


             

           சமண $%தா(த )ைழவா-. 
                      (ேக#$ ப&' வ)$') 
   

                                              *+& ,ல. 
        / ெஜ23 45தா+த 8ர:ேனா5ர மாலா 
                 &=.ேதேவ+&ர>மா? ெஜ23 
                                           
                             த@ழாBக.     
                           &=.C.Dபால3 B.E., 
 
                 

                       ெவEFG 
 / அகளJக? அேநகா+த ம3ற. 
 5/82, 4வC ெத=, எN. ஆ?. 8. காலP 
               ெச3ைன 600082    

ii



                
Sத' ப&TU: 2021                                                               250 /ர1க3 

அ5$6ேடா9: 
: பாலா= ஆஃ@ெச6, 
ெசBைன 600082. 
ேபாB: 9444675566 

iii



                                               ெபா=ளடBக. 

i. DகEைர                                                                                       v 
ii. அF(Gைர                                                                              viii 
iii. H. ஆIE உைர                                                                         x 
iv. எB உைர                                                                                  xvii 

1. 1ரLயN                                                                                          1 
2. OணN                                                                                            26 
3. ப9யாயN                                                                                        69 
4. இ.லாைம (अभाव)                                                                     107 
5. காரFக3                                                                                  117 
6. உபாதானN-QR%தN மSTN QR%த-ைநR%1கN           147 
7. ஏW த%Gவ - நவபதா9%த அ1காரN                                    185 
8. /ரமாணN, நயN, மSTN Qேkப அ1காரN                       205 
9. அேனகா(தN மSTN Yயா%வாதN                                        235 
10. ேமாkமா9ZகN-ஐ(G ஃபாவ\க3 மSTN 
       ப1நாBO OணYதான\க3                                               252 

                                            இைணTU  
            
1. ச9வZஞ%தBைம-B ம^ைம                                            302 
2. உ-_B 47 சZ1க3                                                              315 
3.மஹ%வa9ண ேக3L-ப1. (OணYதாணN)                    369 

  சாY1ரதானN அb%தவ9க3 ப6cய.                                 405 

    

                                                                                                      

iv



                                                          SகYைர   

   சமண% த%GவN எBபG ஆT ெமI@ெபாd3கb. உ-9, உ-ரSறG 
Of%G ஆராI5$ ேமSெகா3ள@ப6h, அதனா. ெபற@ப6ட இT1 
Dcைவ ஒ6c தdLZக@ப6ட ெகா3ைககேளயாON. அைவ ஏW 
த%Gவ\களாக L_(G DZ1ZO வjவO@பதாக அைம(G3ளன. 
ச மண%1. $ %1  எBk ற இT1 Qைலைய  அைட (த வ 9 
DWGண9ஞாl. அவேர $%தனாON தO1 ெபSறவ9. அ(த ஞாlய9 
ெம Iயாக உண9(தவ Sைற , GI%தவ Sைற , 1mயெமாj யா I 
வழ\kயேத அ(த சமண த%Gவ\க3. சமண DWGண9ஞாlய_B 
அT1யான DcEகேள-இT1யான ெகா3ைகேய உT1யான உnைம. 
$%தனாON அdகைதo3ளவ9 ெத_L%த அ(த\க3-இT1யான 
DcEக3, ெதbEக3-ெநf@பh%த@ப6டன. அ(த த%Gவ ெநfகேள 
சமண $%தா(த\களா-ன. 

   /ற@pZON இற@pZON இைடேய உ-9க3 அqேபாகN ெபTவG 
இBப N , GBப N இ ரnh NதாB . GBப %1B கா ரண%ைத 
அfயாேதாdN GBப%ைத ேதாSTLZகாம., இBப%ைத ம6hேம 
Lைளய%தZக  வைக-. த\க3 வாrZைகைய  அைம%GZ 
ெகா3ளEN; snhN /றவாQைலைய எIத வjகா6hN LதமாகEN; 
இBப GBப இய.பf(த DWGண9ஞாlய9 வO%த த%Gவ 
ெந f க ேள , $ %தா (த \க ேள  D Z1 மா 9Zக மா க ஏ ST Z 
ெகா3ள@ப6டG.  

  அதாவG சமண $%தா(தN எBபG இT1யான த9Zக DcEகைள 
உ3ளடZkய சமய த%GவN எBTN ெபாd3. இ5$%தா(தN DZ1 
எBqN ஒd Of@/6ட இலZைக அc@பைடயாகZ ெகாnடG, இG 
மZகைள ெசய.பட ஊZOLZON, இயZக 1ைச-ைன அைமZON, 
அ(த ேயாசைனைய உdவாZக மSTN பாhபட ஊZOLZON. ேமuN 
இG ‘நாB யா9?’ மSTN நாB ஏB இ@பc மSTN நாN எ\O 
ெச.kேறாN எBற (மZகளG) ேக3LகvZON ப1லbZkறG.  

  DWGண9 ஞாlய9 1mயெமாjகளாI ஒwZக@ப6h, /Bன9 
ஞாlயரா. உபேத$Zக@ப6ட $%தா(த\க3 சமண ஆகம\களாக, 
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மைறகளாக, x1 H.களாக $ற(த ெகா3ைககளாக Dைறயாக 
வைரயTZக@ப6h3ளன.  

  த%Gவஞாl-B 1mயெமாj வjயாகேவா அ.லG H.கbB  
வjயாகேவா ஞான LளZக%ைத@  ெபSTZ ெகாnடா. ம6hN 
ேபாதாG , Dைறயான அfE@ ப-S$oN  ேவnடSபாலG . அக 
ேநாZOZO@ ப-S$-B yலN அfைவ உ-_. ஒBற5 ெசIG, 
உ-ேர தB yலமாகேவ மாfQSON தBைமைய அqேபாக a9வமாக 
ெபSறாக ேவnhN.  

  தாேன உ-ராகEN இdZON Qைலைய உைரyலN ேக6டfவேதாh, 
மனைத@ பழZk அ(த மன1SO3ேள ெசu%GN தவ%1B yலமாகEN 
உண9(G பா9ZON ேபாGதாB ெதbேவாh 1d@1oN வdN. அைத 
இGேபாBற H.களா. ம6hேம சா1Zக DckறG. 
  
  எ(தெவாd $%தா(த%1SON தSேபாைதய மT@p /ரபலமானG. 
இைளஞ9கvZO ஒd Of@/6ட ெபாG Qைல@பா6ைட எhZக 
Ld@பR.லாம. இd@பைத, "இG ேவT யாைரoN Lட எனZO% 
ேத ைவ யா ? " எ Bற  அ 9%த %1 .  ெவ b வ d N LனாZக ேள 
ெத_ய@பh%GkBறன.  

  எ(த ஒd காலக6ட%1uN ஏSTZ ெகா3ள@ப6ட த%Gவ\க3 
$%தா(த\களாகEN, p_படாதைவக3 சட\Oகளாக நN/Zைக 
அc@பைட-. கைட/cZக@பhவG சமய\கbB மரp. அGேபாBற 
ச ட \O கைள  snh N $ %தா (த \களாக மா Sற  Dய.வG 
த%GவLசார\களா. ம6hேம இயuN.  

 அGேபாBT த%GவLசாரைணகளாக இ(1ெமாj சz$ைக-. 
ெவbவ(த சமண $%தா(த LனாZகைள ஒBT 1ர6c எbைமயாZk 
1ரLயN, OணN, ப9யாயN, இ.லாைம, காரFக3, உபாதானN-
QR%தN , நவ பதா 9%த N , / ர மாணN - ந ய N , அேனகா (த N , 
ேமாkமா9ZகN, ச9வZஞ% தBைம-B ம^ைம, உ-_B சZ1க3 
ேபாBற ெபாGவான அ1கார\கbB {r வ_ைச@பh%1; ச9வZஞ% 
தBைம-B ம^ைம, உ-_B சZ1க3, OணYதாணN ேபாBற 
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இைண@p களாக ; த %G வா 9%த  | %1 ர N , ேகா ம 6ட சா ர N , 
ேமாkமா9Zக@/ரகாசN, ேபாBற த%Gவ H.கbu3ள இT1யான 
கd%GZகைள இடN}6c ெபாd3 LளZk  ெதbEைரகளாக 
அைனவdZON நBO p_oNபc தRj. ெமாjமாSறN ெசIG 1d. 
aபாலB GைரசாR, ெபாfயாள9 அவ9க3 வழ\k-d@பG தRr 
சyக%1SO kைட%த ஒd வர@/ரசாதN. 
  
    இதSO DB அவரா. ெவb-ட@ப6ட சமண அற@பnபாh, Oற6பா 
வcL. சமயசாரN, வாWNகைல ேபாBற H.க3 ம6hR.லாம. 
DSfuN சமண த%Gவ\க3 அட\kய சமண த%Gவ அfDகN, 
காரண கா_ய இரக$யN, கரணாqேயாக அfDகN, பzசல@1 ேபாBற 
H.கb. எWN ஐய\கைள ெதbயைவ@பG ேபா. ^(1-wd(G 
தRj. ெமாjமாSறN  ெசIG  ேமuN ஒdH. அb%1d@பG 
ேபாSTதSO_யG. 
  
    ேமuN இ(த ந~ன கால%1. இைணயதள ஊடகN வழ\ON-
frequently asked questions-FAQ-அcZகc ேக6க@பhN ேக3Lக3 
ேபாBேற இ(த “சமண $%தா(த )ைழவா-.” எBqN இ(Hைல 
யா%1d@பG பயனாdZO இயSைகயான வj-. கS/%G வjகா6hN 
எBப1. எ(த ஒd ஐயDR.ைல.  

   இ(த Hwைன DதBைமயாI பc%G DBqைர/DகEைர வழ\க 
வாI@p ந.kய 1dவாள9 aபாலB GைரசாR அவ9கvZON, அவரG 
ெபdDயS$-. உdவான இ(HwSO ெபாdvதL வழ\kய 
ெமIயBப9கvZON எனG நBf கல(த வணZக%ைத ெத_L%GZ 
ெகா3kேறB.  

  நN தைலDைற-. snhN சமணN ெதாடZகQைல வள95$ZO 
உய9(1ட, ேமuN இG ேபாBற பல த%Gவ H.கைள இ(Hலா$_ய9 
ெவb-ட ேவncZ ேக6hZெகா3kேறB.  
வாrக =னவறN!                                                                      வள9க சமணN !! 

அBபB 
ப%மரா� இராமசாR,                                                                     26-4-2021 
மBனா9Oc.                                           ெதாைலேப$ எn: 866 787 0204 
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                                                அZ+Cைர 

          மJகல. பகவா+ [ேரா, மJகல. ெகௗதேமா க] | 
          மJகல. >+தக+தா?ேயா, ைஜ2நத?ேமாNC மJகல. || 

     இ(த ஐ(தாN காலக6ட%1. �ட, =னபகவானா. ெசா.ல@ப6ட 
ெபாd3கbB இய.ைப ச95ைச  ெசIG , p_(G ெகா3வேதாh 
ம6hம.லாம. , அைத த\க3 வாrZைக-. ஏSTZெகாnh , 
த\கைள ஆBமநல@ பாைத-. ெகாnh  ெச.uN உ-9க3 
பாZkயவாBக3 ஆவா9க3. இ(த p%தகN ேக3L-ப1. நைட-. 
எWத@ப6cd(தாuN, இG சாY1ர\கb. �ற@ப6h3ள பcoN, 
அேதசமயN அ1. �ற@ப6h3ள ம9ம\கைள Rக5 }லபமாக@ p_(G 
ெகா3vN நைட-uN எWத@ப6cdZkறG.   

  1ரLய-Oண-ப9யாயN எBபG சமண த9ம%1B அc@பைட 
LஷயமாON . 1ரLய -Oண -ப9யாயN வYG  }த(1ர%1B 
ஆதாரமாON. இைத@ p_(G ெகா3ளாம. இd@பவைர ெஜ-B எBT 
அைழ@பG �டெபாd%தமாக இdZகாG . அேதேபால நாBO 
அஃபாவ\கbB (இ.லாைமகbB) Yவ�பDN �ட ஒmெவாd 
1ரLயDN, 1ரLய%1B ஒmெவாd OணDN அதB ப9யாய\கvN 
}த(1ரமானைவ எBபைத RகEN $ற@பாக p_oN வைக-. உT1 
ெசIG கா6ட@ப6h இdZkBறன.  

   இலZகண@பc வாZkய\கைள அைமZக காரFக3-ேவSTைம 
உdpக3 எmவளE அவ$யேமா அmவளE அவ$யN =னாகம%1. 
வYG Yவ�ப%ைத LளZக காரFக3 இdZkBறன. ெலௗ{க 
காரFக3 வYG ப_ணRZON Qைலைய  ேவT வYGZகbB 
சா9pைடயதாகZ கா6hkBறன, ஆனா. இ\O அெலௗ{க காரFக3 
வYG ப_ணRZON Qைலைய }ய சா9pைடயதாகEN, தBl5ைசயாக 
QகrவைதoN கா6hkBறன.  

   இ(த Hw. உ3ள உபாதானN-QR%தN மSTN QR%தN-
ைநR%1க அ%1யாய%1. ேக3L-ப1. கல(Gைரயாட. yலN 
ெசயwB யதா9%தN LளZக@பhkறG. ேமuN ஒW\ODைற(QயாமZ) 
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காரண%ைத ம1@பாIE  ெசIG உலக நடவcZைககvZகான 
யதா9%தமான-உnைமயான Qைல எh%GZ கா6ட@ ப6h3ளG. இ(த 
உலk. யாdN யாைர@பSfoN கவைல@பட ேவncய1.ைல எBபG 
Q�/Zக@ப6h3ளG. ேமuN உலக%1. QகWN எ.லாZ கா_யDN 
}யமாகேவ Automatic-ஆகேவ QகrkBறன எBபைதoN; யாdN தB 
கா_ய%ைத% தLர  ேவT ஒdவ_B கா_ய%ைத5  ெசIவ1.ைல 
எBபைதoN, அதாவG �9ெசIoN ஒW\ODைற காரண%ைத (அதாவG 
QயாமZ காரண%ைத) ஆழமாக ம1@பாIE ெசIG நமZO உT1 
பh%1 கா6ட@பhkறG.  

     ஏW த%Gவ\க3 மSTN pnFயN-பாபN இரnைடoN ேச9%G 
நவபதா9%த\கைளoN p_(G ெகா3ளாம. , அைவகbBேம. 
நN/Zைக ெகா3ளாம. சNயZ%GவN ெபTவைத கSபைன�ட ெசIG 
பா9ZகDcயாG. “சNயZ%GவN இ.லாம. இdZONவைர சNசார 
சD%1ர%1B கைரையZ�ட காணDcயாG” - எBற ச95ைசைய 
பகவாB மஹா~ரdZON, ெகௗதம கணதரdZON அh%த Qைல-.  
உ3ளவராக பா9Zக@பhN ஆசா9ய O(தO(த9 அவ9 எW1o3ள த9சன 
பாOட%1.  ெசI1dZkறா9.  

   Qகrகால%1. பல சாY1ர\க3 kைட%த ேபா1uN, மZக3 
சாY1ர\கைள பc%G ச_யான Dைற-. p_(G ெகா3ள Dcயாத 
Qைலேய காண@பhkறG; அவ9க3 சாY1ர\கைள “ஆoத\களாக” 
உdவாZk Lhkறா9க3. ஆனா. மZக3 Dதw. அேனகா(தN-
Yயா%வாதN, /ரமாணN, நயN, QேkபN Dதwயைவகைள p_(G 
ெகா3ள ேவnhN, அதB yலNதாB சாY1ர\கைள ந.ல Dைற-. 
Yவா%யாயN ெசIG p_(G ெகா3ளDcoN, ேமuN சNயZஞான%ைத 
ெபறDcoN.  
      
  ேமாkமா9ZகN மSTN ஐ(G ஃபாவ\க3 பSfய ச95ைசைய 
ஆ5சா9ய ெஜயேசன9 சமயசாரN எBற kர(த%1B LளZகEைர-. 
RகEN அழகாக5 ெசI1dZkறா9. L}%த ஆ%ம த%Gவ%ைத p_(G 
ெகா3ள ஐ(G ஃபாவ\க3 பSfய ச95ைச அவ$யமாON . 14 
OணYதான\க3 DWைமயாக கரணாqேயாக LஷயமாON. இ(த 
p%தக%1B மSற  எ.லா  Lஷய\கvN 1ரLயாqேயாகN 
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பSfயதாON. OணYதானN பSf p_(G ெகா3வதா. p%1Z�9ைம 
அ1க_@பேதாh ம6hR.லாம. ப_ணாம\கbB L%1யாச\க3 �ட 
நN p_தuZO வdkறG. OணYதான%ைத ச_யாக@ p_(G ெகா3ள 
இ(த p%தக%1B yBறாவG இைண@பாக ெகாhZக@ப6h3ள 
மஹ%Gவa9ண ேக3L-ப1. RகEN உதLயாக இdZON எBப1. 
எ(த ஐயDN இ.ைல.  

   இைண@/B Dத. இரnh Lஷய\களான ச?வBஞ5த3ைம23 
ம*ைம மSTN உ2a3 47 சB&க#, இ(த p%தக வcவ ஆலய%1SO 
உ5$-. கலச\களாக Lள\OkBறன. தRr ெமாj-. 47 சZ1க3 
ப Sfய $ற@பான LளZகN Dத.Dைறயாக இ(த  Hw. 
ெவb-ட @ப hk றG . =னத 9ம %ைத  Yவா%யா ய N  ெச Io N 
ஒmெவாdவdN இைத ஒmெவாd நாvN Yவா%யாயN  ெசIத. 
அவ$யமாON , ஏெனBறா. இதனா. நமZO%தாB ேமாk 
மா9Zக%1. ஆ9வDN, ஆBம நலqZO ^தDN உnடாக DcoN. 
ெமா%த%1. பmய9கbB ஆ%ம க.யண%1SO அவ$யN ேதைவயான 
எ.லா Lஷய\கvN இ(த ஒேர p%தக%1. RகEN அழகாக 
Dைற-. சம9@/Zக@ப6h3ளG எBேற �TேவB.  

   இ(த HuZO yல Hலான “ெஜ-B $%தா(த /ர�ேனா%1ர 
மாலா”-ைவ ^(1 ெமாj-. ெதாO%த : ேதேவ(1ரOமா9 = 
Q5சயமாக பாரா6ட@ படேவncவ9 . இ(த p%தக%ைத தRr 
ெமாj-. ெமாj ெபய9@பG எBபG RகEN கcனமானGN மSTN 
அ1க உைழ@p ெகாhZக ேவncய $ரமN ெகாnடதாON. ஆN, 
ஏெனBறா. இ(த p%தக%1. உ3ள Lஷய\க3 எ.லாN அmவளE  
ஆழமானதாON. ஆனா. aபாலB = அவ9கvZO த%Gவ%1Bேம. 
உ3ள அள@பfய அB/B காரணமாகEN, $ற(த ஆvைம மSTN 
$ரமN எh%GZ ெகா3வ1. அzசாதவராகEN இdZON காரண%தா., 
இ(த ெசயைல ெவSfகரமாக5 ெசIG3ளா9. எனZO அவ9 கட(த 
இரnh வdட\களாக%தாB அfDகமானவ9. அவ9 ஆகம\கைளoN, 
அ%யா%ம சாY1ர\கைள ப-S$  ெசIவ1. RO(த ஆ9வN 
ெகாnடவராகEN, p%1Z�9ைம உைடயவராகEN இdZkறா9. 
கரணாqேயாக%1B RகEN கcனமான பாட\கைள p_(G ெகா3வG 
கcனமானதாON, அGேபாBற ஒd Lஷய%ைத@ p_(G ெகாnட 
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/றO, அைத தRj. கd%G மாறாம., எbைமயான நைட-. 
ெமாjமாSறN ெசI1d@பG அசாதாரண LஷயN எBTதாB ெசா.ல 
ேவnhN . அவ9 Q5சயமாக =னாகம%1SON , தRr சமண 
மZகvZON ஒd $ற(த ேசைவைய5 ெசIG3ளா9, இG பரNபைர-. 
ேமாk%1SOZ காரணமாON.  

    நாB aபாலB = அவ9கைளoN, இ(த H. ெவb-ட சாY1ரதானN 
அb%G3ள நBெகாைடயாள9கvZON மSTN இ1. ேவT வைக-. 
ேநரcயாகEN , மைறDகமாகEN ஒ%Gைழ@p ந.kய அைன%G 
ந.லவ9கvZON எனG மனமா9(த நBfைய%  ெத_L%GZ 
ெகா3kேறB. கைட$யாக இ(த p%தக%ைத ேமாkமா9Zக%1. 
ஆ9வD3ள அைன%G வாசக9கvN RகEN ஆழமாக@ பc%G p_(G 
ெகா3வேதாh ம6hR.லாம. அவரவ9க3 வாrைக-. /BபSTமாTN 
ேக6hZெகா3kேறB … 

பnc6. E.=BOமா9 சாY1_,                                                  10-06-2021 
            - M.A. (Jainism, Hindi, Sanskrit),B.Ed., 

Gைண Dத.வ9,  
: ேதாட9ம. 1கNப9 ெஜ-B $%தா(த  மஹாL%யாலயN, 
ெஜI@a9,  
இராஜYதாB.  
(D?[க.-ேம' அ5&TபாBக., த@bநாG) 

ேபாB:8072446379 
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                                                 H. ஆIE உைர 

     இBfwd(G }மா9 2550 ஆnhகvZO DBp வாr(த பகவாB 
மஹா~ர9 (k.D.599-527) தB ேகவல ஞான%தா. அf(தdbய 
அைன%G =னத9ம%ைத ெகௗதம கணதர9 |%1ர\களாக LளZk 
அdbனா9 எBப9. அவdZO@ /Bன9 }த9ம கணதரdN, ஜNp 
YவாRoN, இவ9கvZO@ /Bன9 பல }dதேகவwகvN =ன 
அற%ைத ெதாட9(G பர@/ வ(தன9 . /றO k .D . DதலாN 
HSறாnc. வாr(த ஆசா_ய9க3 aதபw மSTN p�பத(த9 
ஷ6கnடாகமN kர(த%ைதoN , ஆசா9ய : O(தO(த9 84 
பா�ட\கைளoN பைட%G Dlவ9கvZON, இ.ற%தாdZON 
ந.மா9ZகN எBqN DZ1 மா9Zக%1. ெதாட9(G இd@பதSO வj 
வO%தன9. அதSO@/றO வ(த பல ஆசா_ய9கvN �9%த\கர_B 
உபேதச\கைள%தாB சாY1ர\களாக@ பைட%தdbo3ளன9.  

  இ(த ஐ(தாN(பzசம) கால%1. �9%த\கர9கைள நNமா. 
ேநரcயாக பா9Zக இயலாG. ஆனா. ஆசா9ய O(தO(த9 Lேதக 
ேk %1 ர %1 SO  ெச BT  � ம (த 9 � 9%த \க ர ப க வாl B 
சமவசரண%1. ஏW நா6க3 த\k இd(G, ேநரcயாக உபேதச%ைதZ 
ேக6h, /றO ெபாB�9 மைலZO 1dNப வ(G /ரவசனசாரN 
Dதலான kர(த\கைள எW1னா9.     

    ஆசா9ய O(தO(த_B Qஜ ஆ%ம அqபவ ைவபவ%1B yலN 
சமயசாரN Dதலான அ%யா%ம kர(த\கைளoN பைட%தா9. அ1. 
உ3ள த%Gவ\கைள@ நBO p_(G, உண9(தாேல ேபாGN, நமZO 
சNயZத_சனN உnடாkLhN . ேமாkமா9Zக%1. அcஎh%G 
ைவZகEN, அ1. DBேனறEN, ேமாkN ெபறEN ேவT எ(த வjoN 
இ.ைல. அதனா.தாB அவ9 ம\கலDைடயவ9 எBT ஆசா9ய9க3 
தாN வண\கZ�cய Yேதா%1ர\கb. “மJகல. பகவா3 [ேரா, 
மJகல. ெகௗதேமா க] , மJகல. >+த>+தா5ேயா  ைஜன 
த?ேமாNC மJகல.” எBT பாco3ளன9.   

    வள9(GவdN அfLய. உலk. வாWN நாN வாWNெநf அfயாம., 
பணN சNபா1@பைதoN அைதZெகாnh pலlBப சாதன\கைள@ 
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ெபST இBpST வாrவேத வாrZைக எBற Qைல-. இd@பைத 
நNமா. காணDckறG. இBைறய க.L DைறoN ஆBம நலqZகான 
வjDைறைய கS/@பதாக இ.லாதைத@ பா9%G மனவd%தNதாB 
வdkறG. அற H.கைள நாேம பc%G% ெத_(Gெகா3ள ேவncய 
Qைல-. தாB இdZkேறாN .  ெபdNபாலான அறH.க3 , நN 
தாIெமாj-. ெமாjெபய9Zக@ப6h இd(தேபா1uN, அைவகைள 
பc%G த9ம%1B ம9ம\கைள நNமா. p_(G ெகா3ளDcயாத 
Qைல-. தாB ெபdNபாலாேனாdN இdZkேறாN. இதSOZ காரணN 
ஆகம%1. )ைழ(G அfE ெபற ேவncய அc@பைடZக.L நNRடN 
இ.ைல எBபேத! 

    =னாகம அc@பைட H.க3 அவரவ9 ெமாj-. இd(தா.தாB  
அைவகைள நாN பc%G , /றO ஆகம\கைளoN , அ%யா%ம 
kர(த\கைளoN பc%G@ p_(Gெகா3ள DcoN. இ(த அc@பைட 
க.Lைய நமZO அbZக வ.ல சமண த5Cவ அcSக., காரண காaய 
இரக4ய., கரணாdேயாக அcSக., மef. பgசலT& எBற 
H.கைள டாZட9. உ�வலா ஷா அவ9க3 Dதw. மரா6c-uN, /றO 
^(1 ெமாj-uN எWத@ப6h  ெவbவ(த H.க3 இBTN உலக 
சமண9களா. வரேவSக@பhபைவகளாக இdZkBறன. இ(த நாBO 
சமண த%Gவ%1. அc@பைட அfE ெபTN H.கைளoN கட(த 
இரnh ஆnhகb. ெபfயாள9.1d .aபாலB ெஜ-B அவ9க3 
$ற@பான Dைற-uN அேதசமயN எbைமயான நைட-uN தRj. 
ெமாjெபய9%G ெவb-6h, நாN அ(த அc@பைட அfE ெபTவ1. 
ேபdதL ெசI1dZkறா9க3 எBபைத பலdN அfவ9.  

      இதB ெதாட95$யாக அவ9 ெஜ23 45தா+த 8ர:ேனா5தர மாலா 
எBற ேக3L-ப1. வcவ ^(1 Hைல சமண 45தா+த hைழவா2' 
எBqN p%தகமாக  ெவb-hவைத@ பா9ZONேபாG எBl. 
ஆ5ச9யDN, ஆன(தDN உnடாkறG. இ(த ெமாj ெபய9@/B pdf 
ேகா@ைப எனZO அq@/ இ(த Hைல@ பc%G, ஒd ம1@�6h உைர 
எW1 அq@pமாT ேக6hZெகாnடா9.  

   $ல HT ஆnhகvZO DBன9 பnc6. ேகாபா.தாY ஃபரIயா 
அவ9களா. Dத. Dதw. எWத@ப6ட ெஜ23 45தா+த 8ரேவiகா 
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எBற H. கால@ேபாZk. ேமuN பல ேக3L-ப1.க3 ேச9Zக@ப6h 
$ல ஆnhகvZO DBன9 எB நnப9 1d.ேதேவ(1ரOமா9 
அவ9களா. ெதாOZக@ப6h : O(த-O(த கஹாB பாரமா9%1Z 
cர�6, DNைப QTவண%தா. ெவb-ட@ப6ட ^(1 HwB தRr 
ெமாjெபய9@ேப இ(த HலாON. 

    இ(த Hw. வdN ேக3L-ப1. வcவ சமண $%தா(த அc@பைட 
Lஷய\கைள நாN இ(நா3வைர அf(1dZக Dcயாதைவக3 எBேற 
�றலாN. இ(த Hw. பாட%தைல@pZO ஏSப அc@பைட ேக3Lைய 
எW@/, அதSO ப1லb%G, அ(த ப1wwd(ேத அh%த ேவ3Lைய 
ேக6h ப1.�TN Dைற காண@பhkறG. இதனா. ப-.பவ9கbB 
அைன%G ச(ேதக\கvN ேபாZக@பhN வj-. இ(த H. 
அைம(1d@பG பாரா6ட@பட ேவncய ஒd LஷயமாON.  

  இ1. 1ரLயN, OணN, ப9யாயN, நாBO அபாவ\க3, ஆT 
காரFக3, உபாதானN-QR%தN, QR%த-ைநR%1கN, ஏW த%GவN-
நவ பதா9%தN, /ரமாணN-நயN மSTN QேkபN, அேனகா(தN மSTN 
Yயா%வாதN, ேமாkமா9ZகN-ஐ(G ஃபாவ\க3 மSTN ப1நாBO 
OணYதான\க3 Dதலான ப%G அ1கார\களாக அைம%G 
அைவகb. எmவளE  ேக3Lக3 வ ரDc o ேமா  அmவளE 
ேக3LகைளoN எW@/, அைவகvZO ஆகம@a9வ ஆதார\கvடB 
சமாதான\கைளoN, எbைமயான நைட-. எbதாக@ பc%G p_(G 
ெகா3vN வைக-uN ெதாO%1d@பைத  காணDckறG . 
வாசக9கbB கவன%1Sகாக உதாரணமாக $லவSைற இ\O எh%GZ 
�TkேறB.  

  கா ரFக3 எBற  அ%1யாய%1.  ேக3L  ப1.கைள@ 
பா 9ZONேபாG  ெபாd3கb. மSTN ெபாdbB அன(த 
Oண\கbuN அைவகbB ப9யாய\கbuN ெசய.க3 }த(1ரமாக 
QகrவைதoN, /ற ெபாdbB ஆ1Zக%1. எGEN Qகrவ1.ைல 
எBபைத கா�NேபாG அைவகைள சமதா ஃபாவ%ேதாh ஏSTZ 
ெகா3vN பZOவN நமZO வ(GLhN.  
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  உபாதானN அ%1யாய%1. Lைனக3 உட., மனN, வாZO 
இைவகbB சா9/Bf Yவய%1B(ஆ%மாLB) அY1%Gவ%ைத 
பா 9ZகDckறG . ப 9யா யN தBl5ைசயாக  ெசய.பhவைத 
kFZஉபாதானN yலN அf(G Yவா�ன }க%ைத நாN Q5சயமாக 
அqபLZக DcoN எBபG ெதbவாkறG.  

  ேமாkமா9Zக அ%1யாய%1. ஏேதqN ஒd Qகr5$-சNபவN 
நைடெபTவ1. ஐ(G சமவாய\கbB ஒSTைமேய காரணN 
எBபைதoN, அ1. pdஷா9%தN DZkய காரணN எBபைத% ெத_(G 
ெகா3kேறாN. ேமாkமா9Zக%1B உnைமயான Qைலைய அf(G 
ஜட@ ெபாdளான LைனகbB sG பj ேபா6h  த@/Zக 
QைனZகாம., த%Gவ Q9ணயN ெசIத. DZkயN எBபைத நNமா. 
p_(G ெகா3ள DcoN.  

    ேமuN இ(HwB இைண@பாக ச9வZஞ%தBைம-B ம^ைம, 
உ-_B 47 சZ1க3, மஹ%வa9ண ேக3L-ப1.(OணYதாண-
)ைழவா-. ) ஆkய DZkயமாக  ெத_(Gெகா3ள  ேவncய 
அc@பைட Lஷய\கைள அfய LdNpபவ9க3 ெத_(Gெகா3vNபc  
ேச9%1d@பG ேமuN பயனbZகZ �cயதாக இdZkறG எBேற 
ெசா.uேவB.  

  இ(த H. நாN ேபதஞானN ெபSfடEN, த%Gவ%ைத உT1 
ெசIயEN நமZO வjகா6cயாக உ3ளG எனலாN. ேமuN இG ஆ%ம 
அqபவN ெபறEN ெப_ய ெபாZkஷN ேபாBற அ_ய ேமாkசாY1ரN 
எBTN சமண%1B அைன%G சாம9%1யமான ஆ5சா9ய9கbB 
H.கbB ஆBsகசாரN எBTN �ட ெபய9 |6டலாN. இ(த அ_ய 
ெதாO@p HலானG சமயசாரN, ேமாkமா9Zக@/ரகாசN ேபாBற மஹா 
kர(த\கைள }லபமாக@ பc%Gணர உதEN )ைழவா-. kர(தN 
-சாY1ரN எBTN கdதலாN. Dcவாக இG நாBO அqேயாக%1B 
சாரமான அfைவ ெபற LdNpவ9க3 DதBDதw. பcZக ேவncய 
பாடp%தகம-Text Book எBேற நாB �TேவB. ெலௗ{க Dைற-. 
�ற ேவnhெமBறா. இ(H. அைன%G நலBகைளoN வழ\ON 
$(தாமF, காமேதq எBறைழ%தாuN RைகயாகாG. இG சமவசரண 
1mயெதாl-B ஒd /jE எனலாN. இ(Hைல@ ப-.வதா. நN 
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அzஞான இd3 LலகEN, சNயZஞானN எBற /ரகாச%ைதZ ெபறEN  
இG ஒd அdNெபTN ேஜா1யாக இd@பைத உணர DckறG. இ(த 
H. ஒ d ச ம ண 4 5தா +த  க ளg4 ய . ம ST N ல > 
ேமாkமா?BகT8ரகாச. எBTN�ட �றலாN. DW Hைல x\க3 
ப c %� 9க ேள யான. ஆ%ம  த %Gவ %ைத  ேமாkெநf o டB 
/BபSTவதSO ேபdதLயாக இdZkறG எBT x\கேள Q5சயமாக5 
ெசா.~9க3.  

   இதSகாக ெபாfயாள9. G.aபாலB அவ9க3 ெப_ய $ரமN எh%GZ 
ெகாnடG பாரா6ட%தZகதாON . அவ9  ேமuN பல சாY%1ர 
H.க ைள  த R ழா Zக N  ெச IG  ெவ b - ட ேவnh N எ ன 
எ19பா9ZkேறB . இ(த H.  ெவbவர சாY%1ர தானமb%த 
பmLய9கைள மனதார@ பாரா6hkேறB. தRr சமண9கbடN இ(த 
H.  ெபdN வரேவS/ைன@  ெபTN எBப1. எனZO  எ(த 
ஐயDR.ைல. பmய9க3 அைனவdN இ(Hைல பயBெகாnh ஆBம 
நலN ெபறேவnhN! 

                                               ெஜI =ேன(1ரா ! 
     
டாZட9.V.தனOமா9 ெஜ-B சாY1_,                                    12-06-2021 
           - M.A.(Jainism-Acharya, Hindi, Sanskrit), Phd.,  
தைலைம ஆ$_ய9, 
சமYkdத நhQைல@ பாடசாைல, 
மா9வாடா ெசௗZk, ேகா6டா,  
இராஜYதாB, 
(D?[க.-க3னல., த@bநாG) 

ேபாB:7976495820 
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                                                                               எ3 உைர 

                                    அகர Sதல எk5ெத'லா. 
                                    ஆ&பகவ3 Sதeேற உல> 

   பmLய9கேள, இ(த H. வjயாக உ\க3 அைனவைரoN 
ச(1@ப1.  ெபdமkr5$ அைடkேறB . =ன சாY1ர\கைள 
Yவா%யாயN ெசIG அ1. �ற@ப6h3ள ம9ம\கைள நBO p_(G 
ெகாnh அதBபc நடZக ேவnhN எBற ஆ9வN எBlடN எ@ேபாGN 
இd(G ெகாnேட இdZkறG. Dதw. நாB Dைறயாக C+C8, 
மல?மைழ எBற அzச.வjZ க.L yலN அc@பைட சமண 
த%GவZக.Lைய@  ெபSேறB . அதSO@ /றO }யமாகேவதாB 
ஆகம\கைள பc%G ெத_(G ெகா3ள ேவncய Qைல ஏSப6டG.  

  அ 1 9�ட வ ச மா க எ னZO / எ \க v ZO  ஆ %ம ப (G 
1d .பரத5சZகரவ9%1 சாY1_யா9 அவ9க3 yலDN , /றO 
1d.ஜNpOமா9 சாY1_யா9 DலDN Yவா%யாயN ெசIoN பாZkயN 
kைட%தG. இ(த காலக6ட%1. :108 ஆ9ஜவசாக9= Dlமஹரா� 
அவ9க3 yலN த%Gவா9%த �%1ர%ைத ஆழ@ப-uN பாZkயDN 
kைட%தG. இ(த கால க6ட%1. ேமuN }.லக9 105 $வஆ1நாதB 
அவ9க3 ஆ5சா9ய O(தO(த_B எ.லா H.கைளoN தRj. 
ெமாjெபய9@p  ெசIG அ%யா%ம ஆகம\கைள நாேம பc%G 
பயBெகா3ள வjெசIதா9க3. 1d.க.L.அ=ததாY அவ9கvN பல 
அ_ய H.கைள ^(1-wd(G தRj. ெமாjெபய9@p ெசIG நாN 
}யமாகேவ பல ஆகம\கள@ பcZக வj வO%தா9. DZkயமான பல 
H.க3 நமZO% ெத_(த நN தாIெமாjயாN தRj. kைட%த 
ேபா1uN, அைவகைள நாேம }யமாக@ பcZக Dc(தேத ஒjய, அ1. 
pைத(G3ள $%தா(த%1B ம9ம\கைள நNமா. p_(G ெகா3ள 
Dcயாத Qைலேய இdZkறG.  

   Of@பாக எனZO “ேகவw பகவாB எ@பc DZகால yEலக@ 
ெபாd3கைளoN ஒேர சமய%1. அfkறா9? /றO அவ9 எBன 
ெசIGெகாnh இd@பா9? எ19மைற Oண\க3 எ@பc ஒேர 
வYGL. இdZக DckறG? ஏB ப9யாயN ம6hேம நN பா9ைவZO 
வdkறG, 1ரLயN ஏB வdவ1.ைல? kரமப%தப9யாயN எBறா. 
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எBன? நSகா6$  ெபற எBன  ெசIய  ேவnhம? ேபதLzஞானN 
எBறா. எBன? ஆ%ம அqபவN எ@பc@ ெபற ேவnhN? எBற பல 
ச(ேதக\க3 எW(த வnணேம இd(தன. இ(த ேக3LகvZO ப1. 
காண DயS$ ெசIG ெகாnேட இd(ேதB.  

       அ19�ட வசமாக $ல ஆnhகvZO DB பnc6. 1ேன�பாI 
ஷா மSTN டாZட9. உ�வலா ஷா அவ9கbB ெசாSெபாjEகைள 
���@ மSTN ேபYpZ வா-லாகZ ேக6க% Gவ\kேனB. அவ9கbB 
ெசாSெபாjEக3 Rக எbைமயாக@ p_(G ெகா3ள% தZகதாகEN, 
ேமuN எB பல ச(ேதக\கvZO ப1.கைள அb@பதாகEN 
இd(தன . அவ9களா.  ெவb-ட@ப6ட  எ.லா H.கைளoN 
அவ9கbடRd(G  ெபST  ஆழ@ப-லEN , அ(த  H.கைள 
ைவ%GZெகாnேட  அைவ  சNப(தமான ெசாSெபாjEகைளZ 
ேக6கEN Gவ\kேனB.  

   Dதw. டாZட9. உ�வலா ஷா அவ9களா. எWத@ப6ட த%Gவ 
அc@பைட H.களான சமண த5Cவ அcSக., காரண காaய 
இரக4ய., கரணாdேயாக அcSக., பgசலT& அைவகb. ஆr(G 
ேபாேனB. அைவகைள@ பலDைற Yவா%யாயN ெசIG எB பல 
ச(ேதக\கைள ேபாZkZ ெகாnேடB. p_(G ெகா3ள Dcயாத 
இட\கb. அவ9கைள  ெதாைலேப$-. ெதாட9p ெகாnh 
LளZக\கைள@ ெபSேறB . இ(த H.கbB DZkய%Gவ%ைத 
உண9(G இ(த நாBO H.கைளoN கட(த இரnh ஆnhகb. 
ெமாjெபய9@p ெசIG ெவb-6டைத x\க3 அf~9க3.  

   அேத வj-. நாB ஆr(G Yவா%யாயN ெசIத அh%த Hேல 
1d.ேதேவ(1ரOமா9 அவ9களா. ெதாOZக@ப6h, DNைப-. உ3ள 
: O(தO(த-கஹாB பாரமா9%1Z cரY6, yலN $ல ஆnhகvZO 
DB ^(1  p%தகமான  ெவbவ(த  /  ெஜ23 45தா +த 
8ர:ேனா5தரமாலா எBற HலாON. இ(த HuN த%Gவ அc@பைட 
Lஷய\கைள ெதbவாக% ெத_(Gெகா3ள எனZO@ ேபdதLயாக 
இd(தG. இதB DZkய%Gவ%ைத உண9(ேத நாB இ(த Hைல  
ேக#$-ப&' வ)$' சமண 45தா+த hைழவா2' எBற ெபய_. 
தRழாZகN ெசIG ெவb-ட% GF(ேதB. இ(த Hw. இைண@பாக  
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ச 9வ Zஞ %த Bைம - B ம^ைம , உ - _ B 4 7 ச Z1 க 3 ,                                                              
மSTN மஹ%வa9ண  ேக3L -ப1. (OணYதாணN ) பSfய 
அc@பைட-. அவ$யN ெத_(G ெகா3ள ேவncய Lஷய\கைளoN 
இைண%G3ேளB. இ(த H. இ(த ஆnh }dத பzசRயான இBT 
DWைம அைடவG எனZO மkr5$ அbZkறG.  

    இ(த Hைல தRj. ெவb-ட ஒ@pத. அb%த yலH. ப1@பாள9 
பnc6. ஷIேல�=, : O(தO(த-கஹாB பாரமா9%1Z cரY6, 
DNைப அவ9கvZON, ஒ@pத. ெபTவ1. ேபdதLயாI இd(த 
பnc6. 1ேன�பாI ஷா மSTN டாZட9. உ�வலா ஷா அவ9கvZON 
எB நBf கல(த வணZக%ைத ெத_L%GZ ெகா3kேறB. 

  கரணாqேயாக அfDகN மSTN பzசல@1 H.கைள அ5$6h 
ெவb-hN ெசலE DWவGN சாY1ரதானN அb%G உதLயG 
ேபாலேவ, இ(த H. ெவbவரEN பmய நnப9க3 DWைமயாக 
சாY1ர தானN அb%1dZkறா9க3 எBபG , அவ9கvZO 
மா9Zக@/ரஃபாவைன-. இdZON ஈhபா6ைடZ காணDckறG. 
சாY1 ர தான மb %த  அைனவைர o N எB DWமனGடB 
பாரா6hவேதாட.லாம., அவ9க3 OhNப%தா9கvZON எB நBf 
கல(த வணZக%ைத ெத_L%GZ ெகா3kேறB. 

   ேமேல �fய இ(த ஐ(G H.கைள Yவா%யாயN ெசIவதா. த%Gவ 
சNப(தமான எ.லா அc@பைட Lஷய\கைளoN நNமா. }லபமாக 
p_(G ெகா3ள DcoN. இதByலN ெபSற அfைவZெகாnh எ.லா 
சமண த%Gவ ஆBsக மSTN அ%1யா%ம H.கைள நாேம }யமாக 
Yவா%யாயN ெசIG அைவகb. pைத(G kடZON ம9ம\கைள 
p_(G ெகா3ளDcoN. அதனா. சNயZ%Gவ%ைத@ ெபST DZ1 
மா9Zக%1. DBேனறEN இG வjவOZON . இ(த  HwB 
ெமாjெபய9@/B ேபாG எBைன ஊZOL%த Dைனவ9 L.தனOமா9 
ெஜ-B சாY1_யா9 அவ9கvZON, ெமாjெபய9@/. எனZO@ 
ேபdதLயாக இd(த 1d.ெஜயரா� சாY1_யா9 அவ9கvZON எB 
மனமா9(த நBfைய% ெத_L%GZ ெகா3kேறB. இ(த Hw. 
அ5}@/ைழ எGEN இ.லாதவைக-. /ைழ 1d%தN ெசIGN 
HuZO $ற(த ஒd அfDகEைரoN ெசIG உதLய 1dவாள9 
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மBனா9Oc ப%மரா� இராமசாR ெஜ-B, மBனா9Oc அவ9கvZO 
எB அBp கல(த நBfைய ெத_L%GZ ெகா3kேறB.  

  இ"த இ$க&டான காலக&ட+,- ேநர1 ஒ3$4 இ"த 567 pdf 
ேகா8ைப ப;+3 அ=ைமயான ஒ= அ@"3ைர அA+3Bள பD;&. 
E.E7FமாG ெஜJ7 சாL,M M.A. (Jainism, Hindi, Sanskrit),B.Ed., 
3ைண  Oத-வG , Q ேதாடGம- ,க1பG  ெஜJ7 R+தா"த 
மஹாT+யாலய1, ெஜU8VG அவGகW$F1, 567 pdf ேகா8ைப 
OXவ31 ப;+3 ந-ல ஒ= 5- ஆUZ உைரைய அA+த 
டா$டG.V.தனFமாG ெஜJ7 சாL,M, M.A.(Jainism-Acharya, Hindi, 
Sanskrit), Phd., தைலைம ஆRMயG, சமL4=த ந\]ைல8 பாடசாைல, 
மாGவாடா ெசௗ$4, ேகா&டா, இராஜLதா7 அவGகW$F1 எ7 
ப@வான வண$க`கைள சமG8a$4ேற7. 
   
  எ8ேபா31ேபால இ"த 5ைலc1 அ=ைமயாகZ1, ேநG+,யாகZ1 
அdR&\+த"த  நDபG Q பாலாE ஆ8ெச& ]eவனரா4ய 
,=.f8ைபயா அவGகW$F1 எ7 பாரா&\த-கைளc1, ந7gையc1 
ெதMT+3$ ெகாB4ேற7.  

  567 ெமாhெபயG8i jல 567 க=+3கW1, த+3வ ஆழO1 
அ8ப;ேய இ=$FமளZ$F lF"த கவன+3ட7 ெசU,=$4ேற7. 
எ`F ேமm1 ெகாnச1 Tள$4னா- ந7றாக8 iMc1 எ7e ேதா7gய 
இட+,- [ ]-இ$Fgo&\$FB எ7 kேயாபசம ஞான+,rF+ 
ெதM"த அளT-, s\த- Tஷய`கைளc1 ெகா\+,=$4ேற7. இ"த 
56 - ப uய Gக B ஏ தா வ 3 த வ e கDடா - எ ன$F + 
ெதMய8ப\+3வேதா\ ம&\ம-லாம-, ,=+, வாR+3$ ெகாBளZ1 
எ7e ப@Zட7 ேக&\$ ெகாB4ேற7. ெப=OயrRJ7 காரணமாக 
ெவAவ"3Bள இ"த 5ைல தlwd சமணGகB ஆGவ+ேதா\ 
Lவா+யா ய 1  ெச U3  ஆ7ம  ந ல 1 அைடய  ேவD\1 எ7ற 
ஃபாவைனcட7,  

3.Vபால7 B.E.,                                                                      15-6-2021 
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1. &ர$ய அ&கார.

                                              1. &ர$ய அ&கார. 

ேக#$ 1: உலக. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: ஆT 1ரLய\கbB சyக%ைத உலகN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 2: &ர$ய. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: Oண\கbB சyக%ைத 1ரLயN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 3: >ண. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: எG 1ரLய%1B DWவGN (a9ணமாக) QரN/-dZkறேதா 
மSTN 1ரLய%1B எ.லா Qைல-uN காண@பhkறேதா அைத 
OணN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 4: உலm' எ5தைன &ர$யJக# இ=Bm3றன? அைவக# 
யாைவ? 
ப1.: உலk. ஆT 1ரLய\க3 இdZkBறன. அைவகளாவன: 
உ-9(�வB), p%கலN, த9மN, அத9மN, ஆகாசN, மSTN காலN. 

ேக#$ 5: nவ5 &ர$ய. எ3f எைதB lfmேறா. ? 
ப1.: எ(த 1ரLய%1. ேசதன OணN இdZkறேதா அதாவG 
ெபாd3 இd@பைதoN, அ(த ெபாd3 பSf அfoN சZ1 எ1. 
இdZkறேதா அைத �வ% 1ரLயN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 6: U5கல5 &ர$ய. எ3f எைத lfmேறா. ? 
ப1.: எ(த 1ரLய%ைத% ெதா6h அfய Dcoேமா, எ1. ெதாhத., 
}ைவ, மணN மSTN QறN Dதwய Oண\க3 இdZkறேதா அைதேய 
p%கல% 1ரLயN எBT �TkேறாN. [p%கல எBற ெசா.wB 
இலZகணN: �hத.+/_த.. எ1. �hதuN, /_தuN சகஜமாக-
இய.பாக Qகrkறேதா அைத p%கலN எBT ஞாlக3 �Tவ9.] 

ேக#$ 7: U5கலJக# எ5தைன $தமாக உ#ளன? 
ப1.: p%கல\க3 இரnh Lதமாக உ3ளன. அைவ பரமா� மSTN 
Yக(த வcவமாக உ3ளன. 
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1. &ர$ய அ&கார.

ேக#$ 8: பரமாo எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: எG $fய1uN Rக5$fயேதா, மSTN அைத ேமuN /_Zக 
Dcயாதேதா அ%தைகய p%கல@ ெபாdbB /_Zக Dcயாத பO1ைய 
பரமா� எBT �TkேறாN. [பரமா� ேகவல ஞான%தா. ம6hேம 
அfயZ�cய ெபாd3 எBபைத இ\O QைனL. ெகா3v\க3. 
ேகவw பகவாB �Sfனா. இ(த )6ப%ைத நாN அfkேறாN. 
Lzஞான அfEZO இG அ_தான எBபைத கவன%1. ெகா3க.] 

ேக#$ 9: Nக+த. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: இரnhZON ேமSப6ட பரமா�ZகbB �6டா. அைம(த 
ெபாd3கைள Yக(தN எBT அைழZkேறாN . Yக(தN ஆT 
LதமாகEN 23 LதமாகEN மSTN அேனக LதமாகEN உ3ளன 
எBபைத இ@ேபாைதZO QைனL. ெகா3ளEN. ஐNெபாfகளா. 
அfய@பhவG இ(த Yக(தேம. Yக(த%ைத வ9கைண எBT�ட 
ஞாlக3 �Tவ9. 

ேக#$ 10: த?ம5 &ர$ய. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: இய.பாக }யமாக இடN ெபயdN உ-9 மSTN p%கல% 
1ரLய\கvZO இடN ெபயர QR%தமாக (உதLயாக) எ(த 1ரLயN 
இdZkறேதா அைத த9ம% 1ரLயN எBT �TkேறாN. உதாரணமாக 
sB x(த தn�9 உதLயாக-QR%தமாக இd@பG ேபாலவாON. 
தn�9 sைன x(த உ(Gவ1.ைல. இைத உதா�ன QR%தN 
(உ(Gத. இ.லா உதL) எBT ஆகம ெமாj-. �Tவ9. 

ேக#$ 11: அத?ம5 &ர$ய. எ3f எைதB lfmேறா.? 

ப1.: இடN ெபயdN உ-9 மSTN p%கல% 1ரLய\க3 ஓ_ட%1. 
Qைலெகா3ள QR%தமாக (உதLயாக) எ(த 1ரLயN இdZkறேதா 
அைத அத9ம% 1ரLயN எBT �TkேறாN. உதாரணமாக நட(G 
ெச.uN யா%_ZO மர%1B Qழ. QSக QR%தமாக இd@பG 
ேபாலவாON. 

ேக#$ 12: அத?ம5 &ர$ய5ைதT பec lf.ேபாC “இட. 
ெபய?+C ெகாpG#ள உ2? மef. U5கல5 &ர$யJக# ஓaட5&' 
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1. &ர$ய அ&கார.

rைலெகா#ள r@5த.” எ3f lறTபGmறC; இ&' இட. ெபய?+C 
ெகாpG#ள மef. rைல ெகா#ள எ3ற சTத5ைத எG5C$sடா' 
எ3ற >eற.(ேதாஷ.) வ=.? 
ப1.: எ(த இடNெபய9(G ெகாnh3ள �வ p%கல\க3 Qைல 
ெகா3kறேதா, அைவகvZேக அத9ம% 1ரLயN QR%தமாON. அ@பc 
ெசா .ல L .ைல  எ Bறா . எ @ேபா G ேம  Q ைல யா க உ 3ள 
(Q�k_யாவாBகளான-எBTN இடN ெபயராத) த9மாY1காயN , 
ஆகாசாY1காயN மSTN கால%1ரLயN ஆkயைவகvN Qைலயாக 
இdZக அத9ம 1ரLயN QR%த காரணமாக ஆkLhN. 

ேக#$ 13: ஆகாச5 &ர$ய. எ3f எைதB lfmேறா. ? 
ப1.: எG உ-9 Dதலான ஐ(G 1ரLய\க3 இd@பதSO இடN 
தdkறேதா அைத ஆகாச% 1ரLயN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 14: ஆகாச5 &ர$ய5&' எ5தைன 8aYக# உ#ளன? 
ப1.: ஆகாசN அகnட (/_E படாத) ஒேர 1ரLயமாON, இd(தாuN 
இ1. த9ம, அத9ம Dதலான 1ரLய\க3 காண@பhN ஆகாச@ 
பO1ைய ேலாகாகாசN எBTN, அைவக3 காண@படாத ஆகாச@ 
பO1ைய அேலாகாகாசN எBTN இரnடாக ஆகம\கb. Lவ_Zக@ 
ப6h3ளG. உலக%1. த9மN அத9மN ஆkய இரnh 1ரLய\க3 
இ.லாம. ேபாOமானா. ேலாகாகாசN அேலாகாகாசN எBற /_ேவ 
இ.லாம. ேபா-dZON! 

ேக#$ 15: ேலாகாகாச. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப 1 . : எ \O  உ - 9 D த லா ன எ .லா  1 ர L ய \க v N 
காண@பhkBறனேவா அ(த ஆகாச@ பO1ைய ேலாகாகாசN எBT 
�Tவ9. அதாவG அகnட ஆகாச%1. எGவைர உ-9, p%கலN, 
த9மN, அத9மN மSTN காலN ஆkய ஐ(G 1ரLய\கvN உ3ளேதா 
அGவைர உ3ள அகாச@ பO1ைய (/ரேதச%ைத) ேலாகாகாசN எBப9. 

ேக#$ 16: அேலாகாகாச. எ3f எைத lfmேறா.? 
ப1.: ேலாகாகாச%1SO ேவbேய எ.லா 1ைச-uN உ3ள அகnட 
ஆகாச@ பO1ைய அேலாகாகாசN எBப9. 
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1. &ர$ய அ&கார.

ேக#$ 17: ேலாகாகாச. மef. அேலாகாகாச. ஆmய இரp)3 
rற5&' எ3ன ேவfபாG உ#ளC? இu$ரp)' எC ெபaயC? 
ப1.: ஆகாச% 1ரLயN அdவமானதாைகயா. அ1. QறN ஏGN 
இ.ைல. ஆகாசN ஒd அகnட 1ரLயமாON. எ(த ஆகாச@ பO1-. 
ஆT 1ரLய\கbB சyகN உ3ளேதா அ(த@ பO1 ேலாகாகாசN. 
ேலாகாகாச N DW ஆகாச %1B Rக 5$f ய ப O1 யாO N . 
ேலா கா கா ச %ைத  எ .லா @ ப Zக D N | r(G 3ள  ப O 1 
அேலாகாகாசமாON. அேலாகாகாசN ேலாகாகாச%ைத@ ேபால அன(த 
மட\O ெப_யதாON. 

ேக#$ 18: அேலாகாகாச5&' எ5தைன &ர$யJக# உ#ளன? 
அ&' பaமாeற. rகழ எC r@5தமாக உ#ளC? 
ப1.: அேலாகாகாச%1. ஆகாச 1ரLய%ைத% தLர ேவT எ(த 
1ரLயDN இ.ைல. அகnட ஆகாசN DWவ1uN ப_மாSறN Qகழ 
ேலாகாகாச%1. உ3ள காலஅ� 1ரLயN QR%தமாON. 

ேக#$ 19: ஒ= ஆகாச 8ரேதச5&' ஒேர வைகைய ேச?+த &ர$ய. 
எTேபாC. ேச?+C இ=Tப&'ைல, அC எ+த &ர$ய.? 
ப1.: அ(த 1ரLயN காலஅ� 1ரLயமாON. ஏெனl. ஒmெவாd 
ஆகாச@/ரேதச%1uN ஒd காலஅ� 1ரLயN எBற Dைற-. தl% 
தlயாகேவ Qைலெகாnh இர%1னZ OLய. ேபால உ3ளG. 

ேக#$ 20: ஒ= பரமாo அளY 4cயதான ேவf &ர$ய. ஏேதd. 
உ#ளதா? 
ப1.: ஆN, உ3ளG. காலஅ�ேவ மSTெமாd பரமா� அளேவo3ள 
$fய 1ரLயமாON. காலஅ�EN, p%கல@ பரமா�EN ஏக@/ரேதச% 
1ரLய\களாON. 

ேக#$ 21: 8ரேதச. எ3f எைத lfmேறா.? 
ப1.: ஒd p%கல@ பரமா� ஆகாச%1. எmவளE இட%ைத எh%GZ 
ெகா3kறேதா, அ(த அளE இட%ைத ஒd /ரேதசN எBT �Tவ9. 
[இ(த ஒd /ரேதச அளேவ எ.லா 1ரLய\கvN எh%GZெகா3vN 
இட%ைத அளZக ஓ9 அளைவயாக (measuring unit-டாக) உ3ளG 
எBபைத QைனL. ெகா3v\க3.] 
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1. &ர$ய அ&கார.

ேக#$ 22: கால5 &ர$ய. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: தBl. மாSற\கைள }யமாகேவ ஏSபh%1Z ெகா3vN 
தO1oைடய உ-9 Dதலான 1ரLய\கvZO , அைவகb. 
மாSற\க3 ஏSபட எG QR%தமாக (உதLயாக) உ3ளேதா அைத 
கால% 1ரLயN எBkேறாN . உதாரணமாக தானாகேவ }STN 
தO1oைடய OயவlB சZகர%ைத, }Sற தc உதEவG ேபாலவாON. 

ேக#$ 23: கால5 &ர$ய. எ5தைன வைகயாக உ#ளC? 
ப1.: கால% 1ரLயN Q5சய காலN, Lயவஹார காலN என இரnh 
Lதமாக உ3ளG. 

ேக#$ 24: rxசய கால. எ3f எைத lfmேறா.? 
ப1.: கால% 1ரLய%ைத Q5சய காலN எBkேறாN. ேலாகாகாச%1. 
எ%தைன  /ரேதச\க3 உ3ளேதா  அ%தைன  Q5சய கால% 
1ரLய\கேள உ3ளன. ேமuN அG ேலாகாகாச%1B ஒmெவாd 
/ரேதச%1uN ஒd கால% 1ரLயN (காலஅ�) என தl%தlயாகEN, 
QைலயாகEN உ3ளG. 

ேக#$ 25: $யவஹார கால. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: கால%ைத சமயN (ேமuN /_Zக Dcயாத Rக5$fய கால 
அளE), QRடN, மF, நா3, மாதN, வdடN Dதலாக நாN கணZkhN 
கால%ைத Lயவஹார காலN எBkேறாN. [கால% 1ரLய%1B 
ப9யாய%ைதேய Lயவஹார காலN எBkேறாN.] 

ேக#$ 26: உ2? Sதலான &ர$யJக# எ5தைன? ேமz. அைவ 
எJ> இ=Bm3றன? 
ப1.: உ-9% 1ரLயN அன(தN (DcவSறG, infinity). அைவ 
ேலாகாகாசN DWவ1uN இdZkBறன. உ-9 1ரLய%ைத@ ேபால 
அன(த மட\O p%கல% 1ரLயமாON. அைவகvN ேலாகாகாசN 
DWவGN QரN/ இdZkBறன. த9ம மSTN அத9ம 1ரLய\க3 
ஒmெவாBறாON . அைவ இரnhN �ட உலகN DWவ1uN 
பரL(Lயா/%G) உ3ளன. ஆகாச 1ரLயDN ஒBTதாB. அG உலகN 
மSTN அேலாகN DWவGN பரLo3ளG. கால% 1ரLயN அச\ZயாதN 
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1. &ர$ய அ&கார.

அதாவG எnFZைகயா. �றDcயாததாக உ3ளG. அG உலக%1. 
உ3ள அச\Zயாத@ /ரேத\கbuN ஒd /ரேதச%1SO ஒBT ~தN 
தl% தlயாக [இர%1னரா$ ேபால-D%GZOLய. ேபால] உலகN 
DWவGN பரLo3ளG. 

ேக#$ 27: அN&காய. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: பல /ரேதச\க3 (ப�@/ரேத$) உைடய 1ரLய%ைத 
அY1காயN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 28: எ5தைன &ர$யJக# அN&காயமாக உ#ளன? 
ப1.: உ-9, p%கலN, த9மN, அத9மN மSTN ஆகாசN ஆkய ஐ(G 
1ரLய\கvN அY1காய\களாக உ3ளன. 

ேக#$ 29: கால5 &ர$ய. மsG. ஏ3 அN&காயமாக இ'ைல? 
ப1.: ஒmெவாd கால% 1ரLயDN ஒd /ரேதசN ம6hேம உைடயதாக 
இdZkறG. அதனா. அG அY1காயமாக (ப�@/ரேத$யாக) 
இ.ைல. 

ேக#$ 30: U5கலT பரமாolட ஒ= 8ரேதசேம உைடயC. எC 
மsG. எTப) அN&காயமாக உ#ளC? 
ப1.: p%கல@ பரமா� ஒd /ரேதசN உைடயதாக இd(தாuN, பல 
பரமா�Zக3 ஒBT ேச9(G Yக(தமாk (ஒd �6h@ ெபாdளாk) 
பல /ரேதச\கைள எh%GZ ெகா3vN சZ1 பைட%ததாக உ3ளG. 
அதனா. p%கல@ பரமா�ைவoN உபசாரமாக அY1காய%1. 
எh%GZ ெகா3ள@ ப6h3ளG. [YlZதN, �kN (பைச%தBைம, 
வர6$% தBைம) உ3ளதா. பரமா� அY1காயமாக எh%GZ 
ெகா3ள@ பhkறG.] 

ேக#$ 31: உ2? Sதலான ஆf &ர$யJகைள எ+ெத+த வைக2' 
இரp)ரpடாக lறS){.? 
ப1. : உ-d3ளG உ-ரSறG , உdவDைடயG உdவமSறG , 
ப�@/ரேத$ ஏக@/ரேத$, இடN ெபயரZ�cயG இடN ெபயராதG, 
உண9EைடயG உண9L.லாதG என ஆT 1ரLய\கைள 
இரncரnடாகZ �றDcoN. 
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1. &ர$ய அ&கார.

ேக#$ 32: அnவ (உ2ரeற) &ர$யJக# எைவ? 
ப1.: p%கலN, த9மாY1காயN, அத9மாY1காயN, ஆகாசN மSTN 
காலN ஆkய ஐ(G 1ரLய\கvN அ�வ (உ-ரSற) 1ரLய\களாON. 

ேக#$ 33: உ=வSைடயC, உ=வமeறC எ3பத3 ெபா=# எ3ன? 
ப1. : எ1. ெதா6டfத. (உ�ணN , Ob95$ , வழவழ@p , 
ெசாரெசார@p, ேல}, பv, ெமBைம, கcனN), }ைவ, மணN மSTN 
QறN Dதwய Oண\க3 உ3ளனேவா அG உdவDைடயG. இ(த 
Oண\க3 எGEN இ.லாதG உdவமSறG. [ஐNpலBகvZON 
pல@பhவG உdவDைடயG, pல@படாதG அdவமாON.] 

ேக#$ 34: ஆf &ர$யJகE' உ=வSைடயC எC, உ=வமeறC 
எC? 
ப1.: p%கல% 1ரLயN ஒBT ம6hN உdவDைடயG. மSற ஐ(G 
1ரLய\கvN உdவமSறன. 

ேக#$ 35: உ2? அசJBயாத (எpனா' lற S)யாத) 8ரேதச. 
உைடய ஒ= &ர$யமாகB lfmேறாேம; அTப)யானா' அைத 
இரpG மef. பலவாக 8aBக S){மா? 
ப1.: 1.DcயாG. ஏெனBறா. உ-9@ /ரேதசN இயSைகயாகேவ எ(த 
கdLயாuN /_Zக Dcயாததாக இd@பதா., ஒd உ-ைர இரnh 
மSTN பலவாக /_Zக DcயாG. (பzசா%யா- பாகN1, காைத 414). 

     2./ரேதச ேநாZk. ஒmெவாd உ-dN /_Zக Dcயாத அச\Zயாத 
/ரேதசDைடயG . உ-_B ஒmெவாd /ரேதச%ைதoN அதB 
அ\கமாகேவ ெகா3ளலாN . உ-9 /ரேதச%GடB ஒBTேபால 
இdZON p%கல உடwB ைக, கா. Dதwய அ\க\க3 உ-_B 
அைவயவ\க3 ஆகா; அைவ ஜட உடwB அைவயவ\கேள என 
உண9க. 

ேக#$ 36: உ2? , U5கல. , ஆகாச. மef. கால. ஆmய 
&ர$யJகைள இரp)ரpG $தமாகB lறY.. 
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1. &ர$ய அ&கார.

ப1.: உ-9: சNசார உ-9, $%த(DZ1) உ-9. p%கலN: பரமா�, 
Yக(தN. ஆகாசN: ேலாகாகாசN, அேலாகாகாசN. காலN: Q5சய காலN, 
Lயவஹார காலN. 

ேக#$ 37: உலக5&' இட(8ரேதச) ேநாBm' @கT ெபaய &ர$ய. 
எC? 
ப1.: ேலாகாகாசN மSTN அேலாகாகாசN ேச9(த DW ஆகாசN, இட 
(/ரேதச) ேநாZk. உலk. Rக@ ெப_ய ஒேர 1ரLயமாON. 

ேக#$38: உ2=B> உட'(உ=வ.-shape) இ=Bmறதா? உpG 
எ3றா' அC எTப) இ=BmறC? 
ப1.: Q%1ய ைசதBய அன(த Oண (நN/Zைக, அfE, ஒWZகN, 
}கN Dதலான பல Oண\கbB) சyகமான அ(த உ-9 ெபாdvZO 
(உ-9 /nட%1SO ) உnைம-. உட. -உdவN உnh ; 
அதனா.தாB உ-ைர ஞானச�_ எBT �Tவ9. /றL உ-dடB 
ஒBTேபா. காண@பhN ஜட (p%கல ) உட. , உnைம-. 
உ-_qைடயத.ல, p%கல%1qைடயG. அதனா. ஜட உடைல 
உ-_B அளேவ இட@பர@pைடய (ேk%ராவஹாகன சNப(தDைடய) 
p%கலாY1காயN எBT ஞாlக3 �Tவ9. 

ேக#$ 39: உ2=B> அைவயவJக# உ#ளனவா? உ#ளன எ3றா' 
அC எTப)? 
ப1.: 1.ஒmெவாd உ-dZON ஞானN Dதலான அன(த Oண\க3 
உnh. அ%தைகய எ@ேபாGN உ-ைர L6டகலாத (Q%ய தாதா%Rய 
ச Nப (த D ைட ய ) ஒ mெவா d OணD N அ (த  உ - _ B 
அைவயவ\களாON. அன(த Oண\கைளoைடய உ-ைர அன(த 
அைவயL (அன(த அைவயவ\க3 ெகாnடG) எBேற �றலாN. 

ேக#$ 40: ேமேல lcய உ2a3 அைவயவ $ளBக5&|=+C எ3ன 
45தா+த. ெதEவாmறC? 
ப1.: 1. உ-9 எ@ேபாGN அdவமாைகயா., உ-_B அைவயவ\கvN 
எ@ேபாGN அdவமாON. ஆைகயா. எ(த கால%1uN, Q5சயN மSTN 
Lயவஹார%தாuN ைக, கா. Dதwயைவகைள இயZOத. மSTN 
அடZk Qைலயாக ைவ%த. Dதலான தாB அ.லாத தBqடldZON 
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1. &ர$ய அ&கார.

p%கல% 1ரLய உடwB பல Qைலகைள (அவYைதகைள) தானாkய 
உ-9 ெசIய DcயாG எBற DcEZO வரேவnhN. இmLதமாக உ-9 
மSTN p%கல உட. 1ரLய\கbB }த(1ர% தBைமைய DcE 
( Q 9ண ய N )  ெச Iதா .தாB ,  ைச த Bய  வ c வ த B உ-ைர 
ேபதLzஞான%1B yலN உடwwd(G /_%தf(G நN/Zைக 
ெகா3ளEN, அfE வcவமாகேவ ெசய. படEN இயuN. 

     2. சாY1ர\கb. உ-9 Lயவஹார%தா. உட. DதலானைவகbB 
ேவைலகைள5  ெசIவதாக5 ெசா.ல@பhkறG . இதB ெபாd3 
உnைம-. அmவாறாகேவ இ.ைல, ஆனா. உடwB ேவைலகvZO 
உ-9 QR%த  கா ரணமாக உ3ளதாக ேவ  அfய  ேவnhN . 
(ேமாkமா9Zக@/ரகாசN அ%1யாயN-7). 

  3. QR%த காரண%GZO DZkய%GவN ெகாh%G அmவாT 
ெசா.ல@பhkறேத ஒjய , QR%த காரண%தா. உபாதான%1. 
(உ-ரா. உடw.) கா_யN Qகrவ1.ைல எBற உnைமைய 
QைனL. ெகாnh Lயவஹாரமாக ெசா.ல@பhவதB கd%ைத 
ெதbய ேவnhN. 

   4. உ-_. QகWN கா_யN உ-ரா. QகrkறG. உடw. QகWN 
கா_யN உடலா. QகrkறG. இ(த QகrEகb. QR%த ைநR%1க 
சNப(தேம உ3ளG . உ-_B  ெசயைல உட. மSTN அதB 
அ\க\களாuN, உட. மSTN அதB அ\க\கbB ெசய.கைள 
உ-ராuN எZகால%1uN ெசIய DcயாG எBபைத ஐயN 1_/Bf 
அf(G நN/Zைக ெகா3ள ேவnhN. 

ேக#$  4 1 : எ+ெத+த  &ர$ய5&e>  எ5தைன  எ5தைனT 
8ரேதசJக# உ#ளன? 
ப1.: உ-9, த9ம, அத9ம மSTN ேலாகாகாசN ஆkய 1ரLய\க3 
அச\Zயாத@ /ரேதச\க3 உைடயன. p%கல%1SO ச\ZயாதN, 
அச\ZயாதN மSTN அன(தN என yBT Lதமாக@ /ரேதச\கைளZ 
�றலாN. காலN மSTN p%கல பரமா�EN ஒd /ரேதசDைடயG. 
ேலாகாகாசN மSTN அேலாகாகாசN ேச9(த ஒேர /nடமாkய ஆகாச 
1ரLயN அன(த@ /ரேதச\க3 உைடயG. 
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1. &ர$ய அ&கார.

ேக#$ 42: ஒuெவா= உ2=. எuவளY ெபaயC? 
ப1.:ஒmெவாd உ-dN /ரேதச\கbB எnFZைக ேநாZk. 
ேலாகாகாச அளEைடய அச\Zயாத@ /ரேதசமாON. இd(தாuN 
இய.பாகேவ உ-9 தாB ெகாnட உடலளE }d\k L_oN Lேசஷ% 
தBைம உைடயதாைகயா. தாB எh%GZ ெகாnட உடலளேவ பரL 
இdZON. DZ1($%த) உ-_B அளE அதB கைட$ உடைலLட சST 
Oைற(த அளL., உலக உ5$-. எ@ேபாGN இdZON. 

ேக#$ 43: ேலாகாகாச5&3 அளY எ+த உ2? இ=B>.? 
ப1.: DZ1 அைடoN $ல சமய\கvZO DB ேகவw சD%காதN 
ெசIoN 13-ஆN OணYதான சேயாக ேகவw உ-9 ஒd சமய ேநரN 
ேலாகாகாச%GZO சமமான அளEைடயதாக DWGN L_(த Qைல-. 
இdZON. [தB yல ச_ர%ைத Lடாம. உ-9@ /ரேதசN உடuZO 
ெவbேய L_த. சD%காதN என@பhN. ஆகம\கb. ஏW வைக 
சD%காதN பSfய LளZக\க3 உ3ளன. அைவகைள@ பSf /Bனா. 
ெத_(G ெகா3ளலாN.] 

ேக#$ 4 4 : உ2?5 &ர$ய. எ+த இட5&e> எTேபாC. 
ெச'வ&'ைல? அC ஏ3? 
ப1.: உ-9% 1ரLயN அேலாகாகாச%1SO உ3ேள எ@ேபாGN 
ெச.வ1.ைல. ஏெனBறா. உ-9 ேலாகாகாச%1. காண@பhN ஒd 
1ரLயமாON. 

ேக#$ 45: ஒ= உ2? @கx 4cய உடைல எGB>. ேபாC (}kம 
ஏேக+&aய உட') ேலாகாகாச5&' எuவளY இட5ைத அைட5CB 
ெகா#�.? 
ப1.: Rக5 $fய உடைலoைடய |kம ஏேக(1_ய உ-_B உட. 
�ட அச\Zயாத@ /ரேதசDைடயதாக (ஒd கண அ\Oல%1. 
அச\Zயாத பாக%1. ஒd பO1 அளE) உ3ளG! உ-_B அளE 
எ@ேபாGN ஒd /ரேதசமாகேவா அ.லG எnFZைகZO உ6ப6ட 
/ரேதச\க3 உைடயதாகேவா இ.ைல. ஊ$ Dைன-B அளE �ட 
அச\Zயாத@ /ரேதசமாகேவ உ3ளG. இ1wd(G ஒd /ரேதச அளE 
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1. &ர$ய அ&கார.

எBபG எmவளE $fய1uN $fயதாக இdZkறG எBபைத 
உணரலாN. 

ேக#$ 46: எ'லா &ர$யJக�B>. இட. ெகாGBக r@5தமான 
ஆகாச5CB> இட. ெகாGBக எC r@5தமாக உ#ளC? 
ப1.: ஆகாச%GZO இடN ெகாhZக ஆகாசேம }ய QR%தமாக 
இdZkறG. 

ேக#$ 47: கால5 &ர$ய. அசJBயாத., அ+த கால5&ர$ய5&3 
மாeற5CB> எC r@5தமாக உ#ளC? 
ப1.: கால% 1ரLயN மSற 1ரLய\கbB மாSற%GZO ம6hN 
QR%தமாக இ.ைல, கால%1ரLய%1uN மாSறN Qகழ அGேவ }ய 
QR%தமாகEN உ3ளG. 

ேக#$ 48: ேலாகாகாச5&3 எ'ைலைய எC r?ணய. ெச�mறC? 
ப1.: த9மாY1காயN மSTN அத9மாY1காயN ஆkய இரnhN 
ேலாகாகாச%1B எ.ைலைய Q9ணயN ெசIkறG. இைவ இரnhN 
ஒேர அளE உ3ளGN, இடN L6h இடN ெபயராதGமாைகயா. 
ேலாகாகாசN, ஆகாச%1B ந6ட நhL. எZகால%1uN Qைலயாகேவ 
உ3ளG. 

ேக#$ 49: எ'லா5 &ர$யJகைள{. அcYைடயC (ேசதன.), 
அcவeறC (ஜட.) எ3ற இரpG 8aவாக 8aBகY.. 
ப1.: ஆT 1ரLய\கb. உ-9 1ரLயN ம6hN அfEைடயG 
(ேசதனN), மSற ஐ(G 1ரLய\கvN அேசதனN (ஜடN) ஆON. 

ேக#$ 50: அ�8யாகY., அேசதனமாகY. (உ=வமeறதாகY. 
மef. ஜடமாகY.) எ5தைன &ர$யJக# உ#ளன? 
ப 1 . : நா BO  1 ரL ய \க 3 உ 3ளன . த 9மா Y1 கா ய N , 
அத9மாY1காயN, ஆகாசN மSTN கால% 1ரLயN ஆkய நாBON 
உdவமSறGN மSTN ஜடமாகEN உ3ளன. [QறN, மணN, }ைவ மSTN 
ஐ(G pலBகளா. அfoN தBைமZO ஆ6பhவG உdவDைடயG. 
இைவ இ.லாதG அdவமாON. உ-dZO@ pலBகளா. அfய Dcயாத 
உdவN-ஆகா9 உnh எBபைத QைனL. ெகா3v\க3.] 
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1. &ர$ய அ&கார.

ேக#$ 51: ஒ= ஆகாசT 8ரேதச. எ5தைன பரமாo மef. 
எ5தைன Nக+த5ைத த3Pட5&' இ=Bக இட. ெகாGBக S){.? 
ப1.:1. ஆகாச%1B ஒd /ரேதச%1. உலk. உ3ள எ.லா 
பரமா�ZகvZON த\க இடN ெகாhZகZ�cய சZ1 இdZkறG.  

   2. ஆகாச%1B ஒmெவாd /ரேதசDN எ.லா பரமா�ZகvZON 
மSTN |kம Yக(த\கvZON இடN ெகாhZகZ�cய 1றB 
ெகாnடG. (/ரஹ%1ரLய ச\kரஹN, காைத 27). 

ேக#$ 52: ஆf &ர$யJகE' இட. $sG இட.  ெபய=. 
(maயாவ&) சB& மef. த3 >ண5&3 ப?யாய5ைத மாecB 
ெகா#ளB l)ய (பாவாவ& ) சB&  ெகாpடைவ  எ5தைன 
&ர$யJக#? 
ப1.: உ-9 மSTN p%கலN ஆkய இரnh 1ரLய\கvN இடN 
L6h இடN ெபயdN சZ1oைடயதா. k_யாவ1 சZ1 உைடயதாON. 
ஆT 1ரLய\கvN எ@ேபாGN தB ப_ணாம%ைத மாSfZ ெகா3vN 
சZ1 உைடயதா. எ.லா% 1ரLயDN பாவாவ1 சZ1 உைடயதாON. 
[உ-9 மSTN p%கல 1ரLய\கb. k_யாவ1 சZ1 OணN 
எ@ேபாGN உ3ளG . அ(த  சZ1யா. கால%1B  ேதைவZO 
ஏSறாSேபா. அைவ இரnhN }யமாகேவ இடN ெபயdkBறன 
அ.லG Qைலயாக ஒேர இட%1. இdZkBறன. எ(த ஒd 1ரLயDN 
(உ-9 அ.லG p%கலN) மSெறாBைற இட@ெபய9E ெசIயேவா 
அ.லG ஒேர இட%1. QைலZக5  ெசIயேவா எZகால%1uN 
இயலாG என அfயEN.] 

ேக#$ 53: அன+த U5கல பரமாoBக�. மef. }kம 
Nக+தS. ஆகாச5&3 ஒ= 8ரேதச5ைத எG5CBெகாpG 
இ=B>.ேபாC, ஒ3cனா' மeெறா3fB> பாைத(இைடgச'-
இைட�f) உpடா>மா? 
ப1.: பாைத (இைடzச.) உnடாகாG. எ.லா 1ரLய\கvZON 
ஒேர கால%1. ஒேர /ரேதச%1. இடN ெகாhZகZ�cய அபாரசZ1 
ஆகாச 1ரLய%GZO உnh. அேதேபா. |kம பதா9%த\கvZON 
�ட மSற பதா9%த\கvZO இடN ெகாhZON OணDN உ3ளG. 
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1. &ர$ய அ&கார.

ஆைகயா. ஒd ஆகாச@ /ரேதச%1SO அளL.லா(unlimited) 
பதா9%த\கvZO இடமbZON சZ1 இdZkறG எBபைத அf(G 
ெகா3ளலாN. 

ேக#$ 54: maயாவ& சB& உைடய &ர$யJக�B> இட. 
ெபயரY. , rைலயாக இ=BகY. எ+த &ர$ய. r@5தமாக 
இ=BmறC? 
ப1.: உ-9 மSTN p%கல% 1ரLயN ம6hNதாB k_யாவ1 சZ1 
ெகாnடைவ. அதாவG ஓ_ட%1. இdZONேபாG இடN ெபயரEN, 
இடNெபயdNேபாG ஓ_ட%1. Qைலெகா3ளEN சZ1 உைடயனவாக 
உ3ளன. அ@பc ஓ_ட%1. Qைல ெகாnட உ-9/p%கலN இடN 
L6h இடN ெபயர த9ம% 1ரLயDN, இடNெபயdN உ-9/p%கலN 
ஓ_ட%1. Qைலெகா3ள அத9ம% 1ரLயDN QR%தமாக உ3ளG. 

ேக#$ 55: &ர$ய, ேk5&ர, கால, ஃபாவ ேநாBm' அன+த. எ3f 
ெசா'z.ேபாC எ+ெத+த எpZBைக அ&கமாக இ=BmறC? 
ப1.: 1. 1ரLய ேநாZk. p%கல பரமா�LB எnFZைக 
எ.லாவSைறoNLட அ1கமாக உ3ளG. p%கல\கbB எnFZைக 
அன(த �வரா$கbB எnFZைகையZ கா6cuN அன(தன(த 
மட\O அ1கமாக உ3ளG. 

  2. ேk%1ர ேநாZk. DZகால%1uN உ3ள சமய\கbB 
எnFZைகையLட ஆகாச 1ரLய /ரேதச\கbB எnFZைக 
அன(த மட\O அ1கமாக உ3ளG. ஆைகயா. ேk%1ர ேநாZk. 
ஆகாச1ரLயN எ.லாவSைறoNLட ெப_யதாக உ3ளG. 

   3. கால ேநாZk. ஒmெவாd 1ரLய%1B Yவகால�ப அனா1 
அன(த  ப9யாய\கbB எnFZைக , p%கல 1ரLய%1B 
எnFZைகைய Lட அன(த மட\O ெப_யG. அைவ கால ேநாZk. 
அன(தமாON , அ.லG கட(த  கால அன(த  சமய\கbB 
எnFZைகையZ கா6cuN எ19கால சமய\கbB எnFZைக 
அன(தமட\O அ1கமாON. 
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1. &ர$ய அ&கார.

      4. ஃபாவ(Bhava) ேநாZk. உ-9 1ரLய%1B ஞானOண%1B ஒd 
சமய ேகவலஞான ப9யாய%1B ேமuN /_Zக Dcயாத பO1கbB 
எnFZைக எ.லாவSைறZ கா6cuN அன(த மட\O அன(தமாON. 
ஃபாவ ேநாZk. ேகவலஞான ஃபாவN அன(தமாக உ3ளG. 

ேக#$ 56: ேமேல lcய எpZBைககE|=+C எ3ன ெதa+C 
ெகா#ளலா.? 
ப1.: DZகால%1uD3ள எ.லா பதா9%த\கbB DW இய.ைபoN 
ஒmெவாd சமய%1uN ஒBறாக  ெத3ள%  ெதbவாக அfoN 
ேகவலஞான%1B எ.ைல கSபைனZO எ6டாத அபார சZ1யாக 
உ3ளG. ேமuN ஒmெவாd உ-_uN அ%தைகய அபார அfE, சZ1 
வcL. இய.பாகேவ உ3ளG. 

   ேகவல ஞான%1B ஒd $fய பO1ேய உலகN DWவைதoN 
அfயDcoN. DW ேகவல ஞான%ைதoN உபேயாக@ பh%1னா. 
அன(த உலக\க3 இd(தாuN அைவகைள ஒேர சமய%1. 
அfயDcoN. அ(த சZ1 உைடய ேகவw பகவாB ேலாகாகாசN, 
அேலாகாகாசN DWவைதoN ஒேர  சமய%1. பா9%தf(G , 
அேலாககாச%1. ஆகாசN தLர ேவT எ(த 1ரLயDN இ.ைல எBT 
�fo3ளா9 எBபைத ெத3ள% ெதbவாக அfயலாN. 

ேக#$ 57:  'அ?5த' எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: 1ரLயN, அதB அன(த Oண\க3 மSTN அன(த Oண\கbB 
சமயN ேதாTN வ_ைசயாக-kரமமாக மாSறமைடoN ப9யாய\க3 
'அ9%த' எBT �ற@பhkறG. OணN மSTN அதB ப9யாய\கbB 
இd@/டN 1ரLயமாON. [அதாவG OணN மSTN ப9யாய\கbB 
இd@p உnைம-. 1ரLயேம ஆON. 1ரLயN, OணN மSTN 
ப9யாயN உnைம-. ெவmேவறாகேவா தl%தlயாகேவா இ.ைல.] 
1ரLயN அ(த Oண\கbB /_Zக Dcயாத ஒேர /nடமாக உ3ளG. 
Qைலயான ஒmெவாd Oண%1B ெவb@பாேட அதB QைலயSற ஒd 
சமய ப9யாயமாON. இmவாேற =ேந(1ர பகவாlB உபேதசமாக 
உ3ளG. (/ரவசனசாரN காைத 87). 
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1. &ர$ய அ&கார.

  எG OணN மSTN ப9யாயN எBT ெசா.ல@பhkறேதா அ.லG 
அfய@பhkறேதா அGேவ 1ரLயமாON. 

  எG ெபாdbB வcவN அ.லG இய.p எBT ெசா.ல@பhkறேதா 
அ.லG அfய@பhkறேதா அGேவ அதB ஒd OணமாON. 

  எG ஒBறB/B ஒBறாக சமயNேதாdN ெதாட95$யாக (kரமமாக) 
அைடய@பhkறேதா  அGேவ  ஒd Oண%1B ப9யாயமாON 
(ெவb@பாடாON). 

ேக#$ 58: ேமelcய ‘அ?5த’ எ3பத3 rைலகைளT பec எ3ன 
ெதa+C ெகா#ளலா. எ3f �=BகமாகB lறY.. 
ப1.: பதா9%தN, அதாவG 1ரLயN எBப1. Oண\க3 மSTN அதB 
ப9யாய\க3 தLர ேவT எGEN இ.ைல. ேமuN Oண\க3 மSTN 
அதB ப9யாய\க3 1ரLயN DWவGN எ.லா இட%1uN உ3ளG. 
அ@பc இd@பதா. எ(த ஒd 1ரLய%1B OணDN அதB ப9யாயDN 
ேவT 1ரLய%1B Oண/ப9யாய வcLB ஒd $T பO1யாகZ �ட  
இ.ைல . எ.லா 1ரLய\கvN அதனதB Oணப9யாய\கb. 
வ$ZkBறன. இ@பc@ப6ட ெதbவான DcE ேமாகN அjய $ற(த 
ஒd QR%தமாக இdZkறG. (/ரவசனசாரN காைத 87-B LளZகN.) 

ேக#$ 59: ேலாகாகாச5&' அசJmயாத 8ரேதசேம இ=BmறC. 
அ&' எTப) அன+தான+த 8ரேதசSைடய U5கலS. மef. பல 
&ர$யJக�. இ=Bm3றன? 
ப1.: p%கல% 1ரLயN |kமN-)nைம மSTN Y�லN-பdைம 
என இரnh Lதமாக ப_ணRZkறG. அதB |kம ப9யாய%1. 
ேலாகாகாச%1B ஒd /ரேதச%1. அன(த/ரேதச p%கலN Yக(த 
வcL. இdZக DcoN. ேமuN எ.லா 1ரLய\கbuN ஒBT 
மSெறாBfSO இடமbZON சாம9%1யN உ3ளG. அதனா. Oைற(த 
இட%1. எ.லா 1ரLய\கvN இdZக எ(த ஃபாைதoN (இைட�TN) 
இ.ைல. ஆகாச%1SO எ.லா 1ரLய\கvZON ஒேர இட%1. ஒேர 
சமய%1. இடமbZON சாம9%1யN உ3ளG . இதனா. ஒd 
/ரேதச%1. அன(தான(த பரமா� இdZக DckறG. [எ@பc ஒேர 
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அைற-. ஒd LளZkB ஒboN இdZக DcoN 100 LளZOகbB 
ஒboN இdZகDcoN எBபGேபால அfக.] 

ேக#$ 60: &ர$ய5&3 லkண. (அைடயாள.) எC? 
ப1.: ச% 1ரLய லkணN. (த%Gவா9%த �%1ரN அ1காரN 5, 
�%1ரN 29) 

   1ரLய%1B லkணN (அY1%வN) Qைல%1d%தலாON. எG 
இdZkறேதா அG 1ரLயN. எG DZகால%1uN (கட(த, Qகr மSTN 
எ19 கால%1uN) இdZkறேதா அG 1ரLயN எBபதா. ச% எBT 
த%Gவா9%த �%1ர%1. ெசா.ல@ப6h3ளG . எGெவ.லாN 
DZகால%1uN Qைலயாக இdZkறேதா அGெவ.லாN 1ரLயமாON. 

  ெபாG Oண%1. அY1%Gவ OணN DZkயமான தாON . 
ஏெனBறா. அ(த Oண%தா. தாB வYG இd@பேத உT1@பh%த@ 
பhkறG. அ@பc உT1@ பh%த@ப6ட வYGL.தாB மSற அதB 
அன(த Oண\க3 இd@பைத உT1 ெசIய DcoN. அதனா.தாB 
ஸ% 1ரLய லkணN எBT ெசா.ல@ ப6டG. 

   1ரLயN ச% எBபதா. அG தBl. இdZkறG. இதB ெபாd3 
எBனெவl. ெபாd3 ேவெறாT ெபாdbB வcL. இ.ைல; தB }ய 
வcLேலேய உ3ளG எBபதாN. ஒd ெபாd3 தனZO ேவncய 
எ.லாவSைறoN தாேன  ெசIG ெகா3kறG ;  ேவT ெபாdvZO 
எ@ேபாGN எGEN ெசIவ1.ைல, ெசIயEN DcயாG. ச% ஒmெவாd 
1ரLய%1uN அதB லkணமாக உ3ளG. அதனா. அG தானகேவ 
உ3ளG; எதqைடய தயLuN அG எ@ேபாGN இ.ைல எBபG 
உT1யாkறG. (த%Gவா9%த �%1ரN அ1காரN 5, �%1ரN 29-B 
LளZகN). 

    ஒd 1ரLய%1. அதB Oண\கbB எ%தைன DZகால ப9யாய 
வcவ அ9%த ப9யாய\கvN, ஆகார வcவ Lயzசன ப9யாய\கvN 
உ3ளனேவா அைவகைள ம6hேம 1ரLயN எBT அfயEN. DZகால 
அைன%G ப9யாய\கbB சyகமாக இd@பேத 1ரLயமாON ; 
அைவகைள L6h 1ரLயN எBT தlயாக ேவT எGEN இ.ைல. 
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இmவாT 1ரLய%ைத எ(த Lதமான ஐயN 1_pக3 இBf அfய 
ேவnhN. 

ேக#$ 61: ‘ச5’&3 லkண. யாC? 
ப1.: உ%பாத mயய 1ரLயoZதN ச%. (த%Gவா9%த �%ரN 
அ%1யாயN 5, �%1ரN 30). அதாவG எ1. ேதாBTத., மைறத. 
(உ%பாதN mயயN) ஒd சமய இைடெவb�ட இ.லாத Qைல-. 
Qகr(G ெகாncdZkறேதா அGேவ ‘ச%’ என@பhN.  (அதாவG 
மாSறN எBபG QைலயானG-Change is permanent.) ெபாdb. p1ய 
ேதாSறN உnடாத. உ%பாதN. கbமnFB p1ய ேதாSறN OடN 
எBபG ேபால அfக. ெபாdb. பைழய ேதாSறN அjத. mயயN. OடN 
ேதாBTNேபாேத கbமnlB ெமா%ைத வcவ அjE காண@பhத. 
ேபால என அfக. இ(த இரnh Qைல-uN ெபாd3 அGவாகேவ 
இd%த. %ெரௗயN என@பhN. Oட வcLuN, ெமா%ைத வcLuN 
மn தBைம அjயா1d%த. %ெரௗயN என அfக. 

     1ரLய%1B லkணN ச%; அதனா. தாB உ%பாதN, LயயN மSTN 
%ெரௗயN இ(த yBTடB இd%தலாkய ‘ச%’ேத 1ரLய%1B 
லkணN ஆON. இ(த yBTN ஒேர சமய%1. உடB இd%தைல 
நNpவதாேலேய ‘ச%’ உT1 ெசIய@பhkறG. ெபாd3 }யமாகமேவ 
அGவாகேவ இd@பG உT1யாkறG; அGேபாலேவ அG }யமாக 
மாSறமைடவதாகEN�ட இdZkறG . இதனா. ச% (ெபாd3) 
இய.பாகேவ ேதாBTத., மைறத., Qைல%1d%த. வcவமாக 
இdZkறG. (பzசா%யா- பாகN 1, காைத 86-89). 

  ஒmெவாd ெபாdbuN பைழய ேதாSறN அj(ேத p1ய 
ேதாSறNஉnடாkறG , அ@பc இd(GN மாSற%1. ெதாட9p 
L6h@ேபாகாம. இdZkறG. இதனா. ெபாd3 ேதாSறN, அjத., 
Qைல%1d%த. எBற DZ�6h வcL. இdZkறG எBபGN, p1ய 
வcவN ேதாBTதuN, பைழய வcவN அjதuN ஒேர ேநர%1. 
QகrkறG எBபGN ஏSTZ ெகா3வதாேலேய மாSற\கbB Lhபடாத 
ெதாட95$ QகrE உT1யாkறG. பாwB அjEN த-_B ேதாSறDN 
ேவT ேவT கால%1. Qகrவ1.ைல, ஒேர கால%1. QகrkறG. 
உ%பாதN mயயN இரnhN ஒேர கால QகrE எBபG உT1யாவதா. 
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ெபாdbB (‘ச%’1B) DZ�6hQைல (உ%பாதN, mயயN, %ெரௗயN) 
உT1யாkறG (பzசா%யா- அ%1யாயN 1, காைத 85-96 பnc6 
a.ச(1B Lேசஷ ெதbEைர). 

  ஒ mெவா d 1 ரL ய D N எ @ேபாG N த Bl ய ./ ேல ேய 
(Yவஃபாவ%1ேலேய) வாrkறG, அதனா. அG ‘ச%’ ஆON. அ(த 
தBlய.p  ேதாBT த . - மைற த . - Qைல %1d %த . வ c வ 
ெவb@பாடாON . எ@பc ஒd ெபாdbB DW வcவ%1B ஒd 
Rக5$fய பாகN ஒd /ரேதசேமா அGேபால 1ரLய%1B 
ெதாட95$யான மாSற%1B ஒd Rக5$fய பாகேம அதB ஒd சமய@ 
ப9யாயமாON. ஒmெவாd ப9யாயDN அதB கால%1. (Yவ கால%1.) 
அதl. p1ய வcவN ேதாBTkறG, பைழய வcவN அjkறG. ேமuN 
எ.லா ப9யாய\கbuN ஒd ச\kwேபா. ெதாட9p இd@பதா., 
ஒmெவாd ப9யாயDN ேதாSறN-அjLB ஒd ேகா9ைவ வcவாக 
இdZkறG. இதனா. ெபாdb. p1ய வcவ% ேதாSறN, பைழய 
வcவ%1B அjE(மைறE) ெபாd3% தBைம-. Qைல%த. QகrE 
சமய (கால) ேவTபாcBf ஒேர சமயமாக இdZkறG. இ@பc ேதாSறN 
மைறத. Qைல%1d%த. வcவ சதாகால% ெதாட95$-. 1ரLயN 
இய.பாகேவ இdZkறG. இதனா. 1ரLயN }யமாகேவ D%G 
மாைல-B DcL.லா  ெதா ட 95$ ேபால ேதா Sற N மைற E 
Qைல%1d%த. வcவாக வாr(G ெகாnh3ளG. 

  Lைத, Dைள%Gb9, மர%தBைம இைவக3 மர%1B வcவேம. 
Lைத-B அjE , Dைள%Gb_B உSப %1 , ம ர%தBைம 
Qைல%1d%த. ஆkய yBTN ஒBTடB ஒBறாகேவ இdZkBறன. 
எ@பcெயBறா. அjE Lைத-B வcLuN , ேதாBTத. 
Dைள%Gb_B வcLuN, Qைல%1d%த. மர%தBைம வcLuN 
இdZkறG. அjE-ேதாSறN-Qைல%1d%த., Lைத-Dைள%Gb9-
மர%தBைம கbwd(G ேவT பதா9%த வcவமாக இ.ைல. ேமuN 
Lைத-Dைள%Gb9-மர%தBைம �ட மரN தLர ேவT பதா9%தமாக 
இ.ைல, அைவ எ.லாN ஒேர மரமாகேவ இdZkBறன. இGேபால 
பைழய வcவN அjo(தBைம , p1ய வcவN ேதாBT(தBைம , 
Qைலயான ெபாd3 தBைம-Qைல%1d%த. தBைம ஆkய இைவக3 
அைன%GN 1ரLய%1B அNசமாகேவ இdZkறG. அjயLdZON 
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1. &ர$ய அ&கார.

ப9யாய%1B அjE , ேதாBறLdZON ப9யாய%1B ேதாSறN , 
Qைலயாக அேத ெபாdளாக Qைல%1d%த. ஆkய yBTN 
ஒBறாகேவ  ஒdெபாdb. QகrkBறன . அjE -ேதா SறN -
Qைல%1d%த.  ேவT பதா9%த வcL. இ.ைல, ேமuN அ(த 
ப9யாய\க3�ட 1ரLய%1wd(G ேவT வcL. இ.ைல. ஆைகயா. 
இைவயைன%GN ஒேர 1ரLயமாON. 

   இ(த  �%1 ர%1 . ‘ ச % ’ 1B அ ேனகா (த %தBைம 
ெசா.ல@பhkறG . எ@பcெயBறா. DZகால ேநாZk. ச% 
Qைல%1dZkறG; இd(தேபா1uN ஒmெவாd சமயDN p1யவcவN 
ேதாBfZ ெகாncdZkறG , அேத  ச ம யN பைழயவcவN 
அjவைடkறG , அதாவG 1ரLய%1ேலேய p1ய ேதாSற%1B 
உSப%1oN, பைழய ேதாSற%1B அjEN அட\k@ ேபாkBறன; 
Qகrகால ேநாZk. இ(த எ.லா மாSற\கvN நN kேயாபசம 
ஞான%1.  ெத_யாம. ேபாkறG . [ேகவலஞான%1. எ.லா 
ப9யாய\கvN  ெத_kBறன . ] இmவாT ‘ச% ’ ஒdவைகயா. 
Q%யமாகEN ேவெறாd வைகயா. அQ%யமாகEN இdZkறG; இG 
1ரLய%1B அேனகா(தமாON. 

  இ(த  �%1ர%1. ப 9யா ய %1B அேனகா (த %தBைம 
ெசா.ல@பhkறG. ேதாBTத. அY1 வcவ ப9யாயமாON. அjத. 
நாY1 வcவ ப9யாயமாON. ஒBfB ப9யாயN அதl. நடZkறG 
அதB ெவb-. நடZகL.ைல எBT ேதாSறN �TkறG. ஒd 
ப9யாய%1B அjE�ட அதq3ேளேய நைடெபTkறG அதB 
ெவb-. இ.ைல. ஒmெவாd 1ரLய%1B ேதாSறDN அjEN 
}த(1ரமாக அ(த(த 1ரLய%1ேலேய QகrkறG . இ@பcZ 
�fயதா. 1ரLயN , OணN மSTN ப9யாயN இைவகbB 
}த(1ர%தBைம ெவb@பh%த@பhkறG; ேவெறாBfB உதLைய 
நாடா%தBைமoN ெசா.ல@பhkறG. 

  உ-_. �ய%தBைம அைடoN சZ1 DZகால%1uN உ3ளG. 
அனா1 காலமாக உ-_B ப9யாய%1. இ(த �Iைம% தBைம 
ெவb@படL.ைல; இd(தாuN உ-9 �ய% தBைமைய எ@ெபாWG 
ெவb@பh%Gkறேதா அ@ேபாG அG ெவb@பhkறG. இGேபால 
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உ%பாத சZ1oN, mயய சZ1oN 1ரLய%1. DZகால%1uN உ3ளG. 
அ(த சZ1ைய 1ரLயN உபேயாக@ பh%1 தBl. சமய(ேதாdN 
p1ய �ய ப9யாய%ைத ேதாSTL%GN அேத சமயN தB பைழய 
ப9யாய%ைத அj%GN , தாB DZகால%1uN Qைல%1dZON 
தBைமைய அைட(1dZkறG. இதனா. �%1ர%1. %ெரௗயN 
கைட$-. ைவZக@ப6h3ளG. 

ேக#$ 62: &ர$ய5&3 லkண5ைத ேவf$தமாக $ளBகY.. 
ப1.: 1. Oணப9யயவ% 1ரLயN - OணN-ப9யாய\கைள உைடயG 
1ரLயN. (த%Gவா9%த�%1ரN, அ%1யாயN 5, �%1ரN 38). 

 2. Oணப9யயசDதாேயா 1ரLயN - OணN மSTN ப9யாய\கbB 
சDதாயN 1ரLயமாON. (பzசா%யா- பாகN 1 காைத 72). 

 3. OணசDதாேயா 1ரLயN Oண\கbB சDதாயN 1ரLயN. 
(பzசா%யா- பாகN 1 காைத 73). 

 4. சNOணப9யாேயா 1ரLயN எ.லா Oண\கvN அதB எ.லா 
ப9யாய\கvN ஒBறாக இdZON /nட%ைத 1ரLயN எBT �Tவ9. 
(பzசா%யா- பாகN 1, காைத 73). 

 5. ேத�(1ரLயN), ேதஷாNசN(இடN), OணN(ப_ணாமN) மSTN 
OணாNசN(ப9யாய காலN) வcவ YவசG�ட%ைத ஒBறாக ஒேர 
ெசா.w. ‘1ரLயN’ எBT ெசா.ல@பhkறG. அேத ெபாdைள 
(1ரLய%ைத) உT1@பh%த அதB 1ரLய, ேk%1ர, ஃபாவ, கால 
(YவசG�டய) வcL. தl% தlயாக /_%G ெசா.ல@பhN; இGேவ 
‘சNOணப9யாI ’ எBற  ெசா.லா.  ெதbEபh%த@பhkறG . 
(பzசா%யா- பாகN 1, காைத 74). 

  6. 1ரmய%வேயாகா% 1ரLயN - 1ரLய%வ%1B ெசய.பாேட 
1ரLயமாON, இG /ரமாணமாON. எ@பc எl. OணN ப9யாய 
வcL. ப_ணRZகாLc. 1ரLய%%1B இd@ைப அfய DcயாG; 
இதனா. ப9யாய வcவ மயமாத. 1ரLய%1B OணேமயாON. 1ரLயN 
}யமாகேவ ப9யாய வcவ மயமாk Oண-ப9யாய%1. பரL-d@பதா. 
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இG ெவb@பhkறG, இதனா. 1ரLய Oண%1B மாSற%ைதேய 
‘1ரmய%வேயாகா% 1ரLயN’ என@பhkறG. /nட சNப(த%தா. 
1ரLயமாON. 1ரLயN Oண-ப9யாய\கைள /nட மயமாZOkறG; 
Oண-ப9யாயN 1ரLய%ைத /nடமாகேவ இdZக5 ெசIkறG . 
அதனா. இைவ 1ரLயN எBற ெபயரா. அைழZக@பhkறG. 1ரLயN 
இய.பாகேவ தB வcL. தாேன ப_ணRZkறG, அதனா. அG 
}யசZ1 வcவமாகேவ ெசா.ல@ பhkறG.    

  இmவாT ‘ச%’, ‘Oண-ப9யா-’, ‘Oண\கbB சyகN’, ‘/nட 
சNப(தDைடயG’ எBற லkண\கைள உைடயதாkறG. இ1. 
ஏதாவG ஒBT DZkயமாக ெசா.ல@ப6டாuN மSற லkண\கvN 
ேச 9(ேத  இ d Zk Bற ன , ெசா .ல @ப டா ம . ெகௗண மா க 
(மைறெபாdளாக) இdZkBறன எBT அfய ேவnhN. 

    இ\O DZkயமாக 1ரLய%1B அைடயாளN (லkணN) பSf பல 
ஆசா9ய9கbB அ/@ராயN எBன எBபG பSf ஆராய@ப6டG. 
Dதw. 1ரLய லkணN Oண-ப9யாய\க3 உைடயG என@ப6டG. 
அதாவG ஒmெவாd 1ரLயDN அதB அன(த Oண\கbB மSTN 
வ_ைசயாக-/ரவாகமாக மாSறமைடoN அதB ப9யாய\கbB ஒd 
/nடேம என ெசா.ல@ப6டG. இதனா. அfய@பhவG யாெதl., 
ப9யாய\கbB ெதாட95$யான ஓ6டN Oண\கbB வcவமாகேவ 
இdZkறG, இd(தாuN அ(த ெதாட95$-. சமய(ேதாTN ஒd 
தl%தBைம  (L%1யாசN ) இdZkறG , அGேவ  ப 9யாயN 
என@பhkறG. 

    உ-_B ஞானதாராLB ெதாட95$ எ@ேபாGN தட\க. இ.லாம. 
இdZkறG. அதனா. ஞானN உ-_B ஒd Oணமாக இd(தாuN $ல 
சமயN ம1ஞானமாகEN $ல சமயN ேவT ஞானமாகEN இdZkறG. 
அதனா. ம1ஞானN Dதwயன ஞான%1B ப9யாய\களாON. 1ரLயN 
எ@ேபாGN Oண-ப9யாய வcL. வாrkறG. அதனா. அைத Oண-
ப9யா- எBT ெசா.ல@பhkறG. 

   1ரLய-Oண ப9யா- அ.லG ப9யாய\கbB சDதாயN 1ரLயN 
எBT ெசா.ல@ப6டாuN, $ல ஆ5சா_ய9க3 Oண\கbB சDதாயN 
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1ரLயN எBT ெசா.kBறன9 . இ1. ஒBT ெசா.ல@ப6h 
மSறைவக3 ெசா.ல@படாம. உ3ளேதெயாjய இ1. கd%G 
ேவTபாh ஒBTN இ.ைல எBT p_(Gெகா3ள ேவnhN. 

  Oணப9யா- அ.லG OF எBT ெசா.uNேபாG OணN மSTN 
ப9யாயN தl% தlயாக அfய@பhkறG. இ(த தவSைற ேபாZக $ல 
ஆ5சா9ய9க3 1ரLய%1B லkணN சNOணப9யா- எBT 
�TkBறன9. இதB yலN ஒd ெபாdbB 1ரLய-ேk%1ர-கால-
ஃபாவ\க3 தl%தlயாக இ.ைல எ.லாN ஒBறாகேவ இdZkBறன 
எBபG ெதbவாkறG. எ@பc ேவ9, அcமரN, kைளக3 எ.லாN 
மர%1B அNசேமா அGேபால 1ரLய-ேk%1ர-கால-ஃபாவ அNசமாக 
1ரLயN வாrkறG என அfயEN. ப9யா9%1க நய%தா. /_%G 
ெசா.ல@பhkறG, 1ரLயா9%1க நய%தா. ஒேர அகnட 1ரLயமாக 
ெசா.ல@பhkறG அmவளேவ! 

  ப9யாய\கbB பரNபைரைய OணN எBப9. ெதாட95$யான 
ப9யாய\களாகேவா அ.லG இ\Oம\Oமாக ெதாட95$ இ.லாம. 
$ல ப9யாய\கைளேயா �fனாuN அG Oண%ைதேய OfZON. 
ஆனா. ப9யாயN எBT �TNேபாG Oண%1B ெதாட95$யான 
அTபடாத மாSற\கைளேய �Tவ9. 1ரLய%1B இய.p Oண-ப9யாய 
வcவமாON . அmவாT �Tவதா. 1ரLய%1B அேனகா(தN 
உT1யாkறG. 

   1ரLயN OணN ப9யாயN இைவக3 ஒd பதா9%த%1wd(G 
(வYGLwd(G) ேவT ேவT அ.ல. ெபய9, எnFZைக, அைடயாளN 
மSTN உபேயாக ேநாZk. Oண%1uN ப9யாய%1uN ேவTபாh 
உ3ளேதெயாjய, /ரேதச ேநாZk. ேவTபாh இ.ைல. இmவாT 
வYGLB ஒSTைம ேவSTைமகைள ந.லfE வj-. ெத_(G 
நBனN/Zைக ெகா3ள ேவnhN. 

63. ச5 , உ5பாத-uயய-&ர$ய SBlsG rைலயா>. எ3f 
ெசா'வ&' எ3ன அ5யா5ம இரக4ய. அடJm2=BmறC? 
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1. &ர$ய அ&கார.

ப1. : ஒmெவாd 1ரLயDN ஒd சமய%1. அதB DZ�6h 
Qைலயான ேதாSறN-அjத.-Qைல%1d%தைல ெதா6hZெகாnh 
இdZkறG; அேத சமயN அதB மாSற\கvZO தனZO ெவb-. 
உ3ள QR%த 1ரLய\கைள அG ெதாhவ1.ைல. ஒd உ-dZO 
நSகா6$ உnடானதாக ைவ%GZெகா3ேவாN. அ(த உ-9 தBl. 
நSகா6$ ேதாBற, தBl. yடநN/Zைகைய (R%யா%Gவ%ைத) 
அj%த. , தBqடB எ@ேபாGN இdZON $ர%ைத  OணN 
ஆkயைவகைள% ெதா6hZெகாncdZkறG ; ஆனா. அ1. 
சNயZ%GவN ேதாBற QR%த காரணமான ேதவ, Od, சாY1ர\கைள 
அG ெதாடL.ைல, ஏெனl. அைவக3 ெவb-. இdZON ேவT 
Yவஃபாவ பதா9%த\களாON.  

   நSகா6$-B ேதாSறN, R%யா%Gவ%1B அjE, அகnட வcவ 
$ர%தாOண%தBைம இ(த yBTN அேத உ-_B அ\கமாON, 
ஆனா. ெவb QR%த\களான ேதவ, Od, சாY1ர\க3 அ(த உ-_B 
அ\க\களாக இ.ைல . ஒmெவாd சமயDN ேதாSறN-அjத.-
Qைல%1d(த. ெவb@பhத. 1ரLய%1B இய.p OணமாON, அ(த 
இய./ேலேய ஒmெவாd 1ரLயDN வாrkறG. அதாவG அ(த 
உ-_qைடய Oணேம தாேன மாSறமைடkறG, மSற ெவb QR%த 
1ரLய\களா. அ(த ேதாSறN-அjE-Qைல%1d%த. மாSறN 
QகழL.ைல. அ(த ெவb QR%த 1ரLய\கb.�ட அதனதB 
ேதாSறN-அjE-Qைல%1d%த. வcவமாSறN அனா1 அன(த 
காலமாக Qகr(G ெகாnh3ளன. இ(த உ-dN�ட ேதாSறN-அjE-
Qைல%1d%த. வcவ இய./. அனா1 அன(த  காலமாக 
மாSறமைட(G ெகாnh3ளG. இmவாT ஞாlயdZO தB Qைலயான 
ஆ%மாL. QகWN /ரவாக வcவ p1ய ேதாSற உSப%1oN, பைழய 
ேதாSற அjEN தLர ெவb-. QகWN எ(த கா_யDN தBனா. 
Qகrவ1.ைல எBT உT1யாkறG. அதனா. அதB வாrL. 
Q9Lக.ப - Q9மல உண9E ேதாBTkறG, Lக.ப-மwன உண9E 
அ j k ற G ம ST N த Bl . Q ைல %த . த Bைம ைய o N 
ெவb@பh%1Zெகாnh3ளG. இதSO@ ெபயேர த9மமாON. 

   உய_.லாத மSற 1ரLய\க3 �ட ேதாSறN -அjE - 
Qைல%1d%த. DZ�6h வcL. தBlேல இd(G ெகாnh 
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1. &ர$ய அ&கார.

உ3ளG , தBைன% தL 9%G  ம Sற  எைத o N அைவ கvN 
ெதாhவ1.ைல . உதாரணமாக கbமn ெமா%ைத-wd(ேத 
(ெதாO1-wd(ேத) பாைன உnடானG, அ\O ெமா%ைத வcவ 
அjE , பாைன வcவ% ேதாSறN மnதBைம Qைல%1d%த. 
இNyBைறo ேம  மn ெதா 6h Z ெகாnh3ளG . ஆனாuN 
Oயவைனேயா , சZகர%ைதேயா , க-Sைறேயா , மSற  ெவb@ 
ெபாd3க3 எைதoN அ(த மn ெதாடL.ைல. OயவlB ைக�ட 
அவB Ld@ப%1SேகSப ேமuN {WN ெசBறேதெயாjய பாைன-. 
ஒdேபாGN ெச.லL.ைல! உலக%1. ஆT 1ரLய\கvN ஒேர 
இட%1. இd(தாuN, எ(த 1ரLயDN மSற 1ரLய\கbB இய./. 
தைல-hவ1.ைல. அதனதB ேதாSற-அjE-Qைல%த. இய.p 
வcL. }ழS$ அைட(G ெகாnh இdZkறG, அதனா. அG 
அதனதB இய.ைபேய ெதா6hZெகாnh இdZkறG. 

     ச9வZஞ பகவானா. அdள@ப6ட ேபதLzஞான%ைத@ பாd\க3! 
உபாதானN -QR%தN ப Sfய  ெதbவான LளZகDN அ(த 
த9ேமாபேதச%1. ெசா.ல@ ப6cdZkறG. உபாதானN QR%தN 
ஆkய இரnh பதா9%த\கvN ஒBறாக ெசய.ப6டாuN, உபாதான 
வcவ பதா9%தN அதB ேதாSறN-அjE-Qைல%1d%த. வcL. 
மாSற\க3 Qகrkறேத ஒjய ெகாzசN�ட QR%த பதா9%த%ைத 
அG மாSறL.ைல; QR%தவcவ பதா9%தDN அதB }ய ேதாSறN-
அjE -Qைல%1d%த. வcL. மா Sற\கைள  ஏSபh%1Z 
ெகா3kறேதெயாjய உபாதான%ைத ெகாzசN�ட அG மாSறL.ைல 
(ெதாடZ�டL.ைல). உபாதானN QR%தN இரnhN தl%தlேய 
அதனதB Yவஃபாவ மாSற\கb. மாfZெகாnhN ெவb@பh%1Z 
ெகாnhN இdZkBறன. 

  பதா9%த\கbB இ(த ேதாSற-அjE-Qைல%த. இய.ைப 
ெதbவாக அf(தா.தாB ேபதLzஞானN அைட(G (தBஉ-ைர தB 
உடwlBTN /_%தf(G ) தBஉ-_. ஆr(G  தBl. 
ந Sகா 6$ யாk ய Q 9ம ல வ c வ %ைத % ேதா ST L Zக E N , 
R%1யா%வமாkய அWZைக எ@ேபாGN ேதாBறாம. அகSறEN, 
தBlய.p வcL. எBெறBTN வாழEN இயuN. இGேவ ஒmெவாd 
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1. &ர$ய அ&கார.

பmய உ-dN உய9(G அைடய ேவncய த9மமாON. இGேவ ச9வZஞ 
பகவானG உபேதச%1B சாரமாON! 

                                                              ஃஃஃ   
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2.>ண.

                                                2. >ண அ&கார. 

ேக#$1: உலக. SkவC. ,3f $ஷயJகE' அடJm $GmறC. 
அ+த ,3f $ஷயJக#  எைவ? 
ப1.: உலகN DWவGN ஆT 1ரLய\க3 அைவகbB Oண\க3 
மSTN அ(த Oண\கbB ப9யாய\க3 தLர ேவT எGEN இ.ைல. 
(Oண%1. சமய(ேதாdN QகWN Lேசஷ கா_யN ப9யாயN அ.லG 
ப_ணாமN என@பhN.) 

ேக#$ 2: ஆf &ர$யJகE3 &ர$ய->ண-ப?யாயJகைள ெதa+C 
ெகா#வதா' எ3ன பய3? 
ப1.: இைவகைள@ பSf ெத_(G ெகா3வதா. நாB யா9, நாB 
அ.லாத மSறைவ எைவ எBT /_%தfoN ந.லfE உnடாkறG. 
ேமuN நாB /றெபாdைள எB Ld@பNேபா. எGEN ெசIயDcoN 
எBற க9%Gd%வ p%1-B அjEN உnடாkறG. ெபாd3கbB 
}த(1ர% தBைமைய உணர DckறG. 

ேக#$ 3: >ண. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: எG ஒd 1ரLயN DWவ1uN-எ.லா பாக%1uN (சNa9ண 
பாக%1uN) மSTN அதB எ.லா கால%1uN (ச9வ அவYைத-uN) 
இdZkறேதா அைத அ(த 1ரLய%1B OணN எBkேறாN. இட 
ேநாZkuN , கால ேநாZkuN ெபாdைளL6h  அகலாதG 
அ@ெபாdbB OணமாON.  

ேக#$ 4: >ணJகE3 ச,க5ைத &ர$ய. எ3mேறா.. &ர$ய. 
>ண. இைவகைள எpZBைக2' lறY.. 
ப1.: 1ரLயN ஒBT, அ(த 1ரLய%1B Oண\க3 அேனகN.  

ேக#$ 5: ைப2' பண. இ=TபC ேபால &ர$ய5&' >ண. 
இ=Bmறதா? 
ப1.: அ@பc இ.ைல. 

ேக#$ 6: அTப) இ'ைல எ3றா' &ர$ய5&' >ண. எTப) 
இ=BmறC? 
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2.>ண.

ப1. :  ெவ.ல%1. இl@p , QறN , வcவN Dதwயன எ@பc 
ஒBேறாhெடாBறாக இdZkறேதா அGேபால 1ரLய%1B அேனக 
Oண\கvN ஒBேறாெடாBறாக /_Zக Dcயாத ஒேர /nடமாக 
இdZkறG. 

ேக#$ 7: >ண. எ3f எைதx ெசா'm�?கேளா அைத இட 
ேநா Bm z . , கா ல ேநா Bm z .  ெத E வா க T U a { .ப ) 
ெசா'zJகேள3. 
ப1.: ‘DW பாக%1uN (சNa9ண பாக%1uN)’ எBற ெசா. OணN 
ெபாdb. எ(ெத(த இட%1. இdZkறG எBபைதoN, ‘எ.லா 
அவYைத-uN’ எBற ெசா. OணN ெபாdb. எ(ெத(த கால%1. 
இdZkறG எBபைதoN ெதbவாகZ �TkறG. இதனா. OணN ஒd 
/ரேதசN�ட Lடாம. ெபாd3 DWவGN பரL இd@பைதoN, ஒd 
சமயN �ட Lடாம. DZகால%1uN ெபாdvடB இd@பைதoN 
p_(G ெகா3ளலாN.  

ேக#$ 8 : ‘Sk பாக5&z. (ச.D?ண பாக5&z. ) ’ எ3ற 
ெசா'வ&னா' எ3ன ெதa+C ெகா#ளலா.?  
ப1.: 1ரLய%1B இட@பர@p எmவளேவா அmவளேவ Oண\கbB 
இட@பர@pமாON . இ1. எதqைடய இட@பர@pN ெகாzசN 
அ1கமாகேவா, ெகாzசN Oைறவாகேவா இ.ைல எBபைத% ெத_(G 
ெகா3ளலாN. 

ேக#$ 9: எ'லா கால5&z. (ச?வ அவNைத2z.) எ3பத3 
அ?5த. யாC? 
ப1.: OணN, 1ரLய%GடB DZகால%1uN அனா1 அன(தமாக 
எ.லா Qைல-uN (அைத L6h@ /_யாம.) உடB இdZkறG எBT 
அfயலாN. 

ேக#$ 10: &ர$ய. Sதலா? >ண. Sதலா? 
ப1.: 1ரLயN OணN இரnc. ேதாSறDN அjEN இ.லாததா. எG 
Dத. எG /றO எBற ேப5}Zேக இடR.ைல.  
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2.>ண.

ேக#$ 11: &ர$ய., >ண., ப?யாய. எpZBைகயா' ஒT�G 
ெச�C $ளBகY.. 
ப1. : 1ரLயN ஒBT . அ%1ரLய%1B Oண\கvN அதB 
ப9யாய\கvN அேனகN. 

ேக#$ 12: >ண5ைதT பec $ளB>.ேபாC “&ர$ய5&3 எ'லா 
பாக5&z.” எ3f ெசா'ல$'ைலெய3றா' எ3ன >eற. வ=.? 
ப1.: இட ேநாZk. OணN 1ரLயN DDவGN பரL இdZkறG. 
“1ரLய%1B எ.லா பாக%1uN” எBT ெசா.லL.ைலெயBறா. 
Oண%1B எ.ைலைய Oைற%GZ �fய (அmயா@1) OSறN வdN.  

 1.OணN 1ரLய%1B ஒd பO1-. ம6hேம இdZkறG எBT 
ைவ%GZெகாnடா. அ%1ரLய%1B மSற பO1கb. அZOணN 
இ.ைலெயBறாkLhN. அ@பcயானா. 1ரLயேம அ(த இட\கb. 
இ.லாம. ேபாON.  

 2.எmவளE /ரேதச%1. 1ரLயN இdZkறேதா அmவளE 
/ரேதச%1uN அ%1ரLய%1B OணDN இdZkறG; எ@பc எBறா. 
அ1ரச%1B ஒd $fய Gnைட எh%GZ ெகாnடாuN, அ(த $fய 
Gnc.�ட DW அ1ரச%1uN எBன இl@p}ைவ இdZkறேதா 
அேத இl@p}ைவ அ(த GncuN இd@பGேபா. 1ரLயDN 
OணDN இட@பர@/. இdZkறG எBற ம_யாைத அ@ேபாGதாB 
இdZON. 

ேக#$ 13: >ண5ைதT பec $ளB>.ேபாC “&ர$ய5&3 எ'லா 
அவNைத2z.” எ3f ெசா'ல$'ைலெய3றா' எ3ன >eற. 
வ=.? 
ப1. : கால ேநாZk. 1ரLய%1. அனா1 அன(த  (ச9வ ) 
கால\கbuN உடld@பG எGேவா அGேவ OணN எBற LளZகN 
இ.லாG ேபாON, ேமuN Oண%1B கால%ைத Oைற%GZ �fய 
OSறN வdN. 
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2.>ண.

 1.OணN 1ரLய%1. ஒd Of@/6ட கால%1.தாB இdZON 
எBT எh%GZ ெகாnடா. மSற கால\கb. 1ரLய%1. OணN 
இ.லாம. ேபாOமாைகயா. 1ரLயDN அj(G ேபாON. 

 2.ஏதாவG ஒd கால%1.தாB Oண%1B இd@p 1ரLய%1. 
இdZON எBT  எh%GZ ெகாnடா. , 1ரLய%1B எ.லா 
அவYைத-uN OணN பரL இdZON எBற ம_யாைத இ.லாம. 
ேபாON. 

ேக#$ 14: >ண. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப1.: OணN இரnh Lதமாக இdZkறG. 1.ெபாG (சாமாBய) OணN. 
2.$ற@p (Lேசஷ) OணN. 

ேக#$ 15: ெபாC (சாமா3ய) >ண. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: எ(த OணN எ.லா 1ரLய\கbuN இdZkறேதா அ(த 
Oண%ைத ெபாG (சாமாBய) OணN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 16: 4றTU ($ேசஷ) >ண. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: எ(த OணN எ.லா 1ரLய\கbuN இ.ைலேயா ேமuN 
Of@/6ட அ(த(த 1ரLய\கb. ம6hN உ3ளேதா அைத5 $ற@p 
(Lேசஷ) OணN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 17: ெபாC >ண5&3 இட. ெபaயதா அ'லC 4றTU 
>ண5&3 இட. ெபaயதா? 
ப1.: ஒmெவாd 1ரLய%1uN ெபாG மSTN $ற@p Oண\க3 
இரncB இடDN ஒBT ேபாலேவ எ.லா இட%1uN இdZkBறன; 
ஏெனBறா. Oண%1B லkணN ெசா.uNேபாG 1ரLய%1B எ.லா 
பாக%1uN இd@பG OணN எBT ெசா.ல@ ப6h3ளG. 

ேக#$ 18: ெபாC மef. 4றTU >ணJகE' Sத|ட. எதe> 
இரpடா@ட. எதe>? 
ப1.: ெபாG மSTN $ற@p OணN இரnhN 1ரLய%GடB அனா1 
காலமாக இdZkBறன , ஆைகயா. எதSO DதwடN எதSO 
இரnடாRடN எBற ேப5}Zேக இடR.ைல. 
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2.>ண.

ேக#$ 19: &ர$ய. ஒ3f அத3 >ணJக# அேனக. எ3f 
lc�?கேள, அேனக >ணJகைள5 தP5தPேய எ+த ஆதார5&' 
அcயலா.? 
ப1.: ஒmெவாd Oண%GZON தl%தl லkணN இdZkறG. அ(த 
லkண%ைத ைவ%G தl%தl Oண\கைள அfயலாN.  

ேக #$  2 0 : எ +த  ேநாBm ' & ர$ ய 5&|= +C  >ண. 
தPயாவ&'ைல? 
ப1.: எ(த ேநாZkuN 1ரLய%1wd(G OணN தlயாவ1.ைல; 
ஏெனBறா. 1ரLயN மSTN OணN இரncB இடDN எ@ேபாGN 
ஒBறாகேவ உ3ளG. 

ேக#$ 21: ஒ= &ர$ய5&' அத3 >ணJகE3 இட. தP5தP 
எ3f ந.Uவதா' எ3ன >eற. வ=.? 
ப1. : அmவாT நN/னா. 1ரLயN இdZORட%1. OணN 
இ.லாம. ேபாON, ேமuN ஒd 1ரLய%1. எ%தைன Oண\க3 
இdZkறேதா அ%தைன தl%தl 1ரLய\க3 இd@பதாகEN ஆON. 
ேமuN இ(த 1ரLய%1ZO இ(த OணN எBற ம_யாைத இ.லாம. 
ேபாON. 

ேக#$ 22: >ண5ைத &ர$ய-ேk5&ர-கால-ஃபாவ ேநாBm' 
$ளBmB lறY.. 
ப1.:1.1ரLய ேநாZk. OணN எ(த 1ரLய%1. இdZkறG 
எBபைதZ �TkறG.  

  2.ேk%1ர ேநாZk. DW பாக%1uN இdZkறG எBபG OணN 
1ரLய%1. எ(த இட%1. இdZkறG எBபைதZ �TkறG. 

    3.கால ேநாZk. எ.லா அவYைத-uN இdZkறG எBபG OணN 
1ரLய%1. எ(ெத(த கால\கb. இdZkறG எBபைதZ �TkறG. 

   4.ஃபாவ(Bhave) ேநாZk. எBபG 1ரLய%1. எ(த உண9ைவ அ(த 
OணN ஏSபh%GkறG எBபைதZ �TkறG. 
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2.>ண.

ேக#$ 23: &ர$ய. மef. அத3 >ணJகைள &ர$ய-ேk5&ர-
கால-ஃபாவ ேநாBm' ஒT�G ெச�C $ளBகY.. 
ப1.: 1ரLயN மSTN அதB Oண\க3 1ரLய-ேk%1ர-கால 
ேநாZk. ஒBறாக இdZkறG; ஆனா. அதB ஃபாவ ேநாZk. 
சமய(ேதாTN ேவTபாh உ3ளG. 

ேக#$ 24: &ர$ய. மef. அத3 >ணJகE' ெபய? எpZBைக 
மef. லkண ேநாBm' தPx4றTUகைள $ளB>க. 
ப1.: 1. ெபய9 ேநாZk. இரnhN ேவT ேவறாக இdZkறG. 

    2. எnFZைக ேநாZk. 1ரLயN ஒBT, OணN அேனகN. 

 3 .லkண ேநாZk. Oண\கbB சyகN 1ரLயN எBபG 
1ரLய%1B லkணமாON. 1ரLய%1B எ.லா இட%1uN மSTN 
அதB எ.லா கால%1uN இd@பG OணN எBபG Oண%1B 
லkணமாON. இmLதமாக 1ரLயN மSTN அதB Oண%1B லkண 
ேநாZk.  ேவTபாh உ3ளG. 

ேக#$ 25: ஒuெவா= >ண5&3  ெசய' ேநாBm' இட5&3 
மaயாைத எ3ன எ3பைத $ளBகY.. 
ப1.: ஒmெவாd OணDN அதB /ரேதச%1. இைடLடாம. தB 
கா_ய%ைத ெசIGெகாnh இdZkறG. எ@ேபாGN ஒd OணN மSற 
Oண%1B அ.லG ேவT Oண\கbB கா_ய\கைள5 ெசIவ1.ைல. 
இmவாேற  Oண%1B  ெசய. ேநாZk. இட%1B ம_யாைத 
இdZkறG. 

                                                      ெபாC >ண. 

ேக#$ 26: எ+த &ர$ய5&' ெபாC (சாமா3ய) >ண. இ'ைல? 
ப1. : ெபாGவாக எ.லா 1ரLய\கbuN மSTN ஒBTZON 
ேமSப6ட 1ரLய\கb. காண@பhN Oண%ைத சாமாBய அ.லG 
ெபாG OணN எBT ெசா.kேறாN. ஆனாuN ஒmேவாd 1ரLய%1uN 
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2.>ண.

ெபாG Oண\க3 மSTN $ற@p Oண\க3 இரnhேம எ@ேபாGN  
இdZON. 

ேக#$  2 7 :&ர$ய5&' ெபாC >ணேமா  4றTU  >ணேமா 
இ'ைலெய3றா' எ3ன >eற. வ=.? 
ப1.: 1.ெபாG OணN இ.லாL6டா. 1ரLய%Gவ (ேதாSறN, மைறE, 
Qைல%த.) தBைமேய இ.லாம. ேபாON. 

  2 $ற @p  OணN இ.லாLc. ஒd 1 ரLய%ைத  ம Sற 
1ரLய\கbwd(G /_%தfய Dcயாம. ேபாILhN. 

ேக#$ 28: ஒ= &ர$ய5&' எ5தைன ெபாC >ணJக# உ#ளன? 
ப1.: ஒmெவாd 1ரLய%1uN அேனக ெபாG Oண\க3 உ3ளன. 
இ1. அவ$யN ெத_(Gெகா3ள ேவncயைவ ப%G. அைவகளாவன: 
அY1%GவN , வYG%GவN , 1ரLய%GவN , /ரேமய%GவN , 
அOdலO%GவN, /ரேதச%GவN, ேசதன%GவN, அேசதன%GவN, 
அy9%த%GவN மSTN y9%த%GவN DதwயனவாON. கைட$ நாBO 
Oண\கைள ெபாG மSTN $ற@p ஆkய இரncuN �Tவ9. 

                                                அN&5Cவ >ண. 

ேக#$ 29: அN&5Cவ >ண5ைத >ண ேநாBm' $ளBmB lறY.. 
ப1.: அY1%Gவ OணN ஆT 1ரLய\கbuN அதனதB DW 
பாக%1uN மSTN   எ.லா கால%1uN இdZkறG. 

ேக#$ 30: அN&5Cவ >ண. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: எ(த சZ1-B காரண%தா. 1ரLயN எ@ேபாGN இ.லாம. 
ேபாON Qைல ஏSபடாேதா அ(த சZ1 வcவ Oண%ைத அY1%Gவ 
OணN எBT �TkேறாN. ஏெனl. 1ரLயN ேதாSறDN DcEN 
இ.லாததாON,  இைதேய அனா1 அன(தN எBப9. 

ேக#$ 31: / ஆ&நாத பகவா3 எ+த கால5&' இ+த ேலாக5&' 
இ=+தாேரா அேத கால5&' நாS. இ=+ேதா. எ3பைத எ&3 
ஆதார5&னா' அcயலா.? 
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2.>ண.

ப1.: நNR. அY1%Gவ OணN இd@பதா. அ(த கால%1. 
உலkB ஏேதா ஒd ேk%1ர%1. நாDN இd(ேதாN எBபைத உT1 
ெசIயலாN.  

ேக#$ 32: இ+த உலக5ைத ஈNவர3 தா3 பைட5தா3 எ3பC 
உpைமயா? 
ப1.. உnைம இ.ைல. அY1%Gவ OணN இd@பதB காரண%தா. 
உலகN அதாவG உ-9, உ-ர.லன Dதwய ஆT 1ரLய\கvN 
ேதாSறDN DcEN இBf தாமாகேவ இdZkBறன. ஆைகயா. இ(த 
உலக %ைத ேயா  அ.லG ம Sற  1 ரL ய \கைள ேயா  யாd N 
பைடZகL.ைல எBபைத ஐயRBf அfயலாN. 

ேக#$ 33: யாராவC இ+த உலக5ைதB காTபாefmறா?களா? 
ப1.: 1. உலக%ைதZ கா@பாSTபவ9 எBT யாdN இ.ைல. ஒmெவாd 
வYGEN அதB அன(த சZ1கbB yலN தானாகேவ தBைன 
கா@பாSfZ ெகா3kBறன. 

    2. ஒmெவாd 1ரLய%1uN அY1%Gவ OணN இd@பதா. தBைன 
கா%GZெகா3ள அதாவG தாB Qைல%1d@பதSO  ேவT எ(த 
ெபாdbB அவ$யDN இ.ைல. 

ேக#$ 34: யாராவC இ+த உலக5&' அ�Y ஏeபட காரணமாக 
இ=Bmறா?களா ? 
ப1.: இ.ைல, அY1%Gவ Oண%1B காரண%தா. எ(த 1ரLயDN 
அjவ1.ைல. இd(தாuN 1ரLய%வ OணDN உடB இd@பதா. 
ஒmெவாd 1ரLயDN }யமாக எ@ேபாGN தB pG@pG@ 
ப 9யா ய \கைள  அதாவG அவYைதகைள  உSப %1  ெச IG 
ெகா3kBறன, }யமாகேவ தB பைழய ப9யாய\கைள/அவYைதகைள 
அj%GZ ெகா3kBறன. அதாவG இைடLடாG மாSற\க3 அைட(G 
ெகாncdZkBறன அேத சமயN 1ரLய வcL. எ@ேபாGN 
Qைலயாக இdZkBறன. 

ேக #$  3 5 : இ&|=+C  எ3ன  4 5தா +த 5ைத  ெத a +C 
ெகா#ளலா. ? 
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2.>ண.

ப1.: ஒmெவாd 1ரLயDN DZகால%1uN தl% தlயாகEN 
}த(1ரமாகEN இdZkறG. ேமuN ஒmெவாd 1ரLயDN எ(த ெவb 
உதLoRBf  தBl. ப 9யா ய ேநாZk. p1ய Qைலைய 
(அவYைதைய) அைடத., பைழய Qைலைய (அவYைதைய) Lhத., 
அேத சமயN 1ரLய ேநாZk. இைடLடாG Qைல%1d%த. எBkற 
L1Dைற@பc DZகால%1uN தBைன ெவb@பh%1Zெகாnh 
இdZkறG எBkற $%தா(த%ைத ெத_(G ெகா3ளலாN. 

ேக#$ 36: உ2a3 அN&5Cவ >ண5ைத ெதa+C ெகா#வதா' 
எ3ன லாப. mைடBmறC? 
ப1.: நாB }த(1ரமாக DதuN DcEN இ.லாம. நானாகேவ 
வாrkேறB. எ(த ெவb@ெபாdளாேலா அ.லG அதB  ெதாட9பாேலா  
நாB ேதாBTவGR.ைல , அjவGR.ைல . இ(த அY1%Gவ 
Oண%ைத ெத_(G ெகா3வதா. நாB மரணமைட(G LhேவB 
எBkBற பயN எBைன L6h ஓc@ேபாkறG. இGேவ உ-_B 
அY1%Gவ Oண%ைத% ெத_(G ெகா3வதா. kைடZON லாபமாON. 

                                            வNC5Cவ >ண. 

ேக#$ 37: வNC5Cவ >ண. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: எ(த சZ1-B காரண%தா. 1ரLய%1. உபேயாகDைடய 
ெசய. (அ9%தZk_யா) Qகrkறேதா அைத வYG%Gவ OணN 
எBkேறாN . உதாரணமாக Oட%1B உபேயாகDைடய  ெசய. 
தn�ைர /c%G ைவ%GZெகா3ள பயBபhவG ேபால என அfக. 

ேக#$ 38: 45த பகவாைன B=5தBm5ய? (ெச�ய ேவp)யைத 
எ'லா.  ெச�C S)5தவ?) எ3mேறா. . அTப)யானா' அவ? 
இTேபாC எ+த காaயS. ெச�யாம' �.மாதா3 இ=Bmறாரா? 
ப1.: இ.ைல. ஏெனBறா. அவdைடய வYG%Gவ Oண%1B 
காரணமாக அவdைடய ஒmெவாd Oண%1B உபேயாகDைடய ெசய. 
அதாவG Q9மல Yவஃபாவ ப_ணாமN ஒmெவாd சமயDN Qகr(G 
ெகாnேட இdZkறG. 

ேக#$ 39: &ர$ய5ைத வNC எ3ற ெபயரா' ஏ3 lfmேறா.? 
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2.>ண.

ப1. : 1 . வYG%Gவ Oண%1SO DZkய%GவN ெகாh%G 
1ரLய%ைத வYG எBற ெபயரா. �TkேறாN. 

  2. எ1. OணN மSTN ப9யாயN இரnhN த\ko3ளேதா அைத 
வYG எBkேறாN. 

    3. எ1. ெபாG மSTN $ற@p இய.pக3-Oண\க3 இdZkBறேதா 
அைத வYG எBkேறாN. 

 4 . ஒmெவாd 1ரLயDN தB உபேயாகDைடய  ெசயைல 
ெசIGெகாnh இdZkறG, அதனா. அைத வYG எBkேறாN. 

   ஒmெவாd 1ரLய%1B Oண ப9யாய\க3 அ(த(த 1ரLய%1ேலேய 
QகrkறG எBபைதoN வYG எBற ெபய9 ெத_LZkறG. ஆைகயா. 
உ-_B Oண ப9யாய\க3 உடw. அதாவG ேவT 1ரLய%1. 
த\k-dZகL.ைல ; ஆைகயா. ஒmெவாd உ-_B Oண 
ப9யாய\க3 அ(த(த உ-_ேலேய த\k-dZkBறன. ஆைகயா. 
உ-9  ேவT 1ரLய%ைத  /BபSற  ேவnc-dZkறG எBற 
ேப5}Zேக இடR.ைல. ஒmெவாd 1ரLயDN தBl. DWைமயாக 
(ப_aரணமான) இdZkறG. அதாவG உ-9 க9ம%1B க6h@பா6c. 
இ.ைல எBபG உT1யாkறG. 

                                             &ர$ய5Cவ >ண. 

ேக#$ 40: &ர$ய5Cவ >ண. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1. : எ(த  சZ1-B காரணமாக 1ரLய%1B Qைல-. 
இைடLடாG மாSறN ஏSப6hZெகாnh இdZkறேதா அைத 
1ரLய%Gவ OணN எBkேறாN. 

ேக#$ 41: ெபா=E3 ெபய? எதனா' ‘&ர$ய.’ எ3f ஆனC? 
ப1.: 1ரLய%Gவ Oண%1B DZkய%Gவ%1னா. 1ரLயN எBT 
ெபய9 வ(தG. 
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ேக#$ 42: கால5&னா' எ'லா. மாeறமைடm3றன. மாeற. 
இைட$டாம' நட+Cெகாpேட இ=BmறC, அதனா' எ'லா. 
கால 5&3 ஆ&Bக5&'தா3 rகbmறC எ3f  எ G 5CB 
ெகா#ளலாமா? 
ப1.: அ@பc எh%GZ ெகா3ளDcயாG. ஏெனl. உலku3ள ஆT 
1ரLய\கbuN இைடLடாம. அதனதB }ய 1ரLய%வ சZ1யா. 
மாSற\க3 இைடLடாம. QகrkBறன. அ(த மாSற\கvZO கால% 
1ரLயN QR%தN ம6hேம. ஒd ெபாdb. Qைல (அவYைத) 
Q5சய%தா. மSற எ(த ெபாdbB தாZக%1னாuN இ.ைல. அதனா. 
கால%1னா. எ.லாN மாSறமைடkBறன எBபG Lயவஹார 
ேநாZk. ெசா.ல@பhவதாON. 

ேக#$ 43: &ர$ய5&3 ஒuெவா= >ண5&z. UCTUC மாeறJக# 
rகbm3றன. அuவாf rகழB காரணெம3ன? 
ப1.: ஒd ெபாdb. இdZON 1ரLய%வ OணN Qர(தரமாக அ(த@ 
ெபாdைள சமய(ேதாdN மாSறமைடய5  ெசIkறG . ெபாd3 
மாSறமைடkறG எBறா. அ(த ெபாdb. இdZON எ.லா 
Oண\கvN மாSறமைடய ேவnhN-ஏெனBறா. ெபாdைளoN அதB 
Oண\கைளoN தl%தlயாக@ /_ZகDcயாG. அேத ெபாdb. 
இdZON 1ரLய%வOணN QR%தமாக மSற Oண\கvN மாSறN 
அைடkBறன. ேவT Lதமாக5 ெசா.ல ேவnhெமBறா. ெபாd3 
மாSறமைடoN ேபாG அதSO இைச(தா9ேபா. எ.லா Oண\கvN 
மாSறமைடkBறன. மா\காI காI Qைல-wd(G பழமாONேபாG  
அதB QறN, }ைவ, மணN Dதwயைவகb. QகWN மாSற\கைள 
ஒ@�h ெசIG Oண\கvN மாSறமைடவைத@ p_(G ெகா3ளலாN. 

ேக#$ 44: ஒuெவா= &ர$ய5&z. &ர$ய5Cவ. Sதலான 
>ணJக# SBகால5&z. இ=Bm3றன. அuவாf SBகால5&z. 
இ=BகB காரண. எ3ன? 
ப1.: 1.1ரLய%1. 1ரLய%GவN Dதலான Oண\க3 }யமாகேவ 
DZகால%1uN இdZkBறன. அmவாT இdZக அ(த 1ரLய%1. 
அY1%GவN எBற ெபாG (சாமாBய) Oண%1B QR%த%1னா. 
ஆON.  
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   2. எmவாT 1ரLயN அY1%Gவ Oண%தா. எ@ேபாGN அjயாம.  
உ3ளேதா அmவாேற மSற எ.லா Oண\கvN அேத அY1%Gவ 
Oண%1B QR%த%தா. DதuN DcEN இBf DZகால%1uN 
இdZkBறன. 

ேக#$ 45: &ர$ய5வ >ண5&|=+C எ3ன ெதa+C ெகா#ளலா.? 
ப1. : 1 . எ.லா  1ரLய\கbB QைலகbuN மாSற\க3 
இைடLடாG }யமாகேவ அதq3 Qகr(G ெகாnh இdZkBறன, 
ேவT எGEN அ(த மாSற\கைள5 ெசIயL.ைல. 

     2. உ-_B எ(த ப9யாயDN (QைலoN) உ-_.லாத1னா. அதாவG 
க9ம%தா., உட. Dதலானைவகளா. ஆவ1.ைல. அேதேபா. உட. 
Dதலான ேவT 1ரLய\கbB (p%கல\கbB) ப9யாயDN (QைலoN) 
உ-ரா. ஆவ1.ைல.  

     3. உ-_. இdZON அzஞானN (OஅfE- Oம1, O}d1, Oஅவ1) 
எ@ேபாGN ஒேரமா1_யாக இd@ப1.ைல. 

  4. Dதw. Oைற(த அfE உnடாkறG /றO அG வள95$ 
அைடkறG. அmவாT அfE மாSறமைடயZ காரணN 1ரLய%Gவ 
OணமாON. ஞான%1B வள95$ ஞான Oண%1.தாB QகrkறG 
சாY1ரN Dதலான ெவb@ ெபாd3கb. இd(G இ(த ஞான 
வள95$ அைடயL.ைல. 
  
   5. மnF. இd(G OடN 1ரLய%Gவ Oண%தா. உnடானG. 
OயவB, சZகரN, தc Dதwயன QR%த\க3 ம6hேம. உnைம-. 
பா9ZONேபாG OயவB Oட%ைத5  ெசIயL.ைல . மnணாக 
இd(தைத OயவB Oடமாக மாSfனாB எBற (எnணN) நN/Zைக 
உைடயவ9க3, 1ரLய%Gவ Oண%1. நN/Zைக அSறவ9களாக 
இdZkறா9க3. அவ9க3 ெபாdb. ஒd Oண%ைத ம6hN ஏSகாம. 
DW ெபாdைள  ஏSkறா9க3 , அ@பc5  ெசIவதா. அவ9க3 
த\கvைடய அ/@ராய%1. எ.லா@ ெபாd3கbB இd@/. 
நN/Zைக அSறவ9களாக இdZkறா9க3. 
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ேக#$ 46. ஒuெவா= &ர$ய5&z. த3 காaய5ைத தாேன ெச�{. 
சாம?5&ய. எTப) இ=BmறC? 
ப1.: ஒmெவாd 1ரLயDN 1ரLய%Gவ Oண%1B காரண%தா. 
எ@ேபாGN மாSறமைடoN சZ1 பைட%ததாக இdZkறG, அதனா. 
இைடLடாG தB தB கா_ய%ைத ெசIGெகாncdZkறG. அதSO 
அதB வYG%Gவ OணN  QR%த காரணமாக இdZkறG. 

ேக#$ 47: &ர$ய5Cவ >ண5CB>. வNC5வ >ண5CB>. எ3ன 
$5&யாச. ? 
ப1.: ஒmெவாd 1ரLய%1uN இைடLடாம. (ஒmெவாd சமயDN) 
அதB Qைல மாfZெகாnேட இdZkறG எBபைத 1ரLய%Gவ 
OணN  ெத_LZkறG . அேதசமயN ஒmெவாd 1ரLய%1uN 
உபேயாகமான ெசய. தBனாேலேய Qகr(G ெகாnh இdZkறG 
எBபைத வஸG%Gவ OணN ெத_LZkறG.  

                                            8ரேமய5Cவ >ண. 

ேக#$ 48: 8ரேமய5Cவ >ண. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1. : எ(த சZ1-B காரண%1னா. 1ரLயN ஏதாவG ஒd 
ஞான%1SகாவG தBைன  ெவb@பh%Gkறேதா அ(த சZ1ைய 
/ரேமய%Gவ OணN எBT �TkேறாN. 
  
ேக#$ 49: “ஏதாவC ஒ= ஞான5&eகாவC” எ3பத3 ெபா=# 
எ3ன? 
ப1.: ம1, Ydத, அவ1, மன@ப9யய மSTN ேகவல ஆkய ஐ(G 
ஞான\கb. ஏதாவG ஒd ஞான%1Sேகா அ.லG ஒBTZON 
அ1கமான ஞான\கvZேகா எBT ெபாd3 ெகா3ளேவnhN. 

ேக#$ 50: உலக5&' அcயTபடாம' ஏதாவC ஒ= பதா?5தமாவC 
இ=Bmறதா? அTப) அcயTபடாம' இ=+தா' எ3ன ேதாஷ. வ=.? 
ப1.: உலக%1. அfய@படாம. ஒd பதா9%தN�ட இ.ைல. அ@பc 
இdZOேமயானா. /ரேமய%Gவ OணN அ(த  1ரLய%1. 
(பதா9%த%1.) இ.லாம. ேபாON. ஒd OணN இ.லாம. ேபானா. 
அதqடB அY1%GவN Dதலான எ.லா Oண\கvN அj(G 
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ேபாON. அ@பc Oண\க3 அj(G ேபானா. அ(த 1ரLயDN 
(பதா9%தDN)   இ.லாம. ேபாON. 

ேக#$  5 1 : உலm' எ5தைன  &ர$யJக# 8ரேமய5Cவ 
>ணSடயைவ?  
ப1. : உலk. உ3ள  ஆT 1ரLய\கvN /ரேமய%Gவ 
OணDடயைவகேள. ஏேனl. அ(த OணN 1ரLய%1B ெபாG 
OணமாON. 

ேக#$ 52: உ=வT ெபா=# அcYB>  ெவETபG. , அ=வT 
ெபா=�. lட எTப) அcYB> ெவETபGmறC? 
ப1.: 1ரLயN அdவமானேதா அ.லG உdவDைடயேதா, எ.லா 
1ரLய\கvN /ரேமய%Gவ OணDைடயைவ. ஆைகயா. ஒmெவாd 
1ரLயDN �/ேயா, அ�/ேயா எGவாக இd(தாuN ஏதாவG ஒd 
அfEZO ெவb@ப6ேட ஆகேவnhN.  

ேக#$ 53: உ2ேரா அ�8, ேமz. ந. அcேவா @கY. அ'ப அcY, 
அTப) இ=Bக நமB> ந. உ2ைரT பecய அcY எTப) உpடா>.? 
ப1.: நN அfE அ.பமாக இd(தேபா1uN உ-ைர பSfய அfE 
அவ$யN ஏSப6ேட �dN, ஏெனl. உ-_uN /ரேமய%Gவ OணN 
இdZkறG .  ேமuN அG சNயZஞான%1SO அதாவG }}d1 
ஞான%GZO LஷயமாkறG. ஆைகயா. நBனN/ZைகoடB DயS$ 
(pdஷா9%தN) ெசIதா. உ-ைர@ பSfய அfE அவ$யN வdN 
அதாவG நN உ-ைர நNமா. காணDcoN. 

ேக#$ 54: உ2? Uல3க�B> ெகாgச. lட UலTபடாC/ெதEய 
இயலாதC (अलख अगोचर) எ3f ெசா'வத3 உ#ேநாBக. எ3ன? 
ப1.: ஜட இ(1_ய\களாuN, 1_p உண9EகளாuN அ.லG மSற 
ேவT எ(த வைகயாuN உ-9 அfய Dcயாததாக இd@பதா. அmவாT 
�ற@பhkறG. இd(தாuN உ-_. ஞான OணN மSTN /ரேமய%Gவ 
OணN இd@பதா. தBைன%தாB அfoN (स्वसम्वेदन) அfவா. உ-9 
எதB உதLoN இBf தBைன% தாேன அfoN, தBைன%தாேன 
அqபLZON எBT p_(G ெகா3ள ேவnhN.  
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ேக#$ 55: அc{. சB& மef. த3ைன அcய ெவETபG5C. சB& 
ஆmய இ+த சB&க# இரpG. எ&' ஒ3றாக இ=BmறC?  
ப1.: அfoN சZ1 ஞான Oண%1. இdZkறG. தBைன அfய 
ெவb@பh%GN சZ1 /ரேமய%Gவ Oண%1. இdZkறG. இ(த 
இரnh சZ1கvN உ-9 1ரLய%1. ம6hN ஒBறாக இdZkறG. 
மSற எ(த 1ரLய\கbuN இரnhN ஒBறாக இ.ைல, தBைன அfய 
ெவb@பh%GN  /ரேமய%Gவ  சZ1 ம6hேம இdZkறG. 

ேக#$ 56: த3ைன அcய ெவETபG5C. சB&23 ெபய? யாC? 
அTெபய? வரB காரண. எ3ன? 
ப1.: தBைன அfய ெவb@பh%GN சZ1-B ெபய9 /ரேமய%GவN 
ஆON. அ@ெபய9 வரZ காரணN {rகnடவாT என அfயEN. 

/ரேமய%GவN = /ர + ேமய + %GவN = இய.p வcைவ அளL6h 
அfoN தO1 

/ர = இய.p வcL. / Lேசஷமாக  
ேமய = அள~6hZO வர% தO1யான  
%GவN = வcவN 

                                           அ>=ல>5Cவ >ண. 

ேக#$ 57: அ>=ல>5Cவ >ண. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: எ(த சZ1-B காரணமாக ஒd 1ரLயN அேத 1ரLயமாக 
இdZkறேதா அ(த சZ1ைய அOdலO%Gவ OணN எBப9. இதB 
ெபாd3 எBனெவl. 1. ஒd 1ரLயN ேவT 1ரLயமாகாG. 2. ஒd 
1ரLய%1. உ3ள ஒd OணN ேவT OணமாகாG. 3.ஒd 1ரLய%1. 
உ3ள அன(த Oண\க3 எ@ேபாGN தl%தlயாக@ /_(G ேபாகாG.  
இ(த சZ1ைய%தாB அOdலO%Gவ OணN எBT �Tவ9. 

ேக#$ 58:உ2a'(nவP') அ>=ல>5Cவ >ண5தா' அத3 
NவசC:டய5&' (&ர$ய-ேk5&ர-கால-ஃபாவ5&') எ3ன 
ெகௗரவ.(மaயாைத) இ=BmறC எ3பைத $ளBகY.. 
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ப1.: 1. அன(த Oண\கbB /nட வcவ �வ%1ரLய%1B 
Yவ1ரLயN Qர(தரமாக அ1ேலேய இdZkறG, அG உட. Dதலான 
வcவமாக எ@ேபாGN ஆவ1.ைல. 

   2. �வlB அச\Zயாத@ @ரேதச Yவேk%1ரN எ@ேபாGN ேவT 
வcவமாகாG, ேவT ெபாdvடB ஒBேறாெடாBறாக ஆகாG, ேவT 
ெபாdvடB ேசராG. ேமuN இரnh �வBகbB Yவேk%1ரN ஒேர 
ேk%1ரமாகாG.  

  3. �வlB ஒd Oண%1B ப9யாயN ேவT Oண%1B ப9யாய 
வcவமாக ஆகாG, அதாவG ேவT ஒBTZO ஏதாவG ெசIவேதா, 
ேவெறாBறா. உSப%1யாவேதா மாTவேதா இ.ைல . அதாவG 
கால%தா. �வB அேத �வனாக இdZOேமெயாjய ேவT ஒd 
உ-ராகேவா மSற ேவெறாBறாகேவா  மாSறமைடயாG. 

   4. ஃபாவN எBற. Oண%1B த%சமய ப9யாயN. எ(த OணN எ(த 
வcL. இdZkறேதா அ(த ப9யாயN அ(த Oண%1B ஏதாவG ஒd  
வcLேலேய இdZON . மாSறமைடவதா. அG Oண%1wd(G 
தlயாக ஆkLடாG. அதாவG ஞான OணN ஏSற இரZக\கvடB  
ஞான Oணமாகேவ இdZON,  அதாவG ம1, Yd1, அவ1, மன@ப9யய 
மSTN ேகவல ஆkய ஞான\க3 தl%தl ஞான\க3 இ.ைல. அைவ 
எ.லாN ஞான Oண%1B அNசேமயாON.  

ேக#$ 59: nவ &ர$ய5&3 ேமேல lcய மaயாைதகைள ெதa+C 
ெகா#வதா' எ3ன பய3?  
ப1.: 1. ஆT 1ரLய\க3 மSTN அைவகbB Oண ப9யாய\கbB 
}த(1ர%ைத அfவதா., நமG }க GZகN ந.லG ேக6டG நNமா. 
நNRேலேய QகrkறG எBkற யதா9%த ஞானN உnடாkறG. 

   2. எ(த 1ரLய க9மDN அதாவG ேவT 1ரLய-ேk%1ர-கால-
ஃபாவDN (கா1 அகா1 க9ம\க3) இ(த �வqZO லாப ந�ட\கைள 
(}க, GZக, �Lத, மரண\கைள) ெசIய DcயாG எBT உT1 ெசIய 
DcoN. 
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     3. நாB }த(1ர ஞானான(த இய.pைடய பதா9%தN, இ(த உலk. 
உ3ள மSற எ.லா பதா9%த\கvZON (உ-d3ளன, உ-ர.லன 
அைன%GZON) எனZON DZகால%1uN எ(த சNப(தDN இ.ைல. 
நாqN அைவகvN ேவT ேவT எBkற /_%தfoN அfE (ேபத 
Lzஞான) ஒb உதயமாON, அGேவ சNயZத_சன சNயZஞான வcவ 
த9மமாON. 

ேக#$ 60: எ3P'(எ3 உ2a') மeற &ர$ய-ேk5&ர-கால- 
ஃபாவJகE3 (க?மJகE3) rைலக�B> த>+தாeேபா' ப?யாய 
மாeறJக# rகbm3றன எ3f ந.Uவதா' எ3ன ேதாஷ. வ=mறC? 

ப1.:அ@பc நNpபவ9க3 இரnh 1ரLய\கbB தl%GவN 
}த(1ர%GவN ஆkயைவகைள நNபாதவ9க3 ஆவ9. ஆைகயா. 
அவ9க3 1ரLய%1B அOdலO%வ Oண%ைத ஏSகாததா. 
அவ9கைள@ ெபாd%த வைர-. 1ரLய\கvN இ.லாம. ேபாON 
ேதாஷN வdN.  

ேக#$ 61: ஆf &ர$யJக# மef. அத3 >ண ப?யாயJகE3 
�த+&ர. எ+த >ண5&3 ஆதார5&' இ=BmறC? 
ப1.: ஆT 1ரLய\க3 மSTN அதB Oண ப9யாய\கbB }த(1ரN 
அOdலO%Gவ Oண%1B ஆதார%1. இdZkறG. 

ேக#$ 62: அ>=ல>5Cவ >ண5&3 $ேசஷ. பec எ3ன ெதa+C 
ெகா#ளலா.?  
ப1.:1. எ(த 1ரLயDN ேவT ஒd 1ரLய%1B க6h@பா6c. 
இ.ைல.  
   
     2. ஒd 1ரLயN மSெறாd 1ரLய%GZO எGEN ெசIய DcயாG. 

  3. 1ரLய%1B ஒd OணN அ(த 1ரLய%1B மSற Oண\கvZO 
எGEN ெசIய DcயாG. 

    4. ஒd 1ரLய%1B ப9யாயN ேவT 1ரLய%1B ப9யாய%1. எGEN 
ெசIய DcயாG, அைவக3 ஒBT மSெறாBfB ஆ1Zக%1. இ.ைல. 
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  5. ேமS�fயவாT அOdலO%Gவ Oண%1B உnைம வcைவ 
அfவதா., உலக%1. உ3ள ஆT 1ரLய\கbB 1ரLய Oண 
ப9யாய\க3 தl% தlயானைவ மSTN }த(1ரமானைவ எBபGN, 
பா9%தuN அfதuDைடய ஞான Yவ�/யான நாB அைவ 
ஏ.லாவSfடRd(GN தlயானவB எBkற /_%தfoN அfE வcவ 
அa9வ த9மN எBl. ெவb@பhkறG.  

ேக#$ 63: ஒேர &ர$ய5&' இ=B>. >ணJகE' தJக�B># 
ஒ 3f  ம eெறா 3c 3 கா a ய 5ைத  ெச �ய S ) { மா ?  ெச �ய 
S)யாெத3றால  அைவகE3 rைல எTப) இ=BmறC? 
ப1.: அOdலO%Gவ Oண%1B காரண%தா. ஒd OணN ேவT ஒd 
Oணமாக ஆகாG, ஆைகயா. ஒd Oண%1B கா_ய ேk%1ரN ேவT 
Oண%1. ெச.வ1.ைல. இmவாT இd@பதா. ஒேர 1ரLய%1. 
இd(தேபா1uN, ஒd OணN ேவT ஒd Oண%1B கா_ய%ைத ெசIய 
DcயாG. இd(தாuN ஒmெவாd OணDN எ@ேபாGN மாSறமைடoN 
தBைம உைடயதாைகயா. ஒmெவாd சமயDN தB pG@pG 
ப9யாய\கைள  உSப%1  ெசIத  வnணN இdZkறG . அ(த 
மாSற\கvZO மSற Oண%1B மாSற\க3 QR%தN ம6hேம எBT 
ெசா.ல@பhkறG. ஒd Oண%1B Qகrகால ப9யாய%1. கா_யN 
Qகழ  ேவT Oண%1B Qகrகால ப9யாயN QR%தN எBT 
ெசா.ல@பhkறG. இmவாT ஒேர 1ரLய%ைத சா9(G இdZON 
Oண\கb. �ட }த(1ர%தBைம இd@பதா. ஒd Oண%GZO 
மSெறாd Oண%GடB க9%தா-க9ம சNப(தR.ைல. 

   பzசா%யா- அ1காரN 2, காைத 1008-1010 கb. �ட இmவாT 
ெசா.ல@ப6h இdZkறG - “எ(த OணDN எ(த Lத%1uN ேவT 
Oண%1. )ைழவ1.ைல (ஒd Oண%1. ேவT OணN ேச9(G 
Lhவ1.ைல). அதாவG Oண\கb. ஒBTZெகாBT த\கvZO3 
ஆதார-ஆேதய அ.லG உபாதான-உபாேதய அ.லG காரண-கா_ய 
சNப(தN ெகாnடதாக இ.ைல, ஆனாuN எ.லா Oண\கvN 
அதனதB }ய சZ1யா. }த(1ரமானதாகEN தl%தl லkண\க3 
உைடயனவாகEN இdZkBறன . இmவாறாக இd(தேபா1uN 
Yவ1ரLய%1. பரYபரN ஒBTZO3 ஒBறாக இdZkBறன.” 
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ேக#$ 64: >=$னா' 4:ய3 அcY  ெபfmறா3 , எனB> 
சாN&ரJகளா' அcY உpடானC எ3பெத'லா. எ+த அளYB> 
உpைம? 
ப1.: இ1. உnைம இ.ைல. ஏெனl. ஒேர 1ரLய%1. இdZON 
அன(த Oண\கb., ஒd OணN மSெறாd Oண%1. ெச.வ1.ைல 
எBT ெசா.uNேபாG, இரnh தl%தl 1ரLய\கb. இdZON 
ஒd OணN, ஒd 1ரLய%1. இd(G மSெறாd 1ரLய%GZO 
எ@பc5 ெச.லDcoN? ஒd வYGLB ஏதாவG ஒd OணN ேவT 
வYGL. ேச9ZkறG எBற நN/Zைக உைடயவ9 அOdலO%Gவ 
Oண%1uN, வYG }த(1ர%1uN நN/Zைக அSறவராkறா9. 

ேக#$ 6 5 :நா3 ,B> கpணா)23 உத$யா' U5தக. 
ப)5CBெகாpG இ=Bmேற3. அதனா' ,B> கpணா)யா' 
எனB> அcY வ=mறC எ3ற ந.8Bைக சaயானதா? 
ப1.: இ.ைல. அOdலO%வ Oண%1B காரண%தா. அmவாT 
இ.ைல. ஏெனBறா. -  
  
    1. ேவT 1ரLய%தா. உ-dZON, உ-ரா. ேவT 1ரLய%GZON 
கா_யN QகWமானா. , 1ரLய\க3 மாSறமைட(G  அjய 
ேவncவdN, ஆனா. அmவாT ஆவ1.ைல. 

    2. உ-9 Q5சய%தா. தBைனoN /றவSைறoN அfoமாைகயா., 
தB உ-ைர% தாேன அfoN. ேமuN 

    3. p%தக%1. இdZON எW%GZகைள உ-9 தB அfLB yலN 
Lயவஹார%தா. அfoN, இ1. yZO கnணாc ஒd QR%தN 
ம6hேம ஆON.  

ேக#$  6 6 : 8ரா@ எpெண� உபேயாmTபதாz. , பாதா. 
சாT8Gவதாz. அcY வள?x4 அைடmறC எ3ற ந.8Bைக 
சaயானதா? 
ப1.: இ.ைல, ஏெனl. ஒd 1ரLய%1B சZ1 ேவT 1ரLய%1B 
ெச ய ைல  ெச Iய D c யாG . ஆைக யா . / ரா R எnெண I 
உபேயாk@பதாuN, பாதாN சா@/hவதாuN அfE வள95$யைடkறG 
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எBற நN/Zைக தவறானதாON எBபைத அOdலO%வ OணN பSfய 
அfLB yலN ெத_(G ெகா3ளலாN. 

ேக#$ 67:பா|' ேமா? ேச?5தா' த2ராm$G. எ3ற அJ�கார. 
சaயா? 
ப1.: இ.ைல. பாw. ேமா9 ேச9%தா. த-ராkLhN எBறா., 
தn�_. ேமா9 ேச9%தாuN த-ராக ேவnhN. அ@பc ஆவ1.ைல 
எBபG எ.ேலாdN அf(தேத! பாwB பரமா�EN (ேமuN /_Zக 
Dcயாத பாwB Rக5$fய பO1) ேமா_B பரமா�EN தl% 
தlயானைவ. ேமா_B ஒmெவாd பரமா�LuN �ட அOdலO%Gவ 
OணN இd@பதா., அG பாwB பரமா�L. )ைழய DcயாG. 
ஆனா. 1ரLய%வ Oண%1B காரண%தா. பா. வcவ ப9யாய%1. 
இdZON பரமா� }யமாகேவ மாSறமைட(G த-9 வcைவ 
அைடkறG, அ(த மாSற%1SO ேமா9 ஒd ெவb QR%தN ம6hேம. 
எ@ேபாG பாwB பரமா� தB இயSகாரண (உபாதான) தO1-B 
yலN த-9 வcவாக மாTN ெசயைல5 ெசIkறேதா, அ(த சமய%1. 
ேமா9 ஒd QR%தN ம6hேம எBT ெசா.ல@பhkறG. 

ேக#$ 68: பா' த2ரா>. 45தா+த5&' இ=+C எ3ன ெதa+C 
ெகா#ளலா.? 
ப1.: உ-9 எ@ேபாG தானாகேவ தBl. உ3ேநாZO@ பா9ைவ 
ெகாnh தBைன அf(G தB உ-_. நBநN/Zைக ெகா3kறேதா, 
அ@ேபாG உnைமயான (சNயZ ) OdLB உபேதசN Dதwய 
QR%த\க3 தானாகேவ kைடZkBறன. இmவாT எ.லா இட%1uN 
இயSகாரண%தா. (உபாதான%தா.) தாB கா_யN QகrkறG, எ(த 
ெவb QR%த\கvZகாக (GைணZ காரண\கvZகாக) கா%1dZக 
ேவncய அவ$யN ஏSபhவ1.ைல, ஆனாuN pற QR%த\க3 
அவ$யN இdZகேவ ெசIkBறன.  

ேக#$  6 9 : உ2? SB&  அைட{. ேபாC ஒEேயாG ஒE 
கல+C$GவC ேபால பரமா5மாYட3 ஆ5மா கல+C $GmறC எ3f 
ந.Uவதா' எ3ன >eற. (ேதாஷ.) வ=.?  
ப1.:1. அ@பc நNpபவ9க3 அOdலO%GவN மSTN அY1%GவN 
ஆkய Oண\கைள ஏSகL.ைல எBபதாON.  
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    2. DZ1 அைட(த உ-9 }த(1ரமாகEN, }கமாகEN இ.ைல 
ேமuN அG அj(GLhN எBபதாkLhN.  

   இmவாT DZ1 அைட(த உ-9 ேவெறாBTடB இைண(G LhkறG 
எBT நNpபவ9க3 தாB DZ1 அைட(தாuN அj(GLhேவாN 
எBTN நNpபவ9க3 ஆவ9. எ(த p%1சாw மlத9 அ@பc@ப6ட 
தாேன அjoN கா_ய%ைத ெசIவா9? யாdN ெசIய மா6டா9க3 
அ.லவா. 

ேக#$ 70: உ2? Nதாவர (ஏேக+&aய) 8ற$2' >ைற+த 
>ணSைடயதாகY. , ஐ.Uல (பgேச+&aய) 8ற$2' அ&க 
>ணSைடயதாகY. இ=Bmறதா எ3ன? 
ப1.:1. 1ரLய%1. அOdலO%Gவ OணN இdZkறதாைகயா. 
அதB Oண\கbB எnFZைக மSTN சZ1 எ@ேபாGN Oைறவேதா 
அ1கமாவேதா இ.ைல. 

        2. 1ரLயN மSTN அதB Oண\க3 எ@ேபாGN எ(த Qைல-uN 
DW சZ1 வாI(தைவகளாகேவ இdZkBறன. 

   3. Qகrகால QைலZO ஏSப, 1ரLயN (உ-9) தB Oண%1B 
Qகrகால ப9யாய மாSற%ைத தாேன தB தO1 அளEZO மாSfZ 
ெகா3kறG.  

                                               8ரேதச5Cவ >ண. 

ேக#$ 71: 8ரேதச5Cவ >ண. எ3f எைதB  lfmேறா.? 
ப1.: எ(த சZ1-B காரண%1. 1ரLய%1SO ஏதாவG ஒd வcவN 
கnc@பாக இdZOேமா , அ(த சZ1ைய /ரேதச%Gவ OணN 
எBkேறாN. 

ேக#$ 72: உ2ைர வ)வ5Cட3 l)யC மef. வ)வ. இ'லாதC 
எ3f எ+த வைக2' ெசா'லTபGmறC? 
ப1.: /ரேதச%Gவ Oண%1B காரண%தா. ஒmெவாd உ-dZON 
அதB அ�/ (pலBகvZO எ6டாத) வcவN உnh, ஆனா. �/ 

46



2.>ண.

(pலBகளா. அfoN) வcவN இ.ைல-இ(த ேநாZk. வcவN 
இ.லாதG எBT �Tவ9. உ-_B அ�/ வcவN pலBகளா. 
அfயZ�cயதாக இ.லாமwd(தாuN அதB வcவN அfE மயமாக 
உ3ளG, தBைன%தாேன அfoN அfEZO pல@படZ�cயதாக 
இdZkறG . இ(த  ேநாZk. உ-9 வcவDைடயG எBT 
ெசா.ல@பhkறG. (ேமாkமா9Zக@/ரகாசN).  

ேக#$ 73: &ர$ய. >ண. ப?யாய. இ+த ,3fB>. தP5தP 
அ'லC ெபaய 4cய வ)வ. இ=Bmறதா? 
ப1.: இ.ைல. 1ரLய%1B வcவேம OணN மSTN ப9யாய%1B 
வcவDமாON, ஏெனl. yBfB இடDN ஒBேறயாON. அதனா. 
yBfB வcவDN சமமாகேவ இdZkறG. 

ேக#$ 74: &ர$ய. SBகால5&z. இ=TபC ஆனா' ப?யாய. ஒ= 
சமய. மsGேம இ=TபC, இைவகE' எத3 வ)வ. ெபaயC? 
ப1.: இரncB வcவDN ஒேர அளவாகேவ இdZON.  

ேக#$ 75: ஒ=4ல ெபா=#கE3 வ)வ. �pட கால. வைர ஒேர 
மா&aயாக காணTபGmறC, ஆைகயா' அTப)Tபsட ெபா=#கE' 
ப?யாய மாeற. அைடய எuவளY கால. ேதைவTபGmறC? 
ப1.:அ@பc@ப6ட ெபாd3�ட ஒmெவாd சமயDN மாSறமைட(G 
ெகாnhதாB இdZkறG. ஆனா. நNDைடய (Y�ல) பா9ைவ-. 
அதB வcவN xnட காலNவைர ஒேர மா1_யாகZ காண@பhkறG.  

ேக#$ 76: தJகB கs) S>ட வ)வமானா' அ+த இரpG 
rைலB>. எ+த >ண. காரண.? 
ப1.: வcவமாதuZO /ரேதச%Gவ OணDN பைழய Qைல மாf p1ய 
Qைல அைடவதSO 1ரLய%வ OணDN காரணமாON. 

ேக#$ 77: ஒ= ெபா=E' (உதாரண5&eகாக இ+த U5தக5&') 
ஆf ெபாC >ணJகைள ெபா=5&B lறY.. 
ப1. :1.இ(த p%தக%1. அதB பரமா�Zக3 அjவ1.ைல , 
ஏெனl. அ1. அY1%Gவ OணN இdZkறG. 
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   2. p%தகN அதB இய./. p%தகமாகேவ இdZkறG ஏெனl. 
அ1. வYG%Gவ OணN இdZkறG. 

      3. p%தக%1B ப9யாயN சமய(ேதாdN இைடLடாம. p1ய மாSறN 
அைட(G ெகாnேட இdZkறG, ஏெனl. அ1. 1ரLய%Gவ OணN 
இdZkறG . [மாSறN அ9%த ப9யாய வcL. இd@பதா. நN 
கnகvZO pல@பhவ1.ைல . இைத@பSf L_வாக அh%த 
அ1கார%1. பா9ZகலாN.]  

    4. p%தகN அfEZO@ pல@பhN தO1oடB இdZkறG, ஏெனl. 
அ1. /ரேமய%Gவ OணN இdZkறG. 

 5 . p %த க %1 B எ (த  ப ர மா� E N  ேவ T ப ர மா� வாக 
மாSறமைடவ1.ைல. அதB Oண-ப9யாய\க3 �ட அதB தO1 
வcLேலேய இdZkறG. ஏெனl. அ1. அOdலO%Gவ OணN 
இdZkறG. 
  
   6.p%தகN வcவ%GடB இdZkறG, ஏெனl. அ1. /ரேதச%Gவ 
OணN இdZkறG. 

ேக#$ 78. கEமp ெமா5ைத2|=+C மp>ட. உ=வானC, 
>யவP|=+C ஆக$'ைல-இ&|=+C எ+ெத+த >ணJகைள 
அcயலா. ? 
ப1.: 1ரLய%Gவ (ெமா%ைத வcவN அj(G Oடவcவமாத.) மSTN 
அOdலO%Gவ (இரnh வcLuN மn தBைம மாறா1d%த.) 
Oண\கைள அfயலாN.  

ேக#$ 79: த3ைன5தாேன அcய S)யாத ஜட &ர$யJக# lட 
தாமாகேவ மாeறமைடவ&|=+C எ+த >ண5ைத அcயலா.? 
ப1.: ஜட 1ரLய\கb. �ட 1ரLய%Gவ OணN இd@பைத 
அfயலாN. 

ேக#$ 80: நா. மPத?க# , ஆைகயா' நமB> ந.Sைடய 
காaய5&' 8றவec3 அவ4ய.  ேதைவTபGmறC ,  ேவெறா3f 
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இ'லாம' ந.மா' வாbBைக நட5த S)யாC எ3ற எpண5&' 
ந.8Bைக உைடயவ? எ+த >ண5&' ந.8Bைக அeறவறாmறா?? 
ப1.: மlதB எBபேதா அசமான (ேவT ேவT) ஜா1 1ரLய\கbB 
ப9யாயமாON. உட. அ�வ வcவ p%கல 1ரLய%தாலானG, உ-ேரா 
ைசதBயமய அ�/ வcவமானG. அைவகbரnhN உடldZON (ஒேர 
இட%ைதoN வcவ%ைதoN எh%GZ ெகா3vN) ப(த வcவ வாI@p 
ெபST3ளன . இதனா. ஒd உ-dZO p%கல%தாலான உட. 
ேதைவ@பhkறG எBற  எnண%1. நN/Zைக  உைடயவ9 , 
வYG%Gவ , 1ரLய%Gவ மSTN அOdலO%Gவ Oண\கb. 
நN/Zைக அSறவறாக (அ.லG அைவகைள@ பSf அfயாதவராக) 
இdZkறா9.  

ேக#$ 81: எC &ர$யேமா அC எTேபாC. அ�வ&'ைல, அC ேவf 
&ர$ய5ேதாG ஒ3றாm $Gவ&'ைல ,  ேமz. ஒ3c' ஒ3f 
ஊG=Yவ&'ைல. இதe> எ+த >ண. காரணமாக இ=BmறC? 
ப1.: இதSO அY1%Gவ OணDN, அOdலO%Gவ OணDN 
காரணமாக இdZkBறன. 

ேக#$ 82: எC ஒ= &ர$ய5&3 இய'ேபா, அC இரக4யமாக 
இ'ைல, அC எதdடd. ேச=வC@'ைல, அC அ�வC@'ைல, அC 
மாeறமைடயாம' இ=TபC@'ைல - இதe> எ+ெத+த >ணJக# 
காரணமாக இ=Bm3றன? 
ப1. :  ேம. �fய QைலகvZO  Dைறேய  /ரேமய%Gவ , 
அOdலO%Gவ , அY1%Gவ மSTN 1ரLய%Gவ Oண\க3 
காரணமாக இdZkBறன. 

ேக#$ 83: ஆf ெபாC >ணJகE3 உபேயாக. பec �=Bகமாக 
lறY.. 
ப1.: 1. எ(த 1ரLயDN இ.லாமwd(G p1தாக உnடாவேதா, 
அ.லG இdZON 1ரLயN அjவேதா இ.ைல, ஆைகயா. யாdN 
எைதoN பைட@பவ9 (க9%தா ) இ.ைல எBபைத அY1%Gவ 
Oண%1B yலN ெத_(G ெகா3ளலாN. 
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    2. ஒmெவாd 1ரLயDN இைடLடாG தB உபேயாகவcவ5 ெசயைல 
ெசIத வnணேம இdZkறG. எ(த 1ரLயDN ஒd சமயN �ட தB 
உபேயாகவcவ ெசயைல5 ெசIயாம. }Nமா இd@ப1.ைல எBபைத 
வYG%Gவ Oண%1B yலN ெத_(G ெகா3ளலாN.   

 3 . இைடLடாம. ெதாட95$ L1oடB (xேரா6டN ேபால ) 
மாSறமைடoN ஒmெவாd 1ரLயDN தBl. எ@ேபாGN pG@pG 
மாSற\கைள தாமாகேவ அைட(த வnணN இdZkBறன. ஆைகயா. 
எ(த  ெவb க6h@பா6டாuN 1ரLய%1. மாSறN QகrவGN , 
Qகழாம. தைடபhவGN இ.ைல எBபைத 1ரLய%Gவ Oண%1B 
yலN ெத_(G ெகா3ளலாN. 

   4. ஒmெவாd 1ரவய%1uN அfய@பhN தO1 (/ரேமய%Gவ OணN) 
இd@பதா. அG அfய@படாம. இரக$யமாக இdZக DcயாG. 
ஆைகயா. யாராவG நNைம@ ேபாBற Rக அ.ப (RகZOைற(த) 
அfEைடயவ9களா. ஒBபG த%GவN எG? உ-9 எG? த9மN எG? 
எBT அfய DcயாG என நN/னா. அG அவ9கvைடய yட 
நN/ZைகயாON. ஏெனl. ந.ல நN/ZைகoடB சNயZ ஞான (}ம1, 
}Ydத அfE ) வj உnைமைய%  ெத_(G ெகா3ள DயS$ 
ெசIபவ9கvZO எG உnைம எG ெபாI எBபG அவ$யN 
ெத_யவdN எBபைத /ரேமய%Gவ Oண%1B yலN  ெத_(G 
ெகா3ளலாN. 

  5. ஒmெவாd 1ரLய%1uN 1ரLய%GவN (ப9யாய மாSற QகrE) 
இைடLடாG Dைற@பc Qகr(G ெகாnh இdZkறG, ஆைகயா. 
ஒd 1ரLயN ேவெறாd 1ரLய%GZO எGEN ெசIயDcயாG. ப9யாய 
வjயாகZ�ட ஒBT  மSெறாBfB  ேம. தB  ெச.வாZைக 
ெசu%தேவா, Lைளைவ ஏSபh%தேவா, ஏதாவG ெசIய% �nடேவா, 
ஊZக@பh%தேவா, லாப ந�ட\கைள உnhபnணேவா DcயாG. 

 6. ஒmெவாd 1ரLயDN தBqைடய kரமப%தப9யாய ஓ6ட 
மாSற\கைள தBlேலேய Qகr%1Zெகாnh இdZkறG. இmLதN 
ஒmெவாd 1ரLயDN தBl. Dைற@பh%த@ப6ட  வj-. 
கnFய%GடB தாேன நட(G ெகா3ள ,  ேவT 1ரLய%1B 
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ேதைவேயா அவ$யேமா இ.ைல எBபைத அOdலO%Gவ Oண%1B 
yலN ெத_(G ெகா3ளலாN. 

  7. எ(த ஒd வYGEN தB /ரேதச வcவ �ப%1. இ.லாம. 
இd@ப1.ைல, ேமuN அ(த �பN ெப_யேதா அ.லG $fயேதா 
அதனா. வYGLB ந.லG  ெக6டGZேகா  அ.லG  ெவSf 
ேதா.LZேகா காரணR.ைல . எ@பc இd(தாuN ஒmெவாd 
1ரLய%GZON தBஅளE வcவ }த(1ர }ய�பN அவ$யN இdZகேவ 
ெசIoN எBபைத  /ரேதச%Gவ Oண%1B yலN  ெத_(G 
ெகா3ளலாN. 

  இmவாறாக ஆT ெபாG Oண\கvN ஒmெவாd 1ரLய%1uN 
}த(1ர% தBைம இd@பைத உT1@பh%GkBறன. 

                                                  $ேசஷ >ண. 

ேக#$ 84: ஒuெவா= &ர$ய5&z. எ3ென3ன $ேசஷ >ணJக# 
இ=Bm3றன? 
ப 1 . : 1 . � வ 1 ரL ய %1.  ைச தBய ( ஞான N , த 9ச ன N ) , 
Yர%தா(சNயZ%வ), சா_%1ர, }க, ~9ய, k_யாவ1சZ1(இய\ON 
சZ1), ைவபாLZசZ1(இய.p Qைல-wd(G 1_(G ெசய.பhN 
சZ1) Dதலான Lேசஷ Oண\க3 உ3ளன. 

   2. p%கல 1ரLய%1. Yப9ச, ரச, க(த, வ9ண, k_யாவ1சZ1, 
ைவபாLZசZ1 Dதலான Lேசஷ Oண\க3 உ3ளன. 

  3. த9மாY1காய 1ரLய%1. க1ேஹG%வN Dதலான Lேசஷ 
Oண\க3 உ3ளன. 

    4. அத9மாY1காய 1ரLய%1. Y11 ேஹG%வN Dதலான Lேசஷ 
Oண\க3 உ3ளன. 

   5. ஆகாச 1ரLய%1. அவகாஹன ேஹG%தவN Dதலான Lேசஷ 
Oண\க3 உ3ளன. 
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  6. கால 1ரLய%1. ப_ணமன ேஹG%வN Dதலான Lேசஷ 
Oண\க3 உ3ளன. 

ேக#$ 85: ேசதன, ைசத3ய, மef. ேசதனா எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.:1. �வ 1ரLய%ைதேய இ(த ெசாSகளா. �Tவ9.  

    2. �வ 1ரLய%1B ேசதன Oண%ைத ைசதBய OணN எBப9. இ1. 
பா9%த.(த9சனN-சாமாBய அவேலாகB-ெபாGவாக@ பா9%த.) மSTN 
அfத. (ஞானN-$ற@பாக அfத.) ஆkய இரnh Oண\கvN 
அட\kLhkBறன. 

    3. ைசதBய Oண%1B ப9யாயN ேசதனா எBT �ற@பhkறG. 

    4. ைசதBய Oண%ைதZ�ட ேசதனா OணN எBTN �Tவ9.  

ேக#$ 86: ேசதனா எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: எ1. பதா9%த%1B Hதன வcவN (/ர1 /NபN) ஏSபhkறேதா 
அைத ேசதனா எBT �Tவ9. அதாவG பதா9%த%ைத பSf அfத. 
உண9ைவ ேசதனா எBப9. 

ேக#$ 87: ேசதன5&' எ5தைன 8aYக# உ#ளன? 
ப1.: ேசதன%1. இரnh /_Eக3 உ3ளன. அ@/_Eகைள த9சன5 
ேசதனா (த9சேனாபேயாகN) மSறN ஞான5 ேசதனா (ஞாேனாபேயாகN) 
எBப9. 

ேக#$ 88: த?சனx ேசதனா எ3f எைதB lfவ?? 
ப1. :எ1. பதா9%தN ெபாGவான (தl5$ற@p இ.லாம. ) 
கவன%1SO வdkறேதா அைத த9சன5 ேசதனா எBT �Tவ9. 
உதாரணமாக அfEண9LB உபேயாகN (கவனN) பாைன s1d(G 
ேவT பதா9%த%1B sG 1dNpNேபாG DதBDதw. ஏSபhN 
சாதாரண கா6$ைய த9சன5 ேசதனா (த9சேனாபேயாகN) எBT 
�Tவ9. அதாவG ெபாdைள@ பSfய ெதbE இ.லாம. எேதாஒBT 
ெதBபhkறG எBற உண9ேவ இG என அfக. 
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ேக#$ 89: ஞானx ேசதனா (ஞேனாபேயாக.) எ3f எைதB lfவ?? 
ப1. : எ1. பதா9%த%1B  ெதbவான (Lேசஷ ) அfEண9E 
ஏSபhkறேதா அைத ஞான5 ேசதனா (ஞேனாபேயாகN) எBT �Tவ9. 
அதாவG ஞான Oண%1B உபேயாக%தா. பதா9%த%ைத@ பSfய 
ெதbவான அfEண9E ஏSபhத. ஞாேனாபேயாகமாON. 

ேக#$ 90: த?சனx ேசதனா எ5தைன வைகயாக உ#ளC? 
ப1.:த9சன5 ேசதனா நாBO வைகயாக உ3ளG.  ச k த9சனN, 
அசk த9சனN, அவ1 த9சனN மSTN ேகவல த9சனN எBபன. 
அைவக3 த9சன Oண%1B உபேயாக%தா. அைடoN சாதாரண 
ைசதBய ப_ணாமமாON. 

ேக#$ 91: ச k த?சன. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.:கn இ(1_ய%1B வjேய ெபாdைள@ பSf ம1ஞானN 
ஏSபhN DB ேசதன%1. உnடாON சாதாரன கா6$ைய சk 
த9சனN எBப9. 

ேக#$ 92: அச k த?சன. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.:கn இ(1_ய%ைத தLற மSற நாBO இ(1_ய\க3 மSTN 
மனN வj ெபாdைள@ பSf ம1ஞானN ஏSபhN DB ேசதன%1. 
உnடாON சாதாரண வcவN அ.லG கா6$ைய அசk த9சனN 
எBப9. 

ேக#$ 93: அவ& த?சன. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1. :அவ1ஞானN ஏSபhN DB pலBக3 மSTN மன%1B 
உதL-Bf ேசதன%1. உnடாON சாதாரண வcவN அ.லG 
கா6$ைய அவ1  த9சனN எBT �Tவ9. 

ேக#$ 94: ேகவல த?சன. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1. :இ(1_ய\க3 மSTN மனN இைவகbB உதL-Bf 
பதா 9%த%ைத  பSfய  ேநரcயான DW அfத.  ேசதன%1. 
ஏSபhNேபாேத சமகால%1. உnடாON சாதாரண வcவN அ.லG 
கா6$ைய ேகவல த9சனN எBப9.  
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ேக#$ 95: த?சேனாபேயாக. எTேபாC ஏeபGmறC? 
ப1.: சGமYத அவYைத-. இdZON உ-9கvZO அதாவG /றL 
}ழS$-. இdZON நNைம@ ேபாBற உ-9கvZO@ பதா9%த%ைத 
பSfய அfE ஏSபhN DBp ஏSபhkறG. ஆனா. ேகவwகvZO 
ஞானDN, த_சனDN கால L%1யாசR.லாம. அேத சமய%1ேலேய 
ஏSபhN. 

ேக#$ 96: ஞான. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப1.:ஞானOணN எ@ேபாGN ஒேர(அfத.) வcவமாகேவ இdZkறG, 
இd(தாuN அதB நBநN/Zைக வcவ ப9யாய%1. ம1ஞானN, 
YdதஞானN, அவ1ஞானN, மன@ப9யயஞானN, மSTN ேகவலஞானN 
என ஐ(G Lதமாக ப_ணRZkறG. இைவ ஐ(GN சNயZஞான 
வcவமாON. R%யா%Gவ அவYைத-. அ(த ஞானN Oம1, OYdத 
மSTN Oஅவ1(Lப\க) வcவமாக ப_ணRZkறG. இmவாT ஞானN 
எ6h Lதமான ப9யாய\கைள உைடயதாக இdZkறG. 

ேக#$ 97: ம&ஞான. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.:1. அfLB உபேயாகN ெவb@ ெபாd3கbBேம. ெச.வைத 
L6h நBனN/Zைகேயாh தBைன உ3ேநாZON அfைவ ம1ஞானN 
எBப9 . [இ1. எ(த QR%தDN இ.ைல , ஆ%மா  ேநரcயாக 
தBைன%தாேன அfkறG.]  

  2. எ(த ெவb@ ெபாdைள அfoN ெசய. pலBக3 மSTN மன%1B 
QR%த%தா. நைடெபTkறேதா அ(த அfைவ ம1ஞானN எBப9. 

ேக#$ 98: N=தஞான. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1. : 1 . ம1ஞான%1B வj அf(த  பதா9%த%ைத  ேமuN 
$ற@பாகEN மSTN அ(த பதா9%த%1B ெதாட9pைடய மSற 
பதா9%த\கைள@ பSf அfoN அfைவ YdதஞானN எBப9. 

   2. உ-_B தBைன%தாB அfoN �ய அqபவ வcவ Ydத 
ஞான%ைத ஃபாவ(bhava) YdதஞானN எBப9. 

ேக#$ 99: அவ& ஞான. எ3f எைதB lfவ?? 
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ப1.:1ரLய-ேk%1ர-கால-ஃபாவ மாfயைதoடB, உ-9 எதB 
உதLoRBf ேநரcயாக, p%கல@பதா9%த% ெதாட9பானவSைற@ 
பSfய ெதbவான அfதைல அவ1 ஞானN எBப9. 

ேக#$ 100: மனTப?யய ஞான. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.:1ரLய-ேk%1ர-கால-ஃபாவ மாfயைதoடB, உ-9 எதB 
உதLoRBf ேநரcயாக, /ற9 மன1. உ3ள p%கல@ பதா9%த 
சNப(தமான எnணN மSTN அG ெதாட9பான �ப பதா9%த%1ைன@ 
பSfய ெதbவான அfைவ மன@ப9யய ஞானN எBப9.  

[Of@p: Ydத, அவ1, மன@ப9யய மSTN ேகவல ஞான%1B yலN 
ஒmெவாd 1ரLய%1uN kரமப%தப9யாயN (ெதாட9 /ரவாகN) 
Qகrவைத% ெத_(G ெகா3ளலாN. DB /B ப9யாய\க3 ெதாட9 
/ரவாகமாக இ.லாம. (சNப(தா சNப(தR.லாம.)  Qகrவ1.ைல.] 

ேக#$ 101: ேகவல ஞான. எ3f எைதB lfவ?. 
ப 1 . : எ (த  அf Eண 9E  அ ேலாக N ம ST N ேலாக %1B 
yEலக%1uD3ள எ.லா பதா9%த\கbB DZகால%1ய அைன%G@ 
ப9யாய\கைளoN /ர1ெயாd சமயDN எ@பco3ளேதா அ@பcேய 
ெத3ள% ெதbவாகEN ஒdேசரEN அfoேமா அ(த உ5சஅfைவ 
ேகவல ஞானN எBப9. 

[Of@p: 1ரLய, Oண, ப9யாய\கைள ேகவw பகவாB அfkறா9 
ஆனாuN அG சNப(தமான இய.ைப அவ9 அfவ1.ைல எBற 
எnணN தவறானதாON. அவ9 தBqைடய உ-ைரேய அfkறா9, 
ஆனா. அவ9 ெவb-. QகWN எ.லாவSைறoN அfவ1.ைல எBற 
எnணDN உnைமZO மாறானதாON. ேகவw பகவாB ச9வZஞ9 
ஆைகயா., உலk. உ3ள எ.லா@ ெபாd3கைளoN (ஒBT �ட 
Lடாம. ஒmெவாd ெபாdைளoN) ேநரcயாக ஒmெவாd சமயDN 
அfkறா9. ேகவலஞாl-. அfL. வராத எ(த ஒd ெபாdvN 
உலkuN, உலOZO ெவbேயo3ள அேலாகாகாச%1uN இ.ைல என 
அfயEN.] 
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ேக#$ 102: Nர5தா (ச.யB5Cவ. ெபறB காரணமான) >ண. எ3f 
எைதB lfmேறா.? 
ப1.:1. எ(த Oண%1. ெதbE ஏSப6h தB உ-_B அ1சய 
உdவ%ைத ெத_(G ெகா3ள Dckறேதா அதாவG தB உ-_B 
யதா9%த%ைத(இய.ைப) உT1@பh%த Dckறேதா அ(த Oண%ைத 
Yர%தா OணN (சNயZ%GவN) எBT �TkேறாN.  

2.சNயZ1d�cZO {rZகnடவாT உT1@பாhக3 ஏSபhN. 
 1. உnைமயான ேதவ, சாY1ர, Od மSTN த9ம%1. உT1/
நN/Zைக ஏSபhN.  

  2. உ-9 Dதலான ஏW த%Gவ\க3 பSfய உnைமயான நN/Zைக 
உnடாON. 

   3. தாB /ற எBப1. நN/Zைக வdN. 

   4. ஆ%ம நN/Zைக /றZON. 

  [ேமேல �ற@ப6ட Lலகாத லkண\கைள உைடய Oண%ைத 
Yர%தா OணN எBப9, அGேவ Q5சய சNயZத9சனமாON. [இ(த 
ப9யாய%ைத அைட(தவ9 சNயZ%Gவ Oண%ைத அைட(தவராவா9; 
சNயZ%GவN, R%யா%GவN Yர%தா Oண%1B ப9யாய\க3 இரnh 
Lதமாக இdZkBறன.] 

ேக#$ 103: சாa5&ர >ண. எ3f எைதB lfவ??  
ப1.:Q5சய சNயZத9சன%GடB தB Yவ�ப%1. ஆrத. (தB 
ஆBமைன ஆரா1%த.-அqபவN ெசIதைல) தBl. இராக, %ேவஷ, 
ேமாக உண9ேவ ேதாBறாம. இd%த. சா_%1ரN என@பhN. அ(த 
சா_%1ரN, R%1யா%GவN மSTN Q5சயமாக எ(த ேகாளாTN 
இ.லாத (िनिवर् कार) உ-_B �ய உண9E QைலயாON-ப9யாயமாON. 
இ(த ப9யாய%ைத அைடயZ காரணமான Oண%ைத சா_%1ர OணN 
எBப9.  
[िनिवर् कार-Qைலயான, }yகமான, Ld@p ெவT@பSற, Qயாயமான, 
Lகார\க3 இ.லாத மSTN �ய ஒWZக உண9ைவ Q9Lகார 
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ப_ணாமN எBப9. எ@ேபாG இmவாறான உ-_B சா_%1ர Oண%1B 
�யவcவN ஏSபhkறேதா , அ@ேபாG  ெவb@பைடயான மSTN 
அ(தர\க k_ையக3 ேநர%GZON, இட%GZON தO(தாSேபா. 
அGவாகேவ QBT LhkறG என அfயEN.] 

ேக#$ 104: �க >ண. எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.:தைட-.லாத ஆன(த வcவ உ-_B ப_ணாம Lேசஷ%ைத 
}கN எBT �Tவ9, அ(த ப9யாய%ைத அைடoN Oண%ைத }க OணN 
எBkேறாN.  

     உ-_. }கN அதாவG ஆன(தN எBற ெபய9 ெகாnட ஒd DதuN 
DcEN இ.லாத OணN இdZkறG. உ-9 நBனN/Zைக அைட(த 
/றO மனN மSTN pலBகbB சா9/Bf தB ஆBமl. ஆr(G-
ேதாI(G தைட இ.லாத ஆன(தவcவ ல6சணN ெகாnட }கN 
அqபவ%1SO வdkறG. இதSO காரணமான உ-_B சZ1ேய }க 
OணமாON. தைட-.லா }க சZ1 ல6சண இய.p உ-_. எ@ேபாGN 
ெபா1(G இdZkறG . (சமயசார%1. வ9FZக@ப6h3ள 47 
சZ1கbwd(G.) 

ேக#$ 105: maயாவ& சB& எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: உ-9 மSTN p%கல% 1ரLய\கb. k_யாவ1 சZ1 எBற 
ெபய9 ெகாnட ஒd Lேசஷ OணN இdZkறG. அ(த காரண%தா. 
உ-9 மSTN p%கல%1. அதனதB தO1ZO ஏSப $ல சமயN 
அைவக3 இdZON இடN L6h ெச.uத., இடN ெபய9(G ேவT 
இடமைடத., க1 மாSறமைடத., ஒேர இட%1. Qைல%1d%த. 
Dதலான ெசய.க3 QகrkBறன. [ஏதாவG ஒd 1ரLயN (உ-9 
அ.லG p%கலN) ஒBT மSெறாBைற இடN ெபயரேவா ஒேர இட%1. 
இdZக5 ெசIயேவா இயலாG. இரnh 1ரLயDN தB }ய k_யாவ1 
சZ1-B அ(த சமய தO1ZO ஏSறாSேபா. அைவகளாகேவ இடN 
L6h இடN  ெச.லேவா அ.லG ஒேர இட%1. இdZகேவா 
ெசIkBறன.] 

ேக#$ 106: ேமாsடா? கா? ெபsேராலா' ஓGmறதா அ'லC ஓsGன? 
அைத ஓsGmறாரா? 
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ப1.: ேமா6டா9 கா9 ெப6ேராலாேலா அ.லG ஒ6hநனராேலா 
ஓடL.ைல, ேமா6டா9 கா_B ஒmெவாd பரமா�LuN k_யாவ1 
சZ1 இdZkறG . அ(த ேமா6ட9 கா9 வcவ உபாதான%1B 
தO1யா.தாB அG ஓhkறG. QSக% தO1 இdZONேபாG, அ(த 
சமய%1. தB k_யாவ1 சZ1-B காரண%தா. அG }யமாகேவ 
QSkறG, மSறபc ெப6ேரா., ஓ6hன9 எ.லாN QR%தN ம6hேம. 
QR%த%தா. , உபாதான%1. எ(த கா_யDN Qகrவ1.ைல , 
ஆனாuN  ெப6ேராuN, ஓ6hனdN அ\O QR%த �பமாக இd@பைத 
உண9%தேவ அmவாT ெசா.ல@பhkறG.  

ேக#$ 107:“45த பகவா3 ஆனா?, அவ? உலm3 உx42' 
rைலயாக இ=Bmறா? ; அவ? உpைம2' த?மாN&காய. 
இ'லாததா'தா3 உலm3 உx4ைய5 தாp) ெச'ல$'ைல”-இ+த 
lef உpைமயா? 
ப1. ;உnைம இ.ைல , ஏெனl. எ(த உ-9 தBைன $%த 
பரமா%மாவாக ஆZkZெகாnடேதா , அG�ட உலக%GZO3 
இdZகZ�cய ஒd 1ரLயேம யாON; ஆைகயா. அG ஒd சமய%1. 
உலக%1B உ5$ைய ெசBறைடoN தO1ையேய ெபSfdZkறG. 
உலக%1B உ5$ைய% தாnc  $%த  உ-9  ெச.லாததSO  
த9மாY1காயN  ேமேல  இ.லாதேத  காரணN என ெசா.வG 
Q R %த %ைத  ப Sf ய ஞா ன N ஏ Sப ட L ய வஹா ர மா க 5 
ெசா.ல@ப6டதாON. Q5சயமாகேவ உ-dZO உலக%ைத L6h 
ெவbேய  ெச.uN தO1 இ.ைல . அ(த%தO1 இ.லாததா. , 
QR%த%1B(த9ம 1ரLய%1B) ேம. பjைய@ ேபா6hLட DcயாG 
என அfயEN. [உலகN எBபG ஆT 1ரLய\கvN இdZORடN எBT 
ப c %த ைத  QைனL. ெகா3ளE N , உல க %1B  ெவb ேய 
அேலாகாகாச%1. ெவTN ஆகாயN ம6hேம உ3ளG.] 

ேக#$ 108: [?ய >ண. எ3f எைதB lfவ??  
ப1.:உ-_B சZ1 சாம9%1ய%ைத (பல%ைத) ~9யN எBப9. அதாவG 
இய.ேப தB உdவமாக இdZON சாம9%1ய சZ1ைய ~9ய OணN 
எBப9. (சமயசார%1. வ9FZக@ப6h3ள 47 சZ1கbwd(G.) 
ேமuN �ற ேவnhெமBறா. pdஷா9%த வcவ ப_ணாம%1SO (தB 
இய.ைப ப9யாய%1. ேதாSTLZகZ காரணமான உ-_. இdZON 
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DZகால சZ1ZO ~9ய OணN எBT  ெபய9 என அfயEN . 
pdஷா9%தேம ~9ய Oண%1B ப9யாயமாON. 

ேக#$ 109: பuய5Cவ >ண. எ3f எைத lfவ??  
ப1.: எ(த Oண%1B காரண%தா. உ-_. நSகா6$, நBஞானN, 
ந.ெலாWZகN ெவb@பட% தO1 இdZkறேதா அ(த Oண%ைத 
பmய%Gவ OணN எBT �Tவ9. 

ேக#$ 110: அபuய5Cவ >ண. எ3f எைத lfவ??  
ப1.: எ(த Oண%1B காரண%தா. உ-_. நSகா6$, நBஞானN, 
ந.ெலாWZகN  ெவb@பட% தO1 இ.லா1dZkறேதா அ(த 
Oண%ைத அபmய%Gவ OணN எBT �Tவ9.  

ேக#$ 111: nவ5Cவ >ண. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: உ-9 1ரLய%GZேக உக(த அ_ய ைசதBய உண9E வcவ 
ஃபாவ /ராணைன ெகாncdZக காரணமான சZ1ைய �வ%Gவ 
OணN எBT �Tவ9.  

ேக#$ 112: 8ராண3க# எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
ப1.: 1ரLய@ /ராணB, ஃபாவ@ /ராணB எBT இரnh Lதமாக@ 
/ராணBக3 இdZkBறன. 

ேக#$ 113: &ர$யT 8ராண3க# எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
ப1.: ஐ(G இ(1_ய@ /ராணB, yBT பல@ /ராணB, ஒd 
Yவாேசா5வாச@ /ராணB, ஒd ஆo�ய@ /ராணB என 1ரLய@ 
/ராணBக3 ப%G Lதமாக இdZkBறன. [இ(1_ய@ /ராணBக3 
p%கல% 1ரLய%1B ப9யாய\களாON. உ-9 இ(த 1ரLய@ 
/ராணBகைள அைடவதா. உ-9 /ற(தG எBTN, அைவகைள 
இழ@பதா.  உ-9 இற(தG எBTN உலக வழZk. ெசா.ல@பhN.]  

ேக#$ 114: ஃபாவT(bhava) 8ராண3க# எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: ைசதBய மSTN பல(bhala) /ராணBகைள ஃபாவ@ /ராணBக3 
எBT �TkேறாN.  
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ேக#$ 115: ஃபாவT 8ராண3க# எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
ப1.: பாேவ(1_ய@ /ராணB, ஃபாவ பல@ /ராணB என ஃபாவ@ 
/ராணB இரnh Lதமாக /றL உ-9கb. இdZkBறன . 
பாேவ(1_ய@ /ராணBக3 எ.லாN ைசதBய மயமாON, அைவ 
ம1ஞான வcவ@ ப9யாய\களாON. பாவ ஃபல@ /ராணBக3 உ-_B 
~9ய Oண%1B ப9யாய\களாON, ேமuN 1ரLய பல@ /ராணBக3 
p%கல%1B ப9யாய\க3 ஆON. 

ேக#$ 116: பாேவ+&aயJக# எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
ப1. : பாேவ(1_ய\க3 ஐ(G  LதமாON . அைவகளாவன 
Yப9சேன(1_யN(ெதாh உண9E pலB), ரசேன(1_யN (}ைவ 
உண9E pலB ) , Zராேண(1_யN (வாசைன உண9E pலB ) , 
ச k(1_யN (ஒb உண9E pலB) மSTN கரேண(1_யN (ஒw 
உண9E pலB). இG ல@1(அைட(1d%த.) மSTN உபேயாக 
(த%கால%1. உபேயாக%1wd%த.) வcவமாON. 

ேக#$ 117: ஃபாவ பல 8ராண3க# எ5தைன $த.?  
ப1.: காய பல@ /ராணB (உட. பலN), வசன பல@ /ராணB (ேப5} 
பலN) மSTN மன பல@ /ராணB ($(தைன பலN) என பல@ 
/ராணBக3 என yBT Lதமாக உ3ளன. 

ேக#$ 118: ைவபா$B சB& எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப1.: இG ஒd Lேசஷ ஃபாவ (bhava) OணமாON. இ(த Oண%1B 
காரண%தா. ஒd 1ரLயN ேவT(பர) 1ரLய சNப(த QR%த%தா., 
}யமாகேவ தB தவSறா. தB இய.p (}%த) ப9யாய%ைத L6hL6h 
அ}%த (Lஃபாவ) ப9யாயமாக மாSfZ ெகா3vN Qைல அைமkறG. 
இ(த ைவபாLZ சZ1 ெபய9 ெகாnட OணN உ-9 மSTN p%கலN 
ஆkய இரnh 1ரLய\கb. ம6hேம உ3ளG , மSற நாBO 
1ரLய\கb. ைவபாLZ சZ1 இ.ைல.  

   உ-_B அன(த Oண\கb. ஒd Oணமாக ைவபாLZ சZ1 அனா1 
காலமாக /றL உ-_. க9ம\கbB ெதாட9பா. }யமாகேவ $ைதE 
அைட(த வnணN இdZkறG. (பzச%யா- பாகN 2, காைத 946) 
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   DZ1 Qைல-. இ(த ைவபாLZ சZ1 �ய Qைல அைட(G }%த 
ப_ணாமமாக இdZkறG.  (பzச%யா- பாகN 2, காைத 81)  

DZத-}த(1ர p%கல@ பரமா� எGவைர தB }த(1ர% தBைம-. 
(Yக(தமாகாம.-அப(த ப_ணாம வcL.) இdZkறேதா அGவைர 
அதB ைவபாLZ சZ1 p%கல%1. }%த ப9யாய வcL. இdZkறG. 
Yக(த வcL. இ(த சZ1 Lஃபாவ ப9யாயமாக $ைதவைட(G 
LhkறG. 

ேக#$ 119: இ+த  ைவபா$B சB&2|=+C எ3ன  ெதa+C 
ெகா#ளலா.? 
ப1.: ைவபாLZ சZ1 உ-_B ஒd OணமாON, ஆைகயா. அG 
ப(த%GZO காரணR.ைல. அதqைடய ப_ணாமN(ப9யாயN) �ட 
ப(த%GZO காரணR.ைல , ஏெனl. அதB ப9யாயN $%த 
பகவாlடN �ட இdZkறG . [Lஃபாவ வcL. ப_ணRZON 
உ-9கbடN கா9மண பரமா�Zக3 QR%த ைநR%1க சNப(த%தா. 
அGவாகேவ ப(தமாkBறன எBT p_(G ெகா3ள ேவnhN.] 

    எ@ேபாG உ-9 பர பதா9%த%1B வசN ஆkறேதா அ@ேபாG அதB 
ப9யாயN LகாரமைடkறG (ேகாளாT அைடkறG). அG உ-9 
}யமாகேவ தாேன ெசIoN OSறமாON. உ-9 எ(த பர பதா9%த%1B 
வசமாkறேதா, அ(த பர பதா9%த%ைத QR%தN எBT ெசா.ல@ 
பhkறG. எ@ேபாG உ-9 Lகாரமைட(தேதா (தானாகேவ அ}%த 
ஃபாவ வcவ உண9E ெகாnடேதா), அ@ேபாG எ(த பர பதா9%த%1B 
வசமானG எBபைத எh%GZ �றேவ அ(த பர பதா9%த%ைத QR%த 
காரணN எBTN, உ-_B Lகார உண9ைவ ைநR%1க கா_யN 
எBTN ெசா.ல@ பhkறG. இmவாT ெசா.வG ேபத ஞானN ஏSபடேவ 
ெசா.ல@ப6டதாON, ஆனா. QR%தN ைநR%1க%1B ேம. எ(த 
ெச.வாZைகoN  ெசIயL.ைல  அதாவG எ(த  LைளைவoN 
ஏ Sப h %தL.ைல  எBT  ெத_ய @ப h %த  ம6h ேம  ெசா.ல@ 
ப6ட1.ைல. ஏெனl. அmவாT நN/னா. இரnh 1ரLயDN 
ஒBறாக ஆkL6டதான ந N/Zைக  வcவ R%1யா%Gவ N 
ஆkLhமாைகயா., “உ-9 தB OSற%தா. அ}%தமைட(தG, அைத 
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}யமாகேவ உ-9 ெசIதG, ஆைகயா. அGேவ தBைன �Iைம 
பh%1Z ெகா3ளEN DcoN” எBT p_(G ெகா3ள ேவnhN.  

உ-9 Lகார%ைத (அ}%த Qைலைய) தB OSற%தாேலேய ெசIதG, 
ஆைகயா. அ}%த Q5சய நய%தா. அG தாேன ெசIதG(स्वकृत), 
ஆனா. Yவஃபாவ ேநாZk. pdஷா9%தN வjயாக அG தனாகேவ 
அ(த Lகார%1wd(G ெவbேய வரEN DcoN ஆைகயா. }%த 
Q5சய நய%தா. Lகார உண9E /றவSறா. ெசIய@ப6டதாON (परकृत). 
இ(த Lகார\கைள }%த Q5சய நய%தா. {ேழ ெகாhZக@ப6h3ள 
ெபய9கbB வj ெத_(G ெகா3ளலாN.  

  “பரZdத, பரபாm, பராகா9, p%கலபாm, க9மஜBயபாm, @ரZd1-
�லYவபாm , பர%ரmய , க9மZdத , த%Oணாகா9 ச\Zரா(1 , 
பரOணாகா9 க9மபதY1%, உ-_. QகWN அ�வபாm, த%OணாZd1, 
பரேயாகZdத , QR%தZdத ” Dதwயன . இ@பc பலவாராக 
ெசா .ல @ப 6டாu N அ (த  Lகா ர ஃ பா வ \க 3 “ ப ரZd த ” 
Dதலானைவகளாக ஆவ1.ைல; அதBேம. }ம%த@ப6டேதயாON 
எBபைதேய அைவக3 ெத_ய@பh%GkBறன எBT p_(G ெகா3ள 
ேவnhN. (பzசா%யா- பாகN 2, காைத 72B  LளZக%1wd(G) 

    அ(த Lகார ப9யாய%1. தB ேதாஷேம இdZkறG, ெகாzசN�ட 
ேவT எதB ைகவ_ைசoN இ.ைல. பzசா%யா- பாகN 2 காைத 56, 
6 0 . �ட உ-9 தாேன OSறவாbயாக இdZkறG எBT 
ெசா.ல@ப6h3ளG. ஆைகயா. ேவT 1ரLயN அ.லG க9ம உதயN 
உ-ைர Lகாரமைடய5ெசIoN/Lகார@பh%GN அ.லG க9ம 
உதய%1B காரண%தா. உ-9 Lகாரமைட(ேத ஆக ேவnhN எBற 
எnணN ெகா3vத. yட நN/ZைகயாON . QR%த காரணN 
ஒ@pZகாக ெசா.ல@ப6டேதெயாjய உnைமயான காரணR.ைல; 
எெனl. பzசா%யா- பாகN 2 காைத 351. அேஹG%வN-
அகாரண%வN எBT ெசா.ல@ப6h இdZkறG. 

  LஃபாவசZ1-wd(G இைவகைள எ.லாN நNமா. ெதbவாக% 
ெத_(G ெகா3ள DckறG. இG நNR. /_%தfoN அfE ஏSபடEN 
நSகா6$oN உnடாகZ காரணமாக அைமoN! 
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ேக#$ 120: இரpG &ர$யJகE' மsGேம இ=B>. $ேசஷ 
>ணJக# யாைவ? 
ப1.: k_யாவ1 சZ1 மSTN ைவபாLZ சZ1 எBற இரnh Lேசஷ 
Oண\க3 உ-9 மSTN p%கலN ஆkய இரnh 1ரLய\கb. 
ம6hேம இdZkBறன.  

ேக#$ 121: maயாவ& சB& எ+த காaய5ைதx ெச�mறC? 
ப1. :1ரLயN ஒd ேk%1ர%ைத  L6h  ேவT ேk%1ரN 
ெச.வைதoN மSTN ெசBT ெகாnh இdZONேபாG ஒேர இட%1. 
Y1ரமாக QSபைதoN  ெசIவG k_யாவ1 சZ1-B கா_யமாON. 

ேக#$ 122:maயாவ& சB& பec ெதa+C ெகா#வதா' த?ம 
ச.ப+தமாக நமB> எ3ன லாப. mைடBmறC? 
ப1. : நாB உடைல இடN L6h இடN  ெபயற5  ெசIkேறB 
(இயZOkேறB), ஓ_ட%1. இdZக5 ெசIkேறB, உட. எBைன 
ேவT இட%1SO எh%G5  ெச.kறG , நாB இ(த }ைமைய 
�ZOkேறB இmவாறான இடN  ெபய9த. -Qைல%1d%த. 
ெசய.கbB (/ற வYGLB இடN ெபய9வ1uN மSTN ஓ9 இட%1.  
Qைல%தwuN இdZON) }த(1ர%ைத நNபாத ேகாரமான �ய அfE 
இ.லாம. ேபாவGN; மSTN எBqைடய அfoN இய./. எ@ேபாGN 
நாB அfoN வcவமாகேவ இdZkேறB எBkற உnைமயான உT1 
ஏSபhவGN நமZO kைடZON த9ம லாபமாON. இGேவ உnைமயான 
த9மDமாON.  

ேக#$ 123: உ2? ச�ர5ைத இயBக $'ைல எ3றா', Tேரத. 
தானாகேவ ஏ3 ெச'வ&'ைல? 
ப1.: @ேரதN pSகல 1ரLய%1B அேனக Yக(த\கbனா. ஆன ஒd 
/nடமாON. அ@/nட%1B ஒmெவாd பரமா�LuN k_யாவ1 
சZ1 இdZkறG. ஆைகயா. அG தB ேயாZயைதZO தO(தாSேபா. 
$ல சமயN இடN ெபயdN ெசயைலoN, $ல சமயN ஒேர இட%1. 
இdZON ெசயைலoN ெசIkறG. இmவாT @ேரத%1B அ(த சமய 
ேயாZயைதயா. அG நகராம. அ\ேகேய இdZkறG. அG எ@ெபாWG 
~6cwd(G ெவbேய ெச.வG ெத_kறேதா அ(த சமயN அதB 
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ெச.ைகZO அதB k_யாவ1 சZ1ேய காரணமாON, மSறபc எh%G5 
ெச.uN மlத9கvN மSறைவகvN QR%தN மா%1ரேமயாON.  

ேக#$ 124: ைசத3ய >ண. இட. ெபய?தைல ெச�{மா? 
ப1.: ெசIoN. எ@ேபாG உ-9 இடN L6h இடN ெபய9kறேதா, 
அ@ேபாG அதB ைசதBய OணN (பா9%த. அfத. OணN) அ(த 
உ-_wd(G /_ய Dcயாததாைகயா. , அGEN உ-dடB 
ெச.kறG. அதSO உ-_B k_யாவ1 சZ1ேய QR%தமாON.  

ேக#$ 125: வ?ண >ண. இட. ெபய?தைல ெச�{மா? 
ப1.: ெசIoN. எ@ேபாG p%கல 1ரLயN தB k_யாவ1 சZ1யா. 
இடN ெபய9kறேதா அ@ேபாG p%கல%1wd(G /_ய Dcயாத அதB 
வ9ண OணDN அதqடB இடN ெபய9தைல ெச.kறG.  

ேக#$ 126: க& ேஹC5வ >ண. ஒ= இட5&|=+C ேவf இட. 
ெச'zமா? 
ப1.: ெச.uவ1.ைல, எெனl. க1 ேஹG%வN த9மாY1காய 
1ரLய%1B OணமாON. ேமuN அ(த 1ரLய%1. k_யாவ1 சZ1 
இ.ைலயாைகயா., DZகால%1uN ஒேர இட%1. Qைலயாகேவ 
இd@பதாON.  

ேக#$ 127: அTப) எ3றா' க& ேஹC5வ. எ3பத3 ெபா=#தா3 
எ3ன? 
ப1.: எ@ேபாG k_யாவ1 சZ1oைடய உ-9 மSTN p%கலN 
}யமாகேவ இடமாSறN  ெசIkறேதா , அ@ேபாG அைவக3 ஒd 
இட%1wd(G ேவT இடN ெச.ல,  உலகN DDவGN பரLo3ள த9ம 
1ரLய%1B க1 ேஹG%வ OணN QR%தமாக இd(G உதEkறG 
(sB x(த தn�9 உதEவG ேபால) எBT p_(G ெகா3ள ேவnhN.  

ேக#$ 128: க& ேஹC5வ >ண. தாேன த3dடP=B>. மeற த?ம 
&ர$ய5&3 >ணJக�B> இட. ெபயர r@5தமாக இ=Bmறதா? 
ப1.: இ.ைல, ஏெனl. த9மாY1காயN }யமாகேவ எ@ேபாGN ஒேர 
இட%1. இdZON 1ரLயமாON . எனேவ  அதB எ.லா 
Oண\கvN�ட அதqடB ஒேர இட%1. இd@பைவகேளயாON. 
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2.>ண.

ஆைகயா. க1 ேஹG%வ OணN }யமாகேவ இடமாSறமைடoN உ-9 
மSTN p%கல 1ரLய\கvZO ம6hேம இடN ெபயர QR%தமாON, 
மSற எதSON இ.ைல என அfயEN. 

ேக#$ 129: ஆகாச., த?ம &ர$ய. மef. கால &ர$ய. எ'லா. 
ஒேர இட5&' rைலயாக இ=Tபைவகேள! இைவக# ஒேர இட5&' 
rைல5&=Bக அத?ம &ர$ய. தா3 r@5தேமா? 
ப1.: இ.ைல, ஏெனl. அைவக3 உ-9 மSTN p%கல 1ரLயN 
ேபால ெச.uNேபாG தானாகேவ ஒd இட%1. Qைல ெகா3vN 
1 ரLய\களாக இ.ைல , DZகால %1uN ஒ ேர  இட%1. 
Qைல%1d@பைவகளாகேவ இdZkBறன. அத9ம 1ரLய%1B Y11 
ேஹG%வ OணN, இடN ெபயdN உ-9 மSTN p%கல 1ரLய\க3 
}யமாகேவ ஓ_ட%1. QSONேபாG அைவக3 QSக ம6hேம 
QR%தமாக இdZkறG. 

ேக#$ 130: தனB> தாேன{. மeற &ர$யJக�B>. r@5தமாக 
இ=B>. &ர$யJக# யாைவ? 
ப1.: ஆகாசN மSறN கால 1ரLய\கேள தனZO தேனoN மSற 
1ரLய\கvZON QR%தமாக இdZkBறன. 

ேக#$ 131: Dக.ப. , கட|' ஏeபG. அைலக# , எaமைல 
ெவ)5த', அ&|=+C வ=. கசG மef. ெந=TU 8ழ.Uக�B> 
காரண. யாC? 
ப1. : அைவக3 எ.லாN p%கல 1ரLய%1B Yக(த வcவ 
ப9யாய\களாON , அைவக3  ேமuN அ%த(த  1ரLய%1B 
1ரLய%Gவ OணN மSTN k_யாவ1 சZ1-B காரண%தா. 
இ%தைகய அவYைதக3 (Qைலக3) ஏSபhkBறன. 

ேக#$ 132: ெபsேரா' �?+C$sடதா' ேமாsடா? r3f $sடC, 
இ&' ேமாsடா? reக காரண. எC? 
ப1.: அ(த சமய%1. ேமா6டா9 தB k_யாவ1 சZ1-B Qைல 
ெகா3vN வcவ ப9யாய%1B காரண%தா. QBTL6டG, அ1. 
ெப6ேரா. �9(தG QR%த காரணN ம6hேம எBற $%தா(த%ைத 
ெத_(G ெகா3ள ேவnhN.  
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2.>ண.

ேக#$ 133: இர2' வp) �ரா$யா' ெச'zmறC எ3பC சaயா? 
ப1.: ச_-.ைல, இர-. வnc ெச.வ1. அதB }ய k_யாவ1 
சZ1-B இடN ெபயdN வcவ ப9யாயேம உnைமயான காரணN. 
மSறபc xராL, தnடவாளN Dதwயனெவ.லாN இர-. வnc 
ெச.ல QR%தN மா%1ரேம என அfயEN. 

ேக#$ 134: மர5&|=+C பழ. �ேழ $k+ததe> D@23 
U$F?TU சB& காரண. எ3ற 45தா+த. சaதாேன? 
ப1.: ச_-.ைல. பழN அ1. இdZON பரமா�ZகbB k_யாவ1 
சZ1-B இடN ெபயdN ப9யாய%1B காரண%தா. {ேழ LW(G. 
இ1. காST அc%தG, பழ%1B காNp உைட(தG, pL�9@p சZ1 
Dதwய இைவகெள.லாN QR%த\க3 மா%1ரேம! 

ேக#$135: ��ec3(fountain) தp]? ேம' ேநாBm ெச'mறC, 
�?[bx423 தp]? �b ேநாBm $kmறC - இதe> காரண. 
யாC? 
ப1.: இரncuN அதனதB ப9யாய\கb. k_யாவ1 சZ1-B  
இடN ெபயdN ப9யாயN காரணமாON. 

                                    அdn$ மef. 8ர&n$ >ண. 

ேக#$ 136: அdn$ >ண. எ3f  எைத lfவ?? 
ப1.: 1ரLய%ைத L6டகலாத எ@ேபாGN அதqடேன இdZON 
உண9E இய.p எGேவா அைத அq�L OணN எBப9. உதாரணN: 
உ- _B அq�L OணN  ேச த ன N ( பா 9%த . , அf த . ) , 
Yர%ைத(நN/Zைக), }கN Dதwயன. p%கல%1B Yப_சN(�தN/
உ�ணN, வழவழ@p/ெசாரெசார@p, ெமBைம/கcனN ேல}/பv), 
}ைவ, க(தN, வ9ணN Dதwயன. 

ேக#$ 137: 8ர&n$ >ண. எ3f எைத lfவ??  
ப1.: 1ரLய%GடB Of@/6ட சZ1 இ.லாததா. ஏSபhN இய.p 
எGேவா அைத /ர1�L OணN எBப9. உதாரணN: நாY1%GவN, 
அy9த%GவN, அேசதன%GவN Dதwயன. 
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2.>ண.

ேக#$ 138: உ2a3 அdn$ >ணJக# யாைவ? 
ப1.: ேசதனN (பா9%த., அfத.),  Yர%ைத, சா_%1ரN (ஒWZகN), 
}கN, ~9யN, பmய%GவN/அபmய%GவN, �வ%GவN, Lஃபாவ%GவN, 
க9%d%GவN, ேபாZ%த%dவN, k_யாவ1சZ1 Dதலான அன(த 
Oண\க3 உ-_B அq�L Oண\களாON. 

ேக#$139: உ2a3 8ர&n$ >ணJக# யாைவ? 
ப1.: அmயாபாத%GவN, அவஹாகண%GவN, அOdலO%GவN, 
|kம%GவN, நாY1%GவN Dதwயன. 

ேக#$ 140: அuயாபாத5Cவ Tர&n$ >ண. எ3f எைத 
lfmேறா.? 
ப1.: ேவத�ய க9மN இ.லாத (DWவGN அj(த) Qைல-. உ-_. 
எ(த Oண%1B }%த ப9யாயN ெவb@பhkறேதா அ(த Oண%ைத 
அmயாபாத%Gவ /ர1�L OணN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 141: அவஹாகன5Cவ 8ர&n$ >ண. எ3f எைத 
lfmேறா.? 
ப1.: ஆo�ய க9மN இ.லாத (DWவGN அj%த) Qைல-. உ-_. 
எ(த Oண%1B }%த ப9யாயN ெவb@பhkறேதா அ(த Oண%ைத 
அவஹாகன%Gவ /ர1�L OணN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 142: அ>=ல>5Cவ 8ர&n$ >ண. எ3f எைத 
lfmேறா.? 
ப1.: ேகா%1ர க9மN இ.லாத (DWவGN அj%த) Qைல-. உ-_. 
எ(த Oண%1B }%த ப9யாயN ெவb@பhkறேதா அ(த Oண%ைத 
அOdலO%Gவ /ர1�L OணN எBT �TkேறாN. 

ேக#$ 143: }kம5Cவ 8ர&n$ >ண. எ3f எைத lfmேறா.? 
ப1.: நாம க9மN இ.லாத (DWவGN அj%த) Qைல-. உ-_. எ(த 
Oண%1B }%த ப9யாயN  ெவb@பhkறேதா அ(த Oண%ைத 
|kம%Gவ /ர1�L OணN எBT �TkேறாN. 
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2.>ண.

ேக#$ 144: இரpG &ர$யJக# மsG. 8ரேயாகT பG5C. 
அdn$ >ணJக# யாைவ?  
ப1. : k_யாவ1சZ1 மSTN  ைவபாLZசZ1 ஆkய இரnh 
Oண\க3 உ-9 மSTN p%கல 1ரLய\கb. ம6hேம இdZON 
அq�L Oண\களாON.  

ேக#$ 145: அஜட5வ. எ+த &ர$ய5&3 8ர&n$ >ண.?  
ப1.: அஜட%வN உ-9 1ரLய%1B /ர1�L OணமாON 
. 
ேக#$ 146: ஜட5வ5ைத அdn$ >ணமாக ெகாpட &ர$ய. எC? 
ப1.: p%கல, த9ம, அத9ம, ஆகாச மSTN கால 1ரLய\கb. 
ஜட%Gவ OணN அq�L Oணமாக இdZkறG.  

ேக#$ 147: அேசதனமாகY. மef. அ,?5தமாகY. ஆmய இரpG 
8ர&n$ >ணJக# ஒ=Jேக எ+த &ர$யJகE' இ=Bm3றன?  
ப1. : த 9ம , அத9ம , ஆகாச மSTN கால 1ரLய\கb. 
அேசதன%GவN, அy9%த%GவN ஆkய இரnh /ர1�L Oண\க3 
ஒd\ேக இdZkBறன. 
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3.ப?யாய.

                                              3. ப?யாய அ&கார. 

ேக#$ 1: ப?யாய. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: Oண%1B $ற@பான (Lேசஷ) கா_ய%ைத அதாவG அGேவ 
தBைன ெவb@பh%Gதைல ப9யாயN எBT �Tவ9.  

ேக#$ 2: ப?யாய. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப1.: ப9யாயN Lயzசன@ ப9யாயN மSTN அ9%த@ ப9யாயN என 
இரnh Lதமாக இdZkறG. [ப9யாயN 1ரLய ப9யாயN, Oண 
ப9யாயN எனEN இரnh  LதமாகEN �Tவ9 . ெபாdbB 
ப9யாய%1SO எ(த OணDN DZkய காரணமாக இ.லாதேபாG அைத 
1ரLய ப9யாயN எBப9. அகா1 LைனகbB காரண%தா. நாBO 
க1கb. உ-9க3 /ற@பைத Lஃபாவ 1ரLய Lயzசன@ ப9யாயN 
எBTN, DZத உ-_B $%த வcைவ Yவஃபாவ 1ரLய Lயzசன@ 
ப9யாயN எBTN �Tவ9.]           

ேக#$ 3: $யgசனT ப?யாய. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: 1ரLய%1B /ரேதச%Gவ Oண%1B Lேசஷ கா_ய%ைத  
அதாவG வYGLB /ரேதசN தSகால%1. எ@பc ெவb@பhkறேதா 
அ.லG 1ரLயN தSகால%1. நமZO எ@பc% ெத_kறேதா அைத 
Lயzசன@ ப9யாயN எBT  �Tவ9 . [Lயzசன@ ப9யாயN 
வcவDைடயG, ெசாSகளா. ெசா.ல DcவG, $ல காலN Qைலயாக 
இd@பG ேபா. ெத_வG.] 

ேக#$ 4: $யgசனT ப?யாய. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப1.: Yவஃபாவ Lயzசன@ ப9யாயN மSTN Lஃபாவ Lயzசன@ 
ப9யாயN என Lயzசன ப9யாயN இரnh Lதமாக இdZkறG.  

ேக#$ 5: Nவஃபாவ $யgசனT ப?யாய. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: பர(ெவb) QR%த சNப(தR.லாம. 1ரLய%1SO எ(த வcவN 
(ஆகா9-आकार) அைமkறேதா அைத Yவஃபாவ Lயzசன@ ப9யாயN 
எBT �Tவ9. உதாரணN - $%த பகவாlB வcவN. 

ேக#$ 6: $ஃபாவ $யgசனT ப?யாய. எ3f எைதB lfவ?? 
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3.ப?யாய.

ப1.: பரQR%த சNப(தDைடய 1ரLய%1B வcவN Lஃபாவ 
Lயzசன@ ப9யாயN எBT ெசா.ல@பhkறG. உதாரணN-/றL 
உ-9கbB மlத, ேதவ வcவ\க3.  

ேக#$ 7: அ?5தT ப?யாய. எ3f எைத lfவ??  
ப1.: /ரேதச%Gவ OணN தLர மSற எ.லா Oண\கbB Lேசஷ 
கா_ய\கைள அதாவG அ(த(த Oண\கbB ெவb@பா6ைட அ9%த@ 
ப9யாயN எBT �Tவ9. [அ9%த@ ப9யாயN )6பமானG, ஞான%தா. 
அfயZ�cயG, ஒmெவாd சமயDN p1யG ெதாBf பழயG அjவG, 
|kமமானதா. ெசா.லா. ெசா.ல DcயாதG. அ9%த@ ப9யாய 
மாSற\க3 ஷ6 Oண ஹாF Ld%1 வcL. இdZkறG - ஆலாப 
ப%த1 - |%1ரN -17.]   

ேக#$ 8: அ?5தT ப?யாய. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப1.: Yவஃபாவ அ9%த@ ப9யாயN மSTN Lஃபாவ அ9%த@ ப9யாயN 
என அ9%த@ ப9யாயDN இரnh Lதமாக இdZkறG.  

ேக#$ 9: Nவஃபாவ அ?5தT ப?யாய. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: பர QR%த சNப(தR.லாம. 1ரLய%1SO/Oண%1SO எ(த 
அ9%த@ ப9யாயN அைமkறேதா அைத Yவஃபாவ அ9%த@ ப9யாயN 
எBT  �Tவ9. உதாரணN - உ-_B ேகவல ஞான ப9யாயN. 

ேக#$ 10: $ஃபாவ அ?5தT ப?யாய. எ3f எைதB lfவ?? 
ப1.: பர QR%த சNப(தDைடய 1ரLய%1B/Oண%1B அ9%த@ 
ப9யாயN Lஃபாவ அ9%த@ ப9யாயN எBT ெசா.ல@பhkறG.  
உதாரணN - /றL உ-9கbB ஆைச, ேகாபN Dதwயன. 

ேக#$ 1 1 : எ+ெத+த &ர$ய5&' எ+ெத+த ப?யாயJக# 
இ=Bm3றன? 
ப1.: 1. உ-9 மSTN p%கல% 1ரLய\கb. Yவஃபாவ அ9%த@ 
ப9யாயN, Lஃபாவ அ9%த@ ப9யாயN, }பாவ Lயzசன@ ப9யாயN, 
Lஃபாவ Lயzசன@ ப9யாயN ஆkய நாBO ப9யாய\கvN 
இdZkBறன. 
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3.ப?யாய.

    2. த9ம, அத9ம, ஆகாச மSTN கால 1ரLய\கb. Yவஃபாவ 
அ9%த@ ப9யாயN மSTN Yவஃபாவ Lயzசன@ ப9யாயN ஆkய 
இரnh ப9யாய\க3 ம6hேம இdZkBறன. 

ேக#$ 12: வ)வ. (ஆகா?- आकार) எ3பத3 ெபா=# யாC? 
ப1. : வcவN எBபG 1ரLய%1B /ரேதச%Gவ Oண%1B 
Lயzசன@ ப9யாயமாON; ஆைகயா. அG 1ரLயN DWவ1uN 
இdZkறG. 1ரLய%1B ேமSபர@p (surface area) ம6hN ஆகா9 
எBT ெசா.ல@பhவ1.ைல; 1ரLய%1B கன ப_மாணம%ைதேய 
(volume) ஆகா9 எBT ெசா.ல@பhkறG. 

ேக#$ 13: உ2a3 வ)வ. எuவாf �=Jm $a{. த3ைம 
அைடmறC எ3பைத உதாரண5&3 ,ல. $ளBகY.. 
ப1.: 1. ஈரமான-காI(த ேதா. ேபால உ-_B /ரேதசN அதB 
சZ1யா. }d\k L_oN வcவN அைடkறG. 

   2. $fய-ெப_ய உட. அளE }d\k L_oN தBைம 
அைட(தாuN�ட ; அதB ஒmெவாd /ரேதசDN அதB மSற 
/ரேதச\கvடB yrk }d\kனாuN�ட ; அதB ம%1-. 
இdZON எ6h@ /ரேதச\கvN எ@ேபாGN சலனR.லாம. 
இdZkBறன . அதாவG அ(த எ6h /ரேதச\கvZO3 ஒBT 
மSெறாBTZO இடN ெகாh@ப1.ைல.  

ேக#$ 14: 45த rைல2' உ2a3 வ)வ. எuவளY மef. எuவாf 
இ=BmறC? 
ப1.: $%த_B வcவN அ(த $%த ஆ%மாLB கைட$ மlத வcவ 
உடwB அளL. ெகாzசN Oைற(த அளE pdஷாகார வcL. 
இdZkறG. (@ரஹ% 1ரLய ச\Zர�N, காைத- 14, 51) 

ேக#$ 15: சமமான அளY வ)வS#ள &ர$யJக# எைவ? 
ப1.:1. கால அ� மSTN p%கல@ பரமா� ஆkய இரnh 
1ரLய\கvN ஒd /ரேதச அளE ம6hேம ெகாnட சம வcவN 
உைடயன.  
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  2. த9மாY1காயN மSTN அத9மாY1காயN ஆkய இரnh 
1ரLய\கvN ேலாகாகாச அளE அச\Zயாத@ /ரேதச\க3 ெகாnட 
சம வcவN உைடயன. 

ேக#$ 16: @கT  ெபaய , @கx 4cய மef. இரpGB>. 
இைடTபsட வ)வ. (ஆகார.) ெகாpட &ர$யJக# எைவ? 
ப,-: lக8ெபMய வ;வ1 ெகாDட அன"த aரேதச`கைளcைடய 
ஆகாச+ ,ரTய+,7 வ;வ1 lக8ெபMய வ;வமாF1. lகdRgய ஒ= 
aரேதச வ;வ1 i+கல8 பரமாy மre1 கால அy ,ரTய+,7 
வ;வமாF1. இைவகA7 இரD\$F1 ந\T- அச`$யாத8 aரேதR 
உJG, தGம, அதGம அL,காய`கA7 வ;வமாF1. 

ேக#$ 17: ஒuெவா= &ர$ய5&z. எ+த ப?யாய. ஒ3றாகY. எ+த 
ப?யாய. அன+தமாகY. இ=Bm3றன? 
ப,-: ஒuெவா= ,ரTய+,m1 aரேதச+வ Fண+,7 காரண+தா- 
Tயnசன8 பGயாய1 ஒ7றாகZ1 , அ"த ,ரTய+,- அன"த 
Fண`கB இ=8பதா- அ"த அன"த Fண`கA7 அG+த8 
பGயாய`கB அன"தமாகZ1 இ=$47றன. 

ேக#$ 18: உ2? &ர$ய5&' $ஃபாவ $யgசனT ப?யாய. 
எCவைர இ=BmறC? 
ப,-: 14-ஆ1 FணLதான1வைர எ-லா aறT உJGகAடO1 Tஃபாவ 
Tயnசன8 பGயாய1 இ=$4ற3, எெனz- அ3வைர உJ=$F 
பர]l+த (i+கல கGம`கA7) ச1ப"த1 இ=$4ற3. 
   
   [ேமாக1 மre1 ேயாக ]l+த+,7 காரண+தா- உJM7 நrகா&R, 
ந-ஞான1  மre1 ந-ெலாX$க1 ஆ4ய Fண`கA7 ஏrற இற$க 
]ைலகA7 Rற8iகைள 14-ஆக8 aM+3 FணLதான1 எ7e 
sற8ப\4ற3 . அ"த  1 4 FணLதான`கB aMZகளாவன 
அைவகளாவன 1.l+,யா+3வ1, 2.சாசாதன1, 3.lLர1, 4.அTரத1, 
5.ேதசTரத1, 6.aரம+தTரத1, 7.அaரம+தTரத1, 8.அVGவ கரண1, 
9.அzu=+, கரண1, 10.{kம சா1பராய1, 11.உபசா"தேமாஹ1, 
1 2 .kனேமாஹ1 , 1 3 .சேயாக  ேகவ6 , 1 4 .அேயாக  ேகவ6 
எ7பனவாF1.] 
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ேக#$ 19: சா&-அன+த Nவஃபாவ $யgசனT (ப?யாய. மef. 
சா&-அன+த Nவஃபாவ) அ?5தT ப?யாய. எதe> ஏeபGmறC? 
ப,-: R+தபகவா}$F ெதாட$க1 உைடய31, O;Z இ-லாத3மான 
Lவஃபாவ Tயnசன8 பGயாய1 மre1 ெதாட$க1 உைடய31, O;Z 
இ-லாத3மான Lவஃபாவ அG+த8 பGயாய1 ஏrப\4ற3. ஏெனz- 
அவ=$F Tகார1 மre1 பர]l+த+ ெதாடGi OXவ3மாக 
அre8ேபாcBள3.  

ேக#$ 20: எ+த &ர$ய$ய3 வ)வ. ($யgசனT ப?யாய5&') 
ெவuேவறாக இ=+தேபா&z. அ?5தT ப?யாயJக# சமமாக 
இ=Bm3றன? அைவக# எ5தைன? 
ப,-: R+த பகவா7கAட+,- வ;வ1 ேவe ேவறாகZ1, அG+த8 
பGயாய`கB சமமாகZ1 இ=$47றன. R+தGகB அன"தமாF1. 
ஒuெவா= R+த=1 வ;வ+,- த7 கைடR உட67 அளT- Rg3 
Fைற"3 இ=8பதா- வ;வ+,- ேவeப&\ இ=$47றனG. ஆனா- 
அவGகB எ-ேலாMடO1 மrற Fண`கB (ஞான1, fக1, ~Gய1 
Oதலான) எ-லா1 சமமாகேவ இ=$47றன. 

ேக#$ 21: SBகால5&z. Nவஃபாவ அ?5தT ப?யாயS., Nவஃபாவ 
$யgசனT ப?யாயS. எ+த &ரuயJகE' இ=Bm3றன? 
ப,-: தGமாL,காய1, அதGமாL,காய1, ஆகாசL,காய1 மre1 
கால+ ,ரTய1 ஆ4ய நா74m1 O$கால+,m1 Lவஃபாவ அG+த8 
பGயாயO1, Lவஃபாவ Tயnசன8 பGயாயO1 இ=$47றன.  

ேக#$ 22: Sத|' அ?5தT ப?யாய. �5தமைடmறC 8ற> 
$யgசனT ப?யாய. �5தமைடmறC. இuவாf எ+த &ர$ய5&' 
rகbmறC? 
ப,-: இuவாe உJG ,ரTய+,- ]கw4ற3. எ8ப;ெயz- நா7கா1 
FணLதான+,- Rர+ைத(ந1a$ைக) Fண+,7 அG+த8 பGயாய1 
Oத6- f+தமைட4ற3 , 12-ஆ1 FணLதான+,- சாM+,ர 
Fண+,7 அ G+த 8 ப Gயா ய 1 f +த ம ைட 4 ற 3 , 1 3 - ஆ1 
FணLதான+,- ஞான, தGசன, fக மre1 ~Gய Fண`கA7 அG+த8 
பGயாய`கB பMVரண f+தமைட47றன, 14-ஆ1 FணLதான+,- 
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ேயாகFண1 f+தமைட4ற3, மre1 R+த ]ைலயைட"த31 Tஃபாவ 
Fண1 , 4Mயாவ,ச$, மre1 நா7F aர,�T Fண`கB -
அuயாபாத+வ1 , அவகாஹண+வ1 , அF=லF+வ1 , {&ஷம+வ1 
Oத6யனவrg7 அG+த8 பGயாய`கB f+தமைட47றன; ேமm1 
அேத சமய+,- Tயnசன8 பGயாயO1 (aரேதச+3வ Fண+,7 
பGயாய1) f+தமைட4ற3, ஆனா- Tயnசன8 பGயாய1 Oத6- 
f+தமைடவ,-ைல. 

ேக#$ 23: சா&-சா3த Nவஃபாவ அ?5தT ப?யாய. மef. Nவஃபாவ 
$யgசனT ப?யாய. இரpG. எ+த &ர$ய5&' உட3 இ=BறC? 
ப,-: ஒ= i+கல பரமாyT- இ"த இரD\1 ஒ7றாக உட7 
இ= $4 ற 3 . எ 8ேபா3 Lக "த +,6= "3  a M "3  தz 8 
பரமாyவா4றேதா அ8ேபா3 ெதாட`4 தz பரமாyவாகேவ 
இ=$F1வைர அG+த மre1 Tயnசன8 பGயாய`கB Lவஃபாவமாக 
(f+தமாக) இ=$4ற3, ஆனா- எ8ேபா3 �D\1 Lக"த+3ட7 
ேசG"3 ேவe Lக"தமாக8 பMணl$4றேதா அ8ேபா3 இரD\ 
பGயாய`கW1 Tஃபாவமாக  (அf+தமாக) பMணl$47றன. 

ேக#$ 24: 525 $' அளY ெபaய வ)வ. உ#ள 45த பகவா3 அ&க 
ஆன+தS. >ைற+த வ)வ. உ#ள 45த பகவா3 >ைற+த 
ஆன+தS. அைடm3றனரா? 
ப,-: இ-ைல. ஏெனz- R+தM7 ஆன"த1 fக Fண+,7 Lவஃபாவ 
அG+த8 பGயாயமாF1. ஆைகயா- எ-லா R+தGகW1 எ8ேபா31 ஒேர 
மா,Mயான அன"த ஆன"தேம அ}பT$47றனG . fக+,7 
அளZ$F1 வ;வ+,7 அளZ$F1 எ"த ச1ப"தO1 இ-ைல. 

ேக#$ 25: &ர$ய., >ண. மef. ப?யாய. இ+த ,3c' உpைம 
(ச5) எC? 
ப,-: j7eேம உDைம (ச+) ஆF1. உDைமயான ,ரTய1, 
உDைமயான Fண1, உDைமயான பGயாய1 - இuTத1 உDைம 
TMவாக உBள3 ; எ3ேபாலெவz- ,ரTயO1 , FணO1 
அhT-லாம- எ8ேபா31 ச+தாக இ=$4ற3, பGயாய1 ஒ= சமய1 
ம&\ேம இ="3 மைறc1-அhc1 ச+தாக இ=$4ற3. (aரவசனசார1 
காைத 107).  

74



3.ப?யாய.

ேக#$ 26: உ5பாத. எ3f எைத lfவ?? 
ப,-: ,ரTய+,7 i,ய பGயாய+,7 உrப+,ைய உ+பாத1 எ7பG. 

ேக#$ 27: uயய. எ3f எைத lfவ?? 
ப,-: ,ரTய+,7 பழய பGயாய+,7 அhைவ uயய1 எ7பG. 

ேக#$ 28: 5ரuய எ3f எைத lfவ?? 
ப,- : 8ர+யaஞான*+,rF காரணமான ,ரTய+,7 இ=8i 
]ைல$F +ரuய எ7e seவG. 
[8ர+யaஞான* - ]ைனT- இ=8ப31 ேநர;யாக அgc1 TஷயO1 
ஒ7eதா7 எ7e அgc1 அgZ$F 8ர+யaஞான1 எ7e ெபயG. 
உதாரண1- இவG ேநre பாG+ேதாேம அவேரதா7 எ7ற அgZ.] 

ேக#$ 29: உ5பாத.-uயய.-&ர$ய. இ. ,3f. ஒேர சமய5&' 
இ=Bmறதா அ'லC ேவf ேவf சமயJகE' இ=Bmறதா? 
ப,-: உ+பாத1-uயய1-,ரTய1 இ1 j7e1 ஒேர சமய+,- 
ஒ=ேசரேவ இ=$47றன.  

ேக#$ 30: rகbகால அcயாைம $லm உpைமயான அcY 
உpடாக எuவளY கால. ஆ>.? 
ப,-: இ3 ]கழ ஒ= சமயேம ஆF1, ஏெனz- பGயாய1 ஒuெவா= 
சமயO1 மாg$ெகாDேட இ=$4ற3. 

ேக#$ 31: ப?யாயJக# எ&' இ=+C உeப5&யாm3றன? 
ப ,- : , ரTய 1 ம re 1 Fண`கA6="3  ப Gயா ய `கB 
உrப+,யா47றன. (aரவசனசார1 காைத 107) 

ேக#$ 32: ப?யாயேமா அr5ய. (rைல2'லாதC), அTப)யானா' 
அC உpைமயா அ'லC உpைம2'ைலயா? 
ப,-: ச+(உDைம),ரTய1, ச+ Fண1, மre1 ச+ பGயாய1 - என 
உDைம TMவாக உBள3, ஆைகயா- பGயாய1 sட ஒ= சமய1 
மா+,ர1 உDைமேய. [மrற சமய`கA- ெவA8படாத பGயாய`கB 
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எ-லா1 ேகவல ஞான+,rF ம&\1 ெதMc1 ச$, வ;T- அ"த 
,ரTய+,ேலேய ெகௗணமாக இ=$47றன.]   

ேக#$ 33: >ண. &ர$ய5&3 ஒ= ப>&யா அ'லC Skைமயா? 
ப,- : ,ரTய+,7 ேநா$4- Fண1 அ"த ,ரTய+,7 ஒ= 
பF,(அ1ச1), ேமm1 பGயாய+,7 ேநா$4- Fண1 OXைம-அ"த 
,ரTய1 OXவ31 Tயாa+3-பரT இ=8ப3.  

ேக#$ 34: ப?யாய. எத3 ப>&? 
ப,-: பGயாய1 Fண+,7 ஒ= சமய ேநர+,7 பF,யாF1, ஆைகயா- 
அ3 ,ரTய+,7 ஒ= சமய ேநர+,7 பF,யாF1.  

ேக#$ 35: U5கலT பரமாo Sதலான ஐ+C. உ2a'லாத 
( அc$'லாத ) &ர$யJகளா>. . அைவ  எைத{. அcய 
இயலாதனவா>.. அTப) இ=Bக அைவக# எ+த ஆதார5&' 
SைறTபG5தTபsG இ=Bm3றன? 
ப,-: அைவகB அL,+3வ1 Oதலான Fண`கB ெகாDடைவ 
மre1 ேதா7ற--மைறத--]ைல+,=+த- வ;வ உDைமயான 
அைடயாள`கB ெகாDடதா- அைவகB  ெசய-பட  ேவe எத7 
ஆதாரO1 அவRயl-ைல. fய ச+,7 ஆதார+,- அைவகA- 
இைடTடாம- ெதாடG aரவாக ேதா7eத- மைறத- வ;வ 
Oைற8ப\+த8ப&ட பGயாய`கB அைவகA- தானாகேவ ]கw"த 
வDண1 இ=$47றன.  

ேக#$ 36: இட. மef. கால ேநாBm' &ர$ய->ண-ப?யாய5ைத 
$ளB>Jகேள3. 
ப,-: 1. ,ரTய1, Fண1, பGயாய1 j7g7 இடO1 சம1 அதாவ3 
ஒ7ேற ஆF1. 

  2. கால+,7 ேநா$4- ,ரTய1 மre1 Fண1 O$கால+,m1 
இ=8பைவ ஆனா- பGயாய1 ஒ= சமய1 ம&\ேம இ=8பதாF1.  

ேக#$ 37: &ர$ய.->ண.-ப?யாய. இ+த ,3c' அcயTபG. 
த>& (8ரேமய.) உைடயC எC? 
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ப,-: j7eேம அgய8ப\1 (aரேமய1-அg"3 ெகாBள s;ய) தF, 
ெகாDடைவகளாF1. 

ேக#$ 38: &ர$ய5&3 கட+த கால(ெச3ற கால) ப?யாயJகE3 
எpZBைக அ&கமா அ'லC எ&?கால (வ=Jகால) ப?யாயJகE3 
எpZBைக அ&கமா? 
ப,- : ,ரTய+,7 கட"த கால பGயாய`கA7 எD@$ைக 
அன"தமாF1; எ,Gகால பGயாய`கA7 எD@$ைக கட"த கால 
பGயாய`கA7 எD@$ைகையேபா- அன"த மட`F ஆF1; மre1 
]கwகால8 பGயாய1 ஒ7ேற ஆF1. எ-லா ,ரTய`கW$F1 அன"த 
சமய வ;வ கட"த காலO1 மre1 அைத$கா&;m1 அன"த மட`F 
சமய வ;வ எ,GகாலO1 இ=$4ற3 என அgயZ1 . (Lவாl 
காG+,ேகயா}aேர$ kா காைத 221, மre1 302). 

ேக#$ 39: ஆf &ர$யJகE3 &ர$ய, >ண, ப?யாயJகைள 
ெதa+C ெகா#வதா' எ3ன பல3? 
ப,-: இைவகைள+ ெதM"3 ெகாBவதா- தா7, aற (Lவ, பர)  எ7}1 
ேபதஞான1 ஏrப\த- மre1 aற பதாG+த`கA- கG+=+வi+, 
இ-லாம- ேபாத- ஆ4ய பல7கB 4ைட$47றன.  

ேக#$ 40: Nக+த. எ3f எைத lfmேறா.? இC எத3 எ+த 
ப?யாய.? 
ப,-: இரD\ அ-ல3 அதrF1 ேமrப&ட பரமாy$கA7 ப"த+தா- 
(ேசG"ததா-) உDடான aDட+ைத Lக"த1 எ7e se4ேறா1; 
இ"த  aDட+ைதங i+கல வGகைண  எ7e1 ஆகம`கA- 
ெசா-ல8ப\4ற3. இ3 i+கல+ ,ரTய+,7 Tஃபாவ அG+த8 
பGயாயமாF1. 

ேக#$ 41: ப+த. எ3f எைத lfmேறா.? 
ப,-: அேனக வL3$கB ஒ7றாக (ஒ= ெபா=ளாக) அgT- ெதMc1 
ச1ப"தd Rற8ைப ப"த1 எ7e se4ேறா1.  

ேக#$ 42: Nக+த. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
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ப,-: ஆஹார வGகைண, ைதஜச வGகைண, பாஷா வGகைண, மேனா 
வGகைண, காGமண வGகைண Oதலான 23 வைகயாக i+கல8 
பரமாy$களா- ஆன Lக"த`கB உBளன என ேகா1ம&டசார1 
�வகாDட1 காைத 593, 594-- ெசா-ல8ப&\Bள3.  

    அைவகளாவன: 1.அy-பரமாy, 2.ச`$யாத அy$கB ேசG"த 
வGகைண, 3.அச`$யாத அy$கB ேசG"த வGகைண, 4.அன"த 
அy$கB ேசG"த வGகைண, 5. ஆஹார வGகைண, 6.அ$ரா�ய 
வGகைண, 7.ைதஜச வGகைண, 8.அ$ரா�ய வGகைண, 9. பாஷா 
வGகைண, 10.அ$ரா�ய வGகைண, 11.மேனா வGகைண, 12.அ$ரா�ய 
வ Gக ைண , 1 3 . கா Gமண வ Gக ைண , 1 4 . 3= வ வ Gக ைண , 
15.ஸா"தர]ர"தர வGகைண, 16.{7ய வGகைண, 17.8ர+ேயக ச�ர 
வGகைண, 18.3=வ {7ய வGகைண, 19.பாதர ]ேகாத வGகைண, 
20.{7ய வGகைண, 21.{kம ]ேகாத வGகைண, 22.நேபா வGகைண, 
23.மஹாLக"த வGகைண. 

ேக#$ 43: ஆஹார வ?கைண எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப,-: எ"த i+கல Lக"த+,னா- ஔதாMக உட- (மzத, Tல`F 
உட-கB), ைவ$�Jக உட- (ேதவG, நார4 உட-கB) ஆஹாரக உட- 
[M+,தாM ]G4ர"த OzகW$F உDடாF1 Tேசஷ உட--�G+த 
வ"தைன அ-ல3 �G+த`கரைர தMR+3 ஐய1  ெதAதm$F 
உபேயாகமாF1 உட- ] ஆ4ய j7eவைகயான உட-கW1 
உDடா4றேதா அ"த பரமாy$கA7 ேசG$ைகயாலான aDட+ைத 
ஆஹார வGகைண எ7பG. 

ேக#$ 44: ைதஜச வ?கைண எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப,-: எ"த வGகைணJ6="3 ைதஜச ச�ர1 உDடா4றேதா அைத 
ைதஜச வGகைண எ7பG. 

ேக#$ 45: பாஷா வ?கைண எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப,-: எ"த வGகைண ஒ6 வ;வ1 அைட4றேதா அைத பாஷா வGகைண 
எ7பG. 

ேக#$ 46: மேனா வ?கைண எ3f எைதB lfmேறா.? 
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ப,-: எ"த i+கல Lக"த+,னா- மனOைடய ஐ1ெபாg aறT 
உJGகW$F எ&\ இதwகB ெகாDட தாமைர வ;வ ,ரTயமன1 
உDடா4றேதா அைத மேனா வGகைண எ7பG. 

ேக#$ 47: கா?மண வ?கைண எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப,-: எ"த i+கல Lக"த+,6="3 காGமண ச�ர வ;வ1 (aறT 
உJGகA7 Tைன உட-) ஏrப\4றேதா அைத காGமண வGகைண 
எ7பG. 

ேக#$ 48: உட'(ச�ர.) எ5தைன வைக? 
ப,-: உட-கB ஐ"3 வைககளாக இ=$47றன. அைவகளாவன 
1.ஔதாMக1 , 2.ைவ$�Jக1 , 3.ஆஹாரக1 , 4.ைதஜச1 மre1 
5.காGமண1 எ7பன. 

ேக#$ 49: ஔதாaக உட' எ3f எைத lfmேறா.? 
ப,-: மzத மre1 Tல`F (ஒ7e Oத- ஐ"3 iல7கB உைடய 
Tல`F) க, உJGகW$F உDடாF1 தைட ஏrப\+த$s;ய, 
ெகாX+த உடைல ஔதாMக உட- எ7பG. 

ேக#$ 50: ைவB�2க உட' எ3f எைத lfmேறா.?  
ப,-: எ3 Rgய-ெபMய, ஒ7e-பல Oதலான தz+தz வைகயான 
வ;வ`கைள-ெசய-கைள  ெசUயவ-ல  ேதவG மre1 நரக க, 
உJGகA7 தைட ஏrப\+தாத/படாத, �D@ய உடைல ைவ$�Jக 
உட- எ7பG. 

ேக#$ 51: ஆஹாரக உட' எ3f எைத lfmேறா.? 
ப,-: ஆஹாரக M+,தாM ஆறாவ3 FணLதான+,- உBள ]G4ர"த 
Ozவ=$F ஏதாவ3 த+3வ+,- ெதAZ இ-லாதேபா3 அ-ல3 
இயrைக Eனாலய வ"தைன ெசUய T=1i1ேபா3 தைலJ6="3 
ஒ= Oழ அளZ �Uைமயான ெவBைள ]ற ஏX தா3$கB இ-லாத 
மzத வ;வ உ=வ1 ெவAவ=4றேதா அைத ஆஹாரக உட- எ7பG. 

ேக#$ 52: ைதஜச உட' எ3f எைத lfmேறா.? 
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ப,-: ஔதாMக, ைவ$�Jக, ஆஹாரக இ"த j7e உட-கA- 
aரகாச1(கா",) ஏrபட எ3 காரணமாக  இ=$4றேதா அைத ைதஜச 
உட- எ7பG.  

ேக#$ 53: கா?மண உட' எ3f எைத lfmேறா.? 
ப,-: ஞானாவர�ய1 Oதலான எ&\ கGம`கA7 சjக+,rF 
காGமண உட- எ7e seவG. 

ேக#$ 54: ஒ= உ2=ட3 ஒ3றாக எ5தைன உட'க# இ=Bக 
S){.? 
ப,-: 1. aறT உJ=$F ஒ7றாக Fைற"த3 இரD\, அ,க1 நா7F 
உட-கB ஒ7றாக இ=$க O;c1. 

  2. T$ரஹ க,J- (ஒ= உடைல T&\ ேவe உடைல அைடயd 
ெச-m1 கால+,-) காGமண1 மre1 ைதஜச1 ஆ4ய இரD\ 
உட-கB உJ=ட7 இ=$F1. 
   
  3. மzத மre1 Tல`F க,J- ஔதாMக1, காGமண1, ைதஜச1 
ஆ4ய j7e உட-கB இ=$F1. ஆனா- M+,தாM Ozவ=$F 
ஆஹாரக உட- இ=$F1ேபா3 ம&\1 நா7F உட-கB அ"தG 
OsG+த ேநர1 இ=$F1. 

   4. ேதவ, நரக க,J- ைவ$�Jக1, காGமண1, ைதஜச1 ஆ4ய j7e 
உட-கB இ=$F1. 

ேக#$ 55: ஞான >ண5&3 ப?யாயJக# யாைவ? 
ப,-: ம,ஞான1, f=தஞான1, அவ,ஞான1, மன8பGயயஞான1, 
மre1 ேகவலஞான1-இைவகB ந7ஞான+,7 (ச1ய$ஞான+,7) 
பGயாய`கB. Fம,ஞான1, Ff=தஞான1, Fஅவ,(Tப`க)ஞான1-
இைவ l+யாஞான+,7 பGயாய`கB. இuவாe ஞான Fண+,rF 
எ&\ பGயாய`கB உBளன. 

ேக#$ 56: ேமேல lcய எsG ப?யாயJகE' Nவஃபாவ அ?5தT 
ப?யாயJக# மef. $ஃபாவ அ?5தT ப?யாயJக# யாைவ? 
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ப,-: 1. ேகவலஞான1 Lவஃபாவ அG+த8 பGயாயமாF1. 

  2. ச1ய$ ம,ஞான1 , f=தஞான1 , அவ,ஞான1 , மre1 
மனபGயயஞான1 - இைவகB ஞான+,7 Tஃபாவ அG+த8 
பGயாய`களாF1, ேமm1 அைவகB நா7Fேம ச1ய$ ஞான+,7 
பGயாய`கB ஆைகயா- அைவகைள ஏகேதச Lவஃபாவ அG+த8 
பGயாய1  எ7e1 ெசா-ல8ப\4ற3.  

   3. Fம,, Ff=த மre1 Fஅவ, ஞான`கB ஞான+,7 Tஃபாவ 
அG+த8 பGயாய`கB ஆF1.  

ேக#$ 57: ம&ஞான. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப,-: 1. சா1TயாவஹாM$ 8ர+ய$ ஷ மre1 2.பேரா$ ஷ என 
ம,ஞான1 இரD\ Tதமாக இ=$47றன. 

ேக#$ 58: சா.$யாவஹாaB Tர5யB ஷ எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: எ3 iல7கB (இ",Mய`கB) மre1 மன1 இைவகA7 ]l+த 
ச1ப"த+தா- பதாG+த+,7 ஓரளZ(ஏக ேதச) ெதAவான அgதைல 
சா1TயாவஹாM$ 8ர+ய$ ஷ எ7பG. 

ேக#$ 59: ம&ஞான5ைத ேமz. எ5தைன $தமாக 8aBகலா.? 
ப,-: 1.Ll=,, 2.8ர+யaஞான1, 3.தGக1, 4.அ}மான1 என ேமm1 
நா7F வைகயாக ம,ஞான+ைத aM$கலா1. 

  1. Ll=,-கட"த கால+,- அg"தைத, பாG+தைத, ேக&டைத, 
அ-ல3 அ}பவ1  ெசUத பதாG+த1 ]கwகால+,- ]ைனT- 
வ=வைத L1=, எ7பG. 

  2. 8ர+யaஞான1-]கwகால+,- ஏதாவ3 ஒ= பதாG+த+ைத 
பாG+த31 ‘இ3 O7i நா7 பாG+த அேத பதாG+த1 தா7’ எ7ற 
]ைனைவc1 மre1  ேநர;யாக பாG+தைலc1  ேசG+3 ஒ8a&\ 
அgவைத 8ர+யaஞான1 எ7e seவG. 
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   3. தGக1-ஏதாவ3 ஒ= R7ன+ைத பாG+3 ‘இ`F இ"த R7ன+ைத 
உைடயவG அவRய1 இ=8பாG’ எ7ற எDண+ைத (R"தைனைய) 
தGக1 எ7பG. அ"த அgைவ உ� அ-ல3 uயா8,ஞான1 எ7e1 
seவG. 

   4. அ}மான1-R7ன1 Oத6யைவகைள பாG+3 அ"த R7ன+3$F 
ச1ப"தOைடய பதாG+த+ைத உe, ெசUத- அ}மான1 அ-ல3 
அazேபாத1 எ7e ெசா-வG. 

ேக#$ 60:ம&ஞான5&3 ப)க# (mரம.-ப)Tப)யான ெதEY) 
எu$தமாக இ=BmறC? 
ப,-: ம,ஞான+,7 ப;கB 1.அவ$ரஹ, 2.ஈஹா, 3.அவாய, 4.தாரணா 
என  நா7காக இ=$4ற3.  

      1. அவ$ரஹ-பதாG+த1 இ=$Flட+,- வR8பதா-, ந1 இ",Mய1 
வh ெபா3வான அைத பாG+த- ]கwZ உDடாவதா- அ3 பrg 
ேகBT (ஏேதா ெத7ப\4றாGேபா- இ=$4ற3 எ7e) எX1 அgZ$F 
அவ$ரஹ எ7பG. 

  2. ஈஹா-அவ$ரஹ வh அg"த ெபா=ைள8 பrgய ச"ேதக1 
ெதAவைடc1 வைகJ- அ3 இ3தா7 (ெகா$கா அ-ல3 ெகா;யா) 
எ7e ெபா=ைள பrg ேமm1 ெதM"3 ெகாBW1 ஆGவOைடய 
அgைவ ஈஹா எ7பG. இ"த அgZ எ"த அளZ ச$,யrற3 எ7றா-, 
எ"த ெபா=B பrg ஈஹா எrப&டேதா அேதா\  ]7eT\மானா-, 
a7னG அ3 பrgய ச"ேதக1 மre1 மற, ஏrப&\T\1.  

  3. அவாய-ஈஹா வh அg"த ெபா=B இ3தா7, அ3 இ-ைல 
(ெகா$Fதா7, ெகா;J-ைல) எ7ற உe,யான அgைவ அவாய எ7பG. 
அவாய jல1 அg"த ெபா=B பrg ேகBT ஏrப\வ,-ைல, ஆனா- 
மற, ஏrப\1 வாU8i உBள3. 

     4. தாரணா-எ"த ஞான+,7 வh அg"த ெபா=B பrg arகால+,- 
ேகBT மre1 மற, ஏrபடாேதா அைத தாரணா எ7பG. 
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ேக#$ 61: உ2? த3ைன5தா3 அcத|3 இரக4ய5ைத அவBரஹ, 
ஈஹா, அவாய, தாரணா இைவகE3 rைல{ட3 ச.ப+தTபG5& 
ெதEY ெச�{Jகேள3! 
ப,-: உJ=$F அனா, காலமாகேவ த7 வ;வ1 பrgய aரைம 
இ="3 ெகாD\தா7 இ=$4ற3 . ஆைகயா- Oத6- ஆ+ம 
ஞானOைடய ச+i=ஷG வாJலாக உJM7 உDைமயான வ;வ1 
(Lவ�ப1) பrg ேக&டg"3, உJG அgZமயமான3 (ஞானLவபாT) 
எ7e ]Gணய1 ெசUய ேவD\1.  
       
     a7னG aற ெபா=BகA7 iகw பாட$ காரணமான iல7கB மre1 
மன1 வh ஏrப\1 Tள1பர i+,Jனா- fய ெகௗரவ1 Fைலயாம- 
அதாவ3 பர பதாG+த`கA7 �3 இ=$F1 ல&Rய+ைத Tல$4; 
எ8ேபா3 உJG தாேன த7ைன ேநா$F1 ல&Rய1 ெசUc4றேதா 
அ8ேபா3 Oத7Oத6- த7 உJைர பrgய ெபா3வான அgZ 
ஏrப\த- அவ$ரஹ (Oத-]ைல ம, ஞான1) என அgயZ1.  
        
       aறF த7 அgT- த7 உJைர பrg Oத6- அg"தைத ேயாசைன 
ெசU3 ஒ= O;Z$F வ=த- ஈஹா எனலா1. 

       உJM7 இய-i வ;வ1 அgZ மயமாகேவ இ=$4ற3 ேவe வ;வாக 
இ-ைல எ7e உe,யாக ]Gணய1 ஏrபட- அவாய எனலா1. 

  இuவாe ]Gணய1 ெசU3 உJைர ,டமாக iM"3 ]ைனT- 
]e+3த- தாரணா  எனலா1 . இ3வைர  த7 உJைர  பrg 
ம,ஞான+ைத சாG"த நா7காவ3 வைக ஞான1 ஏrப&\Bள3.  

  aறF இ"த உJG அன"த ஞானான"த சா"த-அைம, இய-i 
வ;வOைடய3 எ7e அgT- ெப=4$ெகாDேட இ=$F1 தG$க 
அgZ f=த ஞானமாF1 . உJM7 உBேள ]கX1 இ"த fய 
ல&Rய+,- (த7 Fg$ேகாA-) மனO1, iல7கW1 ]l+த1 
இ-ைல. உJG எ8ேபா3 மன1 மre1 இ",Mய`கA6="3 ஓரளZ 
தzயா4றேதா அ8ேபா3 fத",ர த+3வ+,7 அgைவ ெகாD\ 
த7z- ]ைல$F1 ]ைலJைன அைட4ற3. (த+3வாG+த {+,ர1, 
அ+,யாய1 1, {+,ர1 15-7 Rற8iைர). 
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ேக#$ 62. ம&ஞான. அcயBl)ய பதா?5த. எ5தைன $தமாக 
இ=BmறC? 
ப,-: ம,ஞான1 அgய$s;ய பதாG+த1 Tய$த (ெவA8ப\1 
வ;வOைடய3) மre1 அTய$த (ெவA8ப\+31 வ;வl-லாத3) என 
இரD\ Tதமாக இ=$4ற3. 

ேக#$ 63: அவBரஹ. Sதலான நா3> ஞானT 8aYக�. 
ேமelcய இரpG வைக பதா?5தJகEz. ஏeபGமா? 
ப,-: ெவA8ப\1 வ;வOைட Tய$த பதாG+த`கA- அவ4ரஹ1 
Oதலான நா7F அgZ aMZகW1 ஏrப\1. ஆனா- ெவA8ப\+31 
வ;வl-லாத அTய$த பதாG+த`கA- அவ$ரஹ aMZ அgZ ம&\ேம 
ஏrப\1. 

ேக#$ 64: அ?5தாவBரஹ எ3f எைத lfவ?? 
ப,- :  ெவA8ப\1 (Tய$த ) பதாG+த+,ைன அgc1 அவ$ரஹ 
அgZ$F அG+தாவ$ரஹ எ7e seவG. 

ேக#$ 65: $யgசனாவBmரஹ எ3f எைத lfவ?? 
ப,-: ெவA8படாத(அTய$த) பதாG+த+,ைன அgc1 அவ$ரஹ 
அgZ$F Tயnசனாவ$4ரஹ எ7e seவG. 

ேக#$ 66: $யgசனாவBmரஹ. அ?5தாவBரஹ. ேபால எ'லா 
இ+&aயJக# மef. மன. வ� ஏeபGmறதா அ'லC ேவf $தமாக 
ஏeபGmறதா? 
ப,-: Tயnசனாவ$4ரஹ1 கD மre1 மன1 தTர மrற எ-லா 
இ",Mய`கA7 வh ஏrப\4ற3. 

ேக#$ 67: $யBத மef. அ$யBத பதா?5தJக# எ5தைன $தமாக 
இ=Bm3றன? 
ப,-: ஒuெவா7e1 12 Tதமாக இ=$47றன. அuவைககளாவன-
ஒ7e, பல, ஒ=Tத, பலTத, �8ர, அ�8ர, ]L=த, அ]L=த, உ$த, 
அ}$த, 3=வ, அ+=வ. 

84



3.ப?யாய.

ேக#$ 68: சாa5&ர >ண5&3 �5த ப?யாய. எைவ எைவ? 
ப,-: சாM+,ர Fண+,7 f+த பGயாய1 Lவ�பாசரண சாM+,ர1, 
ேதச சாM+,ர1, சகல சாM+,ர1 மre1 யதா$யாத சாM+,ர1 என 
நா7F Tதமாக இ=$4ற3. 

ேக#$ 69: Nவ�பாசரண சாa5&ர. எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: ஆ+மா}பவ+,7 வh ]dசய ச1ய$ தGசன1 அைடc1ேபா3, 
ஆ+மz- அன"தா}ப", கஷாய`கB இ-லாம- ேபாF1 ]ைல 
அைடவைத Lவ�பாசரண சாM+,ர1 எ7பG. 

ேக#$ 70: ேதச சாa5&ர. எ3f எைதB lfவ?? 
ப,- : உJM- ]dசய ச1ய$ தGசன+3ட7 அன"தா}ப", , 
அ 8a ர+யா$யான க ஷா ய `க B இ-லா ம - ேபா F 1 ]ைல 
அைடc1ேபா3, சாM+,ர Fண+,- உDடாF1 f+, Tேசஷ+ைத 
ேதச சாM+,ர1 எ7பG.  

  [இ"த Lராவக ]ைலJ- Tரத1 ஏrற- வ;வ fப உணGZ 
இய-பாகேவ ஏrப\1. நrகா&RJட7 s;ய f+த ேதச சாM+,ர+தா- 
O$, மாG$க EனதGம1 அைம4ற3. ஆனா- ந7ந1a$ைக இ-லாம- 
மrறவGகைள8 பாG+3 (உலக வழ$க+,-) Tரத1 ஏrற- Oதலான 
ெசய-களா- aறT fழrR$கான ப"தேம ஏrப\4ற3. ]dசய 
சாM+,ர1 இ-லாம- உDைமயான Tயவஹார சாM+,ர1 ஏrபடா3 
என அgயZ1! 

    ேமm1 ெதAவாகd ெசா-ல ேவD\ெம7றா-, Tரத1 ஏrற-, Vைஜ 
ெசUத-, தான1 த=த- Oதலான fப ெசய-கB எ-லா1 மrறவGகளா- 
பாG+3+  ெதM"3 ெகாBள$ s;ய  ெவA$ 4MையகB . இைவ 
அ"தர`க+,- (த7 ஆ7மாT- )  ெவAJ- பாG$க O;யாத 
ந7ந1a$ைக (jட ந1a$ைகJ7 அhZ), மre1 ந-ெலாX$க1 
(Oத6ரD\ கஷாய`கA7 அhZ) இ-லாம-, Tரத1 Oதலான 
4MையகB ெசUத- ச1சார மாG$கேம! அ"தர`க Tேசஷ+3ட7 
இய-பாக ]கX1 ெவA 4MையகB உDைமயான ேதச சாM+,ர 
O$, மாG$க1 என அgயZ1! ] 
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ேக#$ 71: சகல சாa5&ர. எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: ச1ய$ தMசன+3ட7 சாM+,ர Fண+,7 f+,J- அ,கM8i 
(அன"தா}ப",, அ8aர+யா$யான1, aர+யா$யான1 ஆ4ய j7e 
கஷாய`கB இ-லாம- ேபாதலா-) உDடான (ஃபாவ 6`4 Oz 
]ைல$F தF,யான) ஆ+ம f+, Tேசஷ+ைத சகல சாM+,ர1 எ7e 
seவG . Oz ]ைலJ- 28 jல Fண`கைள பா6$F1 fப 
ஃபாவ+ைத Tயவஹார சகல சாM+,ர1 எ7பG.  

   []dசய சகல சாM+,ர1 த7 ஆ7மz- ேதாUதலா- (த7 
ஆ7மாTேல வாwவதா- ) O$, மாG$க1 அைம4ற3-அ3ேவ 
தGமமாF1. Tயவஹார சாM+,ர+,- ஒXF1ேபா3 த7 உJ=$F 
ெவAJ- வாwவதா- அ3 iD@ய ப"த+3$ேக காரணமாதலா- அ3 
தGமமாகா3 என அgயZ1.] 

ேக#$ 72: யதாBயாத சாa5&ர. எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-:  ]dசய ச1ய$தGசன+3ட7 சாM+,ர Fண+,- OX+ �Uைம 
ஏrப&ட aறF கஷாய`கB எ8ேபா31 இ-லாம- அh"3 ேபாF1 
]ைலJ- உJM- உDடாF1 �UைமJ7 Tேசஷ+ைத யதா$யாத 
சM+,ர1 எ7e se47றனG. 

ேக#$ 73: 5வP, Tர&5வP, rழ', 8ர& 8.ப. (கpணா)2' 
ெதa{. வ)வ.), }?ய $மான., க)கார ஊச|3 ஆsட. - Swinging 
of pendulum, CBக., ேமாk., ேகவலஞான. - இைவக# எ+த 
>ண5&3 எ3ென3ன ப?யாயJக#? 
ப,- : 1 . +வz-i+கல ,ரTய+,7 பாஷா வGகைண வ;வ 
Lக"த+,- இ="3 உDடான ஒ6 வ;வ பGயாயமாF1. ஒ= i+கல 
பரமாy ஒ6 வ;வமாக பMணl8ப,-ைல, ஆைகயா- +வz எ"த 
O$4ய Fண+,7 பGயாயமாக இ-ைல. ஆனாm1 அ"த +வzJ7 
Lக"த வ;வ1 , i+கல+,7 LபGச Fண+3$F காரணமான 
Lக"த+,7 Tேசஷமான பGயாயமாைகயா- அைத  Tஃபாவ 
Tயnசன8 பGயாய`கB எனலா1.  

  2. 8ர,+வz-இ3 sட ேமேல sgயப; பாஷா வGகைணJ6="3 
உDடான Lக"த வ;வ Tஃபாவ Tயnசன8 பGயாயமாF1.  

86



3.ப?யாய.

      3. ]ழ- மre1 aர, a1ப1-i+கல ,ரTய+,7 வGண Fண+,7 
Tஃபாவ அG+த8 பGயாயமாF1.  

   4. {Gய Tமான1-i+கல ,ரTய+,7 அேனக Lக"த`கA7 
அனா,-அன"த aDடமாF1. {Mயz- உDடாF1 ஒA (aரகாச1) 
வGண Fண+,7 Tஃபாவ அG+த8 பGயாயமாF1. [{Mய ேலாக+,- 
வR$F1 ேஜா,�க ேதவGகA7 ெபயGsட {Mய7 ஆF1. ேதவ க, 
நாம கGம ெதாடG உதய+,rF இண$கமாக இய-aனா- அவGகB 
ஆc�ய1 O;c1வைர {Mய ேதவGகளாக வாw47றனG.] 

    5. க;கார ஊச67 ஆ&ட1 (Swinging of pendulum)-இ3 i+கல 
,ரTய+,7 4Mயாவ, ச$,Jனா- காரண+தா- உDடான இட1 
ெபயGத- வ;வ Tஃபாவ அG+த8 பGயாயமாF1. 

    6. 3$க1-இ3 உJG ,ரTய+,7 fக Fண+,7 க�ட (अकुलाता-
ெதா"தரZ) வ;வ Tஃபாவ அG+த8 பGயாயமாF1. 

   7. ேமாk1-இ3 �வ ,ரTய+,7 எ-லா Fண`கA7 Lவஃபாவ 
அG+த8 பGயாய1 மre1 aரேதச+வ Fண+,7 Lவஃபாவ Tயnசன8 
பGயாயமாF1. 

   8. ேகவலஞான1-இ3 �வ ,ரTய+,7 ஞான Fண+,7 பMVரண 
Lவஃபாவ அG+த8 பGயாயமாF1.  

ேக#$ 74: அனா&-அன+த, சா&-அன+த, அனா&-சா+த மef. 
சா& - சா +த  இ+த  ப தJகைள  உதா ரண. ,ல.  ெதEY 
பG5CJகேள3. 
ப,-: 1. அனா,-அன"த1: எதrF Oதm1 O;Z1 இ-ைலேயா அைத 
அனா,-அன"த1 எ7e seவG. ,ரTய1 மre1 அத7 Fண`கB 
அனா,-அன"தமாF1. அபuTய உJM7 aறT fழrR sட அனா,-
அன"த1 ஆF1. 

  2. சா,-அன"த1: kாJக ச1ய$+3வ1, ேகவலஞான1 Oதலான 
kாJக ஃபாவ1 ( b h ava m ) மre1 ேமாk பGயாய1 i,தாக 
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ெவA$ெகாணGத- Oத6யன ெதாட$க1 உைடயன. மre1 அ"த 
பGயாய`கB மாrற1 அைட"தாm1 எ8ப; இ="தேதா அ8ப;ேய 
அன"த கால1 இ="3ெகாDேட இ=8பதா- அைவ அன"தமாF1. 
இ"த பGயாய`கB எ-லா1 சா,-அன"த1 என அgயZ1. 

   3. அனா,-சா"த: aறT fழrR (ச1சார1) பGயாய1 அனா, காலமாக 
இ=$4ற3. ஆனா- எ"த பuTய உJ=$F aறT fழrR வ;வ அf+த 
பGயாய1 O;Z$F வ=4றேதா அைத அனா,-சா"த எ7பG.  

 4 . சா, - சா "த : ச1ய$,=�;$F  ேமாkமா G$க  ச1ப"த 
kாேயாபசம1 மre1 உபசம1 i,3 i,தாக ேதா7e4ற3 . 
ஆைகயா- இைவகB சா,/ெதாட$க1 உைடயைவ. அ8பGயாய`கB 
kாJக ]ைலJ- O;Z$F1 வ=47றன. ஆைகயா- அைவ சா"த/ 
O;Z உைடயன. இ8பGயாய`கB சா,-சா"த மாF1. 

ேக#$  7 5 :மாைல  ேவைள2'  ேமகJகE' எ3ன  மாeற. 
ெத3பGmறC? 
ப,-: மாைல ேவைளJ- ேமக`கA7 வGண1(]ற1) மாrறமைட4ற3. 
அ"த மாrற1 i+கல ,ரTய+,7 வGண Fண+,7 Tஃபாவ அG+த8 
பGயாயமாF1, மre1 அத7 வ;வ மாrற1 அத7 aரேதச+3வ 
Fண+,7 Tஃபாவ Tயnசன8 பGயாயமாF1.  

ேக#$ 76: மஹா[ர Nவா@ மef. பகவா3 aஷப ேதவ?-இu 
இ=வ?கE3 $யgசன மef. அ?5தT ப?யாயJகைள ஒT�G ெச�C 
$ளBகY.. 
ப,-: இ=வM7 வ;வ+,- உயர1 Oதலானவrg- T+,யாச1 
இ=8பதா- அவGகA7 Tயnசன8 பGயாய`கB சமமாக இ-லாம- 
Rgய31 ெபMய3மாக உBள3. ஆனாm1 aரேதச+3வ Fண1 தTர 
மrற Fண`கA7 பGயாய`கB சமமாக இ=8பதா- அவGகA7 
அG+த8 பGயாய`கB எ-லா1 சமமாக இ=$47றன.  

ேக#$ 77: இரpG பரமாo &ர$யJகE3 $யgசன மef. அ?5த 
ப?யாயJகைள ஒT�G  ெச�C , 83ன? அைத உ2a3 45த 
ப?யாய5Cட3 ஒT�G ெச�C ெதEY பG5CJகேள3.  
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ப,-: 1. இரD\ தz+தz8 பரமாy$கB எ3வைர தz+தzயாக 
இ=$47றனேவா அ3வைர அைவகA7 Lவஃபாவ Tயnசன8 
பGயாய`கB சமமாக இ=$47றன. அைவகA7 Lவஃபாவ அG+த8 
பGயாய`கB f+தமாக இ="தாm1 அைவகA7 LபGச1 Oதலான 
Fண`கA7 பGயாய`கA- ஒ7e$ெகா7e  T+,யாசமாக 
இ=$4ற3. பரமாyT- ப"த இய-i (Lz$த1-�$ ஷ1) இ=8பதா- 
அ,- �D\1 Lக"தமாF1 தF, இ=$4ற3; ஆைகயா- �D\1 
Lக"தமா4T\4ற3.  

    2. இரD\ R+த உJGகA7 Lவஃபாவ Tயnசன8 பGயாய`கA- 
ஒ7e$ெகா7e ஒேர மா,Mயாக இ-ைல, ஆனா- இரD\ தz 
பரமாy$கA7 Lவஃபாவ Tயnசன8 பGயாய`கB ஒ7e ேபால 
இ=$4ற3. உJG O$, அைட"த31 இரD\ R+த உJGகA7 
Lவஃபாவ அG+த8 பGயாய`கB எ8ேபா31 ஒ7e ேபால f+த 
பGயாயமாகேவ ]கw4ற3, ஆனா- இரD\ i+கல பரமாyT- 
அuவாe ஒ7eேபால ]கwவ,-ைல.  

  R+த பகவாz7 உJG கGம`கA6="3 f+தமைட"த a7 
(ஒ=வh8பாைத ேபால) a7னG அவG எ8ேபா31 கGம`கைள8 ப"த1 
ெசUவ,-ைல, ஆனா- i+கல பரமாy Lக"த+,6="3 aM"3 
தz பரமாyவாக f+தமைட"தாm1 a7னG �D\1 �D\1 
Lக"த+ேதா\ ப+தமா4 அf+தமா4 T\4ற3.  

ேக#$ 78: மா.பழ5&3 $யgசனT ப?யாய. அத3 ேம' பாக5&' 
rகbmறதா? 
ப,-: இ-ைல, ஏெனz- மா1பழ1 அன"த பரமாy$கA7 ஒ= 
aDடமாF1. ேமm1 அத7 OX பாக+,m1 அ"த"த பரமாy$கA- 
Tயnசன8 பGயாய`கB ஆ`கா`ேக ]கw47றன . ஒuெவா= 
பரமாy ,ரTய+,7 Tயnசன8 பGயாய1  ேவe  ேவறாகZ1 
fத",ரமாகZ1 இ=$4ற3. அதனா- மா1பழ+,7 fைவ, ]ற1 
Oத6யன அத7  ெவuேவe பாக`கA-  ெவuேவe Tதமாக 
இ=$4ற3 என அgயZ1! 

89



3.ப?யாய.

ேக#$ 79: எதe> Nவஃபாவ $யgசனT ப?யாய. இ=Bmறேதா 
அதe> $பாவ அ?5தT ப?யாய. இ=B>மா? இ=B>ெம3றா' 
எTப) எ3f ெதEY பG5தY.. 
ப,-: அ8ப; இ=8ப,-ைல, ஏெனz- �வ ,ரTய1 O$, ]ைல 
அ ைட யா ம - அ த 7 Lவ ஃ பா வ T ய nச ன 8 ப Gயா ய 1 
ெவA8ப\வ,-ைல. ஆைகயா- எதrF Lவஃபாவ Tயnசன8 பGயாய1 
இ=$4றேதா அதrF Tஃபாவ அG+த8 பGயாய1 இ=$க O;யா3. 
i +க ல + , ரT ய +,m1 Lவஃ பாவ Tயnசன 8 ப Gயா ய 1 
இ=$F1ேபா3 அேதேநர+,- அ,- Tஃபாவ அG+த8 பGயாய1 
(Lக"த வ;T- பMணl+த-) இ=8ப,-ைல.  

ேக#$ 80: நா3> வைகயான ப?யாயJகE' ,3f வைக 
ப?யாயJக# யா=B>/எதe> இ=Bm3றன? 
ப,-: ச1சாM ச1ய$,=�; உJ=$F j7e Tதமான பGயாய`கB 
இ=$47றன, ஏெனz- - 

  1. kாJக ச1ய$+3வ வ;வ Lவஃபாவ அG+த பGயாய1 யா=$F 
ேவD\மானாm1 நா7கா1 FணLதான+,6="3 இ=$4ற3; 
ேமm1 ப7zரDடா1 FணLதான+,6="3 சாM+,ர Fண+,7 
Lவ ஃ பா வ அ G+த 8 ப Gயா ய 1 இ = $4 ற 3 ; ப , j 7றா 1 
FணLதான+,6="3 ஞான1 Oதலான Fண`கA7 Vரண f+த 
அG+த8 பGயாய`கB இ=$47றன. 

  2. ேயாக Fண+,7 Lவஃபாவ அG+த8 பGயாய1 ப,j7றா1 
FணLதான+,7 இe,J- ெவA8ப\4ற3. 

   3. ப,நா7கா1 FணLதான1 வைர aரேதச+வ Fண+,7 Tஃபாவ 
Tயnசன8 பGயாய1 இ=$4ற3. மre1 

  4. �தl=$F1 எ"ெத"த Fண`கA7 அf+த பMணாம`கB 
இ=$47றனேவா , அைவகA7 Tஃபாவ அG+த8 பGயாய`கB 
ப,நா7கா1 FணLதான1 வைர இ=$47றன. (ஆ+மாவேலாக7, 
ப$க1 100-101). 
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ேக#$ 81: அரஹ+த பகவாdB> $ஃபாவ $யgசனT ப?யாய. 
இ=Bmறதா? 
ப,-: ஆ1, ஏெனz- அவ=$F$sட aரேதச+3வ Fண+,7 அf+த 
பMணாம1 இ=$4ற3 , அ3 ப,னா7கா1 FணLதான+,7 
இe,வைர இ=$4ற3.  

ேக#$ 82: அரஹ+த பகவா3, 45த பகவா3, மef. அ$ரத 
ச.யB&=:) - இ. ,வa3 ச.யBதaசன. சமமாக இ=Bmறதா 
அ'லC ெகாgச. $5&யாச. இ=Bmறதா? 
ப,-: jவ=$F1 ச1ய$தMசன1 சமமாகேவ இ=$4ற3. எuவாe 
ச+மLத=$F f=தஞான1 வh உe,8பா\ ஏrப\4றேதா , 
அ ேத ேபா-  ேக வ6 ப க வா7 ம re 1 R +த  ப க வா} $F 1 
ேகவலஞான+,7 வhJேலேய உe,8பா\ ஏrப\4ற3. எத7வh 
த+3வ+,7 இய-i Oத6- ]Gணய1 ெசUய8 ப&டேதா, அைதேய 
இ8ேபா3  ேகவலஞான1 வh அg4றாG , ஆைகயா- ச3மLத 
அவLைதJ- த+3வ+,7 உe,8பா;- OX அgத- (परमअवगाढ़ता) 
ஏrப&ட3, அதனா- அ8ேபா3 அைத பரமாவகாட ச1ய$+வ1 எ7e 
ெசா-ல8 ப&ட3 ஏெனz- கட"த கால+,- அவG அuவாe 
ந1a$ைக  ெசUதாG . அ8ப; ந1a$ைக  ெசUயT-ைல எ7றா- 
த+3வ+,- உe,8பாேட ஏrப&;=$கா3.  

  எ8ப; ச+மLத=$F ஏX த+3வ+,- ந1a$ைக உDடானேதா, 
அ3ேபாலேவ ேகவ6 R+த பகவா}$F1 உDடா4ற3. ஆைகயா- 
ஞான+,- FைறZ - அ,க1 ஆனாm1 sட நா7F க, ச1சார 
உJGகW$F1 மre1  ேகவ6 , R+தGகW$F1 ச1ய$தMசன1 
சமமாகேவ இ=8பதாகd ெசா-ல8ப\4ற3. (ேமாkமாG$க8 aரகாச1, 
அ,கார1 9). 

ேக#$ 83: பகவாP3 &uய5வP எ3பC யாC? 
ப,-: ,uய+வz i+கல+ ,ரTய+,7 பGயாயமாF1. ப,j7றா1 
FணLதான+,- உBள �G+த`கர பகவாzட1 உபேதச வ;வ ஒ6 
ெவA8ப\4ற3, அைத ,uய+வz எ7e ெசா-வாGகB. பகவாz7 
ஆ+ம ,ரTய1 அகDட ~தராக ஃபாவவ;வ (भावरूप) மாகZ1 அகDட 
ேகவலஞான வ;வமாகZ1 பMணl$4ற3. ஆைகயா- ேயாக+,7 
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]l +த +தா- இ"த  ,uய +வz உட- OXவ,ml="3 
ெவA8ப\4ற3, அ3sட அகDட அதாவ3 எX+3 அrற ( ]ரkG/
அனkG) வ;வமாக இ=$4ற3.  

பகவாz7 ,uய+வz* ேதவG , மzதG , Tல`F ஆ4ய எ-லா 
உJGகW1 அவரவGகB ெமாhJ- அவரவGகA7 அறZ+ தF,$F 
ஏrப அgய8ப\4ற3. அ"த எX+3 வ;வl-லாத ,uய+வzைய 
ஓ 1கா ர +வ z எ 7e 1 s e வ G . எ3 வ ைர  அ "த  +வ z 
சமவசரண+,mBள Lேராதா$கA7 (ேக&பவGகA7) கா3 வைர 
அைடயT-ைலேயா அ3வைர அ3 எX+3வ;வ1 அrறதாகேவ 
இ=$4ற3. எ8ேபா3 அ3 Lேராதா$கA7 கா3கைள அைட4றேதா 
அ8ேபா3 அவரவGகB அgய$s;ய எX+3வ;வ ெமாhயாக 
மாgT\4ற3. (ேகாம&டdசார1 �வ காDட1 காைத 227 மre1 
Tள$கZைர). 

   [,uய+வz*-பகவாz7 ,uய+வz ச1ப"த Tேசஷ ஆதார1 �ேழ 
ெகா\$க8 ப&டவாe உBள3 - 1.சGவாG+தR+, அ+,யாய1 5, {+ர1 
24 மre1 ெதAZைர,  
2. த+3வாG+த ராஜ வாG+,க1 அ+,யாய1 5, {+,ர1 24 ெதAZைர,  
3. LேலாகவாG+,க1 அ+,யாய1 5, {+,ர1 24 ெதAZைர,  
4. அG+த aரகாRகா அ+,யாய1 5, {+,ர1 24  ெதAZைர,  
5. த+3வாG+த சார1, அ�வ அ,கார1, {+,ர1 63,  
6. ]யமசார1, காைத 108 ெதAZைர,  
7. 8=ஹ +ரuய ச`4ரஹ1 காைத 16 ெதAZைர,  
8. பnசாL,காய1 ெஜயேசனசாGயாG உைர  
9. िजन की ध्विन ॐकार रूप, िनरक्षरमय मिहमा अनूप (பD;தG +யா7தராU எX,ய 
ெஜயமாைல), மre1 பல.] 

ேக#$ 84: ச?வBஞ பகவாP3 (SkCண? ஞாP23) ேகவலஞான 
4றTUகைள அC பecய ஐயJக# எ'லா. $ல>. வைக2' ெதEY 
பG5CJகேள3.  
ப,-:1. “சGவ ,ரTய பGயாேய� ேகவலLய” (ேமாkசாL,ர1 
அ+,யாய1 -1, {+,ர1 - 29). இத7 ெபா=B ேகவலஞான1 எ-லா 
,ரTய`கைளc1 (அத7 எ-லா Fண`கWட7) மre1 அைவகA7 
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எ-லா பGயாய`கைளc1 அg4ற3, அதாவ3 ேகவலஞான1 எ-லா 
பதாG+த`கைளc1 அத7 எ-லா Fண`கைளc1 மre1   எ-லா 
பGயாய`கைளc1 ஒ= ேசர அg4ற3. 

  2. Q F"தF"தாசாMJG எX,ய aரவசனசார1 காைத 37-- 
sgயதாவ3 - “த$கா6காேகவ சuேவ சதL8Vத1 � ப�ஜயா தாR1 
வ&டேத ேத ணாேண Tேசசேதா தuவஜா�ண1”  

  இத7 ெபா=ளாவ3 உJG Oதலான ,ரTய`கA7 தrேபா3Bள 
மre1 தrேபா,-லாத எ-லா8 பGயாய`கW1 , ]கwகால8 
பGயாய`கBேபால Fg8a&டப; (அதனத7 தz+தz வ;T-) ேகவல 
அgT- ெதM47றன.  

   Q அlGதச",ராdசாMயG இ"த காைத$F சமL4=த உைரJ- 
இuவாe sgJ=$4றாG- ‘உJG Oதலான எ-லா ,ரTய ஜா,J7 
ப Gயா ய `கA7 உ rப +,  கா ல ெகௗ ர வ 1 , O $கா ல +,7 
ெகௗரவ+3$F சமமாக இ=$4ற3. அதாவ3 அ"த பGயாய`கB 
O$கால+,m1 ஒ7ற7 a7 ஒ7றாக ேதா7gய வDண1 
இ=$47றன . தrகால+,-  ெவA8ப\1 த7ைமc1 , மre1 
தrகால+,- ெவA8படாத த7ைமc1 ெபrறைவகளாக இ=$F1 
அ"த பGயாய`கB எ-லா1 lகZ1 கல",="த ேபா,m1, ]கwகால 
ப Gயா ய `கைள 8ேபா ல  ெதA வாக +  ெத M c ம ளT- , எ-லா 
ப Gயாய`கA7 Fg8a&ட  லkண`கW1  ெதAவாக ஒேர 
சமய+,ேலேய ேகவலஞான+,- ெதAவாக+ ெதM47றன. 

   இ"த காைத$F ெஜயேசனாdசாMயாG எX,ய சமL4=த உைரJ- 
இuவாe se4றாG- ‘ேகவலஞான+,- எ-லா ,ரTய`கA7 O$கால 
பGயாய`கW1 ஒேர சமய+,- அgய8ப&டாm1sட, பGயாய`கB 
ேச G"தா G ேபா ல ேவா  அ -ல 3 a M வா க ேவா  அ -லா ம - 
தz+தzயாகZ1, ெதாடGdR T\படாமm1 Rற8பாகZ1 அதனத7 
Fg8a&ட இய-i, aரேதச1, கால1, உ=வ1 Oதலான Rற8iகWட7 
lக+ ெதAவாக அgய8ப\4ற3.’ 
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       3. ேகவ6 பகவாz7 அgT- எ-லா+ ,ரTய, ேk+,ர, கால 
மre1 ஃபாவ`கW1 ஒ7ைற அ\+3 ஒ7e எ7ற வMைசOைற 
இ-லாம- (கால இைடெவA இ-லாம-), ஒேர சமய+,- ெதM4ற3. 
O7}ணGZ Oதலான  ெசய-OைறகB அவG அgT- இ-ைல . 
அதாவ3 ெபாg சாG"த ம,ஞான+,- உBள அவ$ரஹ1, ஈஹா, 
அவாய, தாரணா Oதலான வMைசOைற அrற ஒேர சமய+,- ெதAவாக 
அgc1 அgZ, ேகவல ஞான+,7 Rற8i என அgக! (aரவசனசார1 
காைத 21-7 ெதAZைர). 

  4. கட"த கால8 பGயாய`கW1, எ,Gகால8 பGயாய`கW1 
உDைமJ- ]கwகால+,- இ-லாதைவகB ஆனாm1 அைவகB 
எ-லா1 OX3ணG (ேகவல) அgT- ]கwகால+,- இ=8ப3ேபா- 
அgய8 ப\47றன. அதாவ3 க- �@- ெச3$க8ப&ட கட"த கால, 
எ,Gகால �G+த`கரGகA7 உ=வ`கைள ]கwகால+,- எ8ப; 
ந1மா- ஒ7றாக8 பாG$க O;4றேதா அ3ேபால ேகவ6 பகவாz7 
அgT- கட"த கால, எ,Gகால பGயாய`கW1 ]கwகால+தன ேபால 
ஒ=ேசர காண8ப\47றன என அgயZ1. (aரவசனசார1 காைத 387 
ெதAZைர). 

   5. எ"த அgZ ஒ=ேசர OX ஆ7மாT- ]கwகால, aற கால, 
பலவைகயான Oரணான எ-லா8 ெபா=Bகைளc1 அg4றேதா அ3 
OX(]ைற) அgZ என8ப\4ற3. அதாவ3 Tைன மைற8i இ="த 
ேபா3 Fg8a&ட  ஆ7ம  இடவh 3D\ , 3D\  அgவாக 
அgய8ப&ட3 . இ8ேபா3 Tைன மைற8i OXைமயாக Tல4 
T&டதா- ஆ7மா ,ற"த ெவAயாக lக+ �Uைமயாக இ=$4ற3. 
அதனா- ஆ7மா OXைமc1 ெபா=BகB அgய8ப\47றன . 
எ8ேபா31, எ-லாவrைறc1, எ-லா இட+,m1, கல8a-லாம- 
,ரTய, ேk+,ர, கால, ஃபாவ வ;T- அgc1 அgைவ ‘kாJக 
ஞான1’ எ7பG. (aரவசனசார1 காைத 47-7 ெதAZைர). 

   6. jZலக O$கால ெபா=Bகைளc1 ஒ=வG அgய O;யT-ைல 
எ7றா- அவ=$F ஒ= ெபா=ைள அத7 பGயாய`கWட7 அgc1 
ஆrறm1 இ=$கா3. ஆdசாMயG ஜயேசனG ஓG எ\+3$கா&\ வh 
Tள$F4றாG. ஒ= aறT F=டனா- {Gய ஒAJ- காண8ப\1 
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ெபா=Bகைள$ காண O;வ,-ைல . Tள$ெகாAJ-  ெதMc1 
ெபா=Bகைளc1 காண O;யT-ைல; கDணா;J- காண8ப\1 
ெபா=BகA7 உ=வ`கைளc1 காண O;யT-ைல, த7 கD@- 
அவrைற காண O;யாதேபா3 த7}ைடய ைககB கா-கB உைடய 
உடைலc1 காண O;யT-ைல. அ3 ேபால OX3ணG அgZ$F, 
iலனாF1 ெபா=ைள காணO;யT-ைல எ7றா- அ"த ஆ7மா 
OXைமயான ]ைறவான OX3ணG அgZ வ;வ த7 ஆ7மாைவc1 
காண O;யா3. இ,6="3 அைன+ைதc1 அgய O;யாதவ7 த7 
ஆ7மாைவc1 அgய O;யா3 எ7ப3 ெதAவா4ற3. (aரவசனசார1 
காைத 48-7 ெதAZைர). 

  7. அgZ$F1 உலக8 ெபா=W$F1 உBள உறZ அgபவ}1-
அgய8ப\வ31 (ஞாயக-ேஞய) ம&\ேம ஆF1. அ8ெபா=W$F 
‘உைடயவ7’ எ}1 ெசா"த1 ெகாDடா\1 உறZ இ-ைல. ஆைகயா- 
தா7 அ-லா3 ெவAJ- பாG$க8ப\1 ெபா=A- என3 எ}1 உMைம 
இ-ைல. அ`F எ8ேபா31 aற ெபா=A- நா7 அ-ல3 என3 எ}1 
ெசா"த1 ெகாDடா\1 ]ைல இ-லாம- ேபா4ற3. அ"த  ]ைலJ- 
அைவகைள  அgவ3 ம&\ேம  எ}1 கா ரண+தா- O$கால 
பGயாய`கேளா\ s;ய அைன+3 ெபா=Bகைளc1 கண ேநர+,- 
அgய O;4ற3. அ8ெபா=BகB எ-லா1 அ"த அgT- ெச3$4ய3 
ேபால, வைர"த3 ேபால, �ைழ"3 ேபால, தாA;&ட3 ேபால, 
அlw"த3 ேபால, ]ழலான3 ேபால இ8ப; எ-லா1 கண ேநர+,- 
காண8ப\47றன . ஏெனz- அgய8ப\வன அைன+31 �ய 
அgZ$F  ெதMயேவ  ேவD\1 . இ"த  அgத- வர1பrற31 
இய-பான31 ஆF1. (aரவசனசார1 காைத 200-7 ெதAZைர). 

   8. aறT உJM- கா, TைனகB நா7F1 அh"தZட7 வர1பrற 
ஞான, தMசன, fக, ~Mய Fண`கB நா7F1 ெவA8ப\47றன. 
உலகO1 உலகம-ல31 ஒA ெபe4ற3/அgய8ப\4ற3. அதாவ3 
அgT7 ஆrற- வர1பrற3. அgதm$F1 பாG+தm$F1 எ-ைல 
இ-ைல.  

  வர1பrற அgவா- ஆe ெபா=BகA7 s&டமாக காண8ப\1 
வர1பrற உJGகB, அவrgm1 l$க வர1பrற i+கல`கB, மre1 
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த7ம1, அத7ம1, ஆகாய1 ஆ4ய j7e ,ரTய`கB, எD@லட`கா 
கால அy$கB இவrg7 O$கால1 ெதாடGபான வர1பrற 
பGயாய`கB அைன+ைதc1 தz+தzயாக (பGயாய`கA7 ெதாடGdR 
வMைச  T\படா ம- ) ஒேர  ச ம ய +,- ஒ=ேச ர  ெதAவாக 
அgய8ப\47றன. (ஃபாவ பா�ட1 காைத 150-7 ெதAZைர). 

   9. பnசாL,கய1 காைத 5-$F ெஜயேசனாdசாMயாG இuவாe 
Tள$கமA$4றாG- ‘ணாணாணாண1 ச ண+, ேகவ6ேணா’-இத7 
ெபா=B ேகவ6 பகவா}$F ஞானா$ஞான1 இ-ைல, அதாவ3 
அவ=$F Rல Tஷய`கA- அgZ1 Rல Tஷய`கA- அgT7ைமc1 
எ7பதாக இ-ைல, ஆனா- எ-லா Tஷய`கAm1 அgZ இ=$கேவ 
ெசU4ற3.  

   10. கட"த மre1 எ,Gகால பGயாய`கB ]கwகால+,- இ-ைல. 
ஏெனz- ஒ= சமய+,- ஒ= பGயாயேம இ=$க O;c1. ஆனாm1 
அைவ (கட"த மre1 எ,Gகால பGயாய`கB) ]கwகால+,- ஆrற- 
வ ;T- இ= $47றன ,  ேமm 1 அ3 ] க wகா ல ப Gயா ய 8 
ெபா=A6="3 aMவrறதாக (அa7னமாக) இ=8பதா- ஞான+தா- 
அgய$ s;யதாF1. ஆைகயா- கட"த மre1 எ,Gகால பGயாய`கB 
]கwகால8 பGயாய+3ட7 ேகவலஞாzயா- பாG$க8ப\47றன என 
அgயZ1. (ஆலாபப+த, {+,ர1 98-7 Tள$கZைர) 

   11. ேகவ6 பகவா7 O$கல+,m1 உBள ேலாகாேலாக ச1ப"தமான 
எ-லா ,ரTய`கA7 ச1Vரண Fண பGயாய`கைள ஒ7eTடாம- 
அg4றாG. அவG அgZ$F வராத ெபா=B எ7e ஒ7esட இ-ைல. 
கGம+ தைடcட7 s;ய ம, L=த அgZsட ]கwகால ]ைலைய 
பாG+3 , ஓரளZ$F அத7 கட"த கால/எ,Gகால ]ைலகைள 
ஊ4$F1ேபா3, ேகவ6 பகவா7 கட"தகால, எ,Gகால, ]கwகால8 
பதாG+த`கைள  OOைமயாக அg4றாG எ7பைத  fலபமாக 
�4+தgயலா1. ஆ+மாT7 அசாதாரண ]Gமல ]ைல உDடானதா-, 
ஒேர சமய+,- சகல பதாG+த`கைளc1 ேகவ6 அg4றாG.  

  எ8ேபா3 அவG ஒ= சமய+,- ச1Vரண உலக+ைத அ-ல3 
உலக+,- உBள த+3வ`கA7 OX அgZ1 ஏrப&\T&ட aறF, 
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அ\+த சமய+,6="3 அவG ேவைலயrறவG ஆ4T\4றாG எ7ற 
ேகBT  ேதைவயrறதா4ற3 , ஏெனz- கால ,ரTய+,7 
]l+த+தாm1, மre1 அF=லF+3வ Fண+,7 காரண+தாm1 
எ-லா ெபா=BகAm1 ஒuெவா= சமயO1 பMமாrற1 ]கw"ேத 
ஆகேவD\1 . எ3 எ,G காலமாக இ="தேதா  அ3 இ7e 
]கwகாலமா4 a7னG கட"த காலமா4$ ெகாD\ இ=$4ற3. 
இuவாe பMமாrற+,7 ச$கர1 இைடTடாம- ெச7e ெகாD\ 
இ=8பதா-, அgய8ப\1 ெபா=A7 பMமாrற+3$F ஏrப அgZ1 
பMணl+3$ ெகாD\ இ=$கேவ ெசU4ற3.  

   உலக+,- எuவளZ பதாG+த`கB இ=$47றனேவா, அைவகைள 
அgc1 அளேவ ேகவல ஞான+,7 ச$, எ7ற எDண1 sடா3. ேகவல 
ஞான+,7 ச$, அன"தமாF1 . ஆைகயா- உலக1 இ8ேபா3 
இ=8பைத8ேபா- அன"தான"த அளZ  ெபMதாக இ="தாm1 , 
அைதc1 அ,- உBள பதாG+த`கைளc1 உBள`ைக ெந-6$கz 
ேபால 3-6யமாக அgய ேகவல ஞான+,7 ஒ= Rgய பF, ச$,ேய 
ேபா3மானதாF1. இ,6="3 ேகவல ஞான+,7 அ, அன"த ச$, 
பrg ஐய1 ஏ3l7g ெதAயலா1. (மஹாப"த1, மஹாதவளா, R+தா"த 
சாL,ர1, Oத- பாக1 8ர$=, ப"த அ,கார1, ப$க1 - 27, �", 
ெமாhெபயG8a6="3, தவளா i+தக1 13, ப$க1 346-353). 

   ேமrsgய ஆதார`கA6="3 ேகவலஞான1 பrgய �w$காy1 
தவறான எDண`கைள ]வG+, ெசU3$ ெகாBளலா1 -  

  1. ேகவ6 பகவா7 கட"த மre1 ]கwகால8 பGயாய`கைளேய 
அg4றாG, எ,Gகால பGயாய`கB எ8ேபா3 ]கw4றேதா அ8ேபா3 
தா7 அg4றாG. 

  2. சGவ$ஞ பகவா7 அேப$ ைk ெசUc1 தGம`கைள அg"தவG 
இ-ைல. 

  3. ேகவ6 பகவா7 கட"த-எ,Gகால பGயாய`கைள ெபா3வாகேவ 
அg4றாG, Rற8பாக அgயT-ைல.  

97



3.ப?யாய.

  4. ேகவ6 பகவா7 எ,Gகால பGயாய`கைள ெமா+தமாக அg4றாG, 
தz+தzயாக அgயT-ைல. 

    5. அgZ அgைவ ம&\ேம அg4ற3. 

 6 . சGவ$ஞ பகவா7 அgT- ]கwகால+,- பதாG+த`கB 
aர,ப6$47றன, ஆனா- கட"தகால மre1 எ,Gகால பGயாய`கB 
ெதAவாக aர,ப68ப,-ைல.  

 - இuவாறான தவறான(jட) உBேநா$க`கB சGவ$ஞைர அ-ப 
ஞாzயாக எDyவதrF சமமாF1. 

ேக#$ 85: ஒ|(சTத.) எ3பC யாC? அC ஆகாச5&3 >ணமா? 
ப,-: ஒ6 அ-ல3 ச8த1 i+கல+ ,ரTய+,7 Lக"த வ;வ 
பGயாயமாF1. அ3 ஆகாச+,7 Fணl-ைல, ஏெனz- ஆகாசேமா 
எ8ேபா31 உ=வl-லாத3 (அjG+த1), ஒ6ேயா உ=வOைடய3 
(jG+த1). ஒ6 காைத த&\4ற3, அத7 ஒ6 - ச8த வ;வ கGஜைன 
ஏrப\4ற3. இuவாe ச8த1 கா3 இ",Mய1 வh அgய8ப\4ற3, 
ஆைகயா- அ3 i+கலd ச1ப"தமானேத தா7.  

  உலக+,- பாஷா வGகைண  ெபயG ெகாDட i+கல ஜா, 
Lக"த`கB ]ர1a$ 4ட$47றன. அைவ அத7 Lவகால+,-, 
அதாக தானாகேவ ச8த வ;வமாக பMணl$47றன. அ3 எ8ேபா3 ஒ6 
வ;வமாக8 பMணl$4றேதா அ8ேபா3 ஏதாவ3 ஒ= உJG அ-ல3 
ேவe பதாG+த1 அதrF ]l+தமா4ற3. உDைமJ- பாஷா வGகைண 
உ J ரா - அ -ல 3 ம rற  ப தா G+த +தா - ஒ 6 வ ; வ மா க 
பMணl8ப,-ைல ! எ8ேபா3 பாஷா  வGகைண  ச8த  வ;வ1 
ெகாB4றேதா, அ8ேபா3 உJM7 இdைச அ-ல3 ேயாக1 ]l+த1 
மா+,ரேம ஆF1.  

ேக#$ 86: சTத5ைத ஆகாச5&3 >ண. எ3f ெகாpடா' எ3ன 
>eற. வ=.? 
ப,-: ச8த1 உ=வOைடய i+கல ,ரTய+,7 பGயாயமாF1, ஆனா- 
ஆகாசேமா உ=வமrற ,ரTய1 . ச8த1 அjG+த ,ரTய+,7 
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Fணl-ைல , ஏென7றா- FணO1 அ"த Fண+ைத உைடய 
ெபா=W1 ஒேர aரேதச+ைத ெகாDடைவ. ச8த+ைத ஆகாச+,7 
Fண1 எ7e ஏre$ ெகாDடா- அjG+த ,ரTய1 sட காதா- 
(iல7களா-) அgய8பட$s;ய ெபா=B எ7ற Frற1 வ"3T\1. 
(aரவசனசார1 காைத 132-7 ெதAZைர). 

  ைநயாJக தGம1, ச8த+ைத ஆகாச+,7 Fணமாக ந1i4ற3, 
ஆனா- அ"த ந1a$ைக ஆதாரமrறதாF1. Fண1 மre1 அ"த 
Fண+ைத உைடய ெபா=A7 aரேதச1 ஒ7ேறயாF1, ஆைகயா- எ"த 
இ",Mய1 வh Fண1 அgய8ப\4றேதா அேத இ",Mய+,7 வh 
அ"த Fண+ைத உைடய ெபா=W1 அgய8பட ேவD\1. ச8தேமா 
காதா- அgய8ப\4ற3, ஆைகயா- ஆகாசO1 காதா- அgய8பட- 
ேவD\1 . ஆகாச1 எ"த இ",Mய+தாm1 அgய8 படாததாக 
இ=8பதா-, ச8த1 ஆகாச1 Oதலான அjG+த ,ரTய`கA7 Fண1 
இ-ைல எ7ப3 உe,யா4ற3 . (aரவசனசார1 காைத 1327 
ெதAZைர). 

ேக#$ 87: 1.நாB> வ�யாக சTத./ெசாeக# ேபசTபGmறதா? 
2.அ+த ேப�த' உ2a3 $=Tப. காரணமாக ேபசTபGmறதா? 
ப,-: 1. இ-ைல, ஏென7றா- நா$F ஆஹார வGகைணயா- ஆன3, 
ஆனா- ச8தேமா பாஷா வGகைணJ6="3 உDடா4ற3. ஆஹார 
வGகைண மre1 பாஷா வGகைண ஆ4ய இரD\$F1 இைடJ- 
அ7ேயா7ய அஃபாவ1 இ=$4ற3 (அஃபாவ`கB பrg அ\+த 
அ+,யாய+,- ெதM"3ெகாBள T=$4ேறா1), ஆைகயா- நா$F 
வhயாக ேபdf/ச8த1 ேபச8 படT-ைல.  

   2. இ-ைல, ஏென7றா- உJG மre1 ச8த1 ஆ4ய இரD\$F1 
இைடJ- அ+ய"த அஃபாவ1 இ=$4ற3. ேகவலஞாz இdைச 
அrறவG , ஆனாm1 அவMடl="3 ,uய+வz உDடா4ற3 . 
வ6ைமயான மzதG sட Rல சமய1 ேபச ]ைன$F1 ேபா3 ேபச 
O;யாம- ேபா4ற3 . ப$கவாத+தா- பா,$க8ப&ட மzதG 
ெப=OயrR ெசU3 ேபச T=1aனாm1 அவG ேபச ]ைன$47ற 
ெசா-ைல அவரா- ெசா-ல O;வ,-ைல. ஆைகயா- எ8ேபா3 
i+கல+3$F  ெசா- /ச8த1 வ;வமாக பMணl$F1 தF, 
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இ=$4றேதா அ8ேபா3 ச8த1 ெவA8ப\4ற3, அ8ேபா3 இdைச 
Oத6யன ]l+த`களா4 T\47றன எ7e அgய ேவD\1.  

ேக#$ 88: �?5தJகர பகவாdB> இxைச இ'ைல, ஆனாz. 
ேயாக5&3 காரண5தா' வாZ (&uய5வP) ெவETபGmறC. இC 
உpைமயா? 
ப,-: இ-ைல, ஏெனz- அ`Fsட i+கல+,7 ச$,J7 தF,யா- 
வா@ வ;வ பGயாய1 அத7 தF,யான கால+,ேலேய ெவA8ப\4ற3. 
வா@ ெவA8ப\1ேபா3 ேயாக1 ஒ= ]l+த1 ம&\ேம.  

  உJM7 ேயாக Fண+,7 பGயாய1 மre1 i+கல+,7 ச$, 
இரD;m1 அ+ய"தாஃபாவ1 இ=$4ற3 . ேயாக+தா- வா@ 
ெவA8ப\4ற3 எ7றா- 13-ஆ1 FணLதான+,- அவ=$F ேயாக 
Fண+,7 அ,GZ ]ர"தரமாக இ="3 ெகாDேட இ=$4ற3, 
ஆைகயா- ]ர"தரமாக வா@ ெவA8ப&\$ ெகாDேட இ=$க 
ேவD\1; ஆனா- அ8ப; ஏrப\வ,-ைலேய! 

   ஊைமேகவ6(j$ேகவ6) ேயாக+3ட7 இ="தாm1 அவMடl="3 
வா@  ெவA8ப\வ,-ைல , ஆைகயா- வா@ உJM}ைடய 
ேயாக+,7 ஆ,$க+,- இ-ைல , இdைசJ7 ஆ,$க+,m1 
இ-ைல. ஆனா- வா@ த7 OX fத",ர+3ட7, த7 கால+,-, த7 
காரண+தா-, த7 தF,$F ஏrப பMணl$4ற3/ெவA8ப\4ற3 
எ7பேத ]ஜ1. 

ேக#$ 89: க?ம ப+த5&3 காரணJக# யாைவ? 
ப,-: ‘l+யாதGசனாTர,aரமாதகஷாய ேயாகா ப"தேஹதவஹ’. இத7 
ெபா=B - jடந1a$ைக, Tரதl7ைம, aரமாத1, கஷாய1 மre1 
ேயாக1 இ"த ஐ"31 கGம ப"த+3$F காரண`கB ஆF1 . 
(ேமாkசாL,ர1 அ+,யாய1 -8, {+,ர1 -1) 

ேக#$ 90: ,டந.8Bைக எ3f எைத lfவ?? 
ப,-: aரேயாஜனOைடய உJG Oதலான த+3வ`கA- Tப�த 
ந 1a $ைக , ப க வா7 அ-லாத வைர  ப க வானாக ந 1i த - , 
த+3வம-லாதவrைற த+3வமாக ந1iத- , தGமம-லாதவrைற 
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தGமமாக ந1iத- Oதலான Tப�த ந1a$ைகைய jடந1a$ைக 
(l+யாதMசன1) எ7பG. இ3 உJM7 Rர+ைத Fண+,7 Tப�த 
பGயாயமாF1.  

ேக#$ 91: @5&யா5வ. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப,-: அ4ர�த l+,யா+வ1 மre1 4ர�த l+,யா+வ1 என 
இரD\ Tதமாக இ=$4ற3.  

     1. அ4ர�த l+,யா+வ1 - உJG, aற ,ரTய+,rF ஏதாவ3 ெசUய 
O;c1 அ-ல3 ந-ல எDண+தா- உJ=$F லாப1 ஏrப\4ற3 இ3 
ேபா7ற அனா,கால ந1a$ைக l+,யா+வமாF1. இ3 aறரா- 
கre$ெகா\$க8 ப\வ,-ைல, இ3 fயமாகேவ உJM- அனா, 
காலமாக இ=$4ற3, அதனா- இைத அ4ர�த1 என8ப\4ற3. இைத 
‘]சGகஜ’ l+,யா+வ1 எ7esட அைழ8பG.  

  2. aறT எ\+த aறF, aறG உபேதச ]l+த+தா- உJG 
அத+3வ+,- ந1a$ைக ெகாBவைத 4ர�த l+,யா+வ1 எ7பG. 
(இதனா- உJG i38i3 jட ந1a$ைககைள அைடவேதாட-லாம-, 
த7zட1 உBள அ4ர�த l+,யா+வ+ைதc1 உe, ப\+3வதாக 
இ=$4ற3). இைத ‘அ,கமஜ’ அ-ல3 ‘பா�ய aரா8த’ l+,யா+வ1 
எ7பG . யாMட1 4ர�த l+,யா+வ1 இ=$4றேதா , அவMட1 
அ4ர�த l+,யா+வ1 இ=$கேவ ெசUc1. Oத6- அh$க8 பட 
ேவD;ய3 4ர�த l+,யா+வேம. a7னேர அ�ர�த l+,யா+வ1 
அh$க8ப\4ற3.  

ேக#$ 92: mர�த @5&யா5வ. எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
ப,-: 1.ஏகா+த l+,யா+வ1, 2.Tப�த l+,யா+வ1, 3.ச1சய 
l+,யா+வ1, 4.அnஞான l+,யா+வ1, 5.Tைனய l+,யா+வ1 என 
4ர�த l+,யா+வ1 ஐ"3 Tதமாக இ=$47றன.  

  1. ஏகா+த l+,யா+வ1: ஆ+மா, பரமாy Oத6ய பதாG+த`கA7 
இய-i அேனகா"த மயமாக இ="த ேபா,m1, அைவகைள எ8ேபா31 
ஏகா"த மயமாகேவ இ=$47றன என ந1iத- ஏகா+த l+,யா+வ1 
என8ப\1. உதாரணமாக ஆ+மா சமய"ேதா=1 அh"3 ெகாDேட 
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இ=$4ற3 அ-ல3 அhயாம- ]ைலயாக இ=$4ற3, FணO1 
F@c1 எ8ேபா31 தz+தz அ-ல3 ஒ7றாகேவ இ=$4ற3 என 
ந1iத- Oத6யன. 

   2. Tப�த l+,யா+வ1: உJM7 இய-ைப ேவறாக ந1i1 =Rைய 
Tப�த l+,யா+வ1 எ7பG. உதாரணமாக உடைல உJG எ7e 
ந1iவ3, ஆைட-அ@கல7கWட7 இ=8பவைர ]G4ர"த Oz என 
ந1iவ3, ெபD பGயாய+,- Oz ]ைலc1 O$,c1 உDெட7e 
ந1iவ3, ேகவ6 பகவா}$F கவளாகார1 உD\ என ந1iவ3,  
iD@ய1/fபd ெசய- ெசUவ3 தGம1(O$, மாG$க1) என ந1iவ3 
Oத6யன.  

  3. ச1சய l+,யா+வ1: ‘தGம1 எ7ப3 இ8ப; இ=$4றதா அ-ல3 
அ8ப; இ=$4றதா?’ எ7ற ச"ேதக+,-  எ,Gமைறயாக இ=$F1 
இரDைடc1 ந1iத- ச1சய l+,யா+வ1 என8ப\4ற3 . 
உதாரணமாக உJG த7 ெசயm$F கG+தாவா அ-ல3 aற வL,T7 
ெசயm$F கG+தாவா? ]l+த1 மre1 Tயவஹார+ைத a7பreத- 
தGமமா அ-ல3 த7 f+த ஆ+மாைவ a7பreத- தGமமா? இ3 
ேபா7ற ச"ேதக1 ெகாD;=+த- Oத6யன. 

  4 . அnஞான l+,யா+வ1 :  ெம7ைம வ7ைம இைவகA7 
Tேவகl-லாைம அ-ல3 ேசாதைன ெசUயாம- தGம காMய1 எ7e 
ந1iத- அnஞான l+,யா+வ1 என8ப\1 . உதாரணமாமாக 
Tல`Fகைள ப6J\த- தGம1 என ந1iத- Oத6யன. 

   5. Tைனய l+,யா+வ1: எ-லா கடZW1 சம1, எ-லா தGமO1 சம1 
என ந1iத- Tைனய l+,யா+வ1 என8ப\1. (எ-லா Tதமான 
ப"த+3$F1 jல காரண1 l+யா+வமாF1. எ-லாவrgrF1 O7 
l+,யா+வ+ைத Tல$காம- அTரத1 Oதலான ப"த காரண`கB 
Tலகா3. அதாவ3 l+,யா+வ+ைத Tடாம- உDைமயான Tரத1 
Oத6ய கைடa;+த- இயலாத காMய1 எ7e அgயZ1. ஆைகயா- 
Oத7Oத6- 4 ர�த ம re 1 அ$ர�த l+, யா+வ +ைத 
TடேவD\1). 
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ேக#$ 93: அ$ரத. எ3f எைத lfவ?? 
ப,-: 1. ஒX$க Tஷய+,- Tகாரமrற த7z- ஆwவதrF ப,-, 
Tப�த Tரதம-லாத பMணாம வ;வ Tகார+ைத அTரத1 எ7பG.  
    2. ஆe காய உJGகW$F (5 Lதாவர மre1 ,ரச உJGகW$F) 
]கX1 �1ைசைய Tடாைம, மre1 ஐ"3 இ",Mய1 மre1 மன1 
இைவகA7 Tஷய`கA- ஆw"3 ேபாத- Oதலான 12-ஐc1 அTரத1 
எ7பG. 

ேக#$ 94: 8ரமாத. எ3f எைதB lfவ??  
ப,-: ஒ7e Oத- ஐ"தா1 FணLதான+,- அன"தா}ப",, 
அ8ர+யா$யானவG�ய, மre1 aர+யா$யானவG�ய ,Mi உணGZ 
(ேகாப1, மான1, மாைய, ேலாப1) உதய+3ட7 s;ய மre1 ஆறாவ3 
FணLதான+,- சnfவலன மre1 ேநாகஷாய`கA7 �Tர 
உத ய +3 ட7 இ= 8ப தா- , எ-ைல  � றா ம - ஒX $க +ைத 
கைட8a;8ப,- உrசாகl7ைம மre1 த7zய-a- கவனl7ைம 
ஆ4யைவகB அ"த"த ]ைலJmBள உJGகAட1 ]கwவைத 
aரமாத1 எ7பG. 

ேக#$ 95: 8ரமாத. எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
ப,-: aரமாத1 ப,ைன"3 Tதமாக இ=$47றன. அைவகளாவன 
நா7F TகைதகB(L,M கைத, ரா�ர கைத, ேபாஜன கைத மre1 
ராஜ கைத), நா7F 3வG8iகB(ேகாப1, மான1, மாைய மre1 ேலாப1), 
ஐ"3 iல7கA7 Tஷய`கB , �$க1 மre1 Lேனக1(ந&i) 
Oத6யன. 

ேக#$ 96: கஷாய. எ3f எைதB lfவ?? 
ப,- : jடந1a$ைக மre1 ேகாப1 , மான1 , மாைய , ேலாப1 
ஆ4யைவகWட7 s;ய உJM7 �Uைமயrற 3வG8i உணGZ ]ைல 
(3வGபைச) அ-ல3 கஷாய1 எ7பG. 

   கஷாய1 25 Tத1. அைவகளாவன:- நா7F அன"தா}ப", ேகாப, 
மான, மாயா, ேலாப1; நா7F அ8aர+யா$யானாவர�ய ேகாப, மான, 
மாயா, ேலாப1; நா7F   aர+யா$யானாவர�ய ேகாப, மான, மாயா, 
ேலாப1 ; சnfவலன ேகாப , மான , மாயா , ேலாப1 ; ஒ7ப3 
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ேநாகஷாய1( ஹாLய1, ர,, அர,, ேசாக1, பய1, அ=ெவe8i, L,M 
ேவத1, i=ஷ ேவத1 மre1 நV1சக ேவத1) Oத6யன. 

ேக#$ 97: ேயாக. எ3f எைத lfவ?? 
ப,-: மன, வசன, காய+,7 ஆதார+,- ஆ7ம aரேதச+,- 
அைலZகB ஏrப\தைல ேயாக1 எ7பG.  
ேயாக Fண+,7 அf+த பGயாய அ,GZ வ;வ1 ,ரTய ேயாக1 எ7e1 
மre1 கGம ேநாகGம`கைள ஈGப,- ]l+த தF,$F ஃபாவ ேயாக1 
எ7e1 seவG.  

        ேயாக1 ப,ைன"3 Tதமாக இ=$47றன.  

   நா7F மனேயாக1:- ச+ய மனேயாக1, அச+ய மனேயாக1, உபய 
மனேயாக1 மre1 அ}பய மனேயாக1. 

  ஏX காயேயாக1:- ஔதாMக1, ஔதாMக lLர1, ைவ$�Jக1, 
ைவ$�Jக lLர1, ஆஹாரக1, ஆஹாரக lLர1 மre1 காGமண1. 

    நா7F வசன ேயாக1:- ச+ய வசன ேயாக1, அச+ய வசன ேயாக1, 
உபய வசன ேயாக1 மre1 அ}பய வசன ேயாக1. 

ேக#$ 98: Nவ சC:டய. மef. பர சC:டய. இைவகE3 
ெபா=# யாC? 
ப,-: Lவ ச3�டய1 எ7றா- fய(த7) ,ரTய1, fய ேk+,ர1, fய 
கால1, fய ஃபாவ1(உணGZ).  

 பர ச3�டய1 எ7றா- த7zm1 ேவறான aறவrg7 ,ரTய1, 
ேk+,ர1, கால1 மre1 ஃபாவ1 ஆF1.  

ேக#$ 99: உ2a3 Nவ சCNடய5ைத ெதEY பG5CJக#. 
ப,-: 1. Lவ ,ரTய1- த7 ஞான1 Oதலான Fண`கB மre1 அத7 
பGயாய`கA- இ="3 aMயாம- இ=8ப3 உJM7 Lவ ,ரTய1.  
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     2. Lவ ேk+,ர1- த7 உJM7 ேலாக அளZ அச`$யாத aரேதச1 
அ"த உJM7 Lவ ேk+,ர1. 

      3. Lவ கால1- ]ைலயான த7 இய-ைப இழ$காம- இைடTடா3 
ஒX`F தவறாம- ஒ7ற7a7 ஒ7றான த7 ]ைலJ- i,ய i,ய 
பGயாய`கB ேதா7gய வDண1 இ=$F1 அ"த உJM7 ]ஜ 
ெவA8பா\ அத7 Lவ கால1. 

    4. Lவ ஃபாவ1- உJG+ ,ரTய1 இ=$Flட+,- வாX1 O$கால 
ச$, வ;வ அ"த உJM7 அgZ Oதலான அன"த Fண`கB அத7 
Lவ ஃபாவ1.  

ேக#$ 100: U5கல5&3 Nவ சC:டய5ைத ெதEY பG5தY.. 
ப,-: 1. ,ரTய1- த7 LபMச1, fைவ, மண1, வGண1, அL,+வ1 
Oதலான அன"த Fண`கB மre1 அத7 எ-லா பGயாய`கW1 
ெகாDட aMZபடாத வL3 அ"த i+கல+,7 Lவ ,ரTய1.  

       2. ேk+,ர1 - i+கல1 தா7 இ=$க எ\+3$ெகாBW1 aரேதச1 
அத7 Lவ ேk+,ர1.  

   3. கால1- ]ைலயான த7 இய-ைப இழ$காம- இைடTடா3 
ஒX`F தவறாம- ஒ7ற7a7 ஒ7றான த7 ]ைலJ- i,ய i,ய 
பGயாய`கB ேதா7gய வDண1 இ=$F1 அ"த i+கல+,7 ]ஜ 
ெவA8பா\ அத7 Lவ கால1.  

      4. ஃபாவ1- i+கல ,ரTய1 இ=$Flட+,- வாX1 O$கால ச$, 
வ;வ அ"த i+கல+,7 LபGச1 Oதலான அன"த Fண`கB அத7 
Lவ ஃபாவ1.  

ேக#$ 101:ேk5&ர ேநாBm' &ர$ய->ண-ப?யாய5ைத ெதEY 
பG5CJக#. 
ப,-: ,ரTய-Fண-பGயாய1 இைவகB j7g7 ேk+,ரO1 சம1 
அதாவ3 ஒ7ேற ஆF1. 
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ேக#$ 102:கால5&3 ேநாBm' &ர$ய->ண-ப?யாய5ைத ெதEY 
பG5CJக#.  
ப,-: ,ரTய1 மre1 Fண1 இைவகA7 கால1 O$காலO1 ஆF1, 
ஆனா- பGயாய+,7 கால1 ஒ= சமய1 ம&\ேமயாF1.  

ேக#$ 103:&ர$ய. ப?யாய. இவec' ேபத.-அேபத. பec ெதEY 
பG5தY.. 
ப,- : எD@$ைக ேநா$4- ,ரTய1 ஒ7e ஆனா- இத7 
பGயாய`கB அன"த1. கால ேநா$4- ,ரTய1 O$காலO1, ஆனா- 
அத7 பGயாய1 ஒ= சமய1 ம&\ேம. ஃபாவ ேநா$4- இரD\1 
தz+தz(ேபத1) ஏெனz- ,ரTய1 மre1 பGயாய+,7 இய-i 
தz+தz. ேk+,ர ேநா$4- இரD\1 சமான1 அதாவ3 இரD;7 
ேk+,ரO1 ஒ7ேறயாF1. 
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                                               4. இ'லாைம (अभाव) 

ேக#$ 1: இ'லாைம-அஃபாu(अभाव) எ3f எைதB lfmேறா.? 
ப,- : ஒ= பதாG+த1  ேவe பதாG+த+,- இ-லாம6=+தைல 
இ-லாைம-அஃபாவ1 எ7e seவG. 

ேக#$ 2: இ'லாைம எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன?  
ப , - : 1 . a ரா $ ( அ ) ஃ பா u , 2 . a ர +வ 1சா ( அ ) ஃ பா u , 
3.அ7ேனா7ய(அ)ஃபாu, 4.அ+ய"த(அ)ஃபாu என இ-லாைம நா7F 
Tதமாக இ=$47றன.  

ேக#$ 3. 8ராB(அ)பாu-8ராகபாu எ3f எைத lfவ?? 
ப,-: ஒ= ,ரTய+,7 ]கwகால8 பGயாய+,- அேத ,ரTய+,7 
கட"தகால8 பGயாய`கB இ-லாைமைய aராகஃபாu எ7பG. 

ேக#$ 4: 8ர5வ.ச(அ)பாu-8ர5வ.சாபாu எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: ஒ= ,ரTய+,7 ]கwகால8 பGயாய+,- அேத ,ரTய+,7 
எ,Gகால8 பGயாய`கB இ-லாைமைய aர+வ1சாஃபாu எ7பG.  
[கட"தகால8 பGயாய`கB மre1 எ,Gகால8 பGயாய`கB இரD\1 
ஒேர ,ரTய+,7 ெதாடGdRயான அன"த பGயாய`கA7 aரவாக 
அ`க`கB எ7பைத ]ைனT- ெகாBW`கB.] 

ேக#$ 5: �=தஞான. (rகb கால5&') இ=BmறC, அ&' 
8ராகபாu மef. 8ர5வ.சாபாu ஒT8sGB lfJக#. 
ப,-: ]கwகால f=தஞான+,- கட"தகால ம,ஞான1 aராகஃபாu 
ஆF1, ேமm1 எ,Gகால ேகவலஞான1 aர+வ1சாஃபாu ஆF1.  

ேக#$ 6: த2ைர rகbகாலT ப?யாய வ)$' எG5CBெகாpG 
அத3 8ராகஃபாu மef. 8ர5வ.சாஃபாu இைவகைள $ளBகY.. 
ப,-: தJM7 கட"தகால8 பGயாய1 பா- ஆF1, தJM- இ8ேபா3 
பா- இ-லாம6=$4ற3, ஆைகயா- தJM- பா- aராகஃபாu ஆF1. 
ேமாG தJM7 எ,Gகால8 பGயாயமாF1, இ8ேபா3 தJM- ேமாG 
இ-லாம6=$4ற3, ஆைகயா- தJM- ேமாG aர+வ1சாஃபாu ஆF1.  

107



 4. இ'லாைம

ேக#$ 7: அ3ேனா3யாஃபாu எ3f எைத lfவ?? 
ப,-: ஒ= i+கல+ ,ரTய+,7 ]கwகால பGயாய+,- ேவe i+கல+ 
, ர T ய +, 7 ] க wகா ல 8 ப Gயா ய 1 இ -லா ம 6 = 8ப ைத 
அ7ேனா7யாஃபாu எ7e seவG.  

ேக#$ 8: பா', த2?, ேமா? - இைவ ,3f. rகbகால5&' 
இ=B>. ெபா=#க# எ3f ைவ5CBெகாpடா' இ&' எ5தைன 
மef. எ+ெத+த அஃபாவJக# இ=Bm3றன? 
ப,-: j7e1 i+கல ,ரTய+,7 ]கwகால பGயாய`கB ஆF1, 
ஆைகயா- இைவகA- அ7ேனா7யாஃபாu ஒ7e  ம&\ேம 
இ=$4ற3. 

ேக#$ 9: lைரB> �வ? ஆதார., மef. >ழா�க�B>B lைர 
ஆதார. - இC சaயா? 
ப,-: சM இ-ைல. ஏெனz- அைவகA- அ7ேனா7யாஃபாu 
இ=$4ற3. ஒuெவா7e1 தz+தz இ=8iகB (ச+) ெகாDடைவ 
ஆைகயா- இைவகB எ-லா1 அதனத7 இட+,7(ேk+,ர+,7) 
ஆதார+,- இ=$47றன. ஒ= பரமாyT7 பGயாய1 ேவe எ"த 
,ரTய+,7 ஆதார+,m1 இ-ைல. 

ேக#$ 10: ேதஜN மef. கா?மண ச�ரJகE3 (உட'கE3) 
இைட2' எ+த அஃபாu இ=BmறC? 
ப,- : இைவகW$4ைடJ- அ7ேனா7யாஃபாu இ=$4ற3 , 
ஏெனz- இரD\1 i+கல ,ரTய+,7 ]கwகால8 பGயாய`கB 
ஆF1. 

ேக#$ 11: அ5ய+தாஃபாu எ3f எைதB lfவ?? 
ப,- : ஒ= ,ரTய+,-  ேவe ,ரTய1 (O$கால+,m1 ) 
இ-லாைமைய(அபாைவ), அ+ய"தாஃபாu எ7e seவG. 

ேக#$ 12: >யவ3 மef. மp >ட5&z. மef. U5தக. மef. 
உ2az. எ+த அஃபாவ. இ=BmறC? 
ப,-: 1. Fயவ7(உJG) மre1 மD Fட1 (i+கல1) இரD;m1 
அ+ய"தாஃபாu இ=$4ற3. 
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2. i+தக1(i+கல1) மre1 உJG இரD;m1 sட அ+ய"தாஃபாu 
இ=$4ற3, ஏெனz- ஒuெவா7e1 தz+தz ஜா,+ ,ரTய`கB 
ஆF1. 

ேக#$ 13: உ2? 45த பரமா5மாவாக ஆm$sடC , அத3 
8ராகஃபாu எC எ3f lறY.. 
ப,- : R+த]ைலJ- ச1சார]ைல  இ-லாம- இ=8பதா- 
ச1சார]ைல  aராகஃபாu ஆF1. 

ேக#$ 14. நா3> அஃபாவJகE' &ர$ய5ைதB காsGபைவ எைவ? 
மef. ப?யாய5ைதB காsGபைவ எைவ? 
ப,-: அ+ய"தாஃபாu ,ரTய+ைத$ கா&\வதாF1, மrற j7e1 
(aராகபாu , aர+வ1சாபாu , அ7ேனா7யாபாu ) பGயாய+ைத$ 
கா&\பைவகளாF1. 

ேக#$ 15: நா3> அஃபாவJக�. எ+த &ர$ய5&' 8ரேயாகT 
பG5த S){.? 
ப,-: நா7F அஃபாவ`கைளc1 i+கல+ ,ரTய+,- ம&\ேம 
aரேயாக8 ப\+த O;c1. 

ேக#$1 6 : 8ராகஃபாu மef. 8ர5வ.சாஃபாu எ5தைன 
&ர$யJகE' 8ரேயாகT பG5த S){.? 
ப,-: ஆe ,ரTய`கA- அதனத7 பGயாய`கA- aராகஃஃபாu 
மre1 aர+வ1சாஃபாu இரDைடc1 aரேயாக8 ப\+த O;c1.  

ேக#$ 17: அ3ேனா3யாஃபாu எ5தைன &ர$யJகE' 8ரேயாகT 
பG5த S){.? 
ப,-: ஏதாவ3 இரD\ i+கல+ ,ரTய+,7 ]கwகால பGயாய`கA- 
ஒ7e$ெகா7g- ம&\ேம aரேயாக8 ப\+த O;c1.  

ேக#$ 18: அ5ய+தாஃபாu-ஐ எ5தைன5 &ர$யJகE' 8ரேயாகT 
பG5த S){.?  
ப,-: ஆe ,ரTய`கAm1 அ+ய"தாஃபாu-ஐ aரேயாக8ப\+த 
O;c1.  
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ேக#$ 19: இ+த நா3> இ'லாைமகE' (அஃபாவJகE') 
ந.8Bைக இ'ைல எ3றா' எ3ன ேதாஷ. வ=.? 
ப,-: 1. aராகஃபாைவ ந1பாT&டா- இ8ேபா3 ]கX1 காMய1 
அனா, காலமாகேவ ]கw"3 ெகாD;=8பதாக ஆ4T\1.  

   2. aர+வ1சாஃபாைவ ந1பாT&டா- இ8ேபா3 ]கX1 காMயேம 
அன"த கால1வைர ]கw"3 ெகாD;=$F1 எ7றா4T\1. 

   3. அ7ேனா7யாஃபாைவ ந1பாT&டா- ஒ= i+கல ,ரTய+,7 
]கwகால பGயாய+,- இ7ெனா= i+கல ,ரTய+,7 ]கwகால8 
பGயாய1 இ-ைல எ7ப3 இ-லாம- ேபாUT\1. [உ8i சG$கைர 
ஆ4T\1, சG$கைர உ8பா4T\1, எ"த வL3 எ3 எ7பைத உe, 
ெசUய O;யாம- ேபாF1.] 

  4. அ+ய"தாஃபாைவ ந1பாT&டா- ஒuெவா= பதாG+த+,7 
தz+த7ைம இ-லாம- ேபாUT\1. உலக+,7 எ-லா ,ரTயO1 
ஒேர வ;வாக ஆ4T\1. 

ேக#$ 20: இ+த நா3> இ'லாைமகைள அc+C ெகா#வதா' த?ம 
ச.ப+தமாக நா. எ3ன லாப. அைடயலா.? 
ப,- : 1 . இ"த உJG அனா, கால+,6="3 , அnஞான1 , 
jடந1a$ைக மre1 ஆைச Oதலான Frற`கைள8 i,3 i,தாக 
ெசU3ெகாD\ வ",=$4ற3, இ3வைர தGம+ைத எ8ேபா31 
ெசUயேவJ-ைல . இ="தாm1 அதனா- ]கwகால+,- i,ய 
i=ஷாG+த+,னா- தGம+,- ஈ\படO;c1, ஏெனz- aராகஃபாu 
எ7ற இ-லாைமJ- ]கwகால பGயாய+,- பைழய பGயாய`கB 
இ-ைல எ7e ெசா-ல8ப&;=$4ற3 எ7ற தGம லாப1 உDடா4ற3.  

      2. ]கwகால+,- தGம+,- ஈ\படO;யாத {w]ைல இ="தாm1, 
எ,G கால+,- i,ய i=ஷாG+த+,னா- அதGம+ைத �$4ரமாக 
�$4T&\, உDைமயான தGம+,- ஈ\பட O;c1 எ7பைத அgவ3 
aர+வ1சாஃபாu எ7ற இ-லாைமயா- 4ைட$F1 தGம லாபமாF1.  
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  3. ஒ= i+கல+ ,ரTய+,7 ]கwகால8 பGயாய1 ேவe i+கல+ 
,ரTய+,- ]கwகால8 பGயாய+,- எ3Z1 ெசUய O;யா3 எ7ப3 
அ7ேனா7யாஃபாவா- உe,யா4ற3. ஆைகயா- ஒ7e மrெறா7g7 
ேம-  ெச-வா$F , உதT , �D\த- , ஊ$கமA+த- , TைளZ 
ஏrப\+3த- Oதலான எ3Z1 ெசUய O;யா3 எ7ப3 உe,யா4ற3.  

  ஒேர ஜா,ையd ேசG"த ஒ= i+கல1 ேவe i+கல+3$F எ3Z1 
ெசUய O;யாதேபா3, அ"த i+கல1 ேவe ஜா,யான உJ=$F எ7ன 
ெசUய O;c1? அதாவ3 கGம உதய1 உJைர ஒ7e1 ெசUயO;யா3 
எ7ப31, உJG fத",ரமாக தா7 T=1aய i=ஷாG+த+ைதd 
ெசUயO;c1 எ7ற ெதAZ1 நம$F உDடா4ற3. 

  4. ஒuெவா= ,ரTயO1 O$கால+,m1 ேவe ,ரTய+,- 
இ-லாம6=8பைத  அ+ய"தாஃபாu ெதMய8ப\+34ற3, ஆைகயா- 
ஒ= ,ரTய1 மrெறா= ,ரTய+,- ெச-வா$F, உதT, �D\த-, 
ஊ$க மA+த - , TைளZ ஏ rப \ +3 த - Oதலான எ3 Z 1 
O$கால+,m1 ெசUய O;யா3 எ7ப3 உe,யா4ற3.  

    ஆைகயா- பகவா7, F=, ஆகம1, ,uய+வz OதலானைவகB, 
ந1ைம O$, அைடயd ெசUய O;யா3. அைவகB எ-லா1 O$, 
அைடய ]l+த1 ம&\ேம. (]l+த+தா- உபாதான+,- காMய1 
]கழா3, உபாதான+,7 fய ச$,யா-தா7 அ,- காMய1 ]கX1 
எ7ப31 நா1 அg"தேத). ஒuெவா= உJ=1 fயமாகேவ ]l+த`கB 
வh O$, பாைதைய பாG+3, அg"3, ந1a அ8பாைதJ- அ3 
fயமாக நட+தேல த7ைன O$,J- ேசG$F1 எ7ப3 உe,யா4ற3.  

ேக#$ 21: “ஞானmaயாTயா.ேமாk:” - இ+த }5&ர5&3 ெபா=# 
“ஆ5மா$3 ஞான. மef. ச�ர5&3 maைய இ+த இரpடாz. 
ேமாk. rகbmறC”. இuவாf ெசா'பவ? எ+த இ'லாைம2' 
ந.8Bைக இ'லாதவ?களாக இ=Bm3றன?? 
ப,- : அவGகB அ+ய"தாஃபாT- ந1a$ைக அrறவGகளாக 
இ=$47றனG, ஏெனz- அ+ய"தாஃபாT7 காரண+தா- உJG தா7 
வாX1 உட67 4Mையகைளேயா அ-ல3 உட- அ,- வாX1 உJM7 
4Mையகைளேயா ெசUய இயலா3, ஆனா- உJG இ3 எ7}ைடய 
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உட- எ7ற அஹ`காரவ;வ ந1a$ைக  ெசU4ற3 . உட67 
4Mையயா- உJ=$F லாப1 இ=$4ற3 எ7ற ந1a$ைக உBளவG 
�வ அ�வ த+3வ+,- அgT-லாதவGகளாக இ=$47றனG.  

ேக#$ 22: �ேழ ெகாGBகTபsட ேஜா)கE' எ+ெத+த அஃபாவ. 
இ=BmறC? 
1. இxைச மef. பாைஷ. 
2. ,B> கpணா) மef. அcY. 
3. உட' மef. ஆைடக#. 
4. உட' மef. உ2?. 
ப,- : 1 .இdைச மre1 பாைஷ இuTரD\$F1 இைடJ- 
அ+ய"தாஃபாu இ=$4ற3, ஏெனz- இdைச உJM7 சாM+,ர 
Fண+,7 Tகார பGயாய1, மre1 பாைஷ i+கல+,7 பாஷா 
வGகைணJ7 பGயாயமாF1. 

  2. j$F கDணா; மre1 அgZ இuTரD\$F1 இைடJ- 
அ+ய"தாஃபாu இ=$4ற3, ஏெனz- j$F கDணா; i+கல 
Lக"த1, மre1 அgZ உJM7 ஞான Fண+,7 பGயாயமாF1. 

  3 . உட- மre1 ஆைடகB இuTரD\$F1 இைடJ- 
அ7ேனா7யாஃபாu இ=$4ற3 , ஏெனz- உட- i+கல8 
aDட+,7 ]கwகால8 பGயாய1 மre1 ஆைடகB sட i+கல 
Lக"த+,7 ]கwகால8 பGயாயமாF1. 

  4. உட- மre1 உJG இuTரD\$F1 இைடJ- அ+ய"தாஃபாu 
இ=$4ற3, ஏெனz- இரD\1 ெவuேவe ,ரTய`கB. 

ேக#$ 23: >யவ3 கEமp மef. சBகர. ,ல. பாைன ெச�தா? 
எ3f உpைமயாக ந.Umறவ?க# எ+த இ'லாைமைய மற+தா?க# 
மef. அதனா' எ3ன ேதாஷ. எ3f lறY.? 
ப,-: கAமD மre1 ச$கர+,- அ7ேனா7யாஃபாZ1, Fயவ7 
மre1 பாைனJ- அ+ய"தாஃபாZ1 இ=$47றன. ேமேல sgய 
ந1a$ைக உைடயவGகB இ"த இரD\ இ-லாைமகைள மற"தாGகB 
எனலா1, ஆைகயா- jடந1a$ைக உைடய ேதாஷ1 வ=4ற3. 
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ேக#$ 24: rகbகால5&' நeகாs4 ெவETபsடC, இ&' எ+ெத+த 
இ'லாைமகைள உபேயாகT பG5தலா. எ3பைத $ளBகY.. 
ப,-: ]கwகால நrகா&R பGயாய+,- கட"த கால jடந1a$ைக 
பGயாய`கB இ-லாைம aராகஃபாu இ-லாைமையc1, அத7 a7னG 
வர இ=$F1 Rர+ைத Fண+,7 i,ய i,ய பGயாய`கA-, ]கwகால 
நrகா&R பGயாய1 இ-லாைமைய aர+வ1சாஃபாu இ-லாைமையc1 
உபேயாக8ப\+தலா1.  

  (உட-, ,ரTய கGம1, ேதவ7, F=, சாL,ர1 Oதலான பர 
பதாG+த`கA- அ"த நrகா&R பGயாய+,7 ‘அ+ய"தாஃபாu ’ 
இ=$4ற3, அதாவ3 உட-, ,ரTய கGம1 Oதலானைவகளா- 
நrகா&R பGயாய1 உrப+, ஆகT-ைல என அgயZ1). 

ேக#$ 25: கா& க?ம5&3 (ஞானாவர]ய கரம5&3) அ�வா' 
ேகவலஞான. ேதா3cயC எ3ற எpண. சaயா? 
ப,-: இ-ைல, ஏெனz- கGம1 மre1 ஞான+,7 இைடJ- 
அ+ய"தாஃபாu இ=$4ற3 . உJG f+த  உபேயாக1 வh 
ேகவலஞான+ைத த7z- எ8ேபா3  ேதாreT$4றேதா, அ8ேபா3 
கா, கGம`கB தானாகேவ OXைமயாக அh"3 T\47றன . 
(ஞானாவர�ய1 Oதலான கா, கGம`கA7 அhTனா- ேகவலஞான1 
உDடா4ற3 எ7ப3, ]l+த காரண+ைத ெதAZ ப\+த sற8ப&ட 
Tயவஹார நய+,7 sre என அgயZ1). 

ேக#$ 26: உ2? 8றவec3 காaய5ைதx ெச�யS){. எ3ற 
ந.8Bைக உைடயவ? எ+த இ'லாைமைய மef. >ண5ைத 
ந.ப$'ைல?  
ப,- : அ+ய"தாஃபாu மre1 அF=லF+3வ Fண+ைதc1 
ந1பT-ைல. 

ேக#$ 27: க?ம5&3 உதய5&னா' உ2a' ,டந.8Bைக மef. 
ஆைச Sதலான உpடாmறC எ3f உpைம2' ந.Umறவ? எ+த 
இ'லாைம மef. >ண5ைத மற+C $Gmறா?? அதe> காரண. 
யாC? 
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ப,-: அவG அ+ய"தாஃபாu மre1 அF=லF+3வ Fண+ைதc1 
மற"3 T\4றாG, ஏெனz- ஒ= ,ரTய+,7 ெசய6m1 ேவe 
,ரTய+,7 ெசய6m1 அ+ய"தாபாu இ=$4ற காரண+தா-, கGம 
உதய+,னா- உJM- எ"த Tகார உணGZ1 ஏrபடா3 . கGம 
உதய+,னா- உJM- Tகார1 ஏrப&ட3 எ7e ெசா-வ3 , 
]l+த+ைத பrg ெதMய8ப\+த நைடOைறJ- ெசா-ல8ப&டதாக 
iM"3 ெகாBளேவD\1. ]l+த+,னா- உபாதான+,7 காMய1 
]கw4ற3 எ7ற அgZ உDடாகd ெசா-ல8ப&டதாக+ தவறாக 
எ\+3$ ெகாBள$ sடா3.  

ேக#$ 2 8 : க?ம5&3 உதய. , தZY (உபசம. ) , அ�Y. 
தZY. (kேயாபசம. ) rைலகளா' உ2a' உpைம2' 
(rxசயமாக ) ஔதா2க , ஔபஷ@க Sதலான உண?Yக# 
உpடாm3றன எ3ற எpண.(ந.8Bைக) ெகாpடவ?க# எ+த 
இ'லாைம மef. எ+த >ண5ைத மற+தவ?களாவ?? 
ப,-: அவGகB அ+ய"தாஃபாu மre1 அF=லF+3வ Fண+ைதc1 
மற"தவரா4 T\4றாGகB. (கGம1 i+கல+ ,ரTய+,ன3, உணGZகB 
உJG ,ரTய+,ன3 எ7பைத ]ைனT- ைவ+3, �D\1 O7 
ேகBTJ7 ப,ைல ப;+3 ேமm1 ெதAZ ெபறZ1).  

ேக#$ 29: உட|3 ($ரத., உபவாச., Dைஜ Sதலானைவகளா' 
உட|' rகk.) ெசய'களா' SB& மா?Bக. அைமmறC எ7e 
ந1i4றவG எ"த இ-லாைமைய ெதMயாதவராக இ=$4றாG? 
ப,-: உட67 ெசய-கB i+கல ,ரTய+,7 பGயாய1, O$, 
மாG$க1 உJG ,ரTய+,7 பGயாய1. இ"த இரD;7 இைடJm1 
அ+ய"தாஃபாu இ=$4ற3 எ7பைத ெதMயாதவராக இ=$4றாG.  

   ேமாkமாG$க1 த7z- (Lவ,ரTய+,-) வாX1 (ஆwத-]ைல) 
f+த பGயாயமாF1. ஆைகயா- த7 ,ரTய+,- வாX1 ஒ=ைம 
]ைலJனாேலேய (ஏகா$ரதா ]ைலயா-) ேமாk மாG$க+,7 சாதைன 
]கழ O;c1. எ`F ~தராக வ;வ உDைமயான O$, மாG$க1 
இ=$4றேதா அ`ேக ெதாடG"3 உJM- ஆழ O;யாதேபா3 , 
ெவAJ- ]Gவாண1, மஹாTரத1 Oதலான 28 jல Fண`கைள$ 
கா$கேவD\1 எ7ற எDண+3ட7 உட- 4MையகB சகஜமாகேவ 
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]கX1. இ8ப;8ப&ட உட67 4MையகB ேமாk+3$F ]l+த1 
ம&\ேம எ7e ெசா-ல8ப\4ற3.  

ேக#$ 30: r@5த5&னா' உpைம2' ைந@5&க. (காaய.) 
rகbmறC எ3f ந.Umறவ? எ+த இ'லாைமைய மற+C $Gmறா?? 
ப,-: 1. எ"த ஒ= உJM7 ]l+த+தாm1 உDைமJ- ேவe உJM- 
காMய1 ]கX1 எ7e ந1iவ31 அ-ல3 உJM7 ]l+த+தா- 
i +கல +,- ( உட6- ) கா M ய 1 ]கX1 எ7e  ந 1i வ31 
அ+ய"தாஃபாைவ மற"ததா- உDடாF1 தவறான ந1a$ைகயாF1.  

   2. ஒ= i+கல+,7 அ-ல3 அேனக i+கல`கA7 பGயாய`கA7 
]l+த+தா- ,  ேவe i+கல`கA- பGயாய1 ]கw4ற3 எ7e 
ந 1i4றவ G அ7ேனா7யா ஃ பாைவ  ப rg  ெதMயாத வ Gகளாக 
இ=$47றனG.  

ேக#$ 31: உ2? பecய அcY எ3பC rxசய., மef. உடலா'  
ெசய' ெச�த' $யவஹார. எ3f ந.Umறவ? 1.எ+த இ'லாைம 
மef. எ+த >ண5ைத மற+தவ? ஆmறா?? 2.அவ? ஏk த5CவJகE' 
எ+த ேவefைமைய ந.பாதவராmறா?? 
ப,-:1. அவG அ+ய"தாஃபாu மre1 அF=லF+3வ Fண+ைத 
மற"தவரா4றாG.  

  2. உட- i+கல ,ரTய+,7 ]ைல, அத7 ெசயைல உJG 
ெசUயO;c1 எ7e ந1i4றவG உJG, உJர-லாதன த+3வ`கA7 
தz+த7ைமைய ெதM"3 ெகாBளாதவGகளாக இ=$47றனG.  

ேக#$ 32: உ2=B> பர &ர$ய, ேஷ5ர, கால, ஃபாவJக# சாதகமாக 
அ'லC பாதகமாக இ=Tபதாக ந.8Bைக ெகா#வதா' எ+த 
இ'லாைமைய ெதaயாதவ? ஆmறா?? 
ப,-: அவG அ+ய"தாஃபாu இ-லாைமைய ெதMயாதவரா4றாG.  

ேக#$ 33:  ேமேல lcயைவகE|=+C உpைம2' எ3ன 
ெதa+C ெகா#ள ேவpG.? 
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ப,-: எ"த பர ,ரTய ேஷ+ர கால ஃபாவO1, உJ=$F சாதகமாகேவா 
அ-ல3 பாதகமாகேவா இ-லேவJ-ைல, அைவகB எ-லா1 அgய8பட 
ேவD;யைவகB ம&\ேம. உDைமJ- அgT7ைம வ;வ T=8i, 
ெவe8i ம6ன உணGZகேள உJ=$F உDைமJ- பாதகமாF1, 
மre1 ]dசய ந7ன1a$ைக, ந-அgZ, T=8iெவe8பrற உணGZ 
ஆ4யைவகேள உJ=$F உDைமJ- சாதகமாF1.  
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                                                     5. காரZக#  

ேக#$ 1: காரZ எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: காMய+,7(ெசய6-) ஆ$க8VGவ8 ெபா=ைள கார@ எ7e 
seவG. அதாவ3 காMய1 எ"த ெபா=A- உrப+,யா4றேதா அ"த8 
ெபா=ைள கார@ எ7பG.    

ேக#$ 2: க?5தா (ெச�பவ?) எ3f யாைரB lfவ?? 
ப,-: எ3 fத",ர+3ட7 அதாவ3 த7 fய க&\8பா&\ட7 த7 
ெசயைல-காMய+ைத ெசU4றேதா அைத கG+தா எ7பG. [ஒuெவா= 
,ரTயO1 அ,- OXவ31 fத",ரமாக8 பரTJ=8பதா- அத7 
பMணாம+,rF-மாrற+,rF அ3ேவ கG+தா ஆF1.]   

ேக#$ 3: க?ம. (காaய.) எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: கG+தா எ"த பMணாம+ைத அைட4றேதா அ"த பMணாம+ைத 
அத7 கGம1 அ-ல3 காMய1 எ7பG.  

ேக#$ 4: கரp (கரண.) எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: கG+தா எ"த பMணாம+ைத அைட4றேதா அ"த பMணாம+ைத 
அைட c 1  ெச ய m $F + 3ைண  ெச Uc 1 அ தா வ 3 க G+தா 
உபேயா4$F1 Rற"த க=Tைய (சாதன+ைத) கரD எ7e seவG.  

ேக#$ 5: ச.Tரதா3 எ3f எைதB lfவ??  
ப,- :  ெசய- அ-ல3 காMய1 எதrகாக அ-ல3 யா=$காகd 
ெசUய8ப\4றேதா, அைத ச18ரதா7 எ7e seவG. 

ேக#$ 6: அபாதா3 எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: எ,- காMய1 (ெசய-) ெசUய8ப\4றேதா அ"த ]ைலயான 
ெபா=ைள (வL3ைவ) அபாதா7 எ7e seவG? 

   [f+தான"த ச$,மய ஞான வ;வ+,- பMணl$F1 சமய+,-, ஒ= 
சமய1 O7iவைர ெவA8ப&ட உe,யrற அgZ உணGZ நாசமைட"த 
aறF1 sட, சகஜமான aரவாக (continuous/uninterrupted) வ;வ ஞான 
உணGவா- தாேன ]ைலயான ெபா=B எ7e  ெவA8ப\+,ய 
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காரண+தா-, உJG த7ைனேய அபாதான வ;வாக ஏre$ ெகாB4ற3. 
(ெஜJேன",ர R+தா"த ேகா�, Oத- பாக1, ப$க1 - 124)] 

ேக#$ 7: அ&கரp எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: எ,- அ-ல3 எத7 ஆதார+,- (எ`F இ="3 ெகாD\) கGம1 
அ-ல3 காMய1 ெசUய8 ப\4றேதா, அ"த இட+ைத அ,கரD எ7பG. 
ேவe Tதமாக sற ேவD\ெம7றா- எ"த தGம+,- அ"த+ தGம1 
வR$4றேதா, அ"த+ தGம+ைத அ"த+ தGம+,7 (ஞாய Tஷய+,-) 
அ,கரD எ7e seவG.  

  உதாரணமாக Fட+,7 (தD�ைர ேத$4$ெகாBW1 த7ைம) 
தGம+3$F அ,கர7 (ஆதார1) Fட1 (பாைன) எ7ப3ேபா- என 
அgக. 

   f+த அன"த ச$,cைடய ஞான வ;T- பMணl$F1 இய-i$F 
உJG தாேன ஆதாரமானதா- (உJM7 ெசயm$F உJேர ஆதாரமாக 
இ=8பதா-) உJG fயமாகேவ (தாேன)  அ,கரண கார@ வ;வமாகZ1 
இ=$4ற3. (ேமm1 ெதAZ ெபற T=1iபவG ெஜJேன",ர R+தா"த 
ேகா�, Oத- பாக1, ப$க1 - 49 பாG+3 ெதM"3 ெகாBளZ1).  

  எ-லா ,ரTய`கA7 ஒuெவா= பGயாய+,m1 இ"த ஆe 
கார@கW1 ஒ7றாகேவ இ=$47றன. ஆைகயா- உJG மre1 
i+கல1 ஆ4ய இரD\1 , f+த ]ைலJேலா அ-ல3 அf+த 
]ைலJேலா தாமாகேவ ஆe கார@ வ;Tm1 பMணl$47றன. 
அைவகB அuவாe பMணl$க ேவe கார@கைள (அதாவ3 ]l+த 
கா ரண`கைள ) எ, Gபா G+3 $ெகாD\  கா+,= 8ப , -ைல . 
(பnசாL,காய1, காைத-62 7 ெதAZைர) 

. . . உDைமJ- aறவrேறா \ உJG கா ர@யாக ச1ப"த1 
ெகாD;=$கT-ைல, எனேவ எ,6="3 த7z- f+த உJM7 
உணGைவ அைடயலா1 எ7ற எDண+,-, ெவA8 ெபா=Bகைள 
ேத\1 கவைலJனா-. உJG அG+தl-லாம- ெவA8ெபா=ளாகேவ 
ஆ4T\4ற3. (aரவசனசார1, காைத 16-7 ெதAZைர) 
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 5. காரZக#

ேக#$ 8: காரZக# எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
ப,-: இ"த ஆe கார@கW1 Tயவஹார1 மre1 ]dசய1 என 
இரD\ Tதமாக இ=$47றன. எ`F ேவe ெபா=A7 ]l+த+தா- 
காMய1 ]கwவதாக ெசா-ல8ப\4றேதா அ`F Tயவஹார$ கார@ 
எ7e1, எ`F த7 உபாதான காரண+தா- காMய1 ]கwவதாக 
ெசா-ல8ப\4றேதா அ`F ]dசய$ கார@ எ7e1 ெசா-ல8ப\4ற3.  

ேக#$ 9: $யவஹாரB காரZைய உதாரண5&3 வ� $ளBகY.. 
ப,-: Fயவ7 ‘கG+தா’- ெசUபவG. Fட1 கGம1 அ-ல3 காMய1. 
ச$கர1 , ெகா1i , கJe Oத6யன கரD (க=T ) . தD�G 
]ர8iபவ=$காக Fயவ7 Fட1 ெசU4றாG, ஆைகயா- தD�G 
]ர8iபவG ச18ரதா7 ஆவாG. sைடJ- மD ெகாD\வ"3 Fட1 
ெசU4றாG, ஆைகயா- மD@- காMய1 ]கwவதா- sைடJ- 
இ=$F1 மD அபாதா7 ஆF1. VlJ7 ஆதார+,- (]7e ெகாD\) 
Fட1 ெசU4றாG, ஆைகயா- Vl அ,கரD ஆF1.    

   ேம ேல  sg ய உதா ரண+, - எ-லா$ கா ர@கW1 
தz+தzயானைவ . உDைமJ- எ "த  , ரTயO1 எ "த + 
,ரTய+ைதc1 பைட8ப3, கா8ப3 எ7e எ3Z1 இ-ைல. ஆைகயா- 
ேமேல sgய Tயவஹார ஆe கார@கW1 உDைமJ-ைல; அைவ 
உபசMத அச+Vத Tயவஹார நய+தா- ெசா-ல8ப&டதாF1 . 
]dசய+,- எ"த+ ,ரTயO1 ேவe ,ரTய+,rF கார@யாF1 
ச1ப"த1 ஒ=ேபா31 இ-ைல. (aரவசனசார1, காைத - 16 7 
ெதAZைர).  

ேக#$ 10: rxசயB காரZைய உதாரண5Cட3 $ளBகY.. 
ப,-: மD fத",ரமாக Fடவ;T- மாe1 காMய+ைத அைட4ற3 
அ-ல3 ெசU4ற3, ஆைகயா- மD-‘கG+தா’, Fட1-‘கGம1’. அதாவ3 
FடO1 மDy1 ேவeேவe இ-ைலயாைகயா- மDேண கGமமாF1. 
மDேண  Fடமாக த7ைன  மாrg$ெகாBW1 ச$,  உைடய 
த7ைமயா- மD Fட வ;வமான3, ஆைகயா- மD தாேன க=Tயாக 
இ="3 த7ைன Fடமாக மாrg$ ெகாB4ற3, ஆைகயா- மDேண 
‘க=T’. மD Fட வ;வமாF1 ெசயைல மDy$காகேவ ெசU4ற3, 
ஆைகயா- அ3ேவ (மDேண) ‘ச1பரதா7’ ஆF1. மD த7 ெமா+ைத 
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 5. காரZக#

(aDட1) வ;வ+ைத தாேன அh+3$ெகாD\ Fட வ;வ1 ெசU3 
ெகாDட3 ேமm1 த7 மD த7ைமJ- அhயாம- இ=$4ற3, 
ஆைகயா- மDேண ‘அபாதா7’ ஆF1. மD அத7 ஆதார+,- 
இ="ேத Fட+ைதd  ெசUத3 , ஆைகயா- அ3ேவ (மDேண ) 
‘அ,கரD’ ஆF1.  

  இuவாe ]dசய+,- ஆe கார@கW1 ஒேர ,ரTய+,- 
இ=$47றன. இ,6="3 நா1 ெதM"3 ெகாBW1 தGம1 யாெதz- 
ஒ= ,ரTய1 ேவe ,ரTய+3$F பய}Bளதாக இ=$க O;யா3, 
ஆனா- ஒ= ,ரTய1 தாேன தன$F, த7னா-, தன$காக, த7z-, 
த}}Bேளேய பய}Bள காMய+ைதd ெசU4ற3; எனேவ இ"த ]dசய 
ஆe கார@கேள OX உDைம எ7e உணர ேவD\1. 

   ேமேல sgய ப; ஒuெவா= ,ரTயO1 தாேன த7 அன"த ச$, 
வ;வ த7ைமயா- OXைமயாக இ=$4ற காரண+தா-, தாேன ஆe 
கார@ வ;வ1 ெகாD\ த7  ெசயைல உrப+,d  ெசUவ,- 
சாமG+,ய1 உைடயதாக இ=$4ற3; அதrF ெவA8ெபா=BகB எ"த 
சகாயO1 ெசUய O;யா3... (aரவசனசார1, காைத 16-7 ெதAZைர). 

ேக#$ 11: உ2? ஆ�Y(8ரBஞா ஞான5&3),ல. 8a5C அcதைல 
(ேபத ஞான5ைத )  ெச�mறC . இ&' எ+ெத+தB காரZக# 
இ=Bm3றன. 
ப,-: உJG-கG+தா, ஆUZ-க=T, aM+3 அgத--கGம1 என இ,- 
j7e கார@கB இ=$47றன. 

ேக#$  1 2 : ஒuெவா= சமய5&z. எ5தைன  கா ரZக# 
இ=Bm3றன?  
ப,-: ஒuெவா= சமயO1 ஆe கார@கW1 இ=$47றன. 

ேக#$ 13: இ+தB காரZக# &ர$யமா? >ணமா? ப?யாயமா?  
இைவக# எ3ன எ3f ெதEY பG5CJக#. 
ப,-: இ"த ஆe கார@கW1 ,ரTய+,- வாX1 சாதாரண-ெபா3 
மre1 அ}�T (எ8ேபா31 ,ரTய+ைத T&டகலாத) Fண`கB. 
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 5. காரZக#

ஒuெவா= சமயO1 ஆe கார@கA7 ஆe i38i3 பGயாய`கB 
ேதா7g$ெகாDேட இ=$47றன. 

ேக#$ 14: உ2a' இ=+ேத உ2ரா' ��ைம ெவETபGmறC, 
இ&' எ5தைனB காரZக# இ=Bm3றன. 
ப,- : உயM6="3 -அபாதா7 , உJரா- -க=T , �Uைம 
ெவA8ப\த--காMய1 என j7e கார@கB இ=$47றன. 

ேக#$ 15: ஒ= &ர$ய5&3 ப?யாய வ)வB காaய. உpைம2' 
ேவ f ஒ3c3 ,ல மாக ேவ  rக ழS) { . ,  ேவ f ஒ3c3 
ஆதார5&ேலதா3 rகழS){. எ3ற ந.8Bைக2' எ5தைனB 
காரZகE3 தவறான  எpண. இ=BmறC? 
ப,-: எ-லா$ கார@கB பrgc1 தவறான எDண1 இ=$4ற3. 
ஏ ெனz- எ "த $ கா ர@J7 f த ", ர+,m1 ந 1a $ைக 
இ-லாததாm1 , அைவகB எ-லா1  ேவெறா7g7 க&\8பா&;- 
இ=8பதாக ந1iவதாm1, கார@கA7 உDைமயான இய-aைன 
அgயாதவGகளாக இ=$4றாGகB எனலா1. 

ேக#$ 16: “உ2? ேகவல ஞான5ைத அைடmறC”-இ&' ஆf 
காரZகைள{. பய3பG5& $ளBகY.. 
ப,-: ேகவலஞான1 அைடயேவD\1 எ7ற இdைச ெகாDட உJG, 
ெவA8 ெபா=A7 ேம- ந1a$ைக ைவ+3 அத7 வய8ப\த- ~D 
OயrRயாF1. f+ேதாபேயாக+,- (த7z- தா7) ஆw"த உJG, 
தாேன ஆe கார@ வ;வமா4 ேகவலஞான+ைத அைட4ற3. அ"த 
உJேர த7ைன அgc1 அன"த ச$, இய-a- fத",ரமாக 
இ=8பதா- அ3ேவ ‘கG+தா’ ஆF1. அன"த ச$,வானான அ"த 
உJேர ேகவலஞான+ைத அைடவதா- ேகவலஞான1 ‘கGம1’ ஆF1. 
த7 அளவrற ச$,ைய ெவA8ப\+31 இய-ைப$ க=Tயா$4 
ேகவலஞான+ைத அ3ேவ ெவA8ப\+3வதா-, அ3ேவ ‘க=T(கரD)’ 
ஆF1 . உJG தன$காகேவ ேகவலஞான+ைத ெவA8ப\+34ற3 
ஆைகயா- அ3ேவ ‘ச18ரதா7’ ஆF1. த7z- இ="த ம, L=த 
அVGவ அgைவ Tல$4$  ேகவலஞான+ைத  ெவA8ப\+34ற3 , 
ேமm1 அ3ேவ சகஜ (இய-பான ) ஞான+,7 வh அhயாம- 
இ=8பதா- அ3ேவ ‘அபாதா7’ ஆகZ1 இ=$4ற3. அத6="ேத 
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 5. காரZக#

அ தா வ 3 அ ,7 ஆதா ர +, - இ= "ேத  ேக வ ல ஞான+ைத 
ெவA8ப\+34ற3, ஆகேவ அ3ேவ ‘அ,கரy1’ ஆF1. இuTத1 
உJG தாேன ஆe கார@ வ;வமாக இ=8பதா- அைத ‘ஸவய1V’ 
எ7e seவG. (aரவசனசார1 காைத 16-7 ெதAZைர). 

ேக#$ 17: ஊG=Yத'-ஊG=Y. த3ைம இ'லாம' க?5தா-க?மா 
இைவகE3 ெசய' இ=Bக S){மா?  
ப,- : ஊ\=Zத--ஊ\=Z1 த7ைம இ-லாம- கG+தா-கGமா 
இைவகA7 ெசய- இ=$க O;யா3.  

     [“uயா8யuயாப$ ஃபாவச1பவGமேத கா கG+=கGமL,,:” 
ெபா=B:- uயா8ய-uயாப$பாu ]கwZ இ-லாம- கG+தா-கGம+,7 
]ைல எ8ப;? (Q சமயசாG காைத-75, கலச1-49)]. 

ேக#$ 18: ஊG=Yத'-ஊG=Y. த3ைம எ3பத3 ெபா=# யாC? 
ப,-: எ3 எ-லா அவLைதJm1 ஊ\=Zேமா, அ3 TசாலமானதாF1 
(Comprehensive); ேமm1 எ3 ஒ= அவLைதJ- ஊ\=Zேமா, அ3 
ஊ\=வ அ}ம,$க$s;யதாF1 (Permeable). இuவாe ,ரTயO1 
TசாலமானதாகZ1, பGயாய1 அ}ம,$க$ s;யதாகZ1 இ=$4ற3. 
,ரTய-பGயாய1 அேபத வ;வாக (ெவuேவறாக இ-லாததாக ) 
இ=$4ற3 . அuவாறாக இ=8பதா- ,ரTய1 , பGயாய+,- 
ஊ\=Tc1, பGயாய1 ,ரTய+,- ஊ\=Tc1 இ=$4ற3. இ"த 
ஊ\=Zத--ஊ\=Z1 த7ைம த7zய-aேலேய அதாவ3 அa7ன+ 
த7ைமcைடய  (ேவeேவறாக இ-லாததாக-ஒ7றாக இ=$47ற) 
பதாG+த+,- ம&\ேம ]கw4ற3; த7zய-a- இ-லாத அதாவ3 
ெவuேவe த7ைமcைடய (ஒ7றாக இ-லாத -  ேவe  ேவறாக 
இ=$47ற) பதாG+த+,- ]கwவ,-ைல.  

   எ`F ஊ\=Zத--ஊ\=Z1 த7ைம இ=$4றேதா அ`ேகேய 
கG+தா-கGம இய-i ]கw4ற3; ஊ\=Zத--ஊ\=Z1 த7ைம 
இ-லாம- கG+தா-கGம இய-i ]கழா3. i+கல1 மre1 உJM- 
கG+தா-கGம இய-i இ-ைல எ7e அg4றவG ஞாzயாக இ=$4றாG; 
கG+தா-கGம இய-i இ-லாம- இ=$4றாG ேமm1 பாG8பவG-அgபவG 
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 5. காரZக#

அதாவ3 உலக+,rF சா$ k வ;வமாக இ=$4றாG (Q சமயசாG 
காைத 49-7 ெதAZைர). 

  ஊ\=Zத--ஊ\=Z1 த7ைம அ-ல3 கG+தா-கGம இய-i ஒேர 
பதாG+த+,-தா7 பய7ப\+த O;c1, ெவuேவe பதாG+த`கA- 
பய7ப\+த O;யா3. 

   உDைமJ- ஒ=வG  ேவெறா=வ=$F ந-ல3-ெக&ட3 
ெசUயO;c1 , கGம1 உJைர உலக+,- aறT fழrRJ- 
ஆw+34ற3 எ7ற ந1a$ைக அnஞான1 (அgT7ைம) ஆF1. 

      ]l+த1 இ-லாம- காMய1 ]கழா3, ]l+த+,7 உதTcட7 
தா7 காMய1 ]கw4ற3 எ7e seவெத-லா1 Tயவஹார நய 
ேநா$4- ெசா-ல8ப&டதாF1. அuவாe seவ3 ]dசய ேநா$4- 
ெசா-ல8ப&ட3 எ7e எDyவ3sட அnஞான1 (அgT7ைம) 
ஆF1. 

ேக#$ 19: உ2a3 &aU (இராக, 5ேவஷ, ேமாக) பaணாம5&e>. 
மef. U5கல5&3 &aU(க?மமாக மாeறமைடத') பaணாம5&e>. 
ஒ3fBெகா3f  ெச �ப வ ? - ெச �ய Tப G . ெபா=# ெதா ட ?U 
இ=Bmறதா? 
ப,-: இ-ைல; ஏெனz-  
  1. உJG , கGம+,7 Fண`கைளd ெசUவ,-ைல அதாவ3 
i+கல+ைத  ஞானாவ ர�ய1 Oதலான க Gம  வ;வ`களாக 
மாreவ,-ைல. மre1 கGம1, உJM7 Fண`கைளd ெசUவ,-ைல 
அ தா வ 3 உJ M - இ ரா க , +ேவ ஷ , ேமா க உண GZ க ைள 
உD\பDyவ,-ைல . ஆனா- இ"த  இரD;m1 ]l+த 
ைநl+,க+ ெதாடGi ம&\ேம இ=$4ற3 எ7e அgய ேவD\1. 
அதாவ3 ஒ7g- இ7ன3 ]கw"தா-, மrெறா7g- இ7னேத ]கX1 
எ7ப3 ]யம1(உe,), ஏெனz- ேகவ6 பகவா7 த7 OX3ணG 
அ g வா - O $கா ல +, m 1 அ uவா ேற  ] க wவ ைத  அ g "3 
sgJ=$4றாG. இ"த காரண+தா- உJG TைனகA7 வ;வ1 
Oதலான பDiகைள ஏrப,-ைல, Tைனc1 உJMன3 அgத- 
Oதலான பDiகைள ஏrப31 இ-ைல. ஆைகயா- உJM- ேதா7e1 
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Tகார ]கwZகW$F உJேர கG+தா, irகல TைனJ- ேதா7e1 
]கwZகW$F கG+தா அ-ல. (சமயசார1 காைத-80 Oத- 82 
வைரJ7 ெதAZைர). 

    2. மD@7 ெமா+ைத த7ைம அh"3 Fடமா4ற3. அuவாe 
ெமா+ைத வ;T- இ="3 Fட வ;வமாF1வைர இைட8ப&ட 
வ;வ`கB எ+தைன உDேடா அ+தைனc1 அ"த மD@ேலேய 
]கw4ற3 . அ3ேபால உJM7 தrகால உணGT6="3  ேவe 
TகாரஉணGZ அைடவ3 sட அ"த உJMேலேய ]கw4ற3 . 
ஆைகயா- உJM7 உணGZகW$F அ3ேவ எ8ேபா31 கG+தாவாF1.  
எuவாe மD@6="3 3@ உD\பDண O;யாேதா அ3ேபால 
ஒ7g7 உணGZ  வh  ேவெறா7g7 உணGைவ  எ 8ேபா3 1 
ெசUயO;யா3. இuவாேற உJG i+கல கGம`கைள எ8ேபா31 
ெசUயO;யா3 எ7ப3 உe,யா4ற3 (சமயசார1 காைத-80 Oத- 82 
வைரJ7 ெதAZைர). 

    3. Tைன உதய+தா- உJG ,Mi உணGZ அைட4ற3. Tைன 
உதய1 இ-ைல எ7றா- உJG இய-i ]ைல அதாவ3 O$, அைட"3 
T\4ற3 , அதாவ3 i+கல TைனJ7 உதய1 உJM7 ,Mi 
]ைல$F1 , TைனJ7 அhZ O$, ]ைல$F1 ]l+தமாக 
அைம 4 ற 3 . ஆனா- i +க ல +,7 ஜ ட +த 7ைம  உJ M - 
ப ர வ ( T யா a $க ) T -ைல , உ J = 1 ஜ ட மா வ , -ைல 
(Tயாபகமாவ,-ைல). அதாவ3 இரD\$F1 இைடேய ஒ7g- 
மrெறா7e பரZத- மre1 பரZ1 த7ைம (Tயாபக-Tயா8ய) உறZ 
இ-ைல. எனேவ கGம1 உJM7 மாeைக$F உபாதான1 இ-ைல.  
உJM7 ,Mi ]ைலJ- அgத- உணGT- ஏrற இற$க1 இ=$4றேத 
ஒhய அgவrற ஜடமாவ,-ைல. எனேவ உJ=$F1 அgZ$F1 
Tயாபக-Tயா8ய உறZ இ=$4ற3. எனேவ உJM7 ,Mi ]ைல$F 
அ3ேவ உபாதான காரணமா4ற3. அேதேபால உJM7 ,Mi உணGைவ 
]l+தமாக$ ெகாD\ i+கல1 Tைன வ;வ மாeைகைய அைட4ற3. 
எனேவ இ`F ]l+த ைநl+,க உறZ காண8ப\4ற3. ஆனா- 
உJM7 அgc1 த7ைம i+கல+,- பரவT-ைல, எனேவ உJ=$F1 
i+கல+,rF1 இைடJ- Tயாபக-Tயா8ய உறZ காண8படT-ைல. 
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எனேவ i+கல1 Tைன வ;வ மாrற+,- உJG உபாதானமாக இ-ைல, 
i+கலேம தாேன உபாதானமாக இ=$4ற3.  

   4. i+கல கGம+ைத உJேர ெசU4ற3, அத7 பலைன உJேர 
�கG4ற3 எ7e Tயவஹார நய+தா- ெசா-ல8ப\வைத உDைம நய 
ேநா$4- ஏre$ ெகாDடா-, இரD\ ெவuேவe ெபா=BகA7 
ெசய-கைள (உJM7 ெசய-, irகல+,7 ெசய-) உJேர ெசU4ற3 
எ7e ஆ4ற3. ஆனா- உJ=1 i+கலO1 தz+தz8 பDiகB 
ெகாDடைவ எ7e1 ேமm1 ெசய-ப\1 ச$, அ"த"த ெபா=Aேலேய 
இ=$4றெத7e1, ேவe ெபா=ைள நாட ேவD;ய,-ைல எ7e1 
Eனபகவா7 sgcBளாG. அதனா- உJG த7 இய$க+ைத+ தாேன 
ெசU4ற3. அ3 i+கல இய$க+,m1 த7 ஆrறைல ெசm+த O;c1 
எ7றா- இ= Oகdெசய- (+T4Mயா) ேகா&பா\ ஏrக8ப&டதாக 
ஆ4T\1. இuவாe EனG sறT-ைல. எனேவ அuவாe ந1iபவG 
ெபாU ந1a$ைகயாளG  (l+யா,=�;) ஆ4றாG. ேமm1 ஜட+,7 
ெசயm1  ேசதன+,7  ெசயm1 ஒ7றாக ஆ4T&டா- எ-லா 
ெபா=BகW1 ஒ7றா4T\1, தz+தz ெபா=Bகேள இ-லாம- 
ேபாF1 Frற1 உDடாF1. (சமயசார1 காைத 85, 86-7 ெதAZைர). 

   5. i+கல8 ெபா=B அgc1 Fண1 இ-லாத3, ஆைகயா- aற 
ெபா=A7 மாeைகையc1, த7 மாeைகையc1, மாeைக$கான 
ச$,ையc1 அg"3 ெகாBள O;யாத ஜடமாF1. ஆனாm1 அ3 த7 
மாeைக அைன+,m1 த7 ஜட இய-ேபா\ பரT(Tயாa+3) 
இ=$4ற3. ஆனா- aற ெபா=ளான உJM7 மாeைகJ- பரT 
]rப3 இ-ைல. aறT உJM7 அgயாைம வ;T- கGம1 த7 ஜட 
இய-ேபா \ ப ரT ]rF1 என ஏre$ெகாDடா- உJM7 
அgயாைம$F உJG  மre1 கGம1 இரD\ேம உபாதானமா4T\1. 
ஒ= ெபா=A7 ]கwZ$F இரD\ ெபா=BகB எ8ேபா31 உபாதான 
காரணமாக அைமயா3. ஆைகயா- உJM7 மாeைகJ-  i+கல1 பரT 
இ=$க O;யா3. எனேவ உJ=$F1 i+கல+,rF1 இைடேய 
கG+தா-கGமா உறZ இ-ைல எ7ப3 உe,யா4ற3. (சமயசார1 காைத 
79-7 ெதAZைர). 
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     6. எ"த+ ,ரTயO1 எ"த மrற ,ரTய+,rF1 கG+தாவாக இ-ைல 
ஆனா- எ-லா+ , ரT யO 1 த 7த7 Lவ ஃ பா வ வ ;T- 
பMணl$47றன. உJG ம&\1 அG+தமrற கஷாய உணGZ ெகாD\ 
கல$கமைட4ற3. எ8ேபாதாவ3 த7 இdைச$F உக"தவாe ஏதாவ3 
ஒ= ெபா=A- ]கwZ ஏrப&டா-, அ3 த7 இdைசJனா- ]கw"த3 
எ7e உJG ]ைன+தா- அ3 சMய-ல, எ8ப; எ7றா- ெச7e 
ெகாD;=$F1 வD;ைய ைக ைவ+3$ெகாD\ உBள Reவ7, 
தா7 தBWவதா-தா7 வD; ெச-4ற3 எ7e ந1iவதrF சமமாF1. 
(ேமாkமாG$க aரகாச1, அ,கார1-4, ப$க1-135). 

    ேமேல sgயைவகA6="3 உJM7 உணGZ ெவA8பா&;rF1, 
i+கல கGம+,7 ெவA8ப&;rF1 இைடJ- எ"த ச1ப"தOl7g 
OX fத",ரமாக ]கw4ற3 எ7ப3 ெதAவாவ3. ஆைகயா- உJM- 
ஆைச Oதலான உணGZகW$F ,ரTய கGம+,7 உதயேம காரண1, 
உJேர உDைமJ- ,ரTய கGம+ைத ெசU4ற3, அத7 பலைன 
3U$4ற3 எ7ப3 Oதலானைவ Tப�த எDண`களாF1. உJM7 
ஆைச Oதலான உணGZகளா- கGம1 வ"த3 , aறF கGம1 
உதயமானதா- உJM- ஆைச Oதலான உணGZகB உDடான3 
எ7ப,- உDைம இ-ைல. உJM7 உணGZ$F1 மre1 ,ரTய 
கGம+3$F1 இைடேய ]l+த-ைநl+,க ச1ப"த1 ம&\ேம 
இ=$4ற3, கG+தா-கGம ச1ப"த1 இ-ைல, ஏெனz- இரD\$F1 
இைடJ- ‘அ+ய"தாபாu’ இ=$4ற3.  

ேக#$ 20: ஒ= &ர$ய5&e> அ'லC &ர$ய5&3 ப?யாய5&e> 
இரpG க?5தாBக# இ=Bக S){மா? 
ப,- : O;யா3 , ஏெனz- ஒuெவா= ,ரTய+,7  ெசயm1 
fத",ரமானதாF1. அ"த ெசயm$F ேவe எ"த+ ,ரTய+ைதேயா 
அ-ல3 ]l+த+,7 உதTைய   எ,Gபா G+3$ெகாDேடா 
இ=8ப,-ைல; அ3 fயமாகேவ ெசயைலd ெசU4ற3.  

   1.   ய: பaணம& ச க?5தா ய: பaணாேமா பேவ5C த5க?ம | 
         யா பaண&: Baயா சா 5ரயம8 83ன ன வNCதேயா ||51|| 
இத7 ெபா=B:- எ3 பMணl$4றேதா அ3 கG+தா, அ"த பMணாம1 
கGம1, அ"த மாrற1 4MயாவாF1. இைவ j7e1 ெபா=A6="3 
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ேவe அ-ல. [கG+தா, கGம1, 4Mயா-இ1j7e1 ஒ= ,ரTய+,7 
OXைமயான அவLைதகளாF1; அைவ ெவuேவe aரேதசவ;வ8 
ெபா=Bகளாக இ-ைல]. (சமயசார1 கலஸ1-51). 

    2.   ஏக: பaணம& சதா பaணாேமா ஜாயேத சைதகNய | 
          ஏகNய பaண&: Nயாதேனக.Tேயக.ேமவ யத: ||52|| 
இத7 ெபா=B:- வL3 ஒ7ேற எ8ேபா31 பMணl$4ற3, ஒ7ேற 
எ8ேபா31 பMணாம1-மாrற1 அைட4ற3. (ஒ= அவLைதJ6="3 
ேவe அவLைதைய ஒ= வL3ேவ அைட4ற3) மre1 ஒ7ேற 
பMணl$F1 ெசய-கைளd ெசU4ற3, ஏெனz- பல வ;வ1 அைட"த 
aறF1sட வL3 ஒ7ேறயாF1 ,  ெவuேவe அ-ல . (சமயசார1 
கலஸ1-52). 

    3.  ேநாெபௗ பaணமத: கz பaணாேமா ேநாபேயா: Tரஜாேயத | 
         உபேயாரன பaண@&: Nயா5யதேநகமேநகேமவ சதா ||53|| 
இத7 ெபா=B:- இரD\ ,ரTய`கB ஒ7றா48 பMணl8ப,-ைல, 
இரD\ ,ரTய`கW$F ஒேர பMணாம1 அைமவ,-ைல ேமm1 
இரD\ ,ரTய`கW$F ஒ= பMணl$F1 காMய1 இ=8ப,-ைல; 
ஏெனz- அேனக+ ,ரTய`கB எ8ேபா31 அேனகமாகேவ 
இ=$47றன, மாrறமைட"3 ஒ7றாக ஆவ,-ைல. (சமயசார1 
கலஸ1-53). 

   4. ெநௗகNய * க?தாெரௗ 5ெதௗ Nேதா 5ேத க?மேணா ந 
ெசௗகNய | 
       ெநௗகNய ச Baேய 5ேத ஏகமேனக. யேதா ந Nயா5 ||54|| 
இத7 ெபா=B:- ஒ= ,ரTய+,rF இரD\ கG+தா இ-ைல, ேமm1 
ஒ= ,ரTய+,rF இரD\ கGம1 இ-ைல, ேமm1 ஒ= ,ரTய+,rF 
இரD\ காMய1 இ-ைல, ஏெனz- ஒ= ,ரTய1 அேனக ,ரTயமாக 
ஆவ,-ைல. (சமயசார1 கலஸ1-54).  

   இைவகA6="3 நா1 ெதM"3ெகாBள ேவD;ய3 யாெதz-, 
உJG, உட- Oதலான aறவrg7 காMய`கைளd ெசUயO;யா3 
மre1 ]l+த+தா- உDைமJ- காMய1 ]கw4ற3 எ7e ந1iத- 
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ஒ= aர1ைமயாF1 ஏெனz- ஒ= காMய+,rF இரD\ கG+தா$கB 
இ=$க O;யா3.  

ேக#$ 21: உ2? எதe> க?5தா அ'லC உ2? எைதx ெச�mறC? 
ப,-: உJG அத7 பMணாம`கW$ேக - fப, அfப அ-ல3 f+த 
உணGZகW$ேக கG+தா, ஆனா- ஞானாவர�ய1 Oதலான ,ரTய 
கGம`கW$F1 மre1 உட- Oதலான ேநாகGம`கW$F1 
எ8ேபா31 உJG கG+தா இ-ைல, ஏெனz-  

   1.  அgஞான. ஞான.Tேயவ. >?வ3னா5மான.மஜசா | 
        Nயா5க?5தா5மா5மஃபாவNய பரஃபாவNய ந Bவ45 || 

இத7 ெபா=B:- இuவாe உDைமJ- த7 அnஞானவ;வ அ-ல3 
ஞானவ;வமான உJG த7 ஃபாவ`கW$F (for it’s bhav) கG+தாவாF1, 
பர ஃபாவ`கW$F (i+கல ஃபாவ`கW$F) எ8ேபா31 கG+தா 
இ-ைல. (சமயசார கலச1-61) 

    2.  ஆ5மா ஞான. Nவய. ஞான. ஞானாத3ய5 கேரா& m. | 
         பரஃபாவNய க?தா5மா ேமாேஹா3ய. $யவஹாaணா. || 
இத7 ெபா=B:- உJG ஞான இய-iைடய3, அ3 ஞானமயேமயாF1. 
அ3 அgவதrF1 ேம- ேவe எ7ன ெசUc1? உJG ேவe ெபா=A7 
ெசயைலd ெசUc1 எ7e ந1iத-/ெசா-mத- aறT உJGகA7 
ேமாஹ1/அgT7ைம ஆF1. (சமயசார கலச1-62) 

      3. உJM7 உணGZ உDைமJ- அ"த உJேர ஆF1. உJ=1 
அத7 உணGZ1  ேவeேவe அ-ல . எெனz- உணGZ1 அ"த 
உணGைவd ெசUவ31 த7மயமானைவ; அைவகைள8 aM$கO;யா3. 
அ"த உணGZ உJM- fத",ரமாக ]கwவதா- அைத உJM7 ெசய- 
(கGம1) எ747றனG. இைத ஃபாவ(bhava) கGம1 எ7e1 seவG. 
அ த னா - உDைம J - உJ G த 7 உண GZ  வ ; வ அ "த 
ஃபாவகGம+3$ேக கG+தாவாF1, i+கல8 பMணாம வ;வ ,ரTய 
கGம+3$F கG+தாவ-ல. (aரவசனசார1 காைத 122-7 ெதAZைர) 
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  4. உJG Fட1, ஆைட, ேதG Oதலான ெபா=Bகைளd ெசU4ற3; 
ெபாgகைளd(இ",Mய`கைள) ெசU4ற3, அgZமைற8i Oதலான 
கGம Tைனகைளd ெசU4ற3, உட- Oதலான ேநாகGம`கைளd 
ெசU4ற3 ,  ெவFA Oதலான உணGZ கGம`கைளd  ெசU4ற3 
எ7பெத-லா1 உலக வழ$F ேநா$4- ெசா-ல8ப&ட தாF1. உDைம 
நய ேநா$4- அ8ப; க=3த- அgயாைமயாF1 . (சமயசார1 
காைத-987 ெதAZைர) 

   5. மD Fடவ;வ1 அைடc1 ேபா3 அ$Fட1 மD த7ைமJ6="3 
ேவறாகT-ைல. இதனா- உபாதான காரணமான மD ெதாட$க1, 
இைட, O;Z என எ-லா ]ைல மாrற+,m1 மD மயமாகேவ 
இ=$4ற3. aறT உJG i+கல கGமவ;வ மாeைக$F உபாதானமாக 
இ=$Fமானா- அ3 i+கல வ;வமாக இ=$க ேவD\1 எ7பைத 
மDFட எ\+3$கா&\ jல1 அgயலா1. ஆனா- உJG த7 ேசதன 
பDiகைள இழ"3 ஜட i+கலமாக மாற O;யா3. அதனா- காGமண 
வGகைண கGமமாக மாrறமைடய உJG உபாதானமாக இ=$க O;யா3 
என அgயலா1. (சமயசார1 காைத-997 ெதAZைர) 

   6. உJG Fட1 ெசUவ,m1, 3@ ெநUவ,m1, மre1 ேவe எ"த 
i+கல8 ெபா=Bகைளd ெசUவ,m1 கG+தாவாக இ-ைல. அைவகB 
உ=வாவ,- உJM7 ேயாகO1, உபேயாகO1 ]l+தமாக உBளன. 
உJG அ"த ேயாக1, உபேயாக1 இரD\$Fேம கG+தாவாF1. 
  
   அதாவ3 மD Fட1 ஆவ,- மD@7 இய-i ஆர1ப1 Oத- 
கைடRவைர உBள எ-லா ]ைலJm1 இ=8பைத$ காணO;4ற3. 
மDெமா+ைத மDFடமாவதா- மD உபாதான காரணமா4ற3. அேத 
சமய1 Fடமாக மாrற1 ]கX1ேபா3 Fயவz7 ைகTர-கA7 
அைசZ மre1 அவ7 மன,- ெசUய ]ைன$F1 Fட+,7 உ=வ1 
இைவகB இ-லாம- Fட1 அ"த வ;வ+ைத அைடயா3. இ"த 
சாGi]ைல ]l+த$ காரணமா4ற3 . காGமண Lக"த1 கGம 
வ ; வா வ , - உ J G இ 3 ேபா 7ற  ெச ய -  ெச Uவ தா க $ 
காண8படT-ைல. காGமண Lக"த1 உJM7 ,Mi உணGைவ 
]l+தமாக$ ெகாD\ தாேம கGம வ;வமாக மாrற1 ெபe47றன. 
Lக"த ]ைலJm1 கGம ]ைலJm1 i+கல+த7ைமேய இ=8பதா-, 

129



 5. காரZக#

i+கலேம உபாதான காரணமாF1. உJG aரேதச+,- ஏrப\1 அ,GZ 
மre1 அத7 சாM+,ர Fண+,- ஏrப\1 ,Mi உணGZ 
இைவகW$ேக உJG உபாதானமாF1. aரேதச Fண+,- ஏrப\1 
அ,GZ1 சாM+,ர Fண+,- ஏrப\1 ,Mi உணGZ1 சமய"ேதா=1 
மாrறமைடய$s;ய பGயாய`களாF1. இ"த அhc1 த7ைம உைடய 
உJM7 பGயாய`கேள கGம`கW$F ]l+த$ காரணமாF1. ஆனா- 
அ"த பGயாய`கB ேதா7e1 உJG எ7e1 அhயாத ]ைலயான 
ெபா=B ஆைகயா- உJைர கGம`கW$F ]l+த1 எ7e sற 
O;யா3. அ8ப; க=,னா- அ"த ]ைல எ7e1 உBளதா4 உJ=$F 
O$, இ-லாம- ேபாF1 அ-ல3 O$, ]ைலJm1 உJG 
கGம+3$F ]l+தமா4T\1. ஆைகயா- உJG கGம+,rF ]l+த$ 
காரண1 இ-ைல என+  ெதAயலா1 . (சமயசார1 காைத-1007 
ெதAZைர). 

     7. யாG உJேர கG+தா-கரண1-கGம1-கGமபய7 எ7e உe, ெசU3 
ேவe வ;வமாக பMணl$கT-ைலேயா அவG �ய ஆ7ம]ைலைய 
(O$,ைய) அைட4றாG. அதாவ3 O$, அைடய T=1iபவG உJேர 
கG+தா-கரண1- கGம1-கGமபய7 எ7e உe, ெசUய ேவD\1. 
அuZe, இரD\ Tதமாக இ=$4ற3.  

     7.1.த7 உJேர கG+தா Oதலான வ;வமாக உBள3. த7 உJைர+ 
தTர மrற ெபா=Bகேளா\ (aற உJGகB, மre1 உJரrற aற 
ெபா=Bகேளா\) என$F எ"த ெதாடGi1 இ-ைல.) 

  7.2.அேபத ேநா$4- (கG+தா-கரண1-கGம1-கGமபய7 எ7e 
aM+38 பாG$காம- ) த7 உJைர தன$F  ேவD;ய எ-லாd 
ச$,ையc1 த7}B ெகாDட ஒ= OX8 ெபா=ளாக உe, ெசUத-. 
இ"த  இரDைடc1  ெசUபவG த7 �ய ]ைலைய /O$,ைய 
அைட4றாG. aறG எ-லா1 ச1சார+,- fழ-பவGகேள! இ8ப; க&\ 
]ைலJm1 T\தைல ]ைலJm1 உJG தzயாகேவ உBள3 என 
த+3வd R"தைன ெசUபவG ஏக+3வ ஃபாவைனJ- ஆw"3 aற 
ெபா=A- பMணl$காம- இ=$4றா G . அதனா- �Uைம 
அைட4றாG.  
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   நாேன fத",ரமாக எ7 �ய அgZ வ;T- ]கX1 சாதைன 
ெசUவதா- நாேன கG+தா. எ7 ஆrற6- சா,8பதா- நாேன க=T. 
�ய அgZ ]ைலைய அைடய தF,யாவதா- நாேன ெசய8ப\ெபா=B. 
எ7z6="ேத ேதாreT8பதா- நாேன �$கmைடயவ7. ெசய67 
Tைளைவ நாேன அைடவதா- நாேன ெகாBபவ7. எ7zேலேய இைவ 
]கwவதா- நாேன ெசய- ]கX1 இடமாேவ7. அதாவ3, தா7 த7ைன 
த7னா- தன$F த7z7e த7z- ]கwத- என ஆe ேவreைம 
வ;வமாக உBள தz8 ெபா=B உJG எ7பதா1. (aரவசனசார1 காைத 
126-7 ெதAZைர). 

ேக#$ 22: உ2? >ணx4ைதY அைடதைல ($காரமைடதைல) 
�த+&ரமாகx ெச�mறதா எ3ன? 
ப,-: ஆமா1, ஏெனz-  
   1. O7i க&;$ெகாDட ,ரTய கGம உதய ]l+த+,7 உதT 
ெகாD\ உJG த7 அf+த அgT7 jல1 ஆைச Oதலான 
FணdRைதZ$F (Tகார உணGZ$F) கG+தா வா4ற3; அேத சமய1 
உJM7 ஆைச Oதலான FணdRைதZ ]l+த+,7 உதT ெகாD\ 
i+கல+ ,ரTய1 த7 உபாதான ச$,யா- எ&\ ,ரTய கGம வ;ைவ 
அைட4ற3. 

    காைல மre1 மாைல ேநர+,7 {Gய ஒAைய ]l+தமாக$ ெகாD\ 
வாz- பல வDண`கைளc1, வானT- ேபா7ற ேதrற`கைளc1 
காD4ேறா1. இ"த ேதாrற`கB எ-லா1 i+கல அy+,ரBகB 
தாேம உ=வா$4$ ெகாDடைவ. {Mய ஒA அ`F இ=$4ற3 
அuவளேவ, அ"த வDண`கைள உ=வா$Fவ,- அத7ப`F ஒ7e1 
இ-ைல! ஒA ]l+த1 ம&\ேம! அ"த ]ற மாrற`கB எ-லா1 
அy+,ரBகB தாேம ெசU3 ெகாDடதாF1. அேதேபால உJM- 
காண8ப\1 பலவாறான உணGZகைள ]l+தமாக$ ெகாD\ கGம 
அy+,ரBகB அgZ மைற8i Oதலான எ&\வைக கGம வ;வமாக 
தாேம மாe47றன. அ1மாrற`கW$F உJG கG+தா இ-ைல. 
(பnசாL,காய1 காைத 66-7 ெதAZைர) 

     2. கGம ப"த வச+தா- அf+த ]dசய நய8ப; aறT உJ=$F 
ஆைச Oதலான ,Mi உணGZகBsட அத7 (உJM7) இய-i எ7e 

131



 5. காரZக#

sற8ப&\ இ=$4ற3. அதாவ3 aறT உJG அனா,கால கGம 
ெதாடGa- இ=8பதா- , தன3 அgத- பDைப இழ$காம- 
அgபனவrgெல-லா1 காம, ெவFA, மய$க ,Mi உணGZ ெகாD\ 
ெசய-ப\4ற3. இ"த ,Mi உணGZ ஆ7ம aரேதச+,- பைச ேபால 
ெசய-ப\4ற3. அ8ேபா3 அ`FBள i+கல கGம அy$கB (�f 
பைசJ- ஒ&;$ ெகாBவ3ேபால) உJ்G8aேதச+,- ஒ&;$ெகாD\ 
தாமாகேவ எ&\ கGம வ;வமாக மாrறமைட47றன. பாm1 �=1 
கல"த3 ேபால உJ=1 கGம TைனகW1 கல"3 ]r47றன எ7ற 
உவைம ஆகம+,- sற8ப\4ற3. இuவாe உJரா- ஆ$க8படாம- 
i+கல1 கGமவ;வாக தாேம அைடவதா- உJG அதrF உபாதான 
காரண1 அ-ல என+ ெதAயலா1 (பnசாL,காய1 காைத 65-7 
ெதAZைர) 

     3. உDைம ேநா$4- உJM7 உபேயாக1 எ-லா ெபா=Bகைளc1 
பாG+த- அgத- வ;வ �ய31 Frறமrற3மாF1. இ="தாm1 
அனா, காலமாக உJM7 உபேயாக1 ேமாக+ேதா\ s; இ=8பதா- 
ெபாUைம (l+,யா+வ1), அgயாைம (ெக&ட அgZ), iலனட`காைம 
(Tரதl7ைம ) ஆ4ய j7e  த7ைமகA- அனா,யாகேவ 
]கw"3ெகாD\ இ=$4ற3. அதாவ3 Lப;கம@ �Uைமயான3, 
ஆனாm1 த7 அ=4- உBள aற ெபா=BகA7 ]ற`கைள ஏre 
,M"3 காண8ப\வ3 ேபால, ேமாகTைனJ7 சாGa- aறT உJG 
ெபாUைம Oதலான ,Mi வ;T- ,கw4ற3. (சமயசார1 காைத 89-7 
ெதAZைர) 

    4. கா&R, அgZ, ஒX$க1 உJM7 Fண`கB ஆF1. Fண`கைள 
உைடய3 F@. FணO1 F@c1 aM$க O;யாத உறZ ெகாDடைவ. 
Fண`கB ,Mire இ=$F1ேபா3 F@c1 (உJ=1) ெக&\ ]rF1. 
ெக&ட ]ைலJ- உJG த7 �ய இய-ைப அgவ,-ைல. ,Mi ]ைல 
அhc1 ேபா3 த7 �ய ]ைலைய உJG அgc1. ,Mi ]ைல i+கல 
Tைனcட7 ெவA+ ெதாடGiைடய3. இ"த ெதாடGi ]ைலJ- 
i+கல+,7 Fண+ைத உJG ஏrகT-ைல, i+கலO1 உJM7 
Fண+ைத ஏறகT-ைல. ஒ= ெபா=A7 Fண1 ேவe ெபா=A7 
Fணமாகா3 எ7ப3 ஆகம`கBவh நா1 அg"தேத.  
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      எனேவ உJM7 ,Mi உணGZ உJM}ைடய31 அ3 த7 இய-ைப 
அgயாைமயா- அைம"த31 ஆF1. அgயாைம அhc1 ேபா3 ,Mi 
]ைல அh"3 ேபா4ற3 , உJG த7 �ய இய-i ]ைலைய 
அ ைட 4 ற 3 . i +க ல +, 7 ெதா ட Gi 1 அ re 8ேபா 4 ற 3 . 
நrகா&Rயாளேன இைத உணG"3Bளா7. அதாவ3 i+கல$ கGமேம 
த7ைன jடந1a$ைக ெகாDடவனாக ஆ$4cBள3 என ந1iபவG 
l+யா,=�;யாவாG. இ,6="3 உJM7 அgயாைமைய �$Fவேத 
உபாய1 என அgயேவD\1. (சமயசார1 காைத 371-7 ெதAZைர) 

    5. உJM7 உணGZ1, உJ=1 ேவeேவe அ-ல, ஏெனz- அைவ 
த7மயமானைவ. உJைரc1 அத7 உணGைவc1 aM$கO;யா3. 
உJM7 உணGைவ அத7 4Mைய எ7பG, ஏெனz- அ3 உJM- 
]கw4ற3. உJG fத",ரமாக ெசUc1 அ"த 4Mையைய உJM7 
ஃபாவகGம1 எ7e1 seவG. ஆகேவ உJM7 ஃபாவ கGம+3$ேக 
உJG கG+தா , i+கல வ;வ ,ரTய கGம+3$F கG+தாவ-ல . 
அ8ப;யானா- i+கல$ கGம+3$F யாG கG+தா எ7ற ச"ேதக1 
எXவ3 இயrைகேய ! i+கல+,7 கGமவ;வ மாrற1 i+கல 
மயேமயாF1. அ"த கGம வ;வ மாrற+ைத i+கலேம அைடவதா- அ3 
i+கல+,7 ெசயேலயாF1. எனேவ ,ரTய கGம+3$ேக i+கலேம 
கG+தா, உJM7 ஃபாவகGம+,rF- பMணாம+,rF$ கG+தா அ-ல. 
(aரவசனசார1 காைத 122-7 ெதAZைர) 

     6. எ3வைர தா7, aற எ7e aM+தgc1 அgZ (ேபத Tnஞான1) 
ஏrபடT-ைலேயா அ3வைர ஆைச Oதலான ,Mi உணGZகW$F 
த7 அgZ வ;வ ஃபாவ உணGேவ கG+தா என ந1iவ31; aM+தgc1 
அgZ ஏrப&டZட7, அ"த f+த ேபத Tnஞான ேமைதயான தா7 
ெசUபவ7 எ7ற எDண`கைள T&\, ெவe1 அgபவ7 ம&\ேம என 
ந1iவ31; இuTத1 ஒேர உJM- ெசUபவ7 மre1 ெசUயாதவ7 
எ7ற ச1ப"த+ைத அgT7 வளGdRைய$ ெகாD\ ]�a$கலா1. 
இuவாe Rயா+வாத+3$F உக"த ந1a$ைக ெகாDட மzத=$F 
aறT fழrR மre1 ேமாk1 பrgய ந1a$ைக உDடா4ற3.  

   அ8ப;8ப&டவG 3றZ VD\, த7 அgT- ஆw"3, கGம`கைள 
அh+3 ~\ேபe அைட4றாG. ேபதஅgZ இ-லாதவG எuவளZதா7 
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 5. காரZக#

க\1 தவ1  ெசUதாm1 , த7ைன அgயாதவராைகயா- ~\ேபe 
அைடவ,-ைல. (சமயசார1 காைத 205-7 ெதAZைர) 

    7. ,Mi ]ைல உJM7 O$கால இய-பாக இ-ைல, அhய$s;ய 
பGயாய வ;வமாக இ=$4ற3. அ3 உதயஃபாவ1 ஆைகயா- பGயாய 
ேநா$4- அ3 உJM7 fய+ த+3வமாF1. ஜட$ கGம`கWட7 
உJ=$F அனா,கால ]l+த ைநl+,க+ ெதாடGi உBள3, ேமm1 
உJG அத7 வசமா4ற3, அதனா- Tகாரமைட4ற3. ஆனா- கGம 
உதய1 உJM7 Tகார+,rF ]l+த1 ம&\ேம. ]l+த1 Tகார+ைத 
ெசUவ,-ைல, ஆனா- உJG தானாகேவ ]l+த+,7 வசமைட"3 
Tகாரமைட4ற3. உJG எ8ேபா3 பாMணாlக ஃபாவ+,7 வ;T- 
த7 இய-ைப  அைடய ல&Rய 1 ெகாD\  த7மய மாவைத 
ெவA8ப\+31ேபா3, ]l+த`கB தானாக Tல48ேபாக உJM7 
f+த+த7ைம ெவA8ப\4ற3 எ7பைத ஔபசlக1, kேயாபசlக1 
மre1 kாJக ஃபாவ`கB jல1 அgயலா1 (த+3வாG+த �+,ர1 
அ+,யாய1-2) 

    8. ஆGவ பMணாம1 உJரா- ெசUய8ப\வதாF1. அ3 iD@ய1 
பாப1 என இரD\ வைகயாக உBள3. உJG ஆGவ பMணாம+3$F 
கG+தாவாF1. அைத ெசUவ31 ெசUயாம- தTG8ப31 உJேர. இ3 
]dசயநய1 என8ப\4ற3 , ஏெனz- ]dசயநய1 த7 ,ரTய 
உணGைவ f&\வ3. i+கல$ கGம+ைத உJG ெசUவதாகZ1, உJைர 
i+கல8 பMணாம+,rF கG+தாவாகZ1, அைத ெசUவ31 தTG8ப31 
உJேர எ7ப31 Tயவஹார ேநா$காF1 . ஒ7g7 த7ைமைய 
மrெறா7g- ஏrgd ெசா-வ3 Tயவஹாரநய1. த7 ,ரTய+ைதேய 
f&\1 ]dசயநய1 ஏriைடய3 என அgயZ1. ( aரவசனசார1 காைத 
189-7 ெதAZைர) 

     9. மzத7 Oதலான aறTகB நாம கGம+தா- ஆ47றன. அதனா- 
ம&\1 உJM7 இய-i ,Mi அைடயT-ைல . �ைர மர`கB 
உgnf1ேபா3 மர+,7 த7ைம$ேகrப அ3 ,Mi அைட4ற3. 
ச"தன1, ேவ1i, ெத7ைன Oதலான மர`கைள அைடc1ேபா3 அ3 
நeமண1, கச8i, இz8i Oதலாக+ ,M4ற3. தன3 FAGdR, 
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 5. காரZக#

�Uைம, ெம7ைம Oதலானவrg- இ=8ப,-ைல. அேதேபால உJG 
த7 aறT ]ைல$F ஏrப ,Mi அைட4ற3.  

   உDைமJ- aறT ]ைலJ- கGம1 உJM7 இய-ைப ,Mi 
அைடயd ெசUவ31, மைற8ப31 இ-ைல. அ`F உJG தாேன த7 
Frற+தா- கGம+3$F இைசவாக ]கw4ற3. ஆைகயா- அ3 த7 
இய-ைப அைடயT-ைல. மர1 �ைர உgnf1 ேபா3, �G மரவ;T- 
உ=வ1  ெபe4ற3 . அேதேபா- உJG aரேதச ேநா$4- த7 
கGம+3$F இைசவான வ;வ1 ெகாBW1ேபா3 த7 இய-பான அ=வ 
]ைலைய அைடய O;வ,-ைல. fைவ ேநா$4- மர+3$F இைசவாக 
]கX1ேபா3 �G த7 fைவ+ த7ைமைய அைடவ,-ைல. அேதேபா- 
உJG ஃபாவேநா$4- கGம+3$F இைசவாக ]கX1ேபா3 ஆைச 
Oதலான இ-லாத த7 �ய+ த7ைமைய அைடவ,-ைல. ஆைகயா- 
aறT ]ைலJ- உJG த7 Frற`களாேலேய த7 இய-ைப அைடய 
O;யாம6=$4ற3 எ7ப3 ெதAவா4ற3. கGம1 Oதலான ேவe 
காரண`களா- அ-ல . கGம1 உJM7 இய-ைப ,M$4ற3 
எ7பெத-லா1 உபசாரமாக ெசா-ல8ப&டதாF1. ]dசய ேநா$4- 
அ-ல என அgயZ1.  

ேக#$  2 3 : $காரஉண?Y  காரணமeறதா (अहेतुक ) அ'லC 
காரணSைடயதா (सहेतुक)? 

ப,-: ]dசய நய+தா- TகாரஉணGZ காரணமrற3, ஏெனz- 
ஒuெவா= ,ரTயO1 த7 உணGைவ fத",ரமாகd ெசU4ற3, ஆனா- 
TகாரஉணGZ ெகாBW1ேபா3 உடz=$F1 கGம1 ]l+த 
மயமாவதா- Tயவஹார நய+தா- அ3 காரணOைடயதா4ற3. 

  l+,யா+வ1 எ}1 ,ரTயகGம1 ஜட1. அ3 உJைர ெபாU 
ந1a$ைகயனாக ஆ$F4ற3 . ெபாU ந1a$ைகைய  உJGd 
ெசUயT-ைல எz- l+,யா+வ1 எ7ற ஜட+ ,ரTயகGம1 அைதd 
ெசUததாக (உபாதான கG+தா) ஆ4T\1. உJரrற ,ரTயகGம1 
உJ=Bள உணGZ$F (ஃபாவகGம+3$F) கG+தாவாக ஆகO;யா3. 
ஏெனz- உJரrற  ,ரTய கGம+,rF1 உJ=Bள  ஃபாவ 
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 5. காரZக#

கGம+3$F1 இைடேய கG+தா-கGமா ச1ப"த1 இ-ைல. அ8ப; உறZ 
இ=$கO;c1 என$ க=3த- ெபா=BகA7 இய-i$F OரணாF1.  

     உணGZ ெசய- உJM- ேதா7eவ3. உJG ெசUவ3. அைத i+கல$ 
கGம1 ெசU4ற3 எz- அ3 உJG8ெபா=B ஆ4T\1. ஏெனz- 
உணGZBள ]கwZ$F உணGZBள ெபா=ேள கG+தாவாக O;c1. 
இரD\  ேவeப&ட ெபா=BகW$F இைடேய அuZறZ அைமய 
O;யா3. அதனா- jட ந1a$ைக உணGைவ i+கல+,7 ]கwவாக$ 
க=த O;யா3. 

       உJ=1 உJரrற l+,யா+வ ,ரTயகGம1 இரD\1 ேசG"3 அ"த 
உணGைவ ஆ$F4ற3 எz- இரD\1 அத7 Tைளைவ �கர ேவD; 
வ=1. உண=1 த7ைமைய ஜட8i+கலO1, ஜட+த7ைமைய உJ=1 
எ8ப; �கர O;c1? O;யாத-லவா, அதனா- இரD\ேம கG+தாவாக 
இ=$க O;யா3.  

   இரD\ேம கG+தா இ-ைல எ7e ெகாDடா- aறF l+,யா+வ 
]ைல இய-பா4T\1. எ-லா உJMடO1 அ3 இ-ைலயாைகயா- 
அ8ப;$ க=த O;யா3. ஆைகயா- இரD\$F1 இைடேய ]l+த 
ைநl+,க+ ெதாடGேப இ=8பைத அgயலா1. எனேவ ஒ= ெபா=A- 
]கX1 ]கwZ$F அ8ெபா=ேள Oதrகாரண1. (உபாதான காரண1) 
எ7ப3 க=+3. (சமயசார1 காைத 328 Oத- 331 வைரJ7 
ெதAZைர). 

   அதாவ3 ேவeTதமாக ேநா$4னா-, உJG fத",ரமாக Tகாரவ;வ1 
அைட4ற3, ஆைகயா- அ3ேவ அ"த ]ைல$F காரணமா4ற3. அ"த 
ேநா$4- TகாரஉணGZ காரணOைடய3. ஆனாm1 உJM7 உDைம 
இய-i Tகாரஃபாவம-ல ஆைகயா- இ"த ேநா$4- TகாரஉணGZ  
காரணl-லாத3.  

ேக#$ 24: ஒ= உ2? மeெறா= உ2ைரB ெகா'ல S){மா எ3ன? 
ப,-: O;யா3. ஏெனz-  
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 5. காரZக#

   1. அL,+வ Fண+,7 காரண+தா- எ"த உJ=$F1 அ-ல3 
ெபா=W$F1 அhZ இ-ைல, ஆைகயா- யா=1 எைதc1 ெகா-லேவா 
அ-ல3 அh$கேவா O;யா3. 

   2. உடz=$F1 ஜட உட- sட fத",ர i+கல+ ,ரTயமாF1, 
அைதc1sட யா=1 அh$க O;யா3. 

   3. உடmட7 உJ=$F இ=$F1 ெதாடGi 3D;+38 ேபாதைல 
உலக வழ$4-(Tயவஹார நய+தா-) இற8i அ-ல3 அh"3 ேபாத- 
எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. உJG மre1 அத7 உட- ச1ப"த1 
T&\8ேபாத- அதனத7 தF,யா- ]கw4ற3, அ,- ஆcBTைன 
O;"3ேபானைத ]l+தமாகd ெசா-ல8ப\1. 

  4. அh$F1 ெசயைலd ெசUc1 உJG, ேவெறா7ைற அh$F1 
3வG8i உணGைவ (கஷாய ஃபாவ+ைத) த7z- ெசU3 அத7 f+த 
ைசத7ய உணGைவ+தா7 அh+3$ ெகாB4ற3 , ேவe ஒ7e1 
ெசUயO;யா3. 

       5. பரமாG+த ேநா$4- எ"த+ ,ரTயO1 எதrF1 எைதc1 ெசUத- 
எ7பெத-லா1 இ-ைல. (aரவசனசார1 காைத 16-7 ெதAZைர). 

  6 .உல4- ஆe ,ரTய`கW1 எ8ேபா31 உe,யாக 
இ="3ெகாD\ ஒuெவா= சமயO1 த7 ]ைலJ- ேதா7eத- 
மைறதைலd ெசU3ெகாD\ இ=$47றன. இuவாe அன"த ஜட, 
ம re1  ேச தன , ரTய`கB ஒ7e$ெகா7e  fத ", ர மாக 
இ=$47றன . ஆைகயா- உDைமJ- எ3Z1 அhவ,-ைல . 
ெதAவாகd ெசா-ல  ேவD\ெம7றா- இ"த உல4- ஒ=வG 
aறவrைற ேதா7றd ெசU4றாG, ஒ=வG பா3கா8i அA$4றாG, ஒ=வG 
அh$4றாG எ7பெத-லா1 jட ந1a$ைகயாF1. 

  7. ஒ= உJG aற உJ=$F fக1-3$க1 Oத6யன ெசUய 
எDy4ற3 , ஆனா- aற உJG அதனா- fக1 -3$க1 
அைடவ,-ைல; அதனா- அuவாறான எDண1 அப+தமானதா- 
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 5. காரZக#

jடந1a$ைக யாF1- ெபாUயாF1 , Tைனைய க&;$ெகாBள 
ஏ3வாF1. (சமயசார1 காைத 226-7 ெதAZைர). 

ேக#$ 25: ேநா23 காரண5தா' CBகS., ேநா23ைமயா' �கS. 
ஏeபGmறC எ3ற ந.8Bைக உpைமயா அ'லC  ெபா�யா? 

ப,-: ேநாU உட67 ]ைலயாF1. உட- i+கல1/ஜடமாF1. அ,- 
உணGZ இ-ைலயாைகயா- fக1 3$க1 எ7பேத உடm$F இ-ைல. 
உJG த7 அgT7ைமயா-(ெபாU அgவா-) உடைலேய தா7 எ7e 
ந1iவதா- தன$ேக fக1 3$க1 எ7ற உணGZ ெகாB4ற3; மre1 
உDைம அgT7 வhேய உடைல தா7 எ7e க=தT-ைலயானா- 
fக 3$க உணGZ ெகாBளா3. 

  ஞாz, ேநாcrற உட67 காரண+தா- ெகாnச1 sட 3$க1 
ெகாBவ,-ைல (கல$கமைடவ,-ைல). அவG த7 ச48i+த7ைம 
FைறTனா- ெகாnச1 3$க1 அைட4றாG, ஆனாm1 அவG அைத த7 
3$கமாக$ க=தாத,னா- அைத ெவAJ- கா&;$ ெகாBவ,-ைல. 
த7 அhT-லா (]ைல+த) இய-a7 உe,யான பல+தா- T=8i, 
ெவ e 8i  இ -லா ம - ேபா 4 ற 3 .  ேம m 1 எ "ெத "த 
கஷாய`கB(அன"தா}ப", Oதலான) இ-ைலேயா அ3 ச1ப"தமான 
fக அ}பவ+ைத இைடTடா3 அைட4ற3.  

  fக3$க மைடதைல த7 T=8ப+,7ப; அgத-  ெவA$ 
காரண`கA7 ஆ,$க+,- இ-ைல . T=8ப1 ெகாBWத- 
jடந1a$ைகயாF1, அgT7ைமயாF1, ெபாUயா- உDடானதாF1, 
மre1 த7 T=8ப1(இdைச) ம&\1 கல$கமயமாF1, ேமm1 அ"த 
கல$க உணGேவ 3$கமாF1. எ8ேபா3 ேமாக1 இ-ைலேயா அ8ேபா3 
T=8பO1 இ-லாம- ேபாF1 ; அ8ேபா3 எ-லா  3$கO1 
Tல48ேபாக உDைமயான fக1  ெவA8ப\1 . (ேமாkமாG$க 
aரகாச1). 

ேக#$ 26: உ2? க?ம உதய5ைத அdசa5C $காரமைடmறதா 
எ3ன? 
ப,-: இ-ைல, ஏெனz-  
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 5. காரZக#

  1. உJM7 Tகாரஃபாவ+ைத ]l+தமா$ ெகாD\ காGமண  
வGகைணகB கGம வ;வமாக மாe47றன. அத7 L,, O;"தZட7 
கGம1 O,GdR அைட"3  உJG aரேதச+,7 ெதாடGைப T&\T&\ 
ெவAேயe4ற3 . அதrF  Tபாக1 எ7e  ெபயG . கGம+,7 
Tபாக+,rF அ}சரைணயாக உJM- ]கX1 அ}பவ+ைத, உJG 
கGம+,7 பலைன அ}பT+ததாக sற8ப\4ற3. இத7 ெபா=B 
உJG Tகாரமைடய$ கGம+,7 Tபாக1 ]l+த1 ம&\ேம எ7e 
iM"3 ெகாBளேவD\1. கGம1 ப$Fவமைடத- கGம+,- ]கw4ற3, 
உJM- ]கwவ,-ைல . உJ=$F  அத7 TஃபாவஉணGZ 
அ}பவமாத-, அ3 உJM7 ப$FவமாF1/அ}பவமாF1. அ3 உJM- 
]கwவதாF1. (த+3வாG+த �+,ர1 அ,கார1 8, �+- 21) 

  2. ஔதாJக ஃபாவ+,- எ-லா ஔதாJக ஃபாவO1 ப"த+,rF 
காரண1 எ7e எ\+3$ ெகாBள$ sடா3. எெனz- l+,யாவ1, 
அTரத1, கஷாய1, ேயாக1 ஆ4ய நா7F ஃபாவ`கB ம&\ேம ப"த 
காரணமாF1 எ7e அgயேவD\1. (Q தவளா i+தக1-7 ப$க1 9,10) 

     3. ”ஔதாJகா பாவா: ப"தகாரண1”- இத7 ெபா=B எ8ேபா3 உJG 
கGம உதய+,7 a;J- இ=$4றேதா, அ8ேபா3 ப"தமைட4ற3. 
“,ரTய கGம+,7 உதய1 ]கX1ேபா3 உJG , f+த ஆ+ம 
ஃபாவைனJ7 ச$,யா- ஃபாவகGம வ;T- பMணl$காT;- ப"த1 
ஆவ,-ைல.” உJ=$F கGம+,7 உதய1 ம&\ேம ப"த காரண1 
எ7றா- அரஹ"த பகவா}$F$ sட எ8ேபா31 �G+த`கர நாமகGம1 
Oதலான கGம`கA7 உதய1 இ="3 ெகாD\தா7 உBள3, ஆனா- 
அவ=$F Tஃபாவ உணGZ ஏrப\வ,-ைல , அவG த7 ஆ7ம 
இய-aேலேய லJ+,=$4றாG , அதனா- i,ய ப"த1 எ3Z1 
ஏrப\வ,-ைல. அ8ப; ஏrப\மானா- O$, எ7பேத இ-லாம- 
ேபாF1. ஆைகயா- கGம உதய1 ப"த+,rF காரணl-ைல, ஆனா- 
ஃபாவகGம வ;வ மாrறமைடதேல ப"த காரண1 எ7e iM"3ெகாBள 
ேவD\1. (aரவசனசார1 காைத-457 ெதAZைர) 

   4. ,ரuயாLரவ1 இ="தாm1 sட, உJM7 ஆைச Oதலான 
பாவாLரவ 1 இ-ைலெயz- எ-லா  இ�ட , இ�டl-லாத 
Tஷய`கA- நா7 எ7}ைடய3 எ7ற உணGZ ஏrபடாத உJ=$F 
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 5. காரZக#

ப"த1 உDடாவ,-ைல. ஆைச Oத6யன இ-லாத உJGகW$F 
,ரTய கGம+,7 உதய1 ம&\ேம ப"தகாரணமாF1 எ7றா-; ச1சார 
உJGகAட1 எ8ேபா31 கGமஉதய1 இ=8பதா-, எ8ேபா31 ப"த1 
இ="3 ெகாDேட இ=$F1. அ8ப;யானா- கGம1 இ-லாத உJேர 
இ=$க O;யாம- ேபாF1 ! (பnசாL,காய1 காைத 1497 
ெதAZைர) 

  5. கGம1 பய7தர ேதா7e1ேபா3 உJG ,MiணGZ ெகாB4ற3. 
உJG ,MiணGZ  ெகாBW1ேபா3 i,ய கGம1 க&\4ற3 . 
அuTரD\1 த+த1 ெசயைல ெசU3 கGமக&\ ]கழ உபாதான மre1 
]l+த$ காரண`களாக அைம47றன. 
  
   6. கGம1 இ=8a- உBளவைர 3U8i$F+ தF,யாவ,-ைல. அ3 
பய7தர தF,யாF1ேபா3 3U8i$F  தF,யா4ற3 . அ3 
3U$க8ப\1ேபா3 உJMட1 ,Mi உணGZ ேதா7e4ற3. அதனா- 
i,ய கGம1 கா&\4ற3. இதைன Tள$க 4w$காy1 எ\+3$கா&\ 
தர8ப\4ற3.  

  “ெபD Rel ]ைலJ- iணGdR$F+ தF,யானவளாக இ-ைல. 
அவB இள1ெபDணாக ஆF1ேபா3 (யuவன�ப1 அைடc1ேபா3) 
iணGdR$F தF,யானவளாக இ=$4றாB. இரD\ ]ைலJm1 
ெபDதDைம அவAட1 உBள3. ெபDத7ைம இ="31 Rel 
]ைலJ- iணGdR$F தF, இ-லாத3ேபால, நrகா&RயாளMட1 
T ைன  இ = 8a - இ = $F 1ேபா3 ப ய 7த = 1 த F , ைய 
ெவA8ப\+தாைமயா- 3U8i$F தF,யாவ,-ைல . அ8ேபா3 
உJMட1 ,Mi உணGZ ேதா7e1 வாU8i இ-லாைமயா- உJG i,ய 
கGம+ைத கா&;$ ெகாBவ,-ைல .  ெபD யuவன ]ைலJ- 
iணGdR$F தF,யாவ3 ேபால, கGம1 உதய+,- இ=$F1ேபா3 
3U8i$F  தF,யா4ற3 .  ெபD@ட1 வச8ப\வ3 ேபால 
கGமTைனJ7 வச8ப&ட உJG ,Mi ]ைல அைட"3 அதனத7 
தF,$F ஏrறவாe i,ய கGம ப"த+ைத அைட4ற3”. ,Mi ]ைலJ- 
l+யா,=�; அன"தா}ப", Oதலான நா7F கGம`கைளc1, 
நrகா&Rயாள7 அ8aர+யா$யான1 Oதலான j7e கGம`கைளc1, 
இ-லற+தா7 (ேதச Tரத7) aர+ய$யான1 Oதலான இரD\ 
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கGம`கைளc1, Oz ]ைலJ- சnfவலன கGம`கைளc1 க&;$ 
ெகாB47றனG . இதனா- கGேமாதய1 i,ய கGம ப"த+,rF 
காரணl-ைல உJM7 ,Mc1 ]ைலேய காரண1 என அgயலா1.
(சமயசார1 காைத 174Oத- 176வைரJ7 ெதAZைர) 

    7. அnஞாz, த7z- ஆைச-ேகாப1 Oதலான உDடாக$ கGம 
உதய1தா7 காரண1 எ7e ந1a அ"த கGம`கA7 ேம- ேகாப1 
ெகாD\ அைவகைள நாச1 ெசUய எDy4றா7. அ8ப;8ப&ட 
அnஞாzகB ெதAZெபற ேவD;, ஆdசாMயGகB இuவாe உபேதச1 
ெசU47றனG “ஆைச-ேகாப1 Oதலான ,Mi உணGZகB உJM- 
ேதா7ற அத7 அnஞானேம காரண1. அ3 உJM7 அf+த பGயாய1, 
ஆைகயா- அைத+தா7 நாச1 ெசUயேவD\1, உJG ஞான இய-i 
வ;வமாF1-இuவாe அ}பவ1 ெசUயேவD\1, ச1ய$ஞான+ைத 
ெவA8ப\+த ேவD\1. ெவA+ ,ரTய1 (கGம1) ஆைச-ேகாப1 
உDடாக$ காரண1 எ7ற எDண+ைத T&\T&\ அத7 ேம- ேகாப1 
ெகாBளாேத”. (சமயசார கலச1 220-7 ெதAZைர) 

     8. உJG த7 அnஞான+,னா- தவe ெசU4ற3, இ,- கGம+ைத 
சa8பதா- ஒ= பய}1 இ-ைல. எuவாe ெந=8iட7 ெதாடGi 
ெகாDட இ=1i பX$க காU"3 Rவ"3 T\4றேதா, அ3 ேபால 
கGம+,7 வச8ப&ட உJG ஆைச ,  ெவFA  ெசU3 Tகார+ைத 
அைட4ற3.  

     9. கGம1 உDைமJ- அ3ேவ ஆe கார@(ஷ& கார$) வ;T- 
பMணl$4ற3 ஆைகயா- அ3 உJM7 ஆe கார@ அவLைதகைள 
எ,GபாG+3$ ெகாD;=$கT-ைல. அேதேபா- உJG fயமாகேவ 
ஆe கார@ வ;T- பMணl$4ற3 அ3Z1 i+கல+,7 ஆe 
கார@வ;வ அவLைதகைள எ,GபாG+3$ ெகாD\ இ=$கT-ைல. 
அதாவ3 ]dசயநய+தா- கGமமாக மாற$s;ய Lக"த1 fயமாகேவ 
கGமவ;வமாக ஆ4ற3, உJG த7 ஔதாJக ஃபாவ வ;T- fயமாகேவ 
Tகார ஃபாவமைட4ற3. உJG i+கல1 இரD\1 ஒ7e மrெறா7g7 
ெசயைல எ,Gபா+3$ ெகாD;=$கT-ைல.  
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  f=$கமாகd ெசா-லேவD\ெம7றா- உJM7 Tகார1 உJM- 
ஷ&காரக வ;T- நைடெபe4ற3. அேதேபா- i+கல+,7 கGம வ;வ 
Tகார1, i+கல Lக"த+த,- ஷ&காரக வ;T- ]கw4ற3. உJM7 
]கwZ$F1 i+கல+,7 ]கwZ$F1 காரண காMய+ ெதாடGi 
இ-ைல. இரD\1 சம கால+,- ]கwவதா- ]l+த ைநl+,க+ 
ெதாடGேப உBள3 என அgயலா1. 

ேக#$ 27: “உ2? த3 த>&யாேலேய $காரஃபாவ. (ஆைச 
Sத|யன &aU உண?Yகைள) ெச�mறC-இuவாf ந.Uவதா' 
$கார. உ2a3 இய'U ஆm$Gம'லவா; ஆைகயா' ஆைச 
Sதலான $கார. க?ம5&னா'  ெச�யTபGmறC எ3f ந.ப 
ேவpG.”-இuவாf ெசா'வC சaயா? 

ப,-: Tகார1 உJM7 O$கால இய-i அ-ல, ஆனா- அhc1 
த7ைமcைடய பGயாய உணGவாF1. ]கwகால8 பGயாய+,- த7ைன 
T&\ ேவe ,ரTய+ைத a7பre1ேபா3 பGயாய+,- i,ய i,ய 
T வ கா ர `க B உDடா4 7ற ன , ஆனா - அ 3 த 7ைன ேய 
a7பreமானா- அ8ேபா3 அ"த Tகாரமைடவ,-ைல . உJG 
fயமாகேவ ேகாப1 , ஆைச Oதலான Tகார உணGZகைள$ 
ெகா B4 ற 3 , ஆைக யா - அ f +த  ] dச ய ந ய +தா - அ 3 
உJM}ைடயதாF1 . இய-a- Tகார1 இ-ைல , த7zய-a- 
ஆw"3T&டா- அ"த Tகார1 தானாகேவ Tல4 T\4ற3, (அதாவ3 
Tகார+ைத a;+3+ தBள ேவD;ய,-ைல). ஆைகயா- Tகார 
பGயாய1 ]dசய நய+தா- த7}ைடய3 என8ப\4ற3, ஆனா- Tகார 
இய-i த7}ைடய ]ர"தரமானேதா மre1 உDைமயானேதா 
இ-ைல, அதனா- அ3 அf+தமாF1. இதனா- அf+த ]dசய 
நய+தா- Tகார1 உJரா- ெசUய8ப\4ற3 எ7பேத சMயாF1. 

ேக#$ 28: 4ல சமய. உ2a3ேம' ஜட க?ம5&3 தாBக. 
ஆ&கமாக இ=BmறC; 4ல சமய. ஜட க?ம5&3 ேம' உ2a3 
தாBக. அ&கமாக இ=BmறC எ3பC சaயா? 

ப,-: 1. இ-ைல, இ"த ந1a$ைக உDைமJ-ைல, ஏெனz- உJG 
மre1 ஜட$கGம1 இரD\ பதாG+தO1 O$கால+,m1 தz+ 
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தzயாF1.  இைவகW$4ைடJ- அ+ய"தாஃபாவ1 இ=$4ற3, 
ஆைகயா- எ3Z1 எத7 ேமm1 தா$க1 ெசUய இயலா3. 

    2. உJG Tப�த i=ஷாG+த1 ெசUcமானா- அ8ேபா3 த7 Tப�த 
ெசயm$F கGம+ைத சாG"3 T\4ற3, அ"த ேநா$4- கGம 
தா$க+,7 ேம- Frறdசா&\ ெசா-ல8ப\4ற3. மre1 உJG த7 
தF,J- Th8iட7 இ="3 சMயான i=ஷாG+த1 ெசUcமானா-, 
அ8ேபா3 அ3 த7 ச$,ைய த7ேம- அ,கM+3 , கGம+,7 
ப$கl="3 ெகாnச1 ெகாnசமாக Tல4 T\4ற3. இதனா- உJG 
ச$, வாU"த3 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. 

   3. ஒuெவா= ,ரTய+,7 பல1 மre1 ச$, அத}Bேளேய 
இ=$4ற3. அதாவ3 கGம+,7 ச$, கGம+,ேலேய இ=$4ற3; 
உJM7 ச$, உJMேலேய இ=$4ற3. ஆைகயா- கGம1 ஒ=ேபா31 
உJM7 ேம- ஆ,$க1 ெசm+த O;யா3. 

ேக#$ 29: Uல3களா' hகரBl)ய ெபா=#க# உ2=B> �க 
CBகJகைள ெகாGBக S)யாC எ3பத3 காரண. யாC? 

ப,-: 1. உட- எ"த உJ=$F வாXlட+ைத ெகா\$4றேதா, அ"த 
உட6- உBள  இ",Mய`கA7 வh உJG த7 அf+த 
பMணாம+,னா- T=1aயைத அைட"3 தா7 இ7பமாக இ=8பதாக 
]ைன$4ற3 ; ஜடமா4ய உட6- இ7ப1 ]கwவ,-ைல . கB 
F;+தவ7 மய`Fத- ேபால இ"த உJG ேமகTைன எ7}1 கBA7 
மய$க+தா-, இ"த ெபா=B என$F இ7ப+ைத ெகா\$4ற3 என 
மய`4 அைத நா; ஓ\4ற3. அ"த ]ைலJ- இ7ப1 உJM- 
]கw4ற3, உட6- அ7e. aற ெபா=A- இ7ப1 காy1 ,Mi 
]ைலைய உJேர ]கw+34ற3 . aற ெபா=A7 ெதாடGைப 
T&\T&\ உJG த7zய-a- ]கXமானா- R+தபகவா7 ேபால 
அன"த fக+ைத அைடc1. அதாவ3 உJM7 fக Fண+,7 ,M"த 
பGயாய`கேள iல7வh அைடc1 fக 3$க`கB; அதாவ3 iல7கB 
வhேய அgc1 உJG அ}பT8ப3 37பேம என ெதAத- ேவD\1. 
(aரவசனசார1 காைத 65-7 ெதAZைர) 
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 5. காரZக#

     2. உட- fக 3$க`கைளd ெசUவ,-ைல. ேதவGகA7 அழ4ய 
ைவ$�க உடm1 fக+,rF காரணl-ல, நார4J7 அழகrற உடm1 
3$க+,rF காரணl-ைல. உJG fயமாகேவ தா7 T=1i1/
T=1பாத Tஷய`கA7 வசமா4 fக3$க`கைள$ கrபைன வ;T- 
அ}பT$4ற3. (aரவசனசார1 காைத 66-7 ெதAZைர) 

   3. தா7 aற எ7ற ag+தgc1 அgZ இ-லாத,னா- உJG, 
aறவrg- அதாவ3 இ",Mய Tஷய`கA- fக1/3$க1 எ7ற 
தவறான கrபைன ெசU3 அைவகA- இ�டமான3, இ�டl-லாத3 
எ7ற அgZ ெகாD\ fக+ைதc1 , 3$க+ைதc1 அைடவதாக 
ந1i4ற3 . ஆனா- அ"த Tஷய`கேளா ஜடமயமான3 ; அைவ 
உJ=$F உDைமJ- இ�ட -அzஷட`கேள அ-ல மre1 
வL3T7 இய-iப; ஒ= ,ரTய1 இ7ெனா= ,ரTய+,rF 
ெகாnச1sட எ3Z1 ெசUய O;யா3 எ7ப3 R+தா"தமாF1. 
  
  4. ேமேல sgயப; ெபா=BகA- ேவD;ய3 ேவDடாத3 எ7e 
எ3Z1 இ-ைல. அ8ப; பதாG+த`கA- ேவD;ய ேவDடாத த7ைம 
இ=$Fமானா-, எ3 ேவD;ய பதாG+தேமா அ3 எ-ேலா=$F1 
ேவD;யதாக இ=$க ேவD\1, அuவாe இ-ைல எ7பேத உDைம. 
ஆைகயா- உJG தாேன கrபைன ெசU3 ெபா=BகA- ேவD;ய3, 
ேவDடாத3 எ7e எDy4ற3, ஆனா- அ"த கrபைன jட 
ந1a$ைகயாF1. 

ேக#$ 30: r@5த5&3 பல5தா' அ'லC �pGதலா' காaய. 
rகbmறதா எ3ன? 

ப,- : 1 . இ-ைல , எuவாe எ"தஒ= காMயO1  ேவeஒ7g7 
க&டாய+,- ]கwவ,-ைலேயா , மre1 காMய1  ேவெறா7றா- 
]கw4ற3 எ7ற அgZ அ-ல3 OயrRJ7 க&டாய+,- sட 
]கwவ,-ைல, எெனz- காMய1 ெபா=A7 fய பMணமன ச$,யா- 
நைடெபe4ற3. காMய1 ]கwவைத அgZ மre1 OயrRJ7 
தைலJ- fம+31ேபா3 அ"த அnஞாz காMய1, ]l+த+தா- 
]கwவதாக ]ைன$4றாG. ஆனா- த+3வ ேநா$4- பாG+தா-, 
ஒuெவா= காMயO1 அதனத7 தF,Jேலேய ]கw4ற3, ஏெனz- 
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அத7 அ7வய1(அ,ேலேய இ=8ப3) மre1 uய,ேரக1(அ+3 
�eத-) sட அத}டேன இ=$4ற3, ஆைகயா- ]l+த+ைத எ"த 
]ைலJm1 காMய1 ]கழ ஊ$FT$F1 காரண1 எ7ற எDண1 
Oைறயான,-ைல. (பD;& Vலச"EJ7 Q த+3வாG+த�+,ர1, 
ப$க1-251) 

    2. ச`F எ"த ]ற ெபா=ைள உDடாm1 ெவBைள ]றமாகேவ 
இ=$4ற3, அ3 உDy1 ெபா=A7 ]றமாக மாgT\வ,-ைல. 
ஏெனz- ேவe ,ரTய1 எ"த+ ,ரTய+,m1 அ,- இ-லாத 
இய-ைப ெசUய ]l+த$ காரணமாக ஆக O;யா3. (சமயசார1 காைத 
220Oத- 223வைரJ7 ெதAZைர). 

ேக#$ 31: ஞாP-த?மா5மா  ேவf உ2ைர ந'வ�TபG5தேவ 
உபேதச. ெச�mறா? எ3பC சaயா? 

ப,-: இ-ைல, ஏெனz- எ"த உJ=1, ேவe உJ=$F ந-ல3-
ெக&ட3 ெசUய O;யா3 எ7e ஞாz$F+ ெதMc1. எ,M6=$F1 
உJG த7தF,யா- உDைமைய+ ெதM"3ெகாBW1 OயrRJ7 
காரண+தா- ெதM"3 ெகாBWமானா-, அ8ேபா3 உபேதச1 ]l+த1 
எ7e sற8ப\4ற3.  

   ச3மLத ]ைலJ- ஞாz$F த7 அgZ �UைமJ7 அளZ$F 
உபேதச1 ெசUய ஆைச உDடா4ற3 மre1 உபேதச1 (வா@) 
ெவA8ப\4ற3. இ,- உபேதச1 ெசUய ேவD\1 எ7ற ஆைச ஒ= 
]l+த1 ம&\ேம. ஆைச மre1 உபேதசமாக வ=1 ஒ6 (வா@) ஆ4ய 
இைவ இரD\$F1 ஞாz உMைமயாள7 இ-ைல, ஆனா- ஆைச 
மre1 வா@ இைவகA7 ]கwZகைள ஞாz அgபவG ம&\ேம என 
ெதAத- ேவD\1! 

ேக#$ 32: U5கல. உ2ைர $கார வ)வமாக ஆB>mறC எ3பC 
சaயா? 
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 5. காரZக#

ப,-: 1. இ-ைல; அuவாe எ8ேபா31 ]கwவ,-ைல, ஏெனz- ஒ= 
,ரTய1  ேவe ,ரTய+,7 பMணாம+ைதd  ெசUவ,-ைல . 
(ஆ+மாவேலாக7 ப$க1-46). 

   2. எ"த+ ,ரTயO1 ேவe எ"த+ ,ரTய+,7 பMணாம+ைதc1 
ெசUவ,-ைல , ஏெனz- எ"த+ ,ரTயO1 அபMணாlயாக 
(fயமாகேவ பMணாம1 அrறதாக) இ-ைல ; எ-லா ,ரTயO1 
fயமாகேவ பMணl$F1 ச$, வாU"தைவகேள! (ஆ+மாவேலாக7 
ப$க1-74) 

ேக#$ 33: உ2? த3 45த5&' $காரமைடmறC, ஆனா' 
அTப)யாவ&' U5கல. தானாகேவ அJ> r@5தB க?5தாவாக 
இ=BmறC எ3f ஒ=வ? rைன5தா' அC சaயா? 

ப,-: 1. இ-ைல, அ8ப; ஒ=ேபா31 ]கழ O;யா3, ஏெனz- 
i+கல1 அ"த R+த Tகார1 ]கwவைத அg"3 தாேன கGம ]l+த 
வ;வ1 ெகாBWமானா- அ3 அgc1 த7ைம உைடயதா4T\1. 
அgT-லாத ஜட1 அgZ ெபrறதாக ஆ4T\1. இதனா- அனG+த 
ேதாஷ1 (ெபா=B இ-லாத Frற1) வ"3T\1. 

    2. உJG Tகாரமைடவ,- i+கல$ கGம+ ,ரTய வ;வ1 எ8ேபா31 
]l+தமாகேவ இ=$Fமானா-, i+கல1 உJ=$F பைகவ7 எ7e 
ஆ4T\1. உDைமJ- எ"த+ ,ரTய`கW$F1 இைடJ- பைகைம 
இ-ைல ஆைகயா- அைவகW$FB பைகைம வ"3 T&ட Frற1 
வ"3 T\1. (ஆ+மாவேலாக7 ப$க1 46-47) 
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6.உபாதான.

                                                      
              6. உபாதான.-r@5த. மef. r@5த-ைந@5&க. 

ேக#$ 1: காaய. எu$த. rகbmறC? 
ப,-: காரணா}Tதாoz காGயா@ (சமயசார1 காைத 130-1317 
ெதAZைர). காரணா}Tதாoz காGயா@-காரண+ைத அ}சM+ேத 
காMய1 ]கw4ற3. காரண+,rF ஏrபேவ ெசய-கB ]கw47றன. 
காMய+ைத கGம1 , அவLைத , பGயாய1 , ]ைல , பMணாம1 , 
மாrறமைடத- (பMண,) எ7ெற-லா1 seவG. [இ`F உபாதான 
கா ரண+ைதேய  கா ரணமாக அgயZ1 , உபாதான கா ரணேம 
உDைமயான காரணமாF1].  

ேக#$ 2: காரண. எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: காMய1 எ"த8 ெபா=A6="3 உrப+,யா4றேதா அ"த8 
ெபா=ைள (உ+பாத$ சாம4M) காரண1 எ7e seவG. 

ேக#$ 3: உ5பாதB சாமma அதாவC காaய. உeப5&யா>. ஆBகT 
D?வமான ெபா=#க# எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
ப,-: உபாதான1, ]l+த1 என ஆ$க8Vரவமான ெபா=BகB இரD\ 
Tதமாக இ=$47றன. உபாதான+ைத ]ஜச$, அ-ல3 ]dசய 
காரண1 எ7e seவG, ]l+த+ைத iறdெசய- அ-ல3 Tயவஹார 
காரண1 எ7பG.  

ேக#$ 4: உபாதான காரண. எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: 1.எ"த ,ரTய1 அ3ேவ காMய வ;வமாக மாrறமைட4றேதா, 
அைத உபாதான காரண1 எ7e seவG. மD Fட+,rF மD 
ெமா+ைதைய O$கால உபாதான காரண1 எ7e ,ரTயாG+,க 
நய+தா- ெசா-வG. 

     2.அனா, காலமாக ,ரTய+,- பGயாய`கA7 ெதாடGdRயான 
ஓ&ட1 ]கw"3 ெகாD;=$4ற3, இ,- ஒ= சமய O7 பGயாய1 
(அன"தGVGவ kணவG+,8 பGயாய1) உபாதான காரண1, மre1 
அதrF அ\+த சமய பGயாய1  (அன"தG உ+தG kணவG+,8 
பGயாய1) காMயமாF1. எ8ப;ெயz- மD ெமா+ைத மD Fடமாவ,-, 
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6.உபாதான.

மD ேமா+ைத FடமாவதrF ஒ= சமய O7 பGயாயமாF1. Fடவ;வ 
காMய1, அ3 aDட+,7 அ\+த சமய பGயாயமாF1. O7 சமய 
(அன"தGVGவ kணவG+,8 பGயாய+,7) அhைவ k@$ உபாதான 
காரண1 எ7e பGயாயG+,க நய+தா- seவG.  

   3.அ"த சமய பGயாய+,7 தF,(ேயா$யைத) உபாதான காரணமாF1, 
ேமm1 அ"த8 பGயாயேம காMயமாF1. பGயாயG+,க நய+தா- 
உபாதானேம உDைமயான காரணமாF1. (ஆதார1 - +=வ உபாதான1 
மre1 k@க உபாதான1 பrg ெதM"3 ெகாBள பாG$கZ1 - 
1 .அ�டசஹL+M  Lேலாக1 - 5 8 , 2 .R+TலாL ப$க1 - 3 6 , 
3.ஞானதGபD ப$க1 25-40-56). 

ேக#$ 5: த>& (ேயாBயைத) எ3f எைதB lfவ?? 
ப,- : “ேயாBயைதவ $ஷயTர&rயமகாரண@& ” - (நய �aகா 
ப$க1-27). 
  1. தF,ேய (ேயா$யைதேய) ெபா=ைள$ க&\8ப\+31 காரணமாF1. 
[இ3 அgT7 சாமG+,ய+ைத ெகாD\ ெசா-ல8ப&டதாF1, ஆனா- 
தF,+த7ைம எ7ப3 எ-லா ெபா=Am1 எ8ேபா31 இ=$F1 
ஒ7றாF1.]  

  2. சாமG+,ய1, ச$,, பா+,ர+த7ைம, தF,, வ6ைம, ேயா$யைத 
எ-லா1 தF,ைய$ Fg$F1 ெவuேவe ெசாrகளாF1. 

ேக#$ 6: r@5தB காரண. எ3f எைதB lfவ?? 
ப , - : எ "த 8 ப தா G+த 1 தா ேன  கா M ய வ ; வ மா க 
பMணl$கT-ைலேயா, ஆனா- காMய உrப+,J- அ}sலமாக 
இ=8பதாகd ெசா-ல8ப\4றேதா, அ"த பதாG+த+ைத ]l+த$ 
காரண1 எ7பG. உதாரணமாக மDFட1 உrப+,யாவதrF Fயவ7, 
ெகா1i, ச$கர1 Oத6யன ]l+த$ காரண1 எ7ப3 ேபால அgக. 
[]l+த1 உDைமயான$ காரணl-ைல, அ3 அேஹ3+3வமாF1. 
(பnசா+யாJ, பாக1-2, காைத-351) ]l+த1 காMய வ;ைவ8 
ெபeவ,-ைல ஏென7றா- அ3 உபசார1 மா+,ரேம, அதாவ3 
Tயவஹார காரணமாF1.] 
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ேக#$ 7:  r@5தB காரண. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப,-: aேரர$ ]lத1, ஊதா�ன ]l+த1 என ]l+த1 இரD\ Tதமாக 
இ=$4ற3. 

ேக#$ 8: 8ேரரB r@5த. எ3f எைதB lfவ??  
ப,-: இட1 T&\ இட1 ெச-m1 உJG, i+கல1 மre1 இdைச 
உைடய உJG Oத6யன aேரர$ ]l+த1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. 
aேரர$ ]l+த1 வm$க&டாயமாக உபாதான+,- காMய+ைத ]கழ 
ைவ$4ற3 அ-ல3 பா,8ைப ஏrப\+34ற3 எ7e iM"3 
ெகாBள$sடா3 ; ஏெனz- இரD\ பதாG+த`கW$4ைடJ- 
ஒ7g- ஒ7e இ'லாைம (அபாu) உBள3. aேரர$ ]l+த1, 
உபாதான+ைத மாrறமைடய+ �D\வ,-ைல. 

ேக#$ 9: ஊதா�ன r@5த. எ3f எைதB lfவ?? 
ப,-: தGமாL,காய1, அதGமாL,காய1, ஆகாச1 மre1 கால1 
Oதலான ]�4Mயா (இட1T&\ இட1 ெச-லாத-ஒேர இட+,- 
]ைலயாக இ=$47ற), மre1 ஆைச Oத6ய Tகார உணGZகB 
இ-லாத ,ரTய`கைள ஊதா�ன ]l+த1 எ7பG. []l+த`கA7 
உ&aMZகைளd ெசா-வதrகாகேவ Rல ]l+த`கைள aேரர$ மre1 
Rலவrைற ஊதா�ன ]l+த1 எ7e1 ெசா-ல8ப\4ற3. ஆனா- 
எ-லா Tத ]l+த`கW1 உபாதான+,rF தGமாL,காய1 ேபால 
ஊதா�னேமயாF1 . ]l"த`கைள  தz+தzயாக+  ெதAZ 
ப\+3வதrகாகேவ அைத இரD\ aMZ ெசா-ல8 ப&;=$4ற3.] 

ேக#$ 10: “>யவ3 சBகர., ெகா.U Sத|யைவகளா' மp>ட. 
ெச�தா3” - இ+த >டமா>. காaய5&' 1.&aகா| மef. kZB 
உபாதான காரணJக# யாைவ? 2 .ஊதா�ன மef. 8ேரரB 
r@5தJக# யாைவ? 
ப,-: 1. ,Mகா6 உபாதான காரண1 மD; மre1 Fடவ;வ1 
ெபeவதrF  ஒ=சமய1 O7னG இ="த மD@7 பGயாய1 - மD@7 
ெமா+ைத வ;T7 அhZ மre1 Fட வ;வமாதலான ]கwகால 
ப Gயா ய +,7 தF, ( ேயா$யைத ) ஆ4ய இரD\1 k@$ 
உபாதானமாF1. 
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  2. Fட1 ெசUய ஆைச ெகாDட Fயவ7, இட1 ெபயர$sடய 
(4Mயாவா7) ச$கர1, ெகா1i Oத6யன aேரர$ ]l+த`களாF1. 
ச$கர+,- இ=$F1 அdf ]ைலெகாD;=$F1 நகராத அ;பாக1 
(ச$கர1 ]ைலெகாD;=$F1 VlJ- ]ைலயாக இ=$F1 பF,), 
கால1, ஆகாச1, தGமாL,காய1, அதGமாL,காய1 Oத6யைவகB 
ஊதா�ன ]l+தமாF1; ஏெனz- அைவகB ெச-mைக மre1 
இdைச அrறைவகளாக இ=$47றன. 

ேக#$ 11: ஊதா�ன r@5த., உபாதான5&' எCY. ெச�ய 
S)யாC, ஆனா' 8ேரரB r@5த. ஏதாவC 4ல காaய. அ'லC 
$ைளைவ  ஏeபG5தேவா  அ'லC  ெச'வாB>  ெசz5தேவா 
S){ம'லவா? 
ப,-: இ-ைல; ஊதா�ன ]l+தேமா அ-ல3 aேரர$ ]l+தேமா, 
உபாதான+,- எ3Z1 ெசUயேவ O;யா3, ஏெனz- உபாதான8 
ெபா=W$F  ேவறாக இ=$F1 எ-லா  ெபா=BகW1 -எ-லா 
]l+த`கW1 உதா�னமாகேவ இ=$47றன. Q V�யபாத ஆசாMயG 
இ�ேடாபேதச+,- 35-ஆ1 காைதJ- இuவாe se4றாG. 

          நாJேஜா $Jஜ5வாமாயா& $Jேஜா நாJஜ5வ.=xய& | 
          r@5தமா5ரம3யNC, கேத?த?மாN5காயவ5 ||35|| 

    இத7 ெபா=B - அnஞாz Rற8பான ஞான+ைத அைடவ,-ைல, 
அnஞாz யாக ேவ  இ=$4 றா G .  ெச -பைவ கW$F  எ 8ப ; 
தGமாL,காய1 ]l+தேமா, அேதேபால மrறைவகW1 ]l+த1 
ம&\ேம. த+3வ ஞான1 உrப+,$காக+ தF,J-லாத அபuTயG 
O த லா ன உ J Gக B , த Gம வா 7க A - ஆJ ர $கண$கா ன 
உப ேத ச`கைள$  ேக &\ 1sட த +3வ ஞான+ைத  அைடய 
O;யாதவGகளாக இ=$4றாGகB. “காMய1 ]கழ எ"த OயrRc1 
இய-i  Fண+,7 ேநா$4-  ெசUய8ப\4ற3 . ஆJர1Oைற 
Oய7றாm1 ெகா$ைக 4Aேபால ேபச ைவ$க O;யா3”. 

    இ`F இuவாe ெவA ]l+த`கB எ-லா1 ஒ3$க8ப\4றேத எ7ற 
ச"ேதக1 வ=4ற3 அ-லவா! இதrF ப,-, F= OதலானவGகB 
இயrைக ]கwZகA7 ேதாrற+,- மre1 அhT- ]l+த1 ம&\ேம. 
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உDைமJ- எ"த$ காMயO1 ]கwவ,- அ-ல3 ]கழாம- ேபாவ,- 
அத7 தF,ேய உDைமயான சாதனமாF1… (பரமL=த 8ரஃபாவ$ 
மDட-, O1ைபJ- இ="3 ெவAJட8ப&ட இLேடாபேதச1 காைத 
35-7 ெதAZைர.) 

ேக#$ 12: 4ல சமயJகE' TேரரB r@5த., அதாவC ேவகமாக 
ெச'z. வாகன., ர2' Sத|யைவகE' பயண. ெச�{.ேபாC நா. 
ெதaயாத இட5&' ேவகமாகx ெச'வC ேபா' காணTபGmறC, 
ஆைகயா' உபாதான5&' TேரரB r@5த5&3 தாBக. இ=Tபதாக5 
ெதamறேத இC சaயா? 
ப,- : சMJ-ைல . எ"த 8ேரர$ ]l+த+,7 க&டாய+,m1 
உபாதான+,7  ெசய- ]கw4ற3 எ7ப3 சMJ-ைல , ஆனா- 
ேவகமாகd ெச-mத- உJM7 இdைச$F தF"தாGேபா- இ-ைல 
எ7பைத  ம&\ 1  ெதM "3  ெகாBளO;4ற3 . உDைமJ- 
பாG$க8ேபானா- உட- மre1 உJM7 4Mயாவ, ச$,J7 அ"த 
சமய தF, எ3ேவா அ3ேபாலேவ ெச-mத- ]கw4ற3.  

ேக#$ 13: ேவகமாக  ெச'z. வாகன. Sத|யன  ேவக5&e> 
r@5த. மsGேம, ஆனா' U5கலB க?ம., மன., வசன., உட', 
இ+&aயேபாக., ெச'வ., ெசா+தJக#, [G, Sத|யன உ2a' 
$=TU  ெவfTU  Sத|யன ஏeபட ஊBக,sGபைவகளாக 
இ=Bm3றனவ'லவா? 
ப,-: ஆe ,ரTய`கW1 அதனத7 இய-a- எ8ேபா31 fத",ரமாக 
(எத7 உதTc1 இ-லாம-) ,கw47றன. எ"த ,ரTயO1 ேவe 
,ரTய+ைத ஊ$கj&\பைவயாக எ"த$ கால+,m1 இ-ைல; 
ஆைகயா- எ"த+ ,ரTயO1 உJM- T=8i, ெவe8i ேதா7ற 
ஊ$க8ப\+3வதாக இ-ைல, ஆனா- உJG த7 jடந1a$ைகJ7 
காரண+தா- ேமாஹ உணGZ ெகாDடதாக இ=$4ற3, அ3ேவ 
T=8i ,  ெவe8i  Oதலான உணGZகW$F  (கஷாய+,rF ) 
காரணமாF1. ( ேமm1 ெதAZ ெபற அ,கார1 5-7, ேகBT-ப,- 31-
ைய8 பாG$கZ1.) 

ேக#$14: U5கலB க?ம5&3 தாBக5தா' உ2? ஆைச, ெவ>E 
அைடயேவp)2=BmறC ; U5கலB க?ம உதய. எJெகJ> 
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தாB>mறேதா அJகJ> உ2=B> ஆைச, ெவ>E அ&கமாmறC 
எ3பC சaயா?  
ப,-: இ-ைல, ஏெனz- உல4- i+கல+,7 சாயேலா எ8ேபா31 
இ=$4ற3. அத7 தா$க+தா-தா7 உJG ஆைச Oதலான Tகார 
ஃபாவமைட4ற3 எ7றா-, �ய உணGZ]ைல ஏrப\1 காலேம 
இ-லாம- ேபாUT\1. ஆைகயா- f+த அ-ல3 அf+த உணGZ 
ெசUவ,-  ேசதனமான உJேர fய சாமG+,ய1 ெகாDடதாக 
இ=$4ற3 எ7ேற ெகாBளேவD\1 . (சமயசாG நாட$ , சGவ 
அ,கார+,- ெசா-ல8ப&ட 61-66 காைதகைள8 பாG$கZ1). 

ேக#$ 15:r@5த-ைந@5&க ச.ப+த. எ3f எைத ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ8ேபா3 உபாதான1 fயமாகேவ இய`4$ காMய வ;வாக 
பMணl$4றேதா , அ8ேபா3 உணGZ8 VGவமாகேவா அ-ல3 
உணGT-லாமேலா ஏதாவ3 தF, வாU"த ]l+த$ காரண+3ட7 
ச1ப"த1 ெகாD\Bளேதா , அைதd ெசா-வதrகாக , அ"த$ 
காMய+,rF அைத ]l+த1 எ7e seவG. இuTத1 தz+தz 
பதாG+த`கA7 fத",ரமான ெதாடGைப ]l+த -ைநl+,க 
ச1ப"த1 எ7e seவG. 

  ]l+த -ைநl+,க ச1ப"த1 ஒ7e$ெகா7e (பரLபர1 ) 
அ;ப@தைல$ கா&\வதாக இ-ைல, ஆனா- ைநl+,க+3ட7 எ3 
]l+த வ;வ8 பதாG+தமாக இ=$4ற3 எ7e ெதAZப\+34ற3. 
எ "த  கா M ய +, 7 ] l +த  ேநா $4 -  ைந l +, க 1 எ7e 
ெசா-ல8ப\4றேதா, அைத உபாதான+,7 ேநா$4- உபாேதய1 
எ7esடd ெசா-ல8ப\4ற3.  

 1 . ]l +த - ைநl +, க ச 1ப "த 1 , இ ரD\  f த ", ர மான 
பGயாய`கW$4ைடJ- இ=$4ற3.  

 2.]l+த1 மre1 ைநl+,க1 இரD;7 Lவச3�டய1 (,ரTய-
ேஷ+,ர-கால-ஃபாவ1) தz+தzயாக இ=$4ற3. 

  3.உபாதான-உபாேதய ச1ப"த1 ஒேர பதாG+த+,- ெபா="3வதாக  
இ=$4ற3. 
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   4.காMய+ைத ]l+த+,7 வhயாக அgய8ப\+3வைத ைநl+,க1 
எ7e ெசா-ல8ப\4ற3, மre1 அேத காMய+ைத உபாதான1 வhயாக 
அgய8ப\+3வைத உபாேதய1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3.  

ேக#$ 16: TேரரB r@5த. மef. ஊதா�ன r@5த. இரpைட{. 
உதாரண. ,ல. $ளBகY.. 
ப,-:1. Fட1 உrப+,யாவ,- ெகா1i, ச$கர1, Fயவ7 Oத6யன 
8ேரர$ ]l+தமாF1, ஏெனz- ெகா1i, ச$கர1 மre1 Fயவz7 ைக 
இய`Fவதாக இ=$47றன, ேமm1 Fயவ7 Fட1 ெசUவ,- T=8ப1 
உைடயனவாக இ=$4றா7. தGமாL,காய1, மre1 ச$கர1 fழல 
ஆதாரமாக இ=$F1 அdf ஆ4யைவ ஊதா�ன ]l+த1, ஆனா- அ"த 
எ-லா ]l+தO1 மD வ;வ உபாதான+,rF ஒuெவா7e1 
(தGமாL,காய1 ேபாலேவ) ஊதா�ன காரணேம யாF1. 

   2. ஒ= மzத7 F,ைரJ7 ேம- அமG"3 ெவA ஊ=$F சவாM 
ெச U4 றா 7 எ7e  ைவ +3 $ ெகாDடா - ; இ , - F , ைர 
ெச-வதாைகயா- aேரர$ ]l+த1 , ]ைலயாக இ=8பதா- 
தரமாL,காய1 ஊதா�ன ]l+த1, ஆனா- அ"த ]l+த`கB 
உபாதான வ;வd சவாM  ெசUc1 மzத}$F  ஒuெவா7e1 
(தGமாL,காய1 ேபால) ஊதா�ன காரணேம யாF1. [எைவ 8ேரர$ 
]l+த காரணேமா அைவ ெச-mத- மre1 இdைச உைடயைவ 
எ7பைத ெசா-வதrF ஊ$கj&\பைவ எ7e Tயவஹார நய+தா- 
ெசா-ல8ப\1, ஆனா- உDைமJ- எ"த ெபா=A7 பGயாயO1 ேவe 
ெபா=A7 பGயாய+,rF ஊ$கj&ட O;யா3 என அgயZ1.] 

ேக#$ 17:ச5ஃபாவ வ)வ r@5த., அச5ஃபாவ வ)வ r@5த. 
இைவகைள உதாரண5&3 ,ல. $ளBகY.. 
ப,-: காre ~f1ேபா3 கட6- அைல உDடா4ற3 . அைல 
உDடாக$ காre ]l+த$ காரணமா4ற3. காre ~சT-ைல 
எ7றா- கட6- அைல உDடாகா3, எனேவ அைல உDடாகாைம$F 
காre ~சாைம ]l+தமாF1. இதனா- கட- அைல$F1 காre$F1 
இைடேய ]l+த-ைநl+,க உறZ காண8ப\4ற3. ஆனா- காrg7 
Fண1 கட6- பரவT-ைல; அதனா- கட- காrg7 Tயா8aயமாக 
(பரவ$s;யதாக) இ-ைல; காre1 Tயாபகமாக(கல8பதாக) இ-ைல. 
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கடm$F1 அத7 அைல$F1 இைடேய ]l+த-ைநl+,க உறZ 
இ-ைல, ஆனா- Tயா8ய-Tயாபக உறZ இ=8பதா-, அைல உDடாக 
கட- உபாதான காரணமா4ற3. கட- கடலாக இ=$4ற3; காre 
காrறாக இ=$4ற3. கட- காrறாக ,MயT-ைல, காre1 கடலாக 
மாrறமைடயT-ைல. ெவuேவறான பDiகைள உைடய ெபா=BகB 
ஒ7e மrெறா7g7 இய-பாக+ ,Mவ,-ைல எ7ப3 இதனா- 
ெதAவா4ற3, ஆனாm1 இரD\$Flைடேய ]l+த-ைநl+,க 
உறZ இ=$கேவ  ெசU4ற3 . [உதாரண+,- காre அ;+த- 
ச +ஃ பா வ வ ; வ ]l +த மாF 1 , கா re  அ; $கா ம6= +த - 
அச+ஃபாவவ;வ ]l+தமாF1 என அgயZ1]. 

     இேதேபால Tைன உதய1 இ=$F1ேபா3 (ச+ஃபாவ வ;வ ]l+த1) 
உJM- ,Mi ]ைல காண8ப\4ற3. Tைன உதய1 இ-ைல எ7றா- 
(அச+ஃபாவ வ;வ ]l+த1) உJM- ,Mi ]ைல இ-ைல. எனேவ 
i+கல TைனJ7 உதய1 உJM7 ,Mi ]ைல$F ]l+த$ 
காரணமாக அைம4ற3. ஆனா- i+கல+,7 ஜட+த7ைம உJM- 
பரவT-ைல ஆைகயா- i+கல1 உJM- பரZ1 ெபா=ளாக 
(Tயாபகமாக ) இ-ைல . உJ=1 கல$க8ப\1 ெபா=ளாக 
( Tயா8பமாக) இ-ைல. இரD\$F1 இைடேய Tயாபக-Tயா8ய உறZ 
இ-ைல. எனேவ i+கல1 உJM7 ,Mi உணGZ$F உபாதான காரண1 
அ7e. ஆனா- உJG ,Mi ]ைலJ- இ="தாm1 அத7 அgத- 
உணGZ (ைசத7ய1) அhயாம- இ=$4ற3. எனேவ அgZ$F1 
உJ=$F1 இைடேய Tயாபக-Tயா8ய உறZ காண8ப\வதா-, உJG 
த7 ,Mi ]ைல$F+ தாேன காரண1 எ7ப3  ெதAவா4ற3 . 
இேதேபால உJM7 ,Mi ]ைலைய சாGபாக$ ெகாD\ i+கல1 
Tைன வ;வமா4ற3. இ`F உJ=$F1 i+கல+3$F1 ]l+த-
ைநl+,க உறZ காண8ப\4ற3 , ஆனா- அgத- உணGZ 
i+கல+,- பரவாைமயா- அைவ இரD\$Flைடேய ‘Tயாபக-
Tயா8ய’ உறZ இ-ைல. அதனா- i+கல1 Tைன வ;வமாக வ;வ 
மாrற1 ெபற உJG உபாதான காரண1 இ-ைல எ7ப3 ெதAவா4ற3.  

  உJG ,Mi ]ைலJ- இ="தாm1, ,Mபrற O$, ]ைலJ- 
இ="தாm1 அ3 த7 இய-ைப இழ$காைமயா- த7 ]கwT7 
பயைன+ தாேன �கG4ற3 எ7பதா1. aறT ]ைலJ- இ7ப 37ப 
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�கGைவc1, O$, ]ைலJ- அgZ வ;வ ஒ=ைம ]ைல ேபM7ப 
�கGைவc1 ெபe4ற3. (சமயசார1 காைத 83-7 ெதAZைர.) 

ேக#$ 18: க?ம உதய5தா' உ2a' உpைம2' $கார உண?Y 
உpடாmறC எ3பC சaயா? 
ப,-: 1. இ-ைல, ஏெனz- உJM- உDடாF1 Tகார உணGைவ, 
உJG தானாகேவ ெசU4ற3, அ"த சமய+,- கGம உதய1 ெவe1 
]l+த1 ம&\ேம. ஆனா- கGம உதய1 உJைர எ3Z1 ெசUயT-ைல. 
அ3 உJM- Tைளைவ ஏrப\+,ய3 அ-ல3 த7 ெச-வா$ைக 
உJM7ேம- ெசm+,ய3 எ7ற ந1a$ைக எ8ேபா31 தவறானதாF1. 
  
  உJM7 Tகார ஃபாவ1 கGம உதய+தா- ஆன3, i,ய கGம$ க&\ 
உJM7 Tகார ஃபாவ+தா- ஆன3 எ7பெத-லா1 ]l+த -
ைந l +, க + ெதா ட Gைப  ெசா -m 1 T ய வஹா ர ந ய +தா - 
ெசா-ல8ப\வதாF1. உDைமJ- உJG ஜட$ கGம+ைத எ3Z1 
ெசUய O;யா3; ஜட$ கGமO1 உJைர Tகாரமைடயd ெசUய O;யா3 
எ7e அgய  ேவD\1 எ7e ேகாம&டdசார1 Oதலான கGம 
சாL,ர`கA- ெசா-ல8ப&;=$4ற3.  

  2.கGம உதய+தா- உJG Tகாரமைட4ற3 எ7ற எDண1 ஒ= 
aரைமயாF1. Q �8ச"3Eயா- எXத8ப&ட ஆ5மாவேலாக3 ப$க1 
143-- இuவாe sற8ப&\Bள3 - ேஹ நpபேர, மeறவ?க# U5கல 
&ர$ய. r@5தமாக அ=m' இ=Tபைத மsG. பா?5C, அC எ3ைன 
ம|னTபG5& $sடC எ7e எDy4றாGகB . உJG தாேன 
இuவாறான தவறான aரைம ெகாD\Bள3. ஆனா- அத7 அ=4- 
பாG$க8ப&ட கGம1 உJைர ெதாட$sட இ-ைல; அ8ப;J="31 
அ3 Frற1  ெசUததாக8 பாG$க8ப\4ற3 . இ3ேவ உ7ைன 
பல~னமானவனாக ஆ$F4ற3 . �ேய தவe  ெசU4றாU , கGம 
உதய+,7 Frற1 எ3Z1 இ-ைல; அ3 எ8ேபா31 அத7 ெசய6- 
உDைமயாக இ=$4ற3.  

ேக#$ 19:எTேபாC க?ம. �$ர உதய5&' உ#ளேதா, அTேபாC 
U=ஷா?5த. ெச�யS)யாC, ேம' >ணNதான5&|=+C lட உ2? 

155



6.உபாதான.

�b >ணNதான5&' $k+C $GmறC” எ3f ெசா'வ&3 ெபா=# 
யாC? 
ப,-:1. இ3 Tயவஹார நய+தா- ெசா-ல8ப&டதாF1. உJG 
அ8ேபா3 எ"த ]ைலJ- இ=$4றேதா, அ8ேபா3 எ"த ]l+த1 
உட7 இ=$F1 எ7பைதேய ெசா-வதாF1. இைத+ ெதAZ ப\+தேவ 
அuவாe sற8ப\4ற3.  

  2. உJG தானாகேவ த7 Tப�த i=ஷாG+த+தா- ெபMய Frற1 
ெசU4ற3, அ8ேபா3 கGம+,7 �Tர உதய1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. 
ஆனா- உJG யதாG+த i=ஷாG+த1 ெசUcமானா-, அ8ேபா3 கGம 
உதய1 �Tரமாக இ="தாm1, அ"த சமய1 ம+தமா4 (,�$க 
ச`$ரl+3) உதய+3$F வ"3 ]Gஜைர ஆ4T\4ற3 . கGம 
உதய+தா-, உJG த7 ]ைலJ6="3 TXவ,-ைல. 
  
  3. aரவசனசார1 காைத 45-7 ெதAZைரJ- ெஜயேசனாசாMயாG 
இuவாe se4றாG-அரஹ"த=ைடய ெசய-கB அவ=ைடய iD@ய 
கGம+,7 உதய+தா- ஆனாm1 , அதனா- அவG எ"த i,ய 
கGம+ைதc1 க&;$ ெகாBளT-ைல . இைத  உe,  ெசU3 
அdெசய-கA7 த7ைமைய se4றாG. அரஹ"தM7 �G+த`கர 
நாமகGம iD@ய உதய+,7 பயனா- சமவசரண ைவபவ`கW1, 
jZலக+தாரா- வண`க8ப\வ31, மre1 பலவைகயான Rற8iகW1 
]கw47றன. அ"த iD@ய+தா- அவ=ைடய உJ=$F எ"த 
பய}1 இ-ைல. அவ=ைடய ெசய-கB - ]rற-, அமGத-, ேபாத-, 
,uய+வz வழ`Fத- Oத6யன, அகா, கGம உதய+தா- ]கwவதா- 
அைவ உதய+த7ைம(ஔதாJக பாவ1) ஆF1. இ"த ]கwவா- 
அரஹ"த=ைடய உJG Tகாரமைடவ,-ைல. ஏெனz- அ"த ]கwZ, 
உJைர ,Mயd ெசUc1 ேமாக Tைன Oத6ய கா, கGம`கB 
அரஹ"தMட1 அh"த aறF ]கwவதாF1. அதனா- அவG உJM- எ"த 
,Mi உணGZ1 ேதா7றT-ைல, அதனா- Tைன உதய+தா- i,ய 
கGம$ க&\1 ஏrபடT-ைல. அேத சமய1 பைழய கGம1 உதய+,rF 
வ"3 பலைன த"3 அh4ற3. எ"த TைனகA7 உதய+தா- ெசய- 
]கw4றேதா , அ"த  கGம`கB த1 பயைன  ெகா\+3T&\ 
TலF47றன . TைனகA7 அhZ$F ம&\ேம அdெசய-கB 
]கwவதா-, அ3 kாJக ]கwவாக$ க=த8ப\4ற3. கGம உதயேம 
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i,ய கGம க&\$F$ காரணமான-, அரஹ"த=1 i,ய கGம`கைள 
க&;$ ெகாBள ேவD\1. அ3 உணைமயானா- O$, எ7பேத 
இ-லாம- ேபாF1.  

    4. கGம`கA7 ப"த$ காரண1 உJM7 ஆGவ உணGேவ யாF1, 
அ தா வ 3 j ட ந 1a $ைக ( த வ றா ன / l +யா  ந 1a $ைக ) , 
Tரதl7ைம (அட$கl7ைம ) , 3வ G8i  உணGZ (கஷா ய 1 ) , 
ேயாக1(உJG aரேதச+,- ]கX1 அ,GZகB) உDைமயான 
காரண`கB . ,ரTய கGம`கB தGசன ேமாஹ�ய1 , சாM+,ர 
ேமாஹ�ய1, மன வசன காய ேயாக`கB ]l+த1 ம&\ேம. உJM- 
உDடாF1 Tக-பேம/,Mi உணGேவ i,ய கGம`கB க&ட$ 
காரணமாF1. உJM- ,Mi உணGZ இ-ைலெயz-, அ=4- ,ரTய 
கGம1 உதய+,6="தாm1 i,ய கGம$ க&\ ]கழா3. ,ரTய கGம 
உதய+தா- ம&\ேம i,ய கGம1 க&\1 எ7றா-, aறT ]ைலJ- 
எ8ேபா31 கGம உதய1 ]கw"3 ெகாDேட இ=$4ற3, aறF 
~\ேபe எ7பேத இ-லாம- ேபாF1. (பnசாL,காய1 காைத 149-7 
ெதAZைர). 

ேக#$ 20: காaய. rகழ உபாதான. மef. r@5த. இரpGேம 
இ=Bm3றன. இ&' r@5த5&3 பJ> எuவளY?  
ப,- : 1. காMய1 ]கwவதrF O7 எைதc1 ]l+த1 எ7e 
ெசா-வ,-ைல. காMய1 ]கX1ேபா3 அ}sலமாக எ"த ெபா=B 
உட7 இ=$4றேதா அைத+தா7 ]l+த$ காரண1 எ7பG.  

  உபாதான+,- எ3Z1 ]கழாம- aறவrg7 காMய+ைத ]l+த1 
எ7e ெசா-வ,-ைல; ஏதாவ3 உபாதான+,- காMய1 ]கw"தா- 
அைத  எ\+3d ெசா-ல  ம&\ேம  ]l+த1 பய7ப\4ற3 . 
(பnசாL,காய1 காைத 358-7 ெதAZைர) 

     2. ]l+த1 எ7னேவா ஒ= சா&R ம&\ேம. ந\8பக6- V$F1 V 
மல=1ேபா3 , {Mய7 உdRJ- இ=8ப3  ேநர; சா&Rயாக 
இ=8பைத8 பாG$க O;வைதேபால என அgக. (ஆ+மாவேலாக7 
ப$க1-102) 
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  3. ]l+த1 ேவe ெபா=ளாF1. உபாதான+,- பMணாம1 ]கழ, 
]l+த+,7 அவRய1  ேதைவயா இ-ைலயா எ7ற  ேகBT$ேக 
இடl-ைல. ஏெனz- எ8ேபா3 ]dசய காரண1-உபாதான+,- 
காMய1 ]கழ ேவD;ய கால1 அைமc1ேபா3, ]l+த1 உட7 
இ=+த- தானாகேவ ]கw4ற3. அ8ேபா3 ]l+தேம இ-ைல எ7ப3 
எ8ேபா31 இ-ைல . இ3 பrg பD;& V-ச"3E எX,ய 
த+3வாG+த{+,ர1, அ+,யாய1 5, {+,ர1 30-7 ெதAZைரJ- 
இuவாe sgJ=$4றாG ‘.... ]l+த1 இ=$4ற3; அதாவ3 ]l+த1 
இ=8ப3 ஒ+3$ெகாBள8 ப\4ற3, ஆைகயா- அ3 அவRயமா 
அ-ல3 அவRயl-ைலயா எ7ற ேகBTேய எழ வாU8a-ைல’. 

ேகள$ 21:உ2? 8ற$ rைல2' உ#ளேபாC உலக $ஷயJகளா' 
அதe> ஞானS., �கS. உpடாmறத'லவா? 
ப,-: 1. இ-ைல, உJ=$F aறT மre1 O$, இரD\ ]ைலJm1 
ஞான1, fக1 Oதலானைவ உDடா47றன, ஆைகயா- இ"த ஆ+மா 
Lவய1 தாேன ஞான மre1 fக மயமாகேவ இ=$4ற3. (பnசா+யாJ, 
பாக1-2, காைத-352) 

   2. ம, ஞானOைடய உJேர LபGச1 Oதலான Tஷய`கைள த7 
ஞான+,rF Tஷயமா$4 தாேன அ"த ஞான+ைதc1, fக+ைதc1 
அ}பவ1 ெசU4ற3, ஆைகயா- ஆ+மாZ$F அ"த ஞான1 மre1 
fக+,- அேசதனமான LபGச1 Oதலான ஜட பதாG+த1 எ7ன ெசUய 
O;c1? (பnசா+யாJ, பாக1-2, காைத-353) 

  3. ம, ஞான1 உrப+,யாF1 சமய+,- ஆ+மாேவ உபாதான 
காரணமாF1 மre1 உட- , இ",Mய1 மre1 Tஷய வ;வ 
பதாG+த`கB எ-லா1 ெவAேய உBள8 ெபா=BகளாF1, ஆைகயா- 
அைவ ]ஜ காரணl-ைல. (பnசா+யாJ, பாக1-2, காைத-351) 

  4. LபGச1 Oதலான Tஷய`கB fத",ரமாகேவ ஞான+ைத 
உD\பDண  O;cமானா- , அைவ  ஞான{7யமான கட1 
OதலானைவகAடO1 ஞான+ைத உD\பDy4றதா எ7ன? 
(பnசா+யாJ, பாக1-2, காைத-354)  
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  5. ைசத7ய பதாG+த+,-தா7 LபGச1 Oதலான Tஷய`கB 
ஞான+ைத உD\ பDy1 எ7e ெசா-~Gகளானா-, ஆ+மா அ3ேவ 
ேசதனமாF1, aறF அேசதனமான அ"த ஜடவL3 ேசதன வL3T- 
எ7ன உrப+, ெசU4ற3? (பnசா+யாJ, பாக1-2, காைத-355)  

   6. ஆைகயா- ஆ+மாT- ஞானO1 fகO1 உrப+,யாக உட-, 
இ",Mய1, அத7 Tஷய`கB ெகாnச1sட எ3Z1 ெசUய O;யா3 
எ7ப3 உe,யா4ற3 . [எ"த  ெவA8 ெபா=BகW1 உJ=$F 
ஞானO1 fகO1 உD\ பDண O;யாதாைகயா-, அைவ ஆ+மாZ$F 
Orgm1 எ3Z1 ெசUய இயலாதைவ(அ4nR+கG) எ7e ஆகம`கB 
se47றன.] 

ேகள$ 2 2 :அ+தரJக (உபாதான ) காரண5தா'தா3 காaய. 
rகbmறC எ3f ந.பா$)' எ3ன >eற. வ=.? 
ப,-: 1. காMய1 ]கwவ,- fயL,,ேய(உபாதானேம) காரணமாF1, 
அ,- ேவe காரண1 எ3Z1 இ-ைல. ஆனாm1 ேவe காரண1 
இ=$4ற3 எ7e ந1aனா- அனவNதா ேதாஷ1 வ=1. (பnசா+யாJ 
காைத 799-7 பD;&. V-ச"�J7 Tேசஷ அG+த1) 
  
   2. இ`F ந&பாக ஒேர இட+,- காண8ப\1 உபாதான1 ஒ7ைறc1, 
உடz=$F1 மrெறா7ைற இரDடாவ3 காரணமாகZ1 எ\+3$ 
ெகாBேவா1. வL3T- காMய1 ]கwவதrகான தF, aற வL3T7 
]l+த+தா- வ=வ,-ைல, இ3 எ7னேவா அத7 LவஃபாவமாF1. 
ஏதாவ3 ஒ= வL3T- காMய+ைத ]கw+31 தF, உடz=$F1 
வL3T- இ=$4ற3 எ7e ந1aனா-, aறF அ"த உடz=$F1 
வL3T- அ"த தF,, அதz}1 ேவறான ேவெறா= வL3T7 
]l+த+தா- ஆ4ற3 எ7e ந1ப ேவD; வ=1, ேமm1 இ+தைகய 
கrபைனயான ெதாடGa7 பர1பைரைய ந1ப ேவD;ய அனவLதா 
(இ-லாத ஒ7e இ=8பதான) Frற1 வ=1. (பnசா+யாJ காைத 
402-404 7 Tேசஷ அG+த1)  

  3. எ-லா காMயO1 ஏகா"தமாக ெவA8ெபா=ைள ேநா$4ேய 
உrப+,யாவ,-ைல .  ெந- தாzய TைதJ6="3  ெநrபJG 
OைளT\வ3 பrg ேபf1ேபா3, O$கால+,m1 எ"த இட+,m1 
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6.உபாதான.

ெந-Tைதைய+ தTர ெநrபJைர உDடா$F1 ச$, ெகாDட ேவe 
எ"த தாzய Tைதc1 இ-ைல எ7பைத fலபமாக ந1மா- அgய 
O;c1. அ8ப; இ-லாம- ேவe தாzய TைதJ6="3 ெநrபJG 
Oைள  வரO;cமானா- அனவLதா  Frற1 வ=1 . எனேவ 
அ"தர`க(உபாதான) காரண+தா-தா7 காMய1 ]கw4ற3 எ7ேற 
]dசய1 ெசUய ேவD\1. (தவளா)    

ேகள$ 23:வNC$3 ஒuெவா= பaணாமS. அத3 ேயாBயைதைய-
த>&ைய அdசa5ேத உpடாmறC எ3பC ச5&யமானதா-
உpைமயானதா? 
ப,- : 1 . ஆ1 , உDைமJ- எ"த  ஒ= காMயO1 சMயாக 
] க w+3 வ த rF 1 , அ -ல 3 அ "த $ கா M ய 1 ] க ழா ம - 
ெக&\8ேபாவதrF1 அ"த வL3T7 அ"த சமய+ தF,ேய-
ேயா$யைதேய உDைமயான சாமG+,ய1 ெகாDடதாக இ=$4ற3. 
த7zm1 ேவறான F=, சாL,ர1 Oத6யன த7z- இய-பான 
காMய1 ேதா7eவ,- அ-ல3 அhவ,- ெவe1 ]l+த1 ம&\ேம. 
இ`F தF,-ேயா$யைதேய உDைமJ- காMய+ைத சா,8பதாF1. 
(இ�ேடாபேதச1 காைத 35-7 Tள$க1) 

   2. ]l+த ேநா$கா- உDடாF1 Tஃபாவ பMணாம1 sட தrகால 
தF,$F ஏrபேவ ]கw4ற3. த7 ேயா$யைதயாேலேய உJG aறT 
fழrRJ- fre4ற3 ,  ேமm1 அத7 தF,யாேலேய O$,c1 
அைட4ற3. பMணாl+த- எ7ப3 எAதாக இ="தாm1 sட, ,ரTய1 
அத7 ேதா7eத-, மைறத--உ+பாத uயய Lவஃபாவ+தா-தா7 
பMணl$4ற3; கால1 இ,- எ"த மாrற+ைதc1 ெசUவ,-ைல. 
ஆகம`கA- ]l+த1 பrgய Tேசஷ+ைத  ெதMய8ப\+தேவ 
கGம+ைத8 பrg இ`F ெசா-ல8ப\4ற3. அைத 8ேரர$ ]l+த 
காரணமாக ந1ப$sடா3 . உJG கGம+,7 a;J--கGம+,7 
ஆ,$க+,- இ=$4ற3 எ7e ெசா-வ3 ]l+த Tேசஷ+ைத 
ெதMய8ப\+3வதrF+தா7 ெசா-ல8ப\4ற3 . அ;8பைடJ- 
ஒuெவா= பMணாமO1 fய தF,ைய-ேயா$யைதைய அ}சM+ேத 
]கw4ற3 . (பnசா+யாJ- காைத 6 1 Oத- 7 0 வைரயான 
காைதகA7 பD;&. V-ச"�J7 Tேசஷ அG+த1) 
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6.உபாதான.

   3. ேகா1ம&டசார1 �வகாDட1 காைத 580-$F சமL4=த Tள$க 
உைரJ- இ8ப; ெசா-ல8 ப&;=$4ற3 - 
          r@5தா+த? த5ர ேயாBயதா வNCP N&தா | 
          ய*r?:சயகாலNC riச.த த5தவதi?8: ||  
அதாவ3 அ"த வL3Tேலேய இ=$F1 பMணl$F1 வ;வ 
ேயா$யைத இ=$4றேத அ3ேவ அ"தர`க ]l+தமாF1. ேமm1 அ"த 
பMணாம+,7 ]dசயகால1 ெவA ]l+தமாF1 எ7e த+3வ+,- 
ந1a$ைக ெகாDட த+3வதMRகB ]dசய1 ெசU,=$4றாGகB. 
[இ`F அ"தர`க ]l+த1 எ7ப,7 ெபா=B உபாதான காரண1 
எ7பதாF1] 

   “ேயா$யைத” எ7ற ெசா-67 உபேயாக1 �wகDட சாL,ர`கA- 
ெசா-ல8ப&;=$4ற3. அைவகைள8 ப;+3 “ேயா$யைத” எ7ற 
ெசா-6- உBள ச"ேதக`கைள ேபா$4$ ெகாBளZ1, உDைமயான 
அG+த+ைத iM"3 ெகாBளZ1 எ7ற தாwைமயான ேகாM$ைகைய 
உ`கB O7 ைவ$4ேறா1. 
1. aரவசனசார1 - காைத 44,167, 168,169. 
2. சமயசார1 - காைத 13,275, 318,373. 
3. ]யமசார1 - காைத 63. 
4. பnசாL,காய1 - காைத 64, 66, 99. 
5. இLேடாபேதச1 - காைத 35, மre1 காைத 2, jல+,- 
(ேயா$ேயாபாதா7-ேயாேகன) 
6. அ�டசஹLM - Lேலாக1 88. 
7. அ�டச, - Lேலாக1 88. 
8. aரேமயகமலமாGதDட1 ப$க1-105, “ேயா$யதா மre1 சரண1” 
9. aரமாணபM$ ஷா - ப$க1 52,67. 
10. த+3வாG+த�+,ர1, அ+,யாய1-8, {+,ர1-2. 
11. த+3வாG+தசார1 - ப$க1 37,95, 164, 166, 176, 182, 183, 284,          
286, 305, 309 “ேயா$யதா மre1 சரண1” 
12. த+3வாG+த LேலாகவாG+,க1 - ப$க1 230, 249. 
13. பM$ ஷாOக1 - அ+,யாய1-2, {+,ர1-9. 
14. ேகா1ம&டசார1 கGமகாDட1 - காைத 52, 190-286. 
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6.உபாதான.

ேக#$ 24: r@5த. எCY. ெச�ய இயலாதC(அmg45க?) எ3f 
ஏ3 ெசா'லTபGmறC? 
ப,-: 1.aறTfழrR ]ைலேயா அ-ல3 O$, ]ைலேயா, ஆ+மா 
தன$F+தாேன fகவ;T- பMணl$4ற3, ]l+த+,7 ப`F இ,- 
ெகாnச1sட இ-ைல. அதனா-தா7 ]l+த1 உபாதான+,- எ3Z1 
ெசUவ,-ைல எ7பைத ெதMய8ப\+தேவ, ]l+த+ைத அ4nR+கG 
எ7e ெசா-47றனG. அnஞாzகB(ம"த i+, உைடயவGகB) iல7 
இ7ப சாதன`கேள த`கA7 fக+3$F$ காரண1 எ7e ந1a 
~ணாக அைவகA7-அ"த சாதன`கA7 ஆதரைவ நா\47றனG. 
(aரவசனசார1 காைத 67-7 f=$கமான Tள$க1) 
  
   2.எ3 ல&Rய+ைத அைடவ,- காரணமாக இ-ைலேயா அைத 
அ4nR+கG எ7e ெசா-47றனG . (சமயசார1 காைத 267-7 
Tள$க1)  

   3.ஒ= வL3T7 ெசய- ேவe வL3T- ]கwவ,-ைல. ஆ+மா  
இ",Mய+,7 வhயாக ெபe1 அgZ மre1 fக அ}பவ1; அ"த உJG 
வR$F1 உட- , iல7கB மre1 அத7 Tஷய`கB எ-லா1 
பயனrறதாைகயா- அைவகைள அ4nR+கG எ7e ெசா-47றனG. 
(பnசா+யாJ பாக1-2, காைத 356-7 Tள$க1) 

      4.த+3வ ேநா$4- பாG$F1ேபா3 T=8i-ெவe8iகைள உrப+, 
ெசUவ,- ேவe ,ரTய1 ெகாnச1sட காரணl-ைல எ7ப3 
ெதMயவ=4ற3. (சமயசார கலச1 219) 

  5 .இ"த  ஆ+மாT- எ"த  T=8i -ெவe8i  உணGZகB 
உrப+,யா4றேதா, அதrF aற வL3$கA7 ேதாஷ1-Frற1 எ3Z1 
இ-ைல, இ`F இ"த ஆ+மாT7 அgயாைமதா7 உDைமJ- 
FrறவாA எ7ப3 ெதMயவ=4ற3. (சமயசார கலச1 220) 

   6. எuவாe த7}ைடய Lவ�ப+,6="ேத aரகாR$F1 �பஒAJ7 
jல1  ெவAdச1 ேபா&\  கா&ட8ப\1 கட1 , 3@ Oத6ய 
பதாG+த`கB �ப+,- Tகார+ைத உD\பDyவ,-ைலேயா; 
அuவாேற த7 Lவ�ப+,6="ேத அgc1 ஆ+மாZ$F அதனத7 
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6.உபாதான.

Lவஃபாவ+,6="ேத பMணl$F1 aற பதாG+த`கB மre1 
அ4nR+கG  Oதலான ச8த1 OதலானைவகB sட அ+மாT- எ"த 
Tகார+ைதc1 ெசUவ,-ைல. இ="தேபா,m1 உJG, ச8த+ைத$ 
ேக&\, உ=வ+ைத8 பாG+3, வாசைனைய OகG"3, சாrைற fைவ+3, 
உ=வ+ைத+ெதா&\ LபGR+3  ெவA ெபா=BகA7 Fண`கைளc1, 
அ"த Fண`கைளcைடய ,ரTய+ைதc1 அg"3ெகாD\, அ"த 
வL3ைவ ந-ல3-ெக&ட3 எ7e ந1a அத7ேம- Te8i ெவ=8i 
ெகாB4ற3, இ3 அ"த உJM7 அgயைமேய அ-ல3 ம"தi+,ேய 
யாF1. (சமயசார1 காைத 373 Oத- 382 வைரJலான காைதகA7 
f=$கமான Tள$க1)  

   7 . ஒ= வL3T7 Lவஃ பாவ 1 a றவ rg7 jலO1 
உrப+,யாவ,-ைல, மre1 அ"த வL3Lவஃபாவ1 aறவrgm1 
எைத c 1 உ rப +,  ெச Uவ , -ைல . ஆ+மா  எ uவா e  ெவA 
பதாG+த`கA7 அ=4- இ-லாதைவகைள (த7 Lவ�ப+,6="ேத) 
அg4 ற ேதா  அேத ேபால ;  ெவA ப தா G+த `கA7 அ=4- 
இ=8பைவகைளc1 sட த7 Lவ�ப+,6="ேத அg4ற3 . 
இ3ேபால த7Lவ�ப+,6="ேத அgc1 ஆ+மாZ$F , அத7 
fயLவஃபாவ+,6="ேத அgய8ப\1 வL3T- ந-ல3 ெக&ட3 
எ7ற Tேனாதமான உணGZ உDடா4ற3. அ"த Tேனாதமான Tகார 
உணGZ  உDடாக  ெவA8ெபா=BகB எ3Z1  ெசUவ,-ைல . 
(சமயசார1 காைத 373 Oத- 382 வைரJலான காைதகA7 
f=$கமான Tள$க1)  
   
ேக#$ 25: r@5த-ைந@5&க ச.ப+த. இ=Tபதாக எTேபாC 
ெசா'லTபGmறC? 
ப,--எ8ேபா3 ஒ= வL3 காMய வ;T- பMணl$4றேதா, அதாவ3 
உபாதான+,- எ8ேபா3 காMய1 ]கw4றேதா, அ"த சமய+,- உட7 
இ=$F1 aற வL3ைவ ]l+த1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. காMயேம 
]கழT-ைல  எ7றா- எ"த8 ெபா=ைளc1 ]l+த1 எ7e 
ெசா-வ,-ைல, ஏென7றா- காMய1 நட$F1 O7னG எதrF ]l+த1 
எ7e எ"த ெபா=ைள ெசா-ல O;c1? காMயO1 காரணO1 ஒேர 
சமய+,- ]கwவதாF1. ]l+த-ைநl+,க ச1ப"த1 ஒ= சமய+,7 
]கwகால பGயாய+,ேலேய உDடா4ற3. 
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6.உபாதான.

ேக#$ 26: r@5த-ைந@5&க ச.ப+த5ைத உதாரணJகE3 ,ல. 
$ளBகY.. 
ப , - : 1 . ேக வ ல ஞா ன 1  ைந l +, க 1 அ "த  ச ம ய +, - 
ேலாகாேலாக+,- உBள எ-லா அgய8ப\1 ெபா=BகW1 ]l+த1. 
(aரவசனசார1 காைத 26-7 Tள$க1) 

   2. ச1ய$தGசன1 ைநl+,க1 அ"த சமய+,- ச1ய$ஞாzJ7 
உபேதச1 (O7னG ெபrறதாக இ="தா- அ"த சமய+,- ]ைனZ$F 
வ=த-) ]l+த1. (ஆ+மா}சாசன1 காைத 10-7 Tள$க1) 

  3. R+த]ைல ைநl+,க1 அ"த சமய+,- i+கல கGம`கB 
இ-லாைம ]l+த1. (சமயசார1 காைத 83-7 Tள$க1) 

   4. எuவாe �யவhJ-(அத:கGம+தா-) ச1பா,+த ெச-வ+,னா- 
உDடான31 மre1 Ozைய உ+ேதR+3 ெசUய8ப&ட உணZமா4ய 
]l+த வ;வ அ8ப;8ப&ட i+கல+தாலான உணைவ உDணாம- 
,யாக1  ெசUயாத OzவG ,  ைநl+,க வ;வ கGம ப"த+3$F 
சாதகமான உணGைவ ,யாக1 ெசUவ,-ைலேயா; அேதேபால எ-லா 
aற ெபா=Bகைளc1 ,யாக1 ெசUயாத ஆ+மா அ"த ]l+த+தா- 
உDடாF1 ப "த  கா ரண ( ைநl+,க+ைத ) உணGZகைள 
T\வ,-ைல. அதாவ3 இ`F �யவhJ- ச1பா,+த ெச-வ+தா- 
ெசUய8ப&ட மre1 ந-வhJ- ச1பா,+,="தாm1 Ozவைர 
உ+ேதR+3 ெசUய8ப&ட உணZ1 ]l+த1; அ8ப;8ப&ட உணைவ 
,யாக1 ெசUயா அ"த OzவM7 கGம+ைத ப",$க சாதகமான 
உணGZ ைநl+,க1 . அதாவ3 இ`F i+கல ,ரTய1(உணZ) 
]l+த1; உJM7 Tஃபாவ உணGZ (உணைவ ,யாக1 ெசUயாைம) 
ைநl+,க1. [இ`F ெதM"3ெகாBள ேவD;ய3 - ]l+த1 மre1 
ைநl+,க1 ேவeேவe ெபா=BகB, உபாதான1 உபாேதய1 ஒேர 
ெபா=A- ]கwவ3 எ7பேத! அதாவ3 இ`F i+கல ,ரTய1(உணZ) 
]l+த1; உJM7 Tஃபாவ உணGZ (உணைவ ,யாக1 ெசUயாைம) 
ைநl+,க1. உல4- உBள aறஎ-லா ெபா=BகW1 ]l+த1,  
அைவகைள ,யாக1 ெசUயாத உJM7  உணGZ]ைல ைநl+,க1. 
ேமm1 ெதAZெபற தlh- ெவAவ"3Bள சமய பாFட1 எ}1 
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6.உபாதான.

சமயசார1 ப$க1 315-318 Rவ ஆ,நாத7E அவGகளா- எXத8ப&ட 
Tள$க உைரைய வாR$கZ1.]   

ேக#$ 27:உபாதான மef. r@5த காரணJகE3 ேவf ெபய?க# 
யாைவ? 
ப,-: 1.உபாதான+ைத அ"தர`க காரண1 எ7e1 ]l+த+ைத 
ப4ர`க காரண1 எ7e1 seவG. 

     2. உபாதான+ைத அ}பசார காரண1 எ7e1 ]l+த+ைத உபசார 
காரண1 எ7e1 seவG. 

   3. ]l+த காரண+ைத சககாM (உடz=$F1) காரண1 எ7e1 
seவG. 

ேக#$  2 8 :r@5த  கா ரண5&' எ3ென3ன  ேவfபாGக# 
ெசா'லTபGm3றன? 
ப,-: பல ]l+த காரண`கB இ=$Flட+,- எ3 O$4யேமா (எ3  
ெபா3வாக அ"த காMய1 ]கXlட`கA- எ-லா1 காண8ப\4றேதா) 
அைத அ"தர`க ]l+த1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. ஒேர மா,Mயான 
கா M ய 1 ]கXlட`கA-  ெவuேவe ]l+த  கா ரண`கB 
காண 8ப \ 4 ற ேதா  அைவ கைள  ப 4 ர `க  ] l +த 1 எ7e 
ெசா-ல8ப\4ற3. 

உதாரண1: 
   1. கGம ப"த+,rF ஆ+மாT7 ேயாக1 ப4ர`க ]l+த1, ஆ+மாT7 
இராக1 Oதலான உணGZகB அ"தர`க ]l+த1. (பnசாL,காய1 
காைத 148-7 வள$க1.) 

   2. Tரத1, தான1 Oத6யன கஷாய`கB Fைறய ப4ர`க ]l+த1, 
கரணா}ேயாக+,- பJrR  ெசUc1ேபா3 உபேயாக1 அ,- 
லJ+3T\வதா- இராக உணGZகB தானாகேவ  இ-லாம- 
ேபா47றன, அதனா- அ3 அ"தர`க ]l+த1. (ேமாk மாG$க8 
aரகாச1.) 
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ேக#$ 29: சம?5த காரண. எ3f எைதx ெசா'm3றன??     
ப,-: க&\8பா\ இ-லாத உடz=$F1 எ-லா ெபா=Bகைளc1 
ச ம G+த  கா ரண1 எ7e  ெசா-47றனG . ச ம G+த  கா ரண1 
உடz=$F1ேபா3, உபாதான+,- காMய1 அவRய1 ]கwேத �=1.        
உதாரண1- எ"த உJ=$F கGம1 உபசம ]ைலJ- உBளேதா மre1 
காலல8,, பTதuய1 வ"3T&டேதா, அ"த உJேர Eனபகவாz7 
உபேதச+,rF  அyசரைணயாக ேமாkமைடய OயrRைய 
-i=ஷாG+த+ைத  ேமrெகாB4ற3 , அ8ேபா3 அதrF  எ-லா 
காரண`கW1 4ைட+3 T\47றன; அ"த உJG ேமாk+ைதc1 
அைட"3 T\4ற3 . அதாவ3 எ`F k@$ உபாதான தF,  
இ=$4றேதா அ`F ]l+த1 Oதலான எ-லா சமவாய`கW1 அ`F 
ேசG"3T\47றன. இ`F k@$ உபாதான+ைத சமG+த கரண1 
எ7e ெசா-47றனG.  

   பனர�TலாL உபாதான1-]l+த1 ேதாஹாT- இuவாe 
se4றாG:    
         “உபாதா3 rஜ>ண ஜஹா:, தஹா: r@5த பர ேஹா�; 
          ேபதஞா3 8ரமாண $&, $ரலா Uேஜ ேகா�” 
இத7 ெபா=B : ]ஜச$, வ;வ உபாதான1 எ`F தயாராக 
இ=$4றேதா, அ`F அ"த பMணாம1 ]கழேவ ெசU4ற3; அ8ப;8பட 
ேபதஞான aரமாண+,7 T,ைய(ஏrபா&ைட)-இ"த R+தா"த+ைத 
Tர- T&\ எDண$s;யவGகேள iM"3 ெகாB4றாGகB.        
        
ேக#$ 30: அசம?5த காரண. எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: 1. ேவe-ேவறான ஒuெவா= ெபா=ைளc1 அசமG+த காரண1 
எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1-ச1ய$தGசன1, ச1ய$ஞான1, மre1 
ச1ய$சாM+,ர1 இைவகA- ஒ7e Fைற"தாm1 ேமாkமாG$க1 
3வ`Fவ,-ைல.  

   2. காரண`கB அேனக Tதமாக இ=$47றன. Rல காரண`கB 
இ-லாம- காMய1 ]கwவ,-ைல, Rல காரண`கB இ="தா- 
காMய1 ]கழலா1 , ]கழாமm1 ேபாகலா1 . உதாரண1- Oz 
6`க+ைத ஏrகாம- O$, அைடவ,-ைல, அேத சமய1 Oz 
6`க+ைத ஏrறவG O$, அைடயலா1, அ-ல3 அைடயாமm1 
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ேபாகலா1. [ஃபாவ6`4யாகாம- ெவAJ- ம&\1 Oz 6`க+ைத 
ஏrற- அதாவ3 28 jலFண`கைள பாT+த-, ]Gவாண 3றZ ஏrற- 
இ`F அசமG+த காரண1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. எ`F ஷ@$ 
உபாதான காரண1 இ=$4றேதா, அ`F ]l+த காரண1 இ=$கேவ 
ெசU4ற3. அைவகB இரD\்1 ச`கl8பைத சமG+த காரண1 எ7e 
ெசா-47றனG .  ெவeமேன ஷ@$ உபாதான காரண1 ம&\1 
எ8ேபா31 தzயாக ]கwவ,-ைல ; ஆைகயா- ஃபாவ6`4 
Oz]ைல இ=$Fமானா-, அ`F அவRய1  ,ரTய6`4 Oz]ைல 
]யமாக-அவRய1-கD;8பாக இ=$F1 எ7e iM"3 ெகாBள 
ேவD\1.] 

ேக#$ 31: சாதகத. காரண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஷ@$ உபாதான+,7 தF,ைய சாதகத1 காரண1 எ7e 
ெசா-47றனG. (aரவசனசார1 காைத 126-7 Tள$க1.) இ`F 
fயகராண+ைத-சாதன+ைத சாதகத1(உ+4=�ட காரண1) எ7e 
ெசா-ல 8ப \4 ற3 , ஏ ென7றா- அ3 தzயாக ேவ  க ரD -
க=Tயாக(காரணமாக) இ="த3.  

ேக#$ 32: சஹகாa காரண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ]l+த காரண+ைத சஹகாM காரண1 எ7e ெசா-47றனG. 
உதாரண1 - தானாகேவ இட1 ெபய=1 �வ i+கல`கW$F தGம 
,ரTய1 சஹகாM காரணமாF1. எ`F தGம1 Oதலான ,ரTய`கB 
இ=$47றனேவா , அ"த எ-ைலவைரேய �வ i+கல`கB இட1 ெபயர 
O;c1 எ7பைத ைவ+ேத இைத காரணமாகெசா-ல8 ப\4ற3. 
(ேகாம&டசார1 �வகாDட1 காைத 567-7 Tள$க1) 

ேக#$ 33: அ3வயவ)வ காரண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ச1ய$,=�;J7 சாதக ]ைலJ- சாM+,ர Fண+,7 
ெவA8பா&;- கல8i]ைல காண8ப\4ற3, அ,- f+த]ைல 
உபாதான காரண1, அத}ட7 அTனாபாT(aM$க O;யாத) வ;T- 
இ=$F1 fப]ைல ]l+தமாக இ=8பதா- அைத அ7வயவ;வ 
காரண1 எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1- மஹாTரத+ைத ஏrF1 
O7னG சகல சாM+,ர1 எ8ேபா31 ]கwவ,-ைல, ஆைகயா- அ"த 
மஹாTரத`கைள  அ7வய காரண1 எ7e  அg"3ெகாD\ , 

167



6.உபாதான.

காரண+ைத காMய+,- ஏrg உபசாரமாக அைதc1 சாM+,ர1 எ7e 
ெசா-47றனG. அரஹ"தM7 ேம- ந1a$ைக வ"த aறF ச1ய$3வ1 
வரலா1, வராமm1 இ=$கலா1, ஆனா- அரஹ"தM7 ேம- ந1a$ைக 
வராம- த+3வ ந1a$ைகc1 வரா3 ந1 ஆ+T7ேம- ந1a$ைகc1 
வரா3; ஆைகயா- அரஹ"தM7 ேம- உBள ந1a$ைகைய அ7வய 
காரண1 எ7e அg"3ெகாD\, காரண+ைத காMய+,- ஏrg 
உபசா ரமாக அைதc1 ச1ய$+3வ1 எ7e  ெசா-47றனG . 
(ேமாkமாG$க8 aரகாச1)  
  
ேக#$ 34: காaய. உபாதான காரண5ைதTேபால rகbmறதா, 
அ'லC r@5த காரண5ைதTேபால rகbmறதா, அ'லC இரp)3 
ேபாலY. rகbmறதா?  
ப,-: காMய1 உபாதான காரண+ைத8ேபால ]கw4ற3, ]l+த 
காரண+ைத8ேபாலேவா, அ-ல3 இரD;7 ேபாலேவா எ"த காMயO1 
]கwவ,-ைல.  

ேக#$ 35: r@5த-ைந@5&க ச.ப+த. உ2? மef. &ர$ய க?ம. 
இரpGB>. இைட2' மsGேம rகbmறதா அ'லC உபாதான 
மef. r@5த காரணவ)வ ச.ப+த.lட அைவகE' rகbmறதா?  
ப,-: இரD\ வைகயான ச1ப"தO1 ]கw4ற3, ஒ=வைகயான 
ச1ப"த1 ம&\ேம ]கw4ற3 எ7ப,-ைல. 

  இராகா, Tகார உணGZ ெகாBவ3 உJM7 fத",ரமான 
காMயமாF1 , ,ரTய கGம உதயமாத- i+கல+,7 fத",ர 
காMயமாF1 . இ"த fத",ர காMய`கW$FlைடJ- ]l+த-
ைநl+,க ச1ப"த1 காண8ப\4ற3. கGம உதய1-]l+த1, உJM7 
Tகார ஃபாவ1-ைநl+,க1. 

   உJM7 இராகா, அnஞான உணGZ அf+த உபாதான காரண1-
]dசய காரண1 எ7e ெசா-mவG, மre1 ,ரTய கGம உதய1 ]l+த 
காரண1-Tயவஹார காரண1 எ7e ெசா-mவG.(சமயசார1 காைத 
164-165) 
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   உJG இராகா, பMணம வ;T- மாrறமைடத- உDைமJ- அ3ேவ 
OXைமயாக ெசUவ3-]ரேபைkயாF1. (பnசாL,காய1 காைத 62-
7 Tள$க1) 

  த+3வ ேநா$4- ஆ+மா ஞாதா-அgவ3 , கGம1-ேஞய1-
அgய8ப\வ3, ஆைகயா- இைவகW$F இைடJ- ஞாதா-ேஞய 
ச1ப"த1 இ=$4ற3. ஆனா- அ"த ச1ப"த+ைத யாG இய-பான3 
எ7e எDy4றாேரா, அ"த உJேர இராகா, பMணாம வ;T- 
மாrறமைட4ற3, அ"த உJ=$F ,ரTய கGம உதய1 ]l+தமா4ற3-
Tயவஹார காரணமா4ற3.  

   இைத இuவாe iM"3 ெகாBள ேவD\1 “aறெபா=B (,ரTய கGம 
உத ய 1 ) உJைர  அத7வ ய 8ப \ +,  ெக \ $4 ற3 அ-ல3 
ேம 1ப \ +3 4 ற 3 எ 7e  எD@  க Gம +, 7 வ ய 8ப \ 1 
jடந1a$ைகைய T&\T&\ த7மயமா4-ஆ7மாைவ சாG"3 
ந7ந1a$ைக ெகாBவ3 தF,யானதாF1.” 

ேக#$ 36: சாBkா5 மef. பர.பைர காரண. எ3f எைத 
lfm3றன?. 
ப,- : உபாதான+ைத சா$kா+ காரண1 எ7e1 ]l+த+ைத 
பர1பைர காரண1 எ7e se47றனG. 1.ேதவ, F=, சாL,ர 
ந1a$ைக , 2.த+3வ`கA- ந1a$ைக , 3.தா7-aற எ7ப,- 
ந1a$ைக ச1ய$+3வ1 ெபற பர1பைர காரண1; ஆ+ம ந1a$ைக  
ச1ய$+3வ1 ெபற சா$kா+ காரண1.      
    
ேக#$ 37: ச.யB&=:)B> �ப ஃபாவ. பர.பைர2' த?ம5&e> 
காரண. எ3f சாN&ர5&' 4ல இடJகE' ெசா'லTபGmறC, 
இைத எTப) ெபா=# ெகா#ள ேவpG.? 
ப,-: எ8ேபா3 ச1ய$,=�; உJG த7 Lவ�ப+,- ]ைல ெகாBள 
O; யT-ைல ேயா , அ 8ேபா3 இ ராக +ேவஷ +ைத  Tல$F 1 
i=ஷாG+த+ைத ெசU4ற3, ஆனா- i=ஷாG+த1 ேபா,ய பலமாக 
இ-லாததா- அfப ஃபாவ+,6="3 த8a+3$ ெகாDடாm1, fப 
ஃபாவ1 இ="3ெகாD\ இ=$4ற3. அ"த fப ஃபாவ+ைத அவGகB 
தGமமாகேவா அ-ல3 தGம காரணமாகேவா ந1iவ,-ைல, ஆனா- 
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அைவகைள ஆLரவ1 எ7e அg"3 Tல$கேவ ]ைன$4ற3; ஆனா- 
எ8ேபா3 அ"த fப ஃபாவ1 TலF4றேதா, அ"த சமய+,- எ"த f+த 
பாவ1 ஒ3$4 ைவ$க8ப&டேதா அைத f+த ஃபாவ+,rF-தGம+,rF 
பர1பைர$ காரண1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. உDைமJ- அ3 
fஃபாLரவ1 ஆைகயா- ப"த காரணமாF1. எ3 ப"த காரணேமா 
அ3ேவ ச1வைர$F1 காரணமாக O;யா3. (fவா+யாய ம",G ;ரL& 
ெவAJ&\Bள ேமாkசாL,ர1 அ+,யாய1 7-7 O7}ைரJ- இ"த 
Tள$க1 காண8ப\4ற3.)  [ந1 i+,J7 Fைறபா&டா- சாL,ர+,- 
sற8ப\1 ெபா=ைள சMயாக அgய O;யாதவG மre1 O7a7 உBள 
காைதகA7ப; தவாறாக iM"3 ெகாBபவG சMயாக8 iM"3 ெகாBள, 
உJM7 அவL+ைதJ- இராக1 Oத6யன வ=1 ச"தG8ப+,- 
Lப;க1 உதாரண1 jல1 இைத Tள$F4றாGகB.] 

ேக#$ 38: ஃபலாதா3 காரண. எ3f எைதB lfm3றன?? 
ப,- : உபாதான காரண1 த7 காMய+ைத  ெசUc1 ச$,ைய 
த7zடேம  ெவA8ப\+,  ெசUc1ேபா3 , எ"த ]l+த1 அ`F 
காண8ப\4றேதா அைத ஃபலாதா7 காரண1 எ7e se47றனG. 

ேக#$ 3 9 : SBmய மef. உபசார காரண. எ3f எைத 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: உபாதான+ைத O$4ய காரண1 எ7e1, ]l+த+ைத உபசார 
காரண1 எ7e1 ெசா-47றனG. O$4ய1 எ7ப,- ெபா=B ]dசய1, 
உபசார1 எ7ப,7 ெபா=B Tயவஹார1 எ7பதாF1.   

ேக#$ 40: r@5த.-உபாதான. பecய இ+த ேக#$-ப&'கE' 
உ#ளடJm{#ள 45தா+த. யாC? 
ப,-:1. எவ=$F +=வ உபாதான காரண+,- ம&\1 ந1a$ைகc1, 
ஷ@$ உபாதான1 மre1 ]l+த காரண1 இைவகA- ந1a$ைக 
இ-ைலேயா; 2. எவ=$F +=வ உபாதான காரண+,- மre1 ]l+த 
காரண+,- ந1a$ைகc1, ஷ@$ உபாதான காரண+,- ந1a$ைக 
இ-ைலேயா; 3. எவ=$F ஷ@$ உபாதான காரண+,- ந1a$ைகc1 
மre1 +=வ உபாதான1, ]l+த காரண1 இைவகA- ந1a$ைக 
இ-ைலேயா; 4. எவ=$F ]l+த காரண+,- ந1a$ைகc1, மre1 
+=வ, மre1 ஷ@$ உபாதான காரண+,- ந1a$ைக இ-ைலேயா - 
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6.உபாதான.

ஆ4ய இ"த நா7F Tதமான ந1a$ைககB எ-லா1 அவ=ைடய 
l+,யா+3வ+,- அட`F1. 

   2. உபாதான+,7 காMய1 உபாதான+,ேலேய ]கw4ற3. ]l+த 
காரண1, காMய1 ]கX1 கால+,- அ`F இ=8ப3, ஆனா- அ"த 
]l+த காரண+3$காக உபாதான1 கா+,=$க ேவD;J=$4ற3 
அ-ல3 அைத8 ெபறேவD;J=$4ற3 எ7e யாG ந1i4றாேரா 
அவ=ைடய ந1a$ைக jடந1a$ைகயாF1.  

   3. ]l+த1 ேவe ெபா=ளாF1, ஆைகயா- அைத8 ெபeத- எ7ப3 
இயலாத ஒ7றாF1; அ8ப;J="த ேபா,m1 யாG ெவA8ெபா=B 
வ;T- உBள ]l+த காரண+ைத ேத\1 அG+தமrற ெசயைலd 
ெசU4றாேரா, அவ=$F கவைல-ஆFல1 இ-லாம- இ=$கா3. 
[அதாவ3 ]l+த+ைத ேத\பவ=$F கவைலதா7 உDடாFேம ஒhய 
அவG ேத\வ3 4ைட$கா3 எ7பதா1.]  

   4. ]l+த+3டனான ெதாடGi ஒ= சமய1 ம&\ேமயாF1 எ7பைத 
{kமேநா$F உைடயவேர அgவாG. ச3மLதGகA7 ஞான பGயாய1 
அச`$யாத சமய1 ெகாDடதாF1, [அதாவ3 ச3மLத ]ைலJ- 
ஒ7ைற ெபா=B எ7e அg"3 ெகாBளேவ அச`$யாத சமய`கB 
ஆF1.] ஆைகயா- ]l+த+ைத ேத\த- ~ணான காMயமாF1. 

  5. ]l+த ெபா=A7 உபாதான1 அ,ேலேய இ=$4ற3 , 
அைத$ெகாDேட ]l+த1 அத7 காMய+ைத ெசU4ற3. ]l+த1 aற 
ெபா=A7 உபாதான காMய+,m1 ஏதாவ3 ெகாnச1 ெசUc1 
எ7றா-, அதாவ3 aற உபாதான+,- ெசய6- உDைமJ- ெகாnச1 
Tைளைவ ஏrப\+31, அதrF ஆதாரமA$F1, அத7ேம- Tைளைவ 
உD\பDy1, அதrF லாப-ந�ட1 ெசUc1, உதT ெசUc1, ச$, 
ெகா\$F1 எ7பன Oதலானைவ, ]l+த1 த7 காMய1 மre1 aற 
ெபா=A7 காMய1 ஆக இரDைடc1  ெசUc1 என உe, 
ெசUய8ப&\T\1; இ8ப; ந1iபவG +T4Mயாவா, ஆவாG, இ3 
அரஹ"தரா- உபேதR$க8ப&ட EனதGம+,- ஏrக8படT-ைல-
அதாவ3 இ3 EனதGம+,rF எ,ரான வாதமாF1.  
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6.உபாதான.

  6. இட1T&\ இட1 ெச-ல$s;ய ]l+த`கA- (அச+Vத 
Tயவஹார நய+தா-) ஒ7ைற ம&\ேம ]l+த கG+தா-ேஹ3 கG+தா 
எ7e ெசா-47றனG. பல ]l+த`கA- Fg8a&ட ]l+த+ைத 
உe, ப\+3வதrகாகேவ இuவாe ெசா-ல8ப\4றேத ஒhய அ3 
உ பாதான+,7 கா M ய +ைத  ெச U4 ற 3 எ7ற  அ G+த +, - 
ெசா-ல8படT-ைல. எ-லாTதமான ]l+த`கW1 உபாதான+3$F 
தGமாL,காய1 ேபால ஊதா�ன ]l+த காரணமாகேவ இ=$4ற3. 
(இ�ேடாபேதச1-காைத-35) 

  7. உJ=1-i+கலO1 இட1 ெபய=மானா- தGமாL,காய+,7 
O7]ைல அ`F இ-ைல எ7ப3 எ8ேபா31 இ-ைல; அேதேபால 
எ8ேபா3 ஷ@$ உபாதான1 காMய1 ெசUய+ தயாராக இ=$F1ேபா3 
அதrF அ}sலமான ]l+த+,7 O7]ைல அ`F இ-ைல எ7ப3 
எ8ேபா3l-ைல.  

   8. ]l+த காரண1 உபாதான காரண+3$F ]dசயமாக(உDைமJ-) 
அ47R+கG-எ3Z1 ெசUயாத ஒ= ெபா=ளாF1. ஆைகயா- அைத 
]l+த1 ம&\1, பலாதாஃ7 ம&\1, சகாய1 ம&\1, அேஹ3+வ-எ3Z1 
ெசUயாத3 எ7ற ெசா-67 jல1 ெசா-47றனG. 

   9. உபாதான+,7 எ"த காMய+ைதc1 நா7 ெசUயT-ைல, அத7 
காMய+ைத ெசUc1 ச$,c1 எ7zடl-ைல, ஆனா- உபாதான+,7 
காMய+ைத உபாதானேம தzயாக அ3ேவ ெசU4ற3 எ7e ]l+த1 
ேகாஷl\4ற3.  

  10. ]l+த1 TயவஹாரமாF1, ேவe ,ரTயமாF1, அதனா- சார+ 
தF,J-லாததாF1 -ேஹயமாF1 -அg"3  Tட+த$கதாF1 . 
(சமயசார1 116-ஆவ3 காைத Oத- 120-ஆவ3 காைத வைரJ7 
Tள$க1) 

  11. எ+தைன காMய`கேளா, அ+தைன ]l+த Lவஃபாவ8 
aMZகளாF1, ஆனாm1 ஒ= Lவஃபாவ8 aMZsட aற ெபா=A7-
உபாதன+,7 காMய+ைத ெசUவதாக இ-ைல. 
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6.உபாதான.

   12. Rல ேநர`கA- உபாதான காரண1 ]l+த+ைத த$கைவ+3$ 
ெகாD;=$4ற3, மre1 Rல ேநர`கA- ]l+த1 உபாதான+ைத 
பலா+காரமாக Rல அriத`கைளd ெசUய ைவ$4ற3 எ7e ந1iத- 
தவறாF1. இ3 இரD\ ,ரTய`கA- ஏக+3வ i+,ைய கா&\4ற3. 
]l+த காரண+3$காக (ஐ"தா1 கார@J7 உபேயாக1 இ`F 
ெசUய8ப\4ற3), அதாவ3 ]l+,7 ேம- பhைய8 ேபா&\ ]dசய 
காரண1 ெசய-ப\வ,-ைல. ]l+தகாரண1 இ=8பதா- TடாOயrR, 
க;ன உைழ8i, அ-ல3 ேகார+ தவ1 ெசUயேவD; இ=$4ற3 எ7ற 
ந1a$ைக தவறாF1.  
    
   13. காMய உrப+, சமய+,- உபாதான1 ம&\1 ]l+த1 ஆ4ய 
இரD\1 ஈ\ெசUய O;யாத காரண`களாF1 , இ3ேவ வL3 
Lவஃபாவ+,7 L,,யாக இ=$4ற3.  

  14. ]ல1, �G, ெந=8i, மre1 வாc இைவகA7 ]l+த+தா- 
ைசத7ய ஆ+மா உrப+,யா4ற3 - எ7e ந1iபவGகW$F , 
ஆசாGயQ உபாதானl-லாம- எ"த காMயO1 உrப+,யாவ,-ைல 
எ7e se4றாG-அதாவ3 அ8ப;8ப&ட ந1a$ைக ெகாDடவM7 
மத+ைத-தGம+ைத கDடன1 ெசU4றாG.  

  15. ஆe ,ரTய`கAm1 அனா,-அன"த காலமாக ஒuெவா= 
சமயO1 காMய1 ]கw"3 ெகாD\தா7 இ=$4ற3 , எ"த 
சமய+,m1 எ"த ,ரTய+,m1 காMய1 ]கழT-ைல எ7பேத 
இ-ைல. அ"த ஒuெவா= காMய1 ]கX1 சமய+,m1 உபாதான 
காரண1 மre1 ]l+த காரண1 இரD\1 ]dசJ$க8ப&ட வ;T- 
இ=$47றன - அ8ப; இ-ைல எ7ப3 எ8ேபா31 இ-ைல.   
    
  1 6 . உபாதான காரண+,rF  ]l+த  காரண1 எ3வாக 
ேவD\மானாm1 இ=$கலா1 எ7e ந1iத- jடந1a$ைகயாF1 
ஏென7றா- உபாதான+,rF அ}sலமாகேவ ]l+த காரண1 
அைம4ற3.    

     17. உபாதான1 ]l+த1 இரD\1 ஒ7றாக அதாவ3 ஒேர சமய+,- 
அதனத7 காரண+தா- அதனத7 காMய+ைத ெசU47றன.  
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6.உபாதான.

  18. உDைமJ- ]dசய காரணேம (உபாதான காரணேம) 
உDைமயான காரணமாF1 , ஆனா- அைத இரD\ Tதமாக 
ெசா-47றனG. ேமாkமாG$க ச1ப"த R+தா"த1 sட இuவாe 
இரD\ Tதமாகd ெசா-ல8ப\4ற3. ேமாkமாG$க1 இரD\ Tதமாக 
இ-ைல , ஆனா- ேமாkமாG$க+ைத ]�பண1-உe,  ெசUத- 
இரD\ Tதமாக இ=$4ற3. எ`F உDைமயான ேமாkமாG$க+ைத 
ேமாkமாG$க1 எ7e ]�பண1 ெசUய8ப\4றேதா, அ3 ]dசய 
ேமாkமாG$கமாF1. ஆனா- எ`F உDைமயான ேமாkமாG$க1 
இ-ைலேயா , ஆனா- ேமாkமாG$க+,rF ]l+தேமா அ-ல3 
ேமாkமா G$க +, rF  3ைணயாக உடz=$4ற ேதா  அைத 
உபசாரமாக ேமாkமாG$க1 எ7e ெசா-ல8ப\மானா- , அ3 
Tயவஹார ேமாkமாG$கமாF1. ஏென7றா- ]dசய1 Tயவஹார1 
இரD;rF1 எ-லா 5-கAm1 எ-லா இட+,m1 இ"த ல&சணேம-
அைடயாளேம காண8ப\4ற3, அதாவ3 உDைமயாக ]�பண1 
ெசUத- ]dசயமாF1 , மre1 உபசாரரமாக ]�பண1 ெசUத- 
TயவஹாரமாF1. ஆைகயா- ]�பண ேநா$4- ேமாkமாG$க1 
இரD\ Tதமாக அgய8ப\4ற3 ஆனா- அ3 இரD\ Tதமாக 
இ=$4ற3 எ7e ந1a$ைக ெகாBள$sடா3, அ8ப; ெகாDடா- 
அ3 jடந1a$ைகயாF1 . இuவாe ]dசய1 -Tயவஹா ர1 
இரDைடc1 ஏrக ேவD\1 எ7e ந1iத- aரைமயாF1 ஏென7றா- 
]dசய1 Tயவஹார1 இரD;7 Lவ�பO1 ஒ7e$ெகா7e 
TேராதமானதாF1. (ேமாkமாG$க8aரகாச1) 

ேக#$ 41: உபாதான.-r@5த. ச.ப+தமான இ+த ேக#$-ப&' 
ப>&2' lcயப)T பா?B>.ேபாC r@5த. மef. $யவஹார. 
ேஹய. - $ட5தBகC , 5=வ உபாதான5&' அைடBகல. 
அைடவதாேலேய த?ம. rகbmறC எ3f ெசா'லT பs)=BmறC - 
இTப) lfவC சaேய எ3பதe> 4ல சாN&ர ஆதாரJகைளB 
ெகாGBகY.. 

ப,-: 1. சமயசார1 காைத-11 
       $யவஹாேரா(அ)Dத5ேதா Dத5ேதா ேத4ேதா C �5தணேவா |  
       Dத5தமN�ேதா க� ஸ.மா&s) ஹவ2 nேவா || 11 || 
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6.உபாதான.

க=5Cைர - ஒேர ெபா=ைள aM+3 ெசா-வ3 அ-ல3 இரD\ 
ெபா=Bகைளd ேசG+3 ெசா-வ3 Tயவஹார நய1 (உலக வழ$F). 
Tயவஹார நய1 f&\1 ெபா=B அ8ப; இ=8ப,-ைல. அதனா- அ3 
அVதா G+த1 . ெபா=ைள  aM$காமm1 ,  ேவe ெபா=Wட7 
ேசG$காமm1 ெசா-வ3, அதாவ3 ெபா=B எ8ப; இ=$4றேதா 
அ8ப;ேய எைதc1 கல$காமm1, எைதc1 Tடாமm1 ெசா-வ3 
]dசய நய1 (உDைம வழ$F). அதனா- ]dசய நய1 VதாGத1. எனேவ 
]dசய நய+தா- f&ட8ப\1 ெபா=ைளd சா=1 உJG உDைமJ- 
நrகா&Rைய8 ெபe4ற3. 

   2. சமயசார கலச1 6-- இuவாe ெசா-ல8ப&;=$4ற3 - இ"த 
ஆ+மாைவ aற ,ரTய`கA6="3 ேவறாக பாG+3 அத7ேம- 
ந1a$ைக ைவ8பேத T,8ப;-]யமமாக ச1ய$ தGசனமாF1. ஆ+மா 
எ8ப; இ=$4ற3? த7 Fண பGயாய`கA- Tயாa+3-பரT 
இ=$4ற3. அ3 எ8ப; பரT இ=$4ற3? f+த நய+தா- ஒ7றாக 
உe,ப\+த8 ப&;=$4ற3 . எ8ப; ? OXைமயான ஞான 
ெச-வOைடயதாக உe,ப\+த8 ப&;=$4ற3. ஆனாm1 அ,- 
எuவளZ ந7ந1a$ைக இ=$4றேதா, அuவளேவ ஆ+மாவாF1. 
ஆைகயா- எ-லா த+3வ`கB jலமாகZ1 ஆ+மாைவ அைடc1 
OயrRைய T&\T&\, இ"த �வ த+3வமான-ஆ+ம த+3வமான 
நாேன என$F$ 4ைட$க8  ெபறேவD\1 எ7e ஆசாMயGகB 
ேகாM$ைக T\4றாGகB. 

   3. சமயசார கலச1 7-- இuவாe ெசா-ல8ப&;=$4ற3 - அதrF8 
aறF f+த நய+,7 �w எ"த தz+த7ைமயான ஆ+மேஜா,  
இ=$4றேதா, அ3 ெவA8ப&\ T\4ற3. அ3 த+3வ`கA6="3 
ெபற8ப&;="தாm1 sட அ3 த7 தz+3வ+ைத T\வ,-ைல.  

    4. சமயசார1 காைத 13-14-15-- இuவாe ெசா-ல8ப&;=$4ற3 - 
              Dய5ேதணா8கதா nவாnவா ய Upணஃபாவ. ச | 
              ஆஸவஸ.வரZ�ஜரப+ேதா ேமாBேகா ய ஸ.ம5த. ||13|| 
   அதாவ3 VதாGத(]dசய) நய+தா- அgய8ப&ட உJG, உJர-லன, 
iD@ய1, பாப1, ஆLரவ1, ப"த1, ச1வைர, ]Gஜைர மre1 ேமாk1 
- ஆ4ய இ"த  ஒ7ப3 த+3வ`கW1 ச1ய$+3வ1  ெபற$ 

175



6.உபாதான.

காரணமாF1. காரணவ;வ இ"த ஒ7ப3 ெபா=Bகைள$ காMயமாக 
ஏrg ச1ய$+3வ1 எ7e Fg8a&\BளாG என8 iM"3ெகாBள 
ேவD\1. ஒ7ப3 ெபா=BகA7 ஊேட உJG ஒ7ேற தz+3 
காண8ப\4ற3 , உDைம நய+தா- அைத அgவேத ஒ7ப3 
ெபா=Bகைளc1 அg"ததாF1. அ3ேவ நrகா&R யாF1. 

            ேஜா பNஸ& அTபாண., அப5தUsட. அணpணய. rயத. | 
            அ$ேஸஸமஸ. �5த. தம �5த நய. $யா]* ||14||  
   அதாவ3 எ"த நய1 �வ த+3வ+ைத எதாm1 ெதாட8படாததாகZ1 
(அப+தi&ட1), ேவெறா7றாக மாறாததாகZ1 (அணDணய1), எ"த 
ஓ&டO1-சலனO1-ஏrறஇற$கO1 இ-லாததாகZ1 (]யத1 ) , 
Tேசஷ`கB -aMZகB எ3Z1 இ-லாததாகZ1 (அTேசஷ1 ) , 
ேவெறா7eட7 ெதாடGi இ-லாத3 தz+ததாகZ1(அஸnf+த1) -  
Oதலான ஐ"3 ஃபாவ வ;T- பாG$4றேத அ3 f+த நயமாF1, அ3ேவ 
ந7ஞானமாF1.  

         ேஜா பNஸ& அTபாண. அப5தUsட. அணpணம$ேஸஸ. | 
          அபேதஸ�5த ம�ஜ. பNஸ& �னஸாஸண. ஸuவ. ||15|| 
    எ"த i=ஷG த7 ஆ+மாைவ அப+தLப�டமாகZ1, அன7யமாகZ1, 
அTேசஷமாகZ1 அதாவ3 இ"த அைடயாள`கைள உைடய31, ேவe 
எத}ட}1 ெதாடGi இ-லாததாகZ1 பாG$4றாேரா, அவG எ-லா Eன 
சாசன+ைதc1 �கG"தவரா4றாG, அதாவ3 பகவானா- அ=ள8ப&ட 
ெவAJ- காண8ப\1 ,ரTய L=த+ைத �கG"தவG, அதனா- 
கா&ட8ப&ட Lவா+ம �கGவா- அ"தர`க ஃபாவL=த+ைதc1 
�கG"தவராவாG. அதாவ3 அgZ �கGேவ ஆ+ம �கGவாF1 - அ3ேவ 
ந-�கGவாF1 -அ3ேவ ஆ+மா}பவமாF1 . [OயrR  ெசUபவG 
ெதாட$க ]ைலJ- ஆகம1 jல1 ந1a$ைக, ஞான1, ஒX$க1 
இைவகைள தz+தzயாக அg4றாG; ஆனா- உDைம நய ேநா$4- 
த7 ஆ7மாைவ8 பாG$F1ேபா3 இ"த j7ைறc1 உJராகேவ 
நrகா&R-ந7ஞான-ந-ெலாX$க ஒேர வ;வமாகேவ அ}பவ1 
ெசU4றாG.]  

   5. சமயசார1 காைத 16-7 Tள$கZைரJ7 �w கலச1 18-- 
இuவாe ெசா-ல8ப&;=$4ற3 - f+த  ]dசய நய+தா- 
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பாG$F1ேபா3 அgc1 த7ைமயான ேஜா, ம&\ேம ஒேர ஆ+ம 
வ;வமாக இ=$4ற3 , ஏென7றா- f+த-f+த ,ரTயாG+,க 
நய+தா- மrற எ-லா ,ரTய`கA7 Lவஃபாவ`கைளc1, aற 
]l+த+தா- த7z- ]கX1 உணGZகைளc1 தzைம8ப\+, 
அைவகைள ெவAJ- தBW1 Lவஃபாவமாக அ3 இ=$4ற3 . 
ஆைகயா- அ3 �Uைமயாக, �UைமJ7 வ;வமாக இ=$4ற3. 

     6. சமயசார1 காைத 179,180-7 Tள$கZைரJm1 அத7 �w 
கலச1 122-m1 இuவாe ெசா-ல8ப&;=$4ற3 - �ய உJM- 
,ைள+த- எ7ப3 ,Mi உணGZ அrற ஞாzயாேலேய சா+,யமாF1 
எ7e உDைம நய1 f&\4ற3. ,Mi உணGZ அyவளZ இ="தாm1 
�ய உJM- ,ைள+த- ]கழ O;யா3. உபசம Lேர@J- ஏe1 
ஞாz OzவG 11-ஆ1 FணLதான+,- �ய உJM- ,ைள$4றாG-
ஆ+மாைவ OXைமயாக அ}பT$4றாG . ஆனா- பre எ}1 
3வG8iணGZ-ேலாப கஷாய1 ேதா7gயZட7, அ"த �ய உJைர 
அ}பவ1  ெசUc1 ]ைலJ6="3  இh"3  T\4றா G -�w 
FணLதான`கW$F வ"3T\4றாG . அ"த ]ைலJ- அவG 
ேவெறா7g- ஆGவOைடயவராக ஆ4T\4றாG . அ"த ,Mi 
உணGவா- O7னG க&;$ெகாDட i+கல கGம`கWட7, i,ய 
கGம`கைளc1 ஈG+3 க&;$ெகாBள ஏ3வா4 T\4றாG. அதாவ3 
i,ய Tைன$க&\$F வh வF+3$ ெகாB4றாG. ,Mi உணGZ 
]கழT-ைல எ7றா- i,ய Tைன ஊre1, ப"தO1 ]கழா3. 
இதrF8ெபயG ஊre+ த\8i-Tைனdெசg8i-ச1வைர எ7e 
ெசா -ல 8ப \ 4 ற 3 . ச 1வ ைரைய  ெதா ட G"3 - த வ +, ேல ேய 
]கX1ேபா3 உ,G8i1 ]கw4ற3. அ8ேபா3 �ய அgT7 பரZத- 
த7 �ய ஆ+மாTேலேய ]கw4ற3-ஆ+ம அ}பவ1 T\படாம- 
ெதாடG4ற3. அதனா- kண கஷாJ, 12-ஆ1 FணLதான+,- 
இ=8பவG, இரDடா1 f$ல ,யான+,7 jல1, அ"த ஞாz OzவG 
ேகவலஞாzயாக ஆ4றாG. இத7 தா+பGய1 எ7னெவ7றா- f+த  
நய1 ஏrக8பட ேவD;ய3 அதனா- கGம ச1வைரc1, ]Gஜைரc1 
அைம4ற3. அைத ஏrகாT;- கGம ஆLரவO1, ப"தO1 அைம4ற3 
எ7பதா1. 
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    7. சமயசார1 காைத 271-7 Tள$கZைரJm1 அத7 �w கலச1 
173-m1 இuவாe ெசா-ல8ப&;=$4ற3 - உJG த7zய-a-, 
�UைமJ-, ஞாயக Lவஃபாவ+,- ம&\1 இ-லாம- ேவeப&\ 
அgய8ப\வ,- இராக, +ேவஷ, ேமாக1 ெகாBவைத ,MiணGZ எ7e 
ெசா-47றனG. நாரகG Oதலான aறTகB, ஆைச, ெவFA, மய$க1 
Oதலான ,Mi உணGZகB �ய உJM- காண8படாதன; எனேவ அைவ 
உJM7 மாeப&ட உணGZகளாF1 . உJ=1 இ"த மாeப&ட 
உணGZகW1 ேவe ேவறானைவ; எ7றாm1 கா&R மய$க-தGசன 
ேமாஹ�ய TைனJ7 உதய+தா- இ"த ேவeபா&ைட அnஞாz 
உJG அgயT-ைல. அதனா- அgZ மய$கமைட"த உJG த7ைன 
நாரக7 Oதலான, கஷாய உணGZகB ெகாDடவனாக-ஆைச Oத6யன 
உைடவனாக , த7ைனேய  ேவe ெபா=ளாக$ க=34ற3 . இ"த 
தவறான அgதைலேய அ+யவஸான1-அgZமய$க உணGZ]ைல எ7e 
சாL,ர`கA- sற8ப\4ற3. ,Mi உணGZகB எ-லா1 ெவuேவe 
ெசாrகளா- ெசா-ல8ப&டாm1, அைவ எ-லா1 இ"த அ+யவசானேம-
அgZமய$க உணGZ]ைலேய யாF1. இ"த மய$க உணGேவ Tைன 
க&\$F காரணமாF1. Eன பகவா7 இ"த அ+யவசான+ைத ,யாக1 
ெசUய  ேவD;யதாக$ sgcBளாG . ச+i=ஷGகB aறF ஏ7 
F ைற பா ; -லா த f +த  ஞா ன 8aDட  Lவ � ப மா ன ] ஜ 
ம�ைமJ7ேம--,Mகா6 f+த பாMணாlக ஃபாவமய +=வ ஆ+ம 
Lவ�ப+,- ,ைள$காம- இ=$க8 ேபா4றாGகB? ~\ ேபrgrF 
காரணமான அ,- அவRய1 ,ைள$கேவ ெசUவாGகB எ7பதா1.  

     8. பனார�தாசா- எXத8ப&ட சமயசG நாட$ எ7ற 56- ஆLரவ 
அ,கார+,- 13-ஆவ3 Lேலாக+,- அf+த நய+தா- ப"தO1, f+த 
நய+தா- O$,c1உDடா4ற3 எ7e ெசா-ல8 ப&;=$4ற3. இத7 
சாரா1ச1 எ7னெவ7றா- f+த நய+,7ப; ெசய-படாைமயா- 
ப"தO1, f+த நய+,7ப; ெசய-ப\வதா- O$,c1 அைம4ற3 
எ7பதா1.  

   9. சமயசG நாட$4- ப"த அ,கார+,- 32-ஆவ3 Lேலாக+,- 
இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3 . அச`$யாத ேலாக8aரமாண 
அளZைடய l+,யா+3வ ஃபாவ1 Tயவஹார ஃபாவமாF1 எ7e 
ேகவ6 பகவா7 sgJ=$4றாG. யா=ைடய l+,யா+3வ ஃபாவ1 
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அh"3 ச1ய$தMசன1 ெவA8ப\4றேதா, அவG Tயவஹார+,6="3 
O$,யைட"3 , ]dசய+,- உgnச8ப\4றாG ,  ேமm1 அவG 
எ"தTக-பOl-லாத , எ"த 37பOl-லாத ஆ+மா}பவ+ைத 
சா,+3 உDைமயான ேமாkமாG$க+,- இ=$4றாG. அ"த பரம 
,யான+,- ]ைல+ேத ]Gவாண+ைதc1-O$,ையc1 அைட4றாG, 
கGம1 அவ=$F எ"த தைடையc1 உD\பDyவ,-ைல.  

     10. ேமாkபாFட1 காைத 31-- இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3. 

        ேஜா �5ேதா வவஹாேரா ேஸா ேஜாF ஜBகேய ஸBக�ஜ@ |  
        ேஜா ஜBக& வவஹாேரா ேஸா �5ேதாஅTபேணா க�ேஜ ||31|| 
     
   இத7 ெபா=B உலக ]கwT- உற`F4ற-ஈ\படாத OzவG, த7 
ஆ7ம+,யான ]கwZகA- Th+,=$4றாG-ஈ\ப\4றாG. உலக 
]கwT- Th+,=$4ர OzவG த7 ஆ7ம+,யான ]கwZகA- 
உற`F4றG. அதாவ3 பrறrற 3றZ ]ைலJ- உலக8பre எ7ப3 
இ=$கO;யா3 . உலக8பre இ="தா- பrறrற 3றZ ]ைல 
இ=$கா3 எ7பதா1. 

    11. aரவசனசார1 காைத 200-- இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3. 
   
     த.ஹா தஹ ஜாZ5தா அTபாண. ஜாணக. ஸபாேவண | 
     பaவ�ஜா@ மம5த. உவs)ேதா Z.@5த. ||200|| 

   இத7 ெபா=B- த7zய-பா- ஆ7மா, அgபவ7 ம&\ேம என+ 
ெதA"3, aற எ,m1 ‘என3’ எ}1 உணGZ இ-லா3 (உலக8 
ெபா=W$F1 என$F1 இைடேய உBள உறZ nஞாதா-ேஞய உறZ 
ம&\ேம, ேவe அத7ேம- எ"த உMைமேயா-உறேவா என$F இ-ைல 
என உe, ெசU3) தன$ெகன ேவe ஏ3l-லாத அ"த ,யாz+த த7 
ஆ+மாT- ]7e, எ-லா Tகார உணGZகைள Tல$F4ேற7.     

  12. ]யமசார1 காைத 38 மre1 50-- இuவாe ெசா-ல8 
ப&;=$4ற3. 
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       ஜாவ&பm5தxச. ேஹயSவாஏய.Tபேணா அTபா | 
       க.ேமாபா&சSTபவ>ணப�ஜாேய*. வ&?5ேதா||38|| 

   இத7 ெபா=B- Orgm1 அf+த கGம`களா- உDடான எ-லா 
Tஃபாவ Fண`கA6="31, மாeைககA6="31 Tல4ய �ய 
ஆ+மாேவ ஏrக+த$க3, இதrF மeப&ட �Uைமயrற ச1சாM 
]ைலJmBள ஆ+மா Tட+த$க3. 

        UuY5தசயலபாவா பரதuவ. பரசஹாவ@& ேஹய. | 
        சஹதuவSவாேதய. அ+தரதxச. ஹேவ அTபா ||50|| 

   இத7 ெபா=B- O7 ெசா-ல8ப&ட எ-லா1 iற8ெபா=ைளேயா 
அ-ல3 மாrற`கைளேயா சாG",=$47றன, எனேவ அைவகB Tட+ 
த$கைவகளாF1. உDைமயான த+3வ8 ெபா=ளான �ய ஆ+மாேவ  
ஒ=வ=ைடய ெசா"த ெபா=ளாF1, அ3 ம&\ேம ஏrக ேவD;யதாF1.  
    
    13. ]யமசார1 காைத 14, 15 மre1 அைவகA7 Tள$கZைர 
கலச1 24, 27-- இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3. 
  
   aறவrg7 உணGZ வ"த aறF1sட, ந-ெலாX$க த7 வ;வ1 
மre1 Vரண அgZைடய f+த ஆ+மா ஒ7ைறேய sGைமயான i+, 
ெகாDட f+த ேநா$F ெகாDட i=ஷG ஏre$ ெகாB4றாG, அ"த 
i=ஷேர பரமQ வ;வ O$, f"தMைய மண1 iM4றாG. 

   அ,க Tஃபாவ உணGZ வ"த aறF1sட, fலபமான பரம த+3வ 
பJrRJ- யா=ைடய i+,J7 ,றைம ெச-4றேதா, அ8ப;8ப&ட 
f+த ேநா$F ெகாDட i=ஷG, ‘சமயசார+,6="3 ேவறான எ3Zமாக 
இ-ைல’ எ7e அg"3 O$, f"தMைய அ}பவ1 ெசU4றாG.  

    14. ]யமசார1 காைத 41-- Tள$க உைரJ- இuவாe ெசா-ல8 
ப&;=$4ற3. 
   …O$கால பrg-லாத வ;வ1 எ3ேவா அ8ப;8ப&ட அX$கrற ]ஜ 
பரம பnசம ஃபாவமா4ய பாMணாlக ஃபாவ+ைத ஆரா,$F1 
OO$ �, பnசம க,$Fd ெச-4றாGகB; ெச-வாGகB; ெச7றாGகB!  
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     15. சமயசார1 காைத 272-- இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3. 
       ஏவ. வவஹாரணேவா ப)45ேதா ஜாண Zxசயணேயண | 
       Zxசய ணய ஸ'�ணா SZேணா ஃபாவ+& Zuவாண. ||272|| 
    இத7 ெபா=B- O7னG ெசா-ல8ப&ட ,Mi உணGZகைள$ 
கா&\1 Tயவஹார நய1-வழ$F f&;ைன, ]dசய நய+தா--உDைம 
f&டா- Tல$க ேவD\1 என அgக. ,Mபrற ]ைலைய$ கா&\1 
உDைம f&ைட+ தXZ1 3றTேய ~\ேபrைற அைட4றாG. 

  16. சமயசார1 காைத 152 Oத- 154 வைர உBள காைதகA7 
Tள$க1 இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3. 
       பரமsட@ ய அs)ேதா ேஜா >ண& தவ. வத. ச தாரய& | 
      த. சuவ. பாலதவ. பாலவத. $+& ஸuஙp� ||152|| 
   இத7 ெபா=B- த7 இய-a- ]-லா3 தவ1 ெசUபவைர, ேநா7i 
ேநாrபவைர OX3ணG"தாG, Fழ"ைத ேபால தப1 அgயாதவG, 
ேநா7i  அgயாதவG எ7e  அ=AcBளாG . அதாவ3 அைவ 
அgயாைமயா- ]கwவன எ7பதா1. 

       வத]யமாZ தர+தா �லாZ தஹா தவ. ச >uவ+தா | 
       பரமsட பா*ரா ேஜண ேதண ேத ேஹா+& அpணாZ ||153|| 
 இத7 ெபா=B - ேநா7i , ]யம`கB ஏr47றனG ; 3ைண 
ஒX$க`கB தப1 ேமrெகாB47றனG. ஆனாm1 �lைசைய-பரமா+த 
]ைலைய அgயாைமயா- அவGகB அgயாைமcைடயவGகேள யாவG.  

   பரமsட பா*ரா ேஜா ேத அpணாேணண Upண@xச+& | 
   ஸ.ஸார கமணேஹC. $ேமாBகேஹஉ. அஜாண+தா ||154|| 
   இத7 ெபா=B- உJM7 �Uைமைய உணராதவG த1 அgயாைமயா- 
நrெசயைல அ-ல3 ந-mணGைவ-iD@ய+ைத T=1i4றாG; அ3 
Tைன$க&\$F ஏ3வாக இ="31 அைதேய அவGகWைடய 
அgயாைமJ7 காரண+தா- ~\ேபe$F ஏ3 என க=347றனG.  

   17. சமயசார1 காைத 413-- இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3. 
      பாகp� |Jேக� வ mஹ|Jேக� வ ப�Tபயாேர� | 
      >uவ+& ேஜ மம+& ேதஹ. ண ணாத. ஸமயஸார. ||413|| 
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   இத7 ெபா=B- தா7 ஏreBள iற+ேதாrற+,- பலவைக8ப\1 
iற+ேதாrற 3றTயGகW1, பல வைக8ப\1 இ-வாw ேதாrற+தா=1 
ெச=$Fe47றனG - ேதாrற+ைத+ தனதாக$ க=347றனG . 
அவGகளா- �ய ஆ7மாைவ அgயO;யா3.  

   18. ஆசாGய அlGதச",ரரா- எXத8ப&ட i=ஷாG+தR+, உபாய1 
எ7ற 56- இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3. 
       rxசய@ஹ Dதா?5த $யவஹார. வ?ணய3யDதா?5த. | 
       Dதா?5தேபாத$SBக.: Tராய: ச?ேவாஅ8 ச.சார. ||5|| 

    இத7 ெபா=B- ஆdசாGய ேதவGகB ]dசய நய+ைத VதாG+த1 
எ7e1 Tயவஹாரநய+ைத  அVதாG+த1 எ7e1 வGணைன 
ெசU3BளனG . ெபா3வாக எ-லா ச1சாMகW1 (l+யாஞாz-
அ$ஞாz-ம"த அgZ ெகாDடவGகB) VதாGத+ைத அதாவ3 ]dசய 
நய ஞான+,6="3 அ"]ய8ப&\ ேபா47றனG. 

   19. V�யபாத ஆசாMயாG சமா,த",ர1 எ7ற 567 78-ஆ3 
காைதJ- இuவாe ெசா-6J=$4றாG. 
    $யவஹாேரா ��Tேதா யா: ச ஜாBர5யா5மேகாசேர | 
    ஜாBர& $யவஹாேராN@3 ச�Tத:சா5மேகாசேர ||78|| 

   இத7 ெபா=B- Tயவஹார+,- �`FபவG அதாவ3 அ,- jw4 
இ=8ப,- ஆGவ1 இ-லாதவG, ஆ+மாைவ அ}பT8ப,- த7ைன 
ஈ\ப\+34றாG; மre1 யாG Tயவஹார+,- Th+,=$4றாGகேளா, 
அதாவ3 அ"த சாதைனJ- ஈ\பா&\ட7 ஆw",=8பவGகB, Lவ 
அ}பவ Tஷய+,- �`F4றாG - ஆ7மா ப$க1 பாரOகமாக 
இ=$4றாG. 

20. த+3வா}சாசன1 எ7ற 56- நாகேதவ OzவG 62-ஆவ3 
காைதJ- இuவாe ெசா-6J=$4றாG. 
     Nவபரஞா8த�ப5வா3ன தNய காரணா3தர. | 
     த5i3சததா பa5ய�ய Nவச.$5தையவ $5யாத. ||62|| 
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    இத7 ெபா=B- ஆ+மா த7ைனc1 aறவrைறc1  அgc1 வ;வமாக 
இ=8பதா- அ3  ேவe எ"த  கா ரண+ைதc1  ேதடேவD;ய 
அவRயl-ைல; எனேவ மrற காரண`கைள ேத\1 R"தைனைய 
T&\T&\, த7ைன+தா7 அ}பவ1 ெசUவ,7 jல1 (ஸவச1ேவத7 
Oல1) ஆ+மாைவ அ}பவ1 ெசUய ேவD\1.  

21. ப+மந", பnசT1ச,J7 ]dசய-பnசாஷ+ காைத 9 மre1 17-
- இuவாe ெசா-ல8ப&;=$4ற3. 
      $யவஹாேரா(அ)Dதா?5ேதா Dதாேய ேதiதNC �5தநயா: | 
      �5தநயா ஆNaதா ேய TராTdவ3& ய5ய: பத. பரம. ||9||    

   இத7 ெபா=B- Tயவஹாரநய1 எ7னேவா அச+யாG+த1-
உDைமJ-ைல எ7e ெசா-ல8ப&;=$4ற3 மre1 f+தநய1 
ச+யாG+த1-உDைம எ7e ெசா-ல8ப&;=$4ற3. எ"த OzவGகB 
f+த நய+ைத சாG4றாGகேளா, அவGகB O$,Jைன ெபe4றாGகB. 

        அNப:ட.ப5தமன3யம{தம$ேசஷச.ரேமாேபத. | 
        யா: ப:ய5யா5மான. ச Uமா3 கz�5தயP:ட. ||17|| 
  
   இத7 ெபா=B- யாG ஃபர1ைமJ-லாம--மய$கl-லாம- 
ஆ+மாைவ அப+த, அஸ8=�ட, அன7ய, அச1c$த, அTேசஷ வ;T- 
ந1i4றாேரா, அ"த i=ஷேர f+த நய+,- ]ைல+,=$4றாG எ7e 
iM"3ெகாBள ேவD\1.  

  2 2 . ]யமசா ர1 காைத  4 3 -7  ெதAZைரJ- இuவாe 
ெசா-ல8ப&;=$4ற3. 
பவேபாக பராsSக  ேஹ யேத பத@த. பவேஹC $னாசன. | 
பஜrஜா5ம rமBேனமேத Uன Nதவ mம5=uவNC& 4+ைதயா ||65|| 
  
   இத7 ெபா=B- ]ஜ ஆ+மாT- ஆX1 i+,சா6யா4 மre1 aறT 
fக1, மre1 இ",Mய ேபாக1 Oத6யைவகA- பாரOகமாக இ=$F1  
ேஹ ய,! � aறT fழrRJ7 அhZ$F$ காரணமான +=வ+,- 
ஆwவ,- எ "த  த \ மா rறO1 இ-லா ம-இ=$க  ேவD\1 . 
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]ைலJ-லாத வL3T7 ேம- உBள கவைல ெகாBவதா- எ"த 
aரேயாஜனO1 இ-ைல.  

  f+த ]Gமல, அேபத, +ரuய Lவஃபாவ+ைத சாG"3தா7 தGம+,7 
3வ$க1 , வளGdR , OXைம  எ-லா1 ]கw47றன . நா7F 
அ}ேயாக`கAன சாரO1 இ3தா7.         
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7. ஏk த5Cவ - நவபதா?5த அ&கார.. 

ேக#$ 1: த5Cவ. எ3பத3 ெபா=# யாC? 
ப,-: 1. “த+” ச8த1 “ய+” ச8த+3ட7 ெதாடGiைடய3, ஆைகயா- 
எத7 பF,ேயா அைத “த+” எ7e seவG, மre1 எத}ைடய 
உணGேவா அ-ல3 வ;வேமா அைத த+3வ1 எ7e அgயZ1 - “தLய 
ஃபாவLத+வ1” - இuவாe த+3வ ச8த1 s&டாக இ=$4ற3. 
(ேமாkமாG$க8 aரகாச1). 

   2. “த+3வ1” ச8த+,7 ெபா=B அத7 வ;வ1 ஆF1. ஒuெவா= 
ெபா=W1 த+3வ+,7 Lவ�ப+,- அத7 fய வ;வமாF1 மre1 
ேவe ஒ7g7 வ;T- அ3 இ-லாத வ;வமாF1. உJG, ஒ= ெபா=B 
எ7பதா-, அைத fயவ;T- அத7 வ;வ1 எ7e1 aறவrg7 வ;T- 
அத7 வ;வ1 இ-ைல என அgயZ1. 

   உJG ைசத7ய(பாG+த-, அgத-) வ;வ1 ஆைகயா- அ3 எ-லா 
ெபா=Bகைளc1 அgய$s;யதாF1, aற எ-லா வL3$கW1 
உJரா- அgய8 ப\பைவகளாF1 ; ஆைகயா- உJG மrற 
பதாG+த`கA6="3 Orgm1  ேவறானதாF1 . உJG த7z- 
அ3ேவயான காரண+தா- , அத}ைடய அgZ அத}Bேளேய 
இ=$4ற3. ஒ= உJG, aற உJM- அ3வாக இ-லாததா-, அ"த aற 
உJM7 அgZ இ,- இ=$கO;யா3... ஒ= உJ=$F ேவe ஒ= 
உJM7 அgZ இ="3 T&டா- aறF இரD\1 ஒேர உJG+ த+3வ1 
எ7e ஆ4T\1, அதனா- அ8ப; இ=$க O;யா3.  

ேக#$ 2: த5Cவ. எ5தைனயாக இ=BmறC? 
ப,-: த+3வ1 �w$ கDடவாe ஏழாக இ=$4ற3. -  
1.உJG+(�வ) த+3வ1, 2. உJர-லாதன+ (அ�வ) த+3வ1, 3.ஊre 
(ஆLரவ) த+3வ1. 4.க&\+(ப"த) த+3வ1, 5.ெசg8i+ (ச1வைர) 
த+3வ1, 6.உ,G8i+ (]Gஜைர) த+3வ1, 7. O$,+ (ேமாk) த+3வ1.  

ேக#$ 3: ஏk த5CவJகE3 இய'U பec $ளBகY.? 
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ப,-: 1. உJG+(�வ) த+3வ1: உJG எ7றா- ஆ+மா. அ3 எ8ேபா31 
அgZ வ;வமான3 , aறவ rg6="3  ேவeப&ட3 ம re1 
O$கால+,m1 ]ைல+3 (வாw"3 ெகாD\) இ=$4ற3. 
  
     2. உJர-லாதன+ (அ�வ) த+3வ1:  எ,- ேசதனா-அgc1 த7ைம 
இ-ைலேயா-அ8ப;8ப&ட ,ரTய`கB ஐ"3. அ,- தGம, அதGம, 
ஆகாச மre1 கால1-இ"த நா7F ,ரTயO1 உ=வ1 அrறதாF1, 
மre1 i+கல1 உ=வOைடய3, அதாவ3 ெதா\ உணGZ(LபGச1), 
fைவ(ரச1), வாசைன(க"த1), மre1 ]ற1(வGண1) ஆ4யைவகWட7 
இ=8ப3.  

  3. ஊre+ (ஆLரவ) த+3வ1: aறT உJM- Tகார, (fப, அfப) 
உணGZ வ;வ அ�ப ]ைல (அவLைத ) இ=$4ற3 , அ3ேவ 
ஃபாவ(bhava) ஊrறாF1. மre1 அ,- i,ய கGமமாக ஆக$s;ய 
காGமண வGகைணகB உJM- ஒ7eப&\ ]rக+ தாமாகேவ வ=த- 
,ரTய ஊre ஆF1, இதrF உJM7 அf+த பGயாய1 ]l+த1 
ம&\ேம. 

  பாப1, மre1 iD@ய1 இரD\1 ஊre ம&\1 க&;7 
ேவeபாேடயாF1.  

   iD@ய1: க=ைண, ந7ெகாைட, ப$,, Vைஜ, Tரத1 Oதலான fப 
உணGZ உJ=$F உDடா4ற3, அைவகB உ=வமrற (அ�ப) அf+த 
உணGவாF1, அ3ேவ ஃபாவ(bhava) iD@யமாF1. அ"த சமய1 
சாதாேவத�ய1, fபநாம1 Oதலான கGமமாக+ தF,cைடய காGமண 
பரமாy$கA7 s&ட1 உJM- ஒ7eப&\ ]rக தாமாகேவ வ"3 
ஒ&;$ெகாBபைவ ,ரTய iD@யமாF1, அதrF உJM7 fப 
உணGZ ]l+த1 ம&\ேம. 

   பாப1:  jடந1a$ைக, �1ைச, ெபாU, ,=&\, Tரதl7ைம 
Oதலான அfப உணGZ உJ=$F உDடா4ற3, அைவகB அ�ப 
அf+த உணGவாF1, அ3ேவ ஃபாவ(bhava) பாபமாF1. அ"த சமய1 
ஞானாவர�ய1, ேமாஹ�ய1, சாதா ேவத�ய1 Oதலான கGமமாக+ 
தF,யான i+கல`கB தாமாகேவ உJM- வ"3 ஒ&;$ெகாB47றன, 
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அைவகேள ,ரTய பாபமாF1, அ,- உJM7 அfப உணGZ ]l+த1 
ம&\ேம.  

   [பரமாG+த+,- (உDைமJ-) iD@ய1-பாப1 (fப, அfப ஃபாவ1) 
உJைர காய8ப\+3பைவ, உJM7 இைட8ப&ட அf+த ]ைலயாF1. 
நrகா&Rயாள=$F iD@ய உணGவா- Fைற"த த\8i1, உ,G8i1 
( ச 1வ ைர c 1 - ] Gஜ ைர c 1 ) ] க w4 ற 3 எ 7e  ந 1i த - 
jடந1a$ைகயாF1. ,ரTய iD@ய1-பாப1 இரD\1 உJ=$F 
fகேமா 3$கேமா  ெசUயO;யா3 . -சமயசார கலச1 1 1 0 -7 
ெதAZைரJ6="3. iD@ய1 பாப1 உடm$F சாதக, பாதக 
{w]ைலகைள உD\பDy1. இ",Mய வச8ப&ட உJG இ"த 
{w]ைலகைள+ தன$F இ7பமாகZ1 37பமாகZ1 எD@ 
மய$கமைட4ற3.] 

   4. க&\+(ப"த) த+3வ1: உJG அnஞான1, ஆைச-ேகாப1, 
iD@ய-பாப1 Oதலான அf+த உணGT- (Tஃபாவ+,-) இ=+த- 
ஃபாவ$ க&\ (ப"த1) ஆF1. மre1 அ8ேபா3 உJG இ=$F1 
aரேதச+,- வ"த காGமண வGகைணகB தாமாகேவ கGம வ;வ1 
ெகாD\  உJ=ட7 ஒ ேர  a ர ேத ச +,- வR 8பைவகளாக 
ஒ&;$ெகாBWத- ,ரTய$ க&\-(,ரTய ப"த1) ஆF1.  

  5. ெசg8i+ (ச1வைர) த+3வ1: iD@ய-பாப வ;வ அf+த 
உணGைவ, அதாவ3 ஊre ஃபாவ+ைத உJM7 f+த உணGT7 jல1 
த\+த-, அ3ேவ ஃபாவ ெசg8i (ச1வைர) ஆF1. ேமm1 அத7ப; 
கGம வG$கைணகB உJMட1 வ=த- தாமாகேவ ]7eேபாத- ,ரTய  
ெசg8i (,ரTய ச1வைர) ஆF1.  

      6. உ,G8i+ (]Gஜைர) த+3வ1: அகDடான"த f+தா+ம 
Lவஃபாவ லkண+,7 பல+தா- Fg8a&ட அளZ �UைமJ- 
வளGdR மre1 அf+த fப-அfப இdைச வ;வ ]ைலJ- Fg8a&ட 
அளZ Fைறத- ஃபாவ உ,G8i (ஃபாவ ]Gஜைர) என8ப\1. அைத 
]l+தமாக$ ெகாD\ ஜட கGம1 உJG8 aரேதச+,6="3 TXத- 
,ரTய ]Gஜைர ஆF1.  
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  7. O$,+(ேமாk) த+3வ1: எ-லா கGம`கA7 அhZ$F 
காரணமான மre1 ]dசய ர+ன+,ரய பரம Tf+,யா4ய f+த 
பGயாய+ைத ெவA8ப\+3த- ஃபாவ O$, (ஃபாவ ேமாk1) ஆF1, 
ேமm1 த7 தF,யா- ,ரTய கGம`கB உJG8 aரேதச+,6="3 
இ-லாம- ேபாத- ,ரTய O$, (,ரTய ேமாk1) ஆF1.  

   ஏX த+3வ`கA- Oத7ைமயான இரD\ த+3வ`கB “உJG” 
மre1 “உJர-லன” -இைவ இரD\1 ,ரTய`கB, மrற ஐ"3 
த+3வ`கW1 உJG மre1 உJர-லனT7 ெதாடGபா- மre1 
ெதாடGa7 3D;8பா- ேதா7gய மாrற`கB-Rற8i ]ைலகB 
ஆF1. ஆLரவ1 மre1 ப"த1 இரD\1 ெதாடGபா- உDடான 
மாrற`கB, மre1 ச1வைர, ]Gஜைர மre1 ேமாk1 இைவகB 
ெதாடGa7  3D;8பா- உDடான மாrற`கB ஆF1.  

    உJG மre1 உJர-லன+ த+3வ1 ,ரTய1 ஆைகயா- அைவ 
ெபா3 (சமா7ய1) எ7e1, மrற ஐ"3 த+3வ`கW1 பGயாய`கB 
ஆைகயா- Rற8i (Tேசஷ`கB) எ7e ெசா-ல8ப\47றன.  

     எத7 ]ைலைய அf+த+,- இ="3 f+த1 ெசUய ேவD\ேமா, 
அத7  ெபயைர அவRய1 Oத7ைமயானதாகd ெசா-லேவD\1 . 
ஆைகயா- உJG+ த+3வ1 Oத7ைமயானதாகd ெசா-ல8ப\1. 
a7னG எ"த வhJ- அ3 அf+த+ைத அதாவ3 Tகார+ைத 
அைட4றேதா அத7 ெபயG அவRயமாF1, ஆைகயா- அ�வ+ த+3வ1 
அ\+3 ெசா-ல8ப&ட3. அf+த ]ைலJ7 காரண-காMய+ைத 
ெதAZப\+த ஆLரவ மre1 ப"த+ த+3வ1 aறF ெசா-ல8ப&ட3. 
இதrF aறF O$,J7 காரண1 ெசா-ல ேவD\1, மre1 O$,$F$ 
காரண1, ஆLரவ மre1 ப"த+,rF எ3 காரணேமா அதrF எ,ரான 
காரணமாக இ=$க ேவD\1; ஆைகயா- ஆLரவ1 தைடப\த- 
ச1வைர+ த+3வ1 எ7e aறF ெசா-ல8ப&ட3. அf+த1-Tகார1 
TலF1  ெசய- ]Gஜைர ஆைகயா- அ"த த+3வ1 அ\+3 
ெசா-ல8ப&ட3, மre1 உJG OX+�Uைம அைடத-, அ"த ]ைல 
ேமாk+த+3வ1 ஆF1.  

188



7.த5Cவ.-பதா?5த.

ேக#$ 4: nவ3 அnவ3 இரpG &ர$யJக�. ஒefைமயாக 
எTேபாC.  ெசய'பGெம3றா' 1 .  ேச?+C  ெசய'பGமானா' 
இரpG. ஒ= பதா?5தேம எ3f உf&யாmறC. 2. அைவ எTேபாC. 
ெசய'படா&=+தா' &ர$ய வ)வ nவ3-அnவ3 இரpG. 
தP5தPT பதா?5தJக# எ3f உf&யாmறC. - அTப)யானா' 
ஆNரவ. Sதலான ஏk த5CவJகைள எTப) உf& ெச�ய S){.? 
ப&': nவ மef. அnவ5 &ர$ய. ஒ= ேநாBm' ெசய'பGவதா' 
மeற ஐ+C5 த5CவJக# இ=TபC உpைம எ3பC உf&யாmறC. 

     ப,-: “ஒ= ேநா$4- ெசய-ப\வ3” எ7பத7 ெபா=B இ3தா7- 
எuவாe Lப;கம@ த7 இய-a- �Uைமயாக இ="தாm1, வDண 
மலGகW$F அ=4- (த7 தF,யா-) அ"த மலM7 வDண+ைத 
ஏre$ெகாB4ற3 ; பGயாய+,- Lப;கம@ அ"த ]ற+ைத 
ஏrறாm1 , ]dசய+,- த7 பA`F த7ைமைய அ3 இழ"3 
TடT-ைல. அ3ேபால உJM7 இய-isட f+த+ ,ரuTயாG,க 
நய+தா- �ய ைசத7ய வ;T- இ="தாm1, அ3ேவ அனா, கால 
கGம ப"த+ ெதாடGa7 வச+தா-, ஆைச Oதலான Tகார மாrற`கைள 
ஏr4ற3. பGயாய+,- ேவe ,ரTய+,7ேம- இல$F$(ல&Rய1) 
ெகாDடதா- அf+த மாrற வ;T- பMணl$4ற3; இ="தாm1 
]dசய நய+தா- த7 �ய ைசத7ய வ;ைவ அ3  T&\Tட T-ைல. 
i+கல+ ,ரTய+,- sட இuவாேற ]கw4ற3. இuவாe �வ-அ�வ7 
இரD\1 ஒ7e$ெகா7e இைச"3 த7z- மாrறமைடவைதேய ஒ= 
ேநா$4- ெசய-ப\வ3 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3.  

   O7 sgய �வ அ�வ - இரD\ த+3வ`கWட7 மrற ஐ"3 
த+3வ`கB ேசG"3 ெமா+த1 ஏX த+3வ`கB ஆ47றன, அத}ட7 
iD@ய1 பாப1 இரDைடc1 தzயாக எDyவதா- ஒ7ப3 
பதாG+த`கB ஆ47றன. iD@ய பாப1 இரDைடc1 ஆLரவ 
ப "த +, -  ேச G+3  T &டா - , ஏ X த +3 வ `க B எ 7e 
ெசா-ல8ப\4ற3.  

   ஒ= ேநா$4- ெசய-ப\பைவகளாக உe,யானதா- �வ7 மre1 
i+கல+,7 ெதாடGa7  ெசய-பா&;னா- உDடான ஆLரவ1 
Oதலான ஐ"3 த+3வ`கB உe,யா47றன. உJM- ஃபாவ ஊre 
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Oதலான ஐ"3 த+3வ`கB ெவA8ப\1 சமய+,-, i+கல கGமவ;வ 
]l+த1 இ=+த- மre1 இ-லாைம ]கw4ற3 மre1 i+கல+,- 
,ரuயாLரவ1 Oதலான த+3வ1 ெவA8ப\வதா- ஃபாவ வ;வ 
]l+த,7 இ=8i மre1 இ-லாைம ]கw4ற3. இ"த காரண+தா- 
ஏX த+3வ`கB உJG மre1 i+கல+,7 ெதாடGi ச1ப"த+தா- 
உDடான3 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3, ஆனா- உJG மre1 i+கல1 
ஒ7e$FB ஒ7e �ைழ"3 ெசய-ப&\+தா7 ஐ"3 த+3வ`கB 
உDடானைவ எ7e எ\+3$ ெகாBள$sடா3.  

ேக#$ 5: உ2? U5கல. இரpG. ஒ=வைக2' ெசய'பGவதாக 
ந.Uவதா' 8a5தc{. ப?யா?5&க நய ேநாBm' ஏk த5CவJக# 
உf&யாm3றன , இ=+தாz. அதனா' உ2=B>  எ3ன 
8ரேயாஜன. உpடாmறC ? ஏெனP' பா ப. UpZய. 
இரpைட{. ஆNரவ. ப+த5&' ேச?Tபதா' ஒ3பC பதா?5த. ஏk 
த5CவJகளானC, அேதேபாலேவ, $ேசஷ அேபத ேநாBm', ஆNரவ. 
Sதலான ஐ+C  த5CவJகைள  உ2? மef. U5கல5&' 
ேச?5C$sடா' இரpG பதா?5தJகேள @g�. அ'லவா? 
ப,-: எ"த+ த+3வ1 Tட ேவD;ய3 (ேஹய1 )? மre1 எ"த+ 
த+3வ1 ஏrக8பட  ேவD;ய3 (உபாேதய1 )? எ7பைத8பrg 
�Dணgவா- உணG+த ேவD\1 எ7ற aரேயாஜன+,rகாகேவ 
ஆLரவ1 Oதலான த+3வ`கB ெசா-ல8ப&;=$47றன என அgய 
ேவD\1.  

ேக#$ 6: உபாேதய (ஏeக ேவp)ய) த5CவJக# யாைவ? 
ப,-: “அhT-லா அன"த fக1” உபாேதய1, ஏrக ேவD;ய3. 
அதrF$ காரண1 ேமாk1. ேமாk+3$F காரண1 ச1வைர மre1 
]Gஜைர. அதrF$ காரண1 lக+ �Uைமயான அgZ-ந1a$ைக 
இய-iைடய ]ஜ ஆ+ம வ;வ நrகா&R, ந7ஞான மre1 ந-ெலாX$க 
வ;வ ]dசய இர+ன+,ரயமாF1. அ"த ]dசய இர+ன,ரய+ைத 
சாதைன ெசUய இdைசcைடய உJ=$F Tயவஹார ர+ன+,ரய1 எ3 
எ7e ெதM"3 ெகாD\, மrற ெபா=BகA7 ேம- ஆைசைய Tல$4, 
த7 ]ஜ உJG ,ரTய+,7 O$கால வ;T7 ப$க1 த7 இல$ைக 
ைவ$க  ேவD\1 . அ8ப;  ெசUவதா- ]dசய ச1ய$தGசன1 
ெவA8ப\1 மre1 அத7 பல+தா- ச1வைர, ]Gஜைர மre1 ேமாk1 

190



7.த5Cவ.-பதா?5த.

உDடாF1. ஆைகயா- இ"த j7e த+3வ`கW1 உபாேதய1 ஏrக 
ேவD;யைவகளாF1. 

ேக#$ 7: ேஹய ($டேவp)ய) த5CவJக# யாைவ? 
ப,-: 37ப+ைத உD\பDண$ காரணமான ]ேகாத-நரக க,கA7 
3$க1 மre1 iல7கA7 வh ேதா7e1 கrபைனயான இ7ப1 
இைவகB  ேஹய1 , Tட+த$கைவகளாF1 ; நாrக,d fழrRேய 
3$கமயமாF1. நாrக, fழrR$F காரண1 ஆLரவ மre1 ப"த 
த+3வ`களாF1. அ"த ஆLரவ மre1 ப"த+3$F காரண1, O7னG 
ெசா-ல8ப&ட ]dசய மre1 Tயவஹார ர+ன+,ரய+,rF எ,ரான 
ேநா$கOைடய jடந1a$ைக, �ய அgZ மre1 �ய ஒX$க1 ஆ4ய 
j7றாF1 . எனேவ ஆLரவ1 மre1 ப"த1 ஆ4ய இரD\ 
த+3வ`கW1 ேஹயமாF1, Tட ேவD;யைவகளாF1.  

  இuவாe ேஹய உபாேதய த+3வ`கA7 ]�பண+தா-, ஏX 
த+3வ`கB மre1 ஒ7ப3 பதாG+த`கA7 உபேயாக1 நம$F 
உe,யா4ற3.  

ேக#$ 8: @5யா&=:) உ2? ஏk த5CவJக# ச.ப+தமாக 
எ3ென3ன தவறான ந.8BைககைளB ெகாp)=BmறC?  
ப,-: 1. �வ+ த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக:- உJG (Lவய1 
நா7) எ7னேவா O$கால+,m1 ஞான Lவ�ப மாF1(மாேவ7), 
உ J G ( நா 7 ) த 7 ( எ 7 ) ம "த  i +, J 7 கா ரண+தா - 
த7ைனேய(எ7ைனேய) அgயாம- இ=8பேதாட-லாம-, அ3(நா7) 
எ"த உட6- வR$4றேதா (வாw4ேறேனா ) அ"த உடைலேய 
தா 7 ( நா 7 ) எ 7e 1 , அ "த  உ ட 6 7  ெச ய -க ைள 
தா 7னா -தா 7 ( எ 7னா -தா 7 )  ெச Uய  O ; c 1 எ 7e 1 
ந1i4ற3(ந1i4ேற7).  

   உட- ஆேரா$4யமாக இ="தா- தா7(நா7) ஆேரா$4யமாக 
இ=8பதாகZ1, ெவAJ- தன$F(என$F) சாதகமாக$ காண8ப\1 
ெபா=Bகளா- தா7(நா7) fகமைடவதாகZ1, பாதகமாக$ காண8ப\1 
ெபா=Bகளா- தா7(நா7) 3$கமைடவதாகZ1, தா7(நா7) ஏைழ, 
தா7(நா7) பண$கார7, தா7(நா7) பலசா6, தா7(நா7) பலமrறவ7, 
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தா7(நா7) மzத7, தா7(நா7) அழகrறவ7, தா7(நா7) அழகானவ7 
எ7ெற-லா1 ந1i4ற3(ந1i4ேற7). உட- ச1ப"தமான உபேதச1, 
மre1 உடலா-  ெசUய8ப\1 உபவாச1 Oத6ய 4Mையகைள 
தா7 ( நா7 )  ெசUவதாக ந 1i4ற3 ( ந 1i4ேற7 ) . இuவாe 
jடந1a$ைக  ெகாDடவGகB (நா7 ) அவGகA7 தவறான 
கrபைனகளா- த7ைன-Lவய1 ஆ+மாைவ(எ7ைன) Orgmமாக 
மற"த ]ைலJ- �வ த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக  
ெகாD;=$4றாGகB(ெகாD;=$4ேற7). 

   2. அ�வ+ த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக:- தவறான 
ேநா$க`களா--அa8ராய`களா- உட- உrப+,யாவைத+ தா7 
aற"ததாகZ1, உட67 அhைவ த7 மரணமாகZ1, உட-, ெச-வ1 
Oத6ய ஜட பதாG+த`கA7 மாrற`கA- Rலவrைற a;+த 
மாrறமாக Rலவrைற a;$காத மாrறமாக ந1iவ31, உட6- 
உ�ண1 அ,கM+தா- தன$F$ காUdச- வ"ததாகZ1, பR-தாக1 
எ\+தா- தன$F பR-தாக1 எ\8பதாகZ1, உட6- காய1 ஏrப&டா- 
தா7 காயமைட"ததாகZ1 - இuவாe ஜட8 ெபா=BகA7 
அவLைதகைள அnஞாz-உJG த7}ைடய அவLைதகளாக 
ந1i4ற3. இைவகB எ-லா1 உJ=$F இ=$F1 அ�வ ச1ப"தமான 
தவறான ந1a$ைககளாF1. இதrF$ காரண1 அ�வ8 ெபா=Bகைள 
உJG ெபா=B எ7e ந1i4ற3. அ�வT7 Lவ த+3வ+ைத உJG+ 
தத+3வ1 எ7e ந1a அ�வ+ த+3வ+ைத ஏrக மe$4ற3 , 
இைவகேள அ�வ+ த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக யாF1. 
  
    3. ஆLரவ+ த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக:- ஆைச, 
ெவFA ,  மய$க1 (l+,யா+3வ1 ) , fபாஅfப உணGZகB 
ஆLரவமாF1. இ"த உணGZகB, உJM- ேதா7gனா- அைவ 
உJ=$F+ 3$க+ைத$ ெகா\8பனவாF1. ஆனா- jடந1a$ைக 
ெகாDட உJG இ"த உணGZகB அதrF fவாரLயமானதாக-
இ7ப+ைத$ ெகா\8பதாக ]ைன+3$ ெகாD\ அைவகைள 
ெதாடG"3 ெசU3 ெகாDேட இ=$4ற3. இ3ேவ உJM7 ஆLரவ 
த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக  யாF1. 
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       4. ப"த+ த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக:- ெபா7 Tல`F, 
இ=1i Tல`F இரD\ேம aைண8i$F-ஒ=வைர க&\$FB 
ெகாD\ வ=வதrF$ காரண1தா7. அேதேபால iD@ய1, பாப1 
இரD\ேம உJைர aறT fழrRJ- க&;8 ேபா\4ற3. ஆனா- 
jடந1a$ைக ெகாDட உJG அ8ப; ந1பாம- iD@ய+ைத 
ந-ல3-ந7ைம பய8ப3 எ7e ந1i4ற3 . த+3வ ேநா$4- 
iD@ய1-பாப1 இரD\ேம �`F TைளT8பைவகேள யாF1, 
ஆனா- அnஞாz அ8ப; ந1iவ,-ைல, இ3ேவ அத7 ப"த+ த+3வ 
ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைகயாF1.  
     
   5. ச1வைர+ த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக:- ]dசய 
ச1ய$தGசன ஞான சாM+,ர1 உJ=$F இ7ப1 ெகா\8பதாF1, 
ஆனா- jடந1a$ைக  ெகாDட  உJG அைவகB தன$F$ 
க�ட`கைள$ ெகா\8பைவ எ7e ந1i4ற3, இ3ேவ அத7 ச1வைர+ 
த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைகயாF1. 
  
     6. ]Gஜைர+ த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக:- ஆ+மாT- 
ஒ7g fப1 மre1 அfப1 என8ப\1 இரD\ இdைசகைளc1-
T=8ப`கைளc1 தைட  ெசUவதா- உJM- �Uைம+த7ைம 
உDடா4ற3, இ3ேவ தபமாF1, இ"த+ தப+தாேலேய கGம ]Gஜைர 
]கw4ற3. அ8ப;8ப&ட தப1 உJ=$F fக+ைத அA8ப3. ஆனா- 
அnஞாz உJG அ"த தப1 த7ைன iDப\+31 எ7e ந1i4ற3. 
ேமm1 ஆ+மாT7 ஞான1 Oதலான அன"த ச$,கைள மற"3, ஐ1iல 
Tஷய`கA-தா7 fக1 இ=8பதாக ந1a அ"த Tஷயfக`கைள 
அ}பT8ப,ேலேய ஈ\ப\4ற3. இ3 அத7 ]Gஜைர+ த+3வ 
ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைகயாF1. ஃபாவ தப+ைத அதாவ3 
உJரா- ெசUய8ப\1 தப+ைத T&\T&\ உடலா- ெசUய8ப\1 
தபேம ேமாkமாG$க+,rF$ காரணமான ]Gஜைர+ த+3வ1 என 
ந1iவ31 ]Gஜைர ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைகயாF1. 

   7. ேமாk த+3வ ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைக:- ஆ+மாT7 
பMVரண f+த+த7ைம  ெவA8ப\தேல ேமாkமாF1 இ3ேவ 
கவைலயrற-ஆFலதா இ-லாத ]ைலயாF1. OX fத",ரமான 
கவைலயrற ]ைலேய உDைமயான fகமாF1. ஆனா- அnஞாz 
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அ8ப; ந1பாம- ஆைச, ெவFA, மய$க`கAேலேய fக1 இ=8பதாக 
ந1i4ற3 . ேமாk+,- உட- , iல7கB , உணZ , fைவயான 
பான`கB, நDபGகB ஆ4ய எ3Z1 இ-ைலயாைகயா- அnஞாz 
அ�",Mய fக+ைத- iல7கA7 ெதாடGa-லாத ேநர;யான fக+ைத 
ந1பT-ைல, இ3ேவ அத7  ேமாk+ த+3வ ச1ப"தமான தவறான 
ந1a$ைகயாF1. 

  இuவாe ஏX த+3வ`கB ச1ப"தமான தவறான ந1a$ைகJ7 
காரண+தா- உJG அன"த காலமாக aறTd fழrRJ- R$4$ 
ெகாD;=$4ற3.  

ேக#$ 9: அgஞாP (ம+தU5& உைடயவ?) nவ-அnவ5 த5CவJக# 
எTப) இ=Bmறேதா அTப)ேய ஏ3 ந.Uவ&'ைல?     
ப,-: Eன ஆகம`கA- (ெபா3வாக எ-லா ெபா=Bகைளc1 
Tள$F1-த+3வாG+த �+,ர1 ேபா7ற 5-கA-) ெசா-ல8ப&ட 
]ைல உJGகB -இய`F உJGகB Oதலான aMZகைளc1 , 
FணLதான1-மாG$கணாLதான1 Oதலான உJGகA7 ஏrற இற$க 
]ைலகைளc1 , உJG - i +கல1 Oதலான , ரTய`கA7 
aMZகைளc1, வGண1 Oதலான i+கல+,7 Fண ச1ப"தமான8 
aMZகைளc1 அnஞாz ந7F அg"தவராகேவ இ=$4றாG. ஆனா- 
அ+,யா+ம சாL,ர`கA- (உJG ெபா=B பrg Rற8பாக Tள$F1 
சமயசார1 ேபா7ற 5-கA- ) sற8ப&\Bள  ேபதTnஞான1 
உDடாக$ காரணமான-aM+தgc1 அgZ வர$ காரணமான , 
~தராக+த7ைம-ந\]ைலைம-T=8i ெவe8பrற ]ைல+ ேதா7ற$ 
கா ரணமான ெபா=ைள  உe,ெசUத- ச1ப"தமான {kம 
Tள$க`கைள - ெபா=ைள எ8ப; அைடயாள1 காணேவD\1 எ7ற 
ம Gம `கைள  அவ GகB அg "3  ெகாBளT-ைல . அதனா- 
அnஞாzகW$F உJG மre1 உJG அ-லாத த+3வ`கA- சMயான 
ந1a$ைக  இ-ைல. 

   எuவாe aற l+யா,=�; ]ைலயான ெபா=ைள8 பrg (த7 
உ J ைர 8 ப rg ) உ e , இ -லா ம - ப Gயா ய i +, யா - 
]ைலயrறைவகைள (அதாவ3 உட6- உBள  கD Oதலான 
iல7கேள அg47றன எ7e1, உட1a7 ]ற+ைத ைவ+3 தா7 
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Rக8பாக/க=8பாக இ=8பதாகZ1) ந1iவ3ேபால இ"த அnஞாzc1 
ஆ+மாவா- அgய8ப\1 அgைவc1 உடலா- ெசUய8ப\1 ம",ர1 
ஜ a +த - - உDணா ேநா 7i  இ = +த - O த லா ன உ ட 6 7 
ெசய-கைளc1 த7 உJேர ெசUவதாக ந1i4றாG.   

  Rல சமய`கA- அவGகB சாL,ர+,rF உக"தாGேபாலேவ 
Tள$க1sட அA$4றாGகB ; அதாவ3 aற=$F  எ\+3d 
ெசா-mவாGகB, ஆனா- அவGகA7 அ"தர`க+,- அ8ப;8ப&ட 
அ;8பைட ந1a$ைக இ=8ப,-ைல, அவGகB இ7}1 ஆ7lக 
வ ள GdR  அ ைட ய T -ைல , ஆைக யா - அ வ Gக ைள 
ச1ய$தGசனOைடயவG எ7esடd ெசா-லO;யா3.  

  எ8ப; ஒ=வG மrெறா=வMடl="3 தzயாக இ=$4றாேரா 
அ3ேபால aற=$F உபேதச1 ெசUc1ேபா3 உடm1 , உJ=1 
தz+தzயானைவ எ7e Tள$FவாGகB , ஆனா- நா7 இ"த 
உட1a6="31 தzயானவ7 எ7ற அ}பவ1 அவGகW$F 
வ=வ,-ைல. [அவGகWைடய அgZ aற=$F எ\+3d ெசா-ல 
ம&\ேம பய7ப\4ற3, த`கைள உBேநா$4 அgய அ"த அgைவ 
அவGகB பய7ப\+3வேதJ-ைல.] 

    அசமானஜா, ,ரTய பGயாய+,- உJG-உட- இரD\$FlைடJ- 
]l+த-ைநl+,க ச1ப"த+தா- பல காMய`கB ]கw47றன. 
அைவகைள இரD\ ,ரTய`கW1 ஒ=l+ேத ெசUவதாக இவGகB 
ந1i47றனG. இ3 உJM7 ெசய-, இதrF உட- ]l+த1, மre1 
இ3 உட67 ெசய-, இதrF உJG ]l+த1 எ7e அைவகA7 
ெசய-கைள+ தz+தzயானதாக8 aM+3 அg"3 அைவகA7 ேம- 
ந1a$ைக ைவ8ப,-ைல. இuவாe உJM7 ெசயைலc1, உட67 
ெசயைலc1 தz+தzயாக8 aM+38 பா G$F1 அ}பவ1 
இ-ைலெய7றா-; அவGகW$F உJG+ த+3வ1, உJர-லாதன+ 
த +3 வ 1 ப rg ய உDைம யா ன ந 1a $ைக  இ = 8ப தா க d 
ெசா-லO;யா3 . ஏென7றா- உJG+த+3வ1, உJர-லா+தன+ 
த+3வ1 இரDைடc1 அgவத7 aரேயாஜனேம இைவகA7 
fத",ரமாகd ெசய-ப\1 த7ைமைய iM"3 ெகாBவதrF+தா7. 
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அ"த iMத- அவGகAட1 இ7}1 உDடாகT-ைல எ7eதா7 
ெசா-லேவD\1. (ேமாkமாG$க8 aரகாச1)  

ேக#$ 10: அgஞாPகEட. ஆNரவ த5Cவ. ச.ப+தமாக 
எTப)Tபsட ந.8Bைக இ=BmறC? 
ப,- : ஆLரவ த+3வ+,- �1ைச வ;வ பாபாLரவ`கைள 
TடேவD;ய த+3வமாக அg",=$4றாGகB ஆனா- அ�1ைச 
வ ; வ iD@யாLர வ `கைள  ஏ rக  ேவD; ய த +3 வ மாக 
ந1i4றாGகB . பாபாLரவ1 , iD@யாLரவ1 இரD\ேம கGம 
ப"த+3$ேக காரணமாைகயா- இ,- ஒ7ைற ஏrக ேவD;யதாகZ1 
மrெறா7ைற Tட ேவD;யதாகZ1 ந1iவ3 jடந1a$ைகேய ஆF1.  

   �1ைசJ- ெகா-ல ேவD\1 எ7ற எDண1 இ=$4ற3, ஆனா- 
அ"த  ெகா-லேவD\1 எ7e  ]ைன$F1 உJM7 ஆcB 
O;வைடயாம-, அ3 மரணமைடவ,-ைல. அதனா- ெகா-லேவD\1 
எ7ற ெக&ட உணGவா- அ"த எDண1 ெகாDடவேர பாபகGம+ைத8 
ப",+3$ ெகாB4றாG. ஆனா- அ�1ைசJ- கா8பாrற ேவD\1 
எ7ற எDண1 வ=4ற3, ஆனா- அத7 ஆcB O;வைட"3 T&டதா- 
அைத மரண+,6="3 கா8பாrற O;வ,-ைல. இ="தாm1 இத7 
ந-ல உணGவா- iD@ய கGம+ைத ப",+3$ ெகாB4றாG . 
இரD;m1 கGம1 ப"த1 ]கwவதா- இரD\ேம Tட ேவD;யதாF1. 
ஆனா- ~தராக+த7ைம ெகாD\ பாG8பவG, அgபவராக ம&\ேம 
ெசய-ப&டா-, அ`F ]Gப"த1-எ"த கGம ப"தO1 ]கwவ,-ைல; 
ஆைகயா- இ3ேவ உபாேதய1-ஏrக  ேவD;யதாF1 . ஆனா- 
அ8ப;8ப&ட ]ைலைம இ7}1 வரT-ைல எ7றா- அ3வைர 
iD@யd ெசயைலd ெசUயேவD\1, அேதசமய1 இ3Z1 ப"த 
காரணமாைகயா- இைதc1 TடேவD;யேத எ7ற எDண1 
ந 1a $ைக J - இ = "3 ெகாDேட  இ = $க ேவD\ 1 . 
ேமாk மா G$க +, - இ ைத c 1  ெச U3 ெகாDேட  இ = $க 
ேவD; ய 3 தா7 எ7ற  ந 1a $ைக  இ= $F மானா - அ வ G 
l+யா,=�;ேய ஆவாG.  

    ஆைச, ெவFA, மய$க வ;வ1 ஆLரவ ஃபாவமாF1, அைத அh$க 
ேவ D\ 1 எ 7ற  R "த ைன ேய  வ = வ , -ைல , ஆனா - 
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ெவAdெசய-கைளc1 மre1 ெவA]l+த`கைளc1 அh$க OயrR 
ெசU4றா GகB . ஆனா- அைவகைள  அh8பதா- ஆLரவ1 
அhவ,-ைல. அ"தர`க அa8ராய+,- jடந1a$ைக வ;வ ஆைச 
Oதலான உணGZகB வராம- அh8பேத ஆLரவ+ைத அh8பதாF1. 
இைத அவGகB அgயாத காரண+தா- அவGகAட1 ஆLரவ த+3வ 
ச 1ப "த மா ன உDைம யா ன ந 1a $ைக  இ -ைல . 
(ேமாkமாG$க8aரகாச1)  

ேக#$ 11:  ஏk த5CவJகE' உ#ள உpைமயான 4ர5ைதயா' 
ேதவ -சாN&ர ->= ஆmயைவகEட. எuவாf உpைமயான 
ந.8Bைக வ=mறC? 
ப,-: 1. ேமாkத+3வ1:- OX3ணGஅgZ ~தராக இய-பாF1. 
OX3ணGஅgZ உைடயவG அரஹ"தGகW1 R+தGகWமாவG . 
அவGகேள எ"த அX$F1 இ-லாதவGகB. ஆைகயா- யா=$F 
ேமாkத+3வ+,- ந1a$ைக இ=$4றேதா  அவGகW$ேக 
உDைமயான கடZB யாG எ7ப,m1 ந1a$ைக இ=$4ற3.  

   2. ச1வைர மre1 ]Gஜைர+ த+3வ1:- ]dசய இர+,ன+,ரய1-
உDைமயான O1ம@கB உJM7 இய-பாF1, அ"த இய-ைப 
உைடயவG ஃபாவ6`4 ஆdசாMயG, உபா+யாயG மre1 சா3கB 
ஆவாGகB. அவGகேள ]G4ர"த ,க1பர - எ"த ெசா+3கW1 இ-லாத 
aற"த ேமzJ- உBளவGகேள F=வாவாGகB. ஆைகயா- யாMட1 
ச1வைர மre1 ]Gஜைர+ த+3வ ச1ப"தமான உDைமயான 
ந1a$ைக இ=$4றேதா அவGகW$F உDைமயான F=$கA7 ேம- 
ந1a$ைக இ=$4ற3. 

  3. Eவ+ த+3வ1:- �வ+ த+3வ+,7 இய-i இராக1 Oதலான 
கஷாய`கB இ-லாத - உJ=$F �`F-�1ைச ]கழாத f+த 
ைசத7ய8 aராண மயமாF1 - பாG+த- அgத- வ;வ வாwவாF1. 
அதrF அத7 Lவ+3ட7 s;ய அைம, வ;வேம தGமமாF1. 
ஆைகயா- யா=$F �ய உJM7ேம- (த7 ஆ+ம ,ரTய+,7 ேம-) 
ந1a$ைக இ=$4றேதா, அவGகW$F அைம, வ;வ+ தGம+,7 ேம- 
உDைமயான ந1a$ைக இ=$4ற3.    
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ேகBT 12: ேதவ, F= மre1 தGம+,7 இய-i எ8ப; இ=$4ற3? 
ப,-: அரஹ"த பரேம�; மre1 R+த பரேம�; பகவா7கB (ேதவ7) 
ஆவாGகB. ஃபாவ6`4 ,க1பர OzவGகB அதாவ3 ஆdசாMயG, 
உபா+யாயG மre1 சா3$கB F=$களாவG. ஆdசாMய F"தF"தG 
]யமசார1 4ர"த+,- ேதவ7 (அரஹ"தG, R+தG) மre1 F= பrg 
இuவாe se4றாG - 

            கணகா2 க.மர*யா ேகவலணாணா2 பரமகண ஸ*யா | 
            ேச5&ஸ அ&ஸயா �5தா அaஹ+தா ஏaஸா ேஹா+& || 71|| 

     இத7 ெபா=B ஆ7மாT7 எ-லா Fண`கைளc1 ெக\$F1 கா, 
கGம`கB இ-லாத, வர1பrற அgZ Oதலான Rற"த Fண`கWட7, 
3 4 அ,சய`கB உைடயவG அரஹ"தபரேம�;யாவாG -நா1 
வண`க+த$க ேதவராவாG.  

  அMஹ"தG எz- பைகைய ெவ7றவG எ7e ெபா=B. �ய உJM7 
Fண`கW$F பைகயாக இ="த ெகா;ய Tைனகைள அh+தைமயா- 
அMஹ"தG என8ப\4றாG.  

              ணsடsட க.ம ப+தா அsட மஹா>ண சமpZயா பரமா | 
              ேலாயBக)தா Zxச 45தா ேத ஏaசா ேஹா+& || 72 || 

  எ&\ TைனகW1 அh+3 அைவகைள �D\1 ப"த1 ெசU3 
ெகாBளாம- இ=8பவG, மre1 இய-பான 8 Fண`கைள உைடயவG, 
R+தபரேம�;யாவாG-நா1 வண`க+த$க  ேதவராவாG . [R+தG 
Tயவஹார+தா- 8 Fண`கB எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. ]dசய+தா- 
அவG அன"த Fண`கைள உைடயவராவாG.] 

                  பgசாசாரசமBகா பg4+&ய த+&தTபZ5தலணா | 
                  �ரா கணக.�ரா ஆ2aயா ஏaசா ேஹா+& || 73 || 

  அ,dசார`கB எ3Zl-லாத ]ைறவான 5 ஒX$க`கW1, 
ஐ1ெபாgகA7 அட$கO1, 3@Z1, FணdRற8iகW1 உைடயவG 
ஆdசாGயபரேம�;யாவாG-நா1 வண`க+த$க F=வாவாG. [ஆசாMயG 
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36 Fண`கB உைடயவராவாG . OzகA7 ச`க+,rF அவG 
தைலைம8 பதT வ48பவராவாG.] 

              ரயண5தய சg�5தா �ணக*ய பய55தா ேதசயா }ரா | 
              ZBகJக ஃபாவ ச*யா உவ�ஜாயா ஏaசா ேஹா+& || 74 || 

         O1ம@கB உைடயவG, EனG அ=Aய ெமU8ெபா=ைள எ\+3d 
ெசா-m1 ஆRMயG , ,ட  ெநnfைடயவG , aறெபா=BகA- 
T=8பl-லாதவG உபா+யாயபரேம�;யாவாG-நா1 வண`க+த$க 
F=வாவா G . [உபா+யாய G 2 5 Fண`கB உைடயவராவா G . 
Ozச`க+,rF அவG பாட1 ெசா-6$ ெகா\$F1 உபா+,யாயG 
பதT உைடயவராவாG.] 

                வாவார $Tப SBகா �உu $ஹாராஹணா சாயர5தா | 
                ZBக+தா r.ேமாஹா ச� ேத ஏரசா ேஹா+& || 75 || 

   எ-லா ெலௗ�க  ெசய-கA6="3 T\ப&\ , நா-வைக 
ஆராதைனகA- ,ைள+3, இ1lயளZ1 எ"த aறெபா�BகA7ேம- 
பre அrறவராகZ1 , எ"த aற ெபா=Am1 மய$க1-ேமாஹ1 
இ-லாதவராகZ1 இ=8பவேர சா3 பரேம�;யாவாG - நா1 
வண`க+த$க F=வாவாG. [சா3 28 jலFண`கB உைடயவராவாG.] 

   யாG ]dசய ச1ய$தMசனOைடயவGகேளா, ஆைச அrறவGகேளா, 
எ-லா பM4ரஹ`கைளc1 (~\, மைனT, ம$கB, ெசா+3, ெலௗ�க8 
பதTகB எ-லாவrைறc1 3ற"தவேரா, யாG f+ேதாபேயாக Oz 
தGம+ைத அ`�கார1 ெசU3 ஏrறவேரா, ேமm1 யாG அ"தர`க+,- 
f+ேதாபேயாக+,7 jல1 த7 ஆ+மாைவ அ}பவ1 ெசU4றாேரா, 
யாG அவ=ைடய ஞான1 Oதலான இய-iகேள த7}ைடய ெசா+3 
எ7e ந1i4றாேரா, யாG aற ெபா=BகB எைதc1 த7}ைடய3 எ7e 
ந1iவ,-ைலேயா , யாG எ,m1  ேவD;ய3 ,  ேவDடாத3 எ7ற 
உணGZட7 T=8i, ெவe8i ெகாBவ,-ைலேயா, யாG அfபேயாக 
பாபdெசய-கைள OXவ31 ]e+,T&டாேரா, யாG அேனகOைற 
ஏழா1 FணLதான ]GTக-ப ஆன"த+,- ஆw4றாேரா, யாG ஆறா1 
FணLதான+,rF வ=1ேபா3 28 jல Fண`கைள எ"த Fைறc1 
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இ-லாம- கைடa;$க ேவD\1 எ7ற சகTக-ப1 வ=4றேதா 
அ8ப;8ப&டவேர EனOz யாவாG. அ8ப;8படவேர உDைமJ- 
F=வாவாG.  

          ]ஜ ஆ+மாT- �1ைச ]கழாம- இ=8பைதேய Eன தGம1 
எ747றனG. 

ேக#$ 13: அரஹ+தa3 46 >ணJக# எTப) இ=Bm3றன? 
ப,- : அரஹ"தM7 4 6 Fண`கA- 4 அ8ய "த ர ( உB ) 
Fண`களாகZ1, 42 பா�ய(ெவA) Fண`களாகZ1 இ=$47றன.  
  
ேக#$ 14: அைவகE' 4 அTய+தர(உ#) >ணJக# எைவ? 
ப,-: 1.அன"த தGசன1, 2.அன"த ஞான1, 3.அன"த fக1, 4.அன"த 
~Gய1 - இ"த நா7F1 அ8ய"தர(உB) Fண`களாF1.  

ேக#$ 15: 42 பா ய(ெவE)  >ணJக# எTப) இ=Bm3றன? 
ப,- : பா�ய (ெவA ) Fண`கB 3 4 அ,சய`களாகZ1 , 8 
aரா,ஹாGய`களாகZ1  இ=$47றன.  

ேக#$ 16: 34 அ&சயJக# மef. 8 8ரா&ஹா?யJகள எைவஎைவ 
எ3f lறY.?      
ப,-: 34 அ,சய`களாவன:-  

    10 இய'பா&சயJக#: 1.TயGைவJ7ைம, 2.மல1, j+,ரl7ைம, 
3.ெவBைள ]றOைடய F=,, 4.இzைமயான ெசாrகள8 ேபfத-, 
5.ேபரழF, 6.நeமணமான உட-, 7. 1008 அ`க அைடயாள`கB, 
8.யாராm1  ெவ-ல O;யாத ஆrற--ச$, , 9.வ�ரTரஷபநாராச 
ச1ஹனன1-எ"த ஆcத+தாm1 ேசத8ப\+த O;யாத உடலைம8i 
10.ெதா8iW$F ேமm1 �X1 சமஅளZ ெகாDட உடலைம8i. - 
இைவகB இய-பா,சய`கB அதாவ3 aற"த,6="ேத இ=$F1 
அ,சய`களாF1. 

     10 க?மkய அ&சயJக#: 11.அவG உட- பA`Fேபா- ஆனதா- 
]ழ67ைம, 12.பR,தாகl-லாததா--உணT7ைம,13.எ"த உJராm1 
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அவ=$F இைட�e(உபசGக1) இ-லாைம, 14.கD இைம+த67ைம, 
15.அவG இ=$Flட+,- உJG$ ெகாைலJ7ைம , 16.அவG 
இ=$Flட+,- 400 ேகாச1வைர பnசl7ைம, 17.aறG அவைர8 
பாG+த31 அவGகW$F ந-லgZ1-T+ைதகW1 வர ]l+தமாத-, 18. 
அவG உட6- நக1, மJG வளராம- அ8ப;ேய இ=+த-, 19.வாz- 
அதாவ3 VlJ- அவG உட- படாம- நா7F அ`Fல உயர1 
ஆகாய+,- இ=+தm1, நட+தm1, 20.நா7F ப$கO1 அவG Oக1 
ெதMத-. இைவ ப+31 கா,TைனகA7 அhவா- Tைளc1 கGமkய 
அ,சய`களாF1.  

    14 ெத�[க அ&சயJக#: 21.சGவமாக, பாைஷ-எ-ேலா=1 iM"3 
ெகாBW1ப;யான த Gேமா ப ேதச1  ெவA8ப\த- , 2 2 .அவG 
இ=$Flட+,- எ-லா8 ப=வகால மலGகW1 மலG",=+த-, எ-லா 
தாzய`கW1 Tைள",=+த-. 23.அவG இ=$Flட+,- உBள 
எ-லா உJGகAட1 ந&iணGZ வ=த-, 24.அவG அ=4- இ=$F1 
உJGகB பரமான"த1 அைடத-, 25.அவG Tகார1ெசUc1ேபா3 
ேமகj&ட`கB இ-லாம- இ=+த-, 26.அவG இ=$Flட+,- இzய 
ெத7ற- ~fத-, 27.அவG இ=$Flட+,- உBள ~,கB மாf, �f, 
OB, iX, VdR Oதலான இ-லாம- �Uைமயாக இ=+த-, 28.அவG 
இ=$Flட+,- வாசைன  �G  ெதA$க8ப\த- , 2 9 . அவG 
இ=$Flட+,- ெஜயெஜய ேகாஷ1 எXத-, 30.அவGஅம=lட+,m1, 
நட$F1ேபா31 �ேழ தாமைர மலG இ=+த-, 31.அவG இ=$Flட1 
இர+,ன மயமான அ=ம@கB ]ைற"த �Uைமயான மன1 ம4X1 
{w]ைல அைமத- , 32.அவG இ=$Flட+,- எ&\ ம`கல8 
ெபா=&கB (LவL�க1, கலச1, ெகா;, சாமைர, ச"தன$4Dண1, 
கDணா;, TRg, Fைட) இ=+த-, 33. அவG இ=$Flட+,- ப+3 
,ைசJm1 iைக, இ=&\ Oதலான எ"த மலO1 இ-லாைம, 34. அவG 
இ=$Flட+,- தGமd ச$கர1 நா7F iறO1 அைமத- - இ"த 14-1 
ேதவGகளா- ெசUய8ப\1 ெதU~க அ,சய`களாF1.  
   
  அ:டமஹா 8ரா&ஹா?யJக#: 1.அேசாகமர1, 2.R1மாசன1, 
3.O$Fைட, 4.ஒAவ&ட1, 5.சாமைர, 6.,uய+வz, 7.ேதவ3"3a, 
8.மலGமைழ.  
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ேக#$ 17: 45தa3 8 >ணJக# யாைவ? 
ப,-: 1.ச1ய$+3வ1, 2.அன"த தGசன1, 3.அன"த ஞான1, 4.அன"த 
~Gய1, 5.அF=லF+3வ1, 6.அவகாஹன+3வ1, 7.அ,{kம+3வ1, 
8.அuயாபாத+3வ1.  

ேக#$ 18: ஆசாaயa3 36 >ணJக# யாைவ? 
ப,-: 3 F8, - 1.மனF8,, 2.வசனF8,,3.காயF8, 

   10 தGம1- 1.உ+தம ஷமா, 2.உ+தம மாGதவ1, 3.உ+தம ஆGஜவ1, 
4.உ+தம ெசௗச1, 5.உ+தம ச+,ய1, 6.உ+தம சUயம1, 7.உ+தம தப1, 
8.உ+தம ,யாக1, 9.உ+தம ஆ47ச7ய1, 10.உ+தம aர1மசGய1. 

   6 அ"தர`க+ தப1 - 1.அனசன1 (4 வைக ஆகார+ ,யாக1), 
2.அவேமாதGய1 (பR இ=$F1 அளைவTட Fைறவான உணZ ஏrற-), 
3 .T=+,பMச`$யான1 (ஆஹார சGைய$Fd  ெச-m1ேபா3 
இ+தைன ~\கB அ-ல3 இ+தைன ெத=$கB ம&\ேம ெச-ேவ7 
எ7e ]யம1 எ\+3$ ெகாD\  ெச-mத- ) 4 .ரசபM,யாக1 
(iலனட$க வளGdR$காக பா- ,  ெநU , உ8i , இz8i , கார1 
Oத6யைவகA- Rலவrைற+ ,யாக1 ெசUத-), 5.TT$தசUயாசன1 
(தzைமJ- இ=+த-), 6.காய4ேலச1 (உட- தன,-ைல எ7ற 
உணGZ ெகாD\ ஆ7மாT- ஆw",=+த-)   
  
      6 பா�ய தப1-1.aராயdR+த1, 2.Tைனய1, 3.ைவயாT=+,ய1, 
4.Lவா+யாய1, 5.Tய+சGக1 (உB, ெவA8 பreகைள T\த-), 
6 .,யான1 (மன சnசலl7g ஏதாவ3 ஒ= ெபா=A7ேம- 
R"தைனைய ]ைல]e+3த-). 

  5 ஆசார1- 1.தGசனாசார1, 2.ஞானாசார1, 3.சாM+தராசார1, 
4.தபாசார1, 5.~Gயாசார1. 

      6 அவRய`கB- 1.சாமாJக1, 2. பகவா7 வ"தைன, 3. �G+த`கரG 
L3,, 4.aர,$4ரமண1, 5.fவா+யாய1, 6.காேயா+சGக1. [இ+3ட7 
Oz$F ேதைவயான 28 jல Fண`கைளc1 ெகாDடவராவாG.]  
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ேக#$ 19: உபா5யாயa3 25 >ணJக# யாைவ? 
ப,-: அவG 11 அ`க`கB மre1 14 VGவ`கB அg"தவராவாG 
மre1 அவG அ=4- இ=$F1 பuTய உJGகW$F இைவகைள 
ேபா,$4றாG. இ3ேவ இவ=ைடய ேமm1 25 Fண`களாF1. இவG 
Oz$F+ ேதைவயான 28 jல Fண`கWட7 இ"த$ Fண`கைளc1 
ெகாDடவராவாG.   

ேக#$ 20: அரஹ+த பகவா3 எ+த 18 மலJக#(ேதாஷJக#) 
இ'லாதவராக இ=Bmறா?? 
ப,-: ஆசாMய F"தF"தG ]யமசார1 4ர"த1 6-ஆவ3 காைதJ- 
அரஹ"தMட1 இ-லாத 18 ேதாஷ`கைள8 பrg sgJ=$4றாG. 

        fஹ தணஹ�= ேராேசா ராேகா ேமாேஹா R"தா ஜரா Fஜா ld{ | 
        ேசத1 ேகத மேதா ரJ T1�ய @+தா ஜyuேவாேகா || 6 || 

  அரஹ"த பகவாzட1 1.பR, 2.தாக1, 3.அdச1(ஏXவைகயான 
பய`கB ) , 4 .ேகாப1 (ேராஷ1 ) , 5 . ஆGவ1 (இராக1 -T=8ப1 ) , 
6.மய$க1(ேமாஹ1), 7.R"தைன(TசாG), 8.j8i(ஜரா), 9.a@(Fஜா), 
10.இற8i(l=+c) , 11.TயGைவ(ேஸத1) , 12.வ=+த1(ேகத1) , 
13 .கGவ1 (மத1 ) , 14 .TைழZ (இர, -ெபா=ளா- கவர8ப\த- ) 
15.Tய8i(O7 காணாத ஒ7ைற கDடேபா3 வ=1 உணGZ/
உrசாக1 ) , 1 6 .உற$க1 (]+,ைர ) , 1 7 .aற8i (ெஜ7ம1 ) , 
18.கவைல(T=1aய ெபா=B TலFவதா- ேதாDe1 உணGZ) 
Oத6ய 18 ேதாஷ`கB எ8ேபா31 இ-லாதவராக இ=$4றாG.  

ேக#$ 21: உpைமயான சாN&ர. (ஆகம. ) எ3f எைதB 
lfm3றன? ? 
ப,-:1. எ,- அேனகா"த (ப-ேநா$4-) உDைமயான உJG Oதலான 
த+3வ`கA7 ]�பண1  ெசUய8ப\4றேதா , மre1 எ,- 
உDைம யா ன இ ர +, ன+, ர ய வ ; வ ேமாk மா G$க 1 
உ ப ேத R $க 8ப \ 4 ற ேதா , அ3 ேவ  ைஜன சாL, ர மா F 1 . 
(ேமாkமாG$க8aரகாச1)  

203



7.த5Cவ.-பதா?5த.

  2. �G+த`கர பரமேதவM7 வா@ேய O7}$F8a7 OரD 
இ-லாமm1 �Uைம ]ைலைய எ\+3ைர8பதாm1, அைதேய ஆகம1 
(சாL,ர1) எ7e ெசா-47றனG. (]யமசார1 காைத-8) 
            தNஸ S�Bகத வயண. Uuவாவர ேதாஸ $ர*ய. �5த. | 
            ஆகம@& பரகஹய. ேதாண C க*யா ஹவ+& தxச5தா || 8 ||    

   3. உDைமJ- ஆகம1 இ-லாம- பதாG+த`கA7 உDைம+ 
த7ைமைய உe,  ெசUயO;யா3 ஏென7றா- ஆகமேம அத7 
j$கால j$s&\ (உ+பாத , uயய , ,ரuய ) அைடயாள+ைத 
எ\+3dெசா-4ற3-எ-லா பதாG+த`கA7 உDைம இய-ைப 
யதாG+த ஞான1 jல1 க1�ரமாக எ\+3d ெசா-mவேத ஆகமமாF1. 
(aரவசனசார1 காைத232-7 Tள$கZைர). [ஆகம+,7 உதT 
இ-ைல  எ7றா - ெபா =A7 உDைம +த 7ைமைய  உe, 
ெசUயO;யாம- ேபாF1.] 
           ஏயBககேதா ஸமேணா ஏயBக. Zx4தNஸ அ5ேத� | 
           Zx45� ஆகமேதா ஆகமேசsடா 5ேதா ேஜsடா || 232 ||     

ேக#$ 22: �னத?ம. எ3பC எC? 
ப,-: EனதGம1 இராக1-+ேவஷ1, அnஞான+ைத ெஜJ$F1 ஆ+ம 
LவஃபாவமாF1 . அnஞான1 மre1 இராக1-+ேவஷ1 ஓரளZ 
இ-லாம- ேபானaறF ]dசய ச1ய$தGசன1  ெபற8ப\வதா- 
(நா7கா1 FணLதான+,- ) சமண+த+3வ1 -ேமாkமாG$க1 
3வ`F4ற3; aறF Lவ,ரTய ல&Rய+,7 பல+தா-(ஆ+மாT- 
ேமm1ேமm1 ஆwவதா-)-எuவளZ$ெகuவளZ இராக +ேவஷ1 
இ-லாம- ேபா4றேதா அuவளZ$கuவளZ சமண+த+3வ1 -
ேமாkமாG$க1 O7ேனrற1 அைட"3 ெகாDேட ேபா4ற3 , 
ேகவலஞான1 அைடc1 ]ைலைய அைட"த31 OX சமண+3வ1 
EனG]ைல ெவA8ப\4ற3. [EனதGம1 அnஞாz உJைர OX3ணG 
ஞாzயா$F1 தGமமாF1 . உJM7 3$க+ைத$ OXைமயாக$ 
ெக\+3 அன"த fக+ைத அைடய ைவ8பதாF1. உJைர aறTd 
f ழ rR J 6 = "3  T ; T +3  ] ைல யா ன ேமாk f க +ைத 
ெகா\8பதாF1.]  
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8. 8ரமாண., நய., மef. rேkப அ&கார.. 

ேக#$: 1 பதா?5தJகைள எ+ெத+த வ�யாக அcயலா.? 
ப,-:1.ல&kண1-அைடயாள+,7 jல1, 2.aரமாண1-உDைமயான 
அgT7 jல1, 3.நய1-ேநா$FகA7 jல1, 4.]ேkப+,7-ெபயG 
jல1 என நா7F வhயாக பதாG+த`கைள அgயலா1.  

                                               லskண. 

ேக#$: 2 லkண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஒேர இட+,- ேசG"3Bள அேனக பதாG+த`கA- ஒ= 
பதாG+த+ைத எ3 தzைம ப\+,8 aM+3$ கா&\4றேதா அைத 
லkண1 எ7e ெசா-47றனG. எ8ப; எ7றா- உJM7 லkண1 
அgc1 த7ைம உைடய3 எ7ப3ேபால என அgக. [லkண+ைத அ"த 
ெபா=ைள$ கா&\1 அைடயாள1 எ7esட ெசா-லலா1.]  

ேக#$ 3: லkய. எ3f எைதெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த8 ெபா=B லkண+,7 jல1 அgய8ப\4றேதா-
அைடயாள1 காண8ப\4றேதா அைத லkய1 எ7e ெசா-47றனG. 
உதாரண1: “உJM7 லkண1 அgc1 த7ைம” எ7e ெசா-m1ேபா3 
உJG-லkய1, அgc1 த7ைம-லkண1 என அgக.  

ேக#$ 4: லkணாபாச. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : எ"த லkண1 ேதாஷOைடயேதா -தவறானேதா அைத 
லkணாபாச1 எ7e ெசா-47றனG.  

ேக#$  5 : லkண5&e>  எ5தைன  ேதாஷJக# -தவfக# 
இ=Bm3றன? 
ப,-: லkண+,rF 1.அuTய8,, 2.அ,Tய8,, 3.அச1பவ1 என 
j7e ேதாஷ`கB-Frற`கB இ=$47றன. 

ேக#$ 6: அu$யாT& ேதாஷ. எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: லkய+,- Rல இட`கA- Fg8a&ட லkண1 இ=8ப31, 
Rல இட`கA- அ"த Fg8a&ட லkண1 இ-லாம- இ=8ப31 
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அuTயா8, ேதாஷ1 எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1: Tல`F$F 
லkண1 ெகா1i எ7e ெசா-mத-. ெபா3வாக Tல`FகW$F 
ெகா1i இ=8ப3 காண8ப&டாm1 ெகா1i இ-லாத Tல`FகW1 
கண8ப\47றன. இ3ேபா7ற லkண1 ெசா-ல8ப\த- அuயா8, 
ேதாஷ1 என அgயZ1.  

  Tேசஷ Tள$க1: ஒ=வG ஆ+மாT7 லkண1 ேகவலஞான1 எ7e 
ெசா-4றாG எ7e ைவ+3$ ெகாBேவா1. ேகவல ஞான ெவA8பா\ 
அரஹ"த, R+த உJGகAட1 ம&\ேம காண8ப\4ற3, மrற எ"த 
ச1சாM உJGகAட1 ேகவலஞான1 (ச$, வ;T- இ="தாm1) அத7 
ெவA8பா\ காண8ப\வ,-ைல . ஆைகயா- இ"த  லkண1 
அuTயா8, ேதாஷ1 உைடயதாF1, ஏென7றா- இ"த லkண+,7 
jல1 அ-பஞாzயாக இ=8பவ ரா- உJைர  அைடயாள1 
காணO;யாம- ேபாF1. (ேமாk மாG$க8aரகாச1.) 

ேக#$ 7: அ&$யாT& ேதாஷ. எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: லkய8 ெபா=A- Fg8a&ட லkண1 இ=8ப31, ஆனா- 
அ ேத  அ "த  F g 8a &ட  லkண 1 லk ய ம -லா த  ேவ e 
ெபா=BகA-sட இ=8ப31 அ,Tயா 8,  ேதாஷ1 எ7e 
ெசா-47றனG. உதாரண1: வா- இ=8ப3 Fர`F எ7e ெசா-mத-. 
ெபா3வாக எ-லா Fர`FகW$F1 வா- இ="தாm1 வாmட7 
இ=$F1 ேவe Tல`FகW1 இ=$47றன. இ3 ேபா7ற லkண1 
ெசா-ல8ப\த- அ,Tயா8, ேதாஷ1 என அgயZ1.  

  Tேசஷ Tள$க1: ஒ=வG ஆ+மாT7 ல&kண1 அjG+த+3வ1 
எ7e ெசா-4றாG எ7e ைவ+3$ ெகாBேவா1. எ-லா உJGகAடO1 
அjG+த+3வ1 காண8ப\4ற3. ஆனா- அjG+த+3வ ல&kண1 
ஆகாய1 Oதலான ,ரTய`கAm1 காண8ப\47றன. ஆைகயா- 
இ"த ல&kண1 அ,Tயா8, ேதாஷ1 உைடயதாF1, ஏென7றா- 
இ"த  லkண+,7 jல1 உJG அ-லாத ம rற  அjG+த 
ெபா=Bகைளc1 உJG எ7e எ\+3$ ெகாBW1 Frற1 வ=1. 
(ேமாk மாG$க8aரகாச1.) 
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ேக#$ 8: அலkய. எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: லkய+ைத+ தTற மrற பதாG+த`கB அலkய1 எ7e 
ெசா-47றனG.  

ேக#$ 9: அச.பவ ேதாஷ. எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: லkய+,- இ-லாத லkண+ைத, அத7 லkணமாகd 
ெசா-mவைத அச1பவ ேதாஷ1 எ7e ெசா-47றனG.  

  Tேசஷ Tள$க1: ஆ+மாT7 லkண1 ஜட+த7ைம எ7e 
ெசா-mேவாமானா- , aர+ய$k1 Oதலான aரமாண`கW$F 
எ,Gமைறயாக இ=$4ற3. ஆைகயா- அ"த லkண1 அச1பவ 
ேதாஷOைடயதாF1. ஜட லkண+ைத ைவ+3 உJG ெபா=ைள 
அைடயாள1 காDேபாமானா- i+கல1 Oதலான ஜட8 ெபா=Bகைள 
ஆ+மா -உJG ெபா=B என எ\+3$ெகாBள  ேநM\1 ,  ேசதன 
ஆ +மா Z 1 ஜ ட மா4 T \ 1 ேதா ஷ 1 வ "3 T \ 1 . ( ேமாk 
மாG$க8aரகாச1.) 
   
ேக#$ 10: உpைமயான லkண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த லkண1 லkய+,- எ8ேபா31 இ=$4றேதா மre1 
அ"த லkணேம இ-லாத இட1 அ"த ெபா=A- இ-ைலேயா, அ3ேவ 
உDைமயான லkணமாF1 . உதாரண1 : ஆ+மாT7-உJM7 
லkண1 ைசத7ய1  எ7e ெசா-m1ேபா3; Oத6- அ"த லkண1 
எ-லா உJGகAடO1 இ=$4ற3 மre1 உJG அ-லாதவrg- அ3 
எ`F1 இ-ைல, எனேவ அ3 உDைமயான லkணமாF1. அத7 jல1 
ஆ+மாைவ ந1iவதா- உJG மre1 உJர-லாதன பrgய யதாG+த 
அ g Z வ = 4 ற 3 , எ "த  ேதா ஷ O 1 வ = , -ைல … ( ேமாk 
மாG$க8aரகாச1.) 

                                                    8ரமாண. 

ேக#$ 11: 8ரமாண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 1. த7ைனc1 மre1 O7னG ெதM",ராத aற பதாG+த`கைள 
உe, ெசUc1 ஞான+ைத-அgைவ aரமாண1, அதாவ3 உDைமயான 
ஞான1 எ7e ெசா-47றனG. (பM$kாOக1, {+,ர1 -1)  
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   2. உDைமயான அgைவ aரமாணஞான1 எ7e ெசா-47றனG. 
(ெஜJ7 R+தா"த aரேவ�கா) 

      3. அன"த Fண`கA7 அதாவ3 தGம`கA7 சOதாய வ;வ1 தா7 
மre1 aற பதாG+த`கA7 Lவ�ப+ைத8 aரமாண1 jல1 
அgய8ப\4ற3. aரமாண1, வL3T7 OXைமையc1 அதாவ3 எ-லா 
ேநா$4m1 ஏr4ற3-அg4ற3. (ேமாkசாL,ர1, அ+,யாய1-1, 
{+,ர1 6-7 Tள$க1 fவா+யாய ம",G ;ரL&, ேசா7க& ெவAo\ 
5-) 

ேக#$ 12: 8ரமாண5&3 ,ல. அcயTபG. ெபா=# ($ஷய.) எC? 
ப,-: ெபா3 மre1 Rற8i FணதGம`கB இரD;7 சjகவ;வ 
வL3ேவ aரமாண+,7 jல1 அgய8ப\1 ெபா=B (Tஷய1) ஆF1. 
    
ேக#$ 13: 8ரமாண. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப,-: aர+யk1, பேராk1 என  aரமாண1 இரD\ Tதமாக 
இ=$4ற3. 

ேக#$ 14: 8ர5யk8ரமாண. எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: எ3 பதாG+த+ைத  ெதAவாக அg4றேதா, அைத aர+யk 
aரமாண1 எ7e ெசா-47றனG. ஆ7மாவா- ம&\ேம ேநர;யாக 
]dசய வ;T- எ3 Tள1பர8 ப\+த8ப\4றேதா , அ3ேவ  
aர+யkaரமாணமாF1.   

ேக#$ 15: 8ர5யk8ரமாண. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப,- : சா1TயாவஹாM$ aர+யkaரமாண1 , பாரமா G+,$ 
aர+யkaரமாண1 என இரD\ Tதமாக இ=$4ற3. 

ேக#$ 16: சா.$யாவஹாaB 8ர5யk8ரமாண. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,- : எ3 இ",Mய1 மre1 மன+,7 ]l+த ச1ப"த+தா- 
பதாG+த+ைத  OXைமயாக அ-லாம- ெகாnச1 Rgய அளZ ம&\ேம 
ெதAவாக அgய8ப\வைத சா1TயாவஹாM$ aர+யkaரமாண1 
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எ7e ெசா-47றனG. அதrF அவ4ரஹ1 Oதலான நா7F aMZகB 
இ=$47றன. [இ3 ச1ப"தமாக ேமm1 ெதM"3 ெகாBள பGயாய 
அ,கார1-3, ேகBT-ப,- 61-66 வைர பாG$கZ1] 

ேக#$ 17: பாரமா?5&B 8ர5யk8ரமாண. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ3 எ"த ]l+த+,7 ச1ப"தOl-லாம- பதாG+த+ைத 
ெதAவாக அg4றேதா, அைத பாரமாG+,$aர+யk aரமாண1 எ7e 
எைதd ெசா-47றனG. 

ேக#$ 18 :  பாரமா?5&B 8ர5யk8ரமாண. எ5தைன $தமாக 
இ=BmறC? 
ப,-: Tகல பாரமாG+,$ aர+யk8aரமாண1, சகல பாரமாG+,$ 
aர+யk8aரமாண1 என பாரமாG+,$ aர+யkaரமாண1 இரD\ 
Tதமாக இ=$4ற3. 

ேக#$ 19: $கல பாரமா?5&B 8ர5யkT8ரமாண. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ3 உ=வOைடய பதாG+த+ைத எ"த ]l+தOl-லாம- 
ெதAவாக அg4றேதா, அைத Tகல பாரமாG+,$ aர+யk8aரமாண1 
எ7e ெசா-47றனG. இ3 அவ,ஞான1, மன8பGயயஞான1 என 
இரD\ Tத1.  

ேக#$ 20: சகல பாரமா?5&B 8ர5யkT8ரமாண. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: ேகவலஞான+ைத சகல பாரமாG+,$ aர+யk8aரமாண1 எ7e 
ெசா-47றனG. 

ேக#$ 21: பேராkT8ரமாண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப , - : 1 . எ3 ]l +த +,7 ச 1ப "த +தா - ப தா G+த +ைத 
ெதAT-லாம- அg4றேதா , அைத பேராk8aரமாண1 எ7e 
ெசா-47றனG. (ெஜJ7 R+தா"த aரேவ�கா) 
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      2. எ3 கD மre1 மன1 தTர மrற இ",Mய`களா- ெதாட8ப&\ 
அ-ல3 கD மre1 மன+தா- ெதாடாம- அgய8ப\4றேதா, அ3 
பேராk8aரமாணமாF1. (ேமாkசாL,ர1, அ+,யாய1-1, {+,ர1 6-
7 Tள$க1) 

ேக#$ 22: பேராkT8ரமாண. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப,-: ம,ஞான1, f=தஞான1 என பேராk8aரமாண1 இரD\ 
Tதமாக இ=$4ற3. [இ3 ச1ப"தமாக ேமm1 ெதM"3 ெகாBள Fண 
அ,கார1-2 பGயாய அ,கார1-3, ேகBT-ப,-கைள8 பாG$கZ1] 

ேக#$ 23: பேராkT8ரமாண. ேவf ேநாBm' எ5தைன $தமாக 
இ=BmறC? 
ப,-: இதrF 1.Ll=,, 2.aர+யaஞான1, 3.தG$க1, 4.அ}மான1 
மre1 5.ஆகம1 என ேமm1 ஐ"3 aMZகB இ=$47றன. 

     1. Ll=,: கட"த கால+,- பாG+த, அg"த அ-ல3 அ}பT+த 
ஒ= பதாG+த+ைத ]ைனZ$F$ ெகாD\வ=தைல Ll=, எ7e 
ெசா-47றனG. 

  2 .aர+யaஞான1 : Ll=,J- ]ைனZ$F  வ"த  ஒ= 
பதாG+த+ைதc1  ேநர;யாக இ8ேபா3 அgc1 ஒ= பதாG+த+ைதc1 
ஒ8a&\ ேநா$4 அgவைத aர+யaஞான1 எ7e ெசா-47றனG. 
உதாரண1 - இேதா இ8ேபா3 பாG$F1 நபG Rல மாத`கW$F 
O7னG பாG+ேதாேம அவேரதா7 இவG எ7e அgத-.  

  3. தG$க1: 1.பரZத- jல1 வ=1 அgைவ தG$க1 எ7e 
ெசா-47றனG; அ-ல3 ஒ= ெபா=ைள8 பrg ஆராU"3 அgதலா- 
வ=1 அgைவ தG$க1 எ7e ெசா-லலா1.   

    4. அ}மான1: ஒ= ெபா=A7 jல1 ேவe ஒ= ெபா=ைள அgத- 
அ}மான1 எ7e ெசா-ல8 ப\4ற3.  
   
  5. ஆகம ஞான1: ஆ8தz7 (�G+த`கரM7) ,uய+வz jல1 
ேதா7e1 ெபா=ைள8 பrgய அgZ ஆகம ஞான1 என8ப\1.  
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   [இ`F ஆகம ஞான1 எ7பேதா அ}மான1 Oதலான 
பேரா$kஞான1 jல1 ஆ+மாைவ8பrg வ=1 அ}மான அgவாF1. 
Eனாகம+,- எ8ப; ஆ+மா இ=$4ற3 எ7e ெசா-ல8ப\4றேதா, 
அைத அ8ப;ேய அg"3, அைத த7 பMணாம+,--உணGT- 
ஈG$க8ப\4ற3, ஆைகயா- இைத ஆகம பேரா$k8aரமாண1 எ7e 
ெசா-47றனG.  

   அ-ல3 நா7 ஆ+மாேவ ஆேவ7, ஆைகயா-தா7 என$F அgZ-
ஞான1 இ=$4ற3; எ`ெக`F அgZ இ=$4றேதா அ`க`F உJG 
இ=$4ற3. எ`F உJG இ-ைலேயா, அ`F அgZ1 இ-ைல; அதாவ3 
உJG aM"3ேபான aறF அ3 இ="த-இ8ேபா3 இற"த உட6--
aேரத+,- அgZ வ=வ,-ைல எ7e அ}மான1 jல1 உJG 
ெபா=ைள உe, ெசU3 த7 உணGT- ஆ+மா உgnச8ப\4ற3-
ஈG+3$ெகாB4ற3 -ஆ7மாZ1 (,ரTய1 ) , உணGZ1 (அgT7 
பGயாய1) ஒ7e$FBஒ7றா4 T\4ற3. ஆைகயா- அ}மான1 
பேராk8aரமாண1 எ7e ெசா-ல8 ப\4ற3. 

    அ-ல3 ஆகம1-அ}மான1 Oத6யைவகB jல1 எ"த வL3 (எத7 
Lவ�ப1) அgய8ப&டேதா, அைத ]ைனT- ைவ+3$ெகாD\, த7 
பMணாம+,- (அ8ேபாைதய அgT7 பGயாய+,-) அைத ஈG$4ற3 
அ-ல3 உenf4ற3 , ஆைகயா- அைத  Ll=, எ7e1 
ெசா-47றனG.  

      இ+தைன வhகA- fய அ}பவ+,- பேரா$k8aரமாண1 jலேம 
ஆ+மா அgய8ப\4ற3… 

  …அ}பவ+,- ஆ+மா ேநர;யாக அgவ3ேபால உDைமயான 
aர,ப68i (யதாG+த aர,பாசன1)]கw4ற3. {அதாவ3 ந1 ஆ+ம$ 
கDணா;J- ந1 ஆ+மாேவ aர,ப6$4ற3.} இ"த ஞான1 jல1 
ஆ+மாைவ$sட ேநர;யாக$ காyத- ]கw4ற3 எ7e ெசா-வ,- 
எ"த$ FrறO1 இ-ைல…] (ேமாkமாG$க8aரகாச1) 

ேக#$ 24: $யாT& எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
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ப,-: அTனாபாTச1ப"த1-ஒ7e இ=$Flட+,- ேவெறா7e 
அவRய1 இ=8பைத Tயா8, எ7e ெசா-47றனG.   

ேக#$ 25: அ$னாபா$ச.ப+த. எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: எ`ெக`F சாதன1(க=T) இ=$4றேதா, அ`க`F சா+,ய1 
]கX1, எ`ெக`F சாதன1 இ-ைலேயா, அ`க`F சாதன1 இ-லாம- 
ேபாதைல அTனாபாTச1ப"த1 எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1-
எ`ெக`F Lவா+ம,=�; (த7ைன8 பrgய ேநா$க1-ஆ+மா பrg 
ேநா$க1) இ=$4றேதா, அ`F தGம1 இ=$4ற3 மre1 எ`ெக`F 
தGம1 இ-ைலேயா, அ`க`F  Lவா+ம,=�; இ=8ப,-ைல.   

ேக#$ 26: சாதன. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ3 சாதன1 இ-லாம- இ-ைலேயா, அைத சாதன1 எ7e 
ெசா-47றனG . உதாரண1-தGம+,rF  ேஹ3 (சாதன1-க=T) 
Lவா+ம,=�; (ஆ+ம ந1a$ைக) 

ேக#$ 27: சா5&ய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: a;+த பாதகl-லாத ]�a$க8படாதைத (இ�ட அபா,+ 
அR+த+ைத) சா+,ய1 எ7e ெசா-47றனG.    

                                                            நய. 

ேக#$ 28: நய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 1. வL3T7 ஒ= பF,ைய அgc1 ஞான+ைத நய1 எ7e 
ெசா-47றனG. (ைஜன R+தா"த aரேவ�கா) 

  2. aரமாண1 jல1 அgய8ப&ட பதாG+த+,7 ஒ= தGம+ைத 
O$4யமாக அ}பவ1  ெசUவ3 எ3ேவா , அ3 ந ய மாF1 . 
(i=ஷாG+தR+, உபாய1) 

   3. aரமாண1 jல1 ]dசJ$க8ப&ட அன"த தGம`கB ெகாDட 
வL3T7 ஒuெவா= aM$க O;யாத தGம+ைத O$4ய+3வ1 
ெகா\+3d ெசா-வ3 நயெமன8ப\1. வL3$கA- அன"த தGம`கB 
இ=$47றன, ஆைகயா- அைவகA7 அவயவ`கB அன"தமாக 
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இ=$க O;c1, ஆைகயா- அவயவ`கA7 அgZ வ;வ நய1sட 
அன"தமாக இ=$47றன. 

  4. L=த8aரமாண+,7 ேவeபா\கைள, அ-ல3 ஒ= அ`க+ைத 
நய1 எ7e ெசா-47றனG. L=தஞான+,- தா7 நய1 எ7ற ஒ= பாக 
அgZ இ=$4ற3, அ3 aரமாண ேநா$4- இ=$4ற3. (ம,, அவ,, 
மன8பGயய ஞான`கA- நய1 எ7ற  ேவeபா\ 4ைடயா3 . 
ேமாkசாL+,ர1 Oத- அ+,யாய1, {+,ர1-6)     
ேகBT 29: நய1 எ+தைன Tதமாக  இ=$4ற3?  
ப,-: ]dசயநய1, Tயவஹார நய1 என நய1 இரD\ Tதமாக 
இ=$4ற3. 

ேக#$ 30: rxசயநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: வL3T7 jல பாக+ைத ஏrF1 அgைவ ]dசயநய1 எ7e 
ெசா-47றனG . உதாரண1 : மDணா-  ெசUய8ப&ட Fட+ைத  
மDFட1 எ7e ெசா-mத-. (ைஜன R+தா"த aரேவ�கா) 

ேக#$ 31: $யவஹாரநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஏதாவ3 ஒ= ]l+த+,7 காரண+தா-, ஒ= ெபா=ைள 
ேவெறா= ெபா=B வ;T- அgc1 அgைவ Tயவஹாரநய1 எ7e 
ெசா-47றனG . உதாரண1 : மD Fட+,-  ெநU  ைவ+,=$4ற 
காரண+தா- மDFட+ைத ெநU$Fட1 எ7e ெசா-mத-. (ைஜன 
R+தா"த aரேவ�கா) 

ேக#$ 32: rxசயநய. எ5தைன $தமாக இ=BmறC?  
ப,-: ,ரuயாG+,கநய1, பGயாயாG+,கநய1 என ]dசயநய1 இரD\ 
Tதமாக இ=$4ற3. 

ேக#$ 33: &ரuயா?5&கநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த வL3 ,ரTய-பGயாய வ;T- இ=$4றேதா அ"த 
வL3T- ,ரTய+,rF  O$4ய+3வ1 ெகா\+3  அைத+ 
ெதMய8ப\+34றேதா அதாவ3  வL3 ெபா3வாக அgய8ப\4றேதா, 
அைத ,ரuயாG+,கநய1 எ7e ெசா-47றனG. 
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ேக#$ 34: ப?யாயா?5&கநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: வL3T7 O$4ய வ;வd Rற8i Tேசஷ+ைத-Fண1 அ-ல3 
பGயாய+ைத  எ\+3d ெசா-வைத  பGயாயாG+,கநய1 எ7e 
ெசா-47றனG. 

   ஒuெவா= ,ரTயO1 ெபா3 மre1 Rற8iகைள உைடய3. இ"த  
ெபா3 (சாமா7ய1) மre1 Rற8i (Tேசஷ1) இரDைடc1 அgc1 
,ரuயாG+,க மre1 பGயாயாG+,க வ;வ இரD\ ஞான$கDகB 
இ=$47றன. ,ரuயாG+,கநய வ;வ ஒ= கDணா- பாG$F1ேபா3 
,ரuயசாமா7யேம-ெபா3வான ஒேர ,ரTயேம பாG$க8ப\4ற3, 
ஆைகயா- தz+3வமான ,ரTயேம அ}பவ+,rF வ=4ற3 . 
பGயாயாG+,கநய வ;வ மrெறா= கDணா- பாG$F1ேபா3 பGயாய 
வ;வ Tேசஷ1-Rற8i வ;வ பGயாயேம பாG$க8ப\4ற3, ஆைகயா- 
ஒ= ,ரTயேம ேவe ேவறாக பதாG+தமாக அ}பவ+,rF வ=4ற3. 
இரD\ நயவ;வ இரD\ கDகளாm1 பாG$F1ேபா3 ெபா3 ,ரTய1 
மre1 அ"த ,ரTய+,7 Tேசஷ1 இரD\1 ெதM47றன, அதாவ3 
,ரTயO1 ஒ7e ேபாலZ1 ெவuேவறாகZ1 அ}பவ+,rF வ=4ற3.  

     ,ரuயாG+,க1 மre1 பGயாயாG+,க1 ஆ4ய இரD\ நய`கB 
jலO1 வL3 பrgய அgத- உDடா4ற3, aரமாண அgதலாF1-ஒ= 
ெபா=ைள OXைமயாக அg"த தாF1.   

ேக#$ 35: &ரuயா?5&கநய. ஆகம ேநாBm' எ5தைன $தமாக 
இ=BmறC?  
ப,-: 1.ைநகமநய1, 2.ச`$ரகஹநய1, 3.Tயவஹாரநய1 என j7e 
Tத1. 

ேக#$ 36: ைநகமநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 1. எ3 கட"தகால பGயாய+,- தrேபாதய �Gமான+ைத 
உ=வா$F4றேதா அ-ல3 எ,Gகால பGயாய+,- தrேபாதய 
�Gமான+ைத உ=வா$F4றேதா மre1 ]கwகால பGயாய+,- Rல 
O;$க8&ட31, Rல O;$க8படாத3மாக உBள ]ைலJ- அ"த 
ெசயைல �Gமான1 ெசUc1 அgைவ அ-ல3 வசன+ைத  ைநகமநய1 
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எ7e  ெசா-47றனG. (ேமாkசஆL+,ர1, அ+யாய1 1, {+,ர1 33-
7 ெதAZைர) 

       2. O;Z$F வராத ஒ7ைற அதாவ3 �Gமான1 ெசUய8படாதைத 
ஏrற- ைநகமநய மாF1 . உதாரணமாக TறF , தD�G ஆ4ய 
ெபா=Bகைள ஓMட+,- ெகாD\ ைவ$F1 ஒ=வைர யாராவ3, 
�`கB எ7ன  ெசU4 GகB? எ7e  ேக&டா- , நா7 சைமய- 
ெசU4ேற7 எ7e ெசா-m1ேபா3 சைமய- காMய1 இ7}1 
ெதாட`கT-ைல எ7றாm1 அைத சைமய- ெசUவதாக ஏrப3 ைநகம 
நயமாF1. 

    3. இரD\ பதாG+த`கA- ஒ7ைற ெகௗணமா$4 (ெசா-லாம-) 
இரDடாவதrF O$4ய+3வ1 ெகா\+3 ேவeப\+, ெதMயைவ8ப3 
ைநகம நயமாF1, மre1 ஒ= பதாG+த+ைத �Gமான1 ெசU3 ஏrF1 
அgைவ  ைநகமநய1 . எ7பG . உதாரணமாக அMRைய கைள"3 
ெகாD;=8பவைர பாG+3 யாராவ3 எ7ன ெசU4 GகB? எ7e 
ேக&க, அவG நா7 சாத1 வ;$4ேற7 எ7e se4றாG. இ,- அMR 
மre1 சாத1 ேவeேவe ெபா=BகB இ"த இரDைடc1 இைண+3 
அMRைய சாத1 எ7e ச`க-ப1-உe, ெசUவ3 ைநகம நயமாF1.       
   
ேக#$ 37: ைநகமநய. எ5தைன $தமாக இ=BmறC?  
ப,-: 1. ைநகமநய1 Vத ைநகமநய1, 2.பாT ைநகமநய1, 3.வG+தமான 
ைநகமநய1 என j7e Tதமாக இ=$4ற3. 

    1. Vத ைநகமநய1: கட"த கால+,- நட"தைத ]கwகால+,- 
நட8பதாகd ெசா-வ3 Vத ைநகமநயமாF1. உதாரண1 - �ஃபாவA 
,ன+த7e இ7e மஹா~ர பகவா7 O$4 அைட"தாG எ7e 
ெசா-வ3 Vத ைநகமநய+தாலாF1.  

  ]dசய ேமாkமா G$க1 ]GTக-பமாF1 (ேவeபா\கB 
இ-லாததாF1), அ"த$ கால1 இ8ேபா3 எ8ப; ]கழ O;cம? 
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     சமாதான1: இ8ேபா3 ]கழ O;யாத ஒ7ைற ]கwவதாகd ெசா-வ3 
பர1பைரJ- ]கwவதாF1. இ8ப; ெசா-வைதேய Vத ைநகமநய1 
எ7e ெசா-47றனG. (பரமாG+த8 aரகாச1)  

   2. பாT ைநகமநய1: எ,Gகால+,- ]கழT=8பைத கட"தகால+,- 
]கw"3 T&ட3 ேபாலdெசா-வ3 பாT ைநகமநயமாF1. உதாரண1 - 
அரஹ"தபகவாைன R+தபகவா7 எ7e ெசா-mத-, இளவரசைர 
இராஜா எ7e ெசா-mத- ேபால.  

   3. வG+தமான ைநகமநய1: ஒ= காMய1ெசUய 3வ`க8ப&\ T&ட3, 
ஆனா- அ,- RலகாMய1 ]கw"3 T&ட3 - Rல இ7}1 
]கழT-ைல, ஆனாm1sட அைத OXைம அைட"3 T&ட3ேபால$ 
seத- வG+தமான ைநகமநயமாF1. சைமய- ெசUய8 ெபா=Bகைள 
ேசகM$F1 காMய1 ]கX1ேபாேத, சாத1 இ7}1 தயாராகாத 
]ைலJேலேய,  நா7 சாத1 வ;$4ேற7 எ7e ெசா-mத- வG+தமான 
ைநகமநய+தாலாF1. (ஆலாப ப+த,)  

ேக#$ 38: சJகரஹநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : எ"த  நய1 த7 ஜா,$F  Tேராதl-லாம- எ-லா 
ப தா G+த `கைள c 1 ஒ7றாக  ேச G+3  ெசா -4 ற ேதா  அைத 
ச`கரஹநய1 எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1 - ,ரTய1, ச+ 
Oத6யன. 

ேக#$ 39: $யவஹாரநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : எ"த  நய1 ச`கரஹநய+தா- ஏre$ெகாBள8ப&ட 
பதாG+த`கைள T,Oைற8ப; aM+3 ெசா-வைத Tயவஹாரநய1 
எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1 - ,ரTய1 மre1 Fண1 என ச+ 
இரD\Tத1. உJG, i+கல1, தGம1, அதGம1, ஆகாச1, கால1 என 
,ரTய1 ஆe Tத1. ெபா3 மre1 Rற8i என Fண1 இரD\ Tத1. 
இuவாe எ3வைர aM+3d ெசா-ல O;cேமா அ3வைர இ"த நய1 
ெபா=ைள8 aM+38 பாG$4ற3. 
    
ேக#$ 40: ப?யாயா?5&கநய. எ5தைன $தமாக இ=BmறC?  
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ப,-: =¡{+,ரநய1, ச8தநய1, ச1�=டநய1, ஏவ1Vதநய1 என 
பGயாயாG+,கநய1 நா7F Tதமாக இ=$4ற3..   

ேக#$ 41: =�}5&ரநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: கட"த கால மre1 எ,Gகால ச1ப"தமான பGயாய`கைள 
ேநா$க+,- ெகாBளாம- ]கwகால ச1ப"த பGயாய+ைத ம&\ேம 
O$4ய Tஷயமாக எ\+3d ெசா-வைத =¡{+,ரநய1 எ7e 
ெசா-47றனG. 

ேக#$ 42: சTதநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 6`க1(பா-), ெசா-, கார@ இைவகA7 கல8ைப O$4யமாக 
எ\+3$ ெகாBளாம- ஒ= ெபா=ைள8 பrg எ\+3d ெசா-வைத 
ச8தநய1 எ7e ெசா-47றனG.  உதாரண1 - தார1 எ7ற ஆDபா- 
ெசா-ைலc1, பாMயாB எ7ற ெபDபா- ெசா-ைலc1, கள+M எ7ற 
நV1சக 6`கd ெசா-ைலc1 மைனT எ7றேநா$4- ெசா-வைத 
ச8தநய1 எ7பG. இ"த நய1 L,M எ7ற ெபா=ைள ெவuேவe 6`கd 
ெசா rக ளா - ெசா -ல 8ப \ வ ைத  ச M யா க d ெசா -வ தா க 
எ\+3$ெகாBள8 ப\4ற3.  

ேக#$ 43: ச.�=டநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 1. ஒ= ெசா-67 ேவe ேவe அG+த`கைள �g உலக வழ$4- 
ஒ ேர  அ G+த +, - ஏ re $ெகாBவைத  ச 1� = ட ந ய 1 எ7e 
ெசா-47றனG. உதாரண1 - ேகா எ7ற ெசா-m$F ச8த1, மD, 
ெச-mத- Oதலான பல அG+த`கB இ="தேபா,m1, aரபலமான 
ேநா$4- இ"த ெசா-ைல பf எ7ற அG+த+,- iM"3 ெகாBWத- 
இ"த நய+தா- ஆF1.  

   2. பGயாய ேபத அG+த+தா- ஒ7ைற ேவe ேவறாக ஏrற- sட இ"த 
நய+தாலாF1. உதாரண1 - இ",ர7, ச$ர7, iர"தர7 எ7ற j7e 
ெவuேவe 6`க ெசாrகளா- ஒேர 6`க+,7 ஒ+த ெசா-லாக 
உபேயாக8 ப\+,னாm1 இ"த நய1 இ"த j7e ெசாrகைளc1 
ெவuேவe அG+த+,- எ\+3$ ெகாB4ற3.    

ேக#$ 44: ஏவ.Dதநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 

217



8. 8ரமாண., நய.

ப,-: எ"த ெசா- எ"த காMய+ைத அG+தமாக$ ெகாB4றேதா, அ"த 
காMய வ;T- ]கX1 பதா G+த+ைத  எ\+3d ெசா-வைத 
ஏவ1Vதநய1 எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1 - VசாMைய Vைஜ 
ெசUc1ேபா3 ம&\ேம  அuவாe ெசா-வ3 . இராஜா  Vைஜ 
ெசUc1ேபா3 அவைர இராஜா எ7e ெசா-லாம- VசாM எ7e 
அைழ8ப3 இ"த நய+தா- ஆF1.  

 ேக#$ 45: $யவஹாரநய. அ'லC உபநய. எ5தைன $தமாக 
இ=BmறC?  
ப,-: 1. ச+Vத Tயவஹாரநய1, 2.அச+Vத Tயவஹாரநய1 என 
Tயவஹாரநய1 இரD\ Tதமாக இ=$4ற3.   

ேக#$ 46 : ச5Dத$யவஹாரநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப , - : ஒ = ப தா G+த +, - உBள  Fண`க ைள c 1 அ "த 
Fண `க ைள c ைட ய வ L3 ைவ c 1 a M +3  ெசா -வ ைத 
ச+VதTயவஹாரநய1 எ7e ெசா-47றனG. 

ேக#$ 47 : ச5Dத$யவஹாரநய. எ5தைன $தமாக இ=BmறC?  
ப,-: 1.உபசMத ச+Vத Tயவஹாரநய1, 2.அ}பசMத ச+Vத 
Tயவஹாரநய1 என  ச+VதTயவஹாரநய1 இரD\ Tதமாக 
இ=$4ற3 

ேக#$ 4 8 : உபசaத-ச5Dத$யவஹாரநய. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-:1. கGம அX$Fகளா- ம6னமைட"த உJM7 Fண1 மre1 
F@(Fண+ைத உைடய உJG ெபா=ைளc1), aM+3d ெசா-வைத 
உபசMத-ச+VதTயவஹாரநய1 எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1 
உJM7 ம,ஞான1 Oதலான Fண`கB. 

   2. கGம உதய+தா- பா,8பைட"த aM$க O;யாத ,ரTய+,- 
(aறT உJGகA- ) அf+த  Fண+ைதேயா  அ-ல3 அf+த 
F@ையேயா அ-ல3 அf+த பGயாய+ைதேயா அ-ல3 அf+த 
பGயாJையேயா கrபைனJ- aM+3d ெசா-வைத உபசMத -
ச+VதTயவஹாரநய1 (அf+த ச+VதTயவஹாரநய1 ) எ7e 
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ெசா-47றனG. உதாரண1 ச1சார உJM7 அf+த ம,ஞான1 
Oதலான Fண`கB அ-ல3 aறT உJGகA7 மzத-நரக-Tல`F-
ேதவ பGயாய`கB. 

ேக#$ 4 9 :அdபசaத -ச5Dத$யவஹாரநய. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,- : கGம அX$FகB அrற �ய உJM7 Fண1 மre1 
F@(Fண+ைத உைடய உJG ெபா=ைளc1), aM+3d ெசா-வைத 
அ}பசMத-ச+VதTயவஹாரநய1 எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1 
உJM7 ேகவலஞான1 Oதலான Fண`கB. 

ேக#$ 50 : அச5Dத$யவஹாரநய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: கல8பாக(s&\8ெபா=ளாக) உBள ெவuேவe பதாG+த`கைள 
ஒேர பதாG+தமாகd ெசா-வைத அச+VதTயவஹாரநய1 எ7e 
ெசா-47றனG. உதாரண1 - இ"த உட- எ7}ைடய3. மD Fட+ைத 
ெநU$ Fட1 எ7e seத-. [ெவuெவe பதாG+த`கB உDைமJ- 
aM$க O;யாததாக இ-ைல, ஆைகயா- இ"த நய+ைத அச+Vத1 
எ7e ெசா-ல8ப\4ற3 மre1 அ3 ேவe ெபா=ைள ச1ப"த8 ப\+, 
ெசா-ல8ப\வதா- இைத Tயவஹாரநய1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3.] 

ேக#$ 51 : அச5Dத$யவஹாரநய. எ5தைன $தமாக இ=BmறC?  
ப,- : 1 . உபசMத -அச+VதTயவஹாரநய1 , 2 . அ}பசMத -
அச+VதTயவஹாரநய1 என அச+VதTயவஹாரநய1 இரD\ Tதமாக 
இ=$4ற3. 

ேக#$ 52 : உபசaத-அச5Dத$யவஹாரநய. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,- : lகZ1  ேவறான (aM+தgய$s;ய ) பதாG+த+ைத எ3 
aM$காம- (கல"த ]ைலைய)  ஒ= பதாG+தமாக ஏr4றேதா அைத 
உபசMத-அச+VதTயவஹாரநய1 எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1 - 
யாைன, F,ைர,~\, ஆபரண`கB Oதலான ெவuேவe ெபா=Bகைள 
உJM}ைடய3 எ7e ெசா-mத-.  
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ேக#$ 53 : அdபசaத-அச5Dத$யவஹாரநய. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: தrெசயலாக ெசா"த1 ெகாDடா\1 இரD\ பதாG+த`கA7 
உறZ$F உ&ப&ட Tஷய+ைத ஏrF1 நய+ைத அ}பசMத-
அச+VதTயவஹாரநய1 எ7e ெசா-47றனG. உதாரண1 - உJM7 
கGம`கB, உJM7 உட- Oத6யன. 

   [1. உJG, ,ரTய கGம1, மre1 i+கல+தாலான உட- - இ"த 
j7e1 ஆகாய ,ரTய ேநா$4- ஒேர இட+,- இ=8பைவ 
-ஏகேk+,ராவஹாக ச1ப"த1 ெகாDடைவ; ஆைகயா- அைவகைள 
அ}பசMத1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. 

  2. உJM7 கGம1 மre1 உJM7 உட- எ7e ெசா-mத-, 
அச+VதமாF1. இ`F அச+Vத1 எ7ப,7 ெபா=B அச+,ய1, ெபாU, 
அயதாG+த1- அuவாe உDைமJ- இ-ைல எ7பதாFம.]  
(பரமாG+த8 aரகாச1 அ+யாய1 1 , காைத 65-7  ெதAZைர , 
aரவசனசார1 அ+,யாய1 1, காைத 16-7 ெதAZைர) 

   3. இ"த நய1 உJைர aற பதாG+த`கWட7 ெதாடGi ப\+,d 
ெசா-வதா- இைத Tயவஹாரநய1 எ7e1 ெசா-ல8ப\4ற3.  

  4. Tயவஹார+ைத அVதாG+த1 எ7e1 ெசா-ல8ப\4ற3. 
அVதாG+த1 , எ7ப,7 ெபா=B அச+யாG+த1. பதாG+த+,- இ-லாத 
Lவ=ப+ைத  இ=8பதாக கrபைன  ெசU3  Tயவஹாரநய1 
ெவ A 8ப \ +3 4 ற 3 , ஆைக யா - அ ைத  அ V தா G+த 1 
எ7eெசா-47றனG. எ8ப; ஒ= த",ரமான அ-ல3 அrபமான 
காரண+,7 ைவ+3, கrபைன ெசUவத7 jல1 இரD\ ெவuேவe 
ெபா=BகA- பல ஒ8iைமகB கா&ட8ப\4றேதா அ3ேபால உJG 
i+கல1 இரD\1 தz+தz ]ைல8பா\கB ெகாD;="தேபா,m1, 
இய-iகBெவuேவறாக இ="த ேபா,m1, aரேதச`கB ெவuேவறாக 
இ="த ேபா,m1 ஏகேk+ராவஹாகச1ப"த1 ஒ7ைற  ைவ+3 
Tயவஹா ரநய1 , ஆ+ம  ,ரTய+ைத  உட- Oதலான aற 
,ரTய`கWட7 ஒ7eப\+,$ se4ற3; ஆைகயா- Tயவஹாரநய1 

220



8. 8ரமாண., நய.

அச+யாG+தமாF1. O$த]ைலJ- அ"த Tயவஹாரநயேம உJ=1, 
உடm1 ேவe ேவe எ7e ெசா-4ற3… (ேமாkமாG$க8aரகாச1)   

ேக#$ 54: அ5&யா5ம ேநாBm' $யவஹாரநய5&3 Nவ�ப5ைத 
lறY.? 
ப,- : பnசா+யாJ பாக11 , காைத 5 2 5 Oத- 5 5 1 வைர 
Tயவஹாரநய+ைத பrg �ேழ ெகா\$க8 ப&\Bளப; நா7F Tதமாக 
வGணைன ெசUய8ப&;=$4ற3. 

   1. உபசMத-ச+VதTயவஹார நய1- ‘ஞான1 aறவrைற அg4ற3’ 
எ7ப31, அ-ல3 ஞான+,- இராக1 வ"த aறF ‘இராக+,7 ஞான1’ 
எ7e ெசா-வ31, அ-ல3 ஞானLவஃபாவ+ைத Fgைவ+த ஞாz 
‘Tகார+ைதc1 sட அg4ற3’ எ7e ெசா-வ31 உபசMத-ச+Vத 
Tயவஹாரநய+தா- ெசா-ல8 ப\வதாF1. 

  2. அ}பசMத-ச+VதTயவஹார நய1 - ஞான1 மre1 ஆ+மா 
Oதலானவrைற  Fண1 -F@ என8 aM+த- அ}பசMத -
ச+VதTயவஹார நயமாF1. 

   சாதக=$F ஆைசயrற அgc1 Lவஃபாவேநா$F வ"தaறF1 sட, 
பGயாய+,- ஆைச வரேவ ெசU4ற3. சாதக=$F Lவஃபாவ+,- 
இராக1 இ-ைலெவ7e  ந1a$ைகJ- இ="தாm1 sட , 
ந1a$ைகc1, சாM+,ரO1 ேவe ேவe Fண`களாைகயா-, சாM+,ர 
Fண+,7 பGயாய+,- இ8ேபா3sட இராக1 வ=4ற3. இ"த Fண 
ேபத`கWட7 ஆ+மாைவ அgதைலேய அ}பசMத-ச+VதTயவஹார 
நய1 எ7e ெசா-47றனG.   

     3. உபசMத-அச+VதTயவஹார நய1- இ8ேபா3 எ7 பGயாய+,- 
எ,Gமைற உணGZ (Tகார ஃபாவ1) ]கw4ற3 எ7பைத சாதகG 
அg4றாG. அ,- ெவA8ப\1 இராக1 - ெதM"3 ெசUc1 இராகமாக 
ெவA8ப\தைல அ"த சாதகG கவன+,- ெகாB4றாG, அuவாe i+, 
VGவமான Tகார+ைத உைடய ஆ+மாைவ அgதைல உபசMத-
அச+VதTயவஹார நய1 எ7e ெசா-47றனG. 
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         4. அ}பசMத-அச+VதTயவஹார நய1 - எ8ேபா3 i+, VGவமான 
Tகார1 ]கw4றேதா, அ"த சமய+,- அ3 அ3 த7 கவன+,rF 
வரT-ைல எ7றாm1 அ8ப;8ப&ட i+,$F வராத TகாரO1 
இ=$4ற3, அ"த Tகார+ைத அgத- அ}பசMத-அச+VதTயவஹார 
நய1 எ7e ெசா-47றனG.  

ேக#$ 55: &ரuயா?5&கநய. மef. ப?யாயா?5&கநய. இ+த 
இரpடாz. எைவ அcயTபGm3றன? 
ப,-: ,ரuயாG+,க நய+தா- அgய8ப\வ3 O$கால+,m1 ஒேர 
மா,Mயாக இ=$F1 ,ரTயமாF1 , பGயாயாG+,க நய+தா- 
அgய8ப\வ3 ஷணேநர ேம  இ=$க$s;ய ப Gயா யமாF1 . 
,ரuயாG+,க நய Tஷய+,- ,ரTய+,7 Fண1 தzயாக8 
பாG$க8ப\வ,-ைல , ஏென7றா- Fண+ைத தzைம8ப\+, 
பாG8பதா- Tக-ப`கB (aM$க O;யாதைவகB aM$க8ப\த-) 
எX47றன, Tக-ப`கB பGயாயாG+,க நய+,7 TஷயமாF1.  

   2. ,ரuயாG+,க நய+ைத ]dசய நய1 எ7e1 பGயாயாG+,க 
நய+ைத Tயவஹார நய1 எ7e1sட ெசா-47றனG.  

ேக#$ 56: rxசய மef. $யவஹார நய. இரpைட{. ஏeற'-
$Gத|' இைவகE' எTப)Tபsட $ேவக. இ=Bக ேவpG.?  
   
ப,- :அgத- இரD\  நய+தாm1  ெசUயேவD\1 , ஆனா- 
அைவகA- பரமாG+த ]dசய நய+ைத ஏrகேவD;தாக ந1a$ைக 
ைவ$க ேவD\1.   
           
ேமாkபாFட+,- இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3 -      
         ேஜா �5ேதா uவஹாேரா ேஸா ேஜாஈ ஜBகேய ஸக�ஜ.@ | 
         ேஜா ஜBக& uவஹாேரா ேஸா �5ேதா அTபேணாக�ேஜ || 31 || 

       இத7 ெபா=B - உலக ]கwZகA- உற`F4ற (ஈ\படாத) OzவG 
த7 ஆ7ம (,யான) ]கwZகA- Th+,=$4றாG (ஈ\ப\4றாG). 
உலக ]கwZகA- Th+,=$4ற OzவG த7 ஆ7ம (,யான) 
]கwZகA- உற`F4றாG . அதாவ3 ஆ7ம+ ,யான1 உலக 
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Tவஹார`கA- ஈ\பா\ ெகாD\Bள Ozவரா- ெசUயTயலா3 என 
அgயZ1.  

 “Tயவஹாரநய1 Lவ,ரTய1 -பர,ரTய1 ஆ4யைவகA7 
ஃபாவ`கைளc1 மre1 அதrகான காரண-காMய`கைளc1 ஒ7g7 
ேம- மrெறா7ைற ேசG+3 உe, ெசU4ற3, ஆைகயா- அ8ப;8ப&ட 
ந1a$ைக தவறானதாF1; எனேவ அ8ப; jடந1a$ைக ெகாBவைத 
TடேவD\1.” 

  “]dசயநய1 ,ரTய1 எ8ப; இ=$4றேதா அ8ப;ேய - உBள3 
உBளப;ேய - யதாG+தமாகேவ  உe,  ெசU4ற3 , ஆைகயா- 
அ8ப;8ப&ட ந1a$ைகேய ச1ய$+3வமாF1, ஆைகயா- அைத ந1a 
ஏrகேவD\1.” 

    “]dசய+ைத ]dசய வ;Tm1, Tயவஹார+ைத Tயவஹார வ;Tm1 
ஏre ந1a$ைக ெகாBவேத தF,யானதாF1, ஆனா- ஒ= நய+ைத 
ம&\1 ஏrறா- ஏகா"த l+,யா+3வமா4T\1.” 

  “]dசய1 jல1 உe, ெசUவைத ச+,ய1-உDைம எ7e ந1a 
அ`�கார1 ெசU3 அைத ஏrக ேவD\1, மre1 Tயவஹார நய1 
jல1 உe,  ெசUவைத அச+,ய1 -ெபாUயான3 எ7e ந1a 
அ த 7ேம - இ = $F 1 ந 1a $ைக ைய  T ட ேவD\ 1 . 
(ேமாkமாG$க8aரகாச1) 

ேக#$ 57: $யவஹாரநய. மef. rxசய நய5&3 பல3 யாC?  
ப,-: ~தரா4யா- ெசா-ல8ப&ட Tயவஹார1 , உJைர அfப 
உணGT6="3 கா8பாrg fப உணGZ ெகாBள ைவ$4ற3; இதrF 
உதாரண1 ,ரTய6`4 OzயாவாG. அவG பகவானா- ெசா-ல8ப&ட 
Tரத1 Oதலானைவகைள  எ"த  Fைறcl7g -அ�சாரl7g 
கைடa;$4றாG, மre1 அ"த fப உணGT7 jல1 ஒ7பதாவ3 
4ைரேவயக+,- ெச7e aற$4றாG, ஆனா- அவ=$F aறT fழrR 
T\ப\வ,-ைல. ஆனா- பகவானா- ெசா-ல8ப&ட ]dசய1, fப 
மre1 அfப இரD\ உணGZகAA- இ=+3 உJைர த8a$க 
ைவ+3, f+த உணGZ ]ைல$F$ ெகாD\ ெச-4ற3. இதrF 
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உதாரண1 ஃபாவ6`4 OzயாவாG ச1ய$,=�; ஃபாவ6`4 
Ozவ=$ேக ேமாk1 4ைட$4ற3, அவேர aறT fழrRJ6="3 
T\ப&\ O$, அைட4றாG.     

ேக#$ 58: ைஜன சாN&ரJகE' இரpG நயJகைள{. ஏeக 
ேவpG. எ3f எதனா' ெசா'லT பGmறC?  
ப,- :  ைஜன மாG$க+,- Rல இட`கA- ]dசய நய+,rF 
O$4ய+3வ1 ெகா\+3 ெசாrெபாhZ ]கw+த8ப\4ற3. அைத 
எ7னேவா “உDைமயாக ெபா=B இ8ப;+தா7 இ=$4ற3” எ7e 
எ\+3$ ெகாBளZ1. ேமm1 Rல இட`கA- Tயவஹார நய+,rF 
O$4ய+3வ1 ெகா\+3 ெசாrெபாhZ ]கw+த8ப\4ற3. அைத 
“ெபா=B அ8ப; இ-ைல; ஆனா- ]l+த1 Oத6யைவகைள$ 
க=+,- ெகாD\ இuவாe உபசாரமாக ெசா-ல8ப&ட3” எ7e 
எ\+3$ ெகாBளZ1 . இuவாe எ\+3$ ெகாBளZ1 - iM"3 
ெகாBளZ1 எ7e ெசா-வ,7 ெபயGதா7 இரD\ நய`கைளc1 
ஏre$ ெகாBWத- எ7e ெசா-ல8ப\4ற3 . ஆனா- இரD\ 
நய`கA7 jல1 ெசா-ல8ப\வ31 சமமானேத எ7e எ\+3$ 
ெகாD\ “ெபா=B இ8ப;c1 இ=$4ற3, அ8ப;c1 இ=$4ற3” 
எ7ற aரைமJ- - தவறாக8 iM"3 ெகாD\ இரD\ நய+ைதc1 
ஏrF1ப;d ெசா-லT-ைல. (ேமாkமாG$க8aரகாச1).      

ேக#$ 59: நய. ேவf$தமாக ெசா'லTபsடா' எ5தைன $தமாக 
இ=BmறC? 
ப,-: 1.ச8த நய1, 2.அG+த நய1, 3.ஞான நய1 எ7e j7e 
TதமாகZ1 நய+ைத ேவe TதமாகZ1 ெசா-ல8ப\4ற3.  

  1. ச8த நய1 - ஞான+தா- அgய8ப&ட ஒ= பதாG+த+ைத ச8த 
வ;T- ெசா-வைத ச8த நய1 எ7e ெசாmவG. உதாரண1 - 
சG$கைரைய இz8i எ7e ெசா-mத-. 

  2. அG+த நய1 - ஞான+தா- அgய8ப\வ3 பதாG+த+,7 
அG+தமாF1; ஆைகயா- ஒ= நய+தா- அgய8ப\1 ெபா=ைள அ"த 
நய+,7 ெபயரா- ெசா-வைத அG+த நய1 எ7பG. உதாரண1 - 
‘இz8i’ எ7ற ெசா-லா- f&ட8ப\1 ெபா=B (ல&\ைவ இz8i 

224



8. 8ரமாண., நய.

எ7e ெசா-mத-) அG+த நய+,7 TஷயமாF1. ‘ஞானா+மக நய1 
ஆதார8VGவமான நயமாF1, அத7 Tஷய1 உபசாரர+தா- நயமாF1.’ 

   3. ஞான நய1 - உDைமJ- aரமாண1 எ7ப3 ஞானமாF1, ஆனா- 
அ3 எ8ேபா3 ெபா=A7 ஒ= ப$க+ைத-பாக+ைத ம&\1 ஏr4றேதா, 
அ8ேபா3 அ"த aரமாண+ைதேய நய1 எ7e1 ெசா-47றனG, 
இைதேய ஞான நய1 எ7பG. உதாரண1 - இz8ைப அgc1 அ}பவ 
வ;வ ஞான1 ஞான நய+தா- அgய8ப\வதாF1.  

     ேமm1 Rற8பான Tள$க1 - 1.சாL,ர`கA- உBள உDைமயான 
இரகRய`கைள+ ெதM"3 ெகாBள நயாG+த+ைத ெதM"3 ெகாBள 
ேவD\1 . அைத8 iM"3  ெகாBளாம- சரணா}ேயாக+,- 
ெசா-ல8ப\வைத$sட சMயாக8 iM"3 ெகாBள O;யா3. F=T7 
உபேதச+ைத F=T7 உபகார1 எ7e ெசா-ல8ப\1ேபா3; F= ேவe 
நபG-ந1lml="3 ேவறானவராவாG எ7e iM"3 ெகாD\, இ3 
Tயவஹார+தா- - உலக வழ$கா- ெசா-ல8ப&ட3 எ7e 
எ\+3$ெகாBள  ேவD\1 . [ந1 அgTனா-தா7 F=வா- 
ெசUய8ப&ட உபேதச1 ந1 iMதm$F வ"த3, அதனா- அ"த 
ேதசனாZ$F ]l+த1 F=, உபாதான1 Lவய1 நாேம எ7ற மGம+ைத 
iM"3 ெகாBள ேவD\1.]  

   சரணா}ேயாக சாL,ர`கA- aற ெபா=Bகைள TடேவD\1 
எ7e வ"தா-, அ`F aற ெபா=A7ேம- இ=$F1 இராக+ைத-
ேமாஹ+ைத T\வதrகாக Tயவஹாரநய+தா- ெசா-ல8ப\4ற3 
எ7e iM"3ெகாBள ேவD\1. aரவசனசார+,- f+த+த7ைம fப 
இராக+3ட7 ந&iைடயதாக ெசா-ல8 ப\4ற3, ஆனா- உDைமJ- 
(]dசய நய+தா- ) அ3 ந&iைடயத-ல . இராக1 f+த+,rF 
Tேராதமான தாF1, ஆனா- சரணா}ேயாக சாL,ர+,- அ8ப;d 
ெசா -m 1O ைற  இ= $4 ற 3 , அ3 T ய வஹா ர ந ய +தா - 
ெசா-ல8ப&டதாF1. அfப+,6="3 த8a$க fப இராக+ைத ஒ= 
]l+தமாகேவ ெசா-ல8 ப\4ற3. அத}ைடய உDைமயான ெபா=B-
பாவாG+த1  உDைமJ- அ3 ~தராக+,rF Tேரா,யாF1, ஆனா- 
]l+த+ைத8பrg ெதMய8ப\+த Tயவஹார நய1 jல1 அ8ப;தா7 
ெசா-ல ேவD;J=$4ற3. 
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   2. எ"த ைஜனG Vைஜ, Tரத1, தான1 Oதலான fபdெசய-கைள 
தGம1 எ7e ந1i4றாேரா, அவG Eனமத ந1a$ைக$F ெவAJ- 
இ=$4றாG . ஏென7றா- ஃபாவபா�ட1 காைத 8 4 - 8 5 7 
பாவாG+த+,- இuவாe ெசா-ல8 ப\4ற3 - 

   fப$ 4Mைய வ;வ iD@ய+ைத தGம1 எ7e ந1a$ ெகாD\ 
அ,- Rர+ைதcட7, அgZ8VGவமாக ெசய- ப&டா-, அவ=$F 
iD@ய கGம1 ப"தமா4ற3 ; அதனா- ெசாG$க1 Oதலான 
ேபாக`கB 4ைட$4ற3. ஆனா- அவ=$F கGம kயவ;வ ச1வைர-
]Gஜைர -ேமாk1 ஆவ,-ைல…ேமாஹ உணGT-லாத ஆ+ம 
பMணாமேம  உDைமJ- தGமமாF1 . இ"த  தGமேம  aறT 
fழrRJ6="3 T\ப\1 ேமாkகாரணமாF1 எ7e பகவா7 
அ=AJ=$4றாG.  

    3. Tரத+3ட7 s;ய Vைஜ Oதலான fப$4Mைய இ="தா- 
அ3ேவ EனதGம1 எ7e உல4ய- வழ$க+,- ெசா-ல8ப\4ற3, 
ஆனா- உDைம அ8ப;J-ைல… உபவாச1, Tரத1 Oதலான fப 
காMயமாF1, இ,- உJ=$F இராக+3ட7 s;ய fப உணGZ 
இ=$4ற3, அதனா- iD@ய கGம1 உDடா4ற3; ஆைகயா- அைத 
iD@ய1 எ7e ெசா-47றனG; இத7 பலனா- ெசாG$க fக1 
4ைட$4ற3…எ3 Tகாரமrற f+த ச1ய$+3வேமா அ3ேவ ஆ+ம தGம 
மாF1. அ"த தGமேம எ,Gகால+,- கGம ப"த1 ]கwவைத+ த\+3, 
பைழய கGம`கைள ]Gஜைர அைடயd ெசU4ற3; OXவ3மாக கGம 
]Gஜைர ஆன31 ேமாk1 4ைட$4ற3…(ஃபாவபாFட காைத 83-7 
பாவாG+த1).  

      4. பகவா}$F ெசUய8ப\1 Vைஜ-ப$, Oதலான fப ராக+தா- 
தன$F ந-ல3 நட$F1 எ7e ந1iதm1, பகவா7 நம$F fக+ைத$ 
ெகா\8பாG எ7e ந1iவ31 jடந1a$ைகயாF1.   

ேக#$ 60: ைஜன சாN&ரJகE' ெச'லTபsG#ள உpைமயான 
அ?5த5ைத ெதa+C ெகா#�. Sைற யாC?  
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ப,- :  ைஜன சாL,ர`கA-  ெச-ல8ப&\Bள  உDைமயான 
அG+த+ைத+ ெதM"3 ெகாBW1 Oைற ஐ"3 Tதமாக இ=$4ற3. 
அ1Oைறகளாவன - 1.ெசாrெபா=B(ச8தாG+த1), 2.நயாG+த1 , 
3.மதாG+த1, 4.ஆகமாG+த1 மre1 பாவாG+த1.  

    1. ச8தாG+த1 - வழ$க8ப; வா$4ய+,rF அ-ல3 ெசா-m$F 
தF, யான அ G+த +ைத - ெபா=ைள 8  ெத M "3  ெகாBWத- 
ச8தாG+தமாF1.  

       2. நயாG+த1 - இ3 எ"த நய+,7 வா$4ய1? இ,- aMZ-]l+த1 
Oதலானைவ கைள  க= +,- ெகாD\  உலக வ ழ $க 8ப ; 
ெசா-ல8ப&;=$4றதா? அ-ல3 வL3T7 உDைமயான இய-ைப 
க=+,- ெகாD\ ]dசய நய+தா- ெசா-ல8ப&;=$4றதா? இ,- 
எuTத1 ெசா-ல8ப&;=$4ற3 எ7பைத உe, ெசU3 iM"3 
ெகாBWத-, நயாG+தமாF1.  

  3. மதாG+த1 - இ"த வா$4ய1 அ-ல3 ெசாrகB வL3 
Lவ�ப+,rF Tேராதமாக எ"த மத1 (சா`4ய1, ெபௗ+த1, ைவ�க1 
Oதலான) க=34றேதா அைத மe+3, Lயா+வாத-அேனகா"தவாத-
சமணமத$ க=+ைத  உe,  ெசUவைத   சாL+,ர`கA- 
ெசா-ல8ப&டைத iM"3 ெகாBWத- மதாG+த மாF1. 

  4. ஆகமாG+த1 - R+தா"த+,- sgcBள3 எ"த அG+த+,- 
aரபலமானேதா, அ"த அG+த+,- iM"3 ெகாBWத- ஆகமாG+த 
மாF1. 

     5. பாவாG+த1 - சாL,ர+,- ெச-ல8ப&ட,7 ெபா=B - f=$க1 
(சாரா1ச1) ,  ேஹய-உபாேதய  ேஹ3 எ3? அதாவ3 எைத ஏrக 
ேவD\1 - எைத Tட ேவD\1 எ7e எ\+3dெசா-வைத iM"3 
ெகாBWத- பாவாG+த மாF1. Frறமrற ஞானமய பரமாG+த ,ரTயேம 
ஏriைடய3; இ3 தTர ]l+த1 மre1 எ"த Tதமான ஆைச, ெவFA 
மய$க`கW1 (இராக, +ேவஷ, ேமாஹ`கW1) ஏriைடய,-ைல 
எ7e ெசா-வைதேய பாவாG+த1 எ7e iM"3 ெகாBளZ1.  
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ேக#$  6 1 : �ேழ  ெகாGBகT பsG#ள  பரமா?5தT8ரகாச 
Nேலா க 5& e>  ைஜ ன சா N& ர Jக E '  ெச 'ல Tப sG #ள 
உpைமயான அ ?5த 5ைத  ெத a +C  ெகா#�. ஐ +C  $த 
அ?5தJகைள எG5Cx ெசா'| Uaய ைவ{Jகேள3 - 

               ேய ஜாதா &யானாBனனா க?மகலJகP தBதவா | 
               r5யrரgஜன gஞானமயாNதா3 பரமா5மனஹ ந5வா ||2|| 

ப,-: 1. ச8தாG+த1 - (ேய) எ"த (,யானா$னனா) ,யான வ;வ 
ெந=8aனா- (கGமகல`கz) கGம வ;வ அX$ைக (த$தவா) எM+3 
(]+ய]ரnஜன nஞானமயாLதா ஜாதா) ]ைலயான, அX$கrற, 
அgZமயமாக இ=$க$s;ய (தா7) அ"த (பரமா+ம7) R+த 
பரமா+மா$கைள  (ந+வா) வண`4… 

     2. நயாG+த1 - (கGமகல`கz த$தவா பரமா+மனஹ ஜாதா)  கGம 
அX$ைக அh+3 R+த ]ைலைய அைட"தவG - இ3 பGயாயாG+,க 
நய+,rF O$4ய+3வ1 ெகா\+3 ெசா-ல8ப&ட3. அவG O7னG 
எ8ேபா31 R+த8 பGயாய+ைத அைடயT-ைல, அவG இ8ேபா3 
கGம+ைத அh+3 அ"த பதTைய அைட"தாG எ7ப3 இத7 
ெபா=ளாF1. ,ரuயாG+,க நய+தா- எ7னேவா அவG ச$, ேநா$4- 
எ8ேபா31 f+த, i+த(ஞாz) Lவஃபாவ வ;T- இ=$4றாG, அதாவ3 
f+த நய+தா- அவG ச$, வ;T- f+தமாக+தா7 இ="தாG, அவG 
இ8ேபா3 பGயாயாG+,க நய+தா- R+த வ;ைவ  ெவA8ப\+, 
இ=$4றாG(R+த பGயாய+ைத அைட",=$4றாG). 

       3. மதாG+த1 - (]+ய]ரnஜன nஞானமயா) ‘]+ய, ]ரnசன மre1 
ஞானமய’ - எ7e ெசா-வதா- ‘]+ய’ எ7ற Rற8aனா- ஏகா"தவாத 
i+தமத ெகாBைக மe$க8 ப\4ற3 - ஏெனz- ெபௗ+தGகB 
ஆ+மாைவ  ஒ= kணேந ர ேம  இ= 8ப3 எ7ற  ந 1a $ைக 
ெகாDடவGகB.  

   ‘]ரnஜ7’ எ7ற Rற8aனா- ைநயாJக மத$ ெகாBைக மe$க8 
ப\4ற3. ஏெனz- அவGகB ‘க-ப கால1 OXைம அைட"த31 இ"த 
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எ-லா உலகO1 {7zயமா4ற3-அh"3 T\4ற3 மre1 அ8ேபா3 
எ-லா உJGகW1 O$, அைட"3 T\47றன எ7e ந1i47றனG. 
அ"த சமய+,- சதாRவ1 எ7பவ=$F உலக+ைத ேதாreT$க 
ேவD\1 எ7ற கவைல வ=4ற3. அவG O$, அைட"த எ-லா 
உJGகW$F1 கGம வ;வ அX$ைக ேசG+3 �D\1  ச1சார+,- 
தBA T\4றாG.’   

     R+த]ைல அைட"த aறF அவGகAட1 ஃபாவகGம1, ,ரTயகGம1, 
ேநாகGம1 எ7ற அX$FகB எ8ேபா31 ஒ&\வ,-ைல - அ8ப;8ப&ட 
‘]ரnஜ7’ எ7ற அைடெமாhd ெசா-67 jல1 ைநயாJக மத$ 
ெகாBைக மe$க8 ப\4ற3. 

      4. ஆகமாG+த1 - அன"த Fண`கைளcைடய R+த பரேம�; aறT 
fழrR J- இ="3 OXைமயாக T\ப&\ T&டாG எ7பேத இ"த 
R+தா"த+,7 aரR+,யான-aரபலமான அG+தமாF1.  

  5 .பாவா G+த1 - ]ரnஜ7 ஞானமய பரமா+ம  ,ரTய1 
மMயாைத$FMயதாF1, ஏrக8பட ேவD;யதாF1 எ7ற உணGZட7 
ெசா-mத- இ,- அட`4J=$4ற3. (பரமா+ம aரகாச1 காைத 1-7 
Tள$க1.) 

     ச1ய$f=தஞான1 இ-லாம- ]dசயநய1, Tயவஹாரநய1 Oதலான 
எ"த நய+ைதc1 iM"3 ெகாBள O;யா3; ஆைகயா- Oத6- 
Tயவஹார1 உDடா4ற3 aறF ]dசய1 ெவA8ப\4ற3 எ7ற 
ந1a$ைக மாையயாF1.உJG த7z- அைட$கலமைட"3 ]dசய 
ச1ய$தMசன+ைத ெவA8ப\+,னா-, அ8ேபா3 O7னG இ="த 
ேதவ-F=-சாL,ர Lர+தாைவ Vதைநகம நய+தா- Tயவஹார 
ச1ய$தGசன1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3.  

ேக#$ 62: $யவஹார ச.யBதaசன., rxசய ச.யBதaசன. ெபறB 
காரணமா>மா எ3ன ? 
ப,-: இ-ைல, Tயவஹார ச1ய$தMசன1 Tகார பGயாயமாF1 ஆனா- 
]dசய ச1ய$தMசன1 எ7னேவா f+த பGயாயமாF1. Tகார பGயாய1 
எ8ப; f+த பGயாய1 ேதா7ற$ காரணமாக இ=$க O;c1? 
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ஆைகயா- Tயவஹார ச1ய$தMசன1, ]dசய ச1ய$தMசன+,rF 
காரணமாக O;யா3. ஆனா- அத7 அhZ (இ-லாம- ேபாத-) 
]கw"3 ]dசய ச1ய$தMசன1 ேதா7eத- fபா+,ர உJMகW$F 
அவGகWைடய OயrRயா--i=ஷாG+த+தா- உDடா4ற3.  

  சாL,ர`கA- எ`F Tயவஹார ச1ய$தMசன1 ]dசய 
ச1ய$தMசன1 ெபற$ காரண1 எ7e ெசா-ல8 ப&;=$4றேதா, 
அ`F Tயவஹார ச1ய$தMசன+,7 ‘அஃபாவ வ;வ காரண1’ எ7e 
ெசா-ல8ப\4ற3 என8 iM"3 ெகாBள ேவD\1. அதrF$ காரண1 
இரD\ TதமாF1 -1.]dசய1 மre1 2.Tயவஹார1. ]dசய காரண1 
எ7னேவா அ"த அவLைதைய அைடய8ேபாF1 ,ரTயமாF1 . 
Tயவஹார காரண1 அத7 O7 பGயாய1 அhதலாF1. 

ேக#$ 63: rxசய நய5ைத சாராம' உpைமயான $யவஹார. rகழ 
S){மா? 
ப,-: O;யா3. ‘ …அnஞாz Tயவஹாரநய+ைத சாGவதா- தGம1 
] க w4 ற 3 எ 7e  எDy4 றா G ; ஆைக யா - அ வ ைர 8 
ெபா=+தவைரJ- அவ=ைடய Tயவஹா ரநய1 , அவ=$F 
]dசயநயமா4ற3 ; எனேவ  அnஞாzகB நய1 எ7பைதேய 
எ7னெவ7e ெதM"3 ெகாBளT-ைல எ7eதா7 ெசா-ல ேவD\1.  

   சாதக உJGகW$ேக அவGகWைடய L=த ஞான+,- நய1 பrgய 
ெதAZ உDடா4ற3 . ]GTக-ப-மாrற`கB அrற ]ைல$F 
s\தலான எ8ேபா3 அவ=ைடய L=தஞான+,- aM+தgc1 
உபேயாக1 ]கw4றேதா அ8ேபா3 அவG ச1சார 4MையகAேலா 
அ-ல3 Lவா+யாய1 , Tரத]யம1 Oதலான 4MையகAேலா 
இ=$F1ேபா3 உDடாF1 மாeப&ட  எDண`கB எ-லா1 
Tயவஹார நய+,7 TஷயமாF1. ஆனா- அ"த சமய+,-sட 
அவ=ைடய ஞான+,- ]dசயநய1 ஒ7ேற மMயாைத$FMயதாக 
இ=8பதா- (ேமm1 Tயவஹாரநய1 அ"த சமய1 ]கw"தாm1 அ3 
மMயாைத$FMயதாக இ-லாததா- ) அவMட1 �Uைம+த7ைம 
வளGdRயைட4ற3. இuவாe மாeப&ட R"தைனகB உBளேபா31 
]dசயநய1 ஏrகேவD;ய3, Tயவஹாரநய1 உபேயாக வ;T- 
இ="தாm1 sட ஞான+,--Rர+ைதJ- அ3 TடேவD;யேத எ7ற 
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எDண1 இ="3ெகாDேட  இ=$4 ற3 . இ"த  இ ரD\ 1 
சாதகGகAட1 ஒேர சமய+,- ]கw4ற3… ]dசயநய+ைத சாராம- 
உDைமயான Tயவஹாரநய1 ]கwவேத இ-ைல . யா=ைடய 
அa8ராராய+,- (அgZட7 s;ய ந1a$ைகJ-) Tயவஹாரநய+,7 
சாGi ம&\1 இ=$4றேதா , ]dசயநய1 எ7பேத இ-ைலேயா , 
அ8ப;8ப&டவGகW$F அவ=ைடய Tயவஹாரநயேம ]dசயநயமா4 
T\4ற3 அதாவ3 நய1 இரDடாக இ=8பைதேய அவGகB 
ெதM",=$கT-ைல.  

   நா7F அ}ேயாக`கAm1 Rல ேநர`கA- Tயவஹாரநய+,rF 
O$4ய1 ெகா\+3  ேபச8ப\4ற3 மre1 Rல  ேநர`கA- 
]dசயநய+,rF O$4ய1 ெகா\+3 ேபச8ப\4ற3. ஆனாm1 அத7 
சார1 - essence ஒ7eதா7, அ3 ]dசயநய1 Tயவஹாரநய1 இரD\1 
அgய+ தF,யானேத, ஆனா- �Uைம$காகd சார+ தF,யான3 
]dசயநய1 ஒ7ேற ; Tயவஹாரநய1 சார+ தF,யான,-ைல , 
TடேவD;யேத என அgய ேவD\1.  

  ]dசயநய+ைத சாGத- எ7ப,7 ெபா=B ]dசயநய+,rF 
Tஷயமான ஆ+மாT7 O$கால+,m1 உBள பாG+த- அgத- வ;வ 
ைசத7ய �ப1 - அதாவ3 எ8ேபா3 �Uைமைய இழ$காத ,ரTய+ைத 
சாGவ3 ஏriைடய3 எ7பதாF1 . Tயவஹார நய+ைத T\த- 
எ7ப,7 ெபா=B Tயவஹாரநய+,rF Tஷயமான ஆ+மாT7 
மாrறமைடc1 Tகார ஃபாவவ;வ+ைதc1 மre1 aற ெபா=BகB 
அ-ல3 ஆ+மாT7 OXைமயrற ]ைலையc1 - மாrறமைட"3 
ெகாDேட இ=$F1 பGயாய ]ைலையd சாGதைலc1   TடேவD\1 
எ7பதாF1.  
  
   …Rல சமய`கA- ]dசயநய+ைத சாG"3 இ=$க ேவD\1, Rல 
சமய1 Tயவஹாரநய+ைத சாG"3 இ=$க ேவD\1 எ7ற எDண1 
தவறானதாF1. O$கால+,m1 ]dசயநய+ைத சாG",=8பேத தGம1 
ந1l- ெவA8பட$ காரணமாF1 எ7e iM"3 ெகாBளZ1.  
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                                                        rேkப. 
                    
ேக#$ 69: rேkப. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 1.c$, jல1 (நய1, aரமாண1 Oதலான ஞான+,7 உதTயா-) 
ந-வhைய8 ெபrற aறF, உல4ய- காMய`கB ]கழ ஒ= வL3TrF 
ெபயG(நாம1), ஒ8பைன(Lதாபைன), ,ரTய1(தF,யான ச$,), மre1 
ஃபாவ1 (உணGZ ) Oத6யைவகளா- அைடெமாh ெகா\+3 
அைழ8பைத ]ேkப1 எ7e ெசா-47றனG.  

    2. aரமாண1 மre1 நய+,rF உக"தாGேபால, aரபலமான ஒ= 
ெபா=ைள  உலக வழ$4- அைழ$F1 ெபா3நட+ைதைய ]ேkப1 
எ7e ெசா-47றனG .  ேஞய1-அgய8ப\1 வL3 அகDடமாக 
இ=$4ற3, அைத அuவாe அg",="த ேபா,m1 அைத ேவeப\+, 
ெசா-mவைத ]ேkப1 எ7e ெசா-47றனG. 

 []ேkப1 நய+,7 TஷயமாF1. நய1, ]ேkப+ைத ெதMய8ப\+31 
TஷJ-ெபா=ளாF1.]  

ேக#$ 70: நாமrேkப. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: Fண1, ஜா,, ,ரTய1 மre1 ெசUc1 ெசய- இைவகW$F 
O$4ய+3வ1 ெகா\$காம- ந1 T=8ப8ப; ஒ= ெபா=W$F ெபயG 
ைவ+3 அைழ8பைத நாம]ேkப1 எ7பG. உதாரண1 - ஒ= மzதைர 
Eனத+த7 எ7e ெபயG ைவ+3 அைழ+த-. 

ேக#$ 71: Nதாபனாrேkப. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஒ8i$காக-உபசாரமாக ஒ= ெபா=ைள ேவe ஒ= ெபா=ளாக 
ஏre$ெகாBவைத Lதாபைன எ7e ெசா-வG. உதாரண1 பகவா7 
Rைலைய உDைமயான பகவானாக எ\+3$ ெகாBWத-. 

   Lதாபனா]ேkப1 ததாகார Lதாபனா, அததாகார Lதாபனா என 
இரD\ Tதமாக இ=$4ற3. எ"த இரD\ ெபா=W$F ஒேர 
மா,Mயான உ=வ அைம8i இ=$4றேதா அ,- ஒ= ெபா=ைள ேவe 
ெபா=ளாக எ\+3$ ெகாBWத- ததாகார Lதாபனா வாF1. இைத 
உ=வ ஒreைம ேநா$4- Lதாபனா]ேkப1 ெசUவதாக எ\+3$ 
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ெகாBள$sடா3, ஆனா- ந1 T=8பேம அதrF$ காரணமாF1. 
உதாரண1 ஒ= க- a1ப+ைத சா", நாதராக ஏre$ ெகாBWத-. 
உ=வ ஒreைம இ-லாத இரD\ ெபா=BகA- ஒ7ைற ேவெறா7றாக 
ஏrற- அததாகார Lதாபனா எ7பG. உதாரண1 அMRைய பகவானாக 
Lதாa+3, அ"த Lதாa+த அMRையேய பகவானாக எD@  அதrF 
Vைஜ ெசUத-. 

    [நாம ]ேkப1 மre1 Lதாபனா]ேkப1 இரD;rF1 T+,யாச1 
இ=$4ற3 . நாம ]ேkப+,- V�ய-அV�ய தF, பாG$க8 
ப\வ,-ைல. ஆனா- Lதாபனா ]ேkப+,- V�ய-அV�ய தF, 
பாG$க8ப\1.]  

ேக#$ 72: &ர$யrேkப. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : கட"த  கால+,- அைட"த  ]ைலையேயா  அ-ல3 
எ,Gகால+,- அைடய8ேபாF1 ]ைலையேயா , ]கwகால+,- 
அைட",=8பைத8ேபால ெசா-mத- ,ரTய]ேஷபமாF1 . 
Lேரzகராஜ7 எ,Gகால+,- �G+`கரராக8 ேபா4றாG, அவைர 
இ8ேபாேத �G+த`கரG எ7e ெசா-வ31 , மஹா~ரG O7னG 
�G+த`கரராக இ="தாG, அவைர இ8ேபா31 �G+த`கரG எ7e 
ெசா-வ31 ,ரTய]ேஷபமாF1.     

ேக#$ 73: ஃபாவrேkப. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ]கwகால பGயாய+,rF O$4ய+3வ1 ெகா\+3, அதாவ3 ஒ= 
பதாG+த+,7 ]கwகால ]ைலைய க=+,- ெகாD\ அuவாேற அைத 
உலக வழ$க+,- ஏre நட"3 ெகாBWத- ஃபாவ]ேkபமாF1. 
உதாரணமாக �ம"தர பகவா7 ]கwகால+,- �G+த`கர பதTJ- 
மஹாTேதக ேk+,ர+,- எX"த=A இ=$4றாG , அவைர 
�G+த`கரG எ7e ெசா-mதm1, மஹா~ரG இ8ேபா3 R+தராக 
இ=$4றாG, அவைர R+தG எ7e ெசா-வ31 ஃபாவ]ேkபமாF1. 

   ெபயG(நாம), Lதாபனா, மre1 ,ரTய ]ேkப1 - இ"த j7e1 
,ரTய+,7 TஷயமாF1, ஆைகயா- இ"த j7e1 ,ரuயாG+,க 
நய+,rF உ&ப&டதாF1. ஃபாவ]ேkப1 பGயாய+,7 TஷயமாF1, 
ஆைகயா- பGயாயாG+,க நய+,rF உ&ப&டதாF1 (ஆலாப ப+த,). 
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ேக#$ 74: ைநகமநய. மef. &ர$யrேkப. இைவ இரp)e>. 
உ#ள $5&யாச. எ3னெவ3f $ளBகY.? 
ப,-: ,ரTய]ேkப1 மre1 ைநகமநய1 இரD\1 ,ரTய+ைதேய-
ெபா3ைவேய - சா மா7ய+ைதேய  பா G$4ற3 எ7ற  ேநா$4- 
ைநகமநய+3ட7 ஒ+38ேபானாm1, இரD\1 ஒ7ற-ல. ைநகமநய1 
ஞான+,7 ேபதமாF1; ஆைகயா- அ3 ஞான+தா- அgய8ப\1 
ெபா=ளாF1 - ஞாய$47-பாGபவM7 அgZ வ;வ1 அதாவ3 TஷJ 
யாF1, ஆனா- ,ரTய]ேkப1, எ7ப3 பதாG+த+,7 அவLைத 
வ;ைவ Fg8பதாத- அ3 அgய+தF, உைடய TஷயமாF1 அதாவ3 
ேஞயமாF1 . எனேவ ஞாய$ -ேஞய வ;T- இைவ இரD\1 
ெவuேவறாF1.      

ேக#$ 7 5 : =�}5&ரநய. மef. ஃபாவrேஷப. இைவ 
இரp)e>. உ#ள $5யாச. எ3னெவ3f $ளBகY.? 
ப,-: ஃபாவ]ேkப1 ,ரTய+,7 ]கwகால பGயாய+ைத ம&\1 
பாG$4ற3  எ7ற ேநா$4- =¡{+,ரநய+3ட7 ஒ+38ேபானாm1, 
இரD\1 ஒ7ற-ல. =¡{+,ரநய1 ஆதார+,7 அ1சமானதா- 
(,ரTய அ1சமானதா-) அதனா- அgய8ப\வ3 ெபா=ளாF1 - TஷJ 
யாF1, ஆனா- ஃபாவ ]ேkப1, எ7ப3 பதாG+த+,7 பGயாய வ;ைவ 
Fg8பதாத- அ3 TஷயமாF1. எனேவ TஷJ-Tஷய ேநா$4- 
இரD\1 ெவuேவறாF1. 
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9.அேனகா+த. 

9.அேனகா+த. மef. Nயா5வாத. 

ேக#$ 1 : அேனகா+த. எ3f எைதB lfm3றன?? 
ப,-: 1. ஒuெவா= வL3Tm1 அ"த வL3ைவ உe, ப\+த$ 
காரணமான உD\-இ-ைல(அL,-நாL,) Oதலான ஒ7e$ெகா7e 
எ,ரான இரD\ தGம`கைளc1 -ச$,கைளc1 ஒ7றாக எ3 
ெவA8ப\+34றேதா, அைதேய அேனகா"த1 எ7e ெசா-47றனG. 
உJG எ8ேபா31 த7 வ;T- இ=$4ற3 ேவe aற வ;T- இ-ைல 
எ7ற ேநா$F உDைமJ- அேனகா"த ேநா$காF1.  

     2. வL3 ச+ேத, அச+ேத, ]+,யேம, அ]+,யேம, ஒ7ேற, பலேவ 
Oதலான ஏகா"த ேநா$க`கைள எ3 Orgm1 ]ராகM$4றேதா அைத 
அேனகா"த1 எ7பG. (ஆ8த �மா1சா காைத 103-7 Tள$க1.) 

ேக#$ 2: அேனகா+த5&3 Nவ=ப. எuவாf உf& பG5தT 
பGmறC.? 
ப,-: பதாG+த1-வL+3வL3அேனக தGம`கைள ெகாDடதாகேவ 
காண8ப\4ற3, ஏென7றா- அ,- ]+யேம அ-ல3 அ]+யேம 
எ7ப3 ேபா7ற ஏகா"த வ;வ1 காண8படT-ைல . வL3பல 
ேகாண`கைள ெகாDடதாக இ=8பதா- [அதாவ3 ஒ= ெபா=B அ"த 
ெபா=B வ;T- இ="த ேபா,m1, அ3 ேவe ெபா=B வ;T- 
இ-லாைம c 1 அ "த  ெபா=Azட +ேத  காண 8ப \ வ தா - ] 
அேனக"த+,7 Lவ�ப1 உe, ப\+த8 ப\4ற3. (பMkாOக1, 
அ+,யாய1-3, {+,ர1 85-7 Tள$க1.)  

ேக#$  3 : SரpபாGக�ட3தா3 வNC  உpைமயாகேவ 
இ=Bmறதா?  
ப,- : ஆ1 , வL3  உDைமயாகேவ  OரDபா\கWட7தா7 
இ=$4ற3. அ3 இ3தா7-அ3வ-ல எ7ற இரD\ வ;Tm1 
இ=$4ற3 . அ8ப; இ=$F1ேபா3 வL3 இ3ேவதா7 எ7e 
ெசா-mத- எ8ப; உDைமயாக இ=$கO;c1? இ=$கO;யா3. 
வL3 எ7னேவா aர+ய$ ஷ1 Oதலான aரமாண`கW$F Tஷயமான 
ச+ -அச+ (அL, -நாL, ) Oதலான Oரணான தGம`கW$F 
ஆதாரமாF1, அ8ப; இ=8ப3 OரDபாடானத-ல, யதாG+தேம யாF1. 
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aற மத வா,கB(ேவe ந1a$ைக ெகாDடவGகB) RலG வL+3 வL3 
]ைலயானேத எ7e1, RலG வL+3 வL3 ]ைலயrறேத எ7e1, ஒேர 
ேநா$4- ெசா-வ3 எ7னேவா ெசா-ல&\1, ஆனா- உDைமJ- 
வL3 அ8ப; இ-ைல. வL3 அத7 Lவ�ப+ைத அேனகா"த 
வ;T-தா7 ெவA8ப\+34ற3, அதrF நா1 எ7ன ெசUய O;c1! 
அவGகB ஒ= ெபா=B உDe எ7e ெசா-6 அ"த ெபா=B இ-ைல 
எ7e O7}$F8a7 Oறணாக இ=$4ற3 �`கB ெசா-வ3 எ7e 
s8பா\ ேபா\4றாGகB. அ8ப;8ப&ட அG+தமrற s8பா\களா- 
வL3  அவGகB எDண8;  ஏகா"தமாக ஆக8ேபாவ,-ைல .
(ஆ8த�மா1சா காைத 110-7 Tள$க1.)    

ேக#$ 4: அேனகா+த., ஏகா+த. எ3ற ெசாeகைளT 8a5C அத3 
ெபா=ைளB lறY. ? அைவகE' எ5தைனT 8aYக# உ#ளன?  
ப,-: அேனகா"த1 = அேனக1 + அ"த1 - அேனக தGம`கB[இ`F 
அ"த1 எ7ற ெசா- தGம1 எ7ற ெபா=B ெகாBள ேவD\1.] ஏகா"த1 
= ஏக1 + அ"த1 - ஒேர தGம1. 

    ச1ய$ அேனகா"த1, l+யா அேனகா"த1 என அேனகா"த1 இரD\ 
TதமாF1. ச1ய$ ஏகா"த1, l+யா ஏகா"த1 என ஏகா"தO1 இரD\ 
TதமாF1. 

  ச1ய$ ஏகா"த1 நயமாF1, மre1 l+யா ஏகா"த1 நயாபாச மாF1. 
ச1ய$ அேனகா"த1 aரமாணமாF1 , l+யா  அேனகா"த1 
aரமாண+,rF எ,ரான ெபா=ைள சMயாக உe, ெசUயாைம அ-ல3 
அnஞானமாF1. 

ேக#$ 5: ச.யB அேநகா+த. மef. @5யா அேநகா+த. இரp)3 
Nவ=ப5ைத{. $ளBகY.. 
ப,-: ச1ய$ அேனகா"த1: aர+ய$ ஷ, அ}மான, மre1 ஆகம 
aரமாண`கB jல1 க&\8பா\கB அrற ஒ= வL3T- உBள 
அேனக தGம`கைள உe, ெசUவ,- எ3 தயாராக இ=$4றேதா, அ3 
அேனகா"தமாF1 . ஒuெவா= வL3Z1 த7 இய-iகWட7 
இ=$4ற3, aற வL3T7 இய-iகWட7 இ-ைல. ஆ+மா அத7 
இய-iட7 இ=$4ற3, aற ெபா=A7 இய-a- இ-ைல; aற 
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ெபா=A- அத7 இய-i இ=$4ற3 மre1 ேவe ஆ+ம இய-a- 
இ-ைல என அgத- ச1ய$ அேனகா"தமாF1.  

   l+யா அேனகா"த1:  த+-அத+ இய-ைப தவறாக கrபைன ெசUவ3 
l+யா அேனகா"த மாF1. உJG த7 ெசயைலd ெசUயO;c1 மre1 
ேவe உJM7 ெசயைலc1 sடd ெசUய O;c1 - இ,- ‘தா7’ மre1 
‘aற’ இரD\1 ஒ7றாகேவ ஆ4 T\வதா- இ8ப;8ப&ட அgZ l+யா 
அேனகா"தமாF1.      

ேக#$ 6 : ச.யB அேநகா+த. மef. @5யா அேநகா+த. 
இரpைட{. உதாரணJக# ,ல. $ளBகY.? 
ப,-: 1. ஆ+மா த7 வ;T- இ=$4ற3, aற வ;T- இ-ைல எ7e 
அgத- ச1ய$ அேனகா"தமாF1. ஆ+மா த7 வ;Tm1 இ=$4ற3, 
aற வ;Tm1 இ=$4ற3 எ7e அgத- l+யா அேனகா"தமாF1.  

   2. ஆ+மா த7 ெசயைல ெசUய O;c1, உட- Oதலான aற 
ெபா=A7 எ"த ெசயைலc1 ெசUய O;யா3 எ7e அgத- ச1ய$ 
அேனகா"தமாF1. ஆ+மா த7 ெசயைலc1 ெசUய O;c1, உட- 
Oதலான aற ெபா=A7 ெசயைலc1 ெசUய O;c1 எ7e அgத- 
l+யா அேனகா"தமாF1. 

         3. ஆ+மாT7 f+த உணGவா- தGம1 ]கw4ற3, fப உணGவா- 
தGம1 ]கwவ,-ைல எ7e அgத- ச1ய$ அேனகா"தமாF1 . 
ஆ+மாT7 f+த உணGவா- தGம1 ]கw4ற3, fப உணGவாm1 தGம1 
]கw4ற3 எ7e அgத- l+யா அேனகா"தமாF1. 

   4. ]dசய+ைத சாGவதா- தGம1 ]கw4ற3, Tயவஹார+ைத 
சா Gவ தா - த Gம 1 ] க wவ , -ைல  எ 7e  அ g த - ச 1ய $ 
அேனகா"தமாF1 . ]dசய+ைத சாGவதா- தGம1 ]கw4ற3 , 
Tயவஹார+ைத சாGவதாm1 தGம1 ]கw4ற3 எ7e அgத- l+யா 
அேனகா"தமாF1. 

      5. Tயவஹார1 அh"த aறF ]dசய1 ெவA8ப\4ற3 எ7e 
அgத- ச1ய$ அேனகா"தமாF1. Tயவஹார1 ெசU3 ெகாDேட 
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9.அேனகா+த. 

இ="தா- ]dசய1  ெவA8ப&\ T\1 எ7e அgத- l+யா 
அேனகா"தமாF1. 

   6. ஆ+மா த7 f+த ெசயலா- ம&\ேம லாபமைட4ற3 மre1 
உட67 ெசயலா- ஆ+மாZ$F எ"த லாப ந�டO1 இ-ைல எ7e 
அgத- ச1ய$ அேனகா"தமாF1. ஆ+மா த7 f+த ெசயலாm1 
லாபமைட4ற3 மre1 உட67 ெசயலாm1 ஆ+மாZ$F லாப1 
உDடா4ற3 எ7e அgத- l+யா அேனகா"தமாF1. 

    7. ஒ= வL3 T- பரLபர1-ஒ7e$ெகா7e எ,ரான இரD\ 
ச$,கைள (ச+-அச+, அ+-அத+, ]+ய1-அ]+ய1, ஒ7e-பல) 
ெவA8ப\+, வL3ைவ உe, ெசUத- ச1ய$ அேனகா"தமாF1. ஒ= 
வL3T- ேவe வL3T7 ச$,ைய ெவA8ப\+,, ஒ= வL3ேவ 
இரD\ வL3$கA7 காMய`கைளc1 ெசU4ற3 எ7e ந1iத- 
l+யா அேனகா"தமாF1. அ-ல3 ச1ய$ அேனகா"த+தா- வL3T7 
எ"த Lவ�ப1 ]dசயேமா, அதz}1 ேவறான வL+3 Lவ=ப+ைத 
கrபைன ெசU3 அ,- இ-லாத இய-ைப கrபைன ெசUத- l+யா 
அேனகா"தமாF1. 

    8. உJG அத7 உணGைவ-பGயாய+ைத ெசUய O;c1, aற 
ெபா=A7 உணGைவ-பGயாய+ைத ெசUய O;யா3 எ7e அgத- 
ச1ய$ அேனகா"தமாF1. உJG {kம i+கல`கW$F எ3Z1 ெசUய 
O;யா3, ஆனா- L�ல i+கல`கW$F ெசUய O;c1 எ7e அgத- 
l+யா அேனகா"தமாF1. (ேமாkசL+,ர1, அ+,யாய1 1, {+,ர1 6-
7 Tள$க1.) 

ேக#$ 7: ச.யB ஏகா+த. மef. @5யா ஏகா+த. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: த7 வ;T- இ=8ப31 மre1 aற வ;T- இ-லாம6=8ப31 
வL3 Lவ�பமாF1.  இைத க=+,- ெகாD\ aரமாண1 jல1 
அgய8ப\1 பதாG+த+,7 ஒ= ப$க+ைத Tள$F1 Tஷயமா4ய நய1 
ச1ய$ ஏகா"தமாF1. ஒ= வL3T7 ஒ= தGம+ைத ம&\1 உe, 
ெசU3, அ,6=$F1 மrற தGம`கைள ]ராகM8ப3 l+யா ஏகா"த 
மாF1.  
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ேக#$ 8: ச.யB ஏகா+த. மef. @5யா ஏகா+த. இரpைட{. 
உதாரணJக# ,ல. $ளBகY.? 
ப,-: 1. R+த பகவா7 fகமாகேவ இ=$4றாG எ7e அgத- ச1ய$ 
ஏகா"தமாF1, ஏென7றா- R+த ]ைலJ- Orgm1 3$க1 எ7பேத 
இ-ைல எ7ற உDைம அ,- மைறOகமாக உணG+த8ப\4ற3. எ-ல 
உJGகW1 இ7ப+ைதேய 3U$47றன எ7e அgத- l+யா 
ஏகா"தமாF1, ஏென7றா- அnஞாz உJGகB-aறTJ- உழ-47ற 
உJGகB 3$க+,- இ=$47றன. இ"த srg- ெபா3வாக எ-லா 
உJGகW1 எ7e ெசா-வதா- உDைம ]ைல ஏrக8 படாம- 
ேபா4ற3. [இ`F எ-லா R+த உJGகW1 எ7e எ\+3$ ெகாDடா- 
அ3 ச1ய$ ஏகா"தமாF1.] 

   2. ச1ய$ஞான1 தGம1 எ7e அgத- ச1ய$ ஏகா"தமாF1. 
ஏென7றா- “ச1ய$ ஞான+,7 jல1 ைவரா$ய ஃபாவ1” உDடா4ற3 
எ7ற உDைம அ,- மைறOகமாக உணG+த8ப\4ற3. “,யாகேம 
தGம1” எ7e அgத- l+யா ஏகா"தமாF1. ஏென7றா- ,யாக+3ட7 
ச1ய$ஞானO1 இ=$க ேவD\1 எ7ற  க&டாய1 அ"த srg- 
உணG+த8 படT-ைல. [ச1யகஞான1 இ-லாம- ெவ=1 ,யாக1 
மre1 இ="தா- அ3 தGமமாகா3.] 

ேக#$ 9: 4யா5வாத. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 1. வL3T7 அேனகா"த வ;ைவ iMைவ$F1 Tள$க+ைத 
Rயா+வாத1 எ7e ெசா-47றனG. [Rயா+ = கத"R+, ஏேத}1 ஒ= 
வைகJ-, ஏேத}1 ஒ= ச1ய$ ேநா$4-. வாத1 = வாத1 ெசUத- 
அ-ல3 எ\+3d ெசா-mத- . ] Rயா+வாத1 அேனகா"த+,7 
R7னமாF1 - அேனகா"த+ைத கா&\வதாF1 . Rயா+வாதO1 
அேனகா"தO1 ஒ7ைற மrெறா7e கா&\1 R7னமாF1. அைவ 
இரD\$F1 இைடJ- கா&\த--கா&ட8ப\த- (+ேயா+ய-+ேயாத$) 
ச1ப"த1 இ=$4ற3.  

  2. …அன"த தGம`கைள$ ெகாDட அ8ப;8ப&ட ,ரTய+,7 
ஒuெவா= தGம+ைதc1 சாG"3, Fg8a&ட-Fg8aடாத T,jல1 
தைட  ெசUய8ப&\ , ெதாடGdRயாக உMய வைகJ-  ெவA8ப\1 
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ச8தப`4ைய  ெதM"3 ெகாBW1 பய}Bள Rய+வாத வ;வ- 
“ அ3ேவ ” எ7e  எ \ +3$sg ம rற  எ-லா  க rபைனயான 
எDண`கைளc1 �$Fவ3 Rயா+ வாதமாF1. (aரவசனசார1 காைத 
115-7 Tள$க1.)  

   3. Fg8a&ட (எைத8பrg ெசா-ல ேவD\ேமா) தGம+,rF 
O$4ய+3வ1 ெகா\+3 அைத8பrg ம&\1 ெசா-6 மre1 
Fg8aடாத (எைத8பrg ெசா-ல ேவDடாேமா) அ"த தGம`கைள 
ெசா-லாம-, அைவகைள �$4 T\வதா- ச8தப`4 ெவA8ப\4ற3. 
Rய+ வாத+,- அேனகா"த+ைத+ ெதMT+தப;ேய ‘Rயா+’ எ7ற 
ெசா- சMயான வhJ- உபேயாகமா4ற3. ‘Rயா+’ எ7ற பத1 ஏகா"த 
வாத+,- iைத"3 4ட$F1 எ-லா எ,Gமைறயான கrபைன ]ைற"த 
aர1ைமகைள அh$F1 இராமM7 பாண1 ேபா7ற ம",ரமாF1. 

     [அேனகா"த வL3 Lவஃபாவ ல&சண+ைத க=+,- ெகாD\, 
எ"த ஒ= ேநா$4- ஒ= வL3 பrg ெசா-ல8ப&டாm1, அ"த 
ேநா$4- அைத8பrg ஒ= O;Z$F வ=வ3 -]GணJ8ப3 -
கD;8ப3 எ7ற வைகJ- “அ3ேவ” எ7ற ெசா- உபேயாக8ப\+த8 
ப&டா-, அ"த இட+,- அைத ஏகா"த வாத1 எ7e எ\+3$ 
ெகாBள$sடா3.]  

     4. ஒ= பதாG+த+,- அன"த தGம`கB இ=$47றன. அைவகB 
எ-லா- ஒ7றாக ஒேர சமய+,- அ"த பதாG+த+,- இ=$47றன, 
எ3Z1 இ`Fம`Fமாகேவா , O7a7ேனா  இ-ைல . ஆனா- 
ெசா-லா- அைத எ\+3d ெசா-m1ேபா3 ஒ7ற7a7 ஒ7றாகேவ 
எ\+3dெசா-ல O;4ற3. எ-லாவrைறc1 ஒ7றாக ேசG+3 ஒேர 
சமய+,- ஒேர ெசா-லா- ெசா-ல O;யா3. இ"த காரண+தா- 
ேநா$க+ைத க=+,- ெகாD\ ெசா-m1 ‘Rயா+’ அ-ல3 ‘கத"R+’ 
எ7ற ெசா- ேபாட8படாT&டாm1sட Fg8a&ட பதாG+த+,7 
Fg8a&ட  தGமேம  ெசா-ல8ப\4றா3 ,  ேமm1 மrற  எ-லா 
தGம`கW1 ெசா-லாம- தTGக8ப\47றன. இ"த ]ைலJ- அ"த 
பதாG+த+,7 OX Lவ�பO1 iMதm$F வரா3 அ-ல3 OXைமயrற 
]ைலேய iMதm$F வ=1. ஆனா- வL3T7 Lவ�ப1 அ8ப; 
இ-ைல . ஆைகயா- அ8ப;d ெசா-mத- ஏக"தமா4T\1 . 
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அ8ப;8ப&ட  இட+,- Rயா+ எ7e  ெசா-லாம- -எ\+3$ 
ெகாBளாம-) ஏகா"தமாக ெசா-mதைல l+யா ஏகா"த1 எ7e 
ெசா-47றனG. (ஆலாப ப+த,) 

  5. ஆ8த�மா1சாT7 111-7 காைதைய Tள$க+,- Q 
அகள`கேதவG ெசா-m$F Lவ Tஷய+,7 இ=8ைப$ கா&;ய 
aறF , அதz}1  ேவறான aற வL3வாக அ3 இ-ைல எ7e 
மe$கZ1 ெசUc1 இய-i இ=$4ற3 எ7e se4றாG. ஆைகயா- 
அL,+3வ1 மre1 நாL+,+3வ1 எ7ற இரD\ jல தGம`கைளd 
சாG"3 ச8தப`4 வ;வ Rயா+வாத1 உe,ப\+த8 ப\4ற3 . 
(தா+பGயT=+,.) 

ேக#$ 10: nவ &ர$ய5ைத-உ2ைர சTதபJm ,ல. $ளBகY.? 
ப,-: Oத- ப`4 - Lயா+ அL+,:  
      ஒ= ேநா$4- உJG அL+,யாகZ1 இ=$4ற3. உJG த7 Lவ�ப 
ேநா$4- அதாவ3 த7 ,ரTய, ேk+,ர, கால, ஃபாவ ேநா$4- 
]ைலெகாD\ இ=$4ற3. உJG த7 Lவ�ப ேநா$4- ]ைல+3 
இ=$4ற3 எ7e O$4ய+3வ1 ெகா\+3d ெசா-m1ேபா3, aற 
Lவ�ப ேநா$4- ]ைலெகாD\ இ=$கT-ைல எ7ப3 ெசா-லாம- 
உணG+த8 ப\4ற3 . யாG இ8ப; உJைர  அg"தாGகேளா 
அவGகBதா7 Lயா+ அL+, எ7ற ப`க+ைத அதாவ3 உJG எ8ப; 
இ=$4றேதா அ8ப;ேய யதாG+தமாக அg"தாGகB எனலா1. உJG aற 
ெபா=B வ;வமாக இ-ைல எ7ப3 அவ=ைடய ல&Rய+,- 
உணG+த8படT-ைல எ7றா- அவG, Lயா+ அL+, வ;ைவ - உJM7 
Vரணமான உ=வ+ைத அgயT-ைல, இதனா- அவG மrற ஆe 
ப`க`கைளc1sட  அgயT-ைல எ7ேற க=த ேவD\1.  

      இரDடா1 ப`4 -  Lயா+ நாL+,:  
   ஒ= ேநா$4- உJG நாL+,யாகZ1 இ=$4ற3. உJG aற வL3 
Lவ�ப ேநா$4- அதாவ3 ேவe வL3T7 ,ரTய, ேk+,ர, கால, 
ஃபாவ ேநா$4- ]ைலெகாD\ இ=$கT-ைல. உJG aற Lவ�ப 
ேநா$4- இ=$கT-ைல  எ7e  O$4ய+3வ1 ெகா\+3d 
ெசா-m1ேபா3 , த7 Lவ�ப ேநா$4- இ=$4ற3 எ7ப3 
ெசா-லாம- உணG+த8 ப\4ற3. உJ=1 aற வL3Z1 ஒ7e 
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மrெறா7g- இ-ைல எ7பைத Lயா+ நாL, எ7ற பத1 கா&\4ற3. 
இuவாe இரD\ ப`கO1 தா7 aற ேநா$4- T,8ப; ஒ7g- 
மrெறா7e  இ-லாைமேய  அதாவ3 எ,Gமைறயான இரD\ 
தGம`கW1  உJM}ைடய தGம`கேள யாF1.       

          j7றா1 ப`4 -  Lயா+ அL+, நாL+,: 
    ஒ= ேநா$4- உJG அL+, நாL+,யாகZ1 இ=$4ற3. உJG த7 
Lவ�ப ேநா$4- இ=$4ற3; aற ேவe Lவ�ப ேநா$4- இ-ைல. 
எ,Gமைறயான இரD\ தGம`கW1 உJM- ஒ7றாக ஒேர சமய+,- 
இ="த  ேபா,m1 அைத  ெசா-லா- ெசா-ல  Oயm1ேபா3 
ஒ7ற7a7 ஒ7றாகேவ ெசா-ல8 ப\4ற3. [இரD\ எ,Gமைற 
தGம`கைள ஒ= ெசா-லா- எ\+3d ெசா-m1 சாமG+,ய1 
இ-லாததாகேவ ெமாh இ=$4ற3 என அgயZ1.]  

             நா7கா1 ப`க1 - Lயா+ அவ$+uய1(ெசா-ெலாணாைம): 
   ஒ= ேநா$4- உJG அவத$+uயமாகZ1 (ெசா-ெலாணாைம யாகZ1) 
இ=$4ற3. உJM7 த7 Lவ�ப+,- இ=$4ற3 aற Lவ�ப+,- 
இ-ைல எ7ற இரD\ எ,Gமைற தGம`கைள ஒ= ெசா-லா- ெசா-ல 
O;யாததாகேவ-அவ$தuயமாகேவ இ=$4ற3. உJM- அL+, 
மre1 நாL+, எ7ற இரD\ தGம`கW1 ஒேர கால+,- ஒ7றாக 
இ=$47றன; ஆனாm1sட ெசா-67 jல1 ஒேர கால+,- ஒ= 
ெசா- அ-ல3 ச8த+தா- அைவகைள ெசா-ல O;யாம6=$4ற3, 
ஆைகயா- அைவ ஒ=வைகயா- அவ$+தuயமாF1.  

           ஐ"தா1 ப`க1 -  Lயா+ அL+, அவ$+uய1:  
  ஒ= ேநா$4- உJG அL+, அவத$+uயமாகZ1 இ=$4ற3. 
அதாவ3 ஒ= ேநா$4- உJG அL+,யாகZ1 இ=$4ற3 மre1 
Lவ�8-aற�8 இரD;7 ேநா$4- எ,Gமைறயாக தGம+3ட7 
ஒ7றாக இ="த ேபா,m1 அ"த+ த7ைமைய ஒேர ெசா-லா- ஒேர  
கால+,- ெசா-ல O;யாததாகZ1 இ=$4ற3. எ"த சமய+,- 
உJM7 Lவ�ப1 அL, எ7e ெசா-லO;4றேதா, அேத சமய+,- 
நாL+, மre1 aற தGம`கைள ஒ7றாக ெசா-ல O;வ,-ைல; 
ஆைகயா- இ"த ப`க+ைத Lயா+ அL+, அவ$+தuய1 எ7e 
ெசா-ல8ப\4ற3.  
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       ஆறா1 ப`க1 -  Lயா+ நாL+, அவ$+uய1: 
 ஒ= ேநா$4- உJG நாL+, அவத$+uயமாகZ1 இ=$4ற3. 
அதாவ3 உJG aற ெபா=B ேநா$4- நாL+,யாகZ1 இ=$4ற3 
மre1 Lவ�8 -aற�8 இரD;7 ேநா$4- எ,Gமைறயாக 
தGம+3ட7 ஒ7றாக இ="த ேபா,m1 அ"த+ த7ைமைய ஒேர 
ெசா-லா- ஒேர  கால+,-  ெசா-ல O;யாததாகZ1 இ=$4ற3. எ"த 
சமய+,- உJM7 Lவ�ப1 நாL+, எ7e ெசா-லO;4றேதா, அேத 
சமய+,- அL+, மre1 aற தGம`கைள ஒ7றாக ெசா-ல 
O;வ,-ைல ; ஆைகயா- இ"த  ப`க+ைத  Lயா+ நாL+, 
அவ$+தuய1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3.  

         ஏழா1 ப`க1 - Lயா+ அL+,  நாL+, அவ$+uய1: 
 ஒ= ேநா$4- உJG அL+, நாL+, அவத$+uயமாகZ1 
இ=$4ற3. உJG 4ரமமாக Lவ�8-aற�8 ேநா$4- அL+,-
நாL+,யாகZ1 மre1 Lவ�8-aற�8 எ,Gமைற தGம`கைள 
ஒ7றாக$ ெகாD;=8பைத ெசா-ல O;யாமm1 இ=$4ற3.  

    Lய+ அL+, மre1 Lயா+ நாL+, - இ"த இரD\ ப`க`கB  
jல1 உJைர 4ரமமாக ெசா-ல O;c1, ஆனா- ஒேர ெசா-லா- ஒேர 
சமய+,- ெசா-ல O;யா3, ஆைகயா- இ"த ப`க+ைத அL+, 
நாL+, அவத$+uய1 எ7e ெசா-ல8 ப\4ற3.  

  [Lயா+வாத1 எ-லா வL3$கA7 Lவ�ப+ைதc1 ெதAZ ப\+31 
தF, ெகாDட சGவ$ஞ பகவானா- ெசா-ல8 ப&ட சரளமான ஆWைம 
ெகாDட தாF 1 . எ-லா  வL3$கW1 ப ல ேநா$F கைள$ 
ெகாD;=$47றன எ7e அவG உபேதச1 ெசU,=$4றாG. அ"த 
உபேதச1 வL3 எ8ப; காண8ப\4றேதா அ8ப;ேய உe, ெசU4ற3. 
அ3 ச"ேதக வாத1 இ-ைல. Lயா+வாத1 ஒேர வL3T- உD\ 
மre1 இ-ைல என இரD\ Tதமான ஒ7e$ெகா7e Oறணான 
வா த `க ைள  O 7ைவ $4 ற 3 , எ ன ேவ  ச "ேத க +, rF  
வஇட`ெகா\$4ற3 எ7e RலG se47றனG. ஆனா- அ8ப;8ப&ட  
sre தவறானதாF1 . அேனக"த+,- எ,Gமைறயான இரD\ 
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ப$க`கW1 இ=8ப3 உDைமயாF1, எனேவ இ,- எ"த ச"ேதகO1 
ெகாBள+ ேதைவJ-ைல.]  

ேக#$ 11: 45த பகவாdB> ஒ= ேநாBகா' �கS. மeெறா= 
ேநாBகா' CBகS. அைடmறா? எ3f ந.Uத' அேனகா+த5&3ப) 
சaதாேன?  
ப,-: சM இ-ைல. ஏென7றா- உDைமJ- Fண1 மre1 பGயாய1 
இரD;- ஒ7ைற O4யமாகZ1 , மrெறா7ைற ெகௗணமாகZ1 
ெகா Bவ , 7 கா ரண+தா - அ ேனகா "த 1 a ர மாண மா க 
எ7e$ெகாBள8 ப\4ற3. fக1-3$க1 இரD\ேம பGயாய`களாF1, 
ஆைகயா- பGயாய வ;T- fக-3$க1 இரD\1 பகவா}$F இ=$க 
O;யா3. பகவா}$F பGயாய+,- 3$க1 எ7பேத இ=8ப,-ைல. 
எ3 இ=$4றேதா அ,-தா7 அேனக"த1 ெபா="31. 

ேக#$  1 2 : ப?யாயJக# mர.ப+தமாகY. இ=Bm3றன , 
mரம@'லாமz.-அBர.ப5தமாகY. இ=Bm3றன எ3f ந.UவC 
அேனகா+த 45தா+த5Cட3 ஒ5CT ேபாmறதா? 
ப,- : இ-ைல . பGயாய`கB 4ர1ப+தமாகேவ ]கw47றன , 
அ$ர1ப+தமாக இ-ைல எ7பேத அேனகா"தமாF1. பnசா+யாJ 
56- sgcBளப; Fண`கB அ$4ரமமாகZ1 , பGயாய`கB 
4ரமப"தமாகZ1 இ=$47றன.  

ேக#$  1 3 : அேனகா+த5&3 ,ல. நா. எ3ன  ெதa+C 
ெகா#ளலா.? 
ப,--1. அேனகா"த1 ஒ= வL3 ேவe வL3Zட7 ச`கl+3 
T\வ,-ைல எ7பைத நம$F உe,8 ப\+34ற3. வL3T7 
fத",ர+த7ைமJ- ந1a$ைகைய வரைவ8ப3 அேனகா"தமாF1. 
aறவrg6="3 தz+3 இ=8ப3 வL3T7 இய-பாF1.  

  2. வL3 Lவ�ப+,- இ=$4ற3, aற�ப+,- இ-ைல எ7பைத 
அேனகா"த1 உe,8 ப\+34ற3. ஆ+மா aற(வL3)�ப+,- 
இ-ைலயாைகயா- அ3 aற வL3Z$F எ3Z1 ெசUc1 சாமG+,ய1 
அrறதாக இ=$4ற3; எனேவ aற வL3வா- ஆ+மாZ$F எ"த 
3$கO1 இ-ைல.  
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     ‘� உ7�ப+,- இ=$4றாU’  எ7றா- aற�ப+,- இ-ைல, 
ேம m 1 a ற வ L3 ைவ  அ}s ல மா னதா க ேவா  அ -ல 3 
aற,sலமானதாகேவா மாre1 சாமG+,ய1 உ7zட1 இ-ைல. 
ஆனா- இைத ]Gணய1  ெசUc1 Rர+ைதc1 , அgZ1 , மre1 
அைம,+த7ைமc1 உ7zடேம உBள3.   

  3. அேனகா"த1, வL3 Lவ-�ப+,- இ=8பைதd ெசா-4ற3. 
அuவாe அ3 இ=8பதrF ேவe எ"த வL3Z1 ேதைவJ-ைல, 
உடz=$கேவD;ய அவRயOl-ைல, ஆனா- ‘L+�பமாக நா7 
இ=$4ேற7, aற�பமாக இ-ைல’ எ7பைத ]Gணய1 ெசUய ேவD;ய 
அவRய1  க&டாயமாக இ=$4ற3.  

  4. அேனகா"த1, வL3 ஒ7e-பல அதாவ3 ஒ= வ;Tm1-பல 
வ;Tm1 இ=$4ற3 எ7ற Lவ�ப+ைதd ெசா-4ற3. ‘ஒ7e’ எ7e 
ெசா7ன உடேன ‘பல’ எ7ற ேநா$F தானாகேவ வ"3 T\4ற3. � 
உ7z- ஒ7றாக இ=$4றாU மre1 உ7zேலேய பலவாகZ1 
இ=$4றாU. உ7}ைடய Fண1-பGயாய`கA- பலவாக இ=$4றாU, 
வL3 எ7e பாG$F1ேபா3 ஒ7றாக இ=$4றாU.  

    5. அேனகா"த1, வL3 ]+ய-அ]+ய Lவ�பமாக இ=8பைதd 
ெசா-4ற3. வL3 Lவய1 ,ரTய ேநா$4- ]+யமாகZ1, அ"த 
Lவயேம பGயாய ேநா$4- அ]+யமாகZ1 இ=$4ற3. வL3TrF 
எ,- =R இ=$4றேதா அ"த வ;வமாகேவ அ3 பMணl$4ற3. 
]+,ய+,- வL3Z$F =R இ="தா- எ8ேபா31 �;+த ]ைலயான 
~தராக+த7ைம வL3T- உDடா4ற3, ஆனா- அேத வL3 
அ]+,ய+,- =Rேயா\ இ="தா- ஒ= சமய1 ம&\ேம இ="3 
ெதாடGdRயாக மாg$ ெகாDேடJ=$F1 இராக-+ேவஷ உணரேவ 
அ"த வL3T- உDடா4ற3.  
  
   6. அேனகா"த1, ஒuெவா= வL3T7 fத",ர+ த7ைமைய 
aரகடன8 ப\+34ற3. வL3 த7z- இ=$4ற3, aறவrg- 
இ-ைல எ7e ெசா-m1ேபா3 ‘Lவ ேநா$4- ஒuெவா= வL+3Z1 
பMVரணமாகேவ இ=$4ற3’ எ7ப3 தானாகேவ வ"3T\4ற3. 

245



9.அேனகா+த. 

வL3Z$F aறவrg7 அவRய1 இ-ைல, த7z-தாேன fத",ரமாக, 
பMVரணமாக-OXைமயாக இ=$4ற3.  

   7. அேனகா"த1, ஒuெவா= வL3Tm1 அL,-நாL, Oதலான  
ஒ7e$ெகா7e எ,Gமைற  இரD\ ச$,கB இ=8பைதd 
ெசா-4ற3. ஒ= வL3T- அ3 அ"த வL3வாகேவ இ=$F1 
ச$,ைய உe,8 ப\+31 இரD\ எ,Gமைற ச$,கB அ,- 
இ=8பதாேலேய த+3வ1 OXைம ெபe4ற3. அ8ப;8ப&ட இரD\ 
எ,Gமைற ச$,கB ஒேர வL3T- இ=8பேத ஒuெவா= வL3T7 
LவஃபாவமாF1. (ேமாkசாL,ர1, அ+,யாய1 4-7 இe,cைர.)   

ேக#$ 14: சாதக=B> அN&-நாN& பJக5ைத பecய அcY 
ெபfவதா' எ3ன பல3 உpடாmறC?    
ப,-: ‘உJG த7 வ;T- இ=$4ற3, aற வ;T- இ-ைல’ எ7ற 
அனா, கால வL3T7 இ=8ைப ெதM",="31 sட, அதாவ3 உJG 
அனா,யாகேவ அ3 பrgய அgZ ெபrg="த ேபா,m1sட அ,- 
ந1a$ைக ைவ$காத காரண+தா-, தா7 வR$F1 உடைலேய தா7 
எ7e ந1i4ற3. இ"த காரண+தா- உட- உrப+,யாவைதேய 
Lவய1 தா7 உrப+,யானதாகZ1, உடmட7 தன$F+ ெதாடGi 
T\ப\வைதேய தா7 அh"ததாகZ1 ந1a வ=4ற3. இதனா- அதrF 
உJG(�வ) த+3வ1 மre1 உJர-லாதன(அ�வ) த+3வ1 பrgய 
Tப�த ந1a$ைகேய இ3வைர ெகாD;=$4ற3. 

   அ"த Tப�த ந1a$ைகJ7 காரண+தா- உட67 காMய+,- 
Rர+ைத எ\+3$ ெகாB4ற3. அதாவ3 உட67 காMய`களான 
ேபாத- - வ=த- , உ&காeத- - எX",=+த- , �`Fத- -
Th+,=+த- Oதலான உட67 ெசய-கைள, உJரா4ய தாேன 
ெசUவதாக எD@$ ெகாD\ வ",=$4ற3. �வ த+3வ ச1ப"தமான 
இ"த  Tப�த ந1a$ைக , அL, -நாL,  ப`க+ைத8 பrgய 
உDைமயான அgZ ெபeவதா- Tல4T\4ற3.   

   உட- நலமாக இ="தா-தா7 உJ=$F லாப1, உட- நலl7g 
இ="தா- உJ=$F ந�ட1-இழ8i எ7e1 , உட- நலமாக 
இ="தா-தா7, உJG தGம காMய`கைளd ெசUய O;c1, உட- 
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நலl7g இ="தா- தGம காMய`கைளd ெசUய O;யா3 ேபா7ற பல 
அ � வ த +3 வ ச 1ப "த மா ன T ப � த ந 1a $ைக க ைள$ 
ெகாD;=$4ற3. இ"த தவesட அL,-நாL, ப`க+ைத8 பrgய 
உDைமயான அgZ ெபeவதா- Tல4T\4ற3. 

   உJG, உJரா- அL, �பமாக இ=$4ற3, aறவrறா-(உடலா-) 
அL, �பமாக இ-ைல, நாL, �பமாக இ=$4ற3 எ7e எ8ேபா3 
உJG உBள3 உBளப;ேய அgT- ]dசய1 ெசU4றேதா, அ8ேபா3 
ஒuெவா= த+3வ+,7 உDைமயான அ}பவO1 உJ=$F 
உDடா4ற3. ேமm1 உJG உடmட}1-aற ,ரTய`கWட}1 
ெகாnச1sட ெதாடGa- இ-ைல , அ3ேபால உடm1 -aற 
,ரTய`கW1 உJ=ட7 ெகாnச1sட ெதாடGa- இ-ைல, அதாவ3 
உJ=$F OXைமயாக எத}ட}1 எ"த+ ெதாடGi1 இ-ைல எ7ற 
ந 1a $ைக  வ = 4 ற 3 . இ த னா - உ J G a ற எ ைத c 1 
சாG",=8ப,6="3 Tல4 fயசாGi ெகாDடதாக ஆ4ற3. அ3ேவ 
தGம+,7 3வ$கமாF1.  

   உJ=$F aற ெபா=BகWட7 ]l+த-ைநl+,க ச1ப"த1 எ8ப; 
இ=$4ற3 எ7பைத8 பrறய அgZ இ"த இரD\ ப`க`கB 
jலமாகேவ  ெபற8ப\4ற3 . ]l+த1 ,  ேவe வL3வாைகயா- 
ைநl+,க உJ=$F ெகாnச1sட எ3Z1 ெசUய O;யா3; ஆகாச8 
aரேதச+,- ஏகேஷ+ர அவகாஹன வ;T- அ-ல3 உட7 இ=$F1 
வைகJ- aற வL3$கB உBளன , அuவளேவ !  ைநl+,க1 , 
]l+த+,6="3  ேவறாகZ1 , ]l+த1  ைநl+த+,6="3 
ேவறாகZ1 இ=$4ற3, ஆைகயா- இரD\1 ஒ7e$ெகா7e எ3வ1 
ெசU3 ெகாBள O;யா3. ைநl+,க+,7 அgT- ]l+த1 aற 
அ g ய 8ப \ 1 ெபா = B எ 7ற  அ ளT - அ g ய 8ப \ 4 ற 3 . 
(ேமாkசாL+,ர1, அ+,யாய1 4-7 இe,cைர.)   

ேக#$ 15:அ?85 (அ?பZTU->cT8Gத') மef. அந?85 
(அ?பZBகாைம->cT8டாைம) எ3f ெசா'வ&3 ,ல. அேநகா+த 
Nவ�ப. எuவாf UaதzB> வ=mறC? 
ப,-: அ?8தான?8த: 45ேத:| (த+3வாG+த {+,ர1, அ+,யாய1-5, 
{+,ர1-32.) 
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      1. ஒuெவா= வL3Z1 அேனகா"த Lவ�பமாக இ=$4ற3. இ"த 
R+தா"த+ைத ேம- கDட {+,ர+,- Rயா+வாத1 jல1 ெசா-ல8 
ப&;=$4ற3 . ]+,ய+ த7ைமc1 அ]+,ய+ த7ைமc1 
ஒ7e$ெகா7e எ,Gமைறயான தGமமாக இ="த ேபா,m1sட 
அைவகேள வL3ைவ உe,8 ப\+3வதாF1. ஆைகயா- அைவ 
இரD\1 ஒuெவா= வL3Tm1 இ=$47றன. அைத ெசா-mத- 
O$4ய1-ெகௗண1 என இரD\ வ;T- இ=$47றன, ஏென7றா- 
எ-லா தGம`கைளc1  ஒ7றாக ஒேர சமய+,- ெசா-ல O;யா3. எ"த 
சமய+,- எைத உe,8ப\+த ேவD\ேமா, அ"த சமய+,- அதrF 
O$4ய+3வ1 ெகா\$க8ப\4ற3 . அ"த O$4ய+3வ+ைத -
aரதான+ைத அGa+-Fg8a&\d ெசா-mத--aரதான8 ப\+,d 
ெசா-mத- என8ப\4ற3. அ"த சமய+,- எ"த தGம1 ெகௗண8 
ப\+த8ப\4றேதா அைத அநGa+ என8ப\4ற3. அநGaதமாக ைவ+3 
ெசா-ல8படாத அ"த தGம1sட வL3T- இ=$கேவ ெசU4ற3 
எ7e ஞாzகB அg47றனG.  

    2. எ"த சமய+,- ,ரTய ேநா$4- வL3ைவ எ7e ]+,ய1 எ7e 
ெசா-ல8ப\4றேதா , அ"த சமய+,- அ3 பGயாய ேநா$4- 
அ]+யமாகZ1 இ=$க+தா7 ெசU4ற3, ஆனா- அ"த சமய+,- 
அ"த அ]+ய+த7ைம ெசா-ல8படாம- ெகௗண+,-  ைவ$க8 
ப&;=$4ற3. ேமm1 எ"த சமய+,- பGயாய ேநா$4- வL3ைவ 
எ7e அ]+,ய1 எ7e ெசா-ல8ப\4றேதா, அ"த சமய+,- அ3 
,ரTய ேநா$4- ]+யமாகZ1 இ=$க+தா7 ெசU4ற3, ஆனா- அ"த 
சமய+,- அ"த ]+ய+த7ைம ெசா-ல8படாம- ெகௗண+,- 
ைவ$க8 ப&;=$4ற3. ஏென7றா- இரD\ எ,Gமைற தGம`கைள 
ஒேர சமய+,- ஒேர ெசா-லா- ெசா-ல$s;ய ெசா- எ"த 
ெமாhJm1 இ-ைல. [இ3 ெமாhJ7 Fைறபாேட அ7g தGம+,- 
எ"த Fைறபா\1 இ-ைல என அgயZ1.] 

  3. ஒ= வL3T- வL3+த7ைமைய உe, ெசUய1 ஒ7e$ெகா7e 
எ, ரான இ ரD\  எ, Gமைற  ச $,கைள  ெவA8ப \ +3த- 
அேநகா"தமாF1. உதாரணமாக எ"த வL3 ‘ச+’ேதா, அ"த வL3ேவ 
‘அச+’3மாF1. அதாவ3 எ3 ]ைலயாக-அL,யாக இ=$4றேதா, 
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அ3ேவ ]ைலJ-லாமm1-நாL,யாகZ1 இ=$4ற3. எ3 ஒ7ேறா 
அ3ேவ பலவாகZ1, எ3 ]+யேமா அ3ேவ அ]+யமாகZ1 இ3ேபா7ற 
ேமm1 அேனக எ,Gமைற தGம`கைள ஒuெவா= சமய+,m1 
த7zடேமேம ெகாDடதாக+தா7 வL3 இ=$4ற3. (சமயசார கலச1 
247-7 Tள$க1.) [சாL,ர`கA- ெசா-ல8ப\வைத �wகDடவாe 
ெபா=B ெகாBள ேவD\1 -  

    Oத6- ெசாrெபா=B ெசU3 அ3 எ"த நய+,- ெசா-ல8ப\4ற3 
எ 7e  O ; Z $F  வ ர ேவ D\ 1 . அ , - எ "த  ந ய +, - 
ெசா-ல8ப&;=$4றேதா அைத ‘அGa+ ’தாக iM"3 ெகாBள 
ேவD\1 . R+தா"த8ப; அதrF எ,Gமைறயான தGம1 இ`F 
ெகௗணமாக இ=$4ற3, ெசா-ல8படாம- இ="தாm1 ‘அநGa+’ 
வ;T- Fg8பா- உணG+த8ப\4ற3 எ7e iM"3ெகாBள ேவD\1.  

    இuவாe ‘அGa+’ மre1 ‘அநGa+’தாக உBள இரD\ ப$க+ைதc1 
iM"3 ெகாD\ வL3ைவ உe, ெசUc1 உJ=$F aரமாண1 
மre1 நய1 வhயாக ந7ஞான1 உDடா4ற3. இ"த இரD\ 
ப$க+ைதc1 iM"3 ெகாBளாத உJ=$F வL3 பrgய அnஞான1 
உDடா4ற3, அ+தைகய அgதைல-அnஞான+ைத அ8aரமாண1 
மre1 Fநய1 எ7e ஆகம`கB வG@$47றன.]  

ேக#$ 16:ஒேர &ர$ய5&' r5ய5த3ைம, அr5ய5த3ைம எ3ற 
இரpG எ&?மைற த?மJக# எuவாf இ=Bm3றன? 
ப,- - தz+தவமான3 , தz+3வமrற3 எ7ற வ;T- ஒேர 
,ரTய+,- ப-ேவeப&ட தGம`கB இ=$47றன. ெசா-mபவG எ"த 
தGம+ைத எ\+3d ெசா-ல T=1i4றாேரா, அ3 அGப@$க8ப&ட 
தz+த7ைம எ7e ெசா-ல8 ப\4ற3. ேமm1 ெசா-பவG அ"த 
சமய+,-  எ"த தGம+ைத ெசா-ல T=1பT-ைலேயா, அ3 
அGப@$க8படாத தz+3வமrறதாக இ=$4ற3. உதாரணமாக 
,ரTயாG+,க நய+,7 jல1 வL3ைவ Fg8a&\8 ேபf1ேபா3 
‘]+,ய+த7ைம’ தz+3வமானதாக ெசா-ல8ப\1, ேமm1 அவG 
பGயாயாG+,க நய+,7 jல1 வL3ைவ Fg8a&\8 ேபfவாரானா- 
‘அ]+,ய+த7ைம’ தz+3வமானதாக ெசா-ல8ப\1. ஒ= சமய+,- 
எ"த பதாG+த+த+ைதயாவ3 ,ரTய ேநா$4- ‘]+,ய1’ எ7e 
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ெசா-ல8 ப\4றேதா, அ"த சமய+,- அ"த பதாG+த1 பGயாய 
ேநா$4- அ]+யமாகZ1 இ=$4ற3. அ8பா, மக7, மாமா, ம=மக7 
OதலானைவகB ஒேர மzதMட1 ஒேர சமய+,- இ=8ப3 ேபால 
பதாG+த+,- அேனக தGம`கB இ="தாm1 எ"த ச`கடO1 
காண8ப\வ,-ைல.  (த+3வாG+த {+,ர1, அ+,யாய1-5, {+,ர1 
32-7 ெபா=B.)  

ேக#$  1 7 : ஆ5மா  அத3 NவசC:டய5&' இ=BmறC 
பரசC:டய5&' இ'ைல - எ3ற அேனகா+த 45தா+த5&|=+C 
எ3ன Ua+C ெகா#ள ேவpG.? 
ப,-: 1. எ"த ஆ+மாZ1 அ-ல3 அத7 பGயாயO1, aற எ3 ஒ7e$F1 
எைதc1 ெசUய O;யா3, ெசUய ைவ$கZ1 O;யா3; அதாவ3 aற 
வL3T- TைளZ, ெச-வா$F, �D\த-, உதT, சகாய1, லாப-
ந�ட1 Oதலான எ3Z1 ெசUயேவா-ெசUய ைவ$கேவா O;யா3. 
ஏென7றா- ஒuெவா= வL3Z1, aற வL3T7 ேநா$4- அவL3-
வL3வாக இ-ைல, அதாவ3 அ3 அ,ரTய1, அேk+,ர1, அகால1, 
அஃபாவ வ;வமாF1 . ஒuெவா= ,ரTய+,7 பGயாயO1  ேவe 
,ரTய+,7 பGயாய+,rF ]l+தமாக இ=$க O;c1, ஆனா- 
அதனா- aற ,ரTய+,7 பGயாய+,- எ"த Tைளைவc1 ஏrப\+த 
O;யா3; aற ,ரTய+,7 TைளZ1 மrற ,ரTய+,- இ=8ப,-ைல.  

   2. இ"த R+தா"த1 ஆe ,ரTய`கW$F1 ெபா="31. ஒ= 
ப ர மாy s ட ம rற  i +க ல `க W $ேகா  அ -ல 3 அ த 7 
பGயாய`கW$ேகா மre1 எ"த ,ரTய+,rF1 எைதயாவ3 
ெசUவேதா-ெசUT8பேதா-தா$க+ைதேயா எrப\+தேவா ெச-வா$F 
Oதலான எைதc1 O;யததாக இ=$4ற3. 

      3. யாG இ8ப;8ப&ட வL3Lவஃபாவ+ைத iM"3 ெகாB4றாேரா, 
அவேர தா7-aற (Lவ-பர) ேபதTnஞாzயா4, த7ைன உBேநா$4-
Lவச7O$ அைட"3 உDைமயான அ"தர`க fக+ைத அ}பவ1 
ெசUc1 ெசயைலd ெசUய O;c1.       

ேக#$ 18: ஆ5மா மef. உட' இ+த இரp)z. அேனகா+த. எ+த 
வைக2' ெபா=+C. எ3f $ளBகY.? 
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9.அேனகா+த. 

ப,-: இ3 ச1ப"தமாக Q aரேபாதசார1-Lராவகாசார1 காைத 168-
-  இuவாe ெசா-ல8ப&\ இ=$4ற3.  
             பர&ரuய. பர&ரuய. Nவ&ரuய. &ரuயமா5மன: 
             ச.ப+ேதா8 தேயா?நாN& யதாய. ச ய$Bநயேயா: ||    
இத7 ெபா=B aறெபா=B எ8ேபா31 aறெபா=ளாகேவ இ=$4ற3, 
ேமm1 fயெபா=B எ8ேபா31 fயெபா=ளாகேவ இ=$4ற3 . 
aறெபா=B மre1 fயெபா=B - இ"த இரD\$F1 எ"த ச1ப"தO1 
இ-ைல - எuவாe எz- ச�ய மைல$F1, T",ய மைல$F1 எ"த 
ச1ப"தO1 இ-லாத3 ேபாலவாF1. [ச�யமைல அ-ல3 ச�யா,M 
எ7ப3  ேமrF+ ெதாடGdR மைலJ7 Fஜரா+ , மஹாரா�;ரா , 
கGநாடக aரேதச+,mBள மைல8பF,ைய$ Fg$F1 . இ"த 
மைலைய mountain of patience எ7e1 ெசா-ல8ப\4ற3. 4ழ$F-
ேமrF ,ைசJ- Fஜரா+ மre1 வட$F ம+,ய aரேதச+,- 
அைம"3Bள மைலைய T",யமைல எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. ேமm1 
ெதATrF https://youtu.be/4jqCTtW4erl -ஐ பாG$கZ1.] 

   பாவாG+த1: எuவாe ச�ய மைலc1, T",ய மைலc1 எ8ேபா31 
தz+தzயாக இ=$4றேதா , அைவகW$F  இைடJ- எ"த 
ச1ப"தO1 இ-ைலேயா, அ3ேபால ஆ+மாZ1, உடm1 ேவe ேவe 
ெபா=Bகளானதா- அைவகB இரD\1 எ8ேபா31 தz+தzயாகேவ 
உBளன, அைவகW$F இைடJ- எ"த ச1ப"தO1 இ-ைல.   

ேக#$ 19: அேனகா+த5&3 ேநாBக. எ3ன? 
ப,-: ச1ய$ ஏகா"த1 எ7ற ]ஜ+ைத  ெதAவாக எ\+3d ெசா-6 
iMய ைவ$க அேனகா"த மாG$க1 தTற ேவe எ3Z1 உதTயாக 
இ-ைல. அதாவ3 ச1ய$ ஏகா"த+ைத எ"த Fழ8பO1 இ7g iMய 
ைவ8பேத அேனகா"த+,7 ேநா$கமாF1.   
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10.ேமாkமா?Bக.

                                                     
     10. ேமாkமா?Bக.-ஐ+C ஃபாவJக# மef.14 >ணNதானJக#  

ேகBT 1: காலல8,, 2.பTதuய1(]ய,), 3.கGம+,7 உபசம1, 4. 
i=ஷாG+த+,7 jல1 Oயmத- - இைவகA- எ"த காரண+,7 
jல1 ேமாk1 அைடய வh aற$4ற3? 
ப,-: 1. ேமாk1 அைடc1 OயrRJ- ஐ"3 Tஷய`கB ஒ7றாக 
]கw47றன. அதாவ3 உJG எ8ேபா3 1.அgைவ த7ப$க1 ,=8a 
த7ைன அgய 2.i=ஷாG+த1  ெசUc1ேபா3-OயrR$F1ேபா3 , 
3.காலல8,(கால1 கzத-), 4.பTதuய1(]கழ ேவD;ய க&டாய1) 
மre1 5.கGம+,7 உபசம]ைல-இ"த ஐ"3 Tஷய`கW1, தGம+,- 
ஈ\ப\பவ=$F ஒ7றாக ]கw47றன; ஆைகயா- இைவகைள ஐ"3 
சமவாய`கB(சம கால+,- ஒ7றாக ]கwபைவ) எ7e ெசா-47றனG.  

   2. Q சமயசாG நாட$, சGவTf+, +வாG எ7ற இட+,- இuவாe 
ெசா-ல8ப&;=$4ற3 - இ"த  ஐ"ைதc1 ஒேர  சமய+,- 
(அேனகா"தமாக) ]கwவேத சGவவ-லைம பைட+த3 எ7e ந1a$ைக 
ெகாBளேவD\1, அ3ேவ Rவ(ேமாk) மாG$கமாF1; மre1 இ,- 
ஏதாவ3 ஒ7ேற சGவவ-லைம பைட+த3 எ7e ஏகா"தமாக ந1a$ைக 
ெகாBWத- -ஒ7g7 ப$க1 சாUத- l+யாமாG$க1 -ச1சார 
மாG$கமாF1. 

ேக#$ 2: காலலT&  எ3றா' எ3ன? 
ப,-: காலல8, எ7ப3 எ"த வL3Z1 இ-ைல, ஆனா- எ"த 
கால+,- காMய1 ஆ4றேதா (காMய1 ]கX1 கால1 கz4றேதா) 
அைதேய காலல8, எ7e ெசா-47றனG.  

ேக#$ 3: காலலT& எ+த &ர$ய5&' rகbmறC? 
ப,-: ஆe ,ரTய`கAm1 ஒuெவா= சமயO1 காலல8, ]கw4ற3. 
இ3 ச1ப"தமாக Q காG+,ேகயா}aேரைk காைத 219-,- 
இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3 - 
        காலாJல+,f+தா ணாணச+,� ச1¡தா ஜ+தா | 
        பMணமமாணா � சய1 ண ச$கேத ேகா T வாேர31 ||219|| 
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10.ேமாkமா?Bக.

   இத7 ெபா=B, எ-லா பதாG+த`கW1 கால1 Oதலானைவைள 
ெபrg=$47றன, அதாவ3 ல8,cட7 இ=$47றன. ஒuெவா= 
ெபா=Am1 பலTதமான ச$,கB இ=$47றன , அைவகB 
தானாகேவ பMணl$47றன-ெசய-ப\47றன , இ"த தானாக 
காMய+ைத  ெசUc1  ெசயைல ]e+31 சாமG+,ய1 எதzடO1 
இ-ைல. 

    உணG+த8ப\1 ெபா=B-ஃபாவG+த1: எ-லா ெபா=BகW1 
அதனத7 காMய`கைள அதனத7 ,ரTய, ேk+,ர, கால+,- 
தானாகேவ ெசய-ப&\$ ெகாD\ இ=$47றன, இைத ]e+த 
எதrF1-யா=$F1 சாமG+,ய1 இ-ைல.  

       1. இ`F காலல8,J7 ெபா=B Lவகாலைத அைடதலாF1;  

  2. ,ரTய Lவஃபாவ+ைத எ,GெகாBW1 ]கwகால i=ஷாG+த1  
ஷ@$ உபாதானமாF1; 

  3. காலல8, ]l+தமாF1, இைத Lவகாலல8, எ7e எ\+3$ 
ெகாDடா- அ3Z1 ஷ@$ உபாதானமாF1;  

   4. பTதuய1 அ-ல3 ]ய, அ"த"த சமய+,7 தF,(ேயா$யைத) 
யாF1, அ3sட ஷ@$ உபாதானமாF1; 

     5. இ`F ,ரTய கGம+,7 உதய1 ]l+தமாF1. ேமm1 இ`F கGம 
உதய+ைத சாராம-  ெசய-ப\1 உJM7 உணGைவ எ\+3$ 
ெகாDடா- அ3Z1 ஷ@$ உபாதானமாF1. 

ேக#$ 4: கால. பB>வமைட+தா' (அைடய ேவp)ய கால. 
வ+தா') அTேபாC த?ம. உpடா>. எ3ற ந.8Bைக சaயானதா?  
ப,-: இ3 jடந1a$ைக யாF1, ஏென7றா- அ8ப; ந1i1 உJG 
த7}ைடய அgc1 Lவஃபாவ1, OயrR-i=ஷாG+த1 Oதலான ஐ"3 
சமவாய`கB ஒ7றாக ]கwபைவ எ7e ந1பாம-, ப$Fவமைடc1 
கால1 ஒ7ைறேய-காலல8,ைய ம&\ேம ந1i4ற3. இ8ப;8ப&ட 
ந1a$ைக ெகாDடவGகைள சாL,ர+,- ஏகா"த காலவா, 
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10.ேமாkமா?Bக.

4ர�தl+யா,=�; எ7e அைழ$க8 ப\4றாG. (ேகாம&டசார1, 
காைத-879) 

ேக#$ 5: உலm' எ'லா. ப$தu$ய5&e>(rய&B>) உsபsடC; 
ஆைகயா' த?ம. எTேபாC நடBக ேவpGேமா அTேபாC நடB>. 
எ3ற ந.8Bைக சaயானதா? 
ப,-: இ-ைல, ஏென7றா- அ8ப; ந1i1 உJG த7 அgc1 இய-i 
(ஞாய$ Lவஃபாவ1), i=ஷாG+த1 Oதலான ஐ"3 சமவாய`கB 
ஒ7றாக ]கwபைவ எ7e ந1பாம-, ஆனா- பTதuய1 ஒ7g7ேம- 
ம&\ேம ந1i4ற3, ஆைகயா- அ8ப; ந1a$ைக ெகாDடவGகைள 
சாL,ர+,- ஏகா"த ]ய,வா, எ7e அைழ$க8 ப\4றாG . 
(ேகாம&டசார1, காைத-882) 

ேகள$ 6: ஐ+C சமவாயJகE' எC &ர$ய., எC >ண., எC 
ப?யாய.? 
ப,-: ெபா3வான ஞாய$ Lவஃபாவ1-அgc1 இய-i ம&\1 ,ரTய1, 
மrற நா7F சமவாய`கW1 பGயாயமாF1. 

ேக#$ 7: எCவைர த?சனேமாஹ�ய க?ம. வ� $ட$'ைலேயா, 
அCவைர ச.யBத?சன. ெபறS)வ&'ைல எ3பC சaயா? 
ப,-: இ-ைல, இ3 jடந1a$ைக யாF1. ஏென7றா- அ"த உJG 
i=ஷாG+த1 jல1 ஆ+மாைவ உBேநா$4 பாG+த- Oதலான ஒ7றாக 
]கX1 ஐ"3 சமவாய`கAm1 ந1a$ைக ெகாBளT-ைல; ஆனா- 
அ3 கGம+,7 உபசம அவLைத ஒ7ைற ம&\ேம ந1i4ற3. 
இ8ப;8ப&ட Tப�த ந1a$ைக ெகாDட உJைர ஏகா"த கGமவா, 
4ர�தl+யா,=�; எ7e ெசா-47றனG . (ேகாம&டசார1 , 
காைத-891) 

ேக#$ 8: அTப)யானா', ேமாk. ெபற எ3ன ெச�ய ேவpG.? 
ப,-: Eேந",ர பகவாz7 உபேதச+,7ப; i=ஷாG+த+,7 jல1 
3@கரமாக ெசய-பட ேவD\1. ஏென7றா- எ"த உJG i=ஷாG+த1 
jல1 ேமாk1  ெபற உபாய1  ெசUcமானா- , அதrF எ-லா 
காரண`கW1(சமவாய`கW1) 4ைட+3 T\47றன, அவRய1 
ேமாka ரா 8,  அைட 47ற ன . கா ல ல 8, , ப T த uT ய 1 , 
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10.ேமாkமா?Bக.

உபேதச1(ேதசனா) Oதலான காரண`கB 4ைட$க எ3Z1 ெசUய 
ேவD;ய,-ைல, ஆனா- எ"த உJG i=ஷாG+த1 jல1 ேமாk1 
ெபற OயrR ெசUcமானா-, அதrF எ-லா காரண`கW1 4ைட+3 
T\47றன. யாG அ"த OயrR ேமrெகாBளT-ைலேயா, அவ=$F 
எ"த காரணO1 4ைட8ப,-ைல மre1 தGமO1 aரா8,யாவ,-ைல 
எ7e ]dசய1 ெசUயZ1.  

   இ,- Rற8i எ7னெவ7றா-, உJG காலல8,, பTதuTய1, 
கGம+,7 உபசம1 Oத6யைவகைள ,ர&ட ேவD;யதாக இ-ைல, 
ஆனா- எ8ேபா3 உJG த7 Lவஃபாவ+ைத  உDைமயான 
i = ஷா G+த 1 வ h எ, Gெகா B4 ற ேதா , அ 8ேபா3 அ "த 
காரண`கB(சமவாய`கB) எ-லா1 தானாகேவ அ`F வ"3 ேசG"3 
T\47றன.   

  [a7 Fg8i : கGம+,7 உபசம1 எ7னேவா i+கல+,7 
பGயாயமாF1; அ,- ஆ+மா எ3Z1 ெசUயO;யா3. ஆனா- எ8ேபா3 
ஆ+மா உDைமயன i=ஷாG+த1 ெசU4றேதா, அ8ேபா3 கGம+,7 
உபசம1 தானாகேவ ]கw4ற3. கGம+,7 உபசம1 Oத6ய ]ைலகB 
i +கல+,7 ச$,யா- ]கwபைவ , ஆ+மா  அ,- எ3Z1 
ெசUவ,-ைல. உJM7 கடைம த+3வ ]Gணய பJrR ம&\ேம யாF1. 
அைதd ெசUதா-, அ8ேபா3 தGசனேமாஹ�ய கGம+,7 உபசம1 
தானாகேவ ]கw4ற3. ஆனா- கGம+,7 அவLைத மாrற+,- 
உJM7 கடைம எ3வ1 இ-ைல.]   

ேக#$ 9: U=ஷா?5த5தா' த?ம. rகbmறC எ3றா', &ர$ய|Jm 
SP ேமாkமைடய இ'லற த?ம5ைத $sG �Jm, CறY ஏef அ&க 
U=ஷா?5த. ெச�mறா?; ஆனாz.lட அவ=B> ஏ3 காaய. ெவec 
அETப&'ைல? 
ப,-: அவG Tப�த i=ஷாG+த1 ெசU4றாG. Tப�த i=ஷாG+த+ைத 
ெசU3 ேமாk1  ெபற T=1aனா- , எ8ப; பல7 4ைட$F1? 
4ைட$காத-லவா. ேமm1, தவ1 Oதலான Tயவஹார Tஷய`கA- 
கவனமாகd ெசUவ,7 பல7 சாL,ர+,- fபஃபாவ1-iD@ய1 
எ7e ெசா-ல8ப&;=$4ற3. ,ரTய6`4 Oz ‘Tயவஹார+தா--
உடலா- ெசUc1 4Mையகளா- தGம1(ேமாk1) 4ைட$F1’ எ7e 
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ந1a$ ெகாD\ அ,- lF"த ஈ\பா\ ெகாB4றாG மre1 அ3ேவ 
அவைர ேமாkமைடயd ெசUc1 எ7e அைதேய ெசU3ெகாD\ 
இ=8பாரானா- அவG எ8ப; ேமாkமைடய O;c1?  
  
   Tயவஹார சாதைன ெசU3 ெகாDேட இ="தா- ]dசய தGம1 
வ"3T\1 எ7e ந1iத- aர1ைம யாF1 -தவறான எDணமாF1. 

   ேக#$ 10: ஆ2ர. ஆ2ர. சாN5&ரJகைளT ப2e4 ெச�த 
ேபா&z., $ரத. Sதலான உடலா' ெச�{. ெசய'கைளx ெச�த 
ேபா&z., &ர$ய|Jm @5யா&=:)B> தா3-8ற பecய Nவ�ப. 
பecய உpைமயான உf&TபாG ஏ3 வ=வ&'ைல?  
ப,-: 1. அ"த உJG அவ=ைடய அgT- காரண Tப�த+த7ைம, 
Lவ=ப Tப �த+த7ைம  ம re1  ேப தா ேப த Tப �த+த7ைம 
ஆ4யைவகைள Tல$கT-ைல; ஆைகயா- அவ=$F தா7-aற 
Lவ=ப1 பrgய உDைமயான ]Gணய1-உe,+த7ைம வ=வ,-ைல.  

  2. த+3வ அgZ இ-லாைமயா- அவ=ைடய சாL,ர அgைவ 
அnஞான1-Fைறcட7 s;ய அgZ எ7e ெசா-47றனG.  
    
      3. தன$F8 aரேயாஜனமானைத சாதைன ெசUவ,-ைல, ஆைகயா- 
அைத Fஞான1 எ7e1 ெசா-47றனG. 

   4. aரேயாஜனமான உJG Oதலான த+3வ`கB பrgய யாதாG+த 
]Gணய1-உBளைத உBளப;ேய �Gமான1  ெசUc1 ஞானc$, 
அவMட1 இ-ைல, இ3ேவ அவ=ைடய ஞான+,7 ேதாஷமாF1-
அgT7 FrறமாF1; ஆைகயா- அ"த அgைவ FஅgZ-l+யாஞான1 
எ7e ெசா-47றனG. (ேமாkமாG$க8 aரகாச1) 

ேக#$ 11:  காரண $ப�த5த3ைம எ3f எைதx ெசா'm3றன??   
ப,-: எைத ஒ=வG அg4றாேரா, அத7 jல காரண+ைத சMயாக 
அைடயாள1 காணாம- ேவe தவரான காரண+ைதேய உDைமயான 
காரண1 என ந1iத- காரண Tப�த+த7ைமயாF1.  

ேக#$ 12:  Nவ=ப $ப�த5த3ைம எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
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 ப,-: எைத ஒ=வG அg4றாேரா, அத7 jல Lவ�ப+ைத சMயாக 
அைடயாள1 காணாம- ேவe தவரான Lவ�ப+ைதேய உDைமயான 
Lவ=ப1 என ந1iத- Lவ�ப Tப�த+த7ைமயாF1. 

ேக#$ 13:  ேபதாேபத $ப�த5த3ைம எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: எைத ஒ=வG அg4றாேரா, அைத ‘இ3 இ,6="3 ேவறான3,  
இ3 இ,6="3 ேவறான,-ைல’ எ7ற உDைமைய அgயாம- ேவe 
Tதமாக a7ன -அa7ன+ைத  ந1iத-  ேபதா ேபத Tப�த+ 
த7ைமயாF1. (ேமாkமாG$க8 aரகாச1) 

ேக#$ 14: r@5த. மef. உபாதான. இரpG.  ேச?+ேத 
காaய5ைத ெச�m3றன எ3f அcபவa3 அc$' எ3ன >eற. 
இ=BmறC? 
ப,-: 1. jல(உDைமயான) காரண1 எ7னேவா உபாதானமாF1, 
அைத அவG அgயT-ைல. ஆனா- ]l+த1 மre1 உபாதான1 
இரD\1 ேசG"ேத காMய+ைத ெசU47றன எ7e அவG ந1i4றாG, 
அதனா- அவMட1 காரண Tப�த+த7ைம Frற1 இ=$4ற3.  

     2. உபாதான1 அத7 காMய+ைத ெசUc1ேபா3, அதrF+ தF,யான 
]l+த1 தானாகேவ அ`F இ=8ப3 காண8ப\4ற3; அதனா-தா7 
]l+த+ைத உபசாரமாக காரண1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3 எ7பைத 
அவG ெதM"3 ெகாBளT-ைல. ஆைகயா- அவ=$F உபாதான1 
மre1 ]l+த1 இரD\ வL3$கA7 உDைமயான Lவ�ப1 எ7ன 
எ7e அவ=$F  ெதMயT-ைல , ஆைகயா- இரD\1  ேசG"ேத 
காMய+ைத ெசU47றன எ7e ந1i4றாG, அதனா- அவMட1 Lவ�ப 
Tப�த+த7ைம Frற1 இ=$4ற3.   

  3. ஒuெவா= வL3Z1 எ8ேபா31 த7 காMய+ைத தாேன ெசU3 
ெகாBள O;c1, aற வL3T7 காMய+ைத ெசUயO;யா3 எ7ற 
தz+3வ+ைத-ேவreைமைய அவG ந1பாம-, உபாதான1-]l+த1 
இரD\1  ேசG"ேத காMய+ைத  ெசU47றன எ7e ந1i4றாG , 
அதனா- அவMட1 ேபதாேபத Tப�த+த7ைம Frற1 இ=$4ற3.   
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ேக#$ 15: &ர$ய|Jm @5யா&=:) SP23 த?ம சாதைன2' 
எTப)Tபsட ேவfபாsG5 த3ைம காணTபGmறC? 
ப,-: ,ரTய6`4 Oz, Tஷய fக+,- ஈ\ப\வ,7 பல7 நரக1 
Oதலான 37ப`கW$F$ காரண1 எ7e1, உட- �Uைமயrற3, 
அX$Fட7 s;ய3, அhய$s;ய3, உடm$F ஊ&டமA8ப3 
தF,யானத-ல எ7e1 ேமm1 அ3 F\1ப நல+,- ஆGவ1 ெகாBள 
ைவ$4ற3 எ7ப3 Oதலான aற ெபா=Bகளா- வ=1 ேதாஷ`கைள-
Frற`கைள ஆராU"3 அைவகைள T&\T\4ற3. ேமm1 Tரத1 
Oத6யைவகைள கைடa;+த67 பல7 fவGக1-ேமாk1 ஆF1, 
மre1 தவ ஒX$க1 izத பலைன$ ெகா\8பதாF1, அதனா- தவ1 
jல1 உடm$F 37ப1 த=த- தF,யான3 எ7e1, ேதவ-F=-
சாL+,ர1 ந7ைம பய$F1 எ7e1, இuவாe aற ெபா=BகA7 
Fண`கைள ேயாR+3 அைவகைள அ`�கார1 ெசU4ற3.  

     இuவாe ஏேத}1 Rல aற ெபா=Bகைள ெக&ட3 என அைடயாள1 
கD\ இ�டl-லாத3 எ7e1, ேவeRல ெபா=Bகைள ந-ல3 எ7e 
அைடயாள1 கD\ இ�டமான3 எ7e1 ந1i4ற3 . ஆனா- 
aறெபா=Bகைள  ேவD;ய3 ,  ேவDடாத3 எ7e  ந 1i த- 
jடந1a$ைகயாF1 மre1 அ"த jடந1a$ைகயா- அைவகைள 
ஊதா�ன8ப\+3வ31sட காw8iணGdR வ;வமாF1, ஏென7றா- 
எைதயாவ3  ெக&ட3 எ7e அgவைதேய காw8iணGdR எ7e 
ெசா-47றனG.       

ேக#$ 16:&ர$ய|Jm SPகEட. 8ர.ைம காணTபGவதe>B 
காரண. ஏதாவC க?மமாக5தா3 இ=Bக ேவpG. இ'ைலயா? 
அJ> U=ஷா?5த. எ3ன ெச�ய S){.? 
ப,-: இ-ைல, அ`F கGம+,7 Frற1 எ3Zl-ைல. உDைமயான 
உபேதச+,7 jல1 ]Gணய1 ெசUதா- aர1ைம Tல4T\1, ஆனா- 
அவGகB உDைமயான i=ஷாG+த+ைதேய ெசUயT-ைல எ7றா- 
எ8ப; அவGகWைடய aர1ைம TலF1! ]Gணய1 ெசUc1 i=ஷாG+த1 
ெசUதா-, aர1ைம$F ]l+த காரணமான ேமாஹகGம1 த@Z-
உபசம1 அைடc1, aர1ைமc1 TலF1, ஏென7றா- த+3வ ]Gணய1 
ெசUc1ேபாேத பMணம`கA7 �Uைம+ த7ைம அைட4ற3 மre1 
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ேமாஹ+,7 L,,c1-அ}பாகO1 sட Fைற"3 ேபா4ற3 . 
(ேமாkமாG$க8 aரகாச1) 

ேக#$ 17: நeகாs4 ெவETபட r@5த காரண. த?சனேமாஹ., 
ந'ெலாkBக.  ெவETபட r@5த காரண. சாa5&ரேமாஹ. , 
அைவக# இ'லாம' ேபா>.வைர உ2? த?ம5ைத எTப) ெச�ய 
S){.? ஆைகயா' த?ம. rகழாம' இ=TபC ஜட க?ம5&3 
>eற.தாேன?  
ப,- : இ-ைல , உ`கB Tப�த i=ஷாG+த+,7 FrறமாF1 . 
உDைமயான i=ஷாG+த+,7 வhJ- த+3வ ]Gணய1 ெசUவ,- 
உபேயாக1 ெசய-ப&டா- தானாகேவ ேமாஹ1 இ-லாம- ேபா4ற3, 
ேமாkமைடc1 வhJ- i=ஷாG+தO1 அைம4ற3. ஆைகயா- 
Oத6ேலேய த+3வ ]Gணய1 ெசUவ,- உபேயாக+ைத ெசm+த 
ேவD\1. உபேதச1sட அ"த i=ஷாG+த+,rகாகேவ ெகா\$க8 
ப\4ற3. அ"த i=ஷாG+த+,7 jல1 ேமாk1 ெபe1 i=ஷாG+த1 
தானாகேவ அைம"3 T\4ற3. 

   த+3வ ]Gணய1 ெசUவ,- ஜட கGம+,7 Frற1 எ3Z1 இ-ைல, 
ஆனா- OX FrறO1 உJM}ைடயேத யாF1. எ"த உJG கGம+,7 
Frற1 எ7e ந1i4றேதா அ"த உJG த7zட1 ]கX1 Frற+ைதc1 
கGம+,7ேம- fம+34ற3. இ3 அ�,யாF1. சGவ$ஞ பகவாz7 
ஆைணைய ந1i4றவGகAட1 இ8ப;8ப&ட அ�, ]கழO;யா3. 
யா=$F தGம+,- ஈ\ப\வ3 ெகாBவ3 ந-லதாக8 படT-ைலேயா, 
அவேர கGம+,7 ேம- பhைய8 ேபா\4றாG. ேமாkமைடவ,- 
ஆGவ1 உBளவGகAட1 க Gம+,7  ேம- பhேபா\1 c$, 
இ=8ப,-ைல.  

   உJM7 கடைம எெனனேவா த+3வ அgZ ெபe1 பJrRையd 
ெசUவேதயாF1 , அதனா- தGசனேமாஹ1 த@Z அைட4ற3 . 
தGசனேமாஹ1 த@Z ெபற உJG ேவe எ3Z1 ெசUய ேவD;யதாக 
இ-ைல . அதrF8 aறF �D\1 எ"ெத"த  உJG த7ைன 
உBேநா$Fவ,7 jல1 ~தராக+த7ைமைய T=+, ெசU4றேதா, 
அ"த உJ=$F சாM+,ரேமாஹ1 த@Z அைட4ற3 . அ8ப; 
ஆனaறF அ"த உJG ந$ன ,க1பர OzயாகZ1 , 28 jல 
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Fண`கWட7  ஃபாவ6`4 Oz+த7ைமc1 ெவA8ப\+34ற3. 
அ"த ]ைலJ-sட உJG த7 அgT-(ஞாய$ Lவஃபாவ+,-) ஆX1 
i=ஷாG+த+,7 jல1 தGம+,- உdச1  ெபeவ,- வளGdR 
அைட4ற3. இ`F பMணம1 f+தமாக இ=8பதா- ேகவலஞானO1 
ேமாk]ைலயான R+த]ைலc1 அைடய8 ப\4ற3.          

ேக#$ 18: எைத அcவதா' ேமாkமா?Bக. வள?x4 அைட{ேமா, 
அTப)Tபsட அவ4ய.  ெதa+Cெகா#ள  ேவp)ய 8ரேயாஜன 
$ஷயJக# எைவ-எைவ?  
ப,-: Oத7Oத6- - 
   1. TடேவD;ய-ஏrகேவD;ய (ேஹய-உபாேதய) த+3வ`கைள 
பMைk ெசUயZ1. 

     2. உJG Oதலான ,ரTய`கB, ஏX த+3வ`கB மre1 fேதவ-
F=-தGம+ைத அைடயாள1 காணZ1. 

   3. ,யாக1 ெசUய ேவD;ய jடந1a$ைக-இராக1 Oத6யைவ 
மre1 ஏrக ேவD;ய நrகா&R-ந7ஞான Lவ�ப+ைத அgயZ1.  

  4. ]l+த-ைநl+,க1 Oத6யைவ எ8ப; இ=$47றனேவா 
அ8ப;ேய அgவதா- ேமாkமாGக+,- வளGdR உDடாவதா-, 
அைவகைள அவRய1 அgய  ேவD\1 ஏென7றா- அைவகேள 
aரேயாஜனOைடயதாF1.  

ேக#$ 19: ேதவ->=-த?ம., மef. உpைமயான சாN&ர. மef. 
த5CவJக# பecய உf&23c அைவகE3 வ� நடBக S)யாC 
தாேன? 
ப,-: அைவகA- உe, ஏrப\1 O7னG எ"தTத ேமாkமாG$கO1 
]கwவ,-ைல எ7ப3 ]யமமாF1.  

ேக#$ 20: ேமாkமா?Bக. (ேமாk. அைட{. வ�) 8றசா?U 
அeறதா? 
ப,-: ஆ1, Orgm1 aறசாGi அrறேத. இ3 ச1ப"தமாக ]யமசார1 
காைத 2-7 Tள$க உைரJ- இuவாe ெசா-ல8ப&\ இ=$4ற3 - 
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‘]ஜ பரமா+3வ த+3வ+,7 ந7ந1a$ைக-ந7ஞான1-ந-ெலாX$க 
வ;வ f+த இர+,ன+,ரய+3ட7 s;ய மாG$க1 Orgm1 aறசாGi 
அrறதாைகயா- அ3ேவ ேமாkமைடT$F1 ெசயலாF1.’      

ேக#$ 21: Secz. 8றசா?U அeறேத எ3f ெசா'வC ஏகா+த. 
அ'லவா?   
ப,-: இ8ப; ெசா-வ3 ஏகா"த1 இ-ைல. ேமாkமாG$க1 Orgm1 
aறசாGi அrறேத எ7e ெசா-வ3 ச1ய$ ஏகா"தமாF1. 

ேக#$ 22: 8ற> ேமாkமா?Bக. ச.யB அேனகா+த. எ3பC 
எuவாf ெபா=+C.?  
ப,-: ேமாkமாG$க1 aற ேநா$4- Orgm1 aறசாGi அrறேத, 
மre1 Lவ ேநா$4- Orgm1 fயசாGi உைடயேத எ7e அgத- 
ச1ய$ அேனகா"தமாF1.    
    
ேக#$ 23: ேதவ3 மef. த5Cவ. Sதலானைவ பec உf&TபG5& 
S)YB> வ=த' இ+த சமய5&' rகkமா? 
ப,- : ஆ1 , அல&Rய8 ேபா$ைக (aரமாத+ைத ) T&\T&\ 
உDைமயாக 3@Zட7 OயrR  ெசUபவGகளா-  ேதவ7 மre1 
த+3வ1 Oதலானைவ பrg உDைமயான ]Gணய1 ெசUயO;c1. 
ஆனா- யாராவ3 ேதவ7 மre1 த+3வ1 Oதலானைவ பrgய தவரான 
Lவ=ப+ைத$ sgனா- அைத  ேக&F1 aரமா, உJ=$F , 
தானாகேவ அைவகA- ந1a$ைக வ"3T\4ற3 . [ேக&F1 
Tஷய+ைத கDைன j;$ெகாD\ ஏrகாம-, அைவகB சMயானதா, 
ஆகம+,- ெசா-6யப; இ=$4றதா எ7e ஆேலாசைன ெசU3, 
அைவகB ஆகம$ க=+3ட7 ஒ+38 ேபானா- ம&\ேம ஏrக ேவD\1 
எ7பதா1.] 

ேக#$ 24: 8ரேயாஜனமான த5CவJகைள உ2? உ#ளப) அc+C 
ந.Uவதா' எ3ன லாப. உpடாmறC?  
ப,-: உJG aரேயாஜனமான த+3வ`கைள உBளப; அg"3 
ந1iவதா-, அ"த உJG த7zட1 இ3வைர இ="3வ=1 தவறான 
ந 1a $ைக க ைள+ , = +, $ெகா B4 ற 3 , அ தா வ 3 j ட 
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ந1a$ைககA6="3 Tல4 ந7ந1a$ைக அதzட1  ெவA8ப&\ 
T\4ற3.  

ேக#$ 25: உ2? த?ம5ைத எ+த வaைச2' Ua+C ெகா#ள 
ேவpG.?  
ப,-: 1. Oத6- ேதGZ jல1 Fேதவ7, FF=, மre1 FதGம+,7 
ேம- உBள ந1a$ைகைய T&\T&\, அரஹ"த ேதவG OதலானவGகB 
(~தரா4 , சGவ$ஞGகA7 )  ேம- ந1a$ைக ெகாBளேவD\1 . 
ஏென7றா- அவGகA7 ேம- ந1a$ைக ைவ8பதா- ந1lட1 உBள 
4ர�த l+யா+3வ1 அh4ற3.  

  2. aறF Eன தGம+,- ெசா-ல8ப&ட உJG Oதலான ஏX 
த+3வ`கைள8 பrg ேயாசைன ெசUயேவD\1, ஏெனz- அ"த 
பJrRJனா- நம$F உDைமயான த+3வ+,7 ேம- ந1a$ைக 
வ=4ற3.  

  3. aறF எuவாe R",+தா- தா7-aற எ7e aM++3 அgய 
O;4றேதா , அ8ப;8ப&ட R"தைன  ெசU3ெகாDேட இ=$க 
ேவD\1 , ஏெனz- இ"த பJrRJனா- நம$F  ேபதஞான1-
aM+தgc1 அgZ (aர$யா�z ஞான1) வ=4ற3.  

    4. அதrF8 aறF, ஒ7றான த7ைன ம&\ேம தா7 [இ3 ம&\1தா7 
நா7] எ7ற ந1a$ைக வரேவD;, த7 ]ஜf+தா+ம Lவ�ப+ைத 
R",$க  ேவD\1 , ஏெனz- இ"த  பJrRJனா- நம$F 
ஆ+மா}V, [ந1ைம நாேம அ}பவ1 ெசUc1 ]ைல] வ=4ற3.  

   இuவாe ப;8ப;யாக ஒuெவா7ைறc1 அ`�கார1 ெசU3-ஏre 
aறF அைவகAேலேய அதாவ3 Rலசமய1 ேதவ7 OதலானைவகB 
ேம- , Rலசமய1 த+3வ+,7  ேம- , Rலசமய1 ]ஜf+தா+ம 
Lவ�ப+,7 ேம- R"தைன ெசUவ,- ந1 அgைவ உபேயா4$க 
ேவD\1. இuவாe பJrR ெசUவதா- ந1 தGசனேமாஹ1 ம"த 
மைட4ற3 ,  ேமm1 உJG (நா1 ) இ"த i=ஷாG+த+ைத  ெசU3 
ெகாD\ இ="தா-, அேத வMைசJ- ச1ய$தMசன+ைத-நrகா&Rைய 
ெபe1 பா$4ய+ைத8 ெபe4ற3. (ேமாkமாG$க8 aரகாச1) 
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ேக#$ 26: இ+த வaைச Sைறைய 83பeறா$)' எ3னவா>.? 
ப,-: யாG இ"த வMைச Oைறைய a7பrறT-ைலேயா - அவ=$F 
உDைமயான கடZB பrgய ந1a$ைகc1 sட ]ைல8ப,-ைல. 
அவG உDைமயான ஞான1 ெபறாமேலேய, த7ைன ஞாz எ7e ந1a$ 
ெகாB4றாG. எனேவ எ3வைர உJG உ7ைமJ- ச1ய$தMசன1 
ெபறT-ைலேயா, அ3வைர O7னG எ\+3$ sgய வMைச OைறJ- 
i=ஷாG+த1  ெசU3 Oத6- ச1ய$தMசன+ைத8  ெபறேவD\1 . 
[அ8ேபா3தா7 தGம+,7 3வ$க1-ேமாkமாG$க1 3வ`F4ற3 என 
அgயZ1.]   

ேக#$ 27: ஏk த5CவJகE' உpைமயான ந.8Bைக2' ேதவ-
>=-த?ம ந.8Bைக எuவாf அடJ>mறC?  
ப,- : 1 . ேமாk த+3வ1 , ~தராக , சGவ$ஞ Lவ�பமாF1 , 
அைவகைள$ ெகாD;=8பவG அரஹ"தG, R+தGகB ஆவG, அவGகேள 
எ"த FrறO1 இ-லாத உDைமயான  ேதவGகB (பகவா7கB-
கடZBகB) ஆவG. ஆைகயா- யா=$F ேமாk த+3வ+,- ந1a$ைக 
இ=$4றேதா, அவGகW$F உDைமயான கடZBகA7 ேமm1sட 
ந1a$ைக இ=$4ற3.  

   2. ச1வைர-]Gஜைர, ]dசய இர+,ன+,ரய LவஃபாவமாF1, அ"த 
Lவஃபாவ`கைள உைடயவG பாவஃ6`4 ஆசாMயG, உபா+யாயG, 
மre1 சா3$கB ஆவாGகB. அ8ப;8ப&ட ]G4ர"த [பM4ரஹ`கB 
எ3Zl-லாத] ,க1பர Ozகேள F=வாவG; ஆைகயா- யா=$F 
ச1வைர -]Gஜைர  த+3வ`கA- ந1a$ைக  இ=$4றேதா , 
அவGகW$F உDைமயான F=$கAடO1 ந1a$ைக இ=$4ற3.  

   3. �வ த+3வ+,7 Lவஃபாவ1 இராகா, பாதக`கB இ-லாத f+த 
ைசத7ய aராண மயமாF1, அ"த LவஃபாவOைடய அ�1ைச 
தGமமாF1 ; ஆைகயா- யா=$F �வ த+3வ+,- ந1a$ைக 
இ=$4றேதா, அவGகW$F(]ஜ ஆ+மாZ$F) அ�1சா தGம+,m1 
ந1a$ைக இ=$4ற3. (ேமாkமாG$க8 aரகாச1) 

ேக#$ 28: ச.யB5Cவ. எ3f எைதB lfm3றன?? 
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ப,-: 1. எ"த Fண+,7 ]Gமல,ைச ேவA8ப\வதா- த7 f+தா+ம 
அ}பவ1 ]கw4றேதா, அகDட ஞாயக[அgc1] Lவஃபாவ+,7 
உணGZ வ=4றேதா , 2.உDைமயான  ேதவ-F=-தGம+,- ,ட 
ந1a$ைக வ=4றேதா, 3.ஏX த+3வ`கA- உDைமயான ந1a$ைக 
வ=4றேதா, 4.தா7-aற எ7ப,- ந1a$ைக வ=4றேதா, 5.ஆ7ம 
ந1a$ைக வ=4றேதா அைதேய ச1ய$+3வ1 எ7e se47றனG. 
அ"த அைடயாள`கA6="3 aM$க O;யாத+ த7ைமc7 எ"த 
ந1a$ைக உDடா4றேதா, அ3 ]dசய ச1ய$தGசனமாF1. [அ"த 
பGயாய+ைத அைடவ3 Rர+ைத FணமாF1; ந7ந1a$ைக மre1 jட 
ந1a$ைக அ"த Rர+ைத Fண+,7 பGயாய`களாF1.] 

ேக#$ 29: ச.யBத?சன. அைட+த 8ற> 4ர5ைத எTப) 
இ=BmறC? 
ப,-: நா7 ஆ+மா வாேவ7, எ7zட1 ஆைச Oதலான ,Mi 
உணGZகB வராம- பாG+3$ ெகாBள ேவD\1 எ7ற உணGZ 
எ8ேபா31 ச1ய$,=�;Jட1 இ="3 ெகாD;=$4ற3.  

ேக#$ 30: 8ற> ஏ3 ச.யB&=:) உ2?கEட. $ஷய �கJகE' 
ஈGபாG காணTபGmறC?  
ப,-: ச1ய$தGசன1 ெபrற aறF1sட சாM+,ர-ஒX$க Fண1 
OXைமயாக ]Gமல+த7ைம அைட"3 T\வ,-ைல , சாM+,ர 
Fண+,7 ]Gமல+த7ைம ெகாnச1 ெகாnசமாகேவ O7ேனrற 
மைட4ற3. அதrF ஏrப அதzட1 ெகாnச இராக1 Oதலான 
உணGZகW1, ெகாnச1 ~தராக உணGZ1 காண8ப\47றன. ஆனா- 
aற ெபா=BகB த7 இராக1 OதலானைவகW$F காரணl-ைல 
எ7ப,- அ3 உe,யான ந1a$ைக ெகாD;=$4ற3. ச1ய$,=�; 
உJG , உட- Oதலான aற ,ரTய`கைள உDைமJ- த7 
உJM}ைடதாகேவா , ,ரTய கGம1 , fபாfப இராக`கைள 
உDைமJ - த 7 உJ ேர  ெச Uவ தாக ேவா  ந 1i வ , -ைல . 
த7(ஆ+மாT7) ,Mi உணGZகளா-தா7 அைவகB த7}ட7 
இ=$47றன எ7ற ந1a$ைக உைடயவராகேவ ச1ய$,=�; உJG 
இ=$4ற3.  
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ேகBT 31:ச1ய$தGசன1 ெபrற aறF ேதச சாM+,ர1 அ-ல3 சகல 
சாM+,ர1 ெசUc1 i=ஷாG+த1 எ8ேபா3 ெவA8ப\4ற3? 
ப,-: தGl உJG த7 i=ஷாG+த+தா- தGம[ஆ+மா ச1ப"தமான] 
காMய+,- ஈ\ப\வதா- அ-ல3 தzைமJ- அைம, உணGZட7 
த+3வ R"தைனJ- Rற8பானவrைற அgT7 உபேயாக+,rF 
ெகாD\ வ=4றேதா (]ைன$4றேதா) அ"த ச$,யா- சாM+,ர 
ேமாஹ1 ம"தமா4ற3 . இuவாe உDைமயான i=ஷாG+த+,- 
வளGdR ஏrப\1ேபா3  ேதச சாM+,ர1  ெவA8ப\4ற3 .  ேமm1 
i=ஷாG+த+,- Rற8பான �Uைம  உDடான aறF சகல 
சாM+,ர+,7 i=ஷாG+த1 ெவA8ப\4ற3. 

ேக#$ 32: ச.யB சாa5&ர. ெவETபsட 8ற> த?@ உ2? எ3ன 
ெச�mறC? 
ப,-: 1. ,z+3வமான-தz+த7ைம ெபா=",ய ]ஜ ஞாயக 
Lவஃபாவ+,- [அgc1த7ைம ெகாDட,-] Rற8பாக ஆw"3 
T\வ தா- �Uைம+த7ைம  வள GdR யைட4 ற3 . இuவாe 
தGமR"தைன$F ஒ8ப அ"த தGமா+மாT7 �Uைம+த7ைம 
வளGdRயைட4ற3. அ"த �Uைமத7ைம$F ஏrப கா, கGம`கA7 
L,,c1, பல7 த=1 ச$,c1 தானாகேவ Fைற47றன. இuவாe 
ப;8ப;யாக O7ேனrற1 அைடc1ேபா3 Vரண ~தராக+த7ைம 
ெவA8ப\4ற3, அேத சமய1 ,ரTய ேமாஹகGம1 அhவைட4ற3.  

   2. அதrF8 a7னG பMணாம1 Rற8பாக �Uைம அைட"த aறF 
ேக வ ல ஞான 1  ெவ A 8ப \ 4 ற 3 . அ "த  ] ைல J - j7e 
கா,கGம`கW1 தானாகேவ அh"3 T\47றன . aறF மrற 
Fண`கA7 பGயாய`கB �Uைம அைட"த aறF அகா, கGம`கB 
sட தானகேவ அh47றன மre1 உJG R+த ]ைலைய அைட4ற3.  

ேக#$ 33: rxசய ச.யBத?சன., $யவஹார ச.யBத?சன. என 
ச.யBத?சன. இரpG $தமாக இ=Bmறதா? 
ப,-: இ-ைல, ச1ய$தGசன1  ஒ= Tதமாகேவ இ=$4ற3, இரD\ 
Tதமாக இ-ைல. ஆனா- அைதd ெசா-m1 Tத1தா7 இரD\ 
Tதமாக இ=$4ற3. எ`F உDைமயான ச1ய$தGசன1 Oத7ைம8 
ப\+த8ப\4றேதா, அ3 ]dசய ச1ய$தGசனமாF1. ஆனா- எ3 
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ச1ய$தGசன1 இ-ைலேயா, ஆனா- ச1ய$தGசன1 ெபற ]l+தேமா 
அ-ல3 ச1ய$தGசன1  ெபe1ேபா3 உடz=$4றேதா அைத 
உபசாரமாக [ஒ8i$F] Tயவஹார ச1ய$தGசன1 எ7e உலக வழ$4- 
ெசா-ல 8ப \ 4 ற3 . ஆனா- Tய வஹா ர ச 1ய $த Gச ன+ைத 
உDைமயான ச1ய$தGசன1 எ7e ந1aனா-, அ"த ந1a$ைக 
தவறாF1. ஏென7றா- ]dசய1 மre1 Tயவஹார1 இரD\1 Eன 
தGம சாL,ர`கA- எ-லா இட`கAm1 இ"த ல&சண+3டேன 
ஆள8ப\4ற3; அதாவ3 Eன தGம+,- உDைமைய எ\+3d 
ெசா-m1ேபா3 அைத ]dசய1 எ7e1 , உபசாரமாக எ\+3d 
ெசா-m1ேபா3 அைத Tயவஹார1 எ7e1 iM"3 ெகாBள ேவD\1.  

  ெசா-ல8ப\1 ேநா$4-தா7 ச1ய$தGசன1 இரD\ Tதமாகd 
ெசா-ல8ப\4ற3, ஆனா- ஒ7e ]dசய ச1ய$தGசன1, மrெறா7e 
Tயவஹார ச1ய$தGசன1 எ7e இரDைடc1 ந1iத- தவறாF1. எ`F 
]dசய1 எ7e ெசா-ல8ப\4றேதா, அ`F இ3ேவ உDைமயான3-
சMயான3 எ7e அ`�கார1 ெசU3, அ,- ந1a$ைக ெகாD\ 
அத7ப;  ெசய-பட  ேவD\1 .  ேமm1 எ`F Tயவஹா1 எ7e 
ெசா-ல8ப\4றேதா, அ`F இ3 உDைமJ-ைல-அச+,யமான3-
தவறான3 எ7e அ`�கார1 ெசU3 அ,- ந1a$ைகைய T&\T&\ 
அதாவ3 அைதேய சாG"3 ெசய-ப\வைத T&\T&\, உDைமJ7 
ப$க1 ெச-ல OயrR ெசUய ேவD\1. 

ேக#$ 34: rxசய சாa5&ர., $யவஹார சாa5&ர. என சாa5&ர. 
இரpG $தமாக இ=Bmறதா? 
ப,-: இ-ைல, சாM+,ர1 இரD\ Tதமாக இ-ைல. ஆனா- அைதd 
ெசா-m1 Tத1தா7 இரD\  Tதமாக இ=$4ற3 . எ`F 
உDைமயான சாM+,ர1 Oத7ைம8 ப\+த8ப\4றேதா, அ3 ]dசய 
சாM+,ரமாF1. ஆனா- எ3 ச1ய$ சாM+,ர1 இ-ைலேயா, ஆனா- 
ச1ய$ சாM+,ர1  ெபற ]l+தேமா அ-ல3 ச1ய$ சாM+,ர1 
ெபe1ேபா3 ேதாழைமயாக எ3 உடz=$4றேதா அைத உபசாரமாக 
[ ஒ 8i $F ] Tயவஹா ர சா M +, ர 1 எ7e  உலக வ ழ $4- 
ெசா-ல8ப\4ற3.  
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   எ3 ]dசய நய+,7 jல1 ெசா-ல8ப\4றேதா, அைத உDைம 
எ7e அ`�கார1 ெசU3 , அ"த வhJ- நட$க ேவD\1 . எ3 
Tயவஹார நய+,7 jல1 ெசா-ல8ப\4றேதா , அைத இ3 
உDைமJ-ைல-அச+,யமான3-தவறான3 எ7e அ`�கார1 ெசU3 
அ,- ந1a$ைகைய T&\T&\, ]dசய சாM+,1 எ7e எைத$ 
sgனாGகேளா அத7ப; ெசய-பட Oயல ேவD\1.  

ேக#$ 35: அTப) எ3றா' 8ற> �ன த?ம5&' ஏ3 இரpG 
நயJகைள{. ஏeக ேவpG. எ3f ெசா'லT பGmறC? 
ப,-: Eன தGம+,- Rல இட`கA- ]dசய நய+,rF O$4+3வ1 
ெகா\+3 Tள$கமA$க8 ப\4ற3; அ`F அைவகைள ‘உDைம 
இ8ப;+தா7 இ=$4ற3’ எ7e அg"3 ெகாBள ேவD\1. Rல 
இட`கA- Tயவஹார நய+,rF  O$4ய+3வ1 ெகா\+3 
Tள$கமA$க8 ப\4ற3; அ`F அைவகைள ‘உDைமJ- இ8ப; 
இ-ைல, ஆனா- ]l+த ேநா$4- உபசாரமாக இ8ப; ெசா-ல8 
ப&ட3 ’ எ7e அg"3 ெகாBள  ேவD\1 , இuவாe அg"3 
ெகாBவைத+தா7 Eன தGம+,- இரD\ நய`கைளc1 ஏre$ 
ெகாBWத- எ7e ெசா-4றாGகB. ஆனா- இரD\ நய`களாm1 
ெசா-ல8ப\வைத சமமாக இரD\1 உDைமேய என அg"3 ெகாD\ 
‘இ8ப;c1 இ=$4ற3, அ8ப;c1 இ=$4ற3’ எ7ற Fழ8ப+3ட7 
இரDைடcேம உDைம எ7e எ\+3$ ெகாD\ ெசய-பட ேவD\1 
எ7ற ேநா$4- ெசா-ல8படT-ைல. (ேமாkமாG$க8 aரகாச1) 
    
ேக#$ 34: rxசய சாa5&ர., $யவஹார சாa5&ர. என சாa5&ர. 
இரpG $தமாக இ=Bmறதா? 
ப,-: இ-ைல, சாM+,ர1 இரD\ Tதமாக இ-ைல. ஆனா- அைதd 
ெசா-m1 Tத1தா7 இரD\  Tதமாக இ=$4ற3 . எ`F 
உDைமயான சாM+,ர1 Oத7ைம8 ப\+த8ப\4றேதா, அ3 ]dசய 
சாM+,ரமாF1. ஆனா- எ3 ச1ய$ சாM+,ர1 இ-ைலேயா, ஆனா- 
ச1ய$ சாM+,ர1  ெபற ]l+தேமா அ-ல3 ச1ய$ சாM+,ர1 
ெபe1ேபா3 ேதாழைமயாக எ3 உடz=$4றேதா அைத உபசாரமாக 
[ ஒ 8i $F ] Tயவஹா ர சா M +, ர 1 எ7e  உலக வ ழ $4- 
ெசா-ல8ப\4ற3.  
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   எ3 ]dசய நய+,7 jல1 ெசா-ல8ப\4றேதா, அைத உDைம 
எ7e அ`�கார1 ெசU3 , அ"த வhJ- நட$க ேவD\1 . எ3 
Tயவஹார நய+,7 jல1 ெசா-ல8ப\4றேதா , அைத இ3 
உDைமJ-ைல-அச+,யமான3-தவறான3 எ7e அ`�கார1 ெசU3 
அ,- ந1a$ைகைய T&\T&\, ]dசய சாM+,1 எ7e எைத$ 
sgனாGகேளா அத7ப; ெசய-பட Oயல ேவD\1.  

ேக#$ 35: அTப) எ3றா' 8ற> �ன த?ம5&' ஏ3 இரpG 
நயJகைள{. ஏeக ேவpG. எ3f ெசா'லT பGmறC? 
ப,- : 1. Eன தGம+,- Rல இட`கA- ]dசய நய+,rF 
O$4+3வ1 ெகா\+3 Tள$கமA$க8 ப\4ற3; அ`F அைவகைள 
‘உDைம இ8ப;+தா7 இ=$4ற3’ எ7e அg"3 ெகாBள ேவD\1. 
Rல இட`கA- Tயவஹார நய+,rF O$4+3வ1 ெகா\+3 
Tள$கமA$க8 ப\4ற3; அ`F அைவகைள ‘உDைமJ- இ8ப; 
இ-ைல, ஆனா- ]l+த ேநா$4- உபசாரமாக இ8ப; ெசா-ல8 
ப&ட3 ’ எ7e அg"3 ெகாBள  ேவD\1 , இuவாe அg"3 
ெகாBவைத+தா7 Eன தGம+,- இரD\ நய`கைளc1 ஏre$ 
ெகாBWத- எ7e ெசா-4றாGகB. ஆனா- இரD\ நய`களாm1 
ெசா-ல8ப\வைத சமமாக இரD\1 உDைமேய என அg"3 ெகாD\ 
‘இ8ப;c1 இ=$4ற3, அ8ப;c1 இ=$4ற3’ எ7ற Fழ8ப+3ட7 
இரDைடcேம உDைம எ7e எ\+3$ ெகாD\ ெசய-பட ேவD\1 
எ7ற ேநா$4- ெசா-ல8படT-ைல. (ேமாkமாG$க8 aரகாச1) 

   2. சமயசார1 காைத 276-277-7 Tள$க உைரJ- இuவாe 
ெசா-ல8ப&;=$4ற3 . ‘ஆசாரா`க1 Oதலான ச8த L=த1 , 
ஞானமாF1 . ஏென7றா- ஞான+,7 jலேம  ச8த  L=த1 
அgய8ப\ற3. �வ7 Oதலானைவ நவ பதாG+த1, தGசனமாF1. 
ஏென7றா- தGசன+,7 jலேம நவ பதாG+த1 அgய8ப\ற3. மre1 
ஆe �வ ]காய`கB சாM+,ரமாF1. ஏென7றா- சாM+தர+,7 
jலேம ஆe �வ ]காய`கB அgய8ப\ற3. இuவாe Tயவஹாரநய1 
இ=$4ற3.  

    f+தஆ+மா, ஞானமாF1, ஏென7றா- ஞான1 f+தா+மாைவ சாG"3 
இ=$4ற3 . f+தஆ+மா , தGசனமாF1 . ஏென7றா- தGசன1 
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f +தா+மாைவ  சா G"3  இ= $4 ற 3 . ம re 1 f +த  ஆ+மா 
சாM+,ரமாF1 . ஏென7றா- சாM+,ர1 f+தா+மாைவ சாG"3 
இ=$4ற3 . இuவாe ]dசயநய1 இ=$4ற3 . இைவகA- 
Tயவஹா ர ந ய 1 a ர, ேஷ +ய மாF 1 அதாவ3 உDைமைய 
அgயTடாம- தைட ெசUவதாF1, ]dசயநய+,rF எ,MயாF1. 
ஏென7றா- ஆசாரா`க1 Oதலானைவகைள அgய ஞாேனாபேயாக1 
அ,-  ெச-ல  ேவD;J=$4ற3 . அதாவ3 இ`F  இரD\ 
வL3$கA7 ச`கம1 ேதைவ8ப\4ற3, இ`F ]கX1 காMய+,- 
ஒ7e$F1 ேமrப&ட வL3 இ=8பதா- இ3 அேனகா",$ எ7e1 
Tயபசார+3ட7 s;ய3 எ7e1 ெசா-ல8ப\4ற3. [ச8த L=த1 
மre1 ஞான1 ஒ7ைற ஒ7e சாGவதா- இைத ஆகம பாைஷJ- 
Tபசார1 எ7e ெசா-47றனG. ஏென7றா- ச8த L=த1 Oதலானைவ 
ெவA8ப&ட aறF1 sட, அ3 ஞானமாக ஆவ,-ைல, ஆைகயா- 
Tயவஹாரநய1 உDைமைய நம$F+  ெதMT8ப,- எ,Mயாக 
இ=$4ற3. ]dசயநய1, Tயவஹார நய+,7 எ,MயாF1-அதாவ3 
]dசயநய1 நம$F உDைமைய ெதAZ ப\+3வதாF1. ஏென7றா- 
f+த  ஆ+மாZட7 ஞான1 Oத6யைவ  சா G"3  இ=8ப3 
ஏகா",கமாF1-ஒ7g}B ஒ7றாF1. f+த ஆ+மாZட7 ஞான1 
Oத6யைவ சாG"3 இ=8ப,- Tபசார1 காணா8படT-ைல . 
ஏென7றா- எ`F f+தா+மா இ=$4றேதா, அ`ேகேய ஞான1-
தGசன1-சாM+,ர1 எ-லாO1 இ=$கேவ ெசU47றன, இ`F இரD\ 
வL3$கA7 ச`கம1 இ-ைல. 

    [3. அnஞாzகW$F-lேலdசGகW$F ]dசய நய+தா- Fg8a\1 
வL3 இ3தா7 எ7e iMய ைவ$க Tயவஹாரநய+,7 அவRய1 
ேதைவ8ப\4ற3. இ,6="3 Tயவஹார நய1 ]dசய+ைத iM"3 
ெகாBW1 வைரேய ேதைவ8ப\4ற3. iMத- வ"த31 Tயவஹார நய1 
Tயபசார1 ஆைகயா- அைத உDைம$F எ,ரான3 எ7e உணG"3 
T&\Tட ேவD\1, ]dசய நய1 உDைமைய எ\+3d ெசா-வ3, 
Tயபசார1 இ-லாத3, ச+,யமான3 எ7பதா- அ,- ந1a$ைக 
ெகாD\ ஏrக ேவD\1 எ7பதா1.] 

ேக#$ 36: ேமாkமா?Bக. ஒ3றாக5தா3 இ=Bmறதா, அ'லC 
அதe>. அ&கமாக இ=Bmறதா? 
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ப,-: 1. ேமாkமாG$க1 ஒ7றாக+தா7 இ=$4ற3 மre1 அ3 
]dசய ச1ய$ தGசன-ஞான-சM+,ர1 இைவகA7 ஒ7gயமாக 
இ=$4ற3.  

   2. aரவசணசார1 காைத 199-7 Tள$க உைரJ- இuவாe 
ெசா-ல8 ப&;=$4ற3 - ‘எ-லா சரமச��-கைடR உடைல உைடய 
�G+த`கரGகB மre1 அசரமச��-கைடR உட- அ-லாத உடைல 
உைடய OO$ �$கB-O$,8பாைதJ- ஒXFபவGகB இ"த 
தF,யான f+தா+ம த+3வ+,- ஒXF1 லkண T, jலேம ஒX4 
ேமாkமாG$க+ைத கைடa;+3 R+தGகளாக ஆனாGகேள ஒhய ேவe 
எ"த T, jலமாகZ1 அ-ல. ஆைகயா- ேமாk+,rF ெச-m1 வh 
ஒ7ேற, ேவe எ3Z1 இ-ைல எ7ப3 உe,யா4ற3.’  

     3. aரவசணசார1 காைத 82-7 Tள$க உைரJ- இuவாe ெசா-ல8 
ப&;=$4ற3 - ‘எ-லா அரஹ"த பகவா7கW1 இ"த T, jலேம 
கGம`கைள அh+தேதாட-லாம- , aற பuTய உJGகW$F1 
இuவா ேற  உப ேத ச 1  ெச U3  a றF அவ GகB ேமாk+ைத 
அைட"தாGகB.’  

   கட"த கால+,- வMைசயாக �G+த`கரரான பகவா7கB, இ"த 
T,OைறJ- எ"த Tல$Fl7g அ"த ]ைலைய அைட"த 
காரண+தா- ேவe மாG$க1 இ=$க வாU8a-ைல. அ8ப;8ப&ட ஒேர 
வhJ- பய@+3, கGம`கைள அh$F1 ெசயலான f+தா+மz- 
ஆw"3 , அ}பT+3  ேகவலஞான1  ெபre பரமF=வாக ஆன 
காரண+தா-, எ,G கால+,- மre1 ]கwகால+,- ேமாkமைடய 
T=1i1 OO�கW$F1 இ"த மா,Mேயதா7 கGம`கைள அh$க 
ேவD\1 எ7e  உபேதச1  ெசU3  lக உயG"த  ]ைலைய 
அைட"தாGகB. ஆைகயா-  ]Gவாண1 அைடய ேவe எ"த மாG$கO1 
இ-ைல எ7ப3 ]dசயமா4ற3.   

   4. ]யமசார1 காைத 90-7 கலச1 121-- இuவாe ெசா-ல8 
ப &;=$4ற3 - ‘ உபசா ர மாக Tயவஹா ர இர+,ன+, ர ய 1 
ேமாkகாரண1 எ7e ெசா-ல ேவD;ம&\ேம ெசா-ல8ப&ட3. 
அதாவ3 Tயவஹார இர+,ன+,ரய1 பவ$கடைல கட$க (aறT 
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fழrRJ- இ="3 T\பட) காரண1 எ7e பல aறTகA- இ"த உJG 
ெசா -ல $  ேக &; = $4 ற 3 , அ த னா - அ "த  T ய வஹா ர 
இர+,ன+,ரயேம [ேதவ-F=-சாL,ர+,- ந1a$ைக ைவ+த-, ேதவ 
Vைஜ ெசUத-, Tரத1-உபவாச1 ஏrற-, தான1 ெசUத-, �G+த 
யா+,ைர  ேமrெகாBWத- Oத6யைவகைள ] உDைமயான 
ேமாkகாரண1 எ7e ந1a, பல aறTகA- அைவகைள lகZ1 
ஆGவ+3ட7 கைடa;+3 ஒX4 இ=$4ற3. அUயேஹா! இ,- 
வ=+த8பட ேவD;ய Tஷய1 எ7னெவ7றா- எ3 ஞானமயேமா 
அ தா வ 3 எ 8ேபா3 1 எ3 ஞா னLவ � ப ேமா  அ "த  Lவ 
ஆ+ம த +3 வ +ைத , ப ரா மா G+த  த +3 வ +ைத  இ "த  உJ G 
ேக&ட3l-ைல, அைத ெதM"3 ெகாBளZl-ைல!’  

  5. ]யமசார1 காைத 109 கலச1 155-- இuவாe ெசா-ல8 
ப&;=$4ற3- ‘யாG ஞானேஜா, jல1 பாப இ=B FTயைல 
அhh+தாேரா  மre1 யாG OXைமைய -]ைலயான பதTைய 
அைட"தாேரா-அ8ப;8ப&ட ஆ+மா, ச1சாM உJGகA7 வசன-
மேனாமாG$க+,rF ேம- எ3Z1 கDy$F iல8படT-ைல. இ"த 
]கட பரம iரஷ=$F T, எ7ன? Tல$F எ7ன? “ஏவமேனன ப5ேய3 
$யவஹாராேலாசனா 8ரபgசSபஹN& m' பம�னேயா�:வரா:” - 
இ8ப;8ப&ட வசன1 jல1 பமEனேயா��வG உDைமJ- Tயவஹார 
ேமாkமாG$க நட+ைத ேக6$FMய3 எ7e TமGசன1 (RM8i, 
நைகdfைவ, ேக6)  ெசU,=$4றாG.’ 
    
   6. ]யமசார1 காைத 3-- இuவாe ெசா-ல8 ப&;=$4ற3- 
‘]யமமாக அதாவ3 உDைமJ- T,8ப; எ3 ெசUய+ தF,யானேதா 
அ3 ஞான1-தGசன1-சாM+,ரமாF1. இதrF எ,ரானைவகைள+ 
தTG$க ேவD; அதாவ3 ஞான1-தGசன1-சாM+,ர+,rF எ,ரான 
உணGZகைள ,யாக1 ெசUய ேவD; இைத ச1ய$ (தGசன-ஞான-
சM+,ர1 இைவகA7 ஒ7gய+ைத) ேமாk மா?Bக5&3 சார. எ7e 
ெசா-6J=$4றாGகB. ‘ 

   7. சமயசார1 காைத 156-7 Tள$க உைரJ-sட இuவாe 
ெசா-ல8ப&;=$4ற3 - ‘பரமாG+த ேமாk1 அைடc1 வhJ6="3 
aM$க8ப&ட இ"த Tரத1, தப1 Oதலான fபகGமLவ�ப+ைத 
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ேமாkமைடc1 வh எ7e RலG ந1iவ3 OXைமc1 தவறாF1- தைட 
ெசUய 8ப&டதாF1 . ஏென7றா- அ3 aற ,ரTய`கA7 
Lவஃபாவ+ைத உைடய3, அதாவ3 i+கல+,7 Lவஃபாவ+ைத 
உைடயதானதா- , அ"த  Lவஃபாவ1 jல1 ஞானபவன1 -
ஞான மாA ைக - ேக வ ல ஞான 1 அைம வ , -ைல . ப ர மா G+த 
(உயG"தைவகA- உயG"ததான) ேமாkமைடய$ காரணேம ஒேர 
,ரTய+,7 LவஃபாவOைடயதாக (அதாவ3 �வ LவஃபாTயாக) 
இ=8பதா- அத7 Lவபாவ1 jலேம ஞானமாAைக அைம4ற3.  

   8. ச.யBத?சனஞானசாa5ராZ ேமாk மா?Bக:  எ7ப3 சாL,ர 
வசனமாைகயா- f+த இர+,ன+,ரயேம ேமாkமாG$க+,rF 
வhயாF1. (]யமசார1 காைத 2-7 ெதAZைர) 

   9. ]ஜ பரமா+த த+3வ+,rF ச1ய$ தGசன-ஞான-அ}�டான வ;வ 
f+த இர+,ன+,ரயமய மாG$க1 பரம ]ரேப$kமாைகயா- 
(OXைமயாக ேவe எ"த ,ரTய+,7 ெதாடGi1 இ-ைலயாைகயா-) 
ேமாk+,rF உபாயமாF1-ெசUய ேவD;ய காMயமாF1.  

ேக#$ 37: ச.யBதaசன. எ3ற ெசா'|' ச.யB எ3ற பத. எைதB 
காsGmறC? 
ப,-: Tப�த அazேவ� (தவறான அa8ராய1) எ7பைத ]ராகM$க 
ேவD; ச1ய$ எ7ற பத1 இ`F ேசG$க8 ப&;=$4ற3. ஏென7றா- 
ச1ய$ எ7ற ெசா- iகX1 ெசா-லாF1; ஆைகயா- ந1a$ைகJ- 
தவறான அa8ராய1 இ-ைல அதாவ3 jடந1a$ைக இ-ைல எ7பைத 
பாரா&\1 வைகJ- தMசன1 எ7ற ெசா-67 O7i ச1ய$ எ7ற பத1 
ேசG$க8 ப&;=$4ற3.  

ேக#$ 38: சாa5&ர. எ3ற ெசா'|3 S3 ச.யB எ3ற பத. ஏ3?   
ப,-: அnஞான+,7 காரண+தா- ஒXF1 நட+ைத இ-ைல எ7பைத 
Fg8பதrகாக+தா7  சாM+,ர1 எ7ற ெசா-67 O7 ச1ய$ எ7ற 
பத1  ேசG$க8 ப&;=$4ற3 . ஏென7றா- ச1ய$தMசன1 -
ச 1ய $ஞான+3 ட7 ஆ+மாT - ]ைல +தைல - ஆ+மா Z ட7 
ஒ7gT\வைத ச1ய$சாM+,ர1 எ7e ெசா-47றனG.  
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ேக#$ 39: த5Cவா?5த 4ர5தான. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: �வ1, அ�வ1 Oதலானைவ த+3வ8ெபா=BகளாF1. அ"த 
த+3வ8ெபா=BகA7  ேம- உBள ந1a$ைக அதாவ3 இ3 
இ8ப;+தா7 இ=$4ற3, ேவeTதமாக இ-ைல எ7e உணGZ 
வ=த--அ}பவ+3$F வ=த- இைதேய த+3வாG+த Rர+தான1 
எ7e ெசா-47றனG. மre1 த+3வ`கA- Tப�த அazேவ�-
தவறான அa8ராய1-உDைம$F iற1பான எDண1 இ-லாத 
ந1a$ைகேய ச1ய$தMசனமாF1-ந7ந1a$ைகயாF1.  

ேக#$ 40: $ப�த அ8Tராய. இ'லாத ந.8Bைக ெகா#ளேவpG. 
எ3f ெசா'லB காரண. யாC? 
ப,-: த+3வாG+த Rர+தான1 ெசUய ேவD\1 எ7e ]dசய1 ெசUத- 
ம&\l-ைல, ஆனா- இ`F அa8ராய1 எ7னெவ7றா- உJG-
உJர-லாதைவகைள அைடயாள1 கD\ தா7ைனc1, aறவrைறc1 
எ8ப; இ=$4றேதா [உBள3 உBளப;ேய ] அg"3 ந1iத- ; 
ஆLரவ+ைத அைடயாள1 கD\, அைத ேஹய1 (TடேவDடய3) என 
அg"3 ந1iத- ; ப"த+ைத அைடயாள1 கD\ , அ3 �`F 
TைளT8ப3 என அg"3 ந1iத-; ச1வைரைய அைடயாள1 கD\, 
அைத உபாேதய1(ஏrகேவDடய3) என அg"3 ந1iத-; ]Gஜைரைய 
அைடயாள1 கD\, அ3 நம$F ந7ைம(�த1) TைளT8பதாைகயா- 
அ,- ஆGவ+3ட7 ஈ\பட  ேவD;ய3 என அg"3 ந1iத- ; 
ேமாk+ைத அைடயாள1 கD\, அ3 நம$F lகஉயG"த இ7ப+ைத 
(பரம �த+ைத) அA8ப3 என அைடயாள1 கD\, அ3ேவ ந1 
பரம�த1-அhT-தாத Vரணfக1 என அg"3 ந1iத- Oத6ய 
எ-லாO1 த+3வா G+த  Rர+தான1 ெகாBWத- எ7ப,7 
அa8ராயமாF1. இதrF Tப�தமான-எ,Gமைறயான மrற எ-லா 
அa8ராய`கW1 Tப�த அazேவ� ஆF1. த+3வ Rர+தான1 
வ"த31, Tப�தமான மrற எ-லா அa8ராய`கW1 தானாகேவ 
ந1lட1 இ-லாம- ேபாUT&\47றன. [அைத ெவAேயrற நா1 
எ3Z1 ெசUய ேவD;யதாக இ-ைல.] 

ேக#$ 41: அTப)Tபsட $ப�த அ8Pேவஷமeற 4ர5ைத ெகா#ள 
த>&யான கால. எC? 
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ப,-: Tப�த அazேவஷமrற Rர+ைத, �வ1-அ�வ1 Oதலான 
த+38ெபா=BகA- ந1a$ைக சதாகாலO1-எ8ேபா31 ெசUய+ 
தF,யானேத யாF1. அ"த Rர+ைத - ந1a$ைக ஆ+மாT7 இய-ேப-
Lவ= ப ேம யாF 1 . நா7கா 1 FணLதான+,6= "ேத  அ3 
ெவA8ப\4ற3 ,  ேமm1 அ3 எ"த இைடெவAcl7g  ேம- 
FணLதான`கAm1, மre1 R+த ]ைலJm1 sட எ8ேபா31 
இ="3 ெகாD;=$4ற3 . ஆைகயா- ]dசய ச1ய$தMசன1 
நா7கா1 FணLதான+,- ெவA8ப\4ற3, அதrF ேம- உBள 
FணLதான`கAm1 மre1 R+த பகவா7கAடO1 sட ஏ8ேபா31 
இ=$4ற3 எ7e iM"3 ெகாBள ேவD\1.(ேமாkமாG$க8aரகாச1)  

ேக#$ 42- த5Cவா?5த }5&ர5&ர5&' ‘த5Cவா?5த4ர5தான. 
ச.யBதaசன. ’ எ3f ெசா'லTபs)=BmறC , இC rxசய 
ச.யBதaசனமா? $யவஹார ச.யBதaசனமா? 
ப,-: அ3 ]dசய ச1ய$தMசனமாF1 மre1 R+த அவLைதJm1 
அ3 எ8ேபா31 இ=$4ற3, அதனா- அைத Tயவஹார ச1ய$தMசன1 
எ7e எ8ப; எ\+3$ ெகாBளO;c1?! 

ேக#$ 43:அ'ப ஞானSைடய ச.யக&=:) $லJ>க# Sத|யன 
மef. Skைமயான ஞான. உைடய ேகவ| மef. 45த பகவா3க# 
Sதலான உ2?கEட. ஞான5&3 ெவETபாs)' ேவfபாGக# 
இ=+த ேபா&z. அைவகEட. rxசய ச.யBதaசன. சமானமாகேவ 
இ=Bmறதா? 
ப,-: 1. ஆ1, Tல`F மre1 ேகவ6 பகவா7 உJGகW$F இைடJ- 
ஞா ன+, - V l $F 1 வா ன +, rF 1 உ Bள  இ ைட ெவ A 
காண8ப&டாm1 , ச1ய$தMசன1 சமானமாகேவ இ=8பதாகd 
ெசா -ல 8ப \ 4 ற 3 . எ 8ப ; ஏ X த +3 வ `க B ந 1a $ைக 
ச3மLதGகW$F -மைற8iட7 s;ய அgZ உBளவGகW$F 
ஏrப\4றேதா, அ3ேபாலேவ ேகவ6 மre1 R+த பகவா7கW$F1 
ஏrப\4ற3. ச3மLதரகW$F f=தஞான+,7ப; இ"த உணGத- 
ஏrப\4ற3 ,  ேகவ6 மre1 R+த  பகவா7கW$F  ேகவல 
ஞான+,7ப; இ"த உணGத- ஏrப\4ற3. 
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  2. அ;8பைடJ- உJG OதலானைவகA7 Lவ�ப1 பrgய 
ந1a$ைக எ8ப; ச3மLதGகW$F ஏrப\4றேதா அ3ேபாலேவ தா7 
ேகவ6 மre1 R+த பகவா7கW$F1 ஏrப\4ற3. 

   3. ேகவ6, மre1 R+த பகவா7கB T=8i, ெவe8i Oதலான 
Tஃபாவ வ;T- பMணl8ப,-ைல, ேமm1 aறT ]ைலையc1 
அவGகB T=1iவ,-ைல, இ"த ந1a$ைகJ7 ச$,ைய அவGகB 
அg"தவGகளாக இ=$4றாGகB. (ேமாkமாG$க8aரகாச1) 

ேக#$ 44: ெவETெபா=#க�B> உக+தா?ேபா' �க-CBக. 
அைமmறC எ3ற ந.8Bைக உpைமயானதா? 
ப,- : இ-ைல , aற ெபா=B வ;வ  ெவA8ெபா=BகW$F 
உக"தாGேபா- fக-3$க1 அைமவ,-ைல, ஆனா- 3வG8i-கஷாய 
உணGZகளா- அnஞாகAட1 இdைச உDடா4ற3, அ"த இdைச$F 
உக"தாGேபா-  ெவA8ெபா=BகB 4ைட+3 T&டா- கஷாய1 
த@வைட4ற3, அதனா- ெகாnச1 க�ட1 Fைற4ற3, அைத இ"த 
உJG fக1 எ7e  ந1i4ற3 . இdைச$F  உக"தா Gேபா- 
ெவA8ெபா=BகB 4ைட$காT&டா- கஷாய1 ேமm1 அ,கமா4ற3, 
அதனா- க�ட1 அ,கமா4ற3, அைத இ"த உJG 3$க1 எ7e 
ந1i4ற3. அnஞாzேய aறெபா=BகA7 ]l+த+தா- fக-3$க1 
உDடாவதாக aர1ைம-மய$க1 ெகாB4ற3. 

ேக#$  4 5 : �ன பகவாP3 எ'லா  ெசாeெபா�Yகளா' -
ேபாதைனகE3 ெபா=# யாC? 
ப,-: ேமாk1 ஒ7eதா7 உDைமJ- fவாரLயமான3 எ7பைத 
அg"3 ேமாk1 ெபற1 பMகார1 ெசUய ேவD\1 எ7பேத Eன 
பகவாz7 எ-லா ேபாதைனகA7 தா+பGயமாF1-ெபா=ளாF1. 

ேக#$ 46:ஞாP U=ஷa3 உபேதச. mைட5C. ஆனா' இ+த 
உ2? த5&வ r?ணய. ெச�{. U=ஷா?5த. ெச�ய$'ைல ஆனா' 
$யவஹார த?ம காaயJகE' ஈGபாsGட3 ெசய'பGmறC எ3றா' 
அதe> எ3ன பல3 mைடB>.? 
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ப,-: அ"த உJG 4ைட8பதrகMய பா$4ய+ைத தவற T&\T;4ற3 
ேமm 1 a றT f ழ rRJ- வmவாக R $4 $ ெகாB4 ற3 . 
(ேமாkமாG$க8aரகாச1) 

ேக#$ 47:$யவஹார ச.யB5Cவ. எ+த >ண5&3 ப?யாய.? 
ப,-: உDைமயான ேதவ-F=-சாL,ர1, ஆe ,ரTய`கB மre1 
ஏX த+3வ`கB ேம- ந1a$ைக ெகாBWத- இராகமாைகயா- 
(ஆைச8ப\த- எ747ற Tக-ப1 ஆைகயா-) அ3 சாM+,ர 
Fண+,7 அf+த பGயாயமாF1. அ3 Rர+ைத Fண+,7 பGயாயமாக 
இ-ைல . Rர+ைத Fண+,7 பGயாய1 l+யாதGசண1 அ-ல3 
ச1ய$தMசன1 எ7ற இரD\ பGயாய`கA- ம&\ேம அட`F1. 
Tயவஹார ச1ய$+3வ1 இ"த இரD;- எ3Z1 இ-ைல. அதனா- 
Tயவஹார ச1ய$+3வ1, சாM+,ர Fண+,7 அf+த பGயாயேம 
யாF1 . (பnசாL,காய1 காைத 107-7  ெஜயேசனாசாMயாM7 
Tள$கZைர) 

ேக#$ 48: சாa5&ர5&3 லkண.-Nவ=ப. எTப) இ=BmறC? 
ப,-: 1. ேமாஹ1 மre1 ம`கலான-ம"தi+,cBள ஆ+மாT7 
பMணாம1-உணGZ ]ைல சாM+,ரமாF1. 

   2. Lவ�ப+,- ேமUச--படGத--ேயாசைன ெசUத- சாM+,ரமாF1, 
அ-ல3 

 3. த7 ]ைலJ- மாrற`கB  ெசUதைல , f+த  ைசத7ய+ைத 
ெவA8ப\தைல சாM+,ர1 எ7பG.  

   4. அ3ேவ வL3T7 Lவஃபாவமாைகயா- அ3 தGதமாF1. 

 5. அேத ]ைல ஆ+மாT7 Fணமாைகயா- அதாவ3 �ரrறதாக 
இ-லாம- ந7F  ]eவ8ப&ட  ஆ+மாT7 Fணமாைகயா- 
சம]ைலயாF1; மre1 

 6. ேமாஹ1 மre1 ம"தi+, இ-லாத காரண+தா- அ3ேவ எ"த 
TகாரO1 இ-லாத  உJM7 பMணாமமாF1. 
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ேக#$ 49:ஆNரவ. இ'லாம'  ெச�{. வaைசSைற எTப) 
இ=BmறC? 
ப,-: 1. நா7கா1 FணLதான1 ெவA8ப&ட aறF l+யா+3வ1 
மre1 அன"தா}ப", கஷாய1 இ-லாம- ேபா4ற3; அத}ட7 அ3 
ச1ப"தமான பF, அTரத1, aரமாத1, கஷாய1 மre1 ேயாக1 sட 
இ-லாம- ேபா4ற3. (சமயசார1 காைத 73-76 கA7 Tள$கZைர) 

   2. அத7aறF ஐ"தா1 FணLதான+,- அaர+யானா$யானாவர�ய 
கஷாய1 இ-லாம- ேபா4ற3; அத}ட7 அ3 ச1ப"தமான பF,  
அTரத1, aரமாத1, கஷாய1 மre1 ேயாக1 sட இ-லாம- ேபா4ற3. 

 3. அத7aறF ஆறா1 FணLதான+,- aர+யானா$யானாவர�ய 
கஷாய1 இ-லாம- ேபா4ற3; அத}ட7 அ3 ச1ப"தமான பF, 
aரமாத1, கஷாய1 மre1 ேயாக1 sட இ-லாம- ேபா4ற3. 

 4. அத7aறF ஏழா1 FணLதான+,- சnfவலன கஷாய1 இ-லாம- 
ேபா4ற3; அத}ட7 அ3 ச1ப"தமான aரமாத1, கஷாய1 மre1 
ேயாக1 sட இ-லாம- ேபா4ற3. 

  5. எ&டா1 FணLதான+,6="3 Lவஃபாவ+,7 கவன1 ந7றாக 
ெச-வதா-, Lேர@ ஏg அ"த உJG ¢ணேமாஹ Eன7-~தரா4 
ேபா7ற  1 2 - ஆ1 FணLதான+ைத  அைட4 ற3 . 1 2 - ஆ1 
FணLதான+,- கஷாய1 OXைமயாக இ-லாம- ேபா4ற3, ஆனா- 
ேயாக1 ம&\1 இ=$4ற3.  

   6. 13-ஆ1 FணLதான+,- ேயாக+,7 ]l+த+தா- ஒ= சமய 
ஆLரவ1 ம&\ேம இ=$4ற3. ேமm1 14-ஆ1 FணLதாண+,- அ"த 
ேயாகO1 இ-லாம- ேபா4ற3.  

ேக#$ 50: ேகவலஞான. Nவைவ-த3ைன rxசயமாக அcmறC 
மef. 8ற வNCBகைள $யவஹாமாக அcmறC எ3ப&3 ெபா=# 
எ3ன? 
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ப,-: ஞான1, aற வL3ேவா\ த7ைன �Tரமாக ஈ\ப\+,$ெகாD\ 
(த7மயமா4-ஒ7g- ஒ7றாக கல"3-அதாவ3 aற ெபா=ளாகேவ 
ஆ4) அ"த வL3ைவ அg"தா-தா7 ]dசயமாக அgத- எ7e 
அைழ$க8பட  ேவD\1 , ஆனா- ஞான1 , aறவreட7 த7ைன 
�Tரமாக ஈ\ப\+,$ ெகாBளாம- (த7மயமாகாம--அ"த வL3T- 
கல"3 Tடாம-) அ"த வL3ைவ அg4ற3; அதனா- அ"த அgதைல 
Tயவஹாமாக அg4ற3 எ7e ெசா-ல8 ப\4ற3 . அ8ப;d 
ெசா-வைத உJ=$F aறவL3 ச1ப"தமான அgZ எrப\வ,-ைல 
எ7ற ெபா=B ெகாBள$sடா3. [உJG த7ைன தாேன அgc1ேபா3 
அ,- ஆw"3, அ"த அgZ ஆ+மாவாகேவ ஆ4, ஆ+மா அ}பT8பைத 
அgZ1 அ}பவ1  ெசU3 அg4ற3-இைதேய ஆ+ம அ}பவ1 
ஆன"தமயமான3-எ"த தைடc1 இ-லா3 எ7e ெசா-47றனG. 
ஆனா- aற வL3ைவ அgc1ேபா3, அ"த aற வL3T- அ3 jwக 
O;யாததாக-aற வL3வாக ஆகO;யாததாக இ=8பதா-, அ"த 
aறவL3T7 ஆகார+ைத-ெமU]கG வ;ைவ-மாய a1ப+ைத (virtual 
image of the object seen) த7 அgT- உD\பD@ அ"த ெமU]கG 
வ;T- jw4 ஆw3-அ}பவ1 ெசU3 அg4ற3. இதனா- ஆ+மா aற 
வL3 எ8ப; இ=$4ற3 எ7பைத ம&\ேம அg4ற3 அதாவ3 
வL3T7 அவLைதைய அg4றேத ஒhய அ"த வL3 எ7ன அ}பவ1 
ெசU4றேதா அைத அ}பT8ப,-ைல. வL3T7 அவLைதைய 
அ}பT$காம- அgதைல Tயவஹாரமாக அgத- எ7e1, வL3T7 
அவLைதைய அ}பT+3 அgதைல ]dசயமாக அgத- எ7e1 ஆகம 
ெமாhJ- ெசா-ல8ப\4ற3 என iM"3 ெகாBள ேவD\1.]   

ேக#$ 51: ேஹய., ேஞய. மef. உபாேதய. எ3பத3 ெபா=# 
எ3ன? 
ப,-: 1. ேஹய1 - ]ராகM$க+ தF,யான3. [Tட+ த$க3] 
     
    2. ேஞய1 - ெதM"3ெகாBள+ தF,யான3. [அgய+ த$க3 ம&\ேம] 

  3. உபாேதய1 - மMயாைத ெசUய தF,யான3.[ஏre ந1ைம அ,- 
ெசா-6யப; மாrg$ெகாBள+ த$க3.]  

ேக#$ 52: ேஹய. எ3பைத $ளBகY.? 
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ப,- :1 . �வ ,ரTய+,7 அf+த]ைல 3$க மயமாைகயா- 
]ராகM$க+ தF,யான3-Tட+ த$க3. ேமm1 aற ]l+த1, Tகார1 
மre1 Tயவஹார1 ஆ4யவrg- jwFத--அ,- பரTJ=+த- Tட+ 
த$க3. (]யமசார1 காைத 38 மre1 50-7 Tள$கZைர) 

     2. Tயவஹார+ைத அ"]ய8ப\+த8ப\+3வதா-, iற$க@+தலா-, 
அத}ட7 இைணயாம6=+தலா- ஆ+ம உணGZ-fய உணGZ 
ெப ற 8ப \ 4 ற 3 . T ய வஹா ர+ைத  அ "] ய 8ப \ +தாத தா - , 
iற$க@$காததா-, அத}ட7 இைணவதா-, ஆ+ம உணGZ-fய 
உணGZ ெபற8ப\வ,-ைல. (சமா, சதக1 Lேலாக1 -78) 

ேக#$ 53: ேஞய. எ3பைத $ளBகY.? 
ப,-: Lவ-பர அதாவ3 ஏX த+3வ`கW$F உ&ப&ட �வ7 Oதலான 
ஆe ,ரTய`கA7 Lவ�பO1  ேஞய1 -ெதM"3ெகாBள+ 
தF,யான3. 

ேக#$ 54: உபாேதய. எ3பைத $ளBகY.? 
ப,-: 1.தzயான, 3=வ, ஞாயக Lவாபவ வ;வ ]ஜ ஆ+மா [,Mகா6 
+=வ f+தா+மா-O$கால+,m1 ஒேரமா,யாக ]ைலயாக உBள 
f+தா+ம ,ரTய1] ம&\ேம உபாேதயமாF1-மMயாைத  ெசUய+ 
தF,யானதாF1-அைத ஏre, அ,ேலேய ஆw"3, அ3வாகேவ த7ைன 
ெவA8ப\+த+ தF,யானதாF1. (]யமசார1 காைத 38 மre1 50-7 
Tள$கZைர) 

   2.]dசய1-Tயவஹார1 இரDைடcேம ஏrக ேவD;ய3 எ7e 
ந1iத- aர1ைமயாF1-மாையயாF1-jடi+,யாF1.(ேமாkமாG$க8 
aரகாச1) 

                                  உ2a3 அசாதாரண ஃபாவJக# 

ேக#$ 55: உ2=B> எ5தைன அசாதாரண ஃபாவJக#-உண?Yக# 
இ=Bm3றன? 
ப,- : உJ=$F ஐ"3 அசாதாரண ஃபாவ`கB -உணGZகB 
இ=$47றன. அைவகளாவன: 1.ஔபசlக ஃபாவ1, 2.kாJக ஃபாவ1, 
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3. kாேயாபசlக ஃபாவ1, 4.ஔதJக ஃபாவ1 5.பாMணாlக ஃபாவ1. 
இ"த ஐ"31 உJM7 ]ஜஃபாவ`களாF1, உJைர தTற ேவe எ,m1 
Oத- நா7F ஃபாவ`கB இ-ைல, பாMணாlக ஃபாவ1 எ-லா 
,ரTய`கAm1 அ"த ,ரTய+,rF உக"தாGேபா- காண8ப\4ற3. 

ேக#$ 56:ஔபச@க ஃபாவ. எ3f எைதB lfm3றன?? 
ப,- : கGம`கA7 உபசம+3ட7 s;ய ஆ+மாZ$F எ"த 
உணGZ]ைல இ=$4றேதா, அ"த உணGZ ]ைலைய-அ"த உJM7 
அவLைதைய ஔபசlக ஃபாவ1 எ7e se47றனG. ‘ஆ+மாT7 
i=ஷாG+த+ைத ]l+தமாக$ ெகாD\, ஜட கGம உதய+தா- ஏrபட 
ேவD;ய பல7 அ"த அ"த சமய+,- கGம+தா- ெகா\$க O;யாம- 
ேபாதைல கGம+,7 உபசம1 எ7e se47றனG.’ (ேமாk சாL,ர1, 
அ+,யாய1- 2, {+,ர1 1-7 ெதAZைர) 

ேக#$ 57:kா2க ஃபாவ. எ3f எைதB lfm3றன?? 
ப,-: Gம`கB OXைமயாக அh"த ]ைலcட7 s;ய ஆ+மாZ$F 
எ"த f+த உணGZ]ைல இ=$4றேதா, அ"த f+த உணGZ ]ைலைய-
அ"த  உJM7 f+த  அவLைதைய  kாJக ஃபாவ1 எ7e 
se47றனG. ‘ஆ+மாT7 i=ஷாG+த+ைத ]l+தமாக$ ெகாD\, 
ஜட கGம மைற8i OXைமயாக இ-லாம- அhவைத - கGம`கB அ"த 
ஆ+ம aரேதச+,6="3 OXைமயக ெதாடGைப அe3$ெகாBவைத 
கGம+,7 kய1 எ7e se47றனG.’ (ேமாk சாL,ர1, அ+,யாய1- 
2, {+,ர1 1-7 ெதAZைர) 

ேக#$ 58:kாேயாபச@க ஃபாவ. எ3f எைதB lfm3றன?? 
ப,-: கGம`கA7 kாேயாபச+3ட7 s;ய ஆ+மாZ$F எ"த 
உணGZ]ைல இ=$4றேதா, அ"த உணGZ ]ைலைய-அ"த உJM7 
அவLைதைய kாேயாபசlக ஃபாவ1 எ7e se47றனG. ‘ஆ+மாT7 
i=ஷாG+த+ைத ]l+தமாக$ ெகாD\, கGம+,7 ஒரளZ பF, 
அhZ1, ஒரளZ பF, உபசம1-த@Z அைடவைத கGம`கA7 
kாேயாபச1 எ747றனG.’ (ேமாk சாL,ர1, அ+,யாய1- 2, {+,ர1 
1-7 ெதAZைர) 
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  ‘]கwகால+,- உதய+,rF வ=1 ]ேஷக`கA- சGவகா, 
LபGதக`கA7 உதயாபாTkயO1 மre1 ேதசகா, LபGதக`கA- 
உதயO1 மre1 எ,Gகால+,- உதய+,rF  வரT=$F1 
]ேஷக`கA7 ச+தவLதா-ப;",=$F1 ]ைலJ- உபசமO1 
அைமc1 கGம+,7 ]ைலைய kாேயாபசம1 எ747றனG.’ 

   1. ஒuெவா= சமய+,m1 உதய+,rF வ=1 கGம+,- எ+தைன கGம 
ப ர மாy $க B ஒ 7றாக உ த ய +, rF  வ = 4 ற ேதா , அ "த 
பரமாy$கA7 சjக+ைத ]ேஷக1 எ7e ெசா-47றனG.  

 2. உJM7 அ}�T Fண`களான Rர+ைத, ஞான1 Oதலான 
Fண`கைள OXைமயாக மைற$க ]l+தமாக இ=$F1 கGம+,7 
பF,ைய (LபGதக`கைள) சGவகா, எ7e ெசா-47றனG. 

   3. ஓ= ]ேஷக+,-, Fg8a&ட தF, ெகாDட கGம வGகைணகA7 
சjக+ைத LபGதக1 எ7e ெசா-47றனG. 

   4. கGம1 உதய+,rF வ"3 பல7 ெகா\$காம- TX"3 T\தைல 
உதயாபாTkய1 எ7e ெசா-47றனG. 

    5. எ3 உJM7 ஞான1 Oதலான Fண`கைள ஓரளZ மைற8i உD\ 
பDண  ]l+தமாக இ=$4றேதா  அ"த  கGம8 பF,ைய -
LபGதக`கைள ேதசகா, எ7e ெசா-47றனG. 
    
ேக#$ 59: ஔத2க ஃபாவ. எ3f எைதB lfm3றன?? 
ப,-: கGம`கA7 உதய+3ட7 ச1ப"த1 ெகாD\Bள ஆ+மாT7 
Tகார உணGZகைள ஔதJக ஃபாவ1 எ7e se47றனG. 
  
ேக#$ 60: பாaணா@க  ஃபாவ. எ3f எைதB lfm3றன?? 
ப,-: கGம`கA7 உபசம1, kாJக1, kாேயாபசம1, உதய1 
Oதலான கGம`கA7 எ"த அவLைதையc1 எ,GபாG$காம- , 
அதாவ3 கGம`கA7 ]l+த1 எ3Z1 இ-லாம- உJM7 இய-i-
Lவஃபாவ1 ம&\1 எ3ேவா, அைத பாMணாlக ஃபாவ1 எ7e 
se47றனG. 
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   ‘ஒ= ,ரTய+,- எ3 ]ர"தமாக இ=$4றேதா அைத பாMணாlக  
ஃபாவ1 எ7e se47றனG. ஞான1, தரசன1 இரD;7 அைன+3 
T+யாச`கைளc1 உBளட$4ய  ைசத7ய ஃபாவேம உJM7 
பாMணாlக ஃபாவமாF1. ம,ஞான1, f=தஞான1, அவ,ஞான1, 
மன 8ப Gய யஞான1 ஆ4ய ஞான Fண+,7 அவLைதகB 
kேயாபசlக ஃபாவமாF1 .  ேகவலஞான அவLைத  kாJக 
ஃபாவமாF1. ேகவலஞான1 ெவA8ப\1 O7 எuவளZ ஞான1 மைற8i 
ேபாக எuவளZ ஞான1  ெவA8ப\4றேதா  அ3 ஔைதJக 
ஃபாவமாF1.’ 

   ஞான1, தGசன1, மre1 ~Gய Fண+,7 அவLைதகA- ஔபஷlக 
ஃபாவ1 ]கwவ,-ைல; ேமாஹ+,- ம&\ேம உபசம1 ]கw4ற3; 
அ,- Oத6- l+யா+3வ1 (தGசனேமாஹ1) உபசமமான aறF 
ெவA8ப\1 ச1ய$+3வ1 , Rர+ைத  Fண+,7 ஔபஷlக 
ஃபாவமாF1. (ேமாk சாL,ர1, அ+,யாய1- 2, {+,ர1 1-7 
ெதAZைர) 

ேக#$  6 1 : உ2a3 ஐ+C அசாதாரண ஃபாவJக# எ3ன 
ெசா'm3றன? 
ப,-: 1. உJMட1 f+தைசத7ய ஃபாவ1 அனா,-அன"தமாக 
இ=$4ற3 எ7பைத உe,8 ப\+34ற3.  

  2. உJMட1 f+தைசத7ய ஃபாவ1 அனா,-அன"தமாக இ="த 
ேபா,m1 , அத7 அவLைதJ- Tகார1-ேகாளாe இ=$4ற3 
எ7பைத ஔைதJக ஃபாவ1 உe,8 ப\+34ற3. 

    3. ஜட கGம+3ட7 உJ=$F அனா,காலமாக ச1ப"த1 இ=$4ற3, 
ேமm1 உJG அதrF அட`4J=$4ற3 , ஆைகயா- உJG 
T கா ர ம ைட 4 ற 3 எ 7றா m 1 க Gம +, 7 கா ரண+தா - 
Tகாரமைடவ,-ைல எ7பைதc1 ஔைதJக ஃபாவ1 உe,8 
ப\+34ற3. 
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 4. உJG அனா,யாகேவ Tகார+ைத ெசU3ெகாD\ வ=4ற3, 
இ="தாm1 அ3 ஜடமாக ஆ4TடT-ைல, ேமm1 அத7 ஞான1, 
தGசண1 மre1 ~Gய1 இைவகA7 ஒ= பF, எ8ேபா31 ெவA8ப&ட 
வDண1 இ=$4ற3 எ7பைத kேயாபசlக ஃபாவ1 உe,8 
ப\+34ற3. 

  5. உDைமயான iMத- வ"த aறF உJG எ"ெத"த உDைமயான 
i=ஷாG+த+ைத அ,கM$4றேதா , அ"த"த ேமாஹ+,7 பF, 
T\ப&\8 ேபா4ற3 எ7பைதc1 kேயாபசlக ஃபாவ1 உe,8 
ப\+34ற3. 

   6. ஆ+மாT7 Lவ=ப1 எ8ப; உBளேதா அ8ப;ேய 3-6யமாக8 
iM"3 ெகாDடaறF, உJG எ8ேபா3 பாMணாlக ஃபாவ+,- 
அைட$கல1 அைட4றேதா, அ8ேபா3 ஔைதJக ஃபாவ1 Tலக+ 
3வ`F4ற3. ேமm1 Oத6- Rர+ைத Fண+,7 ஔைதJக ஃபாவ1 
TலF4ற3 எ7பைத ஔபஷlக ஃபாவ1 உe,8 ப\+34ற3. 

  7. உJG அ8பர,ஹத(�த1 4ைட$காத) ஃபாவ+,7 jல1 
i=ஷாG+த+,- O7ேன நகG"தா- சாM+,ர ேமாஹ1 தானாகேவ 
அO$க8ப\4ற3-வmTழ$4ற3 (உபசம ஃபாவ1 ெபற8ப\4ற3) 
எ7பைத ஔபஷlக ஃபாவ1 உe,8 ப\+34ற3. 

  8. aர,ஹ+ (�த1 4ைட$க$s;ய) i=ஷாG+த+,7 jல1 
பாMணாlக ஃபாவ+,- ஆwவைத உJG அ,க8ப\+31ேபா3 
Tகார1 நாசமைட4ற3 எ7பைத kாJக ஃபாவ1 உe,8 
ப\+34ற3. 

    9. கGம+3ட7 உBள ச1ப"த1 aரவாக வ;T--ஓ&ட வ;T- 
அனா, காலமாக இ="ேபா,m1, ஒuெவா= சமயO1 பழய கGம1 
TலFவ31 i,ய கGம1 ேசGவ31 ]கw"3 ெகாD;=$4ற3. இ"த 
ேநா$4- ஆர1ப1 இ=8பதா-, அ"த கGம+3டனான ச1ப"த1 
OXவ31 TலF1 ]ைல (ஆர1ப+ைத 3D;+தா-) வரO;c1 
எ7பைத kாJகஃபாவ1 உe,8 ப\+34ற3. 
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     10. எ"த ]l+தO1 உJைர Tகார8 ப\+3வ,-ைல, ஆனா- 
உJG தானாகேவ ]l+த+,7 க&\8பா&;- இ=8ப3ேபால நட"3 
தாேன Tகாரமைட4ற3. உJG எ8ேபா3 பாMணாlக ஃபாவவ;வ த7 
Lவஃபாவ+,7 ப$க1 இல&Rய1 ெகாD\ Lவா�ன+ைத-fய 
க &\ 8பா &ைட  ெவA 8ப \ +3 1ேபா3 , ]l +த +,7 க &\ 8 
பா&;6="3 Tல4 f+த+தனைமைய ெவA8ப\+34ற3 எ7பைத 
ஔபசlக ஃபாவ1, சாதக]ைல-kாேயாபசlக ஃபாவ1 மre1 
kாJக ஃபாவ1 ஆ4ய j7e1  உe,8 ப\+347றன.  

ேக#$ 62: ஔபச@க ஃபாவ5&' எ5தைன 8aYக# இ=Bm3றன? 
ப,- : ஔபசlக (உபசம ) ஃபாவ+,- 1 .ஔபசlக (உபசம ) 
ச1ய$+3வ1, 2.ஔபசlக(உபசம) சாM+,ர1 என இரD\ aMZகB 
இ=$47றன.  

ேகள$ 63: kா2க ஃபாவ5&' எ5தைன 8aYக# இ=Bm3றன? 
ப,-: kாJக ஃபாவ+,- 1.kாJக ச1ய$+3வ1, 2.kாJக 
சாM+,ர1, 3.kாJக தGசன1, 4.kாJக ஞான1, 5.kாJக தான1, 
6.kாJக லாப1 7.kாJக ேபாக1 8.kாJக உபேபாக1 9.kாJக 
~Gய1 என ஒ7ப3  aMZகB இ=$47றன. 

ேக#$  6 4 :kாேயாபச@க ஃபாவ5&' எ5தைன  8aYக# 
இ=Bm3றன? 
ப,-: kாேயாபசlக ஃபாவ+,- 1.ச1ய$+3வ1, 2.சாM+,ர1, 
3.ச$ �தGசன1, 4.அச$ �தGசன1, 5.அவ,தGசண1, 6.ேதசசUயம1, 
7.ம,ஞான1, 8.f=தஞான1, 9.அவ,ஞான1, 10.மன8பGயயஞான1, 
11.Fம,ஞான1, 12.Ff=தஞான1, 13.Fஅவ,ஞான1, 14.தான1, 
15.லாப1, 16.ேபாக1, 17.உபேபாக1, 18.~Gய1 என 18 aMZகB 
இ=$47றன.  

ேக#$ 65: ஔைத2க ஃபாவ5&' எ5தைன 8aYக# இ=Bm3றன? 
ப,-: ஔைதJக ஃபாவ+,- நா7F க,கB, நா7F கஷாய`கB, 
j7e 6`க`கB, ஆe ேல�ையகB(�த1, ப+ம1, f$ல1, $=�ண1, 
�ல1, காேபாத1) l+யா தMசன1(1), அnஞான1(1), அசUயம1(1), 
அR+த+3வ1(1) என 21 aMZகB இ=$47றன.  
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ேக#$ 66:ேல:யா எ3f எைத ெசா'm3றன?? 
 ப,-: கஷாய+,7 உதய+3ட7 s;ய ேயாக+,- பட=த--அதாவ3 
கஷாய+3ட7  ெசய- ப\தைல ஃபாவ  ேல�யா எ7e1 , அ"த 
உணGZகைள ெவA8ப\+31 ேநா$4- அதrF உக"த உட67 �த1, 
ப+ம1 Oதலான ]ற+ைத ,ரTய ேல�யா எ7e1 se47றனG. 

ேக#$ 67: பாaண@க ஃபாவ5&' எ5தைன 8aYக# உ#ளன? 
ப,- : பாMணlக ஃபாவ+,- 1 .�வ+3வ1 , 2 .பuய+3வ1 , 
3.அபuய+3வ1 என j7e aMZகB உBளன. 

ேக#$ 68: ேமேல lcய ஐ+C ஃபாவJகE', எ+த பாவ5&3 பBக. 
கவன5ைத ெசz5Cவதா' த?ம5&3 CவBகS., Skைம{. ெபற 
S){.? 
ப,-: பாMணாlக ஃபாவ+ைத தTற மrற நா7F ஃபாவ`கW1 அhc1 
த7ைம ெகாDடதாF1, ஒ= சமய பGயாய`களாF1. அ,m1 kாJக  
ஃபாவ1 ]wகால+,- இ-ைல, உபசம ஃபாவ1 எ7னேவா அ-ப கால-
lக$ Fைற"த காலஅளேவ இ=$4ற3, மre1 உதய ஃபாவO1, 
kாேயாபசம ஃபாவO1 சமய"ேதா=1 மாrறமைட47றனவாக 
இ=$47றன. எனேவ அ"த ஃபாவ`கA- இல&Rய1 ெகாBWவதா- 
அைவகA- ஒ7gJ=$க O;வ,-ைல ேமm1 தGமO1 ெவA8 
ப\வ,-ைல . O$கால+,m1 ஒேர  ]ைலயான இய-a- -
Lவஃபாவ+,- இ=$க$s;ய பாMணாlக பாவ+,7 மக+3வ+ைத 
ெதM"3 ெகாD\ , அத7ேம- உJG பட=மானா--அத}ட7 
அJ$4ய1 ஆ4T\மானா--ேசG"3 ெகாBWமானா-, தGம+,7 
3வ$க1 உDடா4ற3 ,  ேமm1 அ"த ஃபாவ+,- ஒ7gT\1 
பல+தாேலேய தGம1 OXைமயைட4ற3 . (ேமாk சாL,ர1 , 
அ+,யாய1- 2, {+,ர1 1-7 ெதAZைர) 

ேக#$69: எ'லா ஔைத2கஃபாவS. ப+த5&e> காரணமா>மா? 
ப,-: 1. எ-லா ஔைதJக ஃபாவO1 ப"த+,rF காரண1 எ7e 
iM"3 ெகாBள$sடா3. ஆனா- l+,யா+3வ1, அசUயம1, கஷாய1 
மre1 ேயாக1 Oதலான நா7F  ஃபாவ`கW1 ப"த+,rF 
காரணமாF1. (Q தவள1)   
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   2. உJG, ேமாஹ+3ட7 s;யதாக இ="தா- ப"த1 ]கw4ற3. 
,ரTயேமாஹ1(ேமாஹ�ய கGம1) உதயமானாm1 sட உJG f+தா+ம 
பல+,7 jல1 ஃபாவேமாஹ வ;T- பMணl$கT-ைல எ7றா- 
i,ய கGம1 ப"தமாவ,-ைல . கGேமாதய+தா- உJG i,ய 
கGம`கைள$ க&;$ெகாBWமானா- , ச1சாM உJGகAட1 
எ8ேபா31 கGம உதய1 காண8ப\வதா-, அ,- எ8ேபா31 ப,ய 
கGம`கA7 ப"த1 ]கw"3  ெகாDேட  இ=$க  ேவD\1 , 
அ8ப;யானா- எ8ேபா3ேம ேமாk1 அைடய O;யாம- ேபாF1. 
ஆைகயா- கGம+,7 உதய1 ப"த காரணl-ைல, உJM7 ேமாஹ 
வ;வ Tகார ஃபாவேம ப"த காரண1 எ7e iM"3 ெகாBளேவD\1. 
(aரவசனசார1 காைத 45-7 ெஜயேசனாசாMயாM7 உைர.) 

ேக#$ 70:ஔைத2க ஃபாவ5&' உ#ள அgஞான ஃபாவ5&e>., 
kேயாபச@க ஃபாவ5&' உ#ள அgஞான ஃபாவ5&e>. உ#ள 
$5&யாச. எ3ன? 
ப,-: ஔைதJக ஃபாவ+,- உBள அnஞான ஃபாவ1, உணGZ 
வ;வமாF1. kேயாபசlக ஃபாவ+,- உBள அnஞான ஃபாவ1 
jடந1a$ைகJ7 கா ரண+தா- Rைதவைட"த  அgவாF1 . 
(ேமாkசாL,ர1 - ஃV-ச"EJ7 Tள$கZைர) 

ேக#$ 7 1 : உ2a3 ஔபச@க. , kா2க. , ஔைத2க. 
kேயாபச@க. Sதலான ஃபாவJகைள{. பாaணா@க ஃபாவ. எ3f 
எ+த ேநாBm' ெசா'லT பGmறC?  
ப,-: 1. உJM7 பGயாய+,- ெவA8ப\1 ஒuெவா= ஃபாவO1, 
உJM7 fய பMணாமமாைகயா- உJM7 ேநா$4- பாMணாlக 
ஃபாவ1 எ7e ெசா-ல8 ப\4ற3.  

   2. இ"த நா7F ஃபாவ`கAm1 கGம+,7 ேநா$4- அதாவ3 கGம 
உதய+,7 தா$க+தா- Rைத"த உணGZ ெகாBWத-, மre1 கGம 
உதய+,7 தா$க+தா- Rைதவைடயாத உணGZ ெகாBWத- 
Oத6யைவகைள எ\+3dெசா-ல kேயாபசlக ஃபாவ1 Oதலான 
ஃபாவ`கB ெசா-ல8ப\47றன.  
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   3. ஐ"தாவ3 பாMணாlக ஃபாவ+ைதேய பாMணாlக ஃபாவ1 எ7e 
ெசா-ல8ப\4ற3, ஏென7றா- அைதd சாGவதாேலேய தGம+,7 
3வ$கO1, வளGdRc1, Vரண+த7ைமc1 உDடா4ற3. (]யமசார1 
காைத 13, 15, 41, 110, 119, 178-7 Tள$கZைரJ7 ப; மre1 178-
ஆ1 கலச1 297-7 ப;c1)  

ேக#$ 72: உ2a3 ெவETபG. kா2க ஞான5&3 ம*ைமையT 
பec lறY.? 
ப,-: தGம+,7 jல1 OX3ணGஞாz-ேகவ6 பகவா7 ஆவாG. இ"த 
i+தக+,7 a7னா- ெகா\$க8ப&\Bள இைண8i8 பF,J- 
kாJக ஞான+,7 ம�ைமைய ப;+3 ெதM"3 ெகாBW`கB. 

                                   >ணNதானJகE3 வaைச 

ேக#$ 73: உலm' எ'லா உ2?க�. �க5ைதேய $=.Um3றன 
ேமz. அைதTெபறT பல$தமான Sயe4கைள{. ெச�m3றன, 
ஆனா' அ+த �க5ைத ஏ3 ெபறS)வ&'ைல? 
ப,-: aறT ]ைலJ- உBள உJGகW$F உDைமJ- fக+,7 
வ;வ1 எ8ப;8ப&ட3 எ7ப31 , அைத எ8ப;8  ெபறேவD\1 
எ 7ப ைத c 1  ெத M "3  ெகா BளT -ைல , அ ைத 8  ெப e 1 
வhOைறகைளc1 கைடa;8ப,-ைல. ஆைகயா- அ"த உJGகளா- 
fக+ைத ெபறO;வ,-ைல. 

 ேக#$ 73: உpைம2' �க. எTப) இ=BmறC?  
ப,-: உDைமயான ம4wdR எ7ப3, அதாவ3 உDைமயான fக1 
எ7ப3 உJM}ைடய aM$க O;யாத (அ}�T) fக Fண+,7 f+த 
பGயாயமாF1 , அைதேய உDைமயான fக1 எ7e ஆகம`கB 
ெசா-47றன. fக1 எ7ப3 உJM7 O$4ய இய-பாF1, ஆன- aறT 
]ைலJ- உBள உJGகB, மய$க வச+தா- சாதாேவத�ய கGம உதய 
]l+த+தா- உDடாF1 ,Mi உணGZகைள அதாவ3 இய-i$F 
எ,ரான அ}பவ`கைள fக1 எ7e ந1a$ ெகாD\ இ=கற4ற3.   

ேக#$ 76: 8ற$ �ழe42' உ#ள ச.சாa உ2?க�B> �க. 
எTேபாC mைடB>.? 
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ப,-: aறT fழrRJ- உBள ச1சாM உJGகW$F உDைமயான 
fக1, ேமாk1 அைடவதாேலேய 4ைட$F1. அuZJGகW$F ஒ= 
பF,-ெகாnச1 fக1 ெபeத67 3வ$க1 ]dசய ச1ய$தMசன1 
ெபrற,6="3  அதாவ3 நா7கா1 FணLதான+,6="3 
4ைட$4ற3.  

ேக#$77:ேமாk5&3 Nவ�ப. எTப) இ=BmறC? 
ப,-: ஆ+மாT6="3 எ-லா ஃபாவகGம`கW1-,Mi உணGZகW1, 
மre1 ,ரTய கGம`கW1 OXைமயாக TலFவைதேய ேமாk1 எ7e 
தGம சாL,ர`கB se47றன. 

ேக#$ 78: ேமாk. ெபf. வ� யாC?  
ப,-: ச1வைரc1, ]Gஜைரcேம ேமாk1 ெபe1 வhயாF1. [அதாவ3 
உJMட1 i,ய கGம`கB வராம- த\+3, O7னG க&;$ெகாD\ 
ஆ+மாZ7 ப"த]ைலJ- இ=$F1 எ-லா  கGம`கைளc1 
ஆ+மாT6="3 OXைமயாக Tல$4 ஆ+மாைவ பMVரண �Uைய 
]ைலைய அைடயd ெசUவேத ேமாk1 அைடc1 வhயாF1.] 

ேக#$ 79:ச.வைர எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஆLரவ1 தைடப\தைல ச1வைர எ7e ெசா-47றனG. அதாவ3 
ஆ+மாT- i,ய Tகார உணGZ வராம- இ=+த- அதாவ3 ஆ+மா 
,Mi உணGZ ெகாBளாம- இ=+த- மre1 i,ய கGம`கB 
ஆ+மாZட7 ெதாடGi ெகாBள வராம- இ=+தைல ச1வைர எ7e 
ெசா-47றனG.      
     
ேக#$ 80:r?ஜைர எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஆ+மாT- ஓரளZ Tகார உணGZ வ=வ3 Fைற"3 ேபாத-, 
அேத சமய1 ~தராக உணGZ வளGdR அைடத- மre1 O7னG 
ப"தமான பழய கGம`கA7 ெகாnச1 பF, ஆ+மாT6="3 
TலFதைல ]Gஜைர எ7e ெசா-47றனG. 

ேக#$ 81: ச.வைர மef.  r?ஜைர rகழ  எ3ன ெச�ய ேவpG.? 
பத-: ]dசய ச1ய$தGசன1, ச1ய$ஞான1 மre1 ச1ய$சாM+,ர1 
இ"த j7e1 ஆ+மாT- ச`கl+த ]கwZ ச1வைர மre1 ]Gஜைர 
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உDடாக  ெசUய  ேவD;ய �Tர நடவ;$ைகயாF1 . நா7கா1 
FணLதான+,- ]dசய ச1ய$தGசன1 உDடாவதா- ச1வைரc1  
]Gஜைரc1 இ`4="ேத 3வ`F4ற3.  

ேக#$ 82: இ+த ,3f. ஒ3றாக ேச?+C rகbத' ஒ3றாகேவ 
rகbmறதா அ'லC ஒ3ற383 ஒ3றாக rகbmறதா? 
ப,-: ஒ7ற7a7 ஒ7றாக வMைசயாக ]கw4ற3. 

ேக#$ 83: ,3f. ஒ3றாக  ேச?+C  ஒ3ற383 ஒ3றாக 
வaைசயாக  rகk. mரம. எTப) இ=BmறC? 
ப,-: எ"ெத"ந உJG FணLதான+,- O7ேனrற1 அைட4றேதா 
அதrF உக"தவாe அ"த ஆ+மாT7 அ"த"த Fண`கA7 
பGயாய`கA7 �Uைம+ த7ைமc1 sட வளGdR அைட"3 
கைடRJ- OXைமயாக j7e1 ேசG"3 ]கwத- அைம4ற3. 

ேக#$ 84: >ணNதான. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ேமாஹ1 மre1 ேயாக+,7 ]l+த+தா- ]கX1 ஆ+மாT7 
ச1ய$தMசன1, ச1ய$ஞான1, ச1ய$சாM+,ர1 ஆ4ய Fண`கA7 
அவLைதகைள-பGயாய`கைள FணLதான1 எ7e ெசா-47றனG. 

ேக#$ 85: >ணNதான5&' எ5தைன ேவfபாGக# இ=Bm3றன?   
ப,- : FணLதான+,- 1 4  ேவe பா \ கB இ=$47றன . 
அைவகளாவன:- 1.l+,யா+3வ1, 2.சாசாதன1, 3.lLர1, 4.அTரத 
ச1ய$,=�; , 5.ேதசTர, , 6.aரம+தTர, , 7.அaரம+தTர, , 
8 .அVGவகரண1 , 9 .அ]T=+,கரண1 , 1 0 .{kமசா1பராய1 , 
11.உபசா"தேமாஹ1, 12.kணேமாஹ1, 13.சேயாகேகவ6, 14. 
அேயாகேகவ6. 

ேக#$ 86: >ணNதானJக�B> இ+த ெபய? வரBகாரண. எ3ன? 
ப,-: FணLதான`கW$F இ"த ெபயG வர$காரண1 ேமாஹ�ய 
கGம1 மre1 ேயாகமாF1.  

ேக#$ 87: எ+ெத+த >ணNதான5&e> எC r@5த.? 
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ப,-: Oத- நா7F FணLதான`கW$F தGசனேமாஹ�ய கGம1 
]l+தமாF1 . ஐ"தா1 FணLதான+,6="3 ப7zரDடா1 
FணLதாண 1வ ைர  உ Bள  எ &\  FணLதா ன `க W $F 
சாM+,ரேமாஹ�ய கGம1 ]l+தமாF1. ப,j7e, ப,நா7கா1 
FணLதான`கW$F ேயாக1 ]l+தமாF1. 

  Oத- l+,யா+3வ FணLதான1 தGசனேமாஹ�ய கGேமாதய 
]l+த+தா- ]கw4ற3; அ,- ஆ+மாT7 பMணாம1-உணGZ 
jடந1a$ைக-l+,யா+3வ வ;T- இ=$4ற3.  

      நா7கா1 FணLதான+,rF தGசனேமாஹ�ய கGம+,7 உபசம1-
த@Z, kய1-அhZ, அ-ல3 kாேயாபசம1 ]l+தமாF1. இ"த 
FணLதான+,- ஆ+மாT7 ]dசய ச1ய$தGசன பGயாய+,7 
அ}பவ1 ]கw4ற3. [அதாவ3 இ"த FணLதான+,- உDைமயான 
த7ைன-Lவய1 ஆ+மாைவ (O$கால+,m1 �ய]ைலJ- உBள 
ஆ+ம ,ரTய+ைத) அ}பவ8VGவமாக அைடயாள1 கD\ அ,- 
ந1a$ைக ெகாB4ற3.]   

  j7றா1 ச1ய$l+,யா+3வ (lLர ) FணLதான+,rF 
தGசனேமாஹ�ய கGம+,7 ச1ய$l+,யா+3வ கGமaர$=,J7 
உதய1 ]l+தமாF1. இ"த FணLதான+,- ஆ+மாT7 உணGZ 
ச1ய$3வ1 அ-ல3 l+,யா+3வ1 எ7e ெசா-லO;யாதப; 
இரD\1 கல"த உணGZ ]ைல [தJ=1  ெவ-லO1 கல"த 
கலைவJ7 fைவ ேபால] காண8ப\4ற3. 

  Oத- FணLதான+,- ஔைதJக ஃபாவO1 , நா7கா1 
FணLதான+,- ஔபசlக , kாJக அ-ல3 kேயாபசlக 
ஃபாவO1 , j7றா1 FணLதான+,- ஔைதJக ஃபாவO1 
காண 8ப \ 4 ற 3 . ஆனா - இ ரDடா 1 FணLதா ன+, - 
தGசனேமாஹ�ய கGம+,7 உதய1 , உபசம1 , kய1 மre1 
kேயாபசlக1 ஆ4ய இ"த நா7F ]ைலய- எ"த ]ைலJ7 
]l+தO1 இ-ைலயாைகயா-, இ`F தGசனேமாஹ�ய கGம ேநா$4- 
பாMணாlக ஃபாவ1 இ=$4ற3, ஆனா- அன"தா}ப", வ;வ 
சாM+,ர ேமாஹ�ய கGம1 உதயமாவதா-, இ"த FணLதான+,- 
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சாM+,ரேமாஹ�ய கGம ேநா$4- ஔைதJக ஃபாவO1 sட 
இ = 8ப தா க ெசா -ல 8ப \ 4 ற 3 . இ "த  FணLதா ன+, - 
அன"தா}ப",J7 உதய+தா- ச1ய$3வ1 இ-லாம- ேபா4ற3. 
ஆைகயா- இ"த  FணLதான+,- ச1ய$3வO1 இ-ைல , 
l+,யா+3வO1 இ-ைல , l+,யா+3வ கGம+,7 உதயO1 
வரT-ைலயாைகயா- இ`F l+,யா+3வ மre1 ச1யக+3வ கGம 
ேநா$4- அைவ அ}தய வ;வமாF1.  

   ஐ"தா1 FணLதான+,6="3 ப+தாவ3-ேதசTர,, aர1ம+தTர,, 
அ a ர 1ம +த T ர, , அ V Gவ க ரண7 , அ ] u= +, க ரண7 , 
{kமசா1பராய7 ஆ4ய ஆe FணLதான`கA- சாM+,ர 
ேமாஹ�ய கGம+,7 kேயாபசம1 ]l+தமாF1. ஆைகயா- இ"த 
FணLதான`A- kேயாபசlக ஃபாவ1 ]கw4ற3 . இ"த 
FணLதான`கA- ] dச ய ச 1ய $ சா M +, ர ப Gயா ய +,- 
ெதாடGdRயான வளGdR காண8ப\4ற3.  

   11-ஆ1 உபசா"தேமாஹ FணLதான1 ஆ+மாT7 i=ஷாG+த+தா- 
ெவA8ப\மானா-, அ8ேபா3 சாM+,ர ேமாஹ�ய கGம1 தானாகேவ 
உபசம1-த@Z அைட4ற3. ஆைகயா- 11-ஆ1 உபசா"தேமாஹ 
FணLதான+,- ஔபசlகஃபாவ1 ]கw4ற3. இ`F சாM+,ர 
ேமாஹ�ய கGம1 OXைமயாக உபசம1-த@Z அைட"தாm1sட 
ேயாக+,7 ]கwZ இ=8பதா-, இ3 OXைமயான சாM+,ர1 இ-ைல. 
ஏென7றா- ச1ய$ சாM+,ர+,7 லkண+,- ேயாக1 மre1 
கஷாய1 இ-லாைமயா- Vரண ச1ய$ சாM+,ர1 உDடா4ற3.  

  12-ஆ1 kணேமாக FணLதான1 ஆ+மாT7 i=ஷாG+த+தா- 
ெவA8ப\மானா-, அ8ேபா3 சாM+,ரேமாஹ�ய கGம1 தானாகேவ 
kயமைட4ற3, ஆைகயா- இ`F kJக ஃபாவ1 உDடா4ற3. இ"த 
FணLதான+,m 11-ஆ1 FணLதான+ைத ேபால ச1ய$சாM+,ர1 
OXைம அைடயT-ைல. இ="தேபா,m1 ச1ய$ஞான1 நா7கா1 
FணLதான+,ேலேய ெவA8ப&\ T\4ற3.  

   ஃபாவா?5த.-ஆ+மாT7 ஞான Fண+,7 பGயாய1 ெதாடG"3 
ந,J7 ஓ&ட1ேபால அgc1 ெசயைல ெசU3ெகாD\ இ="தாm1, 
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அ3 ெகாD;=$F1 jடந1a$ைகJ7 காரண+தா- அத7 அgதm1 
தவறாகேவ-l+யா அgவாகேவ இ=$4ற3 . ஆனா- நா7கா1 
FணLதான+,- எ8ேபா3 ]dசய ச1ய$தMசண1 ெவA8ப\4றேதா 
அ8ேபா3 ஆ+மாT7 ஞானபGயாய1 ச1ய$ஞான1 எ7e ெசா-ல8 
ப\4ற3 .  ேமm1 ஐ"தா1 FணLதான+,- Rற8பான ஒX$க 
Fண+,7 வளGdR ]l+த+தா-, அவ,, மன8பGயய ஞான1sட Rல 
உJGகAட1 ெவA8ப\4ற3 . ஆனாm1 ேகவலஞான1 அைடc1 
O7னG (13-ஆ1 FணLதான1 அைடc1 O7னG) ஞான Fண+,7 
பGயாய1 OXைமயான aரகாச1 அைடவ,-ைல, இ="த ேபா,m1 
நா 7F  O த - ப 7z ரDடா 1 FணLதா ன 1வ ைர  உ Bள 
FணLதான`கAேலேய [kJக ச1ய$தMசன1 ெபrறZட7] Rர+ைத-
ந1a$ைக Fண1 OXைம ெபreT\4ற3. [ஏென7றா- kJக 
ச1ய$ தMசன1 ெபறாம- 12-ஆ1 FணLதான+ைத அைடய O;யா3.] 
இ3வைர ஞான மre1 சாM+,ர Fண+,7 பGயாய1 ச1ய$ 
ஆனாm1sட OXைம ெபறT-ைல. ஆைகயா- ஆ+மா இ3வைர 
ேமாk1 அைடயT-ைல. 12-ஆ1 FணLதான+,-  சாM+,ர Fண1 
ம&\1 kாJகமைடவதா- ஒX$க  Fண1 ம&\1 OXைம 
ெபreT\4ற3. ஆனாm1 மrற ஆ7ம Fண`கB இ7}1 �Uைம 
அைடயT-ைல.  

  ேயாக1 இ7}1 இ=8பதா- ப,j7றா1 சேயாகேகவ6 
FணLதான1 ]கw4ற3, ஆைகயா- இ"த FணLதான ]ைல 
ச ேயாக ேக வ6 எ7ற  ெப ய ரா- அைழ$க 8ப \4 ற3 . இ"த 
FணLதான+,- ச1ய$ஞான1, பGயாய+,- OXைம ெபreT\4ற3, 
ஆனா - ம rற  Fண `க A 7 ப Gயா ய `க B O X +� Uைம 
அைடயாம6=$47றன, அதனா- இ7}1 ஆ+மா ேமாk1 ெபறாம- 
இ=$4ற3. [இ"த ]ைலைய ஆ+மாT7 ஃபாவேமாk1 எ7e 
ெசா-47றனG, இ7}1 ,ரTயேமாk1 அைடயT-ைல. அதாவ3 
உட- மre1 அகா, கGம`கA7 இ=8i ஆ+மாZட7 இ7}1 
காண8ப\4ற3.]   

  14-ஆ1 அேயாகேகவ6 FணLதான1 ேயாக1 இ-லாததா- 
ெபற8ப\4ற3 , ஆைகயா- இத7  ெபயG அேயாகேகவ6 எ7ற 
ெபயரா- அைழ$க8ப\4ற3 . இ"த FணLதான+,7 O;T- 
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ஆ+மாTட1 இ3வைர OXைமயைடயாத மrற எ-லா Fண`கW1 
OXைமயான ஒX$க+ைத -சாM+,ர+ைத  ெபeவதா- ச1ய$ 
சாM+,ர1 Vரண+த7ைம அைட4ற3 . [எ-லா Fண`கA7 
பGயாய`கW1 OX+�Uைம அைட47றன.] இ"த FணLதாண+,- 
ஆ+மா ,ரTய ேமாk+,rF lக அ=4- இ=$4ற3. அதாவ3 அ, இ, 
உ,=,m எX+3$கைள உdசM$க எuவளZ கால1 ஆ4றேதா அ"த 
கால இe,J- ஆ+மா ேமாk1 அைட"3T\4ற3.              

ேக#$ 88. @5&யா5Cவ >ணNதான5&3 Nவ�ப. எTப) 
இ=BmறC? 
ப,-: l+,யா+3வ aர$=,J7 உதய1 இ=8பதா- அத+3வ+,--
த+3வ1 அ-லாதவrg- ந1a$ைக ெகாDட ஆ+மாT7 உணGZ 
Tேசஷ+ைத l+,யா+3வ FணLதான1 எ7e ெசா-47றனG. இ"த 
FணLதான+,- இ=$F1 உJG Tப�த ந1a$ைக ெகாB4ற3, 
எ8ப; எ7றா- a+த காUdச- ேநாU உBளவ=$F, பா- Oதலான 
இz8பான fைவ உBள பான1sட கச8பாக இ=8ப3 ேபால, 
உDைமயான த Gம +,- அவ GகW$F  =R -ஆGவ1 -a;8i 
இ=8ப,-ைல . உDைமயான தGம1 அவGகW$F ந-லதாக8 
ப\வ,-ைல. 

ேக#$ 89: சாசாதன >ணNதான. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: aரதேமாபசம ச1ய$+3வ கால+,- எ8ேபா3 அ,க ப&ச1 ஆe 
ஆவA காலேமா அ-ல3 Fைற"த ப&ச1 ஒ= சமயேமா �த1 
இ=$F1ேபா3, அ"த சமய+,- ஏதாவ3 ஒ= அன"தா}ப", 
கஷாய1 உதயமாFமானா-, அ"த ]ைலJ- உBள ஆ+மாZ$F 
ச1ய$+3வ ]ைல அh"3ேபா4ற3. [l+,யா+3வ aர$=,J7 
உதயO1 அ88ேபா3 இ=8ப,-ைல.] அ8ப;8ப&ட உJG சாசாதன 
FணLதான+ைத ெகாDடதாக இ=$4ற3.  

ேக#$ 90: ச.யB5Cவ. எ5தைன $தமாக இ=BmறC?  
ப,-: ச1ய$+3வ1 1.உபசம ச1ய$+3வ1, kாJக ச1ய$+3வ1,  
kாேயாபசlக ச1ய$+3வ1 என j7e Tதமாக இ=$4ற3. 
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 1. உபசம ச1ய$+3வ1-உJG Lவச7O$-த7ைன உBேநா$48 
பாG$F1 i=ஷாG+த+ைத த7z- ]eZமானா--ெசUcமானா-, 
அ8ேபா3 தGசனேமாஹ�ய கGம+,7 l+,யா+3வ1 , ச1ய$ 
l+,யா+3வ1, ச1ய$3வ1 மre1 அன"தா}ப", $ேராத, மான, 
மாயா, மre1 ேலாப1 ஆ4ய ஏX aர$=,கB தானாகேவ த@Z-
உபசம1-உதய+,rF வராத ]ைலைய அைட47றன. அ"த சமய+,- 
எ"த உணGZ ஆ+மாZ$F வ=4ேதா, அைத உபசம ச1ய$+3வ1 
எ7e ெசா-47றனG. 

 2. kாJக ச1ய$+3வ1-உJG Lவச7O$-த7ைன உBேநா$4 
பாG$F1 i=ஷாG+த+ைத த7z- ]eZமானா--ெசUcமானா-, 
அ8ேபா3 தGசனேமாஹ�ய கGம+,7 l+,யா+3வ1 , ச1ய$ 
l+,யா+3வ1, ச1ய$3வ1 மre1 அன"தா}ப", $ேராத, மான, 
மாயா, மre1 ேலாப1 ஆ4ய ஏX aர$=,கW1 அhவைடcமானா-, 
அ"த சமய+,- எ"த உணGZ ஆ+மாZ$F வ=4ேதா அைத kாJக 
ச1ய$+3வ1 எ7e ெசா-47றனG. 

 3 . kாேயா ப சlக ச 1ய $+3வ1 - l+,யா+3வ1 , ச 1ய $ 
l+,யா+3வ1, அன"தா}ப", $ேராத, மான, மாயா, மre1 ேலாப1 
ஆ4ய ஆe  aர$=,கA7 அ}தய1-உதயமாகாமm1 இ=+த- 
மre1 ச1ய$3வ8 aர$=,J7 உதயO1 உBள கால+,- 
ஆ+மாZ$F  உDடாF1 உணGZ  ]ைலைய  kாேயாபசlக 
ச1ய$+3வ1 எ7e ெசா-47றனG . [இ3 ச1ப"தமாக  ேமm1 
Rற8பாக+ ெதM"3ெகாBள ேகாம&டசார1 Oதலான 5-கைள 
Lவா+யாய1 ெசUய ேவD\1.]   

ேக#$ 91: 8ரதேமாபசம ச.யB5Cவ. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப , - : அனா, l +யா, =�; $F  l +, யா+3 வ 1 ம re 1 
அன"தா}ப",  Fேராத -மான -மா யா - ேலா ப1 ஆ4ய ஐ"3 
aர$=,கW1, மre1 சா, l+யா,=�;$F l+,யா+3வ1, ச1ய$ 
l+,யா+3வ1, ச1ய$+3வ1 மre1 அன"தா}ப", Fேராத-மான-
மாயா-ேலாப1 ஆ4ய ஏழ aர$=,கW1 உபசம1-த@Z அைடவதா- 
உrப+,யாF1 ஆ+மாT7 உணGZ ]ைலைய aரதேமாபசம 
ச1ய$+3வ1 எ7e ெசா-47றனG. 
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ேக #$  9 2 : 5$& ேயா ப ச ம ச .ய B5C வ . எ3f  எைத x 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஏழா1 FணLதான+,- kாேயாபசம ச1ய$,=�; உJG 
Lேர@ ஏe1 த=வாJ- அன"தா}ப", நா7F கஷாய`கைள 
Tச1ேயாஜன1 ெசU3-அ8aர+யா$யான நா7F கஷாய`களாக மாrg 
தGசன ேமாஹ�ய+,7 j7e aர$=,கA7 உபசம கால+,- 
ஃபாவ6`4 Oz ஆ+மா எ"த ச1ய$3வ ]ைலைய அைட4றேதா, 
அைத +T,ேயாபசம ச1ய$+3வ1 எ7e ெசா-47றனG. 

ேக#$ 93: @Nர >ணNதான. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ச1ய$-l+,யா+3வ aர$=,J7 உதயவச+தா-, ஆ+மாZ$F 
ச1ய$+3வ1 மre1 l+,யா+3வ1 ஆ4ய இரD\ உணGZகW1 
இ-லாம-, இரD\1 கல"த அதாவ3 தJ=1, ெவ-லO1 கல"த 
]ைலJ- உBள fைவேபால, ஒ= தz+3வமான உணGZ]ைல 
காண8ப\4ற3, இ"த ஆ+ம பMணாம+ைத lLர FணLதான1 எ7e 
ெசா-47றனG.   
    
ேக#$ 94: அ$ரத ச.யB&=:) >ணNதான5&3 Nவ=ப.  எTப) 
இ=BmறC? 
ப,-: தGசனேமாஹ�ய+,7 j7e அன"தா}ப",J7 நா7F 
ஆ4ய இ"த ஏX aர$=,கA7 த@Z-உபசம1, அ-ல3 அhZ-
kய1, அ-ல3 kாேயாபசம ]ைலகA7 ச1ப"த+தா-; Fேராத1-
மான1-மாைய-ேலாப1 ஆ4ய கஷாய`கA7 உதய+3ட7 s;ய 
Tரத1 இ-லாதவ=1, ெகாnச1 Lவ�பாசரண+3ட7 s;ய ]dசய 
ச1ய$+3வ1 உைடய நா7கா1 FணLதான ]ைலைய$ ெகாDடதாக 
அTரத ச1ய$,=�; FணLதான+,7 Lவ=ப1 இ=$4ற3. (அனா, 
l+யா,=�; அTரத ச1ய$,=�;யானா- ஐ"3 aர$=,கA7 
உபசம1 இ=$4ற3.) 

ேக#$ 95:  ேதச$ர& >ணNதான5&3 Nவ=ப.  எTப) 
இ=BmறC? 
ப,- : aர+யா$யானாவரண Fேராத -மான -மாயா -ேலாப+,7 
உதய+3ட7 s;J=8பதா- சUயமஃபாவ1-Tரத1 ைக$ெகாBள 
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ேவD\1 எ7ற உணGZ வ=வ,-ைல. இ="தேபா,m1 ஓரளZ 
சாM+,ர Fண+,7 f+த+த7ைம இ=8பதா- aர+யா$யானாவரண 
F ேராத - மான - மா யா - ேலா ப 1 இ-லா மm 1 இ=$க $s; ய 
RராவகGகW$F ]dசய  ேதசசாM+,ர1 காண8ப\4ற3 , இ"த 
]ைலJ- இ=8பவைர ேதசTர, எ7ற ஐ"தா1 FணLதான+,7 
ெபயG ெகா\+3 அைழ$47றனG.  

  ஐ"3 Oதலான  ேம- எ-லா FணLதான`கAm1 ]dசய 
ச1ய$தMசன1 மre1 அ,6="3 aM$கO;யாத-அTனாபாT 
ச1ப"+Oைடய ச1ய$ஞானO1 அவRய1 இ=$4ற3 . அைவ 
இ-லாம- ஐ"3, ஆe Oதலான FணLதான`கB அைமவ,-ைல. 

ேக#$ 96: 8ரம5த >ணNதான5&3 Nவ=ப.  எTப) இ=BmறC? 
ப,-: சnfவலனO1 மre1 ஒ7ப3 ேநாகஷாய`கA7 �Tர 
உதய+3ட7 s;ய Tரத உணGZ1, அX$Fட7 s;ய aரமாத 
உணGZ1 ஒ7றாக இ=$F1 ]ைலைய aரம+த FணLதான1 எ7e 
ெசா-47றனG. (சnfவலனO1 மre1 ஒ7ப3 ேநாகஷாய`கA7 
உதய1 சாM+,ர Fண+,7 Tேரா,யாF1 ; இ="தேபா,m1 
aர+யா$யானாவரண Fேராத-மான-மாயா-ேலாப1 இ-லாததா- சகல 
சUயம1 இ=$4ற3.) ஆைகயா- இ"த FணLதான+,- உBள 
Ozவைர aரம+த Tரத7 அதாவ3 Fைற"த Th8iணGZ ெகாDட 
Tர, எ7e ெசா-47றனG.   

ேக#$ 97: அ8ரம5த >ணNதான5&3 Nவ=ப.  எTப) 
இ=BmறC? 
ப,-: உJG ெசUc1 i=ஷாG+த+தா- சnfவலன1 மre1 ஒ7ப3 
ேநாகஷாய`கA7 ம"த உதய1 இ=8பதா-, aரமாதl-லாத-OX 
Th8iண=Zட7 s;ய சUயம-Tரத உணGZ  ெவA8ப\4ற3 ; 
ஆைகயா- இ"த FணLதானவG+, Ozவைர அaரம+த Tரத7 
அதாவ3 Th8iணGZ ெகாDட Tர, எ7e ெசா-47றனG.  
  
ேக#$ 98: அ8ரம5த >ணNதான5&' எ5தைன 8aYக# 
இ=Bm3றன? 
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ப,-: 1.LவLதான அ8ரம+த Tர,, 2.சா,kய அ8ரம+த Tர, என 
அaரம+த FணLதான+,- இரD\ aMZகB இ=$47றன. 

ேக#$ 99: NவNதான அ8ரம5த $ர& எ3f யாைரB lfm3றன?? 
ப,-: யாG ஆJர$கண$கான Oைற ஆறவ3 FணLதான+,6="3 
ஏழாவ3 FணLதான+,rF1 , ஏழாவ3 FணLதான+,6="3 
ஆறவ3 FணLதான+,rF1 வ"31, ேபாc1 ெகாD\ இ=$4றாேரா, 
அவைர LவLதான அaரம+த Tர, எ7e se47றனG. 

ேக#$ 100: சா&kய அ8ரம5த $ர& எ3f யாைரB lfm3றன?? 
ப,-: யாG Lேர@ ஏe1 த=வாJ- இ=$4றாேரா, அவைர சா,kய 
அaரம+த Tர, எ7e se47றனG. 

ேக#$ 101: NேரZ ஏற5 த>&யன பா5&ரSைடயவ? யா?? 
ப,-: kாJக ச1ய$,=�; மre1 +T,ேயாபசம ச1ய$,=�; 
ஆ4 ய ] ைல J - உ Bள வ Gக B ம &\ ேம  Lேர@ ஏ ற 
தF,யனவராவா GகB . aரதேமாபசம ச1ய$,=�;  மre1 
kாேயாபசம ச1ய$,=�; (ேவதக ச1ய$,=�; ) ]ைலJ- 
உBளவGகB Lேர@ ஏறO;யா3. aரதேமாபசம ச1ய$3வ1 அைட"த 
ஆ+மா , aரதேமாபசம ச1ய$3வ+ைத  T&\  kாேயாபசlக 
ச1ய$,=�;யா4 Oத6ேலேய அன"தா}ப", Fேராத-மான-மாயா-
ேலாப1 ஆ4ய aர$=,கைள Tச1ேயாஜன1 ெசU3-அ8aர+யா$யான 
aர$=,களாக மாrg, தGசன ேமாஹ�ய+,7 j7e aர$=,கைள 
த@Z ெசU3 +T,ேயாபசம ச1ய$,=�;யாக ஆனாேலா, அ-ல3 
kய1 ெசU3 kாJக ச1ய$,=�;யாக ஆனாேலா, Lேர@ ஏற+ 
தF,யன பா+,ரOைடயவரா4றாG.     

ேக#$ 102:NேரZ எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஆ+மாT7 எ"த f+த உணGT7 ]l+த+தா- சாM+,ர 
ேமாஹ�ய கGம+,7 21 aர$=,கB வMைசயாக த@ேவா அ-ல3 
அhேவா அைட4றேதா அ"த f+த ஃபாவ+ைத-�ய உணGைவ Lேர@ 
எ7e ெசா-47றனG. 

ேக#$ 103:NேரZ எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
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ப,-: உபசம Lேர@ மre1 kபக Lேர@ என Lேர@ இரD\ 
Tதமாக இ=$47றன.  

ேக#$ 104: உபசம NேரZ எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த Lேர@J- ேமேல ெசா-ல8ப&ட 21 aர$=கW1 
உபசம1 ெசUய8ப\4றேதா, அதாவ3 த@Z ம&\ேம அைட4றேதா, 
அைத உபசம Lேர@ எ7e ெசா-47றனG.  

ேக#$ 105:kபக NேரZ எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த Lேர@J- ேமேல ெசா-ல8ப&ட 21 aர$=கW1 kய1 
ெசUய8ப\4றேதா, அதாவ3 அhவைட4றேதா, அைத kபக Lேர@ 
எ7e ெசா-47றனG.  

ேக#$ 106:இ+த இரpG NேரZ2' எ+ெத+த உ2?க# 
ஏfm3றன? 
ப,-: kாJக ச1ய$,=�; இரD\ Lேர@Jm1 ஏறO;c1,  
ஆனா- +T,ேயாபசம ச1ய$,=�; உபசம Lேர@Jm1 ம&\ேம 
ஏறO;c1, kபக Lேர@J- ஏறO;யா3. 

ேக#$ 107: உபசமNேரZ23 >ணNதானJக# ஏைவ? 
ப,- : 1.எ&டாவ3-ஆVGவகரண1 , 2.ஒ7பதாவ3-அ]uT=+, 
கரண1, 3.ப+தாவ3-{&kமசா1பராய1, மre1 4.ப,ெனா7றா1-
உபசா"தேமாக1 ஆ4ய நா7F1 உபசமLேர@J7 FணLதான`கB 
ஆF1. 

ேக#$ 108:kபகNேரZ23 >ணNதானJக# ஏைவ? 
ப,- : 1.எ&டாவ3-ஆVGவகரண1 , 2.ஒ7பதாவ3-அ]uT=+, 
கரண1, 3.ப+தாவ3-{&kமசா1பராய1, மre1 4.ப7zரDடா1-
kணேமாக1 ஆ4ய நா7F1 kபகLேர@J7 FணLதான`கB 
ஆF1.     

ேக#$ 109: சாa5&ர ேமாஹ�ய5&3 21 8ரB=&கE3 
உபசம5&e>. மef. kய5&e>. ஆ5மா$3 எ+த பaணம. 
r@5த.? 
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ப,-: அதகரண1, அVGவகரண1, மre1 அ]u=+,கரண1 ஆ4ய 
இ"த  j7e  பMணம`கW1 சாM+,ர ேமாஹ�ய+,7 2 1 
aர$=,கA7 உபசம+,rF1 மre1 kய+,rF1 ]l+தமாF1.  

ேக#$ 110: அதகரண பaணாம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கரண+,- (எ-லா ஆ+மா$கA7 பMணாம`கA7 சjக 
ேநா$4-) a7னG ேம-]ைலJ- அைடய8ேபாF1 பMணமO1 மre1 
அ"த  சமய+,- அைட",=$F1 பMணமO1 சமமாகZ1 , 
சமl-லாமm1 இ=$4றேதா அைத அதகரண பMணாம1 எ7e 
ெசா-47றனG. இ3 ஏழா1 FணLதான+,- ]கw4ற3.  

ேக#$ 111: அD?வகரண பaணாம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கரண+,- ெதாடG"3 a7னG ]கX1 பMணாம`கB 
அM3 அMதாக-அVGவமVGவமாக இ=$4றேதா அதாவ3 ெவuேவe 
சமய`கA- ஆ+மாT7 (பல உJGகB ேநா$4-) பMணாம1 
எ8ேபா31 ெவuேவறாகேவ ]கw4றேதா மre1 ஒேர சமய+,- 
இ=$F1 உJGகA7 பMணாம1 sட அேதேபா- இ-ைலேயா அைத 
அVGவகரண பMணாம1 எ7e ெசா-47றனG . இ3 எ&டா1 
FணLதான+,- ]கw4ற3.  

ேக#$ 112: அru=5& பaணாம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கரண+,- ெவuேவe சமய+,- இ=$F1 ஆ+மாT7 
பMணாம1  ெவuேவறாகZ1 ஒேர சமய+,6=$F1 ஆ+மாT7 
பMணாம1 ஒேரமா,MயாகZ1 இ=$4றேதா அ"த பMணாம+ைத 
அ]u=+, பMணாம1 எ7e ெசா-47றனG . அதாவ3 எ-லா 
உJGகA7 ேநா$4- ஒேர சமய+,- இ=$F1 ஆ+மா$கA7 
ப Mணா ம`கB ஒ ேர மா, M யாக இ=$F1 . இ3 ஒ7ப தா 1 
FணLதான+,- ]கw4ற3. 
        
ேக#$  1 1 3 :}kமசா.பராய >ணNதான. எ3f  எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: lக$Fைற"த ேலாப கஷாய உதய வச+தா- ஆ+மாT- 
உDடாF 1 உணGZ  ]ைலைய  {kம சா 1ப ரா ய 1 எ7e 
ெசா-47றனG.   
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ேக#$  1 1 4 : உபசா+தேமாஹ >ணNதான. எ3f  எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: சாM+,ர ேமாஹ�ய கGம+,7 21 aர$=,கA7 உபசம+தா- 
]கX1 யதா$யாத சாM+,ர+,- இ=$F1 OzவG 11-ஆ1 
உபசா"தேமாஹ FணLதான+ைத அைட4றாG. இ"த FணLதான 
கால1 O;"த aறF ேமாக�ய கGம உதயமைடவதா-, அ"த OzவG �w 
FணLதான`கW$F ப;8ப;யாக இற`F4றாG.        
      
ேக #$  1 1 5 : kணேமாஹ >ணNதான . எ3f  எைத x 
ெசா'm3றன?? அைத அைடபவ? யா?? 
ப,-: ேமாஹ�ய கGம1 அ,க அளT- அhவைடவதா-, பA`F �G 
ேபா7e lக+ �Uைமயான அhT-லாத யதா$யாத சாM+,ர1 
உைடய OzவG kணேமாஹ FணLதான+ைத அைட4றாG. 

ேக#$ 116:சேயாக >ணNதான5&3 Nவ�ப. யாC? அC யா=B> 
அைமmறC? 
ப,-: கா, கGம`கA7 47 aர$=,கB மre1 அகா, கGம+,7 16 
aர$=,கB ஆக ெமா+த1 63 aர$=,கB அhவைடவதா- 
ேலாகேலாகேம aரகாசமாக ெதMc1 ேகவலஞான1 மre1 ஆ+ம 
aரேதச+,- அைசcZட7(யக+3ட7) s;ய அரஹ"த பரேம�; 
சேயாக ேகவ6 FணLதான+ைத அைட4றாG. அ8ப;8ப&ட ேகவ6 
ப க வா ேன  , uய +வ z வா J லா க ப uT ய உ J Gக W $F 
ேமாkமாGக+,7 உபேதச+ைத ெகா\+3 , ேமாkமாGக+ைத 
aரபல8ப\+34றாG.  

ேக#$ 117:அேயாக >ணNதான5&3 Nவ�ப. யாC? அC யா=B> 
அைமmறC? 
ப,-: ேயாகl-லாத ேகவல ஞான+3ட7 s;ய அரஹ"த பரேம�; 
பகவா7 14-ஆ1 அேயாக FணLதான+ைத அைட4றாG . இ"த 
FணLதான+,7 கால1 அ, இ, உ, =, m - ஆ4ய ஐ"3 ெம-6ன 
எX+3$கைள உdசM$க எuவளZ காலமாFேமா அuவளேவயாF1. 
இ"த FணLதான1 ஒ= சமய1 ம&\ேம �தl=$F1ேபா3 ச+தாT- 
இ=$F1 85 aர$=,A-, 72 aர$=,கW1, கைடR சமய+,- மrற 
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13 aர$=,கW1 அhவைடய, அேயாக ேகவ6 பகவா7 உல47 
உdRJ- உBள ேமாkமஹைல அைட4றாG. 

ேக#$ 118: நவேதவைதகE3 ெபய?கைளB lfJக#? 
ப,-: அரஹ"தG, R+தG, ஆசாGயG, உபா+யாயG, சா3, EனதGம1, 
EனL=த1-Eனவசன1, அல`கார1 Oதலான ேதாஷ`கB அrற 
சா$ ஷா+ Eனபகவா}$F சமமான Eனaர,மா-அதாவ3 உDைமJ- 
�G+த`கர பகவா7 ேபாலேவ உBள Eனa1ப1, மre1 Eனபகவா7 
எX"த=AcBள ேகாJ- இ"த ஒ7ப31 நவேதவைதகB ஆF1. 

ேக#$ 119: அ$ரத ச.யB&=:)B> @5&யா5Cவ. மef. 
அன+தாdப+& 8ரB=&கE3 ஆNரவ. rகbவ&'ைல, ஆனா' 
மeற 8ரB=&கE3 ஆNரவS., ப+தS. rகbmறC; அவைர ஞாP 
எ3பதா அ'லC அBஞாP எ3பதா? 
ப,-: ச1ய$,=�; உJG ஞாzேய ஆவாG, ஏென7றா- அவG 
அa8ராய8 VGவமாக ஆLரவ`கA6="3 T\ப&\ T&டாG. அவMட1 
ஆLரவ1 மre1 ப"தமாF1 கGம  aர$=,கB அவ=ைடய 
அa8ராய+தா--ந1aa$ைகயா- ஆவ,-ைல. ச1ய$,=�;யாக 
ஆனaறF aற ெபா=BகA- சாl+3வ1 - ெபா=BகA7ேம- 
மம+3வ ஃபாவ1 அவMட1 இ-ைல, எ3வைர அவ=ைடய ஒX$க+,- 
சாM+,ர ேமாஹ உதய+தா- அத}ட7 இைசவாக நட"3 ெகாBW1 
பல~ன1 இ=$4றேதா அ3வைர அவ=ைடய அ"த சமய+ தF,$F 
ஏrப ஆLரவO1-ப"தO1 ]கw4ற3. ஆனா- அ"த கGம`கW$F 
அவ G க G+தா  எ7e  அவ G ந 1a$ைகJ- ெகாBவ,-ைல . 
ந1a$ைகJ- எ7னேவா அவG ஆLரவ-ப"த`கA6="3 T\ப&\ 
T&டாG, ஆைகயா- அவைர ஞாz எ7ேற எ\+3$ ெகாBள ேவD\1. 

                                                         

                                                         Ore1. 

301



 1.இைணTU

                                                      1.இைணTU: 
                                      1.ச?வBஞ5த3ைம23 ம*ைம 
                       
  *ேமாkமாG$க+,7 jல உபேதச1 சGவ$ஞ பகவாzடl="ேத 
4ைட$4ற3; ஆைகயா- தGம+,- ஈ\பா\ ெகாBள T=8ப1 
உBளவG சGவ$ஞைர அவRய1 அைடயாள1 காணேவD\1.  

   *உDைமJ- சGவ$ஞ பகவாz7 Lவஃபாவ1 எ8ப; இ=$4றேதா, 
அ8ப;ேய ந1Oைடய-Lவய1 ஆ+மாT7 LவஃபாவO1 இ=$4ற3. 
ஆைகயா- சGவ$ஞைர அைடயாள1 காDபதா- , ந1Oைடய 
ஆ+மாைவ அைடயாள1 காணO;4ற3. யாG சGவ$ஞ பகவாைன 
அைடயாள1 காணT-ைலேயா, அவG த7 ஆ+மாைவc1 அைடயாள1 
காண O;வ,-ைல. 

  *எ-லா பதாG+த`கைளc1 அgc1 சாமG+,ய1 ெகாDட 
சGவ$ஞ+3வ ச$, ஒuெவா= ஆ+மாT- O$கால+,m1 இ=$4ற3; 
ஆனா- aறவrg- எ"த ஒ= மாrற+ைதc1 உD\பDy1 ச$, எ"த  
ஆ+மாTடO1, எ"த கால+,m1 இ-ைல.  

  *ஆஹா! எ-லா பதாG+த`கைளc1 அgc1 ச$, ஆ+மாT- 
எ8ேபா31 உBள3 எ7e ந1a$ைக ெகாDட உJG தGl யாவாG. 

   *நா7 எ7 ஞான+,7 jல1 (எ7ைனc1, aற வL3$கைளc1) 
அgc1 ெசயைல ெசUபவ7 ம&\ேம; ஆனா- aற வL3$கA7 எ"த 
ெசயைலc1 ெசUc1 சாமG+,ய1 எ7zட1 இ-ைல எ7பைத அ"த 
தGமா+மா அg",=$4ற3.  

   *ஆ+மாT- சGவ$ஞ+த7ைம இ=$4ற3, அ"த ச$, வளGdR 
அைட"த aறF ந1lட1 சGவ$ஞ+த7ைம ெவA8ப\4ற3, ஆனா- 
ஆ+மாT7 அ"த சGவ$ஞ ச$, ெவA8ப&டa7, aற=$F ஏதாவ3 
ெசUய ேவD\1 எ7ற எDண1 வ=வ,-ைல.  
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  *சாதகMட1 அவ=ைடய பGயாய+,- சGவ$ஞ+த7ைம இ7}1 
ெவA8படT-ைல , இ="தேபா,m1 அவG த7 சGவ$ஞ+3வ 
ச$,J7 ேம- அவ=$F ந1a$ைக இ=$4ற3. 

   *பGயாய+ைத8 பாG+3 அவG அ"த ந1a$ைக ெகாBளT-ைல, 
ஆனா- இய-a7-Lவஃபாவ+,7-,ரTய+,7 ப$க1 பாG+3+தா7 
அ"த ந1a$ைகைய ெகாB4றாG. அவG ]கwகால பGயாய+,- தாேன 
அ-ப$ஞனாக இ=$4றாG; அ"த அ-ப ஞான+ைத ைவ+3 த7 
சGவ$ஞ+த7ைமJ7  ேம- எ8ப; அவG ந1a$ைக  ெகாBள 
O;4ற3?  

   *அ-ப$ஞான+,7 jலேம சGவ$ஞ+த7ைமJ7 ேம- ந1a$ைக 
உDடா4ற3, ஆனா- அ-ப ஞான+ைத சாG"3 சGவ$ஞ+த7ைமJ7 
ேம- ந1a$ைக வரT-ைல; அ"த அ-ப$ஞான பGயாய1 அத7 
,Mகால Lவஃபாவ+ைத  சாG"ேத  சGவ$ஞ+த7ைமJ7  ேம- 
ந1a$ைக உDடா4ற3.  

   ந1a$ைக ெகாBவ3 எ7னேவா பGயாய+,- ]கw4ற3, ஆனா- 
அ3 சாG",=8ப3 எ7னேவா அத7 ,ரTய+3வ+ த7ைமையேய. த7 
,ரTய+ைத சாG"ேத சGவ$ஞ+த7ைமJ7ேம- ந1a$ைக ெகாBW1 
உJ=$F சGவ$ஞ+த7ைம ெவA8படாம- இ=$கா3. 

   அ-ப$ஞான பGயாய ]ைலJm1sட, த7z- சGவ$ஞ+3வ ச$, 
இ=8பைத யாG உe, ெசUதாGகேளா, அவ=ைடய =Rc1-ஆGவO1 
அ-ப $ஞான 8 ப Gயா ய +,7 ப $கl= "3  Tல4 அகDட 
(த7z6="31 aM$க O;யாத) Lவஃபாவ+,7 ப$க1 ,=1a 
இ=$4ற3, ஆைகயா- அ"த உJG ச?வBஞ பகவாP3 ல>ந+த3 
ஆ4ற3. (சGவ$ஞ பகவாz7 ஆ�Gவாத1 ெபrறவனா4ற3.) 

   இ8ேபா3 தன$F சGவ$ஞ+த7ைம ெவA8ப\1 O7னG “எ7 ஆ+மா 
O$கால+,m1 ச Gவ$ஞ+த7ைமைய  ெவA8ப\+31 ச $, 
ெகாDடதாக இ=$4ற3” - எ7e யாG உBேநா$48 பாG+3 உe, 
ெசU,=$4றாேரா, அ"த உJG அத7 அ-பஞான+ைதேயா, ஆைச 
Oதலான Tகார உணGZகைளேயா, அ-ல3 aற வL3ைவேயா தனதாக 
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ந1iவ,-ைல ; த7 OXைமயான ஞான Lவ�ப+,7 ப$கேம 
அத}ைடய பாGைவ இ=$4ற3. 

  எ"த ஆ+மா த7 Vரண ஞான ச$,J7ேம- ந1a$ைக 
ெகாB4றேதா, அ3ேவ உDைமயான சமண}1, சGவ$ஞ பகவாz7 
ப$த}1 ஆவாG. 

  ஆ+மா aறவrைற ஏrகZ1-,யாக1 ெசUயZ1 O;c1 அதாவ3 
aறவrg- மாrற`கைள ெசUய O;c1 எ7e ந1i1 உJG, ஆ+மாT7 
ச$,ையேயா , சGவ$ஞ  பகவாைனேயா , Eன சாசன+ைதேயா 
ந 1பT-ைல  எ7eதா7 ெசா-ல  ேவD\1 , அ8ப; 8ப &வ G 
உDைமJ- சமணேர அ-ல.  

  இ`ேக பா=`கB நDபேர! ஆ+மாT7 இய-ேப-Lவஃபாவேம 
சGவ$ஞ+ த7ைம ெகாDடதாF1. சGவ$ஞ ச$, எ-லா ஆ+மாTm1 
]ர1a இ=$4ற3. சGவ$ஞG எ7றா- எ-லாவrைறc1 அgபவG எ7e 
ெபா=B. எ-லாவrைறc1 அgc1 ம�ைம ந1 இய-பாF1, அைத 
ேவe வ;வாக -Tகார வ;வாக ந1iத- ஆ+மாைவ  �1ைச 
ெசUவதாF1 . ஆ+மா மஹா7-பகவா7 ஆF1 , அத7 மஹா7 
த7ைமேய இ"த பாடைல8 பா\4ற3.  

   நDபேர! �`கB எ-லாவrைறc1 அgபவG. ஆனா- aறவrg- 
மாrற`கைள  ெசUபவG இ-ைல . எ`F  ஒuெவா= வL3Z1 
தz+தzயானேதா, அ`F அ"த தzயான வL3TrF �`கB எ7ன 
ெசUயO;c1? �`கW1 fத",ரமானவG , aற வL3$கW1 
fத",ரமானைவ. அேர! அ"த fத",ர+ த7ைமJ7 ந1a$ைகேய 
~தராக+3வமாF1, T=8i-ெவe8i இ-லாைம யாF1.  

   ‘அேனகா"த1’ அதாவ3 நா7 எ7 ஞான வ;வமாக இ=$4ேற7 
மre1 ேவe வL3 வ;மாக இ-ைல எ7e உe, ெசUத3ேம உJG, 
f ய த +3 வ +, - ] ைல ெகாD\  T \ 4 ற 3 ம re 1 a ற 
த+3வ`கA6="3 உதா�னமைட4ற3 - aற த+3வ`கA- ஆGவ1 
அ -ல 3 ஏ$க 1 இ-லாத வ ராக ஆ4T \ 4 ற 3 . இ uவா e 
அேனகா"த+,- ~தராக+3வ1 வ"3T\4ற3. 
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  ஞான த+3வ+,- ந1a$ைக இ-லாம- இ=$F1வைர aற 
வL3T7 ேம- உBள ஏ$கO1-ஆGவO1 Tலகா3. தா7-aற எ7ற 
ேபதஞான1 இ-லாம- ~தராக+த7ைம ெவA8ப\வ,-ைல. ஞான 
த+3வ+,- சMவைட"3 ‘நா7 aற வL3ைவ ெசUபவ7’ எ7e 
ந1iத- ஏகா"தமாF1; அ,- jடந1a$ைகc1, T=8i-ெவe8i1 
]ர1a இ=$47றன; இ3ேவ aற fழrR$F jல காரணமாF1.  

   நா7 ஞானவ;வ1 மre1 aற ெபா=B வ;வ1 இ-ைல எ7ற 
அேனகா"த+,- ேபதஞானO1, ~தராக+3வO1 இ=$4ற3, இ3ேவ 
ேமாk மாG$கமாF1, பரமாlGதமாF1. உல4- தா7 மre1 aற 
எ-லா த+3வ`கW1 உDைம-]ஜவ;வமாF1. ஆ+மாT7 இய-i 
அைத -த7ைன அgவதrகாF1 , ஆனாm1 த7ைன அgவைத 
T&\T&\ , ‘நா7 aறவrைற மாre4ேற7 ’ எ7ற Tப�தமான 
அa8ராய1 ெகாBWத-, fய ச+3வ+ைத-fய ]ல8i+த7ைமைய 
ெகாைல ெசUவதாF1, ஆைகயா- அ"த Tப�த அa8ராய1-எDண1 
ெபMய இ1ைச யாF1, மஹா பாபமாF1. 

  அேர! நா7 எ7னேவா ஞாzயாேவ7; OX உலக+,m1 உBள 
வL3$கB எ`F இ=$47றனேவா அைவகB அைவகA7 இய-a- 
ஆ`கா`ேகேய  இ=$47றன . நா7 எ7 ஞான த+3வ+,- 
ஆw",=$4ேற7, aறF எ`ேக ஆைச? எ`ேக ெவFA? T=8i1, 
ெவe8i1 எ`F1 இ-ைல! நா7 எ-லாவrைறc1 அgc1 சGவ$ஞமய8 
aDடமாக இ=$4ேற7. எ7 ஞான+,- T=8i, ெவe8i எ7பேத 
இ-ைல எ7e தGl ஆ+மா அg4றாG. 

   ேஹ உJேர! ஞாz ஆ+மா உ7zட1 உ7}ைடய ஆ+ம 
ைவபவ+ைத se4றாG. உ7}ைடய ஞான+,ேலேய L,ரமாக  ஒேர 
இட+,- (அ`4="3 எ`F1 நகராம-) இ="3 ெகாD\ ஒேர 
சமய+,- jZலக+,7 O$கால+ைதc1 அgc1 ஞானைவபவ 
சாமG+,ய1 உ7zடேம இ=$4ற3. � உ7}ைடய சGவ$ஞ ச$,J7 
ேம- ந1a$ைக  ெகாBவாயானா- எ,m1 மாrற1 ெகாD\ 
வரேவD\1 எ7ற எDண1 உ7zடl="3 Tல4T\1.  
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  வL3T7 பGயாய+,- எ"த சமய+,- எ7ன  ெவA8பட 
ேவD\ேமா , அ3ேவ அ"த சமய+,- கD;8பாக -]யமமாக 
ெவA8ப\1 , எெனz- அuவா ேற  ச Gவ$ஞM7 ஞான+,- 
அgய8ப\4ற3. இைத இ8ப;ேய ந1பாம-, ]l+த+,7 jல1 அ,- 
மாrற`கைளd ெகாD\வர O;c1 எ7e ந1iபவMட1, வL3T7 
இய-a7 ேமேலா அ-ல3 சGவ$ஞM7 ேமேலா ந1a$ைக இ-ைல 
எ7eதா7 ெசா-ல ேவD\1.  

   சGவ$ஞM7 உபேதச+,6="ேத எ-லா பதாG+த`கA7 O$கால 
பGயாய`கW1 ]�பணமா4ற3. பதாG+த+,- ஒuெவா= சமய 
ெவA8பா\1 O$கால+,7 ]dசJ$க8ப&ட பGயாய`கA7 
வ M ைச O ைற 8ப ; - 4 ர 1ப +த ப Gயா ய +, 7ப ; ] க ழா ம - 
O7}$F8a7 Oரணாக ]கXமானா- சGவ$ஞ+த7ைமைய உe, 
ப\+த O;யாம- ேபாF1; ஆைகயா- சGவ$ஞ+த7ைமைய யாG 
ஏr4றாேரா அவG O$கால+,7 ]dசJ$க8ப&ட பGயாய`கA7 
வMைசOைற அ"த"த பதாG+த`கAேலேய ப,ய8ப&;=$4ற3 
எ7பைதc1 ஏre$ ெகாBள+தா7 ேவD\1. 

   ஆ+மாT- எ"த சGவ$ஞச$, இ=$4றேதா, அ3 ஆ+மஞானமயமாக 
இ=$4ற3. ஆ+மா aற பதாG+த`கைள8 பாG+3 அைவகைள 
அgவ,-ைல , ஆனா- ஆ+மாT7 ப$கேம பாG+3$ெகாD\ , 
ஆ+மாைவ8 பாG+த வDணேம , ேலாகேலாக+,7 அgZ அ"த 
ஆ+மாவா-  ெபற8ப\4ற3 . ஆைகயா- சGவ$ஞ+3வ ச$, 
ஆ+மஞானமயமாகேவ இ=$4ற3. யாG ஆ+மாைவ அg"தாேரா, அவேர 
எ-லாவrைறc1 அgபவரா4றாG.  

  ேஹ உJேர ! உ7 ஞானமா+,ர ஆ+மாT7 பMணாம+,--
அவLைதJ- அன"த தGம`கB ஒ7றாகேவ உயG"3 ெகாD\ 
இ=$47றன , அ,- எ&;8பாG+3 உ7 தGம+ைத+ [� யாG-
எ8ப;8ப&டவ7 எ7பைத] ேத\; � உ7ைன-உ7 ஆ+ம தGம+ைத 
ெவAJ- ேதடாேத! உ7 உBச$,J7 ஆதரZடேனேய உ7z- 
உ7}ைடய ேகவலஞான1 ெவA8பட ேவD\1.  
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  யாG த7z- ச$, வ;T- இ=$F1 சGவ$ஞ+த7ைமைய 
ெவA8ப\+31 ச$,c1 த7zடேம இ=$4ற3 எ7e ந1i4றாேரா, 
அ"த ஆ+மா, அ3 ~rg=$F1 உட- Oத6யைவகA7 ெசய-கைள 
அg"3ெகாD\ இ="தா-, ேவe aற வL3$கA- மாrற1 ெசUய 
ேவD\1 எ7ற எDண1 எ7னேவா அதrF வர8ேபாவ,-ைல, 
ஆனாm1 அத7 பGயாய+ைதc1sட O7னG-a7னG மாrற1 ெசUய 
ேவD\1 எ7ற எDணO1sட அதrF வ=வ,-ைல. ஞான1 எ,m1 
மாrற`கைளd ெசUவ,-ைல; அgதைல ம&\ேம ெசUவ3 எ7e யாG 
ந1i4றாேரா, அவேர த7 ஆ+மாைவேய உBேநா$48 பாG$F1 
காரண+தா-, அவ=ைடய அ\+த\+த பGயாய`கA- f+த+த7ைம 
வளG"3 ெகாDேட ேபா4ற3, ஆைச Oதலால Tகார உணGZகB 
Fைற"3ெகாDேட ேபா4ற3. இuவாe ஞான இய-i பrg உe, 
ெகாBவேத O$,$F காரணமா4ற3.   

   “சGவ$ஞ+த7ைம” எ7e ெசா7ன31 அ=4- அ-ல3 �ர+,- 
உBள பதாG+த`கைள அgவ,- எ"த ேவeபா\1 காண8படT-ைல; 
பதாG+த1 அ=4- இ=$4றேதா அ-ல3 �ர+,- இ=$4றேதா, 
அ"த காரண+தா- அgவ,- எ"த T+யாசO1 ேகவலஞான+,- 
இ-ைல. ெதாைலT- உBள பதாG+த`கைள அ=4- ெகாD\ 
வ=வேதா அ-ல3 அ=4- உBள பதாG+த`கைள �ர+,- 
தBWவேதா ேகவலஞான+,7 காMயl-ைல. ஆனா- அ=4- உBள 
பதாG+த`கைள அgவ3 ேபாலேவ, �ர+,mBள பதாG+த`கைளc1 
ெதAவாக அgத- ேகவலஞான+,7 காMயமாF1. “சGவ$ஞ+த7ைம” 
எ7e ெசா7ன31 உல4- உBள எ-லா1 அத7 ஞான+,- 
வ=47றன, ஆனா- அைவகA- ‘இ3 ந-ல3, இ3 ெக&ட3’ எ7ற 
i+,ேயா அ-ல3 அைவகA7 ேம- T=8i ெவe8i ெகாBவேதா 
]கwவ,-ைல. 

  ேகவ6 பகவா7 O7னேர Vரண ~தரா4யாக ஆ4 aறF 
ேகவலஞான1 அைட"ததா-, அவG ச3மLத ]ைலJ- இ="தேபா3 
அgய8படாத எ-லா பதாG+த`கA7 O7 a7 பGயாய`கB எ-லாO1 
வMைச 4ரம+3ட7  ெதAவாகZ1 ஒேர சமய+,- உBள`ைக 
ெந-6$கz ேபால ெதBள+ெதAவாக+ அவ=ைடய ேகவலஞான+,- 
ெதMய வ=47றன. ஆனா- அவ=$F எ"த வL3T7 பGயாய 

307



 1.இைணTU

4ரம+ைதc1 மாrற ேவD\1 எ7ேறா அ-ல3 a7னG வரT=$F1 
பGயாய+ைத ]கwகால+,- ெகாD\வர ேவD\1 எ7ற எDணேமா 
வ=வ,-ைல.  

   “ேஹ உJேர! உ7 ஞான+,7 காMய1 பாG8ப31 அgவ31 ம&\ேம; 
ேஞய வL3$கA- T=8i ,  ெவe8i ெகாBWத- உ7}ைடய 
இய-ேப அ-ல; ேமm1 எ-லாவrைறc1 அgc1 ஞான வ;வமாக அgZ 
பMணl$க வ-ல3 எ7ப3 உ7 ஞான+,- jல இய-பாF1. இuவாe 
ந1 ஞானச$,ைய அைடயாள1 கD\ ச1ய$ தMசன1, ச1ய$ ஞான1 
ெபre அVGவ ஆன"த+ைத8 ெபறேவD\1” எ7e ஆசாGயG நம$F 
ெதAZ ப\+34றாG. [எ-லா பதாG+த`கA7 O$கால+ைதc1 ஒேர 
சமய+,-  ேகவ6 பகவா7 அgவ3ேபால அgc1 ஞானச$, 
எ7zடO1 உBள3 எ7e ந1a$ைக ைவ+3, அ"த ஞான+,- அ"த 
ச$,ைய ேதட Oய-வதாேலேய உ7 ந1a$ைகc1, ஞானO1 ச1ய$-
ந-ல-�ய ]ைலைய அைட47றன. சாM+,ர1 �Uைம அைடவ31 
இ"த T,Oைறயாேலேய ]கw4ற3. உ7 4ர1ப+த+,- காலல8,, � 
OX~தராகமைடc1 Lவகால1 வ=1ேபா3, அதrF இைசவான மrற 
சமவாய`கW1 தானகேவ  உன$F  அைம47றன . � Vரண 
~தரா4யா4ய அ\+த  சமயேம , உ7z- உBள  ச$,வ;வ 
ேகவலஞான1 , தானாகேவ  ெவA8ப&\ T\4ற3 . அைம,ைய-
ஆன"த+ைத ெவAJ- ேதடாம- உ7z- ேதாU"3 ேத\1ேபா3 
(ஆwகட6- ெச7e O+3 எ\8ப3 ேபால) தானாகேவ ஞானO1 
ஆன"தO1 4ைட$க8 ெபe4றாU-எ7e ஆdசாMயGகB நம$F 
ெதAவாக எ\+3$ sgJ=$4றாGகB.]       

  எ7 ஆ+மாT- சGவ$ஞ+3வச$, இ=$4ற3 எ7e யாG 
ஏre$ெகாD\ உBளாேரா, அவG த7 Lவஃபாவ+,- இராக-+ேவஷ1 
sட இ-ைல எ7பைதc1 ஏre$ெகாD\ உBளாG. ஏென7றா- எ`F 
சGவ$ஞ+த7ைம இ=$4றேதா அ`F இராக-+ேவஷ1 இ=8ப,-ைல; 
எ`F இராக -+ேவஷ1 இ=$4றேதா அ`F சGவ$ஞ+த7ைம 
இ=8ப,-ைல. ஆைகயா- சGவ$ஞ Lவஃபாவ+ைத ஏre$ ெகாBபவG 
எ8ேபா31 இராக-+ேவஷ+தா- லாப1 இ=8பதாக ஏrகமா&டாG; 
ேமm1 இராக-+ேவஷ+தா- லாப1 இ=8பதாக ந1iபவG சGவ$ஞ 
ஃபாவ+ைத ஏrக O;யாதவராகேவ இ=8பாG. 
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  ஞாz ைவ$ேகாைல+ 3D\ பDy1 ச$, sட என$F+ 
ேதைவJ-ைல எ7e ஏre$ெகாBவ,7 ேநா$க1 எ7னெவ7றா-, 
ஒ= பரமாyைவ$sட மாrறேவD\1 எ7ற எDண1 அவMட1 
இ-லாததாm1, எைதc1 அgவ3 ம&\ேம நா7 ெசUய ேவD;ய3 
எ7ற உe,யான ந1a$ைக ெகாD;=8பதாmமாF1. ைவ$ேகாைல 
இரD\ 3Dடாக ஆF1ேபா3 அதrகான ச$, எ7zடO1 இ-ைல 
ம re 1  ேவ e எ "த  ஆ+மாT டO 1 இ-ைல . [ அ "த  ச $, 
ைவ$ேகா6டேம இ=$4ற3] ஆனா- ைவ$ேகா- இரD\ 3Dடாக 
ஆன3 என அgc1 ச$, எ-லா ஆ+மாTடO1 இ=$4ற3; ேமm1 
அ"த அளZ அgவ3 ம&\ம-ல, எ-லாவrைறc1 அgc1 பMVரணமான 
ஞான ச$,c1 ஆ+மா$கAட1 இ=$4ற3.  

  த7 ஞான1 எ-லாவrைறc1 அgc1 ச$, ெகாDட3 எ7e 
அத7ேம- மgயாைதc1, ம,8i1 ெகாBபவG, OXைமய-லாத அ-ப 
]ைலையc1, இராக-+ேவஷ+ைதc1 த7}ைடய Lவ�ப1 எ7e 
ந 1ப மா &டா G , ம re 1 அத7ேம - ம M யாைத c 1 , ம , 8i 1 
ெகாBளமா&டா G . ஆைகயா- அவ=$F  ெவA8ப&;=$F1 
ஞான+,7ேம- அஹ`கார1 அவ=$F எ`ேக இ=$க8 ேபா4ற3? 
எ`F Vரண Lவஃபாவ+,7ேம- ம,8i1, மMயாைதc1 இ=$4றேதா, 
அ`F அ-ப ஞான+தா- அஹ`கார1 வ=வ,-ைல.  

  ஞான LவபாT ஆ+மா, எத}ட}1 ேசராமm1, ேவெறா7g- ]ைல 
ெகாBளாமm1 இ=8பைதேய T=1i4ற3. aற எதாm1 அ"த ஆ+மா 
ெப=ைமேயா , Reைமேயா அைடவ,-ைல . ஆ+மாT7 ஞான 
Lவஃபாவ1, Lவய1 த7zேலேய பMVரணமாகZ1-எ"த Fைறc1 
இ-லாததாc1, மre1 அளT-லாத fக1 ]ற1aயதாகZ1 இ=$4ற3.  

   சGவ$ஞ+த7ைம அதாவ3 �Uைமயான ெவe1 ஞான1 ம&\ேம 
பMVரண ஞானமாF1. அ8ப;8ப&ட ஞான+தா- ]ர1aய ஆ+மாT- 
ந1a$ைக ெகாBவேத தGம+,7 அL+,வாரமாF1, தGம+,7 
jலமாF1.  
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   எ7zேலேய சGவ$ஞ வ;T- பMணl$F1 ச$, இ=$4ற3, 
அ,6="ேத  எ7 ஞான1  ெவA8ப\4ற3 எ7e  ந1பாம- , 
சாL,ர`கA7 ]l+த+தா- எ7 ஞான1 ெவA8ப\4ற3 எ7e யாG 
ந1i4றாேரா அவG, தன$F aற ெபா=B jல1 லாப1 உDடா4ற3 
எ7e ந1i4றாG, ஆைகயா- அவGகW$F aற ெபா=Bகளா- fக1 
ெபறO;c1 எ7ற i+,c1 இ=$4ற3. அதாவ3 அவ=$F aற 
ெபா = BகA - f க i +,  காண 8ப \ 4 ற 3 .  ைச த 7ய வ ; வ 
Lவத+3வ+ைத தTர ேவe aற ெபா=BகA- லாப1 இ=8பதாக 
ந1iத- l+,யா+3வ i+,யாF1-jட ந1a$ைகc1 ,  ெக&ட 
அgZமாF1.  

   “எ7 ஆ+மாTேலேய சGவ$ஞ+த7ைமc1, பரம fகO1 ]ர1a 
இ=$4ற3” எ7ற ந1a$ைக யா=$F இ-ைலேயா, அ"த ஆ+மா, 
த Gம +தா- ேபாக 1 4ைட8ப தா- அதாவ3 iD@ய+தா- 
ேபாக8ெபா=BகB 4ைட$47றன எ7பதா-, iD@ய1 ெசUவதrேக 
எ-லா OயrRc1 ெசU4ற3. ைசத7ய ]GTஷய(அ]",Mய) fக1 
அதrF இ7}1 அ}பவ+,rF வரT-ைல , ஆைகயா- அத7 
ஆwமன,- aறெபா=Bகளா- 4ைட$F1 அrப  இ7ப+ைத 
அ}பT$க ேவD\1 எ7ற எDணேம ேமேலா`4 இ=$4ற3.  

  சGவ$ஞ+3வ வ;T- த7 பMணாம+ைத ெவA8ப\+31 ச$, 
த7zடேம-த7 ஆ+மாTடேம இ=$4ற3, அ"த ச$,J- ஆwவைத-
அதாவ3 த7 கவன+ைத ெசm+தாம--அ"த ச$,ைய உ7z8பாக8 
பா G+3  அைத  ெவள8ப\+31 i=ஷாG+த+ைதd  ெசUயாம- , 
]l+த+தா- தா7 எ7z- சGவ$ஞ+த7ைம ெவA8ப\1 எ7e ந1a, 
]l+த+,7 ப$கேம த7 OX கவன+ைதc1 ெசm+3வதா- ஞான1 
aரகாசமைட4ற3 எ7e ந1iபவ=$F, ஐ"3 இ",Mய Tஷய`கA- 
fக1 இ=$4ற3 எ7ற i+, TலFவ,-ைல. ]l+தO1, இ",Mய 
TஷயO1 ேவeேவe அ-ல, இரD\1 ஒ7ேற! ]l+த+ைத சாGவதா- 
லாப1 4ைட$F1 எ7e ந1iவ31, இ",Mய Tஷய`கA- fக1 
இ=$4ற3 எ7e ந1iவ31, அவ=ைடய அa8ராய+,- சMயான 
ஒ7ேற எ7e ப\4ற3, அuவாேற அவG அg"3, ஆ+ம Lவஃபாவ+,7 
ப$க1 சாராம-, உடz=8பைவகைளd சாG"3 ெசய-ப\4றாG-
தவறான i=ஷாG+த+ைத  ெசU4றாG . இ3 fப ஃபாவமாகேவ 
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இ="தாm1sட, அவ=$F இ",Mய Tஷய fக`கA- இ=$F1 =R 
TலகT-ைல மre1 Lவபாவ+,7 அ�",Mய fக+ைத அவG இ7}1 
=R$கT-ைல. அவG த7 ஆ+மாேம- இல&Rய1 ெகாBளT-ைல 
ஆனா- அவ=ைடய இல&Rய1 இ",Mய fகேபாக8 ெபா=BகB-
ெவA8ெபா=BகB ேமேலேய லJ+3 இ=$4ற3.    

  த7 f+த ைசத7ய Lவஃபாவ+ைத தTர மrற எ-லா பதாG+த`கW1 
ெவA Tஷய`களாF1, அ"த ெவA Tஷய`கைள சாGவதா- லாப1 
இ=$4ற3 எ7e  ந1iபவ=$F  aற Tஷய`கA- ஆGவ1 
இ=$4 ற3 . யா= $F  த7 Lவஃ பாவ +,7ேம - ந 1a $ைக 
ெகாB4றாேரா, அவ=$F aற Tஷய`கA- fகi+, இ=8ப,-ைல.  

   அேர! எ7 ஆ+மாT- சGவ$ஞ+3வ சாமG+,ய1 இ=$4ற3 எ7e 
ந1iபவG, அ"த ந1a$ைகைய த7 ச$,J7 ப$க1 பாG+3 ந1a$ைக 
ெகாDடாரா அ-ல3 aறவrைற8 பாG+3 ந1a$ைக ெகாDடாரா? 
ஆ+ம ச$,J7 ேம- ந1a$ைக, ஆ+மாைவ அைடய ேவD\1 எ7ற 
எDண1 ெகாBவதா- வ=மா? அ-ல3 aறவrைற அைடய ேவD\1 
எ7ற எDண1 ெகாBவதா- வ=மா? எதாவ3 ]l+த1, இராக1 
அ-ல3 அVGவ பGயாய+,7  ேம- ல&Rய1 ைவ8பதா- Vரண 
ச$,J7  ேம- ந1a$ைக  வ=வ,-ைல , ஆனா- அகDட 
Lவஃபாவ+ைத சாGவதா- ம&\ேம Vரண+த7ைம ெபற8ப\4ற3. 
Lவ ஃ பா வ +ைத  சா G"3  O X ைம +த 7ைம J - ந 1a $ைக 
ெகாBபவ=$F எ8ேபா31 aறவrறா- லாபமைடயலா1 எ7ற எDண1 
இ=8ப,-ைல. 

   அரஹ"த பகவாzட1 பGயாய+,்- ெவA8ப&\Bள ஆ+மாT7 
சGவ$ஞ+3வ ச$, ேபா7ேற எ7zடO1 அ"த ச$, [தrகால+,- 
ெவA8படாத ]ைலJ--ச$, வ;T-]  ]ர1a இ=$4ற3. நா7 எ7 
ஆ+மாT7 ப$க1 சாU"3 எ7 ]ஜச$,ைய கவz$காம-, அரஹ"த 
பகவா7 ப$கேம பாG+3$ெகாD\ இ="தா- , எ7 ேமாஹ1 
எ7zடl="3  அhயா3 . எ8ப; f+த  அரஹ"த  பகவா7 
இ=$4றாேரா, அ8ப;ேய ச$, வ;T- நா}1 இ=$4ேற7 எ7e எ7 
ஆ+மாT7 ப$க1 ,=1a உBேநா$4 அg"தா-தா7, எ7 ேமாஹ1 
அh"3 எ7z- சGவ$ஞ+3வ ச$,  ெவA8ப\1 . ஆைகயா- 
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உDைமJ- அரஹ"த பகவா7 ந1 ஆ+மாZ$F ல&Rய1 இ-ைல, 
ஆனா- அரஹ"தைர8 ேபா7ற சாமG+,ய1 ெகாDட த7 ஆ+மாேவ 
ந1 இல&RயமாF1 . அரஹ"த பகவா}ைடய ச$, அவMட1 
இ=$4ற3; அவMடl="3 அ"த ஆ+மச$, நம$F வ=வ,-ைல, 
அவைர சாGவதா- நம$F அவGேம- இராக உணGேவ வ=4ற3.  

  aரi, உ7}ைடய ைசத7ய ச+தாT7 அச`$யாத aரேதச 
ேk+,ர+,- ]ைன+38 பாG$க O;யாத ], ]ர1aJ=$4ற3; 
உ7}ைடய OX ச$,c1 உ7}ைடய ],Jேலேய ]ைலெகாD\ 
இ=$4ற3; அ,- ந1a$ைக ைவ+3 உe, ப\+3வ,7 jல1 அ"த 
fர`க+,6="ேத உ7}ைடய சGவ$ஞ+3வ1 ெவA8ப\1.  

   எ8ப; OXைம அைட"த ஞான+,- ]l+த+,7 ஆதரZ காண8 
படT-ைலேயா, அேதேபால �w]ைலJ-sட ஞான1, ]l+த+,னா- 
வ=வ,-ைல; ஆைகயா- உDைமJ- Vரண+ த7ைமைய ந1i1 
சாதகG, த7 ஞான1 aறவrைற சாG"ததாக ந1iவ,-ைல, ஆனா- த7 
Lவஃபாவ+ைத சாG"ேத ]கw4ற3 எ7e ந1a த7ப$கேம சாG"3 
ெசய-ப\4றாG. 

   சGவ$ஞச$, ெகாDடவG த7 ஆ+மாT7 ப$க1 பாG+தாரானா- 
அ"த சGவஞ+த7ைமைய  ெவA8ப\+3வாG ; aறவrg7 ப$க1 
பாG8பதா- ஆ+மாZ$F எ3Z1 ]கwவ,-ைல. அன"த கால1வைர 
aறவrg7 ப$கேம பாG+3$ெகாD\ இ="தா- அ`4="3 
சGவஞ+த7ைமைய ெபறO;யா3, ஆனா- ]ஜ Lவஃபாவ+,7 ப$க1 
பாG+3 அ,ேலேய ]ைல8பதா--அதாவ3 ]ஜஃLவபாவ+,7 ப$க1 
பாG+3$ெகாDேட இ=8பதா- ~தராக+த7ைம  ேமm1  ேமm1 
�Uைம ய ைட "3  அ 3 V ர மா க O X ைம ய ைட "த  அ \ +த 
kண+,ேலேய சGவஞ+த7ைம ெவA8ப&\T\1. 

  சGவ$ஞ+த7ைம ெவA8ப\1 O7னேர சாதக ]ைலJேலேய 
ஆ+மாT7 OX ச$,J- உe,யான ந1a$ைக ஏrப\4ற3 . 
ஆ+மாT7 அ"த OX ச$,J- உe,யான ந1a$ைக ஏrப&ட31, 
அ"த ச$, ெகாDட ஆ+மாTேலேய ெதாடG"3 ஆw"3 இ="தா- 
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அ"த ச$,ைய பGயாய+,- ெகாD\ வ=வதrகான ேவைல 3வ`4 
OXைம அைட4ற3. 

   அேர! நா7 ச$, வ;T- எ7 ஆ+மா ,ரTய+,- உBள சGவ$ஞ 
த7ைமைய எ7 பGயாய+,- ெகாD\வ=1 ச$, எ7zடேம 
[$ர1ப+தபGயாய வ;T- -பGயாய8aரவாஹ வ;T- ] ]ைல 
ெகாD\Bள3 என Lவஃபாவ சாமG+,ய+,7ேம- ந1a$ைக 
ெகாBவதாேலேய, அ"த அVGவ ந1a$ைக, உJ=$F ெவAJ- ந1 
எDண1 தாTd ெச-லாம6=$F1ப; பாG+3$ ெகாB4ற3, மre1 
அ"த எDண1 எ`F1 Rதறாம-, உBேநா$48 Lவஃபாவ+ைத- 
,Mகா6 f+த ஆ+மாைவ பாG+3$ெகாDேட இ=$F1ப;c1 
ெசU4ற3. Lவஃபாவ+,7 ப$க1 உBேநா$48 பாG$காம- சGவ$ஞ 
ச$,JJ7ேம- ந1a$ைக வ=வ,-ைல.  

  உBேநா$48 பாG+3 ந1lடேம உBள சGவ$ஞச$,J7ேம- 
ந1a$ைக ெகாBவதாேலேய நா1 ேமாk+,rF-தGம+,rF ெச-m1 
காMய1 3வ`F4ற3. எ"த உJG த7ைனேய உBேநா$48 பாG+3 
த7 ச$4J- ந1a$ைக ெகாBளT-ைலேயா மre1 ]l+த+,7 
ப$க1 பாG+3, அ"த ]l+தேம நா7 ேமாk1 அைடய ச$, 
ெகா\$F1 எ7e ஏ`4$ெகாD;="தா- , அ"த உJGகW$F 
இ",Mய Tஷய fகi+, TலFவ,-ைல , அதனா- த7ைன 
உBேநா$48 பாG$F1 Lவஃபாவ i+,c1 வ=வ,-ைல.  

  தைலைய  ெவ&\1 கசா8i  கைட$கார7 , ,uய+வzைய  
ெவA8ப\+, அைத  ேக&க  ைவ$F1 ~தராக பகவா7 -ஆ4ய 
இ=வ=ேம எ7 ஞான+,rF ேஞய8 ெபா=ளாக-எ7 அgTனா- 
அgய8ப\1 ெபா=ளாக இ=$47றனG; அ"த ேஞய8 ெபா=Bகளா- 
என$F எ"த லாப-ந�டO1 இ-ைல, அதனா- நா7 அவGகைள பாG+3 
T=8ேபா, ெவe8ேபா ெகாBவ,-ைல. எ"த T=8i, ெவe8il7g 
எ-லா ேஞய8 ெபா=Bகைளc1 ெதM"3 ெகாBW1 சGவ$ஞ ச$, 
எ7zட1 ] ர 1a  இ=$4 ற3 . ஒ= ேவைள  அ,- உe, 
இ-லாத+த7ைம எ8ேபாதாவ3 வ"தாm1, தGம+,7 ேம--~தராக+ 
த7ைமJ7 ேம--ேஞய வL3T7 ேம- ந\]ைல வ48ப,7 ேம- 
எ7zட1 உBள ந1a$ைக எ8ேபா31 TலFவ,-ைல என  
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Lவஃபாவi+, உBள தGமா+மா அg",=$4ற3. த7}ைடய இ"த 
Vரண Lவபா+,7ேம- ந1a$ைக ெகாDட தGl ஆ+மாZ$F, அ"த 
ந1a$ைகJ7 ஆதரZ பல+தா- lக$Fைற"த கால+,- OX 
சGவ$ஞ ச$,c1 வ"3T\4ற3. அ+த ச?வBஞ5Cவ5&e>. அைத 
சா&B>. ஃபாவ|Jm SPவ?க�B>. ெவec உpடாகsG.!  

   (ஆ+ம தGம1 எ7ற Fஜரா+, ெமாhJ- வ"த i+தக+,7 f=$க1.)  
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                                          2. உ2a3 47 சB&க# 
                                  (டா$டG �$F1ச"+ ஃபாM-) 

                                               1.nவ5Cவ சB&:  
ஆ5ம5&ரuயேஹCD5 ைசத3யமா5ர ஃபாவதாரணலkண nவ5Cவ 
சB&: | 

  ஆ+ம ,ரTய+,rF ம&\ேம ெபா=+தமான ைசத7ய உணGZ-
ேசதனா லkண+ைதேய �வ+3வ ச$, எ7e ெசா-4றாGகB. 
அதாவ3 ைசத7ய ஃபாவ+ைத (பாG+த--அgத- ச$,ைய, ஃபாவ8 
aராணைன) எ3 த7 அைடயாளமாக$ ெகாD\Bளேதா அ3ேவ 
�வ+3வச$, வ;வமாF1 ; அதனா-தா7 இைத �வ7 எ7e 
அைழ$47றனG. இத7 தா+பGய1 எ7னெவ7றா- உJG தா7 
வாwவதrF aற பதாG+த+ைத சாG"3 இ=$கT-ைல; அதzட1 
ைசத7ய ஃபாவ1 அதாவ3 பாG+த--அgத- உணGZ எ}1 �வ+3வ 
ச$, இ=$4ற3. இ"த காரண+,னாேலேய அ3 எ8ேபா31 வாw"3 
ெகாD;=$4ற3; அதாவ3 இ3வைர வாw"3ெகாD\ இ="த3, 
இ8ேபா31 வா w4 ற3 , எ, Gவ=1 கால`கAm1 வா w"3 
ெகாD;=$F1 . இ"த  உJ G உணZ , தD�G எ \ +3$ 
ெகாBவதாேலா, ஆcB கGம உதய+தாேலா வாழT-ைல; அ3 த7 
�வ+3வ ச$,யா- வாw"3 ெகாD;=$4ற3. 

   ச1சார அவLைதJ- உட- எ7ற i+கல+தாலான s&\$FB 
வாX1ேபா3sட உணZ1, தD�=1 ெவA ]l+தமாF1, ஆcBகGம 
உதய1 அ"தர`க ]l+தமாF1, உபாதான1 எ7னேவா �வ+3வ 
ச$,மய  ெவA8பாடான  ைசத7ய  அதாவ3 பாG+த- -அgத- 
பGயாய+தாலாF1.  

   இ"த உJ=$F மரணபயேம எ-லாவrைறc1Tட அ,க கவைல 
த=வதாக இ=$4ற3 . அதனா-தா7 ஆdசாMயG Oத7Oத6- 
�வ+3வச$, பrg சGdைச  ெசU3 மரணபய+ைத8 ேபா$F1 
ெவrgகரமான OயrRைய ேமrெகாB4றாG. 
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                                                     2.4& சB&:  
                                      அஜட5வா5@கா 4& சB&: | 

       �வ+3வச$, ]ர1acBள ஆ+மாT- R, எ7}1 ெபயGெகாDட 
ச$,c1 இ=$4ற3 . இ"த காரண+தா- ஆ+மா எ8ேபா31 
ஜடமாவ,-ைல; ைசத7ய உணGைவ இழ8ப,-ைல. இ"த பகவா7 
ஆ+மா �வ+3வ ச$,யா- �T$4ற3-வாw4ற3, R, ச$,யா- 
ஜடமாகாம- இ=$4ற3. அதனா-தா7 இ"த R, ச$,ைய அஜடா+ம 
த+3வ1-அஜடவ;வ1 எ7e ெசா-47றனG. R,ச$, உடலாக  
ஆ+மா (நா7 ) இ-ைல எ7பைதcம , �வ+3வச$, உடmட7 
s;J= 8ப தா- ஆ+மா ( நா7 ) வா ழT-ைல  எ7பைத c 1 ,  
ஆ+மாT}ைடய(எ7}ைடய) வாwZ எ7னேவா  ைசத7ய வ;வ 
ஃபாவ8 aராணனாலாF1 எ7பைத உe,8 ப\+347றன. ைசத7ய 
வ;வமாக வாwத- ஆ+மாT7 லkண1, இ"த லkண+,7 jல1 
பாG$க8ப\1 லkய8 ெபா=ளான ஆ+மா லkய8ெபா=ளாF1. 
இuவாe ஆ+மா �வ+3வ ச$,யா- காரண+தா- வாw4ற3 , 
R,ச$,J7 காரண+தா- பாG+த--அgத- ெசயைல சதாகால1 
ெசU3 ெகாD;=$4ற3. 
  
                                                      3.5=i சB&:  
                                 அனாகர உபேயாகம2 5=iசB&: | 

  அனாகர உபேயாக மயமான ,ரTயேம +=� ச$,யாF1. எ,- 
அgய8ப\1 ெபா=ைள8 பrgய Rற8iகA7 ப$க1 கவன1 Rதறாம- 
ெபா3வாக பாG$F1 ெசய- ]கw4றேதா, அதாவ3 தGசன$4Mைய 
ம&\1 ]கw+34றேதா அ3ேவ +=� ச$,யாF1. அதாவ3 சாமா7ய 
அவேலாக7 வ;வ ஆ+மாT7 தGசன Fணேம +=� ச$,யாF1. 

                                                     4.ஞான சB&:  
                                     சாகார உபேயாகம2 ஞானசB&: | 

  சாகர உபேயாகமய ,ரTயேம ஞான ச$,யாF1. எ,- அgய8ப\1 
பதாG+த`கைள  Rற8பான வ;T- அளZகைள8 ெபா=+,  
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Tேசஷமாக அgc1  ெசய- ]கw4றேதா , அ"த அgத- வ;வ 
ஆ+மாT7 ஞான Fணேம ஞானச$, எ7e ெசா-ல8ப\4ற3.  

   இuவாe �வ+3வ ச$, jல1 ஆ+மா O$கால+,m1 ேசதன 
aராண}ட7 வாw"3 ெகாD\Bள3 எ7e1, R, ச$,J7 jல1 
அ3 ஜடமாகாம- இ=$4ற3 எ7e1, +=� ச$, jல1 ெபா=ைள 
OXைமயாக-ெபா3வாக பாG$4ற3 எ7e1, ஞான ச$, jல1 
ெபா=ைள Rற8பாக அg4ற3 எ7e1 அதாவ3 பகவா7 ஆ+மா 
ேசதன மயமாகZ1, அஜட மயமாகZ1, தGசேனாபேயாக மயமாகZ1, 
ஞாேனா ப ேயாக மயமாகZ1 இ=$4ற3 எ7e  ஆdசாMய G 
Tள$F4றாG. 

    இ"த பகவா7 ஆ+மா �வ+3வ ச$,J7 காரண+தா- �வ7 எ7e1 
R, ச$,J7 காரண+தா-  ேசதன1 எ7e1, ஞான- +=� ச$,கA7 
காரண+தா- ஞாதா-,=�டா எ7e1 அைழ$க8ப\4ற3. இuவாe 
aரேயாஜனமான �வ த+3வ+ைத8 பrg ெகாnச1 ெகாnசமாக நா1 
ெதAZ  ெபeவதrகாகேவ , ஆdசாMயG அlGதச",ரG , பகவா7 
ஆ+மாT7 ச$,கைள தz+தzயாக நம$F iMc1ப; எ\+3$ 
se4றாG.      

                                                    5.�க சB&:  
                              அனா>ல5Cவ லkண. �கசB&: | 

       எ"த RரமO1-க�டO1 இ-லாத லkண வ;வ1 fக ச$,யாF1. 
எ-லா aரா@கW1 fக+ைத8 ெபறேவ T=1i47றன, 3$க+ைத$ 
கD\ அnf47றன எ7ப3 ெபா3வான உDைமயாF1. ஆ+மாேவ 
fகமய8 aDடமாக இ=8பைத இ"த fகச$, எ\+3d ெசா-4ற3. 
எ"த RரமO1 இ-லாத இய-ேப fக ச$,யாF1. அதனா-தா7 
ஆ+மாG+,கW$F Rரமl-லாத லkணமான fகச$, lகZ1 
மக+3வ1 வாU"ததாக இ=$4ற3. எனேவதா7 47 ச$,கைள 
உe,8ப\+31 வMைசJ- ஐ"தாவதாக இைத8பrg எ\+3d 
ெசா-ல8ப\4ற3. ஆ+மாைவ சdRதான"த1 எ7e seவG. ‘ச+’-- 
�வ+3வO1, ‘R+’-- R,+3வO1, ‘ஞான-தMசன1 மre1 ஆன"த’-
+,- fகச$,c1 வ=4ற3. [ச++R++ஆன"தம= சdRதான"த1]  
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  ஆ+மாT- அன"த ச$,கB இ="த ேபா,m1, அைவ எ-லா1 
பகவா7 ஆ+மாT- ஒ7றாகேவ இ=$47றன, அ,- O7-a7 எ7ற 
எ"த வMைசOைறc1 இ-ைல . ஆனா- அைவகைள எ\+3d 
ெசா-m1ேபா3 வMைசயாக ேவ  ெசா-லேவD;ய க&டா ய 1 
இ=$4ற3 , ஏெனz- எ-லாவrைறc1 ஒ7றாக ெசா-m1 
சாமG+,ய1 ெசா-6--ச8த+,- இ-ைல. இ"த ]ைலJ- வL3T7 
இய-ைப ெதMயைவ8ப,- எ"த ச$,ைய Oத6- ைவ8ப3, எ"த 
ச$,ைய அ\+3  ைவ8ப3 எ7பதrF O$4ய+3வ1 ெகா\$க 
ேவD;ய அவRயl-ைல.  

   fகச$,J- Rர+ைத ச$, மre1 ஒX$க-சாM+,ர ச$,கW1 
இைண",=8பதாக8 iM"3ெகாBள  ேவD\1 . ஏென7றா- 47 
ச$,கA- Rர+ைத மre1 சாM+,ர ச$,கB தzயாக எ\+38 
ேபச8படT-ைல . fகச$,J7 ]Gமல பMணாம+,- அதாவ3 
அz",Mய ஆன"த+,7 மலGdRJ-, Rர+ைத மre1 சாM+,ர 
ச$,கA7 ]Gமல பMணாம`கW1 மஹ+3வVGவமான ப`கA8i 
இ=$4ற3. இ"த fக ச$,ைய ெதM"3 ெகாBவதா- நம$F எ7ன 
லாப1 வர8ேபா4ற3 எ7e எDy4 Gகளா? அனா, காலமாக இ"த 
ஆ+மா aற ெபா=BகB jல1தா7 fக1 ெபறO;c1 எ7e ந1a$ 
ெகாD;=$4ற3, ஆனா- aற ெபா=A- fக1 எ7பேத இ-ைல 
எ7ப3தா7 உDைம, எனேவ இ7eவைர ]ைலயான fக+ைத இ"த 
ஆ+மா அ}பT$கேவ இ-ைல . அதனா- பல Rரம`கைளc1 , 
பய+ைதc1 ம&\ேம அ}பT+3$ ெகாD;=$4ற3; RரமO1, 
பயO1 Fைற"த ]ைலையேய உDைமJ- fக1 எ7e ந1a$ 
ெகாD;=$4ற3. fக ச$,J7 Lவ�ப+ைத+ ெதM"3 ெகாBவதா- 
உDணமயான fக1 எ`ேக 4ைட$F1 எ7ப3 இ"த ஆ+மாZ$F 
ெதMய வ=4ற3. ஆ+மா அ3ேவ fகமயமான ஒ= வL3, ஆன"த+,7 
4ழ`F எ7e iMய வ=4ற3. aறF உDைமயான fகமைடய 
ஆ+மாைவ8 பாG+3 அ,- ஆw"3 ஆன"தமயமான fக+ைத 
3U$கேவD\1 எ7e அதrF எ\+3d ெசா-ல ேவD;ய,-ைல 
அ-லவா!  
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                                                   6.[?ய சB&:  
                            Nவ�T r?வ?5தனசாம?5ய [?யசB&: | 

  Lவ�ப+ைத (பGயாய+,- ) உ=வா$F1 -ெவA8ப\+31 
சாமG+,யேம ~Gயச$,யாF1. எ8ேபா3 பகவா7 ஆ+மா அரஹ"தG 
]ைலைய அைட4றேதா, அ8ேபா3 அன"ததMசன1, அன"தஞான1, 
அன"தfக1 , அன"த~Gய1 என8ப\1 அன"த ச3�டய`கB 
OXைமயாக ெவA8ப&\ T\47றன. அன"த ச3�டய1 எ7ப3 
+=�ச$,, ஞானச$,, fகச$,, மre1 ~Gயச$, ஆ4ய நா7F 
ச$,கA7 பMVரண ெவA8பாேடயாF1. இ8ப;தா7 ஆ+மாT7 
எ-லா  ச$,கW1 அரஹ"த -R+த  அவLைதJ- Vரணமாக 
அவGகWைடய பGயாய+,- Vரணமாக �யவ;T- (,Mகா6 பகவா7 
ஆ+மாT- எ8ப; இ=$4றேதா அ8ப;ேய) ெவA8ப\47றன, ஆனா- 
aரபலமாக அன"த ச3�டய`கைள ம&\ேம ெபா3வாக$ Fg8a&\ 
ெசா-ல8ப\47றன. ஞானதGசன1 ஆ+மாT7 லkணமாF1 மre1 
fகமைடய ேவD\1 எ7ற ஆைச எ-ேலா=$F1 இ=$4ற3. ~Gய 
ச$,ைய+ தTர ேவe எதனா- அைத பGயாய+,- உ=வா$48 
aரகாR$கd ெசUய O;c1! அதனா-தா7 ஆர1ப+,ேலேய இ"த ச$, 
பrg8 ேபச8ப\4ற3.  

   �வ+3வச$, எ7னேவா உJM7 வாwவாதாரமாF1, மre1 R,ச$, 
அத7  ேசதன+3வ+ைத எ8ேபா31 த$கைவ+3$ ெகாBW1 
ச$,யாF1. R,ச$, ஞான1 மre1 தGசன1 என இரD\ வ;வமாக - 
ஆ+மாT7 ல&kணமாக இ=$4ற3 . அ�",Mயfக வ;T- 
பMணl$F1 T=8ப1 எ-ேலா=$F1 இ=$4ற3. அனாFல+3வ 
லkணவ;வ fக ச $, ேய  ஆன"தம ய மாF 1 . அைத8ப rg 
எ\+3$sgய aறF , ~Gயச$, பrg அ\+ததாக எ\+3$ 
sற8ப\4ற3. எெனz- அன"த ச3�டய`கA- j7e பrg 
O7னG ெசா-ல8ப&ட ஐ"3 ச$,கA- அட`4 T&டன; இ8ேபா3 
இ"த ~Gயச$, பrg ஆdசாMயG எ\+3$se4றாG, இதனா- 
ந1Oைடய பரம இ�டமான அன"த ச3�டய1 பrgய Tள$க1 
OXைம  ெபe4ற3 . இuவாe 3வ$க+,- sற8ப&\Bள ஆe 
ச$,கA-தா7 அன"த ச3�டய+,7 TைதகB இ=$47றன.  
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  இ"த ~Gய ச$,$F1, நா1 ந1 தாU-த"ைதயMடl="3 ெபrற 
ர�¡-~Gய+,rF1 (T"3 ச$,$F1 ) எ"த ச1ப"தOl-ைல 
எ7பைத ]ைனT- ெகாBW`கB; ஏென7றா- அ3 ஜடமான 
உட67 ச$, பrgய3 .  ேமm1 �G+த`கரGகW$F இ=$F1 
வ�ரTரஷபநாராச ச1ஹனன உடmட7s;ய யாராm1  ெவ-ல 
O;யாத ச$, sட இ"த ச$,cட7 எ"த ச1ப"தOl-ைல , 
ஏென7றா- இ3sட உட- ச1ப"தமானதாF1 . இ"த ஆ+ம 
~Gயச$,J7 ச1ப"த1 ஆ+மாT7 அன"த ச3�ட`கWட7 
ெதாடGiBள அன"த ~Gய+3டனாF1. அ"த~Gய1 எ7ப3 இ"த 
ச$,J7 OX  ெவA8பாேடயாF1 . ஒuெவா= வL3T7 OX 
Lவ�ப+ைத அத7 பGயாய+,- அைம8பேத இ"த ~Gயச$,J7 
aரதான ேவைலயாF1.      

                                                7.8ரU5Cவ சB&:  
       அகp)5 8ரதாTNவாத+5ரயஷா|5வலkண. 8ரU5வசB&: | 

  3D\பDண O;யாததாகZ1, fத",ரமாகேவ OXைமயாக 
இ=$க$s;ய3மா4ய ல&kண+ைத aரi+3வ ச$, எ7e 
ெசா-47றனG. ஆ+மா அ8ப;8ப&ட அமா}�ய ம4ைம ெகாDட, 
aரi+வச$, ெகாDட ஒ= பதாG+தமாF1, அ,- ெகாnச1sட எ"த 
தாwைமேயா, ஏwைமேயா இ-ைல, எத}ைடய உதTையc1 அ3 நாட 
ேவD;ய அவRயOl-ைல . எனேவ ேஹ பuயேன! உ7 aரi+ 
த7ைமைய இ3வைர �  ெதM"3ெகாBளாம- இ="3T&டாU , 
ேபான3 ேபாக&\1, இ8ேபாதாவ3 இைத+ ெதM"3ெகாB!. 

   ந1Oைடய பகவா7 ஆ+மா sட அ8ப;8ப&ட aரi ச$,ைய 
ெகாDடதாF1. அதாவ3 அன"த aரi+த7ைமcட7 s;யதாF1, 
அன"த ம�ைம ெகாDடதாF1, 3D\பDண O;யாத மா&Rைம 
ெபா=",யதாF1, OX fத",ர+3ட7 ெசய-ப\1 சாமG+,ய1 
ெகாDடதாF1 . அத}ைடய அச`$யாத aரேதச+,- , அன"த 
Fண`கA-, மre1 அைவகA7 ]Gமல பGயாய`கA- aரi+3வ+ 
த7ைம இ=$4ற3, அதனா- நா7, பகவா7 ஆ+மா aரiவாேவ7, 
எ7eைடய அச`$யாத aரேதச`கW1 aரiவாF1, எ7 அன"த 
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Fண`கW1 aரiவாF1 , அ"த Fண`கA7 அன"த ]Gமல 
பGயாய`கW1 sட aரi+த7ைம ெகாDடைவகளாF1.  

   இ8ப;8ப&ட அன"த aரi+3வ ச$, ெகாDட �ேய அ"த பகவா7 
த7ைமcைடய ஒ= பதாG+தமாவாU; நா1 எ-ேலா=1 Lவயமாக 
அ8ப;8ப&ட ச$,ைய ந1lட1 ெகாDடவGகேள -  எ7e அg"3, 
ேஹ ஆ+ம7! உ7 aரi த7ைமைய � இ8ேபாேத ெதM"3ெகாB. 
அைத8 பrg R",+3, அைத உe,ெசU3, அ,- OX ந1a$ைக 
ெகாB! அ8ப; �  ெசUவாயானா- உ7}ைடய ]கwகால பGயாய+,- 
இ=$F1 பாமர+த7ைம-ஏwைம+த7ைம தானாகேவ O;Z$F 
வ"3T\1, உ7}ைடய aரi+3வ ச$, ]Gமலமைட"3 உ7}ைடய 
பGயாய+,- sட அ"த aரi+த7ைம ெவA8ப&\ T\1.       

                                                 8.$UB5Cவ சB&:  
                      ச?வஃபாவuயாபெகௗகஃபாவ�T $UB5வ சக&: |  

  எ-லா ஃபாவ`கAm1 பரZ1 த7ைம ெகாDட ஃபாவ வ;வமாக 
Ti+3வ ச$, இ=$4ற3. �வ+3வ1, R,, +=� மre1 ஞான1 
Oதலான எ-லா உணGZகAm1 அதாவ3 பகவா7 ஆ+மாT7 அன"த 
ச$,கAm1 பரZ1 ச$, வ;T7 ெபயGதா7 Ti$+3வ ச$,யாF1.  

   இதனா- ஆdசாMயG ெசா-ல வ=வ3 யாெதz-, பகவா7 ஆ+மாT- 
உBள எ-லா ச$,கAm1 பரTJ=$4ற அ8ப;8ப&ட ஒ= ச$, 
இ=$4ற3, அத}ைடய வ;வ1 எ-லா ச$,Jm1 இ=8பதா-, எ-லா 
ச$,கW1sட ஒ7e மrெறா7g- பரTJ=$47றன. 

  ஆ+மாT- ச$,கB ஒuெவா7e1  ெவuேவறாக இ="த 
ேபா,m1sட, இ"த Ti$+3வ ச$,J7 காரண+தா- அ"த ச$,கB 
அைவகW$FB ஒ7e மrெறா7g- பரTJ=$47றன . இ"த 
காரண+தா- இ"த பகவா7 ஆ+மா அகDடமாக-3D\பDண 
O;யாததாக, தz+தzயாக8 aM$க O;யாததாக, தானாக ஆ+மாைவ 
T&\ aM"3 ேபாகததாக, ஒேர OXைமயான வL3வாக-வ�ரமய 
aDடமாக இ=$4ற3.         
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                                            9.ச?வத?i5Cவ சB&:    
$Nவ$Nவசாமா3யஃபாவபaணதா5மத?சனம2 ச?வத?i5Cவ 
சB&: | 

   ேலாகாேலாக+ைத ெபா3வான வ;T- பாG$F1 ச$,ைய அதாவ3 
OXைமயான ேலாகாேலாக+,7 இ=8ைப ம&\1 4ர�$F1 
ஆ+மாT7 தMசனமய ச$,ைய சGவதG�+3வ ச$, எ7e 
ெசா-47றனG.     

                                             10.ச?வBஞ5Cவ சB&:  
$Nவ$Nவ$ேசஷஃபாவபaணாமா5மஞானம2 ச?வBஞ5Cவ சB&:  
| 
    ேலாகாேலாக+ைத Rற8பான வ;T- பாG$F1 ச$,ைய அதாவ3 
OXைமயான ேலாகாேலாக+,7 Rற8iகைள 4ர�$F1 ஆ+மாT7 
ஞானமய ச$,ைய சGவ$ஞ+3வ ச$, எ7e ெசா-47றனG. இ"த 
சGவ$ஞ+3வ ச$, அ=4- இ=8பைவ, ெதாைலT- இ=8பைவ எ7ற 
ேவeபா\ இ7g எ-லா பதாG+த`கைளc1 மre1 அைவகA7 கட"த, 
]கwZ மre1 எ,Gகால எ-லா ]ைலகைளc1 ஒேர சமய+,- அgc1 
வ-லைம பைட+ததாக இ=$4ற3. 

  இ"த இரD\ ச$,கW1 ஒ=Rல ேவeபா\கைள+ தTர 4&ட+த&ட 
ஒேர மா,Mயாகேவ இ=$47றன; ஆனாm1sட இரD\ ச$,கW1 
அ;8பைடJ- ஆ+மமயமாF1(ஆ+மாகாராF1). Oத6- இரD\$F1 
உ Bள  ேவ e பா &ைட 8 பா G$க லா 1 . ச Gவ த G� +3 வ ச $, 
தMசணமயமாக (தGசனாகாரமாக) இ="த ேபா,m1, OX உலக+,7 
ெபா3வான ]ைலைய  (]ைலயான இ=8ைப ) பா G8பதாF1 . 
சGவ$ஞ+3வ ச$, ஞானமயமாக (ஞானாகாரமாக) இ="த ேபா,m1 
OX உலக+,7 Rற8iகைளc1 (ெவuேவe Rற8i அ1ச`கைளc1) 
அgவதாF1. சGவதG�+3வ ச$, பாG$F1 வ;வமாF1, சGவ$ஞ+3வ 
ச$, அgc1 வ;வமாF1 . சGவதG�+3வ ச$,J7 Tஷய1 
ெபா3வாக8 பாG8ப3 ம&\மாF1, சGவ$ஞ+3வ ச$,J7 Tஷய1 
Rற8iகைள அgவ3 ம&\மாF1. 
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   ெபா3வாக உலக வழ$4- எ"த வL3ைவc1 Tபரமாக ெதM"3 
ெகாBவதrFO7, அ"த வL3 இ=8ப3 பாG$க8ப\4ற3, இைதேய 
தMசன1 (சாமா7ய அவேலாக7) எ7e ெசா-47றனG. இ"த O7-a7 
எ7ற காலேவeபா\ எ-லா1 ச3மL+த (அ-பஞான ]ைலJ--
மைற8iட7 s;ய அgT-) அவLைதJ- அ3Z1 aற ெபா=Bகைள 
இ",Mய சகாய+,7 jல1 பG+த--அgத6- ம&\ேம ஒhய , 
மைற8iகB அrற சGவதG� -சGவ$ஞ அவLைதJ- இ-ைல ; 
ஏென7றா- சGவ$ஞ  பகவா}$F  தா7aற Oதலான எ-லா 
வL3$கW1 பrgய தGசேனாபேயாகO1 , ஞாேனாபேயாகO1 
ஒ7றாகேவ -ஒேர  சமய+,- உDடா47றன [இ3 இ",Mய 
]l+த`கB எ3Zl7g ேநர;யாக ஆ+மாேவ அத7 கGம மைற8iகB 
அrற ச$,கA7 Oல1 பாG+தm1 அgதmமாF1 . ச3மL+த 
அவLைதJ-sட , Lவய1 ஆ+மா த7ைனேய அதாவ3 த7 
ஆ+மாைவேய பாG+த- அgத- ]கw+31 ேபா31 காலேபத1 
இ7gேய இரD\1 ஒ7றாகேவ ]கw4ற3 , ஏென7றா- இ"த 
அவLைதJ-sட அgc1 ேபா3 இ",Mய`கA7 சகாய1 
ேத ைவ 8ப \ வ , -ைல . இ ", M ய `கA7 ச கா ய 1  ேத ைவ 8 
ப\1ேபா3தா7 பாG+தm$F8 aறF அgத- ]கw4ற3. ஏென7றா- 
ஒ= இ",Mய+ைத ஒ= ச$,தா7 ஒ= சமய+,- உபேயாக8ப\+த 
O;c1ப;யான O&\$க&ைட ]ைல கGம மைற8iகWைடய  aற 
வL3ைவ பாG+த- அgத- ெசUc1 ]ைலJ-தா7 இ=$4ற3 என 
அgயZ1.]  

    aரகாஷ$ எ7ற ெசா- பாG+த- அgத- இரD\$F1 ெபா="31, 
ஏென7றா- இரD\ ச$,கW1 சமமாக Lவபர aரகாஷ$Fகளாக 
இ=$47றன ,  ேமm1 இuTரD\ ச$,கA7 Tஷய`கBsட 
ேலாகாேலாகமாF1. ேலாகாேலாக+ைத பாG+த--அgத- காரண+தா- 
இ"த ஆ+மா ேலாகாேலாக மயமாக ஆ4TடT-ைல, ஆ+ம மயமாகேவ 
இ=$4ற3 - இைத எ\+3dெசா-லேவ இரD;7 வ;வ`கைளc1 
ஆ+மதGசனமய1, ஆ+மஞானமய1 எ7ற ெசாrகA7 jல1  ெசா-ல8 
ப\4ற3. இத7 தா+பGய1 எ7னெவ7றா- இரD\ ச$,கWேம ஆ+ம 
மய1தா7, ேலாகாேலாக மயl-ைல எ7பதாF1.  
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  +=�ச$, மre1 ஞானச$, பrg ேபf1ேபா3 ெவeமேன ஒ= 
வL3ைவ பாG+த--அgத- எ7ற Tஷய1 பrg ம&\ேம ேபச8ப&ட3; 
எ -லா வ rைற c 1 பா G+த - - அ g த - எ 7ற  Tஷ ய 1 ப rg 
ேபச8படT-ைல . அதனா-தா7 இ`F OX ேலாகாேலாக+ைத 
பாG+த- -அgத- வ;T- பMணl8பைத எ\+3dெசா-லேவ 
சGவதG�+3வ ச$, மre1 சGவ$ஞ+3வ ச$, ஆ4ய இரD\ 
ச$,கB பrg இ`F ேபச8ப\4ற3. இ"த ச$,கA7 ெபயGகைள 
ைவ+ேத இ`F தா7 aற எ-லாவrைறc1 பாG+த--அgத- Tஷய1 
பrg ேபச8ப\வ3 ெதBள+ெதAவாக+ ெதM4ற3; ஏ8ப;ெயz- 
இைவகA7 ெபயேர சGவதG�+3வ ச$, மre1 சரவ$ஞ+3வ 
ச$,யாF1.  

  பகவா7 ஆ+மாT- இ"த எ-லா ச$,கW1 வL3 வ;T- 
இ=$47றன; கrபைன வ;T- இ-ைல. எனேவ இuவாe ெசா-வ3 
]dசய நய+தாலாF1, Tயவஹார நய+தா- அ-ல. இத7 தா+பGய1 
எ7னெவ7றா- பகவா7 ஆ+மாT- Lவபர Tஷய`கைள பாG+த--
அgத- ச$, இ=$4ற3 எ7ப3 பரம ச+,யமாF1.  

                                              11.Nவxச5Cவ சB&:  
r=பா5மTரேதச 8ரகாஷமா3 ேலாகாேலாகாகா?ேமசேகாபேயாக 
லkண. Nவxச5Cவ சB&: | 

  அjG+த �ய ஆ7ம8aரேதச+,- aரகாR$F1 ேலாகாேலாக+,7 
வ;வ+ைத ஒ+த, அதாவ3 அேனக வ;வ`கைள aர,ப6$F1 
ஆ+மாT7 உபேயாக வ;வ லkண+ைத Lவdச+3வ ச$, எ7e 
ெசா-47றனG . எ8ப; �Uைமயான-அX$கrற கDணா;J7 
aர,ப6$F1 ச$,யா- அத7 O7னG உBள எ-லா8 ெபா=BகW1 
எ "த  ேப த O l 7g  a ர, a 1ப  வ ; T - கDணா ; J - 
ெதBள+ெதAவாக+  ெதM47றனேவா அேதேபால , ஆ+மாT7 
Lவdச+3வ ச$,J7 காரண+தா- ஆ+மாT7 உபேயாக+,- 
ேலாகாேலாக+,7 எ-லா வ;வ`கW1 எ"த ேபதOl7g - எ8ப; 
இ=$47றனேவா அ8ப;ேய ஒ&\ெமா+தமாக aர,ப6$47றன- 
எ-லா1 aகாசமாக+ ெதM47றன.  

324



2.இைணTU

   கDணா;J- எ7னேவா i+கல8 ெபா=BகA7 ]கwகால ]ைலகB 
ம&\ேம ெதM47றன, ஆனா- பகவா7 ஆ+மாT- உ=வ8ெபா=BகB 
ம&\ம-லாம- , எ-லா அ=வ8ெபா=BகW1sட+  ெதM47றன ; 
எ-லா8ெபா=BகA7 ெவe1 ]கwகால ]ைலகB ம&\ம-லாம- 
எ-லா8ெபா=BகA7 கட"தகால , எ,Gகால , ]கwகால எ-லா 
]ைலகW1 எ"த Fழ8பOl7g ெதBள+ெதAவாக+ ெதM47றன.  

   இ7}ெமா= Rற8i எ7னெவ7றா- கDணா;J7 O7 அத7 
எ-ைல$FB வ=1 உ=வ8ெபா=BகB ம&\ேம aர,ப6$47றன. 
ஆனா- பகவா7 ஆ+மாT7 Lவdச Lவஃபாவ+,- அ=4- , 
இைட8ப&ட �ர+,-, மre1 ெவF ெதாைலT- உBள உ=வ மre1 
அ=வ8 ெபா=BகW1 Rgயன மre1 ெபMயன எ7ற அளZ ேபதl7g  
எ-லா வL3$கW1 , அைவகA7 O$கால பGயாயர`கW1 
ெதBள+ெதAவாக8 aர,ப6$47றன.  

   பகவா7 ஆ+மாT- எ-லா வL3$கW1 aர,ப6$F1 இ"த அriத 
ச$,ைய+தா7 Lவdச+3வ ச$, எ7e ஆdசாMயG se4றாG. 
கDணா;J- ெபா=BகA7 aர,a1ப1 ெதMவதா- காDணா; எ"த 
பா,8i1 அைடயாம6=8ப3ேபால, பகவா7 ஆ+மாT- எ-லா8 
ெபா=BகW1 அத7 O$கால பGயாய`கW1 aர,ப68பதா- அைவ 
அ"த பகவா7 ஆ+மாT- எ"த பா,8ைபc1 உD\பDyவ,-ைல. 
ஆ+மா  அைவ கைள 8 a ர, ப6 $க  அைவ கA7 அ=4- 
ெச-லேவD;யதாக இ-ைல, ெபா=BகW1 ஆ+மாT7 அ=4- 
வரேவD;யதாக இ-ைல. ஆ+மா அ3 இ=$Flட+,ேலேய எ-லா1 
] க w47றன ; ம re 1 எ-லா  ெபா=BகW1 f த ", ர மாக 
அைவயைவகA- காMய`கைள fத",ரமாக  ெசUத வDண1 
இ=$47றன. பகவா7 ஆ+மாT- aர,ப68பதா- அைவகW1 எ"த 
பா,8ைபc1 அைடவ,-ைல.  

   எ8ேபா3 இ"த Lவdச+3வ ச$,  Vரணமாக �Uைம அைட4றேதா 
அ 8ேபா3 எ -லா  ேலா கா ேலா க 8 ெபா = Bக W 1 அ , - 
aர,ப6$47றன . அ3 அX$காக-கGம பா,8iட7 இ=$F1 
]ைலJ- அத7 தF,$F ஏrப Rல ெபா=BகA7 Rல பGயாய`கேள 
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aர,ப6$47றன . aர,ப68i  எ7னேவா  எ8ேபா31 ஏrற 
இற$க`கWட7 ]கw"3 ெகாD\தா7 இ=$4ற3.  

   இ"த Lவdச+3வ ச$,J7 வ;வ1 எ-லா ச$,கAm1 
இ=$47றன, அதனா- எ-லா Fண`கW1 �Uைம அைடc1 
த7ைமைய8  ெபrg=$47றன , ஆ+மாZ1 �Uைம அைடc1 
த7ைமைய8 ெபrg=$4ற3. எ8ேபா3 Lவdச+3வ ச$, Vரண 
�Uைம அைட4றேதா அ8ேபா3 ஆ+மாZ1 அத7 எ-லா ச$,கW1 
ஒ7றாக OX+�Uைம அைட"3 T\47றன. 

                                                   12.8ரகாச சB&:  
               Nவய. 8ரகாசமா3 $சத�வச.$5&மய 8காச சB&: | 

   ஆ+மா fய1 aரகாசமாக இ=$4ற3; பA`F ேபால ]Gமலமான அ3 
த7ைன+தாேன அ3ேவ fயமாகேவ ெதAவாக உணG"3 ெகாBW1 
த7ைம ெகாD\Bள3. அதாவ3 ஆ+மா த7ைன+தாேன அ}பT$க$ 
s;யதான அ"த அ}பவ ச$,ைய+தா7 aரகாச ச$, எ7e 
se47றனG.  

   இ"த ஆ+மா ேலாகாேலாக+ைத அgய$s;யதாக இ=$4ற3 
அ-ல3 ேலாகா ேலாக ேம  இத7 ஞான+, - இய-பாக ேவ 
ெஜா6$4ற3 எ7பைத 11-ஆ1 Lவdச+3வ ச$, jல1 ெதM"3 
ெகாDேடா1. இ"த 12-ஆ1 aரகாச ச$,J7 jல1 ேலாகாேலாக1 
ம &\ ேம  இ த7 ஞான+, - இ ய -பாக ெஜா6 $க T -ைல , 
அேதாட-லாம- த7ைனc1 ெதAவாக அgய$s;யதாக அதாவ3 
Lவய1 த7ைன -ஆ+மைன  அ}பவ1  ெசUய$s;ய ச$,c1 
த7zடேம ெகாD\Bள3, அ"த ச$,J7 ெபயேர aரகாச ச$,யாF1 
எ7பைத+ ெதM"3 ெகாB4ேறா1.  

  ேலாகாேலாக+,- ந1 ஆ+மாZ1 வ"3T\4ற3; அதனா- 
Lவdச+3வ ச$,J7 காரண+தா- ந1 ஆ+மா sட ந1 ஆ+மஞான 
Lவஃபாவ+,- ெஜா6$க8ேபா4ற3 , அதனா- அgய8படZ1 
ேபா4ற3; எனேவ ஆ+மாைவ அgவதrF எ7e தzயாக இ7}1 ஒ= 
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இ"த aரகாச ச$,J7 அவRய1 எ`ேக இ=$4ற3? எ7ற ஒ= 
ேகBT உ`கW$F எழ$s\1. 

  அேட சேகாதரேன! இ"த aரகாச ச$, ஒ= அ}பவமயமான 
ச$,யாF1, Lவdச+3வ ச$, Lவச1ேவதன மயமாக-த7னா- 
அ}பவ1 ெசUய$s;யதாக இ-ைல. aற ெபா=BகB ஆ+மாT- 
பாG+3 ம&\ேம அgய8ப\47றன அ"த ெபா=BகA7 fக-3$க1 
ஆ+மாT7 அ}பவ+,rF வ=வ,-ைல; aற ெபா=BகB ஆ+மாT- 
பாG+3 ம&\ேம அgய8ப\47றன; ஆனா- ந1 பகவா7 ஆ+மா 
அgய8ப\வ3 ம&\1 அ-ல அ}பவ+,rF1 வர$s;யதாF1. அ"த 
அ}பவ1 Lவச1ேவதனா மயமான aரகாச ச$,J7 காMயமாF1. இ"த 
ச$, பrg அgZ வ=வதா-, ஆ+ம அ}பவ+,rகாக நா1 எைதc1 
ேத;8ேபாக ேவD;ய,-ைல, எ"த aற ெபா=A7 சகாயO1 இதrF 
அவRயl-ைல, எனேவ அ3 பrg எழ$s;ய க�டO1, ஏ$கO1 
ந1lட1 இ-லாம- ேபா4ற3; எ"த க�டOl-லாத சா"த ]ைலைய-
அைம,ைய நா1 ெபe4ேறா1.   

  அேட சேகாதரேன! இ"த aரகாச ச$, ஒ= அ}பவமயமான 
ச$,யாF1, Lவdச+3வ ச$, Lவச1ேவதனா மயமாக-த7னா- 
அ}பவ1 ெசUய$s;யதாக இ-ைல. aற ெபா=BகB ஆ+மாT- 
பாG+3 ம&\ேம அgய8ப\47றன அ"த ெபா=BகA7 fக-3$க1 
ஆ+மாT7 அ}பவ+,rF வ=வ,-ைல; ஆனா- ந1 பகவா7 ஆ+மா 
அgய8ப\வ3 ம&\1 அ-ல, அ}பவ+,rF1 வர8ப\வதாF1. அ"த 
அ}பவ1 Lவச1ேவதனா மயமான aரகாச ச$,J7 காMயமாF1. இ"த 
ச$, பrg அgZ வ=வதா-, ஆ+ம அ}பவ1 ெபற, நா1 எைதc1 
ேத;8ேபாக ேவD;ய,-ைல, எ"த aற ெபா=A7 சகாயO1 இதrF 
அவRயl-ைல, எனேவ அ3 பrg எழ$s;ய க�டO1-ஏ$கO1 
ந1lட1 இ-லாம- ேபா4ற3; எ"த க�டOl-லாத சா"த ]ைலைய-
அைம,ைய நா1 ெபe4ேறா1. 

                               13.அசJ>x45$காச5Cவ சB&:        
ேk5&ரகாலா3வx43ன45$லாசா5@காசJ>x45$காச5Cவ 
சB&: | 
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   ேk+,ர1 மre1 கால வர1iகB அrற அைடயாள வ;வேம 
அச`FdR+Tகாச+3வ ச$,யாF1 . இதனா- ெசா-ல8ப\வ3 
யாெதz- , ஆ+மாT7  ைசத7ய எ-ைலJ- (பாG$F1-அgc1 
ச$,J7 எ-ைலJ-) ேk+,ர1 மre1 கால1 ச1ப"தமான எ"த 
க&\8பாேடா, எ-ைலேயா, மMயாைதேயா இ-லாதைத8ேபால இ"த 
ச$,c1 இட மre1 கால எ-ைல அrறதாக இ=$4ற3 எ7பதா1. 
இ"த ச$,J7 காரண+தா- எ-லா Fண`கW1 அதனத7 
Lவஃபாவ+,rF தF"தாGேபால Vரண வளGdR அைடc1 தF,ைய8 
ெபrg=$47றன. 

   அன"த ச$,கA7 ஒேர aDடமான இ"த பகவா7 ஆ+மாT- 
அச`FdR+Tகாச+3வ ச$, எ7ற  ெபயGெகாDட ஒ= ச$, 
இ=$4ற3 . இ"த ச$,J7 காரண+தா- இ"த ஆ+மா எ"த 
ச`ேகாஜOl7g OXைமயான வளGdRைய அைடய$s;யதாக 
இ=$4ற3 . அதாவ3 ஆ+மாT7 அன"த Fண`கW1 அத7 
பGயாய+,- எ"த TகாரOl7g OXைமயான �ய பGயாயமாக 
ெவA8ப\1 தF,ைய ெபeபைவகளாக இ=$47றன. ஞானFண1 
பMVரண ேகவலஞானமாக பGயாய+,- aரகாR$4ற3, Rர+ைத 
Fண1 அhT-லாத பMVரண ந7ந1a$ைக வ;வமாக பGயாய+,- 
aரகாR$4ற3.  

     இ"த ச$, இட1 மre1 கால+தா- பா,8பைடவ,-ைல. ைசத7ய 
Tலாச+ைத8 ேபாலேவ எ-லா ச$,கA7 TலாசO1 இ=$47றன. 
இத7 தா+பGய1 எ7ன ெவ7றா- அச`FdR+Tகாச+3வ ச$,J7 
�பO1 எ-லா Fண`கAm1sட காண8ப\4ற3. இதனா- அ"த"த 
ச$, அதனத7 இய-i$F ஒ+த OXவளGdR அைட"த ]ைலைய 
அதனத7 பGயாய`கA- ெவA8ப\+31 ச$,ைய அ"த"த ச$,கேள 
ெபrg=$47றன . இ"த Vரண வளGdRயைட"3 பGயாய+,- 
OXைமயாக ெவA8ப\1 ச$,ைய இடேமா, காலேமா க&\8ப\+த 
O;யாததாகேவ இ=$47றன.  

    ேஹ உJேர! உ7}ைடய எ-லா Fண`கW1 அ"த தைடJ-லாத 
வள GdRைய 8ெப ற  ேவ e எ3 Z 1 உ7}டz=$க  ேவD; ய 
அவRயl-ைல ; � அதrகாக எ`F1  ேத;8ேபாக  ேவD;ய 
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அவRயl-ைல. எென7றா- உ7zேலேய அச`FdR+Tகாச+3வ 
ச$, எ7ற ெபயGெகாDட ச$, இ=$4ற3. அத7 �ப1 எ-லா 
Fண`கAm1 காண8ப\4ற3. அ"த ச$,J7 காரண+தா- �யாகேவ 
உ7 அன"த Fண`கA7 பMVரண ]ைலைய  ெவA8ப\+த$ 
s;யவனாக இ=$4றாU ! இ,6="3 ந1 இய-a7 எ-லா 
Fண`கA7 வர1பrற Vரண வளGdRயைடத- ந1lடேமcBள 
அச`FdR+Tகாச+3வ ச$,J7 காMய1 எ7பைத ந1மா- iM"3 
ெகாBளO;c1.  
   இ"த Vரண வளGdRயைடc1 ச$, ெகாDட அ=`கா&Rயகமான 
T ள `F 1 ப க வா 7 ஆ +மா ைவ  சா Gவ தா - - ஆ +மா T - 
அைட$கலமாவதா- அதாவ3 O$கால+,m1 ]ைலயான +=வ 
வL3ைவ, ]கwகால அgT7 பGயாய+தா- அg"3, ]கwகால 
Rர+ைத Fண+,7 பGயாய+,- ந1a, ]கwகால சாM+,ர Fண+,7 
பGயாய+தா- Vரணமாக அ,- jw4னா-, ந1 எ-லா ச$,கW1 
தானகேவ பMVரண வளGdRயைட"3 அ\+த\+3 வ=1 ந1 
பGயாய`கA- தானாகேவ OXைமயாக ெவA8ப\47றன.   
      
                                        14.அகா?யகாண5Cவ சB&: 
அ3யாmaயாமாணா3யகா?ைகக5&ரuயா5@க அகா?யகாண5Cவ 
சB&: |  

    இ"த ஆ+மா aற எதாm1 ெசUய8ப\வ3l-ைல, மre1 இ"த 
ஆ+மாZ1 ேவe எத7 காMய+ைத ெசUவ3l-ைல - இ8ப;8ப&ட 
ச$,J7 ெபயG அகாGயகாண+3வ ச$,யாF1. 

     எ-லா ,ரTய`கைள8 பrgc1 Eன தGம+,- ‘ஒ= ,ரTய1 ேவe 
,ரTய+,rF கG+தா இ-ைல, காரண1 இ-ைல, காMயl-ைல’ எ7e 
ெபா3வாகd ெசா-ல8ப\வைத8 பாG$கO;ய1. இ"த R+தா"த+ைத 
ஆதாரமாக$ெகாD\ ஆ+மாT- இைத8 ெபா=+,8 பாG$க8 
ப\4ற3. அன"த ச$,கA7 அ=`கா&Rயகமாக Tள`F1 இ"த 
பகவா7 ஆ+மாT- ேவெற"த வL3Z$F1 இ"த பகவா7 ஆ+மா 
காரணமாகேவா, காMயமாகேவா இ-லாம- இ=$க$s;ய ச$, 
இ=$4ற3. ,ரTயO1 அத7 Fண`கW1 அனா,அன"தமாக 
இ=8பைவகளாைகயா- அைவகைள காMய1 எ7e ெசா-லO;யா3; 
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ேமm1 இ"த ச"தG8ப+,- ேவe aற ,ரTய`கW$F காMயமாக 
இ=$க O;cமா? எ7ற  ேகBTc1 எXவ,-ைல . ,ரTய+,7 
ெவA8பா&ைடேய-பMணமன+ைதேய-பGயாய+ைதேய காMய1 எ7e 
ெசா-47றனG. 

   இ"த பகவா7 ஆ+மாT7 காMயO1 ேவe எ"த aற ,ரTய+,7 
காMயl-ைல. அதாவ3 ஆ+மாT- ]கX1 பMணம7 aறவrg7 
காரண+தா- ]கwவ,-ைல. இ3ேபாலேவ aற ,ரTய`கA7 ,ரTய-
Fண`கW1 sட O$கால+,m1 இ=8பதாைகயா- அைவகB 
காMயl-ைல ; ஆனா- அைவகA7 பMணமனேம அைவகA7 
காMயமாF1. அைவகA7 பMணமன+,rF காரண1 இ"த ஆ+மா 
இ-ைல; ஆைகயா- இ"த ஆ+மா ேவe எதrF1 காரணO1 இ-ைல. 
இuவாe இ"த பகவா7 ஆ+மா எ"த aற ,ரTய+,7 காMயOl-ைல, 
காரணOl-ைல . எ"த aற ெபா=W$F1 காMயேமா அ-ல3 
காரணேமா இ-லாைம இ"த பகவா7 ஆ+மாT7 இய-பாக 
இ=$4ற3. பகவா7 ஆ+மாT7 இ"த இய-ைபேய அகாGயகாண+3வ 
ச$, எ7ற ெபயரா- ெசா-47றனG.  

  இ"த ச$, அன"த Lவா�ன+ைத கா&\வேதா\ ம&\ம-லாம- 
fயசாGiட7 இ=$க ஒ= Rற"த வhயாகZ1 உBள3. இ"த Tஷய1 
ஒ=Oைற மன,- ஆழமாக8 ப,cமான-, aறவrg- ஏதாவ3 ெசUய 
ேவD\1 எ7ற O;T-லாத கவைலc1, ேவe ெபா=ளா- என$F 
ஏதாவ3 பாதக1 வ"3T\ேமா எ7ற பயO1 அ8ேபாேத O;Z$F 
வ"3T\1.  

   இ"த பகவா7 ஆ+மா Orgm1 fத",ரமானதாக இ=$4ற3. இ3 
ேவe ஒ7g- எ3Z1 ெசUயேவD;யதாகZ1 இ-ைல மre1 இத7 
காMய1 ]கழ ,  ேவe எைதc1 ந1ப  ேவD;யதாகZ1 இ-ைல . 
ஏென7றா- இ,mBள அன"த ச$,கAேலேய அ8ப;8ப&ட ஒ= 
ச$, இ=$4ற3, அ"த ச$,J7 காரண+தா- இ"த ஆ+மா ேவe 
எதrF1 காரணமாகேவா  அ-ல3 காMயமாகேவா   ெசய-பட 
அவRயl-ைல. ேவe எதrF1 காMயமாகேவா அ-ல3 காரணமாகேவா 
இ-லாம- இ=8பேத அகாGயகாண+3வ ச$,J7 இய-பாF1, 
அ8ப; ஆ+மாைவ இ=$கd ெசUவேத இ"த ச$,J7 காMயமாF1.  
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                                 15.பaண.ய பaணாம5Cவ சB&: 
பரா5மr@5தB ேஞயஞானாகா? mரஹp-mரஹணNவஃபாவ�பா 
பaண.ய பaணாம5Cவ சB&: | 

   aற ]l+த`களா4ய அgய8ப\1 வ;வ`கைளc1, fய]l+த 
அgc1 வ;வ`கைளc1 ஏrபைதேய இய-பாக உைடயேத பMண1ய 
பMணாம+3வ ச$, யாF1. 

  இ`ேக பா=`கB! O7னG அகாGயகாண+3வ ச$, பrg 
ெசா-m1ேபா3 ஆ+மா aற ஒ7g7 காMயOl-ைல, காணOl-ைல 
எ7e ெசா-ல8ப&ட3. இ8ேபா3 இ"த பMண1ய பMணாம+3வ ச$, 
பrg  ெசா-m1ேபா3 ஆ+மா  aற ஒ7g7 காMயOl-ைல 
காணOl-ைல எ7e ெசா-ல8ப&டாm1sட, இ"த ஆ+மா aறவrைற 
அg4ற3 மre1 aறவrறா- அgய8படZ1 ெசU4ற3 எ7e ெசா-ல8 
ப\4ற3. இ"த ஆ+மா aறவrைற அg4ற3 மre1 aறவrறா- 
அgய8ப\வேதா\ ம&\ம-ல, த7ைனc1 sட அg4ற3, த7jல1 
அgய8படZ1  ெசU4ற3 . இuவாe இ"த ஆ+மாT7 இய-i 
த7ைனc 1 a ற வ rைற c 1 அgவ தாக Z 1 , தா} 1 a ற Z 1 
அgய8ப\வதாகZ1 இ=$4ற3.  

   நா7 எ7ைனc1 அgபவ7, aற எ-லாவrைறc1 sட அgபவ7; 
அேதேபால நா7 aறரா- அgய8ப\பவ7, aறZ1 அgய8ப\பைவ என  
அதாவ3 1. த7ைன அgத-, 2.aறைர அgத-, 3.தா7 அgய8ப\1 
ெபா=ளாத-, 4.aறZ1 (என$F) அgய8ப\1 ெபா=ளாத- இ"த நா7F 
Tஷய`கB ெகாDடதாக இ"த ச$, இ=$4ற3.     

                         16.&யாேகாபாதா3ய}3ய5Cவ சB&: 
அ3{னா&aBதNவ�பrயத5வ�பா &யாேகாபாதா3ய}3ய5Cவ 
சB&: | 

   எ3 ]dசயமாக எ"த Fைறc1 இ-லாமm1, எைதc1 அ,கமாக$ 
ெகாD;-லாமm1 வாX4றேதா அதாவ3 அ"த வ;ைவ இய-பாக$ 
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ெகாD\Bளேதா அைதேய ,யாேகாபாதா7ய{7ய+3வ ச$, எ7e 
ெசா-47றனG. 

   இ"த பகவா7 ஆ+மா த7zேலேய ஒ= பMVரண த+3வமாக 
இ=$4ற3, இ,- எ"த பrறா$Fைறc1 இ-ைல மre1 எ3Z1 
அ,க8ப;யாகZ1 இ-ைல . ஏதாவ3 பrறா$Fைற இ="தா- 
ஏ re$ெகாBள  ேவD;ய3 அவRய மாF 1 , அ,க8ப ; யாக 
இ=$Fமானா- அைத TடேவD;ய31 அவRயமாF1. 

   ஏrப31, T\வ31 Oைறயாக Fைறயாக இ=8பைதc1, ]ைறZ$F1 
ேமலாக இ=8பைதc1 கா&\வதாF1 . நம$F  எைதயாவ3 
ெபறேவD\1 எ7ற எDண1 இ=$Fமானா-, இத7 ெபா=B ந1lட1 
ஏேதா FைறZ இ=8பதாக நா1 உணG4ேறா1 எ7e ெபா=B. 
அேதேபால எைதயாவ3 TடேவD\1 எ7ற எDண1 இ=$Fமானா-, 
ஏேதா ந1lட1 ேதைவ$F அ,கமாக இ=8பதாக நா1 உணG"3 அைத 
TடேவD\1 எ7ற எDண1 இ=$4ற3 எ7e ெபா=B. 
  
   O$கால+,m1 ]ைலயான (,Mகா6 +=வ) பகவா7 ஆ+மாT- 
அ 8ப ; எ3 Z 1 அ, க மாக இ= 8ப ைத + , யாக 1  ெச Uய 
ேவD;யதாகேவா , அ-ல3  ெவAJ6="3 எைதயாவ3 ஏre 
Fைறைவ ]ைறZ  ெசUய  ேவD;யதாகேவா காண8படT-ைல . 
பகவா7 ஆ+மாT7 இ"த பMVரண ]ைலJ7-OXைம ]ைலJ7 
ெபயேர ,யாேகாபாதா7ய{7ய+3வ ச$,யாF1. இ8ப; இ"த 
,யாேகாபாதா7ய{7ய+3வ ச$,ைய8 பrg ெசா-வ3 ]dசய 
நய+ைதd சாG"3 இ=8பதா- பரமாG+தமாF1 -அ8ப&டமான 
உDைம8 ெபா=ளாF1-ச+,யமாF1. ேமm1 ஏrற--T\த- பrgய 
Tவாத1 Tயவஹார நய+ைத-உலக வழ$ைக சாG"3 இ=8பதா- 
அVதாG+தமாF1-அச+யாG+தமாF1 அதாவ3 அ,- எ"த உDைமc1 
இ-ைல எ7e iM"3 ெகாBள ேவD\1.   

                                     17.அ>=ல>5Cவ சB&:  
ஷsNதானப&த $=5&ஹாPபaணதNவ�T8ர&:ட5Cவகாரp 
$4:ட>ண5@கா அ>=ல>5Cவ சB&: | 
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   அF=லF+3வ ச$, எ7ப3 ஷ&Lதானப,+ T=+,-ஹாz (ஆe 
Lதான`கA- ]கX1 வளGdRc1-~wdRc1) வ;வா- பMணl$F1 
இய-a7 நrெபய=$F காரணவ;வமாக Tள`F1 ஒ= தரமான Rற8i 
FணமாF1. 

  இ3 ஆ+ம ,ரTய+,- ம&\l-ைல, ஒuெவா= தz+தz 
பதாG+த`கAm1 அைவகA7 ஒuெவா= பGயாய`கAm1 ஷ&Fண 
T=+,-ஆe Tத மட`FகA- உயGத- மre1 ஷ&Fண ஹாz-அேத 
ஆe மட`FகA- Fைற"3 ெகாDேட ேபாத- இைடTடா3 ]கw"3 
ெகாD;=8பதாF1 . இ8ப;8ப&ட ஏrறO1 இற$கO1 ஒேர 
வL3T- ஒ7றாக நட8ப3 ஒ= அriதமான TஷயமாF1.   

                               18.உ5பாதuயய5=வ5Cவ சB&: 
BரமாBரம$=5த$=5&5Cவலkணஓ5பாதuயய5=வ5Cவ சB&: | 

    4ரமவG+, மre1 அ$ரமவG+, வ;வ நட+ைத லkணOைடய3 
எ3ேவா அைதேய உ+பாதuயய+=வ+3வ ச$, எ7e ெசா-47றனG. 
ஒuெவா= ,ரTயO1 வMைசOைறைம இ-லாத Fண`கைளc1, 
வMைசOைறைம ெகாDட ஓ&ட வ;வO1-அதாவ3 ஒuெவா= சமயO1 
மாg$ெகாDேட இ=$4ற பGயாய`கைளc1, அhT-லாத ]ைல+த+ 
த7ைமையc1 அதாவ3 ,ரTய+ த7ைமc1 ஒ=`ேக ெகாDட ஒ= 
OX8ெபா=ளாக இ=$4ற3. இ`ேக ெசா-ல8ப\வ3 யாெதz-, 
அன"த ச$,வ;வ பகவா7 ஆ+மாT- இ8ப;8ப&ட ஒ=ச$, 
இ=$4ற3; அ"த ச$,J7 காரண+தா- இ"த பகவா7 ஆ+மா 
தானாகேவ ேதா7eத-, அhத- மre1 ]ைல+,=+த- த7ைமைய$ 
ெகாD\Bள3. அ"த ச$,J7 ெபயேர உ+பாதuயய+=வ+3வ ச$, 
எ7பதாF1.  

   இத7 ெபா=B இ"த பகவா7 ஆ+மா தா7 ]ைல+,=8பதrF, தா7 
எ8ேபா31 அhT-லாம6=8பதrF , aற எத7 உதTையc1 
நாடேவD;ய அவRயl-ைல . அதாவ3 +=வ -க1ப1ேபால 
]ைல+,=$க aற எத7 சகாயO1 இதrF அவRயl-ைல. ேமm1 
அ3 தா7 ஒuெவா= சமயO1 ]கw+31 i,யi,ய உ=வ+ைத 
உD\பDyவதrF1, அேத சமய1 பைழய உ=வ+ைத அh8பதrF1 
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அதாவ3 த7  ெவA8பா&ைட ெதாடGdRயாக மாrg$ெகாDேட 
இ=8பதrF1 aற எ"த வL3T7 ெதாடGam1 இ=$க ேவD;ய 
அவRயl-ைல . ஏென7றா- இ"த பகவா7 ஆ+மாT- உBள  
உ+பாதuயய+=வ+3வ ச$,J7 காரண+தா- தா7 அhயாம- த7 
வ;T- மாrற`கைள ெதாடGdRயாக எrப\+,$ ெகாBW1 இய-ைப 
ெகாDடதாக இ=$4ற3.   

                                               19.பaணாம சB&: 
&ரuயNவஃபாவDத5ரuயuயேயா5பாதா|JகதN&=:$ஷ&=:�
ெபௗகாN&5வமா5ரமF பaணாம சB&: | 

  ,ரTய+,- இய-பாக இ=$47ற  ேதா rற 1 -மைறZ -
]ைல+,=+தைல ஏre$ெகாD\Bள அதாவ3 ,ரTய ேநா$4- 
ஒ+த+த7ைம உைடயதாகZ1 , பGயாய ேநா$4- ஒ+த+த7ைம 
இ-லாததாகZ1 ஆன வ;வ+ைத ஒ=`ேக ெகாD\Bள த7ைமைய 
வL3T- எ3 ]ைல$க ைவ$4றேதா அ"த ச$,ேய பMணாம 
ச$,யாF1 . ேதாrற1 -மைறZ -]ைல+,=+த- ,ரTய+,7 
இய-பாF1. இ,- +=வ+3வ ஃபாவ1-]ைல+,=+த--ஒ+த+த7ைம 
வ;வமாF1-அ8ப;ேய எ"த மாrறO1 இ-லாம- வாX1 த7ைமயாF1, 
சதாகாலO1 எ8ப; இ=$4றேதா அ8ப;ேய வாX1 ஒ= உணGZ8 
ெபா=ளாக இ=8பதாF1.  

   ேமm1 அ3ேவ த7ைன i,ய உ=T- ெவA8ப\த--(உ+பாத1), 
O7சமய உ=ைவ இ-லாம- மைற+3$ ெகாBWத--(Tயய1) 
என8ப\1 ஒேர மா,Mயாக இ-லாததாக வாX1 ஒ= உணGZ8 
ெபா=ளாகZ1 இ=$4ற3. இ,- ஒ7e ேதா7e1 வ;வமாகZ1, 
மrெறா7e அhc1 வ;வமாகZ1 இ=8பதா- அைவ ஒ7e$ெகா7e 
எ,Mகளாக இ=$47றன. 

   ேதாrற1-மைறZ எ7ப3 எ,GமைறயாகZ1, +=வ1 ஒேர வ;வமாகZ1 
இ="தேபா,m1 இ"த j7eேம ஒ7றாகேவ ஒேர ெபா=A- 
இ=$47றன. அL,+3வ1 எ7ப3 இ1j7g7 ஒ= வ;வமாF1, 
]ைல+,=8ப,m1 அL,வ;வ1, மாrற+,m1-மாrற+ைத Tடாத+ 
த7ைமJm1 அL,வ;வ1; ]ைல+,=+த--மாrறமைடத- இரD\1 
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எ,GமைறகB; இ"த எ,GமைறகB இரDைடc1 அL,யாக$ ெகாDட 
ஒேர ெபா=A7 இ"த ச$,ேய பMணாமச$, யாF1. 

   RலG பMணl+தைலேய பMணாம1 அ-ல3 ஃபாவ1 எ7e ெதM"3 
ெகாD\BளனG, ஆனா- பMணாம1 அ-ல3 ஃபாவ1 எ7ற ெசா- 
பMணl$F1 ெபா=A7 ேதாrற1-மைறZ$F1 sட பய7ப\+த8 
ப\4ற3, மre1 அபMணாl +=வ+,rF1 பய7ப\+த8 ப\4ற3. 
மாrறமைடc1 ேபா,m1 ]ைலயாக இ=8ப31, ]ைலயாக இ="த 
ேபா,m1 மாrறமைடவ31 பMணாம ச$,J7 காMயமாF1, அ3Z1 
பMணாம ச$,யாF1. 

   RலG உ+பாதuயய+=வ+3வ ச$,$F1, பMணாம ச$,$F1 உBள 
T+,யாச+ைத8 iM"3 ெகாBள O;யாதவGகளாக இ=$47றனG. 
இைவ இரDைடc1 ெவuேவe ச$,களாக8 பாG8ப3 அuவளZ 
fலபமான காMயl-ைல. ஏெனz- உ+பாத-uயய-+=வ+3வ ச$,$F 
$ரமா4ரமT=+தவG+, லkணOைடயதாக ெசா-ல8ப&;=$4ற3, 
பMணாமச$,ையc1 உ+பாத-uயய-+=வ+3வ+தா- அல`கM$க8 
ப&ட ச+3=�-T+=� பMணாம+,7 ஒேர வ;வமாக ெசா-ல8 
ப\4ற3.  

   இரD;m1 உ+பாத-uயய-+=வ1 எ7னேவா இ=$4ற3. அதனா- 
இ,- T+,யாச+ைத8 பாG8ப3 ெகாnச1 க;ணமா4 T\4ற3. ஒ= 
ச$,J- 4ரமவG+, பGயாய`கைளc1, அ$ரமவG+, Fண`கைளc1 
உைடய உ+பாத-uயய-+=வ+ைத ெகாDட ,ரTய+,7 இய-ைப8 
பrgய சGdைசயாF1 , இரDடாவ3 ச$,J- உ+பாத -uயய -
+=வ+,6=$F1 ச+3=�தா -T+=�தா  எ,Gமைறகளான 
இரD;7 ஒேர வ;வ1 பrgய சGdைசயாF1.  

   உ+பாத-uயய-+=வ ச$,J7 காMய1 உ+பாத1, Tயய1, மre1 
+=வ+3ட7 s;ய3 ம&\மாF1. ஆனா- பMணாம ச$,J7 காMய1 
ஒ7e$ெகா7e  எ, ரான - எ, ர-லாத தான ப Mணாம`கைள 
த$கைவ+3$ ெகாD\ பMணl+3$ ெகாD;=8பதாF1. +=வ 
வ ; வ ப M ணா ம 1 அ ப Mணா l யா க இ = 8ப தா F 1 , அ 3 
அபMணாlயாகேவ  இ=$கைவ8ப3sட பMணாம ச$,J7 

335



2.இைணTU

காMயமாF1. ]ர"தரமாக மாg$ெகாDேட இ=$F1 உ+பாத-uயய 
வ;வ பMணாம1 அத7 ]dசJ$க8ப&ட 4ரம+ைத அ}சM+3 
மாg$ெகாDேட இ=8பதாF1-ஒ= சமய1sட மrறமைடவ3 ]7e 
ேபாகாம- ெதாடGdRயாக ]கw"3 ெகாDேட இ=8ப3 sட பMணாம 
ச$,J7 காMயமாF1.  

   +=வ வ;T- ெகாnச1sட மாrறமைடயாம- அ8ப;ேய இ=+தm1, 
உ+பாத-Tயய வ;T- இைடTடா3 மாrறமைட"3 ெகாD;=+தm1 
ஆ+மவL3T7 jல Lவ�பமாF1. ஆ+ம வL3T7 இ"த jல 
Lவ�ப+,rேக பMணாம ச$, எ7e ெபயG. பMணாம ச$,J7 
இய-ைப+ ெதM"3 ெகாBவதா- உDடாF1 பல7கB:  

  1.ந1 jல+3=வ Lவஃபாவ1 இ"த ச$,J7 காரண+தா- 
OXைமயாக8 பா3கா$க8ப\4ற3 . அ3 அனா, காலமாகேவ 
அ8ப;ேய இ=$4ற3, அன"த கால1வைர அ8ப;ேய இ=$F1, அ3 
அhவைடயZ1 O;யா3, அ,- எ"த மாrறO1 உDடாகZ1 O;யா3. 
         
   2.நம$F ]கழT=$F1 ]dசJ$க8ப&ட மாrற`கB ]கழ$sட 
நா1 aற எ"த ஒ7g7 ப$க1 பாG+3$ெகாD;=$க ேவD;ய 
அவRயl-ைல, ஏென7றா- இ"த பMணாம ச$,J7 காரண+தா- 
jல Lவஃபாவ+,7 +=வ1 இயrைகயாகேவ எ8ேபா31 இ=$4ற3, 
மre1 பGயாய+,- மாrற`கW1 இயrைகயாகேவ நட$47றன. 

                                             20.அ,?5த5Cவ சB&:  
க?.ப+தuயபகமuய.�தசஹஜNப?ஷா&}3யா5ம8ரேதஷா5@கா 
அ,?5த5CவசB&: |  

  இ"த அjG+த+3வ ச$, கGமப"த1 இ-லாைமயா- எAதாக 
ெவA8ப\வ31 , LபGச1 OதலானைவகB இ-லாத ஆ+ம8 
aரேதச+தா- ஆன3மாF1. அjG+த+3வ ச$,J7 காரண+தா- 
இ"த ஆ+மவ;வ1, fைவ, மண1, வGண1, LபGச1 Oத6யைவகளrற 
உ=வl-லாத பதாG+தமாF1.  
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   இ"த உட- LபGச1 OதலானைவகB உைடயதா- jG+தமாF1- 
உ=வOைடயதாF1 . இ"த உட6- வாX1 பகவா7 ஆ+மா 
அj G+த மாF 1 - உ=வ ம rற தாF 1 . அதாவ3 ஆ+மா  இ"த 
உட66="31 ேவறானதாகேவ இ=$4ற3 அதாவ3 ஒ7ைறஒ7e 
ெதா&\$ெகாBளாமேல இ=$47றன . அ+ம Fண+,7 எ-லா 
Fண`கW1 மre1 பGயாய`கW1 அjG+த+3வ ச$,J7 
வ;வமாைகயா- அ"த எ-லா Fண`கW1, பGயாய`கW1 sட 
அjG+தமாF1-உ=வமrறதாF1.    

                                               21.அக?5=5Cவ சB&:  
சகல க?மB= தBஞா5=5வமா5ரா&aBத பaணாம கரேணா 
பரமா5@கா அக?5=5Cவ சB&: | 

   ஞான உணGT6="31 ேவறான, கGேமாதய+தா- உDடாF1 
ஆைச, ெவFA, மய$க1 Oதலான Tகார உணGZகைளd ெசUயாம- 
இ=$F1 வ;வேம அகG+=+3வ ச$,யாF1. அதாவ3 எ-லா கGமd 
ெசய-பா\கைள அgc1 உணGZ1, கGேமாதய �Dட-கW$F 
க&\8படேவD\1 எ7ற உணGZ இ-லாத ]ைலc1 s;யேத 
அகG+=+3வ ச$, என8ப\4ற3. 

                                            22.அேபாB5=5Cவ சB&: 
சகல க?மB= தBஞா5=5வமா5ரா&aBதபaணாமாdபேவா 
பரமா5@கா அேபாB5=5Cவ சB&: | 

  சகல கGம`கA7 காMய`கைள பாG8பவராக ம&\ேம இ=$F1 
உணGZட7, அைவகைள அ}பT$F1 உணGZ இ-லாம- இ=$F1 
உணGZ ]ைலேய அேபா$+=+3வ ச$,யாF1. இ"த ச$,J7 
காரண+தா- ஆ+மா கGேமாதய+தா- �Dட8ப\1 இராக1 Oதலான 
Tகார உணGZகைள அ}பவ1 ெசUவ,-ைல.  

   இ"த இரD\ ச$,களாm1 ெசா-ல8ப&ட வ;வ+,7 ப$க1 
பாGைவ ெசm+,னா-, இ"த இரD;m1 ெசUத-, அ}பT+த- தTர 
ேவe எ"த T+,யாசO1 இ-ைல எ7ப3 ெதAவா4ற3. இதனா- 
ெசா-ல8ப\வ3 எ7னெவ7றா- ஞான உணGT6="31 ேவறான 
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கGம உதய+தா- ]கX1 இராக1 Oதலான Tகார உணGZகைள 
ெசUயாம6=8ப3 அகG+=+வச$, எ7e1, அைவகைள அ}பவ1 
ெசUயாம6=8ப3 அேபா$+=+வச$, எ7e1 ெசா-ல8ப\4ற3  
எ7பதாF1.  

  O;வாகd ெசா-லேவD\ெம7றா- அகG+=+வ ச$,J7 
காரண+தா- இ"த பகவா7 ஆ+மா இராக1 Oத6யைவகைள 
ெசUவ,-ைல எ7e1, அேபா$+=+3வ ச$,J7 காரண+தா- இ"த 
பகவா7 ஆ+மா இராக1 Oத6யைவகைள அ}பT8ப,-ைல எ7பேத 
உDைமயான ]லவரமாF1.     

                                              23.r:maய5Cவ சB&: 
ச க ல க ?ேமா ப ர .8 ர $ = 5த தா 5.8 ர ேத ச ைந :ப 3ய � T 
r:maய5Cவ சB&: | 

  எ-லா கGம`கW1 இ-லாம- ேபாவதா- ஆ+ம8aரேதச+,- 
இe$க1-சலன1 இ-லாம- ேபாத-, அதாவ3 கGம உதய+தா- 
ேதா7e1 ஆ+ம சலன1-ேயாக1 இ-லாம- இ=8பேத ]�4Mய+3வ 
ச$, எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. 

  அகG+=+3வ , அேபா$+=+3வ ச$,கA- ேமாஹ�ய 
கGேமாதய+தா- உDடாF1 இராக உணGZகைள$ ெகாBளாைமc1, 
அைவகைள அ}பவ1 ெசUயாைமc1 ேபச8ப&ட3. இ8ேபா3 இ`F 
]�4Mய+3வ ச$,J-, ஆ+ம8 aரேதச+,- OXைமயாக கGம`கB 
இ-லாம- ேபானதா- அ"த ஆ+ம8aரேதச1 சலனl-லாம- 
இ=8பைத8பrg ேபச8ப\4ற3. இத7 தா+பGய1 எ7னெவ7றா- 
பகவா7 ஆ+மா கGேமாதய+தா- ஏrப\1 ஆ+ம aரேதச இe$க1-
அ,GZ-சலன1-ேயாக1 இ-லாம- இ=+த-, சலனமrற ]ைலJ- 
இ=+த- பrgயதாF1.  

  இ`F 4Mயா எ7ற ெசா-67 ெபா=B இட1T&\ இட1 
ெபயGதைலேயா, கால1 நகGதைலேயா பrgய,-ைல. இ`F ஆ+ம 
aரேதச+,- ஏrப\1 அ,Gைவ-இe$க+ைத-சலன+ைத பrgயதாF1. 
]�4Mய1 எ7ப3 பகவா7 ஆ+மாT7 aரேதச+,- 4Mைய இ7ைம 
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பrgயதாF1. பகவா7 ஆ+மா ]�4Mய+3வ ச$, ெகாDடதாக 
இ=$4ற3 எ7பதாF1. 

   பகவா7 ஆ+மா கGம மல`கB இ-லாம6=8பேதாட-லாம-, 
சலனl-லாமm1 இ=$4ற3 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. கா,கGம`கB 
இ-லாைமயா-  பGயாய+,- Vரண மலமrறத7ைம-அX$கrற+ 
த7ைம ெவA8ப\4ற3. அரஹ"த பகவா7 மலமrறவறாக இ=$4றாG, 
ஆனா- அகா, கGேமாதய1 இ=8பதா- ஆ+ம aரேதச+,- 
சலனமrறவராக இ-ைல [அதனா-தா7 ,uய+வz அவ=ைடய OX 
ஆ+ம8 aரேதச+,6="31 ெவA8ப\4ற3.] ஆனா- R+த பகவா7 
மலமrறவராக ம&\ம-லாம-, சலனமrறவராகZ1 இ=$4றாG. இ3 
பGயாய+,- ெவA8ப\1 மலமrற மre1 சலனமrற த7ைமயாF1. 
ஆனா- பகவா7 ஆ+மா Lவஃபாவ+,-, ,ரTய+,- O$கால+,m1 
மலமrற மre1 சலனமrற இய-iடேனேய இ=$4ற3 . அைத 
OXைமயாக சாG"3 அ,- jw4 இ=8பதாேலேய பGயாய`கAm1 
அ"த மலமrற, சலனமrற த7ைமகW1 ெவA8ப&\ T\47றன.   

   இuவாe சலனமrற ]ைலைய R+த பகவா7 த7 பGயாய`கA- 
ெதாடG"3  ெவA8ப\+,$ ெகாD;=$4றாG . அ8ப;8ப&ட 
சலனமrற+த7ைம பகவா7 ஆ+மாT7 இய-i ]ைலJ--,Mகா6 
f+த ஆ+மாT- [ந1 ஒuெவா=வM7 ஆ+மாTm1sட இ8ேபா31-
எ8ேபா31 ] சதாகாலO1 ]ைல  ெகாD\தா7 இ=$4ற3 .  
]�4Mய+3வ ச $,J7 கா M ய ேம  ஆ+மாைவ  எ 8ேபா31 
சலனமrறதாக இ=$கd ெசUவதாF1. இ3 ஆ+மாT- கGம மல`கB 
OXவ31 இ-லாம- ேபான3ேம பGயாய`கAm1 தானாகேவ 
ெவA8ப&\ T\4ற3.  

                                       24. rய58ரேதச5Cவ சB&: 
ஆ ச .சா ர ச .ஹ ரண$Nத ரணலkதm34�3ச ர ம ச � ர 
பaமாணாவN&தேலாகாகாxச.@தா5மாவயவ5வலkண rய5- 
8ரேதச5Cவ சB&: | 

   அனா, காலமாக aறT fழrRJ- இ=$F1ேபா3 அதrF$ 
4ைட+த உடலளZ f=`4 TMc1 லkணOைடய31 , R+த 
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]ைலJ- ெகாnச1 Fைற"த கைடR உடலளவாக எ8ேபா31 
இ=8ப31, மre1 ேலாகாகாச8 aரேதச`கA7 எD@$ைக$F 
சமமான அளZ ெகாDட அச`$யாத8 aரேதச அளZ ஆ+மாT7 
அவயவ1 எ3ேவா அ3ேவ ]ய+aரேதச+3வ ச$,யாF1.  

  அதாவ3 ேலாகாகாச+,- எ+தைன அச`$யாத8 aரேதச`கB 
இ=$47றனேவா அ+தைன அச`$யாத8 aரேதச`கேள இ"த 
பகவா7 ஆ+மாT7 aரேதச1 எ7ப3 T,OைறயாF1. aறTfழrR 
]ைலJ--ச1சார அவLைதJ- ஆ+மாT7 அ"த aரேதச`கB அத7 
உட67 அளTேலேய வR$47றன. எuவளZ உட67 aரேதசேமா 
அ"த அளZ aரேதச+,ேலேய ஆ+மாT7 aரேதச`கB ெபா=+,$ 
ெகாB47றன. Rறய உட6- அ"த8 aரேதச`கB f=`4c1, ெபMய 
உட6- TM"31 சMெசU3  ெகாB47றன . உட6னளேவ 
வாw"தாm1 அத7 அச`$யாத எD@$ைகJ- எ8ேபா31 Tபசார1 
ஆவ,-ைல. R+த அவLைதJ- உட67 ெதாடGi அrற aறF 
ெகாnச1 Fைற"த கைடR உட6னளவாக எ8ேபா31 வாw47றன. 
சதாகாலO1 அேத அளT- எ"த s\தm1 Fைறதml7g அ8ப;ேய 
இ=$47றன . அத7 பல]ைலகA-  ெவuேவe வ;வ`கA- 
வாw"தாm1sட அ"த aரேதச`கA7 எD@$ைக Fg8a&ட 
ேலாகாகாச அச`$யாதமாகேவ இ=$4ற3 , இ"த ஆகார+ைத 
Tடாம6=8பைதேய ]ய+aரேதச+3வ ச$, எ7e ெசா-47றனG.       
    
                                    25.Nவத?ம$யாபக5Cவ சB&:  
           ச?வச�ைரகNவ�பா5@கா Nவதத?ம$யாபக5Cவ சB&: | 

  ஆ+மா ஒேர இய-iட7 இ=+த-, aற உட67 தGமவ;T- 
இ-லாைம மre1 த7 தGம+,- பரT இ=+த- - இ3ேவ 
Lவத GமTயா பக+3வ ச$,யாF1 . இ"த  பகவா7 ஆ+மா 
ஆ+மதGம`கAேலேய பரT இ=$4ற3. அ3 வR$F1 உட6- 
பரTJ=$கT-ைல ஏெனz- இ,- LவதGமTயாபக+3வ ச$, 
இ=$4ற3.  

   இ"த ஆ+மா அனா, காலமாக இ7eவைர பல உட-கA- 
வR+3வ=4ற ேபா,m1 , அ"த உட-கB எ,m1 அ3 பரT 
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இ=$கT-ைல. உடலளZ f=`4 TM"3 ெகாD;="த ேபா,m1 
ஞானான"த LவபாTயாகேவ எ8ேபா31 வாw"3ெகாD\ இ=$4ற3. 
LவதGமTயாபக+3வ ச$,J7 காரண+தா-, இ"த பகவா7 ஆ+மா 
அத7 அன"த Fண`கA-, அத7 அன"த தGம`கA-, அத7 அன"த 
ச$,கA- , அத7 அன"த  ]Gமல பGயாய`கA- ம&\ேம 
பரTJ=$4ற3. ஆனா- உட67 தGம+,ேலா, இராக1 Oதலான 
Tகார பMணாம+,ேலா அ3 எ"த சமய+,m1 பரTJ=$கT-ைல. 
அ3 aறT ]ைலJ- இராக`கB ெகாDடாm1sட , உட6- 
வR+தாm1 sட அைவகA- அ3 பரTJ=$கT-ைல, அத7 
எ-ைல$FW$கBேளேய வாw4ற3.  

         26.சாதாரண-அசாதாரண-சாதாரணாசாதாரணத?ம5வசB&: 
Nவபரசமானாசமானசமானாசமானா5a$தஃபாவதாரணா5@கா 
சாதாரண-அசாதாரண-சாதாரணாசாதாரணத?ம5வசB&: | 

  தா7 மre1 aற இரD;m1 பரLபர1 சமானமாகZ1 , 
அசாமானமாகZ1 சமானாசமானமாகZ1 - என j7e Tதமான 
உணGZகைள$ ஏre$ ெகாD\Bள வ;வ1 சாதாரண-அசாதாரண-
சாதாரணாசாதாரண தGம+3வ ச$, யாF1.  

   சாமா7ய அ-ல3 ெபா3 Fண`கைள சாதாரண தGம1 எ7e1 Rற8i 
அ-ல3 Tேசஷ Fண`கைள அசாதாரண தGம1 எ7e ெசா-47றனG.  
எ"த தGம1 ெபா3Tm1 Rற8am1 அதாவ3 சாமா7ய மre1 
Tேசஷ1 இரD;m1 காண8ப\4றேதா  அ"த  தGம`கைள 
சாதாரணாசாதாரண தGம1 எ7e ெசா-47றனG.   
  
   எ-லா ,ரTய`கAm1 இ=$47ற காரண+தா- அL,+3வ1, 
வL3+3வ1, ,ெரௗய+3வ1, aரேமய+3வ1 Oதலான Fண`கB 
அ-ல3 தGம`கB சாதாரண தGம`களாF1. ஆ+மாT6="31 
ேவறான  i+கல1 Oதலான மrற பதாG+த`கA- காண8படாத, ேமm1 
ஆ+மாT- ம&\ேம காண8ப\1 காரண+தா- ஞான1, தMசன1, fக1 
Oதலான தGம`கைள அசாதாரண தGம`களாF1. i+கல+,- ம&\1 
காண8படாத அjG+த+3வ1 i+கல+,7 அசாதாரண தGமமாF1. 
இ="தேபா,m1 ஆ+மா, தGம,ரTய1, அதGம,ரTய1, ஆகாச1,  
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மre1 கால1 Oதலான ,ரTய`கA- அjG+த+3வ தGம1 
காண8ப\வதா- அ3 சாதாரண தGமOமாF1. இதனா- அjG+த+3வ1 
சாதாரணாசாதாரண தGமமாF1.  

   அL,+3வ1 Oதலான சாதாரண1, ஞான1 Oதலான அசாதாரண1, 
அjG+த+3வ1 Oதலான சாதாரணாசாதாரண தGம1 பகவா7 
ஆ+மாT- ஒ7றாக இ=8பதா- இ"த ஆ+மா சாதாரண-அசாதாரண-
சா தா ரணா சா தா ரண த Gம `க W ட 7 இ = $4 ற 3 எ 7e 
ெசா-ல8ப\4ற3.   

  அL,+3வ1 Oதலான Fண`கB எ-லா ,ரTய`கAm1 
காண8ப\வதா- சாதாரண1, ஆ+மாT- ம&\1 காண8ப\வதா- 
ஞான1 Oதலான Fண`கB அசாதா ரண1 , ம re1 எ-லா 
, ரTய`கAm1 காண8படாத31 , ஐ"3  , ரTய`கA- 
காண8ப\வதா- அjG+த+3வ1 சாதா ரணாசாதா ரணமாF1 . 
இuவாறாக இ"த பகவா7 ஆ+மாT- சாதாரண-அசாதாரண-
சாதாரணாசாதாரண தGம+3வ ச$, இ=$4ற3.    

                                        27.அன+தத?ம5CவசB&: 
$ ல k ண ஆ ன +த ஸ வ ஃ பா வ பா $ ைத க ஃ பா வ ல k ண . 
அன+தத?ம5CவசB&: | 

   பரLபர லkண`கைளcைடய31 அன"த இய-iகைள உணGவாக$ 
ெகாBW1 அ"த  ஒ= லkண+ைதc1 ெகாD\Bள  அ3ேவ 
அன"ததGம+3வ ச$,யாF1 .  ெவuேவe லkண`கைளc1 , 
ெவuெவe அன"த Fண`கைள ஏrF1 ச$, ெகாDட,7 ெபயGதா7 
அன"ததGம+3வச$, எ7பதாF1.  

    சாதாரண-அசாதாரண-சாதாரணாசாதாரண ச$,J7 Oல1 பகவா7 
ஆ+மாT- சாதாரண1-அசாதாரண1-சாதாரணாசாதாரண1 ஆ4ய 
j7e தGம`கWேம இ=$47றன எ7பைத ெதAவாக+ ெதM"3 
ெகாDேடா1; ஆனா- அ8ப; எ+தைன Fண`கB இ=$F1? எ7ப3 
இ7}1 ெதAவாகT-ைல. அதாவ3 இ"த ஆ+மாT- எ+தைன j7e 
Tத தGம`கைள ஏre$ெகாBW1 ச$, இ=$4ற3? இ"த 
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அன"ததGம+3வ ச$,J7 jல1 இ"த பகவா7 ஆ+மாT- அன"த 
j7e Tத தGம`கைள ஏrF1 ச$, இ=$4ற3 எ7e ெசா-ல8 
ப\4ற3. ெவuேவe லkண`கைள$ ெகாDட31, ெவuேவe அன"த 
Fண`கைள ஏrF1 ச$,J7 ெபயGதா7 அன"ததGம+3வ ச$, 
எ7பதாF1.  

                                          28.$=5த த?ம5Cவ சB&: 
                       ததத5�பமய5வாலkp $=5த த?ம5Cவ சB&: | 

  த+�பமயமாக இ=+தm1, அத+�பமயமாக இ=+தm1 எத7 
லkணேமா, அ"த ச$,J7 ெபயேர T=+ததGம+3வ ச$, யாF1. 
வL3T- த+�ப+3வ1, அத+�ப+3வ1 ஆ4ய இரD\ தGமO1 
ஒ7றாக இ=$Fமானா- அைதேய T=+ததGம+3வ ச$, எ7e 
ெசா-47றனG.  

  ெவuேவe லkண`கைளcைடய அன"த தGம`கB ஆ+மாT- 
இ=$47றன எ7பைத  அன"ததGம+3வ ச$,J7 jல1 ெதAவாக+ 
ெத M "3 ெகாDேடா 1 , ஆனா- ப ரLப ர 1 - ஒ 7e $ெகா7e 
எ,Gமைறயான தGம`கB sட அேதேபால ஆ+மாT- ஒ7றாக இ=$க 
O;cமா எ7ப3 இ7}1 ெதAவாகT-ைல. ஆ+மாT- அன"த 
தGம`கB ம&\l-ைல, ஒ7e$ெகா7e Tேராதமான-எ,Mயான 
அன"த தGம ேஜா;கB sட ஆ+மாT- ஒ7றாக இ=$47றன எ7e 
T=+ததGம+3வ ச$, se4ற3. ெவuேவe லkண`கைளcைடய 
அன"த தGம`கைள ஏre$ ெகாBள$s;யய3 அன"ததGம+3வ 
ச$,J7 காMயமாF1, ேமm1 ஒ7e$ெகா7e Tேராதமான அன"த 
தGமேஜா;கைள ஏre$ ெகாBள$s;ய3 T=+ததGம+3வ ச$,J7 
காMயமாF1. 

   இ"த T=+ததGம+3வ ச$,J7 jல1 பகவா7 ஆ+மாT- 
ெவuேவe லkண`கைளcைடய அன"த தGம`கB ம&\ம-லாம-, 
ஒ7e$ெகா7e Tேராதமான அன"த தGமேஜா;கB sட ஒ7றாக 
இ=$47றன எ7பைத+ ெதM"3 ெகாB4ேறா1.       
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                                                   29.த5Cவ சB&: 
                                     த5�Tஃபாவன�பா த5Cவ சB&: | 

    த7 ஞான வ;வ+ைதேய இய-பாக$ ெகாD;=+த- த+3வ ச$, 
யாF1. ஆ+மாT7 அgc1 இய-ைப$ கா&\வ3 த+3வ ச$, யாF1. 
இ"த ச$,cட7 ஆ+மாZ$F ]+யதாதா+1ய ச1ப"த1 இ=8பதா- 
ஆ+மா எ8ேபா31 த7zய-a6="3 சMவைடவ,-ைல. இைதேய 
த+ஃபாவ�பேம த+3வ ச$,யாF1.  

                                               30.அத5Cவ சB&: 
                              அத5�Tஃபாவன�பா அத5Cவ சB&: | 

 ஆ+மா ஞான வ;வl-லாம- ேபாவ3 எ7ப3 எ8ேபா31 இ-லாம- 
ேபாத- அத+3வ ச$, யாF1. த7 ஞான Lவஃபாவ+ைத T&\T&\ 
ஜடமாக பMணl$காம- இ=8பைதேய அத+3வ ச$, எ7e 
ெசா-47றனG. 

   இ"த பகவா7 ஆ+மாT- எ-லா Fண`கW1-தGம`கW1 பரT 
இ=$47றன எ7பைத 25-ஆவ3 LவதGமTயாபக+3வ ச$, 
ெசா-4ற3 . அதrF8 aறF எ"த தGம`கB ஆ+மாT- பரT 
இ=$47றனேவா அைவகA- Rல தGம`கB சாதாரணமாகZ1, Rல 
த Gம `க B அ சா தா ரண மா க Z 1 ,  ேம m 1 R ல த Gம `க B 
சாதாரணாசாதாரணமாகZ1 இ=$47றன எ7e 26-வ3 ச$, 
ெசா-4ற3. aறF இ"த சாதாரண, அசாதாரண, சாதாரணாசாதாரண 
ச$,கB அன"த எD@$ைகJ- உBளன எ7பைத 27-வ3 ச$, 
ெசா-4ற3. அதrF8 aறF அ"த தGம`கA- Rல தGம`கB பரLபர1 
Tேரா,களாக-ஒ7e$ெகா7e எ,Mகளாக இ=$47றன எ7e 28-
ஆவ3 T=+த தGம+3வ ச$, ெசா-m4ற3. 

  இ"த எ,ரான தGம`கA- த+-அ3வாகேவ மre1 அத+-அ3வாக 
இ-லாமேல இ=$F1 தGம`கைள8 பrg இ8ேபாைதய சGdைசJ- - 
இ"த த+3வ, அத+3வ ச$,கA- சGdைசJ-, இ"த பகவா7 
ஆ+மாT- எ"ெத"த தGம`கB இ=$47றனேவா அ"த எ-லா 
தGம`கA- வ;Tm1 இ=8பைத த+3வ ச$, எ7e1, அதz671 
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ேவறான மrற பதாG+த`களாகேவா மre1 அ"த மrற பதாG+த`கA7 
தGமமாகேவா இ-லாம- இ=+தைல அத+3வ ச$, எ7e1 
ெசா-47றனG.  

  இ"த த+3வ, அத+3வ ச$,கB இரD\1 பரLபர Tேராத 
ச$,களாF1. இதrF8 aறF வரT=$F1 ஏக+3வ, அேனக+3வ 
மre1 ஃபாவ, அஃபாவ ச$,கB sட பரLபர1 Tேராத ச$,களாF1. 
இuவாe பரLபர1 Tேராத ச$,கW$F8 aறF இ"த த+3வ, 
அத+3வ1 Oதலான பரLபர Tேராத ச$,கB பrg இ`ேக 
ெசா-ல8ப\வ3 ெபா=+தமானேத யாF1. இ"த பரLபர Tேராத 
ச$,கைள8 பrg ெசா-வ3 ஒ= ப;8ப;யான ெதAZ ஏrப\வதrேக 
யாF1. ஆழமாக8 பாG$F1ேபா3 இைத எAதாக உணர O;c1. 

   இuவாe இ"த பகவா7 ஆ+மா த+3வ ச$,J7 காரண+தா- Lவ 
,ரTய-ேk+,ர-கால-ஃபாவ மயமாF1 ,  ேமm1 இைடTடா3 
பMணl8ப3மாF1. மre1 அத+3வ ச$,J7 காரண+தா- பர 
,ரTய -ேk+,ர -கால -ஃபாவ மயமாக இ=8ப,-ைல ,  ேமm1 
இைடTடா3 அைவகA7 வ;T- பMணl8ப3l-ைல.  

   இuவாe த7 அன"த ச$, வ;வமாக இ=8பேத த+3வ ச$,J7 
காMயமாF1, aற வ;T- இ-லாம6=+த- அத+3வ ச$,J7 
காMயமாF1. இuவாe த+3வ ச$,J7 காரண+தா- ஆ+மா ஞான1 
Oதலான Fணவ;வமாகZ1, அத7 ]Gமல பMணம வ;வமாகZ1 
இ=$4ற3. ேமm1 அத+3வ ச$,J7 காரண+தா- ஆ+மா �ப1 
(வGண1 Oத6யன) மre1 இராக1 Oதலான Tகார வ;வமாகZ1  
இ-லாம6=$4ற3. 

   இத7 தா+பGய1 எ7னெவ7றா- Lவச3�டய வ;T- வாwத- 
மre1 பரச3�டய வ;T- வாழாம- இ=+த- இ"த ஆ+மாT7 
இய-பான உBWணGவாF1, ஆ+மாT7 இ"த இய-a7 ெபயேர 
த+3வ ச$,  மre1 அத+3வ ச$,யாF1. fயமாக இ=+த- த+3வ 
ச$,J7 காMயO1 , aறவாக இ-லாைம அத+3வ ச$,J7 
காMயOமாF1. இ"த ச$,கB பrgய அgவாm1, ந1a$ைகயாm1 
Lவ�ப+,--த7z- ]ைல+3 இ=$க ேவD\1 எ7ற R"தைனc1, 
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aற வ;T- நா1 இ="3 T\ேவாேமா எ7ற பயO1 ஒ= O;Z$F 
வ"3 T\4ற3. 

  இ`F நா1 கவன+,- ெகாBள ேவD;ய3 எ7னெவ7றா- 
3வ$க+,- ெசா-ல8ப&ட +=�, ஞான, fக, ~Gய1 Oதலான 
ச$,கB Fண(ெசய-) வ;வ ச$,களாF1 , மre1 இ8ேபா3 
ெசா-ல8ப\1 த+3வ-அத+3வ, ஏக-அேனக ச$,கB தGம(ெகாBைக) 
வ;வ ச$,களாF1.  

   இைண8a7 3வ$க8 பF,J- ஞானமா+,ர ஆ+மா 
அேனகா"தமாக இ=8பைத உe, ெசU3 இ"த 47 Tத ச$,கB பrg 
சGdைச ெசUய8ப\4ற3. இ"த Tதமான சGdைசJ- த+-அத+, ஏ$-
அேன$ ஆ4ய தGம`கேள த+3வ-அத+3வ, ஏக-அேனக Oதலான 
ச$, வ;T- சமG8a$க8ப\47றன.  

  அ`F அேனகா"த1 பrg சGdைச ெசUய8ப&\Bள3, அ,- 
அேனகா"த1 எ7ற ெசாraற8a--ெசா-67 உrப+, இரD\ 
Tதமாக ெசா-ல8ப&ட3. Oத6- அன"த Fண`கA7 சOதாய 
வ;Tm1, இரDடாவதாக ஒ7e$ெகா7e எ,Mகளாக+ ெதMc1 தGம 
ேஜா; வ;Tm1 அேனகா"த1 ெசா-ல8ப&ட3. இைதேய ஆதாரமாக$ 
ெகாD\ இ`F Oத6- Fண வ;வ ச$,கB பrgc1, aறF தGம வ;வ 
ச$,கB பrgc1 நம$F+ ெதMc1ப; எ\+3d ெசா-ல8 ப\4ற3.  

   ேக#$: ச$,கB Fண வ;Tm1 தGம வ;Tm1 ம&\மா அதாவ3 
ெசய- வ;Tm1, ெகாBைக வ;Tm1 ம&\மா இ=$47றன?    
  ப&': Fண1 மre1 ெசய- வ;வ+,rF1 ேமலாக Rல ச$,கB 
இய-i அதாவ3 Lவஃபாவ வ;வமாகZ1 sட இ=$47றன . 
,யாேகாபாதான{7ய+3வ1 ேபா7ற ச$,கB இய-i-Lவஃபாவ 
வ;வ ச$,களாF1.   

   ேக#$: ,யாேகாபாதான{7ய+3வ1 ேபா7ற ச$,கA7 இய-i 
எ8ப; இ=$4ற3? 
   ப,-: ,யாேகாபாதான{7ய+3வ1 ேபா7ற ச$,கA- பGயாய`கB 
]கwவ,-ைல ேமm1 அைவகW$F எ"த எ,MகW1 இ-ைல. எ"த 
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ச$,கW$F பGயாய`கB இ="3 எ,MகB இ-ைலேயா அ"த 
ச$,கB Fணவ;வமாF1 ; எ"த  ச$,கW$F  பGயாய`கB 
இ-லாமm1, எ,MகB இ=$Fேமா அ"த ச$,கB தGம(ெகாBைக) 
வ;வமாF1. எ"த ச$,கW$F பGபாய`கW1, எ,MகW1 ஆ4ய 
இரD\ேம இ-ைலேயா அ"த ச$,கB Lவஃபாவ வ;வமாF1. 
,யாேகாபாதான{7ய+3வ1 ேபா7ற ச$,கW$F பGயாய`கW1, 
எ,MகW1 இ-ைல, ஆைகயா- அைவ Lவஃபாவ வ;வ ச$,களாF1.       

   பகவா7 ஆ+மாT- ,யாேகாபாதான{7ய1 எ7ற அ8ப;8ப&ட ஒ= 
ச$, இ=$4ற3 அதனா- இ"த பகவா7 ஆ+மா எைதc1 
எதzடl="31 ஏrப31 இ-ைல, மre1 எைதc1 த7zடl="3 
T\வ31-,யாக1 ெசUவ31 இ-ைல எ7ப3 ம&\ேம இதனா- இ`F 
ெசா-ல8ப\4ற3. இuவாe ச$,கB Fண1, தGம1 மre1 இய-i 
வ;வ`கA- உBளட`4 பகவா7 ஆ+மாT- ஒ=l+3 இ=$47றன 
எ7பைத அgயலா1.  

                                                31.ஏக5Cவ சB&: 
          அேனகப?யாயuயாபைகக&ரuயமய5வ�பா ஏக5Cவ சB&: | 
  
  அேனக பGயாய`கA- பரTJ="த ேபா,m1, ஒேர ,ரTய 
மயமாகZ1 இ=8ேத ஏக+3வ ச$, யாF1. இ"த பகவா7 ஆ+மா 
அேனக பGயாய`கA- பரT இ="த ேபா,m1sட த7 தz+ 
த7ைமைய Tடாம- இ=$F1 இய-ைபேய ஏக+3வ ச$, எ7e 
ெசா-47றனG.   

                                              32.அேனக5Cவ சB&: 
       ஏக5ரuய$யாTயாேனகப?யாயமய5வ�பா அேனக5Cவ சB&: |  

    ஒ= ,ரTய+,- பரTJ="த ேபா,m1 அேனக பGயாய`கA- 
பரZ1 பGயாயமயமாக ெவA8ப\1 தF, இ=8பைத அேனக+3வ ச$, 
எ7e ெசா-47றனG. இ"த பகவா7 ஆ+மா ஒ= ,ரTய+,- 
த7வ;ைவ  பர8aய ]ைலJ- இ="3  ெகாDேட , அேனக 
பGயாய`கAm1 பMணl+3$ ெகாD;=$F1 இய-ைபc1sட$ 
ெகாDடதாக இ=$4ற3, இ"த ச$,ேய அேனக+3வ ச$,யாF1.     
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   இ"த இரD\ ச$,களாm1 ெசா-ல8ப\வ3 எ7னெவ7றா-, இ"த 
பகவா7 ஆ+மா ஒ7றாக இ="தேபா,m1 sட அேனக பGயாய வ;T-  
த7ைன  ெவA8ப\+31 ச$,ைய$ ெகாD;=$4ற3 ;  ேமm1 
த7ைன அேனக பGயாய வ;T-  ெவA8ப\8ப\+,$ ெகாD;="த 
ேபா,m1 இத7 தz+த7ைம$F ப`க1 உDடாவ,-ைல-அதாவ3 
அத7 தz+ த7ைமையc1 இழ8ப,-ைல எ7பதா1.  

  இ"த ஏக+3வ1 மre1 அேநக+3வ1 இரD\1 பரLபர1 
Tேரா,களாக இ="த ேபா,m1, இ"த பகவா7 ஆ+மாT- ஏக+3வ1 
மre1 அேநக+3வ1 இரD\ேம ஒ7றாக இ=$47றன. அ3 அேனக 
வ;T- இ="த ேபா,m1 ஒ= ெபா=ளாகேவ இ=$4ற3, ஒ= 
ெபா=ளாக இ="த  ேபா,m1 அேனக வ;வ`கைள  ஏrக$ 
s;யதாகZ1 இ=$4ற3 . ஏென7றா- இ"த ஆ+மா அேனக 
பGயாய`கA- பரZ1 ஒேர வL3 மயமாF1, ஒ= ,ரTய+,- பரT 
இ=$F1 அேனக பGயாJ மயமாF1.  
  
  இ"த ஆ+மாT7 அேனக பGயாய`கA- பரZ1 ஒ= ,ரTயமய+ 
த7ைமைய ஏக+3வச$, எ7e1, ஒேர ,ரTய+,- பரZ1 அேனக 
பGயாயமய+ த7ைமைய அேனக+3வச$, எ7e1 ஆdசாMயG நம$F 
Tள$F4றாG.      

                                                 33.ஃபாவ சB&: 
                                   DதாவNத5வ�பா ஃபாவ சB&: | 

   ]கwகால அவLைதcட7 s;ய வ;வ1 ஃபாவச$, யாF1. இ"த 
ச$,J7 காரண+தா- ,ரTய1 ]கwகால+,- ஒ= அவLைதைய-
பGயாய+ைத உைடயதாக இ=$4ற3. இைதேய ஃபாவச$, எ7e 
ெசா-47றனG. 

                                              34..அஃபாவ சB&: 
                              }3யாவNத5வ�ஃபாஃபாவ சB&: | 
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   {7ய அவLைதcட7 s;ய வ;வ1 அஃபாவச$, யாF1. இ"த 
ச$,J7 காரண+தா- ,ரTய1 ]கwகால+,- , ]கwகால 
அ வ Lைத ைய + த T ர - ப Gயா ய +ைத + த T ர  ேவ e எ "த 
அவLைதையேயா அ-ல3 பGயாய+ைதேயா உைடயதாக இ-ைல. 
இைதேய அஃபாவ ச$, எ7e ெசா-47றனG. 
  
                                            35.ஃபாவ-அபாஃவ சB&: 
                         பவ5ப?யாயuயய�பா ஃபாவ-அஃபாவ சB&: | 

   ]கwகல+,- இ=$F1 பGயாய1 அ\+த சமய+,ேலேய இ-லாம- 
ேபாத--அh"3 ேபாத- ஃபாவ-அஃபாவ ச$,யாF1. இ"த ச$,J7 
காரண+தா- ,ரTய+,7 ]கwகால பGயாய1 ]யமமாக-க&டாயமாக 
அ\+த சமயேம அh"3 ேபாUT\4ற3. இைதேய ஃபாவ-அஃபாவ ச$, 
எ7e ெசா-47றனG. 

                                      36.அஃபாவ-அஃபாவ சB&: 
                      அபவ5ப?யாேயாதய�பாஃபாவ-ஃபாவ சB&: | 

  O7னG எ8ேபா31 இ-லாத i,ய பGயாய1 இ8ேபா3 உதய+,rF 
வ=த- அஃபாவ-ஃபாவ ச$, யாF1. 

                                         37.பாஃவ-பாஃவ சB&: 
                      பவ5ப?யாயபவன�பா ஃபாவ-ஃபாவ சB&: | 

   ]கழ+ தF,யான பGயாய1 ம&\ேம ]கwகால+,- ெவA8ப\த- 
ஃபாவ-ஃபாவ ச$, யாF1.  

                                        38.அஃபாவ-அஃபாவ சB&: 
                     அபவ5ப?யாயாபவன�பாஃபாவ-அஃபாவ சB&: | 

  ]கழ+ தF,J-லாத பGயாய1 ]கwகால+,- ெவA8படாம- 
இ=8பேத அஃபாவ-அஃபாவ ச$, யாF1. 
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   இ"த ஃபாவ-அஃபாவ1 Oதலான ேமrsgய ஆe ச$,கB 
ெபா3வான Lவஃபாவ வ;வமாக இ=8பதா-, இைவகB எ-லா 
,ரTய`கAm1 காண8ப\47றன. இ"த ச$,கA7 இய-ைப8  
பrg சMயாக அg",=8ப3 4ரமப+த+ைத உe, ெசUவ,- lகZ1 
உபேயாகமாக இ=$4ற3. 4ர1ப+தபGயாய1 எ7ற i+தக+,- 
டா$டG. �$F1ச"+ ஃபாM- இ"த ச$,கைள8 பrg �wகDடவாe 
ெதAZ ப\+,J=$4றாG.  

   “ஒuெவா= ,ரTய+,m1 இ8ப;8ப&ட ஒ= ச$, இ=$4ற3, இ"த 
ச$,J7 காரண+தா- ,ரTய1 அத7 ]கwகால அவLைதcட7 
இ=$4ற3, அதாவ3 அதrF ]dசJ$க8ப&ட அவLைதJ- தா7 
இ=$4ற3, இைத ஃபாவச$, எ7e ெசா-47றனG. ஒuெவா= 
,ரTய+,m1 ேமm1 இ8ப;8ப&ட இ7}ெமா= ச$, இ=$4ற3, 
அதனா- ]கwகால அவLைதைய+ தTர ேவe எ"த அவLைதJm1 
அ3 இ=8ப,-ைல; இ"த ச$,J7 ெபயG அஃபாவ ச$,யாF1. இ"த 
இரD\ ச$,கA7 காரண+தா- ஒuெவா= ,ரTய+,7 ஒuெவா= 
சமயO1 ]dசJ$க8ப&ட பGயாயேம ]கw4ற3, ேவe எ"த பGயாயO1 
]கwவ,-ைல.  

   ஒuெவா= ,ரTய+,m1 இ8ப;8ப&ட ஒ= ச$, இ=$4ற3, இ"த 
ச$,J7 காரண+தா- ,ரTய+,7 ]கwகால பGயாய1 ]யமமாக 
அ\+த சமய+,- இ-லாம- ேபா4ற3; அ"த ச$,J7 ெபயG ஃபாவ-
அஃபாவ ச$, எ7பதாF1 . மreெமா= ச$, இ8ப;c1 sட 
இ=$4ற3, இத7 காரண+தா- அ\+த சமய+,- ]கழT=$F1 
பGயாய1 ]யமமாக உrப+,யாகேவ ெசU4ற3. இ"த ச$,J7 ெபயG 
அஃபாவ-ஃபாவ ச$, யாF1.  

  எ"த பGயாய1 எ"த சமய+,- ]கழ  ேவD\ேமா , அ"த 
பGயாய+ைதேய அ"த சமய+,- ]யமமாக ]கழd ெசUய ைவ$F1 
ச$, ஒuெவா= ,ரTய+,m1 இ=$4ற3, இத7 ெபயG ஃபாவ-ஃபாவ 
ச$, எ7பதாF1 .  ேமm1 மreெமா= ச$, இ8ப;c1 sட 
இ=$4ற3, இத7 காரண+தா- எ"த பGயாய1 அ"த சமய+,- 
]கழ$sடாேதா அ3 ]யமமாக ]கழாம- இ=$4ற3, அத7 ெபயG 
அஃபாவ-அஃபாவ ச$, யாF1. 
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  எ"த ,ரTய+,7 எ"த பGயாய1, எ"த சமய+,- அத7 உபாதன+ைத 
அ}சM+3 எ8ப; ]கழ ேவD\ேமா; அ3 தானாகேவ ]யமமாக அேத 
சமய+,- , அ8ப;ேய ]கw4ற3 , அuவாe ]கwவ,-  ேவe 
பதாG+தO1 ெகாnச1sட எ"த பா,8ைபc1 ஏrப\+3வ,-ைல 
எ7ப3 ேமேல ெசா-ல8ப&ட இ"த ஆe ச$,கA7 jலமாக உe,8 
ப\+த8ப\4ற3.”  

   எ-லா பதாG+த`கAm1 ெபா="31 இ"த ஃபாவ-அஃபாவ ச$,கB 
பrgய சGdைச, ஆ+ம$4யா,J- ஆ+மாT7 இ"த Fg8a&ட 
ச $, க B ப rg  ச Gdைச J - ச M யான { w]ைலJ - தா7 
ெசUய8ப\4ற3. 47-ச$,கA- ஆர1ப+,- Fண ச$,கB பrg 
சGdைசJ- ஆ+மாT7 ஞான Lவஃபாவ+,7 இய-i  ெதAZ 
ெசUய8ப&ட3. இத7 தா+பGய1 எ7னெவ7றா- ஆ+மா தா7 மre1 
aற இரDைடc1 பாG$கZ1-அgயZ1 ெசU4ற3, இரD\ேம அத7 
ஞான-தGசன கDணா;J- ெஜா6$47றன; எைதc1 பாG$கேவா-
அgயேவா அ3 அ"த  ேஞய பதாG+த`கA7 அ=4-  ெச-ல 
ேவD;யதாக இ-ைல , மre1 அ"த  ேஞய பதாG+த`கBsட 
ஆ+மாT7 ச�ப+,- வரேவD;ய அவRயOl-ைல . இuவாe 
fலபமானதாகேவ ேஞய-ஞாய$க ச1ப"த1 இ=$4ற3.  

  இ"த ஆ+மாT- த7ைனc1 , aறவrைறc1 அgc1 ச$, 
ம&\l-ைல ,  ேமm1 மrற  உJGகA7 ஞான+,rF  ேஞய8 
ெபா=ளாகZ1 இ=$F1 ச$, ெகாDடதாகZ1 இ=$4ற3 . 
இேதேபால இ"த ஆ+மா தா7 மre1 aற இரDைடc1 அg4ற3 
மre1 தா7 மre1 aற இரDடாm1 அgய8படZ1 ெசU4ற3. aற 
பதாG+த`கைள அgத- எ7ப3 ெகாnச1 sட-Fைறவாக இ-ைல; 
உல4mBள எ-லா பதாG+த`கைளc1 , அைவகA7 அன"த 
Fண`கைளc1 ேமm1 அ"த அன"த Fண`கA7 அன"தான"த 
பGயாய`கைளc1 ஒேர சமய+,- ஒ7றாகேவ அgc1 சாமG+,யO1 
இ=$4ற3.  

   இuவாe Oத6- sற8ப&ட ச$,கA- ந1 ஆ+மாT7 பாG+த--
அgத- பrg  ெதAZ ப\+,ய aறF ஆ+ம8 aரேதச+,- 

351



2.இைணTU

இ=8பைவகA7 மrற அேனக ச$,கB பrg ெசா-ல8ப&ட3. 
இதrF8 aறF தGம ச$,கB பrg ேபf1ேபா3 பரLபர Tேராத ேஜா; 
ச$,கB பrg ெதAZ ப\+த8ப&ட3. இ8ேபா3 இ"த ஃபாவ-
அஃபாவ1 Oதலான Lவஃபாவ வ;வ ச$,கB jல1 இ"த பகவா7 
ஆ+மாT- ஒuெவா= சமயO1 எ"த உணGZ உDடா4றேதா , 
அைவகைளd ெசUc1 OX சாமG+,ய1 அத7 Lவஃபாவ+,ேலேய 
]ைலெகாD\Bள3. இதrகாக அ3 aற எத7 உதTc1 ெகாnச1sட 
நாட ேவD;ய அவRயl-லாததாகேவ இ=$4ற3.  

   ேவe எத7 அவRயO1 இ=$Fமானா- ஆ+மாT- எ"த சமய+,- 
எ"த பGயாய1 ]கழ ேவD\ேமா அ3 அ"த சமய+,- ]கழT-ைல 
எ7றா- எ7னவாF1? இ"த ேகBT$F ப,- பகவா7 ஆ+மாT- 
ஃபாவச$, எ7ற ஒ= ச$, இ=$4ற3, அத7 காரண+தா- எ"த 
பGயாய1 எ"த சமய+,- ]கழ ேவD\ேமா, அ"த பGயாய1 அ"த 
சமய+,- ]கழேவ ெசUc1.  

   இேதேபால எ"த பGயாய1 இ"த சமய1 ]கழ$sடாேதா, அ"த 
பGயாய1 இ8ேபா3 வ"3T&டா- எ7ன ஆF1? எ7ற  ேகBT 
எXமானா-; அதrF ப,- அஃபாவ ச$, யாF1. அஃபாவ ச$,J7 
காரண+தா- எ"த பGயாய1 எ"த சமய+,- ]கழ$sடாேதா, அ"த 
பGயாய1 ]யமமாக அ"த சமய+,- ]கழா3.  

  ஃபாவ ச$,J7 காMய1 Fg8a&ட பGயாய1 அத7 fய 
சமய+,ேலேய அதாவ3 அ3 எ"த சமய+,- ]கழ ேவD\ேமா 
அ8ேபா3 ]கX1, மre1 அஃபாவ ச$,J7 காMய1 Fg8aடாத 
பGயாய1 அ"த சமய+,- எ"த ]ைலJm1 ]கழாம- பாG+3$ 
ெகாBW1. 

 ]கwகால பGயாய1, அ\+த சமய+,- இ-லாம- ேபாகT-ைல 
எ7றா- எ7னவாF1? எ7ற  ேகBT இ8ெபாX3 எழ$s\1 . 
ஆ+மாT- ஃபாவ-அஃபாவ ச$, எ7ற ஒ= ச$, இ"த ேவைலைய 
கவz+3 ெகாB4ற3 எ7e ஆdசாMயG se4றாG. அதாவ3 ஃபாவ-
அஃபாவ ச$,J7 காMய1 ]கwகால பGயாய+ைத அ\+த சமய+,- 
]யமமாக இ-லாம- ெசUவதாF1. 
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   இuவாe அ\+த சமய+,- வரேவD;ய பGயாய1 வரT-ைல எ7றா- 
எ7னவாF1? எ7ற ேகBTsட இ8ெபாX3 எழ O;c1. ஆ+மாT- 
அஃபாவ-ஃபாவ ச$, எ7ற ஒ= ச$, இ"த ேவைலைய கவz+3 
ெகாB4ற3 எ7e ஆசாMயG se4றாG. அதாவ3 அஃபாவ-ஃபாவ 
ச$,J7 காMய1 அ\+த சமய+,- வரேவD;ய பGயாய+ைத அ\+த 
சமய+,- ]யமமாக-வரைவ8பைத உ+,ரவாத1 ெசUவதாF1. 

    எ"த பGயாய1 வர ேவD\ேமா, அ"த பGயாய1 வராம- ேவe பGயாய1 
வ"தாேலா, அ-ல3 எ"த பGயாய1 இ-லாம- ேபாக ேவD\ேமா அ3 
இ-லாம- ேபாகாT&டாேலா எ7னவாF1? ஆ+மாT- ஃபாவ-ஃபாவ 
மre1 அஃபாவ-அஃபாவ எ7ற ெபயGெகாDட ச$,கB இ=$47றன, 
அைவகA7 காரண+தா- எ"த பGயாய1 வர ேவD\ேமா, அ"த 
பGயாயேம வ=1, எ3 வர$sடாேதா அைவ வராமேல இ=$F1. 

     இuவாe ேமrகDட ஆe ச$,கA7 Lவ�ப1 பrg சMயாக iM"3 
ெகாBவதா- Fg8a&ட காMய1 Fg8a&ட சமய+,- ]கழாT&டா- 
எ7னவாF1? எ7பனவான இ3 ச1ப"தமான எ-லா ச"ேதக`கW1, 
Fழ8ப`கW1 இ-லாம- ேபாF1.   

  இ"த ச$,கA7  ெபயGகB jலேம இைவகA7 இய-i 
ெதAவா4ற3 . ஃபாவ1 எ7ற ெசா-67 ெபா=B எ7ன ]கழ 
ேவD\ேமா அ3ேவ ]கX1. எ"த சமய+,- எ"த பGயாய1 ]கழ 
ேவD\ேமா, அ"த சமய+,- அ"த பGயாயேம ]யமமாக ]கழ 
ைவ8பேத ஃபாவ ச$,J7 காMயமாF1. இேதேபால அஃபாவ1 எ7ற 
ெசா-67 ெபா=B ]கழாம- இ=+த-, அதாவ3 எ"த சமய+,- எ"த 
பGயாய1 ]கழா3 எ7ப3 ]dசயேமா, அ"த பGயாய1 அ"த சமய+,- 
]கழாம6=+த- அஃபாவ ச$,J7 காMயமாF1.  

   இேதேபால ஃபாவ-அஃபாவ1 எ7றா- ஃபாவ1 இ-லாைம எ7e 
ெபா=B. எ"த பGயாய1 இ8ேபா3 இ=$4றேதா அ3 அ\+த சமய+,-  
]dசயமாக இ-லாம- ேபாகைவ8பேத இ"த ஃபாவ-அஃபாவ ச$,J7 
காMயமாF1. அஃபாவ-ஃபாவ1 எ7றா- இ-லாத3 இ8ேபா3 வ=த- 
எ7e ெபா=B. எ"த பGயாய1 இ8ேபா3 இ-ைலேயா மre1 அ\+த 
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சமய+,- ]யமமாக ]கழ ேவD\ேமா, அ"த இ-லாத பGயாய1 
இ8ேபா3 வ=தேல அஃபாவ-ஃபாவ ச$,J7 காMயமாF1.  

   ஃபாவ-ஃபாவ1 எ7ப,7 ெபா=B வரேவD;ய பGயாய1 வ=த-, 
மre1 அஃபாவ-அஃபாவ1 எ7ப,7 ெபா=B இ-லாம- இ=$F1 
பGயாய1 இ-லாமேல இ=+த- அதாவ3 எத7 இ-லாைம ]dசயேமா 
அ"த பGயாய1 இ-லாமேல  ெசUய  ைவ+த- அஃபாவ-அஃபாவ 
ச$,J7 காMயமாF1.                      

                                                  39.ஃபாவ சB&: 
              காரகாdகதBaயாr:Bரா3தபவனமா5ரமF பாவசB&: | 

   கார@கைள (கார$Fகைள) அ}சM+3 ]கX1 4MையகB மயமாக 
இ-லாத3 ம&\ேம ஃபாவச$, யாF1.  

                                                40.maயா சB&: 
                        காரகாdகதஃபாவ5தா�TஃபாவமF maயா சB&: | 

   கார@கைள(கார$Fகைள) அ}சM+3 ]கX1 4MையகB மயமாக 
இ=8ப3 4Mயாச$, யாF1. 

  பா=`கB! இ`ேக ஃபாவச$,ைய கார@கைள(கார$Fகைள) 
அ}சM+3 ]கX1 4MையகB இ-லாத ஃபாவைன மயமாகZ1, 
4Mயாச$,ைய கார@கைள(கார$Fகைள) அ}சM+3 ]கX1 
4MையகA7 மயமாகZ1 ெசா-ல8ப\4ற3. ஆ+மாT- இராக1 
Oதலான Tகார ஃபாவ`கB வ=வ,- ஆe கார@கA7 ெதாடGi 
காண8படT-ைல எ7e ஃபாவச$, jலO1, ச1ய$தMசன1 Oதலான 
]Gமல பGயாய`கB வ=வ,- ஆe கார@கA7 ெதாடGi 
காண8ப\4ற3 எ7பைத 4Mயாச$, jலO1 ெசா-ல8ப\4ற3. 

   33-ஆவ3 ச$,J7 ெபய=1, 39-ஆவ3 ச$,J7 ெபய=1 ஒேர 
மா,Mயாக இ=$4ற3 .  ெபயG ஒ7றாக இ="த  ேபா,m1 
அ;8பைடJ- அ,- T+,யாச1 இ=$4ற3. 33-ஆவ3 ஃபாவ 
ச$,J- ஒuெவா= ,ரTயO1 த7z- ]dJ$க8ப&ட ]கwகால 
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பGயாய+3ட7 இ=8ப3 ெசா-ல8ப&ட3. இ`F 39-ஆவ3 ஃபாவ 
ச$,J- பகவா7 ஆ+மாT7 ]கwகால பGயாய1 fய கார@கA7 
அ}சரைணcட7 ]கழT-ைல எ7e ெசா-ல8 ப\4ற3.  

   ஃபாவச$, Oதலான ஆe ச$,கைள8 பrg O7னG எ\+3d 
ெசா-m1ேபா3  ஒuெவா= ,ரTய+,7 ஒuெவா= பGயாயO1 எத7 
க&டாயOl7g த7 fய+தF,யாேலேய அ"த"த சமய+,- 
ெவA8ப\4ற3 எ7e ெதAZ ப\+த8ப&ட3, இuவாe அ3 aற 
(ெவA) கார@களா- ஆவ,-ைல எ7ப3 உe, ெசUய8ப&ட3. 
இ8ேபா3 இ`F 39-ஆவ3 ஃபாவ ச$,J-, பகவா7 ஆ+மாT7 
ஒuெவா= ]கwகால பGயாயO1 த7z6="31 ேவg-லாத அa7ன 
fயகார@கA7 அ}சரைணcட7 ]கw+த8ப\வ,-ைல எ7e 
ெசா-ல8 ப\4ற3.[இ`F கGம உதய {w]ைலேய aரதானமாக 
இ=$4ற3 எ7e iM"3 ெகாBள  ேவD\1 . ] இ`F அa7ன 
fயகார@கWட7 Tகார பGயாய`கA7 ச1ப"த1 இ-லாைம 
ம&\ேம  ேபச8ப\4ற3 எ7பைத8 iM"3 ெகாBளேவD\1 , 
ஏென7றா- ச1ய$தMசன1 Oதலான ]Gமல பGயாய`கA7 
உrப+,J- , அa7ன  fயகார@கWட7 ச1ப"தl=8ப3 
4Mயாச$,J7 jல1 ெதAZ ப\+த8ப\4ற3.  

   இ="த ேபா,m1 39-ஆவ3 ச$,J- TகாM-அTகாM பGயாய`கB 
ச1ப"தமாக ேவe எ"த Fg8i1 ெகா\$க8படT-ைல. ெபா3வாகேவ 
அa7ன ஆe கார@கA7 ேநா$கl7ைம ம&\ேம ெசா-ல8 
ப&ட=$4ற3. ஆனாm1 40-ஆவ3 ச$,J- ]Gமல பGயாய ச1ப"த1 
அa7ன  ஆe கா ர@கA7 ேநா$க1 இ=8ப3 ெசா-ல8 
ப&;=8பதா- இ`F 39-ஆவ3 ச$,J- TகாM பGயாய`கA7 
ேநா$கl7ைம இ=8பைத ந1மா- fலபமாகேவ iM"3 ெகாBள 
O;4ற3. 

   இuவாe அa7ன  ஆe கார@கA7 ேநா$கl7ைம இ"த ஃபாவ1 
Oதலான ச$,கA-  ெசய-கAm1 , Tகா ர ப Gயா`கA- 
ெசய-கAm1 காண8ப\வைத எ\+3$sg , ]Gமல பGயாய 
ெசய-கA- இ"த ஆe கார@கA7 ேநா$க ச1ப"தl=8பைத 
உe,ப\+, ெசா-ல8ப\4ற3.  
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   இதrF8 aறF ஆe கார@கB ச1ப"த கGமச$,, கG+தாச$,, 
கரணச$,, ச1aரதானச$,, அபாதானச$, மre1 அ,கரணச$, 
Oத6ய ஆeச$,கB பrg எ\+3d ெசா-6 அைவகைள8 பrg 
]�பண1 ெசUய8பட T=$4ற3. அதrF8 aறF ச1ப"தச$, பrg 
சGdைச ெசUய8படT=$4ற3. இuவாe ஃபாவ1-அஃபாவ1 Oதலான 
ஆe ச$,கA- aற கார@கWட7 ச1ப"தl-லாைமc1 , 
ஃ பா வ ச $,J - Tகா ர ஃ பா வ +3 ட7 f ய கா ர@கA7 
ச1ப"தl-லாைமc1 ெசா-ல8ப&\, aறF 4Mயாச$,J- ]Gமல 
பMணாம`கA- கார@கA7 ச1ப"தl=8ப3 ஏre$ ெகாBள8ப&\ 
அத7 இய-i ெதAZ ப\+த8ப&டைத நா1 பாG$4ேறா1. 

  இத7 தா+பGய1 எ7னெவ7றா- இ"த பகவா7 ஆ+மா 
aறவrைறேயா அ-ல3 இராக1 Oதலான Tகார ஃபாவ`கைள ெசUc1 
கG+தாZ1 இ-ைல , கGமOl-ைல  ேமm1 அைவகைள  ெசUc1 
க = T c l -ைல , ச 1a ர தா } l -ைல , அ பா தா } l -ைல , 
அ,கரyl-ைல எ7பதாF1. ேமm1 எ7னெவ7றா- இ"த பகவா7 
ஆ+மாZ$F aறவreடேனா, இராக, Tகார உணGZகWடேனா எ"த 
ச1ப"தOl-ைல எ7ப3மாF1. 

   இேதேபால இ"த aற பதாG+த`கB மre1 Tகார உணGZகB sட 
ஆ+மாZ$F கG+தாேவா , கGமேமா , க=Tேயா , ச1aரதாேனா , 
அபாதாேனா மre1 அ,கரேணா இ-ைல ேமm1 இைவகW$F 
ஆ+மாZட7 எ"த ச1ப"தO1 இ-ைல. ஆ+மாைவ உBேநா$48 
பாG$F1 ]Gமல பMணாம+3ட7 ஆ+மாT7 கார@கW$F 
ேவeபா\கB அrற ச1ப"த1 அவRய1 இ=$4ற3.  

   ேமrsgய ஃபாவச$, மre1 4Mயாச$,J- Tள$க+,- கG+தா, 
கGம , கரD , ச1aரதா7 , அபாதா7 மre1 அ,கரD ச1ப"த 
கார@கA7 சGdைச அ;$க; வ"த3; அதனா- அ\+3 அ"த 
ஷ&கார$FகB ச1ப"த அe ச$,கB பrg சGdைச ெசUய8ப\4ற3. 
அத7 aறF கைடRJ- இைவகWட7 ஆ+மாZ$F ஏதாவ3 ச1ப"த1 
இ=$4றதா இ-ைலயா? அ8ப; இ="தா- எ7ன ச1ப"த1 
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இ=$4ற3 எ7பைத உe, ெசUய ச1ப"தச$, பrg சGdைச ெசU3 
ெதM"3 ெகாBள T=$4ேறா1.       

                                                    41.க?ம சB&: 
                              TராTயமாண45த�பஃபாவமF க?மசB&: | 

ெசயைல ெசUc1 ச$, ெபற$s;ய R+த�ப ஃபாவமய1 கGமச$, 
யாF1. அதாவ3 ]Gமல பMணாம`கைள ெபeவதrகான ச$,J7 
ெபயG கGமச$, யாF1.  

                                             42.க?5=5Cவ சB&: 
                 பவ5தா�Tப45த�Tஃபாவஃபாவக5வமF க?5= சB&: | 

   R+த வ;வமாக ஆF1 ெசயைல ெசUபவராக ஆF1 உணGZமய1  
கG+=+வ ச$, யாF1. அதாவ3 ]Gமல பMணாம`கைள ெசUபவராF1 
ச$,J7 ெபயG கG+=+3வ ச$, யாF1.   

   பகவா7 ஆ+மாT- �வ+3வ1 Oதலான அன"த ச$,கA- 
கGமச$, மre1 கG+=+3வ ச$, எ7ற ெபயG ெகாDட ச$,கW1 
இ=$47றன. இ"த ச$,கA7 காரண+தா- இ"த பகவா7 ஆ+மா 
த7 ச1ய$தMசன1 Oதலான ]Gமல பMணாம+ைத ெசUவைதc1, 
ெபeவைதc1 அைட4ற3. கG+=+3வ ச$,யா- ெசU4ற3, கGம 
ச$,யா- ெபe4ற3.  

   இ"த பகவா7 ஆ+மா aறவrைற ெபeவ3l-ைல, ெசU3l-ைல. 
இ3ேபாலேவ இராகா, உணGZகைள ெசUயZ1, ெபறZ1 ஆ+மாT- 
அ8ப; எ"த ச$,c1 இ=8பதாக+ ெதMயT-ைல. ஆனா-, ந1 
ச1ய$தMசன1 Oதலான ]Gமல பMணாம`கைள8 ெபறZ1, ெசUயZ1 
s;ய ச$, ந1 ஆ+மாT- கD;8பாக இ=8ப3 எ7னேவா 
காண8ப\4ற3. 

   ]Gமல பMணாம`கைள ெசUய$s;ய ச$,J7 ெபயG கG+=+3வ 
ச$, யாF1. இைத அைடc1 ச$,J7 ெபயG கGமச$, யாF1. இத7 
தா+பGய1 -இதனா- ெசா-ல8ப\வ3 எ7னெவ7றா- ]Gமல 
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பMணாம+ைத ெசUயZ1, ெபறZ1 பகவா7 ஆ+மா aறவrg7 ப$க1 
பாG$க ேவD;ய அவRயl-ைல எ7பதாF1.        

   இ`F கGம எ7ற ெசா- ஞானாவரண1 Oதலான ,ரTய கGம`கA7 
அG+த+,- இ-ைல, மre1 இராக1 Oதலால ஃபாவ கGம`கA7 
அG+த+,m1 இ-ைல. இ`F கGம எ7ற ெசா-67 அG+த1 ]Gமல 
பMணாம வ;வ காMயO1 sட இ-ைல. இ`F கGம எ7ற ெசா-, 
ஆ+மாT7 அனா,-அன"த ச$,கA-, அ-ல3 இ`F TவM$க8ப\1 
4 7 ச$,கA- , கGம எ7ற ஒ=  ெபயG ெகாDட ச$,ைய8 
பrgயதாF1. அ-ல3 கGதா, கGம, கரD Oதலான கார@கA- 
ஒ7றான கGம கார@ அG+த+,லாF1. 40-ஆவ3 4Mயா ச$,J- 
ஆ+மா த7 ]Gமல பMணாம`கA7 கG+தா எ7e1 21-ஆவ3 
அகG+=+3வ ச$,J- ஆ+மா இராகா, Tகார ஃபாவ`கW$F 
கG+தா அ-லா-அகG+தா எ7e1 ெசா-ல8ப&ட3.  

   இuவாe இ"த இரD\ ச$,கB பrg ெசா-m1ேபா3 இ"த 
பகவா7 ஆ+மாT- கGம ச$, எ7ற ெபயGெகாDட ச$,J7 
காரண+தா- இ"த ஆ+மா அத7 fய ]Gமல பMணாம+ைத ெபe4ற3 
எ7e1, கG+=+வ ச$,J7 காரண+தா- இ"த ஆ+மா அத7 ]Gமல 
பMணாம+ைத ெசU4ற3 அ-ல3 அைத ெசUபவ7 எ7ற ]ைலைய 
ஏr4ற3 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. 

   தாேன கG+தா-ெசUபவ7, மre1 தாேன கGம1-ெசய- வ;வ1 
இuவாe கG+தா-கGம1 இரD;m1 ேவg-லாத ஒ7றாகேவ பகவா7 
ஆ+மா இ=$4ற3. அதாவ3 பகவா7 ஆ+மா எைதயாவ3 ெசUய ேவe 
எ`F1 ெச-ல ேவD;யதாக இ-ைல, மre1 எைதயாவ3 ெபeவதrF 
aறவ rg7 ப $க 1 பா G$க  ேவD;ய31 இ-ைல , எ-லா 1 
அதzடேமேய அனா,யாகேவ ]ைலெகாD\ இ=$4ற3 எ7பதா1. 

                                                 43.கரண சB&: 
                           பவ5ஃபாவபாவனசாதகதம5வமF கரண சB&: | 

   கரண ச$, நைடOைற8ப\+31 ஃபாவமாக இ=8பதா- சாதகதம 
மயமாF1. இ"த பகவா7 ஆ+மாT- கGமச$, மre1 கG+=+வச$, 
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இைவ இரD\$F1 சமமாகேவ கரண1 எ7ற ெபயGெகாDட ஒ= 
ச$,c1 இ=$4ற3; இத7 காரண+தா- இ"த பகவா7 ஆ+மா 
ச1ய$தGசன1 Oதலான ]Gமல பGயாய`கைள ெவA8ப\+34ற3, 
ெசU4ற3.  
  
   கG+=+வ ச$,J7 காரண+தா- இ"த ஆ+மா அத7 ]Gமல 
பMணாம+ைத ெசU4ற3, கGம ச$, காரண+தா- இ"த ஆ+மா அத7 
]Gமல பMணாம+ைத ெபe4ற3, மre1 கரண ச$,J7 காரண+தா- 
]Gமல பMணாம+ைத Lவய1 தாேன க=T வ;T- இ="3 ெசU4ற3. 
ெசUபவ}1-கGதாZ1 அ3ேவ, ெசயm1-கGமO1 அ3ேவ மre1 
க=Tc1 -கரy1 அ3ேவ  - இuவாe ]Gமல பMயாய+ைத 
ெவA8ப\+3வதrF அ3 OX fத",ரOைடயதாக இ=$4ற3. 
ச1ய$தGசன1 Oதலான ]Gமல ஃபாவ`கW$F ேவe எத7 ப$கO1 
அ3 பாG+3$ெகாD\ இ=$க ேவD;ய,-ைல; ஏென7றா- ]Gமல 
பMயாய`கைள ெவA8ப\+31 OX சாமG+,யO1 இ"த கார@கB 
ச 1ப "த  ஆe ச $, கA7 வ ;T- ஆ+மாT ேல ேய  ]ைல 
ெகாD;=$4ற3 . ஆ+மாT7 அன"த  fத",ர+த7ைமைய 
அgT$F1 இ"த  ச$,கB ஆ+மாT7 ],யாF1 -ெசா"த 
ெசா+தாF1.   

  இ"த பF8பாUT7 தா+பGய1 எ7னெவ7றா- ச1ய$தGசன+,- 
இ="3, R+த]ைல வைர எ-லா ]Gமல பGயாய`கைளc1 அைடய+ 
ேதைவயான எ-லா  சாதன`களாக இ"த  ச$,  இ=8பதா- , 
இைவகA7 jலமாகேவ ]Gமல பGயாய`கைள இ"த ஆ+மாேவ 
fயமாகேவ ெசU4ற3. aற பதாG+த வ;வ ]l+த சாதன+தா- 
அைவகB ஆவ,-ைல , மre1 fப பMணாம வ;வ  ைநl+,க 
ஃபாவ+தாm1 ஆவ,-ைல , அதனா- சாதைன  ெசUய , அன"த 
அ�",Mய ஆன"த+ைத ெபற அ3 , அ3 ப@Zட7 aற ெபா=BகA7 
ப$க1 பாG+3$ ெகாD;=$க ேவD;ய,-ைல,மre1 iD@ய 
ெசய-கைள தGம1 எ7e ந1a$ைக ெகாD\ அ"த எDண+,- 
iD@ய  ெச ய-கைள  ெச U3  ெகாDேட  இ=$க  ேவD;ய 
அவRயOl-ைல.  
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   இதனா- ெசா-ல8ப\வ3 எ7னெவ7றா- ஆ+மா ேவe எதrF1 
கG+தாேவா, கGமேமா, க=Tேயா(சாதனேமா) அ-ல, அேதேபால aற 
பதாG+த`கW1 sட இ"த பகவா7 ஆ+மாZ$F கG+தாேவா, கGமேமா, 
க=Tேயா(சாதனேமா) அ-ல எ7பதாF1. இuவாe இத7 தைலJ- 
aற=$F ெசUய ேவD\1 எ7ற எ"த பWZ1 இ-ைல, ேநா$கO1 
இ-ைல.  

                                              44.ச.8ரதான சB&: 
                     Nவய.�யமா3பாேவாேபய5வமF ச.8ரதான சB&: | 

   ச1aரதான ச$,  த7 jல1 ெபற8ப&ட ஞானOைடயவரான ஃபாவ 
ம ய மாF 1 . ச 1ய $த Gச ன 1 Oத லான ] Gம ல ப Gயா ய `க B 
ஆ+மாZ$காகேவ யாF1 . த7z6="ேத  ெபற8ப\1 உணGைவ 
அைடc1 தF,  ெபrg=8பைதேய  ச1aரதான ச$,  எ7e 
ெசா-47றனG. 

                                                45.அபாதான சB&: 
   உ5பாதuயா|Jmதபாவாபாயrரபாய5=வ5வமF அபாதான சB&: | 

   ேதாrற1- அhZகைள+ ெதா&\$ெகாD\ எ"த ஃபாவ1 அதrF 
இ-லாம- ேபாவதா- அhவ,-ைலேயா அ8ப;8ப&ட +=வ]ைல 
மயமான31, ேதாrற1-அhZகைள+ தXTய உணGZ அhவதா- 
இழ8ைப அைடயாத +=வ+3வ மயமாகேவ இ=8ப3 அபாதான ச$, 
யாF1. 

  இ`ேக கார@கB ச1ப"தமான ஆe ச$,கB பrg சGdைச 
ெசUய8ப\4ற3. ெபா3வாக ஆe கார@கA7 இய-i இuவாe 
இ=$4ற3 - எ3 காMய+ைத ெசU4றேதா அ3 கG+தாகார@ யாF1, 
எ3 காMயேமா அைத கGமகார@ எ7e ெசா-47றனG. எ3 க=Tேயா 
அைத கரணகார@ எ7e ெசா-47றனG. காMய+,7 லாப1 எதrF 
4ைட$4றேதா அைத ச1aரதா7கார@ எ7e ெசா-47றனG . 
காMய1 எ,6="3 உrப+,யா4றேதா அைத அபாதா7கார@ எ7e 
ெசா-47றனG. காMய1 ]கழ ஆதாரமாக இ=8பைத அ,கரDகார@ 
எ7e ெசா-47றனG. 
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  இ"த ச$,கைள8 பrgய Tள$க1 ]Gமல பGயாய வ;வ 
ெசய-கைளc1 உBளட$4ய3 எ7ப31 ந7F அgய8ப&ட 
ஒ7றாF1. அதனா- இ8ேபா3 ேகBT ச1ய$தMசன1 Oதலான ]Gமல 
பGயாய`கA7 கG+தா யாG? கGம1 எ3? அைத அைடய எ"த க=T 
ேதைவ8ப\4ற3? அ3 யா=$F 4ைட$4ற3? அ3 எ`4="3 வ=1? 
அதrF ஆதார1 எ3? எ7பனவாF1.  

   கG+தா ச$, Lவய1 பகவா7 ஆ+மாதா7 அதrF கG+தா எ7e 
ெசா-4ற3, ஏென7றா- அ,- கG+தா எ7ற ச$,-Fண1 இ=$4ற3, 
அத7 காரண+தா- இ"த ஆ+மா Lவய1 தானாகேவ அ"த ]Gமல 
பGயாயவ;வமாக பMணl$4ற3 . கGமச$, ஆ+மாT7 ]Gமல 
பMணாமேம ஆ+மாT7 கGம1-ெசய- எ7பைத ெதAZ ப\+34ற3.  

   ஆ+மா ச1ய$தMசன1 Oதலான ]Gமல பGயாய`கைள8 ெபற ேவe 
எ"த க=Tc1 அதrF+ ேதைவJ-ைல எ7பைத கரணச$, ெதAZ 
ப\+34ற3, ஏென7றா- ஆ+மாTேலேய கரண1-க=T எ7ற ெபயG 
ெகாDட ச$,-Fண1 இ=$4ற3, அத7 jல1 ஆ+மாேவ அைவகைள 
அதனாேலேய ெசUய O;4ற3 என அgயலா1.  

  இ8ேபா3 ச1aரதா7ச$, மre1 அபாதா7ச$, இைவகB 
Fg8a&ட ]Gமல பGயாய`கB ஆ+மாZ$காகேவ அதாவ3 ஆ+மாேவ 
அதனா- லாப1 அைட4ற3 எ7e1 , அ3 ஆ+மாT6="ேத 
ெவA8ப\4ற3 எ7e1 ெதAZ ப\+347றன. அபாதா7ச$,J7 
காரண+தா- ஆ+மாT6="ேத ெவA8ப\4ற3 எ7e1 ச1aரதா7 
ச$,J7 காரண+தா- அ3 ஆ+மாZ$காகேவ எ7e1 அgயO;4ற3. 
    
  ச1ய$தMசன1 Oதலானல ]Gமல பGயாய`கB ஆ+மாZ$காக 
ஆ+மாT- ெவA8ப&\ Lவய1 ஆ+மாேவ அைத அைட4ற3 - 
அ8ப;8ப&ட அriதமானதாக வL3L,, அதாவ3 ஆ+மாT7 ]ைல 
இ=$4ற3. 

  இ"த இரD\ ச$,கைள8 பrg ெதAZப\+31 இ"த சமய+,- 
ஆ+மாT7 ஞானO1, ஆன"தO1 ஆ+மாT6="ேத வ=4ற3 ேமm1 

361



2.இைணTU

ஆ+மாZ$ேக அ3 ெகா\$க8ப\4ற3 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. 
அதாவ3 ெகா\8பவ=1 (தா+தாZ1 ) ஆ+மாேவ ,  ெபeபவ=1 
(4ர�8பவ=1-ஏrபவ=1) ஆ+மாேவ! ஞானO1, ஆன"தO1 ேவe 
ெவAJ- எ`4="31 வரT-ைல, ேவe யா=$F1 ெகா\$க8 
ப\வதாகZ1 இ-ைல . இuவாe இ"த ஆ+மா ஞான+ைதc1 , 
ஆன"த+ைதc1  ெவAJ6="3  ெபறT-ைல ,  ேவe யா=$F1 
ெகா\$கZ1 இ-ைல . இதrF எதzடO1 எ"த ெகா\$கm1-
வா`கm1 இ-ைல, அைவ எ-லா1 அத7 உBேளேய இ=$47றன, 
ஆ+ம ,ரTய+,ேலேய ]ைலெகாD\ இ=$47றன. இ"த ஞானO1, 
ஆன "த O 1  ெவ A J6 = "3  ெகா \ $க 8 ப \ வ தா க ேவா -
வா`க8ப\வதாகேவா இ-ைல. இ"த இரD\ ச$,கA7 காரண+தா- 
இ"த பகவா7 ஆ+மா அன"த கால1வைர தாேன தன$F ஆன"த+ைத 
ெகா\+3$ெகாD\ இ=$4ற3, ேமm1 அ"த ஆன"த+ைத அ}பவ1 
ெசU3ெகாD\1 இ=$4ற3 , இ"த ெகா\$கm1 -வா`கm1 
எ8ேபா31 O;Z$F வராத அriதமான ெசயலாF1. இ"த ெசய-Oைற 
எ8ேபா31 O;Z$F வராம- ெதாடG"3 அன"தகால1 ]கw"3 
ெகாD;=$F1 ஒ= அriத ]கwவாF1.  

                                                  46.அ&கரண சB&: 
                           பாuயமானபாவாதார5வமF அ&கரண சB&: | 

  ஃபாவைனJ- வ=1 உணGZ$F ஆதாரமயமாக, ஆ+மாT- தrேபாதய 
உணGT7 ஆதாரவ;வ1 அ,கரணச$, யாF1. இ"த அ,கரண 
ச$,J7 காரண+தா- பகவா7 ஆ+மா ச1ய$தMசன-ஞான-சாM+,ர 
வ;வ தGம+,7 ஆதாரமாக இ=$4ற3. ]ஜ பகவா7 ஆ+மாT7 
ஆதார+,6="ேத ச1ய$தMசன-ஞான-சாM+,ர ]Gமல ஃபாவ`கB 
ெபற8ப\4ற3 மre1 இ"த ஃபாவ1 ஆ+மாT7 ஆதார+,-தா7 
�;+3 இ=$4ற3.  

  ச1ய$தMசன-ஞான-சாM+,ர+,7 உrப+, மre1 வளGdR ேமாk 
மாG$கமாF1, இத7 OXைம ேமாkமாF1. அ,கரண ச$,J7 
காரண+தா- ேமாk1 மre1 ேமாk மாG$க+,7 பGயாய`கB aற 
எ"த பதாG+த`கA7 ஆதாரl7gc1 , iD@ய ஃபாவ+,7 
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ஆதாரl7gc1, ஆ+மாT- ஆwவதா- ம&\ேம, அ3 அ+மாT- 
fலபமாகேவ உDடா4ற3.  

  இதனா- ெசா-ல8ப\வ3 எ7னெவ7றா- அன"த fக+ைத-
சா",ைய-அைம,ைய Oத7ைம ப\+த$s;ய இர+,ன+,ரய தGம1 
உபவாச1 -உDணாேநா7i Oதலான 4MயாகாDட`களாேலா 
அ-ல3 lக உயG"த fபஉணGZ ெகாBவதாேலா -iD@யd 
ெசய-கைள ெசUவதாேலா ெபற8ப\வ,-ைல; ஆனா- த7 அன"த 
ச$,கA7 க=£லமாக Tள`F1 பகவா7 ஆ+மாT- ஆw"3 
ேபாவதா- ]கw4ற3; ஆ+மாT7 ஞான+தா- , ந1a$ைகயா- , 
,யான+தா- ]கw4ற3. []கwகால பGயாய1 த7 ,ரTய அ1ச+,- 
]ைல ெகாBவதா- உDடா4ற3.] 

   ேமேல sற8ப&டைவகA7 சாரா1ச1 எ7னெவ7றா-, இ"த 
பகவா7 ஆ+மா Lவய1-த7 ஆதார+,- [,ரTய அ1ச+,-] ]ைல 
ெகாBள ஆகாச1 Oதலான பதாG+த`கA7 ஆதார1 அவRயl-ைல 
எ7பதாF1. ஆ+ம ,ரTய1 இ=8ப3 ம&\1 அத7 ஆதார+,- 
இ-ைல; அத7 இய-பான ெசய-பா&\$F1, ]Gமல பMணாம1 
OXைம அைடவ31sட அத7 ஆதார+,- ]ைலெகாBவதாேலேய 
ஆF 1 . ச 1ய $த M ச ன - ஞா ன - சா M +, ர ச 1ப "த  ] Gம ல 
பMணாம+,rF$sட ஆ+மாேவ ஆதாரமாF1; ஏென7றா- அ,- 
அ,கரD எ7ற ெபயGெகாDட ஒ= ச$, இ=$4ற3, அ"த ச$,J7 
காரண+தா- எ-லாேம fலபமாகேவ ]கw4ற3, fவா�ன+,ேலேய 
]கw4ற3.  

   ேகBT: சாL,ர`கA- ஆe ,ரTய`கW$F1 ஆதார1 ஆகாச 
,ரTய1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. ஆ+மாZ1 ஒ= ,ரTயேம; அதனா- 
அத7 ஆதார1 sட ஆகாச ,ரTயமாக+தா7 இ=$க ேவD\ம-லவா? 
   ப,-: ஆகாச1 எ-லா ,ரTய`கW$F1 ஆதார1 எ7e ெசா-ல3 
]l+த ேநா$4- ெசா-ல8ப&டதாF1, உபசMதஅச+Vத Tயவஹார 
நய+தா- ெசா-ல8ப\வதாF1. இ`F ]dசயநய ேநா$4--பரம ச+,ய 
ேநா$4- ெசா-ல8ப\வதாF1 , உபாதான ேநா$4- ெசா-ல8 
ப\வதாF1. Tயவஹார நய+தாm1 ஆe a7ன கார@கB பrg 
சாL, ர `கA- ச Gdைச  ெச Uய 8ப \ 4 ற3 ; ஆனா- அ`F 
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அச+VதTயவஹார நய+தா- ெசா-ல8ப\வதாF1 , உபசாரமாக 
ெசா-ல8 ப\வதாF1, அச+யாG+தமாF1.  

  இ`F அa7ன கார@கB பrgய சGdைச ]கw"3 ெகாD\ 
இ=$4ற3, அதாவ3 இ`F பரம ச+,ய Tஷய1 ேபச8ப\4ற3, 
ஆ+மா அத7 அ,கரண ச$,யா- தாேன த7z- ]ைலெகாB4ற3, 
அத7 பMணமனO1 sட fய ஆதார+,ேலேய ]கw4ற3.          

                                                 47.ச.ப+த சB&: 
                   Nவஃபாவமா5ரNவNவா@5வமF ச.ப+த சB&: |  

   த7 இய-i உணGZகA7 மயேம, த7 Lவஃபாவ1 ம&\ேம த7 
ெசா+3, அ8ப;8ப&ட இய-i மயமானேத ச1ப"தச$, யாF1. 
அ+யா+ம +,- ஆe கா ர@கB  ேப ச 8ப \47றன ,  ேமm1 
ெசா-mவதrF அ}சரைணயாக இ,- ஏX ேவreைமகW1, மre1 
OகவMcட7 (TA8ப3ட7) ேசG+3 எ&\ ேவreைம உ=iகW1 
(கார@கW1) சGdைசJ- ஏre$ெகாBள8 ப\4ற3.   

   எ3 நடவ;$ைக$F ப,லA$க$ s;யேதா, எதrF 4Mையcட7 
ேநர; ச1ப"த1 இ=$4றேதா, அைத கார@ எ7e ெசா-47றனG. 
OகவMcட7 (TA+தmட7 உதாரணமாக ‘ேஹ ரா1’ எ7e s8a\த-) 
4Mைய$F எ"த ச1ப"தO1 இ-ைல; அதனா- அைத அ+யா+ம+,- 
மrற கார@கWட7 ேசG+3 எD@$ைகJ- கண$4\வ,-ைல. 

  ச1ப"த+3ட}1 (‘உைடய’ எ7ற Tைனd ெசா-mட}1) sட 
4 Mைய $F  ேந ர ; ச 1ப "த 1 இ-லாத தா - அ3 Z 1 எ "த 
நடவ;$ைக$F1-4Mைய$F1 ப,- அA8பதாக இ-ைல; அதனா- 
‘உைடய’ எ7ற Tனdெசா-ைலc1 கார@ எ7e ெசா-mவ,-ைல, 
இ="த ேபா,m1 ெமாh இல$கண+,- ேவreைம உ=iகA- 
அைதc1  ேசG+3 ெகாB47றனG. ஆைகயா-தா7 இ`Fsட ச$, 
வ;T- ச1ப"த+,7 சGdைச ெசUய8ப\4ற3. ஆe கார@கB 
ச 1ப "த மா ன ச Gdைச J - க G+தா - க Gம  ச 1ப "த  ச Gdைச 
ெசUய8ப\4ற3 மre1 இ"த ச1ப"த ச$,J- Lவ ச1ப"த-
Lவாl(உைடயவG) ச1ப"த1 பrgய Tேசஷமாக8 ேபச8ப\4ற3. 
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இ"த பகவா7 ஆ+மாT7 Lவாl-உMைமயாளG ேவe யாேரா இ-ைல, 
அ3 fய1 தாேனயாF1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. இ3ேவ Lவ-fய1-
தா7 -Lவாl -உMைமயாள7 , இேதேபாலேவ  ேவe LவZ1 -
உMைமயாள=1 ெவuவாறாக இ=$47றனG. இதனா- இதrF ேவe 
ஒ= அ7zய பதாG+த1 உMைம ெகாDடாட O;யா3 எ7ப3 
ெதAவா4ற3, அ3ேபால இ3Z1 ேவe அ7zய பதாG+த+,rF 
Lவாl+3வ1-உMைம ெகாDடாட O;யா3.  

   இuவாe இ"த ச$, ஆ+மாT7 ஏக+3வ-Tப$த (தாேன ம&\ேம, 
ேவe எ3Z1 இ-லாத) Lவ�ப1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. இ"த 
ச1ப"த ச$,J7 jல1 பகவா7 ஆ+மாZ$F aற எத}ட}1 எ"த 
Tதமான ச1ப"தO1 இ-ைல எ7ப3 உe,யா4ற3. இuவாe இ"த 
ச1ப"த ச$,J7 jல1 அன"த ச$,கA- ஒ= ச1ப"த1 எ7ற 
ெபயGெகாDட ச$,c1 sட ஆ+மாT- இ=$4ற3 , இத7 
காரண+தா- ஆ+மா ேவe எ"த பதாG+த+,rF1 Lவாl இ-ைல, 
ேமm1 ேவe எ"த பதாG+தO1 இ"த பகவா7 ஆ+மாZ$F Lவாlயாக 
O;யா3 எ7ப3 Tள$க8ப\4ற3 . இதனா- ெசா-ல8ப\வ3 
எ7னெவ7றா- இத7 ஆ+மாT7 தைலJ- Lவாl+3வ1 எ7ற 
பWZ1 இ-ைல, ேவe எத7 ஆ,$க+,m1 ஆ+மா இ-ைல எ7பேத! 

   ேகBT: ச1ப"த1 எ7ப3 ெவuேவe ,ரTய`கW$F இைடJ- 
இ=8ப3, அதனா- நாேன Lவ(நா7), நாேன Lவாl(உMைமயாள7) 
எ7ப3 எ8ப; ச+,யமாF1? இரD\ேம தா7 எ7றா- aறF இ"த 
ச1ப"த+ைத ெசா-வதா- எ7ன சா,$க8 ப\4ற3?  

  ப,-: அேட சேகாதரேன! ஆ+மாZ$F aற எத}ட}1 எ"த 
ச1ப"தO1 இ-ைல எ7பைத ெதAZ ப\+தேவ இ"த ச1ப"தச$, 
பrg இ`F ெசா-ல8ப\4ற3. இ"த ஆ+மா aற எத}ட}1 ச1ப"த1 
ெகாBள$sடா3 , aற எ"த  அ7zய வL3Tm1 பரவாம- 
த7zேலேய பரT இ=$க  ைவ8பேத இ"த ச1ப"தச$,J7 
காMயமாF1. நாேன Lவ(நா7) மre1 நாேன Lவாl(உMைமயாள7) 
எ7ப3 ெசா-வதrF ம&\ேம யாF1; ஏென7றா- நா7 எ7னேவா 
நானாகேவ இ=$4ேற7, இ,- உைடைம மre1 உMைம எ7ற 
ேவeபா\ ெசா-வ,- ம&\ேம என அg"3 ெகாB! 
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    இ"த ச1ப"த ச$, aற எத}ட}1 ச1ப"த+ைத ெசா-வதrகாக 
ெசா-ல8படT-ைல, ஆனா- aற எத}ட}1 எ"த Tதமான ச1ப"த1 
இ=8பதாக உBள எDண+ைத ]ராகM$கேவ ெசா-ல8ப\4ற3. 
aறவreட7 ச1ப"த1  ைவ+3$ெகாD\Bள  கrபைனயான 
எDண+ைத நா1 TடேவD\1 எ7பைத ந1l- ப,ய ைவ$கேவ 
ெசா-ல8ப\4ற3. 

   நாேன Lவாl-உMைமcைடயவ7, மre1 நாேன உைடைம எ7e 
இ`F iM"3 ெகாBள ேவD\1. இ`F இ"த ேநா$க1 தTர ேவe 
எ"த ேநா$கOl-ைல. இதrF பல1 ேசG$கேவ, என$F ேவe Lவாl 
இ-ைல, நா}1 ேவe எதrF1 Lவாl இ-ைல, நா7 எதrF1 
உைடைமc1 இ-ைல மre1 ேவe எ3Z1 என$F உைடைம இ-ைல; 
ஆைகயா- நாேன எ7 Lவாlc1 ஆேவ7, நாேன எ7 உைடைமc1 
ஆேவ7 எ7e ெசா-ல8 ப\4ற3.  

   இ3 ச1ப"தச$,$F ம&\ேம எ7e எ\+3$ ெகாBள ேவDடா1; 
எ-லா கார@ ச1ப"த ச$,கB பrgய31sட எ7e iM"3 ெகாBள 
ேவD\1. ஏென7றா-, நாேன கG+தா, நாேன கGம1, நாேன க=T, 
நாேன ச1aரதா7, நாேன அபாதா7 மre1 நாேன அ,கரy1 ஆேவ7 
எ7பேதா\ ம&\ம-லாம- என$F கG+தா ேவe யா=1 இ-ைல, 
எ7}ைடய கGமO1 ேவe எ3Z1 இ-ைல எ7ப3மாF1. இuவாேற 
மrற கார@கWட}1 ெபா=+,8 பாG$க ேவD\1.  

   கைடRJ- நா7 நானாேவ7, ஆe கார@கA7 ெசய-OைறJனா- 
எ7z- நா7 பMVரணமாகZ1 , fத",ரமான பதாG+தமாகZ1 
இ=$4ேற7 எ7ப3 O;Z  ெசUய8ப\4ற3 . இ"த ச$,கB 
ஆ+மாT- ]ைலெகாD\Bள காரண+தா- இ"த ச$,கைள 
ல&Rயமாக$ ெகாD\ ]Gமல பGயாய`கB உDடாகT-ைல, ஆனா- 
இ"த ச$,கA7 க=£லமான அேபத-அகDட ,Mகா6 +=வ பகவா7 
ஆ+மாT- அைட$கலமாவதாேலேய ச1ய$தMசன1 Oதலான 
பGயாய`கA7 3வ$க1 உDடா4ற3. 
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  இuவாe ச1ப"தச$,J7 சGdைசcட7, 47 ச$,கB பrgய 
சGdைசc1 O;Z$F வ=4ற3. ேமrsgய 47-ச$,கB பrgய 
சGdைசJ- பாG$க  ேவD;ய Tஷய1 எ7னெவ7றா- அன"த 
ச$,கA7 க=£ல1 இ"த பகவா7 ஆ+மாT7 Lவ�ப1 எ7ப3 
ெதAவா$க8ப\4ற3 எ7பேதயாF1 . இத}ட7 3;8பான 
ச$,கைளபrg எ\+3d ெசா-6, அ"த ச$,கA7 ~Gய1-பல1 
எuவாe  ெவA8ப\4ற3 எ7பைதc1 எ\+3d ெசா-6, ]Gமல 
பMயாய வ;T- பMணl8பைதc1 எ\+3d ெசா-6, ,ரuயாG+,க 
நய+,7 Tஷயமான ,ரTய+ைத பrg சGdைசcட7 பGயாயாG+,க 
நய+,7 Tஷயமான ]Gமல பMணாம+ைதc1 த7z--ஆ+மாZட7 
இைண+3 கா&ட8 ப&ட3. 

    இuவாe இ`F ,ரTய-பGயாயமய அேனகா"த வ;வ ஆ+ம 
வL3ைவ Rயா+வாத நைடJ- ெதAZ ப\+,ய aறF அlGதச",ர 
ஆdசா Gய ேத வ G இரD\  ச "த`கB jல1 a7 Fg8பாக 
�wகDடவrைற sgJ=$4றாG-                              

               இ5யா&க அேனக சB& ேச ப� �2 ைஹ | 
               8? �  ஞானமா5ரமயதா ேகா ந� ேசாG� || 
               ஔ?mரமாmர.பாேவா ேச ேஜா ேமசக ேஹாக? | 
               &ரuய ஔ? ப?யாயமF 45வNC ேலாB ேம ||264|| 

               அேனகா+த � &uய&=:) ேச Nவய. ேதBேத| 
               வNCத5வ � உBத $யவNதா ஓ? ச+தஜ3 || 
               Nயா5வாத � அ&கா&B �5& ேகா லக அர | 
               ந� லாJக  �னr&ேகா ஞா� ேஹாேத ||265|| 

   இத7 ெபா=B - இ"த ேலாக+,- Lவய1(ஆ+மா) �வ+3வ1 
Oதலான அேனக ச$,களா- OXைமயாக ]ைறZ ெபre இ="த 
ேபா,m1 இ3 த7 தz+3வமான ஞான+ைத ம&\1 எ8ேபா31 
T\வேதJ-ைல; அ3(ஆ+மா) O7னG sgயப; பGயாய`கA- 4ரம 
வ;வாகZ1, ,ரTய+,- அ$ரம வ;வாகZ1 இ=8பதா- அேனக ஆகார 
(வ;வ`கW7 s;ய) ,ரTய-பGயாய மய ேசதன வL3வாF1.    
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   ேமrsgய அேனகா"த ேநா$F jல1 அேனகா"தமய வL3 த+3வ 
அைம8ைப தானாக பாG+3$ ெகாDேட , Lயா+வாத ேநா$4- 
lகஅ,க  �Uைமையc1 அg"3 ெகாD\, Eனவர ேதவM7 �,ைய 
�றாம-, ச+i=ஷரான ஞாzகB ஞான மயமாகேவ ஆ4T\47றனG. 

   இ"த பகவா7 ஆ+மா அ$ரமவG+, Fண`கWட}1, 4ரமவG+, 
பGயாய`கWட}1 , �வ+3வ1 Oதலான அன"த ச$,கA7 
க=£லமாகZ1 , ,ரTய -பGயாய மய  ைசத7ய வL3வாகZ1 
இ=$4ற3 எ7e ஆdசாGயG இ"த இரD\ ச"த`கB jல1 ெசா-ல 
Orப\4றாG. இ"த ைசத7ய வL3 அன"த FணமயமாகZ1, அன"த 
]Gமல பMணாம`கைள$ ெகாDடதாக இ="த ேபா,m1sட, தா7 
எ8ேபா31 ஞானமயமாக இ=8பைத T\வ,-ைல , த7 ஞான 
Lவஃபாவ+ைத T\வ,-ைல. 

   ேமேல ெசா-ல8ப&ட அேனகா"த மய ஞான1 ம&\ேமயான ஆ+ம 
வL3ைவc1 மre1 அத7 பMணl$F1 ஏrபா&;7 Lவ�ப+ைதc1 
சMயாக+ ெதM"3 ெகாD\, ஞாz ம$கB Lயா+வாதமய Eன�,ைய, 
அதாவ3 Eேன",ர பகவானா- sற8ப&ட �,ைய T\வ,-ைல.  
  
   இதனா- ெசா-ல8ப\வ3 எ7னெவ7றா-, நா1 Lயா+வாத மயமான 
�,$F அ}சரைணயாகேவ அேனகா"த மய ஞானமா+,ரமான ஆ+ம 
வL3ைவ  ெதM"3ெகாD\ அ,- ந1ைம Lதாபைன  ெசU3 , 
அ,ேலேய ]ைலெகாBள ேவD\1, அ,ேலேய கல"3 TடேவD\1 ! 
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                      மஹ5CவD?ண ேக#$-ப&' (>ணNதான.) 

(8ர.மசாa / ய�பா'�-அpணா� அவ?கE3 “>ணNதான        
8ரேவiகா” எ3ற £|' இ=+C மஹ5CவD?ண ேக#$-ப&' 
ப>&23 த@ழாBக.) 

1.ேக#$: க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: உJM7 ஆைச-ெவFA-மய$க ,Mi வ;வ உணGZகA7 
]l+த+தா- தானாகேவ எD வைகJ- மாrறமைடc1 காGமண 
வGகைண வ;வ i+கல`கA7 Fg8a&ட மாrற+ைத கGம1 எ7e 
ெசா-47றனG.  

2. ேக#$: கா?மண வ?கைண எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : க Gமவ;வாக மா rற மைடc1 தF,ெகாDட  i+கல 
வGகைணகைள காGமண வGகைண எ7e ெசா-47றனG. 

3. ேக#$: அ)Tபைட2' க?ம5&' எ5தைனT 8aYக# உ#ளன? 
ப,-: அ;8பைடJ- கGம+,- ஞானாவரண1, தGசனாவரண1, 
ேமாஹ�ய1, அ"தராய1, ஆcB, நாம1, ேகா+,ர1, மre1 ேவத�ய1 
என எ&\ aMZகB-ெவuேவe வைககB உBளன. ஞானாவரண1, 
தGசனாவரண1, ேமாஹ�ய1, அ"தராய1 நா7F1 கா,கGம`கB 
மre1 ஆcB, நாம1, ேகா+,ர1, ேவத�ய1 நா7F1 அகா,கGம`கB 
ஆF1. 

4. ேக#$: ஞானாவரண க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம1, ஆ+மாT7 ஞானFண+ைத$ ெக\$4றேதா; அைத 
ஞானாவரண கGம1 எ7e ெசா-47றனG. இ,- ம, ஞானாவரண1, 
f=த ஞானாவரண1, அவ, ஞானாவரண1, மன8பGயய ஞானாவரண1, 
ேகவல ஞானாவரண1 என  ஐ"3 உ&aMZகB உBளன  

5. ேக#$: த?சனாவரண க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம1, ஆ+மாT7 தGசனFண+ைத$ ெக\$4றேதா; அைத 
தGசனாவரண கGம1 எ7e ெசா-47றனG. இ,- சk தGசனாவரண1, 
அசk தGசனாவரண1, அவ, தGசனாவரண1, ேகவல தGசனாவரண1, 
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]+ரா, ]+ரா-]+ரா, aரசலா, aரசலா-aரசலா, Lதாயன4=+, என 
ஒ7ப3 உ&aMZகB உBளன.  

6. ேக#$: ேவத�ய க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம+,7 பலனா- உJ=$F ெவA8iற அதாவ3 
இ",Mய`கB jல1 fக-3$க அ}பவ1 உDடா4றேதா; அதாவ3 
எ"த கGம1 ]l+த வ;T- ஆ+மாT7 அuயாபாத Fண+,rF 
ெக\த- ெசU4றேதா, அைத ேவத�ய கGம1 எ7e ெசா-47றனG. 
இ,- சாதாேவத�ய1, அசாதா ேவத�ய1 என இரD\ உ&aMZகB 
உBளன. 

7. ேக#$: ேமாஹ�ய க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம1, ஆ+மாT7 ச1ய$+3வ (தGசன) மre1 சாM+,ர 
Fண+ைத$  ெக\$4றேதா ; அைத  ேமாஹ�ய கGம1 எ7e 
ெசா-47றனG . இ,- இரD\ (தGசன ேமாஹ�ய1 , சாM+,ர 
ேமாஹ�ய1)  உ&aMZகW1, 28  உ+தர8aMZகB உBளன.  

8. ேக#$: ஆ{# க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம1, ஆ+மாைவ நரக, Tல`F-,Mயnச, மzத, மre1 
ேதவ உட6- Fg8a&ட கால1 இ=$F1ப; ைவ$4றேதா; அைத 
ஆcB கGம1 எ7e ெசா-47றனG, அதாவ3 ஆcB கGம1 ஆ+மாT7 
அவகாஹன Fண+ைத ெக\$4ற3 . இ,- நரகாc , Tல`காc-
,Mயnசாc, மzதாc, மre1 ேதவாc என நா7F உ&aMZகB 
உBளன.   

9. ேக#$: நாம க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம1, ஆ+மாைவ நா7F க,கA- அேனக வ;T- 
பMணl$க ைவ$4றேதா அ-ல3 உJG Rலகால1 த`க ]l+தமான 
உட- Oத6யைவகைள  ெசU4றேதா ; அைத நாமகGம1 எ7e 
ெசா-47றனG , அதாவ3 நாமகGம1 ஆ+மாT7 {kம+3வ 
Fண+ைத ெக\$4ற3. இதrF 93 உ&aMZகB உBளன  

10. ேக#$: ேகா5&ர க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
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ப,-: எ"த கGம உதய+தா- உJ=$F உdச, �dச ேகா+,ர1 அ-ல3 
உdச, �dச Fல1 அைம4றேதா, அைத ேகா+,ர கGம1 எ7e 
ெசா-47றனG. இ,- உdச ேகா+,ர1, �dச ேகா+,ர1 என இரD\ 
உ&aMZகB உBளன.  
  
11. ேக#$: அ+தராய க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம உதய+தா- உJரா- தான1 Oதலானைவ ெசUய 
O;யாம- தைடப\4றேதா ; அைத  அ"தராய கGம1 எ7e 
ெசா-47றனG. இத- தான, லாப, ேபாக, உபேபாக, ~Gய அ"தராய1 
என ஐ"3 உ&aMZகB உBளன.  

 12. ேக#$: கா& க?மJக# எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம உதய+தா- உJM7 ஞான1 Oதலான அ}�T 
Fண`கW$F ேக\ உDடா4றேதா, அதாவ3 எ"த கGம உதய1 
ஞான1 Oதலான Fண`கA7 இய-பான பGயாய`கB ெவA8படாம- 
தைட ெசUவ,- ]l+த காரணமாக அைம4றேதா அ"த கGம`கைள 
கா, கGம`கB எ7e ெசா-47றனG. இ"த கா, கGம`கA7 
பMணாம1 சGவகா,, ேதசகா, என இரD\ Tதமாக இ=$47றன.   

13. ேக#$: ச?வகா& க?மJக# எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: உJM7 ஞான1 Oதலான Fண`கW$F அதாவ3 அ"த 
Fண`கA7 பGயாய+,- ெகாnச1sட ெவA8படாம- இ=8பதrF 
[OXைமயாக மைற$க8ப\வதrF ] ]l+த காரணமாக உBள 
கGம`கைள சGவகா, கGம`கB எ7e ெசா-47றனG 

14. ேக#$: ச?வகா& 8ரB=&க# எையெயைவ? மef. அைவக# 
எ5தைன? 
ப,-: 1. ேகவல ஞானாவரண1, 2. ேகவல தGசனாவரண1, 3. ]+ரா, 4. 
]+ரா-]+ரா, 5. aரசலா, 6. aரசலா-aரசலா, 7. Lதாயன4=+,, 8-11 
அன"தா}ப", நா7ைம, 12-15 அ8ர+யா$யான நா7ைம, 16-19 
aர+யா$யான நா7ைம, 20. l+யா+3வ தGசனேமாஹ�ய1, 21. 
ச 1ய $l +யா +3 வ த Gச ன ேமாஹ � ய 1 ஆ4 ய இ "த  2 1 
aர$=,கைளc1 சGவகா, aர$=,கB எ7e ெசா-47றனG. 
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15. ேக#$: ேதசகா& க?மJக# எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: உJM7 ஞான1 Oதலான Fண`கB ஏகேதச1, அதாவ3 அத7 
ெகாnச8 பF,  ெக\வ,- ]l+தமாக இ=$F1 கGம`கைள 
ேதசகா, கGம`கB எ7e  ெசா-47றனG. 

16. ேக#$: ேதசகா& 8ரB=&க# எைவெயைவ? மef. அைவக# 
எ5தைள? 
ப,-: 1.ம,ஞானாவரண1, 2.f=தஞானாவரண1, அவ,ஞானாவரண1, 
4 . ம ன 8ப Gய ய ஞா னா வ ரண 1 , 5 . சk த Gச னா வ ரண 1 , 
6.அசkதGசனாவரண1 , 7.அவ,தGசனாவரண1 , 8ச1ய$+3வ8 
aர$=,, 9-12.சnfவலன நா7ைம, 13-21.ஹாLய1 Oதலான  
ஒ7ப3 ேநாகஷாய`கB . 22.தானா"தராய1 , 23.லாபா"தராய1 , 
24.ேபாகா"தராய1, 25.உபேபாகா"தராய1, 26.~Gயா"தராய1  ஆ4ய 
இ"த  2 6 aர$=,கைளc1  ேத சகா, aர$=,கB எ7e 
ெசா-47றனG. 

17. ேக#$: அகா& க?மJக# எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம உதய+தா- உJM7 ஞான1 Oதலான அ}�T 
Fண`கW$F  ேக\ உDடாவ,-ைலேயா , அ"த கGம`கைள 
அகா,கGம`கB எ7e ெசா-47றனG. 

18. ேக#$: ேமாஹ. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: உJ=$F aற வL3$கA7 ேம- தா7 அ-ல3 தன3 
(அஹ`கார1, மமகார1) எ7ற உணGZ வ=தைல ேமாஹ1 எ7e 
ெசா-47றனG.  

   ,ரTய1, Fண1, பGயாய1 ச1ப"தமான தவறான iMத- உணGZ 
ெகாBவைதc1  ேமாஹ1 எ7e ெசா-47றனG.  

   ேதவ7, F=, தGம1, ஆ8த7, ஆகம1 மre1 பதாG+த`கB 
ச1ப"தமான அnஞான உணGZ அதாவ3 அைவகA7 ேம-  யதாG+த 
அgZ இ-லாைமைய ேமாஹ1 எ7e ெசா-47றனG. 
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  Tப�த ந1a$ைக, த+3வ`கA- ந1a$ைகJ7ைம, Tப�த 
அa8ராய1, aற பதாG+த`கA- ஏக+3வ-மம+3வ-கG+3=+3வ-
ேபா$+3=+3வ மre1 fகi+, அதாவ3 உடைலேய தா7 எ7e 
எDyத-, iல7வh ேபாக`கைள fக1 எ7e ந1iத-, அ}sலமான 
மre1 இைடnசலான உடz=8பைவகA7  ேம-  ேவD;யைவ-
ேவDடாதைவ எ7ற i+, ெகாBள-, தா7 aறவrg7 ெசய-கைள 
அ-ல3 aற த7 ெசய-கைள ெசUயO;c1 என ந1iத- Oதலான 
தGசனேமாஹ�ய கGம உதய சமய+,- அதாவ3 ]l+த+தா- 
உDடாF1 உJM7 Tகா ர பMணாம+ைத  ேமாஹ1 எ7e 
ெசா-47றனG.  

19. ேக#$: இராக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
 ப,-: எ"த பதாG+த+ைத இ�டமான3 எ7e எD@$ெகாD\ உJG 
அத7ேம- T=8ப 1 ெகாB4 ற ேதா  அைத  இ ராக 1 எ7e 
ெசா-47றனG.  

  கGவ1, ேபராைச, ஹாLய1, T=8ப1, j7e iணGdRகB ச1ப"த 
உணGZ ெகாBள-, aற ெபா=BகA7பா- ஈG8i, ந&i, அ7i, 
எ7}ைடய3 எ7ற எDண1, நா7 அ}பT$4ேற7 எ7ற எDண1, 
எ,GபாG8i, Oதலான சாM+,ர ேமாஹ�ய கGேமாதய ]l+த+தா- 
உJM- ேதா7e1 ஒX$க  Fண+,7 Tகார வ;வ கஷாய 
பMணாம+ைத இராக1 எ7e ெசா-47றனG.   

20. ேக#$: 5ேவஷ. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த பதாG+த+ைத இ�டl-லாத3 எ7e எD@$ெகாD\ 
உJG அத7ேம- ெவe8i ெகாB4றேதா அைத +ேவஷ1 எ7e 
ெசா-47றனG.  

  ேகாப1, மான1, ெவe8i, ேசாக1, பய1, அ=ெவe8i, aற 
ெபா=BகA7ேம- ெவe8i, காw8iணGdR, ெபாறாைம, 3ேராக1, 
Oதலான சாM+,ர ேமாஹ�ய கGேமாதய ]l+த+தா- உJM- 
ேதா7e1 ஒX$க Fண+,7 Tபாவ வ;வ கஷாய பMணாம+ைத 
+ேவஷ1 எ7e ெசா-47றனG.   
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21. ேக#$ : க?மJகE' எ5தைன rைலக# உ#ளன மef. 
அைவக# யாைவ? 
ப,-: கGம`கA- ப+3 ]ைலகB உBளன. அைவகளாவன-1.ப"த1, 
2.ச+3வ1, 3.உதய1, 4.உ�ரைண, 5.உ+கGஷண1, 6.அபகGஷண1, 
7.ச`$ரமண1, 8.உபசா"த1, 9.]த+,, 10.]காRத1 எ7பனவாF1 

22. ேக#$: ப+த. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: உJM7 ஆைச-ெவFA-மய$க பMணாம`கA7 ]l+த+தா- 
பரLபர1 காGமண பரமாy$கW$F1 ஆ+ம8aரேதச+3$F1 
இைடJ- ]கX1 Fg8a&ட ஏகேk+,ராவஹாக ச1ப"த+ைத 
ப"த1 எ7e ெசா-47றனG.    

23. ேக#$: ப+த. எ5தைன $தமாக இ=Bm3றன? 
ப,-: ப"த1, 1.aர$=, ப"த1, 2.aரேதச ப"த1, 3.L,, ப"த1, 
4.அ}பாக ப"த1 என நா7F Tதமாக இ=$47றன. 

24. ேக#$: 8ரB=& ப+த. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: aர$=, எ7றா- Fg8ப&ட த7ைம ெகாDட3 எனலா1. 
உதாரணமாக எmldைச iA8i fைவc1 ,  ெவ-ல1 இz8i 
fைவcOைடய3 ேபால; கGம`கW$F1 அதனத7 த7ைமைய$ 
ெகாD\ அ8ப;8ப&ட aர$=, ப"த1 எ7ற ெபயரா- ெசா-47றனG.   
  *கGமவ;T- மாrறமைடய$s;ய i+கல`கB ஞானாவரண1-
ஞா ன+ைத  ம ைற $F 1 த 7ைம  ெகாDட  j ல 8a ர $= , 
OதலானைவகளாகZ1 மre1 அத7 உ&aMZகளான ம, 
ஞானாவரண1 Oதலான உ+தர8aர$=,களாகZ1 மாrறமைடவைத 
aர$=, ப"த1 எ7e ெசா-47றனG.   

25. ேக#$: 8ரேதச ப+த. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: உJ=ட7 ஒuெவா= சமயO1 எuவளZ i+கல பரமாy$கB 
கGமவ;T- மாrறமைடய வ=47றனேவா, அ"த பரமாy$கA7 
எD@$ைகைய அதாவ3 காGமண பரமாy$கA7 எD@$ைகைய 
aரேதச ப"த1 எ7e ெசா-47றனG. 

26. ேக#$: N&& ப+த. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
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ப,-: ஞானாவரண1 Oதலான வ;வமாக மாrறமைட"த காGமண 
i+கல Lக"த`கB ஆ+மாZட7 ஏகேk+ரவகாஹன வ;T- 
உடz=$F1 கால அளைவ L,, ப"த1 எ7e ெசா-47றனG.   

27. ேக#$: அdபாக ப+த. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : ஞானாவரண1 Oதலான கGம`கA7 பல7த=1 ச$, 
Tேசஷ+ைத அ}பாக ப"த1 எ7e ெசா-47றனG.  

28. ேக#$: ச5தா அதாவC ச5Cவ. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: அேனக சமய`கA- ப"தமான கGம`கB Fg8a&ட கால1வைர 
உJG aரேதச+3ட7 ெதாடGa- இ=8பைத ச+தா அதாவ3 ச+3வ1 
எ7e ெசா-47றனG.     

29. ேக#$: உதய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: கGம+,7 L,, VG+,யானZட7 கGம1 உJ=டனான 
ச1ப"த+ைத  O;+3$ெகாBள  ெவAவ=1 கால+,- பல7 
ெகா\8பைத உதய1 எ7e ெசா-47றனG.  

30. ேக#$: உ�ரைண எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: உJM7 பMணம ]l+த+தா- கGம+,7 L,, O;வதrF 
O7னேர கGம1 உதய+,rF வ"3 பல7 ெகா\8பைத உ�ரைண 
எ7e ெசா-47றனG. 
  *உJM7 பMணம ]l+த+தா- உதயாவA$F ெவAேய இ=$F1 
கGம+,7 ]ேஷக`கB உதயாவAJ- உBள ]ேஷக`கWட7 வ"3 
ேசGவைத உ�ரைண எ7e ெசா-47றனG. 
  *எ"த கGம+,7 உதயகால1 இ-ைலேயா, அ"த கGம`கB உதய 
கால+,rFB வ=வைத உ�ரைண எ7e ெசா-47றனG. 
     *அகாலபா$-அகால உதய+ைத உ�ரைண எ7e ெசா-47றனG. 

31. ேக#$: உ5க?ஷண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: உJM7 பMணாம ]l+த+தா- கGம`கA7 L,, மre1 
அ}பாக1 அ,கமாவைத உ+கGஷண1 எ7e ெசா-47றனG.  

32. ேக#$: அபக?ஷண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
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ப,-: உJM7 பMணாம ]l+த+தா- கGம`கA7 L,, மre1 
அ}பாக1 Fைறவைத அபகGஷண1 எ7e ெசா-47றனG.  

33. ேக#$: சJBரமண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: Fg8a&ட கGம aர$=,J7 பரமாy$கB அேத ஜா,J7 
ேவe aர$=, வ;T- மாrறமைடவைத ச`$ரமண1 எ7e 
ெசா-47றனG . எ8ப; எ7றா- உJM7 Tf+த  பMணாம 
]l+த+தா- O7னG க&;$ெகாDட அசாதா ேவத�ய aர$=,J7 
பரமாy$கB  சாதா  ேவத�ய aர$=,J7 பரமாy$களாக 
மாrறமைடவைத ச`$ரமண1 எ7e ெசா-47றனG. 

  இ,- �wகDட Rல Rற8பான ]யம`கB-T,OைறகB இ,- 
இ=$47றன: 
   1.jல aர$=,கA- ச`$ரமண1 ]கwவ,-ைல. 
 2 .நா7F ஆcB கGம`கA- அைவகW$FB ச`$ரமண1 
]கwவ,-ைல. 
 3.ேமாஹ�ய+,7 உ&aMZகA- தGசன ேமாஹ�ய1 மre1 
சாM+,ர ேமாஹ�ய1 அைவகW$FB ச`$ரமண1 ]கwவ,-ைல. 
அதாவ3 தGசன ேமாஹ�ய1 சாM+,ர ேமாஹ�யமாகேவா அ-ல3 
சாM+,ர ேமாஹ�ய1 தGசன ேமாஹ�யமாகேவா ச`$ரமண1 
ஆவ,-ைல. 

34. ேக#$: உபசா+த. அ'லC உபசா+த கரண. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த கGம1 உதய+,rF வரO;யாேதா, ஆனா- ச+தாT- 
ப;"3 இ=$Fேமா அைத உபசா"த1 எ7e ெசா-47றனG.  
  *ச+தா ேநா$4- அதனத7 Lதான+,6="3 மாறாம6=$F1 
]ைலைய கால உபசா"த கரண1 எ7e ெசா-47றனG.  
       *உபசா"த கரண1 எ&\ கGம`கAm1 ]கw4ற3.  
    *உபசா"த கரண அவLைதJ- உBள கGம`கA- உ+கGஷண1, 
அபகGஷண1 , ச`$4ரமண1 ]கழO;c1 ஆனா- உ�ரைண 
]கwவ,-ைல. 
  *கGம+,- ப+3 அவLைதகA--]ைலகA- உபசா"தO1 
ஒ7றாF1.   
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  *aரசLத -அ8ரசLத  அதாவ3 பாப -iD@ய  ேவeபா\ 
உபசா"த+,- இ-ைல. 

35. ேக#$: உபசம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : ஆ+மாT- கGம`கA7 ]ஜச$, வ;T- உதய+,rF 
வராைமைய உபசம1 எ7e ெசா-47றனG.  
 *உJM7 பMணாம Tf+,யா- கGம`கA7 ச$, அ8ப;ேய 
ெவA8படாைமைய உபசம1 எனலா1. 
     *உபசம1 தGசனேமாஹ�ய1, சாM+,ரேமாஹ�ய1 ஆ4ய இரD;- 
ம&\ேம ]கX1, ேவe எ"த கGம+,m1 ]கwவ,-ைல. 
     *கGம+,- ப+3 அவLைதகA--]ைலகA- உபசம1 இ-ைல.  
  
36. ேக#$: 8ரசNத உபசம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 1.அதஃகரண1 Oதலான Rற8பான ெசய-கA7 jல1 உபசம 
Tதான+தா- (அன"தா}ப", நா7ைம தTர) ேமாஹ�யகGம1 
உபசமமாவைத aரசLத உபசம1 எ7e ெசா-47றனG. இைத அ"தG 
கரணவ;வ உபசம1 எ7e1sட ெசா-47றனG.  
     2.எ,Gகால+,- உதய+தF, ெகாDட கGம பரமாy$கB உJரா- 
ெசUய8ப\1 பMணாம Tேசஷ+,7 jல1 O7}1 -a7}1 
உதய+,rF வ=1 தF, ெபeத- அ"தG-கரண உபசம1 எ7e 
ெசா-47றனG . ஔபசlக ச1ய$+3வ1  ெபe1 கால+,- 
தGசனேமாஹ�ய+,- aரசLத உபசமேம ]கw4ற3. 
  3 .உதய1 , உ�ரைண , உ+கGஷண1 , aர$=,ச`$ரமண1 , 
L,,காDட$காத1, அ}பாககாDட$காத1 Oத6யன இ-லாம- 
க Gம`கB ச+தாT- இ=8பைத  aரசLத  உபசம1 எ7e 
ெசா-47றனG.     

37. ேக#$: அ8ரசNத உபசம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 1.அaரசLத உபசம+,7 ேவeெபயG ச+தவLதா�8 உபசம1 
எ7e1 ெசா-47றனG.  
   2.]கwகால+,- உதய+,rF வராம- எ,Gகால+,- உதய+,rF 
வர$s;ய ச+தா வ;T- இ=$F1 கGம`கைள ச+அவLதா வ;வ 
உபசம1 அ-ல3 அaரசLத உபசம1 எ7e ெசா-47றனG. உதய1 
இ-லாம6=8பேத அaரசLத உபசம1 ஆF1.  
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  3 .அன"தா}ப",J- அaரசLத உபசமேம ]கw4ற3 . 
எ8ப;ெய7றா- சGவகா, aர$=,கA7 kேயாபசம கால+,- 
]கX1 ச+அவL+தா வ;வ உபசமேம அன"தா}ப",J- ]கw4ற3.        
    4.எ"த கGம1 j7e கரண`கB ]கழாமேலேய உதய+3$F வராம- 
ச+தாT- அX+, ைவ$க8ப\4றேதா, அைத அaரசLத உபசம1 
எ7e ெசா-47றனG. 
  5.ச1ய$தMசன1 ெபe1 O7னG ]கX1 j7e கரண`கB, 
தGசனேமாஹ�ய கGம+,- உபசம1  ெசUயேவ  ]கw4ற3 . 
அன"தா}ப",  கஷாய+ைத  அX+,ைவ$க  அ-ல ; ஆனா- 
அன"தா}ப",J- ச+அவLதா வ;வ உபசம1/அaரசLத உபசம1 
தானாகேவ ]கw4ற3.    

38. ேக#$: rத5& எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ச`4ரமண1 மre1 உ�ரைண, அைடc1 தF, இ-லாத கGம8 
aர$=,கைள ]த+, எ7e ெசா-47றனG. 

39. ேக#$: rகா4த. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ச`4ரமண1, உ�ரைண, உ+கGஷண1 மre1 அபகGஷண1 
அைடc1 தF, இ-லாத கGம8 aர$=,கைள ]த+, எ7e 
ெசா-47றனG. 

  இ"த j7e (உபசா"த ,ரuயகGம1, ]த+, மre1 ]காRத 
கGம`கB) கரண வைக கGம ,ரTய`கB அVGவகரண FணLதான1 
வைரேய  காண8ப\47றன . ஏென7றா- அ]uT=+,கரண 
FணLதான+,- �ைழ"த Oத- சமய+,ேலேய எ-லா கGம`கA7 
இ"த j7e கரண`கW1 ஒ7றாகேவ TcdR7னமா47றன அதாவ3 
அhவைட47றன. (ேகாம&டசார1, கGமகாDட1, காைத 450, மre1 
ெஜயதவளா பாக1-13, ப$க1 231, 676)   

40. ேக#$: உதயாவE எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ]கwகால சமய+,6="3 ஒ= ஆவA வைர  உBள கால+,- 
உதய+,rF வர+ தF,யான ]ேஷக`கைள உதயாவA எ7e 
ெசா-47றனG.   
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41. ேக#$: rேஷக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஒ= சமய+,- உதய+,rF வ=1 காGமண பரமாy$கA7 
சjக+ைத ]ேஷக1 எ7e ெசா-47றனG. 

42. ேக#$: kய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: கGம`கB ஆ+மாT- a7னG எ8ேபா31 ப"தமாகாத ]ைலைய 
kய1 எ7e ெசா-47றனG. கGம`கB கGமவ;T- இ-லாம- 
அhவைத அதாவ3 அ"த கGம1 �D\1 ப"தமாகாம- அhc1 
]ைலைய kய1 எ7e ெசா-47றனG. 
  
43. ேக#$: NேரZ எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: சாM+,ர ேமாஹ�ய+,7 அன"தா}ப", நா7ைம தTர மrற 
21 aர$=,கைளc1 உபசம1 அ-ல3 kய1 அைடய ]l+தமான 
உJM7 f+த ஃபாவ+ைத அதாவ3 T=+,`4+-வளGdRயைட"3 
ெகாDேட  ேபாF 1 ~ த ராக ப Mணா ம +ைத  Lேர@ எ7e 
ெசா-47றனG. 

44. ேக#$: NேரZ எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப,-: உபசமLேர@, kபகLேர@ என Lேர@ இரD\ Tதமாக 
இ=$4ற3.  

45. ேக#$: NேரZ2' ஏfத' எ3f எைத ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஏழா1 FணLதான+,rF ேம- ]G4ர"த பாவ6`4 Ozரா� 
4ரமமாக f+த பாவ+3ட7 ~தராக+த7ைமைய அ,கM+3$ 
ெகாDேட ேபாF1 i=ஷாG+த+ைத ெசUவ3 Lேர@ ஏeத- எ7e 
ெசா-47றனG. 
  
  ஏழா1 FணLதான+,rF ேம- வளG"3 ெகாDேட ேபாF1 
(T=+,`4+ ) ~தராக பMணாம1 இரD\ Lேர@ வhயாக 
]கw4ற3 . 1 .உபசமLேர@ , 2 .kபகLேர@ . ஒuெவா= 
Lேர@Jm1 4-4 FணLதான`கB இ=$47றன.  

46. ேக#$: உபசமNேரZ எ3f எைதx ெசா'm3றன?? அ&' 
எ+ெத+த >ணNதானJக# உ#ளன?  
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ப,-: யாG சாM+,ர ேமாஹ�ய+,7 21 aர$=,கைள உபசம1 
ெசU3 ெகாDேட ~தராக+ைத அ,கமா$F1 i=ஷாG+த+ைத 
ெசU4றாேரா, அவைர உபசமLேர@J- ஏeவதாக ெசா-47றனG. 8, 
9, 10,11 இ"த நா7F1 உபசமLேர@J7 FணLதான`களாF1.     

47. ேக#$: kபகNேரZ எ3f எைதx ெசா'm3றன?? அ&' 
எ+ெத+த >ணNதானJக# உ#ளன? 
ப,-: யாG சாM+,ர ேமாஹ�ய+,7 21 aர$=,கைள kய1 ெசU3 
ெகாDேட ~தராக+ைத அ,கமா$F1 i=ஷாG+த+ைத ெசU4றாேரா, 
அவைர kபகLேர@J- ஏeவதாக ெசா-47றனG. 8, 9, 10,12 இ"த 
நா7F1 kபகLேர@J7 FணLதான`களாF1.   

48. ேக#$: NேரZ ஏf. த>&-பா5&ர5த3ைம உைடயவ? யா??
ப,-: சா,சய அ8aர1ம+தவG+, ஏழா1 FணLதான+,- உBள 
பாவ6`4 ,க1பர Ozரா� Lேர@ ஏe1 தF,-பா+,ர+ த7ைம 
உைடயவராவாG . kாJக ச1ய$,=�; அ8aரம+த Ozரா�  
உபசமLேர@ அ-ல3 kபகLேர@ இரD;- ஏதாவ3 ஒ7g- 
ஏறO;c1; ஆனா- +T,ேயாபசம ச1ய$ய$,=�; உபசமLேர@ 
J- ம&\ேம ஏற O;ய1. 

49. ேக#$: ேமாஹ�யக?ம. எ3f எைதxெசா'm3றன?? அ&' 
எ5தைன மef. எ+ெத+த  8aYக# உ#ளன?  
ப,-: உJM7 ஆைச-ெவFA-மய$க1 Oதலான Tகார பMணாம`கB 
உDடாக ]l+தமான கGம`கைள  ேமாஹ�யகGம1 எ7e 
ெசா-47றனG. இ,- தGசனேமாஹ�ய1, சாM+,ர ேமாஹ�ய1 என 
இரD\ உ&aMZகB உBளன.  

50. ேக#$: த?சனேமாஹ�ய க?ம5&' எ5தைன மef. எ+ெத+த  
8aYக# உ#ளன?  
ப,-: ப"த ேநா$4- தGசனேமாஹ�ய கGம+,- l+யா+3வ1 எ7ற 
ஒ= aMேவ இ=$4ற3, ஆனா- ச+தா மre1 உதய ேநா$4- 
l+யா+3வ1 , ச1ய$ l+யா+3வ1 , ச1ய$+3வ1 என j7e 
உ&aMZகB உBளன. எ8ப; ைகஅரைவ இய",ர+,- இ&ட ெந-, 
அMR, தT\ மre1 ெந-லாக ஆவ3ேபால, aரதேமாபசம ச1ய$+3வ 
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இய",ர+,- அக8ப&ட l+யா+3வ aர$=, l+யா+வ1, ச1ய$ 
l+யா+வ1 மre1 ச1ய$+3வ1 என j7e aர$=,களாக 
மாrறமைட"3 T\47றன. 

51. ேக#$: @5&யா5Cவ த?சனேமாஹ�ய க?ம. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன??  
ப,-: சGவnஞரா- ெசா-ல8ப&ட மாG$க+,6="3 ேவறான31, 
த+3வாG+த+,- ஆGவl-லாம- இ=8ப31, ந-ல3 ெக&ட3 பrg 
R",$F1 சாமG+,ய1 இ-லாத3மான jடந1a$ைக அதாவ3  
Tப�த ந1a$ைக ெகாBW1 பMணாம+,rF ]l+தமான கGம+ைத 
l+யா+3வ தGசனேமாஹ�ய கGம1 எ7e ெசா-47றனG.   

52. ேக#$: ச.யB@5யா5Cவ த?சனேமாஹ�ய க?ம. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன??  
ப,-: ந-ல3 ெக&ட,- ெதAT-லாத மய$க ]ைலJ- உBள 
க ல 8ப ட மான ந 1a $ைக  ெகா Bள  ] l +த மான க Gம +ைத 
ச1ய$l+யா+3வ தGசனேமாஹ�ய கGம1 அ-ல3 lLர ேமாஹ�ய 
கGம1 எ7e ெசா-47றனG.   

53. ேக#$: ச.யB5CவT8ரB=& த?சனேமாஹ�ய க?ம. எ3f 
எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: kேயாபசம ச1ய$3வ+,- சல, மல, அகாட ேதாஷ`கைள 
உD\பDண  ]l+தமான க Gம+ைத  ச1ய$+3வ8aர$=, 
தGசனேமாஹ�ய கGம1 எ7e ெசா-47றனG.   

54. ேக#$: சாa5&ரேமாஹ�ய க?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : ச1ய$தGசன ஞான+,7 வhJ- இராக-+ேவஷl-லாத 
ஆ+மாT- ]ைல$F1 ஒX$க+ைத  ெவA8படாம- இ=$க 
] l +த மான க Gம +ைத  சா M +, ர ேமாஹ� ய க Gம 1 எ7e 
ெசா-47றனG. 

55. ேக#$: சாa5&ரேமாஹ�ய க?ம5&' எ5தைன உs8aYக# 
உ#ளன?  
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ப,-: கஷாய1 மre1 ேநாகஷாய1 என சாM+,ரேமாஹ�ய கGம+,- 
இரD\ உ&aMZகB உBளன. கஷாய1 ேமm1 அன"தா}ப", 
$ேராத-மான-மாயா-ேலாப1, அ8aர+யா$யான $ேராத-மான-மாயா-
ேலாப1 , aர+யா$யான $ேராத-மான-மாயா-ேலாப1 , சnfவலன 
$ேராத-மான-மாயா-ேலாப1 என 16 உ&aMZகB ெகாDடதாF1. 
ேநாகஷாய1 ேமm1 ஹாLய1, ர,, அர,, ேசாக1, பய1, ¡F8சா-
அ=வ=8i, L,Mேவத1, i=ஷேவத1, நV1சகேவத1 எ7 ஒ7ப3 
உ&aMZகB ெகாDடதாF1. (இ"த ஒ7ப3 ேநாகஷாய`கBsட 
அன"தா}ப", Oதலான நா7F aMZகB ெகாDடதாகZ1 
இ = $4 7ற ன . அ தா வ 3 இ த 7 உ த ய 1 அ "த  $ேரா த 1 
OதலானைவகWட7 O;"த அளZ$F ]கw47றன. ேமm1 Tள$க1 
ேவD\ேவா G ஃ பாவ �aகா  ப $க 1 5 9 - 7 0 கஷா ய ஃ பாவ 1 
அ"தர,கார+ைத ப;+3 ெதM"3 ெகாBளZ1.) 

56. ேக#$: கஷாயக?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: வர1பrற ச1சார வ;வ கGம ேk+,ர+ைத உX3 ஆ+ம 
இய-a6="31 Tப�தமான ெலௗ�க fக-3$க`கB Oதலான 
தாzய`கைள TளT$F1 TவசாJ ேபா7ற உJM7 Tகார 
பMணாம+ைத கஷாய1 எ7e ெசா-47றனG. 
   *ஆ+மாZ$F 3$க+ைத ெகா\8ப3, 4ளGdRைய உD\பDyவ3, 
இe$Fவ3, கச$48 ahவ3 ேபா7ற உணGZகைள கஷாய1 எ7e 
ெசா-47றனG. இ"த பMணாம சமய+,- O7னG க&;$ெகாDட 
கGம+,7 உதய1 ]l+தமா4ற3, அைதேய கஷாயகGம1 எ7e 
ெசா-47றனG.  
   *இ"த கஷாய பMணாம சமய+,- கGம வ;வமாF1 i,ய காGமண 
வG$கைணகைள கஷாயகGம1 எ7e ெசா-47றனG.  
  
57. ேக#$: ேநாகஷாயக?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ேநா எ7றா- ஈஷ+, ெகாnச1, அ-ப1 எ7e ெசா-லலா1. அ-ப 
கஷாய+ைத ேநாகஷாயகGம1 எ7e ெசா-47றனG.  

5 8 .  ேக#$ : அன+தாdப+&  கஷாயக ?ம. எ3f  எைதx 
ெசா'm3றன?? 
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ப,- : எ"த கGம1 , ஆ+மாT7 Lவ�பாசரண சாM+,ர+ைத 
ெக\$4றேதா-அh$4றேதா அைத அன"தா}ப", கஷாய கGம1 
எ7e ெசா-47றனG.  
 அன"த+அ}ப",=அன"தா}ப",.  
அன"த=ச1சார1 அதாவ3 O;T-லாத பல aறT fழrR. 
அ}=(ஆ+மா)Zட7, ப", = ப",8ப3.  
[ஆ+மாைவ அன"த கால1 ச1சார 3$க+,- fழள  ைவ8ப3 
அன"தா}ப", கஷாயமாF1] 
   *jடந1a$ைகcட7 ப"தமாF1 கஷாய+ைத அன"தா}ப", கஷாய 
கGம1 எ7e ெசா-47றனG.  
 *எ"த காஷாய1 ,ரuய-ேk+ர-கால-ஃபாவ+தா- ஆ+மாZட7 
அன"தகால ச1ப"த1 ைவ+3$ ெகாB4றேதா அைத அன"தா}ப", 
கஷாய கGம1 எ7e ெசா-47றனG. எ8ப;ெய7றா- அ]யாய1, அ�,, 
அTேவக+3ட7, ேதச+,rF எ,ராக, உலக+,rF எ,ராக, அ-ல3 
தGம+,rF எ,ராக எ-ைலயrற ]ைலJ- ]கX1 கkாய உணGைவ 
அன"தா}ப", கஷாய கGம1 எ7e ெசா-47றனG. 
   *இ"த கஷாய1 ச1ய$+3வ1, சாM+,ர1 அதாவ3 நrகா&R மre1 
ந-ெலாX$க1 இரDைடcேம ெக\8பதாF1.     

59. ேக#$ :அT8ர5யாBயானவரண கஷாயக?ம. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: அ8aர+யா$யா7+ஆவரD=அ8aர+யா$யானவரD. 
அ=4nR+, ெகாnச1, ஈஷ+. (j7e1 ஒ= ெபா=B ெகாDட 
ேவuேவe ெசாrகB ஆF1) 
aர+யா$யா7=,யாக1 அதாவ3 ெகாnச ,யாக1 அதாவ3 ேதச 
சாM+,ர1, சUயமாசUய1. ஆவரD=த\8ப3 அ-ல3 ெக\8ப3. 
      *,ரuய Tரத1 அதாவ3 i+,VGவமாக fேபாபேயாக வ;வ ெவAேய 
காண8ப\1 Tரத`கைள ஏrற-.  
  *ஃபாவ Tரத1/சாM+,ர1 அதாவ3 இரD\ கஷாய நா7ைம 
இ-லாததா- ெவA8ப\1 ~தராக+த7ைம. எ8ப;ெயz- ]யாய1, 
�,, Tேவக+3ட7 நா&\$F எ,ரானைவ Oதலான ெசய-கA- 
ஈ\படாத உJM7 கஷாயமrற உணGZ. 
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  *உJைர ேதசசUயம வ;வ ஒX$க உணGைவ ெகாBளO;யாம- 
ெசUவ,- அதாவ3 த\8ப,- ]l+தமாக இ=$F1 கGம+ைத 
அ8aர+யா$யானவரண கஷாயகGம1 எ7e ெசா-47றனG.    

60.  ேக#$ : 8ர5யாBயானாவரண கஷாயக?ம. எ3f எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: aர+யா$யா7+ஆவரD=aர+யா$யானவரD. 
aர+யா$யா7=,யாக1, மஹாTரத1, சகலசUயம1, சகலசாM+,ர1, 
சUய1. 

   ,ரuய Tரத1 அதாவ3 i+, VGவமாக fேபாபேயாக வ;வ ெவAேய 
காண8ப\1 மஹாTரத`கைள ஏrற-. ஃபாவ Tரத1/சாM+,ர1 
அதாவ3 j7e  கஷாய நா7ைம  இ-லாததா-  ெவA8ப\1 
~தராக+த7ைம. 

   உJைர சகலசUயம வ;வ ஒX$க உணGைவ ெகாBள O;யாம- 
ெசUவ,- அதாவ3 த\8ப,- ]l+தமாக இ=$F1 கGம+ைத 
aர+யா$யானவரண கஷாயகGம1 எ7e ெசா-47றனG. 

61. ேக#$: சg�வலன கஷாயக?ம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ச1+�வல7=சnfவல7, ச1=ந-ல OைறJ-.  
�வல7=aரகாசமைடத-. உJM7 சகல சUயம பMணாம+3ட7 எ3 
ந-ல OைறJ- aரகாசமைடவைத த\$காம- உட7 இ=8ப3.  
 *எ3 சகலசUயம பMணாம+ைத ெக\8ப,- ]l+தl-ைலேயா; 
ஆனா- சகல சUயம+3ட7 இ=8பேதா  அைத  சnfவலன 
கஷாயகGம1 எ7e ெசா-47றனG. 
   *உJM7 யதா$யாத சாM+,ர பMணாம+ைத அதாவ3 Vரண ~தராக 
ஃபாவ+ைத ெக\8ப,- சாM+,ர1 Vரணமைடயாம- இ=8பதrF 
]l+தமாக இ=$F1 கGம+ைத சnfவலன கஷாயகGம1 எ7e 
ெசா-47றனG.    

62. ேக#$: kேயாபசம. எ3f எைதx ெசா'm3றன??  
ப,-: ]கwகால சGவகா, LபGதக`கB உதய+,rF வராம- 
அhவ31 , எ,G கால+,- உதய+தF, உைடய சGவகா, 
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LபGதக`கB ச+தா வ;T- இ=$F1 உபசம1 மre1 ]கwகால+,- 
ேதசகா, LபGதக`கA7 உதய1, ஆ4ய இ"த j7e ]ைலc1 s;ய 
]ைலைய kேயாபசம1 எ7e ெசா-47றனG. 

63. ேக#$: உதயாபா$kய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ8ேபா3 சGவகா, LபGதக`கB உதயமா4றேதா, அ8ேபா3 
ஆ+மாT7 Fண1 ெகாnச1sட ெவA8ப\வ,-ைல; ஆைகயா- 
அ"த உதய1 இ-லாம- ேபாவைத உதயாபாTkய1 எ7e 
ெசா-47றனG. 
 *ஆ+ம  Fண+,7  ெவA8பா\ ெகாnச1sட பGயாய+,- 
ெவA8படாம- இ=8ப,- ]l+தமாக உBள சGவகா,-LபGதக`கB 
உத ய +, rF  வ ரா ம - ேபா வைத  உத யா பாTkய 1 எ7e 
ெசா-47றனG.  
  *சGவகா, LபGதக+,7 பல7 த=1 ச$, அன"த மட`F பலlழ"3, 
உதய+,rF ஒ= சமய1 O7னG ேதசகா, LபGதகமாக மrறமைட"3 
உதய+,rF வ=4ற3. அ"த சGவகா, LபGதக`கB அன"த மட`F 
பல�னமாவேத kய1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. இைதேய ,i$ 
ச`$ரமண1  எ7e1 ெசா-47றனG.      

64. ேக#$: ச5அவNதா�T உபசம. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : ]கwகால+,- உதய+,rF வராமm1 , எ,Gகால+,- 
உதய+,rF வர+தF, ெகாDட கGம1 ச+தாT- இ=8பைத 
ச+அவLதா�8 உபசம1 எ7e ெசா-47றனG. 
  *உதய1 இ-லாம- இ=8பேத அaரசLத உபசமமாF1 . 
அன"தா}ப",J- அaரசLத உபசமேம ]கw4ற3. 

65. ேக#$: அ$பாm-8ர&ேச5 எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ச$,J7 ேமm1 aM$க O;யாத பF,ைய அTபா4-aர,ேச+ 
எ7e ெசா-47றனG. அ=இ-ைல, Tபாக=ேமm1 பF$க O;யாத 
பF, எ3ேவா அைதேய அTபா4 என8ப\4ற3 . aர,ேசத1 
=ச$,J7 பF,. 
    *,ரTய+,- ேமm1 aM$க O;யாத lகdRgய பF, பரமாy 
மre1 காலாy என8ப\4ற3. ேk+,ர+,- ேமm1 aM$க O;யாத 
lகd Rgய பF, aரேதச1 என8ப\4ற3. கால ேநா$4- ேமm1 
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aM$கO;யாத lகd Rgய பF, சமய1 என8ப\4ற3. ஃபாவ+,- 
ேமm1 aM$கO;யாத lகd Rgய பF, அTபா4-aர,ேச+ 
என8ப\4ற3. 

66. ேக#$: வ?Bக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: சாமான அTபா4-aர,ேச+,7 சjக+ைத வG$க1 எ7e 
ெசா-47றனG. ஒuெவா= பரமாyTm1 அன"த அTபாக-aர,ேச+ 
இ=8பதா- ஒuெவா= பரமாyZ1 ஒ= வG$கமாF1.  

67. ேக#$: வ?Bகணா எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: சாமான அTபா4-aர,ேசத+3ட7 s;ய அதாவ3 சமமான 
பல7த=1 ச$,  ெகாDட  வ G$க`கைள  வ G$கணா  எ7e 
ெசா-47றனG.   

68. ேக#$: Nப?தக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஒ=-ஒ= அTபா4-aர,dேச+,6="3 அ,க அTபா4-
aர,ேசத வG$க`கA7 சjகவ;வ வGகைணகைள LபGதக1 எ7e 
ெசா-47றனG. 
  *அேனக Tதமான பல7 த=1 ச$, ெகாDட காGமண வGகைணகைள 
அதாவ3 கGம சjக+ைத LபGதக1 எ7e ெசா-47றனG. 
 *சGவகா, aர$=,கA- உBள எ-லா LபGதக`கW1 சGவகா, 
aர$=,களாகேவ இ=$47றன, அைவகA- ேதசகா, LபGதக`கB 
]யமமாகேவ  இ=8ப,-ைல . அ"த  கா ரண+தா- ச Gவகா, 
aர$=,கA- கGம+,7 kேயாபசம1 ]கwவ,-ைல. உதாரணமாக 
ேகவலஞானாவரண கGம+,- kேயாபசம1 ]கwவ,-ைல.  
 *ேதசகா, aர$=, LபGதக`கA- சGவகா,, ேதசகா, ஆ4ய 
இரD\வைக LபGதக`கW1 இ=$47றன. ஆைகயா- ேதசகா, 
கGேமாதய கால+,- கGம+,- kேயாபசம1 ]கw4ற3, அதனா- 
உJM7 ஞான1 Oதலான அ}�T Fண+,7 ப Gயா ய 1 
ெவA8ப\4ற3 . உதா ரணமாக ம,ஞானாவ ரண க Gம+,- 
kேயாபசம1 ]கwவதா- ெகாnச1 ஞானமாவ3 ெவA8ப\4ற3.    

69. ேக#$: D?வNப?தB எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
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ப,-: அ]uT=+, ெபயGெகாDட ஒ7பதாவ3 FணLதான+,rF 
O7னG உJM- காண8ப\1 LபGதக`கைள VGவLபGத$ எ7e 
எைதd ெசா-47றனG  

70. ேக#$: அD?வNப?தB எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: அ]uT=+,கரண FணLதான+,7 பMணாம ]l+த+தா- 
பல7த=1 ச$, Fைற"த LபGதக`கைள அVGவLபGத$ எ7e 
ெசா-47றனG. 

71. ேக#$: B=:) (அdm=:)) எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: கGம`கA7 பல7 த=1ச$, 4ரமமாக Fைற"3 ெகாDேட 
ேபாவைத $=�; அதாவ3 அ}4=�; எ7e ெசா-47றனG. இத7 
ெபா=B கGம+,- பல7 த=1 ச$, தகG$க8ப\தைல அ-ல3 
Fைற$க8ப\தைல $=�; எ7e ெசா-47றனG. இ"த $=�; 
அ]uT=+, FணLதான பMணாம+,7 ]l+த+தா- ]கw4ற3. 

72. ேக#$: பாத?B=:) எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : அVGவ  LபGதக`கைளTட பல7த=1 ச$,  ேமm1 
Tேசஷமாக$ Fைறவைத பாதG$=�; எ7e ெசா-47றனG. அதாவ3 
சnfவலன $ேராத, மான, மாயா, ேலாப1 ஆ4யைவகA7 பல7த=1 
ச$, Fைறவைத-ெபMய 3Dட`களாக ஆவைத பாதG$=�; எ7e 
ெசா-47றனG. 

73. ேக#$: }kமB=:) எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: பாதG4=�;J6="3 பல7த=1 ச$, ேமm1 Tேசஷமாக$ 
Fைறவைத {kம$=�; எ7e ெசா-47றனG. அதாவ3 ெபMய 
3Dட`கB  ேமm1 பலlழ"3 Rgய 3Dட`களாக ஆவைத 
{kம$=�; எ7e ெசா-47றனG.    

74. ேக#$: அdm=:)ரசனா எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ேம--�w பMணாம`கA- அ}கGஷD அதாவ3 கGம பல7 
த=1 ச$, 4ரமமாக ேமm1ேமm1 தாwவைடவைத கா&\1 அைம8i 
Tேசஷ+ைத அ}4=�;ரசனா எ7e ெசா-47றன.  
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75. ேக#$: மா?Bகணா எ3f எைதx ெசா'm3றன?? அ&' 
எ5தைன 8aYக# உ#ளன?   
ப,-: ஏேத}1 Fg8a&ட பGயாய`கA7 அ-ல3 உணGZகA7 
ஆதார+,- உJGகைள ஆUZ ெசUவைத அ-ல3 உJGகB எ`ெக`F 
எ 8ப ; இ= $47றன எ7e  ேத \ வ ைத  மா G$கணா  எ7e 
ெசா-47றனG. இ,- க,, இ",Mய1, காய1, ேயாக1, ேவத1, கஷாய1, 
ஞான1, சUயம1, தGசன1, ேல�யா, பuய+3வ1, ச1ய$+3வ1, சnR 
மre1 ஆஹார1 என 14 aMZகB உBளன.  
   *மாGகணா அ,கார+,- Fg8a&ட உணGZ இ=8ப3 மre1 
இ-லாத ேநா`க`கA- ஆUZ ேமrெகாBள8 ப\4ற3.  

76. ேக#$: ச.யB5Cவ மா?Bகணா எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
அ&' எ5தைன 8aYக# உ#ளன? 
ப,-: ச1ய$தGசன/Rர+தா Fண+,rF O$4ய+3வ1 ெகா\+3 
உJ ைர  ஆ UZ  ெச Uவ ைத  ச 1ய $+3 வ மா G$கணா  எ 7e 
ெசா-47றனG. 

   அ,- l+யா+3வ1, சாசாதன1, lLர1, ஔபசlக ச1ய$+3வ1, 
kேயாபசlக ச1ய$+3வ1 மre1 kJக ச1ய$+3வ1 என ஆe 
aMZகB உBளன . (Oத- j7e aMZகA7 Lவ�ப1 அ3 
ச1ப"தமானவ FணLதான வ;வேம யாF1. அைத8பrg FணLதான 
அ,கார+,- பாG$கZ1.) 

 ச1ய$+3வ1 எ7னேவா j7e aMZகB ெகாDட3 . மre1 
ச1ய$+3வ1 இ-லாைம l+யா+3வ1 எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. 
இரD\1 கல"த உணGZ ]ைலைய lLர1 எ7e ெசா-47றனG. 
ச1ய$+3வ+ைத  ெக\8பைத சாசாதன1 எ7e ெசா-47றனG . 
இuவாe ச1ய$+3வ மாG$கைணJ- ஆUZ ேமrெகாBவ,7 jல1 
ஆe aMZகB காண8ப\47றன. (ேமாkமாG$க8 aரகாச1)   

77. ேக#$: ஔபச@க ச.யB5Cவ. எ3f எைதxெசா'm3றன?? 
ப,-: ]ஜ f+தா+மாைவ எ,GெகாBள i=ஷாG+த1 ெசUc1 உJMட1 
5, 6 அ-ல3 7 aர$=,கB (தGசன ேமாஹ�ய+,- ஒ7e, இரD\ 
அ-ல3 j7e + அன"தா}ப",J7 நா7F கஷாய`கB) உபசம 
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கால+,- அதாவ3 ]l+த+தா- ]கX1 Rர+தா -ந1a$ைக 
Fண+,7 ச1ய$+3வ பMணாம+ைத ஔபசlக ச1ய$+3வ1 எ7e 
ெசா-47றனG. 
      *அனா, l+யா,=�;$F 5 aர$=,கW1, சா, l+யா,=�;$F 
5, 6, அ-ல3 7aர$=,கW1 உபசம1 அைட47றன. 
  *அனா, l+யா,=�; உJ=$F Oத7Oத6- ஔபசlக 
ச1ய$+3வ1 தா7 உDடா4ற3.  

7 8 .  ேக #$ : kேயா ப ச @ க ச .ய B5C வ . எ3f  எைத x 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: ]ஜ f+தா+மாைவ எ,GெகாBள i=ஷாG+த1 ெசUc1 உJMட1 
ேமrsgய 7 aர$=,கA7 kேயாபசம கால+,- அதாவ3 
]l+த+தா- ]கX1 Rர+தா -ந1a$ைக  Fண+,7 ச1ய$ 
பMணாம+ைத kேயாபசlக ச1ய$+3வ1 எ7e ெசா-47றனG.  
   *]கwகால+,- உதய+,rF வ=1 அன"தா}ப", 4 மre1 
l+ய+3வ1, ச1ய$l+யா+3வ1 ஆ4ய 6 சGவகா, aர$=,கB 
உதய+,rF  வராம- அhத- (உதயாபாTkய1 ) , மre1 
எ,Gகால+,- உதய+,rF வ=1 அ"த சGவகா, aர$=,கA7 
ச+அவLதா வ;வ உபசம1 மre1 ேதசகா, ச1ய$+3வ aர$=,J7 
உதய1 - இ"த ]ைலேய kேயாபசம1 எ7ப,7 ெபா=ளாF1. 

79. ேக#$: kா2க ச.யB5Cவ. எ3f எைதxெசா'm3றன?? 
ப,-: ]ஜ f+தா+மாைவ எ,GெகாBள i=ஷாG+த1 ெசUc1 உJMட1 
ேமrsgய 7 aர$=,கA7 OXைமயாக அhc1 கால+,- அதாவ3 
]l+த+தா- ]கX1 மre1 எ,Gகால+,- அன"த கால1வைர 
இ=$F1 Rர+தா-ந1a$ைக Fண+,7 ச1ய$ பMணாம+ைத kாJக 
ச1ய$+3வ1 எ7e ெசா-47றனG.  
   *kாJக ச1ய$+3வ1 எ8ேபா31 kேயாபசம ச1ய$+3வ1 jலேம 
]கw4ற3 மre1 எ,Gகால+,- அன"த கால1வைர kாJக 
வ;Tேலேய இ=$4ற3.    

80. ேக#$: ஔபச@க ச.யB5Cவ. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப,-: aரதேமாபசம ச1ய$+3வ1, +T,ேயாபசம ச1ய$+3வ1 என 
ஔபசlக ச1ய$+3வ1 இரD\ Tதமாக இ=$4ற3. 
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81.ேக#$: 8ரதேமாபசம ச.யB5Cவ. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: இ`F “aரதம” எ7ற ெசா-67 ெபா=B Oத- தடைவ 
எ7பத-ல. அனா, அ-ல3 சா, l+யா,=�; உJG ஔபசlக 
ச 1ய $3வ+ைத  எ+தைனOைற  ெவA8ப \ +,னாm1 அைத 
aரதேமாபசம ச1ய$+3வ1 எ7ேற ெசா-47றனG. 
  
8 2 . ேக #$ : 5$& ேயா ப ச ம ச .ய B5C வ . எ3f  எைத x 
ெசா'm3றன?? 
ப,-: kேயாபசlக ச1ய$3வ கால+,7 இைடJ- உJG Lேர@ 
ஏeவதrகாக எ"த ஔபசlக ச1ய$3வ1 ]கw4றேதா, அைத 
+T,ேயாபசம ச1ய$+3வ1 எ7e ெசா-47றனG.  
    *Lேர@ ஏe1 ]ைலJ- சா,ஷய ஏழா1 FணLதான ஃபாவ6`4 
kேயாபசம ச1ய$,=�; Ozமஹராஜ=$F (அன"தா}ப", 
நா7ைம  கஷா ய +ைத  Tச1ேயா ஜன1  ெச Uவ ேதா ட-லா ம- ) 
தGசனேமாஹ�ய j7e aர$=,கைளc1 உபசம1 ெசUc1 கால+,- 
அதாவ3 ]l+த+தா- ]கX1 Rர+தா-ந1a$ைக Fண+,7 ச1ய$ 
பMணாம+ைத +T,ேயாபசம ச1ய$+3வ1 எ7e ெசா-47றனG.  

83.ேக#$: $ச.ேயாஜன. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: அன"தா}ப", நா7ைம aர$=,கB அ8ர+யா$யானாவரண1 
Oதலான 12 கஷாய aர$=,களாகZ1, ஹாLய1 Oதலான ஒ7ப3 
ேநாகஷா`களாகZ1 மாrறமைடவைத  Tச1ேயாஜன1 எ7e 
ெசா-47றனG. 
   *இ"த Tச1ேயாஜன காMய1 நா7F Oத- ஏழா1 FணLதான1வைர 
எ"த ஒ= FணLதான+,m1 ]கழO;c1.  

8 4 . ேக#$ : உ2a3 அசாதா ரண ஃ பாவ . எ3f  எைத x 
ெசா'm3றன?? 
ப,- : உJG ,ரTய+ைத+ தTற  ேவe எ"த ,ரTய+,m1 
காண8படாத அதாவ3 உJM- ம&\ேம காண8ப\1 ஃபாவ`கைள 
உJM7 அசாதாரண ஃபாவ1 எ7e ெசா-47றனG. அைவ ஔபசlக1 
Oதலாக ஐ"3 TதமாF1. 
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   1. ஔபச@க பாஃவ.: ]ஜf+தா+ம ச7O$ i=ஷாG+, உJM- 
ேமாஹ�ய கGம1 அ"தGகரண வ;வ உபசம கால+,- அதாவ3 
]l+த+தா- உJM- உDடாF1 உணGைவ ஔபசlக ஃபாவ1 எ7e 
ெசா-47றனG. ஔபசlக ச1ய$3வ1, ஔபசlக சாM+,ர1 என 
இ,- இரD\ aMZகB உBளன. 
  2. kா2க ஃபாவ.: ]ஜf+தா+ம ச7O$ i=ஷாG+, உJM- 
கGமkய சமய+,- ]கX1 மre1 எ,G கால+,- அன"த கால1வைர 
இ=$F1f+த ஃபாவ+ைத kாJக ஃபாவ1 எ7e ெசா-47றனG. 
kாJக ச1ய$+3வ1, kாJக சாM+,ர1, kாJக தGசன1, kாJக 
ஞான1, kாJக தான1, kாJக லாப1, kாJக ேபாக1, kாJக 
உபேபாக1, kாJக ~Gய1 என kாJக ஃபாவ1 ஒ7ப3 TதமாF1.  
  
  3. kேயாபச@க ஃபாவ.: கGம kாேயாபசம சமய+,- அதாவ3 
கGம+,7 kேயாபசம ]l+த+தா- உJM- உDடாF1 உணGைவ 
kேயாபசlக ஃபாவ1 எ7e ெசா-47றனG. இ,- 18 aMZகB 
உBளன. அைவ kேயாபசlக ச1ய$+3வ1, kேயாபசlக சாM+,ர1 
(சகல சUயம1), சUயமாசUயம1 (ேதச சUயம1), ச$k தGசண1, 
அச$k தGசண1 , அவ, தGசண1 , ம,ஞான1 , f=தஞான1 , 
அவ,ஞான1 , மன8பGயயஞான1 , Fம,ஞான1 , Ff=தஞான1 , 
Fஅவ,ஞான1 , kேயாபசlகதான1 , kேயாபசlகலாப1 , 
kேயாபசlகேபாக1, kேயாபசlக-உபேபாக1, kேயாபசlக ~Gய1 
எ7பன.  

  4. ஔத2க ஃபாவ.: கGேமாதய சமய+,- அதாவ3 கGேமாதய 
]l+த+தா- உJM- உDடாF1 உணGைவ ஔதJக ஃபாவ1 எ7e 
ெசா-47றனG. ஔதJக ஃபாவ1 21 aMZகB ெகாDட3. அைவ 
நா7F க, , நா7F கஷாய1 , j7e 6`க1 , l+யாதMசன1-
jடந1a$ைக, அnஞான1, அசUய1, அR+த+3வ1, ஆe ேல�ைய-
4=�ண, �ல, காேபாத, �த, ப+ம, மre1 f$ல எ7பன.  

   5. பாaணா@க ஃபாவ.: OXைமயாக கGம ேநா$F இ-லாத அதாவ3 
கGம+,7 ஔபசlக , kாJக , kேயாபசlக , உதய தா$க1 
எ3Zl7g உJM- ேதா7e1 பMணாம+ைத பாMணாlக ஃபாவ1 
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எ7e ெசா-47றனG. பாMணாlக ஃபாவ1 �வ+3வ1, பuய+3வ1 
மre1 அபuய+3வ1 என j7e aMZகB உBளன.   

85.ேக#$: r@5த காரண. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : Fg8a&ட பதாG+த1 தா7 Fg8a&ட காMய வ;T- 
பMணl$காம-; ஆனா- காMய உrப+,J- அ}sலமாக இ="த3  
எ7ற பhவ=4றேதா அ"த பதாG+த+ைத ]l+த காரண1 எ7e 
ெசா-47றனG. உதாரணமாக Fட1 உrப+,யாவ,- Fயவ7, ச$கர1,  
ெகா1i  Oத6யைவ காரண1 எ7e seத-.  

8 6 .  ேக#$ : r@5த - ைந@5&க ச .ப +த . எ3f  எைதx 
ெசா'm3றன?? 
ப,- : எ8ேபா3 உபாதான1 தானாகேவ அ3ேவ காMயவ;T- 
பMணl$4றேதா, அ8ேபா3 ஃபாவ வ;வ அ-ல3 அஃபாவ வ;வ 
ஏதாவ3 Rற"த(தFயான) ]l+த காரண1 அத}ட7 ச1ப"த8ப&\ 
இ=$4றேதா அைத ெசா-வதrகாக உபாதான+,7 காMய+ைத 
ைநl+,க1 எ7e ெசா-47றனG. இuவாறான ேவe பதாG+த+,7 
fத", ர ச1ப"த+ைத  ]l+த -ைநl+,க ச1ப"த1 எ7e 
ெசா-47றனG. 

  ]l+த-ைநl+,க ச1ப"த1 ேவe வL3T7 க&\8பா&ைட 
கா&\வதாக இ-ைல, ஆனா- ைநl+,க+3ட7 எ"த வL3 ]l+த 
வ;T- இ=$4ற3 எ7பைத$ கா&\வதாF1; அைத8பrg ெதM"3 
ெகாBவதrகாகேவ யாF1 . எ"த காMய+ைத ]l+த ேநா$4- 
ைநl+,க1 எ7e ெசா-ல8ப&டேதா, அேத காMய+ைத உபாதான 
ேநா$4- உபாேதய1 எ7e sட ெசா-47றனG.    

87. ேக#$: ஆவE எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஜக7ய c$த அச`$யாத சமய-சjக+ைத ஆவA எ7e 
ெசா-47றனG. 

88. ேக#$: சமய. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஒ= ஆகாச aரேதச+,6="3 அ=4- உBள ேவe ஆகாச 
aரேதச+,rF ம"த க,J- ெச-m1 பரமாy எ\+3$ ெகாBW1 
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கால+ைத சமய1 எ7e ெசா-47றனG. இ3 Tயவஹார கால அளT7 
lகdRgய அளவாF1. 

89. ேக#$: 8ரேதச. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஒ= பரமாy பரT இ=$F1 ஆகாச ேk+,ர+ைத aரேதச1 
எ7e எ7e ெசா-47றனG.  
  *ஒ= aரேதச+,- அன"த பரமாy$கW$F த`க இட1 ெகா\$F1 
ச$, இ=$4ற3.  

90. ேக#$: அ+த?Sl?5த. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ஒ= சமய1 Fைற"த ஒ= OsG+த+ைத a7ன OsG+த1 எ7e 
ெசா-47றனG. இ"த a7ன OsG+,- ஒ= சமய1 Fைற"த கால 
அளைவ அ"தGOsG+த1 எ7e ெசா-47றனG; இ3 உ+4=�ட-
ெபMய அ"தGOsG+த1 ஆF1.  
  *OsG+த+,rF ச�ப+,- இ=8பைத அ"தGOsG+த1 எ7e 
ெசா-47றனG. 
   *ஆவAையTட அ,கமாகZ1 OsG+தைதTட FைறவாகZ1 உBள 
கால அளைவ அ"தGOsG+த1 எ7e ெசா-47றனG. 
  *ஒ= OsG+த+,- 3773 Lவாேசாdவாச`கB(ஆேரா$4யமான 
மzதz7 நா;+3;8iகB) ]கw47றன.  
  *ஒ= சமய+3ட7 s;ய ஆவAைய ஜக7ய -lகdRgய 
அ"தGOsG+த1 எ7e ெசா-47றனG. 
     *ஒ= சமய1 Fைற"த உ+4=�ட அ"தGOsG+த,rF1 மre1 ஒ= 
சமய1 s;ய ஜக7ய அ"தGOsG+த+,rF1 இைட8ப&ட கால+ைத 
ம+,யம அ"தGOsG+த1 எ7e ெசா-47றனG. இ3 அச`$யாத 
எD@$ைக ெகாDடதாF1.  

91. ேக#$: Sl?5த. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: இரD\ ம@(ஃக;) அதாவ3 48 ]lட+ைத ஒ= OsG+த1 
எ7e ெசா-47றனG. 

92. ேக#$: D?வ. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 70,56,000 ேகா; (84,00,000X84,00,000) வ=ட+ைத ஒ= 
VGவ1 எ7e ெசா-47றனG 
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93. ேக#$: சாக?-கட' எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ப+3 ேகாடாேகா; அ+தா ப-ேயாபம+ைத சாகG-கட--
சாகேராபம1 எ7e ெசா-47றனG. 

94. ேக#$: அசJBயாத. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: அச`$யாத ராRJ6="3 ஒ7e ஒ7றாக Fைற+3$ ெகாDேட 
ேபானா- எ"த ராR O;Z$F வ=ேமா அ"த ராRைய அச`$யாத1 
எ7பG.   
 *எ"த எD@$ைகைய உலக வழ$F க@த1 jல1 ெசா-ல 
O;யாேதா அ"த எD@$ைகைய அச`$யாத1 எ7பG.  
 *எ"த எD@$ைகைய ஐ"3 இ",Mய`களாm1 அgய O;யாேதா 
அதாவ3 ம, , f=த ஞான+தா- கண$4ட O;யாேதா அ"த 
எD@$ைகைய அச`$யாத1 எ7பG. 
  *அவ,ஞான1, மre1 மன8பGயயஞான+தா- அg"3 ெகாBள$s;ய 
எD@$ைகைய அச`$யாத1 எ7பG. 
  *எDகளா- ெசா-லO;யாத எD@$ைகைய அச`$யாத1 எ7பG. 

95. ேக#$: அன+த. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : அச`யாத +,rF  ேம-  ேகவலஞான க1ய  அதாவ3 
ேகவலஞான+,rF ம&\ேம ெதMய$s;ய எD@$ைகைய அன"த1 
எ7e ெசா-47றனG.  

   *ஒ= எD@$ைகJ- i,ய வளGdR இ-லாம- இ="தேபா31, 
அ,- ச`4யாத1 அ-ல3 அச`யாத1 எD@$ைகைய எ+தைன 
Oைற  கh+தாm1 அ"த  எD@$ைக  O;Z$F  வ ரா ம - 
அன"தமாகேவ இ=$Fேமா அ"த எD@$ைகைய அkய அன"த1 
எ7e ெசா-47றனG. (எD@$ைக O;Z$F வ=மானா- அைத 
சkய அன"த1 எ7பG.)  

96. ேக#$: சS5காத. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: jல ச�ர+ைத Tடாம- ேதஜச, காGமண ச�ர+3ட7 உJM7 
aரேதச1 ெவAJ- ெச-வைத சO+காத1 எ7e ெசா-47றனG.  
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97. ேக#$: சS5காத. எ5தைன? மef. அைவக# யாைவ? 
ப,-: சO+காத1 1.ேவதனா, கஷாய, T$4Mயா, மாரணா",க, ேதஜச, 
ஆஹாரக மre1 ேகவ6 சO+காத1 என சO+காத1 ஏX வைகயாF1. 

98. ேக#$: ேகவ| சS5காத. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: த7 jல பரம ஔதாMக ச�ர+ைத Tடாம- ஆ+ம aரேதச1 
தDட1, கபாட1, aரதர1, ேலாகVரண1 ஆ4ய வ;T- உடm$F 
ெவAJ- உலகளZ TM"3 �D\1 உடலளZ ஆவைத ேகவ6 
சO+காத1 எ7e ெசா-47றனG.     

99. ேக#$: ேகவ| பகவா3  ஏ3 சS5காத. ெச�mறா?? 
ப,-: ஆcB கGம+,7 L,, FைறவாகZ1 (அ"தG OsG+தமாகZ1) 
மrற அகா, கGம`கA7 L,,, ஆcB கGம ேநா$4- அ"தG 
OsG+த+,rF1 அ,கமாகZ1 இ=$Fமானா-, அைவகைள ஆcB 
கGம அளZ சமான அ"தGOsG+தமாக ெசUவதrF ேகவ6பகவா7  
சO+காத1 ெசU4றாG. 

100.ேக#$: மாரணா+&க சS5காத. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: மரண1 அைடய அ"தGOsG+தகால1 ம&\ேம இ=$F1ேபா3 
i,ய aறT எ\$க8ேபாF1 இட+ைத ெதா\வதrகாக ஆ+ம8aரேதச1 
ெவAJ- ெச-வைத மாரணா",க சO+காத1 எBT ெசா-47றனG. 
யாG அ\+த aறT ஆcைள க&;cBளாேரா அ8ப;8ப&ட உJ=$ேக 
மாரண",க சO+காத1 ]கw4ற3. 

1 0 1 .  ேக#$ : எ+த  உ2ைர  அனா&@5யா&=:)  எ3f 
ெசா'm3றன?? 
ப,- : அனா, கால+,6="3 இ"த சமய1வைர எ"த உJG 
l+யா+3வ+ைத  அh$கT-ைலேயா  அதாவ3 நrகா&Rைய 
ெபறT-ைலேயா அ8ப;8ப&ட உJைர அனா,l+யா,=�; எ7e 
ெசா-47றனG. 

102. ேக#$: எ+த உ2ைர சா&@5யா&=:) எ3f ெசா'm3றன?? 
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ப,-: ஒ=Oைற ச1ய$தMசன+ைத-ந7ன1a$ைகைய ெவA8ப\+,ய 
aறF1sட �D\1 ஒX$க+,- இh"3 l+யா+3வ+ைத அைட"த 
உJைர சா,l+யா,=�; எ7e ெசா-47றனG. 

103. ேக#$:>ணNதான. பecய hpணcY ஏ3 அவ4ய.? 
ப,-: ச1வைர, ]Gஜைர மre1 அதனா- அைடய8ப\1 ேமாk1 
ஆ4யைவகA7 இய-i பrg Rற8பான அgZ உDடாக 14 
FணLதான`கB பrgய �DணgZ ெபeவ3 அவRயமாF1.  
   
104. ேக#$: கரணாdேயாக5ைத ப)Tபதனா' எ3ன 8ரேயாஜன. 
உpடாmறC? 
ப,-: கரணா}ேயாக+,- உJGகB மre1 கGம`கB பrgய Rற8i 
அ1ச`கB மre1 jZலக அைம8i ஆ4யைவகைள8 பrg ]�பண1 
ெசU3 உJGகைள தGம+,7 ப$க1 ஈG8i உDடாF1ப;d 
ெசU47றனG.  

105. ேக#$: கரணாdேயாக5ைதT ப)5த&3 8ரேயாஜன. எuவாf 
சாதைனயாmறC? 
ப,-: எ"த உJGகB தGம+,- ஈ\பட T=1i4றாGகேளா, அ"த 
உJGகW$F FணLதான1-மாG$கைண OதலானைவகB பrgc1, 
மre1 கGம`கW$F காரண1, கGம`கA7 ]ைல, அத7 பல7 
யாGயா=$F எ8ப; இ=$4ற3 எ7ப3 பrgc1, உலக+,- ெசாG$க-
ந ரக`கB இ=$Flட1 பrgc1 எ\+3$sg அவGகைள 
பாப+,6="3 T\T+3 தGம+,- ஈ\படd ெசU47றனG. ேமm1 
அ8ப;8ப&ட R"தைனJ- ஆw"3 இ=8பதா-, தrகால+,- பாபd 
ெச ய -க ைள  T&\T &\  அ வ Gக ளாக ேவ  த Gம  பாைத J - 
வ"3T\47றனG, ேமm1 இ"த பJrRயா- த+3வ ஞான+ைத$sட 
அவGகB  ெபe47றனG . இ8ப;8ப&ட �&பO1 , யதாG+தO1 
EனதGம+,- ம&\ேம இ=$4ற3, மrற ேவe எ"த தGம`கAm1 
இ-ைல எ7ற ம�ைமைய8 iM"3 ெகாBவதா-, EனதGம+,- 
ந1a$ைக ெகாDடவGகளாக ஆ47றG.  

106. ேக#$ : த5CவஞாP உ2?க�B> கரணாdேயாக5ைத 
ப)Tபதனா' எ3ன 8ரேயாஜன. உpடாmறC? 
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ப,-: எ"த உJG த+3வஞாzயா4 இ"த கரணா}ேயாக+ைத பJrR 
ெசU4றாGகேளா, அவGகB அைத8பrg Rற8பாக அg"3-iM"3 
ெகாB47றனG. இ"த பJrRJனா- அவGகWைடய த+3வ அgZ  
அX$கrறதாக-�Uைமயானதாக ஆ4ற3 ேமm1 அவGகWைடய அgZ 
sGைமயைட4ற3.  

107. ேக#$: ச.வைர எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ]ஜ Lவ�ப+,7 ேம- ந1a$ைக-அgZ-L,ர+த7ைம jல1 
ஆைச -ெவFA -மய$க  (ேமாக -இராக -+ேவஷ ) உணGZகைள 
ெகாBளாத,7jல1 fபாfப கGம`கB வ=வ3 தைடப\வைத 
ச1வைர எ7e ெசா-47றனG. Tf+,J7-~தராக+,7 உrப+,ைய 
ச1வைர எ7e ெசா-47றனG. 

108. ேக#$: r?ஜைர எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: ச1வைரcட7s;ய Fg8a&ட ஆ+ம Lவ�ப+,- ]ைல+த- 
jல1 கGம`கைள Tழைவ8பைத ]Gஜைர எ7e ெசா-47றனG. 
Tf+,J7-~தராக+,7 வளGdRைய ]Gஜைர எ7e ெசா-47றனG. 

109. ேக#$: ேயாக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: கGம`கைள த7ப$க1 இX+3$ெகாBள ]l+தமான உJM7 
aரேதச+,- உDடாF1 அX+த -இe$க -பMLப"தன -சலன 
பGயாய+ைத ேயாக1 எ7e ெசா-47றனG.  

110. ேக#$: ேயாக. எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
ப,-: ேயாக1 1.ஃபாவேயாக1, 2.,ரTயேயாக1 என இரD\ Tதமாக 
இ=$4ற3. 

111. ேக#$: ஃபாவேயாக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,- : கGம-ேநாகGம`களாக மாrறமைடc1 தF,யான i+கல 
காGமண வG$கைணகைள த7 ப$க1 இX8பதrF ]l+தமாக உBள 
ஆ+மாT7 ச$, Tேசஷ+ைத ஃபாவேயாக1 எ7e ெசா-47றனG. 

112. ேக#$: &ர$யேயாக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
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ப,-: ஃபாவேயாக+,7 காரண+தா- ஆ+ம aரேதச+,- அX+த1-
இe$க1-சலன1 உDடாவைத ,ரTயேயாக1 எ7e ெசா-47றனG. 
  
113. ேக#$: ேயாக. ேவf ேநாBm' எ5தைன $தமாக இ=BmறC? 
அைவ யாைவ? 
ப,-:1.கஷாயேயாக1, அகஷாயேயாக1 என ேயாக1 இரD\ Tதமாக 
இ=$47றன.  
  2.லkய ேநா$4- மேனாேயாக1, வசனேயாக1, மre1 காயேயாக1 
என ேயாக1 j7e Tதமாக இ=$47றன. 
 3.மேனாேயாக+,rF நா7F, வசனேயாக+,rF நா7F, மre1 
காயேயாக+,rF ஏX என ]l+த ேநா$4- ேயாக1 15 TதமாகZ1 
இ=$47றன. 

114. ேக#$: கமனாகம3 எ3ப&' ெபா=# யாC? 
ப,-: கம7 எ7றா- ேபாத-, ஆகம7 எ7றா- வ=த-. உJG ஒ= 
FணLதான+,6="3 ேவe FணLதான`கW$F ேபாத--வ=தைல 
கமனாகம7 எ7e ெசா-47றனG. 

115. ேக#$: �ேபாபேயாக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த உபேயாக1 அதாவ3 ஞான-தGசன+,7 ]கwகால 
ப Gயா ய 1 , ப ர ம ப &டா ரக  ேத வா, ேதவ7 ப ர ேம�வ G எ7e 
ெசா-ல8ப\4ற அரஹ"தG , R+தG , மre1 ப&டாரகG எ7e 
ெசா-ல8ப\4ற பாவ6`4 ,க1பர சா3 இவGகA7ேம- Rர+ைத-
ந1a$ைக ெகாBவைத அ-ல3 எ-லா உJGகA7 சjக+,7 ேமm1 
அ}க1பா -க=ைண  உணGZட7 ஒX$க+,- ஈ\ப\வைத 
fேபாபேயாக1 எ7e ெசா-47றனG. (aரவசனசார1 காைத-157)    

116. ேக#$: அ�ேபாபேயாக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: எ"த உபேயாக1 அதாவ3 ஞான-தGசன+,7 ]கwகால 
ப Gயா ய 1 , ப ர ம ப &டா ர$  ேத வா, ேதவ7 ப ர ேம�வ G எ7e 
ெசா-ல8ப\4ற அரஹ"தG , R+தG , மre1 ப&டாரகG எ7e 
ெசா-ல8ப\4ற பாவ6`4 ,க1பர சா3 இவGகைள+ தTர மrற ேவe 
ெக&ட வhகA7 ஈ\ப\+3பவGகA7 (Fேதவ7, FசாL,ர1, FF=) 
ேம- Rர+ைத-ந1a$ைக ெகாBவைத அ-ல3  iலz7ப Tஷய`கB, 
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3வG8i உணGZகB (ேகாப1, கGவ1, கபட1, aற ெபா=BகBேம- lF 
பre) ெகாBள- , �ய Tஷய`கைள ஆGவOட7  ேக&ட- , �ய 
Tஷய`கைள ஆGவOட7 ஆேலாR+த-, �யவGகWடனான ந&i, 
வ7OைறகA- (உJGகA7 ேமm1, சjக+,7 ேமm1 அ}க1பா-
க=ைண உணGZ இ-லாம- ெசய-ப\1 ஒX$க+,-) ஈ\ப\வைத 
அfேபாபேயாக1 எ7e ெசா-47றனG. (aரவசனசார1 காைத 25-7 
Tள$கZைர)    

117. ேக#$: �5ேதாபேயாக. எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: 1.எ"த உபேயாக1 அதாவ3 ஞான தMசன`கA7 ெசய-பா\ 
[]கwகால பGயாய1] aற வL3கA- ந\]ைலைம [ைவரா$ய1 
-சகஜமாக ஏre ] ெகாD\ , அ"த  வL3Z$F  க&\8ப&\ 
ெசய-படாம- [aற வL3வா- எ"த தா$க+,rF1 உBளாகாம-] 
இ="3 , fபாfபவ;வ அf+ேதாபேயாக+,6="3 T\ப&\ , 
Lவ,ரTய+ைத அ}சM+3  ெசய-ப\வைத ஏr4றேதா அ"த 
உபேயாக+ைத f+ேதாபேயாக1 எ7e ெசா-47றனG. (aரவசனசார1 
காைத 159-7 Tள$கZைர) [இ`F aற வL3கA7 ெதாடGைப 
எuவாe �$க ேவD\1 எ7பத7 பJrR பrg Tள$க8 ப\4ற3.] 
 2 .இ�ட -அ]�ட  வL3$கA- ஞான+ைத  படரTடாம- , 
ஞான+,ேலேய உபேயாக+ைத ஐ$4ய8ப\+, படரT\வைத 
f+ேதாபேயாக1 எ7e ெசா-47றனG . அ3ேவ உDைமJ- 
சாM+,ரமாF1. (ேமாkபாFட1 காைத 72-7 பD;& ெஜUச"+E 
சாuடா அவGகA7 Tள$க1) 
 3.கவைல ெகாBளாைம, f+ேதாபேயாக1, சா1ய1, LவாL,ய1, 
சமா,,  f+ேதாபேயாக1 இ"த  எ-லா ெசாrகW1 ஒேர அG+த+ைத$ 
ெகாDட  ெவuேவe ெசாrகளாF1 . (ப+மந",  பnசT1ச, 
காைத-64) 
  4.ஞான-தMசன உபேயாகவ;வ ~தராக+த7ைமைய f+ேதாபேயாக1 
எ7e ெசா-47றனG . lகZ1 �ரான31 ,  ெதAவான உணGZ1 
ெகாDட f+ேதாபேயாக1 பrg ஆசாGயக-ப பD;&ேதாடGம-E 
ேமாkமாG$க8aரகாச+,- (ப$க1-447--) இuவாe se4றாG.  

 “கரணா}ேயாக+,- இராக1 Oதலான ஃபாவ`கB இ-லாத 
யதா$யாத சாM+,ர1 உDடான aறேக f+ேதாபேயாக1 உDடா4ற3 
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எ7e ெசா-ல8ப\4ற3. இ3 ேமாஹ+,7 அhவா- இய-பாகேவ-
தானாகேவ உDடாவதாF1. �w]ைலJ- (12-ஆ1 kணேமாஹ 
மre1 11-ஆ1 உபசா"த ேமாஹ FணLதான`கW$F$ �ேழ உBள 
FணLதான+,- ) உBளவGகB f+ேதாபேயாக+ைத  எ8ப;d 
ெசUவாGகB? ேமm1 ,ரTயா}ேயாக+,- f+ேதாபேயாக+ைத 
ெசUயேவD\1 எ7ேற O$4யமாக  உபேதச1  ெசUய8ப&;=$4ற3.  

   ஆைகயா- அ`F ச3மLதGகB எ"த கால+,- i+, VGவமாக ப$, 
Oதலான ெசய-வ;வ (4MயாகாDட) உணGZகைள-பMணாம`கைள 
3ற"3 -T&\T&\ (நா7கா1 -ஐ"தா1 FணLதான+,- உBள 
ந1ைம8ேபா7ற Rராவக-Rராவ4கB) ஆ+ம அ}பவ1 ெசUவ,- 
ஈ\ப&டா- , அ"த கால+,- அவGகைள f+ேதாபேயா4 எ7e 
ெசா-47றனG. இ`F ேகவலஞான+,rேக ெவAdசமான இராக1 
Oத6யன இ="தேபா,m1;  அ3 இ`F ெகௗண8ப\+த8 ப&\Bள3; 
த7 i+,$F ெதM"த அளT- இராக1 Oத6ய அf+த உணGZகைள 
T \ 47றன G , இ "த  ேநா$4 - அைத  நா7கா7 - ஐ "தா 1 
FணLதா ன+, - உ Bள வ Gக ைள  f +ேதா ப ேயா 4 எ 7e 
ெசா-ல8ப\4ற3. தGமா}ராக வ;வ பMணாம1 fேபாபேயாக1, 
பாபா}ராக1 அ-ல3 +ேவஷவ;வ பMணாம1 அfேபாபேயாக1, மre1 
இராக-+ேவஷமrற ஆ+மா}பவ வ;வ பMணாம1 f+ேதாபேயாக1 என 
அgயZ1.”   

118. ேக#$: �5த பaண& எ3f எைதx ெசா'm3றன?? 
ப,-: f+த1 எ7ற ெசா-67 ெபா=B ஆைச-ெவFA-மய$க1 
(இராக-+ேவஷ-ேமாக1) Oதலான Tகார உணGZகB அrற ~தராக 
உணGZ ]ைல எ7பதாF1. ஆ+மாT7ஒX$க Fண+,7 �ய 
பGயாய+ைத f+த பMண, எ7e ெசா-47றனG. i+, VGவமாக 
fபாfப உபேயாக கால+,- உபேயாகl-லாத ஒX$க Fண+,7 
~தராக அவLைதைய [இைத ெசUய ேவD\1, அைத ெசUய ேவD\1 
எ7ற Tக-ப1 இ-லாம- அைம,யாக இ=8பைத அதாவ3 பாG+3 
அgவைத சகஜமாக ஏre$ ெகாBவைத] f+த பMண, எ7e 
ெசா-47றனG. 
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119. ேக#$: அஃதகரண. Sதலான ,3f கரண. எ5தைன 
NதானJகE' rகbm3றன? 
ப,- : ஔபசlக மre1 kாJக ச1ய$+3வ1  ெபeவதrF1 , 
அன"தா}ப", கஷாய நா7ைமகைள Tச1ேயாஜன1 ெசUயZ1 (மrற 
j7e கஷாய நா7ைமகளாக மாrறZ1), சாM+,ர ேமாஹ�ய+,7 21 
aர$=,கைள உபசம1 மre1 kய1  ெசUயZ1 அஃதகரண1 Oதலான 
j7e கரண`கB ]கw47றன.   

120. ேக#$: க?மJகE3 உபசம, kய, kேயாபசம r@5த5தா' 
உ2a' �5தஃபாவ. உpடாmறதா அ'லC உ2a3 �5த 
ஃபாவ5தா' க?மJகE3 kய. Sத|யன உpடாmறதா? 
ப,-: இரD\ வைகயாக ெசா-வ31 அதனத7 ேநா$4- சMேய! Oத- 
srg- கGம அவLைதJ7 ]l+த+,rF O$4ய+3வ1 ெகா\+3 
ெசா-ல8ப\4ற3. இரDடாவ,- உJG உணGT7 உபாதன+,rF 
O$4ய+3வ1 ெகா\+3 ெசா-ல8ப\4ற3. 

   கGம+,- உபசம1 Oதலான காMயO1, உJM7 ஔபசlக1 
Oதலான உணGZ1 ஒேர சமய+,- ]கw47றன எனேவ இரD\ 
Tதமாக ெசா-வ,- ெபா=B ஒ7ேறயாF1. உDைமJ- i+கல 
கGம+,- பGயாய1 i+கல+,7 உபாதான+,6="3 உDடா4ற3, 
ஆ+ம பMணாம+,7 பGயாய1 ஆ+மாT7 உபாதான+,6="3 
உDடா4ற3 . இரD\ வைகயான sre1 அதனத7 ேநா$4- 
பாG$F1ேபா3 சMயாகேவ இ=$4ற3 . Frற1 உJM}ைடய3 
ம&\ேம, i+கல கGம+,7 Frற1 எ3Z1 இ-ைல. Frற+ைத 
�$Fவ31 sட உJேர ெசUயேவD;யதாக இ=$4ற3. அதனா-தா7 
உJ=$F உபேதச1 ெசUய8ப\4ற3. 
    
121. ேக#$: $Bரஹ க&2' உ2? எ+ெத+த >ணNதானJகE' 
இ=Bக S){.? எ+த >ணNதான பaணாமJக�ட3 உ2? அG5த 
8ற$ எGBகx ெச'mறC? 
ப,-: Oத-, இரD\ மre1 நா7கா1 FணLதான பMணாம`கWட7 
உJGகB அ\+த aறT எ\$கd ெச-ல O;c1. அதாவ3 T$ரக 
க,J- இ"த j7e FணLதான`கேள இ=$47றன. 
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122. ேக#$: எ+த >ணNதான5&' உ2?க# மரணமைடவ&'ைல? 
ப,-: 3, 12, 13 ஆ4ய FணLதான+,- இ=$F1 உJGகB 
மரணமைடவ,-ைல. “lLர, kண, சேயாக �7 ேம மரD ந பாைவ” 
எ7esட ெசா-ல8ப&;=$4ற3. [14-ஆ1 FணLதான இe,J- 
உJG R+த]ைல அைடவைத பM]Gவாண1 எ7e seவG.] 
       1. kபகLேர@J- உBள உJGகB மரணமைடவ,-ைல. 
       2. உபசமLேர@J- ஏe1ேபா3 8-ஆவ3 FணLதான+,7 Oத- 
பாக+,- உBள உJGகB மரணமைடவ,-ைல. 
   3. ஐ"தா1 FணLதான+,6="3 ப,ெனா7றா1 FணLதான1 
வைர உBள எ-லா உJGகW1 மரணமைடய O;c1, ஆனா- ஐ"தா1 
FணLதான+,6="3 ப,ெனா7றா1 FணLதான1 வைரJலான 
பMணாம`கWட7 T$ரக க,J- ெச-வ,-ைல. T$ரக க,J7 
Oத- சமய+,ேலேய அ"த உJGகB நா7கா1 FணLதான+ைத 
அைட"3T\47றன. [1, 4 FணLதன+,- உJGகB மரணமைட"3 
அேத ]ைலJல T$ரக க,J- ெச-47றன.]  

123. ேக#$: உலm' எ+ெத+த >ணNதானJக# எTேபாC. 
இ'லாம' ேபாவ&'ைல? 
ப,-: உல4- 1, 4, 5, 6, 7, 13 ஆ4ய FணLதான`கB எ8ேபா31 
இ-லாம- ேபாவ,-ைல. அதாவ3 இ"த FணLதான`கA- உJGகB 
எ8ேபா31 காண8ப\1 எ7பதா1.  

124. ேக#$: அT8ர&பா& >ணNதானJக# எைவ? 
ப,-: 12, 13, 14 மre1 kபகLேர@J7 8, 9, 10 Oதலானைவ 
அ 8a ர, பா , FணLதா ன `க ளா F 1 . அ தா வ 3 இ "த 
FணLதான`கA6="3 உJGகB �w FணLதான`கW$F 
வ=வ,-ைல . �ேழ TXவதrF8  ெபயG aர,பாதமாF1 , �ேழ 
Tழாம6=8பதrF8 ெபயG அ8aர,பாதமாF1. 

125. ேக#$: >ணNதான. பecய அcவா' எ3ன லாப.? 
ப,-: 1. 13 மre1 14-ஆ1 FணLதான+,- இ=8பவGகேள அரஹ"த 
ப க வா 7க ளா வா Gக B , FணLதான `கW $F  அ 8பா rப &ட 
f+தா+மா$கேள R+த பரமா+மா எ7e ெசா-ல8 ப\47றனG. 
இuவாe FணLதான1 பrgய அgZ  ெபeவதா- உDைமயான 
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அதாவ3 ~தராக1 மre1 சGவnச பகவா7 பrg சMயான O;Z$F 
வரO;4ற3.  

126. ேக#$: >ணNதான5ைதT பecய அcY ெபfவதா' ேதவ, 
சாN& ர , >= இைவ கE' ம sG ேம  ய தா ?5த  r ?ணய . 
உpடாmறதா ?அ'லC நமB> தPTபsட ேவf லாப. ஏதாவC 
உpடாmறதா? 
ப,- : ஏ7 இ-ைல ?  ேதவ -சாL,ர -F= ச1ப"த+,-sட 
உDைமயான ச"ேதகமrற உe,8பா\1, யதாG+தமான ந1a$ைகc1 
உDடா4ற3. இ3sட நம$F தz8ப&ட லாபேம ஒhய ேதவ-
சாL,ர-F=$கW$F அ-ல! 

  ேதவ7 மre1 F= அவGகA7 FணLதான1 பrgய அgZ 
ெபeவேதாட-லாம-, நா1 எ"த FணLதான+,- இ=$4ேறா1? 
பாதகமான FணLதான+,6="3 சாதகமான FணLதான`கைள 
நா1 எ8ப;8 ெபறO;c1? அதாவ3 ேமாkமாG$க+ைத எ8ப;8 
சாதைன ெசUயலா1? மre1 நா1  ெசUய+ தF,யான3 எைவெயைவ? 
எ7பைவகB பrgய அgZ1 நம$F வ=4ற3.   

1 2 7 .  ேக#$ :வNC$3 &ர$ய Nவஃபாவ5&' அ�5த. 
இ'ைலெய3றா' 8ற> ப?யாய5&' அ�5த. எJm=+C வ=mறC? 
ப,-: வL3 5ரuய. மre1 ப?பாய. என இரD\ Lவஃபாவ`கைள$ 
ெகாDட3. அத7 +ரuய Lவஃபவ+,- அf+த+த7ைம இ-ைல, 
பGயாய Lவபாவ+,- �5தNவஃபாவ. மre1 அ�5தNவஃபாவ. என 
இரD\ Tத Lவபாவ`கW1 இ=$47றன. அதாவ3 பGயாய+,- 
அf+த1 +ரuயLவஃபாவ+,6="3 வரT-ைல; அ3 அ"த சமய  
பGயாய+,7 ஃபாவமாF1-ெவA8பாடாF1, அ\+த சமய+,- அ"த 
பGயாய1 அhc1ேபா3 அ"த அf+தO1 உட7 அh"3 ேபா4ற3. 

    பGயாய+,- f+த+த7ைம, அf+த+த7ைம ச1ப"தமான T,-
]யம1 எ7னெவ7றா-, அ"த சமய பGயாய1 Lவ,ரTய+ைத சாG"3 
ெசய-ப\1ேபா3 [அgT7 உபேயாக1 த7 +ரuய அ1ச+,7 ப$க1 
ேபாFமானா-] ெவA8ப\1 பGயாய1 f+தமாகZ1; மre1 அ"த சமய 
பGயாய1 aற,ரTய+ைத சாG"3  ெசய-ப\1ேபா3 [அgT7 
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உபேயாக1 த7 +ரuய அ1ச+,7 ப$க1 ேபாகாம- ேவe எ`ேகா  
ெவAJ- ,Mcமானா- -ேபாFமானா- ]  ெவA8ப\1 பGயாய1 
அf +த மாக Z 1  ெவA 8ப \4 ற3 . ஆனா- அ"த  அf +த 1 
Lவ, ரTய +,6="3தா7 வ "த3 எ7ப3l-ைல ,  ெவA 
,ரTய+,6="3தா7 வ"த3 எ7ப3l-ைல.  

  [ஒX$க Fண+,7 kணேநர Tகார (இராக, +ேவஷ, ேமாஹ+தா--
கஷாய ச3�$க உதய ]l+த+தா- பGயாய1 aறமயமாவதா-) 
ெசய-பா&டா- , பGயாய1 kணேநர1 Tகாரமைட"3  (aற 
ெபா=Bகேள  தா7 , த7}ைடய3 , தா7  ெசU4ேற7 , தா7 
அ}பT$4ேற7 எ7ற உணGZ வ=வேத TகாரமாF1-ஏெனz- 
உDைமJ- aற ெபா=A- தா7 எ3Z1 ெசUயO;யா3, த7z- 
ம&\ேம ஏதாவ3 ெசU3ெகாBள O;ய1) ெவA8ப&ட அ\+த சமயேம 
அh"3ேபா4ற3. ஒX$க Fண+,7 ஒuெவா= சமயO1 Lவ,ரTய 
அ1ச+,- ]ைலெகாDடா- (யதாேயா$ய இராக, +ேவஷ, ேமாஹ1 
இ-லாம- ேபாவதா--அ"த சமய தF,யான ~தராக+தா-) பGயாய1 
ஒuெவா= சமயO1 அ"த அளZ f+தமைட"3 ெவA8ப&\ அ\+த 
சமயேம அh"3 ேபா4ற3. ~தராக1 OXமயைட"த ]ைலJ- 
ஒuெவா= சமயO1 பGயாய1 அh"தாm1, அ\+த\+த பGயாய`கW1 
f +த மாக ேவ  இ=8ப தா- ப Gயா ய 1 , ரT ய அ1ச +ைத ேய 
aர,ப68ப3ேபால காண8ப\4ற3. அதனா- அன"த Fண`கW1 
அத7 OX ச$,cட7 பGயாய+,-  ெவA8ப\4ற3 . அதாவ3 
4ரமப+த+,- ஒuெவா= பGயாயO1 அத7 Lவசமய+,- ம&\ேம 
ெவA8ப\4ற3. இைத அg"3 அ}பவ1 ெசUய ேவD\ேம ஒhய 
இ,- எ"த மாrற+ைதc1 யாராm1 (அரஹ"தராm1, R+தராm1sட) 
ெசUயO;யா3. ஒ= ,ரTய+,7 ஒuெவா= பGயாயO1 4ரமமாக 
தானாகேவ  ெவA8ப&\ அh"3ேபா4ற3 , அ,- அ"த ,ரTய 
அ1ச1sட தைலJடO;யா3. இைத யதாG+தமாக அg"3, ந1a 
அ8ப;ேய அ}பவ1 ெசUபவG பகவா7; அ8ப; இ=$க OயrR 
ேமrெகாBபவG ஆச7ன பuய ச1ய$,=�;c1, Fைற"த கால+,- 
பகவா7 ]ைலைய அைடய8 ேபா4றவ=மா4றாG!] 
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                          சாN&ரதான. அE5தவ?க# பs)ய' 

 1. &=.இர$ச+&ர3, &=ம&.லதா, ப.ம'.                                              ₹10,000 
 2.&=ம&.�னத5ைத அன+தரா� , வJகார.                                            ₹10,000 
 3. &=.L.அேஷாB, &=ம&.இராஜலs�@ , மCரவா2'.                            ₹5,001 
 4. &=வறTெபாcயாள?.43னCைர, &=ம&.சேராஜா, ெச3ைன.        ₹5,000   
 5.&=.J./த?, &=ம&.ஆன+&, ெச3ைன.                                                  ₹5,000 
 6. &=. ெச+&' ஆ&தாN, &=ம&. க.சலா, U S A                                   ₹3,100 
 7. &=.ெஜய>மா?, &=ம&.வச+தலs�@, காg4Uர..                             ₹3,000   
 8. &=.nேவ+&ர3, &=ம&.ப5மலதா, இராமாUர.                                    ₹3,000 
 9. &=. &=.கனகதாN, &=ம&.ம'|கா, ேவளxேசa.                               ₹3,000                
10. &=.பகவா3>மா?, &=ம&.உமாராZ, மா.பல.(ேமe>).                 ₹2,500  
11. &=.பரத>மா?, &=ம&.அமர�+தa, ெச3ைன.                                     ₹2,500 
12. &=.A.ச�:பாU, &=ம&.ப5@P, தா.பர.(mழB>).                           ₹2,500  
13. &=.மேனாகர3, &=ம&.லதா, ெபJக¥?                                              ₹2,001    
14. &=.S.ச.ப5, காவாJகைர, Uழ'.                                                               ₹2,001  
15. &=.உதய>மா?, &=ம&.ம&யழm, ெகாரBேகாsைட                          ₹2,000 
16. &=ம&.C. B. ம'|ரா�, ேவதாரpய.                                                     ₹2,000 
17. &=.V.�>மார3, &=ம&.தJக., &=ம&.U:பவ& அ.மா#,[¦?.  ₹2,000  
18. &=.ப5மரா�, &=ம&.$மலா, ெச3ைன.                                                ₹1,500 
19. &=.Cைரரா�, &=ம&.ஜலPேத$, ஆயTபாBக.                                ₹1,001 
20.  &=.$5யாசரp, &=./சரp, தx}?,ஆரZ                                      ₹1,001 
21. &=.ப5மரா� ராமசா@, &=ம&. ெஜயாபாd, ம3னா?>).                ₹1,000  
22. &=.K.A.4.மச+&ர3, &=ம&.சா+&, ஆத.பாBக.                           ₹1,000 
23. &=. �>மார3, &=வec�?.                                                                      ₹1,000  
24. &=.ேசாமT8ரப3, &=ம&.எNெஸNவ&, [¦?(கட§?)                  ₹1,000 
25. &=.ரேம:, &=ம&.சJ�தா, ெகாள5�?.                                               ₹1,000 
26. &=.nவக3, &=ம& வச+தா, ப.ம'.                                                        ₹1,000 
27. ெச'$.�?5தனா அTபாpைடரா�, லpட3, UK                                  ₹1,000 
28. &=.பாU எ3mற ச+&ர�?5&, &p)வன..                                            ₹1,000 
29. &=.சBகரவ?5&, &=ம&.&?மேத$, &p)வன..                               ₹1,000 
30.&=.ைவெஜய+த3, &=ம&.ேத$கா, &p)வன..                                ₹1,000 
31.&=.இளJேகா, &=ம&.�ம&, &p)வன..                                             ₹1,000 
32.&=.nவகT8ரசா5, ெவEேமGTேபsைட.                                                  ₹1,000 
33.&=. ேந@8ரசா5, &=ம&.�@தா, USA                                                      ₹1,000              
34.&=.ராேஜ:>மா?, ேதவதாN, lடz?                                                       ₹1,000 
35. &=.அTபாசா@, &=ம&.சா+தா, உTUேவ§?.                                           ₹500  
36. &=.A.D.D?ணxச+&ர3, &=ம&.ெகௗa. ெச3ைன.                                ₹500 
37.  &=ம&.maஜா இரா.>மா?, ெச3ைன                                                         ₹500 
38. &=ம&.ெஜய+& �னவரதாN, ெச3ைன                                                       ₹500 
39. &=.A.8ரU, &=ம&.�ப5ரா, &p)வன..                                                    ₹500 
40. &=.S.அTபா3ைடராஜ3, தgசா¨?                                                               ₹500 
41. &=.P.ேலாேக:வ?, தgசா¨?.                                                                         ₹500 
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