
பயத்ை ழம்ஸ்கஶனம் ெய்து துக்கத்ை ெஶல்மஶம். துக்கம் ன்பது 

நஶன்கு உள்ரது ழத்ஶத்ஶ, ைஶளம், இப்ப பயன் இல்ய 

கஶயஶந்த்த்ைஷல் பயன் ஶகஶைஷகரஶய ப்படி பயன் இருக்கஷன்மது ன்பது. 

ழத் வது இல்யஶல் கஶயஶந்த் வது கஷைஶது. ப்பவும் ப்ஷைஷ 

ன்பது இல்ய. ஆம்பத்ைஷல் பயன் இருக்கு ஆனஶல் இப்ப இல்ய. ழத்து 

ன்மஶல் இருக்குனு அர்த்ைம் அழத்து ன்மஶல் இல்யனு அர்த்ைம் ஆக 

பயன் ழது ன்மஶல் பயன் இருக்கு அழத்து ன்மஶல் பயன் இல்ய ன்று 

அர்த்ைம். ழத்து அழத்து ன்மஶல் பயன் இருக்கஶ இல்யஶனு 

ெஶல்யனும் ழைழது ன்மஶல் ெஷய நத்ைஷல் இருக்கு, ெஷய நத்ைஷல் 

இல்யனு ஆகஷடுது. உத்பஶை லைைர்ளனஶது உத்பஶைம் இல்யனஶ ன்ன 

ஆகும் ழதுழைழது லைர்ம் ஆகஷடுது.  

கஶயஶந்த் பயன் அபலர்கஶ இருக்கு ஶகஶைஷகளுக்கு.  கஶடுத்ை 

ைஶனத்துக்கு பைஷயஶக அத்ம் ன்பது லருகஷமது. ழத் கஶயஶந்த்த்ைஷல் 

பயன் உண்டு ன்மஶல் கஶயஶந்ைஷத்ைஷல் பயன் இல்ய ன்பது இன்னஶரு 

பக்ஷ்ம்.  

“உத்பஶத் லைர்ளனஶத்” ன்மஶல் உண்ைஶகஷமது, க்ஷஷகஷமது ன்று 

உள்ரது.  “வ்ருளத்ை வ்ருளபயது” உண்ைஶகஷது ன்மஶல் பயன 



கஶடுத்துலஷடுகஷமது. கர்ஶ இருந்ைஶல் அைற்கு பயன் ன்பது கண்டிப்பஶக 

உண்டு.  “புத்ைஷ ஸித்ைத்து அழது” புத்ைஷ ஸித்ைஶனது ப்படி இருக்கு அழது. 

இருக்கஷன்மது அறஷஶது உண்ைஶகஷமது ைஶன் அறஷயும். கர்ழது ழத்ைத்ைஷனஶல் 

அது அழது ஆகஶது. ஆஸ் ன்பது வ்ருள பய உத்பைஷ. ஆஸ் ன்பது 

இல்ய ன்மஶல் வ்ருள பய உத்பஶைஷ ஔபஶைஷகஶன வதுலஶ இருக்கு. 

வதுல இல்ய ன்மஶல் பயன் ன்பை கஷைஶது.  

ப்ஶஸைஷ லஷளஶ இருக்கஶ ன்மஶல் அை ெைஷக்க முடிஶது. புத், ஸ்ரீ, கூை 

இருக்கலஶளும் ன்பது உண்டு பண்ண லண்டிது இல்ய. பயத்ைஷல் 

ன்ன உள்ரது ஔபஜஶைஷக பயன் இருக்கு.  

துக்கம் ன்பது நஶன்கு லஷைஶக உள்ரது  “லஷலஷைபஶைனஶ ஶகஶ துக்கல 

ஜன் உர்பத்ைஷ” பஶைனஶ, யக்ஷ்னஶ, ைஶளஶ இந்ை துக்கம் ன்மஶல் ன்ன 

பஶைனஶ ன்மஶல் பஶைஷப்பு, ழஹகம் இருப்பது ன்னது துக்கம் ன்பது 

ன்னது ழஹகம் ழஹக வது, துக்கம் துக்க வது. பஶைனஶ யக்ஷ்னம் துக்கம் 

ெஶல்மஶ. அந்ைம் ன்பது இல்யஶல் பஶனஶல் ைஶன் அபலர்கம். 

அந்ைஶன நஷஷ்பத்ைஷ ன்பது துக்க நஷலர்த்ைஷ.  

“ந ழஹகள அந்ைஶன நஷஷ்பத்ைஷ” துக்கம் ன்பது இருக்கஷன்மது. அந்ைஶன 

ன்மஶல் த்ைஷஷல் ைஶஷலது. ஜன் ப்வ்ருத்ைஷய ன்ன இருக்கு ைஶளம் 



இருக்கு. ஜன்ம் உருலஶகஷனஶய துக்கம் ைஶன் ஆக ஜன்ம் 

உருலஶகலஷல்ய ன்மஶல் அபலர்கம். ப்வ்ருத்ைஷனு லந்ைஶல் நக்கு அது 

ைஶளம் ைஶன். லஷலஷை பஶைனஶ ஶகத்ைஷனஶல் துக்கம் ட்டும் ைஶன் 

இருக்கும் ன்மஶல் ழஹகம் அந்ைத்துய ைஶஷயுதுனு ஒரு யுக்ைஷ. ழஹகம் துக்கம் 

இண்டும் அப்படி லஶது இண்டு ஶமஷ ஶமஷ ைஶன் லரும்.  

துக்கம் இருந்ைஶல் பஶைஷப்பு உண்டு ன்பது நல்யஶ ைஶஷஞ்சுண்ைஶம். ள 

கஶஶஷம் ைஶன் நன் ைரும்.  “னஷத்ம் ழஹகம் ஆத்னம் ஶகத்லம் ஶக்ஷ்ம் 

லஷத்ை” அது ைரஷவு ஆகஷடுத்துனஶ ஶக்ஷ்ம் உண்டு. “த்லளஶம் ப்ஶன 

ஶக்ைஶம் அனுபலைஷ ந ப்த்க்ஷ்ம் ந அனுஶனம் ந பலைஷ” ப்த்க்ஷ்ளன 

அனுஶனம் லை ப்ஶனத்ை கத்லத்ைஷனஶல் ஶக்ஷ்ம் அபவ்ருத்ைஷ ஆகஶது. 

ஆத் நஷத்த்ைஷனஶல் ஶக்ஷ்ம் லஷஜ்த்ைம் ஆகஷன்மது. ப்த்க்ஷ்ம் 

கஷைஶது, அனுஶனம் கஷைஶது, ஊஶனமும் கஷைஶது. ஆத் 

கத்லத்ைஷனஶல் ஶக்ஷ்ம் ன்பது உண்டு. நஷத்ம் ன்பைஷல் ஶக்ஷ்ம் 

கண்டிபஶக உண்டு ன்பது ைரஷலஶகஷமது. தூக்கத்ைஷல் ந்ை ஒரு இதுவும் 

இல்யஶைைஶல் அபலர்கம், அைஶலது ஶக்ஷ்ம் ெஶல்மஶ.  


