
 

Compiled by www.iyachamy.com Page 1 

 

w
w

w
.iy

a
ch

a
m

y.
co

m
 

                             ட        சம  
 ற       ற                          .  

    சம            

இந்து சமயம் இந்தியாவில் த ான்றிய, காலத் ால் மிகவும் 

த ான்மமயான உலகின் முக்கிய சமயங்களில் ஒன்று. ஏறக்குமறய 

850 மில்லியன் இந்துக்கமைக் தகாண்டு உலகின் மூன்றாவது தெரிய 

சமயமாக இருக்கின்றது.தெரும்ொலான இந்துக்கள் இந்தியாவிதலதய 

வசிக்கின்றார்கள். தேொைம், இலங்மக, இந்த ாதனசியா, மதலசியா, 
சிங்கப்பூர், சுரினாம், ஃபிஜி தீவுகள், அதமரிக்கா, கனடா மற்றும் பிற 
ெல ோடுகளிலும் இந்துக்கள் குறிப்பிடத் குந்  எண்ணிக்மகயில் 

வசிக்கின்றார்கள். 

பிற சமயங்கள் தொலன்றி இந்து சமயத்ம  த ாற்றுவித் வர் என்று 

யாருமில்மல. இ மனக் தேறிப்ெடுத்  அல்லது கட்டுப்ெடுத்  என 

ஒரு மமய அமமப்பு இ ற்கு இல்மல. ெல்தவறு வமகயில் ெரவலான 

ேம்பிக்மககள், சடங்குகள், சமய நூல்கள் என்ெவற்மறக் உள்வாங்கி 

உருவான ஒரு சமயதம இந்து சமயம். 

ஆகக் குமறந் து, கி.மு 1500 ஆண்டுக்கு அணித் ான தவ  காலப் 

ெண்ொட்டில் த ாற்றம் தெற்றது. 

முக்கியமாக, ேம்பிக்மக, அன்பு, உறுதி என்ெவற்மற 

அடிப்ெமடயாகக் தகாண்ட எல்லாவி மான சமயச் தசயற்ொடுகளும், 
இறுதியாக ஒதர  ன்னுணர்வு நிமலக்தக இட்டுச் தசல்கின்றன. 

அ னால் ான் இந்து சமயச் சிந் மனகள் ெல்தவறுெட்ட 

ேம்பிக்மககள் த ாடர்பில் சகிப்புத்  ன்மமமயக் கமடப்பிடிப்ெம  

ஊக்குவிக்கின்றன. 

ஒரு இந்துவுக்கு, 'நிமலயான  ர்மம்' என்ெம  வமரயறுப்ெதில், இந்  
எண்ணதம உந்து சக்தியாக உள்ைது. 

இந்து சமயம் தவ ங்கமையும், த ாடர்ந்து வந்  உெநிட ங்கள் 
மற்றும் காலங்காலமாகப் ெல்தவறு குருமார்களின் அறிவுமரகமையும் 

ஆ ாரமாகக் தகாண்ட ஆன்மீக அடிப்ெமடயில்  ங்கியுள்ைது. 
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தவ / த்துவஞானப் பிரிவுகள், ெக்தி இயக்கப் பிரிவுகள், மற்றும் 
 ந்திர ஆகமப் பிரிவுகள் என்ெவற்றிலிருந்து ஊற்தறடுக்கும் 

சிந் மனதயாட்டங்கள் அமனத்தும் இந்து சமயம் என்கின்ற ஒதர 

சமுத்திரத்திதல சங்கமமாகின்றன. 

"சனா ன  ர்மம்" அல்லது "நிமலயான  த்துவஞானம்/இமசவு 

ேம்பிக்மக" என்ெத  ெல ஆயிரம் ஆண்டுகைாக இந்து சமயத்ம க் 

குறித்துவந்  தெயராகும். இந்துக்கமைப் தொறுத் வமர, இது, 
மனி னால் உருவாக்கப்ெட்டவற்மறக் கடந்து,  னிமனி  விருப்பு 

தவறுப்புக்கமைக் குறியாது, தூய உணர்வுபூர்வமான அறிவியமலக் 

குறிக்கும் சில ஆன்மீகக் தகாள்மககள் என்றும் நிமலயானமவயாக 

இருக்கின்றன என்ற எண்ணத்ம ப் ெற்றிப் தெசுகின்றது. 

இந்து சமயத்தில் ெல வமகயான  ர்மங்கள் பின்ெற்றப்ெட்டு 

வருகின்றன. அவற்றுள் ெக்தி தயாகம், கர்ம தயாகம், இராஜ தயாகம், 
மற்றும் ஞான தயாகம் ஆகியன முக்கியமானமவ. இந்  தயாகங்கள் 

இந்து ம த்தின் இரண்டு முக்கியமான புத் கங்கைான ெகவத் கீம  

மற்றும் தயாக சூத்திரங்களில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைன. 

இந்துக்கள் தகாள்ை தவண்டிய  மலயாய ோன்கு இலக்குகைாக 

அறம், தொருள், இன்ெம், வீடு ஆகியமவ கரு ப்ெடுகின்றன. 

அமனத்து உயிர்களும் இைமமயில் தொருள், இன்ெம் (உடல், 
உள்ைம், மற்றும் உணர்வு) ஆகியவற்மறத் த டு ல் இயல்பு என்றும், 
மனம் முதிர்வமடந் வுடன் இவற்றின் தேறிசார்ந்  த டு மல 

உயர்கட்டமமப்ொன அறத்தின்கீழ் முமறப்ெடுத்துவதரன்றும் 

கூறப்ெடுகிறது. இருந்தும், வாழ்வில் நிமலயான யாவுங்கடந்  

மகிழ்நிமலமயத்  ருவது வீடு, முக்தி, உய்வு, கமடத்த ற்றம் என்று 
ெலவாறாக அமைக்கப்ெடும் பிறப்பு இறப்ெற்ற விடு மல 

நிமலதயதயன கூறப்ெட்டுள்ைது. இந்  ோன்கு இலக்குகளில் அறம், 
வீடு ஆகியனவற்மற கமரகைாகவும், இன்ெம், தொருள் 

ஆகியவற்மற அவற்றிமடதய ஓடும் ஆறு எனவும் சிலர் தோக்குவர். 

இமறத்த ாண்டு என்ெது தகாவில்கமைக் காப்ொற்றி 

அக்தகாவில்களில் குடியிருக்கும் கடவுளுக்கான வழிொடுகமைச் 

சிறப்ொகச் தசய்வதும், தகாவில்கள் இல்லா  ஊர்களில் தகாவில்கள் 
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கட்டி வழிொடுகள் ஏற்ொடு தசய்வதும், ெல ஊர்களில் 

தச ப்ெட்டிருக்கும் தகாவில்கமை புனரமமத்து வழிொடு 

முமறகமைத் த ாடரச்தசய்வதும் ஆகும். மக்கள் தசமவ என்ெது, 
ஏமை மக்களுக்கும், இல்லா /இயலா  மக்களுக்கும் உண்ண உணவு, 
உடுக்க உமட, இருக்க இடம், தோய்க்கு மருந்து, கல்விச்தசல்வம் 

ஆகியனவற்மற அளிப்ெதும் ஆகும். 

சிந்து என்ற தசால், ேதி, அகண்ட நீர்ெரப்பு, கடல் என்றும் 

தொருள்ெடும். இந்தியாவின்மீது ெமட த ாடுத்துக் தகாண்டிருந்  

ொரசீகர்கள், சிந்து என்ற தசால்மல உச்சரிக்க இயலாமல் இந்து என்று 
அமைத் னர். இதுதவ பின்னர் இந்தியா என்று மறுவிற்று. 

எனதவ, ெரவலான ஒரு ொர்மவயில் இந்து சமயத்ம  மகத் ான ஒரு 
நியமத்த ாமகயாகக் தகாள்ைலாம், அது மிகப்தெரிய ஒரு சிந் மன 
முமறமம- இந்திய துமணக்கண்டத்திலும் அம தயாட்டிய 

ெகுதிகளிலும் த ான்றிய அத் மன ம ங்களும் சம்பிர ாயங்களும், 
விதிமுமறகளும், ெைக்க வைக்கங்களும், ெண்ொட்டு, தமாழி 

மரபுகளும் இந்து சமயத்தின் உள்ைடக்கம். எனதவ ான் தவ ங்கமை 

ஆ ாரமாகக் தகாண்ட, தவ  மரபின் விதிமுமறகமைப் பின்ெற்றும் 

ம ங்கள் ெல [वेदसम्मत – Vedasammata] இந்து சமயத்தில் 

குவிந்திருப்ெம ப் ொர்க்கும்தொத  தவ ங்கமை உயர்வாய்க் 

தகாள்ைா  ேமடமுமறகளும் இந்து சமயத்தில் இருப்ெம ப் 

ொர்க்கிதறாம். அத  தொல், இந்து சமயத்தில் உள்ை சில ம ங்களும் 

சம்பிர ாயங்களும் அக்னி வழிொட்மடயும் அது சார்ந்  

சடங்குகமையும் முக்கியமாய் கருதுகின்றன என்றால், அக்னி 

வழிொடு தசய்யா  மரபுகளும் அ னுள் இருக்கின்றன. ெரவலாக 

வழிெடப்ெடும் இந்திய கடவுைமரவிட,  த் ம் த ய்வங்கமைதய சில 
வழிொட்டு மரபுகள் உயர்வாய்க் கருதுகின்றன என்றால், தவறு சில 
வழிொட்டு மரபுகள் ேதிகள், மமலகள், மரங்கள், மிருகங்கள் என்று 
இயற்மக வழிொட்மட வலியுறுத்துகின்றன. எனதவ, இந்திய 

ம ங்கமையும் ேம்பிக்மககமையும் எளிமமப்ெடுத்  

தமற்தகாள்ைப்ெடும் அத் மன முயற்சிகளும் முட்டாள் னமானமவ 

– ேம் கண் முன் உள்ை உண்மமகளுக்கும் ஆ ாரங்களுக்கும் 

முரணானமவ. 
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இந்திய துமணக்கண்டத்தில் த ான்றிய அத் மன சிந் மன 

முமறமமகளுக்கும் தொதுவாய்,  னித் ன்மம தகாண்ட சில 

ெண்ொட்டுக் கூறுகள் இருக்கின்றன. இவற்றுள் சில பிற 

ெண்ொடுகளிலும் சமயங்களிலும் தசர்த்துக் தகாள்ைப்ெட்டன. தவறு 

சில ெண்ொட்டுக் கூறுகள், இந்திய துமணக்கண்டத்துக்கு தவளிதய 

இருந்  கலாசாரக் குழுக்களுக்கு உரியமவ என்று சில 

வரலாற்றாய்வாைர்கள் தசால்லவும் தசய்கிறார்கள். 

மு லில் இந்து சமயங்களின் மமய தோக்கு எது என்ற விஷயம். இந்  

ம ங்களின் ெனிமூட்டம் தொன்ற, கனவுத் ன்மம தகாண்ட, 
உலகுக்கு உ வா , ேமடமுமறப்ெடுத்  முடியா  இயல்பு ெற்றி 

ஏராைமான புத் கங்கள் எழு ப்ெட்டு விட்டன. ஆனால் இப்ெடிப்ெட்ட 

முடிமவவிட உண்மமக்குப் புறம்ொனது எதுவும் இருக்க முடியாது. 

உண்மமயில், இந்து ம ங்கள் மிகப் தெரிய அைவில் மனி மனத்  ம் 

மமயத்தில் தகாண்டிருக்கின்றன. காஷ்மீரின் ம ங்கைானாலும் சரி, 
 மிைக ம ங்கைானாலும் சரி, இந்து தெரும ங்களுக்கு மு லான 

தெரும ங்களின் எதிர்விமனயாய்த் த ான்றிய சமணம், தெௌத் ம் 
மு லான தவறு ெல ம ங்கைானாலும் சரி, இந்தியாவில் உள்ை 

அத் மன ம ங்கமையும்  த்துவச் சம்பிர ாயங்கமையும் 

ஒருங்கிமணக்கும் விஷயம் ஒன்றுண்டு- அது சங்கிலித் த ாடராய்த் 

த ாடரும் ஜனன மரணச் சுைற்சியிலிருந்து உயிமர விடுவிப்ெது ான். 

நிர்வாணம், தமாட்சம், முக்தி என்று எப்தெயரிட்டு அமைத் ாலும் 

இந்து ம ச்சம்பிர ாயங்களின் தோக்கம் ஒன்று ான் – புட்டியில் 
சிக்கிக் தகாண்ட விட்டிலுக்கு தவளிதயற வழி காட்டுவது எப்ெடி? 
(அடிக்குறிப்பு:  ன்  த்துவத்தின் தோக்கம், “Der Fliege den Ausweg 
aus dem Fliegenglas zeigen”—to show the fly the way out of the fly 
bottle, என்றார் விட்தகன்ஷ்மடன்). சிலர் இம த்  வறாகப் புரிந்து 

தகாள்கிறார்கள். தசார்க்கம் என்று ஒன்று உண்டு என்றும் 

மவகுண்டம், மகலாயம் தொன்ற த ய்வ உலகங்கள் உண்டு என்றும் 

இந்து ம ங்கள் தசால்வம யும் அவற்றின் த ான்மங்கமை 

நியாயப்ெடுத் வுதம இந்து ம ங்களில் ‘விடு மல’ தவட்மக, 
வலியுறுத் ப்ெடுகிறது என்கின்றனர் இவர்கள். இது உண்மமயாய் 

இருக்குதமன்றால், த ய்வத்ம  விடுங்கள், ஆன்மா என்ற ஒன்று 
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இருப்ெம தய ஏற்றுக் தகாள்ைா  தெௌத் ம் தொன்ற சமயங்கள் ஏன் 

சம்சாரத்துக்கு முடிவு கட்டுவம த்  ம் லட்சியமாகக் தகாள்ை 

தவண்டும்? தவ ங்கள், உெநிட ங்கள் த ாடங்கி பின்னர் வந்  
சம்ஸ்கிரு  நீதி நூல்கள்,  மிைகம் மற்றும் காஷ்மீர மசவ 

சித் ாந் ங்கள், இந்தியாதவங்கும் ெரவலாய் உள்ை மவணவ 

சம்பிர ாயங்கள், இந்து சமயத்தின் ஷண்ம ங்கள், ஏன் சமணம் 

உட்ெட, அமனத்துதம மானுட பிறப்பின் துயர அனுெவத்தினின்று 

விடுெடுவம தய ஏன்  ம் சமய உலகின் மமயமாக தகாள்ை 

தவண்டும்? இந்  ‘மாறுெட்ட புரி ல்’ என்ெது பிமைெட்ட அறிவாக 
இருக்க தவண்டியதில்மல. உண்மமமயச் தசான்னால், 
புராணங்களும் அவற்றின் துமணக்குறிப்புகைாக அளிக்கப்ெடும் 

மமறநூல்களும் அெரி மான அைவில் கடவுைர்களின் உலகங்கமைக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. இது ெற்றி பிறகு எழுதுகிதறன். சுருக்கமாகச் 

தசான்னால், மனி மன மமயத்தில் நிறுத்திய மு ல் 

‘எக்ஸிஸ்தடன்ஷலிஸ்ட்’ பிலாசபி எது என்று தகட்டால், அது இந்து 
ம ம் என்று ான் தசால்ல தவண்டியிருக்கும். 

அடுத்து தெசப்ெட தவண்டியது காலமும் மனி  அனுெவத்துக்கு 

உட்ெட்ட வஸ்துக்களின் ெருண்மத்  ன்மமயும். இந்து சமயங்கமைத் 

த ளிவாகப் புரிந்து தகாள்ை தவண்டுமானால் இந்  இரண்மடயும் 

புரிந்து தகாள்வது அவசியம். விதிவிலக்குகள் என்று ஒன்றுகூட 

இல்லாமல், இந்து சமயங்கள் அமனத்தும் காலம் சுைற்சித் ன்மம 
தகாண்டது என்தற தசால்கின்றன. இந்து அண்டவியலில், ஒரு கணம் 

மு ல் ஒரு யுகம் வமர கால இமடதவளிகள் துல்லியமாக வமரயமற 

தசய்யப்ெட்டு ெகுக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. ெமடக்கப்ெட்ட பூமியின் 

காலம் மட்டுமல்ல, த ய்வ உலகங்களின் காலமும் 

வமரயறுக்கப்ெட்டிருக்கிறது. த ய்வங்களின் உலகுக்கும் காலம் 

உண்டா? இருப்ெது எதுவானாலும் அனுெவத்துதகா அறிவுக்தகா 

சிந் மனக்தகா உட்ெட்டது எனில், அது தெௌதிகத்  ன்மம 

தகாண்டத . இந்து சமயங்கள் தெௌதிக இருப்மெ இருவமகயில் 

பிரிக்கின்றன- தூலமாய்ப் புலப்ெடுெமவ, சூக்குமமாய் 

விைங்குெமவ. இந் ப் புரி லில், மனம், எண்ணங்கள், ஜீவன் (மனி  

ஆன்மா), உலகம், கர்மா, இமறவர்கள், இமறவியர், ெமடப்புத் 
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த ாழிமல நிகழ்த்தும் பிரமன் என்று மானுட அனுெவத்துக்கு 

உட்ெட்ட அமனத்துதம தெௌதிக உலமகச் சார்ந் மவதய. 

தெௌதிகத்  ன்மம தகாண்டிருத் லால், இமவ ெமடப்பு, இருப்பு, 
அழிவு என்ற இயற்மக விதிகளுக்குக் கட்டுப்ெடுகின்றன. இந்து 

சமயங்களில் தவவ்தவறு உயிர்களுக்கும் உலகங்களுக்கும் 

தவவ்தவறு வமகயில் முடிவு காலம் நிர்ணயிக்கெடுகிறது. பிரையம் 
ெற்றி பின்னர் விரிவாகப் ொர்க்கப் தொகிதறாம். ஆனால் இந்து 

சமயங்களில் தவவ்தவறு கல்ெங்களுக்கு தவவ்தவறு பிரமன்களும், 
ரிஷிகளும் உலகங்களும் இருப்ெ ற்கான காரணம் இது ான்- 

அமனத்தும் இயற்மக விதிகளுக்குக் கட்டுப்ெட்டமவ. இதில் 

கர்மவிமன தெௌதிகத் ன்மம தகாண்டது என்ெம க் கண்டறிந் து 

சமணம் ான் என்று தசால்ல தவண்டும் 

இந்து சமயங்கள் வழிொடுகமையும் சடங்குகமையும் காட்டிலும்  னி 

மனி  வைர்ச்சி, ெரிணாம மாற்றம், வீடுதெறு ஆகியவற்றுக்தக 

முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன. சடங்குகள் முக்கியம் ான், ஆனால் 

 னிமனி  வைர்ச்சிமய தோக்கி சிரத்ம யுடன் சா மன தசய்வது 

அவசியம் என்று கரு ப்ெடுகிறது.  னி மனி  ெரிணாம மாற்றத்துக்கு 

எட்டு ஆன்ம குணங்கள் இருக்க தவண்டியது அவசியம் என்று இந்  

சமயங்கள் ேம்புகின்றன. சமயத்ம யும் சம்ெத்ம யும்விட இந்  எட்டு 

குணங்களுக்தக முன்னுரிமம அளிக்கப்ெடுகின்றன. அடுத் வன் 

தொருளில் ஒரு மகயும், ஆண்டவன் உலகில் ஒரு காலும் 

மவத்திருக்க முடியாது என்ெது ான் விஷயம். 

ஒவ்தவாரு மனி னும் பிறமரக் காட்டிலும் தவறுெடுகிறான். 

ஒவ்தவாருவமனயும் உருவாக்கிய தெௌதிகக் கூறுகளும் 

ெண்ொட்டுப் ெயிற்சிகளும் ெல்வமகப்ெடமவ என்ெம ப் 

ொர்க்கும்தொது, மானுட உலகில் எண்ணற்ற வமககளில் மாறுெடும் 

ஈடுொடுகள், இயல்புகள், ேடத்ம கள் இருப்ெதில் ஆச்சரியமில்மல. 

ஒருவருக்தகா அல்லது ஒரு குழுவினருக்தகா ஒரு விஷயத்தில் 

ஆர்வம் இருக்கிறது என்ெ ால் அது பிறருக்கும் முக்கியமாக இருக்க 

தவண்டியதில்மல. இந்  அடிப்ெமட உண்மமமய ஆன்மிக 

 ைத்தில் ேமடமுமறப்ெடுத்தும் வமகயில் இந்து சமயங்கள் 

எண்ணற்ற த ய்வங்கள், த வியர்கள், இயற்மக அம்சங்கமை 
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வழிொட்டுக்குரியனவாய் முன்னிறுத்தி,  ன் விருப்ெத்துக்குரிய 

வழிொட்டுப் தொருமைத் த ர்ந்த டுத்துக் தகாள்ளும் சு ந்திரத்ம  

ஒவ்தவாரு மனி னுக்கும் அளிக்கிறன. சிலர்  ங்கள் உடமல 

ெல்வமகப்ெட்ட ஆமட அணிகலன்கள் தகாண்டு அலங்கரித்துக் 

தகாள்கின்றனர். சிலர், பிறருக்கு அருதவறுப்ொக 

இருக்கக்கூடியவற்மற வழிெடுகின்றனர். இந்  விஷயத்திலும் இந்து 

சமயங்கள் ேம்மமதய த ர்ந்த டுத்துக் தகாள்ைச் தசால்கின்றன- 

தவண்டுமானால் அவர்கள் உருவமற்ற வழிொட்மடப் பின்ெற்றலாம். 

சிலர் எல்லாருடனும் கலகலப்ொகப் ெைகுகின்றனர், சிலர்  னித்து 

ஒதுங்கி இருக்கின்றனர். எப்தொதும் எம யாவது தசய்து தகாண்டு 

மக்கதைாடு மக்கைாய் கூடியிருக்க விரும்புெவர்களுக்கு இந்து 

சமயங்கள் தகாயில்கள்,  ல யாத்திமரகள், சடங்குகள் என்று இன்னும் 

ெல வழிகமைத் திறந்து தகாடுக்கிறன. எப்தொதும் எம யாவது 

தசய்து தகாண்டிருக்க தவண்டும் என்ற உத்தவகம் இல்லா வர்கள் 

அமமதியான,  ம் சுொவத்துக்கு ஏற்ற வழிமுமறகமைப் பின்ெற்றி 

வீடுதெற்மறப் தெறலாம். 

    ம             ம       

பிறப்பு மு ல் மரணம் வமர ஒவ்தவாரு மனி னும் தசய்ய தவண்டிய 

குறிப்பிட்ட சில சட                       ம    
   .                         ற        
      ச                     ற . 

ஆனால், முக்கியமான இந்  ோற்ெது சம்ஸ்காரங்கள் அத் மனயும் 

கமடபிடித் ாலும்கூட, எட்டு ஆன்ம குணங்கள் இல்லா வனுக்கு 

ஒரு பிரதயாசனமும் இல்மல என்று இத  மரபுகள் தசால்லவும் 

தசய்கின்றன. தகௌ மர் ெட்டியலிடும் எட்டு ஆன்ம குணங்களும் 

தகாண்டவன் எந்  சம்ஸ்காரமும் தசய்யாவிட்டாலும் ெரவாயில்மல, 
ோற்ெது சம்ஸ்காரங்கள் தசய் வமனவிடவும், ெண்டி மனவிடவும், 
அவதன மதிக்கத் க்கவன் என்றும் இத  மரபுகள் தசால்கின்றன. 

அப்ெடியானால், எந்  த சம், சாதி, சம்பிர ாயம், சமயத்துக்கு 

உரியவனாக இருந் ாலும் சில அடிப்ெமடக் குணங்கள் இருந் ால் 
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அவதன பிற எவமரக் காட்டிலும் தமன்மமயானவன் என்று தொற்றும் 

இந்து சமயங்கள் வலியுறுத்தும் ஆன்ம குணங்கள் எமவ? 

இமவதய அஷ்ட ஆன்ம குணங்கள்- 

1.  மய – அமனத்து உயிர்களிடத்தும் கருமண 

2. க்ஷாந்தி – தொறுமம மற்றும் எம யும் சகித்துக் தகாள்ளும் மன 

உறுதி 

3. அனஸூமய – தொறாமமப்ெடாமல் இருத் ல் 

4. தசௌச்சம் – உடல், மனம், தசயலில் தூய்மம 

5. அனாயாசம் –  ன்முமனப்பின் காரணமாகவும் தெராமச 

காரணமாகவும் எைக்கூடிய வலிமிகுந்  உமைப்பு 

6. மங்கைம் – கலகலப்ொக இருத் ல், இறுக்கமற்று இருத் ல், 
ேன்மமயளித் ல் தொன்ற ேற்குணங்கள் 

7. அகார்ப்ெணியம் –  ாராை மனம் தகாண்டிருத் ல், ேன்னடத்ம , 
 ன்மனக் கீழ்மமப்ெடுத்திக் தகாள்ைாதிருத் ல் 

8. அஸ்ப்ருஹம் – தவண்டத் கா வற்மற விரும்ொதிருத் ல் 

 மய 

 மய என்றால் அமனத்து உயிர்களிடத்தும் அன்பும் கருமணயும் 

தகாண்டிருத் ல் என்று அர்த் ம். உலக உயிர்கள் அமனத்திடமும் 

கருமணதயாடு இருப்ெவன்,  எண்ணத் ாலும் பிறருக்கு தீங்கு 

இமைக்க மாட்டான். இத் மகய மனதம, அமனவமரயும் மிகவும் 
தேசிப்ெ ாக வைரும். இ னால் அவன் அமமதியான, திருப்தியான, 
நிமறவான வாழ்வு வாை முடியும். 

 மய என்ெ ற்கு ெதிலாக அகிம்மசமய அவசியமான ஆன்ம 

குணமாக மவத்துக் தகாள்ைலாமா என்ெது குறித்து நிமறய 

சர்ச்மசகள் உண்டு. ஆனால் அமனவரிடமும் அன்பும் கருமணயும் 

உள்ை ஒருவன், பிறருக்குத் தீங்கு இமைப்ெம  நிமனத்த  ொர்க்க 
மாட்டான் என்றால், அப்தொது அகிம்மச இயல்ொகதவ அவனது 
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தசயல்ொட்டில் தவளிப்ெடும் என்ெதில் சந்த கமில்மல. எனதவ, 
 மய அகிம்மசமயக் காட்டிலும் அடிப்ெமடயானது, அகிம்மசமயத் 
 ன்னுள் தகாண்டது. 

பிற அமனத்து ேற்குணங்களுக்கும் த ாற்றுவாயான ஆ ார குணம் 

என்ெ ால் ான் ஒவ்தவாரு மனி னுக்கும் இருக்க தவண்டிய 

ேற்குணங்களின் மு ன்மம இடம்  மயக்கு அளிக்கப்ெடுகிறது. 

க்ஷாந்தி 

க்ஷாந்தி என்றால் சகிப்புத் ன்மம, தொறுமம. 

விரயங்கள், வியாதி, ஏழ்மம தொன்ற அத் மன துன்ெங்கமையும் 
தொறுமமயாகச் சகித்துக்தகாள்ை தவண்டும் என்று  வறாக இம ப் 

புரிந்து தகாள்ைக்கூடாது. அமனவமரயும் தேசித் ல் என்று புரிந்து 

தகாள்ை தவண்டும். ேமக்குத் தீங்கு தசய்ெவர்கமையும் மன்னித்து 

தேசிக்க தவண்டும். அப்ெடி அவர்கமைப் புரிந்து தகாண்டு, ஏற்றுக் 
தகாண்டு, அவர்கதைாடு ேட்பு ொராட்டும்தொது வரும் 

த ால்மலகமையும் பிரச்சிமனகமையும் கண்டுதகாள்ைாமல் 

 ாண்டிச் தசல்ல தவண்டும் என்று ான் இந்  ேற்குணத்ம ப் புரிந்து 

தகாள்ை தவண்டும். 

அன்மெக் தகாண்டு தொறுமமமய நிமறப்ெ ால்  மயதய 

ஒவ்தவாரு மனி னுக்கும் இருக்க தவண்டிய முக்கியமான ஆன்ம 

குணம் ஆகிறது. 

அனஸூமய 

அனஸூமய என்றால், அஸூமயயின்மம, தொறாமமப்ெடாமல் 

இருப்ெது. 

ோம் கருமண நிமறந் வர்கைாக அமனவரிமும் அன்பு தசலுத்  

தவண்டும். பிறரிடம் உள்ை தசல்வம், புகழ், அைகு, திறமம என்று 
எம ப் ொர்த்தும் ோம் தொறாமமமய வைர்த்துக் தகாள்ைக் கூடாது. 

தொறாமம வயிற்தறரிச்சலுக்தக இட்டுச் தசல்கிறது, அ னால் உடல் 
ேலம் தகடுகிறது, மன அமமதி குமலகிறது. 
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உடலும் ஆதராக்கியமாக இல்மல, மனதிலும் அமமதி இல்மல என்ற 

நிமலயில் மனி ன் இயல்ொகதவ தவறுப்புக்கும், அ ன் உச்ச 

நிமலயில் வன்முமறக்கும் இடம் தகாடுப்ொன்.  தொறாமமப்ெடா  
ஒருவனது மனமும் உடலும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணக்கமாக இருக்கும். 

அ னால் அவன் எதிலும் ஆழ்ந்  கவனம் தசலுத்  முடியும். 

தொறாமமப்ெடுெவமனவிட, அமமதியான மனதும் ஆதராக்கியமான 

உடலும் உள்ை ஒருவன் ேன்றாக தவமல தசய்ய முடியும். 

தசௌச்சம் 

தசௌச்சம் என்றால் சுத் ம், அல்லது தூய்மம. புறத்தூய்மம 

மட்டுமல்ல, அகத்தூய்மமயும் கமடபிடிக்கப்ெட தவண்டும். ேம் 

தசயல்கமை ேம் எண்ணங்கதை தீர்மானிக்கின்றன என்ெ ால், ோம் 
த ளிவான, தூய்மமயான எண்ணங்கமை வைர்த்துக்தகாள்ை 

தவண்டும். 

வாயால் சாப்பிடுவது மட்டுமல்ல, ேம் புலன் உறுப்புகள் வழி 

உட்தசல்வது அமனத்துதம ஆகாரம் என்று தொருள்தகாள்ை 

தவண்டும் என்றார் ஆதி சங்கரர். எனதவ ஆகாரசுத்தி என்ெது, தூய 

உணவு மட்டுமல்ல, புலன் அனுெவங்கள் அமனத்திலும் தூய்மம 

தகாண்டிருத் ல். 

குளித் ல், தூய ஆமட அணிந்திருத் ல்,  ன் புலன்கமைக் தகாண்டு 

தூய விஷயங்கமை மட்டுதம அறி ல் என்று தூய அனுெவங்கமைத் 

துய்க்கும் ஒருவனது எண்ணம், தசால், தசயல் என்று அமனத்தும் 
ஒருமமப்ொடு தகாண்ட ாக இருக்கும். 

அனாயாசம் 

ஆயாசம் என்றால் கமைப்பு, உமைப்பு. துல்லியமாகச் தசான்னால், 
ஆயாசம் என்ெ ன் எதிர்ப்ெ ம், அல்லது, ஆயாசமின்மம என்ெது ான் 

அனாயாசம். இது  விர, இந் ச் தசால்லுக்கு ெல அர்த் ங்கள் உண்டு. 

சுமுகமாக இருப்ெது, எம யும் சாந் முடன் எடுத்துக் தகாள்வது, மன 
அழுத் மில்லாமல் இருப்ெது, துன்ெத்தில் தகாண்டு தொய் தசர்க்கும் 

பிரயாமசகளில் சிக்கிக் தகாள்ைாமல் இருப்ெது, என்று நிமறய 
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தசால்லலாம். சிரமப்ெடுத்திக் தகாள்ைக்கூடாது என்று இம ப் புரிந்து 

தகாள்ைக்கூடாது. மாறாக, ேவீன உைவியலில் flow என்ற ஒரு 
 த்துவம் உண்டு, இது அ ற்கு இமணயான ஒன்று. 

தொதுவாக சமகாலத்தில்  ன்முமனப்பு மிக அதிகமாக இருக்கிறது, 
ெல விஷயங்கமை அமடயும் தொருட்டு ோம் கடுமமயாக 

உமைக்கிதறாம். ேவீன உலகின் ேற்குணங்களுள் ஒன்று என்று இந்  

இயல்பு ஏற்றுக் தகாள்ைப்ெட்டு விட்டது. ஆனாலும்கூட இ னால் 

ஏற்ெடும் கடும் உமைச்சல் உடலுக்கும் உள்ைத்துக்கும் எல்மலயற்ற 

தீங்கு தசய்கிறது. இ னால் ோம் இறுக்கமானவர்கள் ஆகிதறாம். 

தகாெம், தொறாமம, ஆத்திரம் தொன்ற குணங்கமை 

தவளிப்ெடுத்துகிதறாம். 

உலதகங்கும் உள்ை சமூகங்களில் ோளுக்கு ோள் வன்முமறயும் 

சகிப்புத் ன்மமயின்மமயும் அதிகரித்து வருவது ஏன் என்று 

ொர்த் ால் இந்  ேற்குணங்கள் தவகமாக மமறந்து வருகின்றன 

எனெம  ான் காண்கிதறாம். 

மங்கைம் 

மங்கைம் என்ெது எப்தொதும் மகிழ்ச்சியாகவும் உற்சாகமாகவும் 

இருப்ெம க் குறிக்கிறது. அப்ெடி இருப்ெவமனச் சுற்றி எப்தொதும் 

சுெமான சூைல் இருக்கும். மனி ன் உற்சாகமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் 

திருப்தியாகவும் சுறுசுறுப்ொகவும் இருக்கும்தொது அவமனச் 

சுற்றிலும் அந்  உணர்வுகள் ெரவுகின்றன. எனதவ, மங்கைம் என்ெது 
லகுவாகவும் உற்சாகமாகவும் ோமும் இருந்து தகாண்டு ேம்மமச் 

சுற்றி உள்ைவர்களுக்கு உற்சாகத்ம யும் மகிழ்ச்சிமயயும் 

அளிப்ெத யாகும். 

அன்பும் கருமணயும் நிமறந்  ஒருவன் தூய்மமயாகவும் 

தொறாமமயற்றவனாகவும் இருந்து, எப்தொதும் உற்சாகமாக 

(இதுவமரச் தசால்லப்ெட்ட ஆன்மகுணங்கள்)  தசய்யும் தவமலகள் 
அத் மனயும் அனாயசமாக இருக்கும் (இ ற்கு முந்ம ய 

ஆன்மகுணம்). 

அகார்ப்ெணியம் 
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கருமித் னத்தின் எதிர்குணம் ான் அகார்ப்ெணியம், அ ாவது  யாை 
சிந்ம .  ன்மனத்  ாழ்த்திக் தகாள்ைாமல், தகௌரவமாக ேடந்து 
தகாள்வது என்ற தொருளும் இச்தசால்லுக்கு உண்டு. தீரமும்  யாை 

குணமும் இருக்கும் ஒருவன் எந்  சூழ்நிமலயிலும் உற்சாகமாக, 
அமமதியாக, தூய மனதுடன், உறுதியாக, கருமண உள்ைத்துடன் 

இருக்கும் நிமல ான் அகார்ப்ெணிய குணம். ஒருவன் எவ்வைவு 

தமாசம் தொனாலும்,  ன் தகௌரவத்ம க் தகடுத்துக் தகாள்வம க் 
காட்டிலும் உலகில் தவறு எதுவும் அவமனக் கீழ்மம தசய்வ ாக 

இருக்காது. 

அஸ்ப்ருஹம் 

ஸ்ப்ருஹம் என்ெது அத் மனக்கும் ஆமசப்ெடச் தசால்லும் தெராமச. 

அஸ்ப்ருஹம் என்ெது இந்  குணமற்ற இயல்பு.  ர்மத்துக்குப் 

புறம்ொக இல்லா  இன்ெங்கள் அனுெவிப்ெம  இந்து சாஸ்திரங்கள் 

அனுமதிக்கின்றன என்றாலும், அமனத்து தமாகங்களும் 

வலுவற்றமவ என்ெம யும் ெயனற்றமவ என்ெம யும் ோம் உணர 

தவண்டும் என்று அமவ கூறுகின்றன. 

“ஆமச அறுமின்கள் ஆமச அறுமின்கள் ஈசதனாடு ஆயினும் ஆமச 

அறுமின்கள்” என்ெது திருமூலர் வாக்கு. 

இதுதவ மிக உயர்ந்  நிமல, சாஸ்திரங்களில் கூறப்ெட்ட  ர்ம 

வாழ்மவ அமனவரும் வாழ்ந்து தமாகமற்ற தெருவாழ்வு வாை 

தவண்டும். 

    சம                  

எந்  ஒரு கர்மா தசய் ாலும் பிறருக்தகா அல்லது தொதுவில் 

ெலருக்கும் உரிய ஒன்றுக்தகா எதிரான அத்துமீறலாகி, அச்தசயலின் 

விமைவுகள் அவர்கமை ொதிக்கும்தொது, அந்  தவமலமயச் 

தசய் வனுக்கு தமாசமான எதிர்விமைவுகள் ஏற்ெடுகின்றன. 

இவற்மற இந்து சமயங்கள் ொெம் என்று அமைக்கின்றன. 

எப்ெடிப்ெட்ட தசயல்கள் இமவ என்று ெல நூற்றாண்டுகைாக 

கவனித்து, சாஸ்திரங்கள் அவற்மறத் த ாகுத்து வந்திருக்கின்றன. 
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ஆனால் இந்திய துமணக்கண்டம் மிகப் தெரியது, இங்கு ெல 
பிரத சங்களும் அவற்றுக்கு உரிய  னித் னி ெைக்க வைக்கங்களும் 

இருக்கின்றன என்ெ ால் இது தொன்ற சாஸ்திர வமகமமப்ொடுகள் 

எக்கச்சக்கமாக இருக்கின்றன. அது அத் மனமயயும் தெச  னியாக 

ஒரு புத் கதம எழு  தவண்டும். இங்தக இருப்ெது ஒரு சிறிய 

அறிமுகம் ான். இவ்வைவு ான் விஷயம் என்று நிமனத்துக் தகாள்ை 

தவண்டாம். அத் மன விஷயங்கமையும் த ாடவுமில்மல, 
அவ்வைவு விரிவாக தெசவுமில்மல. 

புண்ணியம் 

புண்ணியம் என்ற தசால்லுக்கு, “புனி மானது, மங்கைமானது, 
ேல்லது, ஒழுக்கமானது,” என்று ெல அர்த் ம் உண்டு. எண்ணம், 
தசால், தசயல் என்று ெலவமககளில் தசய்யப்ெட்ட 

ேல்விமனகமையும் புண்ணியம் என்று தசால்வார்கள். தசயமல 

மட்டுமல்லாமல் அவற்றின் விமைவுகள் அமனத்ம யும் புண்ணியம் 

என்றும் தகாள்வதுண்டு. தலௌகீக வாழ்க்மகயிலிருந்து ேம்மம 

உயர்த்தி ேமக்கு ேன்மம தசய்யும் தசயல்கள் அத் மனயும் 

புண்ணியம் ான்.  ான  ருமம், பிறருக்கு ேல்லது ேடக்க தவண்டும் 

என்று உயர்வாய் நிமனப்ெது, பிறருக்கு ஆறு லாய் ோலு வார்த்ம  

தெசுவது, இது தொன்ற தசயல்களின் விமைவுகள் புண்ணியம் என்று 

தசால்லப்ெடுகின்றன. அத  தொல் பிரார்த் மன தசய்வது, தீர்த்  
யாத்திமர தசல்வது, ஏன், தியானம் தசய்வதும்கூட் புண்ணிய 

காரியம் ான். இது ஒவ்தவான்றுதம புண்ணியம் ான். 

ேம் எண்ணம், தெச்சு, தசயல் எல்லாம் புண்ணியம் தெற்றுத் ருவ ாக 

இருக்க தவண்டும் என்ற ஊக்கத்ம  இந்து சமயங்கள் அளிக்கின்றன. 

இ னால் ேல்ல இணக்கமான ஒரு சூைல் உருவாகிறது என்ெது 

மட்டுமல்ல. இந்  ேல்விமனகளின் ெயனாய் நிமறய புண்ணியம் 

தசர்த்துக் தகாண்டு இப்பிறவியின் பின்னாட்களிதலா அல்லது 

மறுபிறப்பிதலா அவற்றுக்கான ேற்ெயன்கமை அனுெவிக்க முடியும் 

என்ற ேம்பிக்மகக்கும் இடம் தகாடுக்கின்றன. புண்ணிய 

எண்ணங்களும் தசயல்களும் தலௌகீக வாழ்விலிருந்து உயர்த்தி 

ேம்மம தமாட்சத்துக்கு இட்டுச் தசல்வது மட்டுமல்லாமல், உலக 
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உயிர்கள் எல்லாதம ேலமாக இருக்க தவண்டும் என்று ோம் 

விரும்ெவும் உ வுகின்றன. 

பிற சமயங்கள் ேம்புவது தொல், புண்ணியச் தசயல்களின் ெலன் 

இறப்புக்குப்பின் தசார்க்கத்தில் தொய்ச் தசர்ப்ெது மட்டும் ான் என்று 

இந்து மரபுகள் பிரச்சாரம் தசய்வதில்மல. இந்து சாஸ்திரங்களில் 

தசார்க்கத்ம ப் ெற்றி தெசப்ெடுகிறது என்ெது உண்மம ான், ஆனால் 

புண்ணியச் தசயல்களின் ெல ேன்மமகளுள் ஒன்று மட்டும் ான் 

தசார்க்கம் தசன்று தசர்வது. தசார்க்கம் மட்டும் ான் எல்லாம் என்று 

தசால்வதில்மல. 

புண்ணியம் ெற்றி தெசும்தொது அங்கு சமய உணர்வுகள் 

தவளிப்ெடுவது உண்மம ான் ஆனால் மனி னின் ஒட்டுதமாத்  

அற, ஆன்மிக வைர்ச்சி ான் இந்து சமயங்களின் மமய தோக்கம். 

இ ன் நீட்சியாய் சமூகம் முழுமமயும் ேலமாய் வாழ் தவண்டும் என்ற 

லட்சியம் இருக்கிறது. 

ொெம் 

கடவுளின் சட்டங்கமை தவண்டுதமன்தற மீறுவது அல்லது 

கடவுளுக்கு எதிராக புரட்சி தசய்வது ொெம் என்ெது ான் உலகம் 

 ழுவிய ெல சமய மரபுகளின் சித் ாந் ம். உ ாரணத்துக்கு, 
கிறித் வத்தில் ஒரிஜினல் சின் என்று ஒன்று இருக்கிறது. மு ல் ொெம் 

தசய்  ஆ ாமுக்குப்பின் வந்  அத் மன தெரும் அந் ப் ொெத் ால் 

பீடிக்கப்ெட்டிருப்ெ ாக கிறித் வம் தசால்கிறது. இது தொல் எது 

ொெம், யார் ொபிகள், எது ொெ விதமாசனம் என்ெது ெற்றி உலகத்தில் 

உள்ை ஏறத் ாை அத் மன சமயங்களும்  ங்களுக்கு என்று ஒரு 

 த்துவத்ம  உருவாக்கிக் தகாண்டிருக்கின்றன. 

இந்து சமயத்தில் ொெம் அல்லது ொ கம் என்ற தசால் ொெத்ம  

விவரிக்கிறது. ஒரு மனி னுக்கு எப்ெடி தமாட்சம் கிட்டும், அ ற்கு 
 மடகள் என்ன, அந் த்  மடகமைக் கடந்து தசல்வது எப்ெடி 
என்ெது தொன்ற விஷயங்கமை இந் த்  த்துவம் தசால்கிறது. 

இருந் ாலும், ொ கம் என்ெது மிகவும் தீவிர சமயத் ன்மம தகாண்ட 

சிந் மன, இமறச் சித் த்துக்கு எதிராகச் தசய்யப்ெடும் விஷயங்கமை 

அது தசால்கிறது. எனதவ ொெம் குறித்து இந்து சமயங்கள் தசால்வது 
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எல்லாம் அற-ஆன்மிக விஷயங்கள் ான். சமயம் அல்லது 

ஒழுக்கங்கமை மட்டும் அமவ  னியாகப் தெசுகின்றன என்று 

தசால்ல முடியாது. தொதுவாகச் தசான்னால் இந்து சமயங்களில் 

சமயமும் ஒழுக்கமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்ெந் மில்லா   னித் னி 

விஷயங்கள் அல்ல. 

ஆனால் எந்  ஒரு தசயமலயுதம ஏன் ொெம் என்று தசால்ல 

தவண்டும்? அப்ெடிதய ொர்த் ாலும், சில தசயல்கமை 

ொெச்தசயல்கள் என்று தசால்ல முடியுமானால், ஆண்களும் 

தெண்களும் ஏன் ொெம் தசய்கிதறாம்? எத ல்லாம் ொெச் தசயல்கள், 
ஏன் அப்ெடிச் தசால்லப்ெடுகின்றன? ஒருவன் ொெம் தசய் ால், ொெ 
விதமாசனம் தெற என்னதவல்லாம் தசய்ய தவண்டும்? 

இந்து சமயங்கமைப் தொறுத் வமர ஒவ்தவாரு மனி னுக்கும் 

மூன்று குணங்கள் அல்லது சுொவங்கள் உண்டு. அவற்மற சத்வம், 
ரஜஸ்,  மஸ் என்று அமைக்கிதறாம். ஒவ்தவாருவரிடமும் ஒவ்தவாரு 

வமகயில் இந்  மூன்று குணங்களும் கலந்து இருக்கின்றன. இந் க் 

கலமவகளில், ரதஜா குணம் தமதலாங்கி இருந் ால் அவர்கள் சில 

தகட்ட காரியங்கள் தசய்யக்கூடும். கீம யில் கிருஷ்ணர் இப்ெடிச் 

தசால்கிறார், “காமம், தகாெம், தெராமச” மனி ர்கமை அழிக்கின்றன, 
எனதவ மனி ன் அவற்மறத்  விர்க்க தவண்டும் (ெகவத் கீம , 15, 
21). அத  தொல், “காமமும் தகாெமும் ரதஜா குணத்தில் 

த ான்றுகின்றன… இந்  உலகத்தில் அமவ மனி னுக்கு 

விதராதிகள்” என்றும் தசால்கிறார் (ெகவத் கீம , 3, 37) 

ஏத ா ஒரு எண்ணம், தசால், தசயல், த ாடர்பு, அல்லது சம்ெவம் ஒரு 
மனி மனச் சீரழிக்கிறது அல்லது அவனது அமமதிமயக் 

குமலக்கிறது என்றால், அது மன அைவில் இருந் ாலும் சரி, உடல் 
அைவில் இருந் ாலும் சரி, ொெம் என்று தசால்லப்ெடுகிறது. 

ஏதனன்றால் இது தொல் ஒழுக்கம் தகட்டுப் தொவது முடிவில் 

தமாட்சம் அமடவ ற்குத்  மடயாக இருக்கும். இம  இன்னும் 

தகாஞ்சம் விரிவாக தயாசித் ால், இது தொன்ற ஒரு சீரழிவு அந்  
மனி ன் வாழும் சமூகத்தின் சமநிமலமயக் குமலக்கும். இந்  

அர்த் த்தில் ொர்க்கும்தொது, ஒரு மனி னுக்கு தகடு ல் தசய்வது 

எதுவாக இருந் ாலும் சரி, சமூகத்தில் அமமதிமயக் குமலப்ெது 
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எதுவாக இருந் ாலும் சரி, இமறவமன தோக்கிச் தசல்லும் 

ொம யிலிருந்து மனி மனதயா அல்லது ஒரு குழுமவதயா 

திமசதிருப்புவதும் சரி, எல்லாதம ொெம் என்று ான் 

தசால்லப்ெடுகிறது. 

ொ கங்கள் எத் மன, அமவ என்தனன்ன என்ற தகள்விகளுக்கு 

ெதில் மிகப் ெைமமயான இந்து சாஸ்திரங்களிதலதய இருக்கிறது. 

காலத்துக்கு ஏற்ெ இவற்றின் எண்ணிக்மகயும் தெயர்களும் மாறி 

வந்திருக்கின்றன. ஆனால் இவற்றில் ஐந்து ொெங்கமை 

மாொ கங்கள் என்று தசால்கிறார்கள், அவற்றின் தெயர் மட்டும் 
தவவ்தவறு சாஸ்திரங்களில் மாறுெடுகின்றன. 

தொதுவாக அமனவரும் இவற்மற ெஞ்ச மாொ கங்கைாக ஒப்புக் 

தகாள்கின்றனர்- 

கைவு 

மது அருந்து ல் 

தகாமல 

குரு ெத்தினியுடன் உறவு தகாள்ளு ல் 

தமற்கண்ட ோன்கு ொெங்கமைச் தசய வர்கதைாடு ேட்ொக 

இருப்ெது 

(சாந்த ாக்ய உெநிட ம், 5.10.9) 

இதில் ெலரும் ோன்காவது ொெம் ப்ருணஹத்தி அல்லது கருச்சிம வு 

என்று தசால்கிறார்கள். தவறு சிலர், தகாவம  அல்லது ெசுவம  
என்று தசால்கிறார்கள். 

ொெங்கள் தவவ்தவறு வமககைாகப் பிரிக்கப்ெட்டு, அவற்றிலிருந்து 

விடுெட என்ன பிராயச்சித் ம் தசய்ய தவண்டும் என்ெத ல்லாம் 

த ாகுக்கப்ெட்டு இந்து சமய ெனுவல்களில் ெலவி ங்களில் 

ெட்டியல்கள் இடப்ெட்டிருக்கின்றன. தொதுவாக இவற்றில் இரு 

வமககள் எல்லாருக்கும் த ரிந்திருக்கும்- மாொ கங்கள், 
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உெொ கங்கள். மாொ கங்கள் தகாமலக்குற்றம் தொன்றமவ, 
உெொ கங்கள் அவற்மறவிட தகாஞ்சம் சா ாரணமான ொெங்கள். 

சில முக்கியமான மாொ கங்களும், உெொ கங்களும் அவற்றுக்கான 

பிராயச்சித் ங்களும் கீதை தகாடுக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. இந் ப் 

ெட்டியல் முடிவற்றது என்ெ ால் எல்லாவமறயும் தெச முடியாது. 

ஆனால் குறிப்பிட்ட ொெங்களுக்கு என்ன பிராயச்சித் ம் என்று அறிய 

விரும்புெவர்களுக்கு உ வுவ ற்காக ொ கங்கமையும் 

பிராயச்சித் ங்கமையும் விவரிக்கும் வமகயில் ஏராைமான 

புத் கங்கள் இருக்கின்றன, அவற்மறப் ெடிக்கலாம். 

மாொ கங்கள் 

ஹத்யம் அல்லது வ ம் 

ஹத்யம் அல்லது வ ம் என்றால் சக மனி மனக் தகாமல தசய் ல். 

மகாொெங்களில் மிகக் தகாடிய ொெமாக இதுதவ இந்து 

சாஸ்திரங்களில் கரு ப்ெடுகிறது. மனி மன விடுங்கள், எந்  ஒரு 
பிற உயிமரயும் தகால்லும் உரிமம மனி னுக்குக் கிமடயாது 

என்று ான் இந்து மரபுகள் தசால்கின்றன. இன்தனாருவமன 

தேரடியாகக் தகான்றாலும் சரி, ஆள் மவத்துக் தகான்றாலும் சரி, 
தகாமலக்கு உடந்ம யாக இருந் ாலும் சரி, தகாமலகாரர்களுக்கு 

ொதுகாப்தொ புகலிடதமா அளித் ாலும் சரி, தகாமல ேடக்கும்தொது 
தவடிக்மகப் ொர்த்துக் தகாண்டிருந் ாலும் சரி, பிற மனி மனக் 

தகான்ற ொெம் தசரும். 

இந்து சாஸ்திரங்களில் சில முக்கியமான தகாமலக் குற்றங்கள் 

தெசப்ெடுகின்றன. அவற்றில் சில – 

ப்ருணஹத்யா 

கருச்சிம வு மகாொெம் என்று கரு ப்ெடுகிறது. இன்னும் 

பிறக்கவில்மல என்றாலும், கருவில் இருக்கும் குைந்ம க்கு உயிர் 

இருப்ெ ாகதவ கரு ப்ெடுகிறது. வைர்ந்துவிட்ட சிசுமவச் 

சிம ப்ெம க் தகாமலக்குச் சமமாக ஹிந்து சமயங்கள் 

கருதுகின்றன. அ ற்காக, ஹிந்து சமயங்கள் கருத் மடக்கு 

எதிர்மமறயானமவ என்று அர்த் ம் தகாள்ைக்கூடாது. கருத் மட, 
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கருத் மடச் சா னங்கள் குறித்து அதேக ஹிந்து சாத்திரங்கள் 

உண்டு. கருத்’ மட’ என்ெது கருச்சிம வுக்கு ஒருகாலும் 

இமணயாகாது. 

சிசுஹத்யா 

இந்து ெண்ொட்டிலும் சமயங்களிலும் ென்னிதரண்டு வயதுக்கு 

குமறவான குைந்ம கள் எந்   வறு தசய் ாலும்  ண்டிக்க அனுமதி 

கிமடயாது. த ரிந்து தசய் ாலும் சரி, த ரியாமல் தசய் ாலும் சரி, 
குைந்ம கள்  வறு தசய்வ ாக எடுத்துக் தகாள்ைக்கூடாது. 

கள்ைமற்ற குைந்ம கமை எக்காரணம் தகாண்டும்  ண்டிப்ெது இந்து 

சமூகத்தில் கண்டிக்கப்ெடுகிறது.  ண்டிப்ெத   வறு என்று 

விதிப்ெ ால், இச்சமயங்கள் குைந்ம கமைக் தகாமல தசய்வது 

மாொ கம் என்றும் விதிக்கின்றன. 

தகாஹத்யா 

ெசுக்களின் உடல்களில் சகல இமறவர்களும் உமறவ ாக அதேக 

மரபுகளும், சம்பிர ாயங்களும் ேம்பிக்மக தகாண்டிருப்ெ ால், ஹிந்து 

சமயங்கள் ெசுவம  என்ெது மாொ கம் எனக் தகாள்கின்றன. 

ொனம் 

மதுொனங்களும் பிற தொம ப் தொருட்களும் இந்து சமயங்களில் 

 மட தசய்யப்ெட்டிருக்கின்றன. மலர்கள், கனிகள் என்று 

மூலப்தொருள் எதுவாக இருந் ாலும் உடலுக்கும் மனதுக்கும் தகடு 

தசய்வ ால் தொம  அளிக்கக்கூடிய எந்  மதுொனத்ம யும் 

உட்தகாள்ை அனுமதி கிமடயாது. மனதின் சமநிமலமயக் குமலத்து 

ெல தீய ெைக்க வைக்கங்களுக்கு மனி மனத்  யார் தசய்து, 
அவமனயும் அவன் வாழும் சமூகத்ம யும் மதுொனங்கள் ோசம் 

தசய்கின்றன. தொதுவாகதவ மதுொனம் மனி னின் நுண்புலன்கமை 

மழுங்கடித்து விடுவ ால் அவனது ஆன்மிக வைர்ச்சியும் 

 மடெடுகிறது. எனதவ மதுொனம் உட்தகாள்வது இந்து 

சாஸ்திரங்களில் மிகப்தெரும் ொெங்க்ளில் ஒன்றாகிறது. 

கைவு 
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சிறிய அைவிலானாலும் சரி, தேரடியாகதவா மமறமுகமாகதவா 

அல்லது ரகசியமாகதவா பிறர் தொருமை அெகரித் ல் மிகக் தகாடிய 

ொெம் என்று இந்து சாஸ்திரங்கள் தசால்கின்றன. ஏறத் ாை எல்லா 

சாஸ்திரங்களும் ஏமைகள் மற்றும் இமறயடியார்களிடமிருந்து 

அெகரிப்ெது தெரும் ொெம் என்று கண்டிக்கின்றன. 

பிறழ்காமம் 

பின்வரும் காமங்கள் ொெமாகச் தசால்லப்ெடுகின்றன- 

குருவங்கன காமம்– ஒருவன்  னது குரு அல்லது ஆசானின் 

மமனவியுடன் உடலுறவு தமற்தகாள்வது ொெச்தசயல். 

அத  தொல்,  ந்ம , அன்மன, சதகா ரன், சதகா ரி என்று குடும்ெ 
உறுப்பினர்களுடன் உடலுறவு தகாள்வது ொெச் தசயல். சில 

சாஸ்திரங்கள்  ந்ம  அல்லது  ாயின் உடன்பிறந்த ார் மற்றும் 

அவர்கைது குைந்ம களுடன் உறவு தகாள்வம யும்  மட 

தசய்கின்றன, ஆனால் இது பிரத சத்துக்குப் பிரத சம் மாறுெடுகிறது. 

சக மனி மனத்  விர தவறு பிற விலங்கினங்களுடன் உறவு 

தகாள்வதும் ொெம் ான். 

சங்கம் அல்லது சகவாசம் – மகாொ க சம்சங்கம் 

மாொ கங்கள் தசய்ெவர்கதைாடு த ாடர்பு மவத்துக் தகாள்வத  

தெருங்குற்றமாகவும் மாொ கமாகவும் தசால்லப்ெடுகிறது. இமவ 

ஒருவனின் மனம ச் சீரழிக்கும், ோட்ெட ோட்ெட ஒருவரின் தீய 
குணங்கள் பிறமரப் ொதிக்கும் என்ெ ால், காலப்தொக்கில் 

கூடாஒழுக்கம் தகடில் முடியும். 

உெொ கங்களும் பிராயச்சித் ங்களும் 

சில சாஸ்திரங்கள் சூ ாட்டம், தொய் தசால்லு ல், சாஸ்திரங்கமைப் 

ெழித் ல், பிறருக்கும் தொதுமக்களுக்கும் உரியம  அழித் ல் 

தொன்றவற்மற உெொ கங்கள் என்று நீண்ட ெட்டியலிடுகின்றன. 

இதில் ஆர்வமுள்ைவர்கள், பிராயச்சித்  விதவகம், யக்ஞவல்க்ய 

ஸ்ம்ருதி, தொன்ற ெனுவல்கமைப் ெடிக்கலாம். 
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பிராயச்சித் ம் அல்லது ொெத்ம ப் தொக்கிக் தகாள்ளும் வழிகள் 

பிராயச்சித் ம் என்றால் ொெத்ம ச் சுத்திகரித்துக் தகாள்ளு ல். ொெச் 

தசயலால் ொபியின் மனதில் ஏற்ெட்ட  டங்கமைப் பிராயச்சித்  

கர்மம் சுத் ப்ெடுத்துகிறது. கடந்  காலத்தில் தசய்  பிமைமயத் 

திருத்திக் தகாள்ளும் தசயல் இது. 

ொெங்கமைப் தொக்கும் கருவியாக பிராயச்சித் ம் இருக்க முடியுமா 

என்ெது ெற்றி ெல்தவறுெட்ட கருத்துகள் இருக்கின்றன. த ரிந்த  

தசய்  ொெங்களிலிருந்து  ப்பிக்க முடியாது, ஒருவன்  ன் 

தசயல்களுக்கான பின்விமைவுகமை அனுெவித்த யாக தவண்டும் 

என்று சிலர் தசால்கின்றனர். அறியாமமயாதலா, அசிரத்ம யாதலா, 
அறியாமதலா தசய்  ொெங்களுக்கு மட்டுதம சாஸ்திரங்களில் 

பிராயச்சித் ம் உண்டு என்கின்றனர் அவர்கள். ஆனால் தவறு சிலர், 
எப்தெற்ெட்ட ொெங்கமைச் தசய்திருந் ாலும் சரி, அமனவருக்கும் 
இந்து  ர்மம் ேம்பிக்மக அளிக்கிறது என்று தசால்கிறார்கள். 

மாொ கங்கள் தசய் வர்களுக்கும் மனம் வருந்தி திருந்  வாய்ப்பு 

அளிக்கப்ெட தவண்டும். சில உயிர்கள் நிரந் ரமாக ேரகத்துக்கு 

அனுப்ெப்ெடும் என்ெம  இந்து சமயங்கள் அப்ெடிதய 

ேம்புவதில்மல- ஆனால் துல்லியமாகச் தசால்ல தவண்டுதமன்றால், 
சில ெக்தி சம்பிர ாயங்கள் அப்ெடிச் தசால்கின்றன. ஆனால் அந்  

ேம்பிக்மக ெரவலாக இல்மல. எனதவ எல்லா ொெங்களில் இருந்தும் 

சுத்திகரித்துக் தகாள்ை முடியும் என்ெ ால் அதிக அைவில் 

பிராயச்சித் ங்கள் இந்து ம நூல்களில் தசால்லப்ெடுகின்றன. 

ொெச்தசயல்களின் விமைவுகமைக் குமறத்துக் தகாள்ை ெல 

வழிமுமறகளும் தசால்லப்ெட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் சில – 

ொவமன்னிப்பு 

இந்து சமயச் சடங்குகளில், ொெத்ம  ஒப்புக்தகாண்டு ொெ மன்னிப்பு 

தெறும் வைக்கம் கிமடயாது என்ற ஒரு  வறான தொதுேம்பிக்மக 

இருக்கிறது. கடந்  காலத்தில் தசய்  குற்றங்களிலிருந்து விடுெட 

இமறவனிடம் பிரார்த் மன தசய்வது குற்றத்ம  ஒப்புக்தகாள்ளும் 

தசயல் என்று தசான்னால் அப்ெடிப்ெட்ட ெல பிரார்த் மனகள் 

இருக்கின்றன. ரிக் தவ த்தில் மன்னிப்பு தகட்கும் ொடல்கள் 
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எண்ணற்ற அைவில் இருக்கின்றன.  ர்ம சாஸ்திரங்களில் எங்தக 

எப்தொது எப்ெடி இது தொன்ற பிராயச்சித் ம் தசய்ய தவண்டும் 

என்று ெல  கவல்கள் தகாடுக்கப்ெட்டுள்ைன. ஆனால் பிற 

சமயங்களுக்கும் இந்து சமயங்களுக்கும் இமடதய ஒரு மிகப்தெரிய 

தவறுொடு உண்டு- ொெம் தசய் து குறித்  குற்றவுணர்மவப் 

தொக்குவ ற்காக என்தற குற்றத்ம  ஒப்புக் தகாள்வது கிமடயாது; 
மாறாக, ொெத்தின் விமைவுகமை நீக்குவ ற்கும் குமறப்ெ ற்கும் சில 

தசயல்கமைத் துவக்கவும் இப்ெடிச் தசய்யப்ெடுகிறது. 

வருந்து ல் 

மீட்சிக்கு முக்கியமான தசயல்களில் அனு ாெம் என்று 

அமைக்கப்ெடும் வருத் ச் தசயல் ஒன்று.  ான் தசய்   வறுக்காகவும் 

அ னால் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்காகவும் ொெம் தசய் வர் மனம் 

வருந்  தவண்டும். இமவ இரண்டும் அடுத் டுத்  தசயல்கள் அல்ல, 
ஆனால் மனம் வருந்து ல் ான் ொெம் தசய் வருக்கு பிராயச்சித் ம் 

தசய்யும்  குதிமய அளிக்கிறது. 

பிராணாயாமம் 

புலன்கமையும் மனம யும் கட்டுப்ெடுத்  பிராணமனத் 

 ன்னுள்ளும்  ன் சூைலிலும் இருத்தி மவத்திருத் ல் காலங்காலமாக 

ேமடமுமறயில் உள்ை ெைக்கம். இந்து சமய ெைக்க வைக்கங்களின் 

ஆரம்ெ நிமலகளில் இது ஒன்று. எனதவ, இதுவும் பிராயச்சித் மும் 

தவவ்தவறு அல்ல. பிராணாயாமம் ெல்வமகப்ெடும், அவற்றின் 
எண்ணிக்மகயும் ெல்தவறு. இ ன் நுட்ெங்கமை அறிய 

விரும்புெவர்கள் தயாகா புத் கங்கமை வாசிக்கலாம். 

 ெஸ் 

இந்து சமயங்களில் உள்ை சுத்திகள் அமனத்தின் மமயத்திலும்  ெஸ் 

அல்லது விர ம் ான் இருக்கிறது. எத ல்லாம் விர ம் என்ெது குறித்து 

மாறுெட்ட கருத்துகள் உள்ைன. பிரம்மச்சரியம், உண்மம தெசு ல், 
உண்ணாமம, தவறும்  மரயில் உறங்கு ல், ஒவ்தவாரு ோளும் 

மந்திரம் ஜபித் ல், மும்முமற குளித் ல் மு லானவற்மற விர ங்கள் 

என்கிறார் தகௌ மர் ( தகௌ ம  ர்ம சூத்திரங்கள், 19.15). ொெத்துக்கு 
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ஏற்றெடி எத் மன ோட்கள் விர ம் இருக்க தவண்டும் என்ெதும் 

எவ்வைவு தவமை சாப்பிடாமல் இருக்க தவண்டும் என்ெதும் 

மாறுகின்றன. சில சாஸ்திரங்களில் உண்ணா தோன்புக்கு ான் மமய 

இடம் இருக்கின்றது, அமவ சந்திரமனக் தகாண்டு ஆண்டுகமைக் 

கணக்கிடுகின்றன- சில குற்றங்களுக்கு ஒரு வருடம்கூட 

உண்ணாமல் இருக்க தவண்டிய ாகலாம். 

ஜெம் 

குறிப்பிட்ட ஒரு மந்திரத்ம த் திரும்ெத் திரும்ெ தசால்வது ான் 

ஜெம். ஒருவனுக்கு அவனது குருவால் உெத சிக்கப்ெட்ட 

மந்திரமாகவும் அது இருக்கலாம், அல்லது இமறோமமாக இருக்கலாம், 
அல்லது பிராயசித்  மந்திரமாக இருக்கலாம். உண்மமயில் ஜெம் 

தசய்வது ஒருவனது அன்றாட கடமமகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. 

மிகக் தகாடிய ொெங்களுக்கும்கூட இமறோமத்ம  தஜபிப்ெது 

பிராயசித் மாக இருக்கும் என்று ெல புராண ஸ்த ாத்ரங்கள் 

தசால்கின்றன. 

 ானம் 

 ான ர்மம் தசய்வது இன்றும் ெரவலாக ேமடமுமறயில் உள்ை 

ெைக்கம். ேல்ல ோட்களிலும் சில முக்கியமான சமயங்களிலும் 

ஒருவனது பிராயச்சித் த்தின் ஒரு ெகுதியாகதவா அல்லது அன்றாட 

கடமமகளில் ஒன்றாகதவா, இந்துக்கள் ஏமைகளுக்கும் இல்லா  

நிமலயில் இருப்ெவர்களுக்கும்  ர்மம் தசய்கிறார்கள். ொெங்களுக்கு 

பிராயச்சித் ம் தசய்வம ப் தெசும்தொது  ானம்  னி மற்றமவ 

தவறல்ல என்று புரிந்து தகாள்ை தவண்டும். ொெசுத்திக்கு ெல 

கர்மாக்கமை அடுத் டுத்து தசய்யும்தொது அவற்றில் ஒரு ெகுதியாக 

இதுவும் வருகிறது. 

உெவாசம் 

உண்ணா தோன்பிருத் ல் இந்து மக்களின் வாழ்வில் மிக முக்கியமான 

ெங்கு வகிக்கிறது. திங்கட்கிைமம, ஏகா சி என்று குறிப்பிட்ட 

விதசஷ ோட்களில் சிலர் விர ம் இருக்கின்றனர். புண்ணியம் 

கிமடக்கும் என்தறா ஒரு சடங்கின் ெகுதியாகதவா பிராயச்சித் ம் 



 

Compiled by www.iyachamy.com Page 23 

 

w
w

w
.iy

a
ch

a
m

y.
co

m
 

தசய்வ ற்கான  குதி ஏற்ெடுத்திக் தகாள்ைதவா 

தோன்பிருப்ெதுண்டு. 

தீர்த் யாத்திமர 

தீர்த் யாத்திமர அமனத்து வமக ொெங்கமையும் தொக்கிவிடும் 

என்று தொற்றப்ெடுகிறது. ஆனால் ேடந்து தசல்வது, உண்ணா 

தோன்பிருப்ெது, திருத் லங்களில் நீராடுவது என்று சாஸ்திரத்தில் 

கூறப்ெட்ட வழிமுமறகளுக்கு ஏற்ெதவ ஒருவன் தீரத் யாத்திமரமய 

தமற்தகாண்டு ெயணப்ெட தவண்டும். 

முக்கடன்கள், ஐவமக தவள்விகள் மற்றும் தீர்த்  

யாத்திமரகள் 

இந்து சமயங்களுக்கும் சம்பிர ாயங்களுக்கும் உரிய மூன்று 

அடிப்ெமட தகாட்ொடுகமைப் ொர்க்கப் தொகிதறாம். ஒவ்தவாரு 

மனி னும் தசலுத்  தவண்டிய முக்கடன்கள், நிமறதவற்ற தவண்டிய 

ஐந்து யாகங்கள், தமற்தகாள்ை தவண்டிய தீர்த்  யாத்திமரகள்- 

கடன்கள், யாகங்கள், யாத்திமரகள்- இமவதய அந்  மூன்று 

அடிப்ெமடக் தகாட்ொடுகள். 

ெல ம ங்களிலும் யாத்திமர தசல்லும் வைக்கம் உண்டு. ஆனால் 

எவற்மறப் புனி மான இடங்கைாகக் கருதி யாத்திமர தசல்கிறார்கள் 

என்ெது ான் இந்து சமயங்களில் தமற்தகாள்ைப்ெடும் யாத்திமரயில் 

உள்ை  னித் ன்மம. தொதுவாக, ெல ம ங்களிலும் அந்  ம த்ம த் 

த ாற்றுவித் வதராடு த ாடர்புமடய இடங்கள், அல்லது அந்  

ம த்தில் பிர ான முக்கியத்துவம் தகாண்ட வழிொட்டுத் 

 லங்கள் ான் யாத்திமர தசல்லும் இடங்கைாக இருக்கும். ஆனால் 

இந்து சம்பிர ாயங்களில் ெல்வமகப்ெட்ட ஏராைமான இடங்கள் 

புனி மாக கரு ப்ெடுகின்றன. அது மட்டுமல்ல, ேதிகள், மமலகள், 
விலங்குகள் என்று இயற்மகயில் உள்ைமவயும் புனி மாக 

வழிெடப்ெடுகின்றன. 

குறிப்பிட்ட சில புனி  ேதிகளில் நீராடுவது, த ாமலவில் உள்ை 

மமலக்குச் தசன்று கிரிவலம் வருவது தொன்ற விஷயங்களும் இந்து 
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மரபில் திருத் ல யாத்திமரகைாகக் கரு ப்ெடுகின்றன என்ெது 

விஷயம் த ரியா வர்களுக்கு ஒரு தெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும். 

ருண த்ரயம் 

ஒவ்தவாரு மனி னும் ரிஷிகளுக்கு, கடவுைர்களுக்கு, 
மூ ாம யர்களுக்கு என்று மூன்று கடன்கமைச் தசலுத் தவண்டிய 

கடமமதயாடு பிறக்கிறான் என்ெது இந்து கலாசாரத்தின் ெண்மடய 

ேம்பிக்மககளில் ஒன்று. தவ ங்களின் அங்கமான ம த்திரிய 

சம்ஹிம  இப்ெடிச் தசால்கிறது- 

“எது பிறக்கிறத ோ, அது பிறக்கும்த ோது மூன்று கடன்களைக் 

ககோண்ட ோய் பிறக்கிறது, ரிஷிகளுக்கு பிரமச்சரியத்ள யும், 
க ய்வங்களுக்கு யோகங்களையும் பித்ருக்களுக்கு வம்சத்ள யும் 

அளித் ோக தவண்டும்” 

ம த்திரிய சம்ஹிம , VI. 3. 10. 5). ெண்ொட்டுக் கல்வி தெறு ல், 
யாகங்கள் தசய் ல், குைந்ம  தெற்றுக் தகாள்ளு ல் மு லானமவ 

ஆன்மீக கடமமகைாகக் கரு ப்ெடுகின்றன. 

இந்  ேம்பிக்மக ெரவலாக முக்கடன்கள் அல்லது ருண த்ரயங்கள் 

என்று அறியப்ெட்டாலும், மகாொர ம் ோன்காம் கடன் என்று 

இன்தனான்றும் தசால்கிறது. அமனத்து உயிர்களுக்கும் ேன்மம 

தசய்து, அன்புடன் இருந்து ான் ோம் அவற்றுக்குச் தசலுத்  

தவண்டிய கடமனத் தீர்க்க முடியும் (மகாொர ம், ஆதி ெர்வம், 120. 
17-20). மகாொர த்தின் அனுசாசன ெர்வம்அதிதிகளுக்குச் 

தசலுத் ப்ெட தவண்டிய கடன் என்று ஐந் ாவ ாக ஒன்றும் 

தசர்க்கிறது (37.17) 

இரண்டாம் கடனும் மூன்றாம் கடனும் ஒன்றுக்தகான்று 

த ாடர்புமடயமவ. கல்வி ெயின்று முடித்து குறிப்பிட்ட ஒரு 

வயதுக்கு வரும் மாணவன் யாகங்கள் தசய் ாக தவண்டும், இந்  
யாகங்களில் சிலவற்றில் அவனது மமனவியும் உடன் நிற்க 

தவண்டும். ரிஷிகளுக்கு பிரமச்சரியத்ம  அளித்து, த ய்வங்களுக்கு 

யாகங்கமை அளிக்கும் ெருவத்ம  எட்டும் மாணவன் திருமணம் 

தசய்து தகாள்வது அவசியமாகிறது. அ ன்பின்னதர, மூன்றாம் 
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கடனான, “பித்ருக்களுக்கு வம்சத்ம யும் அளிப்ெம ” அவன் 

நிமறதவற்ற முடியும். இந்து சம்பிர ாயங்களில் மூத்த ாருக்கு 

மரியாம  அளிப்ெது, முன்தனார்களுக்கு பிண்டம் அளிப்ெது 

தொன்றமவயும் அவசியமாகக் கரு ப்ெடுகின்றன. எனதவ 

இவற்மறச் தசய்ெவனுக்கு தேரடி வாரிசு இருக்க தவண்டும். 

தமலும், இந் க் மூன்று கடன்களுக்கு சமய தோக்கமற்ற தவதறாரு 

காரணமும் இருக்கக்கூடும் – குடும்ெத்ம க் காப்ொற்றும் 

தொறுப்மெத்  ன்  ந்ம யிடமிருந்து மகதனா மகதைா 

ஏற்றுக்தகாள்ளும் வமகயில், அவனது மகன் மற்றும் மகளுக்குப் 

ெயிற்சி அளித்து உ வுவ ற்காகவும் இந்  சம்பிர ாயங்கள் 

ேமடமுமறயில் இருக்கலாம். 

இரண்டாம் கடனும் மூன்றாம் கடனும் தொதுவாகச் சில 

விமரிசனங்களுக்கு உட்ெடுத் ப்ெடுகின்றன. ஆசிரம அமமப்பில் 

மு ல் நிமலயான மாணவ ெருவத்திலிருந்து ோன்காம் நிமலயான 

சந்நியாச ெருவத்துக்கு தேரடியாகச் தசல்லும் சு ந்திரத்ம  

வலியுறுத்துெவர்கதை இந்  விமரிசகர்கள். ஆசாரிய சங்கரரது 

நிமலப்ொடும் இதுதவ. ஆனால், இம  மறுப்ெவர்கள், 
முன்தனார்களுக்கும் த ய்வங்களுக்கும் உரிய கடமனச் 

தசலுத் ா வர்கள் தமாட்சத்ம க் கனவிலும் நிமனத்துப் ொர்க்க 

முடியாது என்று தசால்கின்றனர். எனதவ மிக இைம் வயதில் துறவு 

தமற்தகாள்ளும் ொலசந்நியாசம் சாஸ்திர விதரா மானது என்ெது 

இவர்கைது நிமலப்ொடு. 

ெஞ்சமகா யக்ஞங்கள் 

இந்து சமய ெண்ொட்டின்ெடி த ால்காலம் த ாட்தட தினமும் 

கமடபிடிக்க தவண்டும் என்று தசால்லப்ெடும் ஐந்து கடமமகளும் 

ெஞ்சமகா யக்ஞங்கள் என்று அமைக்கப்ெடுகின்றன. இமவ 

அமனத்தும் யாகங்கள் என்று தசால்ல முடியாது, இமவ அமனத்தும் 
அக்னி வைர்த்து ஆகுதி அளிப்ெமவ அல்ல. ஆனாலும் அமவ 

யக்ஞங்கள் என்று அமைக்கப்ெட காரணம், இந்து ம த்ம ச் 

சார்ந் வனின் வாழ்வில் அவற்றுக்கு அவ்வைவு முக்கியத்துவம் 

உள்ைது என்ெது ான். 



 

Compiled by www.iyachamy.com Page 26 

 

w
w

w
.iy

a
ch

a
m

y.
co

m
 

இமவ முமறதய 

1. பிரம்ம யக்ஞம் – பிரம்மத்துக்கு அளிக்கப்ெடும் யாகம் 

2. த வ யக்ஞம் – த ய்வங்களுக்கு அளிக்கப்ெடும் யாகம் 

3. பூ  யக்ஞம் – அமனத்து உயிர்களுக்கும் அளிக்கப்ெடும் யாகம், 

4. பித்ரு யக்ஞம் – மூ ாம யர்களுக்கு அளிக்கப்ெடும் யாகம், 

5. மானுஷ்ய யக்ஞம் – மனி ர்களுக்கு அளிக்கப்ெடும் யாகம் 

என்று ஐவமகப்ெடும். 

தவ ங்கள் மு ல் ேவீன சாஸ்திரங்கள் வமர ெஞ்சமகா யக்ஞங்கள் 

தெசப்ெடுகின்றன. ஒவ்தவாரு இந்துவும் கட்டாயம் தசய்ய தவண்டிய 

ோற்ெது சம்ஸ்காரங்களில் தகௌ ம ரிஷியும் மனுவும் இவற்மறயும் 

தசர்த்துக் தகாண்டிருப்ெது ெஞ்ச மகா யக்ஞங்களின்  ாக்கத்ம  

உணர்த்துகிறது. 

பிற யாகங்களிலிருந்து தினமும் தசய்யப்ெட தவண்டிய இந்  ெஞ்ச 

மகாயாகங்கள் எப்ெடி தவறுெடுகின்றன என்றால், இந்  ஐந்ம யும் 
தசய்வதில் எந்  ெலனும் இல்மல, மிகவும் துவக்க நிமலயில் உள்ை 
உயிர் மு ல் சக மனி ர்கள், மூ ாம யர்கள், த ய்வங்கள், 
ெரப்பிரம்மம் என்று உலகில் உள்ை அமனத்ம யும் தேசிப்ெ ன் 

தவளிப்ொடாகதவ இமவ அமமந்திருக்கின்றன என்ெது ான். 

பிரம்ம யக்ஞம் என்ெது, சமய நூல்கமைக் கற்ெது, பிறருக்குக் கற்றுத் 
 ருவது, புனி  மந்திரங்கமைச் தசால்வது தொன்ற சமயச் சடங்குகள். 

 ர்ப்ெணமும் ஒரு பிரம்ம யக்ஞம் என்று சிலர் தசால்கின்றனர். 

த வ யக்ஞம் என்ெது பிரம்மத்ம  ெல்தவறு த ய்வ வடிவில் 

வழிெடுவதும், தஹாமம் வைர்த்து வழிெடுவதும் என்று 

தசால்லப்ெடுகிறது. 

பூ  யக்ஞம் என்ெது ோய்கள், காகங்கள், எறும்புகள், பூச்சிகள் 

மு லானவற்தறாடு உணமவப் ெகிர்ந்து தகாள்ளு ல். 
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பித்ரு யக்ஞம் என்ெது மமறந் வர்களுக்கு ஆகுதி அளித் ல். 

 ர்ப்ெணம், பிண்ட  ானம், ஸ்ரார்த் ம் மு லானமவ பித்ரு 

யக்ஞங்கள். 

மனுஷ்ய யக்ஞம் என்ெது அதிதிகமை வரதவற்றல். வீட்மடவிட்டு 

தவளிதய தசன்று அதிதிகமை வரதவற்று, அவர்களுக்கு அன்னம், 
 ண்ணீர். ஆசனம் மு லியமவ அளித்து தகௌரவித்து, 
ஓய்தவடுக்கவும் உறங்கவும்  க்க இடம் தகாடுத்து, அவர்கமை 
அருகில் நின்று உெசரித்து, அவர்கதைாடு சற்று த ாமலவு வமர 
தசன்று வழியனுப்புவது என்று மனுஷ்ய யக்ஞம் 

விதிக்கப்ெட்டிருக்கிறது. 

இந்து சமயத்தில் தீர்த்  யாத்திமரகள் 

ெக்தியும் சிரத்ம யும் உள்ை ஒருவன்  ன் சமயத்தில் 

விதிக்கப்ெட்டுள்ை புனி   லதமான்றுக்கு தமற்தகாள்ளும் ெயணம் 

யாத்திமர என்று தசால்லப்ெடுகிறது. உலகில் அமனத்து 

சமயங்களிலும் உள்ைவர்கள் புனி ம் என்று கரு ப்ெடும் 

இடங்களுக்கு  ங்கள் வாழ்ோளில் ெல யாத்திமரகள் 

தமற்தகாள்கின்றனர். கிருத் வர்கள் தஜருசதலமுக்கும் தெௌத் ர்கள் 

கமயக்கும் தசல்ல தவண்டும் என்று ெல நியதிகளும் உண்டு. இதில் 

இந்து சமயமும் விலக்கல்ல. ஆனால் இங்கு என்ன விதசஷம் என்றால் 

இந்து சமயங்களில் ஓர் இந்து தசன்று வர தவண்டிய திருத் லங்கள் 

அல்லது யாத்திமரத்  ைங்கள் ஏராைம் உண்டு. இவற்றில் ெல எந்  

ஒரு த ய்வம் அல்லது புனி ருடனும் த ாடர்பு தகாண்ட ாக 

இல்லாமல் இருக்கலாம். ஒவ்தவாரு  லத்துக்கும்  னக்தக உரிய 

த ய்வங்கள், த ால்கம கள் இருப்ெத  வைக்கு. இத் மகய 

யாத்திமரகள் தீர்த்  யாத்திமரகள் என்று அமைக்கப்ெடுகின்றன. 

தீர்த் ம் என்ெது திருத் லம் என்றும் தொருட்ெடும். 

தீர்த்  யாத்திமரயின் வரலாறும் தொருளும் 

சன்னிதிகள், தகாவில்கள், இமறஞானிகளின் அவ ார  லங்கள் 

தொன்றவற்மறத்  விர மமலகள், வனங்கள், ேதிகளும் இந்து 

சமயத்தில் புனி மாகக் கரு ப்ெடுகின்றன. எனதவ அமவயும் 

திருத் லங்கைாக வழிெடப்ெடுகின்றன. 
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மிகவும் ெைமம வாய்ந்  தவ ங்கள் த ாட்டு ெல்தவறு புனி  

 லங்கள், ேதிகள், வனங்கள் மற்றும் மமலகள் இந்து சமய நூல்களில் 

விவரிக்கப்ெடுகின்றன. தீர்த் ம் என்று தசான்னால், புனி மான ஒரு 

ேதி அல்லது கடல் அல்லது குைம் என்று நீர்நிமலமய ஒட்டிய 

திருத் லம் என்று தொருள்ெடும். தக்ஷத்ரம் தவறு தீர்த் ம் தவறு. 

தக்ஷத்ராடனம் என்ெது நீர்நிமலமய ஒட்டிய ாக இல்லா  தவதறாரு 

திருத் லத்துக்கு தமற்தகாள்ைப்ெடும் யாத்திமர. தீர்த் ங்களும் 

தக்ஷத்ரங்களும் தவ  காலம் மு ல் ெதிதனட்டாம் நூற்றாண்டு 

வமரயிலான  ர்ம சாஸ்திரங்களில் விவரிக்கப்ெடுகின்றன. 

ரிக் தவ த்தில் புனி  ேதிகள் குறிப்பிடப்ெடுகின்றன. உடலின் 

தோய்கள் மட்டுமல்லாமல் ொெங்கமையும் அமவ சுத்திகரிப்ெ ாய் 

தொற்றப்ெடுகின்றன. சரஸ்வதி, சரயு, சிந்து என்ற மூன்று ேதிகளும் 

த ய்வீகத்  ன்மம தகாண்ட  ாய்கள் என்று தவ ங்களில் 

வழிெடப்ெடுகின்றன. 

த ய்வங்கள் அமனத்தும் நீர்நிமலகளில் இருப்ெ ாக ம த்திரிய 

சம்ஹிம  குறிப்பிடுகிறது. புண்ணியங்கமை மட்டுமல்லாமல் 

மகிழ்ச்சிமயயும் ேதிகள் அளிக்கின்றன என்று அ ர்வ தவ ம் 

தசால்கிறது. 

தேரடியாக தீர்த் ங்கமையும் தக்ஷத்ரங்கமையும் தெசா  தொதும்,  ர்ம 
சாஸ்திரங்கள் மமலகள், வனங்கள், ேதிகமைப் புனி ம் என்று 

தொற்றுகின்றன. தகௌ ம, தெௌ ாயன, வசிஷ்ட  ர்ம சாஸ்திரங்கள் 

எல்லா மமலகள், ேதிகள், குைங்கள், ஆசிரமங்கள், தகாசாமலகள், 
தகாயில்களும் ொெத்ம ப் தொக்கும் என்று தசால்கின்றன. ஸ்ீமத் 

ொகவ  மகாபுராணம், பிரம்மாண்ட புராணம் இவ்விரண்டும் புனி  

மமலகள் என்று நீண்ட ஒரு ெட்டியலிடுகின்றன. தவ ங்களும் 

புராணங்களும் புனி  வனங்கமைக் குறிப்பிடுகின்றன. இமவ  விர, 
தீர்த் ங்கமையும் தக்ஷத்ரங்கமையும் தெசும் புராண இலக்கியமும் 

அ ன் பின்வந்  இலக்கியங்களும் திவ்யத சங்கள், தகாவில்கள் 

என்று யாத்திமர தமற்தகாள்ைப்ெட தவண்டிய திருத் லங்கள் எமவ, 
அந்  அைவு தொருட்ெடுத் ப்ெட தவண்டா மவ எமவ என்று 

விரிவாக விவாதிக்கின்றன. 
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தமற்கண்ட விஷயங்கமைப் ொர்க்கும்தொது, ெண்மடக்காலம் 

த ாட்தட இந்துக்கள் தீர்த்  யாத்திமரகளுக்கு தெரும் முக்கியத்துவம் 

தகாடுத்து வந்திருக்கின்றனர் என்ெது த ளிவாகிறது. வாழ்ோளில் 

எவ்வைவு தீர்த்  யாத்திமர தமற்தகாள்ை இயலுதமா அவ்வைவு 

 லங்கமைத் த ர்ந்த டுத்து ெயணிக்கும்ெடி ஒவ்தவாரு 

இந்துவுக்கும் அறிவுறுத் ப்ெடுகிறது. சாதி, த சம் வர்ண தவறுொடு 

கடந்து அமனவரும் தீர்த்  யாத்திமர தமற்தகாள்ை முடியும். 

ெல சாஸ்திரங்கள் தீர்த்  யாத்திமர தமற்தகாள்வ ற்கான 

வழிமுமறகமை விவரிக்கின்றன.  னியாகதவா அல்லது 

குடும்ெத் ாருடதனா அல்லது ேண்ெர்களுடதனா யாத்திமர 

தமற்தகாள்ெவர்கள், ெயணம் கிைம்புவ ற்கு முந்ம ய தினம் 

உண்ணா தோன்பிருந்து, புலன் ோட்டத்ம க் கட்டுப்ெடுத்துவதில் 
நீண்ட தேரம் கவனம் தசலுத்தி மனம  தேறிெடுத்  தவண்டும். 

இமவதயல்லாம் யாத்திமரயின் அமனத்து ெயன்கமையும் தெற 

விரும்புெவர்களுக்குச் தசால்லப்ெடுெமவ. புதிய ஒரு அந்நிய 

இடத்தில் எதிர்தகாள்ை தவண்டிய ெல்வமகப்ெட்ட சூழ்நிமலகமை 

சமநிமல குமலயாமல் அணுக உ வுவம  இந்  வழிமுமறகள் 

தோக்கமாகக் தகாண்டிருக்கக்கூடும். 

யாத்திமரத்  லத்ம  அமடந் தும் பின்வரும் தசயல்கமைச் தசய்ய 

தவண்டும் என்று வலியுறுத் ப்ெடுகிறது- ஸ்ோனம் அல்லது 

குளியல், ஜெம் அல்லது ோமசங்கீர்த் னம் – உெத சம் தெற்ற 
மந்திரத்ம தயா இஷ்டத ய்வத்தின் தெயமரதயா தஜபித் ல், 
தஹாமம் அல்லது அக்னிக்கு ஆகுதியளித் ல், முண்டனம் அல்லது 

தமாட்மட தொடு ல், ஸ்ராத் ம் அல்லது மமறந்  மூ ாம யர் 

மற்றும் ேண்ெர்களுக்கு வழிொடு தசலுத் ல்,  ானம் அல்லது ஏமை 
எளியவர்களுக்கு  ன்னால் இயன்ற உ வி தசய் ல். 

இவற்றுள் தமாட்மட தொட்டுக் தகாள்வம யும் மூ ாம யர் 

வழிொட்மடயும்  ன்விருப்ெத்துக்கு விட்டுவிடலாம் என்று சில 

சாஸ்திரங்கள் ெரிந்துமரக்கின்றன. சில சாஸ்திரங்கள் தஹாமம் ெற்றி 

தெசுவத யில்மல. ேவீன யாத்திரிகர்கள், மரணத்ம த்  விர பிற 

சமயங்களில் இந்  மூன்மறயும்  விர்த்து விடுகின்றனர். 
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யாத்திமர முடிந்து வீடு திரும்பும்வமர ஒருவன்  ன் எண்ணம், 
தசயல், வாக்கு மு லானவற்றில் ஒழுக்கத்ம க் கமடபிடிக்க 

தவண்டும். தஜெங்கமை முமற  வறாமல் த ாடர தவண்டும். 

தகாவில்களில் வழிெட்ட அத் மன சாதுக்கமையும் 

த ய்வங்கமையும் அங்கு அறிந்துதகாண்ட  லபுராணங்கமையும் 

இமற உமரகமையும் நிமனத்துப் ொர்க்க தவண்டும். 

தீர்த்  யாத்திமரயின் தோக்கம் 

ொெங்களும் தீவிமனகளும் நீங்கும் என்ெதும், புண்ணியம் தசரும் 

என்ெதுதம தீர்த்  யாத்திமர தமற்தகாள்வ ற்கான மிகப்தெரும் 

காரணமாக இருக்கிறது. உடமலயும் உள்ைத்ம யும் சுத்திகரித்துக் 

தகாண்டு வாழ்வில் மகிழ்ச்சியமடவது தீர்த்  யாத்திமர 

தமற்தகாள்வ ற்கான அடுத்  காரணமாக இருக்கிறது. 

ெண்மடக்காலங்களில் மிகவும் தமாசமாகப் பிைவுெட்டிருந்  

அரசுகைாக இருந்  த சத்ம  ஒன்றுெட்ட த சமாகக் காண உ விய 

ெல காரணங்களில் தீர்த் யாத்திமரகளும் ஒன்றாக இருந்திருக்கலாம். 

ேவீன காலத்திலும்கூட வடக்கு வாழ்கிறது த ற்கு த ய்கிறது என்ெது 

தொன்ற பிமைபுரி ல்கமைக் கமைய உ வும் கிரியா ஊக்கிகைாக 

இமவச் தசயல்ெடுகின்றன. 

இயல்ொகதவ ோம் தீர்த்  யாத்திமரயில் ெல விஷயங்கமைத் 

த ரிந்து தகாள்கிதறாம்.  ங்கமைதய மமயமாகக் தகாண்ட குறுகிய 

வட்டத்துக்கு தவளிதய தசல்ல, குறுங்குழு மனப்ொன்மமமயக் 
கடந்து தோக்க உ வும் தூண்டு மல தீர்த்  யாத்திமரகள் 

அளிக்கின்றன.  ங்களுக்குத் த ரிந் ம க் காட்டிலும் ெல 

உண்மமகள் உலகில் இருக்கின்றன என்ற விரிவான ொர்மவ 

கிட்டுகிறது. ேமடமுமற அனுெவத்ம தயாட்டி  ம் 

குைந்ம களுக்கு அற மதிப்பீடுகமையும் ஆன்மீக 

விழுமியங்கமையும் கற்றுக் தகாடுக்க தெற்தறார்களுக்கும் தீர்த்  

யாத்திமரகள் உ வுகின்றன. 

புண்ணியம் தெற மட்டுமல்ல, பிராயசித் மாகவும் தீர்த்  

யாத்திமரகமை சாஸ்திரங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. ெமைய 

காலத்தில், ொரத் ெரிகிரமா என்ற தெயரில் இந்தியாதவங்கும் 
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விரவியுள்ை எண்ணற்ற புண்ணிய  லங்களுக்கு ொ யாத்திமர 

தசல்வது தொதுவான வைக்கமாக இருந்திருக்கிறது. சரியான 

உணர்தவாடும் ெக்தியுணர்தவாடும் தீர்த்  யாத்திமர 

தமற்தகாள்ைப்ெட தவண்டும் என்று எப்தொதும் வலியுறுத் ப்ெட்டு 

வந்திருக்கிறது. மந்திரங்கள், தீர்த் ங்கள், குரு, த ய்வம், தஜாதிடன் 
மருத்துவன் ஆகிய விஷயங்கமை ஒருவன் எந்  மனநிமலயில் 

அணுகுகிறாதனா அதுதவ தவற்றிமயத் தீர்மானிக்கிறது என்று ஒரு 

ெைதமாழியும் இந்தியாவில் உண்டு. 

இந்தியாவில் உள்ை புகழ்தெற்ற திருத் லங்களில்  

தொதுப் ெட்டியல் இது 

திருத் லம் மூலவர் இடம் 
தசாம்ோத் தசாம்ோத் மகாத வ் குஜராத் 
ஸ்ீமசலம் மல்லிகார்ஜுனர் ஆந்திர 

பிரத சம் 
உஜ்மஜயின் மகாகாதலஷ்வர் மத்திய 

பிரத சம் 
ஓம்காதரஷ்வர் ஓம்காதரஷ்வர் மத்திய 

பிரத சம் 
தக ர்ோத் தக ாதரஷ்வர் உத் ர்கண்ட் 
பிரஹ்ம்பூர் பீதமஷவ்ர் குஜராத் 
வாரணாசி விஸ்வோ ர் உத் ர பிரத சம் 
ோசிக் த்ரயம்ெதகஸ்வரர் மகாராஷ்டிரா 
ொர்லி ஸ்ீமவத்யோ ர் ஆந்திர 

பிரத சம் 
துவாரகா ஸ்ீகிருஷ்ணர் குஜராத் 
துவாரகா ஸ்ீோதகசவரர் குஜராத் 
ராதமஸ்வரம் இராமோ ர்  மிழ் ோடு 
எல்தலாரா குஷ்தமஷ்வர் மகாராஷ்டிரா 
சி ம்ெரம் ேடராஜர்  மிழ் ோடு 
திருச்சிராப்ெள்ளி ஜம்புலிங்தகஸ்வரர்  மிழ் ோடு 
திருவண்ணாமமல அருணாசதலஸ்வரர்  மிழ் ோடு 
ஸ்ீ காலஹஸ்தி காைத்தீஸ்வரர் ஆந்திர 

பிரத சம் 
காஞ்சிபுரம் ஏகாம்ெதரஸ்வரர்  மிழ் ோடு 
அதயாத்யா ஸ்ீராமர் உத் ர பிரத சம் 
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ஹரித்வார் ஸ்ீகங்கா மா உத் ரகண்ட் 
மதுரா ஸ்ீகிருஷ்ணர் உத் ர பிரத சம் 
அமர்ோத் அமதரஸ்வரர் காஷ்மீர் 
புவதனஸ்வர் லிங்கராஜர் ஒரிசா 
 ஞ்சாவூர் பிருஹத ச்வரர்  மிழ் ோடு 
கும்ெதகாணம் கும்தெஸ்வரர்  மிழ் ோடு 
தசன்மன ஸ்ீ ொர்த் சாரதி  மிழ் ோடு 
தசன்மன கொலீஸ்வரர்  மிழ் ோடு 
திருதேல்தவலி தேல்மலயப்ெர்  மிழ் ோடு 
பிள்மையார்ெட்டி பிள்மையார்  மிழ் ோடு 
திருச்சி உச்சிப்பிள்மையார், 

 ாயுமானவர் 
 மிழ் ோடு 

திருமவயாறு ெஞ்சேதீஸ்வரர்  மிழ் ோடு 
திருவாரூர் தியாகராஜர்  மிழ் ோடு 
காஞ்சிபுரம் காமாஷி அம்மன்  மிழ் ோடு 
திருோராயணபுரம் 
(தமலக்தகாட்மட) 

திருோராயணர்  மிழ் ோடு 

தசாளிங்கர் தயாக ேரசிம்மசுவாமி  மிழ் ோடு 
கன்னியாகுமரி ெகவதி அம்மன்  மிழ் ோடு 
விஜயவாடா கனகதுர்கா ஆந்திர 

பிரத சம் 
கிர்னார்  த் ாத்தரயர் குஜராத் 
கிர்னார் தகாரக்ோ ர் குஜராத் 
கிர்னார் அம்ொ த வி குஜராத் 
தகாலாப்பூர் மகாலட்சுமி மகாராஷ்டிரா 
மேமிசாரணியம் லலி ா த வி உத் ர பிரத சம் 
அமர்கண்டக் ேர்ம ா த வி சத்தீஸ்கர் 
விஜயேகர் விருொகஷர் கர்ோடகா 
சித்திரகூடம் ஸ்ீராமர் மத்திய 

பிரத சம் 
பிருந் ாவனம் ஸ்ீகிருஷ்ணர் உத் ர பிரத சம் 
குருதக்ஷத்ரம் ஸ் ாதனஷ்வர் 

மகாத வ் 
ஹரியானா 

அலகாொத்/ பிரயாமக தெணி மா வ் உத் ர பிரத சம் 
கமய க ா ரர் பீகார் 
பூரி ஸ்ீ ஜகன்னா ர் ஒரிசா 
மதுமர மீனாட்சியம்மன்  மிழ்ோடு 
ெந் ர்பூர் ஸ்ீ விட்டலர் மகாராஷ்டிரா 
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சிருங்தகரி சார ா த வி கர்ோடகா 
ஸ்ீரங்கம் ஸ்ீ ரங்கோ ர்  மிழ் ோடு 
ெத்ரிோத் ெத்ரிோராயணர் உத் ராகண்ட் 
புஷ்கர் ஸ்ீ பிரம்மர் ராஜஸ் ான் 
ெத்ராசலம் ஸ்ீராமர் ஆந்திரபிரத சம் 
திருப்ெதி ஸ்ீ தவங்கதடஸ்வரர் ஆந்திரபிரத சம் 
குவஹாத்தி காமாக்ஷி அசாம் 
திருவனந் புரம் அனந் ெத்மோென் தகரைம் 
தகால்கத் ா மகாகாளி தமற்கு வங்கம் 
ோத் த்வாரா ஸ்ீோ ர் ராஜஸ் ான் 
மவுண்ட் அபு காளிகா த வி ராஜஸ் ான் 
மிதிலா சீ ா த வி பீகார் 
ஆலந்தி ஞாதனஸ்வர் மகாராஷ்டிரா 
குருவாயூர் ஸ்ீகிருஷ்ணர் தகரைம் 
உடுப்பி ஸ்ீகிருஷ்ணர் தகரைம் 
ெைனி முருகன்  மிழ் ோடு 
சுவாமிமமல சுவாமிோ ன்  மிழ் ோடு 
மன்னார்குடி ராஜதகாொல சுவாமி  மிழ் ோடு 
சுசீந்திரம் ஆஞ்சதேயர்  மிழ் ோடு 
செரிமமல ஐயப்ென் தகரைம் 
மும்மெ மும்ொ த வி மகாராஷ்டிரா 
மும்மெ சித்தி விோயகர் மகாராஷ்டிரா 
திருச்சூர் வடக்கோ ர் தகரைம் 
தகாட்டயம் ஏட்டுமானூர் தகரைம் 
எர்ணாகுைம் பூர்ணத்ரயிஷர் தகரைம் 
தவளூர் மகாத வர் தகரைம் 
தகால்லூர் மூகாம்பிமக கர்ோடகா 
ெங்களூரு கவி கங்காத ச்வர் கர்ோடகா 
அதகாபிலம் ஸ்ீ ேரசிம்மர் ஆந்திர 

பிரத சம் 
அன்னவரம் சத்யோராயனர் ஆந்திர 

பிரத சம் 
அனகெள்ளி தகாடிலிங்தகஸ்வரர் ஆந்திர 

பிரத சம் 
விசாகெட்டினம் வராகலட்சுமி 

ேரசிம்மச்வாமி 
ஆந்திர 
பிரத சம் 

தகாலாொ ெல்லால விோயகர் மகாராஷ்டிரம் 
புதன பீமஷங்கர் மகாராஷ்டிரம் 
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ராம்தடக், ோக்பூர் ஸ்ீ ராமர் மகாராஷ்டிரம் 
தஜய்பூர் தகாவிந்  த வ்ஜி ராஜஸ் ான் 
உ ய்பூர் ஏகலிங்ோத் ராஜஸ் ான் 
அம்ரிட்ஸர் லட்சுமிோராயணர் ெஞ்சாப் 
ொட்டியாலா காளி த வி ெஞ்சாப் 
ஜம்மு மவஷ்தணாத வி ஜம்மு காஷ்மீர் 
ஜம்மு ரகுோத்ஜி ஜம்மு காஷ்மீர் 
காங்க்ரா ஜ்வாலாமுகி ஜம்மு காஷ்மீர் 
ருத்ரபிரயாமக திரியுக்ோராயண் உத் ரகண்ட்  
ொர  புனி  ேதிகள் 

ேதி மூலம் 
கங்மக கங்தகாத்ரிi 
யமுமன யமுதனாத்ரி 
சரஸ்வதி ஷிவாலிக் மமலத்த ாடர்கள், இமாலயம் 
சிந்து மகலாஷ், இமாலயம் 
தகா ாவரி பிரம்மகிரி, திரயம்ெதகச்வரர் 
ேர்மம  அமர்கண்டக் 
காவிரி  மலக்காவிரி, குடகு 
 ாமிரெரணி / 
தொருமண 

அகஸ்தியர் கூடம்,  மிழ்ோடு 

 ெதி ச ாபூர் மமலத்த ாடர்கள், விந்திய 
மமலகள் 

கிருஷ்ணா சாகிய மமலகள், மகாெதலஷ்வர் 
மகாேதி, சிகாவா, ராய்பூர், மத்திய பிரத சம் 
சரயு குமான் மமலகள் 
பிரம்மபுத்ரா மானசதராவர், திதெத் 
  

 

இந்து சம்ஸ்காரங்கள் 

சம்ஸ்காரத்தின் தொருள் 

சம்ஸ்காரம் என்ற தசால்லுக்கு ெல தொருள் உண்டு. அவற்றில், 
“நிமனவுச் சுவடு”, “சுத்திகரிப்பு”, “ஏத ா ஒரு ேன்மம தசய்வது” 
என்ற அர்த் த்தில் சம்ஸ்காரங்கள் அதிகம் தெசப்ெடுகின்றன. 
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 த்துவம் தெசும்தொது, இந் ச் தசால் சமூக, சமய சடங்குகமைக் 
குறிக்கிறது. வாழ்வின் ஒரு ெருவத்திலிருந்து தவதறாரு ெருவத்துள் 

நுமையும்தொது தசய்யப்ெடும் சடங்குகள், சம்பிர ாயங்கள் இமவ. 
உடல், உள்ைம், புத்தி மு லானவற்மற சுத்திகரித்து புனி மாக்கும் 

தோக்கம் தகாண்ட ெைக்க வைக்கங்கதை சம்ஸ்காரங்கள். இமவ  விர, 
சம்ஸ்காரம் என்ற தசால், ஒரு கலாசார ொரம்ெரியத்தின் ஒட்டுதமாத்  
த ாகுப்மெயும்,  னி மனி  வைர்ப்மெயும் தெசப் ெயன்ெடுகிறது. 

ஒரு மனி னின் வாைவினூடாக அவமன ஒரு உயர் வாழ்வுக்குத் 

 குதி தகாண்டவனாகச்\ தசய்து, ஆ ர்ச இலக்குக்கு இட்டுச் 

தசல்லும் புனி ச் சடங்குகள், சம்பிர ாயங்கள், ெைக்க வைக்களின் 

த ாடதர சம்ஸ்காரங்கள்.  வாழ்வின் ஒவ்தவாரு கட்டத்துக்கும் உரிய 

குறிப்பிட்ட ஒரு சம்ஸ்காரம் அல்லது ஒருசில சம்ஸ்காரங்கள் உண்டு. 

சாதி, சமய ேம்பிக்மக, சமூக நிமல எதுவாக இருந் ாலும் ஒவ்தவாரு 

இந்துவும் ஒருசில சம்ஸ்காரங்கமைத்  ன் வாழ்ோளில் தசய் ாக 

தவண்டும் என்று விதிக்கப்ெட்டுள்ைது. நூற்றாண்டுகைாய்த ாடரும் 

மாற்றத்தில், இன்று இந்து சமூகத்தில் ஒரு சிலருக்தக உரியமவ என்று 

இந்  சம்ஸ்காரங்கள் கரு ப்ெடுகின்றன; ஆனால் உண்மமயில், 
 ாமறியமாதல ேம்மில் ஏராைமானவர்கள் இந்  சம்ஸ்காரங்கமை 

இப்தொதும் தசய்து தகாண்டு ான் இருக்கிதறாம். 

சம்ஸ்காரங்களின் தோக்கம் 

தவளியிலிருந்து ொர்க்கும்தொது, சமூக-சமயச் சடங்குகள் தொல் 

த ரிந் ஆம், சம்ஸ்காரங்கள் அடிப்ெமடயில் ஆன்மிக சா மனயின் 

ேமடமுமறத் த ாகுப்ொக இருக்கிறது. ஒரு மனி னின் ஆன்மீக 

வைர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுவ ாகவும் இருக்கின்றன. 

சமஸ்காரங்க்ளின் ேமடமுமறப் ெயன்ொடு என்ன என்று ொர்ஹ்டால், 
ஒரு மனி னின் வைர்ச்சிப் ொம யில் மிகப் தெரிய  ாக்கத்ம யும் 

ொதிப்மெயும் இமவ ஏற்ெடுத்துகின்றன.  னி மனி  அைவில் 

ஆன்மீக தேறிப்ெடுத்து மல அளித்து, ஒரு சமூகத்தின் 

முதிர்ச்சியமடந்  கலாச்சாரத்தின் உறுப்பினன் ஆகும்  குதிமய 

அவனுக்குக் தகாடுக்கிறது. சூல் தகாண்ட ோள் மு ல் துவங்கும் 

இந்  சம்ஸ்காரங்கள் ஒரு மனி னின் உடலிலும் உள்ைத்திலும் 



 

Compiled by www.iyachamy.com Page 36 

 

w
w

w
.iy

a
ch

a
m

y.
co

m
 

த ாடர்ந்து த மவக்குத்  குந்  ேற்ெண்புகமைத் த ாற்றுவித்து, 
வாழ்ோள் முழுமமயும் த ாடர்ந்து அவனது ஆளுமம 

வைர்ச்சியமடயத் துமண தசய்கின்றன. 

ேவீன உலகில் சடங்குகளும் சம்பிர ாயங்களும் தீவிர ம ேம்பிக்மக 

மற்றும் மூட ேம்பிக்மககளின் த ாகுப்பு என்று இழிவு 

தசய்யப்ெட்டாலும் அவற்றுக்கு ஆைமான, மிக உயர்ந்  அர்த் ம் 
உள்ைது. அது, தவளிப்ொர்மவக்கு எளிதில் புலப்ெடாது. 

கடந்  சில நூற்றாண்டுகளில் த ான்றியவற்மறத்  விர பிற 

அமனத்து இந்து சமயச் சடங்குகளுக்கும் சமூக, ெண்ொட்டு, ஆன்மீக, 
மமறஞான முக்கியத்துவம் உள்ைது- மனி னின் மன வைர்ச்சியின் 

த மவகமையும் இமவ தெரும்ொலான சமயம் நிமறவு தசய்கின்றன. 

ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக, த ய்வங்கமைப் ப்ீதி தசய்யவும் 

ெரிகாரம்  தசய்யவுதம சடங்குகள் நிமறதவற்றப்ெடுகின்றன என்ற 

ஒரு ேம்பிக்மக  ற்காலத்தில் இருக்கிறது. சம்ஸ்காரங்களும் 

இப்ெடி ான் ொர்க்கப்ெடுகின்றன. இ னால், மிகச் சிலதர 

சம்ஸ்காரங்கமை முமறயான வமகயில் கமடபிடிக்கின்றனர். 

எந்  ஒரு கடவுமைதயா அல்லது குறிப்பிட்ட சில கடவுைமரதயா 

திருப்தி தசய்வ ற்காக சம்ஸ்காரங்கள் தசய்யப்ெடுவதில்மல. 

இன்னும் தமலான ஒரு வாழ்மவ தோக்கிச் தசல்லும்  குதி தெரும் 

வமகயில் மனி னின் உடமலயும் உள்ைத்ம யும் சுத்திகரித்து 

புனி ப்ெடுத்தும் தோக்கத்தில் தசய்யப்ெடும் சடங்குகள் இமவ. 

உடலின் இயக்கத்ம க் தகாண்டு உடலிலும் உள்ைத்திலும்  ாக்கம் 

ஏற்ெடுத்தி, மனி னுள் மமறந்திருக்கும் ஆற்றமல தவளிப்ெடுத்தி, 
சமூகத்தில் அவனுக்குரிய இடத்ம  அவன் தவற்றிகரமாக அமடயச் 

தசய்து, அவனுக்குச் சாத்தியப்ெடும் ஆன்மீக வைர்ச்சிமயயும் 

சம்ஸ்காரங்கள் அளிக்கின்றன. எனதவ, குறிப்பிட்ட சில அடிப்ெமட 
ேம்பிக்மககள் மற்றும் சடங்குகளின் த ாமகதய சம்ஸ்காரங்கள் 

என்று தசால்லலாம். இமவ ஒரு மனி னின் வைர்ச்சிக்கு துமண 

நிற்கின்றன, மனி ன் கற்றுத்த ரும் வாழ்வனுெவங்களுக்குச் தசறிவு 

தசய்து, அவனுக்கு ஊட்டம் அளிக்கின்றன. 
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உெேயனம் அல்லது பூணூல் அணிவித் ல் தொன்ற சம்ஸ்காரங்கள் 

ஆன்மீக த மவகமையும் ெண்ொட்டு த மவகமையும் நிமறவு 

தசய்கின்றன. ோமகரணம், அல்லது தெயர் சூட்டு ல், அன்னபிரச்னம் 
அல்லது குைந்ம க்கு மு ல் முமற திட உணவு ஊட்டு ல், தொன்ற 
சில சம்ஸ்காரங்கள் அன்பு, தேசம், ேல்லிணக்கம் மு லான 

உணர்வுகமை தவளிப்ெடுத்தும் கருவிகைாகச்  தசயல்ெடுகின்றன. 

கர்ப்ெ ானம் தொன்ற சம்ஸ்காரங்கள் ஆைமான மமறஞான, ஆன்மீக 

அர்த் ம் தொதிந் மவ. விவாகம், அல்லது, திருமணம் இரு 

உடல்களும் ஆளுமமகளும் இமணவம ச் சமயச் சடங்காக 

அங்கீகரிக்கின்றன, இது சமூக அமமப்பின் இமடயறா  

த ாடர்ச்சிமயயும் உறுதி தசய்ய உ வுகிறது. 

சம்ஸ்காரங்களின் துவக்கமும் த ாடர்ச்சியும் 

முற்கால சம்ஸ்கிரு  ெனுவல்களில் உள்ை  கவல்கமை இங்கு 

விவரிக்கிதறன். ஆனால், சம்ஸ்கிரு  தமாழியில் துவங்கி, அ னால் 
முமறமமப்ெடுத் ப்ெடுெமவ என்று சம்ஸ்காரங்கள் குறித்து 

கூறுவ ாகப் புரிந்து தகாள்ைக் கூடாது. இந்தியாதவங்கும் உள்ை 

பிராந்திய தமாழி நூல்கள் ஏராைமானவற்றில் சம்ஸ்காரங்கள் விரிவாக 

விைக்கெப்ட்டுள்ைன, தவவ்தவறு வடிவங்களில் அமவ 

கமடபிடிக்கப்ெடுகின்றன. இங்கு தசால்லப்ெடுவது சம்ஸ்கிரு  

நூல்கமை மட்டும் தகாண்டு அமடயப்ெட்ட ொர்மவயில்ல, 
ெரவலான வைக்கத்தில் இருக்கும் சடங்குகளின் அடிப்ெமட 

ேம்பிக்மககள் இமவ. தவதறந்  தொருளும் இங்கு கற்பிக்கப்ெட 

தவண்டியதில்மல. 

சடங்குகளும் சமயச் சம்பிர் ாயங்களுமாக த ாகுத்துப் ொர்த் ால் 

சம்ஸ்காரங்கள் த ான்மமயானமவ. உலகின் மிகப் புரா ான 

சடங்குகைாகக்கூட இமவ இருக்கலாம். ஏதனனில், காலத்தில் மிக 
முற்ெட்ட ரிக் தவ  சம்ஹிம யில் இமவ தெசப்ெடுகின்றன. 

சந்த கத்துக்கிடமின்றி இமவ மிகப் தெரும் மாற்றங்கமை 

எதிர்தகாண்டிருக்கின்றன, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு 

முற்ெட்ட மக்கமைக் காட்டிலும் இன்று இன்னும் ெல சமூகக் 

குழுவினருக்கு உரிய ாய் வைர்ந்தும் உள்ைது.  மு ல் நூல்களிதலதய 

இமவ ஓரைவு விரிவாக விைக்கப்ெடுகின்றன என்ெம ப் 
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ொர்க்கும்தொது, இந்  நூல்கள் எழு ப்ெடுவ ற்கும் முன்ன ாகதவ 

இமவ ேமடமுமறயில் இருந் ன என்று த ரிகிறது. 

அமனத்து ெைக்க வைக்கங்கமையும் சடங்குகமையும் தொலதவ 

சம்ஸ்காரங்கள் எழுத்தில் விதிக்கப்ெட்ட சட்டதிட்டங்களின் 

அதிகாரத்ம க் காட்டிலும் முன்தனார்களின் வழிவந் , ெைக்கத்தில் 
ஏற்றுக்தகாள்ைப்ெட்ட வடிவில் ான் கமடபிடிக்கப்ெடுகின்றன. 

துவக்க கால நூல்கள் ெலருக்கும் ெைக்கப்ெட்ட ெல்தவறு 

சடங்குகமை மட்டுதம விவரிக்கின்றன. இப்ெடிச் தசய்ய தவண்டும் 

என்ெது தொன்ற விதிமுமறகதைா கட்டுப்ொடுகதைா அவற்றில் 

இல்மல. ஆனால், இ ற்கு மாறாக, அ ர்வ தவ த்தில் சமூகச் 

சடங்குகளும் ேமடமுமற சமயமும் மிக விரிவாக 

விவரிக்கப்ெடுகின்றன. 

தவ ங்களுக்குப் பின்னர் எழு ப்ெட்ட நூல்களில், கிருஹ்ய 

சூத்திரங்களும் புராணங்களும் சம்ஸ்காரங்கள் குறித்து தேரடியாகவும் 

விரிவாகவும் தெசுகின்றன. இல்லறத்துடன் த ாடர்புமடய 

சடங்குகமைப் தெசுவ ால், சம்ஸ்காரங்கள் குறித்  மு ன்மம நூலாக 

 கிருஹ்ய சூத்திரங்கதை கரு ப்ெடுகின்றன. 

எனினும் ெதினான்காம் நூற்றாண்டு மு ல் ெதிதனட்டாம் 

நூற்றாண்டு வமரயிலான மத்திய காலகட்டத்தில் ான், வாழ்வின் 

ஒவ்தவாரு ெகுதிக்கும் த ாடர்புமடய சடங்குகமை தேறிப்ெடுத்தும் 

விதிமுமறகளின் த ாகுப்ொக சம்ஸ்காரங்கள் முழுமமயான உருவம் 

தெற்றன. ேமடமுமற  ர்மத்ம  விவரிக்கும் த ாகுப்ொன நிெந் ன 

கிரந் ம், சடங்குகமையும் ெைக்கவைக்கங்கமையும் த ாகுத்து 

அளிக்கும் மிக விரிவான, ெல ெகுதிகள் தகாண்ட மிகப்தெரும் 

த ாமக நூல். அதில் அமனத்து வமகப்ெட்ட சடங்குகளும் 

அவற்றுக்குரிய தவவ்தவறு  மலப்புகளில் குறிப்பிடப்ெடுகின்றன. 

ஆனால் அக்காலத்துக்கும் இக்காலத்துக்கும் மிகப்தெரிய கால 

தவறுொடு உள்ைது. அது விர, பிராந்திய தவற்றுமமகளும் உள்ைன. 

எனதவ, அந்  அந்  ெகுதியின் த மவக்கு ஏற்ற வமகயில் 

தவவ்தவறு  மலப்புகளும் விதிமுமறகளும் அவ்வப்தொது 

ஒவ்தவாரு கிரந் த்திலும் தசர்த்துக் தகாள்ைப்ெட்டிருக்கலாம்.ஆனால் 
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,அமவதய, சடங்குகளின் த ாகுப்ொக சம்ஸ்காரங்கள் எவ்வாறு 

வடிவம் தெற்றன என்ெம  தவளிச்சமிட்டுக் காட்டுகின்றன. 

சடங்குகமை விவரிக்கும் இந்  உமரகளின் மிக முக்கியமான சிறப்பு, 
 ற்தொது ேமடமுமறயில் உள்ை ெல ெைக்க வைக்கங்கள்  மற்றும் 

அவற்றின் மூலம் குறித்து இவற்றில்   கவல்கள் கிமடக்கின்றன 

என்ெது ான். அதிலும் குறிப்ொக, சமூகத்தின்  ாழ்த் ப்ெட்ட 

அடுக்குகளில் உள்ைவர்களின் மூடேம்பிக்மககள் என்று 

ஒதுக்கப்ெடும் ெைக்கவைக்கங்கள் இந்  கிரந் ங்களில் 

சம்ஸ்காரங்கைாய் த ாகுக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. உ ாரணத்துக்கு 

ஒன்று தசால்லலாம். இந்தியாதவங்கும் உள்ை ெல்தவறு சமூகங்கள் 

சிலவற்றில், சதகா ரன் இல்லா  தெண்மண யாரும் மணம் 

முடிப்ெதில்மல. இந் ப் ெைக்கம் இன்றும் உள்ைது. நிெந் ன 

கிரந் ங்கமைக் தகாண்டு ோம் இந்  ெைக்கத்தின் மூலத்ம  

மகாொர த்தில் காண முடியும். அ ற்கும் அப்ொல், மூடேம்பிக்மக 

என்று ோம் கருதும் இந் ப் ெைக்கத்தின் தவர்கமை மகாொர த்துக்கு 

முந்ம ய தவ ங்களிலும் காரணம் கண்டு விைக்க முடியும். இந் ப் 

ெைக்கவைக்கங்கள் ேல்லமவயா அல்லமவயா என்ற தகள்விமய 

இப்தொது தெசவில்மல. உள்ைெடிதய இன்றுள்ை ஒரு ெைக்கத்ம ச் 

சுட்டி, அ ன் ேம்பிக்மகயின் ஆ ாரம் எங்கிருந்து வந்திருக்கக்கூடும் 

எனெம ச் சுட்டிக் காட்ட மட்டுதம தசய்கிதறன். 

சம்ஸ்காரங்களின் எண்ணிக்மக 

இர்ண்டாயிரம் ஆண்டுகாலமாக, எந்  எந்  சடங்குகள் 

சம்ஸ்காரங்கைாக மதிக்கப்ெட தவண்டும், எமவ கட்டாயம் 

பின்ெற்றப்ெட தவண்டும் என்று தீவிரமான விவா ங்கள் ேமடதெற்று 

வந்திருக்கின்றன. தகௌ மர்  ன்  ர்ம சூத்திரங்களில் ோற்ெது 

சம்ஸ்காரங்கமைப் ெட்டியலிடுகிறார். அந்  ோற்ெத ாடு எட்டு ஆன்ம 

குணங்கமையும்  ன் ெட்டியலில் தசர்த்துக் தகாள்கிறார். பிற 

எழுத் ாைர்களும் நூல்களும் ென்னிதரண்டு மு ல் ோற்ெத்து 

இரண்டு சம்ஸ்காரங்கமைக் குறிப்பிடுகின்றன. சில நூல்கள் 

எண்ணிக்மக கணக்கு தசால்லாமல், தகௌ ம  ர்ம சூத்திரங்களில் 

உள்ை சம்ஸ்காரங்களில் தெரும்ொலானவற்மறக் குறிப்பிடுகின்றன. 
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இன்மறய சூைலில் கமடபிடிக்கப்ெடும் ெதினாறு சம்ஸ்காரங்களின் 

ெட்டியல் இது. தசாடஷ சம்ஸ்காரங்கள் என்று இமவ 

அமைக்கப்ெடுகின்றன. இதுதவ முடிவான ெட்டியல் என்று தசால்ல 

முடியாது. இந் ப் ெட்டியலில் உள்ைமவயும் சடங்கு, வைக்கம் என்ற 
அைவில் கடந்  இரு நூற்றாண்டுகைாக ேசிந்து வருகின்றன. அதிலும் 

கடந்  முப்ெது ஆண்டுகளில் இந் ப் ெதினாமறயும் 

கமடபிடிப்ெவர்களின் எண்ணிக்மகயும் தவகு தவகமாக குமறந்து 

வருவம க் காண முடிகிறது. தசாடஷ சம்ஸ்காரங்கமைக் 

மகவிடுெவர்க்ளில் ெலர் பிராமண வகுப்மெச் சார்ந் வர்கைாகவும் 

இருக்கின்றனர். எனதவ, இந் ப் ெதினாறும் இனிவரும் காலங்களிலும் 

த ாடர்ந்து கமடபிடிக்கப்ெடும் என்று யாராலும் உறுதியாகச் தசால்ல 

முடியாது, இமவ தவறு வடிவில் கமடபிடிக்கப்ெடவும் வாய்ப்பு 

உள்ைது. சாதி தவறுொடின்றி அமனவர்க்கும் தொதுவான இந்  

சம்ஸ்காரங்கள் இந்து சமூகத்தின் ெடிநிமலயில் எங்கு இருப்பினும், 
அமனவருக்கும் தொதுவானமவ. 

ெதினாறு சம்ஸ்காரங்கள் அல்லது தசாடஷ சம்ஸ்காரங்கள் 

கர்ப்ெ ானம்– கருவுறு லுக்கு சமய அங்கீகாரம் அளிக்கும் சடங்கு 

இது. இந் ச் சடங்கு குறித்து தவறுெட்ட ெல கருத்துகள் உண்டு. 

புதி ாய் மணமான  ம்ெதியர் மு ல்முமற ஒருவமரதயாருவர் 

கூடுவ ற்கு முன் தசால்ல தவண்டிய மந்திரங்களின் த ாகுப்பு 

இமவ என்று சிலர் கருதுகின்றனர், தவறு சிலர், இந்  மந்திரங்கமைக் 
மு ல் சம்தொகத்தின்தொது தசால்ல தவண்டும் என்று கூறுகின்றனர். 

இன்னும் சிலர், ஓவ்தவாரு முமற கலவியில் ஈடுெடும்தொதும் 

கணவன் இந்  மந்திரங்கமை ஜபிக்க தவண்டும் என்று 

கருதுகின்றனர். தஹாமம் வைர்த்து ஆகுதி அளித்து இந்  மந்திரங்கள் 

பிரதயாகிக்கப்ெடுவது வைக்கம் என்று தசால்ெவர்களும் உண்டு. எது 

எப்ெடியானாலும், ொலுறவு அனுெவத்ம  ஒரு புனி ச் தசயலாக 

இந் ச் சடங்கு துவக்கி மவக்கிறது. 

பும்சவனம் – கருவில் உள்ை குைந்ம மய இவ்வுலகில் பிமணத்து, 
அ ற்கு ஊட்டம் அளிக்கும் தோக்கத்தில், கர்ப்ெம்  ரித்  மூன்றாம் 

மா த்தில் இந் ச் சடங்கு தசய்யப்ெடுகிறது. இந் ச் சடங்கில் 

கருத் ரித்  அன்மன, தவ  மந்திரங்கமைக் தகட்டெடிதய ஒரு மணி 
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ொர்லிமயயும், இரு மணி கருப்பு எள்மையும் சிறிது  யிமரயும் 

உட்தகாள்கிறாள். அரச மர தவமரக் குமைத்தும் அதிலிருந்து 

எடுக்கப்ெட்ட சிறிது ொமலயும்  வலது ோசிக்குள் பூசுவதும் உண்டு. 

சீமந் ம்– கர்ப்ெ காலத்தின் முக முக்கிய கட்டத்தில்  ாமயயும் 

கருமவயும் ொதுகாக்கச் தசய்யப்ெடும் சடங்கு இது. வைக்கமாக, 
கர்ப்ெ காலத்தின் ோன்காம் மா த்தில் வைர்பிமற ோட்களில், 
குறிப்பிட்ட சில ேட்சத்திரங்களில் சந்திரன் பிரதவசிக்கும்தொது 

இந் ச் சடங்கு ேடத் ப்ெடுகிறது. ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரம், 
அல்லது பூஹ், புவஹ், ஸ்வஹ் என்ற வியாகரங்கள் ஒலிக்க, ஒன்றாய்க் 
கட்டப்ெட்ட மூன்று  ர்ப்மெ புற்கமைக் தகாண்டு அன்மனயின் 

உச்சியில் வகிதடடுத் ல் இந் ச் சடங்கு. 

ஜாடகர்மம்– குைந்ம  பிறந் பின் ஒன்மற ோட்களுக்குள் 

நிகழ்த் ப்ெடும் சடங்கு இது. பூஹ், புவஹ், ஸ்வஹ் என்ற 

வியாகரங்கள் பிறந்  குைந்ம யின் ோவில், சிறிது தொன், தேய், 
மற்றும் த ன் கலந்  கலமவமயத்  ந்ம   டவுவது உண்டு. 

ோமகரணம்– இது குைந்ம க்கு தெயர் சூட்டும் சடங்கு. 

ெஞ்சாங்கத்தின் துமணதயாடு குைந்ம க்குப் தொருத் மான தெயர் 

த ர்ந்த டுக்கப்ெடுகிறது. அ ன்பின், அந் ப் தெயமர,  ாயின் 

வலது தசவியில்,  ந்ம  மும்முமற கூறுகிறார்.  ாய், குைந்ம மய 
எடுத்து மவத்துக் தகாண்டு, அந் ப் தெயமர மும்முமற கூறுகிறார். 

குைந்ம  பிறந்  ோள், அல்லது அது பிறந்  ெத் ாம் அல்லது 
ென்னிரண்டாம் ோள் இந் ச் சடங்கு ேமடதெறுவது வைக்கம். 

நிஷ்க்ரமணம்– குைந்ம  மு ல் முமற வீட்மடவிட்டு தவளிதய 

எடுத்துச் தசல்லப்ெடும்தொது தசய்யப்ெடும் சடங்கு. இம  ோன்காம் 

மா ம் தசய்வது வைக்கம். 

அன்னப்பிரசனம்– குைந்ம க்கு ஆறு மா ம் ஆனபின் தசய்யப்ெடும் 

சடங்கு இது. சமமக்கப்ெட்ட உணவு, மு ல் முமறயாகக் 

குைந்ம க்கு ஊட்டப்ெடுகிறது. தவக வாய்த்  அரிசிமய தேய்யிலும் 

த னிலும் பிமசந்து  ந்ம  குைந்ம க்கு ஊட்டுக்கிறார்,  அ ன்பின் 
 ாயும் அம  உட்தகாள்வார்.  ற்காலத்தில், குைந்ம  ஒரு 



 

Compiled by www.iyachamy.com Page 42 

 

w
w

w
.iy

a
ch

a
m

y.
co

m
 

தகாவிலுக்தகா திருத் லத்துக்தகா அமைத்துச் தசல்லப்ெட்டு, 
அங்குள்ை அர்ச்சகர்களின் முன்னிமலயில் இந் ச் சடங்கு 

நிமறதவற்றப்ெடுகிறது. 

சூடாகரணம்– குைந்ம யின்  மலமுடிமய மு ல்முமறயாக மழிக்கும் 

சடங்கு இது. இம , தசௌலம் அல்லது முண்டனம் என்றும் 

தசால்வதுண்டு. குைந்ம க்கு ஒன்று, அல்லது மூன்று அல்லது ஐந்து 

வயது ஆனபின் இந் ச் சடங்கு தசய்யப்ெடுகிறது. புனர்வசு 

ேட்சத்திரத்தில் இந் ச் சடங்கு ேமடதெறுவது வைக்கம். அம விட 

முக்கியமாக, இந் ச் சடங்கு ேவமி, அல்லது அமாவாமசமய அடுத்  
ஒன்ெ ாம் ோளில் ேமடதெறுகிறது. 

கர்ணதவ னம்– காது குத்தும் சடங்கு. ஆண் குைந்ம களின் வலது 

காதிலும், தெண் குைந்ம களுக்கு இடது காதிலும் மு லில் துமை 

இடப்ெடுகிறது.  ந்ம   ன் மடிவில் குைந்ம மய மவத்துக் 

தகாண்டு காது குத்துவது வைக்கம். ஆனால்,  ற்தொது, ஆசாரி 

ஒருவமரக் தகாண்டு இது தசய்யப்ெடுகிறது. 

வித்யாரம்ெம்– குைந்ம க்கு ோன்கு அல்லது ஐந்து வய ானதும், 
அ ன் கல்விமயத் துவக்கும் சடங்கு இது. குைந்ம க்கு 

அகரமு லியின் மு ல் சில எழுத்துக்கள் கற்றுத்  ரப்ெடுகின்றன. 

உதலாகத் ாலான ஒரு ொத்திரத்தில் அரிசி குவிக்கப்ெட்டு, அதில் 
இந்  எழுத்துக்கமையும் சில மந்திரங்கமையும் உரக்கச் 

தசால்லிக்தகாண்தட, குைந்ம  எழுதுகிறது. 

உ நயனம்–  யக்தஞாெவீ ம் என்று அமைக்கப்ெடும் பூணூல் 

அணிவிக்கப்ெடும் சடங்கு இது. ஐந்து வயது அமடவ ற்குமுன் 

ஆண் குைந்ம க்கு உெேயனம் தசய்யப்ெடுகிறது. முடியிடப்ெட்ட 

முப்புரி நூதலான்று இடம் வலமாக த ாளில் அணிவிக்கப்ெடுகிறது. 

பிரம்தமாெத சம் என்று தசால்லப்ெடும் காயத்ரி மந்திதராெத சமும் 

அளிக்கப்ெடுகிறது. உெேயனம் என்ற தசால்லின் தவரமசகள், உெ 
என்ெ ன் தொருள் அருகில், ேயனம்- தகாணர் ல், என்ற தொருள் 
உள்ைமவ. எனதவ உெேயனம் என்றால் குைந்ம மய குரு அல்லது 

ஆசிரியரிடம் அமைத்துச் தசன்று முமறயான கல்வி புகட்டு ல் 

என்று தொருள்ெடும். பிரம்தமாெத சம் முடிந் பின் உெேயனம் 
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அளிக்கப்ெடுகிறது. இது அவனுக்கு இன்தனாரு கண் தகாடுத்து, 
புதிய பிறவி அளிப்ெ ாக ேம்ெப்ெடுகிறது. 

ப்மரஸார்த் ம்– தவ க்கல்வியின் துவக்கம். இந் ச் சடங்குக்குப்பின் 

குைந்ம க்கு தவ ங்களும் உெநிட ங்களும் கற்பிக்கப்ெடுகின்றன. 

குருகுலவாசமும் இனி துவங்குகிறது. 

ருதுசுத்தி– தெண்ணின் மு ல் மா விடாயின்தொது ேடத் ப்ெடும் 

சடங்கு. இது த ாடர்ொக எண்ணற்ற சடங்குகளும் ெைக்க 

வைக்கங்களும் உண்டு. 

சமாவர்த் னம்– பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் என்று தசால்லப்ெடும் மாணவ 

ெருவம் நிமறவமடவம க் குறிக்கும் சடங்கு இது. 

விவாகம்– திருமணச் சடங்கு. ஆணும் தெண்ணும் மன ைவிலும் 

உடலைவிலும் கூடுவ ற்கு சமய அந் ஸ்து தகாடுக்கும் புனி ச் 

சடங்கு இது. வாழ்வில் வைர்ச்சி காண இது ஒரு  ைம் அமமத்துக் 

தகாடுக்கிறது. திருமணம், புலன் இன்ெங்கமைத் துய்ப்ெ ற்கு 

மட்டமான ஏற்ொடு அல்ல. காம விமைவுக்கு நிமறவு காணும்தொத , 
இல்லற வாழ்வின் தொறுப்புகமையும் கடமமகமையும் சமெங்கு 

ெகிர்ந்து தகாள்ைவும் அறிவுருத் ப்ெடுகிறது. மிருக இச்மசகமைக் 

கட்டுப்ெடுத்தி உயர்வான தோக்கங்கமையும் அனுெவ 

ய ார்த் ங்கமையும் தோக்கித் திருப்பி, ோன்கு புருஷார்த் ங்கள், 
அல்லது இந்து சமூகத்தின் ோன்கு இலட்சியங்கமை அமடய 

விவாகதம மு ல் ெடி. . சமூக ஒழுங்கு ேலமனக் காக்கவும் திருமண 

அமமப்பு உ வுகிறது. 

அந்த்தயஷ்டி– நீத் ார்களுக்காகச் தசய்யப்ெடும் சடங்கு. மரணதின 

சடங்குகள் மட்டுமல்ல, இறந் வர்களுக்கும் பிற த வம களுக்கும் 

அளிக்கப்ெட தவண்டிய ஸ்ராத்த்ங்கள் என்தனன்ன என்று 

தவவ்தவறு சாஸ்திரங்களில் இந்  சம்ஸ்காரம் குறித்து விைக்கமாக 

விவரிக்கப்ெடுகின்றன. 
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தவ ங்கள்’ என்ெமவ யாமவ?  அது ஓர்  னி நூலா அல்லது 

எண்ணற்ற பிற மமறநூல்களின் த ாகுப்ொ? இந்து சமயத்தில் 

ெல்தவறு புனி  மமறகள் இருக்கின்றன என்று கூறினால், சமய 
வாழ்வில் அவற்றின் ெங்களிப்பு என்ன, அவற்றின் முன்னிமலயில் 

தவ ங்களின் இருப்புக்கு என்ன தொருள்? 

இந்தியாவின் கலாசார விழுமியங்கள் அமனத்தும் தவ ங்களில் 

உள்ைன என்று தசால்லும் மரபுகளும் மக்கள் குழுக்களும் உண்டு. 

இவர்களில் சிலர், உலகில் உள்ை அமனத்து கலாசார 

விழுமியங்களும் தவ த்தின் ொற்ெட்டமவ என்றும் தசால்கின்றனர். 

இவர்கள் தொக இன்னும் சிலர், தவ ங்கமை ஏற்றுக்தகாள்ைா  
எண்ணற்ற மரபுகளும் இந்தியாவில் உண்டு என்று கூறுகின்றன. 

தவ ங்கள் குறித்  ொர்மவகள் யாமவ, தவ ங்கள் யாமவ, அமவ 
எவற்றிற்கு ஆ ாரமாகின்றன என்ற தகள்விகளுக்கு ெக்கச்சார்பின்றி 

சுருக்கமான விமடயளிக்க கட்டுமரயின் இந் ப் ெகுதியில் 

முயற்சிக்கிதறன். 

தவ ங்கள் யாமவ? 

இந்துக்களின் சமயப் புனி  நூல்களிதலதய பிர ானமானமவ என்று 

கூறப்ெடக்கூடிய மமறநூல் த ாகுப்புகதை தவ ங்கள். 

உலகச் சமய இலக்கியங்கள் அமனத்திடமிருந்தும்  னித்து நிற்ெமவ 

தவ ங்கள். தவ ங்கள் மனி ராதலா, கடவுைாதலா எழு ப்ெடா மவ 
என்று இந்து மரபுகள் தசால்கின்றன. தவ ங்கள் உலகைாவிய 

தொதுத் ன்மம தகாண்ட விதிகள். அமவ, அண்டப் 

தெருதவளிக்கும் தொருந்துவன, என்தறன்றுக்குமான விதிகள். 

அவற்றுக்கு துவக்கதமா முடிதவா கிமடயாது. அவற்றில் மிக அதிக 

அைவில் மீதொருண்மம தெசப்ெடுகிறது, ெல்தவறு  ைங்கள் 

விவரிக்கப்ெடுகின்றன, தமலும் அமவ இவ்வுலகல்லா  

தவற்றுலகுகமைப் ெற்றியமவ. எனதவ அமவ, தவறு எந்  சமய 
நூல்கமைப் தொலவும் வாசிக்கப்ெட முடியா மவ. இவற்றின் 

 னிப்தெருமம இந்  இயல்புகைால் மட்டும் கிட்டுவ ல்ல- இந்து 

சமயங்களில் உள்ை ஏராைமான புனி  நூல்களினிமடதய, இவற்றுக்கு 
அளிக்கப்ெடும் முக்கியத்துவத் ாலும் கிட்டுவது அது. 
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ஆனால், அமனத்து மமறநூல்கமையும் தொலதவ தவ ங்கள் குறித்  

புரி லும் மாறுெடுகின்றன. பிற சமயங்களின் மமறநூல்கதைாடு 

ஒப்பிட்டால் தவ ங்கள் குறித்  புரி லில் இருக்கும் இரு கூறுத் 

 ன்மம மிகப் ெரந்  ாக உள்ைது. 

ஒருபுறம், தவ ங்கள் புனி மான ஞான நூல் என்று 

தெருமமப்ெடுத் ப்ெடுகின்றன- மிகப் தெரும் ெமடப்பூக்க 

நிமலயில் இயற்றப்ெட்ட கவிம கள் என்றும் எண்ணற்ற ரிஷிகளின் 

வாக்கு என்றும் தொற்றப்ெடுகின்றன.  இந்  ரிஷிகள் ஞானத் ால் 

பிரகாசம் தெற்ற  ம் மதியில், அமனத்து த ய்வீக சிருஷ்டிக்கும் 

ஆ ாரம் என்றும், பிரெஞ்ச ரகசியத்ம  தவளிப்ெடுத்துெமவ என்றும் 

தொற்றப்ெடும் மந்திர உருவம்  ரித்  தவ  ோ ங்கமை அமடந்து, 
அவற்மற உலகுக்கு அளித் வர்கள் என்று தொற்றப்ெடுகின்றனர். 

இ ற்கு மாறுெட்ட புரி லில் தவ ங்கள் இன்னும் ெண்ொட்மட 

அமடந்திரா  புரா ன காலத் வர்களின் மூடேம்பிக்மககளும் 

கற்ெமனகளும் மட்டுதம- மிக தமதலாட்டமான லாெங்கள், 
தொகங்களில் ோட்டம் தகாண்டமவ, அறம் சார்ந்  மிகவும் 

துவக்கநிமலப் புரி ல்களும் சமய தவட்மககளும் தகாண்டமவ. 

இவர்கமைப் தொறுத் வமர, மிகவும் தகாண்டாடப்ெடும் தெரண்ட 

விவரமணகளும் நுண்மமகைற்ற அரிச்சுவடி நிமலப் பி ற்றல்கள் 

மட்டுதம. 

தமலும், தவ ங்கமை ஞான நூல்கள் என்று ேம்புெவர்களிலும்கூட 

சிலர், இவற்றில் உள்ைவற்றில் தெரும்ொலான ொடல்கள் தலௌகிக 
சடங்குகமை தெசுெமவதய என்கின்றனர்- கர்ம காண்டத்தில் உள்ை 

தசார்க்கதம தவ ங்களின் தோக்கம் என்றும் நுட்ெமான ஒழுக்கங்கள் 

உெநிட ங்களில் மட்டுதம தெசத் துவங்கப்ெடுகின்றன என்றும் 

தசால்கின்றனர். 

இது  விர, 19ஆம் நூற்றாண்டு, 20ம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியா 

குறித்து ஆய்வுகள் தசய்  ஐதராப்பிய சிந் மனயாைர்கள் 

இந்தியாவின் மூல குடிகைான திராவிடர்களிடமிருந்து வந்த றி 

ஆரியர்கள் திருடிக்தகாண்ட அறிவுப் தெட்டகதம தவ ங்கள் என்ற 

கருத்ம  முன்னிறுத்துகின்றனர். 
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அப்ெடியானால் இந்  மமற நூலின் அடிப்ெமட தகாள்மககள், 
அறிவுறுத் ல்கள் என்ன? இது தொன்ற புரி ல்களில் எவ்வைவு 

உண்மம எவ்வைவு தொய் இருக்கிறது? 

தவ ங்கள்- மனி னால் எழு ப்ெடவில்மல 

தவ ங்கள் “அதெௌருதஷயம்”, மனி னால் த ான்றியமவயல்ல, 
என்ெது மரொர்ந்  ேம்பிக்மக. “தெௌருதஷயம்” என்றால், 
மனி னாலானது. தவ ங்கமை யாரும் எழு வில்மல என்று 

ேம்ெப்ெடுவ ால் அமவ “அதெௌருதஷயம்” என்றாகும். 

தவ ங்கள் சூக் ங்கைாக எந்  ரிஷிகைால் தவளிப்ெடுத் ப்ெட்ட ாக 

ேம்ெப்ெடுகிறத ா அந்  ரிஷிகதை அவற்மற எழுதியவர்கள் என்ற 

ேம்பிக்மக ெரவலாக உள்ைது. இ ற்கான காரணம், ஒவ்தவாரு தவ  
மந்திரத்தின் முன்னும் ஒரு ரிஷியின் தெயர் தசால்லப்ெடுகிறது 

என்ெது ான் – இம க் தகாண்டு குறிப்பிட்ட சூக் ங்கமை 

எழுதியவர்கள் அந் ந்  ரிஷிகள் என்ற முடிவுக்கு அவர்கள் 

வந்திருக்கின்றனர். 

இந்  ேம்பிக்மகயில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது. இந்து 

சம்பிர ாயங்களில் எங்குதம இந்  ரிஷிகள் சூக் ங்கமை 

எழுதியவர்கள் என்று தசால்லப்ெடவில்மல- மாறாய், இவர்கள் தவ  
மந்திரங்கமைக் கண்டறிந் வர்கைாகதவ ேம்ெப்ெடுகின்றனர். 

எனதவ ான் அவர்கள் மந்திர கர்த் ாக்கள் அல்லது 

உருவாக்கியவர்கள் என்று குறிப்பிடப்ெடாமல் மந்திர திருஷ்டர்கள் 

என்று அமைக்கப்ெடுகின்றனர். 

தவ ங்கள்- அண்டத்தின் புற விதிகள் 

ஹிந்து த ான்மங்களில் ெல புதுமமயான  னித் ன்மம தகாண்ட 

கருத்துருவாக்கங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றில் இதுவும் ஒன்று: 

தவ ங்கள் அழிவற்ற ெமடப்பு விதிகளின் த ாகுப்பு, ரிஷிகள் 

அவற்மறக் கண்டறிந் வர்கள் மட்டுதம. அடிப்ெமடயில் தவ ங்கள் 

ஒலி வடிவங்கள். அமனத்து மமறநூல்கமைப் தொலதவ 

தவ ங்களும் தவளிப்ெடுத் ப்ெட்டமவ என்று தசால்லப்ெட்டாலும், 
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ரிஷிகள் இந்  தவ  வாக்கியங்கமைப் தெற   ஸ் மூலம் 

 ங்களுக்குத்  குதி ஏற்ெடுத்திக் தகாண்டனர். 

தவ  ஒலிகள் நித்தியமானமவ என்ெ ால் அமவ தவதறந்  இயற்மக 

ஒலிமயப் தொலவும் எப்தொதும் இருக்கின்றன. நியூட்டன்  ன்  ர்க்க 

அறிமவக் தகாண்டு புவி ஈர்ப்பு விமசமயக் கண்டறிந்து 

விவரித் துதொல், இந்  ஒலிகமைப் தெறத் க்க வமகயில்  ங்கள் 

ஆற்றமலப் தெருக்கிக் தகாண்டனர். நியூட்டனுக்கு முன்னதர புவி 

ஈர்ப்பு விமச இருந் துதொல், தகாலம்ெஸ் அதமரிக்காமவக் 

கண்டுபிடிப்ெ ற்கு முன்னதர அந்  நிலப்ெரப்பு இருந் துதொல், 
தவ ங்களும் ரிஷிகள் அவற்மற கண்டறிவ ற்கு முன்னதர 

இருந்திருக்கின்றன. இந்  ஒலிகள் அவர்களுக்குப் புலப்ெட்டு, 
அவற்மற வாய்தமாழியாய் அடுத்து வரும்  மலமுமறயினருக்குக் 

தகாடுத் ார்கள். 

ெமடப்புத்த ாழிலுக்கான இவ்விதிகமைக் தகாண்தட பிரம்மன் 

உலகு ெமடத் ான் என்று இந்து த ான்மங்கள் கூறுகின்றன. எனதவ, 
இப்தொருளிலும் தவ ங்கள் அநோதி, அ ாவது, அழிவற்றமவ என்று 
அமைக்கப்ெடுகின்றன. 

தவ ங்கள் – ஆதியந் மற்றமவ 

தொதுவாக சமய இலக்கியங்களில், கடவுதை ஆதியும் அந் மும் 

இல்லா வனாகச் தசால்லப்ெடுவது வைக்கம். ஆனால் இந்து 

சாஸ்திரங்கள் தவ ங்கள் துவக்கமும் முடிவுமற்றமவ என்று 

தசால்கின்றன. 

இது உண்மமயாக இருந் ால் கடவுதைா ெரமாத்மாதவா 

தவ ங்கமைப் ெமடத்  ாகச் தசால்ல முடியாது. உண்மமயில் 

இரண்டுதம அநோதி என்ெ ால் இரண்டுதம எக்காலமும் இருந் ாக 

தவண்டும். 

அப்ெடியானால் தவ ங்கள் என்ென என்ன, அமவ எப்ெடி த ான்றின? 
தவ ங்களின் ோன்கு ெகுதிகளும் ஒன்றாய்ச் தசரும்தொது அது 

ெரமாத்மனின் சுவாசமாகிறது (நிஹ்ஸ்வோஸி ம்) என்று தவ ங்களில் 

தசால்லப்ெட்டுள்ைது. யாரும்  ம் மூச்மச  ாதம உற்ெத்தி 
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தசய்வதில்மல என்ெ ால், ெர்மாத்மனும்  ன் நிஹ்சுவாஸி த்துக்கு 

உயிரளித்  ாகச் தசால்ல முடியாது. பிரம்மம் ஜடப்தொருள் என்றும் 

தவ ங்கதை பிரம்மத்துக்குச் சக்தியளிக்கின்றன என்றும் இந்தியாவில் 

ஒரு தொதுவைக்கு உண்டு. 

இது உண்மமயாக இருந் ால் இந்  அண்டத்ம த் த ாற்றுவிக்க 

உ வும் ஒலியும் அதிர்வுகளும் விதிகளும் ேம்மால் அைவிட முடியா  

அைவு மிகுதியாக இருக்க தவண்டும். தவ ங்கள் முடிவற்றமவ-

 அனந்  ளவ தவ : ரிஷிகளுக்கு தவளிப்ெட்டு அவர்கைால் தெற்றுத் 

 ரப்ெட்டமவ ஒரு வரம்புக்குட்ெட்டமவயாகதவ இருந் ாக 

தவண்டும். எனதவ, தவ ங்கமை முழுமமயாக அறிவது 

சாத்தியமல்ல. 

இந்து சமயங்கமை அறிமுகப்ெடுத்திக் தகாள்ளும் துவக்க நிமல 

மாணவர்கள் இந்து த ான்மங்களில் தசால்லப்ெடும் தவ ம் குறித்  

இந் த்  கவமலப் புரிந்து தகாள்ை தவண்டியது முக்கியம். 

தவ ங்களின உலகப்தொதுமமயும் ஆற்றலும் 

தவ ங்கள் என்றுமுள்ை உலகைாவிய விதிகள் எனெ ால் அமவ 

உயிருள்ைமவ, உயிரற்றமவ என்று உலகில் உள்ை அமனத்துக்கும் 
தொருத் மானமவ. த சம், நிறம், ேம்பிக்மக தொன்ற 

வமரயமறகளுக்கும் சமூக அடுக்குத் த ாகுப்புகளும் 

தவ ங்களுக்குப் தொருந் ா மவ, எனதவ தவ ங்கள் மானுடம் 

அமனத்துக்கும் உரியமவ. ஏன், மனி ன், மிருகம், தசடி, கற்கள், 
சூரியன், ேட்சத்திரங்கள் என்று இயற்மகயில் உள்ைமவ 

அமனத்துக்கும் உரியமவ. 

தவ  மந்திரங்கள் அவற்மற பிரதயாகிப்ெவர்களுக்கு மட்டும் 

உ வாமல், சுற்றிலும் உள்ை சூைலில்  ாக்கம் ஏற்ெடுத்தி, 
காலப்தொக்கில் விண்தவளிமய ஊடுருவி நிமலயான முன்தனற்றம் 

அளிக்கின்றன என்று இந்து ொரம்ெரியங்கள் ேம்புகின்றன. 

மனி னின் தோய்கமைப் தொக்கி, விலங்குகள் மற்றும் மரம் 

தசடிகளுக்குச் தசறிவூட்டி, சுற்றுச்சூைலில் உள்ை விரும்ெத் கா , 
ேச்சுத் ன்மம தகாண்ட அச்சுறுத் ல்கமைப் தொக்குகின்றன. 
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இந்  மந்திரங்களில் கூறப்ெட்டுள்ை  ர்மத்துக்கு ஏற்ற வாழ்வு 

வாழ்ந்து, தவ ங்கமைக் கற்று முமறப்ெடி பிரதயாகித் ால், அது 
மானுடம் அமனத்துக்கும் மட்டுமின்றி உலகமனத்துக்கும் ேன்மம 

ெயக்கும் என்ெது இந்து சம்பிர ாயங்களில் நீண்ட காலமாக 

நிலவிவரும் ேம்பிக்மக. 

தவ ங்கள் – இந்துக்களின் மு ன்மம நூல் 

உலதகங்குமுள்ை சமயங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகால 

வைர்ச்சியில் ஒரு தொதுத் ன்மமமய அமடந்திருக்கின்றன. அமவ 

அமனத்துக்கும் ஒதர ஒரு புனி  நூல் அல்லது மமறநூல் ான் 

உள்ைது என்ெது இந்  ஒற்றுமம. சீக்கியத்தில் புனி  நூமலதய 

வழிெடவும் தசய்கின்றனர். 

சில சமயங்களில் ஒன்றுக்கும் தமற்ெட்ட புனி  நூல்கள் இருக்கலாம். 

அவற்றின் த ாகுப்பு அந்  சமயத்தின் அதிகார பூர்வமான அல்லது 

உண்மமயான அல்லது புனி மான நூலாகக் கரு ப்ெடலாம். 

இந்து சமயத்தில் எண்ணற்ற நூல்கள் புனி  நூல்கைாக 

ேம்ெப்ெடுகின்றன. அமவ அமனத்ம யும் த ாகுத்து ஒதர புனி  

நூலாக அமமப்ெதும் இயலா  காரியம். 

எனதவ தவ ங்கள் ான் இந்துக்களின் மிக தமய்யானதும், 
மு ன்மமயானதுமான நூலாக இருக்கின்றன. எண்ணற்ற புனி  

நூல்கள் இருப்பினும், எவரும்  மக்குரிய நூமலத் த ர்ந்த டுத்துக் 

தகாள்ைலாம் என்றாலும், தவ ங்கதை இந்து  ர்ம-த்தின் மமயத்ம க் 
கட்டமமக்கின்றன. 

உ ாரணத்துக்கு, ஒருவர் ெகவத் கீம மயதயா ராமாயணத்ம தயா 

அல்லது ஒரு ரிஷிதயா ஞானிதயா எழுதிய ஒரு நூமல மிக 

உயர்ந்  ாகக் கருதி அ ன் வழிேடக்கலாம். ஆனால் தவ ங்கதை 

அறுதியான நூலாக இருக்கின்றன. 

இந்து சமயத்தின் பிற புனி , மமற நூல்களுக்கு ஆ ாரமாக அமமயும் 

கட்டமமப்மெ தவ ங்கதை அளிக்கின்றன. மிகவும் எளிய இந்து 

மரபின்ெடி, தவ ங்கமைப் புரிந்து தகாள்ைவும், அவற்றில் ஏற்ெடும் 
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ஐயங்களுக்கு விைக்கம் காணவும் உ வும் துமண நூல்கைாகதவ பிற 

புனி  நூல்கள் த ாற்றம் தெற்றிருக்கின்றன. 

ஆனால் சில மரபுகள் குலவைக்கப்ெடி இயங்குெமவ, அவற்றுக்கு 
தவ ங்களுடன் த ாடர்பில்மல. 

இந்து சிந் மனயின்ெடி தவ ங்கமை ஆ ார ேம்பிக்மக நூல்கைாக 

ஏற்றுக்தகாள்ளும் மரபுகள் ஆஸ்திக சம்பிர ாயங்கள் என்றும், 
தவ ங்களின் அறுதித் ன்மமமய நிராகரிப்ெமவ ோத்திக 

சம்பிர ாயங்கள் என்றும் கூறப்ெடுகின்றன. இன்று இமற ேம்பிக்மக 

ஆத்திகம் என்றும் இமற மறுப்பு ோத்திகம் என்றும் புரிந்து 

தகாள்ைப்ெடுகிறது. ஆனால் ோத்திக சிந் மனகள் ெலவும் ஆத்திக 

சம்பிர ாயங்களில் ஏற்றுக் தகாள்ைப்ெட்டிருக்கின்றன, அவற்மறப் 
பின்னர் வரவிருக்கும் அத்தியாயங்களில் காண்தொம். 

ோன்மமற நூல்கள் 

மஹரிஷி தவ  வ்யோஸர், ெலதகாடி மக்களின் ேன்மமமய 

உத்த சித்தும், தவ ங்கமைக் காத்து இரட்சிக்கவும், அவற்மற ோன்கு 
ெகுதிகைாகத் த ாகுத்து முமறப்ெடுத்தினார்- கிமை என்று 

தொருள்ெடும் சாமக என்ற பிரதயாக முமறக்தகற்ெ இந் த் த ாகுப்பு 

அமமக்கப்ெட்டது. 

ோன்மமற நூல்கள் என்று அமைக்கப்ெடுெமவ இமவ- 

1. ரிக் தவ ம், 

2. யஜூர் தவ ம், 

3. சோம தவ ம், 

4. அ ர்வ தவ ம். 

ஒவ்தவாரு தவ மும் மூன்று ெகுதிகைாகப் ெகுக்கப்ெட்டிருக்கின்றன- 

1. சம்ஹிள , 

2. பிரோஹ்மணம், 
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3. ஆரண்யகம். 

சம்ஹிள யில் மந்திரங்களும் துதிகளும் த ாகுக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. 

சம்ஹிம  என்றால் த ாகுத்து அடுக்கப்ெட்டமவ என்று 

தொருள்ெடும். தவ ங்களின் பிர ானப் ெகுதி சம்ஹிம யில் 

உள்ைது. பிரோஹ்மணங்கள் மவதீக சடங்குகமை விவரிக்கின்றன, 
ஆரண்யகம் மந்திரங்களின் உட்தொருமை விைக்குகின்றன. இமவ 

 விர, ஆரண்யகங்களின் முடிவில் உெநிட ங்கள் உள்ைன. 

சம்ஹிம  மரம் என்றால், பிராஹ்மணங்கள் மலர்கள் என்றும் 

,ஆரண்யகம் காய்கள் என்றும், உெநிட ங்கள் ெழுத்  கனிகள் என்றும் 

கூறுவதுண்டு. 

ரிக் என்றால் துதி. யஜூர் என்றால் வழிொடு. சாமம் என்றால் அமமதி. 

அ ர்வம் என்றால் ஆளுமமயின் சமநிமல. 

தவ ங்களின் எப்ெகுதிமய எடுத்து யார் தவண்டுமானாலும் பிற 

புனி  நூல்கமை வாசிப்ெதுதொல் வாசிக்கலாம் என்றாலும், 
அறிவகங்கள் என்று கூறப்ெடும்வித்யோஸ் ோனங்கள் அமனத்ம யும் 

முமறப்ெடி வாசிக்காமல் தவ ங்கமை வாசிப்ெது முழுமமயான 

புரி மல அளிக்காது. 

தவ  மந்திரங்களின் ஞானம் அமனத்ம யும் 

தகாண்டுள்ை வித்யோஸ் ோனங்கள் இமவ- ோன்கு தவ ங்கள், ஆறு 

தவ ாங்கங்கள் (தவ ங்களின் துமண நூல்கள்), மீமாம்சங்கள் 

(தவ த்தின்  ாத்ெர்யத்ம ச் சரியாக புரிந்து தகாள்வ ற்கான 

முமறகள்), நியாயம் ( ர்க்கம்), புராணங்கள் (புராணங்கள் ெல 

விஷயங்களுடன் அண்டசராசரங்களின் ஒழுங்குகமையும் ெற்றிக் 

கூடப் தெசுகின்றன),  ர்ம சாஸ்திரங்கள்(ேன்தனறியுடன் 

வாழ்வ ற்கான வழி முமறகள்) , உெ தவ ங்கள் – தவ ாங்கங்களின் 

துமண நூல்கள்- ஆயுர் தவ ம் (ஆதராக்கிய வாழ்வுக்கான 

அறிவியல்) , அர்த்  சாஸ்திரம் (அரசியல் அறிவியல்),  னுர் தவ ம் 

(ஆயு  அறிவியல்), கந் ர்வ தவ ம் (கமலயறிவு) மு லியமவ. 

தவ ங்கமைப் புரிந்து தகாள்ை இந்  அறிவியல் சார்ந்  துமண 

நூல்கள் தசழுமமக்கு உ வி, முழுமமயான தவ க்கல்வி 

அளிக்கின்றன. 
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தவ ங்கள் –  ர்மங்களின் ஆ ாரம் 

தவ ங்கள்  ர்மங்களின் ஆ ாரம் என்று ெலரும் ஆயிரக்கணக்கான 

ஆண்டுகைாகவும் மீண்டும் மீண்டும் தசால்லி இருக்கின்றனர். 

ஆனால் அ ற்குரிய கவனதமா மதிப்தொ மிகக் குமறவாகதவ 

அளிக்கப்ெட்டு வந்திருக்கிறது. இ ற்கு ஒரு முக்கிய காரணம், 
தவ ங்கள் நீதி நூல்கைல்ல என்ற ேம்பிக்மக. மற்தறாரு காரணம் 

அன்றாட  ர்மத்துக்கு உரிய தேறிகள் தவ ங்களில் ஆங்காங்தக 

சி றிக் கிடக்கின்றன என்ெதும் அவற்மறக் தகார்மவயாகப் புரிந்து 

தகாள்வது கடினமாக உள்ைத ன்ெதும் ான். 

அன்றாட நீதிகள் தவ ங்களில எங்கும் விரவிக்கிடக்கின்றன என்ெது 

உண்மமதய எனினும்  ர்மம் குறித்  தொ மனகள் அதில் இல்மல 

என்ெது  வறு. மிக முக்கியமான சூத்ரகோரர்களும் அ ன்பின் வந்  

நீதிநூல்கள் எழுதியவர்களும் தவ ங்கமைதய ஆ ாரம் 

காட்டுகின்றனர்,  ங்கள் நீதி சூத்திரங்களுக்கு தவ  மந்திரங்கமைதய 

தமற்தகாள் காட்டுகின்றனர். 

இமடக்கால மற்றும் ேவீன சடங்குகளும் ெைக்க வைக்கங்களும் 

தவ ங்களில் சுட்டப்ெடுகின்றன. இன்றும் உள்ை திருமண முமற, 
மரணச் சடங்குகள், தவள்வி மற்றும் ெல சமூக ேமடமுமறகளின் 

ஆ ாரம் தவ தம. தலௌகீகச் சடங்குகளிலும் தவ  மந்திரங்கள் 

ஒலிக்கின்றன. 

 ர்ம சாஸ்திரங்களின் மமய நூலான கல் ம் ஆறு தவ ாங்கங்களில் 

ஒன்றாகக் கரு ப்ெடுகிறது என்ெத   ர்மத்தின் அடி ஆ ாரமாக 

தவ ங்கள் இருப்ெம க் காட்டுகிறது.. 

தவ ங்கள் முதிரா சமூகத்து வழிொடா? 

தவ ங்கமை தமலாகப் ொர்த் ாலும், அவற்றின் அமரகுமற 

தமாழிதெயர்ப்புகமை வாசித் ாலும்கூட அமவ த ய்வீக உந்து ல் 

தகாண்டமவ என்ெம யும், உன்ன ச் சிந் மனகமையும், ஆைமான 

கருத்துகமையும், தமன்மமமயக் தகாணரும் நீதிகமையும், 
நுட்ெமானதும் விரிவானதுமான உைவியல் உண்மமகமையும் 

தகாண்டமவ என்ெம யும், மற்றும் தெரதிசயத்ம மான, 
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மதகான்ன மான தெரண்டப் ொர்மவமய விரிப்ென என்ெம யும் 

உணர்தவாம். 

தவ ங்களில் சிறு ெகுதியிலும் ோம் மனி த்தின் சக்திக்கு மீறிய 

உண்மமகமைப் தெசும் கவிம கமைக் காணலாம். தவ ங்கள் 

எங்கும் அமவ நிமறந்திருக்கின்றன- அவற்றுக்கு இமடதய சற்தற 

ஒழுங்காக த ாகுக்கப்ெட்ட புறவழிொட்டு முமறகள் 

இயற்மகமயயும் த ய்வங்கமையும் தொற்றிப் 

ொடப்ெட்டிருக்கின்றன. 

தவறு ெலமரப் தொலதவ ஐதராப்பியர்கள் தவ ங்கமை தலௌகீக 

சடங்கு விவரமணகள் என்று  வறாகப் புரிந்து தகாண்டனர் 

என்ெம  தவ ங்கமை கவனமாக வாசிக்கும் எவரும் உணர்ந்து 

தகாள்ைலாம்.. தவ ங்கள் ஆன்மிக உண்மமகமை குறியீட்டு 

தமாழியில் கூறுகின்றன, அமவ ஒன்று தொல் மற்தறான்றில்மல. 

புலப்ெடும் ய ார்த்  உண்மமகளுக்கு அப்ொல் உள்ைம  ஒவ்தவாரு 

குறியீடும் தெசுகிறது என்ெது மட்டுமல்லாமல் சா கருள் உள்ை 

உண்மமமய அறியும் ொம  குறித்  குறிப்புகளும்  ருகிறது. 

 னியாகப் ொர்த் ால் இந் க் குறியீடுகள் மற்றும் குறிப்புகமை 

முழுமமயாக விைங்கிக் தகாள்ை முடியாது. எனினும் இமவ ெல 

புரி ல்களுக்கு காரணமாயிருந்திருக்கின்றன. இந்  உண்மமகள் 

மமறதொருள் சுட்டலாக ொடப்ெட்டிருக்கின்றன.  குதியும் 

சிரத்ம யும் உள்ை சா கர்கள் மட்டுதம இவற்றின் தொருளுணரும் 

வண்ணம் இமவ ொதுகாப்ொக எதிர்கால சந் தியினருக்கு மகமாற்றி 

அளிக்கப்ெட்டு வருகின்றன. 

இத  தொல், தவ ங்களில் ஆன்மீக உண்மமகள் ஞான காண்டம் 

என்று தசால்லப்ெடும் உெநிட ங்களில் மட்டுதம தெசப்ெடுகின்றன 

என்ெதும்  வறு. தவ தமங்கும் ஞானம் ான். 

பின்னர் வரும் உெநிட த்தில் உள்ை உண்மமகளும் ஞான 

 ரிசனங்களும் முன்னதர கர்ம காண்டத்தில் சுருக்கமான 

சூத்ரங்கைாகச் தசால்லப்ெட்டு விடுகின்றன. தவற்றிடத்தில் இருந்து 

எதுவும் த ான்றாது- உெநிட ங்களின் அற்பு மான ஞான 
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வாக்கியங்கள் அமனத்தும் கர்ம கோண்டத்திலிருந்த  

த ான்றுகின்றன.. 

ெல முக்கியமான உெநிட ங்களும் கர்ம காண்டத்தின் மமயத்தில் 

உள்ைன என்ெத  இவ்விரண்டும் தவறல்ல என்ெம யும் கர்ம 

காண்டத்தில் ஞான காண்டமும் அடக்கம் என்ெம யும் 

உணர்த்துகிறது. 

தவ ாங்கங்களும் உெதவ ங்களும் 

தவ ாங்கங்கள் 

தவ ாங்கங்கள் – தவ  அங்கங்கள்- தவ ங்களின் உறுப்புகள் என்று 

தசால்லப்ெடுகின்றன. தவ  ஒலிகமையும் அக்ஷரங்கமையும் புரிந்து 

தகாண்டு சரியான முமறயில் ெயன்ெடுத்  தவ ாங்கங்கள் மிக 

முக்கியமாய் இருக்கின்றன. எனதவ ான் தவ ங்கமைக் கற்பிப்ெதில் 

தவ ாங்கங்களுக்கு மு ன்மம இடம் அளிக்கப்ெடுகிறது. 

தவ ாங்கங்கள் எண்ணிக்மகயில் அறுவமகப்ெடும் 

அமவ, 

 சீக்ஷா – உச்சரிப்பு 

வியாகரணம் – இலக்கணம் 

சந் ஸ் – தசய்யுள் இலக்கணம் 

நிருக் ம்- தசால் இலக்கணம்  

தஜாதிடம் – வானசாஸ்திரம் 

கல்ெம் – தசயல்முமற 

இமவ ஒவ்தவான்றும் ஒரு உறுப்ொக, தவ ங்களின் ஒரு அங்கமாகக் 

கரு ப்ெடுவ ால் இமவயமனத்தும் தவ ாங்கங்கள் என்று 

அமைக்கப்ெடுகின்றன. 

சீக்ஷா – உச்சரிப்பு 



 

Compiled by www.iyachamy.com Page 55 

 

w
w

w
.iy

a
ch

a
m

y.
co

m
 

தவ ாங்கங்களின் மு ல் உறுப்ொன சீக்ஷா, ஓமச ேயம் மற்றும் 
உச்சரிப்பு முமறமய தேறிப்ெடுத்துகிறது. சீக்ஷா தவ ங்களின் 

ோசியாகக் கரு ப்ெடுகிறது. ோம் சுவாசிக்கவும் ேம் பிராணமனக் 

காத்துக் தகாள்ைவும் ேம் ோசி உ வுவதுதொல் சீக்ஷா தவ  

மந்திரங்களின் ஜீவ சக்திமயக் கட்டிக் காக்கிறது. தவ  

மந்திரங்களின் ெலமன முழுமமயாய்ப் தெற அவற்மற முமறப்ெடி 

சரியாக உச்சரித் ாக தவண்டும். அமசகளின் ஓமச மற்றும் 

ஒலிப்மெத் தூய முமறயில் காத்துக் தகாள்வ ற்கானவிதிமுமறகமை 

வமரயமற தசய்வ ால் சீக்ஷா முக்கியத்துவம் தெறுகிறது. 

உச்சரிப்பில் எழும் எந்  ஒரு சிறு பிமையும் விரும்ெத் கா , அல்லது 
எதிர்மமற ெலன் தகாடுக்கக்கூடும். எனதவ தவ  புருஷனின் ஆறு 

உறுப்புகளில் தவ ாங்கதம பிர ானமாக மதிக்கப்ெடுகிறது. 

ஒவ்தவாரு அக்ஷரமும் எவ்வைவு உயர்ந்து அல்லது  ாழ்ந்து 

ஒலிக்கப்ெட தவண்டும், அ ன் கால அைமவ என்ன என்ென தொன்ற 
விஷயங்கமை சீக்ஷாதவ தேறிப்ெடுத்துகிறது. இந்  விதிமுமறகள் 

மாற்றப்ெடக்கூடா மவ என்ெதில் ஒருமித்  கருத்துண்டு. எனினும் 

தவவ்தவறு சாமககளுக்கு இமடதய மந்திரங்கமை உச்சரிப்ெதில் 

தவறுொடு இருப்ெம ப் ொர்க்கிதறாம். இங்கு ான் சீக்ஷா மிக 

முக்கியமான ெணியாற்றுகிறது- தவவ்தவறு ெகுதிகளுக்குரிய 

சாமககளுக்கு ஏற்ற வமகயில் விதிமுமறகமை வகுத்து மந்திர 

பிரதயாகத்தில் பிமை ஏற்ெடா  வமகயில் சீமக்ஷ ொர்த்துக் 

தகாள்கிறது. 

வியாகரணம் 

தவ ாங்கங்களின் இரண்டாம் உறுப்ொன வியாகரணம் இலக்கண 

விதிகள் வகுத் ளிக்கிறது. வியாகரணம் தவ த்தின் வாய் என்று 

கரு ப்ெடுகிறது. ெரம்தொருள் தசாரூெங்களில் மிக முக்கியமானது 

ஒலி வடிதவ. சீமக்ஷயும் வியாகரணமும் ஒலி வடிமவ தமம்ெட்ட, 
த ளிவான வமகயில் உணர உ வி ேமக்கு ேன்மம ெயக்கின்றன. 

பிற இலக்கண விதிகள் தொலல்லாது வியாகரணம் மிக விரிவான 

ொர்மவ தகாண்டிருக்கிறது. வியாகரணம் வகுத்துக் தகாடுக்கும் 

தமாட்ச சா னங்களில் ஒன்று சப்  பிரம்ம வா ம் –  ஒலியும் 

ெரம்தொருளும் அடிப்ெமடயில் ஒன்தற என்ெது இ ன்  ாத்ெர்யம். 
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இதிலிருந்து கிமைத்  ெல்வமக சா மனகளில் ஒன்றான ோ  பிரம்ம 

உொசமனயின் அடிப்ெமட  த்துவத்ம  ோம் இங்கு காணலாம்- 

ோ தம ெரம்தொருளுக்கு இட்டுச் தசல்கிறது. வியாகரணங்களில் 

ொணினியின் வியாகரணதம மிகப் ெரவலாய் அறியப்ெட்டுள்ைது. 

சந் ஸ் அல்லது யாப்பு,  

தவ ாங்கங்களின் மூன்றாவது உறுப்ொகும். இது தவ த்தின் ொ மாக 

கரு ப்ெடுகிறது. யாப்பிலக்கணம் என்று சந் ஸ் குறித்து 

தசால்லலாம். சீமக்ஷ சரியான உச்சரிப்புக்கான விதிமுமறகமைத் 

த ாகுக்கிறது, வியாகரணம் அக்ஷரங்களின் தொருத் த்ம த் 

தீர்மானிக்கிறது, சந் ஸ் மந்திரப் பிரதயாகத்தின் ஒட்டுதமாத்  ஒலி 

வடிவம் குமலவற்ற ஒழுங்கு தகாண்டிருக்க உ வுகிறது. 

இவ்வமகயில் தவ  ஒலிகள் மற்றும் மந்திரங்கமை சந் ஸ் 

காப்ொற்றிக் தகாடுப்ெ ாகச் தசால்லலாம். தவ  மந்திரங்கமைத் 

 வறாக உச்சரிப்ெது விரும்ெத் கா , எதிர்மமற விமைவுகமை 

அளிப்ெது தொலதவ அக்ஷரங்கமைக் கூட்டுவதும் குமறப்ெதும் 

பிமைெலன்  ருவ ாக அமமயும். எனதவ, தவ க்கல்வியில் சந் ஸ் 

மிக முக்கியமான இடம் தகாண்ட ாய் இருக்கிறது. சந் ஸ் குறித்  

நூல்களில் பிங்கைரின் சந் ஸ் சாஸ்திரதம மிகவும் புகழ் தெற்ற ாகும். 

நிருக் ம் அல்லது தசால்  

இலக்கணம் ோன்காம் தவ ாங்கமாகும். அது தவ த்தின் தசவியாகக் 

கரு ப்ெடுகிறது. நிருக் ம் தவ த்தின் தவர்ச்தசால்லகராதி. 

தவதறந்  தவர்ச்தசால் அகராதிமயயும் தொலதவ நிருக் ம் 

ஒவ்தவாரு தசால்லின் தவமரயும் கண்தடடுத்துக் தகாடுக்கிறது. 

ஆனால் பிற தமாழிகள் தொல் அல்லாமல் தவ  தமாழியில் ெல 

அசா ாரணமான, கடினமான தசாற்கள் உள்ைன. நிருக் ம் அவற்றின் 
மூலம் மற்றும் தொருள்  ருவத ாடல்லாமல், அன்றாட ெயன்ொட்டில் 
உள்ை தசாற்கமையும் அமச பிரித்து அவற்றின் மூலப்ெ ங்கமை 

விைக்கி, ஏன் குறிப்பிட்ட தொருளில் ஒவ்தவாரு தசால்லும் 

ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது என்ெம  விைக்குகிறது. மந்திரங்களின் 

ஆழ்தொருமை அறிய நிருக் ங்கள் மாணவர்களுக்கு உ வுகின்றன, 
தவகு சில தசாற்கள் அல்லது மிகச் சிறிய வாக்கியத்தின் 
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மீதொருண்ம உள்ைடக்கம் என்ன என்ெம ப் புரிந்து தகாள்ைவும் 

நிருக் ம் ெயன்ெடுகிறது. 

தஜாதிடம் அல்லது வான சாஸ்திரம்  

ஐந் ாம் தவ ாங்கம். அது தவ ங்களின் கண்ணாகக் கரு ப்ெடுகிறது. 

தஜாதிடத்ம  ேயனம் என்று அமைப்ெதுண்டு, அ ற்கும் கண் 

என்று ான் தொருள். குறிப்பிட்ட சில தகாள்கள் எப்தொது எந்  

அமமப்பில் இருக்கும் என்ெம  கணிக்கவும் எப்தொது மவதீக 

கர்மாக்கள் தசய்ய தவண்டும் என்ெ ற்கும் எண்ணற்ற தேறிமுமறகள் 

இருக்கின்றன. எனதவ தவ ங்கமைக் கற்ெதில் தஜாதிடம் ஒரு 

ெயனுள்ை துமறயாய் இருக்கிறது. மிகத் த ாமலவில் உள்ை 

ேட்சத்திரங்கள் மற்றும் தகாள்களின் நிமலமயக் கணிப்ெது என்ெது 

சிக்கலான ேமடமுமற தகாண்டிருப்ெ ால், கணி ம் தஜாதிட 

சாஸ்திரத்தின்  விர்க்க இயலா  அங்கமாக இருக்கிறது. கணி  

அடிப்ெமடயில் தஜாதிடம் மூன்று பிரிவுகள் அல்லது ஸ்கந் ங்கைாக 

ெகுக்கப்ெட்டுள்ைது- சித் ாந்  ஸ்கந் ம், சம்ஹி  ஸ்கந் ம், தஹார 

ஸ்கந் ம். இவற்றில் சித் ாந்  ஸ்கந் ம் 

அல்ஜீப்ரா, ட்ரிதகாணதமட்ரி,ஜிதயாதமட்ரி, கூட்டல் கழித் ல் 

தொன்றவற்றின் அடிப்ெமடயில் கணிக்கிறது. சம்ஹி  

ஸ்கந் ம், வானவியல் மற்றும் தஜாதிடம் மு லான துமறகமைப் 

தெசுகிறது. தஹார ஸ்கந் ம் தகாள்களின் இயக்கம் பூமியின் மீதும் 

அ ன் மக்களின் மீதும் ஏற்ெடுத்தும்  ாக்கத்ம  விவரிக்கிறது. 

கல்ெம் அல்லது ேமடமுமற 

 தவ ாங்கங்களின் ஆறாம் அங்கம். இது தவ ங்களின் கரமாகக் 

கரு ப்ெடுகிறது. மவதீக கர்மாக்களில் ெங்தகற்ெ ற்கான துவக்கம் 

என்று கல்ெம் அறியப்ெட்டாலும் ோம்  தமன்மமயாகவும் 

ஒழுக்கமாகவும் வாைவும், வாழ்வின் தவவ்தவறு கட்டங்களில் 

உள்ைவர்கள் சமூக அமமப்பில் எவ்வாறு ேடந்து தகாள்ை தவண்டும் 

என்றும்,ஒருவன்  ன் இல்லத்தில் எவ்வாறு ேடந்து தகாள்ை 

தவண்டும், மவதீக கர்மாக்களில் எவ்வாறு ெங்தகற்க தவண்டும் 

என்றும் ெல தேறிமுமறகள் உள்ைன. இது மிகப் தெரிய தெசுதொருள் 

என்ெ ால் ரிஷிகள் கல்ெம் சார்ந்  சாஸ்திரங்கமை மூன்று வமககைாக 
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த ாகுத்துள்ைனர்- அமவ,  ர்ம சாஸ்திரம், க்ருஹ்ய 

சாஸ்திரம், ஸ்தரௌ  சாஸ்திரம்  என்று அறியப்ெடுகின்றன 

உெதவ ங்கள் 

உெதவ ம் என்ற ெ த்தின் தொருள் தசயல்முமற அறிவு என்று 

தசால்லலாம். தவவ்தவறு துமறசார்ந்  த ாழில்நுட்ெ  கவல்கள் 

உெதவ ங்கைாகத் த ாகுக்கப்ெட்டிருக்கின்றன.  மலமுமற 

 மலமுமறயாக தவ  ரிஷிகள் காலம் மு ல் மகமாற்றி 

அளிக்கப்ெடும் ெல்தவறு துமற சார்ந்  ெயனுள்ை  கவல்கதை உெ 

தவ ங்கைாக அறியப்ெடுகின்றன. 

வித்யாஸ் ானங்கள் அல்லது அறிவகங்களின் ஒரு ெகுதிதய 

உெதவ ங்கள். இந்து  த்துவங்களில் ெதிதனட்டு 

வித்யாஸ் ானங்கள் குறிப்பிடப்ெடுகின்றன. 

ோன்கு தவ ங்கள், ஆறு தவ ாங்கங்கள், மீமாம்மச, நியாயம், 
புராணங்கள் (புராணங்கள் அண்டவியல் குறித்தும் தெசுகின்றன), 
 ர்ம சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ோன்கு உெ தவ ங்கள்- இமவதய 

ெதிதனட்டு வித்யாஸ் ானங்கள். 

தவ ாங்கங்களின் பின்னிமணப்ொக உெதவ ங்கள் 

கரு ப்ெடுகின்றன. 

இமவதய ோன்கு உெதவ ங்கள்- 

ஆயுர் தவ ம் – வாழ்வு குறித்  அறிவியல் 

அர்த்  சாஸ்திரம்– அரசியல், ஆட்சி, தொருைா ாரம் குறித்  

அறிவியல் 

 னுர்தவ ம்– தொர்க்கமலகள் மாற்றும் ஆயு ங்கள் குறித்  

அறிவியல் 

காந் ர்வ தவ ம்– நுண்கமலகள் 

அர்த் சாஸ்திரம் 
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அர்த் ம் என்றால் தசல்வம் என்று தொருள்ெடும். எனதவ, அர்த்  
சாஸ்திரம் என்ெது தசல்வம் அல்லது தொருைா ார அறிவியல்.  

ேவீன காலத்தில் அர்த்  சாஸ்திரம் என்றால் ஏறத் ாை 1700 
ஆண்டுகளுக்கு முன் சாணக்யன் அல்லது தகௌடில்யன் என்ற 

ெண்டி ரால் ஆட்சி முமற மற்றும் அரசனின் கடமமகமையும் 

உரிமமகமையும் குறித்து எழு ப்ெட்ட புகழ்தெற்ற நூதல 

நிமனவுக்கு வருகிறது. 

சம்ஸ்கிரு  இலக்கியத்தில் அர்த்  சாஸ்திரம், ராஜ சாஸ்திரம்,  ண்ட 

நீதி, நீதி சாஸ்திரம் என்ற தசாற்கள் ஒதர தொருளில் 

ெயன்ெடுத் ப்ெடுகின்றன.  எனினும் சரியாக தொருள் 

தகாள்வ ானால், அர்த்  சாஸ்திரம் என்ற ெ த்தின் தொருள் 

விரிவானது- அது அரசியல், ஆட்சிமுமற, தொருைா ாரம், சட்டம், 
நீதிமுமற என்று ெல துமறகமையும் தெசுகிறது. காமசூத்திரமும் பிற 

நூல்களும்  ர்மத்ம தய உயர்ந்  இலட்சியமாகப் தெசுவதுதொல் 

அர்த்  சாஸ்திரம்  ர்மத்துக்தக உயர்ந்  மதிப்ெளிக்கிறது. 

இவ்வாறு ெரவலான விஷயங்கமைப் தெசுவ ால் அர்த்  சாஸ்திரம் 

 ர்ம சாஸ்திரங்களில் தெசப்ெட்டுள்ைவற்மறயும் விவாதிக்கின்றது. 

ஆனால்  ர்ம சாஸ்திரங்களுக்கு உரிய விரிவான கைம் அர்த்  

சாஸ்திரத்துக்கு உரிய ல்ல. எனதவ,  ர்ம சாஸ்திரத்துக்கும் அர்த்  

சாஸ்திரத்துக்கும் எந்  ஒரு விஷயத்தில் முரண்ொடு ஏற்ெட்டாலும், 
அங்கு  ர்ம சாஸ்திரத்தில் கூறப்ெட்டுள்ைத  கணக்கில் 

தகாள்ைப்ெடும், அ ன் விதிகதை ேமடமுமறப்ெடுத் ப்ெடும். சிலர் 

அர்த்  சாஸ்திரம் என்ெது அ ர்வ தவ த்தின் உெதவ ம் என்று 

கூறுவதுண்டு. 

மானுட வாழ்விலும் சமூக உறவுகளிலும் தசல்வத்தின் முக்கியத்துவம் 

குறித்து ெண்மடய இந்துக்கள் அறிந்திருந் னர் என்ெ ற்கான 

சான்றுகள் ஏராைம் உள்ைன. தசல்வ வைமிக்க சமூகங்களும் 

த சங்களும் எதிர்தகாள்ைக்கூடிய அச்சுறுத் ல்கள் மற்றும் 

தசல்வத் ால் கிட்டக்கூடிய சா க நிமலகள் குறித்து அவர்கள் 

அறிந்திருக்கதவ தசய் னர். சமூக அமமப்புகள், சமூகச் சூைலில் 

 னிமனி  தசயல்ொடு, தசல்வம் ஈட்டி அவற்மறக் காக்கும் வழிகள், 
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ேல்லாட்சி, அரசியல், சட்டம் மற்றும் நிர்வாகம் குறித்து உலக 
அைவில் மு ற்சிந் மனகள் தவளிப்ெடக் அர்த்  சாஸ்திரம் குறித்  

சிந் மனதய காரணமாயிற்று. இவற்றில் அரசனின் உரிமமகள் 

மற்றும் கடமமகளுக்கு கூடு ல் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்ெட்ட ற்கு 

காரணம், தசல்வ வைமிக்க ஒரு த சத்ம  வலுவான, தேர்மமயான 
அரசன் ஆண்டு நிர்வாகம் தசய்யாவிடில், அத் மகயச் சமூகம் 

சி றிவிடும் என்ெத . 

ஆனால் அர்த்  சாஸ்திரம் தசல்வத்துக்கு மிமகயான முக்கியத்துவம் 

அளித்  காரணத் ால் தசல்வ வைம் ஓயாது ஈட்டப்ெட தவண்டிய 

வாழ்வுமுமற உருவானது. இது  ர்ம சாஸ்திரங்களின் 

தேறிமுமறகளுக்கும், சமூக நீதிக்கும் முரணான நிமல உருவாகக் 

காரணமாக இருந்திருக்கிறது. தமலும், பிற்கால சாஸ்திரக்காரர்கள் 

தமா ல்கமைத்  விர்க்க விலக்குகள் அளிக்கவும், ெல்தவறு 

 ரப்பினமர சமநிமலயில் இருத்தும் நிமல உருவாகவும் ெல்தவறு 

விதிமுமறகள் வகுக்க  தவண்டிய ாயிற்று. 

மகாொர ம் மற்றும் ராமாயணம் ஆகிய இரு தெருங்காப்பியங்களில் 

அர்த்  சாஸ்திரத்தில் தெசப்ெடும் விஷயங்கள் விரிவாக 

விவாதிக்கப்ெட்டுள்ைன. புராணங்கள்,  ர்ம சூத்திரங்கள், 
ஸ்மிருதிகள், ஆங்கிரசின் மகனான பிருகஸ்ெதியின் அர்த் சாஸ்திர 

உமர, பிருகு மகனான சுக்கிரனின் ராஜ சாஸ்திரம், உசனஸின் நீதி 

நூல் மற்றும் ெலநூறு சிறு நூல்கள் கிறித் வ சகாப் த்துக்கு முன்னதர 

இங்கு இருந்திருக்கின்றன. 

அர்த் சாஸ்திர நூல்களில் மிகவும் தேறிப்ெடுத் ப்ெட்ட, சீர்மமயான 
நூல் என்று தகௌடில்யரின் அர்த்  சாஸ்திரம் தசால்லப்ெட முடியும் 

எனினும் அது ெலராலும் விமரிசிக்கப்ெட்டு நிராகரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

இவற்றில், ொணரின் கா ம்ெரி குறிப்பிட்டுச் தசால்லத் க்கது. 

மிகவும் தீய அறிவுமரகள் ெல இருப்ெ ால் தகௌடில்யரின் அர்த்  

சாஸ்திரம் மிகவும் குரூரமான நூல் என்று கா ம்ெரியில் 

குறிப்பிடப்ெடுகிறது. இன்னும் ெலரும் தகௌடில்யரின் நூல்கமை 

நிராகரித்துள்ைனர்- நோம் விரும்பும் முடிவுகளை அளடய உ வும் 

எதுவும் அ ற்கோன வழிமுளறகளை நியோயப் டுத்தும் என்ற 
தகாட்ொடு இ ற்கு முக்கியமான காரணம் எனலாம். 
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ஆயுர் தவ ம் 

ஆயுர் தவ ம் என்ற ெ த்தின் தேரடி தொருள், உயிர் அறிவியல் என்று 

தசால்லலாம். இந்தியாவின் புரா ன, இந்தியாவுக்குரிய மருத்துவ 
முமறயான ஆயுர் தவ ம் இன்று உலதகங்கும் ெயிலப்ெடுகிறது. 

இ ன் துவக்க காலம் எப்தொது என்ெம த் துல்லியமாகக் 

கண்டறிவது இன்று மிகக் கடினம். ஆனால் ேம்மிடமுள்ை இலக்கிய 

ஆ ாரங்கமைக் தகாண்டு, உலகின் மிகத் த ான்மமயான மருத்துவ 
முமற இதுதவ என்று உறுதியாகச் தசால்ல முடியும். 

ஆயுஷ், ஆதராக்கியம், ஔஷதி தொன்ற ெ ங்கள் தவ ங்கள் துவங்கி 

ஏறத் ாை அமனத்து நூல்களிலும் இருப்ெம க் காண்கிதறாம். ஆயுர் 

தவ ம் என்ெது முழுமமயான ஒரு மருத்துவ முமறயாகும். 

மகாவிஷ்ணுவின் அவ ாரமாக ேம்ெப்ெடும்  ன்வந்திரி 

மருந்துகளுக்கும், த கம் மற்றும் மனேலத்துக்கும் இமறவனாவான். 
ருத்ரன் த ய்வங்களின் மருத்துவனாகப் தெசப்ெடுகிறான். த க 

ஆதராக்கியத்ம யும் உயிதராட்டத்தின் ஒழுங்மகயும் காப்ெதில் 

அஸ்வினிகளுக்கு முக்கிய இடம் அளிக்கப்ெடுகிறது. 

சாங்கிய  த்துவத்தின் அடிப்ெமட தகாட்ொடுகமைதயாட்டிதய ஆயுர் 

தவ  மருத்துவ முமற இயங்குகிறது. சத்வம், ரஜஸ்,  மஸ் ஆகிய 

முக்குணங்களுக்கும் ஆயுர் தவ த்தில் வா ம், பித் ம், கெம் என்ற 
மூன்று த ாஷங்கள் இமணயாகக் கூறப்ெடுகின்றன. வா ம்  
ஆதராக்கியத்ம  சமன்ெடுத்துகிறது என்ெது மட்டுமல்லாமல் ஏமனய 

இரண்டின் உந்துவிமசயாகவும் இருக்கிறது. பித் ம் என்ெது 

தவம்மமயுடன் த ாடர்புமடயது, பித் தம உடலுக்கு 

தவம்மமயளித்து இயக்குகிறது. கெம் ஜடத் ன்மம தகாண்டது. 

தசயல்வடிவமுள்ை இந்  மூன்று  த்துவங்களுடன் கூடு லாக 

ஆயுர்தவ ம் சப்   ாதுக்கள் என்ற கருத்துருவாக்கமும் 

தகாண்டுள்ைது. எலும்பின் மஜ்மஜ, தகாழுப்பு, இரத் ம் மு லான 

ஏழு அடிப்ெமட வஸ்துக்களின் கூட்டு வடிவமாக உடல் இருக்கிறது. 

இமவயன்றி ஐந்து பிராணன்கள், ஐந்து உெ பிராணன்கள் என்ற 

 த்துவமும் ஆயுர்தவ த்தில் உண்டு (பிராணதன மனி ன் எந்  ஒரு 
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தசயலிலும் ஈடுெடும் ஆற்றல் அளித்து அவமனச் தசலுத்தும் 

ஜீவசக்தியாக இருக்கிறது). 

ஆயுர்தவ த்ம ப் தொறுத் வமர, சமநிமல தகாண்ட மன அமமப்பு 

ஆதராக்கியத்ம க் காப்ெதில் தெரும்ெங்கு வகிக்கிறது. வியாதி என்ற 

ெ த்தின் தொருதை அமமதியற்ற மனம் என்ெது ான், இதுதவ உடல் 
உறுப்புகளின் தசயல்ொட்டில் ஒழுங்கின்மம ஏற்ெடக் 

காரணமாகிறது. ஆயுர்தவ  மருத்துவத்தில் தோய் நீக்குவது என்ெது 

ேச்சுக்கைாக உடலில்  ங்கிவிட்ட  மடகமை நீக்குவது ான். இம ச் 

தசய்ய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகால ேமடமுமறயில் ெல்தவறு 

உத்திகள் கண்டறியப்ெட்டுள்ைன. 

ெண்மடய இந்திய மருத்துவமுமற மனி னின் தோய்கமை 

நீக்குவதில் மட்டும் அக்கமற தகாண்டுள்ை ஒன்றல்ல. விலங்குகள், 
ெறமவகள், மரங்கள் என்று அமனத்துக்கும் மருத்துவ சிகிச்மச 
தசய்ய ஆயுர்தவ த்தில் இடமுண்டு. 

தொதுவாகச் தசான்னால் ஆயுர்தவ த்தின் அங்கங்கள் ஏழு- 

1. சல்யம்- அறுமவ சிகிச்மச, மகப்தெறு 

2. சாலக்யம்- கண், காது, மூக்கு என்று  மலயில் உள்ை 

உறுப்புகளுக்கு சிகிச்மசயளித் ல் 

3. காய சிகிச்மச- உடல் உொம கமை மருந்துகள் தகாண்டு 

குணப்ெடுத்து ல் 

4. பூ வித்மய- மன ேலம் தெணு ல் 

5. குமார ப்ரியா- குைந்ம  வைர்ப்பு 

6. அக் ம் – முறிமருந்துகள் அளித் ல் 

7. ரசாயன  ந்திரம் – ஆயுள் நீட்டிப்புகான மருந்துகமைப் 

ெயன்ெடுத்து ல் 

8. வாஜீகரணம்- புத்துயிர்ப்பு மருத்துவம் 
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சரகர், சுஸ்ரு ர், வாக்ெட்டர், வ்ர  ஜீவகர், ெ ஞ்சலி, ோகார்ஜுனர் 
மு லியாதனார் ஆயுர்தவ  மருத்துவமுமறயின்  மலயாய 

ஆசான்கைாவர். 

 னுர் தவ ம் 

 னுர் தவ ம் என்ற ெ ம் இரு தசாற்கமைக் தகாண்டது-  னுஷ் 

என்றால் வில் என்றும் தவ ம் என்றால் ஞானம் என்றும் 

தொருள்ெடும். தேரடி தொருளில், இந் ப் ெ ம் வில்வித்ம மயதய 

குறிக்கிறது. புராணங்களில் முழுக்க முழுக்க இப்தொருளில் ான் 

 னுர்தவ ம் என்ற தசால் ெயன்ெடுத் ப்ெட்டுள்ைது. பின்னதர 

ஆச்சரியப்ெடத் க்க வமகயில்  னுர் தவ ம் என்ற ெ ம் அமனத்து 

தொர்க்கமலகமையும் தெச ெயன்ெடுத் ப்ெட்டது. 

 னுர் தவ ம்  விர சஸ்திர வித்யா என்றும் உண்டு- சஸ்திரம் என்றால் 

கத்தி, அல்லது ஆயு ம், வித்யா என்ெது வித்ம . எனதவ, சஸ்திர 

வித்யா என்ெ ன் தேரடிப் தொருள் வாள்வித்ம  என்றாகும்.  னுர் 

தவ ம், சஸ்திர வித்ம  ஆகிய இவ்விரண்டும் ெண்மடய இந்திய 

தொர்க்கமல மற்றும் ஆயு ப் ெயன்ெட்டு முமறமமகமை விைக்கும் 

அறிவுத் துமறகைாகும். 

தவ ங்கள் அமனத்தும் அமமதிமயயும் தமன்மமயான 

விஷயங்கமையும் தெசும்தொது உெதவ ங்கள்  னுர் தவ த்ம  

வித்யாஸ் ானத்தின் உறுப்ொகக் தகாண்டிருப்ெது ேவீன மனதுக்கு 

வியப்ொய் இருக்கலாம். ஆனால் தொர்க்கமலயும் ஆயு ங்களும் 

ெயில்வது தவற்று த சங்களின்மீது தொர் த ாடுக்கும் தோக்கத்தில் 

மட்டுமல்ல என்ெம  மனதில் தகாள்ைதவண்டும். எதிரிகள் மற்றும் 

ெமக த சங்களிடமிருந்து  ன்மனயும்  ன் மக்கமையும் ொதுகாப்ெது 

அரசனின் கடமமயாகிறது. தொர்க்கமலயும் ஆயு ப்ெயிற்சியும் 

த ாடர்ந்  ெயிற்சி தகாருவன. தமலும், ெண்மடக்காலம் மு ல் 

இந்தியாவில் வில், வாள் மற்றும் ெல ஆயு ங்கள் எப்தொதும் 

ெயன்ொட்டில் இருந்து வந்திருக்கின்றன- ஆயு ப்ெயிற்சி ஒரு 

மனி னின் கல்வியில் இடம்தெறுவது  விர்க்க முடியா  த மவயாக 

இருந்து வந்திருக்கிறது. 
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கிறித்துவ சகாப் ம் துவங்குவ ற்கு முன்னதர ெல்தவறு ஆயு ங்கள் 

மற்றும் அவற்மறக் மகயாளும் முமற குறித்து விவரிக்கும் 

ஏராைமான  நூல்கள் இந்தியாவில் இருந்திருக்கின்றன என்ெ ற்கான 

ஆ ாரம் ேம்மிடம் எஞ்சியிருக்கும் நூல்கமைக் தகாண்தட 

த ளிவாகிறது. ஆனால், மூல நூல்கள் எதுவும் ேம்மிமடதய இல்மல. 

தொர்க்கமலகள் இருவமகப்ெடும்- ஆயு ங்கள் தகாண்டது ஒன்று, 
ஆயு ங்கைற்ற தொர் முமற மற்தறான்று. இந்தியாவில் எண்ணற்ற 

தொர்முமறகள் இருக்கின்றன, அவற்மற வட இந்திய முமறகள் 

என்றும் த ன்னிந்திய முமறகள் என்றும் ெகுக்கலாம். இவற்மறத் 

 விர இந்தியாதவங்கும் மல்யுத்  ொரம்ெர்யம் த ாடர்ந்து இருந்து 

வந்திருக்கிறது. 

 னுர்தவ ம் ஆயு ங்கமைக் மகயாளும் ெயிற்சி  விர, ஆயு ங்கள் 

தசய்யும் முமறயும் கற்றுத்  ருகிறது. அது  விர, தொருக்குரிய 
மனநிமலமய உருவாக்கிக் தகாள்வ ற்கான தியான முமறகள் 

மற்றும் ஆன்ம வித்ம யும்  னுர்தவ த்தில் ெயிற்றுவிக்கப்ெடுகிறது. 

சஞ்சலமற்ற, அமமதியான மனதம ஆயு ங்கமை அமமதிக்கான 

ெணியில் ெயன்ெடுத்  உ வும், உணர்ச்சிவசப்ெட்ட நிமலயில் 

இருக்கும் வீரர்கமைக் கட்டுப்ெடுத்தும் ஆற்றலும் அமமதியான 

மனநிமலயில் உள்ை அதிகாரிகளுக்தக வயப்ெடுகிறது. 

கந் ர்வ தவ ம் 

கந் ர்வ தவ ம் என்ற  கருத்துருவாக்கம் எப்தொது எங்கு த ான்றிற்று 
என்ெது குறித்  த ளிவான விெரங்கள் ேம்மிடமில்மல. 

இந்து த ான்மங்களில் சில த வகணங்கள் கந் ர்வர்கள், 
அப்சரஸ்கள், வித்யா ரர்கள், கிண்ணரர்கள் என்று 

அமைக்கப்ெடுகின்றனர். கந் ர்வர்கள் இமசயில் த ர்ச்சி 

தெற்றவர்கள் என்றும் வித்யா ரர்கள் வித்ம யில் 

மு ன்மமயானவர்கள் என்றும் ேம்ெப்ெடுகிறது.; 

கந் ர்வ தவ த்தின் துவக்கம் இத் மகய ேம்பிக்மகயாய் இருக்கலாம். 

இந்திய ோட்டிய முமறகள் குறித்து ோட்டிய சாஸ்திரம் எழுதிய ெர  

ரிஷிமய கந் ர்வ தவ ம் எழுதியவராய் சிலர் ேம்புகின்றனர். மு லில் 
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அது இமசயின் அறிவியலாகத் துவங்கியிருக்கலாம். அப்தொது 

அதில் இமச, ேடனம், ோடகம் என்ற மூன்றும் இருந் ன- இமவ 

ஒன்றுடதனான்று பின்னிப் பிமணந்திருப்ெ ால் இவற்மற 

இமணத்த  தெச முடியும். 

பிற்காலத்த்ல் இந்  மூன்று இயல்களும் பிற அறிவுத்துமறகளில் 

 ாக்கம் தசலுத் த் துவங்கியதொது, இமச மற்றும் ேடனத்தின் சில 
கூறுகள் ஆயுர் தவ  மருத்துவத்தில் ெயன்ெடுத் ப்ெட்டன. அத  

தொல் இங்தகான்றும் அங்தகான்றுமாய் தவவ்தவறு துமறகளில் சில 

தொர்க்கமலகளும், கவிம  அல்லது காவியம், காம சாஸ்திரம் 

தொன்றமவயும் இடம்தெறத் துவங்கியதொது கந் ர்வ தவ ம் என்ற 

 னித்துமற பிறந்திருக்கலாம். அல்லது தவதறந்  சிறு வடிவிலாவது 

துவக்க காலம் மு ல் த ாடர்ந்திருக்கலாம். 

இன்றுள்ை கந் ர்வ தவ த்தின் கூறுகைாக சங்கீ ம், ோட்டியம், 
ோடகம், காவியம் (கவிம ) மற்றும் காம சாஸ்திரம் ஆகியமவ 

உள்ைன. 

     ச     

       ,   ம   ,        

ெல ஆயிரம் ஆண்டுகைாக தயாகிகளும் ஞானிகளிலும் இயற்மக 

எழில் நிரம்பிய ெல இடங்களில் அமர்ந்து தகாண்டு  ங்கைது மனம், 
புத்தி, சித் ம் ஆகியவற்மற ஒருமுகப்ெடுத்திக் காணும் 

தொருள்களுக்கு அப்ொற்ெட்ட, அவற்றிற்கு மூல காரணமாக 

இருக்கின்ற ெரம்தொருமைப் ெற்றி ஆழ்ந்து சிந்தித் ார்கள். 

ெரம்தொருமைத்  ம்முள் அனுெவித் ார்கள். அந்  இமற அனுெவம் 

அவர்களுமடய புனி  உள்ைங்களிலிருந்து ஆற்று தவள்ைம் தொல் 

தெருக்தகடுத்து ஒடியது. திருவருள் முழுமமயாகப் தெற்ற அவர்கள் 

உலக மக்களின் உயர்வுக்காக அருளிச் தசய் மவ தவ மும் 

ஆகமமுமாகும். அவர்களுமடய உள்ைங்களிதல த ான்றிய இமற 

எண்ணங்கள் அவர்களுமடயமவயல்ல. இமறவனின் திருவாக்கு 

என்று ேம் முன்தனார்கள் கூறியுள்ைனர். எனதவ, தவ ாகமங்கள் 
இமறவனுமடய தமாழியாகதவ கரு ப்ெடுகின்றன. "தவ ங்கள் ஐயா 
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என ஒங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியதன" என்று மாணிக்கவாசகப் 

தெருமான் ொடினார். தவ  காலத்து முனிவர்கள் உலக விஷயங்களில் 

ெற்று மவக்காமல் எல்லாவற்றிருக்கும் தமலான ெரம்தொருமை 

ஆர்வத்துடன் ோடினார்கள். 

சீரிய முமறயில் இமறவமனப் ெற்றிச் சிந்தித் வர்கைாக,  ங்கள் 
உள்ைத்ம  அவர்கள் ஆழ்ந்து ஆராய முற்ெட்டார்கள். அ ன் 

விமைவாக இமற உணர்வு முழுதும் தெற்ற அருள் 

தெரியார்களுமடய உள்ைங்களில் தவ ங்கள் கனிந்  அனுெவமாக 

எழுந் ன. அவர்களுமடய உள்ைங்களிதல எழுந்  தவ ங்களின் ஒலி 

ெரம்தொருமைப் ெற்றிய உண்மமகமைத் த ள்ைத் த ளிவாக 

எடுத்துமரத் து. அந்  உண்மமகமை உணர்ந்து தகாண்ட தவ  

முனிவர்கள் தெரறிமவத்  ம்முள் அனுெவித்துப் தெரின்ெம் 

தெற்றார்கள். அத்துடன் நின்றுவிடவில்மல அவர்கள்.  ாங்கள் 

தெற்ற இன்ெத்ம  உலக மக்களுக்குப் ெகிர்ந்து தகாடுக்க தவண்டி, 
வழிவழியாக, வாய்தமாழியாகத்  ங்களுமடய சீடர்களுக்கு 

தவ ங்கமையும் ஆகமங்கமையும் உெத சித் னர். 

தவ ம் மு லில் ஒன்றாதக இருந் து. எண்ணிலடங்கா  

மந்திரங்கமைக் தகாண்டிருந் து. ெல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு வியாச முனிவர் தவ த்ம  ருக் தவ ம், யஜுர் தவ ம், சாம 
தவ ம், அ ர்வ தவ ம் என்று ோன்காகப் பிரித் ார். இவ்வாறு 
தவ த்ம ப் பிரித் மம காரணமாகதவ அவருக்கு தவ வியாசர் என்ற 

தெயர் ஏற்ெட்டது. 

ருக் தவ ம் தசய்யுள் வடிவில் உள்ைது. யஜுர் தவ ம் 

உமரேமடயிலும், சில ெகுதிகளில் தசய்யுள்கைாகவும் உள்ைது. சாம 

தவ ம் இமசயுடன் ொடும் ொணியில் அமமந்துள்ைது. சாம 

தவ த்தில் தெரும்ொலும் ருக்தவ  தசய்யுள்கள் காணப்ெடுகின்றன. 

அ ர்வ தவ த்தில் ெல மந்திரங்கள் உள்ைன. மூன்று தவ ங்களில் 

உள்ை தசய்யுள்கள் தவள்விகள் ேடத்துவ ற்கான முமறகமை 

விரிவாக விைக்குகின்றன. அ ர்வ தவ ம் உெசமனக்குப் 

ெயன்ெடுகிறது. ேன்மம ெயக்கவும், இடர்கமை நீக்கவும், ெமகவமர 
அழிக்கவும், தொது ேலம் புரியவும் த மவப்ெடும் மந்திரங்கள் அ ர்வ 
தவ த்தில் காணப்ெடுகின்றன. 
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தவ ங்கள் சாமககள் எனப்ெடும் உட்பிரிவுகளுடன் அமமந்துள்ைன. 

தமலும், இந் ச் சாமககளில், சம்ஹிம , பிராமணம், ஆரண்யகம் 

என்ற மூன்று ெகுதிகள் இருக்கின்றன. இந்  மூன்று ெகுதிகமையும் 

முமறதய கர்ம காண்டம், உொசன காண்டம், ஞான காண்டம் என்று 

ொகுெடுத்தியும் கூறுவதுண்டு. 

தவ ங்கள் மிகப் ெைமமயானமவ. ெல ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக 

முனிவர்கள் தவ ங்கமை அருளிச் தசய்துள்ைார்கள். அமவ 

இமறவமனப் ெல நிமலகளில் துதிக்கின்றன, தொற்றுகின்றன. 

இம்மமயிலும் மறுமமயிலும், மனி ர்கள் ேல்ல ெயமன அமடய 

தவண்டிச் தசய்யும் தவள்விகள் விைக்கப்ெட்டுள்ைன. அவற்றிற்கான 

மந்திரங்கள் தகாடுக்கப்ெட்டுள்ைன. தசய்யப்ெட தவண்டிய 

தசயல்கமையும்,  விர்க்கப்ெட தவண்டிய தசயல்கமையும் 

தவ ங்களின் கர்ம காண்டம் த ளிவுெடுத்துகின்றது. இமறவமன 

உொசமன தசய்யும் வழிகள் உொசான காண்டத்தில் வருகின்றன. 

ேற்கருமங்கமை சுயேலமின்றிச் தசய்து மனத்தூய்மமமய மு லில் 

தெற தவண்டும். பின்னர் தியான முமறகமைக் மகயாண்டு 

ஒருமமப்ெட்ட மனநிமலமய அமடயும் தொழுது இமறவமனப் 

ெற்றிய அனுெவத்ம , தமய்யுணர்மவப் தெறலாம். தமய்ப்தொருள் 

எத் மகயது என்ெம  ஞானகாண்டம் விைக்குகின்றது. 

ஞானகாண்டம் இயற்மக எழில் மிகுந்  காடுகளில் த ான்றியது 

என்று கரு லாம். அறிவில் முதிர்ந் வர்கள், இமறசிந் மனகளில் 

 மது மனத்ம  முழுமமயாகச் தசலுத்தி, காடுகளுக்குச் தசன்று 

எல்லாப் ெற்றுகமையும் கமைந்து, தீவிர சிந் மனயில் ஈடுெட்டு, 
தமய்ப்தொருளின்  ன்மமமயத்  ம்முள் உணர்ந்து உலகிற்கு 

அளித் த  உெநிட ங்கள் எனப்ெடும். இமவதய ஞானகாண்டப் 

ெகுதிகைாகத் த ாகுக்கப்ெட்டுள்ைன. அறியாமமமய 

நீக்கிக்தகாண்டு ஒவ்தவாருவரும்  ன்னுள் இருக்கும் 

இமறத் ன்மமமய உணர்ந்து தகாள்வத  உெநிட ங்களுமடய 

கல்வியுமாகும். உெநிட ங்கள் தவ ங்களின்  த்துவ ஞான 

அனுெவப் ெகுதிகைாக திகழ்கின்றன. எனதவ உெநிட ங்கள் 

தவ த்தின் முடிவாக, தவ ாந் மாக எடுத்துக் தகாள்ைப்ெட்டன. 
ஆகதவ, உெநிட ங்கள் தவ ங்களின் உட்பிரிவுகைாகும். தவ ங்கள் 

தவறு உெநிட ங்கள் தவறு என்ெ ல்ல. 
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தவ ங்கள்  

உலகின் ெைமமயான நூல்கைாக இந்து ம  தவ ங்கள் 

ஆராய்ச்சியாைர்கைால் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. தவ ங்கள் 

அழிவற்றமவ என ேம்ெப்ெடுகிறது. தவ ங்கள் ஒவ்தவாரு யுக 

ஆரம்ெத்திலும் இமறவனால் பூமிக்கு தகாண்டு வரப்ெடுகிறது.உலக 

மர்மங்கமை  ன்னிடத்த  தகாண்டுள்ை இயற்க்மகமய வழி ேடத்  

மட்டுமல்லாதுஆன்ம அனுெவங்கமை அறிவிப்ெ ற்காகவுதம 

தவ ங்கள் பூமிக்கு அளிக்கப்ெடுகிறது.தமலான ொர்மவக்கு இமவ 

சம்பிர ாயப் ொடல்கைாக த ான்றினாலும், பிரெஞ்சத்திலிருந்து 

சக்திமய தெறும் வமகயிதலதய இமவ அருைப்ெட்டுள்ைது.  

தவ ங்கள் ரிக்,யஜுர், சாம மற்றும் அ ர்வண என 

ோன்காகும்.இமவதய சதுர் தவ ங்கள் என்று அமைக்கப் 

ெடுகின்றன.தவ ங்கள் எப்தொழுது ெமடக்கப் ெட்டமவ என்ெது 

இன்னும் அறியப்ெடவில்மல.தவ ங்கள் மு ன்மு லாக 

வியாசரால் ான் த ாகுக்கப் ெட்டன. ஒவ்தவாரு தவ த்திலும் ோன்கு 

முக்கியப் ெகுதிகள் உண்டு. த வ மந்திரங்கள் அடங்கியப் ெகுதி 

"சம்ஹி ா" எனவும்,சடங்குகள் ெற்றிய விைக்கங்கள் "பிரமணா" 

ெகுதியிலும், த்யானம், தயாகம் தொன்றமவ"ஆரண்யகா"ெகுதியிலும், 
இமறப் ெற்றிய  த்துவங்கள்"உெ நிஷத்" ெகுதியிலும் காணலாம். 

தவ ங்கள் மிகவும் நுண்ணியமாகவும், சூட்ச்சமுமாகப் ெமடக்கப் 

ெட்டுள்ை ால் ஆழ்ந்  கவனமுடன் ெடிப்ெவர்கதை உண்மமயானப் 

தொருமை அறிய முடியும்.  

ரிக்தவ ம் 

 ரிக்தவ ம் தெரும்ொலும் இமற மந்திரங்கள் அடங்கிய நூலாகும். ரிக் 

தவ  'சம்ஹி ா" ெகுதியில் 1017 அத்தியாயங்கள் உள்ைன. இமவ 
"ஸூக் ா" என்றமைக்கப்ெடுகிறது. ரிக் தவ த்தில் ெல இடங்களில் 

ஓர் இமற தகாள்மக வலியுறுத் ப்ெட்டாலும்,உருவ வழிொட்டிமன 
ஏற்றுதகாண்டுள்ைது.  

சாம தவ ம் 
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சாம தவ ம் ரிக் தவ த்தின் சுருக்கப்ெட்ட வடிவமாகதவ 

ெமடக்கப்ெட்டுள்ைது. சாம தவ ம்  னக்தகன்று புதிய 

 த்துவங்கமை அறிவிக்காமல் ரிக் தவ   த்துவங்கமைதய 

எளிமமயாகவும் இமசயாகவும் தகாடுத்துள்ைது. எனதவ ான் தவ  

நூல் ஆய்வாைர் தடவிட் ொர்தல இவ்வாறு கூறுகிறார். "ரிக் தவ ம் 

என்ெது வார்த்ம  என்றால், சாம தவ ம் அ ன் ொடலாகவும் 

தொழிப்புமரயாகவும் விைங்குகிறது.ரிக் தவ ம் ஞானம் என்றால் 

அ மன எளிமமயாக தவளிெடுத்துவது சாம தவ ம்"  

யஜுர் தவ ம்  

யஜுர் தவ ம் இந்து ம  சடங்குகளுக்கான வழிகாட்டி நூல் என்தற 

தசால்லலாம்.தவ  விற்ப்ென்னர்கைால் தசய்யப்ெடதவண்டிய 

தவள்விகள் மற்றும் அ ற்கான ேமடமுமறகமை இந்  தவ ம் 

விரிவாகவும் த ளிவாகவும் விைக்குகிறது.  

அ ர்வண தவ ம்:  

இந்  தவ ம் மற்ற தவ ங்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுெட்ட 

ஒன்றாகும். மந்திர,  ந்திரங்கமை ெற்றி விரிவாக இதில் 

விைக்கப்ெடுகிறது. இந்  தவ த்தில் ான், தவ  கால சமூகத்தின் 

வாழ்க்மக முமற சுட்டிகாட்டப்ெடுகிறது.  

உெ நிஷத்துக்கள்:  

உெ நிஷத் என்ெ ற்க்கான தொருள்"அருகில் அமர்வது "என்ெ ாம். 

குருவின் அருகில் அமர்ந்து சிஷ்யர்கைால் கற்கப்ெட்டமவதய உெ 

நிஷத்துகள் என்று அமைக்கப்ெடுகிறது. தவ த்தின் இறுதி ெகுதியாக 

இமவ அமமந்துள்ை ால் "தவ ாந் ம் " என்றும் அமைக்கப்ெடுகிறது. 

அந் ம் என்ற சமஸ்கிரு  தசால் இறுதி என்ெம  குறிக்கும். உெ 

நிஷத்துகள் இந்து ம த்தின்  த்துவ மமயங்கள் என்தற கூறலாம். உெ 

நிஷத்துகளில் அடங்கிய  த்துவங்கமை மிக சிறந்   த்துவங்கைாக 

ேமது ோட்டு அறிஞர்கள் மட்டும் அல்லாது ெல தவளி ோட்டு 

அறிஞர்களும் ஏற்றுதகாண்டுள்ைனர். தவ ங்களின் காலத்ம ப் 

தொலதவ உெ நிஷத்துகள் காலமும் சரிவர கவனிக்கப்ெடவில்மல 

என்றாலும் கி.மு 800 மற்றும் 400 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இமடெட்ட 
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காலமாக இருக்கலாம் என ெல ஆரய்சியாைர்கைால் கரு ப்ெடுகிறது. 

உெ நிஷத்துக்கள் 108 க்கும் அதிகமான எண்ணிக்மகயில் 

உள்ைத ன்றாலும் கீழ்கண்ட உெ நிஷத்துக்கள் அவற்றுள் 

முக்கியமானமவயாக கரு ப்ெடுகிறது.  

சந்த ாக்க்யா,தகனா,அயித்தரயா,க ா,முண்டக 

,ம த்ரிதயக,ப்ரிஹடர்ண்யகா, , 
ஸ்தவடஸ்வ ாரா,ஈஷா,ப்ரசனா,மண்டுக்யா,மமத்ரி தொன்றமவ சில 
முக்கியமான உெ நிஷத்துக்கள் ஆகும்.  

ப்ரிஹடர்ண்யகா உெநிஷத்தில் "உண்மம அற்றதிலிருந்து என்மன 

உண்மமக்கு அமைத்து தசல்... இருளிலிருந்து ஒளிக்கு அமைத்து 

தசல்... இறப்பிலிருந்து என்மன அழிவற்ற  ன்மமக்கு அமைத்து 

தசல் " என்று தவண்டப்ெடுகிறது. இ மன அமடய தவண்டுமானால் 

ஆன்மா அழிவற்றது அது அமனத்து உயிர்க்கும் ஒன்று ான் என்ெம  

உணர்ந்து , உயிர்களிடத்தில் தவறுொடு இல்மல என்ற ஞானம் 

வரப்தெறதவண்டும் என்ெம த் ான் உெ நிஷத்துக்கள் 

வலியுறுத்துகின்றன. ஆண்டான், அடிமம, ஏமை, ெணக்காரன், 
மனி ன், மிருகம் இப்ெடி எவ்வி  தவறுெடுமின்றி அமனத்திலும் 

இருப்ெது ஒதர ஆன்மா ான் என்ெம  உணர்ந்து அமனத்து 

உயிர்களிடத்திலும் அன்பு தசலுத் தவண்டும் என்ெத  உெ 

நிஷத்துக்கள் காட்டும் வாழ்க்மக தேறியாகும். இத் மகய 

ஒருமமப்ொடு ான் இந்து ம   த்துவ சாரம்சமும் கூட.. இந்து 

ம த்தின்  துவங்கமை விரிவாக அறிய நிமனப்ெவர்கள் நிச்சயமாக 

உெ நிஷத்துக்கமை கற்றாக தவண்டும்.  

ஆகமங்கள்  

தவ த்திற்கு இமணயாக கரு ப்ெடுமவ ஆகமங்கைாகும்.ஆகமம் 

என்றால் வரப்தெற்றது என்ெது தொருைாகும். இமறவனிடமிருந்து 

வரப்தெற்றது எனக் தகாள்ைலாம். ஆகமம் மற்றும்  ந்த்ரா என்ெமவ 

அறிவு கைஞ்சியங்கைாகும்.மசவம்,மவஷ்ணவம் மற்றும் சாக் ம் 

ஆகிய மூன்று வமக வழிொடுகளில் ஆகமங்கள் உண்டு.சாக் ம் 

வழிொட்டிற்கான ஆகமங்கள்  ந்த்ரா என அமைக்கப்ெடுகிறது. 
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ஆகமங்களில் கீழ்கண்ட தொருள்கள் த ாடர்ொக விரிவாக 

விைக்கப்ெட்டுள்ைது.  

1) வழிெடும் முமற 2)தயாகா 3)யந்த்ரங்கள் 4) மந்த்ரப் ப்ரதயாகம் 5) 
ஆலயம் மற்றும் ேகர் வடிவமமத் ல 6) சமூக ெைக்க வழ்க்கங்கள் 7) 
சமூகம் மற்றும் தொது விைாக்கள் 8) புனி   லங்கள் 9) பிரெஞ்சம், 
ெமடப்பு மற்றும் அழிப்பு த ாடர்ொன உண்மமகள் 10) ஆன்ம 

 த்துவங்கள் 11) ஆசார அனுஷ்டானங்கள் மற்றும் ஆன்மிகம் 

த ாடர்ொன இ ர விஷய்ங்கள். ஆகமங்கள் மந்த்ரம்,  ந்த்ரம் மற்றும் 
யந்த்ரம் என மூன்று ெகுதிகள் அடங்கியது.  

மந்த்ரம் என்ெது கடவுளின் ஒலி வடிவமாக கூறப்ெடுகிறது.யந்த்ரா 

என்ெது த வம கைாக கரு ப்ெடுகிறது.ஒவ்தவாரு 

த வம களுக்கான யந்த்ரங்கள்  யாரிக்கும் வழிவமககள் ெற்றியும் 

அவற்றில் மந்த்ர உச்சாடனம் மூலம் உருதவற்றி ெலன் தெறும் 

முமறகள் ெற்றி குறிப்பிடுகிறது.  

 ந்த்ரா என்ெது மந்த்ர, யந்த்ரங்கமை எவ்வாறு மகயாைதவண்டும் 

என்ெம  விைக்குகிறது. இன்னும் குறிப்ொக தசால்ல 

தவண்டுதமன்றால் மந்த்ர யந்த்ரங்கள் ஆன்மிக சக்தியின் 

ஒருங்கிமணப்பு மமயம்.  ந்த்ரா என்ெது அந்  மமயத்திலிருந்து 

சா கன் ெலன் தெறுவ ற்கான வழிகாட்டி என தகாள்ைலாம்.  

ஆகமங்கள் ஞானப் ொம  ,தயாகப் ொம ,க்ரியப் ொம  மற்றும் 
காரியப் ொம  என ோன்கு முக்கிய  த்துவங்கமை விைக்குகிறது. 

ஞானப்ொம யில் பிரெஞ்சத்தின் அமமப்பு, உலகம் 

இயங்குவ ற்க்கான காரணம் மற்றும் ெமடப்பு மற்றும் அழிப்பு 

ஆகியவற்மற விைக்குகிறது.சா கன் முக்தி அமடயும் 

வழிமுமறகமை விைக்கி தசால்கிறது. தயாகப் ொம யில், ஞானப் 

ொம யில் தசால்லப்ெடும் ஆன்மிக  த்துவங்கமை அனுெவ 

வாயிலாக அறிவ ற்கான வழி முமறகமை தசால்கிறது.தயாகம் 

மனி னது மனத்திமனயும்,சிந் மன மற்றும் தசயல்கமை தூய்மம 

ெடுத்துவ ற்க்கான வழி முமறகமை கற்று  ருகிறது.குண்டலினி 

தொன்ற தயாக முமறகளும் இதில் ான் விரிவாக விைக்கப்ெடுகிறது.  
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க்ரியாப் ொம யில் ஆலயம் கட்டு ல், பூமஜ முமறகள், 
யாத்திமரகள் , ஆன்மிக சட்டத்திட்டங்கள் ஆகியவற்மறப் ெற்றி 

விரிவாக விைக்குகிறது. காரியப் ொம  ஆசார அனுஷ்டானங்கள் 

அ ற்கான விதி முமறகள் ஆகியவற்மற விைம்புகிறது.  

மசவத்தில் காமிகா,வீரா, ெரதமஸ்வரா, ஸ்வயம்புவா தொன்று 28 
ஆகமங்களும் ஏராைமான உெ ஆகமங்களும் உள்ைன.மசவ 

ஆகமங்கள் சிவமன முழு மு ல் கடவுைாக தகாள்கின்றன.  

மவஷ்ணவத்தில் ஈஸ்வர,அஹிர் புத்னியா,ோர ா தொன்று 

ஏராைமான ஆகமங்கள் உண்டு.மவஷ்ணவ ஆகமங்கள் விஷ்ணுமவ 

முழு மு ல் கடவுைாக தகாள்கின்றன.சாக் த்தில் குல வர்ஷா,ருத்ர 
மாலா, பிரெத் மாலா தொன்று 64 ஆகமங்கள் உண்டு. இந்  

ஆகமங்கள் சிவ சக்தி உமரயாடல்கைாய் வடிவமமக்கப்ெட்டு 

உள்ைது. சாக்  ஆகமங்கள் சக்திமய முழு மு ல் கடவுைாக 

தகாள்கின்றன..  

இதிகாசங்கள்:  

இந்து ம த்தின் இரண்டு கண்கைாய் விைங்குவது இராமாயணமும், 
மஹா ொர மும். ராம அவ ாரத்ம யும், கிருஷ்ண அவ ாரத்ம யும் 

சுமவ ெட கூறும் இந்  இரண்டு நூல்கமைப் ெற்றியும் அமனவரும் 

அறிவிர்கள் என்ெ ால் இவற்மறப் ெற்றி இங்கு விரிவாக 

விைக்கவில்மல. ஆனால் ஒவ்தவாரு இந்துவும் கட்டாயம் ெடிக்க 

தவண்டியமவ இந்  இரண்டு இதிகாசங்களும் என்ெம  மட்டும் 

இங்கு வலியுறுத்துவதில்  வறில்மல என்று நிமனக்கிதறன்  

 ர்ம சாஸ்த்ரா 

 ஸ்ம்ருதி வமக நூலகளில்  ர்ம சாஸ்த்ரா என்று அமைக்கப்ெடும் 

சட்ட நூல்கள் முக்கியமானமவயாகும்.  னி ேெர் மற்றும் சமுக 

ஒழுக்கங்கமை வலியுறுத்துவது ான் இந்   ர்ம சாஸ்த்ராக்களின் 

அடிப்ெமடயாகும். ஒவ்தவாரு யுகத்திலும், இம்மாதிரியான சட்ட 
நூல்கமை  ருவ ற்காக சிலர் பிறப்பிக்கப்ெடுவ ாகவும், அவர்கள் 
ேமடமுமறயில் உள்ை சட்டங்கமை ஒழுங்கு ெடுத்துவதுடன், 
த மவயற்றவற்மற நீக்கியும், த மவயானவற்மற தசர்த்தும், 
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தவ ங்களின் அடிப்ெமடயில் சட்ட நூலகமை உருவாக்குவார்கள் 

என்று இந்து ம ம் ேம்புகிறது. அவ்வாறு இயற்றப்ெட்ட சட்ட 

நூல்களில் மனு ஸ்ம்ருதி, யஜ்ன ஸ்ம்ருதி மற்றும் ெராசர ஸ்ம்ருதி 

ஆகியமவ முக்கியமான ாக கரு ப்ெடுகிறது. மனு ஸ்ம்ருதி சத்ய 

யுகத்திற்காகவும், யஜ்ன ஸ்ம்ருதி த்தர ா யுகத்திற்காகவும்,சாங்கா 
ஸ்ம்ருதி த்வெர யுகத்திற்காகவும், ெராசர ஸ்ம்ருதி கலி 

யுகத்திற்காகவும் எழு ப்ெட்ட ாக கூறப்ெடுகிறது. மனு ஸ்ம்ருதி 

நூல் ான் இந்து ம  நூல்களிதலதய அதிகமான விமர்சன்ங்களுக்கு 

ஆைாகும் நூல் என்று தசால்லலாம்.மனுஸ்ம்ருதி 12 
அத்தியாயங்கமையும் 2694 ஸ்தலாகங்கமையும் தகாண்டது. 

அக்காரா, வ்யவஹாரா, ப்ராயசித் ா, ராஜ  ர்மா என்று ோன்கு 

காண்டங்கைாக பிரிக்கப்ெட்டுள்ைது.பிரம்மாவால், பிருகு முனி 

உள்ளிட்ட முனிவர்களுக்கு அருைப்ெட்ட ாக கரு ப்ெடுகிறது. 

வர்ணாஸ்ரம முமறமய தீவீரமாக ஆ ரிப்ெ ால் ெலத்  

விமர்சன்ங்களுக்கு உட்ெடுத் ப் ெடுகிறது.  

மனு  ர்மத்தின் வழியிதலதய ஆட்சி ேடத் ப் ெடதவண்டும் என்று 

வலியுறுத் ப்ெட்ட ால், பிராமணர்கமை  விர இ ர மக்கள் தெரிதும் 

ொதிக்கப் ெட்ட ாக குற்றச்சாட்டுகளும் எழுப்ெெடுகிறது.ஆனால் 

அந்  அைவிற்கு மனு  ர்மம் அதிகாரம் தசலுத்திய ா இல்மலயா 

என்ெது குறித்து அறிஞர்களிமடதய கருத்து தவறுொடுகள் 

காணப்ெடுகிறது. மசவமும் மவணவமும்  மைத்த ாங்கிய த ற்கு 

மற்றும் வட இந்தியாவில் மனு  ர்மத்ம  முன் நிறுத்தி ஆட்சிகள் 

ேமடப் தெற்ற ற்கான ஆ ாரங்கள் எதுவும் இல்மல.மதுராமவப் 

ெற்றி எழுதிய தமகஸ் னிதஸா அல்லது அர்த்  சாஸ்திரம் எழுதிய 

சாணக்கியதரா மனு ஸ்ம்ருதி ெற்றி  ங்கள் நூல்களில் எதுவும் 

குறிப்ெடவில்மல என்ெது கவனிக்க க்கது.  

18 ஆம் நூற்றாண்டில் வில்லியம் தஜான்ஸ் என்ெவர் மனு 

ஸ்ம்ருதிமய ஆங்கிலத்தில் தமாழி தெயர்த்து தவளியிட்ட 

பின்பு ான், மனு ஸ்ம்ருதி ெற்றி ெரவலாக அறியபிெட்டது. இது ெற்றி 

அவாரி என்னும் தமல் ோட்டு ஆய்வாைர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்.  
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"மனு  ர்மம் இந்தியா முழுவது கமட பிடிக்கப்ெட்ட ாக 

கூறப்ெடுவது  வறு.வில்லியம் தஜான்ஸ் மனு ர்மத்ம  ெற்றியும் 

அ ன் ஆளுமமமய ெற்றியும் மிமக ெடுத்தி எழுதிவிட்டார்"  

இந்தியாவின்  லித் அறிஞர்களும் தெண்ணுரிமமயாைர்களும் மனு 

 ர்மத்ம  கடுமமயாக எதிர்த்  தொதும்,சில தமல் ோட்டு அறிஞர்கள் 

அ மன தவகுவாக புகழ்கின்றனர். தஜர்மானிய அறிஞர் ப்தரட்ரிக் 

நீச்தச என்ெவர் " மனு ஸ்ம்ருதி மிக சிறந்  ஆன்மிக மற்றும் சமுக 

நூல்" என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் டாக்டர் அம்தெத்கர் அவர்கள் " 

தெௌத்  ம ம் இந்தியாவில் வைர அரம்பித் பின்,  ங்கமை 

காத்துதகாள்ை பிராமணர்கைால் வமரயப் ெட்டது ான் மனு ஸ்ம்ருதி" 

என்று குறிப்பிடுகிறார். சுவாமி  யானந்  சரஸ்வதி,ெக்  தவ ாந்  
சுவாமி, அன்னி தெஸண்ட் அம்மமயார், ெண்டுரங்க சாஸ்திரி டாக்டர் 

ரா கிருஷ்ணன் தொன்ற அறிஞர்கள் மனு ஸ்ம்ருதிமய தவகுவாக 

ொராட்டுகிறார்கள். மனு ஸ்ம்ருதிமய தொருத் வமர 

வர்ணாஸ்ரமத்ம  வலியுறுத்திதய வமரய ெட்டுள்ைது. சில 

ஸ்தலாகங்களில் தெண்கமை உயர்வாகவும் சில ஸ்தலாகங்களில் 

அவர்கமைத்  ாழ்வாகவும் சித் ரிக்கிறது.சில ஸ்தலாகங்களில் 

தெண்கள் தவ ம் ெடிக்க கூடாது என்றும் தவறு சில ஸ்தலாகங்களில் 

ெடிக்கலாம் என்றும் காணப்ெடுகிறது. இவ்வாறான் முரண்ொடுகமை 

காணும்தொது ஒவ்தவாரு கால கட்டத்திலும் இந்  நூல் ெல 

சிம வுகளுக்கு ஆைாகி இருப்ெம  அறிய முடிகிறது. ெல 

விமர்சனங்கள் எழுப்ெப் ெட்டாலும் , ெல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

அப்தொழுதிருந்  சூழ் நிமலக்கு ஏற்றவாறு எழு ப்ெட்ட ஒரு நூல் 

 ற்தொழும ய சூழ் நிமலக்கு அப்ெடிதய தொருந்தி வரதவண்டும் 

என்ெது இயலா  காரியம். எனதவ அது எழு ப்ெட்ட சூழ் நிமல 

மற்றும் காலம் இவற்மற தகாண்டு ொர்க்கும் தொழுது 

 ற்காலத்திற்கும் ஏற்ற வமகயில் காணப்ெடும் ெல விஷயங்களும் 

எழு ெட்டிருக்கும் இந்  நூல் ஒரு அற்பு மான நூல் என்தற கூறலாம்.  

புராணங்கள்:  

புரோணம் என்ற தசால், கடந்  கோலம் என்று தொருள்ெடும். 

கடந் காலத்துக்குரிய ெல்தவறு நிகழ்வுகமைப் தெசுவ ாதலதய 

இப்தெயர். ெண்மடய மற்றும் இமடக்கால இந்து சமய வைக்கங்கள், 
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த ான்மங்கள், வரலாறு, புவியியல், அரசவம்சங்கள், அண்டவியல் 

மற்றும் இலக்கியம் குறித்து அறிஞர்களுக்கும் ொமரர்களுக்கும் 

விரிவான  கவல்கள் தகாண்ட கமலக்கைஞ்சியங்கதை புராணங்கள். 

புராணங்களின் தோக்கம் மற்றும் நிகழ்காலத் த மவ குறித்து 

இருவமக ொர்மவகள் உள்ைன. தவ ங்களில் உள்ை உயர்ந்  

 த்துவங்கமை கம கமைக் தகாண்டும் சம்ெவங்கமைக் தகாண்டும் 

விைக்குவது ான் புராணங்களின் ஒதர தோக்கம் என்று தசால்ெவர்கள் 

உண்டு. புராணங்கள் ொமரர்களுக்தக உரியன என்று இவர்கள் 

கருதுகின்றனர். 

இப்ொர்மவக்கு மாறாய், ெண்டி ர்கள் மற்றும் ொமரர்கள் என்று 

அமனவருக்கும் உரிய  னி நூல்கதை புராணங்கள் என்று 

தசால்ெவர்கள் உண்டு. அண்டத்தில் உள்ை தவவ்தவறு உலகங்கள் 

ெற்றிய நுண்விவரங்கள் தகாண்ட விைக்கங்கள், ஆயிரக்கணக்கான 

ஆண்டுகைாக இந்திய துமணக்கண்டத்தில் உள்ை தசடியினங்கள் 

மற்றும் உயிரினங்கள் குறித்   கவல்கள், ெல நூறாண்டுகைாய் 

த ாடரும் ெல்தவறு அரசவம்சங்கள் குறித்  வரலாற்றுப் ெதிவுகள் 

என்று ெலவும் புராணங்களில் உண்டு. இந்திய அறிவுத்துமற 

ஆய்வாைர்கள், த ால்லியலாைர்கள்,  ாவரவியலாைர்கள், 
வரலாற்றாய்வாைர்கள் மற்றும் ெலருக்கு புராணங்களில் உள்ை 

 கவல்கள் மிக முக்கியமான வழிகாட்டிகைாக இருக்கின்றன. 

புராணங்கள், கடந் கால சரித்திர நிகழ்வுகமை உள்ைெடிதய 

விவரிக்கும் ஆவணங்கள் என்று ேம்புெவர்களும் உள்ைனர்- 

கடந் கால நிகழ்வுகமை ஆவணப்ெடுத்துவ ாக மத்ஸ்ய 

புராணத்தில் ஒரு ஸ்தலாகம் இருந் ாலும்கூட இந்  ேம்பிக்மக 

ஆ ாரபூர்வமானது என்ெம  நிறுவுவது மிகக் கடினம். 

மகாபுராணங்கள், உெபுராணங்கள் என்று இருவமகயில் புராணங்கள் 

ெகுக்கப்ெடுகின்றன. ெதிதனட்டு மகாபுராணங்களும் ெதிதனட்டு 

உெபுராணங்களும் உண்டு. ஒவ்தவாரு புராணமும் ஒவ்தவாரு 

த ய்வத்ம ப் பிர ானப்ெடுத்துகிறது. ெதிதனட்டு 

மகாபுராணங்கமையும் த ாகுத் ால் தமாத் ம் 4,00,000 கிரந் ங்கள் 
அல்லது தசய்யுள்கள் இருக்கும். 
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இந்  எண்ணிக்மக குறித்து சுமவயான ஒரு கம  

தசால்லப்ெடுவதுண்டு. ெதிதனட்டு புராணங்களும் தவ  வியாசரால் 

 னியாய் எழு ப்ெடவில்மல. மு லில் ஒரு தகாடி கிரந் ங்கள் 

தகாண்ட ஒதர ஒரு புராணம் ான் இருந் து. துவாெர யுக மக்கள் அது 

அத் மனமயயும் அறிந்துதகாள்ை சிரமப்ெடுவம ப் ொர்த்  

இமறவன் தவ  வியாசரிடம் அவற்மற ெதிதனட்டு ெகுதிகைாக 

ோன்கு லட்சம் கிரந் ங்களில் சுருக்கச் தசான்னார். இந்  ெதிதனட்டு 

ெகுதிகளும் ெதிதனட்டு புராணங்கைாக அறியப்ெடுகின்றன.. 

இது  விர பிற்காலத்தில் தவதறாரு  னி ெகுப்பும் தசய்யப்ெட்டது. 

அ ன்ெடி ெதிதனட்டு மகாபுராணங்களும் ஆறு புராணங்கமைக் 

தகாண்ட மூன்று த ாகுதிகைாகத் த ாகுக்கப்ெட்டன. இயற்மகயில் 

உள்ை சத்வ, ரஜஸ்,  மஸ் ஆகிய முக்குணங்களுக்கு ஏற்ெ இந்  

மூன்று த ாகுதிகளும் அமமக்கப்ெட்டன. 

ோன்கு புருஷார்த் ங்கைான  ர்மம், அர்த் ம், காமம், தமாட்சம் 

ஆகியவற்மற வலியுறுத்தினாலும் புராணங்கள் ஐந்து விஷயங்கமை 

மு ன்மமயாய் தெசுகின்றன. 

1. சர்க்கம் அல்லது ஆ ார சிருஷ்டி 

2. பிரதி- சர்க்கம் – இரண்டாம் நிமல சிருஷ்டியும் பிரையமும் 

3. வம்சம் – த ய்வங்கள் மற்றும் அரசர்களின் வம்சாவளி 

4. மன்வந் ரம் – மனுவின் ஆட்சிக் காலங்கள் 

5. வம்சானுசரி ம் – அரச குடும்ெங்களின் வரலாறு 

தவ ங்களில் மிகச் சுருக்கமாகவும் மமறயீடாகவும் கூறப்ெட்டுள்ை 

 த்துவங்கமை விரிவாக எடுத்துமரப்ெது ான் புராணங்களின் மிக 

முக்கியமான தோக்கம். தவ ம் ெயில்ெவர்கள் உயர்ந்  உண்மமகமை 

எளிதில் புரிந்து தகாண்டு வாழ்ோள் முழுதும் நிமனவில் தகாள்ை 

புராணங்கள் உ வுகின்றன. 

தவ ங்களிலும் உெநிட ங்களிலும் உள்ை  த்துவங்களின் 

உண்மமயான உள்ைர்த் த்ம ப் புரிந்துதகாள்ை முடியா தொது 

புராணங்கள் அவற்றின் விைக்கமாய் இருக்கின்றன- வரலாற்று 
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நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கம கமைக் தகாண்டு  த்துவ விைக்கத்ம  

புராணங்கள் அளிக்கின்றன. உ ாரணத்துக்கு, ‘சத்யம் வ ’, 
உண்மமதய தெசு என்கிறது தவ ம். புராணங்களும் இதிகாசங்களும் 

அரிச்சந்திரன் கம  தொன்றவற்மறக் தகாண்டு ரத்தினச் சுருக்கமாய் 

உள்ை இந்  தவ வாக்கின் உட்தொருமை முழுமமயாய் 

உணர்த்துகின்றன. 

ெதிதனட்டு மகாபுராணங்கள் மற்றும் ெதிதனட்டு உெபுராணங்கள் 

 விர, ஸ் ல புராணங்களும் உண்டு- ஒரு குறிப்பிட்ட  லத்தின் 

தெருமமமய விவரிக்கும் வரலாறுகள் இமவ. ெல்தவறு 

த ய்வெக் ர்களின் கம மய விவரிக்கும் சிறு புராணங்களும் 

உண்டு. இவற்றில் சில ேம்மிமடதய ெரவலாக அறியப்ெட்டுள்ை 

ஸ்தலாகங்கள் மற்றும் ஸ்த ாத்திரங்களில் ெயிலப்ெடுகின்றன. இந்  

ஸ்தலாகங்களும் ஸ்த ாத்திரங்களும் மகாபுராணங்கள் மற்றும் 

உெபுராணங்களில் உள்ைன, இமவ  விர தவறு சில 

 னிநூல்கைாகவும் உண்டு. 

ெதிதனட்டு மகாபுராணங்கள் இமவ- 

1) பிரம்ம புரோணம் 

2) விஷ்ணு புரோணம் 

3)  த்ம புரோணம் 

4) சிவ புரோணம் 

5) ஸ்ீமத்  ோகவ  மகோபுரோணம் 

6) நோர  புரோணம் 

7) மோர்க்கண்தடய புரோணம் 

8) அக்னி புரோணம் 

9)  விஷ்ய புரோணம் 

10) பிரம்ம ளவவர்த்  புரோணம் 
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11) லிங்க புரோணம் 

12) வரோக புரோணம் 

13) ஸ்கந்  மகோபுரோணம் 

14) விமோன புரோணம் 

15) கூர்ம புரோணம் 

16) மத்ஸ்ய புரோணம் 

17) கருட புரோணம் 

18) பிரம்மோண்ட புரோணம் 

 ெகவத் கீம   

ெகவத் கீம  மஹா ொர த்தில் பீஷ்ம ெர்வ  அத்தியாயத்தில் 

அமமக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்துக்களின் மு ன்மமயான புனி  நூலாக 

ஏற்று தகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. ொண்டவர்களுக்கும் 

துரிதயா னாதிகளுக்குமிமடதய ேடந்  குருதஷத்திர யுத் தின் 

தொது , ெகவான் ஸ்ீ க்ருஷ்ணரால் அர்ச்சுனனுக்கு 

உெத சிக்கப்ெட்டத  ெகவத் கீம  ஆகும். எதிரில் நிற்கும்  ன் 

சதகா ரர்கமை எவ்வாறு எதிர்த்துப் தொரிடுவது என அர்ச்சுனன் 

குைம்பியதொது அவமனயும் அவன் வாயிலாக மனி  குலத்ம யும் 

த ளிவிக்கவும் ஸ்ீ கிருஷ்ணரால் உெத சிக்கப்ெட்டது ெகவத் 

கீம யாகும். இது 18 அத்தியாயங்கமையும் 700 ஸ்தலாகங்கமையும் 

உள்ைடக்கியது.ெகவத் கீம , தவ ங்கள் மற்றும் உெனிஷத்களின் 

சாராம்சம் என்று கூட தசால்லலாம். கடவுள், ஆன்மா, பிரெஞ்சம், 
 ர்மா, காலம் இவற்மறப் ெற்றி ெகவத் கீம  விரிவாகப் தெசுகிறது. 

ஆன்மா அழிவற்றது என்ெம ப் ெகவத் கீம  எடுத்து இயம்புகிறது. 

இறப்பு என்ெது உடலுக்கு ாதன  விர ஆன்மாவிற்க்கு அல்ல. 

மனி ர்கள்  ங்களுக்கு விதிக்கப்ெட்ட கடமமகமை ஒழுக்கமுடன் 

ஆற்றதவண்டும். கடமமமய கால தேரம் ொராமலும் ெலமன எதிர் 

தோக்காது தசய்யதவண்டும்.அவ்வாறான வாழ்க்மக 

அமமயும்தொது ான், வாழ்க்மக நிமலயான ாகவும், 
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மகிழ்வான ாகவும் அமமயும். இறுதியில் ஞானமும் பிறக்கும் என 

ெகவத் கீம  வலியுறுத்துகிறது.இந்  உலகில் அ ர்மம்  மல தூக்கி 

 ர்மம் அழியும் நிமலக்கு ஆைாகும்தொத ல்லாம் இமறவன் 

அவ ாரம் நிகழ்ந்து ேல்லவர்கள் காப்ொற்றப்ெடுவார்கள் எனவும் 

ெகருகிற்து 
 

இ                          இ    
               இ                 . 
                              
            . 
 


