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இந் உனகத்த ற்கரக றரும்புகறறநரம்? தம், 

தணற, குந்தகள் இற்தந ற்கரக 

றரும்புகறறநரம்? ரம் உனகத்றல் இருப்தற்கரக 

உனகத்த றரும்தறல்தன. ம்தத் 

தரறந்ணதகரள்ற்கரக அற்தந றரும்புகறறநரம். 

இப்றதரண உனகத்றல் றஞ்ஞரணறகள் உனகத்த 

அநறந்ணதகரள்பப் ததருபற்சற தசய்ண ருகறநரர்கள். 

ஆணரல், இந் உனகத்த ற்கரக றரும்புகறறநரறர 

அற்கரக, அந் ஆத்ரதத் தரறந்ணதகரள்பறண்டும் 

ன்ந படிவுக்கு றஞ்ஞரணறகள் இன்நம் றல்தன.  

“ ர அற மர்ஸ் கரர மர்ம் ப்ரறம் தற; 

ஆத்ஸ்ண கரர மர்ம் ப்ரறம் தற. ஆத்ர ர அற 

த்ஷ்டவ்:.”  



ம்பதட தறரறத்ணக்கரகத்ரன் ல்னரற்தநயும் 

றரும்புகறறநரற ற, ல்னர ஸ்ணக்களுதட 

தறரறத்ணக்கரவும் ரம் அற்தந றரும்தறல்தன. 

ஆதகரல் ஆத்ரத பரல் தரறந்ண தகரள்ப 

றண்டும் ன்ர உதறத்ணகள் தசரல்லுகறன்நண.  

இந் ஆத் த்ணத்தக் தரறந்ணதகரள்ண சுனதரண 

கரரறம் அல்ன. ந்ற சரஸ்றங்கபறறன இந் ஆத் 

த்ணங்கதபத் தரறந்ணதகரள்பப் தன றகள் 

தசரல்னப்தட்டுள்பண. அந் றகளும், றரக சரஸ்றம் 

கூரம் றகளும் ஒற ரறரற இருக்கும். உரரக, 

தறரரரம் பர சரணங்கபரறன றரணம் தசய்யும் 

பதநத அப்தறரசம் தசய்ண இந்த் றகத்த க்கு 

சரக்கறக் தகரண்டு, அறரற சறத்றகதப ரம் 

ததநனரம் ன்ர அத தசரல்கறன்நண. றரகத்றணரல் 

சக்ற பர்ந்ண தன ததரும் கரரறங்கதப 

இக்கரனத்றல்கூடப் தன றரகறகள் தசய்ண கரட்டுத 

ரம் தரர்க்கறறநரம். ந்ற சரஸ்றத்றல் தசரல்லும் றகள் 



றஞ்ஞரணறகளும் ஒப்புக் தகரள்பக் கூடிதரக 

இருக்கறன்நண.  

இத்தக ந்ற சரஸ்றங்கள் தல்றர ரடுகபறல் 

பர்ந்ண ந்ண. தசம், தம், சரக்ம் ன்ர ண 

யறந்ண த்தச் றசர்ந்த ட்டும் அல்ன, ததபத் 

ந்றங்கள், தைண ந்றங்கள் கூட பர்ந்ண ந்ண. 

இந்த் ந்றங்கள் றததத் றசத்ணக்கும் றதரய் அங்கும் 

பர்ந்ண ந்ண. இப்தடித் ந்ற ரர்க்கங்கள் தறந 

ங்களுதட றதரடுகபறல் றதரய் பர்ந்ண ந்ண 

ரத்றம் அல்ன; ம் ரட்டில் இ கறந்ங்கபறலும் புகுந்ண 

தகரண்டண. புரங்கதபப் தரர்த்ரல் இதக் 

கண்டுதறடிக்கனரம்.  

அக்ணற புரத்றல் ந்ற சம்தந்ரண தன றங்கள் 

றசர்ந்றருக்கறன்நண. அப்தடிற சற புரம், ரங்க 

புரம், றஷ்ணு ர்றரத்ம் ஆகறற்நறலும் ந்ற 

சம்தந்ரண தன அம்சங்கதபக் கரனரம். தத்ற 

சரஸ்றத்றலும், சரண சரஸ்றத்றலும், சறத்தத்ற 



நூல்கபறலும் ந்ற சம்தந்ரண தறறரகங்கள் 

அறகரகக் கரப்தடுகறன்நண. ஆகங்கபறறனர, 

உதரகங்கபறறனர அசறரண சறன இடங்கபறல் 

மூக்ஷ்ரகச் தசரல்னப்தட்ட ட்கர்தரகங்கள் ட்டும் 

தறநகு தறதனரக பர்ந்ண ரரசரம் ன்ந ஒரு ணற 

ரர்க்கரக உருதடுத்ண. இந் ரரசரம், கரதரரகம், 

சறன சரக் ந்றங்கள், ததபத் ந்றங்கள் ஆகறத சறன 

ந்றங்கபறல் றஸ்ரரகக் கரப்தடுகறன்நண. இந்த் 

ந்ற சரஸ்றம் அந்ற ங்களுதட ஆசரத்றல் 

ட்டும் அல்ன, தறக கர் கரண்டத்றலும் புகுந்ண 

தகரண்டண ன்ந உண்த, சரறத்ற ஆரய்ச்சறக் கண் 

தகரண்டு தரர்த்ரல் தரறரும்.  

ம் ரட்டின் னரற்தநக் தகரஞ்சம் ஆரய்ந்ண 

தரர்ப்றதரம். புத்கங்கதபப் தரர்த்ரல் தத கரனத்றல் 

தறக ரர்க்கத்றல் பர்த்ற பூதை இருந்ரகத் 

தரறறல்தன. றத்ற கர்ர நுஷ்டரணங்கதபச் 

தசரல்லும் தத க்ருஹ் மூத்றங்கபறல் அர்ச்சணர 



றறகதபக் கர படிரண. அங்றக றஜ்ஞம் ன்ர 

ஒன்ர தசரல்ரறருக்கறநண. ற ஜ்ஞம் ன்நரல் 

சறத்ணகதப அக்கறணறறல் றயரம் தசய்ணரன். ஸ்ரண 

சந்றரறகதப படித் தறநகு க்ஞங்கள் தசய்றண்டும். 

ற க்ஞம், ரறற க்ஞம், தறத்ரு க்ஞம், நஷ் 

க்ஞம், பூ க்ஞம் ன்ர ைந்ண க்ஞங்கள் உண்டு. ரறற 

க்ஞம் ற தரரம் தசய்ண. தறத்ரு க்ஞம் 

ைனர்ப்தம் தகரடுப்தண. அறறகளுக்கு அன்ணறடுல் 

ரன் நஷ் க்ஞம். தர தகரடுப்தண பூ க்ஞம். 

இப்தடிச் தசரல்னப்தட்ட க்ஞங்கபறல் ற க்ஞம் 

ன்நம் தகுறறல் ரன் ற பூதை ந்ண புகுந்ண. 

ஆகங்கபறல் கூடப் பூதைத ரகம் ன்ரரன் 

தசரல்கறநரர்கள். அந்ர்ரகம் ன்தண, இரு கனத்றல் 

றரண ரூதத்றல் தகரதணப் பூைறப்தண. தயறர்ரகம் 

ன்தண ரங்கத்றறனர பர்த்த்றறனர பூதை தசய்ண. 

இந்த் றபூதை க்ருஹ் தரறசறஷ்டங்கபறல் 

தசரல்னப்தட்டிருக்கறநற றப் தத க்ருஹ் 

மூத்றங்கபறல் கர்ர நுஷ்டரணம் தசரல்ற்கரக ந் 



க்ருஹ் மூத்றங்கபறல் இதக் கர இனரண. 

அணரல் தத கரனத்றல் தறக கர்த்றல் றபூதை 

அல்னண றரரதண ன்ந ர்ம் 

தசரல்னப்தடறல்தனதன்றந றதணக்க 

றண்டிறருக்கறநண.  

தத றகரனத்றல் ணறக்கப்தட்ட றதகள் சூரறன், 

அக்கறணற, தறைரதற, றசரன், ணஸ்தற. இந்றன், 

ஸ்ர்க்கம், பூற, ன்ந்றரற, றச்றறர்கள், தறம்ன் 

பரறரர். பர்த்றகதபப் தற்நற றம் தத 

தறகர்களுக்கு ைந்ரம் நூற்நரண்டுக்கு பன்ணற 

தரறந்றருக்க றண்டுதன்ர தசரல்ற்கு ஆரம் 

உண்டு.  

தரறணறறன் “ைலறகரர்த்ற சரதண்ற” ன்ந 

மூத்றத்றல் இண்டு றரண பர்த்றகதபப்தற்நற 

குநறப்பு இருக்கறநண. ஒன்ர, ஒருன் ன்நதட றற்ர 

பர்ப்புக்கரக தத்ணக்தகரண்டிருக்கறந பர்த்ற; 

இண்டரண, றற்தற்கரகக் கதடகபறல் தத்றருக்கும் 



பர்த்ற. தஞ்சர பணறர் இந் மூத்றத்ணக்குப் 

தரஷ்ம் பறண றதரண, “தபரறர்கள் தத்ணக்கரக 

ஆதசப்தட்டு பர்த்றகதபச் தசய்ண றற்நரர்கள். அப்தடி 

றற்ததணக்கரக தக்கப்தட்ட பர்த்றகதப, சறக: 

ஸ்கந்க: ன்ர தசரல்ன றண்டும். றற்ர 

பர்ப்புக்கரக தக்கப்தட்ட பர்த்றகதப, சற: ஸ்கந்: 

ன்ர தசரல்ன றண்டும்” ன்கறநரர். இப்தடி றற்ர 

பர்ப்புக்தகன்ர குநறக்கப்தட்ட பர்த்றகள் றகரறல் 

பர்த்றகபரகத்ரன் இருக்க றண்டும். றகரறல்கபறல் 

பர்த்ற பூதை தசய்ததண றற்ர பர்ப்புக்கரக 

பர்த்றகதப தத்ணக்தகரண்டிருப்தன் ன்ர 

தசரன்ணரல், அந்க் கரனத்றல் தறக ர்த்தத் 

தரடர்ந்ண ந்ர்களுக்குக் றகரறல் பூதை றக்க 

தரறகரசரக இருந்றர ன்ர ஊகறக்க 

றண்டிறருக்கறநண. ஆணரல் ந்ற சரஸ்றத்றநதட 

தறதரத்தயும் ததருததயும் தரர்த்ணப் தரர்த்ண 

தறக கர்த்தச் தசய்தர்களும் தகரஞ்சங் தகரஞ்சரக 

பர்த்ற பூதைக்கு இடம் தகரடுத்ரர்கள்.  



இப்தடிக் தகரஞ்சரக பர்த்ற பூதை புகுந் கரனத்றல் 

ரன் தனபகரறக்ருஹ் மூத்ம் பரற்நறல் 

தறறதகபறன் ததர்களும் றகரறல்களுதட 

ததர்களும் கரப்தடுகறன்நண. கரதரத்றலும் 

தகபடில்ரறன் அர்த் சரஸ்றத்றலும் றகரறல்கபறலுள்ப 

பர்த்றகதபக் குநறப்தறடும் சப்ங்கள் இருக்கறன்நண. 

இப்தடிப் தரர்த்ரல் ைந்ரம் நுற்ரண்டுக்கு பன்ணற 

தறக சரைத்ணக்கு பர்த்ற பூதைதப்தற்நறத் 

தரறந்றருக்க றண்டும் ன்ர தரறகறநண.  

ஒரு கரனத்றல் தறக ரர்க்கபம் ந்ற ரர்க்கபம் 

ணறத்ணறற சுத்ரக இருந்றருக்க றண்டும். ஆணரல் 

இற்குரற குநறப்புகதபச் சரக் கறந்ங்கபறறனர 

தகரணம மூத்றங்கபறறனர தரர்க்க படிறல்தன. 

அற்நறல் தறக ந்றங்கள் இல்னரல் கர்ர 

நுஷ்டரணம் தண்ற படிரண. தரஞ்சரத்றத்றறன 

தகரஞ்சம் கரனரம். தரஞ்சரத்ற ரர்க்கத்றறன 

ஆத்ரர்த் பூதை தசய் ரலுர்த்ணக்கும் அறகரம் 



உண்டு. தரர்த் பூதைக்கு ட்டும் ஆசரரறலதை 

ததற்நணரக இருக்க றண்டும். ஆதகறணரல் ற 

ந்றரறகரம் இல்னரர்களும் பர்த்ற பூதை தசய்யும் 

றகதபச் தசரல்ரறருப்ததப் தரர்த்ரல், தறக 

கர்த்றன் சம்தந்ம் இல்னரறன பூதை தசய்யும் ற 

இருந்ணந்ண ன்தண தரறயும்.  

தசரகங்கதப ஆரய்ந்ண தரர்த்ரல் ஒரு கரனத்றல் 

தறக ரர்க்கபம் ஆக ரர்க்கபம் ணறத்ணறரகத்ரன் 

இருந்றருக்க றண்டும் ன்ர தசரல்னறண்டிறருக்கறநண. 

தறநகு தகரஞ்சங் தகரஞ்சரக தறக சம்தந்ம் 

ற்தட்டுறட்டதரல், ல்னரம் றத்றநதட 

சரரதகரல் தறக ர்ங்களும் ஆக கர்ங்களும் 

ஒன்ர ன்ர தசரன்ணரர்கள். கர் ரர்க்கங்களும் 

ஒன்ரடன் ஒன்ர றசர்ந்ண இதந்ணறட்டண.  

றபூதை தறக கர்த்றல் றசர்ந்ணதற்நறப் தன றதர் 

தன கரங்கதபக் குநறப்தறடுகறநரர்கள். புத்ருதட 

அயறம்மர த்ணத்றன் தனத்றணரல் ம் ரட்டில் 



றள்றகள் குதநந்ண ந்ண ன்ரம், அற்குப் தறனரகத் 

றபூதைகதபயும், உதறத்றல் தசரல்னப்தட்ட 

றரந் ரர்க்கத்தயும் அநுசரறத்ரர்கள் ன்ரம் 

தசரல்கறநரர்கள். றதகதபக் குநறத் 

ரூதர்தணத மூத்றங்கபறல் தரர்க்கனரம். ஆணரல் 

அண கல்தணர ஸ்ரூதம்: பர்த்ற ர்தண அல்ன. தறநகு 

அந்க் கற்ததணதப் றதரல் பர்த்றகதபச் தசய்யும் 

பற்சற உருப்ததற்நறருக்கனரம். தறநகு ந் 

உதறத்ணகபறலும் ர் சரஸ்ற றதந்தணகபறலும் 

றபூதைதப் தற்நற றரறரண றங்கள் 

ழுப்தட்டண. த்ஸ் புரம், அக்கறணற புரம், 

றஷ்ணூர்றரத்ம் ஆகறற்நறல் பர்த்ற பூதை தற்நற 

றங்கதப றரறரகக் கரனரம்.  


