்வடகள் ப்மந்டயதயமல்
உண்ம ழடமற்ங்கள். இத்ழடமற்ங்கநயமல் அயவு வ்பயடப் யமயவபத்ம்
அவதபயல்வ. அது ப்ழமதும் தூத அயபமகழப/ழயபமகழப டமன் இதக்கயது.
ப்டி எத யவ (அபஸ்வட) இன்ளமத யவவத கநங்கப்டுத்ட தொடிதமழடம,
ப்டி ப்டயயம்ங்கள் கண்ஞமடிவதக் கவப்டுத்ட தொடிதமழடம அப்டித்டமன் தூத
அயவப ந்ட யவத்ம் மடயக்கமது.

ஊ. கவு வுகநயன் அயவு என்ழ
114. கவு வுகநயன் எற்தவணவத ஆமத ழபண்டிதடயன் அபசயதம்
(111ல் ழுப்யத 4, 5 ஆபது ணதப்தைகள்)
ணதப்தை : அயவு உண்வணதயல் என்ழ ன்மல் பயவு த்தளணன்தம், கபயவு
ப்மந்டய ன்தம் ணக்கு ன் ழடமன்தகயது? கவும், வும் ல்ம பயடங்கநயலும்
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என்ழ ன்மல், கபயல் ணக்கு வுழமல் எத எழுங்குமம அயவு
உண்மபடற்குப் டயல் கற்ம சக்டயழத அட்கமசம் ண்டபதுழமல் ன்
ழடமன்தகயது?
டயல்: : (71-81க் கமண்க). அங்கு இதப்யன் பயதத்டயற்குச் ளசமன்வடளதல்மம்
இங்கு அயபயன் பயதத்டயற்கும் இத்டயற்குத் டகுந்டபமத ளமதத்டயக்ளகமள்ந
ழபண்டும். ழயபம ம் ஆத்ணமழப கவு, வு ன்தம் அபஸ்வடகநமய் யமயந்ட
ணமடயமய வு தைத்டயக்குத் ழடமன்தகயது ன்து அந்ட ஆமய்ச்சயதயமழழத
தைமயபடல்மணல் கவு, வுகளுக்குத் ழடமன்தம் எப்தேடுகளும் ணடயல் ன்கு டித்ம்.
இப்ழமது மம் பயனயப்தை ழமக்கயல் மர்க்கும்ழமது கபயற்கும், பயற்கும்
ளடன்க்கூடித ற்த் டமழ்வுகவந பயட்டுபயட்டு தூத அயபயன் ழகமஞத்டயல்
அவ்பயண்டும் என்ழ ன்டற்கு ழபண்டித இன்தம் சய த்க்டயகவந ணட்டும்
பமசகர்கநயன் மயசரவக்கு வபக்கயழமம். இடயலிதந்து தூத அயபயல் ந்ட எத யமயவும்
உண்வணதயல் இதப்ழட இல்வ ன்தம் தொடிவு ப்டும்.

115. வு யவ அயவு சமயளதன்தம், கபயவு ளமய் ன்தம் கூதபது சமயதம
ளடநயபல்
(111ல்) ழுப்யத 4பது ணதப்யற்குப் டயல்)
கபயவு ளமய் அல்து ப்மந்டய ன்து தொன்தை ஆ ழடம எத அதபத்டயமல்
உண்ம ம்ஸ்கமத்டயமல் ற்டுகயது அல்பம? கபயன் ப்மந்டய அப்டி ந்ட
தொன் அதபத்டயன் ம்ஸ்கமத்டயன் கமர்தளணன்த கதடழபண்டும்? வு
பமவகநயமல் டமன் கவுகள் பதகயன் ன்தம் அயப்மதத்டயற்கு இதக்கும் சய
இவததகவந (73-75ல்) ளசமல்லித்ள்ழநமம். இப்ழமது அந்ட அயப்மதத்டயற்கு
இதக்கும் ணற்ளமத டவவத ளசமல்ழபமம்.
1. தொடலில் அதபம், யன் அடமல் ற்ட் ம்ஸ்கமம், அந்ட ம்ஸ்கமத்டயமல்
ஆகும் ப்மந்டய, அந்ட ப்மந்டயவத மடயக்கும் ஜமம் அவ்பநவும் எழ கம ளபள்நத்டயல்
ழசர்ந்துளகமண்டு என்ன்யன் என்த ஆகழபண்டும் ன்தம் தொவ உள்நது.
இவ்பநவும் எழ ணடயல்டமன் ஆகழபண்டித்ள்நடமல் ப்மந்டய கமத்டயலும் தொன் அதப
யவப்தை ஞ்சய இதக்கும். உடமஞணமக: டிகமத்வடக் கல்கண்டு ன்த டபமக
அயந்துடமழ சயதபர்கள் அவடச் சமப்ய தொதல்கயன்ர்? ஆமல் கபயன் அதபம்
இந்ட யதணத்டயற்குச் சயயதும் ளமதந்துபழட இல்வ. அங்கு பயன் யவவு சயயதும்
ஞ்சயதயதப்டயல்வ (117). தொந்வடத வு அதபதொம், அவட மடயக்கும் கவு
அதபதொம், கவப மடயக்கும் அடுத்ட வு யவத்ம் எழ கமப்ளதக்கயல்
யகனமது. கவுப் ளமதட்கவநப் மர்த்து இவப வு யவவதச் சமர்ந்ட
ளமதட்கவநப் ழமல் இதக்கயன் ன்த கமண்டயல்வதமடமல், களபன்து,
மடயஷ்ம ப்மந்டய ன்த கூவும் தொடிதமது. கபயல் மம் ப்மந்டயத்ன்
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கமண்கயழமம் ன்த ளசமல்க்கூடித ழடமற்ங்களுக்கு ஆடமணமய் அங்கு- கயநயஞ்சல்
அடயல் ழடமன்தம் ளபள்நயக்கும், கதயத மம்யற்கும் அடயஷ்மணமகயதயதப்வடப்ழமல்
ந்ட எத உண்வணதம பஸ்துவும் அடயஷ்மணமய் இதப்ழட இல்வ. பயனயப்யல்
கண் சயவழத அல்து சய ளமதட்கவநழத மர்த்டது ழமல் கபயல் ணக்கு அயவு
உண்மபது யழண; ஆமல் வுப் ளமதட்களுக்கும், அவபகவநப் ழமலிதக்கும்
கவுப் ளமதட்களுக்கும் ந்ட எத ளடமர்தைம் இல்வ. இந்ட இண்டு அபஸ்வடகநயன்
ழடமற்தொம் எழ இத்டயல், எழ கமத்டயல் இதப்டயல்வதமடமல் என்தக்ளகமன்த
அடயஷ்மணமகும் சம்பழண இல்வ. வு ப்மந்டயகளநல்மம் மடயஷ்மணமவப/
தொன் அதபத்டயன் ளபதம் ம்ஸ்கமம் ப்மந்டயதயமல் ந்டப் தைப் ளமதநமகவும்
ழடமன்மது. ளபதம் பமவதயமல் ந்டப் தைப்ளமதவநத்ம் ப்மந்டயதயமல்
யப்யத்துக் ளகமள்ந தொடிதமது ன்த ன் ளசமல்பது? வு ணது வ்பநவு
தொதன்மலும் எத தைல்வக் கூ ஸ்தஷ்டிக்க தொடிதமது. இப்டிதயதக்க வு
பமவதயமல் தொழு கவு உழக ப்மந்டயதயமல் உண்தயதக்கயது ன்த கததுபது
வ்பநவு அபயழபகணமது! ப்டிழதம, கவு, பயனயப்தை பமவதயமல் ஆ
மடயஷ்ம ப்மந்டய அல் ன்மதயற்ல்பம? அப்டிதமமல் ன்ய தொடலித
அபஸ்வடகநயன் ப்மந்டயவதப் ழம கவு அதபத்வட - அப்டிழத ழடமன்யக்
ளகமள்ளும், என்தழண இல்மட யடயஷ்ம ப்மந்டய மணம? இடற்கும்
அபகமசணயல்வ. ளயல் ன்ய தொடலிதம யவகநயல் பயனயப்யற்கும்,
அபஸ்வடவத உவதபதக்கும் ம்ந்டதொள்நது. ஆமல் கவு கமண்பதக்கு அந்ட
அபஸ்வடவதபய ழபம பயனயப்தை ன்தம் அபஸ்வடதயன் அயவு சயயதும் இதப்ழட
இல்வ. இப்டி ப்மந்டயக்கு ழபண்டித தொந்வடத ணமர்த்டம் (தொன் அதபத்டயன் யவு
ம்ந்டத்டயமமகும் அதபம்) ன்தம் அம்சழண இல்மடடமல் களபன்து ப்மந்டய
ன்த ளசமல்பது எதழமதும் சமயதல்.

116. கவு வுகளுக்கு மத்த மடக மபதொள்நது (बाध्य, बाधक भाव) ன்டயன்
பயணமயசம்
ணதப்தை: பயனயத்டவுன், க்குக் கவு பந்டது ன்த அயபமவுன், ‘ஏழம, மன்
கவுடமன் கண்ழன்’ ன்த ளடமயந்டவுன் கவு மடயடணமகய பயடுகயடல்பம? ந்ட
அயவு மடயடணமகயழடம அது ப்மந்டய ன்து உகயல் ப்ஸித்டம். ‘இது ளபள்நயதல்,
சயப்ய ன்த ணக்குத் ளடமயந்டழமது, ப்டி ளபள்நயதயவு மடயடணமய் ப்மந்டய ன்த
ழடமன்தகயழடம அப்டிழத கபயவும் பயனயப்யமல் மடயடணமகயது. ஆமல்
பயவு அப்டி மடயடணமபடயல்வ. இடமமபது கவபப் ப்மந்டய மணம?
ழபண்மணம?
டயல்: இந்ட ணதப்யலும் ழணல் ளசமன் ழடமணயதக்கும். ளயல் மத்தணம அயவும்,
மடகணம அயவும் எழ கமப்ளதக்கயற்குச் ழசர்ந்டடமக இதக்க ழபண்டும் ன்த
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கூயத்ள்ழநமம். ஆமல் கபயவு, பயவு இவ்பயண்டும் எழ கமப்பமத்டயற்குச்
ழசர்ந்டடல்; இண்டிற்கும் ழபத ழபத கமம் ஆடமணமகயதயதக்கயது. இன்ளமத
பயதம்: பயபயமல் கபயவு மடயடணமகும் ன்து உண்வணழத ஆமலும், அது
டற்ழமவடத பயத டரர்ணமத்டயற்கு ப்டித் துவஞ தைமயத்ம்?
ணதப்தை: மடயடணமபடமல் கவு ப்மந்டய ன்ழட மத்தத்ப யச்சதத்டயன் ப்ழதமம்
அல்பம?
டயல்: இப்டிச் ளசமல்படற்கயல்வ. ளன்மல் இப்ழமது மம் மடகம் ன்த கதடயத
வு ப்மந்டயதம இல்வதம? இது கழபம, ழபம? ன்வட உதடயப்டுத்ட இந்ட
மத்தத்பத்டயன் அவதமநத்டயமல் ந்ட மததொம் இல்வ. இவடச் சயயது பயமயபமகக்
கமஞமம்.
a. (80ல்) ளசமல்லிதடி கவு அடன் கமத்டயல் ளபன்த டமன் ழடமன்தம். அங்குள்ந
அயவு மடகம் ன்தம் அடற்கு தொன் வ்பநழபம கவு அயவுகள் மடயடணமகய
இதக்கயன் ன்தம் மம் கததுகயழமம். அப்ழமது ‘இது கவு’ ன்த ணக்குத்
ழடமன்தபழடதயல்வ. பப்ழமகும் பயமல் இது மடயக்கப்ப்ழமகயது ன்தம்
டயர்மர்ப்தைம் இல்வ. இப்ழமது ணக்கயதப்ழட யச்சதணம பயவு ன்தம்
மபவ ம்தொள் ப்ழமதுழண இதந்துளகமண்டிதக்கயது. ஆடமல் மடயடணமகும்
கபயவு ப்மந்டய ன்தம் ண்ஞம் ந்ட தொடிவுக்கு ப உழதமகப்டும்?
b. ம் தொன் இதப்வடளதல்மம் வு/பயனயப்தை ன்தம், டற்ழமவடத அயவபழத
யச்சதணம பயவு ன்தம் கததுழபமம் ன்தம் எத எழுங்குப்மடு இதப்டமல்
டமன் ‘இப்ழமது பயனயப்யலிதந்து கபயற்கு பந்துள்ழநன்’ ன்த பதக்கும் கபயல்
ழடமன்மது. ஆவகதமல் இவட வபத்துக்ளகமண்டு இப்டிப்ட் அபஸ்வட வு
ன்வடழத மம் யச்சதயக்க தொடிதமது. இந்ட ஸித்டமந்டத்வட உதடயப் டுத்ட
இன்தளணமத சமன்வக் கூமம்.
i. கவுக்குள் எத கவு பதபது அவ்பப்ழமது ழடமன்தணல்பம? அச்சணதத்டயலும்
ணக்குக் கபயவு மடயடணமது ழமலும், பயவு மடகணமது ழமலும்
ழடமன்தகயது; ஆமல் அங்கு மத்ததொம், மடகதொணயண்டும் கவுடமல்பம? ழப
இண்டு அயவுகளுக்கும் ணடயப்தை என்தடமன்.
ii. ழணலும் எவ்ளபமத சணதத்டயல் பமயவச பமயவசதமய் என்யதள் என்மய் கவுகள்
பதபதுண்டு. அந்ட ழங்கநயல் எவ்ளபமத கவபத்ம் அந்டந்ட அபஸ்வடதயல் வு
ன்தடமன் கததுழபமம். தொன் பந்ட கவுகளநல்மம் மடயடணமதய ன்ழ
கதடயபயடுழபமம். அப்ழமது மம், ‘இந்ட டவப மன் பயனயத்டயதக்கப்ழமகயன்ழன், இது
களபன்ழ ளசமல் தொடிதமது’ ன்த ழடம எத கவபழத உதடயதமக ளபன்த
யச்சதயத்துக்ளகமள்பதும் உண்டு. அப்ழமது மம் ளபன்த யவத்ட கபயவு
டற்ழமது அதபயத்துக்ளகமண்டிதக்கும் பயவப பய ள்நநவும்
ழபதட்டிதப்டயல்வ.
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iii. கவுக்கும், வுக்கும் இதக்கும் ழபதமடுகவந தமதமபது பமடயக்க
ழமயட்மல், ந்டக் கவும் அது இதல்மகழப ப்மந்டயதமடமல், பயவு
மடயக்கப்ட்ழமடயலும் அது வுன் சணயவ ளதொடிதமது ன் தொடிவுன் டமன்
பமடயக்கயழமம்.
ழப, ‘பயவு’, ‘கபயவு’ ன்தம் இதபயட ண்ஞங்களும் ணக்கு உண்மபடற்கு
பயனயப்யன் ற்தடமன் கமஞழணளதமனயத , ‘யணம பயவு’, ‘ப்மந்டயதம கபயவு’
ன்தம் இதபவகப்ட் அயவுகள் உண்வணதயல் இதக்கய ன்டற்கு ழபத ந்ட
உதர்ந்ட மடகமதபதொம் இல்வ ன்த தொடிபமகயது. ஆவகதமல் பயனயப்யன்
ற்யமல் டர்க்கம் ‘மத்தணம அயவு கபயது, ஆவகதமல் அது ப்மந்டய’ ன்த
ளசமன்மலும் அது தர்ஞமதபத்துன் மம் ளசமல்லும் ‘அயவு என்ழ, அடயல் ப்மந்டய,
ம்தக்ஜமங்களநன்தம் யமயவு இல்ழப இல்வ’ ன்தம் இந்ட தொடிபயற்கு ந்ட
ஊதம் பயவநதமது ன்து டயணமகயது.
117. கபயல் பயன் யவவு ன்து ளபதம் கழப, இது கவு ன்தம் அயவும்
கழப
(115ல்) ளசமல்லிதடி ணக்கு பயன் யவப்தை கபயல் இதப்டயல்வ. இவட
யமகமயக்க ணக்கு ந்டச் சமன்தம் இல்வ. ளன்மல் தக்கும் கவு,
அக்கமத்டயல் ளபன்தடமன் ழடமன்தம். அது களபன்த உதடயதம உழழத
தொனயப்தை பந்து பயடுகயது. கபயலிதந்து பயனயக்க, களபன்தம் யச்சதழண ஆக
ழபண்டுளணன்டயல்வ தமதயதம் கபயல் ‘இது கவு’ ன்தம் அயவு உண்மவுன்
தொனயப்தை பந்துபயடும் ன்து எத ளமதுபம உண்வண ன்மல் அது டபமகமது. சய
சணதங்கநயல், ‘இப்ழமது மன் கவு கமண்கயழம அல்து பயலுள்ழநம? ன்தம்
சந்ழடகம் பதபதுண்டு. ழணலும் எவ்ளபமத சணதம், ‘இப்ழமது மன் கபயலுள்ழநன்,
இது பல், வு ழபத உண்டு’ தம் ண்ஞதொம் பதபதுண்டு. மக்ர் மண
மதஞன் ன்தம் எத டில்லி வபத்டயதர் டன் கவுகவநப் ற்ய டரபயணம ஆமய்ச்சய
ளசய்து பந்டமர். அபர் கபயலும் ‘இப்ழமது கவு கமண்கயழன்’ ன்தம் உஞர்வுன்
கவு கமஞ தொடித்ணம ன்த மர்க்க ழபண்டும் ன்த டக்குத் டமழ சுத பசயதம் (self
hypnotise), சுத மயந்துவ (auto suggestion) ளசய்து ளகமண்மர். எத மள் அபர் டன்
கபயல், அபதவத வீடு, டன் அவ, அடயலிதந்ட ளமதட்கள், வீட்டிபர்கள்
அவபதம் அடழட படிபங்கநயல் கபயலும் ளடமயந்டர். அப்ழமது கல் ழம்.
அவபதம் பயலிதந்டபர்கள் டமன். ஆமல் எதபதம் அது கவு ன்த
கண்டுளகமண்து ழமழப இல்வ. ‘ரங்கள் ல்மம் ன் கபயல் உள்நரர்கள்’ ன்த
அபர்களுன் பமடயக்க தொதன்தும் அபதவத கற்வ டமன். பதம் அபர்
கற்வவத அங்கரகமயக்கபயல்வ; ழணலும் அபவ ள்நய வகதமடிர். அபதவத
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ளசமந்ட ணகழ ‘அப்ம, உக்குப் வத்டயதம் யடித்து பயட்து. உன்தவத
உபயர்கவநழத அவதமநம் கமட் தொடிதமணல் இளடல்மம் கவு ன்கயமழத!’
ன்மன். பயலும் அபர், ‘ணமர்த்ட ழமக்கயல் இவபளதல்மம் கழப’ ன்த
பமடயக்க தொதன்த ழடமற்மர்.
இங்கு ணக்குத் ழடவபதம குயப்தை ன்ளபன்மல்:


மம் கபயற்குப் ழமகும்ழமது, பயனயப்தை உகம் ன்த என்த ழபமய்
இல்மடயதந்டமல் ‘மன் இப்ழமது பயலிதந்து ழபம கபயற்கு





பந்துள்ழநன்’ ன்தம் அதபழண இதந்டயமது. இப்டிப்ட் கவுகள்
ப்ழமடமபது ப பமய்ப்யதப்டமல் கவுகம் ன்து உண்வணதயழழத
சூட்சுண படிபயலிதக்கும் ன்த ன் கதடக்கூமது?
எவ்ளபமத மளும் அழட கபயற்குப் ழமகதொடிதமது ன்தம் எத ளமது பயடய
இதந்டழமடயலும், ழணழ ளசமன் சந்டர்ப்ங்கநயல் டயதம்த் டயதம் அழட
ணமடயமயதம கவபழத கமஞ தொடித்ம் ன்தும் ளடநயபமகயது.
இக்கமஞங்கநயமல் கவும், வும் இண்டு ளபவ்ழபம சுடந்டயணம
உண்வணதம உகங்கள் ன்த ன் தொடிவு ளசய்தக்கூமது?
சய சணதம் கவு கண்டுளகமண்டிதப்பர் பயல் உள்ந ர்களுன் ழச்சு
பமர்த்வடக் கூ த்டய ழகட் ழகள்பயகளுக்குத் டகுந்ட டயல் அநயத்டயதப்தும்
உண்டு. களபன்து வு கமத்டயற்கு ழபமய் இல்மபயடில் இது ப்டி
மத்தம்? இக்ழகள்பயக்கும் பயவதநயப்து ணயகவும் அபசயதம். ளன்மல்
இவ்பயண்டு அபஸ்வடகளும் சுடந்டயணமய் இதப்வப ன்மல் அப்ழமது
பயல் கபயன் ணமர்த்டம் அத்தும் அங்கயத்ள்நது ன்தம், கபயல்
பயன் ணமர்த்டளணல்மம் அங்கயத்ள்நது ன்த ளசமல்பதும் வீண் டமன்.
கவுகம் வு கமத்டயல் ங்கும் இதப்ழட இல்வ ன்தம் பமடத்டயற்கு
டவ ற்ட்து ழமமகும்.

இத்டவதயலிதந்து பயடு எழ எத பனய இதக்கயது. வுகம் பயற்ழக
கட்டுண்டிதப்துழமல், கவுகம் கபயற்ழக கட்டுண்டிதக்கயது ன்த (27ல்)
ளசமன்வட யவபயல் வபத்துக்ளகமள்பழட அந்ட பனய. கவு, வு இண்டும்
ளபவ்ழபத பவகட் அபஸ்வடகநமதயதந்து அவ்பயண்டும் எழ கமத்டயல்
இதக்கமம் ன்தம் ழச்சு ளமதநற்து. ளயல் வு கமம், கவு கமம்
இவ்பயண்டு ணட்டுழண அல்மது இவ்பயண்வ பய ழபமய் ணற்ளமத கமம் இதக்கும்
ன்யத ந்ட ஆடமதொம் இல்வ (77). ழப கவு, வு இவ்பயண்டும் இப்ழமழட
இதப்வப ன்டற்கு அர்த்டம் இல்வ. இவடப்ழமழப பயன் யவு கபயல்
பதம் ன்டற்கும் அர்த்டம் இல்வ. ளன்மல் கபயற்கும், பயற்கும் ளமதுபம
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கமம் என்த உண்டு ன்த வபத்துக்ளகமள்நமணல் இந்ட யவு ன்து
ற்டுபடயல்வ. ஆமல் இந்ட ளமதுபம கமம் பர் அதபத்டயலுணயல்வ.
இவடப்ழமல் கபயன் யவவு பயனயப்யல் ற்டுகயது ன்த ம்தைபது ப்வணழத.
(118க் கமண்க)
ணதப்தை : ம. மணமமதஞயன் ஆய்பயல், பயன் யவவு கபயல் இதந்டவடப்
ழமவும், ‘இது கவு’ ன்த கபயழழத ளடமயந்டது ழமவும் கபயன்
அதபத்டயலுள்நழட, இது ப்டி?
டயல்: பயனயப்யல் ற்டும் வ்பயவும் ப்டி பயனயப்வழத ழசதழணம அப்டித்டமன்
கபயல் ஆகும் ல்ம அயவும் கபயற்ழக ழசர்ந்டது. ‘இது கழப ன் ஆகயதயதக்கக்
கூமது?’ ன்த கபயன் பயதத்டயல் சந்ழடகம் னமம். உண்வணடமன். ஆமல்
பயனயப்தை பயதத்டயலும் இது ன் கழப ஆகயதயதக்கக்கூமது? ன்த சந்ழடகம் பமம்.
இப்டி இந்ட சந்ழடகம் இத அபஸ்வடகளுக்கும் ளமதுபமக இதப்டமல் து கவு, து
வு ன்த அவதமநம் கமட் இது உடபமது.
இப்ழமது கபயல் உண்மகும் அயவு, யவவு, உஞர்வுகள், ங்கல் பயகல்ங்கள்
ல்மம் கபயற்குத் டமன் ழசர்ந்டவப. அவப எதகமலும் கவபத்டமண்டி பயற்கு
பழப தொடிதமது. ழப ம. மணமமதஞதக்கு கபயல் பந்ட பயன் யவவு
கழப; அபதக்கு உண்வணதயல் பயன் யவு பபயல்வ. இது கவு ன்தம்
யச்சததொம் ஆகபயல்வ. ளன்மல் பயனயப்தை ணம் அங்கயதந்டது ன்டற்கு ஆடமழண
இல்வ ன்து டமன் அதபத்வடளதமட்டி இதக்கும் ஸித்டமந்டம்.

118. பயனயப்யமகும் கபயன் யவவு உண்வணதமகழப யவப்தை அல்
ணதப்தை: இங்கு ணற்ளமத குனப்ம் ழுகயது.
 ம. மணமமதஞதக்கு ‘இது கவு’ ன்தம் அயவு கபயழழத உண்மதயற்த
ன்து அபது அதபம். அந்ட அயவு அபர் பயல் ளசய்ட மடத்டயன்
தமய் (சுத மயந்துவ தொடலிதவப) பயவநந்டது ன்த அபழ
ளசமல்லித்ள்நமர். (டத்துப பயதத்டயற்கு அபர் ழச்வச ம் ழபண்டிதடயல்வ


ன்மலும் மழண அபர் ளசமன் மடவகவநச் ளசய்து மர்க்கமம்.)
ழணல் கூயத கழபதல்மணல் இன்தம் இத்டவகத  கவுகவநக்
கண்டுள்நமர். ழடபணமடம ன்பர் ழுடயத ’றறப்டயத்ம் ணமடயத்ம்’ ன்தம்
தைத்டகத்வடப் டித்டயன் ளசய்ட சய மடவகநயன் பயழச மய் டணக்கு
ளௌகயக பயதணம கவுகள் யன்த ழமய் ணமன்களும் மதுக்களும்
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கபயல் ளடமயந்டடமகவும், அபர்களுன் டமன் ம்மவஞ ளசய்டடமகவும் அடயல்
ழுடயத்ள்நமர்.


கபயல் ஆ அதபத்வட அபர் பயனயத்ட யன்தம் யவபயல் இதத்டயக்ளகமண்டு
ழுடயத்ள்நமர். இப்டிப்ட் ஸ்பப் ஸித்டர்கள் ர் உள்நர் ன்த மம்
டித்துள்ழநமம்.

இப்டிதயதக்க அதபத்வடத்ம், ஸித்டர்கநயன் பமக்தங்கவநத்ம் தொழுபதுணமய் எதுக்கய
பயட்டு வு, கவுகளுக்கு ந்டச் சம்ந்டதொம் இல்வ ன்த ப்டி தொடிளபடுக்க
தொடித்ம்? இவபளதல்மம் உண்வண ன்த ம்தைபடமமல் கவுக்கும், வுக்கும் ழடம
எத டமடம்தம் இதந்ழட டரழபண்டும் ன்த ம் ணடயற்குத் ழடமன்தகயழட! இந்ட
இக்கட்டிலிதந்து ப்டித் டப்தைபது?
டயல்: இவ்பநவு கஷ் ம்வக்கும், பயனயப்யன் ழகமஞத்வடப் ற்யக்
ளகமண்டிதப்ழட கமஞம் ன்து சயயது ஆமய்ந்டமழ தைமயந்துபயடும். பயனயப்தை
யவதயன் ற்யன்ய ழயவபக் கவு, வு ன்த யமயக்கழப தொடிதமது. பதக்கும்
ழடமன்வும் ளசய்தமது.
இப்டி இன்தம் சய கதத்துக்கள்:
 க்கு எத கவு பந்டது, அடயல் இத்டவகத அதபம் உண்மதயற்த
 ளதம்மம கவுகநயல் பயன் யவழப இதப்டயல்வ. இது கவு
ன்தம் அயவும் இதப்டயல்வ. ஆமல் மடம பயழசத்டயமல் பயன்
யவவும், களபன்தம் அயவும் என்மய்த் ழடமன்தம் கவுகள் ன்த
ளகமள்நமம்.
 ல் கவுகழந பதம்டி ளசய்துளகமள்நமம், உழடசங்கவநப் ளற்தக்
ளகமள்நமம்
 பயனயத்ட யன்தம் அவபகவந யவவு கூமம்
இவ்ளபல்ம ண்ஞங்களுக்கும் அடிக்கல் து? வுப் ற்ன்ய ழபளடமபது
உண்ம? வுப் ற்ளன்மல் ழப ணக்கு இதக்கட்டும் ன்தம் ட்சமடத்டயமல்
டப்தை அயப்மதத்வடழத பநர்த்துக்ளகமள்படல், வுப் ற்யதழழத
ல்மபற்வத்ம் மர்ப்து, அந்ழமட்த்டயற்குத் ழடமன்யதவபகவநழத ம்
ஆமய்ச்சயக்கு ஆடமணமய் ளகமள்பது – இவடத்டமன் மம் வுப் ற்த ன்த கூதபது.
ல்ம ளசதல்மடுகளும் வபழத ஆச்தயத்துக்ளகமண்டிதப்டமல் பயனயப்தை ழமக்கும்
அந்ழமக்கயன் டர்க்கதொம் ம் வதொவகளுக்கு உழதமகணமய் இதக்கயது ன்டயல்
சந்ழடகணயல்வ. ஆமல் இந்ழமட்தொம், டர்க்கதொம் ணமர்த்டத்வடக் கமட்டிக்
ளகமடுக்குணம? ன்துடமன் ழகள்பய. அவபகளுக்கு அந்டத் டகுடய இல்வ ன்தம்,
அபஸ்டமத்த அதபதொம் அடவச் சமர்ந்ட பயதமக டர்க்கதொம் தமதக்கு பசணமகய
இதக்கயழடம அப்டிப்ட்பர்கள் ணட்டும் ணமர்த்டத்வடக் கண்டு ளகமள்ந தொடித்ம்
ன்தம் மம் (30, 33ல்) ளசமல்லிக் ளகமண்ழ பந்துள்ழநமம். டற்ழமவடத பயதத்டயல்
மம் சமயதமகப் மர்க்க ழபண்டிதது ன்ளபன்மல், கபயல் வு யவவு ப்டி
பயனயப்யலுள்ந கவு யவவபச் சமர்ந்துள்நது ன்ழட. ம்தொவத இக்வக மம்
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கபத்டயலிதத்டயக் ளகமள்ந ழபண்டும். இல்வழதல் ழபண்மட ஆமய்ச்சயதயல் கமம்
கனயந்துபயடும். கபயல் `இது கவு’ ன்தம் உஞர்ழபம அல்து அப்டிப்ட் யச்சத
அயவு உண்மகமளடன்ழம யவ மட் மம் தொதபயல்வ. சுதக்கணமக ளசமல்
ழபண்டின், இவபதவத்டயற்கும் பயனயப்தை யவப் ற்ழ கமஞம்.
ளன்மல், கவு ன்தம் மபவக்கு உட்ட் அபஸ்வடவத பய,
த்தணமகயதயதக்கும் வு ன் அபஸ்வட என்த உள்நது ன்த வபத்துக் ளகமண்டு
கவப அநக்க தொதல்கயழமம். மக்ஷய ழமக்கயல், மம் அயந்துளகமள்பது: இல்மட
வப, கபயல் யவவு கூ தொடிதமது; ளயல் அப்ழமது கவு டமன் வு.
அங்கு இன்ளமத வு உள்நது ன்த கற்வக் கூ ளசய்த தொடிதமது. எதபர்
பயனயப்யழழத இதக்கும்ழமது ப்டி யவவு கூர்பமர்?
இப்ழமது மம் அதபயத்துக்ளகமண்டிதக்கும் வு த்தணமகத் டமன் ழடமன்தகயது;
ழணலும் அடற்கு அடயக அநவு ணடயப்நயக்கயழமம். இடமல் டமன் வு ணழட
ப்ழமதும் இதப்து ழமலும், ணற் அபஸ்வடகவந யவவு ளகமள்பதுழமலும்
ண்ஞயக்ளகமள்கயது. உண்வண ன்ளபன்மல், வு, பயற்கு ணட்டுழண
கட்டுப்ட்து. வு தொடிந்டயன் அது ளடமமது. கபயல் பதம் ந்ட ண்ஞதொம்
கபயற்ழக உமயத்டமது. கபயற்கு ளபநயழததயதந்து பந்டது அல்து கபயற்கு
ளபநயழத உள்நவபகளுக்குச் சம்ந்டப்ட்து ன்தும் கபயற்குத் டமன் ளசமந்டம்.
ழப, ளமய்தம பயன் யவு த்தத்டயற்கு ஆடமணமக தொடிதமது.
உண்வணதமகழப வு யவ என்த உண்டு ன்தம் அது கவப பய ழபமது
ன்தம் மம் எத்துக்ளகமண்டுபயட்டுள்நடமல் கவப, வு யவதயன் அநவுழகமமல்
ணடயப்தேடு ளசய்கயழமம். இடற்கு ணமமகக் கவபழத அநவுழகமமக வபத்துக்ளகமள்பது
டமன் இந்ட பயனயப்தைப் ற்யற்கு டயடி. கவபத்ம், வபத்ம் கவு ழமக்கயழழத
மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயழமம். அப்ழமது வு, கவு ன்மலும் என்ழ, கவு,
வுகளுக்கு ந்ட ற்த்டமழ்வும் இல்வ ன்தும் என்ழ. வு ன்தம்
மபவத்ம், கவு ன்தம் மபவத்ம் ணக்கு பதபது உண்வணதமதயதம்,
உண்வணதயல் கவப பய ந்ட உதர்ந்ட இதொம் வு அபஸ்வடக்கு பமது ன்து
அந்ழமக்கயல் உதடயதமகயது. இது இன்தம் பயநக்கப்டும்.

119. பயன் யவப்தை ம்த் டகுந்டடல்
கவபப் ற்யப் ளமதுபமக மம் அயந்துள்நளடல்மம் பயல் அடன் யவழப.
கபயன் கரழ்வணவதழதம, பயன் உதர்வபவதழதம டுத்துக் கூதபர்கள் ல்மம்
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பயல் ஆகும் கபயன் யவப்வத் டமன் ஆடமணமகக் கமட்டுகயமர்கள். இந்யவு
வ்பநவு தூம் ம்த் டகுந்டது ன்வட உதடய ளசய்துளகமள்ந ழபண்டும்.
தொடலில் இந்ட யவவபழத அல்து யவப்வழத சயயது அசுழபமம்.
பயல் ற்டும் அயவு, அதபம் ன்தம், ஸ்ம்தடய ன்தம் இண்டு பவககநயல்
ழடமன்தகயது. ஸ்ம்தடய ணப் டயவுகநயமல் ழடமன்தபது, அதபம் ன்து
ஸ்ம்தடயதயல்மட அயவு. ஸ்ம்தடய அல்து யவு தொன் ற்ட் அதபத்டயமம
ணப் டயவுகநயமல் டமன் ற்ழபண்டித்ள்நது. ணப் டயவுகள் (ம்ஸ்கமம்)
உள்ழந அங்கயதயதந்து, அது ளபநயப் ழடம எத யணயத்டம் பந்டவுன் டவ
டுக்கும். ‘தொன் மன் இப்டி அதபயத்ழடன்’ ன்ழட ஸ்ம்தடயதயன் தொழு படிபம்.
ளமதுபமக பஸ்துபயன் யவழப பந்து அவட மம் ப்டி ப்ழமது அதபயத்ழடமம்
ன்து யவபயற்கு பமபயட்மலும் யவவுடுத்டயக் ளகமண் பயதம் ம் தொன்
இதக்கமது ன்ளடமத யதணம் இதப்டமல் அது சமயதம யபம இல்வதம ன்தம்
சந்ழடகம் ப்ழமதும் இதந்துளகமண்ழ இதக்கும். இடமல் டமன் ஸ்ம்தடயவத
தடமர்த்டம் ன்தம் அதடமர்த்டம் (correct and incorrect) ன்தம் இத பவகப்
டுத்டயத்ள்நர். தொன் அதபம் பயதத்வடளதமட்டி இதந்டமல் அந்ட யவு
சமயளதன்தம் இல்மபயடில் சமயதற்து ன்தம் கூப்டுகயது. யவவு சமயதமக உள்நடம
அல்து இல்வதம ன்வட யர்ஞதயப்து கடிம். ளயல் யபயன் சய
அம்சங்கவந மம் ணந்து பயட்டிதப்ழமம், சயபற்வ, அதபத்டயல் இல்மபயட்மலும்
கூட்டிச் ளசமல்ழபமம். இடமல் டமன் கந்ட கம டயழபடுகவந உதடய ளசய்த எத
உதயதள்ந சமட்சய ழடவபப் டுகயது. இங்கும் மம் யதவத யவபத்டமன் அல்து
ம் யவப உதடய ளசய்துளகமள்நத் டமன் சமர்ந்துள்ழநமம்.
ஸ்ம்தடயவதப் ற்ய இன்ளமத பயதம்: ந்ட யவவும் தொன் மம் அதபயத்ட
பஸ்துவபழதம, சம்பத்வடழதம ணதடித்ம் ம் தொன் ளகமண்டு பமது. ‘அது டமன் இது’
ன்தம் பண்ஞம் உதடயதம அதபளணமன்த ம்ணவபதக்கும் ற்ட்டுக்
ளகமண்டிதக்கயது ன்வட ணதக்க தொடிதமது. இடற்கு ‘ப்த்தயக்வஜ’ ன்த ளதர்.
பயதபமத்டயற்கு இது ளபகுபமக உழதமகப்டுகயது ன்டயல் சயயதும் தணயல்வ.
ஆமல் இது வடக் குயக்கயழடம அதுடமன் ணமர்த்டம் ன்த ம்தைபடயல் டவ
உள்நது. இந்ட ஜமத்டயல் உள்ந ‘அது’ ன்தம் அம்சம் தொன் அங்கு அதபயத்ட
பஸ்துபயன் அல்து சம்பத்டயன் யவபயமல்டமன் ம்க்கூடிதடமக உள்நது. அந்ட
கந்ட கம அதபம் மம் ன் ளசய்டமலும் ம் தொன் பந்து யற்கமது. இப்டிதயதக்க,
‘அது டமன் இது’ ன்தம் ஜமம் தணற்து ன்த ப்டிக்கூதபது? ஸ்ம்தடயதயல்
இத்டவகத கநங்கம் இதப்டமல் டமன் அயஜர்கள் இவட பயதபமத்டயன் அங்கம்
ன்த எத்துக்ளகமண்மலும் ப்ணமஞழகமடிதயல் ழசர்ப்டயல்வ. இது இதக்கட்டும்.
ப்ணமஞழகமடிவதச் ழசர்ந்ட ப்த்தக்ஷம் தொடலித அதபங்கள் ஸ்ம்தடயதயன் ளடமற்த
இல்மணல் இதக்கயன்பம? ன்த ழகட்மல் இவடத்ம் வடமயதத்துன் ளசமல்
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தொடிபடயல்வ. இந்டயமயதங்கநயலிதந்து உண்மகும் அயபயற்குப் ப்த்தக்ஷம் ன்த
ளதர். ங்ளகங்கு தைவகத்ண்ழம அங்கங்கு ளதப்தை இதக்கும் ன்தம் வ்தமப்டய
ஜமம் இதப்பர் தூத்டயல் தைவகவதப் மர்த்து அந்ட அவதமநத்டயமல் ளதப்வ
ஊகயத்து யச்சதயத்டமல் ஆகும் அயபயற்கு அதணமம் ன்த ளதர். சப்ட ஜமம் ன்து
சமன்ழமர்கநயன் பமக்கயமல் உண்மகும் அயவு. ய ப்ணமஞங்கநயலிதந்து
உண்மகும் அயவபத்ம் இம்தோன்யழழத அக்கயபயமம்.





ப்த்தக்ஷத்டயற்கு தொன் அதபப் டயவுகள் ழடவப. இடற்குச் சமன்மக, ம் தொன்
இதக்கும் எத கல்வ, எத ணத்வட தொன்ழற்ட் டயவுகநயமல் ளடமயந்து
ளகமள்கயழமம். ழப ப்த்தக்ஷ ஜமத்டயற்கும் கூ ஸ்ம்தடயதயன் ளடமர்தை
உண்ளன்த ளடமயகயது.
தைவகதயன் ப்த்தக்ஷத்டயமல் ளதப்யதக்கயது ன்த ஊகயக்கும் அதணயடயதயலும்
ஸ்ம்தடய இதக்கயது.
சப்ட ஜமத்டயலும் சப்ட ப்த்தக்ஷத்டயமல் அடன் அர்த்டத்வட யச்சதயப்டமல்
இங்கும் ஸ்ம்தடயதயன் துவஞ ழபண்டித்ள்நது.

ம் அவத்து பயதபமங்களும் ஸ்ம்தடயதயன் ழணல் டமன் யற்கயன். ஸ்ம்தடய தொன்
அதபத்டயன் ணரது யற்கயது. ழப இப்டி ஆகயன் அயவுகள் ஸ்டயணற், ம்த்
டகுடயதற் தைத்டயவதச் சமர்ந்துள்ந. இது ணமர்த்டத்வட யச்சதயக்க உடபமது ன்து
டயட்பட்ணமகத் ளடமயகயடல்பம?
ஸ்ம்தடயவத தடமர்த்ட, அதடமர்த்ட ஸ்ம்தடய ன்த இண்டு பவகதமய் பயதபமத்டயல்
ளசய்துளகமண்டிதப்து உண்வணதமமலும், இவ்பயண்டு பவக ஸ்ம்தடயகநயன் படிபயல்
ந்ட ழபதமடும் ளடமயதமது. ழடம எத ஸ்ம்தடய தடமர்த்டணம அல்து இல்வதம ன்த
உதடயப்டுத்ட ழபண்டித மடழண ம் பசத்டயலில்வ. ங்ளகங்கு ப்டி ப்டி
மரட்சயத்டமலும் ஸ்ம்தடய அம்சம் ழசர்ந்துடமன் இதக்கயது. அந்ட அம்சதொம் தடமர்த்டணம
அதடமர்த்டணம ன்த உதடயப்டுத்துபடயலும் சங்கம் உள்நது.  ஆடமங்கநயமலும்,
தவத சம்ணடத்டயமலும் எத ஸ்ம்தடயவத தடமர்த்ட ஸ்ம்தடய ன்த எத்துக்
ளகமள்கயழமம் ன்து வதொவக்குப் ழமதும். ஆமல் அந்ட ஆடமங்கநயலும்,
சம்ணடங்கநயலும் ஸ்ம்தடய அம்சப் யசமசு எட்டிக்ளகமண்ழ இதப்டமல் ங்கும் தடமர்த்ட
ஸ்ம்தடயவத கண்டு ளகமள்ளும் ம்யக்வக இல்வ. வு பயத ஸ்ம்தடயதயன் மழ
இப்டிதயதந்டமல் கவு பயத ஸ்ம்தடயதயன் ஆமய்ச்சயதயல் ன்த்வடச் ளசமல்பது?

120. பயல் ஆகும் ‘கபயன் யவவு’ உண்வணதம ஸ்ம்தடய அல்
இதுபவ கபயன் யவப்வ உண்வணதம ஸ்ம்தடய ன்த வபத்துக்ளகமண்டு
ஸ்ம்தடயதயன் குவமடுகவந ளமதுபமக அசயக் ளகமண்ழ பந்துள்ழநமம். ஆழ்ந்து
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கபயத்டமல், கபயன் யவப்தை, வு யவப்வப் ழமல் அல் ன்து ளடநயபமகும்.
எத ஸ்ம்தடய ஆக ழபண்டுளணன்மல் சய யந்டவகள் உள்ந:
1. தமர் யவவு கூதகயமழம அபழடமன் அதபயத்டயதக்க ழபண்டும்.
2. எழ கமப்ளதக்கயல் ளபவ்ழபத யவகநயல் ஆகயதயதக்க ழபண்டும். அடன்
அதபம் கந்ட கம சம்பணமகயத்ம், அடன் யவப்தை அழட கமப்ளதக்கயல் யன்
ப்ழபம னழபண்டும். அழட அதபத்டயமல் ஆ டயவுகநயன் தோம்
உசுப்யபயப் ழபண்டும்.
 ‘மன் இவநஜமய் இதந்டழமது அதபயத்ழடன் இப்ழமது பதடமகயபயட்டமல்
அதபயக்க தொடிதமது’, ன்த ளசமல்லும்ழமது, ணற்வபளதல்மம் ணமய
இதந்டமலும் மன் ன்தம் எழ அங்கமதொம் அடன் யன்ஞயதமக இதக்கும்
அயவும் ஞ்சயதயதக்கும். ஆமல் கவு, வு பயதத்டயல் அந்ட இண்டு
அபஸ்வடகளுக்கும் ளமதுபமக து உள்நது? சமர, இந்டயமயத, ணழம, தைத்டய,
அங்கமம் துவும் ளமது இல்வ.
 இவ்பயண்டுக்கும் ளமதுபம கம, ழடசங்களும் இல்வ. ஆவகதமல்
இவபகநயல் என்த தொன் பந்டது, ணற்ளமன்த யன் பந்டது ன்தம் கூதொடிதமது.
வட வபத்துக்ளகமண்டு பயல், கவு யவவு ஆதயற்ளன்த கூதகயழமம்?
‘மன் கவபக் கண்ழன்’ ன்தம் படிபம அயவு ணக்கு பதபடயல்வ
ன்டயல்வ. இந்ட அயவு அவபதக்கும் ற்ட்டுக்ளகமண்ழ இதக்கும்.
ஆவகதமல் அவட தமதம் ணதக்க தொடிதமது. ஆமல் அவடக் கபயன் ஸ்ம்தடய
மணம? அந்ட ஸ்ம்தடயதயன் ஆடமத்துன் கவு ப்வண ன்த
யர்ஞதயக்கமணம? ன்து டமன் ழகள்பய. இது ஸ்ம்தடய ன்த கூதபடற்கு
இதக்கும் இவததகவந இதுபவ ளசமல்லித்ள்ழநமம். இடயலிதந்து ன்
ளடமயகயன்து ன்மல் இந்ட ஸ்ம்தடயதயன் ஆடமத்டயன் ழணல் ஸ்ம்தடயக்குத்
டக்கபமத தொன் அதபம் ற்ட்து ன்த கற்யப்தும் டபளன்து
உதடயதமகயது.
மம் பயனயத்ட உழழத, ‘மன் கவு கண்ழன்’ ன்தடமழ ண்டகயழமம். இது
எத உண்வணதம யப்ழதமகயதயதந்டமல் இவடளதமட்டி ‘மன் இப்ழமது கவு
கமண்கயழன்’ ன்தம் அதபம் ணக்கு ன் கவு சணதத்டயல் பபயல்வ? இடற்கு
ம்ணயம் டயலில்வ. ம் அதபம் கவு சணதத்டயல் ‘இது வு’ ன்தடமன் ஆகயது
அல்பம? பயனயத்டயன் அவடப்ற்யத ழபளமத ண்ஞம் பதம்ழமது ‘இது எத
கவு’ ன்தடமன் ழடமன்தழண எனயத, அதபத்டயன் யவு ன்த தொடிளபடுப்து
சமயதம?
ணதப்தை: ‘இது கவு’ ன்தம் அதபம், அதர்பணமக, எதபதக்கு ஆகமழண?
டயல்: அப்ழமதும் கூ கவபப் ற்யத பயனயப்தை ண்ஞத்வட உண்வணதம யவு
ன்த கூ தொடித்ணம?
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ம.மணமமதஞன் இப்டிப்ட் யவப்வ சய மட பயழசத்டயமல்
அவந்டமர். இவட அபர் வு யவதயல் னகய பயழழத இத்டவகத
யவவபப் ளற்டமல் கமமயத கமஞம், ழடசம், கமம் அவத்தும் எழ கமப்
ளதக்வகச் ழசர்ந்டது ன்த எத்துக்ளகமள்நமம். இப்டிதயல்வதமமல்,
வ்பயடத் ளடமர்தைம் இல்மட கவு யவவதத்ம், வு யவவதத்ம் எத
பயசயத்டயணம கவு அதபத்டயன் தோம் ப்டித் ளடமர்தை டுத்ட தொடித்ம்?
 ம.மணமமதஞன் கவு அதபத்டயழழத கவுக்கும் வுக்கும் ளடமர்தை
இல்மடது ளடமயத்ம். ப்டிளதன்மல்: ம.மணமமதஞன் கபயல் டன் வீடு,
ணவபய, ணக்கள், ளமதட்கள், தொடலிதவபகவந பயல் இதந்டவடப்ழமழப
மர்த்டமர். அது வு யவதயடல் ன்தம் அபது அதபத்டயற்குத்
ளடமயந்டது. இப்டிதயதக்வகதயல் வு ணது ணட்டும் ப்டிழதம
டப்யத்துக்ளகமண்டு கபயற்குச் ளசன்டமல் அபதக்கு இந்ட யவு ஆதயற்ளன்த
கற்யப்டற்கு ன் ஆடமம் உள்நது?
 இதுபவச் ளசமன்ளடல்மம் ம.மணமமதஞயன் அதபம். இவட ம்
அதபத்துன் எப்யட்டுப் மர்த்ட யன் அவட எத்துக்ளகமள்நழபண்டுணல்பம?
யதவத அதபங்கவநழதம, பமக்தங்கவநழதம மம் கரனமகச்
ளசமல்பயல்வ. இவ்பதபங்களுக்கும் பமக்தங்களுக்கும் டகுந்ட ணடயப்வ
அபசயதம் அநயப்ழமம். ஆமல் தர்ஞமதபத்வடத்ம் அந்ட அதபத்டயற்குப்
ளமதத்டணம பயதமக த்க்டயகவநத்ம் அப்டிப்ட் பயழச
அதபங்கநயமழம, சமன்ழமர் பமக்தங்கநயமழம ணதக்கக்கூமது ன்த
ணட்டும் ளசமல்ழபமம்.
ம.மணமமதஞன், இன்தம் அபவழமல் ர் மக்ஷயவத எதுக்கய பயட்டு (யவ
ழமக்வகத் டள்நயபயட்டு) பயற்கும், கபயற்கும் ஸ்ம் எத சம்ந்டத்வட, வு
ழமக்கயல் கற்வ ளசய்து ளகமண்டுள்நர். கபயல் கண் தைலிக்கு பயன் கத்டய
உழதமகணமகமது. அப்டித்டமன் கவுப் தைலி, பயனயத்துக்ளகமண்பன் டுக்கத்டயற்குக்
கமஞணமகமது. டுக்கத்டயற்குக் கமஞம் பயனயப்யல் பதம் யவவுடமன். இது ப்டி


இதக்கயளடன்மல்: ‘இய இப்டி ந்துபயட்மல் ன் கடய?’ ன்த இல்மட
கபவவத பதபயத்துக் ளகமண்டு ளமந்துளகமள்பர்கள் ர் உள்நர். இச்சணதத்டயல்
இபர்கள் ழமவபக் கமர்தளணன்ழம, யன்மல் பழபண்டித அல்து ன்ளன்தம்
பமணழ ழமகக் கூடித, அபர்கள் கற்வதயல் ணட்டுழண டயர்மர்க்கக்கூடித சம்பம்
அந்ட ழமபயற்குக் கமஞம் ன்ழம மம் சந்ழடகயப்ழமணம? இல்வ. அபர்களுவத
டற்ழமவடத கற்வடமன் அபர்கநயன் இப்ழமவடத ழமபயற்குக் கமஞம். கவு
யவவும் இத்டவகதழட ன்த பயசமம் ளசய்து அயந்து ளகமள்நவும்.

121. கவு வுகநயல் என்யல் ணற்ளமன்யன் யவவு ப மக்ஷயடமன் கமஞம்
கபயன் ளடமர்தை பயற்ழகம, பயன் ளடமர்தை கபயற்ழகம இல்ழப இல்வ
ன்டற்குப் ழமடயத அநவு சமன்தகள் ம.மணமமதஞன் கபயலும் இதக்கயது.
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1. ம.மணமமதஞன் கபயல் டன் வீடு, ணவபய, ணக்கள், ளமதட்கள், தொடலிதவபகள்
பயல் இதந்டவடப்ழமழப இதந்ட. கபயழழத அவப பயடல் ன்தம்
ளடமயந்டது.
2. கவு வீட்டில் அபர்கள் டமபது எத அவதமநம் ளசய்டயதந்டமல் அது அபர் வு
வீட்டில் ளடமயதபயல்வ. இப்டிதயதந்தும் அபர் டமம் பயலிதந்து பந்டயதக்கயழன்
ன்தம் டம் கபயல் டம்ணமல் கற்யக்கப்ட் யவத்ம் மர்க்கயழன் ன்தம் அயந்டமர்.
3. இங்கு அபதக்கு பயனயப்யலிதந்து பந்துள்ழநமம் ன்தம் யவவும், ‘இது கவு’
ன்தம் அயவும் ந்ட ணடயல் ழடமன்யதது? ம. மணமமதஞன் டம் சமரம், ப்மஞன்,
ணது, தைத்டய, அங்கமம் –இவபகவநத் டன் வு யவதயலிதந்து இட்டுச் ளசன்த
கபயல் தைடயத படிபத்வட அவந்டமம ன்வடச் ளசமல்பயல்வ. இவடப் ற்ய அபர்
சயந்டயத்டடமகத் ளடமயதபயல்வ. எதழபவந அபர் இவ்பயதத்வட பமடயத்டயதந்டமலும்
ழடகமடயகள் ழப ன்தம் யச்சதம் அபதக்குக் கபயல் உண்மகயதயதந்டது ன்ழ
வபத்துக்ளகமள்ழபமம். அப்ழமதும் கூ வு, கவபபய ழபளன்த ஆகயதயதக்க
தொடித்ணம? இவட ழதமசயத்ங்கள். அப்ழமது கவு ன்து வபப்ழமழப ழடமன்யத
ளபதம் ப்வணழத ன்த அபதக்குப் தைமயந்துபயட்டிதக்கும்.
4. ம.மணமமதஞன் னகுபடற்கு தொன் ‘இது கவு’ ன்தம் அயவு இதந்டயதந்டமல்,
இது ளபன்தடமன் ணற்பர்கவநப் ழமல் கதடயதயதப்மர். அப்ழமழடம அபதக்குக்
கபயல் பயன் யவப்ழ இதக்கபயல்வ. சமரமடயகளநல்மம் இண்டு
அபஸ்வடகநயலும் ளமம்வும் ழபத ழபமகயதயதந்து ண்ஞற் கவுகள் அபதக்கு
பந்டயதக்க ழபண்டும்.
5. இப்ழமது மதங்கள்: மடத்டயற்கு தொன்மல் கவு வுகவநக் கண்
மணமமதஞன், மடங்கவநச் ளசய்ட யன் வு யவவபக் கபயல் அதபயத்ட
மணமமதஞன்- இவ்பயதபதம் எதபழ ன்தம் யவவு அபதக்கு பயற்கு பந்ட
யன் டமன் தைமயந்டது. அபர் ‘The Dream Problem’ ன்தம் தைத்டகத்வட இடன்யன்
ழுடயமர்.
6. ல்மபற்வத்ம் என்த கூட்டிப்மர்க்கும் அயவு அபதக்கு உண்மதயற்த.
இவபதவத்தும் டணக்குத் டமன் ஆது ன்தம் யவவும் உண்மதயற்த. இங்கு
அபதக்கு ஆ அதபத்வட யவு ன்த கூ தொடித்ணம? ல்ம அபஸ்வடகளுக்கும்
ளமதுபமய் ந்ட சமரதொம் ந்ட எத ணதும் இதக்கபயல்வ. ஆதயதம்
‘இவபதவத்வடத்ம் அதபயத்டபன் மன்’ ன்தம் தைத்டய அபதக்கு உண்மதயற்த.
‘மன்’ ன்தம் அயவு அந்டக்கஞத்டயல் உண்மகும். ஆமல் ந்ட எத அந்டக்கஞதொம்
அபர் அபஸ்வடகளுக்ளகல்மம் ளமதுபமக இதக்கபயல்வ. வு ‘மன்’ கவபக்
கமஞபயல்வ. கவு ‘மன்’ பயனயத்டயதக்கபயல்வ. இப்டிதயதந்தும் அபதக்கும் ம்
அவபதக்கும் ‘மன் கவு கண்ழன்’ ன்தம் யவவு படிப அதபம் ஆகயழட!
இவட ப்டி பயநக்குபது?
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பயற்கும், கபயற்கும் ளமதுபமக இதக்கும் எத டத்துபத்வட எத்துக்ளகமண்மல்
எனயத இவட பயநக்க தொடிதமது. இத் டத்துபத்வட டட்டுத் டடுணமயத் ழட ழபண்டிதது
இல்வ. வு, கவுகநயல் ம்தொள்ளும், தைதொம் ழடமன்தம் கமட்சயக் குபயதல்கள்
அவத்வடத்ம் இவபயமது மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கும் மக்ஷய வசடன்தம் ப்ழமதும்
உள்நது. இந்ட மக்ஷய கபயற்கு என்த, பயற்கு ழபளமன்த ன்த கற்யக்க
தொடிதமது. அப்டிக் கற்யத்டமல் அவ்பயண்வத்ம் அயத ணற்ளமத மக்ஷய
ழபண்டிதயதக்கும்.
இந்ட மக்ஷய வசடன்தம் டமன் ம்தொவத ணற்தம் ணக்குத் ளடன்டும் உகயன் அயவு
ணற்தம் இதப்யன் மணமகவும் பயநங்கயக்ளகமண்டிதக்கயது ன்வட மம் அங்கங்ழக
கமட்டிக் ளகமடுத்துக்ளகமண்ழ பந்துள்ழநமம். இந்ட மக்ஷயதயன் த்டயமல் டமன்
‘மன் கவு கண்ழன்’ ன்தம் அதபம் ற்டுகயது. இந்ட மக்ஷயவதத்ம் மன்
ன்தம் டமர்த்டத்வடத்ம் யமயத்து அயத தொடிதமணல் இதப்டமல் டமன் மம், ‘வு மன்
டமன் கவபக் கமடம் மன்’ ன்தம் ப்மந்டயக்கு உட்ட்டுள்ழநமம்.
ணதப்தை: மக்ஷய வசடன்தழண கவு கண் மமகயதயதந்டமல் கவபக் ‘கண்ழன்’
ன்த இந்ட கமத்வட ன் உழதமகயக்கயழமம்? மக்ஷய, கமப்பமத்டயற்ழக
மக்ஷயதமய் இதப்டமல் அது இந்ட கமத்டயற்ழகம, பதங்கமத்டயற்ழகம ழசழப
தொடிதமழட?
டயல்: மன் கவு கண்ழன் தம் ழமது மக்ஷயடமன் கவப எநயர்பயக்கும் அயவு
ன்து ணமர்த்டணமதயதம் வதொவதயல் ங்களுக்கு இவ்பயவு இதப்டயல்வ.
அபர்கள் வு மவத்ம், ணமர்த்ட மக்ஷயவதத்ம் ழசர்த்து ‘மன் கவு கண்ழன்’
ன்கயன்ர். வு மன் கமத்டயற்குக் கட்டுப்ட்டிதப்டமல் அடற்கு இப்ழமவடதது
அல்மடவட தொன் அதப யவபமகயழதம, இய பதம் அதபத்டயன்
டயர்மர்ப்மகயழதம ழடமன்தபது இதல்மகயத்ள்நது. இது மக்ஷய வசடன்தத்வடத்ம்,
வு மவத்ம் யமயத்டயத தொடிதமடடமல் தொந்வடத பயனயப்தை, கவுகள், தூக்கம்
இவபளதல்மம் ணக்கு யவு படிபயல் ழடமன்தகயன்.
இப்டிக் கப்ம் ளசய்துளகமண்டு என்யன் டர்ணத்வட ணற்ளமன்யன் ழணல் ழமட்டுக்
ளகமண்டிதக்கும் இந்ட இதல்ம ஆமல் டப்தைத் டப்ம தைமயடலுக்கு ‘அத்தமம்’
அல்து ‘அபயத்தம’ ன்தம் ளதர் ழபடமந்டத்டயல் ளகமடுக்கப் ட்டுள்நது. (132 க்
கமண்க)
ணதப்தை: கவு, வு, தூக்கம் இம்தோன்வத்ம் கந்ட கமத்டயற்ழக ழசர்த்டமலும், வு
ணட்டும் யம் ன்தம், கவபப் ளமய் ன்த ணட்ம் ழமட்டும், தூக்கத்வட
கஞக்கயற்ழக டுக்கமணலும் இதப்டயற்கு ன் கமஞம் ?
164

டயல்: வு மயற்குக் ளகமடுத்துள்ந அநவு ணரயத தொக்கயதத்துபம் டமன். (மன் ன்தம்
டத்டயல் அங்கயத்ள்ந மபவகள் 142ல் பயமயபமக ஆமதப்ட்டுள்ந)
டற்ழமது யவபயல் இதத்டயக்ளகமள்ந ழபண்டிதது: கபயலும், பயலும் எத ‘மன்’
ம்தொன் எட்டிக்ளகமண்ழ இதக்கயது. ‘இது டமன் வு, இந்ட வு உளகல்மம்
உண்வண, இப்டிப்ட் உண்வணதம வுகள் இடற்கு தொன் வ்பநழபம டவப
பந்து ழமத்ள்ந, இன்தம் வ்பநழபம பழபண்டித்ள்நது’ ன்த டன் அயணம
அபஸ்வடவதழத ப்ழமதும் தூக்கயப் யடித்தும், ய அபஸ்வடகவநத்ம்,
அதபங்கவநத்ம் ணட்ம் ழமட்டுபயடுகயது. இந்ட ‘மன்’ டமன் ழணல் கூயத கவு
வுகநயவழத ற்த் டமழ்வுகவந உண்டு ண்ஞக் கமஞணமகயத்ள்நது. இது
தூக்கத்டயதள் ப தொடிதமது. அங்கு ந்ட உகும் இதப்டயல்வ. அடமல் டமன் மம்
அடற்கு அவ்பநவு ணடயப்நயப்டயல்வ. யணமகப் மர்த்டமல் மக்ஷயளதமன்ழ தோன்த
அபஸ்வடகவநத்ம் இவஞக்கயது. மன் ன்து, கவு, வுகளுக்குத் டயத்
டயதமகழப இதக்கயது. ஆதயதம் மம் இவ்பயண்வத்ம் கந்து ‘மன் தூங்கயழன்’,
‘மன் கவு கண்ழன்’, ‘மன் பயனயத்ழடன்’ ன்த கூயக்ளகமண்டிதக்கயழமம். மன்
ன்டயன் மணமக இதக்கும் மக்ஷய வசடன்தழண ம் வதொவக்கும் ஆடமணமக
இதக்கயது ன்வட ளசமல் ழபண்டிதழட இல்வ.
122. எத அபஸ்வடவத ணற்ளமன்யன் ழமக்கயல் கமண்டயமல் ற்டும் ன்வண
த்தத்வடக் கமண்டயல் எத ளதம் டவதமக உள்ந இந்ட பயனயப்தை ழமக்கயலிதந்து
பயடு எத சயகயச்வச உண்டு. வு ழமக்கயல் மர்த்ட எத பயதத்வட ணற்
அபஸ்வடகநயன் கண்ழஞமட்த்டயல் மர்த்டமல் ம் அயப்மதத்டயல் ன் ணமதமடு
உண்மகும் ன்தம் ழகள்பயவத ணக்கு மழண ழகட்டுக் ளகமள்பதுடமன் அந்ட சயகயச்வச.
டற்ழமது கவு, வுகவந, வுக் கண்ஞயமல் மர்த்ட யன் இவபகவநக் கவுக்
கண்ஞயமல் கண்மல் அது ப்டி இதக்கும் ன்த மர்ப்து உழதமகணமகயதயதக்கும்.
ளன்மல், வப, வுக் கண்ஞயமழழத மர்த்டமல் அவட தொழுவணதமகப்
மர்த்டது ழமமகமது. பயனயப்யல் பயத, பயதய பயமகத்வடத் டபயர்க்க தொடிதமது. அங்கு
பயதத்வட பயட்டு பயதய இதக்கமது. பயதயவத பயட்டு பயதம் இதக்கமது.
ஆவகதமல் பயத பயதயகவநக் குயத்து ஆமய்பது அங்கு தொடிதமது. அங்கு பயத,
பயதயகவந கூட்மக அயபன் பயதயழத ஆபடமல் டமழ டக்கு பயதணமக
ழபண்டிதயதக்கும். இது தொடிதமது. ஆவகதமல் பயனயப்யன் பயத, பயதயகவந
தொழுவணதமக அயத ழபண்டும் ன்பர்கள் ‘இந்ட அபஸ்வட, கவுக் கண்டக்கு
ப்டித் ளடமயத்ம்’ ன்த ழதமசயக்க ழபண்டும். ஆழமசயத்டமல் இந்ட இண்டு
அபஸ்வடகளும் ணமர்த்டத்டயன் ழடமற்ழண ஆகயத்ள்நடமல் இண்டின் டத்துபதொம் எழ
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ணமர்த்டம் ன்தம் தொடிவு ளபநயப்டும். ணமர்த்டத்வடத் துண்மக்கய, அடன் எத
துண்வழத ஆமத்ம் அதர்ஞ த்தஷ்டிதயன் குவமடு இந்ட யவழமக்கயல் (18)
இதப்டயல்வ. ஜமம் த்தணம, ழஜதம் த்தணம ன்தம் சய தொடிவு கமஞமட
சர்ச்வசகள் உழதமகணற்வப ன்து உழ பயநங்கயபயடும்.
சந்ழடகம்: கவப, பயல் ஆமத தொடித்ம். ளயல், பயல் ணக்கு கபயன்
யவப்தை உண்மகயது. ஆமல் கபயல் வு ப்டித் ளடமயத்ம் ன்வட ப்டி
அயபது? அப்ழமது ணக்கு பயன் யவவு இதப்ழட இல்வழத!
1.

எதழபவந தொடிந்டமலும், ஆமய்ச்சய ளசய்த்ம் இப்ழமவடத அபஸ்வடதயன்
அயபயற்கு, பயத, பயதயகழந பயதணமகயபயடும். இப்டி மம்
பயதத்வடழத ஆமய்ந்டது ழமமபடமல், பயதயதயன் கசயதத்வட
அயந்டது ழமமகுணம?

2.

இது ப்டிழதம தொடித்ம் ன்த வபத்துக்ளகமண்மலும், ம் ஆமய்ச்சய
பயனயப்யழழத டமழ வளதகயது? மம் பயனயப்தை யவக்கு அடயக
அநவு த்தத்பத்வட அநயக்கயழமழண?

டயல்: இந்ட சந்ழடகம் அபஸ்டமத்த ணர்ணத்வட ன்மகத் ளடமயந்து ளகமள்நமடமல்
ழுந்துள்நது. ‘பயனயப்யல் கபயன் யவு இதக்கும், கபயல் பயனயப்யன் யவழப
இதப்டயல்வ. இப்டிதயதக்க எத த்தஷ்டித்ன் இன்ளமன்வ ப்டி ழசமடயப்து?
ன்த ழகட்பன், டன் அதபத்வட டமழ அயதமணல் இதக்கயமன். ளன்மல்
பயனயப்தை ழமக்கயல் கவு கரழ்ணட் அபஸ்வடதமய் கண்மலும், கவு ழமக்கயல், கவு
பயனயப்ளன்ழ ழடமன்தபடமல் அவட பய உதர்ந்ட ணட் வு ன்தம் ழபளமத
அபஸ்வட அப்ழமது யவபயற்கு பமணல் இதப்து இதல்ழ. இப்டி கவு ழமக்கயல்
ழப இல்மணல் ழமபடமல், அல்து கவு, வு இவ்பயண்டும் ழப
ஆகயபயடுபடமல், அவ்பயண்டும் என்ழ ன்மகய பயடுகயது. ழணலும் பயல் கபயன்
யவவு அல்து கபயல் பயன் யவு இதக்கயது ன்ழம, இல்வ ன்ழம
யதௐயக்க மம் தொதபயல்வ. எத அபஸ்வடதயல் ணற்ளமன்யன் யவு படிபமகத்
ழடமன்க் கூடித அயவு உண்வணதயல் யவபல். அது ளபதம் பயகல்ம் ன்த (120ல்)
பயநக்கப்ட்டுள்நது. ந்ட ஜமத்டயற்கு, ளமதத்டணம பயதம் உண்வணதயல்
இதப்டயல்வழதம, அந்ட ஜமத்வட பயகல்ம் ன்த ம்ஸ்க்தடத்டயல் ளசமல்பர்.
உடமஞணமக, தொதலுக்குக் ளகமம்ழ இல்வ ன்தம் ண்ஞம் எத பயகல்ம்.
ளயல் தொதலுக்குக் ளகமம்தை இல்வ. ஆவகதமல் அபஸ்டம டத்துபத்வட
யர்ஞதயக்கும் ப்க்மயவதக்கு கபயல் பயன் யவு இல்வ ன்த ளசமல்படயல் ந்ட
இவஞ்சலும் இல்வ. பயல் கபயன் யவவு அல்து கபயல் பயன் யவு
இதக்கயது ன்த டன் துவஞத்ன் அதபயத்துச் ளசமல்கயழமழணம அதுடமன் மக்ஷய
வசடன்தம். அதுடமன் இண்டு அபஸ்வடகளுக்கும் ளமதுபமய் இதக்கும் அயவு ன்து
யவு அதபத்டயலிதந்து ளடநயபமகயது. ஆவகதமல் அபஸ்வடகவந என்ன்
ழகமஞத்டயலிதந்து இன்ளமன்வப் மர்க்க ழபண்டும் ன்த ளசமன்டயல் ந்ட
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ழடமதொம் இதப்டயல்வ. இம்தொவவதப் யன்ற்ய, ளடமர்ந்து டத்துப
பயசமத்டயற்குக் கயநம்யமல் ணக்ளகல்மம் இதல்மக இதக்கும் கமபஸ்டம த்தஷ்டி
ழடமம் பயகய பயடும்.
இன்ளமத சந்ழடகம்: ல்மழண பயதழணதமமல், பயதயதயன் கசயதத்வட அயந்டது
ழமமகுணம?
டயல்: கபயழம, பயழம, மம் பயதணமக்கயக்ளகமள்நமணல் வடத்ம் ஆமத
தொடிதமது ன்து உண்வணடமன். ஆமல் கவப வுக் கண்டதம், வபக்
கவுக் கண்டதம் பயதணமக்கப் ழமமல் அந்டந்ட அபஸ்வடதயன் பயத,
பயதயகநயண்வத்ம் ளபநயழத டள்நய மக்ஷயதயழழத யவக்க ழபண்டி பதம்.
கபயன் பயத, பயதயகள் இவ்பயண்டின் மக்ஷய, பயன் பயத, பயதயகள்
இவ்பயண்டும் கூடித மக்ஷய, இவபதவத்தும் ணமர்த்ட ழமக்கயல் ணம் ன்து
ணடயல் ணயன்தம். இண்டுக்கும் ளமதுபம மக்ஷயவதத் டபயர்த்து, இண்டு
அபஸ்வடகநயலும் ஞ்சயதயதப்வட எப்யட்மல், இவ்பயண்டிற்கும் எத பயத்டயதமசதொம்
இல்வ ன்து ணட்டுணன்ய, என்த இதக்கும்ழமது ணற்ளமன்த ங்கும் இதப்டயல்வ
ன்தும் பயநங்கும். இடயலிதந்து ஸித்டணமகும் ணம டத்துபம் – மக்ஷய வசடன்தழண
டன்யல் ந்ட ணமதமடுணயன்ய இந்ட இண்டு படிபங்கநமய் உதளபடுக்கயது ன்து
டமன். பயத, பயதயகநயன் ளணமத்ட கசயதத்வடழத சுணமகத் ளடமயந்து ளகமண்து
ழமமகும். ஆவகதமல் பயதம் என்வழத ஆமய்ந்டது ழமமகும் ன்தம் சந்ழடகம்
சமயதல்.
கவசய ஆழக்ஷம்: ல்ம ஆமய்ச்சயத்ம் பயழழத க்கயழட !
டயல்: ஆமய்ச்சய பயல் க்கக்கூமது ன்தம் கட்டுப்மடு கயவதமது. ணக்கு
சந்ழடகங்களநல்மம் பயல்டமன் பதகயன். அவபகளுக்குப் மயகமம் ளசய்த்ம்
த்க்டயகவநக் கண்டுளகமள்ளும் ஆமய்ச்சயத்ம் பயல்டமன் க்கும். ஆமல் வு
ழமக்கு என்வழத ம்யக்ளகமண்டு ஆமய்பது டபத. (37க் கமண்க). இந்ட
டபதக்குப் மயகமம் அங்கு கூப்ட்டுள்நது. தோன்த யவகவநத்ம், ணற் இண்டு
யவகநயலிதந்து கபயத்டமல், ளபமன்ழ உண்வணதம அபஸ்வட ன்தம்
ட்சமடத்துன் கூடித குதகயத ழமட்ம் யபர்த்டயதமகும்.
123: கவு வுகவந எப்யடுடமல் ஆகும் தன்
வுக் கண்ஞயமல் கவபக் கண்டு அடன் ணடயப்வ அநப்வட யதத்டய, கவபக்
கவுக் கண்ஞயமல் மர்த்து யன் அழட கண்ழஞமட்த்துன் வபப் மர்த்டமல்
ணது அயப்மதம் ப்டி இதக்கும் ன்வடப் மர்ப்ழமம்.
1. பயனயப்யல் இதக்கும் ப்ணமஞ த்தஷ்டி, கபயலும் வப எத்துள்நது.
2. வபப்ழமழப, கபயலும், சமயதம அயவு, டபம அயவு ன்த இண்டு
அயவுகள் இதப்டமக ண்டகயழமம். கஞத்டயல் டமபது குவ இதந்டமல்
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அல்து பயத ஸ்பதௐம் ணமதபடமல் ணட்டும் ஜமம் ப்வணதமய் இதக்கும்
ன்தம் ணற் ஜமங்களநல்மம் சமயதமவப ன்தம் பயல்
கததுபவடப்ழமழப கபயலும் கததுகயழமம்.
3. வபப்ழமழப, கபயலும் ப்ணமத்த, ப்ணமஞம், ப்ழணதம், ப்ணயடய (சமயதம
அயவு)ன்தம் யமயவுகள் உள்ந.
4. ப்த்தக்ஷம், அதணமம், சப்டம் ன்தம் மடங்கநயன் தோம் ணக்கு
பயதங்கநயன் அயவு ற்டுபது கபயலும் உண்டு.
5. அயபயல், ஜமம் (அயந்து ளகமள்பது), த்தமம் (சயந்டவ ளசய்பது), சந்ழடகம்,
யச்சதம், ம்மபவ ( இப்டி இதந்டயதக்கக்கூடும் ன்தம் கற்வ )
தொடலிதவப கபயலும் இதக்கயன்.
6. தொந்வடத பயதங்கநயன் யவவு, டற்ழமவடத பயதங்கநயன் அதபம்,
இயபதம் பயத டயர்மர்ப்தை ன்தம் யமயவுகள் அங்கும் உண்டு.
7. எவ்ளபமத அயவும் அந்டந்ட ழபவநதயல் த்தணமகழப ளடன்டுபது, ழபளமத
அயவு அவட ஆக்ணயத்து யன் அதுவும் ப்வண ன்த தைமயபது அங்கும் உண்டு.
8. கவு, வு ன்தம் அயவும் தொந்வடத யவ வு ன்தம் யச்சததொம் அங்கு
உண்டு.
9. கவுகள்  ன்தம் யவவும் அவபகளநல்மம் ப்வண ன்தம் யச்சததொம்,
டற்ழமது இதக்கும் வு ன்வக்கும் மடயக்கப்மணல் இதக்கும் ன்தம்
உதடயதம ம்யக்வக அங்கும் இதக்கும்.
கவு, பயன் கல் டமன். அடன் அச்சுப்டி டமன் ன்த மம் ண்டபழடதயல்வ.
இந்ழமக்கயல் மர்த்டமல், கபயற்கும், பயற்கும் அயபயல் ந்ட ழபற்தவணத்ம்
இதப்ழட இல்வ. மம் தூக்கத்டயலிதந்து கபயற்ழகம, பயற்ழகம பந்டமல்
‘இப்ழமது கவு கமண்கயன்ழழளதமனயத பயனயத்டயல்வ’ ன்த கவப
வ்பயடத்டயலும் யமயத்து அயத இதலுபழட இல்வ. அல்து, பயல் கவப பய ந்ட
பயடணம உதர்ந்ட அநவுழகமவத்ம் கமஞ தொடிதமது. ளன்மல் கபயவு
ல்மபயடத்டயலும் வபப் ழமழப ளடன்டுகயது. இப்டிப் மர்க்கும்ழமது
பயனயப்யல் இல்மட அயழப ம் அதபத்டயல் இல்வ ன்தடமன் ளசமல்
ழபண்டிததுள்நது. இவ்பயண்டும் மக்ஷய அயபயற்ழக தைப்டுபடமல், அவ்
பயதத்டயலும் இண்டிற்கும் ழபற்தவணகள் இல்வ. மக்ஷய என்வபயட்டு
ணற்ளமன்வப் மர்க்கதொடித்ணமமலும் இவ்பயண்டும் எழ கமத்டயல் மக்ஷய தொன்
இதக்கும் சம்பழண இல்வ. இவ்பநவு ன்? இவ்பயண்வத்ம் மக்ஷயதயன் தொன்
என்ன் க்கத்டயல் இன்ளமன்வ வபக்கப் ழமமல், ணக்கு அபஸ்வடகநயன் அயழப
அற்தப் ழமய் மக்ஷய தௐத்டயழழத அல்து மக்ஷயதற் வசடன்த ணமத்
ஸ்பதௐத்டயழழத யற்ழமம்.
ஆவகதமல் கவு, வு இவபகநயல் என்த உதர்ந்டழடம ணற்ளமன்த டமழ்ந்டழடம
இல்வ. இண்டும் எழ ணமடயமயதம இதப்தைள்நவபகள். இவ்பயண்டும் டம்வண
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அயத்ம் மக்ஷயவதபய ழபமய் இல்வ. இவப மக்ஷய வசடன்தழண ஆகயத்ள்ந
ன்ழட தொடிபம டரர்ப்தை.

. ழயபயன்/ளணய்தயபயன் ஸ்பமபம்
124. தூக்கம் ன்து ஜம அமபம் அல்து ஜமணற் (state of absence of
knowledge or no knowledge) யவதல்
இதுபவ தூத அயவபப் பமக ஆமய்ந்டடயன் தொடிவபத் ளடமகுத்து அநயப்ழமம்.
ஆழ்ந்ட உக்க அதபழண இக்கமர்தத்டயற்கு தொக்த மடணமக உள்நது. அயபயன்
ழகமஞத்டயல் மர்த்டமல் தூக்கத்டயன் பயதத்டயல்  டபம கதத்துக்கள்
ழடமன்யத்ள்ந. ஆழ்ந்ட உக்கம் ன்மல் ந்ட அயவும் இல்மட அபஸ்வட
ன்துடமன் ளமதுபமக உள்ந கதத்து. ஆமல் அயவு இதப்து, இல்மடயதப்து
ன்தம் பயழசத்டயற்கு அங்கு இணயல்வ. ளன்மல் அயவு உண்மபது, ணவபது
ன்து ணடயன் ப்த்ததங்களும், அவபகநயன் பயதங்களும் இதக்கயன் வு,
கவுகளுக்குப் ளமதந்தும். இந்யவகநயல், மவ அயவு, துஞய அயவு, ண அயவு
ழமன்வப என்ன்யன் என்த பந்துளகமண்ழ இதக்கயன். இவப
உண்வணதயழழத ண்ஞங்கள் டமன். இவபகவந வ்தத்டய ஜமளணன்ர். ந்ட வ்தத்டய
ஜமதொம் தூத அயபமகமது (ழயவு). ளன்மல் வ்தத்டய ஜமம் ன, எத பயதம்
இதந்ழட டரழபண்டும் ன்தம் எத பயடய உள்நது. தூக்கத்டயல் மம் வ்தத்டய ஜமணற்த
இதப்ழமம் ன்து உண்வண; ஆமல் வ்தத்டயகள் இதப்டற்கு ஆடமணமய் உள்ந
அந்டக்கஞம் இதப்டயல்வ, பயதங்களும் இதப்டயல்வ. ஆவகதமல் ந்ட வ்தத்டய
ஜமதொம் இல்வ ன்தம் ளமதநயல் தூக்கம் ஜமணற் அபஸ்வட ன்தும்
உண்வண. ஆமல் அங்கு இந்ட ஜமம் ழபத ப்ழமடமபது இதக்கும் சம்பழண
இல்வதமடமல், அவட வ்தத்டய ஜமணற் அபஸ்வட ன்த பர்ஞயப்தும் சமயதல்.
ஊவண எதபவப் ற்யக் கூதம்ழமது ‘இபதக்குப் ழச்சு பமது’ ன்த ளசமல்தொடித்ம்.
ஆமல் ‘இந்டக் கல்லிற்குப் ழச்சு பமது’ ன்த பதம் கூ தொடிதமது. ளயல்
கல்லிற்குப் ழசும் சக்டயழத கயவதமது. இவடப் ழமழப ‘ளசமற்களுக்குப் ழச்சு பமது’
ன்த ளசமல்பதும் சமயதல். ளயல் ணயடன் ளசமற்கவந உழதமகயத்துத் டமன்
ழசுகயமன். ளசமற்கள் டமழண ழச இதமது. அதுழமல் டமன் ‘தூக்கத்டயல் ஜமணயல்வ’
ன்மல் தூக்கத்டயல் ணக்கு ஜமம் உண்மகும் சக்டய இதப்டயல்வ ன்ழம அல்து
ணக்கு ஜமத்டயன் அபசயதம் இல்வ (கல்வப் ழம) ன்ழம ளசமல்பவடப்
ழமமகுழண டபய ஜமம் ற்டும் சம்பணயதந்தும் ஜமம் உண்மகபயல்வ ன்த
ளசமல் தொடிதமது.
(எத கல்லிற்கு ணழணம அயழபம கயவதமது. அடற்கு அத்டயவணத்ம் இல்வ. அது
அயத ழபண்டிததும் இல்வ. ஆமல் பயனயப்யல், ணதுள்ந ணயடதக்கு அயதவும்
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தொடித்ம் ணற்தம் அபன் பயனயப்யல் இதக்கும் பவ வடதமபது அயத்ம் அபசயததொம்
இதக்கயது. ழடம எத டவ ற்ட்டு அயததொடிதமணல் ழமமல் அப்ழமது மம் ன்
கூதழபமம்? அபதக்கு அயத தொடிந்டமலும், அயதத் ழடவப இதந்டமலும் அயத
தொடிதபயல்வ. ளயல் அபன் ணது பயதத்வடத் ளடமர்தை ளகமள்ந இதபயல்வ.
ஆமல் தூக்கத்டயல் ணழணம, உழகம இல்வ; ழப அபதக்கு அயதவும்
தொடிதபயல்வ, அயதத் ழடவபத்ம் இல்வ. அங்கு மம் ‘ழதம! அபதக்கு அயத
தொடிதபயல்வழத ன்த, ன்ழணம அவட அபன் அயதத் டமன் ழபண்டும்
ன்துழமல் ளசமல்ழபமம்.)
125. தூக்கத்டயல் மம்  ஸ்பதௐத்டயபதம் அல் சூன்த ஸ்பதௐத்டயபதம் அல்




தூக்கத்டயல் வ்தத்டய ஜமழண சம்பயப்டயல்வதமடமல் அப்ழமது ம் ஸ்பதௐம்
ணமகயதயதக்கும் ன்த வபழசயகர் ளசமல்பர். இன்வக்கும் சயர் இப்டித்
டமன் ளசமல்கயன்ர்.
ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் ந்ட அயவும் இல்மடடமல் அப்ழமது ம் ஸ்பதௐழண
இதப்டயல்வ ன்த சூன்தபமடயகநம ளௌத்டர்கள் சயர் பமடம் ளசய்டமம்.

இவ்பயண்டு பமடங்களும் த்க்டயக்கும், அதபத்டயற்கும் தொஞமவப ன்வட
ளசமல்த் ழடவபதயல்வ.
 றறப்டயதயல் தௐணமக இதக்கும் மம், பயனயத்டவுன், ண்வஞதயல் தொங்கயத
டயமய ளபநயதயலிதந்து பயநக்ழகற்ப்டுபதுழமல்,ளபநயதயலிதந்து ழடம
யணயத்டத்டயமல் எத தைது குஞம் பந்து ம்ணயல் ஜம ப்கமசம் ழடமன்யதது ன்த
கததுபது த்க்டயக்குப் ளமதந்டமது. அடற்கு அதபத்டயன் தொம் இதப்டயல்வ.
தூக்கத்டயல் மம் கட்வவதழமல் அயபயல்மடபர்கநமகய இதப்ழமம் ன்த
தமதம் ம்தைபடயல்வ. கட்வக்கு இப்ழமதும் அயபயல்வ, ப்ழமதும்
இல்வ. இயத்ம் ன்த்வடச் ளசய்டமலும் அடற்குத் டன்தவத அல்து
தைப்ளமதட்கநயன் அயவு ற்ழப தொடிதமது. ஆமல் தூக்கத்டயலிதந்து
பயனயத்டவுன், ணக்கு ம்வணப் ற்யத்ம், யவப் ற்யத்ம் அயவு
உண்மகயபயடுகயது. ழப ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் மம் ணமகய இதந்ழடமம்
ன்வட எத்துக்ளகமள்ந தொடிதமது.


மழண அங்கு இதக்கபயல்வ ன்தம் ழச்வச எதுக்கயபயழபண்டும். இப்டி எத
ண்ஞம் இதந்டயதந்டமல் இந்டத் தூக்கத்டயற்கு ணக்கள் ன் துடிக்கயன்ர்?
‘ய்ழதம! தூக்கம் பந்துபயட்மல் மழண இல்மணல் ழமழபமழண, யன் ன் கடய!’
ன்த தமதம் கூதபடயல்வ. ணமமக, தூக்கம் பமபயட்மல் ன் ளசய்பது
ன்த ண்டபழ அடயகம். தூக்கத்டயல் டணக்கு அநவு கந்ட ழடம எத மம்
உண்ளன்தம், அடற்கு ழபண்டித ஆதத்டங்கவநச் ளசய்து ளகமள்பர்கழந
அடயகணமவகதமல் தூக்கத்டயல் மம் சூன்தணமகய பயடுழபமம் ன்து த்க்டயக்குப்
ளமதந்டமது. இது இதக்கட்டும்.
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தூக்கத்டயல் மம் ணமகழபம, சூன்தணமகழபம இதந்ழடமம் ன்து
யழணதமமல், பயனயத்டயன் அந்யவவத பர்ஞயக்கயழமழண, இது ப்டி
தொடித்ம்? டமன் அதபயக்கமடவட ப்டி எதபன் பயநக்கதொடித்ம்? அர்த்டணற்
ழச்சயது. (ணம.ம. 7)

இக்கமஞத்டயமல் மம் தூக்கத்டயல் அயபயன் படிபயழழத இதப்ழமம். அப்ழமது ம்
ஸ்பதௐணமகயதயதக்கும் இந்ட ஜமம் வ்தத்டய ஜமத்வடப்ழமல் பயதணமய்,
பயழசணமய் இதப்டயல்வ ன்ழட ஸித்டமந்டம்.

126. தூக்க உஞர்வு யமயவுகநற்து
மன், ணற்வப ன்தம் யமயவுகளுள்ந வு, கவுகநயல் மன் ன்ழட அயபயற்கு
ஆச்தணமகய இதக்கும். மன் ன்து பயதமம சூன்தணமமல் மன் ணற்வப ன்தம்
அயவுண்மகமது. இவ்பநவுடமன் யத்டயவதயன் ஸ்பதௐணல். மன், ணற்வப ன்தம்
யமயவுகநற் எத டத்துபம் அங்கயதக்கயது. அது து? மம் அவட அயதழபண்டும்.
தூக்கத்டயல் யமயவுகநயன் அயவு இதப்டயல்வதமதயதம் அயவு இதக்கும். அவ்பயபயன்
த்டயமல் டமழ மம் அங்கு யமயபற் அயவுள்நது ன்த அயந்துளகமள்பது?
அவ்பயவு து? ந்ட பயதத்வடப் ற்யதது? ன்தம் ழகள்பய இதல்மக ணக்கு
ழுகயது. ஆமல் இக்ழகள்பய பயனயப்தை ழமக்கயல் ழகட்கப்ட்து. தூக்கத்டயல் ப்யமயவும்
இல்வளதன்மல் இக்ழகள்பயகள் ந்ட ஆடமத்டயல் ழுந்ட? தூக்கத்டயல் பயத
பயதய யமயவுகழந இல்வ. பயல் பயததொம் பயதயத்ம் ழபமகய இதப்து யம்.
ஆதயதம் அவபகளுக்கு ழடம ளடமர்தை இதக்க ழபண்டும் ன்த மம் ண்டபது
ம்ணவபமயலும் ளடமயந்ழடம ளடமயதமணழம இதந்துளகமண்ழதயதக்கயது.
ப்டிளதன்மல் பயதய தம மன்(ஜமத்த) , ன் டர்ணணம ஜமத்டயமல்
பயதத்வட அயகயழன் ன்து டமழ ணக்கு இதக்கும் மபவ? ஆமல் பயதயக்கு
டக்கு ழபம பயத அயவு ஆகும் ன்தம் ம்யக்வக ம்ணயல் ப்டி தொவநத்டது?
கவு, வுகநயல் ஜமத்த, ழஜதங்கள் ணயகவும் தொஞம டன்வணத்வதவபகநமகய
இதப்துழமல் ழடமன்தகயது. ஜமத்த ‘மன்’ ன்தம் அயபயற்குத் ளடமயந்தும்,
சுடந்டயணமத்ம், ழசடணமகயத்ம் இதப்வடழமல் ழடமன்தகயமன். ழஜதம் ‘இது’ ன்தம்
அயபயற்குத் ளடமயந்தும், ஜமத்தபயன் அடரணமதயதக்கும் டர்ணதட ஜமத்டயமல்
ப்கமசப்டுத்டப்ட்டும், ணமகயத்ம் இதப்வடப்ழமலுள்நது. இப்டி இவ்பயண்டும்
தொஞமகயதயதந்டமலும், சம்ந்டணயல்மபயட்மலும், ஜமத்தபயன் ஜமத்டயமல் ழஜதம்
அயதப்டுகயழட! இடன் கசயதம் ன்? இவட பயனயப்தை ழமக்கயல் வ்பநவு
ஆமய்ந்டமலும் பயவ கயவக்கமது. ம் தைத்டய சக்டயத்ம் வீஞமகும். ஆமல் ஆழ்ந்ட
உக்கத்டயன் க்கம் ளசன்த சயயது ஆமய்ந்டமல் இம்தொண்மடுகள் அகன்தபயடும்.
ஜமத்த, ழஜதம் பயனயப்தை ழமக்கயல் யன் ஸ்பமபணமகய கண் ழமடயலும்,
அவபதயண்டும் ம் ஸ்பதௐழண ஆகயத்ள்ந ன்து தூக்கத்வடப் மர்த்ழட மம்
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ளடமயந்துளகமள்நழபண்டித்ள்நது. ஜமத்த ழஜதங்கள் இப்டி எழ டத்துபத்டயன் இண்டு
தௐ ழடங்கநமகயதயதப்டமல் டமன் அவபகவந என்யலிதந்து இன்ளமன்வ அயந்து
ளகமள்ந தொடிகயது. த்சயத்தௐணம எழ டயதயன் இண்டு கயவநகநமய் அவப யமயந்து
கவசயதயல் கலில் கப்துழம, அவ்பயண்டின் சங்கணம் ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல்
ற்டுகயது. ‘மன், ணற்வப’ ன்தம் இண்டும் கவு, வுகநயல் அயளபன்தம்
ம்ந்டத்டயமல் ழசர்ந்து ளகமள்ந ழபண்டிதது; ஆமல் தூக்கம் ன்த மம் னக்கத்டயல்
ளசமல்லும் தூத அயபயல் ‘மன், ணற்வப’, ‘அயவு’ அவத்தும் எழ தூத இதப்தை, தூத
அயவு ஆகயபயட்டிதக்கும். ணற் அபஸ்வடகநயல் டமன் மம், மன், ணற்வப ன்தம்
யமயவப உஞர்கயழமம். இடன் த்டயமல் டமன் மம் தூக்கத்டயல் ந்ட பயத பயதய
பயமகதொம் இதக்கபயல்வ ன்த பயனயத்டயன் ளசமல்தொடிகயது.

127. தூத அயபம தூக்கத்டயல் ‘மன்’ ன்டயல்வ
ழணல் ளசமன்டி, தூக்கத்டயல் ஜமத்த, ழஜதங்கள் என்மய் இதப்டல்மணல், ஜமத்த,
ஜமங்களும் என்மதயதக்கும். பயல் ‘மன்’, ‘ன்தவத ஜமம்’ ன்தம் யமயவு
உண்டு. ஆமல் தூக்கத்டயல் இப்யமயவுணற்த தூத அயவு என்ழ இதக்கும். இவ்பயவு
பதவததுணல், டமழ சுடந்டயணமய் இதக்கயது. அது டன் ஸ்பதௐத்டயழழத
இதக்கயது. பயநக்கும் அடன் ளபநயச்சதொம் ழபல்மடதுழமல் ம் அயவும், மதொம்
ழபமகமணல் இதக்கயழமம். மழண அயபமக இதக்கயழமம். ந்ட எத யமயவும் இல்மட
இத்டயல் மளன்தம் யமயவு ங்கு டமன் இதக்கும்? மம் பயல் தூக்கத்வடப் ற்ய
ழசும்ழமது ‘மன் இவ்பநவு ழம் தூங்கயழன், அப்ழமது டன் அயவும் இல்வ’
ன்த ழசயக்ளகமள்ழபமம். இடமழழத தூக்கத்டயல் ‘மன்’ ன்தம் பயழசம்
இதக்கயளடன்த ளசமல்பது சமயதல். ளன்மல் மன்’ ன்து ’ர’, ‘அபர்’, ‘உகம்’
ன்தம் யமயவுகவந உட்ளகமண்டுள்நது. ‘ர’, ணற்பர்’ ன்தம் யமயவுகநயன்ய மன்
ன்ழட இல்வ. வு மன் வப ணட்டும் டமன் ஆள்கயது. கவு மன் கவப
ணட்டும் டமன் ஆள்கயது. இவ்பயண்டும் அவபகநயன் யவகவந பயட்டு எத அடி கூ
டுத்து வபக்கதொடிதமது. தூக்கத்டயல் வு, கவு ங்கும் இதப்டயல்வ ன்து
யர்பயபமடம்.
மம் ஆழ்ந்து உங்கும்ழமது பயனயத்டயதக்கயழமம், கவு கமண்கயழமம் ன்த
ளசமல்படயல் எத ளமதளுணயல்வ. ழப வு மழம, கவு மழம தூக்கத்டயல்
வ்பமத தவனததொடித்ம்? தொடிதமது. இப்டிதயதந்தும் ‘மன் தூங்கயழன்’ ன்கயழமழண
இது ப்டி சமத்டயதம்? இடற்கு பயவவத (83ல்) கமண்க.
ழகள்பய: ‘மன் தூங்கயழன்’ – இவட ப்டி பயநக்குபது?
டயல்: மன் தூக்கத்டயல் இதப்ழன். ஆமல் ‘மன்’ ன்தம் படிபத்டயல் அல். ல்ம
இதப்யன், ல்ம அயபயன் மணமகய இதக்கும் ணமர்த்ட ஸ்பதௐத்டயழழத மம்
இதப்ழமம். ணமண்டூக்தத்டயல் ‘கரதட’ (ல்ம இதப்தைம் என்மபன்), ‘ப்க்ஜம க’
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(அயவுக்கட்டி) ன்தம் பயழசஞங்கள் தூக்க ஆத்ணமபயற்குக் ளகமடுத்டயதப்டற்கு இது
டமன் கமஞம். ஆவகதமல் ‘மன் தூங்கயழன்’ ன்ழ மம் பயல் ளசமல்பது
தூக்கத்டயன் தூத அயவு ‘மன்’ ன்டற்கு மணமகயதயதப்ழட கமஞளணன்த அயக.
ணதப்தை: இத்டத்துபத்வட ணந்து சயர் மன் ன்தும் தூக்கத்டயல் உண்வணதயல் ழபமகத்
டமன் இதக்கயது ன்த யடிபமடம் ளசய்கயன்ழ!
டயல்: தூக்கத்டயல் ‘மன் ன்டயன் இதப்வ, அவடக் குயத்து பயனயப்யல் ற்டும்
மணர் (reference) த்துன் எத்துக்ளகமள்நழபண்டுணமமல், ழபளமத
மணர்த்டயன் த்துன் ‘மன் இவ்பநவு ழம் தூங்கயழன்’ ன்த ளசமல்லும்ழமது
கமத்டயன் இதப்தைம், தூக்கம் ன்தம் ளசதலும் ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் இதந்ட ன்த
கதடழபண்டுழண!
ணதப்தை: இது சமயடமன்.
டயல்: இது பயனயப்யன் டர்க்கப் ற்ழ எனயத தூக்க அதபம் ஆகமது. தூக்கத்வடக்
கந்ட கம சம்பம் ன்த கததுபதும், வு மன் டமன் அவட அதபயத்டடமகவும்,
டற்ழமவடத பயல் அந்ட அதபத்வட யவவு ளகமள்பது ல்மம் இதல்ழ. வு
வதொவக்கு உழதமகதொம் ஆகும். இது தர்ஞமதபத்டயற்கு தொஞமகயத்ள்நது
ன்வட (120ல்) ளசமல்லித்ள்ழநமம். அங்கு ளசமல்லித தொவப்டி ஆமய்ந்டமழ,
இண்டு அபஸ்வடகளுக்கும் மக்ஷயதமதயதக்கும் ஆத்ணம என்ழ ளமதுபமகயத்ள்நது
ன்து ளடநயபமகும். இங்கு எத பயழசம் உள்நது. கவு அதபத்டயல்,
மக்ஷயணட்டுணல்மணல், மக்ஷ்தணம கவு அபஸ்வடத்ம், கவு ப்ஞ்சதொம் ழபமக
இதப்வப. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் அப்டி ந்ட மக்ஷ்ததொம் இதப்டயல்வ. அங்கு ந்ட
ழடச, கம யணயத்டங்களும், பயத அல்து அயவுப் யமயவுகளும் இதப்டயல்வ.
இப்டிப்ட் என்வ அயகயழமம் ன்ழம, என்வத்ம் அயபடயல்வ ன்ழம, ‘மன்’,
‘இது’ ன்த யமயத்ழடம பயழசத்வட கமண்யக்கும் பயகல்மதபம் இதப்ழட
இல்வ.
ஆசமமயதர் சுழஷ்பர் ளசமல்லிதடி ‘ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் வுழமல் டய அயவு
இதப்டயல்வ. ளன்மல் அங்கு கமம் தொடலிதவப டுழப பதபடயல்வ.
டன்தள்ழநழத இதப்து தொன் கமத்டயற்குச் ழசர்ந்டது ன்டற்கு ன் ளமதள்?’
(ப்த.பம. 1-4-300) இந்ட பமர்த்டயகத்டயற்கு ன் அயப்மதம் ன்மல்: ‘டமன் தூக்கத்டயல்
வடத்ம் அயதபயல்வ ன்து யவு ன்மல் தூக்கத்டயல் மன் இப்ழமது வடத்ம்
அயதபயல்வ’ ன்தம் அயவு டமழ உண்மகயதயதக்க ழபண்டும்? அந்ட
அதபத்டயமல் எத ம்ஸ்கமம் உண்மகயதயதக்க ழபண்டும். யன் அந்ட
ம்ஸ்கமத்டயமல் யவவு உண்மகழபண்டும். தூக்கத்டயல் அந்டக்கஞழண
இதப்டயல்வ.அங்கு பயகல்மதபம் ப்டி உண்மகும்? ம்ஸ்கமம் டமன்
ப்டி ங்கயதந்து பதம்? தூக்கத்டயல் கமழண இல்வ. அந்ட அதபம்
தொன்கமத்டயற்குச் ழசர்ந்டளடன்த க்கமத்வடக் குயக்கயழமம்?றறப்டயதயல் ‘மன்
இதுபவ என்தம் அயதமணல் இதந்ழடன்’ ன்த அதபம் ஆபடமல் அப்ழமது, ரபன்
(மன்), கமம், அக்ஜமம் இம்தோன்தம் இதந்ட ன்த பமடயக்கும் இக்கம
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ழபடமந்டயகளுக்கு றறப்டயதயன் யவபயல், பயனயப்யன் ந்ளடந்ட ஜம அம்சங்கள்
கந்து ளகமண்டுள்ந ன்வடப் குத்டயத்ம் மணர்த்தம் இல்மடயதப்ழட கமஞம்.
றறப்டயதயன் அதபத்வட அது உள்நடிழத ஆமய்ந்டமல் (வு யவவதக்
கக்கமணல்) அப்ழமது ஆத்ணம என்தடமன் இதக்கும். கமம், அயவு, அயபயன்வண
(absence of knowledge) ல்மதொம் ஆத்ணமகழப ஆகயதயதக்கும் ன்து ளடநயபமகும்.
இப்டிதயதக்க அது தொந்வடத கம அதபத்டயற்கு பயதம் ன்து ப்டிப்
ளமதந்தும்? ழணலும், ஆத்ணம ல்ம அபஸ்வடகளுக்கும், ல்ம கம, ழடசங்களுக்கும்,
ல்ம அயவுகளுக்கும், அயபயன் அமபத்டயற்கும் மக்ஷயதமக இதக்கயது.
இப்டிதயதக்க அடற்கு தொந்வடத கமத்டயன் சம்ந்டம் ப்டித்டமன் இதக்க தொடித்ம்?
ழப, கயநயஞ்சலில் ழடமன்தம் ளபள்நயவதப்ழமத் டக்குத் டமழ இதக்கும்
ஆத்ணமபயல் ழடமன்யக்ளகமள்ளும் எத பயகல்ழண ‘மன் தூக்கத்டயல் என்வத்ம்
அயந்டயழன்’ ன்தம் யவபமகத் ளடன்டுகயது (ப்த.பம. 1-4-301) ன்ழட சமயதம
தொடிவு. ஆவகதமல் தூக்கத்டயல் மயல்வ, ரதயல்வ, ணற்ளமன்யல்வ, ந்ட பயகல்
அயவும் இல்வ. இவப துவும் இல்வ ன்வட அயதமணல் அயத்ம், இவபகநயன்
மணமகயத்ள்ந தூத அயவு அடமபது ளணய்தயவு டமன் இதக்கும்.
128. ழயபன்ய ழபத அபஸ்வடகழந இல்வ
‘தூக்கத்டயல் ழயவு உள்நது’ ன்த இதுபவ சப்ட ப்ழதமகம் ளசய்டயதந்டமலும்
உண்வணதயல் ளபதம் அயவு தூக்கத்டயலில்வ. ளயல் தூக்கம் ன்து எத
அபஸ்வடழத இல்வ. அது தூத அயவுடமன்.
அது எத அபஸ்வட ன்து வு ழமக்கயல் கற்யக்கப்ட் ண்ஞழண. ந்ட கலில்
இத சயத குகள் இதந்ட ன்த வபத்துக்ளகமள்ளுங்கள். இவ்பயண்டில் எத கயல்
இதப்பர்கள் டம்வண சுற்யத்ள்ந கற் ரர் ப்வ ழமக்கய, ‘அங்கு ந்டப் கும்
இல்வ’ ன்த கததுபது ழமல், அமணம தூத அயளபன்தம் கலில், ழமக்கு
பவுகளுவத கவு, வு ன்தம் குகநயல் இதக்கும் மம், ‘தூக்கம் ன்து
என்வத்ம் அயதமட யவ’ ன்த கூயக்ளகமண்டிதக்கயழமம். குகநயன் கரழும் அழட
கல் இதப்வடப்ழமல் ம் கவு, வுகளுக்கும் தூத அயழப அஸ்டயபமணமய்
இதக்கயது. குகவநச் சுற்யலும் கல் இதப்வடப்ழமல் இங்கு கவு, வுகவநப்
கு ன்த ளசமல்லி இதந்டமலும், ணத்ழடமஞயகள் ரர்ழணல் இதப்வடப்ழமல் கவு,
வுகள் டமழண எத டயப்ட் பஸ்துபயமல் ஆக்கப்ட்டு தூத அயபயன் ணரது
ழடமன்தபடயல்வ. அவபகவநப் யக்கட்டிதயமல் ஆ ழடமஞயகள் ன்த
ழபண்டுணமமல் கற்யக்கமம்.
இன்தம் ஆழ்ந்து ழமக்கயமல் ‘கவு, வு’ ன்த இண்டு அபஸ்வடகநயல்வ.
ளன்மல் அவப ந்ட எத கமத்டயலும் அடுத்டடுத்து ஆகும் சம்பங்கநல். ந்ட எத
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ழடசத்டயலும் அக்கம்க்கம் இதப்டயல்வ. ஆவகதமல் அடற்கு ண்ஞயக்வகவதச்
ழசர்ப்ழட சமயதல். ரர்க்குணயனயகளநல்மம் ரழ ஆகயதயதப்து ழமல், கவு, வுகள்
ழணலும், கரழும், உள்ளும், தைதொம், ல்மம் தூத அயழப. இந்டத் தூத அயவு டமன்
அபஸ்வடகள் ன்த ம்ணமல் அவனக்கப்டுகயது. ணமர்த்ட ழமக்கயல் பயனயப்ழம,
கழபம, ந்ட எத அபஸ்வடழதம இதப்ழட இல்வ. அவத்தும் அவகநற்,
கவகநற், அத்பயடரத தூத அயவுக் கழ, சுத்ட வசடன்தழண ஆகயத்ள்நது.
இந்ட யத்த அபஸ்வடதற் சுத்ட வசடன்தம் டமன் ‘மமம் ஆத்ணம’ ன்த
ணமண்டூக்தத்டயல் ளசமல்ப்ட்டுள்நது. மமபது ன்மல் தோன்த அபஸ்வடகநயன்
ளடமர்தை சயயதும் இல்மடபன் ன்த ளமதள்.
129. தூத அயவு இல்ழப இல்வ ன்து பட்டு பமடம்
ணதப்தை:தூத அயவு ன்மல் ந்ட டர்ணதொம், பயததொம், ஆச்ததொம் இல்மட அயவு
ன்து ளமதள். இப்டிப்ட் அயவு என்த இதக்கழப தொடிதமது. ளன்மல்,
பயதங்கநற் அயவப மம் ன்தம் கண்ழட இல்வ. ‘இதப்தை’, ‘அயவு’ ன்தம்
இண்டும் எதபவக சம்ந்டத்வடக் குயக்கும் சம்ந்ட பமசக சப்டங்கள்.
இவ்பயண்வத்ம் அயபயழழத அக்கய பயதொடித்ணம? பயதயதம அயபயன்ய
டக்குத் டமழ இதக்கபல் இதப்தை ப்டி அசம்மபயடழணம, இதப்தைள்ந
பயதணயல்மட அயவு இதக்கும் ன்தும் அப்டித்டமன் அசம்பம். ழணலும், அயவு
ற்டும்ழமது, அடயல் ‘இப்டிப்ட் அயவு’ ன்தம் எத டர்ணம் இதக்க ழபண்டும்.
ணற் வ்பயட டர்ணதொம் இல்வளதன்மலும் அடற்கு ‘இதப்தை’ ன்தம் டர்ணத்வடதமபது
எத்துக் ளகமள்நத்டமன் ழபண்டுணல்பம? அப்ழமது அடயல் ‘அயவு’, ‘இதப்தை’ ன்தம்
ழடத்வடத்ம் எத்துக்ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும். ந்ட குஞதொம், ந்ட பயததொம், ந்டப்
யநவும், ந்ட ழபற்தவணத்ம் இல்மணல் அயவு ன்ழட உகயல் ங்கும் இல்மட எத
கற்வ டமன்” ன்த சயர் வீண் பமடம் ளசய்கயன்ர்.
டயல்: இவபளதல்மம் வு ழமக்கயன் ற்யமல் உண்ம டர்க்கம் ன்வட
உஞ, ழணல் கூயத தூக்க அதபழண ழமதும். தூக்கத்டயல் தூத அயபயன் அதபம்
இதக்கும்ழமது அது இல்வ ன்து டற்ளகமவக்குச் சணம். இவடப்ழமல் ணமடய,
தோர்ச்வச, குடி தொடலித யவகநயலும் தூத அயபயன் அதபம் உண்மகயது.
இத்டவகத அதபங்கநயலிதந்து பயனயத்டபவ ‘உன் அதபத்டயன் ஸ்பதௐத்வட
பயபமய’ ன்த ழகட்மல், அப்ழமது க்கு என்தம் ளடமயதபயல்வ ன்த ளசமல்பமன்.
இத்டவகத அபஸ்வடகள் ங்ழகம சயதக்கு ணட்டும் ற்டுபடமல், இப்ழமவடத
பயதத்டயற்கு, அவபமயன் அதபத்டயலும் இதக்கும் தூக்கம் என்ழ ழமதுணமடமக
இதப்டமல், இவ்பயண்டும் டற்ழமது ழபண்மம். இடமல் ழபடமந்ட ஸித்டமந்டத்டயற்கு
ந்ட மழணம, அல்து ஷ்ழணம இல்வ.
தூக்க அதபத்வடழத ன்கு ஆமய்ந்டமல் அங்கு ந்ட எத பயதழணம, யமயழபம அற்
யர்பயகல்மதபம் இதந்டது ணக்குப் தைமயத்ம். இவடத்டமன் மம் தூத அயவு, ளபதம்
அயவு, ழயவு, ளணய்தயவு ன்த  பயடணமய் ளசமல்லித்ள்ழநமம். இவ்பமத
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அதபத்டயன்ழணல் யற்வட டர்க்கத்டயமல் ணதப்து சமயதன்த. தூத அயவப மம்
ங்கும் கண்ழட இல்வ ன்தம் சந்ழடகம் இந்ட ளபதம் அயபயன் ஸ்பமபத்வட
அயதமடபற்கு ணட்டும் டமன் உண்மகும். வடதமபது குயத்து உண்மகும் அயவு தூத
அயபல். கவு, வு இண்டும் டற்கு பயதணமகயதயதக்கயழடம, அந்ட மக்ஷய டமன்
உண்வணதம தூத அயவு. ளசன் யமயபயல் ளசமல்லிதடி, கவு, வு இண்டும்
இத்தூத அயபயல் ழமக்குபவுவத ளமய்த்ழடமற்ங்கழந. அத்ழடமற்ங்கநயன்
உண்வணத்ம் தூத அயவுடமன். இப்டித் தூத அயழப ல்மதொம் ஆகயதயதப்டமல், அவட
பயதணமகப் மர்ப்டமல் பதம் ழடமம்டமன் ன்? ம் ஸ்பதௐழண ஆகயதயதக்கும்
ழயவு இல்வ ன்த இடமல் தொடிவு கட் தொடித்ணம? ழயவு ன்து பயதழண
அல் ன்வட யவபயல் வபத்துக்ளகமண்மல் இத்டவகத ப்மந்டயகள்
உண்மபடயல்வ. ழயவு பயதழண அல் ன்த கூயதயதப்து, அது பயதய ன்த
ணட்டும் ளமதள் ளகமள்நக்கூமது. ளன்மல் அவடபய ழபமகய பயதழண
இல்மடடமல் அடயல் பயதத்பம் ங்கயதந்து பதம்? தூத அயழப கவு, வுகநயல்
மக்ஷய, மக்ஷ்தம் ன்தம் பயத, பயதயகநமய் ழடமன்தகயன்து ன்மலும்
அப்ழமதும் அது உண்வணதயல் டன் தௐத்டயழழத இதந்துளகமண்டிதக்கும். மக்ஷய,
மக்ஷ்தங்கநயன் ளமய்த்ழடமற்ழண இதப்டயல்வ. பயத, பயதய பயமகத்டயன்
ளடமர்வழத அயதமட சுத்ட வசடன்தத்வட, ‘ஆழ்ந்ட உக்கம்’ ன்த ங்கள்
பயதபமயத்துக் ளகமண்டிதகயன்ர்.
130.ழயவு பயகமதொம் அல், யர்பயகமதொம் அல். அடயல் ண், குஞம், படிபம்
தொடலித பயகல்ங்கள் இல்வ.
ழயவு கமம், ழடசம், யணயத்டம், மன், ர, பயதம், பயதய தொடலித ந்ட பயகல்ங்களும்
இல்மடது ன்த ளசமல்லிதயதப்டமல் அது பயகமதொம் அல், யர்பயகமதொம் அல்
ன்த குயப்மல் தைமயந்து ளகமள்ந ழபண்டிதது. ளன்மல் தூக்கம் ன்து எத
அபஸ்வட ன்தம் அடயல் பயத, பயதய யமயவுகநற் ழயவு, கவு, வுகநயல்
பயத, பயதயகநமக ணமற்ணவகயது ன்த தமர் கததுகயமர்கழநம அபர்களுக்கு அது
பயகமணமய் ழடமன்தகயது. தோன்த அபஸ்வடகவநத்ம் மர்த்துக் ளகமண்டிதக்கும்
மக்ஷய தௐத்டயல் அது யர்பயகமம் ன்த ளசமல் ழபண்டிபதம். ஆமல் கம
ழடசங்கநற்த, அவபகநயன் டயநமய் ஆகயத்ள்ந ழயவு, பயகமணவகயன்து ன்மல்
ன்? ந்டப் யமயவும், அபதபங்களும் இல்மடது ப்டி பயகமணவத தொடித்ம்? இப்
ழயவுடமன் கவு, வு ன்தம் படிபங்கநயல் ழடமன்யக்ளகமள்ளுகயழட எனயத, அது
இந்ட அபஸ்வடகநயமல் பயகமணவபடயல்வ. டன்தள் பயகமணயன்ய, பயகமணவத
ந்டக் கமஞதொணயன்ய, வ்பயடப் தைக்கமஞதொணயன்ய உள்நது. ளன்மல் அது,
மடரத, பயமடரத, ஸ்பகட ழடங்கநயன்ய இதக்கயது. இப்டிப்ட் அகண்
சயன்ணமத்ம் பயகமளணன்த கற்வ ளசய்தக்கூ தொடிதமட ழமது, அது
யர்பயகமளணன்த ளசமன்து-இப்டிப்ட் தூத அயபயல் ந்ட பயகமதொம் ஆகதொடிதமது
ன்டமல் டமன்.
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இங்கு யர்பயகமம் ன்தம் ளசமல்வ ன்கு தைமயந்துளகமள்நழபண்டும். ளன்மல்
கமத்டயற்குட்ட் சய பஸ்துக்கள் டம்ணயல் ந்ட ணமதடவத்ம் அவதமணல் அப்டிழத
இதந்துளகமண்டிதக்கும் ன்த எத்துக்ளகமண்டு அவபகவநக் குயப்டற்கமக
‘யர்பயகமம்’ ன் ளசமல்வ உழதமகயப்துண்டு. ‘இந்ட பமவனப்னம் எத ணமடம்
வபத்டயதந்டமலும் ளகமது’ ன்த ளசமல்லும்ழமது, பமவனப்னம் உள்ளும், தைதொம்
பயகமத்டயற்குட் யணயத்டங்களுள்ந. ஆதயதம் அது எத ணமடம் யர்பயகமணமகய
இதக்கும் ன்த மம் ளசமல்ழபமம். ஆமல் ழயவு இந்ட அர்த்டத்டயல் கூ யர்பயகமம்
இல்வ. அடயல் பயகமத்டயற்கு ந்ட யணயத்டதொம் இல்வ. அடன் உள்ளும் ந்ட பயகம
யணயத்டதொம் இல்வ. இந்ட பயகமதொவதது, இல்மடது ன்து ந்ட பயதத்டயன்
பயமகழணம, அந்ட பயதத்வடத்ம் எநயச் ளசய்பது இத்தூத அயழப. இன்தம் ஆழ்ந்து
ழமக்கயமல், பயகமம், பயகமமய, பயகமத்டயற்குக் கமஞணம கமம் தொடலிதவபகநம
பயதக் குபயதல்கவநழத டன்தள், டன் தௐத்டயல் அக்கயக் ளகமண்டு, அத்பயடரதணமய்
இதப்ழட ழயவு. ஆவகதமல் பயதங்களுக்கு உழதமகயக்கும் தொவப்டிப் மர்த்டமல்
பயகமம், யர்பயகமம் ன்தம் இண்டு ளசமற்களும் தூத அயபயற்குப் ளமதந்டமது.
இழட தொவதயல் இது என்ல், வும் அல், குஞணல், யர்குஞணல்,
மகமதொணல், யமகமதொம் அல்; இவபதவத்தும் பயத டர்ணங்கநமகயதயதப்டமல்,
பயத, பயதய பயமகணல்மட தூத அயபயற்குச் சயயதும் எட்மது ன்த யச்சதயக்க
ழபண்டும்.
131. தூத அயபயன் அஞ்ஜம பயதத்டயல் சந்ழடகம்
(128ல்) ளசமல்லிதயதப்துன், இங்கு அஞ்ஜமத்வடப் ற்ய இன்தம் சய சந்ழடகங்கள்
உள்ந.
1. தூத இதப்வ அயதமணல், ங்கள் அவடத் தூக்கம் ன்கயன்ர். இவ்பமக்தத்டயல்
இண்டு அம்சங்கள் உள்ந.
a. இதப்ளடல்மம் தூத அயழப. இது ங்களுக்குத் ளடமயதபயல்வ.
b. சமயதமக இவடப் தைமயந்துளகமள்நமடடமல் டமன் , இவடத் தூக்கம் ன்த டபமகப்
தைமயந்துளகமண்டுள்நர்.
இவ்பயண்டு அம்சங்கநயன் டன்வண ன்? ளடமயதமணல் இதப்து ணற்தம் டபமகப்
தைமயந்து ளகமள்பது.
1. தூத அயவபச் சமயதமக அயபது ன்மல் ன்?
2. க்கமஞத்டயமல் இப்ழயவு ளடமயதபயல்வ? (133)
3. ங்களுக்குத் ளடமயதமடடமழழத ன் டபமக தைமயந்து ளகமள்கயன்ர்? (134)
4. சமயதமக ப்டித் ளடமயந்துளகமள்பது? (135)
5. தூத அயவபத் ளடமயந்துளகமள்நப்ழமமல் அது பயதணமகயபயடுகயது. இது ம்
ஸித்டமந்டத்டயற்கு டயமகயபயடும். இதுபவ ழயவு பயதயதமகழப இதக்கயது ன்த
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கூயபயட்டு, இப்ழமது அவடத் ளடமயந்துளகமள்நழபண்டும் ன்மல் அது தொஞமகய
பயடுழண? (135)
6. தூத அயவப, எதழபவந மம் அயந்துளகமள்ந தொடித்ம் ன்த எத்துக்ளகமண்மலும்
அதுழப கவசயதம டரர்ப்தை ன்தம் அவடப் மடயக்கும் ணற்ளமத அயவு உண்மகமது
ன்தம் ம் தொடித்ணம? (136)
இவ்பநவு ழகள்பயகளுக்கும் டயல் ளசமல்மபயட்மல் ங்கள் தூத அயவப தூக்கம்
ன்த அயந்துளகமண்டுள்நர் ன்து ளமதள் ளமடயந்டடமகமது.
132. அயதமவணதயன் (அபயத்வததயன்) பவககள்
அயதமணல் இதப்து, டப்மகய அயபது – இவ்பயண்வத்ம் ம்ஸ்க்தடத்டயல் அபயத்வத
ன்வனப்ர். ‘அப்டிதம’, இப்டிதம ன்த சந்ழடகப்டுபது, இப்டி க்கக்கூடும்
ன்தம் கற்வ, (ம்மபவ அல்து probability) இப்டி க்கதொடிதமது ன்தம்
கற்வ (அம்மபவ அல்து improbability) இவபகளநல்மம் சமயதமகத்
ளடமயந்துளகமள்நமணல் இதப்டயன்  பவககள். டப்மய் தைமயந்து ளகமள்பது ன்தம்
பயமரட மபவத்ம் அயதமணல் இதப்டயன் தௐ ழடழண. (ப்த.பம.1-4-386, 440).
ஆவகதமல் உண்வணவத அயதமணல் இதப்து ன்தம் அபயத்வதழத தொடலில் ஆமத
ழபண்டும். அயதமணல் இதப்து ன்தம் அபயத்வத உகயல் தை பயதங்கநயன்
பயதத்டயல் ப்ஸித்டணமகய இதக்கயது. மம் குனந்வடகநமக இதந்டழமது வ்பநழபம
பயதங்கவந அயந்துளகமள்நபயல்வ. பதது ஆக ஆக அடயக அநபயல் பயதங்கவந
அயகயழமம். சமஸ்டயம் தயன்பர்களுக்கும், கவஜர்களுக்கும், ண்டிடர்களுக்கும்
ணற்பர்கவந பய அடயக பயதம் ளடமயந்டயதக்கும். ஆதயதம் உகயல் ங்கள்
அயந்துள்ந அம்சத்வட பய அயதமட அம்சங்கழந அடயகம் ன்த ளசமல்படயல்
அடயசதளணமன்தணயல்வ. சமஸ்டயங்கள் அந்டணமத்ள்ந, அயதக்கூடிதவப
அடயகணமத்ள்ந. ணயடதக்கு அயபடற்குத் ழடவபதம கமம் குவழப, இடற்கு
இதக்கும் இவததகளும் அடயகம். ஆவகதமல் து மழணம அவடத் டமன் அயந்து
ளகமள்நழபண்டும் ன்கயது எத சுமயடம். அயஜர்கள் அயந்து ளகமண்டிதப்டயலும்
சய அம்சங்கவநத் டர்க்கத்டயமல் சமடயக்க தொடிதமது. ளௌடயக த்வ்தம், ணது, சக்டய,
அயவு கமம், ழடசம், யணயத்டம் தொடலிதவபகநயன் ணர்ணத்வட வ்பநவு தொதன்மலும்
அயஜர்கநமல் அயத தொடிதபயல்வ. ழப வதொவதயல் அதபத்டயற்கு ட்டித
அநவு அவப இதக்கயன் ன்த வபத்துக்ளகமண்டு அயஜர்கள் டத்டம்
சமஸ்டயங்கவந இதற் தொதன்தள்நர். இவ்பநவும் பயதங்கவநக் குயத்து இதக்கும்
அபயத்வத.
இவடப்ழமழப, ‘ழயவு ன்மல் ன்? ன்தம் ஆமய்ச்சயவத டத்துப
யக்ஜமறக்கள் ளபகு கமத்டயலிதந்து ளசய்து ளகமண்ழ பந்துள்நர். ஆதயதம்
அபர்களுக்கு தொடிபமக என்தம் ளடமயதபயல்வ. சயர் அது இல்ழப இல்வ
ன்கயன்ர்; சயர் பயதங்கவந அயத்ம்ழமது ம் அயவு, உங்கள் அயவு
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ன்வடழதம, இப்டிப்ட் டர்ணத்டயன் அயவு ன்வடழதம கபயக்கமணல், ‘அயவு’
ன்த ளமதுபமய் கயகயத்டமல் ழயவு ன்கயமர்கள். இவ்பயண்டு பவகதயதம் தூத
அயபயன் ஸ்பதௐத்வட அயகயர். இப்டி அவட அயதமணல் ளபவ்ழபத கற்வ
ளசய்துளகமள்பர்கள் பதம் ழயவு ன் ன்வட அயதமர். இது டமன்
ஆத்ணமவபப் ற்ய ‘அயதமணல் இதப்து’ ன்தம் அபயத்வத. இங்கு ‘அயதமணல்
இதப்து’ ன்து பயல் ணக்கு சம்ந்டப்ட்டிதக்கும் அந்டக்கஞ டர்ணம்.
இய, ‘டப்மய் அயபது’ ன்தம் அபயத்வதவதப் ற்ய பயபமயப்ழமம். இந்ட
அபயத்வதத்ம் உகயல் தை பயதங்கநயல் ஆகயக்ளகமண்டிதப்து ப்ஸித்டணமகயத்ள்நது.
கதயற்வப் மம்தை ன்யபது, கயநயஞ்சவ ளபள்நய ன்யபது, டிகமத்வடக்
கற்கண்டு ன்யபது இவபளதல்மம் மள்ழடமதம் கமண்வப. இந்டயமயதங்கள் தோம்
பதம் சப்டம் தொடலித பயகல்ங்கவந ணது இன்து ன்த அயந்டமலும், தைத்டய வ்தத்டய
அந்ட பயகல்ங்கவநளதல்மம் என்மக்கய இன் பஸ்து ன்த யச்சதயத்டயன் டமன்
பஸ்து ஜமம் உண்மகயது. இப்டிப்ட் பர்ஞம், இன்ய பமவ, தசய,
படிபம் இதந்டமல் அது டயமட்வசப் னம் ன்த அயந்டபதவத தைத்டய, அவடத்
ளடமவபயல் கமடம்ழமழட இது டயமட்வசப் னம் ன்த யச்சதயத்து பயடுகயது.
த்டயல் ளடமயத்ம் டயமட்வசவதக் கூ யணம டயமட்வச ன்த இந்ட தைத்டய அயபதும்
உண்டு.
துமயழதமடன் டர்ணமமயன் அண்ணவவதப் மர்க்கும்ழமது, கடவப சுபளன்தம்,
சுபவக் கடளபன்தம், டவவத ரளன்தம், ரவத் டவ ன்தம் டப்மக அயந்டமன்.
சய சணதங்கநயல் கண்ஞயன் ழடமத்டயமல் எத சந்டயவழத இண்டு அல்து
இன்தம் அடயக ண்டவத சந்டயர்கள் ன்த கததுபதுதொண்டு. இவ்பவத்தும்
ப்மந்டயகழந – அயதமவணழத – டப்மகய அயபழட.
இவபதவத்தும் தைப்ளமதட்கவநப் ற்யத டபம கற்வகள். இவடப்ழமழப,
ழயவு ன்மல் ன் ன்த அயதமணல் அவட வு, கவு ன்த கததுபது
இதல்ழ ஆகயபயட்து. இங்குத் தூத அயவப அயதமடழட தூக்கம். இவடக் கமஞ
அபயத்வத ன்வனக்கமம். இடதன் - டமன், ணற்பன், உண்வண, ளமய்- ன்த தூத
அயவப அயபழட கவு, வுகள். இவடக் கமர்த அபயத்வத மம் (ளகௌ.கம. 1-11).
ணமர்த்டத்வட அயதமணல் இதப்து ளபதம் அமப படிபமகயதயதப்டமல், அவ்படிபயல்
அபயத்வத அர்த்ட கமஞணல் ன்த ளசமன்மலும் அதுழப டப்மய் தைமயந்து
ளகமள்ளும்ழமது கஞக்கற் அர்த்டங்கவந உண்டு ண்டம். தூத அயபமய், அயவு
படிபமய் இதக்கும் ணமர்த்டத்டயல் ந்டப் யமயவும் இல்மணல் இதந்டமலும், அடயல் மன்,
ணற்வப ன்தம் யமயவுகவந உண்மக்கயக் ளகமள்பது, தை உகு ணமர்த்டம் ன்தம்,
அது ன்ளன்தம் இதக்கும் ன்த கததுபதும், மன் அடதள் ணயகவும் அல்ணமகய சயயது
கமம் ணட்டும் இதப்ழன் ன்த ண்டபதும், டன் ஸ்பதௐத்டயற்குப் தை பயதங்கநயன்
இதல்தைகவந எட் வபத்துக்ளகமண்டு, அடற்குப் யப்தை, பநர்ச்சய, ழடய்வு, ணவவு
ன்தம் டர்ணங்கவநப் ழமடுபது இவபகளநல்மம் இந்ட கமர்தமபயத்வததம
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அயதமவணதயன் பயவநவுகழந. ழபடமந்டயகள் இவட அத்தமம் ன்த ளசமல்பர். இந்டத்
டபம தைமயடலும் அந்டக்கஞ டர்ணழண.
133. கமஞ அபயத்வதக்கு ணற்ளமத கமஞணயல்வ
தூத அயவப அயதமணல் இதப்டற்குக் கமஞளணன்?
டயல்: இக்ழகள்பயதயல் ந்ட பயதத்வட அயதழபண்டுணமமலும் எத கமஞம் இதக்க
ழபண்டும் ன்து ளடமக்கய யற்கயது. ஆமய்ச்சயதயன் தோதொம், யமயன் உழடசத்டயன்
தோதொம் அயவு உண்மகயது. இவட அயஜர்கள் எத்துக்ளகமண்டுள்நர். ந்ட எத
சமஸ்டயதொம் ங்களுக்குத் ளடமயதமணல் இதக்கும் எத தைடயத பயதத்வடச் ளசமல்த்
டமன் யக்கயழட எனயத, அவ்பயதம் ன் ங்களுக்குப் ளடமயதபயல்வ ன்த அங்கு
ளசமல்ப்டுபடயல்வ. ணமர்த்ட சமஸ்டயத்டயலும் ணமர்த்டத்டயன் அயவப
சம்மடயத்துக் ளகமள்ளும் தொவவதச் ளசமல்லிக் ளகமடுக்கழபண்டும் ன்தம் டயர்மர்ப்தை
சமயழத ஆமலும் அந்ட ஜமம் ன் இல்வ ன்டற்குக் கமஞத்வடக் ழகட்து
சமயதல். இங்கும் ங்களுக்குப் ணமர்த்டம் இதல்மகழப ளடமயதபயல்வ ன்த
எத்துக்ளகமள்பழட சமய. ழணலும் ‘அபயத்வதக்குக் கமஞம் ன்’ ன்தம் ழகள்பய
ணமர்த்டத்வட அயதமடபயணயதந்து பதபடயல்வ. ‘தூத அயவு ஸ்பதௐம
ன்யல் அயதமவண ன்தம் அபயத்வத ப்டி பந்டது’ ன்த ழகட்கமழண ன்மல்
அபயத்வத இதக்கும்ழமது ‘மன் தூத அயவு ஸ்பதௐன்’ ன்தம் அயவு ங்கு ப்டி
இதக்கும்? இந்யவதயல் டக்கு க்கமத்டயலும் அபயத்வத இதந்து ளகமண்ழ
இதக்கயது ன்தம் ண்ஞம் இதக்கும். ழணலும் ‘மன் தூத அயவு ஸ்பதௐன்’ இல்வ,
சமரதொவதபழ மன் ன்தம் டப்ம ண்ஞழண சமயதம அயவு ன்தம் ண்ஞம்
டமன் இதந்து ளகமண்ழ இதக்கும். தூத அயவு ளடமயந்ட யன்தம் இக்ழகள்பயவதக்
ழகட்க தொடிதமது. ளன்மல் அப்ழமது ‘அபயத்வத ன்யல் தொன்தைம் இதக்கபயல்வ,
இப்ழமதும் இல்வ, இய யன்மலும் இதக்கப் ழமபடயல்வ’ ன்த எத உதடய
ற்ட்டுபயட்டிதக்கும். (வ.ஸி. 3-116). அபயத்வத அந்டக்கஞ டர்ணம் ன்த தொன்ழ
ளசமல்ப்ட்து. ழப பயல் ணட்டும் டன்வச் ழசர்ந்ட அந்டக்கஞத்வட
உண்வணதயழழத டன்தவதது ன்த ண்ஞயக்ளகமண்டிதப்பழ அபயத்வத
உவதபன் ப்டுகயமன். அபதக்குத் ‘டமன் தூத அயவு ஸ்பதௐன்’ ன்தம் அயவு
இல்ழப இல்வ.
தமர் இதுபவ மம் பயபமயத்துள்ந தொவதயல் தோயவகவந ஆமய்பழம, அபதக்கு
‘மன் தூத அயவு ஸ்பதௐணம ணமர்த்டம்’ ன்து உதடயப்டுகயது. இந்ழமக்கயல்
அபயத்வத ன்து இதப்ழடதயல்வ. ஆவகதமல் அபயத்தம கமஞத்டயன் ழகள்பய
ளபதம் குடர்க்கழண ன்த அயக.
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டர்க்கப் ப்டமணமக இதக்கும் டற்ழமவடத ழபடமந்டயகள் சயர் ஆத்ணமவப அயதமணல்
இதப்டற்குக் கமஞணமய் தோமபயத்வத ன் எத தொகதோடி அமடயதமய் இதந்து
ளகமண்டிதக்கயது ன்தம், அது ஆத்ணமவப தோடிக்ளகமண்டிதக்கயளடன்தம்,
அடமல்டமன் அயதமணல் இதப்து, டப்மய் அயபது ழமன்

பயத்வதகளும், உகும்

உண்மகயத்ள்ந ன்தம் அது தோயவகநயலும் இதந்து ளகமண்டு ஜமத்டயமல்
அனயதத் டக்கதும் ஆகயத்ள்நது ன்கயன்ர். இந்ட அபயத்வத ளபதம் கற்வழத.
தைத்ழட ளடமயத்ம் மப (भाव) படிபம அயவு ணற்தம் பயத ப்ஞ்சத்டயற்கு எதபவக
மப படிபம (भाव) கமஞம் அபசயதளணன்தம், அப்டிப்ட் கமஞணயல்மட கமர்த
படிபம ஜமம் ணற்தம் பயதங்கநயன் ப்ஞ்சம் ழடமன்மது ன்தம், டமம்
ளசய்துளகமண் டப்ம டர்க்கத்வடக் கமப்மற் (தோடி ணவக்க) இவ்பமடயகள் இந்ட
அபயத்வதவத ற்டுத்டயக்ளகமண்டுள்நர்.
ப்ஞ்சம் ணமர்த்டத்துன் ழசர்ந்டயதக்கும் எத பஸ்து அல்மடடமலும், ணமர்த்டத்டயன்
பயபர்த்டழண ப்ஞ்சணமகயதயதப்டமலும், ப்ஞ்சத்டயற்கு ந்டக் கமஞத்டயன்
டயர்ப்மர்ப்தைம் இல்வ. ப்ஞ்சம் மப, அமபங்கநயன் ளணமத்டணமய் இதக்கும்ழமது,
அவட மபம் (भाव) ன்த வபத்துக்ளகமண்டு, அடற்கு மப படிப கமஞம் இதக்க
ழபண்டும் ன்த டர்க்கம் ளசய்பது சமயதன்த. ழடச கமங்களும், கமர்த கமஞங்களும்,
ப்ஞ்சத்டயதழழத ழடமன்தபடமல், அடற்கு ழபளமத கமஞத்வட வபத்துக்
ளகமள்பது ன்து ணயவகதம பமடழண. இபர்கள், அபயத்வததமது கவு, பயலும்
இதக்கும் ன்த ளசமல்பர்கள். அந்ட அபஸ்வடகநயல் கமப் ளதக்கு ளபவ்ழபமகய
இதப்டமல், கமஞ தௐணம அபயத்வதவத ந்டக் கமத்டயற்குச் ழசர்க்க ழபண்டும்?
ன்தம் ழகள்பய பயவதற்தப் ழமகும். ழணலும் ணமர்த்டத்வட அயதமணலிதப்து
ன்தம் அபயத்வததயன் மய் உண்மகும் டபம அயழப, கமர்த கமஞத்டயற்கு
தோணமகயதயதக்கயது. இப்டிதயதக்க, டபம அயவு ன்தம் இந்ட அபயத்வதக்கும்
கமஞம் உண்டு ன்த ளசமல்பது கமர்த கமஞ மபவதயன் ஸ்பதௐ பயழபகம்
இல்மடழட ன்து ளடநயபமகயது. இந்ட தோமபயத்வத ங்ழகம சயது கற்வதமக
இதப்டமல் அதபத்வடழத தொக்கயதணமக ஆமத்ம் இந்தலின் ஆமய்ச்சயக்கு இது
ழடவபதயல்வ. இடன் பயதம் ’தோம பயத்தம யம’ அல்து ‘சங்க ஹ்தடதம்’
ன்தம் ம்ஸ்க்தட தலில் பயமயபமக ஆமதப்ட்டுள்நது.

134. ணமர்த்டத்வடத் டப்மய் அயத்ம் அபயத்வதத்ம் ங்களுக்கு இதல்தைடமன்
ணமர்த்டத்வட அயதமடடமல் ணட்டுழண அவடத் டப்மய் தைமயந்து ளகமள்நக்
கமஞளணன்? வ்பநழபம பயதங்கவந மம் அயழதமம். ஆதயதம் அவபகவந மம்
டப்மய் அயந்துளகமண்டிதப்டயல்வ. அளடன்ழணம க்குத் ளடமயதமது ன்தடமன்
ளசமல்கயழமம். இப்டிதயதக்க, தூத அயவப அயதமடடமழழத அடயல் அயவுகள்
பமமகவும், பயதங்கள் பமமகவும் இதக்கும் உவகக் கமண்டற்கு ன்
கமஞம்?
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டயல்: ளசன் யமயபயழழத இடற்கு டயல் கூயத்ள்ழநமம். ணமர்த்டத்வட அயதமணல்
இதப்து ன்தம் அபயத்வதவதப் ழமழப டப்மய் அயந்துளகமள்பது ன்தும்
ங்களுக்கு இதல்மகயழத உள்நது. இடற்குக் கமஞத்வடக் கூ இதமது.
ணமர்த்டத்வட அயதமடது தொன், அவடத் டப்மய் அயந்துளகமள்பது யன் – ன்தம்
அர்த்டத்டயல் மம் அயதமடயதப்து ன்வடத் டப்மய் தைமயந்துளகமள்படற்குக்
கமஞணமய்ச் ளசமல்பயல்வ; அயதமடபர்களுக்கு ணட்டும் அது இதக்கும். ஆவகதமல்
அயதமணல் இதப்வடக் கமஞளணன்தம், டப்மய் தைமயந்து ளகமள்பவடக் கமமயதம்
ன்தம் ளசமல்லித்ள்ழநமம். ‘மல் த்ப பஸ்துபமவகதமல் டமயதக்கும் மத்டயத்டயன்
படிபத்வட உவதடமகயது’ ன்தம் ழமது டயப பஸ்துபமது தொடல், அடற்குத்
டமயதக்கும் மத்டயத்டயன் படிபதொவதடமக ஆகும் ஸ்பமபம் யன்மல் பந்டதுன்தம்டிதம கமர்த கமஞ மபம் இதப்டயல்வ. இவடப்ழமத்டமன் ‘அயதமணல்
இதப்டமழழத டப்மகய அயகயன்ர்’ ன்த கூதம்ழமதும் யணயத்ட, வணயத்டயக
மபத்வடழத இந்ட அபயத்வதக்குச் ளசமல்லித்ள்ழநமம். அயதமணல் இதந்டமல்
டப்மகடமன் அயபது ன்த எத பயடயத்ம் இல்வ. ளன்மல் தூக்கத்டயல் மம்
டத்துபத்வட அயதமணல் இதக்கயழமம். ஆமல் அவட மம் டப்மய் அயபடயல்வ.
இவ்பயண்டு அபயத்வதகளும் ங்கநயல் இதல்மகயழத பந்துள்நழப எனயத
இவபகநயல் என்த ணற்ளமன்யற்குக் கமஞணயல்வ. அந்டக்கஞத்டயல் எத ஸ்பமபம்
உண்டு. அடன் பயவநபமய் ளமதுபமக, ங்கள் பயனயப்தை ழமக்கயல் டமன் பயத
பயசமத்வட ளசய்கயன்ர். அபர்கள் ழமக்கயல் ணமர்த்டம் இதப்து ன்வக்கும்
ழடமன்தபடயல்வ. ஆமல் அடயல் இல்மட யமயவும், ழடதொம் இதப்து ழமல்
ழடமன்தகயது. இதுடமன் அபயத்வத. தை பயதங்கவநக் குயத்ட அபயத்வதக்கும், ஆத்ண
ஸ்பதௐழண ஆகயதயதக்கும் தூத அயவபக் குயத்ட அபயத்வதக்கும் எத தண்ஞயத
ழபதமடு உள்நது. ப்ணமஞங்கநயன் துவஞழதமடு பயதங்கவந அயந்டயன்
மசணமகும் அபயத்வததமது ‘இதுபவ க்கு இப்டி ன்த ளடமயதபயல்வ,
‘இப்ழமது அயந்ழடன்’ ன்த கமத்டயழழத இதக்கும் அபயத்வத ன்தம் மபவ
ம்ணவபமயலும் உண்டு. ஆமல் இவபதவத்வடத்ம் அயத அடிக்கல்மய் இதக்கும்
‘மன்’ ன்தம் அயவு ம் யணம ஆத்ண ஸ்பதௐத்வட அயதமணல் அவட ‘மன்’
ன்தம் எத ர் (வ்தக்டய) படிபமய், டப்மய் தைமயந்து ளகமண்டயன் பயவநவு. இந்ட
ஆத்ண பயதணம அபயத்வத ம் வதொவகநயளல்மம் இதந்துளகமண்ழ
இதக்கயது. இடற்கு ஆடயழதம, அந்டழணம இதப்டமகழப ளடமயதபயல்வ. இவட மம்
அதபத்டயழழத கண்டுள்ழநமம். ணமர்த்ட ஜமம் ஆ யன் அது தொழுவணதமய்
பயகயபயடும்.
ஆமல் அழட அந்டக்கஞத்டயல் இன்ளமத ஸ்பமபம் உள்நது. தோன்த
அபஸ்வடகநயன் அதபத்வட அதசமயக்கும் தர்ஞமதபழமக்கயல் மர்த்டமல்,
ணமர்த்டம் டமன் இதக்கயடி, த்சயத்தௐணமய் அடற்குத் ளடமயதபதம், அபயத்வத
மடயடணமகயபயடும். இந்டத் ளடநயழப ‘பயத்வத’. இதுவும் அந்டக்கஞ டர்ணழண.
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அபயத்வததயன் ழமக்கயல் மர்க்கும்ழமதுடமன் ழடச, கம, யணயத்டங்கள் ழடமன்தபடமல்,
கமர்த கமஞ மபதொம் கூ அபயத்வததயன் கமர்தம் ன்கயழமம். அபயத்வதக்கு ன்
கமஞம் ன்த ழகட்கும்ழமது அபயத்வதவத ணக்கு அந்யத பயதணமக்கயக்
ளகமள்கயழமம். இப்டிச் ளசய்பழட மத்தணயல்வ. ளன்மல் ழகள்பயவதக்
ழகட்டற்கும் பயத்தமபயத்வத ன்தம் டர்ணங்களுள்ந அந்டக்கஞத்வட ம்தொவதது
ன்ழ கதட ழபண்டித்ள்நது. எதழபவந ம்ணயல் ந்ட அந்டக்கஞ ம்ந்டதொம்
இல்வ ன்வட ப்டிழதம அயந்துளகமண்டு யன் ழகள்பயவதக் ழகட்கமம் ன்தம்
கற்யக்கமம். ஆமல் அப்ழமது ம்ணயல் அபயத்வதழத இதப்டயல்வதமடமல்
அபயத்வததயன் கமமயதணம கமர்த கமஞ மபதொம் இதப்டயல்வ. ழப டமன் மம்
அபயத்தம கமஞணம ழகள்பய குடர்க்க ழடமத்துன் கூடிதது ன்த (133ல்)
ளசமல்லித்ள்ழநமம்.
135. தூத அயவப அயந்துளகமள்ந தொடித்ம்
மன்கமபது ழகள்பய: ப்ழமதும் ல்மபற்வத்ம் அயந்துளகமண்ழ இதக்கும் தூத
அயவப அயபது டமன் ப்டி? அவட அயத்ம்ழமது அது பயதணமகய பயடுபடமல் அடன்
ஸ்பமபழண ழபமகய பயடுழண? இக்ழகள்பயக்குப் டயல் ளசமல்லி இப்குடயவத
தொடிப்ழமம்.
டயல்: தூத அயளபன்து ம் ஸ்பதௐழண ஆகயதயதப்டமல் அவட உண்வணதயல் அயத
ழபண்டித அபசயதழண இல்வ. ளன்மல் ளமதுபமக ணயடன் டன் ஸ்பதௐம்
அல்மடவடத் டமன் அயத தொதல்கயமன். (கர.ம.2-16). ஆதயதம் டற்ழமவடத பயனயப்தை
ழமக்கயன் அட்கமசத்டயமல் டன் ஸ்பதௐழண டக்கு ட்மணல் ழமத்ள்நது. டமன் தூத
அயழப ஆகயதயதந்டழமடயலும் மன், ணற்வப ன்த யமயவுற்யதப்வடப் ழமவும்,
டன் அயபயமல் ணற்வபகவந அயந்துளகமள்பது ழமவும் உதடயதமக ம்யத்ள்நமன்.
தூக்கத்டயல் இப்டிப்ட் மபவகளுக்கு இணயல்வ. ளன்மல் அங்கு வ்பயடப்
யமயவுகளுணயன்ய ழயவு என்ழ இதக்கயது. ஆமல் அவட அயத, கஞம்
இதப்டயல்வ. எதபயன் இண்டு கண்கவநத்ம் கட்டிபயட்டு ணயக அனகம
அண்ணவதயன் தொன் ணமபயட்மல், அபதக்கு அந்ட அனகயன் அயவு உண்மகுணம?
அதுழம அபயத்வதத்ன் கூடித பயனயப்தை ழமக்குவதபன் தூங்கும்ழமது, ழயவு
படிபத்வடழத மள்ழடமதம் அவந்துளகமண்டிதந்டமலும், அபதக்கு அந்ட பயதம்
ளடமயதமணழழத இதக்கயது. தணயதயன் ஸ்பமபத்வட அயதமடபர்கள், டமம் ணமடும்
இத்டயற்குக் கரழனழத டங்கச் சுங்கம் இதந்டமலும் அவட அயதமணல் இதப்வடப்ழமல்,
டமம் ழயவு படிபயழ ஆகயதயதந்தும் தூக்கத்டயல் ழயவு ன்தம் அணயர்டத்டயல்
தொங்கயதயதந்டழமடயலும் அடன் அயழப இல்மணல் இதக்கயன்ர். (சம.உ. 8-3-2).
இடற்கமக, பயனயப்யழழத எதபவக அயவு ழடவபப் டுகயது. யவழமக்கயன்
ஆமய்ச்சயதயமல் இந்ட அயவபப் ளமம் ன்த ளசமல்ழப இந்தல்
ழுடப்ட்டுள்நது.
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வு அயபயற்கு ழயவு பயதணமமல் அடன் ஸ்பமபழண ணமயதது ழமமகமடம?
இத்டவகத அயபயமல் அவட ப்டித்டமன் ளடமயந்து ளகமள்பது ன்வடப்
மயசரலிப்ழமம்.
தொடலில் தூத அயவப எத க்கம் வபத்துபயட்டு பயவு ஆமய்ச்சயவத
ழணற்ளகமள்ழபமம். இந்ட அயபயற்கு ழடம எத பயதம் இதக்க ழபண்டும் ன்து
ளடமயந்டழட. எத தைத்டகத்வட அயத்ம்ழமது ம் ணடயல் தைத்டக அயவு ன்தம் ப்த்ததம்
உண்மகயடல்பம? இங்கு தைத்டகம், ணவட பய ழபமது ன்து ளடமயகயது.
ஆமல் ப்த்ததம்? அது ணடயழழத ழுபடமல் அவட பயடுத்து ழபமது ன்த
ளசமல் தொடிதமது. ஆமல் தைத்டகத்வட அயந்து ளகமள்ந இந்ட ப்த்ததத்வட
உண்மக்கயக் ளகமள்படமல் ணது சயயடமபது ழடய்கயடம? இல்வ. மம் பயதம்யமல்,
தைத்டகத்வட பயட்டுபயட்டு குச்சயவத அயதக் கயநம்மம். இங்கு ந்ட பயதத்டயல் ணது
ப்த்ததத்வட உண்மக்குகயது? டன் பயதத்டயல் டமன். டன்யத்துடமன். இப்ழமது
டமழ பயதயத்ணமகய, டமழ பயததொணமகய ப்த்ததத்வட ழுப்தைகயது. ஆவகதமல்
தைத்டகப் ப்த்ததம் வ்பநவு உண்வணழதம அந்டக்கஞ ப்த்தததொம் அந்ட அநவு
உண்வணழத. இது அதபத்டயல் உள்நடமல் இவட இல்வ ன்த ப்டிக் கூதொடித்ம்?
வு அயபயற்கு டமபளடமத பயதம் இதந்ழட டர ழபண்டித்ள்நடமல், அடற்குப் தை
பயதம் இல்மபயட்மல் டன்வத் டமழ பயதணமக்கயக்ளகமள்ந ழபண்டித்ள்நது.
ளமதுபமக தை ழமக்ழக அடன் இதல்மதயதப்டமல் மடகல்மடபற்குத் டம்
அயவபத் டமழண பயதணமக்கயக் ளகமண்டு ளடு ழம் இதப்து கடிம். இந்ட
சணதத்டயல் ளதம்மலும் தூக்கழண பந்துபயடும். ங்ழகம சயர் இப்டி எததொகப்மட்வப்
தயலுபடமல் ணமடயத்ண்மகும் ன்கயன்ர். ஆமல் ளமதுபம அதபத்வடழத
இப்ழமது ஆமய்படமல், டற்ழமது அந்ட பயதத்வட பயட்டுபயடுழபமம். தூத அயவப
இப்ழமது ம்தொன் ப்டி ளகமஞர்பது? தூக்கத்டயல் ம் அதபம் ப்டி இதக்கயழடம
அழட தொவதயல் டமன் மம் அவடச் சயந்டயக்க ழபண்டும். இங்கு எத பயழசம்.
வு அயவப அயத, அது டமழ பயதயதமகயத்ம், டமழ பயதணமகயத்ம்
இதப்துழமல் மம் கற்வ ளசய்துளகமண்மல் ழமதும். ளயல் பயல்
அயபளடன்மல் பயத, பயதய யமயவுகவந வபத்துக்ளகமண்மல் டமன் பயதபமம்
க்கும். இங்கு எவ்ளபமத அயபயற்கும் டன் பயதம் என்த இதந்ழட டரதம். ஆமல்
தூத அயபயன் பயதத்டயல் இப்டி இல்வ. அடன் ஸ்பதௐத்வடச் சயந்டயக்க தூக்கத்டயல்
அதபயத்ட ஸ்பதௐத்வட ணடயல் கற்யத்துக் ளகமள்ந ழபண்டும். டற்ழமவடத
பயவு டன் பயதத்பத்வடக் கனற்ய பய ழபண்டும். அது கனன்வுன் டமழ பயத
பயதய மபங்கவந ணரயத தூத அயபமகயபயடும். அப்டிதயல்மபயட்மல் கரதடணம
யத்டயவவதழதம, தூத அயவபழதம சயந்டயக்கவும் தொடிதமது.
எத தைழு குநபயதமபது ணக்குத் ளடமயத்ம். இவடக் கண்ஞமல் கண்மல் டபய ம்
தொடிதமது. இப்ழமது மம் ளசமல்லிக்ளகமண்டிதப்து அப்டிப்ட் அமத்தணம
ளசதல் அல். ம் பயவு இப்ழமதும் தூத அயபமகத்டமன் உள்நது. ஆமல்
பயதயத்பம் மண தௐங்களுன் கூடித ளபதம் ணமதத் ழடமற்ணமக உள்நது. மண
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தௐங்களும் உண்வணதயழழத தூத அயழப டமன். தூக்கத்டயல் அவத்தும் தூத அயபயல்
கவந்து ழமகும் ன்தம் அதபத்டயமல் இது ஸித்டணமகயது. ஆவகதமல் தமர்
ழயவு படிப ணமர்த்டத்வட அயத பயதம்தைகயமழம, அபதக்கு அத்தூத அயவு
பயதணமய் இதப்டயல்வ. அது அபயதணமதயதக்கயது ன்த சயந்டயத்டமழ அது
பயதயத்பத்டயலிதந்து கனன்த தூத அயபமகயபயடும். ‘ப்ம்ணத்வட அயந்டபன் ப்ம்ணழண
ஆகயமன். (தொண்.3-2-9). ஆவகதமல் தூத அயவப அயத தொடித்ம். இப்டிச்
ளசமன்டமல் ஸித்டமந்டத்டயற்கு க்ழகடும் இல்வ. அதபத்டயற்கு பயழமடதொம்
இல்வ.
136. ணமர்த்ட அயபயன் ளதவண
தூத அயழப ல்ம ழபங்கவநத்ம் ழமட்டுக்ளகமண்டு வு ழமக்கயற்குத்
ளடன்டுபடமல் அபயத்வத கூ டன் உண்வணதம படிபயல் தூத அயழப ஆகயது
(ப்த.பம.2-1-174) ழபடமன் வதொவதயல் ப்மந்டய அயவும் கூ டன் கமத்டயல்
சமயதமடமகத் டமன் ழடமன்தகயது. அந்ட படிபம் ணமய யயளடமத அயவு ற்டும்
ழமதும் அப்டித்டமன் ழடமன்தகயது . ழமகத்டயல் இப்டி ல்ம அயவும் ணமர்த்ட
ஸ்பதௐத்டயமல் தூத அயழபதமகயதயதந்து, டன் டன் கமத்டயல் த்தணம அயளபன்ழ
ழடமன்யமலும், ணயடதக்குக் கட்க்கவசயதயல் ஆக ழபண்டித ணமர்த்ட அயபயல்
எத பயழசம் உள்நது. அது ன்ளபன்மல்: அந்ட அயவு, அயந்ழடன் ன்தம்
பயழசத்வடழத இல்டடமக்கய அயபன், அயவு, அயந்ட பயதம் ல்மபற்வத்ம்
கவத்துபயட்டு தூத அயபமகயபயடுகயது. (ளகௌ.கம.4.1)அந்ட அயபயல் த்வபடழண
இல்மடடமல் (ளகௌ.கம.1-18) அந்ட அயவு, சமயதம, டபம ன்தம் சந்ழடகணயதப்டயல்வ.
இப்டி அது டயணமக இதப்டமல் அவடத்டமன் பயத்வத ன்த அவனப்து யதமதம்.
இடற்கு எப்யட்மல் ணற் அயபவத்தும் அபயத்வதழத.

137. ணமர்த்டம் இதப்தை, அயவு படிபமய் இதப்டல்மணல், ஆந்ட படிபதொம்
ஆகயதயதக்க ழபண்டும் ன்தம் ம்மபவ (probability)
இந்ட அத்தமதத்டயல் மம் ணமர்த்டத்வட தொக்கயதணமய் அயபயன் ழகமஞத்டயழழத
ஆமய்ந்தும், இதப்தை, அயவுகளுக்கு ந்ட ழடதொம் இல்வ ன்தம் கமண்யத்துக்
ளகமண்ழ பந்துள்ழநமம். தூத உஞர்வு, தூத அயவு இண்டும் என்ழதமதயதந்து, அது
ம் ஸ்பதௐழண ஆகயதயதப்டமல் அடன் ஆமய்ச்சய ணக்குப் யமயதணமய் உள்நது.
தூக்கத்டயல் ம் ஸ்பதௐம் தூத அயவு, தூத உஞர்ழப ஆகயதயதப்துழமல், தூத
ஆந்டதொம் ஆகயத்ள்நது ன்து பயனயத்டவுன் ம்வணபயட்கமட சுகத்டயன்
பமவதயமலும், ணணர்ச்சயதயமலும் ளடநயபமகப் தைமயகயது. இடயலிதந்து இந்ட
சுகத்டயன் ணமர்த்டதொம் அழட இதப்ழ, அயழப ன்த தைப்ட்மலும், சுகத்டயன்
பயதத்வடத்ம் பயமயபமக ஆமய்பது ன்ழ. ளன்மல் ம் ஸ்பதௐம் தூத அயவு,
தூத உஞர்ழப ஆகயதயதப்துழமல், தூத ஆந்டதொம் ஆகயத்ள்நது ன்மல் அந்ட
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அயபயமல் ணக்குப் ண தைதமர்த்டழண கயவத்டது ழமமகும். ஆவகதமல் சுகத்டயன்
ழமக்கயலும் ணமர்த்டத்வட ஆமத அடுத்ட அத்தமதத்டயற்குச் ளசல்ழபமம்.

5. ழமந்டத்டயன் (சுகத்டயன்) தோதொம் அடன் த்ததொம்
`ஆந்டழண ப்ம்ணம் ன்த அயந்துளகமண்மன்’. ஆந்டத்டயமல் டமன் இவ்வுதயர்கள்
ழடமன்ய. ஆந்டத்டயழழத யந்து பமழ்கயன். ஆந்டத்வட ழமக்கயழத ளசன்த
அடயல் கவகயன், அல்பம? – வட. 3-6

அ. ஆத்ணமழப ஆந்டம்
138. ழமந்ட ஆமய்ச்சயதயன் ணகத்துபம்
இதப்தை, அயவு இவபகநயன் ழமக்கயல் டத்துபத்வட ஆமய்பவட பய ஆந்ட ழமக்கயல்
ஆமய்படயல் எத பவகதம உதர்ந்ட ததண்டு. அது ன்ளபன்மல்- இதப்தை, அயவு
இவபகநயன் ஆமய்ச்சயதயல் ணயடன் எத ஆர்பத்துன் ளடமங்கயதயதந்டழமடயலும்
அவ்பமமய்ச்சயதயமல் டக்குக் கவசயதயல் சுகம் கயவக்கமது ன்த
ளடமக்கத்டயழழத ளடமயந்துபயட்மல் அபன் டத்துப சமஸ்டயத்வட ஆமத
தொதலுபமழம இல்வழதம, ளசமல்பது கடிம். ழடம எத ஊக்கத்துழம, ளமழுது
ழமக்கமகழபம மம் பயட ஆட்ங்கநயலும், பயழமடங்கநயலும் ஈடுடுபதுண்டு.
ஆமல் பயவபயல் அவபகநயல் பயதப்ழம, ளபதப்ழம, மட்ழணம ழமய்பயடுபது
டயண்ஞம். ழப என்யலிதந்து ணற்ளமன்யற்குத் டமவுபது சுணமகயதயதக்கயது.
டமபது எத தைடயத ளமதவநப் மர்ப்து, தங்கமபத்டயல் ப்து, ந்டமட்ம்,
ழபட்வ தொடலித பயழமடங்கவந மம் யவத்துப் மர்த்டமல் இங்கு மம் ளசமல்படயன்
உண்வண தைமயத்ம். ணயடதக்குப் ப்ழதமதைத்டய டமன் கபத்டயல் உள்நது. ளடமயந்ட
அல்து கற்வதம ப்ழதமணயல்மணல் ழபவதயல் ஈடுடுபது ணயடமல்
மத்தணயல்வ.
டத்துப சமஸ்டயத்டயற்கு ணமர்த்டத்வடக் கண்டு யடிப்ழட உத்ழடசணமடமல் அடயல் ந்ட
ப்ழதமத்வடத்ம் ஆமத ழபண்டிதடயல்வ ன்த சயர் ளசமல்பதுண்டு. ஆமல்
அத்டவகத உழதமகணற் சமஸ்டயங்களுக்குத் டகுடய ளற்பர் தமர்? டர்க்கம் ளசய்து
ளகமண்டு டத்துபத்வடத் ழடடுபழட பமழ்பயன் குய ன்பர்கள் இவ்ழபவவதச்
ளசய்தமம். உண்வணதயழழத ண தைதமர்த்டம் என்தள்நது ன்த ம்தைம்
ளதம்மமபர்களுக்கு அந்ட சமஸ்டயங்கநயமல் ந்ட ப்ழதமதொம் இல்வ. டன்
சுத தொதற்சயதயமல் உண்வணதயல் ளக்கூடித தழ இல்மபயடில் ந்ட சமஸ்டயம்
டமன் அவட ங்கயதந்து ளகமண்டு பந்து ளகமடுக்கும்? ன்த சயர் ழகட்கமம். ஆமல்
ழபடமந்டம் ளபதம் டர்க்கணல். அது அதப சமஸ்டயம். ணயட குத்டயற்குப் ளமதள்
ளமடயந்ட எத கவண உண்ளன்ழம, பயசமத்டயமல் ண தைதமர்த்டம் கயவக்கும்
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ம்பம் உண்ளன்ழம டர்க்கத்டயமல் யச்சதயத்டமலும் ணக்கு அடமல் வ்பயட
யவவும் ற்டுபடயல்வ. அதபத்டயல், ணமந்டம் ன்தம் தைதமர்த்டம் உள்நது.
அது ஜமத்டயமல்டமன் கயவக்கும்; ழப டத்துப ஈடுமடு ததள்நது ன்ழட
ழபடமந்டத்டயன் ஸித்டமந்டம். ழப ணமர்த்ட ஆமய்ச்சயதயன் தொழுவணக்கும், ததக்கும்
ஆந்ட ஆமய்ச்சய தொக்கயதணமழட.
139. சுக பயதத்டயல் ணக்கள் அயப்மதம்
இதப்தைம், அயவும் ம் ஸ்பதௐணமய் இதப்வடப்ழம ஆந்டதொம் ம் ஸ்பதௐழண
ன்து ளசன் அத்தமதத்டயல் ஸித்டயக்கப்ட்து. ஆமல் யத்டயதணமய் இதக்கும்
இவ்பயண்வப்ழமல் ஆந்டம் ப்ழமதும் ளடன்டுபடயல்வ. எத அனகம
ளமதவநக் கமடம் ழமது இயவணதம குவக் ழகட்கும்ழமது, தணஞத்வட
தொகதம்ழமது, சுவபதம உஞவப உண்டம்ழமது, ளணத்ளடன்யதக்கும் ளமதவநத்
டரண்டும்ழமது அல்து உதர்ந்ட சயந்டவ ளசய்த்ம்ழமது, ணக்கு எதபயட சுகம்
உண்மகயது. இதப்தை, அயவு ப்ழமதும் ழடமன்யக் ளகமள்பதுழமல், சுகம் ழடம எத
உமடயதயன் கமஞணமகத்டமன் ம் அதபத்டயற்கு பதகயது. ஆவகதமல் சுகம்
உண்வணதயழழத ம் ஸ்பதௐத்டயலிதக்கயடம அல்து தைப்ளமதள் சம்ந்டத்டயமல்
பதகயடம ன்வட ஆமய்ந்து அயந்துளகமள்ந ழபண்டும்.
ளமதுபமக, இவ்பயதத்டயல் இதக்கும் அயப்மதம் ன்ளபன்மல், பயதங்கவந
அதபயப்டமல் டமன் ணக்கு சுகம் ளபகுபமக ற்டுகயது. ஆந்டம் ம்ணயல்
உண்மபடமல் சுகதொம் ம்தொவதழட. இடற்கு பயதங்களும் துவஞ தைமயதழபண்டும்.
துய்க்கும் ளமதட்கநயன் இதல்தை, அநவு தொடலிதவபகநயன் துவஞளகமண்டுடமன் மம்
ழமகப்ளமதட்கநயல் சுகதொள்நது ன்த ம்ய அவபகவநச் ழசகமயக்கயழமம். ழப
பயத ழமகத்டயமல் டமன் சுகதொண்மகயது ன்து ளமதுபம கதத்து.
சயயது பயதம் ளடமயந்டபர்கள் ளசமல்பது தைத்ழட உள்ந உமடயகள் ம் சுகத்டயற்குக்
கமஞம் ன்து உண்வணழத ன்மலும், உண்வணதயல் ஸ்தூணம சப்டம்
தொடலிதவபகழந இதக்கழபண்டும் ன்தம் யதணம் இதப்டயல்வ. ளன்மல்
சுகளணன்து ணடயன் வ்தத்டய பயழசம் டமன். ஸ்தூ சுகத்வடபய அடயக அநவு
சுகத்வடக் கமபயதங்கநயன் தோதொம், கவகநயன் உமவகநயமலும் ர்
அதபயப்வடக் கமண்கயழமம். ஆவகதமல் பயழபகயகளுக்குப் தை பயதங்கள்
இல்மபயட்மலும் ணளடமன்ழ சுகத்டயற்குக் கமஞணமகயதயதக்கயது.
பயதங்கநயமலும் சயயது சுகம் உண்மகமம், ஆமல் அது கமபயதம்
தொடலிதவபகநயமல் பதம் தூத இன்ம்ழமல் இதக்கமது ன்து சய
ஆமய்ச்சயதமநர்கநயன் கதத்து.
140. மக்ஷயடமன் ழமந்டத்டயன் மம்
இண்டு அம்சங்கள் ழணல்கூயத கதத்துக்கநயல் அங்கயத்ள்ந.
1. சுகம் ணடயல் ழும் எத வ்தத்டய பயழசம்.
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2. சுகம் எத உமடயதயமல் டமன் ழும்.
இப்ழமது மம் சயந்டயக்கழபண்டிதது: உமடயதயல் சுகதொண்ம? இந்ட உமடயதயமல்
டமன் சுகம் ளபநயப்டுகயடம? ன்ழட.
இந்ட ஆமய்ச்சயவத இதப்தை, அயவு தொடலிதவபகவந தோயவ ளகமண்டு
மயசரலித்டதுழமழப ஆமய்பது ம். ளயல் இப்ழமது மம் பயல் சுகம் ப்டி
ற்டுகயது ன்வட ணட்டும் ஆமதத் ளடமங்கபயல்வ. சுகத்டயன் ணமர்த்டத்வடழத
கண்டு யடிக்கத் ளடமங்கயத்ள்ழநமம். ஆவகதமல் தொழுவணதம அதப ஆடமத்டயன்
ழணல் இதக்கும் த்க்டயழத இங்கும் ணக்குத் துவஞ தைமயத ழபண்டித்ள்நது. ழப
அபஸ்வடகவந என்ளமன்மய் ஆமய்ழபமம்.


வு யவதயல் ‘மன் இவட அயகயழன்’ ன்தம் படிபம அயபயல் ஜமத்த,
ழஜதம், ஜமம் ன்தம் தொப்தைடிகள் (த்மயதைடி) இதப்துழம, ழமக
பயதத்டயலும் ‘மன் இவடத் துய்க்கயழன்’ ன்தம் படிபம (ழமக்த, ழமக்த்த,
ழமகம்) தொக்குப்யகள் உள்ந.



அயபடற்கு கண் தொடலித ஜமழந்டயமயதங்கவந உழதமகயப்து ழம, சுகப்
கர்ழணந்டயமயதங்கவந உழதமகயக்கயழமம்.



அயவபப்ழம, சுகதொம் (ஆந்டதொம்) உட்கஞத்டயல் உண்மகும் எத
ணழமவ்தத்டய டமன். இப்ழமது ழகள்பய ன்ளபன்மல்: பயதம் டமன்
வ்தத்டயவத உண்டுண்டகயடம? ஆணமம் ன்மல், அடயல் இதக்கும்
அமடமஞ டகுடய ன்? பயதத்டயமல்டமன் சுகம் கயவக்கும் ன்து யம்
ன்மல் அழட பயதம் அவபதக்கும் எழ ணமடயமயதம சுகத்வட ப்ழமதும்
அநயக்க ழபண்டும். ஆமல் இப்டிதயல்வழத. எத பயதம் எதபதக்குச்
சுகணமய் இதந்டமல் இன்ளமதபதக்கு அது துக்கணமய் இதக்கமம். டற்ழமது எத
பயதத்டயமல் எதபர் சுகணமக இதந்டமல் அழட பயதம் ழபத எத கமத்டயல்
அபதக்ழக துக்கணமகப் மயஞணயக்கமம். பயதம் டமன் சுகத்டயற்குக் கமஞம்
ன்யதந்டமல் இப்டி ன் ஆகயது? டயல் இல்வ. பயதழணதயன்ய சுகம்
ற்டுணமமல் ணது ன் பயதத்வடழத ற்யக் ளகமண்டுள்நது?
பயவதயல்வ.

இக்ழகள்பயகவந எத பயடத்டயல் சணமநயக்கமம். பயதம் துழப ஆமலும் ணக்குப்
யடித்டயதந்டமல் அடயலிதந்து சுகம் கயவக்கும். இல்வழதல் இல்வ. எதபதக்கு யடித்ட
இயப்தை ணற்ளமதபதக்கு யடிக்கமணல் இதக்கமம். இயப்தை யடித்டபதக்கு இயப்யல்
ன் சுகம் கயவக்குழணம அழட ணமடயமயதம சுகம் கசப்தை யடித்டபதக்கு கசப்யலிதந்தும்
கயவக்கமம். இதபதக்கும் அபபர் உஞவு யடித்டயதப்டமல் டமன் அவப சுகம்
உண்டு ண்டவபகநமகய இதக்கயன். இப்டி பயதப்ழண டமர்த்டத்டயன் சுக
மடத்டயற்குக் கமஞம் ன்து உண்வணதமமல் எத டத்துபம் ழுகயது. அது
ன்ளபன்மல் பயதப்ம் ன்து உட்கஞ டர்ணணமகயதயதப்டமல் ணயடன்
டன்தள்ழநழத இதக்கும் அன்வ அவ்பயதத்டயன் ழணல் தசய பயதங்கவநத் டக்கு
பயதப்ணமக்கயக் ளகமள்கயமன். ழப பயதங்கள் சுகத்டயற்கு யணயத்டம் ன்த
ளசமல்லும்ழமது அபன் அந்டக்கஞத்டயலிதக்கும் பயதப்ழண உண்வணதயல் சுகத்டயற்கு
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யணயத்டணமகயதயதக்கயது. ஆமல் ம் ஆமய்ச்சயதயல் இங்கு எத இவதத ற்டுகயது.
ணயடதக்கு எத பயதத்டயல் பயதப்தைம் ணற்ளமன்யல் ளபதப்தைம் ன் ற்டுகயது?
பயதத்டயல் வ்பயட சுகதொம் இல்மபயட்மல் அடன் க்கம் ணம் சமய்படற்கு ன்
கமஞம்? ழணலும் ணடயல் பயதப்ம் ன்தம் வ்தத்டய உண்மபடமழழத ன் சுகம்
உண்மகழபண்டும்? ணடயன் வ்தத்டயகநயளல்மம் சுகம் இதப்டயல்வழத, ன்?
இந்ட எத வ்தத்டயதயல் உள்ந பயழசம் டமன் ன்?
141. சுகத்வட அதபயப்பதக்கும் சுக அதபத்டயற்கும் உள்ந ளடமர்வப் ற்யச்
சய கதத்துக்கள்
(ழணழ ழுப்ப்ட் ழகள்பயகள் ழயவு பயதத்டயல் (91, 92ல்) ழுந்ட ழகள்பயகவந
எத்துள்ந. ) கமஞம்: பயல் உள்ந அயபயன் ஆச்தணமகய இதக்கும் ‘‘மன்’ ன்தம்
டமர்த்டழண சுகத்டயற்கும் ஆச்தணமகயத்ள்நது. மன் ன்து ஸ்பதௐத்டயல் ளணன்தம்
இடயல் அயளபன்தம் குஞம் இதக்கயது ன்தம் தொற்கம டமர்கயகர்கள் ளசமல்லிக்
ளகமண்டிதந்டர் ன்த (97ல்) ளசமல்லித்ள்ழநமம். அவடப்ழமழப அபர்கள் சுகதொம்
மன் ன்தம் படிபயல் இதக்கும் ஆத்ணமபயன் குஞளணன்ழ ளசமல்லிக் ளகமண்டிதந்டர்.
ஜமம், சுகம், துக்கம், டர்ணம், அடர்ணம், இச்வச – இவபளதல்மம் அபர்கள் ணடத்டயல்
ஆத்ணமபயன் டர்ணங்கழந ஆகயத்ள்ந. ணமய் இதக்கும் ஆத்ணமபயற்கு ஜமளணன்தம்
குஞம் ப்டிப் ளமதந்டமழடம, அப்டித்டமன் சுகதொம் ஆத்ணமபயன் குஞளணன்து
ளமதந்டமது. இன்வத சய ழபடமந்டயகள் (தஜ்த மணமதமசமமயதர் ணற்தம் தஜ்த
ணத்பமசமமயதர்கவநப் யன்ற்தபர்கள்) ஆத்ணம ஜம ஸ்பதௐழண ஆகயதயதந்டமலும்,
ஜம குஞதொள்நபதம் ஆகயத்ள்நமன் ன்தம், ஆத்ணம ஆந்ட ஸ்பதௐழ
ஆகயதயதந்டமலும், ஆந்ட குஞதொவதபதம் ஆகயத்ள்நமன் ன்தம் கூதகயன்ர்.
ஜமம் ன்தம் குஞத்டயற்கும் அப்ளததவத ‘குஞய’க்கும் ப்டி ழபற்தவணவதக்
கமண்யக்க தொடிதமழடம, அழடழமத்டமன் ஆந்டளணன்தம் குஞ, குஞயக்கும் ஸ்
ழபற்தவணவதச் ளசமல் தொடிதமது. ஆந்டத்வட அயத்ம் ஆத்ணமபயல் ஆந்ட ஸ்பதௐம்
இல்மபயடில் அபதக்கு இது ஆந்டம் ன்தம் அயழப உண்மகமது. ழப, இந்ட
குஞ, குஞய ழபற்தவண வு ழமக்கயல் கற்யக்கப்ட்து ன்து ளடநயபமகயது.

142. ணகயழ்வு, ணகயழ்பன் ன்தம் படிபயல் ழடமன்தம் ஆந்டம் சுடந்டயணமடல்
‘மன் சுகணமக உள்ழநன்’ ன்தம் அதபத்வடப் மரட்சயக்க ழபண்டும். இங்கு சுகம்
ணகயழ்வு, ணகயழ்பன் ன்தம் ளடமர்தை உவதடமக இதக்கயது. (அல்து டர்ண டர்ணய
படிபம சுகம்) இச்சுகம் சுடந்டயணமடம அல்து ழபத டயலிதந்டமபது பந்டடம? (96ல்)
இதப்யன் பயதத்டயல் ளசமல்லித்ள்ந த்க்டயதயன்டி, இத்டர்ண டர்ணயதயன் தோம், வபப்
மர்க்கும் மக்ஷயதயலுள்நது ன்து ளடநயபமகயது. மக்ஷயதயன் சுகம்
ணற்ளமன்யலிதந்து பந்டடல்; ளன்மல் அது ணக்குப் யடிக்கமணல்
ழமபழடதயல்வ. ணக்குப் யடித்டது ணட்டும் டமன் சுகத்டயன் அவதமநம் ன்மல்
189

மக்ஷயழத ணயகவும் யடித்டணமது ன்மகயது. ப்டிளதன்மல் உகயல் உள்ந
எவ்ளபமத உதயதம் டன்வத் டமழ பயதம்யக்ளகமண்டுடமன் ணற்வபகவநத்ம்
ழசயக்கயது. கஞபன், ணவபய, ணக்கள், ஞம், மடய, டர்ணம், ம ரடய, ளௌடயக
சமஸ்டயம், டத்துப சமஸ்டயம் தொடலிதவபளதல்மம் ணக்கு க்கமஞத்டயற்கமகப்
யடிக்கயது? ‘டமன்’ ன்தம் டமர்த்டத்டயற்குத் டமழ? (ப்த.4-5-6) பயதங்கள் பதக்கு
ழபண்டும்? டக்குத் டமன், டன்தவதபர்களுக்கமக ழபண்டிதது கூத்
டக்கமகத்டமன். டக்கு ளதங்கய பந்டவபகவநளதல்மம் எவ்ளபமதபதம் அடயக
அநபயல் ழசயக்கயமன். டன்வ, ல்மபற்வத்ம் பய அடயக அநவு ழசயக்கயமன்.
இவட தமதம் ளசமல்லிக்ளகமடுக்க ழபண்டிதடயல்வ. யப்யலிதந்ழட இக்கும் பவ
எவ்ளபமதபமயலும் இதக்கும் பயழசணயது. டன்வத்டமன் ன் ழசயக்க ழபண்டும்? ‘டன்
மதுகமப்யற்கமக’ ன்த ளௌடயக அயஜர்கள் கூதகயன்ர். டன்வ ன்
மதுகமத்துக்ளகமள்ந ழபண்டும்? அபர்கநயம் இடற்கு பயவதயல்வ.
ப்மயதணமது டமன் சுகத்டயன் தோம் ன்த மணவபதம் கததுகயழமணல்பம? ‘டமன்’
ன்தம் டமர்த்டம் ல்மபற்வத்ம் பய அடயகணமகப் யடித்டயதப்டமல் அங்ழகழத சுகம்
யவத்டயதக்கயது மம். டன்யல் சுகணயல்மபயடில், டன்யல் ன் அவ்பநவு ப்மயதம்?
ணயடன் ‘டமன்’ ன்த வடளதவடக் கற்யத்துக் ளகமள்கயமழம அவடளதல்மம்
ழசயக்கயமன். ளமதுபமக, சமரழண டமன் ன்த அயந்துள்நடமல் உலுக்கமக வடத்ம்
பயட்டுபயத் டதமமகயத்ள்நமன். ஆமல் சயயது ஆமய்ந்டயன், சமரத்வட பய ப்மஞன்
ழணல் ன்த ளடமயகயது. உதயதன் இதந்டமல்பம, உம்தை சுகத்வட பயவனத தொடித்ம்?
உதயவபய ணம், ணவட பய தைத்டய ஆத்ணமபயற்கு ளதங்கயத்ள்நது. அங்கமம்
இவபதவத்டயற்கும் உள்நயதப்து. இவடத்டமன் பயல் அவபதம் ‘மன்’, ‘மன்’
ன்த கூயக் ளகமண்டும், ம் உண்வணதம ஸ்பதௐளணன்தம் ம்யக் ளகமண்டுள்ழநமம்.
பயனயப்தை ழமக்கயல் இடயல் இண்டு பவக குஞங்களுள்ந.


என்த-கர்த்தத்பம், ழமக்த்தத்பம். என்வச் ளசய்து என்வப் ள ழபண்டும்
அல்து ரக்க ழபண்டும் ன்தம் இச்வச, தொதற்சய ணற்தம் தவப் ளற்த சுக
துக்கங்கவந அதபயப்து. ழபண்டிதவடப் ளற்த ழபண்மடவட ரக்க
தொதற்சயக்கும் சக்டயழத கர்த்தத்பம். ளமதட்கவநச் ழசகமயத்டப் யன் அவபகவந
அதபயத்து சுகம் அல்து துக்கப்டும் சக்டயழத ழமக்த்தத்பம். கர்த்தத்ப,
ழமக்த்தத்பங்கநயமல் இந்ட ‘மன்’ ன்டற்கு உக பனக்கயல் உதர்ந்ட இம்
ளகமடுக்கப்ட்டுள்நது. இந்ட கர்த்தத்ப, ழமக்த்தத்ப பயதமமம் வ
ளற்தக்ளகமண்டு ழமபது ழமல் பயதங்கள், கஞங்கள், தொதற்சய, கர்ணம்,
ழமகம் – இவபதவத்தும் மளன்தம் டமர்த்டத்டயற்கமக உள்நழபளதமனயத
டணக்குத் டமழண இல்வ. மன் ன்தம் டமர்த்டத்டயற்கு கர்த்தத்ப,
ழமக்த்தத்பழண தொடமபடம டர்ணம் ன்த ளசமன்ழமம்.



ஜமத்தத்பம் ன்து இண்மபது டர்ணம். (96க் கமண்க) ஜமத்தத்பதொம் உக
பனக்கயல் கர்த்தத்ப, ழமக்த்தத்பத்டயற்கமகழப இதக்கயது மம். ளயல்
ணயடன் ஜமத்தத்ப சக்டயதயமல் பஸ்துக்கவநப் ப்ணமஞத்டயமல் அயந்து,
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டக்கு ழபண்டிதவட அவந்தும் ழபண்மடவட அகற்வும் தொதல்கயமன்.
இம்தொதற்சய யவழபயமல் ணகயழ்கயமன். இப்டிச் ளசய்துளகமண்டிதப்ழட
வதொவ. ஆவகதமல் உக பனக்கயல், அயவு கர்ணத்டயற்கு, கர்ணம்
ழமகயப்டற்கு; ழமக்த்தத்பழண ல்மபற்யற்கும் ழணம பயதபம
சக்டயதமகயது. மன் ன்தம் டமர்த்டத்டயல் ழமக்த்தத்பம் இதப்டமல் டமன்
ங்கள் ம்மம் சுகணதளணன்த ணகயழ்ந்துழமய் பயதங்கவந மடி
ஏடுகயன்ர். ழப ‘மன்’ ன்தம் ழமக்டம இல்மபயடில் பயதபமழண
இல்வ. இவடச் சுற்யத்டமன் ம்மழண சுனல்கயது. மன் ன்டயன் ழணல்
ங்களுக்கு இவ்பநவு ழசம் இதந்டமலும் இவடழத ழசத்டயன் கவசய
ஸ்டமம் ன்த கதடமணம? ன்த ழகட்மல் பயனயப்தை ழமக்கயல் இவட பய
உதர்ந்ட டமர்த்டத்வட மம் அயழதமம். ஆமல் யவழமக்கயல் மன், ழமகம்,
ழமக்தம் ல்மபற்வத்ம் உள்நக்கயத வபழத மர்க்கும் மக்ஷய
ஸ்பதௐத்டயல் ணக்கு யதத்டம் கயவத்துபயடும். இந்ட மன் ன்தம்
டமர்த்டத்டயன் ழணலுள்ந அயணமம் அப்ழமது இங்கயபயடும். ளயல் பயல்
ப்டி ழமக்த்தத்பத்துன் கூடித மன் ன்ழட ல்மபற்யற்கும் உள்நயதக்கும்
மன் ஆகயதயதக்கயழடம, அப்டி யவ ழமக்கயல் மக்ஷயதமது, ழமக்த்தபம
மன் ன்தம் டமர்த்டத்வடபய உள்நயதக்கும் மன் ஆகயதயதக்கும். உண்வணதயல்
இதுடமன் மன் ன்டயன் ணமபடய. ழபடமன் ணக்கு அடன் ழணல்
அநவுகந்ட அன்தை இதக்கயது. ழப அதுடமன் சுகத்டயன் ணமர்த்ட ஸ்பதௐம்.
143. மன் ன்தம் டமர்த்டத்டயன் மழண ஆந்டம்
இதுபவ ளசய்ட ஆமய்ச்சயதயமல் ன் தொடிவு ற்ட்து ன்மல்: மன் ன்தம்
டமர்த்டத்டயல் அவத்துப் யமஞயகளுக்கும் ல்வதயல்ம ழசதொள்நது. ‘இது
ன்தவதது’ ன்தம் கமஞத்டயமழழத ழமகதொம், ழமக்த டமர்த்டங்களும்
ழபண்டித்ள்ந. எதபதக்குப் டயல் இன்ளமதபர் இன்ம் துய்ப்து தொடிதழப
தொடிதமது. மன் ன்தம் டமர்த்டம், துய்க்கும் த்துன் உக பனக்கயல்
ல்மபற்வத்ம் டக்கு அடிதமட்கநமகக் ளகமண்டு, டமன் டமன் சுகத்டயன் ஊற்த
ன்தம் ணதக்கத்வட ணக்கு உண்டு ண்ஞயக்ளகமண்டிதந்டமலும் இது யணல்.
ளன்மல் இடற்கு சுக சம்ந்டம் இதப்வடப் ழமல் துக்க சம்ந்டதொம் உண்டு.
மயதந்டமல் ல்மம் இதந்டது ழமல் கததும் ணயடன் இந்ட ம்மளணல்மம் துக்க
ணதளணன்தம் இடற்குப் மயகமழண இல்வ ன்தம் யவத்து பயட்மல் டற்ளகமவ
ளசய்து ளகமள்ந தொதற்சயப்மன். மன் ன்தம் ளசமல்லின் ளமதள் ‘மக்ஷயதம ம்
ஸ்பதௐழண. அது ணக்கு ழபண்மம் ன்த ழடமன்தபழடதயல்வ. அவட பயவும்
தொடிதமது. அடன் ழமக்கயல் மர்த்டமல், இந்ட மன் ன்டயலிதந்ட சுகதொம் இடன் தோம்
வ்தத்டயதயலும் பயதங்கநயலும் ழடமன்யத சுகதொம் மக்ஷயதயதவதழட. அந்ட
மக்ஷயழத சுகத்டயன் மம் ன்து உதடயதமகய பயடுகயது. வடத்டமரத உயத்டயல்,
அன்ணதம் தொடலித ந்து பவக அபயத்தம கல்யட ளமய்தம ஆத்ணமக்கவநச்
ளசமன்யன் உண்வணதம சுகத்டயன் மணம ஆந்ட படிபம ஆத்ணமவபக்
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கமண்யத்துள்நது. அங்கு கூயத்ள்ந ஆந்ட ணதவத்டமன் மம் இங்கு ழமக்டம ன்த
கூயதயதப்து. அபதக்குப் ப்மயதம் ன்ழட டவளதன்தம், ழணமடம் பப்மகம்
ன்தம், ப்ழணமடம் இது மகளணன்தம் ச்தடய ளசமல்லித்ள்நது. (வட. 2-5). இவட ணம்
ளசய்டமல் மக்ஷய ஸ்பதௐத்டயல் ந்ட ழடதொழணம ந்டப் யமயழபம இல்வ ன்து
டமழ ற்டும்.

ஆ. ஆந்டத்டயல் ற்த் டமழ்வுகள்
144. ஆந்டத்டயன் தோன்த டிகள்
இப்குடயதயல் மம் அயபயன் யமயபயல் ளசமன்டிழதடமன் ளசமல் ழபண்டித்ள்நது.
ஆமல் ‘அயவு’ ன் ளசமல்வ டுத்து பயட்டு ‘ஆந்டம்’ ன்தம் ளசமல்வப்
ழமட்டுக்ளகமண்மல் ழமதும் ன்த கூமம். ழப தொன் ளசமன் பயதங்கவநச்
சுதக்கணமகச் ளசமல்லிபயட்டு ய பயதங்கவந இங்கு பயபமயப்ழமம். இது இந்டப்
குடயதயலுள்ந ல்மப் யமயவுகளுக்கும் ளமதந்தும்.
ஆந்டம் யர்ழட, யர்பயமகணம ஆத்ணம டமன் ன்து உண்வணதமமல், அபஸ்வடகள்
ங்கயதந்து பந்ட? அவபகநயல் சுகதுக்கங்கள் ப்டி பந்ட? ம்ணயல் சுகதொம்,
துக்கதொம் டமடம்தத்துன் இதக்கயன் ன்த ம்யதயதப்டமல்பம,
எதபதக்ளகமதபர் உகமத்வடழதம, அகமத்வடழதம ளசய்த தொதல்பது?
பயதத்டயமல் ந்ட சுகதொம் ணக்கு உண்வணதயல் உண்மகமபயட்மல்
அவபதயதக்கும்ழமது டமன் சுகதொண்மகும் ன்தம் யதணம் ன் ற்ட்து?
இப்டிதயதப்டமல் அபஸ்வடகநயல் []ழடம எத பவக சுகதொம் இதக்கயது ன்ழ
ளசமல்ழபண்டுணல்பம? ன்தளணமத சந்ழடகம் அத்பயடரதமந்டணம பயதத்வடக்
குயத்து உண்மபது யம். இடற்குப் டயல் (98ல்) ளசமல்லிதடி, சுகத்டயற்கும் டிகவநக்
கற்யக்கமம். அபஸ்வடகவநப் மர்க்கும் மக்ஷய சுகம் மணமர்த்டயகணமது.
ளன்மல் அது ணற்ளமன்யலிதந்து உண்மபடயல்வ. அது கம ழடச
யணயத்டங்கவநச் சமர்ந்டயமணல், ழமக்கு பவு இன்ய உள்நடிழத இதக்கக்கூடிதது.
பயதங்கவந தொன்யட்டு பக்கூடித சுகம் அவ்பயதங்கள் இதக்கும் பவடமன்
இதக்குணமடமல், அது பயதமபமமயக சுகம். கற்வ ளசய்ட பயதங்கநயமல் கூ
டமற்கமலிக சுகம் கயவக்கமம். உடமஞணமக, ளமமவண இதக்கும் ளசல்பந்டதக்கு,
இன்ளமதபதக்கு அடயக அநபயல் ஞம் இதப்ழட துக்கம். ழசமம்ழயக்கு ழபவ
ளசய்பழட துக்கம். ழ்வண, கன், ழமவு தொடலிதவபகவந சுகம் ன்த ளசமல்பது
ப்டி ன்த ழகட்கமம். ஆமல் அவபகளும் ம் சுகம் ளபநயப்த் டவதமய்
இதப்வட ரக்கும் மடங்கழந ஆகயத்ள்ந.
இப்டிப்ட் ழடமற்ங்களுவத பஸ்துக்களும், ளபதம் கற்வதயமல் ஆகும்
சுகதொம் ப்மடயமஸிகணமக இதக்கயது. இதப்யலும், அயபயலும், மணமர்த்டணமடய
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ழடங்கவநக் கமண்யத்டயதப்து, ணயகப் வனத க்ந்டங்கநயல் இல்மபயடிதம் அழட
த்க்டயத்ன் இங்கும் அந்டஸ்துக்கவநக் கற்யப்து ளமதத்டழண.
துக்களணன்மல் ன் ன்த ஆமய்ழபமம். ணயடன் அடயக சுகத்வடக் கமடம்ழமது.
அந்ட ப்மடயமஸிக சுகத்வடழத துக்களணன்த ளசமல்கயமன். உடமஞணமக, எதபன்
துக்க பயழமடம் ளசய்துளகமண்மல் அவடழத சுகம் ன்த ப்ணயக்கமம், டவதயல்
சுணக்கும் மத்வட இக்கயமல், மம் இங்கயதழட சுகம் ன்தம், ழமய்க்கு ணதந்வட
உண்டு, ழமய் ணவந்டமல் டக்கு சுகம் ற்ட்து ன்த கததுபதும்
இக்கமஞத்டயமல்டமன், இப்டி மம் துக்கம் ன்த ளசமல்பதும் கூ உண்வணதயல்
ழணற்கூயத தோன்தபயட சுகங்கநயழழத ழசர்ந்துள்நடமல், சுகத்வடபய ழபம
துக்களணன்ழட இல்வ ன்மபடமல், வதொவதயல் ழணல்ட சுகத்டயன்
கண்ழஞமட்த்டயல் கரழ்த்ட சுகத்வடழத துக்கம் ன்த கூதகயமர்கள். ஆவகதமல்
மணமர்த்டயக ழமக்கயல் ல்மதொம் சுகழண ஆகயத்ள்நது ன்தம் ஸித்டமந்டத்டயற்கு சுக
டமம்தத்டயமழம, சுகதுக்க யமயபயமழம ந்டப் மடகதொம் இல்வ.
145. வ்தபம சுகதொம் உண்வணதயல் ணமர்த்டணம ழமயன்ழண
(99ல்) ளசமன் த்க்டயகவந யவபயற்குக் ளகமண்டு பமதங்கள். பயட சுகழமகங்கள்
மம் ளசய்ட தைண்த மப கர்ணங்கநயலிதந்து பதம்ழமது ம் அந்டக்கஞ வ்தத்டய
ணகயழ்வுதகயது. அப்ழமது அடயல் மக்ஷயதம ஆத்ணமபயன் ஆந்டம் ளபநயப்டுகயது.
பயதத்வட தொன்யட்டுத் ழடமன்யதது ன்தம் கமஞத்டயமல் இவட பயத சுகளணன்த
கததுகயன்ர். ஆத்ணமபயன் டர்ணம் ன்தம் கூதகயன்ர். (வட.ம. 2-4, 2-8) ஆமல்
உண்வணதயல் ஆந்டளணன்து ஸ்பதௐழண எனயத டர்ணணல், டர்ணயத்ணல் ன்வடத்ம்,
அடற்குத் ழடமற்ம், ணவவு தொடலிதவபகள் இல்வ ன்வடத்ம் அயபயன் பயதத்டயல்
(102ல்) ளசமன்டி கமண்க. சுகணமது எவ்ளபமதபமயதொம் எவ்ளபமதபயடணமகக்
கமஞப்டுபது யம். ஆமல் இப்டிப்ட் சணதங்கநயல் சுகத்டயழழத மயணமஞ
டமடம்தம் உண்மகயது ன்த கததுடல் கூமது. ழணற்கூயதடி என்ழ என்ம
ஆந்டழண அந்டந்ட வ்தத்டய தோணமய் ழணலும் ழணலும் அடயகணமய் ளபநயப்ட்டுக்
ளகமள்கயது. ணற்தம் அந்ட எழ ஆந்டம் டமன் பவகத் டங்கநயலுள்ந ணங்கநயல்
பயடணமகத் ழடமன்தகயது. அவ்பநவு டமன். இடமல் டமன் ‘இபன்டமன் ரபதக்கு
ஆந்டத்வட அவபயக்கயமன்’. (வட.2-7) இந்ட ஆந்ட அம்சங்கவநழத ஆச்தயத்துக்
ளகமண்டு ணற்ப் ப்மஞயகள் பமழ்கயன் (ப்த.4-3-32) ன்த ச்தடய ளசமல்கயது.
146. சுகத்டயல் ற்த் டமழ்வுகள் ழடமன்தபது ணமவததயமல் டமன்
ணதப்தை:
1. மக்ஷய வசடன்தம் ழபத, அடற்கு பயதணமகயதயதக்கும் அபஸ்வட ழபத.
2. அபஸ்வடதயல், மன், ணற்வப ன்தம் யமயவு உண்டு. ளபவ்ழபத
பயதங்கநயமல் ளபவ்ழபத பவகதம சுகதொண்மபது ளடமயகயது. இப்டி
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இவப அதபத்டயலிதந்டமலும், ஆந்டம் பயதணயன்யழத உண்மகும் ன்த
ளசமல்மணம?
3. மணமர்த்டயகம், வ்தமபமமயகம், ப்மடயமஸிகம் ன் தோன்த பவகதம
அதபங்களுக்கு ஆந்டம் என்ழ ன்து தொஞமடல்பம?
4. ங்கும் ழமவு, லிவுகள் ம் கண்தொன்ழ ளடமயந்டமலும், ல்மழண சுகம் ன்த
பமடயப்து ப்டிப் ளமதந்தும்?
டயல்: இடற்குப் டயல் கவபத்ம் ஆழ்ந்ட உக்கத்வடத்ம் கஞக்கயல் டுத்துக்
ளகமண்மல் அடமபது தர்ஞமதபத்டயல் கயவக்கும் (103, 104 க் கமண்க)
மக்ஷய ந்ட அபஸ்வடக்கும் கட்டுப்ட்டில்வ. அபஸ்வடகள் மக்ஷயவதத் டபயர்த்து
சுடந்டயணமக இதக்க தொடிதமது. இடயலிதந்ழட, அபஸ்வடகளும் அவபகநயல் ழடமன்தம்
ஆந்டதொம் சுகஸ்பதௐணம மக்ஷயழத ஆகயத்ள்நது ன்து தணத் ளடநயபமகயது.
கபயல் ப் பயதங்கநயலிதந்து பதம் சுகதுக்கங்களும் அவபகநயன்
மயணமஞங்கநயல் டமடம்தம் ளடன்ட்மலும் அங்கு ழமக்த்த, ழமக, ழமக்தம் ன்தம்
தொப்தைடிகளும் ழடமற்ங்கழந. அங்கு தொப்தைடிகள் இல்ழப இல்வ ன்த மம்
ம்தைகயழமம். ஆமல் அப்ழமதும் இழட மக்ஷயடமன் அந்டத் ழடமற்ங்கவந, அடமபது
தொப்தைடிகவநப் மர்த்துக்ளகமண்டிதக்கயது. அப்ழமது ணக்குத் ளடன்டும் சுக
துக்கத்டயற்ளகல்மம் ஆந்ட படிபம மக்ஷய வசடன்தணன்ய ழபத ந்டக் கமஞதொம்
இல்வ. ஆவகதமல் பயலும் ணக்குச் சுக துக்கப் யமயவுகள் ளடமயந்டமலும்
அவபதவத்தும் ஆந்டழண ஆகயத்ள்ந. இது அதபத்டயன் ஆடமத்டயல்
ழடமன்யத்ள்ந தொடிபமடமல் இவட எதுக்க தமமலும் தொடிதமது. யமமபமடய (pessimist)
கற்யக்கும் துக்கதொம் இப்டி உண்வணதயல் சுகழண ஆகயதயதப்டமல் ல்மதொம் சுகழண
ன்தம் ஆமபமடம் (optimism) ளமதத்டணமது. ஆமல் இந்ட அதபத்வடக்
கமட்மணல், வு ழமக்கயல் மர்த்து ல்மதொம் சுகம் ன்து பட்டுப் ழச்சமகயது.
உகயல் பயஞ்ஜமபமடயகளுக்கும், தைப்ளமதள் உண்வணபமடயகளுக்கும் கதத்து
ழபற்தவண ளபதம் டர்க்கத்டயமல் ப்டி ரங்கமழடம அப்டித்டமன் இவ்பயதபதக்கும்
இதக்கும் கதத்து ழபற்தவணகளும் ளபதம் டர்க்கத்டயமல் யவவு ளமது.

இ. தூத ஆந்டம் அல்து ழமந்டம்
147. ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் அவத்தும் ஆந்ட ஸ்பதௐ ஆத்ணழ
யத்டயவ அதபத்வடக் கபயத்டமல் இந்ட கதத்து இன்தம் ப்டும். ளயல்
அங்கு ந்ட உகும் இல்வ. ழப தொப்தைடிகளுணயல்வ. ஆவகதமல் சுகத்டயல் ந்ட
டமடம்ததொம் இல்ழப இல்வ. இப்டிதயதந்தும் இவட சுகணற் அபஸ்வட ன்த
தமதம் ளசமல் தொடிதமது. இது ப்டி ன்வட (105ல்) ளசமல்லிதடி அயக.
யத்டயவதயல் ணக்கு ந்ட சுகதொம் இதக்கபயல்வ ன்தம் அது கஞங்கநயன்
அமபத்டயமல் உண்ம துக்க அமபம் டமன் ன்தம் சயர் ழதமசயப்துண்டு. ஆமல்
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இது சமயதயல்வ. பயனயத்ட யன் ‘யத்டயவதயல் மம் சுகணமகய இதந்ழடமம்’ ன்தடமன்
ணக்குத் ழடமன்தகயழட எனயத, ‘ந்ட துக்கதொம் பபயல்வ’ ன்த பதம்
கூதபடயல்வ. அங்கு சுகம் ற்ட்து ன்தம் யவழப இல்வழத! ன்த
ப்டயபமடயகள் ளசமல்மம்.
இடற்குப் டயல்: அங்கு ‘மம்’, ‘சுகம்’ ன்தம் யமயவுகள் இல்வ ன்த
அதபயத்ழடமணல்பம? அங்கு மன் ன்தம் படிபத்டயல் மம் இதக்கபயல்வ, சுகம்
ம் டர்ணணமகயத்ம் இதக்கபயல்வ. இப்டிதயதக்க, ணக்குச் சுகம் உண்மதயற்த ன்தம்
ண்ஞம் ப்டி பந்டது? ஆகழப, `இப்ழமது ணக்கு சுகம் ற்ட்டுள்நது’ ன்தம்
அதபம் யத்டயவதயல் இதப்டயல்வ. யத்டயவ ன்து யர்பயழசணம சுகம் ணட்டுழண
ஆகயதயதக்கயது. அங்கு ‘மன், ர, பயதம், சுகம்’ துவும் இதப்டயல்வ.
அவபதத்தும் யர்பயழசணம சுக படிபத்டயழழத இதந்துளகமண்டிதக்கயன்.
அவ்படிபம் ம்தொவதழட. ழப சுகணமய் தூங்கயழன் ன்தம் ண்ஞம் பயல்
உண்மகயது அடயலிதப்து ளபதம் துக்க அமபணல் ன்டற்கு மம் எவ்ளபமதபதம்
தூக்கத்டயற்கு ங்குபழட சமட்சய. யத்டயவதயல் மப (भाव) படிபயல் சுகணயல்மடயதந்டமல்
டவதயன்ய தூக்கம் ப, மம் டுக்வக தொடலிதபற்வ ஆதத்டம் ளசய்துளகமள்ழபமணம?
தூங்கமணல் இதப்பன் தொகத்வடத்ம் தூங்கய ழுந்டபன் தொக ணர்ச்சயவதத்ம் எப்யட்மல்
ழமதும், தூக்கத்டயல் இதக்கும் சுகத்டயன் டன்வண பயநங்கும். பயல் சுகத்டயற்கு
வ்பநழபம கமட்சயகள் ழடவபதமதயதக்கயன். ணயவ, ளசல்பம், பதது, ம்,
சூழ்யவ, சுற்தம் தொற்தம் இதக்கும் பயதங்கள் இவபகநயன் ற்த்டமழ்வுகநயமல்
சுகத்டயலும் ற்த்டமழ்வுகள் உண்மகயன். சுகம் ழமய்பயட்மல் துக்கதொம், ழமவும்
உண்மகயன். ளபகுமள் அதபயத்ட சுகம் ளபதப்மக ணம மத்ததொண்டு. ஆமல்
யத்டயவதயன் சுகத்வடப்மதங்கள். அது வடத்ம் சமர்ந்டயல்வ. ற்த் டமழ்வுகள்
இல்வ. அது ன்வக்கும் ம்தொவதழட ஆகயத்ள்நது. துவும் அவடத் டடுக்க
தொடிதமது. டவ உண்மக்க அடயல் க்கமஞதொம் இதப்டயல்வ. தத்டயற்குக்
கமஞணம இண்மபது பஸ்துவப அயதமடழட யத்டயவதயன் சுகம். பயல்
கயவக்கும் ணச் சணமடமம், பயத சுகம், ணகயழ்வு, இவபகள் அவபத்ம் அடற்கு
இவஞதமகமது. சுகத்வட இண்டு பயடணமக பயநக்க தொடித்ம். (1) சுகம், சு = ன்மக; க =
பயதங்கநயலிதந்து ழடமண்டி டுக்கப்ட்து, அடமபது கஷ்ப்ட்டுப் ளற்து. (2)
றடமம் – க = ல்வதற் ஆகமதத்வடப் ழமல் ழடச, கம, யணயத்டங்கநயன்ய
இதக்கக்கூடிதது. ம் ஸ்பதௐழண ஆகயத்ள்நது. ஆவகதமல் இவட ‘ஆந்டம்’ ன்தம்
கம் ளமதந்டயத ளதமயல் அவனப்ழட சமயதமக இதக்கும். இப்டிப்ட்
ஸ்பதௐமந்டம் இதப்டமல் டமன் யத்டயவவத ழபடம் இப்டிக் ளகமண்மடுகயது:
‘இது ளடநயந்ட ரவப்ழமல் சுத்டணமது. அயபயன் படிபமய் டமளமன்ழ இண்மபது
இன்ய இதக்கயது. இதுடமன் ப்ம்ண ழமகம். இதுடமன் ரபயன் ண கடய. இதுடமன்
அபதவத ணம்த்து. இதுடமன் அபயன் ணமந்டம். இந்ட ஆந்டத்டயன்
தூவத்டமன் ய ப்மஞயகள் அதபயத்துக் ளகமண்டிதக்கயன்’. (ப்த.4-3-32) சமயதமய்
ளசமல்ழபண்டுணமமல் யத்டயவ எத அபஸ்வடழத அல். அது தூத ஆந்டழண.
195

இவடதயதமணல் மம் வு ழமக்கயல் அவட யத்டயவளதன்த உக பனக்கயல்
கூயக்ளகமண்டிதக்கயழமம்.
148. யமயவுகளும், மமத்பதொம் வு யவ சுகத்டயலும் இல்வ
ழகள்பய: தூக்கத்டயல் ல்மம் ஆந்ட தௐணமய் ணமதகயது. பயனயத்டயன் அதுழப மன்,
பயதம், சுகதுக்கம் ன்தம் யமயவுகவந உவதடமகயது. இது ப்டி?
டயல்: தூக்கத்டயற்கும், பயனயப்யற்கும் வ்பயட கமர்த கமஞத் ளடமர்யல்வ ன்த (84ல்)
பயநக்கயத்ள்ழநமம். பயல், ஆந்டம் சுகதுக்கங்கநமய் ப்டிழதம யமயந்துளகமள்கயது
ன்த மம் கததுபடமல் இது ப்டி ன்தம் ழகள்பய ழுகயது.
ழகள்பய: தூங்கும்ழமது சுக துக்கங்களநல்மம் கவந்து ளபதம் ஆந்ட தௐத்டயற்கு
ணமயபயடும் அதபம் ணக்கு ன் ற்டுபடயல்வ?
டயல்: : இக்ழகள்பயத்ம் டபம ண்ஞத்டயமல் டமன் பந்துள்நது. (108க் கமண்க).
அங்கு ளசமல்லிதடி ஆந்டம் ணட்டுழண இதக்கயது, அவடத் டபயர்த்து ழபழதும்
இதப்டயல்வ. ஆமல் பயனயப்தை ழமக்கயல் மர்த்து அவடழத மன், பயதம், சுகதுக்கம்
ன்த யமயத்து அயகயழமம். இது அபயத்தம த்தஷ்டி. இவட ரக்கய மக்ஷய த்தஷ்டிதயல்
மர்க்க ழபண்டும். அப்ழமது ஆந்டம் ன்தழண யநக்கபயல்வ ன்தம், அடயல்
அபஸ்வடகள் ன்தம் ழடமற்ங்கழந வு ழமக்கயமல் ற்ட் ணதக்கம் ன்தம்
ளடமயந்துபயடும். பயல் சுகம் தைடயதடமய் தைக்கமஞங்கநயமல் உண்மகயது ன்தம்
டபம ண்ஞம் மம் மக்ஷய ஸ்பதௐத்வட ணந்டடமல்டமன் ன்தும் தைமயத்ம்.
149. சுகம் பமகவும் பயடபயடணமகவும் (many and varied) ன் ழடமன்தகயது?
ணடயல் மம் ப்மயதளணன்த கற்யத்துக் ளகமண்டிதக்கும் பயதங்கள் ம்தொன் பந்டமல்
ணது ளடநயபவகயது. அப்ழமது அடன் வ்தத்டயதயல் ம் மக்ஷய ஸ்பதௐத்டயன் ஆந்ட
யனல் டிகயது. கவகள் ழும்ழமது எவ்ளபமத டயவதயலும் எவ்ளபமத யம
இதக்கயது ன்த அயபயலிகள் கதடயமலும், உண்வணதயல் அவப எழ எத யமபயன்
ப்டயயம்ம் டமழ? எழ யமபயன் ப்டயயம்ம் பமமக இதப்டமல் யமபயன்
எதவணக்கு எத கநங்கதொம் ற்டுபடயல்வ அல்பம? அவடப்ழமல் ணடயன்
வ்தத்டயகளநன்தம் அவகநயல் ணர்ந்ட ஆந்ட சந்டயயன் ப்டயயம்ங்கவநழத மம்
சுகம் ன்த வ்தபமயக்கயன்ழமம். அவபகவநழத ரபமத்ணமபயன் டர்ணபடிபம
சுகங்களநன்த சய ழபடமந்டயகள் ண்டகயன்ர். (வட. ம.2-5) அவதயல்மடழமது
சந்டயயன் ப்டயயம்ங்கள் இல்மடதுழமல், ணழம வ்தத்டயகநற் றறப்டய, ணமடய,
தோர்ச்வச தொடலித அபஸ்வடகநயல் இத்டவகத பயழச சுகங்கள் இதப்ழட இல்வ
ன்து ம் அதபத்டயலுள்நது.
சுகங்கள் பயடம் ன்த ழடமன்தபடற்கும், அவபகநயல் மத்பயக, ம, டமணப்
யமயவுகள் இதப்வடப்ழமவும், (கர.18.26, 39) சுகம் துக்கத்டயற்கு தொண் ன்த
ழடமன்தபடற்கும் இம்ணழமவ்தத்டயகவந பயட்மல் ழபத ந்டக் கமஞதொம் இல்வ.
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இதபவகச் சுகங்கவந, அவப ப்டிப்ட்டமக இதந்டமலும், அவபகநயல் இதக்கும்
ற்த்டமழ்வுகவநக் கமஞ தொதன்மல், ணழமவ்தத்டயதயன் உமடயவதத்ம் சுகத்டயற்கு
யணயத்டணமய் ளடன்ட் பயதத்வடத்ம் பயட்டுபயட்டு சுகஸ்பதௐத்டயல் ந்ட யமயவபத்ம்,
ழடத்வடத்ம் கமண்யக்க ன்வக்கும் தொடிதமது. உமடயதம வ்தத்டயதயன் பயகமம்
உயடணம சுகஸ்பதௐத்டயற்கு ன்வக்கும் எட்மது ன்து தைமயந்டவுன் ணக்கு
தொழுவணதமக இடயல் உன்மடு ற்ட்டுபயடும். வ்தத்டயக்கு மக்ஷயதமய் இதக்கும்
ஆத்ணமபயன் ஆந்ட ஸ்பதௐத்வட அவபதம் எத்துக்ளகமண்டுள்ழநமம். சுகத்டயன்
ழடதொம், டமடம்ததொம் உமடய ழடத்டயமல்டமன் ஆகயத்ள்நது ன்த உத்டயதயமல்
கூப் ழமதுணமடமக இதந்டமலும், ஆந்ட சுக பயழசங்கவநக் கற்வ ளசய்பது
ன்தம் ழடமம் சுகத்வபடபமடயகளுக்கு எட்டிக்ளகமண்டுள்நது. எத சுத்டணம ளமயத
மத்டயத்டயல் ளசய்ட சர்க்கவ மகத்வட,  படிபங்கநயலும், 
உழமகங்கநயமலும் ளசய்தப்ட் சயத சயத கயண்ஞங்கநயல் ஊற்தம்ழமது,
எவ்ளபமன்யலிதக்கும் மகதொம் எவ்ளபமத பவகதம சுவபவத, பண்ஞத்வட,
படிவப உவதவபதமக இதந்டமலும், ளமயத மத்டயத்டயலிதந்ட மகத்டயது டமன்
இவபளதல்மம் ன்த யச்சதயப்து வ்பமத சமயதல்ழபம, அப்டித்டமன் சுகத்டயன்
பயதத்டயலும் அவப ளபன்த ழடமன்யமலும் அவபதவத்தும் ணவடப்
ளமதத்டவபழத எனயத, தூத ழமந்டத்டயற்குச் ழசர்ந்டடல் ன்தடமன் கதட
ழபண்டும். இக்கமஞங்கநயமல் எழ ஆந்டம், டர்ணமடர்ண மபங்கநயமலும் (भाव),
ழடங்கநயமலும் கூடிதயதப்வடப்ழமல் ளடமயபது ன்து சமயழத.

ஈ. ஆந்டத்டயன் தௐ ழடங்கள்
150. ஆந்டத்டயல் தோன்த டித்டங்கள் ன்து வு ழமக்கயது
ஆத்ணமபயன் ஆந்டழண ல்மம் ன்தம் பமடம் சுகத்டயல் தோன்த டித்டங்கள் உள்ந
ன்த ளசமன்டற்கு டயர்ணவதமது ன்து இப்ழமது ளடநயபமகும். ளன்மல்
வு ழமக்கயல் வதொவ சுகத்வட அநவுழகமமக வபத்துக்ளகமண்டு அவடபய
கரழ்ணட் சுகத்வடப் ப்மடயமஸிகம் ன்தம், அவடபய உதர்ந்ட ணட்த்டயல் இதக்கும்
சுகத்வடப் மணமர்த்டயகம் ன்தம் யமயத்துள்ழநமம். இப்யமயவு வதொவக்கு
உழதமகணமய் உள்நடமதயதம் டத்துப யர்ஞதத்டயற்குத் துவஞ தைமயதமது. இடற்கு
ழபண்டித மக்ஷய அதப ழமக்கயல் (75) மர்த்டமல் அவத்தும் ணமர்த்டத்டயன் எழ
ஆந்டணமய் உள்நது. வு ழமக்கயல் ணட்டுழண ளடன்டும் தௐ பயழசங்கள்
உண்வணதயல் பஸ்து ஸ்பதௐத்டயற்குச் ழசமது. அப்டி ழசர்படமமல் ணந்ட
ளபநயச்சத்டயல் கதயவப் மம்ளன்த யவத்துப் தந்து பயநக்வகக் ளகமண்டு மர்த்து
அது இல்மடடமல், உண்வணதயல் கதயத மம்மக இதந்டது ன்தம், பயநக்கு
ளபநயச்சத்டயல் அது கதயதக்குள் ழசர்ந்து பயட்து ன்தடமன் கதட ழபண்டும்.
151. ஆந்டத்டயல் ழபற்தவணகள், ழபற்தவணகநயன்வண ன்ளடல்மம் வுக்
கண்ஞயற்குத்டமன்
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ணதப்தை: தூக்கச் சுகத்டயற்கும், வுச் சுகத்டயற்கும் ற்த் டமழ்வுகள் ணயக உண்டு.
தூக்கத்டயல் ந்டப் யமயழபம, ழடழணம அற் ஆந்டதொண்டு. ஆமல் பயல் டர்ண, டர்ணய
பயமகதொம், உடயத்து ணவடலும், ஆச்த பயதங்கநயமல் உண்ம ழடங்களும்
உவத சுகதொண்டு. வு சுகம் ணயடதக்கு ணயடன் ழபமகவும், எவ்ளபமத
தொடமதத்டயலும் எவ்ளபமத பயடணமகவும் இதக்கயன்து. எழ ணயடயலும் பயதம்
ழபமமலும் சுகம் ழபதடுகயது. இப்டிப்ட் தொஞம இவ்பயண்டும் எழ
மடயதம ஆந்டம் மணம?
டயல்: (108 கமண்க). எழ ஆந்டம் டமன் ல்ம படிபங்கநயலும் இதக்கயது ன்த
அபஸ்டமத்தத்வட யவ ழமக்கயல் ளடமயந்துளகமண் யன், வு ழமக்கயல் ளசய்த்ம்
டர்க்கத்டயற்கு ந்ட ணடயப்தைம் பமது. வு சுகங்களநல்மம் உமடயதயன்
டமடம்தத்டயமல் ஆவப. இந்ட உமடயகள், பயன் அபயத்தம த்தஷ்டிக்குத் ளடமயத்ழண
எனயத, உண்வணதயல் அவபகளுக்கு சுடந்டயணம இதப்தை கயவதமது. ணமர்த்டணமய்
அவபத்ம் ஆந்ட ஸ்பதௐழண. கல் ரர், டமன் இதப்வடப் ழமழப இதந்துளகமண்டு,
யக்கட்டிதமகும்ழமது, டன்ணரது டமழ ணயடப்துழமல், ஆந்ட மகணமகயத சுகம்,
டமழ இந்ட உமடயகநயன் ழடங்கநயமல் யமயவுகளுற்த, ணயடப்து ழமல் வு
ழமக்கயற்குத் ளடமயந்ட ழமடயலும், அவத்தும் அழட ஆந்டமம்தட மகழண
ஆகயத்ள்நது.

உ. சுக துக்கங்கநயன் யமயவு
152. சுகத்டயல் மமத்பம் உள்நது ன்து சமயதல்
ழகள்பய: அவத்தும் ழமந்டழண ன்மல், ன் சுகம் ன்தம் துக்கம் ன்தம் யமயவுகள்
ற்ட் ?
டயல்: ளயல் இது வு ழமக்கயல் ளசய்தப்ட் தொடிவு. யவ ழமக்கயல்
ஆந்டத்வடத் டபய இண்மபது ன்த என்தம் இல்வ. இண்மபது ன்து
ண்ஞயக்வக அல். அங்கு அவடத் டபய சுகம், துக்கம் ன்தம் யமயவுகள் இல்வ. ம்
யவவு ழமக்கயற்குத் டமன் தோன்த அபஸ்வடகள் இதப்டமகவும், அழக ரபர்கள்
இதப்டமகவும், டப்ட் சுகதுக்கங்கவந அதபயப்டமகவும் கற்வகள்
உள்ந. (67க் கமண்க)
153. வு ழமக்கயல் சுகத்வடப் ற்ய ழும் ழகள்பயகள்
சுகத்டயல் யமயவுகளுக்கு அடமபது சுக, துக்க பயமகம் ணற்தம் சுகம், சுகய பயமகத்டயற்குக்
கமஞத்வட, இன்ளமளணமத த்க்டயவதக் ளகமண்டு பயநக்கமம்.
ணடயற்கு வு சுகத்டயன் டன்வணவத அயந்து ளகமள்ந தொடிதமது. ப்டி?


சுகம் ன்மல் ன் ? ன்த ழகட்ழமம்.
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சுகம், ப்  பயதங்கநயலிதந்து பந்ட ழமது ணமதணம? ணமயமல்
அவபகநயன் ஸ்பதௐ ழடம் ன்?
ஸ்பதௐ ழடணயதந்டமல், அது சுகத்வடபய ழபளன்மகய துக்கழண ஆக
ழபண்டுணல்பம? ஆமல் சுகத்டயற்கு பயழசஞம் துக்கம் ன்மல் தைத்டய
எத்துக்ளகமள்ளுணம?
சுகத்டயன் ஸ்பதௐத்டயமழழத இந்ட ழடம் உண்மகமணல் இதந்டமல் ணற்ளமத
உமடயதயமல் உண்மக ழபண்டும். அந்ட உமடய து? பயதணம, ஆச்தணம
ரபமத்ணமபம?
பயதத்டயன் ஸ்பதௐழண இத்டவகதது ன்த யர்ஞதயக்க இதமட ழமது (69)
சுகத்டயல் யமயழபம, ழடழணம உண்மகயது ன்வட ப்டி அயபது?
ழணலும், ஆச்தம ரபயன் ஸ்பதௐதொம் இப்டித்டமன். ழடம், ப்மஞன்,
ணது, தைத்டய, அங்கமம் ன்த எவ்ளபமத சணதத்டயலும் எவ்ளபமன்வ ‘மன்’
ன்த மம் கூயக்ளகமள்படமல், உண்வணதயல் ரபன் ன்த எதபன்
இதக்கயமம? மன் இதக்கயழன் ன்டயல் ந்ட சந்ழடகதொம் இல்வ. ஆமல்
ன் ஸ்பதௐம் து ன்தம் பயதத்டயல்  சந்ழடகங்கள் கயநம்யப் தேடிக்கயன்.
ழமயவதமய் ளடமயத்ம் மன் ன்தம் ஸ்பதௐத்டயன் மழ இப்டிதயதக்கும்
ழமது, மம் ஊகயத்துத் ளடமயந்துளகமள்ந ழபண்டித்ள்ந ணற் ரபர்கள்
பயதத்டயல் ன்த்வடச் ளசமல்? சுகத்டயற்கு ஆச்தணம ரபயன் ஸ்பதௐம்
வு ழமக்கயல் உதடயதமகமது. ஆவகதமல் சுகம் ன்மல் ன் ன்ழடம,
அடயலிதக்கும் பயமகங்கள் ப்டி உண்மதய ன்வடழதம டரர்ணமயக்க
தொடிதமது. ஆதயதம் சுகத்டயன் ஸ்பதௐத்வடப் ற்ய வு ணது டக்கு
உதடயதமகத் ளடமயத்ம் ன்தம்டி டமன் ழசுகயது. இக் கமஞத்டயமழழத
இவபதவத்தும் ணமவத ன்து உதடயப்டுகயது.

154. சுக துக்க பயமகங்களும் ணமவதழத
ழகள்பய: துக்கதொம் சுகழண ன்த கூமணம?
டயல்: ழணல் கூயத த்க்டயகளநல்மம் இங்கும் ளமதந்தும். ளன்மல், வு ழமக்கயல்
மர்க்கும்ழமது துக்கம் ன்மல் ன்? துக்கத்டயல் டமடம்தழணம, யமயழபம, ழடழணம
உண்ம? ன்தம் ழகள்பயகளுக்கு வு ணடயம் பயவதயல்வ. அதகூணமகத்
ழடமன்தபது சுகம், ப்டயகூணமகத் ழடமன்தபது துக்கம் ன்தம் பயநக்கம் உக
பனக்கயல் ப்ழதமகம் ன்டயல் சந்ழடகணயல்வ. ஆமல் கயனக்கு, ழணற்கு ன்தம்
யமயவும் அந்ட அநழப ப்ழதமணமய் இல்வதம? ‘மணதவத பதல் தேணதவத
பதலுக்குக் கயனக்ழக உள்நது; க்தஷ்ஞயன் பதலுக்கு ழணற்ழகத்ள்நது; பதல்
டக்குத்டமழ கயனக்கயலுள்நடம? ழணற்கயலுள்நடம’? இடற்குப் டயலில்வ. கயனக்கு,
ழணற்கு ன்தம் யமயவுகள் என்யன் சம்ந்டத்துன் டமன் யர்ஞதயக்க தொடித்ழண எனயத,
டமழ கயனக்ளகன்ழம, ழணற்ளகன்ழம சுடந்டயணமக இல்ழப இல்வ ன்தடமழ
டயல் ளசமல் தொடித்ம்? இவடப் ழமத்டமன் அதகூணமகயதயதப்துன் எப்யட்மல்,
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ப்டயகூணமவடத் துக்கம்  ழபண்டும். இவ்பயநக்கம் சம்ந்டம் இதக்கும் பவ டமன்
சமய.
ழகள்பய: டததம் ளடமர்யல்மணல், துக்கம் டக்குத் டமழ சுடந்டயணமகயத்ள்நடம?
அடன் ஸ்பதௐளணன்? அது சுகத்வடபய ழபமகயத்ள்நடம?
டயல்: இங்கும் ம் தைத்டய டயநயக்கமது. ளன்மல் எதபதக்கு ஆகும் சுகம்
ணற்ளமதபதக்குத் துக்கணமகமம். எதபதக்கு எத சணதம் ஆ சுகழண, யயளடமத
சணதத்டயல் துக்கணமகமம்.
ழகள்பய: ளதம்மன்வணதயழமற்கு துக்கம் ன்த ழடமன்தபழட துக்கம். ன்?
டயல்: இக்ழகள்பயதயல் இதக்கும் குவமடு டமழ ளடன்டுகயது.
ளதம்மன்வணதயழமர் ன்மல் தமர்? வ்பநவு ழர்? அபர்கவநக் கண்டு
கூட்டிபர் தமர்? கூட்டிதயன் அபர்களுக்குத் துக்கணமய் ழடமன்தபது டமன் துக்கம்
ன்வட ப்டி யச்சதயப்து? அபர்கள் ழச்சயன் தோழண யச்சதயப்டமமல், டன்
அதப ஆடமணயன்ய அது துக்கத்டயன் டத்துப யர்ஞதத்டயற்குப் ழமதுணம? ன்த
ழகள்பயகள் சணமமயதமக ழுகயன். ஆவகதமல் சுக துக்க பயமகளணன்து வு
ழமக்கயல், பயசமணயல்மட கமத்டயல் ழடமன்க் கூடிதழட டபய, ணமர்த்டணல்.
அவபதவத்தும் ணமதயகழண ன்த உதடயப்டுகயது.
155. கவு, வுகநயல் ளமதுபமக இதக்கும் ஆந்டம் என்த டமன்
கவு, வுகவந எப்யடுபடமல் இந்ட பயதம் இன்தம் ப்டும். கபயலும்
வபப் ழமழப சுகத்டயல் ழபதமடுகளும், சுக துக்கப் யமயவுகளும் இதப்வடப்
ழமல் ழடமன்தகயது. கவு யன்மல் ளபதம் ப்மந்டய ன்த ழடமன்யமலும், கவு
கமத்டயல் கவு, வபப் ழமத்டமன் ளடமயகயது. ழப இப்டிப்ட் எத
அபஸ்வடழத வு ன்வட யர்ஞதயக்க தொடிதமது ன்த (71-81, 114-119 லும்)
ளசமல்லித்ள்ழநமம். அழட த்க்டயகநயன்டி இங்கும், கபயற்கும், பயற்கும் எழ ஆந்டம்
டமன் ளமதுபமக உள்நது ன்து ளடமயகயது. ப்டி? மர்ப்ழமம்.
கபயல் கண் பயதழணம, அடயலிதந்து பந்ட ழமகழணம, அந்ட ழமகத்டயற்கு
ஆச்தணம ‘மன்’ ன்ழடம துவும் இப்ழமது இல்வ. பயல் இதந்ட பயத
ழமகம், ழமக்த்த அங்கு இதந்ட ன்டற்கு ந்ட ஆடமதொம் இல்வ. இப்டி எத
அபஸ்வடதயன் ந்ட எத அம்சதொம் இன்ளமத அபஸ்வடதயல் இதக்கமபயட்மல் கூ,
கபயல் ‘மன் சுகத்வட அதபயத்ழடன்’ ன்தம் யவு இப்ழமது பதகயது. ழற்த
பயல் அதபயத்ட சுக உஞர்வு அயபயற்கும் இந்ட சுக உஞர்வு அயபயற்கும் ந்ட
ற்த்டமழ்வும் இதப்டயல்வ. சுகம் ஆதயற்த ன்தம் தொந்வடத யவப்வ
யவத்டமல் சுக அதபத்டயல் வ்பயட ழபதமட்வத்ம் கமண்யக்க தொடிதமது. தொந்வடத
வு அபஸ்வடதயல் இழட ளமதட்கள் இதந்ட ன்த இங்கு ம்தைபடற்கமபது பமய்ப்தை
உள்நது; ஆவகதமல் சுகம் பயழதமமடயகநயமல் உண்மதயற்த ன்த ளசமல்பதும்
சமயடமன். ஆமல் கபயல் இப்டிச் ளசமல் தொடிதமழட! அந்ட சுகமதபத்வட ப்டி
பயநக்குபது? கவபப் ளமய்தமக்குபது சும். ஆமல் கவப அதபயத்டழட ளமய்
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ன்த ளசமல்பது அவ்பநவு சுணல். டற்சணதம், கவு ளமய்ழத ன்மலும், அங்கு
ந்ட உமடயத்ம், ந்ட பயததொணயன்ய சுகமதபம் ப்டி ஆதயற்த ன்தம் ழகள்பய
ணட்டும் கல்மய் உட்கமர்ந்துள்நது.
இடற்கு எழ பயவ: மக்ஷய ஆந்ட ஸ்பதௐம். அடயல் பயதத்வடளதமட்டி சுகத்வட
அதபயத்டது ழமன் ழடமற்ம் ணமவதழத ஆமலும் ஆந்டம் ணட்டும் ளமய்தல்.
இண்டு அபஸ்வடகளுக்கும் அது ளமதுபமக இதப்டமல் ‘கபயல் சுகத்வட
அதபயத்ழடன்’ ன்தம் யவவு உண்மகயது. மக்ஷயவத டபயர்த்து ணற்வப
ல்மம் ணமதயகணமதயதந்டமல் தொந்வடத கமம், தொந்வடத அபஸ்வட, அடயலிதந்ட பயதம்
இவபளதல்மம் யவபயற்கு பக் கமஞணயல்வ ன்தம் சந்ழடகத்டயற்கு (121ல்)
ளசமல்லிதடி பயவவதக் கண்டு ளகமள்க.
156. கபயலிதக்கும் சுக துக்கங்களுக்கு ழபம, பயலிதக்கும் சுக துக்கங்களுக்குக்
கழபம கமஞணல்
1. வபப்ழமழப கவும் டன் கமத்டயல் ளபன்ழ ழடமன்தபடமல், அவடப்
ளமய் ன்து வு யவதயன் ற்ழ எனயத டத்துப ழமக்கயன் அவதமநணல்
ன்வட இங்கு யவவு கூர்டல் ழபண்டும்.
2. பயல் மம் அதபயக்கும் சுகழணம, துக்கழணம கபயற்கு பதம் ன்தம்
கட்டுப்மடு இல்வ. கபயன் சுகழணம, துக்கழணம பயற்கு பதம் ன்தம்
கட்டுப்மடு இல்வ. பயல் அதசுவப உண்பதக்கு கபயல்  மள்
ட்டிய கயந்து பமடுபவடப்ழமல் சங்கதொண்மகமம். பயல் ண்டிடமய்
இதப்பன், கபயல் தோமய் இதக்கமம். பயதங்கநயன் ஸ்பதௐம் ப்டி
இவ்பயண்டு அபஸ்வடகநயலும் ணமதகயழடம, அவபகநயன் அயவு ப்டி
எழதடிதமய் தொண்டுகயழடம, அப்டித்டமன் சுகதுக்கங்களும் ஸ்
தொண்மடுகளுன் அபஸ்வடகநயல் ழடமன் ந்டத் டவத்ம் இல்வ.
3. எத அபஸ்வட ணற்ளமன்யற்குக் கமஞம் ன்த ம் ந்ட ஆடமதொம் இல்வ
ன்து (77-78ல்) பயமயபமகச் ளசமல்ப்ட்டுள்நது. என்த, இண்டிற்கும்
ளமதுபம கமம் கயவதமது. இண்டு, ப்டி கவுக்குள் ஆகும் கவபப்
தைக் கபயன் கமஞம் ன்த ளசமல்தொடிதமழடம, அப்டித் டமன் பயன்
இக்கவும்.
4. இடயலிதந்து ளபநயப்டும் தொடிவு ன்? கபயன் சுக துக்கங்கள் பயன் சுக
துக்கங்கவந பய இம்ணயத்ம் குவபமடல்.
ழகள்பய: தமதம் இப்ழமது கவு யவச் சுகத்வடழதம, துக்கத்வடழதம அதபயக்க
அல்து ழமக்கயக்ளகமள்ந ழபண்டும் ன்த பயதம்மடழமது, இது ப்டிப்
ளமதந்தும்?
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டயல்: உண்வணடமன். ஆமல் கபயல் இதக்கும் பவ அதுடமன் உண்வண ன்த அவட
அதபயக்க அல்து ழமக்கயக் ளகமள்ந தொதற்சயக்கயழமம் அல்பம? இது ல்ழமர்
அதபத்டயலும் இதக்கயது.
இங்கு மம் அயந்துளகமள்ந ழபண்டிதது இவ்பநவு டமன்: பயன் ழமக்த்த, ழமக,
ழமக்தங்கள், அவடப் மர்க்கும் சயத்டம் – இவப வபப் மர்க்கும் மக்ஷயவதத் டபய
ழபல். கபயன் ழமக்த்த, ழமக, ழமக்தங்கள், அவடப் மர்க்கும் சயத்டம் – இவபக்
கவபப் மர்க்கும் மக்ஷயவதத் டபய ழபல். (ணமண்டூ.கம. 4-64-67) . இவபதவத்தும்
உண்வணதயல் டம் ஸ்பதௐத்டயமல் ளபதம் ழடமற்ங்கழந. அவப என்யலிதந்து என்த
பதபடயல்வ. இவபதத்தும் மக்ஷய ஸ்பதௐத்டயல் ளபதம் ஆந்டழண. அந்ட தௐத்டயல்
ந்ட துக்கதொம் ன்தம் ழடமன்யதழட இல்வ.

ஊ. ழமந்டத்டயன் டன்வண
157. தூக்கத்டயலிதக்கும் தூத ஆந்டம்
இதுபவ ளசய்ட பயசமத்டயன் தொடிவு: தூத உஞர்வு, தூத அயவு இவபகநயல்
ப்டிழதம, அப்டித் டமன் இங்கும் பயத டரர்ணமத்டயற்கு ணக்கு ளபதம் தூக்கழண
தொக்கயத மடணமகயத்ள்நது. ஆந்டக் ழகமஞத்டயல் மம் தூக்கத்வடத் டபமகப் தைமயந்து
ளகமள்ளும் சம்பழண அடயகம். ளன்மல் தூக்கம், சுக துக்கங்கநற் எத யவ
ன்ழட ம் ண்ஞம். ஆமல் அங்கு வபப்ழமல் பயத சுகழணம, துக்கழணம
இதக்கும் சம்பழணதயல்வதமடமல் அங்கு சுக துக்கங்கள் இல்வளதன்த ளசமல்பது
‘கல்லிற்குச் சுகணயல்வ’ ன்த ளசமல்பது ழமல் அப்மப்ட யழடணமகயத்ள்நது.
(அப்மப்ட யழடம் ன்மல் சயயதும் க்கக்கூடித சம்பழணதயல்மட என்வ
யழடம் (negating something which is not at all possible even remotely) ளசய்பது).
ழணலும் அங்கு ன் சுக துக்கங்கநயல்வ ன்வட அயதமணழழத மம் ழசுகயழமம்.
கல்லிற்குச் சுகம் உண்மகும் சம்பழணதயல்மடடமல், அடற்குச் சுகணயல்வ. ம்
ஆத்ணமபயற்கு சுகம் பழபண்டித அபசயதழண இல்மடடமல் ணக்கு ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல்
சுகம் இல்வ. பயல் சுகம் உண்டு ன்த மம் கததுபடமல், அங்கு சுகணயல்வ ன்த
வு ழகமஞத்டயல் ளசமல்மணமமலும் அங்கு மம் ‘மன்’ ன்தம் படிபத்டயல்
இதப்டயல்வ. ளபதம் சுக தௐத்டயழழத இதப்ழமம். சுகத்டயற்குச் சுகம் ணதடி
ங்கயதந்து, ன் பழபண்டும்? பயல் மம் சுகளணன்த கூதபது ளபதம் சுகத்டயன்
ப்டயயம்ம் உள்ந வ்தத்டய. அது அந்டக்கஞம் இதக்கும்ழமது ணட்டும்
இதக்கக்கூடிதது. அது பயதணயன்ய இதக்க தொடிதமது. தூக்கத்டயல் வ்தத்டயத்ம் சுகழண
ஆகயதயதக்கும். பயததொம் சுகழண ஆகயதயதக்கும். இங்கு ‘ஆத்ணம ஆந்டணதமய்
ஆந்டத்வட அதபயத்துக் ளகமண்டிதக்கயமன்’ ன்த (ணம.உ. 2-5) ஸ்தடய ளசமல்படயன்
ஸ்பமஸ்தழண இதுடமன். பயலும், கபயலும் ணக்கு ஆந்டம் தைடயடமய்
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பழபண்டித்ள்நது. தூக்கத்டயல் அப்டிதல். மழண ஆந்ட ஸ்பதௐணமய் இதப்ழமம்.
அங்கு ழமக்த்த, ழமகம், ழமக்தம் ல்மம் என்ழ. ஆவகதமல் இடவச் சுத்டமந்டம்
(ழமந்டம்) மம்.

158. ஆழ்ந்ட உக்கம் ன்து துக்க அமபணல்
யத்டயவதயல் துக்கணயல்வ ன்து உண்வணதமமலும் அது அமப படிபம
அபஸ்வடதல். ம் ஆத்ணமழப அங்குள்நது. ம் ஆத்ணமவப அங்கு துக்க அமபம், சுக
அமபம், பயத அமபம், அந்டம அமபம் ழமன் படிபங்கநயல் கமண்கயழமம்
ன்த ண்டபது டபத. ளன்மல் இதப்ழடம, இல்மவணழதம இண்டும்
பயதத்டயற்கும் ளமதத்டணமவபகழந. ஆத்ணம இதப்வடப் மர்ப்துழமல்
இல்மவணவதத்ம் மர்க்கும் யத்த பயதயதம மக்ஷயதமக இதக்கயது. ழணலும்
இல்மவண ன்து சம்ந்டப்ட்பமயன் அயபயன் தோம் டமன் ளடமயதக் கூடிதது.
உடமஞணமக, குத்டயன் அயவு இதந்டமல் டமன் அடன் இல்மவண தைமயத்ம். ங்குக்
குத்டயன் அயவு இதக்குழணம அங்குடமன் அடன் இல்மவணதயன் அயவும் இதக்க
தொடித்ம். தூக்கத்டயல் ளமதட்களும் அவபகநயன் இல்மவணத்ம் ளடமயத்ம் சம்பழண
இல்வ. ழப டதவத இதப்தைம், இல்மவணத்ம் ளடமயத அங்கு பமய்ப்ழ இல்வ.
ஆவகதமல் தூக்கத்வட மம் ‘துக்கம் இல்மவண’ ன்த கதட, பயன் துக்கம்
தொடமவபகழந சம்ந்டப்ட்வபகநமய் இதக்கயன் ன்தம் தொடிவு ற்டுகயது.
ழப தூக்கத்வட அமப படிளபன்த கததுபளடல்மம் வு ழமக்ழக. தூக்க
அதப ழமக்கயல், இதப்தை, இல்மவணகவநத் டமண்டித ஆத்ணம ணட்டுழண அங்கு ஆந்ட
படிபயல் இதக்கயது. இந்ட ஆந்டம் டமன் ணக்கு ழபடமந்டத்டயன் தோம் ளடமயத ழபண்டித
டத்துபம் (வ.ஸி.3-113)
ழணலும் ஆழ்ந்ட உக்கம் ன்மல் ம் ஸ்பதௐ ஆந்டம். ஸ்பதௐத்வட
அயந்துளகமள்நமணல் அவடழத மம் யத்டயவ ன்கயழமம். `சுகணமய்த் தூங்கயழன்’
ன்த கந்ட கமத்டயல் இந்ட ஸ்பதௐத்வடச் ளசமல்படற்குக் கமஞம் (127ல்)
கூயத்ள்நடி ளடமயந்து ளகமள்க. தூங்கயக்ளகமண்டிதந்ழடன் ன்மல் ஸ்பதௐ
ஆந்டத்டயல் இதந்ழடன் ன்ழ ளமதள். ஸ்பதௐம் ன்தழண ழபமய் இதக்கமது.
ஆடமல், மம் இப்ழமதும் அந்ட ஸ்பதௐமந்டத்டயழழத இதந்துளகமண்டிதக்கயழமம்.
இந்ட ஸ்பதௐமந்டத்டயல் ழசர்ந்து ழமபடமல்டமன், பயனயத்டயன் ம் சமரம் ழசமகய
பயடும், ணது ளடநயபமகயதயதக்கும், சுதசுதப்தை இதக்கும். தைத்டய, பயத யச்சதத்டயற்கும்
கமர்த யச்சதத்டயற்கும் சக்டயத்வதடமகயது. ங்கும் உகம் ணக்குச் சுகணதணமகயழத
இதக்கும்.
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159. வும், கவும் சுத்டமந்டத்டயன் ழபத படிபங்கழந.
தூக்கத்டயல் ழணல்கூயதடி சுக, சுகய, பயதம் ல்மம் என்மய் இதப்டமல்
உகவத்வடத்ம் சுக ணதணமய் கமஞ ம்ணமல் தொடித்ம். உகயலுள்ந அனவகத்ம்,
அடயசதங்கவநத்ம் கண்டு மம் ணகயழ்படற்குக் கமஞம் அதுவும் ம் ஸ்பதௐ ஆந்டத்டயன்
இன்ளமத படிபழண. கவு, வு இண்டும் இந்ட ஆந்டக் கலிலிதந்துப் ளமங்கய
ழுந்ட ளமயத அவகழந. அந்ட அவகநயல் கமஞப்டும் குணயழ், தவ, டயபவ
அவத்தும் ஆந்டமம்தடழண. இங்குள்ந ணற் ரபர்களும் ம் ஸ்பதௐமந்டர்கழந.
இவட அயத்ம்ழமது, அபர்கநயம், ட்தைம், அன்தைம் உண்மகயன். அயதமடழமது
த்ழபதொம், வகவணத்ம் உண்மகயன். அடமல் ன்? ப்டி ட்தைம், அன்தைம்
ஆந்டத்டயன் அம்சங்கழநம, அப்டித்டமன் த்ழபதொம், வகவணத்ம் அடன் அம்சங்கழந
ஆகயத்ள்ந. தவதயல் பண்ஞணயதந்டமல் அது ரல்மணல் ழமகுணம? ந்ட மண
தௐங்கநயன் யணயத்டத்டமல் அன்மது ளமதக்கமவண, தம் ன்த ணமதகயழடம,
அவபத்ம் ழபத ழபணயட்டுக்ளகமண் ஆந்டழண. அவபகளநல்மம் டமணயதக்கும் தூத
ஆந்டத்டயன் படிபயல் டமன் ணக்குத் ழடமன்ழபண்டுளணன்மல், மம் அவபகவந வு
ன்தம் தடக்கண்ஞமடிதயன் தோம் மர்ப்வட பயட்டுபயட்டு, இதல்ம தண்ஞயத
அதபக் கண்ஞயமல் மர்க்க ழபண்டும். அப்ழமதுடமன் தூத ஆந்டத்வடத் டபய
ழபமய் துவும் இல்வ ன்து தைமயத்ம்.

160. தூத ழமந்டம் இல்ழப இல்வ ன்தம் பமடம் பட்டு பமடம்
ணதப்தை:பஸ்துழபம அடமபது பயதங்கழநம, ற்த்டமழ்வுகழநம, உடயத்து
ணவபழபம, துக்கக்கப்ழணம இல்மட ஆந்டத்வட மம் அதபயப்ழட
இல்வழத ?
டயல்: ற்கழப (129ல்) கூயத டயழ இங்கும் ளமதந்தும். மம் தூத ஆந்டழண
ஆகயத்ள்நடமல், அவட பயதணமகக் கமஞழப தொடிதமது. அந்ட ஆந்ட படிபயழழத
இதக்கயழமம், இப்ழமதும் மக்ஷய தௐத்டயல் இதக்கயழமம் ன்டற்கும் ம் அதபழண
மக்ஷய. மக்ஷயமக்ஷ்தங்கநயன் படிபயல் இதக்கும்ழமதும், ழடச கமங்கநயன் யநவு
இல்மணல் இதப்டமல், அது தூத ஆந்டழண ஆகயத்ள்நது. மக்ஷய, ழடச கமங்களுக்கும்
மக்ஷயழத ஆகயதயதப்டமல், கம ழடச யணயத்டங்கநயன் பவதவகநற்த இதக்கயது.
மக்ஷ்தத்டயதள் ழடசகம யணயத்டங்கள் அக்கணமதயதப்டமல், மக்ஷ்த தௐத்டயல்
மக்ஷ்த மணமன்தத்டயற்கு அந்யதணமய் ந்ட ழடச கம யணயத்டங்களும்
இதப்டயல்வதமடமல், மக்ஷ்ததொம் ழடசகமமடய யநவுகளுக்கு உட்மடது. ழப
மக்ஷ்த, மக்ஷய ஸ்பதௐத்டயலிதக்கும்ழமதும் ஆந்டம் யநவுமணழழத
இதக்கயது. தூத அயபயன் அதபம் ப்டி யர்பயகல்ணமய் இதக்கயழடம
அப்டித்டமன் இந்ட ஆந்டதொம் யர்பயகல்ணமகயழத இதக்கும் ன்யத ழபண்டும். கம
ழடசங்கநயன் யமயபயல்மடடமல் இந்ட ஆந்டம் பயகமதொணல், யர்பயகமதொணல் (130);
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இது வு, கவுகநமகத் ழடமன்தகயது ன்தும் தூத ஆந்டத்டயன் பயபர்த்டழண டபய
ஆந்டத்வட பய ழபமகயதயதப்டயல்வ ன்வடப் தைமயந்து ளகமள்ந ழபண்டும்.
அப்ழமது யர்பயகமணம ஆந்டத்டயலிதந்து அபஸ்வடகளும், அவபகநயலுள்ந சுக
துக்கங்களும் ப்டி உண்மதய ன்தம் பட்டு டர்க்கத்டயற்கு ஆழக்ஷம் ன
பமய்ப்யதப்டயல்வ.
161. ஆந்டம் ம் யத்த ஸ்பதௐழண ஆதயதம், சமஸ்த் பயசமத்டயற்கு எத ப்ழதமம்
உண்டு.
ணதப்தை: மம் ப்ழமதும் ஆந்ட ஸ்பதௐத்டயழழத இதந்டமல், டத்துப பயசமம் டற்கு?
சமஸ்த்ம் ன் ழுடப் ட்து? அவட ன் டிக்க ழபண்டும்?
டயல்: இக்ழகள்பய, சமயதமக ஆமதமடடயன் பயவநழப. ளன்மல் மம் ப்ழமதும்
அத்பயடரத யத்தமந்ட ஸ்பதௐர்கழந ஆகயதயதந்டமலும், இவடதயதமது வு
ழமக்கயழழத கண்டு, யநவுகள் உள்நபர்கள், துக்க ஸ்பதௐர்கள் ன்த கதடய, அந்டத்
டபம ண்ஞத்டயமல் சங்கப்ட்டுக்ளகமண்டிதக்கயழமம். ஆவகதமல் டபம
ண்ஞத்டயமல் ஆ அர்த்டம் ரங்க ழபண்டுணமமல், சமயதம ண்ஞம் உண்மக
ழபண்டும். எதபயம் ஞணயதந்தும் அது அபதக்குத் ளடமயதமபயட்மல்,
அப்ஞத்டயமல் ன் தன்? இதயல் சரட்வத் ளடமவத்துபயட்ழன் ன்தம்
ப்வணதயல் அங்கமய்ப்பன், துக்கம் ழமக ழபண்டுணமமல் அது டன் சட்வப்
வதயழழத இதக்கயது ன்தம் அயவுடமன் அபதக்குத் ழடவபதமது. இவடப்
ழமத்டமன் மதொம் அத்பயடரத ணமந்ட ஸ்பதௐர்கழநதமகயதயதந்டமலும்,
பவதகளுக்குட்ட்பர்கள் ன்தம், துக்கயகளநன்தம் கதடயக்ளகமண்டிதக்கும் பவ,
ணக்கு அந்ட ஆந்டஸ்பதௐம் ம்தொள்ழநழத இதந்டமலும் டற்கும் உழதமகணயன்ய
இதக்கயது. சமஸ்டயதொம், குதவும், இத் டபவ ரக்கய, ம் ஸ்பதௐத்வடக் கமட்டிக்
ளகமடுக்கும்ழமது ழடம தைடயடமய் ஆந்டம் கயவத்டது ழமத் ழடமன்தகயது.
ஆவகதமல் பயதத்வட அயந்டயன் சமஸ்த்ம் உழதமகப்மபயட்மலும்
பமதயல்வ. அவட அயதமடபவ அடன் ப்ழதமதொண்டு. அயந்துளகமள்பதும்
தற்து ன்மல், இல்வ. ளயல் சமயதம அயபயமல் டபம அயவு
ழமய்பயடும் ன்தம் ப்ழதமம் வதொவதயல் கமஞப்டுகயது. டப்ம அயவும்
ழமகக் கூமழட ன்த ஆழக்ஷயப்து அதபத்டயல் மம் கண்டற்கு தொஞமது.
அத்பயடரதமந்ட ஜமத்டயமல் டபம ண்ஞம் ழமய்பயடும் ன்வடக் கண்கூமகக்
கமடம்ழமது அடற்கு தொஞமக ஜமம் உழதமகணற்து ன்பர்கநயன் கூற்வ
பதம் ற்கமர். கண்வட த்க்டயக்குப் ளமதத்டணற்து ன்த ளசமல்பழட சமயதயல்வ.
ளயல் அவடக் கண்டுள்ழநமம். அது கமஞப்டுபதும் த்க்டணல் ன்மல் அடற்கும்
இழட த்க்டயவதப் ளமதத்டயக் கமட் ழபண்டும். (ப்த.ம.1-4-10). ளன்மல் கண்யன்
கமஞக்கூமது ன்த த்க்டயவதச் ளசமல்பழட தொட்மள்டம்.
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162. ம் ஸ்பதௐணமகயதயதக்கும் ஆந்டத்வட அயத தொடித்ம்
ணதப்தை: தூத ஆந்டம் ம் ஸ்பதௐழணதமகயதயதப்டமல் அவட அயதழபண்டுணமமல்
ஸ்பதௐத்வடழத பயதணமக்கயக் ளகமள்ந ழபண்டிதடயல்வதம? இது ப்டி தொடித்ம்?
டயல்: அயபயன் பயதத்டயல் (135ல்) ளசமல்லிதடிடமன் இடற்குப் டயல். ளயல் தூத
ஆந்டம் ணக்கு வதொவதயல் தூக்க அதபம் தோம் பந்ட மபவ. ஆவகதமல் மம்
தூத ஆந்டத்வட அயதழபண்டுணமமல், தூக்கத்டயலிதந்ட ம் ஸ்பதௐத்வட யவவு
கூழபண்டும். அப்ழமது, இப்ழமவடத ம் பயனயப்யவு டன் ஸ்பதௐத்டயலிதந்து
கனட்டிக் ளகமள்ந ழபண்டிதயதக்கும். உழழத, ம் டயத்டன்வணத்ம், அயவும் அந்ட
ஸ்பதௐத்டயழழத என்மகயபயடும். பயத பயதௌ யமயவுகநற் ஆந்டழண
மணமகயபயடுழபமம். இப்டித் தூத ஆந்டத்வட அயபன் ஆந்டழண ஆகயபயடுபடமல்,
அடற்குப் யன் ணதடி பயத பயதய மபம் இதக்குளணன்ழம ம் ஸ்பதௐணம
ஆந்டம் பயதணமக ணமற்ணவந்டது ன்ழம அயதக் கமஞணயமது. ‘ப்ம்ணத்டயன்
ஆந்டத்வட அயந்டபன் டற்கும் அஞ்சக் கமஞணயதப்டயல்வ’ (வட. 2-9). ளன்மல்
அந்டணம ப்ம்ணழண டமமகய இதப்டமல், டன்வபய ழபமது துவும் இதப்ழட
இல்வ. ‘இண்மபது என்த இதந்டமல் டமழ தப்ழபண்டும்? (ப்த.1-4-2)

6. தொடிவுவ
தொன்மல் ளடமயபது மசணற் ப்ம்ணழண, யன்மலும் ப்ம்ணழண, பது க்கதொம், இது
க்கதொம் ப்ம்ணழண, கரழும், ழணலும் பயத்ள்நதும் ப்ம்ணழண, இவபதவத்தும் ணயகச்
சயந்ட ப்ம்ணழண. (தொண்க -2-2-12)

163. ச்சயடமந்ட டர்சம்
இதுபவ ணமர்த்டத்வட இதப்தை, அயவு, சுகம் ன்த தொக்ழகமஞங்கநயல்
ஆமய்ந்துள்ழநமம். ழடம எத சம்பத்டயன்ழமது ழசர்ந்ட தோன்த கடமமத்டயங்கள்
டத்டம் கவடவதச் ளசமல்லிக் ளகமள்பது ழமல், உகயல் ணக்குத் ளடன்டும் இதப்தை,
அயவு, சுகம் இம்தோன்தம் டத்டம் கவடவத அதபம் ன்தம் ரடயடய தொன் வபத்து
ளகமண்ழ பந்துள்ந. இங்கு எதபர் கவட, ணற்பவடப் ழமழப இதப்டமல்
என்வப் டித்டயன் ணற் இண்டும் ணக்கு தொடமபடயன் டயளமலி ழமழபடமன்
ளடமயகயன். கவசயதயல் இதப்தை, அயவு, சுகம் இம்தோன்தம் எழ ணமர்த்டம் ன்தம்
அந்ட ணமர்த்டழண தோன்த பவகதமய் ளபவ்ழபத ழபத்வடப் ழமட்டுக்ளகமண்டு
ளடமயகயன்து ன்தம் தொடிவுக்கு பந்துள்ழநமம். ழப இத்டரர்ணமத்டயன்
ஸித்டமந்டத்வட ச்சயடமந்ட ஸித்டமந்டம் ன்வனக்கமம்.
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164. ழபடமந்டயகநயன் அயப்மதம்
சய டத்துப ழபட்வகதமநர்களுக்குப் ணமர்த்டம் ன்த என்த உள்நது ன்ழட
சந்ழடகணமகயத்ள்நது. து ணக்குத் ளடமயகயழடம அதுடமன் ணக்குப் ணமர்த்டழண டபய
அவடபய ழபம ணமர்த்டம் இல்வ ன்து சயர் அயப்மதம். இன்தம் சயர்,
உகயன் எத மகத்டயல் சய கமழண பமழ்ந்து ணடிகயன் ணயடன், டன் அல் ணடயதயமல்
ணமர்த்டத்வட அயத தொடிதமது ன்கயன்ர். ழடமற்தொள்ந இவ்வுகு எழடிதமய்,
இவபயமது ப்ழமதும் பயகமத்துன் மய்ந்து ளகமண்டிதப்டமல் அடயல் பயகமத்வட
பய ழபமய் ணமர்த்டம் இல்ழப இல்வ ன்து ழணலும் சயதவத கதத்து.
இவ்பயண்டு அயப்மதங்களும் சமயதல் ன்தம், ம் தொன் ளடமயகயன் உகு
பயகமங்களுன் இதப்யதம், பயகமங்களுக்கு அப்மற்ட் ணமர்த்டம் இதக்கயது
ன்தம், அவட ணயடன் கண்டுளகமள்ந தொடித்ம் ன்தம் ழபடமந்டயகள்
யர்ஞதயத்துள்நர். ழபடமந்டயகள் ளசமல்லும் ஸித்டமந்டம் உயத்டயல் உள்நது.
உயத்டயல் கர்ழணமமவகநயன் பயதம் இதந்டமலும் ப்ம்ண டத்துபத்டயன்
ஜமழண அவபகநயல் தொக்கயதணமகச் ளசமல்ப்டுகயது. ஜமளணன்மல் சமயதம
அயபமடமல் அதபத்டயற்குப் ளமதந்தும் அயவுடமன் உயத்துக்கநயல் சூத்
படிபயல் ளசமல்ப் ட்டுள்நது. அந்ட உயத்துக்கநயன் கூற்தக்கவந உயத்
பமக்தம் ன்தம் கமஞத்டயமழழத ம் ழபண்டும் ன்டயல்வ. எவ்ளபமதபதம்
உயத்டயல் ளசமல்ப் ட்டுள்ந தொவதயல் டத்துப ஆமய்ச்சய ளசய்து ணமர்த்டத்வடக்
கண்டு ளகமள்நமம் ன்து ழபடமந்டயகநயன் அயப்மதம்.
165. ழபடமந்டயகள் உழதமகயக்கும் தோயவவத ஆமத்ம் தொவ
ழபடமந்டத்டயல் எதபவகதம அமடமஞ தொவ டத்துப ஆமய்ச்சயக்குக் கூப்
ட்டுள்நது. தோயவகவநத்ம் ழசமடயத்ட யன் அதபத்வட, த்க்டயத்ன் மயசரலித்துத்
டரர்ணமம் ளசய்பழட அம்தொவ அல்து ப்க்மயதம. உகயல் ணற் அவபதம் வு
யவ என்வழத தொக்கயதணமகக் ளகமண்டு ணற் அபஸ்வடகவந வு ழமக்கயல்
கமண்டமல், அபர்கநது தொடிவுகள் குவமடுகள் உள்நடமகழப இதக்கயன்.
ழபடமந்டயகள் ணட்டும் அதபத்டயற்குப் ளமதந்துணமத தோன்த யவகவநத்ம் ட்ச
மடணயன்ய ஆமய்ந்து, எப்யட்டு, த்க்டயதயமல் டபயட்வ ரக்கய ணமர்த்டத்வடக் கண்டு
யடிப்டமல் அபர்கநது யவ ழமக்கு. இதுழப ண ஸித்டமந்டணமகயத்ள்நது. அது
க்கமத்டயலும் மடயக்கப் மது ன்வட அயந்துளகமள்ந கமமடரடணம ழபடமந்ட
டத்துபத்வட அதபத்டயற்கு டுத்துக் ளகமள்பழட பனய. ய டர்சக்கமர்கள் அதப,
த்க்டயகவந உழதமகயக்கயழமம் ன்த ளசமல்கயமர்கள். ஆமல் அபர்கள் ளசமல்லும்
அதபம் பயது, த்க்டயத்ம் பயழட. ஆவகதமல் அபர்கள் ளசமல்லும் அதபம்
அதர்ஞணமகயத்ம், குதகயத த்க்டயத்வதடமகவும் உள்ந. ழபடமந்டயகள் ஆச்தயக்கும்
யவ ழமக்கும், வ்தமக த்க்டயகளும் அவபகவந பய ப்ணமகயத்ள்ந. அபஸ்வட
ன்மல் ன் ன்த அயதமடபர்கள் கூ தோயவ பயசமத்வடச் ளசய்பதுண்டு.
ஆமல் இம்தொவதயல் அத்பயடரதமத்ண டத்துபம் ஸித்டயப்டயல்வ. ளன்மல் அபர்கள்
207

டத்டம் ழடகத்டயமல் பவததக்கப்ட் ஆத்ண ஸ்பதௐத்வட ணட்டும் ஆமய்கயமர்கள்.
(ணம.ம.3)
166. ழபடமந்ட டர்சத்டயன் மம்
இவட எத ச்ழமகத்டயல் அக்கமம்.
“ப்ம்ண த்தம். கன் ணயத்தம. ரழபம ப்ம்வணப ம  | ரபன் தொக்டஸ்து
டத்பயத்பமயடய ழபடமந்ட டிண்டிண”
‘ப்ம்ணம் த்தம். கத்து ணயத்தம, ரபன் ப்ம்ணழண எனயத ழபல்’ இவட அயந்டபன்
ரபன் தொக்டன் ன்த ழபடமந்டம் வக் ளகமட்டுகயது. இவடச் சற்த பயமயபமகக்
கமண்ழமம் :
1. ப்ம்ண த்தம்:
த்ததொம், ஜமதொம், ஆந்டதொணம ணமர்த்டம் என்தள்நது. இப் ணமர்த்டத்வடப்
ப்ம்ணம் ன்கயன்ர். ப்ம்ணம் ன்மல் ல்மபற்வத்ம் பயப் ளமயதது, ழடச, கம
யணயத்டங்கநயன் ல்வக்குள் இல்மடது. இடற்குப் தணம் ன்தம் ணற்ளமத
ளததள்நது. தணம் ன்மலும் ல்வக்கங்கம ளமயதது ன்ழ ளமதள். ‘ங்கு
ணற்ளமன்த கமஞப்டுபடயல்வழதம, ழகட்கப்டுபடயல்வழதம, அயதப்
டுபடயல்வழதம, அதுழப தணம்’. (சம.7-24-1). இடற்கு அக்ஷம் ன்தம் ளமதளுண்டு.
அக்ஷம் ன்மல் மசணற்து. இடற்கு, யப்தை, பநர்ச்சய, ழடய்வு, மசம் ன்த துவும்
இல்வ. ழப இடற்கு த் – உண்வணதயல் இதப்து – ன்தம் ளமதளுண்டு.
தைதன் ன்து இடற்கு இன்ளமத ளதர். ங்ளகங்கும் தர்ஞணமய் இதப்டமல்
இடற்கு அப்ளதர் பந்துள்நது. கமம், ழடசம், அபஸ்வடகள் தொடலித பவதவகவந
ல்மம் பயதமயத்து, அவபகநயன் படிபயலும் டமழ பயநங்கயக் ளகமண்டிதப்டமல்
ப்ம்ணத்டயற்குப் தைதன் ன்தம் ளதர் ல்ம பயடத்டயலும் ளமதந்தும். ணற்
தைதர்கவநப் தைதர்கள் ன்மல் இவடப் தைதழமத்டணன்  ழபண்டும். இடற்கு
ஆத்ணம ன்தம் ளததண்டு. ஆத்ணம ன்மல் ஸ்பதௐம். உகயல் ந்ளடந்டத்
டமபங்கள், பயங்குகள் உள்நழபம, ந்ளடந்ட  பஸ்துக்கள் இதக்கயன்ழபம,
அவபதவத்டயற்கும் இது என்ழ ஆத்ணம. இப்ளதர்கநயளல்மம் எத கதத்து
அங்கயத்ள்நது. அது ன்ளபன்மல் ப்ம்ணம் அந்டணமத்ள்நது. அது இல்மட ழடச
கம பஸ்துக்கநயல்வ. அவட பய ழபமய் இண்மபது பஸ்து இல்ழப இல்வ.
இவ்பநவும் ப்ம்ண த்தம் ன்தம் பமக்தத்டயல் அங்கயத்ள்நது.
2. கத்து ணயத்தம:
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இங்கு எத சந்ழடகம்: ப்ம்ணம் என்ழ த்தணமகய இதந்டமல், ரபழம, கத்ழடம ப்டி
பந்ட? இபர்கள் இதக்கும்ழமது ப்ம்ணம் என்ழ த்தம் ன்த ப்டிக்
கூதொடித்ம்?
டயல்: இச் சந்ழடகத்டயற்கு தோயவகவநப் மரட்சயக்க ழபண்டும். பயல் ணட்டும்
ளடமயத்ம் இந்ட கத்து க்கபயலும் இல்வ. எவ்ளபமத கபயலும் எத பவகதம
உகம் ளடமயகயது. ம் உமடயகநம ழடகம், ப்மஞன், இந்டயமயதங்கள் தொடல் ளகமண்டு
அவத்தும் அங்கு ழபத படிவப டுக்கயன். கம்நயப் தச்சய, பண்ஞத்டயப் தச்சய
ஆபவடப்ழமல் ளபவ்ழபத கமஞங்கநயமல் ளபவ்ழபத படிபங்கவந டுக்கயழமம்
ன்த கூ தொடிதமது. ளயல் வு உகயன் ழடச கமத் ளடமர்ழ இல்மணல் தைடயத
ழடச கம யணயத்டங்கநயன் ல்வக்குள் தைத்டம் தைடயத உகு ழடமன்யபயடுகயது. இப்டிக்
கபயல், வுகு இதப்ழட இல்வதமடமலும், அபஸ்வடகவநத் டபயர்த்து ழபத
உழக இல்வ. எவ்ளபமத உகும் அந்டந்ட அபஸ்வடதயல் ணட்டும் ளடன்டும்
கமட்சயதமக உள்நது மம். இந்ழமட்த்வடக் கமடம் ம் மக்ஷய ஸ்பதௐம் தோன்த
அபஸ்வடகநயலும் இதப்டமல் இது ழடச கம யணயத்டங்களுள்ந அபஸ்வடகநயன்
ழடமற்த்டயமல் மடயக்கப்மட ப்ம்ணழண. உகம், டற்கமத்டயல் ணட்டும் ழடமன்தம்
கமட்சயதமடமல் அது அவ்படிபயல் ப்ம்ணத்வடப்ழமல் த்தணல், ஆவகதமல் ணயத்தம
அல்து ணயத்வத ன்த கூதபவட பய அது ப்ம்ண தௐத்டயமழழத த்தணமகயத்ள்நது
மம். கத்து ணயத்வத ன்மலும் அது ப்ம்ண தௐத்டயமல் த்தளணன்மலும் எழ
அர்த்டம்.
3. ரழபம ப்ம்வணப ம :
ழகள்பய: ம் தொன்  ரபர்கள் உள்நழ, பயட ளசதல்கவநப் தைமயந்து, ழடச கம
யணயத்டங்களுக்குட்ட்டு தவ அதபயக்கயன்ழ?
டயல்: உகம் ணயத்தம ன்த ளடமயந்டயன், இந்ட ழகள்பயக்குப் டயல் கயவத்டது ழமல்
டமழ! ளன்மல் ரபர்கள் ர் உள்நர் ன்த ழடமன்தபது சமரம், இந்டயமயதம்,
ப்மஞன், ணது, தைத்டய, அங்கமம் ன்தம் உமடயகநயமல் டமன். இந்ட உமடயகள்
ம் பயல்டமன் ழடமன்தகயன். கபயல் இவப ழடமன்தபடயல்வ. தூக்கத்டயழம
ந்ட உமடயத்ணயன்ய அவத்தும் எழ ஸ்பதௐத்டயல் கந்து பயடுகயன். ழப
ரபர்கள் ர் ன்து வு ழமக்கயமல் ற்ட்து. அபஸ்டமத்த த்தஷ்டிதயல் எழ
எத ஆத்ணம உள்நது. அடற்கு ழபமக இண்மபது ன்த என்த இல்ழபதயல்வ.
‘ரபதம் ப்ம்ணழண’ ன்தம் பமக்தத்டயன் அயப்மதம் இதுடமன்.
4. ரபன் தொக்டஸ்து டத் பயத்பமன்:
(ரபயக்கும்ழமழட பர் இவடப் தைமயந்து ளகமள்பமழம அபர் டவநகநயலிதந்து
பயடுடுபமர். ) ‘ணற் ரபர்கவநப் ழம மதம் ரபன்’ ன்து வு ழமக்கயல் டமன்.
இப்டிக் கததும்ழமது மம் ளசமல்லும் ‘ரபன்’ ளசமல்லிற்கு அர்த்டம் ன்? மன்
ன்தம் ளசமல் ரபன் ன்த தைமயந்டமல், மன் ன்து ன்வணதமக தொடிதமது. மன்
ன்து பயததொணல். மன் ன்டற்கு அம் ப்த்ததய ன்தம் ளமதவந
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பயட்டுபயட்டு பயதய ன்த ளமதள் ளகமண்மலும் பயதயத்ம்  அல். து
அவத்வடத்ம் பயதணமக ளசய்துளகமள்பழடம அது டமன் பயதய. அது என்த டமன்.
இய மன் ன்டற்கு மக்ஷய ன்த ளமதள் ளகமண்மழம, மக்ஷய ன்வக்கும்
அழகணல். அடற்கு அழகத்பத்வடக் கற்யக்கவும் தொடிதமது. ழப அழக ரபர்கள்
ன்து வதொவதயல் மம் கற்யத்துக்ளகமண்ழட டபய, ரப அழகத்பத்வட யவ
மட்டும் அதபதொம் இதப்டயல்வ, ந்ட த்க்டயத்ம் இதப்டயல்வ. ழணலும் ரபத்
டன்வணழத த்க்டய அதபங்கநயன் தொன் யற்கதொடிதமது. ப்டிளதயல், வு
கவுகநயல் துக்க, சுகங்கவந அதபயக்கும் மன் ரபன் ன்கயழமம். ஆமல் பயல்
இதக்கும் மதம் கபயல் இதக்கும் மதம் என்த ன்டற்கு ஆடமம் ங்குள்நது?
ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் மளன்ழட இல்வ. இப்டிதயதக்வகதயல் அபஸ்டமத்தத்வட
அதபயக்கும் மன் தமர்? அடன் ணமர்த்டம் அபஸ்டமத்த மக்ஷயழத. அந்ட மக்ஷய
உண்வணதயல் ப்ம்ணழண. ஆவகதமல் மம் ஜமத்த, கர்த்த, ழமக்த்த ன்த அயபது டபத.
அபஸ்டமத்த த்தஷ்டிதயல் மம் ஜமத்த ஸ்பதௐல். ஜம ஸ்பதௐழ. கர்த்த,
ழமக்த்த அல். யர்பயகம, சுத்டமந்ட ஸ்பதௐழ. ஆவகதமல் மன் சுத்ட ஸ்பதௐன்.
சுத்ட சயத்தௐன், சுத்ட சுக ஸ்பதௐன் ன்து டமன் ணமர்த்டம். இப்டி அயந்து
ளகமண்பதக்கு ந்ட ம்மதொம் இதக்கமது. ழப அபன் ன்தம் தொக்டன். இந்ட
கதத்துத்டமன் ‘இவட அயந்டபன் ரபன் தொக்டன்’ ன்தம் பமக்கயதத்டயல் உள்நது.

168. அபஸ்டமத்தம் ன்து ணமர்த்டத்வட அயபடற்கம உமதம் ணட்டுழண.
பயல் ணமர்த்டம் ரப கத் தௐணமகய மயஞணயக்கயது ன்தம் அங்கு மம்
ம்மத்வட அதபயக்கயழமம் ன்தம் ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் இவபளதல்மம்
ப்டிழதம கவந்துழமய் எத டத்துபத்டயல் அங்கய பயடும் ன்த கதடக் கூமது.
ளன்மல் தூக்கம், கவு, வு இவபகளுக்கு வ்பயட ழடச கம சம்ந்டங்கள்
இதப்டயல்வ. இவப ணமர்த்டத்டயல் ழடமன்தம் ளமய்த்ழடமற்ங்கழந. இவப
என்யற்குப் க்கத்டயல் என்த இதப்டயல்வ. என்ன்யன் என்தம் பதபடயல்வ.
வுக் கண்ழஞமட்த்டயல் மர்த்துத்டமன் கவு, தூக்கம் ன்தம் ண்ஞங்கவந
பதபயத்துக் ளகமள்ந ழபண்டும். கவு ணற்தம் தூக்கத்டயற்கு எப்யட்டுத்டமன் இது வு
ன்தம் ண்ஞத்வட உண்மக்கயக்ளகமள்கயழமம். எப்யமணல் இதக்கும்ழமது ந்ட
எத அபஸ்வடத்ம் டக்குத்டமழ வுணன்த, கவுணன்த, தூக்கதொணன்த.
இப்டிப்ட் கழப அபஸ்டமத்தம் ன்து! இப்டிதயதக்க இவபகநயல் என்யல்
ணமர்த்டம் எத படிபமதயதந்து ணற்வபகநயல் ழபளமத படிபமய் ணமற்ம்
அவகயளடன்த கற்யப்து ஆடமணற்டல்பம? சயர் பயல் ஸ்தூ
தடங்கநயமம ப்ஞ்சம் இதக்கயளடன்தம், கபயல் அதுழப லக்ஷ்ண
தடங்கநயமம ப்ஞ்சணமகயளடன்தம், ஆழ்ந்ட உக்கத்டயல் ‘கமமஞமபயத்வத’
படிளபடுக்கயளடன்தம் கற்யக்கயன்ர். இது ளபதம் கற்வடமன். இடற்கும்
அதப ஆடமம் இல்வ. தூக்கத்டயலும், கவு, வுகநயலும் ணமர்த்ட படிபம
ஆத்ணம ப்ழமதும் தூத ஜமமந்ட படிபயடமகழப இதக்கும். ப்ழமதும்
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யஷ்ப்ஞ்சணமகயழத இதக்கும் (ப்த.பம. 4-3-1908, 1909). தூக்கத்டயல் மம் ப்ஞ்சத்வட
அயபடயல்வ. வு, கவுகநயல் அயழபமம் – ன்தம் யமயழப வு ழமக்கயன் ணமவத;
ளன்மல் ழணல் கூயதடி தூக்கம், கவு, வு இம்தோன்தம் எத பவகதம கழப
(.1-12). இக்கவு டத்துபத்வட அயதமட யத்டயவ, ரபதக்கு உண்மகய உள்நது. இந்ட
அமடய யத்டயவதயலிதந்து ழுந்டழமது ‘ஆத்ணம யப்டயல்வ, அடற்குத் தூக்கம், கவு,
ணற்தம் இண்மபது ன்த என்த இல்ழப இல்வ ன்து தைமயத்ம் (ளகௌ.கம. 1-16).
அபஸ்டமத்தம் ன்து ணமர்த்டணமய் இதப்து ன்த ழபடமந்டம் ளசமல்படயல்வ.
இம்தோன்த யவகள் இதக்கயன் ன்த ளசமல்பர்களுக்கு, இவபகநயன் மக்ஷய
ஸ்பதௐத்வடக் கமட்டி அதுடமன் ணமர்த்டம், அடயல் இந்ட அபஸ்டமத்தம் கல்யடம் –
ன்வடக் கமட்டிக் ளகமடுக்கயது. “அத்தமழம அபமடங்கநயன் தோம் யஷ்ப்ஞ்ச
டத்துபத்வட பயமயபமக பயநக்குபது” ன் சமன்ழமர்கநயன் கூற்தக்கு இதுடமன்
அயப்மதம்.
169. இக்கஞ அதபம் (present moment) – எத பயநக்கம்
தொந்வடத அபஸ்வடகள் ல்மம் யவவுகள், இய பதம் அபஸ்வடகள் ளபதம்
டயர்மர்ப்தைகழந; ஆவகதமல் ம் அதபம் யகழ்கமம் ணட்டும் டமன், அடமபது
இக்கஞத்டயழட. அல்பம? இப்டிதயதக்க, கவு வுகநயன் அடித்டநத்டயன் ழணல்
ரங்கள் ழுப்தைம் ஸித்டமந்டம் ப்டி உதடயதமக யற்கதொடித்ம்? மம் இப்ழமது
உக்கத்டயலில்வ, கவும் கமஞபயல்வ. பயலுள்ழநமம். வபக் கூ
இக்கஞத்வட பயட்மல் ணற்வபகவந யவபயலும், டயர்மர்ப்யலும் ழசர்த்து பய
தொடித்ம். தொந்வடத பயதம் இப்ழமது இல்வ. யந்வடத பயதம் இன்தம் பபயல்வ.
இய இக்கஞம் ன்வட ஆமய்ந்டமல் அது ஆமத டுத்துக் ளகமள்படற்குள் கந்ட
கமத்வடச் ழசர்ந்து பயடுகயது. ழப, அபஸ்டமத்த அதபத்டயன் ஆடமத்டயன் ழணல்
டத்துப யர்ஞதம் ப்டிச் ளசய்த தொடித்ம் ன்த ழகள்பய ழகட்கும் எத டமர்கயகன்
தொவநக்கமம். இடமல் ழபடமந்ட ஸித்டமந்டத்டயற்கு ந்ட இவஞ்சலும் இல்வ.
இக்கஞ அதபம் என்ழ இவஞ்சலில்மடது ன்தம் ணற்வபளதல்மம் யவு,
டயர்மர்ப்தைகள் ஆபடமல் ப்ணமஞணமகமது ன்த அம் யடித்டமலும் கவு, வுகவநத்
டள்நயபயதொடிதமது. ளன்மல் இக்கஞத்டயல் ‘மன் பயனயத்துள்ழநன்’ ன்த கூதம்
ழமதும் ணக்கு பயற்கு ழபமகக் கவு, தூக்கங்கநயல் அதபம் இதந்துளகமண்ழ
இதக்கயது. கவு, தூக்கம் ன்தம் ண்ஞத்வட பயட்மல் வடத்ம் டயர்மமட வு
ன்தம் ண்ஞழண பமது ன்த தொன்ழ கூயத்ள்ழநமம். இக்கவு, தூக்கங்கவந
இக்கஞத்டயன் தொன் ன்ழம யன் ன்ழம கூ இதமது. ளன்மல் யவு ன்தும்,
டயர்மர்ப்தை ன்தும் டற்ழமவடத கம ளபள்நத்டயற்குத் ளடமர்தை ளகமண்டமய்
இதக்கழபண்டும் ன்து தொந்வடத ணற்தம் யந்வடத வுகநயன் பமயவசதயல், அயபயன்
ஸ்பமபத்டயமல் ளடமயத பதகயது. ஆமல் யத்டயவழதம, கழபம, டற்ழமவடத
கமளபள்நத்டயன் ழகமட்டில் இதப்து ழமல் ம் அதபத்டயற்குத் ளடமயந்டமலும்
உக்கத்டயல் கமழண இல்வ ன்தம், கபயல் ணற்ளமத பவகதம கமப் ளதக்கு
இதப்தும் அதபத்டயல் உள்நது. ஆவகதமல் இக்கஞ அதபளணன்த மம் கததும்
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அதபத்டயல் அவபகவநத்ம் ழசர்த்ழட ஆகழபண்டும். இப்ழமது, இக்கஞத்டயன்
அதபத்டயல் ன்ளன் இதக்கயது? அயதப்டும் பயதம், (கவு, தூக்கம், இக்கஞ
பயனயப்தை) ணற்தம் அயத்ம் மன் – இவ்பயண்டிலிதந்தும் டப் பமலும் தொடிதமது.
கவு, வுகவநப் மர்க்கும் மன், எதபன் டமன்; கபயற்கு எதபன், பயற்கு
எதபன், தூக்கத்டயற்கு எதபன்  தோன்த ர்கநயல்வ. தூக்கம் ன்மல் ழயவு
படிபம மன்டமன். ளன்மல் மன், இப்ழமது அவட அதபயத்துக்
ளகமண்டிதக்கயழன், அடயல் க்கு ந்ட எத பயததொணயல்வ ன்ழ ழடமன்தகயது.
கவு, பயனயப்தை ன்தம் பயதங்கவநப் மர்த்டமல் அவ்பயண்டும் எழ இத்டயல்
இதப்டயல்வ. என்யதந்டமல் இன்ளமன்யல்வ ன்தம்ழமது, ளபவ்ழபம
இவ்பயண்டு அபஸ்வடகளும் எழ கஞத்டயல் ழடமன்தம் ன்து அபயழபகம். இக்கஞம்
ன்து பயற்குச் ழசர்ந்டயதப்டமலும், வு, கபயல் இல்மடடமலும், கவு, பயல்
இல்மடடமலும் ‘கஞம்’ ன்தும் அங்கயபயடும். மர்க்கும் ம் சயன்ணமத் ஸ்பதௐத்வடத்
டபயர்த்து ணற் டற்கும் இதப்ழ இல்வ ன்மகயது. ஆவகதமல் கவப
யவளபன்த வபத்துக்ளகமண்டமல் டமன் இப்ழமவடத இக்கஞழண பமய்த்
ளடமயகயன்து ன்தம் கவபக் கவுக் கண்ஞயமழழத மர்த்டமல் வுக் கஞம்
கவப பய வ்பயடத்டயலும் ற்த்டமழ்வுகளுல்டல் ன்து தைமயத்ம். தூக்க ழமக்கயல்
மர்த்டமழம அவத்தும் ணவந்து ழயவு என்ழ ஞ்சும். ளன்மல் தூக்கத்வட
இப்ழமது அதபயக்கயழன் ன்து தொஞமது. அது யவபல் ன்வட ழணழ
கூயத்ள்ழநமம். ழப ன் ஸ்பதௐழண தோன்த அபஸ்வடகநமய்த் ளடமயகயன்து ன்தம்
அவப சணம் ன்தும் ஸித்டயக்கயது. உக்கம் ன்மலும், களபன்மலும்,
ளபன்மலும் அவத்தும் ழயவு ஸ்பதௐத்டயன் ணமர்த்டழண எனயத ழபல்.
ழப இந்ட அபஸ்வடகள், கண்ஞமடிதயல் ளடமயத்ம் தொகத்டயன் ப்டயயம்த்வடப்ழம,
யம்படிபம ணமர்த்டத்வட அயத உமதழண எனயத சுடந்டயணம இதப்ல் ன்த
மம் ளசன் யமயபயல் ளசமல்லித்ள்ந ஸித்டமந்டழண கவசயதயல் யற்கும்.

170. ணயத்தம பஸ்துக்கவநப் ற்யத அயப்மதங்கள் (ख्याति वाद) இங்கு பயணமயசயக்கப்
பயல்வ
ணயத்தம பஸ்துக்கநயன் ழடமற்ங்கவநப் ற்ய பயநக்கும் பமடங்களுக்குக் க்தமடய பமடம்
ன்த ளதர். ம் மட்டு சமஸ்டயங்கநயல், அக்தமடய, ஆத்ணக்தமடய, அத்க்தமடய,
அயர்பசரதக்தமடய ன்த பவகதம க்தமடய பமடங்களுண்டு. ழணல் மட்டு
சமஸ்டயங்கநயலும் பவகதம பமடங்களுண்டு. அவபளதல்மம் வு ழமக்வகழத
வணதணமக வபத்துக்ளகமண்டு இதப்டமல் வடத்ம் தொடிபமகக் ளகமள்நமகமது.
அவபகளுக்கு ‘டர்க்கத்டயற்கு தொடிபயல்வ’ ன்தம் ழடமம் எட்டிக்ளகமண்ழ இதக்கும்.
யதம் பமசகர்களுக்கு கரழ்கண் உத்டணணம ஸித்டமந்டம் ணடயல் டயந்டயதக்கும்:
 ணயத்தம பஸ்து ன்து த்தணம ழதஞர்வப பய ழபல்
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 ணயத்தம ஜமளணன்து ணமர்த்டணம ழயவபபய ழபல்
 துக்கம் ன்து ணமர்த்டணம ழமந்டத்வடபய ழபல்
மம் இதுபவ ளசய்துள்ந ஆமய்ச்சயதயமல் ற்டும் ணங்கநகணம ஸித்டமந்டம்
ன்ளபன்மல்: தூத ச்சயடமந்ட பஸ்து என்ழ வு ழமக்கயல் த்தம ணயத்தம
யமயவுகநமய் கமட்சய அநயத்துக்ளகமண்டிதக்கயது. ளமய்த்ழடமற்த்டயன் இதப்தைம்,
அஞ்ஜமதொம், துக்கதொம் ணமர்த்டத்டயன் ஆமணமய் உள்நது. அடமபது,
அவபகநயலுள்ந மண தௐளணன்தம் அம்சம் ணமர்த்டத்டயன் ஆமணமய் ணட்டும்
உள்நது. ணமர்த்டத்டயன் இதப்தை, அயவு, ஆந்டம் ன்தம் அம்சங்கள் அப்ழமதும்
அவபகநயல் தைவடந்ழட கயக்கயன். (ப்த.பம.3-3-41) ஆவகதமல் கதயற்யன் ஆமணம
மம்வ, அடதழழத ழடமன்தம் கதயற்யன் ‘இது’ ன்தம் அம்சத்டயழழத
என்மக்குபவடப்ழம, ணயத்வததம ழடமற்ங்கவந ச்சயடமந்ட பஸ்துபயழழத
ழசர்க்க ம் ப்க்மயவத மடகணமத்ள்நது. இந்டப் ப்க்மயவததயமல் கயநம்தைம் ஸித்டமந்டம்
தர்ஞமதப ஆடமத்டயன் ழணழழத இதப்டமல் இவட எதுக்கழபம அல்து
ணதக்கழபம தொடித்ம் ன்தம் தம் இதப்டயல்வ.
171. ணமர்த்ட ஜமம் டர்க்கத்வட ணரய இதப்டமல், அடயல் க்தணமகும் அதபத்வடப்
ளதபழட சமயதம ணமர்க்கம் ன்டயன் பயணமயசம்
ஜமம் ன்த என்த அடயல் யவ ளதடல் இன்ளமன்த ன்த ணமர்த்ட ஜமத்டயல்
இல்மட யமயவப மம் உண்மக்கபயல்வ. ழபடத்டயல் ளசமல்லித்ள்ந க்த ஜமத்வட
பமக்தத்டயன் தோம் தைமயந்துளகமண்யன் மக்ஷமத்கமம் ளசய்து ளகமள்பது அபசயதம்
ன்த சயர் இன்தொம் கூயக்ளகமண்டிதக்கயன்ர். ணமர்த்டம் டர்க்கத்டமல் ட்மது.
ஆவகதமல் சும்ணம பமடம் ளசய்படமல் உழதமகணயல்வ. ம் ம்மமயக
ப்த்ததங்கவநத்ம், படிக்வககவநத்ம் பயட்டுபயட்டு, உதர்ந்ட ணமத்ண
மபவவதத்ம் அடற்குத் டகுந்ட படிக்வககவநத்ம் யன்ற் ழபண்டும். இந்ட
மடவதயன் த்டயமழழத ணமர்த்ட மக்ஷமத்கமம் உண்மகும் ன்த சயர்
ளசமல்கயன்ர்.
ஜமம் ற் ணத் தூய்வணத்ம், ணத்தூய்வண ப அணமயத்பம் தொடலித மடவகள்
ழடவப ன்டயல் பதக்கும் கதத்து ழபதமடு இதப்டயல்வ.
ஆமல் ஆத்ணஜமத்வடபய ழபமய் மக்ஷமத்கமம் ஆக ழபண்டும் ன்தம்,
இடற்கமக ழதமகதொம், மபவத்ம் அபசயதம் ன்தம் சயர் அயப்மதப்டுகயமர்கள்.
இது ணட்டும் சமயழத அல். ளன்மல் ணமர்த்ட மக்ஷமத்கமம் ன்மல் ம் ழணல்
‘சமணய ஆடும்’ பயத்வத அல். அது எத பவக ஆழபசம் இல்வ. இவப ன்வக்கும்
யவக்கமடவப. எதழபவந யவத்டமலும் அது ணமர்த்டம்  தொடிபமகுணம? ழடம
எதபவக ப்ங்க்தமத்வடழதம, ழதமகத்வடழதம ளசய்து அவபது ன்மல் அது
அந்டத் டய ணயடயன் அதபம் ணமத்டயணமகுழண எனயத டத்துப சமஸ்த் பயதணமகமது.
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இது தோ யதணத்டயற்கு இவதத பயவநபயக்கும். இங்கு தோ யதணம் ன்து:
ழதமகயகநயன் அதப பயழசத்வடத் டத்துப சமஸ்டயத்டயற்குப் ளமதத்டய அவபதக்கும்
ளமதுபம ஆடமத்டயன் ழணல்டமன் டத்துப யச்சதம் ளசய்டல்.
ம்ணயல் தக்கு ழதமக அதபணயல்வ. ‘ழதமகயகளுக்குக் கவபப் வக்கழபம,
ணமற்யளகமள்நழபம தொடித்ம்; தூக்கத்டயலும் அபர்களுக்கு ளபநய உக ஜமம் இதக்கும்
(ழதமக யத்ம). அடுத்ட யபய ன்பமக இதக்கும் ன்து அபர்களுக்குத் ளடமயத்ம்.
தொக்கம பயதங்களும் அபர்களுக்குப் ப்த்தக்ஷணமகயதயதக்கும். இவபளதல்மம் ன்
ளடமயபயக்கயன்? ளணய்ப்ளமதவநப் ற்யத ஜமம் டம்ணயம் இல்வ ன்வடத்டமன்
ளடமயபயக்கயன். ழதமகம் ழபடமந்ட ஸித்டமந்டத்டயற்கு தொண்மமது ன்வடத்ம்
(ப்.ல. 2-1-3),

ழதமக ணமடய,ழபடமந்ட இக்வக அவபடற்கு அமபசயதம் ன்வடத்ம்

தொக்கமத்டயபழ ளடநயபமக்கயத்ள்நர்.
ணற்ளமத பயதம் ன்ளபன்மல் த்தஜமமந்ட ஸ்பதௐத்டயல் க்தணமபது
என்தம் ணயட பமழ்க்வகதயன் ட்சயதணல். உண்வணதயல் ணயடர்கள் அவபதம், ன்?
அவத்துப் ப்மஞயகளும்,  பஸ்துக்களும் கூ த்தஜமமந்ட ஸ்பதௐர்கழந
ஆகயத்ள்நர். ஆமல் அப்டி உள்ழநமம் ன்து ளடமயதமடடமல் ம்ம
அர்த்டங்களநல்மம் ஆகயத்ள்ந.
பயலுள்ந சமரம், ணது, தைத்டய, அங்கமம் இவபதவத்தும் ம்வண
கட்டிப்ழமட்டுள்ந  டப்மய் ண்ஞயக்ளகமண்டுள்ழநமம். இது டமன் அபயத்வத.
தூக்கத்டயழம, ழதமகணமடயதயழம இவப இல்மணல் ழமகமம். ஆமல்
அந்யவகநயலிதந்து பயடுட்வுன் வனதடி ம்மத்டயல் உனலுழபமம்.
(ப்த.ம.1-4-7)

ணமடயதயலிதந்து ழுந்டயன்தம் ‘மன், ணற்வப’, ஜமத்த, ஜம, ழஜத பயமகம்,
கர்த்த, க்மயதம பயமகம், ழமக்த்த,ழமக, ழமக்த பயமகம் – ணற் அவத்துப்
யமயவுகளும் டப்மணல் இதக்கும். கமட்சயகநயல் த்தத்பதைத்டய ழும். ழப ந்ட பயட
மடத்டயன் ததம் யவதமது அல் ன்வட யவபயல் வபத்துக்ளகமண்மல்
ழமதும். ஆவகதமல் ணக்கு ஆகழபண்டிதது இப்யமயவுகநயன் ணடயழதம, மசழணம அல்.
இவபகநயல் உள்ந த்தத்ப தைத்டயதயன் மசழண. இவபதத்தும் அபயத்தம த்தஷ்டிதயன்
யமயவுகழந ன்வட யவழமக்குன் ஆமய்ந்டடயன் தமய் பயவநந்டது ன்த
தைமயந்டமழ, இப்டிப்ட் பயடணம யமயவுகவந, ழடங்களுவத கத்து ன்
ஸ்பதௐணம த்தஜமமந்ட ஆத்ணமவபபய ழபமய் ன்வக்குழண இதந்டழட
இல்வ ன்த அயந்து தையடமழபமம்.
ழப, இப்டிப்ட் ணங்கநகணம ஸித்டமந்டத்வட ளசமல்லும் அபஸ்டமத்த
ப்க்மயவதவத ணட்டும் மம் இந்தலில் பயபமயத்துள்ழநமம்.
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ஆ. ணயக உதர்ந்ட உண்வணவத/ழதண்வணவத/ணமர்த்ட
ஜமத்வட- அயபடன் தன்
172. டர்சங்கநயன் பயபமடங்களும் பயழமடங்களும் இதக்கமது –
(தொடல் ப்ழதமம்.)
ழகள்பய:ழபடமந்ட ஜமத்டயன் தன் ன்?
டயல்:
அ. சந்ழடகத்டயற்கும், சச்சபயற்கும் அப்மல் இட்டுச் ளசல்கயது.
ஆ. ழபடமந்ட பயசமம் தர்ஞ த்தஷ்டித்ன் ஆமதப்ட்டிதப்டமல், இம்தோன்த
அபஸ்வடகநயழழத பமடயகள் கற்வ ளசய்தக்கூடித டமர்த்டங்கள் அவத்தும்
அங்கயத்ள்ந. (ளகௌ.கம. ம.4-88) இத்டவகத டமர்த்ட டத்துபத்வட
ஆமதபயல்வழத ன்தம் குவமடு இதப்டயல்வ.
இ. பயன் டர்க்க த்தஷ்டித்ன் ஆமய்ந்ட பமடங்கநயன் குவமடுகவந மம் சுட்டிக்
கமட்டிதயதப்டமல், இத் டர்க்கத்டயற்கும் டவழமட்து ழமல் ஆகயபயடும்.
ஈ. ழடச கமங்களும் அபஸ்வடதயழழத ழசர்ந்டயதப்டமல், அபஸ்டமத்த பயதம்
ன்மபது மடயக்கப்மம் ன்தம் சந்ழடகத்டயற்கு இணயல்வ. ஆவகதமல்
இத்டர்சத்டயன் ஸித்டமந்டம் சந்ழடகணற்து.
உ. ழஜதத்டயல் எத அம்சத்வட ணட்டும் ஆமத்ம் ணயக்க டர்சங்களுக்கு, அவப கண்
கமட்சயகள் ணட்டும் பயதணமகயதயதப்டமல், அவபகளுக்கும் மயதர்ஞணம அத்வபட
டர்சத்டயற்கும் ந்ட தொண்மடும் கயவதமது.
ஆவகதமல் இத்டர்சம் சச்சபற்து, தொண்மடுகநற்து (ளகௌ.கம.4-2) ன்த தஜ்த
ளகௌமடர் ளசமல்லிதயதப்து பமஸ்டபணமகயத்ள்நது. இப்டி ணமர்த்ட டர்சம் எத
டரர்பம இத்வடப் ளற்யதப்ழட இந்ட ஜமத்டயன் தொடமபது ப்ழதமம்.
173. ஜமயக்கு ஆகும் தன்களும் ஜமயதயமல் உகுக்கு ஆகும் ததம்
(2 பது ப்ழதமம்)
ளணய்தயவு சந்ழடகண யவளற்டயன் மய், ணது எதபயட இவஞதற்
த்தப்டயத்ன் இதக்கும். இவட அயதமடபர்கநயன் ணடயல் பயன் ற்த அபயழ்க்க
தொடிதமட தொடிச்சமகய உட்கமர்ந்டயதக்கும். அபர்களுக்குத் டம் ஸ்பதௐ பயதத்டயலும்,
தைக்கமட்சயகநயன் பயதத்டயலும் டபம ண்ஞங்கழந பநர்ந்டயதக்கும். ‘மம் கர்த்த,
ழமக்த்தக்கள், பயட கர்ணங்கவநச் ளசய்து, இகசுக பயதங்கவந சம்மடயத்து,
ழபண்மடவபகவநத் டபயர்த்து, சுகணமதயதக்க ழபண்டும்’ ன்ழட அபர்கநயன்
குயக்ழகமள். இடன் தமய் அபர்களுள் கமண வ்தக்ஷம் ணமய் பநர்ந்டயதக்கும்.
ஆமல் ணமர்த்ட ஸ்பதௐம் க்மயதமகமமக ன்கவநத் டமண்டிதது, அது ச்சயடமந்ட
ஸ்பதௐணமது, அதுழப ம் ஆத்ணம ன்தம் உண்வணவத அயந்டபர்களுக்கு
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கமணளணங்ழக? கமணங்கநயல்மடடமல் அபர்களுக்குக் கர்ணதொணயல்வ. ழணலும் டமம்
ழமக்த்த ஸ்பமபத்டயழ அல் ன்தம், யத்தமந்ட ஸ்பதௐளன்தம் ளடமயந்து
பயடுபடமல், அபர்களுக்கு தொன் ளசய்ட கர்ண தம் எட்மது. அந்ட கர்ணம் தொவநத்டமல்
டமழ ன்? கர்ண ம்ஸ்கமம் தொவநக்க ழபண்டுணமமல் அவடப் ழமற்யப்
மதுகமக்கும் கர்த்தத்ப, ழமக்த்தத்ப தைத்டய ன்தம் உதொம், ரதம் அபசயதம்.
ஜமயதயம் இவ்பயண்டும் இதப்டயல்வதமடமல், அபதக்கு தொன் கர்ணம்
தொவநப்ழடம, தைடயத கர்ணங்கள் பயவடப்ழடம இல்வ. இடமல் ஜமத்டயன் தோன்த
தன்கநம சக ம்சத யபயர்த்டய, கமண மசம், கர்ணக்ஷதம் உண்மகயன் (தொ.2-2-8)
ன்த ச்தடய ளசமல்கயது .
ஸ்பப்மபஸ்வடவதத்ம், மக்டமபஸ்வடவதத்ம் ந்ட மக்ஷய மர்த்துக் ளகமண்டு
இதக்கயழடம அந்ட மக்ஷய வசடன்தம்டமன் இந்ட இண்டு அபஸ்வடகவநபய
உதர்ந்து, ந்து பயமயந்ட டன் ஆத்ணமழப ன்த அயந்துளகமண்பதக்கு ழசமகணயல்வ.
(க.2-1-4). ‘ப்ழமது அவத்து உதயர்களும் ஆத்ணமழப ன்த அயந்துளகமள்பமழம அந்ட
கத்பத்வட கண்டுளகமண்பதக்கு ழணமகளணங்ழக, ழசமகளணங்ழக?’ (ஈ..2.7),
‘சமரணற்பதக்கு பயதப்தை ளபதப்தைகநயன் டமக்குடழ இதக்கமது’ (சம.8-12-1) ன்த
பமமக ச்தடய அக்ஜமத்டயலிதந்து பயடுட்பமயன் உதர்ந்ட வப் தைகழ்கயது.
இய ளசமல்த்டமன் ன் உள்நது? ந்ட ணமன் அபஸ்டமத்தம் ன்ழட டம்
ஆத்ணம ச்சயடமந்ட ஸ்பதௐ ணமர்த்டத்டயல் கற்யக்கப்ட்டுள்ந ளமய்த்
ழடமற்ளண சந்ழடகத்டயற்கயணயல்மணல் அயந்துபயட்ழம, அபதக்குப் யப்யல்வ,
தோப்யல்வ, ணஞணயல்வ, ழமதயல்வ, கபவதயல்வ. கமணங்கநயன் தேவதயல்வ.
ணகயழ்ழபம, ழசமர்ழபம, ழணம, மழணம, ஷ்ழணம, அயதழபண்டிதழடம,
ளசய்தழபண்டிதழடம, அவதழபண்டிதழடம என்தணயல்வ. அபர் ல்மபற்வத்ம்,
ளசய்தத் டகுந்டவடளதல்மம் ளசய்டபமபமர். (சம.7-26-2), (ப்த.பம. 2-1-276, 277, 278). அபர்
தொன்ழ ப்ம்ண ஸ்பதௐமகயதயதந்து இப்ழமது ப்ம்ண ஸ்பதௐத்டயல் கந்துபயட்டிதப்மர்.
(ப்த.4-4-6)

இதுபவ ளசமன்து ஜமயகளுக்கு உண்மகும் ப்ழதமம். இய ஜமயகநயன்
இதப்யல் ங்களுக்கு உண்மகும் ப்ழதமத்வடச் சயயது ஆழமசயப்ழமம்.
(3வது ப்ழதமம்)
ஜமயகள் ல்மபயடத்டயலும் ளசய்தத் டகுந்டவபகவநச் ளசய்டபமடமல், ழசமம்ழயகள்
அல்ழப அல்ர்; டணக்ளகன்த ந்ட கமமயதத்வடத்ம் ளசய்துளகமள்ந ழபண்டிதது
இல்மபயட்மலும், ழமக ங்க்ணமய் ற்யன்ய ழபவகவநச் ளசய்து
ளகமண்டிதப்மர்; யவத்ம் கவணகநயல் ஊக்குபயப்மர். (கர.2-25,26) அபர் ந்ட
கவணதயல் ஈடுட்மலும் டம் அகர்த்தத்ப தைத்டயவத வகபயடும் சம்பழண
இதப்டயல்வ. க்மயதமகமக ம் ல்மதொம் அபதக்கு கூஸ்ட ச்சயடமந்ட ப்ம்ணழண
ஆகயதயதக்கும்.(கர.4.24) ஆவகதமல் டமம் அகர்த்த ஸ்பதௐழ ன்தம் யச்சதம்
அபதக்குண்டு. (கர.5-8) உதர்வு, டமழ்வுகநற் ர்பணணம ப்ம்ண தைத்டயழத அபதக்கு
இதக்குணமடமல் (கர. 5-28), ண்ன், வகபன் ன்தம் பயத்டயதமசங்கநயன்ய ங்கும்
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ணத்பழண இதக்கும் (கர..6-9). கரவடதயல் ளசமல்லிதயதக்கும் அத்ழபஷ்மடய (கர.12.13-19)ணற்தம் அணமயத்பமடய குஞங்களும் (கர.13 7-11)அபதள் இதல்மகழப அவணந்டயதக்கும்.
ஆடமல், அத்தமத்ண மடவவத ளசய்த பயவனபர்களுக்கு அபர்கள் தொன்ணமடயமயதமய்
இதப்ர். தொதொக்ஷறக்கநல்மடபதம் அபவ பஞங்குபடமழழத டமம் பயதம்யதவட
அவகயன்ர். ளன்மல் அபர் ணமத்ணமழபமடு க்தணமகயபயட்மடமல் அபர்
ங்கல்ம் ஈச்ப ங்கல்ழண. அபர் ஆசரர்பமடம், ஈச்பயன் ஆசரர்பமடணமகயபயடும்
(தொ.உ.3-1-18).

174. ல்ம டர்ணங்கநயன் டத்துபத்டயற்கும் இதுழப அடித்டநம்
(4வது ப்ழதமம்)
கவுள் உண்ம? இல்வதம? ரபதக்கும், ஈச்பதக்கும் ன் சம்ந்டம்?
கத்டயற்கும், ஈச்பதக்கும் ன் சம்ந்டம்? ஈச்ப ஸ்பதௐளணன்? அபர்
உதபதொவதபம? அற்பம? குஞங்களுள்நபம? அற்பம? டர்ணத்வடப் ழமடயக்கும்
ஆசமர்தமர்களுக்கும், டர்ணக்ந்டங்களுக்கும் ன் ணடயப்தை? தைர் ன்ணதொண்ம? 
உகங்களுண்ம? அவபகநயன் ணடயப்ளன்? – தொடலித  பயதங்கவந
அதபஸித்டணம அஸ்டயபமத்டயன் ணரது யற்கவபக்கும் ணப்ழதமம் இந்ட
டர்சத்டயல் மத்தணமகயது.
ச்சயடமந்ட ஸ்பதௐணம ணமர்த்டழண வதொவதயல் உகயற்கும், ணக்கும்
இவபன் ன்த ழடமன்தபடமல், இக் ழகள்பயகளுக்ளகல்மம் த்தப்டயகணம
பயவகவநக் கண்டு ளகமள்ந தொடிகயது. ஈச்பன் ர்பமந்டர்தமணயதமகய உள்நமன்
ன்து ளபதம் பமய்பமர்த்வட ஆகமணல் தற்தக்கு தத உண்வணதமகயது. ஈச்ப
மக்ஷமத்கமழண ன்ணத்டயன் இக்கமய் இதப்டமல், அடற்ழகற் ளசதல்களநல்மம்
ற்ளசதல்கநமகயன். அடற்கு தொஞம ளசதல்களநல்மம் டரத ளசதல்கநமகயன்.
இக்கர்ணங்களுக்கு தம் அபற்யற்ழகற்பமழ டதமமகயது. க்மயதமகமக
ன்களநல்மம், கர்த்தத்ப, ழமக்த்தத்பத்வட உண்வணளதன்த எத்துக்ளகமண்டுள்ந
வதொவ யவக்ழக ழசர்ந்டவபகளநன்த ஸித்டணமகயது. இத் டத்துபத்டயற்குப்
ளமதத்டணம உழடசங்கள் ந்ட க்ந்டத்டயல் உள்நழபம, அவபளதல்மம் டர்ண
க்ந்டங்கநமகயன். இவட அதசமயத்து, ழமடயத்து, வதொவதயல் ளகமண்டு
பதபர்களநல்மம் டர்ணமசமமயதமர்கநமகயன்ர். இவப ழமன் டர்ணத்டயன் தொக்த
அம்சங்களுக்கு இந்ட ழபடமந்ட டர்சணயன்ய ழபத ந்ட ர்பம்ணடணம
பயநக்கத்வடத்ம் ளகமடுக்க தொடிதமது.
டர்ண பயஶதத்டயல் ஆமதத்டகுந்ட  பயதங்கள் இதந்டமலும், ஸித்டமந்டப்டமணம
இந்ட க்ந்டத்டயல், டர்ண பயத ஆமய்ச்சய ளசய்தப்பயல்வ.
175. ரடய டத்துபத்டயற்கு உதடயதம அஸ்டயபமம்
(5வது ப்ழதமம்):
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ழகள்பய: டர்ணம் ன்மல் ன்? அடர்ணம் ன்மல் ன்? ணயடன் சதோகத்டயல் வ்பயடம்
ந்துளகமள்ந ழபண்டும்? மரடயதயன் ழமக்கம் ன்? பர்ஞமச்ணயமயபயமல் ன்
தன்?
டயல்: ணமர்த்ட ஜமத்டயற்குத் துவஞளசய்த்ம் ற்ளசதல்கள், அடற்கு ழபண்டித
ங்கல்ங்கவந உண்மகும் தொக்கஞ வ்தத்டயழத ரடய ன்தம் ளமதுபம
டத்துபத்வட, இக்ழகள்பயகளுக்கு பயவதநயக்க, தோ கமஞணமக ற்டுத்டயக்
ளகமள்நமம்.
மன் ன்தம் சுதழண ரடயக்கு வபமயதமடமல் மளன்வட ணயடயத்து க்க ழபண்டும்
ன்த ரடய தல்கள் ழமடயக்கயன். ஆமல் ணயடதக்கு மன் ன்து வதொவதயல்
வ்பநவு ப்மயதணமகயத்ள்நது! இவடழதன் ணயடயக்க ழபண்டும்? ன்தம் எத சங்கணம
ழகள்பய ழுகயது. இதுபவ ணயட ணடயத்ன் இதற்யத ந்ட ரடய தலிலும் இடற்குச்
சமயதம பயவ கயவத்டடயல்வ. ஆமல் ழபடமந்ட டர்சத்டயல் இடற்கு பயவத்ள்நது.
மன் ன்ழட உண்வணதயல் ல்மபற்வத்ம் பய அடயகணமய் ழபண்டிதயதப்டமல் இந்ட
‘மன்’ ன்து ணமர்த்டணல். ச்சயடமந்ட ஸ்பதௐணம ஆத்ணமழப ம் ணமர்த்ட
ஸ்பதௐம். டமமதொம், சயடமமதொம், சுகமமதொம் ஆகயத்ள்ந அங்கமழண
னக்கத்டயல் மன்’ ன்த ப்ஸித்டணமத்ள்நது. இந்ட அங்கமம் குவந்டமல், இடன்
யன்தள்ந உண்வணதம ச்சயடமந்ட ஆத்ண டத்துபம் ளபநயப்டும். இதுடமன்
ம்தொவத அவத்து பயதபமங்கநயன் ண உத்ழடசம். ஆவகதமல் இடற்குத்
டகுந்டபமத ரடயவத அதசமயக்க ழபண்டும்-ன்து ழபடமந்டத்டயற்குப் ளமதத்டணம ரடய
சமஸ்டயம்.
176. ளௌகயக சமஸ்டயத்டயற்கு அடயக ணடயப்தை
(6பது ப்ழதமம்)
ழபடமந்ட ழமக்கயல், ளௌகயக சமஸ்டயங்களுக்கு ணடயப்தை உததம். உகயல் கமஞப்டும்
சயத் பயசயத்ம் ன்வபளதல்மம் ஈச்ப ணயவணதமக இதக்கயது. ளன்மல்
கத்து ன்து ஈச்பயணயதந்து ழபமடல். இது அபழடதம ணயவண.
இவ்வுகயல் உள்ந ந்ட பயழசத்வட பயபமயத்துப் தைகழ்ந்டமலும் அது ழணச்பயன்
ணயவணவதழத பயபமயப்டமகும். இந்ழமக்கயல் மர்த்டமல் ளௌடயக சமஸ்த்ங்கள்
ல்மம் அத்தமத்ண பயத்வததயன் குடயழத ஆகயத்ள்நது. இவடப்ழம தை உவக அயத
மடணம ணது ச்சயடமந்ட ஸ்பதௐத்டயன் கண்ஞமடிதமக இதக்கயது. ணடயன்
தோம் அயதப்டும் இதப்தை, அயவு, சுகம் இவபகவந வபத்துக்ளகமண்டுடமன் மம்
ணமர்த்டத்வட கண்டுளகமள்கயழமம். ணடயன் தோம் டமன் ணயடன் அக்கமகவும்,
ழடபமகவும் கமஞப்டுகயமன். ழப, ணடயன் இதல்வத் ளடமயதப்டுத்தும்
சமஸ்த்தொம் அத்தமத்ண பயத்வததயன் எத ளமயத குடயதமய் உள்நது. ணடயன் ணற்தம்
தைப் ளமதட்கநயன் பயதங்கவநப் ணமர்த்டத்டயன் மக்ஷமத்கமப் டிகழநன்ழ
கதட ழபண்டித்ள்நது. ந்ட சமஸ்த்த்வடத்ம் ளௌகயகணமது ன்த அட்சயதம் ளசய்த
தொடிதமது. ஆமல் ளௌடயக சமஸ்த்த்டயன் ல்வ துபவ உள்நது? அவப
அங்கயதந்து ன் ல்வவதத் டமண்தொடிதமது ன்வடப் தைமயந்து ளகமள்படல்மணல்
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ச்சயடமந்ட ணமர்த்டழண அவபகநயன் பயதங்களுக்ளகல்மம் டநம் ன்வட மம்
அயந்டமழ ளௌடயக பயஞ்ஜம சமஸ்த்த்வட ம்தொவதயல் பநர்க்க ழபண்டும், ப்டி
அவட ங்களுக்கு உகமணமகும்டி ளசய்தமம் ன்டற்கும் எத பனய யக்கும்.

177. கல்பய தொவவத ளயப்டுத்ட எத பனயகமட்டி
இந்ட டர்சத்டயன் தோம் ம் குனந்வடகளுக்கு வ்பயடம் கல்பயவத கற்யக்க ழபண்டும்
ன்டற்கு எத உதர்ந்ட பனய கயவக்கயது. கல்பய கற்யக்கும் பனய தொவகநயன்
சமயத்டயத்வடப் டிக்குழமளடல்மம் அது எவ்ளபமத கமத்டயலும் எவ்ளபமத தொவதமய்
இதந்துள்நது ன்து ளடமயகயது. இம்தொவகளுக்ளகல்மம் ழமமட்ம் ந்து,
இவபகநயல் வட வ்பநவு தூம் உழதமகயக்க ழபண்டும் ன்தம் ழகள்பயக்கு
இதடயதம டயவ கூதபது கடிம். ணயடப் யபயதயன் ழமக்கம் ச்சயடமந்ட
படிபம ணமர்த்டத் டத்துபத்வட மக்ஷமத்கமயத்துக் ளகமள்ந ழபண்டும் ன்ழட
உண்வணதமமல், கல்பய கற்யக்கும் தொவதயல் ந்ளடந்டப் மவடவத ழடர்ந்ளடடுக்க
ழபண்டும் ன்தம் ழகள்பயவதத்ம் பயடுபயக்கமம்.

இ. தொடிவுவ
178. ணமர்த்டத்வட தோயவகநயன் தோம் தைமயந்துளகமள்நமம்
வு, கவு, தூக்கம் ன்தம் தோன்த யவகநயன் அதபத்வட பயதணமக
வபத்துக்ளகமண்டு மட்சணயன்ய ஆமய்ந்டமல் ச்சயடமந்டதௐணம பஸ்து என்ழ
ணமர்த்டம் ன்தம் ணங்கநகணம ஸித்டமந்டம் யக்கயது ன்து இதுபவ
பயடங்கநயல் பயநக்கப்ட்டுள்நது. ணமர்த்டத்வட யச்சதயக்க இந்ட அபஸ்வடகள்
டிகள். ணமர்த்டம் இவபகநயன் தோழண ணக்குத் ளடமயந்டமலும் அது டன்
ஸ்பதௐத்டயழழத இதக்கயது. எதழபவந ணமர்த்டளணன்து இம்தோன்த
அபஸ்வடகநயலிதந்தும் ழபமகயதயதந்டமல், அப்ழமது ணயடதக்கு அவட
அயந்டயதக்கழப தொடிதமது. ளன்மல் ணயடதக்கு இம்தோன்த அபஸ்வடகநயன்
அதபத்வடத் டபயர்த்து ழபம அதபழண கயவதமது. ஆவகதமல் ணமர்த்டம்
இம்தோன்த அபஸ்வடகநயன் அதபத்வடத்ம் ணரயதயதந்டமல் அடவ உழடசயக்கும்
ணமர்த்ட சமஸ்த்ழண வீஞமகய பயட்டிதக்கும். அல்து ணமர்த்டழண இல்வ ன்மகய
பயட்டிதக்கும் (ணம.ம.7). ஆமல் உண்வண அப்டிதயல்வ. ணமர்த்டழண இம்தோன்த
அபஸ்வடகநயன் படிபயல் ழடமன்தகயது. அடயழழத ணமர்த்டத்வட அயபது ன்தம்
தூக்கம், அவடத் டபமய் ண்ஞயக்ளகமள்ளும் கவு, வுகள்
பந்துளகமண்டிதக்கயன். ஆவகதமல் இம்தோன்வத்ம் சமயதமக அயந்துளகமண்மல்,
ணமர்த்டம், டமன் உள்நது உள்நடி பயநங்கும்.
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179. அந்ட ணயக உதர்ந்ட உண்வண அதபத்டயற்கு பயநங்கும்
ணமர்த்டத்டயன் ஸ்பதௐம் தமது ன்த ழகட்மல், இந்தலில் ளசமல்ப்ட் ஆமய்ச்சய
தொவவத அதசமயத்து அவட த்தஜமமந்ட ஸ்பதௐம் ன்வனக்கமம்.
ளன்மல் அது, இதப்யன், அயபயன் ணற்தம் சுகத்டயன் மம் ன்த இதுபவ ளசய்ட
ஆய்பயமல் தைமயந்டயதக்கும். சமயதமகச் ளசமல்படமமல், அவட இதப்யன் மம் ன்த
ளசமல்பதுகூ டபழ. ளன்மல் இதப்தை, அயவு, சுகம்-இம்தோன்தம் வு ழமக்கயல்
மர்த்து மம் வபத்துக்ளகமண் ளதர்கள். ணமர்த்டம் டன் ஸ்பதௐத்டயல் ப்டி
உள்நது? ன்தம் ழகள்பயக்கு வு ழமக்கயல் ளசமல்ப்ட் ளதர்கவநச் ளசமல்பது
ப்டிப் ளமதந்தும்? ணமர்த்டத்டயல் ந்ட சப்டப்வ்தத்டயத்ம், யணயத்டதொம்
இதப்டயல்வ. அது த்வ்தணல், குஞ ணல், க்மயவததல், ம்ந்டணல்,
மணமன்தணல், பயழசணல், கமகணல், ல். ழப அவட ந்டப் ளதர்
ளகமண்டுடமன் அவனப்து? எலி படிபங்கள் அவத்தும் பயல் உள்ந ளமதட்கநயன்
ளதர்கழந. ஆமல் ணமர்த்டம் பயலில்வ. ழப ணமர்த்டத்டயல் ழடமன்தம்
எதபவகத் ழடமற்ழண. ழப ளதர், ளததவத டமர்த்டம் – இவ்பயண்வபய
ழபம, இவபகநயன் மணமய் இதக்கும் டத்துபழண ணமர்த்டம். ளதர்,
ளததவதது ன்தம் யமயழப ளமய். இப்யமயழப, டம் ழடமற்த்டயன் படிபயலிதந்து
தொற்யலும் ழபம ணமர்த்டழண ஆகயத்ள்ந. அவட ப்ம்ணம் ன்ழம, அக்ஷம்
ன்ழம, தணம ன்ழம அவனப்தும், அடற்கும் அபஸ்வடகளுக்கும் ளடமர்வ
வபத்துக்ளகமண்டுடமழ எனயத அவட ழடிதமய் கமட் ந்ட எத ளதமலும் தொடிதமது.
(ப்த.பம.2-4-253). இது ணட்டுணல். த்தம் ஜமம், அந்டம், அக்ஷம் தொடலித
சப்டங்களுக்கு ப்ம்ணம் க்ஷ்தணமத்ள்நது ன்தம் வ்தபமதொம் கூ உசமழண ன்த
தைமயந்து ளகமள்ந ழபண்டும். ளசமற்ளமதளுக்கு ப்டிழதம ழசர்ந்துள்ந அர்த்டத்வட மம்
பனக்கத்டயல் குயப்தைப் ளமதள் ன்கயழமம். ‘பயட் க்ஷஞம்’, ‘பயமட க்ஷஞம்’,
‘பயட்டு பயமட க்ஷஞம்’, இவபளதல்மம் பயல் மம் கமடம் டமர்த்டங்கவந
உஞர்த்டத்டமன். ஆமல் ந்ட எலித்ம் ணமர்த்டத்வடக் குயப்மல் கூ உஞர்த்ட
தொடிதமது. ஆதயதம் எலி ப்டித் டக்குத் ளடமவபயலுள்ந டமர்த்டத்வடத்ம் குயப்மல்
உஞர்த்துகயழடம அப்டிழத ஏங்கமம் தொடலித எலிகளும், ப்ம்ணமடய எலிகளும்,
சப்டங்களும் ப்டிழதம அவதமநம் கமட்டி ணமத்டயழண அவபகவநக் கமஞணமக்கய
மம் ணமர்த்டத்வட தைமயந்து ளகமண்டு பயடுகயழமம். தூங்கயக்ளகமண்டிதப்பவக்
கூப்யட் ணமத்டயம் அபர் ப்டிழதம ழுந்து பயடுபவடப்ழம (ப்த.பம.1-4-861)
டத்துபங்கவநப் தைமயத வபக்கும் எலிகநயமல் பயழபகயதம யக்ஜமசு, ணமர்த்டத்வடப்
தைமயந்துளகமண்டு பயடுகயமன். இந்ழமக்கயல் சப்டங்கள் க்ஷவஞதயமல்
ணமர்த்டத்வடப் ழமடயக்கயன்  ளசமல்பதுண்டு.
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ஆமல் இவ்பயதத்டயல் ணமர்த்டம் ன்ளபன்மல் ந்ட சப்டழணம, ப்த்ததழணம. இப்
ணமர்த்டத்வட பயதணமக்கழப தொடிதமது. (வட.2-9) ப்த்ததங்கள் அவட பயதணமக்கக்
கயநம்யமல், உழ அது ணமர்த்டத்டயழழத கந்துபயடும் ன்த தொன்ழ
பயபமயத்துள்ழநமம் (135,162). ஆவகதமல் ணமர்த்ட ஸ்பதௐணம ம் ஆத்ணம த்த
ஜமமந்ட ஸ்பதௐன் ன்த மம் ளசமல்லும்ழமது, பனக்கத்டயல், எலிகளுக்கும்,
பமக்கயதங்களுக்கும் அவபகநயன் ளமதட்கவநப் ழமடயக்கும் தொவவத யவு
ளகமண்மல், ணமர்த்டம் ம் ஆத்ணம, ணக்கும் அடற்கும் ஸ்பஸ்பமணய சம்ந்டம்
இதக்கயளடன்ழம, இந்ட த்தத்பணமடயகள் என்வபய என்த ழபளன்ழம,
என்யளமன்த கந்துள்ந ன்ழம கற்யக்கமகமது.(ப்த.பம.2-3-12) அதபத்டயற்குப்
ளமதந்தும் பண்ஞம் மர்த்துக்ளகமண்டு ணமர்த்டம், ஆத்ணம, த்தம், ஜமம், ஆந்டம்
இவபதவத்தும் எழ அத்பயடரதணம பஸ்து ன்த யச்சதயக்க ழபண்டும்.
180. ணமர்த்ட த்தஷ்டிதயல் ணமர்த்ட பர்ஞவ
ணமர்த்டத்வட அடன் ழமக்கயழழத ளசமல்ழபண்டுணமமல் ‘இடல், இடல்’ ன்த
டமன் ளசமல்ழபண்டிதயதக்கும். இவடபயட்மல் ழபத உமதழண இல்வ. (ப்த.2-3-6).
அது கபல், பல், இண்டும் ழசர்ந்ட தௐணல், தூக்கணல், அயபடல்,
அயதமடடல், அவதமநத்டயமல் ஊகயத்து அயதப்டுபடல், ணடயமல் ண்ஞக்
கூடிதடல், பமர்த்வடக்கு அகப்க்கூடிதடல், அபஸ்வடதல், அபஸ்வடத்ள்நடல்
(ணமண்.7) ஆவகதமல் அது த்த ஜமமந்ட ஸ்பதௐளணன்தும் சமயதல். அடயல் ந்ட
ழடதொம் இல்வ. ந்ட ற்த் டமழ்வும் இல்வ. வ்பயட அணங்கதொம் இல்வ. இடற்கு
இண்மபது ன்ழட இல்வ. அது ம் ஆத்ணம ன்தும், அவட அயந்து ளசய்தத்
டகுந்டவடச் ளசய்த ழபண்டும் ன்தும் வதொவ ழமக்குன் டமன் ளசமல்ப்ட்ழட
டபய, ணமர்த்ட ழமக்கயல். உண்வணதயல் துவும் யக்கபயல்வ, மசணமகும்
ன்டயல்வ, பதம் ம்மத்டயமல் கட்டுண்பதம் இல்வ. மடவ ளசய்து
தொக்டமக ழபண்டும் ன்த பயதம்தைபதம் இல்வ. ஜமத்டயமல் தொக்டய அவந்டபதம்
இல்வ. இதுடமன் ணமர்த்டம். (ளகௌ.கம.2-32) துமரதளன்மல் மமணபன் ன்த
ளமதள். ணமர்த்டம், கவு, வு, தூக்கம் இம்தோன்த அபஸ்வடகநயன் உமடயதயமல்
ழடமன்தம் ஆத்ண ஸ்பதௐத்வடபய ழபமய் இதந்து டமன் ந்ட உமடயத்ணற்டமய்,
இபற்யன் மணமத்ள்நது. அடற்கு இம்தோன்யன் சம்ந்டணயல்வ. அபஸ்வடகள்
தோன்தம் அடயல் கற்யக்கப்ட்டுள்நடமல் அது யபஸ்வடதமய் இதக்கயது. இந்ட
அர்த்டத்டயல் ணட்டும் அது துமரதழ எனயத, உண்வணதயல் தோன்த அபஸ்வடகவந பய
ழபமய், அவபகநயன் கூச் ழசர்ந்து மமணபன் ன்து அயப்மதணல்.
சயர் துமரததக்கு அப்மல் துமரதமடரடன் ன்தம் ழபத யவ இதப்டமகச்
ளசமல்கயன்ர். இது டபம ழமக்கயல் ளசய்தப்ட் ளபதம் கற்வழத டபய
ழபளமன்தணயல்வ. த்தம் ல்ம ழமக்குகவநத்ம் கந்டது.
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181. உகயன் த்தணயத்தமபமடயகளுக்கு த்தஷ்டி ழடத்டயமல் அபயழமடம்
ணமர்த்ட த்தஷ்டிதயல் மர்த்டமல் ணக்கு வு ன்தம் அபஸ்வட இதக்கயது ன்ழட
ளமய்தமபடமல், தொன்மல் இத்டவகத வுகள்  ணக்கு பந்துள்ந ன்
யவபயன் ப்ணமஞத்டயமல் ம்தைபதும், யன்மலும் இப்டி அழக வுகள் ஆகமம்
ன்கய டயர்மர்ப்யன் ப்மந்டய உள்நது. ணக்கு ளபநயழத எத உகதொள்நது ன்து
இந்ட பயன் ஆடமத்துன்டமன் இதப்டமல், அதுவும் எத ப்வணடமன். மம் அந்ட
ப்ஞ்சத்டயதள் இதந்து ளகமண்டு வ்தபமம் ளசய்து ளகமண்டிதக்கயழமம் ன்தும்,
ம்வணப்ழமல் தம் உள்நர், ணக்குப் யப்தை, இப்தைகளும், யபயகளும் உள்ந
ன்டவத்தும் ப்மந்டயழத. அபஸ்டமத்பம், ரபத்பம், ரப மமத்பம், உக
த்தத்பம், கர்த்தத்பம், ழமக்த்தத்பம், தைர்ன்ணம், ணத உகு இவபகவந ல்மம்
ப்த்தக்ஷமடய ப்ணமஞ த்டயமல் உதடயதமக ம்யதயதந்டமலும், ஆமத்ங்கமல் என்தம்
இதக்கமது. இவபதவத்தும் அபயத்தம கல்யடணமக வு ழமக்கயல் ணட்டுழண ணடயப்தை
உள்நவப ன்தம், அபஸ்டமத்த ழமக்கயல் ஆமத்ங்கமல் இவப துவும்
இதப்டயல்வ ன்தம் இந்தலில் ளகமடுத்துள்ந த்க்டயகநயமல் ஸித்டணமகயது.
ஆமல் ணமர்த்ட த்தஷ்டிதயல் இவப துவும் இல்வ ன்த ளசமன் அநபயழழத
இவப வதொவதயல் கமஞமணல் ழமபடயல்வ. வதொவதயலும் கூ,
ஆமத்ம்ழமது, இவப டர்க்கத்டயன் தொன் யற்கமது ன்து ளடமயத்ம். ஆமல் டர்க்கம்
ன்டமன் இல்வ ன்த ளசமன்மலும் ம் ம்யக்வக அவபகநயல் குவபடயல்வ.
அடமல் டமன் மம் இடற்கு வ்தமபமமயக த்தத்பம் இதக்கயது ன்த
ளசமல்லித்ள்ழநமம். ணமர்த்ட ழமக்கயல் இவப மசணமபடயல்வ; மடயடணமகயன்.
ப்மந்டய பஸ்து ழடமன்க்கூமளடன்டயல்வ. அது த்தணல் ன்த
உதடயப்டுபதுடமன் ணக்கு தொக்தம். அதுடமன் ஜமத்டயன் ன். ழகமமமய ணத்வட
ளபட்டுபது ழம, ஜமம் அபயத்வதவத ளபட்டிபயமது. பஸ்து ஸ்பதௐத்வடத்
ளடமயபயத்துபயட்டு, அவட மடயத்து பயடுகயது. ப்மந்டய உகதொம், ம்மதொம் தொன்தைம்
இல்வ, இப்ழமதும் இல்வ, இயத்ம் இல்வ ன்தம் அயழப, அபயத்வத
மடயடணமபது. (ல.ம.4-1-13; ம்.பம.183) ஆவகதமல் ரபன் தொக்டன் ணற்பவப்ழமல்
வதொவதயல் அவபதக்கும் உகமமயதமய் இதப்மன் ன்த ளசமல்பது (166)
வ்தமபமமயக த்தஷ்டிதயல் உண்வணழத. ணமர்த்ட த்தஷ்டிதயல் ந்டதொக்டயழத இல்வ
ன்தும் (180) உண்வணழத. இவபகள் ஸ்ம் பயழமடழண இல்வ. இவடப்
ழமத்டமன் ப்ஞ்சம் த்தணமகயத்ள்நது, ணயத்வததமகயத்ள்நது ன்து இல்ழப
இல்வ. அது ப்ம்ணழண- தொடலித அயப்மதங்களுக்கும் த்தஷ்டி ழடத்டயமல் பயழமட
மயமத்வடக் கண்டு ளகமள்ந ழபண்டும்.
182. உயத்துக்கநயன் ழணமழடசம்
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இதுபவ மம் ழபடமந்ட ஸித்டமந்ட மகத்வட ணட்டும் பயநக்கயத்ள்ழநமம். இந்தலின்
தொடமபது மகத்டயல் ளசமல்லிதடி, உயத்துக்கநயல் ணமர்த்ட ஸ்பதௐத்வட
பயநக்கும் ஜம மகம் ணட்டுணன்ய, வபடயக பயசமங்களும் மநணமய் உள்ந. கர்ணம்,
உமவ, ச்தஷ்டி, ஸ்டயடய, தம் தொடலிதவப, ரபர்கள், தைர்ன்ணம், ணத ழமகம்,
ணமவத-தொடலிதவபகளும் உயத்துக்கநயன் ழணமழடசணம ஸித்டமந்டத்டயற்கும்
இதக்கும் ளடமர்தை ன்? கபத்கரவட தொடலித ஸ்ம்தடயகநயல் ளசமல்லிதயதக்கும்
ழதமகம், க்டய தொடலித பயதங்கவந இந்ட உயத் ஸித்டமந்டத்டயற்கு ப்டி
ளமதத்டயக்ளகமள்ந ழபண்டும்? பயசயஷ்மத்வபடம் தொடலித ஸித்டமந்டங்கநயல் இதுபவ
பயநக்கயத்ள்ந ண ஸித்டமந்டத்டயற்குப் ளமதந்தும் உழடசங்கள் வ்பநவு தூம்
ளமதந்தும், தொண்டும்? ழபடமந்டத்வடப் ழமழப ய டர்சங்களும் ம் மட்டிலும்,
ழணவ மடுகநயலும் இதக்கயன். அவபகநயலும் வ்பநவு அம்சத்வடக் க்கயக்கமம்,
வ்பநவப ணதக்கமம்? இவப ல்மபற்வத்ம் இந்ட ழபடமந்ட த்தஷ்டிவதக்
ளகமண்டு ஆமய்பதும் எத ழபவதமகும். இவ்ழபவவத தொழுவணதமகச்
ளசய்தமபயட்மல், ழபடமந்டத்வடப்ழமழப ணற்ளமத டர்சத்டயலும் த்க்டய
அதபங்களுக்குப் ளமதந்தும் ணற்ளமத ஸித்டமந்டம் தைப்டுழணம ன்தம் சந்ழடகம்
தொழுவணதமகச் ளசன்த பயமது. ஆவகதமல் உயத் ஸித்டமந்டத்வட அபஸ்டமத்த
ப்க்மயவத தோழண ழசமடயத்து, உதடய ளசய்துளகமள்பது ணயகவும் அபசயதம்.
மடயக்கதொடிதமட டத்துபளணமன்தடமன் உண்வணதயல் இதக்கக்கூடிதது. அதுடமன்
வதொவ ழமக்கயல் ளடன்டும் அவசதமட ணற்தம் அவசத்ம் கமட்சயக் குபயதல்கநம
கத்டயன் மம். அதுழப அவத்வடத்ம் டன் ஸ்பதௐத்டயமல் பயதமயத்துக்
ளகமண்டிதக்கும் ணமத்ணம ப்டுகயது. மம் ம் ஆத்ணமளபன்த இப்ழமது அயந்து
ளகமண்டுள்ந ம்மமய ஸ்பதௐத்டயற்கும் அதுடமன் உண்வணதம ஸ்பதௐம் ன்ழட
உயத்துக்கநயன் ழணமழடசம்.
இந்ட ழபடமந்ட ஸித்டமந்டம், உயத்துக்கநயல் பயநக்கப்ட்டிதக்கும் பயதங்கநயன்
ஆடமத்டயல் யந்டடமவகதமல், மட வபடயக டர்ணங்களுக்கு சம்ந்டப்ட்
வ்பநழபம பயதங்கவந ஆமய்ந்து க்ந்டத்வட தொடிக்க ழபண்டும் ன்து இதல்ழ.
மம் தொன்ழ கூயத்ள்நடி ழபடமந்ட ஸித்டமந்டம் ந்ட எத டர்ணத்டயபமயன் ளசமத்டல்.
ந்டக் கம, ழடச, ணடத்டயமமலும் ஆமய்ந்து ணமர்த்டத்வடக் கண்டுளகமண்டு டத்டம்
ழடவபக்குத் டகுந்டபமத, அவட உழதமகயக்க தொடித்ம் ன்வடக் கூழப, தூத
ஸித்டமந்ட மகத்வட ணட்டும் இங்கு ழபதடுத்டயக் ளகமடுத்துள்ழநமம்.
அமடயடணம ணமர்த்டத்வடக் கண்டுயடிக்க உயத்துக்கள் ழமடயத்துள்ந சமயதம
மவட ன்தம் ண்ஞத்வட சயயடநழபதம் இக்க்ந்டம் உண்டுண்ஞயமல் மம்
டன்தர்கநமழபமம்.
அவபதக்கும் ஆத்ணம ழணச்பன் அப்டிப்ட் ண்ஞத்வட உண்டுண்ஞய
அதக்யக்கட்டும்!
ஏம் டத் த்!
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ண தஜ்த ச்சயடமந்ழடந்த் ஸ்படய ஸ்பமணயகள் கன்த்டயல்
இதற்யத ணமர்த்ட சயந்டமணஞய ன்தம் க்ந்டத்டயன் டணயனமக்கம்.
ண தஜ்த ச்சயடமந்ழடந்த் ஸ்படய ணற்தம் தஜ்த ஸ்பமணய ப்கமமந்ழடந்த்
ஸ்படய அபர்கநயன் டமள் பஞங்கய ளணௌணமகயழன்.

Appendix
கவபப் ற்ய மக்ர் மணமமதஞயன் ழகள்பயகள்:
1. தமர் தூங்குகயமர்? தமர் கவு கமண்கயமர்? தமர் பயனயக்கயமர்?
2. இவபதவத்தும் எதபதக்ழக ன்மல், தொடலில் பயனயத்துள்ழநன் ன்தம்,
இப்ழமது கவு கண்டுளகமண்டிதக்கயழன் ன்த அயத, கவுக் கமத்டயல் து
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டவதமகயத்ள்நது? பயனயத்டவுன் டமன்டமன் கவு கண்ழன் ன்த யவவப
தமர் ளகமடுக்கயமர்?
3. எவ்ளபமத அபஸ்வடதயலும் எவ்ளபமதபர் இதந்டயதந்டமல் வு மன் கபயல்
ன்பமகயது? பயன் மன் ன்பமகயது?
4. கவுகம் கவு கமண்பதக்குப் தைத்ழட உள்நளடன்தம், வுவக பய
டமழ சுடந்டயணமக, உண்வணதமக இதக்கயது ன்த ர் ம்தைகயமர்கள்.
இதுழப உண்வணளதன்மல் அவடப் வத்டபர் தமர்? கவுக் கமத்டயல், ‘இது
வுகல். கவுகழண’ ன்த குயப்யட்டுக் கமட் உடவும் கபயன்
அவதமநங்கள் வப?
5. கவுகு, வுழக அல்மணல் (தண்ஞயத, ணமஸிக, அத்தமத்ணயக தொடலித)
ழபத உகங்கள் இதக்கயன்பம? அங்கு இந்டபர்கள் ளசல்பம?
அவபகநயல் டமபது யத்தணமய், யர்பயகமணமய் இதக்கயடம?
6. எத உகம் ணற்ளமத உகுன் ளடமர்தைளகமள்ந தொடித்ணம? அப்டிதமமல்
கபயல் இதக்கும் எதபன் வுகயல் இதக்கும் டன் ண்ன் எதபதன்
அல்து வுகயல் இதக்கும் எதபன் கவுகயல் இதக்கும் டன் ண்தன்
வ்பயடத்டயல் ளடமர்தை ளகமள்பமன்?
7. வுகும் கவுவகப்ழம அத்தம் ன்தம் ணற்தம் இந்ட வுகு
அத்தம் ன்து (பயனயத்டயன்டமன் கபயன் இதல்தை ளடமயத பதபதுழமல்)
இவபகவந பய உதர்ந்ட அபஸ்வடவத அவந்ட யன்ர்டமன் ழடமன்தம்
ன்து யளணன்மல், அந்ட உதர்ந்ட ஜமமபஸ்வடத்ம் அவடபய உதர்ந்ட எத
அபஸ்வடதயன் த்தஷ்டிதயல் டமதம் ன் கபமகயதயதக்கக்கூமது?
8. கவு கமடம் எதபதக்கு கவுக் கமத்டயல், டமன் கண்டுளகமண்டிதக்கயழன்
ன்த அயபது மத்தணம? மத்தம் ன்மல் அந்ட ஸித்டயவதப் ளதபது
ப்டி?
9. கபயன் டன்வணவத கபயழழத அயந்துளகமண்மல் அது அப்டிழத ஆகயக்
ளகமண்டிதக்குணம அல்து யன்தபயடுணம?
10. டன் கவுகவந யதத்டயபயழபம, ணமற்யக்ளகமள்படமற்ழகம, அல்து
ழபண்டிதபமத வத்துக்ளகமள்நழபம வ்பநவு தூம் தொடித்ம்?
11. தூங்கும்ழமது, ‘மன் தூங்குகயழன்’ ன்வட வ்பநவு தூம் அயததொடித்ம்?
12. சமரத்டயற்கு ‘சமவு’ ன்தம் யவ உண்மயன், ணயடயன் அயவு
வ்பமயதக்கும்? அடமபது அபன் டயத்டன்வண இன்தம் இதந்து
ளகமண்டிதக்குணம? டமன் இந்துபயட்ழன் ன்து அபதக்குத் ளடமயத்ணம?
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13. வுகயல் ளடள்நத்ளடநயபமக இதக்கும் ணயடர்களும், கபயல் ளடநயபமக
இதக்கும் கவு ணயடர்களும் டம்வணப் வத்டபவ, டம்வணக் கபயல்
கண்டுளகமண்டிதக்கும் அபவ ப்டி அயபது?
14. உகயல் அவத்து சூழ்யவகநயலும் யத்தமய், ஜமதௐணமய், ங்கும்
யவந்துள்ந ணமர்த்டதொண்ம? ல்ம ணடத்டயபதக்கும், யமயவுகளுக்கும்
உன்மமக, ல்ம ழடசங்கநயலும் இதக்கும் எவ்ளபமத ணயடதக்கும்
ளமதந்தும்டி, டமபது எத மடத்டயன் தோம் அந்ட ணமர்த்டத்வட அயத
தொடித்ணம? அல்து மக்ஷமத்கமயத்துக்ளகமள்நதொடித்ணம?

ஶஶஶஶஶஶஶஶஶஶஶஶஶஶஶஶஶஶ
ப்.ல

ப்ம்ண லத்ம்

வ.ஸி

வஷ்கர்ம்த ஸித்டய

.ம

டழத மஷ்தம்

ப்த.ம

ப்தடமண்தக மஷ்தம்

ல.ம

லத் மஷ்தம்

கர.ம

கரடம மஷ்தம்

வட

வடத்டமரத உயத்

ப்த

ப்தடமண்தக உயத்

ப்த.பம

ப்தடமண்த பமர்த்டயகம்

சம.உ

சமந்ழடமக்த உயத்

ணம.உ

ணமண்டூக்த உயத்

தொ.உ

தொண்க உயத்

க.உ

கழமயத்
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