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ஞாய சாஸ்த்திரம் 
க ரள்ம் புணிரண ஞர சரஸ்த்றம் இறல் உள்பது 5து 
அத்றரம்.  1ல் இண்டு  ன்ணிக  சப்த்றர ப் ம் 
ச்தத்றர ப் ம் :- ஷரடச தரர்த்றகண தற்நறச்கசரல்லுது  
 ரலுகடன், கஷசறக் சரஸ்த்றம் 7 தரத்ம் 
இருக்கு,  க ரபர் ள் 16 தரர்த்ங் ள் ன்தர ள் .  இது பல் 
அத்றரம் ற்றும் பல் ஆன்ீ ம் . சரரன்ிசரரித்றற்கு 
திநகு ப்ரன் ிசரம் இண்டரது அத்றரத்றல் ரும் . 

ப்ஷ ிசரம் இண்டரது அத்றரத்றல் கரடங்கும் . 

பல் இண்டு அத்றரத்றல் ப்ரத்கச் கசரல்ர வும் , 

அடுத் இண்டு அத்றரம் ப்ஷத்கச்கசரல்லும் . ஜரற றக் 
ஸ்ரன்த்றல் ப்ப்டி ஷதங் ள் இருக் றநது ன்றுச்கசரல்லும் .  

த்ிறர அன்ணி த்றல் ச்ம்ஸ் ப்ரரஞ்ச்ச  றரிஷ் 
துத்றனறருந்து ப்தரர்க்கும் கதரருபின் ீது ச்ந்ஷ ம் ரும் 
னுணஹ், ஆடர, இல்கன ர , ச்ந்ஷக்ங் ள் வ்ருன .  

ஊர்த்துரன் தரர்த்ரக் கரிபம் ,  க்ஸ்ற ஊர்த்த்ரந்றல் 
ச்ம்ம் ிருத்ரண த்ர்ம் ிசறஷ்ம் அித் ிக்ஞரணம் . 

ச்ம்ஷ் ப்ரர , ப்ரணரர்ணரம் ப்ரிர .  இது 1,2, அத்றரம் 
ச்ப்த்த்ம் அபித்றத்துய்ப்றர ச்ப்த்ம் றத்றம் அறத்றம் 
இண்டு ப்ட்ச்ச்ம் இருக் றநது .  ச்ப்த்ம் றத்றம் ன்று 
கசரத்த்ஸ்த்து ரது கசரல்ரர்க்ள் .  இது ீரசர ரடப்ப்ச்சம் . 

இறல் உள்ள் ிஷசம் னர ரரமர ர்க் ம் .  ப்ப்ரிக் 
கரறரச்கசரல்லுது க்டிணரன் த்ர்க் ம் . சப்த்ம் 
அறத்றத்றல் எரு ச்ப்த்ம் படிந்து ீண்டும் அடுத்து 
ஆம்திக்கும்.  பனரது ஆம்தித்து , றன்று, படிந்த்ிட்ட்து 
க்ருஷ்ண்ஸ்ரிரக் இருக்கும். 

ஆணரல், ீரச் சப்த்ம் உண்டரது இல்கன , றக் ரது, 

அறரது. அது னர ரத்த்ர்க் ம் இது ப்ஷதரதும் 
ப்ரர்த்ற ரந்து ரம் கசரல்லும் உண்கரண ர்க் ரணது  
கசரிில்கன ன்ததுரன் ப்ட்ச்சம் ரஸ்த்துரரதுரன் . 

கரம்த சூழ்ம்ரண தட்ச்சம்  ன்தது ன்ண ன்நரல்  ச்தத்ம் 



2 
 

றத்றர? அல்னது அறத்றரர ? ன்றுக்ஷ ட்ப்தது. றத்றம் 
ன்று கசரல்தர் ள்  சுஸ்த்துரற ப , ீரசரற ள்   
பூர்ீரச் ரற ள் இண்டு ித்த்றல் இருக்கும் ன்றும் அது 
பூர், உத்றம்,  கதரதுரணது ச்தத்ம் றத்றம்.  ரம் ஷ ட்க்கும் 
சப்ம் ஷரணம் , அடிக்கும்ஷதரது சப்ம் ஷ ட்க்கும் றன்று , 

ம்கநபம்.  ர்ம்ம் துன்ணிரத்ம்ம் ஷரணம் . ர்ண்த்ம்ம் 
ன்று ரசறத்ல் , அடிக்கும்ஷதரது ச்ப்த்ம் வ்ருல் , 

ஷகசகத்கரடும்ஷதரது ச்த்ம் ரும் அது ஷரணம் ன்றும் ,  

ச்ப்த்ம் றத்றரக் இருக் றந ற ழ்வு ன்தது  ர்ணரத்ர , 

துன்ணிம், ஷரணம் பன்நரக் ரும் .  இது ரசறத்ல் , 

அடித்னரல் வ்ரும் சப்த்ம் , கரட்டரலும் ரும் சப்த்ம் ரும் ,  

இகரன் சப்த்ம் றத்றரரக் இருக்கும் ன்தது ீரம்ச் 
ப்ட்ச்சம் ரம். 

ஞரரற ள்-ந்து தக் ம் ச்ப்த்ம் அறத்றரக் இருக்கும் , 

ல்ஷனரருக்கும் சப்த்ம் அறத்றரக் கரி றநது . அது  
ப்ப்ரிர ரது , சுப்ரி ரது ணப்தடும் .  சப்த்ம் 
அறத்ற ப்றரணம் தரர்த் றர்ிிச்ச 
ப்ரர்த்றகணத்கரிந்துக்க ரள்ளுல். த்ிறர அத்றரர  
ஆம்தித்ரல் அறல் இருப்தது சதுர்த்ர அத்றரர ப்ரிக் 
ப்ந்த்ம்.  ப்ஷதறர ீறர அத்றரத்றல் 
ப்ஷத்கச்கசரல்லுல்.  ஆத்ர ச்ரீம் இந்றரிம் அர்த்ம் 
புத்ற ம்ணசு ப்ர்க்ருற ஷரர , க்கத் ஷரம் . ம்ணசு ஷரர 
ப்த்ரதரம், தனம், துக் ம்,  அவ்ர்ம் ன்று தண்ிண்டு 
ப்ஷம் இருக்கு இக ிசரரிக்க் படிரது . ரன் ரது 
அத்றரத்றல் இண்டரது அத்றரம்  ப்ஷத்றன் 
ிசரம் ப்த்றல் இண்டு ஆன்ணிக்ரக்வும் , எவ்கரன்று 
அத்றரத்றல் இண்டு அன்ணி ர வும் இருக்கும் . த்ிறர 
அத்றரத்றற்கு தின்பு சதுர்த்ர அத்றரரம் , இறல் த்ிறர 
அன்ணி ம் த்க்ஞரண ிஷ்ம் கசரல்லு றற்து . அிிர 
அி ிசரபம் , ப்ரறஷணம் கசரல்ல்ப்ட்டிருக்கு ,  

சூன்ணிரம்  ந்ஞ்சரணம் தண்ப்தடு றநது .  த்வ்க்ஞரண 
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உற்ப்த்ற சறத்ற இருக் றநது .  அிர அட் ப் ம் 
ரு றநது.  ீருஷத ப்  , அனுகூல்ப்வ்ர்த்ற ப்ரன் 
ப்ஷம் ரு றநது.  இதுரன் அடிப்ப்கட ஆ ம்த்றல் ருது .   

 

ப்ர ப்ஷம் ரன் பக் றம் ஞரச்தத்றல் இருப்தரல் 
அது ப்ரிட்கசக்கு வ்ரும் .  ப்ரண் அர்த் ப்றதர்த்ஷர ப்ர்த்ற 
சரர்த்றரத் அர்த் உத்ப்ரம் .  ப்ரம் ன்நரல் 
ப்ரணர அர்த்த்ப்றப்ர்த்ஷர ப்ரந்த்றனறருந்து  அர்த்ம் 
ப்றதண்ரகும்.  அர்த்ம் உண்ர்த்ல்.  இன் கங்க்ஷடசன், அரி, 

ரரண்ண் ன்று அர்த் ப்றப்த்ற கப உண்ர்த்ல் ன்று 
அர்த்ரகும். ப்ரரத்ரல் உண்ர்ல் ப்த்க்ஷ்க்ஷ  
தரத்றல் ரம் றடரக் இருக் றஷநரம் ன்தது ஆகும் .  கக் 
ப்றப்ண்ர ிருக்கும். ப்ரத்ரல் கரிபம் , ப்த்ய்க்ஷ்க்ஷ 
அனுரணம், ப்றப்ண்ம், சப்த்ம் ன்று ரன்கு ரன் 
ப்ரண்ரக் இருக் றநது . அர்த்ரத்ற  அனுகூல்த்ற 
ஷரந்ற ளுக்கு ப்ரம் . இர் ள் உப்றஷ்த்துக்கப 
உரணக்க ரள்ரர்க்ள்.  ம்க்கு (ஞரரற ள்) இந்த் ரன்கு 
அந்ர் த்ம் ன்று கத்துக்க ரள் றஷநரம்  

 

கஆய் ம் ப்ரண்ம் ரன்கு ிம் ப்ரம் 
அர்த்த்ப்றதத்ஷர ப்ரத்ரல் அர்த்ம் உண்ப்தடும் .  

ப்த்க்ஷ்க்ஷ தரம் ணநரல் றடரக்ிருக் றஷநரம் 
ன்தகக்குநறக்கும்.  ரர,  றருஷ்ர ன்று ச்ரிர  அந்த் அந் 
தகக்கூப்திடுத்ற்கு எப்தரணது . தர்த்ற சரர்த்றம்  
இருந்ரல் அது ப்ரம்.   
ஜ்னத்க ரங் ற குடித்துிட்டு அது ஜனம் ன்று ீர்ரணம் 
கசதுஷதரனரகும், இதுரன் ப்ர ப்றதத்ற . சதன 
ப்றர்த்ற ஜணக்த்ர ரசத்றல் துல்னறரக் ஷ ட்ப்தது 
ப்ரம் ன்தது ஷரட்ச்சம் . ப்ரஷர அர்த் ப்றதர்த்ஷர 
ப்ித்ற சரர்த்றம் அர்த் தறரம் ப்ரம் அந்த்ஷண் 
ரர்த்ற ப்ற ப்ர்த்ர ரர்த் ப்றப்ர்த்ற அந்த்ஷண் ப்ர்ர்த்ற 
சரரர்த்றம் ன்தது தரஷ்ம். 
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ப்ரம் இல்னரல் அர்த் ப்றப்ர்த்ற வ்ரது ,  ரர்த் 
ப்றதர்த்ஷண் ப்ர்த்ற சரரர்த்றம் .   ஜல்த்க கரிரம்ல் 
ஜ்னத்க டுக்க்படிரது .  ப்ரம் இல்னரல் அர்த்த் ப்ற 
தர்த்ற ரது அர்த் ப்ற ர்த்ற இல்ல்ல் ப்ர்ர்த்ற 
இருக் ரது. இதுரன் ஷரடு,  ன்றுத்கரின்ஞரல்ரன்  ஷரட்டுக்கு 
ஷதரக்படிபம், இதுரன் டீு ன்றுத்கரின்ஞரல்ரன் 
டீ்டுக்குஷதரக்படுபம். ப்ஷ க ரலு ஞரர அர்த்ம் 
உதனப்தம் கரிந்துக்க ரள்ளுல் .  இதுரன் க்ண்ரடி , ிபூற, 
றருண் ன்றுத்கரிந்துக்க ரள் றஷநரம் , கற்நறில் 
இட்டுக்க ரள் றஷநரம், க்ண்ரடி ஷதரட்டுக்க ரள்க ரள் றஷநரம் 
அல்னது க்ழ்ட்டு றஷநரம் . ஞரரர்த்ம் உதனப்ரர்த்ம் அதி 
பச்சற ஜயீரச்ற . அர்த்ம் கரிஞரல் ஷண்டுகன்று 
டுத்துக்க ரள் றஷநரம் ஷண்டரம் ன்நரல் ஷண்டரம் ன்று 
கசரல்னறிடு றஷரம்.  த்ஸ்ர ஈசரற ஜறயரமர ப்யறத்ஸ்ர 
ச்றயர ப்ஷரத்ற ஆகசப்தடுல் ன்தது ஷணுர , 

ஷண்டரர ன்ததுரன் ப்வுர்த்ற இச்பச்சய்ஷ சரரர்த்றம் 
புவ்ஸ்ரயர ப்ல்ஷன் அதிச்தன்யர தன ச்ப்ண்த்றல் 
ப்ருர்த்ற இருக்கும் .  சரரர்த்றம் ன்நரல் , 1 றஷனர சர்க் க 
ரங்கு றஷநரம்.  சரரர்த்றம் இருந்ரல் ரங்குஷரம் . டீ 
தண்ணு ன்நரல் சரர்த்றம் இருந்ரல் தண்ணுஷரம் .  

சரரர்த்றம் புண்ர்வ்ஸ்ரயர தஷன அதிச்தண்யர . ப்ன 
சம்ப்ண்ண்ம் இருந்ரல் டுத்துக்க ரள் றஷநரம் தன சம்தண்ம் 
இருந்ரலும் ஷண்டரம் கன்நரல் ிட்டுிடுரர்க்ள் .  ச்ீய 
ரர ம்ர்த்ம் அதசீன்னு ஜயீரஸ்ச்ன்ர .ஷண்டுகன்நரல் 
டுத்துக்க ரள்ளுல் அல்னது ிட்டுிடுல் இது ி ல்ப்தரக் 
இருக்கும். ம்ர்த்ம் ஆப்ஷரற ன்நரல் டுத்துக்க ரள்ளுல் 
அர்த்த்த்ஸ்ஷர சு ம் துக் ம் ஷயதுஸ்த்ர துக் ம் 
துக்க்ஷயதுஸ்த்ர அர்த்ம் இருக் றற் இட்த்றல் சுக்றருக் றநது .  

டுத்துக்க ரள்ளுல் சு ம் ிட்டு ிடுல் துக்க்ம் .   
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ஷசரம் ப்ரரர்த்ஷர அிர்ங்ஷ யர ப்ரண  
அர்த்க ண்படிரது றகந இருக்கு , றணபம் 
 ரகனினறருந்து இவுக த்கணஷர அர்த்ம் ரு றநது , 

ஷகரன்க டுத்துக்க ரள் றஷநரம் , ஷகில்னரத்க 
ிட்டுிடு றஷநரம்.  றன்ிபக்கு ிசறநற ஷணும்ஷதரது 
ஷதரட்டுக்க ரள் றஷநரம்.  ஷரம்ஷதரது அகத்து ிடு றஷநரம் . 

ப்ரண்த்ரல் அர்த்க ண்படிரது அக ண்ற்று 
இருக்கும். அர்த்ஸ்த்து சு ஷயது துக் ம் துக் ஷயதுஸ்த்ர 
ஷசர ப்ரர்த்ஷர அிர்ச்ங்ஷ யர ண்படிரரல் , 

ப்ிர்த்ஷஸ்த்ர ஷசரம் ப்ரர்த்ஷர அிர்சங்ஷ யர 
ப்ண்ண்  ர்த்து இருந்ரல் ம்னுகண ண்படிரது , ண் 
படிர றகந ம்ணிர் ள் இருப்தரர் ள் .  எவ்கரரு 
ணினுக்கு ண்ண்படிர ண்ங் ள் இருக்கும் .  எரு 
தரர்த்ம் ல்னரக் இருந்ரல்  டுத்துக்க ரள் றஷநரம் 
இல்கனரணரல் ிட்டுிடு றஷநரம் .  து திடித்றருக்கு து 
திடிக் ில்கன ன்றுச்கசரல்ல்படிரது . 

 

அர்த்தறசீ்சர ப்ஷ ப்ரர ப்ஷம்  ப்ிற 
அர்த்தந்ற  அர்த்ப்ந்ரிட்த்றல் ப்ரம் ன்று இருக்கும் . 

உத்றஷ்ட்டம் ப்ரன்ரக்த்கரிது , ப்ர ன்தது றரர 
ப்த்க்ஷ்க்ஷம் ப்ரரக்த்கரிது ரகப்தரர்க் றன்ஷநரஷர 
அன் ப்ரர , ப்ஷம்.  டத்க டுத்துக்க ரண்டரல் க்டம் 
ரன் ப்ஷம், ப்ரர ன்தது க்ட்கதுக்குதர் , ப்ீற ன்தது 
அறல் இருக்கும் ஜல்ம் .  ஞரன்ம் ற்ப்ப்ட்டரல் அது ப்றீ 
ன்றுச்கசரல்ஷரம். 

 

ச்த்றதரக கூப்திட்டரல் சத்றரஷதரய் உட் ரர்ந்துக் - 

க ரள்ள்ஷண்டும்.  ச்த்றரப்தரர்த்து தங்கு சரப்திடு ன்நரல் 
தங்கு பழுதுரக் ல்ஷனரரும் சரப்திடஷண்டும் .  

இல்னரிட்டரல் தங்குிருக் ரது இல்கனர ? அதுஷதர த்த்ர 
ஸ்ய்சீர ஜறயரமரத் ப்வுத்பசத் ப்வுத்ற ஆகசப்தடரல் 
ப்ிர்த்ற  றகடரது .  ஆகசப்தடில்கனகன்நரல் 
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ிட்டுிடுஷரம். சர ப்ரர ச ரர்த்ம் ப்றஷரறத்த் 
ப்ரரம். ரணரல் அர்த்த்க உண்ர் றஷநரஷர அது 
ப்ரம்.  ப்ரர ன்தது ீ ப்ஷம் ன் றந  டதடரற ள் . 

த்ணரல் அர்த்ம் உண்ரு றஷநரஷர அது ப்ரம் 
ப்த்க்ஷ்க்ஷம்.  ஷர அர்த்ம் ப்றஷீ த்த் ப்ரம் து 
உண்ருஷர அது ப்ரம் ஆத்ர ன்று ீ உண்ர்ந்ரல் அது 
ப்ரரம். ீ ஆரக உண்ில்கன ன்நரல் ஆத்ர 
உன்க்கு ப்ரண்றல்கன .  ரர்த்ம் ிக்ஞரன்ம் , சரப்ீற ந் 
அர்த்க உண்ருல் , உண்ர்ந்த்து அது ப்ீற து 
உண்ில்கனஷர அது ப்ீற  றகடரது .  ப்ரஜ்ணய்ம் 
ஞரன்ரிருப்தது  ரன் ப்றீ . ரன் ஷதசுது கக் றன் பனம்  
ன்று ீ உர்ந்ரல் உரு றன்ந ஞரன்ம் ப்ரர ரன் 
உணக்கு ப்ீற ன்று இருக் றந ப்ரரகும் .  ப்ரண்ரணது 
ப்த்ய்க்ஷ்க்ஷ திரத்ரல் ற்ப்தடும் ரர்த் ிக்ஞரன்ம் 
ப்ீற ணப்தடும். 

 

ப்றிகடய் அர்த்த் த்தும் ப்ரர , ப்ரம், ப்ஷம், 

ப்ீற ன் றந ரன்கு ஞரய் சரஸ்த்றத்றல் இருக் றநது .  

ஷரந் சரஸ்த்றத்றல் இப்தடி ரது .  ப்ரம், ப்ஷம் 
ன்று அறறஸ்ய்ரூதரக் வ்ருது .  இதுரன் ஞர 
சரஸ்த்றத்துக்கும், ஷரந்த் சரஸ்த்த்றத்துக்கும் உள்ள் 
ஷறுதரடு.  ஷரந்த் சரஸ்த்றத்றல் ப்ரண்ம் , ப்ஷம் 
என்றுரன் அந்ர் ம் ன்று கத்துக்க ரண்டிருக்கும் .  

ட்ட்ரன் ரர்த்ம் ஷறு என்நரக்ிருக்கும் .  ப்ரண்ம் 
ந்ம்றட்த்றல் ப்த்ய்க்ஷ்க்ஷ்ம் அனுரன்ம் , உரன்ம் ச்ப்த்ம் 
ன்றுிருக்கும். ீரச ரற ள் , ஷரந்ற ள் ப்த்ய்க்ஷ்க்ஷம் 
அனுரன்ம், உரன்ம், சப்த்ம், அர்த்வ்த்ற, அனுத்ற ன்று 
ஆறு ப்ரம் இருக்கும் .  இர்க்ள் ச்ப்த்றத்றய் த்த்தும் 
கசரல்தர்க்ள், சரஸ்த்றரற ள் ச்ப்த்த்த்ற அனுத்றப த்தும் 
தற்நறச்கசரல்து.   
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ஞரய் சரஸ்த்றரற ள் , ப்ரர, ப்ரம், ப்ஷம், ப்ீற  
ன்று ரன்கு க ரும் .  ப்ரண் ப்ஷத்றல் ப்ரவும் , 

ப்ரத்றல் அந்ர்க்ரக்ிருக் றநது ன்றுச்கசரன்ணரல் அது 
ஷரந் சரஸ்த்றர றிடும் .  அதுஷ அந்ர் ரரக்ில்கன 
ன்றுச்கசரன்ணரல் அது ஞர சரஸ்த்றர றிடும் . 

இண்டினுகட இல்ட்ச்ச என்றுனறருந்து இன்கணரரு 
ரநறிருக்கும். ஞரசரஸ்த்றத்றல் கனௌ ற ரரன் 
கசரல் றற்ரத்க ள் அற ரக்ிருக்கும் .  ணகச 
தற்நறச்கசரல்லும்ப்ஷதரது சு ம் கௌல்ப்தி சரன்ம் இந்றரிம் 
ணமயர ன்று  ஞரய் சரஸ்த்றரற ள் கசரல்ரர்க்ள் . 

பக்க்ஞரணர அனுதத்ற ன்ஷமரனறங் ர ன்று க ௌ 
சூத்றத்றல் ன்சுக்கு இனட்ச்ச்ம் கசரல்லுரர் ள் .  

ஷரந்ற ள் புத்ற ன்தது றச்சறத்ற ரபுத்ற ன்று 
கசரல்லுரர்க்ள். ந்ம்பகட புத்றகன்நரத்ம்  ஞரன்ம் ன்தது 
ச்ம்ர ஸ்ரூப்ர ச்கசரல்லுஷரம்  
ஞரணம் ன்தக அற   ஸ்ரூப்ரக் கசரல்லுஷரம் , 

ஷரந்த்ற ள் ஞரணம் ம்ட்டும்ரன்ிருக்கு கன்றுச் - 

கசரல்லுரர்க்ள்.ஜனம் திருத்றிிகண திரிச்சற ஷதறருப்தக 
கத்து க ரண்டிருந்ரல்ரன் கரிந்துக்க ரள்பபடிபம் . 

ச்துஸ்ருஷர ஷம் ிர ஸ்ரர்த்த்த்தும்  தரிச்ரப்தய்ப்ஷ 
ஸ்ம் ன்தது து டுத்துக்க ரள் றஷநரம் அது ன்று வ்ருது .  

ப்ஷர க்ன்ரன் பூரன் ன்தறல் ஸ்ரர்த்த்ம் வ்ன்ரன் 
ன்று இருக்கும் . உரண்த்றற்கு  ட்த்க டுத்துக்க ரண்டரல் 
அந் க்டம் ரன் ஸ்ரர்த்த்ம் ஸ்ம் ன்தது .  ஷரந்த்றக்ளுக்கு 
ஜீரத்ன்யர அர்த்த் த்த்தும் ன்தது ப்ரத்ர ன்தரன் 
அர்த்ம் அர்க்ளுக்கு ரும்.   

 

ஞரசரஸ்த்றரற ளுக்கும், ஷரந்த்ற ளுக்கும் தல் 
இடங் பில் ஷறுதரடுரும் .  ஸ்ம் ன்தது ஞரரற ளுக்கு 
க டுத்துக்க ரள் றஷநரஷர அதுரன் ரும் .   டம் டுத்ரல் 
க்டம் ரன் ரும் . தர் வ்ன்ரரன் டுத்ரல் 
ன்த்தும்ரன் வ்ரும் .   ஸ்ரர்த் அர்த்ம் இந்த்றரிர 
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அர்த்த்த்துத்றல் ரூதரறக்ள்ரன் ரும் . இது ல்ஷனரரும் 
த்துப்தரர் ள்.  ஆணரல், ஷரந்த்றக்ள் இக 
ற்றுக்க ரள்ள்ரட்டரர்க்ள். ஞரசரஸ்த்றத்றல் கசரல்லுவ்க 
இத் சரஸ்த்றக் ரர்க்ள் ற்றுக்க ரள்பரட்டர் ள் . ஷரந்ற- 
க்ளுக்த்ணிரன் தரஷ்ம் , தரஷ்ரக் ரக்ள். இருக் றநரர்க்ள். 

ஞரரறக்ளுக்கு த்ணிரன் தரஷ்ம் , தரஷ்ரக் ரக்ள் 
இருக் றநரர்க்ள். இண்டுதரஷ்த்துக்கு ித்றரசம் இருக் றநது . 

எஷ சரஸ்த்றத்கச்கசரன்ணரல் இன்கணரரு சரஸ்த்றத்கப் - 

ப்ற்நறத்கரிரது.  எருசரஸ்த்றம் இப்தடி ,இப்தடி ன்நரல் , 

இன்கணரரு சரஸ்த்றம் இக ரத்ற , இப்தடி,இப்ப்டி 
ண்றுச்கசரல்லுரரக்ிருக்கும்.   
இந்றரித்துக்கு ரன் அர்த்ம் கசரல்லுரர்க்ள் எருர்ச் - 

கசரல்க இன்கணரரு ஆள் ற்றுக்க ரள்ள்ரட்டரர்க்ள் .   

ஷரந்ம், கசரல்லும்ற த்ணிரன் ி ரரிக்ரணப்தரகரக் 
இருக்கும்.  ப்ரண்ம் ஞரரற ளுக்கு ரன் ர வும் , 

ஷரந்ற ளுக்கு ஆறு வ்ரும் .  ரன்கு ஸ்ரர்த்த்துரக்வும் , 

ஆறு இந்த்றரித்த்தும் இருக்கும் . ஞரண இந்றரிம் ந்து, ன்சு 
ஷசர்த்து ஆறுரும் .  ஸ்ரர்த்த்ம் ன்தறல் ப்ஷத்துக்கு 
த்குந்த்ரக் டுத்துக்க ரள்ளுஷரம் .   ட்த்றல்,  ட ஆத்ணரக் 
டுத்துப்ஷதரம் தடத்றல் தட ஆத்ரணரக்ிருக்கும்  றம்புரத் - 

த்தும் ஸ்ரர்த்த்த்தும்  ணதறல் தரஷ்ரக் ரக்ள் ஞர 
சரஸ்த்றத்றன இருப்தரர் ள் , ஷரத்றல் தரஷ்க் ர ள் 
உதறஷ்த்த்னறருந்து ஸ்ருறபம் ஸ்றருறபம் கத்து தரஷ்ம் 
தண்ணுரர்க்பர  இருப்தரர்க்ள் .அர்த்த்த்த்தும் ரம் கசரல்து 
அர்க்ளுக்கு சரரன்ரக் ிருக்கும் .  அது அர்க்ளுக்கு  
ிஷசஷ்ர  க ரஞசம் ித்றரசர ிருக்கும் ஆணரல் , த்தும் 
ரநரது ப்ரிதரக ரற்ம். 
தரிதரர ன்தது இந் சரஸ்த்றத்றனுகட அதிப்தரம் 
ஞரரத்துக்கும் என்றும் , ீரசத்றற்கும் ஷறு 
என்நரக்ிருக்கும்.  க ரபம் சரஸ்த்றத்துக்கும் ஷறு எரு ப்ரி 
தரகிருக்கும்.  புரந்த்துக்கும், ஞரசரஸ்த்றத்துக்கு 



9 
 

கனௌ ற ரன்ர ிருக்கும், கனௌ ல த்ரல் படிக்க்படிபம் 
அணரல் இதுக்குரன் ப்ரண ீம் க ரடுப்ஷதரம் , ஷரந்ற ள் 
ப்ஷஸ் பூத்ணரக் ஈஸ்ப்ப்ரன்ரக் , க்டவுள், ப்ரணரக் 
க ரடுப்தரர்க்ள். த்தும்ரன் ஆணரல் , அது ி ர த்த்துரக் 
வ்ரும்.  இதுரன் ஞரசரஸ்த்றத்றற்கும் , ஷரந் 
சரஸ்த்றத்துக்கும் உள்ள் ித்றரசம் .இன்னுங்க்ண்ர, 

 றம்புண்ண் த்த்தும் அக்ஸ்ரத் ச்த்தரஷர அஷமரஸ்ச்ரத் 
அத்தரரய ச்த் ன்தது கதரருட் கபபம் , ந்தர் கபபம் 
அவ்ர்க்கபப்தரர்த்து உண்கரக்ச்கசரல்து .   
கக்கு, ஷங் ஷடமள, ன்தது ஷதர ஷரக்ப்தரர்த்துச்கசரலும் .  

அஸ்த் ன்றுச்கசரன்ணரல் தரர்ப்தது ஷரில்த்கரிரது . கக் 
எருஇட்த்றல் இருக்கும் இன்கணரரு இட்த்றல் இல்கன 
கன்நரல் அது அசத் தரம் . ச்த்தரம் ன்தது கக் இருக்கும் 
இடத்றனறருந்து கக்க ச்கசரல்து .  இது ஞரத்றல் க்டம் 
இருக் றற் இட்த்றல் க்டத்க இருப்தகப்தரர்த்து 
உர்ந்துிட்டரல் அது ச்த்தரம் .  ஆணரல்   டம் அங்கு 
இல்கனகன்நரல் அது அச்ய்ம் .  இ சரஸ்த்றத்றல் 
ச்த்தரம் ன்தது இகபம் அர் ள் ஷசர்த்துச்கசரல்ரர்க்ள் .  

இல்னரல் ப்ஷதரதும் சர ரனத்றல் இருப்தது ஈஸ்ன் 
எருகணத்ரன் அர் ள் சத்து ன்தரர் ள் .  

இப்ஷதரதுதரர்த்துக்க ரண்ஷட ிருப்தகபம் சத்து ணப்தரர் ள் .  

அசத் ன்தது அர்க்ளுக்கு ஏருஷதரதும் இல்கன  ச்த்க 
அத்கண சூன்ம் ன்தரர்க்ள் .  ஞரரற ள் அப்தடி 
கசரல்னரரட்டரர்க்ள் ப்ஷதரது இல்னரப்கதரருகப அர்க்ள் 
அச்த் ன்றும் , ப்ஷதரதும் இருக் றன்ற்ப்கதரருகப ச்த்து 
ன்ப்தரர் ள்.  ரம்ப்தரர்த்துக்க ரண்டு இருக்கும்தரர்த்க 
சசத்து ன்கதரம் .   டம், தடம் தரர்க் றஷநரம் ன்தறல் அகண 
சத்சத்து ன்றுச்கசரல்லுரர் ள் ிர ரத்றல் சறல் ஷங் பில் 
க்டப்டரறக்கப சத்து ன்று ிரிப்ததும் உண்டு , ச்ர இருப்தக 
சத்து ன்றுச்கசரல்லு றற் ஷதம் ன்று அர்ச்கசரல்லுரர்க்ள் .   
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ீரசம்  ரனம் கரன்  ரல்ம் ஷதத்த்கச்கசரல்து , 

ந்ம்பகட ச்த்க க்ட்த்கப்தரர்த்து அகணப்தரர்த்து ப்டம் 
ன்றுத்கரிஞ்ண்ட்டர, அது அசத்து ன்றுச்கசரல்லுரர்க்ள் .   

தரகணப்தரர்த்து ஷதப்தர் ன்றுச்கசரன்ணரல் அது திம்ம்ம் 
அல்ல்து அககண ரக , கதரய்த்ஷரற்நம், அக்ஞரணம் 
ன்ஷதரம். அது ரர்த்ர ரது , உண்கபம்  றகடரது 
அகத்ரன் அசத்து ன் றஷநரம் .  அசத்து ன்தது கசரல்லு 
கூடரது ன்ப்து கத்ரிய்த்றல் உள்பது  
இதுரன் ஷதரக்ச்கசரலுது ஞரசரஸ்த்றறல் கசரல்லு றநது .  

ச்த்துக்கும், அசத்றக்கும்  அர்த்த்பந் ிஷரம் 
அகணச்கசரிகன்று ல்கனரரும்  எத்துப்தரர் ள் .  சத்தும், 

அசத்தும் கஷறு ன்தது ல்ஷனரருக்கும் ச்ரி ,  டம் இருந்ரல் 
அது ச்த்து க்டம் இல்னரல் ஷறு ரது இருந்ரல் அது 
அச்த்து. ஷரறக்ப கசரல்து க்டம் இருந்ரல் ண் இருக்கும் 
ண்ரன் ப்ஷதரதும் இருப்தது , ச்த்க ஞரரற ள் 
 டத்கப்தரர்த்து க்டம் ன்றும் , இல்னரஷதரது 
கசரல்னம்ரட்டர ள்.  உன்கணப்தரர்த்து ரடு ன்றுச்கசரன்ணரல் 
அகணப்ப்ரர  டுத்துக்க்படிரது , உன்கணப்தரர்த்து ீ 
ன்றுச்கசரல்னஷண்டும். கசத்துப்ஷதரன்ப்கதரருகபப்தரர்த்து ரடு 
கன்ஷநர, ம் கன்ஷநர , ீ ன்ஷநர றகணப்தது ஷதரல் 
கசரல்த்ற்கு திரம் கசரல்ரர் ள் . த்த்தும் 
ன்றுச்கசரல்து அகப்தரர்த்து அது  ண்டுதிடித்துச்கசரல்து 
ச்த்து ன்று ஞரசரஸ்த்றம் கசரல்லும் .  ச்த்து ச்துற 
க்ருஹ்ரணம் ச்ஸ்ரத் ச்த்தரஷர அச்த்ரத் ச்த்தரம் 
இருக் றன்ற் தரத்க அசத் ன்தது ன்றும் இல்னர தரத்க 
அசத்து ன்ப்துரன் அர்த்ம் . ச்து ன்ப்து ிதிரீம் 
இல்னரத்த்ற்கு  த்த்தும் ன்றுப்கதர் .   டத்துக்கு க்டத்த்தும் 
ன்றுச்கசரல்ஷரம். தடத்த்றற்கு ப்ட்த்த்தும் 
ன்றுச்கசரல்லுஷரம்.  ர பூம் அவுரிிம் ஞரணம்  டத்க 
தடம் ன்நரல் அது ிதிரீ ஞரணம் , அது அசத்து  இது ச்த் 
திரம்  றகடரது அச்த் ப்ரரச்சு ப்தரக் 



11 
 

கசரல்லும்ஷதரது ரும் .  துத்றனறருந்துப்தரர்க்கும்ஷதரது ச்ந்ஷ ம் 
வ்ரும் ச்து ச்துற  றருஹ்ம் ர பூம் அவுரிிம் 
த்த்ம்தவ்ற ச் ச்துற குஹ்ய்ரணம் ரபூம் அவுரிிம்  
த்த்ம் தற ச்த் ச்துத் க்யரம் ரபூம்  வுரிிம் த்த்ம் 
தற கசரிரன் கதரருகப கசரிரக் கசதுரன் ச்த்து 
இல்கன கன்நரல் அது அச்த்து .  
இம் உத்த்ஸ்ர ப்ரஷ உதனப்ீ இது ப்ரத்ஷரடு 
ப்தடி உதனப்த் ஆ றநது ன்றுக்ஷ ட்டரள் ச்த்ற 
உதல்ப்தரஷண த்த்துது அனுகூனப்ஷ ப்ீப்து , உதனப்ீ 
இருந்ரல், அது ன்றுச்கசரல்லுஷரம் , உதல்ப்ீ 
இல்கனகன்நல் இருட்டு இருக்கும்ஷதரது ிபக்கு இல்கன 
ீங் ள் அங்கு இருந்ரல் ரருக்கும் உங் கபத்கரிரது 
அப்ஷதரது கபிச்சம் க ரண்டுவ்ந்ரல் ல்ஷனரருக்கு 
கரிந்துிடும். இந் திதஞசம் பூ இருட்டில் ரத்றரிில் 
உள்பது ிள்க்கு இருந்ரல்த்ரன் கரிபம் .  ச்த்ற உதல்ப்தி 
ரஷண த்த்துது அனுக்கூல்ப்ஷ ப்ர்ீதது உதல்ப்ீ 
இல்கனகன்நரல்  கபிச்சத்றல் இருக்கு  த்ர்ஸ்ஷசண் 
ீஷத த்ருஸ்ஷ குஹ்ரஷ தரர் றற்ன் கபிச்சத்றல் 
ந்கதரருள் ஆடு , ரடு, ரம் ன்று க்யறப்ஷதரம் .  

த்ீரகன்ண க்ருஹ்ஷ த்ன்ரஸ்ற து க்யறக்க்ில்கனஷர 
அது இல்கன ன்தரகும் .  கபிச்சத்றல் இருப்தது 
ன்றுச்கசரன்ணரல் அது ச்த்து இல்கனகன்று 
ன்றுச்கசரன்ணரல் அது அச்த்து ஷரந்ற ள் அச்த்து ன்று 
கதரருள் இல்கனகன்றுச்கசரல்ரர்க்ள் . ரம் அசத்து இருக்கு 
ன்றுச்கசரல்லுஷரம் இதுரன் க்யம் ன்றுத்கரிபம் .  
 அப்ிஷ்து இம் இது இம் இம் ித்ரஸ்ரயர 
இருட்டு இருக்கும்ஷதரது கரிரது கபிச்சம் 
இருக்குஷரணரல் கரிந்துிடும் .  இது கக் ,  ரறர, 

ரஜரஷ ரதரல் ன்றுத்கரிந்துிடும் . ர ர்மஷ ண் ீப் ண 
றரிஸ்ஷ க்ருயய்ரஷண த்ீதர ன்ண த்த்ன்ணர ரஸ்த்ற 
கபிச்சத்றல் கக் றயறச்ச்ஷர அது இருக்கும் , க 
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கபிச்சத்றல்  யறக்க்ில்கனஷர அது இருக் ரது .  

இல்னரத்துக்கும் அசத்து ன்றும் , இருப்ததுக்கு ச்த்து 
ன்றுச்கசரல் றநது. த்ஷ அப்ிஷ்து இம் இம் 
ிஞ்ஞரஸ்ர இருக்குஷரணரல் இது ஷதரல்த்கரிபம் 
இல்னரத்து ல்னரம் இதுஷதரல் இல்கன .  
ிக்ஞரண தரர ரஸ்த்ற இற . ிக்ஞரணம் இருந்ரல் அஸ்த்ற 
ிக்ஞரணம் தரம் இல்கனகன்நரல் ரஸ்த்ற தூக் த்றல் 
ிக்ஞரன்ம்  துவும் இல்கன இல்கனர ? ஜரக் றகில் 
கபிச்சத்றல் ல்னரம் கரி றநது , த்ஷம் க்ரயர  ப் ரசம் 
ப்ரண்ம் அமி ப் ரசற ச்த்க தி ரச்ப்ப்டுத்து றற் 
ஏபிரந்து ல்னரத்கபம் ப்ர் ரச்ப்ப்டுத்துிடு றநது .  

கபிச்சத்றல் ீங் ள் ல்ஷனரரும் இருப்தது கரிந்துிடும் , 

இருட்டில் கரிரது , சத்க தி ரச்ப்ப்டுத்ற அச்த்கபம் 
தி ரச்ப்ப்டுத்து றநது. ப்றணரறு தரர்த்த்ங் ள்  ரறல்னரம்ல் 
தி ரச்ப்ப்டுத்து றநது. பனறல் ப்ரம் அஸ்ங் ம் 
ன்றுச்கசரன்ணது. இப்ஷதர ச்ந்றலு ன் றஷநரம் , ரண. க்ஷரர 
ஷதரர ந்ன்நரக் கரிந்துக ரள்ரல் ஞரசரஸ்த்றக 
ப்டிப்தது ரணரல் , ந்ன்நரக் கரிந்துக்க ரள்ற்கு ஷறு 
சரஸ்த்றக தடித்ரல் அது அல்ப்தரக் ஷதரய்ிடும் .  ஞர 
சரஸ்த்றம் அஸ்த்றரம் ஷதரன்நது இந் சரஸ்த்றம் 
கரிில்கனகன்நரல், அஸ்த்றரம் ஷதரய்ிடும் . ற்ந 
சரஸ்த்றம் கரிந்துக்க ரண்டரல் ஞரய்சரஸ்த்றம் 
சறன்ணர றிடும்.  ஞரசரஸ்த்றத்றல் ல்ன ஆரம் 
 றகடக்கும் து , ப்தடி, கரிஞ்சறக்க்ஷண்டும் ன்தது 
புரிந்துிடும்.  இதுரன் ஷத்த்றன் சட்டம் . த்த்து ப் ரம் 
ரர்த்த்ம் து ஸ்ர உத்ப்ந்துய்ஷ த்து ஸ்றன்னறஷ 
ன்தது எரு ஞரணம் . த்த்துர ப் ரம் ரர்த்ம் து 
ஸ்ரசத்ப்ந்துஷ த்துத்ஸ்றன்னறஷ ன்தது எரு ஞரணம் .   
து றனறருந்து உண்டர றநஷர அது அறல் ல்ிக் றநது . 

ன்றுச்கசரல்னப்தடு றநது  ப்ண்ினறருந்து ன்சு உண்டர றநது , 
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ணசுனறருந்து ிருத்றக்ள் இந்றரிங் ளும் , அன்ிருத்ற ள் 
ன்சறலும் தின்பு அது ப்ண்ில் னித்துிடும் .  
 ண்ரல் தரர்க் றன்ந து ஸ்றன் உத்தத்து ய்ஷ 
த்ஸ்றன்ணிய்ஷ ன்தது ஞரன்ம். இன் ப்றரறு தரர்த்த்ங் கப 
க ௌம்ர் உப்ஷசறக் றநரர் அச்ங் ற தரர்த்ம் , அச்ங் ற ஜீணம் 
இருக்கு.  ப்றணரறு சுருக் றதுக்கு  ரம் சு அவ்ஷதரர ந்ன்நரக் 
ப்ரிந்துக்க ரள்த்ற்கு, இகண ழு ப்ரர்த்ங்க்பரக் சுருக் றஷரம் . 

பக்து ில் உள்பது ழு ப்ரர்த்ங்க்ள் த்ி , குண், க்ர், 

சரரண், ிஷசஷ், சரரரய், ஆதரர ன்ப்துரன் .  ஆதரம் 
ன்ப்து த்துண்ட்ரல் ஆறு தரவ் ப்ரர்த்ம் ரது அதர 
தரர்த்ம் ன்றுச்கசரல் றஷநரம் .  ந்க்கு அதரரறக்ள் ன்று 
கதர் இருக் றநது . ஞரய்ஷதசுரல் சறல் ஞரம் 
அஞ்ஞரர றிடும்.  இரணல் அதரரற ள் ன்றுகதர் ரும் . 

க ரள்ம் சூத்றத்துக்கு கதர் கசரல்து த்ர்க்  சரஸ்த்றம் 
ன்ப்தடும். 
இத்ற்கு கஷசற சரஸ்த்றம் ன்றும் கதர் , ஷலும் இத்ற்கு 
கவ்ஷறு இட்த்றல் கவ்ஷறு கதர் இருக்கும் . ப்ரத்க 
ப்றணரறுஆ ச்கசரல் றஷநரம். ப்ரண், ப்ஷய், ச்ம், 

ப்ஷரஜன், த்ருஷ்ட்டரந், சறத்ரன்ந்ர, அய், த்ர்க் , றர்ய், 

ர, ஜல்ப்தர, ிட, ஷயதுரரமர, சல், ஜரற, 
றக்யஸ்ரரம், த்த்வ்க்ஞரணரம், றச்ம், சரயறத்ரம், ன்தது 
அந்த் ப்றணரறு தரர்த்ங் ள் .  றர்த்ஷஷம ரவ்சணம் 
ிக்யரயர ப்ப்டி கசரல்னறிருக்ஷ ர அப்ப்டிஷ 
டுத்துக்க ரள்ள்ஷண்டும்.  சரர்த்ஷ துந் சரரஸ்யர இறல் 
சர ஷசர்த்துக்க ரள்ள்ஷண்டும் .   ப்ம்ச்சர ப்ஷம்ச்சர 
ப்ர ப்ஷம் ப்ஷம்ச்ச ச்ம்ஷ்ம்ச்சர ப்ரரண் ப்ஷ 
ச்ம்ம், ச்ம்ம்ச்சர  ப்ஷரஜ்சன்ன்ச்சர ப்ர ப்ஷய் 
ச்ம்ஷ் ப்ஷரஜன்ம் . சர ஷசர்த்து ிட்டரல் சரர்த்ஷ துவ் 
சரரஸ்  சரசறல் துந் சரம்ஸ்ம் திரன்ரக் ன்றுச் 
கசரல்ல்ப்ப்டும். துந் சரரமர ரதீற ன்று  லகில் 
வ்ரு றநது. துந்த்ச்ரஸ்ம் உசத்ற ன்றுச்கசரல்லு றநது .   

 



14 
 

சரர்த்ஷ துந் சரமயர ப்ரரம் ீணரம் த்த்வ் றது 
கசஷ்யற ச்ஷ்ட்டி ப்ரரீணரம் ச்ப்த்ல் ச்ஷ்ட்டி 
ப்ருகுசன்ம்  ப்ரஷண  ப்ரண்ரம் ப்ரண்ம் ஆறயற . 

ரம்த்ஷ ப்ரீணரம் கசஷ்றயற ச்ஷ்ட்டி ன்று இருண்டு 
ித்த்றல் வுர்ம் .  ப்ரரம் த்த்தும் ப்றணரறு க ரன் 
ப்ரர்த்ங் பர  வ்ரும்.  ஞரன்ம் ன்று றச்த்ற அது பக்த்றில் 
படிபம் ல்ஷனரரும் பக்த்றகத்ரன் கசரல்லு றநரர் ள் . 

பக்த்றக்கு ஷதறருக்கு உண்கக புரிந்துக்க ரள்ள்ஷண்டும் . 

புரிந்துக்க ரள்ற் ரன் ரர்க் ம்ரன் இது .  க்ர்ம்ஷண 
ச்ஷ்ட்டிஷரக்த்ற ர வ்ந்ஷர இறரணரர்த்யர ரம் 
அிரிரஞரணரர்த்ம் இய உப்ஷசர இது ிப்ரீம் இல்னரல் 
இருப்தத்ற்கு கரிந்த்துக ரள்த்ற் ர த்ரன் ப்றணரறு தரர்த்த்ம் 
கசரன்ஷணரம்.  ஷசரம் அவ்ஷண ந்ரத்யர உத்றஷ்ட்ஷடர 
ஷறத்ர அம் இல்னரம்ல் உத்ஷசம் இருப்தக 
புந்துக ரள்ள்ஷண்டும்.  ஆத்ரஷஷய க ரலு ப்ஷய்ஸ்ர 
த்த்வ்க்ஞரணர றச்ஷசர சரறக்யர ஆத்ரற ள் உண்ரும் 
ஷதரதுரன் ஷரக்ஷ்ம் ன்தது வ்ரு றற்து த்ச்சஷண ஷத்து 
உத்றமளத்ஷண் அனுத்த்ஷ ஷல் இருக் றற்  
கசரல்ல்ப்ஷதர றநது. அவ்ர்க் ம் ஷரட்ச்ச் சம்தந்ம் இருக்கு 
ன்றுச்கசரல்து ஷயம் ஸ்ர றர்ர்த்த்ம் யரணம் 
அய்ந்ற ள் ஷய ன்று இருக் றநது றர்த்றக் ஷண்டிது .  

ஞரணம் ன்தது டுத்துக்க ரள்ஷண்டிது த்ஸ்ஷ உதஷரஷ ர 
அற  த்வ்யர . அது ப்ப்டி ப்ஷர ம் தண்ண்னும் ன்தது 
புரிந்துக்க ரள்ள்ஷண்டும். து தரம் , ப்ஷம் ப்ப்டி 
றச்ஷசம், றக்ம் ன்தது கரிந்துக்க ரள்ள்ஷண்டும் .  

இத்ஷ ரஷண த்த்ரற அதரற புத்ர அர்த்ப்த்றல் , 

ப்ரர, ப்ரண்ம், ப்ஷம், ப்ீற ந்ன்நரக் வ்ந்து உத்ர 
றச்ஷச் ம்றக்ச்ச்ற சரஸ்த்றம் ப்டிப்தது த்ற்கு ன்நரல் ரம் 
ந்ம்ம்ற ஷரட்ச்சத்க அகடத்ற்கு . 
யரி எம். 

 
 


